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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جاهعة الناصرهجلة 

 قواعد النشر والتحكين
 

تقْو جمل٘ جامع٘ الياصر بيشرر الحخرْو ّالاساشراا براللػلع العربٔر٘ ّايدملٔسٓر٘   خمللر  جمرا ا         

 العله ّاملعرف٘ ّفقًا للشرّط اللالٔ٘:

 للحخرر  العامرر٘ الشرررّط  فٔررُ ّتلررْافر بررتاتَا  معٔيرر٘ قضررٔ٘ ّٓعرراج  أصررًٔا املقرراو الحخرر   ٓلررٌْ  أٌ (1

ٙ  املعلنرا  العلنٕ ٘  القْاعرا  علر ٘ ّامل العلنٔر ٘    علَٔرا  امللعراس   يَئر    األكادمئر٘   الحخرْو  كلابر

 ..ّاللطحٔقٔ٘ ايىصاىٔ٘ اجملا ا خملل 

 Arabic)  Typesetting:  ّخبرر ( 14) بحرري  ّمطحْعررًا - شررلٔن٘  بلػرر٘ مللْبررًا الحخرر  ٓلررٌْ أٌ (2

٘  بالػرر٘ للحخررْو باليصررح٘ ٘  للحخررْو باليصررح٘(  Times New Roman) ّخبرر    العربٔرر  باللػرر

 .ّاملراجع املصادس ملضني٘ صفخ٘(  44) عً الحخ  صفخاا تسٓا   ّأٌ لٔسٓ٘ ايدم

 .  PDFالحخ  إىل صٔػ٘  ٓله حتْٓلأٌ  (3

 أٌ ٓرفق مع الحخ  ملخصًا باللػلع العربٔ٘ ّايدملٔسٓ٘. (4

 أٌ   ٓلٌْ الحخ  قا ىشر أّ قاو لليشر   جمل٘ أخرٚ. (5

املاجصرل  ّالراكلْساِ  الر  ن مياقشرلَا      اجملل٘ ترحب بيشرر مرا ٓصرل إلَٔرا مرً ملخصراا لرشراٜل        (6

 ّإجازتَا    كاف٘ املعاس  ايىصاىٔ٘  ّاللطحٔقٔ٘  علٙ أٌ ٓلٌْ امللخص مً قحل صاحب الرشال٘.

 إجراٛاا اليشر ّاللخلٔه :

 : اللالٕ  العيْاٌ علٙ الياصر جامع٘ جمل٘ إىل املراشاا الحخْو ترشل – 1

  الياصر جامع٘ جمل٘ – صيعاٛ – الٔنئ٘ ادتنَْسٓ٘

أّ برٓررا سٓررٝض   (www.alnasseru.net: ) ايكرتّىررٕ الربٓررا(536314) تلٔفرراكض(  536347: )ٍررات 

  m5sh5n55@gmail.com       اللخرٓر

ً  لليشر املقاو الحخ  ٓصله -2 ٘  ىصر   ّثراو  أصرل  مر ٘    ّسقٔر ٙ  مطحْعر ٌ   أٌ ّٓشررتط ( A4) ّسق علر ٗ  تلرْ  املراد

ٌ  إىل ّذلم(  CD) مامج بقرص ّحمفْظ٘ مضاعف٘ مبصافاا مطحْع٘ ٘  عيرْا    ٓعَرر  حبٔر     أعراِ  اجمللر

 .ختصصُ ّجمال عنلُ  ّملاٌ العلنٕ  ّلقحُ الحاح  إشه الحخ  غا 

( 244) عررً ميَررا كررل كلنرراا عرراد ٓسٓررا أ  علررٙ  ّايدملٔسٓرر٘ العربٔرر٘ بررالػلع ملخصرراٌ بالحخرر  ٓرفررق – 3

 .كلن٘

http://www.alnasseru.net/
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 قواعد النشر والتحكين

ً  خملصررٗ  ىصخ٘ الحاح  ٓرفق -4 ُ   عر ٘  شر ت ٘    التاتٔر ُ  الحاحر   إشره  ملضرني  امليرسل  ٍْاتر   ّأسقراو    ّعيْاىر

 .الضرّسٗ عيا معُ اللْاصل ٓصَل للٕ  ّالفاكض ّالعنل

ُ  ٓرله  محرأًٜا   الحخ  قحْل حال٘   -5 ً  حملنرع  إىل إحاللر  الحخر    جمرال    ّا خلصراص  اخلرربٗ   ذّٖ  مر

ٛ  ّذلررم بٔياترُ   أّ الحاحرر  إشره  علرَٔه  ٓعررر  ّ  تامر٘   بصرررٓ٘ ٍهاخلٔراس  ّٓرله  ٚ  حررْل آساَٜره  يبرا  أصررال٘ مرا

 مرراٚ حتآررا احمللرره  مررً ّٓطلررب علَٔررا  امللعرراس  بامليَئرر٘ الحاحرر  اللررساو  ّمرراٚ العلنٔرر٘  ّقٔنلررُ   الحخرر 

 .عامُ مً اجملل٘   لليشر الحخ  صاحٔ٘

٘  بقرراس  الحاحر   خيطرر  -6 ُ  صراحٔ ً  رلليشر  حبثر ُ  مر ٘  خرال  عامر ٙ  أشرَر  ثاثر ً  األكثرر  علر  تصررلٔنُ تراسٓ   مر

 .للحخ 

ٛ  بَا  الحاح  إىل املاحعاا تلم ترشل   احمللنع مً ماحعاا ّسّد حال٘   -7  اللسمر٘   اللعرآاا  إجررا

 .شَر أقصاٍا ماٗ   للنيل٘ تعاد أٌ علٙ

 .حبثُ  مً مصلاا ثاو مع اجملل٘ عاد مً ّاحاٗ ىصخ٘ امليشْس  الحخ  صاحب مييح -8

 : اجملل٘   ّاليشر اللخلٔه سشْو: ثالثًا

 :اللالٔ٘ الرشْو ّاللخلٔه الحخْو ىشر مقابل اجملل٘ تفر 

 سٓال أل  عشر مخص٘( 15444)  الٔنئ٘ ادتنَْسٓ٘ داخل مً املرشل٘ الحخْو  

 أمرٓلٕ دّ س ماٜ٘(  $ 144) الٔنئ٘ ادتنَْسٓ٘ خاسج مً املرشل٘ الحخْو   

 ِاليشر ٓله مل أو لليشر الحخ  قحْل ن شْاٛ لإلسجاع قابل٘ غ  رشْوال ٍت. 

 ٛالرشْو تصآا مً ٓعفٌْ الياصر جبامع٘ ّالحاحثٌْ اللاسٓض ٍٔٝ٘ أعضا. 

 البحىث المنشىرة في المجلت ال تعبر بالضرورة عن تىجه الجامعت وإنما تعبر عن أراء أصحابها
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 المحتويات

 الصفحة الباحث املوضوع م

اضتدداً مناذد احملاناٚ لمتٍبؤ باملٕاشٌٛ  1

 التكدٖسٖٛ لألعىاه

 أ.د/ الطىاٌ٘ عبداملطمب

 أ/ وٍري عبداهلل ضٗف

جاوعٛ  –عىٗد نمٗٛ احلاضٕب ٔتكٍٗٛ املعمٕوات 

 الطٕداُ -الٍٗمني

7 

 البعد البالغ٘ يف غعس جسٖس اهلحاٟ٘ 2

 ( )دزاضٛ بالغٗٛ ٌكدٖٛ

 د/ عبدالهسٖي ذطني زعداُ

 ضكطسٚ  -ٌاٟب عىٗد نمٗٛ الرتبٗٛ

 جاوعٛ ذضسوٕت لمعمًٕ ٔالتهٍٕلٕجٗا

35 

اخلصاٟص املٍاخٗٛ ٔدٔزِا يف تمٕث ِٕاٞ  3

 ودٍٖٛ صٍعاٞ

 د/ عبداهلل ذٗدز ضامل عم٘

 جاوعٛ ذحٛ-نمٗٛ الرتبٗٛ -دأضتاذ وطاع

72 

زؤٖٛ تسبٕٖٛ لتطٕٖس دٔز اجلاوعات الٗىٍٗٛ يف  4

 وهافرٛ ظاِسٚ الفطاد

 أ.د/ حيٜٗ وٍصٕز بػس عم٘

 جاوعٛ إب –نمٗٛ الرتبٗٛ -أضتاذ وػازك

91 

املدازع التعمٗىٗٛ يف الٗىَ يف عّد الدٔلتني  5

 اجلٍاذٗٛ ٔالصمٗرٗٛ

 د/ حمىد قاٟد ذطَ الٕجْٗ

 صٍعاٞ جاوعٛ-الرتبٗٛ نمٗٛ -وطاعد أضتاذ

125 

 ُ شاٖد والطفد/ ضمطا وراِب العمىاٞ يف التفطري العمى٘ 6

 عىساُ جاوعٛ-الرتبٗٛ نمٗٛ -وطاعد أضتاذ

154 

تصٕز وكرتح لتطٕز األداٞ البرث٘ لمحاوعات  7

 الٗىٍٗٛ

 د/ حمىد عبد اهلل محٗد

جاوعٛ ذحْ –نمٗٛ الرتبٗٛ  –أضتاذ وطاعد   

185 

ذكٕم الطفن ٔأذهاوْ يف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ  8

 ٔالكإٌُ الٗىين

 محٕد أمحد حمىد عبدٓ/ د

 – الرتبٗٛ نمٗٛ  -الدزاضات اإلضالوٗٛ  قطي ظزٟٗ

 ٔالتهٍٕلٕجٗا لمعمًٕ ذضسوٕت جاوعٛ -ضكطسٚ 

223 

نمٗٛ  –أضتاذ وطاعد  –فّد صاحل قاضي املعىسٙ / د احملأز ٔآداب احلٕاز آصٕه يف الٍاظس ٌصِٛ 9

 جاوعٛ عىساُ –الرتبٗٛ 

 

259 

  التعمٗىٗٛ املٕدٖٕالت اضتدداً فاعمٗٛ 10

  الطمٕنٗٛ األِداف تصٍٗف وّازٚ تٍىٗٛ يف

  الثاٌٗٛ الطٍٛ طالب لدٝ

 اجلىّٕزٖٛ يف صعدٚ الرتبٗٛ نمٗٛ يف

 الٗىٍٗٛ

     اجلمرٕٙ ذطني عم٘ ذطني/ د

  املطاعد التدزٖظ ٔطساٟل املٍاِخ أضتاذ

 عىساُ جاوعٛ – صعدٚ الرتبٗٛ نمٗٛ

 ضٗالُ ضعد حمىد فؤاد/ د

  املطاعد التدزٖظ ٔطساٟل  املٍاِخ أضتاذ

   عىساُ جاوعٛ – صعدٚ الرتبٗٛ نمٗٛ

289 

11 University Students' Errors in Using 
Subject Verb Agreement in Writing 

:- Dr.Ibrahim Ali A.Shami, Associate Proof 

English Language and Literature.  Dept. of 

English. 

330 

12 Graph Folding of Link Graph and 
Knot Graph 

Dr.Mohammed Mahmoud Ali Redman Al-
Shamiri 

Assistant Professor of Algebra and 
Topological geometry 

Department of Mathematics, Ibb University 

338 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 االفتتاحية

إُ احلىد هلل ذمىدٓ محدًا، ٔالشهس هلل ٌشهسٓ شهسًا، ٔالصالٚ ٔالطالً عمٜ املبعٕث زمحٛ لمعاملني حمىد 

 .الكاٟن : ) وَ ٖسد اهلل بْ خريُا ٖفكّْ يف الدَٖ ( ٔعمٜ ألْ ٔصحبْ أمجعني 

وجكفني ٔباحجني بادٝٞ ذٙ بدٞ فإُ مما ٖطعدٌا ٖٔشسفٍا أُ ٌكدً بني أٖدٙ  قساٌٞا األعصاٞ وَ 

نىحمٛ عمىٗٛ حمهىٛ تّدف إىل إتاحٛ  –جممٛ جاوعٛ الٍاصس  –ٔأنادميٗني العدد األٔه وَ ِرٓ اجملمٛ 

الفسصٛ لمباحجني ٔاملّتىني بٍشس أحباثّي ٔإٌتاجاتّي العمىٗٛ بالمغتني العسبٗٛ ٔاإلدممٗصٖٛ، ٔفل الضٕابط 

مي ٔاملعسفٛ يف خمتمف اجملاالت العمىٗٛ التخصصٗٛ، ٔاملعاٖري األنادميٗٛ لٗتطٍٜ هلي الرتق٘ يف ضمي الع

 ٔإضّاوًا وٍا يف خدوٛ اجملتىع ٔالٍّٕض بْ ٔحن بعض وشهالتْ.

أُ ً بأٔه نمٗٛ ِٔ٘ نمٗٛ العمًٕ الطبٗٛ  7002ٔقد إزتأت جاوعٛ الٍاصس لٍفطّا وٍر تأضٗطّا عاً 

ٕدٚ الشاومٛ ٔالعىن الٍٕع٘ يف تهُٕ جاوعٛ زاٟدٚ ٔوتىٗصٚ يف جماهلا التخصص٘ ، وٕانبٛ ملعاٖري اجل

جماالتّا األنادميٗٛ، ٔوَ متٗصِا فّا ِ٘ اآلُ تكًٕ بإ صدازالعدد األٔه وَ ِرٓ اجملمٛ وتضىًٍا وٕاضٗع 

 وتٍٕعٛ يف نافٛ اجملاالت العمىٗٛ.

اجلدٖس بالرنس أُ املٕاضٗع اليت ٌشست يف ِرا العدد وَ داخن الٗىَ ٔخازجْ، قد خضعت لمتحهٗي 

العمى٘، لمحهي عمٜ وٍّحٗتّا ٔحمتٕاِا وَ قبن رمبٛ وتخصصٛ يف نافٛ التخصصات ٔوَ ذٔٙ الهفاٞٚ 

 ٔاملطتٕٝ ٔالتىٗص.

ً، ٔالٗىَ املٗىُٕ، ٖعٗش جتسبٛ  7002ٔوَ حطَ الطالع أُ ٖصدز ِرا العدد يف بداٖٛ عاً وٗالدٙ جدٖد 

وَ احلٕاز بني أبٍاْٟ، حاملًا لغٍد وشسم، ٔوطتكبن ٔاعد،وتىٍني ألوتٍا اإلضالوٗٛ ٔالعسبٗٛ وصٖدًا وَ التكدً 

ٔالسق٘، ٔاألوَ ٔاإلشدِاز، ٔال ٖطعٍا يف ِرا املكاً إال أُ ٌكدً جصٖن الشهس ٔاإلوتٍاُ ملَ ناُ لْ الباع الهبرييف 

 ٔع ٔإخساجْ إىل حٗص الٕجٕد، نىا أخص بالشهس نن وَ ضاِي ٔشازك .تبين ِرا املشس

 ٔاهلل اهلادٙ إىل ضٕاٞ الطبٗن،،  

 التحسٖس زٟاضٛ
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 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام مناذج احملاكاة للتهبؤ باملوازنة التقديرية لألعمال

 
 د/ ايطُاْٞ عبداملطًب  أ.

 –عُٝد ن١ًٝ اذتاضٛب ٚتك١ٝٓ املعًَٛات 

 ايطٛدإ -داَع١ ايًٓٝني

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف  

 

 املًدص

1 

دا٠ يتشًٌٝ ٚتصُِٝ ا٭ْع١ُ املعكد٠، ٚتطتددّ مناذز احملانا٠ أتعترب احملانا٠ 

مناذز يتفادٟ أٟ َػه١ً قد تٛاد٘ ايباسح عٓد إدسا٤ ايتذازب ع٢ً أٟ ْعاّ سكٝكٞ، ٚ

احملانا٠ ٖٞ مناذز زٜاض١ٝ متجٌ ٚتعهظ مجٝع خصا٥ص ٚضًٛى ايٓعاّ اذتكٝكٞ، 

يًتعسف ع٢ً اٯثازاحملت١ًُ يًكسازات خاص١ ايكسازات املتعًك١ باملطتكبٌ. إٕ احملانا٠ 

تعين تكًٝد غ٧ َا، ٚاجياد غبٝ٘ أٚ َجٌٝ يريو ايػ٧، أَا ايُٓرد١ فتعين منٛذز َصغس 

د١ ٚاحملانا٠ ُتُهٔ َٔ ٬َسع١ أثس ايتغريات يف ضًٛى ٚدزاض١ ايُٓر َٔ ا٫صٌ،

ا٭ْع١ُ، سٝح ميهٔ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايدزاض١ حتطني ايٓعاّ، اٚ انتػاف َعاٖس ايك٣ٛ 

٫ٚ تصاٍ احملانا٠ ٖٞ ايطسٜك١ ا٭ضاض١ٝ اييت تطتددّ يًشصٍٛ ع٢ً  فٝ٘. أٚ ايطعف

ربايتٓب٪ َٔ أِٖ املعًَٛات سٍٛ ا٭ْع١ُ ايتصادف١ٝ )اإلستُاي١ٝ( املعكد٠. ٜعت

املٛضٛعات اييت تػغٌ نٌ إْطإ بصف١ عا١َ، َٚتدرٟ ايكسازات بصف١ خاص١، 

تٓػأ  فادتُٝع ٜعٌُ يف ظٌ َتغريات ٚأزقاّ دا١ُ٥ ايتغري، ٚيف ظٌ ظسٚف عدّ ايتأند

اذتاد١ يًتٓب٪ ايرٟ ٜعترب أضاضا يًتدطٝط ٚايسقاب١ ع٢ً ايتغريات املُهٔ سدٚثٗا يف 

انا٠ َٔ ا٭دٚات ايٓادش١ يتشًٌٝ َٚعادت١ ايبٝاْات، يًتٓب٪ املطتكبٌ. ٚتعترب احمل

ٚايٛصٍٛ إىل َ٪غسات غب٘ َ٪ند٠ ملا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ املٛقف َطتكب٬، ٚإجياد 

ايبدا٥ٌ، ٚاإلختٝاز َا بني ايبدا٥ٌ املتاس١ يًٛصٍٛ يًبدٌٜ ا٭َجٌ يف ع١ًُٝ إختاذ 

 ايكسازات.

مناذز احملانا٠ نٛض١ًٝ يًتٓب٪ باملٛاش١ْ تٗدف ايٛزق١ إىل ٚصف ْعاّ آىل ٜطتددّ 

سٝح ٜكّٛ ايٓعاّ بعٌُ ستانا٠ يًُتغريات املساد دزاضتٗا  ايتكدٜس١ٜ يٮعُاٍ،

باإلعتُاد ع٢ً ايبٝاْات ايتأزخي١ٝ ٚايتٛشٜعات اإلستُاي١ٝ، َٚٔ ثِ ايتٓب٪ ببٓٛد املٛاش١ْ 

 ايتكدٜس١ٜ ستٌ ايدزاض١.
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 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 .ايتٓب٪، خطأ ستانا٠، ايتٓب٪، ايسقِ ايعػٛا٥ٞ، املتغري ايعػٛا٥ٞ، ايتٛشٜع اإلستُايٞ، ايُٓٛذز

 

تكّٛ َععِ امل٪ضطات اذته١َٝٛ ٚارتاص١ ع٢ً سٍد ضٛا٤ بعٌُ َٛاش١ْ تكدٜس١ٜ ٭ٟ بٓد َٔ بٓٛد أْػططتٗا اطا   

 طبٝع١ عًُٗا، ست٢ ٜتط٢ٓ هلا املطٞ قدًَا ٚفل ٖرٙ املٛاش١ْ.تساٙ َٓاضبا َع 

يف ذيطو عًط٢ ارتطرب٠ ٚايتكطدٜس      ًازاا ٜتِ عٌُ املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ بٓا٤ً ع٢ً ز٣٩ غدص١ٝ ملتدر ايكطساز، َعتُطد  

ايػدصططٞ، أٚ إضططتدداّ ايبٝاْططات ايتازخيٝطط١، أٚ َططٔ خطط٬ٍ ايتعططسف عًطط٢ زأٟ ذٟٚ ايػططإٔ ٚارتططرب٠ ٚتٛقعططاتِٗ يف   

ض ا٭ْػط١ ا٫قتصاد١ٜ، ٚزاا ٜتِ ايتٛصٌ إىل اضتد٬ص بعطض ايع٬قطات ايٓعسٜط١ ٚا٫سصطا١ٝ٥ يًٛصطٍٛ      بع

إىل قطططساز ضطططًِٝ يف عًُٝططط١ سططططاب املٛاشْططط١ ايتكدٜسٜططط١، ناضطططتدداّ ايط٬ضطططٌ ايصَٓٝططط١، أٚا٫ضتطططداز ارتططططٞ،          

يتكطدٜس ٚاذتصطٍٛ عًط٢ تصطٛز     أٚاملتٛضطات ايجابت١ ٚاملتشسن١. ٚتعترب احملانا٠ َطٔ ايٛضطا٥ٌ اهلاَط١ يًتٓبط٪ ٚا    

ميهطٔ صطٝا ١    سٝح)اإلستُاي١ٝ(،  بػإٔ املطتكبٌ، خاص١ يف ظٌ ظسٚف عدّ ايتأند، ٚيف ا٭ْع١ُ ايتصادف١ٝ

 .ٚايتٓب٪ منٛذز احملانا٠ سطب حتدٜد اهلدف َٔ ع١ًُٝ ايتكدٜس

 

ايكٝاّ بٗا ملد٠ ش١َٝٓ ستطدد٠، ٚتصطبض   ٖٞ عباز٠ عٔ ٚثٝك١ تًدص نٌ ايعًُٝات ٚا٭ْػط١ اييت تٟٓٛ امل٪ضط١ 

ًتدططٝط ٚايطٝاضطات املططتكب١ًٝ    يٖرٙ ايٛثٝك١ بسْاَر عٌُ يًُ٪ضط١ خ٬ٍ ٖرٙ ايفرت٠. ٖٚٞ تسمج١ ٚاضش١ 

املٛضطططٛع١ يًُ٪ضطططط١، بٓطططا٤ً عًططط٢ خطططرب٠ املاضطططٞ، ٚايطاقططط١ ا٫ضطططتٝعاب١ٝ يًُ٪ضطططط١، ٚاملطططٛازد املتطططٛفس٠ هلطططا، ٚعًططط٢   

 بهٌ ايعسٚف ايداخ١ًٝ يًُ٪ضط١ ٚارتازد١ٝ احملٝط١ بٗا. ايتٓب٪ات املطتكب١ًٝ فُٝا ٜتعًل

تعترب املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ أدا٠ زقاب١، حتاٍٚ َكاز١ْ َا أصتص فعًًٝا اا تٗدف إيٝ٘ امل٪ضط١ َٚا ٖٛ  ٘يف ايٛقت ْفط

از٠ َتٛقططع، ٚجيططب إٔ تكططّٛ اإلداز٠ بتشًٝططٌ أٟ إضتسافططات ٖاَطط١ ٚاختططاذ اإلدططسا٤ات اي٬شَطط١ ملٓططع اإلضتسافططات ايططط   

 ٚتػذٝع ايٓٛاسٞ اإلجياب١ٝ.

. فاملٛاشْططط١ ايتدطٝطٝططط١ َطططا ٖطططٞ ا٫ أدا٠ تططططتددّ يًتعطططبريعٔ ٖطططدف َعطططني تططططعٞ إىل حتكٝكططط٘ اداز٠ امل٪ضطططط١       

 ]1983ا٫َاّ،[

ٙ ايتٓبط٪ات ٜكطّٛ   رتٓب٪ات، ٚع٢ً ض٤ٛ ٖ املٝصاْٝات ايتكدٜس١ٜ تطِ زتٌُ ْػاط امل٪ضط١ املطتكبًٞ ع٢ً غهٌٚ

فسعٝط١ يف غطهٌ   ايٖطداف  د َطٔ ا٭ ايس٥ٝططٞ إىل عطد   اَر عُطٌ ٜتُجطٌ يف تكططِٝ اهلطدف    َتدرٚ ايكساز بإعداد بسْط 

خطططط تعططسف باملٝصاْٝطططات يفططرت٠ شَٓٝطط١ ستطططدد٠، ٚعُططٌ َكازْططط١ َطططتُس٠ بططني املٝصاْٝطططات ايتكدٜسٜطط١ ٚايٓػطططاط         

 اذتكٝكٞ َٚتابع١ اإلضتسافات بُٝٓٗا.
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ٕ ١ ايتكدٜسٜط١،  املٛاشْط١ ايتدطٝطٝط١ نبطدٌٜ عطٔ املٛاشْط     َصططًض  نُا ٜطتددّ ايبعض  َرتادفطإ،   فاملصططًشا

ختتًف املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ َٔ ٚ ٖدفني هلُا ْفظ ايٛشٕ ٚا٭١ُٖٝ ُٖٚا ايتدطٝط ٚايسقاب١. إٚن٬ُٖا خيدَ

َ٪ضط١ إىل أخطس٣، فٗٓايطو َٛاشْط١ تكدٜسٜط١ يًُبٝعطات ٚاخطس٣ يتٜطسادات ٚثايجط١ يًُصطسٚفات ٚأخطس٣ يتْتطاز            

 ]1983،ا٫َاّ[.ٖٚهرا

 

أْو حتانٞ ٖٛ أْو حتاٍٚ إ تٓطذ أٚ تطاٖٞ خصا٥ص َٚعٗطس ٬ََٚطض ايٓعطاّ اذتطايٞ، َطٔ خط٬ٍ        ٢َعٓ

بٓا٤ ايُٓٛذز ايسٜاضٞ ايرٟ ميهٔ إٔ ميجٌ سكٝك١ ذيو ايٓعاّ بكدز ا٫َهإ، ٚاحملانا٠ ٖٞ ستاٚي١ يًتكًٝد 

 بصٓع منٛذز تكسٜيب ملا ْسٜد فُٗ٘ بصٛز٠ أنرب.

ًُٝط١ تصطُِٝ منطٛذز يٓعطاّ ضطٛا٤ نطإ سكٝكٝطًا أٚ ختًٝٝطًا، ٚايكٝطاّ بتذطازب عًط٢ ٖطرا             ٚتعسف احملانا٠ بأْٗا ع

احملانا٠ ٖٞ ستاٚي١ يتكًٝد عًُٝط١ يف  أٟ إٔ ايٓعاّ يفِٗ ضًٛن٘ أٚ تكِٝٝ اإلضرتاتٝذٝات اي٬ش١َ يتػغًٝ٘، 

 ايعامل اذتكٝكٞ ملد٠ َٔ ايصَٔ.

ايٓعاّ اذتكٝكٞ، ٚتطٓيب فهستٗطا ا٫ضاضط١ٝ عًط٢     احملانا٠ ٖٞ تكًٝد أٚ َطاٖا٠ خصا٥ص ٚمسات ٬ََٚض فاذٕ 

 ]2007 ،زْدز ٚ َٔ َع٘[ .تكًٝد املٛقف يف عامل ايٛاقع باضتدداّ ايُٓٛذز ايسٜاضٞ ايرٟ ٫ ٜ٪ثس ع٢ً ا٫دا٤

إ ايفهس٠ َٔ ٚزا٤ احملانا٠ ٖٞ تكًٝد ايٛضع اذتايٞ يف عامل ايٛاقع ٚيهٔ بطسٜك١ زٜاض١ٝ، ثطِ دزاضط١ خطٛاص    

ايتػغ١ًٝٝ، ٚأخريا ايكٝاّ بسضِ ايٓتا٥ر ٚإختاذ ايكسازات اييت تٓطبين عًط٢ ْتطا٥ر احملانطا٠،      ايُٓٛذز  ٚخصا٥ص٘

ٚبٗطططرٙ ايطسٜكططط١ فطططإٕ ايٓعطططاّ ايطططٛاقعٞ ٫ ميطططظ ستططط٢ تتطططبني َطططٔ خ٬يططط٘ املُٝطططصات ٚايعٝطططٛب يًكطططسازات املتعًكططط١   

 بايطٝاض١ ايس٥ٝط١ٝ اييت جيب قٝاضٗا أ٫ٚ ع٢ً ايُٓٛذز.

ٚايُٓٛذز ٖٛ جتطٝد يًٓعاّ اذتكٝكٞ يهطٔ بصٛز٠ تكسٜب١ٝ، فٗطٛ  ، ت ن١ًُ منٛذزيف تعسٜف احملانا٠ اضتددَ

 ٜتدًص َٔ ايتفاصٌٝ ٚحيافغ يف ايٛقت ْفط٘ ع٢ً جتطٝد ايٛاقع.

ٞ ٝاذتكع٢ً ايٓعطاّ   إذا" –أض١ً٦ َٔ ْٛع "َاذا ٚتطتددّ احملانا٠ إلدسا٤ دزاضات يتداب١ ع٢ً  ، ْعطسًا يهطٕٛ   كط

 ]2007سطاّ بٔ ستُد، [.ٜيبسمنٛذز احملانا٠ منٛذز ٚصفٞ جت

ٖٚططرا ايٓططٛع َططٔ ا٭ضطط١ً٦ ٜططدزع ْتٝذطط١ إسططداخ أٟ تغططٝري عًطط٢ ايٓعططاّ، فبإسططداخ ٖططرا ايتغططٝري عًطط٢ ايُٓططٛذز              

منطٛذز احملانطا٠ ٖطٛ عبطاز٠ عطٔ متجٝطٌ       بايتطايٞ فطإ   ٚ ،ْطتطٝع َعسف١ تأثري ايتغٝري عًط٢ ايٓعطاّ ستطٌ ايدزاضط١    

ٓ َهْٛططات ايٓعططاّ ط ملهْٛططات ايٓعططاّ ايجابتطط١ ٚايع٬قططات ايتطط٢ تططسب   كططٞ طبعطططٗا ايططبعض، با٫ضططاف١ إىل متجٝططٌ َ

يطًٛنٝات ٚخصا٥ص ايٓعاّ ايدٜٓاَٝه١ٝ ع٢ً َد٣ فرت٠ َساقب١ ش١َٝٓ ستدد٠، ٚحتت فسضٝات َع١ٓٝ تتعًطل  

 ]2007عبد املطًب، [بعٌُ ايٓعاّ َٚهْٛات٘.

ُُٜهٔ منٛذز احملانا٠ ايدازع َٔ إدسا٤ جتازب فسض١ٝ ع٢ً ايُٓٛذز بد٫ً َٔ ادسا٥ٗا ع٢ً ايٓعاّ اذتكٝكٞ،  ٚ

َٔ أدٌ اختباز ْعسٜات َع١ٓٝ سطٍٛ ايٓعطاّ، أٚ إدابط١ تططا٫٩ت سطٍٛ زد فعطٌ ايٓعطاّ ْتٝذط١ يتشكطل غطسٚط أٚ           
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سدٚخ أسداخ َع١ٓٝ يف ٖرا ايٓعاّ، ٚعاد٠ َا ٜهٕٛ اضتدداّ منطاذز احملانطا٠ ٖطٛ ارتٝطاز ايٛسٝطد بعطد اضطتٓفاذ        

املدتًف١، ٚذيو يصعٛب١ )اٚ إضتشاي١( تطبٝل تًو ايُٓاذز، ٖٚطٛ َطا قطد    ارتٝازات ا٭خس٣ املُه١ٓ َٔ ايُٓاذز 

حيدخ عاد٠ يف ساي١ ايُٓاذز ايسٜاض١ٝ يٮْع١ُ بايغ١ ايتعكٝد، ٚيف تًو اذتا٫ت تأتٞ احملانا٠ نبدٌٜ قطٟٛ  

َٚتاح يتُجٌٝ تًو ا٭ْع١ُ املعكد٠ ٚنٝف١ٝ عًُٗا عًط٢ اذتاضطب اٯيطٞ، سٝطح تتطٝض إدطسا٤ زتُٛعط١ جتطازب         

صطط١ُ دٝططدا يتدابطط١ عًطط٢ ايتطططا٫٩ت املطسٚسطط١ سططٍٛ تًططو ا٫ْعُطط١ ٚايططيت قططد تتعًططل بتفططاع٬ت ايٓعططاّ          َص

 ]2003ايطًعإ، زَطإ [املدزٚع َع ب٦ٝت٘ أٚ زاا اد٣ تأثس شتسدات ايٓعاّ بتغٝريعدد َعني َٔ املدخ٬ت.

  

ٔ  َعسٚفط١  أْطٛاع  عطد٠  إىل تٓكططِ منطاذز احملانطا٠    ٌ  ٠یاملطاد  ُطاذز ايٓ اھَط  ٠یاضیايطس  اجملططُات، ٚايُٓطاذز   َجط

 ٌ ّ  املعطاد٫ت  َجط ّ  .٠یاذتاضطٛب  احملانطا٠  َجطٌ منطاذز   ٠یاملٓططل  ٚايُٓطاذز  ات،یٚارتطٛازش  منطاذز  ٚتططتدد

ٌ  ٠یاذتاضطٛب  احملانطا٠  ِ  ٚايهطبري٠  املعكطد٠  ا٭ْعُط١  ّھٚف يدزاضط١  يط١ یٚع اھٚاضطع باعتبطاز   بػطه  يف اذتذط

ٔ  غطت٢ ايتدصصطات   ٌ  َط ٌ  أدط ٔ  أٚ ،ْط١ یَطع  َػطه٬ت  سط ٌ  َط  د٠یدطد  اتیفطسض  زیتطأخ  َطد٣  إختبطاز  أدط

ٌ  عًط٢ ايُٓطٛذز   اھزیتطأخ  ْٚطدزع  اھْدزع إٔ دیْس ١ْیَع ٚإضافات ٌ  اھمیتططب  يف ايػطسٚع  قبط  عًط٢  ًایفعط

 ص2007ايٛاقع. طعبد املطًب،  أزض

شتتًفط١،   أسد أْٛاع ايُٓاذز ايسٜاض١ٝ، ٚميهٔ إ تصٓف مناذز احملانا٠ إىل تصطٓٝفات  مناذز احملانا٠ ٚتعترب

ٚ  ثابتطط١ منططاذز إىل( 1منططاذز احملانططا٠ نُططا ٜٛضططض ايػططهٌ )   تكطططِٝ  ميهططٔنُططا  منططاذز  ٚمنططاذز َتشسنطط١، أ

 .َٓفص١ًمناذز ٚ ١َتصًمناذز أٚ  ،عػٛا١ٝ٥ ٚمناذز ستدد٠

 

 

 

 

 

 

هنفصل هتصلح دجهحذ ػشىائيح متحركة ثاتتح

 ج

 نوارج الوحاكاج

 ( نوارج الوحاكاج1شكل)
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ٛ   مناذز احملانا٠ ايجابت١ )تطط٢ُ أسٝاْطاً   ّ   َْٛطت نطازي املطساد دزاضطت٘ عٓطد ْكطط١ ستطدد٠ َطٔ        ( ٖٚطٞ متجطٌ ايٓعطا

ايٛقت، بُٝٓا مناذز احملانا٠ املتشسن١ ُتُجٌ سايط١ ايٓعطاّ َطع تغطري ايٛقطت َجطٌ ستانطا٠ ايٓعطاّ ايبٓهطٞ َطٔ           

 ايطاع١ ايتاضع١ صباسًا ست٢ ايسابع١ َطا٤ً.

  

ع٢ً ا٭قٌ نُدخ٬ت، ٚايُٓاذز مناذز احملانا٠ ايعػٛا١ٝ٥ ٖٞ تًو ايُٓاذز اييت حتتٟٛ ع٢ً َتغري عػٛا٥ٞ 

َُدسداتٗطططا أٜططططًا عػطططٛا١ٝ٥، َجطططٌ أٚقطططات ٚصطططٍٛ ايصبطططا٥ٔ يًبٓطططو ٫ ميهطططٔ حتدٜطططدٙ َططططبكًا،    ايعػطططٛا١ٝ٥ تهطططٕٛ 

ٚبايتايٞ ْطتددّ َتغريات عػٛا١ٝ٥ يتُجٌٝ ذيو. أَا مناذز احملانا٠ احملدد٠ ٖطٞ ايطيت ٫ حتتطٟٛ عًط٢ تًطو      

هطٕٛ َعسٚفط١ ٚستطدد٠ َططبكًا، َجطاٍ ذيطو ٚصطٍٛ املسضط٢ ملٛعططد         ايعػطٛا١ٝ٥ نُطدخ٬ت، فاملطدخ٬ت ت    املطتغريات 

 .َطبكا ايهػف يف ايعٝاد٠ سطب املٛعد احملدد يهٌ َِٓٗ

 

بػهٌ َطتُس َٔ ساي١ إىل أخس٣ )عدد ٫ سصطس يط٘    ٠غريَتساي١ املتغريات  ٚفٝٗا تهٕٛ مناذز احملانا٠ املتص١ً

٬ تطتغري سايط١   فط ٥ٌ عرب أسطد ا٭ْابٝطب، أَطا منطاذز احملانطا٠ املٓفصط١ً       َٔ اذتا٫ت(، َجاٍ ذيو دزاض١ تدفل ضا

 املتغريات إ٫ يف أٚقات ستدد٠، ٚيف ٖرٙ ا٭ٚقات تتِ فٝٗا ا٭سداخ.

 

 ]2007زْدز ٚ َٔ َع٘، [:ٕ ْتبع ارتطٛات ايتاي١ٝأٚيهٞ تطتددّ احملانا٠ جيب 

 ايتعسف ع٢ً املػه١ً. -1

 ات املتعًك١ باملػه١ً.ريغحتدٜد املت -2

 اْػا٤ منٛذز عددٟ )ستانا٠(. -3

 ٚضع اجملُٛعات املُه١ٓ َٔ ايكسازات بكصد ا٫ختٝاز. -4

 إدسا٤ ايتذسب١. -5

 دزاض١ ايٓتا٥ر )اَها١ْٝ تطٜٛس ايُٓٛذز اٚ تطٜٛس ايبٝاْات ايداخ١ً(. -6

 حتدٜد زتُٛع١ ايكسازات اييت ميهٔ إ تتدر. -7
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يت تعادتٗا احملانا٠ َٔ أبططٗا إىل أنجسٖا تعكٝدا، َٔ ايصفٛف ايت٢ تكف اَطاّ صطساف   ٚترتاٚح املػه٬ت اي

 يف بٓو إىل حتًٌٝ ا٫قتصاد.

 مميصات احملاكاة -5

 ص2007طزْدز َٚٔ َع٘،  :ٖٓايو ايعدٜد َٔ املصاٜا ٚايفٛا٥د يُٓاذز احملانا٠ تتًدص فُٝا ًٜٞ

دٝطدا، فطإٕ منطٛذز احملانطا٠ ميهطٔ إٔ ٜهطٕٛ َطٔ        تعترب احملانا٠ أضطًٛبا َباغطسا َٚسْطا إذا ط تطبٝكط٘      .1

 املس١ْٚ حبٝح ٜتطع ٭خر ايعدٜد َٔ ايتغريات يف ا٭عتباز ضُٔ سٛاز املػه١ً.

عططامل ايٛاقططع ايططيت ٜطتعصططٞ سًططٗا بٛاضططط١   ميهططٔ اضططتدداّ احملانططا٠ يف حتًٝططٌ ا٭ٚضططاع املعكططد٠ يف  .2

 مناذز ايكساز ايتكًٝد١ٜ.

ٚضطع ضٝاضطات   َطٔ  ُهٔ ُٜٚإداب١ َجٌ ٖرٙ ا٫ض١ً٦ اذا(،  –)َاذا إ احملانا٠ تطُض باض١ً٦ َٔ ْٛع١ٝ  .3

 ت َتعدد٠ خ٬ٍ دقا٥ل َٔ ايصَٔ.اٚقساز

 ضغ تؼريفا للوشكلح

 حذد الوتغيراخ الوهوح

 انشئ نوىرج الوحاكاج

 ػين قين الوتغيراخ التى تريذ اختثارها

 طثق اسلىب الوحاكاج

 افحص النتائج

 اختثر احسن هجوىػح هن القراراخ

 ]2002رنذر وهن هؼه، [ نوىرج هحاكاجخطىاخ إنشاء ( 2شكل )
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 ُٖٝط١ أٖطرٙ املطتغريات أنجطس    َطٔ   ًاثطاز املتفاعًط١ يًُطتغريات يتشدٜطد أٜط     تطُض يٓا احملانا٠ بدزاضط١ اٯ  .4

ٔ ايتططططاٟٚ يف ، إذ أْططط٘ يف أٟ سطططٛاز ٭ٟ َػطططه١ً ٫ تهطططٕٛ املطططدخ٬ت عًططط٢ ْفطططظ ايكطططدز َططط  َطططٔ ا٫خطططس٣

ا٭ُٖٝطط١، ٚهلطططرا فإْٓطططا ْططططتددّ احملانطططا٠ يف إدططسا٤ تغطططٝريات يف َطططدخ٬ت َعٝٓططط١ ٜطططتِ اختٝازٖطططا )اٚ    

 زتُٛع١ َٔ املتغريات( يًتعسف ع٢ً َد٣ ايتأثري ايرٟ حيدخ ْتٝذ١ هلرا ايتغٝري.

ا َعططني ًٜصَٓطط ٧ايٛقططت، فُططج٬ عٓططدَا ْسٜططد ايتعططسف عًطط٢ تططأثري غطط   ميهططٔ بٛاضططط١ احملانططا٠ اختصططاز  .5

 غٗٛز عدٜد٠ أٚ ضٓٛات، ا٫ إٔ احملانا٠ ميهٓٗا حتكٝل ذيو يف ٚقت قصري.

ميهٔ ملععِ مناذز ايكسازات ا٭خس٣ ايطُاح بٗا،  تطُض احملانا٠ بادخاٍ ايتعكٝدات ايٛاقع١ٝ اييت ٫ .6

 فُٓاذز احملانا٠ تطتددّ ايتٛشٜع اإلستُايٞ ايرٟ حيددٙ املطتددّ.

ٝد٠ يدزاضط١ بعطض ايعًُٝطات ارتططري٠، َجطٌ ايتفطاع٬ت ايٜٓٛٚط١        قد تهٕٛ احملانا٠ ٖٞ ايطسٜك١ ايٛس .7

 ٚايتذازب ارتطري٠.

ططاعد يف ايطتهٗٔ اعسفط١ خصطا٥ص     ٜاحملانا٠ ميهطٔ إٔ  منٛذز ضاف١ عٓصس ددٜد يًٓعاّ، فإٕ إعٓد  .8

 ص 2010طعبد ايٓيب، عبداهلل،  ايٓعاّ َطتكب٬، ٚانتػاف اٯثاز اييت تٓذِ َٔ إضاف١ ٖرا ايعٓصس.

 انا٠عٝٛب احمل -7

 ص 2007ٕ ٖٓايو ايعدٜد َٔ ايعٝٛب ٚاملطا٨ٚ يُٓاذز احملانا٠ تتًدص فُٝا ًٜٞ: طزْدز َٚٔ َع٘، أنُا 

يٝٗطا يف منطاذز احملانطا٠ ٖطٞ منطاذز تكسٜبٝط١ ٚيٝططت قاطعط١ عًط٢ غطهٌ           إإٕ ايٓتا٥ر اييت ٜتِ ايتٛصطٌ   .1

 ٜكٝين.

 َٔ سٝح ت١ُٝٓ ايُٓٛذز. إٕ مناذز احملانا٠ ميهٔ إٔ تهٕٛ َهًف١ ددا، نُا أْٗا ط١ًٜٛ َٚعكد٠ .2

ميهططٔ يًُشانططا٠ إٔ تٓططتر سطط٬ أَططج٬ يًُػططه٬ت، َجًُططا اذتططاٍ يف طططسم ايُٓردطط١ نايربزتطط١            ٫ .3

ٔ       ايربزت١ ٚأارتط١ٝ   ايعدد١ٜ ايصشٝش١، أَا احملانا٠ فٗٞ تعتُطد عًط٢ احملاٚيط١ ٚارتططأ ايطيت ميهط

 ٕ تٓتر س٫ًٛ شتتًف١ يف نٌ دٚز٠ تهساز يًُشاٚي١ ٚارتطأ.أ

ختبازٖططا، إذ إٔ منططٛذز  إ ّٛ املططدٜس بتدًٝططل ايعططسٚف ٚايكٝططٛد اي٬شَطط١ يًشًططٍٛ ايططيت ٜسٜططد      ٕ ٜكططأجيططب  .4

 احملانا٠ ٫ ٜٓتر ْتا٥ر َٔ تًكا٤ ْفط٘.

ٕ ْتططا٥ر نططٌ منططٛذز قططد ٫ ميهططٔ ْكًططٗا إىل  إنططٌ منططٛذز ستانططا٠ ٜعتططرب فسٜططدا ٚٚسٝططدا، ٚبايتططايٞ فطط  .5

 املػه٬ت ا٭خس٣.

ذ إٔ اإلملطاّ  إْب ٚاملتػابه١ ا٫طساف اييت ٜصعب ستاناتٗا، َٔ املػانٌ املتعدد٠ ادتٛا ٖٓاى ايهجري .6

عبطد  [.ايرتابطط ٚايتػطابو بٝٓٗطا نافط١ ٜصطعب َطٔ عًُٝط١ ستاناتٗطا         بتفص٬ٝتٗا ٚعٛاًَطٗا ٚصطٛز  

 ]2007املطًب، 
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 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

اذتادطط١ إىل خططربات ايهرتْٚٝطط١ ٚعًُٝطط١ ٚفٓٝطط١ عايٝطط١ يهططٌ أفططساد فسٜططل ايعُططٌ ايكططا٥ِ بإعططداد منططاذز             .7

 ص2007َس قد ٫ ٜتشكل يف نجري َٔ ا٫سٝإ. طعبد املطًب، احملانا٠، ٖٚرا ا٭

 ]  2010 بد ايٓيب، عبداهلل،ع[ع٢ً َتغريات عػٛا١ٝ٥. َٟتغري٠ ٫ْٗا حتتٛ اْتا٥ر احملانا٠ دا٥ُ .8

صططعٛب١ تطططٜٛس ٚاختبططاز تطبٝكططات احملانططا٠ عَُٛططا، ٚازتفططاع تهًفطط١ تطٜٛسٖططا َططٔ ايٓاسٝطط١ ايصَٓٝطط١          .9

ضططاف١ اىل نْٛٗططا ٚضطط١ًٝ تكدٜسٜطط١ تعطططٞ سًطط٫ٛ تكسٜبٝطط١ يًُػططه٬ت    ٚاملادٜطط١ يف بعططض ا٫سٝططإ، با٫ 

املطًٛب دزاضتٗا، ٚيٝطت أدا٠ دقٝك١ نايُٓاذز ايسٜاض١ٝ ٚاييت هلا ايكدز٠ ) ايبًا( ع٢ً اجياد اذتًٍٛ 

 ص2003، . طايطًعإ، زَطإاملج٢ً يًُػه٬ت

 

 طسيقة حماكاة موىت كازلو -7

 ساي١ ٚدٛد ْعاّ حيتٟٛ ع٢ً ايعٓاصس اييت تعٗس ضًٛنٝات يًُشانا٠ يفنازيٛ ميهٔ تطبٝل طسٜك١ َْٛت 

ٕ  َعٝٓطط١ استُايٝطط١(، ٚا٭ضططاع ايططيت  ذات طبٝعطط١ )ميهططٔ اضططتدداّ طسٜكطط١ َْٛططت نططازيٛ َططع املططتغريات ايططيت تهططٛ

 قاَت عًٝ٘ ٖرٙ ايطسٜك١ ٖٛ اختباز يعٓاصس ايفسص١ املتاس١ )اٚ يتستُاي١ٝ( َٔ خ٬ٍ أخر عٝٓات عػٛا١ٝ٥.

 ص2007زْدز ٚ َٔ َع٘، [: ٖرٙ ايطسٜك١ إىل عدد َٔ ارتطٛات ايبطٝط١ٚميهٔ تفصٌٝ 

 ختبازٙ.إٚضع ايتٛشٜع اإلستُايٞ يهٌ َتغري يف ايُٓٛذز ايرٟ ٜساد  .1

 ضتدداّ أزقاّ عػٛا١ٝ٥ حملانا٠ قِٝ ايتٛشٜع اإلستُايٞ يهٌ َتغري يف ارتط٠ٛ ايطابك١.إ .2

 تهساز ايع١ًُٝ جملُٛع١ َٔ احملا٫ٚت. .3

 ارتط٠ٛ ا٫ٚىل:

ْتططاز قططِٝ ملططتغريات إضاضطط١ٝ حملانطا٠ َْٛططت نططازيٛ ٖططٞ ستاٚيط١   ايفهططس٠ ا٭ٚستُططايٞ يهطٌ َططتغري،  إإْػطا٤ تٛشٜططع  

ستُايٝط١، ٖٚطٞ ايطيت ميهطٔ ستاناتٗطا َٚطٔ       إايُٓٛذز َٛضٛع ايدزاض١، ٚتٛدد يف عامل ايٛاقع ْعِ ذات طبٝعط١  

 اَجًتٗا:

 ايطًب ع٢ً املٓتر. .1

 ١ًٗ ايص١َٝٓ بني ايطًبات(.ٚاَس ايطًب )املأايصَٔ ايطابل ع٢ً ٚصٍٛ  .2

 ايصَٔ ايرٟ ٜفصٌ بني ٚصٍٛ ايكادَني إىل َهإ تًكٞ خد١َ. .3

 شَٔ ارتد١َ. .4

 ْػع١ املػسٚع.أايصَٔ اي٬شّ ٫متاّ  .5

 عدد املٛظفني ايغا٥بني عٔ ايعٌُ نٌ ّٜٛ. .6

ازخيٝط١  ٟ َتغري، ٚتعترب طسٜك١ جتسٜب ايٓتا٥ر ايتستُايٞ ٭إتٛدد طسم عدٜد٠ ميهٔ بٛاضطتٗا بٓا٤ منٛذز ٚ

ميهطٔ إجيطادٙ    ايطرتدد ايٓططيب يهطٌ ْطاتر ستتُطٌ يًُطتغري       ٚأهلرا املطتغري إسطد٣ ايططسم ايػطا٥ع١. إٕ اإلستُايٝط١      
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 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

اإلٜطسادات ايػطٗس١ٜ   ( 1زقطِ ) دٍٚ ٜٛضض ادتط  بكط١ُ تسدد ايعاٖس٠ ع٢ً ايعدد ايهًٞ يًعٛاٖس. ٚعًٞ ضبٌٝ املجاٍ

 املاض١ٝ: غٗسًا 50 ٣ع٢ً َد

 ( قِٝ اٜسادات 1ددٍٚ )

 اإلستُاي١ٝ ايرتدد ٜساداتاإل

200 4 4/50= 0.08 

220 5 5/50=0.10 

240 8 8/50= 0.16 

260 15 15/50=0.30 

280 12 12/50=0.24 

300 6 6/50=0.12 

 1.00=50/50 50 ا٫مجايٞ
 

ٝح ضتدداّ ايبٝاْات املتاس١ ذتطاب اإلستُا٫ت، ٖٓايو تكدٜسات إداز١ٜ َب١ٝٓ ع٢ً ارترب٠، سإٚباإلضاف١ إىل 

٫ت، أٚ َعطد٫ت  ّ عٝٓط١ َطٔ املبٝعطات، أٚ أعططاٍ اٯ    افُج٬ اضتدد ستُا٫ت املتغريات.إميهٔ إضتدداَٗا يف بٓا٤ 

ارتدَطط١، ميهططٔ إٔ تطططتددّ يف بٓططا٤ تٛشٜعططات اإلستُططا٫ت هلططرٙ املططتغريات، نُططا إٔ ايتٛشٜعططات ْفطططٗا ميهططٔ إٔ     

ٔ     تهٕٛ جتسٜب١ٝ أٚ َب١ٝٓ ع٢ً أضاع غا٥ع َٚعسٚف َجٌ ايتٛشٜع أٚ تٛشٜطع   ايطبٝعطٞ ايعطادٟ أٚ تٛشٜطع ذٟ اذتطدٜ

 ....اخل بٛاضٕٛ أٚ ايتٛشٜع ا٭ضٞ

 ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ:

إجيطططاد قطططِٝ ستانطططا٠ َطططٔ ايتٛشٜطططع اإلستُطططايٞ، فبعطططد ايتعطططسف عًططط٢ ايتٛشٜطططع اإلستُطططايٞ يتٜطططسادات، ْططططتطٝع   

 َٓا إٔ ْتأند مما ًٜٞ:َع١ٓٝ، ٚيهٞ ْكّٛ اشانا٠ اإلٜسادات يػٗٛز َع١ٓٝ ًٜص ستانا٠ اإلٜسادات يػٗٛز

 .300،280،260،240،220،200قِٝ اإلٜسادات اذتكٝك١ٝ ٖٞ  .1

إٔ تهطٕٛ اإلٜطسادات ايػطٗس١ٜ      %10، ٚفسصط١  200إ تهٕٛ اإلٜسادات ايػٗس١ٜ 8 %تٛدد فسص١ .2

ٕ تهططٕٛ اإلٜططسادات ايػططٗس١ٜ   أ %30، 240ٚإٔ تهططٕٛ اإلٜططسادات ايػططٗس١ٜ    %16،  ٚفسصطط١ 220

. ٚتعهطظ قطِٝ ايتٛقعططات   300إٔ تهطٕٛ اإلٜطسادات     %12فسصط١ ، 280ٚإٔ تهطٕٛ    24%، 360ٚ

فكط ايططًٛى ايطٜٛطٌ املطد٣، أٟ آْطا اذا قُٓطا اشانطا٠ اإلٜطسادات يعطدد َطٔ ايػطٗٛز)٦َات أٚ           

 ٕ ٚ     %8يٓططب١   200آ٫ف( فإٕ اإلٜسادات ضطتهٛ َطٔ   %10يٓططب١    220َطٔ ايػطٗٛز بايططبط، 

ضطتدداّ ٖطرٙ   إٜططا  أٜطع اإلستُطايٞ ميهٓٓطا    ايػٗٛز بايطبط ... اخل. ٚبٓا٤ عًط٢ َعسفتٓطا يًتٛش  

 املتٛضط١ يتٜسادات نُا ًٜٞ : ايكِٝ اإلستُاي١ٝ يف سطاب ايك١ُٝ املتٛقع١ اٚ

 ∑اإلستُاٍ(× اإلٜسادات ايػٗس١ٜ املتٛقع١ = )اإلٜسادات 

= (200)(0.08)+(220)(0.10)+(240)(0.16)+(260)(0.30)+(280)(0.24)+(300)(0.12) =258 
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يكصططري فططإٕ اإلٜططسادات قططد تهططٕٛ شتتًفطط١ بعططض ايػطط٧ عططٔ ٖططرٙ ايكططِٝ، فُططج٬ إذا قُٓططا اشانططا٠   أَططا يف املططد٣ ا

غطٗسٜا، ٖٚطٛ شتتًطف متاَطا عطٔ ايكُٝط١        252مخط١ أغٗسفكط، فإْ٘ َٔ املُهٔ َٚٔ املٓطكٞ إٔ تهٕٛ اإلٜسادات 

 اييت قُٓا حبطابٗا َٔ قبٌ، ٚبايتايٞ ضتتاز إىل إٔ ْتبع ارتطٛات ايتاي١ٝ: 258

 ايكِٝ ايعػٛا١ٝ٥ اييت ٫ تعٗس منطا ستددا ٚذيو بايٓطب١ يًُد٣ ايكصري. تٛيٝد .1

تٛيٝطد ايكططِٝ ايعػططٛا١ٝ٥ ايططيت تٓطبطل متاَططا عًطط٢ ايتٛشٜططع احملتُطٌ املطًططٛب ٚذيططو عًطط٢ املططد٣      .2

 .258املتٛقع١ يتٜسادات ايػٗس١ٜ تطاٟٚ  ايبعٝد، ٚبايتايٞ فإ ايك١ُٝ

 ارتط٠ٛ ايجايج١: 

سٝح ٫ ميهٔ ايتطسع بٛضع ْتٝذ١ ستطدد٠ بايٓططب١ إلٟ منطٛذز ستانطا٠      حملا٫ٚتنسز ايع١ًُٝ يطًط١ً َٔ ا

ْٓا ضٓشصٌ أفاْ٘ ٜبدٚ  258بعد عدد قًٌٝ َٔ احملا٫ٚت، فُج٬ بايس ِ َٔ إٔ اإلٜسادات ايػٗس١ٜ اييت َكدازٖا 

         ٛ ز ستطدد٠(،  ع٢ً قِٝ شتتًف١ يًُتٛضط  ايٓاتر عطٔ احملانطا٠ ايكصطري٠ )اٟ ملطد٠ شَٓٝط١ قصطري٠ تتهطٕٛ َطٔ غطٗ

ٚبايتايٞ فآْا ضتتاز إىل إدسا٤ آ٫ف احملا٫ٚت يُٓٛذز احملانطا٠ )ٚايطرٟ ٜعطسف باضطِ إعطاد٠ اٚ تهطساز ايتذسبط١(        

 َٔ أدٌ ايتٛصٌ إىل ْتا٥ر ذات َع٢ٓ َفٝد.

 الدوز الري تلعبه احلاضبات يف احملاكاة  -8

  ٜ ا، فإْطط٘ َططٔ ا٭ْفططع إىل سططد نططبري  بططايس ِ َططٔ أْطط٘ َططٔ املُهططٔ إدططسا٤ عًُٝطط١ احملانططا٠ ملجططاٍ صططغري بطططٝط ٜططدٚ

اضططتدداّ اذتاضططٛب يف عًُٝططات احملانططا٠ يطططٗٛي١ عًُٝطط١ تٛيٝططد أزقططاّ عػططٛا١ٝ٥، ٚباضططتدداّ َٛيططدات ا٭زقططاّ        

ايعػططٛا١ٝ٥ ميهططٔ بطططٗٛي١ اذتصططٍٛ عًطط٢ قططِٝ ستانططا٠ َططٔ تٛشٜعططات إستُايٝطط١ نططجري٠ باضططتدداّ سططصّ بططساَر   

ٕٛ أٚايتٛشٜطع ايطبٝعط٢ اٚتٛشٜطع ذٟ اذتطدٜٔ اٚايتٛشٜطع ا٭ضطٞ،       اذتاضٛب املطتدد١َ يًتٛشٜعات، َجٌ تٛشٜع بٛاض

 ٖرا ايغسض.يف َععِ بساَر احملانا٠ ملجٌ ٚتٛدد دٚاٍ داٖص٠ 

ٚيه٢ ضتصٌ ع٢ً ْتطا٥ر صطشٝش١ َٚفٝطد٠ يعًُٝط١ احملانطا٠، فإْط٘ َطٔ املٗطِ تهطساز ايعًُٝط١ ٦َطات املطسات )أٚ قطد              

َططٔ املُهططٔ إدططسا٤ اٯ٫ف َططٔ عًُٝططات احملانططا٠ حملاٚيطط١       تهططٕٛ آ٫ف املططسات(، ٖٚططرا َططا تًعبطط٘ اذتاضططبات فإْطط٘       

ايتٛصٌ إىل ايُٓٛذز يف ٚقت ٫ ٜتذاٚشعددا َٔ ايجٛاْٞ يف َععِ سا٫ت ايرباَر املطتدد١َ يف اذتاضٛب هلرا 

 ايغسض.

بطططع ايعدٜطططد َطططٔ  تإٔ ْتإىل عًططط٢ َطططد٣ تعكٝطططد ايُٓطططٛذز ٚطبٝعتططط٘، قطططد ضتتطططاز     ٚخططط٬ٍ عًُٝططط١ احملانطططا٠ ٚبٓطططا٤ً 

اإلدخططاٍ ٚنططريو املدسدططات اإلسصططا١ٝ٥، َٚططس٠ ثاْٝطط١ فططإٕ عُططٌ ذيططو ٜططدٜٚا ٜعتططرب غططاقا ٚممطط٬           بططساَٝرتات

َٚطٝعا يًٛقت، ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ ذيو فإْ٘ َٔ املُهٔ إدطسا٤ اٯ٫ف َطٔ ستطا٫ٚت احملانطا٠، ٚتتبطع ايعدٜطد       

 َٔ ايكٝاضات اي٬ش١َ بطٗٛي٘ بايغ١ َٔ خ٬ٍ بساَر اذتاضٛب.



 

06 
 

 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 
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 ب املطتخدمة يف احملاكاة9صو بسامج احلاضوحاىواع  -01

ضططتدداّ اذتاضططب إْػططا٤ ٚتػططغٌٝ منططاذز احملانططا٠ بإتٛدططد اْططٛاع َططٔ ايططرباَر ايططيت تطططتددّ يف املطططاعد٠ عًطط٢  

 يٞ:اٯ

 . ++Visual Basic  ٚCيغات ايربزت١ َتعدد٠ ا٫ ساض َجٌ .1

ٚ  GPSS/H ٚSimscrip II5يغات ٚبطساَر احملانطا٠ ذات ا٭عطسض ارتاصط١ ٚتتططُٔ ايًغطات َجطٌ         .2

SLAM II   ٌ  Extend   ٚMicroSaint ٚBuildSim ٚAwe Sim   ٚProModelٚايطرباَر َجط

ٚXcell  .ٚبسْاَر ايهس٠ ايهسضتاي١ٝ 

مناذز صفشات ا٫ْتػاز، فايكابًٝط١ ايطط١ُٝٓ يتٛيٝطد ا٭زقطاّ ايعػطٛا١ٝ٥ ٚاضطتدداَٗا ٫ختبطاز ايكطِٝ          .3

ممتطاش٠ يتطبٝكطات احملانطا٠، سٝطح      جيعٌ صفشات ا٫ْتػاز أدا٠ ،َٔ ايتٛشٜعٝات اإلستُاي١ٝ ايعدٜد٠

 (.0,0.99990.000) يتٛيٝد زقِ عػٛا٥ٞ بني ايصفس ٚايٛاسد ايصشٝض ()RANDتطتددّ داي١ 
 

 االزقاو العشوائية -00

يتٛيٝد عػٛا١ٝ٥ ايزقاّ ا٭طتددّ تٚ ٖٛ ايسقِ ايرٟ ط اختٝازٙ بٛاضط١ ع١ًُٝ عػٛا١ٝ٥ ن١ًٝايسقِ ايعػٛا٥ٞ 

ٖٚٓايو ايعدٜد َٔ ايططسم يتٛيٝطد ا٫زقطاّ ايعػطٛا١ٝ٥ نطسٜكط١      ١ٝ نجري٠. قِٝ ستانا٠ َٔ تٛشٜعات إستُاي

ايتطابل ارتطٞ، ٚاضطتدداّ دطدٚاٍ ا٫زقطاّ ايعػطٛا١ٝ٥، أٚ اضطتدداّ دٚاٍ دطاٖص٠ ملجطٌ ٖطرا ايغطسض َجطٌ ايدايط١            

Rand .املطتدد١َ يف نجري َٔ يغات ايربزت١ 
 

 حتناليالتوشيع اإل -01

١ استُا٫ َعٝٓطا حبٝطح تتشكطل فسضطٝات ا٫ستُطاٍ، ٜٚعتربايتٛشٜطع       ٖٛ إعطا٤ نٌ زتاٍ َٔ ا٭عداد اذتكٝكٝ

ا٫ستُططايٞ سايطط١ خاصطط١ َططٔ َصطططًض أنجططس عَُٛٝطط١ ٖططٛ ايكٝططاع ا٫ستُططايٞ، ٖٚٛعبططاز٠ عططٔ دايطط١ تططسبط قططِٝ     

عٓط٘ تٛشٜطع إستُطايٞ حيتطٟٛ      اإلستُا٫ت اذُٛعات َكٝطط١ َطٔ ايفططا٤ املكطاع، ٚنطٌ َطتغري عػطٛا٥ٞ ٜٓػطأ        

عػٛا٥ٝا، فإٕ ايتٛشٜطع اإلستُطايٞ املٛافطل يط٘     ا َتغري ١x عٔ ٖرا املتغري. فاذا نإ املتغريَععِ املعًَٛات املُٗ

]Pr[ ق١ُٝ ضُٔ اجملاٍ ٖٞ  xص استُا٫، اع٢ٓ إٔ استُاٍ إٔ ٜأخر املتغريa,bٜٓطب يًُذاٍ ط bxa . 

 التوشيع امليتطه 01-0

ٔ   أٚ a  ٚbْٓا ْسٜد منرد١ املتغري ايرٟ ٜتبع تٛشٜعا َٓتعُا فُٝا بني ْفسض ا   a ، bٕ مجٝع ايكطِٝ بطني ايعطددٜ

فٝططُٞ ايتٛشٜطع تٛشٜعطا َططتُس، ٚعًط٢        a ،bَتطا١ٜٚ تكسٜبا، فاذا نطإ املطتغري ٜططُض بأخطر قطِٝ نططس١ٜ بطني       

     َ ٚيًتٛشٜططع  تكطططع ا٫ْتعططاّ. ايٓكططٝض َططٔ ذيططو اذا ناْططت ايكططِٝ صططشٝش١ فإْٓططا ْطططُٞ ٖططرا ايتٛشٜططع تٛشٜعططا 

١Rand() (9-3 )ٕ ايدايإف a=3،b=9فُج٬ اذا ناْت  ()a + (b-a)*Randاملطتُسْطتددّ املعادي١ ايتاي١ٝ 
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، 8.9999ٚ 3 ضتصٌ ع٢ً قُٝط١ عػطٛا١ٝ٥ بطني      3ذا أضفٓا ايسقِإف 5.9999 ٚ 0.0000تٛيد أزقاّ عػٛا١ٝ٥ بني 

   ّ ٚميهططٔ  Int (a + (b-a)*Rand ()) املعاديطط١ ايتايٝطط١  أَططا بايٓطططب١ يًتٛشٜططع َتكطططع ا٫ْتعططاّ فٓطططتدد

سٝطططح إ َععطططِ يغطططات ايربزتططط١ تطططٛفس َٝطططص٠ تٛيٝطططد ا٭زقطططاّ    Randbetween (a,b)اضطططتدداّ دايططط١ أخطططس٣ 

 ايعػٛا١ٝ٥، ْٚطتطٝع بٛاضتطٗا عٌُ دٚاٍ تكّٛ اجٌ ٖرٙ املٗاّ.

 التوشيع الطبيعي او املعتاد 01-1

ضططتدداَا يف منططاذز احملانططا٠، ٜٚعططسف ايتٛشٜططع   إتٛشٜعططات اإلستُايٝطط١ ا٭نجططس  ايتٛشٜططع ايطبٝعططٞ أسططد اي  ٜعتططرب

ٔ  اٚ) δٚايتفاٚت ايكٝاضطٞ   µايطبٝعٞ باثٓني َٔ ايرباَرتات اٚ املعًُات، املتٛضط  2 ايتبطاٜ
δ   ِٝٚحملانطا٠ ايكط ،)

 ديطط١ َعا ْطططتددّ δ ٞ )اضتططساف َعٝططازٟ( ٚتفططاٚت قٝاضطط  µايعػططٛا١ٝ٥ َططٔ ايتٛشٜططع ايطبٝعططٞ بكُٝطط١ َتٛضططط١      

 بسْاَر ايهس٠ ايهسٜطتاي١ٝ ايتاي١ٝ:

= CB.Normal(µ,δ)  
= CB.Normal(30,5) 

    ِ . فطاذا نسزْطا   5ٚتفطاٚت قٝاضطٞ َكطدازٙ     30تٛضطط  اعػطٛا١ٝ٥ َطٔ ايتٛشٜطع ايطبٝعطٞ      ٚضطٛف تكطّٛ بتٛيٝطد قطٝ

ٔ َٔ ايكِٝ ضتهٕٛ انرب َ%50ٚ   30َٔ ايكِٝ ضتهٕٛ اقٌ َٔ  %50ٖرٙ ايع١ًُٝ عد٠ آ٫ف َٔ املسات فإ 

نُا ميهٔ اضتدداّ داي١ بسْاَر انطٌ ايتاي١ٝ يًكٝطاّ اجطٌ ٖطرا     .35ٚ  25ضتكع بني  %68.26ْٚطب١   30

 ايغسض

 ) ,ND(),NORMINV(RA=   
 

 التوشيع االضي 01-2

ايصفٛف، ٚحملانا٠ قُٝط١ عػطٛا١ٝ٥ َطٔ تٛشٜطع     أْع١ُ ٜعترب ايتٛشٜع ا٭ضٞ ٚاضع ا٫ْتػاز يف حتًٌٝ ٚستانا٠ 

ميهططٔ اضططتدداّ املعاديطط١ ايتايٝطط١ يًكٝططاّ    µ، أٟ إ َتٛضططط ايططصَٔ بططني سططدثني َتتططايٝني ٖططٛ   µأضططٞ اتٛضططط 

 بريو:
 

= - µ* LN (Rand ()) 

 )توشيع بسىولي( توشيع عاو متقطع ذو ىتيجتني 01-3

ٚ       ايتٛشٜع ايعاّ املتكطع ذٚ ايٓتٝذطتني   ٛعٜططتددّ يف ايتذسبط١ َطٔ ايٓط    أٚ قطد ٜطًطل عًٝط٘ ايطبعض تٛشٜطع بسْطٛيٞ 

ايبطٝط ددًا ٖٚٞ ٚاسد٠ َٔ ايتذطازب ايطيت تهطٕٛ فٝٗطا فكطط ْتٝذتطإ ممهٓتطا اذتطدٚخ، َجطٌ ظٗطٛز ايهتابط١ أ ٚ            

سطدٚخ ْتٝذطتني يف َجطٌ    اَهاْٝط١  ايصٛز٠، ايٓذاح أ ٚ ايفػٌ، أ ٚ قطع َعٝب١ أ ٚ  ري َعٝب١. ٖٚٛ َٓاضطب يتشدٜطد   

را ٜػري إىل آْا اذا اخرتْا غدصا بطسٜك١ فإ ٖ %45يٓفسض إ عدد ا٫ْاخ َٔ ايطهإ ميجٌ  ،ٖرٙ ايتذازب

ٚبايتطايٞ فطإ استُطاٍ إ ٜهطٕٛ ايػطدص ذنطسا ٖطٞ         %45عػٛا١ٝ٥ فإ ٖرا ايػدص تهٕٛ ْطب١ نْٛط٘ أْجط٢   

 ٚحملانا٠ ٖرا ا٫ختٝاز فُٝهٔ اضتدداّ ٖرٙ املعادي١  55%
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=IF (Rand () <0.45,"Famale","Male") 

 ٚضٛف تصبض املعادي١ نايتايٞيًرنس 2ي٬ْج٢ ٚايسقِ   1ٚميهٔ اضتدداّ ايسقِ

= IF (Rand () < 0.45, 1, 2) 

فططاذا نسزْططا احملانططا٠ يعططدد نططاف َططٔ املططسات فططإ ايفاصططٌ بططني ايططرنس ٚا٫ْجطط٢ ضططٛف ٜهططٕٛ ٖططٛ ْفططط٘ بغططض       

 ذنس. %55أْج٢ ٚ  %45، أٟ إ ايٓتٝذ١ ط١ًٜٛ املد٣ ضتهٕٛ  IFايٓعسعٔ نٝف١ٝ بٓا٤ ايداي١

 ه أكثس مً ىتيجتنيتوشيع عاو متقطع ل 01-4

ٚنُجططاٍ هلططرا ايتٛشٜططع اإلٜططسادات املتٛقعطط١ يًكططِٝ    يف اذتٝططا٠ ايعًُٝطط١ ٜعتططرب ٖططرا ايتٛشٜططع َططٔ ايتٛشٜعططات املُٗطط١  

 (1زقِ )ايٛازد٠ يف ادتدٍٚ ٚ 400،380،360،340،320،300

ٜطط٢ُ ٖطرا   ٚبعهظ ايتٛشٜع املٓتعِ املتكطع، فإ ْطب استُا٫ت ايطًب يٝطت ٚاسد٠ َٔ سٝح ايكُٝط١، ٚهلطرا   

املتداخًط١   IFاٟ ايدٚاٍ  Nested IFايٓٛع َٔ ايتٛشٜعات )بايتٛشٜعات ايعا١َ املتكطع١(، ٚميهٔ اضتدداّ دٚاٍ 

 يُٓرد١ ٖرا ايتٛشٜع. 

 ( ستانا٠ ايكِٝ ايعػٛا١ٝ٥ يًتٛشٜع ايعاّ املتكطع ايرٟ ي٘ انجس َٔ ْتٝذتني2ددٍٚ )

 اذتد ا٫دْٞ د ا٫ع٢ًاذت ا٫ٜسادات اذتد ا٫ع٢ً اذتد ا٫دْٞ ا٫ستُاي١ٝ

0.05 0.00 0.05 300 0.05 0.00 

0.10 0.05 0.15 320 0.15 0.05 

0.20 0.15 0.35 340 0.35 0.15 

0.30 0.35 0.65 360 0.65 0.35 

0.25 0.65 0.90 380 0.90 0.65 

0.10 0.90 1.00 400 1.00 0.90 

 

  

 ايعدد ايعػٛا٥ٞ  0.715

 

  

 ستانا٠ ا٫ٜسادات  380
 

ْستططب قططِٝ اإلٜططسادات برتتٝططب    يًتٛشٜططع ايططرٟ يطط٘ أنجططس َططٔ ْتٝذططتني ٖططٞ نايتططايٞ:      ٚفهططس٠ عُططٌ دايطط١ ايبشططح  

تصاعدٟ يف سكٌ)عُٛد( َٔ ادتدٍٚ، ْٚطع قِٝ اإلستُا٫ت يهٌ ق١ُٝ اٜسادات يف عُٛد اخس، ْٚطتددّ ايداي١ 

Rand()   تكططّٛ ايدايطط١ بايبشططح عططٔ  ٚ 0.9999ٚايكُٝطط١ 0.00 00يتٛيٝططد أزقططاّ عػططٛا١ٝ٥ َطططتُس٠ بططني ايكُٝطط١

 د ستاناتٗا يتٜطسادات. اسٜٖٚٞ ايك١ُٝ اييت  ق١ُٝ اإلٜسادات املٓاظس٠ يًك١ُٝ املٛيد٠ بٛاضط١ ايداي١ ايعػٛا١ٝ٥،

 بسْططاَر ضططتدداّإب ايتٛشٜعططات اإلستُايٝطط١ يتٛيٝططد قططِٝ َططٔ   تًدططٝص يًططدٚاٍ املطططتدد١َ   ( 3)ادتططدٍٚ ٜٛضططض 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

Crystal Ball يف َععطِ يغطات ايربزتط١   ، نُا ميهٔ عٌُ دٚاٍ ملجٌ ٖطرا ايغطسض   اٚ بسْاَر ايهس٠ ايهسضتاي١ٝ 

 ص2007طزْدز ٚ َٔ َع٘، 

 )توشيع بسىولي( توشيع عاو متقطع ذو ىتيجتني 01-5

ٚ       ايتٛشٜع ايعاّ املتكطع ذٚ ايٓتٝذطتني   ٜططتددّ يف ايتذسبط١ َطٔ ايٓطٛع    أٚ قطد ٜطًطل عًٝط٘ ايطبعض تٛشٜطع بسْطٛيٞ 

تهطٕٛ فٝٗطا فكطط ْتٝذتطإ ممهٓتطا اذتطدٚخ، َجطٌ ظٗطٛز ايهتابط١ أ ٚ          ايبطٝط ددًا ٖٚٞ ٚاسد٠ َٔ ايتذطازب ايطيت   

سطدٚخ ْتٝذطتني يف َجطٌ    اَهاْٝط١  ايصٛز٠، ايٓذاح أ ٚ ايفػٌ، أ ٚ قطع َعٝب١ أ ٚ  ري َعٝب١. ٖٚٛ َٓاضطب يتشدٜطد   

فإ ٖرا ٜػري إىل آْا اذا اخرتْا غدصا بطسٜك١  %45يٓفسض إ عدد ا٫ْاخ َٔ ايطهإ ميجٌ  ،ٖرٙ ايتذازب

ٚبايتطايٞ فطإ استُطاٍ إ ٜهطٕٛ ايػطدص ذنطسا ٖطٞ         %45ػٛا١ٝ٥ فإ ٖرا ايػدص تهٕٛ ْطب١ نْٛط٘ أْجط٢   ع

 ٚحملانا٠ ٖرا ا٫ختٝاز فُٝهٔ اضتدداّ ٖرٙ املعادي١  55%

=IF (Rand () <0.45,"Famale","Male") 

 ٚضٛف تصبض املعادي١ نايتايٞيًرنس 2ي٬ْج٢ ٚايسقِ   1ٚميهٔ اضتدداّ ايسقِ

= IF (Rand () < 0.45, 1, 2) 

فططاذا نسزْططا احملانططا٠ يعططدد نططاف َططٔ املططسات فططإ ايفاصططٌ بططني ايططرنس ٚا٫ْجطط٢ ضططٛف ٜهططٕٛ ٖططٛ ْفططط٘ بغططض       

 ذنس. %55أْج٢ ٚ  %45، أٟ إ ايٓتٝذ١ ط١ًٜٛ املد٣ ضتهٕٛ  IFايٓعسعٔ نٝف١ٝ بٓا٤ ايداي١

 توشيع عاو متقطع له أكثس مً ىتيجتني 01-6

ٚنُجططاٍ هلططرا ايتٛشٜططع اإلٜططسادات املتٛقعطط١ يًكططِٝ    يف اذتٝططا٠ ايعًُٝطط١ تٛشٜعططات املُٗطط١ٜعتططرب ٖططرا ايتٛشٜططع َططٔ اي 

 (1زقِ )ايٛازد٠ يف ادتدٍٚ ٚ 400،380،360،340،320،300

ٚبعهظ ايتٛشٜع املٓتعِ املتكطع، فإ ْطب استُا٫ت ايطًب يٝطت ٚاسد٠ َٔ سٝح ايكُٝط١، ٚهلطرا ٜطط٢ُ ٖطرا     

املتداخًط١   IFاٟ ايدٚاٍ  Nested IFيعا١َ املتكطع١(، ٚميهٔ اضتدداّ دٚاٍ ايٓٛع َٔ ايتٛشٜعات )بايتٛشٜعات ا

 يُٓرد١ ٖرا ايتٛشٜع. 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 ( ستانا٠ ايكِٝ ايعػٛا١ٝ٥ يًتٛشٜع ايعاّ املتكطع ايرٟ ي٘ انجس َٔ ْتٝذتني2ددٍٚ )

 اذتد ا٫دْٞ اذتد ا٫ع٢ً ا٫ٜسادات اذتد ا٫ع٢ً اذتد ا٫دْٞ ا٫ستُاي١ٝ

0.05 0.00 0.05 300 0.05 0.00 

0.10 0.05 0.15 320 0.15 0.05 

0.20 0.15 0.35 340 0.35 0.15 

0.30 0.35 0.65 360 0.65 0.35 

0.25 0.65 0.90 380 0.90 0.65 

0.10 0.90 1.00 400 1.00 0.90 

 

  

 ايعدد ايعػٛا٥ٞ  0.715

 

  

ستانا٠   380

 ا٫ٜسادات

 

ْستططب قططِٝ اإلٜططسادات برتتٝططب    جططس َططٔ ْتٝذططتني ٖططٞ نايتططايٞ:   يًتٛشٜططع ايططرٟ يطط٘ أن   ٚفهططس٠ عُططٌ دايطط١ ايبشططح  

تصاعدٟ يف سكٌ)عُٛد( َٔ ادتدٍٚ، ْٚطع قِٝ اإلستُا٫ت يهٌ ق١ُٝ اٜسادات يف عُٛد اخس، ْٚطتددّ ايداي١ 

Rand()   ٚتكططّٛ ايدايطط١ بايبشططح عططٔ   0.9999ٚايكُٝطط١ 0.00 00يتٛيٝططد أزقططاّ عػططٛا١ٝ٥ َطططتُس٠ بططني ايكُٝطط١

 د ستاناتٗا يتٜطسادات. اسٜٖٚٞ ايك١ُٝ اييت  ٓاظس٠ يًك١ُٝ املٛيد٠ بٛاضط١ ايداي١ ايعػٛا١ٝ٥،ق١ُٝ اإلٜسادات امل

 بسْططاَر ضططتدداّإب ايتٛشٜعططات اإلستُايٝطط١ يتٛيٝططد قططِٝ َططٔ   تًدططٝص يًططدٚاٍ املطططتدد١َ   ( 3)ادتططدٍٚ ٜٛضططض 

Crystal Ball ععطِ يغطات ايربزتط١   يف َ، نُا ميهٔ عٌُ دٚاٍ ملجٌ ٖطرا ايغطسض   اٚ بسْاَر ايهس٠ ايهسضتاي١ٝ 

 ص2007طزْدز ٚ َٔ َع٘، 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 ( دٚاٍ بسْاَر ايهس٠ ايهسضتاي١ٝ يتٛيٝد قِٝ عػٛا١ٝ٥ َٔ ايتٛشٜعات ا٫ستُاي١ٝ املدتًف3١ددٍٚ )

 =a,b CB.Uniform(a,b)تٛشٜع َٓتعِ َطتُس بني 

 =δ CB.Normal(µ,δ)ٚاضتساف  µتٛشٜع طبٝعٞ اتٛضط 

 =n CB.Binomal(p,n)عدد احملا٫ٚت ٚ pتٛشٜع ذٚ سدٜٔ استُاي١ٝ ايٓذاح 

 µ  =CB.Exponential(µ)تٛشٜع اضٞ اتٛضط 

 ƛ =CB.Poisson(ƛ)تٛشٜع بٛاضٕٛ اتٛضط 

 c =CB.Triangular(a,b,c)ٚايكِٝ ايعطُٞ  bٚايكِٝ املعتدي١   aايتٛشٜع املجًجٞ ايكِٝ ايدْٝا

 :(3تعٗس ايٓتا٥ر نُا ايػهٌ )ضتدداّ بسْاَر ايٓعاّ إٚيف ساي١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( غاغ١ تكدٜس املبٝعات باضتدداّ ايبٝاْات ايتازخي3١ٝغهٌ )

 

 مئ ضٛفت ملبٝعات ايٓعاّ احملاضيب يػسن١ ضتدداّ مناذز احملانا٠ يف تكدٜس ايسبض املتٛقعإ -1

تعتُطد عًط٢    نًطٗا قطِٝ استُايٝط١    ق١ُٝ املبٝعات يًٓعاّ احملاضيب املتهاٌَ يػسن١ ميطٔ ضطٛفت  عترب نٌ َٔ ت

، شتتًف١ )سذِ َٓػأ٠ ايعٌُٝ، ٚطبٝع١ ايطٛم، ٚايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ ا٫خس٣ اييت تسافل عًُٝط١ ايبٝطع(  عٛاٌَ 

باملكابٌ ٖٓايو َصسٚفات تأخر قِٝ استُاي١ٝ تتشًُٗا ايػسن١ ست٢ تتِ ع١ًُٝ ايبٝطع )َٛاصط٬ت، َٚستبطات    
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

ر يًٓعطاّ ...اخل(، ٚباجملُطٌ   ملٛظفني قطِ ايتطٜٛل ٚاملبٝعات، ٚنريو ا٫ع٬ْات َٚصسٚفات ايتدزٜب ٚايتٓفٝط 

تعتطططرب اداز٠ ايػطططسن١ إٔ املبٝعطططات هلطططرا ايٓعطططاّ سططططب ايبٝاْطططات ايتازخيٝططط١ تتبطططع تٛشٜطططع َٓطططتعِ ٜطططرتاٚح بطططني         

يف ا٭زبططاع ايعػططس٠ ايطططابك١ ٚإ تهًفطط١ بٝططع ٖططرا ايٓعططاّ يف ْفططظ ايفططرت٠ تتبططع تٛشٜططع َٓططتعِ             4250،69330

ع٢ً ا٫زباع ايطط١ٜٛٓ بطد٫ َطٔ ايػطٗٛز ْططب١ يس٩ٜط١ ا٫داز٠ يف        . ط ايتكدٜس با٫عتُاد20000،25000نريو بني 

 إ ع١ًُٝ ايبٝع ٚا٫تصاٍ ٚايتطٜٛل يًعٌُٝ تاخر فرت٠ ش١َٝٓ َتٛضطٗا ث٬ث١ أغٗس يف ايغايب.

ْططتطٝع صطٝا ١ منطٛذز     ٚا٫ٕ دعٓا صتسٟ احملانا٠ باضتدداّ ٖرٙ املعًَٛات ٚضتطب َتٛضط ايسبض ايػٗسٟ.

 (.4ض بٓا٤ ع٢ً املعطٝات ايطابك١ َٔ خ٬ٍ ايػهٌ )احملانا٠ ذتطاب ايسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميجٌ ايعُٛد ا٫ٍٚ ق١ُٝ املبٝعات ايفع١ًٝ يًٓعاّ احملاضيب يًػطسن١ يف ا٫زبطاع ايطط١ٜٛٓ، ٚميجطٌ ايعُطٛد ايجطاْٞ       

يطح  َٔ ادتدٍٚ ايتهًف١ ايفع١ًٝ ايطيت تتشًُطٗا ايػطسن١ يف نطٌ زبطع َطٔ ازبطاع ايطط١ٓ، بُٝٓطا ميجطٌ ايعُطٛد ايجا           

اعطين تتبطع املبٝعطات تٛشٜطع      Randbetween (4250, 69330)ستانا٠ املبٝعات باضتدداّ ايدايط١ ايتايٝط١    

، ٚميجططططٌ ايعُططططٛد ايسابططططع ستانططططا٠ ايتهًفطططط١ باضططططتدداّ دايطططط١ مماثًطططط١        69330،4250َٓططططتعِ ٜططططرتاٚح بططططني   

Randbetween (20000, 25000)      ٚ ارتططاز٠ يًٓعطاّ    ، اَا ايعُطٛد ا٫خطري يف ادتطدٍٚ فُٝجطٌ قُٝط١ ايطسبض ا

 املباع.

 n=1 )الرتغ( ضغ رقن الشهر

 nرقن )الرتغ( الشهر  قن توحاكاج االيراداخ في

 n رقن )الرتغ(الشهر في الوصروفاخ توحاكاج قن

 n رقن)الرتغ( الشهر في احسة الرتح

 1توقذار  nزد 

 نعـــم

 احسة الولخص االستاتيكي

 ظامللن نوىرج الوحاكاج لحساب الرتح( 4)شكل 

 الوراد هحاكاتها )االرتاع(أكثر هن ػذد الشهىر  nهل 
 ال



 

13 
 

 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 ( قِٝ احملانا٠ يُٓٛذز سطاب ايسبض املتٛقع َٔ َبٝعات ايٓعاّ احملاضيب يػسن١ مئ ضٛفت4ددٍٚ )

 

( سٝطح ط اخفطا٤   5َس٠ تعٗس ايبٝاْات نُا يف ايػهٌ) 100ٚعٓد اضتدداّ ايٓعاّ ٚتهساز منٛذز احملانا٠ يعدد 

 بعض ايصفٛف بطبب طٍٛ ايتكسٜس.

 ايسبع

 ق١ُٝ املبٝعات

 ايفع١ًٝ

 تهًف١

 املبٝعات

 ايتٓب٪

 باملبٝعات

 ايتٓب٪

 ايسبض/ ارتطاز٠ بايتهًف١

1 11900 22000 56042 20882 35160 

2 22220 23000 26816 20521 6295 

3 12113 22500 68756 24290 44466 

4 4250 20150 18610 21276 -2666 

5 14750 24600 31161 20359 10802 

6 69330 24950 63008 20621 42387 

7 56270 20158 20604 21486 -882 

8 15305 22870 31757 20163 11594 

9 10625 24780 56068 22885 33183 

10 20400 20510 59938 23154 36784 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 ( تكسٜسايٓعاّ يُٓٛذز احملانا٠ ذتطاب ايسبض املتٛقع5غهٌ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكساز منوذج احملاكاة 02-0

ٞ ضتطب َتٛضط ايسبض ضتتاز إىل تهساز منٛذز احملانا٠ عطد٠ آ٫ف َطٔ املطسات، فعٓطد تهطساز ايُٓطٛذز ايططابل        يه

 .ٚنططإ ا٫ضتططساف عططٔ املتٛضططط يكططِٝ ايططسبض ايػططٗسٟ       15182.46 َططس٠ فكططط، نططإ َتٛضططط ايططسبض    100يعططدد 

18912.63 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 حتليل ىتائج منوذج احملاكاة 02-1

 سصا٥ٝات ايتاي١ٝ:اإلْطتدًص َٓٗا ميهٔ إ  إ ايكِٝ ايٓاجت١ َٔ منٛذز احملانا٠

َتٛضط ايسبض يعدد َسات ايتهساز، ٚا٫ضتساف املعٝازٟ هلرٙ ايكِٝ عٔ املتٛضط، ٚايعدٜد َطٔ املكطاٜٝظ ا٫خطس٣    

فإْٗطا حتتطاز إىل اذتصطٍٛ    يبٝطع ٖطرا املٓطتر    يهطٞ تططتُس يف ْػطاطٗا     ايػسن١يٮدا٤. فُج٬ ميهٔ إ ْفسض إ 

ٜكطدز ابًططع ستطدد ٫ ٜكطٌ عططٔ ٖطرا املبًطن فُططا ٖطٞ ْططب١ استُططاٍ اذتصطٍٛ عًط٢ ٖططرا          ٞ أٚ زبعط عًط٢ زبطض غططٗسٟ   

ٍ ٖطرا  َجطٌ  داب١ عًط٢  اإلمناذز احملانا٠ ايسبض؟ ٜٚطتطٝع  َطسات احملانطا٠   عطدد   سططاب ا٫ٚ ٜطتِ  ، سٝطح  ايتططا٩

د عًط٢  قطط١ُ ٖطرا ايعطد   ٜطتِ  بٛاضطط١ دايط٘ َعطد٠ يطريو، ٚبعطد ذيطو        ،اييت تصٜطد فٝٗطا ايكُٝط١ عطٔ ايعطدد احملطدد      

ميهطٔ سططاب   ٚبٓفظ ايطسٜكط١ أٜططا    ايعدد ايهًٞ يهٞ ضتصٌ ع٢ً فسص١ اذتصٍٛ ع٢ً زبض ٜتعد٣ ٖرا املبًن،

 )ا٫زباع(، ٖٚطٛ عطدد ايػطٗٛز   عطٔ ممازضط١ ٖطرا ايٓػطاط    ستُاٍ ارتطس ٚايرٟ عٓدٙ تططس املٛضطط١ يهطٞ تتٛقطف    إ

 يف ْػاطٗا اّ ٫. ن١ايػساييت قُٝتٗا اقٌ َٔ َطت٣ٛ ارتطس، مما ٜعطٞ َ٪غس عٔ َد٣ اضتُساز 

 

Average(Diff) Average Profit = 

Stdev(Diff) Standard Deviation Of Profit = 

Countif (Diff; 4000) Number Of Months With Profit >= 4000   

SUM(Diff)/ COUNTIF(Diff; 4000) Percent of months with Profit >= 4000   

 

دٜطططد عطططدد املطططتغريات ايداخًططط١ يف ايُٓطططٛذز، ٚحتدٜطططد ايتٛشٜطططع اإلستُطططايٞ هلطططرٙ  ٚميهطططٔ َطططٔ خططط٬ٍ ايربْطططاَر حت

املتغريات، َٚٔ ثِ دزاض١ ايع٬ق١ بني ٖطرٙ املطتغريات ٚصطٝا ١ ايُٓطٛذز بػطهٌ ٜتٓاضطب َطع ز٩ٜط١ َتدطرٟ ايكطساز،           

  :(6نُا ٜعٗس ذيو يف ايػهٌ ) ٚتصدٜس شتسدات بسْاَر احملانا٠ إىل ا٫نطٌ يدزاض١ تًو ايع٬ق١

 

 

 

 

 

 

 ( غاغ١ ايٓعاّ يتشدٜد عدد املتغريات ايداخ١ً يف ايُٓٛذز ٚحتدٜد ايتٛشٜع ا٫ستُايٞ املٓاضب هلا6غهٌ )
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 دزاضة تطبيقية -02

ضتػازات احملدٚد٠ َٔ خ٬ٍ ايربْاَر، ٚٚدد ْع١ُ ٚاإلط تكدٜس اإلٜسادات ٚاملصسٚفات يػسن١ مئ ضٛفت يٮ 

ٚإ ستانا٠ َبًن  ،خ٬ٍ ايطتني غٗسا املاض١ٝ، 117000ْع١ُ سد ا٭أع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ايك١ُٝ املتٛقع١ ملبٝعات 

سطد بٓطٛد املصطسٚفات )املستبطات     أٖٚطٞ قسٜبط١ َطٔ ايبٝاْطات ايفعًٝط١، نُطا ط تكطدٜس         11600املبٝعات يًػٗس ايكادّ 

ادّ ٚناْطت قُٝط١ احملانطا٠ يًػطٗس ايكط      17617ٚا٫دٛز( خ٬ٍ ْفظ ايفرت٠ ٚناْت ايكُٝط١ املتٛقعط١ هلطرا ايبٓطد     

ٚنًٗا ْتا٥ر قسٜب١ َٔ ايٛاقع، ٚقد ط ايتشكل َٔ صش١ ايبٝاْات يف ا٫غٗس ايكاد١َ اطا ٜ٪نطد تٛافطل     17090

ٚتكازب شتسدات ايٓعاّ َطع ايبٝاْطات ايفعًٝط١، ممطا ٜ٪نطد اُٖٝط١ اضطتدداّ ٖطرا ايربْطاَر يًُ٪ضططات ايعاَط١            

ٚ  تذا متططإٚارتاصطط١ عًطط٢ سططٍد ضططٛا٤، خاصطط١   اضططتبعاد ايكططِٝ ايػططاذ٠ َططٔ ايبٝاْططات  صططٝا ١ ايُٓططٛذز بػططهٌ دٝططد، 

ط ببٓا٤ منطٛذز ستانطا٠ يتكطدٜس بٓطد َصطسٚفات ايططٝاف١ يػطسن١ ميطٔ ضطٛفت باضطتدداّ ايتٛشٜطع             ايتازخي١ٝ.

ايطبٝعٞ ٚايتٛشٜع املٓتعِ َٚكاز١ْ ْتا٥ذُٗا َع ْتا٥ر تكدٜس مناذز ايط٬ضطٌ ايصَٓٝط١ ملطد٠ عػطسٜٔ غطٗسا، ٚط      

٠ باضتدداّ ايتٛشٜع ايطبٝعٞ اٚ ايتٛشٜع املٓتعِ ٚخططا ايتكطدٜس بٛاضطط١    سطاب خطأ ايتكدٜس يُٓاذز احملانا

 ايط٬ضٌ ايص١َٝٓ ملد٠ عػسٜٔ غٗسا.

ا٫ٚ باضتدداّ ايط٬ضطٌ ايصَٓٝط١ فطإ َعاديط١ ايطًطط١ً ايصَٓٝط١ حتططب نايتطايٞ بعطد اجيطاد َعاديط١ ايطًطط١ً             

 ايص١َٝٓ

x)*(1.26+351.32=y 

 ١َٝٓ باضتدداّ طسٜك١ املسبعات ايصغس٣ نايتايٞ:سٝح ط سطاب َعا٬َت ايطًط١ً ايص

xs

yx
n

xy
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 ٚميهٔ ستانا٠ ايتٛشٜع ايطبٝعٞ يبٓد ايطٝاف١ باضتدداّ َعادي١ بسْاَر انطٌ ايتاي١ٝ:

27.39) ,ND(),364.5NORMINV(RA( ٕسٝح اNORMINV(RAND(),364.5, 27.39  ّٛتك

 27.39ٚاضتساف َعٝازٟ   364.4املتٛضط  بتٛيٝد قِٝ يبٓد ايطٝاف١ تتبع ايتٛشٜع ايطبٝعٞ ب
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 ( ايتٓب٪ اصسٚف ايطٝاف١ يًػسن١ باضتدداّ مناذز احملانا٠ يًتٛشٜع ايطبٝعٞ ٚايط٬ضٌ ايص6١َٝٓددٍٚ) 

َصسٚف 

 ايطٝاف١

ايتكدٜس 

 بايط٬ضٌ

 ايص١َٝٓ 

ايتكدٜس٣ُشا

 نا٠ 

ايتٛشٜع 

 ايطبٝع٢

 َسبع ضتساف

 ايطًط١ً

َسبع 

 ا٫ضتساف

 احملانا٠

 دٜس خطأ ايتك

 يًطًط١ً ايص١َٝٓ

خطا 

 ايتكدٜس 

يُٓٛز 

 احملانا٠

300.00 352.58 367.06 2,764.66 9,889.72 17.53 22.35 

180.00 353.84 356.11 30,220.35 26,396.28 96.58 97.84 

580.00 355.10 392.07 50,580.01 30,629.01 38.78 32.40 

370.00 356.36 350.31 186.05 355.28 3.69 5.32 

460.00 357.62 330.35 10,481.66 10,826.93 22.26 28.18 

450.00 358.88 361.44 8,302.85 5,228.37 20.25 19.68 

350.00 360.14 362.96 102.82 1,111.22 2.90 3.70 

350.00 361.40 382.47 129.96 5.33 3.26 9.28 

450.00 362.66 394.16 7,628.28 1,709.08 19.41 12.41 

500.00 363.92 350.58 18,517.77 12,460.87 27.22 29.88 

200.00 365.18 327.13 27,284.43 42,720.75 82.59 63.56 

200.00 366.44 341.34 27,702.27 24,553.49 83.22 70.67 

200.00 367.70 369.60 28,123.29 19,582.21 83.85 84.80 

200.00 368.96 368.19 28,547.48 33,405.09 84.48 84.10 

300.00 370.22 366.58 4,930.85 5,934.18 23.41 22.19 

400.00 371.48 381.06 813.39 4,165.64 7.13 4.74 

400.00 372.74 348.88 743.11 2,947.26 6.82 12.78 

550.00 374.00 370.07 30,976.00 35,740.76 32.00 32.71 

400.00 375.26 376.43 612.07 298.98 6.19 5.89 

300.00 376.52 371.17 5,855.31 78.21 25.51 23.72 

  
Total 284,502.60 268,038.66 687.03 666.23 

  
MSE   34.35 33.31 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

ٖٚطٛ اقطٌ َطٔ     33.31( إٔ خطأ ايتكدٜس باضتدداّ منٛذز احملانا٠ يف أسد دٚزات احملانطا٠  ٬ْ6سغ  يف ددٍٚ )

   ٜ MSE (Mean Square Error )سٝططح  34.35طططاٟٚ خطططا ايتكططدٜس بٛاضططط١ ايط٬ضططٌ ايصَٓٝطط١ ٚايططرٟ 

:نايتايٞحيطب َتٛضط َسبع ارتطأ 




n

t
te

n
MSE

1

21

، 

TFATrForcatErroMSE
T

t tt

T

t
/||/ 2

1

2

1  


 
 

حيطب ٚفل املعادي١ ايتاي١ٝ:   َتٛضط ْطب١ ارتطا املطًلٚ 
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ايطدٚز٠ َطٔ احملانطا٠ )٫ٕ ْتطا٥ر احملانطا٠       ٚيف اذتايتني ٜعترب تكدٜس ارتطأ بايٓطب١ يُٓٛذز احملانا٠ يف ٖطرٙ 

تتغري يف نٌ دٚز٠ ستانا٠ ٫ْٗا تعتُد ع٢ً َتغريات عػٛا١ٝ٥(، أقٌ َٔ خطأ ايتٓب٪ بايٓطب١ ملعادي١ ايطًط١ً 

ايص١َٝٓ. ٚباملجٌ ط تكدٜس َبٝعات ايٓعاّ احملاضيب املتهاٌَ يػسن١ مئ ضٛفت خط٬ٍ ازبطاع ارتُطظ ايططٓٛات     

 (.7ٍ )ايطابك١ نُا يف ددٚ
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 ضٓٛات 5( َبٝعات ايٓعاّ احملاضيب ايسبع ض١ٜٛٓ يًػسن١ خ٬ٍ 7ددٍٚ)

َبٝعات 

 ايٓعاّ

 ايتٛقع ا٫زباع

 بايط٬ضٌ

 ايص١َٝٓ

 احملانا٠

 بايتٛشٜع

 املٓتعِ 

 انا٠ احمل

 ايتٛشٜع

 ايطبٝعٞ

MAPE MAPE3 MAPE3 

78840 1 57832.8 48141 30,167.655 0.266 0.617 0.389 

58620 2 55688.9 50105 31,599.355 0.050 0.461 0.145 

83000 3 53545 51912 39,377.134 0.355 0.526 0.375 

33290 4 51401.1 14674 37,322.758 0.544 0.121 0.559 

24400 5 49257.2 14128 43,025.174 1.019 0.763 0.421 

37145 6 47113.3 67660 46,859.594 0.268 0.262 0.822 

90705 7 44969.4 62346 43,265.107 0.504 0.523 0.313 

23694 8 42825.5 45976 33,206.605 0.807 0.401 0.940 

19890 9 40681.6 23100 44,160.244 1.045 1.220 0.161 

36860 10 38537.7 26300 36,219.214 0.046 0.017 0.286 

11900 11 36393.8 36666 51,839.220 2.058 3.356 2.081 

22220 12 34249.9 31187 31,032.973 0.541 0.397 0.404 

12113 13 32106 27306 29,411.958 1.651 1.428 1.254 

14750 15 27818.2 26358 30,022.954 0.886 1.035 0.787 

69330 16 25674.3 44249 34,096.418 0.630 0.508 0.362 

56270 17 23530.4 37432 39,903.899 0.582 0.291 0.335 

15305 18 21386.5 25276 41,894.990 0.397 1.737 0.651 

10625 19 19242.6 28080 29,438.322 0.811 1.771 1.643 

20400 20 17098.7 20070 37,238.801 0.162 0.825 0.016 

    Total 12.622 16.260 11.944 

 

ٕ ْططب١ خطططأ  ٚذيطو ٫ ايتٛشٜطع املٓطتعِ   ٚباملجطٌ تكطدّ منطٛذز احملانطا٠ يف اسطد دٚزات تهطساز ايُٓطٛذز باضطتدداّ         

ايتكدٜس اقٌ َٔ خطأ ايتكدٜس يف منٛذز ايطًط١ً ايص١َٝٓ يف سني ناْت ق١ُٝ ارتطأ بايٓطب١ ملعادي١ ايطًط١ً 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

بايٓطططب١ يُٓططٛذز احملانططا٠  MAPEايصَٓٝطط١ اقططٌ َططٔ منططٛذز احملانططا٠ باضططتدداّ ايتٛشٜططع ايطبٝعططٞ، سٝططح إ  

، بُٝٓا ناْت ْطب١ خطأ ايتكدٜس يُٓٛذز احملانا٠ باضتدداّ ايتٛشٜع 11.94باضتدداّ ايتٛشٜع املٓتعِ ناْت 

 (.7نُا ٜعٗس يف ادتدٍٚ ) 12.6يف سني ناْت ق١ُٝ ْطب١ ارتطأ يُٓٛذز ايطًط١ً ايص١َٝٓ  16.3ايطبٝعٞ 

 مميصات اليظاو  -03

 ضتدداّ مناذز احملانا٠ يف ايتٓب٪ ٚايتكدٜس ٜعطٞ ْتا٥ر َفٝد٠ ٚضسٜع١ عٔ املطتكبٌ.إ -1

تطٝع َتدططر ايكططساز إٔ حيططدد ضططٓٛات احملانططا٠ اططا ٜططساٙ َٓاضططبا سطططب طبٝعطط١ ٚظططسٚف امل٪ضططط١     ٜططط -2

 )املصز بني ايبٝاْات املتاس١ ٚايس١ٜ٩ ايػدص١ٝ ملتدر ايكساز(.

ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايتكدٜس ٚايتٓب٪ ضٟٓٛ سطب ايطٓٛات، أٚ غٗسٟ سطب ايػٗٛز)َٔ غطٗس إىل غطٗس( إذا    -3

 .نإ تكدٜسايبٓٛد سطب ايػٗٛز افطٌ

 ميهٔ حتدٜد ايتٛشٜع اإلستُايٞ املٓاضب حملانا٠ املتغريات سطب ز١ٜ٩ َتدر ايكساز. -4

فُطج٬   ٜططتطٝع ايتٓبط٪ ببٓطد ٚاسطد أٚ انجطس َطٔ بٓطٛد املٛاشْط١ ايتكدٜسٜط١ ٚاجيطاد ايع٬قط١ فُٝطا بٝٓٗطا،              -5

 ايسبض أٚارتطاز٠.َ٪غس ميهٔ ستانا٠ املبٝعات فكط، اٚ ستانا٠ اإلٜسادات ٚاملصسفات، ٚاجياد 

ضطٗٛي١ بٓطا٤ ايُٓطٛذز اإلستُطايٞ ٚاملكازْط١ بطني ايتٛشٜعطات اإلستُطايٞ ملعسفط١ اٟ َطٔ ايتٛشٜعطات انجططس             -6

 ١ُ٥٬َ َٔ ا٫خس.

ٜطتطٝع ايٓعاّ إ ٜكدّ بعض َ٪غسات ا٭دا٤ يًُ٪ضطات ٜٚطاعد يف اجياد د٫ي١ عطٔ َطد٣ اضطتُساز     -7

 ضط١ يف ْػاطٗا اّ ٫.٪امل

ت ايتٓعُٝٝط١ ايتط٢ ٫ جتطد ايطدعِ ايهاَطٌ َطٔ ايٓعطاّ، بطٌ إٕ         ف٢ ايٛاقع إٔ ٖٓايو ايهجري َٔ املػه٬ -8

َجطٌ بطساَر ادتطداٍٚ ا٫يهرتْٚٝط١ ٚاذتطصّ       اذتٌ ايٓادض هلا ٜتطًب اضتدداّ تكٓٝات أخس٣ َطاعد٠

ا٫سصططا١ٝ٥، ٚقططد ط عُططٌ تصططدٜس يهططٌ تكططازٜس ايٓعططاّ إىل بسْططاَر ا٫نطططٌ َباغططس٠ ي٬ضططتفاد٠ َططٔ   

 ارتدَات اييت تكدَٗا تًو ايرباَر.

 



 

21 
 

 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ/ َٓري عبداهلل ضٝف   د/ ايطُاْٞ عبداملطًب أ.

 

 خامتة -04

اٚضططشت ايٛزقطط١ إٔ اضططتدداّ منططاذز احملانططا٠ ٜعتططرب َططٔ ايطططسم اهلاَطط١ يف ايتكططدٜس٭ٟ بٓططد َططٔ بٓططٛد املٛاشْطط١        

ايتكدٜس١ٜ، ٚتهٕٛ ٖرٙ ايتكدٜسات َب١ٝٓ ع٢ً ُأضظ ع١ًُٝ تهٕٛ انجس َٓطكٝط١ ٚقبط٫ٛ، ٚايطيت تططاعد يف اختطاذ      

احملانا٠ ٜعطٞ تكدٜسا َٓاضبًا َٚٓطكٝا، فٗطٛ إ مل   ايتٓب٪ باضتدداّ مناذز ايكسازت إىل داْب عٌُ ايتٓب٪ات.

