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 في هذهمقاالت واألوراق المنشورة اآلراء الواردة في ال
 ال تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلة المجلة



 

 

 

 رؤية ورسالة وأهداف مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية
 

      :رؤية المجلة
 . الدولية النشر عمى وَفق معايير ،مةك  في نشر الدراسات والبحوث المحالريادة       

 
 رسالة المجلة: 

تباع او ، م اإلنسانية والتطبيقية المختمفةفي العمو المحك مة  والبحوث تسعى المجمة لنشر الدراسات      
 . لإلنسانية وخدمة ً  ،؛ إثراءً  لممعرفةفي التحكيم والنشر العممي األصيمةالمنهجية 

 
 : أهداف المجلة

 . اإلنسانية والتطبيقيةالت العموم توفير وعاء بحثي لخدمة الباحثين في مختمف مجا -
  . المحك مة ، من خالل نشر البحوث الرصينةإثراء المعرفة العممية -
الت العموم اإلنسانية ؛ لنشر البحوث والدراسات في مختمف مجاوالدارسينإتاحة الفرصة لمباحثين  -

 . والتطبيقية
  . األصيمةافظة عمى قيمه ، والمحفي خدمة المجتمع، وحل مشكالتهم ُتْسهِ نشر البحوث والدراسات التي  -
 
 
 
 



 التطبيقيةو النشر في مجمة الريان لمعموم اإلنسانية  قواعد
 

 أواًل: القواعد العامة لمنشر
تتوافر فييا  عمى أنالتطبيقية و  لعموم اإلنسانيةابالمغتين العربية واإلنجميزية، في المكتوبة  البحوثُيقبل لمنشر   

 الشروط اآلتية:
أن يكون البحث أصياًل وتتوافر فيو شروط البحث العممي المعتمد عمى المنيجية المتعارف عمييا في  .1

 كتابة البحوث العممية.
ذا ُقبل لمنشر  .اكاماًل أو موجزً  أخرى نشر م لمنشر في أي جيةقد  مُ يكون البحث قد سبق نشره أو  ألا  .2  وا 

 نشره في أي جية أخرى ولو بمغة أخرى إل بموافقة خطية من رئيس ىيئة التحرير.ل ُيسمح ب
عمى  اومطبوعً  -إن وجدت  -األشكال وضوح أن يكون البحث مكتوبًا بمغة سميمة مراعيًا دقة الحروف و  .3

بحجم  (Traditional Arabic) : المغة العربية بنوع خطMicrosoft wordاآللي عمى برنامج  الحاسب
( 12( بحجم )Times New Roman) ( بين األسطر. والمغة اإلنجميزية بنوع خط1,15( بمسافة )16)

سم(  3مع ترك ىامش بنحو ) A4)عمى ورق مقاس )عمى وجو واحد، ( بين األسطر، 1,15بمسافة )
، عمى صفحة متضمنة اليوامش والمراجع( 33) أل يزيد عدد صفحات البحث عنعمى جانبي الورقة، و 

ترقم جميع صفحات البحث ترقيمًا تسمسميًا بما في ذلك األشكال والجداول والصور والمالحق وقائمة أن 
ويحق لييئة تحرير المجمة النظر في بعض البحوث الواردة متجاوزًة ىذا الحد  بحسب طبيعة  .المراجع

 البحث وآلياتو.
 والمراجع وتثبيتيا كاآلتي:أن يكون البحث ممتزمًا بدقة التوثيق وحسن استخدام المصادر  .4

، ُتعتمد فييا األصول المتعارف عمييا آليًّا متسمساًل مرق مة ترقيًما في نياية البحث يوامش ال ُتوضع - أ
بحيث تتضمن: اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، جية النشر، مكان النشر، سنة النشر، الجزء 

التوثيق عمى النحو اآلتي: اسم المؤلف، عنوان والصفحة. وفي حالة الرجوع إلى الدوريات يكون 
 البحث، اسم الدورية، المجمد، العدد، السنة، الصفحة.

، مصوغة بحسب المتعارف عميو في في نياية البحث بعد اليوامشالمصادر والمراجع قائمة وضع تُ   - ب
البحث العممي، وفي حالة وجود مصادر بمغة أجنبية تضاف قائمة بيا منفصمة عن قائمة المصادر 

 العربية، ُيراعى في إعدادىا الترتيب األلفبائي المعيود. 
 ثانًيا: إجراءات النشر:

ولم يسبق نشره ولن يقدم لغرض النشر في يقدم الباحث لممجمة إقرارًا خطيًا يفيد بأن بحثو عمل أصيل لو  .1
 .أخرى )وفق النموذج اُلمعد  لذلك(أي جية عممية 

 ( وذلكCDُيسمم البحث المقدم لمنشر من أصل وثالث نسخ ورقية، ونسخة إلكترونية عمى قرص مدمج ) .2
العمل، ورقم العنوان، وجية و  ،ولقبو العممي ،إلى عنوان المجمة بحيث يظير في غالف البحث اسم الباحث

  ويرفق بو إشعار التسديد لمبمغ رسوم النشر. .ىاتفو، وعنوان بريده اإللكتروني



 يرفق الباحث نسخة مختصرة من سيرتو الذاتية إذا تعامل مع المجمة لممرة األولى.  .3
 لكل ممخص.كممة(  153 -133) نحوفي  اإلنجميزيةو العربية بالمغتين  انيرفق بالبحث ممخص .4
 ة تحرير المجمة الحق أن تطمب إجراء تعديالت يسيرة أو شاممة عمى البحث قبل إجازتو لمنشر.لييئ .5
 يخطر الباحث بتاريخ تسمُّم بحثو، وتقوم ىيئة التحرير باستكمال إجراءات التحكيم. .6
و عمى محكمين من ذوي الكفاءة قبولو لمنشر بعد عرض عدم أوالبحث قبول يخطر الباحث بقرار  .7

 البحث. تسمُّمتاريخ  مناألكثر  في تصاص خالل ثالثة أشيرخوال
من المحكمين ترسل المالحظات إلى الباحث إلجراء التعديالت أو تعديالت ات إضاففي حالة ورود  .8

أسبوعان منذ خالل مدة أقصاىا  البحث بعد إجراء التعديالت المطموبة اديع، عمى أن قبل النشر الالزمة
 .مالحظات المحكمينتسمُّم الباحث 

 

 ثالثًا: أحكام عامة:
 البحوث التي تخالف قواعد النشر وشروطو ل ُينظر فييا ول تعاد إلى أصحابيا. -1
 المجمة غير ممزمة بإعادة البحوث إلى أصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -2
موافقة خطي ة من رئيس ، ول يجوز نشر جزء منيا دون الحصول عمى تؤول جميع حقوق النشر لممجمة -3

 ىيئة تحرير المجمة.
تعبر البحوث المقدمة لمنشر بالمجمة عن آراء أصحابيا فقط، ول تعبر بالضرورة عن وجية نظر المجمة  -4

 أو الجامعة.
( 23333يدفع الباحث من غير الييئة التدريسية بجامعة الريان مقابل النشر في المجمة مبمغًا نقديًا قدره ) -5

ويدفع  (.254338674)ُتودع لدى شركة العمقي لمصرافة في حساب رقم لف لاير يمني، عشرين أ
 ا أمريكيًا.( مائة وخمسين دولرً 153الباحث من خارج الجميورية )

 ( من البند )ثالثًا( المذكورة أعاله.5عند اإلعتذار عن عدم النشر ل تعاد الرسوم المذكورة في الفقرة ) -6
و المراسالت  -7  والتطبيقية عمى عنوان المجمة: اإلنسانية لمعموم الريان والبحوث باسم رئيس تحرير مجمةتوج 

د. عمي ىود باعباد أ. أمام قاعة  اإلنشاءات، -فوة  -المكال  –محافظة حضرموت  –الجميورية اليمنية 
كتروني لممجمة: .  ويمكن أن ترسل البحوث عمى البريد اإلل(339675362943)ىاتف:  .لممؤتمرات

alrayan-journal@alrayan-university.edu.ye 
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 م 2019 يونيو  ،(1) العدد ،الثاني، المجلد الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة  

 
 (رسالة في النحو) إعانة اإلخوان

 ه(1281)ت جمال الدين محمد بن عبداهلل بن أحمد باسودان للشيخ اإلمام العالم العالمة
 دراسة وتحقيق

 **العي يسلم صادؽ. د                              *أبوبكر الشيخ بن عمر لطفي. د
 

 الملخص
منت يف  ،ىػ1281 للعالمة ٤تمد بن عبداهلل باسوداف ا١تتوىف (ا١تخطوط الذم بُت أيدينا )إعانة اإلخواف     

ا، كىو بعيد عن التفريعات يب موجز ميسر، كتب بأسلوب تعليمي النحو العر  سهل، ال ٕتد فيو تعقيدن
ا١توسعة، كىو كذلك مل حيتفل بذكر العلل النحوية، كا١تسائل كالتفاصيل ا١توجودة يف غَته من كتب النحو 

ا٠تالفية؛ إذ كاف قصده عرض ا٠تطوط الرئيسة للنحو العريب دكف إطناب كتوسع؛ ألف طالب النحو 
ا١تبتدئ بو حاجة إىل ىذه ا١تسائل، مث بعد ذلك ديكن أف ينتقل إىل غَته من كتب النحو، فحق ىذا 

األكىل يف سلم تعليم النحو العريب. كىو يعطي صورة عن طبيعة الدرس النحوم الكتاب أف يوضع يف الرتبة 
يف حضرموت، كىو أنو يقـو على ا١تختصرات ا١تيسرة اليت ألفها علماء ىذا اإلقليم، لتؤدم الوظيفة الرئيسة 

 لعلم النحو، كىي فهم كتاب اهلل عز كجل، كتقومي اللساف العريب.
 المقدمة :

 حاجة بنا اليـو حىت زاؿ ما أنو شك فيها، كال مدكننا األمة يف كوف علم خطوطاتتكمن أمهية ا١ت     
 صحيح، غَت فهذا ا١تخطوطات عن تكفي ا١تطبوعات أف الزعم أما متعُت، عليها فاٟتفاظ ٢تذا إليها؛ ماسة

 إىل نظرت فلو .مؤلفاهتم ككثرهتا كحجم األئمة، كمصنفات األمة، بتاريخ معرفة لو ليس من إاَل  يقولو كال
 أعداد ّتانب يسَتة مئوية نسبة ٘تثل تكاد ال حىت قليلة، لوجدهتا الًتاثية ا١تطبوعات عناكين عدد

 فالعنواف ٤تدكدة، لعناكين كثَتة مكررة طبعات ىو: اليـو ا١تطبوعات من الناظر عُت ديأل كما. ا١تخطوطات
 .أكثر كرٔتا مرة، مائة يطبع الواحد
 كأصولو، قواعده الفن ك٢تذا بوصفو فننا، ا١تخطوطات ٖتقيق أمهية على نستدؿ أف ديكن تقدـ ك٦تا     

  ابػغي لػيتخيٌ  أف ارئػكللق. مؤلفو وػكضع كما صحيحنا وطػػا١تخط دميػتق ىي قػالتحقي ايةػغ تبقى إذ كعدتو؛
 

 .حضرموت جامعة ،اآلداب بكلية ،ا١تشارؾ كالصرؼ النحو ستاذأ *
.جامعة ٧تراف ،العلـو كاآلداب بشركرة بكلية ،كالصرؼ النحو ستاذأ  ** 
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  م2019 يونيو ،(1العدد ) ، الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 د. لطفي بن الشيخ أبوبكر، د. صادؽ العي  إعانة اإلخواف 

 يفتشوف الذين ا١تخطوطات، يف احملققُت جهود لوال ا١تطبوعة كافتقادىا ا١تهمة الًتاثية الكتب من ىائل عدد
 مؤلفو اسم صحة كيف ا١تخطوط، الكتاب صحة يف حيققوف مث ثانينا، أمهيتها كحيدٌدكف أكالن، ا١تخطوطات عن

 ا١تؤلف، فيو أخطأ يكوف قد ما كيصححوف األساسية، كمصادرىا أصو٢تا إىل النصوص كيرٌدكف إليو، كنسبتو
 يرجح ما كإىل لفظة، كل يف الركايات كاختالؼ النسخ، اختالؼ إىل مشَتين. الذاكرة فيو خانتو أك

 ذلك غَت إىل كا٠تطأ، كاحملرؼ ا١تصحف اٟتاشية يف كاضعنا ركاية، لكل احملٌقق هبا يقـو دراسة بعد صحتو،
 مهلهلة، صفراء قددية كبأكراؽ كاضح، غَت ٓتطو  كيتب قددينا ٥تطوطنا للقارلء يقدـ حىت احملقق يبذلو ٦تا

 .ككضوح ّتماؿ كثقافة علم من ٖتتو عما يشف زاهو، كبثوبو  قشيبة، ْتلة يقدمو
ىػ( مل يسبق 1281ا١تتوىف كا١تخطوط الذم بُت أيدينا )إعانة اإلخواف للعالمة ٤تمد بن عبداهلل باسوداف     

طباعتو، كما زاؿ حبيس رفوؼ مكتبة األحقاؼ للمخطوطات، كلذا أحببنا أف نقـو بتحقيقو كدراستو؛ 
ليخرج للناس، حىت يسهم يف حركة تيسَت النحو؛ نظرنا لطريقة عرضو السهلة، كبػيٍعده عن اإلغراؽ يف 

الدرس النحوم يف حضرموت، كىو أنو يقـو على التعليل، كا١تسائل ا١تعقدة. كىو يعطي صورة عن طبيعة 
 علمه  النحو علم ا١تختصرات ا١تيسرة، اليت ألفها علماء ىذا اإلقليم، لتؤدم الوظيفة الرئيسة لعلم النحو، فإف

،  يتوقف منهما كثَتو  فهم فإف ؛-كسلم عليو اهلل صلى - رسولو كسنة اهلل كتاب فهم إىل بو يػيتىوَصل شريفه
 كاف لذلك -كجل عز - اهلل كالـ بو نزؿ الذم العريب، اللساف على اللساف كإقامة. النحو معرفة على
ا أمرنا النحو فهم ا، كلذا اعتنوا بتعلم مبادئو ليؤدم ىاتُت الغايتُت. مهمن  جدن
كقد اقتضت طبيعة البحث أف يكوف مكوننا من قسمُت، القسم األكؿ لدراسة ا١تخطوط، كالقسم      

احملقق. كجاء القسم األكؿ يف ثالثة مباحث، فكاف األكؿ إللقاء نظرة عامة على عصر الثاين للمخطوط 
باسوداف من الناحية السياسية، كمن الناحية العلمية، ككاف ا١تبحث الثاين عن حياة باسوداف، فتعرضنا 

الثالث لدراسة لنسبو، كمولده، ككالده، كمؤلفاتو، كطالبو، ككفاتو، كمكانتو العلمية، كشعره. كجاء ا١تبحث 
الكتاب، فعرضنا فيو ١تاىية الكتاب، كدكاعي تأليفو، كأقسامو، كٖتليل مادتو، كا٠تصائص العامة ١تنهج 

 مؤلفو فيو، كعقدنا موازنة بينو كبُت اآلجركمية.
أما القسم الثاين فجعلناه مبحثُت، كجعلنا ا١تبحث األكؿ لوصف ا١تخطوط بنسختيو، كاسم الكتاب،      

 فو كمكانو، كتوثيق نسبتو لباسوداف، كمنهج التحقيق الذم سرنا عليو، كصورنا مناذج من نسخكزمن تألي
  للنص احملقق. ا١تخطوط. كجعلنا ا١تبحث الثاين 
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 القسم األول:
 المبحث األول: عصر العالمة باسودان:

 الحالة السياسية:
ىجرية،  1206ا٢تجرم؛ إذ كلد سنة عاش العالمة ٤تمد بن عبداهلل باسوداف يف القرف الثالث عشر      

ىجرية، كىذا العصر شهد بزكغ ٧تم الدكلة القعيطية على حساب نفود الدكلة الكثَتية،  1281كتويف سنة 
كشرع يبٍت اٟتصوف هبا سنة  ،ػػ من الساده آؿ العيدركس ةبقعة ػػ الريضفقد اشًتل عمر بن عوض القعيطي 

برفع  كالن أفقاموا  ،ا من اٞتندا كثَتن كاستقدـ من يافع عددن  ،اٟتريبشرع يف شراء العتاد مث ، (1)ػى1255
كعلى حصوف  ،كاستولوا على اٟتصوف اليت بناىا منصور بن عمر حوؿ خشامر ،اٟتصار عن آؿ علي جابر

كحصنوا قرية  ة(،القددي ةحدل مدف القطن التارخيي)إ ةيى ذٍ وا آؿ كثَت من حً لى جٍ أى ك  ،قرب من شباـلالعقاد با
ىل سالمة إف القعيطي أا للهجـو على شباـ، ك١تا اطمف طردكا ساكنيها من فخائذ آؿ كثَت ٘تهيدن أر بعد ٜتو 

  ،عقد مع آؿ عبدالعزيز بالسويرم شرقي ترمي معاىدة عدـ اعتداء فقد ؛خذ يف ٤تالفة القبائلأالقطن 
آؿ ٘تيم الذين يسكنوف  لبغاصبح أكهبذا  ؛ٛتد بن عبداهلل التميميأكذلك مع شيخ قبيلة آؿ ٘تيم ا١تقدـ 

يشاغب منها آؿ كثَت من ا٠تلف،  ةشرقي ترمي حلفاء القعيطي الذم اٗتذ من السويرم قاعد ةالواقع ةا١تنطق
قبائل هند،  غالبكتابعو  ،كرب ثابت بن عبد الرب بن ثابت النهدممث عقد معاىدات مع زعيم هند األ

كسلطاف  ،يف ٧تد ٤تمد بن حسُت بن قمال ةكأمَت الدرعي ،مَت مأرب الشريف عبدالرٛتن ا٠تالدمأكمع 
طراؼ أىل إككصلت  ة،الناشئ ةالقعيطي ةلسلطناألخبار عن اكانتشرت  ،العوالق عوض بن عبداهلل العولقي

ٖتالف مع قبيلة آؿ  إذ ؛٧تد كاليمن. كىكذا استمر عمر بن عوض يف تعزيز سلطتو كاستعد ١تهاٚتة شباـ
ىػ ١1270تهاٚتة شباـ سنة  ةحربي ةكاٗتذىا قاعد ،يف ضواحي شباـ ةتسكن الظاىر اليت  ة،ىضيل الكثَتي

سنة  ةحىت ذم القعد ،ىػ1270كؿ كاستمرت اٟترب من ربيع األ ،اليت تدعى الشويرع ةالشمالي ةمن الناحي
استطاع ٛتل  بالسقوط، لكن استطاع منصور بن عمر ةصبحت شباـ مهددأك  ،ىػ كاحتلوا الشويرع1271
 ةبأيدم آؿ كثَت، كبسقوط الظاىر  ةيل على الغدر بيافع كنقض ٖتالفهم مع يافع فسقطت الظاىر آؿ ىض

مر جنوده بتخريب ا١تراكز اليت يف قبضتهم كبنقل سكاف الشويرع أك  ،قرر القعيطي التوقف عن مهاٚتة شباـ
كقدـ ٢تم  ،ىمَت كغ ة،كآؿ بالربيع ،كآؿ معلم ،فجاءىا منهم آؿ شعيب ،بالقطن ةىل الريضإىايل شباـ أمن 

عقد القعيطي العـز على تطهَت . قرب كقتأىل شباـ يف إف يعودكا أب كأمرىم ة،القعيطي مساعدات مادي
ىم أكبزرؽ كالركز  ةكىاجم حصوف سعيدي، ػى1273حتل ٜتَت سنة اف ،ضواحي شباـ من بقية آؿ كثَت
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يقن منصور بن عمر أ .ىػ1274حىت استوىل عليها بعد قتاؿ شديد سنة  ة،حصوف الدفاع عن ا١تدين
كىكذا دخل القعيطي شباـ غرة ٤تـر  ،بينهما ةف تكوف شباـ مناصفأضطر للصلح على اف ،ٓتطورة الوضع

كمت لو احتالؿ كامل مدينة  ،ىػ1275مَت منصور بن عمر من قبل القعيطي سنة ، كاغتيل األ(2)ىػ1275
 ةفحصلت معرك ،ستعادهتا من القعيطيال ةىػ شهر ذم اٟتج1275شباـ، ىجم آؿ كثَت على شباـ سنة 

ىػ اشًتل 1275يف سنة  ،ثرىا آؿ كثَتإ يفيف منطقة الكرعاف كجرب ىيصم غريب شباـ كاهنـز  ةشديد
 ةكىكذا تكوف حور  من آؿ عمر بن جعفر من عائلة آؿ عيسى بن بدر الكثَتم، ةالقعيطي بلدة حور 

      بيد آؿ كثَت سول  ةبعد شباـ اليت يدخلها القعيطي، كمل يبق من مراكز شباـ ا١تهم ةالثاني ةالبلد
انتهت بتسليم  ،سنوات 4ستيالء عليو استمر القتاؿ لال فقد ؛سحيل بن مهرم الواقع جنوب شباـ

السحيل  مواؿ آؿ مهرم يفألاير مقابل  10000دفع القعيطي ك  .ىػ1281للقعيطي سنة  ٚتيعها اٟتصوف
باد اٞتمعدار أىػ تويف يف حيدر 1282يف صفر سنة . كالسباخ النجدم اليت آلت كلها للقعيطي ةا١تسيلك 

و ئف يكوف اٟتكم من بعده ألبناأكصى أ، ككاف قد ةالقعيطي ةعمر بن عوض القعيطي مؤسس السلطن
 ةمرت السلطنباالمتثاؿ ٢تم، كىكذا است اكعلين  اكصى ابنيو ٤تمدن أك  .كعوض ،كصاٌف ،عبداهلل ةالثالث

 فقد ؛كؿ من لقب بلقب السلطافأ يػيعىد  الذم  ،يف التوسع يف عهد اٞتمعدار عوض بن عمر ةالقعيطي
ىػ، مث 1283سنة  ةاٟتجذم استوىل على الشحر يف ك ـ، 1902 ا بذلك سنةمرن أصدرت حكومة ا٢تند أ

فر حكامها آنذاؾ آؿ عمر باعمر، ككاف قد احتل  إذ ؛ق1292مث احتل الغيل سنة  ،استوىل على شحَت
صبحت أكهبذا  ،ىػ1288مث قصيعر سنة  ،كالديس ،كالقرف ة،مث رأس باغشو  ،ق1287قبلها اٟتامي سنة 
ككاف قد  ،كاف النقيب صالح بن ٤تمد الكسادم حيكم ا١تكال  .لسلطة القعيطي ةتابع ةٚتيع ا١توانئ الشرقي

، كعند كفاتو طالب القعيطي ابنو ةحدل اٟتمالت العسكريإثناء يف أعيطي ا من ا١تاؿ من القاستداف مبلغن 
تنازؿ الكسادم للقعيطي عن نصف ا١تكال كبرـك  إىلمر بينهما كانتهى األ ،عمر بن صالح با١تبلغ

ىل إجربت الكسادم على مغادرة ا١تكال أك  ،، كاستمر النزاع بينهما حىت تدخلت بريطانيا(3)كاٟترشيات
ىل إ ةضافإىم ا١توانئ يف حضرموت ٖتت سيطرة القعيطي أصبح أـ، كىكذا 1881وفمرب سنةز٧تبار يف ن

 يف الداخل. ةشباـ كالقطن كحور 
كلعل أبرز ما دييز ىذا العصر كثرة اٟتركب، كالفوضى العارمة يف حضرموت، فال دكلة راسخة، كال    

كا٢تيبة يف نفوس القبائل ا١تسلحة. كصحيح سلطنة مستقرة؛ إذ ليس ألم ٦تن ذكرنا استقرار، كاتساع الرقعة 
 أف للقبائل يف األدكار ا١تاضية سلطة قوية، كيصدر عنها الظلم، كلكن السالطُت األقوياء إذ ذاؾ يقوموف
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من واقف، عكس ما رجرم يف ىذا العصر بإخضاعها كتأديبها، ككبح ٚتاحها يف أكثر اٟتاالت كا١ت
 .   (4)ا كما تشاء على من تشاء ٦تا مل يسبق لو نظَتاستفحاؿ السلطة القبلية، كإمالء إرادهت

 الحالة العلمية:
العالمة  كالد صاحب الًتٚتة سسوفقد أ؛ رباط ا٠تريبة بوادم دكعنيف بدايات ىذا القرف تأسس      

 .كآؿ باىاركف ،من ا٢تجرة بتمويل من السادة آؿ الكاؼ 1213الشيخ عبد اهلل بن أٛتد باسوداف عاـ 
 ،كمن يافع ،كقصده الطالب من ٚتيع ا١تناطق بوادم حضرموت ،ىذا الرباط الدركس العلمية كاتسعت يف

اهلل باسوداف  عبدى  كشارؾ الشيخى  ،كبار الفقهاء كالعلماء  فيوفتخرج  ،كالصوماؿ ،كالبيضاء ،كبيحاف ،كالعوالق
 الشيخاف ٤تمد ،فو فيو ابناهكخل ،يف التدريس كبار تالميذه كما شاركو ،الفقهاء كالعلماء يف التدريس كباري 

      العالمة امث توىل التدريس فيو ستُت عامن  ،عمر بن أٛتد اٞتيالين العالمةمث  ،كأبوبكر ىػ(281)ت
 .(5)حامد بن عبد ا٢تادم اٞتيالين رٛتهم اهلل أٚتعُت

العلمية كلعل ما يدؿ على كجود حركة علمية جيدة يف ىذا القرف يف كادم دكعن كجود ا١تؤلفات      
 من أبرزىا: علماء اٟتضرميُت يف ىذا العصر، ك لل

     ا١تتوىف ٝتَت بن سعد بن اهلل عبد بن سامل للشيخ ١تواله العبد على رجب فيما النجاة سفينة  -1
 .(6)ػى1270

 كىو من ق،1270 باعشن ا١تتوىف ٤تمد بن سعيد التعليم، كىو للشيخ مسائل بشرح الكرمي بشرل  -2
 .(7)العبادات فقو يف كأٚتعها الكتب أىم

 .(8)ػى1270 ا١تتوىف باعشن ٤تمد بن سعيد كىو أيضنا للشيخ الرٛتن، فتح شرح الدياف مواىب  -3
 .(9)ػى1281 ا١تتوىف باسوداف اهلل عبد بن ٤تمد للشيخ اإلفادة، شرح الوقادة الدرة  -4
 .(10)٤تمد باسوداف ، كىو أيضنا للشيخا١تقاصد السنية إىل ا١توارد ا٢تنية يف ٚتع الفوائد الفقهية  -5

 المبحث الثاني: حياة العالمة باسودان:
 نسبو:

 .(11)باسوداف اهلل بن ٤تمد بن عبد الرٛتن عبد بن أٛتد بن اهلل ىو العالمة ٤تمد بن عبد
كمنهم من يرفع  .(12)مذحج من ىم قيل ا٠تريبة، يسكنوف باسوداف من مشايخ حضرموت، كآؿ

 .(13)نسبهم إىل ا١تقداد بن األسود الكندم
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 مولده:
 . (14)ْتضرموت دكعن من ا٠تريبة ىػ ٔتدينة1206 سنة كلد العالمة ٤تمد بن عبداهلل باسوداف

 طلبو العلم ومشايخو:
طاىر  بن اٟتسُت بن كطاىر اٟتبشي، عيدركس بن ٤تمد كالده، كعن عن علومو تلقى

         (، ىػ1266بلفقيو )ت  حسُت بن اهلل كعبد اٟتداد، بكر أيب بن كعمر ،( ػى 1241)ت
 عامة (، كركلػى1255 (، كعبداهلل بن أيب بكر عيديد )تػى1272 كعبداهلل بن حسُت بن طاىر )ت

       (، كيوسف بن ٤تمد البطاح األىدؿ ػى1250 الزبيدم )ت األىدؿ عبد الرٛتن بن سليماف عن
 العطار ا١تكي، الرسوؿ عبد بن كعمر ( قرأ عليو األمهات الست كا١تسانيد كا١تستخرجات،ػى1246 )ت

 اٞتربيت ىاشم بن كبشرل .(15)الرئيس الزمزمي، أخذ عنو الفقو كالتفسَت كاٟتديث، كالنحو صاٌف بن ك٤تمد
 .(16)الدمهوجي تلميذ

كهبذا يعلم أف باسوداف تلقى العلم ٔتنطقتو ا٠تريبة، مث رحل إىل ترمي، كالشحر حيث أقاـ هبا 
 .(17)مدة ليست قصَتةسنوات، كما أقاـ باليمن، كاٟتجاز 

 والده:
 ا٠تريبة بقرية ىػ، كنشأ1178 سنة كلد باسوداف. اهلل عبد بن أٛتد بن اهلل كالده ىو العالمة عبد

  .(18)حضرموت أكابر علماء من ككاف ْتضرموت، دكعن من
عبد الرٛتن بن  عن عامة البار، كركل عمر العارؼ منهم عصره، علماء من ٚتاعة عن أخد

 علوم بن أٛتد كالشهاب ا١تكي، البييت ٤تمد بن عليٌ  (، كالسيدػى1250 الزبيدم )ت األىدؿ سليماف
 .(19)الرئيس الزمزمي، كغَتىم صاٌف بن ك٤تمد العطار، الرسوؿ عبد بن كعمر الليل، ٚتل باحسُت

 ػ(20)ق1266 سنة كتويف مكة، إىل كرحل
. 1643ك 1642االحقاؼ مكتبة خ كاآلخرة. الدنيا مصاٌف يف كمن مؤلفات كالده: الذخائر 

 يف طبع اٟتداد. راتب شرح ا١تعاد كذخَتة .2832 ، كأخرل1834 األحقاؼ جامع خ األٟتاظ. كحملة
 رشفات بشرح األسرار كلوامع .أدعية 20 ا١تكرمة مكة كمكتبة 1599برنستوف خ ػى 1380 سنة القاىرة
 األحقاؼ ترمي جامع خ الواسعة كالتتمات الالمعة ، كاألنوار1858 كاألحقاؼ اٟتبشي ٔتكتبة خ األبرار.

 .(21)2787 األحقاؼ خ األلباب. ، كقوت1532



 

7 

  م2019 يونيو ،(1العدد ) ، الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 د. لطفي بن الشيخ أبوبكر، د. صادؽ العي  إعانة اإلخواف 

 مؤلفاتو:
، كىي متنوعة يف ٥تتلف فركع العلم، كىي تدؿ ألف العالمة ٤تمد باسوداف ٣تموعة من الكتب

 على تعدد ثقافتو، كتوسعو يف طلب العلم، كقد كقفنا على ستة عشر عنواننا لو، ىي:
كىو ىذا الكتاب الذم نقـو بتحقيقو، كسيأيت اٟتديث  .(22)اإلخواف، كىو رسالة يف النحو إعانة .1

 .عنو مفصالن 
 .(23)طبع كالنار. العار ركوب من األخيار ٖتذير .2
 بعض فهرس) حريضة ، كمكتبة1361 األحقاؼ خ .(24)العقود تعريف بطلب ا١تقصود ٖتقيق .3

 (.151: ا١تخطوطات
 .(26)ىػ1328 سنة كقد طبع . خ األحقاؼ،(25)ا١تباحث يف إرث الوارث تقرير .4
 .(27)با٢تند طبع كاإلفطار. الصـو بو رجب ٔتا ا١تختار الدر .5
 .(28)٣تاميع 731 األحقاؼ ترمي جامع 1284 سنة خ اإلفادة. بشرح الوقادة الدرة .6
 .(29)فتاكل ككصايا .7
 كتب الغربية صنعاء ّتامع كأخرل األحقاؼ خ اإلعراب. أحكاـ ببعض يتعلق ما يف الباب فتح .8

 .(30)حديثة
 الغربية صنعاء جامع ىػ1294 سنة خ الكبَت. بافضل شرح ٥تتصر الفقَت إعانة من القدير فتح .9

 .(31)حديثة كتب 1294
 األحقاؼ خ 3/199 اٟتضرميُت الشعراء تاريخ التوحيد. يف منظومة شرح اجمليد فتح .10

 .(32)٣تاميع  2535 ْتضرموت
 .(33)٣تاميع 290 برقم كرقة 23 يف 1258 سنة األحقاؼ خ الفرائض. شرح الدرية القالئد .11
 .(34)٣تموع إجازاتو من أشياخو .12
 .(35)٣تاميع 2535 األحقاؼ خ الفقهية. الفوائد ٚتع يف ا٢تنية ا١توارد إىل السنية ا١تقاصد .13
 (.36)منظومة يف الشمائل احملمدية .14
 . (37)طبع كالغائب. اٟتاضر ماؿ بيع للقاضي كيوجب رجوز ٔتا الثاقب النجم .15
 . (38)طبع العبيد. تزكيج أحكاـ يف ا١تفيد النقل .16
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 طالبو:
لعل من أ٧تب طالب العالمة ٤تمد باسوداف ىو العالمة عبدالرٛتن بن ٤تمد ا١تشهور 

(، كأبو بكر بن عبد ػى1314ق(، صاحب بغية ا١تسًتشدين، كعيدركس بن عمر اٟتبشي )ت1250)ت
 .(39)(ػى1341)تالرٛتن بن ٤تمد بن شهاب الدين صاحب حيدر أباد 

 وفاتو:
 .(40)1281 سنة بقريتو ا٠تريبة يف شواؿ تويف العالمة ٤تمد باسوداف

 مكانتو العلمية:
. كلذا ذاع صيتو (41)«العالمة ا٠تبَت، كالفقيو قليل الشبيو كالنظَت»كصفو العالمة السقاؼ بقولو: 

قاص كداف. ككاف مع انغماره يف يف اآلفاؽ حىت كاف يف حياة أبيو يرحل إىل علومو تلقينا كإفتاء من كل 
العلـو تدريسنا كإفتاءن كمطالعة كتأليفنا فقد كاف لو استقامتو، كتقواه ككرعو كعفتو، كزىده ككثرة أكراده 

 . (42)كأذكاره، كتالكتو القرآنية، ك٤تافظتو على السنن كاٞتماعة كالتهجد
 شعره:
أكثر شعره منظومات علمية، حيث نظم يف التصوؼ كالسلوؾ، كالشمائل احملمدية، كأما ٣تاالت        

 الشعر األخرل فهي قليلة عنده؛ كلعل ذلك بسبب ميولو العلمي. 
 كمن شعره الذم أرسلو إىل أبيو من مدينة الشحر أياـ مقامو هبا:      

ـي الػػػعلًم كالس  لػػمٍ ػػحػػاؿ أعػػػذم بالػػػكى بالػػػي تػػألػػػػػس  مٍ ػػكػتػػمػر  الػإمػػػػا
ػػػػػػػًو فػػػبً   ػػىاءن ػحيٍت ديعػى نػػٍ مػي كتى ػػنً ػػظػػػالحػتي   ػػنىمٍ ػػٍ غػػػػػػظىى كنى ػػػحٍ ػػػالًنىا نى ػػي حى

 مٍ ػا تػى نػً وبػلي ػطٍ ػى ٍن مػً ًب مػلٍ ػكمىا يف القى   بناػرًيػى قى ػى سػاًع عى ػمػتػٍودي االجػكعى 
ػػػَ لػػػػػػػػػوي صى ػػلػػػػػو الػػػػػػيػػلػػػعػػػػ  بييبػوى حػى طى ػى فػى طػٍ صػػي مػالاًه ػًّتى  َ سى  مٍ ػػػػػػلَ ػػػػى مثي

 منظومة الشمائل احملمدية عند الكالـ على زىده عليو الصالة كالسالـ: كمن شعره العلمي قولو يف      
 ةٍ ػغػضػًجٍد ًلضىٍيًفًو ًمٍن مػفلم يى      ٍسعىٍة ػػوًت الت  ػػله إىل البيػػً ٍرسػػػكمي           
 (43)يف آصىعو ٟتًىاجىةو ًبًو دىعىتٍ      ٍندى اليػىهيوًدم ريًىنىتٍ ػػكًدٍرعيوي عً           

 المبحث الثالث: كتابو )إعانة اإلخوان(
 ماىية الكتاب ودواعي تأليفو:

كتاب إعانة اإلخواف منت صغَت يف النحو العريب، حول رؤكس ا١تسائل النحوية بأسلوب تعليمي 
ا، كىو بعيد عن التفريعات كالتفاصيل ا١توجودة يف غَته من كتب النحو ا١توسعة،  سهل ال ٕتد فيو تعقيدن
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وط الرئيسة للنحو كىو كذلك مل حيتفل بذكر العلل النحوية، كا١تسائل ا٠تالفية؛ إذ كاف قصده عرض ا٠تط
العريب دكف إطناب كتوسع؛ ألف طالب النحو ا١تبتدئ بو حاجة إىل ىذه ا١تسائل مث بعد ذلك ديكن أف 

 ينتقل إىل غَته من كتب النحو، فهذا الكتاب حقو أف يوضع يف الرتبة األكىل يف سلم تعليم النحو العريب.
إىل تصنيف صغَت يف النحو يبدؤكف كلعل باسوداف أحس أف طلبة عصره يف بلده هبم حاجة ماسة 

بو مسَتهتم العلمية، فكتب ىذه الرسالة؛ كلذا ٝتاىا )إعانة اإلخواف(؛ لتكوف عوننا لطاليب النحو من 
إخوانو أبناء بلده. كالواقع أف ىذا الكتاب يصلح لفئتُت من الناس، الفئة األكىل ىم األكالد الصغار من 

العلمي، كالفئة الثانية ىم الكبار الذين فاهتم التحصيل العلمي يف طلبة ا١تدارس ا١تبتدئُت يف التحصيل 
 الصغر، فهم حيتاجوف إىل كتاب ميسر يف النحو العريب، فهذا الكتاب مناسب ٢تم.

يعطي انطباعنا عامنا عن ضرميُت يف تيسَت النحو العريب، ك كىذا الكتاب مشاركة ٦تتازة للنحاة اٟت
يدؿ أهنم كانوا يبتعدكف عن اإلغراؽ يف إدخاؿ النحو يف علم ا١تنطق، حركة النحو عند اٟتضرميُت، ٦تا 

 علم أف لدينا كالعلل العقلية، ككثرة االفًتاضات كالتقديرات اليت عرفت عند غَتىم من النحاة. فا١تعركؼ
 لمالع ٢تذا الغاية الرئيسة أف أحد على خيفى كال علومها، أساس كىو العربية، علماء جهد باكورة ىو النحو

 انتشار فبعد .العريب اللساف يف يشيع اللحن أخذ أف بعد النطق يف ا٠تطأ من العريب اللساف صوف ىو
من ( الكرمي القرآف لغة) العربية اللغة صيانة إىل اٟتاجة ظهرت األقواـ، من بغَتىم العرب كاتصاؿ اإلسالـ،

 .العريب الكالـ لضبط قواعد كضع إىل العربية علماء فاىتدل كاللحن، كالتحريف التصحيف
 ٔتكاف الصعوبة من النحوم الدرس من جعلت اليت ا١تشكلة ىذه ٟتل التصدم إىل بعضهم كانربل

 .العربية تعلم الدارسُت ىؤالء ميسرة، تسهل على كتبنا التلميذ، فألفوا يستسيغو ال
 على ٖتافظ اليت الوسائل يف التفكَت إطالة بعد نشأت لكنها لذاهتا، مقصورةن  القواعد تنشأ كمل

 :التأليف من نوعاف لنا فظهر .الكرمي الكتاب سالمة
 .٥تتلفة موضوعات ذات كتب كىي ا١تطولة، بالكتب يعرؼ ما - ١
 من كالتقليل كالعلل القياس بإلغاء كعينيت ا١تطولة، الكتب ظهورىا يف رافقت ٥تتصرة، كتب- ٢
 .كاإلطناب اٟتشو

 النحوم كا١تصطلح العامل ظاىرة كبركز كالتعليل، القياس يف الغلو ىو النحو تيسَت إىل كالداعي
 إىل أضف صحيحة، غَت نتائج ظهور إىل أدل ا١تنهج كارتباؾ كٚتعها، النحوية كاختالط ا١تادة النحاة، عند

 .(44)للغة كا١تكاين السماعي كاٟتد النحوية، كغموضها، ا١تادة أسلوب ذلك
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 : أقسام الكتاب وتحليل مادتو
اإلخواف( خلت من أم مقدمة يذكر فيها ا١تؤلف سبب تأليفو ٢تا، أك يشرح فيها  رسالة )إعانة

خطتو يف تأليف رسالتو، بل بدأىا بالبسملة، مث دخل مباشرة إىل الباب األكؿ الذم عقده للكلمة، 
كأنواعها، كعالمة كل نوع، مث تطرؽ فيو للكالـ، فعرفو، كمثل لو. مث دخل يف الباب الثاين كالذم جعلو 
لإلعراب، فعرفو، كذكر أنواعو، مث تطرؽ للبناء فعرفو فقط دكف أف ديثل لو أك يذكر أنواعو. مث عقد يف ىذا 

 السامل، ا١تؤنث كٚتع التكسَت، كٚتع كا١تثٌت، ا١تفرد، إعراب الباب ثالثة فصوؿ، فجعل الفصل األكؿ يف
 .ا٠تمسة كاألفعاؿ ا١تعتل، ا١تضارع كالفعل الصحيح، ا١تضارع كالفعل ا٠تمسة، كاألٝتاء السامل، ا١تذكر كٚتع

كجعل الفصل الثاين للمرفوعات من األٝتاء السبعة، فعددىا كضرب أمثلة ٢تا، مث ذكر ا١تنصوبات من 
األٝتاء ٦تثالن لكل كاحد منها، مث ذكر اجملركرات الثالثة، األكؿ اجملركر ْترؼ اٞتر، كعدد معو حركؼ اٞتر، 

لو، مث التابع، كاسًتسل يف ذكر التوابع ا٠تمسة، كمثل لكل كاحد منها، أما  مث اجملركر باإلضافة، كمثل
ما قبل ))الفصل الثالث فجعلو للمعرفة كالنكرة، فعدد ا١تعارؼ فقط، كمل ديثل ٢تا، مث عرؼ النكرة بقولو: 

ن حيث . مث انتقل إىل الباب الثالث كخصو بالفعل، فذكر أقساـ الفعل الثالثة، مث ذكر أحكامها م((أؿ
البناء كاإلعراب. كأما الباب الرابع فقد عقده للحرؼ، فذكر حكمها من حيث البناء، كقسميها من حيث 
العمل كغَت العمل، كمن حيث االختصاص كغَت االختصاص. مث ختم رسالتو ببعض ما رجب للطالب 

معرب أـ  (45)معرفتو، فذكر عليو معرفة معٌت اللفظ، كحكمو. ىل ىو اسم أك فعل أك حرؼ؟ كىل ىو
     مبٍت؟ كاالسم ا١ترفوع بعد الفعل ىل ىو فاعل أك نائب عنو أك غَتمها؟ كاالسم ا١تنصوب ىل ىو مفعوؿ بو، 
عت يف بسم اهلل  أك مصدر، أك غَتمها؟ كاالسم اجملركر ىل ىو ٣تركر ْتذؼ ا١تضاؼ، أك بالتبعية، كقد ٚتي

 الرٛتن الرحيم.
 : الخصائص العامة لمنهج المؤلف فيو

 أمهها: ،ٔتجموعة من ا٠تصائص اإلخواف(إعانة )ينماز كتاب 
ميسر ال لبس فيو، من حيث  بأسلوب علمي الكتاب تأليف األسلوب العلمي ا١تيسر: مت -1

فهو ينفع ا١تبتدئُت سواءن كانوا صغارنا أك كبارنا، ففيو عرض ١تسائل النحو األصوؿ  .ألفاظو كتراكيبو كمعانيو
ـ أف من أىم مشكالت عرض النحو العريب اليت تواجو كثَتنا من الدارسُت ىي دكف تعقيد. كمن ا١تعلو 

 األسلوب ا١تعقد لكثَت من الكتب ا١تصنفة فيو، فهذا الكتاب يعاًف ىذه ا١تشكلة.
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ا عن اإلغراؽ يف اٟتدكد  الوضوح: إذٍ  -2 اعتمد باسوداف على صوغ رسالتو بشكل كاضح، بعيدن
اليت تتناىف أحياننا مع  ،إىل ظهور كثَتو من اٟتدكد كالقيود كاالفًتاضات تأدَ  ا١تنطقية، كالعلل العقلية، اليت

جفاؼ النحو كصعوبتو، كتأكيده على ٦تاحكات عقلية ٣تَردة بعيدة عن كاقع ، كأدت إىل الواقع اللغوم
 جعلت كثَتنا من دارسي النحو ينفركف عنو.ك  ،الناساٟتياة العملية اليت يعيشها 

اإلرجاز: فمنهج العالمة باسوداف يقـو على االكتفاء بعنواف ا١توضوع النحوم، مث التمثيل  -3
عليو ّتملة مفيدة، فال يذىب إىل تعريف ا١تصطلح، كال يلتفت إىل ذكر ضوابطو كشركطو فضالن عن 

 ا١تنتهي هبا ينتفعف، سائلا١ت كسؤ ر الطالب حيفظ  ٕتعلتفريعاتو كتفاصيلو. كىذه الطريقة من التأليف 
الذين يريدكف أف يتعرفوا إىل أصوؿ مسائل النحو كٚتلو الرئيسة. كمن فوائد  ا١تبتدئُت كتفيد لالستحضار،

 .يتعذر أك حفظها يصعب ا١تطوالت فإف ،النحو سائل١ت اكاستحضارن  لحفظ،ل ايسَتن ىذا ا١تنهج أف فيو ت
 االستطرادات، من ٗتلو ا١توجزة، بالتذكرة وأشب فا١تختصر مسائلو، بأىم كالتذكَت للفهم، العلم تقريبكفيو 

 .الكبَتة كالقضايا ا١تهمة، ا١تسائل تنسي أف شأهنا من اليت الكثَتة كالتفريعات
 واآلجرومية: بين كتاب إعانة اإلخوان
كتداكلوه  ،أىل العلم عليو كثَت مناعتمد ، كلذا العريب النحو من أىم متوف كتاب اآلجركمية

كتلتقي معو رسالة )إعانة اإلخواف( يف كوهنا متننا صغَتنا امنازت بأسلوهبا ا١تيسر اٟتفظ كاإلقراء كالتصنيف، ب
يف عدـ كجود مقدمة ٢تما، تبُت  دكافع كاتبيهما من تصنيفهما، كإمنا  بواب النحو العريب. اشًتؾ ا١تتنافأل

 اقتصرا على البسملة فقط.
أنواع الكالـ( كبدأ فيو بتعريف الكالـ، مث ذكر أقسامو، شرع اآلجركمي بوضع عنواف ىو: )

كعالمة كل قسم. يف حُت بدأ باسوداف رسالتو بعد البسملة بباب الكلمة، فعرفها كذكر أنواعها. كجعل 
اآلجركمي عالمات االسم أربع عالمات، أما باسوداف فقد جعلها ثالث عالمات فلم يذكر حركؼ اٞتر. 

لفعل أربع عالمات ككذلك جعلها باسوداف لكنو أتى بياء ا١تخاطبة مع الطلب كجعل اآلجركمي عالمات ا
بدؿ )سوؼ(. كختم باسوداف ىذا الباب بتعريف الكالـ كخالف اآلجركمي يف صياغة التعريف كمَثل لو، 
كمل يفعل ذلك اآلجركمي. كعرؼ اآلجركمي اٟترؼ، كمل يفعل ذلك باسوداف، مث بوب اآلجركمي باب 

تغيَت أكاخر »كذلك فعل باسوداف، لكنهما اختلفا يف ألفاظ التعريف، فعرفو اآلجركمي بقولو: اإلعراب، ك 
تغَت آخر »، يف حُت اختصره باسوداف بقولو: (46)«الكلم الختالؼ العوامل الداخلة عليها لفظنا أك تقديرنا

بعد ذلك. مث بوب  . مث ذكرا أنواع اإلعراب األربعة. كتفرد باسوداف بتعريف البناء«ما يعرب بعامل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 التكسَت، كٚتع كا١تثٌت، اآلجركمي باب عالمات اإلعراب، يف حُت عقد باسوداف فصالن يف إعراب ا١تفرد،
 ا١تضارع كالفعل الصحيح، ا١تضارع كالفعل ا٠تمسة، كاألٝتاء السامل، ا١تذكر كٚتع السامل، ا١تؤنث كٚتع

مث عقد اآلجركمي فصالن للمعربات، كمل يفعل ذلك باسوداف بل دمج كل ذلك  .ا٠تمسة كاألفعاؿ ا١تعتل،
الفصل الذم مت ذكره آنفنا، مث عقد فصالن للمرفوعات كا١تنصوبات كاجملركرات ْتيث يكتفي بذكر العنواف مث 

بنا لألفعاؿ ديث ل لو فقط. مث ذكر التوابع بالطريقة نفسها يذكر العنواف كديثل لو. يف حُت عقد اآلجركمي با
بعد باب عالمات اإلعراب، ذكر فيو أقساـ األفعاؿ كأحكامها، مث ذكر النواصب العشر، مث اٞتواـز الثمانية 

ب ميسر ك٥تتصر. كعقد عشر، مث عقد بابنا للمرفوعات فعددىا، مث عقد لكل كاحد منها بابنا يعرضو بأسلو 
 عرؼ النكرة، مث عقد بابنا لألفعاؿ فذكر أقسامها  لالسم ا١تعرفة كالنكرة، فعدد ا١تعارؼ، مثباسوداف فصالن 

 كأحكامها، مث عقد بابنا للحركؼ، مث ختم رسالتو ببعض ما رجب للطالب أف يعرفو.   
 القسم الثاني: النص المحقق

 : التحقيق في المعتمدة المخطوط نسخة وصف: المبحث األول
 ترمي ٔتدينة األحقاؼ مكتبة يف موجودتُت خطيتُت نسختُت على الكتاب ٢تذا ٖتقيقنا يف اعتمدنا

(، كىي من ٣تموعة الرباط. كالثانية ضمن ٣تموع 2888حضرموت، ٣تموعة الرباط، األكىل برقم ) يف
حول رسالتُت يف النحو األكىل إعانة اإلخواف لباسوداف، كالثانية مفتاح اإلعراب لعبداهلل بن اٟتسُت بن 

 (.2826حقاؼ للمخطوطات ىو)طاىر، كرقم ىذا اجملموع يف مكتبة األ
 (، والتي جعلناىا األصل:8222وصف مخطوطة الرباط التي تحمل رقم)

كتاب رسالة يف النحو ا١تسماة إعانة : »نصو كىذا الكتاب عنواف كسطها يف كيًتبى  العنواف كرقة .1
عبداهلل بن اإلخواف للشيخ اإلماـ العامل العالمة كالبحر الفهامة ٚتاؿ الدين ٤تمد بن سيدنا اإلماـ 

 .«أٛتد باسوداف متع اهلل ْتياهتما كنفع هبما ا١تسلمُت. آمُت
 مث كيًتبى أسفل ذلك بيتاف من الشعر مها:

 اري ػػذ ؿ  عى ػػاـ الفىىتى عىلىى الػكمىقى       كى فيالفه   ػاءى إليػٍد أىسى ػًقيلى يل قى »     
اري        قػيٍلتي قىٍد جىاءىنىا كأىحىدىثى عيٍذرا         كًديىةي الَذٍنًب ًعٍنًدنا االٍعًتذى

 .«منقولة من كتاب األذكار للنوكم (47)ىذين البيتُت»ككتب ّتنبهما ٓتط آخر:          
 مث كتب ٓتط أٛتر:         

ٍعتي اللف»  «كيف مىٍوًعدو يىا ًىٍندي لىٍو كىافى يف الكىرىلظى ًمٍن يفٍ ٤تيىَمدو     فػىقيٍل قىٍد ٝتًى
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 كللشيخ إبراىيم بن عباس الصويل:»مث كتب أسفلو ٓتط أٛتر:      
ا اٍلمٍخر ػذرعان كىعن        ىت ػػى ا اٍلفػػػػق هبى ػػػػيػػػػضػػػػةو يػػػازلػػرب نػػػكل هى  جد اهلل ًمنػٍ

 «جي ػى رفٍ كىكىافى يىظينهىا الى تػي  تٍ جى رً في        ا اهتي قى لى حى  تٍ مى كى حٍ تى فػىلىَما اسٍ  ضىاقىتٍ 
 ٖتتو:مث كتب 

 رعاية شكره كقصرا مديدا       دا   ػػدا ٛتيػػدا ٛتػػدت كحامػػػٛت   
 (.2888كّتنب العنواف يوجد ختم مكتبة األحقاؼ. كعليو رقم ا١تخطوط )     
 ٓتط صغَت. ف. كىي باللهجة العامية اٟتضرميةباكرماالعنواف كتبت قصيدة حملمد باعمر  كأعلى     

 17 ٨تو صفحة كل يف سم23×15 مسطرهتا كمقياس. صفحات ٜتس يف النسخة ىذه تقع .2
 أسلوب كاتبها كاتبع. منقوط جيد، نسخي كخطها كلمات، 9 سطر كل كمتوسط سطران،
  .قبلها اليت الصفحة أسفل يف الصفحة الالحقة من األكىل الكلمة يضع أف كىي التعقيبة

 كضعت عناكين ىذه ا١تخطوطة باللوف األٛتر. .3
أكؿ ا١تخطوط: بعد البسملة: باب الكلمة قوؿ مفرد. كآخره: ٘تت الرسالة ْتمد اهلل كمنو كعونو  .4

 كفضلو كتوفيقو. 
 الرٛتن اهلل بسم: »بقولو ا١تنت يف الشركع مث العنواف، كتابة فيها صفحة أكؿ كاملة النسخة ىذه .5

 تأليفو دكاعي ا١تؤلف فيها يذكر مقدمة أم عن خالية كىي. الكلمة عن باٟتديث بدأ مث ،«الرحيم
 .  الرسالة ٢تذه

الرسالة ْتمد اهلل كمنو كعونو كفضلو كتوفيقو كاٟتمد  ٘تت: »نصو ما ا١تخطوطة ىذه هناية يف جاء .6
 «. هلل أكالن كآخرنا باطننا كظاىرنا كعلى كل حاؿ

 ىػ،1365كاتب ىذه ا١تخطوطة ىو عبداهلل بن عمر بن سامل بن حصُت، فرغ من كتابتها سنة  .7
بقلم مقتنيو لنفسو الفقَت إىل اهلل »جاء يف هناية الرسالة: . بأربع كٙتانُت سنة ا١تؤلف كفاة بعد أم

عبداهلل بن عمر بن سامل بن حصُت غفر اهلل لو كلوالديو كٞتميع ا١تسلمُت، ككاف الفراغ من زبره 
 .«1365خلت من شهر ذم القعدة اٟتراـ سنة  (48)(...) يـو السبت

 يكتب هنايتو كيف النسخة ىامش يف النص من سقط ما أثبت إذ ناسخها؛ ٓتط مصححة النسخة .8
 .النساخ بُت ا١تشهورة بالعالمة السقط موضع إىل كيشَت ،«صح» كلمة

 ىذه النسخة مليئة بالتعليقات كٓتاصة يف الصفحة الثانية كالثالثة. .9
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 : يأيت ٔتا النسخة ىذه امنازت
 .نادر فيها كالتصحيف قليل، فيها كالسقط آخرىا، إىل أك٢تا من كاملة النسخة ىذه: كما٢تا .1
 .فيو لبس ال كاضح خطها النسخة ىذه: كضوحها .2
 ككذلك عليو، كتب الذم الورؽ نوع من ذلك يتضح بقدمها؛ النسخة ىذه تتميز: قدمها .3

كىي أقدـ من النسخة األخرل، ك٢تذا كلو جعلنا ىذه النسخة ىي  .بو كتبت الذم ا٠تط بطريقة
 األصل.

 وصف المخطوطة الثانية )مجموعة آل بن سهل( التي رمزنا لها بالرمز)ب(:
تقع ىذه ا١تخطوطة يف ٣تموع حول رسالتُت يف النحو األكىل )إعانة اإلخواف( لباسوداف، كاألخرل  .1

)مفتاح اإلعراب( لعبداهلل بن اٟتسُت بن طاىر، كرقم ىذا اجملموع يف مكتبة األحقاؼ للمخطوطات 
 (.2826ىو)

 صفحة يف ىذا اجملموع كتب أعالىا كتاب ٣تموع.أكؿ  .2
كتاب النبذة للشيخ العالمة الفقيو الفهامة »مث تأيت صفحة عنواف الرسالة األكىل، ككتب أعالىا:  .3

كقد كضع ىذا العنواف يف إطار ٚتيل «. ٤تمد بن عبداهلل بن أٛتد باسوداف تغمده اهلل برٛتتو آمُت
ككتب أسفل «. كتاب ٣تموع نبذة يف النحو»ب ىذا اإلطار: باللونُت األٛتر كاألسود، ككتب ّتن

مث توجد أسفل ذلك بعض ٘تلكات «. كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كآلو كصحبو كسلم»ىذا اإلطار: 
 الكتاب، كختم مكتبة األحقاؼ.

 سم17×13 مسطرهتا كمقياس ٓتط نسخي كبَت ككاضح، .عشر صفحات يف النسخة ىذه تقع .4
 كاتبع. منقوط جيد، نسخي كخطها كلمات، 5 سطر كل كمتوسط سطران، 12 ٨تو صفحة كل يف

 اليت الصفحة أسفل يف الصفحة الالحقة من األكىل الكلمة يضع أف كىي التعقيبة، أسلوب كاتبها
 .قبلها

 كضعت عناكين ىذه ا١تخطوطة باللوف األٛتر. .5
بسم اهلل الرٛتن »ىذه ا١تخطوطة احتوت على استفتاح ٓتالؼ ا١تخطوطة األخرل، جاء يف أك٢تا:  .6

ا عبده  الرحيم، اٟتمد هلل رب العا١تُت، كأشهد أال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف ٤تمدن
 مث ساؽ باب الكلمة.«. نكرسولو، صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو إىل يـو الدي

 ى ىوامش ىذه ا١تخطوطة بعض التعليقات، كبياف السقط.يوجد عل .7
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 1379شهر ٚتادل آخر سنة 27٘تت النبذة ليلة السبت لعلو »جاء يف هناية ىذه ا١تخطوطة:  .8
 . «بقلم مالكها لنفسو علي بن عبدالرٛتن بن عبداهلل بن سهل

 كمل ٧تعل ىذه النسخة أصالن نظرنا لتأخر نسخها مقارنة بالنسخة األخرل.
  الكتاب: اسم

 :مها بتسميتُت الكتاب كرد
 كقد جاء هبذا االسم يف صفحة العنواف يف ا١تخطوطة األصل، كذكره هبذا إعانة اإلخواف، .1

 .(49)مصادره يف اٟتبشي االسم
يف ا١تخطوطة )ب(، كنظن أف ناسخها قد أخطأ فيها، ألنو كتب  التسمية كىذه النبذة، .2

ىػ( كتسمى النبذة يف النحو، فلعلو خلط ٤1238تمد اٟتبشي)تبعدىا رسالة أخرل للعالمة أٛتد بن 
 بُت االٝتُت.

 :الكتاب ومكانو تأليف زمن
يف  ألفو أنو الظن كأغلب ا٢تجرم، عشر الثالث القرف يف باسوداف العالمة ألفو الكتاب ىذا

 الذين لطالبو النحو يف رسالة يكتب أف الطبيعي كمن هبا، التدريس باشر ألنو حضرموت ببلده ا٠تريبة؛
 .النحو أسس يدرسهم

 :لباسودان نسبتو توثيق
 ٤تمد بن عبداهلل باسوداف للشيخ نسبتو يف للشك ٣تاؿ ال أيدينا بُت الذم الكتاب ىذا

 :يأيت ما إليو بنسبتو ٧تـز رجعلنا كالذم. ىػ1281 سنة ا١تتوىف اليمٍت اٟتضرمي
 .)إعانة اإلخواف( اٝتو النحو يف كتابنا لو أف على نص لباسوداف ترجم من معظم .1
 يف )إعانة اإلخواف( كتاب أف على نصت للمخطوطات األحقاؼ مكتبة ٥تطوطات فهارس .2

 .٤تمد بن عبداهلل باسوداف للعالمة النحو
كتاب رسالة يف النحو : »»فيو كرد األصل فقد ا١تخطوط ىذا طرة على موجود ىو ما .3

العامل العالمة كالبحر الفهامة ٚتاؿ الدين ٤تمد بن سيدنا اإلماـ ا١تسماة )إعانة اإلخواف( للشيخ اإلماـ 
 .«عبداهلل بن أٛتد باسوداف متع اهلل ْتياهتما كنفع هبما ا١تسلمُت. آمُت

 :التحقيق منهج
 :  بيانو ىذا منهجنا الكتاب ىذا ٖتقيق يف سلكنا
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كا١تقابلة بُت النسختُت  كالتصحيف، التحريف من سالمتو على كالعمل كتصويبو، النص تقومي .1
ا٠تطيتُت، فجعلنا إحدامها ىي األصل نظرنا لقدمها كقلة سقطها كأخطائها، كما كجد بينهما من 

 األصل خيالف ما الكتاب صلب يف نثبت كمل. إصالحها يف جهدنا كبذلنا فركؽ جعلناه يف ا٢تامش،
 على مشتمالن  كاف أك الكالـ، ٌتمع تتميم أك الكتاب نص إلقامة ضركرم   إثباتو أفَ  رأينا ما إال

 .  للنص العاـ السياؽ مع منسجمة كوهنا مع فائدة من ٗتلو ال زيادة
 . الًتقيم عالمات كالتزمنا اٟتديثة، اإلمالء قواعد على النص كتبنا .2
 .  النص درج يف عبارات من القارئ على يشكل ما ضبطنا .3
 .خطها منط ككرَبنا حاصرتُت، بُت بوضعها كمَيزناىا كمباحثو، الرئيسة، الكتاب ألبواب عناكين كضعنا .4
 رقم ذكر مع النص درج يف مائلُت خطُت بوضع ا١تخطوط صفحات من صفحة كل بداية إىل أشرنا .5

 .  األيسر ا٢تامش يف الصفحة
 كشرحنا أمكن، ما قائلو إىل كنسبتو ناقصنا، كاف إف الشاىد بإ٘تاـ كالرجز الشعرية الشواىد خرجنا .6

 الشعراء، دكاكين إىل بالرجوع كذلك االستشهاد، ككجو االستشهاد، موضع كبينا الغريب، من فيو ما
 . اللغوية كا١تعاجم النحوية، الشواىد ككتب النحو، كتب كأيَمات

 كمل كاألدبية، كاللغوية النحوية ا١تصادر فإىل كإالَ  أمكن، ما أصحاهبا كتب إىل كاآلراء األقواؿ عزكنا .7
 إف الرأم لصاحب األصلي بالنص نأيت كقد. مصادر عدة من توثيقو أمكن إف كاحد ٔتصدر نكتف
 .بالبحث تتصل فائدة ذلك يف كجدنا

 كمعاجم اللغة كتب يف مظاهنا من ا١تعركفة غَت كا١تواضع البلداف كبَينا الغريبة، األلفاظ شرحنا .8
 .البلداف

 مسائل إىل كأشرنا ا١تهمة، ا١تسائل بتحقيق كعنينا الكتاب، يف العلمية ا١تسائل من أيهبم ما أكضحنا .9
 كالتوجيهات التعليالت من ألواننا كأضفنا خطأ، أك كىم من ا١تؤلف فيو كقع ما على كنبهنا ا٠تالؼ،

 .اٟتاجة حسب ا١تواضع بعض يف كالتعريفات
 .ك٢تجاهتا القبائل كلغات النحوية، با١تذاىب ا٠تاصة اآلراء كثقنا .10
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 .ا١تخطوط نسخ من مصورة مناذج
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 ا١تخطوطة )ب(:
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 المحقق النص المبحث الثاني :
 ًبٍسًم اهلًل الَرٍٛتىًن الَرًحيمً 

ده رى فٍ مي  (50)وؿه ةي: قى مى لً بىابه الكى 
(51). 

، كالتنويًن،  . فاالسمي يػيٍعرىؼي باٞتر  ثىةه: اسمه، كفعله، كحرؼه ا ثىالى  . (52)كأىؿٍ كأنواعيهى
خاطىبىًة معى الطلبً 

ي
كييعرىؼي الفعلي بدخوًؿ قد، كالسًُت، كتاًء التأنيًث الساكنًة، كياًء ا١ت

(53) . 
 اٟترؼي بعدـً دخوًؿ عالمةو عليو.كييعرىؼي 

: العلمي نافعه. ، كاإلفادةى، كالوضعى. ٨تىٍوي ، كالًتكيبى  كالكالـي: ما ٚتىىع قييودنا أربعةن: اللفظى
: اإلعرا .بابه  بي تػىغىيػ ري آًخًر مىا يػيٍعربي ًبعىاًملو

ٍزـه. (54)كأنواعيوي  ، كجىر ، كجى  أربعةه: رفعه، كنصبه
.  كالبناءي: لزكـي آخًر الكلمًة حالةن كاحدةن ال بعاملو

يف إعراب ا١تفرد، كا١تثٌت، كٚتع التكسَت، كٚتع ا١تؤنث السامل، كٚتع ا١تذكر السامل، كاألٝتاء  (55)فصل
 ١تضارع ا١تعتل، كاألفعاؿ ا٠تمسة.ا٠تمسة، كالفعل ا١تضارع الصحيح، كالفعل ا

  عي فى رٍ يػي فػى 
ي
 . (56)[ ةً حى تٍ بالفى  ر  جى يي ؼ فػى رً صى نٍ الذم ال يػى  إالَ  ةً رى سٍ الكى بً  ر  ، ]كرجيى ةً حى تٍ بالفى  بي صى نٍ ، كيػي ةً مَ الضَ بً  دي رى فٍ ا١ت

  عي فى رٍ يػي كى 
ي
 أ[.1بالياء//] رٌ كرجيى  بي صى نٍ ، كيػي  باأللفً ٌَت ثػى ا١ت

 .ةً حى تٍ بالفى  ر  جى يي ؼ فػى رً صى نٍ الذم ال يػى  إالَ  ةً رى سٍ الكى بً  ر  ، كرجيى ةً حى تٍ بالفى  بي صى نٍ ، كيػي  ةً مَ الضَ بً  التكسَتً  عي ٚتىٍ  عي فى رٍ يػي كى 
  عي فى رٍ يػي ]كى 

ي
[ةً رى سٍ الكى بً  رٌ كرجيى  بي صى نٍ ، كيػي  ةً مَ الضَ بً  امًلي السَ  ثي نَ ؤى ا١ت

 (57.) 
  عي ٚتىٍ  عي فى رٍ يػي كى 

ي
 .اءً باليى  رٌ كرجيى  بي صى نٍ ، كيػي اكً بالوى  امًلي السَ  ري كَ ذى ا١ت

 .اءً باليى  ر  ، كٕتيى فً لً باألى  بي صى نٍ ، كتػي  اكً بالوى  ةي سى مٍ ا٠تى  اءي ٍٝتى األى  عي فى رٍ يػي كى 
  لي عٍ الفً  عي فى رٍ يػي كى 

ي
 .وفً كي الس  بً  ـي زى ، كرجيٍ ةً حى تٍ بالفى  بي صى نٍ ، كيػي  ةً مَ الضَ بً  يحً حً الصَ  عي اًر ضى ا١ت

  (58)[ لي عٍ ]الفً  عي فى رٍ يػي كى 
ي
  عي اًر ضى ا١ت

ي
  ةً مَ الضَ بً  ل  تى عٍ ا١ت

ي
 . ةً لَ العً  ؼً رٍ حى  ؼً ذٍ ًْتى  ـي زى ، كرجيٍ ةً حى تٍ بالفى  بي صى نٍ ، كيػي ةً رى دَ قَ ا١ت

 ا.هى فً ذٍ ًْتى  ـي زى كٕتيٍ  بي صى نٍ ، كتػي وفً بالن   ةي سى مٍ ا٠تى  اؿي عى فػٍ األى  عي فى رٍ كتػي 
 له صٍ فى 

ى
 ( 59): ةه عى بػٍ سى  اءً ٍٝتى األى  نً مً  وعي في رٍ : ا١ت

 .ده يٍ زى  بي رً ضٍ : يى وي ، ٨تىٍ وي ائبي ، كنى لي اعً الفى 
 
ي
: زى ري بػى ، كا٠تى أي دى تى بٍ كا١ت  .ائمه قى  ده يٍ ، ٨تىٍوي
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ا ، كمى اؿى ا زى ، كمى سى يٍ ، كلى ارى ، كصى اتى ، كبى لَ ، كظى (60)ىحى ضٍ ى، كأى سى مٍ ، كأى حى بى صٍ ا، كىي: أى اهًتى وى خى كأى  افى كى   مي كاسٍ 
ـى ا دى ، كمى ئى تً ا فى ، كمى حى ًر ا بى ، كمى كَ فى انػٍ   ا.من الً عى  ده يٍ زى  افى . ٨تىٍوي: كى ا

 .ا فقيوه زيدن  ، ٨تو: إفَ لَ عى ، كلى ، كليتى ، ككأفَ كلكنَ  (61)،ا، كىي: أفَ اهًتى وى خى كأى  إفَ  ري بػى كخى 
 .رى كً ا ذي ٦تًَ  لواحدو  عي ابً كالتَ 
 
ى
 : (63)رشى عى  (62)حدأ اءً ٍٝتى األى  نى مً  وبي صي نٍ كا١ت
 
ى
: أى  وً بً  وؿي عي فٍ ا١ت  ا.دن يٍ زى  تي مٍ رى كٍ ٨تىٍوي

 
ى
  وؿي عي فٍ كا١ت

ي
: ضى قي لى طٍ ا١ت  ا.بن رٍ ضى  تي بٍ رى ، ٨تىٍوي

 
ى
: صي ؼي رٍ كىو الظَ  يوً فً  وؿي عي فٍ كا١ت  ا.يومن  تي مٍ ، ٨تىٍوي
 
ى
 ا.تأديبن ( 64)ابٍتب[ 1//]تي بٍ رى ٨تىٍوي: ضى  وي لى  وؿي عي فٍ كا١ت
 
ى
 .شى يٍ كاٞتى  َتي مً األى  اءى ، ٨تىٍوي: جى وي عٍ مى  وؿي عي فٍ كا١ت

 ا.بن اكً رى  يده زى  اءى ، جى (65)] ٨تىٍوي [  اؿي كاٟتى 
: مى يزي يً مٍ كالتَ  رى شى ل عى دى إحٍ  تي كٍ لى ، ٨تىٍوي

 ا.مهىن رٍ دً  (66)
 
ي
: جى ٌتى ثػٍ تى سٍ كا١ت  ا.دن يٍ  زى إاٌل  ـي وٍ القى  اءى ، ٨تىٍوي
 ا.اهتً وى خى كأى  إفَ  مي ا، كاسٍ اهًتى وى خى كأى  افى كى   ري بػى كخى 
 .رى كً ا ذي ٦تًَ  دو احً وى لً  عي ابً كالتَ 
 
ى
 : (67)أقساـو  ثالثةي  اءً ٝتٍ األى  نى مً  كري ري جٍ كا١ت

 (70)،اؼي ، كالكى ـي ، كالاَل اءي ، كالبى بَ ى، كيف، كري لى ، كعى نٍ ، كعى ، كإىلى نٍ . كىي: مً (69)اٞتر   (68)ْترؼً  : اجملركري األكؿي 
 . هي اؤي ، كتى مً سى القى  ككاكي 

 
ى
: جى ا١تضاؼي  كري ري جٍ كالثاين: ا١ت  .زيدو  الـي غي  اءى ، ٨تىٍوي

 .رى كً ا ذي ٦تًَ  لواحدو  عي ابً كالتَ 
عي ابً وى كالتػَ 

 ( 72): ةه سى ٜتىٍ  (71)
: جى تي عٍ النػَ   .الفاضلي  زيده  اءى ، ٨تىٍوي
: جى يدي وكً كالتَ   .(73)ؾى الدي كى  وؾى بي أى  اءى ، ٨تىٍوي
: جى افي يى البػى  في طٍ كعى   . رى مى عي  صو فٍ و حى بي أى  اءى ، ٨تىٍوي
اهى كفً ري ًْتي  قً سى النَ  في طٍ كعى 

 ك. ره مٍ عى ك  يده زى  اءى . ٨تىٍوي: جى نٍ كً ، كلى لٍ ، كبى ـٍ ، كأى كٍ ، كأى ىَت ، كحى ، كمثيَ اءي كالفى  ي: الواكي ، كىى (74)
: جى دؿي كالبى   .ؾى كالدي  يده زى  اءى ، ٨تىٍوي
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 .ةه رى كً كنى  ةه فى رً عٍ مى  مي : االسٍ له صٍ فى 
 
ى
  مي ، كاسٍ مي لى كالعى ، َتي مً : الضَ ةي فى رً عٍ فا١ت

ى
 (76)ؿٍ أى  لى بً ا قى ، كمى (75)وؿي صي وٍ اإلشارة، كا١ت

ي
. منهما إىل كاحدو  اؼي ضى ] كا١ت

 .(79)[ ؿٍ أى  لى بً ا قى مى ( 78): ةي رى كً كالنَ (77)
 .ره مٍ ، كأى (81)ارعه ضى ، كمي اضو : مى قساـو أى  ةي الثى ثى  لي عٍ الفً ( 80)ابه بى 

 
ى
 وً بً  لى صى إذا اتَ  إالَ  (82)على الفتحً  ٍت  بٍ ي: مى اضً فا١ت

 .ني كَ سى يي فػى  ؾه ر  حى تى مي  عو فٍ رى  َتي مً . أك ضى م  ضى يي ، فػى ةً اعً مى اٞتى  اكي كى (83)
 (87)، أكاًل تى عٍ مي  افى كى   (86)إفٍ  ةً لَ العً  ؼً رٍ حى  ؼً ذٍ ، كعلى حى (85)اإذا كاف صحيحن  (84)وفً كي ى الس  لى عى  ًٍت  بٍ : مى كاألمري 

 .ةً سى مٍ ا٠تى أ[ 2//]اؿً عى فػٍ األى  نى مً  كافى   (88)إفٍ  وفً الن   ؼً ذٍ ى حى لى عى 
 
ي
 ي.، ككى ، كإذفٍ نٍ ، كلى : أفٍ ؼو ري حٍ أى  أربعةً  حدً أى بً  بي صى نٍ يػي (89)، كدى رَ : إذا ٕتىى عي اًر ضى كا١ت
 ي.هٍ ، كال يف النػَ األمرً  ا، كالـي مَ ، كلى : ملىٍ (90)] كىي [  ؼو ري حٍ أى  ةً عى بػى رٍ أى  حدً أى بً  ـي زى كرجيٍ 

 .عاملةو  ، كغَتي عاملةه : (93)افً مى سٍ . كىي قً ٚتيعها مبنيةه  (92)ؼي ك ر : اٟتى (91)ابه بى 
 
ي
 .ر  اٞتى  (94)باالسم منها: حرؼي  ص  تى خٍ كا١ت
 
ي
 .ـً زٍ اٞتى  (95)حرؼي  بالفعلً  ص  تى خٍ كا١ت

وى ىي  لٍ ؟ كىى أك حرؼه  أك فعله  اسمه  وى ىي  لٍ . ىى وي مى كٍ ، كحي  اللفظً ٌتى عٍ مى  ؼى رً عٍ يػى  أفٍ  كينبغي للطالبً 
 ؟ ٍت  بٍ مى  ـٍ أى  به رى عٍ مي  (96)

 ا؟ مهيى ري يػٍ أك غى  أك نائبه  له اعً فى  وى ىي  لٍ ىى  لً عٍ الفً  دى عٍ بػى  ا١ترفوعي  كاالسمي 
 ا؟مهيى ري يػٍ ، أك غى ره دى صٍ ، أك مى وً بً  وؿه عي فٍ مى  وى ىي  لٍ ىى  ا١تنصوبي  كاالسمي 
  ؼً ذٍ ًْتى  كره ري ٣تىٍ  وى ىي  لٍ ىى  اجملركري  كاالسمي 

ي
 .(يمً حً الرَ  نً ٛتىٍ الرَ  اهللً  مً سٍ بً  ) يف تٍ عى ٚتيً  دٍ ، كقى ةً يَ عً بى ، أك بالتَ اؼً ضى ا١ت

ا، على كل ا، كظاىرن ا، باطنن ، كآخرن أكالن  هللً  دي مٍ ، كاٟتى وً يقً فً وٍ ، كتػى وً لً ضٍ ، كفى وً نً وٍ ، كعى وً نَ كمى  اهللً  دً مٍ ًْتى  الةي سى الر   تٍ ٘تىَ 
بقلم مقتنيو لنفسو الفقَت إىل اهلل عبداهلل بن عمر بن سامل بن حصُت غفر اهلل لو كلوالديو، كٞتميع  حاؿ.

 ا١تسلمُت.
 .1365خلت من شهر ذم القعدة اٟتراـ سنة  الفراغ من زبره يـو السبتككاف 
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 الهوامش: 
 . 1/1356 ، ك معجم البلداف كالقبائل اليمنية:84ينظر: ا١تختصر يف تاريخ حضرموت:  1))
 .1/174ينظر: التاريخ السياسي ٟتضرموت:  2))
 .2/4 السابقينظر:  3))
 .338 -337ينظر: أدكار التاريخ اٟتضرمي  4))
 .1/1240 ينظر: مشاركة فقهاء حضرموت يف خدمة الفقو الشافعي 5))
 .285ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن:  6))
 .1/285ينظر: األعالـ  7))
 .1/285ينظر: السابق  8))
 .287يف اليمن: ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي  9))
 .287ينظر: السابق:  10))
، كمصادر الفكر  165، اٞتامع : 4/70، كاألعالـ 3/196، كتاريخ الشعراء اٟتضرميُت 2/551ينظر: فهرس الفهارس  11))

 .288 -287العريب كاإلسالمي يف اليمن 
 .37، كإدراؾ الفوت يف ذكر قبائل تاريخ حضرموت 2/11ينظر: جواىر األحقاؼ  12))
 .6/242كاألعالـ ، 3/196تاريخ الشعراء اٟتضرميُت ينظر:  13))
 .288 -287ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن  14))
 .198 -3/197، كتاريخ الشعراء اٟتضرميُت 1/230ينظر: فهرس الفهارس  15))
 .2/551ينظر: فهرس الفهارس  16))
 .197-3/196تاريخ الشعراء اٟتضرميُت  ينظر: 17))
 .6/26، كمعجم ا١تؤلفُت 283، كمصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن 4/70ينظر: األعالـ للزركلي  18))
 .198 -3/197، كتاريخ الشعراء اٟتضرميُت 1/230ينظر: فهرس الفهارس  19))
 .283ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن  20))
 .283 السابقينظر:  21))
 .401 السابقينظر:  22))
 .295 السابقينظر:  23))
 .535، كمصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن 6/242ينظر: األعالـ للزركلي  24))
 .6/242ينظر: األعالـ للزركلي  25))
 .288 -287ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن  26))
 .295ينظر: السابق:  27))
 .6/242ينظر: األعالـ للزركلي  28))
 .3/99ينظر: تاريخ الشعراء اٟتضرميُت  29))
 .161ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن  30))
 .6/242ينظر: األعالـ للزركلي  31))
 .161ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن  32))
 .161ينظر: السابق:  33))
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 .3/99ينظر: تاريخ الشعراء اٟتضرميُت  34))
 .6/242للزركلي  ينظر: األعالـ 35))
 .3/99ينظر: تاريخ الشعراء اٟتضرميُت  36))
 .295ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن  37))
 .295ينظر: السابق  38))
 .3/98ينظر: تاريخ الشعراء اٟتضرميُت  39))
 .288 -287اليمن  ، كمصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف6/242، األعالـ للزركلي 2/551ينظر: فهرس الفهارس  40))
 .3/196تاريخ الشعراء اٟتضرميُت  41))
 .3/199ينظر السابق  42))
 .200 -3/199تاريخ الشعراء اٟتضرميُت  ينظر: 43))
ينظر: جهود علماء العربية يف تيسَت النحو كٕتديده، صادؽ فوزم دباس. ٣تلة القادسية يف اآلداب كالعلـو الًتبوية، العدداف  44))
 .86صفحة  2008سنة  7اجمللد  2ك1
 .سقطت )ىو( من )ب(  45))
 .6منت اآلجركمية:  46))
 ىكذا بالياء يف ا١تخطوط. 47))
 ىنا كلمة مل نستطع أف هنتدم ١تعرفتها. 48))
 . 401ينظر: مصادر الفكر العريب كاإلسالمي يف اليمن  49))
، كعرفو 1:70أكضح ا١تسالك إىل ألفية ابن مالك « . اللفظ الداؿ على معٌت كرجل كفرس»القوؿ: عرفو ابن ىشاـ بأنو:  50))

ا أك غَت مفيدىو اللفظ ا١توضوع ١تعٌت مفردنا كاف أك » الفاكهي بقولو:   .1:70 شرح كتاب اٟتدكد يف النحو« مركبنا، مفيدن
ثى 51) ) ا كىًىي حيريكفو الَثالى هيمى رد ا١ترىاد با١تفرد: مىا الى يدؿ جزؤه على جيٍزء مىٍعنىاهي، مثل: رجل كىفرس، أىال ترل أىجزىاء كل ًمنػٍ ة ًإذا انٍػفى

ا الى يدؿ على شىٍيء ٦تَا دٌلت عىلىٍيًو  هى ـ كىزيد دىاؿ على شىٍيء ًمنػٍ ـ زيد فىًإنَوي مركب أًلىف كال من جزئيو كمها غيالى ؼ قػىٍولنىا: غيالى ٚتلىتو ًٓتًالى
ـ زيد. ينظر: شرح شذكر الذىب البن ىشاـ:  ٍعٌت اَلًذم دٌلت عىلىٍيًو ٚتلىة غيالى  .16جيٍزء اٍلمى

 عها ابن مالك يف ألفيتو بقولو:كقد زاد أكثر النحاة عالمتُت أخريُت مها النداء كاإلسناد، كقد ٚت 52))
زه حىصىٍل . ًٍييػٍ ا ، كىأىٍؿ       كيميٍسنىدو لالٍسًم ٘تى  بًاٞتىػر  ، كالتَػٍنًوٍيًن ، كالن دى

     ، 1/46، كشرح شذكر الذىب 1/37 ، كتوضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرح ألفية ابن مالك1/169شرح الكافية الشافية 
اللمحة يف شرح ا١تلحة  د أكصل بعض النحاة عالمات االسم تفصيالن إىل ثالثُت عالمة. ينظر:. كق1/16 كشرح ألفية ابن عقيل

 . 1/537كشرح األمشوين ، 1/109ككشف ا١تشكل يف النحو  1/109
 قاؿ ابن مالك يف ألفيتو: بتا فعلت كأنت كيا افعلي      كنوف أقبلن فعل ينجلي  53))

، على ىذا يف مقدمتو ا١تشهورة ا١تعركفة باآلجركمية، فقاؿ: "كالفعل يعرؼ بقد ىػ(722)ـ ٤تمد بن داكد الصنهاجي كدرج ابن آجرك 
 .1/34، كشرح التصريح  1/35كالسُت كسوؼ كتاء التأنيث الساكنة". شرح األمشوين 

 .يف ) ب( أنواعها 54))
 يف ) ب( باب. 55))
 ما بُت اٟتاصرتُت سقط من ) أ (. 56))
 أ (. ما بُت اٟتاصرتُت سقط من ) 57))
 ما بُت اٟتاصرتُت سقط من ) أ (. 58))
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دأ با١ترفوعات ألهنا العمد يف الكالـ، كثػىٌَت با١تنصوبات ألهنا الفضلة غالبنا، كثَلث باجملركرات ألهنا منصوبة احملل، كا١تنصوب ب59) )
 .٤58تالن دكف ا١تنصوب لفظنا. ينظر: حاشية اآلجركمية البن قاسم 

 ساقطة من ) ب( . 60))
 يف )ب(: إف كأف . 61))
 يف النسختُت: )إحدل(، كما أثبتناه ىو الصحيح الذم ينسجم مع قواعد اإلمالء. 62) )

 

( (63 ، ، كالتمييزي ر، كظىٍرؼي الزماف، كظرؼي ا١تكاف، كاٟتاؿي صدى
ى
، كىي: ا١تفعوؿ بو، كا١ت يف منت األجركمية: ا١تنصوبات ٜتسة عىشىرى

نادىل، ك 
ي
، كًاسم ال، كا١ت يستىثٌتى

بػىري كاف كأخواهتا، كًاسم إَف كأخواهتا.كا١ت  ا١تفعوؿي من أجًلًو، كا١تفعوؿ مىعىوي، كخى
 1/16كالتابع للمنصوب، كىو أربعة أشياء: النعت، كالعطف، كالتوكيد، كالبدؿ. . ينظر: األجركمية 

 يف )ب(: ابن  64))
 ما بُت اٟتاصرتُت سقط من ) أ (. 65))
 يف ) ب( : إحدل كعشرين .66) )
(.ينظر: شرح الشذكر: بع67) ) ضهم زاد قسمان رابعان، كىو ا١تخفوض باجملاكرة، كديثلوف لو بقوؿ القائل: )ىذا جحري ضبٍّ خىًربو
 . 245/ 1. كالنحو الوايف : 1/427
 يف ) ب( : ْتركؼ . 68))
ا١تضاؼ إليو اٞتر، فكأهنا فرع. كقٌدـ اجملركر باٟترؼ على اجملركر باإلضافة لكوهنا على معٌت اٟترؼ، حىت قيل: إنو العامل يف 69) )

 . 2/544ينظر: شرح شذكر الذىب للجوجرم:
 يف )ب(: الكاؼ كالالـ . 70))
 سقطت ) التوابع ( من )ب( . 71))
ت قػىٍولو كالعطف كىقىاؿى آخر ًسَتة فىجعل الَتٍأًكيد الَلٍفظً  72)) ا اٍلقىاًئل عطفي اٍلبػىيىاف كالنسق ٖتى ذى بىابنا كىحده ٌي كىقيل أىٍربػىعىة فأدرج ىى

ًلك. ينظر: شرح الشذكر  ٍعنىًوٌم كىذى  . 1/549كالتأكيد اٍلمى
 : جاء زيد أبوؾ .يف ) ب( 73))
 كذا يف النسختُت، كالصواب: ْتركفو.  74))
 سقطت ) كا١توصوؿ ( من )ب ( .75) )
 : كاحمللى بأؿ .يف )ب(76) )
، كعلمه، كمشاره بو، كمنادل،  77)) ، مل يذكر ا١تؤلف من ٚتلة ا١تعارؼ ) ا١تنادل (. قاؿ أبو حياف: فا١تعرفة: مضمره كموصوؿه

، كذك أداة. ينظر  .  256:  2، كمهع ا٢توامع :  2/102: التذييل كالتكميل : كمضاؼه
     قع موقع سمو يقبل دخوؿ األًلف كالالٌـ عليو، أك يكالَنكرة ىو: االسم الٌشائع يف جنسو، كىو كٌل ا: » قاؿ ابن الصايغ78) )

 . 1/191. ينظر: اللمحة يف شرح ا١تلحة : «ما يقبل األًلف كالالٌـ
 ما بُت اٟتاصرتُت سقط من ) أ (. 79))
 : )فصل األفعاؿ ثالثة( .يف ) ب(80) )
ٍيًو "ا١تبهم". انظر: الغرة ا١تخفية ص  81)) "، انظر شرح ألفية ابن معطو 151بعضيهم ييسىم  ٍيًو "اٟتاؿى ، 305: 1، كبعضيهم ييسىم 

ٍيًو ا١تستقبلى. انظر شرح الفصيح: البن ىشاـ اللخمي ص   .57،- 55 - 48كبعضيهم ييسىم 
كحير ؾ ألنو أشبوى ا١تضارعى بوقوًعو صفةن كخربى مبتدأ، كبعدى حرًؼ الشرًط  إمَنا بيٍت الفعلي ا١تاضي، ألنو األصلي يف األفعاًؿ،  82))

"، كفيتحى، ألَف حَقو السكوفي، كقد فاتى فعيدؿى إىل أقر  ـى زيده جلسى عمركه ًب كقوًلك: "مررتي برجلو كتب"، "كعبد اهلل خرج"، "كإٍف قا
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ثير. انظر: )الغٌرة ا١تخفٌية اٟتركاًت إليو كىي الفتحةي. كألَف األفعاؿى ا١تاضيةى كثَت  م ٗتفيفي ما كى ، كعادهتي ةي االستعماًؿ يف الكالـً
 (.1:308، كشرح ألفية ابن معطو 149ص

 سقطت ) بو ( من )ب( . 83))
يبٌت فعلي األمر على ما رجـز بو مضارعو؛ فييٍبٌت على الٌسكوف إذا مل يٌتصل بو شيء، ٨تو: )اضرب( ؛ كييبٌت على حذؼ الٌنوف  84))

ا اٌتصل بو ألف االثنُت أك كاك اٞتماعة أك ياء ا١تخاطىبة ٨تو: )اضربا( ك)اضربوا(  ك)اضريب(، كيبٌت على حذؼ حرؼ العٌلة إٍف  إذ
( ؛ كييبٌت على الفتح إذا اٌتصلت بو نوف الٌتوكيد ٨تو: )اجتهدَف( .  كاف آخره معتالً ٨تو )اغز( ك)اخش( ك)اـر

: ، مغٍت اللبيب2/17، كالٌلباب 176، كالٌتبيُت، ا١تسألة ا٠تامسة عشرة، 2/524كالٌسبعوف، يينظر: اإلنصاؼ، ا١تسألة الثٌانية 
، كائتالؼ الٌنصرة، فصل الفعل، ا١تسألة اٟتادية 1/41، كابن عقيل 1/27، كأكضح ا١تساًلك 2/268، كشرح الٌرضٌي  1/156

 .1/55، كالٌتصريح 125عشرة، 
 صحيحا( من ) ب( .سقطت ) 85))
 ( : ) إذا ( .بيف ) 86))
 ب( : )ك( .يف )87) )
 ( من )ب( .سقطت )إف88) )
 سقطت ) الواك ( من )ب( . 89))
 ما بُت اٟتاصرتُت سقط من ) أ (.90) )
 يف )ب( : )فصل ( . 91))
  إليها، كال تدؿ على اٟترؼ: عرفو النحويوف بأنو ) كلمة ال تدؿ على معٌت يف نفسها، كتدؿ على معٌت يف غَتىا إذا ضم 92) )

 . 36: 1، كحاشية ا٠تضرم : 1:379، ا١تفصل يف صنعة اإلعراب : 1:39اء السالك إىل أكضح ا١تسالك : ضيزمن ما(.ينظر
 يف )أ(: اٝتاف .93) )
 يف )ب(: حركؼ . 94))
 يف )ب(: حركؼ. 95))
 سقطت )ىو( من )ب(. 96))

 المصادر والمراجع :
، رجي الزبيدم، عامل الكنب ، بَتكتاللطيف بن أيب بكر الشائتالؼ النصرة يف اختالؼ ٨تاة الكوفة كالبصرة، عبد  .1

  ـ.1987
إدراؾ الفوت يف ذكر قبائل تاريخ حضرموت، علي بن ٤تمد بن عبد اهلل باخيل آؿ بابطُت النَػَوحي، بدكف تاريخ طبع،  .2

 كبدكف دار نشر.
 ـ.1994رة ا١تدينة ا١تنو  3أدكار التاريخ اٟتضرمي، ٤تمد أٛتد الشاطرم، دار ا١تهاجر، ط  .3
   م للماليُت، ىػ(، دار العل1396األعالـ، خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: .4

 ـ.2002، 15ط 
يد ، أليب الربكات عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب سعبُت النحويُت الكوفيُت كالبصريُتاإلنصاؼ يف مسائل ا٠تالؼ  .5

 ىػ .1418، ا١تكتبة العرية، صيدا، بَتكت بد اٟتميد،٤تمد ٤تي الدين ع: ىػ(، ٖتقيق577األنبارم )ت 



 

26 

  م2019 يونيو ،(1العدد ) ، الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 د. لطفي بن الشيخ أبوبكر، د. صادؽ العي  إعانة اإلخواف 

 

     ٚتاؿ الدين، بن يوسف، بن أٛتد بن عبد اهلل  أكضح ا١تسالك إىل ألفية ابن مالك، أبو ٤تمد عبد اهلل بن يوسف .6
 كالتوزيع، د. ت.ىػ(، ٖتقيق: يوسف الشيخ ٤تمد البقاعي، دار الفكر للطباعة كالنشر  761بن ىشاـ )ت: 

 . 1936 ،1البايب اٟتليب كأكالده، مصر، ط تاريخ حضرموت السياسي، صاٌف البكرم اليافعي، مطبعة مصطفى .7
 السعودية. ،الطائف، السقاؼ العلوم، مكتبة ا١تعارؼ تاريخ الشعراء اٟتضرميُت، عبداهلل بن ٤تمد بن حامد .8
     البقاء عبد اهلل بن اٟتسُت بن عبد اهلل العكربم البغدادم  التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت، أبو .9

 ـ.1،1986 ىػ(، ٖتقيق: عبد الرٛتن العثيمُت، دار الغرب االسالمي، ط ٤616تب الدين )ت: 
   ىػ(، ٖتقيق: 745التذييل كالتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أبو حياف النحوم )أثَت الدين ٤تمد بن يوسف ت  .10

 ـ .1998، 1ر القلم، دمشق، طن ىنداكم، داحس
توضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو ٤تمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علٌي ا١ترادم  .11

 ـ .2008، 1ىػ(، دار الفكر العريب، ط 749ا١تصرم ا١تالكي )ت: 
مطرؼ، دار الرشيد للنشر، من كقبائلهم، ٤تمد عبد القادر بااٞتامع، جامع مشل اعالـ ا١تهاجرين ا١تنتسبُت إىل الي .12

 ـ.1981
 ْتث منشور يف ٣تلة القادسية يف اآلداب كالعلـولنحو كٕتديده ، صادؽ فوزم دباس. جهود علماء العربية يف تيسَت ا .13

 .2008سنة  7 اجمللد 2ك1الًتبوية، العدداف 
 ـ .2009ذيب، دار الفتح للنشر كالتوزيع، ن أيب بكر با، ٣تمد بجهود فقهاء حضرموت يف خدمة ا١تذىب الشافعي .14
 ـ .2008حناف، دار ا١تنهاج للنشر كالتوزيع، األحقاؼ، ٤تمد بن علي بن عوض با جواىر تاريخ .15
 ـ.1988، 4ىػ(، ط1392حاشية األجركمية، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم )ت: .16
 .ن مصطفى ا٠تضرم، دار الفكر، د. تب حاشية ا٠تضرم على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ٤تمد .17
ىػ(، 769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرٛتن العقيلي ا٢تمداين ا١تصرم )ت:  .18

 .ـ1980، 20ط القاىرة، -دار الًتاث  ٖتقيق: ٤تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد،
 )د.ت(. (، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة،ىػ900)ت  بن مالك، علي بن ٤تمد بن عيسى شرح األمشوين على ألفية .19
، علي موسى الشوملي، مكتبة ا٠تررجي:  بن عبد ا١تعطي الزكاكم البجائي، دراسة كٖتقيقشرح ألفية ابن معطي، حيِت .20

 ـ . 1985، 1الرياض، ط
     :ىػ (، ٖتقيق905ت ٤تمد اٞترجاكمٌ شرح التصريح على التوضيح: األزىرم )خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن  .21

 ـ.2000، 1دار الكتب العلمية، بَتكت، ط ٤تمد باسل عيوف السود،
  ، ٖتقيق: ىػ(686 االسًتاباذم النحوم )ت:، رضي الدين ٤تمد بن اٟتسن شرح الرضي على كافية بن اٟتاجب .22

 ىػ. 1238، يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس
        شرح شذكر الذىب يف معرفة كالـ العرب، عبد اهلل بن يوسف بن أٛتد، أبو ٤تمد، ٚتاؿ الدين، ابن ىشاـ  .23

 عبد الغٍت الدقر، الشركة ا١تتحدة للتوزيع، سوريا، ب . ت. ىػ(، ٖتقيق:761)ت: 
 ـ.1988 ،1ة، طيد جاسم، مركز النخب العلميىػ(، ٖتقيق: مهدم عب 577شرح الفصيح، ابن ىشاـ اللخمي )ت:  .24
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: ىػ(، ٖتقيق672، ٚتاؿ الدين )ت: شرح الكافية الشافية، ٤تمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي اٞتياين، أبو عبد اهلل .25
عبد ا١تنعم أٛتد ىريدم، جامعة أـ القرل مركز البحث العلمي كإحياء الًتاث اإلسالمي كلية الشريعة كالدراسات 

 ـ.1982، 1موف للًتاث، ط ١تكرمة، دار ا١تأاإلسالمية ،مكة ا
: ا١تتويل رمضاف أٛتد ىػ(، ٖتقيق 972 شرح كتاب اٟتدكد يف النحو، عبد اهلل بن أٛتد الفاكهي النحوم ا١تكي )ت: .26

 ـ .1993،  2الدمَتم ، مكتبة كىبة ، القاىرة ، ط
 ـ.2001، 1ضياء السالك إىل أكضح ا١تسالك، ٤تمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة ،ط  .27
الغرة ا١تخفية يف شرح الدرة األلفية يف علم العربية البن معطي، أٛتد بن اٟتسُت بن أٛتد اإلربلي ا١توصلي، أبو عبد اهلل،  .28

 ىػ (، ٖتقيق: ٤تمد مصطفى ا٠تطيب، دار الكنب العلمية، د.ت .639مشس الدين ابن ا٠تباز )ت: 
، ٤تمد عىٍبد اٟتىٌي بن عبد الكبَت ابن ٤تمد اٟتسٍت فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا١تعاجم كا١تشيخات كا١تسلسالت .29

          ىػ(، ٖتقيق: إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، 1382اإلدريسي، ا١تعركؼ بعبد اٟتي الكتاين )ت: 
 ـ.1992، 2ط   بَتكت، 

عطية هنر، مطبعة ىػ(، ٖتقيق : ىادم 599كشف ا١تشكل يف النحو، أيب اٟتسن التميمي البكيلي اٟتيدرة اليمٍت )ت:  .30
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Abstract : 

The manuscript in our hands (the student's subsidy of the great figure Mohammed bin 

Abdullah Basudan died in 1281 h ). Was written in Arabic grammar simplified  abstract. 

It has been written in an easy and uncomplicated teaching style. It's far away of 

branching and details that extend in other expanded grammar books. It did not mention 

grammatical errors and controversial issues, it aimed to show the main lines of Arabic 

grammar without expatiation because the beginner student of grammar needs these 

issues, after that he can transfer to other grammar books. This book be right put in the 

first rank of grammar book. It gives picture about nature of grammarian lessons in 

Hadhramout which perform the facilitated abbreviation which the scientists set up in 

this region to perform the main function for grammar science and helps understanding 

of Allah books ( The Quran ) and corrects the Arabic language. 
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 أثر الرغبات والمصالح السياسية في بناء االعتقاد.
 ا""الزيدية والمعتزلة أنموذج  

 *خالد سالم حميد باعوظة د.             
 الملخص :

ا، فا١تعتزلة فرقة كىذا االعتقاد ليس دقيقن ، سياسيةيسود االعتقاد أف ا١تعتزلة فرقة فكرية ْتتة، ال        
سياسية أكثر ٦تا ىي فكرية، فقد ٘تت صياغة ىذا الفكر ٠تدمة ا١تعتزلة كالزيدية يف حركهبم ضد بٍت أمية، 

ا للزيدية يف ىذه اٟتركب، كقد تعرضوا للقتل كالتنكيل كمصادرة األمواؿ، كمن مٌث مل فقد كاف ا١تعتزلة أتباعن 
ا لكل ما فعلو األمويوف وؿ إف أفعاؿ العباد من قضاء ا كقدره؛ ألف يف ىذا القوؿ تربيرن يكن بوسعهم الق

هبم، كمن مٌث ٘تت صياغة باب العدؿ كلو على أساس نفي تقدير ا تعاىل ألفعاؿ العباد، ككذلك أصل 
مٌث لزمهم القوؿ  التوحيد؛ ألف معرفة ا تعاىل ىي أساس باب التوحيد، كىي فعل من أفعاؿ العباد، كمن

إهنا نظرية استداللية، ٖتصل عن طريق نظر العبد كفعلو، كلو كانت ضركرية فطرية لكانت من فعلو تعاىل 
فيهم، كإلثبات ىذه ا١تعرفة استخدموا دليل" اٞتواىر كاألعراض" ، كلزمهم على أخذىم هبذا الدليل نفي 

كذا لزمهم نفي ٚتيع الصفات عن ا تعاىل، كالقوؿ ا١تكاف كاٞتهة، كمن مث الرؤية  تعاىل يف اآلخرة، ك 
 ٓتلق القرآف.

الًتغيب كالًتىيب"، الًتغيب يف آؿ البيت، كالقتاؿ الوعد كالوعيد" فهو ديثل عندىم "" أما أصل        
 س ػدائهم، أك الرغبة بالنفػػم، كالًتىيب من خالؼ ىذا، القتاؿ مع أعػػواؿ دكهنػػس كاألمػم، كبذؿ األنفػمعه

 أك ا١تاؿ عنهم، فهذه كلها كبائر، كصاحب الكبَتة خالد ٥تلد يف النار.
اأما أصل " األمر با١تعركؼ كالنهي ع        يف خدمتو ألغراضهم  ن ا١تنكر" فهو أكثر أصو٢تم كضوحن

ك ٗتيلوا لو أف ا١تعتزلة كالزيدية  -كالذين ىم بنو أمية –السياسية، ففيو كجوب ا٠تركج على اٟتاكم الظامل 
قالوا بعدـ جواز ا٠تركج على اٟتاكم ا١تسلم الظامل، كيف سيسوَّغوف قتا٢تم لبٍت أمية؟! فهذا كلو يثبت أف 

 الزيدية كا١تعتزلة فرقتاف سياسيتاف، ال فكريتاف.
 

       
 

 جامعة صنعاء ،بكلية اآلداب ،أستاذ العقيدة ا١تساعد *
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 المقدمة
اٟتمد ، نستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا، كسيئات أعمالنا، من يهده ا فال مضل لو، كمن 

 عبده كرسولو. اال إلو إال ا، كأشهد أف ٤تمدن يظلل فال ىادم لو، كأشهد أف 
ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا ﴿ يىا أىيػُّهىا ﴿[، 102]آؿ عمراف: ﴾اللَّوى حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى ٘تىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى يىا أىيػُّهى

هىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كى  ةو كىخىلىقى ًمنػٍ لىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى ًثَتنا كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي الًَّذم خى
ـى ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبناا ا ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى ﴿[، 1]النساء:  ﴾للَّوى الًَّذم تىسىاءىليوفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى يىا أىيػُّهى

الىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع اللَّ  ا ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمى  ﴾وى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمناكىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن
 (1) .[ 71-70]األحزاب: 

 أما بعد:
فإف اجملتمع اليمٍت مبتلو ىذه األياـ ْترب ال تبقي كال تذر، أىلكت اٟترث كالنسل، يقوؿ أحد       

الطرفُت ا١تتقاتلُت: إنو قد أشعلت فتيل ىذه اٟترب فرقة تعتقد أف ا تعاىل اختارىا لتحكم الناس، اختارىا 
سية، ك إذا  غراضها كمصاٟتها السياىي دكف سواىا، كقد استخدمت ىذه الفرقة الدين منذ نشأهتا ٠تدمة أ

يف حق الفرؽ األخرل، اليت ساندت ىذه  حق ىذه الفرقة، فإنو ليس معركفنا يف كاف ىذا األمر معركفنا
الفرقة منذ نشأهتا يف حركهبا السياسية، كىي فرقة" ا١تعتزلة"، حيث يسود االعتقاد أهنا فرقة فكرية، كليست 

 ىذا التصٌور.سياسية، بينما ينفي الطرؼ الثاين 
كيف ىذا البحث ا١تختصر بياف أف الفرقتُت سياسيتاف، ال فكريتاف، كأنو ٘تت صياغة أصوؿ الدين      

ا٠تمسة عندىم ٔتا خيدـ مصاٟتهم السياسية كحركهبم ضد خصومهم، كأٝتيت ىذا البحث بػػ) أثر الرغبات 
 كا١تصاحل السياسية يف بناء االعتقاد.

لوجهو الكرأ ، كأف يكتب لو القبوؿ، كأف   ا١توىل الكرأ  أف لععلو خالصنا(، سائالن وذجنا" الزيدية كا١تعتزلة" أمن
 يلهمٍت التوفيق كالسداد.

 الدراسات السابقة.
الدراسات اليت تناكلت ا١تعتزلة كالزيدية كثَتة، فقد كتب عن ا١تعتزلة كأصو٢تم ا٠تمسة، كتناكلت         

كذلك بعض الدراسات الزيدية من حيث نشوؤىا، كمناقشة فكرىا، أما الدراسات اليت تناكلت ا١تقارنة بُت 
قدمت إىل كلية دار العلـو الفكرين فهي يف حدكد علمي دراسة كاحدة، كىي عبارة عن رسالة دكتوراه 

 الصلة بُت الزيدية كا١تعتزلة(.د عبدا عارؼ، ككانت بعنواف: )ّتامعة القاىرة للباحث د/ أٛت
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ي ىذه كما ى  -أما الدراسات يف بياف كيفية تأثَت الرغبات كا١تصاحل السياسية يف بناء االعتقاد كصياغتو
   ْتسب اطالعي. فهي منعدمة ٘تامنا -الدراسة

 ف البحث.أهدا
 يهدؼ ىذا البحث إىل:

 توضيح فكر الزيدية كا١تعتزلة من خالؿ مصادرمها ا١تعتربة. -1
 بياف ا٢تدؼ من نشأة الزيدية كا١تعتزلة كفرؽ متأثرة باألحداث السياسية ال الفكرية. -2
التأكيد على أف صياغة أصوؿ الدين ا٠تمسة عند الزيدية كا١تعتزلة ٔتا خيدـ مصاٟتهم السياسية  -3

 كحركهبم ضد خصومهم.  
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

 تكمن أمهية ا١توضوع، كمن مث أسباب اختياره يف األسباب اآلتية:      
كا١تصاحل السياسية أك غَتىا من ا١تصاحل يف بناء االعتقاد، عدـ كجود دراسة هتتم ببياف كيفية تأثَت الرغبات -1

 اعند أٌم من الفرؽ اإلسالمية، فاالعتقاد قد يبٌت ٠تدمة غرض ما، أك لشيء يف النفس ، كىذا مامل أجد أحدن 
 ألف فيو.

 .فكر الزيدم فكر سياسي، كليس فكرنا دينيناالضركرة ا١تلحة ىذه األياـ لبياف أف ال -2
لبحث بياف لكيفية تراكمية االعتقاد، فإف االعتقاد يف مسألة معينة لعر إىل االعتقاد يف غَتىا، يف ىذا ا -3

 يف ىذا البحث. مبٍت على بعض، كىو ما يظهر كاضحناكىكذا، فاالعتقاد تراكمي، بعضو 
ما يذكركنو من يف البحث بياف ١تا يهولو الزيدية من عقاب يف اآلخرة ١تن خالفهم، أك مل يناصرىم، كبياف أف  -4

 أحاديث يف ىذا ا١توضوع ىي أحاديث مكذكبة، ال صحة ٢تا.
 خطة البحث 

 يتكوف البحث من مقدمة، كثالثة مباحث، كخا٘تة، كقائمة ا١تراجع كا١تصادر، كذلك على النحو اآليت:      
 ا١تقدمة

 كتشمل على: الدراسات السابقة، كأمهية ا١توضوع، كأسباب اختياره.
 ا١تعتزلة كالزيدية بُت الفكر كالسياسة. ا١تبحث األكؿ:
 كفيو مطلباف:

 ا١تطلب األكؿ: الفكر ا١تعتزيل بُت الفالسفة كالسياسة.
 كفيو فرعاف:

 الفرع األكؿ: ا١تقارنة بُت فكر الفالسفة كفكر ا١تعتزلة.
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 الفرع الثاين: االٕتاه السياسي يف فكر ا١تعتزلة.
 ا١تطلب الثاين: نشوء الزيدية كا١تعتزلة.

 كفيو ثالثة فركع: 
 الفرع األكؿ: نشوء الزيدية.
 الفرع الثاين: نشوء ا١تعتزلة.

 ا١تعتزيل باألحداث السياسية. الفرع الثالث: تأثر الفكرين الزيدم ك
 ا١تبحث الثاين: أصال التوحيد كالعدؿ.

 كفيو مطلباف:
 ا١تطلب األكؿ: أصل العدؿ.

 ١تطلب الثاين: أصل التوحيد.ا 
 أصال " الوعد كالوعيد" ك " األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر".ا١تبحث الثالث: 

 كفيو مطلباف: 
 ا١تطلب األكؿ: أصل " الوعد كالوعيد".

 ا١تطلب الثاين: أصل " األمر با١تعركؼ ، كالنهي عن ا١تنكر".
 ا٠تا٘تة: 

 كتتكوف من جزأين: النتائج كالتوصيات.
 قائمة ا١تراجع كا١تصادر.

