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إفتتاحية العدد 

هــا هــي جامعتكــم جامعــة جــرش تضيــف اىل رصيدهــا العلمــي مجلــة علميــة ثقافيــة، ادبيــة، 

لتفتــح آفاقــا رحبــة للبحــث العلمــي يف مجــاالت لهــا أهميتهــا البالغــة يف تنميــة الوطــن وتقدمــه 

وهــي مجلــة جــرش " وهــي تأمــل منكــم الدعــم وإثراءهــا بأبحاثكــم ودراســاتكم ومقرتحاتكــم لــي 

يكتــب لهــا النجــاح واالســتمرار. 

جــرش ذلــك االســم الــذي اخرتنــاه ملجلتنــا -اســٌم لــه داللتــه، فالصــور الجامليــة التــي أخــذ منــه 

كلمــة جــرش هــي تلــك االعمــدة الراســخة الشــامخة الثابتــة عــى مــر العصــور وااليام. 

وهــا هــي مجلــة جــرش اليــوم تفتــح ذراعيهــا لعددهــا الجديــد الــذي تضــم فيــه وبــكل اعتــزاز 

ــارف  ــة للتع ــى محط ــي تبق ــة ل ــة واالجتامعي ــع الثقافي ــاث واملواضي ــن االبح ــد م ــدار العدي واقت

واملعرفــة وتبــادل الثقافــات ومنــرب للمبدعــن والشــعراء والكتــاب. 
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االحتياجات البشرية والمادية لتحقيق جودة التدريس في ثانويات محافظة جرش 
في امتحان الثانوية العامة من وجهة نظر المديرين

Human and Material Needs to Achieve the Quality of Teaching in
 Secondary Schools Jerks in the General Secondary Examination from

the Perspective of Managers
 جمعة الكبييس*

امللخص:

هدفت الدراسة التعرف درجة أهمية االحتياجات البرية واملادية لتحسن جودة التدريس يف 

املدارس الثانوية يف تربية محافظة جرش من وجهة نظر املديرين ، واعتمد املنهج الوصفي املسحي، 

،  واختريت عينة البحث بالطريقة  وتم تحديد مجتمع البحث الذي يتكون من )83( مديراً ومديرة 

العشوائية البسيطة وبنسبة )%74 ( من مجتمع البحث إذ بلغ عدد أفراد العينة )60 ( مديراً ومديرة يف 

املدارس الثانوية املوجودة يف تربية محافظة جرش. وتم تطوير استبانة تضمنت )35( فقرة . تم التاكد 

من صدقها وثباتها وأظهرت النتائج : االهمية القصوى لتوفري معلمن مختصن،  وتفعيل نظام الدوام 

املدريس للطلبة حتى االنتهاء من املقررات الدراسية، ووضع قوانن صارمة ملنع الغش وتوفري املدرسن 

الدراسة  وخرجت  للمعلمن.  املعايش  الواقع  وتحسن  الدرايس  العام  بدء  مع  واملستلزمات  والكتب 

بتوصيات ابرزها : وضع سلم باالولويات لهذه االحتياجات بحسب اهميتها واالرساع  يف تريع القوانن 

ذات العالقة برتصن االمتحانات وتخصيص مكافأت ملن يتميز بنتائجة من املعلمن واملديرين واملدارس. 
Abstract

The study aimed to identify the degree of importance of human and material 
needs to improve the quality of teaching in secondary schools in the education of 
Jerash from the perspective of managers،  and adopted the approach descriptive 
survey was to identify the research community،  which consists of )83( principals،  
and selected sample randomly Statistics and by )74 %( of the research community 
as the number of respondents )60( principals in secondary schools in the breeding 
Jerash. It was the development of a questionnaire included )35( paragraph. Been 
confirmed validity and reliability and the results showed: the importance maximum 
to provide teachers specialists،  and activation of school for students system until 
the completion of the courses،  and the development of strict laws to prevent 
fraud and to provide teachers and books and supplies with the start of the school 
year and actually improve the living standards of teachers. And exited the study’s 
recommendations،  namely: prioritize these needs according to their importance 
and speed up the relevant laws and legislation Petr chin exams customize rewards 
for its outcome is characterized by teachers and principals and schools.

*  أستاذ مشارك -  كلية الرتبية - جامعة جرش.
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االحتياجات البشرية والمادية لتحقيق جودة التدريس

املقدمة : 

   أن أهميــة التعليــم يف عرصنــا الراهــن كطريــق مضمــون النتائــج لتقــدم األمــم والشــعوب . كــام يتفــق 

الرتبويــون عــى األهميــة الخاصــة ملرحلــة التعليــم الثانــوي يف معظــم مــدارس العــامل يف تقريــر مســتقبل 

ــة أو التوجــه لســوق العمــل بعــد اإلخفــاق يف الحصــول  عــى  ــة الجامعي ــن الوصــول للمرحل الطــالب ب

نتائــج ال تؤهلهــم للتعليــم الجامعــي يف الغالــب .

ــة،    ويالحــظ اهتــامم غــري مســبوق مــن قبــل املجتمــع واألرسة واملدرســة واإلدارة والطلبــة بهــذه املرحل

لــذا تحــرص األطــراف جميعــاً وكل حســب دوره وموقعــه ومســؤوليته يف توفــري الظــروف واألجــواء املناســبة 

ألوالدهــم الجتيــاز امتحــان هــذه املرحلــة والحصــول عــى نتيجــة تحقــق أمــال وطمــوح الطالــب وعائلتــه . 

   ورغــم مــا تحــاط بــه املرحلــة الثانويــة مــن اهتــامم ورعايــة، إال أن نتائجهــا التــأيت )يف كثــري مــن األحيــان( 

ــات وكل طــرف يلجــأ لطــرح  ــر وإطــالق االتهام ــدأ التربي ــذا يب ــه ل ــب وأرست ــام يرغــب ويخطــط الطال ك

أســباب اإلخفــاق والفشــل واتهــام أطــراف أخــرى بأنهــا هــي الســبب ، مــرة يتهــم املعلــم وأخــرى تتهــم 

ــدوران يف حلقــة  ــة املنهــج وأخــرى االمتحــان فــاألرسة أو ضعــف الطالــب وهكــذا يســتمر ال االدارة وثالث

مفرغــة الميكــن كرسهــا وإيجــاد نافــذة لتحديــد الســبب أو مجموعــة األســباب لهــده الحالــة .

  وتأسيســاً عــى مــا تقــدم، ورغــم أن ســنن الحيــاة ونواميســها كــام أراد اللــه باريهــا أن يكــون هنــاك نجــاح 

وهنــاك فشــل، إال إن لــكل مــن تلــك الحالتــن أســبابها وعواملهــا ، لــذا فــأن هــذا البحــث يســعى لتحديــد 

وحــرص االحتياجــات البريــة واملاديــة ذات العالقــة املؤثــرة  والهامــة يف نجــاح أو فشــل املــدارس الثانويــة 

ــة وتأثــريا يف  ــان أكرثهــا أهمي ــة لتبي ــة واملادي ليضــع أمــام أدارات املــدارس مجموعــة االحتياجــات البري

جــودة التدريــس يف مدارســهم ومــدى حاجــة مدارســهم لهــا ، وهــل بإمــكان الجهــات املســئولة  يف وزارة 

الرتبيــة والتعليــم يف األردن ومديرياتهــا يف محافظــة جــرش مــن  توفريهــا .

مشكلة البحث:

    تكمــن مشــكلة البحــث يف وجــود نســبة مــن الفشــل والرســوب يف امتحــان الثانويــة العامــة يف األردن، 

هــذا يكلــف ميزانيــة اململكــة واألرسة والطالــب أعبــاء ماديــة ونفســية واقتصاديــة واذا مــا ترجــم ذلــك 

بلغــة األرقــام مرضوبــا بعــدد الطــالب الراســبن أو عــدد الطــالب الذيــن يعيــدون االمتحــان لعــدم رضاهــم 

ــام  ــة واألرسة ، فســوف نخــرج بأرق ــن الدول ــم م ــة عليه ــة املرصوف ــة املالي ــم، بإجــاميل الكلف عــن نتيجته

ــا وزارة  ــي أتخدته ــدة الت ــك القــرارات الجدي ــة ومشــكلة تســتحق الدراســة والتقــي ويضــاف لذل مذهل

الرتبيــة والتــي ســتعتمد ألول مــرة هــذا العــام وهــي: 

إلغاء نظام النجاح التلقايئ لضامن وصول طالب مؤهلن المتحان الثانوية العامة .  -

تفعيــل نظــام الــدوام املــدريس عــى الطلبــة ملنــع ظاهــرة الغيــاب عــن املدرســة قبــل انتهــاء   -

ــم .  ــية له ــررات الدراس املق

وضــع قوانــن صارمــة ملنــع الغــش، بحيــث تصــل عقوبتهــا إىل الســجن .) وزارة الرتبيــة   -

االردنيــة(. والتعليــم 
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   وإزاء ذلــك،  يتوقــع ارتفــاع نســبة الرســوب واإلخفــاق يف امتحــان الثانويــة العامــة واســتنادا ملــا تقــدم،  

ــدارس  ــه الدارات امل ــذار وتنبي ــرس أن ــدق ج ــى أن ت ــب ع ــت املناس ــة يف الوق ــذه الدراس ــيء ه ــذا تج ل

لالســتعداد املبكــر لتغطيــة احتياجاتهــم وااللتفــات لــكل مــا ميكــن أن يســبب فشــل طالبهــم ومعالجتهــا 

بجديــة . 

هدف الدراسة واسئلتها : 

ــس يف  ــودة التدري ــن ج ــة لتحس ــة والبري ــات املادي ــد االحتياج ــة اىل تحدي ــدف الدراس ته

ثانويــات محافظــة جــرش يف االردن . ولتحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب االجابــة عــن االســئلة االتيــة :

مــا مــدى درجــة أهميــة االحتياجــات البريــة واملاديــة لتحســن جــودة التدريــس يف املــدارس   - 1

الثانويــة يف تربيــة محافظــة جــرش مــن وجهــة نظــر املديريــن واملديــرات ؟ 

مــا درجــة حاجــة املــدارس الثانويــة يف جــرش لهــده االحتياجــات،  مبــا يحســن مــن مســتوى   - 2

ــة ؟  ــة العام ــا يف امتحــان الثانوي ــل طلبته تحصي

ــود  ــن وج ــات إن تب ــري االحتياج ــة بتوف ــات ذات العالق ــة والجه ــة الرتبي ــة مديري ــا امكاني م  - 3

ــا ؟ ــة له حاج

ــدد ســنوات  ــس، وع ــود ملتغــري الجن ــج يع ــة يف النتائ ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف هــل هن  - 4

ــي ؟ ــل العلم ــة ، واملؤه الخدم

أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة باآليت : 

ــة  ــدارس الثانوي ــة للم ــة واملادي ــات البري ــن االحتياج ــري م ــة الكث ــة أهمي ــدد درج ــا تح أنه  -1

ــذه  ــة ه ــم لطلب ــة التعل ــل بيئ ــتوى تحصي ــن مس ــات يف تحس ــده االحتياج ــري ه ــدى تأث وم

ــا  ــت تلبيته ــا مت ــدارس إذا م امل

ــم  ــق هدفه ــل يف تحقي ــم الفش ــات يف األردن يواجهه ــة الثانوي ــن طلب ــبة م ــروف أن نس املع  -2

باجتيــاز امتحــان الثانويــة العامــة،  أو يحصلــون عــى مؤهــالت ضعيفــة ال ترتقــي إىل مســتوى 

ــون  ــوا يؤمل ــي كان ــات الت ــول يف الكلي ــم يف الحصــول عــى القب ــم وطمــوح عائالته طموحاته

الدراســة فيهــا . وهــوالء يشــكلون نســبة ال يســتهان بهــا يف اململكــة لــذا فأنهــم ميثلــون فاقــدا 

اقتصاديــا كبــريا لهــم ولعوائلهــم ولبلدهــم وهنــا ، فــإن معالجــة أســباب إخفاقهــم يقلــل مــن 

الفاقــد االقتصــادي ويعالــج الجوانــب النفســية والرتبويــة لهــم . 

الســعي للنهــوض بواقــع املــدارس الثانويــة مــن خــالل تشــخيص طبيعــة االحتياجــات البريــة   -3

واملاديــة والعمــل عــى تلبيتهــا كمقدمــة لتحســن بيئــة التعلــم يف هــذه املــدارس. 
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تحديد املصطلحات: 

االحتياجات البرشية واملادية:  •
ــة  ــة : عرفهــا )الســلمي ،2001: 265(: ويقصــد بهــا توفــري املــوارد البري االحتياجــات البري  -

ــدد  ــبة والع ــات املناس ــب والتخصص ــت املناس ــة( يف الوق ــة )املدرس ــة املؤسس ــبة لحاج املناس

ــة. ــداف املوضوع ــق االه ــي لتحقي ــا يكف ــب مب املناس

االحتياجــات املاديــة : عرفتهــا )العمــريي ،2011: 58( : بأنهــا مجموعــة املــواد التــي تحتاجهــا   -

العمليــة التعليميــة يف املدرســة وتشــمل البنــى التحتيــة والتجهيــزات والكتــب واللــوازم 

ــم. ــة التعلي ــي بعملي ــهل ويرتق ــا يس ــة وكل م ــن واالنظم ــاعدة والقوان املس

التعريف االجرايئ االحتياجات البرشية واملادية :

    ويقصــد بهــا مــا يــراد أو مطلــوب توفــريه ملؤسســة أو جهــة مــن مســتلزمات أداء عملهــا 

بنجــاح وكفــاءة ويشــمل هنــا االحتياجــات البريــة اإلداريــون واملعلمــون وغريهــم واالحتياجــات 

ــا يف  ــل طلبته ــات يف محافظــة جــرش لتحســن مســتوى تحصي ــة بحاجــة الثانوي ــة ذات الصل املادي

امتحــان الثانويــة العامــة .

الجــــــــــــــــودة :  •
عرفهــا لغــة )ابــن منظــور،1978: 135( : “تعنــي الشــئ الجيــد،  وهــي مــن الفعــل املــايض املجــرد   -

ــد”. ــداً،  وأجــاد أىت بالجي ــال الجــودة،  صــار جي )جــاد( ويق

عرفهــا ) ســلطان HATCHINS ، 1996 :244( : “أن ادارة الجــودة الشــاملة مدخــل للمنظمــة   -

ــق رضــا  ــل االمــد عــن طري ــن ويســتهدف النجــاح الطوي ــع العامل ــى عــى مشــاركة جمي يبن

ــع ككل” . ــن واملجتم ــع للعامل ــق مناف املســتفيد وتحقي

ــع  ــق يف جمي ــل يطب ــلوب متكام ــن اس ــارة ع ــار ، 23:1999(: “ عب ــاً ) النج ــا اصطالح عرفه  -

فــروع ومســتويات املنظمــة التعليميــة ليوفــر لألفــراد وفــرق العمــل الفرصــة إلرضــاء الطــالب 

ــم “. ــن التعل ــتفدين م واملس

عرفهــا )الكنــاين ، 2005 :15 ( : “ الجــودة اســلوب إداري حديــث يتطلــب العمــل الصحيــح مــن   -

اول خطــوة وهــي عمليــة مســتمرة ال تقــف عنــد حــد معــن “ .
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التعريف االجرايئ :

ــم  ــة التعل ــة ومالمئــة لجعــل إطــراف عملي ــة كامل ــه بيئ ــم تتوفــر ل مســتوى رفيــع مــن التعل

تحقــق أقــى مــا ميكــن مــن نتائــج. 

ثانويات تربية محافظة جرش :   •
ــا )83(  ــة محافظــة جــرش – األردن ،  وعدده ــة يف تربي ــدارس الثانوي ــه امل     وهــي مجموع

ثانويــة للبنــن والبنــات ،  وتشــمل عــى الصفــن)11 او 12 ( يف ســلم التعليــم الثانــوي يف األردن . 

التحصيل الدرايس :   •
ومتثــل النتيجــة التــي يحصــل عليهــا الطــالب يف ثانويــات محافظــة جــرش يف امتحــان الثانويــة 

لعامة.  ا

املديرون:   •
وهــم كل مــن يتــم تكليفــه بــإدارة مدرســة ثانويــة اســتنادا إىل الــروط والضوابــط املعتمــدة 

كــام حددتهــا األنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم األردنيــة.

الخلفية النظرية:

أوال : الجودة : 

ــد الشــئ يف لغــة العــرب،   ــد هــو التحســن،  يقــال جــودُت الشــئ إي حســنته وتجوي التجوي

ــغ اإلحســاس والكــامل ) الزمخــري،  ب.ت(.  ــه مبل ــغ من ــه وبل هــو إحكامــه وإتقان

ــن  ــون م ــه الزب ــام يتوقع ــات م ــة ملتطلب ــج إىل مســتوى املطابق ــاء مبســتوى املنت ــي االرتق فه

ســامت وخصائــص يف املنتــج أو الخدمــة ،  ويــرى املهــدي )1997( إن الجــودة متثــل تقنيــة تضمــن 

مــن خاللهــا املؤسســة االســتمرار والبقــاء والتنافــس. وعــى هــذا األســاس فــإن املأمــول أن تكــون 

الثانويــات يف موضــوع بحثنــا هــذا قــادرة عــى تقديــم الخدمــة لطلبتهــا مبــا يجعلهــم قادريــن عــى 

ــم يف  ــق طموحه ــا يحق ــن املنافســة يف الحصــول عــى م ــم م ــاٍل ميكنه ــل ع الحصــول عــى تحصي

الجامعــات األردنيــة . 

ويشــري األدب النظــري اىل أهميــة الجــودة يف املؤسســات التعليميــة وأهميــة تطبيقهــا الســيام 

ــري التــي تســاعد يف  ــة وضــع املعاي ــة ومدخالتهــا وعمليتهــا ومخرجاتهــا،  وأهمي يف اإلدارة التعليمي

قيــاس األداء ومعرفــة أوجــه الضعــف والنقــص ملحاولــة تصحيحــه أو ســد منافــذه ،  حيــث تعنــي 

األداء املتميــز يف كل شــئ ومــن أول مــرة  )الفضــل والطــايئ ،2004( .

وتستند الجودة إىل مجموعة من املبادئ منها : 

االهتــامم باإلنســان،  ويف ميــدان الرتبيــة،  فــإن الطالــب هــو مركــز اهتــامم كل مدخــالت العمل   -

التعليميــة وعــى الجهــات ذات العالقــة االســتمرار يف فهــم الحاجــات الحاليــة واملســتقبلية لــه 

والســعي مــن اجــل توفريهــا .
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ــة  ــم والتغذي ــامم باملتابعــة واملحاســبة والتقوي ــا واالهت ــج مع ــات والنتائ ــز عــى العملي الرتكي

الراجعــة باعتبارهــا الضامنــة لتحقيــق التقــدم والتحســن املســتمر يف عمليــة التعليــم )العطية، 

.)2003

ــك اســتنادا إىل  ــد املســؤولية يف ذل ــا يف العمــل ،  وتحدي ــع وقوعه ــة مــن األخطــاء ومن الوقاي

ــن ،  1996 ( . ــن الدي ــح كل شــئ واضــح ومحــدد )زي ــي فلســفة إدارة الجــودة ليصب تبن

االهتــامم بنظــام العمــل والتفكــري املنظــم يف املؤسســة الرتبويــة مبــا يــؤدي النتائــج املرســومة   -

ــي ، 1998(. ــتمر )ناج ــن املس ــاز التحس ــت إلنج ــدده بتوقي ــة مح ــوات مربمج ــامد خط واعت

ــز،  ــداع والتمي ــق اإلب ــب وتحقي ــات، التدري ــن بالصالحي ــاركة والتمك ــة ، واملش ــة املنظم ثقاف  -

التــزام اإلدارة العليــا بالجــودة والتحســن املســتمر ويــدون ســقف زمنــي أو مســتوى محــدد، 

ذلــك الن التطــور والتجديــد ال حــدود لهــام، الرتكيــز عــى إرضــاء العمــالء ) الطلبــة ( التخطيــط 

ــس،2004( . ــرتاتيجي )جري االس

    ومــن أدوات إدارة الجــودة وأســاليبها الفعالــة التــي تســاعد القــادة واالداريــن يف تحســن 

ــات  ــرق ومجموع ــرق املــروع، وف ــي، هــو أســلوب حــل املشــكالت ف ــوي والتعليم ــم الرتب عمله

الجــودة، العصــف الذهنــي لتوليــد األفــكار والحلــول، وخرائــط املتابعــة وتنفيــذ الربامــج املرســومة، 

وخرائــط ضبــط الجــودة وتحقيــق املراقبــة والتدقيــق ومراجعــة التصميــم املوضوعــة وفــق املراحــل 

الخاصــة للمراجعــات . 

والعتامد الجودة ينبغي مراعاة املراحل التي أشار اليها )جابلونسي،1996( :

ــامد الجــودة ســبيال للتحســن . 1 ــة االســتعداد والعــزم عــى اعت ــة: هــي مرحل ــة الصفري املرحل

ــا.  ــل التغــري نفســيا وعملي ــب وتقب والتدري

املرحلة األوىل : التخطيط لوضع الخطط التفصيلية للتطبيق والتنفيذ . . 2

املرحلــة الثانيــة: التقديــر والتقويــم وتشــمل، تقويــم الــذايت تقديــر التنظيــم املســح الشــامل، . 3

التغذيــة الراجعــة . 

ــام . 4 ــداد مله ــم امت ــذ واعتباره ــم التنفي ــيعهد إليه ــن س ــار م ــذ واختي ــة : التنفي ــة الثالث املرحل

النســق اإلداري . 

املرحلة الرابعة : تبادل املعلومات واالنجازات وتوظيفها يف النجاحات القادمة .               . 5

ــور  ــؤولية األوىل يف تط ــل املس ــدارس الثانويــة تتحم ــإن إدارات امل ــدم : ف ــار مــا تق   يف إط

مدارســهم وتهيئــة األجــواء واملتطلبــات البريــة واملاديــة والنفســية لطلبتهــم يك يتقدمــوا المتحــان 

الثانويــة وهــم أكــرث ثقــة وعزمــا عــى النجــاح بتفــوق ومتييــز . 
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ثانيا : االحتياجات والصعوبات : 

املعــروف اآلن أن املدرســة الحديثــة تقــوم عــى أســس وأصــول علميــة توجــه حركتهــا وعملهــا 

ــادي  ــا القي ــى أداء دوره ــادرة ع ــوءة ق ــاج إىل إدارة كف ــذا تحت ــي يف ه ــة، وه ــة الصحيح الوجه

والعمــل عــى تهيئــة احتياجــات املدرســة الســيام يف أهــم حلقاتهــا وهــو امتحــان الثانويــة العامــة .

ــام أشــار  ــا ك ــن وظائفه ــا ان تتق ــا ومســؤولياتها عليه ــن مهامه ــا م ــق اإلدارة جانب ــي تحق ول

ــي،2000( . ــم )حج ــة ، ومنه ــون يف اإلدارة الرتبوي ــا العامل إليه

وأهم هذه الوظائف : 

التنظيم : توزيع املسؤوليات وتفويض بعضها وتجنب الرصاع والخالفات.  -

التوجيه واملتابعة والتقويم والتحفيز.  -

إدارة الوقت واالجتامعات واملقابالت .  -

اتخاذ القرارات.  -

كــام تواجــه إدارة املدرســة الكثــري مــن املعوقــات واملصاعــب ،وتفقــد العديــد مــن االحتياجات، 

وأشــار عطــوي )2004( إىل نقــص يف الكــوادر التعليميــة املتخصصــة، وعــدم كفايــة التجهيــزات يف 

املختــربات والقاعــات واملكتبــات واملالعــب وضعــف املســتوى الــدرايس لطلبتــة وتراجــع اهتاممهــم 

بدراســتهم .

وذكرســليامن )1999( معوقــات إداريــة منهــا ضعــف امليــل لتفويــض الســلطات لــدى املديــر 

وحــرص جميــع الصالحيــات لديــه، وهــذا مــا يضعــف مــن قدراتــه عــى متابعــة عمليــة التدريــس 

األهــم يف واجباتــه . وذلــك بالتأكيــد ينعكــس عــى مســتوى التحصيــل الــدرايس لطلبــة ال ســيام يف 

امتحانــات الثانويــة العامــة . وكذلــك النقــص يف املــوارد املاليــة، وعــدم اســتقرار الجــدول الــدرايس 

لفــرتة متتــد طويــال، وعــدم مناســبة البنــاء املــدريس يف بعــض جوانبــه .

ــف  ــا ضع ــن أبرزه ــدارس، م ــري امل ــه مدي ــرى تواج ــات أخ ــدري )2005( معوق    وأورد الب

القــدرة عــى مواكبــة املســتجدات يف اإلدارة املعــارصة، واألقدميــة يف الرتقيــات واالختيــار للمناصــب 

ــي  ــة الت ــور الكتابي ــغال باألم ــة، واالنش ــة والقيادي ــات الوظيفي ــار للكفاي ــن االعتب ــذ بع دون األخ

تســتغرق قســطا كبــرياً مــن وقتــه لقلــة اســتخدام األجهــزة الحديثــة وتكنولوجيــا اإلدارة ، وكذلــك 

كــرثة تنقــالت املعلمــن، وضعــف الثقــة يف اإلدارة العليــا واإلدارة املدرســية يــؤدي إىل حجــب املزيــد 

مــن الصالحيــات عــن إدارات املــدارس. 
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الدراسات السابقة :

أوال – الدراسات العربية :

دراسة )يونس، 1996( :  - 1

وعنوانهــا  “الصعوبــات التــي تواجــه مديــري املــدارس األساســية الحكوميــة يف محافظــة 

ــم”. ــة نظره ــن وجه ــل م الخلي

ــتبانة جــرى  ــرة ، واســتعان الباحــث باس ــرا ومدي ــن )173( مدي ــة الدراســة م ــت عين    تكون

توزيعهــا عــى جميــع أفــراد العينــه، وخلــص إىل نتائــج كان اهمهــا : أن أكــرث الصعوبــات التــي 

تواجــه املديريــن مصــدر الســلطات التعليميــة العليــا ، تليهــا الصعوبــات املتعلقــة بالتجهيــزات 

واألبنيــة املدرســية والصعوبــات املتصلــة بالهيئــة التدريســية، وأقــل الصعوبــات كانــت متعلقــة 

بالطلبــة . إضافــة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة الصعوبــة هــي التــي تواجــه 

ــربة يف  ــنوات الخ ــي وس ــل العلم ــس واملؤه ــري الجن ــزى املتغ ــا تع ــدارس ومديراته ــري امل مدي

األدارة املدرســية وموقــع املدرســة .

دراسة )سليامن، 1999( :  - 2

  وعنوانهــا “معوقــات العمــل يف اإلدارة املدرســية مــن وجهــة نظــر مديــري ومديــرات املــدارس 

األساســية والثانويــة الحكوميــة يف محافظتــي نابلــس وطولكــرم “.

   هدفــت الدراســة اىل معرفــة معوقــات العمــل يف اإلدارة املدرســية مــن وجهــة نظــر مديــري 

ومديــرات املــدارس األساســية والثانويــة الحكوميــة يف محافظتــي نابلــس وطولكــرم . اســتعان 

الباحــث لتحقيــق أهدافــه واملعرفــة معوقــات العمــل اإلداري يف املــدارس، وتكونــت العينــة 

ــرة مــن محافظــة نابلــس و)77( مــن  ــرا ومدي ــرة بواقــع )651( مدي ــرا ومدي مــن )332( مدي

طولكــرم واســتنتجت الدراســة أن درجــة املعوقــات الكليــة كانــت قليلــة عــى غالبيــة املجــاالت 

ــور  ــذات والتط ــة، إدارة ال ــن ، الطلب ــدارس ، املعلم ــاء امل ــى بن ــة ع ــلطة املرف ــي )الس وه

الشــخي ومهــارات اإلرشاف الرتبويــة ( فيــام كانــت النتائــج عاليــة ومتوســطة يف مجــال عالقــة 

اإلدارة بأوليــاء أمــور الطلبــة ، وذلــك لضعــف تفاعلهــم مــع املدرســة .

دراسة )الرايس، 2004(:  - 3

“تطوير التعليم الثانوي يف سلطنة عامن وفق مبادئ الجودة الشاملة”.

   حــددت الدراســة هدفهــا بتطويــر التعليــم الثانــوي يف ســلطنة عــامن وفــق مبــادئ الجــودة 

الشــاملة . وقــد ســعت إىل وضــع مواصفــات للمدخــالت والعمليــات واملخرجــات ذات الصلــة 

ــري،  ــا املتغ ــات وفق ــك املواصف ــالف تل ــرف درجــة اخت ــام ســعت إىل تع ــوي، ك ــم الثان بالتعلي

املســتوى اإلداري، واملؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخــربة التعليميــة لإلداريــن والفنيــن .

أســفرت النتائــج عــن تحديــد مجموعــة مــن املواصفــات ملدخــالت التعليــم الثانــوي وهــي: 

)32(مواصفــة ملديــر املدرســة، )61( مواصفــة للمعلــم، )41( للمنهــج، )51( لألنشــطة الصفيــة 
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والالصفيــة، )7( مواصفــة لــألرشاف الرتبــوي ، )21( للتدريــب )51( مواصفــة للتحصيــل ، و)6( 

لتقييــم أداء املعلمــن، وذلــك كلــه وفــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة .  

دراسة )العجمي، 2005( :   - 4

ــي  ــكالت الت ــدة املش ــة ح ــا لدرج ــطة ومديراته ــدارس املتوس ــري امل ــر مدي ــا” تقدي وعنونه

تواجههــم يف دولــة الكويــت”.

ــدة  ــة ح ــا لدرج ــطة ومديراته ــدارس املتوس ــري امل ــر مدي ــرف تقدي ــة تع ــت الدراس   هدف

املشــكالت التــي تواجههــم يف دولــة الكويــت ، تكونــت العينــة مــن )561( مديــرا ومديــرة ، 

ــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية ، واســتعان بإســتبانه  ــرة ت ــرا و)38( مدي منهــم )77( مدي

ــه مــن ســتة مجــاالت هــي :  مكون

مجال الهيئة التدريسية.   -

الطالب .  -

املناهج .  -

األبنية والتجهيزات.   -

املجتمع املحيل .  -

إدارة املنطقة التعليمية .  -

توصلــت الرســالة إىل أن أكــرث املعوقــات هــي تلــك املرتبطــة باملجتمــع املحــيل وأوليــاء 

ــروق ذات  ــن وجــود ف ــام كشــفت الدراســة ع ــط باملناهــج ، ك ــا أرتب ــرا م ــا أث ــور، وأقله األم

داللــه إحصائيــة تعــزى للمتغــري املنطقــة التعليميــة ومتغــري الجنــس لصالــح اإلنــاث يف بعــض 

ــاالت . املج

دراسة ) العطار، 2006 (:  - 5

عنوانهــا “واقــع إدارة الجــودة الشــاملة يف الجامعــات الفلســطينية وســبل تطويــره بجامعــات 

قطــاع غــزة ”.

هدفــت الدراســة اىل التعــرف عــى واقــع إدارة الجــودة الشــاملة يف الجامعــات الفلســطينية 

وســبل تطويــره بجامعــات قطــاع غــزة ، واتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــيل ، وتكــون 

املجتمــع مــن )48( رئيــس قســم مثلــو عينــة البحــث بنســبة 100 % ، واســتعان الباحــث بــأداة 

مكونــه مــن )15( فقــرة موزعــة عــى )6( ابعــاد إلجابــة عــن اهــداف البحــث وقــد خرجــت 

الدراســة بنتائــج أهمهــا :

أن واقع ادارة الجودة الشاملة يف جامعات قطاع غزة هو مبستوى االدىن.  - 1

ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة تعــزى اىل الكليــات العلميــة واالنســانية بالنســبة   - 2

لهــذا املفهــوم .
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دراسة )دودين، 2014( :   - 6

ــم العــايل يف األردن  ــات الجــودة الشــاملة يف مؤسســات التعلي ــق متطلب ــا “دور تطبي وعنوانه

مــن وجهــة نظــر اإلداريــن واألكادمييــن” .

ــم  ــات التعلي ــودة يف مؤسس ــق الج ــة بتطبي ــات املرتبط ــة املامرس ــة إىل معرف ــت الدراس هدف

ــة  ــم بالطريق ــم اختياره ــاً ت ــف أكادميي ــن )781( موظ ــة م ــت العين ــايل يف األردن، تكون الع

العشــوائية البســيطة، وهــذه متثــل )5%( مــن إجــاميل مجتمــع الدراســة البالــغ )8653( 

موظفــا يعملــون يف الجامعــات األردنيــة الحكوميــة والخاصــة ، وقــد أظهــرت نتائــج التحليــل 

ــو  ــال عض ــة يف مج ــات األردني ــاملة يف الجامع ــودة الش ــق الج ــات تطبي ــايئ، أن متطلب اإلحص

هيئــة التدريــس تقــع ضمــن املســتوى املرتفــع، وكذلــك هــي ضمــن عمليــة التدريــس ومجــال 

ــاملة  ــودة الش ــق الج ــالف يف تطبي ــود اخت ــدم وج ــج بع ــارت النتائ ــي ، وأش ــب الجامع الطل

ــس ومتغــري الخــربة . حســب متغــري الجن

الدراسات األجنبية :

: )Weaver،  Tyler، 1992( دراسة  - 1

عنوانها “ إدارة الجودة الشاملة “.

ــة  ــج ، وإمكاني  هدفــت الدراســة التعــرف عــى إدارة الجــودة الشــاملة لرائدهــا إدوارد دمين

االســتفادة منهــا يف الرتبيــة، واقرتحــت الدراســة : رضورة االهتــامم بــدور التالميــذ وتدريبهــم 

ــع االدارة  ــم م ــري عالقاته ــدور املعلمــن وتغي ــامم ب ــات املدرســية ، واالهت ــم العملي عــى تفه

ــم . ــات وللتقوي ــري لالمتحان ــذ، واالهتــامم بوضــع معاي ومــع التالمي

: )  Warn H. Schmidt and Jerome P. Finnigan، 1994 ( دراسة  - 2

عنوانها “ مدير الجودة الشاملة “ .

هدفــت الدراســة التعــرف عــى أهــم املهــارات االداريــة ايل يجــب أن يحوزهــا مديــر الجــودة، 

ــاملة .  ــودة الش ــر الج ــا مدي ــي يواجهه ــات الت ــض التحدي ــودة ، وبع ــرة إدارة الج ــم فك وفه

وإقرتحــت الدراســة خمــس مهــارات يجــب أن يتقنهــا املديــر هــي : تنميــة العالقــات املبنيــة 

عــى املصارحــة والثقــة ، وبنــاء املزاملــة وروح الفريــق ، واإلدارة بالحقائــق ، وتعزيــز االنجازات 

عــن طريــق التقديــر واملكافــآت ، وبنــاء املنظمــة التــي تتصــف بالتحســن املســتمر .

ــق  ــادئ الجــودة الشــاملة لتطبي ــا “ اســتخدام مب دراســة )، Terry،  Paul M( 1996 :عنوانه  - 3

أساســيات اإلدارة املدرســية “.

   هدفــت الدراســة تطبيــق دراســة دكتــور إدوارد دمييــج وإمكانيــة االســتفادة منــه يف الرتبيــة ، 

ووصفــت الدراســة التغيــري الرتبــوي ، واملشــاركة يف اتخــاذ القــرار ، وحلقــات الجــودة ، وثقافــة 

ــاح  ــور لنج ــض أم ــة بع ــت الدراس ــة ، واقرتح ــودة الرتبي ــدريس ، وج ــم امل ــة ، والتنظي املدرس
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إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس منهــا : وضــع خطــط واضحــة لتحقيــق االهــداف الرتبويــة 

والبعيــدة ، وتدريــب االعضــاء وتكويــن فــرق عمــل . واســتمرارية التحســن .

دراسة )، 2002هرنارندز( :  - 4

عنوانها “ ادارة الجودة الشاملة يف التعليم : تطبيقها يف والية تكساس األمريكية التعليمية”.

   هدفــت اىل معرفــة ادارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم : تطبيقهــا يف واليــة تكســاس 

ــة ، وشــملت  ــدارس الوالي ــن م ــة م ــن )41( مدرس ــة م ــت العين ــة ، تكون ــة التعليمي األمريكي

ــم )00031(  ــغ عدده ــور ، بل ــاء األم ــالب وأولي ــن والط ــدارس ، واملعلم ــري امل ــة : مدي العين

فــردا ، وأوضحــت الدراســة يف بياناتهــا أن إدارة الجــودة كانــت تفــرض مــن األعــى ، بــدءا مــن 

ــم  ــم إدارة املدرســة ، فاملعلمــن ، وقــد ت ــة ، ث ــم مســاعدتهم للخدمــات التعليمي املرفــن ث

ــق دروس مســتمرة بهــدف تعريفهــم  ــاء الخدمــة عــن طري ــن واملعلمــن أثن تدريــب املديري

ــودة.  ــد للج ــق اإلداري الجدي ــة لتطبي ــل الصحيح ــة العم ــة ومنهجي بالطريق

    كان مــن أبــرز نتائــج الدراســة الدعــوة اىل إيجــاد طــرق أفضــل لتقييــم فاعليــة إدارة الجــوده 

الشــاملة يف املــدارس . كــام توصلــت الدراســة إىل أن التطويــر والتحســن والتجويــد املســتمر ، 

ال يرتبــط بالــرضورة بــإدارة الجــودة الشــاملة كــام كان ســائدا.

دراسة أرهان مارفن وأخرون)Ethan mural others، 2005( بعنوان   - 5

.”noitacude rehgih ot deilppa  ،tnemeganam ytilauq ”latoT

ــم ،  ــق ادارة الجــودة الشــاملة يف التعلي ــم تصــور مقــرتح لتطبي    هدفــت الدراســة اىل تقدي

حيــث توصلــت الدراســة اىل وضــع منــوذج مقــرتح التطبيــق ادارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم 

العــايل ، وارتكــز هــذا النمــوذج عــى ثالثــة عنــارص للجــودة : هــي جــودة التصميــم ،  جــودة 

املطابقــة ، جــودة األداء ، كــام قدمــت الدراســة نظامــا للتعريــف بالبحــث العلمــي ، والتدريس 

وعمليــة التحســن املســتمر للجــودة يف مجــال التعليــم . 
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منهج البحث:

 استخدام املنهج الوصفي املسحي .

مجتمع وعينة البحث : 

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع املديريــن واملديــرات يف املــدارس الثانويــة املوجــودة يف 

تربيــة محافظــة جــرش للعــام الــدرايس 2014-2015 والبالــغ عددهــا جميعــاً )83( مديــراً ومديــرة 

. واختــريت عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية البســيطة بنســبة )%74( مــن مجتمــع البحــث، إذ 

بلــغ عــدد أفــراد العينــة )60 ( مديــراً ومديــرة . وتــم اســتخراج التكــرارات والنســب املئويــة لوصــف 

عينــة البحــث كــام مبــن يف الجــدول )1( .

جدول )1(

التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات لعينة الدراسة

النسبةالتكرارالفئات

ذكرالجنس
2338.3

أنثى
3761.7

من 10 سنوات فأقلالخربة
1931.7

أكرث من 10 سنوات
4168.3

بكالوريوس فأقلاملؤهل
5083.3

أعى من بكالوريوس
1016.7

املجموع
60100.0

إداة البحث :

    مــن خــالل مراجعــة األدب النظــري ، واالطــالع عــى الدراســات الســابقة وتوجيــه اســئلة 

اســتطالعية لـــ )8( مــن املديريــن واملديــرات، أمكــن تطويــر اســتبانة مكونــة مــن مجموعتــن مــن 

الفقــرات األوىل االحتياجــات البريــة والثانيــة االحتياجــات املاديــة التعليميــة واشــتملت عــى )35( 

فقــره . 

صدق االداة : 

ــن ذوي  ــن م ــن املحكم ــى )10( م ــرض االداة ع ــم ع ــد ت ــة ، فق ــدق الدراس ــن ص ــد م للتأك

االختصــاص لتحقيــق )الصــدق الظاهــري ( وقــد اعتمــد درجــة 80 % فأكرث أساســاً لقبــول التعديالت 

التــي اقرهــا املحكمــون وجــرى تعديــل وحــذف عــدد مــن الفقــرات .
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ثبات االداة :

 )test-retest( )للتأكــد مــن ثبــات أالداة، إعتمــد الباحــث )طريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار  

ــراً  ــن )20( مدي ــة م ــة مكون ــد أســبوعن عــى مجموع ــا بع ــادة تطبيقه ــق االداة واع ــك بتطبي وذل

ومديــرة ، ومــن ثــم تــم حســاب معامــل ارتبــاط بريســون بــن إجاباتهــم يف املرتــن اذ بلــغ )0.91(. 

وكــام جــرى حســاب معامــل الثبــات بطريقــة االتســاق الداخــيل حســب معادلــة ألفــا كرونبــاخ، اذ 

بلغــت )0.89( واعتــربت هــذه القيــم مالمئــة لغايــات الثبــات.

تطبيق االستبيان:

ــق االســتبانة عــى  ــا بتطبي ــة الدراســات العلي ــام الباحــث بالتعــاون مــع عــدد مــن طلب     ق

عينــة البحــث وعددهــم )65( مديــراً ومديــرة وميثــل هــوالء معظــم مديــري املــدارس الثانويــة يف 

تربيــة محافظــة جــرش يف العــام الــدرايس 2015/2014، وتحققــت إســتعادة )60( اســتبيانه كانــت 

صالحــة للتحليــل االحصــايئ. 

متغريات الدراسة :

متغري رئييس مستقل : االحتياجات البرية واملادية .  -

متغري رئييس تابع : نتائج امتحانات الثانوية العامة .  -

متغريات فرعية : الجنس ، عدد سنوات الخدمة ، املؤهل العلمي .  -

املعالجة اإلحصائية:  

بعــد اســتعادة االســتبانات، تــم تفريغهــا بياناتهــا ثــم جــرت معالجتهــا إحصائيــا مــن خــالل 

برنامــج الــرزم اإلحصائيــة  spss الســتخراج النتائــج واألدوات اإلحصائيــة هــي: ) املتوســط الحســايب، 

واالنحــراف املعيــاري ، والنســبة املئويــة ( 

لــي تتــم مناقشــة النتائــج وفــق معايــري للحكــم محــددة فقــد اعطــي لــكل فقــرة مــن فقــرات 

االســتبانة وزن متــدرج وفــق ســلم ليكــرت ) Liker ( الخــاميس وكانــت بدائــل االجابــة هــي: كبــرية 

جــداً ولهــا )5( ، كبــرية )4( ، متوســطة )3( ، قليلــة )2( ، قليلــة جــداً )1( (

ــة لثانويــات محافظــة جــرش فقــد جــرى  للتعــرف عــى درجــة االحتياجــات البريــة واملادي

تحويــل ســلم االجابــة الخــاميس اىل ســلم ثــاليث عــى وفــق املعادلــة اآلتيــة :

القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل

    عدد املستويات

1،33=   4   =  1-5

3   3

وبذلك تكون درجة االجابة القليلة والقلية جداً من ) 2،33-1 (  -
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ودرجة االجابة املتوسطة من ) 3،67-2،33 (  -

ودرجة االجابة الكبرية والكبرية جداً من ) 5-3،68(  -

ونظــراً الختــالف نتائــج الفقــرات يف الجــداول بشــكل كبــري بحيــث يصعــب اعتــامد مســتويات 

ــش  ــوف يناق ــذا س ــع ل ــيام املرتف ــتوياتها الس ــى مس ــتناداً اىل اع ــابقة اس ــح الس ــة التصحي معادل

ــا . ــة االخــرية منه ــة االوىل مــن الجــداول والثالث الفقــرات الثالث

عرض ومناقشة النتائج :

الســؤال األول : مــا درجــة أهميــة االحتياجــات البريــة واملاديــة لتحســن جــودة  التدريــس يف 

املــدارس الثانويــة يف تربيــة محافظــة جــرش مــن وجهــة نظــر املديريــن واملديــرات؟ 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملــدى 

ــة يف  ــة لتحســن جــودة التدريــس يف املــدارس الثانوي ــة واملادي ــة االحتياجــات البري درجــة أهمي

تربيــة محافظــة جــرش مــن وجهــة نظــر املديريــن واملديــرات .

املجال األول : االحتياجات البرشية :

   يتضح من الجدول  )2( ان هذا املجال يتضمن )19( فقرة.

جدول )2(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات درجة أهمية االحتياجات البرشية

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

11
توفري مدرسن مختصن يف جميع فروع التعليم يف الثانوية 

العامة
مرتفعة3.85.444

26
ليتفرغوا  للمعلمن  والوظيفي  املعايش  الواقع  تحسن 

ملهنتهم
مرتفعة 3.70.530

37
تقديم مكافآت مجزية للمعلمن الذين يحققون طلبتهم 

نتائج متقدمة يف امتحان الثانوية العامة
متوسطة3.65.633

متوسطة3.60.741التعاون بن األرسة واملدرسة ملتابعة أبناءهم أوال بأول 419

518
بجميــع  املعلمــن  مــن  بحاجاتهــا  املــدارس  تغطيــة 

الــدرايس العــام  بدايــة  منــذ  االختصاصــات 
متوسطة3.50.701

متوسطة3.48.676تطوير املعلمن وتنظيم دورات تدريبية لهم يف الجامعات611

72
تخفيض عدد الطالب يف الشعبة الواحدة ما بن )25-30( 

طالباً
متوسطة3.45.769
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

813
املادة  إعطاء  إىل  لدفعهم  املعلمن  عى  الرقابة  تشديد 

حقها من الرح والتوضيح
متوسطة3.37.688

99
نتائج  تحقق  التي  املدارس  إلدارات  مكافآت  تخصيص 

متميزة يف امتحانات الثانوية العامة
متوسطة 3.35.954

متوسطة3.18.770تخفيض نصاب املعلم من الحصص105

1015
لتسيبهم  استبعادهم  أو  املديرين  بعض  تأهيل  إعادة 

وضعف أدائهم
متوسطة 3.18.930

118
املدرسة  مدير  عن  واملراسالت  اإلداري  العبء  تخفيض 

ليتفرغ ملتابعة التدريس
متوسطة3.17.977

1216
مردود  عى  للحصول  الخارج  إىل  األكفاء  املعلمن  هجرة 

مادي وباألخص التخصصات العلمية
متوسطة3.13.911

1319
الحصول عى  يبايل يف  ال  ممن  الشباب  من  نسبة  هجرة 

الشهادة
متوسطة3.12.904

1414
مسائلة املدارس التي ال تحقق مستوى متقدم يف النتائج 

المتحان الثانوية العامة وإيقاع العقوبة عليها
متوسطة2.97.974

متوسطة2.95.946منع الدروس الخصوصية بأي شكل من األشكال1510

164
مقابل  املدرسة  يف  إضافية   بدروس  املعلمن  تكليف 

مكافآت مالية
متوسطة 2.781.106

1712
تطبيق رشط الحصول عى املاجستري خالل خمس سنوات 

ملن يدرس يف الثانويات
متوسطة2.621.290

183
لبعض  الساعات  عدد  لزيادة  الدرايس  اليوم  مدة  زيادة 

املواد
متوسطة 2.471.049

متوسطة3.24.425درجة أهمية

حصلــت الفقــرة)1(: )توفــري مدرســن مختصــن يف جميــع فــروع التعليــم يف الثانويــة العامــة(   -

عــى املرتبــة االوىل مبتوســط حســايب بلــغ)3.85( وانحــراف معيــاري ).444(وحصلــت الفقــرة 

)6(: )تحســن الواقــع املعــايش والوظيفــي للمعلمــن ليتفرغــوا ملهنتهــم (عــى املرتبــة الثانيــة 

ــآت  ــم مكاف ــرة )  7 ( : )تقدي ــاري ).530( والفق ــغ)3.70( وانحــراف معي مبتوســط حســايب بل

مجزيــة للمعلمــن الذيــن يحققــون طلبتهــم نتائــج متقدمــة يف امتحــان الثانويــة العامــة ( عى 

املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســايب بلــغ)3.65( وانحــراف معيــاري ).633(، ويتضــح مــن نتائــج 
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الفقــرات الثــالث أنهــا تشــكل أهميــة خاصــة ملديــري املــدارس وذلــك الن املــدرس املختــص هو 

العمــود الفقــري لنجــاح الطلبــة وتفوقهــم العلمــي كــام أن هــذه الفقــرة ترتبــط باملعلمــن 

يف تحســن وضعهــم املعــايش ومكانتهــم االجتامعيــة وبالتــايل فــأن االهتــامم يف هــذا الجانــب 

ــة يف هــذا  ــرة الثالث ــا الفق ــم ،  أم ــا يحســن تحســن طلبته ــن العطــاء مل ــد م ســيدفعهم ملزي

املجــال وهــي تقييــم مكافــأت مجزيــة للمعلمــن. فأنهــا تشــكل دافعــا ومحفــزاً لتثمــن جهــود 

ــات  ــامم الجه ــن يجــدون أن اهت ــأن املديري ــذا ف ــة ل ــم العلمي ــن يف نتائجه املعلمــن املتميزي

ذات العالقــه يف هــذه الجوانــب ســينعكس إيجابــاً عــى نتائــج طلبتهــم يف أمتحانــات الثانويــة 

العامــة.

أمــا الفقــرات )4( و)12( و)3( )تكليــف املعلمــن بــدروس إضافيــة  يف املدرســة مقابــل مكافآت   -

ماليــة تكليــف املعلمــن بــدروس إضافيــة  يف املدرســة مقابــل مكافــآت ماليــة ( و)تطبيــق رشط 

الحصــول عــى املاجســتري خــالل خمــس ســنوات ملــن يــدرس يف الثانويــات ( و)زيــادة مــدة 

اليــوم الــدرايس لزيــادة عــدد الســاعات لبعــض املواد(عــى التــوايل فقــد حصلــت عــى املراتــب 

االخــرية ، إذ تراوحــت متوســطاتها الحســابية مــا بــن )2.78-2.47( بانحــراف معيــاري مــا بــن 

)1.290-1.049(، باملقابــل فقــد حصلــت الفقــرات الثالثــة أعــاله عــى اقــل االســتجابات وهــي 

تكليــف املعلمــن بــدروس إضافيــة وهــذا مــا ال أحــد يرغــب بــه أدارة ومعلمــن الن يرتــب 

عليهــم أعبــاًء إضافيــة رمبــا بــدون مقابــل،  أمــا الثانيــة فكانــت تطبيــق رشط الحصــول عــى 

املاجســتري للتدريــس يف الثانويــات العامــة وهــو موقــف ال يرغــب بتطبيقــه أكــرث املديرييــن 

واملعلمــن لــذا فــأن النتيجــة جــاءت ســلبية كذلــك حصلــت الفقــرة زيــادة مــدة اليــوم الدرايس 

عــى أقــل االســتجابات ألنهــا كــام هــي االوىل والثانيــة ترتــب أعبــاء ورشوطــاً عــى املديرييــن 

واملعلمــن ال يرغبــون بفرضهــا عليهــم.
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املجال الثاين : االحتياجات املاديـة :

   يتضح من الجدول  )3( ان هذا املجال يتضمن )16( فقرة.

جدول )3(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات درجة أهمية االحتياجات املاديــــــــــة

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

17

تفعيــل نظــام الــدوام املــدريس عــى الطلبــة ملنعهــم 

مــن  االنتهــاء  قبــل  الــدوام  عــن  الغيــاب  مــن 

املقــررات املدرســية

مرتفعة3.75.508

مرتفعة 3.75.508وضع قوانن صارمة ملنع الغش18

216
توفــري الكتــب واملناهــج واملســتلزمات للطلبــة  منــذ 

اليــوم األول لبــدء الــدوام 
مرتفعة 3.73.516

36
إلغــاء نظــام النجــاح التلقــايئ لضــامن وصــول طــالب 

مؤهلــن  المتحــان الثانويــة العامــة
مرتفعة3.72.524

44
إعــادة النظــر  باألنظمــة والقوانــن مــن أجــل إعــادة 

الهيبــة للمعلــم أمــام الطــالب
مرتفعة 3.68.537

512
ــة  ــة دامئ ــة وصيان ــل نظيف ــات ومغاس ــري حامم توف

لهــا
مرتفعة3.65.547

611
تأثيــث القاعــات باملقاعــد املريحــة والســبورات 

والتدفئــة  والتربيــد 
مرتفعة3.52.567

713
تجهيــز مختــربات الحاســوب بأجهــزة حديثــة تكفــي 

حاجــة املدرســة
مرتفعة3.50.624

متوسطة3.45.565إضافة غرف وقاعات لألنشطة والخدمات 82

9   1
إضافــة قاعــات دراســية تقلــل مــن عــدد الطــالب يف 

الشــعبة الواحــدة
متوسطة3.42.671

99
توفــري ســاحات ومالعــب وحدائــق  وأماكــن لجلوس 

الطلبــة أثنــاء الفرص
متوسطة3.42.671

1010
توفــري مكتبــة تحتــوي كتبــاً ومصــادر تغطــي مناهــج 

ــة العامة الثانوي
متوسطة3.40.718
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

113
تجهيــز القاعــات الدراســية باألجهــزة والوســائل 

املســاعدة لتحقيــق تعليــم متطــور
متوسطة3.38.613

114
إعــادة النظــر مبناهــج شــهادة الثانويــة لتكــون 

الــدول املتقدمــة  مواكبــة ملثيالتهــا يف 
متوسطة3.38.613

125
تطويــر اختبــار شــهادة الثانويــة العامــة  لريقــى إىل 

مســتويات عقليــة عليــا
متوسطة3.35.709

1314
ــة  ــان الثانوي ــيل يف امتح ــزء عم ــال ج ــوة إلدخ دع

ــا ــد عالماته ــة وتعتم ــواد النظري ــب امل ــة  جن العام
متوسطة 3.23.851

متوسطة3.52.327درجة أهمية

حصلــت الفقرتــان )7و8( : )تفعيــل نظــام الــدوام املــدريس عــى الطلبــة ملنعهــم مــن الغيــاب   -

ــع الغــش( ــن صارمــة ملن ــاء مــن املقــررات املدرســية( و)وضــع قوان ــل االنته ــدوام قب عــن ال

عــى املرتبــة االوىل والثانيــة مبتوســط حســايب بلــغ)3.75( وانحــراف معيــاري ).508( وحصلــت 

الفقــرة )16(:) توفــري الكتــب واملناهــج واملســتلزمات للطلبــة منــذ اليــوم األول لبــدء الــدوام( 

ــوع  ــاري ).516( ، بالرج ــراف معي ــغ)3.73( وانح ــايب بل ــط حس ــة مبتوس ــة الثالث ــى املرتب ع

ــج التــي  اىل الجــدول أعــاله )3( يتضــح ان الفقــرات الثــالث التــي حصلــت عــى اعــى النتائ

يؤيــد املديــرون العمــل عــى تحقيقهــا كانــت تفعيــل نظــام الــدوام املــدريس حتــى االنتهــاء 

مــن تنفيــذ املنهــاج كامــالً عــى الطلبــة ووضــع قوانــن صارمــة ملنــع الغــش وتوفــري الكتــب 

ــد  ــا ووج ــام بينه ــل في ــالث تتكام ــرات الث ــذه الفق ــدرايس وه ــام ال ــدء الع ــع ب ــج م واملناه

الباحــث مــن خــالل مناقشــته املبــارشة مــع عــدد مــن املديريــن أنهــا موضــع اهتاممهــم رغــم 

ــرى  ــق هــذه االحتياجــات يف املــدارس فبعضهــم ي ــدء تطبي ــخ ب ــام يتصــل بتاري ــالف في االخت

أنهــا مطبقــة واالخــر يذكــر أنهــا يف طريقهــا للتطبيــق ومهــام يكــن االمــر فأنهــا تشــكل حاجــة 

ماديــة وتنظيميــة مهمــة مــن وجهــة نظرهــم لتحقيــق نتائــج أفضــل لطلبتهــم.

أمــا الفقــرات )4( و)5( و(14( )إعــادة النظــر مبناهــج شــهادة الثانويــة لتكــون مواكبــة ملثيالتها   -

يف الــدول املتقدمــة ( و)تطويــر اختبــار شــهادة الثانويــة العامــة  لريقــى إىل مســتويات عقليــة 

ــة  ــواد النظري ــب امل ــة  جن ــة العام ــان الثانوي ــيل يف امتح ــزء عم ــال ج ــوة إلدخ ــا ( و)دع علي

وتعتمــد عالماتهــا ( عــى التــوايل فقــد حصلــت عــى املراتــب االخــرية ، إذ تراوحت متوســطاتها 

الحســابية مــا بــن )3.38-3.23( بانحــراف معيــاري مــا بــن ).613-.851( ، يتضــح مــن الجــدول 

)3( ان الفقــرات التــي حصلــت عــى أقــل النتائــج كــام هــو واضــح أعــاله وهــي أعــادة النظــر.  

ــان  ــيل يف امتح ــزء عم ــال ج ــوة إلدخ ــة دع ــة والثالث ــة العام ــهادة الثانوي ــار ش ــر اختب وتطوي
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ــات تطبيقــه ويبــدو أن  ــة العامــة . وهــذه الفقــرات جميعهــا ترتبــط باملنهــج ومتطلب الثانوي

املديريــن ال يرغبــون باملســاس بهــذا الجانــب وانهــم يف حالــة رىض عــى مــا هــو حاصــل يف 

ــات املنهــج وإجــراءات تطبيقــه. مكون

الســؤال الثــاين: مــا درجــة حاجــة مدرســتكم لهــذه االحتياجــات، مبــا يحســن مــن مســتوى 

ــة العامــة ؟ تحصيــل طلبتكــم يف امتحــان الثانوي

ــة  ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــتخراج املتوس ــم اس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب

لدرجــة حاجــة املــدارس لهــذه االحتياجــات، مبــا يحســن مــن مســتوى تحصيــل الطلبــة يف امتحــان 

ــة. ــة العام الثانوي

املجال األول : االحتياجات البرشية :

يتضح من الجدول  )4( ان هذا املجال يتضمن )19( فقرة.

جدول )4(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات درجة الحاجة االحتياجات البرشية

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

19
تخصيــص مكافــآت إلدارات املــدارس التــي تحقــق نتائــج 

متميــزة يف امتحانــات الثانويــة العامــة
متوسطة3.13.929

27
تقديــم مكافــآت مجزيــة للمعلمــن الذيــن يحققــون 

طلبتهــم نتائــج متقدمــة يف امتحــان الثانويــة العامــة
متوسطة3.12.825

36
تحســن الواقــع املعــايش والوظيفــي للمعلمــن ليتفرغــوا 

ملهنتهــم
متوسطة 3.071.006

48
تخفيــض العــبء اإلداري واملراســالت عــن مديــر املدرســة 

ليتفــرغ ملتابعــة التدريــس
متوسطة3.00.974

513
تشــديد الرقابــة عــى املعلمــن لدفعهــم إىل إعطــاء املــادة 

حقهــا مــن الــرح والتوضيــح
متوسطة2.95.852

متوسطة 2.90.896التعاون بن األرسة واملدرسة ملتابعة أبناءهم أوال بأول 618

متوسطة2.85.917تطوير املعلمن وتنظيم دورات تدريبية لهم يف الجامعات711

817
بجميــع  املعلمــن  مــن  بحاجاتهــا  املــدارس  تغطيــة 

الــدرايس العــام  بدايــة  منــذ  االختصاصــات 
متوسطة2.82.965

متوسطة2.73.880منع الدروس الخصوصية بأي شكل من األشكال910

1014
مســائلة املــدارس التــي ال تحقــق مســتوى متقــدم يف 

النتائــج المتحــان الثانويــة العامــة وإيقــاع العقوبــة عليهــا
متوسطة2.72.976
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

111
ــم يف  ــروع التعلي ــع ف ــن يف جمي ــن مختص ــري مدرس توف

ــة ــة العام الثانوي
متوسطة2.701.139

122
تخفيــض عــدد الطــالب يف الشــعبة الواحــدة مــا بــن )-25

طالباً  )30
متوسطة2.651.071

1316
هجــرة املعلمــن األكفــاء إىل الخــارج للحصــول عــى 

مــردود مــادي وباألخــص التخصصــات العلميــة
متوسطة2.60.978

144
ــل  ــة  يف املدرســة مقاب ــدروس إضافي ــف املعلمــن ب تكلي

ــة مكافــآت مالي
متوسطة 2.551.048

متوسطة2.481.066تخفيض نصاب املعلم من الحصص155

1512
ــس  ــالل خم ــتري خ ــى املاجس ــول ع ــق رشط الحص تطبي

ــات ــدرس يف الثانوي ــن ي ــنوات مل س
متوسطة2.481.127

1619
ــايل يف الحصــول  ــن الشــباب ممــن ال يب هجــرة نســبة م

عــى الشــهادة
متوسطة2.421.062

1715
إعــادة تأهيــل بعــض املديريــن أو اســتبعادهم لتســيبهم 

وضعــف أدائهــم
قليلة2.301.062

183
زيــادة مــدة اليــوم الــدرايس لزيــادة عــدد الســاعات 

لبعــض املــواد
قليلة1.90.933

متوسطة2.70.422درجة الحاجة

ــزة يف  ــج متمي ــق نتائ ــي تحق ــدارس الت ــآت إلدارات امل ــص مكاف ــرة)9(: )تخصي ــت الفق حصل  -

امتحانــات الثانويــة العامــة( عــى املرتبــة االوىل مبتوســط حســايب بلــغ)3.13( وانحــراف 

معيــاري ).929( وحصلــت الفقــرة )7(: )تقديــم مكافــآت مجزيــة للمعلمــن الذيــن يحققــون 

ــة مبتوســط حســايب  ــة الثاني ــة العامة(عــى املرتب ــة يف امتحــان الثانوي ــج متقدم ــم نتائ طلبته

ــع املعــايش والوظيفــي  ــرة ) 6( : )تحســن الواق ــاري ).825( والفق ــغ)3.12( وانحــراف معي بل

ــغ)3.07( وانحــراف  ــة مبتوســط حســايب بل ــة الثالث للمعلمــن ليتفرغــوا ملهنتهــم ( عــى املرتب

ــة أوىل  ــي تكتســب أهمي ــة الت ــرات الثالث ــن مــن الجــدول)4( أن الفق ــاري 1.006((، وتب معي

ــم  ــة تقدي ــآت . والثاني ــص مكاف ــح االوىل تخصي ــو واض ــام ه ــن ك ــر املديري ــة نظ ــن وجه م

مكافــأت مجزيــة. والثالثــة  تحسســن الواقــع املعــايش. وكلهــا تتصــل بالجانــب املــادي املــايل 

لتثمــن جهودهــم أو لتحفيزهــم عــى العمــل أو لتحســن مســتواهم املعــايش وهــذا يعــرب عــن 

ــا يف تثمــن جهــود املــدارس او  ــام يتصــل مبســؤولية االدارات العلي ــاط في مســتوى مــن االحب

ــة . ــم االمتحاني ــون يف نتائجه ــن يتفوق ــالب الذي ــن او الط االدارات او املعلم
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ــول  ــايل يف الحص ــباب ممــن ال يب ــن الش ــبة م ــرة نس ــرات )19( و)15( و)3( )هج ــا الفق أم  -

عــى الشــهادة ( و)إعــادة تأهيــل بعــض املديريــن أو اســتبعادهم لتســيبهم وضعــف أدائهــم( 

ــد  ــوايل فق ــى الت ــض املواد(ع ــاعات لبع ــدد الس ــادة ع ــدرايس لزي ــوم ال ــدة الي ــادة م و)زي

ــن )1.90-2.42(  ــا ب ــابية م ــطاتها الحس ــت متوس ــرية ، إذ تراوح ــب االخ ــى املرات ــت ع حصل

بانحــراف معيــاري مــا بــن ).933-1.062(، بالرجــوع اىل الجــدول )4( نجــد ان الفقــرات الثالثــة 

التــي حصلــت عــى أدىن النتائــج كانــت كــام هــو واضــح أعــاله هجــرة نســبة مــن الشــباب. 

ــدرايس. ويتضــح أن  ــوم ال ــادة مــدة الي ــة زي ــن . والثالث ــة إعــادة تأهيــل بعــض املديري والثاني

هــذه الفقــرات ال تشــكل أهميــة أو حاجــة ذات قيمــة ملديــري املــدارس ومل يكــن لهــا أي تأثــري 

مــن وجهــة نظرهــم يف تحســن تحصيــل مدارســهم أذا مــا متــت االســتجابة لهــا لــذا جــاءت يف 

املراتــب االخــرية مــن االســتبانة.

 املجال الثاين : االحتياجات املاديــــــــــــــــــــــــــــة :

   يتضح من الجدول  )5( ان هذا املجال يتضمن )16( فقرة.

جدول )5(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات درجة الحاجة االحتياجات املاديــــــــــة

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

17

تفعيــل نظــام الــدوام املــدريس عــى الطلبــة ملنعهــم 

ــررات  ــن املق ــاء م ــل االنته ــدوام قب ــن ال ــاب ع ــن الغي م

املدرســية

متوسطة3.45.769

متوسطة3.45.769وضع قوانن صارمة ملنع الغش18

26
ــالب  ــول ط ــامن وص ــايئ لض ــاح التلق ــام النج ــاء نظ إلغ

مؤهلــن  المتحــان الثانويــة العامــة
متوسطة3.38.715

متوسطة3.23.810توفري حاممات ومغاسل نظيفة وصيانة دامئة لها312

316
توفــري الكتــب واملناهــج واملســتلزمات للطلبــة  منــذ 

اليــوم األول لبــدء الــدوام 
متوسطة3.23.810

44
ــة  ــة لتكــون مواكب ــادة النظــر مبناهــج شــهادة الثانوي إع

ــة  ــدول املتقدم ــا يف ال ملثيالته
متوسطة 3.22.804

414
دعــوة إلدخــال جــزء عمــيل يف امتحــان الثانويــة العامــة  

جنــب املــواد النظريــة وتعتمــد عالماتهــا
متوسطة3.22.761

511
تأثيــث القاعــات باملقاعــد املريحــة والســبورات والتدفئــة  

لتربيد  وا
متوسطة3.17.867
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

615
ــادة  ــل إع ــن أج ــن م ــة والقوان ــر  باألنظم ــادة النظ إع

ــالب ــام الط ــم أم ــة للمعل الهيب
متوسطة 3.15.936

متوسطة 3.08.907إضافة غرف وقاعات لألنشطة والخدمات 72

75
تطويــر اختبــار شــهادة الثانويــة العامــة  لريقــى إىل 

مســتويات عقليــة عليــا
متوسطة 3.08.787

89
توفــري ســاحات ومالعــب وحدائــق  وأماكــن لجلــوس 

ــرص ــاء الف ــة أثن الطلب
متوسطة3.05.999

913
تجهيــز مختــربات الحاســوب بأجهــزة حديثــة تكفــي 

حاجــة املدرســة
متوسطة2.98.892

1010
ــج  ــي مناه ــادر تغط ــاً ومص ــوي كتب ــة تحت ــري مكتب توف

الثانويــة العامــة
متوسطة2.92.996

113
تجهيــز القاعــات الدراســية باألجهــزة والوســائل املســاعدة 

لتحقيــق تعليــم متطــور
متوسطة2.87.892

121
إضافــة قاعــات دراســية تقلــل مــن عــدد الطــالب يف 

الشــعبة الواحــدة
متوسطة2.78.940

3.14.334درجة الحاجة

حصلــت الفقرتــن )7و8( : )تفعيــل نظــام الــدوام املــدريس عــى الطلبــة ملنعهــم مــن الغيــاب   -

ــع الغــش( ــن صارمــة ملن ــاء مــن املقــررات املدرســية( و)وضــع قوان ــل االنته ــدوام قب عــن ال

عــى املرتبــة االوىل والثانيــة مبتوســط حســايب بلــغ)3.45( وانحــراف معيــاري ).769( وحصلــت 

الفقــرة )6(:) إلغــاء نظــام النجــاح التلقــايئ لضــامن وصــول طــالب مؤهلــن  المتحــان الثانويــة 

العامــة ( عــى املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســايب بلــغ)3.38( وانحــراف معيــاري ).715(، يتضــح 

ــن هــي  مــن الجــدول)5( أن الفقــرات التــي تشــكل حاجــة مهمــة مــن وجهــة نظــر املديري

ــرية  ــة الكب ــل عــى االهمي ــم يف املجــال االول وهــذا يدل ــت موضــع اهتاممه ــي كان ــا الت ذاته

ــن  ــك وضــع قوان ــة عــن دراســتهم وكذل ــدوام املــدريس دون انقطــاع الطلب ــل نطــام ال لتفعي

صارمــة ملنــع الغــش والثالثــة إلغــاء نظــام النجــاح التلقــايئ  لضــامن وصــول . وهــو مــا يشــكل 

شــبة إجــامع لــدى املديريــن عــى أهميــة تطبيــق الجوانــب التنظيميــة والقانونيــة لتحســن 

نتائــج الثانويــة العامــة لديهــم.

أمــا الفقــرات )10( و)3( و)1( )توفــري مكتبــة تحتــوي كتبــاً ومصــادر تغطــي مناهــج الثانويــة   -

العامــة( و)تجهيــز القاعــات الدراســية باألجهــزة والوســائل املســاعدة لتحقيــق تعليــم متطــور( 

ــوايل فقــد  ــل مــن عــدد الطــالب يف الشــعبة الواحدة(عــى الت و)إضافــة قاعــات دراســية تقل

ــن )2.92-2.78(  ــا ب ــابية م ــطاتها الحس ــت متوس ــرية ، إذ تراوح ــب االخ ــى املرات ــت ع حصل
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بانحــراف معيــاري مــا بــن ).940-.996(، يتبــن مــن الجــدول )5( ان الفقــرات التــي حصلــت 

عــى أقــل اهميــة مــن وجهــة نظــر املديريــن كانــت توفــري مكتبــة. و تجهيــز قاعــات دراســية. 

واضافــة قاعــات دراســية .

ــة يف  ــات ذات العالق ــم والجه ــة والتعلي ــة الرتبي ــة مديري ــدى إمكاني ــا م ــث: م الســؤال الثال

ــة؟  ــدارس املعني ــري االحتياجــات للم توف

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة   

ملــدى إمكانيــة مديريــة الرتبيــة والتعليــم والجهــات ذات العالقــة يف توفــري االحتياجــات للمــدارس 

ــة .  املعني

املجال األول : االحتياجات البرشية :

يتضح من الجدول  )6( ان هذا املجال يتضمن )19( فقرة.