ٜٛصٌ إىل اذتكٝك١ بعٝٓٗا فٗٛ َٛفل إىل سد نبري يًتٛصٌ إىل َ٪غسات ذات د٫ي١ ملا ضٝهٕٛ عًٝط٘ ايٛضطع يف   

املطططتكبٌ، خاصطط١ اذا ط حتدٜططد ٚصططٝا ١ منططٛذز احملانططا٠ يًُػططه١ً بػططهٌ دقٝططل، با٫ضططاف١ إىل إ اضططتدداّ         

اذا(،  يًٛصطٍٛ   –َطاٚع١ منٛذز احملانا٠ َطٔ خط٬ٍ ا٫دابط١ عًط٢ ا٫ضط١ً٦ َطٔ ْٛعٝط١ )َطاذا         ايٓعاّ ميهٓٓا َٔ 

 إىل غهٌ غب٘ سكٝكٞ ملا ضٝهٕٛ عًٝ٘ اذتاٍ َطتكب٬، ٚٚضع ضٝاضات ٚقسازت َتعدد٠ خ٬ٍ دقا٥ل َٔ ايصَٔ.

 املساجع -05

ت داَعط١ ايططٛدإ   َٓػطٛزا  اَني بابهس عبطد ايطٓيب، ا طد صط٬ح ايطدٜٔ عبطداهلل، ايُٓردط١ ٚاحملانطا٠،         -1

 .ايطبع١ ا٫ٚىل ،2010ّ،املفتٛس١

ايعًُٝطات باضطتدداّ صطفشات     منردط١ ايكطسازات ٚحبطٛخ   ، بازٟ زْدز، زايف ضتري، ْادساز با٫نسٜػإ -2

املًُهط١ ايعسبٝط١   ، ، داز املطسٜذ يًٓػطس، ايسٜطاض   ٢ا٫يهرت١ْٝٚ، تعسٜطب َصططف٢ َصططف٢ َٛضط     ا٫ْتػاز

 ّ.2007ايطعٛد١ٜ 
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Title : Using Simulation Models to predict the budget for Business  

Abstract  

The simulation is a tool for analysis and design of complex systems, and 

using simulation models to avoid any problem that may face researcher at the 

testing of any real system, and simulation models are mathematical models 

represent and reflect all the characteristics and behavior of the real system to 

identify the potential impacts of special resolutions expected for the future. The 

simulation means mimic something, and finding similar or instance of thing, but 

modeling it means miniature model of the original, and the study of modeling and 

simulation enables Note the effect of changes in the behavior of systems, where it 

can be through this study to improve the system, or discover the point of power, 

or weaknesses. Simulation is still the primary method used to obtain information 

about the probabilistic systems. The prediction is  the most important topics of 

concern to every human and decision makers, everyone works under conditions of 

uncertainty, and the need to predict which is the basis for the planning and control 

of changes could occur in the future. The simulation tools for the analysis and data 

processing, to predict and to reach almost certain indicators of what would be the 

situation in the future, and find alternatives, and the choice between the 

alternatives available to reach the optimal alternative in the decision-making 

process. 

The paper aims to describe the system used simulation models as a means to 

predict the estimated budget for the business, where the system will predict and  

simulate of the variables to be studied based on historical data and  probability 

distribution models, then predict the estimated budget item. 

Keywords : Simulation, Forecasting, Random Number, Random Variable, 

Probability Distribution ,Model, Forecast Error.  
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 جدول االلفاظ -06

Budget  َٝصا١ْٝ 

Simulation ستانا٠ 

Random Variable ٞاملتغري ايعػٛا٥ 

Probability Distribution ٞايتٛشٜع ا٫ستُاي 

Static Model  ايُٓاذز ايجابت١ 

Dynamic Model  ايُٓاذز املتشسن١ 

Stochastic  Model ايُٓاذز ايعػٛا١ٝ٥ 

Deterministic Model ايُٓاذز احملدد٠ 

Continuous Model ايُٓاذز املطتُس٠ 

Discrete Model ايُٓاذز املتكطع١ 

Forecasting ٪ايتٓب 

Model منٛذز 

Monte Carlo Simulation   ٛستانا٠ َْٛت نازي 

Uniform distribution ِايتٛشٜع املٓتع 

Normal Distribution ٞايتٛشٜع ايطبٝع 

Exponential Distribution ٞايتٛشٜع ا٫ض 

General Discrete Distribution With Two 

Outcomes 
 تٛشٜع عاّ َتكطع ذٚ ْتٝذتني

General Discrete Distribution With More Than  

Two Outcomes 
 تٛشٜع عاّ َتكطع ي٘ انجس َٔ ْتٝذ١

General Discrete Distribution ايتٛشٜعات ايعا١َ املتكطع١ 

Forecast Error ٪خطأ ايتكدٜس ٚايتٓب 
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تؿسد ٖحا٤ جسٜس عٔ غريٙ عمٝصتطم عا١َ ٚخاؾ١: أَا ايعا١َ ؾٗيٞ ايسعاٜي١ ايسةٝي١ َئ        اـمًخـ

قبييٌ افًؿييا٤ ٚا٭َييسا٤ يؿيئ ارحييا٤ اـمعييسٚف عؿيئ ايٓكييا٥خل عَُٛييا   ٚأَييا افاؾيي١ ؾيي ٕ           

نإ ٜكـ يٛذدٙ أَاّ جٝؼ نبري َٔ ايػعسا٤ افؿّٛ اـمٗاؽمطم ٖٚيٛ قم َٛقيـ    جسٜسا

 ايدؾاع ٚايسد.

ٚيكييد ذيياز ايٓكيياد قم اىهييِ عًيي٢ غييعس جسٜييس ٚتؿكييًٝ٘  ؾبعكييِٗ ٜييس٣ إٔ غييعس جسٜييس ٖييٛ   

ذيو ايػعس ايطٌٗ قم أيؿامم٘ اـمٝطٛز قم َعاْٝ٘ ٚد٫٫تي٘ ٖٚيٛ َيا جعًي٘ ضيا٥سا  ًَُهٓيا  قم       

ٔ ٖيرا اييسأٟ اذا ضيًُٓا عؿيٛاع٘ ٫ ؼمٓيم اًُٖياّ افاؾي١ عي٘ ًَٚياععًِٗ          ٚجدإ ايعا١َ  يه

 ي٘ غماَا نُا ٖٛ ذهم غريٙ َٔ ايػعسا٤ ا٭قسإ.

ٚايكاز٨ يػعس جسٜس ٚايرٟ غًب عًٝ٘ َٛقٛع ارحا٤ ٚاـمٗاجا٠ زمدٙ ذا يػ١ ًَٝٓي١ ٚقٜٛي١    

ذمييٛ  ععٝييد٠ عيئ اٱغييساد اظم ذييد نييبري  ٚغمٝييص أضييًٛد جسٜييس عًٛجٝٗاف يياد َباغييس٠          

اـمخاطييب اـمٗحييٛ ٚذؿييٌ غييعسٙ عؿييٛز ع٬غٝيي١ قا٥ُيي١ عًيي٢ ايًػييبٝٗا  ٚا٫ضييًعازا  ٚععييخل   

اعًُييييد عًيييي٢ َؿيييي ًرا  َٚطييييُٝا  َهسٖٚيييي١ ٚممؿٗييييا قم ٖحا٥يييي٘ ػيييياٙ   ايهٓاٜييييا   نُ

   .ٚاٱ٬ّٜ ْ٘ ٚؾٌ قم ععخل ا٭ذٝإ اظم ذاي١ ايؿرؼ ٚاٱقراعاافؿّٛ  ذ٢ً 

ا٤ جسٜييس ْٛعييا  َيئ ايعُييٌ ايؿييي      ٚزغييِ ذيييو ٜبكيي٢ ارحييا٤ قم تًييو ايؿيي ٠ َٚٓييي٘ ٖحيي        

 احمل ف ٫ ٜثري افؿَٛا  نًًو اييت نإ ٜثريٖا ارحا٤ قم ايعؿس اجلاًٖٞ.

 

 زعدإ ذططم عبدايهسِٜ/ د

  ضك س٠ -اي ع١ٝ ن١ًٝ عُٝد ْا٥ب

 ٚايًهٓٛيٛجٝا يًعًّٛ ذكسَٛ  جاَع١

2 
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 مقدمة

 -عايٓطب١ ـمٔ عاغٛا قم أشَإ ا٭دد ايعسعٞ ايكدِٜ  أَا ذمٔ ايّٝٛ ؾٗيٛ    -نإ  -ارحا٤ َؿ ًح خمٝـ     

 غسض َٔ أغساض ايػعس ايًكًٝد١ٜ  ْدزض٘ قُٔ ؾٓٝا  ٚأطس عث١ٝ ْكد١ٜ ٚتأزشم١ٝ ٚغريٖا. -يدٜٓا 

ٚاذدا  َٔ أدٚا  ايؿساع ايؿًان١ قم اجملًُعا  ايعسعٝي١ ٚخاؾي١    -ٚتًكاٙ قم ٚعٞ َٔ أًْح٘  -ؾكد نإ ارحا٤   

قم ايعؿس اجلاًٖٞ  ٚاًَد اظم ايعؿس اٱض٬َٞ ُٚاضيًخدّ قم اـمٛاجٗيا  اييدا٥س٠ عيطم اـمطيًُطم ٚاـمػيسنطم اعيإ        

عئ ااعييف قم   ىطيإ   اْ ٬م ايدع٠ٛ اٱض١َٝ٬ َٔ قبٌ اي سؾطم  ٚقد ٚزد عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضيًِ قٛيي٘   

ى عًيِٝٗ أغيد َئ ٚقيم ايطيٗاّ  قم غًيظ اينمي٬ّ  أٖحٗيِ َٚعيو ج ٜيٌ زٚ            ٩أٖحِٗ ؾيٛاهلل رحيا  "غص٠ٚ أذد: 

ـَ أعا عهس ٜعًُو تًو ارَّٓا  . ٚارَّٓا  ٖٞ ايعٝٛد ٚاـمثايب اييت نإ ٜعسؾٗا أعٛ عهس قم أْطاد (1)"ايكدع  ٚاي

  قسٜؼ ٚأخبازِٖ.

ٔ َٛقيٛعا  ٚأغيساض ايػيعس ا٭خيس٣ قم ا٬ًَني٘ َكَٛيا  ذؿنمي٘ ٚزٚاًٜي٘         ٚيعٌ غعس ارحا٤ أقدز َٔ غريٙ َي 

َٚئ اييِ تدٜٚٓيي٘  اذ ؼمًًييو عٓؿييس ايطييخس١ٜ ٚايًٓييدز ؾٝحعييٌ اـمًًكييٞ َػييدٚدا  َٚٓحييرعا  ـمًاععيي١ َييا سمٜٛيي٘ َيئ   

 ايٓكد ايؿسدٟ أٚ ا٫جًُاعٞ اي٬ذع. 

ٖٚيٞ ايبعيد ايب٬غيٞ قم َٗاجيا٠ جسٜيس       ع٢ً جص١ٝ٥ زعما غاعيف عئ ايهيثري    –عؿٛز٠ َعُك١  -ٖٚرٙ ايدزاض١ تكـ  

ٚعٝإ ا٭اس ايرٟ جعٌ جسٜس ًٜؿٛم ع٢ً أقساْ٘ قم ؾٔ ارحا٤  َٚا أذداي٘ َئ دٟٚ ٚؾاعًٝي٘ قم ايًيأاري ايٓؿطيٞ      

 ٚا٫جًُاعٞ ؾام نٌ تؿٛز.

ؾٝرنس ايٓكاد ايكدَا٤ إٔ غيعس جسٜيس نيإ ذا ضيريٚز٠ ٚاًْػياز عيطم ايعاَي١ أنثيس َٓي٘ عيطم افاؾي١  ٖٚيٛ َيا                 

عًييِٗ ٜؿكييًٕٛ ايؿييسشدم يطييريٚز٠ غييعسٙ عييطم افاؾيي١  ا٫ إٔ ٖييرا اىهييِ غييري دقٝييل  ؾييايٛاقم ٜ٪نييد إٔ أغييعاز  ج

َٝيي١   -ٚخاؾيي١ قم تًييو ايٓكييا٥خل اييييت داز  زذاٖييا عٝييِٓٗ    -جسٜييس ٚايؿييسشدم َٚعُٗييا ا٭خ ييٌ    ً نييإ افًؿييا٤ ٚع

        ٚ ٕ ٜطيأيٕٛ عئ نيٌ عٝييف قايي٘      ايكّٛ ٚخاؾًِٗ ًًٜكْٛٗا ىنمي١ عًرنمي١  ٚي ٜػيب عيِٓٗ َٓٗيا غي٤ٞ  َٚيا ٜؿًيأ

  :قٍٛ جسٜسعٔ َسٚإ ـما عًؼ عبد اـمًو نٌ َٔ ٖ٪٤٫ ايػعسا٤ ايث٬ا١  ٜٚبدٕٚ عًٝ٘ ٬َذنماتِٗ  ذ٢ً اْ٘"

ََػ يييييل خًٝؿييييي١    ُْيييييٞ قم د   ٖيييييرا اعييييئ ع
 

ٞ  ق  ٝٓييييييا      يييييييٛ غيييييي٦يّف ضيييييياقُهِ اييييييي
 

  :قاٍ َا شاد اعٔ اـمساغ١ ع٢ً إٔ جعً  غسطٝا أَا اْ٘ يٛ قاٍ

ٞ  ق ٝٓايٛ غا٤ ضاقه)  ٚأخباز نثري٠ فماا١ً قم ٖرا ايؿدد. .(2)"يطكًِٗ ايٝ٘ نُا قاٍ    (ِ اي
 

                                                           
 (.5015)اىدٜث زقِ داٚد  أعٞ ٚضٓٔ. 63ف  8د عريٚ  –داز اذٝا٤ اي اث ايعسعٞ   ؼكٝل: أؾمد حمُد غانس ٚآخسٕٚ ي َرٟ ا ضٓٔ( 1)

 .65  64  ف8ا٭غاْٞ  ٭عٞ ؾسد ا٭ؾؿٗاْٞ  ؼكٝل: ةري جاعس  اي بع١ ايثا١ْٝ  داز ايؿهس  عريٚ  د( 2)
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نإ أنثيس ذنمي٠ٛ َئ ؾياذبٝ٘ قم اًُٖياّ ايعاَي١ عػيعسٙ ٚتٓاقًي٘ ٚذؿنمي٘ أنثيس            –قم تكدٜسٟ  -عٝد إٔ جسٜسا  

ري ؾريؼ  عإٔ أٖحي٢ عٝييف قايًي٘ ايعيسد قم اٱضي٬ّ َئ غي        (3)َٔ اًُٖاَِٗ عػعس ؾاذبٝ٘  ًٜٚكح عريو قٛرِ

 ٖٛ قٍٛ جسٜس:

َُييييييري     ّْ َ يييييئ  َّييييييو    ؾ ّػييييييخلَّ اي  ييييييسَف ام
 

٫َٚ ن ٬عييييييييا    ً ػييييييييَف   ؾ ييييييي٬ ن عبييييييييا  َع
 

اييِ إ ضييريٚز٠ غييعس جسٜييس عييطم ايعاَيي١ تأنٝييد عًيي٢ قٛتيي٘ ارحا٥ٝيي١  ؾ اٖييِ سمؿنمْٛيي٘ ًٜٚػيياؾٕٗٛ عيي٘ تٓييدزا             

 عاـمٗحٛ  ٚاعحاعا عما ؾٝ٘ َٔ تػٓٝم َٚعاٜب.

ث قم ايبداٜي١ عًي٢ جسٜيس ٚذٝاتي٘ ايػيعس١ٜ ٚاينميسٚف ايييت دؾعييف عي٘ اظم شَئ           ٚع٢ً أ١ٜ ذاٍ ضيٝٓاقؼ ٖيرا ايبري   

أؾٓاٙ قم ايؿساع ٚاـمٗاجا٠  اِ ؼمس اىيدٜث عًي٢ اـمؿٗيّٛ ا٭دعيٞ يًيٗحا٤ عؿيٛز٠ عحًي٢  يًٝٛقيـ ايٓكياؽ عػي٤ٞ           

     ً طم َئ  َٔ ايًأٌَ قم يػ١ ارحا٤ يد٣ جسٜس ٚأضًٛع٘ ايب٬غٞ  ٚأاس ارحا٤ ٚؾاعًًٝي٘  ٚايًٛقيـ َيم ْؿيطم طيٜٛ

 ْكا٥خل ارحا٤ عايًرًٌٝ ايطسٜم.

ٚقد اعًُد  قم اٜساد َعنمِ ايٓؿٛف ٚا٫ضًػٗادا  ايػعس١ٜ ٚقب ٗا ع٢ً دٜٛإ جسٜس ايؿيادز عئ داز ؾيادز    

 دٕٚ اٱغاز٠ ايٝٗا قم اراَؼ ْنمسا  يٛؾستٗا َٚا عدا ذيو غميف اٱغاز٠ ايٝ٘ قم َٛقع٘.

 املفهوم األدبي للهجاء

ٖ حيا٤     " ايًؿنمٞ اظم ايطيب ٚايػيًِ ٚاييرّ  ٚقيد جيا٤ قم ايًطيإ:       ٜٓؿسف ارحا٤ قم َبٓاٙ   َٖح يٛا  ٚ ٗ ّحيٛٙ  َٜ َٖحياٙ 

ٗ حا٤  َدٚد: غًُ٘ عايْػعس  ٖٚٛ خ٬ف اـم د  . قاٍ َٛق ٝع١ُ قم ا٭ غ عاز َٚت  .(4)"ايًٝث: ٖٛ اي

ٜأتٞ ض ا٭خس٣  ٚٚارحا٤ ٚاذد َٔ ا٭غساض ٚاـمٛقٛعا  ايػعس١ٜ ا٭نثس جرعا  يًًًُكٞ عاـمكاز١ْ َم ا٭غسا

ؾؿيٌ اـميس٤ عئ    "ارحا٤ َؿاذبا  يًؿخس  ٚقد ٜأتٞ َطًك٬  عٓ٘ قم ايكؿا٥د ٚاـمك ٛعا  ايكؿري٠. ٚارحا٤ ٖٛ 

    ٙ ّٜبٓيي٢  (5)"جمُييٛع افًييل اىييٞ ايييرٟ ٜ٪يييـ قَٛٝيي١ اجلُاعيي١  ٚتسنيي٘ عكييٛا  ًَٝييا  ًٜٛاؾييؿٕٛ اشدزا٤ أٟ  -. ؾٗييٛ 

ايكبًٝييي١  عيياي عٔ قم ا٭ْطيياد ٚايؿييام تُٗيي١ اجلييصم ٚايبخيييٌ      عًيي٢ ذنييس اـمعاٜييب ٚايكبييا٥ح يٮؾييساد أٚ       -ارحييا٤ 

 . ٚايًػٓٝم عاـمٗحٛ. ٚقد ٜهٕٛ ذيو اخ٬ًقا  ٚأناذٜب

أْييف ٫ ؼطئ   ٚتٛيٝد َعاْٞ ارحيا٤ ٚاخًٝياز َؿسداتي٘ قيد ٫ تهيٕٛ َطًعؿي١ٝ عًي٢ ايػيعسا٤ "ٚقيد قٝيٌ يػياعس:            

 .(6)"هلل أخصاى اهللع٢ً ٚاهلل أتساْٞ ٫ أذطٔ إٔ أجعٌ َهإ عاؾاى ا :ؾكاٍ  ارحا٤

                                                           
ٟ       ًيرٖيب ي ّ.تازٜخ اٱض٬ّ ٚٚؾٝا  اـمػاٖري ٚا٭ع٬ٜٓنمس: ( 3) ٞ     ؼكٝيل: د. عُيس عبيد ايطي٬ّ تيدَس ٕ    داز ايهًياد ايعسعي اي بعي١ ا٭ٚظم   عريٚ  - يبٓيا

 .41  ف7د ّ.1987 -ٖي 1407

 . َاد٠ )ٖحا(.اي بع١ ا٭ٚظم  عريٚ   داز ؾادز  ٫عٔ َٓنمٛز  ( يطإ ايعسد4)

 .81ف  3 د ّ.2000ع١ ا٭ٚظم داز ايهًب ايع١ًُٝ  عريٚ  يبٓإ  اي ب يًساؾعٞ  ايعسد  آداد تازٜخ( 5)

 .330  ف1ا٭غاْٞ  د( 6)
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ٚقم نٌ ايعؿٛز ا٭دع١ٝ ٚاظم ايّٝٛ َازع ايػعسا٤ ؾٔ ارحا٤. ؾايعؿيس اجلياًٖٞ ٖيٛ ايؿي ٠ ايرٖبٝي١ يًيٗحا٤         

 ذٝييث ؾاعًًٝيي٘ ايٓاؾيير٠ ٚأاييسٙ ا٫جًُيياعٞ ٚايٓؿطييٞ  ٚؼمهيئ إٔ ْ ًييل عًٝيي٘ قم تًييو ايؿيي ٠ "عارحييا٤ اـمبهييٞ".       

١ قم ايعادا  ٚايؿؿا  ايًؿيٝك١ عايػخؿي١ٝ  ٫ تكبيٌ اجليس  أٚ     ؾأعساف اجملًُم اجلاًٖٞ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايؿساَ

اـمي٪ي    ايًعسض ٚاـمظ خاؾ١ قم جاْيب ايعيسض ٚايٓطيب ٚايػيحاع١ ٚايهيسّ  ٚييريو نيإ يًيٗحا٤ أايسٙ ايبيايؼ          

ٚ٭َييس َييا عهيييف ايعييسد عايييدَٛع ايػييصاز َيئ ٚقييم ارحييا٤  ٖٚييرا َيئ أٍٚ نسَٗييا  نُييا عهيي٢ خمييازم عيئ غييٗاد       "

 .(7) "عٔ ع٬ا١  ٚنُا عه٢ عبد اهلل عٔ جدعإٚنُا عه٢ عًك١ُ 

 ْٚس٣ قٝظ عٔ اىداد١ٜ ٜكٍٛ ٚاؾؿا  اْدؾاع ايكّٛ قم اىسد خٛف َطب١ ارحا٤:

َٕ قم اى ييييييسد  َخييييييَٛف ار حيييييييا٤      ً ب ييييييٛ ّٜ 
 

ِّٖ ع ييييييييياى َسد  َٕ أ عيييييييييدا٤َ َٜييييييييي ٚ َٚ(8). 
 

يييبظ ذًيي١ خاؾيي١  ٚيعًييٗا نرًييٌ   ايػيياعس نييإ اذا أزاد ارحييا٤  ٚيًييٗحا٤ طكييٛع خاؾيي١  قم ايييٓنمِ ٚا٭دا٤ "ؾ 

       ٘ ً يا ٚاذيد٠     ايهٗإ  ٚذًل زأض٘ ٚتيسى يي٘ ذ٩اعيًطم ٚدٖئ أذيد غيكٞ زأضي ٚذمئ ْعيسف إٔ ذًيل اييسأع       ٚاًْعيٌ ْع

نإ َٔ ضِٓٓٗ قم اىخ  ٚنإٔ غاعس ارحا٤ نإ ًٜخر ْؿظ ايػيعا٥س ايييت ٜؿيٓعٗا قم ذحي٘ ٚأآيا٤ دعا٥ي٘       

 .(9)"َ٘ عهٌ َا ؼمهٔ َٔ أيٛإ ا٭ذ٣ ٚقسٚد ايٓرظ اـمطًُسيسع٘ أٚ ٭زعاع٘  ذ٢ً تؿٝب يعٓاّ  ٖحا٥٘ خؿٛ

ٚقؿا٥د ارحا٤ غمًاش عٔ غريٖا عطسع١ ايرٜٛع ٚايطريٚز٠   ًٜكٝٗا ايػاعس غؿا١ٖٝ ؾًًٝكؿٗيا اييسٚا٠ َٚيِٓٗ اظم    

ّٜراٍ عٝٓٗا ٚعطم ا٫ًْػياز  ذٝث ًٜرٍٛ اـمًًكٞ اظم ًَل  َٔ جدٜد  ٚقييد زٟٚ: إٔ عُيري   عئ  ايٓاع  ٫ٚ ؼمهٔ إٔ 

جعبٌ ذطم ٖحا قَٛ٘ ْدّ عًي٢ ٖحا٥٘ رِ ٚيهٔ ععد ؾيٛا  ا٭ٚإ  ؾكد اًْػس  ايكؿيٝد٠ قم اٯؾيام ٚةيم عٗيا     

 :(10)ايكاؾٞ ٚايداْٞ  ٜكٍٛ

 ْييييدَيف عًييييي٢ غييييًِ ايعػييييري٠ ععدَييييييا

 ؾأؾيييبريف ٫ أضيييً م دؾعيييا  ـميييا َكييي٢
 

َكيييييف ٚاضييييًًبيف يًيييييسٚا٠  َراٖبيييي٘   

  ٘  نُييا ٫ ٜييسد ايييدز  قم ايكييسع ذايبيي
 

َُاشذ١ ايػاعس  خٛف يؿنم١ ّتط ُم َٓ٘ َصذا  ؾًعٛد جدا " فٝح١ يطسع١ اًْػاز ارحا٤ " ػَّب ا٭غساًْٚ َّ(11). 

ّٜك َسٕ عميا ناْييف تكيسٕ عي٘ يعٓياتِٗ ايدٜٓٝي١ ا٭ٚظم َئ        ٜكٍٛ غٛقٞ قٝـ: " ؾارحا٤ قم اجلا١ًٖٝ نإ ٫ ٜصاٍ 

اٚيٕٛ اييًخًـ َئ أذاٙ َيا اضيً اعٛا اظم     غعا٥س  ٚيعًِٗ َٔ أجٌ ذيو ناْٛا ًٜ ريٕٚ َٓي٘ ًٜٚػيا٤َٕٛ ٚسمي   

ً يا عٝٓٗيا اعيٌ                ً ا. ٚذمئ ْعيسف إٔ ايػيصٚ ٚايٓٗيب نيإ دا٥يسها عٝيِٓٗ; غيري إٔ اـمػريٜئ إ أغيازٚا ْٚٗبيٛا اع ذيو ضبٝ

يػاعس  ٚتعسض ريِ ًٜٛعيدِٖ عارحيا٤ اقي سٚا اقي سازها اظم زدٖيا أٚ عًي٢ ا٭قيٌ ٜيسدٕٚ َايي٘ ٖيٛ ٚاعًي٘. ٜيسٟٚ              

                                                           
 . 200ف  1د .1996ّ -ٖي عريٚ  يبٓإ  -1416 داز اجلٌٝ  عبد ايط٬ّ حمُد ٖازٕٚ :ؼكٝل  اجلاذهم  ( اىٝٛا7ٕ)

 .148  ف14ا٭غاْٞ  د( 8)

 .197ايعؿس اجلاًٖٞ  غٛقٞ قٝـ  داز اـمعازف  اي بع١ ايثا١َٓ ف ( 9)

  .438ّ ف1984ٖي/ 1404سا٤  ٫عٔ قًٝب١  داز اذٝا٤ ايعًّٛ عريٚ   اي بع١ ا٭ٚظم ايػعس ٚايػع (10)

 .174  ف1ّ د1988ٖي/1408ايعُد٠ ٫عٔ زغٝل  ؼكٝل: د. حمُد قسقصإ  داز اـمعسؾ١ عريٚ  يبٓإ  اي بع١ ا٭ٚظم ( 11)
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َها  ؾيٓنمِ شٖيري أعٝاتهيا    ايسٚا٠ إٔ اىازث  ً ا ي٘ ٚغ٬ عٔ ٚزقا٤ ا٭ضدٟ أغاز ع٢ً عػري٠ شٖري  ٚاضًام ؾُٝا اضًام اع

 ًٜٛعدٙ عارحا٤ اـمكرع  ٜكٍٛ ؾٝٗا:

 يٝأتٝٓييييييييييو َيييييييييي  َٓ ييييييييييل قييييييييييرع 
 

 عييام نُييا دْييظ ايكب ٝيي١ ايييٛدى فَ  
 

 .(12)"ؾؿصع اىازث ٚزد عًٝ٘ َا ضًب٘ َٓ٘

إ عكدز أقٌ فما نإ عًٝ٘ قم اجلا١ًٖٝ  ٚقد ٚزد ع٢ً يطإ ذطيإ  ٚقم ايعؿس ا٭ض٬َٞ تٛاؾٌ ارحا٤ ٚإ ن

 عٔ ااعيف غاعس ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قم َعسض ذدٜث٘ عٔ دؾاع٘ عٔ ايدع٠ٛ اٱض١َٝ٬:

  َ ََعيييييييييييٓييييييييا قم ُنييييييييٌ ٜييييييييّٛ    دٍّيييييييييئ 

  ٘ ّ  ٫ عٝييييييييييَب ؾٝييييييييييي  يطيييييييييياْٞ ؾييييييييييياز
 

ٖ َحييييييييييييييا٤     ض ييييييييييييييباد أٚ ق ًيييييييييييييياٍ أٚ 

 (13)َٚعر يييييييييييسٟ ٫ ّتهيييييييييييْدزٙ اييييييييييييْد٤٫
 

أَا ارحا٤ عمؿَٗٛ٘ ايعاّ ايطاعل ؾكد َخؿ يَف ؾٛت٘ قم ؾدز اٱض٬ّ  ٚخؿَّيف رحً٘ يٓٗٞ اٱضي٬ّ عئ ايًعيسض    

ِ يٮعساض ٚايكد  ٚاٱؾ ا٤ عػري اىل  ؾكد ْكٌ عٔ ايسضٍٛ  ٘  اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ضيً إ أعنميِ ايٓياع   ": قٛيي

 .(14)"ٝ٘جسَا اْطإ غاعس ٜٗحٛ ايكب١ًٝ َٔ أضسٖا ٚزجٌ تٓؿ٢ َٔ أع

ٚررا زأٜٓا عُس عٔ اف اد ًٜصّ ايػيعسا٤ ععيدّ ايًعيسض يًُطيًُطم عارحيا٤ ٚايًػيبٝب  ٚقيد ضيحٔ اى ٦ٝي١          

زا٥د ارحا٤ أْراى  ٚاغ ٣ َٓ٘ أعساض اـمطًُطم  ٚقم ذيو ٜكٍٛ اى ٦ٝي١ ٜػيهٛ عيدّ ؾاعًٝي١ ٖحا٥ي٘ يًكٝيٛد       

 :(15)اـمؿسٚق٘ عًٝ٘

   ً ّم ؾ   عِ َتيييييدَ ييييييي َٚأ َخيييييرَ  أ طيييييساَز ايه ييييي٬

ـ  ََٜخيييي ً ييييِ  ٌم ؾ  َِ ايَبخٝيييي ًَ  َغييييً َٓعيييي ََ َٚ 
 

َٜٓؿ يييييييمّ   ََيييييييدسما    ٫َٚ َّٜكيييييييَس   َغيييييييًُا  

َٜؿيييييييَصعّ   َ ٓيييييييا  ٫   َغيييييييًُٞ ؾ أ ؾيييييييَبَح آ
 

ٚقم ايعؿس ا٭َٟٛ عاد  ايعؿبٝا  ايطٝاض١ٝ ٚايكب١ًٝ نُا ناْييف قم ايعؿيس اجلياًٖٞ أٚ أغيد  ٚػميا َيم ٖيرٙ        

 ايعؿبٝا  ارحا٤ ايػعسٟ.
 

  َ ٓنمُيي١ ناْيييف ػييسٟ عييطم ايػييعسا٤ ايث٬ايي١ جسٜييس ٚايؿييسشدم ٚا٭خ ييٌ قم اـمسعييد ذًيي٢         ٚت ييٛز اظم َؿيياخسا  

 اؾ ًح ع٢ً تًو اـمؿاخسا  عؿٔ ايٓكا٥خل ؾُٝا ععد.

ؾايٓكييا٥خل ٖييٞ ؼييٍٛ ارحييا٤ َيئ غاًٜيي٘ اجليياد٠ اظم غاٜيي١ اـمًعيي١  ٚضييد ذاجييا  اجلُاعيي١  ٚاقييؿا٤ اـمييس  عًيي٢          

١ عييٓنمِ قؿييٝد٠ ٜؿخييس ؾٝٗييا عأجميياد قَٛيي٘  ًٜٚعييسض   جمييايظ ا٭َييسا٤  َٚييا اظم ذيييو  ذٝييث ٜكييّٛ غيياعس قبًٝيي  

                                                           
 197ايعؿس اجلاًٖٞ  غٛقٞ قٝـ. ف( 12)

 .13ُس ؾازٚم اي باع  داز ايكًِ. عريٚ  يبٓإ. فدٜٛإ ذطإ عٔ ااعيف  غس  ٚقبكم د.ع( 13)

 عريٚ  -داز ايبػا٥س اٱض١َٝ٬    حمُد ؾ٪اد عبدايباقٞ   يًبخازٟ  ؼكٝل:ا٭دد اـمؿسد (14)

 .302ّ. ف1989 – 1409اي بع١ ايثايث١   

ٞ   :ؼكٝل  ًبػدادٟي خصا١ْ ا٭دد ٚيب يباد يطإ ايعسدٜٓنمس: ( 15) ٜ    ٚاحمُد ْبٝيٌ طسٜؿي . 1998ّ   عيريٚ    داز ايهًيب ايعًُٝي١    م ايٝعكيٛد َٝيٌ عيد

 .278  ف3د
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فؿَٛٗا َٔ ايكبا٥ٌ ا٭خس٣ عارحا٤  ؾٝٓ ٟ ي٘ غاعس َئ غيعسا٤ تًيو ايكبا٥يٌ ٜيسد عًٝي٘ عكؿيٝد٠ فمااًي١         

 .(16)قم ايٛشٕ ٚايكاؾ١ٝ

 ٚنإ ررٙ ايٓكا٥خل عٛاٌَ تعطم ع٢ً ػمٖٛا ٚاًْػازٖا  َٓٗا عٛاٌَ اجًُاعٝي١  تًُثيٌ قم اغيػاٍ ؾيساؽ ايٓياع     

 عكسد َٔ اـم٬ٖٞ اظم جاْب ايدزع ايعًُٞ اجلاد قم ايبؿس٠ ٚغريٖا َٔ اـمدٕ.

ؾ ذا ؾاؽ ايؿسشدم قؿٝد٠ ٜؿخس ؾٝٗا عأجماد قَٛ٘ َٚآاسِٖ  زد عًٝ٘ جسٜس ٜٓؿٞ عًٝي٘ ادعيا٤ٙ عكؿيٝد٠ عًي٢        

ؾٝٓي ٟ ريِ   ٚشٕ ٚزٟٚ ايكؿٝد٠ ا٭ٚظم  ٖٚهرا ٜؿعٌ جسٜس َم ا٭خ ٌ ٚغريٙ َٔ ايػعسا٤ ايرٜٔ ًٜعسقٕٛ ي٘  

 جسٜس َنمٗسا  اي اع١ ا٭دع١ٝ ٚايًؿٛم عًِٝٗ. 

ٚفمييا شاد َيئ قيي٠ٛ غييعس ايٓكييا٥خل إٔ غييعسا٤ٖا ي ٜطييعٛا ايٝٗييا  عييداؾم ْٝييٌ ايع ييا٤ َيئ قبييٌ اـمٗحييٛ أٚ َيئ ييي٘           

َؿييًر١ قم تًييو اـمٗاجييا٠  نُييا ٖييٛ ايػايييب عًيي٢ نييثري َيئ غييعسا٤ ارحييا٤ َثييٌ اى ٦ٝيي١ ٚغييريٙ  ؾييأد٣ اظم        

 حا٤ عٔ ايًؿٓم ٚجعٌ ايداؾم ايعاطؿٞ َٓٗا قٜٛا .اضًك٬ٍ قؿٝد٠ ار

ٚفما غحَّم ع٢ً ػمٛ ٖرا ايٓٛع ايػعسٟ تؿيًح ايعكيٌ ايعسعيٞ عًي٢ عًيّٛ أخيس٣ تطيسعيف َئ غيري ايعيسد ٚقياد                

 اظم َع ى َٔ اجلدٍ ٚاـمٓاممس٠  ؾاْعهطيف ع٢ً غعس ايٓكا٥خل.

ػييعسا٤ عًػييحٝعِٗ ٚتؿكييٌٝ غيياعس عًيي٢ آخييس   قم تييأجٝخ ْيياز ايعييدا٠ٚ عييطم اي  افًؿييا٤ٜٚييأتٞ عاَييٌ آخييس ٖٚييٛ دٚز  

نُا نإ  .أذٝاْا  عأْؿطِٗٚاغػارِ  عٔ ايطً ١ ايػعسا٤ ٚايكبا٥ٌٚيؿسف  عػسض اي ؾٝ٘ ٚايًط١ًٝ أذٝاْا  

ايٓاع ٜػحعٕٛ ٖرٙ اـمؿاخسا  ايػعس١ٜ  ٚزمًُعيٕٛ ًٜٚٗؿيٕٛ ٜٚؿيؿكٕٛ تعؿيبا  ريرا أٚ ييراى  ٚاضيًُس  ٖيرٙ         

ٔ    ايٓكييا٥خل دا٥ييس٠ عييطم ٖيي٤٫ٛ ايػييع       تػييرٜٗا تًييو ايعٛاَييٌ  ذًيي٢ أؾييبريف     (17)سا٤ قساعيي١ ْؿييـ قييسٕ َيئ ايييصَ

 ايٓكا٥خل قسعا  َٔ ايًٗٛ ٭ْٗا ٫ ػَس اظم اىسٚد ٚاـمٓاشعا  نُا ناْيف قم ايصَٔ اجلاًٖٞ.

٫ٚ عد َٔ اٱغاز٠ اظم إٔ تًو ايٓكا٥خل ي تهٔ َكؿٛز٠ ع٢ً قؿا٥د طٛاٍ  ؾٗٞ تدٚز أذٝاْا  عًي٢ َطياج٬     

إٔ جسٜسا ٚايؿسشدم اجًُعا عٓد عػس عٔ َسٚإ ؾكاٍ رُا أٚ عًٝطم  َٚٔ ذيو َا زٚاٙ ا٭ؾؿٗاْٞ " غعس١ٜ عبٝيف

اْهُا قد تكازقًُا ا٭غعاز ٚت ايبًُيا اٯاياز ٚتكاٚيًُيا ايؿخيس ٚتٗاجًُٝيا ؾأَيا ارحيا٤ ؾًٝطييف عيٞ ايٝي٘            :عػس

 ذاج١ ؾحددا عطم ٜدٟ ؾخسا ٚدعاْٞ فما َك٢ ؾكاٍ ايؿسشدم 

ّّ َٓا َٓاض  ذميييييييئ ايطَّيييييييي  ِّ غرّيْييييييييا ييييييييييييٚاـم 
 

ّم اـمٓاَةييييا    َٓا ٚمٟ عايطَّيييي ّٜطييييا ٔ  ذا  َُيييي  ؾ
 

 ؾكاٍ جسٜس 

   ِّ ًّ ٙ  أْييييًِ شعُيييي  عًيييي٢ َٛقييييم ا٭ ض ييييًا
 

َٓييييييييييٚن  ِم  ييييييييييييٌَ َض ّ  تييييياعم  يًَػ٬ ؾ ييييي  ا
 

 ؾكاٍ ايؿسشدم 

                                                           
 .242  241ٜٓنمس: ايعؿس اٱض٬َٞ غٛقٞ قٝـ  ف( 16)

ُ د غانس , داز اـمدْٞ , جد٠  د (17)  . 389  ف 2ٜٓنمس: طبكا  ؾرٍٛ ايػعسا٤ , ٫عٔ ضّٰ  اجلُرٞ  ؼكٝل: حمُٛد حم
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ََر ييييَسثث يًؿ ييييس ث أًْيييي    ِّ  يعًيييي٢  ًّ  ِ شعُيييي
 

َُييييا   َُاج  ً َؿييييُا  اجل  َّ ؾييييٛم ايَػ  أ٫  ا
 

 ؾكاٍ جسٜس 

  َ ّّ قٛ  هِ  ييييييييييييييٚأْبأّتُْٛيييييييا أْهيييييييِ ٖيييييييا
 

َّ ا٫ تاعيييييييييييييي٫ٚ ٖ   م  يًَخيييييييَساطِ يييييييييييييا
 

 ؾكاٍ ايؿسشدم 

ّّ ايكا٥ييييّد اـمكًييييَد٣ عيييي٘       ؾييييٓرٔ ايْصَييييا
 

ََيييا     َٗاشم  َييئ ايٓييياع َيييا شميٓيييا ٚيطيييٓا ي 
 

 ؾكاٍ جسٜس 

   َ ٓ يييييٞ شٜيييييد ق عٓيييييا شمَا  ٗا ييييييييؾيييييٓرٔ َع
 

ّم ؾًاٖيييف نطيياز  طييا٥ ؼ اييي     سأعم عييازم
 

 .(18)"ؾكاٍ عػس غًبً٘ ٜا جسٜس عك عو ايصَاّ ٚذٖاعو عايٓاق١ ٚأذطٔ اجلا٥ص٠ رُا ٚؾكٌ جسٜسا
 

 جرير حياته وثقافته اهلجائية

ٟ  غعسا٤  ٚيكب٘ أعٛ ذسش٠ َٔ نباز جسٜس عٔ ع ١ٝ عٔ اف   ؿٞ ايريعٛعٞ ايًُُٝٞ        ٚييد َٚيا    ايعؿيس ا٭َيٛ

   ٚأذد زٚاد غعس ايٓكا٥خل ايرٟ غػٌ ايٓاع قدؼما ٚذدٜثا .ٖحا٤ ا عايُٝا١َ  ٚنإ غاعس

ْػأ جسٜس ؾكريا  ٜسع٢ اعٌ قَٛ٘  ٚعدأ ْنمِ ايػعس قم َ ًم ذٝات٘ زجصا  َٓر اـمٗاجا٠ عطم غط إ ايطًٝ ٞ ٚعطم  

 .(19)اف ؿٞ جدٙ قم أٜاّ َعا١ٜٚ  اِ إ جسٜسا  َد  ٜصٜد عٔ َعا١ٜٚ ٚأخر َٓ٘ جا٥ص٠ ٖٞ أٍٚ جا٥ص٠ َٔ خًٝؿ١

ٚـما أغًد ايٓصاع عطم ع  أ١َٝ ٚعطم عبد اهلل عئ اييصعري ٚقيـ جسٜيس قم ؾيؿٛف ايكٝطيٝطم َئ أْؿياز اعئ اييصعري             

 ّٜٗاجٞ ايكر ا١ْٝ أْؿاز عطم أ١َٝ.

اذمدز جسٜس َٔ ايُٝا١َ اظم ايبؿس٠ َسنص اىسن١ ايطٝاض١ٝ  َٚٝدإ غعسا٤ اـمٓاقكا   ٚاتؿٌ عاىهِ عٔ   

ٖيي  ؾٛجٗي٘ اىهيِ اظم اىحياد ؾُدذي٘ ْٚياٍ جيٛا٥صٙ         75ًَ٘ ع٢ً ايبؿس٠ ذٛايٞ ض١ٓ أٜٛد اعٔ عِ اىحاد ٚعا

ٚيهٔ اىحاد أزاد إٔ سمبٛ افًٝؿ١ عبد اـمًو عٗرا ايػاعس اـمٖٛٛد  ؾٛجٗي٘ ايٝي٘  َٚيم إٔ عبيد اـمًيو ٫ سميب       

ذي٘ عايكؿيٝد٠   ا٫ضًُاع اظم غعسا٤ ايكٝط١ٝ يهٔ تٛؾ١ٝ اىحياد ظسٜيس أقٓعييف افًٝؿي١ عا٫ضيًُاع ايٝي٘  ؾُد      

 اـمػٗٛز٠ َٚ ًعٗا:

ّ  أ َتؿييييييييرٛ   ؾييييييييا م   ُؾيييييييي٪اّدى  غ ييييييييرّي أ
 

َّ َؾريييييي   َٖيييييي   ١َّ  َسٚا م يع اييييييي  ّبو يَعػ يييييي
 

٫ٚ ٜهاد ايًازٜخ ٜرنس جسٜس ا٫ ٜٚك ٕ َع٘ ايؿسشدم ُٖٚا غاعسإ نبريإ ًًٜكٝإ قم قب١ًٝ غميِٝ  ا٭ٍٚ َئ   

 داز١َٝ.عػري٠ نًٝب ايريعٛع١ٝ  ٚايثاْٞ َٔ عػري٠ جماغم اي

                                                           
 .40  ف8ا٭غاْٞ  د( 18)

 .96.  ٚايػعس ٚايػعسا٤  ف5  ف8غاْٞ دٜٓنمس قم تسؽمً٘: ا٭( 19)
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أغييعس  جسٜييسٜهيياد ا٫ؽميياع عييطم ايٓكيياد قييدؼما ٜييًِ عًيي٢ إٔ جسٜييس قم َكدَيي١ ايػييعسا٤ ايعييسد  عييٌ قيياٍ ععكييِٗ: "   

 . (20)"ايعسد نًٗا

عٌ ٚؾٌ ا٭عحاد ظسٜس ٚغاعسًٜ٘ يد٣ ععكِٗ اظم ايًٓب٪ عكٝياد٠ جسٜيس ـمٛنيب ايػيعسا٤ ٚايؿؿيٌ عٝيِٓٗ ٜيّٛ        

 .(21)"ّٜٛ ايكٝا١َ ذ٢ً زم٤ٞ جسٜس ؾٝرهِ عِٝٓٗ ٫ ٜصاٍ ايػعسا٤ َٛقٛؾطمايكٝا١َ ذٝث قاٍ: "

اييِ إ ايييسٚا٠ ٜٓنمييسٕٚ اظم غييعس جسٜييس ععييطم أٚاييل َيئ غييعس ايؿييسشدم قم ذكٝكيي١ ْطييبً٘  ٚععييدٙ عيئ ايطييسقا              

َ يا جسٜيس ؾُيا عًًُي٘             ايػعس١ٜ  ٚقد زٟٚ إٔ ا٭ؾيُعٞ قياٍ: "   تطيع١ أعػياز غيعس ايؿيسشدم ضيسق١  ٚنيإ ٜهياعس. ٚأ

 . (22)"٫ٚ أدزٟ; ٚيع ً٘ ٚاؾل غ٤ٞ غ٦ٝا . قًيف: َٚا ٖٛ؟ ؾكاٍ: ٖحا٤  ٚي شم ْا ع٘ ضسم ا٫ ْؿـ عٝيف; قاٍ:

ي ٜهئ ٖحييا٤ جسٜييس عايكييدز ايٝطييري عايٓطييب١ اظم ؽمًيي١ غييعسٙ عييٌ زمييد ايكيياز٨ يدٜٛاْيي٘ ايػييعسٟ إٔ ارحييا٤ قييد   

 اًَد ع٢ً َطاذ١ ٚاضع١ ٚخاؾ١ قم قؿا٥دٙ اي ٛاٍ.

   ٛ ٘  ٜٚييسد ايعًُييا٤ ايطييس قم تؿييٛم جسٜييس ْٚب أعييساف ٚأْطيياد ايكبا٥ييٌ َٚييا ؾٝٗييا َيئ     غيي٘ قم ؾيئ ارحييا٤ اظم َعسؾًيي

 .(23)َثايب  ذٝث ٚزث ذيو عٔ جدٙ اف ؿٞ

 ْٚطً ٝم إٔ ًْبطم قدز٠ جسٜس ارحا١ٝ٥ ذٝث غمهٔ َٔ ٖحا٤ ا٬ا١ غعسا٤ قم عٝيف غعسٟ ٚاذد  ؾكاٍ:

     ٞ ُ َ َٝطييي ً ييي٢ اي ؿ يييَسش َدمم  ََٚقيييع يّف َع َّيييا   ي 
 

ً ٢ اي َبع ٝث  َجي   ٌم   ََٚع ـَ ا٭ خ   ي ْ ي  َدع يّف أ 
 

 قاٍ عًٝا ٖحا ؾٝ٘ أزعع١ إٔ جسٜسا   (24)ٚذنسٚا

َّييييييييييييي٘     إ ايؿيييييييييييييسشدم ٚايَبعٝيييييييييييييث ٚأ
 

 ٚأعيييييييا ايَبعٝيييييييث يَػيييييييَس َيييييييا اض يييييييًازم    
 

 يكد ٖحٛ  ايًِٝ قم ا٬ث نًُا  َا ٖحا ؾٝٗٔ غاعس غاعسا قبًٞ قًيف  :ٚقاٍ جسٜس

      ِ  ٝ ّّ َتييييييي ٓ يييييييصمٍ يييييييي٪ َٜ  َييييييئ ا٭ؾييييييي٬د 
 

  ّ ِم  ٚقم ا٭زذييييييييييا  ّٜخًيييييييييييل ٚاـم ػيييييييييييٝ
 

ٚاـمًًبم ييدٜٛإ جسٜيس ايػيعسٟ ٚذٝاتي٘ زميد إٔ ارحيا٤ قيد اًَيصد عؿهيسٙ ٚاكاؾًي٘  ٫ٚ تهياد ػيد َٛقؿيا  غيعسٜا                

ؾدٜكا ْٚدؼما يًؿسشدم ؾبًؼ ايؿيسشدم إٔ زجي٬ َئ    نإ ع ١ٝ عٔ جعاٍ ايػداْٞ شمًٛ َٔ ارحا٤  ؾري٣ٚ إٔ: "

اد إٔ ٜٗحٛ ع  غدا١ْ ؾأتاٙ ع ١ٝ عٔ جعاٍ ؾطيأي٘ إٔ ٜؿيؿح يي٘ عئ     ع  غدا١ْ ٖحاٙ ٚعإٚ جسٜسا عًٝ٘ ٚأْ٘ أز

  :قَٛ٘ ٜٚٗب ي٘ أعساقِٗ ؾؿعٌ اِ قاٍ

ٔم ّجعيييييييياٍ يؾيييييييي  س زتهِ  ييييييييييييييأعيييييييييي  ُغداْيييييييييي١ اْيييييييييي  َذ  ٖٛبًهِ يع ٝيييييييي١  عيييييييي

                                                           
 .78  ف8ا٭غاْٞ  د( 20)

 .78  ف8ْؿط٘  د( 21)

 .34اـمٛغح يًُسشعاْٞ  ف( 22)

 .192ّ.  ف1968اي بع١ ا٭ٚظم  عريٚ  –داز ؾعب   ؼكٝل : احملاَٞ ؾٛشٟ ع ٟٛاجلاذهم   عٞ عثُإ عُسٚ عٔ عس: ٭ايبٝإ ٚايًبٝطمٜٓنمس: ( 23)

 .8  ف8ا٭غاْٞ د( 24)
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  ِ ًَيييييييدع يّف أْيييييييٛؾه  يييييييي٫ٛ ع ٝييييييي١ُ ٫ج
 

   ٍ  َييييييييئ عيييييييييطم أ٭ّ أعيييييييييطم ٚضيييييييييبا
 

 .(25)"برٗا اهلل َٔ ٖب١ فم١ْٛٓ َسػع١ؾبًؼ ذيو ع ١ٝ ؾكاٍ َا أضسع َا ازػم أخٞ ٖبً٘ ق

٫ٚ عد َٔ اٱغاز٠ اظم إٔ جسٜس أممٗس َكدز٠ غعس١ٜ قم ا٭غيساض ايػيعس١ٜ ا٭خيس٣ غيري ارحيا٤  ٚقيد ؼيدث ٖيٛ         

ي٫ٛ َا غػً  َٔ ٖرٙ ايه٬د يػببيف تػبٝبا ؼئ َٓي٘    ْؿط٘ عٔ اْػػاي٘ عمٗاجا٠ أقساْ٘ عٔ ايٓطٝب ؾكاٍ: "

 . (26)"يٓاق١ اظم ضكبٗاايعحٛش اظم غباعٗا ذٓطم ا

ٚيعًٓا ْٓكٌ اـم٬ذنم١ ايٓكد١ٜ ايييت غياعيف عيطم ايعاَي١ خاؾي١ ٚايييت تعيصش َئ ذٝياش٠ جسٜيس يًًؿيٛم قم أغيساض             

دخييٌ عًيي٢ عبييد اـمًييو عيئ َييسٚإ ؼمًدذيي٘ عكؿييٝد٠ ٚعٓييدٙ     ايػييعس ايس٥ٝطيي١  ؾييري٣ٚ :إٔ أعساعٝييا  َيئ عيي  عييرز٠    

ٜعسؾِٗ ا٫عساعٞ  ؾكاٍ عبد اـمًو ي٬عساعٞ: ٌٖ تعسف اٖحي٢  ايػعسا٤ ايث٬ا١  جسٜس ٚايؿسشدم ٚا٫خ ٌ  ؾًِ 

 عٝيف قايً٘ ايعسد قم ا٫ض٬ّ ؟ قاٍ: ْعِ ! قٍٛ جسٜس:

َُييييييري     ّْ َ يييييئ  َّييييييو    ؾ ّػييييييخلَّ اي  ييييييسَف ام
 

٫َٚ ن ييييييييييؾ   ً ػيييييييَف   ٬عا ييييييييي٬ ن عبييييييا  َع
 

 ؾكاٍ: أذطٓيف  ؾٌٗ تعسف أَد  عٝيف قٌٝ قم ا٫ض٬ّ ؟ قاٍ ْعِ ! قٍٛ جسٜس:

ََيييييئ َزن ييييييَب اـم  اٜييييييا   أ  ًِّ َخييييييرَي   ي طيييييي
 

َٕ زا م      َٚأ ْييييييييييد٣ ايعيييييييييياي ُطَم ّع يييييييييييٛ
 

 ؾكاٍ: أؾبيف ٚاذطٓيف  ؾٌٗ تعسف أزم عٝيف قٌٝ قم ا٫ض٬ّ ؟ قاٍ: ْعِ ! قٍٛ جسٜس: 

َٕ ايَّيييييييت قم ط سؾ ٗييييييا ذَ  َّ ايّعٝييييييٛ  َٛز  ييييييييام

   ٘ ً ييي٢ ٫ ذ يييساى  ع ييي ًُيييبَّ َذ َٔ ذا اي  َٜؿيييَسع

 

َّ ي    َٓٓييييا ّايييي ًًَ ّٜرييييييق   ٬ْا ييييييييطَم ق ًيييييي ِٝ 

٘  أ زناْييييا     ً يييي ـّ َخًييييلم اي َّ أ قييييَع ّٖيييي َٚ 
 

ؾكاٍ: أذطٓيف  ؾٌٗ تعيسف جسٜيسا ؟ قياٍ: ٫ ٚاهلل  ٚاْيٞ اظم ز٩ًٜي٘ ـمػيًام  قياٍ: ؾٗيرا جسٜيس ٖٚيرا ايؿيسشدم ٖٚيرا             

 .(27)"ا٫خ ٌ

 ْٚس٣ ايؿسشدم ْؿط٘ ٜس٣ قم غعس جسٜس ايسق١ ٜٚػٗد ي٘ عريو  ؾعٓدَا ةم قٍٛ جسٜس:

ْ ييييييييييٞ ييييييييييييْٞ ايييييييييييدٜاز عَطع أ٫  ذيييييييييي  َد ا

ّْييييييييييييييييييييْٛٞ  أزاَد اينميييييييييييييييييييياعٕٓٛ يٝرص
 

 اط١ُ  اييييييييدٜازا يييييييييييْب ؾيييييييييأذ يييييييَب ى 

 ؾٗيييييياّجٛا َؾييييييد َع قًيييييييَب ؾاضييييييً ازا 
 

قاٍ ٖٛ   ؾكاٍ ٫ ٚاهلل ؟أٚ َا تدزٟ ـمٔ ٖرا ايػعس :قاٍ  ؾكاٍ ايؿسشدم َا أزم أغعازنِ ٜا أٌٖ اىحاش ٚأًَرٗا"

اـمساغ١ َا نيإ أذٛجي٘ َيم عؿاؾي٘ اظم ؾي٬ع١ غيعسٟ ٚأذيٛج  َيم غيٗٛاتٞ          ٌٜٚ اعٔ  :ؾكاٍ  جلسٜس ٜٗحٛى ع٘

                                                           
 .403  ف21ْؿط٘  د( 25)

 .92  ف1. د( خصا١ْ ا٭دد26)

 .288  ف9ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ  ٫عٔ نثري  د( 27)
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ٜٓٛذيٕٛ عًٝٗيا عػيعس      ٜٚعحب اـمس٤ ذيطم ٜطيُم عيإٔ ايٓيٛاز شٚجي١ ايؿيسشدم عٓيدَا َاتييف قياَٛا          (28)"اظم زق١ غعسٙ

 ٜٚكؿدٕٚ قؿٝدت٘ اييت ٜكٍٛ قم َ ًعٗا: (29)جسٜس

ً عباّز     ي يييييييي٫ٛ اى ٝييييييييا٤ّ ي عيييييييياَدْٞ ا ضيييييييي
 

ّٜييييييييصاّز  َٚي يييييييّصزّ  ق ييييييي    َٚاى بٝيييييييّب   َ ى  
 

ًٜٚييٛاتس ايييسأٟ ايٓكييدٟ يييد٣ ايكييدَا٤ عًيي٢ تكييدّ جسٜييس  ٚتؿكييًٝ٘ عًيي٢ أقساْيي٘ ذًيي٢ قم ؽمًيي١ غييعسٙ  ٜكييٍٛ عيئ    

يكد تأًَيف نًاد ايٓكيا٥خل ؾٛجيد  جسٜيسا زد تػيصٍ َٚيدٜح ٖٚحيا٤ ٚاؾًخياز ٚقيد نطيا نيٌ َعٓي٢            ا٭اري: "ٚ

 ٛي٘ َٔ ٖرٙ اـمعاْٞ أيؿامما ٥٫ك١ ع٘ ٜٚهؿٝ٘ َٔ ذيو ق

     ّ٘ ًّيييي  ٝ ََ ٞ ٤ث َز ٝ ييييسم َغيييي ٔ  غ  َ يييي  ٣َٛ ٚ  َعيييي  ََٚعييييا

ْْ ٍّ ي ُهيٞ ي ك ييييييييييييييييييٚام  ١ثييييييييييَيسمٜبييٌْ غ ييييييييييييييييَّا

ٙ  اي َٛا َٚا٠  ن يييييييييييييَخيييييييّسٚد  ع يييييييأؾ  َّٗا يييييييييييَس   أ

َٖييييييييياييييييييييييييَسا٥ ّب آ٫ ّف اَذا َذييييييييييييغ  ٚمز ّد  َٕ  ا

 

ََا   يييييييييييع كاؾ   َٖيييييا َتك ُ يييييّس اييييييدَّ ْ ؿ اّذ  ١َٝث أ 

َُييييييييييا َّٚزٚ َّ ٌ  َتَس ٝ يييييييييي  ً  دث امذا ايطَّيييييييييازمٟ ع 

 ُ ّٖيييييييصَّ َؾ ٓ يييييييّدٚاٍّْٞ اَذا  ّٖ  َُايييييييييَيَغيييييييَبا 

   ً َّع  ً ك ؿييييا٥ د   َٕ ط سمٜكييييا  ي   َُاييييييي أَخيييير 
 

 .(30)"ٚيٛ ي ٜهٔ جلسٜس ض٣ٛ ٖرٙ ا٭عٝا  يًكدّ عٗا ايػعسا٤

عسٙ ٚقيٛ  اـمعياْٞ َيم    ٚؽم١ً َا قٌٝ قم غاعس١ٜ جسٜيس ٚغيعسٙ عَُٛيا  عأْي٘ غياعس ٚجيداْٞ َ بيٛع  زمُيم قم غي         

ضيييٗٛي١ ا٭يؿيييامم  ًَٚاْييي١ اي نٝيييب  ٚعرٚعييي١ ايطيييبو  ٚغيييعسٙ نيييثري ايًيييداٍٚ عًييي٢ ا٭يطييئ  غيييدٜد ايعًيييٛم      

 .(31)عايرانس٠  ٖٚٛ َا دع٢ ايٓكاد اظم ايكٍٛ: "جسٜس ٜػسف َٔ عس ٚايؿسشدم ٜٓريف َٔ ؾخس"

ٜؿك يٌ ايؿيسشدم عًي٢    نيإ  اـمي د  إٔ "َٚٔ ايٓكاد َٔ ٜيس٣ إٔ غيعس جسٜيس دٕٚ غيعس ايؿيسشدم  قم ْيٛا   ؾكيد ْكيٌ         

     ٘ ٖٚيرٙ ايس٩ٜي١ ايٓكدٜي١ تػيري اظم      .(32)"جسٜس ٜٚكٍٛ: ايؿسشدم زم٤ٞ عايبٝيف ٚاخٝ٘ ٚجسٜيس ٜيأتٞ عايبٝييف ٚاعئ عُي

اي اعكم ايد٫يٞ ٚق٠ٛ ايع٬ق١ اـمع١ٜٛٓ قم ؾٝاغ١ ايػعس عٓد ايؿيسشدم  ٚقيعـ قم ايع٬قي١ اـمعٜٓٛي١ ٚاي اعيكم قم      

 ٜس. غري إٔ ٖرٙ ايس١ٜ٩ ٫ تٓ بل ع٢ً ؽم١ً غعس ايػاعسٜٔ.أعٝا  ايكؿٝد٠ يد٣ جس

 ٛأعي ٚز١ٜ٩ ْكد١ٜ أخيس٣ يًكيدَا٤ تيس٣ ضيع١ د٫يٝي١ ٚتٓٛعيا  قم ٖحيا٤ ايؿيسشم أنثيس َئ ٖحيا٤ جسٜيس  ؾكيد "ضي٦ٌ               

ٜ ُٗا أغعس؟ ؾكاٍ ٚسمو ٌٖ قاٍ جسٜس يًؿسشدم ا٫ قم ا٬ا١ أْٛاع: ايصع ري  ٚجعيثٔ   عبٝد٠ عٔ جسٜس ٚايؿسشدم: أ

ٜٚعيي  ذيييو ايًهييساز قم ٖحييا٤ جسٜييس ذييٍٛ ايككيياٜا تًييو ْؿطييٗا. ٖٚييرا     .(33)"; ٚيًؿييسشدم ؾٝيي٘ َا٥يي١ ْييٛع ٚايكييطم

                                                           
 .132  ف15ا٭غاْٞ  د( 28)

 .12  ف8ٜٓنمس: ا٭غاْٞ  د( 29)

عيريٚ      -اـمهًبي١ ايعؿيس١ٜ    ؼكٝيل: حمُيد حمٝيٞ اييدٜٔ عبداىُٝيد      اعئ ا٭ايري   عٞ ايؿًح قيٝا٤ اييدٜٔ     ٭( اـمثٌ ايطا٥س قم أدد ايهاتب ٚايػاعس30)

 .379  ف2ّ. د1995

 .86  ف8ا٭غاْٞ  د( 31)

 .40اـمٛغح يًُسشعاْٞ  ف( 32)

 .40اـمٛغح يًُسشعاْٞ  ف( 33)
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ؾييرٝح  غييري إٔ جسٜييس أضييً اع إٔ ٜػييػٌ ايييدْٝا عًًييو ايككيياٜا قم قؿييا٥دٙ  ٚاضييًخدَٗا جسٜييس َيئ خيي٬ٍ             

 ضٝاقا  خمًًؿ١  ٚناْيف َ٪ـم١ قم ٚقعٗا ع٢ً ايؿسشم زغِ تهسازٖا.

  ٙ ٚؾخييس عكؿييا٥دٙ اييييت قاريا عييا٭خـ قم ارحييا٤  ٚذنيس ؾاعًًٝٗييا َٚطييريٖا قم ا٭ؾييام     يكيد اعًييد جسٜييس عػيعس

 نُا قم قٛي٘:

َّ ايك ؿييييييا٥ َد ق ييييييد جيييييياَش  غ سا٥ ّبٗيييييييا     ام
 

ٕم   َ ٔ َعَد َ ؿَس امظم ا٭ جصاعم   َا َعطَم 

 ٜٚكٍٛ َؿٛزا  يكؿا٥دٙ عايسذاٍ زمٗصٖا ؾًٓ ًل قم اٯؾام:

َٖييييسَّ      ُ ييييا َزأ ٜيييييّف ايٓيييياَع  ّٗييييِ  َٚي   ن ٬ّع

َّ ق ؿييييييَٝد٠ث    َّييييييصّ  قم اٯؾييييييامم ُنيييييي  ََٚج

   ّ٘ َْيييي َٕ دٚ ََيييئ نييييا  َٕ َْحييييسا َٕ امظم   َّٜحييييص

ٍّ ايك ييييييي َّٗايييييييييٛاقم ن يَتَعيييييييسََّض أ َثيييييييا  أ 
 

َٜر   َّعيّف امذ ي يييييِ  ٜ ّم يِم امّييييييا اـُمػييييي يييييييَتَػييييي  ا

َّ َزن  َٚزٚدث ُنييييييي  بث ّتٓييييييياشمعّ ييييييييييي َغيييييييسٚدث 

 َّ ّٖييييييي َٚ َْحيييييييدث  َٕ قم  َٗيييييييس َٜنم  َؾيييييييٛاد ّع َٚ

َ يّب َتعًييييييَْحا٥ يييييي ًّ  سَعدا  ييييييييٛ   ّميييييييي اييييؾ 
 

 ٜٚبايؼ قم اعحاع٘ عكؿا٥دٙ ذ٢ً أْ٘ ٜؿاخس ايػعسا٤ ا٭قدَطم َٚٔ جا٤ ععدٙ عػعسٙ  ؾٝكٍٛ:

َٚي ييِ أ َدع   َٕ ق بًييٞ  ََيئ ق ييد نييا  َٚأ دَزنيييّف 

ّٙ ايَؿيَم ع ط يييييييييييييييَتؿ حَّ ََٚخبَّييييييَس   ّ  د٣ييييييييا
 

َٓعا     ََؿي َٕ َععدٟ قم ايك ؿيا٥ د   َُٔ نا  ي 

َٓييييّم ا٭ ؾييييييََٚ َُٜ  اييييييعييدا٤َ أ ّيييييا َتؿ حَّيييييييا 
 

 ٜٚبايؼ قم تؿٜٛس ق٠ٛ قٛاؾٝ٘ ذ٢ً جعًٗا َثٌ رٝب ايٓاز:

ًُّم َيييييييئ ّذَزا ّغييييييييَعَبٞ قييييييييٛافث       ًَ  ضيييييييي
 

ْٟ تًًٗيييييييييّب ايًٗاعيييييييييا   ٓ يييييييييد  عًييييييييي٢ ايه 
 

     ٚ اييرنا٤  ٚقبٌ إٔ رمًِ اىدٜث عٔ ٖرا ايػاعس ْكٍٛ عإٔ جسٜسا  اًًَيو اظم جاْيب اـمٖٛبي١ ايػيعس١ٜ ايؿ ٓي١ 

ٛ م عٗيا عئ ؾياذب٘ ايؿيسشدم  ؾكيد "          ٍ    ٚضسع١ ايبد١ٜٗ  نُا عسف عايعؿي١ ٚايًكي٣ٛ ايييت تؿي  :ذيدث أعيٛ عبٝيد٠ قيا

  :٢َٓ ُٖٚا ذاجإ ؾكاٍ ايؿسشدم جلسٜس ايًك٢ جسٜس ٚايؿسشدم 

  ؾ ْييييييييو ٫م عاـمٓيييييييياشٍ َيييييييئ َٓيييييييي٢   
 

  ؾخيييييازا ؾخ ْيييييٞ عمييييئ أْييييييف ؾييييياخس    
 

 .(34)"أؾراعٓا ٜطًرطٕٓٛ ٖرا اجلٛاد َٔ جسٜس ًٜٚعحبٕٛ َٓ٘ؾهإ  :قاٍ .يبٝو ايًِٗ يبٝو :قاٍ ي٘ جسٜس

  ٖٚير  (35)ٚتػري ايسٚاٜا  إٔ افًٝؿ١ عُيس عئ عبيد ايعصٜيص ـميا ٚييٞ اف٬ؾي١ ٚؾيد ايٝي٘ ايػيعسا٤ ؾيسدِٖ عيدا جسٜيس             

 ٜ٪ند َا ذنس َٔ تك٣ٛ جسٜس ٚايًصاَ٘ ٚعؿً٘.
 

                                                           
 حمُد حمٝٞ ايدٜٔ عبد اىُٝد :ؼكٝلـ  يًعباضٞ  ( َعاٖد ايًٓؿٝـ ع٢ً غٛاٖد ايًًخ34ٝ)

 .266  ف2.د1947ّٖي 1367  عريٚ    عاي ايهًب

 .51  ف8: ا٭غاْٞ  دٜٓنمس( 35)
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 لغة اهلجاء يف شعر جرير 

١ ايكي٠ٛ ٚاـمًاْي١ ٚاجلصايي١  اذ اخًياز أيؿامميا  ذا  عٓٝي١ ؾياز١َ قم أؾيٛاتٗا         اضًخدّ جسٜيس قم ارحيا٤ يػي١ قم غاٜي      

ٚؾؿاتٗا ٚخمازجٗا  ٚاعًُد ع٢ً اـمطُٝا  اىٝٛا١ْٝ ٚايدٚاد ٚاـمٗٔ اـمٓبٛذ٠ َٚطُٝا  ايكيبح ٚايسذًٜي١ ٚذػيد    

دم  عأْي٘  َؿسدا  اـمهسٖٚا  قم اييدٜٔ ٚعيسف اجملًُيم ٚايكبًٝي١ ٚايٓطيب َٚيا غيانًٗا  َٚئ ذييو: ٚؾيؿ٘ يًؿيسش           

 قطم  أٟ ذداد  ٚايؿٓاع١ ناْيف َٔ َثايب ايكّٛ  ؾٝكٍٛ:

 ّ٘ ًُييي َ ث   َٔ  ٝ ّٔ ايك يييطمم ٫ ق ييي ّٔ ٚاع ييي  ٝ َٛ ايك ييي  ّٖييي
 

    ِ ٍم ا٭ َداٖيييي   يؿ   ييييحم اـم َطيييياذ ٢ أ ٚ جل ييييد 
 

 ٜٚؿؿ٘ عايكسد قم قؿا٥د نثري٠  َثٌ قٛي٘:

َٕ ايؿ يييييييَسشَدّم غ يييييييرَي ق يييييييسدث  َٖيييييييٌ نيييييييا َٚ  
 

ّ٘ ايَؿيييييييييييٛاع ّل ؾ ا     ًَدازا أ ؾييييييييييياَعً   ضييييييييييي
 

 ٚقاٍ:

    ّ٘ َّيييييي َْييييييٛاّز ن أ   أ َطيييييي٢ ايؿ ييييييَسشَدّم ٜييييييا 
 

َّٜريييييييَث َعًييييييي٢ ايصمْيييييييا٤  ُقيييييييسٚدا      ق يييييييسد  
 

 ٜٚكٍٛ قم ْكٝك١ أخس٣:  

َُٖييييا      َّييييو  ي ييييٛ ّتع ييييٞ ايؿ ييييَسشَدَم د ز   ؾ  م
 

َٓؿَّيييييييييسا    ًَ ١َّث ي   ْ َْؿيييييييييسا ٔم    َعًييييييييي٢ دٜييييييييي
 

 ٚقٛي٘ ًُٜصٙ قم دٜٓ٘ ٚع٬قً٘ عايٝٗٛد:

َّ ع  َٜيييييييٛ َٓؿييييييياز٣  ّتر َبيييييييو   ِّ اي  ٖ  ٝيييييييد 
 

َٝٗييييييييّٛد  ًّو  اي َّ ايَطييييييييبيف  غييييييييَٝع َٜييييييييٛ َٚ  
 

 :ٜٚعسض عأعٞ ايؿسشدم ٚرٛٙ عٔ اـمهازّ ٚاغًػاي٘ عطؿاضـ ا٭َٛز

ّم ٚايّعييييييي٬  َٗييييييي٢ أَعييييييياى  عييييييئ اـم ه يييييييازم   أي 
 

ٌم   ـ  ٚاز ت ؿ ييييييييياّع اـم س َجييييييييي َٞ ايهًيييييييييا٥    ي ييييييييي
 

 ع٢ً ايؿسشدم ٚقد ذنس ؾرػا :ًَٗهُا ٚضاخسا ٜٚسد جسٜس 

  تصْييييييٞ َيييييئ  يييييياْطم قاَيييييي١  تييييييديٝيف 
 

   ّ    ٚقؿييييييس  عيييييئ عيييييياع ايعيييييي٬ ٚاـمهيييييياز
 

ٚيكد نثس  اـمؿسدا  قم ٖحيا٤ جسٜيس ذيٍٛ َٛقيٛع ا٭عيساض  نٛؾيـ ايٓطيا٤ عايؿاذػي١ ٚافبيث ٚتهًيِ عئ            

 أعكا٤ اـمسأ٠ ٚايسجٌ ٚذنس أؾعاٍ ايؿاذػ١ ٚايصْا َٚا ًٜعًل عريو َٔ فمازضا . ؾ اٙ ٜكٍٛ:

   ْ  َّ َٕ أ  َٚقبيييييييييا ً يييييييييؼ َعييييييييي   ِّٖأ ع   طيييييييييا٩ّ

َّحاغ ييييييييم    ّم  ً ٦ييييييييا َّ َعيييييييي  اي ً ٦ييييييييا َّ اي  ام
 

َٛقَّييييييييييييم   خييييييييييييٛز  َعٓيييييييييييياّ     ٛ ازم َّ   َخيييييييييييي

ٌْ امشازم  َّ ُنييييييييييييي َََرييييييييييييي  َٕ  َٚا٭ خَبثيييييييييييييٛ
 

 ْٚساٙ ٜؿـ ْطا٤ ع  عكاٍ  عافبث ٜٚػبٗٗٔ عاىُري:

٠َٛ  ي يييييييييييَب  ع ك  ْ طييييييييييي ٍ ييييييييييييييََٚجييييييييييدْا  ٍْ أ غييييييييييسا      ا   َض ايّسَيييييييييييا٠ ع ييييييييييدازم ايييييييييييّر
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َ يييييييئ َذُييييييييري    َّ أ خَبييييييييّث  ّٖيييييييي   ٕ  غ ييييييييٛا
 

َّػييييييييسمنا      ْ طييييييييا٤ث  َ يييييييئ   ّٔ  َٚأ جم يييييييي
 

 ٜٚكٍٛ:

ََٓح ي ًك ييييييييييييس٣    َٓرييييييييييي َٞ امذا َت ً ب ييييييييييي ًَػ  َٚاي
 

ٌَ ا٭ َثيييييييييا٫    َُثَّييييييييي ََٚت  ّ٘ ًَ  َذيييييييييوَّ ا ضييييييييي
 

 ٜٚكٍٛ:

 ّٙ ًّييييييييييييييا٤َ ايؿ يييييييييييييييَسشَدمم ؾ ا ّْؿيييييييييييييييسٚ   أ خ 
 

  ٞ َٚايَصٚاْيييييييييييييي ًّييييييييييييييا٤َ ايؿ ٛاض ييييييييييييييلم    أ خ 
 

قير١ اـمهػيٛؾ١  ٚنيإ ع َهيإ جسٜيس إٔ ًٜخير َئ ايهٓاٜي١         ْٚس٣ قم يػ١ ٖحا٤ جسٜس اضًخداَا  يًُؿيسدا  ايؿا 

ايًؿنمٝي١ عيد٬ٜ  يًًييو اـمؿيسدا   يهيئ يعيٌ ايػييسض َٓٗيا اٱقييراى ٚايطيخس١ٜ  ٖٚييرا َيا ْييساٙ قم قٛيي٘ يًؿييسشدم         

 :(36)ٜعري َكاتٌ عٔ طًب١ ٚقد شٚد اعًٓ٘ خٛي١ يػاعس ٚقٝم

  ذًّييييييييي٢ زأٜييييييييييف َكاتيييييييييٌ اي ًبيييييييييا  

 دثيييييييييييييبييع  دا ييييييييييييكيييييييييد أْهريييييييييًِ عب 

ٕ  قٝطيييييييييا  ييييييييييييؾييييييييي٬ تؿخ  س عكيييييييييٝظ  ا

 

  ٛايٞييييييييييييُس اـميييييييييييييؾييييييييييسٚد عٓاتيييييييييي٘ ن 

  ٍ ٛ ١ٖ ايطييييييييبا  َيييييييئ ايؿ ييييييييٗب اـمػيييييييي

   ٞ  خيييييييس٥ًِ ؾيييييييٛم أعنمُٝييييييي٘ ايبيييييييٛاي
 

 ٜٚبدٚ إٔ َؿسدا  ايؿرؼ ناْيف ؾاع١ً أنثس َٔ غريٖا  ٖٚرا َا دؾم جسٜس اظم تٛممٝؿٗا قم ٖحا٥ي٘  ٚقيد قياٍ:   

 :قم قؿٝد٠ ايساعٞ ٢ قًيفٖحٛ  ع  ط١ٝٗ أْٛاع ارحا٤ ؾًِ سمؿًٛا عكٛيٞ ذً"

   ٢َُ  ً َّيييييي١  زٖييييييكم  َضيييييي َٗ ٕ  عيييييي  ُط   نييييييأ
 

َ ييييييييٞ ن٬َعييييييييا    َٜس   ذحيييييييياز٠ُ خيييييييياز٤٣ث 
 

 .(37)"ؾحصعٛا ذ٦ٓٝر ٫ٚذٚا عٞ

ٚؼمهئ ايكيٍٛ إ يػيي١ ارحيا٤ يييد٣ جسٜيس ي تهيئ نًيٗا عًًييو ايكي٠ٛ ؾكييد داخًيٗا ايكييعـ قم ععيخل َٗاجاتيي٘          

    ٚ ٫ تسقيي٢ اظم ايًػيي١ ايػييعس١ٜ اييييت زأٜٓٗييا قم ا٭َثًيي١    ٚغيياعًٗا زنانيي١ يٝطيييف غاؾٝيي١ عًيي٢ اـمٓ ييل ايػييعسٟ   

 ايطاعك١. َٚٔ ذيو قٛي٘:

َّ َد  يٚي ييييييي ي ك يييييييد    سا ييييييييي ؾاج ايؿ يييييييَسش َدمم ُأ

ِ  يًؿ يييييَسش د َم از يجييييي إينييييي َٚيييييا  َّط يييييً

ٝ ييييييَف  م يٜاؾييييي  أْييييييَف َّييييير  اهلل َٛدّيّذدييييي أ َت

 ا يعييييييكييييد  نٓيييييَف ؾٝٗييييا ٜييييا ؾييييسشدّم تاع 

ـ  َٕ أعييييٞ عطييييٝ ـ  زغييييٛا  جماغييييم  ضييييٝ

َٚاش  ا٤َ يييييييييؾح  َٛا٥ ييييييي ق ؿيييييييريم عيييييييٛش   ِيايك 

َٔ ََ َٝييييييأ  ٝ ًيييييي س دا ييييييييق  ي ٝ  ّّ٘يي   ِميْا٥يييييي ّسييييييييييييغ 

ٓ ٗييييياى  ؾُيييييا ٚغيييييب يَف ٝ ّب َٜ َّييييي َغييييي  ٗاشمّياي

 ٛاد ّيم  يًكيييييييييييييييييٞ تاعي ٚزٜيييييييّؼ ايَرْاعييييييي 

ـ  تكييسد  ٚي قييسعيَف  ممييايم اعيئ عطييٝ

                                                           
ِ ؼكٝل ًُ د   يايهاٌَ قم ايًػ١ ٚا٭ددٜٓنمس: ( 36)   2. دّ 1997 -ٖيي   1417اي بعي١ ايثايثي١     ايكياٖس٠  –داز ايؿهيس ايعسعيٞ     : حمُد أعٛ ايؿكٌ اعيساٖٝ

 .57ف

 .79  78  ف8ا٭غاْٞ  د( 37)
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٘  قييييسعيفَ  ّ  عٓيييييَد عيييي  يف يؾأزعَػييييي   اٱَييييا
 

ّم  غيييييرّي حميييييَدث  ٚقيييييايٛا ٜيييييداى   ؾييييياز
 

 ٚنُا قم قٛي٘  ٜعري ايؿسشدم عسؾً٘ اييت ٚزاٗا عٔ جدٙ:

ّٙ ييييييييييييييييييييييأ نٝ م ي َحيييييييييييييييْدى  يؾ َسق ييييييييييييييي  اَز

َّ ٕم ايك ييييييييييييييييييييييدٚ َٚأ د ٕم ايَعيييييييييييييييييييييي٠٬    َٚأ د
 

ًََاَعيييييييييييييو  ٫ ّتؿط يييييييييييييديييييييييييييييَٚأ ؾً     ح 

َْٚضييييييييييييييييم ي هييييييييييييييييريمى  قم اـم كَعييييييييييييييييد   َٚ 
 

 

 األسلوب البالغي لدى جرير

ب ًَٓٛع١  َٓٗا أضيًٛد ايٛؾيـ ايطيسدٟ ٚتعيداد ؾيؿا  اـمٗحيٛ  ًٜٚٓياٍٚ أعُيل         ضاز جسٜس قم ٖحا٥٘ ع٢ً أضايٝ

 افؿاٜا.

ٜٚطييًخدّ أذٝاْييا نييثري٠ أضييًٛد اىييٛاز ٚاـمطييا٤ي١ يًُٗحييٛ  ؾيي اٙ ٜطييٛم اىييٛادث ع سٜييل اٱضييًؿٗاّ اـمًييٛايٞ   

ٚ ايٓؿيٞ ـميا جيا٤    عػسض ايًعحب أذٝاْا  َٔ اـمٗحٛ  ٚعػسض ا٫ضًٓهاز ٚايًٛعٝخ يًُٗحٛ ايرٟ ٫ ٜطً ٝم ايسد أ

 قم ؾٝػ١ ايط٪اٍ نُا قم قٛي٘:

ْ طييييييييا٤َ َعٓ ً ييييييييل  ّْع َُييييييييري  يييييييييييييأ ي ييييييييِ  ّْ  ٞ 

 ٢ ّعَبٝيييييييدثيأ ي يييييييِ َتَسْيييييييٞ ّؾيييييييب بيّف َعًييييييي  

 ٝ  َ َِ ذا ََٛاض يييييييييي  ّ٘  ا ث  ييييييييييييييييييُأع ييييييييييدَّ ي يييييييييي

َُييييييري    ّْ َ يييييئ  َّييييييو    ؾ ّػييييييخلَّ اي  ييييييسَف ام

َٚق    َٓييييييييي١  َخّبَثييييييييييف  ٍّ د َ  يفيييييييييييَيًّيييأ َتعيييييييييد 
 

٫َٚ َاٛاعييييييييييييؾ يييييييي٬ ّغييييييييهسا  جَ    َٔ  ا ييييييييييييَصٜ

َٚغ   ّ٘ ًُييييييييي  اعاييييييييييييييييييييَٚق يييييييييد ؾييييييييياَز  أ عاج 

ً ٗا اجل    ً َٝػيييييييؿٞ َذيييييييَس ّغيييييييع  ساعايييييييييييييؾ 

  ً ٫َٚ ن يييييييييػيييؾ يييييي٬ ن عبييييييا  َع  ٬عايييييييييييييَف 

َٚط   اعاييييييييييييييامظم ؾ يييييييسَعطمم ق يييييييد ن ّثيييييييسا 

 
 

يكؿا٥د اي يٛاٍ اظم ا٭ضيًٛد افي ٟ    ٜٚهاد غعسٙ ًٜٛشع عطم ا٭ضًٛد اف ٟ ٚاٱْػا٥ٞ ٚيسعما دمد ٬َٝ  قم ا

ؾكد نيإ جسٜيس ٜعيدد ؾيا  اـمٗحيٛ ٚقبا٥ري٘  نُيا نيإ جسٜيس ٜٛجي٘ اف ياد َباغيس٠ اظم اـمخاطيب ٜٚطيُٞ               

 اأغخاف ٚايكبا٥ٌ دٕٚ ذسد.

 :(38)يب  ذٓٝؿ١  ٚنإ ًَِٝٗ َم ايؿسشدم عًٝ٘ ٚقد ٜبدأ جسٜس أذٝاْا عايًررٜس يًُٗحٛ  نُا قم ؼرٜسٙ

ِ أعييييي  ذٓٝؿييييي١ أذه    ُيييييٛا ضيييييؿٗا٤ن

  هِ يؿ١ اْيييييييي  إ أٖحيييييييييأعيييييييي  ذٓٝيييييييي
 

  اْيييييييييٞ أخييييييييياف عًيييييييييٝهِ إٔ أغكيييييييييبا 

 أدع ايُٝاَييييييييييييي١ ٫ تيييييييييييييٛازٟ أزْبيييييييييييييا

 

ٚقد ٚؾٌ ارحيا٤ ييد٣ جسٜيس اظم دزجي١ ايؿريؼ ًٖٚيو ا٭عيساض ذٝيث ٜؿيـ جعيثٔ اخييف ايؿيسشدم عأٚؾياف              

 َكرع١  ؾٝكٍٛ:

   ٘ ٌم ٚع    عيييييييا  ايؿيييييييسشدّم ٜطيييييييًحري يٓؿطييييييي َٔ نييييياي سٜل اـمعُييييي ّٕ جعيييييث   حيييييا

                                                           
 .168 ف1ايعُد٠ قم حماضٔ ايػعس  ٫عٔ زغٝل  د( 38)
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َٔ اذ زميييييييس  عسجًيييييييٗا    أضيييييييًُيَف جعيييييييث

 

َٟ ٜدٚض   ػٌيعاـمٓييييييييييي  ٗا يييييييييييييي ٚاـمٓكيييييييييييس
    

ٚخاؾ١ٝ أخس٣ غمٝص عٗا أضًٛد جسٜيس قم ٖحا٥ي٘ َٚٓاقكيات٘  ٖٚيٞ أْي٘ نيإ ٜيب  غيعسٙ عًي٢ َاجيا٤ قم ٖحيّٛ            

ايػعسا٤ ايرٜٔ تعسقٛا ي٘  ٜٚكيـ  َٛقيـ اييدؾاع اـمؿٓيد ـميا جيا٤ قم غيعس افؿيِ  ٖٚيرا َيا ذنيسٙ جسٜيس عٓيدَا              

اٜ٘ ٜا عدٚ اهلل ع٬ّ تػًِ ايٓاع ٚتنمًُِٗ ؾكًيف جعً  اهلل ؾدا٤ ا٭َري ٚاهلل اْٞ  ع٢ً اىحاد  "ؾكاٍ ي٘:دخٌ 

 .(39)"َا أممًُِٗ ٚيهِٓٗ ٜنمًُْٛ  ؾأًْؿس

    ٞ غطيإ عئ ذٖٝيٌ ؾ ْي٘       قم ذيٛاز جسٜيس َيم اىحياد عكٛيي٘: أَيا       (40)َٚٔ ا٭َث١ً ع٢ً ذييو َيا ذنيسٙ ا٭ؾيؿٗاْ

  عكٛي٘:عػريتٞ  زجٌ َٔ قَٛٞ ٖحاْٞ ٖٚحا

ُ ييييسمٟ ييييي٦ٔ ناْيييييف َعح ٝيييي  َْييَع   ٗايييييي١ًُ شا

ً ٝييييبث ؾك ؿَّييييس   ْ َكييييا٫  عيييئ ُن  زَٝيييييَف 

َٜر َعر ٝ طييييييييييٕٛ ايػيييييييييي٫ٚ   س يييييييييي ا٠  ا٫ عَم
 

ٝ بيييا  َجييي        ً  سمّٜسٖا  يَجسٜيييس  يكيييد أ خ يييَص٣ ُن

َ ٝيييو  ذًييي٢ عييياد ؾ يييؿ سا  َجؿ رّيٖيييا    َََسا

َٓاج ٝٗييييييا ؾ ػ يطيييييي ٌ  َت  ّدّٚزٖا  ياز  ُقيييييي ييييييييٜٛ
 

  :قاٍ قًيّف ؟ؾُا قًيَف ي٘ اىحاد جلسٜس: قاٍ

  د ييييييأ٫  يٝيييف غ ييع سٟ عيئ ضييًٝكمث أي َتح 

 ٠٤ ٛ َّٓٛا ا٭ذطيياَد ؾيياذَب َضيي  ؾكييد قيي

ً ٝ ا  ؾ َّ َضيي ٓ ٗا اُفَؿيي٢ييييٞ َذيييينييأ  ٛا غ 

َٜييييييا عاـم ييييييييّيأ ق ح  َٚا َّهييييييييييٛا ايسَّ  ِيييييييييَصاد  ؾ 

َٓيييييين ََح  َّا     أ ٠ثيييييُ ييييا٠ُ ن ييييإٔ ايطَّييًٝ  

َٔ عايَكييَر٢  ّٕٛٚ ايؿ َساض يي َٜػ يي  غ َكييازمٜكُم 

ٝ ً  ١ثيييييييكمث ؾييييازع  ذٚ َذؿٝنميييييييؾُييييا قم َض

 عح بيييّف َيئ ايييدَّاع ٞ ّجَرٝػييا  ٚؾييا٥دا   

 

َٕ جيييي  ٣َٛ غ طَّييييا ً ٝكمو ض يييي ّٜح رّيٖييييا يَضيييي  ازا  

 رّيٖايٞ عٗيييا ْؿطيييا  خبٝثيييا  قُييي   يييييّٜٓاج 

ً َرييييييياذا َذ  َ َٚق ٝيييييييٌ  عيييييطم ا ٭   ّسٖاييييييييٝ ٔ 

 ٛ ًّه ؿ  ٢ََ ذمّٛزٖاض ٌم َتد   َٕ َزن خَل افٝ

ٍم ج َّ َٜط ًييييييييييي٭  ٕ  عايَعؿييييييييا   ايييييييييييثريٖييا

َّػ ريٖيييا   اذا َيييا ايطَّيييَساٜا َذيييثَّ َزن كيييا  

َّ ار ٝييييييادم ّجعّ    ًُٗييييييا ٜييييييٛ ََع ك   ا  يييييييييٛزٖييييٚ

ٝ طيييييا٤ّ ٜطيييييَع٢ عايع   َْؿ رّيٖييييياييييييييَٚع  ٬ د 
 

اـمٗياجِ  أٚ أْي٘ ًٜٓؿيـ عًي٢ ْيـ افؿييِ        غيري إٔ َٛقيـ جسٜيس قم اييدؾاع ٚاييسد ٫ ٜبيدٚ أْي٘ ًَهيي٧ عًي٢ غيعس         

ؾ اٙ ٜ ى افؿِ جاْبا   ٚشم ع غعسٙ جدٜيدا  تي ش ؾٝي٘ قدزتي٘ ايييت تنمٗيسٙ ًَؿٛقيا  قم َعاْٝي٘ ٚؾيٛؽ أؾهيازٙ            

 ًَكُٓا  ايسد ٚايًؿٓٝد ـما سمًاج٘ ًَحا٬ٖ  َا قاي٘ افؿِ.

اطاز اـمكاز١ْ عطم َهيازّ َٚيٛزث أعا٥ي٘     ٜٚطع٢ جسٜس اظم تٛممٝـ ايؿخس قم قؿا٥دٙ يدعِ ارحا٤ ٚقٗس خؿُ٘ قم

 ٚاذم الم اـمٗحٛ ٚقبح َاقٝ٘ ٚأجمادٙ  ؾٝكٍٛ ٜؿخس عكَٛ٘ ع٢ً ايؿسشدم:

                                                           
 .19ف  8ا٭غاْٞ  د( 39)

 .20  19  ف8ْؿط٘  د( 40)
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َّ ق يييييييييَٛٞ    َِ ايؿ يييييييييَسشَدّم أ  ً ييييييييي  ي ك يييييييييد َع

َٚأ عيييييييييييييييٛى      د ٚاييييييييييييييييييييّع امذا أ عا٩ْيييييييييييييييا 

َٚأ َٚزاْٛييييييييييييييايييييييييييييييييؾ أ َٚزَايييييييييييييو  ايعَ    ٠٬ 

 

َٕ اـم ه  َّ ي ًط ييييييييييييييييباد  يييييييييييييييييييّٜع ييييييييييييييييد ٚ  ازم

َٕ اـُم َٔ ايع يييييييييييساد أ عيييييييييييا َ ييييييييييي  كسمؾييييييييييياّ  

َٝييييييييي١  ايك     ٓ ٌم أ ؾ  باد يييييييييييزمعيييييييييالم  اف ٝييييييييي

 

 :(41)ٜٚطًٓد جسٜس قم ؾخسٙ ع٢ً تكؿٞ أٜاّ ناْيف يكٝظ ٚٚقا٥م أخصٟ ؾٝٗا ايؿسشم ٚزٖ ٘  ؾٝكٍٛ

َٝحَعًيٛا     َٔ ايك يطمم ق ٝطيا  ي   ّتَرْكخّل ٜا ا ع

 ٝ َٗد ي ك َّو  ي ِ َتػي َٚذاج ييي ن أ   با يييييييييي  ا  

َٗد  َٚايػ عَب ذا ايَؿيؿا  َٚي ِ َتػ َْطمم   اجل ٛ

َّ ايَؿ َٜييٛ ًِّ َعبييييَٚ َ يٝدا  ي عيييييؿا ُنٓيي  س يييييا

ّّ أ خييييييييامذا ّع ٜ ييييييا  ا ييييييييييَصٜيَف دازمَييييييييييدَّ   ا٭ 
 

  َ ََٜٛييييييي ك ٛ ِم  ييييييييييو   ّم ا٭ زاق ييي َٜيييٛ  ٌَ َ ثييي  ا  

ّم      ٚ  امذ َدعيييٛا ٜيييا ي يييدازم َٔ َعُيييس َٚ عييي  ََٚعُيييس

َّ َدٜيييسم  يييييََٚغيييد ا   ق ٝ َٜيييٛ ِمييييييي اجل ُظ    اج 

ٕم أ ؾَبر ّميييييييٝيًِّ َعبييييييَٚع يييياى ص ً ٗيييياشم  َد اي

َٔ ايك  ييييييَّٚتخ ّمييييييصٜو  ٜيييا ا عييي ّّ دازم ٜ يييا  طمم أ 

 

ٜٚعًد جسٜس عرات٘ ٜٚؿٌ اظم أع٢ً دزجا  اـمبايػ١  قم ؾخسٙ ع٢ً خؿُ٘  ؾٝػب٘ ْؿط٘ عاييدٖس اييرٟ ٫ ٜ اٚيي٘    

 عٓؿٛإ ٚغكب: غ٤ٞ يًٝػٞ خؿُ٘ ٫ٚ ٜبكٞ ي٘ َا ٜؿخس ع٘  ؾٝكٍٛ قم

َٚايَدّٖس خاي د   ّٜؿ  اـم َٛ   ٚمُيييي٘       أ ْا ايَدّٖس  ّٜ ا ٌم اييييَدٖسم َغييي٦ٝا   ُ ثييي  ؾ ح ييي٦  ع 
 

أَا ايؿٛز ايػعس١ٜ ؾكد اعًهس جسٜس ؾٛزا  غعس١ٜ َٛذ١ٝ قم َٗاجات٘  ٖٚرا ايؿٛز ػعٌ خٝياٍ ايكياز٨ ٚاضيعا       

ؿٛز يًركل غاًٜطم ُٖا: اٱقراى ٚايطخس١ٜ  زمٍٛ قم أعُام ايٓـ ًٜأٌَ يٛقيف غري قؿري  ٚتطع٢ تًو اي

نُييا إٔ َعنمييِ ايؿييٛز ايػييعس١ٜ قم َٗاجييا٠ جسٜييس تييأتٞ َطييًٓد٠ عًيي٢ ايٛؾييـ ٚايًعييداد يًطيي٤ٛا   َٚطييًٓد٠         

نريو ع٢ً ذػد َٔ ايًػبٝٗا  عاىٝٛاْا  نايكسٚد ٚافٓاشٜس ٚاىُري ٚغريٖا  َٚٔ تًو ا٭ٚؾياف قيٍٛ   

 جعثٔ" عأقبح ايؿؿا   ؾٝكٍٛ:جسٜس قم قؿٝد٠ ٜؿـ ؾٝٗا أخيف ايؿسشدم "

    ًِّ ًََبٝييييييي َٚا ذ  َٔ ًِّ ّعكيييييييَس ج عيييييييث   َْطيييييييٝ

ََٛاق يييييييي   َٝيييييييييف   َ ًَيييييييي يَٚق ييييييييد َد  ٝٗايّم ّزنَب

ٌَ تطيييييييييًّل اضه  ًاٖايييييييييييتبٝييييييييييّف ايًٝييييييييي

َّ عٗييييييييييا ؾخييييييييييسَّ    يٚذيييييييييي  كّم اـمٓكييييييييييس

ٍ ييييييييييييي ٞ عكي تٓييييييييييادٟ غايبييييييييييا  ٚعٓيييييييييي    ا

 

 ا   ييييييييييييييسمى  ع اُىبيييييييييييييييييخييأ ٫ َتب ييييييييييييا  ي ؿ  

َٔ َ يييييي ً يييييي اى  ي ييييييَٝظ  َٔ اي  ايَؿيييييي٠٬  َ يييييي

 سا  ييييييييي ّب عانينييييييدأد  اييييييي ى  تًعيييييي  

ٌّ ع  يييييييييييي عً ًّٝيييييييي ّْ ايكؿييييييييا ٚاي  ا  يييييييييييي٢ أ

َّييييييدا       يكييييييد  أخصٜيييييييَف قَٛييييييو  قم اي

 

ٚقد تكُٔ ايٓـ أٜكا  نٓاٜا  ٚاضًعازا  ٚتػبٝٗا  ق١ٜٛ تؿٛز ٖرٙ ايؿًا٠ غازقي١ قم ايؿاذػي١  ٚتبٝييف ايًٝيٌ     

 غمازع اجملٕٛ قم ١٦ٖٝ قبٝر١.

                                                           
 .60  ف2ايهاٌَ قم ايًػ١ ٚا٭دد  يًُ د  د( 41)
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ا  تؿٌ اظم ذيد ايكيرف ٚاٱضيؿاف  ٚخيسٚد عارحيا٤ اظم ايؿريؼ اييرٟ نيإ عًٝي٘ قم          ٚقم ٖرٙ ا٭ٚؾاف َبايػ

 ايػعس اجلاًٖٞ.

ٚأَا ايًػبٝٗا  ؾًأتٞ قم ؾٛز ضاخس٠ َكره١ ٖٚٛ ٜؿٛز َٔ ٜٗحِٖٛ َس٠ عاىػسا  ٚأخيس٣ عيايكسٚد  ٚاايثي١    

 عافٓاشٜس  ٜكٍٛ قم ع  ٚقبإ:

   ِّ ًّ ِّ ايؿ ٝيييييييييياّؽ ؾ ييييييييييأ ْ ُ ُهيييييييييي  أ شز٣ ع ر ً
 

  ٌّ  ايؿ ييييساؽم غ ػييييطَم ْيييياَز اـُمؿيييي  ًٞ  َ ثيييي
 

 ٜٚكٍٛ قم آخسٜٔ َػبٗا ايسجاٍ عاجلع٬ٕ ٚايٓطا٤ عايكٓاؾر:

  ِّٗ َّٛت ْ طييييييي َٚ   ٕ ٍّ ؾ ح عييييييي٬ َ يييييييا ايسمجيييييييا  أ 
 

٫َٚ طٝييييييّب     ٔ ٌّ ايك ٓاؾ يييييير  ٫ ّذطيييييي  َ ثيييييي
 

 ٚغب٘ ايػعسا٤ ايرٜٔ تعسقٛا ي٘ عايثعايب ايعا١ٜٚ اييت أؾاعٗا ؾصع ٚقد نس عًٝٗا أضد ٖؿٛز:

ِّ ي يييييييَبعخل   َعييييييي ّٗ  ٣ٛ ايّػيييييييَعسا٤ّ َععّكييييييي

  ٝ ِّ ايَثعاي ييييييّب ذ ّٗ َْ  ٢ييييييييكييئَ َتًيييييييين ييييييأ 
 

  ً ً كييييييييييَّ ؾ ك ييييييييد أ ؾ يييييييييييييَع ِّ ا ْ ّٗ ّّ يييييييييي اَع  ا

ّّ   ٖ َصعييييييييسا   ً رييييييييا ّ٘ ا ْ ٔم ي يييييييي  قم ايَعييييييييسٜ
 

ٚايًػبٝٗا  قم ٖحا٤ جسٜس ي تهٔ جاَد٠ عٌ تساٖا ػطد ٦ٖٝي١ َصزٜي١ ًْٝحي١ ذطئ ايؿيٝاغ١ ايييت تيداز ؾٝٗيا         

ـمؿسدا   ؾًيِ ٜكًؿيس جسٜيس عًػيبٝ٘ ايؿيصدم عيايكسد اييرٟ ؼميازع ايؿاذػي١ عيٌ تيساٙ ٜبيرٍ أقؿي٢ جٗيد قم ذيث                ا

 غريٙ َٔ ايكسٚد يؿعٌ ايصْا٤:

    ّ٘ َّيييييي َْييييييٛاّز ن أ   أ َطيييييي٢ ايؿ ييييييَسشَدّم ٜييييييا 
 

َّٜريييييييَث َعًييييييي٢ ايصمْيييييييا٤  ُقيييييييسٚدا      ق يييييييسد  
 

 ًٛ يًؿصدم إٔ زمعٌ افٓصٜس ي٘ َث٬ :ٚتساٙ ًٜخر َٔ افٓصٜس زَصا  يٓؿسا١ْٝ ا٭خ ٌ ايًػًيب اذ سم

     ٘ ٌَ خ ٓصٜيييييييس  أ طييييييياَف ع ييييييي َّ اُ٭َخٝ  ييييييي  ام
 

ًَنم ييّس    َّٚتٓ  امذييد٣ ايييَدٚاٖٞ ايَّيييت ّتخػيي٢ 
 

ْٚس٣ جلسٜس اعًهيازا  تؿيٜٛس١ٜ قم ٖحا٥ي٘ ًٜطيم ؾٝٗيا افٝياٍ اظم َاقيٞ ععٝيد ٖٚيٛ ًٜريدث عئ يي٪ّ عي  تيِٝ                

 ؾٝكٍٛ:

      ِ  ٝ ّّ َتييييييي ٓ يييييييصمٍ يييييييي٪ َٜ  َييييييئ ا٭ؾييييييي٬د 
 

ِم   ٚ  ّٜخًييييييييييييل ٚاـم ػيييييييييييييٝ  قم ا٭زذيييييييييييياّ 
 

ٖٚييرٙ ؾييٛز٠ عحٝبيي١ ؾعيي٬  رييا تييأاري َيي٪ي قم ْؿييظ اـمٗحييٛ  ٖٚييٛ ٜؿييٛز زضييٛؤ ايًيي٪ّ قم ا٭ؾييٌ اٱْطيياْٞ ريي٪٤٫    

 ؽمٝعا ٚاضًكسازٙ قم اٱزذاّ.

ٚقم ؾٛز٠ أخس٣ يً٪ّ ع  ػمري ٜؿٛز جسٜيس ٖيرا ايًي٪ّ ايًؿيٝل عهبياز ايكيّٛ ٚؾكٗيا٥ِٗ يهيِٓٗ سمياٚيٕٛ تػ ًٝي٘           

سِٖ ايصا٥ـ  ؾِٗ ًٜبطٕٛ ايعُا٥ِ يٝنمٗسٚا عمنمٗس ايٛقاز ٚايسؾع١ عُٝٓا ِٖ شمؿيٕٛ ايًي٪ّ ؼًٗيا  ؾٝكيٍٛ     عمنمٗ

 ع٢ً طسٜك١ ا٫ضًعاز٠ اـمه١ٝٓ:
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ََٗييييييييا     ِم ُي٪ َُييييييييري  ع ايَعُييييييييا٥  ّْ  ّتَػّ ييييييييٞ 
 

ِم       َٞ ايَعُيييا٥  َّ ط ييي ًُييي٪ َّٜػّ يييٞ اي ـَ   َٚن ٝييي
 

أايسا  عايػيا  ٖٚيرا َيا أدزني٘ جسٜيس يٝ٪نيد إٔ غيعسٙ          إ ٖرٙ ا٭يؿامم اييت تسضِ تًو ايؿٛز جعًيف يػيعس جسٜيس  

 نأع َس٠ ٜطٝكٗا ايػعسا٤  ٜٚرٜكِٗ َسازتٗا ع٢ً طسٜل ا٫ضًعاز٠ ايًؿسسم١ٝ ؾٝكٍٛ:

َّيييييييييس٠َّ     أ عييييييييَددّ  ي ًّػيييييييييَعسا٤  ن أضيييييييييا  
 

ّّ اـُمٓك ييييييمّ   َّخاي ُ ٗييييييا ايط ييييييُا   ع ٓييييييدٟ 
 

 ٝاٍ قٍٛ جسٜس قم ع  ػمري:َٚٔ ايؿٛز ايبدٜع١ ٚا٫عًهازا  اـمع١ٜٛٓ اييت شمـ ؾٝٗا اف

ُّْييييييييري   ؾًييييييييٛ ٚقييييييييعيف ؾ ك يييييييياّ  عيييييييي  
 

 ٢ َخَبيييييييث  اىدٜيييييييد اذا  ي يييييييَراَعا يييييييييييييًيع 
 

ٚاىدٜد ٫ ٜرٚد ا٫ عٓياز َطيًعس٠  ؾٗيرٙ ؾيٛز٠ قبٝري١ ٚنيإٔ ؾكياذِٗ أنٝياز تيٓؿخ ْيازا  تيرٜب خبيث اىدٜيد               

 اِ اخساد ايسٚا٥ح اي١ًٓٓ.ٚاي نٝب سمٌُ نٓا١ٜ تعسٜخل تػري اظم ا٤٬ًَ ع ِْٛٗ عارٛا٤  َٚٔ 
 

 فاعلية هجاء جرير

ٜيس٣ ععييخل ايٓكياد إٔ ارحييا٤ ايييرٟ عيسف عيي٘ جسٜيس قم غييعسٙ ي ٜهيئ ذييو ارحييا٤ ايؿياذؼ ٚزمعًْٛيي٘ ٖحييا٤          

َػٛعا  عايعؿ١ ٚأقسد اظم ارصٍ. ٖٚرٙ ايس١ٜ٩ قد تهٕٛ ؾا٥ب١ َٔ ذٝث ًْيا٥خ ارحيا٤ ا٫جًُاعٝي١ ؾٗيٛ ٫ ٜي٪دٟ      

 عا   يهٔ َٔ ذٝث اٯااز ايٓؿط١ٝ ٜعً  ٖحا٤ه ؾاذػا  ٚؾٝ٘ تٗهِ ٚضخس١ٜ عاـمٗحٛ.اظم ذسٚد َٚٓاشعا  ٚؾسا

ٚزغييِ إٔ ٖٓيياى ععييخل ا٭خبيياز تٓكييٌ إٔ قبا٥ييٌ تسنيييف َساعكييٗا ًْٝحيي١ رحييا٤ جسٜييس ا٫ إٔ َثييٌ ٖييرٙ ايسٚاٜييا      

 يسعما خاي ٗا غ٤ٞ َٔ اـمبايػ١ ٚتبك٢ قم دا٥س٠ اـمُهٔ ٫ٚ تكًٌ َٔ غإٔ ٖحا٤ جسٜس.