 زلة والزيدية بين الفكر والسياسة.المبحث األول: المعت
 المطلب األول: الفكر المعتزلي بين الفالسفة والسياسة.

يسود االعتقاد أف ا١تعتزلة فرقة فكرية ْتتة، ال عالقة ٢تا بالسياسة، كىذا ما يراه أكثر من كتب عن       
يف مذىب االعتزاؿ كيف حرية  ذ كورياف يقوؿ: ) إذا فكرنا مليناىذه الفرقة، فنجد مثالن ا١تستشرؽ األستا

ما يراه أكثر الكتاب  ، ككالمو ىذا ىو أيضنا(2)  لنشوئها( ر رأينا أف السياسة ال تشكل سببنا كافينااالختيا
 (3) اإلسالميُت.

كيرل ا١تؤرخوف من أىل السنة كغَتىم أف سبب نشوء ا١تعتزلة ىو تعريب كتب اليوناف أياـ ا١تأموف، ككاف 
، (6) ، كأف أصل ىذا الفكر ىو " ا١تنزلة بُت منزلتُت"(5) كر ا١تعتزيل مأخوذ عن الفالسفة، فالف(4)متكلمنا

كيذكركف القصة ا١تشهورة يف بداية تكوين ا١تعتزلة، كىي انعزاؿ" كاصل بن عطاء" حلقة اٟتسن البصرم، 



 

35 

 

 د. خالد سامل باعوظة أثر الرغبات كا١تصاحل السياسية ...

  م2019 يونيو ،(1العدد ) ،الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

بو، كانعزا٢تم معو، بعد أف كاف من طالبو، بسبب ٥تالفتو للحسن يف حكم مرتكب الكبَتة، مث ٟتاؽ أتباعو 
 .(7) كعلى ىذا ٝتوا " معتزلة"

 كستتم مناقشة ىذه الفكرة لبياف صحتها أك خطئها يف الفرعُت التاليُت:
 الفرع األول: المقارنة بين فكر الفالسفة وفكر المعتزلة. 

عن فكر الفالسفة، بل ال  و نظرة عابرة كجدناه خيتلف كثَتناإذا تأملنا يف فكر ا١تعتزلة أك حىت نظرنا في     
يكاد أف يتشابو معو إال يف استخداـ بعض ا١تصطلحات الفلسفية، كاٞتوىر كالعرض كا٢تيوىل، كاليت أخذىا 

 ا١تعتزلة بالفعل من الفالسفة، كيظهر ىذا من خالؿ اآليت:
عند  الدين عند ا١تعتزلة كليس موجودنا أصل "األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر"، كىو أحد أصوؿ -1

، بل ىو منهج سياسي ْتت، فهو يناقش حكم ا٠تركج على كيل ليس فكرنا الفالسفة، كىو أصالن 
 األمر الظامل، كىو ما ال يتكلم فيو الفالسفة، سواء الفالسفة اليوناف أك غَتىم من الفالسفة.

عند  ودناالدين ا٠تمسة عند ا١تعتزلة كليس موج "، كىو كذلك أحد أصوؿأصل "ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت -2
 أكؿ من قاؿ بو ىو كاصل بن عطاء، كقيل: عمرك بن عبيد، بإٚتاع ا١تؤرخُت.الفالسفة، كا١تعركؼ أف 

أصل "الوعد كالوعيد"، ال يوجد يف الفكر الفلسفي كذلك، بل ال يؤمن بو الفالسفة أصالن،  فهذا  -3
يف اآلخرة: أيف اٞتنة ىم، أك يف النار؟ كأحكاـ الشفاعة فيهم،  األصل يناقش أحكاـ عصاة ا١توحدين

 (8) بالنار، بل ال يؤمنوف باليـو اآلخر، كال بالبعث كالنشور أصالن. كالفالسفة ال يؤمنوف باٞتنة كال
أصل "التوحيد"، يقتصر فيو التشابو بُت ا١تعتزلة كالفالسفة على استخداـ ا١تصطلحات الفلسفية،   -4

 كاٞتوىر كالعرض ك ا٢تيوىل، كسبب ىذا التشابو أخذ ا١تعتزلة بأدلة الفالسفة يف خلق العامل.
اأما ا٠تالؼ بُت ال       ن الفالسفة ، فا١تعتزلة موحدكف، ككثَت مفكرين يف ىذا األصل فهو كبَت جدن

، كشركهم " شىرُّ من (9) مشركوف، فقد كاف "أرسطو" كغَته مشركُت، يعبدكف األصناـ كالكواكب
(11) ، بل بعضهم مالحدة، العقوؿ العشرة عندىم أزلية قدرية،(10) مشركي العرب كغَتىم"

كيقولوف إف  
كفار أىل الكتاب كمشركي العقل الفاعل مبدع ١تا ٖتت القمر، كىذا أيضنا كفر مل يصل إليو أحد من  

 (12) العرب.
أصل "العدؿ"، خيتلف فيو قوؿ ا١تعتزلة عن قوؿ الفالسفة أديا اختالؼ، فإذا كاف الفالسفة قد أثبتوا  -5         

فعل العبد لو كحده دكف ا تعاىل؛ فألهنم ال يؤمنوف با تعاىل حىت ينسبوا لو تقدير أفعاؿ العباد،  
 ، كىو ما ال يوافق عليو ا١تعتزلة.(13) كالفالسفة لععلوف اإلنساف علة لفعلوكما فعلت ا١تعتزلة، 
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الفالسفة ال يؤمنوف بالنبوة كالرسالة، فالنبوة عندىم مكتسبة، كىي ما يفيض على ركح النيب إذا  -6 
–، كيركف أف ا (14) استعدت لذلك، فإذا راكض اإلنساف نفسو فزكت، قد تصل إىل ىذه الدرجة

عند من  –، كقو٢تم يف ا١تالئكة (15) يعلم الكليات، كال يعلم اٞتزئيات -عن قو٢تم علونا كبَتنا تعاىل
أهنا العقوؿ العشرة، أك القول الصاٟتة يف النفس، شر من قوؿ مشركي العرب  -يؤمن بالنبوات منهم

 .تعاىل ا علونا كبَتنا (16)  إهنا بنات ا
فإذا كاف الفكر ا١تعتزيل خيتلف كل ىذا االختالؼ عن فكر الفالسفة، بل ال يتشابو معو إال يف      

منو؟! ىذا باإلضافة إىل أف تاريخ نشوء  ااستخداـ بعض ا١تصطلحات الفلسفية، فكيف يكوف مأخوذن 
مل يكن بسبب ترٚتة   ا١تعتزلة الذم كاف يف أكاخر القرف ا٢تجرم األكؿ كبداية القرف الثاين يدؿ على أنو

، كىذا معناه أف ا١تعتزلة نشأت (17)  ق(198كتب اليوناف أياـ ا١تأموف؛ ألف خالفة ا١تأموف بدأت سنة )
 قبل تعريب كتب اليوناف بأكثر من قرف من الزماف.

 الفرع الثاني: االتجاه السياسي في فكر المعتزلة.
 ىذه الفرقة جوانب سياسية، من أكجو عدة ىي: إذا نظرنا يف ا١تعتزلة كتسمية كفكر كأتباع كجدنا يف

ذا ا١تصطلح على فرقة اٗتذت " ا١تعتزلة" نشأ قبل كاصل بن عطاء، كقد أطلق ىمصطلح "االعتزاؿ" أك  -1
، كىو اعتزاؿ القتاؿ بُت علٌي كمعاكية، فاعتزلت ٣تموعة من الصحابة قتاؿ موقفنا سياسينا ٤تددنا

 كعلى ىذا فهذا ا١تصطلح مصطلح سياسي، ال فكرم.، (18) الفريقُت، فسموا با١تعتزلة
لى أف الفكر قاؿ بعض رؤكس ا١تعتزلة أقواالن سياسية ْتتة، ال عالقة ٢تا بالفكر، كىذه األقواؿ تؤكد ع  -2

كاف ٚتهور ا١تعتزلة يركف أف بقتاؿ ا١تعتزلة مع آؿ البيت ضد األمويُت، فقد   ا١تعتزيل تأثر تأثرنا كاضحنا
؛ ألف اؿ إف أىل السنة يقولوف ىذا أيضنا، كال يق(19) يب يف حربو ضد خصوموكاف ىو ا١تص  علينا

، ككاف كاصل بن عطا يرل أنو ال (20) حابة كلهم عدكؿ إال من حارب عليناا١تعتزلة يركف أف الص
، كتبعو على ىذا أبو ا٢تذيل (21) ي ا عنو ىو ا١تخطئ أك قاتلوه؟يعرؼ ىل كاف عثماف رض

، كليس ىذا فحسب، بل كاف (21) ؟"أك مظلومنا ندرم ىل قتل عثماف ظا١تان  العالؼ فقاؿ: "ال
قد أمر بقتلو إذا  كاصل يركم أحاديث مكذكبة تطعن يف معاكية رضي ا عنو، منها أف النيب 

 (22) صعد منربه.
الفرقة السياسية البحتة، ال الفكرية، فقد تشاهبت الفرقتاف  -الزيدية –عالقة ا١تعتزلة بالزيدية، كىي   -3

يف الفكر إىل درجة التطابق لوال االختالؼ يف مسألة اإلمامة، كاٖتدتا يف مكاف النشوء، كىو 
(23) لذم نشأت فيو ا١تعتزلة ىو البصرةالعراؽ، فإنو يكاد ا١تؤرخوف أف لعمعوا على أف ا١تكاف ا

كىي ، 
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يف تاريخ النشوء،  ا أيضناألتباع الزيدية اليت نشأت يف الكوفة، كاٖتدت -يف األتباع كاٞتنود –امتداد 
كىو الوقت الذم خرج فيو اإلماـ زيد على بٍت أمية، فما الذم يفسر ىذا التشابو كلو مع فرقة 

 سياسية ْتتة؟ إال أف تكوف ا١تعتزلة كذلك.
 المطلب الثاني: نشوء الزيدية والمعتزلة.

 نشأت كل من الزيدية كا١تعتزلة يف ظركؼ كأحداث سياسية صعبة، كفيما يلي بياف ىذه األحداث السياسية. 
 الفرع األول: نشوء الزيدية.    

نشأت الزيدية كفرقة مستقلة عن الشيعة ٓتركج اإلماـ زيد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب      
دينة النبوية اليت كلد كنشأ فيها إىل العراؽ، ك١تا أراد العودة إىل ، فقد خرج من ا١ت(24) على سلطة األمويُت

ا١تدينة ٟتقتو شيعة الكوفة، كقالوا لو: أين تذىب عنا، كمعك مائة ألف رجل من أىل الكوفة؟! كما زالوا بو 
صل حىت ردكه إىل الكوفة، فأخذكا خيتلفوف إليو، كيبايعونو، فأقاـ بينهم، كأخذ يبعث الدعاة إىل ا١تو 

كالسواد، كأقاـ بالبصرة شهرين، مث عاد إىل الكوفة ألخذ البيعة كاالستعداد للخركج، ك١تا استتب لو األمر، 
ٚتع أصحابو، كأمرىم بسَتة اإلماـ علي بن أيب طالب يف اٟترب، فقالوا لو: " ٝتعنا مقالتك، فما تقوؿ يف 

بُت أكثر أشياعو، حيث رفض أكثرىم قولو ىذا، ، كىنا كقع النزاع بينو ك أيب بكر كعمر؟"، فقاؿ فيهما خَتنا
" اذىبوا، فأنتم الرافضة"، كأما الذين قالوا بقولو، كحاربوا معو، فقد ٝتوا فارقوه، كخلعوا بيعتو، فقاؿ ٢تم:ك 

، كىذا ىو كقت نشوء الزيدية كمكاهنا، فقد انقسمت الشيعة من ىذه اللحظة إىل زيدية، (25) بالزيدية
 عشرية. كرافضة إمامية اثٍت

كبعد ىذا ا٠تذالف من أكثر األتباع دخل زيد ٔتن بقي معو معركة غَت متكافئة مع جيش األمويُت،       
 (، كلو اثنتاف كأربعوف سنة.ػى122(، كقيل: سنة ) ػى121كاستشهد سنة )

ككتب  ، فقد مت نبش قربه، كصلب لفًتة طويلو بالكناسة،كقد تصرؼ األمويوف ّتثتو تصرفنا سيئنا        
، كصلب معو كأحرؽ كثَت من أتباعو،  (26) ىشاـ بن عبدا١تلك بأف حيرؽ، فأحرؽ، كنسف رماده يف الفرات

، كنيكل بأتباعو، كٔتن كاف بايعو من ا١تعتزلة كالزيدية كغَتىم، كصودرت أموا٢تم، كقتل (27) كنصر بن خزدية
(، ػى125(، كقد قتل سنة )ػى١98تولود سنة) من تصدر للبيعة باإلمامة منهم بعده، ككاف أك٢تم ابنو حيِت، ا

 .    (28) كٛتل رأسو إىل ا٠تليفة الوليد، كصلب جسده باٞتوزقاف
 الفرع الثاني: نشوء المعتزلة.                            

يف ىذه األحداث السياسية العسَتة، كيف ا١تكاف نفسو نشأت فرقة ا١تعتزلة، كقد كاف رؤكس ا١تعتزلة       
الذين أنشأكا ىذه الفرقة من أتباع اإلماـ زيد بن علي، كمن كبار أنصاره ضد األمويُت، فقد بايع كاصل بن 
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ا ما إىل األقاليم ألخذ البيعة لو، كقاتال معو ، ككانا من كبار قواده، كقد بعثهعطا كعمرك بن عبيد اإلماـ زيدن
حىت قتل، ك١تا قتل بايعا من جاء بعده من أئمة الزيدية، فبايعا ٤تمد النفس الزكية، كقاتال معو حىت 

(29)قتل
، حىت إنو ١تا قيل لعثماف بن خالد الطويل: "خرج إبراىيم بن (30) كقتل معو كثَت من ا١تعتزلة ،

 .(31) قاؿ: " كىل أخرجو غَتنا؟!"عبدا كقعدمت عنو؟!"، 
"،كقد ٟتق با١تعتزلة من (32) أما بيعة اإلماـ زيد نفسو فإنو "مل يكن الزيدم أحرص عليها من ا١تعتزيل    

التنكيل كالعذاب كالقتل كا١تالحقة كمصادرة األمواؿ ما ٟتق بالزيدية إف مل يكن أعظم منو، فإنو ال تعرؼ 
 كشاركهم ا١تعتزلة فيها.٣تزرة كقعت آلؿ البيت إال 

كمل يقتصر األمر يف مناصرة ا١تعتزلة للزيدية على ما كقع يف أكؿ األمر، بل استمرت ىذه ا١تناصرة بعد      
، (33) ذلك، فحُت انتقل إدريس بن عبدا إىل ا١تغرب العريب، كأسس الدكلة الزيدية ىناؾ " دكلة األدارسة"

كرحبت بدعوتو كناصرتو كانت معتزلة، ككاف كاصل قد أرسل ٢تم قبل  فإف قبيلة ) أكربة( اليت استقبلتو،
 (34) ذلك أحد تالمذتو ليهيئ الستقبالو.

 الفرع الثالث: تأثر الفكرين الزيدي والمعتزلي باألحداث السياسية.
اجع ال شك يف شدة التقارب الفكرم بُت ا١تعتزلة كالزيدية، فقد "صار بُت ا١تعتزلة كالزيدية نسب ر        

، بل إف " الزيدية يوافقوف ا١تعتزلة يف أصو٢تم كلها إال يف مسألة (35) من جهة ا١تشاركة يف التوحيد كالعدؿ"
، (37) ، بل ككصل األمر إىل أف معتزلة بغداد يصنفهم الكثَت على أهنم فرقة من فرؽ الزيدية(36) اإلمامة"

 .    (38) ةككثَت منهم ينتسبوف إىل اإلماـ زيد، كيقولوف: ٨تن زيدي
ك٧تد أئمة الزيدية يؤكدكف على انتماء ا١تعتزلة ٢تم، كيذكركهنم مع أئمة الزيدية، بل كيرككف األحاديث اليت 

(، فهذا ابن الزيدية )أىل بييت ا ا١تعتزلة، كىي أيضنامدح فيها الفرقة الناجية، كبُتَّ أهن يقولوف إف النيب 
أنو قاؿ: "ستفًتؽ أميت على بضع كسبعُت فرقة، أبرىا كأتقاىا الفئة  عن النيب  ا١ترتضى يذكر حديثنا

 . (39)ا١تعتزلة"
ا        : " كأما مذىبهم فقد قاؿ أبو إسحاؽ بن عياش: كسند ك٧تده أيضنا يقوؿ عن ا١تعتزلة ناقالن كمؤيدن

 .(40)مذىبهم أصح أسانيد أىل القبلة، إذ يتصل إىل كاصل كعمرك بن عبيد"
ااية ىذا التقارب، فقد كانت منذ نشأت اأما بد      إىل أف انتهى نفوذ  لفرقتُت، كظٌل ىذا التقارب قائمن

 .(41)قامت الزيدية ْتفظ مؤلفات ا١تعتزلة، كحافظت على تراثهم ذا١تعتزلة، كعندئ
 ؟.كإذا كاف الفكراف الزيدم ك ا١تعتزيل متشاهبُت أك متطابقُت، فأمُّ الفرقتُت ىي اليت أخذت عن األخرل
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ا     ، بينما يرل أبو زىرة أف (42) قد أخذ عن كاصل بن عطاء، كتتلمذ عليو يرل الشهرستاين أف اإلماـ زيدن
ا ا١تعتزلة السنة يرفضوف ىذا الكالـ، ك٧تد  ، بينما ٧تد أىل(43) قد باحث كاصالن، لكنو مل يأخذ عنو زيدن

كالزيدية كذلك يرفضونو، فا١تعتزلة يقولوف إف أصو٢تم الفكرية ال ترجع إىل كاصل بن عطاء، كال إىل عمرك 
أف كاصالن كعمرك بن عبيد قد أخذا ىذه األصوؿ ا١تعتزلة  (44) حيث يذكركف ؛بن عبيد، كإمنا إىل النيب ا

فية، كقد أخذىا ٤تمد بن اٟتنفية عن أبيو علي ، الذم أخذىا عن أبيو ٤تمد بن اٟتنعن أيب ىاشم عبد ا
بن أيب طالب، عن النيب ا

 (45). 
كيف تقدير الباحث أف ىذه األقواؿ كلها غَت صحيحة، فالزيدية مل تأخذ عن ا١تعتزلة، كما أف ا١تعتزلة      

مل تأخذ عن الزيدية، كالسبب يف تشابو الفكرين أف ا١تعتزلة كالزيدية قد نشأتا يف ظل أحداث سياسية 
يف نشوء الزيدية بالذات، كقد كانت  نشوء الفرقتُت، بل كانت سببنارة، كاكبت ىذه األحداث السياسية عىسً 

اا١تعتزلة كالزي ، كمن مث سامهت ىذه األحداث السياسية يف دية يف ىذه األحداث السياسية صفنا كاحدن
صناعة ىذين الفكرين، فالنتيجة الطبيعية تشابو الفكرين، ككاف ىذا التشابو ديكن أف يصل إىل درجة 

 .(46) مسألة اإلمامة، كىو "النسب"التطابق لوال كجود سبب جعلهما خيتلفاف يف 
يف نشوء ا٠توارج كالشيعة بال خالؼ بُت ا١تؤرخُت، فإف األمر يف  كإذا كانت األحداث السياسية سببنا      

حق ا١تعتزلة مل يقف عند ىذا اٟتد، بل تعداه إىل صياغة الفكر ٔتا خيدـ ا١تعتزلة كالزيدية يف ىذه األحداث 
أصوؿ الدين ا٠تمسة عند ا١تعتزلة كالزيدية ٔتا خيدـ حركهبم ضد بٍت أمية كىو ما السياسية، فقد ٘تت صياغة 
 سنبينو يف ا١تبحثُت القادمُت.

 المبحث الثاني: أصال " التوحيد " و "العدل".
 تمهيد:      

التوحيد كالعدؿ مها أصال الدين الرئيسُت عند ا١تعتزلة كالزيدية، كٕتتمع العقيدة عندىم يف ىذين        
، فأصال " ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت" ك " (47) األصلُت، كما عدامها من األصوؿ ا٠تمسة األخرل يرجع إليهما

منزلة مرتكب الكبَتة، كمنزلة ا١تؤمنُت الوعد كالوعيد" يرجعاف إىل أصل العدؿ؛ إذ ليس من العدؿ أف تكوف 
يح، ال يفعلو ، كخلف الوعد أك الوعيد قب(48) األتقياء، ككذلك ليس من العدؿ دخوؿ العصاة اٞتنة كاألبرار

: إثابة من ال يستحق اإلثابة قبيحة كظلم؛ ألف فيها إنزاؿ ا١تسيء ا١تقصر منزلة ا١تطيع العدؿ تعاىل، كأيضنا
 . (49) ال يفعل الظلم كالقبيح بأم حاؿ من األحواؿ العابد، كالعدؿ تعاىل

أما "اإلمامة" ك" األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر" فهما يرجعاف إىل أصل " الوعد كالوعيد"؛ ألف "       
األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر قد يستباح معو القتل كغَته من العقوبات، ككذلك اإلمامة؛ فإهنا تراد 
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دكد، كدفع الكفار كأىل ا١تعاصي بالقتل ك٨توه من العقوبات، فكاف ٢تما عالقة بباب الوعد؛ ألنو إلقامة اٟت
با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ال يدخالف  موضوع الستحقاؽ أىل الكبائر العقوبة، كفعلها هبم؛ كألف األمر

يرجع إىل أصل العدؿ ١تا تقدـ، ، ك " الوعد كالوعيد" (50) بالعقاب"إال فيما يدخلو الوعد بالثواب كالوعيد 
 فهما بالضركرة يرجعاف إليو.

كيظهر اجتماع الدين عند ا١تعتزلة كالزيدية يف ىذين األصلُت يف تسميتهم أنفسهم بػػػػػ" أىل العدؿ       
ككذا يف مؤلفاهتم، ككتاب ) التبصرة يف التوحيد كالعدؿ( للمؤيد با ا٢تاركين، ككتاب  ،(51) كالتوحيد"

غٍت يف أبواب التوحيد كالعدؿ( للقاضي عبداٞتبار ا٢تمذاين، ككتاب )التمهيد يف شرح معامل العدؿ )ا١ت
 كالتوحيد( ليحِت بن ٛتزة العلوم.

ضد  كقد ٘تت صياغة ىذين األصلُت عند ا١تعتزلة كالزيدية ٔتا خيدـ أغراضهم السياسية يف حركهبم        
 حداث السياسية، كبياف ىذا يف ا١تطلبُت اآلتيُت.هبذه األ بٍت أمية، أك يف األقل تأثرنا

 المطلب األول: أصل "العدل".
العدؿ ىو األصل الثاين من أصوؿ الدين عند ا١تعتزلة كالزيدية، كىو ا١تكمل لألصل األكؿ        

)التوحيد(، فإذا كاف التوحيد يبحث يف تنزيو ذات ا تعاىل عن بقية الذكات، فالعدؿ يبحث يف تنزيو 
 .(52) أفعالو تعاىل عن أفعاؿ غَته من ا١تخلوقُت

ا       أىل العلم قالو: إف مسائل الدين كلها عند ا١تعتزلة كالزيدية ترجع إىل أصل من  ك٦تا مل أجد أحدن
، كليس (53) يقتصركف على تسمية أنفسهم بػػ )العدلية( لك ٧تد ا١تعتزلة كالزيدية أحيانناالعدؿ كحده، لذ

قو٢تم ا١تقصود ىنا أف أصل التوحيد يرجع إىل أصل العدؿ؛ كلكن ألف أصل التوحيد صهيغ عندىم بناء على 
يف )أفعاؿ العباد(، كاليت ىي أصل باب العدؿ، ك٦تا يؤكد ىذا أف ا١تعتزلة كالزيدية يوقفوف صحة مسائل 

االتوحيد على القوؿ بالعدؿ، بنفي خلق ا تعاىل أفعاؿ العباد  تعاىل  ، فمثالن: ال يكوف اإلنساف حامدن
لحمد على اإلطالؽ ىو الذم ال قبح يف فعلو، كال إال إذا نفى خلق ا تعاىل أفعاؿ العباد؛ ألف ا١تستحق ل

، كمن مل يقل بالعدؿ، بل قاؿ إف ا (54) جور يف قضائو، كمن اٞتور خلق أفعاؿ العباد، مث تعذيبهم عليها
، فمعرفة ا تعاىل (55) تعاىل خالق أفعاؿ العباد، انسدَّ عليو باب معرفة الصانع، كمعرفة أنبيائو كرسلو

 ئو كرسلو متوقفة عند ا١تعتزلة كالزيدية على نفي خلق ا تعاىل أفعاؿ العباد.كمعرفة أنبيا
ا -ألة األىمكا١تس       أف أصل العدؿ كمسائلو قد  -من أىل العلم قا٢تا من قبل كىي اليت مل أجد أحدن

ي خلق ا باألحداث السياسية اليت كاكبت نشوء الفرقتُت، بل إف نف يدية تأثرناصيغت عند ا١تعتزلة كالز 
 تعاىل أفعاؿ العباد قد كضع ٠تدمة ا١تعتزلة ك الزيدية يف حركهبم ضد بٍت أمية.
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كإذا ثبت أف )نفي خلق ا تعاىل أفعاؿ العباد( قد كضع ٠تدمة الزيدية كا١تعتزلة يف حركهبم ضد بٍت        
فرعة عنها، بل كباب تأمية، ككانت ىذه ا١تسألة ىي أصل باب العدؿ، ككانت باقي مسائل ىذا األصل م

يف ىذين األصلُت، ثبت أف الدين بأصولو ا٠تمسة قد  ككاف الدين بأصولو ا٠تمسة ٣تموعنا، التوحيد أيضنا
 صيغ عند ا١تعتزلة ك الزيدية ٠تدمة أغراضهم السياسية، كال شك.

حركهبم ضد بٍت أمية، أما بياف ابتناء أصل )العدؿ( عند ا١تعتزلة كالزيدية ٠تدمة أغراضهم السياسية يف       
فإف قضية )أفعاؿ العباد( ىي أصل باب العدؿ، كبناء على االعتقاد فيها يكوف االعتقاد يف بقية مسائل 
ىذا األصل، كبقية مسائل ىذا األصل إمنا تفرعت عن ىذه ا١تسألة، بل إف السامع إذا ٝتع بالكالـ عن 

 د بو )أفعاؿ العباد(.العدؿ كالقضاء كالقدر ال يكاد أف يفهم إال أف ا١تقصو 
مل يكن بوسع ا١تعتزلة كالزيدية بعد اجملازر كالتنكيل كا١تالحقة كمصادرة األمواؿ اليت تعرضوا ٢تا من قبل       

األمويُت كأعواهنم، زيادة على اغتصاب اإلمامة منهم، كاليت يرل الزيدية أهنم أحق هبا منهم، مل يكن 
اؿ العباد كما يقع منهم من خلق ا تعاىل، كىو تعاىل ا١تقدر ٢تا، بوسعهم بعد ىذا كلو أف يقولوا إف أفع

 كىذا لسببُت:
يف  هبم، ابتداء ٔتنازعة معاكية علينالكل ما فعلو األمويوف  -يف نظرىم -األكؿ: يف ىذا القوؿ تسويغ كتربير

اإلمامة منهم؛ ألف أفعاؿ ٔتنازعة بقية األمويُت آلؿ البيت كمقاتلتهم، كاغتصاب  و لو، مركرناا٠تالفة، كقتال
 األمويُت ىذه كاقعة بقضاء ا تعاىل كقدره، كىو ا٠تالق ٢تا، كمن مث فهو مريد ٢تا.

ضماف الستمرار عهد األمويُت كحكمهم كملكهم؛ ألنو  -يف نظر الزيدية كا١تعتزلة -الثاين: يف ىذا القوؿ
أنو تعاىل مريد ٢تا، كراضو هبا، كىذا معناه أف إذا تبُت أف ا تعاىل خالق أفعاؿ العباد، كمقدر ٢تا، ثبت 

حكم بٍت أمية من تقدير ا تعاىل، كا تعاىل راضو بو؛ ألنو خلقو، كشاءه، كقدره، كإذا كاف األمر كذلك 
مل لعز االعًتاض عليو، كال ٤تاكلة تغيَته كقلبو كا٠تركج عليو، بل لعب السمع كالطاعة لو، كلذلك يركف أف 

على صحة حكمو كملكو بقولو: " إٌف ا تعاىل مل يظهره عليهم إال كىو يريده، كلو أنو كره  معاكية استدؿ
حكمو، كمل يرده لغَته" لذا ٧تد ا١تعتزلة كالزيدية يستدلوف على نفي القدر بأنو يلـز من إثباتو أف يكوف 

، كبأف "الرضا بقضاء ا (56)  تعاىل بعصيانو؛ ألنو فعل ما شاءه ا تعاىل، كأراده طيعناالعاصي م
 . (57) "ا تعاىل، لكاف الرضا بو كاجبناكاجب، كلو كاف الكفر من قضاء 

كنظرا ٢تذه اٟتساسية السياسية ٧تد ا١تعتزلة كالزيدية يصرحوف بالقوؿ إف إثبات القدر ىو صناعة أموية،      
وؿ معاكية بن أيب سفياف، كقد احتج بو الغرض منها اٟتفاظ على ملك بٍت أمية، فأكؿ من قاؿ هبذا الق

خازف من خزاف  -كيف ركاية –على ظلمو كجوره؛ حيث يرككف عنو أنو قاؿ: " إمنا أنا فعل من أفعاؿ ا 
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، كأنو قاؿ ألىل الشاـ: "ا أٌمرين عليكم" كقاؿ: " لو  (58) ا، أعطي ما أعطى ا، كأمنع ما منع ا"
 .(59)ه"كره ا ما ٨تن فيو لغَت 

، (60) شاع كانتشر يف سلطاف بٍت أمية -إثبات خلق أفعاؿ العباد-كيقوؿ ا١تعتزلة كالزيدية إف اٞترب       
، كالعدؿ (62) كاألشج (61) كلذا ٧تد عندىم ا١تقولة ا١تشهورة "اٞترب أموم، إال الشاذ النادر، كالناقص

 ".(64) كا١تتوكل  (63) ىامشي، إال الشاذ النادر
ك٦تا يقوم ىذا ا٢تاجس السياسي عند ا١تعتزلة كالزيدية ما فعلو األمويوف بػػ )غيالف بن أيب      

، كىو من أشد الداعُت إىل مذىب نفاة القدر، (65) ثاين من نفى القدر، كما يرل ا١تثبتة وغيالف( كى
قتلو األمويُت شر لذلك ككاف من أقول ا١تناصرين لإلماـ زيد كآؿ البيت يف حركهبم ضد األمويُت؛ 

فقطعت يداه كرجاله، مث ضربت عنقو، مث صلب كىو مقتوؿ؛ ليظل  كقتلة، فقد أمر بو ىشاـ بن عبد ا١تل
 .(66) عربة لغَته

كلعٌل ىذا ا٢تاجس السياسي ىو الذم يفسر مهاٚتة ا١تعتزلة كالزيدية ٥تالفيهم ا١تثبتُت للقدر أكثر من        
ا١تسائل، حىت مسائل التوحيد، حيث تصل ىذه ا١تهاٚتة إىل درجة السب  مهاٚتتهم ٥تالفيهم يف غَتىا من

 "لرٛتن، كشهود الزكر، كجنود إبليسكالقذؼ بأقذع األلفاظ، حيث يصفوف مثبتة القدر بأهنم "خصـو ا
 كامالن أٝتاه )رسالة إبليس إىل إخوانو ا١تناحيس(.   ألف اٟتاكم اٞتشمي يف سبهم كتابنا، كقد (67)

١تا تقدـ ذكره ذىبت ا١تعتزلة كالزيدية إىل أف أفعاؿ ا١تخلوقُت ٚتيعها، اٟتسن منها كالقبيح،  اكنظرن       
، (68) ا١تبتدئ كا١تتولد، ليست ٥تلوقة  تعاىل، كال ىي من قضائو كقدره، بل ىي من العباد أنفسهم

"معلـو عن الصحابة ، كإنو (69) كيقولوف إف ىذا القوؿ "ىو مذىب ٚتيع النبيُت كصحابتهم أٚتعُت"
 .(70) كالتابعُت، فإف األفعاؿ متظافرة عنهم بنفي ىذه ا١تعاصي عن ا، كإضافتها إىل العباد".

، بل لو أف خيتار ما يشاء، فإهنم لعبد ٥تَت يف أعمالو، كليس مسَتناكإذا كاف ا١تعتزلة كالزيدية قالوا إف ا      
سَتين، كمل يكن باستطاعتهم أف خيتاركا غَت ىذا القوؿ؛ نظرا ١تا يف قو٢تم ىذا مل يكونوا ٥تَتين، بل كانوا م

من تفرؽ األعواف عنهم، كرٔتا ٟتوقهم ببٍت أمية إذا قالوا إف ا تعاىل  -يف نظرىم –قد يلحقو إثبات القدر 
 خالق أفعاؿ العباد كمقدرىا، كمن مث فحكم بٍت أمية ىو من قضاء ا كقدره. 

القوؿ بنفي القدر، أهنم يوافقوف أىل السنة يف إثبات تزلة كالزيدية كانوا مضطرين إىل عك٦تا يؤكد أف ا١ت      
عاىل ، كبعلمو ت(71) علمو تعاىل بأفعاؿ العباد، فقد "علمها، كأعلم هبا مالئكتو، ككتبها يف اللوح افوظ"

السعادة عن أىل الشقاكة، ككتابة إثبات القدر، كاألدلة الدالة على ٘تيز أىل بأفعاؿ العباد يفسركف أدلة 
 .(72) ذلك عند خلق اإلنساف، ككتابة مقعده من اٞتنة أك النار
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: ا١تعتزلة كالزيدية ينفوف استقالؿ العبد بفعلو دكف ا تعاىل، كال يثبتوف لو قدرة على ا٠تلق، كأيضنا      
، كعندما القضاء كالقدر هنائيناباد من كاإللعاد قريبة من قدرة ا تعاىل، كما أهنم ال خيرجوف أفعاؿ الع

ينسبوف أفعاؿ العباد ٢تم ال يستخدموف لفظ )ا٠تلق(، بل يعدلوف عنو إىل ألفاظ كعبارات أخرل:" أفعاؿ 
، بل نقل العجرم إٚتاع الزيدية على (73)العباد منهم، ىم ا١توجودكف ألفعا٢تم، نعتقد أنا فاعلوف لتصرفاتنا"

 .(75) ، كىو كذلك قوؿ ا١تعتزلة(74) خالقوف ألفعا٢تم عدـ جواز القوؿ إف العباد
أما الدليل األقول على أف نفي الزيدية كا١تعتزلة القدر كاف للسبب السياسي ا١تذكور فهو أهنم         

قو٢تم بإثبات القدر ٘تامنا إال أهنم يثبتوف القدر، كيقولوف بقوؿ ا١تثبتة من أىل السنة كغَتىم، كيقولوف 
بالزيادة فحسب، دكف البداية، كيقولوف إف ا تعاىل يكافئ ا١تهتدين، فيختصهم برٛتتو  خاصنا لععلوف ىذا

اليت ال تكوف لغَتىم، كيوفقهم، كيسدد أفعا٢تم، كخيلق فيهم التوفيق كالسداد كالصالح كالعمل اٟتسن، كال 
، كيزيغه م عن اٟتق، كخيلق فيهم يًتكهم دكف ىدل، مكافأة ٢تم، ككذلك يعاقب العصاة، كيزيدىم ضالالن

، كىذا قوؿ ٓتلق ا تعاىل أفعاؿ (76) أعما٢تم ا٠تبيثة، عقوبة ٢تم، إال أنو تعاىل ال يبتدئ الفريقُت هبذا
العباد، كال شك، كىم قالوا إف ا تعاىل خيلق الزيادة دكف البداية؛ ألف خلق ا تعاىل الزيادة من أفعاؿ 

ل على العكس، ىو ضده، كيؤيدىم ىم، كينفر عن بٍت أمية؛ ألف معٌت العباد ال يؤيد ملك بٍت أمية، ب
ىذا أف من ابتدأ با٠تَت، ثبتو ا تعاىل، كخلق فيو أفعالو اٟتسنة فيما بعد، كمن ابتدأ بفعل الشر، خذلو ا 

كا تعاىل، كأزاغو عن طريق اٟتق، كطبع على قلبو، كمل يوفقو، كبنو أمية منذ بدء ملكهم كحكمهم ابتدأ
بالشر، با٠تركج على اإلماـ اٟتق، كقتالو، كقتاؿ أكالده من بعده، كمن مثَّ فأفعا٢تم الشريرة بعد ذلك كإف  
 كاف ا تعاىل قدرىا، فإمنا ىي عقوبة ٢تم، كخذالف منو تعاىل ٢تم، عقوبة ٢تم، كمل يقدرىا رضا هبا.

يادة من أفعاؿ العباد دكف البداية تناقض أديا كال شك أف قوؿ الزيدية كا١تعتزلة ٓتلق ا تعاىل الز        
زمو الرجوع إىل مثبيت "من سلك من القدرية ىذه الطريقة فقد توسط بُت الطائفتُت، لكن يل تناقض، فإفٌ 
كالوقر كما حيوؿ بُت ، كإال تناقض أبُت تناقض، فإنو إذا زعم أف الضالؿ كالطبع كا٠تتم كالعقل القدر قطعنا

كأهنا كاقعة  ،فقد أعطى أف أفعاؿ العباد ٥تلوقة ،كىو كاقع بقدرتو كمشيئتو ،اإلدياف ٥تلوؽ  ُتالعبد كب
 .(77) " فال فرؽ بُت الفعل االبتدائي كالفعل اٞتزائي ،ٔتشيئتو
كألف مسألة " أفعاؿ العباد" ىي أصل كأساس باب العدؿ، فقد ترتب على نفي ا١تعتزلة كالزيدية خلق       

 أفعاؿ العباد اعتقادىم يف بقية مسائل أصل العدؿ: ا تعاىل
: الرزؽ  ، كأيضنا(78) فإذا كاف ا تعاىل ىو الرازؽ كحده، كال يسمى هبذا حقيقة إال ىو دكف غَته -      

٥تلوؽ من ٥تلوقات ا تعاىل، كىو كحده مقدر الرزؽ، كا تعاىل ال يقدر الشر، كأفعالو تعاىل كلها 



 

44 

 

 د. خالد سامل باعوظة أثر الرغبات كا١تصاحل السياسية ...

  م2019 يونيو ،(1العدد ) ،الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

أف ا تعاىل ال يفعل القبيح، كال يأمر بو، لـز أف ا تعاىل ال يرزقنا إال اٟتالؿ؛ ألنو قد  حسنة، ك "ثبت
كىو ينهانا عنو؟!ىل ىذا إال خلف  النتفاع بو، فكيف لععلو لنا رزقناهنانا عن تناكؿ اٟتراـ، كا

 تعاىل ا.   (79)كمناقضة؟!"
بل ادعى األمَت اٟتسُت بن بدر  ،(80) من دائرة الرزؽ كقد اتفقت ا١تعتزلة كالزيدية على إخراج اٟتراـ  

  .(81) الدين أف ىذا قوؿ ٚتيع ا١تسلمُت
أما حقيقة الرزؽ عندىم فهو" ما مكن من االنتفاع بو، كمل يكن ألحد منعو من االنتفاع بو، كال هنيو 

 .(82) عن االنتفاع بو على بعض الوجوه"
كإذا كاف تعاىل ال يقدر أفعاؿ العباد فالنتيجة أف الغالء إف كاف بسبب من اآلدميُت، كما إذا  -      

تغلب الظلمة ككبار التجار على اٟتبوب كاألسواؽ، كاشتغل الناس باالحتكار، ليس من فعل ا تعاىل 
  .(83) ل قبيحكتقديره؛ ألف أفعالو كلها حسنة، ك الغالء إف كاف بسبب من اآلدميُت ليس ْتسن، ب

ا١تقتوؿ ٥ترـك األجل، كعمره  تعاىل أفعاؿ العباد القوؿ إف كترتب على نفي القدر كعدـ خلق ا -      
؛ ألف فعل القتل من أفعاؿ العباد، كىو تعاىل مل يقدر (84) الذم قتل عليو ليس ىو الذم قدره ا تعاىل لو

 إف ا١تقتوؿ لو مل يقتل لعاش قطعناأفعاؿ العباد، بل ذىبت البغدادية من ا١تعتزلة كقدماء الزيدية إىل القوؿ 
ر الزيدية ، بينما ذىبت ا١تعتزلة البصرية كٚتهو (85)حىت يصل إىل العمر الذم قدره ا تعاىل لو، مث ديوت فيو

 . (87)كموتو (86)، كالتوقف، كعد القطع بواحد منها، كقالوا: لو مل يقتل لعوز بقاؤهإىل ٕتويز األمرين معنا
القدر قو٢تم ٔتالزمة األمر للمشيئة كاإلرادة، فكل ما أمر ا تعاىل  على نفي ا١تعتزلة كالزيدية كترتب -      

 ده، كال يشاؤه، فكيف ال حيب شيئناال حيبو، كال يريبو فهو يريده، كحيبو، كيشاؤه، ككل ما هنى عنو، فهو 
 (88) ك يريده، كينهى عنو؟!. يريده، كيأمر بو؟! ككيف حيب شيئناكال 

كلـز الزيدية كا١تعتزلة على نفي القدر أف يقولوا بوجوب فعل األصلح على ا تعاىل، فهو "الـز ١تن  -      
، كقد ذكر علماء ا١تعتزلة كالزيدية لزكمهم (89) ال ينفكوف عنو" لزكمناؿ العباد ٥تلوقة  تعاىل مل يقل إف أفعا

، كبياف ىذا اللزـك أف فعل العبد من أجل أف يصدر عنو عند (90) القوؿ بوجوب األصلح على نفي القدر
  ، كإال(91) التكليف، فإنو ال بد من إزاحة العلل ا١تانعة من أداء ا١تكلف ١تا كلف بو، حىت يكوف متمكننا

 " ، فاللطف أك األصلح(92) ١تا ال يطاؽ، ك٘تكُت ا١تكلف يقتضي كجود اللطف أك األصلح كاف تكليفنا
 . (93) "يف اإلخالؿ بو ترؾ إزاحة العلة، ككل ذلك قبيح، كىو تعاىل ال يفعل القبيح 

وجوب البعثة كلـز ا١تعتزلة كالزيدية على قو٢تم بوجوب اللطف أك األصلح على ا تعاىل قو٢تم ب -      
على ا تعاىل، فيجب على ا تعاىل أف يرسل الرسل كاألنبياء؛ ألف "البعثة لطف؛ ألف ا١تعلـو ضركرة بعد  
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ا٠تربة كاستقرار العادة أف ا٠تلق إذا كاف ٢تم رئيس قاىر، دينعهم عن اظورات، كحيثهم على أداء 
فإف حا٢تم إىل أداء الواجبات كترؾ القبائح أقرب من  الواجبات، كيدعوىم إىل اإلدياف با، كخيوفهم عقابو،

 (94) حا٢تم إىل ذلك إذا مل يكن ٢تم ذلك الرئيس".
كلـز ا١تعتزلة كالزيدية على نفي القدر القوؿ إف إقدار ا تعاىل للمؤمن كالكافر كالرب كالفاجر  -      

كا١تطيع كالعاصي سواء، فالقدرة اليت هبا أطاع من أطاع، ىي نفس القدرة اليت هبا عصى من عصى، فقدر 
 (95)الوه بالفعل.العباد ا١تمنوحة ٢تم من ا تعاىل يف باب الدين كلها متساكية، كىذا ما ق

كلزمهم على القوؿ  بتساكم القيدىر نفي كجود قدرة مع الفعل؛ ألنو إذا كانت القدر كلها  -      
متساكية، انتفى أف تكوف مع الفعل قدرة ٗتصو؛ ألف القدرة اليت ٗتص الفعل ال تكوف للتارؾ، بل تكوف 

القدر كلها متساكية، ترتب على ىذا لزـك نفي للفاعل، كىم ١تا رأكا أف القدرة البد أف تكوف قبل الفعل، ك 
كجود القدرة مع الفعل؛ ألف القدرة ىي اليت يكوف هبا الفعل كالًتؾ، كحاؿ كجود الفعل ديتنع الًتؾ، لذا 

 .(96) لزمهم القوؿ إف القدرة قبل الفعل، ال مع الفعل، كىو ما قالوه بالفعل
على نفي القدر كالقوؿ بتساكم القدر القوؿ بًتجيح ا١تمكن على ا١تمكن بدكف  كلزمهم أيضنا -     
؛ ألنو إذا كانت القيدىر كلها متساكية، كاستوت عند الفاعل إمكانية الفعل كإمكانية الًتؾ، (97)مرجح

ترجحت بدكف مرجح  -كىي ٦تكنة  -ا أف أفعاؿ العباد كالعباد رجح كل منهم ما يريد، نتج عن ىذ
 .(98) خارجي

كقد التـز ٚتهور ا١تعتزلة كالزيدية ىذا االلتزاـ، فقالوا: كل أمرين استول الداعي إليهما، فإنو يصح من      
، غَت أف ىذا االلتزاـ تصادـ كتعارض مع أدلتهم يف إثبات الصانع؛ (99) القادر اختيار أحدمها ال ١ترجح

د طرفيو على اآلخر يرجح أح زنا ٦تكنناثر، فلو جوَّ كذلك ألف" العمدة يف إثبات الصانع االحتياج إىل ا١تؤ 
مل ديكنا أف ٨تكم يف شيء من ا١تمكنات باحتياجو إىل ا١تؤثر، كذلك يسد باب معرفة من غَت مرجح،

 .(100) الصانع"
كقد تنبو بعض ا١تعتزلة كالزيدية ٢تذا التصادـ كالتعارض، فخالفوا ٚتهورىم يف جواز ترجيح ا١تمكن      

بدكف مرجح، فقد ذىب ابن ا١تالٛتي ك أبو اٟتسُت البصرم من ا١تعتزلة، ك اإلماـ اٟتسُت بن القاسم كعز 
يحصل الفعل، كيًتجح الدين بن اٟتسن كحيِت بن ٛتزة من الزيدية إىل القوؿ بوجوب كجود ا١ترجح، ل

مع قو٢تم بنفي القدر، فأجابوا عن ىذا التعارض بالقوؿ إف كجود  ، كبقي قو٢تم ىذا متعارضنا(101) ا١تمكن
 . (102) ا١ترجح ال يوجب اٞترب؛ ألنو لو أكجب اٞترب يف فعل العبد، ألكجبو يف فعل ا تعاىل
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 المطلب الثاني: أصل "التوحيد".
أصل التوحيد ىو األصل األكؿ من أصوؿ الدين ا٠تمسة عند ا١تعتزلة كالزيدية، كإذا كانت مسألة        

)أفعاؿ العباد( ىي أصل باب العدؿ، فإف مسألة )معرفة ا تعاىل( اليت ىي )أكؿ الدين( ىي أصل كأساس 
 قية مسائل التوحيد.مسائل التوحيد، كبناء على االعتقاد يف ىذه ا١تسألة يكوف االعتقاد يف ب

أما مسألة )معرفة ا تعاىل( فقد بنيت كترتبت عند ا١تعتزلة كالزيدية على قو٢تم بنفي خلق ا تعاىل        
أفعاؿ العباد، كعلى ىذا فمسألة أفعاؿ العباد، كاليت كضعت ٠تدمة أغراض ا١تعتزلة كالزيدية السياسية 

 لتوحيد كمسائلو، كما ىي أصل كأساس باب العدؿ.ىي أصل باب ا - كما تقدـ بيانو  - كمصاٟتم
أما بياف كيفية ترتب مسألة )معرفة ا تعاىل( على القوؿ بنفي خلق ا تعاىل أفعاؿ العباد فهو أف       

)معرفة ا تعاىل( فعل من أفعاؿ العباد، كال شك، كلكي يكوف ىذا الفعل من العباد، ال من ا تعاىل، 
كليست ضركرية فطرية؛ حىت تتولد ىذه ا١تعرفة  لعب أف تكوف ىذه ا١تعرفة با تعاىل معرفة نظرية استداللية،

عن فعل من أفعاؿ العباد، كىو النظر كاالستدالؿ، كلو كانت ضركرية فطرية، ١تا كانت من العباد، بل 
ستكوف من ا تعاىل، كىذا بالفعل ما قالوه، فقد ذىبوا إىل أف ا تعاىل ال يعرؼ ضركرة يف دار 

 .(103)التكليف
ا١تسألة ىي أساس أصل التوحيد، فقد ٘تت صياغة مسائل ىذا الباب على القوؿ كألف ىذه       

 باستداللية معرفة ا تعاىل:
على كجودىا، كال شك، فإف  كؿ الدين، ككاف الدين كلو متوقفنافإذا كانت معرفة ا تعاىل ىي أ -      

عرفة نظرية استداللية، ال ديكن أكؿ كاجب لعب على ا١تكلف ىو ٖتصيل ىذه ا١تعرفة، كال شك، كىذه ا١ت
، فلـز على ىذا أف يكوف النظر كاالستدالؿ ىو أكؿ كاجب لعب (104) ٖتصيلها بغَت النظر كاالستدالؿ

 على ا١تكلف، كىو بالفعل ما قالتو ا١تعتزلة كالزيدية، فقدمت كجوب النظر كاالستدالؿ على كجوب ٚتيع
 .(105) حىت النطق بالشهادتُتالواجبات األخرل، 

كبناء على أف معرفة ا تعاىل نظرية استداللية، ال ٖتصل بغَت النظر كاالستدالؿ، فإف من نطق  -     
بالشهادتُت من غَت أف ينظر كيستدؿ، كاف نطقو بالشهادتُت ىذا غَت مقبوؿ، كال يدخلو نطقو ىذا يف 

فالنتيجة عدـ قبوؿ نطقو كإديانو ىذا؛  اإلسالـ؛ ألف معرفة ا تعاىل ال ٖتصل بغَت النظر، كىو مل ينظر،
بالشهادتُت من غَت النظر دياف الناطق ، كقد جعل ابن ا١تالٛتي القوؿ بصحة إ(106) ألنو مقلد، ال غَت

 .(108) ؛ ألف "ا١تكلف ال يأمن خطأ من قلدَّه"(107) دعوة إىل النفاؽ
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ف " التوحيد بالشهادتُت بغَت نظر بأ السبب يف عدـ صحة إدياف الناطقاٞتبار  يبُت القاضي عبدك       
، أك أقرَّ كمل يعلمكاإلقرار ٚتيعناال بد فيو من العلم   .(110) "ا، مل يكن موحدن (109) ، فلو علم كمل يقرَّ

باستداللية ا١تعرفة قوؿ ىو من أخطر أقوا٢تم، كىو تقدأ  العقل ترتب على قوؿ ا١تعتزلة كالزيدية كقد  -      
إذا كانت معرفة ا تعاىل نظرية، ال تناؿ إال بالنظر كاالستدالؿ، فهي إذان ال تناؿ إال على النقل؛ ألنو 

، كعلى ىذا فالعقل ىو األصل الذم ثبتت بو حجية الكتاب (111) ْتجة العقل، كىو ما قالوه بالفعل
ب كالسنة، كج، كبناء على ىذا فإنو إذا تعارض العقل مع الكتاب (112) كالسنة، فهو أصل الكتاب كالسنة
كلو قدمنا النقل على العقل، قدحنا يف أصل النقل، الذم ىو العقل، فإذا تقدأ  العقل؛ ألنو أصل النقل، 

 .(113) لالستدالؿ بو الذم ىو أصل النقل، كاف ىذا قدحنا يف النقل، فلم يعد النقل صاٟتناقيدح يف العقل، 
ين فحسب، بل صرح القاضي عبداٞتبار ا٢تمذاين كمل يقف األمر عند تقدأ  العقل على الشرع كالد     

، أما أدلة الكتاب كالسنة فإهنا (114) بأنو " ما اٟتكم القاطع إال للذىن، كما االستبانة اٟتقيقية إال للعقل"
اال  ؛ ألهنا أدلة لفظية، ك" الدالئل اللفظية ال تكوف قطعية؛ ألهنا موقوفة ديكن أف تكوف قطعية الداللة أبدن

على نقل اللغات، كنقل كجوه النحو كالصرؼ، كعلى عدـ االشًتاؾ كاجملاز كالتخصيص كاإلضمار كعدـ 
على ا١تظنوف أكىل أف يكوف ا١تعارض النقلي كالعقلي، ككل كاحدة من ىذه ا١تقدمات مظنونة، كا١توقوؼ 

، كقد أبعد أبو ا٢تذيل العالؼ (115) "ل اللفظية ال ديكن أف يكوف قطعينامن الدالئ فثبت أف شيئنا مظنوننا،
 (116) النجعة فادعى أف " الركاية ريبة، كاٟتجة يف ا١تقاييس".

كبناء على تقدأ  العقل على النقل ذىبت ا١تعتزلة كالزيدية إىل كجوب تأكيل نصوص الكتاب كالسنة  -   
، كبناء على (118) ، كال يستثٌت من ىذه النصوص شيء، كإف كصل إىل درجة التواتر(117) لعقلٔتا يوافق ا

 ذىبوا إىل تأكيل كل ما خالف معتقدىم  من نصوص الكتاب كالسنة، ْتجة ٥تالفتو للعقل.ىذا 
كبناء على أف معرفة ا تعاىل ال ٖتصل ضركرة يف دار التكليف، ك ضركرية ا١تعرفة تفسد التكليف،  -     

ككاف ا تعاىل ييعرؼ ضركرة إذا اطلعت الشمس من مغرهبا، كلذلك ال تقبل التوبة، كانت النتيجة ارتفاع 
 .(119) ما قالتو ا١تعتزلة كالزيدية التكليف كانقطاعو بطلوع الشمس من مغرهبا، ال بالقيامة، كىذا ىو بالفعل

كترتب على قوؿ ا١تعتزلة كالزيدية إف العقل كالنظر ىو ا١تؤدم إىل معرفة ا تعاىل، كالداؿ عليها،  -      
مع كوف النظر حاصالن بالعقل، القوؿ بالتكليف العقلي؛ ألف العقل موجود قبل النبوة كالرسالة، ك بدكهنما، 

على معرفة اٟتسن   تعاىل" نصب العقل دليالن قاطعناليو كثَت منهم، فاإذىب  كىذا بالفعل ما
بالضركرة أف ىذا االستحساف كاالستقباح ليس ألجل عرؼ، كال  ، كالناس " يعلموف أيضنا(120)كالقبيح"

 . (121) ، كال يتدين بدين، كا١تالحدة كالربامهة"شرع؛ فإنو حاصل ١تن ال يعرؼ شرعنا
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قبل النبوة كالرسالة، فاٟتجة على ا٠تلق  ل األكؿ، ككاف ىذا الدليل موجودناىو الدليكإذا كاف العقل  -
، (122)قائمة كالزمة بغَت الرسالة ك النبوة، فلو أغفلوا النظر ا١توصل إىل معرفة ا٠تالق تعاىل، استوجبوا العقاب

 .(123) أما األنبياء كالرسل فهم كاشفوف ك مبينوف ١تا دلت عليو التكاليف العقلية
كقد ترتب على ما تقدـ ذكره نظرية أخرل من أخطر نظريات ا١تعتزلة كالزيدية، كىي تعظيم علم  -      

، ٔتا فيها الكتاب كالسنة، فعندىم  " علم الكالـ ىو أجل العلـو قدرنا، الكالـ، كتقدديو على غَته من العلـو
اف معرفة ا١تليك ؛ لكونو لبيإيثارنا، كأك٢تا صدرنا، كأكالىا كأعظمها حظنا، كأكربىا خطرنا، كأعمها كجوبنا

 .(124) للعليم السميع عن مشاهبة ا٠تلق" البديع، كتقديسنا
، أهنم        ١تا قالوا  كالسبب يف تقديس ا١تعتزلة كالزيدية علم الكالـ، كتقدديو على غَته من العلـو

، انسد عليهم االستدالؿ بالكتاب كالسنة كمن مث كجوب ٖتصيلها بالنظر كاالستدالؿباستداللية ا١تعرفة، 
لتحصيل ىذه ا١تعرفة، كال شك؛ ألف االستدالؿ بالكتاب كالسنة على إثبات معرفة ا تعاىل دكر، كالدكر 
باطل، كال لعوز، كعلى ىذا ال ديكنهم إثبات معرفتو تعاىل إال باألدلة العقلية، كاألدلة العقلية اليت أثبتوا هبا 

أف معرفة عندىم  النتيجةن مث كجود الصانع، ىي أدلة الفالسفة، كىي أدلة كالمية، فكانت خالق العامل، كم
ا تعاىل ال تناؿ إال بالنظر يف األدلة الكالمية، كعلى ىذا فعلم الكالـ" ىو القواعد اليت يتوصل هبا إىل 

فقد دؿَّ العقل كالكتاب ، كعلى ىذا (125) معرفة توحيد ا سبحانو كتعاىل كعدلو، كما يًتتب عليهما"
؛ ألف "ٙترة علم الكالـ بياف معرفة ا (126) كالسنة على كوف علم الكالـ أفضل العلـو على اإلطالؽ

، كال ٖتصل ىذه الثمرة إال بو، كإف توىم أحد أهنا ٖتصل بغَته فهو كاىم؛ ألنو بعلم (127) سبحانو كعدلو"
دينو، كما الكالـ يكوف اإلنساف من دينو على يقُت، كعلمو كعملو على بصَتة؛ ليعرؼ ما يقدـ عليو من 

، كيكوف يف الضاللة الضالوف من أف خيدعو عن اٟتق ا١تبطلوف، كيدخلو حيجم عنو، ك يكوف أيضنا آمننا
 .(128) من إرشاد الضالُت، كىداية الغاكين أيضنا متمكننا

أما اٞتاحظ فقد ٕتاكز ما سبق ذكره يف كصف علم الكالـ كأمهيتو كٙترتو، كبالغ مبالغة غَت سائغة،       
 . (129) "مكاف ا١تتكلمُت ٢تلكت العواـ من ٚتيع األمم فادعى أنو " لوال

ا١تتكلموف من ا١تعتزلة كالزيدية من األدلة الكالمية إلثبات خلق العامل، استخدمو كالدليل الذم  -     
، (130) بػ)دليل حدكث األجساـ( ا، ىو )دليل اٞتواىر كاألعراض(، كيسمى أيضن كمن مث إثبات الصانع

ثة، (131) كيسميو متأخرك الزيدية بػػ)دليل الدعاكل األربع( ، كتلخيص ىذا الدليل:" إف ىذه األجساـ ٤تدى
ثة،  ثة أهنا مل ٗتلي من األعراض ادى كادىث ال بد لو من ٤تًدث، كالذم يدؿ على أف ىذه األجساـ ٤تدى

 .(132) كما مل خيلي من ادىث كمل يتقدمو، فهو ٤تدىث مثلو"
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م، يف صناعة الفكر ا١تعتزيل الزيد ذا الدليل إلثبات الصانع تأثَتنا كاضحناكقد أثر أخذ ا١تعتزلة كالزيدية هب
بل ال أبالغ إف قلت إنو ٘تت صياغة الفكر ا١تعتزيل يف األٝتاء كالصفات بناء على لواـز ىذا الدليل، كبياف 

 ىذا يف اآليت:
اٞتسمية دليل اٟتدكث بناء على ىذا الدليل؛ كمن مث كاف اٞتسم ككل ما دؿَّ عليو دليل  -1     

التجسيم عن ا تعاىل، كإال انسد باب معرفة  ، كمن مثَّ لـز نفي كل ما يدؿ على(133) اٟتدكث كا٠تلق
الصانع، لذلك ٕتدىم يصرحوف بأف األدلة الدالة على إثبات الصانع " كافية يف العلم بأنو تعاىل ليس 

 .(134) ّتسم"
ك٦تا يدؿ على التجسيم، كمن مث لعب نفيو عن ا تعاىل: اٞتهة كا١تكاف، فػ " ال لعوز عليو الكوف يف 

 التنقل يف اٞتهات، كال النزكؿ، كال الصعود؛ ألنو لو كاف كذلك لوجب أف يكوف شاغالن األماكن، كال
 .(135) ، كىو تعاىل ليس ّتسم كال جوىر"ا جوىرناكإم ، كلو كاف شاغالن، لكاف إما جسمناٞتهة
؛ ألف" الزيدية كا١تعتزلة على نفي التجسيم كاٞتهة كا١تكاف نفي رؤيتو تعاىل يـو القيامة،كلـز  -2    

" الرؤية ال تعقل كال تكوف  ، كأيضنا(136) لكي ييرل" الرؤية يستلـز أف يكوف ا جسمنا أك لونناالقوؿ ب
ك٢تذا أٚتعت الزيدية كا١تعتزلة على نفي رؤية ا تعاىل ، (137) مفهومة إال ١تا كاف حاصالن يف اٞتهة"

 .(139) لذاتو تعاىل الستحالة ا١تكاف كاٞتهة عليها" ، كيقولوف " ٢تذا أحلنا الرؤية(138) باألبصار يف اآلخرة
لـز الزيدية كا١تعتزلة على أخذىم بدليل اٞتواىر كاألعراض نفي حلوؿ اٟتوادث بذات القدأ  تعاىل،  -3    

؛ كذلك ألف ىذا الدليل يقـو على إثبات خلق العامل كمكوناتو بتغَتىا؛ كانتقا٢تا (140) كىو بالفعل ما التزموه
حالة إىل أخرل، كمن مث كاف التغَت ىو دليل اٟتدكث كا٠تلق، فوجب نفيو عن القدأ  تعاىل، فػ" لو من 

قامت اٟتوادث بذات البارم تعاىل، التصف هبا بعد أف مل يكن يتصف، كلو اتصف لتغَت، كالتغَت دليل 
اٟتلوؿ فيها، كال يصح : " ا١تعقوؿ من القياـ بذات الغَت ىو ، كأيضنا(141) اٟتدكث؛ إذ البد من مغٌَت"

 .(142) ؛ ألف ذلك يوجب حدكثو"، كال ديكن أف يكوف تعاىل متحيزنااٟتلوؿ إال يف ا١تتحٌيز
كبناء على نفي التجسيم كحلوؿ اٟتوادث كاٞتهة كا١تكاف لـز الزيدية نفي ٚتيع الصفات عن ا  -

؛ كذلك ألف (143) الدليلتعاىل، كقد ذكر ابن تيمية أف نفيهم للصفات ىو بسبب أخذىم هبذا 
: األعراض جب نفيها عن ا٠تالق تعاىل، كأيضناالصفات أعراض، كاألعراض دليل اٟتدكث، كمن مث ك 

كىذا دليل  ،لو تعاىل، كاف ا تعاىل جوىرنا أك جسمنا ٖتل يف اٞتواىر كاألجساـ، فلو ثبتت الصفات
وؿ اٟتوادث بذاتو تعاىل، كلو حلتو : يلـز من اتصافو تعاىل بالصفات حلا٠تلق كاٟتدكث، كأيضنا

 اٟتوادث لتغَت، كالتغَت دليل ا٠تلق ك اٟتدكث.
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 كقد تنوعت طرؽ ا١تعتزلة كالزيدية يف نفي الصفات عن ا تعاىل بناء على نوع الصفة:
أما الصفات الذاتية العقلية السبع، كىي: )اٟتياة، العلم، القدرة، القدـ، الغٌت، السمع، البصر(، فقد  -

ٝتيع بال  فقالوا: عليم بال علم، قدير بال قدرة، غٍت بال غٌت، كنفوا معانيها، توا ألفاظها،أثب
كبطلت  ، أك بعبارة أخرل: البارم سبحانو موصوؼ ال بصفة، فصح الوصف،(144)ٝتع...
 .(145)الصفة

كىذه األٝتاء السبعة مًتادفة على شيء كاحد، ىو ا تعاىل، فػ "صفة الذات ىي الذات من غَت      
، أك بعبارة أخرل " صفات ا الذاتية ىي ىو، ال ٔتعٌت أف لو سبحانو صفات (146) "آخراعتبار شيء 
 .  (147) زائدة ىي ىو"

كإذا كانت ىذه األٝتاء السبعة كلها تدؿ على شيء كاحد، كاف كل اسم ىو االسم اآلخر، كىذا ما      
قالوه بالفعل، فػ"قدمو ىو ذاتو، كذاتو قدمو، فكذلك علمو قدرتو، كقدرتو علمو، ككذلك القوؿ يف ٝتعو 

 . (148) كبصره كحياتو أهنا شيء كاحد ىو ا عز كجل"
 تعاىل ىي ا تعاىل، كعلم ا ىو ا، كقدرتو ىي علمو، كعلمو ىو قدرتو، كقدرتو ككذلك قدرة ا      

كأف البصَت معناه السميع،  ىي حياتو، كحياتو ىي قدمو، كقدمو ىو حياتو، كأف السميع معناه البصَت،
 .(149)كىكذا 
بق أف معاين ىذه الصفات ك٦تا حتم على ا١تعتزلة كالزيدية نفي معاين ىذه الصفات زيادة على ما س   

ة، لو ثبتت  تعاىل: فإما أف تكوف ىذه ا١تعاين قددية، ٤تدثة، كاألمراف باطالف؛ ألهنا " لو كانت قددي
الفساد، منها أف يكوف العلم ، كىذا " يلـز عليو كجوه من (150) يف القدـلوجب أف تكوف مساكية للقدأ  

، كإما أف تكوف حادثة، كىذا باطل ؛ ألنو " يوجب أف يكوف القدأ  (151) "إ٢تنا، كالقدرة إ٢تنا، كاٟتياة إ٢تنا
" الحتاج يف حدكثها إىل  ، كأيضنا(152) قبل حدكثها غَت عامل، كال قادر، كال حي، كال ٝتيع، كال بصَت"

 .(153) ٤تًدث قادر عامل حي، كذلك ال لعوز"
أجزاء كأبعاض، فقد لـز الزيدية كا١تعتزلة أما الصفات الذاتية ا٠تربية، كىي اليت مسماىا بالنسبة لنا  -

نفيها، كىو ما فعلوه، فػ " لعب أف ينفى عنو ٚتيع صفات األجساـ كاألعراض، مثل اٟتدكث كالفناء، 
 يكوف تعاىل جسمنا، مركبنا ؛ ألف إثبات ىذه الصفات لو تعاىل يقتضي أف(154) كاٞتوارح كاألعضاء"

 ائر ادثات.إىل بعضو البعض ، كس ٣تزءنا، كمفتقرنا

هبا يف بعض النصوص القوة كصفة اليد مثالن الواردة يف الكتاب كالسنة: ا١تراد هبا النعمة، كقد يراد 
 ككذلك صفات: الوجو كالعُت كالنفس كلها مؤكلة. .(155)كالقدرة
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تعاىل؛ ألهنا أما الصفات الفعلية، فقد ذىبت ا١تعتزلة كالزيدية إىل نفي ٚتيع الصفات الفعلية عند ا     
كمن مث فإثباهتا يسد باب معرفة يت لزمتهم بناء على أخذىم بدليل اٞتواىر كاألعراض، تعارض اللواـز ال

كاألمل كاللذة كأف يكوف حاالن     الصانع، فاألفعاؿ " من النزكؿ كالصعود كالكوف يف جهة كالغم كالسركر 
: يلـز ، كأيضنا(156) كا ٓتالفها، كيتعاىل عنها" ٤تالن كغَت ذلك ٚتيعها من صفات األجساـ كاألعراض،أك 

 .(157) من إثبات األفعاؿ كالنزكؿ كالصعود كاالستواء على العرش أف يكوف تعاىل شاغالن ٞتهة كمكاف
كيعارض إثبات األفعاؿ  تعاىل دليل اٞتواىر كاألعراض من ناحية ثالثة، كىي أنو إذا ثبتت ىذه   

األفعاؿ لو تعاىل، فإما أف تكوف قددية، كإماَّ أف تكوف حادثة، كاألمراف باطالف؛ ألهنا لو كانت قددية، لـز 
: لو كانت قددية، لن تكوف كحدىا ىي دد اآل٢تة، كىذا كفر كشرؾ، كأيضناتعدد القدماء، الذم يلـز منو تع

ا، كاف العرش ، فمثالن: لوكاف االستواء على العرش قددين ف األثر الناتج عنها أيضنا قدديناالقددية، بل سيكو 
هبا، فقد حلتو  بعد أف مل يكن متصفناادثة، كاتصف تعاىل هبذه األفعاؿ ، كىكذا، كلو كانت حنفسو قددينا

فة الصانع؛ ألنو يلـز من حلوؿ اٟتوادث بذاتو تعاىل تغَتىا، كالتغيَت دليل اٟتوادث، كىذا يسد باب معر 
 .(158) ا٠تلق كاٟتدكث

ك١تا سبق فقد ذىبت ا١تعتزلة إىل نفي علو ا تعاىل، ككونو يف السماء، كا١تراد بالنصوص الدالة على  
 .(159)ذلك: ا١تستعلي على عباده، القوم عليهم، القاىر ٢تم

إىل تأكيل العرش، حىت ال يثبت االستواء اٟتقيقي عليو، كالعرش" الذم ذكره ا تعاىل يف  كذىبوا أيضنا 
 .(160) القرآف ٣تاز، يراد بو العز كا١تلك"

كإذا انتفى ا١تعٌت اٟتقيقي للعرش، انتفى ا١تعٌت اٟتقيقي لالستواء عليو، فا١تراد باالستواء على العرش:       
 .(161) االستيالء كاالقتدار عليو، كذلك مشهور يف اللغة

قي، إثبات النزكؿ حقيقة ىو إثبات للمكاف كاٞتهة، كمن مثَّ كاف لزامنا عليهم تأكيلو بغَت ا١تعٌت اٟتقيو     
فالنزكؿ الوارد يف السنة ىو نزكؿ ملك من ا١تالئكة، أك نزكؿ رٛتة ا تعاىل، ال نزكؿ البارم تعاىل 

 .(162)نفسو
كيلحق بالنزكؿ اإلتياف الوارد يف القرآف الكرأ ، كىو مؤكؿ كذلك، كا١تراد بو: إتياف أمر ربك، أك إتياف     

 . (163) كعده ككعيده، أك إتياف ملك من ا١تالئكة
كأما صفات )الوالية كابة كالرضا كا٠تلة كالسخط كالكراىة كالرٛتة كالغضب(، فهذه كلها منفية عن   

 .(164) ا تعاىل؛ ألهنا أعراض، ك األعراض دليل ا٠تلق كاٟتدكث، كىو تعاىل منزه عن ىذا
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اىة مضرتو، كالسخط  كا١تراد بصفات الوالية كابة كالرضا كالكراىة كالسخط "إرادة نفع الغَت، ككر 
 .(165) كراىة نفعو، كإرادة مضرتو"

 .(166) فػػػ " ىي مستحيلة عليو تعاىل، فَتاد الزمهما كىو اإلحساف كالتفضل" أما الرٛتة كالرٛتن
فػػ" معٌت اٗتاذ سبحانو إبراىيم خليالن ىو اصطفاؤه لو، كتفضيلو إياه، كتكرديو، كتعظيمو، كما منَّ  كأما ا٠تلة

 .(167) بو عليو من فضلو كإحسانو "
كلـز الزيدية كا١تعتزلة على نفي الصفات الفعلية عن ا تعاىل مقولة ىي من أخطر مقوالهتم، كىي  -    

؛ ألنو فعل من أفعالو تعاىل، كأفعالو تعاىل كلها ٥تلوقة ، كمن مث فالقرآف القوؿ بأف كالـ ا تعاىل ٥تلوؽ
يف  كالـ، فإذا خلق ا تعاىل كالمناالكرأ  كٚتيع الكتب السماكية ٥تلوقة، كعندىم " ا١تتكلم ىو فاعل ال

ٛتيداف  ، بل ٧تد اإلماـ(168) ٤تل، كاف ىو ا١تتكلم بو، كما خلق يف الشجرة، فسمع موسى عليو السالـ"
كمن قاؿ بقو٢تم يقولوف إنو   - عليهم السالـ -قوؿ: " أئمة العًتة ابن حيِت يصرح بأف القرآف ٥تلوؽ في

قُت إال بكونو كالـ ا تعاىل، كإنو أكجده كما أكجد غَته من ٥تلوقاتو، كإنو ال فرؽ بينو كبُت كالـ ا١تخلو 
 .(169) "أفصح، ككونو معجزنا

كالقوؿ إف القرآف كالـ ا تعاىل حقيقة، كىو صفة من صفاتو، كليس ٔتخلوؽ، يسد باب معرفة الصانع  
: لو ثبت ٟتدكث كا٠تلق ٔتن قامت بو، كأيضناعند ا١تعتزلة كالزيدية؛ ألف الكالـ عرض، كاألعراض دليل ا

: ، كأيضنا(170) اٟتدكث داللة ا٠تلقالكالـ حقيقة  تعاىل، لكاف ا تعاىل ٤تالن، كال متحيز ٤تدىث، ك 
، كىذا كلو يسد باب معرفة (171) يلـز من إثبات الكالـ حقيقة  تعاىل " أف يكوف ا تعاىل ذا أبعاض"

 .  (172) الصانع، ٢تذا فإف القوؿ ٓتلق القرآف كمعرفة ذلك ىو من فركض األعياف عندىم
 بالمعروف والنهي عن المنكر(. المبحث الثالث: أصال )الوعد والوعيد( و )األمر

 المطلب األول: أصل )الوعد والوعيد(.
النقطة األساس يف أصل )الوعد كالوعيد( عند ا١تعتزلة كالزيدية ىي " كجوب إنفاذ الوعد          

كالوعيد، ككيفية ىذا اإلنفاذ"، كىذا األصل ىو ا١تكمل ألصل )ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت(، الذم فيو اٟتكم على 
 ل الكبائر من ىذه األمة يف الدنيا، بينما يناقش أصل )الوعد كالوعيد( حكمهم يف اآلخرة. أى

؛ ألنو أخو الكذب، كمن مثَّ فإنو (173) ذىبت ا١تعتزلة كالزيدية إىل القوؿ إنو ال لعوز إخالؼ الوعيد      
إسقاط العقوبة عنهم؛ ألف  لعب إنفاذ كعيد ا تعاىل الذم توعد بو العصاة، كال لعوز العفو عنهم، كال

 .(174) اٟتكيم ال خيلف ا١تيعاد
 كإذا أنفذ ا تعاىل كعيده، فكيف يكوف ىذا اإلنفاذ؟.   
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، فال لعوز أف (175) يرل ا١تعتزلة كالزيدية أنو " ال لعوز أف لعتمع االستحقاقاف ١تكلف كاحد "          
من أىل الوعيد، فالثواب كالعقاب" اٞتمع بينهما  الواحد من أىل الوعد، كيكوف أيضنايكوف ا١تكلف 

 .(176) يكوف ٤تاالن"
كيعلل الزيدية كا١تعتزلة عدـ جواز اجتماع الثواب مع العقاب بأنو لكٌل من الثواب كالعقاب صفات ال    

 ؛ ككجود العقاب يقتضي عدـ ٖتقق صفات الثوابقها يف كل منهما حىت يكونا ثوابنا أك عقابنابدَّ من ٖتق
يف الثواب، ككجود الثواب يقتضي عدـ ٖتقق صفات العقاب يف العقاب، فمن صفات الثواب مثالن: أف 

، كيستحيل يكوف حاصالن على كجو اإلعظاـ، كمن صفات العقاب: أف يكوف حاصالن على كجو اإلىانة
اب ٤تاؿ، ك على ، كمن مث فاٞتمع بُت الثواب كالعق(177) يف حالة كاحدة أف يكوف اإلنساف معظمنا مهاننا

ىذا فإف من دخل اٞتنة، ال خيرج منها إىل النار، كمن دخل النار ، ال خيرج منها إىل اٞتنة؛ حىت ال يكوف 
 قد ٚتع بُت الثواب كالعقاب.

كإذا كاف ال بد من إنفاذ كعيد ا تعاىل يف العصاة بالعقوبة، ككاف كجود ىذا العقاب دينع من كجود      
عليها، غَت نادـ،  جر، عدك ا، كأنو إذا مات مصرناأف " كل من أصاب كبَتة فاسق، فاالثواب، فالنتيجة 

اكال م ا فيها، ال خيرج أبدن ا ٥تلدن امنها، كال ستغفر، فإنو من أىل النار، خالدن   راحة لو فيها، فهي أبدن
 .(178)"مثواه

كإذا كانت ٘تت صياغة أصلي )التوحيد كالعدؿ( على مسأليت معرفة ا تعاىل، كأفعاؿ العباد، فكذلك 
إنفاذ الوعيد، اٟتاؿ يف باب ) الوعد كالوعيد(، ٘تت صياغة كابتناء مسائل ىذا األصل على مسألة" كجوب 

ا  ":باإلنفاذ ككوف العقاب دائمن
لى قو٢تم ا١تذكور ىي نظرهتم ٟتقيقة الوعد كالوعيد نفسو، أكؿ مسائل ىذا الفصل اليت بنيت ع ك -    

فألهنم قالوا بوجوب إنفاذ الوعد كالوعيد صار عندىم " الوعد ىو كل خرب يتضمن إيصاؿ نفع إىل الغَت، 
أك دفع ضرر عنو يف ا١تستقبل، كأما الوعيد فهو كل خرب يتضمن إيصاؿ ضرر إىل الغَت، أك تفويت نفع عنو 

، فمفهـو الوعد كالوعيد يتضمن )إيصاؿ( ا١توعود أك ا١تتوعد بو، كىو خيتلف عن (179) يف ا١تستقبل"
مفهومهما عند أىل السنة، الذين يعتربكف إيصاؿ ا١توعود أك ا١تتوعد بو ال عالقة لو ٔتفهـو الوعد أك الوعيد 

يف  ، ككونو سببنا(180) يف اللغة كالشرع، كإمنا "حقيقة الوعيد بياف أف ىذا الفعل سبب يف ىذا العذاب"
 العذاب شيء، ككقوع ككصوؿ العذاب شيء آخر.
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كغَته من األنبياء كا١ترسلُت ٢تم،  كترتب على ٗتليد أصحاب الكبائر يف النار نفي شفاعة النيب  -     
ال تكوف إال ألىل اإلدياف من األمة، الفائزين إىل اٞتنة، كالشفاعة يف أصحاب الكبائر تستلـز  فشفاعتو 

 .(181) كجهم من النار، فلـز نفيهاخر 

اكإذا   -       يف النار، ال خيرج منها ْتاؿ، كا١ترتكب ألكثر من كبَتة   كاف مرتكب الكبَتة الواحدة ٥تلدن
 كذلك، فالنتيجة أنو ال فائدة من التوبة من بعض الذنوب كالكبائر دكف بعض؛ ألف البقاء على ذنب

" من تاب من بعض الذنوب دكف بعض فال شك أنو مصر على الذنب  كاحد خيلد يف النار، كألنو أيضنا
 الذم مل يتب منو، كاإلصرار على بعض ا١تعاصي من الكبائر ابطة للطاعات"

، كالنتيجة ا١تًتتبة على (182)
التوبة ، كإذا كاف األمر كذلك، فإف (183) ىذا بإٚتاع ا١تعتزلة كالزيدية أف النجاة ال تكوف إال بعمـو التوبة

ٚتيع الذنوب كا١تعاصي، أك ال قيمة نب غَت مقبولة، بل ال قيمة ٢تا، فإما أف يتوب من من ذنب دكف ذ
؛ ألنو ال بدَّ من استمرار الندـ يف التوبة كاالستغفار، كاستمرار اإلقالع عن ٚتيع الذنوب (184) لتوبتو

عصية فإنو ال يثاب على أفعالو ، كليس ىذا فحسب ، بل يتعداه إىل أف من ارتكب م(185) كا١تعاصي
الصاٟتة اليت فعلها كقت اإلصرار على بعض الذنوب، حىت لو تاب بعد ذلك كأقلع عن ٚتيع الكبائر 

 . (186) كا١تعاصي

غائر يف كجوب كالشيء الغريب يف ىذه ا١تسألة أف ا١تعتزلة كالزيدية ساكت بُت ا١تعاصي الكبائر كالص    
ا على صغَتة من  تقبل التوبة، فحىت لو أقلع عن ٚتيع الكبائر، كبقي مصرن كإال مل اإلقالع منها ٚتيعنا

اإلصرار على بعض ا١تعاصي من الكبائر ابطة  "مل تقبل توبتو، كيعللوف ىذا بأفالصغائر، 
 . (187)للطاعات"

خيرج منها، كلـز الزيدية كا١تعتزلة على قو٢تم إف من دخل اٞتنة ال خيرج منها، كمن دخل النار ال  -    
، (188) القوؿ إف جنة آدـ اليت أيٍسًكنػىهىا ليست ىي جنة ا١تأكل، كىو ما قالو بالفعل ٚتهور ا١تعتزلة كالزيدية

كذىب بعضهم كأيب القاسم البلخي كأيب مسلم األصفهاين من ا١تعتزلة، كاإلماـ ا٢تادم كالقاسم بن ٤تمد 
اٞتبائي من ا١تعتزلة إىل أهنا يف السماء السابعة، كىي  من الزيدية إىل أهنا كانت يف األرض، كذىب أبو علي

 .(189) غَت جنة ا١تأكل
آدـ عليو السالـ دخل اٞتنة، كخرج منها، كىذا يناقض  فكا١تعتزلة كالزيدية إمنا قالوا ىذا القوؿ؛ أل       

قو٢تم، إف من دخل اٞتنة ال خيرج منها، كمن دخل النار ال خيرج منها، فلزمهم أف تكوف اٞتنة اليت أسكنها 
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آدـ عليو السالـ ليست ىي جنة ا١تأكل، كإال فكيف خرج من اٞتنة، مع أفَّ من دخل اٞتنة ال خيرج 
 منها؟!.

يد القوؿ إف جنة آدـ عليو السالـ ليست ىي جنة ا١تأكل، ذىب ٚتهور ا١تعتزلة، كمنهم كلتأك -    
القاضي عبداٞتبار ا٢تمذاين ك أبو ىاشم كضرار بن عمرك ك ىشاـ الغوطي، كٚتهور الزيدية، كمنهم اإلماـ 

ٗتلقا بعد، فهما غَت  ا٢تادم كاإلماـ عبدا بن ٛتزة ك األمَت أٛتد بن سليماف إىل القوؿ إف اٞتنة كالنار مل
كافقتهم يف ىذا القوؿ الفرؽ اليت كافقتهم يف القوؿ  موجودتُت اآلف، كإمنا ينشئهما ا تعاىل يـو القيامة، ك

، كىم إمنا (190) إف من دخل اٞتنة ال خيرج منها، كمن دخل النار كذلك، كمها اٞتهمية كٚتهور ا٠توارج
 كالنار مل ٗتلقا بعد، ثبت أف جنة آدـ ليست ىي جنة ا١تأكل. قالوا ىذا القوؿ ألنو إذا ثبت أف اٞتنة

أف القائلُت إف من دخل اٞتنة أك النار ال خيرج  (191) ك٦تا يدؿ على أفَّ ىذا القوؿ ىو أصل ا١تسألة        
منها من الفرؽ ىم " ا١تعتزلة كالزيدية كا٠توارج كاٞتهمية"، كىذه الفرؽ األربع ىي نفس الفرؽ القائلة إف من 

 دخل اٞتنة أك النار ال خيرج منها.
بعدـ ا٠تركج من اٞتنة أك  كىناؾ كجو آخر على ترتيب القوؿ بإنشاء اٞتنة كالنار يـو القيامة على القوؿ    

النار، كىو أف اٞتنة كالنار لو كانتا موجودتُت اآلف، لفنيتا بقياـ القيامة، كعلى ىذا فلهما هناية، ك" لو كاف 
للجنة كالنار هناية، لكاف ألىلهما خركج منهما بتلك النهاية، كقد أخرب ا تعاىل يف خرب أىل القطع أف 

ال كاحدة منهما ال يفارقو أىل ك ، كال ديوتوف فيها، كأخرب تعاىل أف نعيم أىل اٞتنة ال ينقص بعد أف هنا أبدن
خلقهم ا تعاىل كأدخلهم إياىا، كأف عذاب أىل النار ال ينقطع ٓتلقو تعاىل لسببو من النار، كإيقاعو 

 ألىلها فيها"
(192). 

لعوز، كتقسيم الناس على قسمُت: أىل كترتب كلـز ا١تعتزلة كالزيدية على قو٢تم إف خلف الوعيد ال  -     
اإثابة كأىل عقوبة، ال ؛ ألف " الثواب يف اصطالح (193) إال بعلمو" قوؿ إف ا تعاىل" ال يثيب أحدن

ا(194) ا١تتكلمُت: ا١تنافع ا١تستحقة ا١تفعولة على كجو التعظيم" ، كتعظيم من ال ، كإذا كاف الثواب تعظيمن
لف للوعيد، فاإلثابة بدكف عمل على ىذا تعظيم ١تن ال يستحق التعظيم، يستحق التعظيم ال لعوز؛ ألنو خ

 .(195) كمن مثَّ فالنتيجة الطبيعية أنو ال ثواب إال على عمل، كىو ما قالتو ا١تعتزلة كالزيدية بالفعل
كىناؾ كجو آخر لًتتيب نفي الثواب بغَت عمل على القوؿ بتخليد أصحاب الكبائر يف النار، كىو أنو     

 .(196) لو جاز تعظيم من مل يفعلوا اٟتسنات كإثابتهم، جازت الشفاعة فيهم، كإدخا٢تم اٞتناف
يفية ابتنائهما ٠تدمة أغراض كبقي يف الكالـ عن أصلي )ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت( ك )الوعد كالوعيد(، بياف ك    

سياسية، فما شأف القوؿ بتخليد أصحاب الكبائر يف النار، ككجوب عذاب العصاة، كعدـ جواز الشفاعة 
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سياسية  ف ديكن أف خيدـ ىذا القوؿ أغراضناباألحداث السياسية؟! ككيهم، كإخراجهم من منزلة اإلدياف، في
 ٞتماعة ما ؟!.

 ٠تدمة األغراض السياسية من ناحيتُت: كاٞتواب: أف ىذين األصلُت بنيا

بياف أفَّ ىذين األصلُت فرعاف عن أصل العدؿ، كأفعاؿ العباد، كقد ثبت أف أصل العدؿ ك نفي سبق  :األولى 

 كذلك.، ٘تت صياغتو ٠تدمة ا١تعتزلة كالزيدية يف حركهبم ضد بٍت أمية، فالفرع القدر أصل سياسي
 ىذين األصلُت كسالح ترغيب كترىيب للعواـ، -كبالذات الزيدية –ة استخدمت ا١تعتزلة كالزيدي الثانية: 

للحاؽ هبم، كا١تقاتلة معهم، ككذا الًتىيب من مساندة أعدائهم، فبنو أمية كمن كاالىم قطعوا 
الرحم، كقتلوا آؿ البيت كأتباعهم، كاستلبوا اإلمامة منهم، كأخذكا أمواؿ األمة بغَت حق، كىذه 

فالقوؿ ٓتركج أصحاب الكبائر من منزلة اإلدياف، كٗتليدىم يف النار، كعدـ شك،  ذنوب كبائر، كال
يف النار،  جواز الشفاعة فيهم حاصلو التنفَت عن بٍت أمية، الذين حكم ا تعاىل فيهم ىو التخليد

ىو حكم ا تعاىل يف أعواهنم، كمن قاتل معهم، كليس ىذا اٟتكم يف بٍت  كبالطبع سيكوف أيضنا
البيت؛ ألنو باعهم األكائل فحسب، بل ىو حكم ا تعاىل فيمن استلب اإلمامة من آؿ أمية كأت

كمن مث فمنازعتهم يف اإلمامة كبَتة من الكبائر، تًتتب عليها أحكاـ أىل تعاىل حكم هبا ٢تم، 
الوعيد ا١تذكورة يف ىذا األصل، كليس من فعل ىذا فحسب، بل كذلك من ناصره ضد آؿ البيت.

 ا٢تادم يف ىذا، حيث يقوؿ عمن ظلم آؿ البيت من من كالـ اإلماـ اا سبق أنقل نصن م كلتوضيح 
)ليس لعب على األمة طاعتو، كال لعب عليهم مواالتو، كال ٖتل ٢تم معاكنتو، كال لعوز ٢تم  اٟتكاـ:

يسعهم اإلقرار ْتكمو، بل يكونوف شركاءه إف  نصرتو، بل حيـر عليهم القياـ معو، كمكاتفتو، كال
 .(197) وا بذلك من أفعالو، كيكونوف عند ا مذمومُت، كلعذابو مستوجبُت(رض

ىائالن من الًتىيب، كاستخداـ الوعيد كسالح ضد  لعنا كتب الزيدية كجدنا فيها كمناكإذا طا  
خصومهم يف مسألة اإلمامة، كٖتذير العامة كترىيبهم من مساندة أعداء الزيدية، فمنازعة آؿ البيت يف 

، ك " ال شفاعة ١تبغض آؿ ٤تمد كعًتتو كذريتو (198) ذنب ال ٘تحوه حىت التوبةاإلمامة، أك اإلعانة على ذلك، 
كقد قاؿ فيهم صل ا عليو كسلم: "كيل ألعداء أىل بييت، ا١تستأثرين عليهم، ال نالوا ، (199) على اٞتملة"

 .(200) جنة ريب" اشفاعيت، كال رأك 
كما استخدمت ا١تعتزلة أصل )الوعيد( للًتىيب من عدـ ا١تقاتلة معهم ضد خصومهم، فإنو لعب على      

من رفض اٞتهاد معهم أك اعتقد أنو ال لعب اٞتهاد ، ك (201)اإلنساف أف لعاىد مع آؿ البيت ٔتالو كنفسو 
، كعقوبتو بناء على أنو ارتكب كبَتة من الكبائر بعدـ القتاؿ معهم ىي " كٌبو (202) معهم فهو من الرافضة
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، كعليو تنزؿ ٚتيع أحكاـ العصاة أىل الكبائر ا١تقررة يف أصلي )ا١تنزلة بُت (203) ا على منخريو يف النار"
ا١تنزلتُت( ك )الوعيد(، لذا ٧تد اإلماـ ا٢تادم يقوؿ بعد أف يذكر ظلم أئمة اٞتور آلؿ البيت:" فنعوذ با 

 .(204) من الرضى بقضاء الظا١تُت، كنعوذ بو من اإلعراض عن جهاد الفاسقُت"
ترغيب، ٟتشد  ككما استخدمت الزيدية )الوعيد( كسالح ترىيب، استخدمت كذلك )الوعد( كسالح

قاتل مع آؿ البيت فإف النيب صل ا عليو كسلم قاؿ: "دخرت شفاعيت لثالثة من عواف كاألنصار، فمن األ
أميت، رجل أحب أىل بييت بقلبو كلسانو، كرجل قضى ٢تم حوائجهم ١تا احتاجوا إليو، كرجل ضارب بُت 

 .  (205) أيديهم بسيفو"
 المنكر(.المطلب الثاني: أصل )األمر بالمعروف والنهي عن 

ض السياسية، كما أصل )األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر( ىو أكثر أصوؿ ا١تعتزلة كالزيدية خدمة لألغرا 
يف ذلك، بل ىو أصل سياسي ْتت، فإنو مل يقع بُت أىل السنة كا١تعتزلة خالؼ يف  أنو أشدىا كضوحنا

أحكامو، كإمنا كقع ا٠تالؼ بينهم، كىو كجوب األمر با١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر، كال يف كسائلو كطرقو ك 
)حكم ا٠تركج على كيل األمر أك اٟتاكم الظامل(، فقد ذىبت ١تعتزلة كالزيدية هبذا األصل يف ا١تقصود عند ا

ا١تعتزلة كالزيدية إىل أف اٟتاكم الظامل "ليس لعب على األمة طاعتو، ك ال ٕتب عليهم مواالتو ، كال ٖتل ٢تم 
 .(206) م نصرتو، بل حيـر عليهم القياـ معو، ك مكاتفتو، كال يسعهم اإلقرار ْتكمو"معاكنتو، كال ٕتوز ٢ت

إىل أف اٟتكاـ الظلمة ال كالية ٢تم، كمن مثَّ فمقاتلتهم ليست قتاالن لويل األمر الظامل؛ ألف  كذىبوا أيضنا
متسلطوف على األمة، باغوف عليها، فكاف حكمهم حكم  الظلم تزكؿ إمامتو؛ كألهنم أيضنا اٟتاكم بارتكابو

كا١تؤيد با   -البغاة؛ ألهنم بغاة، كعلى ىذا فتجب مقاتلتهم على أهنم بغاة، كجـز كثَت من أئمة الزيدية
بأف حرب البغاة أفضل من حرب الكفار، ك٦تا استدلوا بو على ىذا أف البغي يف دار اإلسالـ   -ا٢تاركين

 .(207) من ا١تعصية نفسها خارجو جد، فهي أعظم جرمنا١تعصية يف ا١تسكا
 لعوز ا٠تركج على كٗتيلوا لو أف ا١تعتزلة كالزيدية يف حركهبم كقتا٢تم لبٍت أمية قالوا ما يقولو أىل السنة إنو ال

ااٟتاكم ا١تسلم، كإكيل األمر أك 
ن
وف ، فكيف سيسوغوف قتا٢تم ٟتكاـ بٍت أمية؟! ككيف سيكف كاف ظا١ت

كماذا سيقولوف ٢تم ؟!أك كم من األنصار ك األعواف سيتفرقوف عنهم؟! بل ع أتباعهم كأنصارىم؟! حا٢تم م
 يقاؿ: كم سيبقى معهم منهم؟!.

م يف أف اٟتاكم الظامل عند الزيدية بالذات ليس ىو اٟتاكم الذم يرتكب الظل كيضاؼ إىل ما سبق أيضنا
اٟتاكم الذم ال تنطبق عليو شركط اإلمامة، كمن أىم شركط اإلمامة  حق الرعية فحسب، بل ىو أيضنا

الذين ىم من ساللة  (208) عندىم أف يكوف من أحد البطنُت: "من أكالد اٟتسن، أك من أكالد اٟتسُت"
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كمن مث فاٟتاكم كإف كاف عادالن، يضرب بو ا١تثل يف العدؿ، كمل يكن منهم، فهو حاكم ظامل، أحدمها، 
 معهم ضده، كإعادة اإلمامة إليهم.لعب ا٠تركج 

 الخاتمة
اٟتمد  الذم بنعمتو تتم الصاٟتات، فإنو بعد أف مت استعراض األصوؿ ا٠تمسة عند ا١تعتزلة كالزيدية 
بشيء من التحليل، كبياف األكضاع السياسية اليت ٘تت فيها صياغة ىذه األصوؿ، تظهر نتائج البحث 

 ذكرىا:ر توصيات الباحث، كفيما يلي تظه كاضحة، كبناء على ىذه النتائج
 أوال : النتائج:

 من خالؿ البحث تظهر النتائج اآلتية: 
الفكر ا١تعتزيل بعيد كل البعد عن فكر الفالسفة، كيقتصر التشابو بُت الفكرين على استخداـ  -1

 بعض األلفاظ الفلسفية اليت أخذىا ا١تعتزلة من الفالسفة.
كاحدة، كال فرؽ بينهما إال يف مسألة اإلمامة، كاليت قاؿ فيها ا١تعتزلة بقوؿ ا١تعتزلة كالزيدية فرقة  -2

، كمن مث مل تكن ٢تم مصلحة يف  أىل السنة، كالسبب يف ىذا االختالؼ ىو أف غالب ا١تعتزلة مواؿو
 موافقة الزيدية القائلُت باشًتاط النسب يف اإلمامة، بل مصلحتهم يف عدـ اشًتاط ىذا الشرط.

    ما، يف مسألة ما، لزمو اعتقاد  مبٍت على بعض، فمن اعتقد اعتقادنااد تراكمي، بعضو االعتق -3
 .اعتقادات أخرل، كإال كاف متناقضناأك 
اشًتكت الزيدية كا١تعتزلة يف قتاؿ بٍت أمية، كقد كاكب ىذا القتاؿ نشوء الفرقتُت، كقد ٘تت صياغة  -4

 ا خيدمهم يف ىذا القتاؿ.أصوؿ الدين ا٠تمسة عند ا١تعتزلة كالزيدية ٔت
من القوؿ إف حكم بٍت أمية من قضاء ا  ق ا تعاىل أفعاؿ العباد فرارنانفى ا١تعتزلة كالزيدية خل -5

كقدره، كمن مث لعب التسليم كالرضا بو، كألف )أفعاؿ العباد( ىي أصل باب العدؿ، فقد ٘تت صياغة 
 العباد.مسائل أصل العدؿ على نفي خلق ا تعاىل أفعاؿ 

معرفة ا تعاىل ىي أصل باب )التوحيد(، كقد ذىبت ا١تعتزلة كالزيدية إىل القوؿ إف معرفة ا  -6
تعاىل نظرية استداللية، كليست ضركرية فطرية، بناء على نفي القدر؛ ألف ىذه ا١تعرفة من أفعاؿ العباد، 

ة لكاف فعالن  تعاىل، كقد ٘تت فعلى ىذا لعب أف تكوف منهم بالنظر كاالستدالؿ، كلو كانت ضركري
 صياغة أصل التوحيد على استداللية معرفة ا تعاىل.

لكي يثبت ا١تعتزلة كالزيدية الصانع بالنظر استخدموا دليل اٞتواىر كاألعراض، كقد لزمهم على ىذا  -7
 رآف.كالقوؿ ٓتلق الق الدليل نفي الصفات، كالرؤية،
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)الوعيد( كسالح ترىيب للعامة من القتاؿ ضدىم، أك التخلف  استخدمت ا١تعتزلة كالزيدية أصل -8
 عن القتاؿ معهم، كما استخدمت سالح )الوعد( كًتغيب يف نصرهتم، كالقتاؿ معهم.

اضطرت ا١تعتزلة كالزيدية إىل القوؿ بوجوب ا٠تركج على اٟتاكم ا١تسلم الظامل حىت يسوغوا قتاؿ  -9
 بٍت أمية.

 : التوصيات:ثاني ا
 الباحث باآليت:يوصي 

 من جهة  ما، كمصلحة ما، كقد يكوف انتقامناالتنبيو إىل أف بعض ا١تعتقدات قد مت بناؤىا لغرض  -1
 أك ٚتاعة ما، كقد يكوف كذلك كراىية لشخص ما، فيجب التنبو ٢تذا، كٖتذير األمة منو.