جدول )6(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة مبدى إمكانية توفري االحتياجات البرشية

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

117
بجميــع  املعلمــن  مــن  بحاجاتهــا  املــدارس  تغطيــة 

الــدرايس العــام  بدايــة  منــذ  االختصاصــات 
متوسطة 3.07.821

متوسطة3.00.883التعاون بن األرسة واملدرسة ملتابعة أبناءهم أوال بأول 218

313
تشــديد الرقابــة عــى املعلمــن لدفعهــم إىل إعطــاء املــادة 

حقهــا مــن الــرح والتوضيــح
متوسطة2.95.872

414
مســائلة املــدارس التــي ال تحقــق مســتوى متقــدم يف 

النتائــج المتحــان الثانويــة العامــة وإيقــاع العقوبــة عليهــا
متوسطة2.92.829

51
ــم يف  ــروع التعلي ــع ف ــن يف جمي ــن مختص ــري مدرس توف

ــة ــة العام الثانوي
متوسطة2.88.922

69
تخصيــص مكافــآت إلدارات املــدارس التــي تحقــق نتائــج 

متميــزة يف امتحانــات الثانويــة العامــة
متوسطة2.80.953

711
يف  لهــم  تدريبيــة  دورات  وتنظيــم  املعلمــن  تطويــر 

الجامعــات
متوسطة2.77.998

82
تخفيــض عــدد الطــالب يف الشــعبة الواحــدة مــا بــن )-25

طالباً  )30
متوسطة2.701.078

متوسطة2.601.045تخفيض نصاب املعلم من الحصص95

متوسطة2.551.064منع الدروس الخصوصية بأي شكل من األشكال1010
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

114
ــل  ــة  يف املدرســة مقاب ــدروس إضافي ــف املعلمــن ب تكلي

ــة مكافــآت مالي
متوسطة2.531.033

1115
إعــادة تأهيــل بعــض املديريــن أو اســتبعادهم لتســيبهم 

وضعــف أدائهــم
متوسطة2.53.853

127
تقديــم مكافــآت مجزيــة للمعلمــن الذيــن يحققــون 

طلبتهــم نتائــج متقدمــة يف امتحــان الثانويــة العامــة
2.52.965

متوسطة

138
تخفيــض العــبء اإلداري واملراســالت عــن مديــر املدرســة 

ليتفــرغ ملتابعــة التدريــس
2.47.873

متوسطة

1419
ــايل يف الحصــول  ــن الشــباب ممــن ال يب هجــرة نســبة م

عــى الشــهادة
2.431.095

متوسطة

156
تحســن الواقــع املعــايش والوظيفــي للمعلمــن ليتفرغــوا 

ملهنتهــم
2.421.030

متوسطة

1516
هجــرة املعلمــن األكفــاء إىل الخــارج للحصــول عــى 

مــردود مــادي وباألخــص التخصصــات العلميــة
2.421.046

متوسطة

163
زيــادة مــدة اليــوم الــدرايس لزيــادة عــدد الســاعات 

لبعــض املــواد
قليلة2.12.993

1712
ــس  ــالل خم ــتري خ ــى املاجس ــول ع ــق رشط الحص تطبي

ــات ــدرس يف الثانوي ــن ي ــنوات مل س
قليلة2.03.920

متوسطة2.61.533مدى إمكانية التوفري

حصلــت الفقــرة)17(: )تغطيــة املــدارس بحاجاتهــا مــن املعلمــن بجميــع االختصاصــات منــذ   -

ــاري  ــغ)3.07( وانحــراف معي ــة االوىل مبتوســط حســايب بل ــدرايس( عــى املرتب ــة العــام ال بداي

).821( وحصلــت الفقــرة )18(: )التعــاون بــن األرسة واملدرســة ملتابعــة أبناءهــم أوال بــأول(

عــى املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســايب بلــغ)3.00( وانحــراف معيــاري ).883( والفقــرة ) 13( 

: )تشــديد الرقابــة عــى املعلمــن لدفعهــم إىل إعطــاء املــادة حقهــا مــن الــرح والتوضيــح( 

عــى املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســايب بلــغ)2.95( وانحــراف معيــاري .872((، باالطــالع عــى 

نتائــج الجــدول)6( والــذي يوضــح مــدى أمكانيــة مديريــة الرتبيــة والجهــات ذات العالقــة يف 

تلبيــة احتياجــات البريــة للمــدارس الثانويــة يتضــح أن الفقــرات الثالثــة التــي حصلــت عــى 

أعــى املراتــب كانــت تغطيــة املــدارس بحاجاتهــا . والتعــاون بــن البيــت واملدرســة . تشــديد 

الرقابــة عــى املعلمــن لدفعهــم. وهــذه الفقــرات الثــالث تشــكل بتكاملهــا وتفاعلهــا حاجــة 

ــم  ــاء يدعمه ــن أكف ــود معلم ــا وج ــدارس ويف مقدمته ــة للم ــج طيب ــق نتائ ــتمرة لتحقي مس

تعــاون وثيــق بــن البيــت واملدرســة يف إطــار مــن تشــديد الرقابــة عــى املعلمــن لبــذل أقــى 
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ــة ،   ــدروس الخصوصي ــامد عــى ال ــدال مــن االعت ــم طلبتهــم ب جهودهــم داخــل الصــف لتعلي

ولكــن مســؤولية هــذه الفقــرات ال ترتبــط فقــط باملديريــة وامنــا تظافــر كل الجهــات مبــا فيهــا 

البيــت لتحقيــق هــذه الحاجــة .

أمــا الفقــرات )16( و)3( و)12( )هجــرة املعلمــن األكفــاء إىل الخــارج للحصــول عــى مــردود   -

مــادي وباألخــص التخصصــات العلميــة( و)زيــادة مــدة اليــوم الــدرايس لزيــادة عــدد الســاعات 

لبعــض املــواد( و)تطبيــق رشط الحصــول عــى املاجســتري خــالل خمــس ســنوات ملــن يــدرس 

ــطاتها  ــت متوس ــرية ، إذ تراوح ــب االخ ــى املرات ــت ع ــد حصل ــوايل فق ــى الت يف الثانويات(ع

الحســابية مــا بــن )2.42-2.03( بانحــراف معيــاري مــا بــن )1.046-.920(، أمــا الفقــرات التــي 

حصلــت عــى أقــل النتائــج يف الجــدول)6( فكانــت ســفر بعــض املعلمــن وهــم ال يشــكلون 

ســوى نســبة قليلــة مــن املغادريــن اىل الخــارج للبحــث عــن عمــل وكذلــك الثانيــة والثالثــة 

ــاء وظيفيــة عليهــم ال ســيام أذا كانــت بــدون  فــأن االدارة واملعلمــن ال يرغبــون بإضافــة أعب

بــدل .

املجال الثاين : االحتياجات املاديــــــــــــــــــــــــــــة :

يتضح من الجدول  )7( ان هذا املجال يتضمن )16( فقرة.

جدول )7(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة مبدى إمكانية توفري االحتياجات املادية

الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

17
تفعيل نظام الدوام املدريس عى الطلبة ملنعهم من 

الغياب  عن الدوام قبل االنتهاء من املقررات املدرسية
متوسطة 3.58.619

متوسطة3.55.675وضع قوانن صارمة ملنع الغش28

36
إلغاء نظام النجاح التلقايئ لضامن وصول طالب مؤهلن  

المتحان الثانوية العامة
متوسطة3.53.623

416
توفري الكتب واملناهج واملستلزمات للطلبة  منذ اليوم 

األول لبدء الدوام 
متوسطة3.27.989

515
إعادة النظر  باألنظمة والقوانن من أجل إعادة الهيبة 

للمعلم أمام الطالب
متوسطة 3.15.954

متوسطة3.08.944توفري حاممات ومغاسل نظيفة وصيانة دامئة لها612

714
دعوة إلدخال جزء عميل يف امتحان الثانوية العامة  

جنب املواد النظرية وتعتمد عالماتها
متوسطة 3.00.902
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الفقراتالرقمالرتبة
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري
املستوى

84
إعادة النظر مبناهج شهادة الثانوية لتكون مواكبة 

ملثيالتها يف الدول املتقدمة 
متوسطة2.98.873

811
تأثيث القاعات باملقاعد املريحة والسبورات والتدفئة  

والتربيد 
متوسطة2.98.911

93
تجهيز القاعات الدراسية باألجهزة والوسائل املساعدة 

لتحقيق تعليم متطور
متوسطة2.97.938

105
تطوير اختبار شهادة الثانوية العامة  لريقى إىل مستويات 

عقلية عليا
متوسطة 2.90.896

1010
توفري مكتبة تحتوي كتباً ومصادر تغطي مناهج الثانوية 

العامة
متوسطة2.90.752

111
إضافة قاعات دراسية تقلل من عدد الطالب يف الشعبة 

الواحدة
متوسطة2.78.761

1113
تجهيز مختربات الحاسوب بأجهزة حديثة تكفي حاجة 

املدرسة
متوسطة2.78.846

متوسطة2.72.865إضافة غرف وقاعات لألنشطة والخدمات 122

139
توفري ساحات ومالعب وحدائق  وأماكن لجلوس الطلبة 

أثناء الفرص
متوسطة2.68.873

متوسطة3.03.422مدى إمكانية التوفري

حصلــت الفقــرة)7(: )تفعيــل نظــام الــدوام املــدريس عــى الطلبــة ملنعهــم مــن الغيــاب  عــن   - 

الــدوام قبــل االنتهــاء مــن املقــررات املدرســية( عــى املرتبة االوىل مبتوســط حســايب بلــغ)3.58( 

ــى  ــع الغش(ع ــة ملن ــن صارم ــع قوان ــرة )8(: )وض ــت الفق ــاري ).619( وحصل وانحــراف معي

املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســايب بلــغ)3.55( وانحــراف معيــاري ).675( والفقــرة ) 6( : )إلغــاء 

ــى  ــة( ع ــة العام ــان الثانوي ــن  المتح ــالب مؤهل ــول ط ــامن وص ــايئ لض ــاح التلق ــام النج نظ

املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســايب بلــغ)3.53( وانحــراف معيــاري ).623(، بالرجــوع اىل الجــدول 

)7( يتضــح أن الفقــرات الثــالث التــي يرغــب املديــرون مــن أدارة الرتبيــة والجهــات املختصــة 

ــة الفصــل الــدرايس ووضــع قوانــن  بتحقيقهــا لهــم هــي تفعيــل الــدوام املــدريس حتــى نهاي

ــة غــري  ــذي مــن شــأنه أن يوصــل طلب ــع الغــش والغــاء نظــام النجــاح التلقــايئ ال صارمــة ملن

مؤهلــن المتحــان الثانويــة العامــة بالتــايل إلن هــذه الفقــرات الثــالث هــي موضــع اهتــامم 

وحاجــة مــن وجهــة نظــر املديريــة ميكــن إلدارة الرتبيــة العليــا ان تعمــل عــى تفعيلهــا وانهــا 

قــادرة عــى ذلــك .
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ــة تكفــي حاجــة  ــربات الحاســوب بأجهــزة حديث ــز مخت ــا الفقــرات )13( و)2( و)9( )تجهي أم  -

املدرســة( و)إضافــة غــرف وقاعــات لألنشــطة والخدمــات( و)توفــري ســاحات ومالعــب وحدائق  

ــب االخــرية ،  ــى املرات ــت ع ــد حصل ــوايل فق ــى الت ــاء الفرص(ع ــة أثن ــوس الطلب ــن لجل وأماك

إذ تراوحــت متوســطاتها الحســابية مــا بــن )2.78-2.68( بانحــراف معيــاري مــا بــن ).846-

.873(، ويشــري الجــدول )7( اىل الفقــرات الثالثــة التــي حصلــت عــى أقــل النتائــج فيــام يتصــل 

بأهميتهــا وإمكانيــة مديريــة الرتبيــة يف جــرش تلبيتهــا كانــت : تجهيــز مختــربات. وهــي اقــل 

مــا يهتــم بــه مديــروا املــدارس يف املرحلــة الثانويــة الن تركيزهــم عــى فهــم املــادة النظريــة 

وليــس التطبيــق العمــيل رغــم ترابــط االســتيعاب بــن الطرفــن والفقــرة الثانيــة اضافــة غــرف 

ــه لوجــود قاعــات كافيــة حســب قولهــم  ــة ب وقاعــات . وهــذا مــا ال حاجــة املــدارس الثانوي

ــامم اإلدارة او الطــالب  ــس موضــع اهت ــري ســاحات ومالعــب . وهــذه لي ــت توف ــة كان والثالث

ــة  ــى بأولوي ــه يحظ ــة وكون ــة العام ــان الثانوي ــتعداد المتح ــى االس ــامم ع ــز االهت ــراً لرتكي نظ

مطلقــة بــن جميــع الجهــات.

الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )& = 0.05(  

ــة  ــة ودرجــة الحاجــة لهــذه االحتياجــات و مــدى إمكاني ــة واملادي ــة االحتياجــات البرشي يف أهمي

توفريهــا  تعــزى ملتغــريات الجنــس وعــدد ســنوات الخدمــة، واملؤهــل العلمــي؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملــدى 

أهميــة االحتياجــات البريــة واملاديــة ودرجــة الحاجــة لهــذه االحتياجــات ومــدى إمكانيــة توفريهــا 

تبعــا ملتغــريات الجنــس، وعــدد ســنوات الخدمــة، واملؤهــل العلمــي، والجــدول أدنــاه يوضــح ذلــك.

جدول )8(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى أهمية االحتياجات البرشية واملادية ودرجة الحاجة 

لهذه االحتياجات ومدى إمكانية توفريها تبعا ملتغريات الجنس وعدد سنوات الخدمة، واملؤهل العلمي

مدى إمكانية التوفردرجة الحاجةدرجة األهمية

املؤهل

ذكر
3.383.053.04س
317.462.459.ع

3.362.812.67سانثى

380.434.435.ع

الخربة

بكالوريوس فأقل

 

3.342.862.74س

376.426.458.ع

أعى من بكالوريوس

 

3.483.143.19س

194.549.400.ع
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مدى إمكانية التوفردرجة الحاجةدرجة األهمية

املؤهل

من 10 سنوات فأقل

 

3.542.892.74س

332.412.497.ع

أكرث من 10 سنوات

 

3.292.912.85س

339.480.469.ع

س= املتوسط الحسايب    ع=االنحراف املعياري

ــدى  ــة مل ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــاً يف املتوس ــاً ظاهري ــدول )8( تباين ــن الج يب

أهميــة االحتياجــات البريــة واملاديــة ودرجــة الحاجــة لهــذه االحتياجــات ومــدى إمكانيــة توفريهــا 

بســبب اختــالف فئــات متغــريات الجنــس وعــدد ســنوات الخدمــة، واملؤهــل العلمــي .

ولبيــان داللــة الفــروق اإلحصائيــة بــن املتوســطات الحســابية تــم اســتخدام تحليــل التبايــن 

الثــاليث كــام يف الجــدول )9(.

جدول )9(

تحليل التباين الثاليث ألثر الجنس، وعدد سنوات الخدمة، واملؤهل العلمي أهمية االحتياجات البرشية 

واملادية ودرجة الحاجة لهذه االحتياجات ومدى إمكانية توفريها

مصدر 

التباين
املجاالت

مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات
قيمة ف

الداللة 

اإلحصائية
0901.090.840.363.درجة األهميةالجنس 

6771.6773.481.067.درجة الحاجة
1.46911.4698.025.006مدى إمكانية التوفر

1.25911.25911.726.001درجة األهميةالخربة 
1741.174.894.349.درجة الحاجة

1191.119.651.423.مدى إمكانية التوفر
4391.4394.090.048.درجة األهميةاملؤهل 

5351.5352.750.103.درجة الحاجة
1.18111.1816.452.014مدى إمكانية التوفر

6.01256.107درجة األهميةالخطأ
10.89456.195درجة الحاجة

10.25056.183مدى إمكانية التوفر
7.42359درجة األهميةالكيل

12.26459درجة الحاجة
13.38359مدى إمكانية التوفر
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يتبن من الجدول )9( اآليت:

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )& = 0.05( تعــزى ألثــر الجنــس يف مــدى إمكانيــة   -

التوفــري، حيــث بلغــت قيمــة ف 8.025، وبداللــة إحصائيــة 0.006، وجــاءت الفــروق لصالــح 

الذكــور، ويعتقــد ان ذلــك يرجــع ان الطــالب الذكــور اقــل اهتاممــا بدراســتهم مــن الطالبــات 

كــام ان املديريــن يعانــون اكــرث مــع الطلبــة بســبب عنفهــم وكــرثة مشــاكلهم ، بينــام مل تظهــر 

ــة، ودرجــة الحاجــة .  ــة يف درجــة األهمي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )& = 0.05( تعــزى ألثــر عــدد ســنوات الخدمــة  يف درجــة   -

األهميــة، حيــث بلغــت قيمــة ف 11.726، وبداللــة إحصائيــة بلغــت 0.001، وجــاءت الفــروق 

لصالــح أعــى مــن بكالوريــوس، ويعــزى ذلــك اىل تراكــم الخــربة وتجربتهــم يف العمــل تجعلهــم 

اكــرث ادراكا مبــا ميكــن للجهــات املختصــة توفــريه ، بينــام مل تظهــر فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

درجــة الحاجــة، ومــدى إمكانيــة التوفــر.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )& = 0.05( تعــزى ألثــر املؤهــل العلمــي  يف مــدى درجــة   -

ــة بلغــت 0.048، ووجــود فــروق  ــة إحصائي ــة، حيــث بلغــت قيمــة ف 4.090، وبدالل األهمي

ــر،  ــة التوف ــدى إمكاني ــي يف م ــل العلم ــر املؤه ــزى ألث ــة )& = 0.05( تع ــة إحصائي ذات دالل

ــح  ــة بلغــت 0.014، وجــاءت الفــروق لصال ــة إحصائي ــث بلغــت قيمــة ف 6.452، وبدالل حي

ــم  ــرث بحك ــة اك ــرق اىل اطــالع اوســع ومتابع ــا يرجــع ســبب الف ــن 10 ســنوات، ورمب ــرث م أك

املســتوى العلمــي  وفــرص التفاعــل املتاحــة لهــم مبؤهلهــم العلمــي، بينــام مل تظهــر فــروق 

ــة يف درجــة الحاجــة. ــة إحصائي ذات دالل
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التوصيات واملقرتحات :

استنادا ملا افرزته نتائج البحث نخرج بالتوصيات االتية : 

وضــع ســلم لألولويــات االكــرث اهميــة مــن االحتياجــات البريــة واملاديــة  وايالءهــا اهتــامم   - 1

اكــرب بتوفريهــا لجميــع املــدارس الثانويــة يك تتحقــق العدالــة ويبــدا الجميــع مــن خــط رشوع 

واحــد .

اإلرساع بتريــع القوانــن واألنظمــة ذات العالقــة برتصيــد االمتحانــات ووضعهــا موضــع   - 2

التطبيــق ابتــداء مــن االمتحانــات هــذا العــام مبــا فيهــا منــع الغــش وتفعيــل نظــام الــدوام 

ــات . ــن التريع ــا م ــايئ وغريه ــاح التلق ــام النج ــاء نظ ــل والغ ــدريس الكام امل

تخصيــص مكافــآت وجوائــز ماديــة ومعنويــة مجزيــة للمــدارس وللمديريــن واملعلمــن )وكل   - 3

ــة العامــة.  ــج الثانوي ــز يف نتائ حســب دوره( ملــن يتمي

ــات  ــه الســلبية يف امتحان ــج طلبت ــل محاســبة واســتبعاد مــن تتكــرر ثــالث مــرات نتائ باملقاب  - 4

ــة. ــة العام الثانوي

اجــراء دراســات تتبعيــة لبعــض جوانــب البحــث الســيام اثــر التريعــات املقرتحــة يف تحســن   - 5

النتائــج .

اجــراء دراســات تجريبيــة  تدريبيــة لعينــة مــن معلمــي تخصــص معــن يف الجامعــات ومعرفــه   - 6

اثــر ذلــك يف نتائــج طلبتهــم الثانويــة العامــة .
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قامئة املصادر:

أوال: املصادر العربية :

ابن منظور، محمد بن مكرم ) 1978 ( : لسان العرب ، دار صادر، ج 3، بريوت ص135.   - 1

البــدري ، طــارق )2005( :االتجاهــات الحديثــة لــالدارة املدرســية يف تنميــة القيادة التدريســية،   - 2

دار الثقافــة للنــر والتوزيــع ، عــامن . 

ــاملة  ــودة الش ــق إدارة الج ــاملة ، تطبي ــودة الش ــف )1996( : إدارة الج ــي ، جوزي جابلونس  - 3

ــز الخــربات  ــاح الســيد النعــامين ، الجــزء 2، القاهــرة مرك ــد الفت ــب عب ــة . تعري : نظــرة عام

ــك (.  ــألداة ، )مبب ــة ل املهني

جرجــس، إميــان ، ) 2004( : إدارة الجــودة الشــاملة وإمكانياتهــا التطبيقيــة يف جامعــة بــريوت،   - 4

رســالة ماجســتري غــري منشــورة ، جامعــة القــدس ، فلســطن .

حجــي ، احمــد اســامعيل ، )2000( : االدارة التعليميــة واالدارة املدرســية ، دار الفكــر العــريب   - 5

مبــرص القاهــرة .

دوديــن ، أحمــد يوســف )2014( : دور تطبيــق متطلبــات ادارة الجــودة الشــاملة يف مؤسســات   - 6

التعليــم العــايل يف األردن مــن وجهــة نظــر اإلداريــن األكادمييــن املؤمتــر العــريب الــدويل الرابــع 

لعــامن جــودة التعليــم العــايل ، جامعــة الزرقــاء –األردن .

ــادئ الجــودة الشــاملة يف وزارة  ــوي وفــق مب ــم الثان ــر التعلي ــارص ) 2004( : تطوي ــرايس ، ن ال  - 7

الرتبيــة والتعليــم بســلطنة عــامن ، رســالة ماجســتري غــري منشــورة ، الجامعــة األردنيــة ،عــامن، 

األردن .

الزمخري ، أبو القاسم محمود بن عمر )ب.ت ( : أسس البالغه ، مكتبة اإلميان .  - 8

زيــن الديــن ، زيــد ) 1997( : “األطــار الفكــري والفلســفي ملدخــل الجــودة الشــاملة” ، مجلــة   - 9

اإلدارة أتخــاذ جمعيــات التنميــة اإلداريــة ، املجلــد )3( العــدد األول ، القاهــرة . 

ســلطان HATCHINS ) 1996( : هندســة التغــري الجــذري لقمــة االدارة املنهجيــة والتطبيــق،   - 10

دار املعــارف مبــرص ، تــريك .

السلمي ، عيل ، )2001( : ادارة املوارد البرية االسرتاتيجية ، دار غريب ، القاهرة .  - 11
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تقييم فاعلية بعض الممارسات التربوية ألعضاء هيئة التدريس في 
جامعة جرش كما يراها الطلبة وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية

 The Degree of Efficiency of some of the Educational Practices of the
 Faculty Members at the University of Jerash as Perceived by Students

and its Relation with some Demographic Variables
وليد محمود الشدوح**    محمد عيد ديراين*         

امللخص

هدفــت هــذه الدراســة إىل تعــرف درجــة فاعليــة بعــض املامرســات الرتبويــة ألعضــاء هيئــة 

التدريــس يف جامعــة جــرش كــام يراهــا الطلبــة، وعالقتهــا ببعــض املتغــريات الدميوغرافيــة )الجنــس 

والكليــة واملســتوى الــدرايس واملعــدل الرتاكمــي( تكــون عــدد أفــراد مجتمــع الدراســة مــن )4209( 

ــن )302(  ــة م ــة الدراس ــت عين ــاث(، وتكون ــن االن ــور، و1211 م ــن الذك ــة )2998 م ــاً وطالب طالب

ــاً وطالبــة )192 مــن الذكــور، و110 مــن اإلنــاث( مــن طلبــة جامعــة جــرش للعــام الــدرايس  طالب

2015/2014م. ولجمــع املعلومــات تـّـم تطويــر اســتبانة وتـّـم التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. أظهــرت 

ــة التدريــس ملجــايل التواصــل مــع  ــة أعضــاء هيئ ــة لدرجــة فاعلي ــر الطلب ــج الدراســة أن تقدي نتائ

الطلبــة خــارج أوقــات املحــارضة، وإدارة الصــف كان مرتفعــاً، بينــام كانــت تقديراتهــم للمجــاالت 

ــة، واألســاليب واألنشــطة  ــارة الدافعي ــا، واألســئلة وإث الخمســة األخــرى: املــادة الدراســية وتقدميه

ــه ال توجــد  ــج أن ــة متوســطة. كــام بينــت النتائ ــم الطلب ــم تعل ــة، والتفاعــل الصفــي، وتقوي الصفي

فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى فقــرات االســتبانة تعــزى 

ملتغــريات جنــس الطالــب، ومســتواه الــدرايس، والكليــة التــي يــدرس فيهــا، وبينــت أن هنــاك ارتباطــاً 

ــدالت  ــن املع ــس وب ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض ــات الرتبوي ــة للمامرس ــرات الطلب ــن تقدي ــاً ب ايجابي

الرتاكميــة للطلبــة، وذلــك عــى مجــايل التفاعــل الصفــي والنقــاش الجمعــي، والتواصــل مــع الطلبــة. 

وخلصــت الدراســة إىل مجموعــة مــن التوصيــات أبرزهــا تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة 

ــاً، وعقــد دورات تدريبيــة يف مواضيــع تنويــع الوســائل التعليميــة  ــاً ومعنوي جــرش وحفزهــم مادي

واألســاليب واألنشــطة واألعــامل الصفيــة وإثــارة الدافعيــة.

الكلامت املفتاحية: )درجة الفاعلية، املامرسات الرتبوية(.

*   عضو هيئة تدريس يف كلية العلوم الرتبوية - جامعة جرش .

**  عضو هيئة تدريس يف  كلية العلوم الرتبوية - جامعة جرش.  
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Abstract

 This study aimed at identifying the degree of efficiency of some of the

 educational practices of the faculty members at Jerash University as perceived by

  students،  and its relation with some demographic variables: gender،  student GPA،

 level of study،  and the college in which the student studies. The population of study

 consisted of )4209( students، )2998 M،  and 1211 F(،  and the sample of the study

 consisted of )302( students )192 M،  and 110 F(. To collect data،  a questionnaire

 consisted of )77( items was constructed to measure seven educational practices. Its

:validity and reliability were established. The study revealed the following results

 The students evaluated the degree of efficiency of the faculty members

 as high on two aspects: the faculty’s communication with students outside the

 classroom،  and classroom management،  while they rated the degree of the other

 five aspects as medium. The results also showed that there were no significant

 differences between the students’ scores on all of the educational practices attributed

 to: gender،  level of the study،  and the college in which the student studies. The

 results also showed that there is a positive correlation between students’ rating of

 the efficiency of the educational practices of the faculty members on two aspects:

 the faculty’s communication with students outside the classroom،  and classroom

 interaction and discussion. In the light of the study،  the researchers introduced

:some recommendations among which are

 Encouraging and motivating faculty members through financial and

 morale rewards،  conducting in-service training sessions in different subjects such

 as diversification of methods of teaching،  classroom activities and assignments and

 motivating students.

Key words: )efficiency،  educational practices(.
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املقدمة:

غــدت عمليــة تقييــم فاعليــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات مــن 

الرضوريــات الحتميــة والالزمــة لتطويــر العمليــة الرتبويــة وتحســينها مــن جهــة، ولتطويــر وتحســن 

الســلوكات التدريســية ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن جهــة أخــرى. وال شــك أن املــدرس هــو عنــرص 

أســايس – إن مل يكــن العنــرص األهــم - يف هــذه العمليــة، وهــو أداتهــا لتحقيــق أهدافهــا. وتتوقــف 

فاعليــة املــدرس عــى الصفــات الشــخصية والوجدانيــة واملعرفيــة مــن ناحيــة، وعــى درجــة إتقانــه 

ملهــارات الكفايــات التدريســية والالزمــة لنجــاح عمليــة التدريــس مــن ناحيــة أخــرى، كــام تعتمــد 

عــى إدراكاتــه وتصوراتــه عــن مفهــوم الفاعليــة، وعــن األمنــاط الســلوكية التعليميــة التــي تجعــل 

ــا  ــد أنه ــالّ مــن يعتق ــف مــن مــدرس آلخــر، فمنهــم مث ــة يختل ــوم الفعالي ــس فعــاالً. فمفه التدري

ــا إقامــة عالقــة ود  ــب أكــرب قــدر ممكــن مــن املعلومــات، ومنهــم مــن يعتقــد أنه إكســاب الطال

واحــرتام متبــادل معهــم، ومنهــم مثــالً مــن يعتقــد أنهــا إعطــاء الفرصــة للطلبــة للتعبــري عــن آرائهــم 

ــا أمــور  ــالً مــن يعتقــد أنه ــد، ومنهــم مث ــو مــن التهدي وأفكارهــم ومشــاعرهم يف جــو صفــي يخل

أخــرى تســاعد يف إحــداث التعديــل أو التغيــري املرغــوب فيــه يف ســلوك الطلبــة )ديــراين، 1994(.

بــدأ االهتــامم بتقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات يف عــام 1921 حيــث قــام 

)Remmers( كــام ورد يف )Calkins & Micari،  2010( يف جامعــة )Purdue( األمريكيــة بــأول 

ــن  ــزء م ــة كج ــل الطلب ــن قب ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــم أعض ــمي لتقيي ــار رس ــر معي ــة لتطوي محاول

ــة يف  ــن العدال ــذي يتضم ــال، وال ــم الفع ــة بالتعل ــص املرتبط ــامت أو الخصائ ــة الس ــتطالع ملعرف اس

ــخصية  ــامت الش ــة الس ــم، وملعرف ــارة دافعيته ــة وإث ــل الطلب ــم تحصي ــات، ويف تقيي ــع العالم توزي

للمــدرس )Remmers،  1993( . وخــالل النصــف الثــاين مــن القــرن امليــالدي املــايض بــدأ االهتــامم 

مبوضــوع تقييــم املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية، وبلــغ ذروتــه يف عقــدي الســتينيات 

ــر  ــدان وظه ــذا املي ــرياً يف ه ــاطاً كب ــرتة نش ــذه الف ــهدت ه ــه، إذ ش ــرن نفس ــن الق ــبعينيات م والس

فيهــا عــدد كبــري مــن الدراســات والبحــوث واملؤلفــات املتخصصــة يف تقييــم عمليــة التدريــس، وقــد 

أشــار جــود وبــدل وبــرويف )Good،  Biddle & Brophy،  1975( إىل أن مــا يزيــد عــى عــرة آالف 

دراســة حــول موضــوع فاعليــة التدريــس قــد أجريــت حتــى منتصــف الســبعينيات. واســتمر هــذا 

ــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض حيــث ركــزت بعــض الدراســات عــى تقييــم  النشــاط حتــى نهاي

 Geobel( ودراســة جوبــل وكاشــن ، )Walker،  1982( أعضــاء هيئــة التدريــس مثــل دراســة وولكــر

Cashen،  1985 &( وغريهــم. ولقــد أجريــت هــذه الدراســات يف مجتمعــات مختلــف فيــام بينهــا 

مــن حيــث القيــم واملعتقــدات ونظمهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتعليميــة. وبالرغــم 

مــن هــذه االختالفــات الحضاريــة بــن هــذه  املجتمعــات، إال أن نتائــج الدراســات التــي أجريــت فيهــا 

أجمعــت عــى عــدد مــن الصفــات األساســية التــي يعتــرب وجودهــا يف املــدرس مــؤرشاً عــى نجاحــه، 

ــم  ــم وقيمه ــة ويف اتجاهاته ــل الطلب ــر يف تحصي ــي تؤث ــية الت ــات التدريس ــن املامرس ــدد م ــى ع وع
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وســلوكهم.

ومــن ناحيــة أخــرى أشــارت كل مــن كالكنــز وميــكاري )Calkins & Micari،  2010( يف 

دراســة لهــام يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن عــدداً مــن الدراســات التــي أجريــت لتقييــم فعاليــة 

املامرســات التعليميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس ذكــرت أن الطلبــة مييلــون إلعطــاء تقديــرات عاليــة 

للمدرســن الذيــن يتســاهلون مــع الطلبــة، وللمدرســن الذيــن يعتقــد الطلبــة أنهــم مل يتعلمــوا منهم 

إال الــيء القليــل، وهــذا مــا أثــار الجــدل حــول مــا إذا كان باإلمــكان الوثــوق بالطلبة، ومــا إذا كانت 

لديهــم القــدرة عــى الحكــم عــى نوعيــة التعليــم وأضافــت أن الطلبــة غــري قادريــن عــى الحكــم 

عــى فعاليــة التدريــس إذا كان هــذا الحكــم مقاســاً بدرجــة اســتفادتهم مــن مدرســيهم، وأضافتــا 

أيضــاً أن طبيعــة هــذه الدراســات تعكــس قلــق أعضــاء هيئــة التدريــس مــن جــراء قيــام الطلبــة 

ــن اســتخدام  ــة تحــد م ــذي جعــل بعــض األقســام األكادميي ــر ال ــة. األم ــاد مامرســاتهم املهني بانتق

تقييــامت الطلبــة ألعضــاء هيئــة التدريــس.

ــن  ــذر م ــة والح ــذ الحيط ــرتاس وأخ ــت إىل االح ــات دع ــن الدراس ــدداً م ــاك ع ــام أن هن ك

ــا  ــربا فيه ــميث )Mitry & Smith،  2014( ع ــرتي وس ــة مي ــات كدراس ــذه الدراس ــل ه ــج مث نتائ

عــن قلقهــام مــن اســتخدام أســاليب تقييــم باراميرتيــة لتقييــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس، وقــد 

بــررا اســتنتاجهام بــأن االســتبانات التــي تســتخدم لتقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس تخالــف أبســط 

ــذه  ــل ه ــى مث ــة ع ــتنتاجات املبني ــإن االس ــذا ف ــا، وله ــية لتطبيقه ــة األساس ــات االحصائي املتطلب

االســتبانات قــد تكــون باطلــة وأحيانــاً ضــارة بأعضــاء هيئــة التدريــس،  وتوصــل الباحثــان إىل أنــه 

ــا. ــل مشــكوك يف نتائجه ــو الجامعــات طــرق تحلي مــن غــري الحكمــة أن يدعــم إداري

لقــد دأبــت جامعــة جــرش منــذ تأسيســها يف عــام 1993 عــى تطويــر األداء التدريــيس 

ألعضــاء الهيئــة التدريســية مــن خــالل وحــدة تطويــر أداء أعضــاء هيئــة التدريــس، بعقــد الورشــات 

التدريبيــة الدوريــة يف مجــاالت اســرتاتيجيات التدريــس والتقويــم الجامعــي، وإدارة الصــف وإثــارة 

الدافعيــة واســتخدام التكنولوجيــا يف الغرفــة الصفيــة. ومتشــياً مــع الحاجــة إىل التطويــر والتحســن 

املســتمرين، فــإن عمليــة التقويــم املســتمر ألداء أعضــاء هيئــة التدريــس مــن وجهــة نظــر الطلبــة 

ــة التدريــس، وتحســن  ــاً عــى تحســن أداء أعضــاء هيئ أصبــح رضورة الزمــة مــام ينعكــس إيجابي

التحصيــل الــدرايس للطلبــة وتنميــة شــخصياتهم مبختلــف جوانبهــا.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئييس اآليت:

ــام  ــرش ك ــة ج ــية يف جامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــة ألعض ــات الرتبوي ــة املامرس ــة فاعلي ــا درج م

ــة ؟ ــا الطلب يراه
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أهمية الدراسة:

يعتــرب تقييــم املامرســات الرتبويــة – أو األداء التدريــيس - لعضــو هيئــة التدريــس الجامعــي 

مــن أهــم مجــاالت العمليــة التعليميــة التــي ينبغــي االهتــامم بهــا، ملــا لهــذا التقييــم مــن أهميــة 

يف تطويــر هــذا األداء وزيــادة فاعليتــه يف مختلــف الكليــات الجامعيــة. ويجــب أن ال تنتهــي عمليــة 

ــا  ــدرس، وإمن ــى امل ــايب ع ــم ايج ــلبي أو حك ــم س ــدار حك ــذا األداء إلص ــى ه ــرف ع ــم بالتع التقيي

ــج هــذه الدراســة يف  ــل أن تســهم نتائ ــا. ويؤم ــه به ــدم قيام ــه، أو ع بالتعــرف عــى أســباب قيام

ــن  ــد مواط ــرش، وتحدي ــة ج ــية يف جامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــوة يف أداء أعض ــن الق ــد مواط تحدي

الضعــف واملامرســات الســلبية للعمــل عــى تالفيهــا حرصــاً عــى مصلحــة الطلبــة. كــام يؤمــل أن 

تســهم نتائــج هــذه الدراســة مبســاعدة الجهــات الجامعيــة املســؤولة عــن تطويــر أداء أعضــاء هيئــة 

ــة لتعريفهــم باملامرســات التدريســية التــي ينبغــي تعزيزهــا أو  التدريــس يف وضــع برامــج تدريبي

تعديلهــا أو تطويرهــا حتــى تســهم يف تحســن أدائهــم التدريــيس.

أهداف الدراسة:

هدفــت الدراســة إىل تعــرف درجــة فاعليــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية يف 

جامعــة جــرش كــام يراهــا الطلبــة، وإىل إيجــاد العالقــة بــن هــذه املامرســات وبــن متغــريات جنــس 

الطالــب ومســتواه الــدرايس ومعدلــه الرتاكمــي، والكليــة التــي يــدرس فيهــا.

أسئلة الدراسة:

لتحقيق أهداف هذه الدراسة متت صياغة أسئلتها عى النحو اآليت:

ــام  ــرش ك ــة ج ــية يف جامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــة ألعض ــات الرتبوي ــة املامرس ــة فاعلي ــا درج م  - 1

ــة ؟ ــا الطلب يراه

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≥ 0.05( يف درجــة فاعليــة   - 2

ــة تبعــا  ــة التدريســية يف جامعــة جــرش كــام يراهــا الطلب ــة ألعضــاء الهيئ املامرســات الرتبوي

ــدرايس، واملعــدل الرتاكمــي(؟” ــة، واملســتوى ال ملتغــريات )الجنــس، والكلي

ــن املعــدل  ــد مســتوى )α ≥ 0.05( ب ــة عن ــة إحصائي ــه ذات دالل ــة ارتباطي هــل توجــد عالق  - 3

الرتاكمــي للطلبــة ودرجــة فاعليــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة 

جــرش؟
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تعريف املصطلحات:

الفاعليــة: عــرّف الجنــدي وصــادق )2001( الفاعليــة “بأنهــا فعــل الشــئ الصحيــح عــى النحــو 

الصحيــح، والجهــد مهــام كانــت كفاءتــه عــادة مــا يكــون عديــم الفاعليــة إذا تّــم بذلــه يف املهــام 

غــري املناســبة يف األوقــات غــري املناســبة أو بنتائــج غــري مخطــط لهــا”.

ــود أو  ــه املقص ــق غرض ــاط يحق ــوة نش ــدى ق ــا م ــة “بأنه ــليامن )2007( الفاعلي ــرف س ويع

ــه”. وظيفت

ــادة  ــداف امل ــق أه ــى تحقي ــس ع ــة التدري ــو هيئ ــدرة عض ــا: ق ــى أنه ــاً ع ــرف إجرائي وتع

الدراســية بأقــل وقــت وجهــد وتقــاس بالدرجــة الكليــة عــى أداة الدراســة.

وتعــرف املامرســات الرتبويــة إجرائيــاً: بأنهــا كل مــا يقــوم بــه عضــو هيئــة التدريــس داخــل 

ــة.  ــة للطلب ــة واملهاري ــة والقيمي ــة املعرفي ــاء الخلفي ــهم يف بن ــاّم يس ــا م ــة وخارجه ــة الصفي الغرف

وتقــاس بالعالمــة التــي يحصــل عليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــالل اجاباتهــم عــن فقــرات 

ــم تطويرهــا واســتخدامها يف هــذه الدراســة. ــي تّ أداة الدراســة الت

حدود الدراسة ومحدداتها:

اقترصت هذه الدراسة عى:

ــدرايس األول  ــة جــرش املســجلن واملنتظمــن يف الدراســة للفصــل ال ــة جامع ــن طلب ــة م عين  - 1

للعــام الــدرايس 2015/2014م.

اقترصت أداة الدراسة عى بعض املامرسات الرتبوية لعضو هيئة التدريس.  - 2

تعميم نتائج الدراسة يعتمد عى درجة صدق وثبات أداتها.  - 3

الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:  - 1

يف دراســة قامــت بهــا طوقــان )2002( هدفــت إىل التعــرف عــى تقييــم أداء أعضــاء الهيئــة 

التدريســية مــن قبــل الطلبــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يف محافظــة نابلــس ودرجــة تأثــري بعــض 

املتغــريات الدميوغرافيــة فيهــا، تكونــت عينــة الدراســة مــن )500( طالــٍب وطالبــة باســتثناء طلبــة 

ــرة موزعــة عــى )4( مجــاالت.  ــة مــن )68( فق ــة اســتبانة مكون الســنة األوىل واســتخدمت الباحث

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة تقويــم أداء أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن قبــل طلبــة جامعــة 

ــن متوســطات  ــاً ب ــة إحصائي ــه ال توجــد فــروق دال ــع املجــاالت، وأن ــرية يف جمي النجــاح كانــت كب

ــب  ــس الطال ــريات جن ــزى ملتغ ــية تع ــة التدريس ــاء الهيئ ــم ألداء أعض ــة لتقديراته ــات الطلب إجاب

ومســتواه الــدرايس والكليــة التــي يــدرس فيهــا.
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ــة التدريــس مــن  ــم أعضــاء هيئ ــي )2008( دراســة هدفــت إىل تقوي أجــرى املناصــري والداين

ــة يف جامعــة القادســية يف العــراق، تكونــت  ــة الرتبي ــخ يف كلي ــة يف قســم التاري وجهــة نظــر الطلب

عينــة الدراســة مــن )92( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة قســم التاريــخ مــن مســتوى الســنتن الثالثــة 

والرابعــة واســتخدم الباحثــان اســتبانة مكونــة مــن )113( فقــرة شــملت )5( مجــاالت، وقــد بينــت 

ــة الدراســية بالنســبة  ــة إحصائيــة تعــزى للجنــس واملرحل نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دالل

لألهــداف التعليميــة وأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات إجابــات الطلبــة 

وبــن تقديراتهــم ألداء أعضــاء هيئــة التدريــس تعــزى للجنــس وللمرحلــة الدراســية لبقيــة املجاالت.

ــرة )2011( بدراســة هدفــت إىل التعــرف عــى مســتوى األداء الوظيفــي ألعضــاء  ــام الرصاي ق

ــا،  ــام فيه ــاء األقس ــر رؤس ــة نظ ــن وجه ــمية م ــة الرس ــات األردني ــية يف الجامع ــات التدريس الهيئ

اســتخدم الباحــث االســتبانة كأداة للدارســة وتكونــت عينة الدراســة مــن )77( رئيس قســم أكادميي، 

ــاً،  ــات التدريســية كان مرتفع ــج الدراســة أن مســتوى األداء الوظيفــي ألعضــاء الهيئ وأظهــرت نتائ

ــية،  ــات التدريس ــاء الهيئ ــي ألعض ــز األداء الوظيف ــات بتعزي ــوم الجامع ــأن تق ــة ب وأوصــت الدراس

ــة للمحافظــة عــى مســتوى األداء الوظيفــي املرتفــع. ــة ومعنوي وتوفــري حوافــز تشــجيعية مادي

كــام قــام عزيــز )2012( بدراســة هدفــت إىل تقويــم أداء هيئــة التدريــس يف جامعــة ديــايل 

ــرة  ــن )42( فق ــة م ــتبانة مكون ــث اس ــتخدم الباح ــا، اس ــات العلي ــة الدراس ــر طلب ــة نظ ــن وجه م

موزعــة عــى )5( مجــاالت وتكونــت عينــة الدراســة مــن )75( طالبــاً وطالبــة مــن الكليــات العلميــة 

واالنســانية. وأظهــرت النتائــج ضعفــاً واضحــاً يف أداء املدرســن مــن وجهــة نظــر الطلبــة يف مجــاالت 

ــات، وإعطــاء العالمــات والســامت  ــة: املحــارضة، واإلعــداد والتحضــري، واالمتحان أداة الدراســة كاف

الشــخصية.

الدراسات األجنبية:  - 2

يف مراجعــة للدراســات التــي أجراهــا ليفــن )Livin،  1969( يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ذكــر أن فالنــدرز وزمــالؤه قامــوا بــن عامــي 1960 و 1970 مبجموعــة مــن الدراســات ملالحظــة تأثري 

نوعــن مــن الســلوك التدريــيس عــى تحصيــل الطلبــة وعــى اتجاهاتهــم نحــو الدراســة، أحدهــام: 

الســلوك املبــارش الــذي يتســم باعتــامد املــدرس عــى الــرح املتواصــل وإعطــاء التعليــامت 

والتوجيهــات وانتقــاد ســلوك الطلبــة، والثــاين: الســلوك غــري املبــارش الــذي يتســم باعتــامد املــدرس 

عــى تقبــل شــعور الطلبــة، وتشــجيعهم والثنــاء عــى انجازاتهــم، وتقبــل أفكارهــم، وطــرح األســئلة 

لحملهــم عــى التفكــري والحــوار والتفاعــل الصفــي. وقــد بينــت نتائــج هــذه الدراســات أن تحصيــل 

ــل  ــن تحصي ــل م ــت أفض ــم كان ــارش، واتجاهاته ــري املب ــلوك غ ــد الس ــذي يعتم ــدرس ال ــالب امل ط

واتجاهــات املــدرس الــذي يعتمــد الســلوك املبــارش يف تدريســه ويف تعاملــه مــع الطلبــة.
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ويف دراســة قــام بهــا روسنشــاين وفريســت )Rosenshine & Furst،  1971( يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة هدفــت إىل مراجعــة عــدد كبــري مــن الدراســات التــي أجريــت حــول املامرســات 

ــة  ــل الطلب ــن تحصي ــن هــذه املامرســات وب ــة ب ــة العالق ــدرس ملعرف ــها امل ــي ميارس ــة الت التعليمي

واتجاهاتهــم نحــو الدراســة، تبــن أن مثــة عالقــة إيجابيــة بــن صفــات محــددة يف ســلوك املــدرس 

داخــل غرفــة الصــف وبــن تحصيــل الطلبــة واتجاهاتهــم االيجابيــة، ومــن هــذه الصفــات الوضــوح 

وتنويــع أســاليب التدريــس، والحامســة والجديــة يف التعامــل والعــدل واإلنصــاف يف تقييــم الطلبــة.

ــت إىل  ــبلريج )Basow & Siblerg،  1987( هدف ــو وس ــن باس ــا كل م ــت به ــة قام ويف دراس

معرفــة تقييــم ألــف طالــب وطالبــة مــن طلبــة الجامعــات األمريكيــة لســت مامرســات تدريســية 

ملدرســيهم، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن تقديــرات الطــالب الذكــور للمامرســات التدريســية 

ملدرســيهم مــن الذكــور كانــت أقــل مــن تقديراتهــم ملدرســاتهم مــن اإلنــاث، وبينــت النتائــج أيضــاً 

أن تقديــرات الطالبــات ملامرســات مدرســاتهن اإلنــاث كانــت أيضــاً أقــل مــن تقديراتهــن ملدرســيهن 

مــن الذكــور.

ــة  ــت إىل معرف ــن )Silva & Thomsen،  2013( هدف ــلفا وثومس ــا س ــت به ــة قام ويف دراس

ــاً  ــاً دوري ــة نظام ــز األمريكي ــة ويل ــية يف جامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــم أعض ــام تقيي ــا إذا كان نظ م

وعــادالً. وقــد بينــت نتائــج الدراســة أن إدارة الجامعــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية فيهــا أجمعــوا 

عــى أهميــة ورضورة تقييــم أداء كل عضــو مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الجامعــة. وكان هــذا 

النظــام مبنيــاً عــى مراجعــة دوريــة ألداء املدرســن طــوال العــام الــدرايس وعــى تقييمهــم ألنفســهم 

وتقييــم الطلبــة ألدائهــم.

مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة تبــن أن بعضهــا درس أثــر بعــض املتغــريات مثــل 

ــات  ــض املامرس ــيس لبع ــم األداء التدري ــة يف تقوي ــس والكلي ــدرايس، أو الجن ــتوى ال ــس واملس الجن

الرتبويــة املحــدودة ألعضــاء الهيئــة التدريســية وقــد متيــزت هــذه الدراســة بأنهــا أضافــت املعــدل 

ــم  ــت معظ ــدرايس ودرس ــتوى ال ــة واملس ــس والكلي ــريات الجن ــة ملتغ ــب باإلضاف ــي للطال الرتاكم

ــى )7(  ــة ع ــرة موزع ــالل )77( فق ــن خ ــس م ــة التدري ــو هيئ ــة لعض ــات الرتبوي ــاالت املامرس مج

مجــاالت.

وقــد أســهم االطــالع عــى نتائــج الدراســات الســابقة وعــى األدوات التــي اســتخدمت فيهــا 

ــس  ــة التدري ــو هيئ ــا يف عض ــالزم توافره ــية ال ــات التدريس ــرف الكفاي ــات يف تع ــع املعلوم لجم

ــات. ــع املعلوم ــر أداة جم ــي ويف تطوي الجامع
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الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة:  - 1

تّم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي نظراً لطبيعة الدراسة وطبيعة أهدافها.

مجتمع الدراسة:

ــاً  ــغ عددهــم )4209( طالب ــة جامعــة جــرش والبال ــع طلب تألــف مجتمــع الدراســة مــن جمي

وطالبــة )2998 مــن  الذكــور، و1211 مــن االنــاث(، واملنتظمــن يف الدراســة للفصــل الــدرايس األول 

ــتويات  ــف املس ــن مختل ــة وم ــات الجامع ــف كلي ــن مختل ــي 2015/2014م م ــام الجامع ــن الع م

الدراســية.

عينة الدراسة:

ــة جامعــة جــرش واملنتظمــن يف  ــة مــن طلب ــاً وطالب ــة الدراســة مــن )302( طالب تألفــت عين

الدراســة للفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي 2015/2014 تـّـم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية 

مــن مختلــف املســتويات الدراســية، ومــن مختلــف الكليــات والتخصصــات، موزعــن عــى الكليــات 

ــن  ــة الدراســة م ــار عين ــم اختي ــا تّ ــة الدراســة ملجتمعه ــل عين ــة، ولضــامن متثي اإلنســانية والعلمي

خــالل حــرص جميــع شــعب متطلبــات الكليــة اإلجباريــة يف جميــع كليــات الجامعــة والبالــغ عددهــا 

عــر كليــات - مــن خــالل دائــرة القبــول والتســجيل يف جامعــة جــرش – تـّـم اختيــار عــر شــعب 

بطريقــة عشــوائية بواقــع شــعبة مــن كل كليــة وتبــن أن كل شــعبة تتمثــل فيهــا متغــريات الدراســة 

)الجنــس واملســتوى الــدرايس والكليــة( وبنســب مختلفــة. وقــد تـّـم اســتبعاد )70( اســتبانة بســبب 

غيــاب بعــض الطلبــة و)15( اســتبانة بســبب اإلجابــة العشــوائية عــن فقراتهــا، وبذلــك أصبــح عــدد 

االســتبانات التــي خضعــت للتحليــل االحصــايئ )302( اســتبانة لتمثــل عــدد أفــراد عينــة الدراســة. 

والجــدول اآليت ميثــل أعــداد هــؤالء الطلبــة موزعــن حســب الجنــس واملســتوى الــدرايس والكليــة 

واملعــدل الرتاكمــي )علميــة، إنســانية(.
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جدول )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغرياتها

النسبةاملجموعالفئاتاملتغري

الجنس

63.6%192ذكر

36.4%110أنثى

100%302املجموع

الكلية

61.6%186علمي

38.4%116أديب

100%302املجموع

املستوى الدرايس

15.9%48سنة أوىل

34.1%103سنة ثانية

30.8%93سنة ثالثة

19.2%58سنة  رابعة

100%302املجموع

املعدل الرتاكمي

17.2%52مقبول

46.0%139جيد

21.5%65جيد جداً

06.3%19ممتاز

91.1%275املجموع

08.9%27سنة اوىل *

100%302املجموع

* تّــم اســتثناء عــدد طلبــة الســنة األوىل مــن التحليــل اإلحصــايئ لهــذا املتغــري لعــدم وجــود 

معــدل تراكمــي لهــم.
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أداة الدراسة:

ــابقة  ــات الس ــري والدراس ــوع إىل األدب النظ ــان بالرج ــام الباحث ــة ق ــدف الدراس ــق ه لتحقي

ــرة )2011(،  ــان )2008(، والرصاي ــة مبوضــوع الدراســة كدراســة Remmers )1993(، وطوق املتعلق

ــا  ــت يف صورته ــتبانة تكون ــر اس ــا بتطوي ــم قام ــز)2012(، وSilva & Thomsen )2013((. ث وعزي

النهائيــة مــن )77( فقــرة عــى تدريــج ليكــرت الخــاميس )كبــرية جــداً، كبــرية، متوســطة، متدنيــة، 

ــة جــداً(، )ملحــق )1((. متدني

ووزعت الفقرات عى سبعة مجاالت هي: 

املجال األول: املادة التدريسية وتقدميها.

املجال الثاين: األسئلة وإثارة الدافعية.

املجال الثالث: األساليب واألنشطة واألعامل الصفية.

املجال الرابع: التفاعل الصفي والنقاش الجمعي.

املجال الخامس: تقويم تعلم الطلبة.

املجال السادس: إدارة الصف.

املجال السابع: التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة.

صدق األداة: 

ــا عــى  ــق مــن صــدق االســتبانة باســتخدام الصــدق الظاهــري مــن خــالل عرضه ــم التحق تّ

عــر مدرســن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة جــرش ممــن يدرســون يف كليــة الرتبيــة، وتـّـم 

األخــذ بتوجيهاتهــم ومقرتحاتهــم مــن إضافــة فقــرات جديــدة مناســبة ووضــع الفقــرات قــي املجــال 

الــذي تنتمــي إليــه وحــذف بعــض الفقــرات غــري املناســبة. )ملحــق )1((. 

ثبات أداة الدراسة:

تـّـم حســاب ثبــات أداة الدراســة بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار )Test-retest(، حيــث تـّـم 

توزيــع االســتبانة عــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )30( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة جامعــة جــرش، 

ومــن خــارج أفــراد عينــة الدراســة، وبعــد مــي أســبوعن تّــم إعــادة تطبيــق األداة عــى العينــة 

نفســها مــرة ثانيــة، ومــن ثــم تـّـم حســاب معامــل ارتبــاط بريســون بــن تقديراتهــم يف املرتــن عــى 

أداة الدراســة ككل للتأكــد مــن اســتقرار األداة، حيــث تــراوح بــن )0.85 - 0.91(. كــام تـّـم حســاب 

معامــل الثبــات بطريقــة االتســاق الداخــيل حســب معادلــة كرونبــاخ ألفــا للمجــاالت واألداة ككل، 

واعتــربت هــذه النســب مناســبة لغايــات هــذه الدراســة. والجــدول اآليت يبــن هــذه املعامــالت:
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جدول )2(

معامل االتساق الداخيل كرونباخ الفا وثبات اإلعادة

ثبات اإلعادةاالتساق الداخيلاملجاالت

0.810.85عرض املادة التدريسية وتقدميها

0.810.87طرح األسئلة وإثارة الدافعية

0.720.85تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية

0.850.91التفاعل الصفي والنقاش الجمعي

0.700.87تقويم الطلبة

0.760.85إدارة الصف

0.870.87التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة

0.840.87األداة ككل

تطبيق أداة الدراسة:

ــاون   ــدرايس األول 2015/2014م بالتع ــل ال ــا يف الفص ــى عينته ــة ع ــق أداة الدراس ــم تطبي تّ

ــة  ــعب عين ــاتذة ش ــات وأس ــع الكلي ــداء جمي ــة وعم ــوم الرتبوي ــة العل ــد كلي ــن عمي ــيق ب والتنس

ــه. ــوم نفس ــتعادتها بالي ــة واس الدراس

املعالجة اإلحصائية:

ــئلتها  ــن أس ــة ع ــة واإلجاب ــج الدراس ــل نتائ ــة )SPSS( يف تحلي ــة اإلحصائي ــدت الربمجي اعتم

ــة عــن الســؤال األول،  ــة لإلجاب ــات املعياري ــم اســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحراف ــث تّ حي

كــام تّــم اســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحــراف املعيــاري وتحليــل التبايــن الثــاليث املتعــدد 

لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين، وتـّـم اســتخدام معامــل ارتبــاط بريســون لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث. 

ــات  ــية للمامرس ــة التدريس ــاء الهيئ ــة أعض ــة مامرس ــاس درج ــج اآليت لقي ــامد التدري ــم اعت ــام تّ ك

الرتبويــة كــام يراهــا طلبــة جامعــة جــرش، مــن خــالل تحويــل ســلم االجابــات الخــاميس إىل ســلم 

33.1 وبذلــك تكــون درجــات الســلم الثــاليث كاآليت:
3
4

3
15

==
− ثــاليث وفقــاً للمعادلــة اآلتيــة:

1.00- 2.33 درجة فاعلية مامرسة متدنية.

2.34 – 3.67 درجة فاعلية مامرسة متوسطة.

3.68 - 5  درجة فاعلية مامرسة كبرية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

الســؤال األول: “ مــا درجــة فاعليــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة 

جــرش كــام يراهــا الطلبــة؟ “

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تـّـم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لدرجة 

ــة،  ــا الطلب ــام يراه ــرش ك ــة ج ــية يف جامع ــة التدريس ــاء الهيئ ــة ألعض ــات الرتبوي ــة املامرس فاعلي

والجــدول )3( يوضــح ذلــك.

جدول )3(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة فاعلية املامرسات الرتبوية ألعضاء الهيئة التدريسية 

يف جامعة جرش كام يراها الطلبة مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابية

املجالالرقمالرتتيب
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

درجة 

الفاعلية
مرتفعة3.750.86التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة17
مرتفعة3.740.57إدارة الصف26
متوسطة3.530.82التفاعل الصفي والنقاش الجمعي34
متوسطة3.510.71عرض املادة التدريسية وتقدميها41
متوسطة3.510.61تقويم الطلبة55
متوسطة3.470.58طرح األسئلة وإثارة الدافعية62
متوسطة3.190.64تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية73

متوسطة3.540.52األداة ككل
ــث  ــن )3.19 – 3.75(، حي ــا ب ــت م ــد تراوح ــابية ق ــن الجــدول )3( أن املتوســطات الحس يب

جــاء مجــال التواصــل مــع الطلبــة خــارج أوقــات املحــارضة يف املرتبــة األوىل بأعــى متوســط حســايب 

ــام  ــغ )3.74(، ك ــايب بل ــط حس ــف مبتوس ــال إدارة الص ــة مج ــة الثاني ــاله يف املرتب ــغ )3.75(، وت بل

ــغ )3.53(،  ــة مبتوســط حســايب بل ــة الثالث ــاش الجمعــي باملرتب جــاء مجــال التفاعــل الصفــي والنق

ــط  ــرية ومبتوس ــة األخ ــة يف املرتب ــامل الصفي ــطة واألع ــاليب واألنش ــع األس ــال تنوي ــاء مج ــام ج بين

حســايب بلــغ )3.19(، وبلــغ املتوســط الحســايب لــألداة ككل )3.54(. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع 

دراســة طوقــان )2002( والرصايــرة )2011( حيــث جــاءت نتائجهــام أن درجــة تقويــم أداء أعضــاء 

هيئــة التدريــس كان مرتفعــاً، وتختلــف مــع دراســة عزيــز )2012( التــي أظهــرت نتائجهــا أن أداء 

ــور هــذه النتيجــة إىل حــرص  ــد يعــزى الســبب يف ظه ــس كان منخفضــاً، وق ــة التدري أعضــاء هيئ

ــة  ــع الطلب ــادل م ــة ود وإحــرتام متب ــة عالق ــى إقام ــة جــرش ع ــس يف جامع ــة التدري أعضــاء هيئ

متشــياً مــع أخالقيــات مهنــة التدريــس ومــع سياســات إدارة الجامعــة، وكذلــك إلتزامهــم بالســاعات 

ــة والشــخصية. كــام ويعــزى  ــة ومناقشــة قضاياهــم األكادميي ــة املخصصــة ملراجعــات الطلب املكتبي

الســبب يف ظهــور نتائــج متوســطة يف مجــاالت تنويــع األســاليب واألنشــطة وطــرح األســئلة وتقويــم 
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الطلبــة وعــرض املــادة التعليميــة إىل إتبــاع أعضــاء هيئــة التدريــس لطريقــة التدريــس املبــارش يف 

ــم الجامعــي. محارضاتهــم العتقادهــم أنهــا الطريقــة األنســب يف التعلي

كــام يبــن الجــدول )4( املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لفقــرات أداة الدراســة 

ككل:

جدول )4(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات أداة الدراسة مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات 

الحسابية

الفقـــــــراتالرقمالرتتيب
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

4.34.97يتابعون حضور وغياب الطلبة65

4.281.18يعطوننا واجبات ال عالقة لها باملادة الدراسية35

4.131.02يعطوننا االمتحانات يف مواعيدها املقررة50

3.981.14يبدأون املحارضة يف املوعد املحدد لها66

الفقـــــــراتالرقمالرتتيب
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

3.951.12يعاملوننا بلباقة واحرتام عندما يروننا خارج أوقات املحارضة72

3.941.01يركزون عى النقاط الرئيسة يف مادة املحارضة3

52
ــي  ــادة الت ــارج امل ــن خ ــئلة م ــى أس ــم ع ــئلة امتحاناته ــوي أس تحت

درســناها
3.921.21

3.881.17ينهون املحارضة يف املوعد املحدد لها67

69
ــن  ــهم وع ــن أنفس ــث ع ــارضة يف الحدي ــت املح ــض وق ــون بع يقض

ــم ماضيه
3.881.33

3.871.22يعتذر املدرسون بشكل متكرر عن إعطاء املحارضات68

3.861.11ينظرون إلينا مبارشة عندما نتحدث معهم أو نجيب عن أسئلتهم41

3.861.03جّديون فيام يقولونه لنا ولذلك نستجيب لكل ما يطلبونه منا57

3.851.13ميدحون اإلجابة الصحيحة ويعززونها لدى الطلبة21

3.831.13يستجيبون لجميع األسئلة التي يطرحها الطلبة17

77
ــة  ــدى الطلب ــا ل ــل العلي ــم واملث ــرس القي ــى غ ــون ع ــرص املدرس يح

ــا وتنميته
3.831.17

3.821.17تجدهم يف مكاتبهم خالل ساعاتهم املكتبية71
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3.801.27يتهربون من االجابة عن األسئلة التي ال يعرفون اإلجابة عنها15

3.791.15يجعلوننا نحافظ عى النظام عن رغبة منا وليس خوفاً منهم60

3.781.14يشجعوننا عى النقاش وإبداء اآلراء36

3.781.24يعاملوننا باحرتام وال يفضلون طالباً عن آخر56

3.77.98يشغلون املحارضة بكاملها يف الرح والحديث عن موضوعها62

3.771.11يرشد الطلبة ويوجهونهم أكادميياً وأخالقيا75ً

3.771.21يتجنبون الحديث عن زمالئهم أعضاء هيئة التدريس أمام الطلبة76

3.761.05يعربون عام يريدون أن يقولوه بكلامت وعبارات واضحة5

3.761.14يحرتم املدرسون شخصية الطالب وخصوصيته74

3.750.88يتوخون الدقة يف املعلومات التي يقدمونها لنا يف املحارضة1

3.721.15يصغون إلينا باهتامم عندما نتحدث معهم40

3.711.27يسمحون للطلبة بالحديث بكرثة عن أمور ال عالقة لها مبوضوع املحارضة61

3.691.10يبدون متمكنون من املادة الدراسية9

3.691.11يتعاملون مع الطلبة املشاكسن بصورة حازمة59

3.681.36يزودننا بخطة املساق يف بداية الفصل الدرايس24

3.681.18يسهل التحدث معهم خارج أوقات املحارضة70

3.651.26يوضحون لنا تعليامت االختبار قبل البدء باإلجابة55

3.641.22يوجهون أسئلتهم إىل جميع الطلبة دون الرتكيز عى فئة معينة12

3.631.30ميثلون لنا قدوة يف سلوكهم ويف مظهرهم الخارجي28

3.631.12يستجيبون مبوضوعية ملا نطرحه من آراء أو أفكار42

الفقـــــــراتالرقمالرتتيب
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

3.611.23يحاولون إرشاك جميع الطلبة يف النقاش الصفي37

3.601.23يشجعوننا عى طرح األسئلة واالستفسار عن مادة املحارضة 16

3.581.08يتدرجون يف رشحهم للمفاهيم من األسهل إىل األصعب7

49
يعيــدون إلينــا أوراق االمتحانــات بعــد تصحيحهــا ويناقشــون اإلجابات 

معنا
3.581.31

3.561.15يكرثون من طرح األمثلة عن املفاهيم بقصد تثبيتها يف أذهاننا8

3.561.22يشجعون الطلبة عى التعلم من إجاباتهم الخاطئة20
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3.551.18ينوعون يف أسئلة االمتحانات لتناسب مستوياتنا47

3.541.28يراعون النزاهة والعدالة يف إعطاء العالمات54

3.501.26يعطوننا واجبات كثرية يستغرق إنجازها وقتاً طويال34ً

3.491.07اإلجابة عن أسئلة امتحاناتهم تعتمد عى حفظ املعلومات48

3.481.16يشجعون األفكار الجديدة ويعززونها لدى الطلبة26

3.471.18يبينون لنا أهداف املحارضة بوضوح ويذكرونا بها باستمرار22

11
يكــرثون مــن طــرح األســئلة التــي تعتمــد اجاباتهــا عــى حفــظ 

املعلومــات
3.451.07

3.441.11يطرحون أسئلة لربط املادة الجديدة باملادة التي تعلمناها سابقا10ً

3.431.21يعرفون أسامءنا وينادوننا بها عندما يريدون التحدث معنا64

3.421.23يتهكمون عى االجابات التي يعطيها بعض الطلبة44

3.411.26يكلفوننا بواجبات لها صلة باملادة الدراسية التي نتعلمها31

73
ــكالتنا  ــل مش ــاعدتنا يف ح ــم ملس ــأ إليه ــا نلج ــا عندم ــتجيبون لن يس

الشــخصية
3.401.30

3.381.24أسئلة امتحاناتهم تتحدى قدراتنا45

3.361.20يبدأون املحارضة بتلخيص مناسب للمحارضة السابقة2

3.361.32يتقبلون الرأي اآلخر ولو خالف رأيهم43

3.351.16يشجعون محاوالتنا وانجازاتنا ويثنون عليها25

3.341.21يشجعوننا عى طرح ما يتبادر إىل أذهاننا من أفكار وأسئلة39

3.331.17يطرحون أسئلة لها عدة إجابات صحيحة ليعلموننا عى التفكري13

3.321.33يفضلون اإلجابة عن أسئلة الطلبة بعد انتهاء املحارضة19

3.291.05يتبعون الشدة يف التعامل معنا ألنها تساعدهم يف حفظ النظام63

3.251.16يتجنبون طرح األسئلة لئال يضيعوا وقت املحارضة14

3.251.25يعطوننا وقتاً كافياً لإلجابة عن أسئلة االمتحانات46

3.211.31يعدلون أسلوبهم التدرييس يف ضوء نتائج االمتحانات51

3.171.20يحدون من أسئلة الطلبة لئال يضيعوا وقت املحارضة18

3.151.19يهملون مالحظات الطلبة الذين يسيئون الترصف خالل املحارضة58

3.141.30يشجعوننا عى الرجوع إىل مصادر مختلفة للامدة التي ندرسها23
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الفقـــــــراتالرقمالرتتيب
املتوسط 

الحسايب

االنحراف 

املعياري

3.101.15يختتمون املحارضة بتلخيص مناسب لها6

3.041.34يبحثون معنا املشكالت التي يعاين منها املجتمع38

53
يســتخدمون وســائل تقويــم غــري االختبــارات )مثــل الواجبــات، تقاريــر 

شــفوية ...(
2.921.31

2.911.17ينوعون األنشطة التي يقومون بها مبا يتناسب مع طبيعة الدرس33

2.891.32يستخدمون وسائل تعليمية وتكنولوجيه لإليضاح4

27
يضعــون الطلبــة يف مواقــف تعليميــة غــري مألوفــة ويشــجعوننا عــى 

إيجــاد الحلــول لهــا
2.861.18

2.781.19يختارون أنشطة صفية تناسب قدراتنا30

32
يصححــون الواجبــات التــي يكلفوننــا بهــا ويعيدونهــا إلينــا مــع 

التعليــق عليهــا
2.771.32

2.661.25يستخدمون أنشطة صفية تثري اهتامماتنا وتشجعنا عى التعلم29

يتبــن مــن الجــدول )4( أن الفقــرة )65( “يتابعــون حضــور وغيــاب الطلبــة” قــد حصلــت عــى 

ــا  ــرة )35( “يعطونن ــا الفق ــغ )0.97(، تلته ــاري بل ــغ )4.34( وانحــراف معي ــى متوســط حســايب بل أع

واجبــات ال عالقــة لهــا باملــادة الدراســية” مبتوســط حســايب مقــداره )4.28( وانحــراف معيــاري مقــداره 

ــداره  ــررة” مبتوســط حســايب مق ــات يف مواعيدهــا املق ــا االمتحان ــرة )50( “يعطونن ــا الفق )1.18( تلته

)4.13( وانحــراف معيــاري مقــداره )1.02(، يف حــن حصلــت الفقــرة )29( “يســتخدمون أنشــطة صفية 

تثــري اهتاممنــا وتشــجعنا عــى التعلــم” عــى أقــل متوســط حســايب مقــداره )2.66( وانحــراف معيــاري 

مقــداره )1.25(، تلتهــا الفقــرة )32( “يصححــون الواجبــات التــي يكلفوننــا بهــا ويعيدونهــا إلينــا مــع 

التعليــق عليهــا” مبتوســط حســايب مقــداره )2.77( وانحــراف معيــاري مقــداره )1.32(. تلتهــا الفقــرة 

)30( “يختــارون أنشــطة صفيــة تناســب قدراتنــا” مبتوســط حســايب بلــغ )2.78( وانحــراف معيــاري بلغ 

)1.19(. وقــد يعــزى الســبب إىل حــرص أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة جــرش عــى تنفيــذ سياســة 

إدارة الجامعــة بالتشــديد عــى دوام الطلبــة وحضورهــم وغيابهــم ورضورة رصــد الحضــور والغيــاب يف 

كل محــارضة وااللتــزام التــام بالتقويــم الجامعــي منــذ بدايــة الفصــل حتــى نهايتــه، وقــد يعزى الســبب 

يف عــدم اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس ألنشــطة صفيــة تثــري اهتاممــات الطلبــة وتشــجعهم عــى 

التعلــم إىل اعتقــاد أعضــاء هيئــة التدريــس أن مثــل هــذه األنشــطة الصفيــة تســتغرق وقتــاً كبــرياً يف 

إعدادهــا وتنفيذهــا وتقوميهــا عــى حســاب الزمــن املخصــص لتغطيــة الوحــدات الدراســية املقــررة يف 

املســاق، وقــد يعــزى الســبب يف ذلــك أيضــاً إىل قلــة خــربة بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس يف تخطيــط 

وإعــداد وتنفيــذ هــذه األنشــطة وبالتــايل عــدم قناعتهــم بهــا.