 ـما ٖحا جسٜس ع  ػمري عكٛي٘:يسٚاٜا  أْ٘: "َٚٔ تًو ا

 ؾػييييييخلَّ اي َّييييييس َف اْييييييو َيييييئ ػمييييييري    
 

 ؾييييييييي٬ نعبهيييييييييا عًػييييييييييَف ٫ٚ ن ٬عيييييييييا    
 

أخر عٓٛ ػمري ًٜٓطبٕٛ اظم عاَس عٔ َؾع َؿَع١  ًٜٚحاٚشٕٚ أعاِٖ ػمريها اظم أعٝ٘  ٖسعها َئ ذنيس ػميري ٚؾيسازها فميا      

 ذيو اذا ض٦ٌ أذدِٖ فمٔ ايسجٌ ؾخِ يؿنم٘ َٚد ؾٛت٘ ٚضِ ع٘ َٔ ايؿكٝر١ ٚايٛؾ١ُ. َم أِْٗ ناْٛا قبٌ 

ًّا ٚأزاد ْبصٙ ٚاٱضا٠٤ ايٝ٘ قياٍ   ٚقاٍ: َٔ ع  ػمري  ٚناْٛا ؽمس٠ َٔ ؽمسا  ايعسد. ٚنإ أذدِٖ اذا زأ٣ ػمري

ُْخل ٚا٫ جا٤ى َا تهسٙ  ٖٚٛ اْػاد ٖرا ايبٝيف ٚؾاز ايسجٌ َٔ عي  ػميري اذا قٝيٌ يي٘: فمئ ايسجيٌ؟ قياٍ:          ي٘: غ

 .(42)"  عاَسَٔ ع

ٝهييا  ا٫ ارحييا٤؟!  ٍَ  ٚعاًٖيي١ ٚغٓ َهييا  ّٚعهيي٬  ٚضييًٛ ٓ ييَص٠  ٚجس  قيياٍ اجليياذهم: "ٚقم ػمييري غييسف نييثري. ٖٚييٌ أًٖييو ع

ٖٚرٙ قبا٥ٌ ؾٝٗا ؾكٌ نثري ٚععخل ايٓكـ  ؾُرل ذيو ايؿكٌ نً٘ ٖحا٤ ايػعسا٤. ٖٚيٌ ؾكيح اىب يا      

 ايػاعس:َم غسف ذطه١ عٔ عًاد  ٚعبَّاد عٔ اىؿطم ٚٚيدٙ  ا٫ قٍٛ 

                                                           
 .68  ف17. د2001ّٖي/ 1422اي بع١ ايساعع١   داز ايطاقٞ   جٛاد عًٞ  د. ( اـمؿؿٌ ؾ٢ تازٜخ ايعسد قبٌ اٱض42ّ٬)
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 زأٜييييييييف اىُيييييييس َييييييئ غيييييييس اـم اٜيييييييا    
 

  ِ   (43)"نُييييا اىب ييييا  غييييس عيييي  غمييييٝ
 

ٚقيـ ايؿيسشدم عًي٢ أعيٞ     ٖحا٤ جسٜس قم َا أٚزدٙ ا٭ؾؿٗاْٞ عكٛيي٘: " ٜٚبدٚ يٓا ذيو ا٭اس ايٓؿطٞ ايرٟ أذدا٘ 

 عمسعد ايبؿس٠ ٖٚٛ ٜٓػد قؿٝدت٘ اييت ٖحا عٗا ايساعٞ ؾًُا عًؼ اظم قٛي٘ 

  ٔ َُييييييري ؾّػييييييخلَّ اي َّييييييس ف اْييييييو َيييييي ّْ  
 

 با  عًػييييييييف ٫ٚ ن ٬عيييييييا  يييييييييييي٬ ن ع يييييييييؾ 
 

 أقبٌ ايؿسشدم ع٢ً زٚاًٜ٘ ؾكاٍ غك٘ ٚاهلل ؾ٬ زمٝب٘ أعدا ٫ٚ ٜؿًح ععدٖا ؾًُا عًؼ اظم قٛي٘  

ٝ ٗا ...                     ًَ  عٗا َعَسف  ظاْب  اض ه 

  :ٚقم ايؿسشدم ٜدٙ ع٢ً ؾٝ٘ ٚغ ٢ عٓؿكً٘ ؾكاٍ أعٞ 

ٓ ؿ ك ١  ايؿسشدمم ذطم غاَعا                              ن َع

ايًِٗ أخصٙ ٚاهلل يكد عًُيف ذطم عدأ عايبٝيف أْ٘ ٫ ٜكٍٛ غري ٖرا ٚيهٔ طُعيف أ٫  :ؾاْؿسف ايؿسشدم ٖٚٛ ٜكٍٛ

 .(44)ٜأع٘ ؾػ ٝيف ٚجٗٞ ؾُا أغٓاْٞ ذيو غ٦ٝا

ا قم ايعؿيس اجلياًٖٞ ٚؼٛيي٘    ٚاذا نإ ارحا٤ قم تًو ايؿ ٠ ا٭١َٜٛ ي ٜعد عًًو اجلد١ٜ اييت نيإ عًٝٗي   

اظم ْٛع َٔ اـمس  ٚايًطي١ًٝ عيطم افاؾي١ ٚايعاَي١  ٚعيا٭خـ ؾئ ايٓكيا٥خل  ا٫ إٔ ارحيا٤ َُٗيا ٜهئ ؾٝي٘ َيساز٠             

ٕ  قيياٍ عبييد اـمًييو ٚؾٝيي٘ اذ٫ٍ ٚاًْكيياف ٚاٖاْيي١ ذًيي٢ "  : ٜييا عيي  أَٝيي١  أذطيياعهِ أْطيياعهِ ٫ تعس قييٖٛا   عيئ َييسٚا

ّٖ يًٗحا٤  ٚاٜانِ َٚا ضاز ع٘ ايػعس  ؾ  حٝييف عٗيرا ايبٝييف ٚإٔ ييٞ َيا      ْ ٘ عام  َا عكٞ ايدٖس; ٚايًّ٘ َا ٜطس ْٞ أْيٞ 

 طًعيف عًٝ٘ ايػُظ:

 ٜبًٝيييييٕٛ قم اـمػييييي٢ً َييييي٤٬ه ع يييييِْٛٗ    
 

  (45)ٚجييييازاتِٗ غسايييي٢ ٜييييبضم ؿما٥ؿييييا    
 

ٚنيريو نييإ ٖحييا٤ جسٜييس َ٪ـمييا  َٚٛجعيا  ٚعكٝيييف آاييازٙ ؾاعًيي١ قم اـمٗحييٛ  ؾحسٜيس نييإ ًٜييٛخ٢ ْييصع ايؿكييا٥ٌ     

ٚأجييٛد َييا قم ارحييا٤ إٔ ٜطييًب اٱْطييإ ايؿكييا٥ٌ ايٓؿطيي١ٝ َٚييا تسنييب َيئ ععكييٗا َييم    اـمٗحييٜٛٔ "ٚايكييِٝ عيئ 

ٟ    -ذ٢ً إ اييسٚا٠   (46)"ععخل اعًيٝظ  "ايػيٝ إ اييرٟ ًٜكيٞ ايػيعس اظم جسٜيس      أطًكيٛا عًي٢    -ٚؾيل اـمعًكيد ا٭ضي ٛز

 ق١ُ ايػعس اـم٪اس.  ٖٚرٙ ايًط١ُٝ تأخر ععدا  ْكدٜا  ٚتٛذٞ عًؿٛم غعس جسٜس ٚٚقع٘ قم (47)"ا٭عايٝظ

                                                           
 .576. ف( ايبٝإ ٚايًبٝطم43)

 .38 37  ف8ا٭غاْٞ  د( 44)

 . ٚايبٝيف يٮعػ160.٢  ف2.د1978ّٖي 1398عريٚ   – عًٞ  ايكايٞ  داز ايهًب ايع١ًُٝ   ٭عٞايعسد( ا٭َايٞ قم يػ١ 45)

 .170ايعُد٠ قم حماضٔ ايػعس ٫عٔ زغٝل  ف( 46)

 .120  ف17ٜٓنمس: اـمؿؿٌ قم تازٜخ ايعسد  جٛاد عًٞ  د( 47)
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  قم َكيدًَِٗ ايؿيسشدم ٚا٭خ يٌ ٚايساعيٞ اييُٓريٟ ٚايبعٝيث عئ عػيري         (48)ٚقايٛا عإٔ جسٜس أضككم  اْطم غاعسا 

ٚايبًًم ٚضساق١ ايبازقٞ ٚايكسٜيد  ٚقيد أغياز جسٜيس اظم َعازني٘ تًيو قم غيعسٙ ٚؼيدث عئ غًبًي٘ ريِ  نُثيٌ             

 قٛي٘:

َّيييييييييييسا٤  ن أضييييييييأ عييييييَددّ  ي ًّػَع  س٠َّ  ييييييييييا  

َْٗ ًّيييييييا  ِّٖ ت طَعيييييييييييييَٖ ِّٗييييييييييًَّيق  ١و يييييييييييا ًّ ً 

ُ ييييييييين ًَسمنطَم ي  ُّػييي َٜعٛاييييياْٛا ن   ا عيييا

َٚق   َٕ ًَٗيييييٛ َٓٝ  ٤ِّٖد ق َكيييييٝيّف ق كيييييا ييييييييأ ؾ 

ٌّ ذَ  َٚاُ٭َخٝ  يييييييي  سَّٖاييييييييييذاَم ايؿ ييييييييَسشَدّم 

َّييييييَٚي ك ييييد ق َطييييُيّف ي ييييرٟ ايسمق  َٖد   ١   يييييياعم 

 ظم َؾييه١َّ َٚي ك ييد َؾييه هيّف َعيي  ايؿ ييَدٚن    
 

َّخاي ُ   ّّ اـُمٓك يييييّم ييييييييٗييع ٓيييييدٟ   ا ايط يييييُا

ِّٗ َٕ َذيييييييَدّٚت َُعٛا  أ ٚ أ زَععيييييييٛ ًَح  ؾ ا ضييييييي

ِّ ؾ ا ضًٛق ييييعٛا    ٗم ً ييييٝ َّ َع َّٚغيييي  َخط ييييسٚا 

َٜؿ   َٕ َذييييييييأ ّ   ّميسَٜل ْيييييياز  َتطؿ يييييي يييييييييًٛ

َ ٓييييييييييييَٚايبازمق  َٚذاَم  ًَييييييييييّمييييييييييييييييَٞ   ٗا ايَبً

َّ  ٖ َٚ   ٘  ّمييييييييييييييي١  ٫ ّتسق ييييييييييََٚتَسنييييييييّف ؾٝييييييي

َٞ ايكُ  ً كيييٛا ن ُيييا ي ك ييي  ّميً ييييَسّٜد ا٭ ؾييييييؾ 
 

 ٚقم ايساعٞ ايُٓريٟ ٚاة٘ عبٝد عٔ ذؿطم  ٜكٍٛ جسٜس:

َُييييييييري     ّْ  ق َسْيييييييييّف ايَعبييييييييَد َعبييييييييَد َعيييييييي  
 

َٚخاعييييييييييا    ً بييييييييييا  َٓطمم امذ ُغ  ََييييييييييَم ايك ٝيييييييييي
 

 ٚايبعٝث ٚقد قاٍ ؾٝ٘: 

ََُٝطييييُٞ    ًّو  ٜيييا َععٝييييّث ع  ََٚضييييُ  َٚي ك يييد 
 

ٌم   ََٚقييييػا اي   ؿ ييييَسشَدّم َتريييييَف َذييييْد ايه ًه يييي
 

 ٚعساد٠ ٚؾٝ٘ ٜكٍٛ:

ٍّ ضيييييييي٤ٛث      أ تيييييييياْٞ َعيييييييئ َعييييييييساَد٠  ق ييييييييٛ
 

َٚأ عيييييييييٞ َعيييييييييساَد٠  َيييييييييا أ ؾييييييييياعا     ؾ ييييييييي٬ 
 

 ٚاعٔ ٖٓداع١ ٚؾٝ٘ ٜكٍٛ جسٜس:

ًَسمنييييا       َّب ٖ ٓداَعيييي١  ايَثييييس ا٤َ   ّٔ َّ ا عيييي  مم يييي
 

ّٜٓييييييَدد ي  مضييييييعاد     َٚي ييييييِ   َٜييييييسٟٚ ي ك ييييييطم  
 

ِٖ نًييِٗ  ٖٚييٌ نييإ اضييكاطِٗ عايًػًييب عًييِٝٗ أٚ نؿٗييِ عيئ قييٍٛ ايػييعس أٚ عييدّ  غييري أْييا ٫ ْطييً ٝم ذؿييس

 ايًعسض جلسٜس عارحا٤؟

ًٜٚريدث جسٜييس عيئ ؾاعًٝيي١ قؿييا٥دٙ قم ايكييّٛ ٚتأاريٖييا اـمٛجيم  َػييبٗا  رييا عايطييٝٛف تيياز٠ ػييدع ا٭ْييٛف  ٚت ييأ    

 عأقداَٗا اراَا   ٚتاز٠ أخس٣ عأْٗا عراد ضككم ع٢ً ايكّٛ  نُا قم قٛي٘:

َّحييييييييييَّ ايك ؿييييا٥ َد ق ييييد َجَدع ام ًَّٜر  اغ عا ئَ   ِْ َْطّحييييييييييييييييييييع ايّطييييييييي ّٜٓييييييييياّز يِّ  َٚ  ٗا 

                                                           
 .91  ف1ٜٓنمس: خصا١ْ ا٭دد يًبػدادٟ  د( 48)



 

77 
 

 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 
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َٓكك ييييٗا  ٝ ٝيييييَف ع  َٞ ق ييييد َع  َٚي كييييٛا َعٛاؾ يييي
 

ً ُسازّ  ّْك كييييييَف ؾ ُيييييا ع يييييو  ا ضييييي  َٚي ك يييييد 
 

 ٜٚكٍٛ:

َّحاغ ييييييعا    َٔ َٚط يييييي٦ َّ ايك ؿييييييا٥ َد ق ييييييد   ام
 

َ ييييئ شاج يييييسم    ً يييييَب َيييييا ي ٗيييييا  َٔ َتػ َٚط ييييي٦ َٚ 
 

 ٜٚكٍٛ:

ََسّٜسٖيييييييييا   ام َ يييييييييسَّ  َٞ ق يييييييييد ُأ  َّ ايك يييييييييٛاؾ 
 

َٔ ع كييييييا٫     ي ييييييَب  ؾ ييييييَدٚن َظ امذ َجييييييَدع
 

ٚؼمهٔ إٔ ْكٝـ عا٬َ  آخس ضاعد قم ؾاع١ًٝ ارحا٤ ٚأاسٙ ايٓؿطٞ  غمثٌ قم ؾ١ٝٓ ا٭دا٤ ايػعسٟ اييرٟ نيإ ٫   

    ٌ ؾٝي٘ َدزضي١ ايسٚاٜي١     ٜصاٍ قم ايعؿس ا٭َٟٛ اًَدادا  يًعؿس ٣اجلاًٖٞ  ذٝث ًٜك٢ ؾٝي٘ ايػيعس َػياؾ١ٗ  ٚتعُي

 ايػؿ١ٝٗ  ًٜٚٓاقً٘ ايٓاع ةاعا .

ؾحسٜس َثٌ غريٙ َئ غيعسا٤ عؿيسٙ نيإ ٜٓػيد ايػيعس قم ضيٛم اـمسعيد  ذٝيث اـمًٓيد٣ ايسةيٞ يًًيو اـمٗاجيا٠               

ؾٝرسف ع١ًٝ ايكّٛ ٚعاًَِٗ ع٢ً ةاع نٌ جدٜد َئ أغيعاز ايػيعسا٤ ايث٬اي١ ٚغريٖيِ  ؾحسٜيس ًٜريدث عئ         

 ذيو ٜٚكٍٛ:

َّحاغ ييييعا   ضيييياَز ايك ؿييييا   َٔ ًََبر َٚا ضيييي  ٥ ّد 

َّ ايك ؿييييي  ََٜصييام  ا يييييييئَ َضٛا٥ رييييييييا٥ َد ي يييييئ 
 

َٚعيييييييازم    َ ؿيييييييَس امظم َجٓيييييييٛد    َيييييييا َعيييييييطَم 

َِ ضيييييي َّ َٔ َييييييا َتييييييَس  ازٟيع َرييييييدٜث  ج عييييييث 
 

 

ٚػد َٔ ي ًٜا  ي٘ اىكٛز ٚةاع ايػعس َباغس٠ قم تًو اجلًطا   ٜطاٍ َٔ ذكس  ٚعايرا  عٔ َا ؾمًًي٘  

 ٌ ٍ  (49)َيئ ٖحييا٤. ؾكٝيي : ٚزد  ايٝييّٛ اـمسعييد قؿييٝد٠ جلسٜييس  تٓاغييدٖا   : إٔ زجيي٬  دخييٌ جمًطييا  ٚؾٝيي٘ ايؿييسشدم  ؾكييا

: يٝطيف ؾٝو ٜا أعا ؾساع قاٍ: ؾؿيُٝٔ؟ قياٍ: قم اعئ جليأ ايًُٝيٞ       ايسجٌ ايٓاع  ؾاًَكم يٕٛ ايؿسشدم  ؾكاٍ ي٘

 قاٍ: أذؿنميف َٓٗا غ٦ٝا ؟ قاٍ: ْعِ  عًكيف َٓٗا عبًٝطم  قاٍ: َا ُٖا؟ ؾأْػدٙ:

ِ  شَاْيييييييا  ع ع      ٝ ُْيييييييَس   َتييييييي ٔ  ّع  ص٠َّث يييييييييييييييييي٦ 

َّ ايًٝييييييّث ّعه يييييي٬  ع ع ييييييس٠َّث  َُ َٜك ييييييَػ  ؾيييييي٬ 
 

ِ  ّذييييَدا٤ه َعَؿب َؿييييبا       َٜيف  تييييٝ  يك ييييد ّذييييد 

ََّبيييييييا    َٓ َٕ ايؿ يييييييسمَٜظ اـُم َُٛ ََٜػييييييي   ٌ  ّٚعه ييييييي
 

قساْ٘. "قاٍ ٖرٙ ايعٛاٌَ جعًيف َٔ ٖحا٤ جسٜس عايؼ ايًأاري ذ٢ً قم أٚي٦و ايرٜٔ ؼمًًهٕٛ ْاؾ١ٝ ايػعس َٔ أ

 ععخل زٚا٠ قٝظ ٚعًُا٥ِٗ نإ ايساعٞ ؾرٌ َكس ذ٢ً قػُ٘ ايًٝث ٜع  جسٜسا 

 قاٍ أعٛ ايبٝدا٤ َس زانب ًٜػ٢ٓ ٚ  

                                                           
 .376  ف2. د( طبكا  ؾرٍٛ ايػعسا49٤)
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 ٚعيييياٚ عيييي٣ٛ َيييئ غييييري غيييي٤٢ زًَٝيييي٘      

 ٗايييييييييييٛاٙ اييييييييسٚا٠ نأْيييييييييييسٚد عأؾيخييييييي
 

  س اييييييييدَا  ييييييييي١ٝ أضيييييييباعٗا تكييييييييييعكاق 

 ٓ  دٚا٢ْ اذا ٖييييييييص ؾييييييييُُا    ييييييييييي قييييييييسا ٖ
 

ٍ   جسٜس :قاٍ ؟ـمٔ ايبًٝإ :تبع٘ زض٫ٛ ؾكاٍؾطُع٘ ايساعٞ ؾأ ٚاهلل ييٛ اجًُعييف اجلئ ٚاٱْيظ عًي٢ ؾياذب        :قيا

ّّ :اِ قاٍ ـمٔ ذكس  ٖرٜٔ ايبًٝطم َا أغٓٛا ؾٝ٘ غ٦ٝا  .(50)"ٚاػما ٜع  جسٜس .ع٢ً إٔ ٜػًب  َثٌ ٖرا ٚسمهِ أ٫

يٓياع ٚتػيٝم قم َٓاضيبا  َػياع١ٗ      ٚدمد عددا  َٔ أعٝا  ايػعس يد٣ جسٜس تطري َطاز اـمثٌ ٚاىهُي١  سمهٝٗيا ا  

نُا قم ايبٝيف ايػعسٟ ايرٟ قاي٘ جسٜس زدا  ع٢ً ايؿسشدم ايرٟ تٛعيد َسععيا  عايكًيٌ عٓيدَا ٚجيدٙ سمؿيهم غيعس        

 جسٜس  ؾكاٍ جسٜس ًَٗهُا :

ََسَععييييييا        ٌّ ًّ َٝك َِ ايؿ ييييييَسشَدّم أ ٕ َضيييييي  َشَعيييييي
 

ََسَعيييييمّ      ١ََث ٜيييييا  ٍم َضييييي٬  (51)أ عػ يييييس ع  يييييٛ
 

 غدٜدا  ٚغمثٌ ع٘ نثري َٔ افًؿا٤ ٚا٭َسا٤ ـما سمًُ٘ َٔ ممساؾ١ ٚضخس١ٜ عاـمخاطب. ٚقد تكُٔ ايبٝيف تٗهُا 

قاييييف عٓييٛ  ٚقييد ؼييدايف نًييب ا٭دد إٔ ٖحييا٤ جسٜييس أاييس عًيي٢ ا٭ؾييساد ٚعًيي٢ ايكبا٥ييٌ عمحُييٛع أؾسادٖييا  ذًيي٢         

 َا ٖحٝٓا عػعس أغد عًٝٓا َٔ قٍٛ جسٜس: (52)َػاجم

َٕ غييييييييدا٠  نب يييييييي  ٌَ َعبييييييييد ٚعسذسذييييييييا
 

ِّ عػييييييييييريم َٗييييييييييٛزم ْهريييييييييييف  ْطييييييييييا  ٖ٩ 
 

ٖٚهيرا أعًيئ جسٜييس ذسعيي٘ ٚغيئ ٖحَٛي٘ عًيي٢ نييٌ َيئ ٚقييـ َييم ايؿيسشدم أٚ ضيياْد خؿييَٛ٘ َيئ ايػييعسا٤  ضييٛا٤     

ٚعًيؼ   إٔ ٜٓػدِٖ غعسا  قم َطحدِٖ ًؿسشدم قب١ًٝ عٓٛ ارحِٝ ـما ةرٛا ي (53)أناْٛا أؾسادا  أّ قبا٥ٌ  ؾري٣ٚ إٔ

ِ     ذيو جسٜسا ؾأتاِٖ َٔ ايػيد يٝٓػيدِٖ نُيا أْػيدِٖ      ٜيا ٖيرا اتيل اهلل ؾي ٕ ٖيرا       :ايؿيسشدم ؾكياٍ يي٘ غيٝخ َيٓٗ

  :أقسزمت يًؿسشدم َٚٓعًُْٛٞ ٚخسد َػكبا ٖٚٛ ٜكٍٛ :ؾكاٍ جسٜس  اـمطحد اػما ع  يرنس اهلل ٚايؿ٠٬

ٕ  اُرَح  َِ قبًٝييييييييييييي١و ًَعْٛييييييييييييي١و يييييييييييييييٝ ييا

َُعٕٛ عأنًيييييييي١ث أٚ َغييييييييس ع١ث    َٜطيييييييي  يييييييييٛ 

 ِ يييييييييييييييِّ ٚعٓات ٗيطم عٓٝٗييييييييييييييييييييييييييي أْع يًَ
 

ً َرييييييي   ـَ اي ٕمّذيييييي   ٢ ًَػييييييياعٗٛ ا٭ييييييييٛا

َٕ أقييييييير٢ َُيييييييا ٕم  عّع  ؽم ّعٗيييييييِ عّعُيييييييا

ٕم     ٌْ ّدخيييييا  ّؾيييييعَس افيييييدٚد  ييييييسٜحم نييييي
 

ًْٚٝح١ ررا ارحا٤ ايرٟ قسد ع٘ جسٜس نٌ ذدد ٚؾٛد يكٞ ايعدٜد َٔ ايًٗدٜدا  ٚزعما احمليا٫ٚ  يكًًي٘    

 َٚٔ ذيو قٛي٘ يع ١ٝ اىٓٝؿٞ:

                                                           
 .437  ف2ْؿط٘  د( 50)

 .105. فعريٚ  –داز َهًب١ اىٝا٠   ؼكٝل : ذطٔ ا٭َطم  ٭عٞ َٓؿٛز ايثعاييب  ( خاف افاف51)

 .72دٜٛإ اـمعاْٞ  ٭عٞ ٬ٍٖ ايعطهسٟ  ف( 52)

 .57  ف8ٜٓنمس: ا٭غاْٞ  د( 53)
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 إ ايُٝاَييييي١ أقيييييريف ٫ أْيييييٝظ عٗيييييا    
 

 َٓاذٝٗييييييييييا  ا٫ ذٓٝؿيييييييييي١ تؿطييييييييييٛ قم 
 

ًكٝ٘ ع ١ٝ عٔ دعبٌ اىٓؿٞ ؾكاٍ: ٜا جسٜس اْو قد عسؾيف ْؿس٠ ايؿخِ ٚإ يٞ ضٝؿا  شمًؿِ اجلصٚز ؾيٛاهلل  ؾ

 .(54)"ي٦ٔ عد  رحا٤ قَٛٞ ٭ضًٝٓ٘ َٓو عػسططم. ؾكاٍ: ٫ أْ ل ععد ٖرا  ؾأعـ ٖرٙ اـمس٠

حييا٤  ٚأخيير  ذٝييصا  ٚاضييعا  قم ٚقييد عُييٌ جسٜييس عًيي٢ اضييًػ٬ٍ عييدد َيئ اىييٛادث ٚايككيياٜا ػيياٙ خؿييَٛ٘ قم ار 

 غعسٙ  ٖٚٞ:

 ذادا١ غدز قب١ًٝ جماغم عايصعري عٔ ايعٛاّ. -

 ذادا١ ْبٛ ضٝـ ايؿسشدم عٓد قسد أضري زَٚٞ. -

 جمٕٛ ايؿسشدم ٚؾطك٘. -

 ذادا١ جعثٔ أخيف ايؿسشدم َم اعٔ َس٠. -

 ١َٓٗ ايؿسشدم ٚأعٝ٘. -

 ْؿسا١ْٝ ا٭خ ٌ ٚأنً٘ ىِ افٓصٜس ٚغسع٘ افُس. -

 تػًب. اًْؿاز قٝظ ع٢ً -

 اذ تهسز  ٖرٙ ايككاٜا قم قؿا٥د جسٜس  ٚي ٜ ى َٓاضب١ ا٫ ٚذنسٖا تؿسسما أٚ ٚتًُٝرا .

                                                           
 .177حماقسا  ا٭دعا٤  ايساغب ا٭ؾؿٗاْٞ  ف (54)
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ععد اٱضًعساض ٚايٓكاؽ يككٝا عدٜد٠ قم ٖحا٤ جسٜس زمدز إٔ ْكـ عًي٢ ْؿيطم َ يٛيطم َئ ْكيا٥خل جسٜيس       

ًْٚعيسف عًي٢ أضيًٛع٘ ايؿي   ٚايبٓيا٤ ايعياّ يكؿيا٥د         عايًرًٌٝ ايعاّ يٓس٣ نٝـ أداز جسٜس َٗاجاتي٘ ايؿياخب١   

 اـمٓاقكا   َٚٛقم ارحا٤ ؾٝٗا.
 

 (55)ايٓـ ا٭ٍٚ

 اـم   يييّس  ٬ي و يييييييييُقيييٌ ي ًيييد ٜازم َضيييك٢ أ ط  

ًَؿ  َّر ّ٘ييييييييييييييُأضييييييكٝيف   ًُيييييي َٔ ٚاع  ًَ َٜطيييييي   ٬ 

ّٕ َشَ ّ٘ييييييييييييييييييييامذ  ايَصَيييييييييييا ّٜكازمّعييييييييييي  ٫  ٕ  ا

ٔم ا   ََييييَم اينُمعيييي َّ ايُؿيييي٪اَد   يَّيييييت َعه ييييَس  ام

ٕ  ؾ ُك ََرييييصٚ َّييييو   ّٗييييِييييييييقييييايٛا ي َع  ًيّف ي 

َّ غ ييييَدٚا     َٜييييٛ َّ اف ًييييٝكم  أ َجييييدَّ اي ييييَبطَم   ام

   ِ ّٗيييي َٖييييٝخم اجل ٓييييٛد  ي  َ يييئ  ُ ييييا َتَسؾَّييييَم   ي 

    ٘ ً ييي ََٗب أ ضيييس٣ قم َعكٝك  ٌْ أ ؾييي  َ ييئ ُنييي

ٌَ ايؿ ييسَف َقييسََّجٗا    َّ ايُهَرٝيي ٍ  ن ييأ   ّعييص

َّ مُمٗييييييييَٛز ا٭ زضم ٖا٥   َٕ أ   َحيييييييي١وأ عَؿيييييييس

ْٞ امذ ّزؾ َعييييف    ٍَ اى ييي ٕم ّذُيييٛ  َٖيييٌ ّتبؿ يييسا

َّ أ ٚ مُمّعٓييا    َٜصٖيي٢ ايييَدٚ  ٍَ َْييس٣ اٯ  قييايٛا 

َّٜٗٝح َ ييييييييَييييياذا  ََٓييييييييو   َٚ  صمي ١ثييييييئ داز  

ًَه سٚا  ْٞ ؾ ييييا ع  ْيييياد٣ اـُمٓييييادٟ ع ييييَبطمم اى يييي

ِّ ع يييييا٭ َظم امذ َعه     ّٗ َٓ  سٚايييييييييذييييياَذزّ  َعٝييييي

ََّخؿ  ٘ث  َ يييئ ّذز٣ تٝيييي ّٗييييِ  َْ  ١ثك ييييييين ييييِ دٚ

ْ ييييييا ع    ََْحييييييييؿ ييخييام ّم ذٟ  ٜ ييييييا  بثيييييييي١  أ ٚ أ 

ّٜخ ِ يييييييييييي يييييييِ  ّٗ َٜسعيييييييٛع  ؾ ٛازمّضييييييي  ٍَ َّ  صم أ 

ََٚعهيييييسا  َعييييئ ؾ ٛازمض يييييٓا    ضيييييا٥ ٌ َتُُٝيييييا  
 

ََٚيياذا َتٓؿ ييّم اييير ن ّس       ٖ حيييف  َغييٛقا    ق ييد 

َّسَاع ٓييييييييييا  َؾييييييييييييأ ٚ ٖاط  ّ٘ د َزّزيييييييييييييي٬    ّٛع

٘  غ يييييييَسزّ   َٚذػ ييييييي َٚامذ قم   ّٕ  َٖيييييييرا ايَصَيييييييا

َْٗيييا ايّبَؿيييسّ َ ييي َٚذاي ييييف دٚ  ٔ ذٟ ُطًيييٛ   

٫َٚ ع يييييييَرّز ََييييييي١  ٫ َغيييييييه٣ٛ  ًّيييييييٛا اـم ٬  َخ

ََيييييسّ   ِّٗ ّش  َ ييييئ داَز٠  اجل يييييأد  امذ أ ذيييييداّج

ََٚييييا ا ذم ييييَدزٚا   ٍَ ي  مؾييييعادث   َزد ٚا اجل ُييييا

ََٛعسّ   ْٝيييَس ايييي ً ييي٢ ُط َٔ اييييَسٚضم َذ َ ييي  َْطيييل  

ًَٜكيي٢ َزجَعٗييا ايك َؿييسّ      َذٝييّث اـم ٓان ييّب 

ـَ ايَسطييييي  َّييييي ّٜيييييس٣ ض يييييَسزّ  َٚق   ّب امّييييييا أ ٕ 

ًَيييييَدزٚا   ٌم ا خ َٞ ع َػيييييريم َعبيييييا٤  اـم ٛؾ ييييي  َذييييي

َْنم يييسٚا    ٖ ِ ذاى  ايَّيييرٟ  ََٓنم يييسم  ٜيييا ّععيييَد 

ًَه يييييسٚا  ّْيييييو  ا ع  أ ّ َيييييا ّعهيييييا٩ّى  امذ جريا

ًَنم يييسٚا   ََٚيييا ا ْ ٓ يييا ّعهيييٛزا  ؾ ُيييا ا زتييياعٛا   َ 

َٚاى  َٜٓؿ يييييّم اٱمغيييييؿاّم  ََٚيييييا  ٓ يييييا   َرّزييييييييَ 

  ََ ََٜٓػييييَل َعيييئ   حٗٛي ٗييييا ايَبَؿييييسّ َٜهيييياّد 

  ُ َِ ايؿ ييييٛازمّع ي  ًَؿَّيييييف  ايّعييييَرزّ ييييييييْ عيييي  ا ا ي

ّٗ ٍّ ي  ّٜكييييا ًََخييييسٚاييييييييِ ن ييييييي٫َٚ   ًّا امذا ا ؾ

ًَكييييي٢ ع  مٜييييياد  ايُك  ١  ايه يييييَدّزيييييييييًَّييذيييييطَم ا ي
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َْحييييييبث    َٜسعييييييٛع  ع ييييييرٟ   ي يييييي٫ٛ ؾ ييييييٛازمّع 

ّٛٚا ؾ ٛازمَضييٗا   ّٜػيي ٌَ ي ييِ   امٕ طيياَزدٚا اف ٝيي

ًََبٝٓيييا  ّٔ ا ج ََّ َعييي١   َْرييي  ذ ٝييياَض اـم حيييد  

ََيييييو  َيييييا ّتسج  َُٚأ ْ يييييا  ًّٓيييييايييييييييييام ََ  ٢ مُم٬

   ِّ ّٗ َّ  َتًكييييي٢ َتُُٝيييييا  امذا خاَقييييييف ُقيييييسٚ

َٕ ع يييييرٟ َعٗييييد٣ ؾ ٛازمَضيييييٓا     َٖييييٌ َتعسمؾييييٛ

ٌّ َقييييييسََّجٗا  ايكييييييازمعطَم امذا َييييييا اف ٝيييييي

ٌَ ع ييييييرٟ َعٗييييييد٣ َتداَزن  َّ اُرييييييَرٜ  ّ٘يييييييييام

ّٖ ً يييييييَب امذ غ بَّييييييييف ُأَّٛز ًَػ  ِّ  ييييييييييييأ زجيييييييٛ ي 

َّ ؾازمُطيييي    ً ييييبث امذ َقيييي  ِّٗيخاَعيييييف َعٓييييٛ َتػ

َٕ َعًيييي٢ ايَعُٝييييا٤  امٕ مم َعٓييييٛا   اينميييياع ٓٛ

ًِّ ي أ جطييييييادث ّتَر  ِّٗيييييييييْسُقييييََٚييييييا َزقييييييٝ

َٚذ  َٕ َخبٝيييييَث اييييييصاد   ِّيييييييييييياٯن ًيييييٛ ّٖ  َد

َ ٓيي٢ه َذَطيييب  َٟٚ َٔ ع َب رييا  َٜرُييٞ ايَّييرٜ

    ِّ ّٗييييي َُ َٚا٭ ْؿييييياَز ّذه  أ ع يييييٛا ّخَصؼَمييييي١  

ْ ييييييٞ   َٚاى  ام  ِّ ًُّه ََػَكييييييييي َز٥ٝيييييي  ١ويييييييييييي َبييَل 

َٕ َضيييييسَ  ايك   ّٜيييييَسد ٚ َٜييييي١ يييييييييق َٛيييييا   ّم عاد  ٛ 

ٌَ خ ٓصٜيييييس  أ ط   َّ اُ٭َخٝ  ييييي ٘ يييييييييييي ام  اَف ع يييييي

َُيييي١     ً َّع ٌم   قييييادٚا امي ييييُٝهِ ّؾييييدَٚز اف ٝيييي

َٚقيييا٥ ّم ُقًٓيييا ي    َْييييف   ٔ ّتيييس٣ أ َعيييدا  يييييييي نا

ُ عيّف ع خ ٓصٜييييس  َقييييػا َجَصعييييا    ً يييي٢ َضيييي  َذ
 

َٚايَؿييييَدّز   قيييياَم  ٛمزّد  َّ اييييي ََٚعيييي  اي  سٜييييّل 

ًّؿ ييسٚا  ٍَ ؾ ا ٖ َْكٛا ا٭ ع ييا  أ ٚ ٚاق ؿييٛا عييا

َٖٛا ن ييَدزّ  ّٜخيياي كم َؾييؿ ََيي١ث ي ييِ   َ يئ َذٛ

َٛزّ  ُ ٓييييا َخيييي ََٚييييا قم َعنم  ع ٓييييَد اى ؿييييامم  

َْييييف غ ُيييَس٠  ّجطيييسٚا  َٚنا َّ ايّبريييٛزم   َذيييٛ

   ًَ َّك ّم  ٌم ع أ ٜيييدٟ ايك يييٛ َّ اُريييَرٜ  َطّسييييييَٜيييٛ

 َٚ َ يئ ؾ ٛق ٗييا ايػَ  َٚقييّم ايك ٓييا  ًَكيي٢   َبّسييييا ي

َ يي ٝيييث  امذا َغييي  ٘  اينم ؿ يييسّ يييييييييييدَّ  َْحدات ييي  ٔ 

ّٜبيييازمى  قم ا٭ َيييسم ايَّ   َُيييسٚاييييييأ ّييييا  ًَ  رٟ ا ٥

َّ اـم ح ّم ام ًَيييييييَدّزييييييييييَذيييييييَٛض اـم هيييييييازم َّب  َد 

 َ َٕ ع نم ٗيييسم ايَػٝيييب    ا اف َبيييّسيييييَٚايطيييا٥ ًٛ

ّٗيييييِ َضيييييك سّ     قم ايٓيييييازم امذ َذسَّق ييييييف أ زٚاَذ

ّٖ َٕ امذا ٚازا َُييييييييييييَٚايٓييييييييياشميٛ  ّسييييييييييييييِّ اف 

ّٜطييك٢ ع ٗييا اـم   ييسّ     ّٙ ايَّيييت  ّٛجييٛ  ت ًييو  اي

 ََ ّ٘ َعيييييصََّش ع ا٭ ْؿيييييازم  ً ييييي ََْؿيييييسٚايييييييَٚاي  ٔ 

ّٜييييرن َس اجل ر يييياّف أ ٚ ّشؾ ييييسّ   َٕ أ ٕ   َتخييييَصٚ

ّٜ يييَسّد ايَعه يييسّ    َٓٛاؾيييٞ امذا َيييا   ّغيييعَث اي

ًَنم ييسّ  َّٚتٓ  امذييد٣ ايييَدٚاٖٞ ايَّيييت ّتخػيي٢ 

َٚقم أ ع اؾ  َتػػيييييي٢  َٕ َّٚزييييييييياي  عييييييا  ٗا َش

ً ييييبث َععَدٖييييييييييَ  ٫َٚ أ َاييييسّ يييييييئ َتػ  ا َعييييطم  

ّْػ يييسٚا ِّٗ ؾ ُكًييييّف أ ز٣ ا٭ َيييٛاَ  ق يييد   َ يييٓ
 

 

َّييييييييييييِّٖ َغيييييييَس أ ذ٩ٝأ ذٝيييييييا َٚأ ٭   ّ٘ يييييييييييا٤ث 

 ًّ ّٕ امذا َؾ َٜهيييييييٛ ِّ   ييييييييييزمجيييييييظ   ّٗييييييي ّْ  ٛا أ ذا

    ِ ََٛتُه ْ طيييي ًِّ غ ييييدا٠  ايب ػييييسم  َٓعيييي ََ  ؾ ُييييا 

 

 ً َّح  َّ ِّ ُنييييي ًّ ُ ً ّ٘يييييييييييي ادث َعبيييييييأ ضييييي  ا٤ََت

ََييييييييَٚا٭ زّض َتًُؿ  ِّٖ امذا ُقب يييييسٚيييييييهُم   ا ٛتا

َٛزّ      َٕ َيييا ايّطييي َٜيييدزٚ َٓيييٛاقٝظم ٫   ق يييسّع اي

َ ث   ٌَ َيييا َؾيييَبسٚا ييييي٫َٚ َؾيييَبسّتِ ي ك يييٝظ  

 

َّخييييييييَُٚن ًَك ييييّسيييييييَس٠  ايُكييييييَكييَّ   سَعطمم ّتب
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  ِ ّٝخؿيييٞ َععيييخَل َضيييٛأ ت ُه ًِّ ؾ  ًّيييا َضيييه ٓ َٖ 

ََيئ َعييَدييَف ع ٓييا     َٔ اف بَٝثيي١  زسمييا    ٜييا ا عيي

    ً ٌّ اـم حييييد  ق ب َٚخ ٓييييد ّف أ ٖيييي ِّييييييق ييييٝظ    ُه

ُ يييا  قم َجصٜيييَست ُهِ َٔ ايَػيييٝهم  غ  َ ييي  َٛتيييٛا 

َٚامٕ ن َسَييييٛا    َٚامٕ َعييييص ٚا    ّ  َييييا ّعييييدَّ ق ييييٛ

ً ُييٛا  َْس َّ ايٓيياَع ق ييد َع ٘  أ  ً يي ٔم اي  قيي٢ َعيي

ً ييييييَب امٕ َعد  ًَػ ََطييييييييَََّٚيييييا ي   اعٝٗاييييييييييييف 

َْيف َعٓيييييييين َٜعي ٛ َتػًييييا ِّ  ييييييبث ٫  ّٖ  ٌّ َجيييَد

ِ  َيييا ّتٓامم     ٗمِ َعكيييٝ ً يييٝ ِّٖييييييي ّؾيييبَّيف َع  ّس

   ِ َٚق يييد َجييير ٚا َدٚاع يييَسُن َٕ ق ٝطيييا    َتٗحيييٛ

 ُ َْحيييدث ؾ  ًّيييو  َعييئ  َْؿ ٝ ْ يييٞ   ِّيييييُهيييييا ي ييييييام

  ِ ّٗ ََ يييازمُؾ ٌَ قم َزنيييبث   َتًكييي٢ اُ٭َخٝ  ييي

ّ٘يييييييييايكييييييياذ هطَم امظم اف ٓصٜيييييييسم َغٗ  ََٛت

   ِ ّٖ ََٝط ييييَس  َٚاـُمكييييسمعطَم َعًيييي٢ اف ٓصٜييييسم 

 ً ًَػ ّٙييييييييِ  ذٝييييييييييَٞ ي ٦ٝييييييييب ييَٚاي َٗييييييّس  َٔ َتح

 ً ًَػ َّيييييييييييييب يييَٚاي َّيييييييييييف  ّ٘يييييييييييييي َٞ امذا َت  سٚأ ّت

٫َٚ َذطَ     ِ ً يييييَب ٫ ذ ًييييي ّٕ َتػ  ب يييييييييْ طيييييٛا

    ِّ ّٗ َٓ ٘  دٜييي ً ييي ٍّ اي َٜسقييي٢ َزضيييٛ  َٕ  َيييا نيييا

ًَه ثٛا    ٔم اى يييْل ؾ يييا ْ ٍّ ع يييدٜ  جيييا٤َ ايَسضيييٛ

  ً َّ ايًييييييٜييييا ّخييييصَز َتػ َّ ذيييياي ؿ ُهِيييييّيَب ام ٪ 

   ِّ  ٖ َ يييئ ّجًييييٛد  َّ َخًكييييا   ًُيييي٪  َتَطييييسَعًٛا اي

 س  امذا َع  ٓييييييٛايييييييييطَم َعيييييي  َعهييييييييييايػات ُ
 

َّٜػ  َّٝسييييييييييِّ غ يييييييييييي٬ُنييًييّس قم ق يييييييييييييَّامذ ٫ 

ََيييئ َجَعًيييييَف امظم ق ييييٝظ  امذا َذَخيييي     سٚايأ ّ 

ًّ ٫َٚي ِ امي ٝٗييييييييييييي ط ّٗييي ِ  ًِّ ي   ِ َخ  يييّسي أ ْييي

َْيييي يي يييي َٔ ٚادث دٚ َٜك  عييييٛا َع يييي ََّكيييييِ   ّسيّ٘ 

ًََخسْييا ع َرييلٍّ ؾ ييَٛم َيي      ًََخيييسٚايامّيييا ا ؾ  ا ا ؾ

ّٜؿاخ ييييييأ ٕ ي  َ يييئ َخًك يييي ييييييئ   ٘  َعَػييييّسيَسْا 

٫َٚ ق   ٫َٚ َغيييييُظ   ّٜكييييي٤ّٞ    ِ  ّسييييييييَُيَْحييييي

ََيييسٚا    ن ييياـُمًٗ هطَم ع يييرٟ ا٭ ذكييياف  امذ َد

 ً ّٗييييييَذ  ِّ ع اىاؾ ييييب  ايك ييييَدزّ ييييييييي ٢ أ ؾاَع

ً يييي٢ أ َعيييييصَّ َذؿ  ُ يييييّسييييييي َذ َٓ َٚاي  اى  ا٭ ّٚع 

ََٚييييي َْح ٘  َذَحييييسّ ييييييييييي د   ْٜييي َ يييئ غٛزم  اي و  

َُييسٚا      ًَ ََٚييا ا ع ََٚييا َذح ييٛا   َعييسّم ايَعبييا٤  

ًََػيسٚا   يييي ٜا ُقْبَر  يف ت ًيو  أ ؾٛاٖيا  امذا ا ن

ََٜطيييسٚا  ّّ امذ  َٚع ييي٦َظ ايك يييٛ  ع ييي٦َظ اجل يييصّٚز 

ًَػ ًَييييييييِ  ذٝييييييييييَٞ ي ٦ٝيييييييً ب ييَٚاي ّٜخ  َبّسيييييييئَ 

َّييي٪َتَحسّ  يييييييييَعب ّم  َٜطيييّٛم زمنييياَد ايك يييٛ  د  

٫َٚ َخييييييييييُيييي٫َٚ َج   ٔ ٫َٚ دٜيييييييي   ٍ  ّسييييييييييييَيؿيا

ْٝ ٕم أ عييييييٛ َعهييييييييييَٚاي   ٫َٚ ّعيييييييييبا  ّسييييييييييي َُيس  

َٜكيييرّي َزضييي  َٖيييٌ  ٘  أ ٕ ن ؿ يَٚ ً ييي ٍَ اي  سٚاييييييٛ

َّ قم َ َٜعيييييييَيييييا دا َٔ ايَصٜييييييّف   َؿّسيًَيييييازمدٜ

  ًُ َّ ا زَتييييدٚا ع ث ٝييييياد  اي َٚا تَّيييييَصزٚاييييييييييي ّايييي ّم  ٪ 

ْ ر ًَك يييييييسٚاييييييييييَٚاجلا  طَم امظم َعهيييييييس  امذا ا ؾ
 

ٖرٙ ايكؿٝد٠ قم ا٭ضاع ٖيٞ اذيد٣ ْكيا٥خل جسٜيس جيا٤  زدا  عًي٢ ْكٝكي١ ا٭خ يٌ ايسا٥ٝي١ ايييت ٖحيا٤ ؾٝٗيا               

 جسٜس عػد٠ َٚ ًعٗا:

َّ ايك  ٚ َخيي َ ٓييو  أ ٚ َعه ييس  ا ييطّم ؾ ساذييٛا 
 

َٝييييييّس      َْيييييي٣ٛه قم َؾييييييسؾ ٗا غ   ِّٗ  َٚأ شَعَحييييييً
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ٜؿيييؿِٗ عا٭غٓييياّ ٜٚؿيييـ ايسجييياٍ   غداْييي١ عييئ ٜسعيييٛع  اخييي٠ٛ نًٝب   ٚفميييا ذنيييسٙ ا٭خ يييٌ قم ٖحا٥ييي٘ يكبًٝييي١    

   ًٜٚؿل  عٓطا٥ِٗ ايسذا٥ٌ ٚايؿرؼ  ؾٝكٍٛ:  عايؿاذػ١ ٚافبث ٚاجلػم ٚايبخٌ

 ٝ  ً َٜسعيييٛع  ؾ   ّٔ ً ٝيييّب عييي َ يييا ُن ّٗييييييأ   ِ يييييَظ ي 

َٜكك ََّخَّ َٚ  َٕ َ يييييي ؿييييٛ ِّيييييي ٞ ايٓيييياّع أ  ّٖ  َس

 ٝ َٕ ع أ عكيييييازم اى  ً  َُّيييييٛ  اياضم ؾ ُيييييييييييييييَّ

   ِّ ّٗ َٚع يي٦َظ ايَػييسّد ّغييسّع  ع يي٦َظ ايّؿييرا٠ُ 

ٗمِ نُ   َٖييييف امي يييٝ ّ  َتٓا  ١ثيييييياذ َػييييٌَ ؾييييييق يييٛ

َٚذ  ييييييياٯن ً َٕ َخبٝييييَث ايييييصاد   ّٖيييي يييييٛ  ِّيَد

َُيييييييييس ُغييييييييييَٚا ذُن َّ ََّص ١َْ  ع ييييييد اْا    ١ ييييييييييدا

ٌم أ دّزع ٗيييييا    َٓيف قم ُقبييييي  َتُيييييرٟ امذا َضيييييّخ

َْييييي١ُ ؾ  ِّييييييييٞ َغييييييييييََٚيييييا ُغدا ّٗ َْ ََهيييييا  ٤ٞث 

َٚقييٛد  ا٭ دخ ٓييا   امذا     َ يئ  ً ريي٢   ّؾييؿّس اي

َّ اٱمٜييييياّد امي َّيييييييي٢ ضيييييييييّاييييي ََّط١ثييييييييييٛدث   َد

ّٜراي    َِ اـم حيييّد َذّكيييا  ٫  ِّٗيييييييق يييد أ قَطييي  ُؿ
 

٫َٚ ؾَ   ٚمزد   ّم ٫   َدّز ييييييييييييييييع ٓييييييييييَد اـم هييييييييييازم

َٚقم َعُٝيييييا٤َ َيييييا َغيييييَعسٚا ّٖيييييِ ع َػٝيييييبث  َٚ 

َ يييييييييَٜٓؿ  ِم أ َايييييّسيييييييييييييوُّ  ٗم َ يييييٍّٞ ؾيييييٝ  ٔ دازم

َٚايَطيييييييه سّ  يييييييييييامذا َج ِم اـُميييييييص ا٤ّ  ٗم  س٣ ؾيييييييٝ

َّخييييييييَُٚن ١َٜث ّضييييبَّيف ع ٗييييا  ييييييييٌَ   ََّكييييّس صم

َٕ ع نم ٗيييسم ايَػٝيييب  َيييا اف َبيييسّ      َٚايطيييا٥ ًٛ

َٔ اى ب َٝسّ َّلم ّتبٓيييي٢ َذٛي ييييييَيَ يييي  ٗييييا ايؿ يييي

َِ امذا َ َّيييييييييييََٚتييييييييصَز٥     ّسيييييييييييٗا اـم ييييييييييييييييا َع

ٌَ ايّطيييَ٪ّز ً ييي٢ َتؿّكييي  أ ىاع طيييٛ ايػيييا٤  َذ

َّ اىاي يييييب  ايك ييييي  يييييييييَزدَّ اي َٚن ييييي  سمّزيسمؾاَد 

ّٓ ييييييي َ ًَهَّيييييف  اي َِ امذا َيييا ا ذ ًَر   ك ّسييييييا َتطيييي

َٔ ايساذَ  ـَ َع ييي ّٜرييياي  ً ييي٢   ١  ايَػيييَعّسييييييَذ

 
 

از  قم أضيًٛعٗا ايؿي  ٚعًٓٝٗيا ايعاَي١ ٚؾيل تكًٝيد ايكؿيٝد٠ اجلاًٖٝي١  قم ٚقٛؾٗيا عًي٢ اييدٜاز            ٚقؿٝد٠ جسٜيس ضي  

ٚاي ًييٌ  ٚٚؾييـ ايسذًيي١ ٚغييري ذيييو َيئ عٓاؾييس اـمكدَيي١ اـمعسٚؾيي١. غييري إٔ جسٜييس ٜبييدٚ قم ٖييرٙ اـمكدَيي١ زقٝييل          

عبكم٤  ٚنٌ َيا  ايًؿهم  ذا عاطؿ١ ذص١ٜٓ ػٗؼ عرنسٜا  ايصَإ  َم خ ٛا  اينمعٔ ٚغماٌٜ ايسنب ايطا٥س 

 ذٛي٘ ٜٗٝخ ا٭غحإ  ٖٚٛ ٜس٣ ايبعد ايصَاْٞ ٚايبعد اـمهاْٞ اجملٍٗٛ ايرٟ ٜػٝب اىبٝب أٚ اـمؿكٛد.

ٜٚطًُس عٗرا ايٛؾـ ايعاطؿٞ اجلٝاؽ َؿرٛعا  عايػصٍ اي سٚد  ٚنإٔ ٖرٙ اـمكد١َ أغ١ٝٓ ىٓٗيا زميسٟ دٕٚ   

ٔ  ٜػٓٝٗا يعرٚع١ أيؿاممٗا.  َػ

د٥ييا  عهييٌ اْطييٝاد اظم ا٫ؾًخيياز عريعييٛع  ًٜٚرييدث عيئ ايب يي٫ٛ  ٚايؿييٛازع ٚاـمييآاس        اييِ ْييساٙ ًٜٓكييٌ اًْكييا٫  ٖا     

 ٚا٭جماد اييت ٫ ٜس٣ را َث٬ٝ . َٚٔ ٖٓا ٜبدأ ارحا٤ عٓؿٞ أجماد اٯخس قم ضٝام ايؿخس َٚا أابً٘ يرات٘:

ََيييييو  َيييييا ّتسج َُٚأ ْ يييييا  ًّييييييييييييييييام ََ  ٓا ي٢ مُم٬

   ِّ ّٗ َّ  َتًكييييي٢ َتُُٝيييييا  امذا خاَقييييييف ُقيييييسٚ
 

ََٚيييا ؾ   َّٛز يييييع ٓييَد اى ؿيييامم   ُ ٓيييا َخييي  ٞ َعنم

َْييييف غ ُيييَس٠  ّجطيييسٚا  َٚنا َّ ايّبريييٛزم   َذيييٛ
 

ٜٚطييًُس قم ٖحَٛيي٘ اييي٬ذع عًيي٢ قبًٝيي١ تػًييب ٜٚطييٛم ذػييدا َيئ اـمعاٜييب ٚايؿييؿا  ايكبٝريي١ ٜؿييِ ايكبًٝيي١ عٗييا     

ىٝٛإ.نُيا  ٜٚرنس غاعسٖا ا٭خ يٌ ٜٚؿيؿ٘ عيافٓصٜس قم اغياز٠ اظم عكٝدتي٘ ايٓؿيسا١ْٝ ايييت ٫ ؼيسّ ٖيرا ا         

تعسض يعكٝدت٘ ايؿاضد٠ ٚقسد ايٓٛاقٝظ ٚعدّ اذي اّ ٖيرٙ ايكبًٝي١ ٚغياعسٖا يًكيِٝ ٚاـمثيٌ ايؿاقي١ً ٚخاؾي١         
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اييت جا٤ عٗا اٱض٬ّ  ًٜٚٛاؾٌ عٗرا ا٭ضًٛد ارحا٥ٞ ايكٟٛ اظم آخس ايكؿٝد٠ َٛجٗا ذدٜث٘ عٔ قب١ًٝ تػًب 

م َييث٬   ؾايكؿييٝد٠ أعييد  قم ا٭ضيياع زدا  عًيي٢  ٚا٭خ ييٌ دٕٚ إٔ ٜػييري اظم آخييسٜٔ ٜكؿييدِٖ عارحييا٤ نييايؿسشد 

 ا٭خ ٌ ٚقؿٝدت٘.

يكييد اخًيياز جسٜييس يكؿييٝدت٘ يػيي١ زؾيي١ٓٝ ًَٚٝٓيي١ ذا  أععيياد د٫يٝيي١ جدٜيي١  َطييًخدَا  أضييًٛد ايٛؾييـ ٚاـمكازْيي١      

أذٝاْا   ٚاعًُد  قم َعنمُٗا ع٢ً اجلًُي١ اف ٜي١ عكؿيد اع يا٤ اـمخاطيب قيدزا  نيبريا  َئ أخبياز قبًٝي١ تػًيب            

 ا ا٭خ ٌ َٚا تٓ ٟٛ عًٝ٘ ذايًٗا َٔ ض٤ٛ  ٚي تأ  ا٭ضايٝب اٱْػا١ٝ٥ ا٫ ـماَا.ٚغاعسٖ

اٜكاع ايكؿٝد٠ قاّ ع٢ً عس ايبطيٝكم ذٟ ايًؿعًٝي١ اـمصدٚجي١ "َطيًؿعًٔ ؾعًئ" ٖٚيٛ ؼمثيٌ ايٛقيم ايؿيازّ ٚقيد             

ت٥٬يِ َٛقيٛعا     تٓاضب غماَا َم َٛقٛع ايكؿٝد٠ َٚم د٫٫تٗا ايك١ٜٛ  ؾايبطٝكم َٔ ا٭ٚشإ ايعسٚق١ٝ اييت

ايؿخييس ٚارحييا٤ ٚنييرا اـمييدٜح  ٖٚييٞ َعيياْٞ ؾخُيي١ ٜ٪طسٖييا ٖييرا ايييٛشٕ ٜٚطييًٛعبٗا ؾًحييسٟ ؾٝيي٘ عهييٌ ضييٗٛي١            

ٜٚطيس.ٚتأتٞ ايكاؾٝي١ عييسٟٚ اييسا٤ اـمسؾٛعيي١ اـم ًكي١  يًػييهٌ آا٥ٝيا  اٜكاعٝيا زا٥عييا َيم ٚشٕ ايبطييٝكم  ٚذيسف ايييسا٤         

ايي٘ َيئ زْيي١ ضيياذس٠ تطييًعرعٗا ا٭ذٕ  ٚتًٗييص يٛقعٗييا    نثييس اضييًخداَ٘ زٜٚييا  قم ايػييعس ايكييدِٜ ٚاىييدٜث ـمييا سمد   

 اـمػيياعس  ٖٚييٞ عٛقعٗييا ايكييٟٛ ؼييدث تٓبٝٗييا د٫يٝييا   يٝطييًٛعب ايييرٖٔ اـمعٓيي٢ عهييٌ ٚقييٛ  نُييا قم أعٝييا  ٖييرٙ           

ايكؿييٝد٠  ؾٓييس٣ قم ايكاؾٝيي١ َؿييسدا  ًَٓٛعيي١ َييا عييطم أضييِ ٚؾعييٌ َثييٌ: ايييرنس ايبؿييس  عػييس  ايكُييس  اذمييدزٚا         

 نؿسٚا ...

 كاع ايكؿٝد٠ اٜكاعا  ٬ًَؾما  َم يػ١ ايكؿٝد٠ ٚد٫يًٗا.ؾهإ عريو اٜ

 (56)ايٓـ ايثاْٞ

َّ ع  ً يييييييييٛ ًّيييييييييٞ اي َٚايع ًييييييييييييأ ق   ٍَ  اعا يييييييييييياذ 

َْحيييييييييييأ َجييييييْدى  َييييييا َتييييييَرنَّّس أ ٖ  دثييييييييييٌَ 

َْيييييييصز      َعًيييييي٢ ؾ ييييييا زؾ خلَّ َدَّعيييييييو  غ ييييييرَي 

  ً  ١  أ ذزمعييييييييييا ثييييييييييييييَٖٚيييييييييياَد ايَبييييييييييسّم ي ٝ

َٜٛيييييييييّف أُ  َٚط   خييييييييس٣ؾ ُكًيييييييييّف ع راَجيييييييي١ث 

َٜه   َٜٛييييييييّف  َٚجيييييييدث ق يييييييد ط  ّ٘يييييييييييَٚ َ ٓييييييي  اّد 

 ُا َغيييييييؿ ًٓاييييييييييييَضيييييييأ يٓاٖا ايػ يييييييؿا٤َ ؾ  

َٕ اـُمح ً ا ٚمّز َدٜييييييييييييييَس أ ز٣ٚييييييييييييييييييي َػيييييييييييييي  ا

 ٓ  َ ََعك يييييييد  ايط يييييييُ  طمم   ١ُ ً  ٗاييييييييييأ ضيييييييٝ

ّّ ي   ً ٦يييييييييا  ٗا ع ط يييييييييسٍّيييييييييييييي٫َٚ َتُػيييييييييٞ اي

 َٚقييييييييٛيٞ امٕ أ َؾيييييييييبيّف ي ك يييييييييد أ ؾييييييييياعا   

ًَنم ييييييسٚا اٱمٜاعييييييا  ََٚذ ٍَ َييييييا ا ْ  ٝ ييييييا  طييييييا

َّٓييييييييَف ع ايطَ   َسد  اي  باعيييييييايييييييييين ُيييييييا َع

ّ٘ ط ييييييي٬دَ ييييييييي٣ٛه َيييييييي َٖ ًَ ّٝم ي ييييييي  ا َتطيييييي

ً ييييييييييؾ ٗ َٓيييييييييياَد َع ً ٦اعيييييييياييييييييييَّ َعٝ  ُّٗا ا ن

ٗم ًَ ًَٜ ً ٗاعيييييييياييييييييييَقييييييييُرّي ايك ًييييييييب    ّب ا ي

َٚاف  ًَّٓييييييييييييييا اـم ٛاع ييييييييييييييَد  ََ  ٬عايييييييييييييييييييَٚ

َٚاجل يييييييي     ١ ً َٔ ايَطييييييييًٝ ََيييييييئ َضييييييييه   ٓاعايَٚ

ًَك يييييييييّد اى  ٜ يييييييييا َذٝيييييييييّث َتع  اعايييييييييييييكييََٚز

 اعاييييييييييييييي٫َٚ ّتٗيييييييييييدٟ ي حاَزت ٗيييييييييييا ايط ب  

                                                           
 .58ْؿط٘ ف( 56)
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  َ َّ َذيييييييييصَز٠    ٔ ُؾييييييييي٪ادٟيييييييييييأ عاَذييييييييييف ُأ

ٍ ييييييييي ًََيييييي٢ ُأذن ييييييس ع خييييييٛزم َعيييييي  ع ك     ا

  ُ َٕ غ  َٚقبييييييييييا  ا يييييييييييييييييامذا ٫قيييييييييي٢ َعٓييييييييييٛ 

     ِ ََكييييي٢ ييييييٞ قم َتُيييييٝ  أ عييييي٢ ييييييٞ َيييييا 

 ٝ ّٙ ق  َٜؿيييييييرّي أ عيييييييٛ ََييييييئ   ِّ  ً ًَع  ٓا ييييييييييَضييييييي

ً َبيييييييييييي١  ايؿ ييييييييييييٛازمعم أ ٚ زمٜاذ   ا يييييييييييييييييأ َاع

 ً َّيييييي١  َزٖييييييكم  َض َٗ َّ َعيييييي  ُط  ٢ُيييييييين ييييييأ 

َٚأ عٝييييييو  َييييييا ٫ق ٝيييييييّف ذَ     ٝ ا ييييييييييييييؾ يييييي٬ 

ََٚجييييييييَد اـُمًييييييييُٛى أ عَ  ٓ ييييييييا صَّيييييييييييييََٚييييييييا   َ 

َٕ َعًييييييي٢ ُقييييييي    ّٔ اىيييييييان ُٛ َْرييييييي  ٬ؤ يَٚ

 ُ ََْحييييييييبث ذ  َّ ذٟ  َٜييييييييٛ َُٝٓييييييييا   اْايييييييييييَذ

ٌم ضاع ػ َ ييييييييي  ا  ييييييييييييييي ٓيييييييييا َترييييييييييَف اـم را

  َّ ّ٘ َخيييييييييَسشاّ    ًوثييييييييييييييَٚذٟ تييييييييياد  ي ييييييييي

ّ٘ َعييييييييي  ع    ٍ يييييييييييييي كييييأ ٫ ق يييييييييَبَح اٱمي ييييييييي  ا

َٕ ايّصَع َ يييييييييُٓهِيييييييييييييأ جيييييييييريا  ريم َعسم٥ييييييييييّف 

 َ ّٕ َد  ن سؼمييييييا  ا يييييييييييي ك ييييييد غ ييييييسَّ ايُكٝييييييٛ

ِّ ع خَ   ّٖ ٌ يييييييييييَٚق ييييييييد ق ع َطيييييييييف مُمٗييييييييّٛز ٝ 

َٚق ييييييييد َدعاُن  َٕ َّ َتكاَعطييييييييٛ  ِييييييييييَعيييييييي٬

  َ ِّ ؾ ٓا  ٖ َ يييييييئ َخصٜييييييييسم  ٛايييييييييييَتَعػ ييييييييٛا 

ََٚزٖيييييييييكم  َعيييييييييٛفث   َٕ اييييييييييّصَعرَي   أ َتَٓطيييييييييٛ

َّحاغ يييييييم  َتَسنيييييييٛا ي ك   ٝ ا يييييييييَٚخيييييييّٛز 

    ِ ًّ ً ُييييييي ََعيييييييازمى  ق يييييييد َع  َٚأ قيييييييّبّم ذٟ 

ّٗ َٚأ عٝيييييييييو  َيييييييييا ي  ٍ  يييييييييييييِ ّعكيييييييييييي٫َٚ  ٛ  

ٕم َتَسنيييييييييَف غٝ ً يييييييي١  َزذَسذييييييييا  با ييييييييييَٚي ٝ

ٍَ َعًييييي٢ ي رانُ   َّ ضيييييا ًِّ ّاييييي  ِيييييييَزق يييييع

َٛقٝكم  ّعكازمط  ًِّ ع ييييييييياي  ا ثييييييييييييَتيييييييييَسن

ََييييييييي  َٟ ايؿ يييييييييَسشَدّم قم   َعدٍّيي ك يييييييييد َخيييييييييصم

  ُ ََٓخبيييييييياّ  غ  َٚاي  ا يييييييييي٫َٚقيييييييي٢ ايك ييييييييطّم 

ّ٘ غ ع    َّ ي ييييييييي  اعاييييييييييييييغ يييييييييعاَد اُىيييييييييْب ام

  ً ِم ا ن ٗم  ٖ ّٚجيييييييييييٛ َٔ قم  َّ  ٦اعايييييييييييييييَتَبييييييييييي

ِم ايع ؿيييييييياعا   ٗم  َغييييييييَددّ  َعًيييييييي٢ ُأْييييييييٛؾ 

 َٚقم ؾ سَعيييييييييييييٞ ّخَصؼَمييييييييييييي١  أ ٕ ُأعاعيييييييييييييا 

ً ٬عييييييييا   ّٙ ا ج ََيييييييئ ّعسمؾ يييييييييف ق ؿييييييييا٥ ّد َٚ 

َٚاف ػ  َعييييييييَدييَف َّيييييييي١   َٗ ٗمييييييييِ ُط  اعايييييييييييع 

َٜسَييييييييٞ ن     ٬عاييييييييييي ذ حيييييييياَز٠ُ خييييييييازم٨  

َٝسعيييييييييييٛع  امذا َزؾ عييييييييييييٛا ايّعك   اعايييييييييييييييين 

ً ٬عا  َ ييييييييئ ؾ ٛازمض يييييييييٓا ا ضييييييييي  َٚأ ضيييييييييَسَع 

َٚاـُمؿ  اعاييييييييييييين ؿ ٝٓيييييييييييا ذا اجل سٜيييييييييييَس٠  

 ٓ َٚاي  ٗاعايييييييييييييييَٚأ ذَسشْييييييييييييا ايَؿييييييييييييٓا٥ َم 

َٓطيييييييخم اييييييييسٜحم َت يييييييسمّد اى ب    اعايييييييييين 

ّٙ ايّطييييييييييييس ً بٓا َٚاى حَضيييييييييييي  اَديييييييييييييياد َم 

ِم ا زت ٝ  ٖ ِّ ع َػييييييييييييييدزم ّٖيييييييييييييي  اعاييييييييييييييييييييييَٚشاَد

َٚا تَّخ ييييييرٚا ايع ٝاعييييييا   ـَ   ؾ ييييييأ يكٛا ايَطييييييٝ

ً ٗاعيييييييييا  ٗميييييييييَب ا ْ ًّ  ََٚزذييييييييي٬  قييييييييياَع ؾ ا ْ

ًَ َّ ِّٗ أ ع   راعايييييييييييييييييييٗا ج ييييييييييييييييّتحييييييييييييياذ ّع

  ً ََٚقييييييييَم ايه  ِّ ايَّييييييييرٟ  َُْه  اعايييييييييييييأ ٖييييييييا

ً ر ّ٘ ا ْ  اعاييييييييييييييَٚي يييييييييِ َتَٗحيييييييييم ق سا٥ ّبييييييييي

َٚاي  َٚج   َٔ َٝ َٔ َععيييييييييَد أ عييييييييي  َسعاعايييييييييييعيييييييييث 

َٚايّػيييييييي   ٓ ييييييييو   َٛ َعٝ  ساَديَٚقييييييييايٛا ذ ٓيييييييي

٘  ايَعَحيييييييَب ايّعح    اعايييييييييي كيييييييطَم ع َحٓب ييييييي

ِّٖ ؾ ييييييييييي٬عا  ََهاض يييييييييييّس ّٚج يييييييييييَد    ٫َٚ 

ِّ ض ػ   اعايييييييييييييييييييَّٚغيييييييييييييعثا  قم ّعٝيييييييييييييٛت ُه

 ساعايّاعاي يييييي١  َذٝييييييّث ي ييييييِ َتح ييييييدٚا َغيييييي    

ً ٗييييييييا ايسمن   اعاييييييييييّتييييييييَسْدّف ع ٓييييييييَد زمذً 

ً ٝاعيييييييياؾ أ َطيييييييي٢ َجٗيييييييي ٘  ا غ ّْؿييييييييَست   ّد 

٘  ا ْؿ ييييييييباعا  َتييييييييس٣ يٛنييييييييٛف  َعَ ت يييييييي
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   ِ ًّ ً ُيييييي ٖ بيييييييّف ايؿ ييييييَسشَدَم ق ييييييد َع  ؾ ُييييييا 
 

ّٜٗاعييييييييا   ََٚع أ ٕ  ٔم َعييييييييس  ََٚييييييييا َذييييييييَل ا عيييييييي
 

  

   ٓ  َ ّ٘ ي ًّػيييييييييَعسا٤   ً ييييييييي  ٞ  يييييييييييييييييييي أ َعيييييييييدَّ اي

   َُ ّْ  ري   يييييييييق َسْييييييييّف ايَعبيييييييَد َعبيييييييَد َعييييييي  

ٍّ ض   ٤ٛثييييييييييأ تيييييييياْٞ َعيييييييئ َعييييييييساَد٠  ق ييييييييٛ

َُ ّْ  ّ٘  ري ييييييييييييي ب ييييييييي٦َظ ايه طيييييييييّب َتهط يييييييييّب

ًَ َُ أ َتًييييييييي ّْ  ري يييييييييييييُ ّظ ايط يييييييييباَد َعٓيييييييييٛ 

َُييييييييري    ّْ ٍَ َعًيييييييي٢   أ ْييييييييا ايبيييييييياشٟ اـُمييييييييد 

ّ٘ ع ك  ََخاي ّبييييييييييييي ً ك ييييييييييييييف  ٕ ييييييييييييييييييييامذا َع  س

ّ٘ َ ٓييييييي  ٌَ  َتيييييييس٣ اي  يييييييرَي ايع ًييييييياَم َتنم ييييييي

  ً ّ٘ َع ٢ًّ اٱمي ييييييي َُيييييييري ييييييييييييؾ ييييييي٬ َؾييييييي ّْ  ٢ 

َُييييييييييري    ّْ َ يييييييييئ  ٔم   ََٚخكييييييييييسا٤  اـم ػيييييييييياع 

ََيييييييييييف ي َػييييييييييريم ؾَ  ٚمتييييييييييس ييييييييييييييامذا قا   ٠٬ 

ْ طييييييييا٤ّ َعَٓٚق يييييييد جَ  َُييييييييري ييييييييييييَّيييييييييف  ّْ  ٞ 

ْ طييييييييييا٤ّ َعٓ َّيييييييييييف  َُييييييييييري ييييييييييييييييامذا َذ ّْ  ٞ 

ّّ َعٓيييييييي    َْيييييييييف ّذًييييييييٛ ّٚشم َُييييييييري يَٚي ييييييييٛ  ّْ  ٞ 

   ٓ َُييييييييري ييييييييي ؾ َؿييييييي ا  ٜيييييييا ّتٝيييييييَٛع َع ّْ  ٞ 

ْ طييييييييا٤  َعٓيييييييي ّٚ أ عييييييييٞ  َُييييييييري يي َعُييييييييس ّْ  ٞ 

ّّ ذيييييييييا٥   ٞ ق سَيييييييي   ًَٗد  ٓ يييييييييٞيَضيييييييي  َ  ا٤َ 

ً ُيييييييييا ث  َّع َٜثيييييييييسمَد  َٔ ُقؿيييييييييَٛز   َدَخًييييييييي

 ٍّ ِّ ذ بيييييييييا ِ ييييييييييييييييَعَٓت يييييييييُٛيُه  ٞ َتُيييييييييٝ

ْ طييييييييا٤َ َعٓ ً ييييييييل  ّْع َُييييييييري يييييييييييييأ ي ييييييييِ  ّْ  ٞ 
 

َٕ ي ٗيييييييا ايسمقاعيييييييا    َٜخَكيييييييعٛ  َؾيييييييٛاع َل 

َٚخاعييييييييا  يييييييييييييييََ ً بييييييييا  َٓطمم امذ ُغ  َم ايك ٝيييييييي

َٚأ عيييييييٞ َعيييييييساَد٠  َيييييييا أ ؾييييييياعا    ييييييييييييييؾ   ٬ 

ًَ َٚا ْ ًَأْٛى    نم سٚا اٱمٜاعيييييييييايييييييييييامذا ا ضييييييييي

ِّ ٫ق ٗم َٚأ عيييييييييٝ  ٛا ض يييييييييباعاييييييييييييييييييييؾ ك يييييييييد 

ٗ ُأت  َٔ ايَطيييييُا٤  ي  َ ييييي  ا ا ْؿ يييييباعايييييييرييييييّف 

ًَيييييو  اى ح   َٖ  اعايييييييأ ؾييييياَد ايك ًيييييَب أ ٚ 

ْ َح ي ًه ٬ن   اعاييييييييييييٌم أ ٕ ّتؿيييييييييييييييَجيييييييييٛا

 ّٖ َٝيف ُقبّٛز  ِّ ايَطييييييييييراعايييييييييييييي ٫َٚ ّضيييييييييك 

  ٖ ََرح سم ٓ كاعييييييا يييييييييي َٜػييييييطّم َضييييييٛاّد   ا اي

ّم أ َْبَرييييييييف  ايه    َٓيييييييٛ  ٬عايييييييييييييييييّعَعٝيييييييَد اي

ًُٗييييييي    َ  اَدييييييييييي ا اف كََٚيييييييا َعَسؾ ييييييييف أ ْا

 ًّساعايييييييييييييف  ايييييييييييَثيييَعًيييييييي٢ ت يييييييي اى  َخبَّ

َْييييييييف ّذع    ََٚش ٕم َيييييييا   اعايييييييييييَعًييييييي٢ اـمٝيييييييصا

َّ اى يييييييييسَد َٛق يييييييييَد٠و غ ٗ  اعايييييييييييييييييؾ ييييييييي م

َُكَؿييييييييَبيت ض بييييييييييييييي طييييييييا٤َ ي   اعاييييييييييٗا ع 

 اعاييييييييييييييييٗا ع ًييييييييييييٛافث ٫ ُأزٜيييييييييّد ع يييييييييييق 

  ٓ َ ييييئ َؾ  َٔ َّٜ نييييي  ا٤َ عاعيييييايييييييييعيييَٚي يييييِ 

َٜر َٚغ َٚ  اعايييييييييييييييُيييييييييٞ َشأّزٖيييييييييا أ َجُيييييييييا  

٫َٚ َاٛاعييييييييييييؾ يييييييي٬ ّغييييييييهسا  جَ   َٔ  اييييييييييييَصٜ
 

 ٢ ّعَبٝيييييييدث يأ ي يييييييِ َتَسْيييييييٞ ّؾيييييييب بيّف َعًييييييي 

 ٝ  َ َِ ذا ََٛاض يييييييييي  ّ٘  ا ثييييييييييييييييييُأع ييييييييييدَّ ي يييييييييي

َُييييييري    ّْ َ يييييئ  َّييييييو    ؾ ّػييييييخلَّ اي  ييييييسَف ام

َٚق    َٓييييييييي١  َخّبَثييييييييييف  ٍّ د َ  يفيييييييييييَيًّيييأ َتعيييييييييد 

 َّ َُيييييييييئ َته  َُ ّ٘ييييييييييييي ؿ ييَّٚذييييييييييلَّ ي   ري يييييييييييييي ّْ

َٚغ    ّ٘ ًُييييييييي  اعا ييييييييييييييييييييَٚق يييييييييد ؾييييييييياَز  أ عاج 

َٝػيييييييؿٞ  ً ٗا اجل ؾ   ً  ساعايييييييييييييَذيييييييَس ّغيييييييع

  ً ٫َٚ ن يييييييييػيييؾ يييييي٬ ن عبييييييا  َع  ٬عايييييييييييييَف 

َٚط   اعاييييييييييييييامظم ؾ يييييييسَعطمم ق يييييييد ن ّثيييييييسا 

ّٜعيييييييييييييييََٚقبَّ  اعاييييييييييييييييي١ُ ٫ أ عاي يييييييييييو  أ ٕ 
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ً ؿٞ ن    َ يييييئ َضيييييي ً يييييي٫ٛ ايّػييييييَس   ٬دثييييييييؾ 

 ٓ ِّ ق  يييييييييطّم َع َُّه ً ٝيييييييييييييؾ ييييييييي م  ِ   يييييييييييييييٞ ّض

َٓؿ ٝييييييييييّف َعب َُيييييييييري  يييييييييييييييامذا  ي  ّْ  َد َعييييييييي  

َُيييييييييري  ييييييييييييي ؾ ٝيييييييييا َعَحييييييييييب أ تٛع    ّْ  ّدْٞ 

 ٞ َّييييييو  ٜييييييا ّعَبٝييييييّد َذط ييييييبيَف َذسعيييييي  ي َع

 ٞ ّّ امظم اـم عيييييييييييياي َٗيييييييييييخَل ايه ييييييييييييسا َْ  امذا 

ّ٘ ايع    َٔ ي يييييييي  اق يفييييييييييي ؿيييييييياّع امذا أ ؾ َٜر يييييييي

 َُ ّْ  ري ييييييييييييييؾ يييييييييأ ٚي م ع ايع ؿييييييييياعم عييييييييي  

 َٚع ييي٦َظ ايك يييسّض ق سّقيييو  ع ٓيييَد ق يييٝظ    

َْييييييييو  أ ٕ َتساْييييييييا    ََٚتييييييييدعٛ َخُييييييييَؼ ُأ

َّٚضييييييعد٣    ً ًيييييي٢  ً يييييئ َتطيييييي َٝم َذٓنم   ؾ 

 ٓ ٌّ ا٭ عبيييييييييا٤َ َع ُ ييييييييي ّ  َتر  ُهِييييييييييييُقيييييييييسٚ

ـث  ً هييييييٛا اـُمًييييييٛى  ع ييييييرا   ن ٗيييييي ََ  ِّ  ّٖيييييي

   َّ ً يييييييييي َٕ َع ْٝييييييييييدٚ ًََع  دْٚيييييييييييٞ َٜييييييييييس٣ اـُم

ً ٝييييييييو  َعٓييييييييٛ َتُ ِ ييييييييييامذا غ ك ييييييييَبيف َع ٝ 

ً طمم َزج   ٬ ييييييييييييييأ ي طييييييييٓا أ نَثييييييييَس ايييييييييَثك 

 َّ ْييييييييياد٣يييييييييييَٚأ جيييييييييَدَز امٕ َتحاَضيييييييييَس اّ 

   ٞ ُّٗييييييا ايَطييييييٛاق  ي ٓييييييا ايَب رييييييا٤ّ ّتؿع 

ًِّ امذا َعيييييييييَدي يف ُقسَٚيييييييييٞ  ييييييييييييؾ   ُا أ ْييييييييي

َٓحَّ ؾ  َّ َعريييييييييييي َتييييييييي َٞ ييييييييييييييي  م  سٟ خ ٓيييييييييد ؾ 

 

ٍم ؾ يييييييي م    َُييييييييٛد  ن اجل بييييييييا  ّ٘ييييييييييييييٕ َتّسَع 

َٞ قم َتُ ً ييييييييي َََر  ِ   يييييييييييييٝييؾ ُيييييييييا َتًكييييييييي٢ 

 ٓ ٠َٚ  خ  ً ٝيييييييييييو  ذ ز ً يييييييييييّٛ  َع  د ؾ ٍّٞيييييييييييييي َع

َٚض  ْٞ َٓب يييييييييي ّ٘ َذييييييييييّٛض اي ّٙيييييييييييييياق يي يييييييييي  ٝا

ّٜحٝييييييّص َذحييييييَٝخ َجيييييي     ََيييييئ  ٓ ييييييا   َ  ُم يَٚ

َٓ ََييييييئ ُأع يييييييَص ذ ُييييييي٢ه ع   ِّ  ً ًَع  دثيحييييييييَضييييييي

 َّ َٚامٕ َتَط  ٌ  يييييييييييييي ُأّعييييييييييييَصى  ع اى حيييييييييييياشم 

 ً ِّ ا غ ًُّه ًََؿييييييييب  اعاييييييييييؿيييَٚن عييييييييبث ي ا غ

 اعايييييييييييِ ا ٝييييييييييّتيييييييس٣ ّعيييييييسّم ايَعبيييييييا٤  ي ُه

 ً َّّٖ أ ٕ أ يييييييييييييييََٚع  ِّ ا زت ٝاعيييييييييييياييييييييييييييييييشَٜد

ًَييييييي َٜر ٌم   سمّؽ ايك يييييييباعايع ساعيييييييٞ اٱمعييييييي

ُّيييييييييييَدى  ا٭ ؾ  َٚايع يييييييييييييييَتك   ٬عايييييييييييييييييييس٠َّ  

َٗ َٚأ َايييييييييسَ  ْاعييييييييياييييييييييييَبيًييَف ع ّعييييييييييييكيَْ  ١ث 

ّ٘ ايؿ ؿ ٍّ امذا أ ٖاعييييييييييياييييييييييييييييييييََٚتعسمُؾييييييييييي  ا

 ساعاييييييييييَدَعسم ايّػيييييييييييين ُيييييييا أٚي عييييييييَف ع اي 

ًَييييييييييييد ّ  ََٚتُ  ِّٗ ّْٝح َٗيييييييييييي  ٛمطاعايييييييييييييييييياي ّت

ّّ ي ٗييييييييا ط     ٬عايييييييييييييييييّْحَٛييييييييا  ٫ َتييييييييسٚ

٫َٚ اي ً ػييييييييييييَف   سمعاعايييييييييييييي٫َٚ َعُيييييييييييس٣ َع

ٕم ْاعييييييياييييييييييامذا َيييييييا ا٭ َيييييييّس قم اى    َداا

  َُ َٝ َٔ اي َ ييييي َٓعيييييٛا  ََ ّٖيييييِ   ٔم ايُه٬عييييياييييييييَٚ

َّيييييييي١  ايّػًييييييييب  اي  اعايييييييييييييسمقيييُأضييييييييَٛد َخؿ 

ِّ غ كيييييياعايييييييييييَذط ييييييبيَف ايٓيييييياَع ُنُّ  ّٗ 

ٔم  َٚأ عنم ع ييييييييَب  ّ٘ ق بييييييييييَ ٓيييييييي٢ه   اعاييييييييييييييُّ

 ٓ ٍَ خ  ّٜحاعييييييياييييييييييع يييييييَدع٣ٛ ٜيييييييا  د َف أ ٕ 

ًَٜ ٌّ أ ٚد  َٜييييييُو َضييييييٝ  ٞ غ ييييييعاعاييييييييييَٚي ييييييِ 

 ًُ ًَيييييييييييف  اي َٖٚاؾ   اعايييييييييييييييييعييَغكاغ ييييييييييك ٗا 

٘  عّ   ً ييييييييي َٜ ََيييييييييٛدم ج س  اعاييييييييييييبيَتيييييييييس٣ قم 

 

ّم ع ييييييو  اجل    َٜييييييس  َّ  اعاييييييييييييييٓييّتَػييييييسَّم ّايييييي

  ً ََْطيييييييييب ا ٥  ٫َٚ   ٌ  اعاييييييييييييػيع ييييييييرٟ َشي يييييييي

ْ ٗيييييييا ّزَتبيييييييا  ؾ    َ ييييييئ دٚ  اعاييييييييييعييَتيييييييس٣ 

ََ ّٓيييييييييييييييَٚ َٚزمَث اي َٚايه ًاعييييييييييييايييييييييييييييئ    ٠َّ  ّب

 اعايييييييييييييِّ خ  يييييييييييييَٚامٕ خاط بييييييييييَف َعصَُّن

ُّٓيييييييييييا ع ػ ٖ ييييييييييييييييييَٚأ عنم   اعاييييييييييييييكييا٥ َس٠ث 

ًَٗييييييييييي ً َٗيع َػيييييييييييٛزم ا٭ زضم ّتٓ  اعاييييييييييييييّب ا ْ
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َ يييييئ َععٝييييييدث   أ َتَٝعييييييّس ٜييييييا ا   ََٚع  َٔ َعييييييس  عيييييي

َّ َعٓيييييييييييؾ يييييييي٬ َتحييييييييَصع ؾ   َُييييييييري ييييييييييي م ّْ  ٞ 

  ٟ َٔ َشأز ََٜخؿييييييييييي  َغيييييييييييٝاططّم اييييييييييييب ٬د  

 ٓ ََٚع َّحاغ ييييييييعا   َُييييييييري ييييييييييَتَسنيييييييييّف  ّْ  ٞ 

ََٚضييييييييُيّف َعٓيييييييي َُييييييييري يأ ي ييييييييِ َتَسْييييييييٞ  ّْ  ٞ 

 َُ ّْ  ري يييييييييييامي ٝييييييو  امي ٝييييييو  َعبييييييَد َعيييييي  
 

ُ مم اجل   ًَ  ٛاعاييييييييييؾ ك ييييييد أ َةعيييييييَف ؾ ا ضيييييي

َْؿ رييييييييَف ي ن يييييييأ قٛ   ّ  ِ ذ ْاعيييييييايييييييييييييييييّٗييا

ًَح  َٜرييييييييا٤َ يييييييييٞ ا ض َّيييييييي١ُ أ ز  اعاييييييييييييييييََٚذ

 ساعاييييييييين يييييييدازم ايطييييييي٤ٛ  أ ضيييييييَسَعيف  اف 

ِّ ايع  يييييييييييييي َٚشمدّ  َعً ٗم  ٬عايييييييييييييي ٢ ُأْيييييييييييٛؾ 

ًَ ُ يييييييييا َتك ٓ يييييييييييييييَٚي   َ  اعايييييييييييٞ غ ٗييييييييييييد   
 

ٜيس ضيريٚز٠ ٚغميث٬  ٚذييو ـميا ؾياذبٗا       ذاع ؾٝيف ٖرٙ ايكؿٝد٠ ٚذنمٝيف عػٗس٠ ٚاضع١  ٚيعًٗا أغٗس قؿا٥د جس  

َٔ ذدث َٚسٜٚا   ؾكد ازتب يف عم٬عطا  تازشم١ٝ تًعًل عايؿساع عطم جسٜس ٚايػعسا٤ ايرٜٔ ٚقؿٛا ي٘ قم اطاز 

 اـمٗاجا٠ اي ١ًٜٛ.

ٚقد اْٗايييف عًي٢ ٖيرٙ ايكؿيٝد٠ اـمكي٫ٛ  ايٓكدٜي١ ٚايًطيُٝا  َئ قبيٌ ايكيدَا  ؾطيُٖٛا عايؿاقير١  ٚايداَػي١              

 ٚغريٖا.

بٌ إٔ ٜٓنمِ جسٜس ٖرٙ ايكؿٝد٠ أؾاعً٘ ذاي١ َٔ ايػكب ٚايًٛتس ايٓؿطٞ ـما ىك٘ َٔ خؿَٛ٘  ؾعاؽ ي١ًٝ ٚق

ٌ  نا١ًَ َٔ ا٫ْؿعاٍ ٚي ٜ عِ جؿٓ٘ ايّٓٛ ذ٢ً أت٢ ع٢ً آخس عٝيف قم ايكؿٝد٠ تكيٍٛ ايسٚاٜي١: "    -جسٜيس   ؾحعي

ذًي٢ ْنميس  ايٝي٘ ؾي ذا ٖيٛ سمبيٛ        ُِٜٗٗ ؾطُعيف ؾٛت٘ عحٛش قم ايداز ؾاطًعيف قم ايدزجي١  -ٖٚٛ ٜٓنمِ ايكؿٝد٠ 

     ٘ اذٖيييب  :ؾكيايٛا ريا    قييٝؿهِ جمٓيٕٛ زأٜييف َٓي٘ نييرا ٚنيرا     :ؾاذميدز  ؾكايييف    عًي٢ ايؿيساؽ عسٜاْيا ـميا ٖييٛ ؾٝي

قم  ؾُا شاٍ نريو ذ٢ً نإ ايطرس اِ اذا ٖٛ ٜه  قد قارا  اْطم عًٝا   ي ًٝو ذمٔ أعًِ ع٘ ٚعما ؼمازع

  :ؾًُا خًُٗا عكٛي٘  ع  ػمري

َُييييييري    ؾّػييييييخلَّ ا ّْ َّييييييو  َيييييئ   ي َّييييييس َف ا
 

٫َٚ ن ٬ َعييييييييا   يييييييييييؾ   ٬ ن ع بييييييييا  عًػيييييييييَف 
 

ًّ٘ ٚزد ايهعب١ :اِ قاٍ  ن   .(57)"أخصٜ

 ٚقد جا٤ قم ضبب ْنمِ ايكؿٝد٠ خ ا  َ ٫ٛ  قم نًب ا٭دد ٜكٍٛ:

"            ٞ ؾًُييا   إٔ عيساد٠ اييُٓريٟ نيإ ْيدؼما يًؿييسشدم ؾكيدّ ايساعيٞ ايبؿيس٠ ؾكيدّ عييساد٠ طعاَيا ٚغيساعا ؾيدعا ايساعي

    ٞ ٜيا أعيا جٓيدٍ قيٌ غيعسا تؿكيٌ ايؿيسشدم عًي٢ جسٜيس  ؾًيِ ٜيصٍ ٜيصٜٔ يي٘               :أخر  ايهاع َُٓٗيا قياٍ عيسادٙ يًساعي

 :ذيو ذ٢ً قاٍ

 ٜييييييا ؾيييييياذيب دْييييييا ا٭ؾييييييٌٝ ؾطييييييريا  
 

 غًييييييب ايؿييييييسشدم قم ارحييييييا٤ جسٜييييييسا   
 

                                                           
 .34  ف8ا٭غاْٞ  د( 57)
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سٜيس أْي٘ َػًيب    ؾرطيب ج   ٚنيإ عبٝيد ايساعيٞ غياعس َكيس ٚذا ضيٓٗا        ؾػدا ع٘ عساد٠ ع٢ً ايؿسشدم ؾأْػدٙ اٜاٙ  

  -ٜع  ايؿيسشدم  -ٜا أعا جٓدٍ اْٞ أتًٝو غ  أتاْٞ اْٞ ٚاعٔ عُٞ ٖرا  :ؾكاٍ  ؾًكٝ٘ ّٜٛ اجلُع١  ايؿسشدم عًٝ٘

ؾ َا إٔ تدع  ٚؾاذيب ٚاَيا إٔ تػًيب      ْطًب ؾباذا َٚطا٤ َٚا عًٝو غًب١ اـمػًٛد ٫ٚ عًٝو غًب١ ايػايب

ؾدقيف ٫ أععدى َٔ خري َٝعادى اـمسعد ؾؿرب٘  :ي٘ ايساعٞ ؾكاٍ  عًٝ٘ ٫ْك اعٞ اظم قٝظ ٚذ ٞ قم ذبًِٗ

ؾبُٝٓا ُٖيا ٜطيًخسد نيٌ َُٓٗيا َكايي١ ؾياذب٘ زآُٖيا جٓيدٍ عئ عبٝيد ؾأقبيٌ ٜيسنخل عًي٢ ؾيسع يي٘                   جسٜس

أَا  :ؾكاٍ جسٜس   ؾؿسؾ٘ عٓ٘ ؟َايو ٜساى ايٓاع ٚاقؿا ع٢ً نًب ع  نًٝب :ٚقاٍ  ؾكسد عػ١ً أعٝ٘ ايساعٞ

  شد قم دٖئ ضيساجو ايًًٝي١ ٚأعيدد يٛذيا ٚدٚا٠      :اِ أقبٌ اظم َٓصي١ ؾكاٍ يًرططم زٚاًٜ٘  ٚاهلل ٭اكًٔ زٚاذًو

 :ذ٢ً ٚزد عًٝ٘ قٛي٘ ؾًِ ٜصٍ ؼمًٞ  اِ أقبٌ ع٢ً ٖحا٤ ع  ػمري

 ؾػييييييخل اي ييييييسف اْييييييو َيييييئ ػمييييييري    
 

 ٬ نعبييييييييا عًػيييييييييف ٫ٚ ن٬عييييييييا   يييييييييييؾ 
 

  نيإ ٜطيُٝٗا ايداَػي١ أٚ ايدَاغي١    اِ إ جسٜسا أمت ٖرٙ ععد ٚ   ذطبو أطؿ٧ ضساجو ٚمن ؾسغيف َٓ٘ :ؾكاٍ

 ٚععيد إٔ أغمٗيا أدخيٌ طيسف اٛعي٘        ٭ْ٘ قياٍ قؿيا٥د ؾٝٗيا نًيٗٔ أجياد ؾٝٗيا        ٚنإ ٜط٢ُ ٖرٙ ايكاؾ١ٝ اـمٓؿٛز٠
 

 
 

ؾأتياٙ ٚأْػيدٙ اٜاٖيا      ذ٢ً اذا أؾبح غدا ٚزأ٣ ايساعٞ قم ضٛم اٱعٌ  أخصٜيف اعٔ ٜسعٛع :اِ ٖدز ؾكاٍ  عطم زجًٝ٘

 :ذ٢ً ٚؾٌ اظم قٛي٘

 ٍ َييييييييا تكييييييييٍٛ عٓييييييييٛ ػمييييييييري    أجٓييييييييد
 

 ضييييييف أعٝيييييو غاعيييييا  ااذا َيييييا ا٭ٜيييييس قم  
 

 :غسا ٚاهلل تكٍٛ :ؾكاٍ ايساعٞ

 دقم يعًيييييييييييييٛ  عًٝيييييييييييييو ذز٠ٚ خٓييييييييييييي 

  ٝاٙ يييييييييييييٓييييييييييا ذييييييييييٛض ايييييييييييٓيب ٚضاق 

   ِ  اذا غكييييييييبيف عًٝييييييييو عٓييييييييٛ غمييييييييٝ

 ؾػييييييخل اي ييييييسف اْييييييو َيييييئ ػمييييييري   
 

 تييييييييس٣ َيييييييئ دْٚٗييييييييا زتبييييييييا ؾييييييييعاعا    

 ٔ ٚزث ايٓبيييييييييييييي٠ٛ ٚايهًاعيييييييييييييياييييييييييييييييَٚ

  ذطييييييييبيف ايٓيييييييياع نًييييييييِٗ غكيييييييياعا 

 ؾييييييي٬ نيعيييييييييبا  عًػييييييييف ٫ٚ نييييييييييي٬عا   
 

 :ؾكاٍ ايساعٞ ٖٚٛ ٜسٜد ْككٗا

 أتيييييييياْٞ إٔ جرييييييييؼ عيييييييي  نًٝييييييييب    

   ٛ  ؾييييييييأٚظم إٔ ٜنمييييييييٌ ايبرييييييييس ٜ ؿيييييييي

  أتييييييييياى ايبريييييييييس ٜكيييييييييسد جاْبٝييييييييي٘   
 

 تعيييييييسض ذيييييييٍٛ دجًييييييي١ ايييييييِ ٖاعيييييييا      

 عٝييييييييييث ٜٓيييييييييياشع اـمييييييييييا٤ ايطييييييييييراعا 

 اعايييييييييييييي٘ ذبيس تييييييييييس٣ جلسًٜيييييييييي يييييييييييييأغ

 

ـ   :م ع٢ً زٟٚ قٛي٘ؾأجاد عٓ٘ ايؿسشد   إٔ ٫ زمٝب٘ ٣ٚزأ اِ ن

 ا أعنميييييييييِ اىيييييييييداإ ْاعيييييييييا   ييييييييييياذا َ  أْيييييييا اعييييييئ ايعاؾيييييييُطم عييييييي  غميييييييِٝ  
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٘       ٜا غ٬ّ ع٦طُا نطبٓا قَٛٓا :اِ إ ايساعٞ قاٍ ٫عٓ٘ زنياعهِ ؾًيٝظ يهيِ     :اِ قياّ َئ ضياعً٘ ٚقياٍ ٭ؾيراع

ؾٌ ايِٝٗ ٚضاز اظم أًٖ٘ ؾًُا ٚ .ذيو عػ٪َو ٚغ٪ّ اعٓو :ؾكاٍ ي٘ ععخل ايكّٛ  ٖا ٖٓا َكاّ ؾكرهِ جسٜس

ٔ         .."  ؾػخل اي سف اْو َئ ػميري  "ةم عٓد ايكدّٚ     ٚأقطيِ عياهلل َيا عًػٗيا اْطيٞ ٚإ جلسٜيس ٭غيٝاعا َئ اجلي

 .(58)ؾًػا٤َيف ع٘ عٓٛ ػمري ٚضبٛٙ ٚضبٛٙ اعٓ٘ ِٖٚ ًٜػا٤َٕٛ ع٘ اظم اٯٕ

را  عًي٢ عٝييف   ٚقد ْطحيف زٚاٜا  عدٜد٠ ذٍٛ أاس ٖرٙ ايكؿٝد٠  َٚطريٖا َث٬  عطم ايٓاع  ٜٚطًكم ايك٤ٛ عايي  

إ اَسأ٠ َس  عمحًظ َٔ جمايظ عي  ػميري ؾًأًَيٗا    : "(59)ٚاذد قم ايكؿٝد٠ ذٍٛ ع  ػمري  ؾكد ز٣ٚ اجلاذهم

ِ  :ْيياع َييِٓٗ ؾكاييييف قييٌ يًُيي٪َٓطم  " :قيياٍ اهلل تعيياظم ;٫ٚ قييٍٛ ايػيياعس أطعييًِ  ٜييا عيي  ػمييري ٫ قييٍٛ اهلل ةعييً

  :ٚقاٍ ايػاعس " ٜػكٛا َٔ أعؿازِٖ

  ٔ  ػمييييييري  ؾػييييييخل اي ييييييسف اْييييييو َيييييي
 

  ٬ نعبييييييييا عًػيييييييييف ٫ٚ ن٬عييييييييا   يييييييييييؾ 
 

ٚاذا نيإ عٝييف ٚاذيد ٜسع ي٘     اظم ؾعيٌ ٖيرٙ ايكؿيٝد٠ قم عي  ػميري: "       -قم َٛقيم آخيس    -َػيريا   (60)ٜٚسٟٚ اجلاذهم

ُّْري ٚغيري ػميري ؾُيا ممَٓيو       ُّْري ٜؿري أًُٖ٘ اظم َا ؾاز  ايٝ٘  ايػاعس قم قّٛ رِ ايٓبا١ٖ ٚايَعدد ٚايؿ عاٍ َثٌ 

ِٝ ً  ٚعمٓاف ٚعاى ب  ا  ٚقد عًؼ َكس٠َُّ جسٜس عًِٝٗ ذّٝث قاٍ: عاينمُّ

ُّْييييييري    َ يييييئ  َّييييييو    ؾ ّػييييييخلَّ اي َّييييييس َف ا
 

 ؾييييييييي٬ نعبيييييييييا  عًػييييييييييَف ٫ٚ ن٬عيييييييييا    
 

ٛ َا  آَخسٜٔ:   اظم إٔ قاٍ غاعس آخس ٖٚٛ ٜٗحٛ ق 

ٖ َحيييييييا٥ ٞ    َٚضييييييَٛف ٜصٜيييييييّدنِ َقيييييييع١  
 

ٝ ييييييسم       ُّْ ٓ ييييييٞ   نُييييييا ٚقييييييَم ار حييييييا٤ّ َع
 

ً ٢ قاٍ أعٛ ايَس ٜ    : ٚذ   َد

ٝ يييييييييييييييس     ُّْ ٓ يييييييييييييييٞ   ً ًّ ًَك  ْ ٞ ي   أ ّتٛع يييييييييييييييّد
 

َٖيييييييا     ََٖحا   ٔ ََييييييي ٝ يييييييس  ُّْ ً ييييييييف   ًَ  ًََييييييي٢ ق 
 

ٚقد اعًٓيف ايكؿٝد٠ ع٢ً غري َب٢ٓ ايكؿا٥د ا٭خس٣ قم َكدًَٗا  ؾًِ تًًصّ عاي ًٌ ٚاييدٜاز  عيٌ عيدأ  عيايػصٍ     

ٚ ع افؿّٛ ٚأؾصعِٗ. ايسقٝل  اِ ا٭ؾًخاز ٚععد ذيو ٜأتٞ ارحا٤ ايرٟ ؾاٍ ٚجاٍ ؾٝ٘ جسٜس  ذ  ٢ً ز

ٚايكاز٨ يًكؿٝد٠ زمد ؾٝٗا عٓؿْٛا  ٚيػ١ غاقب١ ٚأضًٛعا  ضاخسا  ٜنمٗس ايػاعس قم ٖٝاد ٚاًْكياّ  ذًي٢ قم عداٜي١    

ايكؿييٝد٠ ايػصيٝيي١ ٜنمٗييس اْؿعيياٍ ايػيياعس ٚضييخ ٘ قم اقيي٬ٍ ايًييّٛ  ٖٚٝيياد اييي م ٚايًٗيياد ايكًييب راعييا  ٚضيي٤ٛ         

 ايع٬ق١ َم احملبٛد.

                                                           
 .90- 87  ف1خصا١ْ ا٭دد  يًبػدادٟ  د( 58)

 .576ايبٝإ ٚايًبٝطم  يًحاذهم  ف( 59)

 .364  ف1 دًحاذهم  ي( اىٝٛا60ٕ)
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ػييػٌ َعنمييِ ايكؿييٝد٠  ٚتٓيياٍٚ ايػيياعس عييددا  َيئ ايػخؿييٝا  ٚقبا٥ًييِٗ  ٚؾييب عًييِٝٗ ٚاعيي٬  َيئ  أَييا ارحييا٤ ؾ  

 ايعٝٛد ٚأيؿل عِٗ اـمخاشٟ  َٚٔ تًو ايػخؿٝا  ايؿسشدم ٚايساعٞ ايُٓريٟ ٚغريِٖ.

شاد  ٚفما شاد قم ق٠ٛ ايكؿٝد٠ اٜكاعٗا ايساقـ ايرٟ ٚؾل ايػاعس ٚأجاد قم اخًٝازٙ ٚشْا  ٚقاؾ١ٝ عًُاشد ٚاْطحاّ  

 قم ذطٔ اـمب٢ٓ  ٚعُل اـمع٢ٓ.

ؾٛشٕ ايٛاؾس َئ ا٭ٚشإ ايطيسٜع١  ايييت ٫ ًًٜهيأ ؾٝٗيا اـمعٓي٢   ٫ٚ تًيأزجح ؾٝٗيا اـمؿيسدا   ٚاػميا تٓطياد ٚتًيٛاظم              

تأخر عسقاد ععكٗا ٖٚرا َا ؾعً٘ ايػاعس عؿٝاغً٘ ٚاخًٝازٙ ـمؿسدات٘ ٜطاعدٙ ٖرا ايٛشٕ اٱٜكاعٞ. ؾايٛاؾس عس 

 اجملُٛع١ ا٭ٚظم اييت تًهسز قم غ سٜٗا تؿع١ًٝ ٚاذد٠   ٚتؿع١ًٝ ايٛاؾس ٖٞ "َؿاعًضم" تًهسز عسٚقٞ ًُٜٓٞ اظم

ضيييف َييسا " ٖٚييٞ تؿعًٝيي١ ًٜطييِ اٜكاعٗييا عييايًُٛد اىسنييٞ ٚايًؿخييِٝ  ؾٝرييدث جًحًيي١ تًٓاضييب َييم ايككيياٜا     

 اجلد١ٜ.

عسٟ اْ ٬قيا  غيري حميدٚد قم    ٚتأتٞ ايكاؾ١ٝ عسف ايسٟٚ ايبا٤ اـم ًك١ عسف افسٚد ا٭يـ يًع ٞ ايبٝييف ايػي  

ْٗاًٜ٘  ؾُٝا اٱٜكاع َم أييـ اٱطي٬م ععيد إٔ سميدث زٟٚ ايبيا٤ ايؿياَيف ٚقؿي١ تٗيص اـمػياعس. ؾايبيا٤ َئ ذيسٚف             

اير٫ق١ اييت تًؿـ عاي ٬ق١ ٚايٛقٛ   َٚٔ اِ ؼدث اٜكاعا  ؾخُا  قٜٛا  قم قٛاقم ايػيعس ضيٛا٤ جيا٤  َ ًكي١     

 أٚ َكٝد٠.
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 خالصة البحث:

حا٤ جسٜس عٔ غريٙ عمٝصتطم عا١َ ٚخاؾ١: أَا ايعا١َ ؾٗٞ ايسعا١ٜ ايسة١ٝ َٔ قبٌ افًؿا٤ ٚا٭َيسا٤  تؿسد ٖ  

يؿٔ ارحا٤ اـمعسٚف عؿٔ ايٓكا٥خل عَُٛا   ٚأَا افاؾي١ ؾي ٕ جسٜيسا نيإ ٜكيـ يٛذيدٙ أَياّ جيٝؼ نيبري َئ           

 ايػعسا٤ افؿّٛ اـمٗاؽمطم ٖٚٛ قم َٛقـ ايدؾاع ٚايسد.