 يف كرقة مثالن  يوجد يف بعض ما يوزع من أكراؽ كمنشورات سالح ترغيب كترىيب، كما كقع -2
٥تلة باالعتقاد، كقيل إف من قرأىا لعب عليو تصويرىا ٜتس نسخ، كتوزيعها، فإٍف  كزعت تتضمن أمورنا

، االغًتار هبذا، فهذا أسلوب قدأ  فػىعىلى كفقو ا، كإال انسد باب ا٠تَت يف كجهو، فعلى ا١تسلم عدـ
 كباطل.
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 :الهوامش
باب  –(، كأبو داكد يف كتاب النكاح 392/ 1، كقد أخرجها أٛتد يف ا١تسند )ىذه خطبة اٟتاجة اليت كاف يبدأ هبا النيب  (1)

            ( 1405) ح –باب كيفية ا٠تطبة  -(، كالنسائي يف كتاب اٞتمعة1379( ص )2118ح ) -يف خطبة اٟتاجة
( من حديث عبدا بن مسعود رضي ا عنو، 2248ح ) -لنكاحباب خطبة ا –(، كالدارمي يف كتاب النكاح 2180ص )

 ة اٟتاجة كأسانيدىا رسالة مستقلة(، كلو يف خطب1860( ح )398/ 2كاٟتديث صححو األلباين يف صحيح سنن أيب داكد )
 (.92دراسات يف الفرؽ كالعقائد اإلسالمية ص )) 2) 
 أصو٢تم ا٠تمسة، فقد أكد مؤلفو على ىذا القوؿ .ينظر مثالن: ا١تعتق عواد عبدا : ا١تعتزلة ك  (3)
 (، نقال عن اإلماـ الذىيب.10/ 1ة ) يالبه(، السفاريٍت: لوامع األنوار 9ص) ينظر مثالن: السيوطي: صوف ا١تنطق عن الكالـ (4)
 (.359)  ص(، ابن تيمية: الرد على ا١تنطقيُت 200/ 1ينظر: القاضي عياض بن موسى اليحصيب: إكماؿ ا١تعلم )  (5) 
 (.154/ 3ينظر: ا١تسعودم: مركج الذىب ) (6) 
(، كذكرىا ا١تقريزم يف 52/ 1(، الشهرستاين : ا١تلل كالنحل )118)  تنظر ىذه القصة يف: البغدادم: الفرؽ بُت الفرؽ ص (7)

 غَت أنو ذكر أف الذم أجاب قبل اٟتسن ىو عمرك بن عبيد، كليس كاصالن. ،(4/165) ا٠تطط
 (.322/ 8شرح مواقف اإللعي ) اٞترجاين:  ينظر: (8) 
 (.328) ينظر: ابن تيمية: الرد على ا١تنطقيُت ص (9) 
 (.142) ا١تصدر السابق ص (10)
 (.147) ا١تصدر األسبق ص (11)
 (.144) ينظر: ابن تيمية: الرد على ا١تنطقيُت ص (12) 
 (.252/ 1ينظر: اٞترجاين: شرح مواقف اإللعي )  (13)
 (.513، 322) ابن تيمية: الرد على ا١تنطقيُت صينظر:  (14) 
 (.375/ 13(، ابن حجر العسقالين: فتح البارم )322) ينظر: ابن تيمية: الرد على ا١تنطقيُت ص (15) 
 (.147) ينظر: ابن تيمية: الرد على ا١تنطقيُت ص (16)
 (.181/ 10ينظر: ا٠تطيب البغدادم: تاريخ بغداد ) (17)
 (.1/41) (، ا١تلطي: التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع3244/ 6)  جرير الطربم: تاريخ األمم كا١تلوؾينظر: ابن  (18) 
: الفصل يف ا١تلل كاألىواء كالنحل (19)  (.233/ 4)  ينظر: ابن حـز
 (.96/ 1ابن الوزير اليماين: الركض الباسم )  (20)
 (.37/ 1) دعا١تلطي: التنبيو كالرد على أىل األىواء كالب (21) 
 (.143/ 2)  اٟتسن األشعرم: مقاالت اإلسالميُت أبو (22)
 ، ككذب كاصالن.(977( برقم )438/ 2كتاب السنة )  ركل ىذا عن كاصل عبدا بن أٛتد بن حنبل يف (23)
 (.29ينظر: ا١تعتق عواد عبدا: ا١تعتزلة كأصو٢تم ا٠تمسة ص ) (24) 
(، أبو الفرج األصبهاين: مقاتل 18/ 7) : تاريخ األمم كا١تلوؾكاستشهاده يف: ابن جرير الطربمتنظر قصة خركج اإلماـ زيد  (25)

اإلفادة يف تاريخ  ا٢تاركين حيِت بن اٟتسُت(: 334/ 11) ، ابن عساكر: تاريخ دمشق الكبَت(131 -130)  الطالبُت ص
 (.439/ 2) (، ا١تقريزم: ا٠تطط64) األئمة السادة ص
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               ور العُت ػػػػػػػػػػػ(، نشواف اٟتمَتم: شرح رسالة اٟت129/ 1) اٟتسن األشعرم: مقاالت اإلسالميُتو بينظر: أ (26)
(، الذىيب: سَت أعالـ 331/ 9(، ابن كثَت: البداية كالنهاية )35) (، البغدادم: الفرؽ بُت الفرؽ ص185 -184) ص

 (.101) (، ابن ا١ترتضى: ا١تنية كاألمل ص390/ 5)  النبالء
ا٢تاركين (، 139) (، أبو الفرج األصبهاين: مقاتل الطالبُت ص1/144) ينظر: أبو اٟتسن األشعرم: مقاالت اإلسالميُت (27) 

 (.159)  (، ابن العماد: شذرات الذىب ص66) :اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ص حيِت بن اٟتسُت
 (.90/ 5(، ابن األثَت: الكامل يف التاريخ ) 138) ص ينظر: أبو الفرج األصبهاين: مقاتل الطالبيُت (28)
ص اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة ا٢تاركين حيِت بن اٟتسُت (، 152ينظر: أبو الفرج األصبهاين: مقاتل الطالبيُت ص ) (29)

 (.272 -268/ 1(، الي: اٟتدائق الوردية )72 -68)
 (.293) الطالبيُت صينظر: أبو الفرج األصبهاين: مقاتل  (30)
 (.231) (، البغدادم: الفرؽ بُت الفرؽ ص1/154) : مقاالت اإلسالميُتأبو اٟتسن األشعرمينظر:  (31)
 (.307/ 1الي: اٟتدائق الوردية ) (32) 
 (.239) نشواف اٟتمَتم: شرح رسالة اٟتور العُت ص (33) 
(، 409 -406) (، أبو الفرج األصبهاين: مقاتل الطالبُت ص29/ 10ينظر: ابن جرير الطربم: تاريخ األمم كا١تلوؾ ) (34)

 (.183/ 2)  ا١تسعودم: مركج الذىب
(، ابن ا١ترتضى: 53/ 1)  (، الشرستاين: ا١تلل كالنحل للشهرستاين66)  اٞتبار ا٢تمذاين: فضل االعتزاؿ ص القاضي عبد (35) 

 (.35) ا١تنية كاألمل ص
 (.1/16النبوية )ابن تيمية: منهاج السنة  (36)
 (.352/ 2ا١تقريزم: ا٠تطط )  (37)
 (.33/ 1ينظر: ا١تلطي: التنبيو كالرد على أىل األىواء ) (38)
 (.222 -221) اٟتياة السياسية كالفكرية للزيدية يف ا١تشرؽ العريب ص د/ أٛتد شوقي العمرجي (39)
 .اا، كال حىت ضعيفن ا صحيحن (، كمل أجد للحديث سندن 28ابن ا١ترتضى: ا١تنية كاألمل ص )  (40) 
 (.31- 30)  ا١تصدر السابق ص (41) 
 (.39) صداٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة القاضي عب (42)
 (.1/207ينظر: الشهرستاين: ا١تلل كالنحل ) (43)
 (.43) (، اإلماـ زيد حياتو كعصره ص645ينظر: أبو زىرة: تاريخ ا١تذاىب اإلسالمية ص )  (44) 
 (.220) اٟتياة السياسة كالفكرية للزيدية يف ا١تشرؽ العريب ص د/أٛتد العمرجي ينظر: (45)
 (.345/ 2(، ا١تقريزم: ا٠تطط )68) اٞتبار ا٢تمذاين: فضل االعتزاؿ كطبقات ا١تعتزلة ص ينظر: القاضي عبد (46)
 ينظر: كتايب: " التأصيل العقدم". (47) 
 (.21ينابيع النصيحة ص )ينظر مثالن: اٟتسُت بن بدر الدين:  (48)
 ا١تصدر السابق نفس الصفحة. (49) 
 (.86ص ): ا١توعظة اٟتسنة(، اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: 195 -193اإليضاح شرح ا١تصباح ص )ينظر: أٛتد حابس:  (50)
 (.288اإليضاح شرح ا١تصباح ص )ينظر مثالن: أٛتد حابس:  (51) 
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 (.1/43الشهرستاين: ا١تلل كالنحل )(، 2/167)عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف  (52) 
 (.600/ 1)  (، العجرم: مفتاح السعادة7/ 2أٛتد الشريف: شرح األساس الكبَت) (53) 
 (.314(، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص ) 123/ 2مثالن: الز٥تشرم: الكشاؼ )  ينظر (54)
 (.710/ 2(،العجرم: مفتاح السعادة ) 147/ 2)  عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف ينظر: (55)
 (.128/ 1(، حيِت بن ٛتزة: التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد )3/ 2)  عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف (56) 
(، اٟتاكم اٞتشمي: رسالة إبليس إىل إخوانو 343)  ينظر: ا٢تاركين: أٛتد بن اٟتسُت: التبصرة يف التوحيد كالعدؿ ص (57)

(، الشريف ا١ترتضى: إنقاذ البشر من 232/ 1) (، حيِت بن ٛتزة: التمهيد يف شرح معامل العدؿ ك التوحيد96) ا١تناحيس ص
 (.329/ 1) اٞترب كالقدر

(، اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم 61) (، اٟتاكم اٞتشمي: رسالة إبليس ص37 -36) أٛتد بن ا٢تادم: كتاب النجاة صينظر:  (58)
(، ا١تؤيدم إبراىيم بن ٤تمد: اإلصباح على ا١تصباح 167اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص )(، 159)  العقوؿ ص

(، العبدم إسحاؽ بن ٤تمد: إبطاؿ العناد يف أفعاؿ 329/ 1(، الشريف ا١ترتضى: إنقاذ البشر من اٞترب كالقدر) 82ص) 
 (.109العباد ص) 

(، اٟتسيٍت 28/ 2شرح األساس الكبَت ) أٛتد الشريف: (، 31/ 4( ) 130/ 1ينظر: عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف ) (59)
 (.461)  (، الشهارم علي بن عبدا: بلوغ اإلرب ككنوز الذىب ص٤2/23تمد بن علي: البدر ا١تنَت) 

 تنظر ا١تراجع يف ا٢تامش السابق نفس الصفحات. (60) 
 (.29/ 2شرح األساس الكبَت )أٛتد الشريف: (، 120، 97، 92/ 2ينظر: ٣تموع رسائل عبدا بن ٛتزة ) (61) 
الناقص ىو ا٠تليفة األموم يزيد بن الوليد بن عبدا١تلك بن مركاف، لقب بالناقص ألنو نقص عطاء األجناد، كلد سنة  (62)

ىػ(، ك١تا كيل دعا الناس إىل القوؿ بنفي القدر، كٛتلهم عليو، 126ىػ(، كاستوىل على ا٠تالفة بتوثبو على ابن عمو سنة )80)
    كقرب غيالف القدرم، لكنو ما متع با٠تالفة، فمات بالطاعوف بعد ستة أشهر من خالفتو، كآخر ما تكلم بو ) كاحسرتاه، 

(، تاريخ 374/ 5النبالء )  العزيز للمذىب. ينظر: الذىيب: سَت أعالـ كا أسفاه(، كىو عند ا١تعتزلة أفضل من عمر بن عبد
 (.368) خليفة ص

. ا، كانت ا١تعتزلة تنتحلو كذبن أسوىو ا٠تليفة األموم العادؿ عمر بن عبدالعزيز بن مركاف ؛ لقب باألشج ألف بو شجة يف ر  (63)
 (.148 -114/ 5الذىيب: سَت أعالـ النبالء )

 (.29/ 2) شرح األساس الكبَتأٛتد الشريف: (، 157ينظر: اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص ) (64)
ألىل  اىػ( ، ككانت خالفتو فتحن 232سنة )ىو ا٠تليفة العباسي ا١تتوكل بن ا٠تليفة ا١تعتصم، بويع بعد موت أخيو الواثق  (65)

ىػ(. ينظر: ا٠تطيب البغدادم: 247السنة، فقد كيل كقت فتنة القوؿ ٓتلق القرآف، فكتب برفع انة كبسط السنة، اغتيل سنة )
 (. 41- 30/ 12(، الذىيب: سَت أعالـ النبالء )181- 175/ 7تاريخ بغداد )

 (.275- 274/ 1لبيس اٞتهمية )(، ابن تيمية: بياف ت133/ 51ينظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق الكبَت ) (66)
تذكر كتب السَت يف قتلو سببُت ، قيل إنو قتل لقولو يف القدر، بفتول من العلماء بقتلو، ك٦تَّن أفىت بقتلو األكزاعي، كقيل  (67) 

     ( 102/ ٠7تركجو مع اإلماـ زيد ضد األمويُت، كال مانع من اجتماع السببُت يف قتلو. ينظر: البخارم: التاريخ الكبَت )
 (.424/ 4(، ابن حجر: لساف ا١تيزاف )441ىػ( ص )105) (، الذىيب: تاريخ اإلسالـ ، حوادث سنة457رقم )
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(، أٛتد حابس: 42) (، ٤تمد بن اٟتسن بن القاسم: سبيل الرشاد ص154) ينظر: اٟتاكم اٞتشمي: رسالة إبليس ص (68)
فاظ السابقة، كأعرضت عن غَتىا من األلفاظ اليت ال يصح (، كقد اقتصرت على ذكر األل86) اإليضاح على ا١تصباح ص

 أف تذكر حىت على سبيل اٟتكاية.
(، اٟتاكم 10/ 2(، عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف )231) اٞتبار ا٢تمذاين: شرح األصوؿ ا٠تمسة ص ينظر: القاضي عبد (69)

(، ابن ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ 143 بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص ) ُت(، اٟتس119) اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص
(، حيِت بن ٛتزة: ا١تعامل الدينية 64 -63) (، ا٢تاركين أٛتد بن اٟتسُت: التبصرة يف العدؿ كالتوحيد ص141) الدين ص

ح شرح ا١تصباح (، أٛتد حابس: اإليضا 79) (، القاسم بن ٤تمد علي: األساس لعقائد األكياس ص63 -62ص)
 (.109) (، العبدم إسحاؽ بن ٤تمد: إبطاؿ العناد ص79)  (، اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: ا١توعظة اٟتسنة ص165ص)

 (.144) الدين: ينابيع النصيحة ص اٟتسُت بن بدر (70) 
 (.157) ا١تصدر السابق ص (71)
 (.156) ا١تصدر األسبق ص (72) 
 (.1529/ 3(، العجرم: مفتاح السعادة )97/ 2): عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف ينظر مثالن  (73)
 علي: األساس لعقائد األكياسبن (، القاسم بن ٤تمد 143) ينظر مثالن: اٟتسُت بن بدرالدين: ينابيع النصيحة ص (74)

 (.78ا١توعظة اٟتسنة ص )(، اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: 79ص)
 (.262 -261/ 1السعادة ) ينظر: العجرم: مفتاح (75)
 (.621/ 3ينظر: الز٥تشرم: الكشاؼ ) (76) 
 (.8/ 4(، عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف )132(، الناصر األطركش: البساط ص)236ينظر: ا٢تادم بن اٟتسُت: اجملموع ص) (77) 
 (.130 -129) ابن القيم: شفاء العليل ص (78) 
(، اٟتسيٍت 255/ 2شرح األساس الكبَت ) أٛتد الشريف: (، 114ينظر: القاسم بن ٤تمد: األساس لعقائد األكياس ص ) (79)

 (.273/ ٤3تمد بن علي: البدر ا١تنَت )
 (.423/ 2(، كينظر: الز٥تشرم: الكشاؼ )1439/ 3العجرم: مفتاح السعادة )  (80) 
ا٠تمسة (، شرح األصوؿ 187كيم العقوؿ ص )(، اٟتاكم اٞتشمي: ٖت313) صموع اجملينظر: ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت:  (81) 

 (، 65(، ٣تموع القاسم العياين ص )34/ 11(، القاضي عبداٞتبار ا٢تمذاين: ا١تغٍت يف أبواب التوحيد كالعدؿ) 784ص) 
(، أٛتد بن سليماف: 271) (، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص291) ابن ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين ص

 (.1439/ 3(، العجرم: مفتاح السعادة )46( ، ٤تمد بن اٟتسن: سبيل الرشاد ص )318حقائق ا١تعرفة ص )
 (.253)  ينظر: اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص (82)
(، 187ٖتكيم العقوؿ ص ) (، اٟتاكم اٞتشمي:27/ 11ينظر: القاضي عبداٞتبار: ا١تغٍت يف أبواب التوحيد كالعدؿ ) (83)

 (.1437/ 3(، العجرم: مفتاح السعادة )269اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص )
أٛتد بن سليماف: حقائق  (،95)  (، أٛتد بن ا٢تادم: كتاب النجاة ص306ينظر: ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: اجملموع ص ) (84)

          ينابيع النصيحة (، اٟتسُت بن بدر الدين: 285)  ص الدين(، ابن ا١تالحي: الفائق يف أصوؿ 330) صا١تعرفة 
 (.108)  (، القاسم بن ٤تمد: األساس لعقائد األكياس ص240) ص
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(، ابن ا١تالٛتي: الفائق يف 98)  (، أٛتد بن ا٢تادم: كتاب النجاة ص306ينظر: ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: اجملموع ص ) (85)
        (، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة 186)  اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص(، 285)  أصوؿ الدين ص

 (.109)  (، القاسم بن ٤تمد: األساس لعقائد األكياس ص242ص) 
 (.108) (، القاسم بن ٤تمد: األساس لعقائد األكياس ص240)  ينظر: اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص (86)
(، اٟتسُت بن بدر 186) (، اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص285) الفائق يف أصوؿ الدين صابن ا١تالٛتي:  ينظر:( 87)

 (.242الدين: ينابيع النصيحة ص) 
، عبدا بن (176) (، اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص24ينظر: ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت ص ) (88) 

 (.4/ 3) ٛتزة: كتاب الشايف
     ا ليس قوؿ أىل السنةكأليب ا٢تذيل العالؼ قوؿ ثالث، فقاؿ: لو مل يقتل ١تات يف نفس اللحظة اليت قتل فيها، كىذ (89) 

 .كما قد يبدك
: الفصل يف ا١تلل كاألىواء كالنحل ) (90)  (.202/ 3ابن حـز
 (.984/ 2) ينظر: العجرم: مفتاح السعادة (91)
 (.63/ 15) عبداٞتبار: ا١تغٍت يف أبواب التوحيد كالعدؿينظر: القاضي  (92) 
 (.117) ينظر: أٛتد الشريف: عدة األكياس ص (93)
  (، 223) بن اٟتسن: مصباح العلـو ص(، الرصاص أٛتد 563)  اٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة ص القاضي عبد (94) 

 (.1000/ 2)  العجرم: مفتاح السعادة
 (. 136/ 1)  (، اٟتسيٍت ٤تمد بن علي: البدر ا١تنَت28/ 15)  : التبصرة يف التوحيد كالعدؿُتا٢تاركين أٛتد بن اٟتس (95)
اٞتبار: شرح  (، القاضي عبد161(، اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص )52)  ينظر: أٛتد بن ا٢تادم: كتاب النجاة ص (96)

 (.972/ 2(، العجرم: مفتاح السعادة)208: ينابيع النصيحة ص)(، اٟتسُت بن بدر الدين224) األصوؿ ا٠تمسة ص
(، اٟتاكم اٞتشمي: 81)، أٛتد بن ا٢تادم: كتاب النجاة ص(37-34) ينظر: ا٢تادم بن اٟتسُت: ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت ص (97)

 (193الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص) (، حيِت بن ٛتزة: 242(، ابن ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين ص)242ٖتكيم العقوؿ ص )
 (.405/ 8ابن تيمية: درء تعارض العقل كالنقل )  (98) 
(، مفتاح 57(، العجرم: األنظار السديدة ص )133/ 1) ينظر: حيِت بن ٛتزة: التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد (99)

 (.165/ 1) السعادة
 تنظر: ا١تصادر ا١تذكورة يف ا٢تامش السابق. نفس الصفحات. (100)
 (.166/ 9تيمية: درء تعارض العقل كالنقل ) ابن  (101)
 (.165/ 1) (، العجرم: مفتاح السعادة133/ 1) ينظر: حيِت بن ٛتزة: التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد (102)
 تنظر: ا١تراجع ا١تذكورة يف ا٢تامش السابق. نفس الصفحات. (103)
(، 81) صالبحث عن أدلة التكفَت كالتفسيق ، البسيت أبو القاسم: (56) ينظر: ٣تموع كتب كرسائل القاسم العياين ص (104) 

  (، 1/591الكشاؼ )(، الز٥تشرم: 104)  يط بالتكليف ص(، ا55) القاضي عبداٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة ص
اإليضاح (، أٛتد حابس: 25) (، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص183)  أٛتد بن سلماف: حقائق ا١تعرفة ص

 (.4/2066(، العجرم: مفتاح السعادة )53) شرح ا١تصباح ص
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(، 49اإليضاح شرح ا١تصباح ص)(، أٛتد حابس: 9) عدؿ كالتوحيد صينظر: ا٢تاركين أٛتد بن اٟتسُت: التبصرة يف ال (105)
 (.23اإلصباح على ا١تصباح ص)

(، 56) (، ٣تموع كتب كرسائل القاسم العياين ص8)  كالتوحيد صالتبصرة يف العدؿ  ينظر: ا٢تاركين أٛتد بن اٟتسُت: (106)
( ابن ا١تالحي: الفائق يف أصوؿ 28)  (، ايط بالتكليف ص72 -70)  اٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة ص القاضي عبد

 (.24)  (، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص36) ٖتكيم العقوؿ ص(، اٟتاكم اٞتشمي: 38) الدين ص
    (، 207/ 1) شرح األساس الكبَتأٛتد الشريف:  (،21) األساس لعقائد األكياس صينظر: القاسم بن ٤تمد:  (107)

 (.58)  الدين: العقد الثمُت ص اٟتسُت بن بدر
 (.7) ابن ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين ص( 108) 
 (.2037/ 4العجرم: مفتاح السعادة )(، كينظر: 203) الرصاص أٛتد بن اٟتسن: ا٠تالصة النافعة ص( 109)
 يقصد أف العلم با تعاىل ال يتأتى إال بالنظر. (110) 
 (.128) اٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة ص القاضي عبد( 111) 
(، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع 1/60: ا١تعتمد يف أصوؿ الدين )ُت(، البصرم أبو اٟتس50) ينظر: ا١تصدر السابق ص (112)

 (.176) النصيحة ص
         بن بدر الدين: ينابيع النصيحة (، اٟتسُت139ص)ار ا٢تمذاين: شرح األصوؿ ا٠تمسة القاضي عبداٞتبينظر:  (113)

 (.348/ 1(، حيِت بن ٛتزة: التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد )176ص) 
 (.604) صعبداٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة  ي(، القاض182ينظر: الرازم: أساس التقديس يف علم الكالـ ص) (114)
 (.88) رسائل اٞتاحظ ص( 115)
(، الرازم: أساس التقديس يف علم الكالـ 604ص )ا٢تمذاين: شرح األصوؿ ا٠تمسة  ينظر: القاضي عبداٞتبار (116)

 الصواعق (، ابن القيم: ٥تتصر104/ 4) (، كينظر الرد على ىذا الكالـ يف: ابن تيمية: ٣تموع الفتاكل182ص)
(1/222- 321 .) 

 (.259اٞتبار: فضل االعتزاؿ ص ) القاضي عبد( 117)
   (، 176) ص بن بدر الدين: ينابيع النصيحة (، اٟتسُت770ص )ي عبداٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة ينظر: القاض (118) 

 (.349/ 1حيِت بن ٛتزة: التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد )
 (.234) فضل االعتزاؿ صينظر: القاضي عبداٞتبار:  (119)
 (.1/55) أٛتد الشريف: عدة األكياس(،  176/ 1) اٟتسيٍت ٤تمد بن علي: البدر ا١تنَتينظر:  (120)
 نفس الصفحات. فينظر ا١ترجعاف السابقا (121)
 ينظر ا١ترجعاف األسبقاف. (122) 
 ا١تصدراف األسبقاف. (123)
 (.113/ 1الكشاؼ )ينظر: الز٥تشرم:  (124)
 (.6) القاسم بن ٤تمد: األساس لعقائد األكياس ص (125)
 (.27) أٛتد حابس: اإليضاح شرح ا١تصباح ص (126) 
 (.31) ينظر: أٛتد حابس: اإليضاح شرح ا١تصباح ص (127) 
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 (.1/40)األكياس (، عدة 1/110أٛتد الشريف: شرح األساس الكبَت )  (128) 
 (.30- 28) اإليضاح شرح ا١تصباح صأٛتد حابس:  (129) 
 (.206/ 4) اٞتاحظ: اٟتيواف (130) 
 (.98/ 8)  ابن تيمية: درء تعارض العقل كالنقل( 131)
 (.1/312) شرح األساس الكبَتأٛتد الشريف: مثالن:  ينظر( 132)

 شرح األساس الكبَتأٛتد الشريف: (، 53 -52ينظر ىذا الدليل يف: ابن ا١ترتضى: مقدمة البحر الزخار ص) ( 133) 
  (، ا١تؤيدم إبراىيم بن ٤تمد اإلصباح على ا١تصباح 836 -2/792) (، العجرم: مفتاح السعادة318 -1/312)

 (.36 -29ص)
 (، اٟتسيٍت 131) (، حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص69) ص بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ينظر: اٟتسُت( 134)

(، ا١تؤيدم إبراىيم بن ٤تمد: اإلصباح على 752/ 2(، العجرم: مفتاح السعادة )2/305) علي: البدر ا١تنَت ٤تمد بن
 (.60ا١تصباح ص )

 (.1/264حيِت بن ٛتزة: التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد ) (135) 
(، حيِت بن ٛتزة: 106) العقوؿ ص (، كينظر: اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم72) ص بن بدر الدين: ينابيع النصيحة اٟتسُت (136)

(، اٟتسُت بن بدر الدين: 154) (، حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص1/274التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد )
(، العجرم: مفتاح 130) (، أٛتد حابس: اإليضاح شرح ا١تصباح ص26 -22) العقد الثمُت يف معرفة رب العا١تُت ص

 (.861/ 2السعادة )
 (.22) (، كينظر: اٟتسُت بن بدر الدين: العقد الثمُت ص171حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص)  (137) 
 ينظر ا١تصدراف السابقاف. (138) 
(، القاضي 281 بن القاسم: ا١تعجز ص )ُت(، العياين اٟتس14) ينظر: ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت ص (139)

(، أٛتد بن سليماف: 55) (، ابن ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين ص254 -248)  عبداٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة ص
(، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع 30 -29(، الرصاص أٛتد بن اٟتسن: مصباح العلـو ص )171) حقائق ا١تعرفة ص

(، 141(، أٛتد حابس: اإليضاح شرح ا١تصباح ص)171 (، حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص)112النصيحة ص)
 (.77اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: ا١توعظة اٟتسنة ص )

 (.171حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص) (140) 
(، حيِت بن ٛتزة: 66)  (، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص90)  ينظر: اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص (141) 

 (.146) صن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق (، حيِت ب279- 1/278التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد )
 .(90)ٖتكيم العقوؿ ص (، كينظر: اٟتاكم اٞتشمي:115)الشهرستاين: هناية اإلقداـ يف علم الكالـ نقالن عن ا١تعتزلة ص( 142) 
 (.298 -297)  ٣تموع رسائل عبدا بن ٛتزة ص (143)
 (.770/ 3(، التسعينية )262/ 1(، كتاب النبوات )299/ 17(، ٣تموع الفتاكل )99/ 2ابن تيمية: درء التعارض )( 144)
(، السيد 18)  (، ا٢تاركين أٛتد بن اٟتسُت: التبصرة يف العدؿ كالتوحيد ص139)  ينظر: القاسم العياين: اجملموع ص (145)

 شرح األساس الكبَتأٛتد الشريف: (، 68)  ابن ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين ص (،350) ٛتيداف بن حيِت: اجملموع ص
 (.74) ص ا١توعظة اٟتسنة(، اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: 1/360)
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(، 195 -194) (، كينظر: القاضي عبداٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة ص349)  السيد ٛتيداف بن حيِت: اجملموع ص (146)
(، حيِت بن ٛتزة: ا١تعامل 47)  (، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص155)  ا١تعرفة صأٛتد بن سليماف: حقائق 

 (.1/348) (، اٟتسيٍت ٤تمد بن علي: البدر ا١تنَت74) الدينية ص
 (.236) (، كينظر: السيد ٛتيداف: اجملموع ص171) ٣تموع كتب كرسائل اٟتسُت العياين ص (147)
 ا٢تامش السابق.ا١تصادر ا١تذكورة يف ( 148) 
 (.527 -526)  أٛتد بن سليماف: حقائق ا١تعرفة ص( 149) 
(، السيد 171) (، ٣تموع كتب كرسائل اٟتسُت بن القاسم العياين ص88) ينظر: ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: اجملموع ص (150)

 (. 236) ٛتيداف بن حيِت: اجملموع ص
 (.155) ينظر: أٛتد بن سليماف: حقائق ا١تعرفة يف علم الكالـ ص (151)

 ا١ترجع السابق نفس الصفحة. (152) 
 (.90) اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص (153)
(، حيِت بن ٛتزة: 66) (، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص90) ينظر: اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص (154)

 (.146) (، الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص278/ 1معامل العدؿ كالتوحيد )التمهيد يف شرح 
 تنظر ا١تراجع ا١تذكورة يف ا٢تامش السابق نفس الصفحات. (155) 
(، اٟتسُت بن بدر الدين: 28) (، اٟتسُت بن بدر الدين: العقد الثمُت ص589/ 1) ينظر: القاسم العياين: اجملموع ص (156) 

        (، أٛتد حابس: اإليضاح شرح ا١تصباح 100) (، حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص100) ينابيع النصيحة ص
 (.75) (، اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: ا١توعظة اٟتسنة ص135ص )

 (.74) اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: ا١توعظة اٟتسنة ص (157) 
 (.72) ص بن بدر الدين: ينابيع النصيحة اٟتسُت (158) 
 (.74) (، كينظر: اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: ا١توعظة اٟتسنة ص78) ا١تصدر السابق ص (159)
(، 43(، ا٢تاركين أٛتد بن اٟتسُت: التبصرة يف التوحيد كالعدؿ ص)214ينظر: ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: اجملموع ص) (160) 

 (.303) وع كتب كرسائل عبدا بن ٛتزة صم(، ٣ت1/666القاسم الرسي: اجملموع ) 
(، اٟتاكم 22) (، ا٢تاركين أٛتد بن اٟتسُت: التبصرة يف العدؿ كالتوحيد ص1/590) ينظر: القاسم الرسي: اجملموع (161) 

(، حيِت بن ٛتزة: الرائق يف 77) (، اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص110- 109) اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص
 (.30) العقد الثمُت ص ين:(، اٟتسُت بن بدر الد169) تنزيو ا٠تالق ص

 تنظر ا١تراجع ا١تذكورة يف ا٢تامش السابق. نفس الصفحات. (162) 
 (.94- 92) ص (، حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق76) ينظر: اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص (163) 
(، حيِت بن ٛتزة: 76)  الدين: ينابيع النصيحة ص(، اٟتسُت بن بدر 110) ينظر: اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص (164) 

 (.91- 90) الرائق يف تنزيو ا٠تالق ص
 (.4/2493ينظر: العجرم: مفتاح السعادة ) (165)
 (.2493/ 4ا١تصدر السابق ) (166) 
 (.391/ 1ا١تصدر األسبق ) (167) 



 

68 

 

 د. خالد سامل باعوظة أثر الرغبات كا١تصاحل السياسية ...

  م2019 يونيو ،(1العدد ) ،الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 (.466) ينظر: ا١ترتضى بن ا٢تادم: اجملموع ص (168)
(، الز٥تشرم: 185)  (، ابن ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين ص51/ 1) حيِت بن اٟتسُت: اجملموعظر: ا٢تادم ين (169)

(، حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تالق 169) (، اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص595/ 3( )976/ 2) الكشاؼ
 (.77) (، ا١تعامل الدينية ص187ص)

 (.69) السيد ٛتيداف: اجملموع ص( 170) 
 (.297(، ٣تموع رسائل عبدا بن ٛتزة ص)540 -539) صاٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة  ي عبدينظر: القاض (171) 
 (.170)  ينظر: اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ ص (172)
 (.1513/ 3ينظر: العجرم: مفتاح السعادة ) (173) 
عبداٞتبار: شرح  (، القاضي212) ٖتكيم العقوؿ ص (، اٟتاكم اٞتشمي:135ينظر: القاسم العياين: ا١تعجز ص ) (174) 

(، 336/ 2) (، الز٥تشرم: الكشاؼ331) اٞتبار: تنزيو القرآف عن ا١تطاعن ص (، القاضي عبد644) األصوؿ ا٠تمسة ص
 (96-95السيد ٛتيداف: اجملموع ص) (،528) (، أٛتد بن سليماف: حقائق ا١تعرفة ص3/33بدا بن ٛتزة: كتاب الشايف )ع
 تنظر: ا١تراجع ا١تذكورة يف ا٢تامش السابق. نفس الصفحات. (175)
 (.421) ص ابن ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين (176)
 (، العجرم: مفتاح السعادة37/ 3) (، كينظر: عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف11حيِت بن ٛتزة: ا١تعامل الدينية ص) (177)
(1/134.) 
      (، حيِت بن ٛتزة: التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد 422) الفائق يف أصوؿ الدين صينظر: ابن ا١تالٛتي:  (178) 

 (.2343/ 4) (، العجرم: مفتاح السعادة484 -481/ 2)
(، الز٥تشرم: 17/ 3): عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف (، كينظر49ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت ص) ( 179)

(، 223(، أٛتد بن سليماف: حقائق ا١تعرفة ص) 502ص) ا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين (، ابن 413/ 1الكشاؼ )
(، اٟتوثي ٤تمد بن القاسم: 95) (، السيد ٛتيداف: اجملموع ص202 -201) صلق حيِت بن ٛتزة: الرائق يف تنزيو ا٠تا

 (.52) د ص(، سبيل الرشا90ا١توعظة اٟتسنة ص) 
يف : أٛتد حابس: اإليضاح  ا(، كينظر ىذا التعريف أيضن 135 -134القاضي عبداٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة ص)  (180)

 (.117) (، ا١تؤيدم إبراىيم بن ٤تمد: اإلصباح على ا١تصباح ص249شرح ا١تصباح ص) 
 (.20/255) ،(484/ 12ينظر: ابن تيمية: ٣تموع الفتاكل )  (181) 
       (، اٟتاكم اٞتشمي: ٖتكيم العقوؿ 71) ينظر: ا٢تاركين أٛتد بن اٟتسُت: كتاب التبصرة يف العدؿ كالتوحيد ص (182)

     (، عبدا بن ٛتزة: كتاب الشايف 690 -689) صي عبداٞتبار: شرح األصوؿ ا٠تمسة (، القاض216 -215ص) 
  (،  471 ) صا١تالٛتي: الفائق يف أصوؿ الدين (، ابن  367 ) صأٛتد بن سليماف: حقائق ا١تعرفة  (، 258/ 3)

 (.285) (، أٛتد حابس: اإليضاح شرح ا١تصباح ص512 -511)  ص بن بدر الدين: ينابيع النصيحة اٟتسُت
 تنظر ىذه ا١تسألة يف كتايب" التأصيل العقدم". (183)
(، الضحياين: قصد السبيل 3084/ 5(، العجرم: مفتاح السعادة) 301/ 2)ينظر: أٛتد الشريف: عدة األكياس  (184)

 (.245ص)
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(، 190(، القاسم بن ٤تمد: األساس لعقائد األكياس ص)473ينظر: اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص)  (185)
 (.245(، الضحياين: قصد السبيل ص)3084/ 5العجرم: مفتاح السعادة ) 

 (.3/289) شرم: الكشاؼينظر : الز٥ت (186) 
 (.221) ينظر: القاسم العياين: اجملموع ص (187)
 (.301/ 2ينظر: أٛتد الشريف: عدة األكياس )  (188)  
 (، الضحياين: 2976/ 5(، العجرم: مفتاح السعادة )206) ينظر: القاسم بن ٤تمد: األساس لعقائد األكياس ص( 189)

 (.379) قصد السبيل ص
 يف ا٢تامش السابق نفس الصفحات.تنظر ا١تراجع  (190)
(، حيِت بن ٛتزة: 206(، القاسم بن ٤تمد: األساس لعقائد األكياس ص)2/362) اجملموعينظر: عبدا بن ٛتزة:  (191)

ل (، الضحياين: قصد السبي57/ 2) : البدر ا١تنَت(، اٟتسيٍت ٤تمد بن علي2/473) التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد
 (.278ص)

(: إىل أف أصل 420) (، كابن أيب العز اٟتنفي يف شرح العقيدة الطحاكية ص55ذىب ابن القيم يف حادم األركاح ص) (192) 
، كقد ناقشت ىذه ا١تسألة بتوسع يف كتايب" اعلى ا تعاىل، كىذا ليس صحيحن  ىذه ا١تسألة ىو القوؿ بالتجويز كالتعديل

 التأصيل العقدم". 
 (.2/57اٟتسيٍت ٤تمد بن علي: البدر ا١تنَت ) (193) 
 (.192) (، أٛتد حابس: اإليضاح شرح ا١تصباح ص181) ينظر: اٟتسُت بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص (194) 
 ا١تصدر السابق نفس الصفحة. (195) 
 تنظر ا١تراجع ا١تذكورة يف ا٢تامش قبل السابق. نفس الصفحات. (196) 
(، العجرم: 193) (، أٛتد حابس: اإليضاح شرح ا١تصباح ص183بن بدر الدين: ينابيع النصيحة ص)ينظر: اٟتسُت  (197)

 (.644/ 1) مفتاح السعادة
 (.531) ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: اجملموع ص (198) 
 (.1/306) ينظر: اٟتسيٍت ٤تمد بن علي: البدر ا١تنَت (199)
 (.2/377) ا١تصدر السابق (200)
 .اا أك ضعيفن أجد للحديث ا١تذكور أصالن صحيحن  (، كمل374/ 2) سبقا١تصدر األ( 201)
 (.82/ 2(، اٟتسيٍت ٤تمد بن علي: البدر ا١تنَت ) 82ينظر: الشهارم علي بن عبدا: كنوز الذىب ص) (202)
 (.292/ 1) ا١تصدر السابق( 203)
 (.374/ 2) سبقا١تصدر األ (204)
 (.531ص)ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: اجملموع ( 205)
 .اا أك ضعيفن ا صحيحن (، كمل أجد للحديث ا١تذكور سندن 2/374) اٟتسيٍت ٤تمد بن علي: البدر ا١تنَت( 206)
   (، اٟتسيٍت 443ص) بن بدر الدين: ينابيع النصيحة (، كينظر: اٟتسُت531ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت: اجملموع ص)( 207)

 (.113/ 1) ا١تنهج ا١تنَت (، السياغي:214/ ٤1تمد بن علي: البدر ا١تنَت ) 
 (.1/46: ا١تنهج ا١تنَت تتمة الركض النظَت)ياغيينظر: الس (208) 
 ىذا موجود يف أكثر الكتب الزيدية، كال يكاد خيلو منو كتاب من كتبهم.( 209)
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 :قائمة المراجع والمصادر
جدباف، مكتبة الًتاث ق(، البساط، ٖتقيق: عبدالكرأ  304األطركش: الناصر للحق اٟتسن بن علي )ت:  -1

 ـ.1997 -ق1418اإلسالمي، صعدة، الطبعة األكىل، 
ق(،العقد الثمُت يف معرفة رب العا١تُت، ٖتقيق: حيِت الفضيل، طبعة عاـ 662بدر الدين: األمَت اٟتسُت )ت: -2

 ـ.1972
ى بن زيد اطورم، ق(، ينابيع النصيحة يف العقائد الصحيحة، ٖتقيق: د/ ا١ترتض662)ت: بدر الدين: األمَت اٟتسُت -3

 ـ.1999 -ق1420مكتبة مركز بدر العلمي، صنعاء، الطبعة األكىل، 
ق(،البحث عن أدلة التكفَت كالتفسيق، دارسة كٖتقيق: د/ إماـ حنفي، 420)ت:  البسيت: أبو القاسم إٝتاعيل بن علي -4

 ـ.2006 -ق1427القاىرة، الطبعة األكىل،  –دار اآلفاؽ العربية 
ق(، الصفدية، ٖتقيق: د/ ٤تمد رشاد سامل، شركة مطابع حنيفة، الرياض، 728اٟتليم )ت: بن عبد ابن تيمية: أٛتد -5

 ـ.1976 -ق1396طبعة عاـ 
ق(، ٖتكيم العقوؿ يف تصحيح األصوؿ، ٖتقيق: عبدالسالـ الوجيو، مؤسسة 493اٞتشمي: اسَّن بن كرامة ) ت:  -6

 ـ.2008 -ق1429اإلماـ زيد، صنعاء، الطبعة الثانية، 
ق(، رسالة إبليس إىل إخوانو ا١تناحيس، مؤسسة اإلماـ زيد، صنعاء، الطبعة 493اٞتشمي: اسَّن بن كرامة ) ت:  -7

 ـ.1994 -ق1414األكىل، 
   ٖتقيق: –اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصوؿ االعتقاد  –ق( 478بن ٤تمد )ت:  كاٞتويٍت: أبو ا١تعايل عبد ا١تل -8

 ـ.1985 -ق1405الطبعة ألكىل،  –مية، بَتكت دار الكتب العل –أسعد ٘تيم 
ق(، اإليضاح شرح ا١تصباح الشهَت بشرح الثالثُت مسألة، مراجعة: حسن اليوسفي، 1061حابس: أٛتد بن حيِت)ت:  -9

 ـ.2000 -ق1420دار اٟتكمة اليمانية، صنعاء، الطبعة األكىل، 
بن اٟتسُت ،ٖتقيق: عبدالكرأ  جدباف، منشورات ق(، ٣تموع رسائل ا١تهدم أٛتد 656ابن اٟتسُت: ا١تهدم أٛتد )ت:  -10

 ـ.2003-ق1424مكتبة الًتاث اإلسالمي، صعدة، الطبعة األكىل، 
ق(، البدر ا١تنَت يف معرفة ا العلي الكبَت، ٖتقيق: د/ عبدا اٟتسيٍت، مؤسسة 1068)ت:  اٟتسيٍت: ٤تمد بن علي -11

 ـ.2008 -ق1429التاريخ العريب، بَتكت، الطبعة األكىل، 
ق(، العقد الثمُت يف أحكاـ األئمة ا٢تادين، ٖتقيق: عبدالسالـ الوجيو، مؤسسة 614ابن ٛتزة : األمَت عبد ا )ت: -12

 ـ.2001 -ق1421اإلماـ زيد، صنعاء، الطبعة األكىل، 
اين، ق(، شرح العقيدة الطحاكية، ٖتقيق كمراجعة: ٤تمد ناصر الدين األلب792)ت: اٟتنفي: علي بن علي بن أيب العز -13

 ـ.1998-ق1419الدار اإلسالمي، األردف، الطبعة األكىل، 
ا١توعظة اٟتسنة، تعليق : السيد ا١تؤيدم، مؤسسة اإلماـ زيد، صنعاء،  ق(،1309اٟتوثي: ٤تمد بن القاسم )ت: -14

 ـ.2003 -ق1424الطبعة األكىل،
الرسي، دراسة كٖتقيق: عبدالكرأ  ق(، ٣تموع كتب كرسائل القاسم بن إبراىيم 246) ت: القاسم بن إبراىيمالرسي:  -15

 ـ.2001 -ق1422جدباف، دار اٟتكمة اليمانية، صنعاء، الطبعة األكىل،
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ا٠تالصة النافعة باألدلة القاطعة يف الفوائد التابعة، دراسة كٖتقيق: مشراف  ،ق( 621ت: )الرصاص: أٛتد بن اٟتسن   -16
، جامعة القاىرة.  ،رسالة ماجستَت( )العنًتم   كلية دار العلـو

، ٖتقيق: د/ا١ترتضى اطورم، مكتبة 621)ت: الرصاص: أٛتد بن اٟتسن  -17 ق(، مصباح العلـو يف معرفة اٟتي القيـو
 ـ.2003ق، 1424مركز بدر، صنعاء، الطبعة ا٠تامسة، 

ٟتمارم، مكتبة مصر، الكشاؼ، شرحو كذيلو كراجعو يوسف ا ،ق( 538ت: )الز٥تشرم: جار ا ٤تمد بن عمر  -18
 لفجالة.

 ق(، اإلماـ زيد حياتو كعصره، آراؤه كفقهو، دار الفكر العريب.1394) ت:  أبو زىرة: ٤تمد -19
ق(، تاريخ ا١تذاىب اإلسالمية يف السياسة كالعقائد كتاريخ ا١تذاىب الفقهية، دار الفكر 1394) ت:  أبو زىرة: ٤تمد -20

 العريب، القاىرة.
ق(، كتاب الشايف، منشورات مكتبة اليمن الكربل، صنعاء، الطبعة 614بن ٛتزة )ت: سليماف: األمَت عبدا  -21

 ـ.1986 -ق1406األكىل، 
ق(، ٣تموع رسائل عبدا بن ٛتزة بن سليماف ،ٖتقيق: عبدالسالـ 614)ت: ابن سليماف: األمَت عبدا بن ٛتزة -22

 ـ.2001 -ق1422 الوجيو، مؤسسة اإلماـ زيد، صنعاء، الطبعة األكىل،
ق(،ا١تنهج ا١تنَت تتمة الركض النظَت، ٖتقيق: عبدا العريب، منشورات مكتبة اإلماـ 1402)ت: السياغي: أٛتد بن أٛتد -23

 ق.1426زيد، صنعاء، الطبعة األكىل،
ق(، شرح األساس الكبَت، دراسة كٖتقيق: د/ أٛتد عارؼ، دار اٟتكمة اليمانية، 1055)ت: الشريف: أٛتد بن ٤تمد -24

 ـ.1991-ق1411الطبعة األكىل،صنعاء، 
ق(، بلوغ اإلرب ككنوز الذىب يف معرفة ا١تذىب، ٖتقيق: عبدا 1190الشهارم: علي بن عبدا اٟتسيٍت )ت:  -25

 ـ.2002 -ق1423صنعاء، الطبعة األكىل،  –اٟتوثي، مؤسسة اإلماـ زيد 
  ـ. 1984 -ق1404ة الثانية، الطبع صبحي: د/ أٛتد ٤تمود، الزيدية، الناشر: الزىراء لإلعالـ العريب، -26
، قصد السبيل إىل معرفة اٞتليل، منشورات مكتبة أىل البيت، صعدة، الطبعة الضحياين: ٤تمد عبدا -27

 ـ.2009 -ق1430األكىل،
         حققو: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، –ق(، تاريخ األمم كا١تلوؾ 310الطربم: أبو جعفر ٤تمد بن جرير ) ت:   -28

 بَتكت. –دار الًتاث
ق(، إبطاؿ العناد يف أفعاؿ العباد، ٖتقيق: حسُت مقبويل، مكتبة الًتاث 1115ت: )العبدم: إسحاؽ بن ٤تمد  -29

 ـ.1999 -ق1419الطبعة األكىل،  –اإلسالمي، صعدة 
ٖتقيق: عبدا العزم، مؤسسة اإلماـ –ق(، األنظار السديدة يف الفوائد ا١تفيدة 1407)ت:  العجرم: علي بن ٤تمد  -30

 ـ.2002 -ق1422زيد بن علي الثقافية، صنعاء، الطبعة األكىل، 
ق(، مفتاح السعادة، ٖتقيق: عبدا العريب، مؤسسة اإلماـ زيد، صنعاء، الطبعة 1407)ت: العجرم: علي بن ٤تمد -31

 ـ.2003 -ق1424األكىل، 
ء الًتاث العريب، بَتكت، ق(، تاريخ دمشق الكبَت، ٖتقيق: علي عاشور، دار إحيا571)ت:  عساكر: علي بن اٟتسن -32

 ـ.2001 -ق1421الطبعة األكىل، 
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ق(، الرائق يف تنزيو ا٠تالق، دراسة كٖتقيق: د/ إماـ حنفي، دار اآلفاؽ العربية، 745العلوم: حيِت بن ٛتزة ) ت: -33
 ـ.2000 -ق1420القاىرة، الطبعة األكىل، 

رسالة ) ك التفسيق، ٖتقيق: ناصر ٤تمدم جادق(،التحقيق يف تقرير أدلة اإلكفار 745العلوم: حيِت بن ٛتزة )ت:  -34
، جامعة القاىرة.  ماجستَت(، كلية دار العلـو

    ق(، ا١تعامل الدينية يف العقائد اإل٢تية، ٖتقيق: سيد ٥تتار، دار الفكر ا١تعاصر، 745العلوم: حيِت بن ٛتزة )ت: -35
 ـ.1988طبعة عاـ 

ق(، التمهيد يف شرح معامل العدؿ كالتوحيد، ٖتقيق: ىشاـ حنفي، مكتبة الثقافة 745)ت: العلوم: حيِت بن ٛتزة -36
 ـ. 2008 -ق1429الدينية، القاىرة، الطبعة األكىل، 

تعليق: ٤تمد ا٢تامشي، منشورات –ق(، األساس لعقائد األكياس 1029ت: )ابن علي: ا١تنصور با القاسم بن ٤تمد   -37
 ـ.1994 -ق1415ة، الطبعة الثانية،مكتبة الًتاث اإلسالمي، صعد

ق(، ا١تعجز، دراسة كٖتقيق: د/إماـ حنفي، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، الطبعة 404العياين: اٟتسُت بن القاسم )ت: -38
 ـ.2003-ق1424األكىل، 

 ق(، ٣تموع كتب كرسائل اٟتسُت بن القاسم العياين ،عناية: ٣تد الدين404العياين: اٟتسُت بن القاسم )ت:  -39
 ـ.2004-ق1425ا١تؤيدم، منشورات مركز أىل البيت، صعدة، الطبعة األكىل،

ق(، ٣تموع كتب كرسائل القاسم بن علي العياين ،ٖتقيق: عبدالكرأ  جدباف، 393العياين: القاسم بن علي)ت: -40
 ـ.2002 -ق1423مكتبة الًتاث اإلسالمي، صعدة، الطبعةاألكىل،

      كتطبيق، ٚتعية عماؿ ا١تطابع التعاكنية، عماف، الطبعة األكىل، الفضيل: علي عبدالكرأ ، الزيدية نظرية  -41
 ـ.1985 -ق1405

ق(،ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت، مؤسسة اإلماـ زيد، صنعاء، 298ابن القاسم: اإلماـ ا٢تادم إىل اٟتق حيِت بن اٟتسُت)ت: -42
 ـ.2003-ق1424الطبعة األكىل، 

اٟتسُت بن (، ٣تموع رسائل ا٢تادم إىل اٟتق حيِت بن  ق 298 ت: ) ابن القاسم: ا٢تادم إىل اٟتق حيِت بن اٟتسُت -43
    الدين ا١تؤيدم، مؤسسة اإلماـ زيد، صنعاء، الطبعة الثانية، ٣تد :ٖتقيق: عبدا الشاذيل، تقدأ  ،القاسم

 ـ.2002 -ق1423
ق(، سبيل الرشاد إىل معرفة رب العباد، ٖتقيق: إٝتاعيل ا١تؤيدم، منشورات 1079ابن القاسم: ٤تمد بن اٟتسن )ت: -44

 ـ.2003 -ق1424مركز أىل البيت، صعدة، الطبعة الثالثة، 
      ق(، شفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر كاٟتكمة كالتعليل، مراجعة 751ابن القيم: ٤تمد بن أيب بكر )ت: -45

 ـ.2003ق، 1424د/ دركيش اٞتويرم، ا١تكتبة العصرية، بَتكت ، طبعة عاـ 
ا١ترتضى : الشريف ، إنقاذ البشر من اٞترب كالقدر، موجود ضمن رسائل العدؿ كالتوحيد، دراسة كٖتقيق: د/ ٤تمد   -46

 ـ.2008عمارة، دار الشركؽ، الطبعة األكىل، 
اب البحر الزخار، دار اٟتكمة اليمانية، صنعاء، الطبعة األكىل، ق(، مقدمة كت840ا١ترتضى: أٛتد بن حيِت )ت: -47

 ـ.1947 -ق1366
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حقائق ا١تعرفة يف علم الكالـ، ٖتقيق: حسن اليوسفي، مؤسسة اإلماـ زيد، ،ق( 566)ت: ا١تطهر: أٛتد بن سليماف  -48
 ـ.2003 -ق1424صنعاء، الطبعة األكىل، 

ٖتقيق كمقدمة: كيلفرد مادلونك كمارتن –ائق يف أصوؿ الدين ق(،الف532)ت: ا١تالٛتي: ركن الدين ٤تمد بن ٤تمد -49
 ق.1386مكرمت، مؤسسة بزكىشي حكمت كفلسفة إيراف كمؤسسة مطالعات إسالمي، طهراف، طبعة عاـ 

 ـ.2003 -ق1424ا١تنصور: ٤تمد بن ٤تمد، القضاء كالقدر، مكتبة مركز بدر، صنعاء، الطبعة الثانية،  -50
عبدالرٛتن شاأ ، يف معرفة ا١تلك الفتاح، ٖتقيق:  ق(، اإلصباح على ا١تصباح1083)ت:  ا١تؤيدم: إبراىيم بن ٤تمد  -51

 ـ.2002 -ق1422مؤسسة اإلماـ زيد ، صنعاء، الطبعة األكىل، 
 ق(،كتاب النجاة.325ا٢تادم إىل اٟتق: األمَت الناصر لدين ا أٛتد)ت:   -52
ى ٤تمد بن اإلماـ ا٢تادم ،ٖتقيق: عبدالكرأ  ق(، ٣تموع كتب كرسائل ا١ترتض310)ت: ا٢تادم: ا١ترتضى ٤تمد -53

 ـ.2002 -ق1423جدباف، مكتبة الًتاث اإلسالمي، صعدة، الطبعة األكىل،
ٖتقيق: عبدا الشريف، مكتبة مركز بدر، –التبصرة يف العدؿ كالتوحيد  ،ق( 411)ت: ا٢تاركين: أٛتد بن اٟتسُت  -54

 ـ.2002 -ق1423صنعاء، الطبعة األكىل، 
ق(، ا١تغٍت يف أبواب التوحيد كالعدؿ، ٖتقيق: ٤تمد ا٠تضَتم، 415)ت:  القاضي عبداٞتبار بن أٛتدا٢تمذاين:  -55

 مراجعة: د/إبراىيم مدكور، إشراؼ د/ طو حسُت، ا١تؤسسة ا١تصرية العامة للتأليف كالنشر . 
، ا١تؤسسة ا١تصرية ق(، ايط بالتكليف، ٖتقيق: عمر السيد عزمي415)ت: ا٢تمذاين: القاضي عبداٞتبار بن أٛتد -56
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The Impact of Political Desires and Interests in Building Belief. 

"Zaidi and Mu'tazila as a Model" 

 

           Dr. Khaled Salem Humaid Omar Baoza * 

 

Abstract: 
  

       It is believed that the Mu'tazilites are purely intellectual, not political, and this 

belief is not accurate. This thought was formulated to serve the Mu'tazilites and the 

Zaydis in their wars against the Umayyads. The Mu'tazilites were followers of Zaydis in 

these wars, and they were killed, harassed, and had confiscation of funds and therefore 

could not say that the acts of the slaves of God's judgment; because in this statement 

justification for all what the Umayyads did to them, and then the door of justice was all 

formulated on the basis of denying God's appreciation of the acts of slaves, as well as 

the origin of monotheism; Knowledge of God is the basis of the door of monotheism. 

The slaves have to say that it is a theory of inference, obtained through the view of the 

slave and did, and if it was an innate necessity would have been done by them, and to 

prove this knowledge they used the manual "gems and symptoms", and obliged them to 

take this guide deny place and destination, and then vision To Allah Almighty in the 

Hereafter, as well as obliging them to deny all attributes about Allah Almighty, and to 

say the creation of the Qur'an. 

       The origin of the "promise and threat" represents the "carrot and dread", carrots in 

the house, and fighting with them, and exert their selves and money without them, and 

intimidation of otherwise, fighting with their enemies, or self-desire or money about 

them, these are all major, and the owner of the large Khalid Immortalized in fire. 

       The origin of "the promotion of virtue and the prevention of evil" is the most 

obvious asset in serving them for their political purposes, in which it is necessary to 

depart from the unjust ruler - who are the children of illiteracy -. Imagine if the 

Mu'tazilites and Zaydis said that it is not permissible to go out against the unjust 

Muslim ruler, how will they justify their fight against the illiterate people ?! All this 

proves that the Zaydi and the Mu'tazila are political divisions, not intellectuals 
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 الحكم المسند بترجيح بينة غير ذي اليد
ُرنْ ُباللي )ت:  دراسة وتحقيق - ( ى9601للعالمة حسن بن عمار الشُّ

 

 **د. صاحل مبارؾ دعكيك                      * د. عيسى مبارؾ سامل عجرة    
 

 ملخص:ال
البحث الذم بْب أيدينا كادلعنوف: بػػ" احلكم ادلسند بَبجيح بينة غّب ذم اليد، للعالمة حسن بن عمار 

ق( دراسة كربقيق"، يتضمن الكالـ على مسألة من مسائل تعارض البينات يف 1069الشُّرُنْػُباليل )ت:
مجع فيها مؤلفها نقوًلن كثّبة أبواب القضاء، كذلك فيما إذا تعارضت بينة اخلارج كبينة الداخل )ذك اليد(، 

ألئمة احلنفية تؤيد ما ذىب إليو من ترجيح بينة اخلارج على بينة ذم اليد )الداخل(، مع ادلناقشة لتلك 
 النقوؿ كاألقواؿ، كذكر بعض اإلشكاًلت كالتعليالت كاإلجابة عنها. 

 ين لتحقيق النص.كقد اقتضت طبيعة البحث أف يتكوف من مقدمة كقسمْب: األكؿ للدراسة، كالثا
 ادلقدمة: كفيها حملة عن مضموف الرسالة كالباعث عليها كأمهيتها.

القسم األكؿ: كىو اخلاص بالدراسة، كيشتمل على مبحثْب: األكؿ للتعريف حبياة ادلؤلف الشخصية 
 كالعلمية، كالثاين: للتعريف بالرسالة ادلراد ربقيقها.
قق، كيشتمل على النص زلققنا ربقيقنا علمينا كفق قواعد القسم الثاين: كىو اخلاص بنص ادلخطوط احمل

 كمناىج ربقيق ادلخطوطات ادلتعارؼ عليها.
 المقدمة:

كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهدم اهلل فال  إف احلمد هلل، ضلمده كنستعينو
مضل لو، كمن يضلل فال ىادم لو، كأشهد أف ًل إلو إًل اهلل كحده ًل شريك لو كأشهد أف زلمدا عبده 

 كرسولو.

(1)چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ 
. 

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ  

(2)  چ ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ
. 

 

 جامعة الرياف –بقسم الفقو كأصولو بكلية الشريعة  ،أستاذ الفقو ادلساعد *
 جامعة حضرموت –بكلية اآلداب  ،بقسم الدراسات اإلسالمية ،أستاذ الفقو ادلشارؾ **
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﮵    ﮴ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳ چ 

﮹ ﮺   ﮻  ﮼    (3) چ﮶ ﮷   ﮸   
. 

 أما بعد: 
، كمفخرة من مفاخر ىذه األمة، فهو األساس الذم يستند إليو يف بياف  فإف علم الفقو من أشرؼ العلـو
احلالؿ كاحلراـ، كالتمييز بْب احلق كالباطل. لذا فقد قاـ العلماء األعالـ كالفقهاء العظاـ، بأداء ادلسؤكلية يف 

جلزئيات من القرآف كالسنة كاجتهادات استنباط ادلسائل من مظاهنا خّب قياـ، كاجتهدكا يف استخراج ا
الصحابة، فانتشر الفقو كبرع أىلو يف تدكينو مع تنوع مشارهبم، كتركوا لنا كنوزنا كنفائس كدررنا عظيمة، 
الكثّب منها ًلزاؿ سلطوطنا  حباجة إىل اإلخراج كالظهور؛ ليستفيد منها العلماء كطالب العلم كالناس 

 عمومنا. 
حسن بن عمار بن يوسف  اإلخالصقيمة من رسائل العالمة أيب الرسالة الىذه هية كمن ىذه النفائس الفق

مسألة من مسائل تعارض البينات يف  ، تضمنت الكالـ على -رمحو اهلل تعاىل -احلنفي ادلصرم الشُّرُنْػُباليل 
ذه الرسالة أبواب القضاء، كذلك فيما إذا تعارضت بينة اخلارج كبينة الداخل )ذك اليد(. ككاف الباعث ذل

سؤاًلن كجو إليو تضمَّن تعارض بينة اخلارج لبينة صاحب اليد، كطلب منو معرفة من ُتسمع بينتو؟ فأجاب: 
 . بأف البينة بينة اخلارج

 النقل يف ادلسألةككاف قد أفٌب غّب كاحد من أىل زمانو من احلنفية خبالؼ ذلك، فطلب منو بعض إخوانو 
لة الٍب مجع فيها نقوًلن كثّبة لألئمة احلنفية تؤيد ما ذىب إليو من ترجيح ألقواؿ األئمة. فكتب ىذه الرسا

كمل يكتف  مساىا: "احلكم ادلسند بَبجيح بينة غّب ذم اليد".بينة اخلارج على بينة ذم اليد )الداخل(، ك 
ابة ادلؤلف دبجرد ذكر النقوؿ بل مجع معها ادلناقشة لألقواؿ، كذكر بعض اإلشكاًلت كالتعليالت كاإلج

 عنها، على طريقة: فإف قلَت: كذا، قلُت: كذا . 
اعتُب الكثّب من متأخرم  ،هنا لعامل كبّب من علماء ادلذىب احلنفيكو ك كنظرنا ألمهية ىذه الرسالة يف باهبا، 

احلنفية بتحقيقاتو كتنقيحاتو كربريراتو، كلكوهنا سلطوطنا مل حيقق بعد ربقيقنا علمينا، فقد قمنا بتحقيق ىذه 
 سالة لتكوف بْب يدم طالب العلم، ليستفيد منها أبناء األمة.الر 

 كاهلل نسأؿ أف جيعل ىذا العمل خالصنا لوجهو الكرمي كأف ينفع بو، إنو مسيع قريب رليب.
 القسم األكؿ: التعريف بالعالمة الشُّرُنْػُباليل كبرسالتو: كفيو مبحثاف: 
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 : كفيو مطلباف: ادلبحث األكؿ: التعريف بالعالمة الشُّرُنْػُباليل
 ادلطلب األكؿ: حياة الشُّرُنْػُباليل الشخصية: كتتضمن امسو، كنسبو، ككنيتو، كنسبتو كمولده كنشأتو.

 : اسمو  ونسبو: أوًل 
 .(4)حسن بن عمار بن علي بن يوسف الوفائي الشُّرُنْػُباليل ادلصرم احلنفيىو 

 ا: كنيتو:ثانيً 
 .(5)البعض بأيب الربكات بأيب اإلخالص. ككناه –رمحو اهلل  –يكُب 

 ا: نسبتو:ثالثً 
الشُّرُنْػُباليل: بضم الشْب مع الراء، كسكوف النوف، كضم الباء نسبة لشربا بلولة، كىذه النسبة على غّب 

 .(6)قياس، كاألصل شربا بلويل نسبة لبلدة ذباه منوؼ العليا بإقليم ادلنوفية بسواد مصر
 :ا: مولده ونشأتورابعً 

ىػ. جاء بو كالده منها إىل القاىرة، كعمره ست سنوات، فنشأ 994بلولة بادلنوفية دبصر سنة كلد يف شربا 
 .(7)س فيها، كدرّ بالعلم اًلشتغاؿ هبا، فحفظ القرآف، كأخذ يف

ُرنْ ُباللي العلمية: وتتضمن شيوخو  وتالميذه  ومصنفاتو  ومكانتو العلمية   المطلب الثاني: حياة الشُّ
 ووفاتو:

 : شيوخو: أوًل 
، منهم على سبيل ادلثاؿ ًل احلصر:  مجع غفّبتتلمذ الشُّرُنْػُباليل على يد   من العلماء يف شٌب الفنوف كالعلـو

العامل  علي بن زلمد بن علي بن خليل، نور الدين، اخلزرجي السعدم العبادم، ادلقدسي، احلنفي. – 1
اجملمع على جاللتو كبراعتو كتفوقو يف كل فن من  الكبّب احلجة رأس احلنفية يف عصره، كأحد أفراد العلم

من مؤلفاتو: شرح ك الفنوف، كيل ادلناصب اجلليلة كإمامة األشرفية كمشيخة مدرسة الوزير، كمشيخة اإلقراء. 
 .(8) (ىػ1004. )ت: الشمعة يف أحكاـ اجلمعةك  شرح األشباه كالنظائر.ك  نظم الكنز.

اإلماـ احملدث  .إمساعيل الشهّب بالشليب ادلصرم الفقيو احلنفيأمحد بن زلمد بن أمحد بن يونس بن  -2
ككاف سريع  ،ككاف لو بعلم احلديث اعتناء كبّب، كلو سهم عاؿ يف الفقو كالفرائض ،س فقهاء زمنو كزلدثيوأر 

 .(9)ق( 1023)ت: . الفهم كافر اًلطالع
ل علماء احلنفية الكبار يف ادلذىب سالـ كأجشيخ اإل ،ادللقب مشس الدين احلنفي ،زلمد احمليب ادلصرم -3

 .(10)(ػى1041كأكحد أفراد الدىر يف اللغة كالعربية كاحلديث. )ت: ،كاخلالؼ
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 يفشيخ ادلالكية  .رشاد نور الدين األجهورم ادلالكيزلمد، أبو اإل بن زين العابدين زلمد بن أيب يعل -4
ا، درس كأفٌب كصنف كألف ا فقيهن ثن كاف زلد    ،رشاد كعالمة العصرئمة كعلم اإلكإماـ األ ،عصره بالقاىرة

منها  ،حفاد باألجداد، كألف التآليف الكثّبةفأحلق األ ،ا كرحل الناس اليو من اآلفاؽ لألخذ عنوكعمر كثّبن 
 .(11)(ػى1066فقو ادلالكية. )ت:  يفشركحو الثالثة على سلتصر خليل 

 تالميذه: ثانًيا: 
 أشهرىم:  ،من التالميذ مجع غفّبالشُّرُنْػُباليل  العالمةتتلمذ على يد 

رحل يف  ،حسن التحرير ،ا فاضالن كاف فقيهن ،مفٍب احلنفية بصفد  ،صاحل بن علي الصفدم احلنفي -1
من التآليف الشهّبة كتابو بغية ك  ،س كأفاد كألفمبدأ أمره إىل القدس مث إىل القاىرة. كرجع إىل كطنو فدرَّ 

 .(12) ىػ(1078الكنز. )ت:   يف اختصار مًب ادلبتدئ
عبد الباقي بن عبد الرمحن بن علي بن زلمد ادلقدسي ادلصرم، من مشاىّب األفاضل، لو اهنماؾ على  -2

ركضة ك منها: شرح على الكنز يف الفقو مساه الرمز.  ،لو تآليف كثّبة ربصيل العلـو كتقييد الفوائد الغريبة.
 .(13) ىػ(1078)ت:   اآلداب.

 الشافعي الوفائي ادلصرم، شهاب الدين.  العجمي أمحد بن زلمد بن أمحد،أمحد بن  -3
 اإلماـ الفاضل، العامل الكامل، كاف فقيهن 

ن
ا باخلّب كالصالح، ككاف من ا باحلديث كعللو كرجالو، موصوفن ا عادل

أنساهبم. لو ا حسن العشرة كاحملاضرة، كإليو النهاية يف معرفة التاريخ كأياـ العرب ك صدكقن  أجل علماء مصر،
 .(14)ىػ(1086)ت:. ذيل لب اللباب يف ربرير األنساب، ك : شرح ثالثيات البخارم، منهاتآليف

 . أمحد بن زلمد مكي احلسيِب احلموم احلنفي، شهاب الدين -4
، دَ  ا بادلدرسة السليمانية سن يف القاىرة، من علماء احلنفية، كاف مدر   سَ رَ عامل مشارؾ يف أنواع من العلـو

، نفحات القرب كاًلتصاؿ، ك عيوف البصائرغمز  منها: ،ا كثّبةصنف كتبن  .كتوىل إفتاء احلنفية ،بالقاىرة
 .(15)( ىػ 1098 . )ت:الدر النفيس يف مناقب الشافعي، كغّبىاك 

اإلماـ العالمة شيخ الشيوخ، أفقو احلنفية يف عصره  شاىْب بن منصور بن عامر األرمناكم احلنفي. -5
تهر صيتو كسارت فتاكاه بالبالد، حفظ القرآف كاأللفية كالشاطبية كالرحبية كغّبىا، كرحل إىل بالقاىرة، اش

 .(16)ىػ( 1100)ت: األزىر فقرأ بالركايات.
  إمساعيل بن عبد الغِب بن إمساعيل بن أمحد النابلسي الدمشقي، العالمة الفقيو احلنفي. -6

ن
ا كاف عادل

  قوم احلافظة، كىو أفضل أىل كقتو يف الفقو، كأعرفهم بطرقو.ادلعاين الدقيقة،  يفا ا غواصن متبحرن 
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كلو يف فقو الشافعية،  حاشية على شرح ادلنهاج ًلبن حجر، ك ارللدن 12األحكاـ شرح الدرر يف  من مؤلفاتو:
 .(17)ىػ( 1062)ت: رلموع فيو أشياء كثّبة من إنشائو كشعره، كمقدمات دركسو يف التفسّب.

 يت احلنفي، اإلماـ العالمة مفٍب ادلسلمْب، تفقو على رب بن عبد الرمحن اجلحسن بن علي بن زلمد  -7
 لإلفادةر بعده الشُّرُنْػُباليل كًلزمو مالزمة كلية، كدلا تويف الشُّرُنْػُباليل يف سنة تسع كستْب كألف تصدَّ  العالمة

 . (18)(ػى1096فتاء. )ت: كالتدريس كاإل
لشُّرُنْػُباليل احلنفي، عالمة ادلتأخرين كقدكة احملققْب، كلد ببلده عبد احلي بن عبد احلق بن عبد الشايف ا -8

، اجتهد كحصل كاشتهر بالفضيلة كالتحقيق كبرع يف الفقو  ،كنشأ هبا مث ارربل إىل القاىرة كاشتغل بالعلـو
كاحلديث كأكب عليهما، كشارؾ يف النحو كاألصوؿ كادلعاين كالصرؼ كالفرائض مشاركة تامة. 

 (.19)( ػى1117)ت:
 احلنفي مادلعر  ادلقدسيبراىيم بن عبد العظيم بن أمحد إفخر الدين بن زكريا بن  -9

ن
ا ا فقيهن ، كاف عادل

آخر أمره للتدريس كاًلفادة  يفزىر مدة، كرجع اىل القدس كانقطع ىل القاىرة كأقاـ باجلامع األإرحل  ،نبيالن 
 .(20)ق(1070قصى. )ت: حبجرة بادلسجد األ

ماـ العامل الصاحل، أخذ ببلده، اإل ،الرملة احلنفي، مفٍب الدين بن زلمد ادلقدسي الرمليزلمد بن تاج  -10
 .(21)(ػى1097ىل بلده ، كصار ىو العمدة. )ت: إىل مصر، كأخذ عن علمائها، كرجع إمث رحل 

 ا يفا مشاركن ا بارعن زلمد بن حافظ الدين بن زلمد ادلعركؼ بالسركرم ادلقدسي احلنفي، كاف زلققن  -11
 .(22)(ػى1089ًل ديل اخلاطر من ربفو كنوادره. )ت: ،حلو ادلكادلة ،عدة، ككاف لطيف الطبع فنوف
زلمد بن حسْب ادلال بن ناصر بن شهاب الدين األشقر العقيلي احلموم احلنفي الفاضل البارع،   -12

 .(23)(ػى1094كمشاركة جيدة يف علـو متعددة. )ت:  ،كذكاء ،كاف لو صحة فهم
 :مصنفاتوثالثًا: 

 . (24)تيسّب ادلقاصد من عقد الفرائد يف شرح منظومة ابن كىباف - 1
غنية ذكم األحكاـ كبغية درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ دلال خسرك. كىو من أجل كتبو كادلعركؼ  -2

 . (25)حباشيتو على الدرر كالغرر
 .(26)مراقي السعادة يف علم الكالـ - 3
 قبل غّبه ادلبتدئوف من كًلن أنور اإليضاح كصلاة األركاح مقدمة يف الفركع. كىو الكتاب الذم يدرسو  -4

 .(27)زىر الطالبوف للفقو احلنفيطلبة اجلامع األ
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 ، كىو الشرح الكبّب لنور اإليضاح.(28)إمداد الفتاح شرح نور اإليضاح كصلاة األركاح -5
، كىو الشرح ادلختصر لنور اإليضاح، كىو أشهر  (29)نور اًليضاح مراقي الفالح بإمداد الفتاح شرح  -6

 شركح الكتاب.
التحقيقات القدسية كالنفحات الرمحانية احلسنية يف مذىب السادة احلنفية، عبارة عن ستْب رسالة،  - 7

 : (30)منها
 اًلبتساـ بأحكاـ اإلفحاـ كنشق نسيم الشاـ. - 1
 اخلطيب.إرباؼ األريب جبواز استنابة  - 2
 إرباؼ ذكم اإلتقاف حبكم الرىاف. - 3
 األثر احملمود لقهر ذكم العهود اجلحود. - 4
 أحسن األقواؿ للتخلص من زلظور الفعاؿ. - 5
 األحكاـ ادللخصة يف حكم ماء احلمصة.  - 6
 إرشاد األعالـ لرتبة اجلدة كذكم األرحاـ يف تزكيج األيتاـ. - 7
 .اًلستفادة من كتاب الشهادة - 8
9 - .  إسعاد آؿ عثماف ادلكـر ببناء بيت اهلل احملـر

 إصابة الغرض األىم يف العتق ادلبهم. - 10
 اإلقناع يف الراىن كادلرهتن إذا اختلفا يف الرد كمل يذكر الضياع. - 11
 إكراـ أكيل األلباب بشريف اخلطاب. - 12
 العساكر العثمانية.بنصرة إنقاذ األكامر اإلذلية  - 13
 ضاح اخلفيات عند تعارض بينة النفي كاإلثبات.إي - 14
 إيقاظ ذكم الدراية لوصف من كلف السعاية. - 15
 البديعة ادلهمة ادلتعلقة بنقض القسمة. - 16
 بديعة اذلدل دلا استيسر من اذلدل. - 17
 بسط ادلقالة يف ربقيق تأجيل كتعليق الكفالة. - 18
 بلوغ األرب لذكم القرب. - 19
 سرات بالقسم بْب الزكجات.ذبدد ادل - 20
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 ربفة أعياف الفناء بصحة اجلمعة كالعيدين يف الفناء. - 21
 ربفة التحرير كإسعاؼ النادر الغِب كالفقّب بالتخيّب على الصحيح كالتحرير. - 22
 ربقيق األعالـ الواقفْب على مفاد عبارات الواقفْب. - 23
 لبس األمحر.اـ ادلصدر يف بياف جواز مربفة األكمل كاذل - 24
 يف الوقف للولد. ربقيق السؤدد باشَباط الربع أك السكُب - 25
 تذكرة البلغاء النظار بوجود رد حجة الوًلة النظار. - 26
 اإلبراء كاإلقرار اخلاص كالعاـ. يف حكم تنقيح األحكاـ - 27
 تيسّب العليم جلواب التحكيم. - 28
 بكل احتماؿ. جداكؿ الزًلؿ اجلارية لَبتيب الفوائت - 29
 حساـ احلكاـ احملقْب لصد البغاة ادلعتدين عن أكقاؼ ادلسلمْب. - 30
 حفظ األصغرين عن اعتقاد من زعم أف احلراـ ًل يتعدل لذمتْب. - 31
 احلكم ادلسند بَبجيح بينة غّب ذم اليد. كىي الرسالة الٍب قمنا بتحقيقها ىنا. - 32
 الدر الثمْب يف اليمْب.  - 33
 ة الثمينة يف محل السفينة.الدر  - 34
 الدرة الفريدة بْب األعالـ لتحقيق حكم مّباث من علق طالقها دبا قبل ادلوت بشهر كأياـ. - 35
 الدرة اليتيمة يف الغنيمة. - 36
 رقم البياف يف دية ادلفصل كالبناف. - 37
 الزىر النضّب على احلوض ادلستدير. - 38
 قب الصالة كالسالـ.سعادة أىل اإلسالـ بادلصافحة ع - 39
 سعادة ادلاجد بعمارة ادلساجد. - 40
 العقد الفريد لبياف الراجح من اخلالؼ يف جواز التقليد. - 41
 غاية ادلطلب يف الرىن إذا ذىب. - 43
 الفوز بادلاؿ بالوصية شلا مجع من ادلاؿ. - 44
 قهر ادللة الكفرية باألدلة احملمدية. - 45
 عشرية. اًلثِبة على ادلسائل البهية الزكي - 46
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 .لدفع ظن اخللو بالسكُب مفيدة احلسُب - 47
 منة اجلليل يف قبوؿ قوؿ الوكيل. - 48
 نزىة أعياف احلزب بالنظر دلسائل الشرب. - 49
 النظر ادلستطاب لبياف حكم القراءة يف صالة اجلنازة بأـ الكتاب. - 50
 النعت ادلقبوؿ يف رد اإلفتاء بدية ادلقتوؿ.  - 51
 النفحة القدسية يف أحكاـ قراءة القرآف ككتابتو بالفارسية.  - 52

 مكانتو العلمية:رابًعا: 
ا ذا حذؽ باألصوؿ، كمعرفة بالفركع، كضبط للنصوص، كبصر بوجوه فقيهن  -رمحو اهلل  -كاف الشُّرُنْػُباليل

 الرأم كالفتول، كثّب التصنيف، ندم التأليف.
فانتشر أمره، كىو أحسن ادلتأخرين ملكة يف الفقو، كأعرفهم بنصوصو  ككاف من أعياف الفقهاء، سار ذكره،

كقواعده، كأنداىم قلما يف التحرير كالتصنيف، درس باألزىر، كأصبح ادلعوؿ عليو يف الفتول، كتقدـ عند 
 .(31)أرباب الدكلة

 :(32)قاؿ فيو كالد احمليب احلموم
كوكبو ادلنّب ادلتاليل، لو رآه صاحب السراج الوىاج كالشيخ العمدة احلسن الشُّرُنْػُباليل مصباح األزىر ك 

أك صاحب الظهّبة ًلختفى عند ظهوره، أك ابن احلسن ألحسن الثناء عليو، أك أبو  ًلقتبس من نوره،
يوسف ألجلو كمل يأسف على غّبه كمل يلتفت إليو، عمدة أرباب اخلالؼ، كعدة أصحاب اًلختالؼ، 

أنفع الوسائل مبدم الفضائل. ككاف أحسن فقهاء زمانو كصنف   صاحب التحريرات كالرسائل الٍب فاقت
 .(33)كتبا كثّبة يف ادلذىب

 :(34)قاؿ عنو مصطفى احلموم
 كاف فقيهن 

ن
ا، إليو كانت اإلشارة يف ا متواضعن ا، كبّب القدر عند الناس، متقشفن ا مشهورن  صاحلن ا عامالن ا عادل

قرأ عليو أحد إًل انتفع. كلو مؤلفات كثّبة، تدؿ عصره بإقليم مصر يف الفقو، ككاف مبارؾ التدريس، ما 
 .(35)على سعة اطالعو، كطوؿ طولو كباعو

 وفاتو:خامًسا: 
ىػ( عن ضلو مخس 1069كانت كفاتو يـو اجلمعة بعد صالة العصر حادم عشر من شهر رمضاف سنة )

 .(36)ح جناتويكسبعْب سنة، كدفن بَببة اجملاكرين رمحو اهلل رمحة كاسعة، كأسكنو فس
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 :رسالة المخطوطة: التعريف بالثانيالمبحث ال
 وفيو ثالثة مطالب:

 إلى المؤلف: اونسبته رسالةعنوان ال :المطلب األول
احلكم ادلسند بَبجيح بينو  الٍب قمنا بتحقيقها كما امساىا مصنفها العالمة الشُّرُنْػُباليل: " الرسالةاسم ىذه 

 "، كًل خالؼ بْب كل من ترجم للعالمة الشُّرُنْػُباليل يف نسبة ىذه الرسالة لو، كقد ذكركىاغّب ذم اليد
التحقيقات القدسية كالنفحات الرمحانية احلسنية، يف مذىب السادة  ستْب رسالة ربت عنواف:ضمن 
 احلنفية.

 كشلا دؿ على ىذه التسمية كالنسبة دلصنفها ما يأ يت: 
قدمة ىذه الرسالة يف معرض كالمو عن الباعث للتصنيف بقولو: كمسيتو: نص على ىذا ادلصنف يف م -

 "احلكم ادلسند بَبجيح بينة غّب ذم اليد".
  .ما ىو مدكف على طرة مجيع نسخها خبط كاضح ًل طمس فيو -
 كل من:  نسبها إليو -
سن بن عمار أليب اإلخالص ح ،: احلكم ادلسند بَبجيح بينو ذم اليد" بقولوصاحب "إيضاح ادلكنوف -

 . لكن أسقط من اًلسم كلمة: "غّب" . (37)الشُّرُنْػُباليل احلنفي
 م: احلكم ادلسند بَبجيح بينة ذك عند ذكره دلصنفات الشُّرُنْػُباليل، بقولو "ىدية العارفْب" صاحب -

 كأيضا أسقط من اًلسم كلمة: " غّب"، كأبدؿ: "ذم" بػ "ذكم".  .(38)اليد
عند ذكره  «الَباث اإلسالمي يف مكتبات العامل )ادلخطوطات كادلطبوعات(»معجم التاريخ صاحب  -

. مث ذكر مواطن رلموعة من نسخها بقولو: : احلكم ادلسند بَبجيح بينة غّب ذم اليددلصنفات الشُّرُنْػُباليل
كرقة  2544/ 13؛ بانكبور خداخبش رقم 260 - 257كرقة  40/ 1344قيصرم راشد أفندم رقم 

/ 40رقم  احلنفيىػ؛ الظاىرية الفقو  1067، 347 - 343كرقة  375/ 37مدينة  ىػ؛ 1100، 6
 . (39ىػ)1156؛ 381 - 377كرقة  5349

 مصادر الرسالة ومنهج تحقيقها: ي:لمطلب الثانا
 أوًل: مصادر الرسالة:

 اعتمد العالمة الشرنباليل يف رسالتو ىذه على مصادر عدة ، ىي: 
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الفتاكل الظهّبية، لظهّب الدين، أيب بكر زلمد بن أمحد القاضي، البخارم، احلنفي. )ت:   -1
 حققت أجزاء منها كرسائل جامعية يف جامعة ادللك سعود. (.40)(ػى619

كىو ( ىػ970)ت: زين الدين بن إبراىيم بن زلمد، الشهّب بابن صليم: لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق -2
كذا ذكره يف بعض   ،كصل فيو إىل آخر كتاب الدعول، كمن أحسن شركح الكنز ،كأنفعهاأكرب مؤلفاتو 

كقد طُبع  .(41)النسخ ادلتداكلة ما يدؿ على أنو بلغ إىل باب: اإلجارة الفاسدةالذم يف لكن  تصانيفو.
 طبعات عدة.

وؿ األحكاـ، حكاـ ألصكيسمى: فصوؿ األأك فصوؿ العمادم، الفصوؿ العمادية يف فركع احلنفية،  -3
  يف ادلعامالت فقط.جلماؿ الدين بن عماد الدين احلنفي. رتبها على: أربعْب فصالن 

كقيل: أليب الفتح: عبد الرحيم بن أيب بكر بن عبد اجلليل ادلرغيناين، السمرقندم احلنفي حفيد صاحب 
 . كقد ُحقق كرسائل جامعية يف جامعة األزىر.(42)ػى651ا سنة اذلداية كاف حين 

امع الفصولْب يف الفركع، لبدر الدين: زلمود بن إسرائيل، الشهّب: بابن قاضي مساكنو، احلنفي. )ت ج -4
متداكؿ يف أيدم احلكاـ، كادلفتْب، لكونو يف ادلعامالت خاصة. مجع فيو بْب  ،( كىو كتاب مشهورػى823

 .(43)ػى1300. كقد طبع قددينا يف ادلطبعة األزىرية سنة فصوؿ العمادم، كفصوؿ األسركشِب
بعض النسبو . (ػى767الكفاية شرح اذلداية، جلالؿ الدين بن مشس الدين اخلوارزمي الكرًلين )ت:  -5

 . كقد طبع قددينا.(44)ًل الكفاية ادلتداكلة "هناية الكفاية"فإف لو  ،كىو غلط احملبويب، إىل تاج الشريعة
زلمد بن عبداهلل النيسابورم ادلعركؼ بالصائغ السنجي )ت:  فتاكل رشيد الدين، لرشيد الدين الوتارم -6

 . (45)(ػى598
)ت:  الزيلعي احلنفي فخر الدين عثماف بن علي بن زلجن البارعي: ل تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق -7

 .ػى1303 سنة صردب ، طبع(46)كىو شرح على كنز الدقائق للنسفي. ىػ( 743
   رلمع البحرين كملتقى النهرين يف فركع احلنفية، لإلماـ، مظفر الدين: أمحد بن  -:  شرح اجملمع -8

 (. كلو شركح منها: ػى694علي بن ثعلب، ادلعركؼ: بابن الساعا يت، البغدادم، احلنفي، )ت: سنة 
ادلستجمع للبدر  -2تشنيف ادلسمع يف شرح اجملمع، ألمحد بن زلمد بن شعباف الطرابلسي ادلغريب.  -1

  . (47)ادلنبع يف شرح اجملمع، لشهاب الدين أمحد بن إبراىيم العينتايب -3العيِب . 
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ذخّبة الفتاكل، ادلشهورة: بػ )الذخّبة الربىانية(، لإلماـ، برىاف الدين: زلمود بن أمحد بن عبد العزيز  -9
كقد حقق  . (48)اين((. اختصرىا من كتابو ادلشهور بػ )احمليط الربىػى616بن عمر بن مازه البخارم، )ت:ا

 كرسائل يف جامعة األزىر.
درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ، حملمد بن فرامرز بن علي الشهّب دبال أك منال أك ادلوىل خسرك )ت:  -10

 بعةمط -حكاـ يف بغية درر احلكاـ للشيخ حسن الشُّرُنْػُباليل األ مىػ(. طبع هبامشو غنية ذك 885
 .(49)ػى1304شرؼ  بعةمطك  - 1294مصطفى كىىب 

الكايف شرح الوايف يف الفركع احلنفية، لعبد اهلل بن أمحد بن زلمود حافظ الدين أيب الربكات النسفي   -11
 كقد حقق كرسائل جامعية يف جامعة األزىر كجامعة اإلماـ زلمد بن سعود.. (50)ق(710احلنفي )ت:

 منهج التحقيق:ثانًيا: 
نا يف ربقيق ادلخطوط ادلنهج ادلتعارؼ عليو يف ربقيق ادلخطوطات، كىو على النحو اآل يت:   ترمسَّ

 ، كالنسخة )ب( للمقابلة .نسخ ادلخطوط، مع اعتماد النسخة )أ( أصالن  -
 ادلقابلة بْب النسختْب ) أ ، ب( . -
 بْب معقوفتْب ] [ إذا كاف ىناؾ فرؽ بْب النسختْب أك سقط أشرنا لو يف اذلامش بعد كضعو -
 مراعاة عالمات الَبقيم ادلعاصرة . -
 مصادرىا األصلية . يفتوثيق النقوؿ  -
 التعريف بالكتب الٍب كرد ذكرىا يف الرسالة. -
 . حلاجةالتعليق على بعض ادلواضع عند ا -
 .كضع بعض العناكين ادلناسبة للكالـ كجعلها بْب معقوفْب كبّبين ] [ -
 واردة يف النص احملقق مع اإلحالة إىل ادلصادر الٍب تناكلت الَبمجة. .ترمجة األعالـ ال -

 :وصف نسخ المخطوط المعتمدة لث:المطلب الثا
 متكنا من احلصوؿ على نسختْب من الرسالة ادلخطوطة كمل صلد غّبمها:

 النسخة األولى: 
 النسخة األصل كرمز ذلا: )أ(. -
 كرقات. 6عدد أكراقها:  -
 .اسطرن 23يف كل صفحة  -
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 كتبت النسخة بادلداد األسود.  -
 مصدرىا: موقع سلطوطات األزىر الشريف. -
 أكؿ النسخة: بسم اهلل الرمحن الرحيم  -

 احلمد هلل موضح سبيل اذلداية ادلاف دبعراج الدراية للرقي إىل هناية الغاية بالعناية...
من ضمن رسائل التحقيقات القدسية  ىي الرسالة ادلتممة لألربعْب ىذه النسخة ذلذه ادلخطوطة -

 كالنفحات الرمحانية احلسنية، يف مذىب السادة احلنفية.
 النسخة الثانية: 

 رمز ذلا: )ب(. -
 كرقات. 4عدد أكراقها:  -
 .اسطرن  31يف كل صفحة  -
 كتبت النسخة بادلداد األسود، كاستعمل األمحر لبعض الكلمات.  -
 ريف.مصدرىا: موقع سلطوطات األزىر الش -
 أكؿ النسخة: بسم اهلل الرمحن الرحيم كبو نستعْب: -

 احلمد هلل موضح سبيل اذلداية ادلاف دبعراج الدراية للرقي إىل هناية الغاية بالعناية...
من ضمن رسائل التحقيقات القدسية  ىي الرسالة ادلتممة لألربعْب ىذه النسخة ذلذه ادلخطوطة -

 ذىب السادة احلنفية.كالنفحات الرمحانية احلسنية، يف م
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 صورة عنواف النسخة )أ(
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 صورة الورقة األكىل من النسخة )أ(
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 من النسخة )أ( خّبةصورة الورقة األ
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 (بصورة الورقة األكىل من النسخة )
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 من النسخة )ب( خّبةصورة الورقة األ
 



 

92 

  م2019 يونيو ،(1العدد ) ،الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 صاحل مبارؾ دعكيك عيسى مبارؾ عجرة ، د. د. اليداحلكم ادلسند بَبجيح بينة غّب ذم 

  نص المحققالالقسم الثاني: 
 (51)بسم اهلل الرمحن الرحيم ]كبو نستعْب[

احلمد هلل موضح سبيل اذلداية ادلاف دبعراج الدراية للرقي إىل هناية الغاية بالعناية، كالصالة كالسالـ على كنز 
السمحة الزكية كعلى آلو كأصحابو كتابعيهم  أسرار ادلعارؼ الربانية سيدنا كموًلنا زلمد ادلبعوث باحلنيفية

يف السر كالعلن أبو  (52)بأحسن طوية. كبعد فيقوؿ العبد الراجي رمحة اهلل ادللتجي إىل اهلل دكف ]ما سواه[
اإلخالص حسن الوفائي الشُّرُنْػُباليل، غفر اهلل لو ذنوبو كسَب عيوبو كلوالديو كمشاخيو كزلبيو كادلسلمْب 

 آمْب. 
آخر أنو ملكو، ضاع منو منذ سنة كنصف، كأنو  (53)تُػْفٌِبَ عن شخص بيده محار ادََّعى ]عليو[أنو قد اسْ 

يف يد ادلدعى عليو بغّب حق، كأنو يطالبو بو . فأجاب بوضع اليد حبق دبقتضى شرائو احلمار من زيد مدة 
 .انتهى(54)بينة اخلارج مخس سنوات سابقة على تارخيو كأقاـ كل بينة، فمن يسمع بينتو؟ فأجبت: بأف البينة

كقد أفٌب غّب كاحد من أىل زماننا من احلنفية خبالؼ ذلك، كطلب مِب بعض إخواين حفظو اهلل تعاىل 
كنظر إليو النقل يف ادلسألة، فاستعنت باهلل تعاىل كسطرت ما ظفرت بو، كمسيتو: "احلكم ادلسند بَبجيح بينة 

 غّب ذم اليد". 
الشراء من فالف  (58)كذك اليد( 57)إذا ادعى اخلارج ادللك ادلطلقمحة اهلل: ر  (56)زين (55)قاؿ العالمة الشيخ

 (60). انتهى (59)قضى للخارج كما يف الظهّبيةفإنو يُ  ،كتاريخ ذم اليد أسبق ،كبرىنا كأرخا
، ا سنةا مؤرخن مطلقن  ادللكادعى اخلارج : (61)كقاؿ يف الفصوؿ العمادية  لكادلاليد  صاحب كادعى مثالن

اليد خصم عن  صاحبألف  ؛للخارج قضىي ا كقبضها منو،كىو ديلكه ،منذ سنتْب فالفبسبب الشراء من 
على مطلق ادللك لنفسو أقاـ  البينة فكأف بائعو حضر ك  ،بائعو يف إثبات ادللك لو ليمكنو اجلر إىل نفسو

ككذا  .كذا ىنا  ،خلارجببينة ا ىقضيُ  ،كلو كاف كذلك ،بائع يف التقديراليد ادلشَبم يد  ؛ ألفيدهيف  داركال
ا بثالث ا مؤرخن أنو ملكو مطلقن ( 62)بينة ]على[ ذك اليد أقاـك  ،ا بسنتْباخلارج ادللك بسبب مؤرخن  ادعىلو 

بائعو  كأفك  ،على ما مر يف إثبات ادللك لو اخلارج خصم عن بائعو ألف ؛اخلارج أيضن ا ، يُقضى ببينةسنْب
 انتهى .(63)كذا ىناقضى ببينة اخلارج،  ، يعلى مطلق ادللك أقاـ البينةحضر ك 

قلُت: إًل أف ادلسألة األخّبة تشكل دبا لو ادعيا ادللك ادلطلق حقيقة كبرىنا، كتاريخ ذم اليد أقدـ، فإنو 
 يقدـ، كديكن أف يقاؿ التشبيو يف مطلق دعول ادللك ادلطلق ًل بقيد سبق تاريخ ذم اليد. انتهى 
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استشكل ذلك أيضنا، كمحلو على إمكاف اختالؼ الركاية، فقاؿ  (64)مث رأيت صاحب جامع الفصولْب
مر  ما أقوؿ: على:  (67)كفتاكل رشيد الدين (66)للكفاية (65)عقب ما قدمناه عن فصوؿ العمادم راقمنا

 ،فينبغي أف يكوف فيو ركايتاف ،ينبغي أف يكوف األسبق أكىل ىهنا ،يف التلقي من اثنْب من أف األسبق أكىل
 . انتهى(68)كاهلل أعلم

 أحدمهافيما إذا ادعيا ملكنا مطلقنا كمع  (69)كتوضيح ما قلناه من أنو يقضى ببينة اخلارج دبا قاؿ الزيلعي
كبينة ذم اليد ًل تثبت  ،غّب الظاىر( 71)ثبتت ألف بينتو؛ (70)خالفنا أليب يوسف كاف اخلارج أكىل  تاريخ،

ا بال فكانت بينة اخلارج أكىل مامل يثبت ذك اليد التقدـ عليو صرحين  ،كالبينات لإلثبات ،غّب ما ظهر باليد
 .احتماؿ

 ؛بينة ذم اليد ًل تقبل إًل إذا تضمنت الدفع كمل تتضمن ىنامث قاؿ يف جواب أيب يوسف ما نصو: 
  . انتهى(72)ًلحتماؿ أف يكوف ملك اخلارج أقدـ

حيتمل أف يكوف لو  ،مل أف يكوف لو من األصلدعول ادللك ادلطلق كما حيتمث قاؿ الزيلعي يف زلل آخر: 
فأمكن أف جيعل ما استحقو اخلارج من ادللك الثابت لذم اليد بظاىر اليد  ،من جهة صاحب اليد

 (75). انتهى(74)[يف حق ترجيح بينة اخلارج على بينة ذم اليد (73)ذلكلفجعل ]  ،ا على ذم اليدمستحقن 
عليو ىذه ادلسألة، دبا إذا ادعيا ملكنا مطلقنا كأرخا كتاريخ ذم قلُت: كلعل ذلك ادلفٍب خبالؼ ىذا اشتبو 

 اليد أسبق، كفيو بينة كاضع اليد أحق . انتهى
نقالن عن  (77)كالفصوؿ العمادم (76)كمباينتو دلا ضلن فيو ظاىرة، كتوضيحها دبا قاؿ يف شرح اجملمع

أف ىذا احلمار على عليو بينة  ىدلدعا كأقاـ ،ىذا احلمار غاب عِب منذ شهر ادلدعي لو قاؿ:  (78)الذخّبة
تاريخ  ،ادلدعي تاريخألف  ؛عليو ىكًل يلتفت إىل بينة ادلدع ،قضي للمدعييُ  ،يدم منذ سنة( 79)ملكي كيف

غّب اليد  تاريخ ذمك  ،عن التاريخ ةادللك خاليمطلق فكاف دعواه يف  ،ًل تاريخ ملكو ،غيبة احلمار عن يده
 .ببينة اخلارج ىفيقض ،صاحب اليد دعول مطلق ادللك كدعول اخلارج كاف دعولف ،حالة اًلنفرادمعترب 

 ػ. ىا
قضى يُ  ،كقاؿ ذك اليد منذ سنة ،ادعى أف ىذا العبد يل غاب عِب منذ شهر: (80)كدبا قاؿ يف الدرر

 ،ألف ما ذكر ادلدعي تاريخ غيبة العبد عن يده ًل تاريخ ملكو ؛كًل يلتفت إىل بينة ادلدعى عليو ،للمدعي
لكن التاريخ حالة اًلنفراد ًل  ،كصاحب اليد ذكر التاريخ ،ا عن التاريخا خالين دعواه يف ادللك مطلقن  فكاف
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قضى ببينة فيُ  ،فكاف دعول صاحب اليد دعول مطلق ادللك كدعول اخلارج ،(81)يعترب عند أيب حنيفة
 ػى. ا.اخلارج

 فإف قلَت: ىذا خيالف ما ضلن فيو؛ ألف كاضع اليد يدعي ادللك بسبب. 
قلُت: ىو ًل يَبجح بالسبب على مدعي ادللك ادلطلق كما ذكرتو نصنا عن الظهّبية كالعمادية؛ كذلك لعدـ 

من  (82)تضمن دعواه الدفع، على أنو لو كاف كل منهما يدعي بسبب ادلّباث كالعْب يف يد أحدمها كالشراء
  .(83)د كأرخ أحدمها فقط، فهو للخارج كما سنذكره عن الكايفكاح

 فإف قلَت: ما ذكر يف الظهّبية كالعمادية فيما إذا أرخا، كما ضلن فيو قد انفرد ذك اليد بالتاريخ. 
 قلُت: تاريخ ذم اليد منفردنا ًل يعترب كما قدمناه. 

 فإف قلَت: ذاؾ يف دعول مطلق ادللك. 
د بدعواه بسبب الشراء كدعواه دبطلق ادللك ىنا لعدـ تضمن الدفع كما قدمتو، ذم الي (84)قلُت: انفرد

 فمن ادعى سلالفتو فعليو النقل . انتهى
كقد ذكر يف كايف النسفي دعول الرجلْب لعْب منقسمة لستة كثالثْب فصالن غّب ما ذكرتو عن الظهّبية 

ا إذا ادعيا عينن  ْباعلم أف الرجلدة؛ حيث قاؿ: كالعمادية، فإنو مل ينص عليو، فنقلت عباراهتم لتتميم الفائ
ألنو إما أف يكوف  ؛ككل قسم ثالثة أقساـ ،ا أك شراءن رثن إا أك ا مطلقن دعيا ملكن اإما أف  ؛كبرىنا فال خيلو

خا يؤر  ( 86)ألنو إما أف مل ؛ككل كجو على أربعة أقساـ ،أحدمها (85)يف يد ثالث أك يف يدمها أك يد ىادلدع
كمجلة ذلك ستة  ،اآلخر دكفكتاريخ أحدمها أسبق أك أرخ أحدمها ؛ (87)[خاا أك أرَّ ا كاحدن تارخين ]خا أك أرَّ 

  .كثالثوف فصالن 
 (88)]حالة ادِّعاء الملك المطلق [

 نصفْب؛ بينهما ىا كبرىنا يقضكاحدن  اا كالعْب يف يد ثالث كمل يؤرخا أك أرخا تارخين ا مطلقن ملكن  هادعيا إذا أما
  .ًلستوائهما يف احلجة

 ،ألنو أثبت ادللك لنفسو يف زماف ًل ينازعو فيو غّبه ؛لألسبق ىقضيُ  ،خا كتاريخ أحدمها أسبقكإف أرَّ 
 ىقضفال يُ  (89)نوع ىيتلق كمن ينازعو ًل ،بعده لغّبه إًل إذا تلقى ادللك منو ىقضمث ًل يُ  ،بادللك لو ىقضفيُ 

  .لو بو
ألف توقيت  ؛بينهما نصفْب ىقضكيُ  ،ًل عربة للتاريخ أيب حنيفةاآلخر فعند  كمل يؤرخخ أحدمها أرَّ  كإف

 ،ا عنوكحيتمل أف يكوف متأخرن  ،ألنو جيوز أف يكوف اآلخر أقدـ منو ؛أحدمها ًل يدؿ على تقدـ ملكو
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ألنو أثبت لنفسو ادللك يف ذلك الوقت  ذم أرخ؛لل أيب يوسفكعند  .لالحتمالْب( 90)ا رعايةفجعل مقارنن 
 (91)مدكعند زل .كيف ثبوتو يف كقت تاريخ صاحبو شك فال يعارضو ،اكمن مل يؤرخ يثبت للحاؿ يقينن  ،اينن يق

قتصر على كقت تكدعول ادلؤرخ  ،ألف دعول ادللك ادلطلق دعول ادللك من األصل ؛دلن أطلق ىيقض
فكاف ادلطلق  ،كادلنفصلة( 92)]بو[ ستحق الزكائد ادلتصلةكي ،يرجع الباعة بعضهم على بعض ذلذاك  .التاريخ

  .فكاف أكىل ،اأسبق تارخين 
ألنو مل يَبجح أحدمها على اآلخر  ؛اجلواب افإف كاف يف يدمها فكذ ،يف يد ثالث ىىذا إذا كاف ادلدعك 

  .كمل ينحط حالو عن حاؿ اآلخر باليد ،باليد
ا خافإف أرَّ  ،كإف كاف يف يد أحدمها  . األف بينتو أكثر إثباتن  ؛للخارجخا فهو يؤر   (93)أك مل تارخينا كاحدن

أنو رجع عن ىذا القوؿ، كقاؿ ًل  مدكعن زل .دلا مر تارخينا فهو ألسبقهما ،أحدمها أسبق كتاريخ خاأرَّ  فكإ
كمل يتعرضا جلهة  ،ألف البينتْب قامتا على مطلق ادللك ؛بينة ذم اليد على الوقت كًل على غّبه (94)قبلي

فإف  ،أف البينة مع التاريخ تتضمن معُب الدفع (95)كذلما .للخارج ىقضفيُ  ،فاستول التقدـ كالتأخر ،ادللك
فصارت بينة ذم اليد بذكر  ،فثبوتو لغّبه بعد ًل يكوف إًل بالتلقي منو ،ادللك إذا ثبت لشخص يف كقت
كبينتو على الدفع  ،على معُب أهنا ًل تصح إًل بعد إثبات التلقي من قبلو ،التاريخ متضمنة دفع بينة اخلارج

أيب حنيفة كأيب يوسف،  فصاحب الوقت األكؿ أكىل عند ،كعلى ىذا إذا كانت الدار يف أيديهما ،مقبولة
  .كوف بينهماي زلمد كعند

كما لو ادعى   ،ألف بينتو أقدـ من ادلطلق ؛للمؤرخ ىقضيُ  أيب يوسفاآلخر فعند  كمل يؤر خخ أحدمها إف أرَّ ك 
أيب حنيفة كعند  .أكىل صاحب التاريخكاف   دكف صاحبوأحدمها  (96)ت ]بينة[خرجالف شراء من كاحد كأر 

 ،ألف بينة ذم اليد إمنا تقبل إذا كانت متضمنة معُب الدفع ؛كًل عربة للوقت ،للخارج ىقضيُ  كزلمد
جلواز أف شهود  ؛التلقي من جهتو (98)لوقوع الشك يف كجوب ؛كقع اًلحتماؿ يف معُب الدفع (97)كىنا

  .(99)فإذا كقع الشك يف تضمنو معُب الدفع فال تقبل مع الشك كاًلحتماؿ ،اخلارج لو كقتوا لكاف أقدـ
 (100)]حالة ادِّعاء اإلرث [

ا خاخا أك أرَّ كاف العْب يف يد ثالث كمل يؤر    إفف :كإف ادعى كل كاحد منهما اإلرث فهو بينهما  تارخينا كاحدن
  .ًلستوائهما يف احلجة ؛نصفاف
أبو ككاف  أيب حنيفة كأيب يوسف يف قولو اآلخر،عند تارخينا فهو ألسبقهما تارخينا، خا كأحدمها أسبق كإف أرَّ 
يف  دمزلكقاؿ  .مث رجع إىل ما قلنا ،بو بينهما نصفْب يف اإلرث كادللك ادلطلق ىقض يُ يقوؿ أكًلن  يوسف
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 ،ًل عربة للتاريخ يف اإلرث (103)كقاؿ يف ركاية أيب سليمافأبو حنيفة،  (102)كما قالو  (101)ركاية أيب حفص
ألهنما ًل يدعياف ادللك ابتداء بل دلورثهما مث جيرانو إىل  ؛كإف سبق تاريخ أحدمها ،بينهما نصفْب ىقضفيُ 

كاف حٌب لو   ،فصار كما لو حضر ادلورثاف كبرىنا على ادللك ادلطلق ،كًل تاريخ دللك ادلورثْب ،أنفسهما
  ألسبقهما. ىدللك ادلورثْب تاريخ يقض

فال عربة  ،ألهنما ادعيا تلقي ادللك من رجلْب ؛ابينهما نصفْب إمجاعن  يضاآلخر قُ كإف أرخَّ أحدمها كمل يؤر خ 
  أيب يوسف.للمؤرخ عند  ىيقض :كقيل .للتاريخ

  .كلو كاف العْب يف أيديهما فكذا اجلواب
اخا خا أك أرَّ يؤر  كإف كاف العْب يف يد أحدمها كمل    .للخارج ىقضيُ  تارخينا كاحدن

  .ألنو ًل عربة للتاريخ ىنا ؛للخارج دمزلكعند  تارخينا، أحدمها أسبق فهو ألسبقهماتاريخ خا ك كإف أرَّ 
  .خللمؤر   أيب يوسفعند  :كقيل .افهو للخارج إمجاعن  ،اآلخر كمل يؤر خخ أحدمها كإف أرَّ 

 (104)]حالة ادِّعاء الشراء [
ا،خا خا أك أرَّ كإف ادعيا الشراء من كاحد كمل يؤر     .فهو بينهما نصفاف ًلستوائهما يف احلجة تارخينا كاحدن

 ؛خبالؼ ما لو ادعيا الشراء من رجلْب .ااتفاقن تارخينا ألسبقهما  ىقضيُ تارخينا، خا كأحدمها أسبق كإف أرَّ 
كصار كأهنما  ،فتارخيو دللكو ًل يعتد بوالبائعْب، كًل تاريخ دللك  ،(105ا)لبائعهم بو يثبتاف ادللكًل ألهنما 
 ،ادللك كاف ذلذا الرجل أف أما ىنا فقد اتفقا على ،فيكوف بينهما ،على ادللك بال تاريخأقاما البينة حضرا ك 

 ،لو بو ىقضفيُ  ،كىذا الرجل أثبت التلقي لنفسو يف كقت ًل ينازعو فيو صاحبو ،كإمنا اختلفا يف التلقي منو
  .منو ىيتلق ًلكىو  ،بو لغّبه إًل إذا تلقى منو ىضمث ًل يق
ألنو أثبت شراءه لنفسو يف زماف ًل ينازعو فيو  ؛ااتفاقن  (106)خارجفهو لل ،اآلخر كمل يؤر خخ أحدمها كإف أرَّ 

ت ككقَّ  ،خبالؼ ما لو ادعيا الشراء من رجلْب ،حٌب يتبْب تقدـ شراء غّبه عليو (107)لو بو ىقضغّبه فيُ 
 ،خصم عن بائعو يف إثبات ادللك لو ألف كل كاحد منهما مَثَّ  ؛نصفْب ىقضفإنو يُ  ،اآلخر يوقتكمل أحدمها 

كىنا  ،فلهذا قضينا بينهما ،لعل ملك البائع اآلخر أسبقف ،كتوقيت أحدمها ًل يدؿ على سبق ملك بائعو
ًل إىل إثبات  ،ومنهما إىل إثبات سبب اًلنتقاؿ إليكاحد كل   ةفحاج ،اتفقا على أف ادللك لبائع كاحد

  .أحق ىبادلدع فكاف ىو ،كسبب ادللك يف حق من كقت شهوده أسبق ،لبائعلادللك 
  تارخينا. ألسبقهما ىقضفحينئذ يُ  ،أحدمها أسبقتاريخ خا ك أرَّ  افهو بينهما إًل إذ ،العْب يف أيديهما كإف كاف
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بو  ىقضفيُ  ،خا كتاريخ اخلارج أسبقإذا أرَّ خ إًل خ أك مل يؤر  كإف كاف يف يد أحدمها فهو لذم اليد سواء أرَّ 
 . (108). انتهى عبارة الكايفللخارج

دبا نقلناه عن الظهّبية  (110)بو تصوير ادلسألة عن حصره يف الستة كالثالثْب فصالن  (109)كعلمت ما يزيد
ا  (112)زيادة تصوير (111)كالعمادية، كقد ذكر يف الكايف كغّبه ا أك أحدمها أك نتاجنا كملكن دبا إذا ادعيا نتاجن

مطلقنا أك بسبب إىل غّب ذلك شلا ًل حاجة لنا يف إيراده لزيادتو على ما خيصنا، كلوًل اًلحتياج دلا ذكرتو 
عن الكايف ما سطرت عبارتو، خشية اإلطالة شلا ًل اضطرار إليو فيما خيصنا، فإف الذم قدمتو قبلو ىو عْب 

 ادلسألة.
هلل احلمد كادلنة، كنسألو متوسلْب حببيبو سيدنا كموًلنا زلمد صلى اهلل عليو كسلم أف يدخلنا اجلنة كأف ك 

 .(113)جيّبنا من النار، فإنو الكرمي الغفار ]احلليم الستار[
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 الهوامش:
 .102سورة آؿ عمراف :  -(1)
 . 1سورة النساء :   -(2)
 .71-70سورة  األحزاب :  -(3)
« حاجي خليفة»كبػ « كاتب جليب»ينظر: سلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيِب العثماين ادلعركؼ بػ  - (4)

( كخالصة 2/33ـ  ) 2010تركيا ، الطبعة األكىل:  –إرسيكا، إستانبوؿ ىػ(، احملقق: زلمود عبد القادر األرناؤكط، مكتبة  1067)ت: 
ىػ(، 1111األثر يف أعياف القرف احلادم عشر، زلمد أمْب بن فضل اهلل بن زلب الدين بن زلمد احمليب احلموم األصل، الدمشقي )ت: 

رف احلادم عشر العالمة مصطفى بن فتح اهلل احلموم ( كفوائد اًلررباؿ كنتائج السفر يف أخبار الق2/38بّبكت. ) –الناشر: دار صادر 
(  كالتقاط الزىر من نتائج الرحلة كالسفر يف أخبار القرف احلادم 3/550ق )1432سورية ، الطبعة األكىل  -ق(، دار النوادر 1123)ت:

( كعقد اجلواىر كالدرر، 161)صـ  2018ق(، دار الكتب العلمية ، ط/ األكىل 1177عشر، جعفر بن السيد حسن الربزصلي ادلدين )ت: 
( كالفوائد البهية يف 297ق )ص1424زلمد بن أيب بكر بن أمحد الشلي باعلوم، ربقيق: إبراىيم أمحد، مكتبة ترمي احلديثة، الطبعة األكىل 

زلافظة مصر، الطبعة:  ق(، الناشر: طبع دبطبعة دار السعادة جبوار1304تراجم احلنفية، أبو احلسنات زلمد عبد احلي اللكنوم اذلندم )ت:
 (.58ق. )ص 1324األكىل، 

 ينظر: ادلراجع السابقة . - (5)
( كعقد اجلواىر كالدرر، كالفوائد البهية 163( كالتقاط الزىر من نتائج الرحلة كالسفر )ص3/551ينظر: فوائد اًلررباؿ كنتائج السفر ) - (6)

اء ادلؤلفْب كآثار ادلصنفْب، إمساعيل بن زلمد أمْب بن مّب سليم الباباين البغدادم )ت: يف تراجم احلنفية، ادلراجع السابقة. كىدية العارفْب أمس
( كاألعالـ، خّب الدين بن زلمود بن 1/292ـ. )1951ىػ(، الناشر: طبع بعناية ككالة ادلعارؼ اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبوؿ 1399

ـ،  2002أيار / مايو  -الناشر: دار العلم للماليْب، الطبعة: اخلامسة عشر  ىػ(،1396زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: 
 (.3/265بّبكت، دار إحياء الَباث العريب بّبكت. ) -( كمعجم ادلؤلفْب، عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة ادلثُب 2/208)
 ينظر: ادلراجع السابقة . - (7)
(  كالبدر الطالع دبحاسن من بعد القرف السابع، زلمد 33 – 29واىر كالدرر )ص( كعقد اجل185 – 3/180ينظر: خالصة األثر ) - (8)

 (.5/12( كاألعالـ )1/491بّبكت  ) –ىػ(، الناشر: دار ادلعرفة 1250بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمِب )ت: 
 (2/522( فوائد اًلررباؿ كنتائج السفر )283 – 2/282ينظر: خالصة األثر ) - (9)
 (4/301ينظر: خالصة األثر ) - (10)
 (160 – 3/157ينظر: خالصة األثر ) - (11)
 ( 2/238ينظر: خالصة األثر ) - (12)
 ( 287- 2/285ينظر: خالصة األثر ) - (13)
( 345( كعقد اجلواىر كالدرر )ص471 – 469، 2/408( كفوائد اًلررباؿ كنتائج السفر )1/176ينظر: خالصة األثر ) - (14)

 (.1/152( كمعجم ادلؤلفْب )1/92كاألعالـ )
 (. 2/93( كمعجم ادلؤلفْب  )1/239( كاألعالـ )165-1/164( كىدية العارفْب )395ينظر: عقد اجلواىر كالدرر)ص -  (15)
ىػ(، 1237( كتاريخ عجائب اآلثار يف الَباجم كاألخبار، عبد الرمحن بن حسن اجلرب يت ادلؤرخ )ت: 2/221ينظر خالصة األثر ) -  (16)

 (.1/120الناشر: دار اجليل بّبكت )
 (.1/317( كاألعالـ )410-1/408ينظر: خالصة األثر ) -  (17)
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 ( 1/118ينظر: عجائب اآلثار ) - (18)
 ( 1/121ثار )ينظر: عجائب اآل - (19)
 ( 3/266ينظر: خالصة األثر ) - (20)
 ( 233 – 1/230( كفوائد اًلررباؿ كنتائج السفر )412 -3/411ينظر: خالصة األثر ) - (21)
 (415 – 3/414ينظر: خالصة األثر ) - (22)
 (1/311( كفوائد اًلررباؿ كنتائج السفر )3/459ينظر: خالصة األثر ) - (23)
( ككشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف،  مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيِب ادلشهور 2/39ثر )ينظر: خالصة األ - (24)

( كسلم الوصوؿ إىل طبقات 2/1865ـ، )1941بغداد، تاريخ النشر:  –ىػ(، الناشر: مكتبة ادلثُب 1067باسم حاجي خليفة )ت: 
( كعقد اجلواىر كالدرر 162التقاط الزىر من نتائج الرحلة كالسفر )ص( ك 3/551( كفوائد اًلررباؿ كنتائج السفر )2/33الفحوؿ )

 (2/208( كاألعالـ )1/292( كىدية العارفْب )297)ص
 ينظر:  ادلراجع السابقة . - (25)
 ( كإيضاح ادلكنوف يف الذيل على كشف الظنوف، إمساعيل بن زلمد أمْب بن مّب سليم الباباين1/292ينظر: ىدية العارفْب ) - (26)

 (.4/464لبناف. ) –ىػ(، الناشر: دار إحياء الَباث العريب، بّبكت 1399البغدادم )ت: 
( كاكتفاء القنوع دبا ىو مطبوع، ادكارد كرنيليوس فانديك )ت: 58( كالفوائد البهية )ص2/1982ينظر:  كشف الظنوف ) - (27)

ـ.  1896 -ىػ  1313مصر، عاـ النشر:  -لتأليف )اذلالؿ( ىػ(، صححو كزاد عليو: السيد زلمد علي الببالكم، الناشر: مطبعة ا1313
 (.147)ص

 (3/126( كإيضاح ادلكنوف )1/293ينظر: كشف الظنوف كالفوائد البهية ادلرجع السابق، كىدية العارفْب ) - (28)
 ( .4/464( كإيضاح ادلكنوف )1/292ينظر: الفوائد البهية ادلرجع السابق، كىدية العارفْب ) - (29)
، 37، 33، 24، 21، 17، 3/14( كإيضاح ادلكنوف )293 – 292/ 5( كىدية العارفْب: )39/ 2ينظر: خالصة األثر: ) - (30)

( األعالـ 445، 413، 408، 4/402، 241، 227، 195، 182، 159، 154، 134، 126، 115، 113، 89، 77، 57
 (.3/265( كمعجم ادلؤلفْب )2/208)
 (.59( كالفوائد البهية )ص38/ 2ينظر: خالصة األثر ) - (31)
ـ، كامل سلماف 2002( كمعجم األدباء من العصر اجلاىلي حٌب سنة 5/175( كاألعالـ )3/277ينظر ترمجتو: خالصة األثر ) - (32)

 (.4/447ـ )2003بّبكت الطبعة األكىل  –اجلبورم، دار الكتب العلمية 
 ( .39 -2/38خالصة األثر ) - (33)
الدرر يف أعياف القرف الثاين عشر، زلمد خليل بن علي بن زلمد بن زلمد مراد احلسيِب، أبو الفضل )ت:  ينظر ترمجتو: سلك - (34)

، الطبعة: الثالثة، 1206  – 1/71( كعجائب اآلثار )4/178ـ.  ) 1988 -ىػ  1408ىػ(، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حـز
 (.12/267( كمعجم ادلؤلفْب )2/443( كىدية العارفْب )7/238( كاألعالـ )72

 .162( . كينظر: التقاط الزىر من نتائج الرحلة كالسفر ص3/551فوائد اًلررباؿ كنتائج السفر ) - (35)
(  كالتقاط الزىر 3/550( كفوائد اًلررباؿ كنتائج السفر )2/38( كخالصة األثر )2/33ينظر: سلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ ) - (36)

( 1/292( كىدية العارفْب )58( كالفوائد البهية يف تراجم احلنفية )ص297( كعقد اجلواىر كالدرر )ص161السفر )صمن نتائج الرحلة ك 
 (.3/265( كمعجم ادلؤلفْب )2/208كاألعالـ )

 (3/413إيضاح ادلكنوف ) - (37)
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 (1/293ىدية العارفْب ) - (38)
أمحد طوراف قره  -، إعداد: علي الرضا قره بلوط «خطوطات كادلطبوعات(الَباث اإلسالمي يف مكتبات العامل )ادل»معجم التاريخ  - (39)

 (.2/850ـ. ) 2001 -ىػ  1422تركيا، الطبعة: األكىل،  –بلوط، الناشر: دار العقبة، قيصرم 
« رِياض زَاَده»( كأمساء الكتب، عبد اللطيف بن زلمد بن مصطفى ادلتخلص بلطفي، الشهّب بػ 2/1226ينظر: كشف الظنوف ) - (40)

( 221ـ، )ص1983ىػ/ 1403دمشق/ سورية، الطبعة: الثالثة،  -ىػ(، احملقق: د. زلمد التوصلي، الناشر: دار الفكر 1078احلنفي )ت: 
 (.8/303( كمعجم ادلؤلفْب )5/320( كاألعالـ )2/111العارفْب ) ( كىدية156كالفوائد البهية )ص

ىػ(، ربقيق: د. عبد الفّتاح 1010ينظر: الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الدارم الغزم )ت: - (41)
( كىدية العارفْب 2/1516( ككشف الظنوف )2/119) ( كسلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ894زلّمد احللو، دار الرفاعي، الطبعة بدكف. )

(1/387 .) 
( كمعجم التاريخ الَباث اإلسالمي يف 5/203( كمعجم ادلؤلفْب )560/ 1( كىدية العارفْب )2/1270ينظر: كشف الظنوف ) - (42)

 (.3/1711مكتبات العامل )
( 12/152( كمعجم ادلؤلفْب )7/165( كاألعالـ )3/308( كسلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ )1/566ينظر: كشف الظنوف ) - (43)

 (.3/1711كمعجم التاريخ الَباث اإلسالمي يف مكتبات العامل )
ق(، اعتُب بو: 990ينظر: كتائب أعالـ األخيار من فقهاء مذىب النعماف ادلختار، زلمود بن سليماف الركمي الكفوم )ت: - (44)

( كالفوائد البهية يف 2/2022( ككشف الظنوف )1/291ـ .  )2018ّبكت، الطبعة األكىل ب –عبداللطيف عبدالرمحن، دار الكتب العلمية 
 (.2/783« )الَباث اإلسالمي يف مكتبات العامل )ادلخطوطات كادلطبوعات(»( كمعجم التاريخ 58تراجم احلنفية )ص

 (.1/75ينظر: كتائب أعالـ األخيار من فقهاء مذىب النعماف ادلختار ) - (45)
ىػ(، 775ظر: اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن زلمد بن نصر اهلل القرشي، أبو زلمد، زليي الدين احلنفي )ت: ين - (46)

( كتاج الَباجم، زين الدين أبو العدؿ قاسم 520- 2/519ربقيق: د. عبدالفتاح زلمد احللو، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة بدكف. )
دمشق، الطبعة: األكىل،  –ىػ(، احملقق: زلمد خّب رمضاف يوسف، الناشر: دار القلم 879لسودكين اجلمايل احلنفي )ت: بن ُقطُلوبغا ا

( كالدرر الكامنة يف أعياف ادلائة الثامنة، أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت: 144ـ. )1992-ىػ  1413
ـ. 1972ىػ/ 1392حيدر آباد/ اذلند، الطبعة: الثانية،  -يد خاف، الناشر: رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية ىػ(، احملقق: زلمد عبد ادلع852

 (.4/210(  كاألعالـ )2/323( كسلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ )2/1516( ككشف الظنوف )446/ 2)
 (.2/1599ينظر: كشف الظنوف ) - (47)
( 7/161( كاألعالـ )2/404( ىدية العارفْب )3/306وؿ إىل طبقات الفحوؿ )( كسلم الوص1/823ينظر: كشف الظنوف ) - (48)

 (.3568/ 5كمعجم التاريخ )
( كمعجم 11/123( كمعجم ادلؤلفْب )6/328( كاألعالـ )184( كالفوائد البهية )ص2/1199ينظر: كشف الظنوف ) - (49)

ـ.   1928 -ىػ  1346ىػ(، الناشر: مطبعة سركيس دبصر 1351ادلطبوعات العربية كادلعربة، يوسف بن إلياف بن موسى سركيس )ت: 
(2/190.) 
 (.32/ 6( كمعجم ادلؤلفْب )464/ 1( كىدية العارفْب )2/1516ينظر: كشف الظنوف ) - (50)
 زيادة من )ب( . - (51)
 يف )أ(: اهلل ، كادلثبت من )ب( . - (52)
 زيادة من )ب( . - (53)
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اخلارج: ىو الربمء عن كضع اليد على عْب كالتصرؼ هبا تصرؼ ادلالؾ يعِب يطلق اخلارج على من مل يضع يده على العْب كعلى  - (54)
 (4/333من مل يتصرؼ هبا تصرؼ ادلالؾ. ينظر: درر احلكاـ يف شرح رللة األحكاـ )

 سقطت من )ب( . - (55)
ا عامالن، مؤلفان ُمصنفنا، مالو يف زمنو نظّبه، لو تصانيف، منه - (56)

ن
ا: زين الدين بن إبراىيم بن زلمد، الشهّب بابن صليم: كاف إمامنا، عادل

حلنفية ق(ػ . ينظر: الطبقات السنية يف تراجم ا970)األشباه كالنظائر( ك )البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق( ك )الرسائل الزينية( كغّبىا )ت:
( كالتعليقات السنية على الفوائد البهية 8/358( كشذرات الذىب )183 – 3/137( كالكواكب السائرة بأعياف ادلئة العاشرة )864)

 (3/64( كاألعالـ )135 -134)ص
اؿ، قيد ادللك بادلطلق احَبازنا عن ادلقيد بدعول النتاج، كعن ادلقيد دبا إذا ادعيا تلقي ادل - (57)

َ
لك من كاحد كأحدمها قابض، َأم ملك ادل

( 8/173كدبا إذا ادعيا الشراء من اثنْب كتاريخ أحدمها أسبق، فإف يف ىذه الصورة تقبل بينة ذم اليد باإلمجاع. ينظر: العناية شرح اذلداية )
 ( 2/344كدرر احلكاـ شرح غرر األحكاـ )

تصرؼ ادلالؾ. ينظر: درر احلكاـ يف شرح رللة األحكاـ  ذك اليد ىو الواضع اليد على عْب بالفعل أك الذم يشبو تصرفو - (58)
(4/331.) 
ق(. ينظر: كشف الظنوف 619الفتاكل الظهّبية، لظهّب الدين، أيب بكر زلمد بن أمحد القاضي، البخارم، احلنفي. )ت:  - (59)
(2/1226 .) 
 ( .7/204البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) - (60)

حلنفية، كيسمى: ُفُصوؿ اإلحكاـ ألصوؿ األحكاـ ، جلماؿ الدين بن عماد الدين احلنفي. رتبها على: الفصوؿ العمادية يف فركع ا -61
احب أربعْب فصال يف ادلعامالت فقط. كقيل: أليب الفتح: عبد الرحيم بن أيب بكر بن عبد اجلليل ادلرغيناين، السمرقندم احلََْنِفّي حفيد صَ 

( 5/203( معجم ادلؤلفْب )560/ 1( ىدية العارفْب )2/1270َكمخسْب كِستِماَئة. : كشف الظنوف )إحدل  651اذْلَِدايَة َكاَف َحيا سنة 
 (3/1711كمعجم التاريخ الَباث اإلسالمي يف مكتبات العامل )

 زيادة من )ب( . - (62)
 /ب(.54(، )ؽ3002ألزىرية برقم )الفصوؿ العمادية، عبد الرحيم بن أيب بكر بن عبد اجلليل ادلرغيناين، صورة سلطوط بادلكتبة ا - (63)
ق( كىو كتاب، 823جامع الفصولْب يف الفركع، لبدر الدين: زلمود بن إسرائيل، الشهّب: بابن قاضي مساكنو، احلنفي. )ت  - (64)

: كشف  مشهور؛ متداكؿ يف أيدم احلكاـ، كادلفتْب، لكونو يف ادلعامالت خاصة. مجع فيو بْب فصوؿ العمادم، كفصوؿ األسركشِب. ينظر
 (.1/566الظنوف )

 أم بالرمز :بقولو: "يف كفا فش". - (65)
( 1/291ق(. ينظر: كتائب أعالـ األخيار )767الكفاية شرح اذلداية، جلالؿ الدين بن مشس الدين اخلوارزمي الكرًلين )ت:  - (66)

 (58( كالفوائد البهية يف تراجم احلنفية )ص2/2022ككشف الظنوف )
ق(. ينظر: كتائب 598فتاكل رشيد الدين، لرشيد الدين الوتارم زلمد بن عبداهلل النيسابورم ادلعركؼ بالصائغ الس نجي )ت:  - (67)

 (1/75أعالـ األخيار من فقهاء مذىب النعماف ادلختار )
( ادلطبعة األزىرية، الطبعة األكىل ق823جامع الفصولْب يف الفركع، بدر الدين زلمود بن اسرائيل بابن قاضي مساكنو احلنفي )ت  - (68)

 (.1/111ق )1300
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عثماف بن علي بن زلجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، كاف فاضالن مشهورنا دبعرفة الفقو كالنحو كالفرائض كشرح "الكنز"  - (69)
( ك"الدرر الكامنة" 144( "تاج الَباجم )520- 2/519ىػ(. ينظر: اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية ) 743كمساه "تبيْب احلقائق" )ت: 

 (.4/210( األعالـ )446/ 2)
اإلماـ، اجملتهد، العالمة، احملدث، قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب األنصارم، الكويف. مولده يف سنة ثالث  - (70)

ق(. 182القضاء لثالثة خلفاء ادلهدم كاذلادم كالرشيد. )ت:عشرة كمائة. أخذ الفقو عن اإلماـ أيب حنيفة كىو ادلقدـ من أصحابو، ككيل 
ىػ(، احملقق : رلموعة من احملققْب 748ينظر: سّب أعالـ النبالء، مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف بن قَادْياز الذىيب )ت: 

( كاجلواىر ادلضيئة 8/585ـ.  ) 1985ىػ /  1405بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 
 (.225( كالفوائد البهية يف تراجم احلنفية )ص 2697( كالطبقات السنية يف تراجم احلنفية )315( كتاج الَباجم )ص3/611)
 يف )ب(: تُػْثِبت. كىو موافق للتبيْب - (71)
 (4/320تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق ) - (72)
 َكَذِلَك.  يف التبيْب : - (73)
 سقط من )ب( . - (74)
 ( .4/321ادلرجع السابق ) - (75)
رلمع البحرين، كملتقى النهرين يف فركع احلنفية، لإلماـ، مظفر الدين: أمحد بن علي بن ثعلب، ادلعركؼ: بابن الساعا يت، البغدادم،  - (76)

 -2ألمحد بن زلمد بن شعباف الطرابلسي، ادلغريب.  تشنيف ادلسمع، يف شرح اجملمع، -1ق(. كلو شركح منها: 694احلنفي، )ت: سنة 
 (.2/1599ادلنبع يف شرح اجملمع، لشهاب الدين أمحد بن إبراىيم العينتايب. ينظر: كشف الظنوف ) -3ادلستجمع للبدر العيِب . 

