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 شروط النشر يف جملة جامعة البحر املتوسط الدولية

. يالعريب التقليد )نوعن يكون اخلط أ، على A4أال يقل البحث عن عشر ورقات، وأال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب  .1
Simplified 02وحجمه). 

اخلط بالعربية  وأن يكون (Microsoft Word)يكون مكتوبًا على برنامج  ويشرتط أنأن يرسل البحث إلكرتونياً،  .2
(Simplified)  الصفحة من األعلى  وبالنسبة هلوامش، على أن يكون تباعد األسطر بقياس سطر واحد 02مقاسه

، أما إذا كان البحث باللغة حينه(باستالم حبثه يف  )وخيطر الباحث .سم 8اليسار  ومنسم  8.2 واألسفل ومن اليمني
 .((Time New Romanاإلجنليزية فيكتب خبط نوع 

يقل عن مئة  أالعلى ترمجة، وأن يقدم الباحث هلا ملخصًا بالعربية  وأتقبل البحوث باللغة العربية يف العموم واإلجنليزية تأليفا  .3
 كلمة.ومخسني  

سبق نشره يف إحدى اجملاالت الوطنية أو غريها أو مستال من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه، أو أال يكون البحث قد  .4
 .بعنوان أخر يف وسيلة نشر أخرىيكون الباحث قد تناوله 

. يف البحث الشكلية الفنية واملنهجية، وتوثيق املصادر واملراجع، وتدوين التواريخ، ومقابلة األمساء باحلرف الالتيين ىيراع .5
 .غريهاوالتنصيص على النصوص و 

سم املرتجم أو احملقق، الطبعة، مكان كتابة اسم ملؤلف، عنوان الكتاب، ا  وعرض املراجعبة اهلوامش يراعى يف أسلوب كتا .6
أن يكون عنوان الكتاب  واإلجنليزية ينبغيالعربية  وقائمة املراجعالنشر، الناشر، تاريخ النشر، رقم اجلزء والصفحة يف اهلوامش 

 أو اجمللة باخلط احملرب.
 ن كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل بعد التقييم.إجمللة بإشعار الباحث بقبول حبثه تلتزم ا .7
 ال تقدم اجمللة شهادة أو إفادة )مقبول للنشر( ما مل يكن قد قرر نشره فعلياً أو نشر. .8
 و مل تنشر.أالبحوث املقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت  .9

وإن تعدد الباحثون فيكتفي  ،لكرتوين إن وجدسم الباحث، وختصصه، وجمال عمله واهلاتف، والربيد اإلاأن يتضمن البحث  .11
 بأحدهم.

ونية حيق له سحب ذلك من موقع لكرت إحيق للباحث نسخة من العدد املنشور فيها حبثه إن كانت اجمللة ورقية، وإذا كانت  .11
و الفايرب ألكرتوين بريده اإل علىرسال نسخة إشعاره بصدور العدد، فإن مل يتمكن فيمكن حينئذ إاجلامعة املنشورة عليه بعد 

 إن كان له ذلك.
ضافة أو التعديل، أن يقوم الباحث بتزويد اجمللة بنسخة من و اإلأرجاعه له للتصحيح إشعار الباحث بقبول حبثه و إبعد  .12

 بريد املندوبني. علىبريد اجمللة أو  علىيدوياً أو إرساله  CDقرص مدمج  علىلنهائية أالبحث يف صورته 
يف حبوثهم لعدم  أن يعيدوا طباعتها القص،بطريقة  النت(قتباسات من )لى البحاث الذين يستعملون بعض االتنبيه ع .13

  اجمللة.خراج يفها فنيا يف إتك
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 قدر اإلمكان.على الباحث كتابة هوامشه أخر البحث جمتمعة  .14
 -البحوث: قيمة نشر  .15

 أو ما يعادله. دوالر أمريكي (011)إذا كان الباحث من خارج ليبيا يدفع  .1
تمم قبل التقييم، مث ي امقدم دينار (21)دفع منها ، ي  دينار ليبي (811)يدفع إذا كان الباحث من داخل ليبيا  .2

 حني يقرر البحث بدرجة مقبول للنشر بدون تعديل أو مع التعديل. ( دينار ليبي811)املبلغ إىل 
 .(USD العملة- CA)علماً بأن حسابنا القابل للتحويل هو  .3

 .(1000-677807-118، فرع الوكاالت، رقم والتنميةبنغازي. مصرف التجارة  )ليبيا

 journal@miu.edu.ly  : المجلةبريد 
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 كــــلمة العــــدد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
تمثله  للترحال وطلب العلم من منابعه،   تحدثنا في عددنا السابق عن رغبة الليبيين المبكرة وعشقهم

الذي سهافر وتتلمهذ علهد يهد ا مهام  هــ( 980:علي بن زياد الطرابلسي)في شخصية الفقي، المالكي: 

لكي وكان أول من أدخل ونشر المذهب المها  هــ( 971) إمام دار الهجرة (ك بن أنس األصبحيمال)

 فريقي حتد األندلس  وكان أحد أسس إنشاء جامعة الزيتونة.في ليبيا وتونس ثم الشمال األ

 
نفوس فقههاء أخهر فهي االتجهاه الفقههي  ونشره معبتعاث لطلب العلم ة في االلتتعانق هذه الرغبة الملح  

 ا باضي.

 
 -أخذها من أصولها في الشرقعلمية تعطش  لمزيد معرفة و ةأحد أبنائ، لتكوين بعث نزع  همةفقد 

ي ننداومحمدد بدن مغطيدر الج)الفقيه،  ،د  عنهفتول ه -الذي كان مهد العلوم ا سالمية في العصر األول

أبدي مسدلم بدن )توج، للبصرة  ليجلس عند الفقي، المجتهد المحهدث  المهتكلم التهابعي  الذي  ***هــ(:

التهابعي الكبيهر  الذي كان أبهرز تالميهذ هــ( 960د توفي في حدو:  كريمة التميمي البصري القفاف

وههو  هـدـ( 10:اء األزدي العماني الندزوي لشعثجابر بن زيد أبو ا)ف سر المصنالفقي، المحدث المف

 .هــ( 58:ألمه ا عبدهللا بن عباس حبر)الصحابي أوسع من أخذ عن ر وبأكمن أنجب و

 
قفل راجعا لوطن، ينشر  وقتا ليس بالقصير  إلد أن )بن أبي كريمة(ينهل من علم  (ريبن مغط)جلس 

صهادر مال وتذكر بعه   بي()الجبل الغر وجبل نفوس،طرابلس  والدروس فيالحلقا   ويقيم ل،العلم 

 بدن أبدي)أحهد تالميهذ  )سلمة بن سدعد البصدري(ُسبق بمبعوث من البصرة هو الفقي،  (الجناوني)أن 

المتفق عليه، أنه، أول يبقد  ،أغفل  ترجمت، إال أن نوهي وإ هــ( 990)في حدود  وكان ذلك (كريمة

 من أدخل المذهب ا باضي إلد الشمال ا فريقي.

 
الهذي   (رار الغدامسديبن ضإسماعيل )البعثة األكثر شهرة هي التي قام بها الفقي، الكبير  ولكن تبقد

و   من الجزائدر( عاصم السدراتي) الفقي،:مع،  وقد كان بحملة العلم()ست، البعثة المسماة تكون  برآ

 909 :عبدالرحمن بدن رسدتم مدن القيدروانوكذا ) من الجنوب التونسي( أبوداود القبلي النفزاوي)
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اليمن من المعافري  السمح بن عبداألعلى أبو الخطاب عبدالرحمن)شرق مثم انضم إليهم في ال هــ(

 .مصادرهانتشار المذهب عند رجوعهم بعد أخذه من  كأن ذلك لتوسيع أفقو هــ( 900:

 
قا  العلم ا سالمي مهن متعلو الفتياهناك جلسوا ألخذ العلم الشرعي في سافر  البعثة إلد البصرة و

بههة الخمههس   قرا(مسههلم بههن أبههي كريمههةيههد الفقيهه، ) غيرههها  علههدر والسههيالتفسههير والحههديث واللغههة و

يبيهها دهم لفههي بلهه (الجندداوني)و   (رار الغدامسددي)بددن ضددبقههد رجعههوا ألوطههانهم  وسههنوا  كاملههة ثههم 

 حلقها  الهدرساالنتشار سريعا بتكوين المهدارس وب الذي بدأ في المذهيعمالن سويا في نشر العلم و

فهي  (غددامس)حتد قراه في كل من طرابلس وجبل نفوسة بمدن، والدعوى  والمناظرا  والخطب و

كثههر  قههة العلمههاء وبههدأ  تتكههون طبوبههالجزائر وتههونس وغيرههها   اهرت()تددأمتههد حتههد الجنههوب  و

 في األحكام ينخي مع المذهب المالكي حتد أن المحاكم أخذ  تأخذ باجتهادا  المذهبالمؤلفا  في تآ

 معا.

 
طبقة عن أخهرى   من نقل المذهب واالهتمام بسلسلةفي تصنيف طبقا  علمائ،  المذهب  وأهتم أهل

علد طول  نولم يك  (بن أبي كريمة)من خالل مجلس  (ابن عباس)و   (جابر بن زيد)وصوال إلد 

و مصههنف يرجههع إليهه، فتيهها أو معتقههد أال فههي رأى أو بيههنهم  (ض)عبدددهللا بددن إبددايسههمد  بمههنبحههث 

انسهحب  غامضة  وهكذابهم خطأ في ظروف  أن يكون شخصية وهمية ألصق  ديكالالمذهب  حتد 

المذهب في االنتشار في الشمال ا فريقي  مع المذهب المالكي يعمالن معا لخدمة شريعة واحدة هي 

 الشريعة ا سالمية الغراء.

 
 ......ينظر 

 

  ا باضية في موكب التاريخ –علي يحي معمر 

  سلّم العامة والمبتدئين –الباروني 

 تاريخ الفتح العربي في ليبيا –وي االطاهر الز 

 منهج، في الفق، ا باضيعامر بن علي الشماخي و –قاسم عبدالكريم بال 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
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َ"دراسةَأسلوبيةَتركيبية"

 

َد.َأمحدَمصباحَاسحيم
َجامعةَبنغازيَ–كليةَالرتبيةَ

 

 بحثمقدمة ال

وصحبه ومن  آلةعلى أشرف النبيني سيدنا حممد وعلى لصالة والسالم هلل رب العاملني وا بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد
 بعد: اهتدى هبديه إىل يوم الدين، أما

منن للهننه،  يأتينه البالننن منن بنني يدينه وال ال فمنن املعلنوم عنند سارسنع العربينة وعلننوم اللنرآ  والسننة أ  لتناب اهلل الع ين 
 هنو وفن  منا وتوضنيحاً  ختصيصناً وبيانناً  []الحددثث ه السنة املشرفةتشرح معجٌ  لهظاً ونظماً ونصاً، هذا الكتاب املعج 

ٌٌ   العلنوم االسنالمية و  ملنندمت ا:   هاملتخصن  مثنن هننذ اللننار وتتجسند أمنام  األحكدم[[الفقد  أأللددة  ]أصدل مثبن
ألسلنة وشنرا اةينة اجلامع ألحكام اللنرآ   ملنا فينه منن اجلمنع بنني ا هدددد( 176:القرطبي) االمامعند قراءته تهسري  األمور

 [.]الحدثث املط رةالكرمية وبياهنا بالسنة 

بني  واألمر نهسه   شروا سواوين السنة لشروا الصحيح والسنن اليت وضع هلا أصحاهبا من جاً لاصاً وترتيباً جيمع ما
  املوضنع الواحند  بال شك تبوين  وترتين  يراعنع املعنال واالتهنا  معاين األحاسيث ومناسبات اةيات اللرآنية هلا، وهو

 والهكرة املتهلة شرحاً وتوضيحاً.

أبدل الفد ح حوددأن بدح الحدمل ال د وي )ولذلك اجلمع أي بني اةية واحلديث حكمته وساللته وبرلته، يلنو  العالمنة 
وم لأ    باب أصله من الكتاب فرأيٌ   الن وأنا أَُسِرُس الصحيح أَُبنِيُ   لنرمحه اهلل: " لنٌ  هدددددد( 6121:الفمسي

ٌُ اللننوا  ِحْجننرِي لوحنناً ألُننر ُمَرَصننعاَ صننواهر ترصننيعاً، وال ينُننَرى مثلننه، وال أرى حننداً للننوا   االرتهنناء إىل السننماء فَأَولْنن
 بالكتاب واجلواهر املرصعة باألحاسيث املبينة املكملة حلسنه، و  ذلك يلو  رمحه اهلل:

 1ُظ َرُسلِ  اهلِل َطْرٌز ُمَعَ ُم "َكأَن ِكَتمَب اهلِل َمْنُ لُل ُسْنُدٍس   َأَلفْ 

                                                 

 



 
 م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة

 

 
 2 

بني معال اةية وساللة األحاسيث   املعال الواحد إال أ  األحاسيث مبينة ملا   لتاب اهلل،  –اجلمع  أي-ذلكوجه  وما
 وقد وضح رمحه اهلل ذلك بلوله:

 َظمُ َأَذِلَك ِفي تَمٍل بُِتلَمًة اْنَجَ ْت      َأِفي ِشْبِ  تَمٍل ِمْنُ  ُلٌر ُمنَ 

، أهدددت أتددد ، أالوندددمفقلن، أالدددرحوح، أالددديارثم ، أص، أسدددبأ، واقنن،ب، اإلسدددرا وشنننب  ا:  آ  عودددرانالتنناه هنننع: 
ونظائرهنا إىل أ  احلنديث  آ  عودران   ، حينث أشنار إىل أ  اهلل تعناىل أشنارأعبس، أالضح ، أالقدر، أاإلخدصص

، ومعلوم ما قين فيه، وال يبعد أ  حيمن أيُاً على ] 4اآلثة[ {اْلُفْرقَمنَ   َ زَ أندْ أَ } :آ  عورانمبني للكتاب الع ي ، فهع 
ضلٌ وال أضلٌ إال من حيث ضلٌ عن سنة رسو   ، أال ترى إىل ذلر املبتدعة سالن السورة اليت مابيا  الرسو  

 ."2اهلل 

 .احلديث الشريفالذلر احلكيم املتهلة مع عبارات  ةيحتاوله هذه الدراسة هو البحث   املعاين التهسريية  ما

مننن احلننديث الشننريف النمننوذه اعنناك صوامننع الكلننم  ملننا فيننه مننن عمنن  تعبننريي ورننع  والتصننار  ملعننا   لنن ى تننرس  التننري 
 جمملًة حيناً ومهصلًة حيناً آلر   اللرآ  الكرمي.

للعبننارة احلديثيننة   احلننديث الشننريف وتبوينن  ا نند ني  لمننا تتبننال هننذه الدراسننة البحننث عننن سالالت اجلمننع وااللتصننار
 املختصرة حيناً   تراجم األبواب واملبينة أحياناً ألرى   أبواب املوضوعات مع إبراز حماسن ترتيب ا وتبويب ا عندهم.

يشرا احلديث اةية ويبين ا، واةية ختص  احلديث أو ُُيََصُ  هبا، هذه أسوات وعلنوم تُننَرى مُنامين ا   بعنب لتن  
إىل جانن  م نم منن سالالت االتهنا   النذي يشنري (القرطبي)اب اجلامع ألحكام اللرآ  لإلمام و  ملدمت ا لت التهسري

 هددددد( 151:أبدي العبدمس القرطبدي)بني اةية واحلديث ويسميه انتظاماً، لما يرس مثن ذلك عند شنيخه    املعال الواحد
 لذا.  احلديث منت ء من آية لذا أويلو  بأ  معال صحيح مسلم   ملاالته إذ صاح  امله م ملا أشكن من تلخي 

نشأت فكرة هذا الكتاب مع ما صاحب ا من املباحث البالغينة واألسنلوبية لال،تين ،  أاالنتظم[[ ]االنتزاعومن لال  
 والتناس ، وبراعة االست ال ، وحسن التخل ، وبراعة اعتم، وغريها.

بالغنة أسنلوب اجلمنع   اللنرآ  واحلنديث،  ديث أوأ  يصنف هنذه الدراسنة ضنمن بالغنة احلن املتخص  لللار وميكن 
 أو اعصائ  األسلوبية لبالغة اللرآ  واحلديث.

ومن باب التنبيه فإنين عندما أقو  بانتظام اةية مع احلديث أو بانت اء معال احلديث من اةية ال أقصد استواء العبنارتني 
رمحنه اهلل:"  (القرطبدي)، يلنو  االمنام لسنا  رسنو  اهلل من حيث اللائن، فاةية وحنٌع منن اهلل قطعناً، واحلنديث علنى 
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، وأرفع سرجات البيا ، بن جتاوزت حد االحسا  واالجاسة إىل االرباء وال ياسة، بالغة اللرآ    أعلى لبلات االحسا 
ٌَ قولنه صنلى  مع ما أُوِتَ من جوامع الكلم، هذا رسو  اهلل  اهلل علينه وسنلم واْلُتَ  به منن غرائن  احلكنم، إذا تأَمْلن

  صهة اجلنا ، وإ  لانٌ   هناية االحسا ، وجدته منحطاً عن رتبنة اللنرآ    قولنه صنلى اهلل علينه وسنلم:" ِفيَ نا َمنا 

ٌْ َوال َلَطَر َعَلى قَنْلِ  َبَشر " فأين ذلك من قوله عن  َع َذُلََ تَوََسُفُن أَال َ َيهِهِتَش َ اَتَاَمََ يهََ فِوَ}وجنن:  الَعنْيٌ َرَأْت َوال أُُذٌ  َسَِ

هذا أعد  وزناَ وأحسن ترليباً وأعذب لهظاً، وأقن  {نٍيُع أََةِرَقَُن مَمِهُلََيَفِخ اَأُمََسٌف نََمُلَع تََالَفَ}، وقوله تعاىل:  {نُيُع أَال 

فينه جمنا  املتصنرف، وضنا  آينة  أل  الكنالم للمنا لنا  اتسنع  سنورة أو ألنو  إال   ملندار حروفاً، على أننه ال يعتن 
 . 3لا  على اللاصر املتكلف، وهبذا قامٌ احلجة على العرب إذ لانوا أرباب الهصاحة"امل

 وجن. إذ  هذا هو ما أقصده عن معال االتها  بني احلديث واملعاين التهسريية له   لتاب اهلل ع 

ذ إ  " السننة شنارحة على املعال   احلديث الشريف باعتباره املبني ملا   اللرآ  أو املوضح لنه إ وسيكو  ال،لي 
لللننرآ  الكننرمي مهصننلة مملننه، ملينندة ملطللننه، مصصننة لعامننه، مبينننة ملب مننه، مظ ننرة ألسننراره لمننا قننا  سننبحانه 

: بح كث رثحي )ومن هنا يلو   النحل(44ََ)َ{ونَكرُفَتَيََم هُلَعَلَوََم هِي لَإَِلََُزِنَامََاسِللنََنَيِبَتُلَِرَك الذَِكَي اَإلَنَل زَأن وََ}َ:وتعاىل

: السننننة قاضنننية علنننى الكتننناب، ولنننيع الكتننناب قاضنننيا علنننى السننننة ، يريننند هبنننذه الكلمنننة منننا وضنننحه هدددددددد(129
بلولننه: واحلاصنن أ  معنال احتيناه اللننرآ  إىل السننة أهننا مبينننة لنه ومهصنلة ممالتننه أل   هدددددد(6555:ال د لطي)

ي زهنا، وذلنك هنو املنن   علينه صنلى اهلل علينه وسنلم  جازته لننوزاً حيتناه إىل منن يعنرف لباياهنا ففُاًل عن و فيه 
را أ  يكنو  أوضنح ألهنا بينة بنهس ا إذ مل تصن إىل حد اللرآ    االعجاز واالجياز  ألهننا شنرا لنه وشنأ  الشن

 .4وأبني وأبسط من املشروا"

بنارات احلنديث أسننلوبياً بنناء علنى هنذا الطنرا أي املعنناين التهسنريية   اللنرآ  الكنرمي وهنع امللصننوسة بالبينا  منع ع
 وترليبياً، وليسٌ آيًة   ملابن حديث لما قد يُنْعتَنَلْد.

ابدددددح ر ددددد  )النننننيت أ بنننننٌ جل نننننا جوامنننننع للمنننننه علينننننه الصنننننالة والسنننننالم عبنننننارات احلنننننديث املختنننننارة هنننننع منننننن 
مي، اهلندف من نا رمحه اهلل   لتابه جامع العلوم واحلكم مع معاني ا اْلُمَهَسنَرِة   اللنرآ  الكنر  هددد( 795:الحنب ي

 البحث   لصائ  املعاين والدالالت ال،ليبية بني أنوار الوحع قرآناً وحديثاً، وجعلت ا حتٌ عنوا :

 أسلوبية ترليبية سراسة-احلكيمالذلر  يجوامع الكلم   احلديث الشريف وانتظام ا مع املعاين التهسريية ة
                                                 

 
 



 
 م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة

 

 
 4 

 :لبحثاوفيما يلع بيا  ٌ للمن جية املتبعة   صياغة هذا 

  في ننننا تعريهنننناً مننننوج اً بهكننننرة الكتنننناب ومنطللننننات أفكنننناره ور يننننة صنننناحبه،  ٌوضننننع :البحددددثمقدمددددة
 حياو  إبرازه   هذا العمن. ومرجعيات لن ما

 :واحلديث من جوامع الكلم إىل االنتظام[ ]اللرآ وعنوانه  مدخت الدراسة. 

ن َسننات لالمننه صننلى اهلل عليننه وسننلم دلن لاصنناً للتعريننف ببالغننة اللننرآ  واحلننديث، ونبننذة عننجعلننٌ هننذا املنن
 احلنننديث  ثننناً  الكالمينننة واألسنننلوبية، معرفننناً ماصنننية جوامنننع الكلنننم   اللنننرآ  واحلنننديث، ولنننذلك التنننأليف   ل نننة

 الق وة-النلرثح بصغة-أالحدثثالقرآن  ]انتظم[وسراسًة، موضحاً قيمة االنتظام بني اللرآ  واحلديث وأَسيٌ ذلك بن 
 .أالوضولن[

 الدراسة أنومذ هم الوختمرة مح االخت مر إل  اإل را :مصط حم   

معنال  الوقنوف علنى  لللنار ال سنلصصٌ ملصطلحات الدراسة  بتناً تعريهيناً هلنا قبنن الولنوه إىل موضنوعات الكتناب  ليت
مع بينا  مندلوهلا  األلفبمئي[ الترت  ]العربية لن مصطلح يصاسفه، وجاء ترتي  هذه املصطلحات وف  ترتي  حروف 

 االجرائع    نايا العرض، مث أتبعٌ هذا الثبٌ االصطالحع بالنماذه املختارة من عبارات احلديث الشريف.

 أسلوبياً وترليبياً:-الليمة الل وية واألسلوبية   احلديث الشريف من لال  النماذه املختارة 

ينا  ألهاه نا، وقند جعلنٌ ذلنك ضنمن أسرس   هنذا اللسنم النمناذه املختنارة للدراسنة وذلنك بعنرض معاني نا العامنة، وب
 مستويني مها:

 .األس لب أالتدأل ف 

 .  البن ة أالترك 
إذ يتيح هذا  املستويا  عرض مدلوالت األلهاظ سالن عبارات احلديث بناء على لصائ  األسلوب وال،لي  الذي 

ة، وقد سار ذلك على حنو ملار   ورس به احلديث وانتظمٌ معه املعاين التهسريية لآلية املوافلة له   املعال والهكر 
 الوحيني الكرمي والشريف. اله ار الليم الل وية والسمات األسلوبية ألنوار

 بحثخمتوة ال: 

وجعلت ا على هيأة نلاط، أتتبع هبا ما جاء    توصلٌ إليه ذيلٌ هذه الدراسة مامتة تتُمن نتائج الدراسة وما 
 .أالترك  [أالتأل ف، أالبن ة  ]األس لب  الدراسة أال ومها: الكتاب بدءاً من املستويني املشار إلي ما 
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 :قمئوة الوصملر أالورا ع 

  بتاً مبصاسره ومراجعه اليت اعتمدت علي ا   هذه الدراسة. بحثوضعٌ   هناية ال

 بحثفهرس ال: 

جاءت  ج ئيةه من أي للوصو  إىل غايته ومراس اللار   تيسرياً على بحثف رساً مبوضوعات ال هوضعٌ   آلر 
 ه.في

 و  اعتام أمحد اهلل تعاىل على رين عونه وحسن توفيله إذ احلمد منه وإليه.

 الق م األأ :

 مدخت الدراسة: القرآن أالحدثث مح  لامع الك م إل  االنتظم[

 الدراسة أنومذ هم الوختمرة مح االخت مر إل  اإل را   مصط حم

 الك م إل  االنتظم[ مدخت الدراسة: القرآن أالحدثث مح  لامع 1 .6
حلمننن رسننالته، واصننطهاه ألساء أمانتننه، وهيننأ لننه أسننباب األساء والتبلينن  مننن فصنناحة  التننار اهلل نبيننه حممننداً 

وبالغننة، فمنننذ أ  لننا  لهنناًل رعتننه عنايننة اهلل واسننتمرت هننذه العنايننة حننع التحاقننه بننالرفي  األعلننى، قننا  عليننه 

دْأُ  ِفدي بَنِدي َسدْعِد بْدِح َبْكدٍر":" أَنَم َأْفَصُح اْلَعرَ الصالة والسالم ََ ٍٍ َأَن وُين  صنلى  .(5) ِب بَدْ َد أَِني ِمْح قُددَرْث

اهلل عليه وسلم عن نهسه أنه ذات يوم جاءه ملكا  وهو ص رٌي يلع  مع الصبية   جنرا  فألذاه من بين م، 

ٌ  بنه مناٌء  وأجلسه أحدمها على رلبته، مث شلا صدره الشريف وألرجا منه عللة سنوساء، وغسنال قلبنه   ِلْسن

 ليكو  هذا الصدر املنشرا حمطة استلبا   لوحع اهلل تعاىل وأنواره املن لة عليه. ( 6)و لٌج، مث أرجعاه إىل موضعه

عرف بني قومه بالصاس  األمني، وال يكو  الصد  إال إشارًة للكالم الصاس  الصاسر عن قائله، ويش د 

ني عليه الصالة والسالم زوجه، وأهن بيته، ولاسمه، وصحابته رضوا  لذلك أيًُا أقرب الناس للصاس  األم

لْم َثُكْح َكَصُ[ َرُسلِ  اهلِل َصَ   اهللُ َع ْ ِ  َأَسَ َم :" هدد( 55: عمئَة رضي اهلل عنهم)اهلل عن م، تلو  السيدة 
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 أ َ   هدددددد(:93أََنسٍ (وعن  .،(7")َمْح َسِوَع ُ  َسْرلًا َكَ ْرلُِكْم، َأَلِكْح َكمَن ِإَذا َتَكَ َم ِبَكَصٍ[ َفْصٍت َثْحَفظ ُ 

 .(8)َلاَ  ِإَذا َتَكلَم ِبَكِلَمًة أَعاَسَها َ الَ اً َحَع تُنْهَ َم َوِإَذا أَتى قَنْوماَ َفَسَلَم َعَلْيِ ْم َسَلَم َ ال اً"  الَنِبي

أ[ معبد الخزاع ة رضي اهلل )على  وعند انتلاله إىل سار هجرته املدينة املنورة وأ ناء سريه إلي ا حين ضيهاً 

، وحينما وصهته ل وج ا فلالٌ عن لالمه عليه الصالة اليت مل تكن تعرف رسو  اهلل  :...هدددددد(عنهم

، وبعد أ  أنريت يثرب بنوره عليه الصالة والسالم ُي نا لاسمه (9)" َكَأَن َمْنِطَقُ  َخَرزَاٍ  نُِظْوَح"والسالم:

:" َمم َمَ ْ ُت ِلثَبم ًم َأاَل َحرِثرًا أَْلَ َح ِمْح َكِف َرُسلِ  اهلِل ولطافة منطله عن ُلُلِلِه رضع اهلل تعاىل  أنس

ْيٍ  لْم أفْدَعْ ُ   ََ ْيٍ  فَدَعْ ُتُ  ِلَم فَدَعْ َتُ ، َأاَل ِل ََ أاَل فَعْ َت  َصَ   اهلُل َع ْ ِ  َأَس َم فَوم قَمَ  ِلي َقُط ُأٍف َأاَل ِل

 .(01) َكَيا أََكيا"

فيما يتعل  بكالمه ومنطله، وهذه ش اسات الناس عنه  هذا غْيٌب من فيب  عن رعاية اهلل تعاىل لرسوله 

 وعن صد  لالمه وحسن منطله.

  ليتحل  بذلك التأييد االعجاز والتحدي ألهن أُِيَدْت هذه الرعاية بالوحع وإن ا  اللرآ  الكرمي عليه 

َال قُوَىإِ}تعاىل: الهصاحة وأرباب البيا  قا   َيُوحَىَعَلَمَهَُشَدِيدُ َبِهَِ}وقا  أيُاً:  ،(00) {ن َهُوََإِالََوَح يٌ نزَلَ

 .(20)َ{مُبِنيٍ الرُوحَُال أَمِنيَُعَلَىَقَل بِكََلِتَكُونََمِنََال مُن ذِرِينََبِلِسَانٍَعَرَبِيٍ

ِبَجَلاِمِع اْلَكِ ِم، َأُنِصْرُ   : " بُِعثتُ اليت يلو  عن ا رسو  اهلل مل تلك إذ  ِمَنُح اهلل تعاىل لنبيه 
َنم أنَم نَمئٌِم ُأأتِ ُت ِبَوَفمتِ ِح اأْلَْرِض فَدُلِضَعْت ِفي َثِدي  (.13)"بِملُرْعِ ، َأبَد دْ
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}قُلَ عن نهسه أ  اهلل قد آتاه جوامع الكلم أيده باللرآ  الذي آمنٌ به اجلن قا  تعاىل:  ُي نا الرسو  

 .(14)بِنَاَأَحَداً{مَعََنَفَرٌَمِنََال جِنَِفَقَالُوا َإِنَاَسَمِع نَاَقُر آناًَعَجَباًَيَه دِيَإِلَىَالرُش دَِفَآمَنَاَبِهَِوَلَن َنُش رِكََبِرَأُوحِيََإِلَيََأنَهَُاس تَ

اللل د بح )وَسعه أرباب الهصاحة والبيا  من لهار قريش فأذعنوا له وأقروا بهصاحته وبيانه، قا  فيه 
" واهلل للد َسعٌ منه لالمًا ما هومن لالم االنع وال من لالم اجلن، وإ  له حلالوة، وإ  :د(هددددد 7الوغ رة:

عليه لطالوة، وإ  أعاله ملثمر، وإ  أسهله مل د ، وإنه ليعلو وال يعلى عليه، وما يلو  هذا بشٌر، فلالٌ 
 .(15)قريش: صبا الوليد لتصبو  قريٌش لل ا" 

ونصاً ونظماً مع جوامع الكلم تلكم اعاصية اليت متي  هبا لالم النيب صلى اهلل  إذ  اللرآ  الكرمي املعج  لهظاً 

 عليه وسلم جعل ما اهلل تعاىل أساتني لإلبالغ وحجتني لإلقناء.

جند أ  بعب أهن العلم يلصروهنا تارة على اللرآ   (16)"ُأأتِ ُت َ َلاِمَع اْلَكِ مِ :" إذا أُْمِعَن النظر   قوله 

 ؟-جوامع الكلم -تارة ألرى على احلديث الشريف فعلى أي ما تنطب  هذه الصهةالكرمي، و 

لا  يتكلم باللو  املوج  :" أ  النيب هددد( 624:الزهري)رمحه اهلل عن  هددددددددد( 551:ابح حجر) ذلر

، واللرآ  هو الللين اللهظ الكثري املعاين، وج م غري ال هري بأ  املراس صوامع الكلم اللرآ   بدلين قرينة بُ  ٌُ ِعْث

األمور الكثرية لانٌ  جيمع لنبيه  ال اية   إجياز اللهظ واتساء املعاين، وعند البخاري رمحه اهلل: أ  اهلل 

 .  17)تكت  قبله   األمر الواحد واألمرين" 

  تشمن اللرآ  الكرمي واحلديث النبوي الشريف الك م[ ] لامعمن لال  هذا الن  يتبني لنا أ  صهة 
 ألهنما أساتا  ل  اهلل تعاىل هبما رسوله صلى اهلل عليه وسلم زياسة   التأييد والتمكني.

 وهع:وسأعرض رلة من أسلوب جوامع الكلم سواء   اللرآ  أو   احلديث، 

 (18) {ال أَل بَابَِلَعَلَكُم َتَتَقُونََيَأُولِيحَيَوةٌَوَلَكُم َفِيَال قِصَاصَِ}تعاىل: قو  اهلل 
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رمحه اهلل: " هذا من الكالم البلي  املوج ، ومعناه ال يلتن بعُكم بعُاً"، فهع الكت   (القرطبي) يلو 
جعن  العالية:اللتن أنهى لللتن، فجاءت عبارة اللرآ  أفصح وأبل  وأوج ، قا  أبو  العبارة:املتلدمة لانٌ 

 .(19)اهلل اللصاك حياًة فكم من رجن يريد أ  يلتن فتمنعه مافة أ  يلتن" 

 .(20) {وَمَن َيُطِعَِاهللََوَرَسُولَهَُوَيَخ شََاهللََوَيَتَقِهَِفَأُولَئِكََهُمَُال فَائِزُونَ}ومن ا أيُاً: قو  اهلل تعاىل: 

 (عور بح الخطمب)رمحه اهلل هلذه اةية قصة تد  على عظيم معناها " ذلر أسلم أ   (القرطبي)ذلر االمام 
، وإذا رجن من سهاقني الروم قائم على رأسه وهو يلو : أش د أ  ال إله بينما هو قائٌم   مسجد النيب 

إال اهلل وأش د أ  حممداً رسو  اهلل، فلا  عمر: وما شأنك ؟ قا : أسلمٌ هلل، قا  عمر: هن هلذا سب ؟ 
اللرآ  رع قا : نعم، إين قرأت التوراة وال بور واالجنين ولثريًا من لت  األنبياء فسمعٌ أسريًا يلرأ آيًة من 

في ا لن ما   الكت  املتلدمة فعلمٌ أنه من عند اهلل فأسلمٌ، قا  : وما هع هذه اةية؟ قا : قوله 

 ]أثتق [فيما مُى من عمره، {وخيشَاهلل}  السنن،{ورسوله}هرائب،  ال{ومنَيطعَاهلل}تعاىل: 

   :اجلنة، فلا  عمر: قا  النيب  والهائ  من جنا من النار وأسلن فيما بلع من عمره، فأولئك هم الهائ و 
 .(21)" " أأت ت  لامع الك م"

هذا  سليال  على  بوت لاصية جوامع الكلم   اللرآ  الكرمي، أما   احلديث الشريف ف ع واضحة بينة، 
  تهسريه اجلامع ألحكام اللرآ ، حيث يلو  رمحه  (القرطبي)يُاف إلي ا قيد آلر م م تهرس ببيانه االمام 

 هذه ذلك لل  إىل  عند حديثه عن حكم قيام اللين وبعد أ  سا  أحكامه وأسلته من السنة النبوية  اهلل

 (.22)امللالة:" قا  علما نا: وهبذا ال،تي  انتظم احلديث واللرآ  فإهنما يبصرا  من مشكاة واحدة"
من ج ة، ولكنه ليع ببعيد عن واالنتظام امللصوس هنا يد  على معال التواف  أو املطابلة   احلكم الهل ع 

 املدلو  األسلويب نظماً ونصاً، وسيأِت الكالم عن هذا املصطلح قريباً. 
أما جوامع الكلم   احلديث النبوي الشريف ف ع لثرية ألتار من ا املش ور عند أهن احلديث والهله، يلو  

أحاسيث من األحاسيث اجلوامع علي ا عند ا د ني والهل اء اعمسة  رمحه اهلل: اشت ر (ابح ر   الحنب ي)
 مدار الشرء أال وهع:

" َمم نَدَهْ ُتُكْم َعْنُ  فَمنْدتَدُهلْا، َأَمم و ،"" اْلَحَصُ  بَِ ٌح أاْلَحَراُ[ بَِ حٌ و ،ِإنََوم اأْلَْعَومُ  بِملِنَ مِ " ":قوله 
 .(23)َأاَل ِضَراَر" " َأاَل َضَررَ ،  َأَمْرُتُكْم بِِ  فَْأُتلْا ِمْنُ  َمم اْسَتَطْعُتْم"
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: اإلمم[ النلأي) وفيه يلو َمْح َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَم َهَيا َمم لَْ َس ِمْنُ  فَدُهَل َرٌل"،  :"ومن ا أيًُا قو  النيب 

" هيا رمحه اهلل:  (هدددد551:ابح حجر)يلو   (24)هذا مما ينب ع حهظه وإش اره"رحو  اهلل:"  (هدددد171

لدثح أقمعدة مح قلاعده، أقد سومه بعح الع وم  بأن  نصف أللة الحدثث معدأل مح أصل  ا

 .(25)الَمرع"

أال وهع جوامع الكلم اليت منح ا اهلل تعاىل له، وجعل ا قبن  هذا عن أش ر َسة من َسات لالمه      
 ذلك َسة ل ى من َسات لتابه الع ي  ناهيك عن   فصاحته وإعجازه.

الذي ، (القرطبي)إليه  هو االنتظام الذي أشار ملمحًا آلر ديثه وأضيف إىل َسة جوامع الكلم   ح
، وأفرسه اليوم بالعرض (26)"سابلةأحاو  سراسته   هذا الكتاب، وقد سب  أ  أشرت إليه   سراسة 

والبحث  باعتباره َسة أسلوبية تتحل  من لالهلا فكرة االعجاز النبوي مؤيدة  بأنوار الوحع وجيتمع بذلك 
رمحه اهلل: " ونعلم قطعاً من غري شك  أ   (هدددد455:أبل ح من)رآ  واحلديث   مشكاة النبوة، يلو  نورا الل

لا  أفصح العرب فلم يكن يتكلم إال بأفصح الل ات وأحسن ال،الي  وأج هلا وأش رها، وإذا رسو  اهلل 
وتعليم اهلل له من غري  تكلم بل ة غري ل ته فإمنا يتكلم بذلك مع أهن تلك الل ة عن لري  االعجاز،

 . (27)معلم"
 حتاو  هذه الدراسة البحث   جان  معني   ل ة احلديث الشريف أال وهو:

شرحًا ومعاًل، وليف حتللٌ   شروح ا سالالت  مع الوعمني التف  رثة آلي اليكر الحك م[ ]انتظمم  
 ث أو الدراسة.ل وية وأسلوبية وبالغية لثرية، وهو جان  مل يتطر  إليه أحٌد بالبح

 
 : التأل ف في لغة الحدثث الَرثف6-6

 صندورمنن صمنع احلنديث النبنوي الشنريف  ابتند  (هدددددد 665:عور بح عبدالعزثز)من اعليهنة  مربأ         
لنا  علنى هينأة أجن اء  الرجنا  وأفنواه النرواة، وه نرت سواوينن السننة وجمناميع احلنديث   عندة صنور: من نا منا

  مولئنه  (هدددددد679:أاإلمم[ مملك) ،(أابح شهمب الزهري)مبكة،  (هددددددددد95:ح  رثجاب)ص رية لمجموء 
 أبدددددددددددي لاأأل)و، (هددددددددددددددد146:اإلمدددددددددددم[ أحودددددددددددد)املننننننننننننورة، إىل أ  جننننننننننناءت املسنننننننننننانيد لمسنننننننننننند  باملديننننننننننننة

 هددددددددددددد(141:البخدددددددمري) لصنننننننحيحعالنننننننيت صننننننناحبت ا ه نننننننور لتننننننن  الصنننننننحيح   ،(هدددددددددددد154:الط مل دددددددي
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، (هدددددددددد252:الن ددددمئي)، و(هدددددددددد179:الترمدددديي)و، (أبددددي لاأأل)، والسنننننن لسنننننن (هددددددددد116:م دددد م)أ
 88".(هددددد172:ابح مم  )، و(هدددددد455:الب هق ي)و
 

ٌْ من لالهلا أسانيدها  مث شرحٌ هذه اماميع شروحاً امت جٌ في ا معارف األمة االسالمية فل اً ول ًة، بُنينَِّن
هاظ والنصوك احلديثية تبعًا لألحكام الهل ية اعاصة هبا، وقد ختلن هذه ورواهتا، لما شرحٌ في ا األل

 الشروا بعب االهتمام صان  الل ة واملعال   عبارات احلديث.
مل يدلن علماء العربية احلديث الشريف ضمن شواهد املوضوعات النحوية املستد  علي ا بكالم العرب 

احلديث الشريف وتدوينه، وحجت م   ذلك تعدس روايات  ، وقد لا  هذا قبين رع89"وباللرآ  الكرمي
أبي )إال أنه بعد جمعء  احلديث، ولذلك الرواية باملعال، وعدم التثبٌ من إسناس احلديث إىل رسو  اهلل 

رمح ما اهلل  ([6174:ابح مملك)ألهية وصاح   [(6244:ح من األندل ي في القرن الثممح الهجري
 االستش اس النحوي بعد أ  مت رعه والتثبٌ من رواياته وأسانيده.سلن احلديث الشريف سائرة 

وألذت علوم ألرى تنبجع  ألراثة[ ]رأاثةه ر أ ناء رع احلديث النبوي الشريف وتدوينه علم احلديث 
     من مشكاة الوحع علمًا تلو اةلر، ومن بني علوم احلديث اللائمة على أساس البحث   ل ة احلديث

رمحه اهلل:" عبارة عما وقع   متو  األحاسيث  (هددددد142:ابح الصصح)الذي عرفه  لحدثث[]ع م غرث  ا
غرب من  بلوله:" لشف ما هدددد(6644:الزمخَري)، وقد عرفه 5من األلهاظ ال امُة  لللة استعماهلا"

 .01ألهاظ احلديث واستب م، وبيا  ما اعتاك من أغراضه واستعجم"
مناء الل نة وعننايت م بألهناظ ال رين  البداينة األوىل للعناينة باحلنديث النبنوي الشنريف ج نوس عل وميكننا أ  نعت 

 من حيث ل ته ومعانيه، ومن هؤالء العلماء الذين اعتنوا ب ري  احلديث:

 ولتابه غري  احلديث. [ننهن882] أبوعبيد اللاسم بن سالم
 يث.ولتابه غري  احلد ن[ننه862] أبوحممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة
 [ ولتابه غري  احلديث.نننننه885]أبوإسحا  إبراهيم بن حممد احلريب 
 [ ولتابه غري  احلديث.ننهن088]أبوسليما  محد بن حممد اعطايب 

 [ ولتابه الهائ    غري  احلديث.نننهن508] وال مشري حمموس بن عمر
 احلديث واأل ر. [ ولتابه الن اية   غري ننهنن616وأبوالسعاسات املبارك بن األ ري ]

اليل ملارنننننة بالعنايننننة باجلاننننن  النننند قليلننننة-العربيننننةعلمنننناء  ج ننننوس-فإهننننناواالعننننراب  أمننننا مننننن ج ننننة علننننم النحننننو
 البلاء العك ي. أليب-احلديثلتاب إعراب  واملعجمع، ومن هذه الدراسات
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 .(مملك البح)-لصحيحلتاب شواهد التوضيح والتصحيح حلن مشكالت اجلامع ا 
البالغنع فإنننا ال جنند مؤلهناً النت  مببحنث  معنني  منن مباحنث علنوم البالغنة أو بهنن  منن فنوننه أما   اجلان  

 سوى بعب املؤلهات اليت تُمن إشارات  معينة   مبحث لاك من مباحث البالغة مثن:
 .(هدددد216 لرثد:ألبي بكر محود بح الح ح بح )لتاب امتال 

الذي رع فيه  المثائة وستني حديثًا نبوياً، وشرح ا  دددد(هد451 :ل َرثف الرضي)لتاب امازات النبوية 
شرحًا وافيًا مبنيًا على استخراه جمازاهتا واستعاراهتا ومعاني ا اللطيهة ا تملة، ولكنه مل ُيره هذه األحاسيث 

 أو يسندها إىل رواهتا.
بعب الوجوه البالغية   اللرآ   لتاب االشارة إىل االجياز   بعب أنواء اماز الذي وضعه صاحبه   بيا 

 الكرمي واحلديث النبوي الشريف.
الذي تتبع فيه ألهاظ  (ددددده544:ل قمضي ع مض )لتاب ب ية الرائد ملا تُمنه حديث أم زرء من الهوائد 

 هذا احلديث الطوين ومعاني ا.
، ولتابه اةلر (دددددددده 795 :البح ر   الحنب ي)املأل األعلى  لتاب التيار األوىل   شرا حديث التصام

 البن عباس. نور االقتباس   مشكاة وصية النيب 
 من ا: أما عن اجل وس امللامة حو  ل ة احلديث الشريف بالغياً وأسلوبياً وحنوياً   عصرنا احلاضر أذلر

 .[(:1937لوصطف  صملق الرافعي(البالغة النبوية 
 .لوحود ضمري حومليل وية والنحوية احلديث النبوي الشريف وأ ره   الدراسات ال

 بناء اجلملة   احلديث النبوي الشريف.
 .لعزالدثح ع ي ال  داحلديث النبوي من الوج ة البالغية 

 .لوصطف  الَكعةالبيا  ا مدي 
 .ر   الب لمي لوحودالبالغة النبوية 

 .لعبد الرحوح بللرعجوامع الكلم   البيا  النبوي 
 .ألحود زكرثم ثمسلفديث النبوي الشريف الصورة الهنية   احل

عدة سراسات جاءت ملحلًة   سراسة له بعنوا  علم احلديث النبوي حماضرات  صبري الوتللي وللدلتور
ال نة في القرآن أالحدثث لراسة  : ]مفهل[عنوا الكتاب حتٌ  وسراسات، هذه الدراسات ورست   آلر

 .ال نة[القرآن في نقد متلن ]لأر ه حتٌ عنوا : وسراسة ألرى   الكتاب نهس معجو ة لالل ة[
يتصن باجلمع بني  هذه رلة من الدراسات امللامة حو  احلديث النبوي الشريف ل وياً وأسلوبياً، ومن ا ما   

 اهلل عليه وسلم:" لبري  انطالقًا من قوله صلى ربط بين ما على حنو البالغتني اللرآنية والنبوية، و  أغلب ا

 ختصي  اللرآ  بالسنة، أو التلييد وغريها.أ امع الكلم"، ولذلك على مبدٌ صو بعث
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جديد   البحث الل وي  من-واحلديثانتظام اللرآ   –والسؤا  اة : ما الذي ستلدمه هذه الدراسة 
 واألسلويب؟

 

 الق وة أالوضولن: النلرثح[ ]بصغةانتظم[ القرآن أالحدثث  6-1
ٌُ نظراً ملا متثله لاصية جوامع الك   لم منن قيمنة أسنلوبية عالينة لللنرآ  الكنرمي واحلنديث النبنوي الشنريف أْمَعْنن

بندا يل أننه ميثنن اتهاقناً  النظر   معاين آيات من اللرآ  الكرمي جاءت سالالهتا ُمبَنيَنَنًة   السنة أو العكع، ممنا
واحلنننديث علنننى لنننالف    موضنننوء واحننند بتعبنننريين متلننناربني إال أ  الهنننار  بين منننا أ  اللنننرآ  متعبننند بتالوتنننه

ذلننك، هننذا االتهننا    املعنناين التهسننريية هننو مننا أ ننث فيننه وأمعننن فيننه النظننر لاصننًة أ  جوامننع الكلننم تشننتمن 
 .00"أاالختصمر[]الجوع على عنصرين أساسيني من عناصر البالغة واألسلوب مها: 

ينة متثنن جانبناً أسنلوبياً مل وعلى حنو ملار  أي بني عنصري اجلمع وااللتصنار ه نرت لندي قنيم أسنلوبية ورال
 أجد أحداً تناوله بالبحث أو الدراسة.

أ ريف منن حينث املعنال مسنتعينا مببندشرعٌ   رع مناذه متهلة من آي اللرآ  الكرمي وعبنارات احلنديث الشن
 (القرطبددي)الننذي نناسى بنه االمنام واحلنديث، واالنتظنام واقنٌع في منا اجلوامنع باعتبارهنا َسنة مشن،لة بنني اللننرآ  

رمحننننه اهلل   تهسننننريه اجلننننامع ألحكننننام اللننننرآ ، وقنننند أسنننننده رمحننننه اهلل إىل شننننيوله رمح ننننم اهلل، و  ملنننندمت م 
 صاح  امله م ملا أشكن من تلخي  لتاب االمام مسلم. (القرطبي أبلالعبمس)

تناا نصنع  يتحل    آي اللرآ  الكرمي ومعاني ا التهسنريية اجلامعنة واملنتظمنة منع عبنارات احلنديث الشنريف انه
هننذا االنهتنناا  أالحدددثث[ ]القددرآنُيتنن     مُننامينه قيمنناً أسننلوبيًة رفيعننًة تتجسنند في ننا بالغننة النننورين  لبننري

 النصع يُعنا أمام اةِت:
 .]الحدثث[وعبارات شريهة  []القرآنلالم اهلل املعج 

 وحدة موضوعية مبعال أ  هناك فكرة واحدة وموضوعاً واحداً.
 .0/08،الحدثثالفمئق في غرث   -(00)

 بنيتا  نصيتا  آية وحديث.
 معا   وألهاظ تته    ال ال  صرفياً وساللياً.

 إمدددم]االشنننارات اللنننرآ  الكنننرمي، وأبنننواب وموضنننوعات احلنننديث الشنننريف، هنننذه  إشنننارات وإحننناالت   سنننور
الحدثث[؛ س أتي مح أبلاب الحدثث في كت   بمب تقد[ أأ القرآن الكرثم، أأ لولضع سمبق مح سلر

األحاسيننث مبينننة ملننا   اللننرآ ، مننع مراعنناة أ  ترتينن  سننور اللننرآ  الكننرمي تننوقيهع، وتبوينن  موضننوعات   أل
 احلديث توفيلع.

 بناء على النلطة السابلة هناك تناس    املعاين التهسريية وعبارات احلديث أسلوباً وترليباً.
 رمحه اهلل. (القرطبي)يه إل هذه النلاط جمتمعة حتل  من لالهلا مبدأ االنتظام الذي أشار
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هننذا اجلمننع بننني اةيننة واحلننديث إ بننات قننيم أسننلوبية لبالغننة النننورين، أي الل ننة العليننا  علنننين أ   أحنناو  عنن  

 أضيف شيئاً ولو قلياًل   الدراسات النصية لبالغة اللرآ  والسنة النبوية، وباهلل تعاىل لما  العو  والتوفي .

منن قراءتننا لبالغنة الننورين  لللنار من أسلوب اجلوامنع، ومنا نريند أ  نلدمنه  بعد هذا العرض املوج  لليمة لن

 مصطلحات هذه الدراسة ومناذج ا املختارة. اللار أضع بني يديك أي ا 

 الدراسة، أنومذ هم الوختمرة تعرثفم أإ راً : مصط حم -

، مع بيا  النماذه املختارة قبن الدلو    جما  الدراسة أحاو  توضيح مصطلحات الدراسة تعريهًا وإجراءً 
 هذين اجلانبني: اللار للبحث والدراسة مو لة ومسندة إىل مظاهنا، إليك ألع 

 : مصط حم  الدراسة 8-0
  :مصطلح متشع  من أهم مدلوالته أنه العملية اليت مبلتُاها حتين اللهظة املستعملة على اإلحملة

 وهناك قسما  لإلحالة: []الخمرلالشعء املوجوس   العامل، ويسميه اللدماء 
 [exphora]إحالة ملامية  -
 08[  enphora]إحالة ملامية  -

  :ينذلر البالغينو  تعرينف االلتصنار   ملابنن مصنطلح آلنر هنو البسنط النذي  عاسًة منااالختصمر
ن عرفننننوا أي االلننننناب أساء امللصننننوس بننننألثر ممنننا يسننننتحله أصننننله لهائنننندة، وممنننن يعنننين االلننننناب، وهننننو
رمحننه اهلل   بديعيتننه الشنن رية، حيننث  [(6249:صددفي الدددثح الح ددي) أملبنندااللتصننار وفنن  هننذا ا

َرُسدلَ  اهلِل  فَقددمَ : هلِل َأِلِكَتمبِددِ   " ِإَن الددِدثَح الَنِصدد َحَة، َفِق دَت: ِلَوددْح ثَددماستشن د لنه بلننو  الننيب 
الم إذا ورس مننن لرينن  وفيننه يلننو  شننارا البديعيننة: حاصننن هننذا الكنن َأأِلَئَِوددِة اْلُوْ ددِ ِو َح َأَعددمَمِتِهْم"

 أ  يلو  بعد ذلر اهلل تعاىل ولتابه ونبيه واملسلمني فإهنا لهظة جامعة لألئمة والعامة، االلتصار
 .602/ 2، ماسة: سل ، ل من العربابن منظور،  -08
 ."فيه التأليد والتنصي  على العموم وحسنة ما 

ن ا: الطري  بني األشجار، والهن، والوجه، تطل  للمة أسلوب   ل ة العرب على عدة معا   ماألس لب: 8

ه املعاين  واملذه ، وعن  األسد، والشموخ باألنف، ويلا  لطريلة املتكلم   لالمه، وأنس  هذ

 .00الهن أو املذه  أو هو املعال األلري باالصطالا هو

ك ا املتكلم   تأليف  وقد تواضع أهن األسب وعلماء العربية على أ  األسلوب هو الطريلة الكالمية اليت يسل

ألهاهه، وإلال  هذا املصطلح على اللرآ  الكرمي مبعال" لريلته اليت انهرس هبا   تأليف لالمه  لالمه والتيار
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والتيار ألهاهه، وال غرابة أ  يكو  لللرآ  الكرمي أسلوب لاك به فإ  لكن لالم  إهلع أو بشري أسلوبه 

  عرض لالم م من شعر أو نثر تتعدس بتعدس أشخاص م، بن اعاك به، وأسالي  املتكلمني ولرائل م 

 .02تتعدس   الشخ  الواحد بتعدس املوضوعات اليت يتناوهلا والهنو  اليت يعاجل ا"

 [(6765:الزرقمني)واألسلوب   اللرآ  غري ال،لي ، وأنا أمين إىل االلت ام بتعريف العالمة 
 غريه.التوضيحات عند لألسلوب وال،لي  من بني أغل  التعريهات و 

 :أو إشارة الن  وهع:" قصد الشرء للمعال الذي سا  الن  من أجله أصالًة أو تبعاً،  اإلشمرة
 .05وعدم قصده أصالً، فاألو  عبارة والثاين إشارة"

 :هع االلار الذهين للكلمة املهرسة، تش،ك في ما الداللة الصرفية والنحوية، حس  سياق ا  البن ة
إلي ا من  اجلملة ينظر إلي ا من ج ة علم الصرف، و  إلار فهع حالة االفراس ينظرالوارسة فيه، 

 .06ج ة علم النحو
 :  إ  األسلوب غري املهرسات وال،الي  اليت يتألف من ا (الزرقمني)يلو  العالمة  الترك ":

هو  ا.... وهذمهالكالم، وإمنا هو الطريلة اليت انت ج ا املؤلف   التيار املهرسات وال،الي  لكال
السر   أ  اللرآ  الكرمي مل ُيره عن مع وس لالم العرب من حيث ذوات املهرسات واجلمن 
وقوانين ا العامة، بن جاء لتابًا عربيًا جاريًا على مألوف العرب من هذه الناحية، فمن حروف م 

 م وعلى قواعدهم تألهٌ للماته، ومن للماهتم تألهٌ تراليب م، وعلى قواعدهم العامة   تراليب
 .02العامة   صياغة هذه املهرسات وتكوين ال،الي  جاء تأليهه"

وبناء على هذا التحديد فإ  ال،لي  هو جمموء الكلمات اليت يتألف من ا نظم اةية أو العبارة 
 وف  املع وس   لالم العرب ولرائل م.

  : وجتدر االشارة هنا إىل بيا  قيمة هذا 08رهو ترتي  املعاين املتآلية اليت تتالءم وال تتنافالتنمس ،
اللرآ  الكرمي مع أبواب  املصطلح لاصة   معاين اللرآ  واحلديث  أل  تناس  معاين سور

 احلديث وموضوعاته ساللة   هذه الدراسة، وسيأِت بيا  ذلك   اجلان  االجرائع.
 :حتٌ للع  ج أين أو ألثرأ  تدلن شيئني فصاعدًا   نوء واحد أي أ  اجلمع إسلا   الجوع

 واحد، ويسمى ذلك الكلع اجلامع حنو قو  الشاعر:
َبمَب َأاْلَفَراَغ َأاْلِجَدْه    َمْفَ َدٌة لِْ َوْرِ  َأُي َمْفَ َدهْ  ََ  ِإَن ال

 .6أالفراغ أالجدة" هي: الَبمبفملك ي هل الوف دة أ زئ متهم 
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ديث رسوله صلى اهلل عليه وسلم، أيد جوامع الكلم: صهة بالغية تطل  على لتاب اهلل تعاىل وح
 اهلل تعاىل هبا نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وهع نوعا :

َال فَح شَاءََِإنَ}جوامع قرآنية: حنو قوله تعاىل:  َذِيَال قُر بَيَوَيَن هَىَعَنِ َوَإِيتَاءِ َوَال إِح سَانِ َبِال عَد لِ َيَأ مُرُ اهللَ

 : مل ت،ك هذه اةية لرياً إال أمرت به والهددد(665:الح ح)ا  ق اَالنحل(95)َ{وَال مُن كَرَِوَال بَغ يِ

 شراً إال هنٌ عنه.
  :العلماء من التصنيف في ا  ألثر وهع لثرية منتشرة   لت  الصحيح والسنن، وقد لامع حدثث ة

االجياز وجوامع الكلم   السنن املأ ورة،    لتابه (هدددد214:ال ني الحمفظ أبي بكر)مثن 
 09   لتابه الش اب   املواعظ واةساب. هددددد(454:الدثح القضمعيشهمب )أ

  :هو لن ما أسند إىل النيب  الحدثث و أقتصر   7بالسند املتصن  من قو  أو فعن أو تلرير ،
 هذه الدراسة على اللو  فلط   حديثه صلى اهلل عليه وسلم سو  الهعن أو التلرير.