ىهِ ع٢ً غعس جسٜس ٚتؿكًٝ٘  ؾبعكيِٗ ٜيس٣ إٔ غيعس جسٜيس ٖيٛ ذييو ايػيعس ايطيٌٗ قم         ٚيكد ذاز ايٓكاد قم ا 

أيؿامميي٘ اـمٝطييٛز قم َعاْٝيي٘ ٚد٫٫تيي٘ ٖٚييٛ َييا جعًيي٘ ضييا٥سا  ًَُهٓييا  قم ٚجييدإ ايعاَيي١  يهيئ ٖييرا ايييسأٟ اذا ضييًُٓا    

 إ.عؿٛاع٘ ٫ ؼمٓم اًُٖاّ افاؾ١ ع٘ ًَٚاععًِٗ ي٘ غماَا نُا ٖٛ ذهم غريٙ َٔ ايػعسا٤ ا٭قس

ٚايكاز٨ يػعس جسٜس ٚايرٟ غًب عًٝ٘ َٛقٛع ارحيا٤ ٚاـمٗاجيا٠ زميدٙ ذا يػي١ ًَٝٓي١ ٚقٜٛي١ ععٝيد٠ عئ اٱغيساد           

اظم ذد نبري  ٚغمٝيص أضيًٛد جسٜيس عًٛجٝٗاف ياد َباغيس٠ ذميٛ اـمخاطيب اـمٗحيٛ ٚذؿيٌ غيعسٙ عؿيٛز ع٬غٝي١             

را  َٚطُٝا  َهسٖٚي١ ٚممؿٗيا قم   اعًُد ع٢ً َؿ ًقا١ُ٥ ع٢ً ايًػبٝٗا  ٚا٫ضًعازا  ٚععخل ايهٓاٜا   نُ

  .ٚاٱ٬ّٜ ْ٘ ٚؾٌ قم ععخل ا٭ذٝإ اظم ذاي١ ايؿرؼ ٚاٱقراعاٖحا٥٘ ػاٙ افؿّٛ  ذ٢ً 

ٚزغِ ذيو ٜبك٢ ارحا٤ قم تًو ايؿ ٠ َٚٓ٘ ٖحا٤ جسٜس ْٛعا  َٔ ايعٌُ ايؿ  احملي ف ٫ ٜيثري افؿيَٛا      

 نًًو اييت نإ ٜثريٖا ارحا٤ قم ايعؿس اجلاًٖٞ.
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 ّ  1991ػس  اي بع١ ايساعع١ اـمسغد اظم ؾِٗ أغعاز ايعسد ٚؾٓاعًٗا  عبد اهلل اي ٝب اجملرٚد  داز جاَع١ افسطّٛ يًٓ -23

24-   ٝ   عييريٚ    عيياي ايهًييب حمُييد حمٝييٞ ايييدٜٔ عبييد اىُٝييد   :ؼكٝييلـ  يًعباضييٞ  َعاٖييد ايًٓؿييٝـ عًيي٢ غييٛاٖد ايًًخيي

 .1947ّٖي 1367

  .2001ّٖي/ 1422اي بع١ ايساعع١   داز ايطاقٞ   جٛاد عًٞ  د. اـمؿؿٌ ؾ٢ تازٜخ ايعسد قبٌ اٱض٬ّ -25

 اـمٛغح يًُسشعاْٞ -26
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 صنعاء مدينة هواء تلوث يف ودورها املناخية اخلصائص

 املًدص

3 

ٞ  املٛقههه   ٜطهههِٗ  خصٛصههه١ٝ  صهههٓ ا٤  َدٜٓههه١  إنطههها    (  ايتطهههسع )  ٚازبغهههسا   ايفًهههه

َّ َٓاخٝهه١  املُٝههص٠ املٓاخٝهه١ األحههٛاٍ تطههِٗ إذ ايُٝٓٝهه١  املههدٕ بههاقٞ   ْعهه ًا هلهها دبههد إٔ قهه

ٟ  املصهدز  ذا  اهلهٛا٤  ًَٛثها   نثافه١  عًه٢  ايتأث    املد١ٜٓ هلرٙ  األٚىل ايدزجه١    ايبػهس

 . ايثا١ْٝ ايدزج١    ٞٚايطبٝ

 اهلههٛا٤ تًههٛ  َصههادز ٚأٖههِ صههٓ ا٤  ملدٜٓهه١ املٓاخٝهه١ اشبصهها٥ص ذبدٜههد ايبحهه  ٖههرا   تَّههِ

 ٚايهطهههازا  ايطهههٛ  َٚصههاْ   ايهٗسبا٥ٝههه١  ايطاقههه١ تٛيٝههد  ٚضبطههها  ايطهههٝازا    ٚاملُثًهه١ 

 اي ايكهه١ بازبص٦ٜهها  املدٜٓهه١ ٖههرٙ ٖههٛا٤ تًههٛ    تطههِٗ ايههي ايغبازٜهه١ ٚاي ٛاصهه  ٚاحملههاجس

 خصٛصهههًا املٓاخٝههه١ اي ٓاصهههس أثهههس ٚذبًٝهههٌ يدزاضههه١ باإلضهههاف١ ايطهههاز٠ ٚايغهههاشا  ٚايغبهههاز

 . اهلٛا٤ ًَٛثا    ٚضسعتٗا ايسٜاح ٚادباٙ اسبساز٠ دزج١ عٓصسٟ

 

 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

 حج١ جاَ ١-ايرتب١ٝ ن١ًٝ -َطاعد أضتاذ
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 املقــدمة:

ٜ دُّ تًٛ  اهلٛا٤ أحهد أٖهِ ايكطهاٜا ايهي ٜ هاْٞ َٓٗها عاملٓها امل اصهس  نهٕٛ ٖهرا ايتًهٛ    ٜكه  عٓهد              

حدٚد َ ١ٓٝ  بٌ ٜت د٣َّ ذيو إىل َطافا  نب ٠ تب د عٔ َصدزٙ ايس٥ٝطٞ عٓدَا تٓدَج نت١ً اهلٛا٤ املًٛ  

 َ  حسن١ ازبٛ اي ا١َ .

 ٢ٔ اي ٛاَهٌ ايهي تتفاعهٌ َه  ب طهٗا يتحهدد نُٝه١ املًٛثها  ٚنثافتٗها ٚته ثس عًه           ٖٓاى صبُٛع١ َ

ع١ًُٝ ْكٌ املًٛثا  ٚتسنٝصٖا ٚتػتٝتٗا َٚٔ ٖرٙ اي ٛاٌَ ٚأنثسٖا أ١ُٖٝ األحٛاٍ املٓاخ١ٝ ايطا٥د٠  إذ تطِٗ 

ملًٛثها  ايهي تب ه     اي ٓاصس املٓاخٝه١   ضهُٝا دزجه١ اسبهساز٠ ٚايسٜهاح ٚاألَطهاز ٚايسيفٛبه١    ايتهأث  عًه٢ ْطه  ا          

 ( . 114  ص 1997باهلٛا٤   َٔ خالٍ ايٓكٌ ٚايتدفٝ  ٚايتحٍٛ ٚاإلشاي١) ٚاجٓس   

ٚعًهه٢ ايههسنِ َههٔ إٔ يهههٌ عٓصههس َههٔ عٓاصههس املٓهها  تههأث ٙ   ًَٛثهها  اهلههٛا٤ إ  أْهه٘ يههٝظ يهههٌ َٓٗهها         

ٚضسعتٗا َٔ أِٖ اي ٛاٌَ امل ثس٠  ايتأث  ْفط٘   ع١ًُٝ ايرتنٝص ٚاإلشاي١ إذ " ت دُّ دزج١ اسبساز٠ ٚادباٙ ايسٜاح

َّ ايتٗطههاٍ ٜكههّٛ بههدٚز املٓعهه  يًجهٛ َههٔ ب هه  ًَٛثاتهه٘"  ) َٛضهه٢        عًه٢ غههد٠َّ تسنههص املًٛثهها    ازبههٛ  نُها أ

 ( 75  ص 1996

 ٖدف ايبح  : -1-1

ايت سف ٚايهػ  عٔ دٚز اي ٓاصس املٓاخ١ٝ   ايتأث  ع٢ً ًَٛثا  اهلٛا٤   َد١ٜٓ صهٓ ا٤ َهٔ خهالٍ    

هه َها َصهادز ايتًهٛ  اهلهٛا٥ٞ   َدٜٓه١       2ه َها شبصها٥ص املٓاخٝه١ ملدٜٓه١ صهٓ ا٤        1األض١ً٦ اآلت١ٝ :  اإلجاب١ ع٢ً

 املٓا  ع٢ً ًَٛثا  اهلٛا٤   َد١ٜٓ صٓ ا٤   . سه َا تأث  عٓاص3صٓ ا٤   

 َٓٗج١ٝ ايبح  : -1-0

ازبٗا  ايسمسٝه١  اعتُد ايبح    اضتكصا٤ بٝاْات٘ ع٢ً ايتكازٜس ٚاإلحصا٤ا  املٓاخ١ٝ ايصادز٠ َٔ 

   ايُٝٔ  ٚنريو ايسجٛع يًبحٛ  ٚايدزاضا  ٚاملساج  ايي تٓاٚيت َٛاضٝ  املٓا  ٚايتًٛ  اهلٛا٥ٞ .

 َٛق  َٓطك١ ايدزاض١ ٚحدٚدٖا : -1-3

تكههه  َدٜٓههه١ صهههٓ ا٤   ايٓصههه  ايغسبهههٞ َهههٔ ازبُٗٛزٜههه١ ايُٝٓٝههه١ جٓهههٛبٞ حهههٛ  صهههٓ ا٤  َٓتصههه     

ٚ  44   05مشهاً    ٚخطهٞ يفهٍٛ     15   35ٚ  15   08به  دا٥ستهٞ عهس       اهلطب١ اي١ُٝٓٝ ٚتػغٌ املٓطكه١ احملصهٛز٠  

  ٜٚطًل عًٝٗا أَا١ْ اي اص١ُ  أتب  ٖهرا املٛقه  ايفًههٞ َدٜٓه١ صهٓ ا٤      2ن660ِغسقًا   مبطاح١ تكدز به  44   20

َ 2200يٓطام املٓها  املهدازٟ يٓصه  ايههس٠ ايػهُايٞ  نه  إٔ ازتفهاع َدٜٓه١ صهٓ ا٤ ايهرٟ ٜصٜهد عهٔ              طهت٣ٛ  ّ فهٛم 

 ضطح ايبحس أنطبٗا خصا٥ص َٓاخ١ٝ خاص١ بٗا َكاز١ْ بغ ٖا َٔ املدٕ ايٛاق ه١ عًه٢ خهل اي هس  ْفطه٘      

غسقًا أّ نسبًا   ضُٝا ا عتداٍ اسبسازٟ حٝ  نابهت ايفصه١ًٝ ايٛاضهح١ ٚحهٌ َهاْٗها َها فههٔ ٚصهف٘ بهايسبٝ           

ٜتههٛشع فٝٗهها عههدد َههٔ املعههاٖس     ايههدا٥ِ .ٚتكهه  َدٜٓهه١ صههٓ ا٤   أعًهه٢ حههٛ  صههٓ ا٤ املتهههٕٛ َههٔ ثٓٝهه١ َك ههس٠          

 ايتطازٜط١ٝ أُٖٗا :
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 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

 .يغسبٞ إىل ايػُاٍ ايغسبٞ يًُد١ٜٓضًط١ً جباٍ عٝبإ ٚبين َطس " نس  املد١ٜٓ " ايي متتد َٔ ازبٓٛ  ا -1

ضًط١ً جباٍ غرت ٚظفس ٚايًحد ايصغ    جٓٛ  املد١ٜٓ ٚاحندازٖا حنٛ ايػُاٍ ممها ج هٌ املدٜٓه١ تكه         -2

   ٜٛجد َتط  هلا إ    ايػُاٍ . قً  غب٘ َغًل إذ

تتُٝص َد١ٜٓ صٓ ا٤ بهْٛٗا املد١ٜٓ األٚىل ٚعاص١ُ ايهُٝٔ َهٔ حٝه  عهدد ضههاْٗا ٚنهت َطهاحتٗا َكازْه١         

ّ 2004ْط١ُ حبًٍٛ عاّ  1.834.293األخس٣  إذ دباٚش عدد ضهاْٗا املًٕٝٛ ٚايثُامنا١٥ أي  ْط١ُ  باملدٕ ايُٝٓٝ٘

%  3.2% َكازْهه١ مب ههدٍ  14.6( ٚبًههم َ ههدٍ ايُٓههٛ ايطهههاْٞ فٝٗهها   311ّ ص 2004 )ازبٗههاش املسنههصٟ  يءحصهها٤    

 47نُ دٍ منٛ ي ُّٛ ايُٝٔ   ٜٚتٛشع ضهإ املد١ٜٓ   تط ١ قطاعها  ربطٝطٝه١ تٓكطهِ ٖهرٙ ايكطاعها  عًه٢       

ِ 125َطهًٓا تٓتػس ع٢ً َطاح١ طبططه١ تكهدز بهه     162.000حاز٠ ٜٚٛجد فٝٗا أنثس َٔ  294حًٝا ضهًٓٝا ٚ    2نه

ّ ( ٖٚههرٙ ايهثافهه١   تٓههاّ 1998ْطهه١ُ / ٖهتههاز ) أَاْهه١ اي اصهه١ُ    300ٚتكههدز ايهثافهه١ ايطههها١ْٝ ٚضههل املدٜٓهه١ بههه 

 َطتُس ضًٜٓٛا

 اخلصائـص املناخيـة ملـدينة صنعاء : -2

 اإلغ اع ايػُطٞ : -0-1

اي ههاّ تهدخٌ ايهُٝٔ ضهُٔ املٓههايفل املدازٜه١ املػُطه١ ٚايداف٦هه١ حٝه  تت اَهد ايػههُظ عًٝٗها َهست             

أثٓا٤ ْص  ايط١ٓ ايصٝفٞ  ٚتب ًا يريو تسدٖها األغه ١ ايػُطه١ٝ قسٜبه١ َهٔ ايٛضه  اي ُهٛدٟ   ٜٚتكهاز  يفهٍٛ          

ايًٌٝ ٚايٓٗاز   يرا ت د احملص١ً اإلغ اع١ٝ   ٖرٙ اي سٚ  َٛجب١   إذ تصًٗا قدز٠ حساز١ٜ ضد١ُ َٔ األغه ١  

(  119ّ ص2004يدف٤ يفٛاٍ اي اّ ) ايػهاعس    ايػُط١ٝ يفٛاٍ اي اّ   ٚتب ًا يريو ٜتص  ٖٛا٤ ٖرٙ اي سٚ  با

( تٛشٜه   2 1ضهُٔ ٖهرا ايٓطهام  ٚعَُٛهًا ٜعٗهس ازبهدٍٚ )        -نُها ذنسْها ضهًفاً    –ٚتدخٌ َد١ٜٓ صٓ ا٤ مبٛق ٗها  

 اإلغ اع ايػُطٞ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ .

 1997ّ-1980/ّٜٛ يًُد٠ َٔ  2( ايتٛشٜ  ايػٗسٟ يءغ اع ايػُطٞ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ نًٝٛ /نايٛزٟ/ض1ِجدٍٚ )
ٗس

غ
أل

ا
 ٞ

اْ
/ث

ى
 

ط
با

غ
 

از
آذ

إ 
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341 378 411 389 478 453 401 394 445 431 343 334 

 املصدز:  اهل١٦ٝ اي ا١َ يألزصاد ازب١ٜٛ صٓ ا٤ إداز٠ املٓا  بٝاْا  ن  َٓػٛز٠.       
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 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

 / 2ّٜٛغ اع ايػُطٞ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ نًٝٛ نايٛزٟ /ضِ( ايتٛشٜ  ايفصًٞ يء2جدٍٚ )

 امل دٍ ايطٟٓٛ اشبسٜ  ايصٝ  ايسبٝ  ايػتا٤

351 426 416 406 399.8 

 (1املصدز : ازبدٍٚ )            

ٚنُها ٜالحههغ َههٔ جههدٚيٞ ايتٛشٜهه  ايػههٗسٟ ٚايفصههًٞ إٔ أغههٗس ايػههتا٤ ت ههد أقههٌ أغههٗس ايطهه١ٓ تًكٝههًا   

يٛزٚد ٚتٓهاقص عهدد ضهاعا  ايٓٗهاز  نُها ت هد أغهٗس ايسبٝه  أنثهس غهٗٛز ايطه١ٓ            يءغ اع ايػُطٞ يصغس شا١ٜٚ ا

تًكٝههًا يءغهه اع ايػُطههٞ بطههب  ت اَههد أغهه ١ ايػههُظ عًهه٢ ضههطح ايههُٝٔ أثٓهها٤ َطهه تٗا ايعاٖسٜهه١ َههٔ خههل          

ا ضتٛا٤ حنٛ َداز  ايطسيفإ   ايٓص  ايثاْٞ َٔ ٖرا ايفصٌ باإلضاف١ إىل صفا٤ ايطُا٤ ٚق١ً ايطح  هلرا 

/ٜهّٛ ٜٚالحهغ اافها  نُٝه١ ايطاقه١      2نًٝٛ /نايٛزٟ ضِ ١ُٝ424 اإلغ اع ايػُطٞ ايفصًٞ إىل تصٌ ن

/ٜههههّٛ بطههههب  " ايكُهههه١ املطسٜهههه١ ايسبٝ ٝهههه١   ٖههههرا 2نًٝههههٛ نههههايٛزٟ/َِ 389ايػُطههه١ٝ   غههههٗس " ْٝطههههإ" إىل  

 ايػٗس"ٚتغط١ٝ ايطُا٤ بايطح  .

٢ ضبطها  ايهُٝٔ ٚتستفه  شاٜٚه١     أَا أغٗس ايصٝ  ف ٢ً ايسنِ َٔ إٔ ايػُظ تت اَد   َٓتصف٘ عًه 

ايٛزٚد  إ  إٔ ٖرا ايفصٌ ٜ د أقٌ ن١ُٝ يءغ اع ايػُطٞ َكاز١ْ بفصٌ ايسبٝه  َٚهسد ذيهو إىل شٜهاد٠ تغطٝه١      

ايطُا٤ بايطهح  ايهي ت ُهٌ بهدٚزٖا عًه٢ حجه  نُٝه١ نهب ٠ َهٔ األغه ١ ايػُطه١ٝ   ٚتبهدأ نُٝه١ اإلغه اع               

َّا ناْت نًٝٛ/  406عًٝ٘   أغٗس ايصٝ  يتصٌ إىل َ دٍ فصًٞ  ايػُطٞ بايرتاج  خالٍ أغٗس اشبسٜ  ع

 /ّٜٛ.2نايٛزٟ /ضِ

 دزجا  اسبساز٠ : -0-0

ٜ د ايُٝٔ بًدًا داف٦ًا ع٢ً َداز ايط١ٓ  ٚيٛ  ايتطازٜظ ألضح٢ بًدًا غدٜد اسبساز٠   أنًه  ايػهٗٛز   

ٕ يًتطهازٜظ أثهسًا   اسبهد    (فُد١ٜٓ صٓ ا٤ ٚع٢ً ايسنِ َٔ ٚقٛعٗا   ايٓطهام املهدازٟ إ  أ   228 ص 1983)آنا  

َههٔ ازتفههاع دزجهها  اسبههساز٠ إذ ٜتُٝههص َٓاخٗهها باعتههداٍ اسبههساز٠ يفههٛاٍ اي اّ حٝهه  بًههم امل ههدٍ ايطههٟٓٛ يًحههساز٠       

دزجهه١ ٦َٜٛهه١   غههٗس متههٛش مبههد٣  22.9دزجهه١ ٦َٜٛهه١   نههإْٛ األٍٚ إىل  13.1دزجهه١ ٦َٜٛهه١ ٜٚتربههر  َههٔ 18.45

 (.3دزج١ ١ٜٛ٦َ جدٍٚ زقِ ) 9.8حسازٟ ضٟٓٛ 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  عة الناصرجاممجلة 

 صنعاء مدينة هواء تلوث يف ودورها املناخية اخلصائص
 

 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

 

ّْ( اي ع٢ُ ٚايصغس٣ ٚامل دٍ ايطٟٓٛ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ يًُد٠ 3َٔجدٍٚ زقِ )  2000ّ-1985( َ د   دزجا  اسبساز٠ )
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 اهل١٦ٝ اي ا١َ يًط إ املدْٞ ٚاألزصاد ازب١ٜٛ   صٓ ا٤   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .

١ٜٛ٦َ   غٗس نهإْٛ أٍٚ إىل   0.3( إٔ َ دٍ دزج١ اسبساز٠ ايدْٝا تساٚح َٔ 3ٍٚ )ٚنُا ٜٛضح ازبد

دزج١ ١ٜٛ٦َ   غٗسٟ متٛش ٚآ    بُٝٓا ازتف  امل دٍ ايػٗسٟ يدزج١ اسبساز٠ اي ع٢ُ يٝصٌ أع٢ً ق١ُٝ ي٘  12.3

ٜ ين إٔ فصٌ ايػتا٤ دزج١ ١ٜٛ٦َ ٖٚرا  26.3( دزج١ ١ٜٛ٦َ ٚأدْاٖا   غٗس نإْٛ األٍٚ 33.6  غٗس حصٜسإ ) 

بههازد ٚايطههب  ت ههس  املٓطكهه١ هلبههٛ  نتههٌ ٖٛا٥ٝهه١ قطبٝهه١ بههازد٠ دبًبٗهها ايسٜههاح ايػههسق١ٝ َههٔ أٚاضههل آضههٝا )             

 ايطغل املستف  ايطٝب ٟ (خالٍ ٖرا ايفصٌ 

 ايسيفٛب١ ايٓطب١ٝ ٚايطبا  : -0-3

ايصٝفٞ يكسبٗا  ٜتُٝص ٖٛا٤ َد١ٜٓ صٓ ا٤ بايدف٤ ٚازتفاع ضبتٛاٖا َٔ خباز املا٤ خالٍ ْص  ايط١ٓ

َٔ َصادز ايسيفٛب١ ٚت سضٗا هلبٛ  نتٌ ٖٛا٥ٝه١ َدازٜه١ حبسٜه١ حهاز٠ ٚزيفبه١   بُٝٓها ٜكهٌ ٖهرا احملته٣ٛ غهتا٤            

 افهها  دزجهه١ اسبههساز٠ ٚت سضههٗا يسٜههاح َدازٜهه١ قازٜهه١ جافهه١ ٚزٜاحههًا قطبٝهه١ بههازد٠ ٚجافهه١ أٜطههًا ٚت هههظ قههِٝ       



 

22 
 

 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  عة الناصرجاممجلة 

 صنعاء مدينة هواء تلوث يف ودورها املناخية اخلصائص
 

 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

٠ ايهي تتهأثس بهدٚزٖا بايتطهازٜظ     ز املا٤ ٚدزجه١ اسبهساز  ايسيفٛب١ ايٓطب١ٝ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ ضبت٣ٛ اهلٛا٤ َٔ خبا

 (.4املٓا  ازببًٞ ( ٖٚرا ٜالحغ بٛضٛح   ازبدٍٚ ))

 2000ّ-1985( امل دٍ ايػٗسٟ ٚايطٟٓٛ يًسيفٛب١ ايٓطب١ٝ %   َد١ٜٓ صٓ ا٤ يًُد٠ َٔ 4جدٍٚ )
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 املصدز : اهل١٦ٝ اي ا١َ يًط إ املدْٞ ٚاألزصاد ازب١ٜٛ   صٓ ا٤   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .

 % 52.3% ٚ  ١ٜ47.7 تساٚحت ب    ايػٗسإٕ ايط١ُ املُٝص٠ يًسيفٛب١ ايٓطب١ٝ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ تػاب٘ قِٝ امل د 

ٖٚرا ديٝهٌ عًه٢ إٔ ايكهِٝ ايصهٝف١ٝ َستبطه١ بهُٝه١ خبهاز ٚايػهت١ٜٛ باافها  دزجه١ اسبهساز٠ .ٚتت هس  َدٜٓه١              

 ( .5صٓ ا٤ يتهٕٛ ايطبا  عد٠ أٜاّ   ايط١ٓ نُا ٜٛضح٘ ازبدٍٚ )

 ّ .1990 -1984( عدد أٜاّ ايطبا    َد١ٜٓ صٓ ا٤ يًُد٠ 5جدٍٚ )
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 املصدز : اهل١٦ٝ اي ا١َ يًط إ املدْٞ ٚاألزصاد ازب١ٜٛ   صٓ ا٤  بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .

  ايصباح ايبانس ْتٝج١ شٜاد٠ ايسيفٛب١ ٚتػب  اهلهٛا٤ ببدهاز   ٚعاد٠ َا ٜتػهٌ ايطبا    ايًٌٝ ٚضاعا

ُّٕ ايطههبا    َدٜٓهه١ صههٓ ا٤ ٜههصداد   غههٗٛز ايػههتا٤ بطههب  بههسٚد٠ اهلههٛا٤ ٚ  غههٗٛز ايصههٝ        املهها٤   نُهها إٔ ته هه

بطب  ازتفاع ضبت٣ٛ اهلٛا٤ َٔ خباز املا٤ ٚازتفاع دزجه١ حهساز٠ ْكطه١ ايٓهد٣   ضهاعا  ايصهباح ايبهانس عٓهدَا         

 دزج١ ١ٜٛ٦َ . 22-15ايتتٜد اإلغ اعٞ حدٙ األععُٞ حٝ  ٜتػهٌ ايطبا  عٓد  ٜصٌ 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  عة الناصرجاممجلة 

 صنعاء مدينة هواء تلوث يف ودورها املناخية اخلصائص
 

 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

 األَطهاز : -2-4

( إذ ٜبههدأ ضههكٛيفٗا   املٛضههِ األٍٚ خههالٍ 6تطههكل األَطههاز عًهه٢ حههٛ  صههٓ ا٤   َههٛمس  جههدٍٚ ) 

      ٚ ذبسنه٘  غٗس آذاز ٜٚٓتٗٞ   ايٓص  األٍٚ َٔ أٜاز  حٝ  ٜتصأَ ضهكٛط املطهس َه  قهدّٚ املهٓدف  ايطهٛداْٞ 

بادباٙ ايػسم   أَا أَطاز املٛضِ ايثاْٞ فٝبدأ ضكٛيفٗا َ  بدا١ٜ غٗس متٛش حت٢ ايٓص  األٍٚ َٔ أًٜهٍٛ ذبهت   

 تأث  املٛمسٝا  ازبٓٛب١ٝ ايغسب١ٝ .

 م0222-1993( امل د   ايػٗس١ٜ يألَطاز ) ًَِ (   َد١ٜٓ صٓ ا٤ يًُد٠ َٔ 6جدٍٚ )
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 املصدز : اهل١٦ٝ اي ا١َ يًط إ املدْٞ ٚاألزصاد ازب١ٜٛ  صٓ ا٤  بٝاْا  ن  َٓػٛز٠  .

 ي ٛاص  ايغباز١ٜ :ايسٜاح ٚا -0-5

ٜ ثس   ادباٙ ايسٜاح ٚضسعتٗا   ايُٝٔ ايطغٛط ازب١ٜٛ امل ثس٠ ع٢ً املٓطكه١ صهٝفًا ٚغهتا٤   ْٚتٝجه١     

ملٛق  ايُٝٔ َٔ املٓعَٛا  ايطغط١ٝ خالٍ فصٍٛ ايط١ٓ املدتًف١ فإْٗا تك  ذبت تأث  صبُٛعت  َٔ ايسٜاح 

ُٝٔ   فصٌ ايػتا٤ يًسٜاح ايػُاي١ٝ ايػسق١ٝ إذ تٗ  ( فتت س  اي (Aljibly.1993.plolاي ا١َ خالٍ ايط١ٓ 

ع٢ً َ عِ مشاٍ ايُٝٔ ٚايسٜاح ازبٓٛب١ٝ ٚازبٓٛب١ٝ ايػسق١ٝ ع٢ً ضٛاحٌ خًٝج عدٕ ْعسًا يٛقٛع ايُٝٔ ذبت 

اَتدادا  املستف  ايطٝب ٟ غتا٤   نُا تعٗس اَتدادا  املستف  غب٘ املدازٟ َٚٓدف  ايبحس األمحس ايطٛداْٞ 

 (. 213ّ   ص 2000) ٜٛض    

أَها   فصهٌ ايصهٝ  فتت هس  ايهُٝٔ هلبهٛ  زٜهاح جٓٛبٝه١ نسبٝه١ ْتٝجه١ يتصحهصح َٓعَٛه١ ايطههغل             

اي ايٞ غب٘ املهدازٟ إىل مشهاٍ ازبصٜهس٠ اي سبٝه١ فتدطه  ايهُٝٔ  َتهدادا  املهٓدف  املهٛمسٞ اهلٓهدٟ   ٚت هت            

غٗس تكسٜبًا تهتُهٔ َهٔ ا ْتػهاز حته٢     ايسٜاح خل ا ضتٛا٤ فت ثس   نٌ أجصا٤ ايُٝٔ إذ ٜطتُس تٛنًٗا ضت١ أ

مشههاً  َطههبب١ تطههاقل أَطههاز صههٝف١ٝ عًهه٢ األجههصا٤ ازبٓٛبٝهه١ ٚازبٓٛبٝهه١ ايغسبٝهه١ َههٔ ايههُٝٔ ) عطهها     18ْخههل 

 (. 116ّ ص1998ضبُد   
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  عة الناصرجاممجلة 

 صنعاء مدينة هواء تلوث يف ودورها املناخية اخلصائص
 

 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

 66.7ٚ  َد١ٜٓ صٓ ا٤ ٜهٕٛ ادباٙ ايسٜاح ايػُاي١ٝ ايػسق١ٝ ٖٞ ايطا٥د٠ خالٍ ايط١ٓ إذ تػهٌ ْطب١ 

  ايسٜهاح اي اَه١  عًه٢ إٔ ٖهرا ا دبهاٙ ٜطهٛد   ايػهتا٤ ٚايسبٝه  أنثهس َهٔ ايصهٝ   تًٝٗها             % َٔ صبُٛع ادباٖا

% َههٔ اجملُههٛع ايهًههٞ  دباٖهها  ايسٜههاح ٚايههي ترتنههص   ايػههتا٤    حهه  تطههٛد       12.5ايسٜههاح ايػههُاي١ٝ بٓطههب١  

اَه١ ايطه١ٜٛٓ   أَها ْطهب١     % َٔ صبُٛع ٖبٛ  ايسٜهاح اي   9.7ايسٜاح ازبٓٛب١ٝ ايغسب١ٝ صفًٝا  إذ تصٌ ْطبتٗا إىل 

% ٚايػهسق١ٝ ٚازبٓٛبٝه١ ايػهسق١ٝ يههٌ َٓٗها       4.2% َٔ صبُٛع ادباٖها  ايسٜهاح فتتكامسٗها ايسٜهاح ايغسبٝه١       11.1

ح   َدٜٓهههه١ صههههٓ ا٤ فٝٛضههههحٗا  ( أَهههها ضههههسع١ ايسٜهههها 214ّ  ص2000% ) ٜٛضهههه    1.4% ٚايػههههُاي١ٝ ايغسبٝهههه١  2.8

 ( .7)ازبدٍٚ

 ضسع١ ايسٜاح   َد١ٜٓ صٓ ا٤ ّ/ثا.( امل د   ايػٗس١ٜ ملتٛضل 7جدٍٚ )
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   صٓ ا٤   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .املصدز : اهل١٦ٝ اي ا١َ يًط إ املدْٞ ٚاألزصاد ازب١ٜٛ

( اافا  َتٛضل ضسع١ ايسٜاح عًَُٛا   َد١ٜٓ صهٓ ا٤  ٜٚ هص٣ ٖهرا ا افها  إىل     7ٜٚالحغ َٔ ازبدٍٚ )

خػ١ْٛ ضهطح املٓطكه١ ازببًٝه١ ايٛاق ه١ فٝٗها َدٜٓه١ صهٓ ا٤   فهًُها شاد  خػه١ْٛ ٚٚعهٛز٠ ضهطح األز  نًُها             

ذيههو فأغههٗس ايصههٝ  ذا  ضههسعا  ز ٝهه١ أعًهه٢ باملٛاشْهه١ َهه   ( َٚهه   142  ص 1992قًههت ضههسع١ ايسٜههاح) غههحاد٠  

 (.8بك١ٝ أغٗس ايط١ٓ   أَا عٔ تهساز عدد أٜاّ اي ٛاص  ايغباز١ٜ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ فٝٛضح٘ ازبدٍٚ )

 1990ّ-1984( عدد أٜاّ اي ٛاص  ايغباز١ٜ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ يًُد٠ َٔ 8جدٍٚ )
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 املصدز : اهل١٦ٝ اي ا١َ يًط إ املدْٞ ٚاألزصاد ازب١ٜٛ   صٓ ا٤  بٝاْا  ن  َٓػٛز٠  .
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  عة الناصرجاممجلة 

 صنعاء مدينة هواء تلوث يف ودورها املناخية اخلصائص
 

 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

َٚٔ خالٍ ازبدٍٚ فهٔ َالحع١ إٔ غٗٛز ايسبٝ  ٚايصٝ  ٖٞ أنثس األغٗس ايي تت س  فٝٗا َد١ٜٓ صٓ ا٤ 

  ايغباز١ٜ  بطب  ازتفهاع دزجه١ اسبهساز٠ ْطهبًٝا ٚعهدّ اضهتكساز اسبايه١ ازبٜٛه١ ايهي تطهببٗا املٓدفطها             يً ٛاص

اسبسازٜهه١ احملًٝهه١ َٚههٓدف  ايبحههس األمحههس   ٚضههٝطس٠ َههٓدف  اهلٓههد املههٛمسٞ صههٝفًا ٚايههرٟ ٜرتافههل بايسٜههاح   

 املٛمس١ٝ ازبٓٛب١ٝ ايغسب١ٝ ٚايي تتطب   بدٚزٖا   إثاز٠ ٖرٙ اي ٛاص  .

 يف مدينة صنعاء : اهلوائيمصادر التلوث  -3

تتُثههٌ َ عههِ َصههادز ايتًههٛ  اهلههٛا٥ٞ   َدٜٓهه١ صههٓ ا٤   املصههادز ايبػههس١ٜ نايطههٝازا  ٚضبطهها        

تٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ َٚصاْ  ايطٛ  َٚٓاغ  تهط  اسبجاز٠ ٚايهطازا  باإلضاف١ إىل ايصٚاب  ٚاي ٛاصه   

 ايرتاب١ٝ نُصدز يفبٝ ٞ 

 أِٖ َصادز ايتًٛ  اهلٛا٥ٞ   َد١ٜٓ صٓ ا٤ نُا ًٜٞ :ٚضٝتِ تٓاٍٚ 

 ايطٝازا  : -3-1

% َههٔ تًههٛ  اهلههٛا٤   ايههدٍٚ ايٓاَٝهه١ نهه       50أثبتههت ايدزاضهها  إٔ ايطههٝازا  َطهه ٚي١ عههٔ أنثههس َههٔ     

 ايصٓاع١ٝ

ُا فُٝا (   ٚتتصدز ايطٝازا  املصادز األخس٣ يًتًٛ  اهلٛا٥ٞ   َد١ٜٓ صٓ ا٤  ٚ  ضٝ 153ّ   ص1999) األعٛ   

ٜت ًل بايغاشا    نٕٛ املد١ٜٓ   تٛجد بٗا َصاْ  نب ٠   باإلضاف١ إىل إٔ ايطهٝازا  ت ُهٌ عًه٢ إثهاز٠ األتسبه١      

  ايطسم ايرتابٝه١ ٚايهي ت هد أحهد عٓاصهس ايتًهٛ  اهلهٛا٥ٞ   املدٜٓه١  تػه  ايدزاضها  إىل إٔ عهدد ايطهٝازا                

ايطهههإ حٝهه  قههدز اي ههدد اإليههايٞ يًطههٝازا    املدٜٓهه١ عههاّ   َدٜٓهه١ صههٓ ا٤   تصاٜههد َطههتُس تب ههًا يصٜههاد٠ عههدد 

أيهه  ضههٝاز٠ تاب هه١ ملههسٚز أَاْهه١ اي اصهه١ُ َٚهها تبكهه٢ تههاب  حملافعهه١        130.000أيهه  ضههٝاز٠ َٓٗهها   200حبههٛايٞ  2001

 ّ (.2002صٓ ا٤ ) اإلداز٠ اي ا١َ يًُسٚز   

يي ٜهصداد اضهتدداَٗا بػههٌ ًَحهٛظ       ٜطاف إىل ٖرا اي دد ايهب  َٔ ايطٝازا  عدد َٔ ايدزاجا  ايٓاز١ٜ ٚا

اآل١ْٚ األخ ٠ ٚمل تتٛفس بٝاْا  عٓٗا   ٖٚرا اي دد َٔ ايطٝازا  َط٦ٍٛ بػهٌ نب  عٔ تًٛ  اهلٛا٤   املد١ٜٓ 

مبدتً  اي ٓاصس ٚ  ضُٝا ناش أٍٚ أنطٝد ايهسبٕٛ ٚنهاش ايهٓرتٚج   فٗٓهاى عالقه١ يفسدٜه١ به  شٜهاد٠ تسنٝهص         

   ناًل َٓٗا ٚعدد ايطٝازا

( إضاف١ إىل ازبص٦ٜا  ايي تث ٖا ايطٝازا  أثٓا٤ حسنتٗا ع٢ً غٛازع املد١ٜٓ  470ص  ، 95/1996) ازباز هلل 

خاص١ إٔ َ عِ غهٛزاع املدٜٓه١ تسابٝه١ ٚنه  َسصهٛف١ نُها إٔ ْهٛع ايٛقهٛد املطهتددّ يًطهٝازا  ٜه ثس   نُٝه١             

ك١ ْتٝج١ احرتام نٌ َهٔ ايبٓهصٜٔ ٚ ايهدٜصٍ ٚ     ْٚٛع١ٝ املًٛثا  املٓطًك١ َٓٗا فتدتً  ن١ُٝ املًٛثا  املٓطً

َد١ٜٓ صٓ ا٤ دبهد إٔ ايطهٝازا  ايهي ت ُهٌ بهايبٓصٜٔ ٖهٞ ايغايبٝه١ اي عُه٢  َهٔ املطهح ايهرٟ ق يطهٝازا  ْكهٌ              

 ( .9ّ(نُا ٜٛضح ازبدٍٚ )2001ايسنا )ازبٗاش املسنصٟ يءحصا٤   
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 ّ .2001ايٛقٛد املطتددّ عاّ  ( تٛشٜ  ضٝازا  ْكٌ ايسنا    َد١ٜٓ صٓ ا٤ حط  ْٛع9جدٍٚ )

  ايٓط  % عدد ايطٝازا  ْٛع ايٛقٛد

  %13.4 16347 بٓهصٜٔ

  % 11.1 2169 َاشٚ 

  % 3.7 734 1ناش

  % 1.8 350 طبتًل

  100 19600 اجملُٛع

 ّ   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .2001املصدز : ازبٗاش املسنصٟ يءحصا٤  صٓ ا٤   َطح ايٓكٌ ٚاملٛاصال             

ٚبٓا٤  ع٢ً ذيو فهٔ ايكٍٛ إٕ ايطٝازا  ايي تطت ٌُ ايبٓصٜٔ َط٦ٛي١ عٔ تًٛ  اهلٛا٤ بأٍٚ أنطٝد ايهسبٕٛ 

ٚنههاش ايٓههٝرتٚج  ٚايسصههاص     حهه  إٔ ايطههٝازا  ايههي تطههتددّ ايههدٜصٍ َطهه٦ٛي١ عههٔ تًههٛ  اهلههٛا٤ بثٓهها٥ٞ           

 ( ٚايسٚا٥ح ايهس١ٜٗ .•أٚنطٝد ايهتٜت ٚايطٓا )

 يطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ :ضبطا  تٛيٝهد ا -3-0

ٜٓػههأ عههٔ ضبطهها  تٛيٝههد ايطاقهه١ ايهٗسبا٥ٝهه١ ايههي ت ُههٌ بايههدٜصٍ اي دٜههد َههٔ املًٛثهها  أُٖٗهها ثههاْٞ       

اٚنطهههٝد ايهتٜهههت ٚأناضهههٝد ايهههٓرتٚج  ٚأٍٚ أنطهههٝد ايهسبهههٕٛ ٚاملهههٛاد ايصهههًب١ ٚ اهلٝهههدزٚنازبٕٛ   ٚت تُهههد   

 (  262ّ   ص 1991) نساٜبه١ ٚايفسحهإ     ن١ُٝ اْب ا  ثٓها٥ٞ اٚنطهٝد ايهتٜهت عًه٢ ْطهب١ ايهتٜهت   ايٛقهٛد       

ٚتٛجد   َد١ٜٓ صٓ ا٤ ثال  ضبطا  يتٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ت ٌُ بايدٜصٍ ٖهٞ : ضبطه١ ايكهاع ٖٚهٞ أقهدّ      

ّ   2003َٝجاٚا  نس  املدٜٓه١   َٓطكه١ ايكهاع ) َسغهد       18.55احملطا    ٚتتهٕٛ َٔ ضت ٚحدا  تٛيٝد بكدز٠ 

 –َٝجهاٚا  عًه٢ يفسٜهل صه د٠      51ٚحدا  يًتٛيٝد بكهدز٠   9( ٚتتهٕٛ َٔ 2بإ )( ٚذ1ٖ(  ٚضبط١ ذٖبإ )69ص 

 حج١ مشاٍ نس  املد١ٜٓ .

  حهه  بًههم   25873ّ3ّ 2000بًههم إيههايٞ َهها اضههتًٗهت٘ ٖههرٙ احملطهها  َههٔ ٚقههٛد ايههدٜصٍ خههالٍ عههاّ        

دٜصٍ ) امل ضطه١  َٔ اي 36958ّ3ّ 2002إيايٞ ايٛقٛد املطتًٗو خالٍ ايفرت٠ َٔ نإْٛ ثاْٞ إىل نإْٛ أٍٚ 

( ٚتتٛيد نُٝا  نب ٠ َهٔ ايغهاشا  ْتٝجه١ حهسم ٖهرٙ ايهُٝه١ َهٔ ايهدٜصٍ   احملطها            2002اي ا١َ يًهٗسبا٤  

 داخٌ املد١ٜٓ ٚذبٝل بٗا املباْٞ ايطه١ٝٓ ٚتعٗس آثازٖا ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً املٓطك١ احملٝط١ بٗا .

 ( ٚايبالط ٚ َٓاغ  اسبجاز٠ :••َصاْ  ايطٛ ) -3-3

د١ٜٓ عهدد نهب  َهٔ َ اَهٌ ايطهٛ  ٚايهبالط ٚ َٓاغهس اسبجهاز٠ ٚايهي ٜٓهتج عٓٗها ايههث              ٜٓتػس   امل

َٔ املًٛثا  أُٖٗا ازبص٦ٜا  ايصًب١ إضاف١ إىل ايغاشا  األخس٣ ايهي تٓهتج َهٔ َ اَهٌ حهسم ايطهٛ  ٚايهي بًهم         
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ملههٛاد ايالشَهه١  ( تتههٛىل تههٛف  ا 67ّ ص1996َٓػههأ٠ )ازبٗههاش املسنههصٟ يءحصهها٤     107ّ حههٛايٞ 1996عههددٖا عههاّ  

يًبٓا٤ ٚايتػٝٝد داخٌ املد١ٜٓ  ٜٚٛجد   املد١ٜٓ نريو عدد نب  َٔ َ اٌَ حسم ايطٛ  األمحهس " األجهٛز"   

ٚايههرٟ ٜفطههً٘ ايطهههإ يًبٓهها٤ ٚشٜههاد٠ عههدد األدٚاز   َبههاِْٝٗ ْتٝجهه١ اافهها  ضهه سٙ   ٚتتصههاعد َٓٗهها ضههح        

يطهاز٠ ايهي تٓتػهس   اهلهٛا٤   إضهاف١ إىل ايهسٚا٥ح       نب ٠ َٔ األدخٓه١ ٚايهي ذبتهٟٛ عًه٢ اي دٜهد َهٔ ايغهاشا  ا       

( َ ُهاًل َهٔ َصهاْ  ايطهٛ      112ايهس١ٜٗ ايي ٜ اْٞ َٓٗا ضههإ األحٝها٤ احملٝطه١ بٗها  نُها ٜٛجهد   املدٜٓه١ )       

( ٚنًٗا تطِٗ   تًٜٛ  ٖٛا٤ املد١ٜٓ  87ّ   ص 1993( ٚزغ١ يتهط  اسبجاز٠ ) أَا١ْ اي اص١ُ 118اإلمسٓي ٚ)

 يصًب١ ٚاي ٛايل ايي تتطاقل ع٢ً املٓايفل ايطه١ٝٓ احملٝط١ بٗا .   بازبص٦ٜا  ا

 ايهطازا  ٚاحملاجس: -3-4

تٓتػس نطازا  اسبجاز٠ بػهٌ عػٛا٥ٞ   ازبباٍ احملٝط١ مبدٜٓه١ صهٓ ا٤ ٚايهي ت ُهٌ عًه٢ تهطه        

 23طازا  حهٛايٞ  اسبجاز٠ عٔ يفسٜل ايتفج  ثِ تكّٛ بطحٓٗا ٚتطتددّ   َٛاد ايبٓا٤   ٚقد بًم عدد ٖرٙ ايه

نطههاز٠  صبُٛعهه١ َٓٗهها تكههّٛ بتهطهه  ايصههدٛز ايباشيتٝهه١ إلْتهها  اسبصهه٢ " ايههصيل" ٚصبُٛعهه١ تكههّٛ بطحههٔ          

ّ  َٚهاٜهس  10ّ( ٚقهد ق قٝهاع املهٛاد اي ايكه١ أقهٌ َهٔ       2001اسبجاز٠ إلْتا  ايسٌَ ايٓاعِ ) ايٓصهاز٣       3جهساّ /

ّ 100  َٓطك١ ذٖبإ ٚ  3جساّ /َّٝهسٚ  15ثال  َٛاق  حٍٛ ٖرٙ ايهطازا  فهاْت ايٓتٝج١     3َٝهسٚ جهساّ /

ّ  75َٓطكه١ جههسف بهين حػههٝؼ ٚ    ّ(َٚهٔ خههالٍ ٖههرٙ  2001  َٓطكهه١ ضهالع ُٖههدإ ) ايٓصههاز٣    3َٝهههسٚ جهساّ/

ايكٝاضهها  ْالحههغ ازتفههاع نُٝهه١ ازبص٦ٜهها  اي ايكهه١   َٓطكهه١ جههسف بههين حػههٝؼ   ٖٚههرٙ املٓطكهه١ تكهه  مشههاٍ   

م املدٜٓهه١ ٚايسٜههاح ايطهها٥د٠ ٖههٞ ايسٜههاح ايػههُاي١ٝ ايػههسق١ٝ ٚايػههُاي١ٝ َٚههٔ ثههِ فههإٕ ٖههرٙ ازبص٦ٜهها  اي ايكهه١      غههس

 تٓكًٗا ايسٜاح إىل املد١ٜٓ فت ٌُ ع٢ً شٜاد٠ تًٛ  اهلٛا٤ بازبص٦ٜا  نُا ضٝأتٞ ذنسٙ . 

حٝهه  تكههّٛ ت ههد ايصٚابهه  ايرتابٝهه١ َههٔ َصههادز ايتًههٛ  اهلههٛا٥ٞ بازبص٦ٜهها  ايصههًب١   َدٜٓهه١ صههٓ ا٤     

بٓكٌ األتسب١ ٚايغباز إىل اهلٛا٤ ضٛا٤ َهٔ األزاضهٞ ايٛاق ه١ خازجٗها أٚ َهٔ ايػهٛازع ايرتابٝه١ ٚاملطهاحا  ايفطها٤          

% َههٔ غههٛازع 77داخههٌ املدٜٓهه١   ٚ  ضههُٝا إٔ املدٜٓهه١ ت ههاْٞ َههٔ قًهه١ املطههاحا  اشبطههسا٤ ٚقًهه١ األغههجاز نُهها إٔ     

رتاب١ٝ تكّٛ بإثاز٠ األتسب١ مما ٜ دٟ إىل تًهٛ  اهلهٛا٤   املدٜٓه١    املد١ٜٓ تساب١ٝ ن  َسصٛف١ ف ٓد تٛيد ايصٚاب  اي

 (.8بازبص٦ٜا  اي ايك١ ٚتت س  املد١ٜٓ سبدٚ  َثٌ ٖرٙ ايصٚاب  نُا ٚضحٗا جدٍٚ )

 

 

 

 

 

 (.soot( ٖبا  ايفحِ األضٛد )•)

يهسٜٗه١ خصٛصها عٓهد تطهد  ايطفهٌ      ( َ اٌَ صٓاع١ ايطٛ  األمحس تطًل ثٓا٥ٞ أنطٝد ايهتٜت ٚايفهٛزٜٔ   ااْه  ايسا٥حه١  ا   ••)

 ّ 700 -100)املاد٠ األٚي١ٝ( يدزج١ حساز٠ 
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 ايصٚاب  ٚاي ٛاص  ايرتاب١ٝ : -3-5

ت ههد ايصٚابهه  ايرتابٝهه١ َههٔ َصههادز ايتًههٛ  اهلههٛا٥ٞ بازبص٦ٜهها  ايصههًب١   َدٜٓهه١ صههٓ ا٤   حٝهه  تكههّٛ    

    ٚ َهٔ ايػهٛازع ايرتابٝه١ ٚاملطهاحا  ايفطها٤       بٓكٌ األتسب١ ٚايغباز إىل اهلٛا٤ ضٛا٤ َهٔ األزاضهٞ ايٛاق ه١ خازجٗها أ

% َههٔ غههٛازع 77داخههٌ املدٜٓهه١   ٚ  ضههُٝا إٔ املدٜٓهه١ ت ههاْٞ َههٔ قًهه١ املطههاحا  اشبطههسا٤ ٚقًهه١ األغههجاز نُهها إٔ     

املد١ٜٓ تساب١ٝ ن  َسصٛف١ ف ٓد تٛيد ايصٚاب  ايرتاب١ٝ تكّٛ بإثاز٠ األتسب١ مما ٜ دٟ إىل تًهٛ  اهلهٛا٤   املدٜٓه١    

 (.8ي ايك١ ٚتت س  املد١ٜٓ سبدٚ  َثٌ ٖرٙ ايصٚاب  نُا ٚضحٗا جدٍٚ )بازبص٦ٜا  ا

 عناصر التلوث اهلوائي يف مدينة صنعاء : -4

ٜٓتج عٔ َصادز ايتًٛ  اهلٛا٥ٞ عددًا َٔ ًَٛثا  ٖٛا٤ َدٜٓه١ صهٓ ا٤   ْٚتٝجه١ ألٕ ٖهرٙ املًٛثها  قهد       

  َ ًٛثها  أٚيٝه١ أٚ قهد تههٕٛ ْتٝجه١ ايتفاعهٌ       تٓطًل إىل اهلٛا٤ َباغس٠ َٔ َصادزٖا ايطبٝ ١ٝ ٚايبػهس١ٜ فتطه٢ُ 

( Saxena .1999, p98َه  ب طهٗا أٚ َه  عٓاصهس أخهس٣ َه  ٚجهٛد أغه ١ ايػهُظ فتطه٢ُ ًَٛثها  ثاْٜٛه١ )            

(  ٚضهٝتِ   13 ص2001ٚأبطل تصٓٝ  هلا حط  يفبٝ تٗا إْٗها تصهٓ  إىل ًَٛثها  ناشٜه١ ٚجص٦ٜها  ) ْصهس اهلل        

 ٛا٤   َد١ٜٓ صٓ ا٤ ٚذيو ع٢ً ايٓحٛ اآلتٞ :ا عتُاد ع٢ً ٖرا ايتصٓٝ  يدزاض١ ًَٛثا  اهل

 ازبص٦ٜا  ٚاألتسب١ : -4-1

ٜكصد بازبص٦ٜا  َا  ًُ٘ اهلٛا٤ َٔ َهٛاد صهًب١ أٚ ٚضها٥ً٘ تٓتكهٌ َه  ايسٜهاح   َٚهٔ َصهادز عدٜهد٠          

(  ٚأٖهههِ َصهههادز   24ّ   ص 1990بأحجهههاّ ٚأغههههاٍ ٚأيهههٛإ طبتًفههه١ ٜٚرتنههه  نُٝٝههها٥ٞ طبتًههه  ) اي كًٝهههٞ      

د١ٜٓ صٓ ا٤ ٖٞ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملصاْ  ٚايهطازا  ٚايصٚاب  ايرتاب١ٝ نُا ضبل اإلغاز٠ إيٝٗها َهٔ   ازبص٦ٜا    َ

ّ   291قبٌ   ٚقد بًم َتٛضل نُٝه١ ازبص٦ٜها  اي ايكه١   ٖهٛا٤ َدٜٓه١ صهٓ ا٤ حهٛايٞ         تكسٜبهًا )   3َٝههسٚ جهساّ/

ugba,1994,p,40      ٜٛضهح٘ ازبهدٍٚ   ( ٚخيتً  ذيو َٔ َٓطك١ ألخس٣ داخٌ املدٜٓه١ َٚهٔ ٚقهت ألخهس نُها

(10. ) 
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 (   َد١ٜٓ صٓ ا٤. 3/ّ ّ( صبُٛع ازبص٦ٜا  اي ايك١ ) َاٜهسٚ جسا 10جدٍٚ ) 

 املسح١ً األٚىل احملط١

 ظٗسًا 8-2

 املسح١ً األٚىل

 َطا٤ 12-6

 املسح١ً ايثا١ْٝ

 ظٗسًا 8-2

 املتٛضل

 48ٚ275 301ٚ340 012ٚ175 32ٚ311 ايتحسٜس

 999ٚ268 132ٚ311 903ٚ213 64ٚ281 با  ايُٝٔ

 662ٚ479 421ٚ476 313ٚ515 253ٚ447 با  غ ٛ 

 686ٚ291 397ٚ126 530ٚ437 132ٚ311 حدٙ

 120ٚ136 289ٚ165 783ٚ77 289ٚ165 غازع صباٖد

 277ٚ259 349ٚ233 735ٚ184 747ٚ359 غازع ايطت 

 746ٚ359 831ٚ777 397ٚ126 12ٚ175 غ اتٕٛ

 35ٚ256 228ٚ97 08ٚ418 795ٚ252 يفسٜل املطاز

 290.87 316 268.6 288 املتٛضل

 (ugba,1994,p,40 ) 
 

 ايغاشا : -4-0

تٓتػههس ايغههاشا  بهههٗٛا٤ املههدٕ ٚاملٓههايفل ايصههٓاع١ٝ ٚأٖههِ َصههدز هلههرٙ ايغههاشا  ٖههٛ حههسم ايٛقههٛد  ٚأٖههِ           

ايغهههههاشا  املًٛثههههه١ هلهههههٛا٤ املهههههدٕ ٖهههههٞ أٍٚ أنطهههههٝد ايهسبهههههٕٛ   ٚثهههههاْٞ أنطهههههٝد ايهتٜهههههت  ٚنهههههاش ايٓهههههٝرتٚج         

ٕ  املٓب ث١ َهٔ حهسم ايٛقهٛد َباغهس٠ ٚمل تتهٛفس قٝاضها  دقٝكه١   َدٜٓه١ صهٓ ا٤ مل سفه١ تسانٝهص            ٚاهلٝدزٚنسبٛ

ٖرٙ ايغاشا    األٚقا  ٚاملٓايفل املدتًف١   املد١ٜٓ   يهٓٓا ضٓ تُد ع٢ً تكدٜسا  ١٦ٖٝ محا١ٜ ايب٦ٝه١ امل تُهد٠   

نُٓٛذ  مل سف١ نُٝه١ ايغهاشا  املٓطًكه١    ّ 2000بٓهصٜٔ (  ٚإذا أخرْا عاّ  -ع٢ً ن١ُٝ اضتٗالى ايٛقٛد ) ايدٜصٍ

ْتٝجهه١ حههسم نههٌ َٓٗهها عًهه٢ حههد٠   تطههح يٓهها َههد٣ ايتًههٛ  ايههرٟ ٜت ههس  يهه٘ ٖههٛا٤ َدٜٓهه١ صههٓ ا٤ نُهها            

 (.11ازبدٍٚ زقِ )
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 ( تكدٜس ن١ُٝ ايغاشا  املٓطًك١ ) يفٔ ( إىل اهلٛا٤   َد١ٜٓ صٓ ا٤ ْتٝج١ حسم ايٛقٛد .11جدٍٚ )

ْٛع 

 ايٛقٛد

أٍٚ 

اٚنطٝد 

 سبٕٛايه

ثٓا٥ٞ  ايٓطب١ %

اٚنطٝد 

 ايهسبٕٛ

ناشا   ايٓطب١ %

 ايٓٝرتٚج 

اهلٝدزٚ  ايٓطب١ %

 نسبٕٛ

ايٓطب١ 

% 

 72 6549.81 90 38207.23 28.5 300.20 98.5 75049.91 بٓصٜٔ

 28 2559.6 10 4177 71.5 753.75 1.5 1130.62 دٜصٍ

 بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ . املصدز : اهل١٦ٝ اي ا١َ سبُا١ٜ ايب١٦ٝ   صٓ ا٤              

 ( إٔ ٚقٛد ايبٓصٜٔ ٖٛ املصهدز األٍٚ يهٌ َٔ ناش أٍٚ أنطٝد ايههسبٕٛ ٚنهاشا  ايٓٝرتٚج 11ٜٛضح ازبهدٍٚ )

% َهٔ صبُهٛع نهٌ َٓٗها عًه٢ ايتهٛايٞ   بُٝٓها ٜ هد          72% ٚ  98.5ٚاهلٝدزٚنسبٕٛ حٝ  بًغت ْطب١ ٖرٙ ايغاشا   

يهتٜههت حٝهه  بًههم ْطههب١ َهها ٜتصههاعد َههٔ ٖههرا ايغههاش ْتٝجهه١ حههسم     ايههدٜصٍ املصههدز األٍٚ يغههاش ثٓهها٥ٞ اٚنطههٝد ا 

 %  71.5ايدٜصٍ حٛايٞ 

َههٔ صبُٛعهه٘ نُهها فهههٔ َالحعهه١ إٔ نههاش أٍٚ اٚنطههٝد ايهسبههٕٛ ٚنههاش ايٓههٝرتٚج  ٖههٞ األنثههس تًٛثههًا هلههٛا٤       

ٞ     32.9% ٚ  59َدٜٓههه١ صهههٓ ا٤   حٝههه  بًغهههت ْطهههبتٗا      % عًههه٢ ايتهههٛايٞ َهههٔ صبُهههٛع ايغهههاشا  املٓطًكههه١   ثهههِ تهههأت

 % . 08% ثِ ثٓا٥ٞ اٚنطٝد ايهتٜت  7.1اهلٝدزٚنسبْٛا  بٓطب١ 

 التأثريات املناخية على ملوثات اهلواء يف مدينة صنعاء : -5

تً   األحٛاٍ املٓاخ١ٝ دٚزًا بازشًا   ذبدٜد نثاف١ املًٛثا  ازب١ٜٛ   ٚت د دزج١ اسبساز٠ ٚادباٙ ايسٜاح 

 سنٝص املًٛثا    ازبٛ  ٜطاف إىل ذيو ايتٗطهاٍ ملها ٜكهّٛ به٘ َهٔ      ٚضسعتٗا َٔ أِٖ اي ٛاٌَ امل ثس٠ ع٢ً غد٠ ت
 

( ٚفههٔ تٛضهٝح تهأث  اي ٓاصهس املٓاخٝه١       75  ص 1996دٚز املٓع  يًجٛ َٔ ب   ًَٛثات٘) َٛضه٢    

 ع٢ً ًَٛثا  اهلٛا٤   َد١ٜٓ صٓ ا٤ نُا ٜأتٞ :

 دزج١ اسبساز٠ : -5-1

هلٛا٤   إذ تطهاعد عًه٢ ضهسع١ اي ههدٜد َهٔ ايتفههاعال        ت ثس دزج١ اسبساز٠ بصٛز٠ ن  َباغس٠   تًٛ  ا

 ايهُٝٝا١ٝ٥ 

ض١ٝ٥ٛ فٗٓاى قاعد٠ ت ند ع٢ً إٔ ازتفاع دزج١ حساز٠ اهلٛا٤ مبكداز عػهس دزجها  ٦َٜٛه١ ته دٟ إىل      –ٚايهُٝٝا 

( ٚنهث ًا َها ذبهد  تفهاعال  نُٝٝها       99ّ  ص 1991َطاعف١ َ د   ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ ) نساٜب١ ٚايفسحإ  

١ٝ بهه  ًَٛثهها  اهلههٛا٤ ايس٥ٝطهه١ ٜٚٓههتج عههٔ ذيههو ًَٛثهها  ثاْٜٛهه١ تطههاف إىل اهلههٛا٤  نُهها إٔ ازتفههاع دزجهه١  ضه٥ٛ 

اسبساز٠ خالٍ ضاعا  ايٓٗاز ٜ ٌُ ع٢ً متدد اهلٛا٤  فتحهد  حسنها  ٖٛا٥ٝه١ صهاعد٠ ته دٟ إىل ب ثهس٠ ٚاْتػهاز        
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طٛد اسبسنا  اهلٛا١ٝ٥ اهلابطه١  املًٛثا    ٚ د  اي هظ عٓد اافا  دزج١ اسبساز٠ حٝ  ٜٓهُؼ اهلٛا٤   ٚت

 مما ٜ دٟ إىل تسانِ املًٛثا  بايكس  َٔ ضطح األز  .

ٚ ههد  ايػهه٤ٞ ْفطهه٘   َدٜٓهه١ صههٓ ا٤ حٝهه  ٜ ُههٌ ازتفههاع دزجهه١ اسبههساز٠ خههالٍ ضههاعا  ايٓٗههاز عًهه٢   

اهلهٛا٤  تطد  اهلٛا٤  فٝتُدد ٚتٓػل اسبسنا  اهلٛا١ٝ٥ ايصاعد٠  ممها ٜه دٟ إىل اْتػهاز املًٛثها  املٛجهٛد٠        

إىل األعًهه٢   ٖٚههرا ٜعٗههس جًٝههًا عٓههد َػههاٖد٠ املدٜٓهه١ َههٔ أحههد املستف هها  احملٝطهه١ بٗهها   ٚ  ضههُٝا فههرت٠ َهها ب ههد     

ايعٗ ٠ ايي تهٕٛ فٝٗا دزج١ اسبساز٠ عايٝه١ ٚاألغه ١ ايػُطه١ٝ قٜٛه١ حٝه  تعٗهس يفبكه١ ايغبهاز ذبجه  ايس ٜه١           

( ايطهههابل حٝههه  ٜالحهههغ ازتفهههاع نُٝههه١  10)ت ًهههٛ مسههها٤ املدٜٓههه١   ٖٚهههرا َههها ٜ نهههدٙ نهههريو بٝاْههها  ازبهههدٍٚ  

 ظٗسًا   غٗس حصٜسإ ٚتػسٜٔ ثاْٞ   َ عِ ضبطا  املد١ٜٓ . 2-8ازبص٦ٜا  اي ايك١ املطج١ً   ايفرت٠ َٔ 

  ح  ٜ ٌُ اافها  دزجها  اسبهساز٠   ايًٝهٌ إىل أزقهاّ قسٜبه١ َهٔ ايصهفس امل٦هٟٛ   أغهٗس ايػهتا٤            

ًهه٢ متسنههص املًٛثهها  قسٜبههًا َههٔ ضههطح األز  حٝهه  ٜطههٛد ضههغل  عًه٢ حههدٚ  حسنهها  ٖٛا٥ٝهه١ ٖابطهه١  ت ُههٌ ع 

 َستف  تطتكس فٝ٘ حاي١ ازبٛ .

( ٚايرٟ ٜكٝظ تًٛ  اهلهٛا٤   َدٜٓه١ صهٓ ا٤ بازبص٦ٜها  اي ايكه١ فههٔ َالحعه١        10ٚباي ٛد٠ يبٝاْا  ازبدٍٚ )

١ األٚىل " تػهسٜٔ األٍٚ "  ظٗسًا ضٛا٤   املسحًه  2-8ازتفاع ن١ُٝ ازبص٦ٜا  اي ايك١ املطج١ً   ايفرت٠ ايصباح١ٝ 

أٚ املسحًه١ ايثههاْٞ "حصٜهسإ"   َ عههِ املٓهايفل املدزٚضهه١ ٚذيههو  زتفهاع دزجهه١ اسبهساز٠ خههالٍ ٖهرٙ ايفههرت٠ ٚايههي       

ت ُههٌ عًهه٢ تصههاعد تٝههازا  اسبُههٌ اسبسازٜهه١ ايههي تههث  األتسبهه١ ٚتٓػههل ايسٜههاح  نُهها ٜالحههغ ازتفههاع نُٝهه١            

 عهٔ ايهُٝه١ املطهج١ً خهالٍ غهٗس تػهسٜٔ ايثهاْٞ ٚقهد ٜ هٛد ذيهو            ازبص٦ٜا  اي ايك١ املطج١ً خالٍ غٗس حصٜسإ

إىل أْ٘  خالٍ غٗٛز ايصٝ  ٚ  ضهُٝا غهٗس حصٜهسإ تٓػهل ايسٜهاح ٚايصٚابه  ايهي تهث  األتسبه١ ايهي تٓطًهل إىل            

 ظٗسًا . 2-8اهلٛا٤ َ  شٜاد٠ دزج١ اسبساز٠ ٚ  ضُٝا فرت٠ ايتطجٌٝ 

ل ٚاشبهاص بتكهدٜس نُٝه١ ايغهاشا  املًٛثه١ ٚاملٓطًكه١       ( ايطهاب 11ٚبايسجٛع نريو يبٝاْها  ازبهدٍٚ )  

هلٛا٤ َد١ٜٓ صٓ ا٤ ْالحغ حجِ تًٛ  ٖٛا٤ َد١ٜٓ صهٓ ا٤ بايغهاشا  ايطهاز٠   إ  أْه٘ مل تتهٛفس قٝاضها  مل سفه١        

تسانٝههص ٖههرٙ ايغههاشا    األٚقهها  املدتًفهه١ حتهه٢ ٜتطههح دٚز اي ٓاصههس املٓاخٝهه١ فٝٗهها  يهههٔ َهها  هه  إٔ ْ نههدٙ       

سانٝص ٖهرٙ ايغهاشا  خيتًه  َهٔ ٚقهت إىل آخهس َٚهٔ َههإ إىل آخهس داخهٌ املدٜٓه١ ٜٚ تُهد ذيهو              ْٚػ  إيٝ٘ إٔ ت

عًه٢ يفبٝ هه١ َصههدز املًٛثهها  ٚعًهه٢ عٛاَهٌ عدٜههد٠ َههٔ ضههُٓٗا تههأث  اي ٓاصهس املٓاخٝهه١ ٚ  ضههُٝا دزجهه١ اسبههساز٠     

جه١ اسبهساز٠ ْٚػهاط    ٚايسٜاح حٝ  أْ٘ َٔ املتٛق  اافا  تسانٝص ٖرٙ ايغاشا  ٚقت ايعٗ ٠ ْتٝج١  زتفهاع دز 

ايسٜههاح ايًههرإ ٜ ُههالٕ عًهه٢ تػههتٝت املًٛثهها  ازبٜٛهه١  ٚازتفههاع تسانٝههص ٖههرٙ ايغههاشا    ضههاعا  ايًٝههٌ ٚ  ضههُٝا    

 غٗٛز ايػتا٤ بطب  اافا  دزج١ اسبساز٠   ٚمتسنص املًٛثا    ازبٛ ايكسٜ  َٔ ضطح األز  .



 

72 
 

 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  عة الناصرجاممجلة 

 صنعاء مدينة هواء تلوث يف ودورها املناخية اخلصائص
 

 عًٞ ضامل حٝدز عبداهلل/ د

 

 ايسٜاح :  -5-0

ٜ  ههد  ادبههاٙ    ت ههد ايسٜههاح َههٔ أٖههِ اي ٓاصههس املٓاخٝهه١ ايههي     تطههاِٖ   ب ثههس٠ ٚاْتػههاز املًٛثهها    ازبههٛ ٚ

ايسٜاح ٚضسعتٗا أِٖ عاًَ  َه ثسٜٔ   ذيهو   ٚ  َدٜٓه١ صهٓ ا٤ تهٓدف  ضهسع١ ايسٜهاح بصهف١ عاَه١   حٝه            

ت ٌُ ازبباٍ احملٝط١ ن ٛا٥ل ت دٟ إىل خف  ضسعتٗا   إضاف١ إىل دٚز املباْٞ   ذيو ٜٚصٌ َ دٍ ضسعتٗا 

/ثا ٚخيتً  ذيو َٔ فصٌ آلخس َٚهٔ غهٗس إىل آخهس إ  إٔ ايسٜهاح تههٕٛ أنثهس ْػهايفًا ٚضهسع١         2.1ّإىل حٛايٞ 

خالٍ غٗٛز ايصٝ  نُا ضبل اإلغهاز٠ يهريو    ٚبايتهايٞ تههٕٛ ٖهرٙ ايػهٗٛز أقهٌ تًٛثهًا بايغهاشا  ٚأنثهس تًٛثهًا            

  د    غٗٛز ايػتا٤ . بازبص٦ٜا  ايصًب١ ايي تث ٖا ايسٜاح َٔ غٛازع املد١ٜٓ َٚٔ املصادز األخس٣ ٚاي هظ

نُهها إٔ ضههسع١ ايسٜههاح ربتًهه  بهه  ايًٝههٌ ٚايٓٗههاز فازتفههاع دزجهه١ اسبههساز٠ ْٗههازًا ٜهه دٟ إىل حههدٚ  عههدّ   

اضتكساز يًٗٛا٤   حٝ  ٜطٛد ضغل َٓدف  ع٢ً املد١ٜٓ بطب  تٝازا  اهلٛا٤ ايصاعد٠   ف ٓهدَا ٜستفه  اهلهٛا٤    

اقص حههساز٠ ايٛضههل احملههٝل   فتٓػههل اسبسنهها   إىل أعًهه٢ ٜهههٕٛ َ ههدٍ تٓههاقص حسازتهه٘ أنههت َههٔ َ ههدٍ تٓهه   

اهلٛا٥ٝهه١ ايههي ت ُههٌ عًهه٢ ْػههس املًٛثهها  املٛجههٛد٠   اهلههٛا٤   ٚ ههد  اي هههظ يههٝاًل حهه  ٜهههٕٛ اهلههٛا٤   حايهه١           

اضههتكساز   ضههاعا  ايًٝههٌ حٝهه  ٜٗههبل اهلههٛا٤ ايبههازد َههٔ ازببههاٍ احملٝطهه١ باملدٜٓهه١ فٝهههٕٛ ضههغل َستفهه  عًهه٢       

 ص املًٛثا    جٛ املد١ٜٓ ْتٝج١ ايسنٛد اهلٛا٥ٞ .املد١ٜٓ مما ٜ دٟ إىل متسن

 ايسيفٛب١ ايٓطب١ٝ  : -5-3

تً   ايسيفٛب١ ايٓطب١ٝ دٚزًا ف اً  فُا ٜت ًل ٜتًٛ  اهلٛا٤ . حٝه  إٔ ٚجهٛد خبهاز املها٤   اهلهٛا٤ ٜ ٝهل       

راتٝهه١ يًههٗٛا٤ اْتػههاز املًٛثهها  ٚتب ثسٖهها   ازبههٛ فٝصٜههد َههٔ تسنٝصٖهها . إضههاف١ إىل أْهه٘ ٜ ٝههل عًُٝهه١ ايتٓكٝهه١ اي   

بهه  املًٛثهها  ايغاشٜه١ حٝهه  ٜهه دٟ   ١نُها إٔ ٚجههٛد ايسيفٛبه١   اهلههٛا٤ ٜطههاعد عًه٢ حههدٚ  ايتفههاعال  ايهُٝٝا٥ٝه    

شٜادتٗا إىل ضسع١ إذاب١ املًٛثا  ايغاش١ٜ يتهٕٛ األمحا  املدتًف١ ايهي تطهب  املطهس اسبُطهٞ   ٚعٓهدَا ٜكهرتٕ       

ض١ٝ٥ٛ به  املًٛثها  ايغاشٜه١     -ٛا٤ تصٜد ضسع١ ايتفاعال  ايهُٝٝاازتفاع ايسيفٛب١ ايٓطب١ٝ بازتفاع دزج١  حساز٠ اهل

ٚ  ضُٝا   حاي١ ازتفاع تسنٝص ازبص٦ٜا  ايصًب١ فٝٓتج عٔ ذيو َصٜهد َهٔ املًٛثها   ٜٚه دٟ اقهرتإ ايسيفٛبه١       

باافا  دزج١ اسبساز٠ إىل تهٕٛ ايطهداّ   نُها إٔ شٜهاد٠ ايسيفٛبه١   اهلهٛا٤ َكرتْهًا باافها  ضهسع١ ايسٜهاح          

ٚٚجٛد ازبص٦ٜا  ٜ دٟ إىل تهٜٛٔ ايطبا  إذ إٔ ايطبا  ٜتػهٌ بطٗٛي١   املٓايفل املًٛث١ ٚذيو ألٕ خباز املها٤  

ٜتهاث  بٝطس َ  ٚجٛد ازبص٦ٜا  اي ايك١   اهلٛا٤ ٚايي تػههٌ ْٜٛها  ايتههاث  ْٚعهسًا ألٕ ايطهبا  ٜتػههٌ         

ا  يٝصههبح بايتههايٞ عههاَاًل َطههاعدًا   حههدٚ      ايطبكهه١ ايههدْٝا يًههٗٛا٤ فإْهه٘ ٜ ُههٌ عًهه٢ شٜههاد٠ ايتهههاث  يًًُٛثهه        

(   ٚتت س  َد١ٜٓ صٓ ا٤ يتهٕٛ ايطبا  عد٠ أٜاّ  351ّ  ص 1995ايتفاعال  ايهُٝٝا١ٝ٥   ازبٛ ) ايصطٛف   

( مما ٜصٜد َٔ تسنص املًٛثا  خالٍ ٖرٙ األٜاّ   ٚعاد٠ َا ٜتػههٌ ايطهبا    ايًٝهٌ ٚضهاعا      5  ايط١ٓ جدٍٚ )

ٕ اهلٛا٤ ٜهٕٛ أنثس تًٛثًا   ٖرٙ األٚقا    ْتٝج١ شٜاد٠ ايسيفٛب١ ٚتػب  اهلٛا٤ ببداز املا٤   ايصباح ايبانس أٟ أ
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نُا إٔ أٜاّ تهٕٛ ايطبا  تصداد َٔ نإْٛ ثاْٞ إىل آ  بطب  بسٚد٠ اهلٛا٤   غهٗٛز ايػهتا٤ ٚضهكٛط األَطهاز     

   غٗٛز ايسبٝ  ٚايصٝ  .

 األَطاز : -5-4

اهلٛا٤ مما ٜ ًل فٝ٘ َٔ ًَٛثا    فازبص٦ٜا  ايصهًب١ ب طهٗا تػههٌ     تكّٛ األَطاز باي ٌُ ع٢ً تٓك١ٝ

ْٜٛا  تههاث  تطهكل َه  َٝهاٙ األَطهاز ٚايهب   اآلخهس ٜأخهرٖا املطهس أثٓها٤ ٖطٛيه٘ نُها إٔ األَطهاز اهلايفًه١               

 ( . 85ّ ص1996تطٗس ازبٛ َٔ جص٤ ًَٛثات٘ ايهُٝٝا١ٝ٥ يتفاعً٘ َ ٘ ) َٛض٢ 

ٛز املُطس٠ ٜهٕٛ اهلٛا٤   َد١ٜٓ صٓ ا٤ أنثس ْكا٤  َٔ ايػٗٛز ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو فهٔ ايكٍٛ إٔ ايػٗ

ازباف١   فػٗٛز ايسبٝ  ٚايصٝ  ٜهٕٛ فٝٗا ْكًٝا إىل حٍد َا   ب هظ غٗٛز ايػتا٤ حٝ  ٜطٛد ازبفاف   نُا إٔ 

يهي  تسنص ضكٛط األَطاز   أٜاّ ق١ًًٝ َٔ ايػٗس   ٌ اهلٛا٤    ٖرٙ األٜاّ أنثهس ْكها٤  َهٔ األٜهاّ األخهس٣ ا     

   ٜطكل فٝٗا األَطاز .
 

 اخلامتة : -6

َهها تههصاٍ ايدزاضهه١ املٓاخٝههه١ ايتطبٝكٝهه١ ْههادز٠   املهتبهه١ ازبغسافٝههه١ ايُٝٓٝهه١ بههايسنِ َههٔ ظٗٛزٖههها            

 األقطاز اي سب١ٝ األخس٣ َٚثٌ ٖرٙ ايدزاض١ ضباٚي١   ٖرا اجملاٍ.

ًَٛثا  اهلٛا٤   َد١ٜٓ صٓ ا٤ ٚفههٔ إٔ  ٖدف ايبح  إىل دزاض١ ٚذبًٌٝ دٚز اي ٓاصس املٓاخ١ٝ   ايتأث  ع٢ً 

 ْكدّ عس  َٛجص يٓتا٥ج ايبح  فُٝا ًٜٞ :

/ٜهّٛ   غهٗس َهاٜظ    2ى/ى/ض278ِنػفت ايدزاض١ عٔ متت  َد١ٜٓ صٓ ا٤ بإغ اع مشطٞ نب  ٜصٌ إىل  -

ِ  334ٚ  ٜكهههٌ عهههٔ   /ٜهههّٛ   غهههٗس نهههإْٛ أٍٚ   ٚ  ٜكهههٌ امل هههدٍ ايطهههٟٓٛ يءغههه اع ايػُطهههٞ عهههٔ         2ى/ى/ضههه

/ّٜٛ   ٖٚرا ٜ ٛد إىل يفبٝ ١ املٛق  ايفًهٞ يًُٝٔ ٚخصٛص١ٝ َد١ٜٓ صٓ ا٤ حٝ  تت اَد عًٝٗا 2ضِى/ى/399

 ايػُظ َست    اي اّ األٍٚ   آٜاز ٚايثا١ْٝ   متٛش .

نإ ي اٌَ ا زتفاع تأث  نب    اعتداٍ دزج١ اسبساز٠ ع٢ً َد٣ أغهٗس ايطه١ٓ   َدٜٓه١ صهٓ ا٤ فهال ٜصٜهد        -

ّ   غههٗس متههٛش  نُهها تطههب  عاَههٌ ا زتفههاع ٚايب ههد عههٔ املطههطحا    22.9ْجا  اسبههساز٠ عههٔ امل ههدٍ ايطههٟٓٛ يههدز

%   يٝه  غهٗٛز ايطه١ٓ أَها     52.3املا١ٝ٥   عدّ ازتفاع امل د   ايطه١ٜٛٓ يًسيفٛبه١ ايٓطهب١ٝ حٝه  مل ٜستفه  عهٔ       

   ٍ فصههٌ ايصههٝ   بايٓطهب١ يألَطههاز فكههد أظٗههس  ايدزاضه١ ٚجههٛد قُههت  َطههسٜت    ضبطه١ صههٓ ا٤ األٚىل خههال

 ًَِ. 107ًَِ ٚايثا١ْٝ   فصٌ ايسبٝ  132مب دٍ 

ٚق ايتٛصهههٌ فُٝههها خيهههص ايسٜهههاح إىل إٔ ايسٜهههاح ايطههها٥د٠ خهههالٍ غهههٗٛز ايطههه١ٓ   َدٜٓههه١ صهههٓ ا٤ ٖهههٞ ايسٜهههاح   -

ايػُاي١ٝ ايػسق١ٝ تًٝٗا ايسٜاح ايػُاي١ٝ   ٚإٔ ضسع١ ايسٜاح ت ثس فٝٗا تطهازٜظ املٓطكه١ ازببًٝه١ ايٛاق ه١ فٝٗها      

 ّ/ثا . 2.7-1.5صٓ ا٤ ٚيريو فكد ضجًت ضسع١ ضبدٚد٠ تساٚحت ب   َد١ٜٓ
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تهه ثس اي ٓاصههس املٓاخٝهه١  ضههُٝا دزجهه١ اسبههساز٠ ٚضههسع١ ايسٜههاح باإلضههاف١ إىل ايسيفٛبهه١ ايٓطههب١ٝ ٚاألَطههاز             -

 ًَٛثا  اهلٛا٤ ٚتسنٝصٖا أٚ تب ثسٖا   َد١ٜٓ صٓ ا٤ .

  ايُٝٔ ا ٖتُاّ بتكدِٜ بٝاْا  ٚ قٝاضا  دقٝكه١ ملًٛثها    تٛصٞ ايدزاض١ ازبٗا  املط٦ٛي١ عٔ محا١ٜ ايب١٦ٝ  -

اهلٛا٤   املدٕ اي١ُٝٓٝ حت٢ ت اجل َػانٌ ايتًٛ  َٔ ج١ٗ ٚتههٕٛ به  ٜهدٟ ايبهاحث  يتطهٌٗٝ َُٗه١ ايبحه         

 ٚايدزاض١ ٚايٛصٍٛ إىل ْتا٥ج صحٝح١ َٔ ج١ٗ أخس٣ .

 مصادر البحث : -7

 ّ .١1983   ايػطس ايػُايٞ ضابكًا   َهتب١ األْٛاز   دَػل   نا   غاٖس ياٍ   جغساف١ٝ ايُٝٔ ايطبٝ ٝآ -1

 ّ .1993َا١ْ اي اص١ُ  ايديٌٝ اإلحصا٥ٞ   أ -2

 ّ .1998َا١ْ اي اص١ُ   ايديٌٝ اإلحصا٥ٞ   أ -3

 ّ .1999ألعٛ    يفً ت   ايتًٛ  ٚايب١٦ٝ   اهل١٦ٝ اي ا١َ املصس١ٜ يًهتا    ايكاٖس٠   ا -4

 ّ   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .2002صٓ ا٤    –  أَا١ْ اي اص١ُ  إلداز٠ اي ا١َ يًُسٚزا -5

  ايكاٖس٠    1تسافظ ٚاجٓس   ايب١٦ٝ َٔ حٛيٓا ديٌٝ يفِٗ ايتًٛ  ٚآثازٙ   تسي١ ضبُد صباز   ازبُ ١ٝ املصس١ٜ يٓػس امل سف١ ٚايثكاف١ اي امل١ٝ  ط -6

1997. ّ 

ثس٠   تبهأٜ ًَٛثها  اهلهٛا٤ مبهدٕ ايهبرتٍٚ باملًُهه١ اي سبٝه١ ايطه ٛد١ٜ   اإلضههٓدز١ٜ  صبًه١           ازباز هلل   أمحد جاز اهلل   ذبًٌٝ نُٞ يً ٛاَهٌ امله    -7

 ّ . 1996-95ن١ًٝ اآلدا    جاَ ١ اإلضهٓدز١ٜ   اجملًد ايساب  ٚاألزب ٕٛ 

 ّ   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .2001ازبٗاش املسنصٟ يءحصا٤   َطح ايٓكٌ ٚاملٛاصال     -8

 ّ.1996ا٤   املطح ايصٓاعٞ األٍٚ   ازبٗاش املسنصٟ يءحص -9

 ّ .1992   4حاد٠   ْ ُإ   ازبغسافٝا املٓاخ١ٝ  داز املطتكبٌ يًٓػس ٚايتٛشٜ    عُإ   طش -12

 ّ .2004يػاعس   جٗاد   جغساف١ٝ املٓا    دزاضا    املٓا  اإلقًُٝٞ   َٓػٛزا  جاَ ١ دَػل ن١ًٝ اآلدا  ٚاي ًّٛ اإلْطا١ْٝ   ا -11

 ّ .1995  يٝبٝا    1اإلي٘ اسبط  ايصطٛف   ايتًٛ  ايب٦ٝٞ   َٓػٛزا  جاَ ١ ضبٗا   طبد ع -12

 ّ .1990ي كًٝٞ   ضًُٝإ ضبُد   ٚآخسٕٚ   تًٛ  اهلٛا٤   َهت  ايرتب١ٝ اي سبٞ يدٍٚ اشبًٝج   ايسٜا    ا -13

 ّ .1991   3  عُإ   ط زاٜب١   ضاَح   ٚ ٢ٝ ايفسحإ   املدخٌ إىل اي ًّٛ ايب١ٝ٦ٝ   داز ايػسٚمغ -14

 ّ .1998َد   عبد ايكادز عطا    َٓا  ايُٝٔ   َسنص عبادٟ يًدزاضا  ٚايٓػس   صٓ ا٤   مح -15

 ّ . 1996   2دَػل   ط –ٚض٢   عًٞ حطٔ   ايتًٛ  ازبٟٛ   داز ايفهس م -16

١ زضههاي١ َاجطههت    َ ٗهد ايبحههٛ  ٚايدزاضهها  اي سبٝهه١    زغهد  شنههٞ أمحههد  َٓعَٛهه١ ايطاقه١ ايهٗسبا٥ٝهه١   ايههُٝٔ  دزاضهه١   جغسافٝه١ ايطاقهه    م -17

 ّ.2003ايكاٖس٠   

 ّ   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .2002مل ضط١ اي ا١َ يًهٗسبا٤   ا -18

 ّ .2001صس اهلل  ضبُٛد ضبُد  أنادف١ٝ ايبح  اي ًُٞ ٚايتهٓٛيٛجٞ   ضًط١ً قطاٜا ب١ٝ٦ٝ َ اصس٠   ايكاٖس٠   ن -19

  ايتههأث ا  ايب٦ٝٝهه١ ايٓادبهه١ عههٔ ايهطههازا  ٚاحملههاجس حههٍٛ اي اصهه١ُ صههٓ ا٤   ٦ٖٝهه١ املطههاح١ ازبٝٛيٛجٝهه١ ٚايثههسٚا          يٓصههازٟ   َعٗههس ضهه ٝد  ا -22

 ّ .2001امل د١ْٝ   اإلداز٠ ازبٝٛ ب١ٝ٦ٝ   حب  ن  َٓػٛز 

 هل١٦ٝ اي ا١َ يًط إ املدْٞ ٚاألزصاد ازب١ٜٛ   إداز٠ املٓا    صٓ ا٤   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠ .ا -21

 هل١٦ٝ اي ا١َ سبُا١ٜ ايب١٦ٝ   صٓ ا٤   بٝاْا  ن  َٓػٛز٠.ا -22

 ّ .2000َ ١ بغداد   ن١ًٝ اآلدا  ٚض    عبد اسبهِٝ ضبُد   ب   ايعٛاٖس ازب١ٜٛ امل ثس٠   تػهٌٝ َٓا  ايُٝٔ   أيفسٚح١ دنتٛزاٙ جاي -23
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 املًخؿ

 عًٞ بغز َٓؾٛر و٢ٝ/ د.أ

 إب جاَع١ – ايذلب١ٝ ن١ًٝ-َغارى أصتاذ

ِ  إىل فٖد    ٚايتحقدرل  اإلعد اد  يف املضد٦ٛي   تضداع   ٚتٓفٝذٜد١  إجزا٥ٝد١  تزبٜٛد١  رؤٜد١  تكد ٜ

 َفدداِٖٝ فدد٤ٛ يف ايفضدداد  ظدداٖز٠ َهافحدد١ يف ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا  دٚر ٚتطددٜٛز يتخطددٝ 

 يف َٚهافحتٗدددا َٛاجٗتٗدددا عًددد٢ قدددادر٠ تهدددٕٛ  عٝددد  اإلصددد َٞ املدددٓٗ  ٚتعدددايِٝ َٚبددداد 

ٌ  ٜتعد ٣  يد ٚرٖا  ٚجذرٟ ٌَعا تطٜٛز بع١ًُٝ ٚايب ٤   اجملتُع ٕ  إىل ايغده  ٚجدٛد٠  املقدُٛ

ٞ  تطدٜٛز  إحد ا   بٗ ف ٚذيو األدا٤   ٚاالرتكدا٤  ٚكزجاتٗدا  ٚعًُٝاتٗدا  َد ال تٗا  يف ْدٛع

ِ  اجملتُع ُتَهٕٛ اييت املٓغٛد٠ املضتٜٛا  إىل بٗا ٞ  ٚاملٓدت   املدتعً ٞ  إىل ٚايضداع ّ  ايزقد  ٚايتكد 

 :اآلت١ٝ ايبحث١ٝ املٓاٖ  ايبح  ٚاتبع َٓتضبٝٗا ناف١ ذيو يف ٜغذلى عٝ 

  ٗٓاالجتُاعٝدد١ املؤصضددا  يف ايفضدداد ظدداٖز٠ ٚاقددع ٚؼًٝددٌ ٚؽدد  يف ايٛؽددفٞ املدد 

ٞ  املٓٗ  رؤ١ٜ ٚفل َهافحتٗا يف َٓتضبٝٗا مبختً  اؾاَعا  ٚدٚر  نُدا   اإلصد َ

 احملًٝد١  ايززلٝد١  ٚايتكدارٜز  ٚايًدٛا٥   ٚايكدٛاْ   ٚاي راصا  ٚاملؾادر املزاجع ؼ دٙ

 .ٚاألجٓب١ٝ

 عًُٝد١  تزبٜٛد١  رؤٜد١  ٚفدل  ايُٝٓٝد١  اؾاَعا  دٚر تطٜٛز يف ٚذيو ايتطٜٛزٟ ٓٗ امل 

 ٚاـدددددلا  ٚاالػاٖددددا  ايٓعزٜدددد١ األطددددز ؼًٝددددٌ فدددد٤ٛ يف بٓا٤ٖددددا مت  إصدددد ١َٝ

 اؾاَعددا  أدا٤ عًدد٢ ْٚتا٥جٗددا ايددُٝٔ يف ايفضدداد ظدداٖز٠  ٚٚاقددع ايعاملٝدد١ ٚايتجددارب

 .  ٚاأل١ًٖٝ اؿه١َٝٛ األالز٣ االجتُاع١ٝ ٚاملؤصضا 
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 :للبحث العام املنهجي اإلطار: أواًل

  مقدمة

 تعد   نُدا  ٚايذلبدٜٛ   ٚاملخططد   ايفهدز  ٚقداد٠  اجملتُدع  قٝدادا   يؾدٓاع١  تزب١ٜٛ َؤصضا  اؾاَعا  تع          

ٔ  ندبرلا  حٝدشا  اؾاَعدا   احتًد   ٖٓدا  َٚٔ قطاعات٘ كتً  يف ٚاالبتهار  اإلب اع يت١ُٝٓ ب١٦ٝ ّ  َد ٍ  اٖتُدا  ايد ٚ

 بهافددد١ اجملتُدددع ٚال َددد١  ايعًُٝددد١ بدددايبحٛ  ٚايكٝددداّ املعزفدد١  ٚتُٓٝددد١ ْكدددٌ يف املتُثًددد١ أدٚارٖدددا تدددؤدٟ ٚأؽددبح  

ّ  فإْٗا يذا   َ رٚص١ ع١ًُٝ َٓٗج١ٝ ٚفل ٚاالقتؾاد١ٜ االجتُاع١ٝ َغانً٘ ٚحٌ   عزا٥ح٘  ع ٜد ٠  بدادٚار   تكدٛ

 تع د عًٝٗا فزض مما َعا يًجا ٚاـارج١ٝ اي اال١ًٝ االجتُاع١ٝ ايقػٛط بضبب ٚذيو اجملتُع ال ١َ َٓٗا

 عٝدد  فتُعٗددا َددع ايتعدداٜػ عًٝٗددا وددتِ ٚايددذٟ اجملتُددع َٚغدده   ْٚغدداطا  حاجددا  تعدد د ْتٝجدد١ أدٚارٖددا

ٌ .) ٚايتخؾؾدا   اجملداال   عدت٢  يف املٗٓٝ  إلع اد َزنشا تؾب   ظداٖز٠  ٚتعد  ( 17  1993 اؾدٛاد   ٚعبد   ايضدٓب

ٔ  رؤ٣ ٚفدع  فدزٚر٠  اؾاَعا  ع٢ً ٜفزض اٚح ٜث ق ميا ايز٥ٝض١ٝ اجملتُع َغانٌ إح ٣ ايفضاد  نافد١  متهد

 إْضدداْٝا صددًٛنا متثددٌ نْٛٗددا( 128  2006  األعزجددٞ.) إسايتٗددا أٚ َٓٗددا يًحدد  أٚ مبهافحتٗددا ايكٝدداّ َٓتضددبٝٗا

 احملًٝدد١ املٓعُددا  اٖتُدداّ ْ حددغ يددذا عددزا٥حٗا  بهافدد١ اجملتُعددا  ٚأٖدد اف اي ٜٓٝدد١ ٚايتعددايِٝ يًكددِٝ َٓاققددا

 ظاٖز٠ متثٌ نْٛٗا عٓٗا ايٓامج١ ايضًب١ٝ اآلثار بضبب ايفضاد ظاٖز٠ مبٛفٛع ٚايباحث  ١ٚاي ٚيٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

 ايضٝاصددد١ٝ األْعُددد١ ؾُٝدددع الطدددرلا تٗ ٜددد ا متثدددٌ نُدددا بزَتٗدددا ٚاؿٝدددا٠ اإلْضدددا١ْٝ تٗددد د صدددًب١ٝ اجتُاعٝددد١

 ٚتفدداقِ ٓبٝدد١ٚاألج ايٛطٓٝدد١ االصددتثُارا  ٚتعزقددٌ ق راتدد٘ ٚتعطددٌ َددٛاردٙ ٚتضددتٓشف ٚاالجتُاعٝدد١ ٚاالقتؾدداد١ٜ

 اإلْضددا١ْٝ اجملتُعددا  ٚجددٛد َددع ٚجدد   بغددزٟ صددًٛى ٚأؽددبح ( 757  2007   ايغدداَٞ.) ٚايبطايدد١ ايفكددز أسَددا 

 تعددادٍ ععُدد٢ الٝاْدد١ اي صدداترل بعدد  ٚجعًتدد٘ صددٛر٠ َددٔ أنثددز يف ايهددزِٜ ايكددز ٕ عٓٗددا ٚؼدد     ايتددارٜ  عدددل

ٌ  اجملتُع ملضاْ ٠ ٖ افٗاٚأ أدٚارٖا ٖٓ ص١ إعاد٠ اؾاَعا  ع٢ً ٜفزض ٖٚذا   ايٛطٔ الٝا١ْ ٘  ٚتعد ٜ  صدًٛنٝات

 الططٗدددا يف ايٓعدددز ٚإعددداد٠ ذيدددو عدددٔ ايدددز٥ٝط ٚاملضددد٦ٍٛ ٚاالجتُاعٝددد١ ايذلبٜٛددد١ املؤصضدددا  َدددٔ تعددد  نْٛٗدددا

 ٚاؾاَعددا  ( Caiden,2001.20.) بددذيو  اـاؽدد١ ٚايٓغدداطا   ايدددلاَ   ٚتؾددُِٝ ٚتٓعُٝاتٗددا  ٚبزافٗددا

ٍ  ٚٚفدع  ٜتٛافدل  مبا اصذلاتٝجٝاتٗا إعاد٠ ٗآَ ٜتطًب ايعامل١ٝ اؾاَعا  َٔ نػرلٖا اي١ُٝٓٝ  َعاؾدا   ٚ حًدٛ

 ٚاؾُاعددا  األفددزاد ميارصدد٘ صددًٛى أؽددبح  ٚايدديت االجتُاعٝدد١ املؤصضددا  يف ايفضدداد يعدداٖز٠ جذرٜدد١ تزبٜٛدد١

ِ  َدع  نًٝدا  ٜتٓداف٢  كط  غرل أٚ كط  بغهٌ َٛاقعٗا مبختً  ٚايكٝادا  ٞ  دٜٓٓدا  تعدايٝ  اؿٓٝد   اإلصد َ

ٔ  ٚبايزغِ   عاجملتُ ب٘ ٜؤَٔ ايذٟ  ٦ٖٝد١  إْغدا٤  َٚٓٗدا  ملهافحتٗدا  ٚاؿهَٛد١  اي ٚيد١  اؽدذتٗا  ايديت  اإلجدزا٤ا   َد

 يف تضدداِٖ مل أْٗددا إال ٚايكقددا١ٝ٥ ايزقابٝدد١ األجٗددش٠ ٚتفعٝددٌ شلددا اي سَدد١ اإلصددذلاتٝجٝا  ٚٚفددع بددذيو الاؽدد١

 الدد ٍ َددٔ الإ َٓٗددا اؿدد  أٚ إسايتٗددا ٜضتعؾدد٢ صددًب١ٝ تزبٜٛدد١ ظدداٖز٠ أؽددبح  نْٛٗددا ايعدداٖز٠ عًدد٢ ايكقددا٤

 اجملتُددع أفددزاد ٚصددًٛى قددِٝ ٚتعدد ٌٜ إؽدد   عددٔ املضدد٦ٛي١ نْٛٗددا بزافٗددا ٚتؾددُِٝ دٚرٖددا ٚإعدداد٠ اؾاَعددا 
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 ايضدددُحا٤ اإلصددد ١َٝ ايغدددزٜع١ ٚتعدددايِٝ بكدددِٝ ٚاملؤَٓددد١ املؤًٖددد١ ايبغدددز١ٜ بدددايهٛادر َؤصضدددات٘ نافددد١ ٚتشٜٚددد 

 ٚاجملتُعٝد١  ايعًُٝد١  ٚايتطدٛرا   ايتػرلا  َٚتطًبا  ٚايعامل١ٝ ايعزب١ٝ اؾاَعا  ٚػارب الدلا  َٔ َٚضتفٝ ٠

 اي اال١ًٝ ٚايضٝاص١ٝ ٚاالقتؾاد١ٜ االجتُاع١ٝ ايتح ٜا  فاب١ٗ َع ٜت ٤ّ ٚبغهٌ ايعٛمل١ ظاٖز٠ أفزستٗا اييت

ٞ  ايبح  فإٕ يذا( 88  2006ٚاحملاصب١  يًزقاب١ املزنشٟ اؾٗاس) ٚاـارج١ٝ ِ  عًُٝد١  قاٚيد١  ٜعد   اؿداي  يتكد ٜ

 يف ايفضدداد ظدداٖز٠ تفغددٞ عًدد٢ ايكقددا٤ يف يًُضددا١ُٖ بٗددا ايكٝدداّ اؾاَعددا  عًدد٢ ٜٓبػددٞ يتايدد ايذلبٜٛدد١ ايددزؤ٣

 . اؿٓٝ  دٜٓٓا ٚتعايِٝ َباد  ف٤ٛ يف اي١ُٝٓٝ االجتُاع١ٝ املؤصضا 

 : وأسئلته البحث مشكلة

 يف َتٓاَٝدد١ بؾددٛر٠ تفغدد   ايفضدداد ظدداٖز٠ إٔ ايززلٝدد١ اؾٗددا  عددٔ ايؾددادر٠ ٚايتكددارٜز اي راصددا  تؤندد      

 يدد ٣ َضددتفح١ً صددًٛن١ٝ ظدداٖز٠ أؽددبح  حتدد٢ اؾاَعددا  َٚٓٗددا ٚاألًٖٝدد١ اؿهَٛٝدد١ االجتُاعٝدد١ املؤصضددا 

 ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا  قٝدداّ الدد ٍ َددٔ إال َٛاجٗتٗددا ميهددٔ ال عٝدد  املؤصضددا  ٖددذٙ يف ٚايكٝددادا  األفددزاد نافدد١

ٔ  بايع ٜ  ٔ  ايذلبٜٛد١  ٚاألنادميٝد١  اإلدارٜد١  األدٚار َد ٌ  إعد اد  طزٜدل  عد  صدتتٛىل  ايديت  ٚايكد را   هفدا٤ا  اي ٚتأٖٝد

 ايؾدحٝح١  ٚاألنادميٝد١  ٚاإلدارٜد١  اي ١ٜٝٓ ٚايضًٛنٝا  ايكِٝ تعُٝل ع٢ً ٚتعٌُ اجملتُع َؤصضا  أَٛر سَاّ

ّ  ايفضداد  ظداٖز٠  الطدٛر٠  تعُٝل إىل اشلادف١  عًد٢  ٚتزبٜٛدا  ٚٚطٓٝدا  دٜٓٝدا  ٚاجبدا  ذيدو  باعتبدار  مبهافحتٗدا  ٚايكٝدا

 : األتٞ ايز٥ٝط ايضؤاٍ يف ايبح  َغه١ً تتح د أدم ٚبؾٛر٠   ٛاقعَِٗ كتً  يف اجملتُع أفزاد َٔ فزد نٌ

 املدددٓٗ  فددد٤ٛ يف اجملتُدددع يف ايفضددداد ظددداٖز٠ َهافحددد١ يف ايُٝٓٝددد١ اؾاَعدددا  دٚر يتطدددٜٛز ايذلبٜٛددد١ ايزؤٜددد١ َدددا

 اؿٓٝ ؟ اإلص َٞ

 : اآلت١ٝ ايفزع١ٝ األص١ً٦ َعزف١ ال ٍ َٔ ذيو َعزف١ ٚميهٔ

 ؟ االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ مٛ اإلص َٞ املٓٗ  رؤ١ٜ َا -1

 ؟ االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ٚأصباب٘ ٚأثارٙ ايفضاد يعاٖز٠ ايٓعز١ٜ األطز َا -2

 ؟ اجملتُع ال ١َ يف اؾاَعا  ي ٚر ايٓعز١ٜ األطز َا -3

  ٚاي راصددا اإلصددذلاتٝجٝا  ؼدد دٙ نُددا ايُٝٓٝدد١ االجتُاعٝدد١ املؤصضددا  يف ايفضدداد ظدداٖز٠ ٚاقددع َددا -4

 ؟ ٚاـارج١ٝ اي اال١ًٝ ٚاؾٗا  املٓعُا  عٔ ايؾادر٠ ٚايتكارٜز ٚايبحٛ 

 املؤصضددا   يف ايفضدداد ظدداٖز٠ ملهافحدد١ ايُٝٓٝدد١ اؿهَٛدد١ ٚتبددذشلا  بددذيتٗا ايدديت ايززلٝدد١ اؾٗددٛد َددا -5

 ؟ االجتُاع١ٝ

 ؟ االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  دٚر ٚاقع َا  -6



 

19 
 

 م0213 يىنيى -األول ينايرالعذد  جامعة الناصرمجلة 

 رؤية تربوية لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف مكافحة ظاهرة الفساد
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 ظدداٖز٠  َهافحدد١ يف ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا   دٚر يتطددٜٛز تزبٜٛدد١ رؤٜدد١  تؾددُِٝ إىل ايبحدد  ٜٗدد ف :    ايبحدد  ٖدد ف

 : َعزف١ ال ٍ َٔ االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد

 . االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد مٛ اإلص َٞ املٓٗ  رؤ١ٜ  -1

 . االجتُاع١ٝ صضا املؤ يف ٚقٝاص٘ ٚأثارٙ ٚأصباب٘ ايفضاد يعاٖز٠ ايٓعز١ٜ األطز  -2

 .اجملتُع ال ١َ يف اؾاَعا  ي ٚر ايٓعز١ٜ األطز -3

 ٚاي راصدددا  اإلصدددذلاتٝجٝا  ؼددد دٙ نُدددا ايُٝٓٝددد١ االجتُاعٝددد١ املؤصضدددا  يف ايفضددداد ظددداٖز٠ ٚاقدددع  -4

 . ٚاـارج١ٝ اي اال١ًٝ ٚاؾٗا  املٓعُا  عٔ ايؾادر٠ ٚايتكارٜز ٚايبحٛ 

 املؤصضدددا   يف ايفضددداد  ظددداٖز٠  ملهافحددد١ ايُٝٓٝددد١  اؿهَٛددد١  اٚتبدددذشل  بدددذيتٗا ايددديت  ايززلٝددد١  اؾٗدددٛد -5

  االجتُاعٞ

 . االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  دٚر -6

 : البحث أهمية

 : اآلت١ٝ ايٓكاط يف ايبح  أ١ُٖٝ تهُٔ

 أؽددبح  ٚايدديت عاجملتُدد َؤصضددا  يف ايفضدداد ظدداٖز٠ ملهافحدد١ عًُٝدد١ تزبٜٛدد١ رؤٜدد١ ٜكدد ّ ايبحدد  إٕ (1

 َغده    ٚصدبب   غ١ٝٓ أّ ناْ  فكرل٠ اجملتُعا  ناف١ ع٢ً ٚالطرل٠ فار٠ أثار أفزس  عامل١ٝ اجتُاع١ٝ ظاٖز٠

 اإلْضددإ حكددٛم ٚاْتٗانددا  ايكددإْٛ صددٝاد٠ تكددٜٛ  إىل ٚأد  اجملتُعددا  تًددو ٚ َددٔ اصددتكزار عًدد٢ ٚكدداطز

 . اؿٓٝ  اإلص َٞ دٜٓٓا ٚفٛاب  ٚتعايِٝ اد َب رؤ١ٜ ٚفل ٚذيو   ايت١ُٝٓ ٚإعاق١ ٚايفكز اؾزمي١ ٚاْتغار

 اؾاَعددا  يف ٚاملٓتضددب  ايكٝددادا  نافدد١ َٓٗددا صٝضددتفٝ  ايبحدد  إيٝٗددا صٝتٛؽددٌ ايدديت ايٓتددا٥  إٕ (2

ٔ  ٚذيدو  ٚاألًٖٝد١  اؿهَٛٝد١  االجتُاع١ٝ ٚاملؤصضا  ٍ  َد  اؾاَعدا   ٚبد   بٝٓٗدا  ايتٓضدٝك١ٝ  اـطد   ٚفدع  الد 

ٍ  ايعًُٝد١  ب راصا  ٚايكٝاّ ايتأٌٖٝ إعاد٠ أٚ ٌٚايتأٖٝ ايت رٜب فاال  يف اي١ُٝٓٝ  تٛاجٗٗدا  ايديت  املغده    حدٛ

 .ايفضاد ظاٖز٠ بضبب املؤصضا  ٖذٙ

 اؿهَٛٝددد١ ٚاملؤصضدددا  اؾاَعدددا  يف ايكدددزار ؽددداْعٞ تفٝددد  ايبحددد  إيٝٗدددا صٝتٛؽدددٌ ايددديت ايٓتدددا٥  إٕ (3

ٌ  اييت ايكا١ْْٝٛ ايتغزٜعا  رٚإؽ ا   ايفضاد يعاٖز٠ اؾذر١ٜ املعاؾا  ٚٚفع عًُٞ أصًٛب ٚفل ٚاأل١ًٖٝ  تفعد