 /أ( .53 –/ب 52الفصوؿ العمادية ) ؽ - (77)
لإلماـ، برىاف الدين: زلمود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخارم،  ذخّبة الفتاكل، ادلشهورة: بػ )الذخّبة الربىانية(، - (78)

 (.3568/ 5(، كمعجم التاريخ )1/823ق(. اختصرىا من كتابو ادلشهور بػ )احمليط الربىاين(. ينظر:  كشف الظنوف )616)ت: سنة 
 يف )ب( : أك يف . - (79)
 ( .2/345درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ ) - (80)
اإلماـ األعظم أبو حنيفة النعماف بن ثابت الكويف، كلد: سنة مثانْب، يف حياة صغار الصحابة. عِب بطلب اآلثار، كارربل يف ذلك،  - (81)

( ك 6/390ق(. ينظر: سّب أعالـ النبالء )150كأما الفقو كالتدقيق يف الرأم كغوامضو، فإليو ادلنتهى، كالناس عليو عياؿ يف ذلك. )ت: 
 ( .5( كالفوائد البهية يف تراجم احلنفية )ص1/86( الطبقات السنية يف تراجم احلنفية )1/49ضيئة )اجلواىر ادل

 يف )ب( : أك الشراء . - (82)
ق(. ينظر:  710الكايف شرح الوايف يف فركع احلنفية، لعبد اهلل بن أمحد بن زلمود حافظ الدين أيب الربكات النسفي احلنفي )ت:  - (83)

 (.32/ 6( كمعجم ادلؤلفْب )464/ 1( كىدية العارفْب )2/1516كشف الظنوف )
 . ، كىي الصوابيف )ب(: انفراد - (84)
 يف )ب(: أك يف يد  . - (85)
 سقطت من )ب( - (86)
 سقطت من )أ( كىي يف )ب( كالكايف كجامع الفصولْب . - (87)
، برىاف األئمة حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخارم «ىػ( 261أدب القاضي للخصاؼ )ت:»ينظر للمسألة: شرح  - (88)

 -ىػ  1397العراؽ، الطبعة األكىل  -ىػ(، احملقق: زليي ىالؿ السرحاف، الناشر: مطبعة اًلرشاد، بغداد 536ادلعركؼ بالصدر الشهيد )ت: 
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ىػ(، حققو كعلق عليو زلمد  552اخلالؼ يف الفقو بْب األئمة األسالؼ، زلمد بن عبد احلميد األمسندم ) ( كطريقة3/236ـ، )1977
( كالغرة ادلنيفة يف 165رقم  402ـ، )ص 2007 -ىػ  1428مصر، الطبعة: الثانية،  –زكي عبد الرب، الناشر: مكتبة دار الَباث، القاىرة 

ىػ(، الناشر: 773بن إسحاؽ بن أمحد اذلندم الغزنوم، سراج الدين، أبو حفص احلنفي )ادلتوىف: ربقيق بعض مسائل اإلماـ أيب حنيفة، عمر 
( كاجلوىرة النّبة، أبو بكر بن علي بن زلمد احلدادم العبادم 184ىػ.  )ص 1986-1406مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: األكىل 

( كالبناية شرح اذلداية، زلمود بن أمحد 2/211ىػ. )1322طبعة اخلّبية، الطبعة: األكىل، ىػ(، الناشر: ادل800الزَّبِيِدّم اليمِب احلنفي )ادلتوىف: 
 -ىػ 1420بّبكت، لبناف، الطبعة األكىل،  -ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية 855بن موسى بن أمحد العينتايب احلنفي بدر الدين العيِب )ت:

ق(، 1165راية من شركح ملتقى األحبر، زلمد بن كيل بن رسوؿ اإلزمّبم احلنفي )ت:( ككماؿ الدراية كمجع الركاية كالد9/325ـ. )2000
( كالفقو اإلسالمي كأدلَّتو، َكْىَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، الناشر: 11/101ـ. )2017لبناف، الطبعة األكىل  –بّبكت  –دار الكتب العلمية 

 .(8/6001دمشق، الطبعة: الرَّابعة. ) –سوريَّة  -دار الفكر 
 يف الكايف: منو . - (89)
 سقط من )ب( . - (90)
العالمة، فقيو العراؽ، أبو عبد اهلل زلمد بن احلسن بن فرقد الشيباين، الكويف، صاحب أيب حنيفة. كلد: بواسط، كنشأ بالكوفة.  - (91)

يد، كآخركف. كيل القضاء للرشيد بعد كأخذ عن أيب حنيفة بعض الفقو، كمتم الفقو على القاضي أيب يوسف. أخذ عنو: الشافعي كأبو عب
( ك اجلواىر ادلضيئة 9/136ق(. ينظر: سّب أعالـ النبالء )189القاضي أيب يوسف، ككاف مع تبحره يف الفقو، يضرب بذكائو ادلثل. )ت:

 (.136ص( كالفوائد البهية يف تراجم احلنفية )1951( كالطبقات السنية يف تراجم احلنفية )237( كتاج الَباجم )ص3/122)
 زيادة من )ب( . - (92)
 يف )ب( : كمل . - (93)
 يف )ب( : تقبل . - (94)
 أم أليب حنيفة كأيب يوسف . - (95)
 سقطت من )أ( . كادلثبت من )ب( كالكايف. - (96)
 يف )ب( : كىهنا . - (97)
 يف )ب( : كقوع.  - (98)
عالء الدين علي بن ، ( معْب احلكاـ فيما يَبدد بْب اخلصمْب من األحكاـ4/320ينظر للمسألة: تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق ) - (99)

( 8/263( كالعناية شرح اذلداية )100)ص ىػ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.844خليل الطرابلسي احلنفي )ت: 
ىػ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف 861ؿ الدين زلمد بن عبد الواحد السيواسي ادلعركؼ بابن اذلماـ )ت: كما،  كفتح القدير

عبد الرمحن بن زلمد بن سليماف ادلدعو بشيخي زاده، يعرؼ بداماد أفندم )ت: ، ( كرلمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر8/263تاريخ. )
 (.2/277الَباث العريب، الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ. ) ىػ(، الناشر: دار إحياء1078

عالء الدين، ، ( كبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع100ينظر للمسألة : معْب احلكاـ فيما يَبدد بْب اخلصمْب من األحكاـ )ص - (100)
ـ. 1986 -ىػ 1406مية، الطبعة الثانية، ىػ(، الناشر: دار الكتب العل587أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )ادلتوىف: 

 .(8/135( كقرة عْب األخيار لتكملة رد احملتار )11/104( ككماؿ الدراية كمجع الركاية كالدراية من شركح ملتقى األحبر )6/233)
مة، شيخ ما ركاء النهر، فقيو ادلشرؽ. كلد سنة   - (101) طلب العلم، كصحب ق. ارربل يف 150أمحد بن حفص البخارم، الفقيو العالَّ

زلمد بن احلسن مدة، كىو معركؼ عند احلنفية بأيب حفص الكبّب. كقد انتهت إليو رئاسة األحناؼ ببخارل. أحد الركاة ادلشهورين لكتاب 
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( 94( كتاج الَباجم )ص1/166( كاجلواىر ادلضيئة )10/157ق(. ينظر: سّب أعالـ النبالء )217األصل لإلماـ زلمد بن احلسن. )ت: 
 (.18( كالفوائد البهية يف تراجم احلنفية )ص191لطبقات السنية يف تراجم احلنفية )كا
 يف )ب( : قاؿ . - (102)
ا، كركل عنهما الكتب موسى بن سليماف أبو سليماف اجلوزجاين، العالمة اإلماـ، أخذ الفقو عن أيب يوسف كزلمد مجيعن  - (103)

ككاف من الورع كالدين كحفظ الفقو كاحلديث بادلنزلة الرفيعة، أحد الركاة ادلشهورين لكتاب األصل ا إىل أىل احلديث ا زلبوبن كاألمايل.كاف صدكقن 
( كتاج الَباجم 3/518( كاجلواىر ادلضيئة )10/194لإلماـ زلمد بن احلسن. )كقد تويف بعد ادلائتْب (. ينظر: سّب أعالـ النبالء )

 (.216كالفوائد البهية يف تراجم احلنفية )ص (2564( كالطبقات السنية يف تراجم احلنفية )298)ص
بّبكت،  –ىػ(، الناشر: دار ادلعرفة 483: تزلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ) ،: ادلبسوطللمسألة ينظر - (104)

ين زلمود بن أمحد بن عبد برىاف الد، ( كاحمليط الربىاين يف الفقو النعماين17/58ـ. )1993 -ىػ 1414الطبعة: بدكف طبعة، تاريخ النشر: 
لبناف،  –ىػ(، احملقق: عبد الكرمي سامي اجلندم، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكت 616: تالعزيز بن عمر بن َماَزَة البخارم احلنفي )

 معرفة ( كلساف احلكاـ يف8/173( كالعناية شرح اذلداية)6/237( كبدائع الصنائع )9/30ـ. ) 2004 -ىػ  1424الطبعة: األكىل، 
ْحَنة الثقفي احلليب ) ،األحكاـ  – 1393القاىرة، الطبعة الثانية،  –ىػ(، الناشر: البايب احلليب 882: تأمحد بن زلمد بن زلمد، ابن الش 
 (.8/6011( كالفقو اإلسالمي كأدلَّتو )11/105( ككماؿ الدراية كمجع الركاية كالدراية من شركح ملتقى األحبر )230)ص ـ.1973

 يف الكايف كجامع الفصولْب : ألهنما يثبتاف ادللك لبائعهما. - (105)
 يف الكايف كجامع الفصولْب : للمؤرخ . - (106)
 يف )ب(: لو بو . - (107)
 /أ( .245 –/ب 244الكايف يف الفركع )ؽ  - (108)
 يف )ب(: نزيد . - (109)
ذكر ابن صليم أف ىذا التقسيم ليس حباصر بقولو: ىذا التقسيم ليس حباصر كالصواب أف يقاؿ إذا ادعيا عينا، فإما أف يدعيا ملكا  - (110)

مطلقا أك ملكا بسبب متحد قابل للتكرار أك غّب قابل لو أك سلتلف أحدمها أقول من اآلخر أك مستوياف من كاحد أك من متعدد أك يدعي 
دلطلق كاآلخر ادللك بسبب أك أحدمها ما يتكرر كاآلخر ما ًل يتكرر فهي تسعة، ككل منها إما أف يربىن أك يربىن أحدمها فقط أحدمها ادللك ا

يف يد ثالث أك يف  ىأك ًل برىاف لواحد منهما كًل مرجح أك ألحدمها مرجح، فهي أربعة صارت اثنْب كثالثْب ككل منها إما أف يكوف ادلدع
يؤرخا أك أرخا كاستويا أك سبق أحدمها أك أرخ  ملمها فهي أربعة صارت مائة كمثانية كعشرين، ككل منها على أربعة: إما أف يدمها أك يف يد أحد

 (7/235أحدمها صارت مخسمائة كاثِب عشر. البحر الرائق )
كسبعْب مسألة، كأفردىا برسالة  قاؿ صاحب حاشية قرة عيوف األخيار: كقد أكصلها يف التسهيل جلامع الفصولْب إىل سبعة آًلؼ كستمائة

 (.8/132خاصة. قرة عْب األخيار لتكملة رد احملتار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار )
( كرلمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر 7/243( كالبحر الرائق )9/405( البناية شرح اذلداية )1/64) ينظر: جامع الفصولْب - (111)
 (8/142( كقرة عْب األخيار لتكملة رد احملتار )2/278)
 يف )ب(: تصويرىا - (112)
 سقط من )ب( - (113)
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.  

، ىػ(1078: تاحلنفي )« رِياض زَاَده»بن مصطفى ادلتخلص بلطفي، الشهّب بػ  عبد اللطيف بن زلمد، أمساء الكتب .1
 .ـ1983ىػ/ 1403الطبعة: الثالثة، ، دمشق/ سورية -الناشر: دار الفكر ، احملقق: د. زلمد التوصلي

لم الناشر: دار الع، ىػ(1396: تخّب الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )، األعالـ .2
 .ـ 2002أيار / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر ، للماليْب

، صححو كزاد عليو: السيد زلمد علي الببالكم، ىػ(1313: تادكارد كرنيليوس فانديك )، اكتفاء القنوع دبا ىو مطبوع .3
 .ـ 1896 -ىػ  1313عاـ النشر: ، مصر - الناشر: مطبعة التأليف )اذلالؿ(

، ىػ(1399: تإمساعيل بن زلمد أمْب بن مّب سليم الباباين البغدادم ) ،ف الظنوفإيضاح ادلكنوف يف الذيل على كش .4
 .لبناف –الناشر: دار إحياء الَباث العريب، بّبكت 

كيف آخره: ، ىػ(970: تزين الدين بن إبراىيم بن زلمد، ادلعركؼ بابن صليم ادلصرم )، شرح كنز الدقائق البحر الرائق .5
كباحلاشية: منحة اخلالق ًلبن ، ىػ( 1138تكملة البحر الرائق حملمد بن حسْب بن علي الطورم احلنفي القادرم )ت بعد 

 .بدكف تاريخ -الطبعة: الثانية ، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، عابدين
ىػ(، الناشر: دار 587: تاساين احلنفي )بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الك .6

 .ـ1986 -ىػ 1406الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
، ىػ(1250: تزلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمِب )، البدر الطالع دبحاسن من بعد القرف السابع .7

 . بّبكت –الناشر: دار ادلعرفة 
الناشر: دار ، ىػ(855:ت) بدر الدين العيِب ياحلنف تايبنيعسى بن أمحد الزلمود بن أمحد بن مو ، البناية شرح اذلداية .8

 .ـ2000 -ىػ 1420الطبعة األكىل، ، بّبكت، لبناف -الكتب العلمية 
احملقق: زلمد ، ىػ(879: تأبو الفداء زين الدين أبو العدؿ قاسم بن ُقطُلوبغا السودكين اجلمايل احلنفي ) ،تاج الَباجم .9

 .ـ1992-ىػ  1413األكىل،  الطبعة، دمشق –الناشر: دار القلم ، خّب رمضاف يوسف
 .الناشر: دار اجليل بّبكت، ىػ(1237:تعبد الرمحن بن حسن اجلرب يت ادلؤرخ )، تاريخ عجائب اآلثار يف الَباجم كاألخبار .10
 743: ت، فخر الدين الزيلعي احلنفي )عثماف بن علي بن زلجن البارعي ،تبيْب احلقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الش ْليب   .11

الناشر: ادلطبعة الكربل األمّبية ، ىػ( 1021: تاحلاشية: شهاب الدين أمحد بن زلمد بن أمحد بن يونس الش ْليبُّ )، ىػ(
 .ق1313الطبعة األكىل، ، بوًلؽ، القاىرة -

بن السيد حسن الربزصلي ادلدين )ت: التقاط الزىر من نتائج الرحلة كالسفر يف أخبار القرف احلادم عشر، جعفر  .12
 ـ 2018ق(، دار الكتب العلمية ، ط/ األكىل 1177

ق( ادلطبعة األزىرية، الطبعة 823:)ت ،جامع الفصولْب يف الفركع، بدر الدين زلمود بن اسرائيل بابن قاضي مساكنو احلنفي .13
 .ق 1300األكىل 

: تبن نصر اهلل القرشي، أبو زلمد، زليي الدين احلنفي )عبد القادر بن زلمد ، اجلواىر ادلضية يف طبقات احلنفية .14
 ، ربقيق: د. عبدالفتاح زلمد احللو، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة بدكف.ىػ(775

الناشر: ادلطبعة ، ىػ(800أبو بكر بن علي بن زلمد احلدادم العبادم الزَِّبيِدّم اليمِب احلنفي )ادلتوىف: ، اجلوىرة النّبة .15
 .ىػ1322الطبعة: األكىل، ، ةاخلّبي
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زلمد أمْب بن فضل اهلل بن زلب الدين بن زلمد احمليب احلموم األصل،  ،خالصة األثر يف أعياف القرف احلادم عشر .16
 .بّبكت –الناشر: دار صادر ، ىػ(1111: تالدمشقي )

ىػ(. دار إحياء 885أك ادلوىل خسرك )ت:  درر احلكاـ شرح غرر األحكاـ، زلمد بن فرامرز بن علي الشهّب دبال أك منال .17
 الكتب العربية، الطبعة: بدكف طبعة 

ىػ(، تعريب: فهمي احلسيِب، دار اجليل، 1353: تأمْب أفندم ) خواجةدرر احلكاـ يف شرح رللة األحكاـ، علي حيدر  .18
 ـ 1991 -ىػ 1411الطبعة: األكىل، 

، ىػ(852: تأمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن حجر العسقالين )أبو الفضل  ،الدرر الكامنة يف أعياف ادلائة الثامنة .19
الطبعة: الثانية، ، باد/ اذلندآيدر ح -الناشر: رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية ، افخاحملقق: مراقبة / زلمد عبد ادلعيد 

 .ـ1972ىػ/ 1392
: تاد احلسيِب، أبو الفضل )زلمد خليل بن علي بن زلمد بن زلمد مر ، سلك الدرر يف أعياف القرف الثاين عشر .20

 .ـ 1988 -ىػ  1408الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حـز، ىػ(1206
حاجي »كبػ « كاتب جليب»العثماين ادلعركؼ بػ  سلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيِب .21

تركيا ، الطبعة األكىل:  –ىػ(، احملقق: زلمود عبد القادر األرناؤكط، مكتبة إرسيكا، إستانبوؿ  1067)ت: « خليفة
 ـ  2010

ق : رلموعة احملق، ىػ(748: تمشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف بن َقادْياز الذىيب )، سّب أعالـ النبالء .22
 .ـ 1985ىػ /  1405الطبعة الثالثة ، ، الناشر : مؤسسة الرسالة، من احملققْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط

حققو: ، ىػ(1089: تعبد احلي بن أمحد بن زلمد ابن العماد الَعكرم احلنبلي )، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب .23
 ـ 1986 -ىػ  1406الطبعة: األكىل، ، بّبكت –الناشر: دار ابن كثّب، دمشق ، زلمود األرناؤكط

، برىاف األئمة حساـ الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخارم ادلعركؼ «ىػ(261:تأدب القاضي للخصاؼ )»شرح  .24
العراؽ، الطبعة األكىل  -ىػ(، احملقق: زليي ىالؿ السرحاف، الناشر: مطبعة اًلرشاد، بغداد 536بالصدر الشهيد )ت: 

 ـ.1977 -ىػ  1397
د. عبد : ربقيق ،ىػ(1010:تتقي الدين بن عبد القادر التميمي الدارم الغزم )، الطبقات السنية يف تراجم احلنفية .25

 الرفاعي دار، الفّتاح زلّمد احللو
ىػ(، حققو كعلق عليو زلمد زكي 552ت:طريقة اخلالؼ يف الفقو بْب األئمة األسالؼ، زلمد بن عبد احلميد األمسندم ) .26

 .ـ 2007 -ىػ  1428مصر، الطبعة الثانية،  –لرب، الناشر: مكتبة دار الَباث، القاىرة عبد ا
عقد اجلواىر كالدرر يف أخبار القرف احلادم عشر، زلمد بن أيب بكر بن أمحد الشلي باعلوم، ربقيق: إبراىيم أمحد، مكتبة  .27

 ق.1424ترمي احلديثة، الطبعة األكىل 
الطبعة: بدكف ، الناشر: دار الفكر، ىػ(786: تمد بن زلمود، أكمل الدين البابر يت )زلمد بن زل، العناية شرح اذلداية .28

 .طبعة كبدكف تاريخ
ؽ بن أمحد اذلندم الغزنوم، سراج الدين، أبو حفص اعمر بن إسح، الغرة ادلنيفة يف ربقيق بعض مسائل اإلماـ أيب حنيفة .29

 .ىػ 1986-1406عة األكىل الطب، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، ىػ(773:تاحلنفي )
الطبعة: ، الناشر: دار الفكر، ىػ(861:تكماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد السيواسي ادلعركؼ بابن اذلماـ )،  فتح القدير .30

 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ
 (.3002)الفصوؿ العمادية، عبد الرحيم بن أيب بكر بن عبد اجلليل ادلرغيناين، صورة سلطوط بادلكتبة األزىرية برقم  .31
 الرَّابعة. دمشق، الطبعة –سوريَّة  -الفقو اإلسالميُّ كأدلَُّتو،  َكْىَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، الناشر: دار الفكر  .32
، دار ق(1123)ت: فوائد اًلررباؿ كنتائج السفر يف أخبار القرف احلادم عشر، العالمة مصطفى بن فتح اهلل احلموم .33

 ق 1432 سورية ، الطبعة األكىل -النوادر 
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 ـ . 2018بّبكت، الطبعة األكىل  –عبداللطيف عبدالرمحن، دار الكتب العلمية 
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ْحَنة الثقفي احلليب ) مد،لساف احلكاـ يف معرفة األحكاـ، أمحد بن زلمد بن زل .41 ىػ(، الناشر: البايب احلليب 882:تابن الش 

 ـ.1973 – 1393القاىرة، الطبعة الثانية،  –
الطبعة: بدكف ، بّبكت –ىػ(، الناشر: دار ادلعرفة 483:تادلبسوط، زلمد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ) .42

 .ـ1993 -ىػ 1414طبعة، تاريخ النشر: 
: تعبد الرمحن بن زلمد بن سليماف ادلدعو بشيخي زاده، يعرؼ بداماد أفندم )، األهنر يف شرح ملتقى األحبررلمع  .43

 .الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ، الناشر: دار إحياء الَباث العريب، ىػ(1078
َماَزَة البخارم احلنفي احمليط الربىاين يف الفقو النعماين، برىاف الدين زلمود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن  .44

    لبناف، الطبعة األكىل،  –ىػ(، احملقق: عبد الكرمي سامي اجلندم، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكت 616:ت)
 .ـ 2004 -ىػ  1424

 .ـ2003األكىل  الطبعة، ةػـ، كامل سلماف اجلبورم، دار الكتب العلمي2002معجم األدباء من العصر اجلاىلي حٌب سنة  .45
،        إعداد: علي الرضا قره بلوط ،«الَباث اإلسالمي يف مكتبات العامل )ادلخطوطات كادلطبوعات(»التاريخ معجم  .46

 .ـ 2001 -ىػ  1422الطبعة األكىل، ، تركيا –الناشر: دار العقبة، قيصرم ، أمحد طوراف قره بلوط
مطبعة سركيس دبصر الناشر: ، ىػ(1351: تيوسف بن إلياف بن موسى سركيس ) ،معجم ادلطبوعات العربية كادلعربة .47

 .ـ1928 -ىػ  1346
 ، الطبعة بدكف .بّبكت، دار إحياء الَباث العريب بّبكت -الناشر: مكتبة ادلثُب ، عمر رضا كحالة ،معجم ادلؤلفْب .48
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The judgment is in favor of a non-manual evidence 

For the sign Hassan bin Ammar al-Sharbalali (1069 H) 

Study and investigation 

 

Dr. Issa Mubarak Salem Ajra                                  Dr.. Saleh Mubarak Dikik 

 

Abstract 

The research in our hands, entitled "The judgment entrusted with the weightless 

evidence of the great figure, Hassan bin Ammar al-Sharbalali ( 1069 H ), study and 

investigation,"  includes the discussion of a matter of conflict of evidence in the flaps of 

the judiciary, The author of the book, in which the author has collected many copies of 

the Hanafi Imams who support the weighting of the evidence of the outside on the hand 

(inside), with the discussion of those quotations and sayings, and mentioned some of the 

problems and explanations and answer them. 

The nature of the research required that it consist of an introduction and two parts: the 

first for the study and the second for the text. 

Introduction: Is a statement of the content of the message and the motivation and 

importance of studying it . 

The first section, which is specific to the study, includes two sections: the first to 

introduce the author's personal and scientific life; and second: to define the message to 

be achieved. 

The second part is the text of the manuscript, which includes the text, which achieves a 

scientific investigation according to the rules and methods of achieving the recognized 

manuscripts 
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 صيغة األمر في اللغة وداللتو عند األصوليين
 

 *صادؽ زلمد ناجي األبيضد. 
  :ملخصال

 .حاكؿ ىذا البحث بياف صيغة األمر عند األصوليٌن، كما تدؿ عليو من معافو لغوية كأحكاـ شرعية
بشأف مسائل األمر ىذه، فمنهم من نازع ُب كجود صيغة األمر ذاهتا، كمنهم من فاألصوليوف قد اختلفوا 

أثبتها كمجهور األصوليٌن يثبتوهنا، ٍب نظر األصوليوف ُب ادلعاين اللغوية اليت تدؿ عليها ىذه الصيغة، فمنهم 
ادلعاين إىل ما يزيد على ثبلثٌن  من اقتصر على معنيٌن فقط، كمنهم من توسع إىل أف كصلت عنده ىذه

 معىنن. 
أما ُب داللة األمر على األحكاـ فقد اختلف األصوليوف أيضا فيها، فمنهم من قصر ىذه الداللة على 
حكم الوجوب فقط، كمنهم من قصرىا على الندب أك اإلباحة، كمنهم من جعلها مشرتكة بٌن ىذه 

  ىذه الداللة ح ى ترد القرينة على ادلعىن ادلراد.األحكاـ التكليفية، كمنهم من اختار التوقف ُب
كقد ًب ُنث كل ىذه األمور ادلتعلقة بصيغة األمر ُب خطة ُنثية مكونة من مقدمة كمبحثٌن كخإنة كما 

 ىي مدكنة ُب أثناء ىذا البحث. 
 المقدمة

 آلو كصحبو أمجعٌن. احلمد هلل رب العادلٌن، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ادلرسلٌن نبينا زلمد كعلى   
األمر  اءت بالقصص كاألمثاؿ، كإف ألفاظ ، فإف الشريعة اإلسبلمية جاءت باألكامر كالنواىي كما جكبعد

دلعافو كثًنة كطرؽ سلتلفة كمتنوعة ، كما ىو جارو ُب عرؼ العرب د استعملت ُب الشريعة اإلسبلمية كصيغو ق
عند االقرتاف بقرائن معينة تبٌن ادلعىن ادلراد، كالغرض ادلقصود من كعادهتم ُب استعماذلم ذلذا اللفظ كىذه الصيغة 

تدؿ ، كعند ْنردىا من القرائن فإهنا ىذا اللفظ ىذه الصيغة. كُب حاالت كثًنة ترد متجردة من مجيع القرائن
ية لو، كىو على معىنن معٌن، ىو الذم كردت حولو األدلة الشرعية الكثًنة كادلتنوعة، ككذلك استعماؿ اللغة العرب

الوجوب. غًن أف بعض العلماء كاألصوليٌن نازعوا ُب ىذا األمر زلتجٌن كمستدلٌن بأدلة ىي ُب نظرىم كافية 
 للداللة على ما ذىبوا إليو.

 

 جامعة الرياف، كلية الشريعة ،بقسم الفقو كأصولو ،استاذ مساعد *
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كُب ىذا البحث عرض كصفي ٓنليلي لداللة صيغة األمر عند األصوليٌن من حيث كجود الصيغة من عدمها، 
كاستعماذلا ُب ادلعاين اليت ذكرهتا الشريعة اإلسبلمية  –ُب حالة اعتبار كجودىا  -ككذلك داللة الصيغة 

د عند عدـ كجود قرينة، كما ىو كاستعملها العرب عند كجود القرينة، ٍب من حيث داللتها على ادلعىن ادلرا
 الراجح من كبلـ األصوليٌن ُب ذلك.

 كقد قسمت ىذا البحث إىل مقدمة كمبحثٌن كخإنة على النحو اآلٌب:
 :مطلباف، كفيو صيغة األمر ُب اللغة كمعناهادلبحث األكؿ: 
 صيغة األمر ُب اللغة.ادلطلب األكؿ: 

 .ادلطلب الثاين: معاين صيغة األمر
 مطالب: مخسةكفيو داللة صيغة األمر على احلكم الشرعي،  اين:ادلبحث الث

 .القائلوف بالوجوبادلطلب األكؿ: 
 .القائلوف بالندب أك اإلباحةادلطلب الثاين: 

 .القائلوف بالتوقفادلطلب الثالث: 
 ف بداللة األمر على االشرتاؾ بٌن األحكاـ التكليفية.و ادلطلب الرابع: القائل

 ادلذاىب األخرل.ادلطلب اخلامس: 
 منهجية البحث: 

 اعتمدت ُب ىذا البحث على ادلنهج الوصفي التحليلي. -1
كتبت النصوص القرآنية من ادلصحف ادلدين كاضعان اسم السورة كرقم اآلية بعد النص القرآين ُب منت   -2

 البحث.
دكف احلكم عليو،  خرجت األحاديث النبوية، فإف كاف احلديث ُب الصحيحٌن اكتفيت بذكره مع رقمو -3

كإف كاف ُب غًن الصحيحٌن ذكرتو برقمو مردفان ذلك بذكر احلكم عليو من كبار ادلختصٌن كابن حجر  
 كاأللباين كغًنمها.

 ترمجت لؤلعبلـ الوارد ذكرىم عدا الصحابة كأئمة ادلذاىب الفقهية لشهرهتم. -4
 إنة ألىم ما توصلت إليو.جعلت للبحث ملخصا بالعربية كآخر باإلصلليزية ٍب ختمتو ِن -5
 أردفت البحث باذلوامش ٍب ادلصادر. -6
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 :صيغة األمر في اللغة ومعناهالمبحث األول: 
 تمهيد: 

سؤاالن مفاده: ىل لؤلمر صيغة معينة ُب اللغة تدؿ عليو كماىي ىذه يضع األصوليوف عند ُنثهم لؤلمر   
لو صيغة إال من خبلؿ القرائن الدالة على أف ىذا الصيغة أـ أنو ليس لو صيغة زلددة كمعركفة، كال تعرؼ 

ُب ادلعاين  –أم ادلثبتوف كجود صيغة معينة  -بعد اختبلفهم ُب الصيغة اختلفوا اللفظ يدؿ على األمر؟ ك 
 اللغوية اليت تدؿ عليها ىذه الصيغة. كلئلجابة عن ىذه التساؤالت فإننا نوزع ىذا ادلبحث ُب مطلبٌن.

 ألمر في اللغة.صيغة االمطلب األول: 
ىل لؤلمر صيغة معينة تدؿ عليو أـ أنو ال توجد صيغة زلددة كإمنا البد من كجود قرينة تدؿ على أف ىذا   

 اختلف العلماء ُب ذلك على مذىبٌن:اللفظ يراد بو األمر؟ 
كمجاعة من أىل  (1): ذىب مجاىًن العلماء كمنهم الشافعي كمالك كأبو حنيفة كاألكزاعيالمذىب األول

إىل أف لو صيغة تدؿ على كونو أمرا إذا ْنردت عن القرائن، كىو قوؿ  (2)العلم كما قالو الشيخ أبو حامد
: كبو قاؿ عامة أىل العلم. ذىبوا إىل أف األمر لو صيغة موضوعة ُب (4)، قاؿ ابن السمعاين(3)البلخي

مر: اافعلا كػااكتبا كما يقـو مقامها من األلفاظ  قرينة، كىي صيغة فعل األ ببل ، كتدؿ عليو حقيقة(5)اللغة

ک چ  ادلضارع اجملزـك ببلـ األمر كىي: اليفعلا كقولو تعاىل: كػ:  چکڑ ک ک 

كادلصدر النائب عن فعلو كقولو  [105ادلائدة:] چڦڦ  ڦچ كاسم فعل األمر كقولو تعاىل:[63النور:]

 چڄ  ڃ چ  اافعىلا ك اافعيلا ضلوكصيغ األمر من الثبلثي [. 4زلمد:] چڎ  ڎچ تعاىل:

كمن الرباعي فْعًلْل ضلو قرطس، كأفًعل ضلو  [63الشعراء: ] چٹ     ٹ چ  :كافًعل ضلو ، [46النساء: ]

 ، كمن اخلماسي تفعَّل ضلو [ 19سبأ:] چڳ چ ، كفعِّْل ضلو علِّْم، كفاعل ضلو[38مرمي: ] چجب  چ

  چ چچ  ، كتفاعل ضلو تقاربوا، كانفًعْل ضلوكتسركؿْ  تفعلْل ضلو تقرطسْ ك  [11اجملادلة: ب چیچ

 كافعل ضلو امحر، كمن السداسي استفًعل ضلو [41ؽ: ] چک  چ  ، كافتًعل ضلو [29ادلرسبلت:]

کچ  كافعوعل ضلو اخشوشن، كافعاؿ ضلو امحار، كافعنلل ضلو اقعنسس،،  [55غافر:] چک  

 چٺ  ٺ  ٺچ  جزاء الشرط ُنرؼ الفاء كقولو تعاىل: كافعوؿ ضلو اعلوط. ككذلك ادلصدر اجملعوؿ

ۇئ    چ أم: فاضربوا الرقاب، كقولو: [4زلمد: ] چڎ  ڎ چ  :أم: فحرركا، كقولو [92النساء: ] وئ   
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كإمنا  (6)أم: صوموا. [184]البقرة:  چ    ڇچ   چ  ڇ  ڇ چأم: فافدكا، كقولو:  [196البقرة: ] چۇئ  
 . (7)ٔنصص صيغة اافعلا بالذكر؛ نظران لكثرة دكراهنا ُب الكبلـ

 على ذلك بأدلة، منها: اجلمهور كاستدؿ
الدليل األكؿ: أف العرب قد كضعوا دلا ال حيتاج إليو أمساء كاألسد، كاذلر، كالسيف، كاخلمر، فمن باب     

عليو؛ كذلك ألف احلاجة داعية إىل معرفة األمر؛ لكثرة سلاطبات الناس بو،  أْكىل أف يضعوا صيغة لؤلمر تدؿ  
 .(8)فبل ديكن أف يتخاطبوا بغًن صيغة، فدؿ ىذا على أهنم كضعوا لو صيغة كىو اافعلا

الذـ  -عند أىل اللغة  -الدليل الثاين: أف السيد لو قاؿ لعبده: ااسقين ماءا، فلم يسقو، فإنو يستحق 
 . (9)مل تكن ىذه الصيغة موضوعة لبلستدعاء دلا استحق ذلك كالتوبيخ، فلو

الدليل الثالث: أنا صلد ُب العقل ضركرة أف من كجدت منو صيغة اافعلا يسمى آمران، أما إذا مل توجد منو 
ىذه الصيغة، فإنو ال يسمى آمران، كلو كاف األمر أمران لقيامو ُب النفس لسمي من مل يوجد منو ذلك 

 .(10)آمران 
لى أمر، كهني، كخرب، كاستخبار، فعربكا عن األمر بػاافعلا، عدليل الرابع: أف أىل اللغة قد قسموا الكبلـ ال

كعربكا عن النهي بػاال تفعلا، كعربكا عن اخلرب بػازيد ُب الدارا، كعربكا عن االستخبار بقوذلم: اىل جاء 
قرينة. كىذا التقسيم قد  من غًنّنجردىا  يشرتطوا لذلك أية قرينة، فدؿ على أف اافعلا لؤلمر ا، كمل؟زيد

 . (11)استفاض بٌن أىل اللساف كاستفاضة سخاء حاًب، كشجاعة عنرتة
الدليل اخلامس: أنو يسبق إىل الفهم إذا أطلقت صيغة اافعلا: أهنا لؤلمر، كال يسبق إىل الفهم إال احلقيقة، 

مشرتكة بٌن األمر كغًنه دلا سبق إىل فهمنا أف  أما غًنه فبل يفهم إال بواسطة قرينة، فلو كانت صيغة اافعلا
السيد إذا قاؿ لعبده: اافعلا أف ذلك أمر، فلما سبق ذلك إىل فهمنا دؿَّ على أنو حقيقة ُب األمر رلاز ُب 
غًنه، ِنبلؼ األلفاظ ادلشرتكة فلو قاؿ السيد لعبده: ااصبغ الثوبا، أك قاؿ: اائت العٌنا فبل يسبق إىل 

 .(12)وف، كال عٌن دكف عٌنفهمنا لوف دكف ل
ادلذىب الثاين: أنو ليس لؤلمر صيغة ُب اللغة، كإمنا صيغة اافعلا مشرتكة بٌن األمر كغًنه، كال حيمل على 

 . كاستدلوا على ذلك بأدلة منها: كادلعتزلة  أحدمها إال بقرينة. كىو مذىب أكثر األشاعرة
 إما أف تثبت عن طريقلؤلمر عن طريق العقل، ك  إما أف تثبت -اافعلا -الدليل األكؿ: أف ىذه الصيغة 

النقل. فإف زعمتم أهنا ثبتت لؤلمر عن طريق العقل، فهذا باطل؛ ألف العقل ال مدخل لو ُب اللغات، كإف 
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زعمتم أهنا ثبتت لؤلمر عن طريق النقل، فهذا باطل أيضا؛ ألف النقل قسماف: امتواترا كاآحادا. فإف 
طريق التواتر فباطل؛ ألنو لو ثبت ذلك عن ىذا الطريق لعلمناه بالضركرة كما زعمتم أهنا ثبتت لؤلمر عن 

أنو مل تثبت أهنا لؤلمر عن التواتر. كإف زعمتم أهنا ثبتت لؤلمر عن طريق  دؿَّ علىمل نعلمو إذ علمتموه، ك 
 ألفمر؛ كىي: أف اافعلا صيغة لؤل ،اآلحاد فباطل؛ ألف اآلحاد ال تثبت بو قاعدة أصولية كهذه القاعدة

، إذف: ال أصل إلثبات ىذه ال يثبت بالظين القطعيك اآلحاد ال يفيد إال الظن، كالقاعدة األصولية قطعية، 
 الصيغة. 

 : منها كقد أجاب اجلمهور عن ذلك بأجوبة
 اجلواب األكؿ: أف ىذا الدليل يقتضي ادلطالبة بالدليل على أف اافعلا صيغة لؤلمر، كىذا باطل؛ ألمرين:    
: على فرض أف ادلطالبة بالدليل دليل فإنا قد خراألمر اآلك : أف ادلطالبة بالدليل ليس بدليل. منها كؿاأل

أقمنا أدلة على أف ىذه الصيغة لؤلمر، كذلك من إمجاع عقبلء العرب كأىل اللساف على ذـ العبد إذا 
اللغة قد فرَّقوا بٌن األمر  خالف ىذه الصيغة، كالذـ على ادلخالفة دليل على أهنا ٔنتص باألمر، كأف أىل

كغًن ذلك من األدلة،  ،كالنهي كاخلرب كاالستخبار ُب أف كل كاحد منها لو صيغة ٔنصو، كأف اافعلا لؤلمر
 كال ديكن لكم أف تنكركا تلك األدلة، كمن أنكرىا فهو معاند. 

كانت يسلم لكم بو إال إذا  اجلواب الثاين: قولكم: اإف الظين ال يثبت القواعد األصولية؛ ألهنا قطعيةا ال 
كانت القاعدة عملية أك كسيلة إىل العمل كهذه القاعدة، فإهنا تثبت بالظين؛ قياسان أما إذا  القاعدة علمية، 

 على الفركع.
اجلواب الثالث: أنا نقلب ىذا الدليل عليكم: فأنتم قلتم: إف اافعلا مشرتكة بٌن األمر كغًنه، فمن أين 

بت ذلك عن طريق العقل فهذا باطل؛ دلا سبق، كإف قلتم: ثبت ذلك عن طريق أثبتم ذلك: فإف قلتم: ث
 النقل، فهذا باطل أيضان؛ دلا سبق، فأم جواب لكم يكوف ىو جوابنا. 

قد ترد كادلراد هبا األمر، كقد ترد كادلراد هبا اإلباحة، كقد  -ا لكىي: اافع -الدليل الثاين: أف ىذه الصيغة 
ز، أك التهديد، كليس محلها على أحد ىذه الوجوه بأْكىل من محلها على اآلخر، فوجب ترد كادلراد هبا التعجي

 التوقف فيها ح ى تأٌب قرينة ترجح أحد الوجوه؛ قياسان على االلوفا. كقد أجاب عنو اجلمهور َنوابٌن:
مر، كال اجلواب األكؿ: أنو إذا كردت صيغة اافعلا، كىي رلردة عن القرائن فهي لبلستدعاء، كىو: األ 

 ٓنمل على غًنه من اإلباحة كالتهديد كالتعجيز كغًنىا إال بقرينة كاضحة جلية.
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ألنو  ؛: أنكم قستم صيغة اافعلا على اللفظ ادلشرتؾ مثل االلوفا، كىذا القياس فاسدخراجلواب اآل 
ضعوىا قياس مع الفارؽ؛ حيث إف لفظ االلوفا مل يوضع لشيء معٌن، أما صيغة اافعلا فإف العرب قد ك 

لشيء معٌن، كىو: االستدعاء، فمثبلن: لو أمر السيد عبده بأف يقـو بتلوين ثوبو، فقاـ العبد فلوَّنو بأمِّ لوف 
شاء فإنو ال يستحق الذـ كال التوبيخ؛ ألف االلوفا لفظ مشرتؾ بٌن مجيع األلواف، لكن لو أمره كقاؿ: 

 ،افعلا عند اإلطبلؽ ال ٓنمل إال على معىن معٌنألف ا ؛ااسقين ماءا كمل يسقو فإنو يستحق الذـ كالتوبيخ
 .(13)كىو: االستدعاء

  :المطلب الثاني: معاني صيغة األمر
     :  ا:اختلف العلماء ُب عدد ادلعاين اليت تدؿ عليها صيغة األمر عمومن أكالن

 ُب شرح الكوكب (16)، كقاؿ السيوطي(15)أهنا تستعمل ُب مخسة عشر معىنن  (14)فذكر ابن الساعاٌب
. كأكصلها عبدالكرمي النملة إىل ثبلثٌن (18)، كمثلو ذكر الشوكاين(17)الساطع: اأهنا ترد لستة كعشرين معىن

ا، . كسبب اخلبلؼ أف بعض ادلعاين متقاربة جدن (21)إىل ثبلثة كثبلثٌن معىن (20)، كأكصلها الزركشي(19)معىنن 
 سلتلفة.  كبعضم يراىا معنيٌن سلتلفٌن أك معاين فبعضهم يرل ىذين ادلعنيٌن أك ىذه ادلعاين معىنن كاحدان 

أكثر عدد كصل إليو، كإال فادلعاين ال  كىي ،اإلماـ الزركشي على مذىبسنورد معاين صيغة األمر ثانيان: 
كثبلثوف  ةكىي ثبلث ،(22)ككلها تعرؼ ّنخارج الكبلـ كسياقو كبالدالئل اليت يقـو عليها ،تكاد تنضبط كثرة

 معىن:

ڱ  ڱ   ں  چ  :، كقولو تعاىلاإليجابأحدىا:    .[43البقرة: ] چڱ  
 [.33]النور:  چ  چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ كقولو تعاىل: ،الثاني: الندب

ٻ  ٻ  پ   چ كقولو تعاىل [،2الطبلؽ: ] چڈ  ڈ  ژ  ژ چ  :، كقولو تعاىلالثالث: اإلرشاد

ُب أحكاـ القرآفا:  -أم اإلرشاد –كمساه الشافعي  [،282البقرة: ] چ  ڀپ  پ  پ   ڀ
كأشار إىل الفرؽ بينو كبٌن األكؿ، فقاؿ: كُب كل حتم من اهلل  ،«سافركا تصحوا» :الرشد. كمثلو بقولو

كغًنه بينو كبٌن الندب  (24)، كفرؽ القفاؿ الشاشيض: احل(23)رشد، فيجتمع احلتم كالرشد. كمساه الصًنُب
 رشاد دلنافع الدنيا، كاألكؿ فيو الثواب، كالثاين ال ثواب فيو. بأف ادلندكب مطلوب دلنافع اآلخرة، كاإل

قاؿ:  [،237البقرة:] چىئ  ىئ  ی  چ  :كقولو تعاىل  ،، كعرب عنو البعض باألدبالرابع: التأديب
كمثلو  .(26)كاأكل اإلنساف شلا يليوا ،(25)لو القفاؿ اباألمر باالستنجاء باليساراكمثَّ  .كليس ُب القرآف غًنه
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، كىو أخص من قاؿ: فيسمى ىذا أدبان  ،(28)ا بالنهي عن التعريس على قارعة الطريقا (27)القطافابن 
ككل تأديب ندب من غًن  ،الندب من كجو كأعم منو من كجو، فإف التأديب خيتص بإصبلح األخبلؽ

 .(29)عكس، كأعم منو كونو يعم ادلكلف كغًن ادلكلف ِنبلؼ الندب فإنو خاص بادلكلف

ژ    ژ  چ   [، كقولو:51ادلؤمنوف: ] چڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀچ  كقولو تعاىل:،احة الخامس: اإلب

  [.3]النساء: چڑ  ڑ  ک  ک

 . [30]فصلت:  چٿٺ  ٺ    ٺ  ٿ           چ :كقولو تعاىل  السادس: الوعد،

[ 29]الكهف:  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ  :كقولو تعاىل  ،كيسمى التهديد ،السابع: الوعيد

    [40فصلت: ] چڇ  ڇ  ڇ چ  كقولو: [،29الكهف:] چڇ     ڇ  ڇ  چ  تعاىل:بدليل قولو 

 .. كمنهم من قاؿ: التهديد أبلغ من الوعيد[30إبراىيم: ] چں  ڻ  ڻ  ڻچ  بدليل قولو:

وقوله  [،15]الزمر:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ چ  :التهديد بقولو تعاىل (30)كمثل زلمد بن نصر ادلركزم

 [.64]اإلسراء: چے  ے  ۓ چ  إلبليس:

اإلنعاـ.  (31)كمساه إماـ احلرمٌن [،172البقرة:] چائ    ائ  ەئ  ەئ   وئ  چ كقولو:،   الثامن: االمتنان
 ،كىو كإف كاف ّنعىن اإلباحة لكن الظاىر منو تذكًن النعمة، كالفرؽ بينو كبٌن اإلباحة أف اإلباحة رلرد إذف

كالتعرض ُب ىذه   ،كأنو ال بد من اقرتاف االمتناف بذكر احتياج اخللق إليو، كعدـ قدرهتم عليو، كضلو ذلك
 اآلية إىل أف اهلل تعاىل ىو الذم رزقو.

ٺ  ٿ   چ  :كقولو تعاىل[،30إبراىيم: ] چں ڱ چ كقولو تعاىل:، التاسع: اإلنذار

مها: اإلنذار جيب أف يكوف مقركنا احدإكالفرؽ بينو كبٌن التهديد من جهتٌن:  [،3احلجر: ] چٿ
: أف الفعل األخرلبالوعيد كاآلية، كالتهديد ال جيب فيو ذلك بل قد يكوف مقركنا بو كقد ال يكوف. ك 
 ادلهدد عليو يكوف ظاىره التحرمي كالبطبلف، كُب اإلنذار قد يكوف كذلك كقد ال يكوف.

ٴۇچ  كقولو تعاىل  ،رامالعاشر: اإلك   [.46]احلجر:  چۈ  ۈ 
؛ ألنو ال يصح األمر إال [65البقرة: ] چگ    گ  گ   چ :كقولو تعاىل  الحادي عشر: السخرية،

بادلقدكر عليو، كجعلو الصًنُب كابن فارس من أمثلة التكوين. قاؿ ابن فارس: كىذا ال يكوف إال من اهلل 

 [،50اإلسراء: ] چٻ  ٻ           ٻ   چ :للتسخًن، كمثل لئلىانة بقولو  (32)كمثل هبا ابن احلاجب .تعاىل
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قاؿ: كالفرؽ بينهما أف التسخًن عبارة عن تكوينهم على جهة التبديل دلن جعلناىم على ىذه الصفة، 
كاإلىانة عبارة عن تعجيزىم فيما يقدركف عليو أم: أنتم أحقر من ذلك. كقد نبو الزركشي إىل أف التعبًن 

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        چ  بػ)السخرية( أفضل من )التسخًن(، فإف السخرية اذلزء، كقولو تعاىل:

ی  جئ  چ ، كأما التسخًن فهو نعمة كإكراـ كقولو تعاىل: [38ىود: ] چٿ   چی  ی  

 .[33إبراىيم: ]
ۅچ كقولو تعاىل  ،الثاني عشر: التكوين : كماؿ (33)كاآلمدم، كمساه الغزايل [117البقرة: ] چۅ  

كإماـ احلرمٌن: التسخًن، كالفرؽ بينو كبٌن السخرية: أف  (34)كمساه القفاؿ كالشيخ أبو إسحاؽ .القدرة
التكوين سرعة الوجود عن العدـ، كليس فيو انتقاؿ إىل حاؿ شلتهنة، ِنبلؼ السخرية فإنو لغة: الذؿ 

 كاالمتهاف.

ائ   ەئ   چ :، ضلو قولو تعاىلالثالث عشر: التعجيز  ٿ  چ ، كقولو تعاىل:   [23البقرة: ] چائ  

ٹ          .كالفرؽ بينو كبٌن التسخًن أف التسخًن نوع من التكوين، [34الطور: ] چٹٿ  ٿ  ٹ  
فإذا قيل: كونوا قردة معناه انقلبوا إليها، كالتعجيز إلزامهم باالنقبلب ليظهر عجزىم ال لينقلبوا إىل احلجارة، 

قاؿ: كمعلـو أف ادلخاطبٌن ليس ُب  [،50اإلسراء: ] چٻ  ٻ           ٻ   چ :كالقفاؿ بقولوكمثلو الصًنُب 
شلن خيرتع كيسخر، علم أف قولو كونوا كذا،  -صلى اهلل عليو كسلم  -قدرهتم قلب األعياف، كمل يكن النيب 

ذا جعلو ابن ك. مل ٕننعوا من جرم قضاء اهلل عليكم أم: أنكم لو كنتم حجارة أك حديدان  ،تعجيز
اعندم ُب التمثيل بو نظر، كإمنا : ُب تفسًنه (36)كقاؿ ابن عطية .كاآلمدم من أمثلة التعجيز (35)برىاف

ڑ  ک    ک    چ :التعجيز حيث يقتضى باألمر فعل ما ال يقدر عليو ادلخاطب: كقولو  چڑ  

 .اكضلوه، كأما ىذه اآلية فمعناىا كونوا بالتوىم، كالتقدير كذا ككذا [168آؿ عمراف: ]

ڀ  ٺ  چ :ضلو ،الرابع عشر: التسوية بين شيئين ىكذا مثلوا [، 16الطور: ] چ  ٺپ   ڀ  ڀ      ڀ  

ڀچ مجلة مبينة مؤكدة لقولو: چ  ٺڀ  ٺ چبو، كعلى ىذا فقولو:  ألف االستواء دلا  ؛چٺپ ڀ ڀ   
مل يكن بالصريح أردفو مبالغة ُب احلسرة عليهم، كحيتمل أف يقاؿ: إف صيغة اافعلا أك ال اتفعلا كحدىا 
ال تقتضي التعجيز، كال استعار ذلا بالتسوية إال من جهة أف التخيًن بٌن الشيئٌن يقتضي استواءمها فيما 

 تقتض التسوية لكن اجملموع ادلركب من اافعلا أك خًن ادلخاطب بو، أك يقاؿ: إف صيغة اافعلا كحدىا مل
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ال اتفعلا، فعلى ىذا ال يصدؽ عليو أف ادلستعمل صيغة األمر من حيث ىي صيغة األمر، فبل يصح 
 جعلهم ىذا ادلثاؿ من صيغة اافعلا كعذرىم أف ادلراد استعماذلا حيث يراد التسوية بالكبلـ الذم ىي فيو.

إذا قاـ أحدكم من : »-صلى اهلل عليو كسلم  -لو بقولو كمثَّ  ،القفاؿ ذكره الخامس عشر: االحتياط،
أم:  ،«فإنو ال يدرم أين باتت يده»بدليل قولو:  ،(37)«النـو فبل يغمس يده ُب اإلناء ح ى يغسلها ثبلثا

 فلعل يده القت صلاسة من بدنو مل يعلمها فليغسلها قبل إدخاذلا لئبل يفسد ادلاء.

 [.147]آؿ عمراف:  چائ  ەئ   ەئ چ  :، ضلووالمسألةالسادس عشر: الدعاء 

 كقولك لنظًنؾ: افعل. كىذا أخص من إرادة االمتثاؿ اآلٌب.   السابع عشر: االلتماس،
كذا. مثلو ابن فارس كضلوه ٕنثيل األصوليٌن، كقوؿ كقولك لشخص تراه: كن فبلنا ن   ،الثامن عشر: التمني

 امرئ القيس:
 ...... ال اصللً أى  الطويلي  ال أيها الليلي أى  

فادلراد بقولو: اصلل ّنعىن االصلبلء لطولو، كنزلوا ليل احملب لطولو منزلة ما يستحيل اصلبلؤه مبالغة، كإال 
كجييء من ىذا ادلثاؿ السؤاؿ السابق ُب التسوية، فإف ادلستعمل ُب التمين ىو  ،فاصلبلء الليل غًن مستحيل

 صيغة األمر مع صيغة اإالا ال الصفة كحدىا، فاألحسن مثاؿ ابن فارس.

ٺ  ٺ  ٺ  چ : كقولو تعاىل  ،التاسع عشر: االحتقار يعين أف السحر كإف عظم  [،80يونس: ] چٺ  
 حقًن.  -ليو السبلـ ع -شأنو ففي مقابلة ما أتى بو موسى 

:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  ، كقولو تعاىل:العشرون: االعتبار والتنبيو   [.42]الرـك

ۇۇ  چ  :كمثلو بقولو تعاىل (38). ذكره ابن فارسالحادي والعشرون: التحسير والتلهيف  چڭ  ڭ  

  [.108]ادلؤمنوف:  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦچ  كقولو تعاىل: [،119]آؿ عمراف: 

ڱ  چ      ،[83]الزخرؼ:  چڱ  ں  ں  چ  :تعاىل ، كقولووالعشرون: التصبيرالثاني  ڱ  ڱ   

 .ذكرىا القفاؿ  [17الطارؽ: ] چڱ  

ادلعىن أهنم  [،82التوبة:] چژ  ڑ  ڑ  ک  چ ، كقولو تعاىل:الثالث والعشرون: الخبر

البقرة: ] چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈچ  :سيضحكوف كيبكوف. كمثلو زلمد بن نصر ادلركزم بقولو تعاىل

إذا مل تستح فاصنع ما »أم: أذنتم ُنرب. أم: كنتم أىل حرب، كمنو على أحد التأكيلٌن:  [،279
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[، 233البقرة: ] چھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ أم: صنعت ما شئت، كعكسو  ،«شئت
نزؿ ادلأمور  بو األمر كأنو ادلعىن لرتضعن الوالدات أكالدىن. كىكذا أبلغ من عكسو؛ ألف الناطق باخلرب مريده 

 بو منزلة الواقع.

ذكره إماـ  [،72طو: ] چ ۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  :التحكيم كالتفويض، كقولو تعاىل الرابع والعشرون:
كمساه ابن نصر ادلركزم: االستبساؿ. قاؿ: أعلموه أهنم قد استعدكا لو  .احلرمٌن. كمساه ابن فارس: التسليم

كأهنم غًن تاركٌن لدينهم، كأهنم يستقلوف ّنا ىو فاعل ُب جنب ما يتوقعونو من ثواب اهلل. قاؿ:  ،بالصرب

  أخربىم هبواهنم عليو. [،71يونس: ] چٿ   ٹ چ :كمنو قوؿ نوح

 چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ ، كمثلو بقولو تعاىل:(39)، ذكره الصفي اذلندمالخامس والعشرون: التعجب

جب  حب   چ : القفاؿ كغًنه من قسم التعجيز. كمثل ابن فارس للتعجب بقولو تعاىلكجعلو  [،50]اإلسراء: 

  كىو أليق. 26الكهف:  چائ    ائ  ەئ چ وقوله تعالى:  [38]مرمي:  چخب

]يونس:  چڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۓ  چ : ، كقولو تعاىلالسادس والعشرون: بمعنى التكذيب

  [.93]آؿ عمراف:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چچ  وقوله تعالى:[، 38

ذكره العبادم.  [102الصافات: ] چجب  حب  خبمب    چ ، كقوله تعالى:السابع والعشرون: المشورة
 .  كالفرؽ بينو كبٌن ادلسألة: أف السؤاؿ حيل زلل احلاجة إىل ما يسأؿ، كادلشورة تقع تقوية للعـز

ۆ  چ ذكره الصًنُب كمثلو بقولو تعاىل:  ،قرب ادلنزلة الثامن والعشرون:  .[49]األعراؼ:  چۇ  ۇ  

وقوله  [،49]الدخاف:  چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ چ : كقولو تعاىل  التاسع والعشرون: اإلىانة،

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ  وقوله: ،[55]ىود:  چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ چ  تعالى:

ذكره ابن القطاف كالصًنُب. قاال: كليس ىذا أمر إباحة إلبليس، كإمنا  [،64اإلسراء: ] چۆ  ۈ  

ڱ  ں  ں  چ :معناه أف ما يكوف مثل ذلك ال يضر عبادم، كقولو احلجر: ] چڱ  ڱ  ڱ  
كمساه مجاعة بالتهكم. كضابطو: أف يؤتى بلفظ داؿ على اخلًن كالكرامة، كادلراد ضده. كفرؽ مجاعة  [.42

هما دكف رلرد االعتقاد، كاالحتقار إما ف اإلىانة إمنا تكوف بالقوؿ أك بالفعل أك تركبينو كبٌن التخيًن بأ
بدليل أف من اعتقد ُب شيء أنو ال  ،سلتص بو، أك كإف مل يكن كذلك لكنو ال زلالة حيصل ّنجرد االعتقاد

 أك فعل ينبئ عنو. ما مل يصدر منو قوؿ ،يعبأ بو كال يلتفت إليو، يقاؿ: إنو احتقره، كال يقاؿ: إنو أىانو
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 چ  ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  :، كقولو تعاىلالثالثون: التحذير واإلخبار عما يؤول إليو أمرىم 

 ذكره الصًنُب.. [65ىود: ]

كقولك عند العطش: اسقين ماء فإنك ال ْند من نفسك عند  ،الحادي والثالثون: إرادة االمتثال 
ذلك من السيد لعبده تصور أف يكوف للوجوب أك الندب  التلفظ بو إال إرادة السقي أعين طلبو، فإف فرض

 مع ىذه الزيادة، كىو إٓناؼ السيد بغرضو. كذلك غًن متصور ُب حق اهلل تعاىل.
كن عبداهلل ادلقتوؿ، كال : »-صلى اهلل عليو كسلم  -، كقولو الثاني والثالثون: إرادة االمتثال ألمر آخر 

 .د األمر بأف يقتل، كإمنا القصد بو االستسبلـ، كعدـ مبلبسة الفنت، فإنو مل يقص (40)«تكن عبداهلل القاتل

پ  ڀ  ڀ  چ  :كقولو تعاىل  الثالث والثالثون: التخيير، ذكره القفاؿ. كفيو ما  [42ادلائدة: ] چپ  
(41)سبق ُب التسوية

. 

 داللة صيغة األمر على الحكم الشرعي:المبحث الثاني: 
األصوليٌن كمذاىبهم ُب داللة صيغة األمر على احلكم الشرعي على احلقيقة إف ادلتتبع آلراء   تمهيد:    

كعدـ كجود القرائن جيد أهنم اختلفوا ُب األحكاـ اليت تدؿ عليو ىذه الصيغة حقيقة كبغًن قرائن، فمنهم 
، من يرل أهنا على احلقيقة، كمنهم من يرل أهنا على الندب، كفريق على اإلباحة، كآخركف على االشرتاؾ

 كفريق يرل التوقف ح ى ترد القرينة.
           كبناءن على ذلك فإننا سنقسم ىذا ادلبحث على مخسة مطالب، على النحو اآلٌب:

 :ن بالوجوبو المطلب األول: القائل
. قاؿ (42)كالبيضاكم ،ذىب اجلمهور إىل أف صيغة األمر حقيقة ُب الوجوب فقط، كصححو ابن احلاجب

كذكر اجلويين أنو مذىب الشافعي، كقيل: ىو الذم أمبله األشعرم على  .(43)الرازم: كىو احلق
 .(44)أصحابو

 استدؿ اجلمهور بأدلة، منها: 

ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     چ قولو تعاىل: الدليل األكؿ:

ېئ  ېئ   ىئ    ېئچ كقاؿ تعاىل: [،12 - 11 ]األعراؼ: چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ

 – 30]احلجر:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پىئ  ىئ  ی       ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
، طردهك  اهللفذمو  ،إبليس أىبذلك ك امتثلوا كجو الداللة: أف اللَّو تعاىل دلا أمر ادلبلئكة بالسجود  [.32



 

920 

  م2091 يونيو ،(9العدد ) ،الثاني، المجلد والتطبيقيةمجلة الريان للعلوم اإلنسانية  

 د. صادؽ زلمد األبيض ... صيغة األمر ُب اللغة

ذمو قصد بو إبليس، ك منو اإلنكار على  الغرضقولو تعاىل: )ما منعك( استفهاـ  ألفكأىبطو من اجلنىة؛ 
؛ ألف االستفهاـ احلقيقي يصدر من اجلاىل، كىذا منتف ُنق اهلل إًذ االستفهاـ احلقيقي شلنوع ىنا كتوبيخو؛

 السجود آلدـ.إبليس تعاىل، فاهلل عامل بسبب ترؾ 
و؛ لوجوب؛ إذ لو مل يكن السجود كاجبان عليو دلا استحق الذـ كالتوبيخ على تركلاألمر  فدؿ ذلك على أف

 -كىي: افعل-ا، فالصيغة ف الواجب ىو: ما ذـ تاركو مطلقن ألألنو ال يذـ أحد إال بسبب تركو لواجب، 
 .(45)تقتضي الوجوب عند التجرد

 چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ   چ :قولو تعاىل الدليل الثاين: 

بالفتنة كالعذاب األليم، كىذا يدؿ على أف  كجو الداللة: أف اللَّو حذر الذين خيالفوف األمر [63النور: ]
َـّ على تركو مطلقن  ا، ا، أك ىو ما توعد بالعقاب على تركو مطلقن األمر ادلطلق للوجوب؛ ألف الوجوب ىو ما ذي

كادلخالف ىنا قد توعد بالعقاب؛ ألنو خالف أمر اللَّو كأمر رسولو كترؾ امتثالو، فيكوف األمر ادلطلق 
 -بأف يقتضي الندب أك اإلباحة أك التوقف  -ف األمر ادلطلق ال يقتضي الوجوب يقتضي الوجوب، فلو كا

 .(46)دلا حذر الشارع من سلالفتو

 – 48ادلرسبلت: ] چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب   يب  جت  چ  الدليل الثالث: قولو تعاىل:
، كىذا يدؿ على أف األمر كجو الداللة: أف اللَّو تعاىل قد ذمَّهم على تركهم فعل ما قيل ذلم افعلوه[، 49

ادلطلق يقتضي الوجوب، ألنو ىو الذم يذـ على تركو، فلو كاف األمر يقتضي الندب دلا ذمهم على ترؾ 
 .(47)ادلأمور بو، كما ال يذـ من رخص لو ُب الرتؾ

ٺ  ٺ  ٺچ  الدليل الرابع: قولو تعاىل: ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    چ  ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ    

ا مل يكن ألحد أف يتخًن فيو، كجعل كجو الداللة: أف اللَّو تعاىل أخرب أنو إذا قضى أمرن [، 36األحزاب: ]
لئبل  ،، فإف ذلك يقتضي كجوب امتثاؿ األمرا كضبلالن ، كإذا كانت سلالفة األمر عصيانن عصيانو ضبلالن 

يعصي، فثبت أف األمر ادلطلق يقتضي الوجوب؛ ألنو لو مل يكن للوجوب دلا جعل سلالفتو عصيانان 
 . (48)كضبلالن 

 -فمر بو أبو سعيد بن ادلعلى فدعاه  ،كاف يصلي  -صلى اهلل عليو كسلم  -النيب الدليل اخلامس: أف 
 -صلى اهلل عليو كسلم  -فرغ الرسوؿ كىو ُب الصبلة فلم جيبو أبو سعيد، فلما  -صلى اهلل عليو كسلم 

ۋ  چ  من صبلتو قاؿ لو: ما منعك أف ْنيب كقد مسعت اللَّو تعاىل يقوؿ: ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  
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ۉ   ې قد  -صلى اهلل عليو كسلم  -كجو الداللًة أف الرسوؿ [؟ 24األنفاؿ: ] چ   ېۅ  ۅ   ۉ  
، فدؿ على أف األمر  ؟بدليل قولو لو: )ما منعك( ،الـى أبا سعيد على تركو لئلجابة بعد أمر اللَّو تعاىل هبا

  .(49)للوجوب، كلو مل يكن األمر للوجوب دلا المو على ذلك؛ ألف ما ليس بواجب ال يبلـ على تركو

: ا لوال أف أشق على أميت ألمرهتم بالسواؾ عند كل صبلة -صلى اهلل عليو كسلم  -الدليل السادس: قولو 
جعل ادلشقة من لواـز األمر، كإمنا تكوف ادلشقة  -صلى اهلل عليو كسلم  - كجو الداللة: أف النيب .(50)ا

دلا جعل ادلشقة من لواـز األمر نفي  -صلى اهلل عليو كسلم  -أم: أف النيب  ،ا لؤلمر إذا كاف للوجوبالزمن 
مشقة األمر الذم فيو مشقة كىو أمر الوجوب؛ ألنو يعاقب كيذـ على تركو، كأثبت األمر الذم ليس فيو 

 . (51)كىو أمر الندب؛ ألنو ال يذـ كال يعاقب على تركو
صلى اهلل عليو كسلم  -فخًنىا رسوؿ اللَّو  -رضي اللَّو عنهما -الدليل السابع: أف بريرة قد أعتقتها عائشة 

حيبها، ككاف ديشي خلفها  -كىو مغيث  -بٌن مفارقة زكجها كعدـ ذلك، فاختارت فراقو، ككاف زكجها  -
ذلك: ذىب إىل بريرة فقاؿ ذلا: الو  -صلى اهلل عليو كسلم  -اؽ كىو يبكي، فلما رأل النيب ُب األسو 

، فقالت: ال حاجة (52)راجعتيو فإنو أبو أكالدؾا، فقالت: أتأمرين يا رسوؿ اللَّو؟ فقاؿ: اال إمنا أنا شافعا
صلى اهلل عليو  -شفاعتو نفى األمر مع ثبوت  -صلى اهلل عليو كسلم  -يل فيو. كجو الداللة: أف النيب 

الدالة على الندب، فدؿ على أف أمره للوجوب؛ ألنو لو أثبت األمر: لوجب عليها االمتثاؿ  -كسلم 
 .(53)كالرجوع إىل زكجها

على أف األمر يقتضي الوجوب؛ حيث إهنم كانوا  -رضي اللَّو عنهم  -الدليل الثامن: إمجاع الصحابة  
صلى  -يسمعوف األمر من الكتاب كالس نَّة، فيحملونو على الوجوب، كذلذا مل يرد عنهم أهنم سألوا النيب 

بو  تامر على الوجوب إال إذا اقرتن، بل كانوا حيملوف مجيع األك (54)عن ادلراد هبذا األمر -اهلل عليو كسلم 
 ة،قرينة تصرفو عن الوجوب، كمل ينكر بعضهم على بعض ُب ذلك، فكاف إمجاعا، كىذا ثبت ُب كقائع كثًن 

 منها: 
قولو: اإذا كلغ  -صلى اهلل عليو كسلم  -عن النيب  –رضي اللَّو عنو  -الواقعة األكىل: أنو دلا ركل أبو ىريرة 

أمجع الصحابة على كجوب غسل اإلناء من  ،(55)فليغسلو سبعا كالثامنة بالرتاباالكلب ُب إناء أحدكم 
 كلوغ الكلب سبع مرات.
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صلى اهلل عليو  -الواقعة الثانية: أهنم استدلوا على كجوب الصبلة عند ذكرىا باألمر ادلطلق الوارد ُب قولو 
 .(56)ها إذا ذكرىاالِّ صى يي امن ناـ عن صبلة أك نسيها فلْ  :-كسلم 

ڱ   چ تعاىل: استدؿ على كجوب الزكاة على ادلرتدين بقولو -رضي اللَّو عنو  -واقعة الثالثة: أف أبا بكر ال

كقاؿ: اكالزكاة من حقهاا يقصد: إف الزكاة من حق كلمة ال إلو إال اللَّو، كمل ينكر  [43البقرة: ] چں  
 .عليو أحد فكاف إمجاعان 

استدؿ على كجوب أخذ اجلزية من اجملوس بقولو  -رضي اللَّو عنو  -الواقعة اخلامسة: أف عمر بن اخلطاب 
ا ، كمل ينكر عليو أحد، فكاف إمجاعن (57): اسنوا هبم سينَّة أىل الكتابا-صلى اهلل عليو كسلم  -

 . (58)منهم
الدليل التاسع: أف لفظة اافعلا ٕننع من اإلخبلؿ بالفعل بدليل أف أىل اللغة يعقبوف ادلعصية على األمر 

 چگ  گ  چ  اأمرتك فعصيتينا، ك اقلت لك افعل فعصيتينا، كقاؿ تعاىل بلفظ االفاءا فيقولوف:

 (59)الرقاشي كقاؿ الشاعر احلصيين بن ادلنذر[، 6التحرمي:] چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  وقال: [،93]طو:
إىل  بأف ال يذىب إىل احلجاج بن يوسف، كلكنو خالف نصيحتو، كذىب (60)دلا نصح يزيد بن ادلهلب -

فهنا جاءت  .(61)[أمرتك أمران جازمان فعصيتين ... فأصبحت مسلوب اإلمارة نادما]قاؿ:  -احلجاج فعزلو
كادلعصية  -كما ُب حركؼ ادلعاين   -اليت ىي للتعقيب  –ادلعصية عقب األمر غًن ادلمتثل بلفظ ا الفاء 

فدؿ ىذا على  [٦٣األحزاب: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹچ  توجب العقوبة؛ لقولو تعاىل:
اجملردة  -كىي افعل  -أف ادلعصية إمنا لزمت ادلأمور؛ ألجل إخبللو ّنا أمر بو، كىذا يقتضي أف لفظة األمر 

 .(62)عن القرائن تفيد الوجوب، كلو مل تكن مفيدة للوجوب مل نكن ّنخالفة ذلك األمر عاصٌن
ين ماءا، فإف امتثل العبد بأف سقاه ماء، فإنو يستحق الدليل العاشر: أف السيد لو أمر عبده قائبلن: ااسق

فإنو يستحق الذـ كالعقوبة، فرأل العقبلء من أىل اللغة ىذا  -بأف مل يسقو ماء  -ادلدح، كإف مل ديتثل 
السيد كىو يعاقب عبده، كسألوه عن سبب ذلك فقاؿ ذلم: إين أمرتو بأف يسقيين كمل يفعل، فإف ىؤالء 

ا دلخالفتو األمر، فدؿ ذلك على أنو ما استحق الذـ كالعقوبة إال لومو كعقابو؛، نظرن يتفقوف معو على حسن 
ال يقتضي الوجوب: دلا  ألنو ترؾ كاجبان؛ ألف الواجب ىو الذم يذـ على تركو مطلقا، فلو كاف األمر ادلطلقي 

 .(63)استحق العبد ادلخالف لؤلمر الذـ كالعقوبة؛ ألنو ال يعاقب إال على ترؾ كاجب
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أف يقتضي  -1إف قوؿ القائل: اافعلا ال خيلو من أربعة أمور فقط ىي كما يلي:  الدليل احلادم عشر:
أف يقتضي أف  - 4أف يقتضي التخيًن بٌن القعل كعدمو.  -3أف يقتضي التوقف.  -2ادلنع من الفعل. 

 .-كىو الوجوب  -يفعل ال زلالة 
اطل؛ ألنو يكوف معىن اافعلا: ال تفعل، كىذا نقيض فهو ب -كىو اقتضاؤه ادلنع من الفعل  -أما األكؿ 

فهو باطل؛ ألف قولو: ا افعلا حث على الفعل فهو نقيض  -كىو: التوقف  -فائدة اللفظ. أما الثاين 
فهو باطل؛ ألنو ليس للتخيًن ذكر ُب اللفظ، كإمنا  -كىو التخيًن  -التوقف كىو: عدـ الفعل. أما الثالث 

فلما بطل الثبلثة األكؿ: بقي الرابع كىو: أف اافعلا يقتضي أف يفعل ال  تركو. اللفظ يتعلق بالفعل دكف
 .(64)-كىو الوجوب -زلالة 

 : القائلون بالندب أو اإلباحةالمطلب الثاني: 
: القائلوف بالندب:  حقيقة ُب الندب، كبو قاؿ أبو صيغة األمر  ذىب فريق من العلماء إىل أفأكالن

كمجاعة من الفقهاء، كىو ركاية الشافعي، قاؿ إماـ احلرمٌن: ىذا أقرب إىل  ، كعامة ادلعتزلة،(65)ىاشم
 . (66)حقيقة مذىب القـو

 : بأدلةو منها ىذا ادلذىب استدؿ أصحاب
الدليل األكؿ: أف قولو: اافعلا، كقولو: اأمرتكما يشرتؾ الوجوب كالندب فيو بشيء كاحد، كىو: طلب 

ًن من تركو، كىذا القدر ادلشرتؾ بينهما معلـو مقطوع بو، قد تيقنا كأف فعل ادلأمور بو خ الفعل كاقتضاؤه،
فيجب تنزيل األمر على أقل ما  فيو منو. أما لزـك العقاب برتؾ فعل ادلأمور بو فغًن مقطوع بو، بل مشكوؾ

يشرتؾ فيو الوجوب كالندب؛ ألنا قطعنا فيو، كىو طلب الفعل من غًن كعيد بالعقاب على الرتؾ كىو: 
فإنا نتوقف فيو ح ى يرد  -كىو الوجوب –أما ما شككنا فيو، كىو: لزـك العقاب برتؾ ادلأمور بو  الندب.

 دليل من خارج. 
الدليل الثاين: أنو لو كاف لفظ: اافعلا يقتضي الوجوب دلا حسن أف يقوؿ العبد لسيده كالولد لوالده:  

 على أنو ال يقتضي الوجوب.اا، فلما كاف اجلميع يتخاطبوف بينهم بذلك دؿَّ ااعطين درمهن 
الدليل الثالث: أف السلطاف قد يأمر بالقبيح كاحلسن، كيوصفاف بأهنما مأمور هبما على احلقيقة، فلو  

 ا. إذا تناكؿ القبيح جعلو كاجبن  اقتضى األمر الوجوب لكاف
 .(67)الدليل الرابع: أنو ليس ُب األمر لفظة الوجوب، فلم تقتضو
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ف باإلباحة: كذىب فريق من العلماء إىل أف صيغة األمر اافعلا إذا ْنردت عن القرائن تقتضي و القائل :ثانينا
اإلباحة حقيقة، كال حيمل على غًنىا من الوجوب أك الندب إال بقرينة. كىو مذىب بعض الشافعية كما 

الفعل ثبلث: دليل ىذا ادلذىب: أف درجات األمر بك حكاه عنهم األستاذ أبو إسحاؽ ُب اشرح الرتتيبا. 
أعبلىا: الثواب على الفعل، كالعقاب على الرتؾ، كىذا ىو الوجوب كأكسطها: الثواب على الفعل، كعدـ 
العقاب على الرتؾ، كىذا ىو الندب. كأدناىا: عدـ الثواب كعدـ العقاب على الفعل كالرتؾ، كىذا ىو 

رتؾ بٌن ادلراتب الثبلث، كىو: اإلباحة. فالثالث يفهم منو: جواز اإلقداـ على الفعل، كىو قدر مش
مشكوؾ  فإنو –كمها الوجوب كالندب  -اإلباحة، فهي إذف: درجة متيقنة. أما الدرجتاف األكىل كالثانية 

فيهما، فنحن ضلمل األمر على ما تيقنا منو، كىو: اإلباحة، كنرتؾ ما شككنا فيو إىل أف ترد قرينة من 
 .(68)خارج، فيكوف األمر ادلطلق يقتضي اإلباحة

  ن بالتوقف:و : القائلثالثالمطلب ال
ح ى يرد دليل أك قرينة تدؿ على ادلعىن ادلراد ىو مذىب كثًن من ال يثبت التوقف ُب معىن صيغة اافعلا 

، كصحَّحو اآلمدم. (70)، كالغزايل(69)األشاعرة، كنسب إىل أيب احلسن األشعرم، كالقاضي الباقبلين
معناه: أف الصيغة موضوعة لواحد من اثنٌن مها: الوجوب  كاختلف ُب تفسًن ذلك: فمنهم من قاؿ:

كالندب، كلكن ال يدرم عينو. كمنهم من قاؿ: معناه: أننا ال ندرم ما كضعت لو الصيغة أىو الوجوب، 
أك الندب، أك اإلباحة، أك التهديد، أك: أهنا مشرتكة بينها باالشرتاؾ اللفظي. حكى السعد ُب االتلويحا 

ا عة من احملققٌن، أهنم ذىبوا إىل الوقف ُب تعيٌن ادلعىن ادلوضوع لو حقيقة، كحكى أيضن عن الغزايل، كمجا
عن ابن سريج الوقف ُب تعيٌن ادلعىن ادلراد عند االستعماؿ، ال ُب تعيٌن ادلوضوع لو عنده؛ ألنو موضوع 

 .(71)عنده باالشرتاؾ للوجوب كالندب، كاإلباحة كالتهديد
 :لة منهابأد ىذا ادلذىب استدؿ أصحاب

جياب، كترد كادلراد هبا الندب، كترد كادلراد هبا اإلباحة، الدليل األكؿ: أف صيغة: اافعلا ترد كادلراد هبا اإل
كترد كادلراد هبا التهديد، كليس محلها على أحد ىذه الوجوه بأْكىل من محلها على الوجو اآلخر، فوجب 

حقيقة ُب الوجوب أك الندب، أك اإلباحة: دلا حسن التوقف فيها. الدليل الثاين: لو كانت صيغة اافعلا 
ا أك االستفهاـ من ادلأمور هبا فيقوؿ السيد لعبده: ااسقين ماءا فيحسن من العبد أف يقوؿ: ىل أمرتين إلزامن 

 ا؟ ندبن 
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الدليل الثالث: أف استعماؿ صيغة اافعلا ُب الندب كاإلباحة أكثر من استعمالو ُب الوجوب، كال جيوز أف 
 ا للوجوب مع استعمالو ُب غًنه أكثر. موضوعن يكوف 

الدليل الرابع: إف كوف ىذه الصيغة كىي: اافعلا موضوعة للوجوب أك الندب أك اإلباحة، إما أف يعلم عن 
طريق العقل، أك النقل، ككل ذلك باطل، فبل دليل على تعيٌن أحد ىذه األقساـ، فتبقى صيغة اافعلا 

اف ذلك: إف زعمتم أف العقل دؿَّ على أحد ىذه األقساـ، فهذا باطل؛ مشرتكة بينها، فوجب التوقف، بي
؛ -اأيضن  –ألنو ال مدخل للعقل ُب اللغات. كإف زعمتم أف النقل دؿَّ على أحد تلك األقساـ، فهذا باطل 

ألف النقل قسماف: امتواترا، ك اآحادا: فإف زعمتم أف ادلتواتر دؿَّ على أحد تلك األقساـ، فهذا باطل؛ 
 ف ادلتواتر لو أثبت ذلك لعلمناه مثل ما علمتموه، كلقلة التواتر.أل

كإف زعمتم أف اآلحاد دؿَّ على أحد تلك األقساـ، فهذا باطل أيضا؛ ألف كوف صيغة اافعلا للوجوب أك 
للندب قاعدة أصولية، كالقاعدة األصولية قطعية، كاآلحاد ظين، كالظين ال يقول على إثبات القطعي، 

 إذف جيب التوقف.  دليل على تعيٌن أحد ىذه األقساـ، فثبت أنو ال
كالقرء، فكما أنا ال ندرم ما ادلقصود من  الدليل اخلامس: قياس لفظ اافعلا على اللفظ ادلشرتؾ كالعٌن

فكذلك ال ندرم ما ادلقصود بلفظ:  ؟لفظ االعٌنا، أىو: ادلذىب، أك الشمس، أك اجلارية، أك الباصرة
 فلذلك نتوقف فيها كما توقفنا ُب اللفظ ادلشرتؾ. ؟اافعلا أىو: الوجوب أك الندب، أك اإلباحة

ا، كإمنا ىي معىن قائم ُب النفس مشرتكة بٌن األمر كغًنه، الدليل السادس: أف صيغة اافعلا ال تفيد شيئن  
 .(72)كال حيمل على أم شيء إال بقرينة

 : بين األحكام التكليفية ن باالشتراكو : القائلرابعلب الالمط
: القائلوف باالشرتاؾ اللفظي:   كىؤالء ىم على مذاىب: أكالن

 .(73)ا، كىو قوؿ الشافعي ُب ركاية عنوا لفظين ادلذىب األكؿ: أهنا مشرتكة بٌن الوجوب كالندب اشرتاكن 
 .(74)ادلذىب الثاين: أهنا مشرتكة اشرتاكا لفظيا بٌن الوجوب كالندب كاإلباحة 
 .(75)ادلذىب الثالث: أهنا مشرتكة بٌن الثبلثة ادلذكورة كالتهديد. كبو قاؿ مجهور الشيعة 
 . (76)ادلذىب الرابع: أهنا مشرتكة بٌن الوجوب كالندب كاإلباحة كالكراىة كالتحرمي. حكاه ُب احملصوؿ 

ادلذىب اخلامس: أهنا مشرتكة بٌن الوجوب كالندب كاإلباحة كاإلرشاد كالتهديد. حكاه الغزايل كنسبو 
لؤلشعرم كالقاضي، كأصحاهبما. قاؿ: كعندىم أهنا مشرتكة ُنكم الوضع األصلي فيكوف حقيقة ُب كل 

 .(77)كاحد منهما بظاىره، كإمنا حيمل عليو بدليل
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 .(78)مجيع ادلعاين السابقة. نسبو الغزايل لقـوادلذىب السادس: أهنا مشرتكة بٌن 
أم  -ا أف لفظة األمر اافعلا كما شاهبها قد كرد كثبت استعماذلا ُب مجيع ىذه ادلعاين دليل ىؤالء مجيعن ك 

فوجب أف تكوف مشرتكة باالشرتاؾ  –الوجوب كالندب كاإلباحة كاإلرشاد كالتهديد كالكراىة كالتحرمي 
 . (79)عاين على احلقيقةاللفظي بٌن مجيع ىذه ادل

 ف باالشرتاؾ ادلعنوم: و : القائلثانينا
 كىؤالء ىم مذىباف: 

أم ترجيح الفعل على  ،ادلذىب األكؿ: أهنا موضوعة للقدر ادلشرتؾ بٌن الوجوب كالندب، كىو الطلب
القدر دليل ىؤالء أف ك . (81)كمشايخ مسرقند، (80)الرتؾ، كنسبو شارح التحرير إىل أيب منصور ادلاتريدم

 ،ادلشرتؾ بٌن الوجوب كالندب ىو ترجيح الفعل على الرتؾ، كىذا القدر ىو ادلتيقن من رلموع األمرين
 فأصبح ىو الذم ينبغي ادلصًن إليو.

ادلذىب الثاين: أهنا للقدر ادلشرتؾ بٌن الوجوب كالندب كاإلباحة، كىو اإلذف برفع احلرج عن الفعل، كبو 
ليل ىؤالء أف القدر ادلشرتؾ بٌن الوجوب كالندب كاإلباحة ىو اإلذف ُب دك . (82)من الشيعة ىقاؿ ادلرتض

الفعل كرفع احلرج عن فاعلو، كىذا القدر ىو ادلتيقن من رلموع األمور الثبلثة فأصبح ىو الذم ينبغي 
 ادلصًن إليو.
 : مذىبان: المذاىب األخرى: وىؤالء خامسالمطلب ال

ا لنص إال ما كاف موافقن  ،للندب –صلى اهلل عليو كسلم  -ر النيب كأم ،ادلذىب األكؿ: أف أمر اهلل للوجوب
 .(83)ا جململ. حكاه القاضي عبد الوىاب ُب اادللخصا عن شيخو أيب بكر األهبرمأك مبينن 

  .(84)ادلذىب الثاين: أنو حقيقة ُب الطلب رلاز فيما سواه. قاؿ اآلمدم: كىو األصح
اافعلا كما جرل رلراىا حقيقة ُب الوجوب؛ كذلك لقوة  كالراجح ىو قوؿ مجهور األصوليٌن أف صيغة

 . (85)اكمل يأت من خالف ىذا بشيء يعد بو أصبلن أدلتهم ككضوحها. قاؿ اإلماـ الشوكاين: ا
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 الخاتمة: 
م فيما يتعلق بصيغة األمر كأقواذلمن خبلؿ استعراضنا لكبلـ العلماء كادلتخصصٌن من أىل األصوؿ  

 اآلتية:خلصنا إىل النتائج 
: الراجح من أقواؿ العلماء كاألصوليٌن أف لؤلمر صيغة معينة تدؿ عليو، كىي صيغة اافعلا كما ُب  أكالن
معناىا من الصيغ اليت ذكرناىا، كىذا ىو الذم تدؿ عليو النصوص الكثًنة كاألدلة ادلتظافرة، كرجحتو، كقاؿ 

 بو اجلماىًن  الغفًنة  من العلماء كادلختصٌن هبذا الشأف.
ثانينا: عند احلديث عن صيغة األمر اافعلا ال يعين أهنا ىي ادلقصودة ُب الكبلـ دكف غًنىا، فادلقصود ُب 
البحث ىي كأخواهتا من الصيغ ادلذكورة ُب ادلطلب األكؿ من ادلبحث األكؿ، كإمنا ذكرت ىي لكثرة دكراهنا 

 ا.كشهرهتا على أخواهتا، فًنمز هبا اختصارنا، كادلقصود ىي كأخواهت
ثالثنا: خبلؼ العلماء ُب عدد ادلعاين اليت تدؿ عليها صيغة األمر راجع إىل اختبلؼ كجهات النظر ُب 

ا، كبعضهم يراىا أكثر من معىن.  بعض ادلعاين، فبعضهم يرل معنيٌن أك أكثر معىنن كاحدن
كضلن جعلنا  رابعنا: خبلؼ العلماء ُب اما تدؿ عليو صيغة األمر حقيقةا كصل إىل ثبلثة عشر مذىبنا،

 ادلذاىب ادلتقاربة ٓنت مطلب كاحد كمذاىب العلماء ُب االشرتاؾ ، كإال فكل مذىب خيتلف عن اآلخر.
خامسنا: الراجح من مذاىب احملققٌن من أىل األصوؿ كالذم تؤيده النصوص القرآنية كاألحاديث النبوية 

تدؿ حقيقة على الوجوب. كما ذىب إليو ككبلـ العرب شعرنا كنثرنا أف صيغة األمر إذا ْنردت عن القرائن 
على أدلة  -أم مجهور األصوليٌن –اآلخركف مرجوح باألدلة الواضحة اليت ذكرىا مجهور األصوليٌن، كردكا 

 ادلخالفٌن كبينوا ضعفها.
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 الهوامش:
لو كتاب  األكزاعي، من قبيلة األكزاع، أبو عمرك: إماـ الديار الشامية ُب الفقو كالزىد،عبد الرمحن بن عمرك بن حيمد ىو:  -1

(، الواُب 3/320األعبلـ للزركلي ) )السنن( ُب الفقو، ك )ادلسائل( كيقدر ما سئل عنو بسبعٌن ألف مسألة أجاب عليها كلها.
 (.18/123بالوفيات ) 

جامع شتات العلـو النقلية كالعقلية، كاف أفقو أمحد الطوسي، الشافعي، الغزايل، بن  أبو حامد زلمد بن زلمد بن زلمدىو:  -2
يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل ( 5/302ىػ. النجـو الزاىرة )505زمانو، من أىم كتبو ُب األصوؿ اادلستصفىا. توُب سنة 

. سًن أعبلـ  كاإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر كزارة الثقافة، ىػ(874الظاىرم احلنفي، أبو احملاسن، مجاؿ الدين )ادلتوَب: 
ق : رلموعة من احملققٌن يق، ٓنىػ(748مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف بن قىادْياز الذىيب )ادلتوَب : ، النببلء

 (.19/326ط الرسالة)  ـ 1985ىػ /  1405،  3، ط:مؤسسة الرسالة، بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط
: عبداهلل بن أمحد بن زلمود الكعيب البلخي، رأس طائفة من ادلعتزلة تسمى االكعبية، كانت لو آراء خاصة ُب علم الكبلـ ىو -3

أبو العباس مشس الدين أمحد بن زلمد بن إبراىيم بن أيب بكر ابن  (2/248ىػ. انظر: كفيات األعياف )319كاألصوؿ. توُب سنة 
 (11/284. كالبداية كالنهاية )1، ط:بًنكت –دار صادر ، ق: إحساف عباسيقٓن ىػ(681خلكاف الربمكي اإلربلي )ادلتوَب: 

ىػ(.ٓنقيق: عبداهلل عبداحملسن الرتكي بالتعاكف مع مركز  774عماد الدين أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثًن القرشي الدمشقي )
 .ـ 1997 -ىػ 1417 1، ط:اجليزة –ىجر للطباعة كالنشر ، البحوث كالدراسات بدار ىجر

، كتبحر ُب علم  4- ىو: زلمد بن منصور بن زلمد السمعاين، كىو ابن اإلماـ ادلنصور أيب مظفر السمعاين. مجع أشتات العلـو
، تاج الدين بن علي بن عبد الكاُب السبكي (،7/5ىػ. طبقات الشافعية للسبكي )510احلديث كالرجاؿ كحفظ ادلتوف. توُب سنة 

. كالبداية 3، ط:ىػ1413 -ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،د.عبد الفتاح زلمد احللو، زلمد الطناحيٓنقيق : د. زلمود 
، أبو بكر بن أمحد بن زلمد بن عمر بن قاضي شهبة (،1/295( كطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )12/194كالنهاية)

 1ط:، ىػ 1407 -بًنكت  -عامل الكتب  : د. احلافظ عبد العليم خاف.ٓنقيق
، ٓنقيق زلمد ىػ(476أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازم )ادلتوَب: ،25-1/22ينظر: التبصرة ُب أصوؿ الفقو  5-

عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف بن زلمد  74-1/64ىػ. الربىاف ُب أصوؿ الفقو 1403 1حسن ىيتو، دار الفكر دمشق، ط:
 ىػ.1418، 1، دار الكتب العلمية بًنكت، ط:ىػ(478لقب بإماـ احلرمٌن )ادلتوَب: اجلويين، أبو ادلعايل، ركن الدين، ادل

 ىػ.1414، 1( لبدرالدين زلمد بن عبداهلل بن هبادر الزركشي، دار الكتيب، ط:275ك 3/274انظر: البحر احمليط ) 6-
 3/275انظر البحر احمليط  -7
           ،1:، طالرياض –دار النشر: مكتبة الرشد  د النملة،( عبدالكرمي بن علي بن زلم 3/1318 ادلهذب للنملة ) -8

 ـ 1999 -ىػ  1420
 .2(، ابن قدامة ادلقدسي، مؤسسة الرياف، ط:1/140ركضة الناضر كجنة ادلناظر) -9

 (.3/1319ادلهذب للنملة ) 10-
أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن زلمد بن سامل الثعليب اآلمدم (، 1/382اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم ) 11-

 لبناف -دمشق -ادلكتب اإلسبلمي، بًنكت، ق: عبد الرزاؽ عفيفييق، ٓنىػ(631)ادلتوَب: 
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 -ىػ 1420 دار الكتب العلمية، حسن العطار (.3/167حاشية العطار على شرح اجلبلؿ احمللي على مجع اجلوامع) -12
 ف/ بًنكتلبنا ـ1999

زلمد بن خلف ابن الفراء القاضي أبو يعلى ، زلمد بن احلسٌن بن  (،1/2140222انظر: العدة ُب أصوؿ الفقو ) 13-
. ـ 1990 -ىػ  1410 2، ط:بدكف ناشر حققو كعلق عليو كخرج نصو : د أمحد بن علي بن سًن ادلباركي،،ىػ(458: )ادلتوَب

 (3/1322( ادلهذب للنملة )25-1/22التبصرة ُب أصوؿ الفقو )(، 272-3/269البحر احمليط للزركشي )
  لو مصنفات منها: رلمع البحرين  أمحد بن علي بن تغلب )أك ثعلب( مظفري الدين ابن الساعاٌب: عامل بفقو احلنفية.ىو:  14-

 (1/175ىػ. انظر األعبلـ للزركلي )678ُب الفقو، كبديع النظاـ أك البديع ُب أصوؿ الفقو. توُب سنة 
 .1، ٓنقيق مصطفى األزىرم كزلمد حسٌن الدمياطي، دار ابن القيم ،ط:2/312انظر: البديع ُب أصوؿ الفقو  15-
         عبد الرمحن بن أيب بكر بن زلمد ابن سابق الدين اخلضًنم السيوطي، جبلؿ الدين: إماـ حافظ مؤرخ أديب.ىو:  16-

ىػ. انظر ترمجتو كاملة ُب )شرح الكوكب 911اجلوامع، كشرحو. توُب سنة لو مؤلفات كثًنة منها الكوكب الساطع نظم مجع 
 الساطع( ٓنقيق أ.د/ زلمد إبراىيم احلفناكم.