 :يللع رسو  اهلل  الحدثث القدسي  مواعظ حيكي ا عن ربه  ليسٌ وحيًا من اًل فتسمى
قرآناً، وال قواًل صرحيًا يسنده عليه الصالة والسالم إىل نهسه إسناسا مباشرًا فيسمى حديثاً، لكن 

يشري إىل أ  عمله األوحد فيه حكايته عن اهلل بأسلوب ُيتلف التالفاً هاهراً عن أسلوب  النيب 
حة من عامل اللدس، ونوٌر من عامل ال ي ، وهيبة من ذي اجلال  اللرآ ، ولكن فيه مع ذلك نه

 وااللرام.
 ويسند علماء األمة األحاسيث اللدسية بطريلتني:

 فيما يروي عن ربه" " قا  رسو  اهلل  األأل : -
" واملؤسى واحد   لال العبارتني،  قا  اهلل تعاىل فيما رواه عنه رسو  اهلل  الثمن ة:" -

عن ربه   هذا الُرب من األحاسيث اللدسية اختذت حجة للعلماء  وحكاية النيب 
أ  لثريًا من العلماء يرو  أ   غري اللائلني إ  اللهظ   احلديث اللدسع من اهلل 

أبلالبقم  )  لذلك ذه  8الصياغة   اللدسع للنيب صلى اهلل عليه وسلم، وأ  املعال هلل
لهظه ومعناه من عند اهلل بوحع جلع، وأما  إىل أ  اللرآ  ما لا  هدددددد(6595الكفلي

 . 21لا  لهظه من عند رسو  اهلل ومعناه باالهلام أو املنام" ما اللدسع ف و
  :لالم اهلل املن   على رسوله القرآن  املتعبد بتالوته، املبدوء بهاحتة الكتاب واملختوم بسورة

أهن العلم إىل أ  اللرآ  يتعذر الناس، وعدس سوره مائة وأربع عشرة سورة" وذهبٌ لائهة من 
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تعريهه وحتديده بالتعاريف املنطلية  يث يكو  تعريهه جامعًا مانعا  أل  التعريف احلليلع له هو 
استحُاره مع وسًا   الذهن أو مشاهدًا باحلع لأ  تشري إليه مكتوبًا   املصحف، أو ملر اً 

 {مَِاهللَِالرَح مَنَِالرَحِيمَال حَم دَُلِلهَِرَبَِال عَالَمِنيِبِس }باللسا  فتلو  هوما بني الدفتني، أو تلو  هو: ْ 

 .20{مِنَ الْجِنَةِ وَالنَاسِ}، إىل قوله تعاىل: الفمتحة

  :]رمحه اهلل   تهسريه اجلامع ألحكام اللرآ  باعتباره لالصة  (القرطبي)مصطلح أللله االنتظم
، قا  رمحه اهلل:" قا    ه ا على رسو  اهللوختهي لكالم سي  منه رمحه اهلل   حكم صالة اللين

 .28علما نا: وهبذا انتظم اللرآ  واحلديث ف ما يبصرا  من مشكاة من مشكاة واحدة"

بلوله  (القرطبي)الدإمم[ ومما ي ل  على هين أ  من بني هؤالء العلماء الذين أشار إلي م 
ن صاح  لتاب (دددهد151لف  سنة الوت الَ خ أبل العبمس القرطبي)الفق   العالمة  ]ع ومؤنم[

 (القرطبي أبم العبمس)، وغلبة الظن هذه مين  أل  20امله م ملا أشكن من تلخي  لتاب مسلم
يواف  عبارات احلديث    لتابه امله م من ربط اةيات اللرآنية ومعاني ا التهسريية مبا يكثر

 الشريف، وسيأِت    نايا البحث ما يبني ذلك.
 ل الوختدددددددددددددددددمرة ل دراسة:النوددددمذ  1-1

 ال،ت هلذه الدراسة النماذه اةتية من األحاسيث النبوية الشريهة:
 هع: الدثح  أربعة أحملثث مح  لامع الك م ع  هم مدار أملر 

اهللَ  ِإنَ :" "، وقوله اْلَحَصُ  بَِ ٌح َأاْلَحَراُ[ بَِ حٌ " و" ِإنََوم اأْلَْعَومُ  بِملِنَ م ِ : "  ]قوله
طَِ ٌ  اَل ثَدْقَبُت ِإاَل طَِ بًم َأِإَن اهلَل أَمَر اْلُوْؤِمِن َح ِبَوم أَمَر بِِ  اْلُوْرَسِ  َح"، أ" ِمْح ُحْ ِح 

 "[.ِإْسَصِ[ اْلَوْرِ  تَدرُْكُ  َمماَل ثَدْعِن  ِ 
 معن  اإلح من أالرحوة: 

ث االحسا  املش ور  ديث : حدياألأ ال،ت هلذين املعنيني  ال ة أحاسيث هع:             
إن هلل مئة رحوة أنز  منهم رحوة ب ح الجح أاإلنس :" قوله  :الثمنيج ين عليه السالم، 

أالبهمئم أالهلا[ فبهم ثتعمطفلن أبهم ثتراحولن، أبهم تعطف اللحٍ ع   ألدهم، أأخر اهلل 
َن اهلَل َخَ َق ثَدْلَ[ َخَ َق إِ : " قوله  الثملث:"، ت عًم أت ع ح رحوة ثرحم بهم عبمله ثل[ الق ممة

َهم ِفي اأْلَْرضِ   الَ َوَلاِ  َأاأْلَْرَض ِمَئَة رَْحَوٍة  ُكُت رَْحَوٍة ِطَبمُق َمم بَدْ َح الَ َومِ  َأاأْلَْرِض َأَ َعَت ِمندْ
ُر بَدْعُضَهم َعَ   بَدعْ  ٍُ َأالطَ دْ ٍح، َأِإَذا َكمَن ثَدْلُ[ رَْحَوًة فَِبَهم تَدْعِطُف  اْلَلاِلَدُة َعَ   َأَلِدَهم َأاْلَلْح

 .اْلِقَ مَمِة َأْكَوَ َهم بَِهِيِه الَرْحَوِة"
 معن  االستقممة ألاللة لفظ الصراط: 
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ٌُ يَا  (4:طسف من بح عبد اهلل الثقفي)التري هلذين املعنيني حديثا  مها: عن  قا  : قُنْل
ْساَلم قَنْوال اَل أْسَأُ  َعْنُه  أَحداً بَنْعَدَك، و  رواية غريك، قاَ : ُقْن َرُسوَ  اهلِل: ُقْن يل ِ  ااْلِ

ٌُ بِاهلِل مًثَ اْسَتِلْم"، والثاين: قولُُه  َضَرَب اهلُل َمثَص ِصَراطمً : " صلى اهلل عليه وسلمآَمْن
ُمْ َتِق ومً، أَعَ   َ َنَبَتْي الِصَراِط ُسلرَاِن ِف ِهَوم أبْدَلاٌب ُمَفَتَحٌة، َأَعَ   اأْلَبْدَلاِب 

َخمٌة، َأَعَ   بَمِب الِصَراِط َلاٍع ثَدُقلُ : ثَأثُدَهم الَنمُس اْلُخُ لْا الِصَراَط َ ِو عًم َأاَل ُسُتلرٌُمرْ 
تَدُعلُ لْا، َأَلاٍع ثَْدُعل ِمْح َ ْلِف الِصَراِط، فَِإَذا َأرَاَل أَحٌد َأْن ثَدْفَتَح َشْ ئًم ِمْح تِ َك 

ْسَصُ[، َك ِإْن فَدَتْحَتُ  تَِ ْجُ ،نَ اأْلَبْدَلاِب قَمَ : َأْثَحَك اَل تَدْفَتْحُ  فَإِ   َأالِصَراُط اإْلِ

َأالُ لرَاِن ُحُدأُل اهلِل َعَزأ َ ت،  َأاأْلَبْدَلاُب اْلُوَفَتَحُة َمَحمرُِ[ اهلِل، أَذِلَك الَداِعي َعَ   
رَأِس الِصَراِط ِكَتمُب اهلِل، َأالَداعي ِمْح َ ْلِف الِصَراِط َأاِعُظ اهلِل ِفي قَدْ ِ  ُكِت 

وَاهللُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَالَمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ }رمحه اهلل:  زال الترميي" ُمْ ِ مٍ 

 .(15)يونسَ{مُسْتقِيمٍ

 في الحث ع   الجهمل: 
اَل تَدَتَونَدْلا ِلَقمَ  اْلَعُدِأ َأاْسأَُللْا اهلَل اْلَعمِفَ َة، :" ال،ت هلذا املعال هذا احلديث قوله 

 ".َأِإَذا َلِق ُتُولُهْم فَمْصِبُرأْا، َأاْعَ ُولْا أَن اْلَجَنَة َتْحَت ِظَصِ  الُ ُ لفِ 
ولكن حديث من ا  بحثاألحاسيث املدروسة   هذا ال هذه هع النماذه املختارة من

آيات تشرحه وتبينه، وهع لثرية، وسيتم  ث ا   ملابن سالالت احلديث ل ة وأسلوبا   
 املخص  للدراسة والبحث. اللسم الثاين

 

 

 الق م الثمني
 الدراسة األس لب ة أالترك ب ة ل نومذل الوختمرة

 الق م ال غلثة أانتظم[ الوعمني ب ح القرآن أالحدثث

 
 الدثح:  لامع الك م ع  هم مدار أحملثث محأربعة  2-6

وقوله  25"بَِ ٌح َأاْلَحَراُ[ بَِ حٌ  اْلَحَص ُ وقوله عليه الصالة والسالم:"  22"إنوم األعوم  بملن م : " قا  
 .22"" ِمْح ُحْ ِح ِإْسصِ[ اْلَوْرِ  تَدرُْكُ  َمم اَل ثَدْعِن  ِ وقوله أيُاً:  26"" ِإَن اهللَ طَِ ٌ  اَل ثَدْقَبُت ِإاَل طَِ بمً أيُاً: 

عن سبلٌ االشارة إىل أ  هذه األحاسيث علي ا مدار أصو  الدين   ملدمة الدراسة، وقد حكع ذلك 
راعة من أهن احلديث، وبالنظر إىل لاصية جوامع الكلم والتصاك هذه األحاسيث بعموم أمور الدين 
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رمحه اهلل: "ونظرت   احلديث املسند فإذا هو أربعة آالف حديث   (أبل لاأأل)ورلائ ه يلو  احلافظ ا دث 
فكن حديث من هذه  [ه]ال مبقة أعصمث نظرت فإذا مدار أربعة آالف حديث على أربعة أحاسيث، 

 ، وهنا تتحدس لدينا ساللة اجلمع  إذ إ  تعبريًا واحدًا يعاس  ألهاً، ويشتمن على ربع28األحاسيث ربع العلم"

 أمور الدين، وفيه بامللابن ساللة االلتصار فكن ألف حديث ختتصر   عبارة واحدة.

 وفيما يلع بيا  الليمة الل وية واألسلوبية هلذه األحاسيث:
 قوله  دثث األأ :الح:" ِِإنََوم اأْلَْعَومُ  بِملِنَ م ". 

جامعه الصحيح،   لتاب بدء  (البخمري)هذا احلديث است ن به االمام أأاًل: األس لب أالتأل ف: 

)النساءَ{بَع دِهَِإِنَاَأَو حَي نَاَإِلَي كََكَمَاَأو حَي نَاَإِلَىَنُوحٍَوَالنَبِيئِنيَمِن }الوحع، م،راً هذا الباب بلوله تعاىل: 

612) 29. 

الليمنننة األسنننلوبية هلنننذا احلنننديث الشنننريف تتجلنننى واضنننحة بنننالنظر إىل شنننروا الصنننحيح لننننا عنننند شنننراا 
  ال،اجم واألبواب،  (البخمري)من جية االمام  (صح ح اإلمم[ البخمري)الصحيح، حيث تتبع شراا 

تحد و  عن سالالت اجلمع بني اةيات  ديث ومعه آية، في ولاصة املصدرة من ا بآية وحديث معاً أو
بدرالدددددددثح )واألحاسيننننننث معننننننال وتوافلنننننناً وهننننننذا مننننننا أحنننننناو  تلمسننننننه   هننننننذه الدراسننننننة، يلننننننو  االمننننننام 

رمحه اهلل:" قد اعن،ض علنى املصننف   إسلالنه حنديث األعمنا  هنذا   تررنة بندء  (هددددددد559:الع ني
  شننرحه واالَسنناعيلع   مسننتخرجه ألرجنناه قبننن الننوحع، وأنننه ال تعلنن  لننه بننه أصنناًل  يننث إ  اعطننايب 

   بح منده صن ع اإلسومع  ي أبلالقمسمال،رة  العتلاسمها أنه إمنا أورسه للت ك به فلط، واستصوب 
بإيراسه سوى بيا  حسن نيته   هذا التأليف، وقد تكلهٌ  البخمري: مل يلصد ابح ُرَشْ دذلك، وقا  

قينن: إننه أراس أ  يليمنه ملنام اعطبنة للكتناب  أل   لنه، وقند ه نر س  منامناسبته لل،رة فلا  لن ٌ  
  سياقه أ  عمر قاله على املن  مبحُر الصحابة، فإذا َصُلَح أ  يكو    لطبة املن  َصُلَح أ  يكو  
  لطبة الكتاب، وحكى امل ل  أ  النيب صلى اهلل عليه وسلم لط  به حني قدم من املدينة م اجراً 

أل  األحننوا  الننيت لانننٌ قبننن اهلجننرة لانننٌ لامللدمننة هلننا، وألنننه بنناهلجرة    إيننراسه   بنندء الننوحع فناسنن
ابددح )افتننتح االذ    قتننا  املشننرلني، ويعلبننه النصننر والظهننر والهننتح انت ننى وهننذا وجننٌه حسننٌن ....ونلننن 

اةية واحلديث معاً  أل  قا : التبوي  يتعل  ب هدددد(151:أبي عبد اهلل  البخمري)عن  هددددد(254:ِبطَّم 

وَمَ  اَأُمِ  رُوا َإِالََلِيَع بُ  دُوا َاهللََ}أ  األعمنا  بالنينات للولننه تعناىل:   اهلل أوحنى إىل األنبيناء مث إىل حممنند 

 .51 (5)البينة{مُخ لِصِنيََلَهَُالدِينَ

 إذ  وجه املناسبة   ابتداء اجلامع الصحيح  ديث األعما  جيمع اةِت:
 الت ك به. -
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 حسن نية املصنف رمحه اهلل وإلالصه فيه.  ارإه -
 أنه لاعطبة للكتاب فصلح االبتداء به. -
 هناك تطاب    معال احلديث ومناسبة اهلجرة زماناً ومكاناً. -

 ومن حيث األسلوب واالتها    املعال فإ  هناك اتهاقاً   املعال بني اةيتني
 ها  عن لري  االحالة أو االشارة.عرف هذا االت وقد-الشارحةآية التبوي  واةية  - 

الندرس البالغنع مهنا: براعنة االسنت ال  وهنع  مبناس جيتمع   هذه النلناط اعمنع مبندآ  عظيمنا  منن 
أال  ومعال الشريف ل ة البخاري، ومبدأ عام لاك بداللة احلديث قيمة لاصة باجلامع الصحيح لإلمام

جننرة واحلننا  ع ميننة مننن هنناجر ونيتننه، ومننن هنننا تتهنن  مطابلننة امللننام ملتُننى احلننا ، فامللننام ملننام اهل وهننو
 ساللتا احلديث الشريف ومعال اةيتني الكرميتني.

: بنية هذا احلديث عبارة عن مهرستني سبلتا بأساة نصن ، وَحنْرف  َلنفد أساة ثمن ًم: البن ة أالترك       
 النص  عن العمن فيما بعدها.

حلصنر بنأساة احلصنر إمننا واالسنناس مت عنن لرين  تلييند لنن عمنن  مت عن لري  هذه البنية َحْصنٌر وإسنناٌس، ا
بنية صاحبه، يه م من هذا ال،لي  أ  لن عمن البد فيه من نية ، والهائدة منن هنذا ال،لين  منا يتسنع 

رمحنه اهلل:" النينة مبعنال متيين   (ابدح ر د )فيه املعال عرضاً وبياناً، وذلنك للنه تبعناً مللصند الشنارء، يلنو  
بالعمنن هنن هنو هلل وحنده ال شنريك لننه أم هلل وغنريه.... وهنع النينة النيت يتكنرر ذلرهنا   لننالم امللصنوس 

النننيب صننلى اهلل عليننه وسننلم تننارة بلهننظ النيننة، وتننارة بلهننظ االراسة، وتننارة بلهننظ  ملننارب  لننذلك، وقنند جنناء 
ا، وإمننا فنر  منن فنر  بنني ذلرها لثرياً   لتاب اهلل ع  وجن ب ري لهظ النية أيُاً من األلهاظ امللاربنة هلن

النية واالراسة واللصد وحنومها  لظن م التصاك النية بناملعال األو  النذي ينذلره الهل ناء، وقند ذلرننا أ  
وسلف األمة إمنا يراس هبا هذا املعال الثاين غالباً ف ع حينئذ مبعال االراسة، ولذلك  النية   لالم النيب 

، وقولنه {ِمن ُكم ََم ن َُيِري ُدَال ُدن َياََوِم ن ُكم ََم ن َُيِري ُدَال  آِخَرةََََََََ}اً قا  تعاىل: يع  بلهظ االراسة   اللرآ  لثري 

....وقند يعن  عن نا بلهنظ االبت ناء لمنا   قولنه تعناىل:   {مَن َكَ انََيُرِي دَُال حَيَ وةََال دُن يَاَوََِينَتَه اَََََ}تعناىل: 

  50{إِالََاب تِغَاءََوَج هَِرَبِهَِال أَع لَى}

 ال النية   احلديث الشريف واةيتني الكرميتني تنحصر ساللته   اةِت:إذ  مع
 اللصد واالراسة -
 .الهل اء[ ]عندعن بعب لالط ارة والصالة  متيي  العباسات بعُ ا -
 .9العارفني[الهل اء و  لالم  ]عندقصد العمن ونية صاحبه  -
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 .10ينويه املسافر من قرب أو بعدوأصل ا الل وي: الوجه أو اللصد، والنية والنوى: الوجه الذي  
إذ  ساللة لهظ النية احنصرت   قصرها على العباسات أو ما   حكم ا، أو على قصد العمن عند لن 

 من الهل اء والعارفني، وهوما بينه مه وم االحالة.
  احلديث الثاين: قوله : ٌاْلَحَصُ  بَِ ٌح، َأاْلَحَراُ[ بَِ ح "." 

 أأال: األس لب أالتأل ف:
عبارة ٌ موج ٌة حتمن معا   لثريًة، مبينة ملا أحله اهلل وما حرمه، أحكام احلال  واحلرام مبينة   لتاب اهلل 

َ منمً ِلُكِت َشْي ٍ }الع ي  قا  تعاىل:   .58{َأنَدَزْلَنم َعَ ْ َك اْلِكَتمَب تِبدْ

 قا  تعاىل:وتصريهاهتا،  ]الب من[االتها  هنا بني معال اةية واحلديث الشريف   للمة 

 .50{تَضِلُوا اهللَُلَكُم َأن ََيُبَيِنُ}

 .52{إِلَي هِم َُِلَََإِلَي كََالذِك رََلِتُبَيِنََلِلنَاسَِمَانَوَأَن زَل نَا}

مَاَيَتَقُونَ}  .55{وَمَاَكَانََاهللَُلِيُضِلََقَو ماًَبَع دََإِذ َهَدَاهُم َحَتَىَيُبَيِنََلَهُمَ 

هع: النساء،  من ا  الث سور ورس لثرياً   سور لثرية، ال،ت للرآ  الكرميمعال البيا  وتصريهاته   ا 
الذي  أما سورة النساء والتوبة فمدنيتا ، وأما سورة النحن فمكية، السؤا  اة : ماوالتوبة، والنحن، 

عية مي  سورة النحن وهع سورة مكية بأ  ورس في ا معال البيا  مرتني علما بأ  ما يتعل  باألحكام الشر 
 غالباً   السور املدنية سو  املكية؟ حمصور

سنجد أهنا قد وقعٌ ضمن سيا  لاك يتبني  [22]إذا نظرنا إىل سورة النحن ولاصة عند اةية رقم 

َيُوحَىَ}من لالله عظمة اللرآ  والسنة وإليك بيا  ذلك قا  تعاىل:  َرِجَاالً َإِلَا َقَب لِكَ َمِن  َأَر سَل نَا وَمَا

َفَس  َلِلإِلَي هِم  َلِتُبَيِنَ َالذِك رَ َإِلَي كَ َوَأن زَل نَا َوَالزُبُرِ َبِال بَيِنَاتِ َتَع لَمُونَ َلَا َكُن تُم  َإِن  َالذِك رِ َأَه لَ َوَلَعَلَهُم َئَلُوا  َإِلَي هِم  َنُزِلَ َمَا نَاسِ

 .56{يَتَفَكَرُونَ

 -البينات -بصي ة اجلمع   سورة النحن بذلر معال البيا  مرة ] الب من أتصرثفمت  [ أقو  متي  موضع 
و  هذا إ بات لصد  النيب صلى اهلل عليه وسلم ِبْعثًَة ووحياً، حيث  -لتبني -وتارة بصي ة الهعن

اشتملٌ اةية على بيا  احلديث عن أنبياء اهلل قبن النيب صلى اهلل عليه وسلم ناهيك عن معج ته اليت 
بالذلر، ومبا أ  املوضوء   اةية عن بيا  األحكام املع  عنه   هذا املوضع  ]القرآن [ لصه اهلل هبا

َلَاَتَع لَمُونَ } فلد أشارت اةية إىل العلماء أيُاً  َكُن تُم  َإِن  َالذِك رِ َأه لَ وفيه االشارة  (7)األنبياء{فَاس أَلُوا 
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ء   إىل العلماء الذين يوج و  الناس ويعرفوهنم أمور سين م ولاصة   املتشابه من األمور وهوما جا
مِبَهمٌ  اَل ثَدْعَ ُوَهم َكِث ٌر ِمَح الَنمِس" أال ثعرف بلية احلديث الشريف نهسه   قوله  ََ نَدُهَوم ُمَت :" َأبَد دْ

 .52الوتَمب  إال أهت اليكر
وقد قاس إىل هذا اجلما  األسلويب بني اةية واحلديث موضع البيا    سورة النحن باعتبارها سورة 

  غالبًا ما تكو    اللرآ  املدين، لما أ  ساللة حديث األعما  تته  سياقياً مكية، ونظائر لهظ البيا
 وأسلوبياً مع مُمو  معال اةية بكامل ا  ليتحل  عند ذلك مبدأ جوامع الكلم.

: بنية هذا احلديث الشريف عبارة عن أربع مهرسات، لل ا أَساء احنصرت   ثمن م: الب ن ة أالترك  
إما   اللرآ  الكرمي  في ما معال اجلمع وااللتصار، وبيا  هذا اجلمع وااللتصار رلتني اَسيتني حتل 

 نهسه أو  السنة املشرفة.
 عدم الهائدة. ترلي  عريب بل ة س لة لالية من التعليد أو االلالة أو أما من حيث ال،لي  ف و

جان  ساليل ول وي جديد  قور  هذا ال،لي  مشروحاً مبا يهسره من آيات الذلر احلكيم فتحل  لدينا
 هو ما حناو  الوقوف عليه وإ باته.

  احلديث الثالث: قوله: ًِإَن اهللَ طَِ ٌ  اَل ثَدْقَبُت ِإاَل طَِ بم " " 
 :أأاًل: األس لب أالتأل ف

أسلوب هذا احلديث الشريف أسلوب ل ي مؤلٌد بأساة توليد، ورلة اع  رلة فعليٌة منهيٌة بأساة 
 ٌ نهسه تثبٌ أ  اهلل ال يلبن إال الطي .نهع، و  الوق

[ وهو صهة مشب ة موضوعة للصد املبال ة باعتبارها صهة هلل، ]لي  اعتماس هذه اجلملة على اع 
وسيأِت بيا   العمن[ أو-الرز  أو-الكس ى املوصوف امللدر إما أ  يكو : ]والصهة امللصورة عل

 قيمته   البنية وال،لي .

َصَالِحاًَيَأَيُهَا}َديث مع قو  اهلل تعاىل:انتظم معال هذا احل َوَاع مَلُوا  َالطَيِبَاتِ َمِنَ َكُلُوا  ، 58{الرُسُلُ

َءَامَنُوا}ََولذلك مع قوله تعاىل: َالذِينَ َوَاش كُرُواَأَيُهَا َرَََق نَاكُم  َمَا َطَيِبَاتِ َمِن  َإِيَاهََُ كُلوا  َكُن تُم  َإِن   لِلهِ

 59.{تَع بُدُونَ

 .[الط بم ] املعال الواحد، وللمة ك بني اةيتني واحلديث هوواللاسم املش، 
وأنه أقامه ملام الرسن لما قا  تعاىل:  وقد ذلر اللرليب رمحه اهلل أ  هذه اةية" لول  هبا النيب 

َالنَاسُ } َلَهُمُ َقَالَ ، وس  اجلمع ، وقا  ال جاه : هذه مالبة للنيب نع م بح م علليعين  { الَذِينَ

الرسن لل م لذلك أُِمُروْا أي للوا من احلال ، وقا  الط ي: إ  اعطاب لعيسى عليه السالم على أ  
روي أنه لا  يألن من غ   أمه، وقين: إ  هذه امللالة لول  هبا لن نيب  أل  هذه لريلت م اليت 
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ا تلو  لتاجر: ينب ع هلم الكو  علي ا فيكو  املعال: وقلنا يأي ا الرسن للوا من ليبات  ما رزقنالم لم
يا جتار ينب ع أ  جتتنبوا الربا فأنٌ ختال  باملعال، وقد اق،  بذلك أ  هذه امللالة تصلح جلميع 

قم  ُيالبوا قط جمتمعني صلوات اهلل علي م أرعني، وإمنا لول  لن واحد   عصره،  صنهه، فلم
 .16هو لما تلو  للرجن الواحد: لهوا عنا أذالم"  هدددددد( 157:الفرا )

 لوجوه ساللية من ا: إذ  للمة الرسن قصد هبا النيب 
 اعتبار ما لا  -
، واعطاب في ا مبين على العموم واعصوك  60"أو باعتبار إلال  اجلمع وقصد املهرس -

ِإَن اهللَ " من بين م، وما يوافله   احلديث قوله   لتشمن املرسلني ريعاً وأنٌ يا حممد
 .م َأَمَر بِِ  اْلُوْرَسِ  َح"َأَمَر اْلُوْؤِمِن َح ِبوَ 

: بنية هذا احلديث الشريف عبارة عن اَسني   قال  اجلملة اع ية املؤلدة، ثمن مً: البن ة أالترك      

أل  اهلل  [ط   أط بم]ومها: ورلة حصر في ا اسم يعتمد عليه املعال   اجلملتني االَسية والهعلية، 

 :ظائر ألرى   احلديث الشريف من اا ال،لي  نيلبن إال ليباً، وهلذ لي  ف و ال

 .68"" ِإَن اهللَ َ ِو ٌت ُثِحُ  اْلَجَومَ  :قوله  -

 .60":" ِإَن اهلَل رَِف ٌق ُثِحُ  الرِْفَق ِفي اأْلَْمِر ُكِ  ِ وقوله عليه الصالة والسالم -

 أما من ج ة املعال فكلمة الطيبات   اةية الكرمية تلع على عدة معا   من ا:  -

 
 

 .األعما [-تعاىلأحله اهلل  ما-]الكس 
 الطيبات   اةية الكرمية، وهع تد  على اةِت: ]ط بم[أما عن ساللت ا   احلديث الشريف فتلابن 

 أالك وة-حص عممة شرثطة خ لهم مح الربم أالعج  أأن تكلن مح مم   األعوم -]الصدقة
 .62 الح نة[

 ِإْسَصِ[ اْلَوْرِ  تَدرُْكُ  َمم اَل ثَدْعِن ِ "." ِمْح ُحْ ِح :: قوله الحدثث الرابع
رمحه اهلل أصٌن عظيٌم من أصو  األسب، وقد ذلر  (هددددد142:ابح الصصح)هذا احلديث لما يلو    
إمام املالكية   زمانه أنه قا : راء أبواب اعري وأزمته تتهرء من  هددددد(251:أبل محود بح أبي زثد)

مح كمن ثؤمح بمهلل أال ل[ اآلخر ف  قت خ رًا أأ ل صوت"، أقلل  :" يب أربعة أحاسيث: قو  الن
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له  للذي التصر  وقولهثعن  "،  ص   اهلل ع    أس م:" مح ح ح إسص[ الور  ترك  مم ال
 .65"ثح  لنف   :" ال تغض "، أقلل  ص   اهلل ع    أس م:" الوؤمح ثح  ألخ   ممالوصية

ب اجلوامع مع الثال ة األلرى ضمن سائرة األسب واعريية   إذ  هذا احلديث يدلن ضمن أسلو 
 التعامن باحلسال قوالً وفعالً.

 وفيما يأِت بياٌ  لليمة هذا احلديث أسلوبياً وترليبياً:
 ]ترله: أرن   هذا احلديث الشريف معلد احلسن   إسالم املرء أال وهو: أأال: األس لب أالتأل ف

[، وإليك اة  األسلوب على للميت: ]احلسن، ويعنيه حلديث من حيث[ ومعتمد هذا ايعنيه ما ال
 ساللت ما ل ة ومعال:

احلُْْسُن: أو االحسا  وامللصوس به ما ورس   حديث ج ين، وسيأِت بيا  ذلك مهصاًل، وهذا اللهظ 
هو امللمح االشاري حلديث االحسا  املشار إليه عند لن شراا احلديث  أل  حديث  – احلسن-أي 

 االحسا  هو حديث الباب   معاين اعري وراء معانيه.
 يعنيه: لهٌظ شامٌن لألقوا  واألفعا ، وهع املعاين امملة من حديث االحسا  الذي سيأِت بيانه.

هذا احلديث على قلة للماته وقصر عبارته تشري ملاصده ضمنيًا إىل حديث االحسا  الطوين 
 املعروف.

ر، والعامن نية هذا احلديث هع عبارة عن رلة اَسية صدرت باجلار وامرو : بثمن م: البن ة أالترك  
وموقع الُمري    [: ]ترك املصدرين هوومهاعن هذين  ح ح إسص[ الور [] في ما املصدر املُاف

 املصدر ترله هو الرابط بني لر  اجلملة ل ها امللدم ومبتدئ ا املؤلر.
رف اعل ، لما أ  فيه إشارة إىل حديث االحسا   ألنك إذا وهو ترليٌ  عريٌب فصيٌح على لسا  أش

ألذت اللسم األو  منه باعتباره استه امًا عن إحسا  املسلم لوجدت االشارة متحتمًة ال حمالة، فلو 
 هو االحسا    إسالم املسلم؟ فسيلع مباشرة   الذهن حديث االحسا   قلٌ: ما

رع النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ألين ذلره وُبنِيَ   ومعانيه الوارسة فيه، فلد  حدثث  برثت[]
حديث االحسا  هذا من حيث اجلمع، أما من ج ة االلتصار فلد التصرت املعاين الوارسة   

 .ثعن  [ح ح إسص[ الور  ترك  ممال  ]مححديث ج ين   قوله عليه الصالة والسالم: 
رمحه  ابح ر  أما من حيث اتها  عبارة احلديث مع معاين اةيات الكرمية ف ذا واضح بني، يلو  

، و  اللرآ  الكرمي جند  66"أكثر مم ثرال بترك مم ال ثعني: حفظ ال  من مح لغل الكص[اهلل:"  

قَد َخَلَق نَاَال إِن سَانََوَلَ }ال،هي  والتحذير من اللو  السعء والل و الذي ال لائن من ورائه، قا  تعاىل: 
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َعَنِ َيَتَلقَىَال مُتَلَقِيَانِ َإِذ  َال وَرِيدِ َمِن َحَب لِ َإِلَي هِ َأَق رَبُ َوَنَح نُ َنَف سُهُ َبِهِ َمَاَتُوَس وِسُ َقَعِيدٌ،َماََوَنَع لَمُ َالشِمَالِ َوَعَنِ ال يَمِنيِ

 . 62"{يَل فِظَُمِن َقَو لٍَإِالََلَدَي هَِرَقِيبٌَعَتِيدٌ

َعَن َوَمَا}َه تعاىل:وقول َوَمَاَيَع زُبُ َفِيهِ َتُفِيضُونَ َإِذ  َشُهُوداً َكُنَاَعَلَي كُم  َإِالَ َعَمَلٍ َمِن  َوَلَاَتَع مَلُونَ َفِيَشَأ نٍ َتَكُونُوا 

َوَلَا َفِيَال أَر ضِ َذَرَةٍ َمِث قَالِ َمِن  َفِيَرَبِكَ َإِلَا َأَك بَرَ َوَلَا َذَلِكَ َمِن  َأَص غَرَ َوَلَا َمُبِنيٍَفِيَالسَمَاءِ ، وقوله 68"{كِتَابٍ

 .69"{يَك تُبُونَيَح سِبُونََأنَاَلَانَس مَعَُسِرَهُم َوَنَج وَاهُم َبَلَىَوَرُسُلنَاَلَدَي هِم ََأَم }تعاىل: 

هذه اةيات الكرمية هع اليت قوبلٌ معاني ا وشرحٌ ساللة احلديث هبا عند جن شنراا الصنحيح، وقند 
 عما ي،ت  عن عدم ترك االنسا  ما ال يعنيه  وذلك لسببني:جاءت هذه اةية الكرمية متحد ة 

 اعتبارهم حديث االحسا  حديث الباب اجلامع ملعاين االسالم. -
رمحنه  (ابدح أبدي زثدد)واعتبارهم هذا احلديث أصاًل من أصو  أبنواب اعنري واةساب لمنا بنني  -

          وهننو ا صننور   للمننةاهلل، وبننذلك يتحلنن    هننذا احلننديث بننو  أبننواب اعننري قننواًل وفعنناًل، 
   لذلك جاء ال،هي    اةيات الكرمية مرة باللو  ، ومرة بالهعن واللو  معاً.ثعن  []

 

 أالرحوة في معمني القرآن أالحدثث: اإلح من-2-1

جتتمنع علي نا أمنور الندين، وهنع ساللنة ضنمن  مربنا   النموذه األو  أربعة أحاسيث من لالم الننيب 
 واجلمع، والسؤا  اة : وامع، لما تُمنٌ سالليت االلتصارأسلوب اجل

هن يعد أسلوب اجلمع وحنده ساللنةً  لافينًة ممنن معناين الشنرء أم أننه التسن  هنذه الداللنة منن لنال  
 وتواف  معانيه مع حديث رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ ترتي  علماء احلديث لكالم اهلل 

للرآ  الكرمي ترتي  توفيلٌع من عند اهلل، حتل  فيه راء معاين الهصاحة شك فيه أ  ترتي  سور ا مما ال
 والبالغننة وحسننن ال،تينن ، فشننكلٌ سننوره ِوْحننَدًة موضننوعيًة متوافلننة، تُنناف إىل إعجننازه لهظنناً ونظمنناً 

"21. 
عن ترتي  أبواب احلديث وموضوعاته ف و اجت اس أئمة احلديث بني يدي اهلل و  حمراب الصالة  أما

، فجاءت أبواب احلديث   الصحيح وغريه متناسبًة بنيةً  ومعاًل، عاء لما عند البخاري رمحه اهلللدوا

واتهلٌ سالالهتا تصنيهًا وتوصيهاً، وانتظمٌ عباراته وتهريعاته ل ًة وفل ًا ولللًا وتربيًة، ولبيا  هذا 

 وإليك الكالم في ما:حديثني م مني عن االحسا  والرمحة،  ال،ت-والتناس ال،تي   حسن-اجلان 
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َنَما حَنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد َرُسوِ  اهلِل َصَلى قا :   (هددددد12:بح الخطمب عور): عن حدثث اإلح من بَنينْ

َنا َرُجٌن َشِديُد بَنَياِض الِثَياِب، َشِديُد َسَواِس الَشْعِر، اِل يُنرَ  أَ َنُر  ى َعَلْيهِ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَم َذاَت يَنْوم  ِإْذ لََلَع َعَلينْ

رُْلَبتَنْيِه، َوَوَضَع  الَسَهِر، َواَل يَنْعرِفُُه ِمِنا أَحٌد َحَع َجَلَع ِإىَل الَنيب َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم َفأْسَنَد رُْلَبتَنْيِه ِإىَل 

ْساَلِم؟ فَنَلاَ  َرُسوُ  اهللِ   َصَلى اهلُل َعَلْيِه َوَسَلَم: َلَهْيِه َعَلى َفِخَذْيِه، َوقَاَ : يَا حُمََمُد َأْلِ ْين َعِن ااْلِ

ْسالَُم أْ  َتْشَ َد أْ  اَل إَِلَه ِإاَل اهلُل َوأَ  حُمََمدًا َرُسوُ  اهلِل، وتُِليَم الَصاَلَة، َوتُنْؤِتَ ال ََلاةَ  ، َوَتُصوَم "ااْلِ

، فَنعَ  ٌَ ٌَ ِإلَْيِه َسِبياًل" فلا : َصَدْق ٌَ ِإِ  اْسَتطَْع َُاَ ، َوحَتَُج اْلبَنْي َنا َلُه َيْسأَُلُه َوُيَصِدقُُه، َرَم  قاَ :ِجبنْ

ميَاِ ؟ قَاَ :" أْ  تُنْؤِمَن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِه وَُلتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَنْوِم اْةِلِر، َوتُنؤْ  ِمَن بِاْلَلَدِر َلرْيِِه َفأْلِ ْين َعِن ااْلِ

، قَاَ : فَأْلِ ْين َعن ااْلْحَسا قاَ :َوَشرِِه"  ٌَ ِ ؟ قاَ :" أْ  تَنْعُبَد اهلَل َلأنَك تَنرَاُه فَِإْ  مْل َتُكْن تَنرَاُه فَِإنَُه َصَدْق

، قاَ : أْلِ ْين َعِن الَساَعِة؟ قاَ :" َما  ٌَ َ ا بَِأْعَلَم ِمَن الَسائِِن" قاََ :  ُ املسؤو يَنرَاَك" قاَ : َصدْق َعننْ

ُة َربَنتَنَ ا، َوأْ  تَنَرى احْلَُهاَة اْلُعرَاَة اْلَعاَلَة رَِعْاَء الَشاِء يَنَتطَاَوُلوَ  ِ  اأْلَمَ  َفأْلِ ْين َعن أََمارَاهِتَا؟ قَاَ :" أْ  تَِلدَ 

َياِ " مُثَ اْنطََلَ  فَنَلِبَث َمِلياً   ، مُثَ قَاَ  يل:اْلبُنننْ

 .20"أَتَمُكْم ثُدَعِ ُوُكْم ِلثَنُكمْ  ثَم ُعَوُر أََتْدِري َمِح الَ مِئُت  قُدْ ُت: اهللُ َأَرُسللُُ  َأْعَ ُم، قَمَ : َهَيا ِ ْبرِثتُ " 

أ  تتعرف  اللار رمحه اهلل جامعه الصحيح، وبإمكانك أي ا  (م  م)هذا احلديث استهتح به االمام 

 (البخمري)على معال حسن االبتداء والتبوي  لما مربنا   حديث األعما  حينما است ن به االمام 

 جامعه الصحيح أيُاً.

 م عن قواعد االسالم، والتعريف باالميا ، واالحسا ، وبيا  أمارات الساعة.تُمن هذا احلديث الكال

لما أ  شراا احلديث قد أسللوا هذا احلديث   رأس أمور املسلم وشؤونه مع ربه، أال وهع: االسالم 

ا هذا احلديث فاحتة األمر فيما يتعل  بالكالم حو  الهر  االسالمية، وم واالميا  واالحسا ، لما يعت 

يتعل  مبعاين االميا  والكهر، ومرتك  الكبرية إىل غري ذلك، يلو  ابن رج  رمحه اهلل:" احنصرت 

 .28العلوم الشرعية اليت يتكلم علي ا فر  املسلمني   هذا احلديث رجعٌ لل ا إليه فهيه وحده لهاية"

، ومسمى االميا ، ومن ا وشواهده من اللرآ  الكرمي لثريٌة، وجل ا ُتْدِلُن األعما    مسمى االسالم

ََََجاء فيه االحسا  ملرونًا باالميا  واالسالم، أو ملرونًا بالتلوى والعمن الصاحل، قا  تعاىل: أيًُا ما
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َال بِرَ } ََلَي سَ َال آخِرِ َوَال يَو مِ َبِاهللِ َآمَنَ َمَن  َال بِرُ َوَلَكِنِ َوَا ملَغ رِبِ َال مَش رِقِ َقِبَلَ َوُجُوهَكُم  َتُوَلُوا  وَال كِتَابَََِوَال مَلَئِكَةِأن 

َيُن فِقُونَ}، وقا  أيُاً: 20"{ وَالنَبِيئِنيَ َوَمِمَاَرَََق نَاهُم  َالصَلَوةَ َوَيُقِيمُونَ َبِال غَي بِ َيُؤ مِنُونَ ، وقا  22"{الَذِينَ

الصَالِحَاتَِجُنَاحٌَفِيمَاَطَعِمُوا َ }أيُاً:  إِذَاَمَاَاتَقَو اَوَءَامَنُوا َوَعَمِلُوا َالصَالِحَاتَِلَي سََعَلَىَالَذِينََءَامَنُوا َوَعَمِلُواَ 

َال مُح سِنِنيَ َيُحِبُ َوَاهللُ َوَأَح سَنُوا  َاتَقَو ا َثُمَ َوَءَامَنُوا  َاتَقَو ا َوَعَمِلُواَ  }، وقا  أيُاً: 25"{ثُمَ َءَامَنُوا  َالَذِينَ إِنَ

َعَمَالً َأَح سَنَ َأج رَمَن  َإِنَاَلَاَنُضِيعُ َفَلَهََُ}، وقا  أيُا: 26"{الصَالِحَاتِ َوَهُوَمُح سِنٌ َلِلهِ َوَج هَهُ َأَس لَمَ بَلَىَمَن 

 .22"{أَج رُهَُعِن دََرَبِهَِ

يؤيده من اللرآ  الكرمي، وفيما يأِت اللراءة األسلوبية وال،ليبية هلذ  هذا عن ما يواف  معال احلديث وما
 احلديث.

ث الشريف باحلوار، حيث بني االسته ام واجلواب اتسم أسلوب هذا احلدي :: األس لب أالتأل فأأال

ذلك املبدأ  إذ إ  السائن ج ين عليه السالم، وامي  هو النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهو املبني 

لصحابته شخ  هذا السائن، وهلذا احلديث لاصية ل وية متي  هبا أسلوب الوحع املن   على الرسو  

هع استحالة السائن معلماً، واستحالة االسته ام بيانًا وجوابًا قا  صلى اهلل عليه وسلم، هذه اعاصية 

 .28"{عَرَبِيٍَمُبِنيٍَوَإِنَهَُلَتَن زِيلَُرَبَِال عَالَمِنيََنَزَلََبِهَِالرُوحَُال أَمِنيَُعَلَىَقَل بِكََلِتَكُونََمِنََال مُن ذِرِينََبِلِسَانٍَ} تعاىل:

 

من السمة احلوارية هلذا احلديث جاءت بنيته الل وية بصي يت اع  : انطالقًا أالترك   ةثمن مً: البن 
واالنشاء بني َمَلك  يسأ   ليتعلم الناس، ورسو  جيي   ليحهظ عنه بألهاظ عربية واضحة املباين 

 واملعاين.
السؤا  اة : ليف لنا أ  نتحل  من بالغة هذا احلديث الشريف جمموعًا   بابه متصرًا   أبواب 

 من أبواب احلديث؟ألرى 
 : هن هناك رع آلر جلماء أمور االسالم ومعانيه املثبتة   حديث ج ين؟أال ؤا  اآلخر
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جند االجابة عن هذين السؤالني   صحيح االمام مسلم نهسه، حيث ذلر رمحه اهلل حتٌ باب 
ٌُ  الثقفي سف من بح عبداهللاالستلامة   االسالم وأنع لصاله لري؟ عن  : يَا َرُسوَ  اهلِل ُقن قَاَ : قُنْل

َرَك،  ْساِلِم قَنْواًل اَل َأْسَأُ  َعْنُه َأَحداً بَنْعَدَك، و  رواية َغينْ  .29"" ُقْت آَمْنُت بِمهلِل ثَُم اْسَتِقمْ :قَا َ يل ِ  ااْلِ
رمحه اهلل:" هذا اجلواب سليٌن على أ   أبل العبمس القرطبييلو   –حديث الثلهع  –عن هذا احلديث 

أوِت جوامع الكلم والتصر له اللو  التصاراً، لما قا  م ًا عن نهسه فإنه عليه الصالة  النيب 
والسالم رع هلذا السائن   هاتني الكلمتني معاين االسالم واالميا  لل ا، فإنه أمره أ  جيدس إميانه 

م ذلرها   متذلرًا بللبه ولسانه، ويلتُع هذا استحُار تهصين معاين االميا  الشرعع اليت تلد
حديث ج ين، وأمره باالستلامة على أعما  الطاعات واالنت اء عن ريع املخالهات إذ ال تأِت 

َثُمََ }االستلامة مع االعوجاه فإهنا ضده، ولأ  هذا اللو  منت ء من قوله تعاىل:  إِنََالَذِينََقَالُوا َرَبُنَاَاهللُ

 .81"{اس تَقَامُوا 

معاين الدين االسالمع لل ا الوارسة   حديث ج ين، والتصرها    إذ  رع اهلل ع  وجن لنبيه 

أبل العبمس )وهذا اجلواب لما ذلر  ] قْت آَمْنُت بِمهلِل ثَُم اْسَتِقْم [،عبارة جامعة مانعة أال وهع: 

جواباً  رمحه اهلل بأنه لاملنت ء من اللرآ  الكرمي، وآية االستلامة اليت انت عٌ من ا ساللة احلديث (القرطبي

للثلهع ورست   سورِت فصلٌ واألحلاف، والسورتا  للتامها مكيتا   فتحل  بذلك تواف  ساليل 

وملامع ملُمو  املعال امللصوس بني احلديث واللرآ ، إذ إ  احلديث عن االسالم واالميا  واالحسا  

االستلامة   جواب واالستلامة والساعة وأشرال ا من َسات اللرآ  املكع، وسيأِت الكالم عن معال 

   النموذه الثالث مبشيئة اهلل. للثلهع   معرض التمثين والتصوير   لالم النيب  النيب 

"ِإَن قا :  التري للحديث عن مدلو  الرمحة   اللرآ  واحلديث، حديثا  مها: عن النيب  :الرحوة
َهم رَْحَوًة بَدْ َح اْلِجحِ  ْنِس َأاْلبَدَهمئِِم َأاْلَهَلاِ[، فَِبَهم ثَدتَدَعمطَُفلَن، َأِبَهم  ِل ِ  ِمَئَة رَْحَوٍة أَنْدَزَ  ِمندْ َأاإْلِ

ٍُ َعَ   َأَلِدَهم، َأَأَخَر ِتْ عًم َأِتْ ِع َح رَْحَوًة ثَدْرَحُم ِبَهم ِعَبمَلُه ثدَ  ْلَ[ ثَدتَدَراَحُولَن، َأِبَهم تَدْعِطُف اْلَلْح
 .80اْلِقَ مَمِة"

:" ِإَن اهلَل َخَ َق ثَدْلَ[ َخَ َق قا : قا  رسو  اهلل  (هددددد:21 س ومن)واحلديث اةلر عن 
َهم ِفي الَ َومَأاِ  َأاأْلَْرَض ِمَئَة رَْحَوٍة، ُكتُ  اأْلَْرِض  رَْحَوٍة ِطَبمُق َمم بَدْ َح الَ َومِ  َأاأْلَْرِض، َفَجَعَت ِمندْ

ٍُ أَ  ُر بَدْعُضَهم َعَ   بَدْعٍح، َأِإَذا َكمَن ثَدْلُ[ اْلِقَ مَمِة رَْحَوًة، فَِبَهم تَدْعِطُف اْلَلاِلَدُة َعَ   َأَلِدَهم َأاْْلَلْح الطَ دْ
 . 88َأْكَوَ َهم ِبَهِيِه الَرْحَوِة"
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 معناه العام واضٌح، ينحصر   إه ار مدى رمحة اهلل تعاىل بعباسه   الدنيا ويوم الليامة.

ن  ٌ   أ  الرمحة يراس هبا رمحه اهلل:" هذا احلديث  (القرطبي)أما عن معناه من حيث التهصين يلو  

متعل  إراسة احل  سبحانه وتعاىل ال نهع االراسة، وأهنا راجعة إىل املنافع والنعم، وملتُى هذا احلديث 

، فأرسن في م   هذه الدار نوعاً  أ  اهلل تعاىل علم أ  أنواء النعم اليت ينعم هبا على للله مئة نوء 

ل م لما نبه   بلية احلديث فإذا لا  يوم الليامة لمن واحدًا فيه انتظمٌ مصاحل م وحصلٌ مراف

لعباسه املؤمنني ما بلع   غلمه وهو التسعة والتسعو  فكملٌ الرمحة لل ا للمؤمنني، وهو املشار إليه 

َأَع يُنٍ }بلوله تعاىل:  َقُرَةِ َمِن  َلَهُم  َأُخ فِيَ َمَا َنَف سٌ َتَع لَمُ ا  حيث ق وهو الذي صرا به النيب  { فَالَ

ٍر بَدْ َ  َمم اطََ ْعُتْم َعَ ْ  ِ  هلم:" ََ  "ِإَن ِفي اْلَجَنِة َمم اَلَعْ ٌح رََأْ  َأاَل ُأُذٌن َسِوَعْت َأاَل َخَطَر َعَ   قَدْ ِ  َب

فإ  رحيماً من أبنية املبال ة اليت ال شعء  {وَكَانََبِال مُؤ مِنِنيََرَحِيماً }وعند هذا يه م معال قوله تعاىل: 

ويه م من هذا أ  الكافرين ال يبلى هلم   النار رمحة وال تناهلم نعمة ال من جنع رمحات  أبل  من ا،

 .80علم اهلل من الرمحات" الدنيا وال من غريها إذ لمن لن ما

 .ملخلوقاته[لن عطايا اهلل   ]تشمن إذ  هلل رمحة واحدة   الدنيا

من هذا املعال األلري نه م مدلو  املبال نة وله لذلك تسع وتسعو  رمحة يوم الليامة ]لاصة باملؤمنني[ 

وهننو املعننال املتناسنن  أو املتوافنن  بننني اةيننة واحلننديث، والسننؤا   {ب  املؤمننيَرحيم  اًَ}  اةيننة الكرميننة 

 اة : ما وجه الداللة بني املعنيني الكرمي   اةية والشريف   احلديث النبوي؟
رمحه اهلل إذ يلو :" إ  ما قلناه   احلديث أوىل  عبمسالقرطبي أبل الأجاب عن هذا السؤا  االمام     

" إ  هلل مئة رمحة" االغياء والتكثري  ألنه مل جتر عاسهتم بذلك   مئنة، قوله:إ  معال  قا :من قو  من 

 .82"وإمنا جرت بالسبعني ولو جرت بذلك لكا  ذلك جمازاً، وما ذلرناه حليلة فكا  أوىل

      ولننندينا تكثنننري عننندسي  ]رحنننيم[،ل نننة   اةينننة الكرمينننة بصننني ة فعينننن وهنننع إذ    هنننذا السنننيا  لننندينا مبا

[ فبناء على مذه  العرب ال وجه للتكثري باملئة، ولذلك فإ  صي ة املبال ة هع الدالة على األمرين ]مئة

ي :" ِإَن ِفددمعنناً ] املبال ننة والتكثننري[، ومننا ينننتظم مننع هنناتني الننداللتني   احلننديث الشننريف هننو قولننه 



 
 م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة

 

 
 29 

درٍ  ََ "، ويوافن  هنذا احلنديث منن اللنرآ  اْلَجَنِة َمم اَلَعدْ ٌح رََأْ  َأاَل ُأُذٌن َسدِوَعْت َأاَل َخطَدَر َع َد  قَدْ دِ  َب

 .{فَالََتَع لَمَُنَف سٌَمَاَأُخ فِيََلَهُم َمِن َقُرَةَِأَع يُنٍ } قوله تعاىل:

:" ُكُت ء والتكثري وذلك   قوله ساللة االغيا ورست- الرمحة-و  احلديث الثاين   املعال نهسه 

احلديث  من التوجيه الل وي واألسلويب مثن ما مُى   وفيه "رَْحَوٍة ِطَبمُق َمم بَدْ َح الَ َومِ  َأاأْلْرضِ 

 .85{وَرَح مَتِيَوَسِعَت َكُلََشَي ءٍ }األو ، وما جيمع ساللة الرمحة   احلديثني هو قوله تعاىل: 

ثَدْلَ[ :" ِإَن اهلَل َخَ َق   قوله  ]لل [ين ل ة وأسلوبًا هو الداللة الل وية للهعن وما يتمي  به احلديث الثا
حيث ذلر شراا احلديث أ  معال لل  هنا هو: َقَدَر، وأصله لما     الَ َولاِ  َأاأْلَْرَض ِمَئَة رَْحَوٍة" َخ قَ 

ولن شعء للله اهلل ف و مبتدئه على  املعجم:" اعل    لالم العرب: ابتداء الشعء على مثا  مل يسب  إليه

َوَال أَم رُ }غري مثا  مل يسب  إليه  َاخلَل قُ : اعل    لالم العرب (هددددد577:بح األنبمري أبلبكر)قا   {أَلَاَلَهُ

َأح سَنَُ}على وج ني: أحدمها االنشاء على مثا   أبدعه، واةلر التلدير، وقا    قوله تعاىل:  َاهللُ فَتَبَارَكَ

 .86معناه: أحسن امللدرين" {خَالِقِنيَال 

 
رمحننه  (أبددل العبددمس القرطبددي)هننذه مننن حيننث الداللننة الل ويننة، و  توجيننه هننذا املعننال   احلننديث يلننو  

اهلل:" لل  أي قدر، ويكو  معناه: إ  اهلل أه ر تلديره لتلنك الرمحنات أي علمنه هبنا ينوم أه نر تلنديره 

معننال للنن  النن،ء وأوجنند يننوم للنن  السننماوات واألرض املئننة اللنن،اء السننماوات، ويصننح أ  يلننا : إ  

 .82رمحة فأرسن   هذا العامل نوعاً واحداً من تلك األنواء واسلر   اجلنة سائرها ليوم الليامة"

 إذ  الهعن لل  هنا مبعال:
 قدر               
 ل[ خ ق اخترع ....................... أزمنهم متنمه في القد[ أي ث             
 أاألرض.  لاال وأأ د                               اهلل               

ليتألد من لال  هذه الداللة صد  احلديث عن الرمحة يوم الليامة، وتتواف  معاني ا مع لالم النيب   
. 
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ها رلة : أسلوب احلديثني الشريهني أسلوب ل ي مؤلد بإ  الناصبة اليت جاء ل  األس لب أالتأل ف
-والتأليففعلية، وقد حدس زمن ا بالهعن املاضع  للداللة على التحل  يليناً، وهومن حيث األسلوب 

 يكو  منومتواف  مع لبيعة املوضوء  الشتماله على ما  متناس ٌ -املاضعاع  رلة فعلية زمن ا  جمعء
 نعم اهلل   الدنيا واليوم اةلر.

هذين احلديثني الشريهني أفاست جانبا لبرياً من الليم الل وية لاملبال ة : فإ  بنية البن ة أالترك  أماعن 
 والتكثري بألثر من صي ة أو تعبري.

 .وهبذا حتل  انتظام املعاين واتهاق ا بني احلديث الشريف واةيات الكرمية              

 :أالحدثثاالستقممة أالصراط في القرآن  2-2

 الكبريين حديثا ، األو  مُى احلديث عنه   معرض الكالم عن التري للحديث عن هذين املدلولني

قت لي في اإلسص[ " ساللة االحسا  والرمحة   معاين اللرآ  واحلديث، وهو سؤا  الثلهع للنيب 

 .88" قلال ال أسأ  عن  أحدا بعدك، أفي رأاثة غ رك، قم :" قت آمنت بمهلل ثم استقم

:" َضَرَب اهللُ به ما جاء   حديثه عليه الصالة والسالم حني قا  أما عن معال الصراط هنا فامللصوس
ٌر َمَثًص ِصَراطًم ُمْ َتِق ومً، َأَعَ   َ َنَبَتي الِصَراِط ُسلرَاِن ِف ِهَوم أَبْدَلاٌب ُمَفَتَحٌة، َأَعَ   اأْلَبْدَلاِب ُسُتل 

َراِط، فَِإَذا أرَاَل َأَحٌد َأْن ثَدْفَتَح َشْ ئًم ِمْح تِْ َك ُمْرَخمٌة، َأَعَ   بَمِب الِصَراِط َلاٍع َثْدُعل ِمْح َ ْلِف الصِ 
ْسَصُ[، َأالُ لرَاِن ُحُدألُ  اهلِل  اأْلَبْدَلاِب قَمَ : َأْثَحَك اَل تَدْفَتْحُ  فَِإَنَك ِإْن فَدَتْحَتُ  تَِ ُجُ ، َأالِصَراُط اإْلِ

َذِلَك الَداِعي َعَ   رَْأِس الِصَراِط ِكَتمُب اهلِل، َأالَداِعي َعَز َأَ َت، َأاأْلَبْدَلاُب اْلُوَفَتَحُة َمَحمرُِ[ اهلِل، أَ 
 ،  زاس ال،مذي رمحه اهلل:ِمْح َ ْلِف الِصَراِط َأاِعُظ اهلِل ِفي قَدْ ِ  ُكِت ُمْ ِ م

 .89{وَاهللَُيَد عُوَإِلَىَدَارَالسَالَمَِوَيَه دِيَمَن َيَشَاءَُإِلَىَصِرَاطٍَمُس تَقِيمٍ}

 الذي أمره النيب  الثقفي[ ]حدثثلليمة الل وية واألسلوبية   احلديث األو  مُى احلديث عن ا

باالميا  واالستلامة، حيث اشتمن هذا احلديث على ما تُمنه حديث ج ين الذي اْلُتِصَرْت معانيه 

 ومدلوالته   االميا  باهلل واالستلامة، وَسع ذلك رعاً والتصاراً وانت اعاً.

إىل تلكم الليم الل وية واألسلوبية السابلة قيمة ألرى هع رأس البالغة العربية أال ومما ميكن أ  يُاف 

الوقم[ أمطمبقت   ]رعمثةحيث تُمن هذا  احلديثا  معال 91 الحم [الكص[ مقتض   ]مطمبقةوهع: 

لما مر   حديث ج ين، وجواب النيب صلى اهلل عليه وسلم للثلهع، فهع األو    الحم [لوقتض  
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وإلالة اقتُاها امللام  لوجوس السائن وامي  وحتاورمها استه امًا وإجابة، يكتنف هذين إس اب 

 . رع غهري من صحابة النيب  الطرفني حُور

سؤا  الثلهع ُروِعَع مستوى السائن، واْلُتِصَر له اجلواب أميا التصار،  عن و  جواب النيب 
 والسب    ذلك اةِت:
ديث االحسا  هع السمة العامة لصحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم، لما تعد أ  املعاين الوارسة   ح

 .]األنصمر[ملمحاً بارزاً   امتمع املدين 
 .أ  تلكم املعاين ميدا  تطبيلع وتنافسع بني صحابة النيب 

ما يعلم من حا  سائله ما ال يعلمه غريه فيعطيه من اجلواب ما يسع ف مه وقدرته ألساء  أ  النيب 

 َسع أو علم.

إذ  حنن اة  بني ملام احلديث واحلوارية فيه لما بينٌ   حديث االحسا ، ومرس ذلك لله إىل 
 الناس.التعليم والتعريف، تعليم لبار الصحابة وتعريف عامة 

ُشرَِا معال االستلامة   حديث الثلهع مبا ورس من بيا    حديث االحسا ، ومن املعاين اليت شرحٌ 
لة االستلامة هذا احلديث:" ضرب اهلل مثاًل صرالاً مستليماً......إخل" والسؤا  اة : عن أوجه هبا سال

التعريف والتعليم   البيا  النبوي ملعين االسالم، وليف استخدم النيب صلى اهلل عليه وسلم أسلوب 
 التمثين   جملع عامر بالصحابة حتُره املالئكة امللربو ؟

وأمهية  [ثعرف برعمثة الوقم[ مطمبقة الكص[ مقتض  الحم  أأ مم]  فلك  هذا  السؤاال  يدورا 
 هذا اجلان  تتحدس   اةِت:

تذلر صحابة رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم هليأة ج ين عليه السالم، وهو ما ميكن أ  أعت ه  -0
 [.]إحملة مقمم ة

عتباره شاماًل مل مات حهظ الصحابة رضوا  اهلل عن م حديث ج ين واس،جاع م إياه  با -8
 [.]إحملة مقمل ةاالسالم، وهوما ميكن أ  أعت ه 

 االلتصار والتلري  عند إجابة الناس عن أمور سين م ومعاش م. -0

 وإليك ما تُمنه هذا املثن النبوي من قيم ل وية وأسلوبية:  

" اهلل:رمحه  دد(هد265:ابح  رثر)، يلو  90": الصراط   الل ة الطري أأاًل: معن  الصراط        

أرعٌ األمة من أهن التأوين ريعاً أ  الصراط املستليم هو الطري  الواضح الذي ال اعوجاه فيه، وهو  
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لذلك   ريع ل ة العرب، قا : مث تستعري العرب الصراط فتستعمله   لن قو  وعمن  وصف 

 .98باستلامة أو اعوجاه، فتصف املستليم باستلامته واملعوه باعوجاجه"

ابن  و هددددد(217:ابح أبي حمتم)هو احل ، وروى ] الصراط الو تق م [  :هدددد(652:مجمهد)وقا  

وصاحباه من بعده، وقد روى  املراس بالصراط املستليم هو النيب  :هددددد(92:أبي العمل ة)جرير عن 

ذي ترلنا عليه رسو  قا : الصراط املستليم: ال هددددد(21عبد اهلل بح م علل)عن  هدددد( 215:الطبراني)

، وقد رع أغل  هذه الداللة الل وية والتهسريية االمام ابن الليم رمحه اهلل حيث يلو :" ال  90اهلل 

تكو  الطري  صرالاً حع تتُمن مخسة أمور هع: االستلامة، وااليصا  إىل امللصوس، واللرب، وسعته 

 .92اط املستليم هلذه األمور اعمسة"للمارين، وتعيينه لريلاً للملصوس، وال ُيهى تُمن الصر 

 إذ  معاين الصراط هع:
   معجمع[ ]معالالطري 
  [أهن التاوين ]بإراءالطري  الواضح الذي ال اعوجاه فيه 
   جماهد[ ]عنداحل 
  العالية[أيب  ]عندالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
 رسو  اهلل  ترلنا عليه ما []ابن مسعوس 

ع باب وهو معروف، والهعن منه التبوي  واجلمع أبواب وبيبا  وهع ر :ثمن مً: معن  األبلاب     

 .95مدالن احلجر أو البيوت 

" السور عند العرب حائط املدينة واجلمع أسوار  اهلل:يلو  ابن منظور رمحه  ثملثًم: معن  ال لرثح:
 .96وسريا "

مأسبة وغريها، ومنه قو  اهلل  فاعن من الهعن سعا، ومعناه: املناسي ألمرك اسم :الداعيرابعًم: معن  

دَاعِيََاهللِ} تعاىل:  .92{يَاَقَو مَنَاَأَجِيبُواَ 
هذا عن النصف األو  من املثن النبوي، واملتللع اة  منش ن الذهن متأمن   هذا اع  الذي مل 

 ت،جم معانيه بعد.
 النيب  على لسا  أالداعي[-أال لرثح-أاألبلاب-الصراط]استحالٌ سالالت هذه األلهاظ 

 إىل:
 الصراط..................اإلسص[. 
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 األبلاب..................محمر[ اهلل. 
 اهلل د أأاعظ اهلل في ق   كت م  م[. ]كتمبالداعي.................. 