 .ايبح  ٖذا يف املكذلح١ ايزؤ١ٜ ٚفل اؾاَع١ دٚر

 اؾدداَعٞ ايتعًددِٝ يف ٚايبدداحث  ٚاملٗددتُ  املخططدد  تفٝدد  ايبحدد  إيٝٗددا صٝتٛؽددٌ ايدديت ايٓتددا٥  إٕ (4

 يف اَعدددا اؾ دٚر ؼددد د ايددديت ايذلبٜٛددد١ ٚاإلجدددزا٤ا  باملعًَٛدددا   ٚاـارجٝددد١ اي االًٝددد١ املتخؾؾددد١ ٚاملٓعُدددا 

 . ذيو يف ايز٥ٝض١ ايٛص١ًٝ باعتبارٖا ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١



 

19 
 

 م0213 يىنيى -األول ينايرالعذد  جامعة الناصرمجلة 

 رؤية تربوية لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف مكافحة ظاهرة الفساد
 

 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 يف ايفضددداد ظددداٖز٠ َهافحددد١ يف ايُٝٓٝددد١ اؾاَعدددا  دٚر تٛفددد  عًُٝددد١ قاٚيددد١ اؿدددايٞ ايبحددد  ٜعددد  (5

 .ايباح  عًِ عضب اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  َضت٣ٛ ع٢ً َز٠ ألٍٚ ػز٣ ٚاأل١ًٖٝ اؿه١َٝٛ االجتُاع١ٝ املؤصضا 

ٞ  ايبحد   ٜتحد د : ايبحد   ح ٚد ِ  اؿداي  اؿهَٛٝد١  ايُٝٓٝد١  اؾاَعدا   دٚر يتطدٜٛز  إجزا٥ٝد١  تزبٜٛد١  رؤٜد١  بتكد ٜ

 ٦ٖٝد١  أعقدا٤    قٝادا ) َٓتضبٝٗا ناف١ َغارن١ ٚ َٚضا١ُٖ تأٌٖٝ إعاد٠ ال ٍ َٔ ٚأنادميٝا إدارٜا ٚاأل١ًٖٝ

 ٚاألًٖٝد١  اؿهَٛٝد١  تُاعٝد١ االج املؤصضدا   نافد١  يف ايفضداد  ظداٖز٠  َهافحد١  يف(  ايطًب١   اإلدارٜ  ايت رٜط 

 ٚاألنادميٝد١  اإلدارٜد١  ٚاإلجزا٤ا  اي راص١ٝ ٚايدلاَ  اـط  إعاد٠ ال ٍ َٔ ٚذيو امل ْٞ اجملتُع َٚٓعُا 

ٟ  بأصًٛب ٍ  ٚذيدو  عايٝد١   ٚفاعًٝد١  بهفدا٠٤  ٚأدٚارٖدا  أٖد افٗا  ؼكٝدل  عًد٢  ٚقدادر٠  فاعًد١  كزجدا   إىل ٜدؤد  الد 

 .2009ّ/2010ّ اؾاَعٞ ايعاّ

 : لحاتاملصط تعريف

 :ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ (1

ٞ  ايبح  يف بٗا ٜٚكؾ       ايديت  ايُٝٓٝد١  اؾاَعدا   دٚر يتطدٜٛز  املكذلحد١  املضدتكب١ًٝ  ايذلبٜٛد١  ايتؾدٛرا   اؿداي

ٕ  ٚعٝ  االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ مبهافح١ بٗا تكّٛ إٔ ٜٓبػٞ  املضدتج ا   الصدتٝعاب  قابًد١  تهدٛ

 . ايفضاد ظاٖز٠ ٚقارب١ َهافح١ ع١ًُٝ يف ٚايٛصا٥ٌ ٚاألصايٝب ٚاملٛفٛعا  ٚايذلب١ٜٛ اإلص ١َٝ ايعًّٛ يف

 إدارٜددا ايذلبٜٛدد١ ٚايدددلاَ  ٚاألعُدداٍ ٚاإلجددزا٤ا  ايضددًٛنٝا  فُٛعدد١ بٗددا ٜكؾدد  : اؾاَعددا  دٚر (2

 ايفضداد  ظاٖز٠ َهافح١ ع٢ً ٚقادر٠ َؤ١َٓ عاي١ٝ جٛد٠ ذا  ٚكزجا  بغز١ٜ نٛادر ٚتأٌٖٝ إلع اد ٚأنادميٝا

 . ايتعزٜ  ٖذا ٜتب٢ٓ اؿايٞ ٚايبح ( 97  2001   اي ٚرٟ.) ٚاأل١ًٖٝ اؿه١َٝٛ االجتُاع١ٝ املؤصضا  ناف١ يف

 : َٓٗا ايتعارٜ  َٔ ايع ٜ  ٖٓاى: ايفضاد ظاٖز٠ (3

 (73  2001   حجاسٟ) اجملتُع مبؤصضا  ايعاًَ  يبع  أال قٞ امزاف ايفضاد -

ٛ  ايفضدداد  - ّ  ُدد١ ٚاألْع ايكددٛاْ   عدددٔ اـددزٚ   ٖدد ٍ  أٚ بٗددا  االيتدددشاّ ٚعدد   يف ايفجدددٛا  أٚ غٝابٗددا  اصددتػ 

ٞ .) َعٝٓد١  مجاعد١  أٚ ايفزد يؾاحل اجتُاع١ٝ أٚ اقتؾاد١ٜ أٚ صٝاص١ٝ َؾاحل ؼكٝل أجٌ َٔ َقُْٛٗا  ايغداَ

  2007  737) 

 االجتُاعٝدد١ املؤصضددا  يف ٚايكٝددادا  األفددزاد يددبع  األال قٝدد١ غددرل ايضددًٛنٝا  فُٛعدد١:  إجزا٥ٝددا ٜٚعددزف

ّ  ٚع ّ ٚايًٛا٥  ايكٛاْ  عٔ باـزٚ  ٚاملتُث١ً ١ُٝٓايٝ  َضدتخ َ   الاؽد١  َؾداحل  ٚفدل  ٚتهٝٝفٗدا  بٗدا  االيتدشا

 قٝدداّ الدد ٍ َددٔ تزبٜٛددا َهافحتٗددا ٜٓبػددٞ ٚايدديت احملضددٛب١ٝ   ايٛصدداط١   ايزعدد٠ٛ َٓٗددا ع ٜدد ٠ ٚصددا٥ٌ ذيددو يف

 . َهافحتٗا ع٢ً قادر٠ َؤ١ًٖ نٛادر ٚؽزٜ  دٚرٖا بإعاد٠ اؾاَع١
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

   ايٛسارا ) اؿه١َٝٛ ٚاألجٗش٠ املؤصضا  مجٝع اؿايٞ ايبح  يف بٗا ٜٚكؾ  :االجتُاع١ٝ ؤصضا امل (4

 يف( اخل..األحدشاب    ٚاالؼدادا     ٚايٓكابدا   ٚاؾُعٝدا      املٓعُدا  ) ٚاألًٖٝد١ ( اخل..ايبٓٛى   املؾاحل   اشل٦ٝا 

 . ايُٝٔ يف ايززل١ٝ اؾٗا  عٔ ايؾادر٠ ايكٛاْ  مبٛجب ح د  ٚاييت اجملتُع

 -: اآلت١ٝ باإلجزا٤ا  ايكٝاّ مت ايبح  أٖ اف يتحكٝل:ٚإجزا٤ات٘ ايبح  َٓٗ 

 :اآلتية البحثية المناهج استخذام -1

 اؾاَعدددا  ٚدٚر االجتُاعٝددد١ املؤصضدددا  يف ايفضددداد ظددداٖز٠ ٚاقدددع ٚؼًٝدددٌ ٚؽددد  يف ايٛؽدددفٞ املدددٓٗ  

 ٚايكٛاْ  ٚاي راصا  ٚاملؾادر املزاجع ؼ دٙ ُان  اإلص َٞ املٓٗ  رؤ١ٜ ٚفل َهافحتٗا يف َٓتضبٝٗا مبختً 

 .ٚاألجٓب١ٝ احمل١ًٝ ايززل١ٝ ٚايتكارٜز ٚايًٛا٥ 

 بٓا٤ٖا مت  إص ١َٝ ع١ًُٝ تزب١ٜٛ رؤ١ٜ ٚفل اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  دٚر تطٜٛز يف ٚذيو ايتطٜٛزٟ املٓٗ   

 ايدددُٝٔ يف ايفضددداد ظددداٖز٠  عٚٚاقددد ايعاملٝددد١ ٚايتجدددارب ٚاـددددلا  ٚاالػاٖدددا  ايٓعزٜددد١ األطدددز ؼًٝدددٌ فددد٤ٛ يف

 .  ٚاأل١ًٖٝ اؿه١َٝٛ األالز٣ االجتُاع١ٝ ٚاملؤصضا  اؾاَعا  أدا٤ ع٢ً ْٚتا٥جٗا

 ٚايكددٛاْ  ايبحدد  مبٛفددٛع ايع قدد١ ذا  ٚايبحددٛ  ٚاي راصددا  ٚاملزاجددع املؾددادر الدد ٍ َددٔ املعًَٛددا  مجددع-2

 ٚاألًٖٝدد١ اؿهَٛٝدد١ االجتُاعٝدد١ ملؤصضددا با ايفضدداد مبهافحدد١ ٚاألجٓبٝدد١ احملًٝدد١ ايتكددارٜز  اـاؽدد١ ٚايًددٛا٥ 

ٔ  ٚاألجٓبٝد١  ايعزبٝد١  اؾاَعدا   دٚر ٚالددلا   ػدارب  ملعزفد١  االْذلْد   َٛاقدع  تؾف  إىل باإلفاف١ ِ  َٚد ٌ  ثد  ؼًٝد

 . ٚتٓعُٝٗا املعًَٛا 

 ايعًُٝد١  أآليٝدا   بٓدا٤  الطدٛا   ٚفدل  ايُٝٓٝد١  اؾاَعدا   دٚر تطٜٛز يف املكذلح١ ايذلب١ٜٛ اآلي١ٝ ٚبٝإ تؾُِٝ -3

 .ايبح  ٖذا يف املٛفح١

 ٚذيو( 8) بًػ  اؾاَع١ٝ اإلدار٠ يف املتخؾؾ  اـدلا٤ َٔ َكؾٛد٠ ع١ٓٝ ع٢ً املكذلح١ اآلي١ٝ عزض مت -4

 ْتا٥  أعار  حٝ  بٗا اؾاَعا  قٝاّ ٚإَها١ْٝ ـؾٛؽ١ٝ َ ٤َتٗا َٚ ٣  َٚؾ اقٝتٗا ٚاقعٝتٗا ع٢ً يًحهِ

 .يتٓفٝذٖا ايكا١ْْٝٛ ا٤ا اإلجز باؽاذ ايب ٤ ٚفزٚر٠ أُٖٝتٗا إىل ذيو

 ايضابك١ ٚاي راصا  ايٓعز١ٜ اـًف١ٝ:  ثاًْٝا

 : ايٓعز١ٜ اـًف١ٝ ( أ

 رؤية المنهج اإلسالمي للفساد في المجتمع : -1

 ايددذٟ ٚتعدداىل صددبحاْ٘ اهلل دٜددٔ فٗددٛ   ٚدْٜٝٛددا دٜٓٝددا اإلْضددا١ْٝ يًحٝددا٠ عدداٌَ ْٚعدداّ َتهاَددٌ َددٓٗ  اإلصدد ّ    

٘  أٚح٢ ٍ  إىل ايضدُحا٤  بتعايُٝد ٘  اهلل ؽد٢ً  ايزصدٛ ِ  عًٝد ٘  ٚصدً ٘  ٚنًفد ِ  نافد١  يًٓداظ  بتبًٝػد ٘  ٚدعدٛتٗ ٔ  إيٝد  َد

٘  ٚبد   تًكاٙ نُا فبًػ٘ ايهزِٜ ايكز ٕ ال ٍ ٌ  ٚطبدل  فًُد ٘  بايعُد ٙ  حتد٢  ْؾٛؽد ٘  تًكدا  بعد   جدٝ   ايٓداظ  عٓد

( 7  1980   عددًتٛ .) االددت ف ٚال فٝدد٘ عددو ٚال َتددٛاتزا ْددشٍ نُددا إيٝٓددا ٚؽددٌ إٔ إىل سَددإ عكددب ٚسَاْددا جٝددٌ
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

   ٚتٛجٝٗددا ٚتٓعُٝددا    ؽطٝطددا) َٚٓٗجددا ٚصددًٛنا تطبٝكددًا ٚصددًِ عًٝدد٘ اهلل ؽدد٢ً ايزصددٍٛ عخؾدد١ٝ ٚمتثًدد 

 يألَد١  ايغدتا   مل عًد٢  عًُد   ايديت  اإلصد ١َٝ  ايعزبٝد١  اإلدار٠ ٚعًُٝدا   َٚبداد   قٛاع  أرص٢ ٚبذيو(  ٚتكٛميا

ٌ  َٔ كذلق١ غ   إٔ بع  املفتك ٠ ٖٜٛتٗا َٚٓحٗا  ٚاصدتُز  ٚاالفدطزاب  االغدذلاب  ٗاٜغدٛب  َٓٗجٝد١  تٝدارا   قبد

 ايتٓاققددا  َزحًدد١ تعددٝػ اإلصدد ١َٝ ايعزبٝدد١ اإلدار٠ أؽددبح  بعدد ٖا ايعباصدد١ٝ اي ٚيدد١ ْٗاٜدد١ حتدد٢ ايددٓٗ  ٖددذا

 ٚاإلدارٜددد١ ايٓعُٝددد١ أمناطددد٘ فدددزض يف ايػزبدددٞ ايعدددامل ؼددد ٜا  تٛاجددد٘ نُدددا اؿافدددز ٚقتٓدددا حتددد٢ ايضدددزٜع١

 ايدددٓعِ َدددٔ ٚفٝددد٘ اإلدار٠ يف اـددداـ أصدددًٛب٘ اؿٓٝددد  يإلصددد ّ فدددإٕ ذيدددو َدددٔ ٚبدددايزغِ   عًٝٗدددا ٚايفًضدددف١ٝ

 األغددزاض ٜٚػطددٞ ٜفددٞ إٔ ميهددٔ َددا املعاؽددز٠ ٚاإلدارٜدد١ االجتُاعٝدد١ يًُغدده   اإلدارٜدد١ ٚاؿًددٍٛ ٚاملُارصددا 

ّ  ٚصدتبك٢  ق َ  أْٗا نُا ٚاألٖ اف ٔ  تعجدش  ايديت  ٚايتكٓٝد١  اإلْضدا١ْٝ  ملغده تٗا  إشلٝد١  حًدٛال  تكد   تكد ميٗا  عد

 ًْدٛذ  إٔ ال منتًدو  مبدا  ًْٛذ إٔ بٓا حزٟ"  أْ٘ ايهتاب أح  ٜؤن  ايؾ د ٖذا ٚيف ايػزب١ٝ فع١ٝايٛ اإلدار٠ ايّٝٛ

ّ  يف اإلدار٠ إٔ ٜعد   ٖٚدذا " اإلدارٟ ٚاإلؽد    يًتطٜٛز عزٚطا عًٝٓا ٚميًٞ ميتًهٓا مبٔ  يًبغدز١ٜ  قد َ   اإلصد 

 الصددتخزا  ايبحثٝدد١ اؾٗددٛد ٝدد تهث إىل عاجدد١ ٖٚددٞ ٚايٓكٝدد١ اـؾددب١ اإلدارٜدد١ ٚايتٛجٗددا  املبدداد  َددٔ ايهددثرل

 االجتُاعٝد١  املغه   ملٛاج١ٗ اإلص ١َٝ املقاَ  ؼًٌٝ ال ٍ َٔ اإلدارٟ ٚايضًٛى يإلدار٠ ايض١ًُٝ املكَٛا 

٘  كتً  يف ٚاإلدار١ٜ ٟ ) َؤصضدات ٔ ( 16 - 15  2001   ايفٗد اٚ ِ  َٚد ٞ  املغده    ٖدذٙ  أٖد  ايديت  ايفضداد  ظداٖز٠  تفغد

 تٓٗد٢ (  ٜد١  50) ػداٚس   تٓاٚيتٗدا  ايهزميد١  ايكز ْٝد١  فاآلٜدا   ايضدُحا٤   ١َٝاإلص ايغزٜع١ ؼزميٗا ع٢ً أن  

(  11١ٜ) ٖٓاى إٔ نُا ايضُحا٤ اإلص ١َٝ ايغزٜع١ ٚملكاؽ  ٚاملاٍ يًعكٌ َفض  ايفضاد ألٕ َٓٗا ٚؼذر عٓٗا

 واربٕٛ ايذٜٔ جشا٤ إمنا)"  تعاىل نكٛي٘ شلِ ٚتعاىل صبحاْ٘ اهلل اقزٙ ايذٟ ايعكاب ٖٚٛ املفض ٜٔ عكاب تب 

 َددٔ ٜٓفددٛا أٚ الدد ف َددٔ ٚأرجًددِٗ أٜدد ِٜٗ تكطددع أٚ ٜؾددًبٛا أٚ ٜكتًددٛا إٔ فضددادًا األرض يف ٜٚضددعٕٛ ٚرصددٛي٘ اهلل

ٌٟ شلددِ ذيددو األرض  اآلٜدد١ ٖددذٙ يف ٚاملتأَددٌ(. 33   اآلٜدد١ املا٥دد ٠"( ) ععددِٝ عددذاب اآلالددز٠ يف ٚشلددِ ايدد ْٝا يف الددش

ٟ  ٚتكطٝدع  ايكتٌ ب  تزاٚح  االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف املفض ٜٔ عكٛب١ إٔ ٜ حغ ايهزمي١ ٌ  األٜد   إىل ٚاألرجد

 أَددا ايفاصدد  ايفعددٌ عددٔ املذلتبدد١ اآلثددار ٚتبددأٜ ٚايزَاْٝدد١ املهاْٝدد١ ايعددزٚف الالددت ف تبعددا أٚطدداِْٗ َددٔ ايٓفددٞ

٘  ٜعجبو َٔ ايٓاظ َٚٔ)" تعاىل قٛي٘ يف ٚرد فك  اآلالز٠ يف عكابِٗ  َدا  عًد٢  اهلل ٜٚغدٗ   ايد ْٝا  اؿٝدا٠  يف قٛيد

 ٚإذ ايفضداد  وب ال ٚاهلل ٚايٓضٌ اؿز  ًٜٚٗو فٝٗا يٝفض  األرض يف صع٢ تٛىل ٚإذا اـؾاّ أيٌ  ٖٚٛ قًب٘ يف

 (206 -204   اآلٜا    ايبكز٠"( )املٗاد ٚي٦ٝط جِٗٓ فحضب٘ باإلثِ ايعش٠ أالذت٘ اهلل أتل ي٘ قٌٝ

 يعٔ {ٚصًِ عًٝ٘ اهلل ؽ٢ً ايزصٍٛ قٍٛ َٓٗا ايفضاد يعاٖز٠ املتُٝش حهُٗا املطٗز٠ ايٓب١ٜٛ يًض١ٓ إٔ نُا     

٘  اهلل ؽ٢ً ٚقٛي٘ }بُٝٓٗا ٚايزا٥ػ ٚاملزتغٞ ايزاعٞ اهلل ِ  عًٝد ٍ  َدا { ٚصدً ٌ  بدا ٘  ايعاَد ٍ  فٝجد٤ٞ  ْبعثد  ٖدذا  ٜٚكدٛ

 . }ال أّ إيٝ٘ أٜٗ ٣ فٝٓعز ٚأَ٘ أبٝ٘ بٝ  يف جًط أال إيٞ أٖ ٟ ٖٚذا يهِ

 (  24 -23   1994   ايهبٝضٞ)                                                                
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 االجتُاعٝدد١ املؤصضددا  يف اإلدارٜدد١ ٚاملغددانٌ ايكقدداٜا َددع تتعاَددٌ اإلصدد ١َٝ اإلدار٠ إٔ صددبل ممددا ٜتقدد         

 (. 80- 79   2001   ايفٗ اٟٚ: (باألتٞ تتُثٌ الؾٛؽ١ٝ ٚفل ايفضاد ظاٖز٠ َٚٓٗا

  ايعكًٞ ٚاالجتٗاد باألفهار حًٛشلا ٚتكٟٛ ايتطبٝك١ٝ ا١ْٝاإلْض ٚأصايٝبٗا املزجع١ٝ أؽٛشلا ب  ػُع (1

 جاْددب إىل ٚاآلالددز٠ ايدد ٜٔ َقدداَ  ٚفددل َٚهددإ سَددإ يهددٌ إدارتٗددا يػددزض املزجعٝدد١ األؽددٍٛ تًددو إىل املضددتٓ 

 ايغدزع١ٝ  املؾدًح١  ؼكٝدل  يف ٚاالرتكدا٤  ايتطدٛر  بٗد ف  ايعكًٞ ٚايعٌُ ايزٚحٞ ٚايضُٛ ٚاي ْٝا ايٛاقع َقاَ 

 . يًُجتُع

 ٚتعدداىل صددبحاْ٘ اـددايل بددأٚاَز ًَتشَدد١ إمياْٝدد١ تزبٜٛدد١ رؤٜدد١ ٚفددل االجتُاعٝدد١ املغدده   َددع تتعاَددٌ (2

 بدد  اإلْضددا١ْٝ ايع قدد١ ٚتعُٝددل ٚايٛاجبددا  اؿكددٛم ٚبدد  ٚايددزٚ  املدداد٠ بدد  ايتددٛاسٕ إقددزار إىل ٚتدد عٛ ْٚٛاٖٝدد٘

 ايكدد٠ٛ َتطًبددا  ٚؼكٝددل ْٚشاٖدد١ بددإال ـ املضددتكبٌ مددٛ ٚاالْطدد م اؿافددز َددع ٚتتفاعددٌ ٚاملددزؤٚظ ايددز٥ٝط

 . ايعٌُ يف ٚاألَا١ْ

3)  ٞ  ٚاإلعددزاف أدا٤ٖدا  َٚزاقبد١  ايفضداد  َٚٓٗدا  االجتُاعٝد١  ايعدٛاٖز  ملٛاجٗد١  املضد٦ٛي١ٝ  ملبد أ  أُٖٝد١  تعطد

 . أدا٤ٖا يف ٚاإلتكإ ٚاحملاصب١ عًٝٗا

 عُدد  االجتُاعٝدد١ ايعددٛاٖز ملٛاجٗدد١ عًُددِٗ ٚاعتبددار ٚاملزؤٚصدد  ايكدداد٠ بدد  ايت سَٝدد١ ايع قدد١ ٚثكدد  (4

 . ايؾاؿ١ ايذلب١ٝ ٚٚصًٝت٘ ٚاملؾًح١ اإلؽ   ٚبٓٝاْ٘ اي ٜٔ أصاص٘ تهًٝفًٝا

 ( .أثارٙ   ايفضاد  قٝاظ أعهاي٘   أصباب٘   َفَٗٛ٘) ايفضاد-2

 تعزٜدد  أُٖٗددا َددٔ ايتعزٜفددا  َددٔ ايع ٜدد  إىل ٚاي راصددا  األدبٝددا  َددٔ نددثرل تغددرل: ايفضدداد َفٗددّٛ ( أ

ٟ ايه األملاْٞ املزنش ٘  ٜدز٣  إذ اي ٚيٝد١  يًتُٓٝد١  ٓد  ٘  ٜكؾد   أْد ّ  إصدا٠٤  بد ّ  املٓؾدب  اصدتخ ا ٔ  ايعدا ٌ  َد  ؼكٝدل  أجد

ٔ .) َدا  مجاعد١  أٚ عدخؿ  ملؾدًح١  أٚ ايغخؾ١ٝ املهاصب ّ  نُدا ( 1   2005   قضد ٔ  ند   قد  ٞ  ايبٓدو  َد  ايد ٚي

 ايٛظٝف١) ايعا١َ ايضًط١ اصتخ اّ صؤ ٖٚٛ يًفضاد تعزٜفا اي ٚي١ٝ ايغفاف١ٝ َٚٓعُا  اي ٚيٞ ايٓك  ٚؽٓ ٚم

 (.360  2006أَاْٞ ) الاؽ١ َهاصب ؼكٝل بػزض(  ايعا١َ

 املؤصضدددا  يف ايفضددداد ظددداٖز٠ اْتغدددار إىل تدددؤدٟ ايددديت األصدددباب َدددٔ ايع ٜددد  ٖٓددداى: ايفضددداد أصدددباب ( ب

 (:20 -15  200   عزب١ٝ) َٓٗا           االجتُاع١ٝ

ٌ  َٚٓٗا: االقتؾاد١ٜ األصباب - ٞ  ايتد ال    األجدٛر  َضدت٣ٛ  انفداض    د١ٜاالقتؾدا  األْغدط١  يف اؿهدَٛ

 . ٚاؾٌٗ ايفكز اْتغار   األدا٤ يف ٚايعكاب ايثٛاب َب أ غٝاب   ايعاّ اإلْفام سٜاد٠
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   املعددداَ   يف ايغدددفاف١ٝ فدددع  أٚ ايػُدددٛض   ايكٝدددادا  االتٝدددار فدددع  َٚٓٗدددا: ايضٝاصددد١ٝ األصدددباب -

 اإلراد٠ غٝددداب   االجتُاعٝددد١ ؤصضدددا امل أْغدددط١ عًددد٢ ايزقابددد١ فدددع    ٚاألْعُددد١ ٚايًدددٛا٥  ايكدددٛاْ  كايفددد١

 . ايضٝاص١ٝ

 ايكٛاْ  تعك    االجتُاع١ٝ ايع قا  من  فع    اي ٜ  ايٛاسع فع  َٚٓٗا: االجتُاع١ٝ األصباب -

 .  املفض ٜٔ حل يف ايكٛاْ  تطبٝل غٝاب تٓفٝذٖا  يف ايزغب١ ٚغٝاب فُٗا ٚؽعٛب١

 أربددع يف تؾددٓٝفٗا ميهددٔ أعددهاٍ يدد٘ االجتُاعٝدد١ املؤصضددا  يف ايفضدداد إٔ إىل اي راصددا  تغددرل: ايفضدداد أعددهاٍ(  

 (Collins,2004, 128( , )86 – 85   2000   ايهبٝضٞ( ٖٞ فُٛعا 

ٞ    ايعٌُ تٓفٝذ عٔ االَتٓاع   ايعٌُ ٚق  احذلاّ ع ّ َٚٓٗا:  ايتٓعُٝٞ ايفضاد األٚىل اجملُٛع١ (1  ايذلاالد

ّ    ايزؤصا٤ ٚتعًُٝا  بأٚاَز االيتشاّ ع ّ   األعُاٍ الاس يف  َبداال٠  إال   املٛنًد١  بااليتشاَدا   اإلٜفدا٤  عد 

 . ايعٌُ الاس يف ايتعإٚ ٚع ّ االْعشاي١ٝ   ايعٌُ أصزار إفغا٤   املض٦ٛي١ٝ َٔ اشلزٚب   األدا٤ تطٜٛز يف

ّ  َٚٓٗدا :  ايضدًٛن١ٝ  االمزافا  ايثا١ْٝ اجملُٛع١ (2 ٌ  نزاَد١  عًد٢  احملافعد١  عد   أنثدز  بد   اؾُدع    ايعُد

 .ايٛصاط١   األصز١ٜ   املٓاطك١ٝ   احملضٛب١ٝ   ايضًط١ اصتعُاٍ صؤ   كتًف١ أَانٔ يف عٌُ َٔ

 ايكددٛاْ  يف عًٝٗددا املٓؾددٛـ ٚاألحهدداّ ايكٛاعدد  كايفدد١ َٚٓٗددا:  املايٝدد١ االمزافددا  ايثايثدد١ اجملُٛعدد١ (3

 ايتعًُٝدا   كايفد١     ٚاملغذلٜا ٚاملٓاقؾا  املشاٜ ا  قٛاْ  يف املاي١ٝ ٚاألحهاّ ايكٛاع  كايف١   املاي١ٝ

ٍ  اصتخ اّ يف اإلصزاف   قاْْٛٞ َضتٓ  ب ٕٚ ٚايزصّٛ ايػزاَا  فزض   ايزقاب١ٝ األجٗش٠ َٔ ايؾادر٠  املدا

 .ايعاّ

 . ايتشٜٚز   االالت ظ   ايزع٠ٛ َٚٓٗا:  اؾٓا١ٝ٥ االمزافا  ايزابع١ اجملُٛع١ (4

 املؤصضدددا  يف ايفضددداد ظددداٖز٠ يكٝددداظ زَباعددد َكٝددداظ ٜٛجددد  ال أْددد٘ إىل اي راصدددا  أعدددار : ايفضددداد قٝددداظ( د

ٔ  َباعدز٠  غرل طزم ع ٠ تٛج  ٚيهٔ ٚأعهاي٘ صٛرٙ تع ٍ بضبب االجتُاع١ٝ ٔ  ميهد ٘  اصتغدزاف  ال شلدا  َد  حجُد

ٔ  ٚايبٝاْدا   املعًَٛا  ع٢ً يًحؾٍٛ ْٚٛع٘  دراصد١    اإلْذلْد   ٚعدبه١    ٚاجملد      ايؾدح   َٓٗدا  َؾدادر  عد ٠  َد

 إٔ اي ٚيٝددد١ ايغدددفاف١ٝ َٓعُدددا  عدددٔ ايؾدددادر٠ املكددداٜٝط ٚتؤنددد  يعاَددد١ا االصدددتبٝاْا    املؤصضدددا  يف اؿددداال 

. ايزق١ُٝ ٚاملؤعزا  اإلحؾا٥ٝا  إىل باإلفاف١ ٖذا ٚحجُ٘ ايفضاد َكاٜٝط أفقٌ َٔ تع  ايعا١َ االصتبٝاْا 

(Demidov,2004,82) & (Chirkova,2004,91) 

:  َٚٓٗدددا  عًٝٗدددا  تدددؤثز االجتُاعٝددد١  ضدددا املؤص يف ايفضددداد  يعددداٖز٠ اآلثدددار  َدددٔ ايع ٜددد   تٛجددد : ايفضددداد   ثدددار( ٙ

(Doig,2006,81 )  (35  2006   ايؾاحل) 
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   ايؾدد م) عًدد٢ ايكا٥ُدد١ األال قٝدد١ ايكددِٝ سعشعدد١ َٚٓٗددا: االجتُاعٝدد١ ايٓددٛاحٞ عًدد٢ ايفضدداد تددأثرل (1

 ايضًب١ٝ ٚايٓٛاٜا   املض٦ٛي١ٝ غٝاب   ايعٌُ يف امل١ٝٓٗ اْع اّ  ( ٚغرلٖا   ايفزـ تهافؤ   املضاٚا٠   ايع ٍ   األَا١ْ

ِ  ايغعٛر   اؾزمي١ تفغٞ   اي ٜ  ايٛاسع فع    األفزاد ي ٣  سٜداد٠    االجتُاعٝد١  ايغدزا٥   بد   اؿكد     بدايعً

 . املُٗغ١ ايغزا٥  حجِ

 اـدار   يف ٚاصدتثُارٖا  األَٛاٍ ٖزٚب   ايٛطٔ يف االصتثُار فع  َثٌ:  االقتؾاد ع٢ً ايفضاد تأثرل (2

ـ  تدٛفز  فدع     اٖد١ ٚايٓش ايغفاف١ٝ غٝاب   ٌ  فدز ٍ  تبدذٜز    ٚايفكدز  ايبطايد١  ظداٖز٠  اسدٜداد    ايعُد ّ  املدا  قًد١    ايعدا

 . ٚايٛصاط١ احملضٛب١ٝ تفغٞ بضبب يًخار  االقتؾاد١ٜ ايهفا٤ا  ٖجز٠   اي ٚي١ٝ املضاع ا 

ٔ  حكدددٛم  عًددد٢  ايفضددداد  تدددأثرل (3 ّ  فدددع  َٚٓٗدددا : املدددٛاط ٞ  ايٓعدددا  ايعاَددد١  اـددد َا   تدددٛفرل  يف ايضٝاصددد

 ٚايدددٛال٤ ايتعًدددِٝ فدددع    ٚايٛاجبدددا  اؿكدددٛم تعددداج ايددديت يًكدددزارا  ايغخؾددد١ٝ املؾددداحل ؼهدددِ   يًُدددٛاطٓ 

   عًُٝد١  أصدط  ٚفدل  اؿ ٜثد١  اي ٚيد١  غٝداب    َهاصب ع٢ً يًحؾٍٛ قٓاع١ دٕٚ أحشاب إىل االْتُا٤   يًُٛاطٓ 

 إىل اإلصدا٠٤    جتُاعٝد١ اال املؤصضدا   إفدعاف  عٓ٘ ْت  ايذٟ ٚايعغرل٠ ايكب١ًٝ َثٌ ايتكًٝ ١ٜ املؤصضا  صٝطز٠

 بكٝددداد٠ اقتٓاعٗدددا عددد ّ ْتٝجددد١ ايضٝاصددد١ٝ املغدددارن١ عًددد٢ املدددٛاطٓ  إقبددداٍ فدددع    اـارجٝددد١ اي ٚيددد١ ع قدددا 

 .  املٛاطٓ  َعٝغ١ َضت٣ٛ فع    اي ٚي١ َؾ اق١ٝ إفعاف   املؤصضا 

 :االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف اؾاَعا  دٚر-3

 اجملتُددع فًضددفا  تعدد د بضددبب ٚايتػددٝرل ٚايتعدد ٌٜ يًٓكدد  عؾددٛراي عدددل اؾاَعدد١ ٚٚظددا٥  أٖدد اف تعزفدد       

 ايفهددز أعددار يددذيو ْٚتٝجدد١ ايؾددٓاع١ٝ  ٚاالبتهددارا  ٚاالالذلاعددا  ايعًُٝدد١ ٚاالنتغددافا  ايُٓددٛ إىل باإلفدداف١

ٞ  ر٥ٝضد١ٝ  ٚظا٥  بث   اؾاَع١ قٝاّ ع٢ً اإلمجاع مت أْ٘ إىل ايذلبٟٛ اإلدارٟ ٞ  ٚايبحد     ايتد رٜط  ٖد    ايعًُد

ٟ .)ايدبع   ٜبعقدٗا  َزتبطد١  نْٛٗا َٓفؾ١ً إيٝٗا ايٓعز ميهٔ ال َتها١ًَ ٚظا٥  ٖٚٞ جملتُعا ال ١َ  أيعبداد

ٔ  ر٥ٝضد١ٝ  ٚظٝفد١  أْٗدا  ع٢ً اجملتُع ال ١َ إىل ايٓعز إٕ نُا( 95  2008   ٚ الزٕٚ  تؤند   اؾاَعدا   ٚظدا٥   َد

ٔ  ٜزبطٗدا  َٚدا  ٚاإلدارٜد١  األنادميٝد١  ٚتٓعُٝاتٗا اؿاي١ٝ بفًضفاتٗا ايٛظٝف١ ٖذٙ إٔ ٔ  غرلٖدا  َدع  ع قدا   َد  َد

٘  ايفهز يتطٛر ْتا  ٚأْٗا اؾاَعٞ ايعٌُ ع٢ً ح ٜث١ ٚظٝف١ تع  اؾاَع١ ٚظا٥  ِ  ٚفًضدفات ٘  ٚايعًد  ٚتطبٝكاتد

 ٖددذا َٚددٔ( 33  2001   حضدد .) ٚفاالتدد٘ االقتؾددادٟ ٚايٓغدداط َٚؤصضددات٘ ٚثكافتدد٘ اجملتُددع عًدد٢ ٚتأثرلُٖددا

ّ  وعد٢  أؽدب   فتُعاتٗدا  َغه   حٌ يف اؾاَعا  دٚر بإٔ ايباحث  بع  ٜغرل املٓطًل  يف َتشاٜد   باٖتُدا

( طًب١ إدارٜ     ت رٜط ١٦ٖٝ أعقا٤   قٝادا ) َٓتضبٝٗا ظُٝع اؾاَعا  ع٢ً ٚإ ايعامل١ٝ اؾاَعا  َٔ ع د

 َدددع تٓخدددزط ٚإٔ شلدددا حًدددٍٛ عدددٔ ٚايبحددد  تغخٝؾدددٗا عًددد٢ ٚايعُدددٌ ٚدراصددداتٗا االجتُاعٝددد١ املغددده   فحدددؿ

ّ  ٚفعايد١  حٜٝٛد١  تعًُٝٝد١  َؤصضدا   بارٖدا باعت اجملتُع َؤصضا   يف يد ٜٗا  املتدٛفز٠  ٚايتكٓٝدا   املٗدارا   ٚاصدتخ ا

 ايعًُٝدددد١ املعزفدددد١ تطبٝددددل يف اجملتُددددع َؤصضددددا  َددددٔ غرلٖددددا َددددع ايع قددددا  يتٓضددددٝل اؾٗددددٛد ٚبددددذٍ ذيددددو

ٍ  يف املطًٛبد١  األدٚار تعد د  إٔ اؾاَعدا   عًد٢  ٜفدزض  ذيو ٚنٌ( Shattov,2001, 17.)ٚايتك١ٝٓ  ال َد١  فدا
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 َددٔ ٚحاجاتٗددا باؾاَعددا  االٖتُدداّ ٜتحدد د ٖٓددا َٚددٔ ذاتدد٘ اجملتُددع ْٚغدداطا  حاجددا  تعدد د فدد٤ٛ يف اجملتُددع

ٟ  الحذلاّ باإلفاف١ عًٝٗا اإلْفام يف ر٥ٝضٝا َدلرًا ٜع  ايذٟ فتُعاتٗا ال ١َ ال ٍ ّ  ايدزأ  ٚيف ؾٗٛدٖدا  ايعدا

 ٚب  األنادميٞ فتُعٗا ب  اؽ١ًايف ايفج٠ٛ تعدل إٔ اؾاَع١ ع٢ً إٕ( "Clerk) ن رى ٜؤن  ايؾ د ٖذا

٘  بٗدا  احملٝ  اجملتُع ٕ  اتضدع   أٚ ايفجد٠ٛ  ٖدذٙ  بكد   إذا ٚأْد ّ  صدٛف  اؾاَعد١  فدإ ٔ  ؼدز "  شلدا  اجملتُدع  َضداْ ٠  َد

٘  اي راصا  بع  ٚؼ د ٚتٓعُٝاتٗا ٚبزافٗا الططٗا يف ايٓعز إعاد٠ اؾاَعا  ع٢ً ٜٓبػٞ أْ٘ ٜع  ٖٚذا  أْد

 :َٚٓٗا اجملتُع ٚتضاْ  ؽ ّ اييت ايدلاَ  َٔ أمناط ث ث١ بٛفع ايكٝاّ اؾاَع١ ع٢ً ٜٓبػٞ

٘  بهافد١  اجملتُدع  أفدزاد  ـ َد١ :  عا١َ بزاَ  ( أ ٔ  ايٓعدز  ٚبػد   عدزا٥ح ٔ  عد ٞ  املضدت٣ٛ  أٚ ايضد  أٚ ايتعًُٝد

 املعددارض   اـٝاطدد١   ايعاَدد١ ايؾددح١   ايتػذٜدد١   ٚاألََٛدد١ ايطفٛيدد١ ٚرعاٜدد١   ايًػددا  فدداٍ يف َٚٓٗددا ايتأٖٝددٌ

 اخل......ايع١ًُٝ

    َٚعًُددد     َٚٗٓ صددد  أطبدددا٤ َدددٔ اجملتُدددع يف املختًفددد١ املٗدددٔ ألؽدددحاب ٚتكددد ّ:  َٗٓٝددد١ بدددزاَ  ( ب

 . األصبٛع تتجاٚس ال امل ٣ قؾرل٠ ايدلاَ  ٖٚذٙ اخل.... ٚقاصب 

 رزل١ٝ يعكٛد ٚفكًا ٚذيو اؼاد أٚ رقاب١ أٚ َؤصض١ ـ ١َ الؾٝؾًا تؾُِ:  الاؽ١ ْٚغاطا  بزاَ  (  

 بدزاَ   أٚ فٓٝد١  اصتغدارا   بغهٌ أٚ اؾاَعا  َٔ ٚاملتخؾؾ  اـدلا٤ فٝٗا ٜغارى ت رٜب١ٝ دٚرا  هٌع ٚتأالذ

 .َغذلن١ عث١ٝ

                                                                      (Beattie,2001,10-13) 

ّ  اؾاَعدا   ع٢ً فزضت االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف املتضارع١ ايع١ًُٝ ايتطٛرا  إٕ        ٞ  ج ٜد ٠  بدأدٚار  ايكٝدا  يهد

 ٚايكددَٛٞ ايددٛط  ايؾددعٝ  عًدد٢ َٗاَدد٘ أدا٤ عًدد٢ ايكددادر اإلْضددإ إعدد اد بٗدد ف ٚايتػددٝرل ايبٓددا٤ بعًُٝدد١ تضدداِٖ

 (26 - 25، 2001   ايٓعُٝٞ): باألتٞ ايكٝاّ اؾاَعا  ع٢ً ٜتٛجب فإْ٘ ٖٓا َٚٔ ٚاإلْضاْٞ

 ايدٛط   املضدت٣ٛ  عًد٢  ندبرل  تفدٛم  وكدل  ٚمبدا  ايعًُٝد١  َٗاٚأقضدا  نًٝاتٗدا  يف جٖٛزٟ تطٛر إح ا  -1

 . ٚاإلب اع ايتٓافط قادر٠ يتهٕٛ ٚايعاملٞ ٚايكَٛٞ

ٞ  ايبحد   َؤصضدا   ٚرب  ٚايت١ُٝٓ اإلْتا  قطاعا  ال ١َ يف اؾاَعٞ ايعًُٞ ايبح  تٛظٝ  -2  ايعًُد

 . اؾٛد٠ مبعاٜرل تتؾ  بزاَ  ال ٍ َٔ اجملتُع مبؤصضا 

 . اؾاَعا  يف ٚايباحث  ايع١ًُٝ يألعا  ٝاْا ايب قٛاع  تطٜٛز -3

ٔ  بداملتخزج   اجملتُدع  قطاعدا   رفد   يف ايك را  تطٜٛز -4 ٌ  عًد٢  ايكدادرٜ  اؾ ٜد ٠  املدتػرلا   َدع  ايتعاَد

 .ٚايتهٓٛيٛج١ٝ ايع١ًُٝ املضتج ا  َع ٚايتفاعٌ ايعًُٞ ايتٛاؽٌ ع٢ً قادر٠ َب ع١ بعكٍٛ اـ ١َٝ ٚاملغه  

 ايكدددزار ؽدددٓع يف ٚاملضدددا١ُٖ املغدددارن١ عًددد٢ ٚاؿدددزـ اؾ ٜددد ٠ ٚايتكٓٝدددا  هدددزا املبت ندددٌ اصدددتك اّ -5

 . َع٘ ٚايتٛاؽٌ ايعًُٞ
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 ٚاإلبددددد اع االبتهدددددار َفددددداِٖٝ ٚفدددددل ايتكًٝ ٜددددد١ ٚايتددددد رٜط ٚايتددددد رٜب ايتعًدددددِٝ َفددددداِٖٝ يف ايتػددددٝرل  -6

 . ٚاالنتغاف

 َددع ٚتعاَ تٗددا اْدد َاجٗاٚ اجملتُددع حاجددا  َددع ٜتٛافددل ٚمبددا ايعًددّٛ ٚيف ايتعًددِٝ َٓدداٖ  يف ايتطددٜٛز -7

 . املضتكبٌ رؤ١ٜ َٚع طبٝعت٘

ٌ  َٓتضدبٝٗا  ي ٣ ٚاإلْضاْٞ ٚاألال قٞ ايزٚحٞ ايٛعٞ ٚتعُٝل ٚاملعتك ا  ايكِٝ ع٢ً ايذلنٝش -8  ٚبغده

٘  شلِ ٜقُٔ ٚمبا َِٓٗ ايطًب١ الاـ  عًد٢  ٚاؿفداظ  ايضدًب١ٝ  االجتُاعٝد١  ايعدٛاٖز  نافد١  َٛاجٗد١  يف اْط قد

 . ٚحقارتِٗ ٖٜٛتِٗ

 : ايُٝٔ يف االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ قعٚا -4

 املؤصضددا  مجٝددع يتغددٌُ ٚتٛصددع  طبٝعٝدد١ ٚغددرل َٗٛيدد١ ب رجدد١ ايفضدداد ظدداٖز٠ تفغددٞ َددٔ ايددُٝٔ تعدداْٞ       

ٔ  متدارظ  صدًٛن١ٝ  ظداٖز٠  ٚأؽدبح   ٚاألًٖٝد١  اؿه١َٝٛ االجتُاع١ٝ ٌ  َد  ٚاؽدذ   ٚاألفدزاد  ايكٝدادا   نافد١  قبد

 ايكبًٝد١  ٚصدٝطز٠  ايدُٝ   اجملتُع الؾٛؽ١ٝ بضبب ايعامل دٍٚ َععِ يف َٛجٛد ٖٛ عُا ؽتً  ع ٜ ٠ أعهاال

٘  َععددِ عًدد٢ ٚايعغدرل٠  ٞ  تقددبطٗا ايدديت ٚايتغدزٜعا   ايكددٛاْ  ٚغٝدداب َؤصضدات  إىل باإلفدداف١ ايعدداّ املدداٍ ٚؼُد

 بعد   ب  تفغ  اييت األال ق١ٝ غرل ايضًٛن١ٝ ٚاالمزافا  املؤصضا  شلذٙ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاإلدار١ٜ االالت ال 

ٔ  االصدتفاد٠  َد ٣  ؼد د  ايديت  ٚايددلاَ   اـطد   ٚغٝداب  ٚأفزادٖدا  قٝاداتٗا ٌ  َد  ايتهٓٛيٛجٝد١  ٚاألصدايٝب  ايٛصدا٥

 ايدديت( 9   2005   قضددٔ) اي راصددا  إحدد ٣ أعددار  ٚقدد    اجملتُددع َؤصضددا  يف األفددزاد حٝددا٠ تٗدد د جعًددٗا ممددا

ٌ  أؽدبح   ايفضداد  ظاٖز٠ إٔ اؿه١َٝٛ املؤصضا  ع٢ً أجزٜ  ٕ  تٗد د  ندبرل٠  ٛر٠الطد  متثد  ٚسٜداد٠  اجملتُدع  نٝدا

   إنزاَٝدد١   جٗدد  َكابددٌ)َٓٗددا ع ٜدد ٠ َضددُٝا  ؼدد  قبًددِٗ َددٔ متددارظ طبٝعٝدد١ غددرل بؾددٛر٠ ايفاصدد ٜٔ عدد د

 ٜتطًددب صددًٛن١ٝ ظدداٖز٠ أؽددبح  ايفضدداد ظدداٖز٠ إٔ ٜؤندد  ٖٚددذا( اخل.. ٚأعطددٞ الددذ   يددألٚالد ٖ ٜدد١   أتعدداب

ٌ  ٚايذلبٜٛد١  االجتُاعٝد١  املؤصضدا   قٝدادا   ب  حت٢ تفغ  نْٛٗا تزب١ٜٛ  ي١ٝ ٚفل َٛاجٗتٗا  َدع  ٜتٓداف٢  بغده

 الدد ٍ َددٔ عخؾددٝتِٗ يف اْفؾدداّ َددٔ ٜعددإْٛ ايفاصدد ٜٔ إٔ ٜ حددغ حٝدد    اإلصدد َٞ دٜٓٓددا ٚتعددايِٝ َبدداد 

ِ  أقٛاشلِ ب  ايتٓاق  ٔ  ايع ٜد   بدزس   ٚقد  .  ٚأفعداشل ٍ  َد  ايدُٝ   اجملتُدع  َؤصضدا   يف ايفضداد  يعداٖز٠  األعدها

ّ  ٍاملددا  االددت ظ  َٓٗددا  ٔ  ايعددا  ٚاحملضدددٛب١ٝ ايكزابدد١    ايٛصدداط١    ايعُٛيدد١    ٚاألفزاد ٚايزعدد٠ٛ  ايكٝددادا   َععدددِ َدد

 باملٓاقؾددددا   ايت عددددب  ٚايتٗ ٜدددد  ايتشٜٚز   ايتكًٝ ٜدددد١ االبتشاس ٚايكٝددددادا   ايٛجاٖدددد١  اؿشبٞ تكدددد ٜز   االْتُددددا٤

 ٌ ٕ  ٚاملشاٜ ا  تغدهٝ ٞ  فددزٚر١ٜ  غدرل  ؾدا ٔ  ٚايػٝداب  ايذلاالد ٍ  ايعٌُ صددؤ عد ، 2007  قُدد ( .) ايضدًط١  اصدتعُا

761- 763) 

ٔ  ايع ٜددد  ايٛاقددع  ٖددذا  أفددزس  ٚقدد    األفدددزاد صددًٛى  أٚ االجتُاعٝدد١  املؤصضددا   أدا٤ عًددد٢ صددٛا٤  ايضددًب١ٝ  ايٓتددا٥   َدد

 ايطبٝعٝدد١ املددٛارد اصددتػ ٍ صددؤ َٚٓٗددا اجملتُددع عددزا٥  بكٝدد١ ٚصددًٛى حٝددا٠ عًدد٢ ذيددو ٚاْعهددط بٗددا ٚايكٝددادا 

   االجتُاع١ٝ املؤصضا  ٚإْتاج١ٝ أدا٤ فع    اجملتُع أفزاد ي ٣ ىايضًٛ يف أال ق١ٝ غرل قِٝ تفغٞ   ايضٝاد١ٜ
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ِ  ايديت  ايفع١ًٝ ٚايزصّٛ اإلٜزادا  َععِ َٔ اي ٚي١ حزَإ   اي االًٞ االصتثُار تغجٝع يف املؾ اق١ٝ غٝاب  ٜدت

 ٚايٓعددداّ ٚاؿهَٛددد١ اي ٚيددد١ َؾددد اق١ٝ انفددداض   ايدددُٝ  اجملتُدددع يف املعٝغددد١ َضدددت٣ٛ انفددداض   ؼؾدددًٝٗا

   جٛدتٗدا  ٚفدع   املٓفذ٠ ٚايدلاَ  املغزٚعا  تهايٝ  سٜاد٠ يف املبايػ١   اـارج١ٝ االصتثُارا  ت ْٞ   اصٞايضٝ

٘  ب  ايتُٝٝش ٜؾعب مما ط١ًٜٛ فذل٠ االجتُاع١ٝ املؤصضا  قٝادا  ع٢ً اإلبكا٤  ٚممتًهدا   ايغخؾد١ٝ  ممتًهاتد

 اؿاجدددا  تًبٝددد١ عدددٔ ٚاألجدددٛر ايزٚاتدددب جدددشٚع األصدددعار ارتفددداع   الاسٖدددا ٚتدددأالز اإلجدددزا٤ا  تطٜٛدددٌ   املؤصضددد١

ِ  جاْدب  إىل ػارٜد١  أْغدط١  املؤصضا  قٝادا  َشاٚي١   ايقزٚر١ٜ ٌ  ايديت  ٚايددلاَ   اـطد   فدع     أعُداشل  تفعد

 (67  2007   ايعزٜكٞ.) ايكٛاْ  تٓفٝذ يف ايكقا١ٝ٥ ٚاألجٗش٠ ايزقاب١ دٚر

 :االجتُاع١ٝ  املؤصضا يف ايفضاد ظاٖز٠ ملهافح١ اي ٚي١ ٚقاٚال  جٗٛد -5

 َٓٗدا  يًحد   ٚقداٚال   جٗدٛد  اي ٚي١ بذي١ فك  االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ تفغٞ ـطٛر٠ ْعزا    

ٔ  ٚبايزغِ   َٚهافحتٗا ٟ  مل أْٗدا  إال ذيدو  َد ٔ  اؿد   يف ػد  ٌ  يف اؾداد٠  ايزؤٜد١  غٝداب  بضدبب  ايعداٖز٠  َد  تفعٝد

ٔ  َُٚٗدا  اؾٗدٛد  ٖذٙ ٔ  ٜهد ٔ  ذيدو  أَدز  َد ٞ  متد   ايديت  ٚاحملداٚال   اؾٗدٛد  إبدزاس  ميهد ٞ ( ٖٚد  – 749  2007   ايغداَ

750. ) 

  شلا املٓع١ُ ٚايًٛا٥  ايكٛاْ  ٚإؽ ار   ٚاإلدارٟ املايٞ ايفضاد ملهافح١ ايعًٝا اشل١٦ٝ إْغا٤ (1

 .اؿه١َٝٛ يًُغذلٜا  ايعًٝا ايًج١ٓ إْغا٤ (2

 . ٚاملشاٜ ا  يًُٓاقؾا  ايعًٝا يًج١ٓ إْغا٤ (3

 . ايعا١َ َٛاٍاأل با  ْٝا إْغا٤ (4

 . ايعا١َ األَٛاٍ قانِ إْغا٤ (5

 .احملًٞ ٚاؿهِ ٚاإلدار١ٜ املاي١ٝ اي َزنش١ٜ تطبٝل مٛ ايتٛج٘ (6

 . ايعا١َ اـ َا  إجزا٤ا  تبضٝ  ي راص١ ؾ١ٓ تغهٌٝ (7

 . ايعا١َ اـ ١َ ٚح ا  بع  ٖٝه١ً إعاد٠  (8

 .ٚاملاي١ٝ ار١ٜاإلد ٚاألْع١ُ ٚايًٛا٥  ايتغزٜعا  بع  ٚتطٜٛز ؼ ٜ  (9

 . ٚاملزتبا  األجٛر يٓعاّ ايعا١َ اإلصذلاتٝج١ٝ إؽ ار (10

 . اؿه١َٝٛ ايزقاب١ٝ األجٗش٠ دٚر ٚتطٜٛز ؼ ٜ  (11

 : ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  دٚر ٚاقع -6

 شلددا ٚايكٝددادا  ٚايهفددا٤ا  ايهددٛادر تعدد  نْٛٗددا ايددُٝ  اجملتُددع َؤصضددا  أٖددِ َددٔ ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا  تعدد      

ِ  ٚاإلصذلاتٝجٝا  ايزؤ٣ ٚفع يف فاعٌ ب ٚر ايكٝاّ عًٝٗا   ٜٚعٍٛ ٍ  ٚتكد ٜ  ألْٗدا  االجتُاعٝد١  يًُغده    اؿًدٛ

 ِ ِ  متتًددو عدزو١  أرٚقتٗدا  يف تقد  ايطًبدد١ الاؽد١  َٓتضدبٝٗا  يدد ٣ اإلهابٝد١  ايضدًٛنٝا   ٚتُٓددٞ ٚاملعزفد١  ايعًد

 اؾاَعددا  تٓعددِٝ قددإْٛ حدد د فكدد  ٖٓددا َٚددٔ   املضددتكبٌ يف اجملتُددع َؤصضددا  صددٝكٛدٕٚ َددٔ نددِْٛٗ َددِٓٗ
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ِ  ايُٝٓٝد١  ٘   1995ّ يضد١ٓ (  17)  رقد ٕ  ايتفضدرل١ٜ  ٚاي ٥حد١    ٚتع ٜ تد  بددايكزار ايؾدادر٠  ايُٝٓٝد١  اؾاَعدا   يكداْٛ

 اؾاَعددا  دٚر إٔ ْ حددغ أْٓددا إال   ايز٥ٝضدد١ٝ ٚٚظا٥فٗددا اؾاَعددا  أٖدد اف 2007ّ يضدد١ٓ(  32)  رقددِ اؾُٗددٛرٟ

ٕ  ٜهداد  اجملتُدع  َؤصضدا   يف ايفضاد اٖز٠ظ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ  ٚاإلصدذلاتٝجٝا   ايدزؤ٣  غٝداب  بضدبب  غا٥بداً  ٜهدٛ

ٔ  ْدت   ممدا  ٚإدارٜدا  َايٝدا  اصتك شلا تفعٌٝ ٚع ّ ٌ  غٝداب  ذيدو  عد ٌ  يف دٚرٖدا  تفعٝد  ٖدذا  ٚيف اجملتُدع  َغده    حد

٘  ايُٝٓٝد١  اؾاَعدا   إٔ إىل ايهتاب أح  أعار ايؾ د ٔ  ايع ٜد   تٛاجد  ٚايديت  االجتُاعٝد١ ٚ ايتٓعُٝٝد١  املعٛقدا   َد

 نددأٟ تعدد  ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا  فددإٕ املٓطًددل ٖددذا َٚددٔ(  87  2005 اؿددا  ) املزصدد١َٛ أٖدد افٗا ؼكٝددل يف تعٝكٗددا

ٕ  أرٚقتٗدا  يف ايفضداد  ظداٖز٠  تفغٞ أٜقًا تٛاج٘ أالز٣ اجتُاع١ٝ َؤصض١  ًَُدٛظ  غدرل  َهافحتٗدا  يف دٚرٖدا  ندٛ

 :اآلت١ٝ املؤعزا  َٔ اْط قًا

 .اجملتُع ال ١َ يف اؾاَع١ دٚر تفعٌ اييت ٛا٥ ٚايً ايكٛاْ  فع  .1

 أٖدددد افٗا ؼكٝددددل يف اؾاَعدددد١ دٚر تفعددددٌ ايدددديت ٚايدددددلاَ  ٚاـطدددد  ٚاإلصددددذلاتٝجٝا  ايددددزؤ٣ غٝدددداب .2

 .املزص١َٛ

 . أدا٤ٖا صرل يف االجتُاع١ٝ ايقػٛط ملؾادر اؾاَعا  قٝادا  القٛع .3

 . امل ١ْٝ ٚاـ ١َ املاي١ٝ بٛسارتٞ ارتباطٗاٚ َٚايٝا إدارٜا اؾاَعا  اصتك ي١ٝ َب أ تفعٌٝ غٝاب .4

 تهدددايٝ  ارتفددداع   ٚايكزابددد١   احملضدددٛب١ٝ َٚٓٗدددا اؾاَعدددا  أرٚقددد١ يف ايفضددداد َٚعددداٖز أعدددهاٍ تفغدددٞ .5

 . َٛاسْتٗا العتُاد املاي١ٝ باؾٛاْب املختؾ١ اؾٗا  ي ٣ ايزع٠ٛ املغزٚعا   تٓفٝذ ٚ املغذلٜا 

ٌ  فدددع  .6 ِ  ٚايفدددٓ    اإلدارٜددد  املدددٛظف   أجدددٛر  ٖٝهددد ٟ  َدددٛظف   ٚاعتبدددارٖ  َؤصضددد١  يف َٛظددد   ندددأ

 . أالز٣ اجتُاع١ٝ

 . اجملتُع يف ايزٜادٟ ٚدٚرٖا اؾاَع١ مٛ ايضًب١ٝ اجملتُع ْعز٠ .7

 جاَعاتِٗ أصٛار الار  ٚالاساتِٗ دٚرِٖ بإٔ ٚايطًب١ ٚاإلدارٜ  ايت رٜط ١٦ٖٝ ٚأعقا٤ ايكٝاد٠ ععٛر .8

 . ايك١ُٝ ق ٚد٠

 . اؾاَعا  يف ايذلبٟٛ ايكزار ع٢ً ٚاؿشبٞ ضٝاصٞاي ايكزار صٝطز٠ .9

 .اؾاَعا  يف ٚاألنادمي١ٝ اإلدار١ٜ ايكٝادا  ٚاالتٝار تعٝ  يف ايع١ًُٝ املعاٜرل غٝاب .10

 . احملًٞ اجملتُع َٚؤصضا  اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  ب  ايتٓضٝل غٝاب .11

 

 : ايضابك١ اي راصا  ( ب

  املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ تٓاٚي  اييت اي راصا  يف ْ ر٠ ىٖٓا إٔ ٜ حغ ايباح  إط ع ال ٍ َٔ   

  بع  اصتعزاض ٚميهٔ َٚهافحتٗا َٛاجٗتٗا يف اؾاَعا  ب ٚر املتعًك١ اي راصا  ٚالاؽ١ االجتُاع١ٝ

 : َٚٓٗا عًٝٗا اؿؾٍٛ مت اييت اي راصا 
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ٞ  اـًٝ  دٍٚ عا جاَ َٔ املطًٛب١ األدٚار َعزف١ إىل ٖ ف ( 1993)اؾٛاد ٚعب  ايضٓبٌ دراص١ •  ايعزبد

ٞ  املدٓٗ   ايباحد   اصتخ ّ ٚق  َغه ت٘ َٚٛاج١ٗ اجملتُع ال ١َ فاٍ يف ٕ  تطبدل  اتبعد   نُدا  ايٛؽدف  اصدتبٝا

 ٚعُد ا٤  اجملتُدع  ال َد١  َزانش َٚ ٜزٟ جاَع  َ را٤ سلًٛا( 88) ع دِٖ ايبايؼ ايع١ٓٝ أفزاد أرا٤ الصتكؾا٤

ٔ  جاَعاتِٗ ب٘ تكّٛ عُا ايع١ٓٝ أفزاد رفا ع ّ آَٗ ايٓتا٥  َٔ ايع ٜ  إىل اي راص١ ٚتٛؽً  نًٝا   يف دٚر َد

 اؾاَعددا  َععددِ يف يددذيو املٓعُدد١ ٚاـطدد  ٚايبحددٛ  اي راصددا  فددع    يًُجتُددع ايعاَدد١ اـ َدد١ فدداٍ

   املؤصضدا   شلدذٙ  اؾاَعدا   تك َٗا اييت ايع١ًُٝ االصتغارا  ٚق ٚد١ٜ   اجملتُع بت١ُٝٓ ٚاـاؽ١ اـًٝج١ٝ

 .ذيو ٚغرل االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف يًعاًَ  ٛع١ٝٚايت ايت رٜب فع 

 َددٔ اي الطددٞ اإلدارٟ ايفضدداد إسا٤ ايبحثددٞ اؾاَعدد١ دٚر َعزفدد١ إىل ٖدد ف ( 2006) األعزجددٞ دراصدد١ •

 ب راصدد١ اي راصدد١ قاَدد  حٝدد  ايعزبٝدد١ اؾاَعٝدد١ ايبحددٛ  يف املعتُدد ٠ املٓدداٖ  فاعًٝدد١ َدد ٣ عددٔ ايتحددزٟ الدد ٍ

 املتك ١َ اي ٍٚ ببع  اؾاَع١ٝ بايبحٛ  اإلدارٟ ايفضاد ظاٖز٠ إسا٤ ايعزب١ٝ ١ٝاؾاَع ايبحٛ  فاع١ًٝ َكار١ْ

 املٓدداٖ  إٔ حدد  يف أي الطٝدد١ اؿزنٝدد١ إىل ايعزبٝدد١ ايدد ٍٚ يف اإلدارٟ ايفضدداد ظددٛاٖز َٝددٌ ايٓتددا٥  ٚأظٗددز 

 يف ي قدد١ا ق ٚدٜدد١ عًد٢  أعددار  نُددا اـطٝد١  اؿزنٝدد١ إىل َٝددٌ ذا  ايعزبٝد١  اؾاَعٝدد١ ايبحددٛ  يف املعتُد ٠ 

 ظٛاٖز َع ايتعاٌَ َٓاٖ  يف ايٓعز إعاد٠ بقزٚر٠ أٚؽ  ٚ اإلدارٟ ايفضاد يعٛاٖز ٚايع   ايتغخٝؿ عًُٝا 

 .  اؾار١ٜ ٚايتحٛال  ايتػرلا  طبٝع١ تتطًب٘ نُا األالطٞ باػاٙ اإلدارٟ ايفضاد

٘  ٚؼ ٜ  ٟاإلدار ايفضاد مبفّٗٛ ايتعزٜ  إىل ٖ ف  ْعز١ٜ دراص١ ٖٚٞ( 2007) ايغاَٞ دراص١ •  أصدباب

 اآلثددار ٚؼ ٜدد  ايددُٝٔ يف ايعاَدد١ اـ َدد١ ٚحدد ا  يف ايفضدداد ٚأعددهاٍ َعدداٖز ٚإبددزاس فٝٗددا ٜٓتغددز ايدديت ٚايب٦ٝدد١

 ايفضاد ظاٖز٠ ٚؽ  يف ايٛؽفٞ املٓٗ  ايباح  اصتخ ّ ٚق  عٓ٘ ايٓاػ١ ٚاالجتُاع١ٝ ٚاالقتؾاد١ٜ ايضٝاص١ٝ

ٟ  املٓحد٢  أالدذ   ٚاي راصد١    بٗا اـاؽ١ ٚاملعًَٛا  ايبٝاْا  ٚمجع اإلدارٟ ٞ  ايٓعدز ٘  يٛؽد   ايتحًًٝد  قتٜٛاتد

   ٚالطٛرتٗدا  باملغده١ً  االعدذلاف  َٚٓٗا َٓابع٘  ٚػفٝ  ملهافحتٗا املٓاصب١ ٚايطزم اآليٝا  اقذلا  إىل ٚتٛؽً 

 ٌتفعٝد    ايكقدا١ٝ٥  األجٗش٠ ٚؼ ٜ  تعشٜش   ايكإْٛ صٝاد٠ تعشٜش   املضا٤ي١ ْعاّ إتباع   ايغفاف١ٝ َب أ ٚتعشٜش

 . ايعا١َ املاي١ٝ يف االالت ال  إؽ     اؾُاٖرل دٚر ت١ُٝٓ   ايزقاب١ أجٗش٠ دٚر

 ايُٝٓٝد١  اؿهَٛٝد١  املؤصضدا   يف اإلدارٟ ايفضداد  طبٝعد١  ع٢ً ايتعزف إىل ٖ ف ( 2007)قُ  دراص١ •

ٌ  رؤٜد١  ٚاقدذلا   ٘  ايزقددابٞ ايد ٚر  يتفعٝد ٞ  ْعددزٟ بأصدًٛب  اي راصد١  ٚتٓاٚيد   ملهافحتد ٞ  ٚؽدف  ايفضدداد ّٛملفٗد  ؼًًٝد

 ٚاـارج١ٝ اي اال١ًٝ ايزقاب١ دٚر تفعٌٝ ع٢ً رنش  َضتكب١ًٝ رؤ١ٜ تك ِٜ إىل ٚتٛؽٌ ٚأثارٙ ٚأصباب٘ ٚأعهاي٘

 احمل١ًٝ ٚاجملايط ايفضاد ملهافح١ ايعًٝا ٚاشل١٦ٝ ٚاحملاصب١ يزقاب١ املزنشٟ ناؾٗاس اؿه١َٝٛ ٚاألجٗش٠

ٔ  ايغدعب١ٝ  ايزقاب١ تفعٌٝ ٚأٜقا ايكقا١ٝ٥ ٚايضًط١ ايع ق١ ذا  ٚٚسارا  ٍ  َد ٌ  الد  ٍ  ٚصدا٥  اؾُاٖرلٜد١  االتؾدا

 . امل ْٞ اجملتُع َٚؤصضا  ايضٝاص١ٝ ٚاألحشاب
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 ال َدد١ يف اؾاَعددا  ٚدٚر ايفضدداد يعدداٖز٠ ايٓعزٜدد١ األطددز ؼ ٜدد  يف اي راصددا  ٖددذٙ َددٔ ايباحدد  اصددتفاد ٚقدد  

 ايزؤٜددد١ تكددد ِٜ يف بدددذيو دٚاالصذلعدددا ايدددُٝ  اجملتُدددع يف ْٚتا٥جٗدددا ايفضددداد ظددداٖز٠  ٚاقدددع ٚؼًٝدددٌ اجملتُدددع

 االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اؾاَعا  دٚر يتطٜٛز املكذلح١ ايذلب١ٜٛ

 :  املكذلح١ ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ ثايثًا

 المرتكزات والمنطلقات األساسية لرؤية المقترحة: –1

ٞ  ايديت  ٚاجملتُعٝد١  عًُٝد١ اي ٚاملٓطًكدا   املزتهشا  َٔ يًع ٜ  اصتجاب١ املكذلح١ اآلي١ٝ ٚفع مت   إدار٠ عًد٢  ٜٓبػد

 الطدد  ٚفددع عٓدد  َزاعاتٗددا( ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا +  ايعددايٞ ايتعًددِٝ ٚسار٠) ٚايعددايٞ اؾدداَعٞ ايتعًددِٝ َؤصضددا 

 : أُٖٗا َٚٔ   االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف دٚرٖا تطٜٛز

ِ  عًُٝد١  بزؤٜد١  إيٝٗدا  زْعد  حٝا٠ ْٚعاّ َٚتهاٌَ عاٌَ َٓٗ  اإلص َٞ دٜٓٓا إٕ -1 ٕ  حٝدا٠  يتٓعدٝ  اإلْضدا

ٌ  عه١ُ ٔ  ٜعُد ٕ  ْدٛاسع  فدب   عًد٢  ال شلدا  َد ٘  ٚتٛجٝٗٗدا  اإلْضدا ٘  ايؾدحٝح١  ايٛجد  يف ٜٓضد٢  ٚمجاعد١  فدزدا  ألْد

ٔ  ٜتخدذٙ  َٚا أفعاٍ َٔ ٜك َ٘ فُٝا ق د٠ حزٜت٘ دا٥ز٠ إٔ األحٝإ َععِ ٘  َٛاقد   َد ٔ  ًٜٚتشَد ٘  أٖد اف  َد  ٚأْد

 ٚال ٚعدد ٍ حددل ميقددٞ ال ٚدْٚٗددا مجٝعددا ٚق راتدد٘ طاقاتدد٘ تفددٛم  إشلٝدد١ ٝطْٚددٛاَ بضددٓٔ قهددّٛ ذيددو ٚرا٤ فُٝددا

ٞ  املدٓٗ   َؾادر إٔ ٜع  ٖٚذا   بغزٟ ٚجٛد ٚال نْٛٞ ْعاّ ٜضتكِٝ ٕ ) اإلصد َ ِ  ايكدز   ايٓبٜٛد١  ايضد١ٓ +  ايهدزٜ

 ٚؼكٝددل االْتعدداّ مددٛ ٚدفعٗددِ اجملتُددع َؤصضددا  يف ايٓدداظ حٝددا٠ تٓعددِٝ فددزٚر٠ عًدد٢ أندد   قدد (  ايغددزٜف١

ِ  ٚئ يأل١َ ٚايؾاحل اـرل األدا٤ ٚؼض   افاألٖ ّ  ٜدت ٍ  ٚفدل  إال بدذيو  ايكٝدا  يف َٓٗجٝد١  ٚأصدط  ثابتد١  أؽدٛ

 فدد٤ٛ ٚيف ٚايتؾددزف ٚايفعددٌ ايضددًٛى يف املزجعددٞ املٓطًددل يتهددٕٛ ايٓدداظ بدد  َضدد٦ٛيٝتٗا اإلدار٠ تددٛيٞ نٝفٝدد١

 املددٓٗ  رؤٜدد١ يتفعٝددٌ تٓعُٝدداٚ ػضددٝ ا ايفضدداد ظدداٖز٠ َهافحدد١ يف اؾاَعددا  يدد ٚر ايذلبٜٛدد١ ايزؤٜدد١ تددأتٞ ذيدو 

 . االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايضًب١ٝ ايضًٛن١ٝ ايعٛاٖز َعاؾ١ ٚ اـرل يفعٌ ايؾاؿ١ ايذلب١ٝ يف اإلص َٞ

 عًد٢  تدأثرلا  ٚ الطدزا  ٚأعد   اْتغدارا  األنثدز  تعد   ايُٝٔ يف ايفضاد ظاٖز٠ إٔ ايع١ًُٝ اي راصا  تؤن  -2

٘  ٖٛ مما تفٛم ب رج١ اجملتُع ٌ  ٚفدزٚرٜا  ًَحدا  أَدز  اؽدب   َهافحتٗدا  ٚإٕ األالدز٣  عدا  اجملتُ يف عًٝد  ٚٚاجبدا  بد

 إ ٜٓبػٞ َهافحتٗا يف األندل ايعب٤ ٚإٔ املختًف١ َٛاقعِٗ عدل اجملتُع أفزاد َٔ فزد نٌ ع٢ً ٚٚطٓٝا دٜٓٝا

 َهافحتٗدا  عًٝٗدا  ٜتٛجدب  ايديت  املؤصضدا   ٖدذٙ  إحد ٣  اؾاَعدا   ٚتع    ايززل١ٝ االجتُاع١ٝ املؤصضا  ب٘ تكّٛ

 .ذيو ؼكل إٔ ميهٔ اييت ايع١ًُٝ ٚايزؤ٣ األصايٝب أح  ايزؤ١ٜ ٖذٙ ٚتع  ج ٜ ٠ تزب١ٜٛ ٚأدٚار أصايٝب ٚفل

 ايتعًددِٝ عددٔ ٚاملضدد٦ٛي  ٚاملٗددتُ  ايبدداحث  إيٝٗددا تٛؽددٌ ايدديت ٚايعًُٝدد١ ايفهزٜدد١ ايتٛجٗددا  تؤندد  -3

 :اآلتٞ ع٢ً ايُٝٔ يف ٚايعايٞ اؾاَعٞ

٘  ايدُٝ   يًُجتُدع  املضدت ا١َ  ايتُٓٝد١  يف حاصِ دٚر فع١املزت اؾٛد٠ ذٟ اؾاَعٞ يًتعًِٝ (أ  ٔ  ٚمتهٓد  َد

 أُٖٗا َٚٔ ايضًب١ٝ االجتُاع١ٝ ايعٛاٖز َٚهافح١ اإلْضا١ْٝ اؿقار٠ يف ٚاإلصٗاّ ٚتزاث٘  ٖٜٛت٘ ع٢ً اؿفاظ

 . ايفضاد ظاٖز٠
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ٌ  اؿدل  (يطًب١ ٚا   ٚاإلدارٜ    ايت رٜط ١٦ٖٝ ٚأعقا٤   قٝادتٗا)َٓتضبٝٗا بهاف١ يًجاَعا  (ب   يف ايهاَد

ِ  اجملتُدع  َؤصضدا   يف ايفضداد  ظاٖز٠ َهافح١ ٘  تعتُد   ايديت  ايغدزو١  ندْٛٗ  يف ٚايتطدٜٛز  ايبٓدا٤  حزند١  عًٝد

 . اجملتُع

 يًٓٛاٜددا ٜددذلى إٔ ميهددٔ ال اجملتُددع يف ايضددًب١ٝ ايعددٛاٖز َهافحدد١ يف اؾاَعددا  يدد ٚر اؾددٛد٠ فددُإ (  

ٍ  َٔ ذيو ؼكل إجزا١ٝ٥ تزب١ٜٛ رؤ٣ ٚفع َٔ الب  بٌ َؤصضات٘  ع٢ً يًكا٥ُ  ٚايزغبا  اؿض١ٓ  ٚجدٛد  الد 

 . ايُٝٔ يف ٚايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ املؤصضا  َضت٣ٛ ع٢ً يتطبٝكٗا ٚجّ ٟ ق د ْعاّ

ٞ  ئ ايضًب١ٝ االجتُاع١ٝ ايعٛاٖز َهافح١ يف اؾاَعٞ يًتعًِٝ اؿكٝكٞ اي ٚر إٕ (د  ٔ  إال ٜدأت ٌ  َد  داالد

 ٚأَددا اؾاَعددا   يف ايعدداًَ  مجٝددع فٝٗددا ٜغددارى ٚٚاعٝدد١ ١كططدد تزبٜٛدد١ ٚجٗددٛد بددإجزا٤ا  ْفضددٗا اؾاَعددا 

 . املٓغٛد ايٓٛعٞ يًتطٜٛز َٚضارع١ َٚضاع ٠ َٓب١ٗ فٗٞ اـارج١ٝ األالز٣ ايضبٌ

 عًدد٢ حزٜؾدد١ تهددٕٛ اجملتُعٝدد١ ألدٚارٖددا ٚإدرانٗددا َٚؾدداؿٗا ٚاْتُا٤اتٗددا أٖدد افٗا عهددِ اؾاَعددا  (ٙ 

 املضدتُز  ايتطدٜٛز  ال ٍ َٔ   اجملتُع يف ايضًب١ٝ ايعٛاٖز ح١ملهاف ع١ًُٝ حًٍٛ ٚفع ػاٙ مبضؤٚي١ٝ ايتؾزف

ٌ  ذيو َع ٚيهٓٗا كزجاتٗا  ملضتٜٛا   ايضد١٦ٝ  املُارصدا   فدح١ٝ  ايٛقدٛع  أٚ ايتكؾدرل  أٚ ي مدزاف  عزفد١  تعد

 .اـاط١٦ ٚايزؤ٣

 ايتعًددِٝ دٚر ٚدعددِ تعشٜددش ٚعددٔ يًددٛطٔ ايغددا١ًَ يًتُٓٝدد١ ايتخطددٝ  عددٔ األٚىل املضدد٦ٛي١ ٖددٞ اي ٚيدد١ (ٚ 

  عٔ ايز٥ٝط املض٦ٍٛ ٖٞ اي ٚي١ تهٕٛ إٔ تع  ال اؿكٝك١ ٖذٙ ٚيهٔ اؾاَعٞ 

ّ  إٔ ايػا١ٜ شلذٙ ٚاألفقٌ ْٚٛعٝتٗا االجتُاع١ٝ ٚايعٛاٖز املغه   ملٛاج١ٗ ايذلب١ٜٛ ٚايزؤ٣ اـط  ٚفع  تكدٛ

 . ٚت عُٝٞ تٓضٝكٞ ب ٚر اي ٚي١

 َٓٗدا  ند   أرجدا٤  تضدٛد  ٚإدارٜداً  أنادميٝداً ٚ َايٝداً  َضدتك١ً  اؾاَعٞ ايتعًِٝ َؤصضا  تهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ (س 

 ٚتهزِٜ ٚايتعإٚ ٚايع ٍ املضاٚا٠ رأصٗا ٚع٢ً اإلْضا١ْٝ ايكِٝ َٓٗا ن  جٓبا  يف ٚؼذلّ األنادمي١ٝ  اؿز١ٜ

 . ٚاملبادر٠ اإلب اع

 ٜتعدددزض إذ حددداد٠  تزبٜٛددد١ أسَددد١ ايٓاَٝددد١ ايددد ٍٚ جاَعدددا  َدددٔ نػرلٖدددا ايُٝٓٝددد١ اؾاَعدددا  تٛاجددد٘ -4

  اجملتُددع يف ايضددًب١ٝ ايعددٛاٖز َهافحدد١ يف دٚرٖددا غٝدداب بضددبب َٚؤصضددات٘  اجملتُددع َددٔ صدداالٔ كدد يٓ الزهٖٛددا

 ٚاألنادميٝد١  اإلدارٜد١  األصدايٝب  ٚفدل  اؾاَعدا   أدٚار يتطٜٛز ايذلب١ٜٛ بايزؤ٣ االٖتُاّ ذيو َٛاج١ٗ ٜٚتطًب

 ايفٓٝد١  املٗدارا   ٚبد   اإلبتهارٜد١  ٗٛدٚاؾ اإلدار١ٜ  ايٛصا٥ٌ ب  املش  ع٢ً تكّٛ اييت   املعاٜرل ف٤ٛ ٚيف اؿ ٜث١ 

 . اجملتُع ٚتطٜٛز ت١ُٝٓ يف ي ٚرٖا املضتُزٜٔ ٚايتطٜٛز ٚايتحض  األدا٤  مبضت٣ٛ االرتكا٤ بٗ ف املتخؾؾ١ 

ّ  ايُٝٓٝد١   َٚٓٗدا  ايعامل١ٝ اؾاَعا  تعٌُ -5 ِ  ٚتٓافضد١ٝ   عاملٝد١  ب٦ٝد١  يف ايٝدٛ  ٚصدزع١  باي ٜٓاَٝهٝد١   تتضد

٘  ايدتػرلا   ٖذٙ ٚإسا٤ ايتػٝرل  ٚح ٠ ِ  تتجد ٛ  اؾاَعدا   َععد ٕ  ج ٜد ٠  فًضدف١  تدب   مد  أٚ أعُاشلدا  فداال   بغدأ

ٟ  ايدديت  ايقددػٛط  ملٛاجٗدد١  ايز٥ٝضدد١ٝ   عًُٝاتٗددا  ٘ : َددث ً  َٚٓٗددا  ٚايتطددٜٛز  بدددايتػٝرل تٓدداد ٛ  ايتٛجدد  ايتهدددت   مدد
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 ٛمدد ايتٛجدد٘ اؾٓضددٝا   املتعدد د٠ ايغددزنا  ظٗددٛر اؿهَٛدد١  دٚر ٚتكًددٝؿ األعُدداٍ  الؾخؾدد١ االقتؾدداد١ٜ 

 اؾاَعٝد١  اإلدار٠ ع٢ً ايؾعٛب١ َٔ أؽب  ايتػرلا  ٖذٙ ٚملٛاج١ٗ. ٚغرلٖا املٓافض١  ح ٠ سٜاد٠ اي ٚي١ٝ  األصٛام

ٌ  إٔ ذيدو  َاف١ٝ  فذلا  يف لاحًا أثبت  تهٕٛ ق  ق مي١ إدار١ٜ َٚفاِٖٝ أصايٝب تب   قد   األَدط  لدا   عٛاَد

ٌ  إٔ اؾاَعٝد١  اإلدار٠ عًد٢  أؽدب   ٚبدذيو . ايػد   فغٌ دٚاعٞ تؾب   املٓاصدب  بايكد ر  املضدتُز  ايتػدٝرل  َدع  تتعاَد

 اجملتُع َٚتطًبا  حاجا  ًٜيب مبا أدٚارٖا إعاد٠ ال ٍ َٔ إال بذيو ايكٝاّ تضتطٝع ٚئ ٚاملٗار٠  ايضزع١ َٔ

 .  تزب١ٜٛ رؤ١ٜ ٚفل ايتػرلا  ٖذٙ أفزستٗا اييت

 ايٛظدددا٥  إٔ درانٗددداإ َدددٔ َٓطًكددد١ ايُٝٓٝددد١  اؾاَعدددا  دٚر تػدددٝرل مدددٛ حهَٛٝددد١ تٛجٗدددا  ٖٓددداى -6

 ٚاملعًَٛدا   االتؾاال  ثٛر٠ فٝ٘ أؽبح  عؾز يف ٚالؾٛؽًا ف ١ٜ  أٚ ؽاؿ١ تع  مل بٗا تكّٛ اييت ايتكًٝ ١ٜ

 ال شلددا َددٔ تكددّٛ ج ٜدد ٠ تزبٜٛدد١ ٚأدٚار ٚظددا٥  عددٔ تبحدد  إٔ اؾاَعدد١ َددٔ ٜتطًددب ممددا الطددرلًا  ؼدد ًٜا تغددهٌ

ٝ  عٓد   دٚرٖدا  ٜتٛقد   فد   يًُجتُدع   ال َاتٗا بتك ِٜ  إىل دٚرٖدا  ميتد   ٚإمندا  ايبحدٛ    ٚإجدزا٤  ايتد رٜط  فيتٚظد

ٔ  ٚذيدو  ٚاألعُدار   ٚايف٦دا   ايكطاعدا   كتًد   إىل غد َاتٗا  يتؾٌ َؤصضاتٗا الار  ٍ  َد  ايبحدٛ   إجدزا٤  الد 

ِ  اجملتُدع   ٚقطاعدا   ملؤصضدا   ٚايعًُٝد١  ايفٓٝد١  االصتغدارا   ٚتك ِٜ اجملتُع  َغه   ؿٌ ايتطبٝك١ٝ  ٚتٓعدٝ

 اصدتح ث   نُدا  أدا٥ٗدِ   َضدت٣ٛ  يزفدع  اجملتُدع  َؤصضدا   يف يًعداًَ   اـ َد١  أثٓدا٤  ١ٚتأًٖٝٝد  ت رٜبٝد١  بزاَ 

ٙ  بٗدا  تكّٛ اييت األدٚار جٛد٠ تطٜٛز ٜتطًب ايذٟ األَز اجملتُع  ال ١َ األصاظ ٖ فٗا املزانش َٔ ايع ٜ   ػدا

 .ايُٝ  اجملتُع ال ١َ

 : ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ ٖ ف-0

 اؾاَعدا   دٚر ٚتطدٜٛز  يتخطدٝ   ٚايتحقرل اإلع اد يف املض٦ٛي  ع تضا ٚتٓفٝذ١ٜ إجزا١ٝ٥ تزب١ٜٛ رؤ١ٜ تك ِٜ

ِ  ف٤ٛ يف اجملتُع يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ ِ  َٚبداد   َفداٖٝ ٞ  املدٓٗ   ٚتعدايٝ ٕ   عٝد   اإلصد َ  تهدٛ

ٌ  تطدٜٛز  بعًُٝد١  ٚايب ٤ َٚهافحتٗا  َٛاجٗتٗا ع٢ً قادر٠ ٟ  عداَ  يف اؾاَعٝد١  ايتعًُٝٝد١  املؤصضدا   يد ٚر  ٚجدذر

ٞ  تطدٜٛز  إحد ا   بٗد ف  ٚذيو األدا٤  ٚجٛد٠ املقُٕٛ إىل ايغهٌ  ٜتع ٣ جملتُعا  ٚعًُٝاتٗدا  َد ال تٗا  يف ْدٛع

ٞ  إىل ٚايضاعٞ ٚاملٓت  املتعًِ اجملتُع ُتَهٕٛ اييت املٓغٛد٠ املضتٜٛا  إىل بٗا ٚاالرتكا٤ ٚكزجاتٗا ّ  ايزقد  ٚايتكد 

 . َٓتضبٝٗا ناف١ ذيو يف ٜغذلى عٝ 

 :            ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ عًٝٗا تكّٛ اييت ٚاملكَٛا  ٚاألصط املباد  –3

 : َٓٗا ٚاملكَٛا   ٚاملباد  األصط َٔ فُٛع١ إىل ايزؤ١ٜ تضتٓ            

 . اجملتُع يف اجملتُع يف ايفضاد ظاٖز٠ َٛاج١ٗ يف اإلص َٞ املٓٗ  ٚتعايِٝ ٚأصط َباد  -1

 . امل ْٞ اجملتُع َٚٓعُا  ه١َٛٚاؿ اي ٚي١ يف عًٝا صٝاص١ٝ ٚإراد٠ رؤ١ٜ تٛفز -2

 اجملتُدددع َغددده   حدددٌ يف ٚدٚرٙ اؾددداَعٞ ايتعًدددِٝ َٓعَٛددد١ يف ج ٜددد ٠ ألمنددداط املضدددتُز ايتطدددٜٛز -3

 .ايُٝ 
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 ػدداٙ أدٚارٙ ؼ ٜدد  يف ٚايبحثٝدد١ ايتعًُٝٝدد١ َؤصضددات٘ َددع املضددتُز ٚايتفاعددٌ ايعددامل عًدد٢ االْفتددا  -4

 .اجملتُع

 . اجملتُع مٛ اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  ألدٚار ايتػٝرل ٚبزاَ  الط  يف املضتكبًٞ ايتٛج٘ تأنٝ  -5

 ظٛاٖزٖدددا َهافحددد١ يف اؾاَعدددا  يددد ٚر ايدددُٝ  اجملتُدددع َؤصضدددا  ٚتٛقعدددا  يزغبدددا  نددداف إدراى -6

 .ايضًب١ٝ

 . َٓتضبٝٗا ناف١ يت١ُٝٓ ايدلاَ  ٚٚفع أدٚارٖا يف ايتػٝرل بأ١ُٖٝ باؾاَعا  ايعًٝا اإلدار٠ إميإ -7

 ايضدًب١ٝ  ايعٛاٖز َهافح١ يف يًجاَعا  اؾ ٜ ٠ األدٚار ٚاإلجزا٤ا  يًضٝاصا  ٚاع١ٝ ج ٜ ٠ ؽٝاغ١ -8

 .اجملتُع يف

  املعارف١ أصباب ٚفِٗ طبٝعٞ فعٌ نزد يًتػٝرل ايبع  ملعارف١ ايٓعز -9

 .يًُعاؾ١ نأصاظ

 .اجملتُع يف ايفضاد ظاٖز٠ الطٛر٠ مٛ ٚاحمل١ًٝ ايعامل١ٝ ايتٛجٗا  -10
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 

 :املكذلح١ ايذلب١ٜٛ زؤ١ٜاي بٓا٤ الطٛا -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)  عهٌ

 االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  دٚر يتطٜٛز املكذلح١ ايزؤ١ٜ بٓا٤ الطٛا 
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 رؤية تربوية لتطوير دور اجلامعات اليمنية يف مكافحة ظاهرة الفساد
 

 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 

 :ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ قت٣ٛ-5

ٔ  تع  اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  إٔ فٝ٘ عو ال مما       ِ  َد ٛ  ايديت  ايذلبٜٛد١  املؤصضدا   أٖد  ايهفدا٤ا   ٚإعد اد  بذلبٝد١  ّتكد

ٔ  َضد٦ٛي١  أْٗدا  نُدا    َؤًٖد١  ٚقٝدادا   بهدٛادر  ٚاألًٖٝد١  اؿهَٛٝد١  اجملتُدع  َؤصضدا   ٚتزف   نفا٤تٗدا  قٝداظ  عد

 عٝدد  عددِٓٗ اجملتُددع رفدا  َضددت٣ٛ َٚعزفدد١ املؤصضدا   ٖددذٙ يف ٚصددًٛنِٗ أدا٤ٖددِ َتابعد١  الدد ٍ َددٔ اـارجٝد١ 

 ٚايتٛجٗدا   ايعًُٝد١  ايتطدٛرا   ٜٛاندب  ٚمبدا  يذيو فكاٚ ٚالططٗا بزافٗا ٚتؾُِٝ أدٚارٖا إعاد٠ َٔ متهٓٗا

 ٖددذا َٚددٔ اي ٜٓٝدد١ ايددُٝ  اجملتُددع ٖٜٚٛدد١ َعتكدد ا  عًدد٢ اؿفدداظ َزاعددا٠ َددع ٚاـارجٝدد١ احملًٝدد١ االجتُاعٝدد١

ٔ  متدارظ  صدًٛن١ٝ  ظداٖز٠  ٚاأل١ًٖٝ اؿه١َٝٛ االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ أؽبح  املٓطًل ٌ  َد  قبد

ٌ   ٚايغدزا٥  األفزاد ناف١ ٞ    عًٝٗدا  ايكقدا٤  يف اإلدارٜد١  ٚاإلجدزا٤ا   اـطدٛا   فغدً   كطد   ٚبغده  ال ٚبايتداي

 املٓطًددل ٖددذا َٚددٔ يًجاَعددا  أصاصدد١ٝ تزبٜٛدد١ ٚظٝفدد١ تعدد  ايدديت ايضددًٛى تعدد ٌٜ الدد ٍ َددٔ إال َٛاجٗتٗددا ميهددٔ

 دارٜدددد١اإل ٚاإلجددددزا٤ا  ٚاـطددددٛا  األدٚار يتٓفٝددددذ اؾاَعددددا  بٗددددا تكددددّٛ ايدددديت ايذلبٜٛدددد١ ايددددزؤ٣ ؼ ٜدددد  ميهددددٔ

ٔ  املطًٛب١ ٚاألنادمي١ٝ  ايدُٝ   اجملتُدع  يف ايفضداد  ظداٖز٠  َهافحد١  يف ايُٝٓٝد١  اؾاَعدا   َٓتضديب  كتًد   َد

 :األتٞ ايٓحٛ ع٢ً ٚذيو

 :   ايفضاد ظاٖز٠ ملهافح١ ايعًٝا ايكٝادا  ٚإراد٠ إلميإ اإلجزا١ٝ٥ ايزؤ٣ ٚفع:  أٚاًل

٘  عدو  ال ممدا           ٘  َزغدٛب  غدرل  صدًٛى  أٚ صدًب١ٝ  ظداٖز٠  أٟ َٛاجٗد١  إٔ فٝد  ٜدزاد  اجتُاعٝد١  َؤصضد١  أٟ يف فٝد

 ٘ ٕ  تددٛفز ٜتطًددب تع ًٜد  باي ٚيدد١ ايعًٝددا ٚايكٝددادا  عاَد١  بؾددٛر٠ املؤصضددا  ٖددذٙ قٝدادا   قبددٌ َددٔ جدداد٠ ٚإراد٠ إميدا

ٔ  }رعٝت٘ عٔ َض٦ٍٛ ٚنًهِ راع نًهِ{ ٚصًِ عًٝ٘ اهلل ؽ٢ً يكٛي٘ ػضٝ ًا الاؽ١ بؾف١ ٚاؿه١َٛ  ٖٓدا  َٚد

 يهٞ جاد٠ صٝاص١ٝ ٚإراد٠ ؽادم إميإ تٛفز فزٚر٠ ٜتطًب ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف ١ُٝٓٝاي اؾاَعا  دٚر فإٕ

ِ  يف دٚرٖدا  إعداد٠  َٔ متهٓٗا  َٓتضدبٝٗا  تزبٝد١  إىل اشلادفد١  اآليٝدا   ٚٚفدع  ٚاإلدارٜد١  األنادميٝد١  بزافٗدا  تؾدُٝ

ٔ  ٜهْٛٛا عٝ  ٚإع ادِٖ  أثٓدا٤  ايفضداد  ظداٖز٠  َٚٓٗدا  اجملتُدع  يف ايضدًب١ٝ  ايعدٛاٖز  نافد١  َهافحد١  عًد٢  قدادرٜ

ٕ  اجملتُع َؤصضا  يف ال َتِٗ أٚ إع ادِٖ ٟ  أمنٛذجداً  ٚتهدٛ  ٚايكٝدادا     األالدز٣  املؤصضدا   بكٝد١  يف  بٗدا   ٜكتد 

 :باألتٞ تتح د املطًٛب ٚدٚرٖا  املضتٗ ف١

ِ  ٚاؿهَٛد١  اي ٚيد١  ر٥اصد١  يف ايعًٝا ايكٝادا  ٚإراد٠ إميإ (1  يف ٚندبرل٠  َباعدز٠  َضد٦ٛي١ٝ  املضد٦ٛي   ٖٚد

 ايتٛجٝٗددا  ٚإؽدد ار بٗددا ٚاإلميددإ ايفضدداد ظدداٖز٠ َهافحدد١ يف ايضٝاصدد١ٝ اإلراد٠ ٚأصددط َٚبدداد  َعددامل  ٜدد ؼ

 ٚاملتابع١ ٚايتكِٜٛ ايتٓفٝذ ٚ يٝا  ٚايعكٛبا  ايقٛاب  ٚؼٝ  بذيو املع١ٝٓ يًُؤصضا  اإلجزا١ٝ٥ ٚايتعًُٝا 

 اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  قٝاّ بقُإ ايهف١ًٝ ايتغزٜعا  بإؽ ار ايتغزٜع١ٝ ايضًط١ تهًٝ  إىل باإلفاف١ جاد بغهٌ

 تعددايِٝ إىل َضددتٓ ا تزبددٟٛ بأصددًٛب اجملتُددع يف األالددز٣ ايضددًب١ٝ ٚايعددٛاٖز ايفضدداد ظدداٖز٠ َهافحدد١ يف بدد ٚرٖا

 .  ٚاي ٚي١ٝ احمل١ًٝ ايع١ًُٝ ٚاملضتج ا  اإلص ّ
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 يف ايفضدداد ظدداٖز٠ غطددٛر٠ ٚاألًٖٝدد١ اؿهَٛٝدد١ االجتُاعٝدد١ ٚاملؤصضددا  ايددٛسارا  قٝددادا  ٚإراد٠ إميددإ (2

 اي ٚيدد١ يف ايعًٝدا  ايكٝدادا   تٛجٗدا   ٜٛاندب  مبدا  ايكاْْٛٝد١  تغدزٜعاتٗا  ٚإعداد٠  اؾاَعدا   بد ٚر  ٚإمياْٗدا  اجملتُدع 

 يف اؾاَعددا  ٚبدد  بٝٓٗددا ايتٓضددٝك١ٝ اآليٝددا  ٚٚفددع اـؾددٛـ بٗددذا اؾاَعددا  َددٔ املطًددٛب ٚايدد ٚر ٚاؿهَٛدد١

 .  ز٣األال االجتُاع١ٝ ٚايعٛاٖز ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١

 ال ٍ َٔ ٚذيو ايعًُٞ ٚايبح  ايعايٞ ايتعًِٝ ٚٚسار٠ يًجاَعا  األع٢ً اجملًط قٝادا  ٚإراد٠ إميإ (3

 باإلفاف١ ٚأنادمي١ٝ إدار١ٜ الط  ٚ إصذلاتٝجٝا  ف٤ٛ يف( 2  1) يف ٚرد َا ٚفل ايعًٝا ايضٝاص١ٝ اإلراد٠ تزمج١

 . جاَع١ نٌ ٚق را  َهاْٝا ٚإ الؾٛؽٝا  فٝٗا تزاع٢ جاَع١ يهٌ إصذلاتٝجٝا  إؽ ار إىل

 بهافدد١ اؾاَعددا  يتشٜٚدد  ايددز٥ٝط ايدد اعِ نْٛٗددا باحملافعددا  احملًٝدد١ اجملددايط قٝددادا  ٚإراد٠ إميددإ  (4

 اؾاَعددا  ملخزجددا  ايددز٥ٝط اؿافددٔ أْٗددا نُددا ايفضدداد ظدداٖز٠ أُٖددا َٚددٔ ايضددًب١ٝ ايعددٛاٖز عددٔ املعًَٛددا 

 . ١احملًٝ اجملايط َؤصضا  ٚقٝاد٠ إدار٠ ع٢ً ايكادر٠

 اؾاَعدا   ٚأَاْدا     ايع١ًُٝ ٚاألقضاّ   ٚاملزانش   ٚاملعاٖ    ٚايهًٝا    اؾاَعا  قٝادا  ٚإراد٠ إميإ (5

ّ  َٚد را٤    ايتد رٜط  ١٦ٖٝ ٚأعقا٤   ِ  باؾاَعدا   ٚاملدٛظف     اإلدارٜد١  ايٛحد ا   عُدٛ  األصاصد   املعٓدٝ   ندْٛٗ

ٌ ٚتأٖ إعد اد  ال شلِ َٚٔ إيِٝٗ صتٛنٌ ٚايذٜٔ ٚايززلٝ  ٔ  إصد ١َٝ  تزبٜٛد١  رؤ٣ ٚفدل  ٚايكٝدادا   األفدزاد  ٝد  َد

 ع١ًُٝ دراص١ ٚدراصتٗا ايعًٝا ايضٝاص١ٝ ايكٝادا  ٚإراد٠ تٛجٗا  ٚفل اي راص١ٝ ٚايدلاَ  اـط  تؾُِٝ ال ٍ

 باؾاَعدا   املؤصضا  ٖذٙ ثك١ ٚإعاد٠ االجتُاع١ٝ املؤصضا  ٚب  بٝٓٗا ايتٓضٝك١ٝ اـط  ٚفع إىل باإلفاف١

 ناف١ يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ َٔ متهٓٗا عاي١ٝ ب رج١ ايبغز١ٜ يًُٛارد ايفهزٟ ايبٓا٤ ع٢ً ر٠قاد تهٕٛ حت٢

 اخل... ايتع١ًُٝٝ ٚايؾح١ٝ ٚاإلدار١ٜ ٚايضٝاص١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚاالقتؾاد١ٜ ايشراع١ٝ املزافل

 : ايع ق١ ذا  ٚاؾٗا  يًجاَعا  ايكا١ْْٝٛ ايتغزٜعا  إعاد٠: ثاًْٝا

ٛ  نُدا  ايعًٝدا  يًكٝادا  ايضٝاص١ٝ ٚاإلراد٠ اإلميإ ٕأ املعزٚف َٔ       ِ  إٔ بد   ال أْفدا  َٛفد   ٖد  إىل تزمجتٗدا  ٜدت

ٞ  قاْْٛٝد١  ٚ يٝا  إجزا٤ا  ّ  ٚيهد ِ  إىل عاجد١  فإْٗدا  ايفضداد  ظداٖز٠  َهافحد١  يف بد ٚرٖا  اؾاَعدا   تكدٛ  ٚإراد٠ دعد

 : ال ٍ َٔ ٚذيو ايكا١ْْٝٛ ايؾف١ ؽٛشلا اييت ايكا١ْْٝٛ ايتغزٜعا  إؽ ار ال ٍ َٔ اي ٚي١ قٝادا   ناف١

 األعًددد٢ اجملًدددط  يف ايعًٝدددا ايضدددًطا  ٚأٜقدددا ٚايغدددٛر٣ ايٓدددٛاب مبجًضدددٞ ممثًددد١ ايتغدددزٜع١ٝ ايضدددًط١ قٝددداّ. 

 ود د  عٝد   اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  تٓعِٝ قإْٛ يف ايٓعز بإعاد٠ ايعًُٞ ٚايبح  ايعايٞ ايتعًِٝ ٚٚسار٠ يًجاَعا 

ٖ  َهافحدددد١ يف اؾاَعدددا   دٚر ٚافدددح١  ٚبؾدددٛر٠   ٚاألًٖٝدددد١ اؿهَٛٝددد١  االجتُاعٝددد١  املؤصضددددا  يف ايفضددداد  ز٠ظدددا

 ايذلبٜٛد١  ايعًُٝد١  املعداٜرل  ؼد د  نُدا    فعًٝد١  بؾدٛر٠  ٚاإلدارٟ املايٞ ٚاالصتك ٍ املطًك١ ايؾ حٝا  ٚميٓحٗا

 ٚاإلدارٜددد  ايتددد رٜط ٦ٖٝددد١ ٚأعقدددا٤ ايعًُٝددد١ األقضددداّ ٚرؤصدددا٤ ايهًٝدددا  ٚعُددد ا٤ اؾاَعدددا  قٝدددادا  االتٝدددار يف

   ايٓشاٖدد١   ايهفاٜدد١   ايهفددا٠٤   ايكدد ر٠ َعدداٜرل فدد٤ٛ يف ٚذيددو ايكبددٍٛ يضٝاصدد١ األصاصدد١ٝ ملٓطًكددا ا ٚؼ ٜدد 
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 ايعداًَ   ؾُٝدع  اجملتُدع  يف ٚالؾٛؽدٝتٗا  اؾاَعا  ٚدٚر ٜت ٤ّ مبا املاي١ٝ املٛارد ؼ د نُا   اخل.... األَا١ْ

 .ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف أمنٛذجا ٜهْٛٛا عٝ  بٗا

 ايًدددٛا٥   بٛفدددع ايعًُٝددد١ ٚاألقضددداّ ايعًُٝددد١  ٚاملزاندددش ٚاملعاٖددد  ٚايهًٝدددا  ايُٝٓٝددد١  اؾاَعدددا  قٝدددادا  قٝددداّ. 