،جبلؿ الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، ٓنقيق د/زلمد احلفناكم، دار السبلـ 1/289انظر: شرح الكوكب الساطع  -17
 ـ2012 -ىػ 1433. 2للطباعة كالنشر، ط:

 (.1/255ظر إرشاد الفحوؿ)ين -18
 (.1333-3/1329انظر: ادلهذب ُب علم أصوؿ الفقو ادلقارف ) -19

ىو: زلمد بن هبادر بن عبداهلل الرتكي ادلصرم الزركشي، الفقيو األصويل احملدث، كاف أبوه تركي األصل. لقب بالزركشي ألنو  20-
ط كتشنيف ادلسامع َنمع اجلوامع كبلمها ُب األصوؿ. توُب سنة تعلم صنعة الزركش ُب صغره. لو مصنفات كثًنة منها البحر احملي

 (، 6/60ىػ. األعبلـ للزركلي )794
 ىػ.1414، 1(، دار الكتيب، ط:284-3/274انظر: البحر احمليط ُب أصوؿ الفقو) -21

 (3/284البحر احمليط ) 22-
لفاتو: ااألمساء كالصفاتا كاالرد على ىو: علي بن إسحاؽ ، أبو احلسن األشعرم، البصرم، ادلتكلم النظار، من مؤ  23-

عبد احلي بن أمحد بن زلمد ابن  (2/303( شذرات الذىب )2/446ىػ. انظر: )فيات األعياف )324اجملسمةا. توُب سنة 
، 1، ط:بًنكت –دار ابن كثًن، دمشق ، حققو: زلمود األرناؤكط، ىػ(1089العماد العىكرم احلنبلي، أبو الفبلح )ادلتوَب: 

 .ـ 1986 -ىػ 1406
ىو: اإلماـ زلمد بن علي بن إمساعيل القفاؿ الشاشي الكبًن، أكؿ من صنف ُب اجلدؿ، كشرح رسالة الشافعي. توُب سنة  -24

عنيت بنشره ، ىػ(676أبو زكريا زليي الدين حيٍن بن شرؼ النوكم )ادلتوَب:  (2/282ىػ. ينظر هتذيب األمساء كاللغات )365
 -يطلب من: دار الكتب العلمية، بًنكت ، كمقابلة أصولو: شركة العلماء ّنساعدة إدارة الطباعة ادلنًنيةكتصحيحو كالتعليق عليو 

 (.2/176، طبقات الشافعية البن السبكي )لبناف
 أخرجو البخارم ُب باب ال ديسك ذكره بيمينو إذا باؿ، كمسلم ُب باب االستطابة. -25
 اـ كاألكل باليمٌن، كمسلم ُب باب آداب الطعاـ كالشراب.أخرجو البخارم ُب باب التسمية على الطع -26
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. من مصنفاتو: من حفاظ احلديث، كنقدتو ،علي بن زلمد بن عبد ادللك احلمًنم الفاسي، أبو احلسن ابن القطافىو:  27-
 (4/331ىػ. انظر األعبلـ للزركلي)621االنظر ُب أحكاـ النظرا كانظم اجلمافا. توُب سنة 

 .مراعاة مصلحة الدكاب ُب السًن، كالنهي عن التعريس ُب الطريق باب أخرجو مسلم ُب -28
 (3/276البحر احمليط للزركشي) 29-
ىو: زلمد بن نصر أبو عبداهلل ادلركزم، كاف إماما ُب الفقو كاحلديث، من مصنفاتو االقسامةا ُب الفقو. قاؿ أبو بكر  -30

         ،(7/125ىػ. انظر: األعبلـ للزركلي)294الناس. توُب سنة  ـ يصنف إال كتاب القسامة لكاف من أفقو الصًنُب: لوؿ
 (.5/75كالواُب بالوفيات )

ىو: عبدادللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويين الشافعي، ادلعركؼ بإماـ احلرمٌن، من مؤلفاتو األصولية االربىافا توُب سنة  31-
 (. 2/341اف )( ككفيات األعي5/165ىػ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي )478
ىوا عثماف بن عمر بن أيب بكر، أبو عمرك، مجاؿ الدين، الفقيو ادلالكي، ادلعركؼ بابن احلاجب، كاف بارعا ُب العلـو  32-

 (.5/234ىػ. انظر شذرات الذىب)646األصولية كٓنقيق العربية، كمذىب مالك بن أنس. توُب سنة
اآلمدم، فقيو أصويل متكلم، صاحب كتاب ااإلحكاـ ُب أصوؿ ىو: علي بن زلمد بن سامل الثعليب، سيف الدين  33-

 (.2/455) ( ك كفيات األعياف5/144ىػ. انظر شذرات الذىب )631األحكاـا. توُب سنة 
ىو: الشيخ إبراىيم بن علي بن يوسف، مجاؿ الدين الشًنازم، أحد أعبلـ ادلذىب الشافعي. من مؤلفاتو ُب األصوؿ:  -34

 (.3/349( كشذرات الذىب )1/9ىػ. انظر: كفيات األعياف)476رةا. توُب سنة االلمعا كشرحو كاالتبص
ىو: أمحد بن علي بن زلمد، ادلعركؼ بابن برىاف، الفقيو الشافعي األصويل احملدث، من مؤلفاتو: االوصوؿ إىل األصوؿا  -35

احلافظ شهاب الدين أيب  (4/132ة)( كالدرر الكامن6/37ىػ. انظر شذرات الذىب)715كاالوجيزا ُب أصوؿ الفقو. توُب سنة 
، حيدر اباد/ اذلند ،رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية، ٓنقيق مراقبة / زلمد عبد ادلعيد ضاف، الفضل أمحد بن علي بن زلمد العسقبلين

 .ـ1972ىػ/ 1392
رفا باألحكاـ كاحلديث ، اإلماـ الكبًن قدكة ادلفسرين، كاف عاعبد احلق بن غالب بن عبد ادللك بن ٕناـ بن عطيةىو:  36-

 ( 18/40ىػ انظر الواُب بالوفيات )542كالتفسًن بارعا ُب األدب. توُب سنة 
 .كراىة غمس ادلتوضئ كغًنه يده ادلشكوؾ ُب صلاستها ُب اإلناء قبل غسلها ثبلثاأخرجو مسلم باب   -37
بن زلمد بن حبيب القزكيين، ادلعركؼ بالرازم، اإلماـ العبلمة، اللغوم احملدث، أبو احلسٌن، أمحد بن فارس بن زكريا ىو:  -38

 ( 12/538ىػ. انظر: سًن أعبلـ النببلء ط:احلديث )395من مصنفاتو ااجململا توُب سنة ادلالكي، اللغوم،
ىو: زلمد بن عبدالرحيم بن زلمد، صفي الدين اذلندم، من كبار تبلميذ القاضي سراج الدين األرموم، من مصنفاتو: اهناية  39

 (.6/200( األعبلـ للزركلي )5/240إىل علم االصوؿا. انظر طبقات الشافعية ) الوصوؿ
( أبو بكر زلمد بن احلسٌن بن عبد اهلل اآلجيرِّم  البغدادم 43ػ  42االشريعةا )ص  ُب  م( كاآلجر 5/110أخرجو أمحد ) -40

 -ىػ  1420، 2، ط:الرياض / السعودية -الوطن دار ، قق: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليماف الدميجي،ٓنىػ(360)ادلتوَب: 
سليماف بن ، ( عن محيد بن ىبلؿ عن رجل من عبد القيس كاف مع اخلوارج1/188اادلعجم الكبًنا ) ُب كالطرباين .ـ1999
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كتبة ابن م، قق: محدم بن عبد اجمليد السلفي، ٓنىػ(360أمحد بن أيوب بن مطًن اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )ادلتوَب: 
 .101/8. كصححو األلباين ُب إركاء الغليل برقم 2، ط:القاىرة –تيمية 
 .3/284البحر احمليط  41-
ىو: القاضي عبداهلل بن عمر البيضاكم أبو اخلًن، كاف بارعا ُب األصوؿ كالتفسًن كاللغة. من مصنفاتو: منهاج الوصوؿ إىل  42-

يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل الظاىرم  (7/110دلستوَب بعد الواُب )ىػ. ادلنهل الصاُب كا685علم األصوؿ. توُب سنة 
. اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، حققو ككضع حواشيو: دكتور زلمد زلمد أمٌن،ىػ(874احلنفي، أبو احملاسن، مجاؿ الدين )ادلتوَب: 

 ( ك.4/110األعبلـ للزركلي )
الرياض. كالرازم ىو: فخر الدين زلمد بن  –(، نشر جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية 2/66ينظر: احملصوؿ للرازم ) 43-

عمر بن احلسٌن الرازم. إماـ زمانو ُب العلـو العقلية، كأحد األئمة ُب علـو الشريعة. لو مصنفات كثًنة، منها: احملصوؿ ُب أصوؿ 
 (.2/56ىػ. انظر طبقات الشافعة البن قاضي شهبة )606 سنة الفقو، كالتفسًن الكبًن. توُب

لبناف،  –(، بتحقيق صبلح بن زلمد بن عويضة، نشر: دار الكتب العلمية بًنكت 1/75ينظر: الربىاف ُب أصوؿ الفقو ) 44-
ويل، لو مصنفات  ـ. اجلويين ىو: أبو ادلعايل عبدادللك بن عبداهلل بن يوسف اجلويين. فقيو شافعي أص1997 –ق 1418، 1ط:

 (.5/176ق. انظر: طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي)478كثًنة منها: الربىاف، كالورقات، كهناية ادلطلب. توُب سنة 
 .1(، ٓنقيق أمحد عزك عناية، دار الكتب العريب، ط:1/249ينظر إرشاد الفحوؿ ) -45

 ادلصدر نفسو. 46-
 ادلصدر السابق. 47-
 .(3/1337ادلهذب للنملة ) (،1/250إرشاد الفحوؿ ) 48-
 .(3/1338ادلهذب للنملة ) 49-
 . 847أخرجو البخارم برقم  -50
 (.3/1339ادلصدر السابق ) -51
أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين )ادلتوَب:  ،1844أخرجو أمحد ُب مسنده برقم  -52

. كأبو داككد برقم ـ 2001 -ىػ  1421، 1، ط:مؤسسة الرسالة ،عادؿ مرشد، كآخركف -قق: شعيب األرنؤكط ،ٓنىػ(241
ق: يق، ٓنىػ(275أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن شداد بن عمرك األزدم السًِّجْستاين )ادلتوَب:  ،2231

 .ـ 2009 -ىػ  1430، 1، ط:دار الرسالة العادلية، زلىمَّد كاًمل قره بللي -شعىيب األرنؤكط 
 (.1/251إرشاد الفحوؿ ) 53-
 .1/251ينظر إرشاد الفحوؿ  -54
 أخرجو مسلم ُب صحيحو باب حكم كلوغ الكلب. -55

 .متفق عليو 56-
أبو بكر أمحد بن عمرك بن عبد اخلالق بن خبلد بن عبيد اهلل العتكي ادلعركؼ بالبزار  ،1056أخرجو البزار ُب مسنده برقم 57-

 (17إىل  10كعادؿ بن سعد )حقق األجزاء من  (9إىل  1ن زين اهلل، )حقق األجزاء من ق: زلفوظ الرمحيقٓن ،ىػ(292)ادلتوَب: 
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ـ، كانتهت 1988، )بدأت 1، ط:ادلدينة ادلنورة -مكتبة العلـو كاحلكم ، (18كصربم عبد اخلالق الشافعي )حقق اجلزء 
العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب  الشافعي أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن ،430. كالشافعي ُب مسنده برقم ـ(2009

. كضعفو األلباين ُب  ىػ 1400،لبناف –دار الكتب العلمية، بًنكت ، ىػ(204بن عبد مناؼ ادلطليب القرشي ادلكي )ادلتوَب: 
 .1248اإلركاء برقم 

دار الكتب  ،ق: خليل ادليسيق، ٓنىػ(436زلمد بن علي الطيب أبو احلسٌن البىْصرم ادلعتزيل )ادلتوَب: (، 1/68ادلعتمد ) 58-
 ق.1403، 1، ط:بًنكت –العلمية 
مسع من أيب  كيكىن أيضا أبا زلمد، تابعي، بن ادلنذر الرقاشي يكىن أبا ساسافبادلعجمة كقيل حصٌن بادلهملة حضٌن ىو:  59-

 (. 2/1196) ق(. انظر: تأريخ اإلسبلـ للذىيب100 -91توُب بٌن ) .رضي اهلل عنهم موسى، كركل عن علي كعثماف
، ٍب كيل يزيد بن ادلهلب بن أيب صفرة األزدم، أبو خالد: أمًن، من القادة الشجعاف األجواد. كيل خراساف بعد كفاة أبيوىو:  -60

 (.190ك8/189. انظر األعبلـ )102العراؽ ُب خبلفة سليماف بن عبد ادللك. فتح جرجاف كطربستاف. توُب سنة 
 .1/252 أصوؿ الفقو ، العدة ُب2/7ينظر اإلهباج   -61

 (3/1342ينظر ادلهذب للنملة ) 62-
 .1(، ٓنقيق أمحد عزك عناية، دار الكتب العريب، ط:1/248ينظر إرشاد الفحوؿ ) 63-
 ادلصدر السابق. -64

الكبًنا. ىو: عبدالسبلـ بن زلمد بن عبدالوىاب أبو ىاشم اجلبائي، من رؤكس ادلعتزلة، من كتبو اتفسًن القرآفا كااجلامع  65-
زلمد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداككدم ادلالكي )ادلتوَب:  (1/301ىػ. انظر: طبقات ادلفسرين للداككدم )31توُب سنة 

 .بًنكت -دار الكتب العلمية  ،ىػ(945
 (3/290ينظر البحر احمليط للزركشي ) 66-
 (1345ك3/1344ادلهذب للنملة )( 3/290( البحر احمليط للزركشي )1/252ينظر: إرشاد الفحوؿ ) 67-
 ادلصادر السابقة. 68-
ىو: زلمد بن الطيب بن زلمد، القاضي أبوبكر الباقبلين، البصرم ادلالكي، صاحب التصنيفات الكثًنة. من مؤلفاتو ُب  69-

 (.3/400( ككفيات األعياف )3/168ىػ. انظر شذرات الذىب )403األصوؿ االتقريب كاإلرشادا توُب سنة 
، الرياض -الناشر : جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية ، زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازم، وؿ ُب علم األصوؿاحملص 70-

 .ٓنقيق : طو جابر فياض العلواين، 1400، 1ط:
 (.248ك1/247( ، إرشاد الفحوؿ )3/291ينظر البحر احمليط ) 71-
 (.1349ك3/1348ادلهذب للنملة ) -72
 (.3/290ينظر البحر احمليط ) -73
 ادلصدر السابق. -74

 .ادلصدر السابق 75-
 .ادلصدر السابق -76

 (.3/292ادلصدر السابق ) 77-
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ٓنقيق: زلمد عبد السبلـ عبد ، ىػ(505أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل الطوسي )ادلتوَب:  (،1/205ادلستصفى )  -78
زلمد بن زلمد بن زلمد، حجة اإلسبلـ أبو حامد . كالغزايل ىو: ـ1993 -ىػ 1413، 1، ط:دار الكتب العلمية ،الشاُب

الغزايل. أخذ ىن إماـ احلرمٌن كالزمو ح ى صار أنظر أىل زمانو. لو مصنفات كثًنة منها: اادلستصفىا كاادلنخوؿا  ُب أصوؿ 
 (.1/586( كالواُب بالوفيات )1/293ىػ. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )505الفقو. توُب سنة 

 (.1/252: إرشاد الفحوؿ )ينظر 79-
من أئمة علماء الكبلـ. نسبتو إىل ما تريد )زللة بسمرقند( من كتبو ىو: زلمد بن زلمد بن زلمد أبو منصور ادلاتريدم،  80-

 (.7/19ىػ. انظر: األعبلـ للزركلي)333. توُب سنة )مآخذ الشرائع( ُب أصوؿ الفقو
 .ادلرجع السابق -81

 ىػ. 1/1400الرياض، ط: –امعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية (، ج2/68احملصوؿ للرازم ) 82-
 ادلرجع السابق. -83

 (.3/292البحر احمليط ) 84-
زلمد بن علي بن زلمد بن عبد اهلل الشوكاين: فقيو رلتهد من كبار علماء اليمن، ( كالشوكاين ىو: 1/253إرشاد الفحوؿ ) 85-

      كمات حاكما هبا.  1229ككيل قضاءىا سنة  خوالف، باليمن( كنشأ بصنعاء.كلد هبجرة شوكاف )من ببلد  من أىل صنعاء.
ك )إرشاد الفحوؿ ُب مؤلفا، منها )نيل االكطار من أسرار منتقى االخبار( ك )البدر الطالع ّنحاسن من بعد القرف السابع(  114لو 

بن عبد اهلل، أبو الربكات خًن الدين، اآللوسي نعماف بن زلمود  (،1/55ىػ. جبلء العينٌن)1250أصوؿ الفقو(. توُب سنة  
 .ـ1981 -ىػ  1401عاـ النشر: ، مطبعة ادلدين ،ىػ(1317)ادلتوَب: 

 

 المصادر والمراجع  

 ن سامل الثعليب اآلمدم )ادلتوَب:اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدم ، أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن زلمد ب .1
 .لبناف -دمشق -الرزاؽ عفيفي، ادلكتب اإلسبلمي، بًنكتىػ(، ٓنقيق: عبد 631

 .1إرشاد الفحوؿ، زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين، ٓنقيق: أمحد عزك عناية، دار الكتب العريب، ط: .2
 ـ1985 -ىػ  1405، 2بًنكت، ط: –ىػ(، ادلكتب اإلسبلمي 1420إركاء الغليل، زلمد ناصر الدين األلباين )ادلتوَب :  .3
ىػ( ، دار العلم 1396زركلي، خًن الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ادلتوَب: األعبلـ لل .4

 ـ. 2002أيار / مايو  - 15للمبليٌن، ط:
 ىػ.1414، 1البحر احمليط، لبدرالدين زلمد بن عبداهلل بن هبادر الزركشي، دار الكتيب، ط: .5
ىػ(.ٓنقيق: عبداهلل عبداحملسن  774امساعيل بن عمر بن كثًن القرشي الدمشقي )البداية كالنهاية  عماد الدين أيب الفداء  .6

 ـ. 1997 -ىػ 1417 1الرتكي بالتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات، ىجر للطباعة كالنشر ، ط:
اعاٌب(. ٓنقيق البديع ُب أصوؿ الفقو، أبو العباس مظفر الدين أمحد بن علي بن تغلب البعلبكي البغدادم ادلشهور بػ)ابن الس .7

 ـ.2014 -ق، 1.1435ط: مصطفى األزىرم كزلمد حسٌن الدمياطي، دار ابن القيم ،
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الربىاف ُب أصوؿ الفقو، عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف بن زلمد اجلويين، أبو ادلعايل، ركن الدين، ادللقب بإماـ احلرمٌن  .8
 ىػ.1418، 1ىػ(، دار الكتب العلمية بًنكت، ط:478)ادلتوَب: 

ىػ(، ٓنقيق زلمد حسن ىيتو، دار 476أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازم )ادلتوَب:  التبصرة ُب أصوؿ الفقو، .9
 ىػ. 1403 1الفكر دمشق، ط:

ىػ(، عنيت بنشره كتصحيحو كالتعليق عليو 676هتذيب األمساء كاللغات، أبو زكريا زليي الدين حيٍن بن شرؼ النوكم )ادلتوَب:  .10
 لبناف. -صولو: شركة العلماء ّنساعدة إدارة الطباعة ادلنًنية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بًنكت كمقابلة أ

: يق : د. مصطفى ديب البغا، الناشراجلامع الصحيح ادلختصر ادلؤلف : زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم اجلعفي، ٓنق .11
 .1987 – 1407بًنكت الطبعة الثالثة ،  –دار ابن كثًن ، اليمامة 

ىػ(، مطبعة ادلدين، عاـ النشر: 1317جبلء العينٌن، نعماف بن زلمود بن عبد اهلل، أبو الربكات خًن الدين، اآللوسي )ادلتوَب:  .12
 ـ.1981 -ىػ  1401

 .بًنكت، افـ لبن199 -ىػ1420دار الكتب العلمية  حسن العطار،اجلبلؿ احمللي على مجع اجلوامع. حاشية العطار على شرح .13
ًجْستاين )ادلتوَب: سنن  .14  -ىػ( ٓنقيق: شعىيب األرنؤكط 275أيب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدم السِّ

 .ـ 2009 -ىػ  1430، 1زلىمَّد كاًمل قره بللي الناشر: دار الرسالة العادلية ط:
ىػ(، ٓنقيق : رلموعة 748قىادْياز الذىيب )ادلتوَب : سًن أعبلـ النببلء ، مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف بن  .15

 ـ ط الرسالة. 1985ىػ /  1405،  3من احملققٌن بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ط:
جبلؿ الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، ٓنقيق د/زلمد احلفناكم، دار السبلـ للطباعة كالنشر،  شرح الكوكب الساطع، .16

 ـ2012 -ىػ 1433. 2ط:
ىػ(،ٓنقق: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن 360أبو بكر زلمد بن احلسٌن بن عبد اهلل اآلجيرِّم  البغدادم )ادلتوَب:  ،الشريعة .17

 ـ.  1999 -ىػ  1420، 2الرياض / السعودية، ط: -سليماف الدميجي، دار الوطن 
دار إحياء ، ق: زلمد فؤاد عبد الباقييقٓن ىػ(261ادلتوَب: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشًنم النيسابورم )صحيح مسلم،  .18

 .بًنكت –الرتاث العريب 
طبقات الشافعية البن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن زلمد بن عمر بن قاضي شهبة، ٓنقيق : د. احلافظ عبد العليم  .19

 1ىػ، ط: 1407 -بًنكت  -خاف. عامل الكتب 
ن علي بن عبد الكاُب السبكي، ٓنقيق : د. زلمود زلمد الطناحي، د.عبد الفتاح زلمد طبقات الشافعية للسبكي، تاج الدين ب .20

 .3ىػ، ط:1413 -احللو، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع 
حققو كعلق  ىػ(،458العدة ُب أصوؿ الفقو، القاضي أبو يعلى ، زلمد بن احلسٌن بن زلمد بن خلف ابن الفراء )ادلتوَب :  .21

 ـ 1990 -ىػ  1410 2د بن علي بن سًن ادلباركي، بدكف ناشر، ط:عليو كخرج نصو : د أمح
الرياض،  -احملصوؿ ُب علم األصوؿ، زلمد بن عمر بن احلسٌن الرازم، الناشر : جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية  .22

 ، ٓنقيق : طو جابر فياض العلواين.1400، 1ط:
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ىػ(، ٓنقيق: زلمد عبد السبلـ عبد الشاُب، دار الكتب 505)ادلتوَب: ادلستصفى، أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل الطوسي  .23
 ـ.1993 -ىػ 1413، 1العلمية، ط:

 -ىػ(،ٓنقق: شعيب األرنؤكط 241مسند أمحد، أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين )ادلتوَب:  .24
 .ـ 2001 -ىػ  1421، 1عادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط:

ادلعركؼ بالبزار  مسند البزار ادلسمى البحر الزخار ، أبو بكر أمحد بن عمرك بن عبد اخلالق بن خبلد بن عبيد اهلل العتكي .25
 -ىػ(،ٓنقيق: زلفوظ الرمحن زين اهلل، كعادؿ بن سعد، كصربم عبد اخلالق الشافعي، مكتبة العلـو كاحلكم 292)ادلتوَب: 

 ـ(.2009ـ، كانتهت 1988، )بدأت 1ادلدينة ادلنورة. ط:
بد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب مسند الشافعي، الشافعي أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن ع .26

 ىػ. 1400لبناف، –ىػ(، دار الكتب العلمية، بًنكت 204القرشي ادلكي )ادلتوَب: 
 –ىػ(، ٓنقيق: خليل ادليس، دار الكتب العلمية 436ادلعتمد، زلمد بن علي الطيب أبو احلسٌن البىْصرم ادلعتزيل )ادلتوَب:  .27

 ق.1403، 1بًنكت، ط:
د بن ىبلؿ عن رجل من عبد القيس كاف مع اخلوارج، سليماف بن أمحد بن أيوب بن مطًن اللخمي عن محي ،ادلعجم الكبًن .28

 2القاىرة، ط: –ىػ(، ٓنقق: محدم بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية 360الشامي، أبو القاسم الطرباين )ادلتوَب: 
 الظاىرم احلنفي، أبو احملاسن، مجاؿ الدين )ادلتوَب: ادلنهل الصاُب كادلستوَب بعد الواُب يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل .29
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The Command Pattern in Arabic Language and its Significance among 

Fundamentalists 

 
Dr / Sadiq Mohammed Naji  Al-Abyadh 

 

Abstract: 

This research attempted to explain the expression of the command pattern among the 

fundamentalists, and the meaning of language and the legal verdicts. Fundamentalists 

have disagreed on these issues, some of them who disputed the existence of the same 

command pattern, and some of them proved it and the public fundamentalist as well.  

The fundamentalists considered the linguistic meanings indicated by this pattern, some 

of them limited it to only two concerned, and some expanded until it reached to over 

thirty meanings. 

As for the significance of the matter, the fundamentalists also disagreed. Some of them 

limited this indication to the rule of duty only, and some of them limited or accepted it , 

and some of them make it common between these mandatory provisions, and some of 

them chose to stop in this indication until the context responds to Meaning expressed. 

All of these issues were discussed and recorded in the research plan consisting of an 

introduction, two papers, and a conclusion.  
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  من وجهة نظرهم - حضرموت التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا بجامعةدوافع 
 **د. ىادي سادل الصبان      *نوال زلفوظ مرعي د.

 
 :الملخص

من  - حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةالدراسة معرفة دوافع  هىذ استهدفت       
، الوظيفة، العمر، احلالة االجتماعية، ادلؤىل العلمي، طريقة التنسيق، وجهة نظرىم وفقًا دلتغَتات اجلنس

طالباً  (188)من  وتكونت العينة، وقد اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي، مستوى االختبارات
، ولتحقيق أىداف الدراسة؛ مت م2018/2019 اجلامعيللعام وطالبة من ادلتقدمُت لربامج الدراسات العليا 

 :دوافعاستبانة لقياس دوافع االلتحاق بربامج الدراسات العليا، مكونة من أربعة رلاالت، ىي )الام استخد
اسُتخدمت ادلتوسطات  ، ودلعاجلة البيانات إحصائياً والشخصية( األكادديية، واالقتصادية، واالجتماعية،

بينت نتائج الدراسة  وقد، سونمعامل ارتباط بَت قيمة "ت" وقيمة "ف" و احلسابية، واالضلرافات ادلعيارية، و 
التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا من وجهة نظرىم جاء بدرجة كبَتة، أما على دوافع أن مستوى 

مستوى اجملاالت فقد جاءت مجيعها بدرجة كبَتة باستثناء اجملال االقتصادي كان بدرجة متوسطة، كما 
ات: )اجلنس، والوظيفة، دلتغَت تعزى  (α=0.05)اللة ددلستوى الحصائية فروق ذات داللة إ انعدامبينت 

تعزى دلتغَتات  (α=0.05)والعمر، ومستوى االختبارات(، بينما توجد فروق داللة إحصائية دلستوى الداللة 
وأوصى الباحثان مبجموعة من التوصيات منها، أن  احلالة االجتماعية، وادلؤىل العلمي، وطريقة التنسيق،

هبا برامج دراسات عليا لفتح برامج الدكتوراه، وإعداد ورش وندوات علمية يف الربامج تعمل الكليات اليت 
 اليت فيها.

 .جامعة حضرموت،  برامج الدراسات العليا، الدوافع ، طلبة الدراسات العليا الكلمات ادلفتاحية: 
 المقدمة:

ء ادلتكامل للنش دلستوىامؤسسة اجتماعية هتيئ الفرص لتحقيق  اجلامعة يف الوقت الراىنأصبحت 
، وذلك إلعداد الفرد للمواطنة الصاحلة ادلنتجة والنهوض بالبيئة يف مجيع مقومات معرفًيا ونفسًيا ومهاريًا

كرب أتوفَت إذل  اجملتمعاتحيث تسعى معظم  ؛ا ال ينضبومعينً  اا غزيرً ومنبعً  اااًل خصبً ؛ وىي تعد رلاحلياة
هبدف الكشف عن طاقات  ؛بنائهاالرياضية ألاالجتماعية و ة و قدر شلكن من الفرص العلمية والثقافي

 .جامعة حضرموتقسم رياض األطفال، كلية البنات ، أستاذ مساعد *
 .جامعة حضرموت كلية الًتبية   ،ة والرياضيةبية البدني، قسم الًت أستاذ مشارك **
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للوصول هبم للمستوى األفضل خلدمة  ،جياد الطرق والسبل اليت تعمل على توجيههاإو  ،بنائهاأمكانات إو 
 الوطن.

بالتعليم العارل يف جامعاهتا، والذى ينعكس تفاوت اجملتمعات يف درجة اىتمامها وعنايتها احلقيقية وت
، ويشَت زلمد اوختصصً  ،ا تنوعاً جيابً إأو  ،اسلبً  االلتحاق هبات األفراد يف اجتاىاهتم ودوافعهم ضلو تفاو  على

أن الدافعية ىي توجيو السلوك وجهة معينة دون أخرى، حترك وتنشط السلوك بعد أن  (2000)والدمنهوري 
فعالية، وأخرى جتعل الفرد نشطاً يكون يف مرحلة من االستقرار أو االتزان النسيب أي أهنا حترك الطاقة االن

طادلا بقيت حاجتو قائمة حىت ىذه احلاجة ويزيل التوتر ادلوجود لديو، وتعد الدوافع من ادلواضيع اذلمة لدى 
الطالب اليت حتدد درجة اجلهد ادلبذول وحبثهم عن ادلعرفة، وقد أشارت نتائج دراسة أندرىانن وىارولد 

(Andro & Harold,2003 ) وى الدوافع للطلبة ىي رغبتهم يف تطوير آفاقهم العلمية والتسويقية أن أقإذل
أن أىم الدوافع  (Mores,2000)وحتسينها، واالستجابة حلوافزىم ادلهنية، وأيًضا بينت نتائج دراسة مورس 

 لدى الطلبة ىو احلصول على شهادات عليا، والتغلب على ما يواجهونو من دتييز وعنصرية دتارس ضدىم.
االلتحاق بربامج الدراسات دوافع  دلعرفةجراء ىذه الدراسة إ انالدوافع ارتأى الباحث ألمهية ونظراً  

ربامج تراعي العوامل اليت تفيد يف تنشيط الدافعية لدى الطلبة الإذا كانت العليا جبامعة حضرموت، 
 الدراسات العليارلال للعاملُت يف  اومرجعً  ،اتفادة من ىذه الدراسة لتكون عونً ، ومن مث االسادلتقدمُت

، كذلك كون ىذه الدراسة تعد من سًتشاد هبا يف وضع الربامج ادلختلفةلال اجلامعاتيف يها والقائمُت عل
  -حبسب علم الباحثُت -الدراسات القليلة اليت أجريت يف دوافع التحاق الطلبة بربامج الدراسات العليا 

 وخاصة على مستوى اجلمهورية اليمنية.
 راسة:مشكلة الد

التعلم  هنا دتثل األسس العامة لعمليةإحيث  ؛حتتل مشكلة دوافع السلوك منزلة كبَتة يف علم النفس
ويتفق علماء النفس على أن الدوافع ىي زلركات السلوك واألساس  ،وطرق التكيف مع العادل اخلارجي

الشهادات العليا، بُت وراء احلصول على من تلف الدوافع وخت ،األول للسلوك احليوي على وجو العموم
ن إاحلاجة لدخول سوق العمل أو السعي وراء تغيَت ادلنصب الوظيفي، وما بُت الطبقة االجتماعية، حيث 

ارتفاع نسبة اإلقبال على احلصول على شهادة الدراسات العليا ينم عن احلراك االجتماعي يف اجملتمع العريب 
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أبناء  من قليلةعلى قلة  اومقتصرً  ام اجلامعي زلدودً بشكل خاص، حيث كان التعلي واليمٍت,بشكل عام، 
  .احلياة اتأن أصبح اآلن ضرورة من ضرور إذل ، اجملتمع

تنوع برامج الدراسات العليا جبامعة حضرموت، وكذلك انتظام  حول ُتالباحث ةومن خالل مالحظ
عليا وكذلك التسجيل إجراءات التنسيق والتسجيل للدراسات الإذل العملية التعليمية فيها، وإضافة 

ميسرة  حد ما تتيح فرًصاإذل  اإلجراءاتزلافظة حضرموت وجدا أن ىذه يف  اإللكًتوين جبامعة حضرموت
سهولة التنسيق والتسجيل بررلة لكي تسمح ألكرب عدد منهم إذل حتتاج  جراءاتوأن ىذه اإل لبعض الطلبة،

ن ىناك أ احباث يف ىذا اجملال وجدأن دراسات و جري مأعلى ما  مابقدر اطالعهلربامج الدراسات العليا، و 
دراسة إذل حد الباحثُت أدل يتطرق  ماالكثَت من الدارسات اليت حبثت يف الدوافع ولكن ويف حدود علمه

 ُتيف زلافظة حضرموت؛ شلا دفع الباحث حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةدوافع 
الدراسات العليا جبامعة لكي ُتسهم نتائج ىذه الدراسة بتزويد القائمُت على لتناول ىذه ادلشكلة بالبحث؛ و 

فادة منها يف ستومن مث ديكن االلدى الطلبة يف االلتحاق بربارلها،  مبدى الدوافع ادلوجودة حضرموت
 .يف اجلامعةعمليات التخطيط والتنفيذ والتطوير للربامج 

 أهمية الدراسة:
اليت يسعون  راسات العليا دلعرفة دوافعهم اليت حتركهم حلاجاهتم وأىدافهمالد طلبةمهيتها لدى أتظهر  .1

 .األكادديية ورفع مستوياهتم ،شباعها اليت تسهم يف استمرارية مشاركتهمإإذل 
،  الدراسات العليا جبامعة حضرموت واجلامعات اليمنيةتعود ىذه الدراسة بالفائدة على القائمُت على  .2

من وجهة  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةافع دو  علىوذلك بعد التعرف 
ليتسٌت ذلم  للقبول والتسجيل لربامج الدراسات العليا؛عند وضع الربامج واخلطط اخلاصة  نظرىم

 تعديل مبا يتفق مع ىذه الدوافع.ال
 أهداف الدراسة:

 :علىتسعى ىذه الدراسة للتعرف 
تبعاً  بهاوترتيمن وجهة نظرىم  حضرموت دراسات العليا يف جامعةالتحاق الطلبة بربامج الدوافع  .1

 مهيتها.أل
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فراد عينة الدراسة تبعاً أبُت  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةدوافع  .2
اجلنس، الوظيفة، العمر، احلالة االجتماعية، ادلؤىل العلمي، طريقة التنسيق، مستوى دلتغَتات )

 االختبارات( 
 تساؤالت الدراسة:

تبعًا ألمهيتها وفًقا لألداة   حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةدوافع مستوى ما  .1
 ككل واجملاالت الفرعية؟

من وجهة نظرىم  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع  .2
 ؟اجلنستعزى دلتغَت 

من وجهة نظرىم  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةدوافع ىل توجد فروق يف  .3
 ؟الوظيفةتعزى دلتغَت 

من وجهة نظرىم  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع  .4
 ؟العمرتعزى دلتغَت 

من وجهة نظرىم  حضرموت جبامعة التحاق الطلبة لربامج الدراسات العلياىل توجد فروق يف دوافع  .5
 ؟احلالة االجتماعيةتعزى دلتغَت 

تعزى دلتغَت من  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع  .6
 ؟ادلؤىل العلمي

طريقة تعزى دلتغَت  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع  .7
 ؟تنسيقال

مستوى تعزى دلتغَت  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع  .8
 ؟االختبارات

 هميتها:أمفهوم الدوافع و 
من العلماء وادلفكرين يف رلال علم النفس بتعريف الدوافع وتوضيح مفهومها، وقد  عددلقد قام 

ن الدوافع سواء كانت أعلى  قد أكد غالبهمن أال إبالدوافع،  تباينت اآلراء يف حتديد ما ىو ادلقصود
، ويشار السبب الرئيس يف السلوك ىيو ميول أو حاجات أو مثَتات أو استعدادات داخلية أانفعاالت 
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، تعٍت حيرك، وىو عبارة عن motiveويف اللغة االصلليزية بكلمة ، movereإليها يف اللغة الالتينية بكلمة 
أو مثارل يعمل على حتفيز األداء والتصرفات وتوجيهها، أي أن كلمة دافع مأخوذة من أي شيء مادي 

 (.2008مكان آخر، ويف اجتاه معُت )اجلفيمان، إذل الفعل الثالثي َدَفَع، أي حرك الشيَء من مكانو 
والدافع: ىو مفهوم افًتاضي وإجرائي ديكن أن نلمس آثاره يف سلوكاتنا ادلعرفية واالنفعالية 

االجتماعية والفسيولوجية، ويتضمن مجلة من احلاجات والرغبات واالىتمامات اليت تعمل على استثارة و 
الكائن احلي، وتنشيط سلوكو وتوجيهو ضلو حتقيق أىداف معينة، ويرتبط جبملة من العناصر ادلتداخلة وىي 

قلية ادلعرفية كاإلحساس، احلاجات ، واحلوافز، وادليوالت ومنظومة القيم، واالنفعاالت والعمليات الع
واإلدراك، والتخيل، والتعلم، والذاكرة، واالنتباه، والذكاء، كذلك يرتبط بأمناط ومسات الشخصية وأمناط 
السلوك واجلهاز العصيب والبيولوجي، وتعد الدافعية ذات أمهية كبَتة يف العملية الًتبوية فهي أىم مبادئها، 

تحسُت دافعية الطالب للتعلم يعد ىدفًا تربويًا يسعى إليو فالسفة فبدوهنا لن يكون ىناك تعلم، ولذلك ف
الًتبية وعلماؤىا وادلعلمون؛ حيث إهنا تعد وسيلة لتطوير التعلم، ورفع كفاءة الطالب، وحتسُت مهاراهتم 
وتطويرىا، ورفع مستوى أدائهم وحتسينو، وتساعدىم على اكتساب معارف  ومهارات جديدة ومعقدة، 

ًتاتيجيات تعلمية واستخدام طرق فاعلة يف معاجلة ادلعلومات، ومن ىنا تكمن أمهيتها كوهنا واستخدام اس
 (.   2005غزال،  وسيلة وغاية يف آن واحد )العتوم وعالونة اجلراح و أبو

 : الدراسات السابقة
التعرف على دوافع التحاق طلبة جامعة الَتموك إذل ( ىدفت الدراسة 2017القضاة والعسَتي )

( ذكور 6امج الدراسات العليا للتخصصات الًتبوية يف األردن، وشارك يف الدراسة عشرة من الطلبة )برب 
( إناث، وقد استخدم الباحث يف الدراسة البحث النوعي من خالل أسلوب ادلقابلة ادلعمقة؛ حيث مت 4و)

صات الًتبوية جبامعة الَتموك، مقابلة ادلشاركُت من الطلبة ادللتحقُت بربامج الدكتوراه وادلاجستَت يف التخص
ومت طرح أسئلة متفرقة يف كل جلسة، تتحمل إجابات مفتوحة ومعمقة؛ إلعطاء معٌت للظاىرة من وجهة 
نظر ادلشاركُت هبا، ونتج عن حتليل استجابات ادلشاركُت بًتكيزىا على الدوافع اآلتية: التقدم الوظيفي، إجياد 

ي يركز على حتسُت ادلكانة االجتماعية، تكوين عالقات فرص عمل أوسع، والدافع االجتماعي الذ
أن احلصول إذل اجتماعية، وتشجيع األىل واألصدقاء دلتابعة الدراسة، مث تاله الدافع االقتصادي الذي ينظر 

على شهادة عليا سيزيد يف مستوى دخل الفرد والًتقية الوظيفية وحتسُت الظروف ادلعيشية الشخصية، 
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دور الدافع النفسي لاللتحاق بكلية إذل مل يف اخلارج، كما أشارت النتائج واحلصول على فرص ع
إذل الدراسات العليا، الذي يعمل على توفَت االستقرار والرضا النفسي وحتقيق الذات، كما أن ىناك إشارة 

سياسات القبول يف اجلامعات حيث أصبحت أكثر مرونة من السابق وتغَتت ادلعايَت، وىذا فتح الباب 
أن مستقبل الدراسات العليا واضح إذل شجع الطلبة على تزايد اإلقبال، وأضافوا  لى مصراعيو للقبول، شلاع

 يف ضوء ىذه ادلعايَت والسياسات، حيث سيتزايد الطلبة، وسوف يتم فتح ختصصات أخرى يف ادلستقبل.
بة الدراسات التعرف على دوافع التحاق طلإذل فقد ىدفت  (2016)أما دراسة الربيعان ويوسف 

تغَتات: النوع، واحلالة ادلهنية، واحلالة وفقًا دلالعليا بربنامج ماجستَت الًتبية اخلاصة باجلامعات السعودية، 
طالًبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا باجلامعات  (317)عينة من الاالجتماعية، والعمر، وتكونت 

مت استخدام ادلنهج  الدراسة ، ولتحقيق ىدف(طالبة 179طالًبا،  138)إذل  هامت تقسيم ،السعودية
وتطوير استبانة دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا بربنامج ماجستَت الًتبية اخلاصة، واليت تناولت  ،الوصفي

)الدوافع الشخصية، والدوافع األكادديية، والدوافع ادلهنية، والدوافع  ، ىي:مخسة رلاالت للدوافع
أن أبرز دوافع التحاق الطلبة بربنامج ماجستَت إذل نتائج الالقتصادية(، وتوصلت االجتماعية، والدوافع ا

)الدوافع الشخصية، والدوافع األكادديية، والدوافع ادلهنية،  :الًتبية اخلاصة باجلامعات السعودية مرتبة كالتارل
روق ذات داللة إحصائية عدم وجود فإذل نتائج الوالدوافع االجتماعية، والدوافع االقتصادية(، كما توصلت 

 .ترجع دلتغَت النوع، احلالة ادلهنية، احلالة االجتماعية، العمر على ىذه الدوافع
دراسة ىدفها التعرف على دوافع التحاق الطلبة بربنامج ادلاجستَت  (2016)كذلك أجرت الزريقية 

والعمر واحلالة االجتماعية يف جامعة نزوى بسلطنة عمان، وترتيبها من وجهة نظرىم وفقا دلتغَتات اجلنس 
طالٍب وطالبة بتخصصات ادلاجستَت ادلختلفة،  (200)والتخصص والوظيفة، على عينة متيسرة مكونة من 
( فقرة، موزعة على أربعة رلاالت للدوافع، ىي: 32ومت استخدام استبانة جلمع البيانات، مكونة من )

(، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى دوافع التحاق )العلمي، وادلهٍت، واالقتصادي، واالجتماعي، والنفسي
ة ككل، أما ترتيب دوافع التحاق الطلبة بربامج ادلاجستَت، االطلبة بادلاجستَت كان بدرجة كبَتة على األد

فجاء كاآليت: العلمي، فالنفسي، فاالجتماعي، وأخَتًا ادلهٍت واالقتصادي، وأظهرت النتائج فروًقا ذات داللة 
غَت اجلنس يف الدوافع يف ادلهٍت واالقتصادي والنفسي لصاحل اإلناث، ويف متغَت العمر يف اجملال إحصائية دلت

سنة(، ويف  30من أقل سنة(، ويف اجملال االجتماعي لصاحل  فئة العمر ) 45-30العلمي لصاحل فئة العمر )
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يف متغَت الوظيفة أظهرت متغَت التخصص يف اجملال ادلهٍت واالقتصادي لصاحل ختصص العلوم التطبيقية، و 
فروًقا يف رلاالت الدافع العلمي وادلهٍت واالقتصادي وكانت لصاحل ادلوظفُت احلكومي واخلاص، ويف رلال 

 الدافع النفسي لصاحل الذين ال يعملون
التعرف على دوافع الطلبة الوافدين لاللتحاق إذل فقد ىدفت  (2014)أما دراسة مسارة واجملارل 

ت العليا يف جامعة مؤتة يف األردن من جهة نظرىم، والكشف عن أثر متغَتات اجلنس بربامج الدراسا
والعمر وادلستوى الدراسي والوضع االجتماعي والوضع الوظيفي يف تصنيفهم للدوافع، ولتحقيق ىدف 

ائية طالبًا وطالبة مت اختيارىم بالطريقة العشو  (211)الدراسة مت اختيار عينة من الطلبة الوافدين بلغت 
فقرة توزعت على أربعة رلاالت للدوافع،  (29)الطبقية، وتكونت أداة الدراسة من استبانة تضمنت 

وأظهرت النتائج أن الطلبة الوافدين قد صنفوا دوافع التحاقهم بربامج الدراسات العليا يف أربعة رلاالت، 
الدوافع االجتماعية، ودل تظهر النتائج أثًرا حسب أمهيتها؛ الدوافع العلمية، الدوافع ادلهنية، الدوافع النفسية، و 

دلتغَتات اجلنس والعمر وادلستوى الدراسي واحلالة االجتماعية والوضع الوظيفي يف تصنيف الطلبة ذلذه 
الدوافع، وأوصى الباحثان بضرورة اىتمام اجلامعة بتوفَت ادلصادر، وتقدمي التسهيالت الضرورية لطلبة 

 من اكتساب ادلعرفة، وإجراء ادلزيد من الدراسات اليت تركز على الدوافع النفسية. الدراسات العليا، ودتكينهم
عرفة دوافع االلتحاق بالدراسات العليا لدى طلبة اجلامعات ىدفت دل (2005) لعمريدراسة ا

فع ثقافية، أن ىذه الدوافع كانت مرتبة ترتيباً تنازلياً كالتارل: دوافع نفسية، دواإذل احلكومية األردنية، وتوصل 
دوافع علمية، دوافع اقتصادية، دوافع اجتماعية، وبُت من نتائج دراستو أنو ليس ىناك فروق ذات داللة 

 .متغَتات اجلنس أو ادلستوى األكادديي أو العمرإذل حصائية بُت ادلتوسطات احلسابية تعزى إ
بة الدراسات عينة من طلإذل موجهة  (Hanen & Harlod,2003)دراسة اندروىانن وىارولد 

اليت طرأت على نظام التعليم  وحتليلها، معرفة التغَتاتإذل العليا يف جامعات ادلملكة ادلتحدة، ىدفت 
إذل معرفة دوافع الطلبة واختياراهتم اليت أدت إذل الذي أصبح تعليمًا مجاىَتياً، و  ،العارل يف ادلملكة ادلتحدة

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن  ،ىد احملددة والربامج ادلعينةدخوذلم التعليم العارل، وأسباب اختيارىم للمعا
أقوى الدوافع لدخول الدراسات العليا لدى أفراد العينة كانت مرتبطة بدرجة كبَتة برغبتهم يف تطوير آفاقهم 

 إذلأهنم حفزوا إذل حوافزىم ادلهنية، أيضًا أشار بعض الطلبة إذل واالستجابة وحتسينها، العملية التسويقية 
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مواصلة التعليم اجلامعي بسبب الضغوط االجتماعية والعادات، بينما دل يكن ىناك دور دلتغَت العمر 
 .واجلنس والطبقة االجتماعية بالنسبة لنوع ادلعهد أو الكلية أو الربنامج الذي التحقوا بو

إذل هدفت ( ف  (Howar, Le Vene & Bausher,1990و رل فُت و بوشرىووارد  أما دراسة
ورفع الكفاءة خارج احلرم اجلامعي جلامعة مارشال غرب  ،عرف على دوافع االلتحاق بربامج ادلاجستَتالت

وتعليم التسويق،  ،وتعليم األعمال ،وتعليم الكبار ،ىي: التعليم التقٍت ،فرجينيا، وذلك ألربعة ختصصات
امج، حيث كانت أىم دوافع وتناول الباحثون يف ىذه الدراسة عينة من الطلبة الذين التحقوا هبذه الرب 

االلتحاق حسب الًتتيب: التقدم الوظيفي، االىتمام ادلعريف، االتصال اجلامعي، فالتحفيز االجتماعي، مث 
إذ اتضح أن اإلناث  ؛خدمة اجملتمع، أخَتًا توقعات خارجية. وقد اختلفت تلك الدوافع تبعًا دلتغَت اجلنس

يليو االىتمام ادلعريف ، بينما الذكور لدافع خدمة  ،لتقدم الوظيفيديكن أن يلتحقن بربامج ادلاجستَت لدافع ا
حيث اتضح من  ؛اجملتمع، حسب ما تبُت من نتائج الدراسة، وقارنت الدراسة بُت التخصصات األربعة

يف  ،نتائجها أن طلبة التعليم التقٍت وتعليم التسويق وتعليم الكبار كان دافعهم الرئيس ىو التقدم الوظيفي
 .ان دافع عينة تعليم األعمال االىتمام ادلعريفحُت ك

 التعليق على الدراسات السابقة:
 شكاذلا ومستوياهتا ادلختلفة.أدوافع بالإذل معظم الدراسات السابقة ىدفت للتعرف  -
 وطالباهتا. جريت الدراسات السابقة على عينات سلتلفة ومتباينة من طالب اجلامعاتأ -
     فراد أداة للدراسة للحصول على ادلعلومات حول أت االستبانة كمعظم الدراسات السابقة استخدم -

 عينة الدراسة.
 من الدراسات السابقة يف: انوقد استفاد الباحث -

 اتباع ادلنهج البحثي العلمي ادلناسب. -
 داة الدراسة.أبناء  -
 ىداف الدراسة وتساؤالهتا.أصياغة  -
 حصائية ادلناسبة.ساليب ادلعاجلة اإلأاختيار  -

التحاق مبوضوع دوافع  تصختجاءت بأهنا يزت عن الدراسات السابقة دت ىذه الدراسةن أ انالباحث ويعتقد -
 الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعة حضرموت.
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 : جراءات الدراسةإ
 : أواًل: منهج الدراسة
اهتا جراءإسلوب الدراسات ادلسحية بواستخدما أ ،ادلنهج الوصفي الدراسةجراء إيف  اناتبع الباحث

 وذلك دلناسبتها وطبيعة ىذه الدراسة. ؛وخطواهتا

 الدراسة: أفراد ثانيًا:
ادلتقدمُت لربامج الدراسات العليا جبامعة حضرموت للعام اجلامعي  الطلبةمن مجيع  أفراد الدراسة

 استبانة،( 188)واسًتجع منها ، ( استبانة على ادلتقدمُت للربامج200) حيث مت توزيع ؛م2018/2019
( يوضح توزيع 1اجلدول )و  ، اليت دتثل عينة الدراسة( من اجملتمع الكلي للدراسة%94سبة مئوية بلغت )وبن

 .نسبة العينة
 (1جدول )

 (188)ن= فراد الدراسةأتوزيع 
 النسبة ادلئوية العدد الرقم

 %94 178 ماجستَت
 %6 10 الدكتوراه
 %100 188 اإلمجارل

 (2اجلدول )
 (188)ن= اسة تبعاً دلتغَتات الدراسة ادلستقلةفراد عينة الدر أتوزيع 

 النسبة ادلئوية العدد مستويات ادلتغَتات متغَتات الدراسة ادلستقلة

 اجلنس
 %63 115 ذكر

 %37 70 أنثى

 %63 119 موظف الوظيفة

 %37 69 يعمل ال

 العمر
 %77 144 35من أقل 

 %19 36 سنة 45 - 35
 %4 8 فأكثر 46
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 النسبة ادلئوية العدد مستويات ادلتغَتات متغَتات الدراسة ادلستقلة

 اعيةاحلالة االجتم
 %64 121 متزوج
 %36 67 أعزب

 ادلؤىل العلمي
 %94 178 يوسبكالور 

 %6 10 ماجستَت

 طريقة التنسيق اإللكًتوين
 %35 66 سهل

 %55 103 متوسط
 %10 19 صعبة

 مستوى االختبارات
 )اللغة العربية، مهارات احلاسوب(

 %7 14 سهل
 %80 151 متوسط
 %13 23 صعبة

 

 : دراسةداة الأ: الثاً ث
استخدم استبيان دوافع التحاق الطلبة جلمع البيانات وادلعلومات ادلرتبطة بالدراسة حيث مت إعادة 

( فقرة موزعة، ويف صورهتا 24تصميم استبيان دوافع التحاق الطلبة واليت تكونت يف صورهتا األولية من )
 :( فقرة موزعة على أربعة رلاالت حسب التوضيح اآليت23)إذل النهائية 

 (.1،2،5،13،14،17،21ى الفقرات رقم )وحيتوي عل األكاددييةدوافع الرلال  .1
 (.10،16،18،19،22)رقم  الفقرات وحيتوي على االقتصاديةدوافع الرلال  .2
 .(4،7،8،9،20،23) رقم الفقرات وحيتوي على االجتماعيةرلال الدوافع  .3
 .(3،6،11،12،15) رقم الفقرات على وحيتوي الشخصيةرلال الدوافع  .4
   على طريقة سلم )ليكرت( اخلماسي موزعة كما يلي: تقديرات ةمن مخس للفقراتم االستجابة تكون سل 

 .( درجات5وذلا ) بشدةأوافق   -1
 .( درجات4أوافق وذلا ) -2
 .( درجات3وذلا ) زلايد -3
 تان.( درج2أوافق وذلا ) -4
 ( درجة.1وذلا ) بشدةأوافق ال  -5
  فقرة من فقرات االستبانة. االختيار ادلناسب لكلم ماأ(  ×شارة )إفراد الدراسة وضع أطلب من 
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  :بُت ثالثة مستويات للمتوسط  النتائج يف تفسَت انتبعًا لسلم االستجابة ميز الباحثدرجة األمهية
قوى من النسبة ادلئوية أفراد عينة الدراسة من حيث استخدام ادلتوسط احلسايب كمؤشر أاحلسايب الستجابة 

 :يأيتوادلستويات كما 
    قليلة. موافق بدرجة 2.49من أقل 
  متوسطةموافق بدرجة  3.49إذل  2.50من. 
 كبَتة.موافق بدرجة   3.50كرب من أ 

 : صدق المحتوى ألداة الدراسة: رابعاً 
قام الباحثان بعرض أداة القياس على رلموعة من احملكمُت ادلتخصصُت يف اجملال الًتبوي والنفسي يف 

مراجعة مالحظاهتم حول صالحية الفقرات اخلاصة بكل رلال، ومدى (، و 8جامعة حضرموت وعددىم )
مناسبتها ألىداف البحث، وسالمة صياغتها اللغوية ووضوحها، وقد مت حذف فقرة واحدة، وإجراء بعض 

 التعديالت على صياغة بعض الفقرات، لتخرج أداة القياس يف صورهتا النهائية. 

 خامسًا: ثبات أداة الدراسة:
( طالب من داخل رلتمع الدراسة، ودل 10داة القياس على عينة استطالعية مكونة من )مت توزيع أ

يتم إدراجها يف ضمن عينة الدراسة، وإعادة التوزيع مرة أخرى بفاصل أسبوعُت تقريباً، مث حساب 
( لألداة 0.83( للمجاالت و)0.87 – 0.76معامالت االرتباط بَتسون بُت التطبيقُت حيث بلغ من )

 ة. الكلي

 : حصائية: المعالجات اإلسادساً 
 وىي:، (SPSSحصائية للعلوم االجتماعية ) حصائية باستخدام الرزم اإلمت تنفيذ ادلعاجلات اإل

 .النسبة ادلئوية 
 .ادلتوسط احلسايب 
 .االضلراف ادلعياري 
 )اختبار )ت (T Test)  .لوسطُت حسابُت مستقلُت 
 ( معامل االرتباط بَتسونPearsoncorrelation)  .إلخراج معامل الثبات 
 .اختبار شفيو يف حال كون الفروق يف حتليل التباين ذات داللة إحصائية 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
جبمع البيانات وحتليلها،  انعرضًا للنتائج اليت مت التوصل إليها بعد أن قام الباحث ما يأيتيتضمن 

 عرض تلك النتائج وفقاً ألسئلة الدراسة. متو 
تبعاً ألمهيتها وفًقا  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةدوافع مستوى ما ل األول: السؤا

 لألداة ككل واجملاالت الفرعية؟
 .(3كما يف جدول )  مت استخراج ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية ىذا السؤال عنجابة لإلو 

 (3)اجلدول 
 (188عينة الدراسة )ن= ألداة الكلية واجملاالت الفرعية لدىواالضلراف ادلعياري لاحلسايب  ادلتوسط

 رقم الفقرة  
 يف االستبانة

 ضلرافاال ادلتوسط الفقرة اجملال
مستوى 
 الدافعية

1 

 األ
وافع

 الد
رلال

ديية
كاد

 

الدراسات العليا يف ىذه اجلامعة ستوفر رل فرصة أوسع لزيادة اطالعي 
 وثقافيت.

 كبَتة 0.61 4.62

 كبَتة 0.72 4.11 ألكادديية ذلذه اجلامعة جيدة.السمعة ا 2
 كبَتة 0.84 4.01 كادرىا التدريسي متميز فعالً كما علمت. 5

 كبَتة 0.90 3.91 سس القبول يف اجلامعة مرنو بادلقارنة باجلامعات األخرى.أ 13

14 
لظروف الطلبة الوافدين وتقديرىم علمت مبراعاة أعضاء ىيأة التدريس 

 من الناحية األكادديية.
 كبَتة 0.85 3.64

 متوسطة 0.87 3.47 شروط التخرج فيها ميسرة. 17
 كبَتة 1.09 3.51 ال أفضل دراسة ىذا التخصص إال يف ىذه اجلامعة. 21

 كبَتة 0.49 3.79 اجملال ككل                           
10 

دية
صا

القت
ع ا

دواف
ل ال

رلا
 

 متوسطة 1.07 3.30 من اجلامعات األخرى.أقل الرسوم الدراسية يف ىذه اجلامعة 
 متوسطة 1.03 3.14 خرجيون ىذه اجلامعة ديكنهم احلصول على فرص عمل بسهولة. 16

18 
التسهيالت ادليسرة للطالب/ـة ادلتقدم/ـة من حيث السكن 

 وادلواصالت...إخل.
 متوسطة 0.99 2.90

 متوسطة 1.09 2.90  مت قبولو فيها، وديكن أن نعيش معًا.أخ أو قريب رل 19
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 رقم الفقرة  
 يف االستبانة

 ضلرافاال ادلتوسط الفقرة اجملال
مستوى 
 الدافعية

22 
أرغب يف الدراسة؛ لوجود منح دراسية تقدم ذلذه اجلامعة من جهات 

 داعمة.
 كبَتة 1.13 3.68

 متوسطة 0.61 3.19 اجملال ككل                         
4 

اعي
جتم

 اال
وافع

 الد
رلال

 ة

 كبَتة 0.97 4.14 ظة.ومرحية يف ىذه احملاف ةاألجواء آمن

7 
حبصورل على شهادة عليا من ىذه اجلامعة؛ يضمن رل مكانة اجتماعية 

 الئقة داخل منطقيت.
 كبَتة 0.66 4.37

8 
يتمتع باالنفتاح واحًتام طلبة الدراسات  -بشكل عام -اجملتمع اليمٍت 

 العليا ومساعدهتم.
 كبَتة 0.89 3.93

9 
تشجع على  -بشكل خاص -حملافظةالقيم والعادات والتقاليد يف ا

 االلتحاق هبذه اجلامعة.
 كبَتة 0.89 3.91

 متوسطة 1.18 2.61 أرغب يف إتاحة رل فرصة الدراسة ادلختلطة مع اجلنس اآلخر. 20
 كبَتة 1.12 3.78 أرغب يف إتاحة رل فرصة الدراسة ادلختلطة مع اجلنس اآلخر. 23

 كبَتة 0.49 3.79 اجملال ككل
3 

ال 
رل

صية
شخ

ع ال
دواف

ال
 

 كبَتة 0.91 3.66 توفر ىذه اجلامعة ادلناخ العلمي الذي يساعد الطلبة على إجراء حبوثهم.
 كبَتة 0.79 4.22 ا.وجدت تعامل مسؤورل اجلامعة األكاددييُت واإلداريُت جيدً  11

12 
من زلفزات الدراسة، أن الشهادة اليت دتنحها ىذه اجلامعة معتمدة يف 

 اخلارج.
 كبَتة 0.81 4.23

 كبَتة 0.86 3.53 اخلدمات فيها متوفرة بشكل ملحوظ. 15
 كبَتة 0.79 3.87 مسعت الكثَت عن إجيابيات ىذه اجلامعة. 6

 كبَتة 0.57 3.90 اجملال ككل 
 كبَتة 0.44 3.72 الكليةاألداة  

 

ومن  ،ككلالت واألداة  واجملاكل فقرة ل واالضلراف ادلعياري احلسايب ادلتوسط( قيم 3يبُت اجلدول )
لألداة ككل كان بدرجة كبَتة، أما على  أن مستوى الدوافعخالل مالحظة القيم الواردة يف اجلدول صلد 

مستوى اجملاالت فقد جاء اجملال االقتصادي بدرجة متوسطة، بينما جاء للمجاالت األخرى بدرجة كبَتة 



 

750 

 م 2079 يونيو ،(7العدد ) ،الثاني، المجلد ريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة ال 

 ىادي الصبان نوال مرعي ، د. د. دوافع التحاق الطلبة بربامج الدراسات العليا...

رلال دوافع االجتماعية، رلال الدوافع األكادديية،  رلال دوافعالشخصية ، الدوافع على النحو اآليت: رلال 
 (0.61±3.19)، (0.49±3.79(، )0.49±3.79) (3.90±0.57) االقتصادية ، حيث ادلتوسط واالضلراف

 على التوارل.

من خالل النتائج يتضح أن مستوى الدوافع لألداة ككل كان بدرجة كبَتة، وىذا يبُت أن الطلبة 
تحاق بربامج الدراسات العليا رغبة منهم يف حتقيق أىدافهم يف اكتساب معارف لديهم دافعية كبَتة لالل

ومهارات جديدة يف ختصصاهتم ورفع كفاءهتم وتطويرىا، أما على مستوى اجملاالت فقد جاء رلال الدوافع 
 االقتصادية بدرجة متوسطة، وديكن عزو تلك النتيجة لألوضاع االقتصادية اليت دتر هبا اليمن حالياً،

وتطلبات احلياة اليومية للطالب، واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كٍل من القضاة والعسَتي 
 .(2014)مسارة واجملارل  (2016)، الزريقية (2016)، الربيعان ويوسف (2017)

ى تعز  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع السؤال الثاين: 
 ؟اجلنسدلتغَت 

، واختبار )ت(، كما ىو استخراج ادلتوسطات واالضلرافات ادلعياريةىذا السؤال مت  عنجابة لإلو 
 (:4موضح يف اجلدول)

 (4)اجلدول 
 (188دلعرفة الفروق تبعاً دلتغَت اجلنس )ن= واالضلراف ادلعياري واختبار )ت(احلسايب  ادلتوسط

 المجال
متغير 
 الجنس

 العينة
المتوسط 

لحسابيا  
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

الدوافع 
 األكاديمية

 589. -542.- 186 51013. 3.8801 118 ذكر
 46124. 3.9204 70 أنثى

الدوافع 
 قتصاديةاال

 59127. 3.2119 118 ذكر
186 .749 .455 

 64169. 3.1429 70 أنثى

الدوافع 
 االجتماعية

 52311. 3.8051 118 ذكر
186 .584 .560 

 42805. 3.7619 70 أنثى
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 المجال
متغير 
 الجنس

 العينة
المتوسط 

لحسابيا  
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

الدوافع 
 الشخصية

 57134. 3.9542 118 ذكر
186 1.598 .112 

 56440. 3.8171 70 أنثى

 الكل
 45304. 3.7314 118 ذكر

186 .658 .511 
 42097. 3.6876 70 أنثى

 ( الجدولية عند مستوى تقيمة ).70.10= 0.0 
توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا دلتغَت اجلنس عند مستوى الداللة  ( أنو ال4ل )يبُت اجلدو 

( بُت دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا على اجملاالت، إذ بلغت قيمة )ت( يف اجملاالت )الدوافع 0.05)
، 0.584، 0.749، 0.542، الدوافع االجتماعية، الدوافع الشخصية( )االقتصاديةاألكادديية، الدوافع 

التغَت االجتماعي يف اجملتمعات العربية، ومنها اليمن إتاحة الفرص إذل ( على التوارل، ويعزى ذلك 1.598
لإلناث يف التعليم، وأصبحت ادلرأة تتبوأ أعلى الدرجات الوظيفية يف اجملتمع اليمٍت؛ وذلك اللتحاقها بربامج 

الدراسة، وىذا يعطي فرًصا متساوية للتعليم للذكور الدراسات العليا، وأصبحن ينافسن الذكور يف مقاعد 
واإلناث، وكذلك االلتحاق بربامج الدراسات العليا، وقد اتفقت مع غالب نتائج الدراسات السابقة دراسة 

 Hanen)وىارولد  ، ىنُت(۲٠٠٠) لعمري(، دراسة ا2014(، مسارة واجملارل )2016الربيعان ويوسف )
& Harlod,2003)(، حيث إن دوافع االلتحاق يف اجملالُت االقتصادي 2016الزريقية ) . واختلفت مع

 & Howar, Le Veneو رل فُت و بوشرىووارد والنفسي لصاحل اإلناث، كذلك دل تتفق مع نتائج 
Bausher,1990)   ) اإلناث ديكن أن يلتحقن بربامج ادلاجستَت لدافع يف متغَت اجلنس؛ حيث بينت أن

، وعدم االتفاق رمبا يعود الختالف خصائص ، بينما الذكور لدافع خدمة اجملتمعيف وادلعر التقدم الوظيفي 
 العينة واجملتمعات.

تعزى  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع  السؤال الثالث:
 ؟الوظيفةدلتغَت 

، واختبار )ت(، واجلدول ت ادلعياريةمت استخراج ادلتوسطات واالضلرافاىذا السؤال  عنجابة لإل
 ( يوضح البيانات اآلتية:5رقم )
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 (5)اجلدول 
 (188دلعرفة الفروق تبعاً دلتغَت الوظيفة )ن= واالضلراف ادلعياري واختبار )ت(احلسايب  ادلتوسط

 المجال
متغير 
 الوظيفة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 

داللةال  
الدوافع 
 األكاديمية

 48212. 3.8547 119 موظف
186 -1.484- .139 

 50353. 3.9648 69 يعمل ال
الدوافع 

 قتصاديةاال
 58376. 3.1697 119 موظف

186 -.484- .629 
 65558. 3.2145 69 يعمل ال

الدوافع 
 االجتماعية

 47287. 3.7801 119 موظف
186 -.327- .744 

 51920. 3.8043 69 يعمل ال
الدوافع 
 الشخصية

 55654. 3.8739 119 موظف
186 -.922- .358 

 59621. 3.9536 69 يعمل ال

 الكل
 42777. 3.6905 119 موظف

186 -1.003- .317 
 46239. 3.7574 69 يعمل ال

  1.97=0.05قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى . 
( وفقًا دلتغَت 0.05ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة )توجد فروق ذا ( أنو ال5يبُت اجلدول )

(، أما -1.003الوظيفة بُت دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا على األداة ككل؛ حيث بلغت قيمة ت )
على اجملاالت بلغت قيمة )ت( يف )الدوافع األكادديية، الدوافع االقتصادية، الدوافع االجتماعية، الدوافع 

 على التوارل. (0.922، 0.327، 0.484، -1.484الشخصية(، )
أن غالب ادلتقدمُت لربامج الدراسات العليا موظفون بدوائر حكومية أو خاصة، إذل ويـُْعَزى ذلك 

والذي انعكس على النتائج، فكوهنم موظفُت فهذا يدفعهم لتطوير أنفسهم مبا خيدم وظائفهم وحتسُت 
(، مسارة واجملارل 2016دراسة كٍل من الربيعان ويوسف ) أدائهم، واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج

( يف متغَت الوظيفة اليت أظهرت فروقًا يف رلاالت الدافع 2016(، ودل تتفق مع دراسة الزريقية )2014)
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العلمي وادلهٍت واالقتصادي، وكانت لصاحل ادلوظفُت يف القطاع احلكومي واخلاص، ويف رلال الدافع النفسي 
  يعملون، وىذا رمبا يعود الختالف آراء النظر ووجهاتو.لصاحل الذين ال

تعزى  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع السؤال الرابع: 
 ؟العمردلتغَت 

، واختبار )ف(، واجلدول مت استخراج ادلتوسطات واالضلرافات ادلعياريةىذا السؤال  عنجابة لإل
 وضح البيانات اآلتية:( ي6رقم )

 (6)جدول رقم 
 (188دلعرفة الفروق تبعاً دلتغَت العمر )ن= واالضلراف ادلعياري واختبار )ف(احلسايب  ادلتوسط

 العينة متغير العمر المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ) ف (
مستوى 
 الداللة

الدوافع 
 األكاديمية

 47653. 3.8859 144 35 منأقل 
 55199. 3.9444 36 45 -35من  774. 256.

 52593. 3.8393 8 فأكثر 46

الدوافع 
 قتصاديةاال

 58583. 3.1958 144 35 منأقل 
 71970. 3.1444 36 45 -35من  902. 103.

 56569. 3.2000 8 فأكثر 46

الدوافع 
 االجتماعية

 3.7731 3.7731 144 35 منأقل 
 3.8565 3.8565 36 45 -35من  657. 421.

 3.7708 3.7708 8 فأكثر 46

الدوافع 
 الشخصية

 54554. 3.9028 144 35منأقل 
 67975. 3.9278 36 45 -35من  850. 163.

 55549. 3.8000 8 فأكثر  46

 الكل
 41401. 3.7101 144 35 منأقل 

 53581. 3.7440 36 45-35من  887. 120.
 49573. 3.6739 8 فأكثر 46

  2.3= 0.05قيمة )ف( اجلدولية عند مستوى 
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( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا دلتغَت العمر مستوى الداللة ) ( أنو ال6يبُت اجلدول )
بُت دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا على األداة ككل واجملاالت الفرعية، إذ بلغت قيمة )ف( جملاالت 

 -0.256لدوافع الشخصية(، )ة، الدوافع االقتصادية، الدوافع االجتماعية، ا)الدوافع األكادديي
 ( على التوارل.0.163، 0.103،0.421،

من أقل كون معظم الطلبة ادللتحقُت بربامج الدراسات العليا أعمارىم إذل  وديكن تفسَت تلك النتيجة 
دراسة، كذلك أن االلتحاق بالدراسات ( عاماً، وىذا قد يكون أثَّر على درجة االستجابة على أداة ال35)

العليا قد يكون مطلب اجلميع مبختلف األعمار؛ كوهنم مدركُت أمهية التعليم جبميع مراحلو، وأمهية مرحلة 
الدراسات العليا دلا ستضيفو على تقديرىم لذاهتم ودتيزىم يف ختصصهم العلمي، واتفقت ىذه مع نتائج 

 (.2014(، مسارة واجملارل )2016(، الربيعان ويوسف )2017دراسة كٍل من القضاة والعسَتي )
حضرموت تعزى  التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع السؤال اخلامس: 

 ؟احلالة االجتماعيةدلتغَت 
، واختبار )ت(، واجلدول مت استخراج ادلتوسطات واالضلرافات ادلعياريةىذا السؤال  عنجابة لإل

 ( يوضح البيانات اآلتية:7)
 (7)اجلدول 

 (188دلعرفة الفروق تبعاً دلتغَت احلالة االجتماعية )ن= واالضلراف ادلعياري واختبار )ت(احلسايب  ادلتوسط

 المجال
متغير 
الحالة 

 االجتماعية
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

الدوافع 
 كاديميةاأل

 49996. 3.9374 121 متزوج
186 1.591 .113 

 47025. 3.8188 67 عزب
الدوافع 

 قتصاديةاال
 61852. 3.2099 121 متزوج

186 .724 .474 
 59575. 3.1433 67 عزبأ

الدوافع 
 االجتماعية

 50554. 3.7934 121 متزوج
186 .165 .869 

 46167. 3.7811 67 عزبأ
الدوافع 

 صيةالشخ
 58669. 3.9719 121 متزوج

186 *2.240 .026 
 52355. 3.7791 67 عزبأ
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 المجال
متغير 
الحالة 

 االجتماعية
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 الكل
 45277. 3.7492 121 متزوج

186 1.430 .154 
 41434. 3.6535 67 اعزب

  1.97= 0.05قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى. 
الجتماعية عند مستوى ( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا دلتغَت احلالة ا7يبُت اجلدول )

( بُت دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا على مستوى األداة ككل ومجيع اجملاالت 0.05الداللة )
إذل (، ويعزو الباحثان ذلك 2.240باستثناء رلال الدوافع الشخصية؛ حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة )

ى معنويًا لدى عينة البحث يف اجملاالت أن عدد ادلتزوجُت أعلى من غَت ادلتزوجُت واليت دل تأحذ مستو 
 باستثناء رلال الدوافع الشخصية اليت بينت الفروقات بينهم وذلك لالستقرار األسري للمتزوجُت.

(، مسارة 2016(، الربيعان ويوسف )2017واتفقت ىذه مع نتائج كٍل من القضاة والعسَتي )
 (.2014واجملارل )

تعزى  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةفع ىل توجد فروق يف دواالسؤال السادس: 
 ؟ادلؤىل العلميدلتغَت 

، واختبار ، حيث مت استخراج ادلتوسطات واالضلرافات ادلعياريةىذا السؤال الدراسة عنجابة لإل
 ( يوضح البيانات اآلتية:8)ت(، واجلدول )

 (8)اجلدول 
 (188دلعرفة الفروق تبعاً دلتغَت ادلؤىل العلمي )ن= تبار )ت(واالضلراف ادلعياري واخاحلسايب  ادلتوسط

 المجال
متغير المؤهل 

 العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 الدوافع األكاديمية
 48544. 3.9109 يوسور بكال

186 1.869 .063 
 54315. 3.6143 ماجستَت

 ديةقتصاالدوافع اال
 60090. 3.2067 يوسور بكال

186 1.967 
 

.05 
 68280. 2.8200 ماجستَت 
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 المجال
متغير المؤهل 

 العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

 الدوافع االجتماعية
 48880. 3.7968 ريوسو بكال

186 .923 .357 
 49969. 3.6500 ماجستَت

 الدوافع الشخصية
 56770. 3.9315 ريوسو بكال

186 *2.920 .004 
 37712. 3.4000 ماجستَت

 الكل
 43445. 3.7325 ريوسو بكال

186 *2.318 .022 
 45924. 3.4043 ماجستَت

  1.97= 0.05قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى. 
( أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا دلتغَت ادلؤىل العلمي عند مستوى الداللة 8يبُت اجلدول )

رلال الدوافع الشخصية ( بُت دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا على مستوى األداة ككل و 0.05)

تنوع ختصصات إذل (، والفروق لصاحل البكالريوس، ويعزى ذلك 2.920حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة )

برامج ادلاجستَت وكثرهتا يف اجلامعة عن غَتىا يف اجلامعات اليمنية يف الوقت احلارل اليت دتر بو اليمن؛ حيث 

ادلاجستَت كثَتة ولكنها مغلقو، أو غَت مستقرة ألسباب  أن كثَتًا من اجلامعات توجد لديها برامج لدرجة

األوضاع اليت دتر هبا اليمن، وبالتارل زيادة الفرص يف مواصلة دراستهم يف جامعة حضرموت، ودلا تتمتع بو 

 احملافظة من استقرار يف غالب اجملاالت، ساىم ذلك يف زيادة الدافعية لديهم لتحقيق ىدفهم.

تعزى  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةد فروق يف دوافع ىل توجالسؤال السابع: 

 ؟طريقة التنسيقدلتغَت 

، واختبار )ف(، واجلدول مت استخراج ادلتوسطات واالضلرافات ادلعياريةىذا السؤال  عنجابة لإل

 ( يوضح البيانات اآلتية:9)

 

 



 

757 

 م 2079 يونيو ،(7العدد ) ،الثاني، المجلد ريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة ال 

 ىادي الصبان نوال مرعي ، د. د. دوافع التحاق الطلبة بربامج الدراسات العليا...

 (9)اجلدول 
 (188دلعرفة الفروق تبعاً دلتغَت طريقة التنسيق )ن= تبار )ف(واالضلراف ادلعياري واخاحلسايب  ادلتوسط

 المجال
متغير طريقة 

 التنسيق
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ) ف (
مستوى 
 الداللة

الدوافع 
 األكاديمية

 53568. 3.9567 66 سهل
 45690. 3.8391 103 متوسط 223. 1.512

 50146. 3.9850 19 صعبة

الدوافع 
 قتصاديةاال

 56592. 3.3061 66 سهل
 59913. 3.1126 103 متوسط 131. 2.056

 76670. 3.1684 19 صعبة

الدوافع 
 االجتماعية

 48028. 3.8990 66 سهل
 47598. 3.7104 103 متوسط 045. 3.149*

 53576. 3.8333 19 صعبة

الدوافع 
 الشخصية

 62118. 3.9576 66 سهل
 54331. 3.8408 103 متوسط 210. 1.574

 51572. 4.0526 19 صعبة

 الكل
 44405. 3.8004 66 سهل

 42209. 3.6480 103 متوسط 070. 2.702*
 48912. 3.7826 19 صعبة

  203= 0.0.قيمة )ف( الجدولية عند مستوى 
 

ريقة التنسيق عند مستوى الداللة ( أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا دلتغَت ط9يبُت اجلدول )
 ( يف دوافع التحاق طلبة الدراسات العليا على األداة ككل. 0.05)

كذلك يبُت اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت الدوافع الطلبة للدراسات العليا يف اجملال 
 (: 10كما يف اجلدول )االجتماعي، ودلعرفة الفروق مت استخدام اختبار شيفيو للمقارنات بُت ادلتوسطات  
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 (10اجلدول )
 يبُت نتائج اختبار شيفيو للمقارنات بُت متوسطات  كل رلموعتُت من رلموعات طرق التنسيق

 متغَت طرق التسجيل
ادلتوسطات 

 احلسابية
 فروق ادلتوسطات

القيمة 
 االحتمالية

النتيجة عند مستوى 
0.05 

 سهل
 دالة 049. 0.1886 3.7104 متوسط
 غَت دالة 873. 0.06567 3.8333 صعب

 متوسط
 دالة 049. -0.1886- 3.8990 سهل
 غَت دالة 596. -0.1229- 3.8333 صعب

 صعب
 غَت دالة 873. -0.06567- 3.8990 سهل

 غَت دالة 596. 0.1229 3.7104 متوسط
ن ق السهل، وديكي( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التنسيق لصاحل التنس10ويبُت اجلدول )

 تفسَت ذلك بأن االجراءات اليت تستخدم حالًيا يف اجلامعة واضحة وسهلة.
تعزى  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةىل توجد فروق يف دوافع السؤال الثامن: 

 ؟مستوى االختباراتدلتغَت 
تبار )ف(، واجلدول ، واخمت استخراج ادلتوسطات واالضلرافات ادلعياريةىذا السؤال  عنجابة لإل

 ( يوضح البيانات اآلتية:11)
 (11)اجلدول 

 (188ختبار )ن=فة الفروق تبعاً دلتغَت مستوى االدلعر  واالضلراف ادلعياري واختبار )ف(احلسايب  ادلتوسط

 المجال
متغير 

مستوى 
 االختبار

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ) ف (
مستوى 
 الداللة

 الدوافع
 األكاديمية

 57738. 3.9694 14 سهل
 48766. 3.9130 151 متوسط 222. 1.519

 45032. 3.7329 23 صعبة
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 المجال
متغير 

مستوى 
 االختبار

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ) ف (
مستوى 
 الداللة

الدوافع 
 قتصاديةاال

 56491. 3.4286 14 سهل
 61871. 3.1695 151 متوسط 300. 1.211

 56638. 3.1478 23 صعبة

الدوافع 
 االجتماعية

 40675. 3.9048 14 سهل
 49291. 3.7826 151 متوسط 644. 441.

 51939. 3.7609 23 صعبة

الدوافع 
 الشخصية

 53308. 3.9571 14 سهل
 57076. 3.9060 151 متوسط 857. 155.

 61561. 3.8522 23 صعبة

 الكل
 41348. 3.8323 14 سهل

 44853. 3.7158 151 متوسط 435. 837.
 40457. 3.6389 23 صعبة

  )2.3 =0.05اجلدولية عند مستوى قيمة )ف 
توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقًا دلتغَت مستوى االختبارات بُت دوافع  ( أنو ال11يبُت اجلدول )

 التحاق طلبة الدراسات العليا على األداة الكلية واجملاالت. 
 االستنتاجات:

 يت:ستنتج اآلن ومن خالل حيثيات ىذه الدراسة
من وجهة نظرىم  حضرموت الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةالتحاق دوافع أن مستوى  .1

 جاءت بدرجة كبَتة.
من وجهة  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةوافع توجد فروق دالة يف د ال .2

 ات: )اجلنس، والوظيفة، والعمر، ومستوى االختبارات(.تعزى دلتغَت  نظرىم
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من وجهة  حضرموت حاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةالتدوافع توجد فروق دالة يف  .3
احلالة االجتماعية يف رلال الشخصية، بينما اجملاالت الثالثة األخرى التوجد تعزى دلتغَت  نظرىم

 فيها فروق دالة.
من وجهة  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةدوافع توجد فروق دالة يف  .4

 ادلؤىل العلمي يف رلارل الدوافع الشخصية واالقتصادية.دلتغَت تعزى  نظرىم
من وجهة  حضرموت التحاق الطلبة لربامج الدراسات العليا جبامعةدوافع توجد فروق دالة يف  .5

طريقة التنسيق يف رلارل الدوافع االقتصادية واالجتماعية يف مستوى السهل تعزى دلتغَت نظرىم 
 وادلتوسط.

 

 التوصيات:
 يت: أمبا ي انالباحث يوصي نتائج البحث يف ضوء

ندوات و أن تعمل الكليات اليت هبا برامج دراسات عليا لفتح برامج الدكتوراه، وإعداد ورش  -1
 علمية يف الربامج اليت فيها.

ا ألن الطلبة ادللتحقُت يولون على الكليات االىتمام بتطوير ادلساقات الدراسية وحتديثها نظرً  -2
 .اجلانب العلمي أمهية

اىتمام اجلامعة بتوفَت ادلصادر، وتقدمي التسهيالت الضرورية لطلبة الدراسات العليا لتمكنهم  -3
 ادلعلومات.إذل من اكتساب ادلعرفة، والوصول 

 إجراء دراسات مقارنة بُت دوافع الطلبة جبامعة حضرموت وجامعات أخرى باجلمهورية اليمنية. -4
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Students' Motivations of Joining the Postgraduate Programs at Hadhramout 

University from the students’ Perspectives. 

 

Dr. Nawal Mahfoudh Marei                                          Dr. Hadi Salem Al-Sabban 

   

Abstract 

This study aims at knowing the students' motivations of joining the 

postgraduate programs at Hadhramout university from their perspective 

according to the variables of age, gender, job, marital status, educational 

qualification, coordination method, and levels of tests. The study adopts the 

descriptive and survey method. The study sample consists of 188 male and 

female applicants who are willing to join the postgraduate programs in 

2018/2019. In order to achieve the study objectives, a questionnaire is used 

to measure the motivations which covers the four types of the academic, 

economic, social and personal motivations. The data analysis has 

statistically adopted the arithmetic means, standard deviations, T value, F 
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 بمحافظة حضرموت ةتقييم جودة مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في السوق المحلي
 )دراسة ميدانية(

 **زلمد محيد عوض عفيفد.          *غسان سعيد سامل باجليدةد. 
 

 الملخص:
ت القطاع اخلاص آنظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف منش سلرجات الدراسة تقييم جودة تستهدف

تقيس مدى توافر بساحل حضرموت يف اجلمهورية اليمنية, وذلك من خالل رلموعة من ادلعايري اليت 
دراسة اىل , باالضافة دلخرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من حيث احملتوى واذليئةودة اجل خصائص

مدى تأثري ادلنشأة ادلستخدمة للنظام وحجمها ونوع النظام ادلستخدم وزبصص ادلستخدمني,  على جودة 
 ادلخرجات ,باإلضافة إىل دراسة مدى رضا ادلستفيدين على تلك ادلخرجات.

مت تصميم استبانة وزعت على  استخدم ادلنهج الوصفي التحليلي؛ حيث ولتحقيق أىداف الدراسة
 50لغايات التحليل  عليهااستبانة اعتمد  63ي األنظمة احملاسبية احملوسبة, حيث وزعت مستخدم

نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة رلموعة من النتائج والتوصيات, أمهها أن  استبانة. أظهرت الدراسة
ضافة باإل ,متوسطدبستوى جبودة ادلخرجات ت اخلاصة يف ساحل حضرموت تتميز آادلستخدمة يف ادلنش

إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني النظم ادلستخدمة عائدة إىل رلموعة من ادلتغريات الدميوغرافية, 
منها زبصص ادلستخدمني, وحجم ادلنشأة, ونوعية النظام ادلستخدم , كما أثبتت نتائج الدراسة أن غالب 

الدراسة دبجموعة من  ادلستفيدين من ىذه األنظمة راضون عن جودة تلك ادلخرجات, كما أوصت
 التوصيات موجهة إىل الشركات ادلنتجة للنظم, وادلستخدمني, وادلنشآت هبدف ربسني جودة ادلخرجات.

 :المقدمة -1
أصبح استخدام تقنية ادلعلومات يف رلال نظم ادلعلومات احملاسبية يف الفًتة األخرية, وظهور ما بات يعرف 

ذبهت بنظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة أمرًا شائًعا؛ وذلك لتوفري الوقت واجلهد من قبل األفراد. بناء عليو ا
الكثري من ادلنشآت وخصوًصا منشآت القطاع اخلاص إىل اقتناء أحدث التقنيات يف رلال نظم ادلعلومات 
احملاسبية احملوسبة وذلك للحصول على سلرجات )معلومات( تساعدىم على تسيري أعماذلم, وتدعم 

 جامعة حضرموت -كلية العلوم اإلدارية   -قسم احملاسبة  –أستاذ مشارك يف احملاسبة  *
 جامعة حضرموت -كلية العلوم اإلدارية   -ادلعلومات اإلداريةقسم نظم  -أستاذ مساعد يف احلاسبات وادلعلومات **
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ادلواصفات  من عمليات ازباذ القرارات ادلالئمة, وذلك من خالل توفري سلرجات تتميز دبجموعة
 اخلصائص, اليت تؤىلها ألن تكون مناسبة لعملية ازباذ القرار.أو 

سبثل ادلعلومات اليت تنتجها نظم ادلعلومات احملاسبية ادلخرجات الرئيسة لتلك األنظمة وبالتايل البد أن 
قة, تتمتع ىذه ادلخرجات جبودة عالية وذلك وفًقا للخصائص النوعية للمعلومات احملاسبية, مثل: الد

والوقتية, وادلالءمة, وادلوثوقية, وغريىا من اخلصائص؛ وذلك لكي تسهم يف عملية الرقابة وتقييم األداء 
وبالتايل ازباذ القرارات السليمة, لذا تقوم عدد من ادلنشآت اليت تستخدم تلك األنظمة؛ احملاسبية احملوسبة 

 عناصر اجلودة الالزمة يف ىذه ادلخرجات.  بتقييم جودة سلرجات تلك األنظمة وذلك للتأكد من مدى توفر
 مشكلة الدراسة -2

واكبت الكثري من منشآت قطاع األعمال اخلاصة يف اجلمهورية اليمنية بشكل عام ويف زلافظة حضرموت 
من األنظمة احملاسبية اليدوية أو ربديًدا التطورات التقنية يف بيئة األعمال وخاصة تلك ادلتعلقة بالتحول 

إىل األنظمة احملاسبية احملوسبة وذلك للحصول على سلرجات تليب احتياجات ادلستخدمني  التقليدية
مل زبضع ىذه األنظمة للتقييم الالزم؛ وذلك ال أنو ونظرًا حلداثة ىذا التحول ادلختلفني ذلذه األنظمة, إ

لى أداء مهامهم للتعرف على مدى تلبية سلرجاهتا الحتياجات ادلستخدمني من ادلعلومات اليت تساعدىم ع
 بكفاءة ودقة, وتساىم يف تعزيز عمليات ازباذ القرارات دبختلف أنواعها.

بناء على ما سبق فالدراسة احلالية ىي زلاولة لتقييم جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من 
د فروق ذات حيث احملتوى والشكل, وكذلك مدى رضا ادلستخدمني عن ىذه األنظمة, والتعرف على وجو 

داللة احصائية تتعلق دبخرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة, عائدة إىل حجم ادلنشآت اليت تستخدم 
ىذه األنظمة, ونوع النظام احملوسب ادلستخدم, وزبصص مستخدمي ىذه النظم.  بشكل أدق تسعى 

 الدراسة احلالية لإلجابة عن األسئلة االتية:
علومات احملاسبية احملوسبة )الورقية وااللكًتونية( باجلودة الالزمة من حيث احملتوى ىل تتميز سلرجات نظم ادل

 والشكل؟
 ىل مستخدمو النظم احملاسبية احملوسبة راضون عن سلرجات ىذه النظم؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث جودة سلرجات النظم احملاسبية احملوسبة عائدة إىل حجم 
 ة للنظام ونوع النظام احملاسيب احملوسب ادلستخدم وزبصص مستخدمي النظام؟   ادلنشآت ادلستخدم
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 :أهداف الدراسة -3
هتدف الدراسة بشكل رئيس إىل التعرف على مدى توافر عناصر أو مسات اجلودة يف سلرجات نظم 

ي ىذه ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف منشآت القطاع اخلاص يف زلافظة حضرموت ومدى رضا مستخدم
 النظم على جودة ادلخرجات, وشلكن صياغة أىداف الدراسة على النحو اآليت:

التعرف على مدى توافر عناصر أو خصائص اجلودة يف سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من 
 حيث احملتوى لتلك ادلخرجات وىيئتها.

ة على زلتوى وىيئة سلرجات تلك التعرف على مدى رضا مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسب
 النظم.

التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث جودة ادلخرجات عائدة إىل حجم ادلنشآت 
 ادلستخدمة للنظام ونوع النظام احملاسيب احملوسب ادلستخدم وزبصص مستخدمي النظام.   

 :أهمية الدراسة -4
الضوء على موضوع حيوي مهم, يتعلق بتقييم جودة سلرجات نظم تأيت أمهية الدراسة يف كوهنا تسلط 

ادلعلومات احملاسبية احملوسبة وخاصة كون السوق احمللي يف زلافظة حضرموت حديث عهد هبذه األنظمة, 
األمر الذي جيعل من عملية تقييم سلرجات األنظمة احملوسبة أمرًا مهًما. زيادة على ذلك أن تقييم سلرجات 

اسبية احملوسبة يفيد عدًدا من األرراف, لعل أوذلا منتجو ومسوقو ىذه األنظمة؛ كون الدراسة األنظمة احمل
للسوق احمللي, ورضا ادلستخدمني ذلذه األنظمة؛  اتوفر ذلم تغذية عكسية حول منتجاهتم, ومدى ومالءمته

ظمة معنيوُّن وذلك لتجاوز أي قصور يتعلق دبخرجات األنظمة احملوسبة, كما أن مستخدمي ىذه األن
ينتجها النظام احملاسيب  بنتائج ىذه الدراسة؛ وذلك للتعرف على احتياجاهتم ادلختلفة من ادلعلومات اليت

 .احملوسب
 :حدود الدراسة  -5

أما فيما يتعلق باحلدود  الدراسة,لتطبيق ىذه  والزماينادلقصود حبدود الدراسة ىو ربديد البعد ادلكاين 
نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف شركات  جودة سلرجات ول تقييمادلكانية فالدراسة تتنا

بأنشطتها ادلختلفة التجارية والصناعية واخلدمية وقطاع ادلقاوالت والبنوك  ومؤسساتو القطاع اخلاص
. أما فيما يتعلق باحلدود الساحلنشطة التجارية يف زلافظة حضرموت وشركات الصرافة وغريىا من األ
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مناسبة ذلذا م 25/11/2018حىت  15/4/2018بني للدراسة فيمكن عد الفًتة احملصورة  زمانيةال
توزيع استبانة الدراسة على عينة الدراسة  ا منصلزت فيها ىذه الدراسة بدءً أوذلك لكوهنا ادلدة اليت  الغرض؛

 بإصلاز البحث ورباعتو. وانتهاءً  ومجعها, ومن مث ربليل النتائج,
 :لنظري والدراسات السابقةا اإلطار -
 : : اإلطار النظريأوًل  -

مت التطرق يف ىذا اجلزء وبشكل موجز إىل مفهوم نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة والعناصر, اليت تتكون 
منها تلك النظم وأىم اخلصائص اليت تتصف هبا ىذه النظم, باإلضافة إىل األىداف اليت تسعى نظم 

 ادلعلومات احملاسبية احملوسبة لتحقيقها. 
 :Accounting Information Systems  ة احملوسبةمفهوم نظم ادلعلومات احملاسبي -

( يشري مصطلح نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة لوصف النظام احملاسيب Amidu et al., 2011وفقا ل )
الذي يعتمد على تقنية احلاسب دلسك البيانات ادلالية ومعاجلتها يف ادلنظمات, وتسمى أيًضا باحملاسبة 

م( نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب بأنو عبارة عن " نظام 2012ان, اإللكًتونية. كما عرف )دمه
زلوسب يتم إعداده بواسطة سلتصني؛ ليقوم جبمع وتنظيم وإيصال وعرض ادلعلومات احملاسبية؛ الستعمالو 

 من قبل متخذي القرار يف رلاالت التخطيط والرقابة واألنشطة اليت سبارسها الوحدة االقتصادية."
( إىل أن نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة تشري إىل مدى اعتمادىا على أجهزة Turner, 2009)كما أشار 

احلاسوب والربرليات؛ لتتبع العمليات التجارية, وتسجيل البيانات احملاسبية, األمر الذي يتطلب معرفة 
 ادلفاىيم األساسية للحاسوب.

 عناصر نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة : -
 ,Romney and Steibart:)ة من رلموعة من العناصر تتمثل يفن نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبتتكو 

2015). 
 العنصر البشري؛ وذلك لتشغيل النظام .

 توفري البيانات, اليت تعكس كافة عمليات ادلنشأة وأنشطتها .
 البيانات ومن مث حفظها .رلموعة التعليمات واإلجراءات والقواعد, اليت يتم على أساسها معاجلة 

 البنية التحتية لتقنية ادلعلومات وكافة الوسائل اإللكًتونية, اليت تتطلبها نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة.
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 إجراءات الرقابة الداخلية واألمان؛ وذلك حلماية البيانات اليت تنتجها نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة.
 اسبية احملوسبة :خصائص نظم ادلعلومات احمل -

)الرفاعي  :لكي يكون نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب فاعاًل البد من توافر رلموعة من اخلصائص
 (:2009, ميده 2009وآخرون 

السرعة والدقة وذلك لتوصيل ادلعلومات احملاسبية يف الوقت ادلناسب؛ دلساعدهتم على ازباذ القرارات  -
 ادلناسبة.

ومات ادلناسبة اليت تساعدىا يف ربقيق وظائفها يف التخطيط والرقابة وغريىا من تزويد اإلدارة بادلعل -
 الوظائف.

(؛ شلا يساعد يف التقليل من IFRSضمان معاجلة البيانات ادلالية وفًقا دلعايري إعداد القوائم ادلالية ) -
 أو الغش. اخلطأ 

عملية ربديثو وتطويره ليواكب التغريات أن يكون النظام احملوسب يتميز بادلرونة الكافية؛ وذلك لتسهيل  -
 اليت ربدث يف ادلنشأة.

 أىداف نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة : -
لكل نظام معلومات رلموعة من األىداف يسعى لتحقيقها, وبالنسبة لنظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب 

 (Turner et al., 2016؛ 2006فهو مصمم ليحقق األىداف التالية: )الشريف 
 إنتاج التقارير الالزمة اليت تساعد على ربقيق أىداف ادلشروع سواًء بشكل يومي أو اسبوعي. -
 توفري التقارير عالية الدقة من حيث جودة سلرجاهتا.  -
 تقدًن التقارير الالزمة وادلناسبة من حيث توقيتها؛ وذلك للمساعدة يف ازباذ القرارات ادلناسبة. -
 الرقايب ألصول ادلنشأة وشلتلكاهتا, وذلك من خالل توفري أدوات الرقابة الالزمة.ربقيق اذلدف  -
 التوازن بني تكلفة انتاج النظام واألىداف, اليت يسعى النظام لتحقيقها. -
 ثانًيا: الدراسات السابقة : -

تناولت العديد من الدراسات موضوع سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة وجودهتا يف العديد من 
الدول العربية منها واألجنبية, إال أنو يالحظ أن موضوع تقييم جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية 

ظة حضرموت على وجو التحديد, احملوسبة مل َيحْظح بالبحث الكايف يف اجلمهورية اليمنية بشكل عام وزلاف
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وميكن استعراض أىم الدراسات اليت تناولت تقييم جودة سلرجات األنظمة احملاسبية احملوسبة من األحدث 
 إىل األقدم وذلك كما يلي:

 م(2112دراسة )نصير, 
وسبة ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على الدور الذي ميكن أن تساىم بو أنظمة ادلعلومات احملاسبية احمل

يف القرارات اإلدارية ادلختلفة )االسًتاتيجية والتكتيكية والتشغيلية( يف قطاع ادلستشفيات يف ادلملكة األردنية 
اذلامشية, ولتحقيق أىداف الدراسة, مت تصميم استبيان ذلذا الغرض مت توزيعو على عينة من ادلدراء ادلاليني 

مستشفى اجلامعة األردنية, ومستشفى ادللك شخص( يف كل من  109ورؤساء األقسام واحملاسبني )
 ادلؤسس عبداهلل اجلامعي.

أظهرت النتائج األثر اإلجيايب الذي تلعبو األنظمة احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف قطاع ادلستشفيات 
 األردنية يف ربسني القرارات اإلدارية ادلختلفة االسًتاتيجية منها والتكتيكية والتشغيلية.

 (2112)لهرواة, دراسة 
وذلك من خالل دراسة  ,ىل تقييم دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف تعزيز جودة ادلعلومةإىدفت الدراسة 

مع  ,التحليلي ادلنهجمدى توفر اخلصائص اليت ربقق اجلودة العالية يف ادلعلومات ادلالية, وربقت الدراسة 
يف  وحدة ورقلة" – snviحالة ميدانية " ادلؤسسة الورنية للسيارات الصناعية تعزيز الدراسة بدراسة 

ن ادلؤسسة قيد الدراسة سبتلك نظام معلومات أمنها من النتائج, رلموعة  الدراسة إىل. خلصت اجلزائر
من خالل سلرجاتو اليت تتميز بكفاءهتا ومصداقيتها وتوافر كل  ,بالكفاءة والبسارة والوضوح زلاسيب, يتسم

 خصائص ادلعلومة اجليدة بتلك ادلخرجات.
 م(2112دراسة )البديري, 

ىدفت ىذه الدراسة إىل تقييم جودة سلرجات ادلعلومات احملاسبية من وجهة نظر مستخدمي ىذه 
ختلفة للمستخدمني, وقد مت إجراء الدراسة ادلعلومات, وأثر خصائص اجلودة يف عملية ازباد القرارات ادل

على عينة من الشركات العراقية باستخدام استبيان, مث إعداده ذلذا الغرض, وخلصت الدراسة إىل أمهية 
توافر خصائص اجلودة ادلختلفة يف ادلعلومات احملاسبية, وأن الشركات عينة الدراسة تعتمد بشكل كبري على 

 ية يف ازباذ قراراهتا ادلختلفة.ادلعلومات ذات اجلودة العال
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 م(2115دراسة )التتر 
قام الباحث من خالل ىذه الدراسة بتسليط الضوء على مدى سبتع نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة, 
ادلستخدمة يف قطاع التأمني التكافلي يف فلسطني بعناصر اجلودة الالزمة يف سلرجات ىذه األنظمة, وقد قام 

تبيان ذلذا الغرض مت توزيعو على عينة من العاملني يف الشؤون ادلالية واإلدارات ادلختلفة الباحث إعداد اس
هبذا القطاع. وخرجت الدراسة جبملة من النتائج ادلهمة منها أن نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة 

ة ادلالءمة وذلك ادلستخدمة يف قطاع التأمني التكافلي يف فلسطني تركز على عناصر اجلودة وخصوًصا خاصي
من خالل إنتاج معلومات مالئمة للمستخدمني من حيث توقيتها, وإمكانية التحقق منها, وكذلك القدرة 
التنبئية ذلذه ادلعلومات. كما بينت الدراسة أن من أىم عناصر اجلودة األخرى اليت تتميز هبا تلك األنظمة 

 ت للواقع وخلوىا من التحيز.ىي خاصية الثقة وذلك من خالل صدق سبثيل ىذه ادلعلوما
 (Alhosban and Maqableh, 2014دراسة )

 كشركة(؛ وذل 37مت تطبيق ىذه الدراسة على عينة من الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة عّمان )
للتعرف على الدور الذي تلعبو األنظمة احملاسبية احملوسبة ادلطبقة يف تلك الشركات على الكثري من القرارات 

سًتاتيجية اليت تتخذىا تلك الشركات, مثل قرار قياس تكلفة اإلنتاج, وقرار تسعري ادلنتجات. أظهرت اال
نتائج الدراسة العالقة اإلجيابية بني أنظمة ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف الشركات الصناعية 

ات, وكذلك يف عملية احتساب تكلفة وبني قرارات الشركة ادلتعلقة بتحديد تكاليف اإلنتاج وتسعري ادلنتج
 ادلخزون.

 م( 2114دراسة )البواب والعليمي, 
تعد ىذه الدراسة من الدراسات القليلة اليت سبت يف اجلمهورية اليمنية؛ وذلك للتعرف أمهية جودة نظم 
ادلعلومات احملاسبية احملوسبة, وأثرىا يف ربسني جودة ادلخرجات من ادلعلومات احملاسبية وذلك بالتطبيق على 

من احملاسبية  67يان على عينة من قطاع النفط يف اجلمهورية اليمنية, حيث قام الباحثان بتوزيع استب
العاملني يف ادلركز الرئيس للشركات النفطية يف العاصمة صنعاء, وخلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج, 
منها اإلدراك الكبري من احملاسبني العاملني بتلك الشركات بأمهية استخدام النظم احملاسبية احملوسبة, وكذلك 

لى جودة ادلعلومات احملاسبية اليت تنتجها تلك النظم, إال أن الدراسة أظهرت األثر اإلجيايب لتلك النظم ع
االستخدام اجلزئي وليس الكلي لتلك األنظمة وخاصة يف الوحدات ذات الطابع االقتصادي مقارنة 
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بالوحدات اإلدارية يف تلك الشركات. أظهرت الدراسة كذلك مجلًة من الصعوبات اليت ربول دون تطبيق 
احملاسبية احملوسبة بشكل متكامل, منها عدم توافر قواعد البيانات, وكذلك عدم توفر شبكات  األنظمة

 اتصاالت سواء على ادلستوى الداخلي للشركات أو على مستوى الفروع.
 (Dandago and Rufai, 2014دراسة )

صارف النيجريية, وذلك ىدفت الدراسة إىل التعرف على أثر نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة على قطاع ادل
باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي, من خالل استبيان مت تصميمة لتحقيق أىداف الدراسة, توصلت 
الدراسة إىل وجود العالقة االجيابية بني تطبيق األنظمة احملاسبية احملوسبة يف قطاع ادلصارف النيجريية وبني 

لتكاليف, وتسهيل إجراءات ادلعامالت ادلصرفية, كما ربسني أداء ادلصارف, وذلك من خالل تقليل ا
 سامهت األنظمة احملوسبة يف تقدًن ادلعلومات ذات اجلودة العالية.

 (Shkurti and Madhi, 2014دراسة )
ىدفت ىذه الدراسة اليت مت إجراؤىا على قطاع البنوك الصناعية يف ألبانيا إىل التعرف على مدى فعالية 

حملوسبة, وعالقتها مع الكفاءة التشغيلية للبنوك, والوقت ادلستغرق يف العمل, وكذلك يف األنظمة احملاسبية ا
زيادة الثقة يف السياسات ادلالية للبنوك, وتنوع اخلدمات ادلالية اليت تقدمها تلك البنوك. أظهرت نتائج 

يا قد حققت ذلا الكثري من الدراسة أن تطبيق األنظمة احملاسبية احملوسبة يف قطاع البنوك الصناعية يف ألبان
ادلنافع ادلتعلقة بأدائها, وتقليل الوقت والتكاليف, وزيادة ثقة ادلتعاملني, كما أثر استخدام االنظمة احملوسبة 

 على إدارة تلك البنوك واسًتاتيجيتها.
 م(2112دراسة ) نور الدين, 

ية احملوسبة على عملية ازباذ ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على أثر خصائص نظم ادلعلومات احملاسب
القرار يف شركة الزوايا للتنمية واالستثمار )شركة قابضة(, كدراسة حالة يف مجهورية السودان, وذلك 
باالعتماد على االستبانة جلمع ادلعلومات ادلتعلقة بالنظام احملاسيب احملوسب وخصائصو, ومدى استخدامو 

 دام على عملية ازباذ القرار.من قبل الشركات التابعة, وأثر ذلك االستخ
توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج, منها اعتماد الشركات التابعة على األنظمة احملاسبية احملوسبة شلا كان 
لو األثر اإلجيايب يف احلصول على ادلعلومات ادلالئمة وذات ادلصداقية اليت تساعد يف الوصول إىل القرارات 
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طبيق األنظمة احملاسبية احملوسبة يف الشركات التابع لشركة الزوايا للتنمية الرشيدة, زيادة على ذلك, فت
 واالستثمار يف السودان زادت من فعالية الرقابة الداخلية, ووفرت الكثري من اجلهد والوقت.

 (Sajady et al., 2008دراسة )
وتقييم  ,سني جودة التقارير ادلاليةقام الباحثون يف ىذه الدراسة بتقييم فعالية نظم ادلعلومات احملاسبية يف رب

وربسني عملية ازباذ  ,وتسهيل معامالت الشركات ,وكذلك يف فعالية عملية الرقابة الداخلية ,األداء
إيران. وقد مت تطوير استبانة ذلذا القرارات بالنسبة للشركات ادلدرجة يف سوق رهران لألوراق ادلالية يف 

استبانة منها  87يف الشركات ادلدرجة يف بورصة رهران مت اسًتداد الغرض وزعت على ادلدراء ادلاليني 
صاحلة للتحليل, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة أدى إىل ربسني 
عملية ازباذ القرارات من قبل ادلدراء إىل تعزيز نظام الرقابة الداخلية يف تلك الشركات اليت ربقت تلك 

ظم, أدى تطبيق النظام إىل تسهيل العمليات ادلالية, وأيضا التأثري اإلجيايب على جودة التقارير ادلالية اليت الن
ينتجها النظام. من جهة أخرى مل يؤدَّ تطبيق نظم ادلعلومات احملاسبية ادلطبق يف الشركات اإليرانية إىل 

 إحداث أي أثر يف األداء ادلايل لتلك الشركات.
 إن ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة أن: وميكن القول

كل الدراسات السابقة سبت يف بيئات سلتلفة عن بيئة الدراسة احلالية وىي اجلمهورية اليمنية وبشكل أدق 
زلافظة حضرموت حيث حداثة تطبيق نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف منشآت القطاع اخلاص, األمر 

 عملية تقييم سلرجات ىذه األنظمة مسألة يف غاية األمهية.الذي جيعل من 
اعتمدت الدراسة احلالية يف تقييمها جلودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة على معيارين مهمَّنْيِ 
جلودة ادلخرجات, ادلعيار األول؛ يتمثل يف جودة زلتوى ادلخرجات )مثال دقة وحداثة وتنوع ادلخرجات(, 

ار الثاين؛ يتعلق بشكل أو ىيئة ادلخرجات )مثاًل عرضها بأكثر من ىيئة وبأساليب مجالية وواضحة(, وادلعي
 األمر الذي خيتلف عن العديد من الدراسات السابقة.

إضافة على تقييم جودة سلرجات النظم احملاسبية احملوسبة, تقوم الدراسة احلالية بدراسة رضا ادلستخدمني 
   عن سلرجات ىذه النظم.

تتناول الدراسة احلالية الفروقات يف تقييم جودة ادلخرجات بني ادلستخدمني من ادلتخصصني يف حقل 
احملاسبة وغريىم من غري ادلتخصصني يف حقل احملاسبة. زيادة على ذلك, الفرق بني جودة سلرجات نظام 
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األخرى ادلستخدمة, وكذا  مين سوفت )أحد أشهر األنظمة ادلنتشرة يف السوق احمللي( واألنظمة احملاسبية
 الفرق يف تقييم جودة ادلخرجات بني ادلنشآت الصغرية وادلتوسطة وكبرية احلجم.

 فرضيات الدراسة:
 بناء على ما مت استعراضو يف اإلرار النظري والدراسات السابقة تتمثل فرضيات الدراسة يف:

 الفرضية الرئيسة األولى :
اسبية احملوسبة )الورقية واإللكًتونية( يف منشآت القطاع اخلاص يف ال تتميز سلرجات نظم ادلعلومات احمل

 زلافظة حضرموت بعناصر اجلودة الالزمة.
 وينبثق عن ىذه الفرضية الرئيسة فرضيتان فرعيتان وذلك كما يلي:

ع ال يتميز زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية وااللكًتونية( يف منشآت القطا  1.1
 اخلاص يف زلافظة حضرموت باجلودة الالزمة .

ال تتميز ىيئة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية وااللكًتونية( يف منشآت القطاع  1.2
 اخلاص يف زلافظة حضرموت باجلودة الالزمة .

 الفرضية الثانية :
يف منشآت القطاع اخلاص يف زلافظة ال يوجد رضا بني مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة 

 حضرموت الساحل عن سلرجات ىذه األنظمة .
 الفرضية الثالثة :

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة, عائدة إىل 
 .   النظام مستخدمي وزبصص ادلستخدم, احملوسب احملاسيب النظام ونوع للنظام, ادلستخدمة ادلنشآت حجم

 : منهجية الدراسة
 :أسلوب جمع البيانات

ادلستخدمة يف زلافظة لتقييم خصائص سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة لتحقيق أىداف الدراسة و 
فقد مت  األنظمة,ىذه  عن حضرموت من قبل منشآت القطاع اخلاص وكذلك مدى رضا مستخدمي

ضافة إوكذلك تعديل و  ,غرض وذلك باالستعانة بالكثري من الدراسات سابقةتصميم استبانة خاصة ذلذا ال
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 ادلعلومات تقنيةا متخصصني يف يضً أو  ,ومن مث ربكيمها من قبل متخصصني يف احملاسبة ,سئلةبعض األ
 وذلك كما يلي: ثالثة أقساماالستبانة يف شكلها النهائي من  ونظمها, وعلوم احلاسب, تكونت

 ,ادلتعلقة بادلؤىل الدراسي ,من االستبانة للمعلومات الشخصية للمستجيبنيخصص القسم األول 
وسنوات اخلربة يف التعامل مع نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب ادلستخدم يف ادلنشأة  ,والتخصص العلمي

باإلضافة إىل ادلعلومات ادلتعلقة بادلنشآت زلل الدراسة من حيث حجم تلك ادلنشآت )مقاسا بعدد 
الربنامج أو  ونوع ,اخل( ....صناعي, بنوك, ذباري,ونوع النشاط اليت تزاولو تلك ادلنشآت ) ,العاملني فيها(

 نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب ادلستخدم يف تلك ادلنشآت.
)سواء  احملوسبة ةسلرجات نظم ادلعلومات احملاسبي القسم الثاين من االستبانة خصص للتعرف على خصائص

من االستبانة فقد خصص للتعرف على مدى رضا  واألخري . أما القسم الثالثاكانت ورقية أو الكًتونية(
 أدناه. 1كما ىو مبني يف اجلدول رقم   ستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة عن ىذه األنظمةم

 قسام االستبانة وعدد التساؤالت اليت تقيس كل متغريأيوضح ( 1)جدول 
 سئلةاأل ادلتغريات القسم

ادلعلومات احملاسيب   التخصص نظامبيانات عامة عن ادلستفيد )ادلؤىل,  ولاأل
  فراد ادلنشأة(أاحملوسب ادلستخدم, سنوات اخلربة, نوع النشاط, عدد 

 الثاين
 9-1 جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من حيث احملتوى
 14-10 جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من حيث اذليئة

 16-15 رضا ادلستخدم ثالثال
 

ا إىل اخليار موافق إىل حد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي ادلتدرج من اخليار موافق إىل حد كبري جدً 
يبني األوزان ادلعتمدة لكل خيار من  2االستبانة, واجلدول رقم الثاين والثالث من  جًدا للقسمنيقليل 

 اخليارات اخلمسة وذلك كما يلي:
 من اخليارات اخلمسة( األوزان ادلعتمدة لكل خيار 2جدول )

درجة 
 ادلوافقة

ىل حد  إموافق 
 اجدً  كبري

ىل حد إموافق 
 كبري

ىل حد إموافق 
 متوسط

ىل حد إموافق 
 قليل

ىل حد إموافق 
 اقليل جدً 

 1 2 3 4 5 الدرجة
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ولتحديد مستوى جودة خصائص سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب ادلستخدمة )من حيث 
أو متوسط أو ضعيف فقد مت االعتماد على ادلؤشرات التالية كما ىي مبينة يف اجلدول  ( عال  ةاحملتوى واذليئ

 م(2005, وكما مت اعتمادىا يف دراسة )رحاحلة وصيام, 3رقم 
 ( يبني مستوى توافر خصائص اجلودة3جدول )

 

  وعينته : مجتمع الدراسة
 مأكانت ذبارية )البيع والشراء( أ ,ت القطاع اخلاص بأنشطتها ادلختلفةآشنتكون رلتمع الدراسة من مجيع م

 ,حضرموت ساحلقطاع البنوك وشركات الصرافة وادلقاوالت وغريىا من األنشطة االقتصادية يف  مصناعية أ
وبالذات تلك اليت تًتكز يف ادلدن الرئيسة اليت يوجد هبا نشاط اقتصادي, على الرغم من استخدام بعض 

الباحثني جيدون  فإنلنظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة  الساحل ادلؤسسات احلكومية يف زلافظة حضرموت
ك لالنتشار الواسع لتطبيق وذل ؛مة لتطبيق ىذه الدراسةءشركات ومؤسسات القطاع اخلاص ىي األكثر مال

األمر  ,والختالف ربيعة النشاط بني القطاعني العام واخلاص ,ىذه ادلنشآت لألنظمة احملاسبية احملوسبة
الذي يؤثر بدوره على اختالف ربيعة وحجم ونوعية ادلعلومات اليت تولدىا النظم احملاسبية احملوسبة يف 

 القطاعني.
اليت تستخدم أنظمة  للمنشآت,ىل رقم تقرييب إ حاوال جاىدين الوصول من ادلهم اإلشارة إىل أن الباحثني

وذلك بالتواصل مع بعض الشركات الرائدة اليت تنتج برامج زلاسبية  ,زلاسبية زلوسبة يف زلافظة حضرموت
زلوسبة اليت تستحوذ على نصيب األسد من العمالء يف احملافظة إال أهنم مل يزودونا بعمالئهم من الشركات 

 ,اليت تستخدم أنظمة زلاسبية زلوسبة ,دلختلفة, األمر الذي جعلنا نعتمد على التوزيع ادلباشر للشركاتا
وإذا كانت اإلجابة بنعم نسلم  ,وذلك من خالل سؤاذلم إذا كانوا يستخدمون أنظمة زلاسبية زلوسبة أم ال

ستخدم نظم معلومات زلاسبية استبيانًا على ادلنشآت, اليت ت 64, وقد مت توزيع االستبيان الستكمالو
 استبيانًا.    50زلوسبة مت اسًتداد 

 3قل منأ 3- 3.5قل من أ 3.5-4قل من أ 4- 4.5قل من أ 5 - 4.5 ادلتوسط

مستوى وجود 
 ادليزة

 اجدً  ضعيفة ضعيفة متوسطة عال   اجدً  عال  
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يبني خصائص ادلستجيبني على االستبيان من حيث مؤىالهتم وزبصصهم وسنوات اخلربة  4واجلدول رقم 
 يف التعامل يف التعامل مع نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب.