 املثن لما هو معلوم وضع للتوضيح والتلري ، وَجْعِن األمر املراس متثيله ألثر قرباً ووضوحاً.
في ا هذ املثن ولكن   سياقه حُور املالئكة وحتاورهم إىل  هاظ ألرى ومناسبات ذلروهلذا احلديث أل

يلو :  هددددد(75:بح عبد اهلل  مبر)أنه َسع  هددددد(94الو   :سع د بح )عن  جان  رسو  اهلل 
ُُُ ْم: ِإَ  ِلَصاِحِبُكْم  َجاَءْت َمالَِئَكٌة َإىَل الَنيِبِ  َهَذا َمَثاًل فَاْضرِبُوْا َلُه َمَثاًل، َفلاََ  َوُهَو نَائٌِم فَنَلاَ  بَنْع

ُُُ ْم: ِإَ  اْلَعنْيَ نَائَِمٌة َواْلَلْلَ  يَنْلظَاٌ ، فَنَلاُلواْ:" َمثَنُلُه َلَمَثنِ  ُُُ ْم: إِنَُه نَائٌِم، َوقَاَ  بَنْع  َرُجن  بَناَل َساراً بَنْع
الَداِعَع َسَلَن الَداَر َوَأَلَن ِمَن اْلَمْأُسبَِة، َوَمْن ملَْ جيُِِ   َوَجَعَن ِفيَ ا َمْأُسبًَة، َوبَنَعَث َساِعياً، َفَمْن َأَجابَ 

ُُُ مْ  : إِنَُه نَائٌِم، َوقَاَ  الَداِعع ملَْ يَْدُلِن الَداَر وملَْ يَْأُلْن ِمَن اْلَمْأُسبَِة، فَنَلاُلواْ: أَِوُلوَها َلُه يَنْهَلُ َ ا، فَنَلاَ  بَنْع
ُُُ ْم: ِإَ  اْلَعنْيَ نَ  ، فَنَلاُلواْ: الَداُر اجْلََنُة، َوالَداِعع حُمََمٌد بَنْع ، َفَمْن أَلَاَء حُمََمداً ائَِمٌة َواْلَلْلَ  يَنْلظَا  ٌ

 .98َألَاَء اهلَل، َوَمْن َعَصى حُمََمداً فَنَلْد َعَصى اهلَل، َوحُمََمٌد فَنْرٌ  بَننْيَ الَناِس"
علي م السالم، وتلتلع ريع ا   املعال نهسه،  لدينا   هذا احلديث معا   مهسرٌة على لسا  املالئكة

 وإليك ساللة ألهاظ هذا احلديث، وما يولهل ا من اةيات اللرآنية:

  .99"ال خُل دِ{لَهُم َفَيهَاَدَارَُ}َتعاىلالدار...............اجلنة قا   -

َ}تعاىل:  قا  ،الداعع..........حممد  - َأَر سَل نَاكَ َإِنَا َالنَبِيءُ َوَمُبَشِرًاَيَأَيُهَا شَاهِدًا

 .011"{وَنَذِيرًا

رمحننننه اهلل: "   قنننوهلم: إننننه نننننائم وإ  الللننن  يلظنننا  قننننا   (هددددددد551:ابدددح حجددددر)يلنننو               
هذا متثين يراس به حياة اللل  وصحوة لوالره، يلنا  رجنٌن يلنٌظ إذا لنا  ذلنع  م(:920:الرامهرمزي)

 هلل هنننو امللنننك، والننندار االسنننالم، والبينننٌ اجلننننة، وحممننند الللننن .......، أمنننا قنننوهلم: الننندار اجلننننة، فنننا
الداعع، يلو  الكرماين: ليع امللصوس منن هنذا التمثينن تشنبيه املهنرس بناملهرس، بنن تشنبيه املرلن  باملرلن  

 .010مع قطع النظر عن مطابلة املهرسات بني الطرفني"
  هننو   حنند ذاتننه ساللننة ل ويننة جدينندة إ  لننالم الكرمنناين رمحننه اهلل عننن التشننبيه   هننذا املثننن بأنننه مرلنن

وقيمة أسلوبية ألرى تُاف إىل راليات ل ة النوحع، مبعنال أ  منا يهينده ال،لين    لنر  التشنبيه فينه 
 رٌع والتصاٌر للدعوة االسالمية ومن ج الداعع هلا وغايته.

صلى اهلل عليه وسلم، لما يساند هذا اللو  أيُاً أنه صاسٌر عن املالئكة الذين للهوا بُرب املثن للنيب 
ال ننسنننى حُنننور ج ينننن علينننه السنننالم حمننناوراً أساسنننياً   حنننديث االحسنننا ، وشننن وس الصنننحابة ذلنننك 

 املع، وهنا ملكا  يتحاورا  معاً، وإليك اة  تهصين هيأة ال،لي    هذا التشبيه:
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 ......الوَب  م ك بن  لارًا، أالدار الجنة.ار ت بن  لار  -
 ...................................اإلسص[. عت ف هم مألبة.. -
 بعث لاع ًم...............................محود ص   اهلل ع    أس م. -

[ تتناس  متنام التناسن  منع ساللنة الصنراط، وحتلن   حممد-االسالم-اجلنةاألمور الثال ة املتوازية: ]   
وحننديث الثلهننع، وبننذلك ترجننع  -حلننافموضننع فصننلٌ واأل –معننال االسننتلامة   اةيتننني السننابلتني 

ساللت ا الل وية واألسلوبية رعاً والتصاراً إىل حديث ج ين ] حديث االحسا  [ لتتحل    هذا املثن 
 املالئكع الليم الل وية اةتية:

 .االشارة للمثن املُروب سابلاً من اهلل  -0
 ج اً.االحالة إىل ما جاء   حديث االحسا  موسعاً، وحديث الثلهع مو  -8
 تلري  املعال وإيصاله للسامع وتأنيسه مبا جاء فيه. -0
 تنوء ساليل يلوس إىل معرفة أسباب االستلامة قواًل وعماًل، والدلين على ذلك ما يأِت: -2

  رضننع اهلل تعنناىل عنننه عننن االسننتلامة فلننا :" أ  ال  (هدددددددد 62:أبددل بكددر الصدددثق)سننئن
 توحيد.تشرك باهلل شيئاً" يريد االستلامة على حمب ال

   قنننا(عودددربح الخطدددمب : 12:)االسنننتلامة أ  تسنننتليم علنننى األمنننر والن نننع وال  "هددددددد
 تروغ روغا  الثعال "

   استلاموا: أللصوا العمن هلل " نن:هددد25:عفمن عثومن بحقا " 
   رضنع اهلل عنن م:" اسنتلاموا  هددددد(17:ابدح عبدمس)أ هدددددد( 45:ع ي بح أبي طملد )قنا

 أسوا الهرائب"
   011:" استلاموا على ش اسة أ  ال إله إال اهلل حع حللوا باهلل"ح حالقا. 

وحديث الثلهع عن االستلامة وقد  ج ين[ ]حديثوهذه املعاين ريع ا ملتبسة من حديثع االحسا  
 تُمنت ما آيتا فصلٌ واألحلاف. 

 الحث ع   الجهمل:   

مُس اَل تَدَتَونَدْلا ِلَقمَ  اْلَعُدِأ َأاْسأَُللْا اهلَل اْلَعمِفَ َة، :" ثَأَثُدَهم النَ التري للحديث عن هذا املعال قو  النيب 
 .010فَِإَذا َلِق ُتُولُهْم فَمْصِبُرأْا َأاْعَ ُولْا َأَن اْلَجَنَة َتْحَت ِظَصِ  الُ ُ لِف"

  احلديث الشريف هنع عن متين املوت، وقد فسر معال املوت هنا تارة بتمين للاء العدو، وتارة 

وَلَقَد َكُن تُم َتَمَنَو نََال مَو تََ}َلش اسة، إذ إ  املواف  ملدلو  هذا احلديث من اللرآ  الكرمي قو  اهلل تعاىل:با

رَأَي تُمُوهَُوَأَن تُم َتَن ظُرُونَ تَل قَو هَُفَقَدَ   .011{مِن َقَب لَِأَنَ 
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قبن أ  تللوا أسباب املوت،  معال املوت   اةية الكرمية" بأهنا الش اسة، أي من وقد قين   تهسري
وذلك أ  لثريًا ممن مل حيُروا بدرًا لانوا يتمنو  يومًا يكو  فيه قتا  فلما لا  يوم أحد اهن موا، ولا  

 .015"أنس بح مملك معمن م من جتلد حع قتن، ومن م أنع بن النُر 
ابح )مته يلو  إذ  اةية الكرمية واحلديث الشريف متهلا  معال ومنا سبة، وهلذا الن ع حك

رمحه اهلل:" حكمة الن ع أ  املرء ال يعلم ما يؤو  إليه األمر، وهو نظري سؤا  اهلل  هددددد(254:بطم 
من أ  أبتلى فأص " وقا  غريه: إمنا  إىلالعافية من الهنت، وقد قا  الصدي : أل  أعاىف فأشكر أح  

ا  على النهوس والو و  باللوة وقلة هنى عن متين للاء العدو  ملا فيه من صورة االعجاب واالتك
 .011عند وقوء احلليلة" االهتمام بالعدو واأللذ باحل م ...مث أمر بالص 

 هذا من حيث املعال وساللة االتها  بني اةية واحلديث، وإليك اة  النظر   أسلوبه وبنيته:
  الشائعة والطرائ  املألوفة : أسلوب هذا احلديث النبوي الشريف من األساليأأاًل: األس لب أالتأل ف

  التعبري النبوي، إذ من الشائع استخدام األمر متلواً باألمر أو الطل  لما   هذا احلديث، وبناًء عليه 
 فاألسلوب إنشائع لليب ابتديء بالنداء، متبوعاً بأربعة أوامر هع:

 دوال تتمنوا للاء العدو..........................هنع عن متين للاء الع -
 سلوا اهلل العافية........................................سؤا  اهلل العافية -
 عند مالقاة العدو بالص  فاص وا...................................أمر -
 تكو  إال   سبين اهلل اعلموا.............................أ  الش اسة ال -

بني االنلياس النهسع واالنلياس اجلسدي معاً، لما أ  فيه  مع ماهلذه األوامر جي هذا ال،تي  من النيب 
أسؤا  اهلل  عد[ توني ال قم ] أواًل واستحُارها بالدعاء مرتنيلاعتني ل ى وص رى لاعة اهلل 

هلذه األوامر نرى  و  هذا اجلمع [أاحت مبمً  صبراً ]ة األمر أو اللاسة   املعرلة ولاعة وال [العمف ة
 . 012 ، وحسن التخل ، ولذلك التناس  اللهظع واملعنوي بني املعطوفاتبراعة ال،تي

: بنية هذا احلديث الشريف مؤسسة على اجلملة الهعلية الطلبية، ختللت ا رلتا  ثمن ًم: البن ة أالترك  
الجنة تحت ظص   ]أن :َسيةواأل فمنفرأا[استنفرتم  : ]إذاهعالشرلية  اَسية،رلة شرلية، وألرى 

 .ف[ال  ل 
    مربنا أ    هذا احلديث براعة ترتي  وحسن ختل  وتناس ، فماذا عن لامتته وهع قو  النيب 

 " اْعَ ُولْا َأَن اْلَجَنَة َتْحَت ِظَصِ  الُ ُ لِف" 
رمحه اهلل:" هذا من الكالم النهيع البديع  أبل العبمس القرطبيعن هذه اعامتة وقيمت ا التعبريية يلو  

ب البالغة من ج الة اللهظ وعذوبته وحسن استعارته، وبو  املعاين الكثرية مع األلهاظ الذي رع ضرو 
املعسولة الوجي ة  يث تعج  الهصحاء الُلْسُن البل اء عن إيراس مثله، أو أ  يأتوا بنظريه وشكله، فإنه 



 
 م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة

 

 
 36 

العدو واستعما  استهيد منه مع وجازته احلب على اجل اس وااللبار بالثواب عليه، واحلب على ملاربة 
السيوف واجتماء امللاتلني حني ال حف لبعُ م حع تكو  سيوف م بعُ ا يلع على العدو، وبعُ ا 
يرتهع عن م، حع لأ  السيوف أهلٌ الُاربني هبا، ويعين أ  الُارب بالسيف   سبين اهلل يدلله 

أي من برأمه وقام  مهم ":" الجنة تحت أقدا[ األاهلل اجلنة بذلك، وهذا لما قا    احلديث اةلر
 .018 ل ا سلن اجلنة"

 وإليك اة  حتديد الليمة البالغية هلذا التعبري الشريف:
 فيه : ] اْلَجَنُة َتْحَت ِظَصِ  الُ ُ لِف [

 ولناية.استعارة تصرحيية، واستعارة تبعية،                     
و  املشبه، أي إ  لانٌ مذلورة   الكالم االستعارة التصرحيية: هع ما صرا في ا بلهظ املشبه به س

أسٌد   قولك: عندي أسٌد يرمع، أو املدلو  عليه بنعم   قولك:  مثن:لهظاً أو تلديراً َسيٌ مصرحة، 
 .019أعندك أسٌد يرمع؟

استعار لكثرة السيوف وتُارهبا وإصابة العدو هبا هالاًل،  وإجرا ها   هذا احلديث على أ  النيب 
ظال  املتحاربو  املتُاربو  هبا حيث شبه في ا تعان  السيوف بتعان  األشجار ذوات ومن حتٌ ال

الظال  الوارفة، وذلر املستعار وهو الظال ، وحذف املستعار منه وهو سب  الظال ، إىل جان  اختاذ 
م ألرى وهع وجوس اجلنة حتٌ الظال  ولأهنا ال تُنَرى وال توجد إال عند احتدا الظال  للسيوف صورة

 املعارك وتشابك السيوف وانتشار الظن حتت ا.  
وهع مامل يكن املستعار في ا اسم جنع غري مشت ، ويدلن   هذا االسم والهعن،  االستعمرة تبع ة:

و  احلروف متعللات  []االسم أالفعتتابعة الستعارة ألرى   املصدر وَسيٌ تبعية  ألهنا 
 .001"معاني ا

املهيدة للمكا ، واملكا  هنا  []تحتن حيث تعل  املعال   الظرف هنا موتبعيت ا   معال احلديث  
 يلصد به السيوف وهالهلا املهُية إىل اجلنة.

لناية: الكناية مصدر لال يكين، إذا تكلم بشعء يستد  به على غريه أو يراس به غريه، واصطالحاً هع 
 .000" أ  يع  عن شعء  بلهظ  غري صريح   الداللة عليه

: " املراس بالكناية أ  يريد املتكلم إ بات معال من املعاين فال يذلره باللهظ (هدددددد476:الجر مني)د وعن
به إليه، وجيعن سلياًل عليه  فيومئيه ورسفه   الوجوس الت املوضوء له   الل ة، ولكن جيعء إىل معاًل هو

 .008يعنو  لثري اللرى" مثن قوهلم: لوين النجاس يريدو  لوين اللامة، ولثري رماس اللدر
وإجراء الكناية   قوله عليه الصالة والسالم:" اجلنة حتٌ هال  السيوف" إشارة إىل الش اسة أو نيل ا،  

 لما   بيٌ زياس األعجم إذ يلو :
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َرلِ  َْ  .662"ِإَن الَ َومَحة َأاْلُوُرَؤَة َأالَنَدى     ِفي قُدَبًة ُضرَِبْت َعَ   اْبِح اْلَح
هبذه الصهات، ف،ك التصريح بأ  يلو  إنه مت  هبا أو  (ابح الحَرل)يثبٌ التصاك  فإنه أراس أ 

حنوه إىل الكناية بأ  جعل ا   قبة مُروبة عليه، لذلك األمر   قصر الش اسة ونين اجلنة باللتا  أو 
 املُاربة صمن السيف.

ذا عن املعال وقيمته التعبريية واجلمالية   هذا عن قيمة املعال وراله الل وي واألسلويب تعبرياً وساللًة، فما
 اةية الكرمية املنتظمة مع عبارة احلديث؟

 قا  تعاىل:

 (أحود شمكر)يلو  الشيخ العالمة َ{وَلَقَد َكُن تُم َتَمَنَو نََال مَو تََمِن َقَب لَِأَن َتَل قَو هَُفَقَد َرَأَي تُمُوهَُوَأَن تُم َتَن ظُرُونَ}

يعين املوت شاهدمتوه   ملعا  السيوف وحد األسنة، واشتباك  {فقدَرأيتموه}حو  قوله تعاىل: "

ليع  الرماا، وصهوف الرجا  لللتا ، واملتكلمو  يع و  عن هذا بالتخيين، وهو مشاهدة ما
 .002مبحسوس لا سوس، لما تتخين الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئ "

ةية وجعن املوت أمراً حمسوسًا هو ماحن بالصحابة رضوا  إضافة التخيين   املعال امله وم من ساللة ا
اهلل عن م الذين صاروا ش داء عند رهبم سواًء   أحد وغريها، وفيه أيُاً جعن األمر املتخين متحللاً، 

 ُيَساُر إليه ويُْطل   مرضاة هلل ولمعاً   اجلنة.
حيث أ بٌ ا د و   005"عة اعتمللد حتل    هذا احلديث النبوي الشريف ملمح بالغع آلر هو برا

 ، وفيه تأليد على أ  عناصر الكالم   اعطبة هع:  أ  هذا احلديث لطبة لطب ا رسو  اهلل
 الوقدمة. -6
 الولضلع. -1
 الخمتوة. -2

حدث بالهعن   هذا احلديث ف و على قصر عبارته ووجازة ألهاهه قد قام ملام اعطبة أو  ما وهو
  ولامتة.الن  املكتمن ابتداء وانتلاالً 

ومثن هذا النمط من النصوك النبوية لثري   اللرآ  الكرمي، إذ من الشائع ال ال  االفتتاا بأسلوب 
يسمى  وهو ما العطف،النداء واالتيا  باألمر بعده مباشرة، ليتخلن هذا التعاق  العطف  روف 

  سن التخل   ليختتم الن  مامتة تشد السامع وحترز انتباهه.

 الخمتوة
عد عرض ماسة هذا البحث حو  جوامع الكلم النبوي املنتظمة مع املعاين التهسريية ةي الذلر احلكيم ب

 َلُلَ  الباحث إىل النتائج اةتية:
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أ  احلديث الشريف منه ما هو متمم ملعاين اللرآ  شرحاً أو بياناً أو ختصيصاً أو توضيحاً، وقد مت  .0
 نصية لآلية الكرمية أو احلديث الشريف.هذا البيا  والشرا سو  إلال  بالبنية ال

أ  بيا  املعاين اللرآنية باحلديث النبوي الشريف يته  متام االتها  مع مناسبات النصوك، وزما   .8
وروسها ووقوع ا  ليتحل  بذلك تواف  نصع بني النصوك اللرآنية املكية واملدينة مصائص ا العامة 

 والتصاراً. واعاصة مع عبارات احلديث وتراليبه لوالً 
هذا النوء من االتها  والتواف  الداليل بني نصوك اللرآ  الكرمي وعبارات احلديث الشريف ميكن  .0

وهو منحى جديد   البحث األسلويب ميكن من  []القرآن أالحدثث أ  نسميه ببالغة النورين
 لالله تناو  عدة قُايا ساللية وأسلوبية وترليبية   البحث األسلويب اليوم.

ك معا  تهسريية أللهاظ قرآنية ترس ساللت ا   احلديث النبوي الشريف تارة باالتها  و  أحيا   هنا .2
ميكن أ  نسميه  []االتفمق أالتلسعلثرية تتسع وتتهرء إىل سالالت ألرى، ولال هذين اجلانبني 

ء املعجم الل وي، باملعاين التهسريية أو املعاين احلديثية او النبوية  ملا هلا من لاصية لبرية   إ را
 ولذلك   سالالت ال،الي .

أبي العبمس من املعاجلات الدقيلة لبالغة النورين   لت  احلديث وشروحه ما جنده عند العالمة  .5
   لتابه امله م ملا أشكن من تلخي  لتاب مسلم، ولذلك ما جنده أحود بح محود القرطبي

  لتابه اجلامع ألحكام  ح محود القرطبيأبي عبد اهلل أحود بتلميذه العالمة الهليه  عند
اللرآ ، حيث حتد ا   هذا املوضوء بإس اب وملارنة ترليبية بني رن احلديث الشريف ومعاني ا 

 املتهلة مع الداللة اللرآنية اتهاقاً وتوسعاً.
صاح  امله م، وتلميذه أيب عبد اهلل اللرليب رلة من  أبي العبمس القرطبيقدم لن من  .6

 ات اجلديرة بالعناية والبحث، وهع: املصطلح
 .مصط ح االنتزاع 
 .]مصط ح االنتظم 
 .مصط ح الب من 

يع ز قيمة االعجاز  []القرآن أالحدثثسة اليت تبحث   بالغة النورين إ  تبين مثن هذه الدرا .2
اللرآين وصد  الوحع، وصد  املبل   أل  سراسة احلديث الشريف وترالي  أساليبه من لال  

لوارسة   اللرآ  الكرمي بلسميه املكع واملدين سيُعنا أمام قيم أسلوبية ونصية جديدة،  معاني ا ا
 لما ستظ ر من لالهلا قيمة علوم العربية، ولذلك علوم اللرآ  والسنة.  

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 



 
 م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة

 

 
 39 

 الهلامٍ
 

 .81-29ك نفحة الو ك الداري لقمري صح ح البخمري، .6
 بتصرف. 81، كمري صح ح البخمرينفحة الو ك الداري لق .1
الكبنري  االشنارة هننا إىل الليمنة العلمينة هلنذا التهسنري ، لمنا جتندر65/ 0، الجممع ألحكدم[ القدرآن .2

واللُايا الل وية واألسلوبية والبالغية فيه، وقد اعتال بنذلك للنه أحند علمناء بن نازي العالمنة ا لن  
االمنام اللنرليب وعنواننه:  ضخماً اعتنال فينه بتهسنري املرحوم إبراهيم أمحد الناهوري حيث وضع جملداً 

الجددممع ألحكددم[ القددرآن ل مددم[  تجرثددد أب ددم  الوعددمني أالَددلاهد ال غلثددة أاأللب ددة فددي تف دد ر
 القرطبي

 .0/800، منمهت العرفمن في ع ل[ القرآنحممد عبد العظيم ال رقاين،  .4
منا قنا  ابنن لثنري وغنريه منن احلهناظ، يلو  العجلوين رمحه اهلل:" معناه صحيح، ولكن ال أصنن لنه ل .5

كَددف الخفددم أمزثددت اإللبددمس عوددم اشددتهر مددح وأورسه أصننحاب ال رينن ، وال يعننرف لننه إسننناس" 
 .0/00، ، تف  ر القرآن العظ م، وابن لثري0/808، لنمسا الحدثث ع   ل من

 .2/17، الو ند، احلديث رواه االمام أمحد .6
لتاب املناقن ، بناب صنهة َرح صح ح البخمري، ، ثنظر فتح البمري باحلديث ألرجه البخاري .7

 .218/ 6[، 5026حديث رقم] النيب صلى اهلل عليه وسلم،
[، 02لتننناب العلنننم، بننناب منننن أعننناس احلنننديث  ال نننا لنننيه م عننننه، حنننديث رقنننم]  الوصددددر نف ددد ، .5

0/02. 
 .0/000، لالئت النبلةالبي لع،  .9
 .090، ك الَومئت الوحودثةاحلديث رواه ال،مذي،  .65
 [.2]سورة النجم، رقم اةية من  .66
 [.092، 090]رقم اةية من سورة الشعراء،  .61
، لتناب االعتصنام بالكتناب فتح البدمري بَدرح صدح ح البخدمرياحلديث ألرجه البخاري، ينظر  .62

 .08/860 [،2820والسنة، حديث رقم ]
 [.0،8سورة اجلن، اةية رقم] .64
 .65/49، الجممع ألحكم[ القرآن،للرليبا .65
 سب  خترجيه .61
 .465/ 61ي بَرح صح ح البخمري،فتح البمر  .67
 .[679] رقم اةية من سورة البلرة، .65
، عوددددة التف ددد ر عدددح الحدددمفظ ابدددح كث دددر، وأمحننند شنننالر، 060/،8الجدددممع ألحكدددم[ القدددرآن،  .69

6/162. 
 .[58]اةية من سورة النور، رقم  .15
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 .692/ 61الجممع ألحكم[ القرآن،  .16
 .21/ 69الوصدر نف  ،  .11
 .2 ممع الع ل[ أالحكم، ص .12
 .5ر نف  ، صالوصد .14
 .246/ 5فتح البمري بَرح صح ح البخمري،  .15
 .00ك  ،النبلثةالتطب قم  ال غلثة ع   األمثم  ينظر  .11
 .08-00/ 0، خزانة األلبالب داسي،  .17
 .0، كال نة الوَرفةالرسملة الو تطرفة في ب من كت  حممد عبد احلع الكتاين،  .15
:" فأمننا اللننرآ  فننال لننالف بننني العلمنناء   يلننو  شننيخ اجلماعننة بالربنناط العالمننة البطنناوري رمحننه اهلل .19

االستش اس مبتواتره وشاذه لما البن جين   أو  لتابه ا تس ، وأما احلديث فلد جوز االمام ابن 
مالنك االستشن اس بنه، ومنعنه الشنيخ أبنو حينا   لتجنوي  رواينة احلنديث بناملعال فنال يتحلن  أننه لهنظ  

ام سيبويه وغريه االستش اس علنى إ بنات قواعند العربينة لالمه صلى اهلل عليه وسلم ولذلك ترك االم
باحلديث قا  ابن الُائع: ولنوال تصنريح العلمناء صنواز نلنن احلنديث بناملعال لكنا  األوىل   إ بنات 

التنصد   ع د  شدلاهد فصيح الل ة لالم الننيب صنلى اهلل علينه وسنلم  ألننه أفصنح العنرب" ينظنر، 
 .65، كالت خ  

 .092، كدثثالوقدمة في ع ل[ الح .25
 .0/08،الفمئق في غرث  الحدثث .26
 سيأِت تعريف هذين املصطلحني قريباً ضمن مصطلحات الدراسة. .21
 .085/ 0، أصل  تح  ت الخطمبحممد الشاوش،  .22
 .889، ك الصن ع البدثع في شرح الح  ة ذا  البدثعالهاسع،  ابن زالور .24
 .602/ 2، ماسة: سل ، ل من العربابن منظور،  .25
 .8/558، منمهت العرفمن في ع ل[ القرآنال رقاين،  حممد عبد العظيم .21
 .080، ك ، معجم مصط حم  أصل  الفق  عند الو  و حرفي  العجم .27
 .55، كمعجم الوصط حم  ال غلثة أاأللب ةإمين يعلوب،  .25
، وألتهننع بتعريننف العالمننة ال رقنناين لألسننلوب 550-8/558، منمهددت العرفددمن فددي ع ددل[ القددرآن .29

 نه األلي  بكتاب اهلل وحديث رسوله صلى اهلل عليه وسلم.وال،لي  سو  غريه  أل
 .281، ك معجم الوصط حم  البصغ ةأمحد مطلوب،  .45
 .8/811، تحق ق الفلائد الغ مث ة، والكرماين، 285ك ،مفتمح الع ل[السكالع،  .46
 بتصرف. 8، ك ممع الع ل[ أالحكمابن رج  احلنبلع،  .41
 .5-0، كع ل[ الحدثث أمصط ح صبحع الصاحل،  .42
 وما بعدها. 08ملصدر نهسه، كا .44
 .888، كالك  م  .45
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، البرهدمن فدي ع دل[ القدرآن، وال رلشنع، 0/006، مصط حم  ع ل[ القرآنعبد احلليم عويع،  .41
0/06 
 .06/ 09، الجممع ألحكم[ القرآن .47
ويل  ننو  اهلل تعنناىل وتوفيلننه قريبننا  ننث بعنننوا  بالغننة اللننرآ  واحلننديث عننند اللننرلبيني أيب العبنناس  .45

  م وتلميذه صاح  التهسري.صاح  امله
 [،0]، لتناب بندء النوحع، حنديث رقنم البدمري[ ]فدتحالجدممع الصدح ح احلديث رواه البخاري،  .49

0/00. 
لتنناب االميننا ، بنناب فُننن مننن اسننت أ   البددمري[ ]فددتحالجددممع الصددح ح احلننديث رواه البخنناري،  .55

 .055/ 0 [50]لدينه، حديث رقم 
، لتنناب ال لنناة، بنناب قبننو  الصنندقة مننن ع الصددح حالجددمماحلننديث رواه مسننلم   صننحيحه، ينظننر  .56

 .2/081[، 0105]الكس  الطي  وزينت ا، حديث رقم: 
، لتننناب ال هننند، بننناب ال هننند عنننند رسنننو  اهلل صنننلى اهلل علينننه ال دددنحاحلنننديث رواه ال،منننذي، ينظنننر  .51

 .2/558[، 8008] رقم:وسلم، حديث 
 .0/05، بي لاأألأمقدمة سنح أ، 08، ك ممع الع ل[ أالحكمابن رج  احلنبلع،  .52
 وما بعدها. 0/8 البمري[ ]فتحالجممع الصح ح  .54
 .06-05/ 0، عودة القمري في شرح صح ح البخمري .55
 .64 ممع الع ل[ أالحكم، ص .51
 .05، كنف   الوصدر .57
، مفدرلا  القدرآن، والراغن  األصنه اين، 259-8/258، مناسة ننوى، ، ل من العربابن منظور .55

 .098ك
 .[89]اةية من سورة النحن، رقم  .59
 .[026]اةية من سورة النساء، رقم  .15
 .[22]اةية من سورة النحن، رقم  .16
 .[005]اةية من سورة التوبة، رقم  .11
مننن سننورة النحننن، وقنند متينن  هننذا املوضننع بننأ  تُننمن االشننارة إىل الرسننن قبننن  [62، و60]اةيتنا   .12

م   اللننرآ  الكننرمي النننيب صننلى اهلل عليننه وسننلم ولتننب م املن لننة علنني م  ممننا يؤلنند حليلننة جوامننع الكلنن
 وختصي  النيب صلى اهلل عليه وسلم هبا، وسيأِت بيا  مثن ذلك قريبا   هذا الكتاب.

أي الكت  اهلاسية إىل أوامر مرسل م، وملا   يلو  العالمة البلاعع:" بالبينات املعرفة بصدق م، وال بر .14
عجن ات بنواو العطنف، فلنا  إىل ذلك بذلره مدلوال على غريه من امل لا  اللرآ  أعظم األسلة أشار

عالهاً على تلديره ولذلك أرسلناك باملعج ات الباهرات، وأن لنا أي لنا من العظمة إليك أي وأنٌ 
لللنندر املوصننن إىل مننناز  الشننرف  لتبننني  املعلننىأي الكتنناب املوجنن  للننذلر  أشننرف اعلنن  ، الننذلر

أعظنم األلسننة    واللسا  الذي هوللناس: لافة مبا أعطاك اهلل من اله م الذي فلٌ فيه ريع اعل
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نن  : أي وقنع تن يلنه إلني م منن هنذا  وأفصح ا وقد أوصلك اهلل فيه إىل رتبة مل يصن إلي ا أحد، منا
الشننرء اهلنناسي إىل سننعاسة النندارين بتبيننني اممننن وشننرا مننا أشننكن مننن علننم أصننو  النندين الننذي هننو 

هل ننا لينندهلم علننى مننا نسننخ، وعلننى مننا شننامن لبيننا  الكتنن  اللدميننة أل التوحينند والبعننث وغننريه، وهننو
بدلوه فمسنخ، وملنا لنا  التلندير لعل نم  سنن بياننك يعلمنو   عطنف علينه بياننا لشنرف العلنم قولنه 

 .820-2/828، نظم الدررفي تنمس  اآلثم  أال لرتعاىل} لعل م يتهكرو {. 
 .[50]سورة املؤمنو ، اةية رقم  .65
 .[028]سورة البلرة، اةية رقم  .11
 .88/ 08،كم[ القرآنالجممع ألح .17
اْلَيَتاَمى أَْمَواهَلُْم{ أي الذين لانوا يتامى  ألهننم َسنوا يتنامى بعند البلنوغ. بندوي  }َوآُتواْ للوله تعاىل:  .15

قَناَ   }الَنِذينَ ، وقد مثن له اللرليب رمحه اهلل بلوله تعناىل: 505/ 8، العرب ة معجم البصغةلبانة، 
، اإلتقدددمن فدددي ع دددل[ القدددرآنمسنننعوس ينظنننر أيُننناً السنننيولع، وامللصنننوس بنننه نعنننيم بنننن  النَننناُس{هَلُنننُم 
8/601. 
، لتاب االميا ، بناب حتنرمي الكن ، الجممع الصح حاحلديث رواه االمام مسلم   صحيحه، ينظر  .19

 .0/011،[0686رقم: ]حديث 
، لتنناب االسننتئذا ، بنناب فددتح البددمري بَددرح صددح ح البخددمرياحلننديث ألرجننه البخنناري، ينظننر  .75

 .06/898[، 5628]لله، حديث رقم:  رالرف    األم
 .022، ك ممع الع ل[ أالحكم، وابن رج  احلنبلع، 08/88،الجممع ألحكم[ القرآنينظر  .76
،   هنننذه األحاسينننث األربعنننة ساللنننة ل وينننة 022، ك دددممع الع دددل[ أالحكدددمابنننن رجننن  احلنبلنننع،  .71

أيب زينند رمحننه اهلل عن ننا تشنن،ك في ننا معنناين األحاسيننث النبويننة ذات املوضننوء الواحنند بنندلين قننو  ابننن 
بننأ  في ننا رنناء أبننواب اعننري، لمننا قيننن   األحاسيننث األربعننة األوىل إهنننا أصننن   لننن أمننور النندين 

 وأبوابه.
 .026-025، ك  ممع الع ل[ أالحكم .72
 [.08-02-06]سورة  ، اةيات  .74
 .[60]سورة يونع، اةية رقم  .75
 [81]سورة ال لرف، اةية رقم  .71
نظدم الدددرر فدي تنمسدد  اآلثددم  لعالمنة برهننا  الندين البلناعع وتهسننريه سنبلٌ االشنارة إىل لتنناب ا .77

أمحنند بوزينند سراسننتا   إذ بُنَعننُد هننذا الكتنناب فريننداً   هننذا البنناب من جنناً ومنناسًة، وللنندلتور أال ددلر
التنمسددد  الب دددمني فدددي القدددرآن الكدددرثم، قيمتنننا  ملوضنننوء التناسننن    اللنننرآ  واحلنننديث، بعننننوا : 

 لحدثث الَرثف.أالتنمس  الب مني في ا
، [0]، لتنناب االميننا ، بنناب االميننا  واالسننالم واالحسننا ، حننديث رقننم الجددممع الصددح حمسننلم،  .75

0/052. 
 .58، ك  ممع الع ل[ أالحكم .79
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 [.022]سورة البلرة، اةية رقم  .55
 .[0]سورة البلرة، اةية رقم  .56
 .[80]سورة املائدة، اةية رقم  .51
 [81]سورة الك ف، اةية رقم  .52
 [.008]ةية رقم سورة البلرة، ا .54
 [092، 090، 098]سورة الشعراء، اةيات رقم  .55
، لتنناب االميننا ، بنناب االميننا  واالسننالم واالحسننا ، الجددممع الصددح حاحلننديث رواه مسننلم، ينظننر  .51

 .0/098، [8]حديث رقم 
 .888-0/880 الوفهم لوم أشكت مح ت خ   كتمب م  م، .57
، [0562حننديث رقننم:  م هننرة اهلل،جنناء    ، لتنناب الرقننا ، بنناب منناالجددممع الصددح حمسننلم،  .55

8/08. 
 جاء   م هرة اهلل، نهسه، لتاب الرقا ، باب ما املصدر .89
 .80-88/ 2، الوفهم لوم أشكت مح ت خ   كتمب اإلمم[ م  م .95
 .88/ 2، نف   الوصدر .96
 .[056]سورة األعراف، اةية رقم  .91
 .0/096، ماسة لل ، ، ل من العربابن منظور .92
 .2/80، اإلمم[ م  م كتمبالوفهم لوم أشكت مح ت خ     .94
 املبحث الثاين سب  خترجيه ينظر .95
 (.85)اةية  يونع،سورة  .91
البالغة هع مطابلة الكالم ملتُى احلنا ، واحلنا  يسنمى امللنام، وهنو األمنر احلامنن للمنتكلم علنى  .97

سو  ألننرى، وامللتُننى هننو االعتبننار املناسنن  لننوروس العبننارة"  صننورة مصوصننةأ  يننورس عبارتننه علننى 
 .256/ 0 معجم البصغة العرب ة،انة، بدوي لب

 .5/02، ماسة صرط، ل من العربابن منظور،  .95
 .66/ 0، عودة التف  ر عح الحمفظ ابح كث رأمحد شالر،  .99
 ،65/  0، تف  ر القرآن العظ مابن لثري،  .655
 .0/80، مدارل ال ملك ح ب ح إثمك نعبد أإثمك ن تع ح .656
 .525/ 0، ماسة بوب، ل من العرب منظور،ابن  .651
 .4/744من العرب، مملة سلر، ل  .652
 .[01]سورة األحلاف، اةية رقم  .654
، لتنناب االعتصننام بالكتنناب والسنننة، بنناب االقتننداء الجددممع الصددح ح، بَددرح ابددح حجددرالبخنناري،  .655

 [، /2880]بسنن رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حديث رقم 
 .[82]سورة فصلٌ، اةية رقم  .651
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 .[25]سورة األح اب، اةية رقم  .012
 .821-869/ 00، مري بَرح صح ح البخمريفتح الب .655
 .0/502، مدارل ال ملك ح ب ح إثمك نعبد أإثمك ن تع حابن الليم،  .659
للنناء العنندو،  اال تتمنننو ، لتنناب اجل نناس، بنناب الجددممع الصددح ح بَددرح ابددح حجددررواه البخنناري،  .665

 .025/ 6، [0185]حديث رقم 
 .[028]سورة آ  عمرا ، اةية رقم  .666
 .025/ 8، [ القرآنالجممع ألحكم اللرليب، .661
 .025/ 6، فتح البمري بَرح صح ح البخمريابن حجر،  .662
أ  يسننرس الننناهم أو النننا ر لالم مننا   ملصنند مننن امللاصنند غننري قاصنند إليننه بننانهراسه، ولكنننه  "وهننو .664

سننب  إليننه، مث ُيننره فيننه إىل لننالم هننو امللصننوس بينننه وبننني األو  عللننة ومناسننبة، وهننذا حنننو أ  يكننو  
للصيدته بال    حع إذا فرغ مننه لنره إىل املندا علنى منره مناسن  لنألو ،  ينث  الشاعر مستطلعاً 

ُُنُه برقناب بعنب لأننه أفنرغ   قالن  واحند، والنتخل    النثنر أسن ن مننه    يكو  الكالم آلنذا بع
 .820/ 0، معجم البصغة العرب ةالنظم  أل  الناهم يراعع اللافية والوز " بدوي لبانه، 

 .586-0/585، ت مح ت خ   كتمب م  مالوفهم لوم أشك .665
 .080/ 0، معجم البصغة العرب ةبدوي لبانة،  .661
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  األَساء، مؤذناً  لتظ ر لذتهويسمى حسن االنت اء، وهو أ  يكو  آلر الكالم مستعذباً حسناً   .616

لباننة، باالنت اء  ينث يبلنى املسنتمعو  حيسنو  ببالغنة املنتكلم ويتمننو  االسنت اسة منن حديثنه. بندوي 
 .0/092، ب ةالبصغة العر  معجم
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 اختيار املراجع اخلارجي ودورها يف جودة عملية املراجعة أسس
 "اإلدارة" من وجهة نظر املهنيني وجمالس 

 حممد املقصبي  عيسىإمساعيل أ.
 رحيل الربغثي حسني عبداملويل أدهمأ. 

    جامعة بنغازي –كلية االقتصاد  –احملاسبة  قسم-املساعدان نااضراحمل

 ملخص الدراسة

اختيار املراجع اخلارجي يف جودة عملية املراجعة، من وجهة نظر املهنيني وجمالس  أسسمعرفة دور  إيلالدراسة هذه  هتدف
املنهج الوصفي، كما مت استخدام استمارة االستبيان لتجميع البيانات املتعلقة مبوضوع  إتباع، ولتحقيق هذا اهلدف مت اإلدارة

عينة من املراجعني اخلارجيني يف املنطقة لاستمارة،  (06)منها  وأستعيد ،استمارة استبيان (58)الدراسة، حيث مت توزيع 
كل من التأهيل   أنالدراسة  أظهرتقد ية الليبية، و يف املصارف التجار  اإلدارةجمالس  أعضاءالشرقية يف ليبيا، وعينة من 

 أنالنتائج  أكدتعملية املراجعة، كما  أداءمة يف جودة هومسعته، من املؤثرات امل العلمي واخلربة املهنية، وحجم املكتب
إىل املراجعة، كما توصلت  أعمالكرب من العمالء يؤثر سلبا على جودة جع ألتعابه هبدف احلصول على عدد أختفيض املرا

ختصص مكتب املراجعة يف نشاط معني، وتقدمي املراجع للخدمات االستشارية هلا دور اجيايب على جودة عملية املراجعة،  أن
ملناسب واخلربة توفر لديهم التأهيل العلمي اباختيار املراجعني الذين يالدراسة بضرورة التزام املصارف التجارية  أوصتوقد 
الدورات التدريبية للمراجعني وعقد  إقامةن هتتم مكاتب املراجعة بالتعليم املهين املستمر من خالل ة الكافية، وأالعلمي

عملية املراجعة بأمهية جودة املراجعة وجعلها املستفيدين من املهنية  األطرافالندوات واملؤمترات املهنية، كذلك توعية مجيع 
 ع.املعيار املناسب عند اختيار املراج

 مقدمة

املهربربن يف امتمربربع االقتصربربادا وحربربي السياسربربي يف الربربدول املتقدمربربة، وهلربربا تقاليربربدها ومسربرب ولياهتا  أهربربم إحربربد تعتربربرب مهنربربة املراجعربربة 
املهنية الرب  دربددها نقابربات اباسرببني واملربراجعني، ولقربد سربامهت مهنربة املراجعربة بشربكل كبربجمل يف تنميربة امتمعربات ملربا تؤديربه مربن 

 .(م8665 :هدلاأل) خدمات يف جمال محاية االستثمارات وإدارة االقتصاد القومي
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وذلربك نتيجربة ملهربام عمربل املراجربع اخلربارجي واملتمثلربة يف النظربرة  ،تزايد االهتمام مبهنة املراجعة علي املستو  العاملي بشكل كبجمل
ن وأ ،وذلربك لزيربادة قربدرهتا علربي مقابلربة احتياجربات مسربتخدمي هربذه املعلومربات إليربه،االنتقاديربة للمعلومربات والبيانربات املقدمربة 

مسربتخدمو البيانربات اباسرببية  اجهربهجرباء نتيجربة ملربا يو  ،الفربين ابايربد رأيربهما يقدمه املراجع اخلربارجي وهربو  بأمهيةزيادة االهتمام 
نتيجةةةت اتبةةةمصا حابيةةةما   ةةةي   ودديربربربد درجربربربة االعتمربربرباد عليهربربربا إلربربربيهم،مربربربن صربربربعوبة دديربربربد مربربربد  جربربربودة املعلومربربربات املقدمربربربة 

واجلهربربربربات  ،الربربربربذا يطلربربربربق علربربربربيهم الطربربربربرف الثالربربربربث املصربربربربارفاليربربربربة دمي القربربربربوائم املمسربربربربتخ أهربربربربماملعلومربربربات ومسربربربربتخدميها، ومربربربربن 
 .(م8668 ) أبوهين:واملستثمرون وغجملهم  ،واجلهات املنظمة للمهنة ،احلكومية

بربربالنظر ألمهيربربة القربربوائم املاليربربة ملربربا دتويربربه مربربن معلومربربات تفيربربد أطربربراف مهمربربة يف امتمربربع وتعتمربربد اعتمربربادا كبربربجملا علربربى رأا املراجربربع 
الذا يقتضي االهتمام مبوضربوع اختيربار املراجربع اخلربارجي الربذا سربيتم تكليفربه بعمليربة املراجعربة،  األمر، أعمالهاخلارجي ونتائج 

قربرارات االسربتثمار الخترباذ  ،ائم املاليربة ملسربتخدميهايف تعزيربز مصربداقية املعلومربات الربواردة يف القربو  وذلك ملا يلعبه من دور حمربورا
ا ألعلربربي مسربربتوا مكربربن مربربن خربربدمات املراجعربربة وفقربرب أن يربربتم تنفيربربذوغجملهربربا، وبالتربربايل يرغربربب مسربربتخدمو القربربوائم املاليربربة  واإلقربربرا 
     .(م8616 )الديسطي:يتم استخدام املعلومات على حنو رشيد  اجلودة حي

 مشكلة الدراسة

 كرب   أصابتالنهو  مبهنة املراجعة اخلارجية ودسني أدائها، وخاصة بعد سلسلة االهنيارات املالية ال   إيلازدادت احلاجة 
ر ومكاتب املراجعة العاملية )مثل أثإلدارات الوحدات االقتصادية  واألخالقي اإلداراالشركات العاملية، نتيجة الفساد 

والرقابية،  واإلداريةتكبد خسائر فادحة ألصحاب املصاحل، وفقدان الثقة يف النظم املالية واباسبية  إيل أداما  ،أندرسون(
 ،املصاحل أصحابمن  أخر متعددة  وأطرافضرورة محاية املستثمرين  إىلوجود حاجة قوية وملحة  إىلالذا أدا  األمر

 "تعرب بصورة أنالثقة يف القوائم املالية املنشورة ال  يفرت   وإعادة مصاحلهم املشروعة،الالزمة حلماية وذلك باختاذ اخلطوات 
 .(م1998 )ثناء: عادلة عن املركز املايل للشركة"

يقع علي عاتقها مسؤولية   ،املصاحل وأصحابمحاية حقوق املسامهني  إىلجهة رقابية مستقلة هتدف املراجعة اخلارجية  أنمبا 
يضمن توفر  الذاشكل العملية املراجعة على درجة عالية من اجلودة ب أداءوذلك من خالل  ،األطرافكبجملة جتاه هذه 

االهتمام بعملية اختيار  ركز املايل بصدق وعدالة وموضوعية، لذا يزيدويعرب عن امل ،جمتمع مايل خايل من الغش والتالعب
تيجة لتزايد الواجبات واملس وليات املناطة به، وكذلك لوجود حاجة ماسة ملراجعني على درجة عالية من املراجع اخلارجي ن

 حول تلك البيانات بطريقة موضوعية ومستقلة الرأا إبداءمن خالل  ،وجه أكملمهامهم على  أداءالكفاءة وقادرين على 
 .(م8616 )عليان:
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املؤثرة يف  واألسبابالعوامل  أثرومن أمهها  ،قبل الشركات تثجمل تساؤالت عديدة ن مسألة اختيار املراجع اخلارجي منعليه فإ
 مشكلة الدراسة تتمحور يف التساؤل التايل: إنقرار اختيار املراجع اخلارجي على جودة عملية املراجعة، بالتايل جند 

 جودة عملية المراجعة؟ فيألسس اختيار المراجع الخارجي  دورهل يوجد 

  السابقةالدراسات 

دراسة هدفت إىل دديد  (م8662:الصالحي)قدم  قد تعرضت له العديد من الدراسات حيثا ألمهية هذا املوضوع فنظر 
لتحقيق هدف الدراسة و  ،على جودة عملية املراجعةالكفاءة املهنية للمراجع اخلارجي وبالتايل تأثجملها  علىالعوامل تأثجملا  أكثر

 الكفاءة املهنية للمراجع وخلصت الدراسة إىل أن ،الذين ميارسون هذه املهنة يف مدينة طرابلساء املراجعني مت استطالع آر 
التخصص القطاعي  اخلارجي تؤثر بدرجة كبجملة على جودة عملية املراجعة وذلك من خالل التأهل العلمي والعملي وكذلك

                 للمراجع اخلارجي.

فقد تناولت اختيار تأثجمل التخصص الصناعي على جودة املراجعة يف الواليات  (Stein & Cadman:2005) دراسة أما
وذلك باالعتماد على بعد  ،يرتبط اجيابيا جبودة املراجعة القطاعيالتخصص  أن إىلتوصلت  حيث، األمريكيةاملتحدة 

ارتفاع جودة التقرير املايل اخلارجي عند االرتباط مع  أن إىلاقتصاديات احلجم كمؤشر جلودة املراجعة، كذلك توصلت 
باملقارنة مع  أعلىيقوم مبراجعات ذات جودة  قطاعيا  املراجعون املتخصصون  أن إىل، كما توصلت قطاعيا  مراجع متخصص 

 .قطاعيا   املراجعني غجمل املتخصصني

املهين  األداءفكرا لشرح وتفسجمل املتغجملات املؤثرة على جودة  إطاروضع  إيلبدراسة هدفت  (م8660 :منصور)كما قام 
املهين للمراجع يف  األداءعلى جودة  وأثرهاملراجع احلسابات، وقياس ودليل أهم املتغجملات املرتبطة مبراجع احلسابات 

راجع احلسابات تؤثر بشكل اجيايب التأهيل العلمي واملهين وكذلك املعرفة واخلربة املهنية مل أنإىل اجلمهورية اليمنية، وتوصلت 
التزام املراجع بقواعد آداب وسلوكيات املهنة تؤثر بشكل اجيايب على  أنإىل املهين للمراجعة، كما توصلت  األداءعلى جودة 

 املهين للمراجعة.    األداءجودة 

املراجع اخلارجي يف الشركات  بدراسة العوامل املؤثرة يف قرار اختيار (م8662:نو آخرو  مصطفي) يف حني اهتمت دراسة
لتحقيق هدف الدراسة فقد مت  ،عن طريق جه  ذات العالقة ومها أعضاء جلنة املراجعة ومكاتب املراجعة ،املسامهة السعودية

توصلت إىل أن اهتمام أعضاء جلنة املراجعة بالعوامل املتعلقة و  ،تصميم قائمة االستقصاء الستطالع آراء جمتمع الدراسة
يف ، التأهيل العلمي واملهين للمراجعني ،معرفة املكتب بنشاط الشركة ،ةخربة املراجع السابق املراجع لعملية املراجعة مثلبأداء 
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ارتباط مكتب املراجعة  ،أتعاب املراجعة فنية على أمهية معنوية من قبل أعضاء جلنة املراجعة مثلالغجمل حني دصلت العوامل 
اجعة فقد حصلت العوامل الفنية أما بالنسبة ملدراء مكتب املر  ،راجع للخدمات االستشاريةتقدمي امل ،مبكتب مراجعة عاملي

 فنية واملتعلقة بأداء املراجعة على درجة عالية من األمهية.الغجمل و 

مراجع جعة على استقالل وكفاءة األداء للعلى تقييم أثر حجم مكتب املرا ركزت بدراسة (م8665:الشريف) كما قام
وتوصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها وجود عالقة طردية بني حجم مكتب املراجعة  ،يف البي ة الليبيةاخلارجي 

أا أنه يزداد استقالل املراجع اخلارجي بزيادة حجم مكتب املراجعة، كذلك توصلت الدراسة  ،واستقالل املراجع اخلارجي
املهين  األداءنه تزداد جودة أ أا ،املهين للمراجع اخلارجي األداءوجودة وجود عالقة طردية بني حجم مكتب املراجعة  إىل

 بزيادة حجم مكتب املراجعة.

على استقالله يف  تناول فيها بيان أثر تقدمي املراجع اخلارجي للخدمات االستشارية (م8665:تنتوش) ويف دراسربربربربربة أجراها
دراسة ميدانية وذلك من خالل تصميم قائمة االستقصاء مت توزيعها على هداف البحت مت أجراء لتحقيق أو  البي ة الليبية،

انتهت الدراسة إىل جمموعة من و  ،كذلك مستخدمو القوائم املالية  جيني العاملني يف البي ة الليبية،عينة من املراجعني اخلار 
 يقوم مبراجعة عمل قام عل من املراجعال  جتتتعد  حدود النصح وإبداء الرأا  أن اخلدمات االستشارية ال  أمههاالنتائج 

نه هنالك بعض اخلدمات ال  لن تؤثر علي اتفق املشاركون يف الدراسة على أ وكذلك ،بتنفيذه من شأنه أن يهدد استقالله
 عداد القوائم املالية ال  سوف يراجعها املراجع.تكون بعيدة كل البعد عن عمليات إ وهي اخلدمات ال  ،استقالل املراجع

ال  يتقاضاها املراجع اخلارجي يف  األتعاب أثراستكشاف  إىل (م8611 :الشعار)استهدفت دراسة  نفسه ويف السياق
(، 1الدويل رقم ) جعة ابددة مبوجب معيار املراجعجلودة املرا األخالقيةعن اخلدمات االستشارية على املتطلبات  ،األردن

 األخالقيةلألتعاب ال  يتقاضاها املراجع اخلارجي عن اخلدمات االستشارية املالية على املتطلبات  أثروجود  إىلفقد توصلت 
على  اإلداريةلألتعاب ال  يتقاضاها املراجع اخلارجي عن اخلدمات االستشارية  أثروجود  إىلجلودة املراجعة، كما توصلت 

 جلودة املراجعة.     األخالقيةاملتطلبات 
املراجعة على جودة املراجعة، حيث قام  أتعابحجم  تأثجملدليل مد   إيلال  هدفت  (Zerni:2102) دراسة أما

العاملية الكرب  للمراجعة ومت مقارنتها بعينة من الشركات ابلية للمراجعة يف  األربعالباحث باختيار عينة من الشركات 
سعرا منها  أغلىعملية املراجعة بشركات املراجعة الكرب  تكون  أننتيجة هامة وهي  إيلالسويد، وخلصت هذه الدراسة 

املراجعني العاملون بالشركات الكرب  عادة ما يتصفون باخلربة  أنمن نتائج الدراسة هي  أيضابالشركات ابلية الصغر ، 
   ن جودة املراجعة هبا عادة ما تكون عالية.، وبالتايل فإالعالية يف جمال املراجعة
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دليل تأثجمل حمددات اختيار مراجع احلسابات اخلارجي علي جودة أداء عملية  إيل (م8612 :حسين)اسة در  هدفت
ومت استطالع  ،جراء دراسة ميدانية على املمارسني ملهنة اباسبة واملراجعة يف البي ة املغربيةولتحقيق هذا اهلدف مت إ ،املراجعة

آراء جمتمع الدراسة من خالل قوائم االستقصاء واملقابالت الشخصية، أسفرت نتائج الدراسة على أن التأهيل العلمي واملهين 
لمراجع اخلارجي وختصص املراجع وحجم ومسعة مكتب املراجعة يؤثران على جودة أداء عملية املراجعة يف حني رأت عينة ل

 املراجع واخلدمات االستشارية ال  يقدمها املراجع اخلارجي.  أتعابة ال تتأثر بعامل الدراسة أن جودة املراجع

املراجع  بأسس اختيار ا  اهتماما ملحوظ ابقة تبني أن هذه الدراسات اهتمتمن خالل استعرا  وسرد الدراسات الس
اختيار املراجع اخلارجي هلا تأثجمل على جودة املراجعة، كما أبرزت هذه الدراسات العالقة بني  أسسن اخلارجي، وذلك أل

قدمي تو عملية املراجعة،  أتعابحجم ومسعة مكتب املراجعة، القطاعي، التخصص العلمي والعملي للمراجع،  )التأهيل
اختيار املراجع  أسسبدراسة تأثجمل  ستقومالدراسة  هذه فإن( على جودة عملية املراجعة، لذلك املراجع للخدمات االستشارية
    املراجعة يف البي ة الليبية. اخلارجي على جودة عملية

 الدراسة أهمية

ة مربة علربى الصربعيد ابلربي والربدويل، وهربو موضربوع جربودتناوهلا ملوضوع من املوضوعات املهمهية الدراسة من خالل تظهر أ     
ة الليبية، مبا م ألسس اختيار املراجع اخلارجي يف جودة عملية املراجعة يف البي إبراز الدور املهعملية املراجعة وذلك من خالل 

م املاليربربربربة سربربربرباس مربربربربن وجهربربربربة نظربربربربر املربربربربراجعني ومعربربربربدا القربربربربوائكربربربربل أمهيربربربربة النسربربربرببية ليسربربربرباهم يف دديربربربربد أثربربربربر األسربربربربس عليهربربربربا، واأل
رجعا  هاما للمهتمني باملهنة وتطويرها، وخاصة اجلهات وم ذه الدراسة باعتبارها متثل مصدرامهية هومستخدميها، كما تكمن أ

 جل االرتقاء بأدائها. أ هبا، وكذلك مكاتب املراجعة من ملهنية ال  تنظم املهنة وتسعى إىل االرتقاءالرمسية واملنظمات ا

 أهداف الدراسة

سس اختيار املراجع اخلارجي يف جودة عملية املراجعة ى دور أالتعرف عل أبرزها األهدافدقيق مجلة من  إىلتسعي الدراسة 
ودرجة ة، كما تسعى ايل دليل ودديد األمهية النسبية لكل بند من هذه األسس دار من وجهة نظر املراجعني وجمالس اإل

من ة املراجعة مهية جودة عملياجعة منفردة وجمتمعة، كذلك تسعى إىل التعرف على أأمهيته، ودرجة تأثجمله يف جودة عملية املر 
ساهم يف دسني جودة املراجعة اخلارجية وتوصيات ت دارة، كما داول الدراسة اخلروج بنتائجوجهة نظر املراجعني وجمالس اإل

 يف ظل التطورات االقتصادية احلالية.  
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 الجانب النظري: أولا 

 ماهية جودة المراجعة 

سواء يف  ،ذلك مل يتبلور مفهوم واضح وحمددوبالرغم من  ،حظي مفهوم جودة املراجعة باهتمام املنظمات املهنية والباحتني 
وترجع صعوبة وضع مفهوم حمدد جلودة  ،أو يف الدراسات ال  أجراها الباحثون ،املعايجمل ال  أصدرهتا املنظمات املهنية

ما هو املقصود جبودة املراجعة، وفيما منظور خمتلف ع طراف املعنية بعملية املراجعة، ذلك ألن لد  كل طرف من األاملراجعة
 ودة املراجعة:املفاهيم جليلي نستعر  أهم 

التعريف التايل" بأهنا قدرة املراجع علي اكتشاف التحريف املادا يف القوائم املالية  (De Angelo)أورد  م1951 يف عام
 .(150: مDe Angelo)1951, "هذا التحريف عند اكتشافهقدير عن إذا كان موجودا والت

وفقةا لقواعةد السةلوا والعةرف  المراجعةة وفقةا لمعةايير وشردةادات  بأنها تلك الخدمةة التةي تة د "  صباغكما عرفها ال
 .( 02:  م1992 : الصباغ)“المهني 

المهني   وآداب السلواوقواعد  للمراجعة " تعني اللتزام بالمعايير المهنية  إن جودة املراجعربة على (حمد)أكما أكد   
لمحافظةة وا المراجعةة التي تصدرها الهيئةات المهنيةة لتنظةيه مهنةة  واإلجراءاتوكذلك القواعد  المراجعة وشردادات 

 .(182: م1999 :حمد)أ"حياد ونزاهة المراجع على

ضمان قيام المراجع بعملة بما يحقة  لطرةراف تات ةةلة  هي“-املراجعة: جودة  أنإىل  (حسنين وقطب)كما أشار  
 المراجعةة(والمنشأة محل  الحكومية واألجهزة  المهنية والمنظمات  المراجعة ومكاتب  المالية القوائه  )مستخدمي

 .(289: م8662  )حسنين وقطب األهداف المتوقعة من عملية المراجعة "

 خصائص جودة المراجعة

خاصربا  دلربيال  The Supreme Audit Institutions (SAIS)األورويبالعليربا للرقابربة يف االدرباد  األجهربزة أصربدرت
"الجةةةودة هةةةي الدرجةةةة التةةةي عنةةةدها تقةةةوم  يف لوكسربربربمبورغ ورد فيربربربه مربربربا يلربربربي: م18/8662/ 2  0جبربربربودة املراجعربربربة بتربربرباري  

هذه اخلصائص  نأنالحظ  SAIخالل مناقشة عمل  من“المراجعة مجموعة من الخصائص المالزمة بالوفاء بمتطلبات 
 -تتضمن:
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بدوره ميكن دديده من  صها من خالل عملية املراجعة؟ وهذاة ال  مت فحاملسأل ما أمهية :(Significance) األهمية.1
اجلهة  أداءاجلمهور بصفة عامة من جم املايل للمسألة اخلاضعة للمراجعة ومد  تأثر احلمتعددة، مثل  أبعادخالل 

 مد  تأثر القضايا الرئيسية التابعة للسياسات العامة. أواخلاضعة للمراجعة 
ما يتعلق يتشكل انعكاسا دقيقا للظروف الفعلية ف هل نتائج عملية املراجعة واالستنتاجات: (Reliability)الموثوقية .8

مدعومة بشكل كامل من قبل  خر أأا نتائج  أوالتأكيدات يف تقرير املراجع  لة ال  جر  فحصها، هل كلباملسأ
 البيانات ال  مت مجعها يف عملية املراجعة؟

يستند يف  أنمتيز؟ املراجع جيب  أو ة بطريقة نزيهة وعادلة بدون حماباةهل نفذت املراجع :(Objectivity)الموضوعية .2
 على احلقائق والتحليل السليم. ورأيهه تقييم

جراء عملية مراجعة ل سليم على كل العناصر الالزمة إلكانت دتوا بشك  هل خطة عملية املراجعة :(Scope)النطاق .2
 كل العناصر الالزمة خلطة العمل؟  أداءبشكل كامل  هنواأناجحة؟ هل املنفذون لعملية املراجعة 

بددة هل مت تسليم نتائج عملية املراجعة يف الوقت املناسب؟ هذا قد يتضمن االلتزام باملهلة ا :(Timeliness)الوقتية .8
 قرارات رشيدة ووقتية. الختاذتقدمي نتائج عملية املراجعة عند احلاجة هلذه النتائج  أو

نتمئج عبليت حابصحجعت؟ ويشبل  حاتع يص ع  فيبوجزح  أوهل كم  تقصيص حابصحجعت وحبحم  :(clarity)الوضوح .0
  ييذحاتنفيهم  سهوات ب  ق ل حابديصي  تف أ يبك   وأي توييمتحالستنتمجمت و حانطمق،  أ هذح عمدة حاتأكد ب  

تيصف  نمء على الاك  يحتمجو   ،حاتي تبت بعماجتهمخ صحء في حابسمئل    حاذي  قد ال يكونو يوحا صابمني
 حاتقصيص.