60

تقييم فاعلية بعض الممارسات التربوية ألعضاء هيئة التدريس

 )0.05 ≤ α( الســؤال الثــاين: “ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة

ــة التدريســية يف جامعــة جــرش كــام يراهــا  ــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئ يف درجــة فاعلي

الطلبــة تبعــاً ملتغــريات )الجنــس، والكليــة، واملســتوى الــدرايس(؟”

ــة  ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــتخراج املتوس ــم اس ــؤال تّ ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب

الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة عــى درجــة فاعليــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية 

يف جامعــة جــرش تبعــاً ملتغــريات الجنــس، والكليــة، واملســتوى الــدرايس، والجــدول أدنــاه يوضــح 

ذلــك.

جدول )5(

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة فاعلية املامرسات الرتبوية ألعضاء الهيئة التدريسية 

يف جامعة جرش كام يراها الطلبة تبعاً ملتغريات الجنس، والكلية، واملستوى الدرايس

املتغريات

عرض املادة 

التدريسية 

وتقدميها

طرح 

األسئلة 

وإثارة 

الدافعية

تنويع 

األساليب 

واألنشطة 

واألعامل 

الصفية

التفاعل 

الصفي 

والنقاش 

الجمعي

تقويم 

الطلبة

إدارة 

الصف

التواصل 

مع الطلبة 

خارج 

أوقات 

املحارضة

االداة 

ككل

الجنس

ذكر
3.493.463.163.483.523.733.753.53س

0.680.560.670.800.610.570.840.50ع

أنثى 
3.563.483.253.613.503.773.743.56س

0.750.630.590.850.620.580.890.55ع

الكلية

علمي
3.513.473.153.473.533.743.733.53س

0.730.570.650.840.620.600.840.53ع

أديب
3.523.473.263.623.483.753.783.56س

0.670.600.630.780.610.520.890.49ع

املستوى

سنة أوىل
3.473.423.283.493.483.693.613.50س

0.660.590.680.800.560.530.800.47ع

سنة ثانية 
3.443.403.223.503.453.713.703.49س

0.640.570.620.830.640.550.860.50ع

سنة ثالثة 
3.563.503.153.513.503.763.773.55س

0.760.570.630.820.590.600.860.52ع

سنة رابعة 
3.623.573.123.633.673.833.923.64س

0.780.610.680.830.640.600.870.57ع

س= املتوسط الحسايب ،  ع= االنحراف املعياري
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ــة لدرجــة  ــات املعياري ــاً يف املتوســطات الحســابية واالنحراف ــاً ظاهري ــن الجــدول )5( تباين يب

فاعليــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة جــرش كــام يراهــا الطلبــة بــن 

فئــات متغــريات الجنــس، والكليــة، واملســتوى الــدرايس.

ولبيــان داللــة الفــروق اإلحصائيــة بــن املتوســطات الحســابية تّــم اســتخدام تحليــل التبايــن 

الثــاليث املتعــدد عــى املجــاالت جــدول )6( وتحليــل التبايــن الثــاليث لــألداة ككل جــدول )7(.

جدول )6(

تحليل التباين الثاليث املتعدد ألثر الجنس، والكلية، واملستوى الدرايس، عىل مجاالت درجة فاعلية 

املامرسات الرتبوية ألعضاء الهيئة التدريسية يف جامعة جرش كام يراها الطلبة

املجاالتمصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

ف

الداللة 

اإلحصائية

الجنس 

هوتلنج=018.
ح=636.

3241.32.64.42.عرض املادة التدريسية وتقدميها

0191.02.06.81.طرح األسئلة وإثارة الدافعية

2741.27.66.42.تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية

7211.721.08.30.التفاعل الصفي والنقاش الجمعي

0201.02.05.82.تقويم الطلبة

0961.10.29.59.إدارة الصف

0141.01.02.89.التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة

الكلية 

هوتلنج=022.
ح=509.

0651.07.13.72.عرض املادة التدريسية وتقدميها

0561.06.16.69.طرح األسئلة إثارة الدافعية

4561.461.10.30.تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية

1.73311.732.59.11التفاعل الصفي والنقاش الجمعي

0091.01.02.88.تقويم الطلبة

0441.04.13.72.إدارة الصف

6071.61.83.36.التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة

املستوى الدرايس 

ويلكس=944.
ح=711.

1.7163.571.13.34عرض املادة التدريسية وتقدميها

1.4683.491.44.23طرح األسئلة وإثارة الدافعية

5243.18.42.74.تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية

1.3523.45.67.57التفاعل الصفي والنقاش الجمعي

1.7633.591.56.20تقويم الطلبة

7963.27.80.49.إدارة الصف

التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة
3.38831.131.54.20
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املجاالتمصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

ف

الداللة 

اإلحصائية

الخطأ

149.380296.51عرض املادة التدريسية وتقدميها

100.565296.34طرح األسئلة وإثارة الدافعية

123.103296.42تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية

197.984296.67التفاعل الصفي والنقاش الجمعي

111.433296.38تقويم الطلبة

97.733296.33إدارة الصف

217.198296.73التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة

الكيل

151.441301عرض املادة التدريسية وتقدميها

102.054301طرح األسئلة وإثارة الدافعية

124.875301تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية

201.758301التفاعل الصفي والنقاش الجمعي

113.345301تقويم الطلبة

98.630301إدارة الصف

220.749301التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة

يتبن من الجدول )6( اآليت:

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ) α ≥ 0.05 ( تعــزى ألثــر الجنــس يف جميــع   -

املجــاالت.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α ≥ 0.05( تعزى ألثر الكلية  يف جميع املجاالت  -

ــدرايس  يف  ــتوى ال ــر املس ــزى ألث ــة )α ≥ 0.05( تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع  -

جميــع املجــاالت.

جدول )7(

تحليل التباين الثاليث ألثر الجنس، والكلية، واملستوى الدرايس، عىل الدرجة الكلية لفاعلية املامرسات 

الرتبوية ألعضاء الهيئة التدريسية يف جامعة جرش كام يراها الطلبة

مصدر التباين
مجموع 

املربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

املربعات
قيمة ف

الداللة 

اإلحصائية
071.07.28.60.الجنس
171.17.62.43.الكلية

1.083.361.34.26املستوى
79.47296.27الخطأ
80.69301الكيل
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يتبن من الجدول )7( اآليت:

ــث بلغــت  ــس، حي ــر الجن ــة )α ≥ 0.05( تعــزى ألث ــة إحصائي ــروق ذات دالل عــدم وجــود ف  -

قيمــة ف 0.28 وبداللــة إحصائيــة بلغــت 0.60.

ــت  ــث بلغ ــة، حي ــر الكلي ــزى ألث ــة )α ≥ 0.05( تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع  -

قيمــة ف 0.62 وبداللــة إحصائيــة بلغــت 0.43.

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )α ≥ 0.05( تعــزى ألثــر املســتوى الــدرايس، حيــث   -

ــت 0.26. ــة بلغ ــة إحصائي ــة ف 1.34 وبدالل ــت قيم بلغ

ــة  ــس والكلي ــريات الجن ــا ملتغ ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــدم وج ــج يف ع ــذه النتائ ــق ه وتتف

ــة التدريســية يف جامعــة  ــة ألعضــاء الهيئ ــة املامرســات الرتبوي ــدرايس يف درجــة فاعلي واملســتوى ال

ــت )1971(.  ــاين وفريس ــري )2008(، روسنش ــان )2002(، املناص ــن طوق ــة كل م ــع دراس ــرش م ج

ــبلريغ  )1987(. ــو وس ــز )2012(، باس ــن عزي ــة كل م ــع دراس ــف م وتختل

ــض  ــرش بغ ــة ج ــة جامع ــع طلب ــة إىل أن جمي ــذه النتيج ــور ه ــبب يف ظه ــزى الس ــد يع وق

ــات  ــون للمامرس ــة يخضع ــتوياتهم التعليمي ــة ومس ــم األكادميي ــهم وتخصصاته ــن جنس ــر ع النظ

التعليميــة نفســها مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التدريســية، باإلضافــة إىل تشــابه البيئــة الصفيــة والبيئــة 

الجامعيــة واالجتامعيــة، وقــد يعــزى الســبب يف ذلــك أيضــا إىل تلقــي أعضــاء الهيئــة التدريســية يف 

جامعــة جــرش وخضوعهــم لــدورات تدريبيــة ودوريــة يف بدايــة كل عــام جامعــي يف مجــاالت إدارة 

الصــف وطــرح األســئلة وإثــارة الدافعيــة واســرتاتيجيات التدريــس والتقويــم وأخالقيــات املهنــة مــام 

ينعكــس إيجابــا عــى جميــع طلبــة الجامعــة داخــل الغرفــة الصفيــة وخارجهــا.

 ≤ α( الســؤال الثالــث: “ هــل توجــد عالقــة ارتباطيــه ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى

0.05( بــني املعــدل الرتاكمــي ودرجــة فاعليــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية يف 

جامعــة جــرش؟”

ــي  ــدل الرتاكم ــن املع ــون ب ــاط بريس ــل ارتب ــتخراج معام ــم اس ــؤال تّ ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب

ودرجــة فاعليــة املامرســات الرتبويــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية يف جامعــة جــرش، والجــدول )8( 

يوضــح ذلــك.
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جدول )8(

معامل ارتباط بريسون للعالقة بني املعدل الرتاكمي ودرجة فاعلية املامرسات الرتبوية ألعضاء الهيئة 

التدريسية يف جامعة جرش

املعدل الرتاكمي  

عرض املادة التدريسية وتقدميها

005.معامل االرتباط ر

930.الداللة اإلحصائية

275العدد

طرح األسئلة وإثارة الدافعية

006.معامل االرتباط ر

916.الداللة اإلحصائية

275العدد

تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية

047.معامل االرتباط ر

441.الداللة اإلحصائية

275العدد

التفاعل الصفي والنقاش الجمعي

)**(158.معامل االرتباط ر

009.الداللة اإلحصائية

275العدد

تقويم الطلبة

018.معامل االرتباط ر

768.الداللة اإلحصائية

275العدد

إدارة الصف

073.معامل االرتباط ر

231.الداللة اإلحصائية

275العدد

التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة

)**(157.معامل االرتباط ر

009.الداللة اإلحصائية

275العدد

االداة ككل

082.معامل االرتباط ر

177.الداللة اإلحصائية

275العدد

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(.

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01(.
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ــي وكل  ــدل الرتاكم ــن املع ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة ايجابي ــن الجــدول )8( وجــود عالق ــن م يتب

مــن التفاعــل الصفــي والنقــاش الجمعــي والتواصــل مــع الطلبــة خــارج أوقــات املحــارضة، بينــام مل 

تظهــر أي عالقــة دالــة إحصائيــا مــع باقــي املتغــريات. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة روسنشــاين 

وفريســت )Rosenshine & Furst،  1971( يف وجــود عالقــة إيجابيــة بــن صفــات محــددة يف ســلوك 

املــدرس داخــل غرفــة الصــف وبــن تحصيــل الطلبــة واتجاهاتهــم االيجابيــة، ومــن هــذه الصفــات 

الوضــوح وتنويــع أســاليب التدريــس، والحامســة والجديــة يف التعامــل والعــدل واإلنصــاف يف تقييــم 

الطلبــة.

ــة  ــم الرغب ــر لديه ــع تتواف ــل املرتف ــة ذوي التحصي ــك إىل أن الطلب ــد يعــزى الســبب يف ذل وق

والدافعيــة واالهتــامم يف التحصيــل والوصــول إىل املعرفــة وفهمهــا أكــرث مــن الطلبــة ذوي التحصيــل 

ــاش  ــارة النق ــا وإث ــة وخارجه ــة الصفي ــل الغرف ــئلة داخ ــرح األس ــم إىل ط ــام يدفعه ــض، م املنخف

والحــوار مــع مــدرس املــادة والرجــوع إليــه خــارج أوقــات املحــارضة مــام يزيــد مــن تواصلهــم مــع 

املدرســن وبالتــايل ينالــون ثقــة واحــرتام مدرســيهم وتشــجيعهم لهــم. ومــن ناحيــة أخــرى قــد يعــزى 

ــة التعليميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والتــي تضمنتهــا  الســبب يف ذلــك إىل أن املامرســات الرتبوي

أداة الدراســة مــن طــرح األســئلة وإثــارة النقــاش والحــوار والســامح للطلبــة بالرجــوع إىل مــدرس 

املــادة خــارج أوقــات املحــارضة وتنويــع األســاليب واألنشــطة ينعكــس إيجابــاً عــى تحصيــل الطلبــة 

ويرفــع مــن معدالتهــم الرتاكميــة.
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التوصيات:

يف ضوء النتائج خرجت الدراسة بالتوصيات اآلتية:

تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية يف جامعة جرش وتحفيزهم مادياً ومعنوياً.. 1

عقــد دورات تدريبيــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية يف موضوعــات تنويــع الوســائل واألســاليب . 2

ــة  ــادة التعليمي ــرض امل ــة وع ــم الطلب ــئلة وتقوي ــرح األس ــة وط ــامل الصفي ــطة واألع واألنش

والتفاعــل الصفــي وإثــارة الدافعيــة.

املراجع:

املراجع العربية:  - 1

الجنــدي، أمينــه الســيد، وصــادق، منــري مــريس )2001(. فعاليــة اســتخدام اســرتاتيجيات مــا   -

ــامت  ــذ ذوي س ــدى تالمي ــكاري ل ــري أالبت ــة التفك ــوم وتنمي ــل العل ــة يف تحصي وراء املعرف

عقليــة مختلفــة، الجمعيــة املرصيــة للرتبيــة العلميــة، اإلســكندرية، أبــو قــري، املؤمتــر العلمــي 

ــس. الخام

ــدارس  ــي امل ــة ملعلم ــات الرتبوي ــض املامرس ــة بع ــة كفاي ــد )1994(. درج ــد عي ــراين، محم دي  -

الثانويــة الحكوميــة يف مديريتــي الرتبيــة والتعليــم األوىل والثانيــة ملحافظــة عــامن كــام يراهــا 

ــدد )1(، ص: 283-262. ــد )21(، الع ــات، املجل ــة دراس ــرون، مجل ــون واملدي ــون واملرف املعلم

ــا وراء  ــببي وم ــزو الس ــىل الع ــب ع ــة التدري ــر )2007(. فعالي ــالح عم ــرص ص ــليامن، منت س  -

الذاكــرة وأثــره يف تحســني الدافعيــة األكادمييــة والكفــاءة الذاتيــة والفهــم القــرايئ لــدى تالميذ 

ــة أســيوط. ــة، جامع ــة الرتبي ــري منشــورة، كلي ــوراه غ ــم، أطروحــة دكت ــات التعل ذوي صعوب

الرصايــرة، خالــد أحمــد )2011(. األداء الوظيفــي لــدى أعضــاء الهيئــات التدريســية يف   -

الجامعــات األردنيــة الرســمية مــن وجهــة نظــر رؤســاء األقســام فيهــا، مجلــة جامعــة دمشــق، 

العــدد )1 و 2(، ص ص: 652-601. املجلــد )27(، 

طوقــان، أريــج عــوين )2002(. تقييــم أداء أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن قبــل الطلبــة وبيــان   -

تأثــري املتغــريات الدميوغرافيــة فيهــا يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يف محافظــة نابلــس، رســالة 

ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، الضفــة الغربيــة.

عزيــز، حاتـّـم جــارس )2012(. تقويــم أداء أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الجامعــة مــن وجهــة   -

ــة الفتــح، العــدد )50(، ص ص: 103- ــايل، مجل ــة يف جامعــة دي ــة: دراســة ميداني نظــر الطلب

.122

ــس  ــة التدري ــم أعضــاء هيئ ــار رشــك )2008(. تقوي ــي، جب املناصــري، حســن جــدوع؛ والداين  -

مــن وجهــة نظــر طلبــة قســم التاريــخ يف كليــة الرتبيــة، مجلــة القادســية يف اآلداب والعلــوم، 

العــددان )1 ، 2(، املجلــد )7(، ص ص: 203-177.
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ملحق )1(

استبانة تقييم الطالب ملدريس مواد التخصص

عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

ــة  ــة ألعضــاء الهيئ ــة بعــض املامرســات الرتبوي ــم فاعلي ــوان “ تقيي ــوم بإجــراء دراســة بعن نق

التدريســية يف جامعــة جــرش كــام يراهــا الطلبــة وعالقتهــا ببعــض املتغــريات الدميغرافيــة “ وذلــك 

ــة التعليميــة يف الجامعــة. ــر وتحســن العملي بقصــد تطوي

ــق عــى معلمــي تخصصــك  ــي تنطب ــع وتحــت الدرجــة الت يرجــى وضــع إشــارة )×( يف املرب

بشــكل عــام وليــس عــى الزميــل عضــو هيئــة التدريــس الــذي يقــوم بتطبيــق هــذه االســتبانة فقط. 

ــة  ــات املطلوب ــس وإعطــاء املعلوم ــة تدري ــر اســمك أو اســم أي عضــو هيئ ــدم ذك ــام يرجــى ع ك

أدنــاه، علــامً بــأن هــذه املعلومــات ســتعامل برسيــة تامــة وهــي ألغــراض البحــث العلمــي فقــط.

ولك مزيد الشكر عىل تعاونكم

الباحثان

د. وليد الشدوح  & أ. د. محمد عيد ديراين  

أنثى ذكر     الجنس:  

أديب علمي     الكلية:      

سنة رابعة سنة ثالثة   سنة ثانية   سنة أوىل   املستوى الدرايس: 

ممتاز جيد جداً   جيد   مقبول   املعدل الرتاكمي: 

الرقم

مــا درجــة مامرســة معلمــي تخصصــك للفقــرات 

اآلتيــة ؟

التــي  الدرجــة  تحــت   )×( إشــارة  وضــع  الرجــاء 

نظــرك. تنطبــق عليهــم مــن وجهــة 

درجة كبرية 

جداً

5

درجة

كبرية

4

درجة

متوسطة

3

درجة 

متدنية

2

درجة 

متدنية جداً

1

املجال األول: عرض املادة التدريسية وتقدميها:

ــا  ــا لن ــي يقدمونه ــات الت ــة يف املعلوم ــون الدق يتوخ

ــارضة يف املح

يبــدأون املحــارضة بتلخيــص مناســب للمحــارضة 

الســابقة

يركزون عى النقاط الرئيسة يف مادة املحارضة

يستخدمون وسائل تعليمية وتكنولوجيه لإليضاح
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يعــربون عــام يريــدون أن يقولــوه بكلــامت وعبــارات 

واضحــة

يختتمون املحارضة بتلخيص مناسب لها

يتدرجــون يف رشحهــم للمفاهيــم مــن األســهل إىل 

األصعــب

ــد  ــم بقص ــن املفاهي ــة ع ــرح األمثل ــن ط ــرثون م يك

تثبيتهــا يف أذهاننــا

يبدون متمكنون من املادة الدراسية

املجال الثاين: طرح األسئلة إثارة الدافعية:

يطرحــون أســئلة لربــط املــادة الجديــدة باملــادة التــي 

ــابقاً تعلمناها س

ــا  ــد اجاباته ــي تعتم ــئلة الت ــرح األس ــن ط ــرثون م يك

ــات ــظ املعلوم ــى حف ع

يوجهــون أســئلته إىل جميــع الطلبــة دون الرتكيــز 

ــة ــة معين ــى فئ ع

صحيحــة  إجابــات  عــدة  لهــا  أســئلة  يطرحــون 

التفكــري عــى  ليعلموننــا 

يتجنبون طرح األسئلة لئال يضيعوا وقت املحارضة

يتهربــون مــن االجابــة عــن األســئلة التــي ال يعرفــون 

اإلجابــة عنهــا

يشــجعوننا عــى طــرح األســئلة واالستفســار عــن 

مــادة املحــارضة 

يستجيبون لجميع األسئلة التي يطرحها الطلبة

يحــدون مــن أســئلة الطلبــة لئــال يضيعــوا وقــت 

املحــارضة

ــاء  ــد انته ــة بع ــئلة الطلب ــن أس ــة ع ــون اإلجاب يفضل

ــارضة املح

إجاباتهــم  مــن  التعلــم  عــى  الطلبــة  يشــجعون 

لخاطئــة ا

ميدحون اإلجابة الصحيحة ويعززونها لدى الطلبة
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يبينــون لنــا أهــداف املحــارضة بوضــوح ويذكرونــا بهــا 

باستمرار

يشــجعوننا عــى الرجــوع إىل مصــادر مختلفــة للــامدة 

ــها التي ندرس

يزودننا بخطة املساق يف بداية الفصل الدرايس

يشجعون محاوالتنا وانجازاتنا ويثنون عليها

يشجعون األفكار الجديدة ويعززونها لدى الطلبة

ــة  ــري مألوف ــة غ ــف تعليمي ــة يف مواق ــون الطلب يضع

ــا ــول له ــاد الحل ــى إيج ــجعوننا ع ويش

ميثلون لنا قدوة يف سلوكهم ويف مظهرهم الخارجي

الرقم

مــا درجــة مامرســة معلمــي تخصصــك للفقــرات 

اآلتيــة ؟

التــي  الدرجــة  تحــت   )×( إشــارة  وضــع  الرجــاء 

نظــرك. تنطبــق عليهــم مــن وجهــة 

درجة كبرية 

جداً

5

درجة

كبرية

4

درجة

متوسطة

3

درجة 

متدنية

2

درجة 

متدنية جداً

1

املجال الثالث: تنويع األساليب واألنشطة واألعامل الصفية:

اهتامماتنــا  تثــري  صفيــة  أنشــطة  يســتخدمون 

التعلــم عــى  وتشــجعنا 

يختارون أنشطة صفية تناسب قدراتنا

يكلفوننــا بواجبــات لهــا صلــة باملــادة الدراســية التــي 

نتعلمها

يصححــون الواجبــات التــي يكلفوننــا بهــا ويعيدونهــا 

إلينــا مــع التعليــق عليهــا

ــا مبــا يتناســب  ــي يقومــون به ينوعــون األنشــطة الت

ــدرس مــع طبيعــة ال

يعطوننــا واجبــات كثــرية يســتغرق إنجازهــا وقتــاً 

ــالً طوي

يعطوننا واجبات ال عالقة لها باملادة الدراسية

املجال الرابع: التفاعل الصفي والنقاش الجمعي:
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يشجعوننا عى النقاش وإبداء اآلراء

يحاولون إرشاك جميع الطلبة يف النقاش الصفي

يبحثون معنا املشكالت التي يعاين منها املجتمع

ــن  ــا م ــادر إىل أذهانن ــا يتب ــى طــرح م يشــجعوننا ع

ــئلة ــكار وأس أف

يصغون إلينا باهتامم عندما نتحدث معهم

ــارشة عندمــا نتحــدث معهــم أو  ينظــرون إلينــا مب

ــئلتهم ــن أس ــب ع نجي

يستجيبون مبوضوعية ملا نطرحه من آراء أو أفكار

يتقبلون الرأي اآلخر ولو خالف رأيهم

بعــض  يعطيهــا  التــي  االجابــات  عــى  يتهكمــون 

الطلبــة

املجال الخامس: تقويم الطلبة:

أسئلة امتحاناتهم تتحدى قدراتنا

يعطوننا وقتاً كافياً لإلجابة عن أسئلة االمتحانات

ينوعون يف أسئلة االمتحانات لتناسب مستوياتنا

اإلجابــة عــن أســئلة امتحاناتهــم تعتمــد عــى حفــظ 

املعلومــات

يعيــدون إلينــا أوراق االمتحانــات بعــد تصحيحهــا 

ويناقشــون اإلجابــات معنــا

يعطوننا االمتحانات يف مواعيدها املقررة

نتائــج  ضــوء  يف  التدريــيس  أســلوبهم  يعدلــون 

نــات المتحا ا

تحتــوي أســئلة امتحاناتهــم عــى أســئلة مــن خــارج 

املــادة التــي درســناها

ــل  ــارات )مث ــم غــري االختب يســتخدمون وســائل تقوي

ــر شــفوية ...( ــات، تقاري الواجب

يراعون النزاهة والعدالة يف إعطاء العالمات

يوضحون لنا تعليامت االختبار قبل البدء باإلجابة
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الرقم

مــا درجــة مامرســة معلمــي تخصصــك للفقــرات 

اآلتيــة ؟

التــي  الدرجــة  تحــت   )×( إشــارة  وضــع  الرجــاء 

نظــرك. تنطبــق عليهــم مــن وجهــة 

درجة كبرية 

جداً

5

درجة

كبرية

4

درجة

متوسطة

3

درجة 

متدنية

2

درجة 

متدنية جداً

1

املجال السادس: إدارة الصف:

يعاملوننا باحرتام وال يفضلون طالباً عن آخر

ــكل  ــك نســتجيب ل ــا ولذل ــه لن ــام يقولون ــون في جّدي

مــا يطلبونــه منــا

يهملــون مالحظــات الطلبــة الذيــن يســيئون التــرصف 

خــالل املحــارضة

يتعاملون مع الطلبة املشاكسن بصورة حازمة

يجعلوننــا نحافــظ عــى النظــام عــن رغبــة منــا وليــس 

ــاً منهم خوف

يســمحون للطلبــة بالحديــث بكــرثة عــن أمــور ال 

ــارضة ــوع املح ــا مبوض ــة له عالق

يشــغلون املحــارضة بكاملهــا يف الــرح والحديــث 

ــا ــن موضوعه ع

ــا تســاعدهم  ــا ألنه ــل معن يتبعــون الشــدة يف التعام

ــظ النظــام يف حف

يعرفــون أســامءنا وينادوننــا بهــا عندمــا يريــدون 

التحــدث معنــا

يتابعون حضور وغياب الطلبة

يبدأون املحارضة يف املوعد املحدد لها

ينهون املحارضة يف املوعد املحدد لها

إعطــاء  عــن  متكــرر  بشــكل  املدرســون  يعتــذر 

املحــارضات

ــن  ــث ع ــارضة يف الحدي ــت املح ــض وق ــون بع يقض

ــم ــن ماضيه ــهم وع أنفس

املجال السابع: التواصل مع الطلبة خارج أوقات املحارضة:

يسهل التحدث معهم خارج أوقات املحارضة

تجدهم يف مكاتبهم خالل ساعاتهم املكتبية
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يعاملوننــا بلباقــه واحــرتام عندمــا يروننــا خــارج 

املحــارضة أوقــات 

يســتجيبون لنــا عندمــا نلجــأ إليهــم ملســاعدتنا يف 

حــل مشــكالتنا الشــخصية

يحرتم املدرسون شخصية الطالب وخصوصيته

يرشد الطلبة ويوجهونهم أكادميياً وأخالقياً

الحديــث عــن زمالئهــم أعضــاء هيئــة  يتجنبــون 

الطلبــة أمــام  التدريــس 

ــا  ــل العلي ــم واملث يحــرص املدرســون عــى غــرس القي

ــة وتنميتهــا ــدى الطلب ل





التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين 
وعالقتهما ببعض المتغيرات 

 Optimism and Pessimism among Students of Al-Quds Open Univer-
sity in Palestine and their Relationship with some Variables

محمد أحمد شاهني*

امللخص

هدفــت الدراســة إىل تقــي واقــع التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة 

يف فلســطن، إذ جمعــت البيانــات باســتخدام مقيــايس التفــاؤل والتشــاؤم، ومــن خــالل عينــة طبقيــة 

عشــوائية حجمهــا )3، 341( طالبــاً وطالبــة. أظهــرت النتائــج أن درجــة التفــاؤل لــدى الطلبــة كانــت 

فــوق املتوســط مبتوســط قــدره )51.47(، وبنســبة شــيوع بلغــت )%68.70(، أمــا التشــاؤم فكانــت 

درجتــه أدىن مــن املتوســط )37.12(، وبنســبة شــيوع )%49.56(. وأشــارت النتائــج إىل توافــق بــن 

ــاً بــن  ــة إحصائي ــم تكــن الفــروق دال ــاث يف درجــات كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم، فل الذكــور واإلن

الذكــور واإلنــاث يف متوســطات كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم. أمــا متوســطات التفــاؤل فكانــت تــزداد 

كلــام انخفــض املســتوى االقتصــادي ألرسة الطالــب، بعكــس متوســطات التشــاؤم التــي نقصــت مــع 

ــت  ــاؤل كان ــروق يف متوســطات التف ــج أن الف ــرت النتائ ــام أظه ــاض املســتوى االقتصــادي. ك انخف

ــح  ــاؤم لصال ــطات التش ــروق يف متوس ــت الف ــام كان ــن، بين ــة التدي ــي درج ــة مرتفع ــح الطلب لصال

منخفــي درجــة التديــن.

كلامت مفتاحية: التفاؤل، التشاؤم، طلبة جامعة القدس املفتوحة.

*  دكتور يف اإلرشاد النفيس والرتبوي .

فلسطن/ رام الله – جامعة القدس املفتوحة – ص. ب. 1804 .
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التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في فلسطين وعالقتهما ببعض المتغيرات 

Abstract
This study aimed to investigate the reality of optimism and pessimism among Stu-
dents of Al-Quds Open University in Palestine. The data was collected using op-
timism and pessimism scales through a stratified random sample of )3, 341( male 
and female. The results showed that the degree of optimism among the students was 
above average with an average of )51.47(, and a prevalence rate )68.70%(,  while pes-
simism was lower degree than the average )37.12(, and a prevalence rate )49.56%(. 
The results indicated a consensus between males and females in the degrees of 
optimism and pessimism, so there was no significant difference between males in 
the averages of neither optimism nor pessimism. While the averages of optimism 
rises with the lower economic level of the student’s family, unlike the averages of 
pessimism that decrease with lower economic level. The results also showed that the 
differences in the averages of optimism were in favor of students with high degree 
of religiosity, while the averages of pessimism were in favor of students with low 
degree of religiosity.

Keywords: Optimism,  pessimism, students of Al-Quds Open University.



77

المجلد )18(، العدد )1(، حزيران 2017  جرش للبحوث والدراسات

مقدمة:

وعالقاته االجتامعية وصحتــه  ســلوك الفرد،  تشــكيل  والتشــاؤم يف  من التفــاؤل  كل  يؤثــر 

تحقيق التوافــق  وينجــح يف  والنجــاح،  الخري والــرسور  فاملتفائل يتوقــع  والجســمية،  النفســية 

إرشاقاً واستبشــاراً  أكــرث  مبنظار إيجايب ويكــون  إىل الحيــاة  وينظــر  النفيس واالجتامعــي، 

ــر  ــائم يتوقع ال ــدة، بينــام املتش ــمية جي ــية وجس ــتقبل ومبا حولــه، ويتمتع بصحــة نفس باملس

واليأس والفشــل وينظــر إىل الحياة مبنظــار ســلبي. وعــى الرغــم مــن االســتخدام القديــم للكلمتــن 

)التفــاؤل والتشــاؤم(، فــإن االهتــامم باملفهومــن ودراســتهام بشــكل مفصــل يف إطــار علــم النفــس 

  Alansari،  and Kazem،( مل يحــدث بشــكل منظــم إال يف أواخــر الســبعينيات مــن القــرن املــايض

.)2008; Khallad،  2010

لقــد نظــر شــري وكارفــر )Sheier and Carver،  1993( إىل التفــاؤل والتشــاؤم باعتبــاره تعميقاً 

لتوقعــات النتائــج اإليجابيــة والســلبية، وميثــل متغــريات الفــروق الفرديــة التــي تعــزز أو تخفــف 

ــتحدث  ــدة س ــياء الجي ــأن األش ــع ب ــم التوق ــس تعمي ــاؤل يعك ــدي. فالتف ــيس والجس ــف النف التكي

)التفــاؤل الطبيعــي(، بينــام يشــري التشــاؤم إىل النتائــج املعممــة الســيئة. 

ويــرى ســيليجامن )Seligman،  1991( أنــه رغــم أن األفــراد كافــة ميــرون بانتكاســات، وفشــل، 

ــات، يف حــن أن  ــى هــذه املعوق ــب ع ــم يســعى إىل التغل ــم، إال أن البعــض منه ــض يف حياته ورف

البعــض اآلخــر يستســلم للفشــل. ويعــزو »ســليجامن« الفــروق بــن األفــراد يف مســتويات التفــاؤل 

ــي  ــراد تفســري أحــداث الفشــل والهزميــة الت ــا ميكــن لألف ــي مــن خالله والتشــاؤم إىل الطريقــة الت

ميــرون بهــا يف حياتهــم.

فاملتفائــل قــد يفــرس النتائــج الســلبية التــي ميــر فيهــا باعتبارهــا مؤقتــة، ومحــدودة، وناتجــة 

ــة األســباب كــام يراهــا املتشــائم.  ــدالً مــن كونهــا دامئــة، وعامــة، وداخلي ــة، ب عــن عوامــل خارجي

  Gillhan،( والباحثــون يف التشــاؤم ينســبون هذيــن املكونــن إىل الصحــة العقليــة والجســدية للفــرد

.)Shuttle،  Reivich،  and Seligman،  2001

وحيــث أن االهتــامم مبفهومــي التفــاؤل والتشــاؤم حديــث العهــد يف الدراســات النفســية، فقــد 

اســتقطبا اهتــامم الباحثــن يف مجــال علــم النفــس واإلرشــاد والصحــة النفســية، باعتبارهــام مكونــان 

ــة  ــج إيجابي ــي تنطــوي عــى توقعــات لنتائ ــات ســامت الشــخصية أو الســلوكيات الت ضمــن ترتيب

ــة  ــؤرشات رئيس ــك م ــرد )Sheier،  Carver and Bridges،  1994(، وهنال ــاة الف ــلبية يف حي أو س

 Buchanan( ــكل إنســان ــة ل ــأن التفــاؤل والتشــاؤم يعكســان منطــاً مــن الصفــات الفردي تقــرتح ب

.)and Seligman،  1995

ــاؤل  ــي التف ــن مفهوم ــة ب ــر إىل العالق ــن يف النظ ــن الباحث ــري ب ــالف كب ــود خ ــظ وج ويالح

والتشــاؤم، فنظــر إليهــام البعــض كســمتن مســتقلتن، ولكنهــام مرتبطتــان، أي أن لــكل ســمة متصــل 

مســتقل اســتقالالً نســبياً يجمــع بــن مختلــف الدرجــات عــى الســمة الواحــدة، ولــكل فــرد موقــع 
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عــى متصــل التفــاؤل مســتقل عــن مركــزه عــى متصــل التشــاؤم، وكل ســمة هنــا تعتــرب أحاديــة 

القطــب تبــدأ مــن أقــل درجــة عــى مقيــاس التفــاؤل إىل أقــى درجــة، وكذلــك الحــال بالنســبة 

للتشــاؤم. وثانيهــام يــرى أن التفــاؤل والتشــاؤم ســمة واحــدة، لكنهــا ثنائيــة القطــب، أي أن متصــل 

ــه يقــع بــن التفــاؤل  ــان متقابــالن متضــادان، ولــكل فــرد مركــز واحــد علي ــه قطب هــذه الســمة ل

املتطــرف والتشــاؤم الشــديد )األنصــاري، 2003(.

وقــد ســاد التفســري والنظــرة التــي تقــول بــأن التفــاؤل والتشــاؤم ميثــالن طــريف نقيــض مــن 

ــل  ــى األق ــتقالن أو ع ــان مس ــام بنيان ــاد واعتباره ــايئ األبع ــوذج ثن ــن من ــم م ــياق، بدع ــس الس نف

ــإن  ــق، Yahfoofi and Alansari،  2005 ;2005(. وعــى العمــوم، ف ــد الخال ــاً )عب مســتقالن جزئي

هــذان املكونــان ميثــالن بعديــن أحــادي القطــب، أي أنــه عــى العكــس مــن التشــاؤم يعنــي عــدم 

  Marshall،  Wortman،  Kusulas،  Herving،( ــاؤم ــود التش ــز وج ــذي ميي ــاؤل، وال ــود التف وج

and Vickers،  1992(. وعليــه، ميكــن قيــاس التفــاؤل والتشــاؤم مبقيــاس التفــاؤل وحــده أو 

ــث  ــام عــى حــدة، حي ــكل منه ــاس ل ــن، أو قي ــار الســمتن متضادت ــط باعتب ــاس التشــاؤم فق مبقي

تبنــى الباحــث التوجــه باعتبــار التفــاؤل والتشــاؤم ســمتن منفصلتــن وقيــاس كل منهــام عــى حــدة.

ــة عالقتهــام مبختلــف جوانــب شــخصية  ــة دراســة التفــاؤل والتشــاؤم يف أهمي وتكمــن أهمي

ــرس  ــي نف ــة الت ــزو أن الطريق ــيلكامن يف الع ــة س ــدت نظري ــد أك ــوية، فق ــوية والالس ــرد الس الف

ــا،  ــرياً عــى ســلوكنا الحــايل واملســتقبيل مــن وقوعه بوســاطتها األشــياء أو األحــداث هــي أكــرث تأث

وقــد يكــون لهــا مضامــن وتأثــريات إيجابيــة أو ســلبية عــى صحتنــا النفســية والجســدية )الحجــار، 

.)1989

وقــد ارتبــط التشــاؤم أساســاً مــع العصابيــة والتأثــريات الســلبية، يف حــن أرتبــط التفــاؤل يف 

ــون  ــد أندرس ــة )Marshall et al.،  1992(. ووج ــريات اإليجابي ــاط والتأث ــع االنبس ــام األول م املق

)Anderson،  1996(، ومــن خــالل دراســات تحليليــة أن الرابطــة األكــرث موثوقيــة هــي االرتبــاط 

الســلبي بــن التفــاؤل والتأثــريات الســلبية. بينــام وجــد عبــد الخالــق )1998( ارتباطــاً ســلبياً ملموســاً 

بــن قلــق املــوت وكل مــن التفــاؤل، وارتباطــاً إيجابيــاً مــع التشــاؤم لــدى كل مــن الجنســن يف عينــة 

مــن الطلبــة الجامعيــن الكويتيــن.

ــة  ــاً بالصح ــط إيجاب ــاؤل يرتب ــابقة إىل أن التف ــات الس ــن الدراس ــد م ــج العدي ــارت نتائ وأش

النفســية والجســدية، والرضــا عــن الحيــاة والســعادة، وحــل املشــكالت بنجــاح، واألداء األكادميــي 

ــد  ــب بع ــاض األمل والتع ــذات، وانخف ــط ال ــاط، وضب ــب، واالنبس ــي املناس ــم، واألداء الوظيف املالئ

األحــداث التــي منــر بهــا، بينــام يرتبــط التشــاؤم بالتأثريات غــري الســوية كاليــأس، وامليــل إىل االنتحار، 

  Robbers et al.،( والقلــق، والعصــاب، والفشــل يف حــل املشــكالت، واالكتئــاب والشــعور بالوحــدة

.)2000; Peterson and Bassio،  2001; Cohen،  2001



79

المجلد )18(، العدد )1(، حزيران 2017  جرش للبحوث والدراسات

كام يشــري تقريــر منظمة الصحــة النفســية )World Health Organization،  2004( إىل 

أن التفــاؤل عمليــة نفســية إراديــة تولــد أفــكار ومشــاعر الرضــا والتحمــل واألمــل والثقــة، وتبعــد 

أفــكار ومشــاعر اليــأس واالنهزاميــة والعجــز، فاملتفائــل يفــرس األزمــات تفســرياً حســناً، ويبعــث يف 

ــزة املناعــة النفســية والجســدية، وهــذا  ــاؤل ينشــط أجه ــة، كــام أن التف النفــس األمــن والطأمنين

يجعــل التفــاؤل طريــق الصحــة والســعادة والســالمة والوقايــة. يف حــن يعتــرب التشــاؤم مظهــراً مــن 

مظاهــر انخفــاض الصحــة النفســية لــدي الفــرد ألن التشــاؤم يســتنزف طاقــة الفــرد، ويقلــل مــن 

نشــاطه، ويضعــف مــن دوافعــه، كــام أن أســلوب التفســري التشــاؤمي هــو أحــد األســباب املؤديــة 

لإلصابــة باألمــراض الجســدية املختلفــة، وانخفــاض مســتوى األداء األكادميــي واملهنــي.

وكشــف عبــد الخالــق ولســرت ))Abdel- khalek and Lester،  2002، بــأن أفضــل تنبؤ للتفكري 

االنتحــاري هــو التشــاؤم، يف حــن أن األنصــاري )2003(، ومــن خــالل عينــة مــن الطلبــة الجامعيــن 

الكويتيــن وجــد أن التفــاؤل يرتبــط ارتباطــاً إيجابيــاً مــع التفاؤل غــري الواقعي، واالنبســاط، وعكســياً 

مــع اليــأس واالكتئــاب والقلــق والشــعور بالذنــب، والخجــل، وهاجــس التشــاؤم. ووجــد أيضــاً أن 

هنالــك عالقــة إيجابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن التشــاؤم واالكتئــاب واليــأس والعصابيــة والقلــق 

والشــعور بالذنــب وهاجــس العــار، فضــالً عــن وجــود عالقــة ســلبية قويــة بــن التشــاؤم وكل مــن 

التفــاؤل غــري الواقعــي واالنبســاط. 

ــام،  ــط الع ــه ووجــوده االجتامعــي يف املحي ــرد لذات ــامً يف نظــرة الف ــالً مه ــة عام ــُد الثقاف وتع

ــة  ــات الرقي ــايف ملعظــم املجتمع ــارزة لألبحــاث الســابقة أن الســياق الثق ــج الب ــن النتائ ــكان م ف

مثــل الهنــد واليابــان والعــامل العــريب تعــزز النظــرة املجتمعيــة املرتابطــة بــن األفــراد، بينــام معظــم 

 Markus( ــذات املســتقلة ــة أو ال ــدا تشــجيع الفردي ــات املتحــدة وكن ــة كالوالي املجتمعــات الغربي

and Kitayama،  1991(. هــذه املفاهيــم عــن الــذات بدورهــا ترتبــط بالطريقــة التــي ينظــر بهــا 

األفــراد لــكل مــا يحــدث يف عاملهــم، وبــن هاتــن الثقافتــن املتباينتــن- الرقيــة والغربيــة- فــإن 

ــم.  ــا يحــدث يف حياته ــا م ــي يفــرسون مــن خالله ــراد الت ــات األف البحــوث ســعت إىل تقــي صف

فوجــدت نتائــج بعــض البحــوث تأييــداً للــرأي القائــل بــأن الغربيــن مييلــون إىل أن يكونــوا متفائلــن 

بشــكل غــري واقعــي، يف حــن أن الطلبــة اليابانيــون كانــوا مييلــون إىل أن األحــداث الســلبية مرجحــة 

.)Heine and Lehman،  1995( ــم ــرث للحــدوث معه أك

كــام أن الدراســات عــرب الثقافيــة عــن التفــاؤل تشــري إىل أن بعــض الثقافــات كالثقافــة الغربيــة 

قــد تشــجع عــى املزيــد مــن النظــرة اإليجابيــة للحيــاة مقارنــة بثقافــات أخــرى كالثقافــة الرقيــة، 

 )Heine and Hamamura،  2007( ــورا ــي وهامام ــا هين ــة أجراه ــة تحليلي ــرت دراس ــد أظه فق

ألكــرث مــن )130( دراســة أن الغربيــن أكــرث تحيــزاً للتفــاؤل والســلوكيات التــي تعــزز الــذات األخــرى 

مــن ســكان رشق أســيا. ودرس جريــج )Gregg،  2005( وجهــات النظــر لــدى العــرب يف التعايــش 

بــن الفرديــة والجامعيــة، إذ أن الرؤيــة للمفهومــن لديهــم تراهــام مندمجتــان لخلــق دافــع فــردي 
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ــل التحــول مــن نظــام  ــا ميث ــوالء األرسي، وهــو م ــة بال ــه عالق لإلنجــاز، مرتبطــاً بشــعور جمعــي ل

الــرف املتواضــع التقليــدي إىل دافــع لإلنجــاز ووقــوده الــرف، والــذي يشــرتك مــع تقــوى دينيــة 

.)P. 339( »ليشــكل »نظــام قيــم أخالقــي إســالمي

ــرث  ــوا أك ــيوي كان ــل آس ــن أص ــن م ــانغ )Chang،  1996( أن األمريكي ــة تش ــفت دراس وكش

تشــاؤماً مــن األمريكيــن البيــض، ولكنهــم مل يكونــوا أقــل تفــاؤالً منهــم، وأشــارت نتائــج تشــانغ إىل 

ــزاً للتفــاؤل يف توقــع األحــداث اإليجابيــة والســلبية، يف  أن األمريكيــن مــن أصــل أورويب أكــرث تحي

  Guan،( حــن أن اليابانيــن أكــرث تحيــزاً للتشــاؤم واألحــداث الســلبية. بينــام أفــرزت دراســة غــوان

2004(، كــام ورد لــدى خــالد )Khallad،  2010( أن الصينيــن أكــرث تحيــزاً للتفــاؤل مــن الكنديــن، 

ــة الجامعيــن  ــأن الطلب ــق )2005( ب ــد الخال وهــم أيضــاً أقــل تشــاؤماً منهــم. وأشــارت دراســة عب

ــد  ــة عب ــرت دراس ــن أظه ــن، يف ح ــن املرصي ــة الجامعي ــن الطلب ــاؤالً م ــرث تف ــوا أك ــن كان الكويتي

الخالــق ولســرت )Abdel- khalek and Lester،  2006( أن متوســط درجــة الكويتيــن عــى مقيــاس 

التفــاؤل كانــت أقــل مــام هــي لــدى نظرائهــم األمريكيــن، والعكــس بالعكــس للتشــاؤم.

  Mahasneh،  Al-Zoubi،  and Batayeneh، ــة ــي وبطاين ــت دراســة محاســن والزعب وحاول

2013(( فحــص العالقــة بــن التفــاؤل- التشــاؤم وســامت الشــخصية )االنبســاط، واالنطــواء، 

واالســتقرار العاطفــي والعصابيــة(، وتحديــد مــدى انتشــار التفــاؤل والتشــاؤم لــدى عينة مــن )534( 

طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الجامعــة الهاشــمية، واالختــالف فيهــا وفقــاً ملتغــري الجنــس، والتخصــص 

األكادميــي، واملســتوى الــدرايس. كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ودالــة 

ــاؤم  ــن التش ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــاط إيجابي ــة ارتب ــواء، وعالق ــاؤل واالنط ــن التف ــاً ب إحصائي

واالســتقرار العاطفــي، وعالقــة ارتبــاط ســلبي بــن التشــاؤم واالنبســاط، وبــن التشــاؤم واالنطــواء. 

كــام أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة يف التفــاؤل والتشــاؤم وفقــاً ملتغــريات الجنــس، والتخصــص 

األكادميــي، واملســتوى الــدرايس، وكانــت الفــروق بــن الذكــور واإلنــاث يف انتشــار التفــاؤل والتشــاؤم 

لصالــح الطــالب الذكــور.

وأظهــرت دراســة املجــدالوي )2012( بــأن )%52( مــن موظفــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية 

الذيــن تركــوا عملهــم بســبب الخالفــات السياســية متشــامئون، كــام أشــارت النتائــج إىل وجــود عالقة 

ســلبية بــن التشــاؤم والرضــا عــن الحيــاة، بينــام مل تكــن هــذه العالقــة قويــة ودالــة بــن التشــاؤم 

واألعــراض النفسجســمية. وبينــت نتائــج دراســة الحســن )2012( أن طلبــة الجامعــة العراقيــن ال 

يتمتعــون بشــخصية متفائلــة، وأن الفــروق يف التفــاؤل أو التشــاؤم باختــالف الجنــس مل تكــن دالــة 

إحصائيــاً. 

أمــا دراســة خــالد )Khallad،  2010(، فهدفــت إىل تقديــم اســتنتاجات بعض األبحاث الســابقة 

التــي تســتند يف املقــام األول إىل مقارنــات بــن أمريــكا الشــاملية ورشق آســيا، ومــن خــالل عينتــن 

مــن الطلبــة إحداهــام مــن الجامعــات األمريكيــة واألخــرى مــن الجامعــات األردنيــة، وباســتخدام 
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ــلوكيات  ــرة وس ــة املخاط ــارص املتعلق ــض العن ــب بع ــي إىل جان ــاؤل الطبيع ــاس التف ــتبانة قي اس

ــة، والتدخــن(، والفــروق فيهــا بحســب بعــض  ــة )كحــزام األمــان، والرسعــة باملركب ــة الذاتي الحامي

ــج  ــرت النتائ ــن(. أظه ــة والتدي ــة االجتامعي ــس، والحال ــة )كالجن ــة والدميغرافي ــل االجتامعي العوام

أن التفــاؤل الطبيعــي أقــوى لــدى األمريكيــن مقارنــة باألردنيــن، ومــن خــالل تحليــالت منفصلــة 

للتفــاؤل مقابــل التشــاؤم كشــفت الدراســة أن األردنيــن أكــرث تشــاؤماً مــن األمريكيــن. وكشــفت 

نتائــج االرتبــاط املتعــدد عــن وجــود ارتبــاط قــوي بــن التفــاؤل الطبيعــي وكل مــن الجنــس، والحالة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة، والتديــن، بينــام مل تكــن العالقــة االرتباطيــة دالــة بــن التفــاؤل الطبيعــي 

وســلوكيات الخطــر، أو ســلوكيات الحاميــة الذاتيــة.

أمــا دراســة األنصــاري وكاظــم )Alansari and Kazem،  2008(، فأظهــرت نتائجهــا أن 

ــط  ــن املتوس ــاؤل )51.73( كان أدىن م ــاس التف ــى مقي ــن ع ــن الكويتي ــة الجامعي ــط الطلب متوس

لنظرائهــم العامنيــن )53.13(، وكانــت الفــروق يف التفــاؤل لصالــح الذكــور مقارنــة باإلنــاث، بينــام مل 

تكــن الفــروق دالــة يف االختالفــات بــن العينتــن عــى مقيــاس التشــاؤم )26.64 للكويتيــن، و27.00 

للعامنيــن(، وذلــك باســتخدام الصــورة املعربــة ملقيــاس التفــاؤل والتشــاؤم )ASOP( مــن إعــداد 

ــق واألنصــاري )1995(. ــد الخال عب

ــأس  ــن الي ــل ب ــود تفاع ــا وج ــرت نتائجه ــد أظه ــريش )Hirsch،  2006(، فق ــة ه ــا دراس أم

ــة  ــج دراس ــرت نتائ ــام أظه ــأس. بين ــار والي ــري يف االنتح ــن التفك ــل م ــاؤل يقل ــاؤل، وأن التف والتف

ــت  ــاؤل. وبين ــن والتف ــن التدي ــة ب ــة موجب ــة ارتباطي ــود عالق ــامن )Salsman،  2005( وج سالس

دراســة اليحفــويف )2002( وجــود فــروق جوهريــة يف كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم ترجــع إىل متغــري 

الجنــس أو الديانــة أو املوقــع الجغــرايف لــدى طلبــة الجامعــة يف لبنــان، وأن الفــروق كانــت لصالــح 

ــاً.  ــة األكــرث تدين الذكــور والطلب

أمــا دراســة الحمــريي )2005(، فبينــت بــأن )%65( مــن طلبــة جامعة ذمــار يف اليمن يتســمون 

ــن ذوي التشــاؤم املتطــرف )18%(،  ــة م ــت نســبة الطلب ــام بلغ ــدل، بين ــاؤل- التشــاؤم املعت بالتف

وبلغــت نســبة الطلبــة ذوي التفــاؤل املتطــرف )%17(. ومل تبــن النتائــج اإلحصائيــة للدراســة وجــود 

ــج دراســة  ــت نتائ ــاؤل- التشــاؤم. وكان ــاث يف ســمة التف ــور واإلن ــن الذك ــاً ب ــة إحصائي ــروق دال ف

الحمــريي )2004( تشــري إىل أن الطلبــة الجامعيــن يف اليمــن مييلــون بصفــة عامــة إىل التفــاؤل، إذ 

بلــغ متوســط درجــات التفــاؤل لديهــم )55.4( عــى مقيــاس التفــاؤل.

وأظهــرت نتائــج دراســة املشــعان )Al-Mashaan،  2003( وجــود عالقــة ســلبية دالــة إحصائيــاً 

ــاؤل واألعــراض  ــن درجــات التف ــة ب ــة ســلبية قوي ــاؤل والتشــاؤم، ووجــود عالق ــن درجــات التف ب

النفســية لــدى الطلبــة الجامعيــن يف الكويــت. ووجــد األنصــاري )2003( يف مســحه لنتائــج ســت 

ــدى  ــة الجامعــات أن النتائــج تشــري إىل أن معــدالت انتشــار التفــاؤل ل دراســات ســابقة عــى طلب

ــاث مــن  ــاث يف بعــض الدراســات، بينــام هــي أعــى لــدى اإلن ــدى اإلن الذكــور هــي أعــى منهــا ل
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الذكــور يف دراســات أخــرى. وكذلــك الحــال يف التشــاؤم، فبعــض الدراســات كانــت لصالــح اإلنــاث 

ــدى  ــن )14-16(% ل ــرتاوح ب ــي ت ــاث. وه ــة باإلن ــور مقارن ــح الذك ــر لصال ــض األخ ــام كان البع بين

ــاث، مــام  ــدى اإلن ــن )15.5-18.4( ل ــرتاوح ب ــاث ي ــدى اإلن ــام كان متوســط التشــاؤم ل الذكــور، بين

يشــري إىل أن التشــاؤم يعــد مشــكلة نفســية لــدى نســب ليســت بســيطة مــن الشــباب الجامعــي.

ويف الواقــع الفلســطيني، إذ تســود أجــواء غــري إيجابيــة بفعــل االحتــالل والواقــع االقتصــادي 

ــج عــى  ــاق السياســية املطروحــة والنتائ ــاط والخــذالن مــن خــالل اآلف الصعــب، والشــعور باإلحب

األرض املتمثلــة يف اســتمرار االحتــالل واملعانــاة، وانعــكاس ذلــك عــى منــط التفكــري الســائد، فــإن 

الحاجــة للوقــوف عــى واقــع التفــاؤل والتشــاؤم لــدى فئــة الشــباب ومنهــم الطلبــة، تعــدُّ أولويــة 

ومســؤولية عــى الباحثــن واملختصــن. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تــربز مشــكلة الدراســة الحاليــة يف ضــوء نظــرة الشــباب الفلســطيني إىل املســتقبل، ال ســيام 

هــم الطليعــة الواعيــة واملثقفــة مــن رشيحــة الشــباب، وعليهــم تقــع مســؤولية  طلبــة الجامعــة بعدِّ

رئيســة يف البنــاء والتغيــري، والتحــرر مــن قيــود االحتــالل، يف ظــل ظــروف صعبــة ومحــددات عديــدة 

ــم  ــق طموحاته ــرص تحقي ــة، وف ــام هــؤالء الطلب ــق أم ــق األف ــي تضي ــالل، الت ــل االحت ــق بفع تتعل

وذواتهــم وتطلعاتهــم املســتقبلية عــى الصعيــد املهنــي واالقتصــادي واالجتامعــي، وانعــكاس ذلــك 

ســلباً عــى مــا يتعرضــون لــه مــن ضغوطــات ورصاعــات، تصــل أحيانــاً إىل أزمــات حــادة تــؤدي إىل 

اضطرابــات نفســية وإحباطــات وخــوف مــن املجهــول، قــد تأخــذ صــوراً متعــددة، مــن بينهــا عــدم 

التفــاؤل والتشــاؤم يف كثــري مــن نواحــي الحيــاة، والنظــرة تجــاه املســتقبل، 

ــواًء  ــاؤم س ــاؤل والتش ــال التف ــابقة يف مج ــات الس ــن الدراس ــد م ــج العدي ــارت نتائ ــد أش وق

 Abdel- khalek and Lester،  2006; Alansari and Kazem،  2008;( أكانــت يف البيئــة الغربيــة

ــة )الحســن، 2012؛ املجــدالوي، 2012؛ األنصــاري،  Salsman،  2005; Hirsch،  2006 (، أم العربي

2003( إىل ارتبــاط التفــاؤل بالعديــد مــن املتغــريات الصحيــة والنفســية والجســدية الســوية، 

ــة، مــع عــدم اتســاق نتائــج  وذلــك بعكــس التشــاؤم، وأن معــدالت انتشــارها هــي ليســت متدني

هــذه الدراســات بشــأن طبيعــة الفــروق بــن الجنســن يف التفــاؤل والتشــاؤم، وارتباطهــا بالوضــع 

االقتصــادي لألفــراد واختالفهــا بحســب الثقافــة الســائدة. وعليــه، فــإن مشــكلة الدراســة الحاليــة 

ــة: تتحــدد يف األســئلة اآلتي

ــة يف  ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــن طلب ــاؤم ب ــاؤل والتش ــن التف ــار كل م ــتوى انتش ــا مس م  - 1

فلســطن؟

هــل توجــد فــروق دالــة يف متوســطات كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القدس   - 2

املفتوحــة يف فلســطن باختــالف الجنــس، واملســتوى االقتصــادي ألرسة الطالــب، ودرجــة التدين 

لب؟  للطا
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هــل توجــد عالقــة بــن كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف   - 3

فلســطن؟

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إىل:

التعــرف إىل مســتوى انتشــار كل مــن ســمتي التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس   - 1

املفتوحــة يف فلســطن.

الكشــف عــن داللــة الفــروق يف متغــريات الدراســة باختــالف الجنــس، واملســتوى االقتصــادي   - 2

ــب. ــن للطال ــب، ودرجــة التدي ألرسة الطال

التحقــق مــن طبيعــة العالقــة بــن درجــات التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس   - 3

ــطن. ــة يف فلس املفتوح

أهمية الدراسة:

ــي  ــد مبفهوم ــث العه ــد وحدي ــامم متزاي ــث أن األدب والدراســات الســابقة تشــري إىل اهت حي

ــايل  ــخصية، وبالت ــامت الش ــات س ــن ترتيب ــان ضم ــان رئيس ــام مكون ــاؤم، واعتباره ــاؤل والتش التف

تأثــريات مســتوى كل منهــام يف ســلوك األفــراد ومســتوى الصحــة النفســية والجســدية لهــم، فــإن 

الوقــوف عــى واقــع انتشــار التفــاؤل والتشــاؤم قــد يفيــد مــن الناحيــة النظريــة يف فهــم مصــادر 

ــن يف فلســطن.  ــة الجامعي ــدى الطلب ــة الشــائعة ل املشــكالت النفســية والجســدية والرتبوي

أمــا مــن الناحيــة التطبيقيــة، فــإن نتائــج البحــث قــد توفــر معلومــات للباحثــن واملختصــن 

ــة،  ــاة الجامعي ــع الحي ــم م ــريات نفســية أخــرى تســاعد يف تحســن تكيفه ــا مبتغ ــن لربطه واملعني

ــة يف  ــاعدة الطلب ــدف إىل مس ــي ته ــة، الت ــة والعالجي ــادية الوقائي ــج اإلرش ــاء الربام ــادة يف بن واإلف

التعامــل مــع املشــكالت والضغــوط التــي تواجههــم، ونشــأة جيــل إيجــايب وفعــال يف التعامــل مــع 

ــه. ــاء املجتمــع. وتنميت مشــكالته، وبن

فرضيات الدراسة: 

لإلجابــة عــى تســاؤالت الدراســة وتحقيــق أهدافهــا، ويف ضــوء اإلطــار النظــري مــن الدراســات 

الســابقة، وضعــت الفرضيــات اآلتيــة:

ــطات  ــن متوس ــة )α≥0.05( ب ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج  - 1

التفــاؤل لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف فلســطن باختــالف الجنــس.

ــطات  ــن متوس ــة )α≥0.05( ب ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج  - 2

ــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف فلســطن باختــالف املســتوى االقتصــادي  ــدى طلب التفــاؤل ل

ألرسة الطالــب.
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3 - ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≥0.05( بــن متوســطات التفاؤل 

لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف فلســطن باختــالف درجــة التديــن للطالب.

ــطات  ــن متوس ــة )α≥0.05( ب ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج  - 4

التشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف فلســطن باختــالف الجنــس.

ــطات  ــن متوس ــة )α≥0.05( ب ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج  - 5

التشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف فلســطن باختــالف املســتوى االقتصــادي 

ألرسة الطالــب.

ــطات  ــن متوس ــة )α≥0.05( ب ــتوى الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ال توج  - 6

ــب. ــن للطال ــالف درجــة التدي ــدس املفتوحــة يف فلســطن باخت ــة الق ــة جامع ــدى طلب التشــاؤم ل

ــي  ــن درجت ــة )α≥0.05( ب ــتوى الدالل ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي ــد عالق ال توج  - 7

التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف فلســطن.

تعريف مصطلحات الدراسة:

ــار  ــرة استبش ــاره نظ ــاؤل Optimism باعتب ــق )2000( التف ــد الخال ــرف عب ــد ع ــاؤل: لق التف

ــو إىل النجــاح. ــع األفضــل وينتظــر حــدوث الخــري، ويرن ــرد يتوق نحــو املســتقبل، تجعــل الف

التشــاؤم: عــرف عبــد الخالــق )2000( التشــاؤم Pessimism باعتبــاره توقــع ســلبي لألحــداث 

القادمــة، يجعــل الفــرد ينتظــر حــدوث األســواء، ويتوقــع الــر والفشــل وخيبــة األمــل.

ــن  ــاؤم، واملقياس ــاؤل والتش ــواردة للتف ــات ال ــة، والتعريف ــري للدراس ــار النظ ــوء اإلط ويف ض

ــزع  ــأن األحــداث واملواقــف تن ــاد ب ه االعتق ــاً بعــدِّ ــاؤل نظري ــإن الباحــث يعــرِّف التف املطبقــن، ف

نحــو الخــري والســعادة والنجــاح يف تحقيــق األهــداف. أمــا التشــاؤم، فهــو االعتقــاد بــأن املواقــف 

ــق األهــداف. ــؤس والفشــل يف تحقي ــر والب ــزع نحــو ال واألحــداث تن

ويعــرف التفــاؤل إجرائيــاً بالدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب الجامعــي يف فلســطن 

عــى مقيــاس التفــاؤل املســتخدم يف الدراســة، بينــام يعــرف التشــاؤم إجرائيــاً بالدرجــة الكليــة التــي 

يحصــل عليهــا الطالــب الجامعــي يف فلســطن عــى مقيــاس التشــاؤم املســتخدم يف الدراســة.

ــدس  ــة الق ــون بجامع ــة امللتحق ــم الطلب ــطني: ه ــة يف فلس ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع طلب

ــي 2013/2012. ــام الجامع ــن الع ــاين م ــدرايس الث ــل ال ــالل الفص ــطن خ ــة يف فلس املفتوح

محددات الدراسة:

ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة يف ضوء املحددات اآلتية:

املحدد املكاين: تقترص الدراسة عى عينة من طلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطن.  - 1

املحدد الزماين: أجريت الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدرايس 2013/2012.  - 2
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تتحدد نتائج الدراسة باألداة املستخدمة وصدقها وثباتها.  - 3

تكتفــي الدراســة بأثــر متغــريات الجنــس، املســتوى االقتصــادي لــألرسة، ودرجة التديــن للطالب   - 4

عــى مســتوى كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم، ومــن خــالل األداتــن املســتخدمتن ألغــراض جمــع 

بيانــات الدراســة.

منهج الدراسة وإجراءاتها: 

منهجية الدراسة:

اعتمــدت الدراســة الحاليــة عــى املنهــج الوصفــي االرتباطــي، إذ اختــريت عينــة عشــوائية مــن 

مجتمــع الدراســة، طبــق عليهــم مقيــايس التفــاؤل والتشــاؤم، لتحقيــق األهــداف املحــددة للدراســة.

مجتمع الدراسة: 

ــا يف  ــة فروعه ــة بكاف ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــع طلب ــن جمي ــة م ــع الدراس ــكل مجتم تش

الضفــة والقطــاع، خــالل العــام الــدرايس 2013/2012 والبالــغ عددهــم حــوايل )60( ألــف طالــب 

ــدس املفتوحــة. ــة الق ــول والتســجيل يف جامع ــامدة القب ــك حســب مصــادر ع ــة، وذل وطالب

عينة الدراسة:

ــدس  ــة الق ــة جامع ــن طلب ــة م ــاً وطالب ــا )3، 341( طالب ــة قوامه ــى عين ــت الدراســة ع أجري

املفتوحــة، وقــد شــكلت العينــة مــا نســبته )%5.5( تقريبــاً مــن املجتمــع األصــيل للدراســة، وقــد 

ــة الدراســة تبعــاً  ــة العشــوائية. والجــدول )1( يبــن وصــف عين ــة الطبقي اختــريت بطريقــة املعاين

ــا املســتقلة. ملتغرياته

جدول )1(: توزيع عينة الدراسة تبعاً ملتغرياتها املستقلة )ن=3341(

النسبة املئوية )%(التكرارمستويات املتغرياملتغريات املستقلة

الجنس
104531.3ذكر 

229668.7أنثى

املستوى االقتصادي

762.3مرتفع

259877.8متوسط

66720.0متدن

درجة التدين

56616.9مرتفعة

249374.6متوسطة

2828.4متدنة

%3341100املجموع
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أداة الدراسة )القامئة العربية للتفاؤل والتشاؤم(:

ــت القامئــة مــن  ــد تكون ــق )1996(، وق ــد الخال ــة للتفــاؤل والتشــاؤم عب أعــد القامئــة العربي

)30( فقــرة، تتــوزع عــى مقياســن منفصلــن، أحدهــام للتفــاؤل واآلخــر للتشــاؤم. وتكــون مقيــاس 

التفــاؤل مــن )15( فقــرة ومقيــاس التشــاؤم مــن )15( فقــرة، تكــون اإلجابــة عــى كل منهــام وفــق 

طريقــة ليكــرت الخــاميس، إذ يجــاب عــن كل فقــرة عــى أســاس اختيــار بديــل مــن خمســة بدائــل 

تــرتاوح أوزانهــام بــن )1-5(، وحســب اآليت: 1 )أبــداً(، 2 )نــادراً(، 3 )أحيانــاً(، 4 )غالبــاً(، 5 )دامئــاً(، 

وبالتــايل تــرتاوح الدرجــات عــى أي مــن املقياســن مــا بــن )5-75( درجــة.

وقــد توافــر للقامئــة مــؤرشات صــدق وثبــات مناســبة يف دراســة عبــد الخالــق )1996(، فبلــغ 

ــاخ  ــة كرونب ــب معادل ــاؤم، حس ــاس التش ــاؤل، و )0.94( ملقي ــاس التف ــات )0.93( ملقي ــل الثب معام

ألفــا. أمــا الصــدق، فدلــل عليــه بعــدة طــرق، منهــا االرتبــاط بــن املقياســن واختبــار التوجــه نحــو 

ــاة، فــكان معامــل االرتبــاط )0.78( للتفــاؤل، و )-0.69( للتشــاؤم. وقــد حســبت االرتباطــات  الحي

ــت  ــق، فكان ــاب والقل ــل االكتئ ــس الشــخصية، مث ــن املقياســن وبعــض مقايي ــن كل م ــة ب املتبادل

معامــالت االرتبــاط دالــة. كــام حســب الصــدق العامــيل للقامئــة، إذ أســفر التحليــل العامــيل عــن 

اســتخالص عامــل نقــي يتضمــن جميــع الفقــرات الخمــس عــرة للتفــاؤل، فرتاوحــت التشــبعات 

بــن )0.62 و 0.81(، واســتخالص عامــل نقــي آخــر يتمــن جميــع فقــرات التشــاؤم الخمــس عــرة، 

ــه بــن )0.67 و 0.83(. تراوحــت التشــبعات علي

ورغــم متتــع القامئــة العربيــة للتفــاؤل والتشــاؤم بدرجــة مرتفعــة مــن الصــدق والثبــات، إال 

ــب  ــت )200( طال ــتطالعية ضم ــة اس ــى عين ــن ع ــات للمقياس ــدق والثب ــاب الص ــد حس ــه أعي أن

ــا، وحســب اآليت:  ــع الدراســة وخــارج عينته ــن مجتم ــة م وطالب

صدق مقيايس الدراسة:

ــن  ــوى م ــدق املحت ــؤرش األول يف ص ــل امل ــه: متث ــى صدق ــن ع ــن مؤرشي ــن املقياس ــكل م ل

ــه، إذ  ــت لقياس ــا وضع ــس م ــام تقي ــرات كل منه ــى أن فق ــن ع ــرباء واملختص ــة الخ ــالل موافق خ

عــرض املقياســان عــى )9( مــن املحكمــن، فدرســت مالحظاتهــم وتوجيهاتهــم حــول بنــود املقيــاس 

ــري إىل أن  ــا يش ــو م ــتبانة )%89(، وه ــارات االس ــى عب ــن ع ــن املحكم ــاق ب ــبة االتف ــت نس وبلغ

املقيــاس يتمتــع بصــدق مقبــول. أمــا املــؤرش الثــاين فهــو التجانــس الداخــيل بــن الفقــرات، والــذي 

أفــرزه حســاب معامــالت االرتبــاط بــن درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة للمقيــاس التــي تراوحــت 

ملقيــاس التفــاؤل بــن )0.38-0.59)، وملقيــاس التشــاؤم بــن )0.88-0.49(، وكانــت هــذه القيــم دالــة 

ــة )α≥0.01(، والجــدول )2( يوضــح ذلــك. عنــد مســتوى الدالل
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جدول )2(: يوضح معامل ارتباط بريسون بني كل بند والدرجة الكلية ملقيايس الدراسة

مقياس التشاؤممقياس التفاؤل

رقم 

الفقرة

معامل 

االرتباط

مستوى 

الداللة

رقم 

الفقرة 

معامل 

االرتباط

مستوى 

الداللة

رقم 

الفقرة 

معامل 

االرتباط

مستوى 

الداللة

رقم 

الفقرة

معامل 

االرتباط

مستوى 

الداللة

10.58**0.0090.50**0.0010.42**0.0090.48**0.00

20.51**0.00100.48**0.0020.54**0.00100.43**0.00

30.54**0.00110.38**0.0030.54**0.00110.47**0.00

40.54**0.00120.44**0.0040.41**0.00120.44**0.00

50.48**0.00130.50**0.0050.59**0.00130.47**0.00

60.55**0.00140.51**0.0060.57**0.00140.49**0.00

70.41**0.00150.50**0.0070.42**0.00150.55**0.00

80.46**0.0080.45**0.00

)0.01≤α( دال إحصائياً عند مستوى **

ثبات مقيايس الدراسة:

مــن أجــل قيــاس مــدى ثبــات مقيــايس كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم اســتخدم الباحــث معادلــة 

كرونبــاخ ألفــا ومعادلــة جتــامن ومعادلــة التجزئــة النصفيــة للتأكــد مــن ثبــات املقيــاس، والجــدول 

)3( يبــن ثبــا ت مقيــاس التشــاؤم والتفــاؤل.