 ( يبني خصائص عينة الدراسة4دول رقم )ج
 النسبة التكرار جاباتاإل السؤال

 ادلؤىل

 دبلوم بعد الثانوية
 بكالوريوس
 ماجستري

 )ثانوية(  خرىأ

12 
32 
2 
4 

24% 
64% 
4% 
8% 

 التخصص

 زلاسبة
 عمالأإدارة 

 مالية ومصرفية
 تقنية معلومات

 ثانوي( –)علمي 
 ىندسة مدنية

 ىندسة اتصاالت

32 
6 
2 
2 
4 
2 
2 

 

64% 
12% 
4% 
4% 
8% 
4% 
4% 

 سنوات اخلربة

 سنوات 5قل من أ
 سنوات 10قل من أو  5من 

 سنة15قل من أسنوات و  10من 
 كثرأسنو ف 15من 

36 
12 
2 
0 

72% 
24% 
4% 
0% 

 

%( ىم من محلة شهادة البكالوريوس 64فما يقارب ثلثي العينة ) 4كما ىو مالحظ من اجلدول رقم 
%( لديو شهادة الثانوية العامة ودبلوم ما بعد 32ومتخصصني يف رلال احملاسبة ربديًدا, وحوايل الثلث )
بني حرص ادلنشآت % من عينة الدراسة, وىذا ي4الثانوية, ومل يشكل محلة زبصص تقنية ادلعلومات سوى 

على تعيني متخصصني يف احملاسبة للتعامل مع الربامج احملاسبية احملوسبة؛ لكوهنم األفراد ادلؤىلني لذلك. أما 
%( لديهم خربة 72فيما يتعلق خبربة ادلستجيبني يف التعامل مع الربامج احملاسبية احملوسبة, فاألغلبية منهم )

الربامج, وىذا يؤكد تعامل الشركات هبذه األنظمة منذ فًتة تقل عن مخس سنوات يف التعامل مع ىذه 
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سنة يف التعامل مع ىذه  15قصرية فقط, وشلا يؤكد ذلك عدم وجود أي مستجيب لديو خربة تزيد عن 
 الربامج. 

أما فيما يتعلق خبصائص الشركات عينة الدراسة من حيث نوع النشاط وعدد العاملني يف ادلنشأة ونوع 
 يبني تلك اخلصائص .  5يب ادلستخدم, فاجلدول رقم النظام احملاس

 ( يبني خصائص الشركات ادلستجيبة5جدول رقم )
 النسبة التكرار جاباتاإل السؤال

نظام ادلعلومات احملاسيب 
 ادلستخدم

 مين سوفت
 بداع سوفتاإل

 منياأل
 العريب
 الرائد

 كردوس احملاسيب
 أنظمة زبطيط موارد ادلنشأة

26 
6 
2 

10 
2 
2 
2 

52% 
12% 
4% 

20% 
4% 
4% 
4% 

 نوع النشاط

 ذباري) بيع وشراء(
 صناعي
 بنوك

 مقاوالت
 منشأة خدمية

36 
2 
4 
2 
6 

72% 
4% 
8% 
4% 

12% 

 عدد العاملني يف ادلنشأة

 3أقل من 
 شخاصأ 9ىل إ 4من 
 اشخصً  50ىل إ 10من 

 اشخصً  50أكثر من 

12 
18 
16 
4 

24% 
36% 
32% 
8% 

 

%( عينة الدراسة يستخدمون برنامج 52فأكثر من نصف ادلنشآت ) 5كما ىو واضح من اجلدول رقم   
مين سوفت, وتنوعت باقي ادلنشآت بني الربامج األخرى, وتوجد فقط شركتان تستخدمان برامج زبطيط 

فقد  . أما فيما يتعلق باألنشطة التجارية للمنشآت عينة البحثERPموارد ادلنظمة أو ما يعرف ب 
%(, وتنوعت باقي ادلنشآت بني 72حقق أعلى قيمة نشاط البيع والشراء )النشاط التجاري(  بنسبة )

األنشطة األخرى )صناعي, بنوك, مقاوالت, خدمات(, بينما كان حجم ادلنشآت )حسب عدد العاملني( 
% من عينة 60( 9بني ادلتوسط إىل الصغري, فقد شكل عدد ادلنشآت الصغرية )عدد العاملني أقل من 
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%, أما 32عاماًل(  50اىل  10الدراسة, بينما شكلت ادلنشآت ادلتوسطة احلجم )عدد العاملني من 
% من عينة الدراسة, وىذا األمر عائد إىل أن 8عاماًل( فقد شكلت فقط  50ادلنشآت الكبرية )أكثر من 

 جم مقارنة بالشركات الكبرية. النشاط التجاري يف حضرموت يتميز بوجود الشركات الصغرية وادلتوسطة احل
 اختبار الفرضيات:

 )جودة ادلخرجات من حيث احملتوى(1الفرضية الفرعية رقم 
أنو: ال يتميز زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية  تنص ىذه الفرضية على

 وااللكًتونية( يف منشآت القطاع اخلاص يف زلافظة حضرموت الساحل باجلودة الالزمة. 
أدناه يستعرض نتائج التحليل اإلحصائي جلودة ادلخرجات من احملتوى حيث َيوي العمود األول  6اجلدول 

اإلحصائية ادلستخدمة  سللمخرجات من حيث احملتوى وباقي األعمدة عبارة عن ادلقاييمجل قياس اجلودة 
 ونتائجها. 

 ( نتيجة قياس جودة ادلخرجات من حيث احملتوى6دول رقم )ج

 رقم
 احملوسب جبودةتتصف سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب 

 احملتوى: من حيثادلخرجات 
 

 ادلتوسط
االضلراف 
 ادلعياري

مستوى 
 ربقق
 ادليزة

 قيمة
t 

مستوى 
 الداللة

 0.000 20.83 متوسط 1.26 3.72 خطاءالدقة العالية وخلوىا من األ 1
 0.000 28.17 متوسط 0.903 3.60 احلداثة حسب حالة النظام اللحظية 2
 0.000 26.86 متوسط 0.947 3.60 جياز والشموليةاإل 3
 0.000 30.84 متوسط 0.843 3.68 التنوع حسب ادلستخدم  وربيعة الوظيفة اليت يقوم هبا  4
 0.000 22.00 ضعيفة 1.04 3.24 دعم عملية ازباذ القرارات  5
 0.000 21.21 ضعيفة 1.07 3.34 دارية بتقارير سلصصة حسب حاجتهاتزويد سلتلف ادلستويات اإل 6
 0.000 23.35 متوسط 1.10 3.64 داء للمنشأة تساىم يف ربسني األ 7
 0.000 28.35 متوسط 0.947 3.80 وجودة عالية بكفاءةصلاز الوظائف إتساىم يف  8
 0.000 23.58 متوسط 1.17 3.92 صلاز ادلهام اليومية الروتينيةإتساىم بتسريع  9

 0.000 31.39 متوسط 0.135 3.60 كل اجلمل                          
 

 

( الفقرات اليت تعكس جودة سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب من حيث احملتوى وىي 6يبني اجلدول رقم )
اليت تعكس مسامهة النظام  9أحد اخلصائص ادلهمة جلودة سلرجات النظام؛ حيث جاءت الفقرة رقم 

         لة عال  , ودبستوى دال3و92بتسريع إصلاز ادلهام الروتينية يف الًتتيب األول دبتوسط حسايب 
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(Sig( )00000 األمر الذي يعكس موافقة ادلستجيبني بشكل متوسط. على أن زلتوى سلرجات نظم ,)
ادلعلومات احملاسبية ادلستخدمة يف السوق احمللي بساحل حضرموت تساىم بتسريع إصلاز ادلهام اليومية 

نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف إصلاز اليت تتعلق دبسامهة سلرجات  8الروتينية, بينما حققت الفقرة رقم 
الوظائف بكفاءة وجودة عالية على الًتتيب الثاين من حيث أمهيتها, ودبستوى داللة عال  جًدا أيًضا 

ادلتعلقة بتميز ادلخرجات بالدقة العالية, وخلوىا من األخطاء يف  1(, مث جاءت الفقرة رقم 0.000)
اليت تعكس تنوع سلرجات  4, تلتها الفقرة رقم 3072توسط حسايب الًتتيب الثالث من حيث األمهية دب

النظام احملاسيب حسب ادلستخدم وربيعة الوظيفة اليت يقوم هبا يف الًتتيب الرابع من حيث األمهية دبتوسط 
(. بشكل عام كل الفقرات التسع اليت تعكس 0.000, ودبستوى داللة عال  أيًضا )3068حسايب 

ت نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف السوق احمللي بساحل حضرموت خصائص زلتوى سلرجا
(, وىي أقل من 0.000احملسوبة بقيمة ) Tدبستوى داللة الختبار  3.60ربصلت على متوسط حسايب 

(, شلا يدل على سبيز زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية 0.05مستوى الداللة )
لكًتونية( يف منشآت القطاع اخلاص بساحل حضرموت باجلودة الالزمة, ولكن دبستوى متوسط, األمر واال

 الذي ميكننا معو نفي الفرضية العدمية اليت افًتضناىا يف حبثنا وإثبات الفرضية البديلة اليت تنص على أنو:  
لكًتونية( يف منشآت القطاع اخلاص يف يتميز زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية واال

 زلافظة حضرموت الساحل باجلودة الالزمة .
 2الفرضية الفرعية رقم 

تنص ىذه الفرضية على أنو: ال يتميز شكل سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية 
 وااللكًتونية( يف منشآت القطاع اخلاص يف زلافظة حضرموت باجلودة الالزمة.

 ( نتيجة قياس جودة ادلخرجات  من حيث اذليئة7ل رقم )جدو 

 رقم
 احملوسب جبودةتتصف سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب 

 ادلخرجات من حيث ىيئة ادلخرجات
Information Quality 2- Format 

االضلراف  ادلتوسط
 ادلعياري

مستوى 
ربقق 
 ادليزة

 قيمة
t 

مستوى 
 الداللة

 0.000 17.10 ضعيفة 1040 3030 و ورقيةألكًتونية إ يئةيتم عرضها بأكثر من ى 10
 0.000 18.0 ضعيفة 1022 3012 اعلةمجالية ف وبأساليبمن رريقة عرض  بأكثريتم عرضها  11
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اليت تعكس بعرض سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية  12أعاله, يتضح أن الفقرة رقم  7من اجلدول رقم 

من بني الفقرات اخلمس اليت تعكس  3096بصورة موجزة وواضحة قد حققت أعلى متوسط حسايب 

دة جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية ادلستخدمة من حيث اذليئة اليت تشكل الوجو اآلخر جلو 

اليت تظهر دعم  ادلخرجات هبيئتها للنماذج  14ادلخرجات إىل جانب احملتوى, بينما جاءت الفقرة رقم 

ودبستوى داللة مرتفع   3064يف الًتتيب الثاين دبتوسط  ألشكال التقارير الرمسية وغري الرمسيةالقياسية 

ن ىيئة وأسلوب يف أدىن اليت تعكس عرض ادلخرجات بأكثر م 11(, بينما جاءت الفقرة رقم 0.000)

(, وىو يعكس مستوى ضعيًفا من اجلودة.  إمجااًل كل الفقرات اخلمس اليت 3.12متوسط حسايب )

تعكس جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من حيث اذليئة ربصلت على متوسط حسايب 

احملاسبية احملوسبة من حيث , األمر الذي يعكس ادلستوى الضعيف جلودة سلرجات نظم ادلعلومات 3049

 اذليئة الذي ميكننا معو إثبات الفرضية العدمية اليت افًتضناىا يف حبثنا اليت كانت تنص على أنو:  

ال يتميز شكل سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية وااللكًتونية( يف منشآت القطاع اخلاص 

 يف زلافظة حضرموت باجلودة الالزمة .

 رضية الرئيسة األولى )جودة مخرجات النظام المحاسبي المحوسب(الف

 وقد نصت ىذه الفرضية على أنو:

ال تتميز سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية وااللكًتونية( يف منشآت القطاع اخلاص يف 

 زلافظة حضرموت بعناصر اجلودة الالزمة.

 

 0.000 25.75 متوسط 1009 3096 يتم عرضها بصورة  موجزة  وواضحة 12
 0.000 19.69 متوسط 1020 3050 يتم عرضها بصورة  تراعي ادلستويات اإلدارية ادلختلفة 13

14 
ألشكال التقارير الرمسية وغري  ةتدعم النماذج القياسية ادلختلف

 الرمسية
 0.000 21.30 متوسط 1020 3064

 0.000 26.17 ضعيفة 0.096 3049 ةكافة اجلمل رلتمع
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 :سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب نتائج قياس خصائص جودة (8رقم ) جدول

 مستوى التحقق االضلراف ادلعياري ادلتوسط اخلاصية
  قيمة
t 

مستوى 
 الداللة

جودة ادلخرجات من حيث 
 احملتوى

 0.000 31.39 متوسط 0.135 3060

 0.000 26.17 ضعيفة 0.096 3049 جودة ادلخرجات من حيث اذليئة
 0.000 30.62 متوسط 0.115 3.54 جودة ادلخرجات

 

الذي يعكس كل خصائص جودة سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب  8كما يوضح اجلدول رقم 
)جودة سلرجات نظم ادلعلومات من حيث احملتوى, جودة ادلخرجات من حيث اذليئة( فقد حققت خاصية 

 (,0.000, ودبستوى داللة )3.60جودة ادلخرجات من حيث احملتوى الًتتيب األول دبتوسط حسايب 
(. بشكل عام 0.000, ودبستوى داللة )3.49ومن مث جودة ادلخرجات من حيث اذليئة دبتوسط حسايب 

 T, وبلغت قيمة 3.54ربصلت اخلاصيتان اللتان تعكسان جودة ادلخرجات رلتمعة على متوسط حسايب 
(, شلا يعكس توافر خصائص 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.000دبستوى داللة ) 30.62احملسوبة 

أو عناصر جودة ادلخرجات يف نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف منشآت األعمال يف ساحل 
يتنا البديلة كما حضرموت بشكل متوسط. األمر الذي جيعلنا نرفض الفرضية العدمية السابقة ونثبت فرض

 يلي:  
تتميز سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة )الورقية وااللكًتونية( يف منشآت القطاع اخلاص يف زلافظة 

 حضرموت بعناصر اجلودة الالزمة.
 الفرضية الثانية

تخدمة, تقيس ىذه الفرضية مدى رضا ادلستخدمني عن سلرجات أنظمة ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلس
حيث نصت الفرضية على أنو: ال يوجد رضا بني مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف منشآت 

 القطاع اخلاص يف زلافظة حضرموت الساحل عن سلرجات ىذه األنظمة.



 

313 
  م2039 يونيو ،(3العدد ) ،الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 د. غسان باجليدة د. زلمد عفيف تقييم جودة سلرجات نظم ادلعلومات ... 

احتوى ىذا اجلزء من االستبانة على فقرتني تعكسان مدى رضا مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية 
ساحل حضرموت عن ادلخرجات اليت ينتجها نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب, سواًء  أكانت  احملوسبة يف

 ورقية أم إلكًتونية, وكذلك مدى الرضا عن النظام بشكل عام.
عن سلرجات النظم وعن النظم بشكل  ( أدناه يبني ادلستوى ادلتوسط لرضا ادلستخدمني9اجلدول رقم )

, ودبستوى داللة عال  جًدا 0.33باضلراف معياري قيمتو  3.82لفقرتني عام, حيث بلغ ادلتوسط العام ل
 (, شلا جيعلنا ننفي الفرضية العدمية اليت فرضناىا سابًقا, ونثبت الفرضية البديلة وذلك كما يلي:0.000)

يوجد رضا بني مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف منشآت القطاع اخلاص يف زلافظة 
 لساحل عن سلرجات ىذه األنظمة .حضرموت ا

 قياس رضا ادلستخدمني على سلرجات نظم ادلعلومات احملوسبة يوضح نتائج (9)جدول رقم 

 ادلتوسط رضا ادلستخدم
االضلراف 
 ادلعياري

مستوى 
 التحقق

 قيمة
t 

مستوى 
 الداللة

15 
لكًتونية( اليت إعن ادلخرجات )أكانت ورقية أو  نا راض  أ

 ادلعلومات احملاسيب احملوسب يف ادلنشأةينتجها نظام 
 0.000 28.92 متوسط 0.968 3.96

16 
مجايل عن نظام ادلعلومات احملاسيب إبشكل  نا راض  أ

 احملوسب يف ادلنشأة
 0.000 18.22 متوسط 1.44 3.72

 0.000 27.64 متوسط 0.33 3.82 رضا ادلستخدم 

 الفرضية الثالثة
تقيس ىذه الفرضية وجود أي فروقات عائدة إىل عوامل تتعلق حبجم ادلنشأة ادلستخدمة للنظام ونوع النظام 
احملاسيب ادلستخدم وزبصص مستخدمي النظام فيما يتعلق جبودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية 

 ادلستخدمة, حيث نصت الفرضية على اآليت: 
حيث جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة عائدة إىل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من 

 .  النظام مستخدمي وزبصص ادلستخدم احملوسب احملاسيب النظام ونوع للنظام ادلستخدمة ادلنشآت حجم
 أوًل: الفروقات في جودة المخرجات حسب حجم المنشآت

وىل ادلنشآت الصغرية, اليت يبلغ عدد مت تقسيم ادلنشآت إىل ثالث رلموعات أو فئات, تشمل الفئة األ
إىل  10أشخاص, وادلنشآت ادلتوسطة احلجم, اليت يبلغ عدد العاملني فيها من  9العاملني فيها أقل من 
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شخًصا. اجلدير ذكره أن  50شخًصا وادلنشآت الكبرية احلجم, اليت يبلغ عدد األفراد فيها أكثر من  50
% من 32ظم ادلعلومات احملوسبة يف ادلنشآت الصغرية, و% من عينة الدراسة ىم من مستخدمي ن60

% 8عينة الدراسة ىم من مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف ادلنشآت ادلتوسطة احلجم, و
 فقط من عينة الدراسة ىم من مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف ادلنشآت الكبرية احلجم.

راء مستخدمي النظم يف ادلنشآت الصغرية وادلتوسطة والكبرية احلجم فيما يتعلق أدناه يبني آ 10اجلدول 
 جبودة زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة.

فمستخدمو أنظمة ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف ادلنشآت الصغرية  10كما ىو واضح من اجلدول 
ه األنظمة من حيث احملتوى دبستوى متوسط )ادلتوسط والكبرية احلجم يقيمون مستوى جودة سلرجات ىذ

(, على عكس 3.50وادلتوسط احلسايب للمنشآت الكبرية  3.78احلسايب يف ادلنشآت صغرية احلجم 
تقييم مستخدمي ادلنشآت متوسطة احلجم الذين رأوا أن جودة سلرجات زلتوى نظم ادلعلومات احملاسبية 

ألمر الذين يظهر التباين بني ادلنشآت )مقاًسا بعدد العاملني هبا( (, ا3.29احملوسبة كان دبستوى ضعيف )
 فيما يتعلق بتقييمهم جلودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من حيث احملتوى.

 .للمنشآت حسب حجمها سلرجات النظم احملاسبية احملوسبة بالنسبة زلتوى جودة ( يبني10)جدول 

 رقم
سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب ) سواء أكانت  زلتوى تتصف

 تية:لكًتونية( الذي تستخدمو ادلنشأة   باخلصائص اآلإورقية أو 
 

 ادلنشآت الكبرية ادلنشآت ادلتوسطة ادلنشآت الصغرية

 ادلتوسط احلسايب ادلتوسط احلسايب احلسايب ادلتوسط

 4.50 3.00 4.00 خطاءالدقة العالية وخلوىا من األ 1
 4.00 3.25 3.73 احلداثة حسب حالة النظام اللحظية 2
 4.50 3.00 3.8 والشمولية اإلجياز 3
 3.50 3.87 3.6 التنوع حسب ادلستخدم  وربيعة الوظيفة اليت يقوم هبا 4
 2.00 3.50 3.26 دعم عملية ازباذ القرارات 5
 2.00 3.00 3.53 حاجتهادارية بتقارير سلصصة حسب تزويد سلتلف ادلستويات اإل 6
 3.00 3.25 3.93 داء للمنشأةتساىم يف ربسني األ 7
 3.50 3.37 4.06 وجودة عالية بكفاءةصلاز الوظائف إتساىم يف  8
 4.50 3.37 4.13 اليومية الروتينية ادلهماتتساىم بتسريع اصلاز  9

 3.50 3.29 3.78 جودة ادلخرجات من حيث احملتوى
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يبني الفروق بني  11بادلقارنة بني جودة ادلخرجات من حيث ىيئة ادلخرجات, فاجلدول أما فيما يتعلق 
تقييم مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف ادلنشآت الصغرية وادلتوسطة والكبرية احلجم جلودة 

 ادلخرجات من حيث اذليئة.
وسبة يف ادلنشآت كبرية احلجم اليت يزيد فمستخدمو نظم ادلعلومات احملاسبية احمل 11كما يبني اجلدول رقم 

شخًصا يقيمون شكل سلرجات تلك النظم أو ىيئتها بأهنا تتصف باجلودة  50عدد العاملني فيها على 
, على 4.50العالية جًدا, حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لكل الفقرات اخلمس اليت تعكس جودة الشكل 

صغرية احلجم, فقد أمجع مستخدمو النظم احملاسبية يف العكس من ذلك بالنسبة للمنشآت ادلتوسطة وال
تلك ادلنشآت على أن شكل ادلخرجات اليت تنتجها النظم ادلستخدمة أو ىيئتها تتصف بضعف اجلودة, 

( ويف ادلنشآت 3.48حيث بلغ ادلتوسط احلسايب جلودة شكل ادلخرجات يف ادلنشآت الصغرية احلجم )
يظهر التباين يف تقييم جودة شكل سلرجات نظم ادلعلومات (, األمر الذي 3.36متوسطة احلجم )

احملاسبية احملوسبة أو ىيئتها. قد يكون األمر عائًدا إىل أن ادلنشآت الكبرية احلجم غالًبا تستخدم الربامج 
(, وغالًبا ما تكون ىذه ERPالكبرية, مثل نظم زبطيط موارد ادلنشأة, أو ما يعرف اختصارًا بأنظمة ال)

 الصغرية وادلتوسطة احلجم.الربامج اليت تستخدم يف ادلنشآت ذات جودة وكلفة عالية, عكس بعض الربامج 
بشكل عام ميكن اخلروج بنتيجة مفادىا وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة جلودة سلرجات نظم 
ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف منشآت القطاع اخلاص يف ساحل حضرموت من حيث احملتوى 

 واذليئة تبًعا حلجم ادلنشآت ادلستخدمة لتلك النظم. 
 للمنشآت حسب حجمها جات النظم احملاسبية احملوسبة بالنسبةسلر  شكل جودة ( يبني11)جدول 

 رقم
جبودة  سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب احملوسب تتصف

 :ادلخرجات من حيث اذليئة 
 

ادلنشآت 
 الصغرية

ادلنشآت 
 ادلنشآت الكبرية ادلتوسطة

 ادلتوسط
 احلسايب

ادلتوسط 
 احلسايب

 ادلتوسط احلسايب

 5.00 2.90 3.20 و ورقيةألكًتونية إ يئةمن ىيتم عرضها بأكثر  10
 3.00 2.80 3.26 مجالية فعالة وبأساليبمن رريقة عرض  بأكثريتم عرضها  11
 5.00 3.66 4.06 يتم عرضها بصورة  موجزة  وواضحة 12
 5.00 3.50 3.40 يتم عرضها بصورة  تراعي ادلستويات اإلدارية ادلختلفة 13

14 
      تدعم النماذج القياسية ادلختلف ألشكال التقارير الرمسية 

 4.50 3.90 3.46 وغري الرمسية

 4.50 3.36 3.48 اذليئة أو الشكل ككلجودة ادلخرجات من حيث 
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 ثانًيا: الفروقات يف جودة ادلخرجات حسب نوع النظام احملاسيب ادلستخدم
% من العينة 48مستخدمي نظام مين سوفت, و % من عينة الدراسة ىم من 52نظرًا ألن حوايل 

( فقد مت تقسيم عينة الدراسة إىل 5يستخدمون برامج أخرى غري برامج مين سوفت ) يتم الرجوع للجدول 
رلموعتني, اجملموعة األوىل دلستخدمي نظام مين سوفت, واجملموعة األخرى لباقي األنظمة احملاسبية 

ذلك الختبار أية فروق إحصائية بالنسبة جلودة ادلخرجات, عائدة برامج سلتلفة؛ و  6ادلستخدمة وعددىا 
 إىل نوع النظام احملاسيب احملوسب ادلستخدم.

فروًقا ذات داللة إحصائية يف جودة زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية  12كما يوضح اجلدول 
و أنظمة مين سوفت أفادوا أن احملوسبة ادلستخدمة عائدة اىل نوع النظام احملاسيب ادلستخدم. فمستخدم

مستوى جودة ادلخرجات من حيث زلتواىا كان ضعيًفا؛ حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للفقرات التسع اليت 
ومل ربصل أي من الفقرات التسع على متوسط يعكس مستوى  3.42تعكس جودة زلتوى ادلخرجات 

توسط وىو يعكس مستوى جودة جودة عالًيا, بل إن معظم الفقرات كانت بني ادلستوى الضعيف وادل
منخفض حملتوى ادلخرجات اليت ينتجها النظام. بينما أفاد مستخدمو الربامج الستة األخرى أن مستوى 
اجلودة حملتوى سلرجات برارلهم احملاسبية احملوسبة كان متوسطًا؛ حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للفقرات اليت 

على متوسط يعكس مستوى جودة  8و  1رتان , وحصلت الفق3.79تعكس جودة زلتوى ادلخرجات 
عالًيا, األمر الذي جيعلنا نقول بأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عائدة جلودة زلتوى سلرجات نظم 
ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف منشآت القطاع اخلاص يف ساحل حضرموت بني مستخدمي 

 .أنظمة مين سوفت ومستخدمي األنظمة األخرى
 

 يبني جودة زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية حسب نوع الربنامج ادلستخدم (12) جدول

سلرجات نظام ادلعلومات  زلتوى تتصف رقم
 :احملوسب ادلستخدم باخلصائص األتية احملاسيب

 

 باقي النظم االخرى نظام مين سوفت
 التباين االضلراف ادلتوسط التباين االضلراف ادلتوسط

 1.21 1.10 4 1.85 1.36 3.46 خطاءالدقة العالية وخلوىا من األ 1
 0.956 0.978 3.5 0.701 0.837 3.69 احلداثة حسب حالة النظام اللحظية 2
 0.891 0.944 3.75 0.898 0.947 3.46 جياز والشموليةاإل 3
التنوع حسب ادلستخدم  وربيعة الوظيفة اليت  4

 يقوم هبا 
3.46 0.947 0.898 3.91 0.65 0.427 
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 0.949 0.974 3.41 1.19 1.09 3.07 دعم عملية ازباذ القرارات  5
دارية بتقارير تزويد سلتلف ادلستويات اإل 6

 سلصصة حسب حاجتها
3.07 1.23 1.51 3.41 0.88 0.775 

 0.840 0.916 3.83 1.53 1.24 3.46 داء للمنشأة تساىم يف ربسني األ 7
 0.521 0.722 4 1.20 1.09 3.61 وجودة عالية بكفاءةصلاز الوظائف إتساىم يف  8
 0.75 0.868 4.3 1.69 1.30 3.58 اليومية الروتينية ادلهماتصلاز إتساىم بتسريع  9

 0.055 0.136 3.79 0.158 0.180 3.42 جودة ادلخرجات من حيث احملتوى
 

أما من حيث جودة ىيئة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة بالنسبة ألنظمة مين سوفت 
يوضح أن مستخدمي أنظمة مين سوفت يرون أن  13مقارنة باألنظمة احملاسبية األخرى, فاجلدول رقم 

سط احلسايب لكل ىيئة ادلخرجات اليت تنتجها برامج مين سوفت كانت ضعيفة اجلودة؛ حيث بلغ ادلتو 
, األمر الذي يعكس مستوى متدنًيا من اجلودة, 3.21الفقرات اخلمس اليت تعكس جودة ىيئة ادلخرجات 

بينما رأى مستخدمو األنظمة احملاسبية األخرى أن مستوى اجلودة لشكل سلرجات برارلهم احملاسبية كان 
صلتا على مستوى تقييم عال  من رب 14و  12(, وأن الفقرتني رقم 3.80متوسطًا )ادلتوسط احلسايب 

حيث جودة عرض ادلخرجات بصورة واضحة ودعم النماذج القياسية للتقارير الرمسية وغري الرمسية, بينما مل 
تتحصل أي من الفقرات اخلمس على مستوى تقييم عال  بالنسبة لربامج مين سوفت, األمر الذي جيعلنا 

حصائية بني جودة ىيئة ادلخرجات اليت تنتجها األنظمة طلرج بنتيجة مفادىا وجود فروق ذات داللة إ
 احملاسبية األخرى مقارنة بنظام مين سوفت الشائع االستخدام يف اجلمهورية اليمنية.  

 يبني جودة ىيئة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية حسب نوع الربنامج ادلستخدم (13) جدول

 رقم
سلرجات نظام ادلعلومات  ىيئة أو شكل تتصف
 احملوسب ادلستخدم باخلصائص األتية: احملاسيب

 باقي النظم االخرى نظام مين سوفت

 التباين االضلراف ادلتوسط التباين االضلراف ادلتوسط

 1.81 1.34 3.58 1.76 1.326 3.00 و ورقيةألكًتونية إ ىيئةيتم عرضها بأكثر من  10

11 
 وبأساليبمن رريقة عرض  بأكثريتم عرضها 

 لةعمجالية فا
2.84 1.317 1.73 3.416 1.05 1.12 

 0.84 0.916 4.166 1.46 1.21 3.76 يتم عرضها بصورة  موجزة  وواضحة 12

13 
تراعي ادلستويات اإلدارية  يتم عرضها بصورة

 ادلختلفة
3.15 1.189 1.41 3.83 1.23 1.53 
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ألشكال تدعم النماذج القياسية ادلختلف  14
 التقارير الرمسية وغري الرمسية

3.30 1.28 1.66 4.00 1.021 1.04 

 0.157 0.174 3.80 0.024 0.062 3.215 جودة ادلخرجات من حيث اذليئة
 

 ثالثًا: الفروقات يف جودة ادلخرجات حسب زبصص ادلستخدمني
% من 64احملاسبة, وىم ميثلون شخًصا من ادلستجيبني ىم من ادلتخصصني يف  32كما أشرنا سابًقا فإن 

% 36شخًصا من ادلستجيبني من زبصصات أخرى غري احملاسبة, وىم يشكلون  18عينة الدراسة, بينما 
للتفاصيل(, وللتعرف على وجود أية فروق يف تقييم جودة  4من باقي عينة الدراسة )ارجع اجلدول رقم 

خدمني, قمنا بتقسيم عينة الدراسة إىل سلرجات ادلعلومات احملاسبية احملوسبة حسب زبصص ادلست
 رلموعتني؛ اجملموعة األوىل من متخصصي احملاسبة, واجملموعة الثانية من زبصصات غري احملاسبة.

أدناه أن ىناك فروقًا بني آراء مستخدمي النظم احملاسبية احملوسبة من احملاسبني  14كما يبني اجلدول رقم 
م جلودة زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة, وفًقا وغري احملاسبني فيما يتعلق بتقييمه

للمحاسبني فمحتوى سلرجات النظم احملاسبية ادلستخدمة تعد ضعيفة اجلودة )ادلتوسط احلسايب للفقرات 
( ومل تتحصل أي من الفقرات التسع على مستوى جودة عال  وال عال  جًدا, والفقرات رقم 3.34رلتمعة 

ربصلت على مستوى  9و 8و  4ربصلت على مستوى ضعيف, بينما الفقرات  7و  5و  3و 2و  1
 جاءت دبستوى ضعيف جًدا من حيث التقييم من قبل ادلستخدمني من احملاسبني. 6ضعيف, والفقرة 

إمجااًل يرى احملاسبون من مستخدمي نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف منشآت القطاع اخلاص يف ساحل 
زلتوى ادلخرجات اليت تنتجها تلك األنظمة كان ضعيًفا وال يليب احتياجاهتم من سلرجات  حضرموت أن

. أما ادلستخدمون من غري متخصصي احملاسبة فهم يرون أن زلتوى  تتصف جبودة احملتوى بشكل عال 
رات رلتمعة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يتميز دبستوى عال  من اجلودة )ادلتوسط احلسايب للفق

تعكسان مستوى عالًيا من جودة زلتوى ادلخرجات,  9و  8و  7و  6و  2و  1(, وأن الفقرات 4.06
تعكس مستوى متوسطًا من جودة احملتوى, وىذا يعكس الفارق يف تقييم  5و  4و  3والفقرات األخرى 

قل احملاسبة, جودة ادلخرجات بني متخصصي احملاسبة من مستخدمي النظم من غري ادلتخصصني يف ح
وىذا قد يكون عائًدا إىل أن متطلبات جودة احملتوى للمحاسبني تكون ذات معايري عالية وفًقا خللفياهتم 
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ادلعرفية, على عكس غري ادلتخصصني يف حقل احملاسبة الذين ميكن أن تكون متطلباهتم دلعايري اجلودة 
 منخفضة. 

 احملاسبية حسب زبصص ادلستخدمني يبني جودة زلتوى سلرجات نظم ادلعلومات (14) جدول

 رقم
 سلرجات نظام ادلعلومات احملاسيب زلتوى تتصف

 :احملوسب ادلستخدم باخلصائص األتية
 

 زبصص غري زلاسب زلاسب

 التباين االضلراف ادلتوسط التباين االضلراف ادلتوسط
 0.941 0.97 4.33 1.66 1.28 3.37 خطاءالدقة العالية وخلوىا من األ 1
 0.705 0.84 4.00 0.758 0.87 3.37 احلداثة حسب حالة النظام اللحظية 2
 0.810 0900 3.88 0.899 0.948 3.43 والشمولية اإلجياز 3
 0.653 0.808 3.77 0.758 0.87 3.62 التنوع حسب ادلستخدم  وربيعة الوظيفة اليت يقوم هبا 4
 1.176 1.08 3.66 0.903 0.95 3.00 دعم عملية ازباذ القرارات 5

6 
دارية بتقارير سلصصة تزويد سلتلف ادلستويات اإل

 حسب حاجتها
2.75 0.915 0.838 4.11 0.758 0.575 

 1.51 1.23 4.11 0.887 0.941 3.37 داء للمنشأةتساىم يف ربسني األ 7
 0.705 0.84 4.33 0.774 0.879 3.50 وجودة عالية بكفاءةصلاز الوظائف إتساىم يف  8
 0.941 0.97 4.33 1.51 1.22 3.68 اليومية الروتينية ادلهماتصلاز إتساىم بتسريع  9

 0.088 0.149 4.06 0.115 0.157 3.34 جودة ادلخرجات من حيث احملتوى
 

يوضح  15أما من حيث جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من حيث اذليئة, فاجلدول رقم 
ادلعلومات احملاسبية ىيئة ادلخرجات اليت تنتجها تلك النظم من قبل متخصصي أن تقييم مستخدمي نظم 

(, دبعٌت آخر أن احملاسبني يرون أن األنظمة 3034احملاسبة كان ضعيًفا )ادلتوسط احلسايب للفقرات ككل 
فقرات ادلستخدمة يف منشآهتم تنتج معلومات زلاسبية ضعيفة اجلودة يف ىيئتها اليت تصدر هبا, وأن معظم ال

اخلمس اليت تعكس جودة شكل ادلخرجات كانت بني ضعيف ومتوسط اجلودة. من جهة أخرى رأى 
ادلستخدمون من غري متخصصي احملاسبة أن ىيئة ادلخرجات اليت تنتجها نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة 

ني )احملاسبني وغري ادلستخدمة يف منشآهتم جاءت دبستوى جودة متوسط شلا يعكس الفرق يف آراء اجملموعت
 احملاسبني( فيما يتعلق جبودة ىيئة ادلخرجات اليت تنتجها األنظمة احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة.

إمجااًل وبعد استعراض الفروقات يف تقييم جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف 
ت ونوع األنظمة احملاسبية ادلستخدمة منشآت القطاع اخلاص يف ساحل حضرموت حسب حجم ادلنشآ
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وحسب زبصص ادلستخدمني طللص إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عائدة إىل تلك ادلتغريات, األمر 
 الذي جيعلنا نرفض الفرضية العدمية الثالثة اليت افًتضناىا ونثبت الفرضية البديلة على النحو التايل:

جودة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة عائدة إىل توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث 
 .  النظام مستخدمي وزبصص ادلستخدم احملوسب احملاسيب النظام ونوع للنظام ادلستخدمة ادلنشآت حجم

 يبني جودة ىيئة سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية حسب زبصص ادلستخدمني (15) جدول

 رقم
سلرجات نظام  ىيئة أو شكل تتصف

احملوسب ادلستخدم  دلعلومات احملاسيبا
 باخلصائص األتية:

 غري زلاسب زلاسب

 التباين االضلراف ادلتوسط التباين االضلراف ادلتوسط

10 
لكًتونية إ ىيئةيتم عرضها بأكثر من 

 و ورقيةأ
3.37 1.28 1.66 3.11 1.49 2.22 

11 
من رريقة عرض  بأكثريتم عرضها 

 لةعمجالية فا وبأساليب
2.81 1.02 1.06 3.66 1.37 1.88 

 0.941 0.97 4.33 1.22 1.10 3.75 يتم عرضها بصورة  موجزة  وواضحة 12

13 
يتم عرضها بصورة  تراعي ادلستويات 

 اإلدارية ادلختلفة
3.31 1.22 1.51 3.77 1.26 1.59 

14 
تدعم النماذج القياسية ادلختلف 

 ألشكال التقارير الرمسية وغري الرمسية
3.62 1.07 1.14 3.66 1.45 2.11 

 0.263 0.209 3.711 0.065 0.109 3.37 جودة ادلخرجات من حيث اذليئة
 

 النتائج والتوصيات
 بعد استعراض اختبار فرضيات الدراسة, ميكن تلخيص أىم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة كما يلي:

يف منشآت القطاع اخلاص يف ساحل تتميز سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة 
 حضرموت دبستوى متوسط من اجلودة من حيث زلتواىا.

ال تتميز سلرجات نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف منشآت القطاع اخلاص يف ساحل 
 حضرموت باجلودة الالزمة من حيث الشكل أو اذليئة .

احملاسبية احملوسبة ) من حيث احملتوى والشكل( دبستوى بشكل عام, تتميز سلرجات نظم ادلعلومات 
 متوسط من اجلودة الالزمة.
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مستخدمو نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة ادلستخدمة يف منشآت القطاع اخلاص يف ساحل حضرموت 
 راضون عن ادلخرجات اليت تنتجها تلك األنظمة.

ة زلتوى ادلخرجات حسب حجم ادلنشآت )مقاسة ىناك فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بتقييم جود
بعدد العاملني فيها(, حيث رأى مستخدمو ادلنشآت الصغرية والكبرية احلجم أن زلتوى ادلخرجات كان 
متوسط اجلودة ,بينما رأى ادلستخدمون يف ادلنشآت ادلتوسطة احلجم بأن زلتوى ادلخرجات كان ضعيف 

 اجلودة.
 وسطة احلجم رأوا بأن شكل ادلخرجات اليت تنتجها األنظمة احملوسبة مستخدمو ادلنشآت الصغرية وادلت

أو ىيئتها كان ضعيف اجلودة, على عكس مستخدمي ادلنشآت كبرية احلجم الذين رأوا ان ىيئة ادلخرجات 
 اليت تنتجها األنظمة احملاسبية يف منشأهتم أو شكلها كانت عالية اجلودة.

تخدمة, أظهرت الدراسة أن جودة زلتوى ادلخرجات ألنظمة مين من حيث نوع األنظمة احملاسبية ادلس
سوفت  وشكلها كانت ضعيفة اجلودة مقارنة باألنظمة األخرى اليت كانت متوسطة اجلودة من حيث 

 احملتوى والشكل.
من حيث زبصص ادلستخدمني, خلصت الدراسة إىل أن مستخدمي نظم ادلعلومات احملوسبة من احملاسبني 

احملتوى والشكل كان ضعيًفا, بينما رأى غري احملاسبني أن األنظمة احملاسبية احملوسبة تنتج  يرون أن جودة
 معلومات ذات زلتوى عايل اجلودة ومتوسط اجلودة من حيث الشكل أو اذليئة. 

ا الدراسة احلالية على بناء على النتائج اليت خلصت إليها الدراسة, ميكن تقسيم التوصيات اليت خرجت هب
 يت:و اآلالنح

 أواًل: توصيات خاصة دبنتجي األنظمة احملاسبية احملوسبة ومسوقيها:
 بالنسبة دلنتجي الربامج احملاسبية احملوسبة ومسوقيها وخاصة ادلنتجني احملليني, ميكن التوصية باآليت:

أو الًتكيز على جودة ادلخرجات اليت تنتجها أنظمتهم احملاسبية وخاصة فيما يتعلق بشكل ادلخرجات 
 ىيئتها دبا يتالءم واالحتياجات ادلتنوعة للمستخدمني لتلك ادلخرجات.

إعادة تقييم أنظمتهم احملاسبية احملوسبة ادلوجودة يف السوق احمللي من حيث جودة سلرجاهتا وذلك من 
خالل استطالع آراء مستخدميها وذلك إلمكانية تعديل الربامج احلالية أو تاليف أوجو القصور يف 

 ات اجلديدة مستقباًل.اإلصدار 
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التواصل ادلستمر مع ادلستخدمني, وتوفري خدمات ما بعد البيع؛ وذلك لضمان استمرار تسويق برارلهم 
 ومساعدة ادلستخدمني يف التغلب على ادلشاكل اليت ربدث أثناء تطبيق تلك األنظمة

 ثانًيا: توصيات خاصة دبستخدمي األنظمة احملاسبية احملوسبة :
 ستخدمني سواء أكانوا منشآت أم أفراًدا, ميكن التوصية باآليت:بالنسبة للم

على ادلنشآت اختيار الربامج اليت تليب احتياجاهتا اليت تتناسب مع ربيعة نشارها التجاري وحجمو وذلك 
 بأخذ آراء ادلختصني وخاصة احملاسبني منهم.

عديلها من قبل ادلنتجني وخصوًصا بالنسبة التقييم ادلستمر ألنظمتهم احملاسبية ادلستخدمة؛ وذلك إلمكانية ت
 للربامج ادلنتجة زللًيا وتاليف أوجو القصور يف حالة تغيري الربامج القدمية.

 ثالثًا: توصيات عامة للباحثني وادلهتمني :
 بالنسبة للباحثني وادلهتمني بنظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة, ميكن التوصية باآليت:

لتقييم أنظمة ادلعلومات احملاسبية احملوسبة من زوايا سلتلفة, مثل أثر جودة النظم  إجراء مزيد من البحوث
احملاسبية على عمليات ازباذ القرارات, وكذلك التهديدات اليت تواجهها تلك األنظمة, وكذلك خطط 

 مواجهة الطوارئ لتلك األنظمة يف حالة اخًتاقها أو توقفها.
برية بالشكل الكايف, ميكن إجراء دراسات مستقبلية على عينة أكرب نظرًا لكون عينة الدراسة مل تكن ك

 ولقطاعات أكثر وتوسيع رقعة الدراسة جغرافًيا.
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( "أمهية استخدام نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة وأثرىا يف جودة ادلعلومات 2014البواب, عارف والعليمي, منري ) .2
 , اجلزء الثاين, األردن.14احملاسبية ", رللة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية, اجمللد 

( " دور نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة على جودة سلرجات النظام احملاسيب لشركات 2015, زلمد منصور )التًت .3
 التأمني التعاوين", رسالة ماجستري غري منشورة, اجلامعة االسالمية, غزة, فلسطني.

علومات احملاسبية من ( "أثر استخدام احلاسوب على خصائص ادل2009الرفاعي, خليل والرزلي, نضال وجالل زلمود ) .4
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 .االسالمية, غزة, فلسطني

( "فاعلية نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف ربقيق جودة التقارير ادلالية", رسالة ماجستري 2012دمهان, أسامة كمال ) .6
 غري منشورة, اجلامعة االسالمية, غزة, فلسطني.

دراسة حالة ادلؤسسة  –( "تقييم دور نظم ادلعلومات احملاسبية يف تعزيز جودة ادلعلومات ادلالية 2017ذلراوة, ... ) .7
 الورنية للسيارات الصناعية وحدة ورقلة" , رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة قاصدي مرباح, اجلزائر.

( " العوامل ادلؤثرة يف نظام ادلعلومات احملاسيب ودوره يف اخاد القرارات االسًتاتيجية يف الشركات 2009ميدة, ابراىيم ) .8
, العدد األول, ص 25نية(", رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, اجمللد الصناعية االردنية )دراسة ميدا

 . 552ص  – 525
( " دور نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة يف تعزيز كفاءة القرارات يف ادلستشفيات اجلامعية 2018نصري, أمحد أرشيد ) .9

 جامعة جدارا, األردن.األردنية )دراسة ميدانية(", رسالة ماجستري غري منشورة, 
( " أثر نظم ادلعلومات احملاسبية احملوسبة للشركات القابضة والتابعة على ازباذ القرار ", رسالة 2009نور الدين, معتز ) .10

 ماجستري غري منشورة, جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا, السودان.
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Evaluation of the Output Quality of the of Computerized Accounting 

Information Systems in the Local Market in Hadhramout Governorate 

 
Dr. Ghassan Saeed Salem Bajlida            Dr. Mohammed Hamid Awad Afif 

 

 .Abstract 

The study aims to evaluate the quality of the outputs of the computerized 

accounting information systems in the private sector in the coast of 

Hadhramout in the Republic of Yemen through a set of dimension  that 

measure the quality of the outputs of computerized accounting information 

systems in terms of content and the format, as well as studying the impact 

of systems and organization size and users specialization on the quality of 

outputs. 

To achieve the objectives of the study, the analytical descriptive 

methodology was used. A questionnaire was designed and distributed to the 

users of the computerized accounting systems, where 63 questionnaires 

were distributed, but only 50 out of them have been approved for purpose 

of the analysis. The results of the study showed that the quality of 

computerized accounting information systems in the private sector in the 

coast of Hadhramout was acceptable . In addition, there are statistically 

significant differences between the systems used related to demographic 

variables, and the results of the study showed that the users of these 

systems were satisfied with the quality of outputs. 

 

 

 

 

 

 





591 
 م 2059 يونيو  ،(5العدد ) ،الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 التحليل المالي بالنسب المالية وخصوصيات تطبيقو في تقييم أداء المصارف اإلسالمية
 بالتطبيق على بنك سبأ اإلسالمي

 *سامل يسلم لرضيد.                                                                           
 الملخص:

يتناول البحث دراسة استخدام أدوات التحليل ادلايل يف تقييم أداء ادلصارف اإلسالمية بالتطبيق على بنك 
سبأ اإلسالمي  من خالل االعتماد على التقارير السنوية للمصرف ادلذكور، حيث يركز البحث على بيان 

م أداء ادلصارف اإلسالمية من خالل حتديد مؤشرات تتوافق أذنية التحليل ادلايل بالنسب ادلالية يف تقيي
وطبيعة عمل ىذه ادلصارف، ويوضح البحث العالقة بٌن التحليل ادلايل وتقييم األداء يف ادلصرف 

نسبة النقدية إىل لوأثر ذلك يف رحبية ادلصرف. ومن خالل نتائج التحليل مت التوصل إىل أن ل ،اإلسالمي
البحث  أوصىو معدل العائد على األصول ومعدل العائد على الودائع.  يف اا معنويً إمجايل الودائع تأثًنً 

والتنبؤ  ،وربطها باألساليب اإلحصائية لتقييم أدائها ،بضرورة تبين ادلصارف اإلسالمية لربامج التحليل ادلايل
 باجتاىات ىذا األداء مستقبالً.

 مقدمة:
حيث تتزايد ىذه األذنية  ،البالغة األذنية يف حقل ادلنشآت ادلاليةيعد التحليل ادلايل من أىم ادلوضوعات 

مما جعل إدارات ىذه ادلنشآت وادلتعاملٌن معها حباجة دائمة إىل ادلعلومات  ،بعد يوم يف عادلنا ادلعاصر ايومً 
 أدائها.وادلؤشرات ادلالية اليت يسرتشدون هبا يف اختاذ قراراهتم ادلالية دلعرفة نقاط القوة والضعف يف 

ختتلف  ،اليت ذلا طبيعة خاصة يف ادلعامالت ادلالية ،ىذه ادلنشآت ادلالية ىحدإتعترب ادلصارف اإلسالمية و 
بل تتعامل وفق  وتوظيفها، هنا ال تتعامل يف استثمار مواردىا بالقرض الربويإحيث  ؛عن ادلصارف التقليدية

اإلسالمية لذلك يتطلب األمر توفًن مؤشرات مالية تتالءم   ،ووسائل تتوافق مع أحكام الشريعة صيغ
 وطبيعة ىذه ادلصارف.

 :البحث مشكلة
 :اآليت التساؤل يف البحث مشكلة صياغة ميكن

 خصوصية ظل يف ادلصارف ىذه وطبيعة تتوافق خاصة مؤشرات اإلسالمية ادلصارف أداء تقييم يتطلب ىل
 األداء؟ ىذا تقييم يف استخدامها ميكن اليت األدوات أىم وماىي اإلسالمي ادلصريف النشاط

 
 
 

 جامعة سيئون ،كلية العلوم اإلدارية  ،بقسم إدارة األعمال ،مساعد أستاذ *
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 أىمية البحث:
مث إن التوجهات احلديثة  ،تكمن أذنية البحث يف أذنية التحليل ادلايل بالنسب ادلالية للمصارف اإلسالمية

رض إرناد مؤشرات ذلذه ادلصارف تتوافق وطبيعة عملها، وذلذا فجتاه الرغبة يف التعامل مع ىذه ادلصارف ي
 تكون ىذه األذنية من خالل:

ادلساذنة يف مساعدة إدارات ىذه ادلصارف يف القيام بعملية التحليل ادلايل بالنسب ادلالية يف تقييم  -1
 شرات مالية تتفق ونشاط ىذه ادلصارف.أدائها بتوفًن مؤ 

 اليت تستخدم تقييم أداء ادلصارف اإلسالمية. ،تسليط الضوء على أىم مؤشرات التحليل ادلايل -2
 أىداف البحث:

 حتديد مؤشرات مالية تستخدم يف عملية التحليل ادلايل تتوافق وطبيعة عمل ادلصارف اإلسالمية. -1
 خالل استخدام ىذه ادلؤشرات. من وتقييمها حتليل نشاطات ىذه ادلصارف -2
 اخلروج بالنتائج والتوصيات يف ىذا اجملال. -3

 فرضيات البحث:
 :اآلتيةا من مشكلة البحث وحتقيقاً ألىدافو وضع الباحث الفرضية الرئيسة انطالقً 

"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بٌن كل من )نسبة ادلوجودات السائلة إىل إمجايل األصول، ونسبة النقدية 
إىل إمجايل الودائع، ومعدل توظيف ادلوارد، ونسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول، ونسبة حقوق ادللكية 
إىل إمجايل األصول( واألداء ادلايل )معدل العائد على األصول، معدل العائد على الودائع( للمصرف 

 اإلسالمي.
 :اآلتيةومنها تتفرع الفرضيات 

 الفرضية األوىل: -1
ونسبة النقدية إىل  أثر ذو داللة إحصائية لكل من )نسبة ادلوجودات السائلة إىل إمجايل األصول،ال يوجد 

إمجايل الودائع، ومعدل توظيف ادلوارد، ونسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول، ونسبة حقوق ادللكية إىل 
 سالمي.األداء ادلايل )معدل العائد على األصول(  للمصرف اإل إمجايل األصول( يف

 الفرضية الثانية: -2
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  لكل من )نسبة ادلوجودات السائلة إىل إمجايل األصول، ونسبة النقدية إىل 
إمجايل الودائع، ومعدل توظيف ادلوارد، ونسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول، ونسبة حقوق ادللكية إىل 

 معدل العائد على الودائع(  للمصرف اإلسالمي.األداء ادلايل ) إمجايل األصول( يف
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 متغيرات البحث وكيفية قياسها:
 ُصنفت متغًنات البحث إىل رلموعتٌن:

 اجملموعة األوىل: ادلتغًن ادلستقل:
 :اآلتيةمشلت ىذه اجملموعة ادلؤشرات ادلالية 

 اإلسالمي.نسبة ادلوجودات السائلة إىل إمجايل األصول كمؤشر على سيولة ادلصرف  -1
 نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع كمؤشر آخر على سيولة ادلصرف اإلسالمي -2
 معدل توظيف ادلوارد كمؤشر على توظيف األموال يف ادلصرف اإلسالمي. -3
 نسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول كمؤشر على قدرة ادلصرف اإلسالمي على جذب ادلدخرات. -4
 األصول كمؤشر على إدارة ادلخاطر يف ادلصرف اإلسالمي. نسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل -5

 اجملموعة الثانية: ادلتغًن التابع:
اليت سيتم قياسها  ،تعترب مؤشرات الرحبية والعائد من ادلؤشرات اليت تعكس األداء ادلايل للمصرف اإلسالمي

 من خالل معدل العائد على األصول ومعدل العائد على الودائع. 
 البحث:منهجية   

من خالل االطالع على الكتب وادلراجع والدوريات  ،اعتمد البحث على ادلنهج الوصفي التحليلي
ذات العالقة مبوضوع البحث، كما اعتمد على إجراء دراسة تطبيقية على القوائم ادلالية  ،والرسائل العلمية

 ائلة إىل إمجايل األصولللبحث يف أثر كل من نسبة ادلوجودات الس ؛الصادرة عن بنك سبأ اإلسالمي
(x1( نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع ،)x2( ومعدل توظيف ادلوارد ،)x3 ونسبة إمجايل الودائع إىل ،)

( يف األداء ادلايل )معدل العائد على x5(، ونسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل األصول )x4إمجايل األصول )
 للمصرف اإلسالمي.( y2(، معدل العائد على الودائع )y1األصول )

 الدراسات السابقة:  
 م:OSHKE & SUMAINA ،5115دراسة   -1

ىدفت الدراسة إىل تقوًن أداء رلموعة من الشركات ادلدرجة يف بورصة نيجًنيا باستخدام النسب 
وأثر سليب للسيولة على تقوًن  ،ادلالية، وتوصلت إىل أنو يوجد أثر إرنايب للرحبية على تقوًن األداء

 .[1]األداء. 
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 م:5115دراسة الجعافرة،   -5
ىدفت الدراسة إىل بيان مدى استخدام النسب ادلالية يف اختاذ القرارات التمويلية يف ادلصارف 

وكذلك معرفة ادلؤشرات األكثر أذنية بالنسبة للمصارف اإلسالمية  ،اإلسالمية العاملة يف األردن
النسب ادلالية اليت تستخدمها ادلصارف عند اختاذ القرارات التمويلية، توصلت الدراسة إىل أن 

اإلسالمية أثرت على اختاذ القرارات التمويلية لديها وبٌن وضع جناحها مقارنة بإمجايل عدد 
 .[2]القرارات.

 م:5111دراسة أمارة عاصي،   -3
ىدفت الدراسة إىل تقييم األداء ادلايل للمصارف اإلسالمية من خالل استخدام رلموعة من مؤشرات 

إىل وجود زيادة مستمرة يف نسبة العائد على حقوق ادللكية مما يدل الدراسة ألداء، توصلت تقييم ا
إتباع اسرتاتيجية تعظيم حقوق ادللكية، كما توصلت إىل عدم ارتفاع معدالت نسبة ادلالءة ادلالية 

 .[3].وودائعو بالنسبة ألصول ادلصرف اإلسالمي
 م:5112دراسة عمر شيخ عثمان،   -4

أي تقييم  ،الدراسة إىل تقييم إدارة ادلوجودات وادلطلوبات لدى ادلصارف التقليدية واإلسالميةىدفت 
عوامل السيولة والرحبية لدى إدارة ادلصارف للموجودات وادلطلوبات، توصلت الدراسة إىل وجود عالقة 

لعائد على حقوق وأن ا ،ادلطلوبات لدى ادلصارف التقليدية واإلسالميةو ارتباط قوية بٌن ادلوجودات 
 [.4]ادلساذنٌن متقارب بينهما.

 م:5117دراسة إبراىيم عبدالحليم عباده،   -5
واخلروج مبعايًن أداء ذلا من خالل  ،وعوامل جناحها ،ىدفت الدراسة إىل إبراز أىداف البنوك اإلسالمية

تؤثر يف أداء البنوك  األىداف اليت تنطلق منها، واستخدمت الدراسة النسب ادلالية يف حتليل ادلؤشرات اليت
مما يؤدي إىل تراجع مستوى  ،اإلسالمية، توصلت إىل أن بنوك العينة مجيعها تتجو حنو التمويل بادلراحبة

 .[5]أدائها يف ادلستقبل.
 م:BASHIR ،1222دراسة   -6

ادلال، ىدفت الدراسة إىل اختبار العالقة بٌن إمجايل ادلوجودات ومؤشرات األداء )حق ادللكية إىل رأس 
والعائد على ادلوجودات، والعائد على حق ادللكية، والعائد على الودائع(، وتوصلت الدراسة إىل أن مقاييس 

 [.6]أداء البنوك اإلسالمية تزداد بنسبة أقل من زيادة احلجم )إمجايل ادلوجودات(.
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 تقسيمات البحث:
األول والثاين أدبيات نظرية حول تقييم األداء  احملورانثالثة زلاور أساسية، حيث ميثل  علىمت تقسيم البحث 

 فيتمثلوالتحليل ادلايل للقوائم ادلالية باستخدام النسب ادلالية، أما احملور الثالث  ،ادلايل يف ادلصارف اإلسالمية
 بغرض تقييم األداء ادلايل للبنك للسنوات ؛يف دراسة حالة من خالل حتليل القوائم ادلالية لبنك سبأ اإلسالمي

م نتيجة 2016ذلك لتعذر احلصول على القوائم ادلالية للسنوات ما بعد و  ؛م(2016 -2012ادلالية )
 :يأيتالتأخًن يف إعداد التقارير ادلالية من قبل البنك بسبب الظروف احلالية اليت دتر هبا اليمن،  وذلك كما 

 احملور األول: تقييم األداء ادلايل يف ادلصارف اإلسالمية.
 لثاين: التحليل ادلايل للقوائم ادلالية  باستخدام النسب ادلالية.احملور ا

 م(. 2016 – 2012احملور الثالث: تقييم األداء ادلايل لبنك سبأ اإلسالمي خالل السنوات ادلالية )
 المحور األول: تقييم األداء المالي في المصارف اإلسالمية:

 مفهوم تقييم األداء المالي: -1
يُفرتض أهنا تعكس إجناز  ،باالستناد إىل مؤشرات مالية ،على استخدام نسب بسيطةيركز األداء ادلايل 

األىداف االقتصادية للبنك، ويشًن األداء ادلايل إىل العملية اليت يتم من خالذلا اشتقاق رلموعة من ادلعايًن 
نشطة التشغيلية يسهم يف حتديد أذنية األ ،حول نشاط أي مشروع اقتصادي ،أو ادلؤشرات الكمية والنوعية

لكي يتم  ؛وادلالية للمشروع، وذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم ادلالية ومصادر أخرى
 [.7].استخدام ىذه ادلؤشرات يف تقييم األداء ادلايل للمنشآت

تقدم إجراءات  ،ايف ضوء معايًن زلددة سلفً  ،ا للنتائج احملققة أو ادلنتظرةتقييم األداء ادلايل للمنظمة مقياسً يُ َعدُّ و 
 ومن مث الكشف عن أذنيتها لإلدارة من خالل: ،وسائل طرق القياس التعريف بتحديد ما ميكن قياسوو 

 مما يسمح باحلكم على الفعالية. ومقارنتها، حتديد مستوى حتقيق األىداف من قياس النتائج -
  [.8.]م على الكفاءةمما يسمح باحلك ،حتديد األذنية النسبية بٌن النتائج وادلوارد ادلستخدمة -

تشغل عملية تقييم األداء ادلايل يف ادلصارف حيزًا واسعًا من قبل أصحاب ادلصاحل الذين من بينهم و 
ومن مث ادلساعدة  ،دلا ذلذه العملية من أذنية يف إبراز الوضع ادلايل للمصارف ؛ادلودعون وادلقرضونو ادلالكون  

 [.9]يف عملية اختاذ القرارات. 
ييم األداء ادلايل حتليل األداء ادلايل عن طريق القوائم ادلالية للمصرف ومعرفة ما حتتويو من بيانات ويُقصد بتق

ومدى كفاءة إدارة السيولة  ،تبٌن الوضع ادلايل للمصرف ،بقصد احلصول على معلومات ؛عن فرتة سابقة
 [.10]اإلدارة.و والتوظيف 
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 باستخدام النسب المالية:  المحور الثاني: التحليل المالي للقوائم المالية
يُعد استخدام النسب ادلالية يف التحليل ادلايل من أىم الوسائل اليت تساعد اإلدارة على معرفة وضع سيولة 

 [.11] رأس ادلال والرحبية يف ىذه البنوك. مالءمةفضاًل عن  ،موقف األموال ادلتاحة للتوظيفو البنك  
وذلذا فهي  ،القات كمية بٌن عناصر قائمة ادلركز ادلايل أو قائمة الدخلو تُعد النسبة ادلالية زلاولة إلرناد ع

أي أنو توجد ىناك عالقات  ،[12] بفهم أفضل لظروف الشركة )ادلصرف( ؛تزود األطراف ادلعنية بالتحليل
ن ناتج كل نسبة إحيث  ؛بٌن البيانات احملاسبية رنب اعتمادىا دون اإلخالل مبكونات ىذه العالقات

إذ ميكن احلكم  ؛ال ميكن فهم مدلولو أو كيفية احلكم على األداء اال مبقارنتو ببعض ادلعايًن القياسيةمالية 
  [.13]على األداء من خالل ادلقارنة بٌن نتيجة النسبة وقيمة ادلعيار. 

 [14] و تعود أسباب االعتماد على التحليل ادلايل بالنسب ادلالية إىل اآليت:
 وتفسًنىا ية ال يتطلب قدرًا كبًنًا من ادلهارة والقدرة لكن حتليل النتائج زنتاجإن إعداد النسبة ادلال -1

 وىذه ىي اليت دتيز ادلخلل ادلايل الكفؤ من احمللل ادلايل األقل كفاءة. ،إىل مهارة وقدرة عالية
ال تعطي النسبة الواحدة معلومات كافية للتعرف على أسباب مشكلة ما إال أنو ميكن احلصول  -2

 كم مناسب عند حتليل رلموعة من النسب.على ح
 [  15]: ما يأيتو من األسس الواجب توافرىا يف ادلؤشرات ادلالية 

 والوضوح.  بسهولةضرورة أن تتسم  -1
 وتوفر البيانات وادلعلومات الالزمة حلساهبا.  ،أن تراعي طبيعة النشاط -2
 وأن تقدم صورة واضحة لألداء.  ،أن تكون شاملة ألنشطة ادلصرف -3

، 19، 16،17،18] مايلي: ن النسب ادلالية ادلستخدمة يف تقييم أداء ادلصارف اإلسالميةمو 
20،21،5،14 ،22 ،23.] 

 (1جدول رقم )
 رلموعة من النسب ادلالية ادلستخدمة يف تقييم أداء ادلصارف اإلسالمية

 المدلول القانون مجموعات النسب
 نسب السيولة:

إمجايل نسبة ادلوجودات السائلة إىل 
 األصول

النقد واألرصدة لدى البنك ادلركزي 
 و ادلصارف األخرى/ 

 إمجايل األصول

 

تعكس األرصدة النقدية اليت دتثل تعطيالً يف 
توظيف موارد ادلصرف يف حالة الزيادة أو أن 
ادلصارف حباجة أن حتتاط من مشكلة نقص 

 السيولة يف حالة اخنفاض ىذه النسبة.
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الطلب إىل إمجايل نسبة الودائع حتت 
 األصول

 الودائع حتت الطلب/ 
 إمجايل األصول

تدل على نسبة ادلصادر اخلارجية اجملانية من 
إمجايل استثمارات ادلصرف أو مدى سيولة ىذه 

 االستثمارات.

 ادلوجودات السائلة /  نسبة السيولة السريعة
 إمجايل ادلطلوبات

تقيس قدرة موجودات ادلصرف السائلة أي 
وما يف حكمو على مقابلة التزاماتو قصًنة النقد 

 األجل.

 إمجايل النقدية/ إمجايل الودائع نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع
تقيس ىذه النسبة إمكانية البنك اإلسالمي يف 

رد الودائع من خالل النقدية ادلتاحة لديو اليت 
 ميكنو السيطرة عليها بصورة مباشرة.

ايل نسبة األصول السائلة/ إمج
 االلتزامات

 األصول السائلة/ إمجايل االلتزامات

تقيس قدرة البنك على سداد التزاماتو ادلختلفة 
قبل األطراف ادلتعددة خارج البنك سواًء 

غًنىا من  أمأكانت ىذه االلتزامات ودائع 
 االلتزامات.

 نسب توظيف األموال:

 معدل استثمار الودائع
 االستثمارات + القروض/ 

 الودائعإمجايل 

تقيس مجيع توظيفات البنك بالنسبة للودائع و 
لذلك ُيضاف إىل القروض كافة أوجو 

االستثمارات األخرى ألموال البنك، وكلما 
زادت ىذه النسبة دل ذلك على كفاءة تشغيل 

 االستثمارات.

 القروض/ إمجايل الودائع نسبة القروض أو التمويل إىل الودائع

البنك على  تعكس ىذه النسبة مدى قدرة
توظيف األموال ادلتاحة ادلتحصلة من الودائع 

ارتفاع يُ َعدُّ لتلبية حاجات الزبائن من القروض، و 
ىذه النسبة دليل على قدرة البنك على تلبية 

 القروض ادلقدمة إليو.

 معدل توظيف الودائع
رلموع القروض و السلفيات 

 االستثمارات ادلالية/ و 
 رلموع الودائع

ادلعدل مدى الكفاءة يف توظيف يقيس ىذا 
 الودائع يف استثمارات يتولد عنها عائد.

 معدل توظيف ادلوارد
رلموع االستثمارات و القروض  

السلفيات/ رلموع الودائع وحقوق و 
 ادللكية

ادلتاحة ذلا يبٌن مدى استخدام البنوك للموارد 
واالحتياطيات يف منح  من ودائع ورأس ادلال

 ويف االستثمار ادلباشر.السلفيات و القروض  
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 نسب القدرة على جذب المدخرات:

 الودائع اجلارية/ إمجايل الودائع نسبة الودائع اجلارية إىل إمجايل الودائع

تشًن إىل نسبة ما تشكلو الودائع اجلارية من 
بقية الودائع وزيادهتا تعين قدرة ادلصرف على 

 جذب العمالء.
الودائع  أي هتدف ىذه النسبة إىل قياس وزن

 اجلارية بٌن إمجايل ودائع ادلصرف.

نسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل 
 إمجايل الودائع/ إمجايل األصول األصول

تقيس مدى االعتماد على الودائع كحصة من 
التمويل الكلي ومدى أذنية الودائع يف دتويل 

 موجودات ادلصرف.

نسبة الودائع االستثمارية إىل إمجايل 
 الودائع

 رلموع الودائع االستثمارية/ 
 إمجايل الودائع

تقيس ىذه النسبة وزن الودائع ادلشاركة يف ناتج 
النشاط االستثماري للبنك اإلسالمي، مبعىن 

أدق حتديد نسبة العنصر الفاعل من الودائع  
الذي يأخذ شكل الودائع االستثمارية بأنواعها و 

ادلختلفة، إن ارتفاع ىذه النسبة يساعد على 
ميكنو و ام البنك بأنشطتو االستثمارية بنجاح قي

من إجراء التوظيف متوسط األجل و العكس 
 صحيح يف حالة االخنفاض.

 نسب إدارة المخاطر:

نسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل 
 األصول

 حقوق ادللكية/ إمجايل األصول

تشًن إىل ما توفره مصادر التمويل الذاتية من 
أموال المتالك األصول اليت يستخدمها ادلصرف 

يف عملياتو ادلصرفية وكلما كانت النسبة مرتفعة 
بالتايل تعترب و فإهنا تدل على االعتماد الذايت  

 مؤشراّ على قوة ادلصرف.

  الودائعحقوق ادللكية/ إمجايل نسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل الودائع

تُعد مقياساّ أساسياّ للتعرف على قدرة البنك 
على رد الودائع اليت زنصل عليها من األموال 

ادلملوكة لو، وكلما زادت ىذه النسبة كلما كان 
العكس يف حالة و ذلك مصدر أمان للمودعٌن  

االخنفاض. وعلى أساس ىذه النسبة ميكن 
 معرفة األذنية النسبية لكل من حقوق ادللكية 

الودائع كمصدر للتمويل و أبعاد ادلخاطرة اليت و 
 يتعرض ذلا كل من ادلالك وأصحاب الودائع.
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نسبة ادلوجودات االستثمارية إىل 
 إمجايل ادلوجودات

 ادلوجودات االستثمارية/ 
 إمجايل ادلوجودات

تبٌن نسبة ادلوجودات االستثمارية إىل إمجايل 
إدارة ادلوجودات وتبٌن ضرورة العمل على وجود 

 استثمار مؤىلة تأىيالً كاماًل.
 نسب الربحية:

 العائد على ادلوجودات
 صايف الربح/ 

 إمجايل ادلوجودات
  ×100 

للرحبية وللكفاءة اإلدارية طادلا  اجيدً  امقياسً  تعدُّ 
أن اذلدف تعظيم صايف الثروة، ويدل ىذا العائد 

على مدى استغالل البنك ألصولو يف توليد 
 األرباح.

 معدل العائد على حقوق ادللكية
 صايف الربح/ 

 100×حقوق ادللكية 

ميكن قياس نسبة العائد لكل وحدة نقدية من 
حقوق ادللكية ويف كل األحوال فإن ارتفاع ىذه 

النسبة قد يفسر من خالل ارتفاع األسعار أو 
اخنفاض رأس ادلال، وكلما ارتفع ىذا العائد  

 أن البنك كلما كان األمر أفضل ألن ىذا يعين
يتمكن من توزيع ادلزيد من األرباح على 

 ادلساذنٌن.

 معدل العائد على الودائع
 صايف الربح بعد الضرائب/ 

 100×إمجايل الودائع 

يستخدم يف قياس كفاءة البنك على توليد 
األرباح من الودائع اليت استطاع احلصول عليها، 

ويقيس ىذا ادلعدل نصيب كل وحده من 
الودائع من صايف الربح احملقق للبنك وحدات 

 بعد دفع الضرائب.

 صايف الربح بعد الضرائب/  معدل العائد على ادلوارد
 100×إمجايل ادلوارد 

يبٌن نصيب كل وحدة من وحدات ادلوارد سواًء 
أكانت ذاتية أم خارجية من صايف الربح 

ادلتحقق وبذلك فإن ىذا ادلعدل يبٌن كفاءة 
 رباح من ادلوارد ادلتاحة لو.البنك يف حتقيق األ

 اجلدول من إعداد الباحث
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 – 5115المحور الثالث: تقييم األداء المالي لبنك سبأ اإلسالمي خالل السنوات المالية )
 م(: 5116

ألجل تقييم األداء ادلايل لبنك سبأ اإلسالمي مت اعتماد رلموعة من النسب ادلالية ادلستخرجة من قائمة 
 ادلركز ادلايل ذلذا البنك و ادلالئمة لطبيعة البحث، و تتمثل ىذه النسب يف اآليت:الدخل وقائمة 

 (2جدول رقم )
 النسب ادلالية ادلستخدمة يف البحث و طريقة قياسها

 كيفية القياس رمز النسبة ادلؤشرات اجملموعة

 نسب السيولة

نسبة ادلوجودات السائلة 
 X1 إىل إمجايل األصول

لدى البنك ادلركزي )النقد و األرصدة 
و ادلصارف األخرى/ إمجايل األصول( 

 ×100 
نسبة النقدية إىل إمجايل 

 100× إمجايل النقدية/ إمجايل الودائع  X2 الودائع

 X3 معدل توظيف ادلوارد نسب توظيف األموال
 رلموع القروض و السلفيات

 االستثمارات ادلالية/ رلموع الودائعو  
نسب قدرة ادلصرف 

 جذب ادلدخراتعلى 
نسبة إمجايل الودائع إىل 

 X4 إمجايل األصول
 )إمجايل الودائع/ إمجايل األصول( 

 ×100 

 نسب إدارة ادلخاطر
نسبة حقوق ادللكية إىل 

 X5 إمجايل األصول
 )حقوق ادللكية/ إمجايل األصول( 

 ×100 

 نسب الرحبية

معدل العائد على 
 Y1 األصول

    ( )صايف الربح/ إمجايل ادلوجودات
 ×100 

 Y2 معدل العائد على الودائع
)صايف الربح بعد الضرائب/ إمجايل 

 100×الودائع( 
 اجلدول من إعداد الباحث

 وميكن بيان أداء ىذا البنك من خالل اآليت:
 (:X1نسبة ادلوجودات السائلة إىل إمجايل األصول ) -1

متجاوزة بذلك ادلتوسط العام  ،م2016%( سنة 56( أن أعلى نسبة بلغت )3يتضح من اجلدول رقم )
حيث بلغت  ؛م2015م ، 2012مث تليها السنوات  ،وىي أفضل السنوات أداءً  ،%(43الذي بلغ )
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حيث بلغت  ؛م2014كانت يف سنة ف%( على التوايل، أما أقل نسبة 43%(، )44النسبة ذلما )
د سبب ىذا االخنفاض ويعو  ؛%( وذنا أدىن من ادلتوسط العام39م بنسبة )2013تليها سنة  ،%(31)

 إىل اخنفاض النقدية اجلاىزة واألرصدة النقدية األخرى مقابل الزيادة يف األصول. 
 (:x2نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع ) -2

تليها بعد ذلك  ،%(63حيث بلغت ) ؛م2016( أن أعلى نسبة كانت يف سنة 3يوضح اجلدول رقم )
متجاوزة ىذه النسب  ،%(59بلغت نسبتها ) وقد ،م2012مث سنة  ،%(65م بنسبة )2013سنة 

تليها سنة  ،%(41حيث كانت ) ؛م2014كانت يف سنة ف%(، أما أقل نسبة 54ادلتوسط العام البالغ )
 %( وذنا أدىن من ادلتوسط العام.  44م بنسبة )2015

 (:X3معدل توظيف ادلوارد ) -3
ن امث تليها السنت ،(2.9حيث بلغ ) ،م2012( أن أعلى معدل كان يف سنة 3ُيالحظ من اجلدول رقم )

( على التوايل وىذه ادلعدالت أعلى من ادلتوسط 2.6(، )2.8فقد بلغ معدذلما ) ،م2014م، 2013
االعام مما يعكس أداًء أفضل يف ىذه السنوات الثالث، أ حيث كان  ؛م2016كان يف سنة فأدىن معدل  مَّ

 دلتوسط العام. ( وذنا أقل من ا1.8ومبعدل ) م2015مث سنة  ،(1.7)
 (:X4نسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول ) -4

حيث بلغت نسبتهما  ؛م2015م و 2016( أن أعلى نسبة كانت يف سنيت 3يُبٌن اجلدول رقم )
أفضل  %( مما يعرب عن أداءٍ 42) وذنا تفوقان ادلتوسط العام البالغ ،%( على التوايل%52(، )55)

وتليها سنة  ،%( لكل منهما33حيث كانت ) ؛م2013م، 2012يت سن فيهما، أما أقل نسبة كانت يف
وذلك بسبب االخنفاض يف ودائع  ؛وىي أدىن من ادلتوسط العام%( 73) م فقد بلغت نسبتها2014

 البنك مقابل الزيادة يف األصول.
 (:X5نسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل األصول ) -5

وىي تفوق  ،%(6إذ بلغت ) ؛م2012سنة ( ُيالحظ أن أعلى نسبة كانت يف 3من اجلدول رقم )
م، 2015م، 2014مث تلتها السنوات  ،%( بذلك فهي أفضل السنوات أداءً 5ادلتوسط العام الذي بلغ )

كانت يف سنة فإذ جاءت مساوية للمتوسط العام، أما أقل نسبة  ؛%( لكل منها5م بنسبة )2016
يجة اخنفاض حقوق ادللكية مقابل الزيادة نت ؛وىي أدىن من ادلتوسط العام ،%(4حيث كانت ) ؛م2013

 الكبًنة يف األصول.
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 (:Y1معدل العائد على األصول ) -6
حيث بلغ  ؛م2013م، 2012( أن أعلى معدل عائد كان يف سنيت 3يتضح من اجلدول رقم )

وكان معدل ىذه السنوات الثالث يفوق  ،%(0.0003م مبعدل )2016مث تلتها سنة  ،%(0.03)
وذلك لتحقيق البنك صايف ربح وإن كان منخفضًا خصوصًا يف سنة  ؛%(2.5 -لبالغ )ادلتوسط العام ا

م 2015تليها بعد ذلك سنة  ،%(0.82 -إذ بلغ ) ؛م2014كان يف سنة فم، أما أدىن معدل 2016
ذلك بسبب أن البنك حقق خسائر يف ىاتٌن السنتٌن و  ؛وذنا أقل من ادلتوسط العام ،(0.48 -مبعدل )

 يادة يف إمجايل األصول.مقابل حصول ز 
 (: Y2معدل العائد على الودائع ) -7

مث  ،%(0.09حيث بلغ ) ؛م2013م، 2012( أن أعلى معدل عائد كان يف سنيت 3يُبٌن اجلدول رقم )
وكان معدل ىذه السنوات الثالث يفوق ادلتوسط العام البالغ  ،%(0.0006م مبعدل )2016تلتها سنة 

م، أما أدىن 2016وذلك لتحقيق البنك صايف ربح وإن كان منخفضًا خصوصًا يف سنة  ؛%(0.58 -)
وذلك بسبب أن البنك  ؛وىو أقل من ادلتوسط العام ،%(2.2 -إذ بلغ ) ؛م2014كان يف سنة فمعدل 

       م مبعدل2015تليها بعد ذلك سنة   ،حقق خسارة يف ىذه السنة مقابل الزيادة يف إمجايل الودائع
 لعدم حتقيق أي ربح يف ىذه السنة. ؛(0.9 -)

 (3جدول رقم )
 ادلؤشرات ادلستخدمة يف البحث

 ادلؤشر
 السنوات

 ادلتوسط العام
 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012

نسبة ادلوجودات السائلة إىل إمجايل 
 43 56 43 31 39 44 األصول%

 54 63 44 41 65 59 نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع%
 2.4 1.7 1.8 2.6 2.8 2.9 معدل توظيف ادلوارد%

نسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل  
 42 55 52 37 33 33 األصول%

نسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل 
 األصول%

6 4 5 5 5 5 

 (0.25) 0.0003 (0.48) (0.82) 0.03 0.03 معدل العائد على األصول%
 (0.58) 0.0006 (0.9) (2.2) 0.09 0.09 معدل العائد على الودائع%

 اجلدول من إعداد الباحث
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 اختبار فرضيات البحث:
في بنك سبأ  (Y1)على معدل العائد على األصول  (X1 ←X5)نتائج أثر المؤشرات  -1

 اإلسالمي:
( أدناه أن معامل االرتباط ادلتعدد بٌن ادلتغًنات ادلستقلة وادلتغًن التابع 4يتبٌن من اجلدول رقم )

(، 0.911) وبلغ معامل التحديد ،(0.881(، ومعامل التحديد ادلعّدل بلغ )0.954)بلغ 
 %( من التغًن احلاصل يف ادلتغًن التابع91.1وىذا يعين أن ادلتغًنات ادلستقلة تفسر ما مقداره )

 وىذا يعين أن جودة معادلة االحندار جيدة. ،معدل العائد على األصول()
 (4) اجلدول رقم

 االرتباط والتحديد لنموذج معدل العائد على األصولمعامالت 

 اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة التطبيقية
 

النموذج ادلستخدم يف اختبار تأثًن العوامل ادلستقلة ادلذكورة سابقاً يف ( معنوية 5ويالحظ من اجلدول رقم )
ومستوى ادلعنوية  ،30.592 )معامل فيشر( Fحيث بلغت قيمة  ؛معدل العائد على األصول

(، لذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية 0.05وىي أقل من مستوى الداللة ادلقرتح ) ،(0.012)
البديلة، أي يوجد عالقة خطية بٌن معدل العائد على األصول ونسبة النقدية إىل إمجايل الودائع، مما يعين 

 أن ىذا النموذج مبتغًنه ادلستقل صاحل للتنبؤ بقيم ادلتغًن التابع.
 

 (5) اجلدول رقم
 ليل التباين للمتغًنات ادلستقلة وادلتغًن التابع األول ) معدل العائد على األصول(حت

 مستوى ادلعنوية Fقيمة  متوسط ادلربعات درجات احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين

 0.012 30.592 0.484 1 0.484 االحندار
   0.016 3 0.047 البواقي

    4 0.531 اإلمجايل
 الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة التطبيقية اجلدول من إعداد

 
 

معامل االرتباط 
 ادلتعدد

 ادلعياري للتقدير اخلطأ معامل التحديد ادلعّدل معامل التحديد

0.954 0.911 0.881 0.1257790 
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 معامالت انحدار النموذج:
 (6اجلدول رقم )

 دنوذج االحندار ادلتعدد  لتأثًن نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع على معدل العائد على األصول

 ادلتغًن
معامل 
 االحندار

B 

 اخلطأ ادلعياري
Std.Error 

 معامل االحندار
 ادلعياري
Beta 

 ت احملسوبة
t 

مستوى 
 ادلعنوية

الداللة 
 اإلحصائية

 معنوية 0.008 6.304  0.313 1.971 الثابت
نسبة النقدية إىل 

إمجايل الودائع 
(X2) 

- 
 معنوية 0.012 5.531 - 0.954 - 0.006 0.031

 اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة التطبيقية
نو يوجد تأثًن ذو داللة إ( رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة القائلة 6يتضح من اجلدول رقم )

 0.012ألن مستوى ادلعنوية  ؛إحصائية بٌن نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع  ومعدل العائد على األصول
 =sig  إمجايل الودائع إرنابيًا يف ، كما تؤثر نسبة النقدية إىل 0.05أصغر من مستوى الداللة ادلقرتح

% 91.1ن ادلتغًن ادلستقل )نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع  ( تفسرإحيث  ؛معدل العائد على األصول
 . منطقيٌ  ىذا تفسًنٌ معدل العائد على األصول(  و  من التغًنات احلاصلة يف ادلتغًن التابع )

معدل توظيف ادلوارد، السائلة إىل إمجايل األصول، و  اتوقد مّت استبعاد ادلتغًنات ادلستقلة )نسبة ادلوجود
األصول( من النموذج نظراً  ونسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول، ونسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل

(. ويعين ذلك قبول 7لتأثًنىا الضعيف على معدل العائد على األصول. وىذا ما يوضحو اجلدول رقم )
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بٌن كل من )نسبة ادلوجودات السائلة إىل إمجايل  إنو العدم القائلة فرضية

الودائع إىل إمجايل األصول، ونسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل  األصول، ومعدل توظيف ادلوارد، ونسبة إمجايل
 األصول( ومعدل العائد على األصول.

 (7جلدول رقم )ا
 ادلتغًنات ادلستثناة من النموذج

 معامل االحندار ادلتغًن
B 

 ت احملسوبة
t 

 مستوى ادلعنوية
Sig 

 الداللة اإلحصائية

 نسبة ادلوجودات السائلة إىل 
 غًن معنوية 0.381 1.115- 0.227 إمجايل األصول

 غًن معنوية 0.658 0.515 0.104 معدل توظيف ادلوارد
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 معامل االحندار ادلتغًن
B 

 ت احملسوبة
t 

 مستوى ادلعنوية
Sig 

 الداللة اإلحصائية

 نسبة إمجايل الودائع إىل 
 غًن معنوية 0.621 0.579- 0.114- إمجايل األصول

 نسبة حقوق ادللكية إىل 
 إمجايل األصول

 غًن معنوية 0.387 1.096- 0.186-

 :اآلتيةأما معادلة احندار معدل العائد على األصول على نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع تُعطى بالعالقة 
                                     2X)031.0(971.11 y      

( في بنك سبأ Y2( على معدل العائد على الودائع )X1 ←X5المؤشرات ) نتائج أثر -5
 اإلسالمي:

( أدناه أن معامل االرتباط ادلتعدد بٌن ادلتغًنات ادلستقلة وادلتغًن التابع بلغ 8يتبٌن من اجلدول رقم )
 (، وىذا يعين أن0.807) ( وبلغ معامل التحديد0.742(، ومعامل التحديد ادلعّدل بلغ )0.898)

%( من التغًن احلاصل يف ادلتغًن التابع ) معدل العائد على 80.7ادلتغًنات ادلستقلة تفسر ما مقداره )
 وىذا يعين أن جودة معادلة االحندار جيدة. ،الودائع(

 (8) اجلدول رقم
 معامالت االرتباط والتحديد لنموذج معدل العائد على الودائع

 اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة التطبيقية
 

( معنوية النموذج ادلستخدم يف اختبار تأثًن العوامل ادلستقلة ادلذكورة سابقاً يف 9ويالحظ من اجلدول رقم )
 ،(0.038ومستوى ادلعنوية ) ،12.525)معامل فيشر( Fحيث بلغت قيمة  ؛الودائعمعدل العائد على 

أي  ،العدم ونقبل الفرضية البديلة (، لذلك نرفض فرضية0.05وىي أقل من مستوى الداللة ادلقرتح )
الودائع ونسبة النقدية إىل إمجايل الودائع، مما يعين أن ىذا  العائد على يوجد عالقة خطية بٌن معدل

 موذج مبتغًنه ادلستقل صاحل للتنبؤ بقيم ادلتغًن التابع.الن
 

 اخلطأ ادلعياري للتقدير عامل التحديد ادلعّدلم معامل التحديد معامل االرتباط ادلتعدد
0.898 0.807 0.742 0.4757420 
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 (9) اجلدول رقم
 حتليل التباين للمتغًنات ادلستقلة وادلتغًن التابع الثاين ) معدل العائد على الودائع(

 مستوى ادلعنوية Fقيمة  متوسط ادلربعات درجات احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين

 0.038 12.525 2.835 1 2.835 االحندار
   0.226 3 0.679 البواقي

    4 3.514 اإلمجايل
 اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة التطبيقية

 معامالت انحدار النموذج:
 (10اجلدول رقم )

 دنوذج االحندار ادلتعدد  لتأثًن نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع على معدل العائد على الودائع

 ادلتغًن
معامل 
 االحندار

B 

 اخلطأ ادلعياري
Std.Error 

 معامل االحندار
 ادلعياري
Beta 

 ت احملسوبة
T 

 مستوى ادلعنوية
الداللة 

 اإلحصائية

 معنوية 0.027 4.036  1.182 4.772 الثابت
نسبة النقدية 

إىل إمجايل 
الودائع 

(X2) 

 معنوية 0.038 3.539 - 0.898 - 0.021 0.076 -

 إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة التطبيقية اجلدول من
 

نو يوجد تأثًن ذو داللة إ( رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة القائلة 10يتضح من اجلدول رقم )
=  0.038ألن مستوى ادلعنوية  ؛إحصائية بٌن نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع  ومعدل العائد على الودائع

sig  إمجايل الودائع  إرنابيًا يف معدل  ، كما تؤثر نسبة النقدية إىل0.05أصغر من مستوى الداللة ادلقرتح
% من 80.7ن ادلتغًن ادلستقل )نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع  ( تفسرإحيث  ؛العائد على الودائع

  .منطقيٌ  تفسًنٌ التغًنات احلاصلة يف ادلتغًن التابع ) معدل العائد على الودائع(  وىذا 
معدل توظيف ادلوارد، ونسبة ات السائلة إىل إمجايل األصول، و وقد مّت استبعاد ادلتغًنات ادلستقلة )نسبة ادلوجود

نظراً لتأثًنىا الضعيف  ؛إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول، ونسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل األصول( من النموذج
 إنو (. ويعين ذلك قبول فرضية العدم القائلة11وىذا ما يوضحو اجلدول رقم )على معدل العائد على الودائع. 
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معدل توظيف ات السائلة إىل إمجايل األصول، و ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بٌن كل من )نسبة ادلوجود
العائد على  معدلوق ادللكية إىل إمجايل األصول( و ادلوارد، ونسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول، ونسبة حق

 .الودائع
 (11اجلدول رقم )

 ادلتغًنات ادلستثناة من النموذج

 معامل االحندار ادلتغًن
B 

 ت احملسوبة
t 

 مستوى ادلعنوية
Sig 

 الداللة اإلحصائية

نسبة ادلوجودات السائلة إىل 
 غًن معنوية 0.376 1.128- -0.337 إمجايل األصول

 غًن معنوية 0.545 0.722 0.203 معدل توظيف ادلوارد
نسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل 

 غًن معنوية 0.524 0.765- 0.211- األصول

نسبة حقوق ادللكية إىل إمجايل 
 غًن معنوية 0.603 611.- 0.178- األصول

 :اآلتيةأما معادلة احندار معدل العائد على الودائع على نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع تُعطى بالعالقة 
                                     2X)076.0(722.42 y      

 النتائج:
نو ال ميكن االستغناء عنها يف عملية التحليل ادلايل إضرورية حيث و  مهمةتعد ادلؤشرات ادلالية  -1

 لقياس األداء ادلايل للمصارف اإلسالمية.
إىل إمجايل الودائع ومعدل العائد على أظهرت نتائج التحليل وجود تأثًن معنوي بٌن نسبة النقدية  -2

معدل العائد على األصول يف ادلصرف  يوجد تأثًن بٌن النسب األخرى و فيما ال ،األصول
 اإلسالمي عينة البحث.

أظهرت نتائج التحليل وجود تأثًن معنوي بٌن نسبة النقدية إىل إمجايل الودائع ومعدل العائد على  -3
النسب األخرى ومعدل العائد على الودائع يف ادلصرف اإلسالمي  فيما ال يوجد تأثًن بٌن ،الودائع

 عينة البحث.
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 التوصيات:
والعمل على تشجيع وتطوير  ،ضرورة القيام بتقييم األداء ادلايل للمصارف اإلسالمية بشكل دوري -1

 .وتطويرىا الصًنفة اإلسالمية
لتقييم  ؛وربطها باألساليب اإلحصائية ،ضرورة تبين ادلصارف اإلسالمية لربامج التحليل ادلايل -2

 والتنبؤ باجتاىات ىذا األداء مستقباًل. ،أدائها
 العمل على استخدام مؤشرات مالية أخرى لتقييم أداء ادلصارف اإلسالمية يف اجتاىات أحرى.  -3
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 المالحق:
 (1ملحق رقم )

البحث      البيانات األساسية المستخدمة في تحليل مؤشرات تقييم أداء المصرف اإلسالمي عينة
 )باأللف لاير(

 0220 0227 0221 0221 0221 
 11211112 10331037 03310712 11217110 71012112 إمجايل النقدية
 227111212 11107317 13710001 31102111 11112100 رلموع الودائع

 111 (333321) (2111073) 32117 11722 صايف الربح

النقد و األرصدة لدى 
 البنك ادلركزي 

 البنوك األخرىو 

 

32011310 227112707 13731111 33107011 221001223 

 رلموع القروض 
 السلفيات و 

 االستثمارات ادلاليةو 
230321213 022117131 237312327 231130122 233111727 

 22721100 3111102 1301312 22121177 22131112 حقوق ادللكية
 233333171 231021272 237123117 017132223 231210323 إمجايل األصول

 
 (5ملحق )

 مخرجات برنامج التحليل االحصائي
Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .954
a

 .911 .881 .1257790 

a. Predictors: (Constant),  الودائع إمجايل إىل النقدية نسبة 

 

 

 
 

 



 

251 
  م2059 يونيو ،(5العدد ) ،الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 د. سامل يسلم لرضي التحليل ادلايل بالنسب ادلالية ... 

 
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio

n 
.484 1 .484 30.592 .012

b
 

Residual .047 3 .016   

Total .531 4    

a. Dependent Variable:  األصول على العائد معدل 
 b. Predictors: (Constant), الودائع إمجايل إىل النقدية نسبة 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.971 .313  6.304 .008 

 إمجايل إىل النقدية نسبة
 012. -5.531- -954.- 006. -031.- الودائع

a. Dependent Variable:  األصول على العائد معدل 

Excluded Variables
a

 

Model Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

 

 إمجايل إىل السائلة ادلوجودات نسبة
-227.- األصول

b
 -1.115- .381 -.619- .662 

104. ادلوارد توظيف معدل
b

 .515 .658 .342 .974 

 إمجايل إىل الودائع إمجايل نسبة
-114.- األصول

b
 -.579- .621 -.379- .983 

 إمجايل إىل ادللكية حقوق نسبة
-186.- األصول

b
 -1.096- .387 -.613- .964 

a. Dependent Variable:  األصول على العائد معدل 

b. Predictors in the Model: (Constant),  الودائع إمجايل إىل النقدية نسبة 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .898
a

 .807 .742 .4757420 

a. Predictors: (Constant),  الودائع إمجايل إىل النقدية نسبة 
 

ANOVA
a

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio

n 
2.835 1 2.835 12.525 .038

b
 

Residual .679 3 .226   

Total 3.514 4    

 a. Dependent Variable: الودائع على العائد معدل 

b. Predictors: (Constant),  الودائع إمجايل إىل النقدية نسبة 
 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 4.772 1.182  4.036 .027 

 إمجايل إىل النقدية نسبة
 038. -3.539- -898.- 021. -076.- الودائع

a. Dependent Variable:  الودائع على العائد معدل 
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Excluded Variables
a 

 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 

 إىل السائلة ادلوجودات نسبة  
-337.- األصول إمجايل

b
 -1.128- .376 -.624- .662 

203. ادلوارد توظيف معدل
b

 .722 .545 .455 .974 

 إمجايل إىل الودائع إمجايل نسبة
-211.- األصول

b
 -.765- .524 -.476- .983 

 إمجايل إىل ادللكية حقوق نسبة
-178.- األصول

b
 -.611- .603 -.397- .964 

a. Dependent Variable:  الودائع على العائد معدل 
b. Predictors in the Model: (Constant),  الودائع إمجايل إىل النقدية نسبة 
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inancial analysis using financial rations and its application in evaluating the 

Islamic banks performance 

A case study of Saba Islamic Bank 
 

                                                     Dr. Salem yuslam  lardi 

 

Abstract: 

This study investigates the use of financial analysis tools in evaluating the performance 

of Islamic banks by using annual reports of Saba Islamic Bank. Specifically, this study 

focuses on the importance of financial analysis that uses financial ratios to evaluate the 

performance of Islamic banks through identifying indicators that are more suitable in 

such banks. It also shows the relationship between financial analysis and the 

performance of Islamic banks as proxied by bank profitability. This study finds that the 

ratio of cash to total deposits has a significant effect on the bank profitability, measured 

by return on assets and return on deposits. This study also concludes that Islamic banks 

should adopt financial analysis and connect it with statistical methods to evaluate and 

predict the current and future performance.  
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 دور عناصر المزيج التسويقي في إنعاش سوق منتجات
 اليمن   -األعشاب واألدوية الطبية الشعبية في محافظة حضرموت 

 *د. ىاين سادلُت بلعفَت
 الملخص:

أىم األعشاب واألدوية الطبية الشعبية ادلوجودة وادلتداولة يف أسواق  إذلالبحث التعرف  يستهدف    
زلافظة حضرموت. وإذل التعرف على دور عناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق منتجات األعشاب 
واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت. وقد مت اختيار عينة عشوائية ميسرة للبحث مكونة من 

( استبانّو منها 112ام الباحث بتوزيع استمارات االستبيان عليها، واستطاع اسًتجاع )( مفردة. وق145)
%( من االستمارات ادلوزعة، وبالتارل فهي كافية إلجراء 77.2بشكل سليم، وىي تشكل ما نسبتو )

البحث. وقد توصل البحث إذل رلموعة من النتائج أعلها: وجود عالقة ارتباط طردي معنوي أقل من 
ادلتوسط للمتغَت ادلستقل ادلتمثل يف )عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة( يف ادلتغَت التابع ادلتمثل يف )إنعاش 
سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت(. كما أظهرت نتائج البحث أن 

تمثلة يف عناصر )ادلنتج، السعر، ىناك عالقة ارتباط طردي معنوي ضعيف بُت ادلتغَتات ادلستقلة الفرعية ادل
الًتويج( وادلتغَت التابع ادلتمثل يف )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة 
حضرموت(. كما تبُت من البحث وجود عالقة ارتباط طردي معنوي متوسط بُت ادلتغَت ادلستقل الفرعي 

بع ادلتمثل يف )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية ادلتمثل يف )عنصر التوزيع( وادلتغَت التا
 الشعبية يف م/ حضرموت(.

 مقدمة:
تعد عناصر ادلزيج التسويقي من أىم األساليب اليت ؽلكن من خالذلا للمنظمات إضاءة طريقها ضلو     

والتفوق على ادلنافسُت مع االستمرار يف التفوق.  ،النجاح ادلستمر والنمو والعمل يف األسواق بأقدام راسخة
، إلدراكها التام للدور الكبَت فاعلن ادلنظمات الناجحة تعمل على استخدام ىذه العناصر بشكل إلذلك ف

منظمة  إحصاءاتخر تظهر آاليت ربدثو يف رلال تسويق منتجاهتا يف األسواق ادلستهدفة. من جانب 
حيث  ؛الصحة العادلية اىتمام األفراد يف مجيع أضلاء العادل بشراء ادلنتجات العشبية واألدوية الطبية الشعبية

 .جامعة حضرموت –كلية العلوم اإلدارية ، بقسم إدارة االعمال ،أستاذ مساعد *
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 د. ىاين سادلُت بلعفَت دور عناصر ادلزيج التسويقي...

٪ من السكان اآلسيويُت واألفريقيُت يستخدمون  80ية والصحافة أن تشَت األدبيات العلمية والتقارير الرمس
 (1).الطب التقليدي لتلبية احتياجاهتم من الرعاية الصحية

ن إ" ونظرًا ألعلية األدوية واألعشاب الطبية بالنسبة لشرػلة كبَتة من ادلستهلكُت يف زلافظة حضرموت ف 
ادلتمثلة يف  ،بو عناصر ادلزيج التسويقي األربعةلعالذي تىذه الدراسة رباول تسليط الضوء على الدور 

)ادلنتج، السعر، التوزيع، الًتويج( يف إنعاش أسواق األعشاب واألدوية الطبية يف م/ حضرموت، خاصة مع 
تنامي استهالك األفراد يف ىذه األسواق ذلذه ادلنتجات، وتنامي أعداد احملالت التجارية ادلتخصصة يف 

اليت تبيع ىذه ادلنتجات كالبقاالت  ،نتجات، وتنامي أعداد احملالت التجارية األخرىتسويق ىذه ادل
أثناء قيامو بالتجوال يف  يف والصيدليات وزلالت بيع منتجات التجميل وغَتىا، حسب ما شهده الباحث

 أسواق زلافظة حضرموت.
 مشكلة البحث:

وتكتسب ىذه ادلنتجات شعبية  ،جل السالمةيستخدم الناس منتجات األدوية العشبية منذ قرون من أ    
 ؛يف السوق العادلية يف اآلونة األخَتة بسبب ربول االذباه العام من األدوية االصطناعية إذل األدوية العشبية

دلا ربظى بو ىذه األدوية من تقدير كبَت يف مجيع أضلاء العادل كمصدر غٍت بالعوامل العالجية للوقاية من 
أن السوق العادلية ذلذه ادلنتجات تبلغ  (WHO) وتقدر منظمة الصحة العادلية ىذا .(2)األمراض والعلل

(3)مليار دوالر سنويًا  83حوارل 
ونظرًا لكثرة انتشار األفراد الذين ؽلارسون مهنة العالج الشعيب، ونظراً  .

ومنها أسواق زلافظة  ،النتشار زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف األسواق الشعبية يف اليمن
حضرموت، وحملدودية البيانات ادلتعلقة بظروف أسواق األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة 

ومنها منتجات األدوية  ،حضرموت، لألعلية الكبَتة لعناصر ادلزيج التسويقي يف عملية تسويق أي منتج
عناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق واألعشاب الطبية، ولعدم وجود أي دراسة تتعلق دبعرفة دور 

ن الباحث قام بتحديد مشكلة حبثو إمنتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت. ف
 بالتساؤل الرئيس اآليت:

ما ىو دور عناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف  
 زلافظة حضرموت؟

 تية:اؤل الرئيس إذل األسئلة الفرعية اآلذبزئة ىذا التسوؽلكن 
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    ما ىو دور ادلنتج يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت؟ 
    ما ىو دور السعر يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت؟ 
  عاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت؟  ما ىو دور التوزيع يف إن 
    ما ىو دور الًتويج يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت؟ 

 فرضيات البحث:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوية قوية بُت استخدام عناصر ادلزيج التسويقي وإنعاش سوق   

 منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت.
 وؽلكن تقسيم ىذه الفرضية الرئيسة إذل الفرضيات الفرعية اآلتية:

  وية بُت استخدام ادلنتج كأحد عناصر ادلزيج التسويقي توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوية ق
 وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت.

   توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوية قوية بُت استخدام السعر كأحد عناصر ادلزيج
 عبية يف زلافظة حضرموت.التسويقي وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الش

   توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوية قوية بُت استخدام التوزيع كأحد عناصر ادلزيج
 التسويقي وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت.

   توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوية قوية بُت استخدام الًتويج كأحد عناصر ادلزيج
 التسويقي وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت.

 أىداف البحث:
 يهدف البحث إذل ربقيق اآليت:   
التسويقي وعناصره ادلختلفة، ومعلومات تتعلق  إغلاد إطار نظري يشمل على معلومات تتعلق بادلزيج -1

 بالسوق وأنواعو؟
 التعرف على أىم األعشاب واألدوية الطبية الشعبية ادلوجودة وادلتداولة يف أسواق زلافظة حضرموت. -2
التعرف على دور عناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية  -3

 ضرموت.يف زلافظة ح
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الوصول إذل استنتاجات من شأهنا توضيح العالقة بُت عناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق  -4
 منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت.

 مجتمع البحث وعينتو:
 يشمل رلتمع الدراسة مجيع ادلستهلكُت دلنتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة  

حضرموت، والذين يصعب حصرىم، بسبب غياب اإلحصاءات الرمسية وغَت الرمسية ادلتعلقة بعددىم. وقد 
( مستهلًكا من سلتلف األجناس واألعمار. وقد 145مت اختيار عينة عشوائية ميسرة )قصدية( مكونة من ) 

منهم بشكل سليم،  ( استبانة112قام الباحث بتوزيع استمارات االستبيان عليهم، واستطاع اسًتجاع )
 %( من االستمارات ادلوزعة، وبالتارل فهي كافية إلجراء البحث. 77.2وىي تشكل نسبة )

 مصادر البحث: 
 قام الباحث باالعتماد على نوعُت من ادلصادر عند مجع بيانات البحث، ىي كاآليت:  
ملية مجع البيانات ادلتعلقة ادلصادر األولية: وقد قام الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان يف ع  -1

باجلانب العملي من الدراسة. كما قام باالعتماد على أسلوب ادلالحظة يف بعض احلاالت اليت تستدعي 
 ذلك.

ادلصادر الثانوية: قام الباحث باالعتماد على ادلصادر الثانوية كالكتب والدوريات العلمية احملكمة   -2
 ادلوثوق هبا، وغَتىا من ادلصادر، باللغتُت العربية واإلصلليزية.والرسائل العلمية، وادلواقع اإللكًتونية 

 منهج البحث:
قام الباحث باالعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي؛ حيث قام أواًل بوصف متغَتات البحث، ومن مث    

بية قام بتحليل العالقة بُت عناصر ادلزيج التسويقي وعملية إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الط
الشعبية يف زلافظة حضرموت. وقد استخدم يف عملية التحليل رلموعة من األساليب اإلحصائية،  
كاألوساط احلسابية، واالضلراف ادلعياري، ومعامل االضلدار اخلطي البسيط، ومعامل االرتباط وغَتىا. 

 .يف عملية ربليل بيانات اجلانب العملي من البحث SPSSواستعان بربنامج الـ 
 الدراسات السابقة:

 ؽلكن استعراض بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة دبوضوع الدراسة، وىي على النحو اآليت:  
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1- Study Mafimisebi and Other (2013): The Expanding Market for Herbal, 

Medicinal and Aromatic Plants In Nigeria and the International Scene :  

اليت جاءت بعنوان )توسيع سوق النباتات العشبية والطبية والعطرية يف نيجَتيا وادلشهد ىدفت الدراسة    
الدورل( إذل استعراض األسواق العادلية اخلاصة بادلنتجات النباتية العشبية الطبية والعطرية، مع الًتكيز على: 

دلعايَت الرئيسة للسوق. ربديد ادلنتجات وتصنيفها، حجم السوق ونطاقو، أنظمة السوق والالعبُت فيو، ا
وقد اتضح من خالل الدراسة أن سوق ادلنتجات النباتية العشبية الطبية والعطرية يتكون من فئة صغار 
السن وصغار السن نسبياً. كما أوضحت الدراسة أن ىناك سوًقا صغَتًا للمنتجات النباتية العشبية الطبية 

ينت الدراسة أن ىناك مشاكل يف تصنيف بعض ىذه والعطرية على مستوى العادل، لكنو متناٍم، كما ب
 ادلنتجات.