حا صابم  على حانتمئج وحاتوييمت  أوهل كمنت حستجم ت حاجهت حابصحجعت وحاحكوبت  :(Effectiveness) الكفاءة.2
 بنمس ت.

 جودة المراجعةأهمية 

الذا تمثل يف تقرير املراجع اخلارجي، بع أمهية جودة املراجعة اخلارجية من أمهية املنتج النهائي لعملية املراجعة الذا يتن     
طراف ارجية هي مصلحة مشرتكة جلميع األن جودة املراجعة اخلستخدمني يف اختاذ قراراهتم، كما أيعتمد عليه كثجمل من امل

مهيتها يف دور دسني املراجعني على االلتزام مبتطلبات تنظيم املهنة، ختفيض فجوة ة، كما تكمن أخدمة املراجع املستفيدة من
وتنبع أمهية جودة املراجعة من خالل اماالت ، (م8662 :)الوكيلالتوقعات، وختفيض خماطر أعمال املنشآت حمل املراجعة 

 اآلتية:
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 تأكيد اللتزام بالمعايير المهنية: .1
تدعم معايجمل املراجعة وبقوة باجتاه جودة املراجعة حيث أن املعايجمل هتدف إىل قياس دقة األعمال املوكلة إىل املراجع اخلارجي 

ا تبقى عبارة إال أهن ،من خالل االهتمام جبودة األداء املهين، مع العلم بأنه يصعب قياس ذلك كميا من خالل تلك املعايجمل
 . (م8668 :أبو هين)دكم األداء املهين  جراءات ال واإلعن جمموعة من القواعد 

 المساهمة في تضيي  فجوة التوقعات في المراجعة: .8
 mceuroe and)من فقد أوضح كال  ،كونات الفرعية لفجوة التوقعات يف املراجعةامل أحدتعترب فجوة اجلودة 

martens :2001)فجوة التوقعات بأهنا االختالف بني ما يدركه اجلمهور ومستخدمي القوائم املالية ملس وليات  م
سبب الرئيسي لوجودها هو اخنفا  األداء الفعلي الن س ولياهتم املطلوبة منهم، لذلك فإوما يعتقد املراجعون مل ،املراجع

أساليب تضييق  أحدلية يعد دسني جودة خدمات املراجعة ع ،للمراجع عن معايجمل املراجعة ومعايجمل اجلودة املتعارف عليها
 فجوة التوقعات.

 تعزيز شمكانية اكتشاف المخالفات واألخطاء الموجودة في القوائه المالية:  .2

باإلضافة إىل اكتشاف الغش  ،يعترب اهلدف الرئيسي يف عملية املراجعة هو دديد مد  سالمة املركز املايل وصحته
اكتشاف األخطاء واملخالفات  ذات جودة عالية كلما ساعد ذلك علىكانت عملية املراجعة   كلما  نإلذلك ف ،واألخطاء

 (مTreadway،0891)هذا ما أكدته جلنة  ،اجلودة املنخفضة ذاتمن املراجعة فضل بشكل أ ،املوجودة يف القوائم املالية

 واحلد من التحريف يف القوائم املالية.  األخطاء،دسني جودة املراجعة يزيد من اكتشاف  أن ال  أشارت إىل

 تخفيض ةراعات الوكالة:.2

بالتايل  ،املسامهني  الشركة مها طبقة املدراء وطبقةظهرت نظرية الوكالة نتيجة انفصال امللكية عن اإلدارة وظهور طبقتني يف
ن التعار  يف املصاحل بينهما يؤد  إىل زيادة تكلفة الوكالة وتصبح احلاجة ماسة إىل مكاتب مراجعة تقدم خدمات ذات فإ

 .(م8668 :)الدهراويجودة عالية لكي يساعد على ختفيض حدة التعار  يف املصاحل 

 ة الشركات:مكالمساهمة في تدعيه مفهوم حو  .8

واإلفصاح عنها طبقا  إعدادهاإىل نوعية املعلومات املراد  (مOECD،2004)يشجمل مبدأ اإلفصاح والشفافية حسب 
واإلفصاح املايل والغجمل مايل الذا يعمل على دسني الشفافية يف القوائم املالية  ،للمستويات النوعية املرتفعة للمحاسبة

 (.م2111،العزم  )أبوركات الش حوكمةما يدفع إىل دقيق جودة املراجعة ال  تساهم يف تدعيم مفهوم  ،والتقارير املالية
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 أداة تنافسية جيدة:.0

ومن األسباب األساسية ال  تؤثر سلبا علي  املراجعة،تعترب جودة املراجعة أحد األهداف الرئيسية ال  تسعى إليها مكاتب  
وهذا ما جعل  ،استقالل املراجعني ونطاق وإجراءات املراجعة علىتأثجمل من اجلودة هي األتعاب نظجمل خدمة املراجعة ملا هلا 

 دذر من تأثجمل املنافسة على نطاق جودة املراجعة املقدمة. (م Cohen)، 1978جلنة 

 المالية:زيادة الثقة في تقرير المراجعة ومصداقية القوائه .2

وذلك للدور اهلام الذا تلعبه  ،تأثجمل اجيايب ومهم يف تدعيم الثقة يف تقارير املراجعة ء عملية املراجعة جبودة عالية لهيعترب أدا
بالشكل الذا يزيد من ثقة اجلمهور  ،القوائم املالية املستخدمة من األطراف املختلفة علىاملصداقية  إضفاءهذه التقارير يف 
 (.م8662:)الوكيلد اختاذ القرارات بالقوائم املالية عن

 ةعملية المراجع أداءجودة  ودورها في اختيار المراجع الخارجي أسس

ة يف اختياره، فهناك دراسات قسمت اخلارجي والعوامل املؤثر يوجد العديد من الدراسات ال  تناولت موضوع اختيار املراجع 
عوامل تتعلق مبكتب املراجعة وعوامل تتعلق باملنشأة حمل املراجعة، وفيما يلي سيتم عر   إىلعوامل اختيار املراجع اخلارجي 
 على جودة عملية املراجعة. وأثرهعوامل اختيار املراجع اخلارجي 

 : الخارجي راجعلمهني للمالتأهيل العلمي وا.1

ومن بني تلك املعايجمل املعيار األول واخلاص بالتأهيل العلمي  ،تناولت معايجمل املراجعة العامة الصفات الشخصية للمراجع
 يتم أداء عملية املراجعة من قبل شخص "أو أشخاص" على مستو  مالئم من التأهيل أنالذا يشرتط للمراجع  والعملي
املهارات املهنية املالئمة للعمل كمراجعني، ويف هذا الشأن طالبت الكثجمل من اهلي ات مبزيد من ن تتوافر فيهم وأ والتدريب

الذا وضح  م1909حاسبني القانونيني سنة التعليم العايل التخصصي فيما بعد البكالوريوس كتقرير اممع األمريكي للم
 (.م8661 :)الروياتيضرورة زيادة مستو  التعليم 

التأهيل العلمي والتأهيل املهين والتعليم املستمر، فمن حيث  وهي أساسيةيعتمد التأهيل املتكامل للمراجع على ثالثة عناصر 
له قدرا كبجملا من املعرفة يف جمايل اباسبة املالية  درجة العلمية املناسبة ال  توفرحيصل املراجع على ال أنالتأهيل العلمي جيب 
تقليدية ال   الغجملاخلدمات  أداءوذلك حي ميكنه  أخر ،ة، ويف بعض جماالت املعرفة األخر  من ناحية واملراجعة من ناحي

 (.م1952 :)نوربنفس الكفاءة ال  يؤدا هبا خدماته التقليدية  إليهتسند 
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تدريبا  ،قلةمارسة مسته ينطوا على ضرورة تدريب املراجع قبل مارسته للمهنة بالتأهيل املهين للمراجع فإن فيما يتعلق أما
تنمية وتطوير  إىلبأكرب قدر مكن من مشاكل ومتطلبات املمارسة املهنية، باإلضافة  اإلملامميكنه  فنيا كافيا حي ا  مهني

التطورات والدراسات  أحدثهبدف التعرف على  ،مارسة املهنة من خالل التعليم والتدريب املستمر أثناءاملهارات املهنية 
 (.م8666 :خرون)الصحن وآهنة اباسبة واملراجعة ملرتبطة مبا واألحباث

 ،املراجع بصورة اختيارية أو إجبارية ببعض برامج التعليم املستمر ويف شأن التعليم املستمر، فإن األمر يتطلب التحاق      
 وذلك حي ميكنه دديث معرفته املهنية والعلمية من خالل تتبع كل ما يستجد من قضايا مهنية وفكرية، فالتعليم املستمر

ور الذا حدث يف جمال القياس صدارات املهنية الدولية وابلية، والتعرف على التطيتيح للمراجع التعرف على أحدث اإل
 .(م8660 :)البدريلتشريعات املؤثرة على تنظيم ومارسة املهنة صاح اباسيب، والتعرف على أحدث اواإلف

ارتفاع جودة  أنعلى  (م1992 :  سالهم1990 :  بدرانم8662 :)الصالحيالعديد من الدراسات  أكدتوقد 
ميارس املهنة  أنللتحقق من املعارف واملهارات ال  يكتسبها املراجع قبل  ،الالزمة واألدواتالتأهيل العلمي وتوفر الوسائل 

اجناز خدماته، فهناك عالقة طردية بني ارتفاع جودة التأهيل العلمي للمراجع  علىنتائج اجيابية فيما يتعلق بقدرته  إىليؤدا 
 ، فكلما زاد مستو  تأهيله زادت جودة مراجعته، والعكس بالعكس.أخر من ناحية وجودة املراجعة من ناحية 

  من الكفاءة يتوفر للمراجع مستو  أنالتأهيل العلمي لوحده ال حيقق جودة اخلدمة املطلوبة، لذا فمن الضرورا  أن إال
ن زيادة مستو  خربة سته للتقدير املهين، وأيستطيع التعامل بكفاءة مع خمتلف املواقف ال  تتطلب مار  املهنية واخلربة حي

بالقوائم املالية، ودسن يف جودة احلكم  واألخطاءقدرته على اكتشاف التحريفات  فريق املراجعة قد يرتتب عليه زيادة أعضاء
 (.م8612 :حسين)كفاءة وفاعلية عملية املراجعة   زيادة إيليؤدا  مااملهين للمراجع 

 :تخصص مكتب المراجعة في قطاع معين.8

ملواجهة التطورات  ،مداخل التطور يف مارسة مهنة املراجعة اخلارجية أحدللمراجع اخلارجي يعد  القطاعيالتخصص 
مداخل االستمرارية يف سوق  أبرز أحداحلديثة والبي ة التنظيمية املرتبطة مبمارسة املهنة، كما ميثل  األعمالوالتغجملات يف بي ة 

ويتنوع التخصص يف املراجعة بني ختصص شركاء املراجعة يف مكاتب  ،املراجعة ملواجهة املنافسة املتزايدة يف ظل العوملة
 (.م8662 :)حامدومنشاة املراجعة او ختصص مكتب املراجعة نفسه يف قطاع معني 

الفكرا  اإلطاراملراجع اخلارجي جبميع مقومات مهنة املراجعة سواء متثلت يف  إملامالقطاعي للمراجع "يقصد بالتخصص 
صناعة  أووتطويع استخدام مجيع هذه املقومات يف مراجعة نشاط  وأساليباملهين املختلفة  األداءمعايجمل  أو ،للمراجعة
اختيار املراجع اخلارجي، وأكد على  أسسحد أهم أ القطاعي، كما يعترب التخصص (822: م8662 :منصور)معينة" 
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عام "General Office Accounting "GAO ""ذلك التقرير الصادر عن مكتب اباسب العام األمريكي 
ذلك ألن  ختياره والتعاقد معه يف املستقبل،يعترب أحد املزايا الرئيسية ال  قد تؤثر على ا أن ختصص املراجع م8662

مقارنة بغجمل  ،املراجعني املتخصصني يف صناعة العميل يتوقع منهم تقدمي خدمات مراجعة ذات مستويات عالية من اجلودة
 .املتخصصني

يف صناعة العميل  القطاعيالتخصص  أنعلى  (م8668 :لبيب  مGreen:2008)العديد من الدراسات  أكدت وقد
ة املراجعة يف نشاط العميل يساعده يف اكتساب اخلربات التخصص ملنشأ أنمتغجملات جودة املراجعة، كما  أهميعترب من 

واملشاكل املرتبطة بتلك  فهم عميق ملخاطر عملية املراجعة الذا يساعد على تكوين األمر ،واملعارف املتعلقة هبذا النشاط
ال  دتويها القوائم املالية، كما يساعد  األخطاءالصناعة على وجه التحديد، بالتايل تتزايد قدرة املراجع على اكتشاف 

ا مبا ينعكس يف خفض تكاليفه إيلشكل الذا يؤدا العلى وضع الربنامج املالئم لعملية املراجعة، ب القطاعيالتخصص 
 املهين لعملية املراجعة.  األداءالنهاية على جودة 

 حجه وسمعة مكتب المراجعة:.2

حيث يوجد يف  اخلارجي،أساسها يتم اختيار املراجع  علىمة ال  هاخلصائص امل أحديعترب حجم مكتب املراجعة ومسعته 
قانونية خمتلفة، فقد تكون على شكل مشروع فردا  أشكاال، وتتخذ هذه املكاتب العمل العديد من مكاتب املراجعة سوق

وهي شركات ذات حجم متوسط، باإلضافة  أشخاصهناك شركات  أنذات حجم صغجمل، كما  بأهناوهي شركات تتميز 
يف ملا هلا من دور فعال  أمهية األنواع أكثر منظهور الشركات املسامهة ال  تتميز بكرب حجمها وتعترب هذه الشركات  إىل

 .(م8665  )ادتيويالقومي االقتصاد  إنعاش

وعدد  األصولتناولت الكثجمل من الدراسات العديد من املؤشرات للداللة على حجم املكتب، فهناك من اعترب حجم  
الدولية،  أووعدد الفروع سواء ابلية  عمالءالعدد  أنحلجم مكتب املراجعة، ومنهم من اعترب  اوعدد العاملني مؤشر  الشركاء
استخدام املعايجمل  أمهيةمقياس حلجم مكتب املراجعة، وبالرغم من ال  حيصل عليها كنسبة من السوق  األتعابوقيمة 

 :)علىيتميز هبا  أساسيةلكل نوع من هذه املكاتب صفات  فإن ،ز بني مكاتب املراجعة الصغجملة والكبجملةييالسابقة للتم
 .(م1992 :  سالهم8662

ويقصد بسمعة  ،ال  يتم اكتساهبا من خالل املمارسةاملعنوية اخلاصة باملكتب  األصول أحدكما تعترب مسعة مكتب املراجعة 
، (82: م8662 :)علي نه يقدم خدمات تات جودة مميزة"اول اسه المكتب بين العمالء على أ"تدمكتب املراجعة 

مثل  ،هناك جمموعة من املؤشرات ال  تساهم يف تكوين مسعة وشهرة مكتب املراجعة أن همبعضويف هذا السياق ير  
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 بإحد  املكاتب الدولية للشريك باملكتب واالرتباط األخالقيةاملهنة وكذلك املعايجمل  وأصولااللتزام باملعايجمل املهنية وقواعد 
  (.م8662 :)محمد

ال  ربطت بني  (م Tomas & Ross 1994م  8616 :  ضوم8612 :)حسينديد من الدراسات هناك الع
مكاتب املراجعة الكرب  لديها  أنحجم ومسعة مكتب املراجعة وجودة عملية املراجعة، فقد توصلت بعض الدراسات على 

وسائل  استخدام إمكانيةإىل اخلربات وتدريبهم وتأهيلهم، باإلضافة و  املادية املناسبة والكوادر اإلمكانياتالقدرة على توفجمل 
مكاتب املراجعة الكرب  تسعى لتقدمي  أنمن املكاتب الصغر ، كما  أكرباملراجعة بصورة  إجراءاتتطبيق  احلديثة يف التقنية
 ملا تتمتع به من مسعة جيدة وثقة العمالء. أفضلخدمة 

،  السوقحفاظا على مسعته يف عدم خمالفة املعايجمل املهنية إلرضاء عميل معني احلافز ب ااملكاتب الكبجملة يكون لديه أنكما 
العاملني فيها،  أداءالرقابة على اجلودة ما يساهم يف دسني  وإجراءاتكما درص على تصميم وتنفيذ سياسات 

 إيللك ذ أد نه كلما كرب حجم مكتب املراجعة كلما إىل أ (م8662 :  حسنين وقطبم8666 :)عبدالهاديويشجمل
ن هناك عالقة طردية بني لقضائية ضد املراجعني، بالتايل فإكلما قلت الدعاو  ا،  اجلودةتأدية مهام املراجعة بدرجة عالية من 

 .(م8665 :الشريف)دراسة  أكدتهاملهين لعملية املراجعة، وهذا ما  األداءحجم ومسعة مكتب املراجعة وبني جودة 

 جودة عملية المراجعة: ودورها في أتعاب عملية المراجعة.2

ملا له من أمهية وتأثجمل على عملية املراجعة  ،باهتمام كبجمل من قبل الباحتني يةاخلارج ةاملراجع حظي موضوع أتعاب عملية
 التي يتقاضاها المراجع نظير قيامه بعملية المراجعة لحسابات منشاة ما" المبالغ بأنها” -باألتعاب: واملراجع، ويقصد 
ستغرقه لفحص واملراجع وفقا للزمن الذا ستمبوجب عقد االتفاق الذا يتم بني املنشاة حمل ا األتعابويتم دديد قيمة 

 .(م8616 :عليان)عملية املراجعة ونوع اخلدمات املطلوبة وحجم هذه العمليات 

يف  تعاباألمن اختصاص من قام بالتعني، ففي الشركات املسامهة عملية دديد  األتعابتكون مسألة دديد  أنمن البديهي 
هذا التفويض  أن إالاملراجع،  أتعابيف دديد  اإلدارةيد اجلمعية العمومية للشركة وتستطيع اجلمعية العمومية تفويض جملس 

تنقص من استقالليته وموضوعيته، كما تعترب  أنضغوط على املراجع من شاهنا  أيةيف مارسة  اإلدارةقد يستغل من جملس 
 . (م8665 :)ادتيوياملؤشرات املهمة ال  تؤثر على استقاللية وجودة اخلدمة  إحد ال  يتقاضاها املراجع  األتعاب

 املراجع سواء ىملا لذلك من تأثجمل ضار عل ،ا  وغجمل مدروسيكون جزاف أالمن قبل املراجع جيب  األتعاببالنسبة لتقدير  أما
على ذلك قواعد السلوك املهين الصادرة عن  أكدتما جيب، فقد  أكثر أول ما جيب لكوهنا أق ماإمعنويا  أوماديا  أكان
مل يراع يف اتفاقياته مع  إذا ،ه يعترب اباسب واملراجع خمال بآداب وسلوك املهنةللمحاسبني القانونني على أن األمريكياملعهد 
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على حصة املنفعة ال  ستعود  األتعابهذه  ن تقديرأ، يقصد باألعمالمع اجلهد والوقت وقيمة  أتعابهالعمالء تناسب قيمة 
 (.م8665 :)ادتيويعلى صاحب الشأن نتيجة لعمله 

 إيلقل، ويسعى املراجع مراجعة أ أتعابيف اختيار املراجع حيث يفضل العميل دفع  اتلعب دورا كبجمل  األتعاب أنبالرغم من 
مراجعة مرضية تغطى تكاليف عملية املراجعة ودقق له هامش ربح يضمن له االستمرار، ويف ظل البي ة  أتعاباحلصول على 

يتنازلوا  أنن بعض املراجعني ميكن ، فإاإلتعابالطلب عليها وتشدد العميل يف ختفيض  دالتنافسية وزيادة عر  اخلدمة عن
اط وقبول العمالء، وهذا قد خيل بالشروط الواجب توافرها جل الفوز باالرتبمرضية ومناسبة من أ أتعابعن حصوهلم على 
 (.م8660 :)البدريبعملية املراجعة يف املراجع للقيام 

  Craswel et al م1995 :ةالح) من فقد أشارت دراسة كل ،نتائج متضاربة إيلقد توصلت العديد من الدراسات 

كفاءة عالية  أا أنه كلما قام فريق من املراجعني ذو ،وجودهتاإىل وجود عالقة طردية بني أتعاب عملية املراجعة  م (1998
يدة بالشكل الذا يساهم يف كلما زادت عملية احلصول على األدلة الكافية واملف  ،مرتفعة بأداء عملية املراجعة بأتعاب

جودة املراجعة قة عكسية بني إىل وجود عال ( م8666 )عبدالعليهجودة عملية املراجعة، يف حني توصلت دراسة دسني 
وعليه تتم  حجم العمل املطلوب أدائه بدقة راجع ال يستطيع يف البداية تقديرن املوذلك نظرا أل ،تعاب عملية املراجعةوا

 .ةما يؤثر على استقالل املراجع وبالتايل ينعكس على جودة عملية املراجع ،األتعاب املساومة على

 الخدمات الستشارية: .8

 أنجيب  ،اجلهة املناط هبا اختيار املراجع اخلارجي أون اجلمعية العمومية للمسامهني املراجع اخلارجي فإلقيام باختيار عند ا
االستبعاد  أواستبعاده، وعملية القبول  إىلاخلصائص ال  تؤد   أوقبول املراجع  إىلتوفر اخلصائص ال  تؤد   هتتم مبد 

 أخر تعتمد على أثر هذه اخلصائص على جودة املراجعة، ومن بني هذه اخلصائص تقدمي املراجع اخلارجي خدمات مهنية 
 .(م1992 :)ةبحي واإلداريةمثل االستشارات املالية 

الستشارات المهنية التي  بأنها” -االستشارية: اخلدمات  (ALCPA) األمريكيف جممع اباسبني القانونيني وقد عر  
 أهدافتحسين كفاءة وفعالية استخدام العميل للطاقات والموارد المتاحة له  ومما يحق   شلي أساساتهدف 
 .التنظيه"

ر اخلدمات جدال بني من أكث ،ستشارية"  لعميل املراجعةتارخييا يعترب تقدمي املراجع اخلارجي خلدمات غجمل املراجعة "اال
ارتباط املراجعني  أنحيث بينت بعض الدراسات  ،املهنية واحلكومية واملمارسني ملهنة املراجعة واألكادميينياملنظمات 

وقد  اإلدارة، وأعمالباخلدمات االستشارية قد يؤثر سلبا على موضوعيتهم واستقالهلم عند قيامهم بفحص وتقييم قرارات 
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قد أن تقدمي خدمات االستشارية للعميل  ( مHermanson :2009) و  (م8662 :الجربوع)توصلت دراسة كال من 
 ن تقدمي مثل هذه اخلدمات ميكن أن خيلق تعار  يف املصاحل. جودة املراجعة وذلك أليضعف من استقالل املراجع ومن مث

نربربربربه ال يوجربربربربد تربربربربأثجمل ألتعربربربرباب اخلربربربربدمات أ م(8665 :) تنتةةةةوشو  (مMohinder 1992) أخربربربربر يف حربربربربني بينربربربربت دراسربربربربة  
أن أداء املراجربربربع للخربربربدمات  ، أااألخربربربر   ربربربالف مهربربربام املراجعربربربة علربربربى اسربربربتقاللية وموضربربربوعية املراجربربربع وجربربربودة عمليربربربة املراجعربربربة

عمل داخل الشركة قد يساهم يف زيادة معرفة املراجع لبي ة ال ، الف املراجعة مثل اخلدمات االستشارية لنفس عميل املراجعة
 وبالتايل يزيد من جودة عملية املراجعة. موضوعيتهوالغش ما يساعده علي زيادة  كرت قدرة على اكتشاف األخطاءوجيعله أ

 الجانب العمليثانياا 

 : منهجية الدراسة

كونه يهتم بدراسة واقع األحداث والظواهر واملواقف واآلراء ودليلها وتفسجملها لاستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي 
 :واللحلح)بكر  لتصحيح هذا الواقع أو التعريف به أو استكماله أو تطويرههبدف الوصول إىل استنتاجات مفيدة 

 (.م8662

 وسيلة جمع البيانات:

مارسني للمهنة يف مكاتب من املراجعني اخلارجيني امل البياناتاعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان للحصول على 
وذلك هبدف استطالع  التجارية، أعضاء جملس اإلدارة باملصارفو ، اباسبة واملراجعة املقيدة يف سجل مصرف ليبيا املركزا

، ويعترب االستبيان من أكثر أداء عملية املراجعة آرائهم حول العوامل املؤثرة يف اختيار املراجع اخلارجي وأثرها على جودة
على عدد كبجمل نطاق واسع  وإمكانية توزيعه على أدوات مجع البيانات مالئمة هلذه الدراسة، وذلك لسهولة هذا األسلوب

من املشاركني، وقد مت تقسيم استمارة االستبيان إىل قسمني، يشمل القسم األول معلومات عامة عن املشاركني، أما القسم 
 الثاين فيتعلق بعوامل وأسباب اختيار املراجع اخلارجي وأثرها على جودة أداء عملية املراجعة.

 مجتمع وعينة الدراسة:

لس اإلدارة باملصارف الدراسة من املراجعني املسجلني بنقابة اباسبني واملراجعني باملنطقة الشرقية، وأعضاء جميتكون جمتمع ا
استمارة استبيان،  58حيث مت توزيع اإلدارة،لس االتجارية، وقد مت اختيار عينة عشوائية من املراجعني القانونيني وأعضاء جم

وهذه النسبة تعد  %21كن استنتاج أن نسبة الردود على االستبيان بلغت استمارة صاحلة للتحليل، مي 06 رجع منها
 مقبولة إلجراء االختبارات اإلحصائية وتعميم نتائج الدراسة.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحليل:

نتمكن من الثقة يف أداة مجع  لكييعترب صدق أداة مجع البيانات من االعتبارات املهمة يف القياس  . ةدق الستبيان:1
 الباحثان قام البيانات ومدا صالحيتها يف مجع البيانات املطلوبة، ومدا مالئمة استخدامها لتحقيق أهداف الدراسة،

على عدد من املراجعني، وقد استفاد  املبدئي العر  إىل باإلضافة املتخصصني، األساتذة من عدد على بعر  االستبيان
 من اآلراء واملقرتحات واملالحظات ال  طورت االستبيان.الباحثان كثجملا 

 أداة ثبات اختبار به يقصد الذا االستبيان ثبات لقياس املستخدمة اإلحصائية األساليب من تعترب. اختبار الفاكرونباخ: 8
 مرات عدة العينة مفردات نفس على تطبيقها إعادة امت إذ ،فيها كبجمل تغيجمل وعدم حدوث االستبيان نتائج يف دقة أو القياس
 (6.5)وكلما زادت القيمة عن  (6.5-6.2)بني  ما الفاكرونباخ ملعامل األفضل وترتاوح القيمة فرتة زمنية معينة، خالل

 مرات بعد إجراء املقياس عدة إعادة يتم (6.0) عن الفاكرونباخ معامل قيمة تقل   وإذا لالستبيان، الثبات درجة دتاز 
، أما عن صدق املقياس فقد بلغ (6.0)على  يزيد أو يساوا الفاكرونباخ معامل قيمة تصبح أن إىل األس لة بعض حذف

 وتعد هذه القيمة مقبولة إحصائيا.  (22.88)
 لكل احلسايب املتوسط إجياد مت كما الدراسة، عينة لوصف امل وية التكرارات والنسب استخدام مت. التحليل الوةفي: 2

 . (2)قيمة املتوسط أكثر من  كانت إذا باملوافقة اإلجابة تعترب حبيث االستبيان يف الواردةالعبارات  من عبارة
 الفرضيات الفرعية.جلميع  %8معنوية  عند مستو  (t)مت استخدام اختبار . اختبار الفرضيات: 2
 

 : بيانات الدراسةتحليل 
 : المعلومات العامة: القسه األول

 . الم هل العلمي: 1
 

 الم هل العلمي :(1جدول )
 

 اليةةةاإلجم مجلس اإلدارةأعضاء  المراجعين الم هل العلمي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %0.2 2 %6.6 6 %5.2 2 بكالوريوس
09.0 28 ماجستير

% 
8 12.2

% 
22 80.0

% 
81.2 16 دكتوراه

% 
18 58.2

% 
88 20.2

% 
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حيملون  %20.2من املشاركني مؤهلهم العلمي ماجستجمل، بينما  %80.2أعاله أن  (1الجدول رقه )يالحظ من 
فقط من املشاركني حيملون درجة البكالوريوس، ما يعين أن املستجوبني حيملون  %0.2مؤهل الدكتوراه، يف حني أن 

 املتحصل عليها.الثقة يف املعلومات  امعية فما فوق وهذا يرفع من مستو مؤهالت ج

 
 . التخصص العلمي: 8

 التخصص العلمي :(8جدول )

 اليةةةاإلجم أعضاء مجلس اإلدارة المراجعين التخصص العلمي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %64.4 7. %8..7 11 %111 64 محاسبة
 %1.6 1 %16.1 1 %1.1 1 شدارة

 1.1 1 %1.1 1 %1.1 1 اقتصاد
 

حيث كان ، %90.0أن أغلب املشاركني يف الدراسة من اباسبني حيث بلغت النسبة اإلمجالية  (8)الجدول يالحظ من 
وهذا   %58.2مجيع املراجعني من ختصص اباسبة، أما أعضاء جملس اإلدارة فكانت نسبة ختصص اباسبة فيهم 

 يتناسب مع طبيعة عمل العينة ويساعد يف دعم نتائج الدراسة.

 : . سنوات الخبرة2

 سنوات الخبرة :(2جدول )

 اإلجمةةةالي أعضاء مجلس اإلدارة المراجعين سنوات الخبرة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %14.8 11 %1.1 1 %11.8 11 8أقل من  -1
 %11.1 16 %16.1 1 %14.1 11 16من  أقل-8
 %11.1 11 %1.1 1 %14.1 11 18من  أقل-16

 %61.1 16 %8..7 11 %14.1 11 فأكثر 18
 

سنة، حيث بلغت  18كانت خربهتم أكثر من   %26ال  بلغت عاله أن اعلي نسبة من املشاركني يالحظ من اجلدول أ
وهذا مؤشر يدل على أن املشاركني   %58.2بينما أعضاء جملس اإلدارة كانت نسبتهم   %80.1نسبتهم من املراجعني 

  جمال املراجعة. يف الدراسة لديهم خربة كبجملة يف
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 الثاني: اختبار فرضيات الدراسة القسه

 دراسة:لالفرضية الرئيسية ل

 ال يوجد دور ألسس اختيار املراجع اخلارجي يف جودة عملية املراجعة. 

 ومن هذه الفرضية مت صياغة الفرضيات الفرعية التالية: 

 جودة أداء عملية املراجعة. يفلتأهيل العلمي واملهين للمراجع اخلارجي يوجد دور لال  :الفرضية األولى

 جودة أداء عملية املراجعة. يفللمراجع اخلارجي  القطاعيلتخصص ال يوجد دور ل الفرضية الثانية:

 جودة أداء عملية املراجعة. يفجم ومسعة مكتب املراجعة حل ال يوجد دور الفرضية الثالثة:

 جودة أداء عملية املراجعة. يفاملهنية للمراجع اخلارجي  حلجم األتعابال يوجد دور  الفرضية الرابعة:

 جودة أداء عملية املراجعة.  يفلخدمات االستشارية ال يوجد دور ل الفرضية الخامسة:

 :اختبار الفرضية األولى

جودة أداء عملية  فيللتأهيل العلمي والمهني للمراجع الخارجي ل يوجد دور  :على أنه األوىل الفرعية تنص الفرضية
 .المراجعة

مت احتساب الوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لكل عبارة من العبارات املتعلقة بالفرضية ملعرفة اجتاه املشاركني حول هذه 
 :اجلدول التايلالفرضية وكانت النتائج كما يف 

للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية  التأهيل العلمي والمهنيوالمتعلقة بدور  األولى: اختبار الفرضية (2جدول )
 المراجعة

 األسئلة
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

المساهمة 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

ينعكس إجيابا على إن تأهيل املراجع علميا ميكنه من اإلملام بكافة اجلوانب املتعلقة بأصول ومبادئ وقواعد املهنة ما 
 جودة أداء عملية املراجعة.

2.0666 6.00598 98.6 2 

 1 98.2 6.28088 2.2002 خربة أعضاء فريق املراجعة يرتتب عليه دسن يف جودة أداء عملية املراجعة. مستو زيادة 
اإلدارية واملالية ذات العالقة بعمل الشركة  املعلوماتاملراجع اخلارجي يف تصميم والتعامل مع نظم  وجود خربة لد 

 تساهم يف زيادة كفاءة أداء عملية املراجعة.
2.0666 6.88528 98.6 8 

 2 91.2 6.80225 2.8002يلعب التعليم املهين املستمر جبميع أشكاله دورا أساسيا يف دسني وتطوير الكفاءة املهنية للمراجع اخلارجي ومن مث 
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 دسني جودة أداء عملية املراجعة.
اخلربة الكافية لدا املراجع يف نوع الصناعة ال  تنتمي إليها منشأة العميل حمل املراجعة إىل دسني جودة أداء  تؤد 

 عملية املراجعة.
2.0666 6.88528 98.6 8 

أو غجملها تزيد من كفاءته ما  CPAحصول مراجع احلسابات املكلف بعملية املراجعة على شهادة مهنية مثل 
 ينعكس على جودة أداء عملية املراجعة.

2.8666 6.91055 52.6 5 

كلما زادت خربة املراجع يصبح قادرا على ختطيط عملية املراجعة والتقدير الدقيق ملخاطر املراجعة ما ينعكس إجيابا 
 على جودة أداء عملية املراجعة.

2.2222 6.29822 50.2 2 

 9 28.2 6.98226 2.2002 الوظيفي للمراجع داخل مكتب املراجعة على جودة احلكم املهين للمراجع. املستو يؤثر 
املراجع اخلارجي يف األنظمة والتشريعات الضريبية ذات العالقة بعمل الشركة حمل املراجعة تساهم  وجود خربة لد 

 يف زيادة جودة أداء عملية املراجعة.
2.2002 6.21885 52.2 0 

 8 55.6 6.56028 2.2666 الكفاءة العلمية ألعضاء مكتب املراجعة واملتمثلة يف الشهادات األكادميية تدعم جودة أداء عملية املراجعة.
  6.21200 2.2866 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

 األمر الذا يشجمل إىل (2)علي من احلسابية لعبارات الفرضية األوىل أ أن مجيع املتوسطات (2الجدول )نالحظ من نتائج 
اإلجابات حنو  إىل اجتاهالذا يشجمل  (2.2866)ه العبارات مبتوسط عام أن املشاركني يف الدراسة يوافقون على مجيع هذ

أم ال مت استخدام اختبار  (2)املتوسط خيتلف عن  النتائج ومعرفة ما إذا كان هذا، وللتأكيد على (2)من  املوافقة ألنه أعلى
(t) :وكانت النتائج كالتايل 

 ينة واحدة للفرضية الفرعية األولىلع (t)نتائج اختبار  :(8جدول )

المتوسط  األولىالفةةةةرضةةةةية 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 القيمة الحتمالية tقيمة شحصائية 

دور للتأهيل العلمي والمهني للمراجع الخارجي في جودة  يوجدل 
 أداء عملية المراجعة.

2.2866 6.21200 80.896 6.666 

 

، وهبذا (6.68)قل من مستوا املعنوية األوىل أالقيمة االحتمالية للفرضية تبني أن لعينة واحدة  (t)من خالل نتائج اختبار 
واملهين للمراجع اخلارجي يف  للتأهيل العملي ا  هناك دور  أنأا الفرضية البديلة،  وقبولالفرضية الصفرية  رفضفإننا نستطيع 

 .جودة أداء عملية املراجعة

 اختبار الفرضية الثانية:

 .جي على جودة أداء عملية المراجعةللتخصص الصناعي للمراجع الخار ل يوجد دور  :تنص الفرضية الثانية على أنه

مت حساب الوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لكل عبارة يف الفرضية  ،الدراسة حول هذه الفرضيةملعرفة آراء املشاركني يف 
   ( التايل:4وكانت النتائج كما يف جدول )
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اختبار الفرضية الثانية والمتعلقة بدور التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية  :(0جدول )
 المراجعة

 األسئلة
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

المساهمة 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

إن التخصص املهين يف نشاط العميل من شأنه العمل على رفع مستوا اخلربة املهنية للمراجع اخلارجي ما يساعد 
 على تنفيذ عملية املراجعة جبودة عالية.

2.2222 6.02212 55.2 1 

التخصص املهين للمراجع يف مهنة املراجعة يؤدا إىل دسني جودة قرارات ختطيط عملية  اسرتاتيجيةإن تطبيق 
 املراجعة وزيادة كفاءهتا.

2.2666 6.22222 50.6 2 

يؤدا ختصص املراجع يف مراجعة نشاط معني على اخنفا  الوقت واجلهد الالزمني إلمتام عملية املراجعة جبودة 
 عالية.

2.8666 1.65018 52.6 8 

 8 50.2 6.08882 2.2222 تزداد قدرة املراجع املتخصص على التقدير الدقيق ملخاطر املراجعة عن نظجمله غجمل املتخصص.
التخصص الصناعي يف صناعة العميل على اكتشاف ومواجهة حاالت الغش واالحتيال املايل ما  اسرتاتيجيةتعمل 

 يؤدا إىل زيادة جودة أداء عملية املراجعة.
2.8666 6.29526 52.6 2 

خر وتوقيتها وطرق تنفيذها من عمل آل يستطيع املراجع املتخصص تطبيق نفس إجراءات املراجعة من حيث طبيعتها
 داخل نفس النشاط ما يزيد من جودة املراجعة.

2.6222 6.91990 56.2 0 

   6.88811 2.8866 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

أن املتوسط احلسايب جلميع عبارات الفرضية الثانية واملتعلقة بدور التخصص الصناعي  (0الجدول )يالحظ من النتائج يف 
وهذا يبني أن اجتاه إجابات املشاركني  (2)على جودة أداء عملية املراجعة أعلى من متوسط أداة القياس  ،للمراجع اخلارجي

ولزيادة التأكيد على النتائج  (2.8866)يف الدراسة حنو قبول مجيع العبارات الواردة يف ابور، حيث بلغ املتوسط العام 
 (2)وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول  (t)مت استخدام اختبار  ال،أم  (2)عن ما إذا كان املتوسط خيتلف ومعرفة 
 التايل:

 ( لعينة واحدة للفرضية الفرعية الثانيةtنتائج اختبار ) :(2جدول )

 الفةةةةرضةةةةية الثانية
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 قيمة شحصائية
t 

القيمة 
 الحتمالية

ال يوجد دور للتخصص الصناعي للمراجع اخلارجي يف جودة 
 أداء عملية املراجعة.

2.8866 6.88811 15.828 6.666 

، وهبذا (6.68)من مستوا املعنوية  لأقالثانية لعينة واحدة تبني أن القيمة االحتمالية للفرضية  (t)من خالل نتائج اختبار 
دور للتخصص الصناعي للمراجع اخلارجي يف هناك  أنالصفرية وقبول الفرضية البديلة، أا  رفض الفرضيةفإننا نستطيع 

 جودة أداء عملية املراجعة. 
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 اختبار الفرضية الثالثة: 

 .جودة أداء عملية المراجعة فيل يوجد دور لحجه وسمعة مكتب المراجعة  :تنص الفرضية الثالثة على أنه

من وجهة نظر املشاركني يف الدراسة أم ال، مت ملعرفة ما إذا كان هناك دور حلجم ومسعة مكتب املراجعة على جودة املراجعة 
 حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لتساؤالت ابور وكانت النتائج كالتايل:

 اختبار الفرضية الثالثة والمتعلقة بدور حجه وسمعة مكتب المراجعة في جودة أداء عملية المراجعة :(5جدول )

المتوسط  األسئلة
 المرجح

النحراف 
 معياريال

المساهم
 ة النسبية

ترتيب 
 األهمية

 9 09.2 6.99922 2.2002 قضائية مرفوعة ضد مكتب املراجعة يعترب مقياسا على جودة عمليات املراجعة املنجزة بواسطة املكتب. عدم وجود دعاو 
 2 56.6 6.02229 2.6666 مسعة مكتب املراجعة تعترب عامال حمددا جلودة املراجعة.

 1 50.2 6.26811 2.2222 الوسائل التكنولوجية والعلمية احلديثة يف مكتب املراجعة يعترب من أهم مظاهر جودة املراجعة.إتباع 
 8 52.6 6.29526 2.8666 ارتباط مكتب املراجعة مع أحد مكاتب وشركات املراجعة العاملية يسهم بشكل فعال يف زيادة جودة عمليات املراجعة.

 0 58.6 6.52202 2.1666 املراجعة ومسعتها جيعلها أكثر حرصا على توظيف مراجعني ذوا كفاءة عالية ما يعزز جودة املراجعة.كرب حجم مكاتب 
مكاتب املراجعة الكبجملة لديها احلافز لعدم خمالفة املعايجمل املهنية إلرضاء عميل معني ما ينعكس إجيابا على جودة أداء عملية 

 املراجعة.
2.2222 6.92198 22.2 5 

 2 52.6 6.26526 2.8666 جودة مرتفع. من خالل تقدمي مراجعات ذات مستو  شركات املراجعة الكرب  للحفاظ على مسعتها اجليدة تسعى
 8 50.6 6.82622 2.2666 تطبيق إجراءات وسياسات معينة لتوظيف نوعية جيدة من املراجعني يؤدا إىل زيادة جودة أداء عملية املراجعة.

 2 52.2 6.80225 2.8222 إتباع مكتب املراجعة نظام لتقييم األداء ومنح املكاف ات واحلوافز حيسن من جودة أداء عملية املراجعة.
  6.81262 2.6026 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

ما  (2)أداة القياس  ات الفرضية الثالثة أعلى من مستو أن املتوسط احلسايب جلميع عبار  (5)نالحظ من النتائج يف اجلدول 
، (2.6026)يدل على أن مجيع املشاركني يوافقون على مجيع التساؤالت املتعلقة بالفرضية، حيث بلغ املتوسط العام 

 وكانت النتائج كالتايل: (t)ختبار أم ال مت استخدام ا (2)وملعرفة ما إذا كان هذا املتوسط خيتلف معنويا عن 

 لعينة واحدة للفرضية الفرعية الثالثة (t)نتائج اختبار  :(9جدول )

المتوسط  الفةةةةرضةةةةية الثالثة
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 قيمة شحصائية
t 

القيمة 
 الحتمالية

ال يوجد دور حلجم ومسعة مكتب املراجعة يف جودة أداء عملية 
 6.666 10.615 6.81262 2.6026 املراجعة.
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، وهبذا (6.68)قل من مستوا املعنوية يمة االحتمالية للفرضية الثالثة ألعينة واحدة تبني أن الق (t)من خالل نتائج اختبار 
جودة أداء  يفأنه يوجد دور حلجم ومسعة مكتب املراجعة فإننا نستطيع رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أا 

 عملية املراجعة.

 اختبار الفرضية الرابعة:

 .ل يوجد دور لطتعاب المهنية للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية المراجعة :تنص الفرضية الرابعة على أنه

وكانت وملعرفة وجهة نظر املشاركني حول هذا الدور مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لكل تساؤالت ابور 
 :النتائج كالتايل

الفرضية الرابعة والمتعلقة بدور األتعاب المهنية للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية  اختبار (:16جدول )
 المراجعة

 األسئلة
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

المساهمة 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

 2 26.2 1.15806 2.8222 .املراجعة عملية يف أدائه جودة وبني العميل، من احلسابات مراجع يتقاضاها ال  األتعاب نسبة بني عالقة توجد
 املهين األداء جودة خفض إىل النهاية يف تؤد  مث ومن املراجع استقالل من ختفض الكلية التكلفة دون املراجعة أتعاب

 للمراجعة.
2.8666 6.59882 26.6 8 

 بني للمساومة كذلك وتر والعميل، املراجع من عام ا قبوال تلقي احلسابات مراجع أتعاب لتحديد علمية طريقة وجود عدم
 .املراجعة أعمال جودة على سلب ا يؤثر الطرفني

2.2222 6.92026 22.2 8 

 والتحريفات األخطاء بعض عن املراجعة مكاتب بعضتغاضي  إىل العمالء بعض قبل من األتعاب بتخفيض التهديد يؤد  قد
 املراجعة وبالتايل اخنفا  جودهتا. عملية أداء عند العمالء هلؤالء اخلاصة احلسابات يف

2.2222 6.98622 00.2 0 

 2 26.2 1.60811 2.8222 .املراجعة عملية أداء جودة على سلبي ا يؤثر األتعاب إمجايل من معينة نسبة على واحد عميل من املراجعة مكتب دخل زيادة
 1 28.2 1.60288 2.2002 .املراجعة أعمال جودة علىسلبا   يؤثر العمالء من عدد أكرب على صولاحل هبدف ألتعابه املراجع ختفيض إن
 2 86.2 1.62856 8.8222 .املراجعة عملية أداء جودة تقل   العميل كلما من احلسابات مراجع يتقاضاها ال  قيمة األتعابازدادت  اكلم

  6.80226 2.2196 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي
 

أن مجيع املشاركني يف الدراسة يوافقون على مجيع الفقرات الواردة يف ابور واملتعلق بدور األتعاب  (16)يالحظ من اجلدول 
وهو أعلى من متوسط أداة  (2.8866)املهنية للمراجع اخلارجي يف جودة أداء عملية املراجعة، حيث بلغ املتوسط العام 

وكانت النتائج   (t)أم ال، مت استخدام اختبار  (2)معنويا عن على ما إذا كان هذا املتوسط خيتلف  ، وللتأكيد(2)القياس 
 كالتايل:
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 ( لعينة واحدة للفرضية الفرعية الرابعةtنتائج اختبار ) :(11جدول )

 الفةةةةرضةةةةية الرابعة
المتوسط 
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 قيمة شحصائية
t 

القيمة 
 الحتمالية

للمراجع اخلارجي يف جودة أداء عملية ال يوجد دور لألتعاب املهنية 
 6.666 8.215 6.80226 2.2196 املراجعة.

، وهبذا (6.68)مستوا املعنوية من  الرابعة أقللعينة واحدة تبني أن القيمة االحتمالية للفرضية  (t)من خالل نتائج اختبار 
لألتعاب املهنية للمراجع اخلارجي يف جودة  ا  دور  فرية وقبول الفرضية البديلة، أا أن هناكالص رفض الفرضيةنا نستطيع فأن

 أداء عملية املراجعة.

 اختبار الفرضية الخامسة:

 .ل يوجد دور للخدمات الستشارية في جودة أداء عملية المراجعة :تنص الفرضية اخلامسة على أنه

ولتحديد وجهة نظر املشاركني حول هذه الفرضية مت حساب الوسط احلسايب واالحنراف املعيارا لكل عبارة من العبارات 
 التايل:  (18)املتعلقة بالفرضية وكانت النتائج كما يف جدول 

 الفرضية الخامسة والمتعلقة بدور الخدمات الستشارية في جودة أداء عملية المراجعة اختبار (:18جدول )

المتوسط  األسئلة
 المرجح

النحراف 
 المعياري

المساهمة 
 النسبية

ترتيب 
 األهمية

 0 85.2 1.10886 8.9222 .املراجع استقالل هتدد الوأهنا  املراجعة خدمة مع االستشارية للخدمات ال يتأثر رأا مراجع احلسابات بتقدميه
 عن املكاتب هذهمكاتبهم إىل تغاضي  عمالء لبعض االستشارية اخلدمات بتقدمي املراجعة مكاتب بعض قياميؤدا  قد

 .هبم خاصة مراجعة عملية أداء عند العمالء بنفس اخلاصة بعض األخطاء والتحريفات يف احلسابات
2.2222 6.95822 00.2 2 

 8 05.6 6.99296 2.2666 .احلسابات مراجع موضوعية على االستشارية اخلدمات ألتعابتأثجمل سليب  يوجد
 على والتأثجمل التقاضي ضده وارتفاع درجات املراجع مسعة على سلبي ا تأثجملا يؤثر االستشارية املراجع اخلارجي للخدمات أداء

 .استقالليته
2.6002 1.66086 01.2 2 

 كوسيلة اإلدارة استخدمتها ما إذا الستقالله ا  هتديد متثل قد االستشارية اخلدمات عن املراجعا يتقاضاه ال  األتعاب
 .املراجع على للضغط

2.8002 6.58168 21.2 1 

 8 06.6 1.16209 2.6666 .املراجعة عملية أداء جودة من يزيد االستشارية للخدمات املراجع تقدمي
  6.20108 2.8102 اإلجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

 

األمر الذا  (2)أن مجيع املتوسطات احلسابية لعبارات الفرضية أعلى من متوسط أداة القياس  (18الجدول )يالحظ من 
يشجمل إىل أن املشاركني يوافقون على أن هناك دور للخدمات االستشارية يف جودة أداء عملية املراجعة، حيث بلغ املتوسط 
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أم ال مت استخدام  (2)ولزيادة التأكيد على النتائج وملعرفة ما إذا كان هذا املتوسط خيتلف معنويا عن  (2.8102)العام 
 وكانت النتائج كالتايل:لعينة واحدة ( t)اختبار 

 لعينة واحدة للفرضية الفرعية الخامسة (t): نتائج اختبار (12جدول )

المتوسط  الفةةةةرضةةةةية الخامسة
 المرجح

النحراف 
 المعياري

 قيمة شحصائية
t 

القيمة 
 الحتمالية

ال يوجد دور للخدمات االستشارية يف جودة أداء عملية 
 6.661 2.020 6.20108 2.8102 املراجعة.

 

، (6.68)املعنوية  من مستو  لاخلامسة أقلعينة واحدة تبني أن القيمة االحتمالية للفرضية  (t)من خالل نتائج اختبار 
دور للخدمات االستشارية يف جودة أداء ن هناك فرية وقبول الفرضية البديلة، أا أالص رفض الفرضيةوهبذا فإننا نستطيع 

 عملية املراجعة.

 نتائج الفرضيات الفرعيةملخص 

رقه 
 القرار المتخذ للفرضيات الفرعية H0الفرضيات الصفرية  الفرضية

 H0رفض ل يوجد دور للتأهيل العلمي والمهني للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية المراجعة. 1
 

 H0رفض ل يوجد دور للتخصص الصناعي للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية المراجعة. 8
 

 H0رفض ل يوجد دور لحجه وسمعة مكتب المراجعة في جودة أداء عملية المراجعة. 2
 

 H0رفض ل يوجد دور لطتعاب المهنية للمراجع الخارجي في جودة أداء عملية المراجعة. 2
 

 H0رفض ل يوجد دور للخدمات الستشارية في جودة أداء عملية المراجعة. 8
 

 

 -النتائج: 
 -التالية: النتائج  إىلبعد عر  ودليل البيانات مت التوصل 

 عملية املراجعة. أداءمن التأهيل العلمي، واخلربة املهنية، والتعليم املستمر، من املؤثرات املهمة يف جودة  كال  أنتبني .1
يؤثر سلبا على جودة  ما من العمالء أكربختفيض املراجع ألتعابه املهنية هبدف احلصول على عدد  أنالنتائج  أكدت.2

 املراجعة. أعمال
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 على جودة عملية املراجعة. إجياباالنتائج حجم مكتب املراجعة ومسعته وشهرته وعالقته مع عمالئه يؤثر  أثبتت.1
 ختصص مكتب املراجعة يف مراجعة نشاط معني له دور اجيايب على جودة عملية املراجعة. أنالدراسة  أظهرت.6
 دمي املراجع للخدمات االستشارية يزيد من جودة عملية املراجع.تق أنإىل توصلت النتائج  ..

 -التوةيات: 

تساهم يف رفع وزيادة جودة عملية املراجعة وهي  أنال  ميكن احثان القيام بالتوصيات التالية يف ضوء النتائج السابقة ير  الب
 -يلي: كما 

 العلمي املناسب، واخلربة العلمية الكافية. التأهيلاختيار املراجعني الذين تتوفر لديهم بضرورة التزام املصارف .1
وعقد  ،الدورات التدريبية للمراجعني إقامةضرورة اهتمام مكاتب املراجعة بالتعليم املهين املستمر وذلك من خالل .1

النشرات الصادرة عن  وأحدثتخصصة الندوات واملؤمترات املهنية بشكل يضمن اطالعهم على امالت العلمية امل
 املنظمات املهنية.

 األحوالال جيوز للمراجع بأية حال من حبيث دين ألتعاب عملية املراجعة، ديد حد أد جيب على املنظمات املهنية.1
 التنازل عنها.

عني االعتبار ب تأخذمعينة ف ات ومستويات  إىلضرورة القيام بإعادة التنظيم الداخلي ملكاتب املراجعة، وتصنيفها .6
 اجلودة املطلوب. مستو 

املهنية املستخدمني لعملية املراجعة بأمهية جودة املراجعة وجعلها املعيار املناسب عند  األطرافضرورة توعية مجيع  ..
 اختيار املراجع.

* * * * * * * * * * * * * * * 

 -المراجع: 

 .18 -16، جملة اباسبة، السعودية للمحاسبة، ص ص المراجعة"مفهوم جودة  "(، م1111بو العزم، حممد فهيم )أ.1
العوامل الم ثرة في جودة تدقي  الحسابات من وجهة نظر مدققي الحسابات (، م.111اد حسني، )أبوهني، إي.1

 ، غزة، كلية التجارة، قسم اباسبة والتمويل.اإلسالمية، اجلامعة القانونين في فلسطين
، رسالة " دراسة تحليلية وتطبيقية لنظام الرقابة على جودة عملية المراجعة"(، م1666) محد، عادل عبدالرمحنأ.1

 دكتوراه، غجمل منشورة، كلية التجارة، جامعة القاهرة.
 ، منشورات جامعة قاريونس، بنغازا." المراجعة معايير وشجراءات"(، م1117شتيوا، ادريس عبدالسالم )ا.6
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" العوامل الم ثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية (، م1117سليمان قاسم ) هدل، عبدالسالماأل..
 ، قسم اباسبة واملراجعة، كلية التجارة، جامعة احلديدة.رسالة ماجستير –ميدانية  دراسة-اليمنية 

عيل مهنة " دراسة تحليلية ألسس اختيار المراجع الخارجي ودورها في تف(، م1114البدرا، هد  مسعود ).4
، دراسة تطبيقية على مهنة املراجعة يف ليبيا، رسالة ماجستجمل، غجمل منشورة، جامعة قاريونس، المراجعة في ليبيا"

 بنغازا.
 ، مؤسسة الورق للنشر، عمان.مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبي (، م1111اجلربوع، يوسف حممد ).8
 ، اإلسكندرية، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر.مجال المحاسبة مناهج البحث في(، م1111الدهراوا، كمال الدين ).7
 "محددات اختيار المراجع في السوق المصرية غير اإللزامية" (، م1111الديسطي، حممد حممد عبدالقادر ).6

، اإلسكندريةدراسة تطبيقية على الشركات املسامهة املصرية، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة 
 .118-.8، العدد االول، ص ص 68جملد 

" المنهج العلمي المقترح لمعايرة العناية المهنية المبذولة من مراجع (، م1111الرويايت، عو  امحد جممد ).11
 ، رسالة دكتوراه، غجمل منشورة، كلية التجارة، بورسعيد، جامعة قناة السويس.الحسابات لرفع مستو  جودة األداء"

حجه مكتب المراجعة على استقالل وكفاءة أداء  أثر"دراسة وتقييه (، م1117أسامة حسني عمر)الشريف، .11
، دراسة تطبيقية على مكاتب اباسبة واملراجعة، رسالة ماجستجمل، غجمل منشورة، جامعة الفاتح، المراجع الخارجي"

 طرابلس.
  الخارجي في األردن عند الخدمات األتعاب التي يتقاضاها المدق أثر" (، م1111مساعيل محد )الشعار، إ.11

، رسالة (1الستشارية على المتطلبات األخالقية لجودة التدقي  المحددة بموجب معيار التدقي  الدولي رقه )
 األعمال، جامعة الشرق األوسط. ماجستجمل، غجمل منشورة، كلية إدارة

النظراء لرقابة جودة عمليات " استخدام أسلوب الفحص بواسطة (، م1661محد عبد املوايل )الصباغ، أ.11
، جملة التكاليف، اجلمعية العربية للتكاليف، العدد األول: يناير ومايو، المراجعة وشمكانية تطبي  في البيئة المصرية"

 .64-41ص ص 
، اإلسكندرية، "أةول المراجعة"(، م1111الصحن، عبدالفتاح حممد، راشد، رجب السيد، درويش، حممود ناجي ).16

 عية.الدار اجلام
، مجهورية مصر العربية، " تقييه أساليب الرقابة على جودة أداء عملية المراجعة"(، م1116الوكيل، حسام السيد ..1

 األعمال. رسالة ماجستجمل، غجمل منشورة، جامعة حلون، كلية التجارة، إدارة
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دراسة دليله ، " عناةر جودة المراجعة من وجهة مديري الشركات المساهمة"(، م1664بدران، سناء حممد ).14
وتطبيقية، املة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلون، السنة العاشرة، 

 .14العدد الثالث والرابع، ص 
على استقالله في  وأثرها" تقديه المراجع الخارجي للخدمات الستشارية (، م1117تنتوش، عادل منصور ).18

، رسالة ماجستجمل، غجمل منشورة، قسم اباسبة، مدرسة العلوم اإلدارية واملالية، األكادميية للدراسات "البيئة الليبية
 العليا، طرابلس.

، ترمجة امحد حامد حجاج، كمال الدين المراجعة بين النظرية والتطبي (، م1111توماس، وليم واموسنهنكى ).17
 سعيد، الريا ، دار املري .