جدول )3(: يبني معامالت ثبات مقيايس الدراسة

معادلة التجزئة النصفيةسبريمان بروانمعادلة كرونباخ ألفامقياس الثبات 

0.940.920.85التفاؤل 

0.940.910.85التشاؤم

يتضــح مــن الجــدول )3( أن معامــالت ثبــات مقيــاس التفــاؤل عاليــة، إذ بلــغ (0.94( حســب معادلة 

Split-( ــة ــة النصفي ــة التجزئ ــب معادل ــغ )0.85( حس ــا )Cronbach’s Alpha(، وبل ــاخ ألف كرونب

Half(، وبلــغ )0.92( حســب معادلــة )Spearman-Brown Coefficient(. وكانــت أيضــاً معامــالت 

 Cronbach’s( حســب معادلــة كرونبــاخ ألفــا )ثبــات مقيــاس التشــاؤم عاليــة، إذ بلــغ (0.94

ــب  ــغ )0.91( حس ــة )Split-Half(، وبل ــة النصفي ــة التجزئ ــب معادل ــغ )0.85( حس Alpha(، وبل

معادلــة )Spearman-Brown Coefficient(، وهــذا يــدل عــى أن املقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة 

مــن الثبــات ميكــن االعتــامد عليهــا يف التطبيــق النهــايئ للدراســة.
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 :)Test-Retest Method( إضافــة لذلــك، فقــد حســب الثبــات لــألداة بطريقــة إعــادة االختبــار

حيــث طبقــت أداة الدراســة عــى العينــة االســتطالعية ))Pilot Study، وبفــارق زمنــي )14( يومــاً 

ــغ )0.90(  ــد بل ــق، وق ــن درجــات مــريت التطبي ــاط ب ــم احتســاب معامــل االرتب ــن التطبيقــن، ث ب

ملقيــاس التفــاؤل، و )0.87( ملقيــاس التشــاؤم. 

إجراءات الدراسة:

ــة للتفــاؤل والتشــاؤم يف اســتامرة واحــدة، طبقــت  ــود القامئــة العربي بعــد إعــادة صياغــة بن

ــام  ــن الع ــاين م ــل الث ــالل الفص ــة، خ ــة الجامع ــن طلب ــوائية م ــة عش ــى عين ــاً ع ــة إلكرتوني القامئ

ــة للجامعــة، إذ يدخــل  ــة األكادميي ــع االســتبانة عــرب البواب ــدرايس 2013/2012، مــن خــالل توزي ال

ــاً، ليجــري  ــة االســتبانة لتحفــظ االســتجابة تلقائي ــوم بتعبئ ــم يق ــب إىل حســابه الجامعــي، ث الطال

ــات.   ــايئ للبيان ــل اإلحص ــام بالتحلي ــل القي ــة قب ــري املكتمل ــتجابات غ ــتثناء االس اس

املعالجات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

 )SPSS( مــن أجــل معالجــة البيانــات اســتخدم برنامــج الــرزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة

ــار  ــة، اختب ــة: املتوســطات الحســابية النســب املئوي ــة اآلتي ــك باســتخدام املعالجــات اإلحصائي وذل

»ت« للعينــات املســتقلة، اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي، معادلــة كرونبــاخ ألفــا لقيــاس الثبــات، 

ــروف-  ــار كوملج ــة، اختب ــات البعدي ــار LSD للمقارن ــتقلة، اختب ــريات املس ــاين للمتغ ــل البي التمثي

 Principal( األساســية  املكونــات  بطريقــة  العامــيل  والتحليــل   ،)1-Sample K-S( ســمرنوف 

.)Component

نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتضمــن هــذا الجــزء مــن الدراســة عرضــاً كامــالً ومفصــالً لنتائــج الدراســة ومناقشــتها، وذلــك 

لإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة والتحقــق مــن صحــة فرضياتهــا. ومــن أجــل التأكــد مــن اعتداليــة 

التوزيــع لبيانــات العينــة لتحديــد الطــرق اإلحصائيــة التــي ســتوظف الختبــار فرضيــات الدراســة، 

.))1-Sample K-S( اســتخدم اختبــار التوزيــع الطبيعــي )اختبــار كوملجــروف- ســمرنوف

ــع  ــات تتب ــل البيان ــة ه ــمرنوف ملعرف ــروف- س ــار كوملج ــج اختب ــدول )4( نتائ ــح الج ويوض

التوزيــع الطبيعــي أم ال، وهــو اختبــار رضوري يف حالــة اختبــار الفرضيــات ألن معظــم االختبــارات 

املعلميــة تشــرتط أن يكــون توزيــع البيانــات طبيعيــاً، حيــث يتبــن أن قيمــة مســتوى املعنويــة لــكل 

مــن مقاييــس الدراســة أكــرب مــن Sig.>0.05( 0.05(، وهــذا يــدل عــى أن البيانــات تتبــع التوزيــع 

الطبيعــي ويجــب اســتخدام االختبــارات املعلميــة.
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)-Sample  K-S1( اختبار التوزيع الطبيعي :)جدول )4

مستوى املعنويةقيمة االختبار Zاملقاييس 

1.580.13التفاؤل

1.230.53التشاؤم

وفيام ييل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة:

أوالً: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول

ما مستوى انتشار التفاؤل والتشاؤم بني طلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني؟ 

ــب  ــابية والنس ــطات الحس ــتخدمت املتوس ــؤال األول، اس ــذا الس ــن ه ــة ع ــل اإلجاب ــن أج م

املئويــة واالنحرافــات املعياريــة لــكل مــن مقاييــس التشــاؤم والتفــاؤل، ونتائــج الجــداول )5( تبــن 

ذلــك.

جدول )5(: املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية لكل من مقيايس التشاؤم 

والتفاؤل

النسبة املئوية للشيوعاالنحراف املعيارياملتوسط الحسايباملقياس

51.4712.9568.70التفاؤل

37.1314.9149.56التشاؤم

يتضــح مــن خــالل الجــدول )5( أن متوســط التفــاؤل لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة 

يســاوي )51.47( بواقــع )%68.70(، أي أعــى مــن املتوســط، إذ أن الدرجــة الكليــة للمقيــاس )75( 

درجــة، وهــي متثــل املســتوى املرتفــع مــن التفــاؤل. ويعنــي ذلــك أن طلبة جامعــة القــدس املفتوحة 

يتمتعــون مبســتوى أعــى مــن املتوســط يف التفــاؤل. كــام يتضــح مــن الجــدول أن متوســط التشــاؤم 

يســاوي )37.12(، مــام يعكــس مســتوى أقــل مــن املتوســط بواقــع )%49.56(، إذ أن الدرجــة الكليــة 

للمقيــاس )75( درجــة، ومتثــل املســتوى املرتفــع مــن التشــاؤم. 

ثانياً: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاين

هــل توجــد فــروق دالــة يف متوســطات كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القدس 

املفتوحــة يف فلســطن باختــالف الجنــس، واملســتوى االقتصــادي لــألرسة، ودرجــة التديــن للطالب؟ 

وقد انبثقت ست فرضيات صفرية لإلجابة عن السؤال الثاين عى النحو اآليت:
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الفرضيــة األوىل والرابعــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عــى مســتوى الداللــة 

)α≥0.05( يف متوســطات كل مــن التفــاؤل أو التشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف 

ــس.  ــري الجن ــاً ملتغ ــطن تبع فلس

 Independent( ملجموعتــن مســتقلتن )ومــن أجــل فحــص الفرضيتــن، اســتخدم اختبــار )ت

t-test(، ونتائــج الجــدول )6( تبــن ذلــك. 

الجدول )6(: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يف متوسطات كل من التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة 

القدس املفتوحة يف فلسطني تبعاً ملتغري الجنس

     الجنس

املتغري

املقاييس

ذكر 

  )ن= 1045(

أنثى 

)ن= 2296(

)ت(

املحسوبة

مستوى الداللة

املحسوب

االنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط

51.6613.2451.3912.820.550.58التفاؤل

0.350.73-37.0014.9737.1914.89التشاؤم

ــن  ــى كل م ــت ع ــد بلغ ــوب ق ــة املحس ــتوى الدالل ــة مس ــدول )6( أن قيم ــن الج ــح م يتض

ــة  ــتوى الدالل ــة مس ــن قيم ــل م ــم أق ــذه القي ــوايل )0.58، 0.72(، وه ــى الت ــاؤم ع ــاؤل والتش التف

)α≥0.05(، مبعنــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً يف متوســطات كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم 

ــس. ــري الجن ــاً ملتغ ــدس املفتوحــة يف فلســطن تبع ــة الق ــة جامع ــدى طلب ل

ــة  ــتوى الدالل ــى مس ــة ع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة: ال توج ــة والخامس ــة الثاني الفرضي

ــة يف  ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــدى طلب ــاؤم ل ــاؤل والتش ــن التف ــطات كل م )α≥0.05( يف متوس

ــري املســتوى االقتصــادي. ــاً ملتغ فلســطن تبع

ــتوى  ــري املس ــاً ملتغ ــابية تبع ــطات الحس ــتخرجت املتوس ــن، اس ــص الفرضيت ــل فح ــن أج  وم

ــة  ــرف دالل ــن األحــادي )One-way ANOVA( لتّع ــل التباي ــم اســتخدم تحلي االقتصــادي، ومــن ث

الفــروق يف متوســطات كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم تبعــاً ملتغــري املســتوى االقتصــادي، والجــدوالن 

ــك. ــان ذل )7( و)8( تبين
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جدول )7(: املتوسطات الحسابية للتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني 

تبعاً ملتغري املستوى االقتصادي

متدنمتوسطمرتفعاملستوى االقتصادي

املتوسط الحسايباملتوسط الحسايب املتوسط الحسايب

57.1852.1948.02التفاؤل

31.8636.1641.51التشاؤم 

ــة مــا إذا  ــن املتوســطات الحســابية، وملعرف يتضــح مــن خــالل الجــدول )7( وجــود فــروق ب

ــن  ــل التباي ــار تحلي ــة اســتخدم اختب ــة اإلحصائي كانــت هــذه الفــروق قــد وصلــت ملســتوى الدالل

ــك. ــح ذل ــدول )8( يوض ــادي )One-way ANOVA(، والج األح

جدول )8(: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق يف متوسطات كل من التفاؤل والتشاؤم لدى 

طلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني تبعاً ملتغري املستوى االقتصادي

املستوى 

االقتصادي

درجات مصدر التباين

الحرية

مجموع مربعات 

االنحراف

متوسط 

االنحراف

“ف”

املحسوبة 

مستوى 

الداللة 

بن املجموعاتالتفاؤل

داخل املجموعات

املجموع

2

3338

3340

11782.89

548399.75

560182.63

5891.44

164.29

35.86**0.00

بن املجموعاتالتشاؤم 

داخل املجموعات

املجموع

2

3338

3340

17372.04

724951.35

742323.38

8686.02

217.25

39.98**0.00

)0.01≤α( دال إحصائياً عند مستوى **

يتضــح مــن الجــدول )8( أن قيمــة مســتوى الداللــة املحســوب قــد بلغت عــى كل مــن التفاؤل 

ــدد  ــة املح ــتوى الدالل ــة مس ــن قيم ــل م ــم أق ــذه القي ــوايل )0.00، 0.00(، وه ــى الت ــاؤم ع والتش

للدراســة )α≥0.05(، أي أننــا نرفــض الفرضيــة الصفريــة، مبعنــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً عــى 

كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم تبعــاً ملتغــري املســتوى االقتصــادي. وملعرفــة لصالــح مــن كانــت هــذه 

الفــروق اســتخدم اختبــار )LSD( للمقارنــات البعديــة، ونتائــج الجــدول )9( تبــن ذلــك.
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جدول )9(: نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق يف متوسطات كل من التفاؤل والتشاؤم 

لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني تبعاً ملتغري املستوى االقتصادي

املحاور

 

متدنمتوسطمرتفعاملتوسطاملقارنات

-9.17*-4.99*57.18مرتفعالتفاؤل

-4.30*36.16متوسطالتشاؤم 

-5.35*-9.66*41.51متدن

)0.05≤α( دال إحصائياَ عند مستوى الداللة

يتضح من خالل نتائج الجدول )9( ما ييل:

ــادي  ــتوى اقتص ــن مس ــة ب ــة الجامع ــدى طلب ــاؤل ل ــة التف ــة يف درج ــروق جوهري ــود ف وج  -1

متوســط ومرتفــع لصالــح مرتفــع، وبــن متــدن ومرتفــع لصالــح مرتفــع، وبــن متــدن متوســط 

ــتوى  ــع املس ــام ارتف ــه كل ــج بأن ــذه النتائ ــالل ه ــن خ ــتنتاج م ــن االس ــط. وميك ــح متوس لصال

ــة. ــدى الطلب ــاؤل ل ــة التف ــع درج ــادي ترتف االقتص

ــادي  ــتوى اقتص ــن مس ــة ب ــة الجامع ــدى طلب ــاؤم ل ــة التش ــة يف درج ــروق جوهري ــود ف وج  -2

متوســط ومرتفــع لصالــح متوســط، وبــن متــدن ومرتفــع لصالــح متــدن وبــن متــدن ومتوســط 

ــتوى  ــض املس ــام انخف ــه كل ــج بأن ــذه النتائ ــالل ه ــن خ ــتنتاج م ــن االس ــدن. وميك ــح مت لصال

ــة. ــدى الطلب ــة التشــاؤم ل ــع درج ــادي ترتف االقتص

ــة  ــتوى الدالل ــى مس ــة ع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة: ال توج ــة والسادس ــة الثالث الفرضي

ــة يف  ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــدى طلب ــاؤم ل ــاؤل والتش ــن التف ــطات كل م )α≥0.05( يف متوس

ــن. ــاً ملتغــري درجــة التدي فلســطن تبع

 ومــن أجــل فحــص الفرضيتــن، اســتخرجت املتوســطات الحســابية تبعــاً ملتغــري درجــة التديــن، ومن 

ثــم اســتخدم تحليــل التبايــن األحــادي )One-way ANOVA( لتّعــرف داللــة الفــروق يف متوســطات كل 

مــن التفــاؤل والتشــاؤم تبعــاً ملتغــري درجــة التديــن، والجــدوالن )10( و)11( تبينــان ذلــك.
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جدول )10(: املتوسطات الحسابية للتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة

يف فلسطني تبعاً ملتغري درجة التدين

متدنيةمتوسطةمرتفعةدرجة التدين

املتوسطاملتوسط املتوسط

54.3650.8651.08التفاؤل

35.2437.4937.73التشاؤم 

يتضــح مــن خــالل الجــدول )10( وجــود فــروق بــن املتوســطات الحســابية. وملعرفــة مــا إذا 

ــن  ــل التباي ــار تحلي ــة اســتخدم اختب ــة اإلحصائي كانــت هــذه الفــروق قــد وصلــت ملســتوى الدالل

ــك. ــح ذل ــدول )11( يوض ــادي )One-way ANOVA(، والج األح

جدول )11(: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق يف متوسطات كل من التفاؤل والتشاؤم لدى 

طلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني تبعاً ملتغري درجة التدين

درجة 

التدين

درجات مصدر التباين

الحرية

مجموع مربعات 

االنحراف

متوسط 

االنحراف

“ف”

املحسوبة 

مستوى 

الداللة 

بن املجموعاتالتفاؤل

داخل املجموعات

املجموع

2

3338

3340

5676.63

554506.00

560182.63

2838.32

166.12

17.09**0.00

بن املجموعاتالتشاؤم 

داخل املجموعات

املجموع

2

3338

3340

2440.82

739882.56

742323.38

1220.41

221.72

5.50**0.00

)0.01≤α( دال إحصائياً عند مستوى **

ــن  ــد بلغــت عــى كل م ــة املحســوب ق ــة مســتوى الدالل ــن الجــدول )11( أن قيم يتضــح م

ــة  ــتوى الدالل ــة مس ــن قيم ــل م ــم أق ــذه القي ــوايل )0.00، 0.00(، وه ــى الت ــاؤم ع ــاؤل والتش التف

ــة  ــروق دال ــود ف ــى وج ــة، مبعن ــة الصفري ــض الفرضي ــا نرف ــة )α≥0.05(، أي أنن ــدد للدراس املح

إحصائيــاً عــى كل مــن التفــاؤل والتشــاؤم تبعــاً ملتغــري درجــة التديــن. وملعرفــة لصالــح مــن كانــت 

ــك. ــن ذل ــج الجــدول )12( تب ــة، ونتائ ــات البعدي ــار )LSD( للمقارن ــروق اســتخدم اختب هــذه الف
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جدول )12(: نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق يف متوسطات كل من التفاؤل 

والتشاؤم لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني تبعاً ملتغري درجة التدين

متدنةمتوسطةمرتفعةاملتوسطاملقارناتاملحاور 

-3.27*-3.49*54.36مرتفعةالتفاؤل

-2.25*37.49متوسطةالتشاؤم 

-2.48*37.73متدنة

)0.05≤α( دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

يتضح من خالل نتائج الجدول )12( ما ييل:

وجــود فــروق جوهريــة يف درجــة التفــاؤل لــدى طلبــة الجامعــة بــن درجــة تديــن متوســطة   -1

ــح مرتفعــة. وميكــن االســتنتاج مــن  ــة ومرتفعــة لصال ــح مرتفعــة، وبــن متدن ومرتفعــة لصال

ــة. ــدى الطلب ــاؤل ل ــن ترتفــع درجــة التف ــام ارتفعــت درجــة التدي ــه كل ــج بأن خــالل هــذه النتائ

وجــود فــروق جوهريــة يف درجــة التشــاؤم لــدى طلبــة الجامعــة بــن درجــة تديــن متوســطة   -2

ومرتفعــة لصالــح متوســطة، وبــن متدنــة ومرتفعــة لصالــح متدنيــة. وميكــن االســتنتاج مــن 

ــة. ــدى الطلب ــن ترتفــع درجــة التشــاؤم ل ــام تدنــت درجــة التدي ــه كل ــج بأن خــالل هــذه النتائ

ثالثاً: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــن التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف 

؟ فلسطن

وصيغــت الفرضيــة الســابعة لإلجابــة عنــه: ونصهــا: ال توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً 

ــدس  ــة الق ــة جامع ــدى طلب ــاؤل والتشــاؤم ل ــي التف ــن درجت ــة )α≥0.05( ب ــد مســتوى الدالل عن

املفتوحــة يف فلســطن.

ومــن أجــل فحــص الفرضيــة الســابعة، اســتخدم معامــل ارتبــاط بريســون، والجــدول )13( يبــن 

ذلك.

جدول )13(: نتائج معامل ارتباط بريسون بني كل من التفاؤل والتشاؤم

لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني

التفاؤل

التشاؤمعالقة االرتباط

-0.64**معامل ارتباط بريسون

0.00مستوى الداللة 

)0.01≤α( دال إحصائياً عند مستوى **
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يتضــح مــن الجــدول )13( وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة عــى مســتوى الداللــة 

)α≥0.05( بــن التفــاؤل والتشــاؤم لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف فلســطن، إذ بلغــت 

معامــل االرتبــاط بينهــام )-0.64(، وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )α≥0.05( كعالقــة عكســية 

وقويــة.

مناقشة النتائج:

هــام مــن  شــهد العقديــن األخرييــن اهتاممــاً متزايــداً يف دراســة ســمتي التفــاؤل والتشــاؤم، بعدِّ

العوامــل املعرفيــة التــي تتوســط االســتجابة للضغــوط أو اإلرهــاق النفــيس. لكــن الدراســات التــي 

  Macrigor et al.،( ســعت إىل تقــي العالقــة بــن التفــاؤل والتشــاؤم واألعــراض النفســية محــدودة

.)2004; Carver et el.،  2005

وقــد أظهــرت النتائــج أن مســتوى التفــاؤل لــدى طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يف فلســطن 

هــو فوق املتوســط مبتوســط قــدره )51.47(. وبنســبة شــيوع وصلــت إىل )%68.70(، فكانــت الدرجة 

أدىن مــن املتوســط للتشــاؤم )%37.13(.  ويعنــي ذلــك أن طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يتمتعــون 

مبســتوى أقــل مــن املتوســط يف التشــاؤم، وهــذا يشــري أن طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة يشــعرون 

بدرجــة تفــاؤل تزيــد عــن التشــاؤم عــى الرغــم مــام يعانونــه مــن ضغــوط نفســية واقتصاديــة. وهذا 

ــدس املفتوحــة واإلنســان  ــة الق ــة جامع ــا طلب ــع به ــي يتمت ــة النفســية الت ــدورة يشــري إىل الصالب ب

الفلســطيني بصــورة عامــة؛ فالطالــب الجامعــي الفلســطيني ورغــم الظــروف القاســية التــي يعيشــها، 

إال أن األنظمــة القامئــة يف الجامعــات التــي تعطــي مســاحة واســعة مــن الحريــة للطالــب، وبخاصــة 

يف مامرســاته لألنشــطة السياســية والثقافيــة واالجتامعيــة املرتبطــة بواقعــه تحــت االحتــالل، تســاعد 

الطالــب عــى التوافــق مــع ذاتــه ومــع مجتمعــه الجامعــي، وتزيــد مــن ثقتــه بقدراتــه يف تحقيــق 

أهدافــه، وأثــر ذلــك عــى ســعيه نحــو تحقيــق هــذه األهــداف بتفــاؤل. 

وكانــت درجــة التفــاؤل قريبــة مــن الدرجــة التــي توصلــت إليهــا دراســة األنصــاري وكاظــم 

)Alansari and Kazem،  2008( مبتوســط قــدره )%51.37( للكويتيــن، و )53.13( للعامنيــن عــى 

نفــس املقيــاس. وهــي أيضــاً توافقــت مــع نتائــج دراســة خــالد )Khalad،  2010(، التــي أشــارت 

ــة  ــن أن الطلب ــم م ــى الرغ ــاؤم، فع ــال التش ــانج )Chang،  1996( يف مج ــه تش ــدث ب ــا تح إىل م

الفلســطينين قــد يكونــون أكــرث تشــاؤماً مــن أقرانهــم األردنيــن والعامنيــن والكويتيــن، إال أن هــذا 

ال يعنــي أنهــم أقــل تفــاؤالً منهــم. كــام أن النتائــج اختلفــت مــع نتائــج دراســة الحســن )2012(، 

التــي أفــادت بــإن طلبــة الجامعــة يف العــراق ال يتمتعــون بشــخصية متفائلــة.

وقــد يكــون االرتفــاع املحــدود يف مســتوى التشــاؤم لــدى الطلبــة الفلســطينين مرتبــط بالواقــع 

ــذي قــد  ــه اليومــي، واالنغــالق يف األفــق الســيايس ال ــالل وفعل ــل يف االحت ــذي يتمث الفلســطيني ال

يــراه البعــض مدخــالً لالســتقالل وإقامــة الدولــة، إضافــة إىل الوضــع االقتصــادي غــري املســتقر الــذي 
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ــا  ــطينية، وم ــة الفلس ــى الحكوم ــطيني وحت ــع الفلس ــطينية واملجتم ــم األرس الفلس ــه معظ تعيش

يصاحبــه مــن أرقــام كبــرية يف البطالــة خاصــة لــدى خريجــي مؤسســات التعليــم العــايل، وانعــكاس 

ذلــك عــى توقعــات بعــض الطلبــة ونظرتهــم للحيــاة باتجــاه ســلبي.

ورغــم ذلــك إال أن النتيجــة كانــت متوقعــة يف العالقــة بــن التفــاؤل والتشــاؤم، والتــي كانــت 

ــه ســمة مســتقلة  ــام عــى أن ــع كل منه ــل م ــع التعام ــي توافقــت م ــة، والت ــة عكســية وقوي عالق

أحاديــة القطــب، وذلــك مــا أظهرتــه كل الدراســات الســابقة. وأشــارت النتائــج إىل أن الفــروق يف 

ــاً، وهــي بذلــك تتعــارض  التفــاؤل والتشــاؤم باختــالف جنــس الطلبــة غــري كافيــة للداللــة إحصائي

مــع مــا أظهرتــه دراســة األنصــاري )2003( بــأن الذكــور أكــرث تفــاؤالً مــن اإلنــاث، وكذلــك دراســة 

الحمــريي )2004(، التــي أظهــرت فروقــاً دالــة باختــالف جنــس الطالــب الجامعــي اليمنــي، وكذلــك 

نتائــج دراســة الحســن )2012( وخــالد )Khallad،  2010( واليحفــويف )2002(، التــي كشــفت 

 Mahasneh et جميعــاً عــن ارتبــاط قــوي بــن التفــاؤل والجنــس، وكذلــك دراســة محاســن وزمالئــه

al.،  2013((، التــي أظهــرت أن الفــروق يف التفــاؤل والتشــاؤم كانــت لصالــح الذكــور.

ــن يف  ــة الجامعي ــدى الطلب ــاؤل والتشــاؤم ل ــن الجنســن يف التف ــد يفــرس هــذا التوافــق ب وق

فلســطن، إىل أن كال الطرفــن يعانيــان مــن نفــس الظــروف القاســية التــي ال تــرتك مجــاالً للجنــس 

ــاركت  ــطينية ش ــرأة الفلس ــة وأن امل ــام، خاص ــاؤم لديه ــاؤل والتش ــة التف ــاً يف درج ــون فارق أن يك

ــل  ــاالت العم ــرأة يف مج ــاركة للم ــاب املش ــح ب ــالل، وفُت ــد االحت ــال ض ــواع النض ــل يف كل أن الرج

ــاة  ــة، ونظــرة متجانســة للحي كافــة، فأفــرزت هــذه الراكــة تطلعــات موحــدة، وتوقعــات متقارب

ــتقبل. ــة واملس ــداث الجاري واألح

أمــا الفــروق الواضحــة يف درجــات التفــاؤل والتشــاؤم بــن املســتويات االقتصاديــة لــألرس التــي 

ينتمــي إليهــا الطلبــة، فهــي توافقــت مــع نتائــج دراســة خــالد )Khallad،  2010(، التــي أشــارت 

ــة. فــاألرس كلــام ارتفــع دخلهــا وتحســن  ــة االقتصادي ــاط قــوي بــن التفــاؤل والحال إىل وجــود ارتب

مســتواها االقتصــادي، ينعكــس ذلــك بالطبــع عــى نظرتهــا لألحــداث بخــالف أولئــك الذيــن 

يعيشــون مســتوى اقتصــادي متــدٍن، وأثــر ذلــك عــى طريقــة تفكريهــم ونظرتهــم لألمــور، وبخاصــة 

يف مجتمــع وأوضــاع معيشــية تعتمــد فيهــا األرسة عــى ذاتهــا دون دور ملمــوس للدولــة يف رعايــة 

ــاً. ــاً، أو صحي ــة أفرادهــا معيشــياً، أو تعليمي األرس الفقــرية، أو كفال

وقــد كانــت نتائــج الفــروق يف التفــاؤل والتشــاؤم باختــالف مســتوى التديــن للطالــب متوقعــة، 

وحســب مــا أقــر بــه الطالــب نفســه بحســب إدراكــه وفهمــه للمســتوى املرتفــع مــن املنخفــض يف 

التديــن، وكانــت الفــروق أكــرث وضوحــاً بــن مرتفعــي التديــن ومنخفــي التديــن. 

وقــد توافقــت هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة سلســامن )Salsman،  2005( مــن 

وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن التديــن والتفــاؤل، فاإلنســان املتديــن يكــون إميانــه بالخالــق 

ــاً بالتفــاؤل ونظــرة املــرء لألحــداث  ــط إيجاب ــاط اإلميــان بالقضــاء والقــدر يرتب وقــدره أكــرب، وارتب
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الجاريــة وتفســريها وتوقعاتــه باملســتقبل. وهنــا يدخــل عامــل الثقافــة أيضــاً والــذي لقــي اهتاممــاً 

كبــرياً مــن الباحثــن، فأشــاروا إىل أن الغربيــن هــم أكــرث تحيــزاً للتفــاؤل كــام ذكــر هينــي وهامامــورا 

  Gregg،( دراســة. ومــا أشــار إليــه جريــج )( مــن خــالل أكــرث مــن )130Heine and Hamamura(

ــإن  ــالمي، ف ــي اإلس ــي األخالق ــام القيم ــكيل النظ ــة وتش ــوى الديني ــوء التق ــه لنش 2005( يف تحليل

ــة،  ــايل الثقاف ــة وبالت ــكان اإلقام ــرق أو م ــة بالع ــه عالق ــس ل ــر لي ــؤرش إىل أن األم هــذه النتيجــة ت

بقــدر مــا هــو مرتبــط بالتديــن واالرتبــاط بالخالــق واإلميــان بــه، فالتديــن أســاس للصحــة النفســية 

يف العــرف اإلرشــادي، وهــو مصــدر لألفــكار املتفائلــة وتفســري لألحــداث والتعميــامت، باعتبــار أن 

األشــياء الجيــدة هــي التــي ســتحدث مــن خــالل اإلميــان بــإرادة الخالــق، وقضائــه، وقــدره.

وأخــرياً، وعــى الرغــم مــن أن الطلبــة الفلســطينين قــد أظهــروا مســتوى أعــى مــن التشــاؤم 

مقارنــة بأقرانهــم األردنيــن والعامنيــن والكويتيــن كــام هــو وارد يف الدراســات الســابقة، إال أنهــم 

مل يكونــوا أقــل تفــاؤالً منهــم. كــام أن طلبــة الجامعــة وكجــزء رئيــس مــن فئــة الشــباب هــم األكــرث 

ــورة  ــة وث ــرص العومل ــة، يف ع ــى الديني ــة وحت ــة واالجتامعي ــوالت الثقافي ــريات والتح ــاً للتغ تعرض

التكنولوجيــا واملعلومــات واالتصــاالت، وذلــك بحكــم مــا يتمتعــون بــه مــن قــدرات وطاقــات، ومــا 

ــن  ــة يســعون م ــة انتقالي ــا يعيشــونه مــن مرحل ــة إىل م ــم مــن طموحــات وتطلعــات، إضاف لديه

خاللهــا إىل تحصيــل العلــم واملعرفــة والدرجــة العلميــة التــي يــرون فيهــا طريقــاً لتكويــن مكانــة 

ــارة أخــرى بحســب  ــة مــن التفــاؤل تــارة والتشــاؤم ت اجتامعيــة أفضــل، كل ذلــك يضعهــم يف حال

ــم  ــايل قدرته ــم، وبالت ــم واحتياجاته ــك لرغباته ــدى اســتجابة كل ذل ــم وم األحــداث واملحيطــن به

عــى التنبــؤ باملســتقبل وتفســريهم لألحــداث. 
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التوصيات:

يف ضوء نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث، ميكن التوصية ِباآليت:

تفعيــل دور اإلرشــاد الرتبــوي والنفــيس يف مجتمــع الجامعــة، واألخــذ بــرضورة تضمــن هــذه   - 1

الربامــج مكونــات إرشــادية دينيــة، إضافــة لألخــذ بالحاجــات للطلبــة ملــا لذلــك مــن تأثــري عــى 

شــخصية الطالــب وتنميــة روح التفــاؤل لديــه، والتكيــف مــع مجتمــع الجامعــة. 

ــن  ــون م ــن أن تك ــية ميك ــات نفس ــاؤم ومكون ــاؤل والتش ــن التف ــط ب ــات للرب ــراء دراس إج  - 2

الســوابق أو اللواحــق لــكل منهــام. 
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مستقبل الصراع مع اليهود في فلسطين في ضوء القرآن الكريم

The Future of the Conflict with the Jews in Palestine
In the Light of the Holy Quran

فايز حسان سليامن أبو عمرة*

ملخص البحث

ــل  ــن التعام ــة م ــر األم ــود، وتحذي ــع اليه ــرصاع م ــة ال ــان حقيق ــث إىل بي ــذا البح ــدف ه يه

ــم  ــالم وطلبه ــم الس ــه عليه ــاء الل ــة أنبي ــان مخالف ــه، وبي ــم وبطالن ــاد دينه ــار فس ــم، وإظه معه

املعجــزات ال مــن أجــل اإلميــان بهــا ولكــن مــن أجــل تعجيــز أنبيــاء اللــه عليهــم الســالم والســخرية 

منهــم والتهكــم عليهــم فيظهــروا عجزهــم ألقوامهــم، ومــن هــذه املعجــزات التــي طلبوهــا رؤيــة 

اللــه جهــرة، واتخاذهــم العجــل معبــوًدا مــن دون اللــه، وأنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه، وأنــه بخيــل 

يف العطــاء، وكذلــك ادعاؤهــم أن للــه ابًنــا، واتخاذهــم علامءهــم آلهــة مــن دون اللــه والــرد عــى 

بعــض دعاويهــم، وفضــح ادعاءاتهــم الكاذبــة، وكذلــك بيــان طبيعــة الــرصاع مــع اليهــود يف املــايض 

والحــارض واملســتقبل، وأن خالفــة هــذه األرض حقيقــة ربانيــة لعبــاده الصالحــن، فوعدهــم ســبحانه 

وتعــاىل بالتمكــن يف الديــن، واالســتخالف يف األرض إذا تحقــق فيهــم رشطــان، اإلميــان باللــه والعمــل 

الصالــح، وهــذا يحتــاج إىل تضحيــات مــن األمــة املســلمة لوراثــة هــذه األرض.

Abstract:
This study aims at investigating the fact of the conflict with the Jews،    warning 
the nation of dealing with them،  and showing the corruption of their religion and 
its falseness.  In addition،  to clarify their claims to the prophets to show miracles 
not for believing but for mocking and making fun of them in order to expose the 
prophets’ inability to their people. For example،  they asked the prophets to let them 
see the God. They worshipped the calf and some scientists and said that God has 
a son and he is stingy. This study aims to expose their false claims and clarifies the 
nature of the conflict with the Jews in the past،  the present and the future. Addi-
tionally،  this study clarifies that the earth succession is for good people if they be-
lieve in Allah and do good deeds،  and this needs Muslims to make some sacrifices.

*  أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية - جامعة األقى- غزة .
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الحمــد للــه الــذي أكرمنــا باإلميــان، وأعزنــا باإلســالم، وأنعــم علينــا بنبيــه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، الــذي 

جمعنــا مــن الشــتات، صلــوات اللــه وســالمه عليــه وعــى أتباعــه األطهــار إىل يــوم الديــن أمــا بعــد:

ــداة،  ــة امله ــي الرحم ــل نب ــة أن أرس ــذه األم ــى ه ــاىل ع ــبحانه وتع ــه س ــم الل ــن نع ــإن م ف

ــود،  ــة اليه ــا حقيق ــن له ــغ والضــالل، فب ــن الزي ــا إىل ســفينة النجــاة م ــري، ليأخــذ به ــرساج املن وال

ومكرهــم ودهاءهــم يف القــرآن الكريــم، حتــى تســري األمــة عــى طريــق واضــح يف التعامــل معهــم.

إن حقيقــة الــرصاع مــع اليهــود رصاع عقائــدي؛ ألنهــم حرفــوا دينهــم، وكتابهــم، واعتــربوه تراثـًـا 

ــه ســبحانه  ــا مل ينزل ــا م ــه شــعائرهم، وأخالقهــم، وأفكارهــم، وابتدعــوا فيه ــا يســتمدون من مقدًس

ــلَُموا  ــَن أَْس ــوَن الَِّذي ــا النَِّبيُّ ــُم ِبَه ــوٌر يَْحكُ ــًدى َونُ ــا ُه ــْوَراَة ِفيَه ــا التَّ ــا أَنَْزلَْن ــال تعــاىل: }إِنَّ وتعــاىل ق

بَّانِيُّــوَن َواأْلَْحَبــاُر مِبـَـا اْســُتْحِفظُوا ِمــْن ِكَتــاِب اللَّــِه َوكَانـُـوا َعلَْيــِه ُشــَهَداَء{ )املائــدة:  لِلَِّذيــَن َهــاُدوا َوالرَّ

44(، وبهــذا االنحــراف عــن منهــج اللــه اســتحقوا عذابــه ســبحانه وتعــاىل.

وقــد تكــرر ذكــر اليهــود يف القــرآن فيــام يقــرب مــن عريــن آيــة، بــنَّ فيهــا ســبحانه وتعــاىل 

ــال ال  ــبيل املث ــى س ــا ع ــم، فمنه ــم ورشوره ــن كيده ــر م ــة، والتحذي ــم الباطل ــم، وعقائده كفره

الحــرص قولــه تعــاىل: }َوَقالَــِت الَْيُهــوُد يَــُد اللَّــِه َمْغلُولَــٌة ُغلَّــْت أَيِْديِهــْم َولُِعُنــوا مِبـَـا َقالُــوا بَــْل يَــَداُه 

ــًرا  ــا َوكُْف ــَك طُْغَيانً ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إِلَْي ــا أُنْ ــْم َم ــريًا ِمْنُه ــَف يََشــاُء َولََيِزيــَدنَّ كَِث ــُق كَْي َمْبُســوطََتاِن يُْنِف

ــُه  ــا اللَّ ــرِْب أَطَْفأََه ــاًرا لِلَْح ــُدوا نَ ــاَم أَْوَق ــِة كُلَّ ــْوِم الِْقَياَم ــاَء إَِل يَ ــَداَوَة َوالَْبْغَض ــُم الَْع ــا بَْيَنُه َوأَلَْقْيَن

ــُه اَل يُِحــبُّ الُْمْفِســِديَن{ )املائــدة: 64(، وقــال تعــاىل: }ِمــَن الَِّذيــَن  َويَْســَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَســاًدا َواللَّ

َهــاُدوا يَُحرُِّفــوَن الْكَلِــَم َعــْن َمَواِضِعــِه َويَُقولُــوَن َســِمْعَنا َوَعَصْيَنــا َواْســَمْع َغــرْيَ ُمْســَمعٍ َوَراِعَنــا لَيًّــا 

ــْم  ــكَاَن َخــرْيًا لَُه ــا لَ ــا َواْســَمْع َوانْظُرْنَ ــوا َســِمْعَنا َوأَطَْعَن ــْم َقالُ ــْو أَنَُّه يــِن َولَ ــا يِف الدِّ ِبأَلِْســَنِتِهْم َوطَْعًن

ــات  ــاًل{ )النســاء: 46(، وغريهــا مــن اآلي ــوَن إِالَّ َقلِي ــاَل يُْؤِمُن ــْم َف ــُه ِبكُْفرِِه ــُم اللَّ ــْن لََعَنُه ــَوَم َولَِك َوأَْق

التــي كشــفت لنــا مكرهــم، وكيدهــم، وحربهــم عــى اإلســالم واملســلمن.

ــن  ــود م ــع اليه ــرصاع م ــه حــول مســتقبل ال ــإذن الل ــدان هــذه الدراســة فســتكون ب ــا مي أم

ــدي. ــم رصاع عقائ ــرصاع معه ــادهم يف األرض، وأن ال ــان إفس ــالل بي خ

الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والتنقيــب تبــن يل أنــه مل يكتــب يف هــذا املوضــوع كبحــث علمــي يتحــدث عــن 

مســتقبل الــرصاع، أمــا بالعمــوم فقــد كتــب الكثــري عــن بنــي إرسائيــل، ســواء مــن أهــل التفســري، أو 

مــن املؤرخــن، واملكتبــات اإلســالمية زاخــرة بهــذا العلــم، لــذا ســنذكر فقــط مرجعــن من الدراســات 

الســابقة لقــرص حجــم البحــث منهــا:

ــر الطــربي املرجــع  ــن جري ــام اب ــرب تفســري اإلم ــل القــرآن للطــربي، يعت ــان يف تأوي جامــع البي  - 1

الرئيــس الــذي يعتمــد عليــه يف تفســري القــرآن الكريــم ويف بيــان املــراد مــن اآليــات القرنيــة، 

ــل. ــا بالتفصي ــو يتناوله فه



105

المجلد )18(، العدد )1(، حزيران 2017  جرش للبحوث والدراسات

إرسائيــل والعــرب مــن رصاع القضايــا إىل ســالم املصالــح- د. شــفيق ناظــم الغــربا، فهــو يتنــاول   - 2

الــرصاع مــع اليهــود مــن ناحيــة تاريخيــة.

ويهدف هذا البحث إل:

نيل رضا الله سبحانه وتعاىل.  - 1

بيان دور اليهود يف الفساد كام بينه القرآن الكريم.  - 2

توضيح حقيقة الرصاع مع اليهود يف املايض والحارض واملستقبل.  - 3

بيان واجبنا اتجاه أمة اإلسالم يف ضوء هذه الحقائق.  - 4

بيان وعد الله للمؤمنن ملواجهة فساد اليهود.  - 5

ــة  ــد وثالث ــة ومتهي ــث يف مقدم ــاء البح ــة، ج ــذه الدراس ــن ه ــة م ــدف والغاي ــق اله ولتحقي

ــيل: ــام ي ــك في ــان ذل ــة، وبي ــث وخامت مباح

التمهيد: الرصاع يف اللغة واالصطالح

املطلب األول: الرصاع يف اللغة.

املطلب الثاين: الرصاع يف االصطالح.

املبحث األول: إفساد اليهود يف األرض.

املطلب األول: انحراف اليهود حقيقية قرآنية.

املطلب الثاين: الرصاع مع اليهود رصاع عقائدي.

املبحث الثاين: الرصاع مع اليهود بني املايض والحارض واملستقبل.

املطلب األول: الرصاع مع اليهود يف املايض.

املطلب الثاين: الرصاع مع اليهود يف الحارض.

املطلب الثالث: الرصاع مع اليهود يف  املستقبل.

املبحث الثالث: وعد الله بزوال اليهود.

املطلب األول: مبرات النرص عى اليهود.

املطلب الثاين: األرض يرثها الصالحون.

الخامتة: وفيها ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات.
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مستقبل الصراع مع اليهود في فلسطين في ضوء القرآن الكريم

التمهيد: الرصاع يف اللغة واالصطالح

املطلب األول:الرصاع يف اللغة.

ٍء إِىَل اأْلَرِْض،  ــُقوِط يَشْ ــَى ُس ــُدلُّ َع ــٌد يَ ــٌل َواِح ــْنُ أَْص ــرَّاُء َوالَْع ــاُد َوال ــارس: »الصَّ ــن ف ــول اب يق

اع:  ــرصِّ ــاألرض«)*(، »وال ــه ب ــى طرح ــة، مبعن ــُه ُمَصاَرَع ــا، َوَصاَرْعتُ ــَل رَصًْع ــُت الرَُّج ــَك رَصَْع ــْن َذلِ وِم

ــوي ويضطــرب  ــد يــرصع اإلنســان فيخــر ســاقطاً ويلت ــه«)**(، وق ــام يــرصع صاحب معالجتهــام أيّه

ويفقــد العقــل)***(، والنبــي ملسو هيلع هللا ىلص بــن لنــا مثــل املؤمــن كعــود الــزرع ترصعهــا الريــح مينــة ويــرسة، 

ْرِع،  ــَن الــزَّ ــِة)****( ِم ــِل الَْخاَم ــُل الُْمْؤِمــِن كََمثَ قــال كعــب بــن مالــك: قــال رَُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص: »«َمثَ

ــَج««)*****(. ــى تَِهي ــَرى، َحتَّ ــا أُْخ ــرًَّة َوتَْعِدلَُه ــا َم ُعَه ــُح، ترَْصَ ي ــا الرِّ تُِفيئَُه

اع الــذي اَل يُْغلـَـُب، فنَقلـَـُه إِىَل الَّــِذي يَْغلُِب  َ ــاِد َوفَتـْـِح الــرَّاء: املُبَالـِـُغ يف الــرصِّ َعــة ِبَضــمِّ الصَّ َ  والرصُّ
نْفَســه ِعْنــَد الَغَضــب ويَْقَهرَُهــا، فَِإنـّـه إَِذا َملََكهــا كَاَنَ قــد قََهــَر أَقـْـَوى أْعَدائـِـِه ورَشَّ ُخُصومــه)******(

املطلب الثاين: الرصاع يف االصطالح.

عــرف العلــامء الــرصاع بعــدة تعريفــات فقالــوا بأنــه »تنشــيط دافعن يف آن واحــد يتطلبــان 

ــن  ــن هدفــن، أو ب ــن، أو ب ــن رغبت ــرصاع قامئــاً ب ــد يكــون ال ــاً متعارضــة مــن الســلوك، وق رضوب
ــدف”)*******( وســيلتن للوصــول إىل اله

ــذي ينشــأ عــن  ــه »أحــد أمنــاط التفاعــل االجتامعــي ال ــرصاع بأن ــامع ال ــامء االجت وعــرف عل

تعــارض املصالــح وهــو املوقــف التنافــيس، حيــث يعــرف كل مــن املتنافســن غرميــه، ويــدرك أنــه ال 

ســبيل إىل التوفيــق إىل مصالحــه ومصالــح الغريــم، فتنقلــب املنافســة بينهــام إىل رصاع حيــث يعمــل 

كل منهــام عــى تحطيــم اآلخــر والتفــوق عليــه«)********(.

اع تنــازع مصلحتــن بــن  وبالنظــر يف التعريفــات اللغويــة واالصطالحيــة يتبــن أن الــرصِّ

ــرد أو  ــات الف ــن عالق ــئ ع اع ناش ــرصِّ ــذا ال ــدف، وه ــس اله ــعيان لنف ــن يس ــخصن، أو جامعت ش

الجامعــة باآلخريــن؛ فهــو رصاع يشــمل كل نواحــي الحيــاة، ولــن ينتهــي إال بانتهــاء أحــد أطرافــه أو 

)( معجم مقاييس اللغة- أحمد بن فارس- 342/3- بترصف.   *

)( كتاب العن- أبو عبد الرحمن الخليل الفراهيدي- 299/1.   **

)( انظر: مفاتيح العلوم محمد البلخي الخوارزمي، ص186.   ***

رع، النهاية يف غريب الحديث واألثر- البن األثري- 89/2.   نة ِمَن الزَّ ة اللَّيِّ )( ِهَي الطَّاقَُة الَغضَّ  ****

ْرِز-  ْرِع َوَمثـَـُل الَْكاِفــِر كََشــَجِر اأْلَ ــاُب َمثـَـُل الُْمْؤِمــِن كَالــزَّ )( صحيــح مســلم- كتــاب صفــة القيامــة والجنــة والنــار- بَ  *****

2163/4-ح2810. 

)( النهاية يف غريب الحديث واألثر- ابن األثري- 24/3.   ******

)( املوسوعة العربية امليرسة- محمد شفيق غربال- 1121/2.   *******

)( معجم مصطلحات العلوم االجتامعية- د. أحمد زيك بدوي- ص79.   ********
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ــه. ــب علي ــيطرة والتغل ــه الس ــر، وقبول ــرف لآلخ ــاع ط انصي

فالــرصاع بــن العــرب واليهــود، ليــس مجــرد رصاع عــى الحــدود أو عــى املــوارد أو امليــاه أو 

النفــط أو غريهــا، ولكنــه تناقــض صــارخ بــن اإليــرادات واألهــداف والغايــات.

املبحث األول: إفساد اليهود يف األرض

املطلب األول: انحراف اليهود حقيقية قرآنية.

كانــت عقيــدُة اليهــود قبــل أن يحرفوهــا عقيــدَة التوحيــد الخالــص، واإلميــان برســالة مــوىس 

عليــه الســالم، واإلميــان بالرائــع الســاموية، ثــم انحرفــت عقيــدة اليهــود بعــد ذلــك يف زمــن مــوىس 

ــاَب  ــوىَس الِْكَت ــا ُم ــْد آتَْيَن ــاىل: }َولََق ــال تع ــتكبار، ق ــتعالء واس ــدة اس ــت عقي ــالم فأصبح ــه الس علي

ــاَم  ــُدِس أََفكُلَّ ــُروحِ الُْق ــاُه ِب ــاِت َوأَيَّْدنَ ــَم الَْبيَِّن ــَن َمْريَ ــَى ابْ ــا ِعي ــِل َوآتَْيَن ــِدِه ِبالرُُّس ــْن بَْع ــا ِم ْيَن َوَقفَّ

ــوَن{ )البقــرة: 87(،  ــا تَْقُتلُ ــْم َوَفِريًق بُْت ــا كَذَّ ــَوى أَنُْفُســكُُم اْســَتكْرَبْتُْم َفَفِريًق ــا اَل تَْه ــْم َرُســوٌل مِبَ َجاءَكُ

فزعمــوا أنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه، وقالــوا إن يــد اللــه مغلولــة غلــت أيديهــم، وطلبــوا مــن مــوىس 

عليــه الســالم أن يجعــل لهــم آلهــة، وغــري ذلــك مــن مظاهــر انحــراف يف العقيــدة عندهــم بينهــا رب 

العــزة يف القــرآن الكريــم نذكــر بعًضــا منهــا بإيجــاز:  

املظهر األول: طلب اليهود رؤية الله جهرة

كانــت بدايــة انحــراف اليهــود يف العقيــدة يف عهــد مــوىس عليــه الســالم عندمــا طلبــوا مــن 

مــوىس عليــه الســالم رؤيــة اللــه جهــرة، قــال تعــاىل: }يَْســأَلَُك أَْهــُل الِْكَتــاِب أَْن تَُنــزَِّل َعلَْيِهــْم ِكَتابًــا 

ــُة  اِعَق ــُم الصَّ ــرًَة َفأََخَذتُْه ــَه َجْه ــا اللَّ ــوا أَرِنَ ــَك َفَقالُ ــْن َذلِ ــرَبَ ِم ــوىَس أَكْ ــأَلُوا ُم ــْد َس ــاَمِء َفَق ــَن السَّ ِم

ــْم{ ]النســاء: 153[. ِبظُلِْمِه

إن أهــل التــوراة ســألوا رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  أن يســأل ربــه أن ينــزل عليهــم كتابًــا مــن الســامء، 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص  بالصــدق،  ــا، وهــي شــاهدة لرســول الل ــوا مبثله ــق عــن أن يأت ــع الخل معجــزًة يعجــز جمي

آمــرة لهــم باتباعــه، فــكان رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  حريًصــا عــى إميانهــم، فــكان التوبيــخ والتقريــع مــن 

اللــه جــل ثنــاؤه ألهــل الكتــاب الذيــن ســألوا رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  أن ينــزل عليهــم مــن الســامء كتابـًـا، 

ــذي  ــاب ال ــزل عليهــم الكت ــو أن ــه واغرتارهــم بحلمــه، ل ــه وجراَءتهــم علي فإنهــم مــن جهلهــم بالل

ســألوا رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  أن ينزلــه عليهــم، لخالفــوا أمــر اللــه كــام خالفــوه بعــد إحيــاء اللــه أوائلهــم 
مــن صعقتهــم عندمــا طلبــوا مــن مــوىس عليــه الســالم رؤيــة اللــه جهــرة)*(

فطلــب املعجــزات ال مــن أجــل اإلميــان بهــا ولكــن مــن أجــل تعجيــز أنبيــاء اللــه عليهــم   
الســالم والســخرية منــه والتهكــم عليــه فيظهــروا عجــزه ألقوامهــم. 

)( انظر: جامع البيان يف تأويل القرآن- لإلمام ابن جرير الطربي- 386/9.    *
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املظهر الثاين: عبادة العجل من دون الله

ــم  ــا يف طغيانه ــاىل إمعانً ــبحانه وتع ــه س ــن دون الل ــوًدا م ــل معب ــل العج ــو إرسائي ــذ بن اتخ

ــْوُم  ــَذ َق ــاىل: }َواتََّخ ــال تع ــه الســالم ق ــه علي ــوىس رســول الل ــزل عــى م ــا أن ــم وكفرهــم مب وضالله

ــْم  ــْم َواَل يَْهِديِه ــُه اَل يُكَلُِّمُه ــَرْوا أَنَّ ــْم يَ ــَواٌر أَلَ ــُه ُخ ــًدا لَ ــاًل َجَس ــْم ِعْج ــْن ُحلِيِِّه ــِدِه ِم ــْن بَْع ــوىَس ِم ُم

ــراف: 148(  ــنَي{ )األع ــوا ظَالِِم ــُذوُه َوكَانُ ــِبياًل اتََّخ َس

فبــدل أن يســجد بنــو إرسائيــل شــكرا للــه أن نجاهــم مــن فرعــون عليــه لعنــة اللــه، طلبــوا 

مــن مــوىس أن يكــون لهــم آلهــة يعبدونهــا مــن دون اللــه ســبحانه وتعــاىل، فــرد اللــه عليهــم »قـَـاَل 

ــْوٌم تَْجَهلُــوَن«، وهــذا يــدل عــى بعــد بنــي إرسائيــل يف الغــي والضــالل. إِنَُّكــْم قَ

املظهر الثالث: ادعاء اليهود بأنهم أبناء الله وأحباؤه

ــال  ــوى فق ــذه الدع ــاىل ه ــبحانه وتع ــل س ــاؤه وأبط ــه وأحب ــاء الل ــم أبن ــود أنه ــى اليه ادع

بُكُــْم ِبُذنُوِبكُــْم بَــْل  ــاُؤُه ُقــْل َفلِــَم يَُعذِّ ســبحانه: }َوَقالَــِت الَْيُهــوُد َوالنََّصــاَرى نَْحــُن أَبَْنــاُء اللَّــِه َوأَِحبَّ

ــاَمَواِت َواأْلَْرِض َوَمــا  ُب َمــْن يََشــاُء َولِلَّــِه ُملْــُك السَّ ــْن َخلَــَق يَْغِفــُر لَِمــْن يََشــاُء َويَُعــذِّ أَنُْتــْم بَــرَشٌ ِممَّ

ــدة: 18(. ــريُ{ )املائ ــِه الَْمِص ــاَم َوإِلَْي بَْيَنُه

يقــول ســبحانه وتعــاىل لنبيــه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص  قــل لهــؤالء الكذبــة املفرتيــن عــى ربهــم ألي يشء 

ــب ال  ــإن الحبي ــاؤه، ف ــاؤه وأحبّ ــم أبن ــم أنك ــام زعمت ــر ك ــم، إن كان األم ــم بذنوبك ــم ربك يعذبك

ــَنا النَّــاُر  ون أنــه معذبكــم أياًمــا معــدودة، قــال تعــاىل: }َوَقالُــوا لَــْن مَتَسَّ ب حبيبــه، وأنتــم مقــرُّ يعــذِّ

إِالَّ أَيَّاًمــا َمْعــُدوَدًة ُقــْل أَتََّخْذتـُـْم ِعْنــَد اللَّــِه َعْهــًدا َفلَــْن يُْخلِــَف اللَّــُه َعْهــَدُه أَْم تَُقولُــوَن َعــىَل اللَّــِه َمــا 

اَل تَْعلَُمــوَن{ )البقــرة: 80(، وذلــك أن اليهــود قالــت إن اللــه معذبنــا أربعــن يوًمــا َعــَدد األيــام التــي 

عبدنــا فيهــا العجــل، ثــم يخرجنــا جميًعــا منهــا، فقــال اللــه ملحمــد ملسو هيلع هللا ىلص : قــل لهــم: إن كنتــم، كــام 

تقولــون، أنكــم أبنــاُء اللــه وأحبــاؤه، فلــم يعذبكــم بذنوبكــم؟ فــأراد أن يعلمهــم أنهــم أهــل فريــة 

وكــذب عــى اللــه جــل وعــز، ولكــن األمــر ليــس كــام زعمتــم أنكــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه بــل أنتــم 

خلــق مــن بنــي آدم، خلقكــم اللــه مثــل ســائر بنــي آدم، إن أحســنتم ُجوزيتــم بإحســانكم، فالعــربة 

باإلميــان باللــه والعمــل الصالــح، ال مبــن ســلف مــن اآلبــاء واألمهــات)*(.

إن دعــوى اليهــود أنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه، وأنهــم ســيعذبون أياًمــا معــدودة، ادعــاء باطــل، 

وانحــراف يف العقيــدة، وفســاد يف األخــالق.

)( انظر: تفسري الطربي- لإلمام الطربي- 152/10.  *
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املظهر الرابع: إدعاؤهم أن يد الله مغلولة

ــه ســبحانه   ــك بنســبة النقــص إىل الل ــه ســبحانه وتعــاىل وذل ــد الل انحــرف اليهــود عــن توحي

ــٌة ُغلَّــْت  ــِه َمْغلُولَ ــُد اللّ تعــاىل عــام يقولــون علــًوا كبــريا فقــال ســبحانه وتعــاىل ﴿ َوَقالَــِت الَْيُهــوُد يَ

ــاُء﴾ (املائدة: 64( ــَف يََش ــُق كَْي ــوطََتاِن يُنِف ــَداُه َمْبُس ــْل يَ ــواْ بَ ــا َقالُ ــواْ مِبَ ــْم َولُِعُن أَيِْديِه

ــاه  ــا لليهــود عــى جرأتهــم عــى ربهــم، ووصفهــم إي ــه تعــاىل توبيًخ إن هــذا الخــرب مــن الل

مبــا ليــس مــن صفتــه، وجهلهــم واغرتارهــم بــه، وإنكارهــم لجميلــه عندهــم، وكــرثة صفحــه عنهــم 

وعفــوه عــن عظيــم إجرامهــم، واحتجاًجــا لنبيــه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص  بأنــه نبــيٌّ مبعــوث ورســول مرســل، 

ــا إال  ــي ال يعلمه ــا الت ــم ومكنونه ــيِّ علومه ــن خف ــت م ــا كان ــم به ــي أنبأه ــاء الت ــذه األنب وأن ه

أحبارهــم وعلامؤهــم دون غريهــم مــن اليهــود، ليقــرر عندهــم صدقــه، ويقطــع بذلــك حجتهــم)*(.

ــْنَ ُمْعتََقِدِهــْم َوُمْعتََقــِد أَْهــِل  ــَث طَِويَِّتِهــْم لِيُظِْهــَر الفــرق بَ فبيــان ُســوَء ُمْعتََقــِد اليهــود، َوُخبْ

، فََقْولُُهــْم  مِّ اإْلِْســاَلِم، فوصفهــم يـَـُد اللَّــِه َمْغلُولـَـٌة ِبالْبُْخــِل يِف الَْعطـَـاِء، َوْصــٌف للَّــِه تََعــاىَل ِبِصَفــاِت الــذَّ

ــْن  ــاىَل َع ــِه تََع ــُه اللَّ ــُب تَْنِزي ــْم، إِْذ يَِج ــاَلِم َوِبِديِنِه ــلِِمَن، وِباإْلِْس ــِم ِبالُْمْس ــَرى التََّهكُّ ــَرى َمْج ــَذا يَج َه

ــااَلِت)**(. َهــِذِه الَْمَق

إن جــرأة اليهــود عــى رب العاملــن، ووصفــه بصفــات النقــص، وبأنــه بخيــل يف العطــاء، وكذلك 

نســبة الفقــر إليــه، يــدل عــى فســاد معتقدهــم، وانحرافهــم عــن منهــج األنبيــاء، فيــد اللــه مــألى ال 

ينقصهــا نفقــة، وال يجــوز عليــه العجــز وال القصــور تعــاىل عــام يقولــون علــًوا كبــريا.

املظهر الخامس: ادعاؤهم بأن عزيًرا ابن الله

إن بعــض اليهــود مل ينزهــوا اللــه ســبحانه وتعــاىل بادعائهــم البنــوة للــه ســبحانه وتعــاىل، فقالوا 

ــه الســالم  ــزل عــى مــوىس علي ــه، وكفــروا مبــا أن ــدة واإلميــان بالل ــوا بالعقي ــه، فأخل ــن الل ــر اب عزي

ــُن  ــيُح ابْ ــاَرى الَْمِس ــِت النََّص ــِه َوَقالَ ــُن اللَّ ــٌر ابْ ــوُد ُعَزيْ ــِت الَْيُه ــاىل: }َوَقالَ ــال تع ــم هــذا، ق بادعائه

اللَّــِه َذلِــَك َقْولُُهــْم ِبأَْفَواِهِهــْم يَُضاِهُئــوَن َقــْوَل الَِّذيــَن كََفــُروا ِمــْن َقْبــُل َقاتَلَُهــُم اللَّــُه أَنَّ يُْؤَفكُــوَن{ 

ــة: 30( )التوب

ــْن  ــا، وَم ــه ابًْن ــوا للَّ ــْم أَثْبَتُ ــه، ألَنَُّه ــوَن باللَّ ــْم اَل يُْؤِمُن ــوِد ِبأَنَُّه ــَم ســبحانه وتعــاىل عــى الْيَُه َحَك

ِْك، َوإِْن  ــَن يِف الــرِّ لـَـَه، وأَنَُّهــْم مِبَْنزِلـَـِة الُْمْرِكِ َز ذلــك يِف َحــقِّ اللــه فَُهــَو يِف الَْحِقيَقــِة قــد أَنَْكــَر اإْلِ َجــوَّ

َنــَم َوبـَـْنَ َمــْن يَْعبُــُد الَْمِســيَح  ِْك ُمْختَلَِفــًة، إِْذ اَل فـَـرَْق بـَـْنَ َمــْن يَْعبُــُد الصَّ كَانـَـْت طـُـرُُق الَْقــْوِل ِبالــرِّ

ــِإَذا َحَصــَل َهــَذا الَْمْعَنــى  ــوًدا، فَ ــِه َمْعبُ ِْك إاِلَّ أَْن يَتَِّخــَذ اإْلِنَْســاُن َمــَع اللَّ ــُه اَل َمْعَنــى لِلــرِّ َوَغــرْيَُه أِلَنَّ

ــِن أََخــفُّ ِمــْن كُْفــِر اليهــود الذيــن  ــِد الَْوثَ ــا أَنَّ كُْفــَر َعاِب ــا لََعلِْمَن لَْن ــْو تَأَمَّ ــْل لَ ُْك، بَ ــْد َحَصــَل الــرِّ فََق

ــْل  ــِم، بَ ــُه الَْعالَ ــِم َوإِلَ ــُق الَْعالَ ــَن َخالِ ــَذا الَْوثَ ــوُل إِنَّ َه ــِن اَل يَُق ــَد الَْوثَ ــًدا، أَلَنَّ َعاِب ــه ول عــوا أن لل ادَّ

)( انظر: تفسري اإلمام الطربي- 450/10.  *

)( انظر: التحرير والتنوير- البن عاشور- 249/6.   **
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ــِه)*(. ــِه إِىَل طَاَعــِة اللَّ ــُل ِب ــِذي يُتََوسَّ ِء الَّ ْ يُْجِريــِه َمْجــَرى الــيَّ

عــون أن  ــه الســالم، جعلهــم يدَّ إن كفــر اليهــود وانحرافهــم وعــن جوهــر رســالة مــوىس علي

للــه ابًنــا، يضاهــون بذلــك قــول النصــارى أن املســيح ابــن اللــه، وهــذا إمعــان يف الغــي والضــالل.

املظهر السادس: اتخاذ األحبار والرهبان آلهة من دون الله.

ــم  ــد باتخاذه ــدة التوحي ــن عقي ــه وع ــن الل ــن دي ــود ع ــراف اليه ــاىل انح ــبحانه وتع ــن س ب

علامءهــم آلهــة مــن دون اللــه، قــال تعــاىل: ﴿ اتََّخــُذوا أَْحَباَرُهــْم َوُرْهَبانَُهــْم أَْربَابًــا ِمــْن ُدوِن اللَّــِه 

َوالَْمِســيَح ابْــَن َمْريَــَم َوَمــا أُِمــُروا إِالَّ لَِيْعُبــُدوا إِلًَهــا َواِحــًدا اَل إِلَــَه إِالَّ ُهــَو ُســْبَحانَُه َعــامَّ يُرْشِكُــوَن﴾ 

ــة: 31( )التوب

يــٌب ِمــْن َذَهــٍب،  ِبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َويِف ُعُنِقــي َصلِ َعــْن َعــِديِّ بـْـِن َحاتـِـٍم، ريَِضَ اللــُه َعْنــُه قـَـاَل: أَتَيـْـُت النَّ

قـَـاَل: فََســِمْعتُُه يَُقــوُل: ﴿اتََّخــُذوا أَْحَباَرُهــْم َوُرْهَبانَُهــْم أَْربَابًــا ِمــْن ُدوِن اللــِه ﴾ ]التوبــة: 31[ »، قـَـاَل: 

قُلـْـَت: يـَـا رَُســوَل اللــِه، إِنَُّهــْم لـَـْم يَُكونـُـوا يَْعبُُدونَُهــْم قـَـاَل: »أََجــْل، َولَِكــْن يُِحلُّــوَن لَُهــْم َمــا َحــرََّم اللــُه، 
فَيَْســتَِحلُّونَُه، َويَُحرُِّمــوَن َعلَيِْهــْم َمــا أََحــلَّ اللــُه، فَيَُحرُِّمونـَـُه، فَِتلـْـَك ِعبَاَدتُُهــْم لَُهــْم«)**(

ومــا أمــر هــؤالء اليهــود الذيــن انحرفــوا عــن عقيــدة التوحيــد باتخاذهــم األحبــاَر والرهبــان 

أربابـًـا مــن دون اللــه ســبحانه وتعــاىل، إال أن يعبــدوا معبــوًدا واحــًدا، وأن يطيعــوا ربًّــا واحــًدا دون 

أربــاب شــتَّى، املســتحقَّ عــى جميــع خلقــه بالوحدانيــة والربوبيــة لــه ســبحانه وتعــاىل؛ ومــا فعلــوا 

إال لــي يطفئــوا نــور اللــه ســبحانه وتعــاىل بأفواههــم)***(.

ــا،  لوه ــا، وبدَّ ــي حرَّفوه ــم الت ــاد عقيدته ــن فس ــا تب ــا عنه ــي تحدثن ــر الت ــذه املظاه إن ه

وابتدعــوا فيهــا مــا مل ينزلــه اللــه حتــى صــاروا عــى الــرك والعــداء للــه ورســله، ال يختلفــون عــن 

ــة.  ــاد الوثــن بــل هــم أشــد ضــالاًل مــن الوثني عبَّ

املطلب الثاين: الرصاع مع اليهود رصاع عقائدي.

إن الــرصاع الحاصــل يف فلســطن مــع اليهــود رصاع عقائــدي، وإن كان ظاهــر األمــر أنــه رصاع 

ــدس يف  ــت املق ــود بي ــرصاع وج ــذا ال ــة ه ــطن، وحقيق ــم أرض فلس ــك الحتالله ــى األرض، وذل ع

ــاىل:  ــه تع ــك يف قول ــن ذل ــد رب العامل ــه ملسو هيلع هللا ىلص ، وأك ــول الل ــرسى رس ــن وم ــذه األرض أوىل القبلت ه

ًة  ــَودَّ ــْم َم ــَدنَّ أَْقَربَُه ــوا َولََتِج ــَن أرَْشَكُ ــوَد َوالَِّذي ــوا الَْيُه ــَن آَمُن ــَداَوًة لِلَِّذي ــاِس َع ــدَّ النَّ ــَدنَّ أََش ﴿لََتِج

ــا َوأَنَُّهــْم اَل يَْســَتكْرِبُوَن  يِســنَي َوُرْهَبانً ــَك ِبــأَنَّ ِمْنُهــْم ِقسِّ ــا نََصــاَرى َذلِ ــوا إِنَّ لِلَِّذيــَن آَمُنــوا الَِّذيــَن َقالُ

﴾)املائــدة: 82(، والــذي حمــل اليهــود عــى هــذا الــرصاع أنهــم يعتــربون أنفســهم أنهــم شــعب اللــه 

)( انظر: تفسري الرازي- 27/16.   *

ــي- ح20350-  ــِه الُْمْفِت ــي ِب ــايِض َويُْفِت ــِه الَْق ــِي ِب ــا يَْق ــاُب َم ــاب آداب القــايض، بَ )( الســنن الكــربى للبيهقــي- كت  **

 .198/10

)( انظر: جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي- 213/14.   ***
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املختــار، وهــم أســياد لــكل الشــعوب، فقــد تآمــروا عــى قتــل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  وغــدروا باملســلمن 

فنقضــوا العهــود واملواثيــق التــي أبرموهــا مــع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وألّبــوا قبائــل الجزيــرة العربيــة ملقاتلــة 

ــدة يف  ــاً ليزعزعــوا العقي ــت غــزوة األحــزاب، وتظاهــروا بالدخــول يف اإلســالم نفاق املســلمن، فكان

نفــوس املســلمن، ويشــككوا املســلمن يف دينهــم، وبثــوا الدعايــة املغرضــة ونــروا الريبــة والشــك 

بــن العــرب إلبعادهــم عــن اإلســالم.

لذلــك حــذر ســبحانه تعــاىل نبيــه محمــًدا ملسو هيلع هللا ىلص  مــن خطــر اليهــود عــى اإلســالم واملســلمن 

ومــا ســيالقونه منهــم مــن كيــد ومكــر يف عــرصه ومــا تواجهــه أمتــك مــن بعــدك، فوصــف ســبحانه 

وتعــاىل اليهــود بأنهــم أشــدَّ النــاس عــداوة للمؤمنــن)*(.