2- Study Study Pramod Chandra, Vinay Sharma(2018): Strategic Marketing 

Prospects for Developing Sustainable Medicinal and Aromatic Plants 

Businesses in the Indian Himalayan Region: 

بعنوان )آفاق التسويق االسًتاتيجي لتطوير أعمال النباتات الطبية والعطرية  ىدفت الدراسة اليت جاءت   
األعمال  ادلتعلق بتطويرآفاق التسويق االسًتاتيجي ادلستدامة يف منطقة اذليمااليا اذلندية( إذل دراسة 

والعطرية من ادلوارد النباتات الطبية باعتبار  لنباتات الطبية والعطرية يف منطقة اذليمااليا اذلنديةلادلستدامة 
الرئيسة لألدوية العشبية يف العادل ومستحضرات التجميل واألغذية الصحية وغَتىا من صناعات ادلنتجات 

يف الدراسة أن ادلمارسات احلالية للشركات التابعة خلطة عمل البحر ادلتوسط وأظهرت نتائج الطبيعية. 
يف ادلنطقة يف وضع زلفوف  ىذا النشاط أصبحت صناعةو  ،أوتاراخند ال تتفق مع متطلبات صيانة النباتات

ومع ذلك  إذا نظر واضعو السياسات إذل نقاط القوة والفرص يف الصناعة وؽلكنهم التأثَت  ،بادلخاطر
 .بشكل إغلايب على تنميتها ادلستدامة

3- Study Alok Sharma, and Other (2008): Herbal Medicine for Market 

Potential in India: An Overview: 

وقد ىدفت الدراسة اليت جاءت بعنوان )إمكانات األدوية العشبية يف اذلند "حملة عامة"( إذل معرفة    
. وقد توصلت الدراسة إذل نتائج، أعلها أن ادلنتجات العشبية الطبية تكتسب يف اذلنداألدوية العشبية سوق 

تصل إذل ادلستوى  دل نتجات العشبية الطبية العادليةمن سوق ادل ، إال أن حصة اذلندشعبية يف السوق العامية
كما   .التدابَت اليت سيتم اعتمادىا للًتويج العادلي دلنتجات األعشاب اذلندية الدراسةتتناول ىذه  .ادلطلوب
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ليس فقط بينت الدراسة أن اذلند لديها إمكانات كبَتة شلكن أن تكون مورد للمنتجات الطبية العشبية 
لتكون ادلورد العادلي  ،ا لالستفادة من إمكانات التصدير اذلائلةاجات احمللية، ولكن أيضً لتلبية االحتي

 .لألدوية العشبية ادلطابقة للمواصفات الدولية
4- Study Manish Gunjan, and Other(2015): Marketing Trends & Future 

Prospects Of Herbal Medicine In The Treatment Of Various Disease:  

هتدف ىذه الدراسة اليت جاءت بعنوان )اذباىات التسويق والتوقعات ادلستقبلية لطب األعشاب يف    
عالج األمراض ادلختلفة( إذل معرفة االذباىات واآلفاق ادلستقبلية لألعشاب الطبية يف اذلند. وقد تبُت من 

من األدوية االصطناعية إذل األدوية  يف االذباه العادلي ربواًل الفًتة األخَتة قد شهدت  خالل الدراسة أن
كما تبُت   .٪ يف اذلند يف السنوات العشر ادلاضية 25ظلت مبيعات النباتات الطبية دبا يقرب من  ،العشبية

 كما تبُت من خالل الدراسة أن منتٍج طيٍب شعيٍب.7000اذلند تستخدم حوارل  من خالل الدراسة أن 
 منهاحصة الصُت ، ٪ سنوياً  7السوق الدولية لتجارة األدوية ذات الصلة بالنباتات لديها معدل ظلو قدره 

 قيمة الصادرات السنوية ، كما تبُت أن مليارات دوالر ، يف حُت تبلغ حصة اذلند مليار دوالر أمريكي 6
(4) روبية ىندية مليون 1200 بلغتمن النباتات الطبية اذلندية 

 

Study Bahram Ranjbarian, Ali Kazemi (2013): Investigating the Impact of 

Herbal Medicines Marketing Mix and Physicians' Product Involvement on 

Prescription of these Drugs: 

باء هتدف الدراسة اليت جاءت بعنوان )التحقيق يف تأثَت مزيج تسويق األدوية العشبية ومشاركة األط   
دراسة تأثَت ادلزيج التسويقي لألدوية العشبية واشًتاك األطباء يف وصف ىذه وصف ىذه األدوية( إذل 

أثبتت النتائج أن ادلزيج التسويقي ومكوناتو يؤثر على وصف األدوية العشبية  .يف إيران األدوية يف أصفهان
، إال نات عالية لزراعة النباتات الطبيةإيران بلد ذو إمكا. كما تبُت من خالل الدراسة أن من قبل األطباء

لألدوية  ادلصنعونكما تبُت من خالل الدراسة أن   .استخدام األدوية العشبية يف إيران منخفض نسبياً  أن
 .(5)واليت تسمى تسويق األدوية العشيب واحتياجاهتا تنسيق مطالب السوق ادلستهدفة الشعبية ػلاولون

5- 6- Study Tinde van Andel, and Other (2012): Ghana's herbal market:  

الطب  سوقوصف حجم اليت جاءت بعنوان )سوق األعشاب يف غانا( إذل  هتدف ىذه الدراسة   
. وقد أوضحت ، من أجل تقييم قيمتها االقتصاديةيف ىذا السوق واع ادلتداولة، واألنالغاين وربديده العشيب

ا من األدوية العشبية اخلام يف عام طنً  951يقدر بنحو  الدراسة أن ما مت بيعو يف أسواق األعشاب يف غانا

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874112000414#!
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 .ضئيلةلكن البيانات ادلتعلقة باإليرادات . مليون دوالر أمريكي 7.8بقيمة إمجالية تبلغ حوارل  م2010
 .(6)سح الكمي للسوق أن التجارة يف األدوية العشبية الغانية ذلا أعلية اقتصادية كبَتةادليكشف 

7- Diana Quiroz, and Other (2014): Quantifying the domestic market in 

herbal medicine in Benin, West Africa:. 

 ىدفت الدراسة اليت جاءت بعنوان )قياس السوق احمللية لطب األعشاب يف بنُت، غرب أفريقيا( إذل   
ىذا توثيق تنوع سوق النباتات الطبية يف و  قياس السوق احمللية يف طب األعشاب يف بنُت ، غرب أفريقيا

ربديد وزن األنواع ادلتداولة من أجل تقييم قيمتها االقتصادية ، وإجراء تقييم أورل دلدى تعرضها و ، البلد
سوق النباتات الطبية احمللية يف بنُت ذات أعلية وقد أوضحت نتائج الدراسة أن  .التجاري لالستخراج

. دوالر للبيع سنوياً مليون  2.7طن مًتي بقيمة  655تقدمي كمية من حوارل  فيو يتمو  ،اقتصادية كبَتة
 .(7)أن ادلعتقدات الروحية التقليدية ىي القوة الدافعة الرئيسة وراء ذبارة األدوية العشبية كما بينت الدراسة

Study Hanlidou, R Karousou, V Kleftoyanni, SKokkini (2004): The herbal 

market of Thessaloniki (N Greece) and its relation to the ethnobotanical 

tradition: 

هتدف الدراسة اليت جاءت بعنوان )سوق األعشاب يف سالونيك )مشال اليونان( وعالقتو بالتقاليد    
القدؽلة. وقد بينت يف سالونيك )مشال اليونان( وعالقتو بالتقاليد  األعشاب سوقدراسة  العرقية( إذل
مت  .سوق ثيسالونيكي العشيب يضم متاجر تقليدية ومتاجر حديثة وأكشاك السوق ادلفتوحةالدراسة أن 
يف ىذا  أن ذبارة األعشاب كما تبُت من نتائج الدراسة من األعشاب. تصنيفاً  172 عددالعثور على 

 .(8)ال تزال تعتمد على التقاليد العرقية الباطنية ، اليت يرجع تارؼلها إذل العصور القدؽلة السوق

م( بعنوان: أثر عناصر ادلزيج التسويقي الدوائي على قرار شراء األدوية زللية الصنع 2016دراسة خنفر)
 :(9))دراسة تطبيقية يف مدينة عمان(

ىدف ىذا البحث إذل التعرف على مدى تأثَت عناصر ادلزيج التسويقي الدوائي على القرار الشرائي لدى   
ادلرضى )ادلستهلكُت( ادلراجعُت للصيدليات لشراء األدوية زللية الصنع خارج الوصفة الطبية من حيث 

برزت نتائج الدراسة وجود أثر )ادلنتج الدوائي، السعر الدوائي، التوزيع الدوائي، الًتويج الدوائي(. وقد أ
 لعناصر ادلزيج التسويقي الدوائي على القرار الشرائي للمرضى ادلراجعُت للصيدليات.

 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874113008945#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874104000364#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874104000364#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874104000364#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874104000364#!


 

222 
 م 2029 يونيو ،(2العدد ) ،الثاني، المجلد مجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية 

 د. ىاين سادلُت بلعفَت دور عناصر ادلزيج التسويقي...

 مفهوم المزيج التسويقي :
، يف   Neil Bordenىو األستاذ يف جامعة ىارفارد  4Psإن أول من قدم رمز ادلزيج التسويقي     

 .(10)يف رللة بيزنس ريفيو مقال بعنوان " مفهوم ادلزيج التسويقي"

ويعرف ادلزيج التسويقي بأنو: رلموعة من األنشطة اليت توجو لتسليم قيمة للزبون لنيل رضاه وكسب    
والئو، وىذه األنشطة تتضمن ربديد مواصفات ادلنتج وشكلو وجودتو وحجمو وتشكيلتو وامسو وعالمتو مث 

. كما (11) دلناسب للمستهلكربديد السعر ادلناسب لبيعو، مث الًتويج لو وتوزيعو يف ادلكان ويف الزمان ا
يعرف بأنو " رلموعة من األدوات اليت ؽلكن استخدامها إلدارة والتأثَت على ادلبيعات ويطلق على ىذه 

 PS4الصيغة التقليدية 
(12)." 

ورلموعة من العمليات  ،فإن ادلزيج التسويقي ىو وظيفة تنظيمية ، Palmatier (2008) ووفًقا جمللة   
إلنشاء عالقة جيدة مع العمالء ، وخلق قيمة ذلم وإدارة عالقات العمالء حىت ػلقق الربح للمنظمات 

 .13)وأصحاب ادلصلحة

أما البعض فَتى أن ادلزيج التسويقي ىو األداة التسويقية والسياسة ادلستعملة لتنفيذ اخلطة التسويقية، أي    
  . (14)إذل السوق. أو ىو رلموعة من األنشطة ادلتكاملة وادلتفاعلة وادلخططة طرح ادلنتجات أو اخلدمات

ىو" وصف رلموعة متنوعة من عناصر التسويق ادلختلفة اليت غلب أن تأيت معًا إلنتاج خطة تسويقية  أو

 .(15)فعالة"

 عناصر المزيج التسويقي: 
 ؽلكن التطرق إذل عناصر ادلزيج التسويقي األربعة كما يلي:   
 ادلزيج عناصر" ب يسمى ما كل تشمل ىي بل واحد، شكل على تقتصر ال التسويقية األساليب إن   

 العناصر ىذه من واحد وكل والًتويج، التوزيع، التسعَت، اخلدمة،/ادلنتج زبطيط عنصر فيها دبا ،"التسويقي
 ؽلكن وال ،ابعضً  بعضها يكمل العناصر ىذه أن ذلك األخرى، العناصر أعلية عن تقل ال اليت أعليتو لو

 حبيث وتناغم بتناسق يكون أن غلب ادلزيج ىذا استخدام فإن لذلك األخرى، العناصر دون عنصر صلاح
وعمومًا فإن عناصر  .(16)ادلناسب والشكل ادلناسب، ادلكان ادلناسب، الوقت يف عنصر كل يستخدم

    م( وادلعروفة 1960) ادلزيج التسويقي األكثر قبواًل وتداواًل ىي تلك العناصر اليت اقًتحها ماك كارثي عام
 . وؽلكن التطرق إذل ىذه العناصر كما يأيت:(17)" وىي ادلنتج، السعر، التوزيع، الًتويج4P"  ـبـ
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 المنتج:
وادلعنوية، اليت تساعد يف إشباع حاجات ادلستهلك ورغباتو. ويعتمد ادلنتج ىو رلموعة من اخلصائص ادلادية 

. أو ىو (18)تقييم ادلستهلك ذلذا ادلنتج على مدى ربقيقو لإلشباع ادلرغوب فيو لتلك احلاجات أو الرغبات
أي سلعة أو خدمة تقوم الشركة بتقدؽلها للسوق ادلستهدف متمثلة يف ادلواصفات، اخلصائص اليت يرغب 

 ونونادلستهلكُت سيك أن إذل يشَتمفهوم ادلنتج . و (19)سوق، وباجلودة ادلالئمة لرغبات ادلستهلكُتفيها ال
. ويرى الباحث أن ادلنتج ىو (20)، أداء، أو ميزات مبتكرةأكرب جودة ذلم لصاحل ادلنتجات اليت تقدم 

الشيء الوحيد الذي تسخر مجيع األنشطة التسويقية خلدمتو. فاألنشطة ادلتعلقة بتصميم، وتغليف، وتبيُت، 
وتسعَت، وتوزيع، وترويج ادلنتج، وكذلك األنشطة ادلتعلقة ببحوث ادلستهلك، وحبوث السوق وغَتىا، تعمل 

 تسليمو إذل ادلستهلك بأفضل صورة.  من أجل ىدف واحد ىو خدمة ادلنتج إذل حُت
 السعر: 

ىو عبارة عن الوحدات النقدية، اليت تـدفع مـن قبـل ادلشـًتي لغـرض حصـولو علـى منـتج أو خدمـة، وخـالل  
. ويعرف السعر بأنو " عملية مواءمة ادلنافع اليت ػلصل عليها ادلشًتي أو ادلستهلك بـالقيم 21فًتة زمنية معينة

. لــذلك يتطلــب األمــر مــن ادلنظمــات الــيت تريــد اســتخدام الســعر كعنصــر (22)يــدفعها"النقديــة الــيت ؽلكــن أن 
علــى ذلــك ، ؽلكــن  وزيــادةنــافس الــرئيس. ادلا لســعر ربديــد األســعار وفًقــ ،بعــُت االعتبــار خــذ أأن تمنافســة "

ويــرى . والتســعَت ىــو العنصــر الثــاين مــن عناصــر ادلــزيج التســويقي. (23)اســتخدام الســعر لتعزيــز مكانــة ادلنــتج
الباحــث أنــو أىــم العناصــر ادلــؤثرة علــى أعمــال منشــةت األعمــال ادلختلفــة، فالنجــاح يف ربديــد مســتواه بدقــة 
يـؤدي إذل ربقيــق مسـتويات عاليــة مـن النجــاح والتفـوق وزيــادة أربـاح ادلنظمــة، والفشـل يــؤدي إذل عواقـب قــد 

 تؤدي إذل فشل تسويق ادلنتج يف السوق.

 التوزيع: 
 بكفاءة ادلستعمل أو ادلستهلك، إذل ادلنتج واخلدمات من السلع تدفق على يساعد الذي ىو النشاط

. أو ىو عملية إيصال ادلنتجات (24)ادلالئم  الوقت ويف التوزيع، وبالكمية والنوعية قنوات خالل من وفاعلية
اليت يتم عن إذل ادلستهلك النهائي، أو ادلشًتي الصناعي، وذلك عن طريق رلموعة من األفراد وادلؤسسات، 

. ويعد التوزيع من األنشطة التسويقية ذات األعلية (25)طريقها خلق ادلنافع الزمنية وادلكانية واحليازية للسلع
البالغة، نظراً لكرب حجم اإلنفاق ادلخصص لو، وللفًتة الزمنية الطويلة اليت يستغرقها مقارنة مع بقية عناصر 
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يد الذي يعٌت بتوصيل ادلنتجات ادلختلفة من حُت إنتاجها إذل ادلزيج التسويقي األخرى. فهو العنصر الوح
 حُت توصيلها إذل ادلستهلك.

 الترويج :
يعرف الًتويج دبعناه الواسع بأنو رلموعة األنشطة ادلصممة للتأثَت على مجهور ادلستهلكُت هبدف دفعهم    

. وىو ذلك اجلزء من االتصاالت اليت تتكون من رسائل الشركة، واليت (26)إذل شراء سلع ادلنشأة أو خدماهتا
. ويرى الباحث أن الًتويج (27)هتدف إذل ربفيز الوعي، واالىتمام، والشراء للمنتجات واخلدمات ادلختلفة 

يعد األداة اليت سبكن ادلنظمة  من الوصول إذل مستهلكيها يف كل مكان، وعلى ادلستوى احمللي والدورل، 
يادة مستوى إدراكهم ووعيهم بادلنتج، وإقناعهم بشرائو. ونظرًا ألعلية الًتويج يف وقتنا احلاضر بفضل وز 

تطور وسائل االتصال، فقد قام علماء إدارة التسويق بتصميم أربعة عناصر لو، مسيت عناصر ادلزيج 
ن يزيد يف ىذه العناصر الًتوغلي، ىي: اإلعالن، والدعاية، وتنشيط ادلبيعات، والبيع الشخصي. وىناك م

بإضافة العالقات العامة، والتسويق ادلباشر. إال أن األربعة ادلذكورة تعد زلل إمجاع من قبل مجيع كتاب 
 التسويق.

 السوق:
مثل غَته من ادلفاىيم تعددت التعريفات اليت تطرقت لتعريفو؛ وذلك نتيجة الختالف وجهات كتاب    

ود رلموعة كبَتة من التعريفات ادلتعلقة بتعريف ىذا ادلفهوم، واليت يرى كل  التسويق وآرائهم، شلا أدى إذل ور 
كاتب من كتاهبا أهنا تعطي معًٌت شاماًل دلفهوم السوق. ومع اختالف وجهات النظر بُت الكتاب إال أن 
ا الصياغة النهائية ذلذا ادلفهوم تكاد تعطي معًٌت واحًدا بغض النظر عن اختالف الكلمات اليت صيغت هب

 عبارات كل تعريف.
فقد عرف السوق: بأنو "رلموعة ادلشًتين احلاليُت وادلرتقبُت، الذين لديهم حاجات أو رغبات غَت مشبعة، 

. وىناك من يعرف (28)ولديهم القدرة على الشراء، والذين ؽلكن خدمتهم وإشباعهم من جانب ادلنشأة"
ا، عرب اذلاتف، عن طريق )شخصيً  فيما بينهم رلموعة من ادلشًتين والبائعُت الذين التعامل السوق بأنو:

 .(29)أو فئة ادلنتج ،كثر من منتج معُتألا كان( الربيد، أيً 
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 أىمية دراسة السوق:
 قدرهتا مدى على تعتمد للمنظمة النجاعة االقتصادية أنّ  مفادىا أساسية، فكرة على السوق دراسة تقوم   

 العميل حاجات تلبية على والعمل لتطوراتو، استجابة ىيكلة نشاطاهتا وإعادة السوق، حاجات تلبية على
 مع على التكيف ادلنظمات تساعد اليت األساسية، التسويقية السبل إحدى السوق دراسة وتعد .وإرضائو
 حجم وتقدير ورغباهتم، العمالءحاجات  على بالتعرف ذلا وتسمح واخلارجية، الداخلية البيئية التغَتات
 .(30)اخلارجيُت  الداخليُت أو سواء ادلنافسُت خطى وتَتبعُ  ادلستقبلي، الطلب

التسويقية؛ حيث "إن من  االسًتاتيجيةوتكمن أعلية دراسة السوق يف كوهنا األساس الذي تبٌت عليو     
يام بتحديد القطاعات السوقية ادلمكنة، التسويقية ادلناسبة وتصميمها ىو الق االسًتاتيجيةأولويات إعداد 

واختيار القطاعات ادلستهدفة، وقياس حجم الطلب ادلتوقع ذلا، ويتم اختيار ادلزيج التسويقي ادلناسب ذلذه 
 .(31)القطاعات واليت غلب النظر إذل كل قطاع على أنو ىدف تسويقي تسعى ادلنظمة للوصول إليو"

 أنواع األسواق: 
 تقسم األسواق إذل نوعُت، علا:   
 األسواق االستهالكية: -1
وتتكون من رلموعة من األفراد، الذين يرغبون يف شراء السلع، اليت تشبع حاجاهتم الشخصية أوالعائلية،    

 ويقدرون على شرائها، وال يشًتوهنا بقصد ربقيق األرباح.
 األسواق الصناعية:  -2
ًتين، الذين يشًتون السلع واخلدمات، من أجل استخدامها إما يف عمليات وىي تلك اجملموعة من ادلش   

 .(32)إنتاجية الحقة وإمَّا يف  إعادة بيعها أو تستعمل لتسهيل عملية اإلنتاج
 استراتيجيات التعامل مع األسواق:

 ؽلكن التطرق إذل أىم اسًتاتيجيات التعامل مع األسواق، وىي على النحو اآليت:   
ذبزئة السوق: وىي عملية تتمثل يف ذبميع ادلشًتين ذوي احلاجات والرغبات ادلتشاهبة نسبياً  اسًتاتيجية  -1

يف رلموعات أو قطاعات سوقية، على أساس إن احلاجات والرغبات وكذلك ادلشكالت اليت تتواجد داخل  
وضع وتصميم كل قطاع سوقي ىي حاجات ورغبات ومشكالت متجانسة، وىذا ما يساعد ادلنشةت يف 
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اسًتاتيجيات وبرامج تسويقية تتالءم وحاجات ادلشًتين يف القطاع أو القطاعات السوقية اليت ترغب يف 
 .(33)خدمتها

تعٍت أن ادلنظمة تقوم خبدمة السوق بشكل كلي، أي  االسًتاتيجيةالسوق ادلوحد: وىذه  اسًتاتيجية  -2
معينة، وتروج لو بأسلوب معُت، لكل ادلستهلكُت تقدم منتًجا بتصميم معُت، وبسعر معُت، وبطريقة توزيع 

عندما تتشابو رغبات ادلستهلكُت يف السوق وحاجاهتم، وعندما  االسًتاتيجيةيف السوق. وتستخدم ىذه 
 باالسًتاتيجيةغَت مكلف كثَتًا مقارنة  االسًتاتيجيةتقوم ادلنظمة باإلنتاج النمطي الكبَت. واستخدام ىذه 

 السابقة. االسًتاتيجيةالسابقة، لكن فاعليها أقل من 
الًتكيز على قطاع أو جزء معُت من السوق: ودبوجبها تقوم ادلنظمة بتقسيم الكلي إذل  اسًتاتيجية  -3

مفيدة ألهنا  االسًتاتيجيةقطاعات أو أجزاء معينة، مث تقوم بالًتكيز على قطاع أو جزء معُت وخدمتو. ىذه 
لكنها ال تناسب ادلنظمات الراغبة بالنمو والتطور، وال تناسب ادلنظمات اليت ترغب حبصة ربد من ادلنافسة، 

 سوقية كبَتة.
 األعشاب واألدوية الطبية الشعبية :

شىت من األعشاب والنباتات للتداوي  اواستخدم ألوانً  ،يف غابر األزمان استخدم اإلنسان أوراق الشجر   
 ،الذي أمر بالتداوي ،بعد رليء الرسول عليو الصالة والسالم الشعيب()من األمراض. وازدىر الطب العريب

وطلب العالج بقولو" تداووا فإن اهلل عز وجل دل يضع داًء إال وضع لو شفاًء غَت داء واحد ، قالوا ما ىو ؟ 
واألعشاب واألدوية الطبية ىي جزء مهم من الطب الشعيب، وتعرف منظمة الصحة   .(34) قال : اذلرم "

(WHO)   العادلية الطب الشعيب بأنو ) شلارسات طبية متفاوتة تستخدم أساليب ومعارف وعقائد متنوعة
كما تشمل استخدام النباتات واحليوانات أو األدوية ذات القاعدة ادلعدنية أو مجيع ذلك، وادلعاجلات 

ة على الصحة، وكذلك بقصد الروحية والطرق اليدوية والتمارين اليت تطبق مفردة أو بادلشاركة بقصد احملافظ
 . (35)تشخيص األمراض ومعاجلتها أو اتقائها (

ويف السنوات األخَتة، اذبو التفكَت العلمي للعالج لكثَت من األمراض ادلختلفة باستعمال الدواء الشعيب     
شلا جعل الدول ادلتقدمة صناعًيا مثل:  ،Folkloric Medicineادلعروف بالطب البلدي أو الشعيب. 

دلانيا، وفرنسا، وبعض الدول األخرى، مثل: الصُت، واذلند. أن تلجأ إذل النباتات الطبية والعطرية أ
الستخدامها يف عالج أمراضها ادلختلفة لعدم ظهور ىذه اآلثار اجلانبية أثناء تداوذلا وتناوذلا لفًتات طويلة؛ 
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ج الطبيعي من النباتات ادلختلفة والنامية للحفاظ على الصحة العامة لشعوهبا، واالىتمام والًتكيز على ادلنت
  . (36)بريًا يف أقاليمها ادلختلفة وادلزروعة اقتصاديًا يف أراضيها الزراعية 

 تنظيم تسويق ادلنتجات العشبية يف االرباد األورويبودبوجب التشريعات الوطنية لسنوات، وادلتعلقة ب   
تنظيم ادلنتج  يف االرباد األوريب، يتم عضو واحدة في دولة ف ،الوضع القانوين ذلذه ادلنتجات العشبية اختلف

، وبالتارل ؼلضع للقانون اً ادلنتج نفسو منتًجا طبي يعد األعضاء األخرى كمكمل غذائي، بينما يف الدول
 موارد كبَتة من ادلنتجات . وسبتلك اذلند(37)لتوفَت حرية احلركة ذلذه ادلنتجات يف السوق الداخلية ،الطيب

تكون ادلورد العادلي لألدوية العشبية ادلطابقة  ، ستمكنها يف حالة االستفادة منها يف التصدير بأنالعشبية
 .(38)للمواصفات الدولية

                          األعشاب واألدوية الطبية الشعبية في محافظة حضرموت:                    
عديدة من األعشاب والنباتات العالجية، وبعضها مستمد تشَت الدراسات إذل أن البيئة تزخر بأصناف    

فإن بعض  ،من أوراق األعشاب وفروعها، أو أوراق الشجر وفروعها، وبعضها اآلخر من البذور والثمار
الناس الزال يعتمد على الطب الشعيب سواء أكان اعتمادًا كليًا يف كل األمراض أم يف بعضها. فمن 

بالعُت وادلغص وأمراض الرأس   اعتو يف تقومي العظام ادلكسورة، كذلك ادلصابلرب  السكان من يلجأ للمجربَّ 
والروماتيزم  ،والرقبة ،والشلل ،والعقم واألرق ،كالصداع وآالم الظهر، وكذلك األمراض النفسية وعرق النََّسا

بو العادات ذكر يف كتا -رمحو اهلل تعاذل -األستاذ الباحث ادلؤرخ عبد القادر زلمد الصبان . ... اخل
األدوية الشعبية ادلتعارف عليها يف حضرموت من األعشاب و  اوالتقاليد ربت عنوان الطب الشعيب عددً 

 وؽلكن التطرق إذل بعض األعشاب واألدوية اليت يتداوى هبا يف حضرموت كما يلي: .(39) وبعض فوائدىا

مة يف حضرموت .( يبُت أنواع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية ادلستخد1جدول رقم )  

 فوائده العالجية نوع الدواء الشعبي الرقم

 عالج أوجاع الركبة غالًبا ولغَت ذلك شجرة احلرمل 2

 تستعمل لعالج الرواسب  شجرة القطب 2

 تستعمل للفك يف الصدر وتوضع يف الصدر كلزقة شجرة الزيتون الدىنية 2
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 فوائده العالجية نوع الدواء الشعبي الرقم

 يستعمل لعالج انتفاخ البطن الشمار 2

باشويكوكشجرة  2  تستعمل لوجع البطن 

 تستعمل الضلباس دم احليض شجرة اخلضَتاء 2

 تستعمل يف برء اجلروح والبثور شجرة ضرع الكلبة 2

 يستعمل إلسهال البطن كمسهل السنا 2

لكذيستعمل لكثَت من األشياء، كقطع البلغم وللبثور ولغَت  الصرب 9  

احلركة . يستعمل للجنُت إذا وقف عن اللنب ادلشنن 10  

 لكثَت من األشياء )األمراض( . بول وروث الناقة 22

 يستعمل لعالج احلريق . قشر الرمان 22

يستعمل للتداوي من حرارة البطن .  ذري البطيخ )بزره( 22  

يستعمل لعالج الشهاق )السعال الديكي( .  الدوم )النبق( 22  

 تستخدم لعالج تقطع البول والرواسب . احللبة 22

 يستخدم لعالج خشع العُت ولعالج العُت من أي إصابة احللف 22

 يستعمل لعالج حكة اجلسم وغَت ذلك . اذلرد 17

 يستخدم لعالج انتفاخ البطن . الكمون 22

 يستعمل ألشياء كثَتة منها ضغط الدم ووجع الرأس. الثوم 29

 وىو الزصلبيل يستعمل لعالج أوجاع البطن . ادلبًتع 20
  

ادلركز اليمٍت لألحباث الثقافية واآلثار  –عادات وتقاليد باألحقاف  –ادلصدر : عبدالقادر زلمد الصبان 

        .     169-168ص -م 1980 –مديرية سيئون  –وادلتاحف فرع زلافظة حضرموت/ ادلكال 
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 الجانب العملي للبحث:
 عينة البحث:أواًل : البيانات المتعلقة بمعرفة الخصائص الشخصية ل

 ( يبُت اخلصائص الشخصية لعينة البحث .2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار البيان المتغير

 العمر 1

 %53.1 60 سنة  20-30
 %12.4 14 سنة  31-40
 %22.1 25 سنة 50- 41
 %9.7 11 سنة  60- 51

 %2.7 3 فأكثر سنة  61 

 الجنس 2
 58.9 66 ذكر
 41.1 46 أنثى

3 
 

المستوى 
 التعليمي

 %1.8 2 ملم
 %7.1 8 ابتدائية
 %24.1 27 ثانوية

 %57.1 64 بكالوريوس
 %9.8 11 دراسات عليا

 سنوات الخدمة 4

 %15.2 17 سنوات 5 - 1من 
 %9.8 11 سنوات 10إذل  6من 
 %14.3 16 سنة 20إذل  11من 
 %14.3 16 سنة 30إذل  21من 

 %4.5 5 سنة 30من أكثر 
 %42.0 47 بدون

 

سنة( ىم األكثر تعاماًل وشراء دلنتجات   30-20( يتبُت أن الفئة العمرية من )2من خالل اجلدول رقم )
% من 53.1( وبنسبة  60) ىمر كراتغ لباألعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/حضرموت، حيث 
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سنة( فقد جاءوا يف ادلرتبة الثانية وبلغ تكرارىم   50-41من )إمجارل العينة ادلبحوثة، أما الفئة العمرية 
سنة( ادلرتبة   40-31% من إمجارل العينة ادلبحوثو. واحتلت الفئة العمرية من )22.1( وبنسبة 25)

(. واحتلت بقية الفئات نسًبا منخفضة كما ىو موضح يف اجلدول 12.4( وبنسبة )14الثالثة بتكرار بلغ )
 (.2أعاله رقم )

( أن الرجال ىم أكثر استخدامًا لألدوية واألعشاب الطبية؛ حيث بلغ 2كما يتبُت من اجلدول رقم )    
( 46%( من إمجارل العينة ادلبحوثة، بينما بلغ تكرار النساء )58.9( وبنسبة )66تكرار فئة الرجال )

 %( من إمجارل عينة البحث.41.9وبنسبة )
كانت ىي الفئة   سأن الفئة اليت ربمل مؤىل علمي بكالوريو  (2كما يتبُت من خالل اجلدول رقم )    

(، مث تلتها الفئة اليت ربمل 57.1( وبنسبة )64األكثر استخداًما لألدوية واألعشاب الطبية وبتكرار )
(. أما فئة الدراسات العليا وفئة ابتدائية 24.1( وبنسبة )27مؤىل الثانوية، حيث بلغ تكرار ىذه الفئة )

 ( على التوارل.1.8(، )7.1(، )9.8(، وبنسبة )2(، )8(، )11انت تكراراهتا على التوارل )وفئة ملم فك
( أن األفراد الذين ال توجد لديهم وظائف ىم األكثر استخداًما؛ 2ويتبُت من خالل اجلدول رقم )   

الوظيفية ذات %(، مث تلتها يف الًتتيب الفئة 42( وبنسبة )47حيث بلغ تكرار الفئة الوظيفية بدون )
%(، مث تلت ذلك الفئتان الوظيفيتان 15.2( وبنسبة )17( سنوات بتكرار بلغ )5-1سنوات اخلدمة )
( لكل فئة. أما الفئة 14.3( ونسبة )16سنة( وبتكرار )21-30سنة( ومن )20-11اليت تعمل من )

( 11هتا على التوارل )سنة( فقد بلغت تكرارا30سنة( والفئة الوظيفية من )أكثر من 10-6الوظيفية من )

 .%( على التوارل4.5)%( و9.8( وبنسبة )5)و
 ثانيًا: التحليل الوصفي لمتغيرات البحث:

 ؽلكن التطرق إذل التحليل الوصفي دلتغَتات البحث كما يأيت:    
 رلتمعة: يالتحليل الوصفي لعناصر ادلزيج التسويق -1

 رلتمعة. يالتسويق( يبُت التحليل الوصفي لعناصر ادلزيج 3جدول رقم )

 األىمية النسبية االنحراف المعياري الوسط الحسابي  البيان      م

 2942 24202 2422 عنصر ادلنتج 2

 2242 04922 2422 عنصر السعر 2
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 2942 24202 2422 عنصر التوزيع 2

 2242 04992 2409 عنصر الًتويج 2

 2242 24022 2422 اإلمجارل 
     

( ادلتعلق بادلتوسط العام إلجابات عينة البحث حول توافر عناصر 3اجلدول رقم ) يتضح من خالل      
(، وىذا يعٍت أن إدراك العينة ادلبحوثة عن توافر ادلتغَت ادلستقل ادلتمثل يف 3.43ادلزيج التسويقي رلتمعة )

 -3.40قياس )عناصر ادلزيج التسويقي  رلتمعة عند مستوى )موافق(، حيث تنتمي ىذه القيمة إذل فئة ادل
(. كما تشَت قيمة االضلراف ادلعياري العام للمتغَت ادلستقل ادلتمثل يف عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة 4.20

(، وىو يشَت إذل تباعد طفيف يف ذبانس آراء العينة ادلبحوثة، وقد يكون السبب يف ذلك ىو 1.045)
%( 68.6يهم. كما تشَت أعلية النسبة إذل أن )اختالف اخلصائص الدؽلوغرافية للعينة ادلبحوثة ومستوى وع

من عينة البحث يرون أن عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة متوفرة عند تسويق األدوية واألعشاب الطبية يف 
 أسواق زلافظة حضرموت.

 :يالتحليل الوصفي لعنصر المنتج كإحدى عناصر المزيج التسويق -2
 4يادلنتج كإحدى عناصر ادلزيج التسويق ( يبُت التحليل الوصفي لعنصر4جدول رقم )

  البيان       م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

2 
بتغليف منتجاهتا مـن تقوم زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية 

 األعشاب واألدوية الطبية الشعبية بشكل جيد.
2422 24099 

 

2042 

 

2 

تقــــوم زلــــالت بيــــع األعشــــاب واألدويــــة الطبيــــة الشــــعبية بتصــــميم أغلفــــة 
الــيت تقــوم  متفاوتــة احلجــم  لكــل نــوع مــن أنــواع األدويــة الطبيــة الشــعبية 

 .بتسويقها
2422 04922 

 
 

2242 

 

2 
زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية بوضع عالمة ذبارية تقوم 

 . اليت تقومون بتسويقها على منتجاهتا
2422 24222 

 

2242 

2 

تقوم زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية بوضع شريط تبُت 
ات اليت تقوم ػلتوي على كل البيانات اليت ػلتاجها ادلستهلك عن ادلنتج

 .بتسويقها
2422 24222 

 
2242 

 

 2942 24202 2422 اإلجمالي 
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إلجابات عينة البحث حول توافر عنصر ادلنتج كأحد  ( أن ادلتوسط العام4يتبُت من خالل اجلدول رقم )    
(، وىذا يشَت إذل إدراك العينة ادلبحوثة بتوافر ادلتغَت ادلستقل الفرعي، 3.48عناصر ادلزيج التسويقي بلغ )

(.  4.20 -3.40ادلتمثل يف عنصر ادلنتج عند مستوى )موافق(؛ حيث تنتمي ىذه القيمة إذل فئة ادلقياس )
(، 1.104الضلراف ادلعياري العام للمتغَت ادلستقل الفرعي األول، ادلتمثل يف عنصر ادلنتج )كما بلغت قيمة ا

وىي تشَت إذل تباعد طفيف يف ذبانس آراء العينة ادلبحوثة، وقد يكون السبب يف ذلك ىو اختالف 
 أن أعلية ( إذل4اخلصائص الدؽلوغرافية للعينة ادلبحوثة ومستوى وعيهم. كما تشَت بيانات اجلدول رقم )

%( من عينة البحث يرون أن 69.6%(، وىذا مؤشر على أن )69.6النسبة لعنصر ادلنتج قد بلغت )
 عنصر ادلنتج متوفر عند تسويق األدوية واألعشاب الطبية يف أسواق زلافظة حضرموت.

 :يالتحليل الوصفي لعنصر السعر كإحدى عناصر المزيج التسويق -3
 .يالوصفي لعنصر السعر كأحد عناصر ادلزيج التسويق( يبُت التحليل 5جدول رقم )

الوسط  البيان              م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

2 
أسعار األدوية الشعبية اليت ببيعها  زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية 

 .الشعبية رخيصة  مقارنة باألدوية الطبية  ادلباعة يف الصيدليات
2420 04299 22 

2 

أسعار األدوية الشعبية اليت ببيعها  زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية 
الشـــعبية ثابتـــة لفـــًتات زمنيـــة طويلـــة، مقارنـــة باألدويـــة الطبيـــة  ادلباعـــة يف 

 الصيدليات.
2422 24020 2242 

2 

وفـق اعتبـارات كثـَتة سـعرية للمسـتهلكُت  ومسـموحات تعطى خصومات
ادلتعـــارف  وغَتىــا مــن االعتبــاراتســـتهلك، نــوع ادل، حجــم الشــراء منهــا:

 .عليها يف رلال اخلصومات السعرية
2422 04992 2242 

2 
جـراء اسـتخدام منتجـات  زلـالت كبـَتة  على فوائد ومزايـاػلصل ادلرضى 

 وبأسعار منخفضةبيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية 
2422 24022 2942 

 2242 04922 2422 اإلجمالي 

( أن ادلتوسط العام إلجابات عينة البحث حول توافر عنصر السعر كأحد 5يتضح من اجلدول رقم )    
(، وىذا يعٍت إدراك العينة ادلبحوثة عن توافر ادلتغَت ادلستقل الفرعي الثاين، 3.68عناصر ادلزيج التسويقي بلغ )

(.  4.20 -3.40إذل فئة ادلقياس ) ادلتمثل يف عنصر السعر عند مستوى )موافق(، حيث تنتمي ىذه القيمة
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(، 0.982كما بلغت قيمة االضلراف ادلعياري العام للمتغَت ادلستقل الفرعي الثاين، ادلتمثل يف عنصر السعر )
( إذل أن أعلية 5وىي تشَت إذل تقارب طفيف يف ذبانس آراء العينة ادلبحوثة. تشَت بيانات اجلدول رقم )

%( من عينة البحث يرون أن 73.6%(، وىذا مؤشر على أن )73.6النسبة لعنصر ادلنتج قد بلغت )
 عنصر السعر متوفر عند تسويق األدوية واألعشاب الطبية يف أسواق زلافظة حضرموت.

 :يالتحليل الوصفي لعنصر التوزيع كإحدى عناصر المزيج التسويق -4
 4يالتسويق( يبُت التحليل الوصفي لعنصر التوزيع كإحدى عناصر ادلزيج 6جدول رقم )

الوسط  البيان              م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

2 
توجد لدى زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية فروع بالقرب 

 .من زلل إقامتكم
2422 24229 2242 

2 
توجد لدى زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية فروع بالقرب 

 2042 24022 2422 .األطباء الشعبيُت ادلشهورين يف زلافظة حضرموتمن عيادات 

2 
اليت تسليم األعشاب واألدوية الطبية الشعبية ب االستجابة ادلتعلقة

 . ػلتاجها ادلستهلك سريعة
2422 04222 2242 

2 
تعمل زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية على زبزين منتجاهتا 

 20 04922 2420 .يف أماكن آمنة

 2242 24009 2422 اإلجمالي 

      

( فإن ادلتوسط العام إلجابات عينة البحث حول توافر عنصر التوزيع كأحد 6بالرجوع إذل اجلدول رقم )
عن توافر ادلتغَت ادلستقل  (، وىذا يوضح أن إدراك العينة ادلبحوثة3.62عناصر ادلزيج التسويقي قد بلغ )

الفرعي الثالث ادلتمثل يف عنصر التوزيع عند مستوى )موافق(، حيث تنتمي ىذه القيمة إذل فئة ادلقياس 
(. كما بلغت قيمة االضلراف ادلعياري العام للمتغَت ادلستقل الفرعي الثالث ادلتمثل يف عنصر 4.20 -3.40)

يف يف ذبانس آراء العينة ادلبحوثة، وقد يرجع ذلك إذل اختالف (، وىي تشَت إذل تباعد طف0.982التوزيع )
( إذل أن أعلية النسبة 6اخلصائص الدؽلوغرافية للعينة ادلبحوثة ومستوى وعيهم. كما تشَت بيانات اجلدول رقم )

%( من عينة البحث يرون أن عنصر 72.4%(، وىذا مؤشر على أن )72.4لعنصر التوزيع قد بلغت )
 عند تسويق األدوية واألعشاب الطبية يف أسواق زلافظة حضرموت. التوزيع متوفر
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 د. ىاين سادلُت بلعفَت دور عناصر ادلزيج التسويقي...

 :يالتحليل الوصفي لعنصر الترويج كإحدى عناصر المزيج التسويق -5
 .ي( يبُت التحليل الوصفي لعنصر الًتويج كأحد عناصر ادلزيج التسويق7جدول رقم )

الوسط  البيان              م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 األىمية
 النسبية

2 

تقوم زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية باإلعالن عن 
)إذاعة، صحف،  يف أكثر من وسيلة إعالمية بشكل مستمرمنتجاهتا 

 . الربوشورات، مواقع تواصل اجتماعي وغَتىا(
2422 24020 2242 

2 

باستخدام  باستمرارتقوم زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية 
والفيديوىات، اجلانب الدعائي )نشر األخبار، ادلقاالت، الصور، 

 وغَتىا (عن منتجاهتا يف أكثر من وسيلة إعالمية .
2422 24092 22 

2 
يقوم الباعة يف زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية باستخدام 

 أفضل أنواع ادلعاملة احلسنة مع الزبائن. 
2422 04222 2242 

2 

بتنشيط مبيعاهتا عرب   تقوم زلالت بيع األعشاب واألدوية الطبية الشعبية
 ستهلكيهاالبيع باألجل، دلوسائل عديدة منها: اخلصومات السعرية، 

وغَتىا من وسائل تنشيط ادلبيعات ، ، منج العمالء أدوية رلانيةادلميزين
 . ادلتعارف عليها

2422 24002 2242 

       2242 04992 2409 اإلجمالي 

( أن ادلتوسط العام إلجابات عينة البحث حول توافر عنصر الًتويج كأحد 7يشَت اجلدول رقم )       
عن توافر ادلتغَت ادلستقل الفرعي  (، وىذا يعٍت أن إدراك العينة ادلبحوثة3.09عناصر ادلزيج التسويقي بلغ )

الرابع، ادلتمثل يف عنصر الًتويج عند مستوى )غَت متأكد(؛ حيث تنتمي ىذه القيمة إذل فئة ادلقياس 
(. كما بلغت قيمة االضلراف ادلعياري العام للمتغَت ادلستقل الفرعي الرابع، ادلتمثل يف عنصر 3.40 -2.60)

ارب طفيف يف ذبانس آراء عينة البحث. كما تبُت بيانات اجلدول رقم (، وىي تشَت إذل تق0.991التوزيع )
%( من العينة 61.8%(، وىذا مؤشر على أن )61.8( إذل أن أعلية النسبة لعنصر التوزيع قد بلغت )7)

 ادلبحوثة يرون أن عنصر الًتويج متوفر عند تسويق األدوية واألعشاب الطبية يف أسواق زلافظة حضرموت.
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 د. ىاين سادلُت بلعفَت دور عناصر ادلزيج التسويقي...

لوصفي لمتغير إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية في التحليل ا -6
 محافظة حضرموت:

دلتغَت إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية  ( يبُت التحليل الوصفي8جدول رقم )
 الشعبية يف زلافظة حضرموت.

  م
 البيان              

 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

2 
واألدوية الطبية الشعبية يف  األعشابيزداد عدد الزبائن الذين يشًتون 

 أسواق زلافظة حضرموت.
2422 04222 2242 

2 
تزداد كمية ادلشًتيات اليت تشًتيها من النوع الواحد من األعشاب 

 22 04922 2420 واألدوية الطبية يف أسواق زلافظة حضرموت.

2 
واألدوية الطبية اليت تشًتيها من احملالت التجارية  تزداد أنواع األعشاب

 اليت تبيع األعشاب واألدوية الطبية يف أسواق زلافظة حضرموت.
2422 04222 2242 

2 
تزداد أعداد احملالت التجارية اليت تقوم ببيع األعشاب واألدوية الطبية 

 2242 24222 2429 الشعبية يف أسواق زلافظة حضرموت.

2 
األعشاب واألدوية الطبية ادلعروضة يف احملل التجاري الواحد يف تزداد 

 2242 04992 2429 أسواق زلافظة حضرموت بشكل مستمر.

2 
تزداد ثقتكم باألعشاب واألدوية الطبية ادلباعة يف أسواق زلافظة 

 حضرموت بشكل متزايد.
2422 24022 2242 

2 
الطبية ادلباعة يف تزداد ثقة أسرتك ومعارفك باألعشاب واألدوية 

 22 24022 2420 أسواق زلافظة حضرموت بشكل متزايد.

2 
الفًتة الزمنية اليت تقضيها  بُت كل عملية شراء يف أسواق زلافظة 

 حضرموت قصَتة.
2402 24029 2242 

9 
تفضل استخدام األعشاب واألدوية الطبية ادلباعة يف أسواق حضرموت 

 مصانع األدوية.بشكل أفضل من األدوية ادلصنعة يف 
2422 24292 2242 

20 
تتوافر يف أسواق زلافظة حضرموت كل أنواع األعشاب واألدوية الطبية 

 2242 24222 2422 العشبية اليت ترغب بشرائها.
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 د. ىاين سادلُت بلعفَت دور عناصر ادلزيج التسويقي...

  م
 البيان              

 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

22 
تزداد ادلنافسة بُت احملالت التجارية اليت تبيع األعشاب واألدوية الطبية 

 2242 04922 2422 يف أسواق زلافظة حضرموت.

22 
يشكل قطاع تسويق األعشاب واألدوية الطبية مكانة كبَتة بُت 

 القطاعات السوقية األخرى دبحافظة حضرموت.
2422 04922 2242 

22 
تسمح أسواق زلافظة حضرموت لكل زلل من زلالت بيع األعشاب 

 سوقية. اسًتاتيجيةواألدوية الطبية الشعبية باستخدام أكثر من 
2422 04222 2242 

22 

ذبزئة سوق األعشاب واألدوية الطبية العشبية الكلي يف زلافظة  ؽلكن
حضرموت إذل قطاعات فرعية، حبيث ؽلكن اعتبار كل قطاع سوقي 

 فرعي أنو سوق مستهدف بذاتو.
2422 24002 2942 

22 
سوق األعشاب واألدوية الطبية العشبية يف م/ حضرموت رلدي من 

 2242 04929 2492 ض كلف الدخول إليو.النواحي االقتصادية، باإلضافة إذل اطلفا

 2042 04999 2422 اإلجمالي 

     

( يتبُت أن ادلتوسط العام إلجابات عينة البحث حول توافر إنعاش سوق منتجات 8من اجلدول رقم )
 (، وىذا يعٍت أن إدراك العينة ادلبحوثة3.54األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت بلغ )

(.  4.20 -3.40عن توافر ادلتغَت التابع عند مستوى )موافق(، حيث تنتمي ىذه القيمة إذل فئة ادلقياس )
كما بلغت قيمة االضلراف ادلعياري العام للمتغَت التابع، ادلتمثل يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية 

يف يف ذبانس آراء العينة (، وىي تشَت إذل تقارب طف0.999الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت )
( إذل أن أعلية النسبة للعنصر ادلستقل " إنعاش سوق منتجات 8ادلبحوثة. وتشَت بيانات اجلدول رقم )

%(، وىذا مؤشر على أن 70.8األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت " قد بلغت )
عشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة %( من عينة البحث يرون أن انتعاًشا يف سوق منتجات األ70.8)

 حضرموت.
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 د. ىاين سادلُت بلعفَت دور عناصر ادلزيج التسويقي...

 ثالثًا: نتائج اختبار الفرض الرئيسة وفروعها:
من أجل اختبار الفرضية الرئيسة للبحث مت استخدام ربليل االضلدار اخلطي البسيط الذي يعمل على     

معرفة دور عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ 
  y = a + bx: حضرموت. ووفق ادلعادلة اآلتية

 حيث إن:
y   التابع وىو )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت(. ؽلثل ادلتغَت 
x    .)ؽلثل ادلتغَت ادلستقل وىو )عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة 

 a   4وىو ؽلثل ثابت االضلدار 

b    ادلستقل. وىو ؽلثل مقدار التأثَت يف ادلتغَت التابع نتيجة أو بسبب التغَت الذي ػلدث يف ادلتغَت 
 وؽلكن التطرق إذل نتائج اختبار الفرضية الرئيسة وفروعها كما يأيت:    
 اختبار الفرضية الرئيسة للبحث:  -1

 ( يوضح أىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة 8جدول رقم )
 / حضرموتدور عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2

 

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة
sig 

عناصر ادلزيج    
 التسويقي

ثابت 
 a االضلدار

2.11 

0.41 0.17 

6.99 

معامل  0.000 22.33
 b االضلدار

0.41 4.77 

y = 2.11 + 0.41x 

( أن ىناك عالقة تأثَت ذات داللة معنوية للمتغَت ادلستقل، 8ويتبُت من خالل نتائج اجلدول رقم )   
ادلتمثل يف )عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة( يف ادلتغَت التابع ادلتمثل يف  )إنعاش سوق منتجات األعشاب 

(، وىذا يعٍت أنو  0.41معامل االضلدار )واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة 
كلما زادت عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة دبقدار وحدة واحدة أدى ذلك إذل زيادة إنعاش سوق منتجات 

( من الوحدة. كما تشَت بيانات اجلدول 0.41األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت دبقدار )
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 د. ىاين سادلُت بلعفَت دور عناصر ادلزيج التسويقي...

قل  وجود عالقة ارتباط طردي معنوي أ(، وىو يشَت إذل0.41ت )( أن قيمة معامل االرتباط بلغ8رقم )
من ادلتوسطة، دبعٌت أنو كلما زاد استخدام عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة، كلما أدى إذل زيادة إنعاش 
سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت. ويشَت معامل التحديد الذي بلغت 

% من التغَتات والتأثَتات تعمل على )إنعاش سوق منتجات األعشاب 17ن ( إذل أ0.17قيمتو )
% من 83واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت( ترجع إذل عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة، بينما 

إذل أن ظلوذج االضلدار ذو داللة  fالتأثَتات ترجع إذل متغَتات وأسباب وعوامل أخرى. ويشَت اختبار 
 f (0.000)قد بلغت قيمة مستوى داللة معنوية، ف

وهبذه النتائج ؽلكن القول إن ىناك دورًا اغلابًيا لعناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق منتجات    
األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت لكن بشكل أقل من ادلتوسط. وهبذا فإنو مت نفي 

معنوية طردية قوية بين  )توجد عالقة ذات داللة إحصائيةالفرضية الرئيسة للدراسة اليت تنص على أنو 
استخدام عناصر المزيج التسويقي وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية في 

 محافظة حضرموت.(. 
 اختبار الفرضية الفرعية األولى للبحث: -2

 ( يوضح أىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة دور عنصر ادلنتج9جدول رقم )
 كأحد عناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت  

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 

 التحديد

R
2

 

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة
sig 

 عنصر ادلنتج

ثابت 
 a االضلدار

3.11 

0.22 0.05 

17.09 

5.77 0.018 
 معامل

 b االضلدار
0.12 2.40 

y = 3.11 + 0.12x 

معنوية للمتغَت ادلستقل،  ة( أن ىناك عالقة تأثَت ذات دالل9ويتبُت من خالل نتائج اجلدول رقم )   
ادلتمثل يف عنصر ادلنتج يف ادلتغَت التابع، ادلتمثل يف )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية 
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 د. ىاين سادلُت بلعفَت دور عناصر ادلزيج التسويقي...

(، وىذا يعٍت أنو كلما زاد عنصر 0.12الشعبية يف م/ حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )
سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف  ادلنتج دبقدار وحدة واحدة أدى ذلك إذل زيادة إنعاش

( أن قيمة معامل االرتباط 9( من الوحدة. كما تشَت بيانات اجلدول رقم )0.12م/ حضرموت دبقدار )
(، وىو يشَت إذل وجود عالقة ارتباط طردي معنوي ضعيف، دبعٌت أنو كلما زاد استخدام 0.22بلغت )

إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ عنصر ادلنتج، كلما أدى إذل زيادة 
% من 5( إذل أن 0.05حضرموت ولكن دبستوى ضعيف. ويشَت معامل التحديد الذي بلغت قيمتو )

التغَتات والتأثَتات ربدث على )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ 
% من التأثَتات ترجع إذل متغَتات وأسباب وعوامل أخرى. 95 حضرموت( ترجع إذل عنصر ادلنتج، بينما

 .f (0.018)ذل أن ظلوذج االضلدار ذو داللة معنوية، فقد بلغت قيمة مستوى داللة إ fويشَت اختبار 
وهبذه النتائج ؽلكن القول إن ىناك دورًا اغلابًيا ضعيًفا لعنصر ادلنتج يف إنعاش سوق منتجات 
األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت. وهبذا فإنو قد مت نفي الفرضية الفرعية األوذل 

ُت استخدام ادلنتج كأحد للدراسة اليت تنص على أنو )توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوية قوية ب
 عناصر ادلزيج التسويقي وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت.(. 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية للبحث: -3
 ( يوضح أىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة دور عنصر السعر10جدول رقم )

 إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت كأحد عناصر ادلزيج التسويقي يف

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2

 

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة
sig 

عنصر 
 السعر

ثابت 
 a االضلدار

2.79 

0.29 0.08 

11.52 

معامل  0.002 9.81
 b االضلدار

0.20 3.13 

y = 2.79 + 0.20x 

معنوية للمتغَت  ة( أن ىناك عالقة تأثَت ذات دالل10ويتبُت من خالل نتائج اجلدول رقم )  
ادلستقل، ادلتمثل يف عنصر السعر يف ادلتغَت التابع، ادلتمثل يف )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية 
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(، وىذا يعٍت أنو كلما زاد 0.20حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )الطبية الشعبية يف م/ 
عنصر السعر دبقدار وحدة واحدة أدى ذلك إذل زيادة إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية 

( أن قيمة 10( من الوحدة. كما تشَت بيانات اجلدول رقم )0.20الشعبية يف م/ حضرموت دبقدار )
(، وىو يشَت إذل وجود عالقة ارتباط طردي معنوي ضعيف، دبعٌت أنو كلما 0.29ط بلغت )معامل االرتبا

زاد استخدام عنصر السعر، كلما أدى إذل زيادة إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية 
% 8( إذل أن 0.08يف م/ حضرموت ولكن دبستوى ضعيف. ويشَت معامل التحديد الذي بلغت قيمتو )

التغَتات والتأثَتات تعمل على )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/  من
% من التأثَتات ترجع إذل متغَتات وأسباب وعوامل أخرى. 92حضرموت( ترجع إذل عنصر السعر، بينما 

 f (0.002)إذل أن ظلوذج االضلدار ذو داللة معنوية، فقد بلغت قيمة مستوى داللة  fويشَت اختبار 
وهبذه النتائج ؽلكن القول إن ىناك دورًا اغلابًيا ضعيًفا لعنصر السعر يف إنعاش سوق منتجات األعشاب    

واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت. وهبذا فإنو قد مت نفي الفرضية الفرعية الثانية للدراسة اليت 
ة قوية بُت استخدام السعر كأحد عناصر ادلزيج تنص على )توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوي

 التسويقي وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت(. 
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة للبحث: -4

 ( يوضح أىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة دور عنصر التوزيع11جدول رقم )
 كأحد عناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت  

 

معنوية للمتغَت ادلستقل،  ة( أن ىناك عالقة تأثَت ذات دالل11ويتبُت من خالل نتائج اجلدول رقم )   
ادلتمثل يف عنصر التوزيع يف ادلتغَت التابع، ادلتمثل يف )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية 

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2

 

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة
sig 

عنصر 
 التوزيع

ثابت 
 a االضلدار

2.39 

0.44 0.19 

10.40 

معامل  0.000 25.89
 b االضلدار

0.38 5.09 

y = 2.39 + 0.38x 
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(، وىذا يعٍت أنو كلما زادت عنصر 0.38الشعبية يف م/ حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )
عاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف التوزيع دبقدار وحدة واحدة أدى ذلك إذل زيادة إن

( أن قيمة معامل االرتباط 11( من الوحدة. كما تشَت بيانات اجلدول رقم )0.38م/ حضرموت دبقدار )
(، وىو يشَت إذل وجود عالقة ارتباط طردي متوسطة، دبعٌت أنو كلما زاد استخدام عنصر 0.44بلغت )

إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت  التوزيع، كلما أدى إذل زيادة
% من التغَتات 19( إذل أن 0.19ولكن دبستوى متوسط. ويشَت معامل التحديد الذي بلغت قيمتو )

والتأثَتات تعمل على )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت( ترجع 
 f% من التأثَتات ترجع إذل متغَتات وأسباب وعوامل أخرى. ويشَت اختبار 81ما إذل عنصر السعر، بين

 f (0.000)إذل أن ظلوذج االضلدار ذو داللة معنوية، فقد بلغت قيمة مستوى داللة 
وهبذه النتائج ؽلكن القول إن ىناك دورًا اغلابًيا أقل من ادلتوسط لعنصر التوزيع يف إنعاش سوق منتجات    

األدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت. وهبذا فإنو قد مت نفي الفرضية الفرعية الثالثة األعشاب و 
للدراسة اليت تنص على أنو )توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوية قوية بُت استخدام التوزيع  

يف زلافظة كأحد عناصر ادلزيج التسويقي وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية 
 حضرموت(. 

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: -5
 ( يوضح أىم نتائج االضلدار اخلطي البسيط دلعرفة دور عنصر الًتويج12جدول رقم )

 كأحد عناصر ادلزيج التسويقي يف إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت

المتغير 
 المستقل

 المعامالت
قيم 

 المعامالت

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

R
2

 

 tقيمة 
 المحسوبة

 fقيمة 
 المحسوبة

قيمة 
مستوى 
 الداللة
sig 

عنصر 
 الًتويج

ثابت 
 a االضلدار

3.20 

0.16 0.03 

16.03 

2.93 0.009 
معامل 
 b االضلدار

0.10 1.71 

y = 3.20 + 0.10x 
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معنوية للمتغَت ادلستقل،  ةىناك عالقة تأثَت ذات دالل( أن 12ويتبُت من خالل نتائج اجلدول رقم )   
ادلتمثل يف عنصر الًتويج يف ادلتغَت التابع، ادلتمثل يف )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية 

(، وىذا يعٍت أنو كلما زادت عنصر 0.10الشعبية يف م/ حضرموت(؛ حيث بلغت قيمة معامل االضلدار )
واحدة أدى ذلك إذل زيادة إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية الًتويج دبقدار وحدة 

( أن قيمة معامل 12( من الوحدة. كما تشَت بيانات اجلدول رقم )0.10يف م/ حضرموت دبقدار )
(، وىو يشَت إذل وجود عالقة ارتباط طردي ضعيف، دبعٌت أنو كلما زاد استخدام 0.16االرتباط بلغت )

ويج، كلما أدى إذل زيادة إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ عنصر الًت 
% من 3( إذل أن 0.03حضرموت ولكن دبستوى ضعيف. ويشَت معامل التحديد الذي بلغت قيمتو )

التغَتات والتأثَتات تعمل على )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت( 
% من التأثَتات ترجع إذل متغَتات وأسباب وعوامل أخرى. ويشَت 97جع إذل عنصر الًتويج، بينما تر 

 f (0.009)إذل أن ظلوذج االضلدار ذو داللة معنوية، فقد بلغت قيمة مستوى داللة  fاختبار 
منتجات  وهبذه النتائج ؽلكن القول إن ىناك دورًا اغلابًيا ضعيًفا لعنصر الًتويج يف إنعاش سوق    

األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت. وهبذا فإنو قد مت نفي الفرضية الفرعية الرابعة 
للدراسة اليت تنص على أنو )توجد عالقة ذات داللة إحصائية طردية معنوية قوية بُت استخدام الًتويج  

ة الطبية الشعبية يف زلافظة كأحد عناصر ادلزيج التسويقي وإنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوي
 حضرموت(. 

 نتائج البحث:
 ؽلكن التطرق إذل أىم نتائج البحث كما يأيت:     

وادلؤىل دراسات  سسنة(، الرجال الفئتُت ذات ادلؤىل بكالوريو   30-20إن الفئة العمرية من )  -1
الطبية يف زلافظة  واألعشابعليا، األفراد الذين ال توجد لديهم وظائف، ىم األكثر استخدامًا لألدوية 

 حضرموت.
%( من عينة البحث يرون أن عناصر ادلزيج التسويقي رلتمعة متوفرة عند تسويق األدوية 68.6إن )  -2

 .واألعشاب الطبية يف أسواق زلافظة حضرموت
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%( يرون أن عنصر السعر 73.6%( من عينة البحث يرون أن عنصر ادلنتج متوفر، و)69.6إن )  -3
عند  -%( يرون أن عنصر الًتويج متوفر 61.8%( يرون إن عنصر التوزيع متوفر، و)72.4متوفر، و)

 تسويق األدوية واألعشاب الطبية يف أسواق زلافظة حضرموت.
%( من عينة البحث يرون أن ىناك انتعاًشا يف سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية 70.8إن )  -4

 الشعبية يف زلافظة حضرموت.
ط طردي معنوي أقل من ادلتوسطة بُت ادلتغَت ادلستقل، ادلتمثل يف )عناصر ادلزيج وجود عالقة ارتبا  -5

التسويقي رلتمعة(، وادلتغَت التابع، ادلتمثل يف )إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف 
 زلافظة حضرموت(.

ل، ادلتمثل يف )عنصر وجود عالقة ارتباط طردي معنوي ضعيف بُت ادلتغَت ادلستقل الفرعي األو   -6
ادلنتج(، وادلتغَت التابع، ادلتمثل و)إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ 

 حضرموت(.
عالقة ارتباط طردي معنوي ضعيف بُت ادلتغَت ادلستقل الفرعي الثاين، ادلتمثل يف )عنصر السعر(،   -7

 عشاب واألدوية الطبية الشعبية يف م/ حضرموت(.وادلتغَت التابع، ادلتمثل و)إنعاش سوق منتجات األ
وجود عالقة ارتباط طردي متوسطة بُت ادلتغَت ادلستقل الفرعي الثالث، ادلتمثل يف )عنصر التوزيع(،   -8

 وادلتغَت التابع، ادلتمثل و)إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت(.
ضعيف بُت ادلتغَت ادلستقل الفرعي الرابع، ادلتمثل يف )عنصر الًتويج(،  وجود عالقة ارتباط طردي  -9

 وادلتغَت التابع، ادلتمثل و)إنعاش سوق منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية يف زلافظة حضرموت(.

 :توصيات البحث
 ؽلكن التطرق إذل أىم توصيات البحث كما يأيت:    
واألدوية الطبية وبيعها يف زلافظة حضرموت أن هتتم بشكل على زلالت إنتاج منتجات األعشاب   -1

أكرب بعنصر ادلنتج، وتعمل على فحصو عند ادلتخصصُت يف علم األدوية والصيدلة، لفصل العناصر ادلضرة 
عن العناصر ادلفيدة يف ادلنتجات اليت تقوم بتسويقها، واالىتمام بالعالمات التجارية، وكتابة البيانات ادلتعلقة 

 ادلنتجات، واختيار العبوات اجلذابة وغَت ادلضرة بالبيئة عند تغليف ىذه ادلنتجات. هبذه
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على القائمُت على إنتاج منتجات األعشاب واألدوية الطبية وبيعها يف زلافظة حضرموت العمل   -2
بشكل اكرب وعلمي على زبفيض كلف إنتاج ىذه ادلنتجات لينعكس ذلك على سعر بيعها، وتتمكن من 

منتجات األدوية ادلصنعة. وعليها إغلاد عبوات سلتلفة لكل منتج حىت تكون منتجاهتا يف متناول منافسة 
 مجيع شرائح اجملتمع يف األسواق اليت زبدمها.

غلب أن تقوم زلالت إنتاج منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية وبيعها بفتح فروع أكثر يف   -3
ناطق النائية، والقيام باالتفاق مع كثَت من ادلوزعُت وزلالت بيع مجيع مناطق حضرموت وحىت يف األرياف وادل

 ىذه ادلنتجات وأصحاب البقاالت من أجل تصريف كميات كبَتة من منتجاهتا.

على القائمُت على إنتاج األعشاب واألدوية الطبية وبيعها االىتمام بشكل كبَت بالًتويج عن   -4
عالن والدعاية، والبيع الشخصي، وتنشيط ادلبيعات، منتجاهتم، واستخدام كل وسائل الًتويج، كاإل

واستخدام كل الوسائل ادلتاحة خاصة الوسائل احلديثة ،كادلواقع اإللكًتونية، ومواقع التواصل االجتماعي 
 وغَتىا.

غلب أن تقوم زلالت إنتاج منتجات األعشاب واألدوية الطبية الشعبية وبيعها باالىتمام بعملية زبزين  -5
ات، فلعملية اخلزن دور كبَت يف احلفاظ على سالمة ىذه ادلنتجات من التلف، خاصة أن زلافظة ىذه ادلنتج

حضرموت من احملافظات احلارة يف أغلب فصول السنة، وأن تقوم بفصل ادلنتجات عن بعضها البعض يف 
ىا من ادلخازن حىت ال تتفاعل مع بعضها وػلصل أثر سليب على صحة ادلستهلك يف زلافظة حضرموت وغَت 

 األسواق ادلستهدفة.
على القائمُت على منشةت وزلالت إنتاج األعشاب واألدوية الطبية الشعبية وتسويقها يف زلافظة   -6

حضرموت القيام بدراسة أسواق احملافظة وأسواق احملافظات األخرى اجملاورة، والبحث عن األعشاب 
وفقًا حلاجات ورغبات ادلستهلكُت، بعد عملية واألدوية اليت ربتاجها ىذه األسواق، والعمل على توفَتىا 

 إخضاعها للفحص من قبل ادلختصُت يف رلال الصيدلة.
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The Role of Marketing Mix Elements in Refreshing the Herbs and 

Folk Medicines Product Market in Hadhramout Governorate – Yemen 

 

Dr.. Hani Salmeen Belafir 
 

Abstract: 

The aim of this research is to identify the most important herbs and medical 

medicines available in the markets of Hadhramout Governorate. And to 

identify the role of the elements of the marketing mix in the revival of the 

market of herbal products and medical medicines in the province of 

Hadhramout. A random sample of 145 consumers was selected. The 

researcher distributed the questionnaire forms, and retrieved (112) of them 

correctly, constituting 77.2% of the distributed forms. The results of the 

study were: a significant correlation between the independent variable (the 

components of the marketing mix) in the dependent variable of 

(revitalizing the market of herbal products and medical medicines in 

Hadhramout governorate). The results of the study showed a weak 

relationship between the independent variables (product, price, promotion) 

and the dependent variable (activating the market of herbal products and 

medical medicines in Hadhramout). The study also showed a moderate 

relationship between the independent variable (distribution) and the 

dependent variable (revival of the market of herbal products and folk 

medicine in Hadhramout governorate). 
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التجارة الخارجية بالنمو متغيرات بيانات البانل في نمذجة عالقة تقلبات تحليل استخدام 
 (2013 -2006االقتصادي في اليمن للفترة )

 
 **د. زلمد أمحد سامل بلحويصل                *د. صفاء عبداهلل معظي      
 

 :الملخص
 يف ير دالة النمو االقتصادي ادلتمثلة( يف تقدPanelاستخدام بيانات البانل )ىذه الدراسة  تستهدف       

والتوفيق بٌن النماذج وتوضيحها (، وذلك بتقدمي كيفية االختيار GDPمجايل )ىذه الدراسة بالناتج احمللي اإل
 Fixed)دنوذج التأثًنات الثابتة ، و (Pooled Regression Model)الثالثة ادلتمثلة بنموذج االحندار التجميعي 

Effect Model),  ودنوذج التأثًنات العشوائية(Random Effect Model) وقد مت االعتماد يف ذلك على ،
معيار معامل التحديد واختبار فيشر وداربن واتسون يف اختيار أفضل دنوذج جزئي من النموذج العام من خالل 

 ،ثالثة متغًنات مستقلة تؤثر يف النمو االقتصادي، حيث مشلت الدراسة على أربعة قظاعات اقتصاديةدراسة 
، والتعدين واستغالل احملاجر، والصناعات التحويلية، وكذا مساكالزراعة واحلراجة والصيد وصيد األ :ىي

ن أ أذنها ،لة من النتائجمجىل . وقد توصلت الدراسة إم6002-6002 ادلعلومات واالتصاالت وذلك للفرتة من
 Pooled Regression)االحندار التجميعي  يمن دنوذجأفضل (  Fixed Effect Model)ثار الثابتة الدنوذج ا

Model)  ثار العشوائية اآلو (Random Effect Model)  يف تقدير العالقة بٌن متغًنات التجارة اخلارجية والنمو
 .االقتصادي

، ًنات الثابتاااااة، دناااااوذج التاااااأثًنات العشاااااوائيةدناااااوذج التاااااأث التجميعاااااي،دناااااوذج االحنااااادار  :الكلماااااات ادلفتاحياااااة
 الواردات. الصادرات، االقتصادي،النمو 

 

 جامعة عدن - كلية العلوم اإلدارية،  قسم اإلحصاء وادلعلوماتيةأستاذ مشارك، ب * 
 حضرموتجامعة  - كلية العلوم اإلدارية  ،قسم إدارة االعمالأستاذ مساعد، ب **
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 المقدمة:
يف النماااااااو االقتصاااااااادي  يعاااااااد النااااااااتج احمللاااااااي االمجاااااااايل أحاااااااد ادلؤ ااااااارات الااااااا  تساااااااتخدم يف قيااااااااس         

مااااان خاااااالل  وذلاااااك مرتفااااا    ساااااعت اتتمعاااااات لتحقياااااق دناااااو  اقتصاااااادي  القااااادم فمناااااذ  االقتصاااااادية،دبياااااات األ
ماااان معاااادل ادلساااااتو   علااااى الرفاااا بااااالظب  سااااتنعك   الااااا و  ،الكفيلااااة برفعااااوالبحااااث عاااان الوسااااائل والعواماااال 
العديااااد ماااان النماااااذج عكفاااات الن ريااااة االقتصااااادية علااااى دراسااااة وذلااااذا فقااااد ادلعيشااااي للفاااارد واتتماااا  ككاااال. 

ىل ادلاااااؤثرة يف النماااااو االقتصاااااادي  وذلاااااك للوصاااااول إعلاااااى ادلساااااتو  الن اااااري والتظبيقاااااي  وحتليلهاااااا االقتصاااااادية
التفساااااًنية لظبيعاااااة وا ااااااه العالقاااااة باااااٌن النماااااو االقتصاااااادي وادلتغاااااًنات صااااايادة وحتدياااااد الااااادوال ذات ادلقااااادرة 

 الصاااااااادراتالتجاااااااارة اخلارجياااااااة ادلتمثلاااااااة بي ويف ىاااااااذه الدراساااااااة سااااااايتم الرتكياااااااز علاااااااى دور متغاااااااًن خااااااار . األ
 . مجايل()الناتج احمللي اإل يف دالة النمو االقتصادي كمتغًنات تفسًنية )مستقلة( والواردات  

علااااى الناااااتج احمللااااي  ة )تفسااااًنية(مسااااتقل اتكمتغااااًن   والااااواردات  ثاااار الصااااادراتأدراسااااة  ويتناااااول ىااااذا البحااااث
لزراعاااااة واحلراجااااة والصااااايد وصااااايد يف بعاااااط القظاعااااات االقتصاااااادية ادلتمثلاااااة  بقظااااا  امجااااايل كمتغاااااًن تاااااب  اإل
ت مسااااااك ، وقظااااااا  التعااااادين واسااااااتغالل احملااااااجر، وقظااااااا  الصاااااناعات التحويليااااااة ، وكاااااذا قظااااااا   ادلعلومااااااااأل

 .( 6002-6002)يف اجلمهورية اليمنية للفرتة  واالتصاالت
، ر رئيساااااااة تتمثااااااال يف منهجياااااااة الدراساااااااةربعاااااااة زلااااااااو أعلاااااااى  مت تقسااااااايموىاااااااداف البحاااااااث ولغااااااارأ حتقياااااااق أ

 الاااااااواردات واجلانااااااا  التظبيقااااااايو  والتحليااااااال الوصااااااافي للصاااااااادرات حتليااااااال البانااااااالطاااااااار الن اااااااري لنماااااااوذج واإل
باساااااتخدام بياناااااات  مجاااااايلعلاااااى النااااااتج احمللاااااي اإلوالاااااواردات ألثااااار الصاااااادرات  ياسااااايادلتمثااااال يف التحليااااال الق

 البانل.

 مشكلة الدراسة:
التجااااااااارة اخلارجيااااااااة بشااااااااقيها عااااااااد تو  ،االقتصاااااااااديةبالعديااااااااد ماااااااان العواماااااااال  مجااااااااايلالناااااااااتج احمللااااااااي اإلأثر يتاااااااا

النااااااااتج احمللاااااااي ادلتمثااااااال ب ،النماااااااو االقتصاااااااادي العوامااااااال الااااااا  تاااااااؤثر علاااااااى  أحاااااااد والاااااااواردات  الصاااااااادرات 
نماااااو االقتصاااااادي معرفاااااة ماااااد  تاااااأثًن الصاااااادرات والاااااواردات علاااااى ال وتكمااااان مشاااااكلة الدراساااااة يف ،االمجاااااايل

 القياسي لبيانات البانل.)الناتج احمللي اإلمجايل( باستخدام التحليل اإلحصائي و 
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 ىداف الدراسة:أ
 :ىلهتدف الدراسة إ

قظاعااااات  ماااان يف اجلمهوريااااة اليمنيااااة   والااااواردات مجااااايل والصااااادراتمعرفااااة تظااااور الناااااتج احمللااااي اإل -1
لزراعاااااااااة واحلراجااااااااااة والصااااااااايد و صاااااااااايد األمسااااااااااك، والتعاااااااااادين واساااااااااتغالل احملاااااااااااجر، والصااااااااااناعات ا

 .سلوب التحليل الوصفيمن خالل استخدام أ، وكذا ادلعلومات واالتصاالت التحويلية

 قياسي لبيانات البانل.حصائي والن  الن رية ادلتعلقة بالتحليل اإللقاء الضوء على اجلواإ -2

ساااااالوب حتلياااااال أمجااااااايل باسااااااتخدام قياااااااس العالقااااااة بااااااٌن الصااااااادرات  والااااااواردات والناااااااتج احمللااااااي اإل -3
 بيانات البانل.

الكشاااااااش عااااااان ادلشااااااااكل القياساااااااية يف النماااااااوذج  ادلقااااااادر وادلتمثلاااااااة يف مشاااااااكلة االرتباااااااا  الاااااااذا   -4
 ومشكلة عدم ثبات التباين وطرق معاجلتها

التعاااارف علااااى كيفيااااة االختيااااار والتوفيااااق بااااٌن النماااااذج الثالثااااة ادلتمثلااااة بنمااااوذج االحناااادار التجميعااااي  -5
(Pooled Regression Model)  و دنااوذج التاااأثًنات الثابتااة(Fixed Effect 

Model ) ودنوذج التأثًنات العشوائية(Random Effect Model) . 

 :فرضيات الدراسة
 مجااااايل والناااااتج احمللااااي اإلوالااااواردات الصااااادرات  ماااان  كاااالحصااااائية بااااٌن   إداللااااة  ذوأثًن تااااال يوجااااد  -0

 .0000عند مستو  معنوية 

مجااااااايل  ماااااان والناااااااتج احمللااااااي اإل والااااااواردات يعاااااااو النمااااااوذج ادلقاااااادر للعالقااااااة بااااااٌن  الصااااااادرات ال  -6
 0000عند مستو  معنوية  االرتبا  الذا   كلةمش

مجااااااايل  ماااااان والناااااااتج احمللااااااي اإل والااااااواردات ال يعاااااااو النمااااااوذج ادلقاااااادر للعالقااااااة بااااااٌن  الصااااااادرات  -2
 0000ثبات تباين حد اخلظأ العشوائي  عند مستو  معنوية عدم  مشكلة 

دناااااوذج التاااااأثًنات  أفضااااال مااااان ( Fixed Effect Model) دناااااوذج التاااااأثًنات الثابتاااااة  -4
تقااادير العالقاااة مااان الصاااادرات والاااواردات يف  ( Random Effect Model) العشاااوائية

 مجايل.والناتج احمللي اإل
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أفضااااال مااااان دناااااوذج  (Pooled Regression Model) لتجميعااااايا االحناااااداردنااااوذج  -0
يف تقاااااادير العالقااااااة ماااااان الصااااااادرات   (Fixed Effect Model) التااااااأثًنات الثابتااااااة

 مجايل.والواردات والناتج احمللي اإل

 ىمية الدراسة:أ
علاااااى   لتسااااليض الضااااوءتااااأ  ىااااذه الدراسااااة كدراسااااة جزئيااااة  االقتصااااادية دراسااااة الألذنيااااة  ن اااار ا     
  ةمساااااتقل اتكمتغاااااًن   والاااااواردات  الصاااااادراتانعكاساااااات دراساااااة اساااااتخدام بياناااااات البانااااال يف ذنياااااة أ

 . فعالة اقتصادية رسم سياسات جل من أ  (مجايلالناتج احمللي اإل النمو االقتصادي ) على

 منهج الدراسة:
مااااااانهج  ىل وحتليلهاااااااا، باإلضاااااااافة إ عااااااارأ البيانااااااااتيف  اعتمااااااادت الدراساااااااة علاااااااى ادلااااااانهج الوصااااااافي         

والنااااااتج   والاااااواردات الصاااااادراتلتحليااااال العالقاااااة باااااٌن   البانااااال سااااالوب أ يف شلاااااثال   يالقياساااااالتحليااااال 
 .يف اجلمهورية اليمنيةمجايل  احمللي اإل

 لتحليل بيانات البانل.: االاار النرري واًل أ
  بيانات البانل نموذج مفهوم .1

تعرف بيانات السالسل الزمنية ادلقظعياة ججموعاة البياناات الا   ما  باٌن خصاائ  كال مان البياناات 
ادلقظعية والسالسل الزمنية، فالبيانات ادلقظعياة تصاش سالوك عادد مان ادلفاردات أو الوحادات ادلقظعياة 

 الزمنية سلوك مفردة واحدة خالل فرتة زمنية معيناةينما تصش بيانات السلسلة ب عند فرتة زمنية واحدة،
جعىن يقصد ببيانات بانل ادلشاىدات ادلقظعية ، مثل )الدول، الواليات، الشاركات، األسار ...(  .[3]

 . [13] زمنية معينة، أي دمج البيانات ادلقظعية م  الزمنية يف آن واحد ادلرصودة عرب فرتة
ومانهم ، فمنهم من يظلق عليهاا االبياناات ادلدرلاةا  ،البيانات على ىذا النو  من عدة تظلق تسميات

هناا البياناات الا  ميكان أوميكان تعريفهاا ب ،Longitudinal data "ا البياناات الظولياة مان يظلاق عليهاا 
-Cross)  مان ادلقااط  العرضاية (n) احلصاول عليهاا مان خاالل ادلشااىدات ادلكاررة ل ااىرة ماا حاول

Sections)  زمنياة سلسالة خاالل (T)  معينة (Time series) ،  بأهناا  ىاذا الناو  مان البيانااتميتااز 
-Cross) وادلتمثاال بالبيانااات ادلقظعيااة ()األفقااي العاارأ مسااتو تتغااًن علااى مسااتويٌن، التغااًن علااى 
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sections data) ،  وادلتضمن بيانات السلسلة الزمنية( )العمودي الظول مستو والتغًن على  (Time 

Series Data) . 
ن قراءة البيانات ادلقظعية عرب الزمن تتم بأسلوبٌن، األول قراءة بيانات فرتة من فرتات السلسالة الزمنياة إ

 لكل ادلقاط 
 والثاو قراءة بياناات مقظا  مان ادلقااط  العرضاية لكال فارتات السلسالة الزمنياة. وميكان إعظااء ،العرضية

 (Longitudinal data)  ترتي  البيانات الظولية حد  صورإ
  يف الدراساات االقتصاادية خصوصاا   كباًنا    استظاعت دناذج بانل يف اآلونة األخًنة أن تكسا  اىتماماا  

 .سواء تأخذ يف االعتبار أثر تغًن الزمن وأثر تغًن االختالف بٌن الوحدات ادلقظعية على حد  هنا ا ألن ر  
 أىمية بيانات البانل:  .2

 تأخااذ بعااٌن االعتبااارألهنااا   مهمااة ويعظااي نتااائج أكثاار دقااةإن التقاادير حساا  ىااذه البيانااات لااو مزايااا 
وكاذلك البعاد ادلقظعاي يف الوحادات ادلختلفاة، لاذلك  ،ادلعلومات ذات البعد الزمين يف السلسلة الزمنياة

بعاد زمااين وبعاد فااردي، ىاذا مااا جعال دراسااتها  :معظيااات البانال تتمتاا  ببعاد مضاااعش إنالقاول  ميكان
أذنية بالغة نوجزىا يف النقاا    وبالتايل فهي تكتس ،  يف االقتصاد القياسيفعالية ونشا ادليدانية أكثر

 :[20] [16] اآلتية
مثااال: تاااأثًن اخلصاااائ   ،هتماألخااذ بعاااٌن االعتباااار تاااأثًن اخلصااائ  داااًن ادلشااااىدة ل فاااراد علااى سااالوكيا (0

البانال ببعادىا الثناائي ن معظياات إبلدان علاى األداء االقتصاادي، أي االجتماعية، السياسة أو الدينية لل
 بعٌن االعتبار تصرفات أو سلوكيات األفراد عرب الزمن. تأخذ

 مثاال التقاادم التقااين واقتصاااديات احلجاام، وبالتااايل عااالج  ،القادرة علااى حتديااد بعااط ال ااواىر االقتصااادية (6
 عدم قابلية تقسيم اقتصاديات احلجم والتقدم التقين يف حتليل دوال اإلنتاج. ةمشكل

ن إاألفاراد، يياث  النو  من ادلعظيات للباحث بدراسة االختالفات والفوارق يف السلوك بٌنيسمح ىذا  (2
 أنو بعاد مضااعش للمعلوماة ادلتاوفرة أكثار مانبالبعد ادلضاعش الذي تتمت  بو بيانات البانل ميكن ترمجتو 

حالااة البيانااات  الااتحكم يف التباااين الفااردي، الااذي قااد ي هاار يفأي أنااو يتاايح ، تلااك ادلقظعيااة أو الزمنيااة
وبالتاايل إمكانياة احلصاول علاى تقاديرات ذات ثقاة  ،متحيازة ادلقظعية أو الزمنية، والذي يفضاي إىل نتاائج

 ادلشرتك بٌن ادلتغًنات تكون أقل حدة من بيانات السالسل الزمنية. أعلى، كما أن مشكلة االرتبا 
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ا ذلك بكفاءة أفضل، وىذا ما يؤثر إرنابي  تتميز بيانات البانل عن دًنىا بعدد أكرب من درجات احلرية وك (4
، أكثر من تلك ال  يف ادلقظعية أو اتتضمن بيانات البانل زلتو  معلوماتي  أي  ،على دقة ادلقّدرات

با  ادلشرتك بٌن الزمنية، وبالتايل إمكانية احلصول على تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أن مشكلة االرت
السالسل الزمنية، ومن جان  آخر، تتميز بيانات البانل عن  قل حدة من بياناتأادلتغًنات تكون 

 .دًنىا بعدد اكرب من درجات احلرية وكذلك بكفاءة أفضل

 معظيات البانل اإلطار ادلالئم لتظور تقنيات التقدير والنتائج الن رية. َعد  تا   (0

خدام البياناااات يف الواقاا  التظبيقاااي، فاااان دنااااذج الباناال تسااامح بدراساااة مشااااكل يسااتحيل دراساااتها باسااات (2
الشاائعة  العرضية أو السالسل الزمنية، ييث تساعد يف من  ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين حد اخلظأ

 اHeteroscedasticityال هاااور عناااد اساااتخدام بياناااات ادلقظااا  العرضاااي يف تقااادير النمااااذج القياساااية، ا
ادلمكاان حتلياال الساالوك عنااد  فاابخالف السالساال الزمنيااة لالقتصاااد الكلااي فااان دناااذج الباناال  عاال ماان

ماة النعادام هألن كال واحاد مان ادلصاادر ادل  بينهااالوحادات الفردياة ما  ضابض انعادام التجاان   مستو 
ا من الوحدات الفردية، ومن ىنا لبيانات ادلقظ  العرضي ىو حذف معلومات ثابتة نسبي   ثبات التجان 

تأخاذ بعاٌن االعتباار ماا يسامى ابعادم التجاان  أو االخاتالف  بأهناابياناات البانال  ت هر أذنية استخدام
 .[18] سواء ادلقظعية أو الزمنية ،العينة اخلاص جفردات ،دًن ادللحوظا

 اهناتوفر دناذج البانل إمكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعاديل، الا  قاد هفيهاا البياناات ادلقظعياة، كماا أ (7
احلاالت االقتصادية، مثل البظالة والفقار. ومان جهاة أخار ، ميكان مان مناسبة لدراسة فرتات  َعد  تا   اأيض  

 [10] () بيانات البانل الربض بٌن سلوكيات مفردات العينة من نقظة زمنية ألخر  خالل

خصاائ   عان النا ة (omitted variables) تسهم يف احلد من إمكانية ظهور مشكلة ادلتغًنات ادلهملة (8
 االحناادارات يف (biased estimates)متحياازة  تقااديرات إىل عااادة تقااود والاا  ادلشاااىدة، دااًن ادلفااردات
 .[12] ادلفردة

بعدم التجان  أو االختالف  تأخذ يف االعتبار ما يوصش ا أهناوتربز أذنية استخدام بيانات البانل يف 
ويف ىذه اخلاص جفردات العينة سواء ادلقظعية أو الزمنية.  (unobserved heterogeneity) اادللحوظ دًن

 (individual effects)ن منهج البانل سوف يأخذ يف االعتبار تلك االختالفات أو اآلثار الفردية االدراسة ف

 مساك،صيد األة واحلراجة والصيد و الزراعتصادية زلل الدراسة وادلتمثلة بقظاعات االققظا  من ال اخلاصة بكل
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مثل احلالة االقتصادية  ،لية، وكذا ادلعلومات واالتصاالت، والصناعات التحويوالتعدين واستغالل احملاجر
ا كل قظا  من القظاعات ينفرد هبادلقظعية، ال   ودًنىا من اخلصائ  ،وحجم العمالة وادلساذنة ،للقظا 
، ولكنها تكون ثابتة يف األجل القصًن الوارداتمجايل والصادرات و الناتج احمللي اإلوال  تؤثر بدورىا يف  االربعة،
بٌن  (time effects)احلسبان اآلثار الزمنية  ا األخذ يفاألقل خالل فرتة الدراسة. كما ميكننا أيض   يفأو 

القظاعات وال  تتغًن عرب الزمن مثل التظور التكنولوجي وادلؤسسي وتغًن السياسات االقتصادية والتجارية 
 .ودًنىا

باستخدام بيانات البانل  وسلبياتو رنابيات التحليلإ خالل العرأ السابق ميكن استعراأمن و 
 : (0)على النحو ادلبٌن يف اجلدول

 [9] وسلبياتو يجابيات بيانات البانل( : إ1جدول )
 السلبيات يجابياتاإل

 عدد كبًن من ادلشاىدات . .0

 خذ بعٌن االعتبار عدم التجان  .األ .6

باالعتبار تأثًنات ادلميزات دًن خذ ميكن األ .2
 ادلالح ة.

 اخنفاأ خظر التعدد اخلظي. .4

 إبراز آثار ادلد  الظويل والقصًن. .0

 اخنفاأ حتيز تقدير ادلعلمات. .2

ىل إوجود مشاىدات مفقودة شلا يؤدي  .0
 اضظرابات يف نوعية التقدير.

سظوانية حيث يوجد ىناك أمعظيات بانل دًن  .6
ما يهكل  يف أو فراد أو الفرتاتنق  سواء يف األ

 ا.مع  

يتم معاجلتها بكل برامج احلاسوب اخلاصة  ال .2
 بالقياس االقتصادي.

 ساسية في تحليل بيانات البانل:النماذج األ .3

 W.Green رينجا قبالوادلقدمة من )دناذج البيانات الظولية( البانل  الحندارات األساسيةتضم الصيادة 
الاااذي  aiم ثالثاااة دنااااذج شلكناااة تبعاااا  الخاااتالف األثااار الفاااردي لكااال وحااادة مقظعياااة 0992يف العاااام 

 ماااان  لاااادينا  لاااايكن .بكاااال وحاااادة مقظعيااااة  عاااارب الاااازمن وخاصااااا   يفااارتأ أن يكااااون ىااااذا األثاااار ثابتااااا  
 بالصيغة يعرف الظولية البيانات دنوذج فان وعليوالزمنية  الفرتات من Tيف  مقاسة ادلقظعية ادلشاىدات

 :اآلتية
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          ∑         

 

   

                              

                       
 ن :حيث إ

 .  خالل الفرتة الزمنية  ai: ادلشاىدات اخلاصة بكل وحدة مقظعية        و      
 الزمن. وعرب ادلقظعية بٌن الوحدات تتغًن ال  النموذج ادلهملة يف ًناتادلتغ بقية متثل       

 وحادة لكال الفاردي األثار الخاتالف تبعاا   وبالتايل ميكن استعراأ النماذج الثالثة الا  ميكان تشاكليها 
   : و اآلعلى النح aiمقظعية 

نمووذج ن النماوذج ىاو امان أجال مجيا  الوحادات ادلقظعياة فا ىاو نفساو aiإذا كان األثار الفاردي   (1
وياتم تقاديره حسا  طريقاة ادلربعااات  ،(Pooled OLS regression) [4] االنحودار التجمييوي
  (.Ordinary List Squareالصغر  العادية )

 مجياااا  فيااااو تكااااون حيااااث  الظوليااااة البيانااااات دنااااذج أبسااااض ويعاااد دنااااوذج االحناااادار التجميعااااي ماااان
 كتابااة باعاادة ،(للازمن تاأثًن أي يهمال) الزمنيااة الفارتات  جلميا  ثابتااة    و       ادلعاامالت
 :اآلتية بالصيغة ويكت  ،التجميعي االحندار دنوذج على حنصل( 0)  ادلعادلة يف النموذج

        ∑         

 

   

                              

                        
 ن :حيث إ

             ،            
  

 .  خالل الفرتة الزمنية  ai: ادلشاىدات اخلاصة بكل وحدة مقظعية         و      
 الزمن. وعرب ادلقظعية بٌن الوحدات تتغًن ال  ،النموذج ادلهملة يف ًناتادلتغ بقية متثل       

لكااال  وزلاااددة ثابتاااة (Individual Effects)خصاااائ  القظاعاااات )دول أو منشااا ت ..ا  (  كانااات فااااذا
  ، وميكن (2يف ادلعادلة ) النموذج معلمات تقدير يف العادية الصغر  ادلربعات طريقة تستخدمالقظاعات فانو 

 .(Efficient) [14] النموذج دلعلماتء وكش (Consistent)مّتسق  تقدير على احلصول
 :   اآلمن التفصيل على النحو  ءييضاح ىذه ادلعادلة بشإوميكن    



 د. صفاء معظي ، د. زلمد بلحويصل                            ... بيانات البانل  حتليلاستخدام               
 

 

   
 م 6009 يونيو ،(0العدد ) ,الثانيمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، المجلد  
 

627 































































































nnnn X

X

X

Y

Y

Y















.

.

.

.

.

.

.

.

2

1

2

1

,0

2,0

1,0

2

1

                                                        

        
النمااااوذج يتجاااازأ إىل  ناادلقظعياااة فااااعاااارب الوحاااادات  aiذا كاااان ىناااااك اخااااتالف يف األثااار الفااااردي إ (2

 :ذنا ،ٌندنوذجٌن أساس

   (Fixed Effect Model) [7] : *نموذج التأثيرات  الثابتة . أ

يف  قظاا عبارة عن رلموعة ثابتة من احلدود اخلاصة بكل وحدة مقظعية )بكال  aiاألثر الفردي  ويكون فيو
 معلماة جعال خاالل مان ة  حد على مقظعية بيانات رلموعة كل سلوك معرفة ىو منو واذلدفىذه الدارسة(، 

 مقظعياة، بيانات رلموعة لكلثابتة      ادليل  معامالت بقاء م  أخر  إىل رلموعة من تتفاوت    القظ 
 :اآلتية الصيغة يتخذ الثابتة دنوذج التأثًنات فان وعليو

          ∑         

 

   

                              

                       
 ن :حيث إ

             ،            
  

 .  خالل الفرتة الزمنية  ai: ادلشاىدات اخلاصة بكل وحدة مقظعية         و      
 الزمن. وثابتة عرب ادلقظعية بٌن الوحدات تتغًن ال  النموذج ادلهملة يف ًناتادلتغ بقية متثل       

 Time) الازمن خاالل تتغاًن ال مقظعية بيانات رلموعة لكل   ادلعلمة  نبأ الثابتة التأثًنات جصظلح يقصد و

Invariant) تقادير لغارأ  (  )بلادان أو منشا ت أو...إ ادلقظعياة البياناات رلاامي  يف فقاض التغاًن يكاون وإدنا 
 .[11]  ادلقظعية اتامي  بٌن بالتغًن   دلعلمة القظ   ( والسماح0ادلعادلة) يف النموذج معلمات

 التعددية حالة نتجن  لكي وذنية متغًنات تستخدم ما ال أنو عادةإ لتقدير ىذا النموذج عدة توجد طرق
 List)، وسيتم االعتماد يف ىذه الدراسة على طريقة ادلربعات الصغر  ذات ادلتغًنات الصورية التامة اخلظية

Square Dummy Variables)دراج متغًنات إحيث يتم  ؛( وذنيةDummy Variable عددىا )       
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يتم ، و  [14] ادلتعدد اخلظي رتبا اال مشكلة لتجّن ( 0و 0القيمتٌن ) تأخذ وىذه ادلتغًنات  ،يف النموذج
   :على النحو اآل ( 4اعادة صيادة ادلعادلة )

        ∑    

 

   

 ∑         

 

   

                        

                   
∑   ميثاال ادلقاادار  حيووث     

 
 النمااوذج ليصاابح   القظاا   دلعلمااة ادلقظعيااة تااامي ا يف التغااًن    

 :أ ي كما

     ∑     

 

   

 ∑         

 

   

                        

                        
    :من التفصيل على النحو اآل يءيضاح ىذه ادلعادلة بشإوميكن 
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 (Random Effect Model):نموذج التأثيرات  اليشوائية  . ب

 وتبااين ،صافر ارهمقاد بوساض طبيعاي توزيا  ذو        حد اخلظأ  افرتاأ أن يتم الثابتةيف دنوذج التأثًنات 
            ،             أي     مسااو  

 التااأثًنات دنااوذج معلمااات تكااون ، ولكااي 
 (Homoskedastic)متجاان أي  ،اخلظاأ ثابات تبااين نباأ يفارأ ماا عادة متحيزة ودًن صحيحة العشوائية
 ماان ادلشاااىدات رلموعااة كاال بااٌن الاازمن خااالل ذا  ارتبااا  أي ىناااك ولااي  ،ادلقظعيااة ادلشاااىدات جلمياا 
 يعااد العشااوائية التااأثًنات ىااذه الفااروأ   فااان دنااوذجختاال أحااد إال أنااو إذا ا .زلااددة زمنيااة فاارتة يف ادلقظعيااة
 (Intercept) القظا  معامال يعامال ساوف العشاوائية التاأثًنات لكون دنوذج  [11] ا للتقديرمالئم   ادنوذج  
 أي : μمقداره  معدل لو عشوائي كمتغًن     
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   :لتأثًنات العشوائية على النحو اآلمت احلصول على دنوذج ا ( 4)يف معادلة ( 8)وبتعويط معادلة 

          ∑         

 

   

                              

                     
 ن :حيث إ

  ادلقظعية  البيانات رلموعة يف اخلظأ حد : ميثل    
    تتمثل يف األثر الفردي ،ثالثة مركبات      يضم اخلظأ العشوائي حيث ،حد اخلظأ العشوائي:        

ادلهملة يف النموذج ال  تتغًن بٌن  ًناتمتثل بقية ادلتغ     وادلركبة الثالثة       وخصائ  البعد الزمين
 األثر الفردي يعد، وكما ىو مالحظ                 ن إأي ، الوحدات ادلقظعية وعرب الزمن

ai . ضمن عنصر اخلظأ العشوائي ادلرك 

 (Error Components Model)ا دنوذج مكونات اخلظأ يظلق على دنوذج التأثًنات العشوائية أحيان  
 .   و      ذنا ،زنوي مركبٌن للخظأ( 9)بسب  أن النموذج يف ادلعادلة 

 تتمثل يف  رياضية ميتلك خواص النموذج ىذا فانّ  وبالتايل
              ،            

   ,            ،          
  

 : اآل تلك خواص رياضية على النحوميدنوذج التأثًنات العشوائية يف    و      ادلرك  اخلظأ يف حدفان 
              

                                            
 Generalized)  الصغر  ادلعممة  ادلربعات طريقةعلى دناذج التأثًنات العشوائية  تقديريتم االعتماد يف 

List Square)، حد تباين ال  تفرتأ ثبات ( اخلظأHomoskedastic)، األبيط النو  من اخلظأ ويكون، 
النموذج،  يف (Heteroskedasticityوجود ) عدم االختبار ىذا يفرتأ ( ، بالتايلWhit Errorأي عشوائي  )

 .[11] [14] اىذا النموذج يكون متسق   شلا يعين أن تقدير
 : للبيانات حصائيةاالختبارات اإل .4

 ( (Stationary Testاختبار استقرار البيانات ) (1

 اإلحصائيةاخلواص كون    مشكلة يف التحليل االقتصادي القياسي ةتشكل السالسل الزمنية دًن ادلستقر 
للعالقات حتت  ا وذني اعظي احندار  ، وي[2] ساكنة ستخدام سالسل دًنالتحليل االحندار تفقد عند 
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السالسل الزمنية، و معرفة  طريقة يف حتديد مد  استقرارية اختبارات جذور الوحدة أىم تعدو  التقدير.
 .معرفة خصائ  السالسل الزمنية زلل الدراسة من حيث درجة تكاملهاو  ،اخلصائ  اإلحصائية

هنا تعظينا   ألاالستقرارية بدراسة األخًنة السنوات يف القياسي االقتصاد يف ادلتخص  األدب اىتمام زاد
 البعد إضافة تعد ييث حجم العينة، تزايد م  تزداد االختبار قوة نأل ذلك، الفردية الزمنية السالسل أفضل
 طرق السالسل جساعدة ومعاجلتها ادلستقرة دًن السالسل حتليل يف أذنية ذات الزمين البعد إىل الفردي
 .[1] االختبارات وقوة ادلعظيات عدد وزيادة الزمنية
 panel unit) وفحصها البانل لبيانات الوحدة جذر لتحليل ادلظورة االختبارات من عدد احديث   ظهر وقد

root tests ). الوحدة جذر اختبارات على بأهنا تتفوق البانل لبيانات الوحدة جذر ومتتاز اختبارات 
بدوره ينعك  يف  ، والذي معا   اوزمني   امقظعي   معلوماتي ا زلتو  تتضمن اهنأل الفردية الزمنية للسالسل

 بو هت  مشكال   ىناك أن إال الفردية، السالسل الزمنية اختبارات من دقة أكثر نتائج احلصول على 
 األفراد، بٌن باالرتبا  األمر ويتعلق ،جذر الوحدة اختبار أدبيات يف اأساسي   اليوم أصبح البانل معظيات
البانل.  يف األفراد سلتلش ةقيب بٌن بوجود االرتبا  السماح ميكن كان إذا فيما ادلظروح السؤال نإ ييث
 ذنا : ،االختبارات من جيلٌن بٌن التمييز وميكن

 معلمات  ان  عدم)  الفردي التجان  عدم االعتبار بعٌن ول : ترتكز على األخذاألاختبارات اجليل  . أ
 .(النموذج

 متعددة حاالت لتشمل  عمومية األكثر إىل اخلصوصيات مكاناإل بقدر ظرقاختبارات اجليل الثاو : تّ  . ب
 .(ادلشرتكة العوامل دناذج خاص بشكل) ادلفردات بٌن االرتبا 

 :يس  اجليلٌن ىذه االختبارات أىميعك   اآل  اجلدولو 
 .البانل بيانات في الوحدة جذر (: اختبارات2جدول)

 اختبارات الجيل األول: االستقاللية بين المفردات
الذا   االحندار جلذر التجان  نوعية .0

(Autoregressive) 
    التعاقبية الفرضية حتت

 Levin and Lin (0996-0992)اختبار  -
 Levin, Lin and Chu (6006)اختبار  -
 Hanis and Tzavalis (0999)اختبار  -

 الذا  االحندار جلذر التجان  عدم نوعية .6

:(Autoregressive) 
 Im, Pesaram and Shin (1997, 2002,2003)اختبار  -
 Wu and Maddala (0999)اختبار  -
 Choi (0999-6000)اختبار  -
 Hadri (6000)اختبار  -
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 Henin, Jolivaldt and Nguyen (6000)اختبار  - تعاقيب أو تسلسلي اختبار .2
 بين المفردات االرتباطاختبارات الجيل الثاني: 

 دناذج أساس على مبنية معمقة اختبارات .0
 :عاملية

 Bai and Ng (6000)اختبار  -
 Moon and Perron (6004)اختبار  -
 Phillips and Sul (6002)اختبار  -
 Pesaran (6002)اختبار  -
 Choi (6006)اختبار  -

 O’connell (0998)اختبار  - أخر  وطرق مقاربات .6
 Chang (2002,2004)اختبار  -

دراسة قياسية باستخدام  –شهيناز ، " تأثير أنرمة سير الصرف على النمو االقتصادي في البلدان النامية بدراوي المصدر/ 
، كلية اليلوم 2015 -2014اروحة دكتوراه غير منشورة ، " ، أ2012-1980دولة نامية  18من  بيانات البانل ليينة

 .االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامية أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر
يعتمد على فرضية  خظاء ادلركبةن دنوذج األأل،ول وستقتصر ىذه الدراسة على دراسة أىم اختبارات اجليل األ

 وىي على النحو ادلبٌن أدناه : ،استقالل االضظرابات يف البعد الفردي
 Levin, Lin and Chu (2002) :[LLC]اختبار  .1

 ادلستقرة دًن البانل بيانات يف حتليل Linو  Levin انظالقة  حيث كانت  DFديكي فولر  اختبار من وينبثق
 .الصاعدة  Dickey-Fullerنو   من الزمنية السالسل يف الوحدة جذر من اختبارات

، كما مت بناء عليها وض   الوحدة  جذر وجود الختبار دناذج ثالثة وض  مت االختبار ىذا إجراء أجل ومن
 ( :2اجلدول )دلا ىو وارد يف  فقا  الفرضيات و  الختبار Levin, Lin and Chuمقرتح من قبل  
 (Levin, Lin and Chuنماذج اختبار جذر الوحدة والفرضيات المقترحة لو)( : ملخص 3جدول )

وذج
لنم

ا
 

 مقترح اختبار الفرضيات ر الوحدةذاختبارات ج

                               ولاأل
        

 الثاو
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 الثالث
                       

      

                   
         

                   
           

                             
 

 الباِحثَوْينِ عداد إالمصدر / 
 

 :ويالحظ شلا ورد يف اجلدول
 كل يف مقبولة فرضية وىي ،الفردي البعد يف اخلظأ حدود استقاللية تفرأ الثالثة النماذج أن -

ن رية  باستعمال تسمح كما االختبارات، من األول باجليل اخلاصة البانل دلعظيات الوحدة جذر اختبارات
 .مقاربة توزيعات على للحصول ادلركزية النهاية

 ويف البانل، لبيانات القياسي يف االقتصاد ةأساسي ةوىي مشكل ،عدم  ان  السالسل ادلولدة للمعظيات -
 Autoregressiveاالحندار الذا   جذر  ان  Levin, Lin and Chu قتصاديوناال يفرتأ احلالة ىذه

(Pi = PJ = P)، ادلتغًنة  حركية يف الوحدة جذر ىناك يكون عندما وبالتايلY ا أن نقبل فرضية اجلذر مفا
ذلذا  بالضبض احلد الرئي  أو نرفط الفرضية من أجل رلمو  الفرديات، وىذا ،مو  الفردياتتاألحادي 
 االختبار.