، جملة اباسبة واإلدارة والتامني، كلية " تقييه برنامج رفع كفاءة جودة المراجعة"(، م.166ثناء، عطية فراج ).16
 .111-116التجارة، جامعة القاهرة، املد التاسع عشر، العدد الرابع، ص ص 

" العوامل الم ثرة على استالل المراجعين الخارجيين وحيادهه في قطاع غزة (، م1116جربوع، يوسف حممد ).11
 .41-1، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، ص ص لسطين"من دولة ف

" دراسة تحليلية لعوامل ونماتج قياس جودة الرقابة (، م1111محد سباعي، )حسنني، طارق حممد، قطب، أ.11
والتامني، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد الستون، ص  واإلدارة، جملة اباسبة الخارجية على الحسابات"

 .614 -..1ص
تأثير محددات اختيار مراجع الحسابات الخارجي على جودة أداء (، م1116حسني، هنى عبدالفتاح حامد ).11

 ، كلية التجارة، قسم اباسبة، جامعة القاهرة.رسالة ماجستير –دراسة ميدانية  -عملية المراجعة 
ة تطبيقية على مكاتب " العوامل التي ت ثر على جودة المراجعة"  دراس(، م1666سامل، حممد يوسف ).11

األعمال،  ، كلية التجارة وإدارةالمحاسبة والمراجعة بسلطنة عمان  المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
 .84جامعة حلون، السنة الثامنة، العدد الثاين، ص 

م درات الستدلل على جودة المراجعة  المجلة العلمية لالقتصاد (، 1667صاحل، سيد عبد الفتاح، ).16
 .1.1-111، العدد الثالث، كلية التجارة، جامعة عني مشس، ص ص واإلدارة

جودة المراجعة  المجلة العلمية لالقتصاد  الستدلل علىم درات (، م1667صاحل، سيد عبدالفتاح )..1
 .1.1-111، العدد الثالث، كلية التجارة، جامعة عني مشس، ص ص واإلدارة

، " مفهوم وخصائص جودة المراجعة المالية بجمهورية مصر العربية"(، م1668صبحي، حممد حسين عبداجلليل ).14
 املة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة حلون، السنة احلادية عشر، العدد األول.
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" تقييه جودة أداء خدمات المراجعة في البيئة الليبية في ظل التجاهات الحديثة (، م1111على ضو ) ضو،.18
 ، رسالة ماجستجمل غجمل منشورة، كلية التجارة، جامعة القاهرة.دراسة ميدانية" –للمراجعة 

مقاييس جودة " قياس جودة الخدمات المهنية دراسة تطبيقية لمفاهيه و (، م1111عبد العليم، حممد بكرا ).17
، املة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني خدمة مراجعة الحسابات وأثرها على رضا العمالء"

 .148-111مشس، العدد الثالث، ص ص 
( " نموتج مقترح لتحديد عالقة حجه مكتب المراجع بجودة أداء م1111براهيم عبد احلفيظ )عبد اهلادا، إ.16

، جملة الفكر اباسيب، العدد دراسة نظرية ميدانية تطبيقية" –ي ظل التقييه الذاتي تقييه القرناء مكتب المراجع ف
 .68-81الثاين، كلية التجارة، جامعة عني مشس، ص ص 

" أسس اختيار المراجع الخارجي في الشركات المدرجة في سوق فلسطين (، م1111عليان، حازم فؤاد ).11
، رسالة ماجستجمل غجمل يلية مقارنة من وجهتي نظر المراجعين الخارجيين والشركاتلطوراق المالية"  دراسة تحل

 منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية.
 دور التخصص القطاعي في تحسين كفاءة األداء المهني للمراجع الخارجي(، م.111لبيب، خالد عبداملنعم ).11

العلمية، العدد األول، املد الثاين واألربعون، كلية التجارة،  جملة كلية التجارة للبحوث –تطبيقية مقارنة  دراسة-
 ..11-81جامعة اإلسكندرية، ص ص 

التخصص الصناعي للمراجع  ستراتيجيةا"نموتج مقترح لقياس العالقة بين (، م1114متويل، امحد زكى حسني ).11
تطبيقية، املة العلمية للتجارة والتمويل، كلية  –، دراسة ميدانية عملية المراجعة" شدارةوالعوامل الم ثرة في 

 .118-141التجارة، جامعة طنطا، ص ص 
دراسة  –المهني في المراجع"  األداء" نموتج مقترح لقياس وضبط جودة (، م1111حممد، سامي حسن على ).11

 دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عني مشس. رسالة-ميدانية
" العوامل الم ثرة في قرار (، م1118حسان صاحل )يوسف عبداهلل، املعتاز، إامد، باسودان، مصطفي، صادق ح.16

، جملة الفكر اباسيب، العدد الثاين، السنة احلادية اختيار المراجع الخارجي في الشركات المساهمة السعودية"
 .1. -1عشر، كلية التجارة، جامعة عني مشس، ص ص 

 أررافتقييه التخصص النوعي للمراجع الخارجي من وجهة نظر (، م1118)شرف حممد ابراهيم منصور، أ..1
، العدد الثاين، كلية التجارة، بىن سويف، جامعة القاهرة، ص عملية المراجعة  مجلة الدراسات المالية والتجارية

 .181-116ص 
 دار اجلامعية.، بجملوت: ال" مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية"(، م1678محد )نور، أ.14
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وبطريقة النقاط باستخدام جهاز امليزانية امليزانية الشبكية التسوية باستخدام طريقة  أعمالمقارنة بني 
 العامليباستخدام جهاز حتديد املواقع  املبعثرة

 
حممد فرج املقرحيأ.   

بنغازي-والتشييداملعهد العايل للبناء   

 

 
 الملخص

 منن جمموعة مناسيب حتديد واهلدف منها املساحة، علم تطبيقات من امليزانيةحساب ورصد مناسيب لنقاط ما يعرف ب
، املبعثنر أو  والنقناط املتفرةنة الشنبيية-منهنا   يزانينةامل لتنفين  طنر  عند  توجند ،طبوغرافينةكنتورية او   خرائط رسمل النقاط
ريقة النقاط طو  الشبييةامليزانية باستخدام  حمدد يزانية ملنطقة امل منعليها نتائج املتحصل الحتليل  إىل ه ه الدراسةهتدف 
و مميننزات و  تهنناالنتننائج لبيننا  دة ةورننن والننردم، احلفننر  والطبوغرافيننة وحسنناب كمينناترائط الينتننور الننرسننم  مت املبعثننر ،

ختتلف امليزانية الشبيية ، و  يفالنتائج من احلل اليدوي و الربنامج بني تقارب  استخلص ا  هناكعيوب الطر  املتبعة، 
املغطنننا  بامليزانينننة مسننناحة متقاربنننة ليسننن  هننن  نفننن  املسننناحة   مت تغطينننة ال  طريقنننة الرصننند بالنقننناط املبعثنننر باسنننتخدام 
الطريقة  وتساعد ه هباستخدام امليزانية بنقاط املبعثر  ولينها حتتاج اىل خرب   وسرعة العملوتبني مدي سهولة  الشبيية،

علننا القياسننات  العتمادهننايف اعمنناا امليزانيننة علنن  نطننا  واسننا امننا امليزانيننة الشننبيية دةتهننا مننن املميننن ا  تيننو  ةليلنن  
 .تاج اىل وة  وجهد كب ر لتنفي هاالبشرية وحت

 والننردم،كميننات احلفننر   طبوغرافيننة،خننرائط  املبعثننر ،امليزانيننة بطريقننة النقنناط  الشننبيية،امليزانيننة  المفت حياا   الكلماا  
 .الرائط الينتورية

Abstract 

The study aims to investigate the difference between traditional 

engineering leveling and scatter point leveling. A contour maps and 

morphology of the terrain were presented, also the cut and fill quantity of 

the study area. The method of scatter point leveling was very easy; user 

friendly complicated and did not take time to the accomplished.  The site 

work of net leveling needs long process and cost time. The results for the 

cut and fill, quantity from the surfer software was very close to the results 

obtained from the analytical equation.  
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 المقدم  .1

 أساس فه  األرض، علا اهلندسيةو  املدنية املشروعات كافة يف املساحة علم تطبيقات أهم من التسوية أو امليزانية
واملصارف والسدود وتسوية  ،احلديدية والطر  والسيك واليباري واجلسور البناء مشروعات تنفي  يف املساح  العمل

 منسوب متوسط عن نقطة أي تفاعار  حتديد يتم خالهلا من اليت املساحية العملية ه -امليزانية   إخل، ... األراض 
 .البحر سطح

امليزا  ما وجود مسطر  جبهاز    عل  وجود جهاز حيدد املستوي األفق  بني نقطتني يسماامليزانية املباشر  وتعتمد فير 
ذا مت حتديد تقاطا املستوى األفق  ما النقطة املراد ةياس املنسوب هلا، فإ عند سيا  ، توضا رأبالقامة مدرجة تسما

ومبعلومية   فر  االرتفاع بني النقطتني هو فر  ةراءيت القامتني فإ، و القامة عند نقطتني تسجل هاتني القراءتنياملسطر  أ
 . (1 ظر شكل رقم)أنخرى حساب منسوب النقطة األ أمينحدى النقطتني إ منسوب

ميزانية طولية أي يف اجتاه طويل مثل  ( إىل2رةم  )شيلسلوب تنفي ها يف الطبيعة نقسم امليزانية املباشر  من حيث أت
 ويف حاارض والشبيية تغط  منطقة من األ ،ساس  للمشروعاحملور األ علاةطاعات عرضية  وعرضية مثل ،حمور طريق

  )داوودبالدةيقة امليزانية  وعايل الدةة تسماالوصوا لدةة عالية يف حتديد فرو  املناسيب باستخدام جهاز خاص 
 .(م4112

 المب شرة( يوضح مبدأ الميزاني  1شكل )
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 الميزاني ( يوضح أقس م 4شكل )

 
وطريقنة  والشعاعية والنقناط املتفرةنةالشبيية  منها-العمل   من حيث اجلانب  ،ميين تنفي  امليزانية اهلندسية بعد  طر و 

 الدراسة.ساس عمل ومها أ والنقاط املتفرةةطريقيت امليزانية الشبيية  وسيتم شرح ،الس ر خط

هنننا مييننن ختيلهننا أي أ معينننة،ية هننو حتدينند مناسننيب جمموعننة مننن النقنناط يف منطقننة جغرافيننة اهلنندف مننن امليزانيننة الشننبي
ومنن  جاء اسم امليزانية الشبيية، ومن هناءو  شبية فيما بينها تي   اليت ،والعرضيةجمموعة من خطوط امليزانيات الطولية 

 ،رض يف هنننن ه املنطقننننةبننننني هنننن ه النقنننناط مييننننن رسننننم خريطننننة أو خننننرائط لت نننناري  األ ةينننناس فننننرو  املناسننننيب خننننالا
ة هن  الننرائط النرائط املسنناحي هننم تلنكوأ ،ألي مشنروع هندسن  والنردم الالزمننةالسنتخدامها يف حسناب كميننات احلفنر 

منا هنو بالشنيل  جمموعنة منن النقناط النيت هلنا نفن  املنسنوب كالينتورية حيث أ  خط الينتور هو خط ومه  يصل بني
 .(م4112 )داوود .3رقم 
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 الكنتور( يوضح شكل خرائط 3شكل )

 
 

ة العمل دو  االلتزام مبسار املبعثر  يتم رصد فرو  املناسيب عند جمموعة من النقاط تغط  منطقطريقة النقاط املتفرةة أو 
النقاط املرصود  حبيث  ماكن ه هوأيقوم الراصد بتحديد عدد  ،رض يف منطقة املشروعمعني، طبقا لطبيعة ت اري  األ

 رب  الراصد،خ علا  طريقة النقاط املتفرةة تعتمد أي أ باملنطقة،رض األ ودةيق لطبوغرافيةمتثيل جيد  علام احلصوا يت
حداثيات ويستخدم أحد األجهز  باملساحة املستوية أو احلديثة كجهاز احملطة الشاملة أو حتديد املوةا العامل  لقياس اإل

 ليل نقطة. ص( س،)

والرائط  الينتورية الرائط لعملGlobal mapper و أ Surfer software منها حاسب برامج عد  توجد
  سيتم انتاج الرائط و معاجلة البيانات و حساب كميات احلفر و الردم باستخدام  حيث ،األخرى ليرتونيةاإل

Surfer software    سيتم لين املساحية األجهز  من أنواع عد  باستخدام لشبييةا امليزانية تنفي  ميين ك لك 
حتليل اهلدف الرئيس  هو حيث ا   GPS العامليةاملواةا  وجهاز حتديدليرتوين البحث استخدام امليزا  اإل ه ا يف
  طريقتنيباستخدام  الرصداملتحصل عليها باستخدام ميزانية ملنطقة معين  حيث مت  نتائجال

مث رسم خرائط  امليزانية ومنباستخدام جهاز  ،املنطقة املستهدفة بطريقة امليزانية الشبيية املعتاد  التقليدية رفا- أوال  .1
  والردم.مث حساب كميات احلفر  والرائط الطبغرافيةالينتور 

 متر Xاالحداثي  االفقي  

اال

حدا

ثي  

الر

اس

ي 

Y 

مت

 ر

 متر Zالمنسوب



 م 8102سبتمبر -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية             العدد السابع  
 

 

 57 

 و ك لك، GPS  العامل جهاز حتديد املواةا باستخدام املنطقة املستهدفة بطريقة امليزانية بالنقاط املبعثر   رفا-ث ني    .2
 . نتور وحساب كميات احلفر و الردمرسم خرائط الي

الرائط  وك لك مقارنةهبا عليها سيتم مقارنتها  املتحصلوالنتائج  والردم يدويا،حساب كميات احلفر  وأي ا يتم
 النتائج. والتعليق علاالالزم  وعمل التحليلاملتحصل عليها 

 
 ونظري  البحثمنطق  الدراس  .4

 الدراس  منطق  1.4

 كيلنومرت  07تبعند حنوايل  ،شنر  مديننة بنغنازي (برسا )يف منطقنة  هلنا ورفنا املناسنيبمت العمنل عليهنا  النيتتقا املنطقنة 
مت  حينننث ف ننناء،منننن اجلهنننة الشنننمالية أرض ف ننناء ومنننن اجلننننهة اجلنوبينننة أرض ف ننناء ومنننن اجلهنننة الغربينننة أرض  هاوحيننند

مت  النننيت واملسننناحة االيالينننة (34.22.21و 41.5141)ودائنننر  عنننرض طنننوا  خنننط علنننا الواةعنننةاسنننتهداف املنطقنننة 
 .5ب لشكل كما هو موضح   (مربعمتر  42235.452)حوايل رفعها 

 الحس ب   الخ ص  ب لميزاني  الشبكي   4.4

التسنوية  ق املنراد عمنلاملنناط يف فغالبا   االرتفاعات،حبساب فرو   وردم وذلكعاد  عمليات حفر  راض  جترىلتسوية األ
جننراء حسننابات التسننوية عننند منسننوب معننني البنند مننن إ املسنناحة، وعننندو مربعننات متسنناوية هلننا تقسننم إىل مسننتطيالت أ

املعادلننة  تسننوية كمننااحلجننم اليلنن  ألعمنناا  علنناو املسننتطيالت فنتحصننل رو  االرتفاعننات ألركننا  املربعننات أحسنناب فنن
 ( م4115 )الش فعي التالية

 𝑽 =
𝑺

𝟒
(𝒉𝟏 + 𝟐𝒉𝟐 + 𝟑𝒉𝟑 + 𝟒𝒉𝟒 ± ⋯ + 𝒏𝒉𝒏)  (1                              )

   حيث إ          

= S و املربامساحة املستطيل أ 
1h و الردم املشرتكة يف اجلزء الواحد.= جمموع ارتفاعات احلفر أ 

 2hجزئينيو الردم املشرتكة يف = جمموع ارتفاعات احلفر أ. 

3hأجزاء.و الردم املشرتكة يف ثالثة = جمموع ارتفاعات احلفر أ 

4h جمموع ارتفاعات احلفر أو الردم املشرتكة يف أربا أجزاء =. 

nh= و الردم املشرتكة يف عددجمموع ارتفاعات احلفر أ n من األجزاء. 
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 احلجم مثلثات متساوية يف املساحة فييو   حيا  تقسم املساحة علايف بعض األ

𝑽 =
𝑺

𝟑
(𝒉𝟏 + 𝟐𝒉𝟐 + 𝟑𝒉𝟑 + 𝟒𝒉𝟒 ± ⋯ + 𝒏𝒉𝒏)                         (2) 

  بأعم ل الميزاني  لمنطق  الدراس عم ل الحلقي  الخ ص  األ 3.4

 :Leica NA724 Automatic Levelجه ز المن سيب  استخدام-1

 ،والدةة املطلوبةمنا طبوغرافية األرض  مت تقسيم األرض إىل جمموعة أو شبية من املربعنات املتسننناوية تتنننناسب أبعنننادها
 .يوضح الجه ز المستخدم( 2شكل ) نقط ، 141بعدد نق ط رفع م( 11بين النق ط ) المس ف وتنبلغ 

 :LEICAGX1230نوع  (G.P.S)رصد األقم ر الصن عي   جه ز-4

نقطة حيث  062وكان   هلنننا،برصد جمموعة من النقاط العشوائية لألرض املراد عمل ميزاننننية  (GPS)مت العننمل جبهاز 
 وللحصوا علاإحداثيات النقاط بشننيل مباشر ومنننن  مت نقننل املعلومات إىل جهاز اليمبيوتر ملعاجلتها  مت احلصوا علا

 .يوضح اجلهاز املستخدم 2 شكلاملعلومات، نتائج اإلحداثيات النهائية بواسطة طر  ختزين 

 NA724 Automatic Level   جه ز
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 LEICAGX1230 جه ز

 

 جهزة المستخدم  بأعم ل الميزاني االشكل  ( يبين2الشكل)
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 ( يوضح موقع منطق  الدراس 5الشكل )

 

 ثرةالمبعالنق ط  والميزاني  بطريق عم ل الميزاني  الشبكي  مق رن  بين أ .3

 الميزاني  الشبكي  عم ل أ3-1

مرجعيننة  نقطننة 4نطننال  عنندد ، واعتمنندت نقنناط االنقطننة 141نقنناط رفننا  ورصنند عننددمت اسننتهداف منطقننة الدراسننة 
الوصننف االحصنننائ   يوضنننح 1جاادولو يوضننح النقننناط و منسننوهبا  (.الشاااكل ) ،(BM1,BM2) معلومننة املنسننوب

قة وحساب كميات احلفر الطبوغرافية للمنطالرائط الينتورية و يانات و رسم ومت اي ا معاجلة البلنقاط املتحصل عليها، ل
كميات حيث مت احتساب  الرائط الينتورية و الطبوغرافية، توضح  2 و 4شك ل األ ،surfer11 ا بربنامج والردم أي

   الربننامج املسنتخدمننات عنن طرينق عمناا التسنوية عنن طرينق امليزانينة الشنبيية بعند معاجلنة البيااحلفر و الردم الناجتة عنن أ
كما مت احتساب نتائج كميات احلفر   (،1990.839م 3جم لي الردم = ، إ11275.354م3جم لي الحفر = )إ

ينننايل حجنننم النننردم ، إ 11207.12  م3أينننايل حجنننم احلفنننر = ) 1و النننردم باحلنننل اليننندوي باسنننتخدام املعادلنننة رةنننم 
 (.1990.4م3=
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 الشبكي (ب لميزاني   وإحداثي   النق طمن سيب وصف البي ن   احص ئي  ) 1جدول 

 المنسوب ع م االحداثي ص م االحداثي س م 
 36.382 3591577 153361.7 المتوسط

 37.062 3591666 153441.3 قيمة أقصى
 35.718 3591487 153282 قل قيمةأ

 
 

 ( نق ط الميزاني  الشبكي .شكل )
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 المدروس  ب ستخدام الميزاني  الشبكي ( خريط  كنتوري  لمن سيب المنطق  4شكل )

 

 ( الخريطة الطبوغرافية للمنطقة المرفوعة باستخدام الميزانية الشبكية8شكل )
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  طريق  النق ط المبعثرةعم ل الميزاني  ب ستخدام أ 4.3

وباالعتماد  9الشكل كما هو   اجتاهات عشوائية لتغطية املنطقة،االنطال  بو  املبعثر بالطريقة  علا امليزانية العملمت 
 ، مثنقطة 4.1ان  حوايل   عدد النقاط املرفوعة كواملناسيب، حيث أحداثيات علا نقطتني مرجعيتني معلومات اإل

الردم املتحصل والردم. أما نتائج كميات احلفر و احلفر  وحساب كميات ورسم الرائطي ا ومعاجلة البيانات أالتعامل 
 (.2452.129م 3جم لي الردم= ، إ12155.96م 3جم لي الحفر = إ)عليها من الربنامج 

 .ب ستخدام طريق  النق ط المبعثرةالمرفوع   ومن سيب وإحداثي   النق ط للبي ن  الوصف االحص ئي  4جدول 

حداثي س ماإل   المنسوب ع م االحداثي ص م 
 36.42 3591562 153354.6 المتوسط

 38.19 3591663 153452.9 قيمة أقصى
 35.57 3591475 153271.5 قل قيمةأ

 المتفرق ( نق ط الرفع ب ستخدام طريق  النق ط 9شكل)

 

1 2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 
10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 
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 ( خريط  كنتوري  للمن سيب استخدام طريق  النق ط المتفرق 11شكل )

 

 ( الخريط  الطبوغرافي  من طريق  النق ط المتفرق 11شكل )
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 النت ئجمن قش   .2

ما املناسيب  ،حداثياتتخدام امليزانية الشبيية ورصد اإلالدراسة باس ةملنطق مناسيبورصد مت رفا  ه ه الدراسة يف-1
متننام ، وحننإ إتنفينن  هنن ا النننوع مننن امليزانينناتلالاصننة  ووةتننا ودةننة باألعمنناا ذلننك جمهننوداوةنند كلننف نقطننة  141لعنندد 

العمل، ما العلم بأهنا تنتج نتائج  ا إلمتاموجهد اوةت والردم تستهلك وحسابات احلفراحلسابات اليدوية من رسم خرائط 
 واحلسابات.ثناء العمل احلقل  دةيق  إذا مت حتري الدةة أ

ملدروسنة، أو مننن اكامننل املنطقنة   منن املمينن أ  ال تغطن و  اوةتننسنتخدام نقنناط املبعثنر  تنوفر جهندا و امليزانينة با اعتمناد-2
و لينهننا تسننهل العمننل و تننوفر يف  ،مهننار  الراصنندهنن ا وفننق خننرب  و و املنسننوب  يف املهمننة  تغفننل بعننض النقنناط املميننن أ

حسننابات يدوينننة  ال توجننندليننن  عليهنننا. لو املنطقننة املنننراد العمنن لالعمننن طبيعننة علننناوهنن ا بنننالطبا يعتمنند  الوةنن  كننن لك
مت  الدةننة ول ننما  املسننتخدم،تننايل سننيتم اعتمنناد النتننائج املتحصننل عليهننا مننن الربنننامج الالننردم فباحلفننر و كميننات حلسنناب  
 بعثر  ضمن منطقة الدراسة.امل النقاط لرصد GPS  جهاز استخدام

 أكثنر والنقناط املرصنود  ،مشولينة أكثنر املبعثنر  كانن عنند رصند النقناط باسنتخدام الطريقنة مت تغطيتها  اليت املساحات-3
وسننهولة  ، وليننن أعطنا حريننة باحلركننةحسنب  بامليزانيننة الشننبيية الننيت والننردم عنننتنايل ولنند اخننتالف يف كميننات احلفنر الفب

 أةل.نقاط الرصد   ما كانكان  احلركة مقيد  في  الشبيية امليزانية اعتماد لين عند بالرصد،

وذلك باستخدام طريقة للتقريب وحساب النقاط بنف  الدالة ومت  ،ل عليها كان  يف اجململ متقاربةاملتحص   الرائط-4
والنردم فنر االعتمناد يف حسنابات احل والطبوغرافينة ومتالينتورينة  ورسنم النرائطكدالة حلسناب النقناط  kiringاستخدام 

 .متر .3مبنسوب  تسويةلل

 ،التسنوية والنردم واملسناحات ألعمنااحلفر ايوضح املقارنة بني النتائج املتحصل عليها يف حساب كميات  3 جدول-5
 الشبيية.امليزانية  والربنامج مننالحظ تقارب النتائج من احلل اليدوي  حيث أ 

 والردممق رن  بين كمي   الحفر  3جدول
 4المس ح  م 3الردم م 3الحفر م الطريق 
 28434.7723 1990.839 11275.354 الشبكي ميزاني  

 29077.8039 4258.049 12155.969 ميزاني  بطريق  النق ط المبعثرة
 42235.452 1991.2 14..1144 الحل اليدوي لميزاني  شبكي 
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 واالستنت ج   والتوصي  .الخالص  5

مربعات طوا ضلا الواحد  ، بتقسيم منطقة الدراسة إىلعمل امليزانية الشبيية التقليديةاالعتماد علا  ه ه الدراسة يفمت 
 لرسننم surfure11نقطننة معلومننة املنسننوب ومننن مث مت اسننتخدام برنننامج  141 ، فتحصننلنا علننامننرت 11منهننا حننوايل 

 ر والردم حسب خط املنسوب للتسوية.احلف وحساب كميات ،والطبوغرافيةالرائط الينتورية 

و  طريقنة النقناط املبعثننر  رفنا باسنتخدامال عملينةمقارنتهنا منا النتنائج النيت استخلصن  منن   متنتحصنل عليهنا النتنائج امل 
تخدام امليزانية الشبيية الدراسة باس ةملنطق رصد مناسيبإىل رفا و  اللجوءإ  نقطة،  4.1حوايل النقاط املرفوعة كان  
متنام احلسننابات اليدوينة مننن وجننوب تنوفر نقنناط مرجعينة لبدايننة األعمناا وحننإ إكن لك   ،دةنة باألعمننااحيتناج إىل جمهننود و 

انينة باسنتخدام الطريقنة الشنعاعية اعتماد امليز و وجهد إلمتام العمل  ادم تستهلك وةترسم خرائط و حسابات احلفر و الر 
قننناط الن ينننن ال توجنند حسنننابات يدوينننة حلسنناب هننن هل  ،تسنننهل العمننل كننن لك و او وةتننن اتنننوفر جهنندبعثنننر ، و نقنناط املأ

بعد املقارنة بنني ة، مج املستخدمااعتماد النتائج املتحصل عليها من الرب  يتمتايل الالردم فبواعتمادها يف حسابات احلفر و 
نالحنظ تقنارب النتنائج  ، حينث أ التسنويةاملساحات ألعمناا دم و تحصل عليها يف حساب كميات احلفر والر النتائج امل

ناسنننيب النتنننائج املستخلصنننة منننن اإلحنننداثيات واملاخنننتالف منننا و  الربننننامج منننن امليزانينننة الشنننبيية، منننن احلنننل اليننندوي و
مت رفعهننا مننن  الننيتمسنناحة متقاربننة و ليننن ليسنن  هنن  نفنن  املسنناحة  ا تغطنن يوهنننلطريقننة النقنناط املبعثننر ،  باسننتخدام

منن اجهنز  و  احلديثنةالتقنينات  احية من حيث الدراسة و االعتماد علااملس باألعماااالهتمام ينصح ة الشبيية، امليزاني
عمناا التسنوية واالعتمناد كن لك علنا الطنر  الغن ر تقليدينة يف أ تسنوية، و حسناباتنتناج للخنرائط برامج حاسوب منن إ

 الشبيية.ومنها 

 * * * * * * * * ** * * * * * * 
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 مبدأ السببية عند املتكلمني
 (واألشاعرة)املعتزلة 

 د.مجال زيدان علي سرير    
 الفلسفة قسم – اآلداب كلية-جامعة بنغازي   

 ملخص

وأنز د   ،هدذ  الضضدية واضدان عدن ا ع العض د وقد  ننداوا اععزللدة  ،واألشداعة يعاجل هذا البحث قضية السببية عند  اععزللدة 
 ألن ،واعسببات عالقة ضةورية األسبابواضان لنلعز ع العض ية، وهلذا جع وا العالقة بني  السببيةمبب أ اإلقةار  إىلهبع اعضام 

العالقدة  ع د  بندا ن  األشديا وهبذا نكدون هدذ  السدببية سدببية ة  ضدة ةبيعيدة بدني   دا    السبب يوجب اعسبب عن هع
 ال بيعية بني السبب واعسبب.

عالقدة السدبب  أي أهنع ينكةون ،بعض ا يف بعض نأثرينضزض   لألشيا   ا   ذانية ع م وجود بينما األشاعة  يةون 
ةددار الضددةور  اعن ضيددة د نع ددا عدداد  عندد هع، و  يدد    ضددم  إهددو  ددة  األشدديا الزع ددا النددانب ةددابني هددذ   ألنباعسددبب 

ألن هذا الكون ه  اعشيئة اإلهلية  واعؤثة يفن الفاع  احلضيض  وأ اعوجودات،وليس له عالقة بأية ق ر  أو قو  ختز  هبا 
 اهلل هو الفاع  الوحي  ا و اعؤثة واخلالا والفاع .

 

Causality for Kalamists: The Mutazila and Asharites 

 

Abstract 

The Mutazila and Asharites identified causality in terms of their own rational 

explanations. The Mutazila considered the relationship between causes and effects as 

an essential one. For them, no cause is without an effect. Thus, causality is absolute in 

a sense that the relationship between the characteristics of objects, and cause and 

effect is natural. On the other hand, the Asharites see no relationship between cause 

and effect. They deny such a relationship and see that there are no particular 

characteristics for objects that could affect each other.  The relationship between 

cause and effect is a mere phenomenon and it is never sear as a part of the logical 

necessity and the ability and power of the objects in the universe. The only real and 

effective motive in this universe is Mighty Allah. Allah is the only creator and 

effective. 
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Therefore, the aim of this study is to compare and contrast causality in the different 

views of the Mutazila and Asharites.         

                                                                       المقدمة

 رنباة ددا ، نعد  اكددة  السددببية ةد  األاكددار الددل ةةحددي دا د  اعن ايددة العاةددة لالتاهدات واعددذاهب اع ز فددة
حتدد د أتيز ددا ةدد  حيددث  وهنددا  ددري وبالزدداف ا دد  ، ونغيرياندده باعزبارهددا ن ددةق عالقددة الفكددة بددالواق  بزشدكي  النسددا اععددةيف

 جاة   وةةنب ة بز ور الفكة وةا يثري  ة  ةشكالت وقضايا.

 أساسدا ألهندا نعد ، قدوانني اعوجدودات والادواهةأيضدا بضضدية اععةادة ةد   دالا ةعةادة األسدباب و  رنب يا ما 
ن ددورات ةزعدد د    دداي عنددةد  هنددا وةدد  ، معةاددة الثابزددة، وأسدداة ادديا ة الضددوانني الددل يفددري  أن الكددون يسددري مبضزضدداهال

 .الفالسفة واعفكةي  عرب الع ور اع ز فة امج ة ة  الزساؤ ت واعناقشات عرب عن  ع   ةةبني

 ة واضان ل مب أ نأثة    ةن ا باآل وة ى ،األشيا يزع ا بالعالقة بني   ت واعناقشات ةاوة  أهع هذ  الزساؤ 
 ،أ يفسة وجود أي ةب  اإ   ان لوجود  سبب ش  اما ة  ، ةظاهة  سببان أو ع   العام لضضية السببية الذي يبني أن لك  

الدل    األساسيةه  ه  ة  ةبادئ الفكة  ،عف وم السببية األساس  يفية اعةج    ع   ة مان   ن األةة الذي ي ةق نساؤ 
ة بددني السددبب واعسددبب عالقددة ونكددون العالقدد، ون ددبب بددذل  ةدد  الضددةورات اعن ضيددة هبددا نفكددة إ   ددالع ع ي ددا و  

 بع ية نكون العالقة اي ا عالقة اقريانيه أم ه   ةد ضةور  تةيبية  ونالزم ضةوري بني األسباب واعسببات ضةورية قب ية
 اعالحاة  ع   ةزكةر  ةبنية

عة  شددداألواضددان عدددا ةةحددده اكددة اعزك مدددني ةددد  ا ،زبيدددان حضيضددة هدددذ  الضضددديةلولددذل  يدددأ  هدددذا البحددث  اولدددة 
وا م ددع هلددا ورب  ددا باعندداح  اععةايددة الددل ةدد   ،الا دراسددة نفسددرياهنع وهنا ددع العددام ةدد  قضددية السددببية ددةدد  واععزللددة 

 سدالةة الزفكدري العض د  الدذي   ، وضدعي نفسد ا  حدارة ع د  العضيد   وع د  الهلا أوضحي اكدةهع  فدةع عضا  يدة
هددذ  السددببية لدد د لنددا اعن ايددة العاةددة لناددةهنع ل عددا  ةبيعددة  مددا أن البحددث يف   ، ال ينيددة األسددسيزعددار  عندد هع ةدد  

 د د  ب ا اعن  ا ي  ع البحث الدذي ند  وة  هذ، ون وراهنع حوله وسيثبي لنا هذا اعب أ ذهنية اعزك مني وأبعادها
ف أهندع وادو  إ ،ةسدألهدذا الفكدة  هلدذ  اع و يفية اععاجلة الدل رههدا ،بيان أثة هذ  اعسالة يف الفكة العض ي ل مزك مني

 .نعاة وا بضوانني الفكة الف سف 

 إشكالية البحث

وقدد  ن  بددي  السددببية قضددية  واألشدداعة  ةدد ةوقددا اععزللددة  ةددا ةددؤدا  سددؤاا عددةيض  ع دد يضددوم هددذا البحددث 
 الفةعية أت ا. األسئ ةاإلجابة ع  هذا السؤاا ةةق الع ي  ة  
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 زوااا ة  نسض ع اععةيف.ه  ن ور السببية عن  اععزللة واألشاعة  ي 

 .ه  السببية عن  اعزك مني ا ز في يف ةضموهنا عما هو ةوجود عن  الفالسفة 

 .ه  اععزللة يوااضون ع   السببية  ضةور  ةن ضية بني األسباب واعسببات 

   هد  وضدد  األشدداعة  رؤيددة ج يدد   عف ددوم السددببية بعيدد   عدد  رؤيددة الفالسددفة، الددل نضددوم ع دد  ارنبددا
 بني السبب واعسبب.ةبيع  

  ةا ه  اخلالاات الدل دارت بدني اععزللدة واألشداعة  حدوا عالقدة اعوجدودات و  ا  د ا ةد  ناحيدة
 الزأثري والزأثة.

 أهمية البحث وأهدافه

 .بيان الضيمة الع مية ال قيضة ل معةاة اإلنسانية عن  ةفكةينا وأهنا   نض  ع   ريها 

 ع  نساؤ ت ة مة وة حة نكشا ع  هرا  اععزللة واألشداعة  الفكةيدة  نربز أتية هذا البحث ة   ونه جييب
 يف قضية السببية.

   الواددوا إىل السددب  اععةايددة الددل وظف ددا  ددالن ةدد  اععزللددة واألشدداعة  يف ةعاجلددة قضددية السددببية، والوقددوع ع دد
 الةية.نأثريهع يف هذ  الضضية يف الفةع األ ةى بواف ع ميثالن أ رب اتاهني ل مذاهب الك

 منهجية البحث            

سدريدادي الزدار   يف جد  ةناحيده اعدن ب ا  ع د  ا عزمداد  شد  وأن ةبيعدة البحدث الرياثد  الف سدف  قد  اقزضدي أن 
 ووضع ا يف سياق ا الزار   ليلداد وضوح ا ونزح د ةبيعز ا. ،لةا  اعسألة الل يضوم ع ي ا البحث

احلاا اإن اعن ب  واألشاعة ، وب بيعةبني اععزللة  وا  زالع ةا فاعا ناا ان بيان أوجه اعن ب اعضارن ق إىل ما جلأت 
 النزا ب اعةجو . إىلهذا البحث واو ن  االزح ي   والنض ي  ان حاضةان يف ثناي

 خطة البحث

 ه   دثالث ةباحث و امتة  إىلبحث الق  قسع 

يضداق ةعناهدا والفدةع إل ، غوي وا ا الح  ع د  ب السدببيةال بعنوان اععىننناولي يف اعبحث األوا الذي 
 الكثري ة  اعزك مني.    بنياة  م لوا ةعةيف يز ن ا وبني الع   يب
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اضد  نناولدي ايده رؤيدة اععزللدة يف ةسدألة السدببية وعالقز دا  ،أةا اعبحث الثاين واعوسوم " السدببية عند  اععزللدة"
 بيعية ةوضحان ايه ةوقف ع ة  هذ  اعسا  .وةسألة السببية ال ، خب ا األاعاا

اض  حاولي أن أبني ةوقف ع تا  هذ  اعسألة وةوقف ع ، شاعة لثالث واععنون " السببية عن  األأةا اعبحث ا
 وة  ةوقا اععزللة يف هذ  الضضية.، ةن ا

 ضا مة اع ادر واعةاج .البحث ب مث جا ت  امتة البحث ةزضمنة أهع النزا ب الل مت الزوا  إلي ا مث أمتمي

 المبحث األول
 ةوالعل   م السببيةو المعني اللغوي واالصطالحي لمفه

 التعريف اللغوي األول:المقصد 

والسدبب يف ال غدة ساسدع عدا يزواد   وه  العالقة بدني السدبب واعسدبب، ،والزا  ل زأنيث السبب إىلنسبة  السببية-أو ن  
السدبب يف األاد  هدو احلبد   مدا يف قولده وقيد  ،  ري  واجلمد  أسدباب إىلزوا  به ي ش  وهو     (1) اعض ود( إىلبه 

واحلااد  أن النداظة إف  [51]الحج::" البدما   إىلفليمدد  سبد      واآلخرةمن كان يظن أن لن ينصره اهلل يف الدنيا نعاف " 

ة يف  زابده أسدا ج(جججه 145 :ريالزمحشج)اع  دوب واعض دود، وقد  أشدار  إىلنعةيا السبب جي  أنه وسي ة يزواد  هبدا 
 (2)الوا   ازان" احلب  وال ةيا وع   البال ة" أن لفظ السبب ي  ا ع  

و  أع دد  اهلل أي ، اهلل ع يدد ، وأع ددهة اعددة  الشددا   ةدد  عدد ا يعدد ا واعزدد ا أي ةددة  ا ددو يف ال غددة  الع  دد ةالع  دد-ثانيددان  
ومجد  اجلمد  أعدالا  جلمد  عدالت وع د ،وا .(3) السدضع إىلال دحة إذا نغدري حالده ةد   ادالن ويضداا اعزد   ة،أااب  بع  د

   ه.يا  له أثة يف  ةا ع  االع ة يف ال غة ن  ا . (4)

ةسدزوي  ةسدزوي العالقدة أو ع د اعض دود سدوا   ع د ةن ما د لة واضحة  لك  اععين ال غويوهبذا يزبني بأن 
بوجدود ةناسدبة بين دا وبدني ةع وهلدا،  مدا أن السدبب ة ا د  ةةنب دة أةدا الع  د، اعض دود إىل ل وادواوسدي ة  الزأثري االسدبب

 .(5) بهخبالع الع ة الل نكون ل يضة  اعسبب، وذل يكون  ارجان ع  ةاهية 

 

                                                           

 141م، ص4002، دار اإلميان، اإلسكن رية، التعريفات (1س 
 260، دار احل يث، الضاهة ،ص2،ةاد  سبب،ملسان العرب( اب  ةناور، (2
 .484ب  ،ب ت،دار الفكة، بريوت،ص س البالغة،أسا( اللخمشةي، (3
 .211ص الضاهة ، دار احل يث، ،6م ، ةاد  ع  ،لسان العرباب  ةناور، 4)س

 .35ص م،4010دةشا، دار النوادر، ،1  ،مبدأ السببية في الفكر اإلسالمي في العصر الحديث(  مود  م  عي  نفيسه، (5
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  التعريف االصطالحي المقصد الثاني:

  يف وجددود ةاهيزدده أوإةددا يف  الشدد  هددو ةددا لزددا  إليدده  واعسددبب، والسددببالسددببية هدد  العالقددة بددني السددبب 
 أقسام أربعة  إىلينضسع  الع ة، وهويسم  ةسببان ونةاداه  الش  وذل  

  حاة الة ام ا و الع ة اعادية ل زمثاا.،  وةعه بالضو  الش  هو دا    ةادي  ةاسبب  -1
 وةعه بالفع   الشك  الن ا   ل زمثاا. الش  هو دا    سبب اوري  ةا -4
  ة.ش   هسبب حل وا  يه، ا واو ري دا    الش  ةؤثة يف وجود  ةا هوسبب ااع     -5
 .الش  أي الذي ألج ه  و ري دا   ايه، الش  ةؤثة يف اع ية   ا    ةا هوسبب  -2

  قسمني  د إىلاعسبب  إىل نأديزهالسبب باعزبار  اوقسمو 
 أ ثةية. اعسبب ب ور  دا مة أو إىلوهذا إذا  ان السبب يؤدي  الذا  السبب  .أ

 .(6) بب يؤدي إىل اعسبب أحيانان ع   ةةيضة ةزساوية أو أق يةالسبب ا نفاق   وهذا إذا  ان الس .ب
 ةعامه الف سف  أن ل سبب ةعاين ه   يف م(5514 :صليبا)وق  ذ ة ال  زور 

 ددد  حالدددة شدددعورية  اندددي أو  دددري شدددعورية ندددؤثة يف حددد وث الفعددد    ع ددد وي  دددا ، الشددد  أدددد العاةددد  يف وجدددود 
 وا باعثان والثاين دااعان.األ وانفعاف يسم  قسمان  عض  وهو ، اإلرادي

يف ةاهيزه أو  الش  لزاجه  ةا  ري ، وهو إىليزوا  به  وهو ةا، نفسريان ناةيان  الش  ب د اعب أ الذي يفسة 
 يف وجود .

نضدوا ادالن يبغضدين بغدري ، وهدو ةدةادع ل حدا، الفعد  ويدربر  إىليفض     د والسبب عن  ع ما  األ الع ةا
 .(7) حا  بغري سبب، أي

ةعين واح   ع  بأن السبب والع ة ي  ضان  "، يف الك يات أشار اض  (ججهج5551: أبو البقاء)أةا    
 ة، ه ش   إىلةا لزا   ع  و ذا اعسبب واعع وا اإهنما ي  ضان عن تا ،  ةه ش  وهو ةا لزا  إليه ، عن  احلكما 

واحلكمددا  ، الفعدد  ع دد يبعددث الفاعدد   ةددا ع دد  شدديئان والسددبب جدد يو  ةددا ع دد أاددحاب ع ددع اععدداين ي  ضددون الع ددة  ولكدد 
 .جةت ع يه ةعاجع الف سفة احل يثة أيضا وهو ةا (8)"ول ثاين الع ة الغا ية، يضولون لألوا الع ة الفاع ية

                                                           

 .145،142م،ص1116، ةكزبة لبنان 1، 1، نض مي رايا العاع، ون والعلومموسوعة كشاف اصطالحات الفن( الز انوي، (6
 .628،621ص م،1184دار الكزاب ال بناين، ،1  مجي  ا يبا، اععاع الف سف ،7)س
. وةعاجع 302،303،ص1118ةؤسسة الةسالة، ،4  ،معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأيب البضا  الكفوي، الك يات، 8) س

 الف سفة سع ة(
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عبار  عما يكون ةةيضدان ل وادوا "ج(ججه658 :الجرجاني) ما عةاه ،  والسبب يف اا الق اعزك مني األشاعة 
أنده هدو عبدار  عمدا ل د  احلكدع  ع د السدبب  ج(جججه151 :الغزالجي)يعدةع  ويف هدذا اععدىن، (9)"احلكع  دري ةدؤثة ايده إىل

 .(10) بهعن     
السددبب  دد  واددا ظدداهة ةنضددبل دا الدد لي  السددمع  ع دد   وندده ةعةاددا حلكددع " ج(جججججه835 :مججديآلا)وقدداا 

وهبذا  ،(11)قع ال ال  ل لوك الشمس"وةثاا السبب  زواا الشمس أةار  ةعةاة لوجوب ال ال  يف قوله نعاف" أ شةع ،
واعالحدظ ةد  ، (12) ةسدببهيكدون لده ندأثري يف يعدةع هبدا احلكدع الشدةع  دون أن  وعالةدة،يكون السبب عبار  عد  أةدار  

، ةعزض هع يف ع م نأثري األسباب يف اعسدببات ع   ع العام اعبين ألشاعة  يعةاون السبب واضان عب  هذ  الزعةيفات أن ا
  الزوضيب يف هذ  اعسألة يف ةبحث السببية عن  األشاعة .وسوع يأ 

إشار   ، وهذ (13س (اعسبب إذا احزم ه احمل  سيوجبأةا اععزللة اض   انوا يةون أن األا  يف السبب أنه 
إن السبب إمنا يوجب " ج(ججججه451 :القاضي عبد الجبار)هذا اععين يضوا  واعسبب، ويفواضحة ل عالقة بني السبب 
، وةا يسزوقفنا هنا ه  عالقة اإلجياب (14س يول ا (الوجه الذي ة  حضه أن  ع   له، ووج اعسبب ةل  ان احمل   زمال 

 . الذي  يةون اي ا الزأثري الفاع  واعسببات عن  اععزللة األسباببني 
 -وج ني  ة   إ  أن بعض ع يفةع بين ما ةريادانية ةعنيني ة  اعفكةي  أن السبب والع    يةي  ثري
 .الش   ل   به والع ة ةا، عن    به الش  ل    إن السبب ةا األوا 
 أوبواس ة  الش   إىلحني أن السبب يفض   ع  ، شة  إن اعع وا ينشأ ع  ع زه بال واس ة بين ما و  والثاين 
 .(15) وسا ل

إ   ان  ش  ة   ة اماع    أو اة  سببظاه بضوهلع  لك ون عنه العض  ويعرب   السببية أح  ةبادئ ةب أويعزرب 
ية نزمث  الف سفة" أن ة ادر اكة  الع    إىلويذ ة ااحب  زاب " ة    ج ي  ، أي ةب أ يفسة وجود  الوجود  سبب

  -يف  
 ة هبذا اععين ه  أةة ة  يعلي إليه األةة.والع   ، ة ه  الفاع   اإلراد  اإلنسانيةأو ن  إن الع   
 الس ع يضز  حني ي يب ةضزالن. أن النار حتةع أو أثةان، ةث ه  الفاع  اعادي الذي ل ث  ةثانيان  الع   

 
                                                           

 .141ص ةةج  سابا، ،التعريفات( اجلةجاين، (9
 .512ص ب ت، ب  ، ،المستصفي من علم األصول( الغلاف، (10

 . 75.واآلية اإلسةا  170ص  م، 4005السعودية، دار ال ميع ، ،1  ،1،  اإلحكام من أصول األحكاماآلة ي، 11)س
 .170ص اعةج  السابا،12)س

 .161، 8  ،المغني( الضاض  عب  اجلبار، (13
 .55، ص1  ،المغنيالضاض  عب  اجلبار، 14)س

 .628ص ،1، العجم الفلسفي ( مجي  ا يبا،(15
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 .(16) حيوانان  ان يول   واألنث  البيولوج ، االذ ةة ه  اعول  باععين ثالثان  الع   

ةد   شد   ةد  وةدا، احملزدا  الشد  اعع دوا أو اعسدبب ا دو  اأةد ،الشد  ة  زا  إليه يف وجدود والسبب أو الع   
 حت د  ذلد   ثدري    ع د واألةث دة  ةث ده ةد  جاندب وةسدبب لغدري  ةد  جاندب ه دة، ش  األشيا  إ  وهو ةسبب ع  
ا ع يف اعيدددوا و دددري ذلددد  ةددد  األشددديا  يف حيدددا  النددداة وا دددزال والف دددوا، وا دددزالع األزةندددة  زوالددد  النددداة ونكددداثةهع،

 .(17) وا سزع اداتواع ارات والضوى 

  ةن ا  دأةور ةزع د   ع  واألاوليون الع ة وي  ا الفض ا  

 .(18) واأله والشة  واحمل   وهو اجملموع اعكون ة  اعضزض  يوجب احلكع    الة، د ةا1

 ةان .ل حكع وإن خت ا احلكع عنه لفوات شة  أو وجود  د اعضزض 4

 ة اعشضة.اعسااة يري   لع     ضوهلع احلكمة  بإزا   د أة ضو 5

 .(19) باحلكعل حكع  مبعين أهنا عالةة ل ماز   ل   با ض الع ع يه ع مه  عاععة  د 2

أهنددا الواددا اعددؤثة يف احلكددع ععدد  اهلل نعدداف   بالددذات، مبعددين أندده جددةت  ع دد  ”-  (الغزالججي) مددا عةا ددا 

ععدد  الع دد  الشددةعية  ةددؤثة  بددذاهنا  ألهندداحددرياع عضيددب ةارسددة النددار، اي  ددا ا  الشدد  العدداد  اإلهليددة خب ددا األثددة عضيددب 

سدددة وجدددوب حسدددب وجدددود ا حدددرياع عضيدددب ةايوجددد  عضيبددده ال الشددد  حكدددع أنددده   مدددا وجددد  ذلددد   ع ددد  دددذل ، بأنددده 

 .(20)"النار

 مدا ،  الفالسدفة احلكدع وهدذا اععدىن يزضابد  ةد  الع دة الغا يدة لد ى ع د الباعدث أهندا  ع د -أيضان   اي ما عة  

 شد  وهدو ةدا لزدا  إليده  ةعدين واحد  عند  احلكمدا ، ع د والع دة ي  ضدان  أن "السدبب ع د  ج(ججججه151 :بن رشجدأ)يشري 

 .(21)ه ة" ش  ةا لزا  إف  ع  و ذا اعسبب واعع وا اإهنما ي  ضان عن هع ، ه ة

                                                           

 .108ص  م،1173، و الة اع بوعات الكويي،1  ،الفلسفة إلىمدخل جديد  عب  الةمح  ب وي،16)س
 .788م، ص 1188ةس عشة،   ة ال عو  اإلسالةية، الع د اخلا ،مسألة السببية عند اإلمام الغزالي م  ياسني عةييب، ( (17

 .507م، ص 1114دار ال فو  الغةدقة، ،4  ،1  ،البحر المحيط في أصول الفقهاللر ش ، 18)س
 151، 154م، ص1111ةكزبدة اهلد ي رأة اخليمدة، دار احلد يث بدريوت، ،1  ،1  ،نزهة الخاطر العاطر ب  ب ران ال ةشض ،19)س
،150. 

 4006،4003، رسددالة ةاجسددزري، جاةعددة اجللا ددة،   يددة الع ددو اإلسددالةية،قججر ن الكججريمالسججببية فججي الب ضاسددع ابةاهيمدد ،  -( عندد  (20
 .21،28،ص،
 ،50،41ص م،1138  احل يب، الضاهة ، حتضيا عثمان أةني، ،4،  تلخيص ما بعد الطبيعة   رش ،اب ((21
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وهدددذا الزعةيددا تددد   ةزسددضان ةددد  ، (22) احلكددعأهندددا الواددا اعددؤثة بذانددده يف  ع دد ة أةددا اععزللددة ا دددع يددةون الع  ددد

 حس  يف ذانه أو قبيب يف ذانه. الش  اعزبار أن  ع  احلكع يزب  اع  حة أو اعفس    أنر قاع هنع الل نضة 

 

 المبحث الثاني

 المعتزلةالسببية عند 

ا  ثري ة  الغةبيني والشةقيني ويناة إلي ، اإلسالةية أ ذان بالعض  الكالةية نع  هذ  اع رسة ة  أ ثة اع ارة 
وه  ة  ، يف عضا  هع األساةالعض  ه   أحكاموهذا الزضييع جا  نزياة جع  ع ، سالماع رسة العض ية يف اإل أهنا ع  

جولججججججد )ذ ددددددة     يكدددددد  ةوجددددددودان ةدددددد  قبدددددد  إ  بعدددددد  ظ ددددددور اععزللددددددة  سددددددب ةددددددا وهددددددذا ةددددددا حكددددددام الض عيددددددة،قبيدددددد  األ
وهدو  ان ه دة قيمدان،اععةادة ال ينيدة بدأن أد  دوا اي دا عن دةان ة مد ينإن اععزللة وسعوا ةع" (مGoldziher 5595،تسيهر

 .(23)ذل  احلني ةبع ان بش   ة  هذ  الناحية" العض  الذي  ان حىت
 رأىذلدد  اضدد   أوضددحيولعدد  قضددية السددببية ، م يف ةددةق قضدداياهع اع ز فددةااععزللددة هددذا الددن ب العدد وقدد  نبددىن

وأودع يف ، هلل وضدد  ل كددون نااةددان ألن ا،  و هندداعاععزللددة اكددة  ا رنبددا  الضددةوري بددني الع دد  وةع و هنددا االع دد  ةوجبددة ع
وقدد  ذهددب أ ثددة اععزللددة إف أن األسددباب ةوجبددة  يددة اعباشددة ،ن دد ر عن ددا أثارهددا ب ةيددا الزوليدد  أو الع    ىاع  وقددات قددو 

 وجدود الع دة، اوجدود اعع دوا دليد  ع د ، وقوع السبب وهو ةوجود بوجود ةسدببهذل  أن السبب واق  ب وةعىن، سبباهناع
ةددالع السدد ع لغايددة اددإذا ةددا حتضضددي الغايددة حتضددا قددانون إقددة ضددةورية   خت ددا اي ددا، االضزدد  ةع ددوا لع ددة هدد  وبين مددا عال

 .(24) نول ان  زةان   ت إح اتا ع  األ ةىة زني، ونول  الريابل الع   بني احل
عزللددة وهدد  نندد ر  ةعام دا يف بدداب العدد ا لد ي اع زنيهداة زنياععزللددة يف قضدية السددببية يف ةسددألرأي  ويزا د 

 .وةسألة السببية ال بيع ، األاعااةسألة   ا 
 
 

                                                           

 .28ص ، ةةج  سبا ذ ة ،السببية في القر نب ضاسع ابةاهيم ، 22)س

ابولبابددة حسدني، ةوقدا اععزللددة  وأنادة، ،161ص م، 1111الد ار اإلسدالةية، ،5  ،فججي الملجل والنحججلبحجو  جعفدة السدبحاين، 23)س
 .77ص م،1187ن ، دار ال وا  اعم كة العةبية السعودية4  ة  السنة النبوية وةواة  انةاا ع عن ا،

واناددة ع دد   ،17ص م، 1110هددد،1211،،اعكزبددة الع ددةية بددريوت4( األشددعةي، ةضددا ت اإلسددالةيني، حتضيددا  مدد   دد  الدد ي ، (24
مبجدأ   مدود  مد ، وأنادة أيضدان، ،284،281ص الضداهة ، دار اععدارع، ،1  ،1  نشجأ  الفكجر الفلسجفي فجي اإلسجالم ساة  النشدار،

 . 103،102ص ةةج  سبا ذ ة ، السببية
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  مسألة خلق األفعال: أواًل: ج 
بدد  نسددز ي  أن نضددوا بأهنددا ةدد  اددميع  ،جزمدد  ع ي ددا جدد  اععزللددة يف نضدد يةهع هلدداوهددذ  ةدد  أم اعسددا   الددل أ

ةزول د  واع  ، ع  ةباشة    الع ايها إىلالفع  ينضسع عن هع  ألاعاله، وهذايةون اإلنسان  الضان  العام ا عةن ا ع 
(25). 

يعدين بد ون واسد ة ودون سدبا  وقولندا ابزد ا ن  يف  د  الضد ر ، د أةا الفع  اعباشة   هو ذل  الذي نفع ه ابز ا ن 
القاضجي عبجد ) دري ، ويعةاده  إىلحد ود اإلنسدان الفاعد   الضد ر  أي أن هدذا الفعد    يزعد ى  د  وةعدىن ة  اعد  ه دة،

 أاعددااوأن ، (26)واعسددبب يري دده دون واسدد ة بددني السددبب  أندده هددو الددذي يسددز ي  اإلنسددان أن يفع دده وأن  ع دد (الجبججار
 وأهنع احمل ثون هلا.  ري خم وقة اي ع،العباد 

" انفددددددددا  دددددددد  أهدددددددد  العدددددددد ا ع دددددددد  أن أاعدددددددداا العبدددددددداد ةدددددددد  ن ددددددددةا ع وقيدددددددداة ع   ويضددددددددوا يف ةوضدددددددد  ه ددددددددة
وأن ةددددد  ، و   ددددد ث سدددددواهع ع ددددد  ذلددددد  و  ااعددددد  هلددددداهع وأن اهلل عدددددل وجددددد  أقددددد ر ، وقعدددددودهع حادثدددددة ةددددد  ج دددددز ع

 .(27)ااع ني وأحالوا ح وث اع  ة   اض  عاع   ؤ ، سبحانه  الض ا و  ث ا إن اهللقاا 
 ى ة أب ون واس ة  وق رنه، اإلنسانوهبذا ت  أن الفع  اعباشة عن  الضاض  هو الفع  الذي يض  با زيار 

ت د العلم يف    جل  ةنه نانب  إىلهذا اعباشة لزا   ألن ،هبا لوقوع الفع  يأيز  ب  يض  ةباشة  بالض   واإلراد  الل
يف ذل   انض اعألن أي  ،العلم انض اعالعم   اعباشة ل فع  يسزوجب ع م  يزالأ، االزحضياع  الضوا باجلل  الذي   
 .(28)ااع ه ع   ع   ونه ةباشة حادثوسا ل ختة  الفع   اجملاا لز    وبالزاف يفسب، يوجب الزوقا ع  الزحضيا

 
 :اإلسجكافي)باشة ا و الذي ل ث ع  اع  ه ة يكون مبثابة السدبب لده، ويعةاده اع ري   أو أةا الفع  اعزولا 

ا دو ةزولد  و د  اعد    يز يدأ  ،دون الض د  إليده أو اإلراد  لده أاخل د ع     اع  يز يأ وقوعه   ”-أنه   ع   ج(ججججه945
، (29)"حد  اعباشدةحد  الزوالد  دا د  يف عد  ا دو  دار   ،ت د عدلم وإراد  لده إىلولزا     جل  ةنه ، وقوعه إ  بض  

 ددري ذلدد  ةدد  اعسددببات الغددري  إىلاددزب الب ددة احلددادث عندد   واإلدراك، ذلدد  يف األ  احلددادث عندد  الضددةب ع دد واعثدداا 
 ةض ود .