وقــد بــن رب العــزة ســبحانه وتعــاىل خطــر هــذه القضيــة، وهــو أن اليهــود ال يزالــون 

يشــككون النــاس يف دينهــم، حتــى يردوهــم عــن دينهــم ويتبعــوا ملــة اليهــود وعقيدتهــم املزيفــة 

املحرفــة، قــال تعــاىل: ﴿َولَــْن تَــرَْض َعْنــَك الَْيُهــوُد َواَل النََّصــاَرى َحتَّــى تَتَِّبــَع ِملََّتُهــْم ُقــْل إِنَّ ُهــَدى 

اللَّــِه ُهــَو الُْهــَدى َولَــِنِ اتََّبْعــَت أَْهَواَءُهــْم بَْعــَد الَّــِذي َجــاَءَك ِمــَن الِْعلْــِم َمــا لَــَك ِمــَن اللَّــِه ِمــْن َويِلٍّ 

ــرة: 120(  َواَل نَِصريٍ﴾)البق

وحــذر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن خطــر اليهــود فحــض املســلمن عــى إخراجهــم مــن جزيــرة العــرب، 

ــاَل: »أَْخرُِجــوا الَْيُهــوَد  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص  أَْن قَ ــَم ِبــِه رَُســوُل اللَّ ــِن الَْجــرَّاِح: »إِنَّ آِخــَر كَاَلٍم تََكلَّ ــَدَة بْ َعــْن أيَِب ُعبَيْ

ِمــْن أَْرِض الِْحَجــاِز َوأَْهــَل نَْجــَراَن ِمــْن َجِزيــرَِة الَْعــرَِب«)**(.

إن هــذا يظهــر شــكل الــرصاع بــن املســلمن واليهــود، وبــنَّ رب العاملــن عمــق العــداء مــن 

اليهــود تجــاه املســلمن، قــال اإلمــام الطــربي يف تفســري اآليــة الســابقة  )يقــول تعــاىل ذكــره لنبيــه 

قــوك واتبعــوك وصّدقــوا مبــا جئتهــم  محمــّد ملسو هيلع هللا ىلص لتجــدن يــا محمــد، أشــدَّ النــاس عــداوًة للذيــن صدَّ

بــه مــن أهــل اإلســالم اليهــوَد والذيــن أرشكــوا، عبــدة األوثــان الذيــن اتخــذوا األوثــان آلهــة يعبدونهــا 

 ، نَّ كُْفــِر الْيَُهــوِد ِعَنــاٌد َوُجُحــوٌد َوُمبَاَهتـَـٌة لِلَْحــقِّ مــن دون اللــه()***(، وقــال ابــن كثــري )َمــا َذاَك إاِلَّ ألَِ

ــِل رَُســوِل  ــوا ِبَقتْ ــى َهمُّ ــاِء َحتَّ ــِم، َولَِهــَذا قَتَلُــوا كَِثــريًا ِمــَن اأْلَنِْبيَ ــِة الِْعلْ ــاِس وتََنقــص ِبَحَملَ وَغْمــط لِلنَّ

ــَن -َعلَيِْهــْم لََعائـِـُن اللَّــِه الُْمتَتَاِبَعــُة  ــِه أَْشــبَاَهُهْم ِمــَن الُْمْرِكِ اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص َغــرْيَ َمــرٍَّة َوَســَحُروُه، وألَّبــوا َعلَيْ

إِىَل يـَـْوِم الِْقيَاَمــِة()****(.

إن اآليــة الكرميــة تظهــر شــدة الــرصاع مــع اليهــود، وشــدة الــرضاوة مــع املســلمن، فهــم أشــد 

ــوا  ــَن آَمُن ــَداَوًة لِلَِّذي ــاِس َع ــدَّ النَّ ــَدنَّ أََش ــاىل: ﴿لََتِج ــال تع ــن، ق ــن املرك خطــرًا عــى املســلمن م

ــدة: 82(. ــَن أرَْشَكُوا﴾)املائ ــوَد َوالَِّذي الَْيُه

)( انظر: املرجع السابق، 498/10.  *

)( الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار- البن أيب شيبة، ح)32991(، 468/6.  **

)( تفسري اإلمام الطربي- 498/10.   ***

)( تفسري ابن كثري- 166/3.   ****
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والــذي يتبــن لألمــة اإلســالمية أن طبيعــة الــرصاع رصاع عقائــدي، ومــا قــام بــه اليهــود مــن 

حــرق ملنــرب صــالح الديــن األيــويب عــام 1969م، وكذلــك حــرق لجــزء مــن املســجد األقــى، حتــى ال 

يكــون لحضــارة هــذه األمــة أثــٌر؛ متمثــاًل ذلــك يف مقدســاتها، كل هــذا يــدل داللــة واضحــة أنهــم 

يحاربــون املســلمن مــن منطلــق العقيــدة.

أمــا مــا يتعلــق مبوقــف اإلســالم مــن اليهــود املســاملن واملعاهديــن، الذيــن ال يعــادون 

ــإن  ــم... ف ــا أم غريه ــارى أم مجوًس ــوًدا أم نص ــوا يه ــواء كان ــم؛ س ــون دياره ــلمن وال يغتصب املس

اإلســالم يحثنــا عــى املحافظــة عــى العهــد معهــم، واملحافظــة عــى أرواحهــم وأموالهــم وديارهــم، 

يــِن َولَــْم يُْخرُِجوكُــْم ِمــْن ِديَارِكُــْم أَْن  قــال تعــاىل: ﴿اَل يَْنَهاكُــُم اللَّــُه َعــِن الَِّذيــَن لَــْم يَُقاتِلُوكُــْم يِف الدِّ

ـَـا يَْنَهاكُــُم اللَّــُه َعــِن الَِّذيــَن َقاتَلُوكُــْم يِف  ترََبُّوُهــْم َوتُْقِســطُوا إِلَْيِهــْم إِنَّ اللَّــَه يُِحــبُّ الُْمْقِســِطنَي )8( إِنَّ

يــِن َوأَْخرَُجوكُــْم ِمــْن ِديَارِكُــْم َوظَاَهــُروا َعــىَل إِْخَراِجكُــْم أَْن تََولَّْوُهــْم َوَمــْن يََتَولَُّهــْم َفأُولَِئــَك ُهــُم  الدِّ

ــة:8- 9( ــوَن﴾ )املمتحن الظَّالُِم

عــّم ســبحانه وتعــاىل يف اآليــة الكرميــة جميــع أصنــاف امللــل والنحــل، فلــم يخصــْص بــه بعًضــا 

دون بعــض، ألن بــّر املؤمــن مــن أهــل الحــرب ممــن بينــه وبينــه قرابــة نســب، أو ممــن ال قرابــة 

بينــه وبينــه، وال نســب غــري محــرّم وال منهــّي عنــه إذا مل يكــن يف ذلــك داللــة لــه، أو ألهــل الحــرب 

ــن أنفســهم،  ــدل م ــم الحــّق والع ــم بســالح، أن يعطونه ــة له ــورة ألهــل اإلســالم، أو تقوي عــى ع

فيــربّون مــن برّهــم، ويُْحســنون إىل مــن أحســن إليهــم)*(، قــال ابــن كثــري »اَل يَْنَهاكـُـْم َعــِن اإْلِْحَســاِن 

ــُنوا  ــْم{ أَْي: تُْحِس ــْم، }أَْن ترََبُّوُه ــِة ِمْنُه َعَف ــاِء َوالضَّ َس ــِن، كَالنِّ ي ــْم يِف الدِّ ــَن اَل يَُقاتِلُونَُك ــرَِة الَِّذي إِىَل الَْكَف
إِلَيِْهــْم«)**(

املبحث الثاين: الرصاع مع اليهود بني املايض والحارض واملستقبل

املطلب األول: الرصاع مع اليهود يف املايض.

إن بدايــة الــرصاع بــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص واليهــود يف املــايض كان بعــد هجــرة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن مكــة 

إىل املدينــة، فأخــذ اليهــود عــى عاتقهــم العــداء للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص ولديــن اللــه ســبحانه وتعــاىل، وهــذا مــا 

رصح بــه زعــامء اليهــود، فأظهــروا العــداء الكامــن يف نفوســهم، وقــد بينــت لنــا صفيــة بنــت حيــي 

ــِدَم رَُســوُل  ــامَّ قَ بــن أخطــب ريض اللــه عنهــا جــزًءا مــن العــداء الــذي أظهــره والدهــا فقالــت: »لَ

ــي  ــيُّ بـْـُن أَْخطـَـَب، َوَعمِّ ــِه أيَِب ُحيَ اللَّــِه ملسو هيلع هللا ىلص الَْمِديَنــَة، َونـَـزََل قُبَــاَء يِف بَِنــي َعْمــِرو بـْـِن َعــْوٍف، َغــَدا َعلَيْ

ــا كَالَّــْنِ كَْســاَلنَْنِ َســاِقطَْنِ مَيِْشــيَاِن الُْهَويَْنــى. قَالـَـْت: فََهِشْشــُت  أَبـُـو يـَـارِسِ بـْـِن أَْخطـَـَب... قَالـَـْت: فَأَتَيَ

ــْت:  ، قَالَ ــاَم كنــت أصنــع، فــو اللــه َمــا الْتََفــَت إيَلَّ َواِحــٌد ِمْنُهــاَم، َمــَع َمــا ِبِهــاَم ِمــْن الَْغــمِّ إلَيِْهــاَم كَ

ــيِّ بـْـِن أَْخطـَـَب: أَُهــَو ُهــَو؟ قـَـاَل: نََعــْم َواَللَّــِه، قـَـاَل:  ، َوُهــَو يَُقــوُل أِليَِب ُحيَ ــي أَبـَـا يـَـارِسٍ َوَســِمْعُت َعمِّ

)( انظر: تفسري الطربي- 323/23.  *

)( تفسري ابن كثري- 90/8.  **
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ــاَم يِف نَْفِســَك ِمْنــُه؟ قـَـاَل: َعَداَوتـُـُه َواَللَّــِه َمــا بَِقيــُت)*(. أَتَْعرِفُــُه َوتُثِْبتُــُه؟ قـَـاَل: نََعــْم، قـَـاَل: فَ

ــه إىل  ــذ وصول ــي ملسو هيلع هللا ىلص، من ــدره للنب ــن يف ص ــداء الكام ــب الع ــن أخط ــي ب ــر حي ــذا أظه هك

املدينــة املنــورة، وهــذا العــداء ليــس لشــخص النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، إمنــا هــو عــداء لديــن اللــه، فهــم قتلــة 

ــل  ــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن العــرب، ومل يكــن مــن بنــي إرسائي ــل، فعندمــا ظهــر النب ــاء مــن بنــي إرسائي األنبي

ــه الحســد والبغــي.   ــروا ل ــه، وأظه ــوه العــداء، وتآمــروا عــى قتل ــوه، وناصب حارب

وكان مــن حديــث كعــب األرشف: أنــه ملــا أصيــب أصحــاب بــدر، وقــدم زيــد بــن حارثــة إىل 

أهــل الســافلة، وعبــد اللــه بــن رواحــة إىل أهــل العاليــة بشــريين، بعثهــام رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، إىَل َمــْن 

ــَن،  قـَـاَل كَْعــُب  ــِه، َوقُِتــَل َمــْن قُِتــَل ِمــْن الُْمْرِكِ ِبالَْمِديَنــِة ِمــْن الُْمْســلِِمَن ِبَفتـْـِح اللَّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ َعلَيْ

ِضــريِ، ِحــَن بَلََغــُه َخــرَب قتــل زعامــات  ــُه ِمــْن بَِنــي النَّ ــئ، وَكَانـَـْت أُمُّ ِف، وَكَاَن رَُجــاًل ِمــْن طيِّ بـْـُن اأْلرَْشَ

ــوُك  ــرَِب َوُملُ اُف الَْع ــؤاَُلِء أرَْشَ ــَة- فََه ــَن َرَواَح ــِه بْ ــَد اللَّ ــًدا َوَعبْ ــَل َزيْ ــًدا قَتَ ــَرْوَن ُمَحمَّ ــُش: قــال أَتَ قري

ــُن اأْلَرِْض َخــرْيٌ ِمــْن ظَْهرَِهــا)**(. ــٌد أََصــاَب َهــؤاَُلِء الَْقــْوَم، لَبَطْ ــِنْ كَاَن ُمَحمَّ ــِه لَ ــاِس، َواَللَّ النَّ

ــرون  ــم ميك ــي ملسو هيلع هللا ىلص، جعله ــى النب ــود ع ــات اليه ــل زعام ــن قب ــد م ــد والحس ــذا الحق إن ه

ويكيــدون للدعــوة اإلســالمية، وينقضــوا العهــود املربمــة مــع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فكانــت غــزوة بنــي النضــري 

وبنــي قريظــة وبنــي قينقــاع، واســتمر هــذا العــداء بعــد وفــاة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فكانــوا وراء قتــل عمــر 

بــن الخطــاب وكانــوا عنــارص أساســية يف الفتنــة الكــربى التــي قتــل فيهــا عثــامن بــن عفــان، وكانــوا 

كذلــك رأس الفتنــة فيــام وقــع بــن عــيل بــن أيب طالــب ومعاويــة بــن أيب ســفيان ريض اللــه عنهــام، 

وكذلــك نجــد اليهــود وراء حركــة الوضــع يف األحاديــث النبويــة، واإلرسائيليــات يف كتــب التفســري، 

ــة  ــض الخالف ــالد املســلمن، وتقوي ــى ب ــار ع ــن لحــرب التت ــن املمهدي ــوا م ــب الســري، وكان ويف كت

اإلســالمية، كل ذلــك لتشــكيك املســلمن يف دينهــم ويف عقيدتهــم)***(.

إن الــرصاع مــع اليهــود يف املــايض متثــل يف عــدة غــزوات أجــى كثــريًا منهــم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن 

املدينــة، نذكــر منهــا، غــزوة بنــي قينقــاع ، وبنــي النضــري ، وبنــي قريظــة.   

أوال: غزوة بني قينقاع:

ســارع يهــود بنــي قينقــاع إىل نقــض املوادعــة التــي كانــت بينهــم وبــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص حــن قــدم 

املدينــة، وكان يهــود بنــي قينقــاع مــن أشــد اليهــود عــداوة للــه ورســوله، وكانــوا يســكنون وســط 

املدينــة ويشــتغلون بصناعــة الذهــب والحديــد، فلــام انتــرص املســلمون يف »بــدر« بــدءوا يظهــرون 

ــا  ــال لهــم: »ي ــريون املشــاحنات مــع املســلمن، فذهــب إليهــم ملسو هيلع هللا ىلص  يف ســوقهم وق حقدهــم، ويث

)( دالئــل النبــوة للبيهقــي، بــاب مــا جــاء يف دخــول عبــد اللــه بــن ســالم ريض اللــه 533/2 ح/ 784،  دالئــل النبــوة   *

أليب نعيــم األصبهــاين ح/ 38 ،   الســرية النبويــة البــن هشــام، 519/1.

)( انظر: السرية النبوية البن هشام- 51/2، هذه الرواية مل أعرث عليها يف كتب الحديث.   **

)( انظر: يف ظالل القرآن- سيد قطب- 1628/3.   ***
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معــر يهــود، أســلموا، فواللــه إنكــم لتعلمــون أين رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، يــا معــر يهــود احــذروا مــن 

اللــه مثــل مــا نــزل بقريــش مــن النقمــة فأســلموا، فإنكــم قــد عرفتــم أين مرســل، تجــدون ذلــك يف 

كتابكــم، وعهــد اللــه إليكــم قبــل أن يصيبكــم مثــل مــا أصــاب قريًشــا، قالــوا: يــا محمــد، ال يغرنــك 

مــن نفســك أنــك قتلــت نفــرًا مــن قريــش، كانــوا أغــامًرا ال يعرفــون القتــال، إنــك لــو قاتلتنــا لعرفــت 

ــُروا َســُتْغلَُبوَن  ــْل لِلَِّذيــَن كََف أنــا نحــن النــاس، وأنــك مل تلــق مثلنــا)*( فأنــزل اللــه تعــاىل قولــه: }ُق

وَن إَِل َجَهنَّــَم َوِبْئــَس الِْمَهــاُد، َقــْد كَاَن لَكـُـْم آيَــٌة يِف ِفَئَتــنْيِ الَْتَقَتــا ِفَئــٌة تَُقاتِــُل يِف َســِبيِل اللَّــِه  َوتُْحــرَشُ

َوأُْخــَرى كَاِفــرٌَة يََرْونَُهــْم ِمْثلَْيِهــْم َرأَْي الَْعــنْيِ َواللَّــُه يَُؤيِّــُد ِبَنــرْصِِه َمــْن يََشــاُء إِنَّ يِف َذلِــَك لَِعــرْبًَة أِلُويِل 

اأْلَبَْصــاِر{]آل عمــران: 12، 13[.

ــذ يهــود بنــي قينقــاع الَْعْهــَد مــع الّنِبــّي ملسو هيلع هللا ىلص  َوَحاَربـُـوه، َوتََحّصُنــوا يِف ِحْصِنِهــْم، فََســاَر إلَيِْهــْم  نَبَ

ــْم  ــُه يِف قُلُوِبِه ــَذَف الل ــى قَ ــاِر َحتّ ــّد الِْحَص ــًة أََش ــْرََة لَيْلَ ــَس َع ــْم، َخْم ــِه ملسو هيلع هللا ىلص  فََحارَصَُه ــوُل الل رَُس

الّرْعَب،ونزلــوا عــى حكــم رَُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص  فَأََمــَر ِبِهــْم فَُرِبطـُـوا، قـَـاَل: فََكانـُـوا يَُكتُّفــوَن كِتَافـًـا. قالــوا: 

ــُن أيَُبّ  ــاَل: فََمــّر ِبِهــْم ابْ ــَن قَُداَمــَة الّســالِِمّي، قَ واســتعمل رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  َعــَى كِتَاِفِهــْم الُْمْنــِذَر بْ

ــا  ــاَل: يَ ــِه فََق ــْن َخلِْف ــّي ملسو هيلع هللا ىلص ِم ــِب ِدْرِع الّنِب ــَدُه يِف َجْن ــَل يَ ــّي ملسو هيلع هللا ىلص، فَأَْدَخ ــَب إىَل الّنِب ــن ســلول فََوثَ ب

ــِه الّنِبــّي ملسو هيلع هللا ىلص َغْضبَــاَن، ُمتََغــرّيَ الَْوْجــِه، فََقــاَل: َويْلـَـك، أَرِْســلِْني!  ــَل َعلَيْ ! فَأَقْبَ ُمَحّمــُد، أَْحِســْن يِف َمــَوايِلّ

ــَداٍة  ــارِسٍ تحصدهــم يِف َغ ــة َح ــة دارع وثالمثائ ــع مائ ــى تُْحِســَن يف مــواىّل، أرب ــلُك َحتّ ــاَل: اَل أُرِْس فََق

َواِحــَدٍة؟ يـَـا ُمَحّمــُد، إيّن اْمــُرٌؤ أَْخــَى الّدَوائـِـَر! قـَـاَل رَُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص: َخلّوُهــْم، لََعَنُهــْم اللــُه، َولََعَنــُه 

ــْوا ِمــْن الَْمِديَنــِة)**(. َمَعُهــْم، َوأََمــَر ِبِهــْم أَْن يُْجلَ

إن يهــود بنــي قينقــاع اغــرتوا بقوتهــم، وأخــذوا يتحرشــون بالنســاء املســلامت، دون مراعــاة 

لعهــد وال ميثــاق مــع رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، فكابــروا وعانــدوا فأجالهــم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن املدينــة، وطهــر 

املدينــة مــن رجســهم.

ثانيا: غزوة بني النضري:

ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــن النب ــا كان ب ــري، عندم ــي النض ــزوة بن ــود غ ــع اليه ــول ملسو هيلع هللا ىلص م ــزوات الرس إن أول غ

ــي ملسو هيلع هللا ىلص،  ــع النب ــد م ــود العه ــض اليه ــض، فنق ــم البع ــرصة بعضه ــق لن ــود ومواثي ــود عه ــن اليه وب

وذلــك مبحاولــة قتلــه عندمــا ذهــب إىل يهــود بنــي النضــري ليعينــوه عــى دفــع ديــة الكالبيــن، قــال 

ــَس رَُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْصَحابـُـُه،  الواقــدي »َجــاَء النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بَِنــي الّنِضــريِ فَوجدهــم يِف نَاِديِهــْم، فََجلَ

ــوا:  ــَة. فََقالُ ــُن أَُميّ ــاَم َعْمــُرو بْ ــِن قَتَلَُه ــْنِ اللَّذيْ ــِة الِْكاَلِبيّ ــوُه يِف ِديَ فََكلَّمُهــْم رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص أن يُِعيُن

)( أخرجــه أبــو داود يف ســننه كتــاب الخــراج واإلمــارة والفــيء، بــاب كيــف كان إخــراج اليهــود مــن املدينــة؟ 234/8   *

ح/2623 ، وأخرجــه البيهقــي يف دالئــل النبــوة بــاب غــزوة بنــي قينقــاع 174/3 ح/ 1035 ، والحديــث ضعفــه األلبــاين 

ــزول ص40. ــاب النقــول يف أســباب الن يف تعليقــه عــى ســنن أيب داود، وأورده الســيوطي يف لب

)( انظر: مغازي الواقدي- 178/1.   **
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ــك!  ــى نُطِْعَم ــْس َحتّ ــا، اْجلِ ــا َوأَْن تَأْتِيََن ــك أَْن تَزُورَنَ ــْد أىََن لَ ــت، قَ ــا أَْحبَبْ ــِم، َم ــا الَْقاِس ــا أَبَ ــُل، يَ نَْفَع

ــّي  ــٍت ِمــْن بُيُوتِِهــْم، ثـُـّم َخــاَل بَْعُضُهــْم إىَل بَْعــٍض فَتََناَجــْوا، فََقــاَل ُحيَ َورَُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمْســتَِنٌد إىَل بَيْ

بـْـُن أَْخطـَـَب: يـَـا َمْعــَرَ الْيَُهــوِد، قـَـْد َجاءَكـُـْم ُمَحّمــٌد يِف نَِفــريٍ ِمــْن أَْصَحاِبــِه اَل يَبْلُُغــوَن َعــْرًَة- َوَمَعــُه 

ــُن  ــْعُد بْ ــرْيٍ، َوَس ــُن ُحَض ــيُْد بْ ــاٍذ، وأَُس ــُن ُمَع ــْعُد بْ ــُة، َوَس ــرْيُ، َوطَلَْح ، َوالّزبَ ــيِلّ ــُر، َوَع ــٍر، َوُعَم ــو بَْك أَبُ

ــْن تَِجــُدوُه  ــوُه، فَلَ ــُه فَاقْتُلُ ــِذي ُهــَو تَْحتَ ــِت الّ ــْوِق َهــَذا الْبَيْ ــِه ِحَجــارًَة ِمــْن فَ ــاَدَة- فَاطْرَُحــوا َعلَيْ ُعبَ

ــْم،  ــٍش ِبَحرَِمِه ــْن قَُريْ ــُه ِم ــْن كَاَن َمَع ــَق َم ــُه، فَلَِح ــرَّق أَْصَحابُ ــَل تََف ــُه إْن قُِت ــُه الّســاَعَة! فَِإنّ ــَى ِمْن أَْخ

ــْن  ــا ِم ــوا يَْوًم ــُدوَن أَْن تَْصَنُع ــْم تُِري ــاَم كُْنتُ ــْم، فَ ــْزَرِج ُحلََفاُؤكُ ــْن اأْلَْوِس َوالَْخ ــا ِم ــْن َهاُهَن ــَي َم َوبَِق

ــاَل  ــِه َصْخــرًَة. قَ ــَرُح َعلَيْ ــِت فَأَطْ ــُر َعــَى الْبَيْ ــا أَظَْه ــُن َجّحــاٍش: أَنَ ــاَل َعْمــُرو بْ ــْن اآْلَن! فََق الّدْهــِر فَِم

َســاّلُم بـْـُن ِمْشــَكٍم: يـَـا قـَـْوِم، أَِطيُعــويِن َهــِذِه الَْمــرَّة َوَخالُِفــويِن الّدْهــَر! َواَللــِه إْن فََعلْتـُـْم لَيُْخــرَبَّن ِبأَنـّـا 

ــْم  ــْو فََعلْتُ ــه لَ ــوا! أال فــو الل ــه، فــال تفعل ــا وبين ــِذي بَيَْنَن ــِد الّ ــُض الَْعْه ــَذا نَْق ــِه، َوإِّن َه ــا ِب ــْد َغَدرْنَ قَ

الـّـِذي تُِريــُدوَن لَيَُقوَمــّن ِبَهــَذا الّديــِن ِمْنُهــْم قَائـِـٌم إىَل يـَـْوِم الِْقيَاَمــِة، يَْســتَأِْصُل الْيَُهــوَد َويُظِْهــُر ِديَنــُه! 

َف ِبَهــا َجــاَء رَُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص   َوقـَـْد َهيّــأَ الّصْخــرََة لرُِيِْســلََها َعــَى رَُســوِل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص َويَْحُدرََهــا، فَلـَـاّم أرَْشَ

ــا َهّمــوا ِبــِه)*(. الَْخــرَبُ ِمــْن الّســاَمِء مِبَ

ــَى أاَلَّ  ــًة، َع ــًدا َوِذمَّ ــي النضــري وأعطاهــم َعْه ــود بن ــة هــادن يه ــدم املدين ــا ق ــي ملسو هيلع هللا ىلص مل والنب

يَُقاتِلَُهــْم َواَل يَُقاتِلـُـوُه، فََنَقُضــوا الَْعْهــَد الَّــِذي كَاَن بَيَْنُهــْم َوبَيَْنــُه، فَأََحــلَّ اللَّــُه ِبِهــْم ِبأَْســُه الَّــِذي اَل َمــرَدَّ  

ِبــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوأَْخرََجُهــْم ِمــْن ُحُصونِِهــُم الَْحِصيَنــِة  لـَـُه، َوأَنـْـزََل َعلَيِْهــْم قََضــاَءُه الَّــِذي اَل يَُصــّد، فَأَْجاَلُهــُم النَّ

ــاَم أَْغَنــى  ــِه، فَ ــأِْس اللَّ ــوا أن هــذه الحصــون َمانَِعتُُهــْم ِمــْن بَ الَِّتــي َمــا طَِمــَع ِفيَهــا الُْمْســلُِموَن، َوظَنُّ

َعْنُهــْم ِمــَن اللَّــِه َشــيْئًا، َوَجاَءُهــْم َمــا لـَـْم يَُكــْن ِببَالِِهــْم، فأَْجاَلُهــْم ملسو هيلع هللا ىلص ِمــَن الَْمِديَنــِة)**(، فأنــزل اللــه 

ِل الَْحــرْشِ  تعــاىل يف شــأنهم: }ُهــَو الَّــِذي أَْخــَرَج الَِّذيــَن كََفــُروا ِمــْن أَْهــِل الِْكَتــاِب ِمــْن ِديَارِِهــْم أِلَوَّ

ــْم  ــُه ِمــْن َحْيــُث لَ ــِه َفأَتَاُهــُم اللَّ ــوا أَنَُّهــْم َمانَِعُتُهــْم ُحُصونُُهــْم ِمــَن اللَّ َمــا ظََنْنُتــْم أَْن يَْخرُُجــوا َوظَنُّ

يَْحَتِســُبوا َوَقــَذَف يِف ُقلُوِبِهــُم الرُّْعــَب يُْخِربُــوَن بُُيوتَُهــْم ِبأَيِْديِهــْم َوأَيْــِدي الُْمْؤِمِنــنَي َفاْعَتــرِبُوا يَــا أُويِل 

اأْلَبَْصــاِر{ )الحــر: 2(.

ــل  ــن أه ــد ملسو هيلع هللا ىلص م ــّوة محم ــدوا نب ــن جح ــرج الذي ــذي أخ ــه ال ــربي »الل ــام الط ــال اإلم ق  

الكتــاب، وهــم يهــود بنــي النضــري مــن ديارهــم، وذلــك خروجهــم عــن منازلهــم ودورهــم، حــن 

صالحــوا رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص عــى أن يؤمنهــم عــى دمائهــم ونســائهم وذراريهــم، وعــى أن لهــم مــا 

ــه دورهــم، وســائر أموالهــم، فأجابهــم رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  إىل  أقلــت اإلبــل مــن أموالهــم، ويخلــو ل

ــرب)***(. ــن خــرج إىل خي ــم م ــن خــرج إىل الشــام، ومنه ــم م ــن ديارهــم، فمنه ــك، فخرجــوا م ذل

)( املغازي- أبو عبد الله، الواقدي- 364/1-365، بترصف يسري.   *

)( انظر: تفسري ابن كثري- 57/8.    **

)( تفسري اإلمام الطربي- 261/23، 262.   ***
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  فيهــود بنــي النضــري قــوم بهــت، غــدروا بالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص، فــأرادو أن يلقــوا عــى ظهــره الصخــرة، 

ونقضــوا معــه العهــود واملواثيــق، فأجالهــم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن ديارهــم ومــن حصونهــم املنيعــة يف 

املدينــة.

ثالثا: الرصاع بني النبي صىل عليه وسلم وبني قريظة:

ــود  ــدر للعه ــل غ ــم أه ــود، فه ــل اليه ــي قبائ ــة كباق ــي قريظ ــود بن ــع يه ــد دار رصاع م لق

ــه ملسو هيلع هللا ىلص   ــي ملسو هيلع هللا ىلص، ونقضــوا عهدهــم مــع رســول الل ــة النب ــوا كفــار مكــة عــى محارب ــق، فألب واملواثي

فحارصهــم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص َوعــرض َعلَيِْهــم ســيدهم كَْعــب بـْـن أَســد أربــع ِخَصــال ليختــاروا أَيَهــا َشــاُءوا 

ــا أن تحــرزوا  ــا: وإم ــِه فيســلموا، ثانيه ــاَء ِب ــا َج ــى َم ــًدا ع ــوا ُمَحمَّ ــا أَن يســلُموا ويتبع ــا: إِمَّ أواله

ــا أَن  أَْمَوالُكــم ونســاءكم وأبناءكــم فَواللَّــه إِنَُّكــم لتعلمــون أَنــه الَّــِذي تجدونــه يِف كتابُكــْم، ثالثهــا: َوإِمَّ

يقــوم يهــود بنــي قريظــة بقتــل أَبَْنائهــم ونســائهم ثــمَّ يتقدمــوا فيقاتلــوا َحتَّــى ميوتــوا َعــن آِخرهــم، 

ــا  ــُه: أم ــوا لَ ــال، فََقالُ ــم قت ــم فيقتلوه ــن طأمنينته ــبت يِف ِح ــة الس ــلمن لَيْلَ ــوا الُْمس ــا أَن يبيت َوإِمَّ

ــاَم جزاؤهــم الَْمَســاكِن  ــْوَراة، َوأمــا قتــل أَبَْنائَِنــا ونســائنا فَ ــاَل نســلم َواَل نخالــف حكــم التَّ اإْلِْســاَلم فَ

منــا أَن نقتلهــم، َونحــن اَل نتعــدى يِف الســبت)*(، فقبلــوا أن ينزلــوا عــى حكــم ســعد بــن معــاذ ريض 

اللــه عنــه، ظنــا منهــم أن ســعدا يخفــف عنهــم الحكــم للمــواالة التــي بينهــم، ثــم قـَـاَل َســْعٌد: فـَـِإينِّ 

َســاُء«)**(. َراِريُّ َوالنِّ ى الــذَّ ــَواُل، َوتُْســبَ ــُم اأْلَْم ــَل الرَِّجــاُل، َوتَُقسَّ أَُحْكــُم ِفيِهــْم أَْن تُْقتَ

وقــد حكــم فيهــم ســعد ريض اللــه عنــه بحكــم اللــه تعــاىل مــن فــوق ســبع ســاموات كــام 

أخــرب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.

فاملشــهد مــع بنــي قريظــة ومــع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كباقــي قبائــل اليهــود مــن غــدر ونقــض للعهــود، 

ونزولهــم لحكــم ســعد بــن معــاذ، فقــد حكــم فيهــم بحكــم اللــه ســبحانه وتعــاىل، وكذلــك حكــم 

فيهــم مبــا يف التــوراة مــن أن تقتــل الرجــال وتقســم األمــوال وتســبى النســاء.

املطلب الثاين: الرصاع مع اليهود يف الحارض.

بــدأ الــرصاع مــع اليهــود يف العــرص الحــارض يف أرض فلســطن يف أواخــر القــرن التاســع عــر، 

مســتغلة ضعــف الدولــة العثامنيــة وتــردي نفوذهــم يف البلــدان العربيــة، فبــدأت هجــرة اليهــود إىل 

نــت  هــذه األرض املقدســة، ومــام ســاعد عــى ذلــك دولــة االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطن، فأمَّ

ــن  ــرصاع م ــة هــذا ال ــكان بداي ــة، ف ــة اليهودي ــاء الدول ــم  الســالح، وأخــذت تضــع األســس لبن له

تاريــخ وعــد بلفــور يف 2/ تريــن الثــاين/ 1917م، ويعتــرب هــذا الوعــد مــن أغــرب الوثائــق الدوليــة 

إذ منحــت مبوجبــه دولــة اســتعامرية أرًضــا ال متلكهــا وهــي أرض فلســطن إىل جامعــة ال تســتحقها 

)( انظر: سرية ابن هشام- 235/2، 236.  *

)( انظر: املرجع السابق- 240/2.   **
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وهــم الصهاينــة، عــى حســاب الشــعب الفلســطيني، مــام أدى إىل اغتصــاب وطــن، وتريــد شــعب 

بكاملــه، وكان نــص االتفــاق الــذي حصــل بــن بريطانيــا والصهيونيــة العامليــة بزعامــة آرثــر بلفــور 

ــف  ــن العط ــر بع ــك تنظ ــة املل ــة جالل ــال: )إن حكوم ــث ق ــا آن ذاك حي ــة بريطاني ــر خارجي وزي

ــهيل  ــاعيها لتس ــل مس ــتبذل أفض ــطن، وس ــودي يف فلس ــعب اليه ــي للش ــن قوم ــيس وط إىل تأس

ــا أنــه لــن يســمح بــأي إجــراء يلحــق الــرضر بالحقــوق  تحقيــق هــذه الغايــة عــى أن يفهــم جليً

املدنيــة والدينيــة، التــي تتمتــع بهــا املجتمعــات غــري اليهوديــة يف فلســطن، وال بالحقــوق أو باملركــز 

الســيايس الــذي يتمتــع بــه اليهــود يف البلــدان األخــرى()*(.

والوصايــة الربيطانيــة أعطــت اليهــود أرض فلســطن وضواحــي صيــدا ومنابــع الليطــاين واألردن 

وحــوران ورشق األردن والعقبــة والعريــش وأجــزاء مــن شــبه جزيــرة ســيناء)**(.

 منــذ ذلــك الحــن بــدأ الــرصاع بــن الفلســطينين واليهــود، فبــدأت مقاومــة الشــعب 

ــورات الفلســطينية  ــت أوىل الث ــة رشاء األرايض، فكان ــذه الهجــرة، والتصــدي ملحاول الفلســطيني له

التــي حشــدت مــن أجلهــا الجيــش الكثــري والقــوة إلخامدهــا وإنهائهــا ثــورة 1936- 1939م، وكان 

التهجــري والــرصاع عــى أشــده عــام 1948 عندمــا قامــت إرسائيــل، يف ذاك الوقــت مل ميتلــك اليهــود 

ســوى 6 إىل %7 مــن أرض فلســطن، فقامــت الحركــة الصهيونيــة بتأســيس الدولــة اليهوديــة يف ظــل 

ــل إعالنهــا. ــداب الربيطــاين ســنة 1948م قب االنت

ــإلدارة  ــة ل ــت خاضع ــزة وكان ــة غ ــا مدين ــقطت خالله ــة 1967م وس ــاءت هزمي ــم ج ث  

ــة  ــة، والضف ــإلدارة األردني ــة ل ــت خاضع ــي كان ــدس والت ــاة الســويس، والق ــة، وســيناء، وقن املرصي

الغربيــة والتــي كانــت خاضعــة لــإلدارة األردنيــة، والجــوالن الســورية.

ــيايس  ــاب س ــل خط ــا يف ظ ــتمرًا وقامئً ــود مس ــع اليه ــرصاع م ــل ال ــت ظ ــك الوق ــذ ذل من  

ينقصــه أدىن اســتعداد لقــراءة موازيــن القــوة، لذلــك أصبــح الخطــاب العــريب يتحــدث عــن عــودة 

أرايض 1967م، وتســوية عادلــة، والتطبيــع مــع اليهــود، ألن إرسائيــل لــن تعيــد األرايض بــدون ســالم 

ــل وشــامل)***(. كام

ــت االنتفاضــة األوىل  ــد حــرب 1967م، فكان ــا بع ــودي ظــل قامئً ــرصاع الفلســطيني اليه إن ال

ســنة 1987م، والتــي عــى إثرهــا كانــت اتفاقيــة أوســلو فأصبحــت هنــاك ســلطة فلســطينية تحكــم 

الشــعب، ومل تلتــزم إرسائيــل بهــذه االتفاقيــة رغــم أنهــا ال تخــدم الشــعب الفلســطيني، ثــم كانــت 

ــام الحكــم ســنة  ــد اإلســالميون زم ــه األســباب ليتقل ــأ الل ــم هيَّ ــة ســنة 2001م، ث االنتفاضــة الثاني

2006م، فكانــت هنــاك حــرب رضوس يف ســنة 2008م، ذهــب ضحيتهــا مئــات الشــهداء، وآخرهــا 

حــرب 2012م كذلــك راح ضحيتهــا مئــات الشــهداء جلهــم مــن املدنيــن نســاًء وأطفــااًل وشــيوًخا، 

)( تاريخ فلسطن الحديث- د. عبد الوهاب الكيايل- ص84.  *

)( انظر: املرجع السابق، ص112.   **

)( انظر: إرسائيل والعرب من رصاع القضايا إىل سالم املصالح- د. شفيق ناظم الغربا- ص17- 30.  ***
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ــذ حــرب 1948  ــة من ــرًى كامل ــادوا ق ــل؛ أب ــك ب ــل ذل ــوا املجــازر قب ــي أنهــم مل يرتكب وهــذا ال يعن

وحتــى وقتنــا الحــارض. 

ــات  ــن بداي ــارئ ع ــد للق ــاز يك أمه ــره بإيج ــذي قمــت بذك ــرسد التاريخــي ال ــذا ال إن ه  

الــرصاع مــع الكيــان الصهيــوين يف هــذا العــرص الحــارض، ومل أتطــرق للتفاصيــل ألن هــذه الدراســة 

ــة. ــة تاريخي ــت دراس ــة وليس ــة قرآني دراس

فظاهــر هــذا الــرصاع مــع اليهــود هــو رصاع عــى األرض وليــس رصاًعــا دينيًــا، وعمــل ألجل   

هــذا املفهــوم اليهــود حتــى ترســخ لألمــة أن هــذه األرض هــي للشــعب الفلســطيني وليــس لألمــة 

اإلســالمية دخــل يف هــذا الــرصاع، فتســتويل عــى األرايض الفلســطينية وتبنــي عليهــا املســتوطنات، 

وتنتهــك املقدســات، وتحفــر األنفــاق بحجــة البحــث عــن الهيــكل املزعــوم، مــن أجــل بنائــه عــى 

أنقــاض املســجد األقــى.

ــون  ــود يقاتل ــض، فاليه ــي مح ــه رصاع دين ــارض منبع ــرص الح ــود يف الع ــع اليه ــا م إن رصاعن

ــن  ــاس ع ــاد الن ــطن بإبع ــى أرض فلس ــم ع ــون أن بقاءه ــدة، ويعلم ــن عقي ــالمية ع ــة اإلس األم

دينهــم، فيجعلــون الــرصاع الدائــر إمنــا هــو رصاع عــى أرض، وتكــون دائــرة هــذا الــرصاع فقــط بــن 

اليهــود والفلســطينين، وقــد رصحــت بذلــك يديعــوت أحرنــوت وهــي أكــرب صحيفــة إرسائيليــة يف 

مقــال لهــا يف تاريــخ1987/3/11م، حيــث جــاء فيــه »إن عــى وســائل إعالمنــا أن ال تنــى حقيقــًة 

مهمــًة هــي جــزء مــن اســرتاتيجية إرسائيــل يف حربهــا مــع العــرب، هــذه الحقيقــة هــي أننــا نجحنــا 

بجهودنــا وجهــود أصدقائنــا يف إبعــاد اإلســالم عــن معركتنــا مــع العــرب طــوال ثالثــن عاًمــا، ويجــب 

أن يبقــى اإلســالم بعيــًدا عــن تلــك املعركــة إىل األبــد، ولهــذا يجــب أن ال نغفــل لحظــة واحــدة عــن 

ــو  ــأي أســلوب، ول ــأي شــكل، وب ــة ب ــروح الديني ــع اســتيقاظ ال ــا تلــك يف اســتمرار من تنفيــذ خطتن

اقتــى األمــر االســتعانة بأصدقائنــا الســتعامل العنــف إلخــامد أي بــادرة ليقظــة الــروح اإلســالمية 
يف املنطقــة املحيطــة بنــا«)*(

ــوا  ــود قام ــي ملسو هيلع هللا ىلص، فاليه ــن النب ــود يف زم ــع اليه ــرصاع م ــداد لل ــر إمنــا هــو امت ــرصاع الدائ فال

بإحــراق املســجد األقــى، كــام تــم إحــراق منــرب صــالح الديــن يف عــام 1969م، حتــى ال يرتكــوا أثــرا 

ــر بيــت املقــدس مــن الصليبيــن عــى يــد صــالح  مــن أمجــاد هــذه األمــة فاملنــرب يشــري إىل تحري

الديــن األيــويب رحمــه اللــه.

فاليهــود وراء كل كارثــة حلــت باملســلمن يف كل زمــان ومــكان عــى وجــه األرض وهــم وراء 

ــُه  كل محاولــة لســحق طالئــع املــد اإلســالمي، قــال تعــاىل: }كُلَّــاَم أَْوَقــُدوا نَــاًرا لِلَْحــرِْب أَطَْفأََهــا اللَّ

ــُه اَل يُِحــبُّ الُْمْفِســِديَن{ )املائــدة: 64( َويَْســَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَســاًدا َواللَّ

أعلــم ســبحانه وتعــاىل محمــًدا ملسو هيلع هللا ىلص أنــه ســيبعث عــى اليهــود مــن يســومهم ســوء العــذاب، 

ــه  ــك ل ــة كان ذل ــة، ومــن أعطــى منهــم الجزي ــون كل مــن مل يســلم منهــم ومل يعــط الجزي فيقاتل

)( اليهود نشأة وتاريخا- الشيخ صفوت الشواديف رحمه الله- ص12.   *
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َن َربُّــَك لََيْبَعــَنَّ َعلَْيِهــْم إَِل يـَـْوِم الِْقَياَمــِة َمــْن يَُســوُمُهْم ُســوَء  صغــاًرا وذلــة)*(، قــال تعــاىل }َوإِْذ تـَـأَذَّ

ــُه لََغُفــوٌر َرِحيــٌم )األعــراف: 167(. يــُع الِْعَقــاِب َوإِنَّ ــَك لََسِ الَْعــَذاِب إِنَّ َربَّ

ــن  ــرى م ــة وأخ ــن آون ــم ب ــث عليه ــان أن يبع ــن الزم ــرتات م ــود يف ف ــه اليه ــد الل ــد توع لق

يســومهم ســوء العــذاب، فكلــام انتعشــوا وانتفشــوا وطغــوا يف األرض وبغــوا، جاءتهــم الرضبــة ممــن 

يســلطهم اللــه مــن عبــاده عــى هــذه الفئــة الباغيــة العاصيــة، التــي ال تخــرج مــن معصيــة إال لتقــع 

يف معصيــة أخــرى، وال تثــوب مــن انحــراف حتــى تجنــح إىل انحــراف، حتــى يســلط اللــه عليهــم مــن 

يســومهم ســوء العــذاب إىل يــوم القيامــة)**(.

ــاد  ــر الفس ــال يف ن ــم ح ــدأ له ــن يه ــرتددة، ول ــة م ــتظل متقلب ــة س ــم اإِلمياني ــإن مواقفه ف

وإشــاعته، ولذلــك يســلط اللــه عليهــم مــن يســومهم ســوء العــذاب؛ ألنهــم منســوبون لديــن، واللــه 

ال يســوم العــذاب للكافــر بــه وال للملحــد؛ ألنــه بكفــره وإلحــاده خــرج عــن دائــرة اإلســالم، إذ مل 

يبعــث اللــه لــه رســواًل، ولكــن املنســوب للــه ديانــة، ورســالة، وصاحــب كتــاب؛ حينئــذ يكــون أســوة 

ســيئة يف الفســاد للنــاس، فــإذا مــا ســلط اللــه عليهــم العــذاب فإمنــا يســلط عليهــم ال ألجــل الفســاد 

فقــط، ولكــن ألنــه فســاد ملــن هــو منســوب إىل اللــه)***(.

إن الــرصاع مــع اليهــود يف هــذا العــرص الحديــث هــو امتــداد لــرصاع دينــي بــدأ منــذ إعــالن 

الدولــة اإلســالمية يف املدينــة املنــورة، لذلــك توعدهــم ســبحانه وتعــاىل بــأن يســومهم ســوء العــذاب 

يف كل وقــت وحــن.

املطلب الثالث: الرصاع مع اليهود يف  املستقبل.

ــورة اإلرساء،  ــن يف س ــه رب العامل ــدد معامل ــتقبل ح ــود يف املس ــع اليه ــرصاع م ــة ال إن طبيع

وبــن لنــا يف مطلــع الســورة أن الــرصاع قائــم يف األرض املقدســة يف أرض فلســطن، وهــي الســورة 

الوحيــدة التــي تذكــر لنــا نهايــة بنــي إرسائيــل، بعــد أن بــن لنــا أنهــم سيفســدون يف األرض قــال 

ــريًا{  ا كَِب ــوًّ ــنَّ ُعلُ ــنْيِ َولََتْعلُ ــُدنَّ يِف اأْلَْرِض َمرَّتَ ــاِب لَُتْفِس ــَل يِف الِْكَت ــي إِْسَائِي ــا إَِل بَِن ــاىل: }َوَقَضْيَن تع

ــه ســبحانه وتعــاىل، فــكان  ]اإلرساء: 4[، وهــذا اإلفســاد يكــون مبخالفــة أمــره، واجرتائهــم عــى الل

منهــم الفســاد األول عندمــا قتلــوا شــعياء وقيــل زكريــا عليــه الســالم عــى اختــالف بــن الروايــات، 

فبعــث عليهــم بختنــرص، الــذي قتــل رجالهــم، وأهلــك لهــم الحــرث والنســل، بينــام إفســادهم يف 

ــى هــذه اآليــات أن  املــرة اآلخــرة عندمــا قتلــوا يحيــى بــن زكريــا)****(، قــال ابــن عطيــة »ومقت

اللــه تعــاىل أعلــم بنــي إرسائيــل يف التــوراة أنــه ســيقع منهــم عصيــان، وطغيــان، وكفــر لنعــم اللــه 

)( انظر: تفسري اإلمام الطربي- 205/13.   *

)( انظر: يف ظالل القرآن- سيد قطب- 1386/3.   **

)( انظر: تفسري الشيخ الشعراوي- 4414/7   ***

)( انظر: تفسري اإلمام الطربي- 356/17، تفسري الرازي- 299/20.    ****
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تعــاىل... وأنــه سريســل عليهــم أمــة تغلبهــم وتقتلهــم وتذلهــم، ثــم يرحمهــم بعــد ذلــك، ويجعــل 

لهــم الكــرّة ويردهــم إىل حالهــم األوىل مــن الظهــور، فيقــع منهــم املعــايص وكفــر النعــم والظلــم 

ــه عليهــم أمــة أخــرى تخــرب ديارهــم وتقتلهــم  ــه مــن بعضهــم، فيبعــث الل والقتــل والكفــر بالل

وتجليهــم جــالء مربًحــا«)*(، وقــال ســيد قطــب رحمــه اللــه »ولقــد صدقــت النبــوءة ووقــع الوعــد، 

فســلط اللــه عــى بنــي إرسائيــل مــن قهرهــم أول مــرة، ثــم ســلط عليهــم مــن رشدهــم يف األرض، 

ودمــر مملكتهــم فيهــا تدمــريا، وال ينــص القــرآن عــى جنســية هــؤالء الذيــن ســلطهم عــى بنــي 

إرسائيــل، ألن النــص عليهــا ال يزيــد يف العــربة شــيئا، والعــربة هــي املطلوبــة هنــا. وبيــان ســنة اللــه 

يف الخلــق هــو املقصــود«)**(.

ــا  ــات بعضه ــط اآلي ــا، وأن نرب ــف معه ــا أن نق ــم علين ــورة اإلرساء يتحت ــات س ــياق آي إن س

ببعــض لنتدبــر معانيــه فمــن بدايــة ســورة اإلرساء تتحــدث عــن املســجد األقــى، والربــط بينــه وبن 

املســجد الحــرام مــن خــالل رحلــة اإلرساء واملعــراج، ثــم تتحــدث اآليــات عــن بنــي إرسائيــل وعلوهم 

يف األرض، ثــم تكــون الغلبــة لألمــة املســلمة عــى اليهــود قــال تعــاىل: }َوَقَضْيَنــا إَِل بَِنــي إِْسَائِيــَل يِف 

ا كَِبــريًا )4( َفــإَِذا َجــاَء َوْعــُد أُواَلُهــاَم بََعْثَنــا َعلَْيكُــْم  الِْكَتــاِب لَُتْفِســُدنَّ يِف اأْلَْرِض َمرَّتـَـنْيِ َولََتْعلُــنَّ ُعلـُـوًّ

يـَـاِر َوكَاَن َوْعــًدا َمْفُعــواًل )5( ثـُـمَّ َرَدْدنـَـا لَكُــُم الْكَــرََّة  ِعَبــاًدا لََنــا أُويِل بَــأٍْس َشــِديٍد َفَجاُســوا ِخــاَلَل الدِّ

َعلَْيِهــْم َوأَْمَدْدنَاكُــْم ِبأَْمــَواٍل َوبَِنــنَي َوَجَعلَْناكُــْم أَكْــَرَ نَِفــريًا )6( إِْن أَْحَســْنُتْم أَْحَســْنُتْم أِلَنُْفِســكُْم َوإِْن 

َل َمــرٍَّة  أََســأْتُْم َفلََهــا َفــإَِذا َجــاَء َوْعــُد اآْلِخــرَِة لَِيُســوُءوا ُوُجوَهكُــْم َولَِيْدُخلُــوا الَْمْســِجَد كـَـاَم َدَخلُــوُه أَوَّ

ُوا َمــا َعلَــْوا تَْتِبــريًا{]اإلرساء:7-4[. َولُِيَتــربِّ

قــال ســيد قطــب رحمــه اللــه: »لقــد قــى اللــه لبنــي إرسائيــل يف الكتــاب الــذي آتــاه ملــوىس 

أنهــم سيفســدون يف األرض مرتــن، وأنهــم ســيعلون يف األرض املقدســة ويســيطرون، وكلــام ارتفعــوا 

ــاده مــن يقهرهــم ويســتبيح حرماتهــم  ــاع وســيلة لإلفســاد ســلط عليهــم مــن عب فاتخــذوا االرتف

ويدمرهــم تدمــرياً«)***(.

والســؤال الــذي يــدور يف خلــد كل إنســان، هــل إفســاد اليهــود وعلوهــم مرتــن كــام بــن ذلــك 

رب العاملــن انتهــى؛ أم مــازال هنــاك علــوٌّ آخــر؟ وهــو الحاصــل يف أرض فلســطن.

إن هــذه الحلقــة مــن ســرية بنــي إرسائيــل ال تذكــر يف القــرآن إال يف هــذه الســورة، وهــي   

تتضمــن نهايــة بنــي إرسائيــل التــي صــاروا إليهــا ودالــت دولتهــم بهــا، تكشــف لنــا عــن العالقــة 

املبــارشة بــن مصــارع األمــم وانتشــار الفســاد فيهــا، فأخربهــم مبا قضــاه عليهــم من تدمريهم بســبب 

إفســادهم يف األرض، وتكــرار هــذا التدمــري مرتــن لتكــرار أســبابه عندهــم، فكلــام عــادوا للفســاد 

ــوة وســلطان، فيفســدون  ــم يف أرض فلســطن ق ــح له ــاىل باإلهــالك، فأصب ــم ســبحانه وتع ــاد له ع

)( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز- بن عطية- 438/3.  *

)( يف ظالل القرآن- سيد قطب- 2214/4  **

)( يف ظالل القرآن- 2213/4.   ***
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فيهــا، فيبعــث اللــه عليهــم عبــادا مــن عبــاده أويل بــأس شــديد، وأويل بطــش وقــوة، يســتبيحون 

الديــار، ويروحــون فيهــا ويغــدون باســتهتار، ويطــأون مــا فيهــا ومــن فيهــا بــال تهيــب »وَكاَن َوْعــداً 

َمْفُعــواًل« ال يخلــف وال يكــذب، قــال تعــاىل: }َفــإِذا جــاَء َوْعــُد اآْلِخــرَِة لَِيُســوُؤا ُوُجوَهكُــْم، َولَِيْدُخلُــوا 

ــْوا تَْتِبــرياً{]اإلرساء: 4[. ُوا مــا َعلَ َل َمــرٍَّة، َولُِيَتــربِّ ــوُه أَوَّ الَْمْســِجَد كَــام َدَخلُ

ــينتهي ألن  ــاد س ــذا اإلفس ــاد يف األرض، وإن ه ــون باإلفس ــان يقوم ــذا الزم ــود يف ه واليه   

اللــه ســبحانه وتعــاىل توعدهــم إن عــادوا لإلفســاد مــرة أخــرى عــاد لهــم بالعــذاب واإلهــالك مــرة 

ــود  ــى اليه ــه ع ــإذن الل ــرص آت ب ــوم الن ــا{)اإلرساء: 8[، وأن ي ــْم ُعْدنَ ــاىل}َوإِْن ُعْدتُ ــال تع ــة، ق ثاني

ــاد يف ســبيل  ــه تعــاىل، والجه ــة الدعــوة إىل الل ــود الرافعــن راي ــق الجن ــة فســادهم عــن طري إلزال

اللــه عــز وجــل، وليــس عــن طريــق املفاوضــات، أو مــن خــالل حــروب ترفــع فيهــا رايــة العروبــة 

ــة)*(. والقومي

ويحــذف الســياق مــا يقــع مــن بنــي إرسائيــل بعــد الكــرة مــن إفســاد يف األرض، اكتفــاء بذكــره 

{ ويثبــت مــا يســلطه عليهــم يف املــرة اآلخــرة: }فـَـِإذا جــاَء َوْعــُد  مــن قبــل: }لَتُْفِســُدنَّ يِف اأْلَرِْض َمرَّتـَـْنِ

اآْلِخــرَِة لِيَُســوُؤا ُوُجوَهُكــْم{ مبــا يرتكبونــه معهــم مــن نــكال ميــأل النفــوس باإلســاءة حتــى تفيــض 

عــى الوجــوه مــن مســاءة وإذالل، ويســتبيحون املقدســات ويســتهينون بهــا، قــال تعــاىل }َولِيَْدُخلـُـوا 

ــْوا  ُوا مــا َعلَ ــربِّ َل َمــرٍَّة{ ويدمــرون مــا يغلبــون عليــه مــن مــال وديــار }َولِيُتَ ــام َدَخلُــوُه أَوَّ الَْمْســِجَد كَ

ــرياً{ وهــي صــورة للدمــار الشــامل الكامــل الــذي يطغــى عــى كل يشء، والــذي ال يبقــي عــى  تَتِْب

يشء.

ولقــد صدقــت النبــوءة ووقــع الوعــد، فســلط اللــه عــى بنــي إرسائيــل مــن قهرهــم أول مــرة، 

ثــم ســلط عليهــم مــن رشدهــم يف األرض، ودمــر مملكتهــم فيهــا تدمــريا.

ولقــد عــاد اليهــود إىل اإلفســاد فســلط اللــه عليهــم املســلمن فأخرجوهــم مــن الجزيــرة كلهــا، 

ثــم عــادوا إىل اإلفســاد فســلط عليهــم عبــادا آخريــن، حتــى كان العــرص الحديــث فســلط عليهــم 

ــت العــرب أصحــاب األرض  ــي أذاق ــل الت ــوم إىل اإلفســاد يف صــورة إرسائي ــادوا الي ــد ع ــر، ولق هتل

الويــالت، وليســلطن اللــه عليهــم مــن يســومهم ســوء العــذاب، تصديًقــا لوعــد اللــه القاطــع، وفًقــا 

لســنته التــي ال تتخلــف)**(.

إن غالــب املفرسيــن قالــوا بــأن علــو بنــي إرسائيــل وإفســادهم حصــل يف القــرون الســابقة؛ 

ولكــن الناظــر إىل حــال األمــة اإلســالمية يــدرك متامــا أن إفســاد اليهــود الحاصــل اليــوم، وعلوهــم 

ــع  ــم أبش ــاء وارتكابه ــيوخ والنس ــال والش ــم لألطف ــاء، وقتله ــفكهم للدم ــم، وس يف األرض، وطغيانه

ــود،  ــة اليه ــك هيمن ــجار، وكذل ــوت واألش ــم للبي ــطيني، وتدمريه ــعب الفلس ــق الش ــازر يف ح املج

)( انظــر: عقيــدة اليهــود يف الوعــد بفلســطن- عــرض ونقــد- محمــد بــن عــيل آل عمــر- )ص:289(، الطبعــة األوىل:   *

2003م. 1424ه- 

)( انظر: يف ظالل القرآن- سيد قطب- 2213/4- 2214.   **
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وامتــداد نفوذهــم عــى أغلــب دول العــامل؛ كل ذلــك يــدل داللــة قاطعــة عــى علوهــم وإفســادهم 

يف األرض. 

وبالنظــر يف آيــات ســورة اإلرساء املكيــة وهــي تتحــدث عــن علويــن وإفســادين لليهــود، فهــل 

مــى هــذان العلــوان قبــل نــزول اآليــات أم أنهــام آتيــان.

ــات فقــد  ــزول اآلي ــل ن ــل اإلســالم، وقب ــه أن اليهــود دمــروا أكــرث مــن مــرة قب مــام ال شــك في

ســباهم البابليــون، ودمرهــم الرومــان وذلــك أنــه منــذ أن غضــب اللــه عليهــم نتيجــة ســوء ترصفهــم 

وحقدهــم عــى اللــه وأنبيائــه غضــب اللــه عليهــم وجعلهــم يترصفــون ترصفــا يلجــئ البريــة إىل 

إذاللهــم ورضبهــم ثــم يقــرر ســبحانه أن العــذاب سيســتمر يف اليهــود والتدمــري لهــم إىل يــوم القيامة: 

َن َربُّــَك لَيَبَْعــَنَّ َعلَيِْهــْم إِىَل يـَـْوِم الِْقيَاَمــِة َمــْن يَُســوُمُهْم ُســوَء الَْعَذاِب{]األعــراف آيــة 167[. }َوإِْذ تـَـأَذَّ

فــال غرابــة أن يكــون إفســاد اليهــود وعلوهــم ثــم تدمريهــم أكــرث مــن مــرة قبــل اإلســالم، وال 

غرابــة أن يكــون كذلــك علــو وفســاد بعــد اإلســالم ثــم تدمريهــم.

ــات  ــزول اآلي ــد ن ــن بع ــري ملرت ــم التدم ــو ث ــاد والعل ــون الفس ــع أن يك ــا مين ــاك م ــس هن ولي

والواقــع أن املتعمــق يف اآليــات يجــد املرتــن يف علــو اليهــود وإفســادهم ثــم تدمريهــم هــام بعــد 

نــزول آيــات اإلرساء، وذلــك أن اللــه يقــول }َوقََضيَْنــا إِىَل بَِنــي إِرْسائيــَل يِف الِْكتـَـاِب لَتُْفِســُدنَّ يِف األَرِْض 

َمرَّتـَـْنِ َولَتَْعلـُـنَّ ُعلـُـّواً كَِبــرياً فـَـِإَذا َجــاَء َوْعــُد أُوالُهــاَم{، وإذا ظــرف ملــا يســتقبل مــن الزمــان وال عالقــة 

ملــا بعدهــا مبــا قبلهــا فوجــود كلمــة إذا يف اآليــة تــدل عــى أن الفســاد والعلــو ثــم التدمــري األول آت، 

وأنــه مل ميــر، كــام أن اســتعامل إذا للمــرة الثانيــة يــدل عــى أنهــا آتيــة مل متــر كذلــك.

والذيــن يتولــون تدمــري اليهــود هــم عبــاد اللــه املؤمنــون ألن اللــه وصفهــم باملؤمنــن؛ وهــذا 

ــالَل  ــوا ِخ ــِديٍد َفَجاُس ــأٍْس َش ــا أُويِل بَ ــاداً لََن ــْم ِعَب ــا َعلَْيكُ الوصــف تريــف لهــم قــال تعــاىل: }بََعْثَن

ــم  ــان ألنه ــى الروم ــن وال ع ــى البابلي ــق ع ــاين ال ينطب ــم اإلمي ــف والتكري ــذا التري ــاِر{، وه يَ الدِّ

ــن جــاءوا إىل  ــه الذي ــه وأصحاب ــق هــذا الوصــف عــى رســول الل ــن، إذن ينطب ــا مــن الوثني جميًع

ــة ولليهــود فيهــا نفــوذ ســيايس واقتصــادي. املدين

 وكان مــن أول أعاملــه يف املدينــة إبــرام املعاهــدة السياســية بينــه وبــن اليهــود وأن اليهــود 

ــام غــدر اليهــود ونقضــوا العهــد كعادتهــم  جامعــة مســتقلة، وأن املســلمن جامعــة مســتقلة، فل

ودأبهــم، ســلط اللــه عليهــم املســلمن فجاســوا خــالل الديــار اليهوديــة، وتغلغلــوا فيــه وأزالوهــم 

عــن املدينــة وخيــرب وتيــامء، وزال ســلطانهم وتدمــر علوهــم فــكان ذلــك مــن خــالل معــارك بنــي 

قريظــة وبنــي النضــري، ومعــارك خيــرب الشــهرية، وتــأيت ســورة الحــر لتؤكــد هــذا املعنــى يف قولــه 

ــِذي أَْخــَرَج الَِّذيــَن  تعــاىل يف وصــف معــارك املســلمن مــع اليهــود يف املدينــة قــال تعــاىل: }ُهــَو الَّ

ِل الَْحــرْشِ َمــا ظََنْنُتــْم أَْن يَْخرُُجــوا َوظَنُّــوا أَنَُّهــْم َمانَِعُتُهــْم  كََفــُروا ِمــْن أَْهــِل الِْكَتــاِب ِمــْن ِديَارِِهــْم ألَوَّ

ــوَن  ــْم يَْحَتِســُبوا َوَقــَذَف يِف ُقلُوِبِهــُم الرُّْعــَب يُْخِربُ ــُه ِمــْن َحْيــُث لَ ــِه َفأَتَاُهــُم اللَّ ُحُصونُُهــْم ِمــَن اللَّ

ــا أُويِل األَبَْصاِر{]الحــرش: 2[. ــرِبُوا يَ ــنَي َفاْعَت ــِدي الُْمْؤِمِن ــْم َوأَيْ ــْم ِبأَيِْديِه بُُيوتَُه
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ــن علوهــم  ــة م ــرة الثاني ــدأ امل ــى تب ــن أرض الشــام، حت ــات م ــم إىل أذرع فخــرج قســم منه

وفســادهم، }وَكَاَن َوْعــداً َمْفُعــوالً{ يعنــي يف عهــد النبــي والوحــي ينــزل وأمتــه أصحابــه مــن بعــده. 

وتبــدأ اآليــات بعــد ذلــك بالتحــدث عــن املــرة الثانيــة مــن العلــو والفســاد، فتخــرب اآليــات أن 

اللــه ســيجعل لليهــود الكــرة عــى الذيــن جاســوا خــالل الديــار أول مــرة، والكــرة الدولــة والســلطة.

ــام هــو معــروف معناهــا  ــم ك ــم( وث ــود أن يكــروا اســتعمل كلمــة )ث ــه لليه  وحــن أراد الل

ــة  ــت لهــم دول ــن وكان ــخ عــى البابلي ــر اليهــود يف التاري ــة فهــل ك العطــف مــع الرتاخــي أو املهل

وســلطة عليهــم؟ مل يحــدث ذلــك يف التاريــخ، ولــن يحــدث اآلن وال يف املســتقبل حيــث إن البابليــن 

قــد انرصفــوا مــن الدنيــا كافــة وليــس لهــم مــكان يعرفــون فيــه أو دولــة يعيشــون فيهــا إذن فالبــد 

ــار وهــم املســلمون أو العــرب املســلمون،  ــاء الذيــن جاســوا خــالل الدي أن تكــون الكــرة عــى أبن

ــار الشــام وفلســطن منهــا وهــذا هــو الــذي قــد حــدث ونعيشــه اآلن،  فقــد كــر اليهــود عــى دي

ويعــاين منــه املســلمون كل املســلمن، وســياق اآليــات تصــف الواقــع الــذي نعيشــه وتعيشــه دولــة 

اليهــود إذ بعــد أن جعــل اللــه الكــرة لليهــود علينــا يقــول اللــه لليهــود }َوأَْمَدْدنَاكُــْم ِبأَْمــَواٍل َوبَِنــَن 

ــب  ــرا متآمــرا يســتحق التعذي ــرب إنســانا رشي ــرياً{، واليهــودي يف كل األرض يعت ــرَثَ نَِف ــْم أَكْ َوَجَعلَْناكُ

والقتــل.

ــا  ــراف األرض ليمدوه ــن أط ــا م ــن يأتونه ــن الذي ــى البن ــش ع ــوم تعي ــود الي ــة اليه  ودول

بالجنــد، ويف هــذه الفــرتة مــن روســيا بالــذات، وغريهــا مــن دول العــامل، وتــرى األمــوال مــن دول 

الغــرب تأتيهــا مبســاعدات مذهلــة حتــى تســتمر يف عدوانهــا وطغيانهــا وجربوتهــا، ثــم يقــول اللــه 

ــا  ــود يف حــال نفرته ــة اليه ــوة يف األرض تســاند دول ــرب ق ــإن أك ــك ف ــرياً{ ولذل ــرَثَ نَِف ــْم أَكْ }َوَجَعلَْناكُ

ــون  ــم يرتكب ــود يف دولته ــرى اليه ــة ن ــة الكرمي ــور يف اآلي ــاد املذك ــق الفس ــى يتحق ــا، وحت وحربه

أفظــع الجرائــم، بحيــث فاقــوا كل أنــواع العــذاب التــي عانــوا منهــا يف زعمهــم، أو عانــاه غريهــم، 

ولذلــك يحذرهــم اللــه فيقــول لهــم }إِْن أَْحَســْنتُْم أَْحَســْنتُْم ألَنُْفِســُكْم َوإِْن أََســأْتُْم فَلََهــا{ وهــم قــد 

أســاءوا فقتلــوا النفــس اإلنســانية، وعذبوهــا، ويتمــوا األطفــال، وســجنوا النســاء، وهدمــوا البيــوت، 

واغتصبــوا األرض، وأقامــوا املســتعمرات، وحرقــوا األقــى يف 1969/8/21، ودنســوا مســجد الخليــل 

عليــه الســالم وارتكبــوا فيــه الجرائــم البشــعة)*(.

وبســبب فســادهم فقــد توعدهــم رب العــزة أن يرســل عليهــم أمــة تغلبهــم وتقتلهــم وتذلهم، 

ويــدل عــى ذلــك حديــث النبــي ملسو هيلع هللا ىلص متوعــدا اليهــود بالقتــل واإلذالل عــى يــد املســلمن، َعــْن أيَِب 

ــَل الُْمْســلُِموَن الْيَُهــوَد، فَيَْقتُلُُهــُم  ــى يَُقاتِ ــاَعُة َحتَّ ــاَل: »« اَل تَُقــوُم السَّ ــرََة، أَنَّ رَُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، قَ ُهَريْ

ــَجُر: يـَـا ُمْســلُِم  ــَجِر، فَيَُقــوُل الَْحَجــُر أَِو الشَّ الُْمْســلُِموَن َحتَّــى يَْختَِبــَئ الْيَُهــوِديُّ ِمــْن َوَراِء الَْحَجــِر َوالشَّ

ــوض التميمــي-  ــة اليهــود- أســعد بي ــع، اإلرساء وفلســطن ودول ــة البحــوث اإلســالمية، العــدد الراب )(  انظــر: مجل  *
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ــَد اللــِه َهــَذا يَُهــوِديٌّ َخلِْفــي، فَتََعــاَل فَاقْتُلـْـُه، إاِلَّ الَْغرْقـَـَد، فَِإنَّــُه ِمــْن َشــَجِر الْيَُهــوِد««)*(. يـَـا َعبْ

ــذا  ــود، وأن ه ــع اليه ــرصاع يف الحــارض واملســتقبل م ــة ال ــا طبيع ــن لن ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ب إن النب  

ــُة بــن عامــر: َســِمْعُت رَُســوَل  ــاَل ُعْقبَ الــرصاع ســيبقى يف بيــت املقــدس وأكنــاف بيــت املقــدس، قَ

ــْم، اَل  ِه ــَن لَِعُدوِّ ــِه، قَاِهِري ــِر الل ــَى أَْم ــوَن َع ــي يَُقاتِلُ ِت ــْن أُمَّ ــٌة ِم ــزَاُل ِعَصابَ ــوُل: »اَل تَ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص، يَُق الل
ــَك«)**( ــَى َذلِ ــْم َع ــاَعُة َوُه ــُم السَّ ــى تَأْتِيَُه ــْم، َحتَّ ــْن َخالََفُه ــْم َم يرَُضُُّه

إن الــرصاع مــع اليهــود يعتــرب مــن أشــد الرصاعــات يف العــامل كلــه، فقــد توعــد اللــه بإهــالك 

اليهــود عــى أيــدي املســلمن، فهــي ســنة اللــه التــي ال تتبــدل وال تتغــري، ولكــن تحتــاج األمــة أن 

تتحــى بالصــرب حتــى يــأيت وعــد اللــه.

املبحث الثالث: وعد الله بزوال اليهود.

املطلب األول: مبرشات النرص عىل اليهود.