 العدم فرضية النموذج الثاو يف أن جعىن مرتافقة، فرضيات ىي والثالث الثاو النموذجٌن يف العدم فرضية -
 األثرالفردي دياب فرضية م  مرتافقة (Pi = P = 0)البانل  مفردات لكل الوحدة جذر فرضية ىي

اختبار  تقتضي العدم فرضية فان الثالث النموذج ، أما (      ) الثابتة احلدود كل انعدام وبالتحديد
 مفردات كل أجل من العام اال اه مركبة دياب فرضية النموذج الثاو م  يف كما الوحدة جذر فرضية
 (      البانل )

 ذا كانتإادلتغًنات مستقرة  يا َعد  ىذا االختبار جراء اختبارات االستقرارية  رن  مراعاة أن عند إ -

 t-statistics > t-critical   حيثP-value <0.05 ،  على النحو بشكل عام حصائية وتصاغ الفروأ اإل
 : اآل

   البيانات ادلقظعية لديها جذر وحدة     
   البيانات ادلقظعية لي  فيها جذر وحدة     
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 Im, Pesaram and Shin (2003 ):[IPS]اختبار  .2
، 0997) السنوات  يف Im, Pesaran and Shin تصادلعلماء االق ادلشرتكة األعمال ذلك بعد جاءت
 كمنوال  ت  ،Levin, Lin and Chuأمام اختبار  قشت ال  دلعاجلة ادلشكلة االساسية (6002، 6006
مشرتك  ذا  احندار بوجود تقتضي وال ،   البديلة  الفرضية حتت الذا  االحندار جذر  ان  يف فرضية

Pi ،اختبار  مسحفقد  لكل األفرادIm, Pesaram and Shin ا أيض   االختبار ىذاو  الفرضية، ىذه جعاجلة 
 حتت التجان  اختبار بتظوير قاموا من أول االقتصاديون ىؤالء . وقد ع د  األول  اجليل دناذج ضمن يندرج
 .الذا  جذر االحندار اختالف م  البديلة الفرضية

 للنموذج الثاو اخلاص بكل وادلظابق عام ا اه ودون فردية ب ثار دنوذج ىو احلالة ىذه يف ادلقدم النموذج إن
على موضح  يس  ماىو [17] والفرضيات بالصيغة ويكت  ،ةقيالب بٌن ارتبا  ودياب (LLCمن )

  :(4)يف اجلدول   النحو اآل
 (Im, Pesaram and Shin( : ملخص نماذج اختبار جذر الوحدة والفرضيات المقترحة لو)4جدول )

 مقترح اختبار الفرضيات اختبارات جذر الوحدة
                        

                            

 

                            
                           

                
            

 ينثَ الباحِ عداد إالمصدر / 
 :Multicollinearity Tests)) [5]اختبارات االرتباط الخطي  (2

يتم  زلل الدراسة  ) ادلستقلة(  رتبا  خظي متعدد بٌن ادلتغًنات التفسًنيّةامن عدم وجود  للتأكد 
 يَاع د  رن  مراعاة أن ىذا االختبار ، و  (Multicollinearity testرتبا  اخلظي )استخدام اختبارات اال

وتصاغ الفروأ  ،  P-value >0.05ذا كان إ دًن مرتبظة خظيا   -التفسًنية –ادلستقلة ادلتغًنات أن 
 على النحو اال  :ذلذا االختبار حصائية اإل

   عدم وجود مشكلة ارتبا  خظي بٌن ادلتغًنات ادلستقلة     
    وجود مشكلة ارتبا  خظي بٌن ادلتغًنات ادلستقلة     

 تية : ىذا االختبار من خالل اخلظوات اآلجراء ويتم إ
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باستخدام  -التفسيرية –( بين المتغيرات المستقلة Correlation Analysisتحليل االرتباط  ) .1
 اختبار سبيرمان:

معامالت االرتبا  اخلظي رناد إلاالرتبا  بٌن ادلتغًنات ادلستقلة  باستخدام اختبار سبًنمان  حتليلجراء إ يتم
 فاذا كانت : ،ومعنويتها بٌن ادلتغًنات ادلستقلة

يعين قبول فرأ العدم الذي ين  على عدم فهذا  0.05أكرب من  مستو  ادلعنوية  P-valueقيمة  . أ
الفرأ البديل الذي ين  على وجود  ورفط ،بٌن ادلتغًنات ادلستقلة زلل الدراسةوجود مشكلة ارتبا  خظي 

 .  0000عند مستو  معنوية زلل الدراسة مشكلة ارتبا  خظي بٌن ادلتغًنات ادلستقلة 

فهذا يعين رفط فرأ العدم الذي ين  على عدم  0.05أصغر من  مستو  ادلعنوية  P-valueقيمة  . ب
الفرأ البديل الذي ين  على وجود  وقبول ،وجود مشكلة ارتبا  خظي بٌن ادلتغًنات ادلستقلة زلل الدراسة

 .  0.0.عند مستو  معنوية زلل الدراسة مشكلة ارتبا  خظي بٌن ادلتغًنات ادلستقلة 

 :VIF (Variance Inflation Factor) [5]اختبار  .2

( Spearman ار اختبار سبًنمان )أللتأكد من عدم وجود مشكلة ارتبا  خظي بٌن ادلتغًنات ادلستقلة كما 
( من خالل تقدير االحندار لكل متغًن من ادلتغًنات VIFجراء اختبار معامل التضخيم للبيانات )تم إي

 ارت النتائج ، فاذن أعلى قيمة معامل التحديد  ( لكل متغًن بناء  VIFومن مث حساب قيمة ) ،التفسًنية
 :اىل 
نو يتم قبول فرأ العدم الذي ين  على عدم وجود مشكلة االرتبا  ا( ف VIF<2.5) أن قيمة 00

الفرأ البديل الذي ين  على وجود مشكلة االرتبا  اخلظي بٌن  رفطو  ،ادلستقلةاخلظي بٌن ادلتغًنات 
 .0000وىو يف ىذه الدراسة  ادلعتمدادلتغًنات عند مستو  معنوية 

نو يتم قبول فرأ العدم الذي ين  على عدم وجود مشكلة االرتبا  ا( ف VIF>2.5) أن قيمة 60
وقبول الفرأ البديل الذي ين  على وجود مشكلة االرتبا  اخلظي بٌن  ،اخلظي بٌن ادلتغًنات ادلستقلة

 .0000ادلتغًنات عند مستو  معنوية ادلعتمد وىو يف ىذه الدراسة 

 :المالئم النموذج تحديد اختبارات .4

 :[6] المقيده( Fisher)حصائية فيشر اختبار إ (1

 فاااذا ،التااأثًنات الثابتااةاالحناادار التاادررني و دنااوذج ( علااى االخااتالف اجلااوىري بااٌن Fisher) فيشااريقاوم اختبااار 
النماوذج  يا َعاد  ادلرحلاة  أ ار اختبار إحصائية فيشر دلالئماة النماوذج التجميعاي للبياناات ياتم التوقاش عناد ىاذه
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النماوذج  ماة دناوذج التاأثًنات الثابتاة علاىءدلال ، بينما إذا أ اارت إحصاائية فيشارمة  ءالتجميعي ىو األكثر مال
للتفضايل باٌن دناوذج  (Hausman)ادلتمثال يف اختباار ىومساان جاراء االختباار الثااو إالتجميعي، يتم بعد ذلك 

 تية:ا للصيغة اآلوفق   F ويتم حساب قيمة إحصاء .التأثًنات الثابتة ودنوذج التأثًنات العشوائية

              

     
     

  
   

⁄

       
  

        
⁄

 

 ن : حيث إ
 :  عدد ادلعلمات ادلقدرة .                        

    
 : معامل التحديد عند تقدير دنوذج التأثًنات الثابتة.   
   

 : معامل التحديد عند تقدير دنوذج االحندار التجميعي.    

  :على النحو اآل حصائيتان ضيتان اإلوتصاغ فيها الفر 

 ( دنوذج االحندار التجميعي مناس )    
          (دنوذج التأثًن الثابت مناس )    

 : ذا كانت فا
  P-Valueذا كانت قيمة إجعىن أنو  ،اجلدولية Fحصائية إاحملسوبة أكرب من قيمة  Fحصائية إقيمة  . أ

فانو يتم رفط فرأ العدم  ،(0000وىو يف ىذه الدراسة ) ،أي أقل من مستو  ادلعنوية احملدد ،معنوية
ىو ادلناس  وقبول الفرأ البديل  Pooled Regression Model التجميعين دنوذج االحندر القائل إ

 ىو النموذج ادلناس  .  Fixed Effect Modelدنوذج التأثًنات الثابتة  على أن  الذي ين  

دًن   P-Valueذا كانت قيمة إجعىن أنو  ،اجلدولية Fحصائية إاحملسوبة أصغر من قيمة  Fحصائية إقيمة  . ب
فانو يتم قبول فرأ العدم  (،0000، وىو يف ىذه الدراسة )أي أكرب من مستو  ادلعنوية احملدد ،معنوية
ورفط الفرأ البديل  ،ىو ادلناس  Pooled Regression Model التجميعير ان دنوذج االحندالقائل إ

 ىو النموذج ادلناس  .   Fixed Effect Modelأن دنوذج التأثًنات الثابتة  على الذي ين 
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 ( Hausman Test)اختبار ىوسمان  (2

ادلااد   فهااو والعشااوائية الثابتاة التااأثًنات بااٌن اجلااوىري االخاتالف علااى( Hausman)اختبااار ىومسااان  يقاوم
 التاأثًنات أن إىل تشاًن القياساي التحليال نصاوص أن مان فباالردم بادلتغًنات، الفردي األثر فيو يرتبض الذي

اختباااار  اسااتخدام بعاااد إال ذلااك ماان التأكاااد ميكاان ال فانااو ادلقظعياااة للبيانااات مااة  مالء األكثااار الثابتااة ىااي
التاأثًنات  دنااذج كانات ساواء ،النماوذج لتقادير ماةمالء أكثار تعترب التأثًنات من أي دلعرفة وذلك  ىومسان
 يف واسااتعمالو اختياااره ينبغااي النمااوذجٌن ماان أي حتديااد أجاال وماان. العشااوائية التااأثًنات دناااذج أو الثابتااة

 ماان كاال فيهااا تكااون الاا  احلالااة ويف ،االرتبااا  ذلااك وجااود عاادم إىل تسااتند العاادم فرضااية الدراسااة، فااان
 كفااءة، األكثار ىاي تكاون العشاوائية التاأثًنات رةدمقا ولكان ،قةمتسا والعشاوائية التأثًنات الثابتاة مقدرات
 كفااءة، وأكثار منساقة فقاض ىاي الثابتاة التاأثًنات رةمقاد فاان االرتباا  لوجود بديلةالفرضية ال ظل يف بينما
  :النحو اآل علىحصائيتان اإلضيتان تصاغ فيها الفر و 

(          )  أي(دنوذج التأثًنات العشوائية مناس )         
(دنوذج التأثًن الثابت مناس )     (          )  أي       

 حصائي بٌن أحد احتمالٌن :ويكون القرار اإل                 
وىو يف ىذه الدراسة  ،أي أقل من مستو  ادلعنوية احملدد ،معنوية  P-Valueذا كانت قيمة إ .0
ىو  Random Effect Model  نرفط فرأ العدم الذي ين  أن دنوذج التأثًنات العشوائية ،(0000)

 Fixed Effect أن دنوذج التأثًنات الثابت على النموذج ادلناس  ، ونقبل الفرأ البديل الذي ين 

Model   ، طريقة ادلربعات الصغر  ادلعممة  ويف ىذه احلالة يتم االعتماد علىىو النموذج ادلناس
GLS .يف التقدير 

وىاو يف ىااذه  ،أي أكارب ماان مساتو  ادلعنوياة احملاادد ،داًن معنويااة  P-Valueذا كانات قيماة إ .6
 Effectأن دناااوذج التااأثًنات العشاااوائية  علااى ( نقبااال فاارأ العااادم الااذي يااان 0000الدراسااة )

Model Random  أن دناااوذج  علاااى ىاااو النماااوذج ادلناسااا ، ونااارفط الفااارأ الباااديل الاااذي يااان
ويف ىاذه احلالاة ياتم االعتمااد ىاو النماوذج ادلناسا ،  Effect Model   Fixedالتاأثًنات الثابات 

 يف التقدير. OLS طريقة ادلربعات الصغر  العاديةعلى 
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 :[19]  على النحو اآل (Hausmanان )االختبار ىومس صيغة تكون وبالتايل
    ̂     ̂    

 [     ̂     ̂    ]
  

  ̂     ̂     

 ن :حيث إ       
 .   العشوائية والتأثًنات الثابتة التأثًنات مقدرات بٌن الفرق متثل  :     ̂     ̂    

الثابتة  التأثًنات مقدرات لكل ادلشرتك التباين مصفوفة ببٌن الفرق : ىي    ̂     ̂       
 أي ،Kحرية  درجة عند     مرب  كاي  توزي  العدم فرضية حتت  ييث تتب   العشوائية والتأثًنات

 ادلتغًنات ادلستقلة. عدد
 :Wald [8]اختبار  (3

 التاأثًناتاخلاصاة بنماوذج باالتحقق شلاا إذا كانات معاامالت ادلتغاًنات الصاورية ( Waldاختبار والاد )يسمح 
 الثابتة مساوية للصفر كفرضية أولية. 

  : تصاغ فيها الفروأ على النحو اآلوال 
دنوذج االحندار التجميعي         مجي  ادلتغًنات الصورية   

دنوذج التأثًنات الثابتة         مجي  ادلتغًنات الصورية   
 ذا كانت :إ  F-Statisticحصاءإمن خالل 

يااتم قبااول فاارأ العاادم  انااوأكاارب ماان مسااتو  ادلعنويااة ادلعتمااد ف  F-Statistic حصاااءإالقيمااة االحتماليااة لااا  .0
ن مجياا  أل Pooled Regression Model التجميعاايالااذي ياان  النمااوذج ادلناساا  ىااو دنااوذج االحناادار 

أن النماوذج ادلناسا  ىاو دناوذج  علاى ونارفط الفارأ الباديل الاذي يان   ا،ادلتغًنات الصورية تساوي صافر  
   Chi-square حصاءإا ما يؤيده ، وىذا أيض   Fixed Effect Modelالتأثًنات الثابتة 

ياتم رفاط فارأ العادم الاذي  فاناوأقل من مستو  ادلعنوية ادلعتمد   F-Statistic حصاءإلقيمة االحتمالية لا  .6
ن مجيا  ادلتغاًنات أل Pooled Regression Model التجميعاييان  النماوذج ادلناسا  ىاو دناوذج االحنادار 

وقباول الفارأ الباديل الاذي يان  أن النماوذج ادلناسا  ىاو دناوذج التاأثًنات الثابتاة   ا،الصورية تساوي صفر  
Fixed Effect Model  حصاءإا ما يؤيده ، وىذا أيضChi-square   
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 طار التظبيقي لتحليل بيانات البانل.: اإلاثاني  
 متغًنات الدراسة :   .0

اجااااااة والصاااااايد و صاااااايد الزراعااااااة واحلر  :ىااااااي ،تناولاااااات الدراسااااااة بيانااااااات أربعااااااة قظاعااااااات اقتصااااااادية
 ،التعااااادين واسااااااتغالل احملااااااجر، والصاااااناعات التحويليااااااة، وكاااااذا ادلعلوماااااات واالتصاااااااالتو ، مسااااااكاأل

 ( .0م ، وكانت البيانات على النحو ادلبٌن يف اجلدول )6002-6002وذلك للفرتة من 
 

 (: متغيرات الدراسة5جدول )

 القطاع بحسب السنوات
 الناتج المحلي االجمالي

GDP 

 الواردات

Imports 

 

 الصادرات

Exports 

 

 وصيد األسماكو الصيد الزراعة والحراجة  

Agriculture, forestry and fishing 
 

6002 463085 130848 21680 

6007 555467 190722 31366 

6008 664194 254618 18563 

6009 788900 213850 40981 

2010 892519 219858 47659 

2011 1020434 278188 63428 

2012 1110605 367543 53067 

2013 1213501 317382 72984 

 التيدين واستغالل المحاجر

Mining and quarrying 
 

6002 2821090 1762 1111187 

6007 2998976 1763 989540 

6008 3878970 146 23453 

6009 2284302 3472 1021730 

2010 3210838 7832 992576 

2011 3605433 7253 985128 

2012 3069434 7422 1144672 

2013 3368116 13593 698229 

 الصناعات التحويلية

Manufacturing 
 

6002 249349 1043841 183268 

6007 309842 1479745 235058 
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 القطاع بحسب السنوات
 الناتج المحلي االجمالي

GDP 

 الواردات

Imports 

 

 الصادرات

Exports 

 

6008 341377 3778 1175019 

6009 472512 1588542 207336 

2010 573265 1861464 417386 

2011 514685 1750142 475240 

2012 583615 2042543 316763 

2013 602088 2555032 793952 

 الميلومات  واالتصاالت

Information and communication  

6002 84079 20309 59 

6007 89361 21610 426 

6008 99409 38680 255 

6009 123495 55749 83 

2010 124492 5850 190 

2011 120448 1804 18 

2012 136015 3866 14 

2013 143762 1551 43 
 

 ، وزارة التخطيط والتياون الدوليحصاء الجهاز المركزي لإل، (2008 -2013)المصدر/ سلسلة كتاب اإلحصاء السنوي 
 

 :الوصفي دلتغًنات الدراسة التحليل  .6

 : كن تعريش متغًنات الدراسة على النحو اآلمي
 :(GDPجمالي المتغير المستقل : النمو االقتصادي ) الناتج المحلي اإل (1

ورمزنااااا لااااو بااااالرمز  ،جاليااااٌن الرياااااالت عنااااو امعاااارب   اخلااااام الااااداخلي مت اسااااتخدام الناااااتج ادلتغااااًن ىااااذا عاااان للتعبااااًن
(GDPويتميااااااز الناااااااتج احمللااااااي اإل ،)( الااااااذي 0الشااااااكل )  عكسااااااو وىااااااو مااااااا ،بعاااااادم االسااااااتقرار ومجااااااايل فياااااا

( يف القظاعاااااااات 6002-6002فااااااارتة )مجاااااااايل يف البلاااااااد خاااااااالل اليعكااااااا  التظاااااااور يف النااااااااتج احمللاااااااي اإل
، وقظااااا  وقظااااا  التعاااادين واسااااتغالل احملاااااجر مساااااك ،و صاااايد األربعااااة ادلتمثلااااة بالزراعااااة واحلراجااااة والصاااايد األ

 .(0وادلبينة يف اجلدول رقم ) الصناعات التحويلية ، وكذا قظا   ادلعلومات واالتصاالت
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 القطاعات محل الدراسةجمالي في : التطور في الناتج المحلي اإل(1شكل )
 (2013-2006خالل الفترة ) 

 
 EViews( باستخدام برنامج 5على بيانات الجدول ) بناءً الباِحثَوْيِن عداد إالمصدر/ 

 

 (Imports) الواردات :المتغير التابع (2

لزراعااااة واحلراجااااة والصاااايد ربعااااة ادلتمثلااااة بايف ىااااذا ادلتغااااًن مت تناااااول الااااواردات ماااان القظاعااااات األ
مسااااااك، وقظااااااا  التعااااادين واسااااااتغالل احملااااااجر، وقظاااااا  الصااااااناعات التحويلياااااة، وكااااااذا صااااايد األو 

وضاااااحتو  بياناااااات جااااادول رقااااام أ ادلعلوماااااات واالتصااااااالت جالياااااٌن الريااااااالت  وىاااااو ماااااا قظاااااا  

 مجاااااااااايل بعااااااااادم االساااااااااتقرارربعاااااااااة ادلاااااااااذكورة  اإلوتتمياااااااااز الاااااااااواردات مااااااااان القظاعاااااااااات األ. (0)
( الااااااااذي يصااااااااش التظااااااااور يف الااااااااواردات ماااااااان 6عكسااااااااو  الشااااااااكل ) وىااااااااذا مااااااااا ،والتذبااااااااذب

 .(6002-6002 البلد خالل الفرتة )ربعة  يفالقظاعات األ
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 : التطور في الواردات في القطاعات محل الدراسة(2شكل )
 (2013-2006خالل الفترة ) 

 
 EViews( باستخدام برنامج 5على بيانات الجدول ) بناءً الباِحثَوْيِن عداد إالمصدر/ 

 

 :(Exports) الصادرات المتغير التابع : (3
وصااااايد  ربعااااة ادلتمثلااااة بالزراعااااة واحلراجااااة والصاااايديف القظاعااااات األ الصااااادراتيف ىااااذا ادلتغااااًن مت تناااااول 

ادلعلومااااات  ، وقظااااا  التعاااادين واسااااتغالل احملاااااجر، وقظااااا  الصااااناعات التحويليااااة، وكااااذا قظااااا مساااااكاأل
(  ، وتتمياااااز الصاااااادرات 0وضاااااحتو  بياناااااات جااااادول رقااااام )أ واالتصااااااالت جالياااااٌن الريااااااالت  وىاااااو ماااااا

( الاااااذي يصاااااش 2)الشاااااكل  عكساااااو لتذباااااذب وىاااااذا ماااااامجاااااايل باربعاااااة ادلاااااذكورة  اإليف  القظاعاااااات األ

 ( .6002-6002خالل الفرتة )ربعة يف القظاعات األ التظور يف الصادرات

 
 
 
 
 



 د. صفاء معظي ، د. زلمد بلحويصل                            ... بيانات البانل  حتليلاستخدام               
 

 

   
 م 6009 يونيو ،(0العدد ) ,الثانيمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، المجلد  
 

686 

 في القطاعات محل الدراسة الصادرات: التطور في (3شكل )
 (2013-2006خالل الفترة ) 

 
 

 EViews( باستخدام برنامج 5على بيانات الجدول ) بناءً الباِحثَوْيِن عداد إالمصدر/ 
 

 .مجايلالناتج احمللي اإل متغًنات التجارة اخلارجية و التحليل القياسي للعالقة بٌن .2

 تية :ادلراحل اآليف  ن دنذجة العالقة بٌن متغًنات التجارة اخلارجية والناتج احمللي االمجايل ميكن تلخيصو إ

 لمتغيرات الدراسة :  (Normality Test) الطبييي التوزيع اختبارولى: المرحلة األ 

  :راء ىذا االختبار على النحو اآل جويتم إ

  ًحصائية:: الفروض اإلأوال 

على  أي مد  حتقق الفرضية )متغًنات الدراسة  تتب  التوزي  الظبيعي( ،حصائيةمتت صيادة الفرضيات اإل
  :النحو اآل

    متغًنات  الدراسة تتب  التوزي  الظبيعي      
    متغًنات الدراسة التتب  التوزي  الظبيعي     
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  ًالتوزيع الطبييي  ا: اختبارثانيJarque-Bera 

 ،) ادلفسرة( متغًنات الدراسة Jarque-Bera( يتضح أن القيمة االحتمالية لا 6)جلدول من ا

شلا  ،( ادلعتمد يف الدراسة0.0.من مستو  ادلعنوية ) أقلمجايل ة يف الواردات والناتج القومي اإلادلتمثل

الفرأ البديل الذي قبول و ،  طبيعيا   تتوز  توزيعا   ادلتغًناتأن  على  فرأ العدم الذي ين رفط يعين 

القيمة أن يتضح بينما  .(0.0.)ا عند مستو  معنوية ا طبيعي  تتوز  توزيع   ال ادلتغًناتأن  على ين 

مستو  ادلعنوية ادلعتمد شلا يعين قبول فرأ العدم القائل بالتوزي  الصادرات أكرب من تغًن االحتمالية دل

ونرفط الفرأ البديل  القائل بعدم خضو  بيانات ادلتغًن للتوزي  الظبيعي عند مستو   ،الظبيعي للمتغًن

النحو ادلبٌن يف وذلك على باللوداريتم النيباري ىل طريقة التحويل إ وء، وعليو مت اللج( 0.0.)معنوية 

من اختبار جارك جراء التحويالت التوزي  الظبيعي للمتغًنات بعد إ عادة اختبارإ( ، ومن مث مت 6اجلدول )

وعليو  ،ادلتغًنات تتب  التوزي  الظبيعي جعلت كل ال   جراء طريقة التحويلإ( بعد Jarque-Beraبًنا )

 ادلناس  لبيانات الدراسة. Panelجراء اختبارات البانل إمكان االنتقال للمرحلة التالية لتسهيل إلصبح باأ
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 التصحيحوبيد لمتغيرات الدراسة قبل  Jarque - Beraاختبار التوزيع الطبييي نتائج : (6جدول )

 قبل التحويل اللوغارتيمي النيباري  بيد التحويل
 م

 المؤشرات المدرج التكراري المؤشرات المدرج التكراري
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 EViewsباستخدام برنامج  (5على بيانات جدول ) ااعتمادً  ْينِ ثوَ عداد الباحِ إالمصدر/ 
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 (: متغيرات الدراسة بيد التصحيح7جدول )

 القطاع بحسب السنوات
الناتج المحلي 

 GDP االجمالي
 الواردات

Imports 

 الصادرات

Exports 

  الزراعة والحراجة  وصيد األسماك

6002 9.984145456 50.08390858 11.78179162 

6007 10.35347978 52.89291215 12.15857215 

6008 9.828925631 55.80697527 12.44751966 

6009 10.62086382 58.76335549 12.27303011 

2010 10.77182677 60.97969405 12.30073716 

2011 11.05766068 63.47978924 12.53605242 

2012 10.87931055 65.11302728 12.8145956 

2013 11.19799552 66.8670312 12.66786137 

  التيدين واستغالل المحاجر

6002 13.92093937 86.12417653 7.474204806 

6007 13.80499547 87.71864149 7.474772182 

6008 10.06275370 94.75779064 4.983606622 

6009 13.83700783 80.83995368 8.152486076 

2010 13.80805886 89.53349097 8.965973184 

2011 13.80052686 92.70159975 8.889170455 

2012 13.95062869 88.33188327 8.912203842 

2013 13.45630241 90.82723891 9.517310233 

  الصناعات التحويلية

6002 12.11870484 41.59511116 13.85841774 

6007 12.36758757 44.39582044 14.20738033 

6008 13.97679488 45.70569080 8.236950048 

6009 12.24209594 50.38762084 14.27832717 

2010 12.94176673 53.39574227 14.43687383 

2011 13.07157522 51.69665621 14.37520749 

2012 12.66590914 53.68314288 14.52970616 

2013 13.58477829 54.18735984 14.75357531 
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 القطاع بحسب السنوات
الناتج المحلي 

 GDP االجمالي
 الواردات

Imports 

 الصادرات

Exports 

  الميلومات  واالتصاالت

6002 4.077537444 30.01969402 9.918819417 

6007 6.054439346 30.57344700 9.980911450 

6008 5.541263545 31.56659305 10.56307795 

6009 4.418840608 33.68951915 10.92861475 

2010 5.247024072 33.77088432 8.674196940 

2011 2.890371758 33.43796801 7.497761701 

2012 2.639057330 34.67975668 8.259975660 

2013 3.761200116 35.26088691 7.346655163 
 

 Excelباستخدام برنامج  (5ا على مخرجات جدول )اعتمادً الباِحثَوْيِن عداد إالمصدر/ 
 

 ( Stationary test) البيانات يةاستقرار  اختبار ة: نيادلرحلة الثا
عند ادلستو   وأظهرت البيانات ادلقظعية الدراسة ،على متغًنات اختبار استقرارية البيانات قد مت تظبيق

(Level( م  احلد الثابت )Individual Intercept)، الزمين   وكذا م  احلد الثابت وادلتجو
(Individual Intercept & trend )  يف( اختبارLevin-Lin-Chu test (LLC)) ن إProb < 

0.05 , t-statistic>t-critical  ( 8كما ىو موضح يف اجلدول.) 
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 ذر الوحدة لمتغيرات الدراسة( :نتائج اختبار ج8جدول )

 المتغير
درجة اختبار 

 االستقرار

فترات 
 التباطؤ
Lag 

 حصائيالقرار اإل نتائج تحليل جذر الوحدة 

      level 0 Non 

 

 H1قبول فرض 

Individual 

Intercept 
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 المتغير
درجة اختبار 

 االستقرار

فترات 
 التباطؤ
Lag 

 حصائيالقرار اإل نتائج تحليل جذر الوحدة 

Individual 

Intercept 

& trend 

 

     

level 1 Non 

 

 H1قبول فرض 

Individual 

Intercept 
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 المتغير
درجة اختبار 

 االستقرار

فترات 
 التباطؤ
Lag 

 حصائيالقرار اإل نتائج تحليل جذر الوحدة 

Individual 

Intercept 

& trend 

 
       Non 

 

 H1قبول فرض 

Individual 

Intercept 
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 المتغير
درجة اختبار 

 االستقرار

فترات 
 التباطؤ
Lag 

 حصائيالقرار اإل نتائج تحليل جذر الوحدة 

Individual 

Intercept 

& trend 

 

 EViews8باستخدام برنامج  (7على بيانات جدول )ا اعتماد  الباِحثَ ْيِن عداد إالمصدر/ 
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 (:Multicollinearity testالمستقلة )تغريات : اختبار االرتباط اخلطي بني املةالثالث املرحلة
خطي متعدد بني املتغريات التفسرييّة املستخدمة يف التحليل باستخدام اختبارات  ارتباطسيتم التأكد من عدم وجود  

 يت :على النحو اآل (Multicollinearity testاخلطي ) االرتباط

باستخدام اختبار  -التفسيرية –( بين المتغيرات المستقلة Correlation Analysisتحليل االرتباط  )  (1
 سبيرمان:

باستخدام اختبار سبريمان على النحو املبني يف   (املستقلةالتفسريية )االرتباط بني املتغريات  حتليلجراء إ مت
 يت :ط اخلطي بني املتغريات املستقلة إىل اآل( الذي تشري معامالت االرتبا9اجلدول )

 ( لالرتباط الخطيSpearman( : نتائج اختبار سبيرمان )9جدول )     

  Correlation بين المتغيرات المستقلة 
-0.115 
(0.530) 

1.000 Correlation Coefficient 

P-value 
LNEX 

 
1.000 -0.115 

(0.530) 
Correlation Coefficient 

P-value 
LNIM 

 
  SPSS 24باستخدام برنامج  (7ا على بيانات جدول )اعتمادً الباِحثَ ْيِن عداد إالمصدر/                  

يعين قبول دما  0.05أكرب من  مستوى املعنوية  ) ( P-value=0.530( يتضح أن قيمة 9من اجلدول )
واملتمثلة  ،عدم وجود مشكلة ارتباط خطي بني املتغريات املستقلة حمل الدراسةالذي ينص على  ،العدم فرض

ونرفض  ،0005عند مستوى معنوية ربعة ( يف القطاعات األLNIMوالواردات ) (LNEXبالصادرات )
حمل الدراسة واملتمثلة الفرض البديل الذي ينص على وجود مشكلة ارتباط خطي بني املتغريات املستقلة 

. ومنو  0005ربعة عند مستوى معنوية ( يف القطاعات األLNIMوالواردات )  (LNEXبالصادرات ) 
 يوجد ارتباط خطي بني املتغريات املستقلة . يتضح أنو ال

 :VIF (Variance Inflation Factore )اختبار  (2

جراء اختبار معامل التضخيم إمن عدم وجود مشكلة ارتباط خطي بني املتغريات املستقلة مت ا أيضً للتأكد 
Rىل معامل التحديد )إالذي يشري  ،(5( على النحو املبني يف اجلدول )VIFللبيانات )

اليت مت حساهبا  ،(2
 لكل متغري بناءً  (VIFومن مث حساب قيمة ) ،من خالل تقدير االرمدار لكل متغري من املتغريات التفسريية

نو يتم قبول فرض إوبالتايل ف ،(VIF<2.5) شارت النتائج اىل أن قيمةأحيث  ؛على قيمة معامل التحديد
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ونرفض الفرض البديل الذي ينص  ،املتغريات العدم الذي ينص على عدم وجود مشكلة االرتباط اخلطي بني
 .0.05على وجود مشكلة االرتباط اخلطي بني املتغريات عند مستوى معنوية 

 لالرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة VIF( : نتائج اختبار 11جدول )
 المتغير التابع االختبار االحصائي المتغير المستقل

LNIM LNEX 
0.081 

(0.530) - 
R

2 

VIF LNEX 

- 0.081 
(0.530) 

R
2 

VIF LNIM 
 SPSS 24باستخدام برنامج  (7على بيانات جدول ) اعتماداً الباِحثَ ْيِن عداد إالمصدر/ 

 

 اختبارات حتديد النموذج املالئم لبيانات الدراسة :: الرابعةاملرحلة 
 : اآلتيةودتت ىذه املرحلة من خالل اتباع اخلطوات       

 املفاضلة بني سموذج االرمدار التجميعي وسموذج التأثريات الثابتة:وىل : اخلطوة األ

قبل إضافة املتغريات  ( املقيدهFisherاختبار احصائية فيشر )شما اختبار  ،وفيو مت استخدام نوعني من االختبارات
 يت :موذج املالئم منهما على النحو اآللتحديد الن (wald، واختبار والد )الصورية

 :ة( المقيدFisherحصائية فيشر )إاختبار  .1

التيأثريات الثابتية و التجميعيي سموذج االرمدار على االختالف اجلوىري بني للتعرف ( Fisher) فيشراختبار  جراء إمت 
 يت :على النحو اآل ىل النموذج املالئم منهما إوالوصل 

 Pooled Regression Modelتقدير نموذج االنحدار التجميعي  ( أ

الزراعية وارراجية والصييد ( مت تقيدير سميوذج أثير الصيادرات واليواردات يف قطاعيات 7ا عليى بيانيات اجليدول )اعتمادً 
، والتعدين واستغالل احملاجر، والصناعات التحويلية، وكذا املعلومات واالتصياالت وذليل للفيمة مين مساكوصيد األ
عليى النحيو املبيني يف سموذج االرميدار التجميعيي باستخدام على الناتج احمللي لنفس القطاعات  م2006-2013
 (:11جدول )
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 جمالي والواردات على الناتج المحلي اإل الصادرات( : نتائج تقدير نموذج أثر 11جدول)
 (Pooled Regressionباستخدام نموذج االنحدار التجميعي )

     Dependent Variable : LNGDP 

     Method : Panel Least Squares 

     Sample: 2006-2013 

     Periods included: 8    

     Cross-section included: 4 

     Total panel (Bbalanced) Observations: 32  

Prob t. statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0000 9.125805 0.527445 4.813362 LNEX 

0.0000 -5.528882 0.735600 -4.067044 LNIM 

0.0000 6.112605 8.504537 51.98487 C 

 

57.78961 Mean dependent var 0.762681 R-squared 

21.12446 S.D. dependent var 0.746314 Adjusted R-

squared 
7.656144 Akaike info criterion 10.63982 S.E. of regression 
7.793557 Schwarz criterion 3282.967 Sum squared resid 

7.701692 Hannan-Quinn criter -119.4983 Log likelihood 
1.422738 Durbin-Watson stat 46.59907 F-statistic 

 0.000000 Prob(F-statistic) 

 EViews8 برنامج باستخدام (7على بيانات جدول ) ااعتمادً الباِحثَ ْيِن  عدادإ/ المصدر
 :Fixed Effect Modelتقدير نموذج التأثيرات الثابتة   ( ب

لزراعييية وارراجييية ( مت تقيييدير سميييوذج أثييير الصيييادرات واليييواردات يف قطاعيييات ا7ا عليييى بيانيييات اجليييدول )اعتميييادً 
، و التعييدين واسييتغالل احمليياجر، والصييناعات التحويلييية، وكييذا املعلومييات واالتصيياالت مسيياكوالصيييد وصيييد األ

م علييى النيياتج احمللييي ليينفس القطاعييات باسييتخدام سمييوذج التييأثريات الثابتيية  2013-2006ميين وذلييل للفييمة 
 :   (12على النحو املبني يف جدول )
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 جمالي والواردات على الناتج المحلي اإل ( : نتائج تقدير نموذج أثر الصادرات12جدول)
 (Fixed Effect Modelالثابتة  ) التأثيراتباستخدام نموذج 

     Dependent Variable: LNGDP 

     Method : Panel Least Squares 

     Sample: 2006-2013 

     Periods included: 8    

     Cross-section included: 4 

     Total panel (Bbalanced) Observations: 32  
Prob t. statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.6178 -0.505066 0.926205 -0.467794 LNEX 

0.5025 0.680065 0.620017 0.421652 LNIM 
0.0000 5.931528 9.752907 57.84964 C 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variable) 
 

57.58961 Mean dependent var 0.959937 R-squared 
21.12446 S.D. dependent var 0.952232 Adjusted R-squared 
6.064700 Akaike info criterion 4.616936 S.E. of regression 
6.339526 Schwarz criterion 554.2185 Sum squared resid 
6.155797 Hannan-Quinn criter -91.03520 Log likelihood 
1.234815 Durbin-Watson stat 124.5942 F-statistic 

 0.000000 Prob(F-statistic) 
 EViews8 برنامج باستخدام (7على بيانات جدول ) ااعتمادً الباِحثَ ْيِن  عدادإ/ المصدر              

 :المفاضلة بين النموذجين  ( ت

الثأثريات الثابتة  و  ،(Pooled Regressionيف ىذه اخلطوة دتت املفاضلة بني سموذجي االرمدار التجميعي )
(Fixed Effect Model) ( على النحو املبني13بعد تلخيص نتائج تقديرشما يف جدول ) أدناه. 

 (Pooled Regression( : ملخص نتائج المفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي )13جدول)
 (Fixed Effect Modelاستخدام نموذج الثأثيرات الثابتة  )

F - df. F-sta. R-sq. Methods 
3.33 46.59907 0.762681 Pooled Regression Model 
3.33 124.5942 0.959937 Fixed Effect Model 

 EViews برنامج باستخدام (22(و)21ا على بيانات جدول الجدولين )اعتمادً الباِحثَ ْيِن  عدادإ/ المصدر
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ن أل  Fixed Effect Modelسموذج التأثريات الثابتة مة ءالمباختبار إحصائية فيشر على  ( بناءً 13اجلدول )أشار 
ن سموذج فإنو مت رفض فرض العدم القائل إا ذً إ، و اجلدولية  Fحصائية إاحملسوبة أكرب من قيمة  Fحصائية قيمة إ
أن سموذج على وقبول الفرض البديل الذي ينص  ،ىو املناسب Pooled Regression Model التجميعير ااالرمد

 .ىو النموذج املناسب   Fixed Effect Modelالتأثريات الثابتة 
 (:Waldاختبار والد ) .2

 يت : و اآلحجراء اختبار والد على النإمت 
 ( : Dummy Variableضافة متغيرات صورية ) إ أ.

ضافة املتغريات الصورية إساسها بعد أيت املتغريات اليت سيتم تقدير النموذج على يعكس اجلدول اآل
(D2, D3, D4 هلا ، وبالتايل )املستقلة( اليت سيتم تقديرىا باستخدام سماذج صبح عدد املتغريات التفسريية ) أ

 متغريات . 6 ةثار الثابتاآل
 ضافة المتغيرات الصوريةبعد إ(: متغيرات الدراسة 14جدول )

 LNGDP LNIM LNEX D2 D3 D4  القطاعات

1-2006 9.984145456 50.08390858 11.78179162 0 0 0 

1-2007 10.35347978 52.89291215 12.15857215 0 0 0 

1-2008 9.828925631 55.80697527 12.44751966 0 0 0 

1-2009 10.62086382 58.76335549 12.27303011 0 0 0 

1-2010 10.77182677 60.97969405 12.30073716 0 0 0 

1-2011 11.05766068 63.47978924 12.53605242 0 0 0 

1-2012 10.87931055 65.11302728 12.8145956 0 0 0 

1-2013 11.19799552 66.8670312 12.66786137 0 0 0 

2-2006 13.92093937 86.12417653 7.474204806 1 0 0 

2-2007 13.80499547 87.71864149 7.474772182 1 0 0 

2-2008 10.06275370 94.75779064 4.983606622 1 0 0 

2-2009 13.83700783 80.83995368 8.152486076 1 0 0 

2-2010 13.80805886 89.53349097 8.965973184 1 0 0 

2-2011 13.80052686 92.70159975 8.889170455 1 0 0 

2-2012 13.95062869 88.33188327 8.912203842 1 0 0 

2-2013 13.45630241 90.82723891 9.517310233 1 0 0 

3-2006 12.11870484 41.59511116 13.85841774 0 1 0 

3-2007 12.36758757 44.39582044 14.20738033 0 1 0 

3-2008 13.97679488 45.70569080 8.236950048 0 1 0 

3-2009 12.24209594 50.38762084 14.27832717 0 1 0 

3-2010 12.94176673 53.39574227 14.43687383 0 1 0 

3-2011 13.07157522 51.69665621 14.37520749 0 1 0 

3-2012 12.66590914 53.68314288 14.52970616 0 1 0 
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 LNGDP LNIM LNEX D2 D3 D4  القطاعات

3-2013 13.58477829 54.18735984 14.75357531 0 1 0 

4-2006 4.077537444 30.01969402 9.918819417 0 0 1 

4-2007 6.054439346 30.57344700 9.980911450 0 0 1 

4-2008 5.541263545 31.56659305 10.56307795 0 0 1 

4-2009 4.418840608 33.68951915 10.92861475 0 0 1 

4-2010 5.247024072 33.77088432 8.674196940 0 0 1 

4-2011 2.890371758 33.43796801 7.497761701 0 0 1 

4-2012 2.639057330 34.67975668 8.259975660 0 0 1 

4-2013 3.761200116 35.26088691 7.346655163 0 0 1 

 Excel 2016باستخدام برنامج  (7ا على مخرجات جدول )اعتمادً الباِحثَ ْيِن عداد إالمصدر/ 

 ضافة المتغيرات الصوريةبعد إ Fixed Effect Modelتقدير نموذج التأثيرات الثابتة   ب.

حدى طرق إلكوهنا  دخال املتغريات الصوريةيتم إ Fixed Effect Model ولتقدير سموذج التأثريات الثابتة
   Dummy Variableتقدير املتغريات الثابتة 

 ضافة المتغيرات الصوريةبعد إ( Fixed Effect Model)تقدير نموذج الثأثيرات الثابتة  : نتائج(15جدول)

    Dependent Variable : LNGDP 

     Method : Panel Least Squares 

     Sample: 2006-2013 

     Periods included: 8    

     Cross-section included: 4 

     Total panel (Bbalanced) Observations: 32  
   LNGDP = C (1) + C (2) * LNEX + C (3) * LNIM + C (4)* D2 + C (5)*D3+C (6) * D4      

Prob t. statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0000 5.641409 10.45552 58.98388 C(1) 
0.6178 -0.505066 0.926205 -0.467794 C(2) 

0.5025 0.680065 0.620017 0.421652 C(3) 

0.0000 6.768362 4.833302 32.71354 C(4) 
0.0053 -3.044898 3.057535 -9.309882 C(5) 
0.0001 -4.691074 5.956123 -27.94062 C(6) 

 

57.58961 Mean dependent var 0.959937 R-squared 
21.12446 S.D. dependent var 0.952232 Adjusted R-squared 
6.064700 Akaike info criterion 4.616936 S.E. of regression 
6.339526 Schwarz criterion 555.2185 Sum squared resid 
6.155797 Hannan - Quinn criter -91.03520 Log likelihood 
1.234815 Durbin-Watson stat 124.5942 F-statistic 

 0.000000 Prob (F-statistic) 
 EViews برنامج باستخدام (7ا على بيانات جدول )اعتمادً  الباِحثَ ْينِ  عدادإ/ المصدر
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 ج. المفاضلة بين النموذجين:
سموذج االرمدار على االختالف اجلوىري بني للتعرف  Waldجراء اختبار إمت  السابقنيبعد تقدير النموذجني       

ذا كانت املتغريات الصورية اخلاصة بعد التحقق دما إ ل اىل النموذج املالئم منهماوالوصو  ،التأثريات الثابتةو  التجميعي
 م ال  .أبنموذج التأثريات مساوية للصفر كفرضية صفرية 

 يت:واليت مت صياغتها على النحو اآل
سموذج االرمدار التجميعي         مجيع املتغريات الصورية   

سموذج التأثريات الثابتة         مجيع املتغريات الصورية   
 لتحديد النموذج المالئم لتقدير متغيرات الدراسة wald)( : نتائج اختبار والد )16جدول)

                                                                                                    Wald Test   

           Equation: Untitled 
Test Statistic               Value                      df               Probability 
F-statistic                 51.51584                 (2,26)              0.0000 
Chi-square               103.0317                     2                  0.0000 
Null Hypothesiss: C(4)=C(5)=C(6) 

Null Hypothesis Summary: 
Normalized Restriction(=0)                     Value            Std.Err 

C(4)-C(6)                                              60.65416         8.885782    

C(5)-C(6)                                              18.63073         7.842793 
 

 EViews8 برنامج باستخدام (7ا على بيانات جدول )اعتمادً  الباِحثَ ْيِن  عدادإ/ المصدر
 

من مستوى  أقلوىو  ،(0.0000)البالغ  واحتماهلا ،  51.51584واليت بلغت  F-Statistic وإحصائمن خالل 
 النموذج املناسب ىو سموذج االرمدار على أن فرض العدم الذي ينص رفضيتم فإنو  ،(00005)املعنوية املعتمد 

الفرض البديل الذي  ونقبل ،اتساوي صفرً  الن مجيع املتغريات الصورية أل Pooled Regression Model التجميعي
-Chi ئيةحصاما يؤيده إ ، وىذا أيضاً  Fixed Effect Modelينص أن النموذج املناسب ىو سموذج التأثريات الثابتة 

square ،  ( دما 00005( وىو أقل من مستوى املعنوية )0.0000واحتماهلا  البالغ ) ،10300317واليت بلغت
؛ Pooled Regression Model التجميعييؤكد رفض فرض العدم الذي ينص النموذج املناسب ىو سموذج االرمدار 

أن النموذج املناسب ىو سموذج  على وقبول الفرض البديل الذي ينص  ا،تساوي صفرً  ن مجيع املتغريات الصورية الأل
 . Fixed Effect Modelالتأثريات الثابتة 
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 العشوائية: التأثريات: املفاضلة بني سموذج التأثريات الثابتة وسموذج الثانيةاخلطوة 
أفضل من سموذج  Fixed Effect Modelسموذج التأثريات الثابتة وىل حتديد أن اختبار بعد أن مت يف اخلطوة  األ

 Fixed Effectبني سموذج التأثريات الثابتة  املفاضلة  واملتمثلة ،انيةجميعي مت االنتقال اىل اخلطوة الثاالرمدار الت

Model  والتأثريات العشوائيةRandom Effect Model    ولتحقيق ىذا الغرض مت  الدراسة لبيانات مناسبكنموذج .
  يت: على النحو اآل (Hausman Test)اختبار جراءإ

 :  Random Effect Modelالتأثيرات العشوائية قدير نموذج ت . أ
 (  Random Effect Model)العشوائية   التأثيراتنتائج تقدير نموذج : ( 17جدول)

     Dependent Variable : LNGDP 

     Method : Panel EGLS (Cross-section random effects) 

     Sample: 2006-2013 

     Periods included: 8    

     Cross-section included: 4 

     Total panel (Bbalanced) Observations: 32  

      Swamy and Arora estimator of component variances 
Prob t. statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.2896 1.078771 0.801774 0.864930 LNEX 

0.9147 -0.107989 0.599518 - 0.064742 LNIM 
0.001 4.744290 10.41193 49.39721 C 

Effects Specification  
S.D                    Rho        

   Idiosyncratic random                                                                    11.03176             0.8510 

Idiosyncratic random                                                                    4.616936             0.1490 

Weighted Statistics 

8.429565 Mean dependent var 0.030514 R-squared 
5.237229 S.D. dependent var -0.036347 Adjusted R-squared 
824.3400 Sum squared resid 5.331559 S.E. of regression 
1.151777 Durbin-Watson stat 0.456379 F-statistic 

  0.638046 Prob(F-statistic) 
Unweighted Statistics 

57.58961 Mean dependent var 0.202408 R-squared 
0.313057 Durbin-Watson stat 11033.51 Sum squared resid 

 

 EViews برنامج باستخدام (7ا على بيانات جدول )اعتمادً الباِحثَ ْيِن  عدادإ/ المصدر   



 حممد بلحويصل ، د.د. صفاء معطي              ...بيانات البانل  حتليلاستخدام              
 
 

 م 2019 يونيو ،(1العدد ) ،الثانيمجلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، المجلد  
 

300 

 :فضل نموذجأتحديد  . ب

 Fixed Effectبني سموذج التأثريات الثابتة  الختيار أفضل سموذج من   (Hausman test) جراء اختبار ىومسانإ مت 

Model  والتأثريات العشوائيةRandom Effect Model  . ( 18وكانت النتائج على النحو املوضح يف اجلدول) 
  (Hausman test) هوسمان : نتائج اختبار (18جدول)

Correlated Random Effects – Hausman Test 

Equation: Untitled 

Test cross-section random effects 

Prob. Chi-Sq. d.f. Chi-Sq. Statistic Test Summary 
0.0029 2 11.673188 Cross-section random 

 

 EViews برنامج باستخدام (7على بيانات جدول ) ااعتمادً  الباِحثَ ْيِن  عدادإ/ المصدر                      
 

 ،(0005من مستوى املعنوية احملدد )أقل (   P-Value=0.0029)قيمة  ( يتضح أن 18ومن خالل اجلدول )
ىو النموذج  Random Effect Model أن سموذج التأثريات العشوائيةعلى فرض العدم الذي ينص رفض وبالتايل يتم 

النموذج ىو Fixed Effect Model  الفرض البديل الذي ينص أن سموذج التأثريات الثابتقبول ، ويتم املناسب
 .املناسب

 :االقتصادي للمعيار اوفقً   النموذج تقييم ①
 :نأ( 15لنموذج التأثيرات الثابتة الواردة في الجدول ) المقدرة معالمال من يتضح

الناتج احمللي أي توجد عالقة عكسية بني  ،إشارة سالبة ووىو ذ  LNEX=-0.467794بالنسبة ملعامل الصادرات  -1
، والصناعات اك ، والتعدين واستغالل احملاجرمسالزراعة وارراجة والصيد وصيد األقطاعات والصادرات من مجايل اإل

يف  ازدادت الصادرات  كلما،  أي  ال ينطبق مع النظرية االقتصاديةوىذا  ،التحويلية، وكذا املعلومات واالتصاالت
واستغالل احملاجر، والصناعات التحويلية، وكذا ، والتعدين صيد األمساكلزراعة وارراجة والصيد و اقطاعات 

 لاير  0.467794مبقدار لاير واحد  تؤدي إىل ازمفاض الناتج احمللي  مبقدار  املعلومات واالتصاالت
الناتج احمللي بني  طرديةأي توجد عالقة  موجبة،إشارة  ووىو ذ ، LNIM=0.421652الوارداتبالنسبة ملعامل  -2

، والصناعات ، والتعدين واستغالل احملاجرلزراعة وارراجة والصيد وصيد األمساكافطاعات يف  الوارداتو مجايل اإل
يف  الواردات ما  ازداد ت ل،  أي كينطبق مع النظرية االقتصاديةوىذا ال  التحويلية، وكذا املعلومات واالتصاالت

احملاجر ، والصناعات التحويلية ، وكذا ، و التعدين واستغالل ة وارراجة والصيد و صيد األمساكالزراعقطاعات 
 .لاير0.421652مبقدار  الناتج احملليارتفاع ؤدي إىل يمبقدار لاير واحد   املعلومات واالتصاالت
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 ا للمعيار اإلحصائيتقييم النموذج وفقً  ②
 ن:أ( 15الواردة يف اجلدول ) املقدر سموذج التأثريات الثابتةنتائج يتضح من       

  اختبارt-Statistic 
من القيمة  أصغروىي  ،(-00505066) للمتغري املستقل الصادرات بلغتt-value بالنسبة لي  .1

ن متغري أوىذا يعين ، على التوايل% 1%، 5( حتت مستوى معنوية2.738،  2.037اجلدولية والبالغة )
، والصناعات واستغالل احملاجراك، والتعدين مسالزراعة وارراجة والصيد وصيد األطاعات قيف  الصادرات 

املتولد مجايل الناتج احمللي اإل)  تأثري معنوي على املتغري التابع اهلليس  ، وكذا املعلومات واالتصاالتالتحويلية
، والصناعات التحويلية، ، والتعدين واستغالل احملاجرلزراعة وارراجة والصيد وصيد األمساكاقطاعات من 

 .واالتصاالتوكذا املعلومات 

وىي أصغر من القيمة اجلدولية  ،(00680065)  للمتغري املستقل الواردات بلغتt-value بالنسبة لي  .2
ن متغري الواردات أوىذا يعين على التوايل ، % 1%، 5( حتت مستوى معنوية2.738،  2.037والبالغة )

، ل احملاجر، والصناعات التحويليةواستغالمساك ، والتعدين الزراعة وارراجة والصيد وصيد األقطاعات يف  
قطاعات يف  مجايل ) الناتج احمللي اإل ليس لو  تأثري معنوي على املتغري التابع وكذا املعلومات واالتصاالت

، وكذا املعلومات ل احملاجر، والصناعات التحويليةمساك، والتعدين واستغالالزراعة وارراجة والصيد وصيد األ
 (.واالتصاالت

 اختبار جودة توافيق النموذج 

Rمن خالل نتائج  معمل التحديد
 ( ذمد أن: 15)ل الواردة يف اجلدو  Fواختبار   2

Rبلغت قيمة معامل التحديد  .1
2
يف  الصادرات والواردات ، دما يعين أن املتغريات   0.959937 =

، حملاجر ، والصناعات التحويليةمساك ، و التعدين واستغالل االزراعة وارراجة والصيد و صيد األقطاعات 
 املتكون نفس القطاعاتتفسر التغريات يف العائد على الناتج احمللي االمجايل  وكذا املعلومات واالتصاالت

غري مدرجة خرى أيف قطاعات  ىخر أ% يعود ملتغريات  4001 والذي يبلغ   والباقي %  95.99بنسبة 
 . قويةيف النموذج ، وىذا يعين جودة توفيق النموذج 

وىي أصغر من مستوى  0.000000وباحتمال  124.5942بلغت   F بلغت القيمة االحتمالية لي .2
املتغري التابع دما عالقة بني املتغريات املستقلة و  وبالتايل توجد ،وىذا يعين أن االرمدار معنوي ،0005املعنوية 

 معنوية النموذج ككل.يدل على  
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 :النتائج 
رمدار التجميعي يف تقدير العالقة بني متغريات التجارة اخلارجية من سموذج االثار الثابتة أفضل اآلن سموذج إ .1

 قتصادي .والنمو اال

يف تقدير العالقة بني متغريات التجارة اخلارجية والنمو  ثار العشوائية اآلثار الثابتة أفضل من سموذج آلان سموذج إ .2
 قتصادي .اال

، والتعدين واستغالل احملاجر، مساكصيد األالزراعة وارراجة والصيد و قطاعات  ردات يفن متغري الواإ .3
مجايل احمللي اإلالناتج )  ليس لو تأثري معنوي على املتغري التابع والصناعات التحويلية، وكذا املعلومات واالتصاالت

، وكذا ، والصناعات التحويلية، والتعدين واستغالل احملاجرمساكصيد األاعة وارراجة والصيد و الزر قطاعات يف 
 (.املعلومات واالتصاالت

، مساك، و التعدين واستغالل احملاجرصيد األطاعات الزراعة وارراجة والصيد و ن متغري الصادرات يف  فإ .4
تغري التابع ) الناتج احمللي وكذا املعلومات واالتصاالت ليس هلا تأثري معنوي على امل والصناعات التحويلية ،

، والصناعات طاعات الزراعة وارراجة والصيد وصيد االمساك، والتعدين واستغالل احملاجرمجايل املتولد من  قاإل
 التحويلية، وكذا املعلومات واالتصاالت.

 :التوصيات
       ، الزراعيييييية وارراجيييييية والصيييييييد وصيييييييد األمسييييييياكالتجييييييارة اخلارجييييييية املتمثليييييية يف بتنمييييييية قطاعييييييات االىتمييييييام  .1
التعيييييدين واسيييييتغالل احملييييياجر ، والصيييييناعات التحويليييييية ، وكيييييذا املعلوميييييات واالتصييييياالت عييييين طرييييييق دعمهيييييا مييييين و 

 قتصادي للبلد .يف النمو االدوراً مهماً قبل الدولة لكوهنا يف الواقع تلعب 

 .حصائيةإبناء قاعدة بيانات  .2

 اىل نتيييييائج صيييييحيحة وتقيييييديرات سيييييليمة تكيييييون مرتكيييييزً إسيييييليمة تسييييياعد املخططيييييني والبييييياحثني يف الوصيييييول  .3
 رية يف البلد .خلاصة بالتنمية االقتصادية والبشللقرارات ا

ن يف خمتلييييق القطاعييييات ملييييا هلييييا ميييي جييييراء املزيييييد ميييين الدراسييييات علييييى بيانييييات السالسييييل الزمنييييية املقطعيييييةإ .4
 .ة بشكل واسع يف التنمية املستدامةدور يف دقة التقديرات واملساشم
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 العلوم االقتصادية، يف دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة"، م 2111-1971ومصر  السعودية العربية المملكة الجزائر،: حالة

 تلمسان بلقايد، بكر أيب جامعة التجارية، والعلوم التسيري وعلوم االقتصادية العلوم كلية اقتصاد، ختصص

 ي متقدم"، مطبعة تاون ، اخلرطوم .،"اقتصاد قياس(2005،)خلق اهلل أمحد حممد عريب  [2]

 .الثالثة،  ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاىرة، مصر، الطبعة"اإلحصاء واالقتصاد القياسي" (، 2012)دومينيل سلفاتور، [3]

، جمللة العراقية للعلوم اإلحصائية"، ا اختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية، "( 2012، )زكريا حيي اجلمل  [4]

ربحية منشأت الصناعة أثر الكفاءة التقنية والصادرات على حممد وليد العمري، هنيل امساعيل سقق اريط، "  [5]( ، 21العدد)

 ردن.م، األ2016،  4، العدد  12اجمللد " ، اجمللة االردنية يف ادارة االعمال ، اجلامعة االردنية ، ردنيةالدوائية األ

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل االنفاق االستثماري  ، " (2015، )حممد الشريق بن زاوي و ىاجر سالطني  [6]
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Uning Panel Data in Modeling the Fluctuation of Foreign Trade Variables with Economic 

Groth in Yemen during (2006 – 2013) 

 

Dr. Safa Abdullah Muatee                   Dr. Mohammed Ahmed Salem  Balhuwaisl                  

 

Abstract 

This study aims to use panel data to estimate the function of economic growth represented in this 

study in )GDP( by explaining how to choose and reconcile the three models :  pooled regression 

model , fixed effects model and  Effect Model and Random Effect Model. All of those based on 

the coefficient of determination , Fisher's test  and Durbin Watson's  test in selecting the best 

partial model from the general model based on  studying three independent variables affect in 

economic growth which called foreign trade variable. The study included four Economical 

sectors  is Agriculture, forestry and fishing, Mining and quarrying, Manufacturing, as well as 

Information and communication,during the period  2006-2013.  

The study concluded that the Fixed Effect Model is better than the Pooled Regression Model and 

Random Effect Model in estimating the relationship between foreign trade variables and 

economic growth. 
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 اختيار الموقع المناسب لبنك باستخدام ترتيب النقطة الوسطى
      د. صفاء عبداهلل معطي     د. حممد أمحد سامل بلحويصل      

 الملخص:
اليمن؛ حيث إنَّ ادلناطق ادلتاحة  -حضرموتهتدف هذه الدراسة إىل اختيار موقع مناسب لبناء بنك يف 

 -الشرج  -هي مخس مناطق موجودة حبضرموت الختيار إحداها لبناء ذلك البنك. هذه ادلناطق هي ادلكال
خلف, فادلوقع ادلختار سيتحدد بناء على سبعة عوامل, وهذه العوامل حتددت بناء على  -فوة -الديس

القرب من  -القرب من األسواق -ذه العوامل هي: منّو السوقآراء السلطة احمللية ورجال األعمال, ه
العوامل ادلناخية. هذه العوامل السبعة يتم ترتيبها من  -العمالء -مناخ العمل -األيدي العاملة -اخلدمات

, فهذه الطريقة ترتب العوامل بناء على اختيارات رجال (ROCخالل استخدام ترتيب النقطة ادلركزية )
طة احمللية. وبتطبيق هذه الطريقة مت حتديد العامل ادلهم من هذه السبعة العوامل وهو األعمال والسل

العمالء, يف حني أن األقل أمهية هو القرب من األسواق, وأن ادلوقع األفضل من ادلواقع اخلمسة هو ادلكال. 
وقع األنسب لبناء البنك إنَّ هذه الدراسة ستساعد احلكومة اليمنية والسلطة احمللية حبضرموت يف اختيار ادل

 AHP , FUZZYيف حضرموت. باإلضافة إىل هذه الطريقة هناك طرق أخرى يف اختيار ادلواقع منها 

AHP 
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7. SUMMARY AND CONCLUSION  

There are many operation's research methods to aid the governement and business men  

in allocating a sutible location of a bank to a number of a several locations. These 

approaches utilize mathematical programming techniques. However, their applicability 

is limited due to lack of data and their inability to handle qualitative issues. ROC and 0-

1 IP have to avoid these limitations. The computation presented here are not intended to 

be an “answer” to the governement and business men’ decision problem but just to 

illustrate the steps involved when using the ROC- 0-1 IP. In this conclusion, ROC has 

set aside the criteria weighting of a sutible location  of bank, whereas 0-1 IP has 

selected the type of crops for bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

333 
   Al-Rayan Journal of Humanities & Applied Sciences , Volume 2, Issue1, June 2019 

 

Dr. Safa  Muatee    Dr. Mohammed Balhuwaisl, Selecting the Appropriate Bank 

most important criterion (weight = 0.1835). In contrast, proximity to the markets (c2) 

(weight = 0.0507) is the least important criterion. 

5.2 EQUAL RANKING OF THE CRITERIA 

Suppose r1= r2 this approach to w1= w2 then the total of raw weight not equal 1,  

∑   
 
    ≠1 in this case the weights should be normalized by dividing  each weight by 

the sum of the weights as follows: 

Final weight    
  

∑   
 
   

   then the raw weight will be equal 1                                                   

6. BANK SELECTION 

Once location candidate selection criteria had been identified in the preliminary study, 

these criteria were allocated weights (degree of importance) using the Rank Order 

Centriod (ROC) combined with 0-1 integer programming. 

6.1 COMBINED ROC- 0-1 IP MODEL 

Since our data here involves less than 29 variables and not more than 12 constraints, it 

can be solved using any optimization approach (Engku Abu Bakar and Nawawi, (2010).  

Therefore, as only one final location is required to be selected, 0-1 IP will be sufficient 

to tackle the problem.  Utilizing the weights for criteria with the 0-1 IP model is as 

follows: 

Decision Variables: Xi = {
                           
                                    

                                    (10) 

                                                         where i = 1,2,3,4,5. 

Objective function: Minimize Total Deviation,   

0.0589d1
+
+0.0507d2

+
+ 0.1835d3

+
+0.1984d4

+
+ 0.1498d5

+
+ 0.2012d6

+
 +0.15759d7

+
   (11) 

Constraints: 

Market growth  

2000X1+22000X2+2100X3+1700X4+1650X5+d1
-
-d1

+
=2500                              (12)  

Proximity to the market  

180X1+150X2+140X3+130X4+125X5+d3
-
-d2

+
= 2000                                         (13)                                  

Proximity to the services   

10X1+20X2+10X3+15X4+12X5+ d3
-
 - d3

+
 = 14                                                   (14)      

Labour  

10X1+8X2+12X3+10X4+11X5+ d4- - d4+ = 15                                                (15)         

Labour climate  

3X1+4X2+ 3X3 + 5X4 + 3X5 + d5- - d5+ = 6                                                    (16)                                                              

suppliers  

1500X1+1200X2+1400X3+1300X4+1300X5+d6
-
-d6

+
=1800                                (17)                       

Environmental factors  

5X1+ 3X2 + 5X3 + 4X4 + 3X5 + d9
-
 - d9

+
 = 5                                                       (18)                           

X1+X2 + X3 + X4 + X5 = 1                                                                                 (19)                                                   

di
+
,di

-
 ≥ 0                                                                                                               (20)    

Using the data, and using LINDO software, the 0-1 IP model gives the following result: 

a) The factory should be built in location 1, which is Mukalla. 
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  (   )  
 

 
∑
 

 

 

   

                                                                                                      ( ) 

                                             For 

                                                         k = rank of criteria                 

                                                         m = number of criteria 

                                                         wj = weight for jth criteria  

            

5.1 UNIQUE RANKING OF THE CRITERIA 

In this study, there are 7 criteria, and the first respondent ranked c1=6, c2=1 and c3=2, 

then the weight of c1 is 
 

 
(
 

 
 
 

 
)       , c2 is 
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)        

and c3 is 
 

 
(
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
)       . By using this approach, the weights given 

by the first respondents for each criterion is shown in table 1. 

The respondents gave different weights sometimes high for the criteria and vice versa. 

However, in order to rank the criteria and obtain a single value, the arithmetic mean 

approach was used. In this approach, the weights (wj) given by each respondent for the 

corresponding criteria were summed up and divided by the number of respondents (i), 

which is 2 

     ̅  
             

  
                                                                                                      

(9) 

   For 

i = 1,2,…,21  

 j =1,…, 11  Where 

 ̅  = mean weight for criterion  

    = relative weight given by respondents i for criterion j of main criteria 

the aggregated weights and rank of criteria are shown in table 1. 

Table 1. Final weights and rank for the criteria using ROC model 

Criteria 

no. 

Criteria name Weight Rank 

C1 market growth 0.0589 6 

C2 proximity to the markets 0.0507 7 

C3 proximity to the services 0.1835 3 

C4 Labor 0.1984 2 

C5 labor climate 0.1498 5 

C6 Suppliers 0.2012 1 

C7 environmental factors 0.1575 4 

TOTAL   1   

 

Based on the ROC analysis for the criteria in Table 1, Suppliers (c6) is perceived 

as most important (weight = 0.2012), continued with as the second most important 

criterion is Labor (c4) (weight = 0.1984) and proximity to the services (c3) as the third 
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This study involved more than one respondent. Hence, their judgement should be 

aggregated to get a single value. Therefore, the arithmetic mean approach was applied. 

In arithmetic mean computing, the weight (wj) given by each respondent was summed 

and divided by the number of respondents. All criteria were allocated weights using the 

same approach as described earlier. More importantly, Suppose r1= r2 this approach to 

w1=w2 then the total of raw weight not equal 1,  ∑   
 
    ≠1 in this case the weights 

should be normalized  by dividing each weight by the sum of the weights as follows: 

Final weight can be computed by equation 2, 

    
  

∑   
 
   

                                                                                                    (2)  

Then the raw weight will be equal 1. The Excel spreadsheet was also applied for the 

ROC analysis. The spreadsheet was formatted with ROC formulae and the data 

collected was transferred to the spreadsheet. Its calculated weights for the selection 

criteria were determined. 

4.2 UTILIZING THE WEIGHTS FOR CRITERIA OBTAINED IN ROC WITH 

0-1 IP 

Decision Variables: Xi = {
                           
                                    

                         ( )                                                                                        

                                                         where i = 1,…, n 

Objective function: Minimize Total Deviation,   

     ∑        
         

  
                                                                           ( )                                           

Where WROC is weights of ROC, m is the number of criteria, d is the deviation of the 

criteria 

Constraints: 

(∑     
 
   )    

    
                                                                                      ( )                                        

Where n is the number of the location, d is the deviation of the location, Ce is the 

estimated value allocated total budget of the criteria in each location. Where, Ci is the 

criteria value that needs to be facilitating at factory in location n. (Bakir and  Aksop, 

2008). 

                                                

∑     
 
                                                                                                                       ( ) 

                                                  

  
    

                                                                                                                       ( ) 

5. ANALYSIS OF RANK ORDER CENTRIOD (ROC) 

The Rank Order Centriod (ROC) method was applied to allocate weights for the 

selection criteria that had been defined. The respondents were asked to rank the 

selection criteria. The data collected from the respondents were used to identify the 

weights of criteria. Later, to aggregate the individual judgments, an arithmetic mean 

approach was used. The ROC analysis was performed separately for all the criteria.  

The weights of criteria were determined based on the rank given by the respondents. 

The weights (wj) were calculated using following the formula explained in section 3.1.  
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4. MULTI CRITERIA DECISION MAKING  

Multiple-criteria decision-making (MCDM) or multiple-criteria decision analysis 

(MCDA) is a sub-discipline of operation's research that explicitly considers multiple 

criteria in decision-making environments. There are generally multiple conflicting 

criteria that need to be evaluated in making decisions in our daily life or professional 

backgrounds. Cost or price is commonly one of the principal criteria. Some measure of 

quality is mostly another criterion that conflicts with the cost. In purchasing a car, cost, 

comfort, safety, and fuel economy may be some of the primary criteria we consider. It is 

unusual to have the cheapest car to be the most comfortable and the safest. In portfolio 

management, we are interested in getting high returns but at the same time reduce our 

risks. Again, the stocks that have the potential of bringing high returns to typically also 

carry high risks of losing money. In the service industry, customer satisfaction and the 

cost of providing service are two conflicting criteria that would be useful to consider.  

Experiences have shown that we normally consider multiple criteria implicitly, and we 

may be comfortable with the effects of such decisions that are made based on only 

intuition. On the other hand, when interests are high, it is important to properly structure 

the problem and explicitly evaluate multiple criteria in making the decision of whether 

to build a nuclear power plant or not, and where to build it, there are not only very 

complex issues involving multiple criteria, but there are also multiple parties that are 

deeply involved in the effects. A structuring complex problem well and considering 

multiple criteria explicitly, leads to more informed and better decisions. There have 

been important advances in this area since the start of the modern multiple criteria 

decision making discipline in the early 1960s. 

4.1 RANK ORDER CENTROID (ROC) TECHNIQUE 

The rank order centroid (ROC) technique approach is a way to allocate weights to 

defined criteria.  As mentioned previously, a set of questionnaire was distributed among 

the respondents; interviewers of decision maker and business men in the candidate 

location at Hadhramout Province. The questionnaire of ROC was to be ranked by 

respondents based on their perception. For instance, out of m criteria listed, the 

respondents were required to rank those according to their preference (1-m). 

Based on the respondents’ perception, each criterion was allocated weights using the 

ROC technique. Initially, a ranking table was constructed; next the respondent’s 

response was transferred to the ranking table. The ROC weight was calculated using the 

following formula (Barron & Barrett, 1996), 

  (   )  
 

 
∑
 

 

 

   

                                                                                                      ( ) 

                                             For 

                                                         k = rank of criteria                 

                                                         m = number of criteria 

                                                         wj = weight for jth criteria  
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The Rank Order Centroid (ROC) method can be computed by averaging the 

corresponding coordinates of the defining vertices (Barron & Barrett, 1996). They 

applied the ROC to identify approximate weights in decision making process. Roberts 

& Goodwin (2003) described in their work how to obtain the Rank Order Centroid 

(ROC) weights that represent a better approximation than the ROC method to 

unrestricted original weights they summarized that weights produced by ROC method 

are the best surrogate weights to use for the point allocation method of assigning raw 

weights.  

The analysis presented in this paper consists of one stage approach. This stage is solving 

the location criteria weighting  problem by ROC. The paper is organized as follows. In 

the next section, the problem statement is highlighted. In the third section multi criteria 

decision is provided. The fourth section provides the location ranking and results. In the 

fifth section, the paper is summarized and a final conclusion is drawn. 

2. PROBLEM STATEMENT 

It is well-noted that the extant research on the facility location problem is still 

questionable because of the criteria selection problem in in the ROC technique if the 

sum of the weights is not equal one. In particular, different locations have different  

criteria and selecting the criteria is very important in determining the suitable location. 

It is worth mentioning that before selecting the best location of the bank, several 

problems related to the location selection should be considered. First, the evaluation of 

the criteria in which there are commonly several criteria available to solve the facility 

location problem. However, there are some undetermined aspects such as whether the 

criteria are enough to solve the current problem which criteria from the available criteria 

are suitable for current study, and which criteria are more important for this identified 

problem. Second, having evaluated the criteria, the problem in selecting the appropriate 

technique to measure the rank and weight of the criteria comes. It is worth highlighting 

that ROC is the suitable techniques to measure the rank and weight of the criteria. 

Particularly, the ROC computes the weight according to the evaluator rank of the 

criteria.  

However, a problem may occur with ROC when the decision makers give the 

same order or rank to more than one different criteria. Therefore, the sum of the weights 

is not equal to one. Finally, after solving the evolution and ranking the criteria, the 

decision on the appropriate location has to be made.  

3. OBJECTIVES OF THE STUDY 

The objectives of this study are outlined to solve the identified problems and aiming at 

achieving the following objectives. 

- To identify the criteria for selecting the best location for a Bank 

- To determine the best location of a Bank based on the criteria. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to identify the appropriate  location for a bank in 

Hadhramout, The Republic of Yemen.five zones were selected as candidate locations in 

Hudhramout . The five zones are Al-mukalla, Al-sharj, Al-ddees, Fowah, and Khalef.  

The final selected location was decided based on seven criteria. These,were identified 

by several representatives from the bussiness men and the local councils.The criteria are 

market growth, closeness to the markets, closeness to the services, labor, labor climate, 

suppliers, and environmental factors,. The importance of these seven criteria  is 

respective weight of each criterion in determining the final location were calculated 

using Rank Order Centroid (ROC). In applying ROC, a suggestion was made on how to 

tackle the problem of assigning weights to criteria having the same priority level, which 

was not clarified or available in the standard ROC. This technique revealed that 

suppliers was the most important factor while closeness to the markets was regarded to 

be the least important factor in deciding the final location for the bank.  The study 

revealed that Al-mukalla was the best location. The result of this study, if implemented, 

would hopefully help the Yemeni government in their effort to improve the process of 

decision – making as well as the management of the bank in the region of Hadhramout.  

To strengthen the finding and the technique, we proposed that other technique such as 

AHP, and fuzzy AHP to be applied. 

 

General Terms: Multi Criteria Decision Analysis Techniques.  

Keywords: Rank Order Centroid. 

 

1. INTRODUCTION  

The use of qualitative judgment in multi criterion decision-making is receiving 

increasing attention, and a variety of methods have been developed that cover a wide 

range of techniques. One method that has received increasing attention and used in 

papers is the relatively recent developed Rank Order Centroid (ROC) (Barron & Barrett, 

1996). This method has been widely documented in a variety of problem areas. Except 

for few cases, these qualitative decision-making techniques have not been used 

extensively in manufacturing and agricultural decision-making in developing countries. 

The paper briefly applied ROC in ranking the criteria. 
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 مصفوفة أنابيب ثاني أوكسيد التيتانيوم النانوية  تحضير دعامات حفاز وتشخيصها من
 المطعمة والمطعمةغير 

 

 أ.د. نبيل عبداهلل القدسي               حممد أمحد حسني عوض أ.
 

 الملخص:                                                                              
من أنابيب ثاين أوكسيد التيتانيوم النانوية النشطة ذات التوصيلية الكهربائية  لقد مت حتضري دعامات حفاز   

عند جهد ثابت مقداره  HFمن حملول %  wt 5.0يف ألكسدة املصعدية الكهروكيميائية العالية عن طريق ا
  .اهلواءالنيرتوجني أو دقيقة، ومن مث املعاجلة احلرارية يف جو من  05فولت، وملدة زمنية مقدارها  05

مت حتضري أنابيب ثاين أوكسيد التيتانيوم النانوية املعاجلة حراريًا يف جو من النيرتوجني أو اهلواء واملطعمة و 
ببعض الفلزات، مثل الفناديوم والتنجسنت، وذلك بواسطة التطعيم يف احمللول أثناء عملية األكسدة 

 املصعدية الكهروكيميائية.
زيائية الالزمة بواسطة حيود األشعة السينية واجملهر اإللكرتوين املاسح، ومت مت إجراء التوصيفات الفي    

دراسة السلوك الكهروكيميائي للمواد املنتجة من أوكسيد التيتانيوم النانوي غري املطعم واملطعم ببعض 
األكسدة الفلزات باستخدام التوصيف الكهروكيميائى بدراسة منحنيات الوقت مع كثافة التيار أثناء عملية 

املصعدية الكهروكيميائية يف حملول فلوريد اهليدروجني، وبدراسة منحنيات مسح اجلهد الدوري يف حملول 
 سداسي سيانيد احلديد.                                                      

النانوي غري املطعم وكذلك مت دراسة السلوك الكيميائي الضوئي للمواد املنتجة من أوكسيد التيتانيوم     
 واملطعم بالفناديوم يف حملول قاعدي من هيدروكسيد البوتاسيوم .                                  

 كلمات مفتاحية:
، الفناديوم، عدية الكهروكيميائية، تقنية األكسدة املصثاين أوكسيد التيتانيوم النانوي صفيحة أنابيب

 اجملهاد الدوري، منحنيات الوقت مع التيار.، ، التطعيم الكيميائيالتنجسنت
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titanium oxide nanotube as anodized do not show any clear peaks . Therefore, they have 

lower conductivity and glassy carbon exhibits high electrical conductivity in contrast 

with other electrodes and  also TONTs-N2  show electrical conductivity close to that of 

glassy carbon but higher than that of TONTs-as anodized and TONTs-air electrodes. 

This was evidence that the TONTs-N2 has high electroactivity but little less conductive 

than that of glassy carbon electrode. 

Vanadium-doped TiO2 NTs arrays show greatly enhanced electrochemical properties 

compared with TiO2 nanotubes. Vanadium metal dopant is the best of all metals dopants 

because it gives CV with high current and low oxidation/reduction separation ΔE in 

comparison with other dopants, i.e. TONTs-N2/V dopants give high surface area, high 

and improved conductivity and high stability similar to the N2-dopant. In summary, 

vanadium-doped TiO2 NTs arrays show greatly enhanced electrochemical properties 

compared with TiO2 nanotubes. On the other hand the, N2-dopant is the best of all 

dopants for metals and non-metals as electro catalyst. 

It has been found that doping TiO2 nanotubes with such nonmetals as N2 makes it more 

responsive to UV. 

However, the main challenge with doped TiO2 photo catalysts remains that the 

photocatalytic activity under visible light is lower than that under ultra-violet light. 

Therefore, further development of these photo catalysts is needed. A major area of 

future research is the development of optimized dopants and doping strategies.  
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Fig. 12:  Photo electrochemical properties of TONTs electrodes (A) Linear-sweep 

voltammograms of TONTs-N2 in dark, TONTs-N2 and TONTs-N2/10 mM V dopant 

electrodes under illumination (UV-light) at a scan rate 50 mV/s and supporting 

electrolyte is 1 M KOH. (B) Corresponding amperometric I−t curves at an applied 

potential of 1.0 V vs. SCE under illumination with 60 s light on/off cycles. 

TiO2 is an effective photocatalyst [56, 57]. However, it can be only activated under UV 

light irradiation of wavelength   387 nm because of its large band gap of 3.2 eV. 

Recently, it was reported that doping TiO2 with non-metals such as nitrogen [56-59] , 

carbon [60,61], fluorine [62] and iodine [63] could induce its photocatalytic activity 

under visible light, which may be due to band gap narrowing [56] or the creation of 

surface oxygen vacancies [62,64].  Additionally, the specific surface area has a strong 

influence on the visible-light activity of TiO2. Recently, highly ordered TiO2 nanotubes 

with an individual tube diameter of approximately 100 nm and a tube length of 

approximately 500 nm have been fabricated by electrochemical anodization [65–71]. 

The method is based on anodization of Ti in diluted HF-containing electrolytes.  

4. Conclusions 

TiO2 NTs arrays have been efficiently prepared via anodic oxidation of titanium foil in 

0.5 wt. % HF at 20 V for 20 min., solution followed with annealing in air and N2. The 

annealing treatment may help to form different point defects, such as oxygen vacancies, 

titanium forming and occupying interstices and more complex structures, which will 

increase the conductivity and have great effect on the properties of the electrode. 

Annealing in dry nitrogen at 450 °C for 3 hrs seemed to be the most favorable 

conditions to retain desired nanotube array structure with desirable anatase phase and 

electrochemical properties in [Fe (CN) 6]
-3/-4

 solution. Partial reduction of tetravalent 

titanium cations and the formation of oxygen vacancies may attributed to clarify the 

modification of the electrochemical and properties of the TONTs arrays. 

On the other hand, when comparing between CVs of 10mM K4 [Fe (CN) 6] + K3 [Fe 

(CN) 6] + 0.5 M KCl TiO2 NTs annealed in N2 and 0.07 cm
2
 glassy carbon electrodes , it 

was observed  that the peaks anodic and cathodic current densities of titanium oxide 

nanotube annealing in nitrogen are close to the peaks anodic and cathodic current 

densities of glassy carbon electrode, while the titanium oxide nanotube annealing in air, 
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Fig. 11: The transient photocurrent response of TiO2 nanotubes anodized in 20 V for 20 

min in 0.5 wt. % HF and annealing in N2 at 450°C for 3 h. 

To further investigate the photoresponse of titanium oxide nanotubes samples anodized 

at 20 minutes, the dark I-V characteristics and the I-V characteristics under illumination 

were also carried out by linear sweep voltammetry at a scan rate of 50mV/s at an 

applied potential of 1.0 V vs. SCE. The dark I-V curves of TONTs samples anodized at 

20 min are superposed practically. Fig 12 shows the dark current of TiO2 NTs anodized 

for 20 min, and the value is around 10
-3 

mA/cm
2
. Under illumination, the photocurrent 

density increases with the increase of applied potential and gradually reaches a plateau 

value at 1.0 V (vs. SCE), which indicates the applied electric field efficiently promotes 

the separation of photo generated charge carriers. As shown in Fig 12, anodization time 

has a significant effect on the photocurrent.   

The photocurrent of samples first increases with increasing anodization time during 10 

min-60 min with further increase in anodization time, a decrease of photocurrent is 

observed. The maximum photocurrent measured TiO2 NTs anodized for 60 min. This 

result explains that the nanotube length of TiO2 NTs mainly depends on the anodization 

time and increases with increasing anodization time. 

TiO2 NTs with longer tube length induce a larger active surface area and higher 

absorption of incident photons, which results in more photogenerated electron-hole 

pairs and enhances the photocurrent density [53]. However, due to the existence of the 

effective depth of light penetration [54], when the tube length exceeds a certain range, 

the light penetration to the under-layer is restrained which leads to the decrease of 

photocurrent. Most importantly, longer pathways for electron transfer to Ti substrate 

may provide a higher chance for charge recombination [55]. 

Fig. 12  shows Photocatalytic properties of Titanium oxide nanotubes arrays in UV-light  

and of in situ solution V-doped titanium oxide nanotubes grown by anodization in 0.5 

wt. % HF and supporting electrolyte was 1 M KOH. CV and CA was under UV-light in 

1 M KOH, anodization was in 0.5 wt. % HF in 20V for 20 minutes, geometric area of 

working electrode (TONTs arrays) was 0.68 cm
2
. 
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Table 3: Composition of the ∆E and Ipa/ Ipc for the V-doped and W-doped on TONTs-

N2  catalysts support. 
 

Dopant Ep,a (V) Ep,c (V) ∆E (V) Ip,a (mA/cm
2
) Ip,c (mA/cm

2
) Ipa/ Ipc 

TONTs-N2 0.474 0.098 0.38 4.6 
- 4.2 

 
1.12 

TONTs-N2/10mM 
W dopant 

0.757 0.501 0.26 3.4 - 4.2 0.81 

TONTs-N2/10mM 

V dopant 
0.447 0.098 0.35 4.7 - 4.1 1.14 

TONTs-N2 /50mM 
V 

0.461 0.067 0.39 4.5 - 3.8 
1.17 

 

TONTs-air /10mM 

V dopant 
 

1.038 - 0.580 1.62 2.4 - 2.4 1.00 

 

3.4 Photochemical characteristics of V-doped titanium oxide nanotubes arrays and 

supporting electrolyte in 1M KOH. 

Fig. 11: Shows the pulse chronoamperometry (CA) in 1 M KOH. The transient 

photocurrent response of titanium oxide nanotubes anodized for 20 min was measured 

under illumination with several 20 s light on/off cycles at zero bias. As shown in Fig. 

11, the dark current value tends to zero. Under illumination conditions, the photocurrent 

rapidly rises to a constant value of 26 mA/cm
2,
 which indicates that the charge transfer 

process is very rapid. The pattern photocurrent is highly reproducible for several light 

on-off cycles. The forms of the I-t curve and V-t curve are typical of that obtained using 

potentiostat/galvanostat under these conditions, which are attributed to the photogene 

ration and recombination of electron hole pairs under light on/off conditions. Under 

illumination, the photo induced electrons transport from the wall of TONTs to Ti 

substrate rapidly to produce photocurrent. Under dark conditions, the hole recombines 

with electrons from TiO2 conduction band that leads to the decrease of photocurrent. 
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The anodic current density was approximately 4.7 mA/cm
2
 and 2.4 and 4.6 mA/cm

2
 . 

The cathodic current density was also approximately -4.1 mA/cm
2
 , -2.4 mA/cm

2 
and -

4.2mA/cm
2
 for TONTs-N2/10mM V, TONTs-air /10mM V and TONTs-N2 electrodes 

respectively. These values indicate that TONTs-N2/10mM V exhibit high electrical 

conductivity in contrast with other electrodes and this was evidence that the TONTs-

N2/10mM V have high electrocatalytic activity. Furthermore, the ratio of peak anodic 

current density to the peak cathodic current density (Ipa/ Ipc) is approximately 1.14 ,1.00 

and 1.12 for TONTs-N2/10mM V, TONTs-air /10mM V and TONTs-N2 electrodes 

respectively ,i.e. equals to 1 (close to unity ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: CVs of TONTs-N2, TONTs-N2/10mM V, TONTs-air, and TONTs-air/ 10mM 

V, in ferro-fericcyanide system (10mM Ferro/ferric-cyanide + 0.5 M KCl) at a scan rate 

50mV/s.  

Table 3 shows the composition of an oxidation peaks, reduction peaks, 

reduction/oxidation peak separation  Ep, anodic peak current density Ip,a (mA/cm
2
), 

cathodic peak current density Ip,c (mA/cm
2
), the ratio of Ipa/ Ipc for TONTs-N2,TONTs-

N2/10mM W ,TONTs-N2/10mM V,TONTs-N2/50mM V, and TONTs-air/10mM V 

respectively. 
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Fig. 8: CVs of 10mM K4(Fe(CN)6) + 0.5 M KCl, scan rate was 50 mV/s with a TONTs-

N2, TONTs-N2/10mM V, TONTs-N2/10mM W, window of potential range (-0.7V to 

1.7V). 

In Fig. 9 it is clear that the reduction/oxidation peak separation  Ep was approximately 

0.35 V, 0.39V and 0.38 V for TONTs-N2/10mM V, TONTs-N2/50mM Vanadium and 

TONTs-N2 respectively. Fig. 9 shows the effect of vanadium concentration on 

separation and it is clear that there is no high effect on separation. 
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Fig. 9: CVs of 10mM K4(Fe(CN)6) + 0.5 M KCl, at a scan rate 50 mV/s  with  a 

TONTs-N2/10mM V dopant, TONTs-N2/50mM V dopant, TONTs-N2. 

Fig. 10 shows the CVs of TONTs-N2/ 10mM V, TONTs-air/ 10mM V, TONTs-N2, and 

TONTs-air annealed at 450 °C for 3 hours respectively .The TONTs-N2/ 10mM V, 

TONTs-air/ 10mM V, TONTs-N2, show an oxidation peaks at 0.447V, 1.038V, and 

0.474 V and reduction peaks at 0.098 V, -0.580V and 0.098 V respectively. The 

reduction/oxidation peak separation  Ep was approximately 0.35 V, 1.62V and 0.38 V 

for TONTs-N2/10mM V, TONTs-air/10mM Vanadium and TONTs-N2 respectively. 

Fig. 10 shows comparison between doping of 10mM vanadium on TONTs-N2 and 

TONTs-air by in situ approach respectively. From Fig. 10 we conclude that TONTs-N2 

doped or undoped with Vanadium are the best electro catalysts in contrast with other 

electrodes which were annealed in air. 

This indicates that the effect of V dopant on TONTs-N2 is very little but the effect of V 

dopant on TONTs-air is very clear and high. 
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3-3 Preparation and electrochemical characterization of V-doped  and W-doped 

TiO2 nanotubes arrays 

In situ doping approach using vanadium and tungsten metals into titanium oxide 

nanotubes during anodization was carried out. Concentration of  vanadium , and 

tungeston dopants metals was  10mM  and the  used electrolyte was 0.5 wt.% HF.  

Fig. 8 shows the CVs of TONTs-N2/10mM W, TONTs-N2/10mM V and TONTs-N2 

respectively which were annealed in nitrogen gas at 450 °C for 3 hours. The TONTs-

N2/10mM W, TONTs-N2/10mM Vanadium and TONTs-N2 show an oxidation peaks at 

0.757V, 0.447 V and 0.474V and reduction peaks at 0.501 V, 0.098 V and 0.098 V 

respectively. The reduction/oxidation peak separation  Ep was approximately 0.26 V, 

0.35 V and 0.38 V for TONTs-N2/10mM W, TONTs-N2/10mM V and TONTs-N2 

respectively. In Fig. 6, Fig. 7 and Fig. 8, there is contradiction between the peak 

potentials and E because of the electrode resistance, consumed quantity of fluoride 

during anodization, adsorbed nitrogen on TONTs substrate, and using of different 

potentials range (-0.5 V to 1V, -0.2V to 0.5 V, and -0.7 V to 1.7 V).  The peak of 

separation indicates that the reaction of [Fe (CN) 6]
3-/4-

 at TONTs-N2 is reversible 

reaction than on other V and W doped TONT arrays electrodes. TONTs-N2/10mM 

Tungsten shows the smallest separation peak of among all studied electrodes indicating 

high conductivity of TONTs doped by tungsten and annealed in N2.The peak position 

for W-doped TONTs-N2 electrode significantly shifted to positive due to the electrode 

is more resistant.  
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peak anodic current density to the peak cathodic current density (Ipa/ Ipc) is 

approximately 1.04 and 1.04 for TONTs-N2   and 0.07 cm
2
 glassy carbon electrodes 

respectively, i.e. equals to 1(close to unity) indicating on quasi-reversible process.  

It was reported in many literatures that the reversible process has reduction/oxidation 

peak separation smaller than 59/n mV, and n is the number of electrons . The ratio Ipa/ 

Ipc is also close to unity (Ipa/ Ipc = 1) [51,52].  Likewise, the quasi-reversible process has 

reduction/oxidation peak separation greater than 59/n mV. 
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Fig. 7: CVs of 10mM [K4 Fe(CN)6] + 0.5 M KCl , scan rate 50 mV/s, at 20 V for 20 

min  contains TONTs-N2  in 450 °C , time 3h, TONTs-air in 450 °C  time 3h ,TONTs-as 

anodized, in contrast with glassy carbon electrode with area 0.07 cm
2 

, window of 

potential range (-0.2V to 0.5V). 

Table 2 shows the oxidation and reduction peaks of potentials and current density, and 

also separation of TONTs-N2 and 0.07 cm
2
 glassy carbon working electrode.  

Table 2: Comparison between TiO2 NTs annealed in N2 and 0.07 cm
2
 glassy carbon 

working electrode 

Electrode 
Epa (V) 

 
Epc (V) ΔE (V) 

Ipa 

(mA/cm
2
) 

Ipc 

(mA/cm
2
) 

Ipa/ Ipc 

TONTs-N2 0.32 0.05 0.27 2.5 -2.4 1.04 

Glassy carbon 

electrode with 

area 0.07 cm
2
 

0.22 0.15 0.07 2.9 - 2.8 1.04 
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Fig. 6: CVs of 10mM K4 [Fe (CN) 6] + K3 [Fe (CN)6] + 0.5 M KCl , scan rate 50 mVs
-1

 

with (a) contains TONTs-as anodized, TONTs-air, TONTs-N2 (b) effect of scan rate for 

TONTs-N2 electrode in a potential range from (− 0.5 V to 1V) vs. SCE. 

Table 1: Oxidation peaks, reduction peaks and reduction/oxidation peaks separation 

(ΔE) for TONTs-as anodized, TONTs-air and TONTs-N2. 

Electrode 
Oxidation peaks potential 

(V) 

Reduction peaks potential 

(V) 
ΔE (V) 

TONTs-as anodized 0.53 - 0.37 0.9 

TONTs-air 0.72 - 0.107 0.83 

TONTs-N2 0.46 - 0.0166 0.48 

 

Table 1 shows that the TONTs-N2 support has lowest peak potentials of oxidation and 

highest reduction and lowest separation in contrast to TONTs-air and TONTs-as 

anodized indicates that TONTs-N2 support has high conductivity. 

In addition, the electrochemical properties of TiO2 NTs annealed under different gases 

and 0.07 cm
2
 glassy carbon electrodes were investigated by means of cyclic 

voltammetry in 10mM [Fe (CN) 6]
3-/4-

 + 0.5 M KCl electrolyte in a potential range from 

(− 0.2 V to 0.5V) vs. SCE at a scan rate of 50 mV/s. Fig. 7 which shows the CVs of 

TONTs-as anodized, TONTs-air electrode, TONTs-N2, and 0.07 cm
2
 glassy carbon 

electrodes. The TONTs-N2 and 0.07 cm
2
 glassy carbon electrodes show an oxidation 

peaks at 0.32V and 0.22V and reduction peaks at 0.05V and 0.15V respectively.  

The reduction/oxidation peak separation ΔEp was approximately 0.27V for TONTs-N2 

and 0.07 cm
2
 glassy carbon respectively. The anodic current density was approximately 

2.5mA/cm
2
 and 2.9mA/cm

2
 . In addition the cathodic current density was approximately 

2.4mA/cm
2
 and 2.8mA/cm

2
 for TONTs-N2 and 0.07 cm

2
 glassy carbon electrodes 

respectively and these values indicates that 0.07 cm
2
 glassy carbon exhibit high 

electrical conductivity in contrast with other electrodes.TONTs-N2 show also electrical 

conductivity close to that of 0.07 cm
2
 glassy carbon but higher than that of TONTs-as 

anodized and TONTs-air electrodes.  

This was evidence that the TONTs-N2 have high electocatalytic activity but little less 

conductivity than that of 0.07 cm
2
 glassy carbon electrode. Furthermore, the ratio of 
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In Fig. 6 the TONTs-N2 electrode gives rise to larger ferri/ferrocyanide reduction peak 

currents than for the TONTs-as anodized and TONTs-air electrodes. This possibly 

reflects the greater surface area of the TiO2 nanotubes annealed in N2 and good 

conductivity. It may also be owing to the increased rate of diffusive mass transport of 

the ferri/ferrocyanide reactant to the nanotube surface (the latter being considered a 

supported nanoelectrode) [44]. In fact, the bulk oxide (BO) electrode displays only 

insignificant reactions at these anodic over voltages due to the blocking character that is 

an inherent characteristic for an n type semiconductor under anodic bias [45]. Annealing 

of TONT in nitrogen may enhance its conductivity through the substitution with oxygen 

in anatase phase [46, 50].  

Several literatures have stated that the modification of the band gap of TiO2 due to the 

Ti
4+ 

reduction for instance; Macak selectively switched on the pore bottoms by 

reductive self-doping of TiO2 nanotube with Ti
3+

 and established an adequate 

conductivity contrast to allow Cu deposition [47]. Guillemot proved that low 

temperature vacuum annealing could generate a controlled number of Ti
3+

 flaws [48]. 

Modification of electrical properties of oxides through thermal annealing under different 

gases is likewise well established in literature [49]. On the other hand, Fig. 6 b shows 

effect of scan rate for TONTs-N2 electrode recorded at different scan rates for [Fe (CN) 

6]
3-/4-

 solution, Fig. 6 b shows an enhanced cathodic and anodic peak current that 

increases linearly with increasing scan rate, this behavior is characteristic of an 

electrochemical reaction controlled by a diffusion process.  

Annealing under N2 environment is probable to give rise to reduction of part of Ti
4+

 

cations to lower valence state. Simultaneously, defects, for instance the oxygen 

vacancies, can be created in the TiO2 structure owing to a partial oxygen loss [50]. That 

in turn would modify the electron density and the electrical properties of the material.  
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which leads to the increase in current and pores growing. In stage (III), the individual 

pores start interfering with each other, competing for the obtainable current and then 

self-ordering under established steady-state conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Typical current density-time (I-t) characteristics of TONTs-as anodized at a 

constant potential of 20 V during the annodization process 20 min in the presence of 0.5 

wt. % HF.  

The inset carton shows the compact oxide (fluoride free) or porous/tubular metal oxide 

formation (containing fluoride) forms by different morphological phases(I–

III).Therefore, type (I) indicates oxide layer formation, type (II) indicates dissolution of 

oxide layer pit/pore formation 2 µm, and type (III) indicates nanotubes growth. 

The electrochemical properties of TiO2 NTs electrodes annealed under different gases 

were investigated using cyclic voltammetry in 10mM [Fe (CN) 6]
-3/-4

 + 0.5 M KCl 

electrolyte in a potential range from (− 0.5 V to 1V) vs. SCE at a scan rate of 50 mV/s.   

Fig. 6 (a) shows the CVs of TONTs-as anodized, TONTs-air electrode and TONTs-N2 

respectively. The TONTs-as anodized, TONs-air and TONT-N2 electrodes show an 

oxidation peaks at 0.53V, 0.72V and 0.46V and reduction peaks at -0.37V, -0.107V and 

-0.0166 V respectively. The reduction/oxidation peak separation ΔEp was 

approximately 0.90V, 0.83 V, 0.48 V for TONTs as anodized, TONTs-air and TONTs-

N2 respectively.  

This peak separation indicates that the reaction of [Fe (CN) 6]
-3/-4

 at TONTs-N2 shows 

better reversibility than on other electrodes [42]. The large peak separation is ascribed to 

the low electrical conductivity of the TONTs -air electrode [42, 43]. However, TONTs-

N2 shows the smallest peak separation among all studied electrode indicating on the 

conductivity improvement of TONTs by annealing in N2. 
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anatase phase planes (101) and (224) signifying the phase transition from amorphous to 

anatase crystal. It was reported that while heating at higher temperature than 450 °C 

annealed in nitrogen, it results the formation of rutile phase [31]. From Fig. 4 a and b, 

the XRD peaks at 2θ = ~ 38, ~ 43, ~54, ~ 72, ~ 78, and ~ 90 are originated from the Ti 

substrate. The XRD results obtained for the phase formation are in a good agreement 

with the literature data [32, 33]. The XRD of TONTs arrays annealed in N2 at 450° C 

(Fig. 4 b) for 3 hr possess similar XRD patterns regardless of the annealing gas 

atmospheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 4: Comparison of   XRD shapes of nanotube samples after (a) annealed in air (b) 

annealed in N2 at 450° C for 3 hr. 

3.2 Electrochemical Characteristics of TiO2 nanotubes  

Fig. 5 displays  the current time (I vs. t) curves recorded at the constant anodization 

voltage of 20 V in 0.5 wt. % HF titanium foil (area = 4.2 cm
2
). In this case, at the 

beginning, the current decreases rapidly and reach the steady-state (where no change in 

current) within 800 seconds. However, in case of titanium foil (area = 4.2 cm
2
) the 

current slightly change (increases to a maximum point then decreases slowly) before 

reaching the steady state as seen in Fig. 5 This I vs. t curve in good agreement with the 

mechanism described in literature [34] which is summarized below. The formation of 

the nanotubes is governed by competition between two processes, anodic oxide 

formation and chemical dissolution of the oxide as soluble fluoride complexes [34]. 

This is consistent with reported literatures [35-40].  The inset carton in Fig. 5 clarifies 

the pore formation process [41]. In part I, a barrier oxide layer formed, causing a current 

decay and in part II the surface is locally stimulated and pores start to grow randomly 
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photoresponse was evaluated under chopped light irradiation (light on/off cycles: 20 s) 

at a fixed electrode potential of 1.0 V. 

The curves of the I-t and V-t are obtained using potentiostat/galvanostat. The software 

program used in cyclic voltammetry (CV) and chronoamperometry measurements under 

illumination (UV-Light) was EC-Lab. 

3. Results and discussion 

3.1 Preparation and Physicochemical Characterization of TiO2 nanotubes 

(TONTs) catalyst support    

The morphology and composition of the obtained oxide nanotubes were evaluated using 

SEM JSM-6380 LA equipped with an energy dispersive X-ray analyzer (EDX).Fig. 3 

shows the SEM surface image (the top-view image) for TONTs-as anodized obtained 

under 20 V. TiO2 nanotubes diameter is affected by the applied potential [28-30].  From 

the SEM image we can see the formation of highly packed array of pores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: SEM image of TiO2 nanotubes formed at 20V for 20 min, in 0.5 wt. % HF in DI 

water at different scales (0.2 µm and 0.5 µm).     

Fig. 4 shows a comparison between XRD patterns of (a) titanium oxide nanotube 

sample after annealing at 450 °C, 3 hr in air besides (b) annealing in N2 atmosphere. 

The XRD patterns show the presence of anatase and rutile phase mixture of titanium 

oxide. The major rutile orientation is the (101) plane and other planes, such as (200) and 

(202) are only existing in a minor amount. The XRD patterns showed the presence of 
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In this section, we proved successfully that in situ electrochemical doping method for 

TiO2 nanotubes, which is the addition of different anion species in the electrolyte upon 

anodization nanotubes growth, is used to modify the conductivity properties of the 

material. 

2.4 Physicochemical characterizations 

(SEM; JSM-6380LA). Scanning Electron Microscopy (SEM) images were taken at 

magnification of 2000x, 10000x, 20000x, 50000x and 120000x to study the samples 

morphology. 

X-ray diffraction (XRD) data were collected on a Model RIGAKU MINIFLEX 100 X-

ray diffract meter, operating at tube voltage 40 kV and tube current 15 mA, using 

Cu(Kα) , intensity was 0-400 cps , range of 2 (deg)  was 5-80 degree i.e. wide angle. 

For chilar, the water flow rate was 3.7 L/min, scan rate either 5 °/min or 2 °/min.  

Monochromator is used. 

2.5 Electrochemical measurements 

We use the typical current density-time (I-t) characteristics of TONTs-as anodized at a 

constant potential of 20 V during the anodization process 20 min in the presence of 0.5 

wt. % HF. 

Cyclic Voltammetry (CV)  

Cyclic voltammetry (CV) was conducted in a conventional three-electrode single-

compartment Pyrex glass cell by using a computerized potentiostat/galvanostat 

(µAUTOLAB, TYPE III). The reference and auxiliary electrodes were standard calomel 

electrode (SCE) and pure Pt-foil, respectively. All potentials provided in the text are 

based on the SCE electrode only. The software program used in cyclic voltammetry 

measurements was NOVA 1.9.  

2.6  Photo electrochemical measurements 

The photoelectrochemical performance of the TONTs-N2 and TONTs-N2/ 10 mM 

Vanadium were   evaluated using a three-electrode configuration with TONTs-N2/ 10 

mM Vanadium electrode, calomel electrode , and  Pt  as working, reference, and counter 

electrode, respectively. The supporting electrolyte used was 1 M KOH solution. All the 

potentials were referred to calomel electrode unless otherwise stated in this paper. The 

photocurrent was measured under an irradiation UV from Max-303 compact Xenon 

light source. The scan rate for the linear sweep voltammetry was 50 mV s
−1

. The 
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Highly ordered TONTs were synthesized via the electrochemical anodic oxidation. The 

titanium  foils (>99.5% purity, Alfa Aesar, thickness: 0.25 mm) were anodized in an 

aqueous solution contains 0.5 wt. % HF by using a two-electrode polypropylene 

electrochemical cell which consists of Ti foil as the anode and Pt foil as the cathode at 

20V for 20 min at room temperature with magnetic agitation. Then the samples were 

rinsed in deionized water and dried.  

The as-anodized TONTs were consequently annealed at 450 °C in ambient air or N2 for 

3 hr using tubular furnace with heating and cooling rates of 5 °C min
−1

 to prompt 

anatase crystallization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Anodization process set up. 

Electrochemical experiments were conducted by means of a direct current (dc) power 

supply ( Agilent E3612 A 0-60V,0-0.5 A/0-120V , 0-0.25A  DC power supply) and 

connected to (Agilent 34405A 5 ½ Digit multimeter).  All were connected to computer 

and the program used is (Excel Inuilink for Multimeters  Toolbar Addin). 

2-3 In situ doping method during anodization 

Anodization was conducted in 0.5 wt. % HF in which certain amount of the 

corresponding metal ions was added. Titanium foil functioned as anodic electrode and 

platinum electrode as the cathode. Anodization voltage was 20V. The metals-dopants 

were 10mM and 50mM vanadium (V), 10mM tungsten (Na2WO4.2H2O salt). 

All experiments of anodization were carried out at room temperature using magnetic 

stirrer. After anodization, the titanium sheet surface color was yellowish and the 

samples were washed in deionized water and then dried. The as-anodized TiO2 NTs 

were annealed in air and also in N2 at 450°C for 3 h with a heating and cooling rate of 5 

°C/min. 
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Later, Asahi et al. stated that it is possible to narrow the band-gap of titanium dioxide 

by N2-doping [27]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1: N-doping as clarified by Nakamura etal [26]. N2-doping results in a mid-band 

gap energy level which diminishes the energy gap involved for charge separation. 
 

2. Experimental 

2.1 Materials:  

Titanium foils (> 99.5% purity, Alfa Aesar, thickness: 0.25 mm). Hydrofluoric acid 40 

% HF (A.Qualikemes Fine Chemicals,New Delhi.potassium chloride GRG KCl 

(WINLAB), 0.5 wt.% HF,potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate K4[Fe(CN)6].3H2O 

(MERCK), potassium hexacyanoferrate(III) K3 [Fe (CN) 6] (MERCK). All aqueous 

solutions were prepared by means of Milli-Q (Millipore, Inc.), high quality deionized 

(DI) water (resistance 18.2 MΩ cm). 

The Chemicals used in the in situ doping method were as follows: Anhydrous ethanol 

99.7-100 % V/V (from BDH Analar ), ammonium meta vanadate NH4VO3 analytical 

reagent (from BDH Chemicals Ltd Poole England), and sodium tungstate dihydrate GR 

Na2WO4.2H2O (from MERCK ). 

2.2 Anodization process 

High purity titanium sheets (>99.5% purity, Alfa Aesar, thickness: 0.25 mm) were 

degreased in an ultrasonic bath with isopropanol then acetone, washed in deionized 

water and dried in air at room temperature.  
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efforts have been made to improve modified TiO2 which are energetic under 

visible-light (λ   400 nm) irradiation. Numerous different approaches have been 

employed to extend photo activity into the visible region. They consist of: 

(I) Doping with anions: such as nitrogen] 18-20[, sulphur, iodine [21[, and 

fluorine, etc. 

(II) Metal cations doping [2] 

(III) Functionalizing TiO2 by photo-sensitizers that have the ability to absorb 

visible-illumination. The greatest vigorously followed approach has been to 

increase the photoactive wavelength range and to improve the photo catalytic 

activity under UV radiation using metal doped TiO2 nanotubes. 

Several metal ions have been examined as possible dopants ions such as Fe, V 

[22], Cr, Ni and K [22] and have been showed UV light photo catalytic activity. 

Furthermore, efforts have been made to increase the visible and UV light photo 

catalytic activity for TiO2 using co-doping by means of two metal ions.  

Ahmad et al. [23] reported that Sc and Nb co-doped TiO2 nanoparticles are 

comparatively more photoactive for 2-chlorophenol degradation under visible-

illumination than the particles doped with Sc or Nb only. Kato ND Kudo [24] 

reported that TiO2 co-doped with Sb
3+

 and Cr
3+

 ions exhibited higher activity 

than TiO2 doped only with Cr
3+

 ions alone for O2 evolution due to the charge 

compensation attained with Sb
5+

 doping.  

Nevertheless, there have been comparatively insufficient researches stated for twofold 

metal ion co-doping of TiO2, whereas TiO2 co-doped with two nonmetals (such as N 

with F, and N with S ) with metal ions and nonmetals (such as Cr and N co-doping, Pt 

and N co-doping, V and N co-doping ]25[, and Bi and S co-doping   ) have been 

extensively examined. 

In order to examine the double-doping efficiency by metal cations, co-doped TiO2 with Pt4+ 

(or Pt2+), Cr3+, V3+, and Ni2+ ions have been prepared and characterized their 

physicochemical properties and photo catalytic activities for the decolorizing and methylene 

blue (MB) degradation, the iodide oxidation to tri-iodide, and the oxidative degradation of 

phenol in aqueous solution under visible-light irradiation (λ   400 nm) [24]. 
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1. Introduction 

The semiconductor titania (TiO2) is one of the best candidates for many applications, 

namely  photocatalysis [1,2], implant materials [3], hydrogen sensing [4], solar cells [5] 

and other electrochemical devices. Thus is due to its high efficiency in UV light, low 

cost, chemical inertness, ecofriendly nature and photostability [6,7]. Titania (TiO2) is 

the greatest extensively used photo catalyst for the purification of air, water, and 

additional environmental applications owing to its great photocatalytic activity, 

admirable chemical stability, comparatively low price, and its deficiency of any 

recognized toxicity. 

Nanostructured TiO2 semiconductors have great potential in photo electrochemical 

devices due to the large effective light harvesting interface area and wider band gap. 

Anodization of Ti is a simple way to prepare a well-ordered nanostructured TiO2 in the 

form of vertically oriented titania nanotube arrays. When compared with unordered 

nanoparticles, nanotube arrays facilitate charge transport along the tube direction [8,9] 

while maintaining a high effective surface area. Titania nanotubes are thus suitable for a 

variety of applications such as sensors [10], water photoelectrolysis [11], photovoltaic 

devices [12], photocatalytic CO2 reduction [13], supercapacitors [14], etc. The use of 

titania nanotubes as photoelectrode in photovoltaic devices has the potential to enhance 

the efficiency. Therefore, titania nanotube growth by anodization has been studied 

widely in literature [15,16] , in order to form a well-ordered tubular structure with 

controlled morphology, a balance between oxidation and field-assisted dissolution has 

to be maintained by adjusting electrolyte concentration, temperature [17], duration of 

anodization, ramp rate and the applied potential [16]. 

TiO2 is regarded as the most attractive photo catalyst with excellent photocatalytic 

properties.  However, it is only activated by UV light (           ) due to its large 

band gap of 3.2 eV. 

Reduction/oxidation (redox) reactions of environmental attention are started on 

the TiO2 surface with trapped electrons and holes after band-gap excitation. 

However, owing to its large band gap energy of  3.2 eV (electronvolt), TiO2 is 

useful only in the ultraviolet region of the solar spectroscopy. As a result, major 
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 Abstract                

Highly ordered titanium oxide nanotubes (TONTs) were synthesized via the 

electrochemical anodic oxidation. The as-anodized TONTs were consequently annealed 

at 450 °C in ambient air and N2 for 3hrs to obtain titanium oxide nanotubes annealed in 

air (TONTs-air) and titanium oxide nanotubes annealed in nitrogen (TONTs-N2). V-

doped  and W-doped TiO2 nanotubes arrays were synthesized via in situ doping method 

during anodization. All samples were annealed at 450 °C in ambient air and N2 for 3hrs 

to obtain TONTs-air 10 mM Vanadium, TONTs-N2 10 mM Vanadium, TONTs-air 10 

mM Tungsten and TONTs-N2 10 mM Tungsten.   

The physicochemical characterization of the TONTs-arrays and doped-TONTs-arrays 

catalyst support were performed by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron 

microscopy (SEM). The TONTs-arrays, doped-TONTs-arrays catalyst support were 

electrochemically characterized by typical current density-time (I-t) during anodization 

and also characterized in ferro-fericcyanide potassium system by cyclic voltammetry 

(CV) measurement. In addition, V-doped titanium oxide nanotubes arrays were photo 

chemically characterized and supporting electrolyte is 1M KOH. 

Key words: 

Titanium oxide nanotubes sheet, electrochemical anodization technique, vanadium, 

tungsten, doping, cyclic voltammetry, chronoamperometry 
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