 تتقُٔ عٝ  ٚاإلدار١ٜ األنادمي١ٝ ٚاألدي١ ٚايًٛا٥  األْع١ُ ٚتؾُِٝ يًجاَعا  املٓع١ُ يًكٛاْ  ايتفضرل١ٜ

 اجملدايط  عددل  ٚإقزارٖا يفضادا ظاٖز٠ َهافح١ يف َٓتضبٝٗا بهاف١ اؾاَعا  دٚر ؼ د اييت ٚاإلجزا٤ا  اآليٝا 

 . ايٓٛاب ٚفًط ايعايٞ ايتعًِٝ ٚٚسار٠ اؾاَعا  يف ايع١ًُٝ

 :ايفضاد ظاٖز٠ ملهافح١ ايتٓع١ُٝٝ ايثكاف١ ت١ُٝٓ: ثايثًا  

 عًدد٢ ٜفددزض ممددا اجملتُددع نٝددإ تٗدد د صددًٛن١ٝ ظدداٖز٠ أؽددبح  ايددُٝ  اجملتُددع يف ايفضدداد ظدداٖز٠ إٕ       

ِ  أٚال َٓتضدبٝٗا  نافد١  يد ٣  إهابٝد١  ثكاف١ إهاد إىل تٗ ف تٛع١ٜٛ ٤ا إجزا بٛفع ايكٝاّ اؾاَعا   األفدزاد  ثد

 :باألتٞ ايكٝاّ ٜتطًب فإْ٘ ٖٓا َٚٔ ثاْٝا  ٚاأل١ًٖٝ اؿه١َٝٛ االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف

 ٚاألًٖٝددد١ اؿهَٛٝددد١ ايُٝٓٝددد١ اؾاَعدددا  ٚرؤصدددا٤ ايعدددايٞ ايتعًدددِٝ ٚٚسار٠ يًجاَعدددا  األعًددد٢ اجملًدددط قٝددداّ -1

 املدٓٗ   رؤ١ٜ تتقُٔ بزاَ  بتؾُِٝ يًتٛع١ٝ ايعًٝا ايٛط١ٝٓ ٚاشل١٦ٝ ايفضاد ملهافح١ ايعًٝا اشل١٦ٝ َع ضٝلبايتٓ

 إراد٠ ٚإبدزاس  َهافحتٗدا  يف ٚاألًٖٝد١  اؿهَٛٝد١  املؤصضا  ناف١ ٚدٚر اجملتُع يف ٚأثارٙ ايفضاد ملهافح١ اإلص َٞ

 بدزاَ   إىل باإلفداف١  بدذيو   اـاؽد١  ايتغدزٜعا   ٝدذ تٓف ٚ يٝا    ايفضاد َهافح١ يف ايعًٝا ايضٝاص١ٝ ايكٝادا 

ٟ  بأصدًٛب  ٚذيدو    ايفضداد  ظاٖز٠ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  دٚر تٛف  الاؽ١ ٞ  تزبدٛ ٌ  إجزا٥د  األفدزاد  ٜغدُ

  ٚاإلراد٠ اؾ ٜدد١ فٝدد٘ تتبددع عددٗز عددٔ ايٛاحدد  ايدلْدداَ  تٓفٝددذ فددذل٠ تكددٌ ال ٚعٝدد  املؤصضددا  ٖددذٙ يف ٚايكٝددادا 

 . ٚاي عا١ٝ٥ ايغه١ًٝ املعاٖز عٔ ٚاالبتعاد ابٚايعك ايثٛاب َٚب أ

ّ  ٚرؤصدا٤  ايعًُٝد١  ٚاملزاندش  ٚاملعاٖد   ايهًٝدا   ٚعُ ا٤ اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  قٝادا  قٝاّ -2  ٚأَٓدا٤  ايعًُٝد١  األقضدا

 ّ  يتؾددُِٝ ٚذيددو ايط بٝدد١ ٚاؾُعٝددا  ٚاالؼددادا  اؾاَعٝدد١ اإلدارا  عُددّٛ َٚدد را٤ ٚايهًٝددا  اؾاَعددا  عُدٛ

ٔ  رؤٜدد١ ٚإبددزاس ايفضداد  ٚكدداطز  ثدار  حددٍٛ ايتثكٝفٝدد١ ٚاألنادميٝد١  ٜدد١اإلدار ايددلاَ    َعاؾدد١ يف اإلصدد َٞ ايد ٜ

 ايتغدزٜعا   تٓفٝدذ  ٚ يٝدا     يً ٚيد١  ايعًٝا ايضٝاص١ٝ ايكٝادا  ٚإراد٠ إميإ ٚإبزاس االجتُاع١ٝ املؤصضا  يف ذيو

 أعقدا٤    قٝدادا  )  َٓتضديب  ناف١ ٚرٚد ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اؾاَعا  دٚر ْعُ  اييت ٚايًٛا٥  ٚايكٛاْ 

 يكٝاظ ايتكٛمي١ٝ ٚاألصايٝب اإلجزا٤ا  ٚفع اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  ع٢ً هب نُا( طًب١   إدارٜ    ت رٜط ١٦ٖٝ

 .ايت رٜب ْتا٥   ثار

ّ  ٜض٢ُ ايض١ٓ يف ٚط  ّٜٛ ؼ ٜ -3 ِ  ايفضداد  ملهافحد١  ايدٛط   ايٝدٛ ٘  ٜدت  ايعًُٝد١  ٚاؿًكدا   ايٓد ٚا   عكد   فٝد

 ٚاؾاَعددا  ايعددايٞ ايتعًددِٝ ٚسار٠ ٚتدد ٜزٖا ٚاألًٖٝدد١ اؿهَٛٝدد١ املؤصضددا  نافدد١ َضددت٣ٛ عًدد٢ وبددذي اـاؽدد١

 .   اي ٚي١ يف ايعًٝا ايضٝاص١ٝ ايكٝادا  قبٌ َٔ رزلٝا ٚت عٔ   اي١ُٝٓٝ

 : ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  ٚظا٥  يتطٜٛز ايزؤ٣ تؾُِٝ إعاد٠: رابعا
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 تُٓٝدد١ ٚ يٝددا  ايؾددادر٠ ايكاْْٛٝدد١ ٚايتغددزٜعا  ايفضدداد َهافحدد١ يف ايعًٝددا ايكٝددادا  د٠ٚإرا إميددإ عًدد٢ بٓددا٤      

ٞ    كاطزٖدا  حٍٛ ايثكاف١ ٌ  بٓدا٤  وكدل  مبدا  ظا٥فٗدا  ؼكٝدل  يف دٚرٖدا  إعداد٠  ايُٝٓٝد١  اؾاَعدا   عًد٢  ٜٓبػد  جٝد

   ايعداٖز٠  ٖدذٙ  افحد١ َه يف ايتطبٝكٝد١  ايع١ًُٝ ٚاملعزف١ باإلميإ َتضًحا االجتُاع١ٝ املؤصضا  إدار٠ ع٢ً قادر

 :اآلتٞ ال ٍ َٔ إال ذيو ٜٚتِ

 ٜعددزف َددا إىل اؾاَعددا  بتحددٍٛ اـاؽدد١ ايتطٜٛزٜدد١ ٚايدددلاَ  اإلصددذلاتٝج١ٝ اـطدد  بٛفددع ايبدد ٤ (1

 ايثكافد١  يف بتع ٜ   ايكٝاّ طزٜل عٔ ٚذيو   ايتعًِ ٚطًب١ ايتعًِ َٚٛظفٞ ايتعًِ ٚقٝادا  ايتعًِ ظاَعا 

٘  عٝد   األالدز٣  االجتُاعٝد١  ٚاملؤصضا   َٓتضبٝٗا  كتً ي ٣ ايكا١ُ٥ ايٓع١ُٝ ٟ  إىل اٖتُاَاتٗدا  تتجد  ؼدز

 باملؤصضا  اـاؽ١ ايب١ٝ٦ٝ ٚاملعارف املعًَٛا  ال ٍ َٔ اؾاَع١ يف ايفضاد بعاٖز٠ ع ق١ ي٘ َا نٌ ٚتفحؿ

 . االجتُاع١ٝ

 ٚتٛجٝدد٘ ٓعددِٝٚت ؽطددٝ ) َددٔ اإلدارٜدد١ ايعًُٝددا  بتطددٜٛز اـاؽدد١ ايذلبٜٛدد١ ٚاآليٝددا  ايددزؤ٣ ٚفددع (2

 :أآلت١ٝ اـطٛا  ٚفل ٚذى( ٚتكِٜٛ

 باشلٝهددٌ املٛفدد  ايتٛؽددٝ  ٚفددل ٚايفٓددٝ  ٚاملددٛظف  اإلدارٜدد١ ايكٝددادا  الالتٝددار عًُٝدد١ َعدداٜرل بٛفددع ايكٝدداّ. 

   َٓدد٘ ٚاـددٛف اهلل  َٚزاقبدد١ اإلصدد َٞ ايدد ٜٔ ٚأداب بتعددايِٝ االيتددشاّ املعدداٜرل ٖددذٙ تتقددُٔ عٝدد  ايتٓعُٝددٞ

٘  ؼد د  اييت املعاٜرل َٔ ٚغرلٖا   اجملتُع يف اؾاَعا  ب ٚر إمياْ٘   اؿض١ٓ  مٚاألال   األَا١ْ  دٜٓٝدا  اصدتكاَت

 .األالز٣ املؤصضا  يف ب٘ وتذ أمنٛذجا ٜهٕٛ ٚعٝ  ٚتزبٜٛا 

 ؽدد حٝا  إعطددا٤ تقددُٔ عٝدد  عقدد١ٜٛ تٓعُٝٝدد١ ٖٝانددٌ إىل ايضددا٥ ٠ ايتٓعُٝٝدد١ اشلٝانددٌ بددتػرل ايكٝدداّ. 

 طبكددا َٚٛقفٝددا أْٝددا ٚإجزا٥ٝدد١ ٖٝهًٝدد١ تػددرلا  إجددزا٤ َددٔ متهددِٓٗ املضددتٜٛا  مبختًدد  رٜدد١اإلدا ايكٝددادا  يهافدد١

 .ايفضاد ظاٖز٠ ٚاْعهاصا  أصباب َٔ اؿ  يقزٚرا 

٘  ؼد د  عٝد   اإلدارٜد١  ايٛظدا٥   ٚؼًٌٝ يٛؽ  َتخؾؾ١ ؾإ تغهٌٝ.   دٚر ٚتٛفد   ٚايٛاجبدا   اؿكدٛم  فٝد

 . اجملتُع يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف ٚظٝف١ نٌ

ٌ  ايفضداد  َهافحد١  يف دٚرٙ ٚؼد د  املٛظد   ٚٚاجبدا   حكٛم ؼ د اييت ٚاألدي١ ٚايتعًُٝا  األْع١ُ إؽ ار.   داالد

 . اؾاَع١ ٚالار 

 .اؾاَع١ ٚالار  داالٌ ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف َٛظ  نٌ دٚر َٚتابع١ ٚتكِٜٛ يتٓفٝذ ْعاّ تؾُِٝ. 

 .ايفضاد َهافح١ يف َٓٗا ن  ٚدٚر اإلدارٟ ٚايعٌُ األنادميٞ ايعٌُ ب  ايع ق١ فٝ٘ تٛف  الط١ تؾُِٝ. 

 عًُٝدد١ َعدداٜز ٚفددل صددًٜٓٛا إدارٜدد  ث ثدد١ ألفقددٌ متددٓ  اؾاَعدد١ ر٥ددٝط جددا٥ش٠ تضدد٢ُ يإلدارٜدد  جددا٥ش٠ اعتُدداد. 

ٍ   يد   مخضدُا١٥ ( 500000) مببًدؼ  قُٝتٗدا  ٚتكد ر    اخل... اؾ ٜد١    ايفضداد  َهافحد١  يف دٚرٙ   األَاْد١    َٓٗا  رٜدا

 .بٗا املثب  درجت٘ َٔ أع٢ً ٚظٝف١ٝ درج١ إىل ٚتزقٝت٘
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 ٦ٖٝدد١ أعقددا٤ َددٔ ث ثدد١ ألفقددٌ متددٓ  اؾاَعدد١ ر٥ددٝط جددا٥ش٠ تضدد٢ُ ايتدد رٜط ٦ٖٝدد١ ألعقددا٤ جددا٥ش٠ اعتُدداد. 

 قُٝتٗددا ٚتكدد ر   اخل... اؾ ٜدد١   ايفضدداد َهافحدد١ يف دٚرٙ   األَاْدد١   َٓٗددا عًُٝدد١ َعدداٜز ٚفددل صددًٜٓٛا ايتدد رٜط

 .ٍرٜا ًَٕٝٛ( 1000000) مببًؼ

ٌ  َضدت٣ٛ  عًد٢  طايب ألفقٌ متٓ  اؾاَع١ ر٥ٝط جا٥ش٠ تض٢ُ يًطًب١ جا٥ش٠ اعتُاد.    ٚفدل  صدٜٓٛاً  نًٝد١  ند

 َددا٥يت( 200000) مببًددؼ قُٝتٗددا ٚتكد ر    اخل... اؾ ٜدد١   ايفضدداد َهافحدد١ يف دٚرٙ   األَاْد١    َٓٗددا عًُٝدد١ َعداٜز 

 .ؽزج٘ بع  نًٝت٘ يف تٛظٝف٘ فُإ َع رٜاٍ  ي 

 عكدد  فٝدد٘ ٜددتِ ايفضدداد ملهافحدد١ اؾدداَعٞ األصددبٛع ٜضدد٢ُ صددٜٓٛا اؾاَعدد١ يف أصددبٛع تخؾددٝؿي قددزار إؽدد ار. 

 ٚإبدددزاس ٚتكٛميٗدددا ايفضددداد َهافحددد١ يف اؾاَعددد١ إلددداسا  الصدددتعزاض ايعًُٝددد١ ٚاؿًكدددا  ٚايٓددد ٚا  املدددؤمتزا 

 .ذيو تٓعِ الاؽ١ ال٥ح١ ٚفع فزٚر٠ َع اؾاَع١ َٓتضيب َٔ ايفاعً  األعقا٤

( فتُددع ٚال َدد١ عًُددٞ ٚعدد  تدد رٜط) َددٔ األنادميٝدد١ ايعًُٝددا  بتطددٜٛز اـاؽدد١ اآليٝددا  ٚفددع  (3

 ايعًُٝدددا  تؾدددُِٝ إعددداد٠ بعًُٝددد١ ايعًُٝددد١ ٚاجملدددايط اؾاَعددد١ يف األنادميٝددد١ ايكٝدددادا  قٝددداّ الددد ٍ َدددٔ ٚذى

 نُددا ٚذيددو االجتُاعٝدد١ املؤصضددا  يف ايفضدداد ظدداٖز٠ َهافحدد١ يف عًُٝدد١ نددٌ دٚر ؼدد د عٝدد  األنادميٝدد١

 :ٜأتٞ

 :األنادمي١ٝ ايٛظا٥ /  ايعا١َ األٖ اف فاٍ يف ( أ

 املطًٛب اي ٚر املٓفذٕٚ ايٛظٝف١/ اشل ف

 ْٚٛاب٘     اؾاَع١ ر٥ٝط ايت رٜط

 تقددُٝٓٗا َددع ٚاملٓدداٖ  ايتدد رٜط عًُددٝيت تؾددُِٝ ايع١ًُٝ األقضاّ ٚرؤصا٤ ٚاملزانش ٚاملعاٖ  ايهًٝا  عُ ا٤

 : َٓٗا ايفضاد ملهافح١ ٚأصايٝب َفزدا 

 -املعاٜز اـاؽ١ بتؾُِٝ اـط  ٚايدلاَ  اي راص١ٝ ظُٝع ايتخؾؾا  .  ٚفع 

 . رصِ ايضٝاصا  اـاؽ١ بتطٜٛز ايع١ًُٝ ايت رٜض١ٝ 

 .ٚفع املعاٜز ايع١ًُٝ الالتٝار ٚتعٝ  أعقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط 

 . ّإْغا٤ ٚح ٠ الاؽ١ يًهتاب اؾاَعٞ تشٚد ايطايب بايهتب ب ال عٔ امل س 

 يكا٥ُ  بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ عٝ  تتقُٔ دٚرٙ يف َهافح١ ايفضادتؾُِٝ ْعاّ يتكِٝ دٚر ا 

  ٚفع اـط  اـاؽ١ بتطٜٛز طزا٥ل ايت رٜط ٚإقزارٖا يف اجملايط ايع١ًُٝ 

باإلفاف١ إىل اي ٚر ايذٟ ٜكّٛ ب٘ يف ع١ًُٝ ايتد رٜط ٜٓبػدٞ إٔ ميدارظ دٚرٙ يف     أعقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط

 َهافح١  ايفضاد َٔ ال ٍ :

 ي راص١ٝ  يًُكزرا  عٝ  تقِ يف َفزداتٗا بع  املٛافٝع اـاؽ١ بد ٚر املكدزر يف   تؾُِٝ اـط  ا

 َهافح١ ايفضاد.

       ( ٔدقٝكد١ ٜٛفد  فٝد٘ دٚر ايطايدب يف َهافحد١      15ؽؾٝؿ ٚقد  يف ب اٜد١ ندٌ قافدز٠ ال ٜشٜد  عد )

 ايفضاد.
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

       تهًٝددد  ايطًبددد١ بتٓفٝدددذ َتطًبدددا  املكدددزرا  بدددإجزا٤ اصدددتط عا  عدددٔ ظددداٖز٠ ايفضددداد يف َؤصضدددا  

 اجملتُع.

 .ىؾؿ بع  األْغط١ اـاؽ١ باملكزرا  حٍٛ دٚر ايطايب يف َهافح١ ايفضاد 

         ؼددد د دٚر ايطايدددب يف َهافحددد١ ظددداٖز٠ ايفضددداد نُعٝدددار َدددٔ َعددداٜز تكدددِٜٛ أدا٤ ايطايدددب يف املكدددزر

 اؾاَعٞ.

        إعدداد٠ تؾددُِٝ املٓدداٖ  اؾاَعٝدد١ ٚطزا٥ددل ايتدد رٜط مبددا ٜتٓاصددب ٚدٚر ايطايددب يف َهافحدد١ ايعددٛاٖز

 يضًب١ٝ يف اجملتُع.ا

 غًب١ اؾاْب ايعًُٞ ع٢ً ايٓعزٟ ٚرب  َا ٜتعًُ٘ ايطايب يف ب٦ٝت٘.

       اتبدددداع طزٜكدددد١ اؿددددٛار ٚحددددٌ املغدددده   اشلادفدددد١ إىل تُٓٝدددد١ ايددددتفهرل ايٓاقدددد  ٚاؿددددز ػدددداٙ املغدددده

 االجتُاع١ٝ.

 ايطًب١

 ي٘ يف ايكاع١ قٝاَِٗ بإع اد َٛافٝع يف نٌ َكزر جاَعٞ عٔ دٚرِٖ يف َهافح١ ايفضاد َٚٓاقغت ِٗ

 اي راص١ٝ ٚاـزٚ  بزؤ١ٜ إجزا١ٝ٥ عٔ ٖذا اي ٚر تُٓٞ تفهرلِٖ .  

        ٚفدددع بدددزاَ  تُٓدددٞ يف ايطايدددب ايذلنٝدددش ٚاالْتبددداٙ ٚاالصدددتجاب١ ٚاي افعٝددد١ ٚايتفاعدددٌ مدددٛ دٚرٙ يف

 َهافح١ ايفضاد 

      ؿًدٍٛ  ت رٜب ايطايب ع٢ً ٚفع اؿًٍٛ يًُغه   اييت تٛاجٗد٘ بٗد ف تُٓٝد١ دٚرٙ ٚتعٜٛد ٙ يٛفدع ا

 ايذلب١ٜٛ يف َهافح١ ايفضاد. 

               املغدارن١ ايفاعًد١ يف اؿدٛار ٚايٓكد  ايبٓدا٤ َدع أصدتاذٙ ٚسَد ٤ٙ يف حدٌ املغده   ايٓاػد١ عدٔ ظداٖز٠

 ايفضاد داالٌ ايكاع١. 

 ر٥ٝط اؾاَع١     ْٚٛاب٘ ايبح  ايعًُٞ

  عُ ا٤ ايهًٝا  ٚاملعاٖ  ٚاملزانش ٚرؤصا٤ األقضاّ ايع١ًُٝ 

 مجٝع ايهًٝا  ٚايتخؾؾا  تتقُٔ دٚرٖا يف َعاؾ١ ظاٖز٠ ايفضادتؾُِٝ الط١ عث١ٝ يف  

 .ؽؾٝؿ املٛارد املاي١ٝ ايهاف١ٝ يتٓفٝذ اـط١ ايبحث١ٝ 

 -.  تغهٌٝ ؾإ عث١ٝ ع٢ً َضت٣ٛ اؾاَع١ ٚايهًٝا 

 .إؽ ار ف١ً ع١ًُٝ عث١ٝ قه١ُ يٓغز ايبحٛ  اـاؽ١ مبهافح١ ايفضاد 

 ٛاييت تعاج ظاٖز٠ ايفضاد ألعقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط:ؼ ٜ  جا٥شت  عًُٝت  ألفقٌ ايبح   

       ٕٛاألٚىل تض٢ُ جا٥ش٠ ر٥ٝط اؾاَع١ ٚمتٓ  ألفقٌ ع  ع٢ً َضدت٣ٛ اؾاَعد١ .ٚتبًدؼ قُٝتٗدا ًَٝد

 رٜاٍ ٚجٗاس حاصٛب قٍُٛ.

         ايثا١ْٝ تض٢ُ جا٥ش٠ عُٝ  ايه١ًٝ ٚمتٓ  ألفقدٌ عد  عًد٢ َضدت٣ٛ ايهًٝد١.ٚتبًؼ قُٝتٗدا مخضدُا١٥

 حاصٛب قٍُٛ.اي  رٜاٍ ٚجٗاس 

 ؼ ٜ  ث   جٛا٥ش ع١ًُٝ ألفقٌ ايبحٛ  اييت تعاج ظاٖز٠ ايفضاد  َٔ قبٌ ايطًب١ ٖٞ :

األٚىل تض٢ُ جا٥ش٠ ر٥ٝط اؾاَع١ ٚمتٓ  ألفقٌ ع  عًد٢ َضدت٣ٛ اؾاَعد١ ٚتبًدؼ قُٝتٗدا      

 مخضُا١٥ اي  رٜاٍ ٚجٗاس حاصٛب قٍُٛ.

  ٢ َضدت٣ٛ ايهًٝد١.ٚتبًؼ قُٝتٗدا ثد   َا٥د١      ايثا١ْٝ تض٢ُ جا٥ش٠ عُٝ  ايه١ًٝ ٚمتٓ  ألفقٌ ع  عًد

 اي  رٜاٍ ٚجٗاس حاصٛب قٍُٛ.
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

          ايثايث١ تض٢ُ جا٥ش٠ ر٥ٝط ايكضِ ٚمتٓ  ألفقٌ ع  عًد٢ َضدت٣ٛ ايكضدِ ٚتبًدؼ قُٝتٗدا َا٥د١ ايد

 رٜاٍ ٚجٗاس حاصٛب قٍُٛ.

 ايت رٜط ١٦ٖٝ أعقا٤ 

 -  ذا  ايع قدد١ مبهافحدد١  تكدد ِٜ الطدد١ عثٝدد١ َددٔ قبددٌ أعقددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدد رٜط تتٓدداٍٚ َٛافددٝع ايبحدد

 ظاٖز٠ ايفضاد

    ِٗتؾُِٝ اـط  اي راص١ٝ يًُكزرا  عٝ  تتقُٔ َٛافٝع عث١ٝ ٜهً  بٗا ايطًب١ أثٓدا٤ دراصدت

 يًُكزرا 

 -. ٘تٓفٝذ اـط١ ايبحث١ٝ اييت أقز  َٔ قبٌ قٝادا  اؾاَع١ ٚايهًٝا  ٚاألقضاّ ن  عضب ؽؾؾ 

 ٖز٠ ايفضاد باؾاَعا  ايعزب١ٝ ٚاألجٓب١ٝ.تزمج١ ْٚغز ايبحٛ  ايع١ًُٝ ذا  ايع ق١ بعا 

 .رب  بع  ايبحٛ  ٚاي راصا  اـاؽ١ بايذلقٝا  ايع١ًُٝ مبٛفٛع ظاٖز٠ ايفضاد 

 .تأيٝ  ايهتب املتخؾؾ١ ٚتقُ  َٛفٛع دٚر ايتخؾؿ ايعًُٞ يف َهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد 

 ذيددو جددش٤ َددٔ   ايكٝدداّ بتٓفٝددذ ايبحددٛ  عددٔ ظدداٖز٠ ايفضدداد يف نددٌ َكددزر دراصددٞ ٚاعتبددار     - ايطًب١

 ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ يًُكزر.

      ّإعزاى ايطًب١ يف تٓفذ ايبحٛ  اـاؽ١ مبهافح١ ايفضاد اييت تكّٛ بٗدا اؾاَعد١ ٚايهًٝدا  ٚاألقضدا

 ٚأعقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط بٗ ف ت١ُٝٓ ق راتِٗ ايبحث١ٝ.

 ٚايكٝاّ بعٌُ قزا٤ا  ًَٚخؾا  يًهتب ٚاي راصا  اييت تتٓاٍٚ َٛفٛع ظاٖز٠ ايفضاد بٗ ف تش ِٖ ٜ

 باملعًَٛا  ايع١ًُٝ عٔ ايعاٖز٠ .

 ر٥ٝط اؾاَع١     ْٚٛاب٘ ال ١َ اجملتُع

  عُ ا٤ ايهًٝا  ٚاملعاٖ  ٚاملزانش ٚرؤصا٤ األقضاّ ايع١ًُٝ 

       تؾددُِٝ الطدد١ تتقددُٔ دٚر اؾاَعدد١ يف َهافحدد١ ظدداٖز٠ ايفضدداد يف اجملتُددع عٝدد  تغددٌُ ايتدد رٜب

كددا  ايعًُٝدد١   ٚفدداال  ايتٛعٝدد١ االجتُاعٝدد١  ٚدٚر   االصتغددارا  ايعًُٝدد١ ٚاملددؤمتزا  ٚايٓدد ٚا  ٚاؿً 

 َٓتضيب اؾاَع١ يف ذيو .

      إْغدا٤ نًٝددا  َٚزانددش عًُٝد١ يتُٓٝدد١ اجملتُددع تٗدتِ بإعدد اد ٚتدد رٜب قٝدادا  املؤصضددا  االجتُاعٝدد١

 ٚطًب١ اؾاَعا    عٝ  ٜتِ ايذلنٝش ع٢ً َٛفٛع ظاٖز٠ ايفضاد.

 مجٝع املؤصضا  االجتُاع١ٝ . تؾُِٝ األْغط١ ايط ب١ٝ عٝ  تهٕٛ فاع١ً يف 

        ايتٓضٝل َع املؤصضا  االجتُاع١ٝ يتك ِٜ املضداع ا  ايبحثٝد١ ذا  ايع قد١ مبٛفدٛع ظداٖز٠ ايفضداد

ٚذيددو يف فدداال  ؼًٝددٌ ايبٝاْددا    اصددتخ اّ املختدددلا  ايعًُٝدد١   املغددارن١ يف تؾددُِٝ ايبحددٛ          

 ايع١ًُٝ   ايت رٜب ع٢ً إجزا٤ ايبحٛ  ايع١ًُٝ

 تٓضدٝك١ٝ َدع املؤصضدا  االجتُاعٝد١ ذا  ايع قد١ ٚإعدزانٗا يف اجملدايط ايعًُٝد١ يف         ٚفع اـط  اي

 اؾاَعا  ٚايهًٝا  ٚاملعاٖ  ٚاملزانش ٚاألقضاّ ايع١ًُٝ.

 إؽ ار ايٓغزا  ٚايؾح  املتخؾؾ١ ب ٚر اؾاَع١ مبهافح١ ايفضاد يف اجملتُع 

 أعقا٤ ١٦ٖٝ ايت رٜط  

   رٜبٝددد١ ايددديت تكدددّٛ بٗدددا املؤصضدددا  االجتُاعٝددد١ املتعًكددد١   املغدددارن١ يف ايًجدددإ ٚايفدددزم ايبحثٝددد١ ٚايت

 بعاٖز٠ ايفضاد.

 .املغارن١ باحملافزا  ٚايٓ ٚا  ٚاملؤمتزا  ٚاؿًكا  ذا  ايع ق١ بعاٖز٠ ايفضاد باجملتُع 
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

    ربددد  املكدددزرا  اي راصددد١ٝ ايددديت ٜ رصدددْٛٗا باألْغدددط١ ٚايفعايٝدددا  االجتُاعٝددد١ ذا  ايع قددد١ مبٛفدددٛع

 ظاٖز٠ ايفضاد.

 ١ يف ايٓغزا  ايتثكٝف١ٝ اـاؽ١ بأفزاد اجملتُع ذا  ايع ق١ مبٛفٛع ظاٖز٠ ايفضاد.املغارن 

      ايتعدددزف عًددد٢ االػاٖدددا  ايعاملٝددد١ املعاؽدددز٠ ٚاالصدددذلاتٝجٝا  ٚاـددددلا  يف فددداٍ َهافحددد١ ظددداٖز٠

 ايفضاد ٚتشٜٚ  ايكٝادا  اؾاَع١ٝ ٚايطًب١ ٚأفزاد اجملتُع بٗا.

 يًطًب١ مبهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد.تؾُِٝ الط١ تزب  َٛفٛع ايت رٜب ايؾٝف ٞ 

  ٚفدددع بدددزاَ  يًتددد رٜب ايؾدددٝفٞ ٚتٛسٜدددع مجٝدددع طًبددد١ اؾاَعدددا  َدددٔ كتًددد  ايهًٝدددا           - ايطًب١

 ٚايتخؾؾا  ع٢ً املؤصضا  االجتُاع١ٝ ن  عضب ؽؾؾ٘ دراص١ ظاٖز٠ ايفضاد فٝٗا.

    ا عدٔ ظدٛاٖز   ٚفع  يٝا  ملتابع١ ع١ًُٝ ايت رٜب ايؾفٞ يًطًب١ عٝ  ٜك ّ نٌ طايدب تكزٜدزا عًُٝد

 ايفضاد يف املؤصض١ اييت ت رب بٗا عٔ اي ٚر ايذٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ ب٘ ٖٛ ٚقٝاد٠ اؾاَع١.

          إعدددزاى ايطًبددد١ يف مجٝدددع األْغدددط١ ٚايفعايٝدددا  اـاؽددد١ بعددداٖز٠ ايفضددداد ايددديت متثًدددٗا املؤصضدددا

 االجتُاع١ٝ ٚاأل١ًٖٝ .

  املؤصضا  االجتُاع١ٝ َٚٓاقغتٗا تعٜٛ  ايطًب١ ع٢ً تك ِٜ رؤ٣ ع١ًُٝ يف َهافح١ ظٛاٖز ايفضاد يف

 .َٔ ال ٍ ْ ٚا  ع١ًُٝ ع٢ً َضت٣ٛ األقضاّ يف نٌ ايهًٝا 

 : ايط ب١ٝ األْغط١ فاٍ يف ( ب

 ٚايهًٝدا   اؾاَع١ َضت٣ٛ ع٢ً ايط ب١ٝ باألْغط١ اـاؽ١ ٚايدلاَ  اـط  ٚفع اؾاَعا  ع٢ً ٜٓبػٞ      

 يف ايفضدداد  َهافحدد١ يف( ايطًبدد١   ايتدد رٜط ٦ٖٝدد١ أعقددا٤    اإلدارٜدد    ايكٝددادا ) اؾاَعدد١ دٚر تتقددُٔ عٝدد 

 :اآلت١ٝ اإلجزا٤ا  ال ٍ َٔ ٚذيو االجتُاع١ٝ املؤصضا 

تغهٌٝ االؼادا  ٚاؾُعٝا  ايع١ًُٝ ايط ب١ٝ ع٢ً َضت٣ٛ نٌ األقضاّ ايع١ًُٝ ٚتفعٝدٌ دٚرٖدِ يف    (1

 َهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد.

 اؽ١ باألْغط١ ايط ب١ٝ .تٓعِٝ ٚ إعاد٠ ايتغزٜعا  ٚايكٛاْ  ٚايًٛا٥  اـ (2

قٝدداّ َزانددش اإلرعدداد ٚايتٛجٝدد٘ بٛفددع ايدددلاَ  ايذلبٜٛدد١ يتُٓٝدد١ ٚعددٞ ايطًبدد١ ٚدٚرٖددِ يف اجملتُددع            (3

 ٚالاؽ١ دٚرِٖ يف َهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد.

ٚفع الط١ تزب١ٜٛ يًدزح   ايعًُٝد١ ٚايذلفٝٗٝد١ ٚايتد رٜب ايؾدٝفٞ ٚايشٜدارا  عٝد  وتدٌ َٛفدٛع           (4

 ٗا.ظاٖز٠ ايفضاد حٝشا نبرلا فٝ

اصدددتثُار األصدددابٝع ايط بٝددد١ ٚاملدددؤمتزا  ايعًُٝددد١ يف ندددٌ ايهًٝدددا  ٚؽؾدددٝؿ فعايٝدددا  تُٓدددٞ دٚر          (5

 َٓتضيب اؾاَع١ يف َهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد 

ٚفع َغارٜع إلؽ ار ايٓغزا  ٚايؾح  ٚاجمل   اؿا٥ط١ٝ ٚاملطٜٛا  ; تتٓاٍٚ دٚر اؾاَعدا  بهافد١    (6

 َٓتضبٝٗا يف َهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد.

 ار حز يف نٌ ن١ًٝ ٜعدل عٔ دٚر َٓتضيب اؾاَعا  يف َهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد ؽؾٝؿ ج  (7

 بأصًٛب ْاق  َٚفٝ  بٗ ف تعشٜش ت١ُٝٓ دٚر ايطايب . (8

 إقا١َ املزانش ٚاملخُٝا  ايؾٝف١ٝ يف نٌ اؾاَعا  ٚتٓاٍٚ دٚر اؾاَعا  يف َهافح١ ايفضاد. (9

٢ نددٌ فعايٝدد١ ط بٝدد١ ٚدفددع ٜددتِ     إؽدد ار قددزارا  جاَعٝدد١ بتضدد١ُٝ َهافحدد١ ايفضدداد يف اجملتُددع عًدد        (10

ّ( باإلفاف١ إىل ؽؾدٝؿ  2010ؽزهٗا َٔ اؾاَعا  نتضُٝتٗا َث )دفع١ َهافح١ ايفضاد يعاّ 

 ععارا  نٌ فعاي١ٝ ملهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد.
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

إؽددد ار أْدددٛاط ؼُدددٌ عدددعار ندددٌ جاَعددد١ تتقدددُٔ عدددعار ملهافحددد١ ايفضددداد وًُدددٗا مجٝدددع َٓتضددديب      (11

 اؾاَعا .

 ِ اؾاَع١ ؽؾؿ يزؽ  فعايٝا  اؾاَعا  يف َهافح١ ايفضاد. إؽ ار ؽحٝف١ ؼٌُ اص (12

ّ  تؾدددُِٝ إعدداد٠   (   ّ  تؾدددُِٝ إعدداد٠  ٜدددتِ: اؾاَعددا   يف املدددايٞ ايٓعددا  ٚايهًٝدددا  يًجاَعددا   املدددايٞ ايٓعددا

 عٝد   ايفضداد;  ظداٖز٠  َهافحد١  يف اؾاَعدا   دٚر إللدا   األصاصٞ ايعٓؾز ٜع  ذيو نٕٛ ٚاإلدارا  ٚاألقضاّ

 : اآلتٞ تغٌُ

 . يً ٚي١ ايعا١َ املٛاس١ْ يف اؾاَعا  َٛاسْا  ْضب١ سٜاد٠ -1

 .ٚاي ٚي١ٝ احمل١ًٝ ٚاملضاع ا  ٚاشلبا  ايكزٚض َٔ اؾاَعا  َٛاسْا  ْضب١ سٜاد٠ -2

 .ٚغرلٙ بع  عٔ ٚايتعًِٝ املضا٥ٞ ٚايتعًِٝ اـاؽ١ ايٓفك١ ع٢ً ايتعًِٝ بزاَ  يف ايتٛصع -3

 . يًجاَعا  َٓٗا ْضب١ ؾٝؿٚؽ يً ٚي١ ايعا١َ ايٓفكا  ؽفٝ  -4

 . أالز٣ ذات١ٝ َٛارد عٔ ايبح  َٔ اؾاَعا  مته  -5

 ٚاملزتبددا  ٚاؿددٛافش األجددٛر ٜغددٌُ عٝدد  ; ٚاملددٛظف  ايتدد رٜط ٦ٖٝدد١ يألعقددا٤  الدداـ نددادر ٚفددع -6

ٞ  ٚذيدو    ٚاي ٚيٝد١  ايعزب١ٝ اؾاَعا  يف ٜتكافْٛٗا اييت األالز٣ املاي١ٝ ٚاملشاٜا ٔ  ٜتُهٓدٛا  ند ّ  َد ّ  ايكٝدا  باملٗدا

 اؾذرٜدد١ اؿًددٍٛ بٛفددع ال شلددا َددٔ ٜبدد عٛا عُددٌ ٚب٦ٝدد١ َضددتكز٠ حٝددا٠ شلددِ ٚتقددُٔ َددِٓٗ املطًٛبدد١ ٚاألدٚار

 . ٚاجملتُع اؾاَع١ يف ايفضاد يعاٖز٠

 :ٚإدارًٜا أنادميٝا اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  ٖٝه١ً إعاد٠: الاَضًا

ّ  عًد٢  قدادر٠  غدرل  اؿايٝد١  ٖٝهًٝتٗدا  ٚفدل  ايُٝٓٝد١  اؾاَعا  إٔ فٝ٘ عو ال مما           َهافحد١  يف بد ٚرٖا  ايكٝدا

 نُددا ٖٝهًٝتٗددا إعدداد٠ فددزٚر٠ ٜتطًددب ممددا ايذلبٜٛدد١ ايزؤٜدد١ ٖددذٙ ٚفددل االجتُاعٝدد١ املؤصضددا  يف ايفضدداد ظدداٖز٠

 :ٜأتٞ

 ايدددٛسارا  مجٝدددع ٚسرا٤ ٜقدددِ عٝددد  ; ٖٝهًتددد٘ إعددداد٠ ٜدددتِ:  يًجاَعدددا  األعًددد٢ اجملًدددط َضدددت٣ٛ عًددد٢ -1

 ٚذيددو   املدد ْٞ اجملتُددع َٓعُددا  ٚقٝددادا  اـدداـ ايكطدداع عددٔ ٚممددثً  ايعددايٞ ايتعًددِٝ فدداٍ يف ٚاـدددلا٤

 االجتُاعٝد١  ٚايعدٛاٖز  ايفضداد  ظداٖز٠  َهافحد١  يف دٚرٖدا  لدا   عًد٢  اؾاَعدا   َٚضداع ا   دٚرٙ يتفعٌٝ فُاْا

 .األالز٣

 قطاع اصتح ا  ٜتِ عٝ  ; تغهًٝٗا إعاد٠ ٜٓبػٞ: ايعًُٞ ٚايبح  ايعايٞ ايتعًِٝ ٚسار٠ َضت٣ٛ ع٢ً -2

 ؾُٝدع  َٚتابعتٗا ايفضاد َهافح١ بعاٖز٠ اـاؽ١ ايزؤ٣ تك ِٜ َٔ ميهٓٗا مبا دٚرٖا ٚإعاد٠   ايفضاد َهافح١

 . اؾاَعا 

 : اآلتٞ ايٓحٛ ع٢ً ٚذيو ٚإدارٜا أنادميٝا ٖٝهًٝتٗا إعاد٠ ٜٓبػٞ: اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  َضت٣ٛ ع٢ً -3

 عٝدد  ٚايتخؾؾددا  ٚايهًٝددا  اؾاَعددا  َضددت٣ٛ عًدد٢ ٖٝهًٝتٗددا إعدداد٠ ٜددتِ: األنددادميٞ اؾاْددب يف ( أ

 ذا  عًُٝد١  ٚؽؾؾدا   نًٝا  ٚإْغا٤ فاالت٘ بهاف١ اجملتُع عاجا  َباعز٠ ع ق١ ذا  ايتخؾؾا  تغٌُ

 يف ؽؾدؿ  ٜتهدزر  ال عٝد   اؾاَعدا   نٌ َضت٣ٛ ع٢ً جػزافًٝا ايتخؾؾا  ٚتٛسٜع   اجملتُع بت١ُٝٓ ع ق١

ِ  اؾٗدٛد ٚ اإلَهاْٝدا   تدٛفرل  بٗد ف    جاَعد١  َٔ أنثز ٟ    َٚايٝداً  بغدزٜاً  اؾاَعدا   يد ع ٘  ٚايدذ  ٚاقدع  يف ْ حعد

 .اؿاي١ٝ ٖٝهًٝتٗا

  ٚاشل٦ٝا  ايع١ًُٝ االصتغارا  َٚزانش   املتخؾؾ١ ٚاي راصا  ايبحٛ  َزانش إْغا٤ يف ايتٛصع -

      ايضًب١ٝ ايعٛاٖز َٛاج١ٗ يف املضا١ُٖ َٔ متهٓٗا عٝ  ; اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  نٌ َضت٣ٛ ع٢ً ايع١ًُٝ

 .ايفضاد ظاٖز٠ َٚٓٗا
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

ٌ  ايثكاف١ٝ ٚاألْ ١ٜ ايع١ًُٝ اؾُعٝا  إْغا٤ يف ايتٛصع - ٔ  يهد  ٚايطًبد١  ٚاإلدارٜد   ايتد رٜط  أعقدا٤  َد

 .شلا ايز٥ٝض١ األٖ اف َٔ ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف دٚرِٖ ٜهٕٛ عٝ  املطًٛب١ ٚاألدٚار املٗاّ ٚؼ ٜ 

 ايتددد رٜط ٦ٖٝددد١ أعقدددا٤ ؽدددفٛف َدددٔ ايفضددداد َهافحددد١ أؽددد قا٤ مجاعدددا  فدددزم تغدددهٌٝ عدددٔ اإلعددد ٕ -

 ايعداٖز٠  غطدٛر٠  ايتٛعٝد١  ْغدز  شلدا  األصاصٞ اي ٚر ٜهٕٛ عٝ  ; اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  نٌ يف ٚايطًب١ ٚاإلدارٜ 

 .ٚاجملتُع اؾاَع١ يف

 تغدذلى  عٝد   اؾاَع١ٝ ايع١ًُٝ ٚاجملايط   اؾاَع١ٝ اإلدار٠ ٖٝه١ً إعاد٠ ٜٓبػٞ: اإلدارٟ اؾاْب يف ( ب

 :اآلتٞ ايٓحٛ ع٢ً ٚذيو عقٜٛتٗا يف اجملتُع َؤصضا   قٝادا

ِ  عٝدد  اؾاَعدد١  فًددط ٖٝهًدد١  إعدداد٠ - ٘  يف ٜقدد  شلددا  ٚاملغددٗٛد  اجملتُددع يف املددؤثز٠  ايكٝددادا  عقددٜٛت

ّ  ايكطداع  يف ايبدارس٠  ٚايكٝدادا   باحملافعا  احمل١ًٝ اجملايط يف ايبارس٠ ايكٝادا  ٚأٜقا   بايٓشا١ٖ ـ  ايعدا  ; ٚاـدا

 .املزص١َٛ األٖ اف يتحكٝل ٚفُاْا ايفضاد َهافح١ يف دٚرٖا ٚتفعٌٝ باجملتُع اؾاَع١  رب بٗ ف ٚذيو

 ٚاألقضدداّ ٚاملعاٖدد  ٚاملزانددش ايهًٝددا  فددايط ٚ اؾاَعدد١ يف األالددز٣ ايعًُٝدد١ اجملددايط تغددهٌٝ إعدداد٠ -

 يف دٚرٙ عضدب  ند   بٗدا  ايٛاقدع  املٓطك١ ٚفل  االجتُاع١ٝ املؤصضا  قٝادا  عقٜٛتٗا يف تقِ عٝ  ; ايع١ًُٝ

 ايفدد  ايتعًددِٝ َهتددب َٚدد ٜز ايذلبٝدد١ َهتددب َدد ٜز عقددٜٛت٘ يف ٜغددذلى ايذلبٝدد١ نًٝدد١ فًددط فُددث  اجملتُددع

 فدداٍ يف ٚاملٗتُدد١ اجملتُددع يف املددؤثز٠ االجتُاعٝدد١ ايغخؾددٝا  ٚبعدد  امل ْٝدد١ اـ َدد١ َٚهتددب املايٝدد١ َٚهتددب

 . ايع١ًُٝ األقضاّ فايط يف قا٤أع ميثًِٗ َٔ أٚ ْٚٛابِٗ األقضاّ ٚفًط ٚايتعًِٝ  ايذلب١ٝ

ّ  أَد   بز٥اصد١  اؾاَعٝد١  اإلدار٠ فًدط  ٜضد٢ُ  فًط تغهٌٝ - ّ  َٚد را٤  اؾاَعد١  عدا  اإلدارٜد   ايعُدٛ

ٌ  ملٓاقغد١  ايع قد١  ذا  االجتُاعٝد١  اإلدارٜد١  ٚاؾٗدا   ايهًٝا  ٚأَٓا٤  َهافحد١  يف يًجاَعدا   اإلدارٟ ايد ٚر  تفعٝد

 .بذيو اـاؽ١ ٚاملعاؾا  اؿًٍٛ فعٚٚ َضتُز بغهٌ َٚتابعت٘ ايفضاد ظاٖز٠

 ٚفددايط اؾاَعدد١ َضددت٣ٛ عًدد٢ ٜهددٕٛ ايفضدداد َهافحدد١ فًددط ٜضدد٢ُ اؾاَعددا  يف فًددط إْغددا٤ -

ِ  ايهًٝا  َضت٣ٛ ع٢ً فزع١ٝ ٌ  اـاؽد١  ٚاالصدذلاتٝجٝا   ايضٝاصدا   بٛفدع  ٜٗدت  ٚايهًٝدا   اؾاَعدا   دٚر بتفعٝد

 . تٛاجٗٗا ق  اييت مزافا اال ٚتؾحٝ  ٚتكٛميٗا تٓفٝذٖا َٚتابع١ ايفضاد مبهافح١

 :  ٚايت رٜب يإلع اد بزاَ  تؾُِٝ: صادصًا

 املؤصضدددا  ٚقٝدددادا  ايُٝٓٝددد١ باؾاَعدددا  يًعددداًَ  ت رٜبٝددد١ بدددزاَ  بتؾدددُِٝ ايكٝددداّ ايزؤٜددد١ تٓفٝدددذ ٜتطًدددب     

 :اآلت١ٝ ايدلاَ  بتؾُِٝ ايكٝاّ فزٚر٠ اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  ع٢ً ٜفزض ٖٚذا األالز٣ االجتُاع١ٝ

   ٚاملعاٖد   ٚاملزاندش  ايهًٝدا   عُ ا٤ عًٝا  قٝادا )  اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  مبٓتضيب الاؽ١ ت رٜب١ٝ بزاَ  .1

 ٚاإلجددزا٤ا  اآليٝددا  تٓفٝددذ عًدد٢ ٚذيددو( ايطًبدد١   اإلدارٜدد    ايتدد رٜط ٦ٖٝدد١ أعقددا٤   ايعًُٝدد١ األقضدداّ رؤصددا٤

ٔ  املطًٛب ٚاي ٚر ٌ  َد ِ  ند ٞ  َدٓٗ ٔ  ٜتُهٓدٛا  يهد ٌ ف بأصدًٛب  ايفضداد  ظداٖز٠  َٛاجٗد١  َد ٔ  ٚاؿد   اعد  اإلالفاقدا   َد

 .تٛاجِٗٗ ق  اييت

 ٚدٚر ايزؤٜددد١ بآيٝدددا  يتعدددزٜفِٗ ٚاألًٖٝدد١  اؿهَٛٝددد١ االجتُاعٝددد١ املؤصضددا   يكٝدددادا  ت رٜبٝددد١ بددزاَ   .2

 . ايفضاد ظاٖز٠ عٔ ايٓاػ١ يًُغه   املعاؾا  بتك ِٜ اي١ُٝٓٝ اؾاَعا 

 :باؾاَع١ ٚإدار١ٜ أنادمي١ٝ َعًَٛا  ْعاّ تؾُِٝ: صابعًا
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 أ.د/ و٢ٝ َٓؾٛر بغز عًٞ

 تب  طزٜل عٔ ٚاألنادمي١ٝ اإلدار١ٜ باؾٛاْب الاـ َعًَٛا  ْعاّ تؾُِٝ اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  ع٢ً ٜٓبػٞ    

ِ  يف ايٓعدز  إعداد٠  طزٜل عٔ ٚأٜقا(  حاصٛب أجٗش٠   إْذلْ  عبها )  املعاؽز٠ املعًَٛا  تهٓٛيٛجٝا ٚصا٥ٌ  ْعد

 ٚأحدد   ٚأسلددٌ أدم تدد فل يقددُإ كددزاراي اؽدداذ يف ٚاملغددارن١ ايغددفاف١ٝ ٚتدد عِٝ ايعاَدد١ ٚايع قددا  األرعددف١

 دقدد١ يف ٜضدداِٖ ممددا ٚاؾاَعددا  ايعددايٞ ايتعًددِٝ ٚسار٠ يف املعٓٝدد١ ايكددزارا  اؽدداذ َزانددش إىل ممهٓدد١ َعًَٛددا 

 . االجتُاع١ٝ املؤصض١ يف ايفضاد يعاٖز٠ ٚايع   ايتغخٝؿ

 : ٚاملتابع١ ٚايتكِٜٛ يًتٓفٝذ ْعاّ تؾُِٝ: ثآًَا

ٞ    اؿايٝد١  ايزؤٜد١  ٚفدل  ايفضاد ملهافح١ اي١ُٝٓٝ اَعا اؾ دٚر تفعٌٝ يقُإ       ِ  اؾاَعدا   عًد٢  ٜٓبػد  تؾدُٝ

ِ  بع١ًُٝ ٚايكٝاّ ; ايزؤ١ٜ بٗذٙ املٛفح١ ٚاآليٝا  ٚاإلجزا٤ا  اـطٛا  نٌ يتٓفٝذ ْعاّ  دقٝكد١  َٚتابعد١  تكدٜٛ

 ٚاـارجٝدد١ ١اي االًٝدد ايب٦ٝدد١ َددٔ ايفعددٌ ردٚد عًدد٢ اؿؾددٍٛ يقددُإ ٚذيددو   عًُٝدد١ َعدداٜز ٚفددل شلددا َٚضددتُز٠

   االجتُاعٝد١  املؤصضدا   يف ايفضاد ظاٖز٠ ٚاْعهاصا  أصباب تغخٝؿ ع١ًُٝ:ٚالطٛا  تفاؽٌٝ عٔ يًجاَعا 

 املطًٛب١ ايتع ٜ   ٚإدالاٍ   ٚاإلجزا٤ا  اـطٛا  تٓفٝذ ع١ًُٝ   ٚايع ج١ٝ ايٛقا١ٝ٥ اإلجزا٤ا  ؼ ٜ  ع١ًُٝ

٘  َدا  ٚفدل  ايزؤٜد١  بٗدذٙ  املٛفدح١  ٚايعًُٝدا   اـطدٛا   تًدو  ع٢ً  ٚاـارجٝد١  اي االًٝد١  ايب٦ٝٝد١  ايدتػرلا   تتطًبد

 .يًجاَع١

 (.ايتٛؽٝا )ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ تطبٝل َتطًبا : تاصعا

  املؤصضا  يف ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اؾاَعا  دٚر ٚؼكٝل ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ يتطبٝل   

 :اآلت١ٝ املتطًبا  بتٛفرل ٜٛؽٞ ايباح  فإٕ االجتُاع١ٝ

ٕ  ايفضداد  ملهافحد١  ايُٝٓٝد١  اؾاَعدا   دٚر يتُٓٝد١  األعًد٢  اجملًط ض٢ُٜ أع٢ً فًط تغهٌٝ.1 ٔ  َهدٛ  ممدث   َد

 ايعًٝددا  اشل٦ٝدد١ ايفضدداد ملهافحدد١ ايعًٝددا اشل٦ٝدد١   ايعًُددٞ ٚايبحدد  ايعددايٞ ايتعًددِٝ ٚسار٠   اؾُٗٛرٜدد١ ر٥اصدد١ عددٔ

ٕ  ايتخطدٝ   ٚسار٠   املايٝدد١ ٚسار٠,  اإلدارٟ ٚاإلؽد    امل ْٝد١  اـ َد١  ٚسار٠   يًتٛعٝد١  ٞ  ٚايتعداٚ  عددٔ ممدث     ايد ٚي

 عددٔ ممددث    ٚاألًٖٝدد١ اؿهَٛٝدد١ ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا  رؤصددا٤   ايكقددا١ٝ٥ ايضددًط١ عددٔ ممددث    ايزقابٝدد١ األجٗددش٠

 اؾاَعددا  بدد ٚر ايع قدد١ ذا  املٗدداّ َددٔ ايع ٜدد  ٚميددارظ اـدداـ ايكطدداع عددٔ ممددث    املدد ْٞ اجملتُددع َٓعُددا 

 -:ٗاَٚٓ ايفضاد ظاٖز٠ َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ

 .باجملتُع ايفضاد َهافح١ حٍٛ ٚاالجتُاع١ٝ ايضٝاص١ٝ اإلراد٠ َعامل ؼ ٜ (.أ

 ايزؤٜد١  إي٘ أعار  َا ٚفل ايفضاد َهافح١ يف اؾاَعا  دٚر تٓعِ اييت ٚايًٛا٥  ٚايكٛاْ  ايتغزٜعا  إؽ ار(.ب

 .ايبح  ٖذا يف املكذلح١

 .ايفضاد َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ اَعا اؾ دٚر بت١ُٝٓ اـاؽ١ ٚاالصذلاتٝجٝا  ايضٝاصا  اقذلا (. 

 يف اؾاَعا  دٚر بأ١ُٖٝ االجتُاع١ٝ املؤصضا  قٝادا  يهاف١ ٚايتثكٝ  يًتٛع١ٝ ايز٥ٝض١ٝ املٓطًكا  ؼ ٜ (.د

 .ايفضاد َهافح١
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 . ايبح  ٖذا يف ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ إيٝ٘ أعار  َا ٚفل ٚإدارٜا أنادميٝا اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  ٖٝه١ً إعاد٠ إقزار(.ٙ

ٕ  ايزاَٝد١  االجتُاعٝد١  ٚاملؤصضدا   اؾاَعدا   بد   ايتٓضدٝل  بعًُٝد١  اـاؽد١  ايتٓفٝذ١ٜ اآليٝا  اقذلا (.ٚ  يقدُا

 .ايفضاد َهافح١ يف اؾاَعا  دٚر لا 

+  تد رٜط  ٦ٖٝد١  أعقدا٤ ) ايُٝٓٝد١  باؾاَعا  يًعاًَ  ٚاؿٛافش ٚاملهفآ  ٚاملزتبا  يألجٛر الاـ ٖٝهٌ ٚفع(.س

 .ايبح  ٖذا يف ايزؤ١ٜ َتطًبا  ٚتٓفٝذ َٗاَِٗ ١تأدٜ َٔ ميهِٓٗ ٚمبا( َٛظف 

 .) ِ ٌ  اؾاَعدا   دٚر َٚتابعد١  تكدٝ  يًُعٛقدا   اي سَد١  املعاؾدا   ٚٚفدع  ايفضداد  ظداٖز٠  َهافحد١  يف َضدتُز  بغده

 . تٛاجٗٗا اييت

 ٖذا يف املكذلح١ ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ ٚإجزا٤ا   يٝا  يتطبٝل ايتٓفٝذ١ٜ اـط  بٛفع اي١ُٝٓٝ اؾاَعا  قٝاّ(.ط

 :َٚٓٗا يبح ا

 -  ايددٛرؼ ايعًُٝدد١ يتطددٜٛز ايدددلاَ  ٚاـطدد  اي راصدد١ٝ ظُٝددع ايتخؾؾددا  ايعًُٝدد١ يف فدد٤ٛ          عكدد

 الطٛا  َٚتطًبا  ايزؤ١ٜ ايذلب١ٜٛ يف ٖذا ايبح .

    تؾُِٝ ايدلاَ  ايتٛع١ٜٛ ٚايت رٜب١ٝ ؾُٝع َٓتضبٝٗا حٍٛ  يٝا  ٚإجزا٤ا  ايزؤ١ٜ ايذلبٜٛد١ يف ٖدذا

 ٚتٓفٝذٖا ب رج١ عاي١ٝ َٔ ايهفا٠٤.   ايبح  حت٢ ٜتُهٓٛا َٔ تطبٝكٗا

            ؽؾددٝؿ َكددزر نُتطًددب جدداَعٞ ٜضدد٢ُ ايذلبٝدد١ َٚهافحدد١ ايفضدداد ٜدد رظ ؾُٝددع ايتخؾؾددا

 ايع١ًُٝ باؾاَع١.

 .إعاد٠ تٛؽٝ  ٚؼًٌٝ ايٛظا٥  اإلدار١ٜ ٚاألنادمي١ٝ مبا ٜتٛافل َع  يٝا  َٚتطًبا  ٖذٙ ايزؤ١ٜ 

   دا  ٚأعقددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدد رٜط ٚاملددٛظف  يف فدد٤ٛ دراصدد١   ٚفددع املعدداٜز ايعًُٝدد١ يف االتٝددار ٚتعدد  ايكٝددا

 تكُٝٝ٘ يًٛاقع ٚاآلي١ٝ املكذلح١.

          ٘تؾددُِٝ املعدداٜز ايعًُٝدد١ اـاؽدد١ بتكددِٜٛ َٚتابعدد١ اآلٜددا  ٚاإلجددزا٤ا  ٚاملتطًبددا  ايدديت أعددار  إيٝدد

 ايزؤ١ٜ يف ٖذا ايبح .

 تؾُِٝ ْعِ املعًَٛا  ايع١ًُٝ ٚاألنادمي١ٝ 

 ٚ ٞاؾاَعددا  ايُٝٓٝدد١ بايتٓضددٝل َددع اشل٦ٝدد١ ايعًٝددا يًتٛعٝدد١ ٚٚصددا٥ٌ اإلعدد ّ  قٝدداّ ٚسار٠ ايتعًددِٝ ايعدداي

 املختًف١ بٛفع  ي١ٝ إلبزاس دٚر اؾاَعا  يف َهافح١ ظاٖز٠ ايفضاد ٚاألْغط١ املؾاحب١ يذيو.

 :ٜكذل  ايباح  ايكٝاّ بإجزا٤ اي راصا  ٚايبحٛ  املٝ ا١ْٝ شلذٙ ايزؤ١ٜ َٚٓٗا 

 دٚر يتطٜٛز ايذلب١ٜٛ ايزؤ١ٜ فاع١ًٝ مٛ االجتُاع١ٝ املؤصضا  قٝادا  اػاٖا  ملعزف١ َٝ ا١ْٝ دراص١ .1

 .ايفضاد َهافح١ يف اي١ُٝٓٝ اؾاَعا 

 ايزؤٜدد١ فدد٤ٛ يف ايفضدداد ظدداٖز٠ َهافحدد١ يف ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا  أدا٤ نفددا٠٤ يتكددِٜٛ َٝ اْٝدد١ دراصدد١ .2

 .ايبح  شلذا املكذلح١
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 ايهزِٜ  ايكز ٕ -1

  دار املضد١ًٝ يًٓغدز ٚايتٛسٜدع     1املٓٗجٝد١ ٚايتطبٝدل ٚايكٛاعد   ط    _(:اإلدار٠ يف اإلصد ّ  2001ايفٗ اٟٚ   فُٗٞ الًٝفد١ ) -2

 ٚايطباع١   عُإ   األردٕ.

 (: اإلدار٠ ايعزب١ٝ اإلص ١َٝ فهزا ٚتطبٝكا  دار ايهتب   بػ اد   ايعزام.1994ايهبٝضٞ   عاَز)-3

   دار ايغزٚم  ايكاٖز٠   َؾز. 10(: اإلص ّ عكٝ ٠ ٚعزٜع١   ط1980عًتٛ    قُ )-4

   1َفٗدّٛ حد ٜ  يف ايفهدز اإلدارٟ املعاؽدز   ط    –(: إدار٠ ايتعًدِٝ اؾداَعٞ   2008ايعبادٟ   ٖاعِ فٛسٟ دباظ ٚ الدزٕٚ ) -5

 َؤصض١ ايٛرام يًٓغز ٚايتٛسٜع   عُإ   األردٕ.

إلب اعٞ يف اؾاَعا  ايعزب١ٝ   ف١ً املٓتد ٣ يًفهدز ايعزبدٞ   املٛؽدٌ       (: ايتخطٝ  بايتطٜٛز ا2001اي ٚرٟ   حض  )-6

 ايعزام.

(: اؾاَعا  ٚؼ ٜا  ايعٛملد١   ٚرقد١ عُدٌ َك َد١ إىل املٓتد ٣ ايفهدزٟ يًُٛاؽدفا         2001ايٓعُٝٞ   قُ  عب  ايعاٍ )-7

 ايعامل١ٝ يًجاَعا    املٛؽٌ   ايعزام.

 (: األدٚار املطًٛب١ َٔ جاَعا  دٍٚ 1993اي ٜٔ قُ  عب  اؾٛاد ) ايضٓبٌ   عب  ايعشٜش بٔ عب اهلل ْٚٛر -8

 اـًٝ  ايعزبٞ   يف فاٍ ال ١َ اجملتُع   َهتب ايذلب١ٝ ايعزبٞ ي ٍٚ اـًٝ    ايزٜاض   ايضعٛد١ٜ.

بدد١ درٚظ َددٔ ايتجز _(: دٚر اؾاَعدد١ ايبحثددٞ إسا٤ ايفضداد اإلدارٟ اي الطددٞ  2006األعزجدٞ   عاؽددِ ٚعدداَز األعزجدٞ )  -9

   عُإ   األردٕ. 47ايعزب١ٝ   ف١ً اؼاد اؾاَعا  ايعزب١ٝ   ع د 

   ايزبع ايزابع . 17أعهاي٘   أصباب٘ ٚ ثارٙ ايضًب١ٝ   ف١ً ايزا٥  ايعزبٞ   ايض١ٓ –(: ايفضاد 2000عزب١ٝ   سٜاد )-10

ؾدد١   اجملًدد١ ايعزبٝدد١ يددإلدار٠    رؤٜدد١ َٓٗجٝدد١ يًتغددخٝؿ ٚايتحًٝددٌ ٚاملعا –(: ايفضدداد اإلدارٟ 2000ايهبٝضددٞ   عدداَز )-11

 . 1  ع د  20فً  

َفَٗٛ٘   قٝاص٘   َعاٖزٙ   تهًفت٘ ع٢ً  –(: ايفضاد اإلدارٟ يف ٚح ا  اـ ١َ ايعا١َ 2007ايغاَٞ   امح  قُ ) -12

ا٤ الدد ٍ اجملتُددع   ايطددزم ٚأصددايٝب َهافحتدد٘  ٚرقدد١ عُددٌ َك َدد١ إىل املددؤمتز ايضددابع يًكدداد٠ اإلدارٜدد    املٓعكدد  يف ؽددٓع     

 ّ املعٗ  ايٛط  يًعًّٛ اإلدار١ٜ   ؽٓعا٤   ايُٝٔ.2007ْٛفُدل  28-26ايفذل٠ 

(: تفعٝددٌ ايدد ٚر ايزقددابٞ ملهافحدد١ ايفضدداد اإلدارٟ ٚرقدد١ عُددٌ َك َدد١ إىل املددؤمتز     2007قُدد   عبدد  ايًطٝدد  َؾددً  ) -13

ّ املعٗد  ايددٛط  يًعًددّٛ اإلدارٜدد١   ؽددٓعا٤    2007ْددٛفُدل  28-26ايضدابع يًكدداد٠ اإلدارٜدد    املٓعكدد  يف ؽدٓعا٤ الدد ٍ ايفددذل٠   

 ايُٝٔ .

 (: ايتهايٝ  االجتُاع١ٝ يًفضاد   املضتكبٌ ايعزبٞ   برلٚ    يبٓإ.2001حجاسٟ   املزصٞ ايضٝ )-14

  َزنددش األَدد  يًٓغددز ٚايتٛسٜددع   ؽددٓعا٤       1(: ايضددًٛى ايتٓعُٝددٞ   ط 2007ايعزٜكددٞ   َٓؾددٛر قُدد  ازلاعٝددٌ )   -15

 ايُٝٔ.
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(: دٚر اؾٗدداس يف محاٜدد١ األَددٛاٍ ايعاَدد١ َٚهافحدد١ ايفضدداد   ٚرقدد١ عُددٌ        2006ٗدداس املزنددشٟ يًزقابدد١ ٚاحملاصددب١ )   اؾ -16

َك ١َ يًٛرع١ املٓعك ٠ يف إطار بزْداَ  ايتعدإٚ ايدُٝ  األملداْٞ ملهافحد١ ايفضداد ٚاملتعًكد١ بضدبٌ تعشٜدش قد را  ايضدًطا             

 ّ ؽٓعا٤   ايُٝٔ.2006إبزٌٜ  9-5ا املاٍ ايعاّ   ال ٍ ايفذل٠ َٔ املختؾ١ بايفحؿ ٚايتحزٟ ٚايتحكٝل ٚايب  يف ققاٜ

 (: اؾٗٛد اي ٚي١ٝ ملهافح١ ايفضاد   َزنش دراصا  ٚعٛ  اي ٍٚ ايٓا١َٝ   ايكاٖز٠   َؾز.1999أَاْٞ   غامن )-17

زنددش أفددٛا٤ يًبحددٛ  اآلثددار املايٝدد١ ٚاالقتؾدداد١ٜ   َ –(: ايفضدداد اإلدارٟ َددٔ َٓعددٛر ايعٛملدد١  2006ايؾدداحل   ؽددبحٞ )-18

 ( .www.adhwaa.orgٚاي راصا  اإلصذلاتٝج١ٝ   بتؾزف َٔ َٛقع )

(: الارطددد١ ايفضددداد يف ايدددُٝٔ ٚأطزافددد٘ ايٓافدددذ٠   دراصددد١ َٝ اْٝددد١ أالدددذ  َدددٔ اإلْذلْددد     2005قضدددٔ   ؽددداحل وٝددد٢)-19

(www.al-tagheer.com. ) 

ٛ 2000ٚسار٠ ايتعًددِٝ ايعددايٞ ٚايبحدد  ايعًُددٞ )    -20 ّ بغددإٔ اؾاَعددا  ايُٝٓٝدد١   1995( يضدد١ٓ 17رٟ رقددِ )(: ايكددزار اؾُٗدد

 ّ   ؽٓعا٤   ايُٝٔ.2000( يض١ٓ 32ّ ٚتع ٜ ت٘ بايكإْٛ رقِ )1997( يض١ٓ 30ٚتع ٜ ت٘ بايكإْٛ رقِ )

ّ بغددإٔ اي ٥حدد١ ايتٓفٝذٜدد١   2007( يضدد١ٓ 32(: ايكددزار اؾُٗددٛرٟ رقددِ )  2007ٚسار٠ ايتعًددِٝ ايعددايٞ ٚايبحدد  ايعًُددٞ )   -21

 َعا  اي١ُٝٓٝ  ؽٓعا٤   ايُٝٔ .يكإْٛ اؾا

 –(: ايتعًِٝ ايُٝ  جذٚر تغهً٘ ٚاػاٖا  تطٛرٙ  دار ايغٛناْٞ يًطباع١ ٚايٓغز  ؽٓعا٤ 2005اؿا   أمح  عًٞ ) -22

  ايُٝٔ.
1. Caiden, Gerald E., et. Al.(2001):Where Corruvtion Lives, Kumarian Press, NY 
2. Chirkova, Elena(2004):Transparency International Corruptiom Perception Indice 1995-

2004, CPI1995-2004.,xis, 25Oct. 2004. 

3. Collins. Gamie, et, al.(2004):Academy of Management Proceedings, PA. 1 , 6.P, 1 chart, 
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 والصليحية جاحيةنال الدولتني عهد يف اليمن يف التعليمية املدارس

  

5 

ٔ  يف ُٝٝة١ ايتعً اسبٝا٠ جٛاْب أِٖ عٔ ايبرث إىل ايذساط١ ٖذؾت املًخف  ايٓحاذٝة١  ايةذٚيت   ؾةة٠  يف ايةُٝ

 ْتٝحة١  تاسؽبُٗا َٔ ا٭ٍٚ ايٓــ طٛاٍ ايذٚيت  يع٬ق١  َٝض٠ نإ ايـشاع إٔ ٚسغِ ٚايـًٝر١ٝ،

 نةةٌ ؾةة ٕ اٯخةةش، عًةة٢ يًكلةةا٤ املتاذةة١ ايظةةشٚف اطةةتػ٬ٍ طةةشف نةةٌ ٚضباٚيةة١ املةةزٖي يًخةة٬ف

ٟ  ا٭َش  ْٗا٥ًٝا، خـُ٘ ع٢ً ايكلا٤ بـعٛب١ قٓاع١ إىل ٚؿٌ َُٓٗا ٌ  قٓاعة١  إىل أد٣ ايةز  طةشف  نة

 اسبةةشٚ  عةةٔ بعٝةةذًا ؾٝٗةةا ايتعًُٝةةٞ بازباْةةب ٚا٫ٖتُةةاّ ْؿةةٛرٙ َٓطكةة١ يف بةةاسبهِ ايكٝةةاّ بلةةشٚس٠

 اٖتُةةاّ أٚ ايـةةػاس، يتعًةةِٝ نتاتٝةةب:َةةٔ ايتعًةةِٝ ؼبتاجةة٘ َةةا نةةٌ إػبةةاد ٚضباٚيةة١ ٚايـةةشاعا ،

 .ريو ٚغري ٚتذٜٚٓٗا، بايهتب أٚ بايعًُا٤

ٞ  ايذٚيت  اْتؼاس َٓاطل رذٜذبت ايبرث اٖتِ نُا ٌ  َةزٖب  اْتؼةاس  ٚبايتةاي  نةزيو  َُٓٗةا،  نة

 :َٓٗا أطبا  يعذ٠ املٛكٛع هلزا ا٫ختٝاس ٚنإ.  ايذٚيت  عٗذ يف ايتع١ًُٝٝ اسبٝا٠ تـٜٛش

ِ  اية   ايبرٛث أٚا٥ٌ َٔ ايبرث ٖزا نٕٛ- ٞ  بازباْةب  تٗةت ِ        ايةذٚيت ،  عٗةذ  يف ايتعًُٝة ٔ  ؾًة  ٜهة

 بتعًةةِٝ ايةةذٚيت  َةةٔ نةةٌ ٚاٖتُةةاّ ايتعًُٝةةٞ ازباْةةب عًةة٢ سنةةض  -أعًةةِ َةةا ذظةةب- أحبةةاث ٖٓةةاى

 . ٚايتعًِ ايتعًِٝ ع٢ً ٚايٓؿك١ بايعًُا٤ نزيو ٚا٫ٖتُاّ ٚاملذاسغ، ايهتاتٝب ب قا١َ ايـػاس

 نةة٬ َٓةةاطل يف ايعًُةةا٤ قبةةٌ َةةٔ ؾشدٜةة١ جبٗةةٛد ناْةةت طةةٛا٤ٶ ايتعًُٝٝةة١ ازبٛاْةةب ٭بةةشص  ايتعةةش 

ِ  طشٜل عٔ ٚاسبلاسٟ ايعًُٞ بازباْب ايذٚيت  ذهاّ بٌق َٔ باٖتُاّ أٚ ايذٚيت ،  ايـةػاس،  تعًةٝ

 :َٓٗا ْتا٥خ عذ٠ إىل ايبرث تٛؿٌ .املزٖب ٚأٌٖ ايعًِ سجاٍ تؼحٝع أٚ

 دخةة٬ً تةةذس ناْةةت ايةة  تٗاَةة١ عًةة٢ ايـةةًٝرٞ ايٓحةةاذٞ ايـةةشاع يف دٚس ا٫قتـةةادٟ يًحاْةةب نةةإ -

 َٓٗةا  ايـًٝرٝ  خض١ٜٓ إىل ٚؿًت اي  يهبري٠ا املبايؼ ريو ٚديٌٝ ػ٦ْٛٗا، ٜتٛىل َٔ ع٢ً نبريا

 . هلا ذهُِٗ أثٓا٤

ِ  َٔ نثريا ٚقذَٛا املشذ١ً تًو يف بايتعًِٝ ٚايـًٝرٞ ايٓحاذٞ ازباْبإ اٖتِ- ٘  ايةذع  خاؿة١  ية

 املختًةةةـ ايةةةذعِ ٚقةةةذَٛا ايتعًةةةِٝ، ٚأَةةةانٔ ٚاملةةةتعًُ  بايعًُةةةا٤ ؾةةةاٖتُٛا ايةةةذٚيت ، عٛاؿةةةِ يف

 .ْؿٛرُٖا َٓاطل يف املزٖي ازباْب بٓؼش ٚاٖتُٛا َُٓٗا نٌ ذهِ ؾةا  يف ايتع١ًُٝٝ يًع١ًُٝ

 

 

 ايٛجٝ٘ ذظٔ قا٥ذ ضبُذ/ د

 ؿٓعا٤ جاَع١   -احملٜٛت     - -ايةب١ٝ ن١ًٝ   -َظاعذ أطتار
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

 التنَيد: 

إىل ايبرث عٔ أِٖ جٛاْب اسبٝا٠ ايتع١ًُٝٝ يف ايُٝٔ يف ؾة٠ ايذٚيت  ايٓحاذ١ٝ ٚايـًٝر١ٝ،  ٖذؾت ايذساط١

ٚسغةةِ إٔ ايـةةشاع نةةإ َٝةةض٠  يع٬قةةة١ ايةةذٚيت  طةةٛاٍ ايٓـةةـ ا٭ٍٚ َةةةٔ تاسؽبُٗةةا ْتٝحةة١ يًخةة٬ف املةةةزٖي           

ًكلةا٤ عًة٢ اٯخةش، ؾة ٕ نةٌ َُٓٗةا ٚؿةٌ إىل قٓاعة١ بـةعٛب١          ٚضباٚي١ نٌ طشف اطتػ٬ٍ ايظشٚف املتاذة١ ي 

ايكلةا٤ عًةة٢ خـةُ٘ ْٗا٥ٝةةًا،  ا٭َةش ايةةزٟ أد٣ إىل قٓاعة١ نةةٌ طةشف بلةةشٚس٠ ايكٝةاّ بةةاسبهِ يف َٓطكة١ ْؿةةٛرٙ        

ٚا٫ٖتُةةاّ بازباْةةب ايتعًُٝةةٞ ؾٝٗةةا بعٝةةذًا عةةٔ اسبةةشٚ  ٚايـةةشاعا ، ٚضباٚيةة١ إػبةةاد نةةٌ َةةا ؼبتاجةة٘ ايتعًةةِٝ   

 ايـػاس، أٚ اٖتُاّ بايعًُا٤ أٚ بايهتب ٚتذٜٚٓٗا، ٚغري ريو. َٔ:نتاتٝب يتعًِٝ

نُةةا اٖةةتِ ايبرةةث بترذٜةةذ َٓةةاطل اْتؼةةاس ايةةذٚيت  ٚبايتةةايٞ اْتؼةةاس َةةزٖب نةةٌ َُٓٗةةا، نةةزيو تـةةٜٛش        

 اسبٝا٠ ايتع١ًُٝٝ يف عٗذ ايذٚيت .

 وكاٌ االختياز هلرا املوضوع لعدة أسباب:  

- ؾًِ ٜهٔ ٖٓاى أحباث       ،تِ بازباْب ايتعًُٝٞ يف عٗذ ايذٚيت نٕٛ ٖزا ايبرث َٔ أٚا٥ٌ ايبرٛث اي  تٗ -

 ،قا١َ ايهتاتٝب ٚاملذاسغب  سنض  ع٢ً ازباْب ايتعًُٝٞ ٚاٖتُاّ نٌ َٔ ايذٚيت  بتعًِٝ ايـػاس -ذظب َا أعًِ

 ايعًُا٤ ٚايٓؿك١ ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتعًِ. ا٫ٖتُاّ نزيو بٚ

، أٚ باٖتُاّ ٬ ايذٚيت نَٓاطل ناْت جبٗٛد ؾشد١ٜ َٔ قبٌ ايعًُا٤ يف  ايتعش   ٭بشص ازبٛاْب ايتع١ًُٝٝ طٛا٤ٶ -

 .سجاٍ ايعًِ ٚأٌٖ املزٖبتؼحٝع ازباْب ايعًُٞ ٚاسبلاسٟ عٔ طشٜل تعًِٝ ايـػاس، أٚ  بايذٚيت ذهاّ َٔ قبٌ 

ب١ً َٔ ؾة٠ ذاٍٚ ايبرث ايتعش  هلزا املٛكٛع دٕٚ ذبٝض أٚ تعـب، َعتُذًا ع٢ً املـادس ا٭ؿ١ًٝ اي  ناْت قشٜ

ايذساط١، َٚعتُذًا ع٢ً املٓٗخ ايتاسؽبٞ، يف ضباٚي١ ٱظٗاس جٛاْب ايك٠ٛ ٚايلعـ عٓذ نٌ َٔ ايذٚيت  ايٓحاذ١ٝ 

 (1).عاؿُتٗا ؿٓعا٤ ثِ رٟ جب١ًأٚ ايـًٝر١ٝ يف ٚصبٝذ، يف تٗا١َ 

 طٝتٓاٍٚ ايبرث ضبٛسإ س٥ٝظٝإ:

 َٚزٖبًٝا. أ٫ًٚ: ايتعشٜـ بايذٚيت  ايٓحاذ١ٝ ٚايـًٝر١ٝ جػشاؾًٝا

 ثاًْٝا:  املذاسغ ايتع١ًُٝٝ يف ايُٝٔ يف عٗذ ايذٚيت .

 أ٫ًٚ: ايتعشٜـ بايذٚيت  ايٓحاذ١ٝ ٚايـًٝر١ٝ جػشاؾًٝا َٚزٖبًٝا:
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

 

 : يف فرتة قياو الدولتنيوضع الينً السياسي واملرٍيب  -1

   ٟ ٟ ناْةةت ايةةُٝٔ ؾةة٢ بذاٜةة١ ايكةةشٕ اشبةةاَع اهلحش ٚصبةةضأ٠ إىل ٚذةةذا    َؿههةة١ طٝاطةةٝاً  /اسبةةادٟ عؼةةشامل٬ٝد

     ٌ )طٝاط١ٝ َتعذد٠ ذبهُٗا صعاَةا  قبًٝة١ طبتًؿة١، ؾةايُٝٔ ا٭طةؿ
1

ش، ٚنةاْٛا  ٝٳة ُٵنةإ َكظةًُا بة  قبا٥ةٌ ذٹ     (

هةةإ َكظةةًُا بةة  ؾايةةُٝٔ ا٭عًةة٢ أَةةا غايبةةًا َةةا ؽبلةةعٕٛ سبهةةاّ تٗاَةة١، باعتبةةاسِٖ اةةثً  يًخ٬ؾةة١ ايعباطةة١ٝ،  

ٜظةةتكًٕٛ بايظةةًط١ أخةةش٣ أذٝاْةةًا، ٚأذٝاْةةًا  ع ذهةاّ تٗاَةة١ تطٝةةقبا٥ةةٌ ُٖةةذإ ٚناْةةت قبا٥ةٌ ُٖةةذإ، ٚايضٜذٜةة١،  

  (1).ٜطٝعٕٛ ايضٜذ١ٜأٚ ٭ْؿظِٗ، 

، ؾ ٕ ٚكع ايةُٝٔ ازبػةشايف ٚايبؼةشٟ َةٔ ب٦ٝة١ جبًٝة١، ٚبعةذ عةٔ         ٖزٙ ايؿة٠أَا ايٓاذ١ٝ املزٖب١ٝ ؾ٢ ايُٝٔ ؾ٢ 

  زبُٝةةع ايؿةةشم ضبطةة١ جةةز ٖةةزا اٱقًةةِٝ َشنةةض اشب٬ؾةة١، ٚتشنٝبةة١ قبًٝةة١ َتـةةاسع١ َةةع بعلةةٗا، جعةةٌ َةةٔ    

اْتؼةةش  ؾٝةة٘ اٝةةع املةةزاٖب اٱطةة١َٝ٬، ؾُةةزٖب اٱراعًٝٝةة١ اْتؼةةش ؾةة٢ َػةةاس  ايةةُٝٔ            زيواٱطةة١َٝ٬، يةة 

1)بظا٭ع٢ً، ؾل٬ً عٔ ظبشإ ٚعظري، َٚزٖب ا٭باكة١ٝ اْتؼةش ؾة٢ غةش  ؿةٓعا٤، ٚيف ػة      
(1)ٚذلةشَٛ  ( 

أَةا   ،

 (1)ب أٌٖ ايظ١ٓ ؾ٢ بك١ٝ ايُٝٔ.بُٝٓا اْتؼش  َزاٖ (1)َٚا ذٛهلا (1)ايضٜذ١ٜ ؾكذ اْتؼش  ؾ٢ ؿعذ٠

 الدولة اليذاحية يف تَامة الينً:  -2

( ا٭َري عًٞ بٔ املظؿش ايزٟ اتظةِ بايلةعـ يـةػشٙ، اةا ْةتخ عٓة٘ تٓةاؾع        1يف عٗذ آخش أَشا٤ ايذٚي١ ايضٜاد١ٜ)

ْٴؿ ةٝع       دٕٚ بةة   ( ايةزٟ قةةاّ با٫طةت٤٬ٝ عًة٢ صبٝةذ، ٚاطةتوثش بةوَٛس ايذٚية١       1)اية٠٫ٛ ا٭ذبةاؾ عًة٢ اسبهةِ َٚةِٓٗ 

 (1)صٜاد.

ِ  1)ا٭َةري ايضٜةادٟ عًةٞ بةٔ املظؿةش صبٝةذ        غادس ( يٝظةتع  حبانُٗةا ظبةاحل اسببؼةٞ ايةزٟ      1)( َتٛجٗةا إىل املٗحة

ْٴؿةٝع، ٚقةذ ذؼةذ ظبةاحل اٝةع ايكة٣ٛ طةٛا٤ٶ أٖةٌ تٗاَة١ أٚ أٖةٌ           1نإ َتٛيٝا ٭عُاٍ ايهذسا٤) ( ٚايٛادٜ ، كذ 

ْٴؿٝع، ٚظٌ َع٘ يف ذشٚ  ملذ٠ ثة٬ث طةٓٛا ، اطةتطاع يف    ازبباٍ املٓاؿشٜٔ يٮَري ايضٜادٟ، ٚتٛج٘ بِٗ حمل اسب١ 

ْٴؿٝع، ٚايظٝطش٠ ع٢ً صبٝذ، ٚعٓذٖا ُأطًل ع٢ً ظباحل يكب امل٪ٜذ ْـري ايذٜٔ، يٝـبح ٚصٜةش آٍ   ْٗا١ٜ ا٭َش قتٌ 

 ّ، ٚمل ًٜبةةث إٔ تةةٛيف ا٭َةةري ايضٜةةادٟ يف املٗحةةِ أٚاخةةش طةة١ٓ  1040ٖةةة/432صٜةةاد يف تٗاَةة١، ٚيعةةٌ ريةةو   يف طةة١ٓ  

ّ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ٚسٜث ٜتٛىل ايظًط١، ؾاطةتكٌ ظبةاحل بايظةًط١ يف تٗاَة١، ٚجعةٌ املٗحةِ عاؿة١ُ        1052/هـ444

ي٘، ٚكش  ايظه١ بار١، ٚناتب اشبًٝؿ١ ايعباطٞ يف بػذاد  َعًٓا ٤٫ٚٙ ٚطاعت٘ باعتباسٙ ميثةٌ أٖةٌ ايظة١ٓ يف    

٘ٴ تكًٝذًا ع٢ً ايظًط١ يف ايُٝٔ ٓٵرٳ َٳ ، ٚبايؿعٌ قبًت اشب٬ؾ١ ايعباط١ٝ ريو ؾوؿذس  ايعامل اٱط٬َٞ، ٚطايبًا 

   (  1)ي٘ تكًٝذًا ع٢ً ايُٝٔ.

نةةإ أقـةة٢ اتظةةاع يًذٚيةة١ ايٓحاذٝةة١ يف ايةةُٝٔ يف َٓطكةة١ تٗاَةة١ املُتةةذ٠ َةةٔ بةةا  املٓةةذ  جٓٛبةةا ذتةة٢ أطةةشاف    

 .املخ٬ف ايظًُٝاْٞ مشا٫، ٚمشٌ ايعذٜذ َٔ املذٕ يف تٗا١َ َثٌ صبٝذ ٚايهذسا٤ ٚاملٗحِ ٚايٛادٜ 
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

(، 1)مل ًٜبث إٔ قتٌ ظباحل اسببؼٞ بايظِ ع٢ً ٜذ َ٪طع ايذٚي١ ايـًٝر١ٝ يف ايُٝٔ عًٞ بٔ ضبُذ ايـًٝرٞ

ٚعًةة٢ ايةةشغِ َةةٔ طةةكٛين دٚيةة١ بةة  ظبةةاحل يف تٗاَةة١ ملةةا ٜكةةاس  َةةٔ طةةت طةةٓٛا ، ؾكةةذ اطةةتطاع أبٓةةا٤ ظبةةاحل طةةعٝذ   

تظِ باملذ ٚازبضس ذت٢ اطتطاعٛا (، ٚاطتُش ايـشاع بِٝٓٗ ٚب  ايذٚي١ ايـًٝر١ٝ 1ٜ)ٚجٝاؾ إعادتٗا َٔ جذٜذ

(، عٓةةةذٖا مل تعةةةذ ايذٚيةةة١ 1)ّ  يف َعشنةةة١ ايهظةةةا1087ِ٥ٖةةةة/479ذبكٝةةةل اْتـةةةاسًا بةةةاٖشًا عًةةة٢ ايـةةةًٝر  طةةة١ٓ 

ايـةةًٝر١ٝ تؿهةةش يف ايتةةذخٌ بؼةة٦ٕٛ بةة  ظبةةاحل َةةش٠ أخةةش٣، ؾرهةةِ بةة  ظبةةاحل بٓةةٛع َةةٔ ا٫طةةتك٬ٍ يف تٗاَةة١             

ٜذعُٕٛ َٛقؿِٗ بايتوٜٝذ ايؼعب٢ ايٓؼط َةٔ   ٕٛايٓحاذٕٝ مبظاْذ٠ نثري َٔ ايكبا٥ٌ ايظ١ٝٓ ؾٝٗا، ؾكذ نا

ايطٛا٥ـ ايظ١ٝٓ ؾ٢ ٖةزٙ املٓةاطل، ذٝةث ٜكةٍٛ عُةاس٠:  ٚإرا عةاد جٝةاؾ إىل صبٝةذ ْؼةش  املـةاذـ، ٚابتًٗةت ية٘             

 (1).ايشعاٜا بايذعا٤، ٚظٗش  ايؿكٗا٤، ٚتطاٚيت ايعًُا٤ 

 بلة عواصه هلا:قياو الدولة الصليحية يف الينً واختاذٍا لصيعاء ثه ذي د -3

يف أٚاخةش عٗةذ دعاتٗةا ابةٔ ذٛػةب      سغِ ايلشبا  ايكاؿ١ُ ايت٢ تعشكةت هلةا اسبشنة١ اٱراعًٝٝة١ ؾة٢ ايةُٝٔ       

ٜعًُةٕٛ عًة٢ ْؼةش    (1038ّ-915ٖة/429-303)، إ٫ إٔ أْـاسٖا ظًٛا طٛاٍ ايؿة٠ ّ(919-915ٖة/307-303ٚابٔ ايؿلٌ )

 .يذعا٠بكٝاد٠ عذد َٔ ا ،(1)َزٖبِٗ ٚأؾهاسِٖ ؾ٢ طش١ٜ تا١َ

ذت٢ قبٝةٌ قٝةاّ ايذٚية١     915/-303دخًت ايذع٠ٛ اٱراع١ًٝٝ ؾ٢ ايُٝٔ َشذ١ً ايظة ايثا١ْٝ، ٚايت٢ اَتذ  َٔ 

، ٚتٓاقض ريو َع َا ناْةت عًٝة٘ ا٫راعًٝٝة١ خةاسد ايةُٝٔ اية  ناْةت قةذ أعًٓةت          1038ّ/ٖة429ايـًٝر١ٝ 

طةةةة١ٓ  (1)ٝةةةةذ اه املٗةةةةذ٣ ؾةةةة٢ املٗذٜةةةة١  بكٝةةةةاّ خ٬ؾةةةة١ عب  يف املػةةةةش اشب٬ؾةةةة١ ايؿاطُٝةةةة١  بكٝةةةةاّ ازبٗةةةةش  َشذًةةةة١

 (1)ّ.910ٖة/297

اطةةتطاع ٖةة٪٤٫ ايةةذعا٠ ايظةةشٜ  اطةةتكطا  عًةةٞ بةةٔ ضبُةةذ ايـةةًٝرٞ إىل ايةةذع٠ٛ اٱراعًٝٝةة١ ٚايةةزٟ ٜعتةة      

امل٪طع هلا ب ع٬ْ٘ قٝاّ ايذٚي١ ايـةًٝر١ٝ ا٫راعًٝٝة١ ، ٚاية  نةإ أقـة٢ اتظةاع هلةا يف ايةُٝٔ: َةٔ أطةشاف           

ذلشَٛ  ٚعذٕ ٚسبةخ ٚأبة  ذتة٢ أطةشاف ؿةعذ٠ مشةا٫،ٶ بةٌ اطةتطاع ؾةش  إػةشاؾ٘ عًة٢             املٓاطل ازبٓٛب١ٝ يف

(، يهةةٔ بعةةذ ٚؾاتةة٘ تكًةةف ايٓؿةةٛر ايـةةًٝرٞ يف عٗةةذ ابٓةة٘ املهةةشّ ثةةِ يف عٗةةذ ايظةةٝذ٠ بٓةةت أ ةةذ        1)َهةة١ املهشَةة١ 

عاؿة١ُ سبهُٗةا يٝٓؿـةٌ عٓٗةا بعةذ ريةو بة          ايـًٝرٞ اي  اطتكش  يف املٓاطل ايٛطط٢ ٚجعًت َةٔ جبًة١  

 (1)( ثِ ب  صسٜع يف عذٕ.1ثِ ب  ذا  يف ؿٓعا٤) -ايظابك١ ايزنش-ظباحل يف صبٝذ بعذ َعشن١ ايهظا٥ِ        

 ثاىيًا: املدازس التعلينية يف الينً يف عَد الدولتني:

اصدٖش ايتعًِٝ مبذاسط٘ املختًؿ١ يف عٗذ ايذٚيت  ايٓحاذ١ٝ ٚايـًٝر١ٝ، ذٝث إٔ ا٫ٖتُاّ بةايتعًِٝ َٚذاسطة٘   

ٜهةٔ ضبـةٛسًا عًة٢ ا٭َةشا٤ ٚايظةة٬ط  يف ايةذٚيت  بةٌ اٖةتِ بة٘ عاَةة١ ايٓةاغ ٚخاؿة١ َةٔ ٜعشؾةٕٛ ايكةةشا٠٤             مل 

ٚايهتابةة١ ٚيةةزيو اغبةةشين ايعذٜةةذ َةةٔ املعًُةة  يف طةةًو ايتعًةةِٝ َةةٔ را  أْؿظةةِٗ دٕٚ َكابةةٌ، َٚةةع ٖةةزا ؾكةةذ    

ًُٝةةة١ ايتعًُٝٝةةة١ بؼةةةهٌ عةةةاّ، نةةةإ يٮَةةةشا٤ دٚس ؾاعةةةٌ يف اْتؼةةةاس ايتعًةةةِٝ  ٚا٫ٖتُةةةاّ بةةةايط٬  ٚاملعًُةةة  ٚايع 
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ٚطةةٝةنض ايبرةةةث ذةةةٍٛ ثةة٬ث جٛاْةةةب ٖاَةةة١ يف ايعًُٝةة١ ايتعًُٝٝةةة١ يف عٗةةةذ ايةةذٚيت : ازباْةةةب ا٭ٍٚ:املعًةةةِ،     

 ايثاْٞ:املتعًِ، ايثايث:ايذعِ املادٟ ٚاملعٟٓٛ يًتعًِٝ.
 

 اجلاىب األول: املعله:

 ٚا بٗا:: املعًُ  يف ايذٚيت  يف ؾة٠ ايبرث ٚأِٖ ايعًّٛ اي  اػتٗش-1

َةٔ أجةٌ تعًةِٝ ايطةة٬  ايعًةّٛ املختًؿة١ نةةإ ٫بةذ َةٔ َعًُة  َٗةةش٠ ػبٝةذٕٚ ٖةزٙ ايعًةةّٛ، ٫ٚبةذ َةٔ تكةةذِٜ             

املشتبا  هلِ جضا٤ َا ٜكَٕٛٛ ب٘ َٔ تعًِٝ ٚذت٢ ؼبـًٕٛ ع٢ً ايشصم ٖةِ َٚةٔ ٜعٛيةٕٛ، ٚيةزيو قةاّ املظةًُٕٛ       

ّ ٖةةٛ ايكةةشإٓ ايهةةشِٜ تةة٠ٚ٬ ٚذؿظةةًا، ٚقةةذ (، ٫ٚ ػةةو إٔ أٍٚ ٖةةزٙ ايعًةة1ٛبتخـةةٝف أَةةانٔ ايذساطةة١ ٚاملذسطةة )

ٔ   اػتٗش ايعذٜذ  َثةٌ: َايةو بةٔ أبةٞ ؿةٓعا٤ ٚتًُٝةزٙ عًةٞ بةٔ أ ةذ بةٔ أبةٞ سصٜةٔ )  بعةذ               َةٔ ايكةشا٤ يف ايةُٝ

(، ٚنزيو ايع١َ٬ ؼبٞ بٔ أبٞ اشبري ايعُشاْٞ ايزٟ 1( ٚنإ َٔ أ١ُ٥ ايكشا٠٤ ٚايٓرٛ يف ايُٝٔ)1084ٖة/477

(، ٚنإ يف َٓاطل أٌٖ ايظ١ٓ، نُا بةشص ايعذٜةذ َةٔ ايعًُةا٤ يف َٓةاطل اْتؼةاس       1)بشص يف ايؿك٘ ٚايًػ١ ٚاسبذٜث

( نةةإ عاسؾةةا خطاطةةا صبةةٛدا يةة٘ 1106ٖةةة/500( َثةةٌ: عبةةذ اه بةةٔ صٜةةذ اسبةةشاصٟ)  بعةةذ  1)اٱراعًٝٝةة١ يف ذٳةةشٳاص

 (1تـاْٝـ يف عًِ ايكشا٤ا  ًَٝر١.)

نْٛة٘ ٜؿظةش آٜةا  ايكةشإٓ ايهةشِٜ،ٚإٕ اعتُةذ نةٌ        ؾكذ اٖتِ ب٘ أٖةٌ ايةُٝٔ نةثريا     ايتؿظري يًكشإٓ ايهشِٜأَا 

ٌٸ اعتُةاد ايؼةةاؾع١ٝ عًةة٢ تؿظةةري ايتبٝةإ حملُةةذ بةةٔ اسبظةةٔ       أؿةرا  َةةزٖب عًةة٢ تؿاطةةري َعٝٓة٘، ؾكةةذ نةةإ جةة

(، أَةةا اٱراعًٝٝةة١ ايـةةًٝر١ٝ ؾهةةإ هلةِ تؿظةةريِٖ اشبةةاق ايةةزٟ غًةةب عًٝةة٘ ايطةةابع   1057ٖةةة/449ايطٛطةٞ )  

ازبذٍ َٚضد ايؿًظؿ١ بايذٜٔ َثٌ: سطةاي١ اشبطةا  بةٔ اسبظةٔ بةٔ أبةٞ       ايؿًظؿٞ ايتـٛسٟ، ٚايزٟ اعتُذ ع٢ً 

، ٚنإ َٔ نبةاس عًُةا٤ اٱراعًٝٝة١ يف ايةُٝٔ يف تًةو ايؿةة٠، ٚنةإ        (1)(1138ٖة/533اسباؾظ اسبحٛسٟ ) 

عٓةٛإ ٖةزٙ ايشطةاي١:  سطةاي١ يف بٝةإ إعحةاص ايكةةشإٓ ٚإٔ ا٭عُةاٍ ايؼةشع١ٝ ْعُة١ باسبكٝكة١ ٫ تهةايٝـ َظةةتك١ً            

ٖٓاى أنثش َٔ عؼةش٠ تؿاطةري  ناْةت َتذاٚية١ يف ايةُٝٔ يف ٖةزٙ ايؿةة٠ طةٛا٤ يعًُةا٤          (، 1ٚ)َظتر١ًُ  َٚؼام

ايضٜذ١ٜ َثٌ: ايكاطِ ايشطةٞ أٚ اهلةادٟ ؼبةٞ بةٔ اسبظة  ايشطةٞ، ٚاملشتلة٢ يةذٜٔ اه بةٔ اهلةادٟ، أٚ أبةٛ ايؿةتح             

ٓٝظابٛسٟ، أٚ إراع١ًٝٝ َثٌ تؿظةري  ايذًُٜٞ، أٚ يعًُا٤ أٌٖ ايظ١ٓ َثٌ: تؿظري ايهؼـ ٚايبٝإ ٭بٞ إطرام اي

 (1).اشبطا  اسبحٛسٟ

ؾكةةذ اػةةتٗش ؾٝةة٘ عةةذد َةةٔ ا٭طةةش ايُٝٓٝةة١ ايظةة١ٝٓ َثةةٌ: عبةةذ املًةةو بةةٔ أبةةٞ َٝظةةش٠ ايٝؿةةاعٞ      عًةةِ اسبةةذٜثأَةةا 

ٓٳذ1)(1099ٖة/493)  (، نُا نةإ يًؼةٝخ اٱَةاّ ؼبةٞ بةٔ      1)(، ٚنإ ٜعشف بايؼٝخ اسباؾظ1)(، أذذ عًُا٤ ازب 

 (1.)اْٞ نتا  يف اسبذٜث ٜظ٢ُ غشا٥ب ايٛطٝطأبٞ اشبري ايعُش
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ع٢ً َـٓؿا  أٌٖ َه١ ذت٢ ْٗا١ٜ ايكشٕ ايثايةث اهلحةشٟ، ؾهةاْٛا أٖةٌ طة١ٓ       َظا٥ٌ ايؿك٘اعتُذ أٌٖ ايُٝٔ يف 

(، ٚبةةزيو ْؼةةو  ثةة٬ث َةةذاسغ ؾكٗٝةة١ يف   1)إَةةا َايهٝةة١ أٚ ذٓؿٝةة١ ذتةة٢ سبكةةتِٗ ؾتٓتةةا اٱراعًٝٝةة١ ٚايضٜذٜةة١   

 راع١ًٝٝ(، ٚايزٟ ُٜٗٓا ٖٓا املذسط١ ايظ١ٝٓ ٚاٱراع١ًٝٝ.ايُٝٔ )ايظ١ٝٓ ٚايضٜذ١ٜ ٚاٱ

بايٓظب١ يًُزٖب ايظ  ؾكذ اْتؼش يف ايُٝٔ مبزاٖب٘ ا٭سبع١، ٚنإ ا٭قذّ دخ٫ًٛ إىل ايُٝٔ املزٖب اسبٓؿةٞ،  

غةةري أْةة٘ تشاجةةع يف ْٗاٜةة١ ايكةةشٕ ايثايةةث اهلحةةشٟ ٚبذاٜةة١ ايكةةشٕ ايشابةةع يٝرةةٌ ضبًةة٘ املةةزٖب ايضٜةةذٟ يف املٓةةاطل    

ايؼُاي١ٝ َٓ٘ خـٛؿًا يف املٓطك١ املُتذ٠ َٔ ؿٓعا٤ ذت٢ ؿةعذ٠، ٚاقتـةش املةزٖب اسبٓؿةٞ عًة٢ َٓةاطل صبٝةذ        

 (1َٚا جاٚسٖا.)

(، ٚنةإ ؾكة٘ ايةُٝٔ يف ٖةزٙ ايؿةة٠ ٜعتُةذ       1َع ْٗا١ٜ ايكشٕ ايشابةع اهلحةشٟ دخةٌ املةزٖب ايؼةاؾعٞ إىل ايةُٝٔ)      

(، ٚايزٟ نإ عاملةا با٭ؿةٍٛ   1)ّ(1111ٖة/505 ) ع٢ً نتا  ايهايف ٭بٞ إطرام بٔ ٜٛطـ بٔ ٜعكٛ  ايـشديف

 (1ٚاملٛاسٜث ٚاسبظا  ٚايؿشا٥ض.)

تؿكةة٘ أٖةةٌ ايةةُٝٔ يف ٖةةزٙ ايؿةةة٠ عًةة٢ نتةةب ايؼةةاؾع١ٝ َثةةٌ نتةةا  طبتـةةش املضْةةٞ، ٚبعةةض ػةةشٚذ٘ ٚنتةةا         

ّ(، ٚايشطةةةةةاي١ يٲَةةةةةاّ ايؼةةةةاؾعٞ، ٚنتةةةةةا  ايؼةةةةةشٜع١ يٰجةةةةةشٟ  961ٖةةةةةة/350اٱؾـةةةةاحل ٭بةةةةةٞ عًةةةةةٞ ايطةةةة ٟ )   

(، ٚنتةةةةا  املةةةةزٖب يف ؾةةةةشٚع ايؿكةةةة٘ ٭بةةةةٞ ذؿةةةةف عُةةةةش بةةةةٔ إطةةةةرام ابةةةةٔ املـةةةةٛع)  بعةةةةذ       1)ّ(970ٖةةةةة/360) 

(، ٚنتةةا  ازبةةاَع يف اشبةة٬ف، ٚنتةةا  ايتكشٜةةب يًؿكٝةة٘ جعؿةةش بةةٔ عبةةذ ايةةشذِٝ احملةةاب٢)        1)ّ(1067ٖةةة/460

 (1)(، ٚايبٝإ يٝرٞ بٔ أبٞ اشبري ايعُشاْٞ.1)ّ(1067ٖة/460

ع٢ً نتب عذ٠ َٓٗا: نتا  دعا٥ِ اٱط٬ّ ٚ توٌٜٚ ايذعا٥ِ يًكاكةٞ   ؾكذ نإ تؿكِٗٗ أَا إراع١ًٝٝ ايُٝٔ

(، ٚاي  ٜش٣ اٱراع١ًٝٝ بوٕ ا٫جتٗاد باطٌ ٚخشٚد عٔ ايذٜٔ ٭ٕ َا مل ٜٛجذ ؾٝ٘ ْةف َةٔ نتةا     1)ايٓعُإ

 (1)ٚط١ٓ ؾ ٕ َشدٙ إىل اٱَاّ ٚذذٙ.

اجِ، ٚنتاب١ تاسٜخ املذٕ ٚطةري املًةٛى   ؾظٗش  نتب ايطبكا  ٚاية بعًِ ايتاسٜخاٖتِ ايُٕٝٓٝٛ يف ٖزٙ ايؿة٠ 

ّ(، ٜٚعتة  أٍٚ  1051ٖةة/ 443َٚٓاقبِٗ، َٚٔ ريةو نتةا  تةاسٜخ ؿةٓعا٤ ٫بةٔ جشٜةش ايضٖةشٟ ايـةٓعاْٞ )  بعةذ          

(، ٚنتةا  تةاسٜخ   1)نتا  ٜ٪سخ ملذ١ٜٓ مي١ٝٓ َٓز ؾحش اٱط٬ّ، ٚنإ َتذا٫ٚ بة  أبٓةا٤ ايةُٝٔ يف تًةو ايؿةة٠     

ّ(، ٚقةةذ تٓةةاٍٚ تةةاسٜخ ؿةةٓعا٤ ًَٚٛنٗةةا ٚتةةشجِ يعًُا٥ٗةةةا       1067ٖةةة/ 460صٟ ) ؿةةٓعا٤ ٭ ةةذ بةةٔ عبةةذ اه ايةةشا     

 (1ٚعُشاْٗا.)

يف َٓطك١ تٗا١َ ذٝث اْتؼش  ايذٚية١ ايٓحاذٝة١ ظبةذ نتةا  َذٜٓة١ صبٝةذ املؼةٗٛس         املـٓؿا  ايتاسؽب١ٝأَا عٔ 

ايةةةُٝ   (، ٚايةةةزٟ أخةةةز عٓةةة٘ عُةةةاس٠  1)ّ(1104ٖةةةة/498باطةةةِ املؿٝةةةذ يف أخبةةةاس صبٝةةةذ يٮَةةةري جٝةةةاؾ بةةةٔ ظبةةةاحل)     

 (1(،ٚتاسٜخ ايُٝٔ.)1ّ(يف نتاب٘ املؿٝذ)1173ٖة/569) 

أَا عٔ املـٓؿا  ايتاسؽب١ٝ اي  نتبت يًـًٝرٝ  ظبذ نتا  طةري٠ املًةو املهةشّ أ ةذ بةٔ عًةٞ ايـةًٝرٞ        

(، ٚيعٌ 1مل٪يـ صبٍٗٛ، ٚقذ تٓاٍٚ َ٪يؿ٘ تؿاؿٌٝ عٔ ػخـ١ٝ املهشّ ايـًٝرٞ ٚأطشت٘ ٚؿشاع٘ َع ب  ظباحل)
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ي  تٓاٚيةت اٱراعًٝٝة١ يف ايةُٝٔ بايكةذحل نتةا  نؼةـ أطةشاس ايباطٓٝة١ ٚأخبةاس ايكشاَطة١، ٭بةٞ            َٔ ايهتب ا

 (1.ّ(.)11.ٖة/م5عبذ اه ضبُذ بٔ َايو اسبُادٟ ايُٝ  )  م

: اٖتِ اٱراع١ًٝٝ بايؿًظةؿ١ ٚعًةِ ايهة٬ّ ٚظٗةش  ايعذٜةذ َةٔ ايهتةب ايؿًظةؿ١ٝ يف ايةُٝٔ يف ؾةة٠           عًِ ايه٬ّ

ا٫بتذا٤ ٚا٫ْتٗا٤ ٚنتا  تظع ٚتظعٕٛ َظةوي١ يف اسبكةا٥ل ٚنتةا  ايشطةا٥ٌ ايؼةشٜؿ١ يف       ايبرث َٓٗا: نتا 

(، ٚعةذ٠ سطةا٥ٌ ؾًظةؿ١ٝ َٓٗةا سطةاي١      1)ّ(1161ٖةة/ 557املعاْٞ ايًطٝؿ١ ٚنًٗا ٱبشاِٖٝ بٔ اسبظ  اسباَذٟ ) 

 (1.)ّ(1141ٖة/536ايٓؿع ٚسطاي١ َعشؾ١ املٛجٛدا  يًز٥ٚٝب بٔ َٛط٢ ايٛادعٞ اهلُذاْٞ ) 

 أقساو العلناء يف مياطل ىفوذ الدولتني: -2

اْكظِ ايعًُا٤ يف َٓاطل اْتؼاس ايةذٚيت  ايٓحاذٝة١ ٚايـةًٝر١ٝ إىل قظةُ : ا٭ٍٚ: َةٔ مل ٜتؿةشؽ يًتةذسٜع،        

ٚإمنا نإ تذسٜظ٘ عاسكًا ٫ْؼػاي٘ يف إداس٠ ايذٚي١، ٜٚتُثٌ ريو يف أغًب ايذعا٠ اٱرةاعًٝٝ  ايةزٜٔ ػةػًٛا    

ذٚي١ ايـًٝر١ٝ َثٌ: عًٞ بٔ ضبُذ ايـًٝرٞ ٚٚيذٙ املهشّ، ٚايظٝذ٠ بٓت أ ذ ايـًٝرٞ، َٓاؿب ٖا١َ يف اي

(، َٚٔ ايكلا٠ َثٌ: أبٞ ضبُذ اسبظٔ بٔ ضبُذ بٔ أبٞ عكا١َ ايزٟ تٛىل 1ٚايذاعٞ طبو بٔ أ ذ ايـًٝرٞ)

،ٖٚةٞ َةٔ اسبةا٫     (1)(، غري أْ٘ مل ًٜبث إٔ اْتكٌ إىل صبٝةذ ٚتةٛىل ايكلةا٤ يةب  ظبةاحل     1ايكلا٤ يب  ايـًٝرٞ)

ايٓادس٠ اي  ْش٣ ؾٝٗا َٔ ٜتٛىل ايكلةا٤ يٲراعًٝٝة١ ٚ٭ٖةٌ ايظة١ٓ، ٚاةٔ تةٛىل ايكلةا٤ يةب  ظبةاحل ايكاكةٞ           

  (1).ضبُذ بٔ عبذ اه بٔ أبٞ عكا١َ، ذٝث ٚيٞ قلا٤ صبٝذ

٤ ايكظةةِ ايثةةاْٞ: َةةٔ تؿةةشؽ يًتةةذسٜع حبٝةةث أؿةةبح يةة٘ ذًكةة١ عًُٝةة١ ٚط٬بةةًا ٜتتًُةةزٕٚ عًةة٢ ٜذٜةة٘، َٚةةٔ ٖةة٪٫        

 (1)ّ( ايزٟ اعتضٍ ايكلا٤ ٚتؿشؽ يًتذسٜع ٚايؿت٣ٛ يف صَٔ ايـًٝرٞ.1068ٖة/461ايكاكٞ طعٝذ بٔ بشٜ٘) 

 طسيكة اإلشساف على التعليه عيد الدولتني:  -3

اٱػشاف ع٢ً ايتعًِٝ مل ٜهةٔ يًظة٬ط  أٟ تةذخٌ ؾٝة٘، ؾةاملتعًِ ٖةٛ ايةزٟ ٜكةشس َةا إرا أساد ايةتعًِ، ٖٚةٛ ايةزٟ             

عًِ َةةٔ املعًُةة  ايةةةزٜٔ بةةذٚسِٖ طةةٝرذدٕٚ املةةاد٠ ايةة  طٝذسطةةٗا عًةة٢ ذظةةب َظةةةتٛاٙ          ٜكةةشس عًةة٢ ٜةةذ َةةٔ ٜةةت     

(، خاؿ١ إرا عًُٓا إٔ ؾةٔ ايتخـةف مل ٜهةٔ َٛجةٛدًا ٚإٔ املةتعًِ ٫بةذ إٔ ػبُةع بة  أنثةش َةٔ ؾةٔ            1ايتعًُٝٞ)

ّ ؼبٞ بٔ أبةٞ  َٔ ؾٕٓٛ ايعًِ، بٌ إٔ بعض ايعًُا٤ نإ ٜشاعٞ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ب  املتعًُ  َثٌ ايؿكٝ٘ اٱَا

ٜٳعٵًِ ؾُٗ٘ ؾ ْ٘ بعذ ؾشاؽ ايكةاس٨ َةٔ ايؿـةٌ ٜعٝةذٙ ٖةٛ       اشبري ايعُشاْٞ ايزٟ ٜكٍٛ عٓ٘ عُاس٠:  ...إرا دسٸغ َٔ 

بٓؿظةة٘ عًٝةة٘ ذؿظةةًا، َةةع ايتٓبٝةة٘ يًكةةاس٨ عًةة٢ خةة٬ف اٱَةةاّ َايةةو ٚأبةةٞ ذٓٝؿةة١ خاؿةة١، ٚقةةذ ٜةةزنش َعُٗةةا         

ـٸت جبعًٗا أؿ٫ًٛ، ٚريو إَةا  غريُٖا يف بعض املظا٥ٌ، ثِ ٜزانشٙ باذةاص ا٭قٝظ١ ٚا ِٳ خٴ يٛجٛٙ يف أؿٛهلا يٹ

 (1َٔ ج١ٗ ايٓف يف ايهتا  ٚايظ١ٓ، أٚ تظًِٝ املخايـ يف ذهِ املظوي١ املكٝظ١ .)