ضدةبني  أحد تا أن  ع د واعزولد  ، االواقعدة ةن د   اإنه اع  حدادث عد  األسدبابأةا الزول   ”-الضاض   ويضوا 
    الض ر  وإن  ان السبب يزع ى والثاين ، يكون  اعباشة يف  ونه يف    الض ر   ما نضوله يف الع ع اعزول  ع  الناة

                                                           

 .240ص م،1171هد،1511لةسالة بريوت،ةؤسسة ا نظرية التكليف،"  راء القاضي عبد الجبار الكالمية"، عب  الكةمي عثمان،25)س
 1116ةكزبة وهبة، ،5نل حتضيا عب  الكةمي عثمان ،شرح األصول الخمسة وأناة الضاض  عب  اجلبار، ،240( اعةج  السابا ص(26
 .542، 545ص م،
 .5ص م،1160زب،ة بعة دار الك دار الثضااة واإلرشاد، ،1  ،8  ،المغني في أبواب التوحيد والعدلالضاض  عب  اجلبار، 27)س
 .157ص م، 1114بريوت، دار الفكة ال بناين، ،1  ،فلسفة القدر في فكر المعتزلةمسيب د يع، 28)س

 .15ص ، ةةج  سبا ذ ة ،مقاالت اإلسالميين( األشعةي، (29



    م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 
 

 

 00 

عن    ل   اع  ه ة حىتةا  ان سببه ة  ج ة العب     “ -أنه  ع  ه ة  ا" ويعةاه نعةيف(30)الض ر  يوج  يف    
لددد ث و   ددد ث  مث   جيدددوز أن، هدددذا حالددده ا ددديس مبزولددد  عنددده و  يضددداع إليددده عددد  ةةيدددا الفع يدددة وةدددا لددديس، و سدددبه

 ه ة. سبب اعالن ينسان ولكنه يض  ب ون ق   و ، وهبذا يكون الفع  اعزول  اادر ع  اإل(31)له"
   دد ث هلددا وهدد   أاعددا    أن هندداكع دد تلدد اايف اعزو  ا ز فددواض اععزللددة قدد  أن بعدد إىلشددار  إلوهنددا تدد ر ا

اعزولدد      األاعددااأي إن  ،ج(جججججه953:ثمامججة بججن أشجرس)اجملدداز   احلضيضددة، هدذا  سددب رأي  ع د اإلنسددان  إىلنضداع 
 ةيددي ةث مددا إذا اعدد  السددبب وةددات إىليضدديا الفعدد  ي ددلم أن  ألندده ااعدد  أسددباهبا، إىلإذ   ميكندده إضددااز ا  ااعدد  هلددا،

ل ات اوقاا" اعزو  ازحري ايه اع  الضبيب وذل   اا، إىلألنه يؤدي ، و  ميكنه إضااز ا إف اهلل نعاف بع  ،اعزول  ووج  
 .(32)أاعاا   ااع  هلا"

ويف   اخل ضة أم بإجياب السبب بإجيابا   هو بال ب  أم  الفاع ، إىلو ذل  ا ز فوا يف  يفية إضااة الفع  
ةدا قالده  ع د "وأةا اعزول ات افي ا ندوع ةد  ا  دزالع ةدن ع ةد  ع ض دا بدال ب   (ارالضاض  عب  اجلبسهذا ال  د يضوا 

اإلراد  دون احلة دات  و  جيعد  الواقد  عند  ا  زيدار سدوى يف أاعداا اجلدوارق واععةادة، ،ج(جججه911 :أبو عثمان الجاحظ)
 :امالنظ جج)وهددو  اي ددا ب بدد  احملدد ، واددي ع ةدد  قدداا إن هددذ  احلددوادث الددل حتدد ث يف اجلمددادات إهنددا حت دد ، وةددا شددا   ا

ا دو ةد  اعد  اهلل  "إن  د  ةدا جداوز حد  الضد ر ، (النظجام)ويضدوا  ج(جججججه951 :بجن عبجا  معمجر)وإليه ذهدب  ،ج(ججججه935
 .(33)نعاف بإجياب اخل ضة مبعين أن اهلل ةب  احلاة إذا داعزه أن ا "

تعدد  اإلراد  واقعددة بددال ب  وبددني أن  أناددةع بددني ويددةاض الضاضدد  هددذ  الزفسددريات ويددةد ع ي ددا يف قوله"إندده   
ذل  أنه عن  ح وا اإلراد    ب  ة   إىلأن الذي أدا   أ  نةى تع  اعةاد واقعا بال باع إذ حاا أح تا حاا اآل ة،

 .(34)اإلراد  وقوع ذل  وةع وم عن  ح وا ال اع    ب  ة  ح وا 
 أوالضددوا" ي ددلم العبدد  أن   يفعدد  شدديئان ةدد  األعددةا   ن هددذاإبإجيدداب اخل ضددة بضولدده  (النظججام)  مددا يددةد ع دد 

ألهنددا    ددا حت دد  لدده ب بدد  احملدد  أو إجيدداب  ويسددزحا اعدد ق والددذم ع يدده، وجدده يزع ددا بدده ا  زيددار، ع دد األاعدداا أاددالن 
وجدود  نفدواوأن هدؤ    الضاض  أيضدا أن ةوقدا ةد  يضدوا بدال ب  وال بيعدة أسدوأ ةد  ةوقدا ال هةيدة ويةى ،(35)اخل ا"

 به  األشيا اض  أثبزوا اهلل اكيا ي ب هلع أن ينفوا نع ا  أةا أولئ  اععزللة، ال ان  اأةك  هلع أن يع ضوا الفع  بال ب ،

                                                           

 .241ن  ةة  سابا ،نظرية التكليفعب  الكةمي عثمان، 30)س
 اع بعددة الكاثوليكيددة، ،1   ددحيب األب جددني يوسددا هددوب  اليسددوع ،ن ،المجمججوف فججي المحججيط بججالتكليفالضاضدد  عبدد  اجلبددار، 31)س

 .200ص بريوت،
 . 71ص ةكزبة ا ت و اع ةية، الضاهة ، ،4  ،1،  الملل والنحل م  ب  عب  الكةمي الش ةسزاين، 32)س
 .11ص ،1  ، وأناة أيضا اعغين،588، 587ص ةةج  سابا، ،شرح األصول الخمسة الضاض  عب  اجلبار،33)س
 .172ص م،1115دار الفكة العةيب، الضاهة ، ،1  ،العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلةة ةي حس  أبوسع  ، ا تا  34)س
 .241، صنظرية التكليف عب  الكةمي عثمان،35)س
 .ال هةية هع الضا  ني بال هة وأنكةوا اإلله اكفةوا 
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 عدد  ددة   شد     ددان ذلدد  باعباشدة  أو بالواسدد ة و  اسدو  أن نكددون ةد  اإلنسددان، أن األاعداا إةددا أن نكدون ةدد  اهلل أو
 .(36)ال ةاني هذ  

وخم وقددة ةدد  اهلل أو ةنسددوبة إىل اإلنسددان اددادر   هددذا اعوضددوع أن األاعدداا د سددوا   انددي يف هرا  ددع وة  دد 
أو  واسد ة إىلوه  الل حتزا   ةباشة ، ةزول    ري وه  الل نض  ب ون واس ة وأاعاا أو ةباشة ، ةبز أ أاعاا  قسمان 
 وسا ل.

وأاعاا جوارق وه  ال دادر   احلب والكةاهية،أاعاا ق وب ةث  اإلراد  و  إىل ع أهنع ي نفون أاعاا اإلنسان 
ا دددع جيع وندده ةددد   باسدددزثنا  الع ددع،    ددا  الض دددوب ا دد  عنددد هع ةبزدد أ أةددا أاعدداا  ،عدد  أعضددا  اجلسدددع  دداحلواة اخلمدددس

وإن   وأةدا أاعداا اجلدوارق ايثبدي الزوليد  اي دا مجيعدان،، وا سدز  ا ألنه ل   يف اإلنسدان بواسد ة النادة اعزول  ، األاعاا
 .(37)ةبز أن ان بعض ا  ما يثبي ةزول ان يثبي  

نسداين واعسدئولية اعرينبدة ع يده أي أه  ا عزلاا ارنب ي بالفع  اإل وة  هنا ميك  الضوا بأن اكة  الزولي  عن 
اعزبددار اإلنسددان سددبب  إىلاألةددة الددذي يددؤدي  ارنبددا  األسددباب باعسددببات يف عم يددة نوليدد  األاعدداا بعضدد ا ةدد  بعددض،

 أاعاله.

 :السببية الطبيعية ثانيًا: ج مسألة

هد  هنداك  مبعدىن اونأثرياهندوا ز فوا يف ةاهية ال با   ة  حيث ادفاهنا ، اععزللة يف هذ  اعسألة نبايني هرا  ع
   أم  ال بيعةنالزم ضةوري بني الع   واعع و ت يف عا  

ا نزميددل وعن دا ن دد ر أاعاهلدا وهبددا ي دد  هبد، ال بيعيددة األجسداماععدةوع أن ال بدد  " هدو ن دد  الضدو  السددارية يف 
 .)38(" اجلسع إف  ماله ال بيع 

وهذا  ،وإذا نزبعنا هرا  اععزللة يف ذل  ت  أن البعض ةن ع يضة بوجود قوانني ةبيعية يف الكون ثابزة و  نزغري
بضولده " بدالكمون والا دور" أي أن  (امالنا  سوهذا ةا عرب عنه ، الع ة عع وهلا يسزن  ع   ةب أ احلزمية ال بيعية يف وجوب

 و  يضد م بعضد ا ع د ، ونبانان وحيوانان وأنسدانان  ان اهلل سبحانه ونعاف ق    ا الكا نات داعة واح   مبا ه  ع يه ة  ةعادن

                                                           

 .250( اعةج  السابا،ص(36
  مد ، ةبد أ. وأنادة،  مدود 113،112، بدريوت،ص 1، ةة دل دراسدات الوحد   العةبيدة،  لعقجل العربجيبنية ا،  م  عاب  اجلابةي( (37

 .115صذ ة ، السببية، ةةج  سبا 
حتضيددددددددا  مددددددددود رضددددددددوان ال ايددددددددة، دار الفكددددددددة اععااددددددددة  ،التوقيججججججججف علججججججججي مهمججججججججات التعججججججججاريف (  مدددددددد  عبدددددددد  الددددددددةؤوع اعندددددددداوي،(38

 . 283هد، ص1،1210بريوت، 
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ميدة ع د  األجسدام ةد   وجوهة هذ  الناةية أن  د  ةدا بعض ب  أ م  بعض ا يف بعض اإذا جا  وقي ظ ورها ظ ةت،
 .(39) إمنا هو حادث ب ب  احمل  وهيأنه الل أع  ع ي ا س فان ، تأعةا  ونغيريا

 (امالنظ  )  ما يةى،  (40)ونربي  يكون ة  النار نس ني    خمز فان،  ماااجلنس الواح    يكون ةنه عمالن 
 الضان وة بةان  شيا   لأل"ن أل، وبالزاف ا و يضة بوجود قوانني ثابزة وةباع ناتة ع  ةبيعة الكا نات الل   ض ا اهلل اي ا

ةا أوجب اال مين  احلاة ةا يف ةبعه ة  ا ن ار  ما   مين  اعا  ةا يف ةبعه ة   ع  ةا أراد ودبةها  ع  اض ةها 
 .(41)السيالن"

اي ا وهبا ةا يفع ه احل  ةبا   نز يأ ألن نفع   لألجسامبأن  ج(ججججه355 :و القاسم البلخيأب) ما ذ ة 
 .(42)اي ا ذ ة أن يف احلن ة  ااية اال جيوز أن ينبي ة  احلن ة الشعري ةاعا أن اخلااية و ، الضادر بض رنه

ة ةوجب عع وهلا ولألجسام ةبا  " أن أاعاا ال بيعة هلا أحكاة ا يف دا   ا االع    ع  وهذ  إشار  واضحة 
ةب  احلاة ةبعان و  ضه   ضان إذا داعزه اض  ،   ضة ةعينة وأاعاا خم واة ع  وق    ض ا اهلل ، هبا نز يأ أن نفع  اي ا

 والزربي  ل ث ب ونوتا.،  فع  اإلحةاع ل نار،  وهبذا ي بب ال ب  قو  سارية يف األجسام ال بيعية عن  اععزللة (43)ذهب" 

أةا ايما    أاعاا اإلنسان وق رنه، انا  أهنع ق  ا ز فوا ايما بين ع يف  ون هذ  الض ر  واألاعاا ة بوعة 
وقو ن ه ة  ة  هذ  الض ر  ة  ن اع احلزمية لكون اإلنسان قادر وااع  ، اإلنسان  اضعة لضوانني ثابزة   نزغرييف 
   ا أاعاله وإجياهبا ع  ذانه الفاع ة   ع  سبب  ار  عن ا. ع  

الضوا بأن    إىل ،(وبشر بن المعتمر ،ومعمر بن عبا  السلمي، شرسوثمامة بن أ ،الجاحظ)اذهب 
إن الفع  ي  ر ع  اجلسع مبضزض  ةبعه و  ضزه  السم  ة   (مثاةةسب  ت  يف قوا  ،لإلنسان إ  اإلراد  اضل اع 
أيضان أن  والن ا ة  ال سان نأ ي ان ع   أن الفع  يكون بال ب ،  ما يةى والسري ة  الض م، والب ة ة  العني، اإلذن

                                                           

، وأناددة  مدد  عبدد  اهلددادي 34، 31ص  بدد ون، ،كتججاب االنتصججار والججر  علججي ابججن الرونججدي الملحججديددا  اععزددلف، ( بدد  عثمددان اخل(39
، وأنادة وجيده أمحد  120ص م،1126ة بعدة جلندة الزدأليا والريمجدة والنشدة، ،النظجام و راه  الكالميجة الفلسجفيةأبوري  ، إبةاهيع ب  سيار 

 .48و األشاعة ، دار الواا  ل نيا ال باعة والنشة، اإلسكن رية، صعب  اهلل، الوجود والع م بني اععزللة 
، حتضيددددددددددا  مدددددددددد  عثمددددددددددان اخلشددددددددددي، ةكزبددددددددددة ابدددددددددد  الفججججججججججرق بججججججججججين الفججججججججججرق، وبيججججججججججان الفرقججججججججججة الناجيججججججججججة مججججججججججنهم( البغدددددددددد ادي، (40

 . 142م،ص1188سينا،الضاهة ،
ا سددفة الضدد ر يف اكددة اععزللددة،ةةج  سددبا  ،و أناددة مسدديب د دديع،54، ةةجدد  سددابا،صكتججاب االنتصججار( بدد  عثمددان اخليددا  اععزددلف، (41

 . 141ذ ة ، ص 
ةع ددد  اإلمندددا  بدددريوت  ،1  حتضيدددا ةعددد  زيددداد  ورضدددوان السدددي ، المسجججافل فجججي الخجججالف بجججين البصجججريين والبغجججدا يينالنيسدددابوري، 42)س

 .155ص  م،1171
 . 145ص ر، ةةج  سبا ذ ة ،ا سفة الض وأناة مسيب د يع،  ،155، ص مرجع سابقالنيسابوري، اعسا   يف اخلالع، 43)س
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الضوا بأن    ةا ي    يف حيل الض ر  اإلنسانية ا و  إىل (اما  النسوذهب ،   ث له احلوادث ةا ع ا اإلراد  ح ث  
 .(44)اهلل وةا جاوز ق رنه اال يع  ة  اع ه ب  يكون   ضه ، ة  اع  اإلنسان

أن اععارع    ا ةباع وه  ة  ذل  اع  ل عباد  - يضوا (الجاحظ)أن  (جججججهج495 :البغدا ي)ويذ ة 
، ا ة ع ي ا اخل ا نوعان ةباع ما يوضب اجلاحظ حوا اكةنه عن ا ه  وهذ  ال باع  ، (45) وليسي با زيار هلع

، وااا ل  ال با   الل ر ب ع ي ا اخل ا وا ةت ع ي ا الربايا    ا وأناوهذا بضوله"  نناا باعةان وا  زساب، وه ةي
ل   يا نفريع هبع مث ةبني  وإف وجودها يف أنفس ع ةض ةون ويف اععةاة مبا يزول  عن ا ةزفضون، ةزساوونا ع 

الذي يكون سببان لغري  ةل  ان األوا   الش   وةا الل يوجب بعض ا بعضان، وةا الع  ، احلا ت ونزفاوت هبع اعنازا
واةع بني ال ب  األوا ، و  يك  الثاين األواألوا ورمبا  ان الذي   يكون الثاين ايه إ  با وةا السبب،  ان ةا بع  

 .(46)  الل ن ري ةبعان ثانيان"وبني ا  زساب والعاد

وهذا ةن ع   ما يوضب أيضان بضوله بأن اهلل "   ا   ضه مث ةبع ع ع   حب اجريار اعناا  ودا  اعضار،
 .(47)ة خم وقة"ة ثابزة ومسجب   ، و واة  يف ال ب ، ا ذ  الغةا ل تمع ا   زان،  ةا ل يف الف ة، ة ةف ور ةب  ةة ب وجب   

ال ب  الذي يزح ث عنه اععزللة ليس هو اع  ال بيعة اعباشة دون ن    إراد  اهلل ن    حاا اإ  وع  
 سبحانه ونعاف ب  هو ال ب  الذي ا ة  اهلل يف األشيا  و  ض ا اي ا، وهلا أحكاة ا ة  دا   ا.

أبو رشيد )د سبي  اعثاا ر  ع   ري أن اكة  ال ب  والضوا بال با    ري ةضبولة ل ي الكثري ة  اععزللة انا  
يف قضية ال ب  " بأن الذي امج  ع يه ةشا نا أن ال ب   ري  (أبي القاسم البلخي) ع   ج(ججججه449 :النيسابوري
ةاه  ع يه شعريان و  ا ة  ن فة اإلنسان أي حيوان  ع  أن ينبي ة  احلن ة وه  ةا  نعاف قادر ع   اهلل ةعضوا، وأن

 .(48)و  ة  أاوا  ريها"،   ال با   األرب اإلنسان ة إنه   او  نضوا  ،أراد

اهلل نعاف  ألن ،ثار واعؤثةات يف اع  ال بيعة نفض  حزميز ااععزللة إف أن العالقة بني اآل  ما ذهب أ ثة
 ، اال يكون السبب ةوجبان ل مسبب يف أاعاا الغا ب ، أنه يض  عن   الفع    به   ا السبب  ما   ا اعسبب مبعىن

وهذا ةا ت    سبب و  سبب،ل م   ما ثبي إجياد،  ي أن اهلل نعاف أوج  السبب و  ةسبب يف ةواة   ثري وق  ثب
ويف  ،(49) و ثريان ة  أه  الكالم يف إجياد السبب و  ةسبب ج(جججججه931 :وابي هذيل ) ج(ججججه353 :الجبافي)عن  

                                                           

 . 201ص م،4006دار قبا  احل يثة، الضاهة ، 6  ،قضية الخير والشر لدي مفكري اإلسالم(  م  السي  اجل ين ، (44
 . 133، ةةج  سابا،صالفرق بين الفرق( البغ ادي (45
 . 17ص م،1162هد،1582ةكزبة اخلات ، الضاهة ، ،1  ،حتضيا وشةق عب  السالم هارون،رسافل الجاحظ( اجلاحظ، (46

 .105، 104ص اعةج  السابا،47)س
 . 155ص ، ةة  سابا،المسافل في الخالفالنيسابوري، 48)س

  .ةؤسسة الفكة العةيب يفةنشور  ،  ثالسببية في الفكر االعتزالي ، نظرية( س يمان ب  احلس (49
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ة   ري أب و   (ع يه السالمسو   ضه ألدم ، سع يه السالم( ي ع   ذل  االنار الل   حتةع اخل  أاعاا اهلل نعاف د لة
 وهبذا نكون عالقة السبب باعسبب يف أاعاله عالقة اقريان اضل.، احرياعواجلم  بني النار والض   ب ون  ، أم

  أو وةعاع اعثبزني ل زول  يةاضون أن نكون األاعاا اإلنسانية واقعة ب ب  احمل (الضاض  عب  اجلبارس ما ت  
الضوا  أن  ما  ،الضوا بض م العا  إىلألن ذل  يؤدي بنا  يف األجسام حىتاال ب   ري ةعضوا  ،ب ب  اجلوارق بع  اإلراد 

ع  اع ه  اإلنسان ةسؤوليةوهذا يؤثة يف ، احلزمية األةة الذي يب   ا  زيار  سب الض   وال اع  إىلبال ب  يؤدي 
 الزك يا. ةا ي ل أا  الع ا وةعىن

أنه جيوز بع  وجود السبب ع م ح وث اعسبب لوجود عار  مين  وجود اعسبب وهذا  أيضايةي   ما
 .(50)واإلةكان الضوا ة  الضاض  قوا باجلواز 

الضوا بزأثري  إىلإ  أهنع مجيعان يذهبون اععزللة وبالة ع ة  ا  زالع حوا ةبيعة السببية  أنوة  هنا ت  
 أبةزالل ة   ،العالقة ال بيعية بني السبب واعسبب ع  ب عن هع يوجب اعسبب بنا ن االسب ،األسباب يف ةسبباهنا

ة اإلنسانية، والةبل وهلذا ت  نناوهلع ل سببية الكونية ة   الا  ث ع يف السببي، أر ان ا سز  ا عن هع لزثبيي العضي  
ضوا الع م  ال بيع  ع   ريهع ة  اةع وة ارة ويكونوا بذل  هع األقةب ل  ، الا مبب أ الع ا اإلهل بين ما دون إ

 .إسالةية

 المبحث الثالث

 السببية عند األشاعر 

ل ث  ورد    ةا ،األاعاانةنبل اكة  السببية عن  األشاعة  مبسألة الض ر  اإلهلية وةاهلا ة  ااع ية ة  ضة يف 
عني يف أاعاله" اض رنه سبحانه ق مية نزع ا عمي   ما يةون أن اهلل سبحانه   لزا  إف ة  ،  يف الكون إلي ا ب ون وسا ل
وهبذا ل  يكون هناك أية ق ر  ، (51)وإرادنه واح   ق مية أزلية ةزع ضة عمي  اعةادات"، ةا ي ب وجود  ة  اجلا لات

أن يةبل    حادث عم ة ة   ولك  جةت عاد  اهلل سبحانه ونعاىل ،بعض ا يف بعض لألجسام ل زأثري والفاع ية  
عن   إ ااهلل     ا اعسبب ، ذا اععىنوميك  نسميز ا أسبابان هب نكون ةضارنة له يف العاد ،عالةات أو اعناسبات ال

 ح وا السبب ا و حاا  بض ر  اهلل   بنفس السبب.

                                                           

 . 154ص م،4001ضاهة ،ال دار اآلااع العةبية، ،1  ، راسات في علم الكالم( مجاا اعةزوق ، (50
 .555م،ص1185دار العع ل ماليني، بريوت، ،2  ،إلي أيام ابن خلدون تاريخ الفكر العربي( عمة اةوخ، (51
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لكن ع  ،االفاع  اعؤثة هو اهلل، هذا   يعين أهنع يةاضون ةب أ السببية ب  يضةون بأن لك  سبب نزياة إذن
وعالقة ااع   سببية اع  وإجياد، نهةون أن اعسببات يف عاع  الكون واإلنسان راجعة إف سبب واح  هو اهلل سبحاي

 .(52) األحوااة   زضنني أو اعزع ا اإلنساين  اابأاعاله وه   ري  اضعة ل 
 ي    وق  بني األشاعة  قضية السببية يف ع   قضايا أبةزها ةا

 :الطبافع ألصحاباألشاعر   معارضةأواًل: 

هذ  اعسألة ح دت اعالةب الة يسية  لفكة  األشاعة  ل كون وال بيعة ة  حيث الزأثري والزأثة أي عالقة 
سوا  ة  ، ةبيعية يف حتةي  ةزغريات العا  فس ع ب  د أرا  نع   نأثريان لضوىاض  وج  األشاعة  أن السبب باعسبب،

وهذ  ال بيعة   ي  ر عن ا إ   ،ةبيعة ثابزة ن  ر عن ا أاعاله ش  ن لك  الذي  يةون بأ جانب ال با عني ال هةي 
الزربي  دون عالقة  والث ب   يكون ة  ةبيعزه إ ، االنار   يكون ة  ةبيعز ا إ  الزس ني، األاعااجنس واح  ة  

أو ة  ، احلةار  والربود  والةةوبة واليبوسة، وإن العا  بأسة  ةؤلفان ة  ال با   األربعة، ةباشة  ل ض ر  اإلهلية بذل 
 ااهلل  ما يةون ااع  يف العا  بأسباب ووسا ل،، جانب الفالسفة الذي  راضوا  ون اهلل ااعالن عزغريات العا  باعباشة 

 .(53) ن انز ي س س ة األسباب هذ  إف واجب الوجود سبحانهإو 

اإلةالع وحاولوا الز  ي هلا ونفني ها وراض   ع  اكار ضو  ذل  ت  أن األشاعة  ق  راضوا هذا األ وع  
 اآلرا .مج ة ة   إىل   نفسري  ة  ع  الض ر  اإلهلية ةسزن ي  يف ذل  

ألن الضوا بأن ةبا   اعوجودات نع  أسبابان ةوجبة ، بال ب  اع  عنه  ي  ر  العا  ال بيع أن   أولها
وذل  واضان لضاع   وجوب     ما نكةرت ال با   نكةرت ةسبباهنا و ريث،  ،وزيادهنا عسبباهنا يؤدي إف  ثة  اعسببات
ويف هذا  ن  وجود أةثاا ةا أوجب ا ابز ا ن، زم ة لز   اللياد  ع األجسامةاعا  اني   ثة  اعسببات عن   ثة  أسباهبا،

ب غ ح  أن يلي  اللرع وينمو وإن اكان جيب يف " زابه الزم ي " لزفني  أرا  أه  ال با    " هد(205 الباقالينسيضوا 
ولك  نع ع أن زياد  ، يلي  أب ان وينمو نسمي   وإظ ار  ل شمس حىتالن اية يف ةسزضة  العاد  إذا أدمي سضيه وأ ثة 

وشةب اوع شبعه   ل ث له أب ان ة    و أن اإلنسان أ  او ذل   ،إذا ب غ ةض اران ةا السض  والزسمي  يعودان بز فه

                                                           

اععزللة  وأناة أيضا،  م  عمار ، ،247ص م،1118الضاهة ، دار السالم، ،1  ،اآلمدي و راه  الكالميةحس  الشااع ،  52)س
 .156ص م،1188ر الشةوع،دا ،4  وةشك ة احلةية اإلنسانية،

، وأناة،  مود  م  86م، ص1114، اهليئة العمة اع ةية ل كزاب، الغافية عند األشاعر  ،قراء  في علم الكالمنوران اجلليةي،  53)س
، وأناة 141م، ص4010بريوت،  ، دار النوادر، دةشا،1،  السببية في الفكر اإلسالمي في العصر الحديثعي  نفيسة،  ةب أ 

 .155،150م،4001الضاهة ، دار اآلااع العةبية، ،1  ، راسات في علم الكالم والفلسفة اإلسالميةمجاا اعةزوق ،  ،أيضا



    م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 
 

 

 019 

ن أوة  مث اض  اس  قوا ، ةا ل ث عن  احلاجة إف نناوا ال عام والشةاب ب  ي ري ذل  ضةران وأعان  الشب  والةي
 .(54)رنكون ال با   ةوجبة هلذ  األةو 

أن اإلحةاع واإلسكار  واض ةاراي ذون به  ثريان ة  أهنع يع مون حسان  " اأةا ةا (الباقالني)   يضواوثانيهما
وذل  أن الذي نشاه   ونسه إمنا هو نغري حاا  ،لنار وش   الشةاب اإنه ج   عايعاحلادثني واقعان ع  حةار  ا

الة اأةا الع ع بأن هذ  احل و ريقان وةزغريان عما  ان ع يه اضل، او ونه سكةان اجلسع عن  نناوا الشةاب و اور  النار،
 ث.شاه  ب  ة رك ب قيا الفح  والبحةاإنه  ري  ا،احلادثة اعزا د  ة  اع  ة

وهو احلا الذي نذهب إليه وة  قا   يضوا  إنه ة  اع  اإلنسان الذي ، إنه ة  ق مي خمريع قادر قا   ام  
إنه اع  ال ب  يف  يضوا وة  قا    ،وةزول  ع  اع ه الذي هو سبب اإلحةاع واإلسكار، جاور النار ونناوا الشةاب

قا   يضوا  ان ال ب  عة  ة  األعةا  اكيا ي رك  وة  ايه  ري أهو نفس اجلسع اع بوع أم ةعىناجلسع و  أد
وأاحابه   يةون  (الباقالني)، أي أن (55)"حضيضة ةا ق  ا ز ا ايه الضةب ة  ا  زالع باعشاه   ودرك احلواة

 ية هو إ  عم ضةور  ل سببية باعزبارها ااعالن ةباشةان بني الاواهة ونغرياهنا ب  ةا نشاه   ة  نغري يف هذ  الاواهة ةا
، و  عالقة نةاب ية بني األسباب وةسبباهنا ش  يؤثة يف  ش  وأن العالقة بين ما عالقة ةعنوية   نأثريية اال  ،اقريان

 وأن الفاع  احلضيض  هو اهلل. 

الل  احلةار  والربود  والةةوبة واليبوسة،، األربعةراض األشاعة  أن يكون العا  بأسة  ةؤلفان ة  ال با    ا م
األجسام ألنه ة  احملاا أن تزم  احلةار  ة   ع    ثة ةزضاد   اا بعض الفالسفة ألن هذ  ال با   أعةاضقاا هب

 ا م عةا  عن  اعزك مني   نفع واأل ،و ذل  الةةوبة ة  اليبوسة  ما أن هذ  ال با   أعةا  الربود  يف    واح ،
 .(56)ق ة ا عن ا لوجب ق ةه ة   و ان العا  حادثان ، حادثة ألهنا لو  اني ق مية أهنا

ونسز ي  الضوا إن الةأي الذي انز   إليه األشاعة  يف هذ  اعسألة هو الضوا بع م ااع ية ال بيعة أو أن له 
 ب  الفاع  الوحي  هو اهلل ا و اعؤثة واخلالا والفاع . ،األشيا يف  اأثة 

 :الفعل بالطبع والطبافعثانياً: مسألة 

وذل   ةبيعية ةؤثة  يف العا ، ةوضوعية ل موجودات أو أي قوى ب بيعةقاةعان أي قوا  راض األشاعة  راضان 
 ال بيعة وواض  نااة ا ويسز ي  ةىتأي أن اهلل هو  الا ، الض ر  اإلهلية إىلل ث يف الكون  ش  رد     دان ع  اسزنا

                                                           

  24ص م،1137اليسوع ، اعكزبة الشةقية، بريوت،  حتضيا ةكارث  ،كتاب التمهيدالباقالين،  54) س
 . 25( اع  ر السابا،ص (55
 .145ا، ص، ةةج  سابمبدأ السببية(  مود  م ، (56
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اه  يف الواق  ة  نةنيب األسباب بعض ا وأن ةا يش، ة   ري ةسبباهنا ال بيعية األسبابويوج  شا  أن يغري  ةاها 
والسيا ليس ايه قو  الض   وال عام  ا حرياعاالنار ليس اي ا ةب   ، ةد ا قريان والعاد  اضل إىلبعض إمنا يةج   ع  

 .(57)اإلشباع ليس ايه ةيل  

ن أل، حزمية هلا هو عبار  ع  ظاهة  ةضرينة وليسي نزياة األشيا ن ةا ل   ة  نغري يف أحواا أوهبذا ت  
هو  ةا " إن-(  الباقالينسويف ذل  يضوا  ، مي اع ريع الضادر سبحانه ونعاىلالفاع  احلضيض  هلذ  اعزغريات هو الض

ن ب  إ ةةيضة واح  ، ع  مبعين وجود  ونكةار  ، العاد  ىةشاه  يف احلس   يوج  ضةور  و  وجوبان وإمنا هو جيةي  ة 
 .(58)ب  للوةه حلكع العاد "، ننف  ع  ا قريان مبا هو  زم هلا" الالزةات ... جيوز أن 

يف  (الغلافسويف هذا يضوا ، ة واعع واواعسببات أو الع    األسبابنه   يوج  نالزم ضةوري بني وع يه اإ
ريان عن نا ب     ةسألة الفع  بال ب  وال با   بأن " ا قريان بني ةا يعزض  يف العاد  سببان وةا يعزض  ةسببان ليس ضةو 

و  نفيه ةزضمنان لنف  اآل ة، ا يس ة   و  إثبات أح تا ةزضمنان إلثبات اآل ة، و  ذاك هذا، وليس هذا ذاك شيئني
، والشب  واأل   الةي والشةب - ع م اآل ة ةث  و  ة  ضةور  ع م أح تا وجود اآل ة، الضةور  وجود  أح تا
وإس اا الب   واسزعماا ، واعوت وجل الةقبة والشفا  وشةب ال وا ، ة وع الشمسوالنور و  وا حرياع ولضا  النار،

ة  وأن اقرياهنا عا سبا ،    اعشاه ات ة  اعضرينات يف ال ب والناوم وال ناعات واحلةع  إىل وه ع جةان ، اعس  
ب  يف اعض ور   ا الشب  دون ،    ونه ضةوريان يف نفسه  ري قاب  ل فوت، الزساوع نض ية اهلل سبحانه و  ض ا ع  

 .(59)إف مجي  اعضرينات" وه ع جةان  وإداةة احليا  ة  جل الةقبة، الةقبة، ا اعوت دون جل  و ، األ  

أ ان ذل  بني احملسوسات أم بني  العالقة الضا مة بني اع  الفاع  وانفعاا اعفعوا، اال دلي  لنا ع  
وأنه   ع ة سوا " اض   احل وا به، ن ا ع   احل وا عن   و  ن ا ع   " اعشاه   الل سوى ،اإلنسانية األاعاا

ه  عالقة  األاعاابني هذ   الضا مةهذا أن العالقة  وةعىن (60) أنه ةوجود به   ي ا ع   الش  نبني أن اعوجود عن  
   عالقة اقريانيه حت   ع  زاف ا وبال، وليسي عالقة حزمية ألن هذا الفع   ري ةسزض  ع  اإلراد  اإلهلية اقريان

                                                           

،   ية أاوا ال ي ، السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم لبن تيمية( نوايا ب  إبةاهيع احمليش، (57
 . 721هد، ص1242اعم كة السعودية،

، واناة أيضا، 31م،ص1138، ةكارث  اليسوع ، اعكزبة الشةقية،كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات( الباقالين، (58
، وأناة أيضان،جابة ب  زاي ، عضي   الع   عن  120، ةةج  سبا ذ ة ،ص راسات في علم الكالم والفلسفة اإلسالميةمجاا اعةزوق ، 

 .181،ص 4001األشاعة  ةاهلا وةا ع ي ا،   ة ال عو  اإلسالةية اجمل   الزاس ، الع د األوا، 
 .451ص م،1166دار اععارع مب ة، ،2س يمان دنيا،   ، حتضياتهافت الفالسفة( الغلاف، (59

 . 420اع  ر السابا ص 60)س
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امشاه   ح وا ا حرياع  ،ةسزضة العاد  اي ا   نكةار ح وا الااهة  ا و ليس سوىنةا  ة ةا ألناجلواز  سبي 
 ونكةار. ه  إ  عاد  عن  ةالقا  النار ةا

 :سان وقدرته" بين التوليد والكسب"ثالثاً: مسألة فعل اإلن

 - ق ر  العباد ونأثريها، ا ع يةون أن أاعاا العباد ننضسع إف قسمنية  ةسا   السببية عن  األشاعة  ةسألة 
، هلا اضل وةشيئزه واإلنسان هو  اسب بإرادنه و   ا     ا اهلل نعاىلوه  مجيع ا ة، اض ةارية وأاعاا، ا زياريةأاعاا 

االفع  الواح  دا   حتي إذن  ،وإجياد اهلل هلذا الفع  عضيب ذل    ا، ا ةع العب  إرادنه وق رنه إف الفع   سب
مبعين أن  ،(61) ر ل عب  ة  ج ة الكسبو لك  ع زني خمز فزني ا و ةض ور هلل نعاف ة  ج ة اإلجياد وةض ، الض رنني
اض ر  اإلنسان   نؤثة يف اعض ور ه  اضل  ،العاد  خب ا الفع  عن  ق ر  العب  وإرادنه   بض ر العب  وإرادنه اهلل أجةى

 سالفع ( الذي   ضه اهلل. ةضارنة ل مض ور

ق ر  اهلل نعاف  ةباشة ، ويف  قوهلع بإسناد مجي  اعمكنات إىل ألشاعة  الضوا بالزولي  بنا ن ع   ما راض ا
اهلل نعاف  بينا ة  إسناد مجي  اعمكنات إىل الزولي " ةا إب اا " واععزم  يف إب اله "أي ج(جججه618 :اإليجي)هذا يضوا 

ةا الريجيب بال إو ، ةض ور واح  ي  إةا اجزماع قادري  ةسزض ني ع  زب ع   إب اله بأنه ي لم ة  الزولوق  ل ،ابز ا ن 
يف زةان جذبه إف ج زه اإن ق نا    ةكا قادري  وجذبه أح تا وداعه اآلوذل  ألنه إذا الز ا جسع ب، ةةجب

ةا هبما أي باجلذب وال ا  ةعان اي لم إ وه  واح   بالش   نول ت حة ة الي  ا  ، حة زه أي   حة ة ذل  اجلسع
 .(62)"حتكع  ض ةع وم ب النه اضل وهو بأح تاةا إو  ،وق  ةة اسزحالزهةض وري  قادري  ةسزض ني بالزأثري 

 و  يع ع اعالهأا  وهبذا ت  أن األشاعة  ق  عم وا ع   س ب ق ر  الزأثري لإلنسان بوافه  ري قادر ع    
وهذا  إعادنه ةة  أ ةىيؤدي ب ذل  ألنة  اعمكنات،  ش  العب    نع ا هلا بإجياد ة   ما أن ق ر   نفااي  ا،
 .سبحانه ونعاىل اع  اهلل إىل  ض ا نسزن   ألن  ي  ب  الش  

 :لخلق المستمر وفكر  الجوهر الفر رابعاً: ا

                                                           

، األشدداعة ، سدار الن ضددة العةبيددة،  راسججة فلسججفية آلراء الفججرق اإلسججالمية فججي أصججول الججدينأمحدد   مددود اددبح ، يف ع ددع الكددالم، 61)س
دار  راد  عند  اععزللدة والشداعة ، دراسدة ا سدفية إسدالةية،، وأناة، عب  الباري  مد  داوود، اإلوةا بع ها ،78،77م( 1188 3بريوت   

، تججاريخ الفكججر الفلسجفي فججي المجتمججع العربججي اإلسججالميوأنادة حسددان شدكةي اجلددل،  ،وةدا بعدد ها ،156ص م،1116اععةادة اجلاةعيددة،
 وةا بع ها.  ،51،58م( 1117سةنشورات احتاد  زاب العةب، دةشا،

شددةق  الشددةيا اجلةجدداين، وأناددة أيضددا، ،516ص بدد ون، ، ع ددع الكزددب، بددريوت،علججم الكججالمالمواقججف فججي  عضدد  الدد ي  اإلجيدد ،62)س
 .177ص م،1118، 1بريوت   ،دار الكزب الع مية،8  اعواقا،
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ح انية اهلل اعنفةد إلثبات و  نع  اكة  اجلوهة الفةد أو " اجلل  الذي   يزالأ" ل ي اعزك مني ةض ةة
وق  وج  اي ا  ،األجساموالض م باعزبار   الضان هلذا العا ، ا   ناةية نبني  يفية   ا اع  وقات ونة يب  بالالنناه 

وإثبات مشوا   الضا  ني بالض م والةد ع  ، ثبات ح وث العا إلثبات ع د ة  الضضايا ةن ا إاألشاعة  ال ةيا العض   
وةنف  ة  أجلا  ةزفةقة اإلهلية ل موجودات مجيعان، ب  إن هذ  اعوجودات عبار  ع   ع ومشوا الض ر    ة  اإلراد  والع

 .63))ان بعض اال نز   الع ة باعع وا ب    ض ا اهلل يف    حلاة   ضان ةسزمة ع  بعض ا 

 ا نف اابني  ناةيز ع يف السببية ة   الا ن ورهع العام شاعة  هذ  الفكة  يف ال  لة ع  وق  وظا األ
ثالثة أقسام جسع ةؤلا ة   موع ة   إىلبني األعةا  واجلواهة ا ع يةون أن احمل ثات    ا ننضسع  ،واعكايناللةاين 

 واجلواهة. باألجساموجوهة ةنفةد وعة  ةوجود  ،األعةا  واجلواهة

ألنه  ان   ،ح اا واجلوهة هو الذي يضب  ة     جنس ة  أجناة األعةا  عةضان وا، ااجلسع هو اعؤلا
الل   ي ب بضاؤها وه  الل نعة   ة  ع  ذل   ة  ة  أن يكون جوهةان، واألعةا  ه    ذل   ان جوهةان وةىت

ثبات األعةا  حتةك اجلسع بع  سكونه إ وال لي  ع  ، ونب   يف حاا يف ثاين حاا وجودها واألجساميف اجلواهة 
ألن ذل  لو   ويسزحي  أن يكون ةزحة ان لنفسه، لنفسه أو لع ة، و  ب  أن يكون ذل   ذل  ،وسكونه بع  حة زه

 ان  ذل  لوجب أن   يوج  ة  جنسه يف ذل  الوقي إ  ةا  ان ةزحة ان، ويف الع ع بأنه ق  يوج  ة  جنس 
 .ة ان أن اعزحةك اي ا ليس مبزحةك لنفسه وأنه ل حة ة  ان ةزح اعزحة ة ةا ليس مبزحةك، دلي  ع   واألجساماجلواهة 

أن يكون بعض ا اال ميك   ،اإذا  اني اجلواهة الل نزألا ةن ا األجسام ةزاانسة ةزماث ة ة  مجي  الوجو 
ه  األعةا   وه    ختز ا إ  بال فات ال ار ة ع ي ا الل، ةؤثةان يف بعض، ألن الزأثري   يكون إ  بني خمز فات

بعض لزشك  األجسام إ  أن اجلواهة   نةنبل ة  بعض ا  ،  ماأي ةنف  ة زةانيان ، زةانني ون   األعةا    نبض 
يف ن ور العا  ال بيع  واضان عب أ ا نف اا إ   ع يبض مبوجب أةة إهل    ةبيع  أي  أهنا ةنف  ة األجلا  ةكانيان ا 

اعضوم ال ا     ا نفزضة إىلإذا إهن، يكون بعض ا ةسببان ل بعض األ ة أن بإنكار ضةور ، ةن ور اعع وا ةسزضالن ع  الع   
 .(64) لياع  بعض ا ااعالن ة  ن ضا  ذانه

إذ إن  ،ثبات ق ر  اهلل نعاف الل   ح  هلاإوة  اجل ية بالذ ة أن اكة  اجلوهة الفةد عن  األشاعة  قواة ا 
 يؤثة اهلل اي ا نأثريان وبالزاف، و   ا ة    ا اهلل ةكنة ما أن األعةا  الل نزبع ا  هذ  اجلواهة ةكنة   ضةورية

وه  ةكونة ة  جواهة ةفةد  ، ألهنا ةزماث ة وأن   ا   األشيا  وافاهنا   حتم  أي ةبيعة يف ذاهنا، ةباشةان 

                                                           

 .41،دار الواا ، اإلسكن رية، ب ون،صالوجو  والعدم بين المعتزلة و األشاعر ( وجيه أمح  عب  اهلل، (63
 بز ةع.  148،147ص  ج  سابا،ةة  مبدأ السببية، مود  م ، 64)س
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عضب    ةن ا ةا  اهلل   ا ألن ،والشةاب ونوتا ة  ال فات واخل ا      ا ةزماث ة ااحلاة وال عام، ةزماث ة
 .األشيا وعضب ال عام الشب  وهكذا يف     الةي بب الشة اي  ا عض، نزوهع أنه ة  أثةها

ااإلنسان إذا حةك ق مان اما ، االعباد ليس هلع نأثري يف الفع  ة  ضان ، وهذا ةا ت   أيضان يف اع  العباد
و ذل  حة ة الي  احملة ة ل ض ع  ،ألن هذا الزحةك الذي ح ث يف الض ع هو عة    ضه اهلل يف الض ع اإلنسان حة ه

ب ون أن يكون ، اهلل العاد  أن نضارن حة ة الي  حلة ة الض ع اهلل يف الي  اعزحة ة، وق  أجةى    عبار  ع  عة    ضها
ب  ه  ، ةن ا عة  سببان لآل ةاهلل   ا أربعة أعةا  ليس  ألن، و  سببية يف حة ة الض ع، ل ي  أثة بوجه ة  الوجو 

والةاب  حتةك  والثالث حة ة الي ، والثاين ق ر  ع   حتةيكه،، ن أحةك الض عالعة  األوا إراد  أ، ةزضارنة يف الوجو 
واهلل عل وج  وح   هو الذي   ا    هذ  األعةا  وبالزاف ليس هناك نأثري ةباشة ل فع  إمنا هو واق  حتي  الض ع،

  .(65) ق ر  اخلالا وهو اهلل

هذ  األعةا  إرادنه ةل    ا يفاهلل  ألنزةانني  هنا   نبض هذ  األعةا    بضا  هلا أي مبعىن أ ما أن 
 السكون عة ،اإن  اإذا سك  االض ع ةثالن   ا اهلل ايه حتة ان بع  حتةك هكذا دا مان ةاعا  ان الض ع ةزحة ان، ،شا 

بض ر   خت ا   ضان ج ي ان  ااك  حادثة ة ما  ان شأهن، واهلل   ا ايه السكون بع  السكون هكذا ةاعا  ان سا نان 
 .(66)ةبيعيان أو اعالن  إنسانيا  ض ا اهلل دا مان سوا   اني اعالن  األجلا وهذ  ، اهلل

 الخاتمة
لزبيان ق ر   ،دهع ع ي اابالفاع ية اإلهلية واعزم  رنباة االسببية ةكانة جوهةية عن  اعزك مني احز ي قضية 

يف ن ويب هذ  العالقة واضان ل من ب  األشاعة  و ة  اععزللةالذي دعا  الن  األةة، هذ  الفاع ية وعالقز ا باعوجودات
ا تا  العض   يضةون مبب أ السببية انساقان  أاحاب، وبالزاف ت  أن اععزللة وبواف ع  ع   ح  الذي وضعه    اكة

 إفن هع ةوا  السبب ع نأل ،مبسبباهناةز  ة  األسبابع  أاعاله اض  جع وا  وةسؤوليزهة  رأي ع يف حةية اإلنسان 
 ،ولك  هذا الزع ا    ة  ع  الض ر  اإلهلية ،اعسبب وبالزاف نكون هذ  السببية سببية ة  ضة نزع ا بالسبب والنزياة

الكون يسري واضان  وجود ناام هلذا ض ر  هلا  اياهنا وهذا دلي  ع ع  ةشةوةة بفاع  اان  هلا وةوجودها وهذ  ال أهنا ذإ
 .ل  لي  الغا  

 أن ق ر  اهلل ة  ضة وةشيئزه شاة ة وهو الفاع  احلضيض  اعباشة لك  ةا شاعة  اض  انفضوا مجيعان ع  ألأةا ا
هذ  العالقة نةج  لكوهنا  وإمنا ،اإلنسانية األاعاابني  أواعوجودات  أاعااوبالزاف ليسي هناك سببية بني ، يف الكون

                                                           

 .402،405، ةكزبة الثضااة ال ينية،ب ون، اللة الحافرين( ةوس  ب  ةيمون، (65
  .402،405( اع  ر السابا،ص66(
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سبي   ع  حت   ر بني الاواهة هو عبار  ع  عم ية اقريان ة  نكةا وةا نةا  ،عالقة عاد  وليس اي ا نع ا حزم 
 وإمنان الفاع  احلضيض  والغا   هو اهلل وهبذا نكون هذ  السببية ليسي حزمية إا، احلزمية ال بيعية سبي  ع  اجلواز   
 الغري ثابي. ا حزماا ةارإن    يف 

وضعوا ةوقفني  إهنع ق إننا نسز ي  أن نضوا   إهذا ال  د  واألشاعة  يفوبالة ع ة  ا  زالع بني اععزللة 
  ة.باآليزع ا مبكانة ال ي  والعض  وارنبا   الن ةن ع  ارؤيزه العاةة ايم    حسبخمز فني  

وبذا    اني يف هذا اعضمار أ ثة نوايضان ل يا ة رأي ع ايا ة عض ية ع مية،  إن اععزللةإ  أن احلا يضاا 
نعةا ع  إىلورمبا هذا يةج   ن لوني رأي ا بال بغة الالهونية اإلميانية،إو  حىتض    اني أقةب ل زوجه الف سف  الع

ونعاة  ع ة  الفكة الف سف  واعن ض  ةبكةان، يف الوقي الذي بض  األشاعة  حبيسني خبيو  الن  ال يين وسبب هلع 
حةا وا سفة  ون  نؤسس لنا اكةا البع  ع  نيارات عض ية  نا يف حاجة إلي ا إىلاخلوع ة  الزعاة  العض   اجملةد 

  الف سفات.ع      أناإسالةية   نض  ش

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 المراجع

 ، م.1138  احل يب، الضاهة ، حتضيا عثمان أةني، ،4،  تلخيص ما بعد الطبيعة اب  رش 
  ،دار احل يث، الضاهة .2، ملسان العرباب  ةناور ، 
  ،دار ال وا  اعم كة العةبية 4  ،عنها انحرافهممعتزلة من السنة النبوية ومواطن موقف الابولبابة حسني ،

 .م1187السعودية
 ،م1118ةؤسسة الةسالة، ،4  ،معجم في المصطلحات والفروق اللغوية الك يات، أيب البضا  الكفوي. 
  ، ل ي ، األشاعة ، دار را  الفةع اإلسالةية يف أاوا ادراسة ا سفية آل ،في علم الكالمأمح   مود ابح

 م.1188بريوت  ، الن ضة العةبية،
 م.1110هد،1211اعكزبة الع ةية بريوت، ،4  ، حتضيا  م     ال ي ،مقاالت اإلسالميين، األشعةي 
  ،م.4005السعودية، دار ال ميع ، ،1  ،1،  اإلحكام من أصول األحكاماآلة ي 
  ،م.1137، اعكزبة الشةقية، بريوت،حتضيا ةكارث  اليسوع  ،كتاب التمهيدالباقالين 
  ،م.1138اعكزبة الشةقية، ، ةكارث  اليسوع ،كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكراماتالباقالين 



    م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 
 

 

 000 

  ،ةكزبة اب  سينا، اخلشي،، حتضيا  م  عثمان منهم وبيان الفرقة الناجية ،الفرق بين الفرقالبغ ادي 
 م.1188الضاهة ،

  ، رسالة ةاجسزري، جاةعة اجللا ة،   ية الع وم ببية في القر ن الكريمالسب ضاسع ابةاهيم ،
 . م4006،4003اإلسالةية،

 ، م.1111ةكزبة اهل ي رأة اخليمة، دار احل يث بريوت، ،1  ،1  ،نزهة الخاطر العاطر ب  ب ران ال ةشض 
 ،ب ون ،ابن الروندي الملحد علىكتاب االنتصار والر   ب  عثمان اخليا  اععزلف. 
  ،م.1116، ةكزبة لبنان 1  ،1  نض مي رايا العاع، ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومالز انوي 
 ،ية السببية عند أهل السنة ومخالفيهم من خالل مؤلفات شيخ اإلسالم أبن تيمية نوايا ب  إبةاهيع احمليش   ،

 هد.1242أاوا ال ي ، اعم كة السعودية،
  ، ة ال عو  اإلسالةية اجمل   الزاس ، الع د األوا، عند األشاعر  مالها وما عليها عقيد  العد جابة ب  زاي   ،

4001. 
  ،م.1162هد،1582ةكزبة اخلات ، الضاهة ، ،1  حتضيا وشةق عب  السالم هارون، ،رسافل الجاحظاجلاحظ 
 م.4002، دار اإلميان، اإلسكن رية، اجلةجاين، الزعةيفات 
 ،م.1111ال ار اإلسالةية، ،5  ،لملل والنحلبحو  في ا جعفة السبحاين 
  ، م.4001الضاهة ، دار اآلااع العةبية، ،1  ، راسات في علم الكالم والفلسفة اإلسالميةمجاا اعةزوق 
 ، م.4001الضاهة ، دار اآلااع العةبية، ،1  ، راسات في علم الكالم مجاا اعةزوق 
 ،م.1184 بناين،دار الكزاب ال ،1  ،المعجم الفلسفي مجي  ا يبا 
 ،ةنشورات احتاد  زاب العةب، تاريخ الفكر الفلسفي في المجتمع العربي اإلسالمي حسان شكةي اجلل ،

 م. 1117دةشا،
  ، م.1118الضاهة ، دار السالم، ،1  ،اآلمدي و راه  الكالميةحس  الشااع 
  م .1114دار ال فو  الغةدقة، ،4  ،1  ،البحر المحيط في أصول الفقه  ش ،ر الل 
 دار الفكة، بريوت. ب ت، ، ب  ،أساس البالغةشةي، اللخم 
  ، ث ةنشور ق  ةؤسسة الفكة العةيب. ،نظرية السببية في الفكر االعتزاليس يمان ب  احلس  
  ،م.1114بريوت، الفكة ال بناين، دار ،1  ،فلسفة القدر في فكر المعتزلةمسيب د يع 
 ،م.1،1118بريوت   ب الع مية،دار الكز ،8  ،شرح المواقف الشةيا اجلةجاين 
  ،م.1116دار اععةاة اجلاةعية، ، دراسة ا سفية إسالةية،اإلرا   عند المعتزلة والشاعر عب  الباري  م  داوود 
 ،م.1173، و الة اع بوعات الكويي،1  ،الفلسفة إلىمدخل جديد  عب  الةمح  ب وي 
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 ،ةؤسسة الةسالة  لجبار الكالمية"،نظرية التكليف،"  راء القاضي عبد ا عب  الكةمي عثمان
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  ،م.1185ماليني، بريوت،دار العع ل  ،2  ،تاريخ الفكر العربي إلي أيام ابن خلدونعمة اةوخ 
  ،ب ت. ب  ، ،المستصفي من علم األصولالغلاف 
  ،م.1166دار اععارع مب ة، ،2،  حتضيا س يمان دنياتهافت الفالسفة، الغلاف 
  ،1  ن حيب األب جني يوسا هوب  اليسوع ، ،المجموف في المحيط بالتكليفالضاض  عب  اجلبار، 

 .200ص بريوت، اع بعة الكاثوليكية،
 ة بعة دار  دار الثضااة واإلرشاد، ،1 1  ،8  ،المغني في أبواب التوحيد والعدللضاض  عب  اجلبار، ا

 م.1160الكزب،
 ،م.1116ةكزبة وهبة، ،5نل حتضيا عب  الكةمي عثمان ،شرح األصول الخمسة الضاض  عب  اجلبار 
  ، م. 4006احل يثة، الضاهة ، دار قبا  6  ،قضية الخير والشر لدي مفكري اإلسالم م  السي  اجل ين 
 ،ةكزبة ا ت و اع ةية، الضاهة . ،4  ،1  ،الملل والنحل  م  ب  عب  الكةمي الش ةسزاين 
 ،حتضيا  مود رضوان ال اية، دار الفكة اععااة  ،مهمات التعاريف علىالتوقيف   م  عب  الةؤوع اعناوي

 هد.1،1210  بريوت،
  ،  ة بعة جلنة الزأليا والريمجة  ،يم بن سيار النظام و راه  الكالمية الفلسفيةإبراه م  عب  اهلادي أبوري

 م.1126والنشة،
 ، 1188دار الشةوع، ،4  ،المعتزلة ومشكلة الحرية اإلنسانية  م  عمار. 
 ،م.1188  ة ال عو  اإلسالةية، الع د اخلاةس عشة،  ،مسألة السببية عند اإلمام الغزالي  م  ياسني عةييب 
 دار النوادر، دةشا،1   ،مبدأ السببية في الفكر اإلسالمي في العصر الحديث ود  م  عي  نفيسة، م ، 

 م.4010بريوت، 
 ،دار النوادر، ،1  ،مبدأ السببية في الفكر اإلسالمي في العصر الحديث  مود  م  عي  نفيسه 

 . د 4010دةشا،
   ،بريوت.1الوح   العةبية،   ، ةة ل دراساتبنية العقل العربي م  عاب  اجلابةي ، 
 ،  دار الفكة العةيب،  ،1  ،االتجا  العقلي في مشكلة المعرفة عند المعتزلة ة ةي حس  أبوسع

 م.1115الضاهة ،
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  ،ب ون. ، ةكزبة الثضااة ال ينية، اللة الحافرينةوس  ب  ةيمون 
  ،م.1114عمة اع ةية ل كزاب، الغا ية عن  األشاعة ، اهليئة ال ،قراء  في علم الكالمنوران اجلليةي 
  ،ةع    ،1  حتضيا ةع  زياد  ورضوان السي ، المسافل في الخالف بين البصريين والبغدا يينالنيسابوري

 م.1171اإلمنا  بريوت 
  ،دار الواا  ل نيا ال باعة والنشة، اإلسكن رية.واألشاعر الوجو  والعدم بين المعتزلة وجيه أمح  عب  اهلل ، 
 دار الواا ، اإلسكن رية، ب ون. ،الوجو  والعدم بين المعتزلة واألشاعر ب  اهلل، وجيه أمح  ع 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 التصوف اإلسالمي ظهور املؤثرات يف

 

 

 مقبولة مسعود العواميد.
 جامعة بنغازي. –كلية اآلداب  –قسم الفلسفة 

 

 

 ملخص البحث          

ختوووت  ا رةاااوووة نسووو   ة فوووة     و ومتجوووالن لفووو ف فاد التوووالع و ووومع     ووو  ا ت ووو  التصوووفك ة وووان ة فوووة    ةا ووو ن

الطوواا الصووفة   ا  صووا ة انووةت نوواإل التصووفك ام وو مذ اووف  د وو  لوو  م اا وو  وم ا  وو   عوومام ميديوو  مشووة، ع و عتسوو  

 ووة ن  ووم  انوو  ل م وو  واووف   واحوو ام مووم جماوو  لووةفد الت فووت  ام وو م  ع  ُعوو   ةلتصووفك ام وو مذة وممةاجوو  ومشووة ن ع

اليت  مشا  مه ة مفاقف  الظفااا المتف   عوالتصاةةد األخ ق  ع -:مثل ما  ط  ن ثري مم الظفااا والعفاملع نةلغ  الع ق

ع ةىل جة ب فلك  ُع  التجان  الصوفة   وي سو  الصو   نةلو  م الو ل ا وت ه ،  وحو ع و و د وةم   وةن ا ةد جملن   ة ا  

 خ ل  عةل   . م  تفهة مم 

و، لك الف ة    وافقتصةل   اليت  شا و طوف   ا  شا   نةلظاوك افجت ة    والثسةة  ع اف ما  ط ةةلتصفك جمنم ن ئت ع 

،ةإل هلة  ك العفامل اليت وا ا ال حث اف حمةول  ل تطاا لت عا   ف مه ة  م آخا ة هةع اليت ف  فتط   جمإل  تصل  ةم م 

                             ورهف  التصفك ام  مذ. ةم ا  شان مهلو ام 

 المق مة

 انوو  فا  وو  جمو حةليوو  معنولوو   ووم نس وو  نفصووت   حس سوو   ة ة وو  ف  ووت  ةفا  ظا ووة لوو ام وو مذ نة ت ووة   إل ةهوو  التصووفك ة

    ة  .ةفا مة  ظا ة ةل   مم خ ل العفامل اليت جمياد جمةضلع  ومعاةت  جممت وةمنة   فإل ةه   األح اثع

وا انس سوو  ف  فووتط   جمإل  عمووم   ووك العفاموول الوويت    وو،   وو  رهووف  التصووفك  فاموول اجت ة  وو  و  ة وو   واقتصووةل  

عضوهة ةوة ت    مشوا موم  و ن  فامول متشوةنك ن الف ب امل ةشا لظهف  التصفكع جمو جنع   نع  تصل ،ل  ةمل     ح 

،وووو لك الس ووووق الف ة ووووذ  ري نعووووظ املظووووةاا افجت ة  وووو ع وووو  غةةلعفاموووول افقتصووووةل     ووووفإل هلووووة لو  ا خوووواعاآل هة عضوووون

ةت ووك العفاموول  عوافضوطاانةد الف ة وو   ف  فووتط   جمإل  فوت ع اة  ووم العفاموول افجت ة  و  وافقتصووةل   والثسةة وو  وال  م و 
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 اجت وة ذ  ظوة  املفو    الاوح و  ضو  ويوف ن نتعوةل   ام و    ن ا  عكا رهف  التصف  ةوج    ةاةم الت ع  ،ةإل هلة لو  

ام  مذ ل  ثري مم ال   اإل  ةىل جة ب التغري ال ل طاجم     املف    ا األحفال افقتصةل   نع  التتح عو  ة ذ قةئ 

 والت فتذ. والثااء الت ال خةء افقتصةلل والع ااين والتمفعوالا  عفاد انضة اد العا س 

ف مي وم ة جة و   عام و م  ا ا ت عوةد  نوةألحا لفوةح  جمو رهف  التصوفك   و  ا جمإلاف حمةول     ةإل  وا ا ال حث  

 واقتصةل  ع واجت ة      ة   اليت اختصاهتة ا  فامل  ةىل ال ثري مم العفامل املتشةن  ع ةىل  ةمل واح  نع م  نل  اج 

 ا انةضا. ةىل ةح ةئ حمةول  ة ضةح جمإل العفامل اليت جملد ةىل رهف   ا املةضذ اذ  تفهة اليت جملد و 

 نظدة اإلسالم إلى التصمف

وجو  ة جمإل ا السواآإل ال وال ال ثوري موم اآل وةد الويت اوث   و  الوف ع والتسوف  واجوا الو   ة  ةفا  ظا ة ةىل  عةل   ام و   

ال  ول   موم شواإل اآلخوانع و و  ف ةىل الع وةلن والت تول وق وة  ا مم شواإل او   الو   ة و عظ ووزخاةهةع ، ة جمإل امةك آ ةد اس  

والةغ وب والةا وب  وا   اآل ةد جن اة واضح  ا  ف  الساآإل امل   ع خصفصةم آ وةد الف و  والف  و  عوالتهج  والصف 

وقوو  ،ووةإل اوو ا األ وو فو ضوواو  ةم ا ن ا وو  الوو  فن ام وو م  ع ف  وو  ة وجمإل ،تووة  م وو  ومشووا، هة    عوالثووفاو والعسووةو

نشريام ملم آمم و ةو وجم ةوع و   اام ملم ،توا وجمشواك امة ،ةإل الا فل ال ال  ومم  فا وز ةم ل ف  ال عث  ف  انفةوع س 

ةف  وو عاا الوو عظ  ووم  عالناوو  والتصووفكوف شووك جم وو  ا روول ة ووان ال عووث وانفووةو والعسووةو  وو م ثق   ووة    عا  مووةل

جلمو  والموة  نصوف ن لةعو، ،ثوريام موم ةوةلساآإل  صوف  ا ةىل  عو   مسو   ا الو ا  اآلخوانع ال   ة ننخاةهة وط  ةهتة النائ و  وصوففم 

ةسضوفا ال  وةت ا  خفةةم موم الفقوفع ا الموة  خا ماآلاملف    ةىل التتةين ا الع ةلن ط  ةم ل مجةنع وجملس، الا ب ا ق فو 

 التفن  واف تغتة .