وعــد اللــه املؤمنــن بالنــرص والتمكــن عــى اليهــود يف أرض فلســطن، ومــن مبــرات النــرص 

أن ذَكَرَهــم ســبحانه وتعــاىل تريًفــا لهــم بصفــة اإلميــان يف قولــه تعــاىل: }َفــإَِذا َجــاَء َوْعــُد أُواَلُهــاَم 

يَــاِر َوكَاَن َوْعــًدا َمْفُعــواًل{]اإلرساء: 5[. بََعْثَنــا َعلَْيكُــْم ِعَبــاًدا لََنــا أُويِل بَــأٍْس َشــِديٍد َفَجاُســوا ِخــاَلَل الدِّ

ــة  ــذه األم ــوى له ــن اله ــق ع ــذي ال ينط ــدوق ملسو هيلع هللا ىلص ال ــادق املص ــن الص ــارة م ــذه البش إن ه

املكلومــة التــي فقــدت فلــذات أكبادهــا، وفقــدت بيوتهــا وزروعهــا وأشــجارها؛ ســيأيت اليــوم الــذي 

يشــهد فيــه الشــجر والحجــر فينــادي يــا مســلم يــا عبــد اللــه ورايئ يهــودي تعــال فاقتلــه، َعــْن أيَِب 

ــَل الُْمْســلُِموَن الْيَُهــوَد، فَيَْقتُلُُهــُم  ــى يَُقاتِ ــاَعُة َحتَّ ــاَل: »«اَل تَُقــوُم السَّ ــرََة، أَنَّ رَُســوَل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص، قَ ُهَريْ

ــَجُر: يـَـا ُمْســلُِم  ــَجِر، فَيَُقــوُل الَْحَجــُر أَِو الشَّ الُْمْســلُِموَن َحتَّــى يَْختَِبــَئ الْيَُهــوِديُّ ِمــْن َوَراِء الَْحَجــِر َوالشَّ

ــُه ِمــْن َشــَجِر الْيَُهــوِد«)***(. ــَد، فَِإنَّ ــُه، إاِلَّ الَْغرْقَ ــَد اللــِه َهــَذا يَُهــوِديٌّ َخلِْفــي، فَتََعــاَل فَاقْتُلْ ــا َعبْ يَ

فلــن يكــون هنــاك حــل بــن اليهــود واملســلمن، فالقتــال مســتمر وقائــم حتــى ينطــق الحجــر 

والشــجر مســتغيثًا باملســلم عــى اليهــودي، وإن كان هنــاك صلــح فإمنــا هــو مؤقــت، فالنبــي يبــن 

ــِه  ــُه َعلَيْ ــَة أَنَّ رَُســوَل اللــِه َصــىَّ اللَّ ــِد اللــِه بـْـِن َحَوالَ لنــا أن خــري أجنــاد األرض يف فلســطن، َعــْن َعبْ

ــا رَُســوَل اللــِه إَِذا كَاَن  ــْر يِل يَ ــاَل رَُجــٌل: فَِخ ــٌد ِبالْيََمــِن، فََق ــاِم، َوُجْن ــٌد ِبالشَّ ــاَل: َســيَُكوُن ُجْن َوَســلََّم قَ

ــَك  ــا، َعلَيْ ً ــاِم- ثثاَلَث ــَك ِبالشَّ ــاِم، َعلَيْ ــَك ِبالشَّ ــلََّم: َعلَيْ ــِه َوَس ــُه َعلَيْ ــِه َصــىَّ اللَّ ــوُل الل ــاَل رَُس ــَك، فََق َذلِ

ــرَّ الرَُّجــُل ِبَقــرْبِ الرَُّجــِل،  ــى مَيُ ــاَعُة َحتَّ )( صحيــح اإلمــام مســلم- كتــاب: الفــن وأرشاط الســاعة، بــاب: اَل تَُقــوُم السَّ  *

ى أَْن يَُكوَن َمَكاَن الَْميِِّت ِمَن الْبَاَلِء، ح)2292(، 9322/4.  فَيَتََمنَّ

ُهــْم  ِتــي ظَاِهِريــَن َعــَى الَْحــقِّ اَل يرَُضُّ )( املرجــع الســابق- كتــاب: اإلمــارة، بــاب: قَْولـِـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل تـَـزَاُل طَائَِفــٌة ِمــْن أُمَّ  **

َمْن َخالََفُهْم«، ح)1924(، 1524/3. 

)(سبق تخريجه يف نفس الصفحة.   ***
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ــِه)*(. ــاِم َوأَْهلِ ــَل يِل ِبالشَّ ــْد تََكفَّ ــَه قَ ــِإنَّ اللَّ ــاِم- فََمــْن أََب فَلْيَلَْحــْق ِبيََمِنــِه، َولْيَْســِق ِمــْن ُغــُدرِِه، فَ ِبالشَّ

ــدون ألهــل هــذه  ــه يكي ــن، فأعــداء الل ــث تكــون الف ــالد الشــام حي ــاب يف ب فاإلميــان والكت

ــُت  ــٌم إِْذ َرأَيْ ــا نَائِ ــا أَنَ ــِه َوَســلََّم: بَيَْن ــُه َعلَيْ ــِه َصــىَّ اللَّ ــوُل الل ــاَل رَُس ــاَل: قَ رَْداِء قَ ــْن أيَِب الــدَّ األرض، َع

ي، فَُعِمــَد ِبــِه إِىَل  َعُمــوَد الِْكتـَـاِب اْحتُِمــَل ِمــْن تَْحــِت َرأيِْس، فَظََنْنــُت أَنَّــُه َمْذُهــوٌب ِبــِه، فَأَتْبَْعتـُـُه بـَـرَصِ

ــاِم)**(  ــاَن ِحــَن تََقــُع الِْفــَنُ ِبالشَّ ــاِم، أاَلَ َوإِنَّ اإِلميَ الشَّ

ــه وســلم أن أهــل فلســطن ســيبقون يف  ــه علي ــه صــى الل فالظاهــر مــن أحاديــث رســول الل

ــس،  ــد النف ــه فق ــه مثن ــداء الل ــى أع ــرص ع ــاىل؛ فالن ــه ســبحانه وتع ــداء الل ــع أع ــاة م ــاط ومعان رب

واألحبــة، وقــد يفقــد اإلنســان كل أهلــه وعشــريته، وعندمــا يتحــدث اليهــود وأعوانهــم عــن الوطــن 

البديــل للفلســطينين ويظنــون أن أي أرض ميكــن أن تســتبدل بهــا األرض املباركــة، ويظنــون أن األمــر 

أمــر إســكان الجئــن أو اســتقرار مرديــن، ومــا علمــوا أو هــم يتجاهلــون أن هــذه األرض ال تدانيهــا 

ــا عــدا  ــاع األرض، م ــل يف أي بقعــة مــن بق ــا وطــن بدي ــوم مقامه أي أرض أخــرى، وال ميكــن أن يق

أرض الحرمــن الريفــن فرفهــا معــروف؛ إذ إن هــذه األرض مرتبطــة بعقيــدة املســلمن ســجلت يف 

كتــاب اللــه بوصفهــا القبلــة األوىل، وبوصفهــا مــرسى ومعــراج رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، 

وبوصفهــا األرض املباركــة، فهــي ال تخــص الفلســطينين وحدهــم، وال تخــص العــرب وحدهــم، بــل 

تخــص املســلمن أينــام كانــوا وحيثــام وجــدوا، ومــا دام كتــاب اللــه موجــوًدا عــى األرض يتــى فليــس 

هنــاك اســتقرار لدولــة اليهــود، وهــي يف طريقهــا ألن تصبــح مــن مخلفــات التاريــخ.

فــدول الغــرب تنظــر إىل القضيــة عــى أن بقــاء دولــة اليهــود يف بــالد املســلمن أمــر رضوري إليجــاد 

التناقــض حســب الفكــر املــادي، ولذلــك هــم مــع بقــاء دولــة اليهــود، وبعــض الحــكام يف املنطقــة يــرون يف 

دولــة إرسائيــل ضامنًــا لبقائهــم، فهــم يريــدون لهــا أن تبقــى حتــى يبقــوا، ولكــن يريــدون منهــا أن تتنــازل 

ــه الشــعب العــريب واملســلمون مــن  ــا يخــدع ب ــك انتصــاًرا ظاهريً ــى يكــون ذل ــه حت عــن بعــض مــا أخذت

ورائهــم، وأهــل البــالد الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم- الفلســطينيون- ينظــرون إىل القضيــة مــن زاويــة أنهــم 

شــعب ظلــم، ورشد، واضطهــد، فهــم يريــدون حيــاة االســتقرار يف األرض التــي ولــدوا فيهــا أو نبــت آباؤهــم 

فيهــا أو دفــن أجدادهــم يف ترابهــا فهــم يحنــون بفطرتهــم إليهــا وال يــرون يف الدنيــا أرًضــا تكــون بديــال لهــا، 

ولكــن هــذه النظــرات املختلفــة للقضيــة مــن زواياهــا املختلفــة ليســت هــي القضيــة؛ وإمنــا القضيــة تتعلــق 

باليهــود، أو بغضــب اللــه عــى اليهــود املســتمر عــرب التاريــخ بالعــذاب الواقــع بهــم؛ نتيجــة ســوء ترصفهــم 

وحقدهــم عــى اإلنســانية، فهــذه حلقــة مــن حلقــات الغضــب والســخط عليهــم مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل.

ــب –  ــامل الكت ــوري، 33/5، ع ــو املعاطــي الن ــق: الســيد أب ــل- تحقي ــن حنب ــد ب ــل- أحم ــن حنب ــد ب )( مســند أحم  *

بــريوت، الطبعــة األوىل: 9141هـــ ـ 8991م، صححــه األلبــاين يف، فضائــل الشــام ودمشــق- للربعــي- )ص: 5(، مناقــب 

الشام وأهله لشيخ اإلسالم ابن تيمية- محمد نارص الدين األلباين الطبعة الرابعة: 5041 

ــاين- 3/   ــن األلب ــارص الدي ــب- محمــد ن ــب والرتهي ــح الرتغي ــاين  يف صحي )( املرجــع الســابق- 891/5، صححــه األلب  **

901، مكتبــة املعــارف – الريــاض، الطبعــة الخامســة.
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مستقبل الصراع مع اليهود في فلسطين في ضوء القرآن الكريم

ولقــد حاولــت دول الغــرب منــذ 1948م أن تثبــت عــرش إرسائيــل يف الــرق األوســط للحفــاظ 

ــادات، وأوجــدوا  ــوا قي ــرات، وخلق ــوا املؤام ــول، وحاك ــوا الحل ــم، فوضع ــم، وأطامعه عــى مصالحه

زعامــات لتتعــاون معهــم عــى تثبيــت أركان دولــة إرسائيــل، ولكــن كل املؤامــرات تفشــل، وذلــك 

بفضــل اللــه تعــاىل، ثــم مبعاونــة اليهــود أنفســهم حيــث يرفضــون كل مــا يعــرض عليهــم حتــى يــأيت 

يومهــم املوعــود وقدرهــم املرصــود، فتــزول دولتهــم وآثامهــا ورشورهــا، وإن الغــرب اليــوم يحــاول 

ــوم وقدرهــا املرســوم رغــم أنفهــا، ولكــن اليهــود  ــة اليهــود مــن مصريهــا املحت جاهــدا إنقــاذ دول

يتمــردون عــى مــن أوجدهــم ذلــك بأنهــم قــوم ال يعقلــون، وصــدق اللــه إذ يقــول يف حقهــم: }اَل 

َنــٍة أَْو ِمــْن َوَراِء ُجــُدٍر بَأُْســُهْم بَيَْنُهــْم َشــِديٌد تَْحَســبُُهْم َجِميًعــا  يَُقاتِلُونَُكــْم َجِميًعــا إاِلَّ يِف قُــًرى ُمَحصَّ

ــاِم  ــَل الشَّ ــا أَْه ــُب يَ ــُة: وهــو يَْخطُ ــال ُمَعاِويَ ــوَن{)*(، ق ــْوٌم اَل يَْعِقلُ ــْم قَ ــَك ِبأَنَُّه ــتَّى َذلِ ــْم َش َوقُلُوبُُه

ــي  ِت ــْن أُمَّ ــٌة ِم ــزَاُل طَائَِف ــاَل: »اَل تَ ــِه ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــوَل اللَّ ــَم أَنَّ رَُس ــَن أَرْقَ ــَد بْ ــي َزيْ ــاِريُّ يَْعِن ــي اأْلَنَْص ثَِن َحدَّ

ــاِم«)**(، ويف حديــث َجاِبــَر  يَُقاتِلـُـوَن َعــَى الَْحــقِّ َحتَّــى يـَـأيِْتَ أَْمــُر اللَّــِه« َوإِينِّ أََراكُُموُهــْم يـَـا أَْهــَل الشَّ

ِتــي يَُقاتِلـُـوَن َعــَى الَْحــقِّ  ِبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقــوُل: »اَل تـَـزَاُل طَائَِفــٌة ِمــْن أُمَّ ــِد اللــِه، يَُقــوُل: َســِمْعُت النَّ بـْـَن َعبْ

ــَم ملسو هيلع هللا ىلص، فَيَُقــوُل أَِمريُُهــْم: تََعــاَل َصــلِّ  ــُن َمْريَ ــاَل: »« فَيَْنــزُِل ِعيــَى ابْ ــْوِم الِْقيَاَمــِة«، قَ ظَاِهِريــَن إِىَل يَ

ــَة«)***(،  لََنــا، فَيَُقــوُل: اَل، إِنَّ بَْعَضُكــْم َعــَى بَْعــٍض أَُمــرَاُء تَْكرَِمــَة اللــِه َهــِذِه اأْلُمَّ

إن الــرصاع اليــوم قائــم بــن الحــق والباطــل يف جميــع البلــدان، فأينــام قامــت دولــة لإلســالم 

كانــت الحــرب موجهــة عليهــا مــن املنافقــن والكافريــن إلســقاط هــذا الحكــم، بــل والعمــل عــى 

إفشــاله، حتــى يقولــوا بــأن اإلســالم ال يصلــح لحكــم البــالد والعبــاد، ولكــن يــأب اللــه إال أن يتــم 

نــوره رغــم حقــد الحاقديــن، وكيــد الكائديــن، قــال تعــاىل: }يُِريــُدوَن أَْن يُطِْفُئــوا نـُـوَر اللَّــِه ِبأَْفَواِهِهْم 

ــِذي أَْرَســَل َرُســولَُه ِبالُْهــَدى َوِديــِن  ــرَِه الْكَاِفــُروَن )32( ُهــَو الَّ ــْو كَ ــوَرُه َولَ ــُه إِالَّ أَْن يُِتــمَّ نُ ــأَْب اللَّ َويَ

ــْو كَــرَِه الُْمرْشِكُوَن{]التوبــة: 33[ ــِه َولَ يــِن كُلِّ الَْحــقِّ لُِيظِْهــرَُه َعــىَل الدِّ

فهــذه األمــة يف فلســطن منصــورة بوعــد مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل، مهــام كان حجــم 

ــِه َوَســلََّم : إَِذا  املؤامــرات، َعــْن ُمَعاِويـَـَة بـْـِن قـُـرََّة ، َعــْن أَِبيــِه ، قـَـاَل : قـَـاَل رَُســوُل اللــِه َصــىَّ اللَّــُه َعلَيْ

ِتــي َمْنُصوِريــَن ، الَ يُبَالـُـوَن َمــْن َخَذلَُهــْم  ــاِم ، فـَـالَ َخــرْيَ ِفيُكــْم ، َوالَ يـَـزَاُل أُنـَـاٌس ِمــْن أُمَّ فََســَد أَْهــُل الشَّ
ــاَعُة)****( ــوَم السَّ ــى تَُق َحتَّ

ــوض التميمــي-  ــود- أســعد بي ــة اليه ــع، اإلرساء وفلســطن ودول ــدد الراب ــة البحــوث اإلســالمية، الع )( انظــر: مجل  *

287  284-/4

)( مسند أيب داود الطياليس لأليب داوود الطياليس، ح)724( 68/2.   **

ــٍد r ، ح)156( 137/1  يَعــِة نَِبيَِّنــا ُمَحمَّ ــامً ِبَرِ )( صحيــح مســلم- كتــاب اإلميــان، بـَـاُب نـُـزُوِل ِعيــَى ابـْـِن َمْريـَـَم َحاكِ  ***

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب- بريوت 

)( مســند اإلمــام أحمــد- 436/3، وصححــه األلبــاين يف صحيــح وضعيــف الجامــع الصغــري وزيادتــه- محمــد نــارص   ****

ــالمي ــب اإلس ــاين- )ص: 71(، املكت ــن األلب الدي
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المجلد )18(، العدد )1(، حزيران 2017  جرش للبحوث والدراسات

فقــد وعــد اللــه ســبحانه وتعــاىل عبــاده املؤمنــن بالنــرص والتمكــن يف الحيــاة الدنيــا، ويكــون 

ــا  نَْي ــاِة الدُّ ــوا يِف الَْحَي ــرُصُ ُرُســلََنا َوالَِّذيــَن آَمُن ــا لََنْن ــا، قــال تعــاىل: }إِنَّ ــا متيًن هــذا الديــن راســًخا قويً

ــْوَم يَُقــوُم اأْلَْشــَهاُد{]غافر: 51[. َويَ

فالنــرص حليــُف األمــة املســلمة أتبــاع الرســل، وهــذا وعــد مــن اللــه، وال يخلــف اللــه وعــده، 

ــجِ الُْمْؤِمِننَي{]يونــس: 103[،  ــا نُْن ــا َعلَْيَن ــَك َحقًّ ــوا كََذلِ ــَن آَمُن ــلََنا َوالَِّذي ــي ُرُس ــمَّ نَُنجِّ قــال تعــاىل: }ثُ

وهــذه البشــارة مــن رب العاملــن للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص الســتراف النــرص يف أرض فلســطن إىل قيــام الســاعة، 

ُة ِفيُكــْم َمــا َشــاَء اللــُه أَْن تَُكــوَن، ثـُـمَّ يَرْفَُعَهــا إَِذا  بُــوَّ َقـَـاَل ُحَذيَْفــُة: قـَـاَل رَُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص: »«تَُكــوُن النُّ

ِة، فَتَُكــوُن َمــا َشــاَء اللــُه أَْن تَُكــوَن، ثـُـمَّ يَرْفَُعَهــا  بُــوَّ َشــاَء أَْن يَرْفََعَهــا، ثـُـمَّ تَُكــوُن ِخاَلفـَـٌة َعــَى ِمْنَهــاِج النُّ

ــا، فَيَُكــوُن َمــا َشــاَء اللــُه أَْن يَُكــوَن، ثـُـمَّ يَرْفَُعَهــا إَِذا  ــًكا َعاضًّ إَِذا َشــاَء اللــُه أَْن يَرْفََعَهــا، ثـُـمَّ تَُكــوُن ُملْ

ــًة، فَتَُكــوُن َمــا َشــاَء اللــُه أَْن تَُكــوَن، ثـُـمَّ يَرْفَُعَهــا إَِذا َشــاَء أَْن  يَّ ــًكا َجرْبِ َشــاَء أَْن يَرْفََعَهــا، ثـُـمَّ تَُكــوُن ُملْ

ٍة »« ثـُـمَّ َســَكَت)*(. يَرْفََعَهــا، ثـُـمَّ تَُكــوُن ِخاَلفـَـٌة َعــَى ِمْنَهــاِج نُبُــوَّ

وقــد بــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أن مــكان الخالفــة اإلســالمية عــى منهــاج النبــوة يف فلســطن يف حديــث 

عبــد اللــه بــن حوالــة قــال: َوَضــَع رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص يـَـَدُه َعــَى َرأيِْس، أَْو قـَـاَل: َعــَى َهاَمِتــي، ثـُـمَّ قـَـاَل: 

َســِة فََقــْد َدنـَـِت الــزَّاَلزُِل َوالْبَاَلِبــُل َواأْلُُمــوُر  »يـَـا ابـْـَن َحَوالـَـَة، إَِذا َرأَيـْـَت الِْخاَلفـَـَة قـَـْد نَزَلـَـْت أَرَْض الُْمَقدَّ

ــاِس ِمــْن يـَـِدي َهــِذِه ِمــْن َرأِْســَك«)**(. ــاَعُة يَْوَمِئــٍذ أَقـْـرَُب ِمــَن النَّ الِْعظـَـاُم، َوالسَّ

ــا  ــان، حينه ــن واألم ــرث األم ــلمن، ويك ــالم إىل املس ــود أرض اإلس ــى تع ــوم حت ــاعة ال تق فالس

ــاَل رَُســوُل اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص: » اَل  ــاَل: قَ ــرََة، قَ يكــرث القتــل فتقــوم الســاعة عــى أرشار الخلــق، َعــْن أيَِب ُهَريْ

ــَة،  ــاَعُة َحتَّــى تَُعــوَد أَرُْض الَْعــرَِب ُمُروًجــا َوأَنَْهــاًرا، َوَحتَّــى يَِســرَي الرَّاكـِـُب بـَـْنَ الِْعــرَاِق َوَمكَّ تَُقــوُم السَّ

ــاَل:  ــِه، قَ ــوَل الل ــا رَُس ــْرُج؟ يَ ــا الَْه ــوا: َوَم ــْرُج »، قَالُ ــرُثَ الَْه ــى يَْك ــِق، َوَحتَّ ــاَلَل الطَِّري ــاُف إاِلَّ َض اَل يََخ
ــُل«)***( »الَْقتْ

املطلب الثاين: األرض يرثها الصالحون.

ــر  ــاده، دون النظ ــن عب ــن م ــورث األرض للصالح ــه ي ــون أن ــذا الك ــه يف ه ــنن الل ــن س إن م

ــاِدَي  ــا ِعبَ ــِر أَنَّ اأْلَرَْض يَرِثَُه كْ ــِد الذِّ ــْن بَْع ــوِر ِم بُ ــا يِف الزَّ ــْد كَتَبَْن ــال تعــاىل }َولََق ــون، ق إىل جنــس أو ل

الُِحــوَن إِنَّ يِف َهــَذا لَبَاَلًغــا لَِقــْوٍم َعاِبِديَن{]األنبيــاء: 105، 106[، فوراثــة األرض ألوليــاء اللــه  الصَّ

الصالحــن مــن الرســل وأتباعهــم، حتــى وإن ســاد الفســاد وكــرث املفســدون يف األرض، فــإن العاقبــة 

)( مسند اإلمام أحمد- مسند الوفين، حديث النعامن بن بشري عن النبي r ، ح)18406(، 355/30.   *

ــه  ــة، ح2535، 19/3، وأخرج ــر والغنيم ــس األج ــزوا يلتم ــل يغ ــاب: يف الرج ــاد، ب ــاب: الجه ــنن أيب داود- كت )( س  **

الحاكــم يف املســتدرك عــى الصحيحــن كتــاب الفــن واملالحــم 186/19 ح/8372 ، والحديــث صححــه الحاكــم وقــال 

حديث صحيح اإلسناد، وقد صححه األلباين يف تعليقه عى سنن أيب داود. 

)( مسند اإلمام أحمد- مسند املكرثين من الصحابة، مسند أيب هريرة ريض الله عنه، ح)8833(، 4/14   ***
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ألوليــاء اللــه يف هــذه األرض، ســواء كان ذلــك يف بنــي إرسائيــل يف املــايض أو كان ملــن بعدهــم مــن 

األمــم التــي ســكنت األرض، أو كان بعــد نــزول القــرآن الكريــم، فوراثــة األرض يف الدنيــا ال تكــون إال 

لعبــاد اللــه الصالحــن، فهــذا املنهــج الربــاين الــذي وضعــه رب العاملــن يقــوم عــى اإلميــان والعمــل 

الصالــح، »فــرط الوراثــة أن تكــون األمــة مســتقيمة يف خلقهــا، يف ســريها يف الحيــاة، وصلتهــا باللــه 

تعــاىل، مــع متلــك األســباب املاديــة الكافيــة، مــع تكاتــف هــذه األمــة فيــام بينهــا، وأن تســتمر يف 

ــال  ــوال واألنفــس«)*( ق ــات باألم ــدون تضحي ــأيت ب ــرص ال ي ــان، فالن ــر والطغي ــوى الكف مجاهــدة ق

ــنَي{ ]األعــراف: 128[، قــال  ــُة لِلُْمتَِّق ــاِدِه َوالَْعاِقَب ــْن ِعَب ــْن يََشــاُء ِم ــا َم ــِه يُورِثَُه تعــاىل: }إِنَّ اأْلَْرَض لِلَّ

ــه  ــاد الل ــتقرار إال لعب ــدوام واالس ــى ال ــون ع ــرة ال تك ــا واآلخ ــة األرض يف الدني ــيل »إن وراث الزحي

الصالحــن وهــم املؤمنــون العاملــون بطاعــة اللــه تعــاىل)**(.

وقــد بــن ابــن عبــاس أن األرض هــي أرض فلســطن؛ أرض الخالفــة اإلســالمية، َعــِن ابـْـِن َعبَّــاٍس: 

ــُة  الِِحــَن أُمَّ ــاِد الصَّ ــرَاَد ِبالِْعبَ يــَن َعــَى أَنَّ الُْم ِ ــرَثُ الُْمَفرسِّ َســُة، وقــال القرطبــي: )أَكْ ــا اأْلَرُْض الُْمَقدَّ أَنََّه

ــٍد ملسو هيلع هللا ىلص()***(. ُمَحمَّ

ــن وإعــزاز املســلمن وقهــر  ــه يف كل عــرص وحــن إهــالك الظاملــن وإظهــار الّدي إن ســنة الل

الكافريــن، قــال تعــاىل: }َوَقــاَل الَِّذيــَن كََفــُروا لِرُُســلِِهْم لَُنْخرَِجنَّكُــْم ِمــْن أَْرِضَنــا أَْو لََتُعــوُدنَّ يِف ِملَِّتَنــا 

َفأَْوَحــى إِلَْيِهــْم َربُُّهــْم لَُنْهلِكَــنَّ الظَّالِِمــنَي )13( َولَُنْســِكَننَّكُُم اأْلَْرَض ِمــْن بَْعِدِهــْم َذلِــَك لَِمــْن َخــاَف 

َمَقاِمــي َوَخــاَف َوِعيِد{]إبراهيــم: 14[.

إن خالفــة هــذه األرض حقيقــة ربانيــة لعبــاده الصالحــن، فوعدهــم ســبحانه وتعــاىل بالتمكــن 

يف الديــن، واالســتخالف يف األرض إذا تحقــق فيهــم رشطــان، اإلميــان باللــه والعمــل الصالــح، حينهــا 

عــى األمــة أن تنتظــر وعــد اللــه ســبحانه وتعــاىل بوراثــة األرض، قــال تعاىل: }َوَعــَد اللَّــُه الَِّذيــَن آَمُنوا 

ــنَّ  ــْم َولَُيَمكَِّن ــْن َقْبلِِه ــَن ِم ــَتْخلََف الَِّذي ــاَم اْس ــَتْخلَِفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض كَ ــاِت لََيْس الَِح ــوا الصَّ ــْم َوَعِملُ ِمْنكُ

لَنَُّهــْم ِمــْن بَْعــِد َخْوِفِهــْم أَْمًنــا يَْعُبُدونَِنــي اَل يُرْشِكـُـوَن يِب َشــْيًئا  لَُهــْم ِديَنُهــُم الَّــِذي اْرتـَـَى لَُهــْم َولَُيَبدِّ

َوَمــْن كََفــَر بَْعــَد َذلِــَك َفأُولَِئــَك ُهــُم الَْفاِســُقوَن{]النور: 55[.

ــه  ــاد الل ــوم ال يســتحقون هــذه األرض املقدســة؛ ألنهــم ليســوا مــن عب ــل الي ــي إرسائي إن بن

الصالحــن؛ أمــا يف وقــت مــوىس عليــه الســالم فكانــوا أوىل بهــا مــن أهلهــا؛ وكانــت مكتوبــة لهــم، 

ــار  ــالم  ص ــاء اإلس ــا ج ــالم؛ ومل ــه الس ــوىس علي ــه م ــي الل ــم نب ــم واتباعه ــا إلميانه ــق به ــوا أح وكان

ــا  ــل إن أهله ــذه األرض هــم املســلمون، ال العــرب؛ ففلســطن ليســت للعــرب؛ ب ــاس به أحــق الن

هــم املســلمون فقــد وصفهــم ســبحانه وتعــاىل بأنهــم عبــاد للــه عــّز وجــّل فالعــرب لــن تنجــح يف 

اســرتداد أرض فلســطن باســم العروبــة، وال ميكــن أن يســرتدوها إال باســم اإلســالم عــى مــا كان عليــه 

)(  حقيقة معركتنا مع إرسائيل- عبد الغفور العقرب- )ص: 47(  *

)( التفسري الوسيط للزحييل- د وهبة بن مصطفى الزحييل- 1619/2.   **

)( تفسري القرطبي- 349/11.   ***
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ــِه يُورِثَُهــا َمــْن يََشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه َوالَْعاِقَبــُة  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وأصحابــه، كــام قــال تعــاىل: } إِنَّ اأْلَْرَض لِلَّ

لِلُْمتَِّقنَي{]األعــراف: 128[ ؛ ومهــام حــاول العــرب، ومهــام ملــؤوا الدنيــا مــن األقــوال واالحتجاجــات، 

فإنهــم لــن يفلحــوا أبــداً حتــى ينــادوا بإخــراج اليهــود منهــا باســم ديــن اإلســالم)*(.

إّن حكــم اللــه يف األرض ســيقع يف أيــدي الصالحــن، وهــذا مــا بــر بــه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أّن رجــال 

مــن أهــل بيــت الّنبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم يقــوم فيمــأل األرض قســطاً وعــدال كــام ملئــت 

ــَئ اأْلَرُْض  ــاَعُة َحتَّــى مَتْتَلِ ِبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قـَـاَل: »اَل تَُقــوُم السَّ ، َعــِن النَّ ظلــامً وجــوراً، َعــْن أيَِب َســِعيٍد الُْخــْدِريِّ

ظُلـْـاًم َوُعْدَوانـًـا، ثـُـمَّ يَْخــُرُج رَُجــٌل ِمــْن أَْهــِل بَيِْتــي، أَْو قـَـاَل: ِمــْن ِعــرْتيَِت، فَيَْملَُؤَهــا ِقْســطًا َوَعــْداًل كَــاَم 

ُملِئـَـْت ظُلـْـاًم َوُعْدَوانـًـا«)**(.

الخامتة

الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وقــد أتــم اللــه نعمتــه بتــامم هــذا البحــث بفضلــه 

ومنتــه، وقــد تــم التوصــل إىل مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات نذكــر منهــا بإيجــاز فيــام يــأيت:

أوال: النتائج:

ــاه أو  الــرصاع بــن العــرب واليهــود، ليــس مجــرد رصاع عــى الحــدود أو عــى املــوارد أو املي  - 1

ــات. ــداف والغاي ــن اإلرادات واأله ــارخ ب ــض ص ــا تناق ــا، ولكنه ــط أو غريه النف

بدايــة انحــراف اليهــود يف العقيــدة يف عهــد مــوىس عليــه الســالم عندمــا طلبــوا مــن مــوىس   - 2

ــرة. ــه جه ــة الل ــه الســالم رؤي علي

لقــد ُجبــل اليهــود عــى مخالفــة أنبيــاء اللــه عليهــم الســالم وعــى طلــب املعجــزات ال مــن   - 3

ــم  ــخرية منه ــالم والس ــم الس ــه عليه ــاء الل ــز أنبي ــل تعجي ــن أج ــن م ــا ولك ــان به ــل اإلمي أج

والتهكــم عليهــم فيظهــروا عجزهــم ألقوامهــم، ومــن هــذه املعجــزات التــي طلبوهــا رؤيــة الله 

جهــرة، واتخاذهــم العجــل معبــوًدا مــن دون اللــه، وأنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه، وأنــه بخيــل يف 

ــا، واتخاذهــم علامءهــم آلهــة مــن دون اللــه. العطــاء، وكذلــك ادعاؤهــم أن للــه ابًن

إن الــرصاع الحاصــل يف فلســطن مــع اليهــود رصاع عقائــدي، وإن كان ظاهــر األمــر أنــه رصاع   - 4

عــى األرض.

بدايــة الــرصاع بــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص واليهــود يف املــايض كان بعــد هجــرة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن مكــة إىل   - 5

ــه ســبحانه وتعــاىل. ــة، فأخــذ اليهــود عــى عاتقهــم العــداء للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص ولديــن الل املدين

بــدأ الــرصاع مــع اليهــود يف العــرص الحــارض يف أرض فلســطن يف أواخــر القــرن التاســع عــر،   - 6

ــة. ــدان العربي ــة وتــردي نفوذهــم يف البل ــة العثامني مســتغلة ضعــف الدول

)( انظر: تفسري الفاتحة والبقرة- البن عثيمن- 169/1.  *

)(ا مسند أحمد بن حنبل 432/22 ح)10887(.   **
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إن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بــن لنــا طبيعــة الــرصاع يف الحــارض واملســتقبل مــع اليهــود، وأن هــذا الــرصاع   - 7

ــام الســاعة. ســيبقى يف بيــت املقــدس إىل قي

بن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن مكان الخالفة اإلسالمية عى منهاج النبوة يف فلسطن.  - 8

إن مــن ســنن اللــه يف هــذا الكــون أنــه يــورث األرض للصالحــن مــن عبــاده، دون النظــر إىل   - 9

جنــس أو لــون، حتــى وإن ســاد الفســاد وكــرث املفســدين يف األرض، فــإن العاقبــة ألوليــاء اللــه 

يف هــذه األرض.

إن خالفــة هــذه األرض حقيقــة ربانيــة لعبــاده الصالحــن، فوعدهــم ســبحانه وتعــاىل بالتمكــن   - 10

ــح،  ــه والعمــل الصال ــن، واالســتخالف يف األرض إذا تحقــق فيهــم رشطــان، اإلميــان بالل يف الدي

وهــذا يحتــاج إىل تضحيــات مــن األمــة املســلمة.

ثانيا: التوصيات

رضورة غــرس قيــم الجهــاد يف ســبيل اللــه لــدى النــشء، وتوعيتهــم بــأن املقاومــة هــي الســبيل   - 1

الوحيــد إلنهــاء االحتــالل الصهيــوين يف أرض اإلرساء واملعــراج.

توعيــة املجتمــع املســلم بــأن تحريــر أرض فلســطن مــن اليهــود ال يكــون إال عــى أيــدي رجــال   - 2

تربــوا عــى كتــاب اللــه وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص.
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إدارة األعمال في الحياة الزوجية
وأثرها في تحقيق العدالة االجتماعية في ضوء السنة النبوية
Management of Duties in Married Life and its Impact on

Achieving Social Justice in the Light of Sunnah
عبد السالم عطوه عيل الفندي*

ملخص

ــا  ــل إنه ــه، ب ــت في ــل ورغب ــت إىل العم ــد دع ــراء ق ــالمية الغ ــة اإلس ــرر أن الريع ــن املق م

ــة تحقــق  ــادئ عامــة ورشوطــا معين ــه مب ــم، ووضعــت ل ــن اإلســالم العظي ــاع دي ــه عــى أتب أوجبت

مقاصــد جمــة تنعكــس يف معظمهــا عــى املجتمــع املســلم بــكل إيجابيــة وفاعليــة؛ وألن األرسة يف 

اإلســالم تعــد نــواة هــذا املجتمــع واللبنــة األوىل التــي يقــوم عليهــا رصح األمــة املتــن؛ فقــد أوالهــا 

ــى  ــوزع األدوار ع ــزواج، ف ــدأ بال ــي تب ــذ اللحظــة األوىل الت ــا من ــا بالغ ــم اهتامم ــن القي هــذا الدي

الزوجــن مبينــا مــا لــكل منهــام ومــا عليــه، 

فــكان لزامــا علينــا أن نبــن ســبق اإلســالم يف ســن التريعــات التــي تحمــي األرسة وذلــك مــن 

خــالل حرصــه عــى إدارة أعاملهــا بتوزيــع املهــام عــى أفرادهــا بحيــث تــؤول األمــور إىل ترســيخ 

ــة بــن أفــراد املجتمــع باضطــالع كل منهــم بهاممــه ومســؤولياته ومــن ثــم يتــم االســتقرار  العدال

وتتحقــق الســالمة والســعادة معــا بإعطــاء كل ذي حــق حقــه مــن غــري إفــراط وال تفريــط وبــال 

زيــادة وال نقصــان، واللــه وحــده املســتعان.
Summary 
The glorious Islamic Sharia has called upon its followers and encouraged them to 
commit to their ”Duties“ and has made them obligatory actions. It has also set forth 
general principles and specific terms that fulfill enormous objectives which mostly 
reflect positively and effectively on the Muslim community. ”Family“ in Islam being 
the nucleus of this community and the first stone،  on which the strong structure 
of the nation stands on،  was given   great attention from the moment it began with 
marriage. Roles were distributed to both husband and wife stating the duties of 
each. 
Therefore،  it was necessary to show how Islamic Sharia took the lead in endorsing 
laws that would protect ”family“ through managing its duties and distributing the 
tasks among its members so that justice could be established among members of 
the community who would become aware of their duties and responsibilities. Fur-
thermore،  stability،  safety and happiness would be achieved by giving everyone his 
right without excess or negligence،  not more and not less.
Key words: Management of Duties،  Family،  community،  justice

*  دكتور يف جامعة العلوم التطبيقية الخاصة .

135

المجلد )18(، العدد )1(، حزيران 2017  جرش للبحوث والدراسات



136

إدارة األعمال في الحياة الزوجية وأثرها في تحقيق العدالة االجتماعية في ضوء السنة النبوية

مقدمة

ــم  ــه رب العاملــن، نحمــده ســبحانه حمــد الشــاكرين، والصــالة والســالم عــى خات الحمــد لل

النبيــن واملرســلن خــري الخلــق أجمعــن، ســيدنا وأســوتنا محمــد بــن عبــد اللــه وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن ومــن تبعــه واقتفــى أثــره إىل يــوم الديــن، وبعــد ...

ــا  ــل إنه ــه، ب ــت في ــد دعــت إىل العمــل ورغب ــراء ق ــة اإلســالمية الغ ــرر أن الريع فمــن املق

ــة تحقــق  ــادئ عامــة ورشوطــا معين ــه مب ــم، ووضعــت ل ــن اإلســالم العظي ــاع دي ــه عــى أتب أوجبت

ــة؛ وألن األرسة  ــة وفاعلي ــكل إيجابي ــلم ب ــع املس ــى املجتم ــا ع ــس يف معظمه ــة تنعك ــد جم مقاص

ــد  ــن؛ فق ــة املت ــا رصح األم ــوم عليه ــي يق ــة األوىل الت ــع واللبن ــذا املجتم ــواة ه ــد ن يف اإلســالم تع

أوالهــا هــذا الديــن القيــم اهتاممــا بالغــا منــذ اللحظــة األوىل التــي تبــدأ بالــزواج، فــوزع األدوار 

عــى الزوجــن مبينــا مــا لــكل منهــام ومــا عليــه، ليتحمــل كل منهــام مســؤوليته ويــؤدي مهامتــه 

ــة ومتاســكها، إضافــة إىل إســهابها يف  بحســب اختصاصــه لضــامن نجــاح هــذه املؤسســة االجتامعي

حفــظ الجيــل وتحصينــه ووقايــة املجتمــع وصيانتــه مــن كل دخيــل عــى نظامــه وســلوكياته، إال أن 

ــل أعــداء  ــل مــن املجتمــع املســلم مــن قب الهجمــة الرســة ضــد األرسة املســلمة ومحــاوالت النب

األمــة واألغيــار بشــكل عــام مــا زالــت مســتمرة، واالتهامــات الزائفــة والشــائعات الكاذبــة مل تــزل 

كذلــك منتــرة، ولعــل عــدم تنبــه كثــري مــن النــاس إىل تعليــامت ديــن اإلســالم ونظامــه الخــاص 

ــة يف  ــة امللتزم ــذه األم ــى ه ــة ع ــار إيجابي ــن آث ــك م ــا لذل ــا وم ــلمة يف إدارة أعامله ــاألرسة املس ب

ــة  ــك الهجمــة املســعورة وســن تريعــات مخالِف ــه دور يف تل ــا كان ل ــن أبنائه ــة ب ــق العدال تحقي

مخالَفــة رصيحــة لنصــوص الكتــاب والســنة املتعلقــة بــاألرسة إىل جانــب اســتبداد القوانــن التــي 

ال تنســجم كثــريا مــع تريعــات هــذا الديــن الحنيــف حتــى اختلطــت االختصاصــات والصالحيــات 

بــن الطرفــن -أعنــي الــزوج والزوجــة- مــام أحــدث خرقــا للفطــرة وعــرض األرسة واملجتمــع بــأرسه 

ــاك والفــوىض. إىل االضطــراب واالرتب

فــكان لزامــا علينــا أن نبــن ســبق اإلســالم يف ســن التريعــات التــي تحمــي األرسة وذلــك مــن 

خــالل حرصــه عــى إدارة أعاملهــا بتوزيــع املهــام عــى أفرادنهــا بحيــث تــؤول األمــور إىل ترســيخ 

ــة بــن أفــراد املجتمــع باضطــالع كل منهــم بهاممــه ومســؤولياته ومــن ثــم يتــم االســتقرار  العدال

وتتحقــق الســالمة والســعادة معــا بإعطــاء كل ذي حــق حقــه مــن غــري إفــراط وال تفريــط وبــال 

زيــادة وال نقصــان، واللــه وحــده املســتعان.

مشكلة الدراسة

ــام أفــراد األرسة وعــى رأســها الزوجــن مبســؤولياتهم ومعرفــة اختصــاص كل منهــم  عــدم قي

ــع  ــوف يف املجتم ــن املأل ــة وخروجــا ع ــوىض االجتامعي ــن الف ــا م ــك نوع ــل هنال داخــل األرسة جع

املســلم، وهــذا بــدوره دفــع اآلخريــن مــن غــري املســلمن التهــام اإلســالم بالقصــور يف جانــب إدارة 
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العمــل داخــل األرسة ظنــا منهــم أن العدالــة هنــا غــري محققــة وال بــد مــن إيجــاد قوانــن أخــرى 

ــم  ــة به ــن الخاص ــامت الدي ــن تعلي ــلمة ع ــض األرس املس ــة بع ــام أن غفل ــوة، ك ــذه الفج ــد ه لس

وتهاونهــم بخصــوص هــذا الشــأن انعكــس ســلبيا عــى حياتهــم فأحــدث مشــكالت دامئــة وخالفــات 

أدت إىل هــدم كثــري مــن األرس وضيــاع أبنائهــا مــام أثقــل كاهــل األمــة بكــرثة مــا حــاالت االنفصــال 

وغريهــا كان باإلمــكان تجاوزهــا لــو اضطلــع كل واحــد بواجباتــه وأحســن إدارة أعاملــه داخــل بيتــه، 

وهــذا بطبيعتــه يســتدعي دراســة متأنيــة لهــذه الحالــة للوقــوف عــى حلولهــا مــن الســنة العطــرة 

التــي عالجــت ذلــك قــوال وعمــال.

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

تحديد عمل كل من الرجل واملرأة داخل األرسة الواحدة.  - 1

الكشف عن املنهج النبوي يف حسن إدارة األعامل يف جميع الشؤون الداخلية والخارجية.  - 2

بيان أثر توزيع األدوار واألعامل بن األزواج عى املجتمع املسلم.  - 3

الوقوف عى أهم اإلشارات واإلرشادات النبوة يف تحقيق العدالة االجتامعية.  - 4

ــن  ــل كل م ــوص عم ــة بخص ــات العالق ــة لألزم ــات الالزم ــبة والعالج ــول املناس ــم الحل تقدي  - 5

ــرة. ــرية العط ــوي والس ــي النب ــالل اله ــن خ ــرأة م ــل وامل الرج

الدراسات السابقة

مل يفــرد هــذا املوضــوع يف بحــث مســتقل أو دراســة ســابقة تعنــى مبضمــون هــذا البحــث، 

ولكــن وجــدت بعــض الدراســات املتفرقــة فيــام يتعلــق بعمــل الرجــل وعمــل املــرأة يف اإلســالم مــن 

غــري تســليط الضــوء عــى الســنة املطهــرة وقــد أفــاد الباحــث مــن قســم منهــا وهــي:

دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي - د. يوسف القرضاوي.  - 1

التنظيم املايل لألرسة - أسامء الزايد.  - 2

تربية الطفل يف اإلسالم؛ أسس وأساليب - د. عبد السالم الفندي.  - 3

ــان  ــعيد رمض ــد س ــاين - د. محم ــع الرب ــف التري ــريب ولطائ ــام الغ ــان النظ ــن طغي ــرأة ب امل  - 4

ــي. البوط

الجودة الشاملة يف االقتصاد اإلسالمي - د. عفيف غنيامت.  - 5

املرأة تعليمها وعملها يف الريعة اإلسالمية - عيل األنصاري.  - 6

اإلسالم وقضايا العرص - د. محمد محمود أبوارحيم ... وآخرون.  - 7
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منهج الدراسة

ــن إدارة  ــان حس ــث يف بي ــذا البح ــن ه ــة م ــق الغاي ــة ولتحقي ــج املأمول ــول إىل النتائ للوص

ــج  ــى املنه ــث ع ــد الباح ــة؛ اعتم ــة املرف ــنة النبوي ــالل الس ــن خ ــلمة م ــامل يف األرسة املس األع

االســتقرايئ لألحاديــث الريفــة القائــم عــى جمــع اآلثــار الصحيحــة املرويــة يف هــذا املوضــوع، ثــم 

املنهــج التحليــيل القائــم عــى تحليــل املواقــف فيهــا وإدراك مراميهــا واإلرشــادات املســتنبطة منهــا 

ــة يف املجتمــع  ــق العدال ــك يف تحقي ــر ذل ــارئ صــورة واضحــة يف حســن اإلدارة وأث مبــا يعطــي الق

اإلســالمي مســلطا الضــوء عــى مصطلحــات البحــث وتوزيــع األدوار عــى األفــراد مــن خــالل بحــث 

متهيــدي وثالثــة مباحــث أخــرى تناولــت األعــامل املنوطــة بالرجــل واملــرأة وكــذا املشــرتك بينهــام، 

مــع ذكــر بعــض اآلثــار والثــامر لــكل منهــا.

وختــم البحــث ببعــض الضوابــط وتحديــد األعــامل ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن نتائــج إيجابيــة 

ــي مــن شــأنها أن تســهم يف  ــات الت ــن التوصي ــة م تنعكــس عــى املجتمــع، وأوىص الباحــث بجمل

بعــض الحلــول الالزمــة لتحقيــق العدالــة االجتامعيــة املنشــودة.

املبحث التمهيدي: تعريفات

يف التعريف بإدارة األعامل يف األرسة املسلمة وأثرها يف تحقيق العدالة االجتامعية.

املطلب األول: التعريف مبصطلحات البحث

يســتوجب علينــا قبــل الــروع يف مضمــون هــذا البحــث ومــا يشــتمل عليــه مــن موضوعــات 

متعــددة أن نتعــرف عــى مصطلحاتــه الرئيســة وال ســيام الــواردة يف عنوانــه، ليتســنى لنــا مــن بعــد 

ــه، إذ إن الحكــم عــى  ــص ب ــام يخت ــم إعطــاء الحكــم املناســب في ــن ث ــه وم ــة ل أخــذ صــورة كلي

الــيء فــرع مــن تصــوره كــام يقــره علــامء األصــول.

الفرع األول / اإلدارة لغة واصطالحا:

- اإلدارة لغة / من الفعل أدار مبعنى دبر األمر وتواله، أو ... وتوىل مسؤوليته)*( 

ــة املتاحــة للمؤسســة  ــة وغــري املادي ــارص املادي ــع العن ــل لجمي - اصطالحــا / االســتخدام األمث

عــن طريــق التنســيق بــن وظائفهــا املتعــددة؛ كالتخطيــط والتنظيــم والقيــادة والتوجيــه والرقابــة 

واالتصــال واتخــاذ القــرار يف ســبيل تحقيــق األهــداف املوضوعــة بأقــرص الطــرق وأقلهــا كلفــة)**(. 

ونالحــظ هنــا مثــة عالقــة وطيــدة بــن املعنيــن اللغــوي واالصطالحــي بــل إن املعنــى 

االصطالحــي مبنــي يف األصــل عــى املعنــى اللغــوي؛ فهــو يرمــي إىل حســن التدبــري عنــد تــويل األمــور 

)( معجم اللغة العربية املعارصة، أحمد مختار )782/1(   *

)( املدخل إلدارة األعامل، كامل املغريب )ص14(   **
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والقيــام مبســؤوليتها بحــق مــن خــالل اتبــاع طرائــق عــدة مــن شــأنها أن تنجــح مســألة تــويل تلــك 

املهــام عــى اختالفهــا؛ ومــن تلــك الطرائــق أو الســبل: التخطيــط والتنظيــم والرقابــة ومــا إىل ذلــك ..

.

الفرع الثاين / األعامل لغة واصطالحا:

ــم )*(،  ــع، وصمَّ ــى: صن ــل، مبعن - األعــامل لغــة: جمــع عمــل، وهــو مأخــوذ مــن الفعــل: َعَم

ــة والجســدية. ــوال واألفعــال القلبي ــق عــى األق وتطل
- واصطالحا: كل ما يزاوله اإلنسان من أنشطة بغية أي هدف)**(

الفرع الثالث / األسة لغة واصطالحا:

- األسة لغــة: مــن أرس يــأرس أرسا، واألرس يف اللغــة يطلــق عــى القيــد والحبــس وإحــكام األمــر 

وشدته)***( 

وأرسة الرجل: رهطه وعشريته الذين يتقوى بهم)****( 

- واصطالحــا: األرسة هــي الوحــدة األوىل يف بنــاء املجتمــع التــي تكــون العالقــات فيهــا مبــارشة، 

وتتــم مــن خــالل تنشــئة الفــرد اجتامعيــا، ويكســب الفــرد الكثــري مــن معارفــه ومهاراتــه وعواطفــه 

واتجاهاتــه يف الحيــاة، ويجــد فيهــا أمنــه وســكنه)*****(. 

   وأرى أن األرسة تبــدأ بالــزواج وتطلــق بعــد ذلــك عــى الزوجــن وإن مل ينشــأ بينهــام أوالد، 

حيــث تصبــح املــرأة أرسة الرجــل، فكأنهــا يف حبســه وقيــده حيــث ال تخــرج مــن بيتهــا إال بإذنــه.

ــع  ــد رف ــوم، ولق ــا يف كل ي ــها ونحياه ــي تعيش ــادة الت ــاس العب ــو أس ــل ه ــة إن العم وحقيق

ــادة التــي يتعبــد بهــا املســلم ابتغــاء مرضــاة اللــه  ــة العب اإلســالم مــن شــأن العمــل وجعلــه مبنزل

ــاىل. ــبحانه وتع س

)( املعجم الوسيط، د. نارص سيد وآخرون )ص 373-372(   *

)( مجلة األصالة، العدد )91(، ص)52(.  **

)( لسان العرب، البن منظور، مادة أرس )140/1(   ***

)( املعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى وآخرون )18(   ****

)( نظام األرسة يف اإلسالم، محمد عقلة اإلبراهيم )ص18(   *****
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ولــألرسة يف اإلســالم وظائــف جليلــة ومهــام كبــرية فصلتهــام الســنة النبويــة الريفــة وميكننــا 

إجاملهــا فيــام هــو آٍت:

وظيفــة التنظيــم الجنــيس وحاميــة املجتمــع مــن االنحــالل الخلُقــي، قــال رســول اللــه -صــى   -1

ــه أغــض  ــاءة فليتــزوج، فإن ــا معــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم الب ــه عليــه وســلم-: »ي الل

ــه وجــاء«)*(  ــه ل ــه بالصــوم فإن للبــرص وأحصــن للفــرج، ومــن مل يســتطع فعلي

ــه  وظيفــة التناســل واإلنجــاب وحفــظ النســل والجنــس البــري، ويف هــذا املعنــى جــاء قول  -2

ــوا  ــم، وال تكون ــم األم ــر بك ــإين مكاث ــود ف ــودود الول ــوا ال ــلم-: »تزوج ــه وس ــه علي ــى الل -ص

كرهبانيــة النصــارى«)**( 

وظيفــة صلــة األرحــام وحفــظ األنســاب، ففــي الحديــث: »تعلمــوا مــن أنســابكم مــا تصلــون   -3

ــه أرحامكــم«)***(  ب

وظيفــة التنشــئة االجتامعيــة الســليمة، ويــدل عــى ذلــك حديــث: »كلكــم راع وكلكم مســؤول   -4

عــن رعيتــه«)****( 

وظيفــة تحقيــق الســكينة والطأمنينــة وضبــط العاطفــة، »خريكــم خريكــم ألهلــه وأنــا خريكــم   -5
ــيل«)*****( أله

الوظيفــة االقتصاديــة، حيــث ينطلــق الــزوج بــكل همــة وعزميــة للبحــث عــن قوتــه وقــوت   -6

عيالــه وإفــادة املجتمــع بعملــه وجهــده، ولئــال يقــع يف اإلثــم حــال تقصــريه، فقــد ورد يف الخــرب 

»كفــى باملــرء إمثــا أن يضيــع مــن يقــوت«)******( .

)( أخرجــه البخــاري / كتــاب النــكاح / بــاب مــن مل يســتطع البــاءة فليصــم )14/9( ح )5066( مــن حديــث عبــد   *

اللــه بــن عمــر، ومســلم / كتــاب النــكاح / بــاب اســتحباب النــكاح ملــن تاقــت نفســه إليــه )144/5( ح )1400( مــن 

ــه عنهــام. ــن عمــر ريض الل حديــث اب

)( أخرجــه أحمــد يف مســنده / مســند املكرثيــن )158،245/3( ح )12640( مــن حديــث أيب ســعيد الخــدري ريض   **

ــه . ــه عن الل

)( أخرجــه الرتمــذي / كتــاب الــرب والصلــة / بــاب مــا جــاء يف تعليــم النســب )1960( مــن حديــث أيب هريــرة وقــال:   ***

حديــث غريــب هــذا الوجــه

)( أخرجــه البخــاري / كتــاب الوصايــا / بــاب تأويــل قولــه تعــاىل }مــن بعــد وصيــة يــوىص بهــا أو ديــن{ ح )2251(   ****

)444/5( مــن حديــث ابــن عمــر ريض اللــه عنهــام، ومســلم / كتــاب اإلمــارة / بــاب فضيلــة اإلمــام العــادل وعقوبــة 

ــر )380/6( ح )1829(.  الجائ

)( أخرجــه الرتمــذي يف املناقــب / بــاب فضــل أزواج النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- ح )3895( مــن حديــث عائشــة   *****

ريض اللــه عنهــا .

)( أخرجه ابن حبان )4240( والبيهقي يف السنن )467/7( والحاكم يف املستدرك )1513(   ******
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الفرع الرابع / العدالة االجتامعية
- العدل لغة: الحكم بالحق)*( 

واصطالحــا: يقصــد بالعدالــة االجتامعيــة توفــري الحاجــات املاديــة واملعنويــة لإلنســان ليعيــش 
حيــاة كرميــة رغــدة يف إطــار مــن التعــاون والرتابــط والتكافــل بــن أفــراد املجتمــع مبــا يحقــق الحــب 

والــود والرتاحــم والتعاطــف وفــق أحــكام ومبــادئ الريعــة اإلســالمية ومقاصدهــا)**(. 
ويتطلــب ذلــك تربيــة اإلنســان منــذ نشــأته األوىل عــى أنــه جــزء مــن املجتمــع الــذي يعيــش 
فيــه، مــن أجــل توفــري الحيــاة الكرميــة اآلمنــة املطمئنــة وتحقيــق مقاصــد الريعــة اإلســالمية جــراء 

ذلــك كلــه.
وتقوم العدالة االجتامعية يف اإلسالم عى مجموعة من األسس واملبادئ من أهمها:

اإلميان بالله وحده والعبودية لله دون سواه جل ذكره  .1

األخوة يف الله وتتطلب التعاون عى الرب والتقوى وتجنب التعاون عى اإلثم والعدوان  .2

التكافل والتضامن عند حدوث املصائب واألزمات  .3

التسابق إىل قضاء الحاجات للناس مبا يحقق مصالحهم باملعروف  .4

عدم اإلرضار باآلخرين  .5

تحقيق مقاصد الريعة اإلسالمية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض واملال  .6

عدم املفاضلة بن الناس بناء عى العرق وغريه وإمنا ميزان التفاضل بينهم هو التقوى.  .7

ونالحــظ أن جميــع هــذه املســائل تتحقــق مــن خــالل دعــوة اإلســالم إىل العدالــة االجتامعيــة 
وقيــام كل فــرد مــن أفــراد األمــة بواجبــه دون اإلجحــاف بحــق اآلخريــن.

الفرع الخامس / السنة النبوية
- والسنة لغة: العادة والطريقة والسرية املتبعة)***( 

- واصطالحــا: كل مــا صــدر عــن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- مــن قــول أو فعــل أو 
تقريــر أو صفــة خلُقيــة مــن مبــدأ بعثتــه حتــى وفاتــه -صــى اللــه عليــه وســلم- وقــد تــأيت قــوال أو 
فعــال مــن الصحابــة أو التابعــن باعتبارهــم شــهود عــرص النبــوة واملقتبســن مــن مشــكاتها. )****( 

ــة     وعــى ضــوء هــذا املعنــى جــاءت هــذه الدراســة لتجليــة دور الســنة يف تحقيــق العدال
االجتامعيــة وحســن إدارتهــا ألعــامل األرسة املســلمة مبــا يحقــق تلــك العدالــة التــي مــن شــأنها أن 
تســهم إىل حــد كبــري يف اســتقرار املجتمــع املســلم وتقدمــه دون أن يكــون فيــه تغليــب جانــب عــى 

حســاب جانــب آخــر أو امليــل لطــرف عــى حســاب طــرف آخــر.

)( لسان العرب - البن منظور )83/9(   *

)( العدالة االجتامعية يف األرسة اإلسالمية، عمر طالل )ص 10(   **

)( لسان العرب، البن منظور )89/17(   ***

)( التمهيد يف علوم الحديث، د. هامم سعيد )ص11(   ****
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وال شــك أن الســنة النبويــة هــي املصــدر الثــاين للتريــع اإلســالمي، وفيهــا توضيــح عمــيل ملــا 

ورد يف القــرآن العظيــم مصــدر التريــع األول فهــي توضــح مبهمــه وتفصــل مجملــه وتقيــد مطلقــه 

وتخصــص عامــه، ورمبــا تــرع أحكامــا مل تــرد فيــه، ومــن هنــا نــرى أن ... دراســة يف ضوئهــا تحقــق 

مقاصــد التريــع اإلســالمي وتشــتمل عــى جميــع أحــكام هــذا الديــن.

املبحث األول: إدارة الزوج ألعامل األسة

ال شــك أن الرجــل هــو املســؤول األول عــن األرسة، وعليــه تقــع أعاملهــا بالجملــة، وقــد تســاهم 

املــرأة مــع زوجهــا يف أداء بعــض أعــامل هــذه األرسة الخاصــة بــه، ولكــن يبقــى الــزوج هــو املســؤول 

عــن ذلــك واملحاســب عليه.

وقــد جــاء هــذا البحــث لبيــان الجوانــب املناطــة بالرجــل يف إدارة أعــامل األرسة ضمــن مطالب 

محــددة وهي عــى النحــو اآليت:

املطلب األول / القوامة األسية

الفرع األول: معنى القوامة

للقوامــة يف نصــوص القضــاء عــدة معــان، فهنالــك قوامــة عــى القــارص، وهنالــك قوامــة عــى 

ال...، وهنالــك قوامــة عــى الزوجــة، وهــذا النــوع الثالــث منهــا هــو املقصــود يف هــذا البحــث.

ض مبوجبها الزوج تدبري شؤون زوجته والقيام مبا يصلحها)*(.  ونعني به: والية يُفوَّ

ــف  ــزوج وتري ــف لل ــه تكلي ــى زوجت ــة ع ــة للزوج ــا أن القوام ــن لن ــف يتب ــذا التعري وبه

للزوجــة، حيــث أوجــب عليــه الشــارع رعايــة زوجتــه وتدبــري شــؤونها وتوفــري مــا يلزمهــا، وجعــل 

ــن قومــه، ففــي الحديــث الريــف: »خريكــم خريكــم  ــه ب ــة الرجــل وفضل ــال عــى خريي ــك دلي ذل

ــا خريكــم ألهــيل«)**(  ــه وأن ألهل

وهــذا مــام يدفــع الرجــل لبــذل األســباب املحققــة لســعادة زوجتــه واســتقرارها يف بيتــه، مــن 

غــري تســلط وال تعنــت وال إكــراه وال إلغــاء لشــخصيتها.

الفرع الثاين: األدلة من السنة عىل قوامة الزوج عىل زوجته

   مــن املســلامت أن الســنة النبويــة تســري جنبــا إىل جنــب مــع القــرآن الكريــم يف التريــع 

ــم مبعــزل عــن الســنة  ــد ال تفه ــة الكرميــة ق ــات القرآني ــل إن بعــض اآلي ــك، ب ــه وغــري ذل والتوجي

ــل  ــل املجم ــم وتفص ــح املبه ــق وتوض ــد املطل ــه وتقي ــام من ــص الع ــي تخص ــة، فه ــة الريف النبوي

ــك. ونحــو ذل

امون عى النساء ...{ )***(  وكام جاء يف كتاب الله العزيز }الرجال قوَّ

)( بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرائــع، عــالء الديــن الكاســاين )16/4(، والجامــع ألحــكام القــرآن، محمــد بــن أحمــد   *

 )169/5( القرطبــي 

)( سبق تخريجه )ص6( .  **

)( سورة النساء / آية 34 .  ***
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فقد وردت أحاديث نبوية كثرية يف هذه القوامة وتوضيح مقتضاها، ومن ذلك:

ــه، وال  ــه وســلم-: »ال يحــل للمــرأة أن تصــوم وزوجهــا شــاهد إال بإذن ــه علي ــه -صــى الل قول  -1

تــأذن يف بيتــه إال بإذنــه«)*( 

قــال ابــن حجــر: »وهــذا القيــد -أي وزوجهــا شــاهد- ال ... لــه بــل خــرج مخــرج الغالــب، وإال 

فغيبــة الــزوج ال تقتــي اإلباحــة للمــرأة أن تــأذن ملــن يدخــل بيتــه، بــل يتأكــد حينئــذ عليهــا 

املنــع؛ لثبــوت األحاديــث الــواردة يف النهــي عــن الدخــول عــى املغيبــات«)**( 

2- قولــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: »إذا صلــت املــرأة خمســها وصامــت شــهرها وحفظــت فرجهــا 

وأطاعــت زوجهــا قيــل لهــا: ادخــيل مــن أي أبــواب الجنــة شــئت«.)***( 

ونالحــظ مــن هــذه األحاديــث أن النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- يؤكــد عــى موضــوع قوامــة 

الــزوج عــى الزوجــة بأمــر املــرأة بطاعــة زوجهــا مــا دام ذلــك يف حــدود الــرع ومــا دام ذلــك 

ضمــن قدرتها واســتطاعتها.

الفرع الثالث: أسباب القوامة

   لقــد بــن اللــه -ســبحانه وتعــاىل- يف كتابــه العزيــز ســببن للقوامــة التــي جعلهــا للرجــال، 

وذلــك يف اآليــة الكرميــة }الرجــال قوامــون عــى النســاء مبــا فضــل اللــه بعضهــم عــى بعــض ومبــا 

ــم{)****(  ــن أمواله ــوا م أنفق
- فالسبب األول / هو }مبا فضل الله بعضهم عى بعض{)*****(

ــبحانه- يف  ــه -س ــب الل ــا رك ــاء؛ مب ــى النس ــال ع ــل الرج ــح يف تفضي ــرآين رصي ــص ق ــذا ن وه

الرجــال مــن صفــات وســامت وخصائــص ال توجــد عنــد النســاء، ســواء مــن جملــة الخلقــة أو مــن 

ــي تطلــب مــن الرجــال دون النســاء. ــة الت ــة األوامــر الرعي جمل
- والسبب الثاين / هو }ومبا أنفقوا من أموالهم{)******(

فالرجل هو القائم عى اإلنفاق والتدبري والحفظ والصيانة.

)( أخرجه البخاري / يف كتاب النكاح / ال تأذن املرأة يف بيت زوجها ألحد إال بإذنه )206/9( ح )5195( .  *

)( فتح الباري برح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين )207/9(   **

)( أخرجه أحمد يف مسنده )برقم 1473( وهو حديث حسن، وصححه األلباين يف صحيح الجامع ح )674(   ***

)( سورة النساء / آية 34  ****

)( سورة النساء / آية 34  *****

)(سورة النساء / آية 34  ******
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وقد وردت يف السنة املطهرة أحاديث صحيحة تشري إىل هذا املعنى، ومن ذلك مثال:

قــول النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: »يــا معــر النســاء تصدقــن وأكــرثن االســتغفار، فــإين 

رأيتكــم أكــرث أهــل النــار، فقالــت امــرأة منهــن ...: ومــا لنــا يــا رســول اللــه أكــرث أهــل النــار؟ قــال: 

تكــرثن اللعــن وتكفــرن العشــري، مــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل وديــن أغلــب لــذي لــب منكــن، 

ــن  ــا فشــهادة امرأت ــا نقصــان عقله ــال: أم ــن؟ ق ــا نقصــان العقــل والدي ــه: م ــا رســول الل ــت: ي قال

ــذا  ــان فه ــر يف رمض ــل وتفط ــايل ال تص ــث اللي ــل، ومتك ــان العق ــذا نقص ــل فه ــهادة رج ــدل ش تع

نقصــان الديــن«)*( 

ــة مــع الرجــل  ــن مقارن ــه ســبحانه ركــب املــرأة بخلقــة تســتدعي نقصــان العقــل والدي فالل

ــه. ــه وأرست ــم عــى زوجت ــه القي ــري جعلت ــذي أعطــي قــوة يف العقــل وقــدرة عــى التدب ال

املطلب الثاين / تأمني املوارد املالية وإدارة نفقات األسة ومرصوفها

ــي تســاعد عــى  ــك التحســينية الت ــاء األرسة وكذل ــي تكفــل بن توفــري الحاجــات األساســية الت

معيشــتها الهانئــة مهمــة ملقــاة عــى عاتــق الــزوج، لــذا فعليــه مامرســة نشــاط اقتصــادي معــن 

يســعى مــن خاللــه يف طلــب الــرزق وتحصيلــه، و... بســببه مــن الظلــم والتقصــري يف حــق أرستــه، 

ألن اللــه تعــاىل سيســأله يــوم الديــن عــام اســرتعاه حفــظ أم ضيــع، ففــي الحديــث: »كفــى باملــرء 

إمثــا أن يضيــع مــن يقــوت«)**( 

ومام يتوجب عل الرجل يف ذلك أمور عدة وهي:

الفرع األول: املهر

ــوا النســاء  ــال تعــاىل: }وءات ــوطء، ق ــكاح أو ال ــال الواجــب للمــرأة عــى الرجــل بالن وهــو امل

ــة{)***(  ــن نحل صدقاته
ويف الحديث: »أحق الروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج«)****( 

)( أخرجه مسلم يف صحيحه/كتاب االميان/ باب نقصان اإلميان بنقص الطاعات )270/2( ح )132( .  *

)28( ابن حبان يف صحيحه )برقم 4240( والحاكم يف املستدرك )برقم 1513( والبيهقي يف السنن )467/7( وهو صحيح

)29( سورة النساء / آية 4.  **

)30( متفــق عليــه، رواه البخــاري يف صحيحه/كتــاب الــروط/ بــاب الــروط يف املهــر عنــد عقــدة النــكاح )380/5(   ***

ــكاح )169/5( ح )1418(. ــروط يف الن ــاء بال ــاب الوف ــكاح/ ب ــلم/كتاب الن ح )2721(، ومس

 ****
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المجلد )18(، العدد )1(، حزيران 2017  جرش للبحوث والدراسات

فــأول مــا يتوجــب عــى املــرء أداؤه لزوجتــه هــو إعطاؤهــا مهرهــا وعــدم أخــذ يشء منــه إال 

مبوافقتهــا وتفضلهــا، ولذلــك ينــاط بالرجــل أن يوفــر حــق املــرأة فيــام اســتحل بــه وطأهــا، فينطلــق 

بــكل همــة وعزميــة ليحصــن نفســه ويعفهــا بدفــع صــداق املــرأة وعــدم تكليفهــا وأهلهــا شــيئا 

مــن ذلــك.

الفرع الثاين: النفقة

ــاق  ــزوج اإلنف ــزم ال ــة يل ــتمتاع بالزوج ــن االس ــزوج م ــن ال ــزواج ومتك ــد ال ــام عق ــرد مت فبمج

ــوتهن  ــن وكس ــه رزقه ــود ل ــى املول ــس }وع ــكن وملب ــن مس ــه م ــا تحتاج ــري م ــه وتوف ــى زوجت ع

باملعــروف)*( 

ويف الحديــث: »اتقــوا اللــه يف النســاء، فإنكــم أخذمتوهــن بأمانــة اللــه واســتحللتم فروجهــن 

بكلمــة اللــه، ولهــن عليكــم رزقهــن وكســوتهن باملعــروف«)**( 

وقد أجمع العلامء عى وجوب إنفاق الزوج عى زوجته.

ــن إذا  ــات الزوجــات عــى أزواجه ــم عــى وجــوب نفق ــق أهــل العل ــة: »اتف ــن قدام ــال اب ق

كانــوا بالغــن إال الناشــئة منهــن ... وفيــه رضب مــن العــربة وهــو أن املــرأة محبوســة عــى الــزوج 

ــد مــن أن ينفــق عليهــا«)***(  مينعهــا مــن التــرصف واالكتســاب، فــال ب

ــتقرار األرسة  ــباب اس ــم أس ــن أعظ ــه م ــى زوجت ــل ع ــاق الرج ــه أن إنف ــب في ــام ال ري وم

واســتدامة املــودة واأللفــة، وفيــه إعــالء لشــأن املــرأة ورفــع ملنزلتهــا، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن 

يكــون ذلــك باملعــروف، مبعنــى: بقــدر كفايتهــا وكــذا أوالدهــام؛ فقــد جــاءت هنــد إىل رســول اللــه 

-صــى اللــه عليــه وســلم- فقالــت: »يــا رســول اللــه، إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح وليــس يعطينــي 

مــن النفقــة مــا يكفينــي وولــدي، قــال: خــذي مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف«)****(  ويف الحديــث 

دليــل آخــر عــى جــواز أخــذ املــرأة مــن مــال زوجهــا بغــري علمــه إذا مل يعطهــا مــا يكفيهــا.