 العلناء الوافديً وتأثريٍه يف التعليه:  -4

كٝة٘ احملةذث   ًْٚٗةٛا َةِٓٗ َٚةٔ ريةو ايؿ     -يف ؾةة٠ ايبرةث  -توثش عًُا٤ ايُٝٔ بايعًُا٤ ايكادَ  َةٔ خةاسد ايةُٝٔ    

(، 1ّ( ايةزٟ تتًُةز عًة٢ ٜةذ ايعذٜةذ َةٔ عًُةا٤ َهة١ يف ايؿكة٘ ٚاسبةذٜث)          1087ٖة/480خري بٔ ؼبٞ بٔ ٬ََع) 
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ٕ ٫ٚ1 ػو إٔ ايعذد َٔ ايت٬َٝةز قةذ تعًُةٛا عًة٢ ٜذٜة٘ يف ازبٓةذ ٚرٟ أػةشم)        (، نُةا أخةز اسبةاؾظ    1)( ٚعشػةا

اّ ايؼاؾعٞ يف ايؿك٘، ٚملا عاد إىل ايُٝٔ أخةز   عبذ املًو بٔ أبٞ َٝظش٠ عٔ ايؼٝخ ايعهٞ ايشطاي١ ازبذٜذ٠ يٲَ

ٓٳذ ٚعذٕ.)  (1عٓ٘ ايعذٜذ َٔ ايت٬َٝز يف ازب 

أَةةا عًةة٢ ازباْةةب اٱرةةاعًٝٞ ايـةةًٝرٞ ؾكةةذ ناْةةت بعثةة١ قاكةةٞ قلةةا٠ ايذٚيةة١ ايـةةًٝر١ٝ ملةةو بةةٔ َايةةو         

ّٛ ( إىل َـةةةش، ٚايةةة  اطةةةتُش ؾٝٗةةةا ىةةةع طةةةٓٛا  تًكةةة٢ ؾٝٗةةةا نةةةثري َةةةٔ عًةةة          1)ّ(1116ٖةةةة/ 510اسبُةةةادٟ ) 

 (1ّ.)1066ٖة/459اٱراع١ًٝٝ ثِ عاد يٝذسِّطٳٗا يف ايُٝٔ بعذ ط١ٓ 

ٚباملكابةةٌ ظبةةذ ايعذٜةةذ َةةٔ ايعًُةةا٤ ايةةزٜٔ قةةذٹَٛا إىل ايةةُٝٔ َةةٔ خاسجٗةةا يتعًةةِٝ ايعًةةّٛ املختًؿةة١، ؾكةةذ أسطةةٌ      

 ٟ ًةة٢ طةةري ( يٝؼةةشف ع1)اشبًٝؿةة١ املظتٓـةةش بةةاه ايؿةةاطُٞ إىل ايةةُٝٔ ايةةذاعٞ امل٪ٜةةذ يف ايةةذٜٔ ٖبةة١ اه ايؼةةرياص

(، ٚأ قذّ َٔ َـش أبٛ املٛاٖب عبذ احملظٔ بٔ ؿذق١ بٔ عبذ 1)ايتعًِٝ يف َذسط١ ايذع٠ٛ اٱراع١ًٝٝ ؾٝٗا

ّ( ٚنإ ع٢ً دسج١ نةبري٠ َةٔ ايب٬غة١ ٚايةٓظِ، َٚةع أْة٘ َةذحل بة  ايـةًٝرٞ ٚأجضيةٛا ية٘            1109ٖة/503اٱي٘) 

نُةا قةذٹّ إىل صبٝةذ احملةذِّث أبةٛ اسبظةٔ ضبُةذ        (، 1ايعطا٤، ؾكذ ناْت ْٗاٜت٘ ع٢ً أٜذِٜٗ يزَ٘ هلةِ يف ػةعشٙ)  

(، نُةا ٚؾةذ إىل صبٝةةذ   1ٖةة( قادَةا َةٔ َهةة١، ٚذٳةذبث يف صبٝةذ ذتة٢ تةٛيف ؾٝٗةا)        443بةٔ عبةذ اه بةٔ عًةٞ ا٭صدٟ )      

ّ( َٔ َـةش، ؾاَتةذحل ذةانِ صبٝةذ ا٭َةري َؿًةح       1129ٖة/524طٌٗ بٔ ضبُذ بٔ ضبُذ بٔ إراعٌٝ اي اْٞ) 

 (1ؾوجاصٙ خبُظُا١٥ دٜٓاس.) ّ(1120ٖة/514ايؿاتهٞ )  

ٛبس ا٭َةةش عٓةةذ اٱراعًٝٝةة١ عٓةةذَا أسطةةٌ ايةةذاعٞ اٱرةةاعًٝٞ ٖبةة١ اه ايؼةةرياصٟ إىل ايةةُٝٔ يتعًةةِٝ دعاتٗةةا    تطةة

أَةةٛس ايةةذع٠ٛ ٚإيٝةة٘ تٓظةةب صبةةايع ايتوٜٚةةٌ ٚايةة  تظةة٢ُ بااةةايع امل٪ٜذٜةة١، ٚنةةإ ٜعكةةذ صبايظةة٘ يف قـةةٛس       

 (1ٚبٝٛ  ايظ٬ط  ايـًٝرٝ  املختًؿ١.)

 اجلاىب الجاىي: املتعله:

 َشاذٌ ايتعًِٝ عٓذ ايذٚيت  ٚاٝضا  نٌ َشذ١ً: -1

ػٗذ ايتعًِٝ يف عٗذ ايذٚي١ ايٓحاذ١ٝ ٚايـًٝر١ٝ تٓٛعًا يف املكشسا  ايذساط١ٝ، ٚع٢ً ٚج٘ اشبـٛق َا ٜتعًل 

١ٝ أٚ إراع١ًٝٝ، بايعًّٛ ايذ١ٜٝٓ اي  ػٗذ  اٖتُاًَا نبريًا َٔ نٌ ايك٣ٛ ٚاملزاٖب ايؿهش١ٜ طٛا٤ٶ ناْت طٓ

ٚيعٌ أِٖ َا ناْت تٗذف إيٝ٘ ايةب١ٝ ذٝٓٗا َعشؾ١ ايؼةشٜع١ اٱطة١َٝ٬ ٚأذهاَٗةا ايتعبذٜة١، ثةِ جةا٤  ايًػة١        

ايعشبٝةة١ ٚعًَٛٗةةا َةةٔ: عبةةٛ ٚأد  ٚػةةعش يف املشتبةة١ ايثاْٝةة١ ذٝةةث نةةإ ايٓةةاغ ذشٜـةة  عًةة٢ تًكةة  أ٫ٚدٖةةِ             

 (1شف يف ايكب١ًٝ ايعشب١ٝ.)ايؿـاذ١ ٚايبٝإ ؾكذ نإ ريو َٔ ع١َ٬ ايظٝاد٠ ٚايؼ

تؿاٚتت دسج١ ا٫ٖتُاّ بايع١ًُٝ ايتعًُٝٝة١ يف املٓةاطل اية  طةاد  ؾٝٗةا ايذٚية١ ايٓحاذٝة١ ٚايـةًٝر١ٝ ٚاْكظةِ          

ايتعًةةةِٝ إىل َةةةشذًت : ا٭ٚىل: َشذًةةة١ ايتعًةةةِٝ يف ايهتاتٝةةةب، ايثاْٝةةة١: ايتعًةةةِٝ يف املظةةةاجذ ٚبٝةةةٛ  ايعًُةةةا٤          

 َٛقـ ايذٚيت  ايٓحاذ١ٝ ٚايـًٝر١ٝ َٔ ايتعًِٝ يف ن٬ املشذًت ؟. ٚايظ٬ط ، ٚاملهتبا ، ٚغريٖا، ؾُا
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

 : التعليه يف الكتاتيب:املسحلة األوىل

ايهتاتٝةةب: املهةةإ ايةةزٟ نةةإ ٜةةتعًِ ؾٝةة٘ ايـةةبٝإ ايـةةػاس ايكةةشإٓ ايهةةشِٜ، ٚاشبةةط ٚاسبظةةا  ٚبعةةض ا٭َةةٛس              

 ( 1ـبٝإ باملظاجذ.)ايؿك١ٝٗ، ٜٚهٕٛ َٓؿـ٬ عٔ املظحذ يهٓ٘ قشٜب َٓ٘، ذبشصا َٔ عبث اي

أَا عٔ ٚقت ايذساط١ ؾٓحذ أْٗا تبذأ  َٓز ايـباحل ايبانش ذت٢ ٚقت ايظٗةري٠، ذٝةث ٜشجةع ايطة٬  إىل املٓةاصٍ      

 (1يتٓاٍٚ ايػذا٤ ثِ ٜشجعٕٛ يًهتاتٝب يًذساط١ ذت٢ ايعـش، َٚٔ ثِ ٜعٛدٕٚ إىل َٓاصهلِ.)

ض ا٭طةش قةذ اػةتٗش  بايكٝةاّ بٗةزٙ املُٗة١، َثةٌ        أَا عٔ املعًُ  ايكا٥ُ  بايتذسٜع يف ايهتاتٝةب ؾٓحةذ إٔ بعة   

ذًكةةا  ايؿكٝةة٘ ؼبةةٞ بةةٔ أبةةٞ اشبةةري ايعُشاْةةٞ ايةةزٟ أذبةة٘ ط٬بةة٘ نةةثريا يذسجةة١ أْٗةةِ نةةاْٛا ٬ٜصَْٛةة٘ أغًةةب       

(، نُا اػتٗش آٍ ايشبٝعٞ بايعٌُ نُ٪دب  ٭٫ٚد املًٛى ايـًٝر  َٚةِٓٗ إراعٝةٌ بةٔ إبةشاِٖٝ بةٔ      1ايٛقت)

ت أطش٠ آٍ ايٝؿاعٞ ٜعًُٕٛ ع٢ً ايتعًِٝ يف ايهتاتٝب، ذٝث بًؼ عذد ت٬َٝةز صٜةذ   (، نُا نا1ْضبُذ ايشبٝعٞ)

 (1( أنثش َٔ ث٬مثا١٥، ذٝث نإ ٜتٛىل إعايتِٗ قٛتًا ٚنظ٠ٛ.)1بٔ عبذ اه ايٝؿاعٞ)

َٚٔ أِٖ ؿؿا  َعًةِ ايهتاتٝةب إٔ ٜهةٕٛ ذاؾظةًا يًكةشإٓ، جٝةذ اشبةط، عًة٢ عًةِ بوؿةٍٛ اسبظةا ، يذٜة٘ خة ٠              

(، أَةا ايٓؿكةا  ايٛقؿٝة١ عًة٢ ٖةزٙ ايهتاتٝةب       1ش ٚؼبؿظ بعض ا٭ذادٜث، ع٢ً عًِ بؿك٘ ايعبادا )بايٓرٛ ٚايؼع

ٚط٬بٗا َٚعًُٝٗا ؾهإ ا٭غٓٝا٤ أٚ ايعًُا٤ املٝظٛسٜٔ أٚ ايظ٬ط  ِٖ َٔ ؽبــٕٛ أٚقاؾا هلا يتكةّٛ بةذٚسٖا   

 (1ايعًُٞ.)

اسطةت٘ ٚؾُٗة٘ ٚتـةٓٝؿ٘ ٚايعُةٌ بة٘، ذٝةث       متثٌ دٚس ايهتاتٝةب ا٭طاطةٞ يف ذبؿةٝظ ايكةشإٓ ايهةشِٜ يًـةب١ٝ َٚذ      

(، نُا نإ 1ظبذ ايعذٜذ َٔ املـادس اي١ُٝٓٝ تزنش ايعذٜذ َٔ ايت٬َٝز ايزٜٔ ذؿظٛا ايكشإٓ عٔ ظٗش قًب)

ُٴٕٛ ايـب١ٝ أَٛس ايـ٠٬ ٚايتعٛد عًٝٗا إرا دخٌ ٚقتٗا ِٖٚ يف ايهتاتٝةب)  (، إىل جاْةب  1املعًُٕٛ يف ايهتاتٝب ٜعًّ

 شبط َٚباد٨ اسبظا  ٚقٛاعذ ايًػ١ ايعشب١ٝ.ايكشا٠٤ ٚايهتاب١ ٚا

ثةِ تعةذاٙ إىل تعًةِ ايعًةّٛ ا٭خةش٣، ٚقةذ نةإ ذؿةظ          بذأ ايتعًِٝ يف ايهتاتٝب حبؿظ نتا  اه ٚط١ٓ ْبٝة٘  

ايكشإٓ ايهشِٜ ػشطا يًتعًِ يف املشاذٌ ايعًٝةا، إ٫ إٔ طشٜكة١ اسبؿةظ ٚايةتًك  مل تكتـةش عًة٢ ايكةشإٓ ٚايظة١ٓ         

( بةتًك   1) ريو َٔ ايعًّٛ، ؾكذ قاّ ايذاعٞ اٱراعًٝٞ طًُٝإ بٔ عبذ اه ايضٚاذٞؾكط، بٌ تعذت٘ إىل غري

          ٔ (، 1)عًٞ ايـًٝرٞ عًِ ايباطٔ ذت٢ أجةادٙ، ٚهلةزا قةاّ بتعٝٓة٘ خًؿةًا ية٘ يش٥اطة١ ايةذع٠ٛ اٱراعًٝٝة١ يف ايةُٝ

ٍٛ ٚعًةةّٛ املةةزٖب   ٚنةةإ ٜةةوتٞ يتعًُٝةة٘ يف َٓةةضٍ أبٝةة٘ ايظةة  املةةزٖب، ٚايةةزٟ مل ٜهةةٔ ٜعًةةِ بةةتًك  ابٓةة٘ أؿةة            

 (1اٱراعًٝٞ.)

مل ٜكتـةةش ريةةو عًةة٢ اٱراعًٝٝةة١ ؾكةةذ نةةإ اٯبةةا٤ املٝظةةٛسٜٔ بـةةؿ١ عاَةة١ ٜعًُةةٕٛ عًةة٢ ا٫ٖتُةةاّ بتعًةةِٝ        

ٛٵغ قًُ٘،  أبٓا٤ِٖ، ؾٗاٖٛ ا٭َري ايٓحاذٞ جٝاؾ بٔ ظباحل ػبًب َ٪دبًا ٫بٓ٘ ٜٚكٍٛ ي٘:  ...ٚإرا أساد ايهتاب١ ؾ ظٴ

ٛٸس ي٘ ٚكع اشبط مبثةاٍ ايت  ـةٜٛش يف َٛاكةع٘، ٚعًُّة٘ ايؿةشم بة  ايةٛاٚا  ٚايؿةا٤ا ، ٫ٚ تكبةٌ َةٔ دٚاتة٘ إ٫           ٚؿ

 (1اٱؿ٬حل، ٫ٚ َٔ قًُ٘ غري ايعٴكذ ايـراحل... .)
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

اطتٴخذّ ايًٛحل يف املشاذٌ ا٭ٚىل َٔ ايهتاتٝب، ذٝةث نةإ املةتعًِ ٜكةّٛ بايهتابة١ عًة٢ ايًةٛحل ثةِ ٜعشكة٘ عًة٢             

      ٛ (، أَةا اسبة    1ٙ ثةِ نتابتة٘ َةش٠ أخةش٣ ٖٚهةزا عًة٢ جٗة  ايًةٛحل)        َعًُ٘، ؾٝـةرح ية٘ اشبطةو ايةزٟ ٜكةّٛ مبرة

 (1(، نُا نإ ؼبلش اسب  املا٥ٌ يًرُش٠ َٔ ػحش٠ ايـبٸاس.)1ؾهإ ٜعذ َٔ ػحش ايهًب٬ )

اتظُت املشاذٌ ا٭ٚىل َٔ ايتعًِٝ يف َٓطكة١ تٗاَة١ أٚ َٓةاطل اْتؼةاس ايذٚية١ ايـةًٝر١ٝ بايبظةاط١، ؾاعتُةذ          

يطايةةب يؼةةٝخ٘ َٚعًُةة٘، ٚتتُثةةٌ يف قٝةةاّ املعًةةِ ب يكةةا٤ دسٚطةة٘ عًةة٢ طًبتةة٘ يف ذةة      عًةة٢ طشٜكةة١ ايظةةُاع َةةٔ ا 

ٜظةةتُع ايطةة٬  أٚ ٜهتبةةٕٛ عٓةة٘ أثٓةةا٤ ايظةةُاع، نُةةا اطةةتخذَٛا طشٜكةة١ ايكةةشا٠٤ ٚايعةةش ، ؾكةةذ نةةإ بعةةض          

املعًُ  ٜكشأ َٔ ذؿظ٘ َثٌ ايؿكٝة٘ ؼبةٞ بةٔ أبةٞ اشبةري ايعُشاْةٞ ايةزٟ نةإ ؼبؿةظ املٗةز  عةٔ ظٗةش قًةب،              

ٞ          ٚايؿ (، َٚةةٔ ايطةةشم ايةة    1)كٝةة٘ أبةةٛ بهةةش بةةٔ جعؿةةش احملةةاب٢ ايةةزٟ نةةإ ؼبؿةةظ ااُةةٛع يف ايؿكةة٘ يًُرةةاًَ

اطتخذَٗا اٱراع١ًٝٝ يف ايُٝٔ يف ؾة٠ ايبرث طشٜك١ اسبؿظ ٚايتًك ، ٚاملكـٛد بٗا ذؿظ ٚتًك  َظةا٥ٌ  

ٚأؾهةةةاس املظةةةا٥ٌ اشب٬ؾٝةةة١  اشبةةة٬ف ٚأسا٤ أٖةةةٌ املًةةةٌ ٚايٓرةةةٌ َةةةٔ ايؿةةةشم اٱراعًٝٝةةة١ ٚغريٖةةةا، ٚاطةةةتٝعا  آسا٤     

ٚايػٛق يف عًُٞ ايتٓضٌٜ ٚايتوٌٜٚ ايباط ، َٚٔ دعا٠ اٱراع١ًٝٝ يف ٖةزٙ املشذًة١ ملةو بةٔ َايةو اسبُةادٟ       

ايزٟ ظٌ يعذ٠ طٓٛا  ٜوخز عًّٛ ايذع٠ٛ اٱراع١ًٝٝ ٜٚتذاسطٗا يف َـش، ثةِ عًُٗةا يًعذٜةذ َةٔ ايت٬َٝةز يف      

 (1)بٔ ملو اسبُادٟ.ايُٝٔ َثٌ ايز٩ٜب بٔ َٛط٢ ايٛادعٞ ٚؼبٞ 

اطتخذّ ايُٕٝٓٝٛ عذ٠ أطايٝب يًتعًِٝ ٚايتعًِ يف ٖزٙ ايؿة٠ َٚٓٗا أطًٛ  ايظ٪اٍ ٚازبٛا ، ؾكذ نةإ َعًةِ   

ّ( ٜظةوي٘ عةذ٠ أطة١ً٦ يف غشٜةب اسبةذٜث ٚطبتـةش       1161ٖة/557ايؿكٝ٘ طًُٝإ بٔ ؾتح بٔ َؿتاحل ايـًٝرٞ )  

١ ٚاملٓاقؼةة١ ٚايةة  اتظةةِ بٗةةا دعةةا٠ اٱراعًٝٝةة١ َةةع      (، نةةزيو أطةةًٛ  اااديةة  1)ايعةة  ؾوجةةا  إجابةةا  َٛؾكةة١  

َٴه اطٹش) ( يف ايذع٠ٛ اٱراع١ًٝٝ ايزٟ ٜؼةين ؾٝ٘ عذ٠ ػشٚين تتظِ بكةذس  1خـَِٛٗ، ٚخاؿ١ َٔ ؼبٌُ يكب 

(، نُةا اطةتخذّ اٱراعًٝٝة١ أطةًٛ  املهاػةؿ١      1نبري َٔ ايثكاؾ١ ٚاملعشؾ١ يٝهٕٛ قادس ع٢ً ااادي١ ٚاملٓةاظش٠) 

ٌ املظةةتحٝب إىل دسجةة١ َةةٔ ايٛثةةٛم بةة٘ ميهةةٔ إٔ ٜظةةُح يةة٘ َعٗةةا نؼةةـ بعةةض أطةةشاس ايةةذع٠ٛ  ٚتهةٕٛ عٓةةذَا ٜـةة 

(، ٚيعٌ َا ذـٌ يعًٞ ايـًٝرٞ خري َثاٍ عٓذَا قةاّ ايةذاعٞ طةًُٝإ ايضٚاذةٞ بهؼةـ َهٓةٕٛ       1اٱراع١ًٝٝ)

 (1(، يٝـبح ايـًٝرٞ بعذٖا س٥ٝع يذعا٠ اٱراع١ًٝٝ يف ايُٝٔ.)1طشٙ إيٝ٘)
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 التعليه يف املسادد: - أ

قاّ املظحذ مبُٗاتة٘ ايعًُٝة١ عًة٢ أنُةٌ ٚجة٘ ؾكةذ ناْةت تكةّٛ ؾٝة٘ ذًكةا  ايةزنش ٚذًكةا  ايتعًةِٝ ٚنةإ               

  ٚ يت  مياسطةةٕٛ تعًةةِٝ ايـةةػاس يف ٜكةةّٛ مبٗةةاّ ايهتاتٝةةب يف تعًةةِٝ ايـةةػاس، ٚنةةإ ايعًُةةا٤ يف َٓطكةة١ ْؿةةٛر ايةةذ

 املظحذ أٚ غشف ًَرك١ ب٘، ٚيعٌ َٔ أػٗش املظاجذ اي  اػتٗش  بايتعًِٝ:

ازبةةاَع ايهةةبري بـةةٓعا٤: اػةةتٗش بةةايعًِ املٓةةاٖض يٲراعًٝٝةة١ يف أٜةةاّ ايـةةًٝرٝ ، اةةا دؾةةع عًةةٞ ايـةةًٝرٞ      

ٌ ؿٓعا٤ ٜترذثٕٛ عٔ طريت٘ ٚأْ٘ سمبةا  يًكٝاّ ب غ٬ق٘ ٚتظُري أبٛاب٘ بعذَا ٚؿًت٘ ا٭خباس بوٕ ايؿكٗا٤ َٔ أٖ

(، َٚع ٖزا ؾكذ تٛىل إَا١َ ٖزا املظةحذ عةذدا َةٔ أٖةٌ ايظة١ٓ ٚايضٜذٜة١       1أعاد َزٖب عًٞ بٔ ايؿلٌ ايكشَطٞ)

(، اةا نةإ ية٘    1بعذ عًٞ ايـًٝرٞ، ٚػةين ؾُٝٔ ٜتٛىل إَا١َ ٖزا املظحذ إٔ ٜهةٕٛ َةٔ أٖةٌ ايعًةِ ٚايتكة٣ٛ)     

يتع١ًُٝٝ ذٝث أؿبح  ٭١ُ٥ املظحذ ذًكاتِٗ اشباؿ١ اية  ٜكَٛةٕٛ بةايتعًِٝ    ْتا٥ح٘ اٱػباب١ٝ ع٢ً ايع١ًُٝ ا

 ؾٝٗا.

(، ٚاطتُش املظحذ ٜكّٛ بذٚسٙ 1)َظحذ ازبٓذ َٚهتبت٘: أطظ٘ َعار بٔ جبٌ سكٞ اه عٓ٘ ٚنإ َعًُا ٚقاكٝا

ذ اه بةٔ  ايتعًُٝٞ ذت٢ عـش ايٓحاذٝ  ٚايـًٝرٝ ، ذٝث اػتٗش بايتذسٜع ؾٝ٘ عذد َٔ ايعًُا٤ َِٓٗ: عبة 

(، 1عبةذ ايةةشذِٝ احملةابٞ ايةةزٟ اػةتٗش بوْةة٘  ؾكٝٗةا عاسؾةةا ضبككةا َ ٖٓةةا يًٓـةٛق ْكةةا٫ هلةا ضبككةةا َةةذقكا )       

(، ٚقذ ٜهٕٛ ريو َا جعٌ ابٓ٘ أبٛ بهش ايزٟ اذتةٌ َهاْة١   1عٴش  عًٝ٘ ايكلا٤ َٔ قبٌ عًٞ ايـًٝرٞ ؾشؾض)

ُٳةةا نةةاْٛا عًٝةة٘ َةةٔ ايظةةُع١ً      )اٱراعًٝٝةة١( ٜٚـةةرب بةة  ظبةةاحل خاؿةة١   أبٝةة٘ ايعًُٝةة١ ٜتحٓةةب ايـةةًٝرٝ  يٹ

 (1املًو جٝاؾ بٔ ظباحل نِْٛٗ َٔ أٌٖ ايظ١ٓ.)

نةةإ بٗةةزا املظةةحذ خضاْةة١ يًهتةةب ٚايؼةةشٚحل ٚا٫ختـةةاسا  ٚا٭َةةايٞ ايةة  ٜةةتِ ا٫طةة٬ع عًٝٗةةا ْٚظةةخٗا، ٚنةةزا      

ٗش  املـةةاذـ ايةة  ٫ غٓةة٢ ٭ذةةذ َةةٔ ايذاسطةة  يف املظةةحذ عٓٗةةا نةةزيو املـةةً ، نُةةا إٔ ٖةةزٙ ايؿةةة٠ اػةةت    

ّ( قاّ ب ذشام ٖةزا  1164ٖة/560(، ٚديٌٝ ريو إٔ َٗذٟ بٔ عًٞ بٔ َٗذٟ) 1بهثش٠ ايٛاقؿ  يًهتب ٚاملـاذـ)

 (1املظحذ ٚنثريا َٔ ايهتب ٚاملـاذـ اي  ناْت ؾٝ٘ عٓذ دخٛي٘ إىل ازبٓذ.)

ٜٴةذٳسِّغ ؾٝة٘ يف ؾةة٠ ايبرةث، َثةٌ          ايؿكٝة٘  َظحذ رٟ أػشم َٚهتبت٘: اػتٗش َظحذ رٟ أػشم يؼةٗش  َةٔ نةإ 

املؼٗٛس ؼبٞ بٔ أبٞ اشبةري ايعُشاْةٞ ٚغةريٙ، ذٝةث نةإ قةذ اْتكةٌ يًتةذسٜع يف َظةحذ رٟ أػةشم َٚعة٘ نتبة٘             

(، ا٭َةش ايةزٟ دؾةع ايهةثري َةٔ ايؿكٗةا٤ يًتٛجة٘ يٲقاَة١ يف رٟ         1اي  نإ ٜٓكًٗا َع٘ أُٜٓا ذٌ شبٛؾة٘ عًٝٗةا)  

ُةةةةةةذ بةةةةةةٔ صاٖةةةةةةش بةةةةةةٔ خًةةةةةةـ  أػةةةةةةشم سغبةةةةةة١ يف ايهتةةةةةةب املٛقٛؾةةةةةة١ يف َظةةةةةةحذٖا َثةةةةةةٌ ايؿكٝةةةةةة٘ َكبةةةةةةٌ بةةةةةةٔ ضب  

(، ٚيف ريةةو 1ّ( ايةةزٟ نةةإ قًٝةةٌ ايهتةةب ؾٓةةضٍ رٟ أػةةشم سغبةة١ يف ايهتةةب املٛقٛؾةة١ بٗةةا) 1175ٖةةة/571اهلُةةذاْٞ) 
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د٫ي١ ع٢ً ق١ُٝ ٚعذد ايهتب املٛقٛؾ١ يف ٖزا املظحذ، ذت٢ دؾعت َٔ يٝع َٔ أٖةٌ رٟ أػةشم اةٔ ؼبةب ايعًةِ      

ايهتب ايك١ُٝ يف خضا١ْ َهتبة١ َظةحذٖا، يهةٔ ٜبةذٚ إٔ ٖةزٙ      بايٓضٍٚ ٚايظهٔ ؾٝٗا سغب١ يف ايعًِ ٚا٫ط٬ع ع٢ً 

املهتبةة١ قةةذ آيةةت إىل َةةٔ ٫ ٜظةةتركٗا أٚ كةةٝل عًةة٢ ا٫طةة٬ع عًٝٗةةا، ذٝةةث ٜةةزٖب ابةةٔ رةةش٠ يًةةذعا٤ إىل اه إٔ      

(، ٚيف ريةو  1ؽبًف ٖزٙ املهتب١ َةٔ أٜةذٟ ايكةا٥ُ  عًٝٗةا ذتة٢ ٜةتِ ا٫طةتؿاد٠ َٓٗةا ملةا هلةا َةٔ أُٖٝة١ بايػة١)             

ناْت يف خضا١ْ ًَرك١ باملظحذ، ٚقذ ٜهٕٛ خشٚد املعًُ  ٚاملتعًُ  َٓٗةا خٛؾةا َةٔ ٖحةّٛ ايكا٥ةذ       إػاس٠ أْٗا

(، ؾعٓةةذَا عةةاد صٜةةذ بةةٔ اسبظةةٔ ايؿا٥ؼةةٞ إىل رٟ أػةةشم يٝةةضٚ ص٥٬َةة٘ يف     1ايـةةًٝرٞ املؿلةةٌ بةةٔ أبةةٞ اي نةةا )  

ِٳ قبٌ دخٛي٘ إيٝٗا أِْٗ قذ خشجٛا َٓٗا قاٍ:  ًٹ ٚٳعٳ  ايترـٌٝ 

 ٭ذبةةةةةة١ قةةةةةةذ دْةةةةةةةةةتٜكٛيةةةةةةٕٛ يةةةةةةٞ داسٴ ا

 ؾكًةةةةةةةتٴ َٚةةةةةةةا ْؿعةةةةةةةٞ بةةةةةةةذاس قشٜبةةةةةةةةةةةةة١ٹ   

 

 ٚأْةةةةةةةةةةةةةةةت ن٦ٝةةةةةةةةةةةةةةةبٷ إٕ را يعحٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبٴ   

 (1إرا مل ٜهةةةةةةةٔ بةةةةةةة  ايكًةةةةةةةٛ  قشٜةةةةةةةةبٴ.)   
 

ٜةةزٖب ايةبعض بةةوٕ َٛطةة٢ ا٭ػةةعشٟ ٖةٛ َةةٔ قةةاّ ببٓةةا٤ ٖةزا ازبةةاَع يف ايظةة١ٓ ايثآَةة١      َظةحذ ا٭ػةةاعش بضبٝةةذ:  

(، ٚقذ كةِ َظةحذ ا٭ػةاعش بضبٝةذ نةثري َةٔ       1ّ()1016ٖة/407يًٗحش٠، َٚٔ ثِ أعاد بٓا٤ٙ اسبظ  بٔ ط١َ٬) 

(، ٚقةذ اطةتؿاد   1ايعًُا٤ ٚايط٬ ، يذسج١ إٔ أَشا٤ ب  ظباحل ناْٛا ٜذؾعٕٛ هلِ نةٌ عةاّ اثٓةا عؼةش أيةـ دٜٓةاس)      

 (1)َٔ ٖزٙ املبايؼ نثري َٔ َعًُٞ ٚط٬  جاَع ا٭ػاعش بضبٝذ حبهِ قشبِٗ َٔ داس اٱَاس٠ مبذ١ٜٓ صبٝذ.

ّ مبٗاَٗا يف ايتعًِٝ بؼت٢ ؿٛسٙ يف ريةو ايٛقةت ؾة ىل جاْةب تعًةِٝ ذؿةظ ايكةشإٓ ايهةشِٜ         ناْت املظاجذ تكٛ

ٚاشبط ٚاسبظا  ناْت تكّٛ بوْؼط١ عًُٝة١ أخةش٣ َثةٌ ايتةويٝـ ْٚظةخ ايهتةب ٚاملٓةاظشا  ايعًُٝة١ ٚايكةشا٠٤،          

ايةزٟ أّيةـ    ؾكذ بةشص بعةض ايعًُةا٤ يف ايتةويٝـ يف املظةاجذ َثةٌ اٱَةاّ أبةٛ ٜعكةٛ  إطةرام بةٔ ٜٛطةـ ايـةشديف             

 (1نتاب٘  ايهايف  يف عًِ ايؿشا٥ض ٚاسبظا  داخٌ َظحذٙ بكش١ٜ طري.)

 بيوت العلناء والسالطني:   -ب

َاسغ ايعًُا٤ ذًكةا  ايتعًةِٝ يف بٝةٛتِٗ إٕ مل تهةٔ يف املظةحذ، ٚيف أذٝةإ أخةش٣ نةاْٛا مياسطةٕٛ ايتعًةِٝ يف           

غري إٔ قٝاَِٗ بايتذسٜع يف َٓاصهلِ يط٬بٗةِ   ٤،بٝٛ  ايظًطإ خاؿ١ إرا ناْٛا َ٪دب  ٭بٓا٤ اسبهاّ ٚا٭َشا

نإ ٜتِ دٕٚ أٟ َكابٌ، ذٝث ناْٛا ٜٓؿكٕٛ ع٢ً أْؿظِٗ ٜٚشؾلٕٛ أٟ أجش أٚ ٖب١ َكابٌ ٖزا ايتعًِٝ، طٛا٤ٶ 

ٞٳ ايع١َ٬ عبذ املًو بٔ ضبُذ بٔ َٝظش٠ )  ّ( ٱيكةا٤  1099ٖة/493نإ َٔ ايط٬  أٚ َٔ غريِٖ، ؾعٓذَا دٴعٹ

 ذذ املؼاٜخ بذ٫ عٔ َٓضي٘ أجا  ساؾلا بكٛي٘:ايذسٚغ يف َٓضٍ أ

ٍٷ سذٝةةةةةةةةةةةةبٷ أْٝةةةةةةةةةةةةل      َٓضيةةةةةةةةةةةةٞ َٓةةةةةةةةةةةةض
 

  (1)ؾٝةةة٘ يةةةٞ َةةةٔ ؾٛانةةة٘ ايـةةةٝـ طةةةٛمٴ.    
 

( ٜعًّةِ ايطة٬  يف َٓضية٘ يف َؼةريم     1)ّ(1124ٖةة/ 518نُا نإ ايؿكٝة٘ أطةعذ بةٔ خةري بةٔ ؼبةٞ بةٔ ٬ََةع)         

(، ٚقةةذ قةةاّ بعةةذ ريةةو    1)يعشػةةاْٞ( ٚاةةٔ تتًُةةز عًةة٢ ٜذٜةة٘ اسبةةاؾظ أبةةٛ اسبظةةٔ عًةةٞ بةةٔ أبةةٞ بهةةش ا        1)أذاظةة١

 (1بايتذسٜع يف َٓضي٘ َثًُا نإ ٜعٌُ ػٝخ٘ َٔ قبٌ.)
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

نُا ناْةت َٓةاصٍ دعةا٠ اٱراعًٝٝة١ تكةّٛ بةذٚسٖا يف تعًةِٝ املظةتحٝب  أَةٛس ٚعكا٥ةذ اٱراعًٝٝة١، ٚيةزيو             

َةذاسغ ايةذع٠ٛ يف    رٴنٹش يف نتب ايذع٠ٛ اٱراع١ًٝٝ إػاسا  نثري٠ َٓٗا إٔ ايذاعٞ ؾ٬ًْا قذ تًك٢ تعًُٝ٘ يف

(، 1ايُٝٔ، ٚأْ٘ رع ٚقشأ ع٢ً دعا٠ ايُٝٔ، أٚ أسطٌ إىل جضٜش٠ ايُٝٔ ٚقاّ بذٚس َِٗ يف طبٌٝ ْؼةش ايةذع٠ٛ ؾٝٗةا)   

 (1ٚيعٌ عذّ رنش أرا٤ دعا٠ بعِٝٓٗ ٜعٛد يذٚس ايظة ايزٟ اتظُت ب٘ اٱراع١ًٝٝ.)

، ٚيعٌ َةا قةاّ بة٘ طةًُٝإ ايضٚاذةٞ َةٔ تعًةِٝ        عٌُ ا٭َشا٤ ع٢ً تعًِٝ أبٓا٥ِٗ يف قـٛسِٖ جبًب املعًُ  إيٝٗا

عًٞ ايـًٝرٞ يؿة٠ طًٜٛة١ يف َٓةضٍ أبٝة٘ ضبُةذ ديٝةٌ عًة٢ ريةو، ٚقةذ نةإ تعًُٝة٘ يًـةًٝرٞ أَةٛس ايةذٜٔ              

ُٳةة٘ نةةٌ َةةا ؽبةةف املةةزٖب        ٚايتةةاسٜخ ٚا٭د  ٚغةةريٙ َةةٔ ايعًةةّٛ ايةة   ٜظٗشٖةةا أَةةاّ ايٓةةاغ، ٚيهةةٔ يف ايبةةاطٔ عًّ

 (1ِ صَاّ ايكٝاد٠ بعذ َٛ  َعًُ٘.)اٱراعًٝٞ ذت٢ تلًّع ؾٝ٘ ٚتظً

عٌُ بعض ايعًُا٤ ع٢ً تعًِٝ أبٓا٤ ايظ٬ط  يف ايذٚيت  ايـًٝر١ٝ ٚايٓحاذ١ٝ، َثٌ: إراعٝةٌ بةٔ إبةشاِٖٝ    

(، نُةا قةةاّ جٝةةاؾ بةٔ ظبةةاحل جبًةةب   1ّ( ايةةزٟ نةإ َ٪دبةةًا ٭٫ٚد ايـةةًٝر ) 1088ٖةةة/481بةٔ ضبُةةذ ايشاعةٞ)   

(، ٚمل ٜهةٔ ٖةزا ػةوٕ ا٭َةري جٝةاؾ بةٔ ظبةاحل ٚذةذٙ بةٌ          ١1 بايػ١ ا٭١ُٖٝ)(، ٚقذّ مل٪د  ابٓ٘ ْـر1َٝ٪د  ٱبٓ٘)

ٔب اه ايؿةةاتهٞ               نةةإ نةةثري َةةٔ ا٭َةةشا٤ ٜعُةةذٕٚ إىل ذظةةٔ اختٝةةاس َةة٪دبٞ َٚعًُةةٞ أبٓةةا٥ِٗ، ؾٗةةزا ايةةٛصٜش َةة

 (، َةةٔ ريةةو ْةةش٣ أ1ّٕ( ؽبتةةاس ايؿكٝةة٘ أبةةٛ عبةةذ اه ضبُةةذ بةٔ عبةةذ اه ايظةةٗاَٞ َ٪دبةةًا ٭٫ٚدٙ) 1129ٖةة/ 524) 

ً ُةةٛا ٖةة٪٤٫              ٜٴعٳ ٖةة٪٤٫ ايعًُةةا٤ ٚاملةة٪دب  مل ٜهةةٔ عًُةةِٗ ٜكتـةةش عًةة٢ تعًةةِٝ ايكةةشإٓ ٚا٭د  ٚايًػةة١ ؾكةةط، بةةٌ 

(، 1ايط٬  عًًَٛا أخش٣ َثٌ قٛاعةذ ا٭خة٬م ٚايظةًٛى، ٚاختٝةاس املةزٖب، ٚايؿشٚطة١ٝ، ٚأد  اسبةذٜث ٚاشبطابة١)        

(، 1تةب ٚايعطاٜةا اية  ناْةت تةذؾع هلةِ)      يزيو ذظٞ بعض امل٪دب  باٖتُاّ نبري َةٔ ا٭َةشا٤ َةٔ ذٝةث ايشٚا    

يذسجةة١ إٔ بعةةض ا٭َةةشا٤ نةةاْٛا ؽبــةةٕٛ أجٓرةة١ خاؿةة١ يف قـةةٛسِٖ ملةة٪دبٞ أبٓةةا٥ِٗ يًعةةٝؽ ؾٝٗةةا، بةةٌ سمبةةا     

ٜؼةةاسنِْٛٗ ايطعةةاّ ٚايؼةةشا  ٚايٓةةّٛ يهةةٞ ٜلةةُٓٛا ٚقتةةًا أنةة  َةةع أ٫ٚدٖةةِ، ا٭َةةش ايةةزٟ ٜظةةاعذ عًةة٢ تعُٝةةل     

(، 1ّٛ ذت٢ ٜتكٓٛا تودٜبِٗ ٚتعًةُِٝٗ ٚقةذ ميتةذ ريةو يعةذ٠ طةٓٛا )      اٯدا  يف ْؿٛطِٗ ٚااسطتٗا عًًُٝا نٌ ٜ

ِٳ بعةةض املةة٪دب  بةةايػ٢ٓ ٚايشخةةا٤ ْتٝحةة١ اتـةةاهلِ بطبكةة١ ا٭َةةشا٤ ٚا٭ثشٜةةا٤ ٚقٝةةاَِٗ بٛظٝؿةة١ تودٜةةب       ْٳعٹةة هلةةزا 

 (1أبٓا٥ِٗ، ؾتعٝ  ػخف َا َ٪دبًا ٭بٓا٤ ٖزٙ ايطبكا  ٜعذ ؾاذب١ خري عًٝ٘ ٚع٢ً رٜٚ٘.)

أبٞ بهش بٔ جعؿش بٔ عبذ ايةشذِٝ احملةاب٢ يف ذًكتة٘ َةا بة  ىظة  ٚطةت  طايبةا، بُٝٓةا          نُا نإ يًؿكٝ٘  

(، نُةةا تهْٛةت ذًكةةا  عًةةِ  1ٚؿةٌ عةةذدِٖ يف َذسطة١ صبةةاٚس٠ إىل ث٬مثا٥ةة١ طايةب ٦ًَةةٛا َةا بةة  املٓةة  ٚايبةا )     

ط٬ب٘ ٜتبعْٛ٘ (، ذٝث نإ 1يًؿكٝ٘ ؼبٞ بٔ أبٞ اشبري ايعُشاْٞ يف نٌ َٔ قش٣ طري، ٚرٟ أػشم، ٚرٟ طؿاٍ)

َِّ ايهثري َٔ ت٬َٝةز  1أُٜٓا ْضٍ) (، نُا اػتٗش  ذًك١ ملو بٔ َايو اسبُادٟ يف ايذٚي١ ايـًٝر١ٝ ٚايزٟ عٳ

 (1اٱراع١ًٝٝ.)

أَا عٓذَا ٫ ٜتظةع املظةحذ يًراكةشٜٔ َةٔ طة٬  ايعًةِ ؾة ٕ ا٭َةش ٜٓتكةٌ إىل خةاسد املظةحذ، خاؿة١ إرا نةإ              

  َثةٌ صبةايع ا٭د  ٚايؼةعش ٚاملٓةاظشا ، َٚةٔ ريةو ااًةع ايةزٟ نةإ          ا٭َش ٜكتلٞ ايشدٚد ٚاستؿاع ا٭ؿٛا
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

ٜعكةةذٙ ايؿكٝةة٘ عبةةذ اه بةةٔ أبةةٞ ايكاطةةِ املعةةشٚف بةةابٔ ا٭بةةاس يف صبٝةةذ، ٚايةةزٟ نةةإ َضد ةةا بةةايط٬  يذسجةة١          

 نبري٠ ذت٢ إٔ أذذِٖ عٓذَا مل ػبذ َهاًْا ػبًع ؾٝ٘ قاٍ:

 صبًظةةةةةةةو ايشذةةةةةةةب َةةةةةةةٔ تضا ةةةةةةةةةة٘   

 ةةةةةةةةةةةةةةزانةةةةةةةةةٌ عًةةةةةةةةة٢ قةةةةةةةةةذسٙ ٜٓةةةةةةةةةاٍ ؾةة 

 

 ٫ ٜظةةةةةةةةةةةةةةعٴ املةةةةةةةةةةةةةةةش٤ ؾٝةةةةةةةةةةةةةة٘ َكعةةةةةةةةةةةةةةةةذٙ    

 (1ًٜكةةةةةةةةةةةةةةط َٓةةةةةةةةةةةةةة٘ ٚراى ؼبـةةةةةةةةةةةةةةذٙ.)  
 

 

نُا نإ ايبعض ٜعكذ ذًكا  ايتعًِٝ يف قـٛس ا٭َشا٤ نُا نإ ٜـٓع ايؿكٝ٘ ابٔ أبٞ عكا١َ ايزٟ نإ 

ٜعكذٖا يف قـش ا٭َري جٝاؾ بٔ ظبةاحل، بُٝٓةا نةإ ايةبعض اٯخةش ٜعكةذٖا يف َٓضية٘ نايؿكٝة٘ صٜةذ ايٝؿةاعٞ           

 (1ٜٴذٳسِّغ يف دًٖٝض بٝت٘.) ايزٟ نإ

أَةةا اٱراعًٝٝةة١ ايـةةًٝر١ٝ ؾُثًةةِٗ َثةةٌ اٱراعًٝٝةة١ خةةاسد ايةةُٝٔ، ؾكةةذ نةةاْٛا ٜعكةةذٕٚ صبةةايع ٜظةةُْٛٗا   

      ّ ( يًكاكةٞ  1)صبايع ايتوٌٜٚ يٲ٤٬َ ع٢ً املظتحٝب  َٓٗحِٗ ايعًُةٞ ٚاسبشنةٞ، َٚةا نتةا  دعةا٥ِ اٱطة٬

ًُِٝٗ أؿٍٛ املزٖب، ٚإ٫ ؾ ٕ ا٫طِ اسبكٝكٞ هلزا ايهتا  ٖةٛ  ايٓعُإ إ٫ عباس٠ عٔ صبايظات٘ َع ت٬َزت٘ يتع

(، ثةِ  1 تشب١ٝ امل٪َٓ  بايتٛؾٝل ع٢ً ذذٚد بةاطٔ عًةِ ايةذٜٔ  ٖٚةٛ َةٔ ايهتةب اشبُظة١ املكةشس٠ يف عًةِ ايتوٜٚةٌ)          

٘ٴ         ااةايع امل٪ٜذٜة١ يةةذاعٞ دعةا٠ اٱراعًٝٝةة١ ٖبة١ اه ايؼةةرياصٟ، اعةت نًةةٗا يف نتةا  ازبةةاَع، ٚايةزٟ دٳسٳطٳةة

غايبٝةة١ اٱراعًٝٝةة١ َٚةةِٓٗ إراعًٝٝةة١ ايةةُٝٔ يف ايعٗةةذ ايـةةًٝرٞ َثةةٌ ؼبةةٞ بةةٔ ملةةو، ٚايةةز٩ٜب بةةٔ َٛطةة٢          

 (1ايٛادعٞ ٚغريِٖ.)

غةري إٔ ٖةزٙ اسبًكةةا  مل تة٪ثش عًة٢ ايعًُةةا٤ يف جاْةب ايتةويٝـ ٚايتـةةٓٝـ، ؾكةذ نةإ ايةةبعض َةِٓٗ ٜةةذسٸغ يف          

ى بٝتةة٘ ًٜٚحةةو يًُظةةحذ يػةةش  ايتةةويٝـ    (، نُةةا نةةإ ايةةبعض اٯخةةش ٜةةة   1ايٓٗةةاس ٚؽبةةف ايًٝةةٌ يًتـةةٓٝـ)  

 (1ٚايتـٓٝـ.)

 املكتبات اخلاصة:  -دـ

نإ يف ايُٝٔ ايعذٜذ َٔ املهتبةا  اشباؿة١ طةٛا٤ يف َٓةاصٍ ايعًُةا٤ أٚ ا٭َةشا٤ أٚ ايظة٬ط ، ٚقةذ نةإ بعةض           

شٜةل  أٌٖ ايُٝٔ قذ جًةب ايعذٜةذ َةٔ ايهتةب َةٔ خةاسد ايةُٝٔ طةٛا٤ بايؼةشا٤ أٚ باٱٖةذا٤ َةٔ قبةٌ املٓاؿةشٜٔ يؿ             

َٚزٖب ع٢ً آخش يف طبٌٝ غًبت٘ ع٢ً غريٙ أٚ إؾراَ٘ عٓذ َٓاظشت٘ أٚ يًٓٗةٌ َٓٗةا ٚايةتعًِ، َٚةٔ ريةو َةا قةاّ        

ب٘ ملو بٔ َايو اسبُةادٟ عٓةذَا ْكةٌ أنة  َهتبة١ يًؿةاطُٝ  يف َـةش إىل ايةُٝٔ، بعةذ إٔ ظةٌ يف ايكةاٖش٠            

 خضاْة١ اشبًٝؿة١ املظتٓـةش ايؿةاطُٞ     (، خاؿ١ إرا أخزْا ب ػةاس٠ املكشٜةضٟ ايةزٟ ػبعةٌ ايهتةب يف     1ىع طٓٛا )

(، َٚةع ريةو ؾكةذ اْتكًةت ايهتةب اية  جًبةت إىل        1تـٌ إىل أسبع  خضا١ْ، بهٌ خضا١ْ مثا١ْٝ عؼش أيـ نتةا ) 

(، نةزيو َةا قةاّ بة٘ جؿعةش بةٔ عبةذ        1ايُٝٔ َٔ قبٌ ملو بٔ َايو بعذ طةكٛين ايذٚية١ ايـةًٝر١ٝ إىل اهلٓةذ)    
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

ملعتضيةة١ َةةٔ ايعةةشام إىل ايةةُٝٔ يف صَةةٔ اٱَةةاّ عبةةذ اه بةةٔ  ةةض٠    ( ايكاكةةٞ ايضٜةةذٟ َةةٔ جًةةب يهتةةب ا  1ايظةة٬ّ)

 (1ايضٜذٟ.)

نُةةا نةةإ يًعًُةةا٤ يف َهتبةةاتِٗ اشباؿةة١ ايعذٜةةذ َةةٔ ايهتةةب، ؾكةةذ نةةإ يٲَةةاّ صٜةةذ بةةٔ اسبظةةٔ بةةٔ ضبُةةذ        

 (1)(يف َهتبت٘ أنثش َٔ ىظُا١٥ صبًذ.1)ّ(1133ٖة/528ايؿا٥ؼٞ ) 

 الكسى العلنية:   -د

زباْةةب ايعًُةةٞ بٛجةةٛد ايعًُةةا٤ ٚاملةةتعًُ  ؾٝٗةةا، ٚخاؿةة١ يف املٓةةاطل ايظةة١ٝٓ، أَةةا عٓةةذ      بةةشص  بعةةض ايكةةش٣ يف ا 

اٱراعًٝٝةةة١ ؾةةة٬ ظبةةةذ قٝةةةاّ أٟ َةةةٔ ريةةةو سمبةةةا ٫عتُةةةادِٖ عًةةة٢ ايظةةةش١ٜ يف ايتعًةةةِٝ ٚ٭ٕ َشاتةةةب ايتٓظةةةِٝ      

ذٜةذ َةٔ   (، ٚسغةِ أْٓةا قةذ ظبةذ ايع    1)-نُا طبل-تظتٛجب َثٌ ريو اي  تبذأ َٔ املظتحٝب ذت٢ اسبح١ ٚاٱَاّ

اهلحش ايعًُٝة١ عٓةذ ايضٜذٜة١ إ٫ أْٓةا يةٔ ْتطةشم هلةا ٫قتـةاس ايبرةث عةٔ ايتعًةِٝ يف عٗةذ ايةذٚيت  ايٓحاذٝة١               

 ٚايـًٝر١ٝ، ٚهلزا ؾ ٕ َٔ أبشص تًو ايكش٣:

قش١ٜ َؼريم أذاظ١: اػتٗش  بهثش٠ ايعًُا٤ ؾٝٗا َٓز ْٗا١ٜ ايكشٕ ايشابع اهلحةشٟ، َٚةِٓٗ: ايعةامل ازبًٝةٌ أبةٛ       

( ٚإيٝ٘ تشجع ػةٗش٠ عًُةا٤ أطةش٠ بة  ٬ََةع، ٚنةزيو ايعةامل ايؿكٝة٘ أبةٛ          1بٔ عٝظ٢ بٔ ٬ََع)ايؿتح ؼبٞ 

 (1طعٝذ اهلٝثِ بٔ ضبُذ ايه٬عٞ ٚإيٝ٘ ٜشجع بشٚص أطش٠ ب  اهلٝثِ عًًُٝا أٜلا.)

(: يعٌ َٔ أبشص َٔ اػتٗش َٔ ايعًُا٤ يف ٖزٙ ايكش١ٜ اٱَةاّ اسبةاؾظ ايكاطةِ بةٔ ضبُةذ بةٔ عبةذ        1قش١ٜ طٗؿ١ٓ)

(، ٚقذ أخز عٓ٘ ايعذٜةذ َةٔ ايعًُةا٤ َةٔ ؿةٓعا٤ ٚعةذٕ ٚازبٓةذ ٚأذاظة١ ٚسبةخ          1ّ()1045ٖة/437ه ازبُرٞ ) ا

 (1ٚاملعاؾش، ٚغريٖا َٔ املٓاطل اي١ُٝٓٝ، ٚإيٝ٘ ٜشجع ايؿلٌ يف ْؼش املزٖب ايؼاؾعٞ يف تًو املٓاطل.)

ش بةةةةٔ عبةةةةذ اه ايـةةةةعي)  ( ٚدسطةةةةٛا بٗةةةةا ايعةةةةامل ايكاكةةةةٞ أبةةةةٛ بهةةةة 1َٚةةةةٔ ايعًُةةةةا٤ ايةةةةزٜٔ أقةةةةاَٛا يف طةةةةٗؿ١ٓ) 

بةةةةةشص َةةةةةٔ ت٬َزتةةةةة٘ ايعذٜةةةةةذ يعةةةةةٌ أبةةةةةشصِٖ ايعةةةةةامل املؼةةةةةٗٛس ؼبةةةةةٞ بةةةةةٔ أبةةةةةٞ اشبةةةةةري        ٚقةةةةةذ(، 1ّ()1126ٖةةةةةة/520

(، نُةا قةذّ إىل ٖةزٙ    1ّ( ايزٟ سٟٚ عٓ٘ نتةا  اسبةشٚف ايظةبع١ يف ايةشد عًة٢ املعتضية١)      1161ٖة/557ايعُشاْٞ) 

ّ( َةٔ َهة١ املهشَة١، ٚقةذ دٳسبغ بٗةا طبتـةش       1143ة/ٖة 538ايكش١ٜ يًتذسٜع ايكاكٞ َظًِ بةٔ أبةٞ بهةش املشاغةٞ)     

  ( 1املضْٞ، ٚعًِ ايه٬ّ ٚػٞ َٔ ايؿك٘ ٚاسبذٜث ٚعًِ ايكشا٤ا .)

 اإلىاخ لدى الدولتني: تعليه -2

مل ؼبـةةش ايتعًةةِٝ عًةة٢ ايةةزنٛس ؾكةةط يف َٓةةاطل ْؿةةٛر بةة  ظبةةاحل ٚبةة  ايـةةًٝرٞ، ؾكةةذ ناْةةت صبٝةةذ عاؿةة١ُ   

َةٔ أنثةةش َٓةاطل ايةةُٝٔ اٖتُاَةًا بتعًةةِٝ ايبٓةا ، سمبةةا ٫ْتؼةاس ايةةٛعٞ      ايٓحةاذٝ  ٚجبًةة١ عاؿة١ُ ايـةةًٝر    

اسبلةةةاسٟ ٚيٛجةةةٛد ايكةةةذس٠ املايٝةةة١، ذٝةةةث بًػةةةت ذشا٥ةةةش بةةة  ظبةةةاحل ٚبةةة  ايـةةةًٝرٞ َشتبةةة١ َتكذَةةة١ يف ايعًةةةِ     

(، َٚةةٔ ريةةو ٜظٗةةش إٔ تعًةةِٝ ايبٓةةا  ظةةٌ ضبـةةٛسا عًةة٢ ايطبكةة١ املٝظةةٛس٠ يف نةة٬ ايةةذٚيت  ٭ٕ         1ٚايظٝاطةة١)

(، ٚيعةةةٌ تعًةةةِٝ بٓةةةا   1تُاعٝةةة١ ٚايثكاؾٝةةة١ ٚا٫قتـةةةاد١ٜ ٭ٖةةةٌ ايةةةُٝٔ ذايةةةت دٕٚ تعًةةةِٝ ايٓظةةةا٤)   ايظةةةشٚف ا٫ج
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

املٝظةةٛسٜٔ ناْةةت تةةتِ يف َٓةةاصٍ أبةةا٥ٗٔ عةةٔ طشٜةةل َعًُةة  ٜةةتِ اطةةتكذاَِٗ هلةةزا ايػةةش  ٚخاؿةة١ يف َشاذةةٌ      

 (1ايطؿٛي١.)

ٓحاذٝةة١ ايةة  إىل جاْةةب   بةةشص  ايعذٜةةذ َةةٔ ايٓظةةا٤ ايٓحاذٝةةا  يف ايعًةةِ ٚا٭د  ٚيعةةٌ أػةةٗشٖٔ اسبةةش٠ عًةةِ اي       

ٝٸٔ ايةةةٛصسا٤ ٚذباطةةةبِٗ، ؾكةةةذ نةةةإ ايةةةٛصٜش طةةةشٚس ايؿةةةاتهٞ )   -527تعًُٝٗةةةا ناْةةةت متةةةاسغ ايظٝاطةةة١ يًذٚيةةة١ ٚتعةةة

(، ٚملةةا أعًٓةةت 1ّ( ٜعةةش  طٝاطةةت٘ ايعاَةة١ يًذٚيةة١ ٫ٚ ٜكةةّٛ بٗةةا ذتةة٢ تكةةشٙ اسبةةش٠ عًةةِ عًٝٗةةا)    1136-1132ٖةةة/531

(، ٚريةو ٜةذٍ   1جةاٍ دٚيتٗةا سغةِ عةذّ اقتٓةاعِٗ بكشاسٖةا)      ايعؿٛ عٔ ب  َٗذٟ َٔ اشبشاد مل ٜعاسكةٗا أٟ َةٔ س  

 ع٢ً عًٛ ػوْٗا يف ازباْب ايعًُٞ ٚايظٝاطٞ.

نُا بشص  ايعذٜذ َٔ ايٓظا٤ ايـًٝرٝا ، َٓٗٔ أرا٤ بٓت ػٗا  صٚج١ عًةٞ ايـةًٝرٞ، ٚايظةٝذ٠ بٓةت أ ةذ      

ٓةةت ػةٗا  بتعًةةِٝ ٚتشبٝةة١  (، ؾكةةذ قاَةت أرةةا٤ ب 1ايـةًٝرٞ ايًتةةإ ٚؿةًتا إىل َشاتةةب عًٝةةا يف ايعًةِ ٚايظٝاطةة١)   

(، ٚملا تٛيةت ايظةٝذ٠ بٓةت أ ةذ ايـةًٝرٞ اسبهةِ يف       1ٚتودٜب ايظٝذ٠ بٓت أ ذ يف قـش صٚجٗا عًٞ ايـًٝرٞ)

جبًةةة١ قاَةةةت بتعًةةةِٝ ٚتةةةذسٜع ايةةةذعا٠ يف قـةةةشٖا )داس ايعةةةض( ايةةةزٟ نةةةإ أػةةةب٘ مبذسطةةة١ عًُٝةةة١ را  أٖةةةذاف          

 (1َتعذد٠.)

 عليه )معلنني ومتعلنني(:اجلاىب الجالح: الدعه املادي واملعيوي للت

 الدعه املادي للعنلية التعلينية يف عَد الدولتني: -1

مل ٜهةةٔ ٖةة٪٤٫ املعًُةة  يٝوخةةزٚا َةةا٫ َةةٔ أذةةذ َكابةةٌ َةةا ٜكَٛةةٕٛ بةة٘ َةةٔ تعًةةِٝ، ٚإمنةةا نةةاْٛا ٜكـةةذٕٚ مبةةا        

ايعُةةٌ إىل ٜكَٛةةٕٛ بةة٘ ٚجةة٘ اه تعةةاىل، َٚةةٔ أجةةٌ طةةذ ذاجةةاتِٗ املختًؿةة١ يف اسبٝةةا٠ املعٝؼةة١ٝ نةةاْٛا ٜكَٛةةٕٛ ب 

جاْب ايتذسٜع يف صبا٫  طبتًؿ١ يتةٛؾري َةا ٜهؿةِٝٗ َٚةٔ ٜعٛيةٕٛ، طةٛا٤ يف اَةت٬ى ا٭ساكةٞ أٚ ايتحةاس٠، أٚ          

ايعٌُ اسبشيف، ٚبزيو اطتطاع ايبعض َِٓٗ يٝع ؾكط اٱْؿام ع٢ً ْؿظ٘ َٚٔ ٜعةٍٛ ؾرظةب، بةٌ أْؿةل عًة٢      

َاٍ َٔ أطشِٖ املؼةٗٛس٠ بايػ٢ٓ،ؾايؿكٝة٘ أبةٞ    ت٬َزت٘ َٚظاعذ٠ احملتاج  َِٓٗ، أٚ ْتٝح١ ملا ٚسث٘ بعلِٗ َٔ 

ّ( نةإ را دْٝةا ٚاطةع١ َٚةاٍ ٚسثة٘ عةٔ أَة٘، ؾهةإ ميتًةو ايهةثري           1087ٖة/480عبذ اه ضبُذ بٔ عُش املـٛع) 

(، نُةةا نةةإ يًؿكٝةة٘ إطةةرام بةةٔ ٜعكةةٛ  ايـةةشديف نةةثري َةةٔ املةةضاسع ايةة  جعةةٌ عًٝٗةةا      1)َةةٔ ايةةزٖب ٚايؿلةة١ 

(، نُا نإ ايؿكٝ٘ صٜذ بةٔ عبةذ اه ايٝؿةاعٞ ٜٓؿةل نةثري َةٔ       1)بايتعًِٝ ػشنا٤ ٜكَٕٛٛ بضساعتٗا ٫ْؼػاي٘

ا٭َٛاٍ اي  تعٛد عًٝ٘ َةٔ أسبةاحل غ٬ية٘ عًة٢ ط٬بة٘، ثةِ ٜتةاجش مبةا بكةٞ َٓٗةا يذسجة١ إٔ أؿةبح ية٘ أسبعة١ عؼةش                

  ٍ نُةةا قةةاّ ايةةبعض اٯخةةش بوعُةةاٍ ذشؾٝةة١   (،1)عةةا٬َ ٜعًُةةٕٛ ؾٝٗةةا، ؾهةةإ نةةٌ ٚاذةةذ َةةِٓٗ ٜتةةاجش بةةويـ َثكةةا

(،، بةٌ تعةذاٙ إىل أبعةذ َةٔ ريةو ؾاٱَةاّ صٜةذ بةٔ عبةذ          1خش٣ إىل جاْب ايتعًِٝ َثٌ تشب١ٝ ايٓرةٌ ٚبٝةع ايعظةٌ)   أ

اه ايٝةةةاؾعٞ نةةةإ ٜكةةةذِّّ يط٬بةةة٘ ايةةةزٜٔ بًػةةةٛا أنثةةةش َةةةٔ ث٬مثا٥ةةة١ نةةةٌ َةةةا ؼبتةةةاجٕٛ إيٝةةة٘ ذتةةة٢ ايكةةةٛ             

ًةةُِٝٗ، ؾٗةةزا ايع٬َةة١   (،نُةةا نةةإ بعةةض ايعًُةةا٤ ٜكةةّٛ بهؿايةة١ بعةةض أطؿةةاٍ ايؿكةةشا٤ ٜٚتةةٛىل تع        1ٚايهظةة٠ٛ)

 (1إبشاِٖٝ بٔ أ ذ ايـ ٟ ايزٟ عاؿش ايـًٝر  ٜتٛىل تشب١ٝ طؿً  َٓز ؿػشُٖا.)
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

أَا َٔ نإ َٔ ايعًُةا٤ ضبتاجةًا أٚ إٔ ايؿكةش نةإ ٬َصَةًا ية٘ ؾكةذ ٜظةش اه ية٘ َةٔ أٖةٌ ايػٓة٢ َةٔ طةذ ؾكةشٙ                

ّ( مل ٜهٔ ميًو َٔ 1109ٖة/503اهلٝثِ)  ٧ٖٝٚ ي٘ ايكٝاّ بايعًِ ٚايتؿشؽ ي٘، ؾايؿكٝ٘ عبذ اه بٔ ؼبٞ بٔ أبٞ

ايذْٝا ػ٦ًٝا، غري أْ٘ نةإ ضببةا يًعًةِ ٚايذساطة١، ؾـةرب٘ سجةٌ َةٔ أٖةٌ املةاٍ ٜةذع٢ عًةٞ بةٔ صٜةاد قلة٢ نةٌ                

(، بٌ إٔ ايؿكٝ٘ أبةٛ عبةذ   1ذٛا٥ح٘ ٭ْ٘ سجٌ اتــ حبب ايعًِ ٚايعًُا٤، ؾًِ ؼبتخ ايؿكٝ٘ َع٘ إىل إْظإ آخش)

اه بٔ عبذٜٚ٘ املٗشٚباْٞ نإ ٜٓؿل ع٢ً ت٬َزت٘ ؾ را َةا اذتةاد طةع٢ يةذ٣ أؿةراب٘ ايتحةاس َٚعاْٚٝة٘ ؾٝوخةز         

(، ٚملا ذـٌ ٖةزٙ ايؿكٝة٘ عًة٢ املةاٍ ٚتةاجش بة٘ جعةٌ بعةض ط٬بة٘          1َِٓٗ َا ٜظذ جاج١ ط٬ب٘ ثِ ٜٓؿك٘ عًِٝٗ)

ٛ 1َثٌ ايؿكٝ٘ عُش بٔ عًةٞ ايظة٬يٞ)   ٕ ايتحةاس٠ بة٘ يف ايبرةاس ذٝةث بًةؼ َةا ٜتةاجش بة٘ ٖةزا ايؿكٝة٘ عبةٛ            ( مياسطة

(، َٚع ريو ؾكذ نإ ايؿكٝ٘ أبةٛ عبةذ اه املٗشٚبةاْٞ ػةذٜذ اٱْؿةام عًة٢ أٚجة٘ اشبةري ذتة٢          1طت  أيـ دٜٓاس)

 (1أْ٘ عٓذَا تٛيف نإ عًٝ٘ أيـ دٜٓاس مل ٜكلٗا عٓ٘ إ٫ ٚيذٙ بعذ َٛت٘.)

 الدعه املعيوي للعنلية التعلينة:سالطني الدولتني وإسَامَه يف  -2

َٳت ايةةةذٚيت  ايٓحاذٝةةة١ ٚايـةةةًٝر١ٝ نةةةثريًا َةةةٔ ايةةةذعِ يًتعًةةةِٝ يف َٓةةةاطل اْتؼةةةاسُٖا، ؾةةةٛؾش  ناؾةةة١        قةةةذب

اذتٝاجا  ايتعًِٝ يف تًو املشذ١ً يًُتعًُ  َٔ نتب ٚأَٛاٍ ٚبعثا  ع١ًُٝ َٔ ايةُٝٔ أٚ إيٝٗةا، َٚةٔ ريةو     

     ٖ بةة١ اه ايؼةةرياصٟ إىل ايةةُٝٔ، نُةةا قاَةةت ايظةةٝذ٠ بٓةةت أ ةةذ        إسطةةاٍ ملةةو بةةٔ َايةةو إىل َـةةش، ٚاطةةتكذاّ 

(، نُا إٔ ايذٚية١ ايـةًٝر١ٝ مل تلةٝل اشبٓةام عًة٢      1ايـًٝرٞ باطتكذاّ ايذاعٞ ايؿاطُٞ ابٔ ظبٝب ايذٚي١)

أٌٖ ايظة١ٓ بةٌ أعطةتِٗ ْٛعةا َةٔ اسبشٜة١ ايؿهشٜة١ ٚايذٜٓٝة١، ؾكةذ ررةت هلةِ ب ْؼةا٤ املظةاجذ ٚايتعًةِٝ ؾٝٗةا،                

ذاسغ َثةةةٌ َذسطةةة١ ايـةةةرٝر  يف عاؿةةة١ُ ايـةةةًٝرٝ  رٟ جبًةةة١، نُةةةا ذشؿةةةت ايذٚيةةة١      ٚإْؼةةةا٤ بعةةةض املةةة 

(، ٚقذ ذشق بعض ايعًُةا٤ عًة٢ ايتؼةؿع    1ايـًٝر١ٝ ع٢ً تكشٜب بعض ايعًُا٤ َٔ أجٌ تٛيٞ ايكلا٤ أذٝاُْا)

 يًؿكشا٤ يذ٣ ايظ٬ط  ٱعؿا٥ِٗ َةٔ ايلةشا٥ب ذتة٢ ٜتُهٓةٛا َةٔ ايتعًةِٝ، ؾٗةاٖٛ اٱَةاّ ؼبةٞ بةٔ أبةٞ اشبةري            

ايعُشاْةٞ ٜةذخٌ عًة٢ املًهة١ ايظةةٝذ٠ بٓةت أ ةذ ايـةًٝرٞ ٜطًةب َٓٗةةا إعؿةا٤ أس  صبُٛعة١ َةٔ ايؿكةشا٤ َةةٔ             

 (، ٫ٚ ٜظتبعذ إٔ ٜهْٛٛا َٔ ط٬ب٘.1اشبشاد نإ ٜشعاِٖ)

أَةةا عًُةةا٤ ايذٚيةة١ ايـةةًٝر١ٝٝ اٱراعًٝٝةة١ ؾًةةِ ٜؼةةري أٟ َـةةذس إىل ذاجةة١ أٟ َةةِٓٗ أٚ ؾكةةشٙ ايةةزٟ ذةةاٍ دٕٚ    

ًِ، اا ٜذيٌ ريو ع٢ً إٔ ايذٚية١ ايـةًٝر١ٝ ٖةٞ َةٔ نةإ ٜكةّٛ بتكةذِٜ ايعةٕٛ ٚاملظةاعذ٠          قٝاَ٘ بتعًِٝ أٚ تع

يًُظتحٝب  ٚاملعًُ  داخٌ ايذع٠ٛ اٱراع١ًٝٝ خاؿة١ إرا عًُٓةا إٔ نبةاس طاطة١ ايذٚية١ ايـةًٝر١ٝ ٖةِ َةٔ         

 ايذعا٠ أٜلًا ٖزا ؾُٝا ؽبف املذاسغ اٱراع١ًٝٝ.

َةشا٤ بة  ظبةاحل عًة٢ اٱػةشاف عًة٢ ايتعًةِٝ بوْؿظةِٗ، ؾكةذ نةاْٛا           أَا بايٓظب١ يًُذاسغ ايظة١ٝٓ ؾكةذ ذةشق أ   

ٔب اه ايؿةةةةاتهٞ  1104ٖةةةةة/498ضبةةةةب  يًعًةةةةِ ٚايعًُةةةةا٤، اَتةةةةذادًا َةةةةٔ جٝةةةةاؾ بةةةةٔ ظبةةةةاحل)     ّ( ذتةةةة٢ ايةةةةٛصٜش َةةةة

ّ(، ذٝةةث نةةاْٛا ٜٓؿكةةٕٛ عًةة٢ أٖةةٌ املةةذاسغ ايظةة١ٝٓ َةةا ٜهؿةةِٝٗ يًتعًةةِٝ، ذٝةةث بًةةؼ إاةةايٞ َةةا  1128ٖةةة/522) 
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ٔب اه ايؿةاتهٞ عًة٢ َةذاسغ       1ايذٚي١ يف نٌ عاّ اثٓا عؼش أيـ دٜٓاس) ٜذؾعْٛ٘ َٔ َاي١ٝ (، نُا أٚقةـ ايةٛصٜش َة

 (1صبٝذ َا ٜػِٓٝٗ َٔ ا٭ساكٞ ٚايلٝاع.)

اطتؿاد بعض ايعًُا٤ َٔ إعؿا٤ أساكِٝٗ َٔ اشبشاد َٔ قبٌ اسبهَّةاّ، ؾكةذ اطةتطاع ايؼةٝخ أبةٛ بهةش ايٝةاؾعٞ إٔ        

ٜٳعٵؿٹٞ أساكٞ عًُ ُٳةا سآٙ     1ا٤ ازبٓذ َٔ اشبشاد)ٜكٓع ايظًطإ بوٕ  (، ٚاا ٫ ػو ؾٝ٘ إٔ ايظةًطإ قةاّ بةزيو يٹ

َةةٔ قٝةةاّ ٖةة٪٤٫ ايعًُةةا٤ بتكةةذِٜ نةةثري َةةٔ أَةةٛاهلِ يف طةةبٌٝ تعًةةِٝ ط٬بٗةةِ ٚتةةٛؾري َةةا ؼبتاجْٛةة٘ َةةٔ نتةةب   

 َٚـاذـ.

ػةةو ، ٚريةةو بةةذٕٚ ٚتظٗةةش أُٖٝةة١ تٗاَةة١ املايٝةة١ َةةٔ خةة٬ٍ َةةا ناْةةت تةةذسٙ َةةٔ أَةةٛاٍ باٖظةة١ يًكةةا٥ُ  عًٝٗةةا  

طاعذ يف أطٗاّ اسبهاّ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚاا ٜذيٌ ع٢ً دٚس تٗا١َ يف ذـٍٛ ايكةا٥ُ  عًٝٗةا عًة٢ أَةٛاٍ     

تٗاَة١ نةإ ٜشطةٌ يًـةًٝر٢ٝ نةٌ عةاّ بعةذ أسصام ازبٓةذ ايةزٜٔ          ٫ٜٚة١   إٔ تةٛىل  أطعذ بٔ ػٗا  بعذنبري٠ إٔ 

ٝ ،هلةزا بةزٍ   (1)بٗا ٚغري ريو َٔ ا٭طبا ، أيـ أيةـ دٜٓةاس    قـةاس٣ جٗةذِٖ يًكلةا٤ عًة٢ بٓة٢ ظبةاحل       ٕٛايـةًٝر

خاؿةة١ إرا عًُٓةةا إٔ ٫ٜٚةة١  (1)أْؿظةةِٗ مبةةا ؼبـةةًٕٛ عًٝةة٘ َةةٔ أَةةٛاٍ كةةخ١ُ َةةٔ عا٥ةةذا  تٗاَةة١   ذتةة٢ ٜةةذعُٕٛ

ذتة٢   (1) شٵأطعذ بٔ ػٗا  مل تهٔ ع٢ً َذ١ٜٓ صبٝذ ٚذذٖا، ٚإمنةا ناْةت تؼةٌُ املٓطكة١ املُتةذ٠ َةٔ ٚاد٣ ذٳة       

إٔ ايكة٠ٛ ايتة٢ ناْةت تظةٝطش عًة٢      ، نُةا  (1)ظبةاحل تكشٜبةاً   ٓة٢ ب عةذٕ، ٖٚة٢ نُةا ْةش٣ تلةِ َةا نةإ ؾة٢ ذةٛص٠         

ػةةٛاط٧ ايبرةةش ا٭ ةةش ازبٓٛبٝةة١، َٚةةذاخٌ ٖةةزا ايبرةةش ناْةةت دبٓةة٢ َةةٔ ٚسا٤ دبةةاس٠ املةةشٚس ؾةة٢ تًةةو املٓطكةة١       

يف ازباْةةب ا٫قتـةةادٟ   َهاطةةب اقتـةةاد١ٜ ٖا٥ًةة١، ٖٚةةزٙ املهاطةةب ٫ٚ ػةةو ناْةةت تةةذعِ َٛقةةـ ٖةةزٙ ايكةة٣ٛ           

ٍٸع٢ً أس  ايُٝٔ، ٚايظٝاطٞ  ع٢ً ريو َٔ اػةاين ع٢ً ايـًٝر٢ ملٔ ٜتٛىل صبٝذ ٚأعُاهلا إٔ ٜكذّ  ٚيٝع أد

، ٚطٛا٤ نإ ايعا٥ذ املادٟ يتٗا١َ ٜعٛد يًـًٝر  أثٓا٤ طٝطشتِٗ (1)يًخضا١ْ ايـًٝر١ٝ َا١٥ أيـ دٜٓاس طًٜٓٛا

          ٗ اّ اسبهةاّ يف دعةِ   ع٢ً تٗا١َ أٚ يب  ظباحل أثٓةا٤ اْؿةشادِٖ بةاسبهِ بٗةا، ؾة ٕ ريةو نةإ ية٘ دٚس إػبةابٞ يف إطة

 املذاسغ ايتع١ًُٝٝ.

نٌ َا طبل ٜةذيٌ عًة٢ َةا ُقةذِّّ َةٔ دعةِ يًتعًةِٝ طةٛا٤ عٓةذ ايٓحةاذ  أٚ ايـةًٝرٝ  َةٔ َٛقٛؾةا  عٝٓٝة١ أٚ               

 (1ْكذ١ٜ، ا٭َش ايزٟ طاعذ ع٢ً اٱْؿام ع٢ً ط٬  ايعًِ ٚايعًُا٤.)

 ذ الدولتني:األوقاف العامة ودوزٍا يف خدمة العنلية التعلينة يف مياطل ىفو -3

ـٹ َةا تكذَة٘ ايةذٚيتإ َةٔ أٚقةاف يًتعًةِٝ اعتُةذ ايعًُةا٤ عًة٢ َةٛاسد ٚقؿٝة١ أخةش٣، ٚمتثةٌ ريةو يف                 ُبا مل تٳْهة ي 

ا٭ٚقاف ايعا١َ ع٢ً أَانٔ ايعًِ ٚأًٖ٘، ٚاي  ناْةت ايعُةٛد ايؿكةشٟ ٭َةانٔ ايتعًةِٝ يف ايةُٝٔ، ذٝةث تعةذ         

خاؿةة١ املظةةاجذ ايةة  عُةةٌ بعةةض املٝظةةٛسٜٔ َةةٔ بٓا٤ٖةةا      (،1َـةةادس دا٥ُةة١ َٚظةةتُش٠ َّهٓتٗةةا َةةٔ أدا٤ سطةةايتٗا)   

ٚربـٝف ٚقؿٝا  تـشف ع٢ً إؿ٬ذٗا ٚع٢ً سعا١ٜ َٔ ٜوتٞ إيٝٗا َٔ طة٬  ايعًةِ، َثةٌ أبةٛ ايةذس جةٖٛش بةٔ        

(، ثةِ ٚقةـ عًٝة٘ ٚقؿةا عظُٝةا ٜهؿةٞ اٝةع ايطة٬          1( ايزٟ ب٢ٓ َظحذًا يف عُكة١) 1ّ()1174ٖة/570عبذ اه ) 
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(، ٚغريٖةةةا َةةةٔ ايٛقؿٝةةةا  ايةةة  خذَةةة١ ايعًُٝةةة١ ايتعًُٝةةة١ طةةةٛا٤ يف  1َٚـةةةاذـ) ؾٝةةة٘، َٚةةةا ؼبتاجةةة٘ َةةةٔ نتةةةب

 ايهتاتٝب أٚ يف بٝٛ  ايظ٬ط  ٚايعًُا٤ أٚ يف املهتبا  ٚايكش٣ ايع١ًُٝ املختًؿ١.

 اشبامت١:

 توصل البحح إىل عدة ىتائر ميَا:

-  ٚ رٟ جبًة١ َٚةا جاٚسٖةا ؾُٝةا بعةذ      دخًت ايذٚيتإ ايٓحاذ١ٝ ايظ١ٝٓ يف تٗا١َ ٚايـًٝر١ٝ ا٫راعًٝٝة١ يف ؿةٓعا٤ 

يف ؿشاع َظتُش اطتطاعت ايذٚي١ ايـًٝر١ٝ إطكاين دٚي١ ب  ظباحل ملشت  َتتايٝت ، يهٔ إؿشاس ب  ظباحل عًة٢  

 إعاد٠ دٚيتِٗ َهِٓٗ َٔ ذهِ تٗا١َ بؼهٌ َٓؿشد ذت٢ بعذ طكٛين ايذٚي١ ايـًٝر١ٝ.

ًٝٗةا، ؾكةذ ظًةٛا ٜٛايةٕٛ بة  ظبةاحل يف ذهُٗةِ يف        ٚقـ ايعاٌَ املزٖي يظهإ تٗا١َ دٕٚ طٝطش٠ بة  ايـةًٝرٞ ع   -

 َٓاطل ازبباٍ ٚايظٌٗ ايتٗاَٞ حبهِ أِْٗ َٔ أٌٖ ايظ١ٓ َٚٛايٝ  يًخ٬ؾ١ ايعباط١ٝ يف بػذاد.

ػبب عذّ إغؿاٍ ازباْةب ا٫قتـةادٟ يف ايـةشاع ايٓحةاذٞ ايـةًٝرٞ عًة٢ تٗاَة١ ذٝةث ناْةت تةذس دخة٬ً نةبريا             -

 بايؼ ايهبري٠ اي  ٚؿًت إىل خض١ٜٓ ايـًٝرٝ  َٓٗا أثٓا٤ ذهُِٗ هلا. ع٢ً َٔ ٜتٛىل ػ٦ْٛٗا، ٚديٌٝ ريو امل

اٖةتِ ازباْبةةإ ايٓحةاذٞ ٚايـةةًٝرٞ بةايتعًِٝ يف تًةةو املشذًة١ ٚقةةذَٛا نةثريا َةةٔ ايةذعِ يةة٘ خاؿة١ يف عٛاؿةةِ        -

 ؾةةةا  ايةةذٚيت ، ؾةةاٖتُٛا بايعًُةةا٤ ٚاملةةتعًُ  ٚأَةةانٔ ايتعًةةِٝ، ٚقةةذَٛا ايةةذعِ املختًةةـ يًعًُٝةة١ ايتعًُٝٝةة١ يف  

 ذهِ نٌ َُٓٗا ٚاٖتُٛا بٓؼش ازباْب املزٖي يف َٓاطل ْؿٛرُٖا.

نإ ااتُع ايُٝ  ٜٗتِ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ خاؿ١ يف َٓةاطل اسبلةش، ؾةاٖتِ بةتعًِ ايكةشا٠٤ ٚايهتابة١ ٚقةشا٠٤         -

ايهتاتٝةب دٕٚ   ايكشإٓ ٚتعًِ اشبط ٚايًػ١ ايعشب١ٝ ٚايؼعش ٚا٭د ، ٚيزيو ظٗش َةٔ ايعًُةا٤ َةٔ عًةِ ايت٬َٝةز يف     

أٟ َكابٌ ط٣ٛ ابتػا٤ ا٭جش َٔ اه، بٌ ظٗش َِٓٗ َٔ دؾع يط٬ب٘ َةا ؼبتاجْٛة٘ يًتعًةِٝ، ٚطةاِٖ ايظة٬ط  يف      

 ن٬ ايذٚيت  يف ايٓؿكا  املاد١ٜ يًتعًِٝ َٔ َعًُ  َٚتعًُ .
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 اهلٛاَؽ:

ى مدينة بين نهرين جاريين فى الصيف ـ، كهٙٙٓٔهػ/ٛ٘ٗاختطها عبد اهلل بن محمد الصليحى سنة  :مدينة ذل جبلة -( (ٔ

قرة العيوف في أخبار اليمن الميموف،المطبعة  :)ابن الديبع :كالشتاء، يقاؿ أنها تسمت باسم يهوديان كاف يبيع الفخار.  انظر

جامعة اتحاؼ ذكل الفطن بمختصر أنباء الزمن، ملحق كلية اآلداب،  :، عبد الملك  الصنعانىٕٔٙـ، صٜٗ٘ٔالسلفية، القاهرة، 

 (.ٖٕـ ص ٜٔٛٔصنعاء، العدد الثالث، مارس، 
 لفترة البحث على هذق التقسيمات  ككاف المقصود بها المناطق الوسطى كالجنوبية من اليمن. قدرجت الكتب المعاصر - ((ٔ

اليمن السياسي تاريخ :، حسن سليماف محمود٘ٗٔـ، ٕٜٛٔ، ٔاليمن في ظل اإلسالـ، دار الفكر العربي، ط :عصاـ الدين الفقي -(ٔ)

الصليحيوف كالحركة الفاطمية في اليمن، دار  :الهمدانيحسين  ،ٕٚٔـ صٜٜٙٔ، ٔفي العصر اإلسالمي،المجمع العراقي،ط

 . ٖٙـ، صٜ٘٘ٔالمختار،دمشق، 
شطب: بالفتح، جبل كاسع يطل على مركز السودق، كإليه ينتسب )سودة شظب(. )المقحفي: معجم المدف كالقبائل  - ((ٔ

 (.ٖٖٕـ، صٜ٘ٛٔ، دار الكلمة، صنعاء، طبعة اليمنية

ـ ٖٚٓٔهػ/ٜٕٗالحياة السياسية كمظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدكيالت المستقلة، من سنة  :محمد عبدق السركرم -(ٔ)

 . ٕٛـ،صٜٜٚٔـ(، مطابع األهراـ، القاهرة، ٕٕٛٔهػ/ٕٙٙإلى 
ن صنعاء ستوف فرسخان)يحي بن الحسين: غاية َصْعَدة: بالفتح ثم السكوف، مخالؼ باليمن بينه كبي -((ٔ

-ٖٜ٘شرقان.)أبي فراس ابن دعثم: السيرة  الشريفة المنصورية،سيرة اإلماـ عبد اهلل بن حمزة، ) ْٖٗشماالن كْٙٔكتقع ما بين 

 ،للمحقق(.ٖ،هامشٖٔ،صٕـ، جػٖٜٜٔ، ٔهػ(، تحقيق: عبد الغني عبد العاطي، دار الفكر المعاصر، بيركت، طٗٔٙ

 . ٓ٘ٔ، د.ت، صٕتاريخ المخالؼ السليماني،دار اليمامة، الرياض، ط :محمد بن أحمد العقيلي -(ٔ)

 . ٓ٘ٔالمرجع السابق، ص :العقيلي-(ٔ)

هي الدكلة التي حكمت في تهامة اليمن قبل الدكلة النجاحية، كتنسب إلى مؤسسها محمد بن زياد، كقد حكمت في عهد  -(ٔ)

هػ(، كاستمرت حتى ظهور نجاح الحبشي الذم كرثها هو كمن معه من ٗٗٗ-ٕٗٓلمأموف العباسي، خالؿ الفترة )الخليفة ا

 األحباش. 
قفز موالى بنى زياد من األحباش إلى قمة السلطة فى الدكلة الضعيفة المتهالكة .. فظهر من هؤالء الموالى رشيد  -( (ٔ

ى مرجاف، كبوفاة مرجاف دخل نجاح كنفيس فى صراع مرير حيث جرت الحبش ثم الحسين بن سالمة ثم أحد عبيدق كيسم

بينهما عدة كقائع منها يوـ رمع كفشاؿ، ككانا لصالح نفيس، كيوـ العقدة كالعرؽ، لصالح نجاح حيث قتل نفيس فى يوـ 

لطبعة دراسات كبحوث في تاريخ اليمن اإلسالمي،  عالم الكتب، بيركت، امحمد عيسى الحريرم: العرؽ. ينظر: )

 (.٘ٛٔ-ٖٛٔص ـ،ٜٜٛٔاألكلى،

محمد عبدق السركرم: تاريخ اليمن اإلسالمي، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، دار الكتب اليمنية، صنعاء، الطبعة األكلى،  -( ٔ)

 .ٕٙٔ، ٕ٘ٔـ، صٕٛٓٓ

م غلب عليها اسم الوادل، زبيد:بفتح أكله، ككسر ثانيه، ثم ياء مثناق من تحت، اسم كادل به مدينة يقاؿ لها الحصيب، ث -(ٔ)

، ٗـ، جػٜٙٓٔ، ٔفال تعرؼ إال به، )ياقوت الحمول، شهاب الدين أبو عبد اهلل الحمول: معجم البلداف، مطبعة السعادة، مصر، ط

، ٜٗٙ، صٕـ، جػٜ٘ٗٔ، البكرم األندلسي: معجم ما استعجم من أسماء البالد كالمواضع، عالم الكتب، بيركت، ٖٙٚ، ٖ٘ٚص

 (. ٖٛٔـ، صٜٛٛٔ، ٕوع: البلداف اليمانية عند ياقوت الحموم، الجيل الجديد، صنعاء، طإسماعيل األك

(
ٔ

الَمْهَجم:بفتح كسكوف، أحد المدف التهامية، بينها كبين زبيد ثالثة أياـ، كهي مقابلة لساحل الُلَحيَّة، كهي اليوـ مقفرة في  -(

، ٕ،هامشٜٛٔ، ابن الديبع: قرة العيوف ،صٕٗٚٔ،صٗستعجم، جػكادم سردد غرب مدينة الزيدية.)البكرم األندلسي:معجم ما ا

 (.ٖ،هامشٗٛٔ،دراسات كبحوث،صٔ، هامشٛٗـ، صٜٜٚٔد.محمد الحريرم:االتجاهات المذهبية في اليمن، عالم الكتب، بيركت، 

(
ٔ

معجم ما الكدراء:بفتح أكله كإسكاف ثانيه،مدينة باليمن،على رأس كادم سهاـ في جنوب شرؽ الحديدة.)البكرم: -(

 (.ٖ،هامشٗٛٔ،د.محمد الحريرم:دراسات كبحوث،صٖ،هامشٜٛٔ،ابن الديبع:قرة العيوف،صٜٔٔٔ،صٗاستعجم،جػ

 .ٜٕٔانظر: السركرم:تاريخ اليمن اإلسالمي،ص -(ٔ)
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ـ ٕٜٜٔتاريخ ابن خلدكف المسمى كتاب العبر كديواف المبتدأ كالخبر، دار الكتب العلمية،بيركت،الطبعة األكلى،:ابن خلدكف -(ٔ)

، الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، تحقيق: يوسف ٕٙٗقرة العيوف، ص :، ابن الديبعٕٙ٘، صٗ، جػ

غاية األماني في أخبار القطر اليماني، تحقيق:  :، يحيى بن لحسينٙ٘ـ، صٜٜٚٔ، ٔشلحد، مرؾ الدراسات كالبحوث، صنعاء، ط

 .ٖٕ٘، صٔـ، جػٜٛٙٔالعربي، القاهرة، سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتاب 
ـ بعد مقتل نجاح حتى استطاع أبنائه سعيد كجياش من قتل علي ٓٙٓٔهػ/ٕ٘ٗاستمر سقوط الدكلة النجاحية من سنة  -((ٔ

ـ. ) السركرم:تاريخ اليمن ٙٙٓٔهػ/ٜ٘ٗالصليحي  كأخيه عبد اهلل الصليحي كمن كاف معهما من بني الصليحي في ذم القعدة 

 (.ٖٕٕ، ٕٕٕي،صاإلسالم
ـ، ككانت ٚٛٓٔهػ/مارس ٜٚٗاستقل بني نجاح في زبيد بعد موقعة الكظائم التي كانت في الخامس من ذل الحجة سنة  - ((ٔ

 (.ٔ، هامشٕٚٙآخر المعارؾ بين الطرفين. ينظر: )ابن الديبع: قرة العيوف، ص
، ٕبن علي األكوع، المكتبة اليمنية، صنعاء، ط المسمى المفيد من تاريخ صنعاء كزبيد، تحقيق: محمد تاريخ اليمن - ((ٔ

 .ٕٙٔ، حسن سليماف:اليمن السياسى، صٔ٘ٔ، الهمدانى: الصليحيوف، صٓ٘ـ، صٜ٘ٛٔ

(
ٔ

 .ٖٛـ، ص ٜٚٛٔ، ٔمقدمة الرسالة الوضية في معالم الدين كأصوله، ألحمد الكرماني، دار القلم الكويت،ط :د.الحريرل  -(
المتوسط فى مركز معتمدية، بوالية سوسه، بناها عبيد اهلل المهدل كجعلها مقران له. المهدية:مدينة على البحر  -( (ٔ

 (.ٕ٘٘ـ، ص ٕٜٜٔ، المشرؽ، بيركت، ٕٔ)المنجد فى األعالـ، ط 

(
ٔ

 :، محمد محمد زيتوفٕٕٔـ، صٜٓٛٔقياـ الدكلة الفاطمية ببالد المغرب، دار المستقبل، القاهرة،  :( عادله علي الحمد

 .ٖٛٔـ، صٜٛٛٔ، دار المنار، القاهرة، ٔها فى الحضارة اإلسالمية، طالقيركاف كدكر
 .ٕٜالصليحيوف، ص :، الهمدانىٖٛٔعن ذلك ينظر: حسن سليماف: اليمن السياس، ص - ((ٔ
 ـ.ٜٗٛٔعن ذلك ينظر:الكبسى: اللطائف السنية فى أخبار الممالك اليمنية، مطبعة السعادة ، القاهرة ،  -((ٔ

 .ٕٛٙ: قرة العيوف، ص، ابن الديبعٔٗ، ص
عن انفصاؿ بني زريع في عدف ينظر: إدريس: نزهة األفكار كركضة األخبار في ذكر من قاـ باليمن من الملوؾ الكبار  -((ٔ

 ، لوحة ب.   ٕٛ(، ، كرقة ٜٜٛ٘ٗ(، عقائد تيمور، ميكركفيلم رقم )ٜٕٜٕٔكالدعاة األخيار، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم )

(
ٔ

 .ٕٔـ، صٕٜٛٔ، ٜطاف: علوـ القرآف،مؤسسة الرسالة، بيركت، طمناع الق -( 

(
ٔ

، ٕٔٔ، ٖٙمسلم اللحجي:تاريخ مسلم كيسمى أخبار األئمة من آؿ البيت كشيعتهم باليمن،مخطوط مصور لدل الباحث ، -( 

ن مخطوط مصور لدل الباحث عن مخطوط مصور لدل الدكتور/ عبد الرحميحي بن الحسين: طبقات الزيدية الصغرل،

 .ٜٛ، ٜٗ،صالشجاع.
هػ كتوفي سنة ٜٛٗيحي بن أبي الخير العمراني ترجم له ابن سمرة في طبقات فقهاء اليمن، فذكر أف مولدق سنة  -((ٔ

هػ، كذكر العديد من مشائخه، كما عدد كثيرا من تالمذته. ينظر: )ابن سمرة طبقات فقهاء اليمن، تحقيق:فؤاد سيد، دار ٛ٘٘

 (.٘ٚٔ-ٗٚٔـ، ص)ٜٔٛٔالكتب العلمية، بيركت، 
ن.َ، واْ وِا ٌزاي ِسوز اٌثاطنٍح االسّاعٍٍٍح فً آٌٍّ، فٍه وثٍس ِٓ اٌحصىْ. )اٌّمحفً : ِعجُ   11ذمع تاٌغسب ِٓ صنعاء تّسافح  - ((1

 (.114اٌّدْ،ص

(
ٔ

 .ٕٔٔابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن ،ص -( 
اف بن زيد بن عريب ابن جشم ابن حاشد... كسليماف َحُجْور حي من همداف، كهم من كلد حجور بن أسلم بن علي -((ٔ

كالخطاب من كلد حريث بن شراحبيل ،ثم من كلد حوله بن حجور، ثم من  قدـ من كلد علياف بن زيد بن عريب بن جشم 

 (.ٔ،هػامشٜٗٔبن حاشد.)الهمداني: الصليحيوف،ص

(
ٔ

 .٘ٛٔحسين الهمداني: الصليحيوف،ص –( 
في مناقب أئمة الزيدية، مخطوط مصور لدل الباحث عن مخطوط  لي: الحدائق الورديةعن ذلك ينظر: )حميد المح -((ٔ

، الدجيلي: ٘٘ٔ، ابن سمرة: طبقات،صٕٚٔ، ٔٗ، ٙ،صٕ،جػ مصور لدل الدكتور/عبد الرحمن الشجاع، مخطوط مصور باألكفست

 (ٕٕٚ، الهمداني:الصليحيوف،صٕٔٔالحياة الفكرية، ص
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ه  كقاؿ بأف مسكنه في جبل الصلو، كذكر عددا من مشائخه كتالميذق، كانتقل إلى الجند ترجم له ابن سمرة في طبقات -((ٔ

-ٜٛ)ابن سمرة: طبقات،ص :هػ. ينظرٖٜٗفي تعز، كظل يلقي العلم دكف أف ينتقل إلى مكاف آخر حتى كفاته في رجب سنة 

ٜٜ.) 
سٍّد تجند تٓ شهساْ أحد تطىْ اٌّعافس، وهً ِدٌنح لدٌّح تنً ن.َ، 22تفرحاخ، تٍدج ِشهىزج تاٌشسق اٌشّاًٌ ِٓ ِدٌنح ذعز تّسافح  - ((1

 (.55فٍها أوي ِسجد فً آٌٍّ ِٓ لثً اٌصحاتً اٌجًٍٍ ِعاذ تٓ جثً. )اٌّمحفً:ِعجُ اٌّدْ،ص

(
ٔ

 .ٜٜ-ٜٛابن سمرة: المصدر السابق،ص -( 

(
ٔ

 .ٔٓٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -( 

(
ٔ

لزيدية باسم الهادكية نسبة إلى مؤسس الزيدية في اليمن الهادم يحي بن . أكرد ا٘ٚابن سمرة: المصدر السابق،ص -( 

الحسين الرسي، كاستبعد البعض أف تكوف الزيدية من ضمن ِفَرؽ الشيعة "من نسب هذق الفرقة إلى التشيع فقد ابتعد أيما بعد 

 لذلك اعتبر البعض(، ٕٗ،د.ت.صٕعن الواقع..")على محمد حسن أؿ عصفور: شبهات حوؿ التشيع،نشر جمعية دنيا اإلسالـ،ط

الزيدية أقرب الِفَرؽ الشيعية إلى أهل السنة، كما أنها تخالف بقية ِفَرؽ الشيعة في أمور منها: أنها ال تعتقد باإلماـ المستور، 

 (.  ٓٗ٘ص ٔـ، جػٜ٘ٛٔ، ٖكال تمارس المتعة.)فليب حتى كآخركف: تاريخ العرب، دار الكشاؼ، بيركت، ط

(
ٔ

لرحمن عبد الواحد الشجاع: الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث كالرابع للهجرة، كزارة الثقافة د. عبد ا –( 

 .ٕٕ٘، ٕٕٗـ ،صٕٗٓٓكالسياحة، صنعاء، 

(
ٔ

 .ٓٛ-ٜٚابن سمرة: الطبقات،ص -( 
ر العديد من ترجم له ابن سمرة كذكر أف أصله من المعافر، كذكر العدد من مشائخه، كالعديد من طالبه، كذك  - ((ٔ

 (ٜٓٔ-ٙٓٔهػ. ينظر: )ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن،صٓٓ٘الكرامات التي كقعت له،  كأف كفاته كانت في سنة 

(
ٔ

، الجندم:السلوؾ في طبقات العلماء كالملوؾ، تحقيق: محمد بن علي األكوع، ٓٔٔ-ٚٓٔابن سمرة: المصدر السابقص -( 

 .ٕٛ، صٕـ جػٖٜٜٔمكتبة اإلرشاد، صنعاء، 

(
ٔ

 .ٛٔٔ، ٔٔٔ، ٓٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -( 
ترجم له ابن سمرة كأنه سكن كادم ضبا، كصنف العديد من الكتب كأنه كاف فقيهان ظريفان ذا ماؿ كجاق. ينظر: )ابن  - ((ٔ

 (.ٜٙسمرة:طبقات  فقهاء اليمن،ص
العمل مع السلطاف، كعندما انتقل  ترجم له ابن سمرة كذكر عمن أخذ العلم من المشائخ كبين كيف كاف يتعفف من -((ٔ

من الظرافة إلى الجند للعمل بالفتول اشترط اعفائه عن الحكم كعدـ األكل من مائدة الوالي ككذلك رفض الحكم لعلي 

 (.ٜ٘-ٜٗبن محمد الصليحي. ينظر: )ابن سمرة:طبقات فقهاء اليمن،ص

(
ٔ

 .ٖٕٙ، صٔ، الجندم: السلوؾ، جػٕٓٗ، ٜٙابن سمرة: المصدر السابق،ص -( 

(
ٔ

، هو أبو حنيفة ٗٔ، صٔالقاضي النعماف: تأكيل الدعائم، تحقيق: محمد حسن األعظمي، مكتبة الفاك، صنعاء،د.ت جػ -( 

النعماف بن أبي عبد اهلل محمد بن منصور بن أحمد بن حيوف التميمي المغربي، عاش في النصف األكؿ من القرف الرابع من 

ـ. انظر: مقدمة  دعائم اإلسالـ، ٜٗٚهػ/ٖٖٙكال يعرؼ تاريخ ميالدق،  كتوفي بالقاهرة سنة الهجرة )القرف العاشر الميالم(، 

، كالكتاباف لدل الباحث أغلب ما تناكلته الجانب الفقهي ٔٔـ، صٜٔ٘ٔتحقيق: آصف على أصغر فيضي، دار المعارؼ، القاهرة، 

 حسب النظرة اإلسماعيلة.

(
ٔ

 .ٖٓٔـ،صٕٓٓٓهب، تحقيق: مصطفى غالب، دار األندلس، بيركت، القاضي النعماف: اختالؼ أصوؿ المذا -( 

(
ٔ

 .ٚٙ، صٔالجندم: السلوؾ، جػ -( 

(
ٔ

 .ٕٚٛ، صٔالجندم: المصدر السابق، جػ -( 
، كما ترجم له محقق الطبقات االستاذ فؤاد سيد بقوله: ٘ٓٔ-ٗٓٔجياش بن نجاح ترجم له ابن سمرة في الطبقات  ص - ((ٔ

اح صاحب تهامة اليمن الملقب بالملك المكين، هرب إلى الهند أثناء قتل المكرـ ألخيه سعيد هو أبو طامي جياش بن نج

، ٗٓٔهػ. )ابن سمرة:طبقات،صٜٛٗاألحوؿ، ثم عاد إلي زبيد كاستعاد تهامة من الصليحين كما زالت بيدق حتى توفي سنة 

 للمحقق(. ٔهامش
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(
ٔ

 .ٖٛص،انظر عمارة اليمني: تاريخ اليمن -( 

(
ٔ

 .  ٕٖٙ، ٖٔٙ، صٔندم: المصدر السابق، جػالج -( 

(
ٔ

مجهوؿ: سيرة المكرـ أحمد بن علي الصليحي، مخطوط مصور لدل الباحث عن صورة لدل المكتبة المركزية بجامعة  -( 

 .ٕٔ-ٛصنعاء، كرقة 

(
ٔ

دار الصحوة محمد بن مالك الحمادم: كشف أسرار الباطنية كأخبار القرامطة،تحقيق : د. محمد زينهم محمد عزب ،  -( 

ـ، ترجم له ابن سمرة بأنه أبو عبد اهلل بن مالك بن أبي القبائل الحمادم اليمني، من فقهاء السنة باليمن في ٜٙٛٔ، القاهرة ، 

 (.ٕ، هامشٛٚأكاسط المائة الخامسة. )ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن،ص

(
ٔ

 .ٚٛـ،صٜٗٙٔ مصطفى غالب: أعالـ اإلسماعيلية، دار اليقظة العربية، بيركت، -( 

(
ٔ

 .ٖٜٕمصطفى غالب: أعالـ اإلسماعيلية،ص -( 

(
ٔ

 .ٛ٘عمارة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٗ٘ٔ،صٔالجندم: السلوؾ،جػ -(

(
ٔ

 .ٕٓٓ-ٜٚٔـ صٜٙٛٔ، ٔاألهدؿ: تحفة  الزمن في تاريخ اليمن، تحقيق: عبد اهلل محمد الحبشي، دار التنوير، بيركت، ط -(

(
ٔ

 .ٕٓٗابن سمرة: طبقات، ص -(

(
ٔ

 .ٗٚٔ، ٕٔمسلم اللحجي: تاريخ مسلم،ص -(

(
ٔ

 ، بتصرؼ.ٖ٘ٗ، صٔالجندم: السلوؾ،جػ -(

(
ٔ

 .ٔٗٔابن سمرة: طبقات،ص -(

(
ٔ

،  من العلماء الذين تتلمذ الفقيه خير بن مالمس على أيديهم: أبي ذر بن أحمد الهركم، كأبي ٔٓٔابن سمرة: طبقات،ص -(

 (.ٔٓٔير ذكرهم ابن سمرة في طبقاته. ينظر: )ابن سمرة: طبقات، صبكر بن محمد بن منصور السُّْهُركردم كغيرهم كث
بلدة أثرية في سفح جبل التعكر بالجنوب الغربي من مدينة إب، أعال كادم نخالف من ذم الكالع. )المقحفي: ذم أشرؽ: -((ٔ

 (.ٕٗمعجم المدف،ص
، ملحق للمحقق(، ٕٖٔابن سمرة: طبقات، صعرشاف: بلد بالظهابي بناحية ذم جبلة من أعماؿ  محافظة إب. ينظر: ) - ((ٔ

ككاف استنباط تدريسه في هذق المناطق من خالؿ إشارة ابن سمرة بأف من ركل عن ابن أسعد بن خير بن مالمس صاحب 

 (.ٕٜعرشاف الفقيه علي بن أبي بكر بن حمير بن فضل. )ابن سمرة: طبقات، ص

(
ٔ

 .ٖٕٗ، ٕٓٗ، ٔػ، الجندم: السلوؾ،جٜٛابن سمرة: المصدر السابقص -(
أرسل علي بن محمد الصليحي سفارة بقيادة لمك بن مالك مع جماعة من أنصارق  إلى المستنصر الفاطمى  -((ٔ

 .ٜٖٗأعالـ اإلسماعيلية، ص :ـ فأقاـ لمك  فى القاهرة خمس سنوات. انظر: )مصطفى غالبٕٙٓٔهػ/ٗ٘ٗفى سنة 

Farhad Daftary Isma’ilis, p.207.  

Moncelon. Lada’w Fatimid, www.univ-aix.1990.10.p. 