وموم اآل وةد الويت  شوري ةىل  عوفلوك نةف تو الع ةو  ة وااك وف  توا ط الو   ة نةلت ت  نةن ةنةف جمإل ام     ةل  ، لك 

وْلَا ِِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَ ﴿ة وضاو ن النا  ة هة قفل   عةىل:ةمةء ال   

وَمَـا  يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِِّنَ اللَّـهِ وَرِضْـوَانٌ  كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ 

إِنَّ الَّذينَ ال يَرجونَ لِقاءَنا وَرَضوا بِاحلَياةِ الدُّنيا وَاطمَأَنِّوا بِها   ﴿وقفل   عةىل: عسمرة الح ي  ﴾(02)الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
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فَأَمَّا مَن طَغَى  ﴿: وقفل   عةىل  عسمرة يمنس﴾  (8) أُولـئِكَ مَأواهُمُ النّارُ بِما كانوا يَكسِبونَ (7) غافِلونَ آياتِناوَالَّذينَ هُم عَن 

سمرة  ﴾ (02)خَافَ مَقَامَ رَبِِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى  مَنْ وَأَمَّا (73) الْمَأْوَى هِيَ الْجَحِيمَ فَإِنَّ (78) الدُّنْيَا الْحَيَاةَ وَآثَرَ (77)

 وَذَكَرَ (40) قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى  ﴿:قفل   عوةىل  و صف  الساآإل ط  ع  ام فةإل ا امل ل ةىل شهفاد ال   ة ا مثل عالنازعات

، وة جمإل ا السواآإل آ وةد سمرة األعلى،  ﴾(47) وَأَبْقَى خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ (41)بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  (41)رَبِِّهِ فَصَلَّى  اسْمَ

الرّاكِعـونَ السّـاجِدونَ   التِّائِبونَ العابِدونَ احلامِدونَ السّائِحونَ  :﴿مت ح حةل الع ةل املس        اهلل  عةىل ا مثل قفل   عةىل

إِنَّمَا يُؤْمِنُ  ﴿:ع وقفل   عةىلسمرة التمبة ﴾ (440)اآلمِرونَ بِاملَعروفِ وَالنّاهونَ عَنِ املُنكَرِ وَاحلافِظونَ لِحُدو ِِ اللَّـهِ وَبَشِِّرِ املُؤمِننيَ

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ  (41)بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ 

ةه   اآل ةد الساآ    هبة  فض ح ملة اف   ان ةن ال   ة مم هلف  ع ف ن الفج ن ﴾ (41) خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

  فوع  ةىل لسوةء اهللع  و  املفو   جمإلولعبع، ة جمإل اآل ةد الفةنس   فضح جمإل ال   ة اذ متةع الغاو  وجمهنة ف   و ع لو ا ةع

جنو  السواآإل ا  ةإ موة  ام فوةإل نط عو   تضول الو   ة وم و اهتةعومبوة جمإل  ة   فوتهف   ان وةن الو   ة وهع هوة نو   م  وم اآلخوانع

و ط وب ممو  جمإل  سوف  نتن، و   تفو  نةلع وةلن  جمف  فتفو   لت وك امل و اد ال   ف و ع ،ثري مم آ ة   ال امي   ط ب موم املفو  

 و ةئا التاوا ال  م   ،ذ   فإل اجلم  مثفا .

 جمإل   فإل زاا ام  ة ،ةم ال   ة نةل   و ع  جمو  ط ب مم عحيث ام فةإلف  ته  مم فلك جمإل ال  م ام  مذ  م غذ جم    جم   

ل ،وو لك   وو  شوو جنوو   قوو   ع  وو  ان ووةناملتهووةل   ا م ا جممووا الوو  م   وو  املسص وو شوو لنوول جنوو  الوو  م ام وو مذ ، ووة 

ا بَـ  آ َِمَ  يـ  ﴿:اهلل  عوةىل سوفل  .املفل  رهف ا  ل ح وةن     جم تفه  املتحةم   ا   ةلهت عاملغةل   عاملتش ل م ا ل مه 

قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللَّـهِ الَّيت أَخرَجَ لِعِبـا ِِهِ   ﴾10﴿ ملُسرِفنيَاخُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِِّ مَسجِدٍ وَكُلوا وَاشرَبوا وَال تُسرِفوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ 

سومرة  ﴾﴾18﴿ الدُّنيا خاِلَصـًة َيـوَم الِقياَمـِة َكـذِلَك ُنَفِصِّـُل اآليـاِت ِلَقـومم َيعَلمـونَ         وَالطَّيِِّباتِ مِنَ الرِِّزقِ قُل هِيَ لِلَّذينَ آمَنوا فِي احلَياةِ
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و مهو  جم  ة و   وم امةواا  جمو   سوف    و  الطا وق الف وطع و تجموب الغ وف والتسصوري ةةم    ل م  فا ومسةح األعداف. 

لآلخدة، وال اآلخدة لل نيا، ولكن خيدكم من أخذ ليس خيدكم من تدك ال نيا :"التتا طع وامة حيضاين قفل الا فل 

 )رواه السيمقي(. 1من هذه وهذه"

 صووحيا البخووار )ةتووذ  عهلووة ، ووة و ل ا ،تووب األحةل ووث جممث وو  ل ناوو  املتطوواك نصووف ن  وو ل   وو  ا ووتهجةإل الموو  

 جم   جووو م قةئ وووةم ا الشووو   ةسوووةل: موووة اووو ا   قوووةلفا جمنوووف   ع جمإل المووو  ووووووو(وووه :18ابووون عبوووا  ) وووم  وووووو(ووهو 002:

موواو  ة وو ج  ع ول فووتظلع  وف  ووت   ع و صووف . ةسووةل الموو  ال ووال:    جمإل  سووف  ا الشوو   وف  فووتظلع وو…ة وواائ ل 

ة واهن    جمإل  جةفم  الفا  وم   وةلن   وفل اهلل  ووو(وووه 37: أنس). وي ، ا الصح ح   م 2ول ت   ع ول ت  ص ةم "

ع وق  غتا ل  مة  س   مم ف  و  وموة  واخاع ا قوةل جمحو ا : جمموة ةسةلفا: وجم مة مثل   فل اهلل -جمل  جمواة ق    -فاة  سةل  

ة  جم ة ع وقةل آخا: جممة جم ة ة  جم،ل ال ح ع وقةل آخا: جمموة  -جمل ال  ل-جم ة ةاصف  وف جمةطاع وقةل آخا: جممة جم ة ةاقف  

 وخطب ا المةس ةسةل: مة نةل  جةل  سفل جمح ا  ، ا ناماا  ةخاج مغض ةمع      فل اهلل جم ة ة  جم نوج المفةء. و 

 )رواه النسائي(. 3" ة م  غب  م  ميت ة    مين عوآ،ل ال ح  وجم نوج المفةء وجمقف  وجم ة ع جمصف  وجمةطاع ول ين و، اع

نو  الواوح  ناوجو  ول  و اوةا ا املوةلنع ةو  ح ةن  فتظل نظول الو  مو ع ل م ح ةن و  لع ل م ول  ة :فلك اف ام   

 والعنل  السة   . وانامةإل الغ  ظ وف  تف  نةجلفع املتصل ة   تىن الاوح ا ،ثةة  اجلف  وضااون الشهفنع واجلف ع

الو ل   وفإل  املعتو لع ول وم املسصوفل اموة نةلناو ةتعةل   ال  م ام  مذ ،ةإل هلة لو  ا رهف  الناو  جمو التصوفكع  ةفإل
مت ف ةم نتعةل   ل م  وجمخ ا الساآإلع وا الفقو،  تفو   مو ما لاخول ةطوة   ة   الناا  صةحب   ةل   ؤل هة ا ا ت  ع

ول ة الموةس ع ول   معتنفم  م ا ت  ع ةس  ،ة ،   ةل  انق اليت مح هة الا فل ال ال حم     ةصحةم وا ظةم  لت ع ع
وام وو   ل ووم ل  ووة ول ووم  نمووةء ج   وو و وومظ    قتوو  نانوو ع و وومظ    قتوو  نا هتوو ل ام فووةإل ،ة وو،  س وو ن وشووا ع ع  ةل هووة

هُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّـهُ إِ﴿آخانع وا ا مة  ص،      اآل    لَيْكَ وَلَا ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَـّ

واو ا  عوين جمإل ام و   ل وم اف تو ال والتوفازإل  عسمرة القصوص .﴾(77) ي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَتَبْغِ الْفَسَا َِ فِ

نوو  اجلة ووب املووةلل واجلة ووب الاوحووذ ا ح ووةن ام فووةإلع ح ووث ف ةةوواا  وف  تووا طع ة ووم السوواآإل رهووا الناوو  والتصووفك 
 .املعت ل ام  مذ
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 واالجتماعية لظهمر التصمف اإلسالمي: لظدوف السياسيةا 

جمموووة نةلمفووو   ل ظووواوك الف ة ووو   وافجت ة  ووو  الووويت جملد ةىل رهوووف  التصوووفكع ةهوووذ  اجووو  ةىل ا  ةوووةد الف ة ووو   نووو  

جميواد   وك ا  ةوةد الف ة و   ا لوةل  ةس - و(وووهو *" :71- الخليفة عثمان بن عفان"املف    مم  جمواخا  صا 

وا ووت اد ا  ةووةد الف ة وو   ا  صووا  ونوو جمد  ظهووا العصوو    الس   وو ان ووةن ال  م وو  والف ة وو   وافجت ة  وو  ل  فوو   ع 

وا سف  املف  فإل نع  فلك ةىل جممف   وش ع  وخفا ج وماجئ ع وا ت ا الصااع  ،و(وووهو02: "**علي بن أبي طالباممة  "

 ن  األمف   وخصفمه  زممةم طف  م.

مموة جمل  لتشوت، صوف املفو    وا سفوةمه  ، لتتمو  مستول  ث وةإلوقع، ال ثري مم املعة ك نف ب التنت الويت  عو  امتو الا 

ال ل قة    ا  هووووو(13: معاوية بن أبي سفيان)املطةل   ن م       جم ه   ث ةإل  علش ع    ذ ا   ت  الشا ذع وش ع 

الو  م  هوووووو(71:الزبيود بون العومام)و هوووووو(71: طلحوة بون عبيو  اه)ومعهوة  هووووو(18:عائشوة بنوأ أبوي بكود)وع صوت 

واوونمه  ا  نوة فا جمجة و   اةووفا نتعول ةتموو  جمحو يهة الوو عظ حوب  تحووة نفا  ، وة خوواج   و    ووذ   ووف  اجل ولقوة  ف  ا 

وا تشوه    و   و   .ا وفا جد مجة ةد  عةل   و ت جم موم ح  و  و  ة وت  مسوفا نةلمفاصوب ولعولع جمنوازا  ع ورها المهاواإل

 .هوووووو(02:رمضانفي  عب  الدحمن بن ملجم)

__________ 
ع العشوان امل شوا م نةجلمو ع وجمحو  ا  توةء الااشو  م( يةلوث م )-  (656 – 576 هوو 35 وووق.ه (47    اهلل  ث ةإل نم  ت ةإل األمفل الساشوذ  اف:جمنف*

،وةإل   .جم  ، ثوف وةةهتوة  ونوج موم ا نعو    ق و ع ح وث  ونوج موم  و  ام و   حم و   ىن فا المف  م أل    نوج ايمت  مم نموةد  .ام   ومم الفةنس  ةىل 
و،وةإل   وفل ال  و   .امل  مو  املموف نالثة  و  ةىل  اهلجوانةىل جم ا ان شو . ا اوةجا  املهوةجا ما   عو   وةئا  ام و  نتوظ  ان شو  ث وةإل جمول مهوةجا ةىل جم ا 

   ث وةإل نة  ةو  نعو   وونّشوا  نةجلمو  و وحفم  شوا   وموة ،وةإل    لو  موم املوةل لمصوان املفو    والو  م آمموفا نوةهللع عو  ام  ن ةئ  وجمخ ق   ع ثق ن  وحي  
و،و لك  عل  فوج  انواا و  ول  ف وع   مجو  السواآإلوقو  ا وت اد خ ةتو  اوف ايوين  شوا  ةموةم مت ا  هو      وا نوم ا طوةوالشف   اليت متو، نعو  وةوةن 

 الويت جمحو اث التتمو ا المصف الثةين مم خ ة   ث ةإل اليت ا وت اد ملو ن ايمويت  شوان  وم ع رهواد  ع ه     ل مم ال   اإل ع وةتح، ا املفج  الم فل
 ا ظوا: .نةمل  مو  املموف ن ال س و ع و  ا  ايمتةإل ومثوة فإل  وم ع ولةوم ا او 35 م   فل انج مم شها  11جملد ةىل اغت ةل  و،ةإل فلك ا  ف  اجل ع  املفاةق 

 .93ص عم4312ع نريودع لا  ص ةل ع1ع جو   الط سةد ال   ع انم  ع ع
انم     م( 661 ينايد 27 /هو 40 رمضان 21 - م599 مار  17/ق هو 23 رجب (13  ذ نم جميب طةلب اهلةمشذ الُساشذ جمنف انفم * * اف: 

العشوان  مو  الفوم  وجمحو   توةء الااشو  ما  ع اوف  انو  جمصوحةن ل  و  وجو  ع وجمحو  ع و،ةة و  حو   وفا واآل ن تو وصوها ع موم  ام       حم   نم     اهلل
ع واوف يوةين جمو يةلوث الموةس لخوفف ا ام و  ع وجمّول موم جم و   موم الصو  ةإل. اوةجا ةىل اهلجوان الم ف ّو جم و   ق ول  .الشو ع  مو   األئّ و وجمّول  امل شا م نةجلم 
ع وُ واك نشوّ    وناا تو  ا الستوةل ة وةإل  وةم م مه وةم ا  غونون   وفك و ا  غونواد الا وفلنث ي  جم ّوة  ع شوة ك   وذ ا ،ول  الا فلنع  اجان  امل  م  املمف ن

  وتاائ وجمحو  جماو   ،توةو الوفحذمفضو  يسو  الا وفل حم و  ة وةإل جمحو      و لس  ،وةإل  .خ  ومعا،   غنون ا م ا صا املف    ا خمت ف املعة ك وانازاة 
 35 وم   نة  ةو    م ة     ذ نم جميب طةلب و  قت  ناصحةو الا فل مفض  خ ك  ة ةذ و سةئ ل ن  التاا ام  م   املخت تو ع نف و   .ووز ائ 

صوو  ا ع وح و  سو   ومفاد ويو ث جمشوها وصوت، نعو   اف ووتساا  الف ة وذع ل مهوة مت وند نتسو   حضوة ل م  وفس خةنةمل  مو  املمووف ن (  656) اوو
   . ال فة  ةص   ا  ة  اجل   ن 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/661
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/35_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/35_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/35_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/656
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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ا ا ا  ك     م نع  ام  م ال  مع ألإل ،ل ةا ق مم املتمةز   ،ةإل   جا ةىل  صفص ال  م لائ ةم ل ؤ   مفقت  و    ع 
 م ئووو ا صوووة  ،ووول حووونو   ة وووذ ةاقووو  ل م ووو  هلوووة  عةىل افجتهوووةل ا ةهووو  المصوووفص جمو  او  هوووة  ووواو  م خةصوووةم واووو ا  ووو  ف 

معتسووو اهتةع و  ووو  جمصوووحةو ،ووول ةاقووو  ةىل اصوووطمةع شوووعااء و   وووةء مهوووان ل فوووت   فا الموووةس ةىل جوووة  ه ع ولتوووق نعضوووه  
  تسةل    ع سةم ، ريام.األحةل ث امل     ملعتس اهت ع ةصة  األما متع سةم نةل  م ومفةئ   اف

العفامول وا ا  ؤ،  مة ف،ا  وةنسةم موم جمإل رهوف  الناو  جمو التصوفك ف مي وم ة جة و  ةىل  ةمول واحو  نع مو ع نول ةإل مج و  

ثوول   ووك العفاموول مت اخ وو  نعضووهة مت اخ وو ع وةإل ةصوول العةموول الوو  ين  ووم افجت ووة ذ جمو الف ة ووذ     وو  صووع  ع ألإل م

اآلخاع ة ف ب افضطاانةد الف ة و   جنو  جمإل نعوظ الصوحةن  قو  شوعاوا هطوف ن او ا اجلوف املشوحفإل نة  ةوةد  هة عضن

وح وةم  فا فلوك انتعوةلام  وم التتمو ةض فا جمإل  ستفا مم التاا املتمةز   مفقف ان ةلع ولع ه  ةع  وافضطاانةد الف ة   ع ل ا

مم " هوووووو( 011: ابن حزم) و ووو(وووه 742: النمبختي) سفل  عمم النا  ا ح ةن العنل ع وا  هب ا ،ة فا  تجهفإل ةىل  فع

 ع وووو(وووهو 11: سع  بن أبي وقاص) و ووو(وه 70: سع  بن مالك)ةاق  ا تنل، م   ع(علي)التاا اليت اةةق، نع  وف   

 أسامة بن زي  بن حارثوة) ع وو(ووهووو 07: محم  بن مسلمة األنصار ) و ،ووو(ووهو 77: عب  اه بن عمد بن الخطاب)

ع وامتمعفا  م حمة نت  واحملة ن  مع ع م  لخفهل  ن  عت  والاضة نو  ةفو فا املعتنلو ع وصوة وا "علي"ا تنلفا ع ةإإل اؤفء و(ووهووو :

لسفم ع ا تنلفا قةهلة  هوووو(70: األحنف بن قيس) وف الستةل مع ع و (علي)جم  ك املعتنل  ةىل األن ع وقةلفا ف حيل قتةل 

نعو    نا و   ووو(ووهوو 474: ابون عطواا الاوزا )و ا ا ة    ظوا ألإل املعتنلو     ظهوا ةف نظهوف  واصول  4"التتم  جمص ح ل  

ع هنة ووو  السووواإل األول و     وووم رهوووف ا  نموووةءم   ووو  السضووو   الف ة ووو   ا ووووووو(ووه 442: الحسووون البصووود )الت وووال مووو  

 اممةم .

ع آيووا وووو(ووهوو 13: الحسوون لمعاويووة)واألمووف  ع و مووةزل  وووووو(وووه 12: الحسوون بوون علووي)، ووة جم وو   موو  حوو وث التتموو  نوو  
 وافشتغةل نةلع   والع ةلنع ةفإل ةةفضوطاانةد الف ة و   ا او ا العصوا ،وةإل اف ت ةك ا ممةزهل  الحسنجم صة  نعظ 

ةىل  تضووو ل ح وووةن العنلووو  والع وووةلن  ف  وووةم  وووم اف غ وووةس ا التووونت  عمووم شووواهنة جمإل  ووو ة  نعوووظ املفووو    ممووو  وقووو، م  وووا
 .الف ة   

_____________ 
واألقفال املوايف ن. ، وة  ُعوّ   مونام ل شوجة   والسوّفن  األشعة  م  املف    نةلتصةح  وان   ع ة مفب ل  ال ثري مم  (  ذ)شتها جم .  661 او 40 م   =

ةإْل     وم جم،و ا    و   وةسهوةم ا  صوا     وةم     وةء، وة  ُعتو  موم جم،و   .والتوة    ،توب انو  ثو ّتصوف نةلعو ل والُناو  حفوب الاوا وةد الوفا لن ا  
ع لا  1ج ع1  اس وق نشوة   وفلا معوواوكع  ووة    نغو الع ا ظوا: ال غو اللع .الصوفةّ  امطو ا ، وة  عتسو  الشو ع  ونعووظ الفوم ع مبوة ة و   و ل مووم التواا 

 .191  ص2001الغاو ام  مذع
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/40_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/661
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 مظوووة  ،ثووورينقووو  شوووه   هووووو( 010 :)عمووود بووون عبووو  العزيوووز خصفصوووةم حووو   ع ووو  جمإل  صوووا األموووف   نة وووتثمةء ح ووو  
شوت  اخصفصوةم حو  ع ة م الط  عذ جمإل  سف  المن و  ةىل الناو  والعنلو   مو  جمةواال ،ثوري م ش   ن  صفمه عواضطهةلاد 

الوويت ،ة وو،   عوقوو   وو   مجة وو  مووم جماوول ال فةوو " عا ،ووان ء وووووو(ووه 10: الحسووين بوون علووي)ر وو  وجووف  نووين جمم وو  مبستوول 
وفلك ل خ ة   اليت  عومسفا جم تفه  نةلتفان  نع  ا تشهةل انف  ع،ةل صان ةح   ماا،ن الناةل ا العه  األول لإل   

وا وونود مجة وو   ووم ا ت وو  ع لع ووةلنزاولووفا ا صوو   موومه   ووةنسةم ولووت ا مووة  موومه  ا حسوو  جمو ممةصوواهت  أل  ائوو عصوو  د 
و فو ط موم نعو ا   ألهنو  ،وة فا  واوإل  هو  ا  توةء األ نعو  قو  ا سضو ع   ةم لمجةن جم تفه ط عامل  فء نةلشاو  واملشةغ ةد

 .5".    جم واح املف    وجممفاهل  جمشس  المةس

وا ا المفع مم الفو     ف  عواك ا  عح ةن الع ةلن والنا ةىل  نةل ثري مم املف    جمل  فلك الظ   الف ة ذ والتنتوق  
ةواغ   و     او ا  وافجت ة  و ع وجمقص  نةنةج  امة الظاوك الف ة و   عةف جمإل انةج  ق  ل ، ةل   عو   مةل ن  ام   

ال  م ع مم افحتجةج الصةم،       ط  ان ة  ةةف جم مة  عت    ف  اف فحةو مم نعظ املف    واف ة  ةىل النا ع
وموم  أل      ع  ل    ة آ  اك ا  ظاا  ق   ع عال   ةة  ةا  ا ا ةىل النا  ا  مم المةس  ع شفإل ا   ب اجع فا ،ثري 

 ا ا النا  رها التصفك واملتصفة .

 الظدوف االقتصادية لظهمر التصمف اإلسالمي:

وا  توةء  مة   ق  تضح جمإل ح ةن املف    افجت ة    ا العصا األموفل  غوريد ،ثوريام   وة ،ة و،    و  ا  هو  المو  
الااش  مع ةس  ةتح املف  فإل ن  ا ةم ،ثرينع وغم فا ،ثريام مم األمفالع ون جم الثااء  ظهوا ا ا ت و  ام و مذع ةوةلتاا ، وري 
ن  ا ت   ام  مذ األولع وا ت   ال ل منة ا الساإل الثةين ومة نع  ع ة س  ةوتح اهلل   و  املفو    نو لام زاخوان نوة ري 

 ةنع مثل ن ل ةة س والاو  اليت  ض  مصا والشة  والعاااع ا متت  ةىل مشوةل ةةا س وة ةىل احملو طع ا ةىل األ و ل  م  ئ  نةن
 وةىل  ووهفل ةا فووةع وا اوو   الوو  ل حضووة اد  ا سوو  وموو إل  ووةمانع وقصووف  شووةاس  وجمهنووة  جة  وو ع ةةفزلاووة  افقتصووةلل

الت ةض   ع و الصحااء وةسااة ةىل ا   ال   ة العا ض  الناخان نةن ةنةا م مة ،ةإل ة   العاو مم ج واضحع ال   اإل لت ك
 نة رياد والث ااد 

__________________ 
انوةةظ الع مو  النااو  العةنو ع جمنوف حتو  األموفل  امموة  *    ا نوم   و  العن ون جمنوم مواواإل نوم جميب جمم و  نوم   و  مشو  نوم مموةك نوم قصوذ نوم ،و وع  

قةل  م  جم   نم مةلك )مة ه ع101و فا  ة  اجا   ا امل  م ع11 م   ول  عاألمف  امل ين ا املصال ا   ت  الناا  الااش  جمشا نين جمم   يةمم ا  تةء 
و و   وموم ا  توةء الااشو  م  محو  اهلل    و ...،ةإل لو  ةسو  و  و  وو عع ةلعمم او ا التب...،وةإل موم جمئ و  افجتهو   جم ، جمح ام  جمش   ص ن نا فل اهلل

 ةين وت   و  امل  مو  وال وةمع ةصو   الظهوا ا قوةل: و،ةإل جمموة   و ل  محو  اهلل    و ع  ع و  ا امل  مو  وجمشوتها هبوة نوةلع   والعسول مو  ح ايو   وم ع ح  ثةم ،ثريامع
ع ةواخاج ر مو موة جم  و  جمإل جمقطو  جممواام ةف نوا    ع ةوةإل  جم وت  جمحو ام  تعو  ع جمو ن غ و   وم  ةمول      انوقع و  فإل ة   جم فا ةم  ل ف    ألما  ؤجاوإل ة  ع

 نةهلل     مم ن غ  فلك ةف جمن غين ةجنو  خريامع واةةقفا.
 114ص  ع2001 م  نريودع مؤ ف  الا ةل ع الط س  الثة   ع و  ع ع5ج  رين جم    الم  ءع ال ا ع جم ظا:
 122ص و دع امل     املتح نع جةمع  ،  لجع و  ع ع1ج جم ضةم حم       انذ شع ةإلع التة    ام  مذ  تفري ج   عجم ظا 
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ورهواد جملوفاإل موم  وضو ،  سوفهل  ةناغو، جمنصوة ا  عموم الموةس او  وة  او   الو   ة ،ثوري  ةس  جاك ا ا الثااء افقتصةلل
ومم ا  حةم هلؤفء الفتهةء مم المةسعومما ا  ة  ام  م   مفاحةم  و،ة ، نغ ال  ةص   واجلمفإل ا    ع التهتك الفةةا

فلووك جمإل ا ووتخف نعووظ المووةس نةلوو  م نوول ،ووةإل مووم  تووةئا و  ةد األمصووة  ا األقطووة  ام وو م  ع وواد العوو و  ةىل جممهوو
ةس موم  فو فإل و واك نو  المو ورهوا ا الموةس جمصوحةو املسوةفد الغة قو  ا الضو ل والن و ع عاملتو  م  خاوا مم  ومم 

 .ا ةإل وا  عةء نةلن ةلق  وامل ح ن ةىل جة ب

ةف جمإل او   ان ووةن ال ا وو  املةجموو  الوويت ،وةإل حي ةاووة ،ثووري مووم املووة ق  ا ا ت و  ام وو مذ     ووم  عجووب ،ثووريام مووم فول 
األ س ةء جمإل مم واج ه   وامة وج  املف  فإل املاوءن وال  مع ة ةإل فن  جمإل    مم  سف  ا وجههة و ش ل الم ري    هةع 

ةفق  ن  املتو  م  احملوةةظ    و   و    ا غ ةس ا الشهفادع وزا  وو عل فن المةس ةىل مة ،ةإل      الف ف مم  س ل 
ك ،وول ةا ووق ةىل شووا  ع نعوو  جمإل  ووئ  مووم التغ ووب   وو  ال وومه  ونوو  اووؤفء صووااع  م ووفع ا تهوو  آخووا األمووا ةىل جمإل ا صووا 

ةة فحب ،ثري مم املت  م  مم م  اإل ان ةن مج  ع و ةشفا ا  نل   م ا ت و ع م تتو  هبو ا املفقوف )الفو  ( خص  ع 
ر وفا   وةةحفإل ن فوةهن ع ون ول موة لو  ه  موم  ه   جمل موم املتو  م نعضو  و  جمإل  وجم وح أل تفوه ع ة لك جم    ل  مه 

و،وةإل حية وفا موم اف ونفا ا او   املهوةولع و تفإل     ل ومه ع ا   ا     وا فإلع ل ذ هع فا املف  فإل  ث  ول مة ا 
ال ل ا تس  ح ةن األمف    *هوو( 70 :)أبم ذر الافار جمو نةألحا  مم جممث   ال  ةن ةىل فلك الصحةيب       جمس اؤفء

 املةة  وجم ةل  ه  ا ان    س ام ش   امع ول ة ةىل األخ  نةشةا،   ام    العةلل .

________________   
والو  مو    جمخوذ موانع جموفل ن واع جمخوذ ل وث والو  لع انوين م  ول نوم ضو انع-جمخذ يع  و - ت ةإل نم      نم حاا  نم غتة  جم و نم جمةلن نم* اف:  

. وجمح  ال  م جهواوا ام    ،ةإل خةم  سف  ا .جمح  الفةنس  األول  مم جن ةء جمصحةو حم   ص   اهلل      و    انين     ممةن نم ،مة   نم مانع
ووة ا الُناوو ع والصوو اع والع وو  والع وولع قووّفافم نووةنقع ف  اخوو   ا اهلل لفموو  فئوو   اهلجووان الم ف وو ق وول  م وو نةم وو   ا   شووا جمنووف ف  الغتووة ل ا ،ووةإل  جم م
 ت فب مم قط  الطا قع وح  ن غت  األخ ة  ناإل امةك مم  و  ف ل تفح و  ا  اجلةا   ،ةإل جمنف ف  الغتة ل ا   نين ن ا جمح  نطفإل  غتة مضة و ق   ت  

ع ة ةإل مم الفوةنس  ةىل ام و   ا ة و   ل ةىل نو ل قفمو  ع ةاقوة  هبوة نواما المو  صو   اهلل    و  و و   لو  نو لك ع ة  وة جمإل اوةجا ام   ع  ة ع ةىل م  
ه ا 92ع و ث وةإلع  وفا  وم ةو  جميب ن واع و  واو،ةإل  تويت ا خ  . الم  ص   اهلل      و    ع اةجا ةل   جمنف ف   ضذ اهلل  م  ع وفزم  ع وجةا  مع 

 417ص ع2ج  ري جم    الم  ءع ال ا ع جم ظا: الا  ن.
واوف  وةنعذ اا وان ومسو  ممو ع  ونوج موم جمنمتو ع  جمنوفاجا و  ا امل  مو ع لون  15ول   وم   **اف:  ع   نم املف ب جمنف حم   نم حنإل نم جميب واب املخنومذع

.جم ظا: اجا وو 34وجمحو  ةسهوةء امل  مو  الفو ع  موم التوةنع   وفا  وم   ع زمة و  وجمحو   وان انو  ث الم وفلونفو   التوةنع  ا مو ين م سوب نعوة  جماول امل  مو ع
 .211نس   الط س  األوىلعص ع4ج عجم    الم  ء  رين ال ا ع
 ع121 عص1332علا  الس   نريودع5   ع   نم املف بع وا   النح  ذع وجم ظا:
جميب  لع م  ةمة  املت     جمنف انفم   ذ نم ةمسة  ل نم جميب نشا ة حةا نم  ة  نم ةمسة  ل نم     اهلل نم مف   نم جمموري ال صوان نو ل نوما ***اف:

 وق ول: مفلو    وم   وت  وموةئت  . ال  ةين ال صوال ع األشعاليب مف       اهلل نم ق   نم حضة جم -ص   اهلل      و   -نالن نم صةحب   فل اهلل 
 معاة  وملة ناع ا الته ع،ةإل  ج ة ا ال ،ةء وقفن   . فحوز،ا ة الفةجذ و هل نم  اجل ةئذع   ذوجميب  اجل حذعجميب خ  ت   : منل ول   م    ع  وجمخ  

 فال وف ا األصوفلع موةد ن غو ال  لو  جم نعو . ع ا جمخ   ال     املعتنل  ع و هتوك  وفا ا م م - عةىل-ع ةتةو ةىل اهلل اف تنال ،اا  و  جم مم ع وصع  ل مةس
 .11ص ع11الط س   ع15ج  رين جم    الم  ءع ال ا ع  م  جم ن  و شا م وي مثةئ . جم ظا:

 ت  و   األلثو  لسوب نوةلغنال اجا و  ا امل  مو  املموف نع191و وفا  وة   اجوال ا امل  مو ع700نوم  طوةء جمنوف ح  تو  املخنوموذع ولو   وم  واصول *** اف:*
لو ا ،وةإل  تجموب  ،ةإل فل ةطة   وةصةح  وحفوم  صواك ا السوفلع ،وةإل صوةحب  ةاو  ا  طوق حواك الوااء. عاملعتنل     انفم ال صال مؤ   ةاق  

. ،وفإل نةملعتنلو واصول ةتفو ، ةاقتو   ا تنلموةةسوةل انفوم ال صوال جمخت ف م  جم تةف  ا ح   ما  ب ال  رين ةا تنل ح س  انفم  حاك الااء ا خط  ع
جلمو  التوال ف والةمجو   ع1ج عجم ظا اجلةحظع ال  ةإل والت  ع اس ق   و  الفو   اوة وإلفم ال صالع  م ان اف تصةلان س  األوىل ل   اب اف تنات نع  

 ومة نع اة. 94هعص1913مصاع والمشاع
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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088 

ن مه  شعااء اخت وا مم الشعا   حةم ا ا   مم ة  ت  املتصفة ع ، ة ،ةإل مم اوو(  505)  )جمنف حةم  الغنات* (و

    ال   ة  نةفزل اءاجل ه ع ةس  ،ة ، جمشعة   م  ئ  ،ةإل      جمس ا   اوو(   212) *(*) جمنة العتةا    املعا، ع ولعل 

 واهلاو مم ش ة،هة. مم شاهنةوالتهف م 

وجمصحةو اجل  وجماول املواوءن والو  م موم جهو  وخ ل ا ا الصااع الظةاا وا تذ ن  جمصحةو األافاء وال  ع مم جه ع 

وهت و  ةلو ه ع و فوت   مومه  و ا و  الطا وق ن ة و  اجل  و ن معهو ع ةااول    ،ل ةا ق  معنل ناصوحةن  وجم  ة و جمخا ع جمخ

  ا ،وول مووة  ثووري الشووهفاد األاووفاء وا   وو  هت عووفإل  فمووة امووة و فمووة امووةكع متتموو  ا جملووفاإل ا ة وو ع نووةحث   ووم اجل  وو

وجمصحةو اجل  هت عفإل ا املفةج  ح سةد  تمةصوحفإل و تو ا،اوإلع و  ت فوفإل موفاطم المجوةن موم او ا الو  ء  غ  هةعو 

 احمل ط هب .

_______________________ 
  فو   ةىل صومة   الغونلع  اتع جمحو  جم و    صوا    سوب نوةلغ ن  األشوعال الشوةةعذ الصوفا* اف: جمنف حةمو  حم و  الغونّات الطف وذ الم فوةنف ل 
  ةاخ   عاو 465انت جم ط    ل ع   ا ص ة   ة   او 450 ة   ح ث ،ةإل جمنف   ع ل ا   ك الصمة  ع  ول  الغنّات

 حول الغونّات  اوو 473وط وب الع و    و   و  الشو   اممسوة   ذع وا  وة   جاجوةإل       الش   جممح  الااف،وةينع ا  حول ةىل  طفسا  التس 
ع وجمصوفل التسو ع وةسو  ا و كع الشوةةع   ةسو ة  س      خمت وف الع وف ع موم  الشةةع  ةمة  ) جمنف املعةت اجلف ينوفز  ةدمة  انام     فةنف ةىل 

و،ةإل اجلف ين  ُظها ا تناز  نةلغناتع حب جع   مفوة  ام  حبا مغ داع»نا  :  جمنف املعةت اجلف ينع وصت  ش خ  والت فت ع واملمطقع و    ال   
مو ء   و  ام و عةح وةء   وف  الو  م التصوفكع موم جمشوها مؤلتوةد الغونّات ا املمخفل ا     األصفل  م مة جملف الغنات ،تةن  ل  ا الت    

 شوةةعذّ الطا سو دع  صوفاّ ع و،وةإل وة  فوفةةم  وجمصوفل ةم  ةس هوةم . ،وةإل اىل آخوا   . وض  الطوةل   و  و ن الفوةل   عن ا   اهل ا   مش ل امح ةء عو
لُّسوب الغونات نالسوةو ،ثورين ا    و  ال و  ا  شوعا  امل   و  األا العس و نع وقو  ُ واك ،احو  مؤ فوذ  األشوة انو،وةإل   و  مو اب التسو د ع 

والعة  األوح ع ومتويت األّمو ع ونا،و  األ وة ع وةموة  ال  مع وحمّج  ال  مع ز م  مثل:ع ع ول  جم ضةم   جملسةو"ام    حّج " ح ة  ع جمشهااة لسب
 .929ص ع13ج ءعال ا ع  ري جم    الم   ه.جم ظا:505 فا  م    .جمئ   ال  مع وشاك األئ  

ك ون عو  جمف جم و   ون  ع،ةإل جما و   شوتغ فإل ا صومة   التخوة عاجا و 191الاموةلل  وم ول  ا نةل و   ةمسة  ل نم السة  ع * جمنف العتةا   اف:*
ان سوةد األلن و  والشوعا   الويت ،ة و،  عسو  ا ال فةو ...اليت ة هوة ا،ت  و، شوة ا ت  وفاع صوو ت  ا  ةىلقوفل الشوعا وجمخت وف  ةىل مو  وا صواك 

ن طوو ... ل س الت فووت عوالعس  ن و  ووف  ال  معةم وو   نغوو ال... وجم صوول نة   توو  املهوو ل و اح مي حوو  ةسانوو  ا   توو  وجع وو  مووم شووعااء ةىلجم وو  
م و   وم  لشعا ا    ع و    م  اد ان ةن وجم سط  ةىل قفل الشعا ا النا  ا ال   ة والت ،ري ا اآلخان نع  املفد ونسو  ا و ا ةىل جمإل واةتو  املا

 اجا  .مم قفل  ا النا :212

 ل   ة ا ة   املم        –ا   ا   ب ال اا ا ،ل  ة     -        

 جةم  ال   ة لغريك     و ة  -نةين ال   ة لغريك   ين        جم ة  -        

 حب  مسضذ حةجةد مم ل    ش    -  ة ك مم ف مي ك امل ك غري    -        

 .902 عص2003ععا    األول  2الشعا العايبع ج جم ظا: ةةحل  ص ف انج   ال   ينعاملفجن ا 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
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  مشو وإل  مو ا  الو واءع عحةج  الموةس ةىل الع  وةء والتسهوةء دواشت  عو ال،ثاد الع ةلاد و مف ، األف،ة  واألوا  ا  

 و ت سفإل  مه  )الفصتةد( الفاق   مم ا   احملم .

و تخوو  شووعة ام و   ووةم   وو  جمولئووك الناووةل الوو  م وقتووفا ا الطوواك املسةنوول ل خ عووةء واملووةجم   عامووة  ظهووا ،  وو  التصووفكو 

 والن ةلق  وامل ح  م.

الوويت شووجع،   وو  رهووف  الناووو   ن تووال السوواإل األول ا ام وو   نةلعفاموول ال ثووري اوقوو  " :م( 0111: منسوونيكل) سووفل 

 ةووةناوو األا  وو  ال ام وو  )الوويت وقعوو، ا  هوو  الصووحةن  ونووين جمم وو ( والتطوواك العم ووف ا األحووناو الف ة وو  ع عوا تشووة  

مي وفإل ة الهتوو   مالو   عفإل موم  فوف ان وة  واملفووت   موموة  ة وة  املفوو   وازل وةل الةاخوذ واف وتهة   ا املفووةئل ا  س و ع

و ةظ اؤفء ان ة      و  ،ول ة وان  تصول نة  ةو  ال  م و  الويت  وآ اءا  ال  م       غريا  ممم جمخ صفا ا ة  مه ع

 .6"حةول املف  فإل ة جة هة

وموم  عووضوع، آموةهل  ة هوة اآلخوانوحفل، جم ظة ا  اف  س المةس ل نا  ا ال   ة ومتة هةع فامل حا،،  تف  ،ل فلك

ةل و   ،ا لخ و ة وةإل زاو ام ل م وةم خةلصوةم ا نوةلر األمواع وا تشواد   و  موا األ وة ع عامة رهاد حا،و  الناو  قف و   م تو 

 حب افل، ا المهة   ةىل جمق   صف ن  عاةهة ل تصفك ام  مذ. عال خ    نةلت   ا نعظ العمةصا الصفة  

 تحليل ما سبق

ا العه  األول لإل    ا ت  ام    انس سذ اف ل وم الع وةلن والناو . وزاو  صوحةن  او ا جمإل  م ا جمإل  جمح   ف  فتط 

ا اوووووو (  971) (*السشووريل)ةةلتصووفك ،ظووةاان     حووق هبوو . و ع وول ع مم ثووق  ووم السوواآإل والفووم  تتووةود ن وومه مالعصووا 

 صح ف  املف  فإل ممم،ةإل     ةلت       ف    اجل ل األول مم املف    نة   الصفة   قةئ م: "ة   نع  وةةن الم  

 _____________ 
ع الشووةةعذع الصوووفاع الم فووةنف لع ع جمنووف السة وو    وو  ال وووال نووم اووفازإل نووم   وو  امل ووك نوووم ط حوو  السشووالع ا اا ووةينممووة  النااوو ع السوو ون*

ال  وري " واوف موم التتفوري  " . صومفواألصوفل واأللو والشوعا وال تةنو  صوةحب " الا وةل  ،وةإل   مو  ا التسو  والتتفوري وانو  ثع املتفوا
 عاجلوفاااع و،توةو جمح وة  الفو ةع   و،توةو امشوة اد لطوةئف و،توةوع اوف الس وفوو  عصمف " الا وةل  " ا  جوةل الطا سو ع و جمجفل التتة ري

 . .جم ظا حم   نم جممحو  نوم  ث وةإل الو ا  ع  وري 1074هع و فا971ول   م    و،تةو " املمةجةنع ةمفإل األ   ع  فإل األجفن  ا  و،تةو
عاملط عوووووووووو  1.عا ظووووووووووا جم ضووووووووووة جمنووووووووووم خ  ووووووووووةإل ع وة ووووووووووةد األ  ووووووووووةإلعج227 عص2001عمؤ فوووووووووو  لا ووووووووووةل عالسةاانإل11جم وووووووووو   الموووووووووو  ءعج

 .223 عص1141امل  م  عمصاع
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ة ووة فا  وواوإل ا  نةلمفوو   ل ج وول الوو ل   اوو جمإل  فوو فا نةلصووحةن ع و،وو لك األمووا  وواوإل أل تفووه  شوواةةم ف   ا  وو  شوواك 

وو ووةل والمف ووةل والع  ووةطوو ا لتووظ التووةنع    وو ه  شوواةةمع ة وو   ظهووا لوو لك  فوو    املس  وو    وو  الع ووةلن نةلنا  ةء م ا ةك وال   

ع ، وة ةمصوط ححوظ جم موة ف جنو  ،  و  الناو   ظهوا نفصوتهة ول م موم امل  ع7الصفة   ةف نع  ج ل الصحةن  والتةنع ."

ظووواوك جمإل مووو   غوووري الةف جم موووة جنووو   عجم موووة ف جنووو  ،  ووو  التصوووفكع وف جنووو  جمنووو ام مصوووط حذ الع ووو  الظوووةاا والع ووو  ال وووةطم

 ب متهف  ق  ةاغفا مم  س عمجة   مم جموة ةء املف    وخ ة ا رها ا  ه  نين جمم   الف ة    وافجت ة    وافقتصةل   

ع ةمشوواد ا اجلة ووب الاوحووذ  ظهووا و  ت  وون ال ولوو  لوو   خ تووةء نووين جمم وو ع ة وو جمد صووف ن الع ووةلن املخت توو  ا شووب املوو إل

 و،ةإل ل ل م      فامل خمت ت   ة  د     ة شةئهة. و النوا ة م ا س الع ةلن جمو م ا س النا 

جمإل الصووفة   واملتصووفة  هلوو  طا سوو ع وطووا سته  اووذ  تفووهة الوويت ،ة وو،  *(اوووو 101 انووم خ وو وإل) إل ،ووةإل حفووب قووفلوة 

واف سطةع مفجفلن  م    ف األم  و، ة اة مم الصحةن  والتةنع  طا س  انق واهل ا  ع اليت جمص هة الع فك     الع ةلن 

جنو ا  ا توالوا  وم ا  وق ا وافنتعةل  م زخاك الو   ة وز متهوةع والناو   وم متع سوةد الو   ة موم موةل وجوة ع لو ا  ةىل اهلل

ا  لةسووةورهووف   ةىل التغوورياد الوويت طوواجمد   وو  ا ت وو  ام وو مذ  ع  وول رهووف  ا وو  التصووفك وو  قوو  جم ةف عا  ووفن ل ع ووةلن

: "ة  وة  شوا امق وةل   و  الو   ة ا السواإل الثوةين وموة نعو  ع وجومح الموةس ةىل خمةلطو  الو   ةع اخوت  املس  وفإل   وو  مس متو 

مووة حوو ث مووم  غوورياد لاخوول ا ت وو  ام وو مذ ف  اووفجمل جمإل و اء رهووف  التصووفك  .1 الصووفة   واملتصووفة " الع ووةلن نة وو 

  ت ةش  م  ق   ام    والعس  ن.

رهوف  جمموة ةفإل ةح  من  المظا ةىل مة نع   صا التةنع   ا  مة ،ةإل      الصحةن  مم     وزا  و  ةلن و سوف  وو عع 

ت ج  جلمفح المةس ةىل خمةلط  ال   ة ا الساإل الثةين ل هجانع ةإإل فلك مم شا   جمإل  تخ  ل  ،ةإل    ةس  التصفك واملتصفة 

و تخو  شوعة ام و   وةم  عالتصوفك() املس  فإل     الع ةلن امسةم مي نا   وم  ةمو  الموةس الو  م جمهلوته  ان وةن. اموة  ظهوا ،  و 

    جمولئك الناةل ال  م وقتفا ا الطاك املسةنل ملمةاض  التغرياد الف ة   ع وافجت ة   ع وافقتصةل   اليت طواجمد   و  

 ا ت   ام  مذ.  

 __________________ 
إل أل وا   قو    ا وخ  ا الع و  والف ة و  ولو  نتوف   و اجو  جمصول جم وا   ةىل حضوامفدع ،وة ع    الوامحم جمنفز و  وت الو  م نوم خ و وإل :اف*

ا س ةع  حل ةىل األ  ل   ة   م  ن ول مشةل جمة25ل س الع ف  ال  م   وال غف   والت فت   والط  ع  والا ةض  ع  فىل   ن ورةئف ح فم   ةةن 
جةمعووو   ع ممشوووف اد2 ع  التوووة  ا ة فوووت   حم وووفل صووو حذع ه.جم ظوووا: امحووو 101 وووة  وووفا  الغووواوعةىل  قضووو  هبوووة  وووةم  ا  وووةل عه714

 194 ع ص1313عقة  ف  ع نمغةزل
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   :ةتت  ،ةلع ةإ مة جن ()املمهج  ع والت ا  ع والغةئ   ةإفا قة  ة ن  النا  والتصفك مم المفاحذ 

ةهوف فو شخصو   شو    لمتصومفاجمإل الناا  لائ ةم ح ول  الشاع وو و  ت  الت وةل ف ال  م و ع جمموة  المنهجية:الناحية  - 

و   هت  نةلف     ا الت ةل ف ال  م و     مهة ،ةإل متصفةةم ةهةن ةمع وةإل جمّول وخاج ةإإل جمّول و  ةاج     األصفل مفتس  

 ،ةإل متصفةةم     ةمع  ا  جم   مم ا فاص جمصحةو العاةةإل. 

ةمة جمإل   فإل مط ئمةم  :الصمفيجب ل اهلل وقف   و  طة   وة ال  ع ول م  حمف ةةلناا  لائ ةم  :أما من الناحية الفكدية -

وا املعووىن الثووةين  واووف ا املعووىن األول ةهووةيبةىل  محتوو  ولطتوو ع وةمووة جمإل حي ووة ق سووةم معوو نةم  ووة  ةم لتحطوو   حجووةو األ  وو ع 

.    

 المتصمفجممة  عاألخاولةةلناا   عاا  م ل ائ  ان ةنع و تح ل مشةقهة ط عةم ا ال فب  الاائية:أما من الناحية  -

 ة تعوول فلووك: ةمووة لغة وو  معاةوو  اهلل ومعة متوو  والفووعةلن مبطةلعتوو  والسوواو مموو ع والعووفلن لصووحف ان ووةن والع وول هلووة و اق تهووةع

وةمة التمةء وافاةل نةهللع جمو الفعذ ن فل اهلل ة  ع جمو  ف،  ام هل   امل ااب ومة  فل  ممهةع ة  فإل  عة  فإل متصفةةم ةهةن ةم 

 .خة جةم متصفةةم     ةم 

 لخاتمةا
 

ممة   ق ا ضح لمة جمإل التصفك اف  طف  ل نا ع ول م     عاك هب ا اف   ةف ا الساإل الثةين لإل   ع واف ل   شو ئةم 

اوو  الوو  م حسسووفا معووىن التصووفك ا جم  وول صووف ن  حةليووةم ا اوو   امل وو ع وةمنووة ،ووةإل ا  تووةء الااشوو وإل وصووحةن  الا ووفل 

جمنوف ن وا ا  ونةطمو ع ،وةإلوجم،امهةع ةسو  ،وةإل صوحةن    وفل اهلل وخ توةر  الواوال األوائول لطا وق التصوفك ا روةاا جممواا  

 -،ووةإل اووؤفء ا  تووةء الااشوو وإل ومعهوو  الصووحةن  ال وواا  ع  و  وو ع و  ووا ا زاوو  ع و ث ووةإل ا  ووخةئ ع و  ووذ ا    وو 

   ةع وجم،ثوواا  مااق وو  هلل وخشوو   لوو ع وةإل ،ووةإل لتووظ التصووفك    وو     وو  الووجمزاوو  المووةس ا  -   وو ه  جممجعوو  ضووفاإل اهلل

 ةف جمإل ا   التصفك     حق هب . ق  حسسف      جم، ل صف ن وجم و هة جملفمته  و   ظها ا حم طه ع ةإهن 

إل  تخ  ا الساإل الثةين ل هجانع ةإإل فلك مم شا   جم ةظهف  التصفك واملتصفة  ،ةإل  ت ج  جلمفح المةس ةىل خمةلط  ال   ة

)التصوفك( و تخو  شوعة ام و   وةم  امة  ظها ،  و   ةم  المةس ال  م جمهلته  ان ةنع مسةم مي نا   مل  املس  فإل     الع ةلن جم
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 تووففا   هوواوا وازلالالوو  م رء واملووةجم  والن ةلقوو  وامل حوو  مع   وو  جمولئووك الناووةل الوو  م وقتووفا ا الطوواك املسةنوول ل خ عووة

 و ت جو  علويت مت ةتحهوة ولخوفل ام و   ة هوة ت ج  ازل ةل الثاواد الويت جم و، ةلو ه   وم طا وق اف صوةل نثسةةوةد ال  و اإل ا

الويت جمحو ي،  غورياد  علت ك التغرياد اليت طاجمد     ا ت عةد ام  م   ا ا وةل الف ة وذ وافجت وة ذ وافقتصوةلل

 ث وو  ا السوو   واألخوو ا والع الوو ع وال عوو   ووم مظووةاا األهبوو  والووةك ا واملت ا ت وو  ام وو مذعموو   فجهووةد ف  ت شوو  

 ال  م اشتهاوا نةلف ع والتسف .  رها التصفك وجم  ة   عالع ش وم  اد ان ةن

 نتائج البحث    

 ا ت عوةد ال ثوري و فو طا ا موم الصواا ةد نو  املو ااب واألة وة ع املعةصا ال ثوري  متشا اآلإل ا الفق،  -

ع اا السو   ا  س و  والاوح و  ااتونازام شو    ازااتون مموة  و ب  عمم املتةا   املةل   نةلمف   لإل فةإل وال فإل وان ةن

ا ت عووةد محووو اث التوووفازإل نةلمفووو   م فوووةإل وما   ووو  نووو   موووم ج  وو  رهوووف  التصوووفكع جمح ووو،اوو   األة وووة  

نةل العصا   و    ةاليت هب جمإل  تف ح هبة ا مفاجهل ة ةل هة ام   ع  اليتةهف مي   نةلس   الاوح    العصاع

 ل ا هب ال حث وال  ا   ا العفامل املف    ا ةح ةء ة ان التصفك.اخت ك م اا  ع 

ةع  و  ف  فوتط   جمإل  تصول  ةمول  اآلخواع هةنعضوموم  و ن  فامول متشوةن   نعضوهة موم  ةفا ،ةإل ا ت و   مشوا -

ا  من ن  ةمل  م األخا وجنع و   و  ةم ا  شوان روةاان موم روفااا ا ت و  واو ا  مط وق   و   م آخاع جمو نةألح

 التصفك.

موة هوب جمإل  سوا ون ول فإل ة ان التصفك وا ت اا  ع ةف جم ا ا ا العصا  اةض واملت ا مإل ال ثري م مم المسةل ة -

و     هب ال حث  م ص و  ما    ع   مم الصعفن  جمإل  متشل ا ا الت ا مااح  نسةئ  وا تشة   ةىل اآلإلع وجمص

  م الف ب و اء فلك.

م  ن  املؤ   م ل  ا صف  وةهنةءع ونسةئ  ا تشة  ملعاة  جم  ةو    ا   الت ا الصفا ا ا ا العصان افات ة هب  -     

وافجت ة ذ وافقتصوةلل ذ  فامل ما  ط  نةلعةمل الف ة ذ ، ة ا املةض  جم ضة جمهنةمم وج   ظال  جم  اليت واملعة ض ع 

    وجم ضة ال  ين.
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 والتتاقو  نو هب ة طةء ال ا    واملهت و  نع و  التصوفك ة وان  وم الصوفة   وة واا  ا ا ت و  ام و مذع  -

ل ا ةة   مم الضاو ل جمإل  ت   ع  فإل ةهةن ة ومب ف ة،ذ  تضح لمة مب   فإل التصفك ةهةن   عالنا  والتصفك

حوو ث هلووة مووم  مووة وموو  فكع والتعوواك   وو  جفا  وو  املخت توو  ل تصوو ذء املتهووف  انس سوونوو  انوو  واآلخووا جوو 

 . طف 

 واف مم جة ب آخا مةزال   ش ال  ريع  ام  مذجنء مم  اايمة  ام  مذجمإل  عذ ج  ام جمإل التصفك  _ هب

ا وتخااج موة  وجمإل حيوةولفاحبوثه  نةات وة  وجو ع  موم ال ا  و  اجلو ل اإل  س  وفا ا  تط وبواو ا  ا ح ة مة املعةصانع       

 ن ةهنة.لك ةنااز مة ة   مم  سة  الضعف و ف لوإل جمإل حيجب حيتفل      مم  مةصا اهةن  ع

ك ألإل روووةاان وفلووو ععفن  موووم  ووواا املفضوووفع  اضوووة شوووةم م جنووو  جمإل اموووةك صووو ع،توووب ا التصوووفك  مووو  ،ووول موووة -

ع لوو ا جمإل حيوو ط هبووة ةحةطوو  ،ةم وو  ةىل  جمحوو  جمإل  صوول التصووفك متفووع  ا ووةل شة ووع  األنعووةلع حب ووث    فووتط

 اموول جمإل  وونلال افات ووة  مووم املت ووا م والطوو و املهت وو  نةلتصووفك جب وو  ،وول معة ةوو  مووم ،وول م ت ووةد العووة  

 خصفصةم م   فةا الت مفلفج ة ان  ث .

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 الهمامش 
 

 .55  عص4002 ع لا  الت ا ل ط ة   والمشاع و عللفتاوىالحاو  ج ل ال  م الف فطذع  -1  

حم   زاري  اس ق (البخار الجامع المسن  الصحيا المختصد)صحيا  عال خة ل    ا هللجمنف  ةمسة  لحم   نم -4   

 .1624هعص1244علا  طفا المجةنع1   ةصا المةصاعنم 

 .401ص  ع1995الا ةاع امل ك ةه عع ل   11ج ع(آلداب والتصمف)ا الفتاوىمجمع  انم      ع-3 

 .5ص  ع1931ا تة  فلع عمط ع  ال ول  جل ع   املفتشاق  األملة    ع و  علشيعهافدق  عالمفهيت -1
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 .433صع  1990نريودع  عم ت   املعة ك و  ع ع2ع جوالنهاية الب ايةانم ،ثريع -5

ع السةاان ف  ال  م شا   ع جلم  التال ف والةمج  والمشاع  امج   و  ع عفي التصمف اإلسالمي وتاريخه    ففإلع  -6

 .26ص ع 1951

و  ع مؤ فو  مطوةن   وحم وفل نوم الشوا فع   و  ان و   حم وفلع اس وقع عالدسوالة القشويدية جمنف السة   السشوريلع -7

 125ع ص 1959السةاان ع لا  الشعب ل صحةة  والط ة   والمشاع

 .   49ص ع 1927السةاانع جلم  ال  ةإل العايبع ع4  ع3ج         الفاح  وااع اس ق: ع المق مة انم خ  وإلع -5  

 

 المصادر والمداجع        

  .1995الا ةاع ع ل   امل ك ةه ع11ع ج(مجمع الفتاوى )اآلداب والتصمفانم      ع  .1

 . 1927السةاانع ع جلم  ال  ةإل العايبع4  ع3ج         الفاح  وااع اس ق: عالمق مة عانم خ  وإل .4

 .  1525ع مصاعع املط ع  امل  م  1ج عوفيات األعيانع انم خ  ةإل .3

  1960ع نريودع لا  ص ةل ع1ع جو   عالطبقات الكبدىع انم  ع  .2

  .1990ع نريود عم ت   املعة ك عع و  2ع جية والنهايةالب اانم ،ثريع  .5

  .1959قة  ف  ع نمغةزلعع ممشف اد جةمع  4ع   في فلسفة التاريخع مح  حم فل ص حذجم .6

  .4001علا  الغاو ام  مذع 1ج ع1  اس ق نشة   فلا معاوكع عبا اد تاريخال غ اللع  .7

 ه.1369مصاع جلم  التال ف والةمج  والمشاع ع1ع اس ق     الف   اة وإلع جالبيان والتبيناجلةحظع  .5

 . 4002المشاعلا  الت ا ل ط ة   و  و  ع عالحاو  للفتاوىج ل ال  م الف فطذع  .9

 نريودع الط س  الثة   ع مؤ ف  الا ةل ع و  ع ع19 ع15ع 5ع 2ع 4ع األجناء سيدة أعالم النبالاال ا ع .10

  .4001 م 

 . 4009عا    األول ع4ع ج الممجز في الشعد العدبيةةحل  ص ف انج   ال   ينع .11
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وحم وفل نوم الشوا فع و  ع مؤ فو  مطوةن  لا  ع اس قع     ان    حم فلع الدسالة القشيديةالسشريلع .14

  .1959الشعب ل صحةة  والط ة   والمشاع السةاان ع

اس ووق         )صووحيا البخووار ( الجووامع المسوون  الصووحيا المختصوود ال خووة لع حم وو  نووم ةمسة  وول جمنووف   وو ا هلل.13

 .ه1244لا  طفا المجةنع ع1  حم   زاري نم  ةصا المةصاع

ع و  ع جةمعوو  ، وو لجع امل   وو  املتحوو نع و 1ج عالتوواريخ اإلسووالمي تفسوويد ج يوو حم وو    وو  انووذ شووع ةإلع .12

 د.