الفرع الثالث: العقيقة عن املولود

ــض  ــا بع ــد أوجبه ــا، وق ــد عليه ــة والتأكي ــة العقيق ــرية يف مروعي ــث كث ــاءت أحادي ــد ج فق

ــن  ــه)*****( ، لك ــاه أبنائ ــل تج ــى الرج ــه - ع ــة عن ــد يف رواي ــزم وداود وأحم ــن ح ــاء - كاب الفقه

القرائــن قامــت عــى أن األمــر للنــدب، ومــام يــدل عــى أنهــا مســتحبة، ويســن للرجــل أن يؤديهــا 

ملــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة ومثــار طيبــة عــى األرسة قــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »مــن 

)( سورة البقرة/آية 233 .  *

)32( أخرجه مسلم / كتاب الحج / باب حجة النبي -صى الله عليه وسلم- )363/4( ح )1218( .

)33( املغني، ابن قدامة املقديس )348/11(   **

ــا  ــا يكفيه ــاب إذا مل ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ بغــري علمــه م ــاب النفقــات / ب )34( أخرجــه البخــاري / كت  ***

وولدهــا باملعــروف )418/9( ح )5364(- ومســلم كتــاب األقضيــة / بــاب قضيــة هنــد . )205/6( ح )1714( .

 ****

)( ينظر مغني املحتاج، للربيني )137/8( واملجموع رشح املهذب - للنووي )363/8(   *****
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ولــد لــه فأحــب أن ينســك عنــه فلينســك عــن الغــالم شــاتان متكافئتــان وعــن الجاريــة شــاة«)*( 

ومــن املعلــوم أن للعقيقــة حكــام كثــرية؛ ففيهــا إحيــاء لســنة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

والتقــرب إىل اللــه بشــكره عــى مــا وهــب، وفــك رهــان املولــود، وفديــة لــه مــن املصائــب واآلفــات، 

والتلطــف بإشــاعة نســب الولــد، واتبــاع داعيــة الســخاوة، وإظهــار الفــرح والــرسور مبولــود مســلم 

جديــد، وإشــعار بكــون املولــود حنيفــا عــى ملــة إبراهيــم عليــه الســالم)**(  وهــذا مــام يســتحب 

للرجــل أن يقــوم بــه ويجــود مــن مالــه إن كان مبقــدوره لينفــع بذلــك ولــده وأرستــه بــل وأبنــاء ...

املطلب الثالث / إدارة املشكالت األسية

مــا مــن بيــت إال وتنشــب فيــه خالفــات أرسيــة أو اختــالف يف وجهــة نظــر مــا حــول قضيــة أو 

أكــرث مــن قضايــا هــذه الحيــاة.

وألن الرجــل أكــرث تجربــة وأبعــد نظــرا إىل عواقــب األمــور فقــد أنيــط بــه حــل املشــكالت يف 

األرسة، وال ســيام أن املــرأة عاطفيــة وقــد تســيطر عاطفتهــا عــى عقلهــا وفكرهــا ونظرهــا ملختلــف 

األشــياء مــام ينعكــس عــى األمــور الخطــرية فيضاعــف خطرهــا، ويتفــرع عــن ذلــك عــدة مســائل.

الفرع األول: التأديب الزوجي للمرأة:

فقــد أمــر اإلســالم األزواج بــإدارة شــؤون البيــت وحــل مــا يعلــق بــه مــن مشــكالت، فأمرهــم 

بوعــظ زوجاتهــن وعظــا يتضمــن النصــح والتوجيــه ورمبــا الزجــر والتخويــف مــام قــد ينجــم بســبب 

ــه، فــإن مل يســتجنب فالهجــران يف الفــراش كنــوع  ــزوج وعصيان تقصريهــن أو تضييعهــن لحقــوق ال

مــن التوبيــخ الــذي يجعلهــن يســارعن يف التوبــة والرجــوع إىل الطاعــة، ثــم إن مل يثمــر ذلــك فيهــن 

فالــرضب غــري املــربح مــن بــاب التأديــب ال االنتقــام الــذي يجــرح الجلــد أو يكــرس العظــم، قــال 

تعــاىل }والــاليت تخافــون نشــوزهن فعظوهــن واهجروهــن يف املجاضــع وارضبوهــن ...{ )***( 

الفرع الثاين: التأديب الخارجي للمرأة.:

ــه  ــن أهل ــم م ــا حك ــرتك فيه ــات يش ــل الخالف ــة لح ــالح ومناقش ــة إص ــك جلس ــع ذل ــم يتب ث

وحكــم مــن أهلهــا، فــإذا مل يتــم الحــل الناجــع وضــاق كل منهــام نفســا باآلخــر وبالحيــاة الزوجيــة 

عمومــا فهنــا يــأيت الطــالق إلنقــاذ املوقــف بإنهــاء الحيــاة التــي رمبــا تحولــت جحيــام ال يطــاق كــام 

قــال تعــاىل: }... وإن خفتــم شــقاق بينهــام فابعثــوا حكــام مــن أهلــه وحكــام مــن أهلهــا ...{ )****( 

)( أخرجه أبو داود يف السنن/ كتاب الضحايا/ باب العقيقة ح )2842( .   *

ــس  ــالم: أس ــل يف اإلس ــة الطف ــرصف- وتربي ــة )ص44( بت ــم الجوزي ــن القي ــود، اب ــكام املول ــودود بأح ــة ال )( تحف  **

)ص101(  الفنــدي  الســالم  عبــد  د.   / وأســاليب 

)( سورة البقرة / آية 34  ***

)( سورة البقرة / آية 35  ****
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الفرع الثالث: دور الرجل يف إنهاء العالقة األسية

ــه  ــت أن ــوع إذا ثب ــه يف املوض ــه أهميت ــر ل ــالق أم ــة الط ــدم أن مروعي ــام تق ــن م ــد تب وق

العــالج األخــري يف املشــكالت الزوجيــة، وبقــي يف املقــام ســؤال لــه وزنــه إذا فهــم جوابــه حــق الفهــم 

وهــو ملــاذا جعــل الطــالق يف يــد الرجــل فقــط؟؟!! قبــل أن يكــون للمــرأة فيــه دور يذكــر، اللهــم 

إال مــا كان مــن قبــل الخلــع وهــو فــراق تشــرتك فيــه املحكمــة الرعيــة وال تســتقل بــه املــرأة كــام 

هــو معــروف، الجــواب عــن هــذا الســؤال أن يقــال:

ملــا كان الرجــل هــو الغــارم الــذي عليــه املهــر وســائر النفقــات جعــل الطــالق يف يــده ألنــه 

ســوف ال يفــرط يف الحيــاة الزوجيــة التــي رغــب يف تأسيســها بــل ســوف يكــون أحــرص مــا يكــون 

عــى بقــاء مؤسســة األرسة متمتعــة بالهــدوء والراحــة كلــام وجــد إىل ذلــك ســبيال ولــو جعــل الطالق 

يف املــرأة لرأينــا اآليت: رأينــا رجــال يؤســس ثــم يؤثــث فيحــرص عــى النتائــج املنتظــرة مــن املؤسســة 

ــا  ــه األســباب ألنه ــاث ألتف ــدم املؤسســة وتبعــرث األث ــل والتفكــري ته ــرأة ناقصــة العق ــا ام ــم رأين ث

مل تغــرم شــيئا عنــد تأســيس املؤسســة بــل رمبــا رغبــت عــن هــذه املؤسســة لتجــرب غريهــا، ويف 

اعتقــادي أن املــرأة املســلمة املنصفــة تصدقنــي فيــام ذكــرت قبــل الرجــل نفســه ألن بعــض الوقائــع 

مــن ترصفــات بعــض النســاء تشــهد ملــا قلنــا يف الوقــت الــذي ليــس يف يدهــا الطــالق)*( 

ومــام يؤكــد هــذا كلــه أيضــا مــا رواه ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــام أن رجــال جــاء إىل النبــي 

ــا رســول اللــه إن ســيدي زوجنــي أمتــه، وهــو يريــد أن يفــرق  صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: »ي

بينــي وبينهــا، فصعــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم املنــرب فقــال: )مــا بــال أحدكــم يــزوج 

عبــده أمتــه ثــم يريــد أن يفــرق بينهــام؟ إمنــا الطــالق ملــن أخــذ بالســاق(« )**( 

إذن: جعــل الطــالق بيــد الــزوج نظامــا أمثــل، اختــاره اللــه لعبــاده لحفــظ األرسة وصيانتهــا، 

والبعــد عــن كشــف أرسارهــا وخــوايف أمورهــا، كــام أن اإلســالم مل يهــدر أمــر املــرأة يف هــذا املجــال 

بــل قــدره ورشع لهــا مــا يصونهــا ويحفــظ كرامتهــا مــام يتفــق مــع خصائصهــا ويناســب فطرتهــا مبــا 

ال يعــود عــى األرسة مــن رضر أو يجــر عليهــا مــن مفســدة)***( 

)( علم االجتامع العائيل، د. علياء شكري )ص7-6(   *

)( أخرجه ابن ماجه يف سننه /كتاب الطالق / باب طالق العبد، ح  )2081( .   **

)( نظام األرسة يف اإلسالم، محمد الخطيب وآخرون )ص 242(   ***
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املبحث الثاين: إدارة الزوجة ألعامل األسة

مل يهمــل اإلســالم دور املــرأة يف العمــل بشــكل عــام ولكــن ألزمهــا بــآداب عامــة مــن شــأنها أن 

تحمــي األرسة واملجتمــع بــأرسه، وقــد جــاءت الســنة النبويــة - القوليــة منهــا والعمليــة - لرتغــب 

املــرأة يف القيــام بواجباتهــا البيتيــة واألرسيــة أكــرث مــن أي عمــل آخــر، فهــي املربيــة املعنيــة بتنشــئة 

األوالد وحفــظ بيــت زوجهــا وإعانتــه يف ذلــك عــى قيامــه مبهامتــه خــارج بيتــه ومــا إىل ذلــك.

ــض  ــا ببع ــد كلفه ــة فق ــاة الزوجي ــل يف الحي ــة الرج ــا رشيك ــرأة وجعله ــرم امل ــالم ك وألن اإلس

ــاة ودوام األلفــة يف األرسة املســلمة، وتنعكــس  ــا اســتدامة الحي ــي تتحقــق مــن خالله األعــامل الت

ــل املنشــود. ــن والتكاف ــة والتضام ــن العدال ــوع م ــا عــى املجتمــع كن إيجابي

وفيام هو آت أبرز تلك األمور التي تعد من اختصاصات الزوجة يف بيت زوجها:

املطلب األول / القيام بحقوق الزوج وحاجاته الداخلية

ويتطلب ذلك كل ما هو آت:

الفرع األول: طاعته باملعروف

فقــد أوجــب الشــارع الحكيــم عــى الزوجــة طاعــة زوجهــا يف غــري معصيــة للــه تعــاىل، وذلــك 

يعــن عــى التعــاون بــن الزوجــن حتــى تســتقيم الحيــاة بينهــام وتســتمر، إذ إنــه ال ميكــن ألرسة 

وال جامعــة وال دولــة أن تســتقر دون أن يكــون لهــا رئيــس يديــر شــؤونها ويلبــي حاجاتهــا ويحافــظ 

ــذا  ــه، ل ــه وجهــده وســعيه وهمت ــه مــن مال ــك كل ــا، والرجــل هــو مــن يدفــع مثــن ذل عــى كيانه

كانــت لــه الرياســة ووجــب عــى الزوجــة الســمع والطاعــة لــه فيــام يعــود عليهــام بالخــري يف الدنيــا 

واآلخــرة.

وقــد تقــدم حديــث الحبيــب املصطفــى -صــى اللــه عليــه وســلم-: »إذا صلــت املــرأة خمســها 

ــة  ــواب الجن ــن أي أب ــام: ادخــيل م ــل له ــا قي ــا وأطاعــت زوجه وصامــت شــهرها وحفظــت فرجه

شــئت«)*( 

الفرع الثاين: القرار يف البيت

فمــن حقــوق الــزوج عــى زوجتــه قرارهــا يف بيتــه وعــدم خروجهــا منــه إالَّ بإذنــه، مــا مل يكــن 

هنالــك رضورة رشعيــة تبيــح لهــا ذلــك، وقرارهــا يف بيتهــا ليــس اســتعباداً لهــا أو تقييــداً لحريتهــا 

بــل هــو مــن بــاب التريــف لهــا، فهــي مســؤولة بالدرجــة األوىل عــن بيتهــا ترعــاه وتحوطــه وتقــوم 

عــى تنظيمــه ميــا يضمــن ســعادته، ويف الحديــث: »واملــرأة راعيــة يف بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن 

رعيتهــا«)**( 

)( سبق تخريجه  *

)( أخرجــه البخــاري / كتــاب العتــق / بــاب العبــد راع يف مــال ســيده )215/5( ح )2558( - ومســلم / كتــاب اإلمــارة   **

ــادل )380/6( ح )1829( . ــام الع ــة اإلم ــاب فضيل / ب
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وقرارهــا يف بيتهــا يُعينهــا عــى حســن رعايتــه والعنايــة بــه، واإلهتــامم كذلــك بولــده، وحفــظ 

مالــه دون تبديــد أو تبذيــر.

الفرع الثالث: عدم إذن الزوجة ألحد يكره زوجها خول بيته

ومــام ورد يف ذلــك قــول رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: »فأمــا حقكــم عــى نســائكم 

فــال يوطــن فرشــكم مــن تكرهــون، وال يــأذّن يف بيوتكــم ملــن تكرهــون«)*( 

قــال الشــوكاين رحمــه اللــه معقبــا عــى ما ورد مــن أحاديــث يف ذلــك: »وإن النهــي يف الحديث 

محمــول عــى عــدم العلــم برضــا الــزوج، أمــا لــو علمت رضــاه بذلــك فال حــرج«)**( 

ومعنــى ذلــك أن يشــعر الــزوج بــدوره يف بيتــه، وأن يحســنَّ مبكانتــه داخــل أرستــه حتــى ال 

يختــل النظــام، ويفلــت الزمــام، فــال يســتقيم بعــد ذلــك حــال، وال تســعد بعــده حيــاة .

املطلب الثاين: إدارة شؤون املنزل واألوالد

ويدخل يف ذلك جملة من األمور أبرزها ما هو آت:

الفرع األول: حفظ مال الزوج

فمــن حقــوق الــزوج رعايــة الزوجــة لجميــع أمــوره؛ فتحفــظ مالــه وتراعــي كتــم أرساره التــي 

ال يــأذن بنرهــا بــن النــاس، وتتعاهــد مأكلــه ومربــه، وال تكلفــه مــا ال يطيــق، وتصــرب عليــه يف 

حــال ضيــق ذات يــده، فلقــد صــحَّ يف الحديــث النبــوي أن رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- 

امتــدح نســاء قريــش لكونهــن يتمتعــن بصفــات طيبــة ومعرفــة جيــدة تجــاه أوالدهــن وأزواجهــن 

حيــث قــال: »خــري نســاء ركــنب اإلبــل صالــح نســاء قريــش؛ أحنــاه عــى ولــد يف صغــره، وأرعــاه عــى 

زوج يف ضيــق ذات يــده«)***(  كــام صــحَّ يف الخــرب أن »خــري النســاء مــن إذا أمرهــا زوجهــا أطاعتــه 

وإذا نظــر إليهــا رستــه وإذا غــاب عنهــا حفظتــه يف نفســها ويف مالــه«)****( 

فواجــب عــى املــرأة أن تحفــظ مــال زوجهــا فتبتعــد عــن التبذيــر واإلرساف والــرصف بغــري 

وجــه حــق، ألن الــزوج هــو املســؤول املبــارش عــن اإلنفــاق، وتبعــات الــزواج التــي تــكاد ال تنتهــي 

مــن مســكن وملبــس ومــأكل ومــرب ورعايــة صحيــة واجتامعيــة وغريهــا.  

الفرع الثاين: مساعدة الزوج يف توفري حاجات البيت

وهــذا األمــر يعــود لكرمهــا وتفضلهــا وشــعورها مــع رشيــك حياتهــا وليــس مــن بــاب اإللــزام 

ــه عليهــن جميعــا- ممــن يســاعدن  ــات الجليــالت -رضــوان الل وال الوجــوب، وقــد كانــت الصحابي

)( ســنن الرتمــذي / كتــاب الرضــاع / بــاب مــا جــاء يف حــق املــرأة عــى زوجهــا ح )1163(، وســنن ابــن ماجــه / كتــاب   *

ــزوج ح )1851( . ــاب حــق املــرأة عــى ال ــكاح / ب الن

)( نيل األوطار، محمد الشوكاين )238/6(   **

)( أخرجه البخاري/ كتاب النفقات / باب حفظ املرأة زوجها يف ذات يده والنفقه )421/9( ح رقم )5365(.  ***

)( كشــف الخفــاء ومزيــل األلبــاس / للعجلــوين )395/1( ح )1261( . وعــزاه ألحمــد والحاكــم ومل أجــده بهــذا اللفــظ   ****

.
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أزواجهــن يف ذلــك، ليــس فقــط يف شــؤون البيــت الداخليــة بــل يف العمــل الخارجــي ويف مرافقــة 

أزواجهــن يف الجهــاد والحــج وغــري ذلــك.

ــرف  ــا ع ــهر م ــن أش ــام- م ــه عنه ــق -ريض الل ــر الصدي ــت أيب بك ــامء بن ــث أس ــل حدي ولع

ــت: ــث قال ــأن، حي ــذا الش ــوص ه بخص

»تزوجنــي زيــد ومالــه يف األرض مــن مــال وال مملــوك وال يشء غــري ... وغــري فرســه، فكنــت 

أعلــف فرســه وأســتقي املــاء وأخــرز ...، وأعجــن ومل أكــن أحســن الخبــز، وكان يخبــز جــارات يل مــن 

األنصــار، وكــن نســوة صــدق، وكنــت أنقــل النــوى مــن أرض الزبــري التــي أقطعــه رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم- عــى رأيس، وهــن منــي عــى ثلثــي فرســخ ... الحديــث«)*( 

الفرع الثالث: الرفق باألبناء وحسن رعايتهم

ــه النبــي  روى أنــس بــن مالــك -ريض اللــه عنــه- »أن بــالال بطــأ عــن صــالة الصبــح، فقــال ل

ــي،  ــي يب ــن والصب ــي تطح ــة وه ــررت بفاطم ــال: م ــك؟ فق ــا حبس ــلم-: م ــه وس ــه علي ــى الل -ص

ــي  ــي وكفيتن ــك الصب ــئت كفيت ــي، وإن ش ــي الصب ــى وكفيتن ــك الرح ــئت كفيت ــا: إن ش ــت له فقل

ــه«)**(  ــا رحمــك الل ــال: فرحمته ــذاك حبســني، ق ــك، ف ــي من ــق بابن ــا أرف ــت: أن الرحــى، فقال

إن املــرأة الواعيــة تعــن زوجهــا يف رعايــة األبنــاء، وترفــق بهــم، وتتمكــن مــن التــرصف الحســن 

ــه واســتقرارهم  ــن عــى أبنائ ــا، ويطم ــن إليه ــزوج يرك ــام يجعــل ال ــه، م يف حــال حضــوره أو غياب

النفــيس واملعنــوي، فيحــرص عليهــا أشــد الحــرص، وال يُفــرط فيهــا ألي ســبب.

املطلب الثالث: تدبري املنزل وتعاهد نظافته )الخدمة الباطنة(

ــا  ــكاك له ــذي ال ف ــَدر املــرأة ال ــس ق ــت لي ــب بي ــس وترتي ــخ وكن ــزيل مــن طب إن العمــل املن

عنــه، إذ ميكــن أن يتــوزع بــن أفــراد األرسة مــن زوج وأوالد، لقــد بينــا أن الخــط العــام يف توزيــع 

العمــل األرسي أن للمــرأة داخــل البيــت وأن للــزوج مــا كان مــن عمــل خارجــي، غــري أن هــذا ال 

مينــع مــن خــروج املــرأة للعمــل خــارج املنــزل ويف الوقــت نفســه فليــس مبمتنــع رشعــا أن يقــوم 

الرجــل مبســاعدة أهلــه يف أعــامل املنــزل الداخليــة، ويــروى يف هــذا املقــام أن النبــي -صــى اللــه 

عليــه وســلم- قــى بــن ابنتــه فاطمــة وزوجهــا عــيل -ريض اللــه عنهــام- حــن اشــتكيا إليــه الخدمــة 

فحكــم عــى فاطمــة بالخدمــة الباطنــة )خدمــة البيــت( وحكــم عــى عــيل بالخدمــة الظاهــرة. )***( 

والخدمة الباطنة: العجن والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء املاء وعمل البيت كله.

ولكــن هــل يحمــل قضــاء الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- يف هــذه املســألة عــى الوجــوب؟ 

أم أن ذلــك رضب مــن التوجيــه الــذي يحســم اإلشــكال؟

)( أخرجــه البخــاري / كتــاب النــكاح / بــاب الغــرية )230/9( ح )5224( ومســلم / كتــاب الســالم / بــاب جــواز إرداف   *

ــت )341/7( ح )2182(. ــة إذا أعي ــرأة األجنبي امل

)( أخرجه أحمد يف املسند )برقم 12066( وهو مام تفرد به اإلمام أحمد .  **

)( زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن القيم الجوزية، )33/32/4(.  ***
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ــول  ــم الرس ــة( إىل أن حك ــة والظاهري ــو حنيف ــافعي وأب ــك والش ــة )مال ــور األمئ ــب جمه ذه

-صــى اللــه عليــه وســلم- بــن عــيل وفاطمــة ال يحمــل عــى الوجــوب بــل هــو توجيــه إىل مــكارم 

ــى االســتمتاع ال االســتخدام. ــكاح إمنــا اقت األخــالق، وأضافــوا أن عقــد الن

وذهــب الحنابلــة إىل أن الحكــم مبنــي عــى الوجــوب، ألن عمــل الرجــل يف املنزل يخل املســألة 

القوامــة، وهــو مخالــف للعــرف الجــاري بخدمــة املــرأة وقيامها باملصالــح الداخليــة للبيت. )*( 

هــذا وال يخفــى أن للعــرف اعتبــاره، ومــا يهمنــا تقريــره أن العمــل املنــزيل ليــس حكــرا عــى 

املــرأة ال دخــل للرجــل فيــه، فــال مانــع مــن أن يقــدم الرجــل دعمــه وعونــه ألهلــه يف بيتــه، وكــام 

قــال -صــى اللــه عليــه وســلم-: »خريكــم خريكــم ألهلــه«)**( 

وعــن عائشــة -ريض اللــه عنهــا- أنهــا قالــت: »إذا كان -صــى اللــه عليــه وســلم- يف بيتــه يكــون 

ــه«)***(  يف خدمة أهل

تلــك هــي الخطــوط العريضــة لعمــل املــرأة مــن منظــور إســالمي، نذكــر هــذا وال يعنينــا يف 

كثــري تلــك الضجــة اإلعالميــة املناديــة باملســاواة املطلقــة بــن الرجــل واملــرأة مــن مثــل مــا ورد يف 

إعــالن بكــن الصــادر عــن املؤمتــر العاملــي الرابــع للمــرأة عــام 1995م يف البنــد الثالــث عــر الــذي 

نــص عــى مــا يــيل: ]إن متكــن املــرأة ومشــاركتها الكاملــة عــى قــدم املســاواة يف جميــع جوانــب 

حيــاة املجتمــع مبــا يف ذلــك املشــاركة يف عمليــة صنــع القــرار وبلــوغ مواقــع الســلطة أمــور أساســية 

لتحقيــق املســاواة والتنميــة والســلم[. فقــد قدمنــا مبلــغ هــذه الدعــوة مــن الصحــة، وهــي نظــرة 

ــا بــكل مــا أوتيــت مــن وســائل، وعــى املســلم أن  غريبــة تحــاول الــدول الغربيــة تســويقها عاملي

يكــون مــن أمــر دينــه عــى بصــرية.

ونجمــل القــول هنــا : إنــه مــع إدراكنــا للخصائــص الجســمية والنفســية لــكل مــن النوعــن – 

الذكــر واألنثــى- يوجــه الــرع الحكــم كالً منهــام إىل العمــل الــذي هــو أكــرث مناســبة الســتعداداته 

ــألرسة، ليتفــرغ الرجــل للعمــل  ــاء الداخــيل ل ــز عــى موضــوع البن ــة، فيوجــه املــرأة للرتكي الفطري

الخارجــي، وبــذا يتحقــق التكامــل، وتــؤدى الرســالة مــن قبــل جميــع أفــراد املجتمــع، فيكــون بحــق 

مجتمعــاً عامــالً فاعــالً ال اتكاليــاً خامــالً .    

)52( انظر املغني ، البن قدامة )348/11( واملجموع / للنووي )363/8( .  *

)53( سبق تخريجه  **

)54( أخرجه البخاري / كتاب األذان / باب من كان يف حاجة أهله )92/2( .  ***
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املبحث الثالث : إدارة األعامل املشرتكة بني الزوجني :

]اقــرتح إضافــة مبحــث رابــع بعنــوان: التنــاوب يف األعــامل بــن الزوجــن، يف حــاالت الغيــاب 

املؤقــت كالســفر والجهــاد، وحــاالت الغيــاب الدائــم كالطــالق والوفــاة[

هنــاك أعــامل ال تتــم وال تكتمــل إالً إذا قــام بهــا الطرفــان )الــزوج والزوجــة( معــاً يف حقــوق 

ــة االجتامعيــة،  ــاً عــى أحســن وجــه ويتحقــق بهــا نــوع مــن العدال ــان فيهــا أدائي مشــرتكة يتعاون

حيــث ال يثقــل أي منهــام بالعمــل فيــؤدي إىل مــا ال يُحمــد عقبــاه – ويف املطالــب اآلتيــة أهــم هــذه 

االعــامل املشــرتكة .

املطلب األول:  املعارشة باملعروف

إذ يجــب عــى الزوجــن أن يعــارش كل منهــام صاحبــه باملعــروف، فاملــودة والرحمــة بينهــام 

لــن تتحقــق إالً بحســن العــرة وتفــاين كل منهــام يف أداء واجبــه وتســامحه وتغاضيــه عــن هفــوات 

اآلخريــن .

وإذا كانــت اآليــة الكرميــة )وعارشوهــن باملعــروف ( )*(  قــد وجهــت الخطاب للرجــال ألن فطنة 

ــة  ــإن الســنة النبوي ــا، ف ــل لضعفه ــرأة أق ــم عــى حــن أن امل ــرث لســلطانهم وقوته ــم أك ــم منه الظل

ومقاصــد التريــع االســالمي عمومــاً توجــب عمــل املــرأة مثــل ذلــك ، وذلــك مــام يــؤدي إىل رىض 

الــزوج عــى زوجتــه، ويكــون ســبباً لدخولهــا الجنــة، فعــن أم ســلمة ريض اللــه عنهــا أن النبــي – صــى 

اللــه عليــه وســلم- قــال : )أميــا امــرأة ماتــت وزوجهــا راض عنهــا دخلــت الجنــة()**(  .

ومــام يدخــل يف هــذا البــاب – أعنــي املعــارشة باملعــروف- املعاملــة الحســنة، واإلحســان إىل 

األهــل، والغــرية املحمــودة التــي ال تتجــاوز حدودهــا، ونحــو ذلــك ..

املطلب الثاين : تربية األوالد

إن مــن األعــامل الواجبــة عــى الزوجــن معــاً، وال تســتقيم الحيــاة ابــداً إال إذا تعاونــا معــاً عــى 

ذلــك تربيــة األبنــاء، وهــي وظيفــة مشــرتكة بينهــام، فــكل منهــام مســؤول عــن ذلــك، ســواء كانــت 

تلــك الرتبيــة متعلقــة بالجوانــب العقليــة أو الجســامنية أو االجتامعيــة أو غريهــا ....

ــا  ــم م ــبل الخــري والحــق والرشــاد، وتعليمه ــاء نحــو ُس ــه األبن ــام بتوجي ــن القي فعــى الوالدي

ينفعهــم يف دنياهــم وأخراهــم، وخاصــة يف املراحــل األوىل مــن ســنن أعامرهــم التــي تتشــكل فيهــا 

املعــامل األساســية لشــخصيتهم، حيــث تكــون النفــس البريــة مرنــة قابلــة لــكل شــئ، منفعلــة بــكل 

أثــر .

)( سورة النساء / آية 19   *

)( أخرجــه الرتمــذي، وقــال: حديــث حســن غريــب / كتــاب الرضــاع/ بــاب مــا جــاء يف حــق الــزوج عــى الزوجــة، ح   **

ــاء 0 )1854(  ــل النس ــاب أفض ــكاح / ب ــاب الن ــه / كت ــن ماج )1161( واب
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ــام  ــى الصي ــم ع ــالة وتدريبه ــم الص ــى تعليمه ــزَّ ع ــوي رك ــدي النب ــد أن الهن ــا نج ــن هن وم

ــم.  ــنوات األوىل له ــع الس ــري م ــى الخ ــم ع وحثه

ففي الحديث الريف )علَّموا الصبي الصالة ابن سبع، وارضبوه عليها ابن عر( )*(.

ويتطلب العمل عى تربية األوالد واجبات كثرية، منها :

اإلســتجابة لحقوقهــم، والعــدل بينهــم، واالبتعــاد عــن كــرثة لومهــم، والعمــل عــى تدريــب 

ــك . ــري ذل ــة وغ ــم اآلداب العام ــم وتعليمه ــس العل ــم إىل مجال حواســهم، ومصاحبته

ــت يف الرتبيــة ويف رعايــة األبنــاء واختصــت بذكــر البنــات  ومــن األحاديــث النبويــة التــي رغبَّ

ووجــوب العنايــة بهــن واإلحســان إليهــن قــول النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم - :

)من عال ثالثاً من بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فله الجنة( )**(.

وهــذا االهتــامم بالبنــات ال يتنــاىف مــع العــدل بــن األوالد حيــث قــال رســول اللــه -صــى اللــه 

عليــه وســلم – )اتقــوا اللــه واعدلــوا يف أوالدكــم( )***(. 

وأمنــا كان االهتــامم بالبنــات والرتغيــب برعايتهــن القتــالع جــذور الجاهليــة األوىل مــن النفــوس 

ــعورها  ــة، لش ــة والرأف ــا إىل رحم ــن غريه ــة م ــرث حاج ــال أك ــة الح ــت بطبيع ــة، وألن البن الضعيف

بالضعــف واإلنكســار، وأنهــا أقــل شــأناً مــن غريهــا .

ــا عــى ذلــك مبــا ينعكــس  ــا ينبغــي عــى الوالديــن أن يُحســنا إدارة األمــر، ويتعاون ومــن هن

عــى األمــة بالخــري، ويحقــق التــوازن بــن جميــع الفئــات .

املطلب الثالث : التعاون عىل طاعة الله :

إن مــن أهــم عوامــل نجــاح الحيــاة الزوجيــة هــو أن يتعــاون الزوجــان عــى طاعــة اللــه عــز 

وجــل، وهــو عمــل جليــل لــه آثــاره ومثــاره ليــس عــى األرسة املســلمة فحســب بــل عــى املجتمــع 

كلــه، ذلــك ألن األرسة هــي وحــدة املجتمــع األوىل، فــإذا صلحــت وصبغــت حياتهــا بالصبغــة االميانية 

صلــح املجتمــع وصلحــت أحوالــه .

وقــد وردت نصوصــاً كثــرية تبــن أن هــذا العمــل هــو أمــر مشــرتك بــن الزوجــن وليــس مــن 

واجــب أحدهــام دون اآلخــر ، ومــن ذلــك مثــالً .

فقــد روى ســيدنا َعــيِلٌّ ريض اللــه عنــه أَنَّ الســيدة فَاِطَمــَة ريض اللــه عنهــا َشــَكْت َمــا تَلَْقــى 

ــرَْت  ــِه َوَســلََّم تَْســأَلُُه َخاِدًمــا فَلـَـْم تَِجــْدُه فََذكَ ِبــيَّ َصــىَّ اللَّــُه َعلَيْ ِمــْن أثــر الرََّحــى يِف يَِدَها فَأَتـَـت النَّ

ــح  ــاين يف صحي ــه األلب ــالة، ح)407( وصحح ــي بالص ــر الصب ــى يؤم ــاب مت ــالة/ ب ــاب الص ــذي /كت ــه الرتم )( أخرج  *

.  )4025( الجامــع 

)( أخرجــه الرتمــذي يف  الســنن /كتــاب الــرب والصلــة / بــاب مــا جــاء يف النفقــة عــى البنــات واألخــوات، ح )1916(   **

ــه- . ــه عن ــدري –ريض الل ــعيد الخ ــن س ــث اب ــن حدي م

)( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه/ كتــاب الهبــة / بــاب االشــهاد يف الهبــة )250/6( ح )2587(، ومســلم يف الصحيــح /   ***

ــات )59/6( ح )1623( . ــاء يف الهب ــض االبن ــل بع ــة تفضي ــات / كراهي ــاب الهب كت
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َذلـِـَك لَِعائَِشــَة ريض اللــه عنهــا فَلـَـامَّ َجــاَء أَْخرَبَتـْـُه، قـَـاَل عــيل: فََجاَءنـَـا َوقـَـْد أََخْذنـَـا َمَضاِجَعَنــا فََذَهبُْت 

ــاَم  ــِه َعــَى َصــْدِري فََقــاَل:” أاَل أَُدلُّكُ ــرَْد قََدَميْ ــى َوَجــْدُت بَ ــَس بَيَْنَنــا َحتَّ أَقُــوُم فََقــاَل: “َمكَانَــَك” فََجلَ

َعــىَل َمــا ُهــَو َخــرْيٌ لَكـُـاَم ِمــْن َخــاِدٍم ؟ )أي جاريــٍة ألن لفــظ الخــادم يطلــق عــى الذكــر واالنثــى( أاَل 

أَُدلُّكـُـاَم َعــىَل َمــا ُهــَو َخــرْيٌ لَكـُـاَم ِمــْن َخــاِدٍم ؟ إَِذا أََخْذمُتـَـا َمَضاِجَعكـُـاَم َفَســبَِّحا ثاَلثـًـا َوثاَلثـِـنَي َواْحَمــَدا 

َا أربعــا َوثاَلثِــنَي َفُهــو َخــرْيٌ لَكـُـاَم ِمــْن َخــاِدم( )*(.. ثاَلثـًـا َوثاَلثِــنَي وكَــربِّ

ولعــلَّ الــرسَّ يف ذلــك أنــه يحصــل بســبِب هــذه األذكاِر قــوٌة ومتنــح طاقــة، فتتولــد لهــا قــدرة 

عــى الخدمــِة أكــرثَ مــام يقــِدُر الخــادُم “. إىل جانــب الطأمنينــة بذكــر اللــه وهــدوء النفــس فتحجــم 

عــن افتعــال املشــكالت وتوتــر العالقــة بــن الزوجــن خاصــة، وبــن الخلــق عامــة. 

وقـَـاَل رَســوُل اللــه َصــىَّ اللــه عليــِه وســلَّم: “رحــم اللــُه رجــال قــاَم مــن الليــل فصــىل وأيقــَظ 

ــه الصــالة  ــال علي ــا( وق ــا خفيف ــُه رشًّ ــاء ) أي رشَّ ــا امل ــْت نضــَح يف وجهه ــإْن أب ــْت، ف ــه فصل امرأتَ

والســالم: رِحم اللــه امــرأًة قامــْت مــن الليــل فصلــْت وأيقظــْت زوَجهــا فصــىل، فــإْن أب نضحــْت 

ــه املــاَء )**(«.  يف وجِه

إّن يف هــذا الحديــث مــا يــدل عــى التعــاون عــى طاعــة اللــه والتقــرب إليــه، إضافــة لرتســيخ 

املحبــة بــن الزوجــن بنــوٍع مــن الدعابــة املروعــة التــي تــرتك أثرهــا اإليجــايب يف النفــوس ملــدة 

ــزواج  ليســت باليســرية. وهــذا بطبيعتــه ينعكــس عــى املجتمــع بشــكل كبــري بــال أدىن ريــب، فال

ــق  ــم الخال ــا تعظي ــا أهمه ــل علي ــامية وُمث ــا ألهــداف س ــن أجــل الشــهوة وحســب؛ وإمن ــس م لي

ــاؤه )62(   وتســبيحه عــز ثن

)( أخرجه يف صحيحه، البخاري / كتاب النفقات / باب خادم املرأة )416/9( ح )5362( .  *

)( أخرجه أحمد يف املسند/ مسند املكرثين، ح )7404( و )9625( .  **

)62( الحقوق يف اإلسالم، محمد محمود عبدالله )ص 200( .
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النتائج والتوصيات

أوالً: النتائج :

ــا الســنة مــن  ــد عالجته ــة، وق ــا شــأنها يف الســنة النبوي ــة له ــاة الزوجي إدارة األعــامل يف الحي  - 1

ــة . ــث الريف ــن األحادي ــرية م ــة كب ــالل جمل خ

مشــاركة الزوجــن يف إدارة أمــور البيــت والحيــاة الزوجيــة وتــويل كل منهــام مســؤولياته ســبب   - 2

رئيــس يف نجــاح حياتهــام واســتمراريتها وبنــاء املجتمــع واســتقراره .

ــرأة  ــة بامل ــرى مناط ــامل أخ ــا وأع ــن إدارته ــه أن يُحس ــل وعلي ــة بالرج ــامل خاص ــاك أع هن  - 3

وأعــامل مشــرتكة بينهــام وعــى كل مــن الزوجــن القيــام بواجباتــه تجاههــا .

تتــوىل املــرأة يف الغالــب القيــام بالخدمــة الداخليــة والرجــل الخدمــة الخارجيــة كيــال تســتغرق   - 4

األعــامل جهدهــام وطاقتهــام عــى حســاب اآلخــر.

ال متانــع الســنة النبويــة مــن عمــل املــرأة خــارج البيــت واملشــاركة اإلداريــة لهــا يف ذلــك لكنهــا   - 5

ــى  ــا وع ــا ووظيفته ــا وأطفاله ــى حياته ــس ع ــد تنعك ــي ق ــلبية الت ــار الس ــن اآلث ــا م تحذره

املجتمــع بزيــادة نســبة البطالــة والتعــرض لالختــالط  املشــبوه أحيانــاً، كــام أنــه قــد يعرضهــا 

للمتاعــب واألخطــار .

إدارة الرجــل ألمــور البيــت فيــام يختــص بقوامتــه عــى زوجتــه ومســتلزمات هــذه القوامــة ال   - 6

يعنــي أبــداً تســلطه عليهــا أو تهميــش دورهــا يف إدارة شــؤون املنــزل بــل هــي مســؤولة عــن 

ذلــك يف إطــار اختصاصهــا .

ــامل  ــري واكت ــى الخ ــاون ع ــو التع ــة  ه ــاة الزوجي ــامل يف الحي ــن إدارة  األع ــنة م ــرض الس غ  - 7

الفضائــل وتوزيــع األدوار بحســب اختصــاص كل منهــم ومبــا يوافــق الفطــرة الســليمة .

ثانياً : التوصيات :

ــرق  ــد إىل ط ــة وترش ــائل الزوجي ــج املس ــي تعال ــة الت ــنة النبوي ــوص الس ــة نص رضورة مراجع  - 1

ــع . ــن دوره يف املجتم ــن الزوج ــاء كل م ــا إلعط ــى إبرازه ــل ع ــا والعم إدارته

ــام  ــكل ع ــلمة بش ــامل يف األرسة املس ــامل إلدارة األع ــح ش ــراء مس ــام بإج ــى القي ــرص ع الح  -  2

وبيــان انعكاســات ذلــك عــى املجتمــع ايجابــاً وســلباً مــع اخضاعهــا لتغــريات الزمــان واألعــراف 

التــي تنــاط بهــا األحــكام .

تفصيــل مهــام كل مــن الزوجــن يف األرسة واملجتمــع بربامــج ومناهــج مــن شــأنها أن تحفزهــام   - 3

عــى القيــام مبســؤولياتها وتبــن لهــام أثــر ذلــك يف مجتمعاتهــا مبــا يخــدم هــذه األمــة املكرمــة، 

ويحــد مــن املشــكالت االجتامعيــة القامئــة بــن االزواج .
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المطلق والعام في الميزان األصولي واللغوي واألثر التشريعي

In the Linguistics the Absolute & General & Basic Balance Research in
Basic of Philology

موىس عايش أبو الريش*

ملخص البحث

يهــدف هــذا البحــث إىل إزالــة اللبــس عــن الفهــم عنــد املقارنــة أو املقاربــة بــن املصطلحــات؛ 

مــن حيــث املفهــوم؛ »كاملطلــق والنكــرة«، »والعــام والخــاص«، »واملطلــق والعــام«، ونــوع العالقــة 

التــي تجمــع بينهــا، وكيفيــة توصيــف نظــر العلــامء لهــا؛ وتبــدو أهميتهــا يف احتيــاج أهــل الــرع 

والقانــون إليهــا عنــد صياغــة النصــوص وتفســريها! وكان منتــج البحــث: أن صلــوح عمــوم املطلــق 

عــى ســبيل البــدل، وصلــوح عمــوم العــام عــى الشــمول لــكل فــرد؛ وكانــت رتبــة املطلــق منزلــة 

وســطى بــن العــام والخــاص؛ وميكــن عدهــا مــن بــاب املشــكك املنطقــي! ومتيــز امليــزان األصــويل 

عــن اللغــوي يف الدقــة! الســتخدامه وتذليلــه املنطــق وصلــة ووســيلة إىل األحــكام .

Abstract
This research aims to clarify the misunderstanding in comparing and approach-
ing the concepts of the terminologies :_.)The Absolute and the Indefinite( ،  )The 
.General and the special( ،  )The Absolute and the General (،  In addition to the 
relationship between those concepts  .It also studies the different Scholars reviews 
.this study is essential to Leaglists. .and  ” Fogaha“  Juvists when the compose texts 
as this affect leagalation and discussion  .The re.search results in that the common 
absolute is usful general and the usefulness of the common general includes every-
one .The absolute had been ranked between the general and the special and it could 
be considered as part of uncertain logic. .The Fundamental balance differs from the 
linguistic one in its accuracy as it uses logic as a means to rules   .

*  الجامعــة األسمريـــــة اإلسالميـــــــة  - كليـــة الريعــة والقانــون - قسم الريعة .
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مقدمـة 

 الحمــد للــه رب العاملــن ،  والصــالة والســالم عــى نبيــه العــريب األمــن، وعــى آلــه وأصحابــه 

وأتباعــه ومــن أجــال خاطــره يف بيــان أحــكام رشعــه القويــم؛ وبعــد :

فلــام كان الكتــاب والســنة وارديــن بلغــة العــرب ، وكان العلــم بهــام متوقفــاً عــى العلــم بهــا 

،  كان العلــم بهــا مــن أهــم الواجبــات . 

وإذ  وضعــت األلفــاظ قوالــب للمعــاين فقــد خــص الواضــع بعــض األلفــاظ ببعــض املدلــوالت 

ألمــر عائــد إىل إرادتــه، وعليــه فــإن النظــر األصــويل يف االســتدالل يقتــي النظــر يف داللــة الصيغــة 

ــداً إىل  ــة، أو عائ ــون يف ذات الصيغ ــد يك ــم، وق ــان أو مفاهي ــن مع ــه م ــا تحتمل ــى األحــكام وم ع

عوارضهــا؛ مــن حيــث اإلطــالق و العمــوم والخصــوص.

أهــداف البحــث : يهــدف هــذا البحــث إىل إزالــة اللبــس الــذي يلحــق النصــوص عنــد املقارنــة 

واملقاربــة؛ ومــا تقــوم عليــه مــن داللــة أو صياغــة يف حــال التطبيــق العمــيل؛ ومــا تصــدق عليــه، 

ــوص  ــة النص ــد صياغ ــارة، عن ــاة  العب ــة مراع ــة يف دق ــن األهمي ــة؛ وتكم ــت أو قانوني ــة كان رشعي

ــة . والقــرارات التريعي

ــا يف  ــدى تأثريه ــرتاك، وم ــبة االش ــد نس ــث يف تحدي ــكالية البح ــن إش ــث : تكم ــكالية البح إش

تحديــد نــوع العالقــة الرابطــة بــن املطلــق والعــام يف املصادقــة مــن حيــث املفهــوم؛ ومــا تــدل عليه 

ــا  مــن معــان؛ وكيــف تعامــل معهــا األصوليــون! وقدرتهــم عــى التأســيس؛ وصالحيتــه للبناء،رشعي

ــا . كان أو قانوني

الدراســات الســابقة : مل أعــرث عــى أبحــاث متخصصــة تناولــت املوضــوع بعنوانــه؛ وإن وجــدت 

ــاول  ــة لبعــض املفاهيــم؛ إال أن موضــوع التن ــة قــد ذكــرت الفكــرة األصولي بعــض الرســائل العلمي

ــب  ــالمي.د/محمد أدي ــه اإلس ــوص يف الفق ــري النص ــة؛ كتفس ــكام النحوي ــن األح ــال ع ــف، وخ مختل

ــرأي يف التريــع اإلســالمي.د/فتحي الدرينــي . ــح، واملناهــج األصوليــة يف االجتهــاد بال صال

منهجية البحث : املنهج التحلييل التعلييل القائم عى الربط واالستنتاج. 

وقد أبرمته يف مبحثن وخامتة.

املبحث األول : املطلق، وفيه ثالثَة مطالب:

املطلب األول : مفهوم املطلق يف اللغة واالصطالح

املطلب الثاين : مفهوم النكرة يف اللغة و االصطالح

املطلب الثالث : العالقة بني املطلق و النكرة

املبحث الثاين : العام، وفيه مطالب أربعة  :

املطلب األول : وفيه مسألتان

املسألة األول: مفهوم العام يف اللغة واالصطالح . 

املسألة الثانية: مفهوم الخاص يف اللغة واالصطالح .
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املطلب الثاين : ألفاظ العموم

املطلب الثالث : العالقة بني املطلق و العام 

املطلب الرابع :الفروع التي تتخرج عىل املسألة

الخامتة : يف أهم النتائج .

املبحث األول : املطلق

وفيه ثالثة مطالب : 

املطلب األول : مفهوم املطلق لغة واصطالحاً

املطلـــق لغـــة : اســـم مفعـــول،  مـــن طلق طلقاً،  وطلـــوقا، واالســـم الطلْق،  مبعنى اإلرسال،  

ــٌق إذا أخــيل  والعــرب تضيــف االســم إىل نعتــه، قــال ابــن األعــرايب : يقــال هــو طليــق وطَلــٌق وُمطْلَ

ــة  ــٌق وناق ــه وهــو طل ــن عقال ــاق، يقال:أطلقــت البعــري م ــن الوث ــة م ــه وأصــل الطــالق التخلي عن

طالــٌق وطلـْـٌق، ال قيــد عليهــا، فهــي بــال خطــام وبــال عقــال ترعــى حيــث شــاءت، والجمــع أطــالق، 

ــٌق، أي مخــالة عــن حبــال النــكاح، وأطلــق خيلــه  ومــن املجــاز طَلُقــت املــرأة َوطُلقــت فهــي طال

يف الحلبــة أجراهــا، وتَطَلــَق الظبــي خــيل عــن قوامئــه ومــى ال يلــوي عــى يشء والطليــق :األســري 

الــذي أطلــق عنــه إســاره، وهــو طليــق اليديــن وطليــق اللســان، وطًلـْـُق الوجــه ويف الحديــث : »أن 

تلقــاه بوجــه طلــق«)*( ، أي منبســط ، وقيــل للحــالل طَلـْـٌق أي مطلــق ال حظــر عليــه ، تقــول :هــذا 

حــالل طلــق وهــذا حــرام غلــق ، واملطلــق مــن األحــكام مــا ال يقــع منــه اســتثناء)**(.

ويف االصطالح

   حده اآلمدي : هو اللفظ الدال عى مدلول شائع يف جنسه)***( 

بيان قيود التعريف :

قوله :لفظ كالجنس للمطلق وغريه

دال :احرتاز عن األلفاظ املهملة

عى مدلول :ليعم الوجود والعدم

شائع يف جنسه :احرتاز عن أسامء األعالم ، وما مدلوله معن أو مستغرق .

)(   أخرجــه اإلمــام مســلم بلفظــه عــن أيب ذر يف كتــاب الــرب والصلــة واآلداب ، بــاب : 43 ، بــاب اســتحباب طالقــة   *

الوجــه عنــد اللقــاء 144)2626( 198/4. وأخرجــه الرتمــذي بلفظــه عــن جابــر ابــن عبــد اللــه يف كتــاب الــرب والصلــة 

ــال هــذا حديــث حســن 347/4 .   ــاب 45رقــم 1197 وق ب

)(   األصفهاين،معجــم مفــرادات القــرآن،ص 343. الزمخــري، أســاس البالغــة، 1/ 611 .الزبيــدي، تــاج العــروس 6/   **

.  427 – 424

)(   اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام  ، 2/ 162 .  ***
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وتبعــه يف هــذا الحــد ابــن الحاجــب :مــا دل عــى فــرد شــائع يف جنســه)*( وكــذا عبــد العــيل 

ــة املفهــوم لهــذا الحــد، نجــده يصــدق عــى  ــا نتأمــل دالل ــن النجــار)***( .عندم األنصــاري)**( واب

ــى هــذا أن  ــدل عــى واحــد غــري معــن ، وهــي لفــظ دال شــائع يف جنســه، ومعن ــا ت النكــرة ألنه

تكــون محتملــة لحصــص كثــرية، وهــي يف املفــرد حصــة مــع قيــد الوحــدة، املبهمــة، ويف الجمــع، 

الجامعــة مــع قيــد الوحــدة، واالنتشــار، فدخــل فيــه الجمــع املنكــر، املعهــود ذهنــا، ألنــه دال عــى 

الفــرد املنتــر أيضــاً، بخــالف نحــو أســامة مــن أعــالم األجنــاس، فإنهــا تــدل عــى الجنــس مــن حيث 

هــو)****( .

كــام أننــا نجــد اإلمــام الــرازي يــرى أن عــوارض املاهيــة مــن القلــة  والكــرثة، والتعيــن وعدمــه، 

ال يدخــالن يف مفهــوم الحقيقــة، ويعدهــام أمــران زائــدان عليهــا،  مغايــران لهــا يف الحــد.

)إن قـــول مــن يقــول ، املطلــق هــو اللفــظ الــدال عــى واحــد ال بعينــه ســهو، ألن الوحــدة، 

ــاً. إذ ال  ــس خاصــاً، وال عام ــق لي ــة، فعــى هــذا املطل ــدان عــى املاهي ــدان زائ ــن، قي ــدم التعي وع

ــه عــى الوحــدة والكــرثة( )*****(. ــه في ــة ل دالل

ووافقــه البــزدوي بقولــه: )هــو اللفــظ املتعــرض للــذات دون الصفــات، ال بالنفــي وال 

 . باإلثبــات()******( 

فقــد عــد الصفــات مــن العــوارض الخارجيــة التــي ال تدخــل يف حقيقــة املاهيــة .وعــدول ابــن 

الحاجــب عــن إضافــة قيــد املاهيــة يف حــده، ألن منــاط األحــكام الرعيــة هــي األفــراد املوجــودة، 

ال املاهيــات املعقولــة يف األذهــان ، وانبنــى عــى مــا فهمــه قاعــدة اشــتهرت بــن األصوليــن مــن أن 

األمــر باملاهيــة املطلقــة أمــر بفــرد ال عــى التعيــن )*******(، ألن طلــب املاهيــة مــن حيــث هــي 

غــري معقــول، ألن املــراد مطلــق املاهيــة مــن حيــث هــي، واملاهيــة مــن حيــث هــي ال كليــة وال 

جزئيــة فــإذا مل تكــن ال كليــة )********( وال جزئيــة)********( فهــي موجــودة يف ضمــن الجزئيــات 

املوجــودة .

)(   السبي،رفع الحاجب عن مخترص ابن الحاجب  ، 3 / 366 .  *

)(  األنصاري،فواتح الرحموت لرح مسلم الثبوت  ، 1 / 388    **

)(  ابن النجار، رشح الكوكب املنري 3 / 392 .  ***

)(  األنصاري، فواتح الرحموت ، 1 / 388 .     ****

)(   القرايف:نفائس األصول 2 / 440  *****

)(   البخاري:كشف األرسار 2 / 286 .  ******

)(   الشوكاين : إرشاد الفحول ، ص162 .   *******

ــاٍن{  )(   الكليــة: هــي مــا يقتــي الحكــم عــى كل فــرد، مــن أفــراد الحقيقــة، كقولــه تعــاىل: }كُلُّ َمــْن َعلَيَْهــا فَ  ********

ــم األصــول ص 146 ــب الوصــول إىل عل ــن جــزي :تقري )26( ســورة الرحمــن . انظــر: اب

ــن  ــر اب ــان انظ ــوان إنس ــض الحي ــا: بع ــة، كقولن ــراد الحقيق ــض أف ــى بع ــم ع ــي الحك ــا يقت )(   الجزئية:م  ********

.146 ص  الوصــول  جزي:تقريــب 
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وحــده أهــل اللغــة : هــو ذكــر الــيء باســمه غــري مقــرتن بصفــة، أو رشط أو زمــان أو عــدد؛ 

.  )*( ذلــك  يشــبه  يشء  أو 

باملقارنــة بــن حــد األصوليــن واللغويــن للمطلــق نجــد بينهــم مقاربــة يف الصياغــة مــن حيــث 

ــول  ــتنده ق ــى كيل، مس ــى معن ــد ع ــق يعتم ــد املطل ــه يف ح ــرازي وأتباع ــوم، إال أن كالم ال املفه

الغــزايل املســتند إىل املعنــى املنطقــي »وهــو الــذي ال مينــع نفــس مفهومــه مــن وقــوع االشــرتاك يف 

معنــاه«)**( وعليــه فإننــا نجــد أن مســتند األصوليــن يف تعريــف املطلــق هــو مســتند منطقــي، إذ 

يطلقونــه عــى معنيــن :

ــا،  ــا ملالحظته ــل عنوان ــا، ب ــد له ــث ال يكــون يف اإلطــالق قي ــة بحي ــة املطلق أحدهــام :الطبيع

ورشح لحقيقتهــا .

الثاين:مطلــق الطبيعــة مــن حيــث هــي مــن غــري أن يالحــظ معهــا اإلطــالق؛  مــن ثــم ذهــب 

ــي  ــن منزلت ــة ب ــو يف منزل ــي، إذ ه ــاص النوع ــل الخ ــن قبي ــق م ــد املطل ــازاين إىل ع ــق التفت املحق

الخصــوص والعمــوم مــن حيــث العمــوم مــن وجــه، ال مــن كل وجــه، إذ يشــبه العمــوم مــن حيــث 

املفهــوم يف وحــدة العــدد الــدال عــى جمــع مــن وجــه ، ويشــبه الخصــوص يف قلــة األفــراد التــي 

تصــدق عليــه األفــراد مــن وجــه )ذكــر املطلــق واملقيــد عقيــب العــام والخــاص ملناســبتهام إياهــام 

مــن جهــة أن املطلــق هــو شــائع يف جنســه؛ مبعنــى أنــه حصــة مــن الحقيقــة محتملــة الحصــص، أو 

لحصــص كثــرية مــن غــري شــمول وال تعيــن( )***(.

وبهــذا يكــون املحقــق التفتــازاين قــد أخــذ بحجــز املســألة بجعلــه املطلــق درجــة وســطى بــن 

مفهــوم العــام والخــاص مــن وجــه ال مــن كل وجــه .

املطلب الثاين :مفهوم النكرة لغة و اصطالحا

النكــرة لغــة :مصدر.مــن نََكــَر الــيء نَْكــرًة َونُكــراً ، إذا جهلــه ، ثــم وصــف بــه االســم الــذي ال 

يخــص شــيئاً بعينــه تقــول :هــذا اســم نكــرة .

)(   ابــن فارس:الصاحبــي يف فقــه اللغــة ص 146 ، فــال يقــال: للدلــو ســجل إال إذا كان فيهــا املــاء، قــلَّ أو كــرث، وال   *

يقــال لهــا ذنــوب إال مــا دامــت مــألى ، وال يقــال للحــارة رظــف، إال إذا كانــت محــامة بالشــمس، أو النــار ، وال يقــال 

للقــوم رفقــة إال مــا دامــوا منضمــن يف مجلــس واحــد، أو مســري واحــد ، وال يقــال للشــمس الغزالــة إال عنــد ارتفــاع 

النهــار ، وال يقــال للمــرأة عاتــق إال مــا دامــت يف بيــت أبيهــا ، وال يقــال ظعينــة إال مــا دامــت راكبــة يف الهــودج، 

وال يقــال للمجلــس نــادي إال مــا دام فيــه أهــل، وال يقــال للــامء ملــح أجــاج إال إذا كان مــع ملوحتــه مــراً، وال يقــال 

لــإلرساع يف الســري إهطــاع إال إذا كان معــه خــوف، وال إهــراع إال إذا كان معــه رعــدة، وقــد نطــق القــرآن الكريــم 

بهــام، وال يقــال للمقيــم باملــكان متلــوم، إال إذا كان عــى انتظــار، وال يكــون الشــواظ، إال مــن النــار والنحــاس جميعا، 

وال يقــال ثرثــار إال ملــن يكــرث القــول وال يكــون إال باطــالً. الســيوطي،:املزهر يف علــوم اللغــة 1 / 451 – 453 .

)(   املستصفى 30/1 .  **

)(  التفتازاين:رشح التلويح عى التوضيح 115/1/التهانوي:كشاف اصطالحات الفنون 164/3  ***
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والُنْكــُر بالضــم كالدهــاء والفطنــة، واألمــر الشــديد تقــول : فعلــه مــن نْكــره ونكارتــه،  مــا كان 

أنَْكــرَُه أي أدهــاه ، ونََكــَر األمر:أخفــاه،  وتناكــر: تجاهــل ونكــرُت الــيء وأنكرتــه ضــد عرفتــه،  ويف 
األســاس نََكــَر أبلــغ مــن أنَْكــَر )*(

ويف النقل : } نَِكرَُهْم َوأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة ؛ )70( سورة هود.

وقيــل: نكــر بالقلــب وأنكــر بالعــن،  وقــد يســتعمل ذلــك منكــراً باللســان؛ إذ ســبب اإلنــكار 

ــة،  واملناكــرة  ــْر أو نكراء:داهيــة وعاقل ــه :امــرأة نُْك باللســان اإلنــكار بالقلــب، ومــام يســتدرك علي

ــي لقــاًء بشــعاً ، ونكــر  ــة، وتنكــر يل فالن:لقين املخادعــة واملراوغــة يقال:خــرج متنكــراً مغــريا لهيئ

ــُروا لََهــا َعرَْشــَها { )41(  ــاَل نَكِّ الــيء مــن حيــث املعنــى، جعلــه بحيــث ال يعــرف قــال تعــاىل : }قَ

ســورة النمــل وفــالن فيــه نــكارة َونُكــْر)**(.

ويف  اصطالح األصولين :
حدها ابن السبي:ما دل عى وحدة غري معينة)***(

وعند اآلمدي وابن الحاجب: اللفظ الدال عى مدلول شائع يف جنسه)****(
وعند الزركي: كل اسم دل عى مسامه عى جهة البدل)*****(

هــذه الحــدود عنــد تأملهــا نجدهــا أقــرب إىل الرســم منهــا إىل الحــد التــام، وفيهــا مقاربــة مــن 

حيــث املبنــى واملعنى.

ويف اصطالح النحاة:
حدها ابن جني: ما مل تخص الواحد من جنسه)******(

وعند الزمخري: ما شاع يف أمته )*******(
وعند ابن الحاجب: ما وضع ليء ال بعينه)********(

وعند ابن يعيش: هي كل اسم يتناول مسمن فصاعداً عى سبيل البدل)********(
وعند العكربي: هي كل لفظ صلح أن يقع عى أشياء كثرية)********(

ــى  ــث املفهــوم عــى أكــرث مــن معن ــة وتصــدق مــن حي ــدى النحــاة محتمل هــذه الحــدود ل

ويصعــب تحديدها.ومــن ثــم قــال ابــن مالك:«حــد النكــرة عــرس، ومــن تعــرض لحدهــا عجــز عــن 

)(لزمخري:أساس البالغة 2 / 303 – 304 .  *

)(ا الزبيدي:تاج العروس / 583 – 584 .  **

)(ابن السبي’:رفع الحاجب عن مخترص ابن الحاجب  3 / 366 ـ 367.  ***

)(اآلمدي : اإلحكام 2 / 162 /  ابن السبي :رفع الحاجب  3/ 366.  ****

)(الزركي :البحر املحيط 3/ 4.  *****

)(العكربي :املتبع يف رشح اللمع   2 / 449.  ******

)(ابن يعيش :رشح املفصل يف صنعة اإلعراب للزمخري 5/ 88.  *******

)(رشح الريض عى الكافية 3/ 279  ********

)(ابن يعيش :رشح املفصل 5 / 88.  ********

)(العكربي :املتبع يف رشح اللمع 2 / 449.  ********
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الوصــول إليــه دون اســتدراك عليــه،  ألن مــن األســامء مــا هــو معرفــة معنــى نكــرة لفظــاً، نحــو كان 

ذلــك عامــاً أول وأول مــن أمــس، فمدلولهــا معــن ال شــيعاً فيــه بوجــه ، ومل يســتعمال إال نكرتــن؛ 

ومــا هــو نكــرة معنــى معرفــة لفظــاً، كأســامة هــو يف اللفــظ كحمــزة يف منــع الــرصف واإلضافــة 

ودخــول أل  ووصفــه باملعرفــة دون النكــرة،  ومجيئــه مبتــدأ وصاحــب حــال هــو يف الشــياع كأســد ،  

ومــا هــو يف اســتعاملهم عــى وجهــن كواحــد أمــه، وعبــد بطنــه،  فأكــرث العــرب هــام عنــده معرفــة 

باإلضافــة وبعضهــم يجعلهــام نكــرة وينصبهــام عــى الحــال«)*(.

ــن الحاجــب مــن األصوليــن يف حــد النكــرة،   ــه اآلمــدي واب ــا نجــد أن مــا ذهــب إلي كــام أنن

يلتقــي مــع مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي والزمخــري مــن النحــاة. ومــا ذهــب إليــه الزركــي يلتقــي 

مــع مــا ذهــب إليــه ابــن يعيــش، إن مل نقــل بــأن النحــاة يشــكلون أساســاً وتأصيــالً ملــا ذهــب إليــه 

األصوليــون.

املطلب الثالث : العالقة بني املطلق والنكرة :

ــى واحــد، فقــد  ــل يعدانهــام مبعن ــق والنكــرة، ب ــن املطل ــن الحاجــب ب مل يفــرق اآلمــدي واب
ــات)**( ــه النكــرة يف ســياق اإلثب ــدي املطلق:بأن عــرف اآلم

 وابن الحاجب:بأنه ما دل عى الشائع يف جنسه)***(

 والشائع ال يكون متعيناً بحيث ميتنع صدقه عى كثريين .

ــة مــن حيــث هــي،  ــدال عــى املاهي ــه، فيدخــل يف ال ــه أفــراداً متاثل ــأن ل ــه يف جنســه ب وقول

ــدال عــى واحــد غــري معــن وهــي النكــرة . وال

والــذي دعــا اآلمــدي إىل ذلــك هــو أصلــه يف إنــكار الــكيل الطبيعــي)****( وأما ابــن حاجب:فإنه 

ال ينكــره بــل هــو مــع الجمهــور يف إثباتــه؛  لكــن الداعــي لــه إىل ذلــك هــو موافقتــه النحــاة يف عــدم 

التفرقــة بــن املطلــق والنكــرة،  يف حــن أن النحــاة ال غــرض لهــم يف الفــرق الشــرتاك املطلــق والنكــرة 

ــم يحتاجــوا إىل الفــرق؛  ــك مــن األحــكام فل ــول »أل« وغــري ذل ــث قب ــاظ مــن حي ــة األلف يف صياغ

بينــام يحتــاج األصوليــون إىل الفــرق للتمييــز يف األحــكام الرعيــة املرتتبــة عــى ذلــك، إذ يعدانهــام 

حقيقتــن مختلفتــن فقــد قالوا:فيمــن قــال المرأتــه:إن كان حملــك ذكــراً فأنــت طالــق طلقتن.فــكان 

ذكريــن، قيــل:ال تطلــق نظــراً للتنكــري املشــعر بالوحــدة وقيــل :تطلــق حمــالً عــى الجنــس أو فيمــن 

)(السيوطي :همع الهوامع رشح جمع الجوامع، 1 / 218.  *

)(اآلمدي :اإلحكام 2 / 1  **

)(ابن السبي :رفع الحاجب 3/ 366.  ***

ــوان ،وكيل ،  ــور ،الحي ــة أم ــاه ثالث ــوان كيل ،فمعن ــا : الحي ــيل ،إذا قلن ــي ،وعق ــي ،ومنطق ــالث ، طبيع ــات ث )(الكلي  ****

ــة يف  ــا كيل:إشــارة إىل الصــورة الكائن ــاين املنطقــي ،والثالــث العقــيل ، فقولن واملركــب منهام،فــاألول الطبيعــي ،والث

الذهــن ،التــي تنطبــق عــى األفــراد يف الخــارج ، وهــذا املركــب ، ال وجــود لــه إال يف االعتبــار الذهنــي العقــيل ،ال 

يف نفــس األمــر ،ألن املنطقــي صــورة ذهنيــة ،هــي تصــور ،وعلــم، والخارجــي جســم خــاص ،فكالهــام موجــود ،أمــا 

ــال . القــرايف :نفائــس األصــول 222/1. العقــيل ف
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قــال:إن كان حملهــا غالمــاً فأعطــوه كــذا فــكان غالمــن، ال يشء لهــام، ألن التنكــري يشــعر بالوحــدة، 

ويصــدق بــأن غالمــن ال غالمــاً)*( فانظــر كيــف حصــل الــرتدد ههنــا يف املطلــق والنكــرة حيــث إن 

ألحــق بالنكــرة كان للوحــدة وإن ألحــق باملطلــق كان ألعــم منهــا فــدل عــى أنهــم يفرقــون .

وقــد انتــرص ابــن قاســم العبــادي ملــا ذهــب إليــه اآلمــدي وابــن الحاجــب يف قوله)وجوابــه منــع 

املخالفــة ألن املــراد بالشــيوع يف الجنــس الشــيوع يف أفــراده،  إذ ال معنــى للشــيوع يف نفــس الجنــس، 

ســواء حمــل الشــائع عــى الفــرد أو الجنــس، والشــائع يف األفــراد مبعنــى املحتمــل لــكل منهــام، ليــس 

إال الفــرد دون النــوع والجنــس، ألنــه املوجــود يف األعيــان، واألحــكام إمنــا تتعلــق بــه( )**( .

وكــذا أبــو زرعــة العراقــي يف قولــه : )وقــول املصنــف توهــامه النكــرة ممنــوع، بــل تحققــاه 

ومــا صنعــاه خــري مــام صنعــه املصنــف، فــإن مفهــوم املاهيــة بــال قيــد ومفهومهــا مــع قيــد الوحــدة 

ال يخفــي تغايرهــام عــى أحــد، ولكــن مل يفــرق األصوليــون بينهــام لعــدم الفــرق بينهــام يف تعليــق 

التكليــف، فــإن التكليــف ال يتعلــق إال باملوجــود يف الخــارج، واملطلــق املوجــود يف الخــارج إال ضمــن 

اآلحــاد، ووجــوده يف ضمنــه هــو صريورتــه عينــه، بانضــامم مشــخصاته إليــه فيكــون املطلــق املوجود 

واحــداً غــري معــن وذلــك هــو مفهــوم النكــرة، واألصــويل إمنــا يتكلــم فيــام يقــع بــه التكليــف،  وأمــا 

االعتبــارات العقليــة فــال تكليــف بهــا إذ ال وجــود لهــا يف الخــارج ( )***(.

يف حــن رجــح الكــامل ابــن الهــامم الفــرق بينهــام ورآه األوجــه بقولــه : )فــال دليــل عــى وضــع 

اللفــظ للامهيــة مــن حيــث هــي إال علــم الجنــس إن قلنا:بالفــرق بينــه وبــن اســم الجنــس النكــرة 

ــؤذن  ــامة ي ــس كأســد وأس ــم الجن ــس وعل ــالف أحــكام اللفظــن اســم الجن وهــو األوجــه؛ إذ اخت

بفــرق يف املعنــى بينهــام، فــإن أســامة مينــع مــن دخــول أل التعريــف واإلضافــة والــرصف، ويوصــف 

باملعرفــة بخــالف أســد ، فكــذا قالــوا :علــم الجنــس موضــوع للحقيقــة املتحــدة يف الذهــن املشــار 

ــرق بينهــام يف  ــرد الشــائع، وإن مل يف ــس للف ــا للمخاطــب واســم الجن ــث معلوميته ــا مــن حي إليه

املعنــى كــام ذهــب إليــه ابــن مالــك وهــو غــري األوجــه، فــال وضــع للحقيقــة أصــالً، فقــد ســاوى 

املطلــق النكــرة مــا مل يدخلهــا عمــوم( )****( .

وبنــاء عــى مــا تقــدم نســتطيع القــول بــأن الظاهــر يشــري أن املطلــق والنكــرة مبعنــى واحــد؛ 

ــد ســمي مطلقــاً  ــال قي ــة ب ــه عــى املاهي ــرب يف اللفــظ داللت ــإن اعت ــار، ف وأن الفــرق بينهــام باالعتب

واســم جنــس، وإن اعتــرب مــع قيــد الوحــدة الشــائعة ســمي نكــرة؛ واآلمــدي وابــن الحاجــب ينكــران 

األول يف مســمى املطلــق؛ ويجعالنــه الثــاين! فيــدل عندهــام عــى الوحــدة الشــائعة، وعنــد غريهــام 

عــى املاهيــة بــال قيــد، والوحــدة رضوريــة؛ إذ ال وجــود للامهيــة املطلوبــة بأقــل مــن واحــد؛ واألول 

)(ابن السبي :رفع الحاجب ،/366  / الزركي :البحر املحيط 4/3.  *

)(ابن قاسم العبادي :اآليات البينات عى رشح جمع الجوامع 112/3.  **

)(أبو زرعة العراقي :الغيث الهامع رشح جمع الجوامع 2 / 404 .  ***

)(أمري بادشاه :تيسري التحرير 1/ 329.  ****
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موافــق لــكالم أهــل العربيــة)*( وعليــه يكــون بــن املطلــق والنكــرة عمــوم مــن وجــه ال مــن كل 

ــت عامــة يف ســياق  ــق  إذا كان ــراد النكــرة عــن املطل ــة وانف ــر رقب وجــه، لصدقهــام يف نحــو تحري

النفــي، وانفــراد املطلــق عــن النكــرة يف املعهــود الذهنــي.