  .1931ا تة  فلع ةاا جملش ع ع و  ع مط ع  ال ول  جل ع   املفتشاق  األملة   ع عالمفهيت .15

 ف  ال  م شا   ع جلم  التال ف والةمج  والمشاع  امج   و  ع عفي التصمف اإلسالمي وتاريخه    ففإلع .16

 .   1951ع السةاان

  .1994ع نريود عع لا  الس  5  ع.وا   النح  ذع  ع   نم املف ب17
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 انفعال الغضب حالة ومسة لدى طلبة جامعة بنغازي

 أميمة أمبارك املسماريأ.
 معة بنغازيجا–كلية اآلداب - قسم علم النفس

 

 ملخص الدراسة

عينبة مب  التكونبت و الغضبب االبة و،بة   والتخصص يفالغضب ومعرفة الفروق العائدة للنوع  مستوى علىتعرف الاستهدفت الدراسة 
      ترمجبببة وتقنبببن سللللجرو و مقيبببال الغضبببب االبببة و،بببة مببب   عبببدا   اسبببتخدا جامعبببة انغبببا       طببب   طالبببب وطالمبببة مببب  (022)
   مرتفب  طلمبة جامعبة انغبا   لبدى الغضب مستوىأن   ىل توصلت الدراسة   (م8991 الحمرد: محمد  فوقرة عجد عجد الوحمن)

 التخصص الدراسي.نوع و ،ة عائدة للالغضب االة و كما أظهرت النتائج عد  وجو  فروق  الة  اصائيا يف 

 الدراسةمشكلة  إلىمدخل 

األسب  ااامبة يف انبال الشخصبية  ىابد وهبي  واالنفعباالت اإلاسال واملشباعرعجائب قدرته فأو ع فيه  وأو ع فيهنسان اهلل اإل خلق
 .(م0280 :)الدسوريف وااجات حتمله م  عواط ومنو الشخصية اكل ما اإلنساينحتديد وتوجيه السلوك  علىتعمل  اإلنسانية  ذ

نف  واسب  التوافبق ضبم  الب علبىالقبدرة   ىلا ويؤ   هذا التناسبق ويعترب الغضب  اداه االنفعاالتوالشخصية جمموعة متناسقة م  
يتطلبببب  و منبببامببب  سببلوك األنسبببان اصبببورة كليببة  استئصبببالهالغضبببب أمببر طميعبببي مببب  املسببتمعد  انفعبببا   ىل  فامليببل واالجتمببباعيالنفسببي 

  (.م0229 :لدى)الخا االنفعا ضم   على تدريبال

خنباف وتنشبر   جمملها فنح خرب  ذا مل يك   االنفعاالتمنا مل خيرب  أاداألرض وال يوجد هذه  علىنسان قدمية قد  اإل واالنفعاالت
 انفعا اتنا اليت جتعلنا نعاين م  ة هي األمور يف ايي فكر يف أمور تزعج اياتنا وكثنالليل و  يالفر  والسرور أو نقض عليناصدورنا ويمدو 
 :)حسلللرن القبببد  والفلسبببفة والبببديانات منبببذكتبببب األ   تناولتبببه   والدراسبببة فقبببدث المحبببث اياتنبببا لبببي  ابببدي علبببىالغضبببب وتبببأ يه 

 .(م0227

 فسبأ   الوسلول  ىلقبا  جبال رجبل  ذلب  يف ادبديث الشبريف عب  أي هريبرة  وأشبار  ىل عب  الغضبب الوسول ىكما قد هن
فالعضب انفعا  ضبرور  ولكب  عنبدما  ؛فر   ذل  مررا ( (35:8رواه المخار  (ال تغضب)ه قا  يأع علىل علياوال تكثر  شيل على

هبببا ويأخببذ هبببا وخيببرع عبب  السببيطرة وي هببر يف املواقببف الببيت تببزعج  يلتببز  ممببا  حتببده  ى والخيببرع عبب  اببدو ه الطميعيببة وال تعصببمه التقببو 
 .(م0282 :) ادييف أسلو  الفر  ويف   راكه للحياة  األنسان وتعيقه عما يريد ويؤ ر
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يف لغضببب اااطريقببة خاصببة فكببل فببر  يعبباين الشببعور  االسببتجااة  ىلالببيت تدفعببه  واالسببتفزا اتوالكيفيببة الببيت يببدرك هبببا الفببر  األاببدا  
عنبدما خيبرع عب   سبار غبي عامبل مب  الضبغوط فالغضبب انفعبا الت علىوعد  القدرة  والشعور ااإلاماطأوقات معينة ومشاعر الغضب 

 . (م0222 :) ولمانادو  السيطرة وينشأ ع  االة توتر 

 .(م0280 :)ريتشانو العذرىب وادته اجلسم وذل  اسب نوع الغض علىوتصاامه تغيات يف وظائف األعضال الداخلية ويؤ ر 

هبو مبدمو  وغببي سبو   وهببذا  و  ومنبه مبباهبو ممبو  وسبب منبه مبباف خمتلفبةوالغضببب أنبواع و رجببات   وخيتلبف التعمبي عنببه اسبب الفبر 
 .(م0222 :)سعفانالدمار  واا ك وعنوانالنوع األخي هو مصدر الشر 

ادبدو  ويتسبم الغضبب لكب  يصبمش مشبكلة  ذا كبان متكبرر و  والسبعا ةكل األفرا  فكلنبا نشبعر ابادزن   لدىالغضب موجو   فانفعا 
مشببببكلة أن الغضببببب أصببببمش  علببببى واضببببحةاملببببدة الببببيت يسببببتغرقها  ثببببل ع مببببات فببببالتكرار والشببببدة و  االشببببدة ويسببببتمر يف مدتببببه طببببوي ا 

 (.م0227:)حسرن

أن الغضب يتضم   (مNovaco: 8972 ونوفاك يو ) أ اره  يف تكم يف الغضب ذاته اقدر ما  مشكلة الغضب تكم واذل  ال
 .استجااتنا ور و  أفعالنازيد م   خم وقوة يف عد  م  الوظائف اليت تمدو تما لية تما الا مطلقا أمهها الغضب ميد السلوك االطاقة

 عملية تشكيل املعلومات. يشوهالغضب  -

 الغضب هو ر  فعل  فاعي ع  هتديد األنا. -

 املنايف. عك  الشعور السليبتعمي  ي اتصا الغضب هو  -

 النشاط العدواين. علىالغضب حيرض  -

واالضببطرا  ظببائف الميولوجيببة وخاصببة الببدورة الدمويببة والسببلوك العببدواين  ببار سببلمية للغضببب املببذمو  مثببل اضببطرا  الو آوهكببذا يوجببد 
 .(م8991  عجد الحمرد:عجد الوحمن )املعريف 

 ىلبذذ اسبتعدا أكثبر  اإلنسبانوجيعل  غي واضشوجيعله  االستمرارم   فيمنعهالتفكي  على يؤ ر  ار ضارة منها ماآكما للغضب عدة 
خيببرع  كمببا قببد الا ببت المااثببة أن الغضببب  ؛سببلوك غببي مهببذ   ىلملكتسببمة اببديثا وقببد يببؤ   تفكبب  املعلومببات ا  ىلالمببدين ويببؤ   

كثبببي مببب    عليهببباالقيبببا  اسبببلوكيات وتصبببرفات قبببد ي تبببب   ىلالتفكبببي السبببليم ويدفعبببه  علبببىالعقلبببي ويفقبببده القبببدرة  اتزانبببه عببب الطالبببب 
ضبغ   كارتفباعواألمبراض املختلفبة   ااالضبطراااتوقبد يصبا   يبةالتعليماملؤسسة  علىو  واجتماعياا  املشك ت اليت تضر االطالب نفسياا 

أمراض القلبب الشبراين وميبز ابن الغضبب  على  تأ يهاتقدير الغضب وحتديد  لجو وسجم تلب وغيها م  األمراض كما أهوالق و الد 
لكنها ختتلف يف شدهتا م  موقبف ناجتة ع  شعور الشخص االضيق الشديد و  مؤقتة انفعاليةاالة و،ة   فعندما يكون الغضب االه 

 .(م0222 :)سعفان ةيف هذه ادالة يعرف الغضب االغضب اال ألخرى خر ويف ف ة  منية آل
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سللمور )،ببة االغضببب  الغضببب يسببمى تثببيالشببخص ميببل  ااببت لتكببرار خببربة الغضببب يف املواقببف املختلفببة الببيت  لببدىوعنببدما يكببون 
 .(م0222 : عواد

و يبا ة الضبغوط ادياتيبة   ضبافة  االجتماعيبةتعقيبد اديباة   ىلذلب   ىتر وقلق وقبد يعبز يف غضب  ائم وتو أصمش الكثي م  النال  وقد
الغضبب ابا يسبتدعي ضبرورة  علبىصبعواة البتحكم والسبيطرة   ىل  البيت أ ت واالقتصبا ية واالجتماعيبةاألسما  و العوامل النفسية   ىل

اأن الغضب م  أكثر   الدراسات  ليه أشارت ماطلمة اجلامعة  لدى راسة الغضب  ىل االمااثة دى اا او ادراسة الغضب   االهتما 
ابيت خرجبت امل باهرات  اخبل  للعنف ان الطلمة  اخل ادبر  اجلبامعي انتشاروما ن ا ه م    الشما يف مرالة  شيوعاا  االنفعاالت

ميكبب   راسببتها مبعببز  عبب  السببياق الميئببي الببذ   ال تاالنفعبباالن أومبببا   اجلامعببة تطالببب اادببد مبب  العنببف النبباتج عبب  انفعببا  الغضببب
وابا سبمق تتحبد  مشبكلة الدراسبة يف   طلمة اجلامعة يف الميئبة الليميبة لدىالغضب  انفعا المااثة ضرورة  راسة  ىلذل  تر   حتد  فيه

 -: التايلالتساؤ  الرئيسي 

 .ة  امعة بنغازيطلج لدى  التخصص الدراسي  عالقته بالنوعحالة  سمة  الغضب مستوى ما -

  أهمرة الدراسة

 -يلي: األمهية الن رية اذه الدراسة فيما  تجوز-النظوية: األهمرة  

النتبائج الدراسبات فيمبا  اتفباقعبد    ىلت احملليبة ابو  مفهبو  الغضبب االبة و،بة وهبذا يف ابدو  علبم المااثبة  ضبافة الدراسا ندرة -
 اجلنسن يف الغضب. يتعلق االفروق ان

الغضبب االبة  انفعبا مل المااثة أن توفر هذه الدراسة اقائق علمية تسهم يف   رال المحو  وتقدمي معلومبات جديبدة ابو  كما تأ-
 .و،ة

 أمهية الغضب يف جما  الصحة النفسية. علىتسل  الضول  -

امبل واألسبما  مب  خب   وضب  عو ال ملعاجلبةطلمبة اجلامعبة ابا يفسبش ا با   لدىالغضب  علىقد تؤ ر  واألسما  اليتمعرفة العوامل  -
 األقل. علىلتخفيف م  ادهتا اخلط  لع ع أو 

لفئبة أل مبات وصبرعات نفسبية نتيجببة أهنبا تبدرل فئبة مب  أهببم فئبات ا تمب  الليبيب وهبي فئببة الشبما  اجلبامعي ايبث تعرضبت هببذه ا -
حتملبه مب  ضبغوطات تفقبد  ة البيت يعيشبها ومباأانال الشعب اللييب اشكل واضش اسمب طميعة ادال علىلضغوطات اليت ألفت ا  اا 

 للم  . الراهنةيق  أسيا اا اسمب األوضاع  ليترهاق الشديدي  االفر  طاقته التوافقية ن را دالة التوتر واإل

 -يلي: التطميقية اذه الدراسة فيما  األمهية ترب -التطجرقرة: األهمرة 

 طلمة املرالة اجلامعية  لدىيف توفي ارامج  رشا ية هذه الدراسة م  معلومات قد تساعد  هتوفر  ما -
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نمببو الضببم  انفعببا  الغضببب مبب  أجببل حتقيببق  علببىمبب  معلومببات تفيببد يف تببدريب  تببوفره الدراسببةيقيببة فيمببا كمببا تتمثببل األمهيببة التطم-
 واجلسمي السليم يف هذه املرالة. واالجتماعيالنفسي 

مب  املفباهيم البيت  ىل الغضبب  الليبيب  ضبافةتمب  ا ويف ا ا  ال ابو  اشبكل عبا  يف قد يستفيد م  الدراسة المااثون يف اجلامعات  -
 ا تم  اللييب. علىيف  راسته  فيه لذل  تتمثل أمهيته تتأ ر االسياق االجتماعي الذ  حتد 

 الدراسةأهداف 

 - :يأيتما معرفة   ىل اداليةهتدف الدراسة 

 .لمة جامعة انغا  لدى عينة م  ط مستوى الغضب االة و،ة .1
 .الع قة االرتماطية ان الغضب االة و،ة لدى عينة م  طلمة جامعة انغا   .2
 .يف الغضب االة و،ة لدى عينة م  طلمة جامعة انغا   إناث(-)ذكورالفروق العائدة للنوع  .3
 .يف الغضب االة و،ة لدى عينة طلمة جامعة انغا   علمي(-)أدبيالفروق العائدة للتخصص .4

اأهنببا االببة :الغضببب االببة  (م Spelterger :8912سللجرلرو و)الن ببر  للغضببب يعرفببه  التعويلل -المصللطلحا :  تحديللد
 .واإل ارة والغيظ واالنزعاععاطفية ت كب م  أااسي  ذاتية تتضم  التوتر 

فب  ،بة الغضبب مييبل الشخص مرتو  مد  عرف الغة الكم اعد  املرات اليت يشعر فيها املفحوص حبالة الغضب يف وقت الغضب ،ة ي
 . (1 م:8912:)عجد الوحمن  عجد الحمردلكل املواقف أو غالميتها االغضب  ل ستجااة

ترمجبة  ( لندنسلجرلجو و )ملقيبال الغضبب االبة مب   عبدا   طميقبهالطالبب عنبد ت عليهباالدرجبة البيت يتحصبل  هي-اإل وائي: التعوي  
 (.م8991 الحمرد:محمد عجد الوحمن  فوقرة عجد )وتقنن 

 حد د الدراسة

ة وهي عينبة مب  الغضب والع قة ان الغضب االه و،ة واعينه الدراس مستوى استكشافوضوعها الذ  يتمثل يف تتحد  الدراسة مب 
 م(،8991: عجلد الحمرلد  فوقرلةمحملد عجلد اللوحمن )املستخدمة وهي مقيال الغضب ترمجة وتقنبن  األ اة  و طلمة جامعة انغا  
 ةسبالفاادبدو  تبرتم   و مكانيبة تعميمهباهبذه الدراسبة  فصب ايةومب  هبذا املنطلبق   م0287ا  فيه الدراسة وهو ع واالزم  الذ  تتم

 الذكر.
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 طار النظوي للدراسةاإل

نبه ويقبا  م االنتقبا خبري  وابب الغضب مبعين غضب اآل (م8992 :)عوفه لويس معلوفاللغو  للغضب  املعين-الغضب: مفهوم 
مب   هغبي  علبىغضبب لفب نأ أ  )عليبه منه فهو غضب وغضبمون وغضبمان ومغضبو   االنتقا اب اغضه وأأأ   غضب ف ن غضماا 

 (.م8992:992)معلوف، أجله 

يوجببببب الغضببببب  شببببيلمبببب  غببببي  أ  غضببببب منببببه لشببببيل االنتقببببا  منببببهوأرا   عليببببهغضببببماا سببببخ   عليببببهويف املعجببببم الوسببببي  غضببببب 
 (.271: م8919)الزا ي،

ال يش ط أن يكون  يفراكي معر فسيولوجية وعنصر      ارأ تتحد  اوجو  انفعاليةة: هو االم(Novaco 8979: نوفاكو)تعريف 
 (.0227،ىذر   العد)ريتشالف ي  مستوى علىالدقيق ال قد يكون العنصر  غضماا ااملعىن

 وشببعور اعببد  الرضببامبب  النشبباط يف اجلهببا  العصببيب املسببتقل  عاليببةانفعببا  يتميببز ادرجببة  اأنببه (:م0220 :لرنللد دافرللد ف)وتعرفببه 
 .(81: م0220)دافرد ف ،

 التهببيج الشببديد  ىلتتفبباوت يف اببدهتا مبب  الضببيق المسببي   اأنببه االببه وجدانيببة تتكببون مبب  مشبباعر :م(0222 :العصللفور)كمببا عرفببه 
 (.87:م 0222)العصفور،

و فشببل أو  امبباط أو معببوق أ  ىلقببو  وم اببظ حيببد  نتيجببة تعببرض الببذات  طببار نفسببي  انفعببا : اأنببه (0229الحسللرن )وعرفببه 
 االرتيببا عبب  الشببعور االضببيق وعببد   يعببدو وسببيلة للتنفببي ال ومببا يعيببق مبب   شببماع  وافعهببا و  مببا يواجهبباشببعور اببالعجز وقلببة اديلببة جتبباه 

 (.822: 0229)الحسرن،

  النشاط يف م عاليةويتميز ادرجة  لديه: اأنه انفعا  حيد  عند الشخص عندما تعاق رغمة مهمة م(0227 )الزعجي:كما عرفه 
 .(020: 0227)الزعجي،اشعور قو  اعد  الرضا  يرافقهاجلها  العصيب السممتاو  و 

 (.8: م0289)المخز مي،العدوان و  ل نتقا كل  نسان واه ميو    لدىاأنه انفعا  فطر  طميعي موجو   م0289وعرفته املخزومي 

   راكات الفر  للمواقف املختلفة.تأ ر ااألادا  الميئية و تولوجية تغيات فسيتصاامها  انفعالية استجااةالمااثة الغضب اأنه  ىوتر 

 سد  األ  الصراع  لغضب ومنها اإلاماط ادو  ا  ىلعد  م  األسما  اليت تؤ     ىل( لرند دافروف) تشي- الغضب:أسجاب 
 .(م0220)دافرد ف، التهديد اإلهانة 

البنف    علبىواالعتمبا  مثباارة   ىلوك اعب  األفبرا  عنبدما يواجهبون مواقبف حتتباع الزائبدة البيت يتصبف هببا سبل االتكاليةيكون نتيجة  أو
كمبا قبد يكبون    ليبههدف مرغو  فيه يسبعي  واألاجا  لتحقيقكما ي هر الغضب م  وجو  الفر  يف االة صراع نفسي ان اإلقدا  

  ىل االنفعببايل االهتيبباعك وقببد يعببو  الغضببب اسببرعه هنبباالغضببب كالشببعور ااإل  ىلنتيجببة الشببعور اببالغية  كمببا تتعببد  األسببما  املؤ يببة 
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يكبون التعمبي  واالضبرورة أنالغضب  انفعا  ستثارةا  ىلالدرقية أو النخامية أو التناسلية. ولتعد  األسما  املؤ ية   خ    فرا ات الغد 
 (.م0229،لدى)الخاعنه ااستجااات خمتلفة 

 ياتية الضاغطة واإلهانة والتهديد.سما  الغضب ال روف ادان م  أهم االمااثة  ىتر 

 وانببدفاعم باهر عديبدة ومنهببا التغبيات اجلسبمية وضبعف التفكببي والتهبور وضبعف مبب  الناايبة األخ قيبة  للغضببب-: الغضلبمظلاهو 
 (.م0289المخز مي،)والعدوان للشر 

 -:م اهر الغضب فيما يلي ( Grossman  ورسمان)كما اد  

 .  ككلالفر  علىتغي يف املزاع يؤ ر  -

 .تغيات  اخلية فسيولوجية -

 .تغيات خارجية ت هر م  خ   سلوك الفر  -

 (.م0222،سعفان)اجلسم وتغي نربات الصوت  كحركةم هر تعمي  خارجي   -

 (02:1)ر اه الزبرلدي فلي االتحلاف  )إذا غضلب أحلدكف فلرسلك  ( ابه الرسبو   ىأوص الديين الع ع-1-الغضب: عالج 
الرسو  ى اخلصومات وتكوي  األاقا  كما أوص  ىلهو الذ  جيلب املصائب ايث أن كثرة الك   تؤ    ألنهسانه الفر  ل يضم أ  
  (.م0288)الجنابي، فليضطج يف ادديث الشريف  ذا غضب أادكم وهو قائم فليجل  فإن ذهب عنه الغضب  

مب    ىلابل حيلبم يغفبر وحيسب   أابدا نفسبهوال يغضبب ل هلل   ال  يغضبب  كبان ال  أنه  ايث أن نقتد  االرسو  الكرمي  عليناجيب و 
 .(لله8201)الفوزان،أغضمه 

خيض  لنف  قوانن التعلم وهدف  يأ  أن كل سلوك توافقي أوال توافق الن رية السلوكيةفكرة  علىالع ع النفسي السلوكي يستند -2
كببان أ  مرضببي يببتم    كببل سببلوك سببو   أن-وهببي: لوكي العبب ع السبب قاعببدةا   مشبب كة تؤسبب  مببملببه  عملببي العبب ع السببلوكي هببدف 

ميك  تعديل مع بم و    هر لعملية مرضية أو اضطرا  خفيم اعتماره جيبوالسلوك ال توافقي اضطرا  و وفقا ملما   التعلم   اكتسااه
 .(م0222)المنصوري،التعلم  مما  السلوك ال توافقي م  خ   استخدا  

تنفصل ع  اعضها  نسان جوانب الاإل لدىفعا  و السلوك نأن اال  ىل ( Ellis سرإل) يشي-ي: السلوكالع ع املعريف العق ين -3
السلوكي ميك  خف  الغضب م  خ   التحليل املنطقي ملشك ت الشخص  االنفعايلويف ضول خصائص الع ع العق ين  المع  

 .(م0222ن،)سعفا تفكيالوحتديد األفكار ال عق نية اليت يتمناها وتعديل طرق 

املبببببببري   و عبببببببا ة اتصبببببببا ال عق نيبببببببة  تقمبببببببل البببببببذات الغبببببببي مشبببببببروط ومهامجبببببببة املعتقبببببببدات  ىلهبببببببدف العببببببب ع املعبببببببريف السبببببببلوكي يو 
 .(م0288)الطائفي،املعريف  وختفيف التشوه اتصاالا سليماا االواق  
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عببببدة طببببرق لتجنببببب   ىلشببببي فكببببرة جتنببببب الغضببببب وي علببببىللغضببببب يقببببو   الببببديينالمااثببببة أن العبببب ع  ىسببببمق تببببر  ومبببب  خبببب   مببببا
 مببببتعلم مببببب  الميئببببة وميكبببب  تعبببببدي  سبببببلوك الغضبببببى أن   أمبببببا العبببب ع السببببلوكي يببببر عنببببد الغضببببب الغضببببب كتغببببي الوضبببب  اجلسبببببمي

أمببببا العبببب ع املعببببريف العقبببب ين يفسببببر الغضببببب اأنببببه نتيجببببة أفكببببار العق نيببببة وغببببي منطقيببببة يتمنبببباه   غببببي تببببوافقي )الغضبببببأالسببببلوك ل
 تعديل األفكار ال عق نية وتقمل الفر  لذاته تقمل غي مشروط. علىع ع تقو  فكرة الو الفر  

 -الغضب: النظوية لتفسرو  االتجاها 

النفسي أن الغضب يندرع حتت العدوان وهو م هر غريز  وسلوك فطر  واافز تدمي   علمال التحليل يرى-التحلرلرة: النظوية -8
 .(م0229و،)عام شماع   ىليولد الفر  مزو  اه وحيتاع 

االقببدر الكببايف نتيجببة قصببور عمليببة  ىعلببادببوافز العدوانيببة تعتببرب مسببتو ع الغرائببز وعنببدما ال تنمببو األنببا األأن   ىل (فونللب بوتللو)وأشببار 
 وهكببذا يعتببرب الشببخص ذو  شخصببية الراشببد ويعببرب عبب  نفسببه علببىالكثببي مبب  التببأ ي  مميببارل اابب ةويف تلبب  ادالبب االجتماعيببةالتنشببئة 
أهنا رمبا  ضحايا الغضب الشديد (كارن هورني)تفسر و   االنفعايل عاقة يف النمو ة اال لديهملزم  م  من ور التحليل النفسي الغضب ا

يبداف  هببا الراشبد عب  نفسبه ضبد  لبيتا قالطبر  ىابد و   االة كامنبه مب  القلبق  ىلاا يؤ   هبم  ةيف الطفول الوجدانية مل تشم  ااجاهتا
 (.م0227)حسرن، مرالة الرشد يف غضب  ىلوله القلق هي أن يكمته و حي

  ليهملعين نتيجة املشك ت الوجدانية وما تؤ   ااميك  تصور الغضب يف ضول ن رية الع ع -الو ودية: الغضب من   هة نظو -0
يف  وأن يوظفهبا  والصبعا ميكنبه أن يتحمبل املشباكل  اأو هبدف انسبان يف اياتبه معنبفبإذا وجبد اإل االغضبب الشبعور  واالتبايلم  تبوتر 

 (.م0222)سعفان، تصمش اياة الفر  ادون معىن وحيد  الغضب والقلق عندما  املعين وحتقيق اادف علىخدمة ادفاظ 

اببن  زيببوافعببل ااببرو   ر و  علببىأن القلببق والغضببب يرتكببزان   (سللجرلجو و) ىيببر  (تشللارلز سللجرلجو و) الغضللب مللن   هللة نظللو-2
ولكنها ختتلف يف شدهتا م  موقف ع  شعور الشخص االضيق  ةمؤقته ناجت انفعاليهالغضب االه  فعندما يكون  الغضب االة و ،ة

الشبخص ميبل  اابت لتكبرار خبربة الغضبب يف  لدىوعندما يكون  يعرف االغضب كحاله  ةويف هذه ادال ىخر ويف ف ة  ون األخر آل
ففببي هببذه ادالبببة يعببرف الغضبببب االغضببب كسبببمة  كمببا أهبببتم  سببتعدا  للغضببببيعبببرف ااال فيهببا البببيت تثببي الغضبببب  ختلفببةاملواقببف امل

 علىأ مستويات لديهمأن األشخاص الذي    ىلوقد أشار   االة الغضب فيها ة اليت تستمريادراسة العوامل الميئو  م ؤه  (سجرلجو و)
 غضبب كسبمة شخصبيةهنباك ع قبة ابن الغضبب كحالبة و ال أن أ   مب  الغضبب كحالبة عاليبة مسبتوياتم  الغضب كسبمة خيبربون 

 .(م0282الخوالدة   الجوادا ،)

مب   أن اإلنسبان يشبعر االغضبب نتيجبة مبا يواجهبه  ىفبوالسلوكية ااجلوانب املعرفية  هتتم- السلوكرة:االنفعالرة النظوية العقالنرة -4
جة لذل  يصمش الشخص أكثر ونتي  أو نتيجة تمين أفكار العق نية مرتمطة االغضب  حتقيق أهدافه  عتعيقه  مشك ت يومية صعمة

 .(م0222)سعفان، الغضب ااد  فيه يتغي ال ىجماالت أخر   ىل اره آوعندما يز ا  الغضب  تد   نفعالياا ااضطراا
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 جب  فالن ريبة الوجو يبة  أمبا  والكمبتالعبدوان   ىلتفسبر الغضبب اإرجاعبه  التحليليبةيتضش مب  الن ريبات السبااقة للغضبب أن الن ريبة 
موقبف طبار  وغضبب   ىل عبزىغضبب االبة ي- ىل: قسبم الغضبب فقبد  (سلرجلجو و)يف اياة الفر   أما  اد  وجو  معنع  ىلالغضب 

الن ريببة العق نيببة  أمببا  الغضبب  ىلالصببعمة الببيت تببؤ    وال ببروف ادياتيبةة يبب ور العوامبل الميئ علببىكمببا أكببد    الفبر  لببدى،بة شخصببية 
 العق نية. ا ن  الفر  م  حتقيق أهدافه ونتيجة تمين الفر  أفكار  اليت تفسر الغضب نتيجة الصعواات االنفعالية

واسبتخ ص الماابث ملسباعدته يف حتديبد املشبكلة   ليهباتعبد الدراسبات السبااقة مب  أهبم املرجعيبات البيت يرجب  -السابقة: الدراسا  
لدراسبات املتعلقبة مبوضبوع انفعبا  الغضبب لة وسبتعرض المااثب منهبا يف معطيبات الدراسبة وتفسبي نتائجهبا  واالستفا ة راسته  أهداف

  . األاد  ىلم  األقد  

ان تببالمااث واسببتخدمت  طلمببة اجلامعببة واخلببارجي لببدىالغضببب الببداخلي  مسببتوىمعرفببة   ىلهتببدف  (الحمرللد عجللد إقجللال )  راسببة-1
أكثر مببي  للتعمببي الببداخلي فببإلنببا  ة أن الببذكور أكثببر مببي  لتعمببي اخلببارجي للغضببب  أمببا ايأظهرت نتائجهببا الدراسببفبب  مقيببال الغضببب

 (.م0222)سعفان، للغضب

تألفت فالغضب  اخنفاضالتعمي اارتفاع أو   ىلمعرفة أ ر اخل فات األسرية يف امليل   ىل هدفت-: (م8992 لويز  ترومان)  راسة-2
مبب  امليببل  مرتفعببةادرجببة  اذي   يببزو ج الدراسببة أن الطلمببة الببتببائنوطالببب مبب  طلمببة اجلامعببة  أسببفرت طالمببة  (020) عينببة الدراسببة مبب 

 (.م0220) جرو،عات مقارنة م  األسر غي املفككة الغضب تكون ايئتهم األسرية مفككة وهبا صر ل

يف تفسبي  و ور اجلنسبنمعرفبة الفبروق الفر يبة عنبد طلمبة اجلامعبات األمريكيبة   ىل هدفت-م(:  0228 ث   سمركمر) راسة -3
يكمتبون غضبمهم أكثبر البذكور  أن ىل  نتبائج الدراسبة وطالمة  أسبفرتطالب  (229)لغ عد  أفرا  العينة   اوالعدوانالغضب   ىلامليل 
غضبب ،بة أكثبر مب  البذكور  لبديه اإلنا   وأناإلنا   لدىالغضب كان مرتفعاا   عكما أسفرت أيضا أن امليل للتعمي   اإلنا  م  

 (.م0280)الد سوي،

تألفبت  الغضبب  مسبتوىالغضبب ومعرفبة  والتعمبي عب معرفبة الع قبة ابن التنشبئة األسبرية  أهدافها م -: (م0220 كولز) راسة -4
للشخصبية ومقيبال التعمبي  منرسوتاطمق المااث قائمة   سنة (81-82)طالب وطالمة ت او  أعمارهم م   (99)عينة الدراسة م  

النتببائج عبب  وجببو  ع قببة ارتماطيببة اببن الغضببب  الببذكور كمببا أسببفرت لببدىالغضببب مرتفبب   مسببتوىعبب  الغضببب  أظهببرت النتببائج أن 
 (.م0282)الشوي ،ومفهو  الذات 

الغضببب  كببل مبب نببوع يف  للومعرفببة الفببروق العائببدة   واالكتئببا معرفببة الع قببة اببن الغضببب   ىل هببدفت-: م(0222 ايللدف) راسببة -5
أظهبرت    كمباواالكتئبا  اصبائيا ابن الغضبب  ةوأظهرت النتائج وجو  ع قبة  الب اجلامعة ةتكونت عينة الدراسة م  طلم  واالكتئا 

  اينمبا أظهبرت عبد  وجبو  فبروق  البه  اصبائيا يف الغضبب  األنثبىلصبا   االكتئبا  واإلنبا  يف اصبائيا ابن البذكور  ةوجد فروق  الب
 .(م0280ريثان  العذري،)ككل 
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التفاؤ  النف  و،ة القلق وجهة الضم  و   التعمي عنه اضم  أهدافها حتديداا ع قة الغضب و م-: م(0222 :وضالخ) راسة -6
اعتمد المااث يف  راسته  طالب وطالمة م  جامعة الكويت  (829)عينة الدراسة م   فتتأل  األخرىوالتشاؤ  وعد  م  املتغيات 

تائج الدراسة أسفرت ن  الذات والتفاؤ  والتشاؤ  واا ا ومقيال وجهة الضم    لندن( لسجروبرو و)مقيال الغضب االة و،ة  على
 .ووجهة الضم ع  وجو  ع قة  اله  اصائياا ان الغضب االه و،ة القلق والصحة العامة 

معرفة الع قة اينهما   ىلطلمة اجلامعة كما هدفت  لدىمعرفة الغضب االة أ  ،ة   ىل هدفت -:(م0222:سمور  عواد) راسة -7
البدخل الشبهر    مسبتوىاملتمثلبة يف اجلبن    الدميوغرافيةتفسي م  املتغيات  الذ  ميك دار التماي  يف الغضب االه و،ة وحتديد مق

جامعبة  اتطالمب مب  (8282)  عينبة الدراسبةتكونبت و السنة الدراسية  التخصص  املعد  ال اكمي  ادالة الصحية  عبا ة التبدخن  
  أظهبرت ( م8991:  محملد عجلد اللوحمن   فوقرلة)تقنبن  ( لنلدن لسجروبرو و)  أ اة الدراسة مقيال الغضب االة و،ة اليموك
ن أ  ىل خلصت الدراسةو   ان الغضب االة و،ة ارتماطيةكما أظهرت وجو  ع قة    طلمة اجلامعة لدىالدراسة أن الغضب ،ة  نتائج

  وجببو  فببروق  الببة عببد  ىل كمببا توصببلت الدراسببة أيضببا   مل تكبب  مجيعهببا ذات ع قببة االغضببب االببة و،ببةو ة مسببتقلة ياملتغببيات الدراسبب
 عائدة للنوع والتخصص يف غضب االة و،ة.

  وتكونت عينبة الدراسبة مب  والعدوانيةمعرفة الع قة ان الذكال الوجداين ومشاعر الغضب   ىل هدفت-: م(0229 فواج) راسة -8
يبببال الغضبببب مببب   عبببدا  ومق (لجلللار ن)مقيبببال البببذكال الوجبببداين  علبببى  كمبببا أعتمبببد الماابببث اإلسبببكندريةمببب  طلمبببة جامعبببة  (820)

كمبا توصبلت    والسبلوك العبدواين الغضبباليت ،بتهم  صائياا لذو  الذكال املنخف وجو  فروق  اله  ا  ىلتوصلت الدراسة  المااث 
 الوجداين راجعة للنوع ولصا  الذكور. والعدوان والذكال اصائياا يف كل م  الغضب  ةوجو  فروق  ال  ىلالدراسة أيضا 

معرفبة الفبروق   ىلكمبا هبدفت   الغضبب انفعبا معرفة الع قبة ابن الشبفقة ابالنف  و   ىلهدفت  -:(م0227 :السقاف) راسة -9
 طالببب وطالمببة مبب  جامعببة مبب  جببامعيت (907) الدراسببة والببغ اجببم  اببن اجلنسببن تمعببا ملتغببي السبب  والتخصببص وادالببة االجتماعيببة

أسبفرت  ،(لشلو  و)ومقيبال الثقبة ابالنف   ماابث يف  راسبته مقيبال مب   عبدا ال اسبتخد و  ،ىالقلو أم وجامعبة  الملب عجد العزيز
 سببتوىالدراسببي لصببا  امل سببتوىاملويف   وجببو  فببروق  الببه  اصببائياا يف متغببي الغضببب عائببدة للنببوع ولصببا  اإلنببا عبب   نتببائج الدراسببة

 دراسة.تمعاا للس  والتخصص يف متغيات ال االراا   كما أظهرت الدراسة عد  وجو  فروق

كمبا هبدفت أيضباا    الغضبب مسبتوىو الكثبي عب  معبدالت انتشبار األفكبار ال عق نيبة   ىلهدفت -: م(0227خطاب) راسة -11
ابث الما  واسبتخد طالبب وطالمبة مب  كليبة الغر قبة مبصبر  (022)  تألفبت عينبة الدراسبة مب  امعرفة الذكور أ  اإلنا  أكثر غضم  ىل

وارتفاع األفكار ال عق نية  معدالت ارتفاع  أظهرت نتائج الدراسة ألعجد المعطي)الغضب  اانفعا  مقيال اخلربات الشخصي املرتم 
أظهرت الدراسة أيضاا  كما   والغضبعد  وجو  ع قة ان األفكار ال عق نية   ىلكما توصلت الدراسة    عينة الدراسة لدى الغضب

 .(م0227)خطاب،م  اإلنا   اأن الذكور أكثر غضم
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ومعرفبة نبوع واجبم الع قبة ابن  ىطلمة جامعة أ  القر  لدىالغضب  مستوىمعرفة   ىل هدفت-: م(0280 :الد سوي)راسة  -11
المااثبة مقيبال العفبو مب   عبدا   اسبتخدمت  ىم  طلمة جامعبة أ  القبر  (272)و،ة  تألفت عينة الدراسة م   والغضب االةالعفو 
  مبب  نتببائج م(8991 :الحمرللد  فوقرللة عجللدمحمللد عجللد الللوحمن )رمجببة وتقنببن ت ( لنللدن لسللجروبو و)ومقيببال الغضببب  (مولرللة)

ابببن العفبببو  ة جياايبببة واالبببة  اصبببائيارتماطيبببة عينبببة الدراسبببة كمبببا أظهبببرت الدراسبببة وجبببو  ع قبببة  لبببدىالغضبببب مرتفببب   مسبببتوىالدراسبببة 
 و،ة. والغضب االة

كمببا هببدفت    الغضببب االبة و،ببة وابن السببلوك العبدواينمعرفبة الع قببة ابن   ىلهببدفت -: م(0282 :حسللنرة يحرلا ي) راسبة -12
محمللد )مقيببال الغضببب االببة و،ببة  علببىالفببروق العائببدة للنببوع يف كببل مبب  السببلوك العببدواين والغضببب  أعتمببد المااببث  أيضببا ملعرفببة
التعليميبة  ملؤسسبات مراهبق قباموا االسبلوك العبدواين  اخبل ا (22)للعدوانيبة  تألفبت عينبة الدراسبة مب   (بروي)ومقيال  (عجدالوحمن
 أن الغضب االة و،ة يعمل كمحفز للسلوك العدواين.  ىل الدراسة خلصت

طلمببة  لببدىالتنشببئة األسببرية  اأسبباليبسببلوك الغضببب وع قتببه  مسببتوىللكشببف عبب   هببدفت-: م(0282 :الشللوي ) راسببة -13
ة  أ اة الدراسببة مقيببال الغضببب مبب   عببدا  المااثببة مبب  طلمببة املرالببة الثانويبب (282)املرالببة الثانويببة عمببان  تكونببت عينببة الدراسببة مبب  

ملتغبي النبوع ولصبا  البذكور  وعبد  وجبو  فبروق  ى اصائيا يف الغضب تعز  ةالدراسة وجو  فروق  ال األسرية  أظهرتومقيال التنشئة 
 .يواألسلو  التسلط اصائيا ان سلوك الغضب  ةارتماطية  ال ووجو  ع قة  أل ر الصف ىعز  الة  اصائيا ت

 الدراسا  علىتعقرب عام 

و راسببة  م(0280 :ثكمرللث  سللمر)اتفقببت  راسببة غببيات الببيت تناولتهببا مبب  الغضببب  و أهببداف الدراسببات السببااقة و املت اختلفببت
يف تناواببا  (إقجللال   عجللد الحمرللد)و راسببة  ( م0222 :سللمور  عللواد)و راسببة  ( م0227 :خطللاب) و ( م0280 :الد سللوي)

 كمببا   اينمببا أهتمببت أغلببب الدراسببات اتناواببا الفببروق اببن اجلنسببن لعائببدة للنببوع و التخصببص الدراسببيا الغضببب و الفببروق مسببتوى
  م(8991 :محملللد عجلللد اللللوحمن   فوقرلللة عجلللد الحمرلللد)ترمجبببة وتقنبببن  ( لنلللدن لسلللجرو و)أغلمهبببا مقيبببال الغضبببب  اسبببتخدمت

 علبىايبث أجريبت  ،م(0282 :الشلوي ) راسبة  ااسبتثنالطلمبة املرالبة اجلامعيبة  علبىأغلب الدراسات يف  جرال  راستها  تواعتمد
فكان أصغر اجم   منهال الدراسات السااقة اسب أهداف ك عليها اعتمدتاجم العينات اليت  اختلفتطلمة املرالة الثانوية كما 

اجبم ايث الغ  م(0227 :السقاف)طالب وأكربها عد  يف  راسة  (22)ايث تكونت م   م(0282 :حسنرة)يف  راسة عينة 
و راسببة  م(0280 :الد سللوي) راسببة  م( 0220 :كللولز  ) طالمببا وطالمببة  أمببا عبب  نتببائج الدراسببات توصببلت  راسببة (970)العينببة 
 :فلواج)و راسبة  م(0282 :حسلنرة)التنشئة األسرية  كمبا توصبلت نتبائج  راسبة  اأساليبع قة الغضب   ىل م(0282 :الشوي )

 ااالكتئببببا الغضبببب  ابببن الع قبببة  ىل م(0222 :فايلللد)وتوصبببلت نتبببائج  راسببببة   ضببببالعبببدواين االغع قبببة السبببلوك   ىل م(0229
و راسبببة  م(0222 :العلللواد  سلللمور) كدراسبببةعبببد  وجبببو  فبببروق عائبببدة للتخصبببص الدراسبببي    ىلكمبببا اتفقبببت الدراسبببات    والعبببدوان

الدراسببات فيمببا يتعلببق  تاينببطلمببة اجلامعببة  وتم لببدىالغضببب  مسببتوىارتفبباع   ىلتوصببلت الدراسببات أيضببا و    م(0227 :السللقاف)
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  وجبو  فبروق ابن اجلنسبن عبد م(0222 :علواد )و راسة  م(0222 :فايد)اسة االفروق ان اجلنسن يف الغضب ايث أظهرت  ر 
يف الغضبببب لصبببا   اوجبببو  فروقببب م(0227 :السلللقاف)و راسبببة  م(0228 :ثكمرلللث  سلللمر)يف الغضبببب  اينمبببا أظهبببرت  راسبببة 

 :فلللواج)مببب  اإلنبببا  يف الغضبببب وكبببذل  أظهبببرت  راسبببة  علبببىن البببذكور أأ م(0220 :كلللولز)راسبببة اينمبببا أظهبببرت نتبببائج   اإلنبببا  
 وجو  فروق ان اجلنسن يف الغضب لصا  الذكور. م(0282 :الشوي )و راسة  م(0227 :خطاب)و راسة  م(0229

عبد  اتفباق الدراسبات السبااقة يف  اداليبةدراسبة  جرال ال وما يربراا   ةللدراسات السااقة وتكمل امتدا  اداليةواذل  تعترب الدراسة -
 يف الغضب. الفروق ان اجلنسن

 اإل واءا  المنهجرة

وذلب  مل ئمتبه ألهبداف   ترب أنسب املناهج ملشكلة الدراسبةيع االرتماطيأهداف الدراسة فإن املنهج الوصفي  علىمنهج الدراسة انال 
ك ع قبة ابن متغبيي  أو االيت ميك  اواسطته معرفة ما  ذا كانبت هنب  أنواع المحو الدراسة ويقصد االمحث االرتماطي ذل  النوع م  

 .(م0227 :)السقافأكثر ومعرفة نوع و رجة الع قة 

اسبب التخصببص األ ي  والعلبو  مقسبمة ا  لمبة جامعبة انغبا   لكبل مبب  كليبة اآليتكبون جمتمب  الدراسببة مب  ط-الدراسلة: مجتمل  
 .والعلمي

دراسببة وهببذه لقامببت المااثببة اببإجرال الدراسببة لتحقيببق عببدة أهببداف قمببل المببدل يف مجبب  الميانببات األساسببية ل-: عرةاالسللتطالالدراسللة 
التأكبد مب  وضبو  وسب مة وهبي   املسبتخدمة جلمب  الميانبات االختمباراتمد  جتاو  املفحوصن مب   علىالتعرف -1األهداف هي 

تكونت م   استط عيةعينة  ااختيارتحقيق م  ذل  قامت المااثة لول  مقيالالتأكد م  م ئمة اخلصائص السيكوم ية للالفقرات و 
 .االستط عيةيوضش تو ي  العينة  (8 الجد ل )طالب وطالمة م  طلمة جامعة انغا   ( 22)

  فقا لمتغرو النوع  التخصص االستطالعرة( يوضح توزي  العرنة 8 د ل)

 الكلرة
 النوع

 المجموع
 إناث ذكور

 31 15 15 لعلميالتخصص ا
 31 15 15 التخصص األدبي
 61 31 31 المجموع الكلي

 

وهببي عينببة  ااتماليببةالعينببة مبب  نببوع العينببات غببي  اختيببارأهببداف الدراسببة وخصببائص جمتمبب  الدراسببة    علببىانببال -األساسللرة: العرنللة 
 .ش ذل يوض التايلطالب وطالمة م  طلمة جامعة انغا   واجلدو   (022))متااةأ الغ عد ها 
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 التخصص(-( يجرن توزي  أفواد العرنة األساسرة حسب المتغروا )النوع0 د ل)

 المجموع النوع الكلرة
 إناث ذكور

 111 51 51 التخصص العلمي
 111 51 51 التخصص األدبي
 211 111 111 المجموع الكلي

 

محملد )وتعريبب  م(8912 :سلجرلو و)ة مب   عبدا  ستخد  يف هذه الدراسة مقيال انفعا  الغضب كحالبة و،با-الدراسة: أد ا  
 .م(8991الحمرد: حسن عجد   فوقرةالسرد عجد الوحمن 

عمارة  والمعد الثاين  89يتكون م  و  اعدي  المعد األو  يقي  الغضب االة على ةعمارة مو ع 22يتكون م  -المقراس:  ص  
 عمارة. 89يقي  الغضب كسمة شخصية يتكون م  

أايانا  غالما   ائما  والمدائل ،ة    ط قا-: هيراعة ادائل ملقيال االة الغضب أكل فقرة  يوجد أما -قراس: المتطجرق  تصحرح 
 كثيا جدا. أايانا  ادرجة معتدلة    ط قا-: هيالغضب 

 علبىجااة غالمبا  رجتن  واإل علىجااة أايانا واإل )إطالقا( رجة وااده للمديل  )حالة(  رجات مقيال الغضب على جااةحتصل اإل
   ط قببا  رجببة وااببدة للمببديل رجببات مقيببال الغضببب ،ببة  علببىأرابب   رجببات  وحتصببل اإلجااببة  علببىجااببة  ائمببا  بب    رجببات واإل
أراب   رجببات  وابذل  تبب او   علبىجببدا  واإلجااببة كثبيا  ب    رجبات  علببىمعتدلبة  واإلجاابة ادرجببة رجتبن  اايانببأو رجتبن للمبديل 

  رجة. 22-89 ما ان رجة و رجات ،ة الغضب  22- 89 انا م رجات االة الغضب 

 -لألداء:  متويةالسركو الخصائص 

 صدق  ثجا  المقراس -

طالبب وطالمبة مب  ( 009) علبىيتمت  املقيال اصورته األصلية ادرجة اتا ة م  الصدق والثمبات  و  تقنبن املقيبال يف الميئبة املصبرية 
اطريقببة الصببدق ال بباهر ايببث  تبب  املقيببال ادرجببة مناسببمة اصببدق ال بباهر ايببث يتمثببل  طبب   اجلامعببة و  اسببا  صببدق املقيببال

ان الغضب  ارتماطصدق احمل  الداخلي وحبسا  معامل  علىاوضو  العمارات  كما   اسا  الصدق اطريقة صدق احمل  وأعتمد 
  أمببا الثمببات فببتم 2.28 اللببة  مسببتوىعنببد يا للعينببة الكليببة وهببو  ا   اصببائ( 2.22) االرتمبباطايببث الببغ قيمببة معامببل   االببة و،ببة

  ويف  الدراسة للغضب السمة (2.18)للغضب االة و( 2.27) سجرومان بوا نو التجزئة النصفية  (ألفا كو نجاخ)اسااه اطريقتن 
 (لفلا كو نجلاخأ)طالبب وطالمبة مب  طب   جامعبة انغبا   وذلب  اطريقبة  (22) عينة قوامهبا علىقد   اسا  الثمات املقيال  ادالية

  .يوضش نتيجة هذا التحليل التايللكل اعد م  أاعا  املقيال وللمقيال ككل واجلدو  
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 لمقراس ككللمعامال  ألفا كو نجاخ للمقراس الفوعي    (2 د ل)

 معامل ألفا عدد الجنود الجعد
 %72 22 غضب الحالة
 %22 22 غضب السمة
 %12 22 المقراس ككل

اينمبا كانبت قيمبة  (2.22) واعبد الغضبب ،بة (2.72)لمعد الغضب االة  (ألفا كو نجاخ)أن قيمة معامل يتضش م  اجلدو  أع ه 
كمبا   اسبا  صبدق املقيبال اطريقبة   عاليبة مبات   تاممبع  وهذا يعين أن املقيال يتمت   (2.12)معامل الثمات للمقيال ككل 

 اصبائيا  ة الب  ات مكبان مجيب  املفبر   ليبهفقبرات المعبد البذ  تنتمبي  الصدق الداخلي  وذل  حبسا  معامل ارتماط كل فقرة مبجمبوع
 مبتوسببب  (2.70 إللللى 2.08)اعبببد الغضبببب االبببه مببب   وتببب او  معبببام ت االرتمببباط الغضبببب ،بببة يف اعبببد  2-2-8ماعبببدا فقبببرات 

 .2.92قدره مبتوس  اساي  (2.28 إلى 2.89) ت االرتماط م  امأما اعد الغضب ،ة ت او  مع (2.28) اساي قدره

  ليه تنتمي يتمعام ت ارتماط الفقرة االمعد اليوضش  (2 الجد ل )  اجيد ا اخلي ااتساق صائياإلاوأظهرت نتيجة هذا التحليل 

 متوسط كل مقراس فوعي معامل ارتجاط الفقوة بالجعد رقف المفودة أبعاد المقراس

 غصب الحالة

8 2.29 

2.92 

0 2.99 
2 2.92 
2 2.22 
9 2.22 
2 2.28 
7 2.92 
1 2.27 
9 2.29 
82 2.08 
88 2.21 
80 2.22 
82 2.28 
82 2.70 
89 2.99 

 غضب سمة

82 2.09 

2.28 
87 2.21 
81 2.22 
89 2.07 
02 2.27 



    م 8102 سبتمبر- بعالسا العدد        الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة 
 

 

 013 

08 2.89 
00 2.27 
02 2.20 
02 2.28 
09 2.02 
02 2.92 
07 2.28 
01 2.27 
09 2.21 
22 2.28 

 

يف اعببد  2-2-8وأقببل ماعببدا الفقببرات  2.28 اللببه  مسببتوى  ااصببائيا عنببد و  السببااق أن معببام ت االرتمبباط  يتضببش مبب  اجلببد
 .استمعا هايف اعد الغضب ،ة وهذه الفقرات    2والفقرة رقم   الغضب االة

النحببو  علببىوذلب    االجتماعيببةللعلبو   اإلاصببائيةنببات اسبتخدمت المااثببة ادزمبة ملعاجلبة الميا-المسللتخدمة: اإلحصللائرة  األسلالرب
 -التايل: 

 معامل ارتماط.رونماخ دسا  الثمات و ك  امعامل ألف -

 املعيارية. واالحنرافاتاسا  املتوسطات ادسااية  -

 معامل ارتماط ايسون ملعرفة الع قة ان الغضب االة و،ة. -

 نا  ومتوسطات التخصص األ ي والعلمي. ة الفروق ان متوسطات الذكور واإلتحديد  اللل (t.test)ختمار ا -

 عوض نتائج الدراسة  مناقشتها

 طلمة اجلامعةأ لدىالغضب  مستوىمعرفة )األ ل الهدف 

ي املشبتقة مب  مقيببال املعباي  ىل اسببتنا امتوسب  العينبة ككببل ااملتوسب  الن بر  للمقيبال   المااثببة مبقارنبةالغضبب قامبت  مسبتوىملعرفبة 
 .اإلاصائيةيوضش نتيجة املعاجلة  التايلواجلدو    الغضب االة و،ة وهو مقيال رااعي

 المعراري للغضب ككل  المتوسط النظوي لمقراس الغضب  االنحواف( يوضح المتوسط الحسابي 2 د ل)

 ضيالمتوسط الفو  tقرمة  االنحواف المعراري المتوسط الحسابي عدد أفواد العرنة
022 63.18 13.18 3.41 61 

مب  املتوسب  الن بر  للمقيبال ايبث الغبت قيمبة املتوسب  ادسباي للعينبة   علبىيتضش م  اجلدو  السبااق أن املتوسب  ادسباي للعينبة أ
ة  راسب مب  مرتف  م  الغضب  وهذا يتفق مستوى لديهماا يعين أن أفرا  العينة ( 22)توس  الفرضي للمقيال املو  (22.81)ككل 
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ن ابأوتفسبر المااثبة ذلب   م(0280 :الد سلوي)  م(0227 :خطلاب)  م( 0222 :سلمور  علواد)  م(0220 :كلولز)كل م  
كمببا  ببد مبب  خبب      نتيجببة طميعببة يكببون الراهنببةامبباط و الصببراعات وهببذه يف ظببل ال ببروف هديببدات واإلالغضببب يكببون ر  فعببل للت

شبا ية ر فلسفية ولعد  توفي البربامج اإل أسما   ينية أو لغيا و   ة عموميةالشما  يتخذ صف لدىراسة أن الغضب دلطار الن ر  لاإل
طلمبببة  لبببدىالغضبببب  مسبببتوىارتفببباع يف  افكبببان ذلببب  سبببمم  كمبببا يف الفببب ات السبببااقة تقبببو  اإرشبببا  الطلمبببة  اخبببل اجلامعبببةو الع جيبببة 

 اجلامعة.

 نة الدراسةأعي لدىمعرفة الع قة االرتماطية ان الغضب االة و،ة )-الهدف الثاني:

 يلااببن الغضببب االببة و،ببة واجلببدو  التبب  بروسللونملعرفببة طميعببة الع قببة اببن الغضببب االببة و،ببة قامببت المااثببة حبسببا  معامببل ارتمبباط 
 -: ذل يوضش 

 ( يجرن معامل ارتجاط بروسون للغضب حالة  سمة7 د ل )

 الداللة مستوى معامل ارتجاط بروسون عدد أفواد العرنة
 1.11 مستوىند  ا  ع 1.64 022

 مببب  مببب   راسبببة كبببل  تتفبببق هبببذه النتيجبببة 2.28 اللبببة  مسبببتوى اصبببائية عنبببد  ارتماطيبببة  البببةيتضبببش مببب  اجلبببدو  أعببب ه وجبببو  ع قبببة 
 وتتفق أيضا م  اإلطار الن ر  للغضب. م(0222 :عواد) و م(0222 :الخضو)

 راك املواقبف وهبذا يعبين أن الطلمبة مييلبون إلل(   أتضلح ملن نترجلة الهلدف األ)كملا عينبة الدراسبة غضبب ،بة  لبدىومبا أن الغضبب 
 )غضب سمة(.اشكل عا  نتيجة ،اهتم الشخصية  (ة)غضب حالأهنا مواقف مغضمه  علىاملختلفة يف اياهتم 

فببالفر  الببذ  يتسببم   اببأن هنبباك ارتمبباط اببن الغضببب ،ببة واالببة (سللجلرو و  لنللدن)  ليببهوميكبب  تفسببي ذلبب  أيضببا مبب  خبب   مببا أشببار 
 أهنا مغضمة اصورة أكرب. على،ة الغضب مييل لتصور املواقف  عاارتفا 

)معرفة الفروق العائدة للنوع يف الغضب االة و،ةأ ملعرفة الفروق العائدة للنوع   اسا  املتوسطات ادسااية -الهدف الثالث:
 -:يوضش ذل  التايلواجلدو    (t)للغضب االة و،ة وللمقيال ككل ومعرفة قيمة  واالحنرافات املعيارية

 برن الذكور  اإلناث في مقراس الغضب حالة  سمة t اختجار  االنحوافا  المعرارية( متوسطا  الحسابرة 1 د ل ) 

 مستوى الداللة tقرمة االنحواف المعراري المتوسط الحسابي النوع الجعد

 الغضب حالة
 غرو دال 2.72 7.19 09.21 ذكور
 9.22 01.22 إناث

 الغضب سمة
 غرو دال 2.89 2.99 22.29 رذكو 
 2.19 22.10 إناث

 غرو دال 2.29 82.22 22.02 ذكور المقراس ككل
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 2.12 28.18 إناث
وهبذا يتفبق مب   راسبة كبل مب    عينبة الدراسبة لبدىفبروق عائبدة للنبوع يف الغضبب االبة و،بة  ال توجبدأنبه ( 1الجلد ل )ن اظ مب  

 :السللللقاف)و راسببببة  م(0280 : سللللمرثكمرللللث )مبببب   راسببببة  ال يتفببببقاينمببببا   م(0222 :سللللمور  عللللواد)  م(0222 :فايللللد)
و راسبة  م(0220 :كلولز  ) اينمبا أظهبرت  راسبة اإلنبا  ايث أظهرت نتائج  راساهتم وجو  فروق ان اجلنسن لصا   ،م(0227

 الغضب. ستوىمم  اإلنا  يف  علىأن الذكور أ م(0282 :الشوي )و راسة  م(0227 :خطاب)   راسة م(0229 :فواج)

اليت أصمحت   ظروف التنشئة األسرية  ىليف الغضب االة و،ة قد يرج   إناث(-)ذكور وتفسر المااثة عد  وجو  فروق عائدة للنوع
 ذكور ع  اإلنا  قد تتغي عنبد الكثبري  وهبذالفالن رة السااقة املميزة ل  يف ا تم  اللييب يف طريقة التعامل م  الذكور واإلنا  متشاهبة

غضبب االبة  والطالمبات يفعبد  وجبو  فبروق ابن الطب     ىل ىابا أ   ادوره جيعل تبأ ي ال بروف احمليطبة اباألفرا  متشباهبة ومتسباوية
 و،ة.

 .يف الغضب االة و،ةأ ي واأل-تخصص العلميلمعرفة الفروق العائدة ل) -الواب : الهدف 

للتخصببص  tاملعياريببة ومعرفببة قيمببة  االحنرافبباتو رنببة اببن املتوسببطات ادسببااية  ببت املقا  ملعرفببة الفببروق اببن التخصببص األ ي والعلمببي
 -: ذل يوضش  التايلوالعلمي واجلدو  األ ي 

 الغضب حالة  سمة  العلمي في( يوضح الفو ق برن طلجة التخصص األدبي 9 د ل)
 الداللة مستوى tقرمة المعراري االنحواف المتوسط التخصص الجعد

 الغضب حالة
 7.71 31.22 أ ي

 غي  ا  1.19
 7.78 29.24 علمي

 الغضب سمة
 6.77 34.35 أ ي

 غي  ا  1.75
 6.84 32.66 علمي

 المقراس ككل
 13.14 64.57 أ ي

 غي  ا  1.51
 13.14 61.79 علمي

 

وهبذا يتفبق مب   راسبة كبل مب   و،بة.غضبب االبة  والعلمبي يفيتضش مب  اجلبدو  أعب ه عبد  وجبو  فبروق  البة ابن التخصبص األ ي 
 .م(0222 :سمور  عواد)  م(0227 :السقاف)

 وتعترب هذه النتيجة مقمولة ومنطقية لتواجدهم اذات الميئة اجلامعية وملرورهم انف  ال روف الميئيبة واجلامعيبة كمبا أشبار اإلطبار الن بر 
ولببذل  تسبباوت   واالجتماعيببة واالقتصببا يةة الثقافيببة للغضببب اببأن الغضببب يتببأ ر االسببياق اخلببارجي هببذا  ضببافة لتواجببدهم اببنف  الميئبب

 عد  وجو  فروق اينهما فالغضب االة و،ة.  ىل ىأ  اا  والعلميال روف واألوضاع يف كل م  التخصص األ ي 
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 التوصرا 

 -التوصيات: نتائج الدراسة توصي المااثة مبجموعة م  م  خ   

 .معه وكيفية التعامل ارهوآ الغضب  انفعا او  ضرورة  قامة ماضرات  رشا ية وندوات تتن-1

 لديهم ال يصمش اىت  مرتف  ةغضب اال لديهمللطلمة الذي   والتحليل املمكر نشال مكتب إلرشا  الطلمة يف اجلامعات للكشف -2
 الغضب غضب ،ة وذل  م  خ   القيال الدور  املتكرر للغضب.

 دة الغضب. عدا  ارامج ترفيهية للتنفي  ولتخفيف م  ا-3

 النفسي. إلرشا لأنسب الطرق  اختيار علىللمساعدة   أهم العوامل املسممة للغضب علىالتعرف -4

ا أن الغضب يتأ ر اال روف الميئية اليت يوال ،  طلمة اجلامعة أمهية كمية لدىاالغضب  والدراسات املتعلقةاألحبا   ىجيب أن تعط-5
 حيد  فيها.

وذلببب  مببب  خببب     عببب  الغضبببب االاتعبببا العقيبببدة اإلسببب مية مببب    ليبببه مبببا ترشبببدت  ينيبببة لتوضبببيش ضبببرورة  قامبببة خطبببب وماضبببرا-6
 .القرآنيةاألاا يث الشريفة واآليات 

 المقتوحا 

 -و،ة: ستكما  المحث يف الغضب االة م  املق اات ال اتق   المااثة عد 

 .القلب ىعينات خمتلفة كمرض لدى جرال  راسات مقارنة للغضب االة و،ة  -

  راسة الغضب االة و،ة يف خمتلف املراال العمرية وحتديد ع قته االنمو. -

 طلمة اجلامعة. لدى جرال  راسات تتناو  ارامج  رشا ية خلف  الغضب  -

  جرال  راسات ارتماطية ان الغضب والسمات الشخصية. -

* * * * * * * * * * * * * * * 

 قائمة المراجع

 .ليميا:  ار العراية للكتا   معجف الوسرط   1985 :الزاو   أمحد طاهر .1
 . ار الكتب القاهرة:  النفسرةعلف النفس  الصحة  يدراسا  ف   2113 د:أمحسعفان  ممد  .2
رسالة ماجستي غي منشورة  منتديات جامعة األنمار    الغضب أسجابه  نتائجه  طوق عال ه   2111 :سامر اجلماين  .3

 المحو  العلمية منتدى
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 الرياض: مكتمة الرشد   2ط  المشكال  النفسرة السلوكرة عند األطفال   2115 :أ،ال عمد العزيز ن ادس .4
 . ار األوائل للنشر عمان:  النفسية ةالصح   2119 أ يب:اخلالد    .5
أثو بونامج عال ي معوفي سلوكي في خفض الغضب  تحسرن    2114 الكرمي:  عمد اخلوالدة  عثمان وجرا ات .6

 .  جامعة األر نمنشورةأ رسالة ماجستي )غي ،الغضبالتعامل م   استواترجرا 
 رسالة ماجستي )غي  العفو  عالقته بالعضب لدي عرنة من طالجا   امعة أم القوي بمكة   2112  ميان:الدوسر    .7

 .منشورةأ
 .: مكتمة الرشد  الرياض1ط  مدخل إلي علف النفس   2117 :أمحد ممد الزعيب  .8
في خفض الغضب حالة  سمة لدي   العالج القائففعالرة االرشاد العال ي العقالني    2118 ممد:منا   السقاف  .9
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