املبحث الثاين : العام

املطلب األول : املسألة األول : مفهوم العام لغة و اصطالحاً :

العــام لغــة :مصــدر مــن عــم الــيُء، يُعــُم عمومــاً، مبعنــى أحــاط األفــراد ، وشــمل الجامعــة، 

وهــو مســتعمل يف معنيــن :

أحدهام :يف االستيعاب

الثاين :يف الكرثة و االجتامع.

ــَم  ــام إذا ع ــب ع ــام ، وخص ــر ع ــم، ويقولون:مط ــى عمه ــر، مبعن ــملهم األم ــول العرب:ش تق

ــا، أو عامتها.والعمــم :اســم جمــع للعامــة، وهــي خــالف الخاصــة، وســميت العامــة  األماكــن كله

ألنهــم أكــرث النــاس، واشــتاملهم بكرثتهــم عــى الخــواص وكــذا القرابــة إذا توســعت، وكرثت أشــخاصها 

تســمى قرابــة العمومــة )**( .

ويف االصطالح :

حده الحنفية :هو كل لفظ ينتظم جمعا من األسامء لفظاً، أو معنى)***( .

بيان القيود :

املراد باللفظ:املوضوع عى التفسري، فيخرج ما يدل بالطبع

ينتظم:احرتاز عن املشرتك، فإنه ال يشمل معنيا، بل يحتمل كل واحد عى السواء

جمعاً:احرتاز عن التثنية ، فإنها ليست بعامة .

ورجــح الســمرقندي : بأنــه اللفــظ املشــتمل عــى أفــراد متســاوية يف قبــول املعنــى الخــاص 

الــذي وضــع لــه اللفــظ بحروفــه لغــة)****(.

ــه لفــظ يشــتمل  ــراد متســاوية:احرتاز عــن قولنا:إنســان فإن املــراد باللفــظ املشــتمل عــى أف

ــه اســم إنســان . عــى أفــراد، وأعضــاء، لكــن كل فــرد ال يقبــل املعنــى الــذي وضــع ل

ــه  ــون، فإن ــظ العي ــل لف ــظ الجمع.مث ــن االســم املشــرتك بلف ــى الخــاص، احــرتاز ع قوله:املعن

يشــتمل عــى أفــراد مختلفــة املعنــى، أمــا إذا تســاوت األفــراد يف قبــول معنــى منهــا خــاص، فاالســم 

ــه اللفــظ لغــة، احــرتاز عــن معنــى  ــه: الــذي وضــع ل يف حــق ذلــك عــام، كقولنا:قــرت العيون.قول

الجزئيــة، والبعضيــة، والوجوديــة، والشــيئية يف اإلنســان، ألن هــذه املعــاين ليســت مــام وضــع لــه 

)( حاشية البناين عى رشك الجالل املحيل عى جمع الجوامع 71/2 .   *

)(الزبيدي :تاج العروس 360/5 .  **

***  )(أصول الرسخيس  1/ 125.

****  )(السمرقندي :ميزان األصول يف نتائج العقول ص 258.
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لفــظ اإلنســان لغــة قوله:بحروفــه، احــرتاز عــن لفــظ الرجــال، وكل لفــظ موضــوع للجمــع، فــإن 

لفــظ الرجــال وضــع يف اللغــة ملعنــى الجمــع، وكل فــرد مــن أفــراد الرجــال، ال يقبــل معنــى الجمــع 

فــال ينعكــس.

وعند املتكلمن:

حــده القــايض عبــد الجبــار :هــو لفــظ مســتغرق لجميــع مــا يصلــح لــه يف أهــل اللغــة مــن 

ــدل  ــا ت ــا فإنه ــا، وجموعه ــه: مســتغرق ، احــرتاز عــن آحــاد النكــرات، وتثنياته ــادة )*(  قول غــري زي

عــى أنواعهــا عــى ســبيل البــدل .
وتابعه الرازي بقوله:هو اللفظ املستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد)**(

قولــه بحســب وضــع واحد:احــرتاز مــن اللفــظ املشــرتك ، أو الــذي لــه حقيقــة ومجــاز، فــإن 

ــي أن يتنــاول مفهومــن معــاً. عمومــه ال يقت

وحده الجويني:ما عَم شيئن فصاعداً من غري حرص)***(.

وتابعــه الغــزايل: هــو عبــارة عــن اللفــظ الواحــد الــدال مــن جهــة واحــدة عــى شــيئن)****( 
فصاعــداً)*****(

قولــه:ا لــدال. احــرتاز عــن الجمــع املنكــر،  فإنــه يتنــاول جميــع األعــداد عــى وجــه الصالحيــة،  

ال عــى وجــه الداللــة .

قولــه: مــن جهــة واحــدة،  احــرتاز عــن قولهــم: رضب زيــٌد عمــراً،  وعــن قولهــم: رضب زيــداً 

عمــٌر،  فإنــه يــدل عــى شــيئن،  لكــن بلفظــن،  ال بلفــظ واحــد،  ومــن جهتــن ال مــن جهــة واحــدة.

عندمــا نتأمــل املفهــوم مــن لفــظ العــام نجــده مســتعمالً يف معنــى االســتغراق أو االجتــامع والكرثة؟.

ــد  ــايش)******( .واعتم ــة التمرت ــن الحنفي ــم م ــم إليه ــى األول وانض ــون املعن ــد املتكلم اعتم

ــاين)*******(. ــى الث ــة املعن الحنفي

*  )(أبو الحسن البرصي :املعتمد  1 / 190.

)(القرايف :نفائس األصول  2/ 429.  **

***  )(العبادي :الرح الكبري عى الورقات  ص 227.

)(التثنيــة فيهــا معنــى العمــوم ، ملــا يتصــور فيهــا مــن معنــى الجمــع ، والضــم ، والشــمول والــذي ال يتصــور يف واحــد   ****

. املــازري :إيضــاح املحصــول مــن برهــان األصــول  ص 269.

)(الغزايل:املستصفى  2/ 32.  *****

)(التمرتايش:الوصول إىل قواعد األصول   ص 134.  ******

*******  )(يتفــرع عــى ذلــك ، هــل املعــاين لهــا عمــوم أم ال ؟ ذهــب الجصــاص إىل أن املعــاين لهــا عمــوم ، يقــال : علــة 

عامــة، إذا ثبــت حكمهــا يف املنصــوص عليــه ، ويف غــريه ، وقــال البعــض : إن املعــاين ال عمــوم لهــا ، ألن املعنــى واحــد، 

وإمنــا كــرثت محالــه ،أو يكــون يف كل محــل معنــى عــى حــدة ،وكل واحــد غــري اآلخــر، ولكــن مــن جنســه، وإىل هــذا 

ذهــب الغــزايل .: املســتصفى 2/ 34 / والســمر قنــدي :ميــزان األصــول، ص 255.
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وتظهــر فائــدة الخــالف يف العــام الــذي خصــص، فعنــد املتكلمــن ال يجــوز التمســك بعمــوم 

حقيقتــه ألنــه مل يبــق عامــاً، وعنــد الحنفيــة يجــوز لبقــاء العمــوم باعتبــار االجتــامع)*( .

تعريف العام لدى أهل اللغة.

حده ابن فارس :هو الذي يأيت عى الجملة ال يغادر منها شيئا)**( :
وحده السيوطي :ما وضع عاماً، واستعمل عاماً)***(

وحــده الثعالبي:هــو مــا أطلــق أمئــة اللغــة يف تفســريه لفظــة كل فيــام نطــق القــرآن 
الكريــم)****(

بالتأمــل يف حــد العــام  نجــد أن مبنــاه لغــوي، كــام نجــد أن تعريــف املتكلمــن مــن األصوليــن 

ــن يف  ــن اللغوي ــي م ــارس والثعالب ــن ف ــف اب ــع تعري ــي م ــة  يلتق ــن الحنفي ــايش م ــم التمرت ومعه

ــه  ــب إلي ــا ذه ــع م ــي م ــامع يلتق ــادة االجت ــة يف إف ــه الحنفي ــب إلي ــا ذه ــتغراق؛ وم ــه االس إفادت

الثعالبــي مــن وجــه يف مقاربــة العــام يف قوله:الجــم الكثــري مــن كل يشء والَعلْق:النفيــس مــن كل 

يشء)*****(.

املسألة الثانية : مفهوم الخاص لغة واصطالحا

الخــاص لغــة : مــن الخصــوص، وهــو مصــدر مــن خصــه يخصــه خصــا وخصوصــا فهــو خــاص، 

ــم  ــالق اس ــن إط ــة والخاصة،م ــة والخصي ــم الخصوصي ــز؛ واالس ــل والتمي ــراد والتفضي ــى اإلف مبعن

املصــدر عــى الصفــة؛ كــام يطلــق اســم  العمــوم عــى العــام، يقــال: اختصــه بكــذا أي أفــرده دون 

ــاء،  ــا بالعط ــة، وفالن ــا بالوالي ــلطان فالن ــص الس ــه خ ــتخالص؛ ومن ــن االس ــي م ــذا خاصت ــريه، وه غ

ومنــه ســميت الخاصــة ألنهــم تفــردوا ومتيــزوا عــن العــوام مبــا هــم عليــه مــن فضــل. ومــن املجــاز : 

أصابتــه الخصاصــة؛ وهــي الحاجــة املوجبــة لالنفــراد عــن املــال، وعــن أســباب املنــال، مبعنــى الفقــر 

واختــالل الحــال، ويف الدعــاء: رفــع اللــه خصتــك أي فقــرك)******(.

ويف االصطالح : هو اللفظ الذي وضع ملعنى معلوم، عى االنفراد)*******(.

بيان قيود التعريف :

اللفظ : جار مجرى الجنس، فيشمل املستعمل واملهمل .

)(البخاري :كشف األرسار 1/ 33.  *

)(ابن فارس :الصاحبي يف فقه اللغة  ص 159.  **

)(السيوطي :املزهر يف علوم اللغة 1/ 426.  ***

)(الثعالبي :فقه اللغة  1/ 23 .  ****

)(الثعالبي :فقه اللغة . 1/ 36  *****

ــادي :  ــة 250/1 / الفريوزاب ــاس البالغ ــري : أس ــم 498/4-499  /  الزمخ ــط األعظ ــم واملحي ــيدا : املحك ــن س )( اب  ******

ــروس 388-387/4.  ــاج الع ــدي : ت ــز 547/2 / الزبي ــر ذوي التميي بصائ

ــي : الربهــان 145/1.  / أصــول  ــو الحســن البــرصي : املعتمــد 234/1  /  الجوين )( الجرجــاين : تعريفــات 160 / أب  *******

ــيس 125/1 .  الرسخ
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الذي وضع : املراد بالوضع من قبل الواضع؛ فيدخل فيه الحقيقة واملجاز .

ملعنــى : املــراد بــه مــا وضــع لــه اللفــظ، عينــا كان أو عرضــا، يلــزم منــه الداللــة عــى املعنــى 

النــايشء مــن جهــة الوضــع .

عــى االنفــراد : قيــد خــرج بــه العــام، ألنــه وضــع ملعنــى واحــد شــامل لألفــراد، وقيــد يتميــز 

بــه عــن املشــرتك، ألنــه موضــوع ملعــان متعــددة عــى ســبيل البــدل، وقيــد خــرج بــه املطلــق عــى 

قــول مــن مل يجعــل املطلــق خاصــا وال عامــا .

ــه  ــتوقفنا في ــذي يس ــة؛ وال ــى اللغ ــاه ع ــد يف مبن ــه يعتم ــد أن ــف نج ــل التعري ــا نتأم عندم

معنــى الخاصيــة يف التفــرد والتميــز مــن حيــث املفهــوم؛ إذ التفــرد يفيــد عــدم املشــاركة، والتميــز 

يفيــد املشــاركة، لكــن نســبة االمتيــاز والتفــوق فيــه لــدى بعــض أزيــد مــن بعــض؛ تقــول : هــذا 

خصــويص وهــذا عمومــي، وقــد يصــدق أحدهــام عــى اآلخــر عــى وجــه مــن التأويــل مــن حيــث 

املفهــوم؛ وتأسيســا عــى هــذا نقــول : قــد يطلــق الخــاص ويــراد باعتباريــن : باعتبــار عــدم املشــاركة 

ــم  ــو أع ــا ه ــبة إىل م ــة بالنس ــار الخاصي ــالم؛ وباعتب ــامء األع ــة، كأس ــث الدالل ــن حي ــوم م يف املفه

ــظ  ــدة؛ كلف ــة واح ــن جه ــر م ــظ آخ ــه، لف ــري مدلول ــى غ ــه، وع ــى مدلول ــدق ع ــه يص ــه، فإن من

مؤمــن، فإنــه خــاص لتناولــه الشــخص املشــار إليــه مــع كونــه يطلــق عليــه وعــى غــريه يف هــذه 

التســمية،ويجتمعان يف أن يعــرب عنهــام بعبــارة واحــدة)*( وكلفــظ اإلنســان فإنــه خــاص، ويقــال عــى 

ــد  ــال الســمرقندي : » ق ــم ق ــوان مــن جهــة واحــدة)**(. مــن ث ــه لفــظ الحي ــه وغــري مدلول مدلول

يكــون اللفــظ الــذي أريــد بــه الواحــد معينــا، أو مبهــام؛ فاملعــن نحــو قولــه تعاىل)محمــد رســول 

اللــه ( الفتــح 29 ؛ واملبهــم املطلــق، نحــو قولــه تعــاىل )فتحريــر رقبــة مؤمنــة( النســاء 92؛ فاملــراد 

ــة النامــي،  بــه الواحــد غــري املعــن؛ ثــم الواحــد قــد يكــون مــن حيــث الجنــس، كالحيــوان مبقابل

وإن كان يف نفســه عامــا، يتنــاول أنواعــا، وقــد يكــون واحــدا مــن حيــث النــوع؛ كاإلنســان مبقابلــة 

اإلبــل والبقــر، وإن كان يف نفســه أشــخاصا كثــرية؛ وقــد يكــون واحــدا مــن حيــث الــذات؛ نحــو زيــد 

وعمــرو، وإن كان أشــياء مــن حيــث األجــزاء؛ فيكــون خاصــا مــن وجــه وعامــا مــن وجــه، ألن العــام 

والخـــاص مـــن األسمـــاء اإلضـــافية« )***( . فــإذا أريــد بــه خصــوص الجنــس قيــل إنســان، وإذا أريد 

بــه خصــوص النــوع قيــل رجــل، وإذا أريــد بــه خصــوص العــن قيــل زيــد .

)( املازري : إيضاح املحصول 269/ الجويني : الربهان 145/1 .   *

)( اآلمدي : اإلحكام 328/1    **

)( ميزان األصول يف نتائج العقول 298.    ***
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املطلب الثاين : ألفاظ العموم:

متهيد :

اختلف األصوليون يف صيغة العموم،  وقد نقل عن أيب الحسن األشعري قوالن :

أحدهــام : القــول باالشــرتاك بــن العمــوم والخصــوص، واآلخــر : الوقــف؛ ويلتقــي مــع 

الواقفيــة)*( القائلــن بعــدم ثبــوت  صيغــة لفظيــة للعمــوم .

وذهبــت طائفــة يعرفــون بأصحــاب الخصــوص)**( إىل أن هــذه الصيــغ حقيقــة يف الخصــوص 

مجــاز فيــام عــداه؛ فهــي نصــوص يف أقــل الجمــع محتملــة فيــام عداهــا)***(.

وذهــب الجمهــور إىل أن العمــوم لــه صيغــة موضوعــة لــه حقيقــة، تخصــه بالوضع، وتســتعمل 

مجــازا يف الخصــوص ، ألن الحاجــة ماســة إىل األلفــاظ العامــة،  لتعــذر جميــع اآلحــاد عــى املتكلــم، 

فوجــب أن يكــون لهــا ألفــاظ موضوعــة، كألفــاظ اآلحــاد والخصــوص، ألن الغــرض مــن وضــع اللغــة 

اإلعــالم واإلفهــام؛ إذا متهــد مــا تقــدم فنقــول :

ــظ معــر،  ــع، ونحوهــا كلف ــا؛ كل، وجمي ــون منه ــا األصولي ــغ للعمــوم تعــرض له ــاك صي هن
ومعاشـــر، وعامــة وكافة وقاطبـــة وســائر)****( واســم الجمـــع كركــب وصحب وقوم ورهــط )*****(

ــم  ــة؛ واس ــس، واملضاف ــف الجن ــة تعري ــوع املعرف ــتفهام واملوصوالت؛والجم ــرط واالس ــامء ال وأس

الجنــس والنكــرة املنفية؛واملفــرد املحــى بالــالم، مــن، مــا، وأي يف االســتفهام واملجــازاة )******( وقــد 

اشــرتطوا يف بعضهــا رشوطــا؛وال بــد مــن التعــرض لبعــض هــذه األلفــاظ املتقاربــة يف املعنــى، ولــو 

بــيء مــن اإلضــاءة؛ يك نوجــد تصــورا يصلــح إلصــدار األحــكام عليهــا، ألن األحــكام فــرع تصوراتهــا؛ 

تجنــب اإلطالــة والخــروج عــن املقصــد، وإليكهــا :

)( أي التوقــف عــن الحكــم بــيء مــام قيــل يف حقيقــة العمــوم أو الخصــوص أو االشــرتاك ، حتــى يــرد الدليــل عــى   *

مــا أريــد بهــا بنقــل مــن كالم العــرب وممــن ذهــب إىل هــذا القــايض أبــو بكــر الباقــالين  . الســمعاين : قواطــع األدلــة 

154/1/ ابــن برهــان : الوصــول إىل األصــول 206/1 ./ الجوينــي : الربهــان 111/1. 

)( يكــون ان األصــل يف الصيغــة اعتبــار الخصــوص ال اعتبــار العمــوم ، ويف هــذا معارضــة ملقصــود الشــارع ألن العــربة   **

بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب . 

)( االمدي : اإلحكام 331/1 .    ***

)(.الشوكاين:إرشاد الفحول 115ـ120  ****

)(.القرايف:نفائس األصول 2/ 432.  *****

)(.الجويني :الربهان 1/ 322 ـ 323.  ******
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كل ومــا ضاهاهــا يف املعنــى : تفيــد االســتغراق؛ وليــس بعدهــا يف كالم العــرب كلمــة أعــم منهــا   -1

عــى مــا ذهــب إليــه الجوينــي والثعالبي)*(وهــي تشــمل العقــالء، وغريهــم، واملذكــر واملؤنــث 

ــع بلفــظ  ــغ العمــوم؛ وتكــون يف الجمي ــوى صي ــت أق ــك كان ــى واملجموع،فلذل ــرد واملثن واملف

واحــد، تقــول : كل النســاء، وكل القــوم، وكل رجــل، وكل امــرأة، ومعنــى قولهــم كل رجــل:كل 

رجــال، فأقامــوا رجــال مقــام رجــال، ألن رجــال شــائع يف الجنــس، والرجــال للجنــس، وال يؤكــد 

بهــا املثنــى اســتغناء عنــه بــكل )**( وقــد يــراد بهــا الهيئــة االجتامعيــة بقرينــة، وهــي مقابلــة 

لصيغــة البعــض مــن حيــث املفهــوم، إذ لــو كانــت صيغــة الــكل مشــرتكة بــن الــكل والبعــض 

بالنســبة إىل املفهومــن عــى الســوية، امتنــع أن تكــون مبــادرة الفهــم إىل أحدهــام أقــوى منهــا 

إىل اآلخــر؛ وقــد ذكــر علــامء النحــو والبيــان الفــرق بــن أن يتقــدم النفــي عــى كل، وبــن أن 

تتقــدم هــي عليه؛فــإن تقدمــت عــى حــرف النفــي أفــادت التنصيــص عــى كل فــرد فــرد؛ وإن 

تقــدم النفــي عليهــا مل تــدل إال عــى نفــي املجمــوع، كقولهــم : مــا كل ســوداء متــرة، وال بيضــاء 

شــحمة، وذلــك يصــدق النفــي عــن بعضهــم )***( ويســمى األول عمــوم الســلب والثــاين ســلب 

العمــوم، مــن جهــة أن األول نحكــم فيــه بالســلب عــن كل فــرد، والثــاين مل يفــد العمــوم يف 

حــق كل فرد،وإمنــا أفــاد نفــي الحكــم عــن بعضهــم؛ وهــذا يشء اختصــت بــه كل مــن بــن 

ــه  ــغ العمــوم عــى مــا عــزاه الشــوكاين إىل الفــراء)****( وأصــل هــذه القاعــدة قول ســائر صي

صــى اللــه عليــه وســلم)كل ذلــك مل يكــن( )*****( ملــا قــال لــه ذو اليديــن أقــرصت الصــالة أم 

نســيت؟! وإذا ثبــت هــذا يف معنــى كل، فقــد تقــرر أن لفــظ جميــع هــو مبعنــى كل اإلفــرادي؛ 

وهــو معنــى قولهــم :إنهــا للعمــوم اإلحاطــي، وقيــل يفرتقــان مــن جهــة كــون داللــة كل عــى 

فــرد بطريــق النصوصيــة، بخــالف جميــع، وفرقــت الحنفيــة بينهــام بــأن كل تعــم األشــياء عــى 

)(.الربهــان 1/ 322 ـ 323/ كل مــا عــالك فأظلــك فهــو ســامء ،كل أرض مســتوية فهــي صعيــد ،كل بنــاء عــال فهــو   *

ــل  ــل ،والخي ــه مــن اإلب ــري علي ــا امت ــوب فهــو غيــب ،كل م ــون وكان محصــال يف القل رصح ،كل مــا غــاب عــن العي

ــاع  ــن مت ــون، كل يشء م ــو ماع ــة،أو قدر،فه ــدوم ،أو شــفرة، أو قصع ــن ق ــا يســتعار م ــري،كل م ــو ع ــري ،فه ،والحم

الدنيــا فهــو عــرض،كل نازلــة شــديدة باإلنســان فهــي القــار عــة،كل متــاع مــن مــال صامــت ،أو ناطــق ،فهــو عالقــة 

ــة1/ 23 ـ 24 . ــة ورس العربي ــه اللغ ــي : فق . الثعالب

ــم، أي مل  ــم كله ــررت به ــوا، كقولك:م ــدون أن يعم ــم يري ــه فكأنه ــن يجرون ــد أن الذي ــن أحم ــل ب ــرى الخلي )(وي  **

أدع منهــم أحــدا، وبعــض العــرب يجعــل قضهــم مبنزلــة كلهــم، وهــو قولك:مــررت بهــم الجــامء الغفــري، وقاطبــة، 

ــام:مغني  ــن هش ــرب 316/ اب ــن عصفور:املق ــيبويه:الكتاب 66،374،377/1 / اب ــا . س ــرا أي جميع ــم ط ــررت به وم

اللبيــب 193/1 ،196.

)(.سيبويه:الكتاب 65/1.  ***

)(.الشوكاين:إرشاد الفحول 177ـ178.  ****

)(.أخرجــه البخــاري بلفظــه عــن أيب هريــرة يف األذان بــاب 69 رقــم 714 ، واألدب بــاب 45 رقــم 6051/ وأخرجــه   *****

ــه 69/5. ــاب الســهو يف الصــالة والســجود ل ــاب املســاجد، ب ــرة يف كت مســلم بلفظــه عــن أيب هري
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ســبيل االنفــراد، وجميــع تعمهــا عــى ســبيل االجتــامع)*( وذكــر املــربد هــذا املعنــى )**( .

إذا احتمــل كــون »أل«للعهــد، ولغــريه كالجنــس، أو العمــوم، فإنهــا تحمــل عــى املعهــود إذا   -2

تقدمــه قرينــة مرشــدة إليه؛كالحضــور الحــيس يف قولــه تعــاىل } كَــاَم أَرَْســلَْنا إِىَل ِفْرَعــْوَن رَُســواًل{ 

ــْم {  ــْم ِديَنُك ــُت لَُك ــْوَم أَكَْملْ ــه تعــاىل } الْيَ )15 ســورة املزمــل (أو الحضــور العلمــي نحــو قول

)3 ســورة املائــدة ( وإن مل يكــن املدلــول عليــه معهــودا فهــي جنســية؛ فــإن خلفهــا كل دون 

ــَق اإلِنَســاُن َضِعيًفــا{ )28 ســورة النســاء(  تجــوز، فهــي للشــمول مطلقــا، كقولــه تعــاىل } َوُخلِ

واملــراد بكــون الشــمول مطلقــا عمــوم األفــراد والخصائــص؛ بخــالف التــي تخلفهــا كل عــى 

ســبيل التجــوز، كقولــك : زيــد الرجــل، مبعنــى الكامــل يف الرجوليــة، الجامــع لخصائصهــا؛ فهــي 
لشــمول خصائــص الجنــس عى ســبيل املبالغــة )***(

النكــرة يف ســياق النفــي تعــم )****( ســواء بارشهــا النــايف أو بــارش عاملهــا؛ وســواء كان النــايف  3ـ 

يف »مــا«أو »مل«أو »لــن«أو »ليــس«أو »أن«وســواء كانــت صادقــة عــى القليــل أو الكثــري؛ أو 

داخلــة عليهــا »مــن«،أو واقعــة بعــد »ال«العاملــة عمــل »إن«وهــي التــي لنفــي الجنــس، فهــي 

للعمــوم، ومــا ذهــب إليــه ســيبويه يف قولــه : »مــا أتــاك  أحــد »فــإن مجــراه يف الــكالم أنــه 

صــار نفيــا عامــا )*****( وكــذا املــربد )******( وللعــرب فيهــا مذهبــان :

أحدهام : مذهب أهل الحجاز، وهو إلحاقها يف العمل ب«ليس«

الثــاين : مذهــب غــري أهــل الحجــاز، وهــو إهاملهــا، وهــو مقتــى القيــاس ألنهــا غــري مختصــة، 

فــال تســتحق عمــال )*******(.

ويــرى أبــو حيــان : أنهــا لتأكيــد اســتغراق الجنــس يف نحــو :مــا قــام مــن أحــد )********( ومــا 

ذهــب إليــه ابــن عصفــور » أن »ما«لهــا شــبهان، عــام وخــاص، فالعــام شــبهها بالحــروف التــي 

ال تخــص االســم بالدخــول عليــه، إذ هــي غــري خاصــة باالســم؛ والخــاص شــبهها ب »ليــس«يف 

أنهــا للنفــي، وأنهــا إن دخلــت عــى املحتمــل خلصتــه للحال،كــام أن ليــس كذلــك )********( 

)(.القرايف:رشح تنقيح الفصول 153ـ154.  *

)(.املقتضب 138/4.  **

)(.ابن مالك: رشح التسهيل 257/1ـ258.  ***

ــاٌن{ )68(  )(.أمــا إذا كانــت يف ســياق اإلثبــات فتعــم إن كانــت لالمتنــان ، كقولــه تعــاىل }ِفيِهــاَم فَاكَِهــٌة َونَْخــٌل َورُمَّ  ****

ــة مل يكــن يف  ــوع الواحــد مــن الفاكه ــو صــدق بالن ــرث،إذ ل ــان مــع العمــوم أك ــه أن االمتن ســورة الرحمــن )،ووجه

ــدري 91. ــنوي:الكوكب ال ــري معنى.اإلس ــن كب ــان بالجنت االمتن

)(.سيبويه:الكتاب 55/1  *****

)(.املقتضب 138/4 .  ******

().ابن مالك:رشح التسهيل 369/1.  *******
)(.ارتشاف الرضب من لسان العرب 1725/4 .  ********

)(.مثــال قولك:مــا زيــد قامئــا أال تــرى أن قامئــا مــن قولك:زيــد قائــم يحتمــل الحــال وغــريه، وإن كان أظهــر يف   ********

ــرب 157. ــور: املق ــن عصف ــس كذلك.اب ــام أن لي ــه للحال،ك ــة خلصت ــا النافي ــت م ــام دخل ــال، فل الح
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فبنــو متيــم راعــوا الشــبه العــام، فلــم يعملوهــا، وأهــل الحجــاز ونجــد راعــوا الشــبه الخــاص، 

فأعملوهــا عمــل ليــس، إال أنهــم مل يعملوهــا عملهــا إال بــروط :

أحدها : أن يكون الخرب غري موجب .

الثاين : أال يتقدم الخرب عى اسمها، وليس بظرف وال مجرور .

ــك رجعــوا إىل  ــإن فقــد يشء مــن ذل ــدة، ف ــأن الزائ ــن االســم ب ــا وب ــث : أال يفصــل بينه الثال

اللغــة التميميــة )*( . قــال ابــن مالــك :« ملــا كان عمــل »ما«استحســانيا ال قياســيا رشط 

فيــه الــروط املذكــورة؛ ألن كال منهــا حــال أصــيل، فالبقــاء عليهــا تقويتــه، والتخــيل عنهــا أو 

ــة »أن«،  ــو مــن مقارن ــد عدمــه الخل ــزوم الوهــن عن ــا توهــن، وأحــق األربعــة بل عــن بعضه

ألن مقارنــة »أن« تزيــل شــبهها ب«ليــس«، ألن »ليــس« ال تليهــا »إن«فــإذا وليــت »ما«تباينــا 

ال  العمــوم  يف  ظاهــرة  تبقــى  لكنهــا   )**( خــالف  دون  اإلعــامل  وبطــل  االســتعامل  يف 

نــٌص فيــه، ولهــذا نــص ســيبويه عــى جــواز مخالفتــه فتقــول » مــا فيهــا رجــل بــل رجــالن، 

أو ال رجــل فيهــا بــل رجالن،برفــع رجــل كــام يعــدل عــن الظاهــر فتقــول : جــاء الرجــال إال 

ُه  ــرْيُ ــٍه َغ ــْن إِلَ ــم مِّ ــا لَُك ــاىل } َم ــه تع ــه صاحــب الكشــاف يف قول ــا ذهــب إلي ــدا«)***( وم زي

{ )59( ســورة األعــراف »قــرئ غــريه بالحــركات الثــالث، فالرفــع عــى املحــل كأنــه قيــل : مــا 

لكــم إلــه غــريه، والجــر عــى اللفــظ؛ والنصــب عــى االســتثناء، مبعنــى مــا لكــم مــن إلــه إال 

إيــاه كقولــك : مــا يف الــدار مــن أحــد إال زيــد أو غــري زيــد .وكــذا يف قولــه تعــاىل }َوَمــا تَأْتِيِهــم 

ــاِت َربِِّهــْم { )4( ســورة األنعام،مــن يف مــن آية«لالســتغراق؛ ويف »مــن آيــات  ــْن آيَ ــٍة مِّ ــْن آيَ مِّ

. ) * * * * ( للتبعيــض » بهم ر

ــة يف غريهــم، هــذا  ــي عام ــا فه ــا م ــم، وأم ــة يف أويل العل ــي عام ــن فه ــا م ــا«: أم 4 ـ »مــن« و »م

ــى  ــه تعالـ ــق عــى الل ــم دون العقــل، ألن مــن تطل ــأويل العل ــري ب هــو األصل؛وإمنــا كان التعب

ــَك  ــن َربِّ ــَك ِم ــزَِل إِلَيْ ــا أُن َ ــُم أمَنَّ ــن يَْعلَ ــاِب{ )43( ســورة الرعــد }أَفََم ــُم الِْكتَ ــَدُه ِعلْ ــْن ِعن } َوَم

ــاري يوصــف  ــاِب{ )19( ســورة الرعــد ، والب ــواْ األَلْبَ ــُر أُْولُ ــا يَتََذكَّ َ ــى إمِنَّ ــَو أَْعَم ــْن ُه ــقُّ كََم الَْح

بالعلــم دون العقــل؛ مــن ثــم قــال ابــن عصفــور »وقــد تطلــق عــى غــري العاقــل إذا عوملــت 

ــَى  ــِي َع ــن مَيْ ــم مَّ ــه تعــاىل } َوِمْنُه ــه، نحــو قول ــام وقعــت علي ــه في ــط ب ــه، أو اختل معاملت

ــِي َعــَى أَْربـَـعٍ { )45(  ــن مَيْ رِْجلـَـْنِ { )45( ســورة النــــور ،أو فيــم فصــل بهــا نحــو } َوِمْنُهــم مَّ

ســورة النــــور فوقعــت مــن عــى املــايش عــى األربــع، الختالطــه بالعاقــل يف املفصــل مبــن وهو 

)(.مثــل قولك:مــا زيــد إال قائــم، رفعــت الخــرب ملــا كان موجبــا، وكذلــك ترفــع الخــرب يف مثــل قولك:مــا إن زيــد قائــم،   *

ــرب 157.  ــأن الزائدة.املق ــم ب ــن االس ــا وب ــك بينه لفصل

)( ابــن مالــك:.رشح التســهيل 369/1/أبــو حيان:ارتشــاف الــرضب 1725/4/ســيبويه:الكتاب 57/1/الســيوطي:همع   **

الهوامــع 447/1/أبــو الحســن البرصي:املعتمــد 192/1/اإلســنوي:الكوكب الــدري 89، التمهيــد 415ـ416.

)(.الكتاب 55/1/الجويني:الربهان 56/1.  ***

)(.الزمخري:الكشاف 7/2ـ8،107.  ****
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ــاء{ )45( ســورة النــــور والــذي يقــع عــى آحــاد أويل  قولــه تعاىل}َواللَّــُه َخلـَـَق كُلَّ َدابَّــٍة ِمــن مَّ

العلــم وغريهــم؛ ومــا تطلــق عــى مــا ال يعقــل، وهــو األكــرث كقولــه تعــاىل }َمــا ِعنَدكُــْم يَنَفــُد 

ــا  ــاٍق { )96( ســورة النحــل  ، وتطلــق عــى أنــواع مــن يعقــل } فَانِكُحــواْ َم ــِه بَ ــَد اللّ ــا ِعن َوَم

َســاء { )3( ســورة النســاء ، أي مــن أنــواع النســاء،وأما وقوعهــا عــى آحــاد  ــَن النِّ ــاَب لَُكــم مِّ طَ

أويل العلــم فــال يجــوز«)*(ورشط يف كونهــام للعمــوم أن تكونــا رشطيتــن، أو اســتفهاميتن، أمــا 

ــة )**( فإنهــام ال يعــامن )***(.  النكــرة املوصوفــة واملوصول

5 ـ » أي«وهــي عامــة يف أويل العلــم وغريهــم؛ ويعدهــا اإلمــام الــرازي مــن جملــة صيــغ العمــوم إذا 

ــا تَْدُعــواْ فَلـَـُه اأَلْســاَمء الُْحْســَنى  كانــت رشطيــة، أو اســتفهامية )****( نحــو قـــوله تعــاىل } أَيًّــا مَّ

{ )110( ســورة اإلرساء ، } أَيُُّكــْم يَأْتِيِنــي ِبَعرِْشــَها { )38( ســورة النمــل ،وقــد عدهــا مــن صيــغ 

ــزايل  ــام الغ ــي )******( واإلم ــن الجوين ــام الحرم ــريازي)*****( وإم ــحاق الش ــو إس ــوم أب العم

)*******( وتصلــح للعاقــل وغريه،وتناولهــا عــى وجــه اإلفــراد دون االســتغراق؛ ولهــذا إذا قلــت 

: أي الرجلــن عنــدك؟ مل يجــب إال بذكــر واحــد؛ قــال ابــن الســمعاين :« وأمــا كلمــة »أي« فقــد 

ــل : أي رجــل  ــى، كقــول القائ ــة النكــرة، ألنهــا تصحــب النكــرة لفظــا ومعن ــل : هــي مبنزل قي

فعــل هــذا؟ وأي دار تريدهــا؟ قــال تعــاىل )} أَيُُّكــْم يَأْتِيِنــي ِبَعرِْشــَها { )38( ســورة النمــل ،وهي 

نكــرة معنــى، ألن املــراد بهــا واحــد منهــم؛ وقــد ألحــق بعــض األصوليــن هــذا البــاب مبــا يفيــد 

العمــوم مــن جهــة املعنى،وذلــك بــأن يقــرتن اللفــظ مبــا يــدل عــى  العمــوم، وإن كان اللفــظ 

ال يــدل عليــه؛ بــأن كان مفيــدا للحكــم ومفيــدا لعلته،ليقتــي شــيوع الحكــم يف كل مــا شــاعت 

فيــه العلــة«)********(. 

ويــرى الزركــي أنهــا لالســتغراق البــديل ال الشــمويل )********( وتوســع القــرايف فعــدى 

عمومهــا إىل املوصولــة، واملوصوفــة يف النــداء)********( يف حــن يــرى أبــو زيــد الدبــويس أنهــا نكــرة 

ــَها { )38( ســورة  ــي ِبَعرِْش ــْم يَأْتِيِن ــه } أَيُُّك ــرى إىل قول ــة؛ أال ت ــي العمــوم بنفســها إال بقرين ال تقت

)(.ابن عصفور:املقرب 87ـ89.  *

ــذي، ونكــرة  ــام أي بال ــام أو مبــا ق ــك،أي بشــخص معجــب،أو مــررت مبــن ق ــا معجــب ل )(.نحو:مــررت مبــن أو م  **

اللبيــب 329/1/اإلســنوي:التمهيد 400. ابــن هشــام:مغني  أكرمــه.  موصوفــة مــن يكرمنــي 

)(.القرايف:نفائس األصول 449/2.  ***

)(.القرايف:نفائس األصول 434/2.  ****

().رشح اللمع 536/1.  *****
)(.الربهان يف أصول الفقه 196/1.  ******

)(.املستصفى من علم األصول 402/1ـ403.  *******

)( قواطع األدلة 169/1  ********

)(.البحر املحيط 243/2.  ********

)(.رشح تنقيح الفصول 142.  ********
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النمــل ،أي رجــل منكم؛وهــي نكــرة معنــى، ألن املــراد بهــا واحــد منهــم؛ ومل يقــل يأتــوين ! )*( وجــزم 

ابــن الهــامم بأنهــا يف الــرط واالســتفهام ككل مــع النكرة،وكالبعــض مــع املعرفــة،)**( وهــو املناســب 

ملــا قــرره النحــاة فيهــا)***( 

يتبــن لنــا مــام تقــدم التقــاء األصوليــن واللغويــن يف ألفــاظ العمــوم مــن حيــث الظاهــر، لكــن 

قــد تختلــف التأويــالت الحكميــة  للصيغــة مــن حيــث املفهــوم عنــد اإلطــالق، بنــاء عــى االحتامليــة 

ــا، يك  ــود فيه ــذا أضــاف البعــض بعــض القي ــة االشــرتاك ؛ ل ــا مــن نســبة نوعي ــة له ــة املتأتي الداللي

يصــدق التأويــل عــى املدعــى؛ ســواء يف حالــة اإلثبــات أو النفــي .

 املطلب الثالث:  العالقة بني املطلق والعام 

  إن تحديــد العالقــة بــن املطلــق والعــام فيــه إشــكالية؛ مــن حيــث التحقــق من وضــع الصيغة 

مــن قبــل الواضــع ومــا تــدل عليــه؛ أهــي للقــدر املشــرتك فيهــا أو لخصائصهــا،أم للمجمــوع املركــب 

منهــام يف كل فــرد،أم ملجمــوع األفــراد ؟ وعليــه يكــون املشــرتك متواطئــا)****( مطلقــا؛ يقتــرص يف 

حكمــه عــى فــرد مــن أفــراده؛ ألنــا ال نعنــي باملطلــق إال اللفــظ املوضــوع للقــدر املشــرتك؛ وقــد 

ــا  ــام ال يكــون مطلق ــام؛ والع ــد قســيام للع ــق يع ــري، يف حــن أن املطل ــل والكث يصــدق عــى القلي

بقــرص حكمــه عــى فــرد؛ بــل يســتعمل يف جميــع أفــراده؛ كــام أن الخصوصيــات يف أفــراد املشــرتكن 

– كالطــول والقــرص، والســواد والبيــاض – متباينــة مختلفــة؛ فلــو كان اللفــظ موضوعــا لهــا، للــزم 

أن تكــون صيغــة العمــوم مشــرتكة! لوضعهــا بــإزاء املختلفــات؛ وليــس األمــر كذلــك؛ إذ مســميات 

ــن أن  ــاه؛ يف ح ــع متن ــوره الواض ــا يتص ــع م ــور، وجمي ــرع التص ــع ف ــة، ألن الوض ــرتك متناهي املش

خصوصيــات مســميات املشــرتك غــري متناهيــة؛ فــال يكــون اللفــظ مشــرتكا)*****( وال يصــدق العــام 

يف حكمــه عــى القليــل والكثــري؛ وقــد التقــى املفهومــان يف جمــع القلة،واســم الجنس،واســم العــدد، 

وتــرى الغالبيــة األصوليــة أن جمــع القلــة إذا كان منكــرا فليــس بعــام؛ لكونــه ظاهــرا يف العــرة فــام 

دونهــا، وهــل الحكــم يف ذلــك كذلــك يف جمــع الكــرثة؟ مــا اختــاره البــزدوي :« أن الــكل عــام، ســواء 

)(.تقويم األدلة يف أصول الفقه 114.  *

)(.ابن أمري الحاج:التقرير والتحبري عى التحرير 263/1ـ264.  **

)(.ابن هشام ، شذور الذهب ، 145-143  ***

ــاً  ــراد أوىل مــن بعــض ســمي كلي ــس بعــض األف ــة بالســوية ولي ــة والخارجي ــراده الذهني ــى يف أف )(.إن اتحــد املعن  ****

متواطئــاً لتوافــق األفــراد يف معنــاه كاالنســان ، وإن اختلــف املعنــى يف األفــراد بالشــدة والضعــف بــأن كان حصولــه 

ــه متواطــأ نظــراً إىل اشــرتاك جهــة  ــاً مشــككاً ، لشــكيكه الناظــر يف أن يف بعــض األفــراد أوىل مــن بعــض ســمي كلي

األفــراد يف أصــل املعنــى ، أو مشــرتك مــن حيــث اختــالف أفــراده كالبيــاض فــإن معنــاه يف الثلــج أوىل منــه يف الــورق 

ــوري : إيضــاح  ــات ص318 / الدمنه ــب يف املنطــق ، 14/ الجرجــاين : التعريف والعــاج . رشح الخبيــي عــى التهذي

املبهــم مــن معــاين الســلم يف املنطــق ، ص8 ،27 . 

)(.القرايف : نفائس األصول 424-423 .   *****
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كان جمــع قلــة أو كــرثة » )*( وعــزاه اإلســنوي إىل أيب عــيل الجبــايئ :«أنــه للعمــوم،ألن حقيقتــه يف 

الثالثــة واأللــف، وهــام مــن أنــواع العدد؛واملشــرتك عنــده يحمــل عــى جميــع حقائقــه«)**( لكــن 

ــة باملعــاين، وتصــدق  ــة هــي مــن عــوارض األلفــاظ، وهــي مقابل اإلطــالق والعمــوم والكــرثة والقل

عــى األمريــن مــن حيــث املفهــوم، فاللفــظ املطلــق مدلولــه صــورة متوحــدة يف الذهــن، وماهيتــه 

قــد توضــع ملفــرد معــن يف الخارج،فيكــون عامــا؛أو معينــا يف الذهن،فيكــون مطلقــا، إذن فالعالقــة 

منطقية،والصــورة ذهنيــة؛ وهــي واحــدة مشــخصة،وفرد مــن أفــراد تصــورات تلــك املاهيــة )***( من 

ثــم قــال أبــو زيــد الدبــويس: »والــذي يصــح عنــدي أن اســم الجنــس عــام، ولكنــه يتنــاول بحقيقتــه 

أدىن مــا ينطلــق عليــه االســم؛ كــام يتنــاول الــكل بحقيقتــه، ألن قطــرة مــن املــاء صالحــة ألن تكــون 

كال،فــإن امليــاه لــو انعدمــت كانــت القطــرة كال،وكان االســم لهــا حقيقــة! وكــذا اإلســم يعــم جنــس 

بنــي آدم، وكان االســم آلدم حــن مل يكــن إال هــو حقيقــة؛ فثبــت أن البعــض مــن الجنــس صالــح يف 

ذاتــه لهــذا االســم حقيقــة؛ وإمنــا صــار بعضــا مبزاحمــة أمثالــه، ال بنقصــان يف نفســه؛ وإذا كان كذلــك 

ســاوى البعــض الــكل يف الدخــول تحــت االســم، فتــأدى بــه حكــم الــكل إال بدليــل يرجــح حقيقــة 

الــكل عــى األدىن، كقولنــا : دراهــم، اســم للثالثــة حقيقة،ولأللــف » )****( . والخــالف يف العالقــة بــن 

املطلــق والعــام لــدى األصوليــن مــن حيــث املفهــوم، لــه ســند مــن اللغــة، ميكــن التأصيــل والتعويــل 

عليــه، وهــو مــا قالــه ســيبويه : » اعلــم أن ألدىن العــدد أبنيــة)*****( هــي مختصــة بــه، وهــي لــه 

يف األصــل، ورمبــا رشكــه فيــه األكــرث؛ كــام أن األدىن رمبــا رشك األكرث«)******(مــن حيــث املفهــوم.

يتبــن لنــا مــام تقــدم أن إشــكالية العالقــة تكمــن يف فــك معنــى الخاصيــة لهــذه املصطلحــات 

مــن حيــث املفهــوم؛ فاســم الجمــع وكــام العــدد تصــدق فيــه حقيقــة املطلــق عــى األدىن فيشــبه 

الخــاص؛ كــام تصــدق فيــه حقيقــة العــام عــى األعــى فيشــبه العــام؛ وإن اختلفــت املعــدودات؛ 

ويتجــى الفــرق بينهــام يف أن العمــوم يف العــام شــامل، وأن العمــوم يف املطلــق صلوحــي؛ إذ يصــدق 

العمــوم عــى مســمى عمــوم الشــمول وعمــوم الصالحيــة، وهــو املطلــق؛ وتســميته عامــا السرتســاله 

ــه يف نفســه عــام )*******( فصــح إطــالق اســم العمــوم  عــى جميــع األفــراد، فأشــبه العــام، ال أن

عليــه  بهــذه الحيثيــة.

)(.عالء الدين البخاري:كشف األرسار عن أصول البزدوي 2/2.  *

().التمهيد 410/أبو الحسن البرصي:املعتمد 231/1، 412/2.  **
)(.القرايف:نفائس األصول 444/2.  ***

)(.تقويم األدلة 114.  ****

)(.مــن أبنيــة أدىن العــدد أفعــل كأكعــب، وأفعــال كأحامل،وأفعلــة كانصبــة، وفعلــة كفتيــة وصبيــة، فتلــك أربعــة   *****

ــاب 490/3. ــيبويه :الكت ــل. س ــه األق ــرث وإن رشك ــو يف األصــل لألك ــذا فه ــام خــال ه ــة، ف أبني

)(.الكتاب 490/3.  ******

)( الزركي:البحــر املحيــط 181/2، 4/3ـ5/الشوكاين:إرشــاد الفحــول 114/العاليئ:تلقيــح الفهــوم 11/الشــنقيطي:نر   *******

ــود 215/1. البن
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 وعليــه؛ فــإن عمــوم الشــمول كيل مــن حيــث املفهــوم إذ الحكــم فيــه عــى كل فــرد، وعمــوم 

الصالحيــة كيل أيضــا مــن حيــث املفهــوم لكــن ال يحكــم فيــه عــى كل فــرد، بــل عــى فــرد شــائع يف 

أفــراده،  يتناولهــا عــى ســبيل البدليــة، وأنــت تــرى أن البدليــة يف النكــرة يف ســياق النفــي تصــدق 

ــه األنظــار  ــد تتشــارك في ــه فق ــام، وعلي ــوم،  وال تصــدق عــى الع ــث املفه ــن حي ــق م عــى املطل

وقــد تتشــابك يف بنــاء األحــكام؛ ألن خاصيــة العــام تختلــف عــن خاصيــة الخــاص مــن حيــث قبــول 

ــى األعــم  ــة يف املعن ــك الخاصتــن؛ إذ الدالل ــق تختلــف عــن تين ــة املطل االشــرتاك وعدمــه، وخاصي

تختلــف عنهــا يف املعنــى األخــص عنــد املقابلــة؛ فــال ميكــن أن نســاوي بــن العــام والخــاص مــن كل 

وجــه! وال بــن املطلــق وذينــك مــن كل الوجــوه! وإن كان املطلــق يف شــبهه إىل الخــاص أقــرب منــه 

إىل العــام؛ والشــبيه قــد يأخــذ حكــم شــبيهه، ورب لفــظ مطلــق هــو عــام باإلضافــة إىل مــا فوقــه؛ 

وخــاص باإلضافــة إىل مــا دونــه؛ ولــذا عــده البعــض مــن الخــاص النوعــي)*( وعــده البعــض 

ــوص – وال  ــى الخص ــدة – مبعن ــرض للوح ــق ال يتع ــام؛ ألن املطل ــاص والع ــن الخ ــطة ب ــر واس اآلخ
للكــرثة – مبعنــى العمــوم – ألنهــام مــن الصفــات، وهــو متعــرض للــذات دون الصفــات)**( . 

ــف  ــا هــو توصي ــد تصوره ــياء بع ــى األش ــه ع ــه املنطــق يف حكم ــذي يقتضي ــإن ال ــه؛ ف وعلي

املطلــق يف درجتــه،  يف منزلــة وســطى بــن منزلتــي العمــوم والخصــوص؛ ويصــدق عليــه أنــه مــن 

بــاب املشــكك املنطقــي؛ لشــبهه بــه يف عــدم صدقــه يف مســاواة أفــراده يف املعنــى، بــل كان حصولــه 

يف بعضهــا أوىل، أو أشــد؛ فيشــكك الناظــر فيــه يف أنــه متواطــئ بالنظــر إىل جهــة اشــرتاك األفــراد 

يف أصــل املعنــى؛ أو مشــرتك مــن حيــث اختــالف أفــراده)***( وهــذا الــذي يرتجــح لــدي مــن خــالل 

التحقيــق يف البحــث، واللــه أعلــم بالصــواب .

املطلب الرابع: األثر الترشيعي ويتمثل يف الفروع التي تتخرج عىل املسألة.

هناك فروع ميكن تخريجها عى املسألة منها :

إذا قــال واحــد)****( كّل مــن ســبق مــن هــؤالء فلــه دينــار، فســبق ثالثــة، فلــكل منهــم دينــار،  1ـ 

بخــالف مــا لــو اقتــرص عــى مــن)*****( وقيــاس هــذا أنــه لــو قــال لنســائه : كل منكــن طالــق 

طلقــة فيقــع عــى كل واحــدة طلقــة ابتــداء؛ وال يقــال: إنــه يقــع عــى كل واحــدة جــزء مــن 

طلقــة ثــم يــرسي؛ ويف ذلــك التقــاء مــع ربيعــة الــرأي يف أنــه ال يقــع يشء، ألن نصــف تطليقــة 

)( التهانوي : كشاف اصطالحات الفنون 34/2 / التلويح عى التوضيح 115/1 .     *

)( البخاري : كشف االرسا عن أصول البزدوي 30/2 .      **

)( الجرجاين : التعريفات 341/رشح الخبيي عى التهذيب 14.  ***

)(.كأن يقــول اإلمام:مــن ســبق فلــه كــذا يف بيــت املــال، ومحلــه املصالــح؛ فأمــا غــري املصالــح فــال يجــوز أن يكــون   ****

ــد؟ وهــو األرجح.حاشــية الرمــيل  ــد مــن التقيي ــح أم ال ب ــار املصال ــزل عــى اعتب ــه، وهــل يكتفــى باإلطــالق وين من

ــب 587/8ـ588. ــنى املطال ــى أس ــري ع الكب

)(.األنصاري:أسنى املطالب رشح روض الطالب 587/8ـ588/ اإلسنوي:التمهيد 399.  *****
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ال يكــون  تطليقــة حقيقــة؛ بــل هــو بعــض تطليقــة، وبعــض الــيء ليــس عــن ذلــك الــيء، 

بينــام يــرى الحنفيــة أنــه لــو كان لــه أربــع نســوة فقــال : بينكــن تطليقــة طلقــت كل واحــدة؛ 

ــة  ــع التطليق ــا، ورب ــدة ربعه ــاب كل واح ــع أص ــى أرب ــمت ع ــدة إذا قس ــة الواح ألن الطلق

ــق ـ الغضــب ـ هــل يكــون  ــع عــى ســيل الخل ــو وق ــام ل ــدة هــذا م ــة)*( وفائ ــة كامل تطليق

صحيحــا يجــب بــه املســمى، أو فاســدا يجــب بــه مهــر املثــل؟ . وكــذا لــو قــال: واللــه ال أجامــع 

كل واحــدة منكــن، فــإن حكــم اإليــالء مــن رضب املــدة)**( واملطالبــة تثبــت لــكل واحــدة عــى 

انفرادهــا، حتــى إذا طلــق بعضهــن كان للباقيــات املطالبــة؛ إال أنــه إذا وطــئ إحداهــن انحلــت 

اليمــن يف حــق الباقيــات )***( .

وأنــت تــرى مــن هــذا، أن املطلــق يقــارب العــام يف املعنــى؛ إن مل نقــل يســاويه عــى التأويــل 

يف توصيــف الحكــم يف حــال اإلثبــات لــدى الحنفيــة، ويلتقــي معهــم النــووي مــن الشــافعية » 

اعلــم أن الطــالق ال يتبعــض، بــل ذكــر بعضــه كذكــر كلــه، لقوتــه، والوقــوع هنــا عــى ســبيل 

ــث  ــن حي ــم م ــكل يف الحك ــاوي ال ــض يس ــكأن البع ــكل« )****(  ف ــن ال ــض ع ــري بالبع التعب

ــال  ــاويه يف ح ــل ال يس ــه إن مل نق ــه ال يقارب ــرى أن ــايف ي ــرف الن ــام الط ــى؛ بين ــوم  املعن مفه

النفــي، وهــذا التوصيــف يصــدق مــن وجــه؛ ســواء يف حــال اإلثبــات أو النفــي، ال مــن كل وجــه 

مــن حيــث املفهــوم .

ــه، ألن  ــرب بعض ــث ب ــى يحن ــود؛ حت ــى املعه ــل ع ــه يحم ــاء، فإن ــرب امل ــف ال ي إذا حل 2 ـ 

مفهــوم البعــض يشــكل جــزءا مــن مفهــوم الــكل؛ يف حــن أننــا لــو حملنــاه عــى العمــوم ال 

يحنــث مــن حيــث املفهــوم عــى األصــح؛ كــام لــو حلــف ال يــرب مــاء النهــر، فإنــه ال يحنــث 

بــرب بعضــه، لتغايــر مفهــوم املعهــود مــع العمــوم عنــد املقابلــة؛ ومثلــه وهــو مشــكل أن 

الحالــف عــى أن ال يــرب املــاء يحنــث مبــاء البحــر املالــح؛ وفيــه احتــامل، وهــذا االحتــامل 

هــو املوافــق للقاعــدة )*****(  ألن املــاء اســم جنــس، وهــو مــن حيــث املفهــوم عــام ينــدرج 

ــود، وهــو  ــح؛ ويف حــال اإلطــالق يصــدق عــى املعه ــا املال ــا العــذب ومنه ــواع، منه ــه أن تحت

ــح  ــث مــن وجــه، ألن املال ــه ال يــرب عــادة؛ ويحن ــح  ألن ــث بــرب املال ــال يحن العــذب، ف

ــه  يشــكل أحــد أجــزاء الحقيقــة يف املحلــوف عليــه مــن حيــث املفهــوم عنــد اإلطــالق. ومثل

)(.الكاساين:بدائع الصنائع 211/4.  *

)(.إن مــدة اإليــالء غــري مقــدرة، يســتوي فيهــا القليــل والكثــري، حتــى لــو حلــف ال يقربهــا يومــا، أو ســاعة، كان موليا،   **

حتــى لــو تركهــا أربعــة أشــهر بانــت، وقــد روي عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس أن اإليــالء عــى األبد،الكاســاين:بدائع 

الصنائــع 369/4-370 وقــال الشــافعي:ال يكــون موليــا  حتــى يحلــف عــى أكــرث مــن أربعــة أشهر.الشــريازي:املهذب 

يف فقــه اإلمــام الشــافعي 390/4 .

)(.اإلسنوي:التمهيد 399ـ400.  ***

)(.النووي:روضة الطالبن 78/6ـ79.  ****

)(.اإلسنوي:التمهيد 409، الكوكب الدري 35/الشريازي:املهذب 507/4.  *****
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فيمــن حلــف ال آكل هــذه الرمانــة، فأكلهــا إال حبــة أو حبتــن، يحنــث استحســانا ال قياســا، 

ــة أو  ــا حب ــرك منه ــة وت ــن أكل رمان ــرف مل ــال يف الع ــه يق ــه، فإن ــد ب ــدر ال يعت ــك الق ألن ذل

حبتــن أنــه أكل رمانــة، وإن تــرك نصفهــا أو ثلثهــا ال يحنــث، ألنــه ال يســمى آكال لجميعهــا )*(  

وأنــت تالحــظ مفهــوم املقاربــة واملباعــدة بــن املطلــق والعــام مــن حيــث املفهــوم يف الفــروع، 

وصلوحهــا لبنــاء األحــكام عليهــا يف بعــض الوجــوه مــن عدمهــا؛ يف حــال اإلثبــات والنفــي .

إذا حلــف ال يــأكل رطبــا، أو بــرسا )**( أو عنبــا، فــأكل فــردا؛ أو ال يلبــس حليــا، فلبــس فــردا  3 ـ 

منــه كخاتــم، أو ســوار ونحــوه، وكــذا إذا قــال لجامعــة : بيعــوا هــذه الســلعة، أو أوصيتكــم 

ــن هــم يف درجــة واحــدة : زوجــوين فاألصــح يف  ــا الذي ــت املــرأة ألوليائه عــى أوالدي، أو قال

الجميــع اشــرتاط االجتــامع؛ وال يحنــث إال بالجمــع)***(، وذلــك بنــاء عــى الظاهــر يف األخــذ 

بحقيقــة العــام مــن حيــث املفهــوم؛ أال تــرى أن األخــذ باملطلــق، وهــو الــذي يصــدق عليــه 

ــة يف  ــث النتيج ــن حي ــاويه، م ــل يس ــام، إن مل نق ــارب الع ــوم، يق ــث املفه ــن حي ــض م البع

ــج ! ــع، أو اإليصــاء، أو التزوي ــل، ســواء كان يف البي ــف الحكــم عــى التأوي توصي

ــاء  ــتيعابهم وف ــب اس ــورون، وج ــم محص ــم وه ــزكاة له ــت ال ــد، ووجب ــراء بل إذا أوىص لفق 4 ـ 

بالقاعــدة،  ونــزوال عنــد مفهومهــا، فــإن كانــوا غــري محصوريــن قيــل : يجــب الــرصف إىل ثالثــة 

وقيــاس مــن قــال : أقــل الجمــع اثنــان جــواز االقتصــار عليهــام )****( فعــى األوىل لــو أوىص 

للفقــراء واملســاكن، وجــب الــرصف إىل ســتة )*****( ومثلــه ألقاربــه، فــإن كانــوا محصوريــن، 

ومل يوجــد إال قريــب واحــد فاألصــح أنــه يعطــى كل املــال، وقيــل ال )******( وعــى هــذا هــل 

يعطــى ثلثــه،أو نصفــه، وعليــه تبطــل الوصيــة يف الباقــي؟ عــى وجهــن مبنيــن عــى أقــل 

)(.الكاســاين:بدائع الصنائــع 135/4/ابــن رشــد:املقدمات املمهدات 411/1/ابــن قدامة:املغنــي 58/10/الدبويس:تقويم   *

ــة 111. األدل

)(.يطلــق عــى أول مثــر النخــل طلــع، وكافــور، ثــم خــالل بفتــح الخــاء املعجمــة والــالم املخففــة، ثــم بلح،ثــم بــرس،   **

ثــم رطــب ثــم متــر، فــإذا بلــغ األرطــاب نصــف البــرسة قيــل منصفــة، فــإن بــدا مــن ذنبهــا ومل يبلــغ النصــف قيــل 

ــاج 207/6. ــي املحت ــي : مغن ــرسات. الربين ــال يف الواحــدة برسة،والجمــع برس،وب ــون، ويق مذنبة،بكــرس الن

)(.مقابــل األصــح وهــو الصحيــح يحنــث، لدخــول الفــرد ضمــن املجمــوع، وهــو يشــكل جــزءا مــن املحلــوف عليــه.  ***

ــنوي:التمهيد 396. ــاج 207/6/اإلس ــي املحت ــن 39/8ـ40/الربيني:مغن النووي:روضــة الطالب

)(.فأقلــه ثالثــة عــى الصحيــح لــدى النحاة،كــام هــو الصحيــح عنــد غريهــم، وقيــل: أقلــه اثنــان .ســيبويه:الكتاب   ****

490،597/3/اإلســنوي:التمهيد 408./التفتــازاين:رشح التلويــح عــى التوضيــح 87/1ـ90.

)(.اإلسنوي:الكوكب الدري 46.  *****

)(.عى الصحيح الذي هو مقابل األصح ال يعطى كل املال.  ******
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الجمــع)*( فــإن كانــوا محصوريــن فاألصــح وجــوب اســتيعابهم، وقيــل ال، وهــو مشــكل، ومثلــه 

لــو حلــف ليصومــن األيــام، فيحتمــل حملــه عــى أيــام العمــر، ويحتمــل حملــه عــى ثالثــة، 

وهــو األوىل )**( ومنــه األقاريــر نحــو عــيل دراهــم ونحــوه )***(.

إذا ســقط حجــر مــن عــى ســطح فقــال : إن مل تخربينــي الســاعة »من«رمــاه فأنــت طالــق؛  5 ـ 

ــوق مل تطلــق؛ وإن قالــت رمــاه آدمــي طلقــت، لجــواز أن يكــون رمــاه  إن قالــت رمــاه مخل

كلــب، أو ريــح، لكــن االكتفــاء بلفــظ املخلــوق مــع كــون الســؤال »مبــن« املوضوعــة للعقــالء 

ال يســتقيم، ألن الســائل بهــا يجــاب بتعيــن الشــخص، ال بالنــوع )****( وكــذا إذا قــال : إن كان 

مــا يف بطنــك ذكــرا فأنــت طالــق طلقــة، وإن كانــت أنثــى فطلقتــن، فولدتهــام معــا، مل يقــع 

ــى صيغــة  ــع الحمــل ذكــرا، أو أنثــى، ومل توجــد؛ إذ مقت ــة اللفــظ كــون جمي يشء، ألن قضي

الحــرص يف أحدهــام، ولــو تعــدد الذكــر أو األنثــى وقــع مــا علــق بــه، ألن املفهــوم مــن ذلــك 

الحــرص يف الجنــس، ال الوحــدة مبعنــى البعــض، وعــى التأويــل يغــدو املعنــى إن كان حملــك 

أو مــا يف بطنــك مــن هــذا الجنــس، وهــو موافــق لكــون املضــاف للعمــوم، فــإن قلنــا :ال يعــم، 

فقــد علــق عــى شــيئن، ووجــد املعلــق عليــه لتحقــق الصفتــن، فتقــع الثــالث وإن قلنــا: يعــم، 

فالظاهــر يــي أنــه ال طــالق، الحتــامل املخالفــة، فلــم توجــد الصفــة التــي يتعلــق بهــا الحكــم؛ 

وال طــالق مــع الشــك)*****(.

وأنــت تــرى بــأن األمــر يصــدق عــى تكييــف وتوصيــف األحــكام، مــن حيــث مفهــوم املطلــق 

ــن كل  ــي، ال م ــات أو النف ــل، ســواء يف حــال اإلثب ــن التأوي ــروع، عــى وجــه م ــام يف الف والع

وجوهــه . 

)(.فــإن الحــاج إذا دفــع إىل مزدلفــة وبــات بهــا، فيســتحب لــه أن يأخــذ منهــا الحــى للرمــي، وهــل يأخــذ مــا يرمــي   *

بــه ذلــك اليــوم خاصــة، وهــو ســبع حصيــات إىل جمــرة العقبــة، أم يأخــذ لرمــي جميــع األيــام وهــو ســبعون حصــاة؟ 

فيهــا وجهــان أصحهــام األول، وهــو املنصــوص عليــه للشــافعي، ملــا روي عــن الفضــل بــن عبــاس أن النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم قــال لــه غــداة يــوم النحر)التقــط يل حــى، فلقطــت لــه حصيــات مثــل حــى الحــذف، ويف روايــة 

فلقطــت لــه ســبع حصيات(أخرجــه ابــن ماجــة يف كتــاب املناســك بــاب قــدر حــى الرمي/والنســايئ بــرح جــالل 

الديــن الســيوطي كتــاب الحــج بــاب أخــذ الحــى لرمــي جمــرة العقبــة 268/5ـ269/والبيهقــي يف الســنن الكــربى 

127/5 ،دار املعرفــة بــريوت.

)(.اإلسنوي:التمهيد 407ـ408.  **

)(.اإلسنوي:الكوكب الدري 45.  ***

)(.اإلسنوي:التمهيد 401.  ****

)(.الربيني:مغنــي املحتــاج 515/4/اإلســنوي:الكوكب الــدري 42/حــوايش الــرواين وابــن قاســم عــى تحفــة   *****

.108/8 املحتــاج 
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ــه : »أي«  ــذا يف قول ــق واحــد؛ وك ــم عت ــو حــر، فحجــوا كله ــدي حــج فه ــال : »أي« عبي إذا ق 6 ـ 

ــن  ــع الضارب ــق جمي ــل يعت ــك فهــو حــر، قي ــدي رضب ــه فهــو حــر، و»أي« عبي ــدي رضبت عبي

واملرضوبــن)*( عــى التأويــل، فعنــد الحنفيــة يعتــق األول، أخــذا  باملعنــى اإلفــرادي املفهــوم 

ــرة؛  ــد نك ــا واح ــراد به ــل: 38[، إذ امل ــورة النم ــي ِبَعرِْشَها{]س ــْم يَأْتِيِن ــاىل } أَيُُّك ــه تع ــن قول م

ــْم أَيُُّكــْم أَْحَســُن َعَمــاًل {] ســورة  ويف الثانيــة يعتــق الجميــع، أخــذا مــن قولــه تعــاىل } لِيَبْلُوَكُ

امللــك: 2[ ، إذ الحمــل يتنــاول الــكل، لعمــوم صفــة العمــل الحســن)**(، وكــذا لــو قــال : أيتكــن 

ــا، ألن  ــدة ثالث ــت كل واح ــن، طلق ــا وصدقه ــن: حضن ــم قل ــق، ث ــا طوال ــت فصواحباته حاض

لــكل واحــدة ثــالث صواحــب، وإن صــدق واحــدة، طلقــت كل واحــدة مــن صواحباتهــا طلقــة 

واحــدة، وإن صــدق اثنتــن، طلقــت كل واحــدة مــن املصدقتــن طلقــة، ألنــه ليــس لهــام إال 
ــة)***(.. ــة واحــدة مصدق صاحب

وأنــت تــرى أن اللفــظ حســب إطــالق هوصياغتــه والســياق الــذي ورد فيــه، قــد يحتمــل أكــرث 

مــن معنــى يف تفســريه، وحكمــه؛ وحتــى يف القــرارات الدوليــة؛ وأنــت واجــد ذلــك يف قــرار مجلــس 

ــت  ــة؛ وكان ــن الفرنســية واإلنجليزي ــغ باللغت ــد صي ــران 1967 وق ــد 5 حزي ــذي صــدر بع ــن ال األم

الصياغــة الفرنســية »االنســحاب مــن األرايض املحتلــة« والصياغــة اإلنجليزيــة »االنســحاب مــن أراض 

محتلــة« وهــي مــن بــاب املطلــق الــذي يصــدق عــى االنســحاب القليــل والكثــري .  

)(.اإلسنوي:التمهيد 404.  *

)(.الدبويس:تقويم األدلة 114ـ115.  **

)(.الغزايل:الوسيط يف املذهب 441/5.  ***
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الخالصة واهم النتائج

ــة  ــة العالق ــام، وطبيع ــرة والع ــق، والنك ــوم املطل ــا ملفه ــد أن تعرضن ــه بع ــص إلي ــذي نخل وال

الجامعــة، والقامئــة عــى نــوع مــن االشــرتاك مــن حيــث املفهوم؛نجــد الخــالف األصــويل فيهــا لــه 

مســتند مــن اللغــة؛ وإن ازدادوا ســربا وتريحــا وتشــخيصا لهــا، ألنهــا مطيتهــم إىل األحــكام املالزمــة 

والقامئــة عــى معانيهــا.

وعليه نأيت إىل أهم النتائج التي تضمنها البحث :

النتيجــة األوىل : إن املطلــق والنكــرة مبعنــى واحــد لــدى النحــاة، والتقــى معهــم مــن األصولين،  

اآلمــدي،  وابــن الحاجــب،  ومســتندهام يف ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي والزمخري.

يف حن يرى جمهور األصولين الفرق بينهام،  ومستندهم يف ذلك منطقي.

ــن املتكلمــن اشــرتاط االســتغراق يف العمــوم،  ــرى الجمهــور مــن األصولي ــة : ي النتيجــة الثاني

ولهــم مســتند مــن اللغــة، مبــا ذهــب إليــه ابــن فــارس، والثعالبــي.

ــة عــدم االشــرتاط ، واالكتفــاء مبعنــى االجتــامع والكــرثة، ولهــم مســتند  يف حــن يــرى الحنفي

مــن اللغــة مــن وجــه مبــا ذهــب إليــه الثعالبــي.

النتيجــة الثالثــة : اتحــاد املطلــق والعــام مــن حيــث املفهــوم، فكالهــام كيل، إال أنهــام نســبيان 

ــي  ــق صلوح ــوم يف املطل ــرثة، إذ العم ــة والك ــى القل ــة ع ــوم يف الدالل ــالق  والعم ــث اإلط ــن حي م

وبــديل،  واملســتند يف ذلــك نحــوي،  مبــا ذهــب إليــه العكــربي وابــن يعيــش.

ــة  ــه يف منزل ــة؛ أن ــف الدرج ــث توصي ــن حي ــق م ــف املطل ــدق تصني ــة: يص ــة الرابع النتيج

ــه  ــد التقــى في ــاب املشــكك املنطقــي وق ــن ب ــه م ــي العمــوم والخصــوص؛ وأن ــن منزلت وســطى ب

ــيبويه. ــه س ــار إلي ــا أش ــاء، وهــو م ــق اإلمي ــن طري ــو ع ــن ول ــع بعــض األصولي ــن م بعــض النحوي

النتيجــة الخامســة : امتيــاز امليــزان األصــويل عــن اللغــوي يف دقــة الــوزن؛ لتســخريه املنطــق 

كوســيلة موصلــة لألحــكام . 
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