(
ٔ

ـ ٕٕٓٓ، تحقيق: أيمن فؤاد سيد، معهد الدراسات اإلسماعيلية، لندف، ٚإدريس عماد الدين: عيوف األخبار كفنوف اآلثار، جػ -(

 للمحقق. ٘ٚٔ،هامش صتاريخ اليمن،، عمارة: ٜٕٔ، ٕٛٔ،صٚ،جػ
الشيرازل المعركؼ عند اإلسماعيلية بالمؤيد فى الدين أك  هو أبو النصر بن عمراف هبة اهلل بن  موسى بن داؤد -((ٔ

هػ، أشهر مؤلفاته  المجالس المؤيدية ٖٛٗهػ، كفّر إلى مصر فى سنة ٜٖٓداعى دعاة الفاطمين، كلد فى شيراز سنة 

عارؼ تامر،  :)عارؼ تامر: )تحقيق( مقدمة رسالة الدكحة للشيرازل، ضمن كتاب ثالث رسائل إسماعيلية، تحقيق

 (.ٜٖ، ٖٛ، ٖٚـ، صفحات ٖٜٛٔ، ٔر اآلفاؽ الجديدة، بيركت، طدا

(
ٔ

 .ٖٕٔمصطفى غالب: أعالـ اإلسماعيلية،ص -(
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(
ٔ

أجزؿ له العطاء األمير المفضل بن أبي البركات،كلما ذـ السيدة بنت أحمد الصليحي في شعرق أكعزت له من قتله.  -(

 (. ٕ٘ٛ، صتاريخ اليمنانظر: )عمارة: 

(
ٔ

ـ، ٜٙٛٔ، ٕالفاسي:  العقد الثمين في تاريخ البلد األمين، تحقيق: فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، بيركت، طمحمد بن أحمد  -(

 .ٛٓ٘ٔ،صٕجػ

(
ٔ

 ( تاريخ. ٖٙٚالخزرجي: العسجد المسبوؾ فيمن كلي اليمن من الملوؾ، مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، رقم ) -(

 .ٜٙ،  ابن الديبع: الفضل المزيد، ،صٕٕٔ، ٕٔٔ،صٔ، جػ

(
ٔ

يرل مصطفى غالب أف الشيرازم ُأرسل لليمن إللقاء دركس في مدرسة الدعاة اإلسماعيليين  كاإلشراؼ على تنظيم بيت  -(

 (.ٖٕٚالدعوة اإلسماعيلية. )مصطفى غالب: أعالـ  اإلسماعيلية،ص

ف اإلسالمية، قطر، الطبعة األكلى، حسن إبراهيم هنداكم: التعليم كإشكالية التنمية، كتاب األمة، كزارة األكقاؼ كالشئو -( ٔ)

 .٘ٗـ، صٕٗٓٓيناير   –، ديسمبر ٜٛالعدد 

 .ٔ٘الشجاع: الحياة العلمية في اليمن،ص -(ٔ)

(
ٔ

 .ٖٔٚ-ٖٓٚ،صٔالجندم: السلوؾ،جػ -(
 .ٚٛٔابن سمرة: طبقات،ص -((ٔ

(
ٔ

  .ٕٓ٘مسلم اللحجي: تاريخ مسلم ، -(
علم الكثير من العلوـ في اليمن ثم رحل إلى مكة  كتعلم فيها الكثير من ترجم له ابن سمرة في طبقاته كقاؿ بأنه ت   - ((ٔ

العلوـ المختلفة ثم لما عاد لليمن تتلمذ على يديه الكثير من الطالب، ككاف ذلك في زمن األمير المفضل بن أبي البركات 

ل عدد طالبه فيها أكثر من الحميرم، أما عن أصل ا لفقيه زيد فمن المعافر ثم سكن الجند ككاف له فيها مدرسة كص

مائتين، كنتيجة لمكيدة تعرض لها من األمير المفضل ترؾ اليمن إلى مكة كظل بها أكثر من اثناعشر سنة. ينظر: )ابن 

 (.ٕٓٔ-ٜٔٔسمرة: طبقات،ص

(
ٔ

 .ٖٕٙ، ٕٕٙ، صٔالجندم:السلوؾ ،جػ -(

(
ٔ

 .ٖ،صٕالجندم: السلوؾ،جػ -(

(
ٔ

 .ٓٛٔ-ٜٚٔمسلم اللحجي: تاريخ مسلم،ص -(

(
ٔ

إبراهيم بن القاسم: طبقات الزيدية الكبرل، كيسمى بلوغ المراد إلى معرفة اإلسناد، مؤسسة اإلماـ زيد الثقافية، عماف،  -( 

 .ٕٕٔٔ، صٕـ، جػٕٔٓٓ، ٔاألردف، ط

(
ٔ

كت، الطيب بن عبد اهلل بن أحمد بامخرمة: تاريخ ثغر عدف كتراجم علمائها، تحقيق:علي حسن الحلبي، دار الجيل، بير -( 

 .ٙٗـ، صٜٚٛٔ، ٕدار عمار، عماف، ط
البلداف اليمانية،  :نسبة إلى قرية بحراز ال تزاؿ حية إلى يومنا هذا فى قرل ربع متوح، من ناحية صعفاف . )األكوع :الزكاحي - ((ٔ

قرة  :ابن الديبع(، كبنو الزكاحي من األسر التى كاف لها دكر فى تأسيس دكلة الصليحي، كينسبوف إلى ذل حواؿ. )ٕ، هامشٔٗٔص

 (.ٗ، هامشٕٙٔالعيوف، ص 

(
ٔ

 .ٚ-ٙ، صٚإدريس عماد الدين القرشي: عيوف األخبار ،جػ -(

(
ٔ

 .ٗٚٔ، ٖٚٔ، حسن سليماف: اليمن السياسي،صٜٙ، ٛٙالهمداني: الصليحيوف،ص   -(

(
ٔ

 .ٛٚبامخرمة: ثغر عدف،ص -(

(
ٔ

 .ٜٖٔ، صٕانظر: المحلي: الحدائق الوردية، جػ -(

(
ٔ

 للمحقق(. ٕٓٗكالَّب لكثرت ما بها من شوؾ. انظر: )الجندم: السلوؾ، هامش شجرة سميت  -(

(
ٔ

 .ٖٜٔابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن، ص   -(
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(
ٔ

،  ٗٓٔـ، صٜٚٛٔ، ٔعبد الرحيم األسنوني: طبقات الشافعية،تحقيق: كماؿ يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيركت، ط -(

 .ٜٔٔاألهدؿ: تحفة،ص

(
ٔ

  .ٙٛلدين: نزهة، ؽإدريس عماد ا -(

(
ٔ

،العباس بن علي  الرسولي: العطايا السنية كالمواهب الهنية ٕٖٚ، ٔ، الجندم: السلوؾ، جػٜ٘ٔ، ٜٗٔابن سمرة: طبقات، ص -(

 .ٜٙٗـ،صٕٓٓٓفي المناقب اليمنية، تحقيق: عبد الواحد الخامرم، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة صنعاء، 
الدعاة عند اإلسماعيلية كاآلتي: اماـ، حجة أك باب، داعى الدعاة، داعي البالغ، داعي مطلق، داعي مأذكف، داعي مراتب  - ((ٔ

محصور، جناح أيمن، جناح أيسر، مكاسر، مكالب، مستجيب.  )محمد السعيد جماؿ الدين: دكلة اإلسماعيلية فى إيراف،  الطبعة 

(، كفى ذلك يقوؿ الداعي إدريس: "يكوف مستجيبان، ثم مؤمنان، ثم مكاسران، مأذكنان ٓٗص ،ـٜٜٜٔاألكلى، الدار الثقافية، بيركت، 

 (،ٕٓٔنجيبان، ثم داعي إحراـ، كداعي إطالؽ، ثم داعي بالغ، كحجة كباب بواجب االستحقاؽ" )زهر المعاني، ص

(
ٔ

، ٔار األندلس، بيركت، ط، تاريخ الدعوة اإلسماعيلية، دٕٔعن ذلك انظر: مصطفى غالب: أعالـ اإلسماعيلية، ص -(

 .ٓٗٔـ،صٜ٘ٙٔ

(
ٔ

انظر عن كيفية تلقين الداعياف ابن حوشب كابن الفضل ألسرار الدعوة اإلسماعيلية )الحريرم: االتجاهات  -(

 (.ٙٗالمذهبية،ص

(
ٔ

 .ٙ-٘،صٚإدريس: عيوف األخبار،جػ -(

(
ٔ

 .ٖٖالسركرم: الحياة السياسية،ص  -(

(
ٔ

(. هو: علي بن الفضل الخنفرم الجيشاني.)الحمادم:كشف ٕٗ٘، صٔالصغرل، جػيحي بن الحسين: طبقات الزيدية ) -(

 ,The (C.L. Geddes(، أصله من جيشاف في اليمن. ٕ، هامش٘ٚ، ابن سمرة:طبقات فقهاء اليمن، صٔٗأسرار الباطنية، ص

Arabian and Islamic Studies, Longman London and New  Fadl,-Aposta of``Ali b. al

York,1983.PP.80-85.P.80-81.)   تشّرب الميوؿ الشيعية على المذهب اإلثناعشرم في بداية ،

(،يتوجه إلى الكوفة ٘ٗ،  الخزرجى:العسجد المسبوؾ،كرقةٔٗأمرق.)الحمادم:كشف أسرار الباطنية ،ص

ـ، مقدمة ٜٜٚٔـ.)إبراهيم بن الحسين الحامدم:كنػز الولد،تحقيق:مصطفى غالب،دار األندلس،بيركت،ٓٛٛهػ/ٕٚٙسنة

 (، كيتعلم أصوؿ المذهب اإلسماعيلي كأسرار الدعوة إليه على يد اإلماـ اإلسماعيلي، ثم يعود لنشرق في اليمن.ٜٔالمحقق،ص

(
ٔ

أحمد بن عبد اهلل الرازم: تاريخ مدينة صنعاء،، تحقيق: حسين بن عبد اهلل العمرم كعبد الجبار زكار،دار الفكر، سوريا،  -(

 .ٖٔٗ-ٖٓٗـ، صٜٗٚٔ

(
ٔ

 .ٛٔ-ٚٔابن سمرة: طبقات،ص -(

(
ٔ

 .ٖٕٗ،صٔالجندم: السلوؾ،جػ -(

(
ٔ

 .ٕٗٗ،صٔالجندم: المصدر السابق،جػ -(

(
ٔ

 .٘ٗٔ-ٕٗٗ،صٔالجندم: السلوؾ،جػ -(

(
ٔ

 .ٖ٘ٛ،صٔالجندم: المصدر السابق،جػ -(

(
ٔ

متد حكمه حتى تعز ـ كإٙٔٔهػ/ٛ٘٘. هو مهدم بن علي بن مهدم تولى أمر دكلة بني مهدم سنة ٖٚٔالخزرجي: العسجد،ؽ-(

كالجند كلحج، كلم يلبث أف أصيب بمرض تفطر منه جسمه فنقل على الفور إلى زبيد كاستمر بها فترة قصيرة حتى مات 

 (.ٕٗٚـ. انظر: )السركرم: تاريخ اليمن اإلسالمي،صٖٙٔٔهػ/ٜ٘٘سنة 

(
ٔ

 .ٜٕٛ، ٜٕٚ،صٔالجندم: المصدر السابق،جػ -(

(
ٔ

 .ٕ٘ٚ،صٔم: المصدر السابق،جػ، الجند٘ٔٔابن سمرة : طبقات،ص -(

(
ٔ

 .ٕٛ-ٔٛطبقات،ص -(
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هو المفضل بن أبي البركات الحميرم قائد قوات الملكة سيدة بنت أحمد الصليحي، عمل منذ توليه قيادة الجيش  -((ٔ

زبيد   ـ، كلكنه توجه إلخضاعٕٔٔٔهػ/٘ٓ٘ـ، كحتى ٘ٓٔٔهػ/ٜٛٗللصليحيين بعد كفاة  القادرة الكبار في الدكلة خاصة من سنة  

في عهد المنصور بن الفاتك فخرج عليه الفقهاء في حصنه التعكر المطل على مدينة جبلة كلما عاد لم يستطع إخراجهم منه 

 (  ٖٓ٘،صٔ، ابن الديبع: قرة العيوف، جػ٘ٛفمات كمدا. انظر: )عمارة: تاريخ اليمن، ص

(
ٔ

  .ٙ٘ٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

، كالحسين بن سالمة هو من موالي الدكلة الزيادية، كقد أحسن إدارتها قبل نهايتها، ٜٕ٘،صٔق،جػالجندم: المصدر الساب -(

ككاف له الفضل في استمرار قوتها، لكن بعد كفاته دخل الموالي األحباش في صراع فيما بينهم حتى استطاع نجاح الحبشي 

 التغلب كتأسيس الدكلة النجاحية.

(
ٔ

 .ٗٙٔ،صتاريخ اليمن،عمارة:  -(

(
ٔ

-ٜٔٛهػ/ٖٕٜ-ٕٗٓعبد اهلل عبد السالـ الحداد:االستحكامات الحربية لمدينة زبيد منذ نشأتها كحتى نهاية الدكلة الطاهرية،) -(

 .ٖٛٗـ،صٕٗٓٓـ(، كزارة الثقافة، صنعاء، ٚٔ٘ٔ

(
ٔ

عجم .  سير: بلد من ناحية ذم السفاؿ،  محافظة إب في اليمن. )المقحفي: مٕٙٗ-ٕ٘ٗ،صٔالجندم:السلوؾ،جػ -(

 (.ٕٕٓ-ٜٕٔالمدف،ص

(
ٔ

 .ٜٜابن سمرة: المصدر السابق،ص -(
ترجم له ابن سمرة في طبقاته، كقاؿ بأنه تتلمذ على أبيه خير بن يحي، كركل عنه صحيح البخارم، كسنن أبي داكد،  -((ٔ

 (.ٔٔ-ٓٔٔهػ. ينظر: )ابن سمرة: طبقات،صٛٔٛمات سنة 
ي محافظة إب حاليان،كما يسميها المؤرخوف بالمشيرؽ تقع هذق القرية في مخالؼ جعفر عزلة حبيش ف -((1

 (.ٜٖٛاختصاران.)المقحفي:معجم المدف، 
ترجم له ابن سمرة في طبقاته، كذكرق بأنه الشيخ الحافظ سراج الدين شيخ المحدثين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن   - ((ٔ

هػ، كهو ابن نيف كستين سنة. ينظر: )ابن ٚ٘٘قعدة سنة حمير بن ُتبَّع بن يوسف بن فضل الهمداني العرشاني، مات في ذم ال

 (.ٔٚٔسمرة: طبقات،ص

(
ٔ

 .ٖٗٓ، ٕٓ٘،صٔالجندم: السلوؾ،جػ -(

(
ٔ

: )إدريس عماد الدين: عن توكيل الخليفة الفاطمي لعلي الصليحي بإرساؿ الدعاة للعديد من الجزر كاألقاليم انظر  -(

 (.ٙٔنزهة األفكار، كرقة 

(
ٔ

، ٜ٘ـ، صٜٜٔٔ، ٔهػ، المؤسسة الجامعية، بيركت، ط ٘، كؽٖعارؼ: االتجاهات الفكرية فى اليمن فيما بين ؽأحمد عبد اهلل  -(

 .ٕ٘ٔ، ص ٔـ،جػٜٜٚٔجماؿ الدين الشياؿ: تاريخ مصر اإلسالمية ، دار المعارؼ، القاهرة، 

(
ٔ

 .ٕٕٙ-ٕٕ٘قرة العيوف،، ابن ا لديبع: ٚٔ،صٚ، إدريس عماد الدين: العيوف،جػٓٙ-ٜ٘، صتاريخ اليمنعمارة:  -(

(
ٔ

 .ٕ٘مسلم اللحجي: تاريخ مسلم،ص -(

(
ٔ

 .ٕٔٓعمارة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٚٗ-ٙٗ،صٕانظر: بامخرمة: تاريخ ثغر عدف، جػ -(

(
ٔ

 .ٕٓٔ،صمصدر السابقعمارة: ال -(

(
ٔ

 .ٖٕٕٗ،صٔمصر، د.ت، جػ علي بن الحسين الخزرجي: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدكلة الرسولية، مطبعة الهالؿ،الفجالة، -(

(
ٔ

 .ٚٗ، صٕبامخرمة: المصدر السابق، جػ -(

(
ٔ

 .ٖٗٔـ، صٜ٘ٚٔ، ٖمحمد عطية األبراشي: التربية اإلسالمية كفالسفتها، مطابع عيسى الحلبي كشركاق، مصر، ط -(

(
ٔ

 .ٚٗ، صٕبامخرمة: تاريخ ثغر عدف، جػ -(

(
ٔ

 .ٕٓ٘،صٔالجندم: السلوؾ،جػ -(
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 د/ ضبُذ قا٥ذ ذظٔ ايٛجٝ٘

(
ٔ

 (.ٕٚٓؾ.ـ، بالسفح الجنوبي من جبل التعكر. )المقحفي: معجم المدف،صٖٗبمسافة  مدينة جنوب مدينة إب -(

(
ٔ

 .ٚٛٔابن سمرة: طبقات،ص -(

(
ٔ

 .ٖٓٔ-ٕٛٔ، صٚإدريس عماد الدين: عيوف األخبار،جػ -(

(
ٔ

 .ٕٖٚ-ٕٖٙ،صٔالحندم: المصدر السابق،حػ -(

(
ٔ

 .ٕٚٙ، ٔالجندم: المصدر السابق، جػ -(

على أصغر فيضي على ، تحت اسم: دعائم اإلسالـ كذكر الحالؿ كالحراـ كالقضايا كاألحكاـ عن حقق هذا الكتاب آصف   - (ٔ)

 ـ. ٜٔ٘ٔأهل بيت رسوؿ اهلل عليه كعليهم أفضل السالـ، جزءاف، دار المعارؼ، القاهرة، 

(
ٔ

 .ٗٔ-ٕٔ، صٔالقاضي النعماف التميمي: تأكيل الدعائم، ،جػ -(

(
ٔ

 .ٕٕ، ٘ٔ، ٓٔالسابق،صانظر: القاضي النعماف: المصدر  -(

(
ٔ

عبد الرحمن بن محمد الوصابي: تاريخ كصاب المسمى االعتبار في التواريخ كاآلثار، تحقيق: محمد الحبشي، مكتبة  -(

 .ٜٙٔـ،صٕٙٓٓ، ٕاإلرشاد، صنعاء، ط

(
ٔ

 .ٜٙٔالوصابي: المصدر السابق، ص -(

(
ٔ

  .ٜٖٗأعالـ اإلسماعيلية، ص :مصطفى غالب -(

Farhad Daftary The Isma’ilis, p.207.  Moncelon. Lada’w Fatimid, www.univ-

aix.1990.10.p. 

(
ٔ

 .ٜ٘٘ـ، صٜٜٔٔأيمن فؤاد سيد: الدكلة الفاطمية في مصر تفسير جديد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  -(

(
ٔ

صر باهلل أمير المؤمنين إلى الخليفة المستنصر الفاطمي:السجالت المستنصرية،سجالت كتوقيعات لموالنا اإلماـ المسنت -(

 .ٚٔـ، صٜٗ٘ٔدعاة اليمن كغيرهم،تحقيق:د.عبد المنعم ماجد، دار الفكر العربي،مصر،
توجه القاضي جعفر بن عبد السالـ إلى العراؽ لألخذ عن علمائها من الزيدية كالمعتزلة، كعند عودته جلب معه عددان   -((ٔ

سار كهو أعلم أهل اليمن كعاد كهو أعلم أهل العراؽ، ككانت عودة القاضي كبيران من كتب الزيدية كالمعتزلة، حتى قيل 

جعفر نقطة تحوؿ في تاريخ اليمن الثقافي بصفة عامة.. حيث تصدل للتدريس كالوعظ كالمناظرة بسناع.. فالتف حوله 

عبد العاطي: الصراع الفكرم في الكثير من العلماء الذين أخذكا العلم عنه, كصاركا يمثلوف مدرسة قائمة بذاتها. )عبد الغني 

 (.ٖٗـ،صٕٕٓٓ، ٔاليمن بين الزيدية كالمطرفية، دراسة كنصوص، عين للدراسات، القاهرة، ط

(
ٔ

هو اإلماـ المنصور باهلل  عبد اهلل بن حمزة بن سليماف بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن -(

اسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي بن يحي بن عبد اهلل بن الحسين بن الق

ـ، ٕٕٓٓطالب.)الزحيف: اللواحق الندية بالحدائق الوردية، تحقيق:عبد السالـ عباس الوجيه، مؤسسة اإلماـ زيد بن علي، األردف،

بلوغ  ـ.)العرشي:ٕٙٔٔهػ/ ٗٔٙكتوفي سنة ـ،ٜٙٔٔهػ/ ٖٜ٘ـ، كبويع له باإلمامة سنة٘ٙٔٔهػ/ٔٙ٘(، كلد سنة ٓٓٛ-ٜٜٚ،صٕ،جػ

    (.ٜٓٗ، صـ.ٜٖٜٔالمراـ، تحقيق:األب أنستاس الكرملي، مطبعة البرتيرم، القاهرة، 
ترجم له ابن سمرة في طبقاته كذكر بأنه الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن ميموف بن عبد اهلل بن عبد الحميد   -((ٔ

 (.٘٘ٔهػ. بنظر: )ابن سمرة: طبقات،صٕٛ٘هػ، كمات في رجب سنة ٛ٘ٗسنة  بن أبي أيوب الفايشي، كلد في شواؿ

(
ٔ

 .ٚ٘ٔ، ٘٘ٔابن سمرة: طبقات،ص -(

 ، ذعسٌف ِسذثح ِىاسس ِٓ هرا اٌثحث.55زاجع هاِش  - (1)
، ترجم له ابن سمرة في طبقاته  كذكر أبرز مشائخه، كذكر انتقاله إلى مكة لتلقي العلم لمدة تزيد عن أربع سنوات -((ٔ

 (.ٕٜ-ٜٔكأنه كاف ذا ماؿ كثير التزكج  بالنساء. )ابن سمرة: طبقات، ص

(
ٔ

 .ٖٕٔ-ٖٕٓ،صٔ، الجندم: المصدر السابق،جػٖٜ -ٜٔانظر: ابن سمرة: طبقات،ص -(

(
ٔ

تقع هذق القرية قبل الجند على ثلث مرحلة منها،ككانت من القرل العلمية المقصودة لطلب العلم.  -(

 .(ٖٕٗ،صٔ)الجندم:السلوؾ،جػ
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هػ، كأنه لم يدرؾ ٖٚٗترجم له ابن سمرة في طبقاته بأف نسبه يصل إلى قريش، كأنه سكن في سهفنة، كمات فيها سنة  - ((ٔ

 (.ٚٛدكلة علي الصليحي. ينظر: )ابن سمرة: طبقات، ص

(
ٔ

 .ٜٕٕ،صٔالجندم: المصدر السابق،جػ -(
ء، كتقع كسطان بين ذم السفاؿ شماالن كالقاعدة جنوبان في سهفنة: قرية عامرة تعرؼ اليوـ بسفنة بحذؼ الهاء قبل الفا - ((ٔ

 (.ٕ، هامشٚ٘ٔالشماؿ الشرقي من تعز. ينظر: )إسماعيل األكوع: البلداف اليمانية،ص
 (.ٓٓٔترجم له ابن سمرة في طبقاته كقاؿ بأنه أخذ عن أبيه كأنه كلد في سهفنة. ينظر: )ابن سمرة: طبقات، ص   - ((ٔ

(
ٔ

 .ٕٗٔدر السابق،صابن سمرة: المص -(

(
ٔ

 .ٜٓ-ٜٛابن سمرة:المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٜٛ، ٙٚ،صلمصدر السابقانظر: عمارة: ا -(

(
ٔ

فاركؽ أحمد حيدر: التعليم في اليمن في عهد دكلة بني رسوؿ خالؿ القرنين السابع كالثامن الهجريين، مجلة جامعة  -(

 .ٗٗٔ، ص ٖ، رقمٕٗٓٓصنعاء، 

(
ٔ

 .ٕٕـ،صٜٛٛٔ، ٔلنساء اليمنيات، دارا لحكمة اليمانية، صنعاء، طعبد اهلل الحبشي: معجم ا -(
 ( ٖٚ٘، ابن الديبع: قرة العيوف،صٖٔ٘،صٕ، الجندم: السلوؾ، جػٕٕٙ، صمصدر السابقينظر بتصرؼ: )عمارة: ال - ((ٔ
 . ٖٔٙ-ٖٓٙ، ابن الديبع: قرة العيوف،صٙٔ٘،صٕالجندم: السلوؾ، جػ - ((ٔ

(
ٔ

 .ٖٙٗ ،ٖ٘ٗمصطفى غالب: أعالـ،ص -(

(
ٔ

 .ٕ٘ٔ،صٚإدريس: عيوف، جػ -(

(
ٔ

 .ٙٚعمارة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٖٕٛ،صٔالجندم: السلوؾ،جػ -(

(
ٔ

 .ٕٙٗ،صٔالجندم: السلوؾ،جػ، ٚٓٔابن سمرة: طبقات،ص -(

(
ٔ

 .ٕٙٙ،صٔ، الجندم: المصدر السابق،جػٕٔٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٕٚٛ، صٔالمصدر السابق،جػ ، الجندم:ٚٔٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٛٓٗ، األهدؿ: تحفة الزمن،صٖٙ،صٔالجندل: المصدر السابق،جػ -(

(
ٔ

 .ٙ٘، ٘٘مسلم اللحجي: تاريخ مسلم،ص -(

(
ٔ

 .ٜٕٓ، صٔ، الجندم: السلوؾ،جػٕٙٔابن سمرة: طبقات،ص -(

(
ٔ

الماؿ كثير النفقة على طالب  ، ترجم له ابن سمرة في طبقاته كقاؿ بأنه كثيرٓٛٗ،صٔالجندم: المصدر السابق،جػ -(

 (.٘ٗٔ-ٗٗٔالعلم كيكرمهم، لدرجة أف بعض طالبه كانوا يتجركف له بستين ألف دينار في البحار. )ابن سمرة:طبقات،ص
ترجم له ابن سمرة في طبقاته فذكر عددا من مشايخه، كأنه سكن في ضراس كدرَّس بها، كأخذ عنه عدد من التالميذ،  -((ٔ

 (.ٓٙٔهػ، كهو ابن ثالث كستين سنة. ينظر: )ابن سمرة: طبقات،صٜٗ٘ة سنة مات  في ذم القعد

(
ٔ

 .٘ٗٔ، ٗٗٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٕٕٛ، ٕٔٛ،صٔ، الجندم: المصدر السابق،جػٛٗٔ، ٚٗٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٜ،صٚإدريس: عيوف األخبار،جػ -(

(
ٔ

 .ٖٕٗ،صٔ، الجندم: السلوؾ،جػٕٕبع: قرة العيوف،ص، ابن الديٗٙ،صمصدر السابقعمارة: ال -(

(
ٔ

 .ٗٛٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٙٗٔعمارة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٕٚٔ-ٕٙٔعمارة: المصدر السابق،ص -(
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(
ٔ

 .ٚٙٔ، ٙٙٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -(

 .ٕ٘٘، ص ٔغاية، جػ :بن الحسين ، يحيى ٕٛٗقرة العيوف، ص  :، ابن الديبعٖٙالمصدر السابق، ص  :عمارة-(ٔ)

 .ٖٕٙدراسات، ص  :الحريرل-(ٔ)
َحْسض: وادي ِشهىز تاٌشّاي اٌغستً ِٓ حجح، ٌنسة إٌى حسض تٓ خىالْ تٓ عّسو تٓ ِاٌه تٓ حٍّس، ذمىَ عٍى شطح ِدٌنح حسض،  - ((1

 (.116جٍزاْ. )اٌّمحفً:ِعجُ اٌّدْ،ص -وهً ِدٌنح أثسٌح، وِنها شك طسٌك اٌحدٌدج

 .ٜٙٔدراسات، ص :حريرلال-(ٔ)

 .ٕٙٓالحريرل: دراسات، ص-(ٔ)

(
ٔ

 .٘ٗٔابن سمرة: المصدر السابق،ص -(

(
ٔ

 .ٜٖٔفاركؽ حيدر: التعليم،ص -(
هو أستاذ حبشي من موالي الزريعيين، ككاف تقيان عاقال ذكيان عامالن عالمان حافظان فقيهان مقرئان يكنى أبا الدر، كينسب إلى  - ((ٔ

محمد بن سبأ بن أبي السعود الزريعي، له مصنفات كثيرة في القراءات كالحديث كالوعظ. ينظر: )ابن سيدق الداعي المعظم 

 (.ٙ،هامشٕٕٙسمرة: طبقات فقهاء اليمن، ص

(
ٔ

 (.ٜٕٛعمقة: عزلة من مخالؼ عمََّار كأعماؿ النادرة، محافظة إب. )المقحفي: معجم المدف،ص -(

(
ٔ

 .ٖٙٛ، ٖٖٛ،صٔالجندم: السلوؾ،،جػ -(
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  العلمي التفسري يف العلماء مذاهب

6 

ٛ  بضدأت  أُ وٍر يالكسٖ القسآُ يف الكٌٕٗٛ ا٩ٖات تفطرل املفطسُٔ تٍأه لقد املمعط  ٔتٍٕعض   التفطضرل  ذسكض

ٞ  تفطضرلِا  يف املفطسَٖ وٍاِخ ٙ  أٔ باملضثوٕز  فطضسِٔا  ضضٕا ٞ  بضالسأ ٜ  بٍضا  التصاوضاّ  أٔ عضضسِي  وعضاز   عمض

ٜ  تفطرلِا يف املفطس اعتىد فإذا الٍط, بد٥ٟن ٛ  املعضاز   عمض ُ  ا٫ٌطضاٌٗ َ  ٌٕعضاّ  ِضرا  كضا  ا٥جتّضاد  وض

َ  ظطضثٓ,  أٔ لتفطضرل ا ِضرا  صضٕا   عَ الٍعس بغض العمى٘ التفطرل ِٕٔ َ  الٍضٕ   ِضرا  ٔلكض  التفطضرل  وض

ْ  اسبدٖث العضس يف اغتّس ُ  ٔاٌطمض   العمضي  عضضس  كٌٕض ٚ  املفطضسٔ َ  ل٦ضضتفاد  يف العمضي  وكتػضفات  وض

ٞ  ظبضد  ٍِٔا الكسٖي القسآُ تفطرل ٛ  ٔلكضن  ٔوضاٌ   صبٗضص  بض   العمىضا ٛ  ٌعضس  ٔجّض  ٔيف بّضا,  حيضتخ  ٔذحض

 العمىضض٘ التفطضضرل ٔذكضضي العمىضض٘ التفطضضرل يف العمىضضاٞ وضضراِ  ٖتٍضضأه أُ الباذضضث أزاد البرضضث ِضضرا

 يف القضٕه  تضسجٗس  إىل ذلك بعد الباذث لٗضن ا٧دلٛ ِرٓ ٔوٍاقػٛ فسٖ  كن ٔأدلٛ ٔذحخ عٍدِي

 . البرث ِرا يف بْ الباذث بدأ فقد عمْٗ اسبكي يف دٔز لْ العمى٘ التفطرل تعسٖف ٧ُٔ املطثلٛ; ِرٓ

 التفطضضرل جضضٕاش إىل ٔوطالبّضضا املطضضثلٛ ِضضرٓ ثملباذضض العمىضض٘ العضضس  ظضض٦ه وضضَ الباذضضث تٕصضضن ٔقضضد

 تفطضضرل يف ضضضٕاٞ ععٗىضضٛ فٕاٟضضد عمضضٜ حيتضضٕٙ إٌضضْ بضضن التفطضضرل أٌضضٕا  وضضَ كغضضرلٓ بغضضٕاب  العمىضض٘

ٛ  تٕجْٗ يف أٔ الٍط, ٘  لمبرضث  ا٧وض ٙ  العمىض َ  بّضد ُ  وض  كضرلك,  اهلل إىل الضدعٕٚ  يف أٔ الكضسٖي  القضسآ

ٛ  ٔالكػٕ  العمي عضس يف ُالقسآ ٫عحاش إظّاز التفطرل وَ المُٕ ِرا يف أُ كىا  ٔدبدٖضد  اسبدٖثض

ْ  أُ كىضضا , اشبضا   الضضٍي ملعحضصٚ  ٛ  ذحضضٛ فٗض ْ  عمضضٜ بالغض  ٔأظفضضٜ, الطضضس ٖعمضي  الضضرٙ اهلل عٍضد  وضضَ أٌض

ّٔيٯ ﴿:  القاٟن اهلل لٕعد ٔذبقٗ  تضدٖ  ٔفْٗ ٍٮٔسٖ ٍ٭ا ض٭ ٖ٭اتٳ ٘  اِلآَفضا ٔ  فٳ٘ آ ّٔيٯ  ٔ٭فٳض ٜ  َأٌُفطٳض َ٭  ذ٭تٵض ٗٵ ّٮضيٯ  ٖ٭ت٭ب٭ض  َل

ْٮ ٌٵ ٔ٭َليٯ  ٶاِلر٭ َأ ْٮ بٳس٭بَِّك ٖ٭ِكفٳ َأ ٌٵ ٞٴ ُكنِّ ع٭َمٜ َأ ٘ٯ ّٔٗدٱ غ٭  ) (.﴾ غ٭

 

 و٦طف شاٖد ضمطاُ/ د

 عىساُ جاوعٛ-الذلبٗٛ كمٗٛ -وطاعد أضتاذ
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 مقدمة:

ْٳ اِلر٭ىٯدٮ ﴿ ٔ٭اتٳ ظ٭َم ٭ اٖلرٳٙ لٳٓم ٍٶٕز٭ الٗعُمى٭اتٳ ٔ٭ج٭ع٭ن٭ ٔ٭ا٧َزٯ ٭ الطٵى٭ا َ٭ وٮيٵ ٔ٭ال ّٔي َكَفسٮِٔا اٖلرٳٖ  بٳس٭بِّ

ُ٭  .)(﴾ٖ٭عٯدٳُلٕ

ٓٮ ﴿ٔالض٦ٚ ٔالط٦ً عمٜ وَ أزضمْ اهلل زمحٛ لمعامل   ّٔس٭ ٗٮِع َٔ ع٭َمٜ ٳل ْٳ الدِّٖ ٕٯٔ٭ ُكمِّ ٓ٭ َل  َكٔس

ُ٭ ٍ٭ا ٔ٭َكر٭لٳَك ﴿)( , القاٟن : ﴾اِلىٮػٯٔسُكٕ ٗٯ ٔٯذ٭ ٗٯَك َأ َٯ زٮٔذّا ٔإَل ٌ٭ا وِّ ُٮ ٔ٭َلا اِلكٳت٭ا ٮ و٭ا ت٭دٯٔزٙ ُكٍ ٭ و٭ا َأوٯٔس  ٔ٭َلكٳَ اِلٔإمي٭ا

ٓٮ ٍ٭ا ّٯدٳٙ ٌٮٕزّا ج٭ع٭ِم ْٳ ٌٵ َٯ بٳ َٯ ٌٵػ٭اٞ و٭ ٌ٭ا وٳ ٌٵَك عٳب٭ادٳ ّٯدٳٙ ٔ٭ٔإ ْٮ و٭ا فٳ٘ ٜ صٳس٭اطٴ وٶٔإَل َلت٭ ْٳ اٖلرٳٙ َل طٯت٭قٳٕٗي , صٳس٭اطٳ الٖم

ْٳ ت٭ضٳرلٮ ا٧وٮٕزٮ  ٔ٭و٭ا فٳ٘ اِلَثزٯٔ  َأَلا ٔإَلٜ الٖم ٔ٭اتٳ   )( .﴾الطٵى٭ا

 ٔبعد ...

أٌصه القسآُ الكسٖي كتا  ِداٖٛ ٔتػسٖ  لمٍاع, ّٖدّٖي إىل ضٕاٞ   فإٌْ وَ املعمًٕ أُ اهلل

ٖٔسض٘ عقٗدٚ ا٫مياُ بٕجٕدٓ, ٖٔػس  شلي وا تطتقٗي بْ أوٕزِي,  الطبٗن, فرلضغ ع٦قٛ ا٫ٌطاُ خبالقْ,

ٔتترق  بْ وضاسبّي, ٖٔدزأ بْ الفطاد عٍّي, ٔتٍتعي وعْ غ٤ٌّٔي اشباصٛ ٔالعاوٛ يف ذٗاتّي عمٜ أكىن 

 ٔجْ.

كىا تغىَ القسآُ الكسٖي إٌٔاعّا طبتمفٛ وَ العمًٕ, ٔأٔجّا وتعددٚ وَ ا٫عحاش, ٖده إىل أٌْ 

اهلل, ٌصه بعمىْ ٔتغىَ عمىْ الرٙ أزاد أُ ٖطم  العباد عمْٗ, ٔضٕاٞ أدزك الٍاع ِرا العمي ٔق   وٍصه وَ عٍد

ٌصٔلْ, أٔ تكػف شلي عمٜ أشوٍٛ وتفسقٛ عدل العضٕز, فّٕ كتا  ِداٖٛ كىا أٌْ كتا  عمي مبا تغىَ, ٧ٌْ 

ٖٔكف٘ أُ القسآُ الكسٖي قد عي أٌصه بعمي اهلل, الرٙ ٖعمي الطس يف الطىٕات ٔا٧ز  احملٗ  بكن غ٘ٞ عمىّا, 

وَ ا٩ٖات القسآٌٗٛ الكٌٕٗٛ وا ٖصٖد عَ ضبعىاٟٛ ٔمخط  آٖٛ عمٜ وا أذضاِا بعغّي, ٔوَ ظ٦ه ِرا ٖتب  

لٍا اِتىاً القسآُ بالعمي ٔالعقن وعا, ٔقضٕزٌا يف ِرا ازباٌ  وقازٌٛ بازبّٕد ٔا٥ِتىاً بكت  الفقْ, اليت 

 ُ عدد آٖاتْ الضسحيٛ يف الفقْ ٔا٧ذكاً ٥ تصٖد عمٜ واٟٛ ٔمخط  آٖٛ)(.ٔصم  إىل و٠ات الكت , يف ذ  أ

ٔوَ أِي الطبن اليت ضمكّا ملعسفٛ عمٕوْ, ٔتثٖٔن أٌباٞٓ, ٔتضدٖ  أظبازٓ, ٔكػف أضسازٓ, ٔالٕقٕ  

عمٜ ألٕاُ إعحاشٓ, دعٕتْ العسٖغٛ لمٍعس يف ومكٕت الطىٕات ٔا٧ز , ٔاضتكػا  أضساز اشبم , ٔذبطظ آواز 

لقدزٚ ا٫شلٗٛ, ٔإدزاك بضىاتّا يف كن ذسكٛ ٔكن ضكٍٛ يف ِرا الكُٕ الفطٗس, فىَ أجن ذلك كمْ ا

تعددت ا٩ٖات القسآٌٗٛ الكٌٕٗٛ, اليت تدعٕا لمتفكس ٔذبث عمٜ التدبس ٔذبض عمٜ التثون, فٗىا ظم  اهلل يف 

 ِرا الكُٕ وَ أصغس غ٘ٞ فْٗ إىل أكدل غ٘ٞ فْٗ,

ىٗٛ وَ اِتىاً القسآُ بالعقن, ٔإع٦ٞٓ وَ غثٌْ, ذتٜ ٖترسز وَ زبقٛ وي وا يف ِرٓ املٍّحٗٛ العم

التقالٗد البالٗٛ, ٔاملٕزٔوات اشبالٗٛ اليت ٥ مت  لمر  ٔالعقن بضمٛ, فمّرا جعن القسآُ الكسٖي التفكس عبادٚ, 

 ٔالعمي تطبٗس, ِٕٔ ٔاج  عمٜ كن وطمي ٔكن وطتطٗ  يف صبالْ,
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ُ ٖطعٕا يف إظّاز ذبقٗ  ٔعد اهلل لمٍاع عَ تثٖٔن أٌباٞ كتابْ يف ٔشلرا كاُ لصاوا عمٜ املطمى , أ

ا٩فا  ٔيف ا٧ٌفظ, ٔكػف أضسازِا يف ومكٕت اهلل, ٔتضدٖ  تمك ا٧ٌباٞ ٔتثٖٔمّا بالعمي املتكػف لمٍاع يف 

 كن عضس. فإُ يف ِرا ذحخ ظاِسٓ ٔبساِ  ضاطعٛ ٔأدلٛ قاطعٛ عمٜ أُ ظال  ِرا الكُٕ ِٕ اهلل, ٔأٌْ عمٗي

ضبٗ  بثضسازٓ, ٔأُ تمك ا٧ٌباٞ ٔالعمًٕ اليت تغىٍّا القسآُ عَ أضساز اشبم  ٔاملمكٕت صادقٛ, ٔأُ ِرا 

 القسآُ وٍصه وَ عٍد اهلل اشبال  العمٗي بثضساز وا ظم , أٌصلْ عمٜ آظس أٌبٗاٞٓ ٔزضمْ زمحٛ ِٔداٖٛ لمعامل .

الٍقم٘ أٔ املثوٕز ِٕٔ وا جاٞ يف القسآُ ٔوَ املعسٔ  أُ القسآُ قد ذع٘ بمٌٕ  وَ التفطرل, التفطرل 

أٔ الطٍٛ أٔ ك٦ً الضرابٛ تباٍّٖا ملساد اهلل وَ كتابْ, أقٕاه التابع  عمٜ ظ٦  ِن ٖعد وَ املثوٕز أٔ وَ 

التفطرل بالسأٙ. ٔالتفطرل العقم٘ أٔ وا ٖطىٜ بالتفطرل بالسأٙ, فثوا التفطرل ا٧ٔه فى  كثستْ ٔاِتىاً 

ْ غرل كا  يف التثٖٔن, وَ جّٛ أُ القسآُ تغىَ أٌباٞ ٔإغازات, ذح  اهلل وعسفٛ تثٖٔمّا العمىاٞ بْ, إ٥ أٌ

عمٜ الٍاع ٔق  تٍصه الٕذ٘, بن أظدل أُ وعسفٛ تثٖٔمّا ٔا٫ذاطٛ بعمىّا لَ ٖكُٕ إ٥ بعد ذ , ٔيف املطتقبن, 

غرل وتعم  باملثوٕز بن  ٔيف أشوٍٛ وتفسقٛ, فالمفغ وعسٔ  لكَ ذقٗقٛ املعٍٜ ٔتضٕزِا صبّٕلٛ. فتثٖٔمّا

بالصوَ ٔوا ضٗتكػف ظ٦لْ وَ تثٖٔن لمٍضٕظ, ٔبٍاٞ عمْٗ فإٌْ ٥ بد وَ التفطرل بالعقن ٔا٥ضتفادٚ وَ 

 العمي ٔاملعاز  ا٫ٌطاٌٗٛ لمكػف عَ تثٖٔن تمك ا٧ٌباٞ اليت تغىٍتّا الٍضٕظ,

ٔمترن ٔتثٖٔن فاضد  ٔأوا التفطرل الثاٌ٘: ِٕٔ التفطرل بالسأٙ, فى  وا غابْ وَ غط  ٔتطس 

ٔباطن لمٍضٕظ يف كثرل وَ ا٧ذٗاُ, عمٜ ٖد أصرا  الفس  ا٫ض٦وٗٛ, فىٍْ وا ِٕ وروًٕ وسفٕ , ٔوٍْ 

وا ِٕ جاٟص وقبٕه,ف٦ ميٍ  وَ قبٕلْ بعد مترٗضْ, ٔالقٕه مبػسٔعٗتْ إذا التصً بقٕاعد التفطرل, ٔظ٦ وَ 

ٔ تٕفٗقٗٛ, فقد جعن اهلل القسآُ كتا  ا٧وٛ كمّا, ٔفْٗ أٙ واٌ  صسٖس أٔ غال , وَ د٥لٛ غسعٗٛ أٔ لغٕٖٛ أ

 ِدّٖا ٔدعاِي إىل تدبسٓ, ٔبره ازبّد يف كػف أضسازٓ ٔاضتعساد وعاٌْٗ يف أكثس وَ آٖٛ.

ٔإذا كاٌ  املعاز  ا٫ٌطاٌٗٛ املعاصسٚ لمىفطس, تتغرل ٔتتطٕز , ٔتتكػف وَ ظ٦شلا أضساز اشبم  

ز  جدٖدٚ تٍكػف بٕاضطتّا وعاز  أظسٝ ِٔكرا, فإُ املعاز  املعاصسٚ ٔالتكَٕٖ, وي تترٕه بدٔزِا إىل وعا

لمىفطس ت٤وس تثورلا بالغا يف تفطرلٓ لمقسآُ الكسٖي, فّ٘ تتركي بعقمْ ٔوَ وي تفطرلٓ, ٔعمٜ وطتٕٝ تمك 

املعاز  ٔدزجات قٕتّا ٔصرتّا ٖقذل  املفطس وَ ذقٗقٛ التثٖٔن لتمك الٍضٕظ أٔ ٖبتعد, ٔإذا كاٌ  عحمٛ 

عمي ٔاملعسفٛ قد دازت دٔزتّا التازخيٗٛ, ٔدازت يف عضسٌا دٔزٚ كبرلٚ ٔضسٵعٲ  وَ ضرلِا بػكن وتطاز  ٔغرل ال

وطبٕ  ٔبضٕزٚ تفٕ  اشبٗاه. فإٌّا قد كػف  كثرلا وَ ا٧ضساز اجملّٕلٛ يف كن صبا٥ت العمًٕ. ف٦ 

يف تثٖٔن أٌباٞ القسآُ ٔ الطرل ظ٦شلا  ٍٖبغ٘ لٍا أُ ٌقف وٍّا وٕقف املبّٕز املتبمد, بن جي  أُ ٌطتفٗد وٍّا

 لكػف أضسازٓ املكٌٍٕٛ.

ٔإذا كاُ التفطرل بالسأٙ جاٟص ٔوػسٔ , فإُ التفطرل العمى٘ لُٕ وَ ِرا التفطرل, بن ِٕ أٔو  

ٔأقٕٝ ٔأد  ٔأوب  ٔأزقٜ وَ التفطرل بالسأٙ اجملسد, ٧ٌْ ودعي عٍد أصرا  ِرا املٍّخ ض أٔ كرا جي  أُ ٖكُٕ 
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ٛ العمىٗٛ املبٍٗٛ عمٜ وٍّخ البرث العمى٘ الطمٗي, ضٕاٞ أكاٌ  ذقاٟ  ٖقٍٗٗٛ وابتٛ, أٔ ٌعسٖات قٕٖٛ ض با٧دل

زاجرٛ, فمٗظ ٍِاك مثٛ وا ميٍ  وَ ا٥ضتفادٚ بالٍعسٖات العمىٗٛ يف تٕعٗس آٖٛ وَ كتا  اهلل وا داو  

 ا٩ٖٛ القسآٌٗٛ ذبتىمّا ٔتده عمّٗا ٥ٔ تتعاز  و  الٍضٕظ.

تفطرل العمى٘ ل٪ٖات الكٌٕٗٛ, يف أغم  جٕاٌبْ إعحاشا جدٖدا, أٔ ٔجّا جدٖدا وَ ٔجٕٓ "ٔقد أوب  ال

ا٫عحاش, اليت ٖتردٝ اهلل بّا البػس يف كن شواُ ٔوكاُ لٗثب  صرٛ القسآُ ٔصد  الٍي ا٧و٘ املسضن بْ, 

ٔعمٕ غثٌّا, ٥ٔ ٖٔعّس ِرا الدلٗن ازبدٖد مبحسد الٍعس إىل تمك التفاضرل القدميٛ, عمٜ ج٦لٛ قدزِا, 

 ٖعين ِرا وطمقا, أٌٍا ٌٍعٜ عمٜ القدواٞ قضٕزِي فْٗ, ٧ُ ذلك ِٕ وبمغّي وَ العمي")(.

٧ُٔ ِرا المُٕ وَ التفطرل حباجٛ إىل وصٖد دزاضٛ لمٕقٕ  عمٜ وصاٖآ ٔظضاٟضْ ٔأِىٗتْ 

ْ, ٔقد غر  الدزاضات ٔصبا٥تْ, ٔوعسفٛ أدٔاتْ ٔوساتبْ ٔغسٔطْ ٔعٕابطْ, ٔأزاٞ اجملٗصَٖ لْ ٔاملعازع  ل

اليت تف٘ بّرا الغس  ٔتبرثْ وَ جّٛ تثصٗمٗٛ, فقد قضست البرث عمٜ ذكي التفطرل العمى٘ ٔوراِ  

 العمىاٞ فْٗ. ٔتٍألتْ يف وباذث:

 املبرث ا٧ٔه: وفًّٕ التفطرل العمى٘

 املبرث الثاٌ٘: وراِ  العمىاٞ يف التفطرل العمى٘

 املبرث الثالث: ذكي التفطرل العمى٘

 ٔوا تٕفٗق٘ إ٥ باهلل عمْٗ تٕكم  ٔإلْٗ أٌٗ 

 الباذث
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 املبخح األول: مفَوو التفشري العلني

 املطلب األول

 تعزيف التفشري العلني

  

 مفَوو العله:       أ. 

" لقد صازت كمىٛ العمي و  تطٕز الصوَ ذات ودلٕل , فقدميا :  ([7])ٖقٕه أذد الباذث  املعاصسَٖ

كاُ ودلٕشلا العمي القاٟي عمٜ العمًٕ الدٍٖٗٛ ٔوا ٖتفس  عٍّا وَ عمًٕ التٕذٗد ٔعمي الفقْ ٔعمي التفطرل 

ٔعمي المغٛ ٔالب٦غٛ ٔعمي اسبدٖث إىل غرل ذلك وَ العمًٕ املتضمٛ بالدعٕٚ ا٫ض٦وٗٛ ٔتازخيّا ٔقسآٌّا 

دٖثّا الٍبٕٖٛ, ٔكاُ الدازضُٕ شلرٓ العمًٕ ِي العمىاٞ ٔالفقّاٞ ٔأِن العمي ٔقت٠ر, كإٌا ِي قادٚ الفكس ٔأذا

ٔالسأٙ ٔالعمي قبن عضسٌا ِرا, ٖٔقٕه ا٫واً الغصال٘ يف ِرا املٕعٕ : إُ العمي املقضٕد ِٕ العمي باهلل ٔصفاتْ 

ا٫ٌطاٌٗٛ ٔاسبٕٗاٌٗٛ وَ ذٗث أٌّا وستبٛ بقدزٚ ٔو٦ٟكتْ ٔزضمْ ٔومكٕت الطىأات ٔا٧ز  ٔعحاٟ  الٍفٕع 

اهلل ٥ وَ ذٗث ذٔاتّا ٧ُ املقضٕد ا٧قضٜ ِٕ العمي باهلل, ٔأوا العىن فىقضٕد بْ أضاضا صباِدٚ اشلٕٝ ذتٜ 

 تصٔه اسبٕاٟن اليت زمبا أعاق  ا٫ٌطاُ عَ العمي باهلل تعاىل.

ملػاز إلْٗ ضابقا, إذ ظّس وَ ٔق  قسٖ  أوا ودلٕه العمي ذدٖثا فإٌْ خيتمف عَ املعٍٜ القدٖي ا

مجاعٛ تقٕه عَ عضسٌا اسباعس: إٌْ عضس العمي ٔالعىن ٖٔقضدُٔ برلك أُ العمي مبفًّٕ عضسٌا ِٕ العمي 

الطبٗع٘ القاٟي عمٜ دزاضٛ وا يف الكُٕ وَ وٕاد ٔعٍاصس ٔكاٍٟات شلا ظضاٟضّا الراتٗٛ ٌٕٔاوٗطّا اليت 

كا ٔغرل ذلك وَ عمًٕ الط  ٔالسٖاعٛ ٔالفمك ٔوا ٖتغىٍْ ذلك وَ ذبكىّا وَ كٗىٗاٞ ٔطبٗعٛ ٔوٗكاٌٗ

ذقاٟ  كٌٕٗٛ, ٔأُ العىن يف إطاز ِرا املفًّٕ لمعمي فّٕ تطبٗ  العمي عىمٗا باضتعىاه ا٧جّصٚ ٔا٧دٔات 

ٔالٕضاٟن ا٧ظسٝ اسبدٖثٛ وَ طبتدلات ٔوساصد ٔدباز  ٔاضتٍباطات وٍطقٗٛ ٔغرل ذلك: ٔفٜ عٕٞ ِرَٖ 

لمعمي ٖسٝ املفطسُٔ العضسُٖٕ ٩ٖات القسآُ أٌْ وَ الغسٔزٙ أُ ٖػتىن تفطرلِي الٍاذٗت  املدلٕل  

 الدٍٖٗٛ ٔالعمىٗٛ ٔدُٔ ا٥كتفاٞ بٍاذٗٛ ٔاذدٚ وٍّىا"; فإذّا املقضٕد بالعمي يف ِرا املقاً العمي التحسٖي.

 وتعزيف العله يف االصطالح :   ب. 

) . أٔ ِٕ صفٛ ٍٖكػف بّا املطمٕ  اٌكػافّا تاوّا ([8])ِٕ إدزاك ا٧غٗاٞ عمٜ ذقاٟقّا
[9]). 

 ني:تعزيف التفشري العل    ج. 

 عس  التفطرل العمى٘ بعدد وَ التعسٖفات وٍّا:

ِٕ اجتّاد املفطس يف كػف الضمٛ ب  آٖات القسآُ الكسٖي الكٌٕٗٛ ٔوكتػفات العمي التحسٖي, عمٜ ٔجْ  .1

) ٖعّس بْ إعحاش لمقسآُ, ٖده عمٜ وضدزٓ ٔص٦ذٗتْ لكن شواُ ٔوكاُ
[10]). 
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ِٕ الكػف عَ د٥ٟن ٌضٕظ الٕذ٘ وَ ظ٦ه العمًٕ ٔاملعاز  العمىٗٛ الساجرٛ, املٕافقٛ شلا ٔاليت ٥    .2

 تتعاز  وعّا.

ِرا التعسٖف ٖضمس أُ ٖكُٕ تعسٖفا لمتفطرل العمى٘ بػكن عاً, ٧ٌْ ٖتٍأه إٌٔا  التفطرل العمى٘ ِٕٔ وا   

ْٗ با٫عحاش العمى٘, ٔوا فطس بٍعسٖٛ عمىٗٛ فطس حبقٗقٛ عمىٗٛ أٔ قإٌُ عمى٘ واب , ِٕٔ وا اصطمس عم

أٔ دٌّٔا, ٔالرٙ ٥ ٖسقٜ إىل ا٫عحاش العمى٘ ٔإمنا ٖبقٜ يف إطاز التفطرل العمى٘ غرل املقطٕ  بْ; فّرا 

التعسٖف ٥ ٖفس  ب  ا٫عحاش العمى٘ ٔالتفطرل العمى٘ بّرا املعٍٜ; ٧ٌْ مل حيدد ٌٕ  ا٥كتػا  العمى٘ 

 ىٗٛ أٔ ذقٗقٛ عمىٗٛ.عىا إذا كاُ ٌعسٖٛ عم

ِٕ التفطرل الرٙ حيأه أُ ٖسد وا يف القسآُ وَ ٌعسات ٔحملات إىل وا ٖفطسِا ٖٕٔعرّا يف عٕٞ العمي  .3

اسبدٖث ٔوكتػفات ا٥ظذلا  ٫ظّاز التٕاف  ب  تمك ا٫غازات ٔب  العمًٕ اسبدٖثٛ كالط  ٔاشلٍدضٛ 

ُ لمٍعس يف ومكٕت الطىٕات ٔا٧ز  ٔتثون الٍفظ ٔالفمك ٔغرلِا وَ العمًٕ, ٔذلك تطبٗقا لدعٕٚ القسآ

(. [11]ا٫ٌطاٌٗٛ اليت أٔد  اهلل فّٗا أضساز قدزتْ ٔد٥ٟن ععىتْ, ٔلٍف٘ املعازعٛ املِٕٕوٛ ب  القسآُ ٔالعمي")

 ِٔرا التعسٖف كالرٙ قبمْ.

ِٕ التفطرل الرٙ حيكي ا٥صط٦ذات العمىٗٛ يف عبازات القسآُ, ٔجيتّد يف اضتعساد طبتمف العمًٕ   .4

 .([12])ٔا٩زاٞ الفمطفٗٛ وٍّا

ِرا التعسٖف أععف مما قبمْ ِٕٔ تعسٖف املعذلع  عمٜ التفطرل العمى٘ وثن الدكتٕز ضبىد 

ذط  الرِي ممثن املٍكسَٖ لمتفطرل العمى٘, ٥ٔ ٖضس ِرا تعسٖفّا لمتفطرل العمى٘ الضرٗس املٍغب , 

زاٞ املعتمفٛ اليت ٧ُ ِرا إذا صس, مترن عمٜ القسآُ الكسٖي ٔذبىٗمْ وا٥ حيتىن وَ املعاٌ٘ ٔالعمًٕ ٔا٩

٥ مت  لمٍط القسآُ بضمٛ, ٔلٗظ بٍّٗا ٔبٍْٗ أٙ زاب , ٔإُ كاُ ٍِاك وَ املفطسَٖ وَ ذأه إقراً 

القسآُ يف كن العمًٕ ٔاملعاز  ٔا٩زاٞ, ذتٜ لٕ مل ٖكَ بٍّٗا ٔب  الٍط أٙ تٕاف  أٔ تطاب , أٔ تساب  أٔ 

ذقاٟ  وابتٛ أٔ فسعٗات وتبدلٛ, ِٔرا المُٕ وَ تقاز , ٔعىا إذا كاٌ  تمك املعاز  ٔالعمًٕ ٔا٩زاٞ 

 التفطرل غرل جاٟص .

) ِٕ الكػف عَ وعاٌ٘ ا٩ٖٛ أٔ اسبدٖث يف عٕٞ وا تسجر  صرتْ وَ ٌعسٖات العمًٕ الكٌٕٗٛ  .5
.ِٔرا ([13]

 التعسٖف خيسد ا٫عحاش العمى٘ الرٙ تعم  باسبقاٟ  العمىٗٛ, و  أٌْ أعمٜ دزجات التفطرل العمى٘.

ِٕ الكػف عَ وعاٌ٘ ٔد٥ٟن الٍضٕظ ) قسآٌا ٔضٍٛ ( مبا ٖتٕاف  وعّا وَ املعاز  ٔاملكتػفات العمىٗٛ.   .6

تٍأه تفطرل الٍط بالٍعسٖٛ ٔوا ِٔرا التعسٖف ِٕ ا٧د  ٔا٧صٕ  باعتباز أُ التفطرل العمى٘ عاً, ٖ

دٌّٔا ِٔ٘ الفسعٗٛ, ِٕٔ تفطرل ظين, كىا ٖتٍأه تفطرلٓ باسبقٗقٛ ٔالقإٌُ أٔ القاعدٚ العمىٗٛ 

الثابتٛ, ِٔ٘ التفطرل القطع٘ الرٙ ٖثب  إعحاشّا لمٍط, ِٕٔ وا ٖضطمس عمْٗ بعض العمىاٞ ٔالباذث  

 بض) ا٫عحاش العمى٘(.
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 املطلب الجاىي

 تشافات العلنية ومزاحلَادرجات االك

٧ُٔ التفطرل العمى٘ ِٕ عبازٚ عَ تفطرل الٍط القسآٌ٘ يف عٕٞ املعاز  ٔالكػٕ  العمىٗٛ, ٌٔعين 

باملعاز  تمك اليت تقبن القٗاع ٔتدظن عىَ وٍاِخ البرث العمى٘ ٥ تمك املعاز  اليت ٥ ميكَ إظغاعّا 

ٍد إىل أٙ بسِاُ عمى٘ قابن لمقٗاع أٔ التحسٖ , ِٔرٓ ملٍاِخ البرث العمى٘ كالعمًٕ الفمطفٗٛ اليت ٥ تطت

املعاز  ٔالعمًٕ العمىٗٛ اليت أٌتحتّا ا٧حباث العمىٗٛ لٗط  عمٜ دزجٛ ٔاذدٚ وَ القٕٚ ٥ٔ بد وَ بٗاٌّا 

ذتٜ ٌعس  بدزجتّا ٔٔوٕقّا وَ ٔجّٛ الٍعس العمىٗٛ يف تفطرل الٍط; فإُ ا٥كتػا  العمى٘ ميس عدل 

دزجات طبتمفٛ ب  الغعف ٔالقٕٚ ٔالقبٕه السفض ٔالضرٛ ٔاشبطث. فٗبدأ بفسعٗٛ وي  وساذن, ٖٔتٍقن عمٜ

إذا تٕافست شلا ا٧دلٛ ٔالدلاِ  اليت تدعىّا عمٜ غرلِا ذبٕل  إىل ٌعسٖٛ فإذا وا وبت  بالدلٗن القاط  

عمىٗٛ أٔ  ٔالدلِاُ الطاط  الرٙ ٥ ٖقبن ازبده, أٔ أصبر  وػاِدٚ أٔ وَ جٍظ املػاِدٚ أصبر  ذقٗقٛ

 قإٌُ عمى٘. ِٕٔ وا ضٍبٍْٗ يف ِرا املطم .

 أواًل الفزضية :

ٔأصن الفس  القط , ٔوٍْ أظر فس  الٍفقات, ِٕٔ  ([14])الفس  لغٛ: التقدٖس, ٔالفس : اسبص يف الػ٘ٞ   أ. 

ٔٯ ﴿بٗاُ وقادٖسِا, ٔكرلك فس  املّس, قاه اهلل تعاىل :  َٵ ت٭ِفٔسعٮِٕا َأ ّٮ ّٛ َل , ٔوثمْ فس  ازبٍد, ([15])﴾ َفٔسٖغ٭

ٍٵْ عَ  ِٕٔ وا ٖقط  شلي وَ العطاٞ, ٔقٗن: الَفسٯ  ِاٍِا مبٯعٍٜ التٖقدٖس: أٙ َقدٵز ص٭د٭قٛ كنٲ غ٘ٞ ٔب٭ٗ

 . ([16])أوس اهلل تعاىل. ٔإمنا تثٔلٍآ عمٜ فس  التقدٖس دُٔ فس  ا٫جيا  ٔا٫لصاً "

ِٕ ربى  ٔاضتٍتاد ذك٘ ٖضٕغْ ٖٔتبٍآ الباذث و٤قتّا, لػسط بعض وا   ٔالفسعٗٛ يف ا٥صط٦ط:    . 

 . ([17])٦ٖذعْ وَ اسبقاٟ  ٔالعٕاِس

فالفسعٗٛ قد تكُٕ وبدأ الٍعسٖٛ, فّ٘ أِٜٔ وٍّا; ٧ٌّا اذتىاهٱ, يف تفطرل غ٘ٞ وع , أٔ ظاِسٚ 

وعٍٗٛ. ٔوثاشلا , فسعٗٛ الثقٕ  الطٕداٞ, ٔفسعٗٛ ت٦غ٘ الكُٕ, ٌٔعسٖٛ ا٥زتداد الععٗي ِٔ٘ اليت تطىٜ 

لكُٕ, يف إطاز ٌعسٖٛ ا٥ٌفحاز )الٍعسٖٛ الكىٕوٗٛ اسبقمٗٛ(. ِٔرٓ الث٦ث الفسعٗات ِ٘ املطسٔذٛ يف ٌّاٖٛ ا

 .([18])الععٗي

 ثاىيًا: اليظزية العلنية :

ٍٯَعس: وضدز ال   أ.  ٌ٭َعس ٔإلضْٗ. ٔ امَل ٍٯَعسٚ ٔ ٍٯَعسّا ٔو٭ ٌ٭َعسّا ٔ و٭ ٍٯُعسٓ  ٖ٭ ٌ٭َعسٓ  ٍٵَعس: ٖٔقاه :  ٍعسٖٛ لغٛ: وثظٕذٚ وَ ال

ٌ٭َعس القم , ِٕٔ:  ٌ٭َعس الع  ٔ  َٯ  ٌ٭َعست ٔإلضٜ كرا ٔكرا وٳ ٌ٭َعسّا, ٔتقٕه:  ٍٯُعس  ٖ٭ ٌ٭َعس  ٌ٭َعس. تقٕه العس : 

ٍٯُعس ٔإلضٜ ا٫بضاز ٔالتثون ٔالتدبرل ٔالتق ٌ٭ض دٖس; ٔوَ وعاٌْٗ: التٕق ; ٖقٕه القاٟن لمضى٤وٵن ٖسجٕٓ: ٔإمنا 

ٕ٭ٖق  فغن الٖمْ وي َفغٯمك.  الٖمْ وي ٔإلضٗك َأٙ ٔإمنا َأت٭
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ٌٯعٳسٮٌٔا وعٍآ َأظِّسٮٌٔا; ٔقاه  ٌٯت٭عٳسٮٌٔا, َٔأ ٌٯُعسٮٌٔا, أٙ ا ٔوَ وعاٌْٗ: ا٥ٌتعاز ٔا٫وّاه ٔالتثظرل; تقٕه: ا

ٌٯت٭عٳسٮٌٔا َأٖغّا; ٔوٍْ قٕه الػاعسالصجاد: قض ٌٯعٳسٮٌٔا ا  :([19])ٗن وعٍٜ َأ

ٍٯضضضضضضضضضضدٴ  ِٳ   فضضضضضضضضضض٦ ت٭عٯح٭ضضضضضضضضضضنٯ عمضٍٗضضضضضضضضضضا  َأبضضضضضضضضضضا 
 

ٌٮضع٭ضبِّضضضضضضضضضضضضضضضضضسٯَك الضٗقٳضٍٗضضضضضضضضضضضضضضضضضا    ٌٯضعٳسٯٌضضضضضضضضضضضضضضضضضا    َٔأ
 

ٌٯعٳسٯٌض٘ َأبٯت٭مٳ  ٔزٖقٳض٘ َأ ٖٮعٯحٳُمْ: َأ ٌٯت٭عٳسٯٌض٘ قمض٦ّٗ, ٖٔقٕه الضىتكمضي لضىَ  ٌٯعٳسٯٌض٘ َأٙ ا ٙ ٔقاه الفساٞ: تقٕه العس  َأ

ٍٳض٘. ِّٔم  َأوٯ

ْٛ ٔوَ وعاٌ٘ الٍعس: اجملأزٚ ٔاملقازبٛ; تقٕه ا لعس : دٮٔز آه ف٦ُ تٍُعس ٔإلضٜ دٮٔز آه ف٦ُ َأٙ ِ٘ بٔإشاّٟا ٔوقابٳَم

ٍ٭َعس. ٔالعس  تقٕه: دازٙ تٍُعس ٔإلضٜ داز ف٦ُ, ٔدٮٔزٮٌا تٮٍاظٳسٮ َأٙ تٮقابٳن, ٔقضٗن: ٔإذا كاٌ   ٍ٭ٖعس: كض شلا. ٔت٭

ّٛ ٖ٭  .([20])وٮضراذٳ

 مفَوو اليظزية العلنية:   ب. 

الٍعسٖٛ العمىٗٛ ِ٘ عبازٚ عَ بٍاٖات عمىٗٛ ٔلٗط  صبسد أفكاز ظٗالٗٛ, فّ٘ لٗط  صٕزٚ ذدٖثٛ         

 لمىٍاظسات القدميٛ ال٦ِٕتٗٛ عَ عدد شٔاٖا زأع الدبٕع, فالٍعسٖات تثب  أٔ تطق  با٥ظتبازات العمىٗٛ.

ٞ الٍعسٖات, ِىا: صاذ  الٍعسٖٛ, ٔالقاٟي بالتحسبٛ العمىٗٛ. كىا أُ ٍِاك تباده ب  قطى  وَ عمىا 

فضاذ  الٍعسٖٛ ٖست  ا٥كتػافات العمىٗٛ الطابقٛ يف صٕزٚ ٌعسٖٛ, قد تتٍبث أٔ تفذل  ٔجٕد أٔ اكتػا  

وعمٕوات جدٖدٚ تقتغّٗا بٍٗٛ الٍعسٖٛ. أوا القاٟي بالتحاز  العىمٗٛ ٔالدزاضات ا٥ضتكػافٗٛ, فٗرأه أُ 

املعمٕوات اليت تٍبثت الٍعسٖٛ بٕجٕدِا, ٔلكٍْ قد ٍٖتّ٘ باكتػا  غ٘ٞ طبتمف متاوا مل ٖطب   ٖكػف تمك

التٍب٤ بْ عمٜ ا٫ط٦ , ٔيف ِرٓ اسبالٛ جي  عمٜ صاذ  الٍعسٖٛ أُ ٖػسط ِرٓ ا٥كتػافات ازبدٖدٚ إوا يف 

ػا  إغعا  اشبمفٗٛ ٌعسٖٛ وعدلٛ أٔ يف ٌعسٖٛ جدٖدٚ متاوا. ٔذلك كٍعسٖات ازبطٗىات الدقٗقٛ, ٔكاكت

الكٌٕٗٛ اليت تٍبثت بّا ٌعسٖٛ ا٥ٌفحاز الععٗي اليت تفطس ٌػثٚ الكُٕ, ٔاليت قٕت الٍعسٖٛ بٍٗىا كاٌ  

 املطىاز ا٧ظرل يف ٌعسٖٛ اسبالٛ املطتقسٚ.

ٔمما ٖده عمٜ تقدً العمي, أٌْ يف الصوَ القدٖي جدّا, كاُ العمىاٞ ٖدعُٕ أٌّي وطٗطسُٔ, متاوا عمٜ 

ٔالٍعسٖٛ وعّا, أوا ا٩ُ فالتعضط ِٕ الطاٟد, عمٜ السغي وَ أُ أصرا  الٍعسٖات ٔالقاٟى  التحسبٛ 

بالتحاز  واشالٕا حيتاجُٕ أُ ٖقدزٔا الدٔز الرٙ ٖقًٕ بْ كن وٍّي ل٪ظس, ذٗث أُ عىن كن وٍّي وكىن 

 .([21])ل٪ظس

 تعزيف اليظزية العلنية يف االصطالح:    ج. 

 ِ٘ تٕعٗس ع٦قٛ ا٧وس ٔالطب , ب  املتغرلات; ٔذلك لػسط ظٕاِس وعٍٗٛ.     .1

 أٔ ِ٘ تفطرل زاجس غرل جاشً لعاِسٚ غاوغٛ, وبين عمٜ غٕاِد ٔد٥ٟن عمىٗٛ, قابن لمتعدٖن أٔ الٍقض.     .2
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ٍٗٛ أٔ ظٕاِس طبتمفٛ وبين عمٜ أدلٛ ٔبساِ  عمىٗٛ أٔ ِ٘ تفطرل وٕعٕع٘ غرل جاشً لعاِسٚ وع  .3

 وذلابطٛ, ٔتتٍبث بفسعٗات جدٖدٚ.

أٔ ِ٘ : تفطرل لعاِسٚ أٔ عدد وَ العٕاِس الغاوغٛ, ت٤ٖدٓ ا٧دلٛ ٔالدلاِ  ٔالػٕاِد ٔالقساَٟ العمىٗٛ,   .4

 ٔتتغىَ فسعٗات جدٖدٚ تتٍبث بّا.

 وسات  حبط  قسبّا ٔبعدِا وَ اسبقاٟ .ٔكن ِرٓ التعسٖفات صرٗرٛ ٔوتقازبٛ, ٔالٍعسٖات 

فبعد أُ ٖقًٕ الباذث جبى  القساَٟ ٔالػٕاِد ٔالد٥ٟن العمىٗٛ لعاِسٚ وا, ٖٔقًٕ بتٕصٗفّا ٔتضٍٗفّا 

ٔذبمٗمّا, ٔوَ وي ٖقًٕ بتفطرلِا تفطرلا وٍطقٗا وٍطحىا ٔوتٍاضقا بٍّٗا ٔوعّا, ٖٔطتٍب  وٍّا اضتٍتاجا 

 ٗات جدٖدٚ قاٟىٛ عمٜ التفطرل يف عٕٞ ا٧فكاز العاوٛ لمٍعسٖٛ.أٔ تعىٗىا وتىاضكا, ٖٔتٍبث بفسع

ٔالٍعسٖٛ العمىٗٛ تكُٕ قابمٛ لمتعدٖن أٔ التبدٖن, فّ٘ لٗط  قٕاٌ  أٔ ذقاٟ  وابتٛ, بن ِ٘ تعىٗىات  

تدعىّا أفغن الدلاِ  العمىٗٛ املتاذٛ, ٔوّىا كاٌ  الٍعسٖٛ تقًٕ عمٜ أضاع جٗد وَ امل٦ذعات الدقٗقٛ 

  املعسٔفٛ اليت اضتٍدت إلّٗا ضتعن وتىػٗٛ و  وا ٖعسفْ العمىاٞ املعتضُٕ يف شواٌّا. " ٔأقٕٝ لمرقاٟ

 .([22])الٍعسٖات ِ٘ تمك اليت تقدً غسذّا أكثس وٍطقٗٛ لتمك امل٦ذعات

ٔقد زلٗ  ٌعسٖٛ; ٧ٌّا وبٍٗٛ عمٜ الٍعس ٔالتثون, يف تفطرل ظاِسٚ وعٍٗٛ, ٔا٥ٌتعاز ٔالتىّن يف 

القط  برلك التفطرل, ذتٜ ٖثب  صرتْ, بالد٥ٟن القطعٗٛ, فتضبس ذقٗقٛ عمىٗٛ, أٔ ٖتب  ظط٤ِا ٔحين 

 غرلِا ضبمّا.

ظاِسٚ وعٍٗٛ, وي تتطٕز ِرٓ الفسعٗٛ بعدد ٔأذٗاٌا تبدأ الٍعسٖٛ عمٜ ا٥فذلا  ٔالتعى  لتفطرل أوس وا, أٔ 

وَ الػٕاِد ٔالد٥ٟن, إىل أُ تضبس ٌعسٖٛ, وي إوا أُ تتثكد ِرٓ الٍعسٖٛ بالد٥ٟن ٔالػٕاِد العمىٗٛ القٕٖٛ 

القطعٗٛ إىل أُ تضبس ذقٗقٛ عمىٗٛ; ٔإوا أُ ٖعّس ظط٤ِا ٔتٍّاز بٍاٞ عمٜ غٕاِد ٔد٥ٟن عمىٗٛ قٕٖٛ تثت٘ 

 ; ٔعمْٗ فالفسعٗٛ أِٜٔ وَ الٍعسٖٛ, ٔأذٗاٌّا تكُٕ وبدأ الٍعسٖٛ فسعٗٛ.بٍقٗغّا, أٔ تعدٖمّا

"ٔوَ ٍِا فإُ الٍعسٖٛ الطمٗىٛ اليت ٖتي الٕصٕه إلّٗا يف دزاضٛ عمىٗٛ, ٥ ميكَ اعتبازِا ذقٗقٛ 

ٌّاٟٗٛ, ٔإمنا متثن أفغن إجابٛ ميكَ الٕصٕه إلّٗا, ِٔ٘ قابمٛ لمتغٗرل ٔإذ٦ه أظسٝ ضبمّا, ٔلرا كاُ وَ 

عٕاب  ا٫عحاش ٔجٕد اسبقٗقٛ العمىٗٛ الٍاصعٛ, ٔعدً زب  آٙ القسآُ الكسٖي بالٍعسٖات القابمٛ لمتبدٖن 

 .([23])ٔالتغٗرل إ٥ وا تسجس وٍّا ٔكاُ وٕافقّا لمٍط

 ثالجًا: احلقيقة العلنية:

ُٛ فض٘ المغٛ: تقٕه ذ  ا٧وس حيٳ  ٔحُي  ذقّا ٔذقٕقّا, إذا صاز ذقّا وابتّا       أ.  , ٔتضرق  عٍدٓ ([24])الضرقضٗق

الضع٭ب٭سٮ َأٙ صسٵ. ٔذٖق ٭ قٕلْ ٔظٍٵْ تضرقضٗقّا َأٙ صدٵ ٭. ٔك٦ًٱ وٮر٭ٖق ٱ َأٙ ز٭صٳ ; قاه الساجص: د٭ ٯ ذا ٔذ٭بِّسٯ 
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ٍٯطٳقّا وٮضر٭ٖققا; ٔالػ٘ٞ املترق  ٔجٕدٓ ) , ٔأصمْ املطابقٛ([25])و٭
. ٔاسَب ٶ: صٳدٯ  اسبدٖثٳ. ٔاسَب ٶ: ([26]

ٗ٭قض  بعد الػ ٞ٭: اضتٕجبْ; ٔفض٘ الض ٓك َٔأذ ٵ السجنٮ: قاه غ٠ّٗا َأٔ ادٵع٭ٜ غ٠ّٗا فٕج  لْ; ٔ اضتضر ٵ الػ٘

ُٯ ﴿التٍصٖن:  ّٮى٭ا ع٭َمٜ عٮثٳس٭ َفٔإ ٌٵ , َأٙ اضتٕجبآ بالضعٳٗاٌٛ, َٔأذَقِق  الػ٘ٞ َأٙ َأٔجبتْ. ([27])﴾ ٔإوٯىّا اضٯت٭ر٭ٖقا َأ

)﴾كَ ذ٭ ٵ القٕهٮ وٍض٘ٔل ﴿ٔفض٘ التٍصٖن:
. َأٙ ٔج٭  َٔلٔصً, ٔاسب  ٌقٗض الباطن, فاسبقٗقٛ وفسدٚ ([28]

 ٔمجعّا ذقاٟ .

, أٔ ِٕ الػ٘ٞ الثاب  ([29])ٔعسفّا الساغ  ا٧صفّاٌ٘ بقٕلْ: اسبقٗقٛ تطتعىن تازٚ يف الػ٘ٞ وبات ٔٔجٕد

 ص ٔالتاٞ فّٗا لمتثٌٗث . ([30])قطعّا ٖٔقٍّٗا

 . ([31]): فّ٘ صفٛ لمرقٗقٛ, ٔالعمي ٌقٗض ازبّن ٔأوا العمىٗٛ

: ٔاملقضٕد بْ يف ِرا املقاً العمي التحسٖي, ٔعمْٗ فتعس  اسبقٗقٛ ٔقد ضب  تعسٖف العمي يف ا٥صط٦ط

 العمىٗٛ مبا ٖم٘:

 تعزيف احلقيقة العلنية يف االصطالح:   ب. 

ٔأمج  عمّٗا  ([32])ِ٘ تفطرل جاشً ض لعاِسٚ وعٍٗٛ أٔ أكثس ض وب  صرتْ با٧دلٛ العمىٗٛ القاطعٛ

كافٛ العمىاٞ املعتض . كاكتػا  إغعا  اشبمفٗٛ الكٌٕٗٛ, ٔإوبات تباعد اجملسات ٔتٕض  الكُٕ, اليت 

افذلعتّىا ٌعسٖٛ ا٥ٌفحاز الععٗي مما عصش صرٛ ِرٓ الٍعسٖٛ املفطسٚ لٍػثٚ الكُٕ. أٔ كرقاٟ  ا٧طٕاز 

 اليت ميس بّا ازبٍ  يف بطَ أوٛ.

املفًّٕ الرٙ دبأش املساذن الفسعٗٛ ٔالدزاضات الٍعسٖٛ ذتٜ أصبس أٔ ِ٘ كىا عسفّا بعغّي: 

وابتّا صبىعّا عمْٗ وَ قبن كافٛ العمىاٞ املعتض , كتىدد املعادُ باسبسازٚ, ٔاٌكىاغّا بالدلٔدٚ, ٔتبعس املاٞ 

 .([33])عٍد دزجٛ و٠ٕٖٛ ذب  الغغ  ازبٕٙ العادٙ, ٔدبىدٓ عٍد دزجٛ الضفس امل٠ٕٙ
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 املبخح الجاىي

 مذاٍب العلناء يف التفشري العلني

 مقدمة:

لمعمىاٞ ٔاملفطسَٖ قدميا ٔذدٖثا وراِ  عمٜ اغتىاه القسآُ لمعمًٕ ٔاملعاز  ا٫ٌطاٌٗٛ ٔالكٌٕٗٛ,  

فقد تفأت  آزا٣ِي يف ذلك ب  وٕض  جعن القسآُ وٕضٕعٛ وعاز  غرل وتٍاِٗٛ ذتٜ كاد أُ خيسجْ عَ 

داٖٛ ٔالتػسٖ , ٔب  وغٗ  أٌكس أٙ ع٦قٛ لْ بالعمًٕ ٔاملعاز  قاصسا دٔزٓ يف اشلداٖٛ وّىتْ ا٧ضاضٗٛ يف اشل

ٔالتػسٖ , ٔب  طس  ٔض  تقٗد مبا جاٞ يف القسآُ وَ كٌْٕ كتا  فْٗ عمي اهلل الرٙ أزاد أُ ٖطم  العباد 

اسبحٛ يف اشلداٖٛ عمْٗ تدل٦ٗ عمٜ صدقْ ٔإوباتا ٫عحاشٓ ٔكػفا ٧ضساز آٖاتْ املعمٕقٛ, ذتٜ تقاً بْ 

ٔالتػسٖ , فّٕ كتا  عمي ِٔداٖٛ ٔإعحاش ٔتػسٖ . ٔميكَ ذضس وراِبّي يف املطثلٛ ب  وٕض  ٔوغٗ  

ٔوقٗد, ِٕٔ وا ضٍطتعس  بٗاٌْ يف ِرا املبرث و  وٍاقػٛ أدلٛ كن فسٖ  ٌٔقسز وا ٌسآ زاجرّا يف املطثلٛ يف 

 املطال  التالٗٛ:

 باغتىاه القسآُ لكن العمًٕ. املطم  ا٧ٔه : املٕضعُٕ القاٟمُٕ:

 املطم  الثاٌ٘: املغٗقُٕ القاٟمُٕ : بثُ القسآُ ٥ ع٦قٛ لْ بالعمًٕ.

 املطم  الثالث: املقٗدُٔ : القاٟمُٕ باغتىاه القسآُ عمٜ عمي اهلل

 املطم  الساب : وٍاقػٛ ا٧قٕاه

 املطم  اشباوظ : القٕه الساجس ٔأدلتْ

 املطلب األول

 اشتنال القزآٌ على كل العلوواملوسعوٌ القائلوٌ ب

وَ ٖسٝ اغتىاه القسآُ عمٜ كن العمًٕ ٔاملعاز , ٔأُ وا وَ غ٘ٞ إ٥ ِٕٔ وركٕز يف القسآُ ٔلٕ 

ٛٴ وٳَ ٔ٭و٭ا ﴿بٕجْ وا, ٥٤ِٔٞ ٖطتدلُٕ بعىًٕ الٍضٕظ وثن قٕلْ تعاىل:  ٟٳٕس ٔ٭٥َ ا٧َزٯٔ  فٳ٘ د٭آبٵ  ٖ٭طٳرلٮ َطا

ْٳ ٗٯ ٍ٭اذ٭ ٍ٭ا وٵا ث٭اُلُكيَأوٯ ُأو٭يٱ ٔإ٥ٖ بٳح٭ ٞٴ  فٳ٘ َفسٵِط ٘ٯ )﴾الكٳت٭ا ٳ وٳَ غ٭
ٍ٭أ٭ ﴿, ٔقٕلْ تعاىل:  ([34] ٗٯَك ٌ٭صٵِل ٗ٭اٌّا لُِّكنِّ  اِلكٳت٭ا ٭ ع٭َم تٳبٯ

ٔ٭بٮػٯس٭ٝ لٳِمىٮطٯمٳىٳ ٭   ّٛ ٔ٭ز٭ذٯى٭ ِٮٰدٝ  ٔ٭ ٞٴ  ٘ٯ )﴾غ٭
[35]). 

 ٔممَ اغتّس عٍّي ِرا القٕه ا٫واً الغصال٘ ٔالطٕٗط٘, ٔوَ املعاصسَٖ طٍطأٙ جِٕسٙ.

ٖقٕه الغصال٘ يف الفضن اشباوظ ذب  عٍٕاُ اٌػعا  ضاٟس العمًٕ وَ القسآُ:" ٔلعمك تقٕه: أُ 

طرس العمًٕ ٔزاٞ ِرٓ كثرلٚ كعمي الط  ٔالٍحًٕ ٠ِٗٔٛ العامل ٠ِٗٔٛ بدُ اسبٕٗاُ ٔتػسٖس أعغاْٟ ٔعمي ال

ٔالطمطىات ٔغرل ذلك. ش إىل أُ قاه بعد أُ عدد كثرلّا وَ العمًٕ ز .... ٔلٕ ذِب  أفضن وا تده عمْٗ آٖات 

القسآُ وَ تفاصٗن ا٧فعاه لطاه ٥ٔ متكَ ا٫غازٚ إ٥ إىل صباوعّا ٔقد أغسٌا إلْٗ ذٗث ذكسٌا أُ وَ مجمٛ 
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ٓ التفاصٗن ٔكرلك كن قطي أمجمٍآ لٕ وعسفٛ اهلل تعاىل وعسفٛ أفعالْ فتمك ازبىمٛ تػتىن عمٜ ِر

غع  ٥ٌػع  اىل تفاصٗن كثرلٚ فتفكس يف القسآُ ٔالتىظ غساٟبْ لتضاد  فْٗ صباو  عمي ا٧ٔل  

 ([36])ٔا٩ظسَٖ ٔمجمٛ أٔاٟمْ ٔإمنا التفكس فْٗ لمتٕصن وَ مجمتْ اىل تفضٗمْ ِٕٔ البرس الرٙ ٥ غاط١ لْ

ٔقاه الطٕٗط٘: " ذكس القاع٘ أبٕ بكس بَ العسب٘ يف كتا  قإٌُ التثٖٔن إُ عمًٕ القسآُ مخطُٕ 

عمىا ٔأزبعىاٟٛ ٔضبعٛ آ٥  عمي ٔضبعُٕ ألف عمي عمٜ عدد كمي القسآُ وغسٔبٛ يف أزبعٛ قاه بعض الطمف 

زٔاب  ِٔرا وا ٥  إذ لكن كمىٛ ظاِس ٔباطَ ٔذد ٔوطم  ِٔرا وطم  دُٔ اعتباز تساكٗبْ ٔوا بٍّٗا وَ

 ([37])حيضٜ ٥ٔ ٖعمىْ إ٥ اهلل عص ٔجن

ًٕ املطتعسجٛ وَ القسآُ مثإٌُ عمىا ٔدُٔ فّٗا كت . ٔعَ ا٫واً الغصال٘ ٔقاه بعض العمىاٞ: العم

عَ بعغّي : إُ القسآُ حيتٕٙ ضبعا ٔضبع  ألف عمي ٔو٠يت عمي كرا ذكسٓ يف البا  الساب  وَ كتا  آدا  

 ([38]) مجٗ  العمي يف القسآُ لكَ ... تقاصس عٍْ أفّاً السجاه :ٔقد قٗن الت٦ٔٚ وَ أذٗاٞ العمًٕ

 املطلب الجاىي

 املضيقوٌ

 والفزيق الجاىي:

كتا  ِداٖٛ ٔتػسٖ  فق , ٥ٔ ع٦قٛ لْ بالعمًٕ املعتمفٛ , ٔوٍّي ا٫واً  ِي القاٟمُٕ بثُ القسآُ الكسٖي ِٕ 

ذٗث  ل٬فّاً الػاطي الرٙ زد عمٜ أصرا  القٕه ا٧ٔه يف املٕافقات يف بٗاُ قضد الػاز , يف ٔع  الػسٖعٛ

إلْٗ كن عمي ٖركس لمىتقدو  ,  وَ الٍاع دبأشٔا يف الدعٕٝ عمٜ القسآُ اسبدٵ ; فثعافٕاقاه: " أُ كثرلّا 

ٔاملٍط  ٔعمي اسبسٔ  ٔمجٗ  وا ٌعس فْٗ الٍاظسُٔ, وَ أِن  أٔ املتثظسَٖ , وَ عمًٕ الطبٗعٗات ٔالتعالٗي

 ِٔرا إذا عسعٍآ عمٜ وا تقدً مل ٖضس . الفٍُٕ ٔأغباِّا,

ٔزمبا اضتدلٕا عمٜ " وعتدلٚ فقاه: أُ املعاٌ٘, اليت ٥ عّد لمعس  بّا, غرل يالػاط ٔفٗىا بعد: ادعٜ

ٍ٭ا﴿ دعٕاِي بقٕلْ تعاىل: ٌ٭صٵِل ٗٯَك ٔ٭ ٌٰا اِلكٳت٭ا ٭ ع٭َم ٗ٭ا ٞٴ لٳُكنِّ تٳبٯ ٘ٯ ٔ٭بٮػٯس٭ٝ لٳِمىٮطٯمٳىٳ ٭ غ٭  ّٛ ٔ٭ز٭ذٯى٭ ِٮٰدٝ  (. 8)الٍرن:﴾ٔ٭

ٍ٭ا و٭ا﴿ٔقٕلْ َٯ اِلكٳت٭ا ٳ فٳ٘ َفسٵِط ٞٴ وٳ ٘ٯ ُ٭ ٔإَلٜ وٮيٵ غ٭ ٖٮرٯػ٭سٮٔ ّٔيٯ  , فثوا ا٩ٖات فاملساد …( .ٔعبٕ ذلك 38)ا٧ٌعاً:﴾ ز٭بِّ

ٍ٭ا فٳ٘ ﴿بّا , عٍد املفطسَٖ : وا ٖتعم  حباه التكمٗف ٔالتعبد, أٔ املساد بالكتا  يف قٕلْ:  َٯ  و٭ا َفسٵِط اِلكٳت٭ا ٳ وٳ

ُ٭ ٖٮرٯػ٭سٮٔ ّٔيٯ  ٞٴ وٮيٵ ٔإَلٜ ز٭بِّ ٘ٯ مٕط احملفٕظ, ٔمل ٖركسٔا فّٗا وا ٖقتغ٘ تغىٍْ زبىٗ  تمك ( ال38)ا٧ٌعاً:﴾ غ٭

ٖضمس  " فمٗظ جباٟص أُ ٖغا  إىل القسآُ وا ٥ ٖقتغْٗ , كىا أٌْ ٥…"ٔالعقمٗٛ  الٍقمٗٛ العمًٕ

ٖغا  عمىْ, إىل العس   أجي  ا٥قتضاز يف ا٥ضتعاٌٛ عمٜ فّىْ, عمٜ كن و وٍْ وا ٖقتغْٗ , ٍٖكس أُ

طمبْ بغرل وا ِٕ أداٚ لْ, عن عَ فّىْ, ٔتقٕه  ي وا أٔد  وَ ا٧ذكاً الػسعٗٛ, فىَ, فبْ ٖٕصن إىل عمظاصٛ

 .([39])عمٜ اهلل ٔزضٕلْ فْٗ, ٔاهلل أعمي ٔبْ التٕفٗ "
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 املطلب الجالح

 املقيدوٌ

ملا كاٌ  زضالٛ القسآُ السٟٗطٗٛ ٔوّىتْ ا٧ٔىل ِ٘ ِداٖٛ الٍاع إىل اهلل تعاىل ٔإىل دٍْٖ اسب  

ٔإزغادِي إىل وضاسبّي يف الدٌٗا ٔا٩ظسٚ مبٍّحْ القٕٖي, كاُ ٥ بد ٔأُ ٖتغىَ ض ٫وبات ِرا اسب  ض, عمٜ 

ٌٵى٭ا ٖ٭عٯَميٮ َأَفى٭َ ﴿ , القاٟىٛ عمٜ العمي اسب  ,قاه تعاىل:الدلٗن القاط  ٔالدلِاُ الطاط  ٔاسبحٛ البالغٛ  ُأٌٔصه٭ َأ

ٗٯَك َٯ اِلر٭ ٶ ز٭بَِّك وٳَ ٔإَل ٕ٭ َكى٭ ٌٵى٭ا َأعٯى٭ٜ ِٮ ٔٯُلِٕا ٖ٭ت٭ر٭ٖكسٮ ٔإ  . ([40])﴾ ا٧َِلب٭ا ٳ ُأ

ٔوَ ٍِا كاُ القسآُ كتا  عمي ٔإعحاش, فٗىا تغىٍْ وَ عمي اهلل الرٙ أزاد أُ ٖطم  العباد عمْٗ,  

ٔوا يف إظّاز ذلك وَ البٍٗات املعحصات  ٔاملتعم  بثضساز اشبم  ٔالتكَٕٖ يف ا٧ٌفظ ٔا٩فا  ٔذكي التػسٖ ,

َٔ ﴿ ٔاسبحخ الٕاعرات قاه تعاىل: ْٮ َلكٳ ّ٭دٮ الٖم ٌٯص٭ه٭ بٳى٭ا ٖ٭ػٯ ٗٯَك َأ ْٮ ٔإَل ٌٯص٭َل ْٳ َأ ُٛ بٳعٳِمىٳ ٟٳَك ُ٭ ٔ٭اِلى٭٦ ّ٭دٮٔ ْٳ ٔ٭َكَفٜ ٖ٭ػٯ  بٳالٖم

ّٰٔٗدا ُٯ﴿ ٔقاه تعاىل: ([41])﴾ غ٭ ٌٵى٭ا َفاعٯَمىٮٕا َلُكيٯ ٖ٭طٯت٭حٳٗبٮٕا َليٯ َفٔإ ٌٯٔصه٭ َأ ْٳ بٳعٳِمٔي ُأ ُٯ الٖم ْ٭ ٥ ٔ٭َأ ٕ٭ ٔإ٥ ٔإَل ّ٭نٯ ِٮ ٌٯتٮيٯ َف  َأ

ُ٭ )﴾وٮطٯمٳىٮٕ
ُ٭ َغُفٕزّا زٵذٳٗىّا  ; ٔقاه تعاىل:([42] ْٮ َكا ٌٵ ٔ٭ا٧َزٯٔ  ٔإ ٔ٭اتٳ  ٖ٭عٯَميٮ الطِّسٵ فٳ٘ الطٵى٭ا ْٮ اٖلرٳٙ  ُقنٯ َأٌص٭َل

([43]). 

    ْالعمي الرٙ كر  بْ املػسكُٕ لعدً إذاطتّي بْ ٔعدً متكٍّي وَ وعسفٛ تثٖٔمْ ٔكػف ذقاٟق ِٕٔ

ْٳ ٖٮرٳُٗطِٕا َليٯ بٳى٭ا َكرٵبٮِٕا ب٭نٯ ﴿ٔأضسازٓ, اليت ضتترق  ٔتٍكػف يف املطتقبن, كىا قاه تعاىل:   ٔ٭َلىٵا بٳعٳِمىٳ

ّٔيٯ ٔٔ ٖ٭ِثتٳ ْٮت٭ِث )﴾ُٖم
[44]), 

    ,العمي الرٙ ٔعد اهلل مبح٘ٞ تثٔلْٗ ٔتضدٖ  أٌباٞٓ ٔ ظّٕز ذقاٟقّا ٔاٌكػا  أضسازِا يف املطتقبن ِٕٔ

َٵ ﴿قاه تعاىل :  ٓٮ ٔ٭َلت٭عٯَمىٮ . أٙ ٔلتعمىَ أّٖا الٍاع صد  أٌباٞ كتابٍا ٔصد  د٥ٟن آٖاتْ ([45])﴾ ذٳٕ  ب٭عٯد٭ ٌ٭ب٭َث

 ; ([46])يف ا٩فا  ٔا٧ٌفظ ٔأٌّا ذ 

    بعد ذ  أٙ يف املطتقبن ٥ٔ ذد لمر  عٍد العس , ٔإمنا ِٕ وطم  ٖضد  عمٜ كن ٔق , ٔقد ب  اهلل

ِرا اسب  الرٙ ٖعّس فْٗ تضدٖ  كتابْ ٔاٌكػا  أضساز أٌباْٟ , بثُ لكن ٌبث ذ  وع  ظاظ بْ 

ٕٯ ٭ٔ٭ وٶطٯت٭َقسٌّ ٌ٭ب٭ٕإ لُِّكنِّ ﴿ٔوطتقس تٍكػف فْٗ ذقٗقتْ . قاه تعاىل :  ُ٭ ض٭ . أٙ: لكن ظدل يف ([47])﴾ ت٭عٯَمىٮٕ

ثٖٔمْ باٌكػا  ذقٗقتْ ٔوعٍآ ٔاملساد وٍْ, أٙ ٔضٕ  تعمىُٕ أّٖا القسآُ ذ  ٔشوَ ٍٖكػف فْٗ ٖٔطتقس ت

 ,([48])﴾ كٳت٭ا ٱ َأج٭ٕن لٳُكنِّ ﴿املكربُٕ, صرٛ وا أظدل بْ. كىا قاه تعاىل:

ٔ عٍدوا ٖترق  تثٖٔن آٖات اهلل املٍصلٛ اليت تتغىَ عمىْ بآٖاتْ الكٌٕٗٛ, ٔتٍكػف آٖاتْ الكٌٕٗٛ وضدقٛ 

ٔوطابقٛ ٧ٌباٞ آٖاتْ املٍصلٛ, ٖترق  ٔعد اهلل ٖٔعّس إعحاش كتابْ املتىثن يف ضبقْ لمعمًٕ البػسٖٛ يف 

ّٔيٯ ﴿قٕلْ تعاىل:   كػف ذقاٟ  الكُٕ ٔأضساز اسبٗاٚ, ٍٮٔسٖ ٖ٭ ض٭ ٍ٭اآ ّٔيٯ ٔ٭فٳ٘ اِلآَفأ  فٳ٘ اتٳ َ٭ ذ٭تٵٜ َأٌُفطٳ ٗٵ ّٮيٯ ٖ٭ت٭ب٭  َل

ْٮ ٌٵ ٔ٭َليٯ اِلر٭ ٶ َأ ٌٵ بٳس٭بَِّك ٖ٭ِكفٳ َأ ّٔٗدٱ َأ ٞٴ غ٭ ٘ٯ )﴾ْٮ ع٭َمٜ ُكنِّ غ٭
ْٳ اِلر٭ىٯدٮ ٔ٭ُقٔن ﴿. ٔ قٕلْ تعاىل : ([49] ٗٮٔسُٖكيٯ لٳٖم ْٳ ض٭ ٖ٭اتٳ  آ

ّ٭ا ٌ٭  .([50])﴾ َفت٭عٯٔسُفٕ
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فف٘ ا٩ٖٛ ا٧ٔىل ٔالثاٌٗٛ: ٔعدٱ وَ اهلل تعاىل , بثُ ٖسٍٖا آٖاتْ يف ا٩فا  ٔا٧ٌفظ, ٖٔكػف لٍا تثٖٔمّا , فٍعس  

 املقضٕد وٍّا, فاسبىد هلل عمٜ ِرا الٕعد, ٔتمك الس٣ٖٛ, ٔذلك الكػف.

        ثٌباٞ ٔأضساز مل ٔلقد شظس القسآُ الكسٖي يف وعس  ذدٖثْ عَ الطىاٞ ٔا٧ز  ٔاسبٗاٚ ٔا٧ذٗاٞ, ب

ٖكػف عٍّا ٔتتحنٵ ذقاٟقّا ٔكٗفٗاتّا إ٥ بعد تقدً العمًٕ ٔتطٕز ا٫وكاٌات يف ِرا العضس, ذبقٗقّا 

ّٔيٯ ﴿ٔتضدٖقّا لٕعد اهلل القاٟن:  ٍٮٔسٖ ٍ٭ا ض٭ ٖ٭اتٳ ّٔيٯ ٔ٭فٳ٘ اِلآَفأ  فٳ٘ آ َ٭ ذ٭تٵٜ َأٌُفطٳ ٗٵ ّٮيٯ ٖ٭ت٭ب٭ ْٮ َل ٌٵ , فّرٓ ([51])﴾ اِلر٭ ٶ َأ

ا٩ٖات اليت ٔعدٌا اهلل ضبراٌْ بثُ ضرلٍٖا إٖاِا يف ا٩فا  ٔا٧ٌفظ, ٔاليت أٔد  اهلل ٌبثِا يف كتابْ, مل 

 ٖتب  تثٖٔمّا, ٖٔتغس تفطرلِا ٔق  ٌصٔه القسآُ, ضٗتب  تثٖٔمّا ٔلٕ بعد قسُٔ.

ٕوٛ يف ا٧ٌفظ ٔع٦ٔٚ عمٜ ِرا فقد محن القسآُ ب  وٍاٖآ إغازات وعحصٚ إىل ذقاٟ  عمىٗٛ وبث

ٔا٩فا , لتكُٕ إغازات ِادٖٛ ٌٔدلاضّا وٍرلّا ٖٕجْ وَ ظ٦لْ إىل البرث ٔا٥ضتقضاٞ ملصٖد وَ التفاصٗن 

ٔا٧ضساز, ٥ٔ ميكَ لمقسآُ أُ ٖٕجْ بػ٘ٞ ٖعٕد عمْٗ بالتػكٗك أٔ التكرٖ , أٔ عٍدوا ٖتردث عٍْ تكُٕ 

التٍاقض إ٥ إذا كاُ الٕصف القسآٌ٘ شلرا الكُٕ  الٍتٗحٛ وٍاقغٛ ملا ٌط  بْ أٔ ده عمْٗ, ٥ٔ ٍٖتف٘ ِرا

ٕ٭ الٖمطٳٗفٮ   وتفقّا و  وا ِٕ عمْٗ وَ ذقٗقٛ ظمقْ, ٔقد أغاز القسآُ إىل ذلك بقٕلْ: ِٮ ٔ٭ َٯ ظ٭َم ٭  ٖ٭عٯَميٮ و٭ َأ٥ 

 اِلع٭بٳرلٮ
ُٵ ذ٭لٳَك ع٭َمٜ  , ٔقٕلْ تعاىل : ([52])  ُٵ ذ٭لٳَك فٳ٘ كٳت٭ا ٴ ٔإ ٔ٭ا٧َزٯٔ  ٔإ ٖ٭عٯَميٮ و٭ا فٳ٘ الطٵى٭اٞ  ْ٭  ُٵ الٖم َأَليٯ ت٭عٯَميٯ َأ

ٖ٭طٳرلٱ ْٳ  الٖم
َٔ ﴿, ٔقاه تعاىل: ([53])  ْٮ ٖلضكٳ ّ٭دٮ الٓم ٗٯَك َأٌص٭ه٭ بٳى٭ا ٖ٭ػٯ ْٮ ٔإَل ْٳ َأٌص٭َل  .([54])﴾ بٳعٳِمىٳ

قاه ابَ كثرل يف تفطرل ِرٓ ا٩ٖٛ: " فاهلل ٖػّد لك بثٌك زضٕلْ الرٙ أٌصه عمْٗ الكتا , ِٕٔ 

ْٮ ﴿القسآُ الععٗي; ٔشلرا قاه: ْٳ َأٌص٭َل  البٍٗات وَ عمْٗ العباد ٖطم  أُ أزاد الرٙ عمىْ ٔفْٗ أٌصلْ أٙ ﴾ بٳعٳِمىٳ

فْٗ وَ العمي بالغٕٗ  وَ املاع٘  ٖكسِْ ٖٔثبآ, ٔوا ٔوا ٖٔسعآ, اهلل حيبْ ٔوا ٔالفسقاُ ٔاشلدٝ

 .([55])ٔاملطتقبن"

" فإُ غّادتْ مبا أٌصه إلٗك ِ٘ غّادتْ بثُ اهلل أٌصلْ بعمىْ, فىا فْٗ  ٔقاه غٗغ ا٫ض٦ً ابَ تٗىٗٛ:

ٌٵى٭ا َفاعٯَمىٮِٕا َلُكيٯ ٖ٭طٯت٭حٳٗبٮِٕا ٖليٯ َفٔإُ ﴿وَ اشبدل ِٕ ظدل عَ عمي اهلل, لٗظ ظدلّا عىَ دٌْٔ, ِٔرا كقٕلْ:  ُأٌٔصٔه َأ

ْٳ بٳعٳِمٔي , ٔلٗظ وعٍٜ صبسد كٌْٕ أٌْ وعمًٕ لْ, فإُ مجٗ  ا٧غٗاٞ وعمٕوٛ لْ, ٔلٗظ يف ذلك وا ٖده ([56])﴾ الٓم

 ﴿عمٜ أٌْ ذ , لكَ املعٍٜ: أٌصلْ فْٗ عمىْ, كىا ٖقاه: ف٦ُ ٖتكمي بعمي, فّٕ ضبراٌْ أٌصلْ بعمىْ, كىا قاه: 

ْٮ ُقنٯ ٔ٭اتٳ فٳ٘ الطِّسٵ ٖ٭عٯَميٮ اٖلرٳٙ َأٌص٭َل  .([58]),"([57])﴾ ٔ٭اِلَثزٯٔ  الطٵى٭ا

:" وا وَ ا٧ٌبٗاٞ ٌي إ٥ أعط٘ وَ ا٩ٖات وا وثمْ آوَ عمْٗ البػس, ٔإمنا كاُ ٔشلرا قاه الٍي

 .([59])الرٙ أٔتٗتْ ٔذّٗا أٔذآ اهلل إل٘, فثزجٕا أُ أكُٕ أكثسِي تابعّا ًٖٕ القٗاوٛ"

قاه ابَ ذحس يف غسط اسبدٖث:" ٔوعحصٚ القسآُ وطتىسٚ إىل ًٖٕ القٗاوٛ, ٔظسقْ لمعادٚ يف أضمٕبْ, 

ٔيف ب٦غتْ, ٔإظبازٓ باملغٗبات, ف٦ ميس عضسٱ وَ ا٧عضاز إ٥ ٖٔعّس فْٗ غ٘ٞ مما أظدل أٌْ ضٗكُٕ, ٖده عمٜ 

ٔٮجٳد ٔوَ ضٕٗجد "  .([60])صرتْ دعٕآ ..... فعي بْ وَ ذغس, ٔوَ غا , ٔوَ 
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 ٖقٕه ابَ عاغٕز يف تفطرلٓ:" ٔأٌا أقٕه: إُ ع٦قٛ العمًٕ بالقسآُ عمٜ أزب  وسات :

عمًٕ تغىٍّا القسآُ كثظباز ا٧ٌبٗاٞ ٔا٧وي, ٔتّرٖ  ا٧ظ٦  ٔالفقْ ٔالتػسٖ  ٔا٥عتقاد ٔا٧صٕه  ا٧ٔىل :

 ٔالعسبٗٛ ٔالب٦غٛ.

 مٕقات.عمًٕ تصٖد املفطس عمىا كاسبكىٛ ٔاشلٗثٚ ٔظٕاظ املع الثاٌٗٛ :

 عمًٕ أغاز إلّٗا أٔ جاٞت و٤ٖدٚ لْ كعمي طبقات ا٧ز  ٔالط  ٔاملٍط . الثالثٛ :

عمًٕ ٥ ع٦قٛ شلا بْ إوا لبط٦ٌّا كالصجس ٔالعٗافٛ ٔاملٗثٕلٕجٗا, ٔإوا ٧ٌّا ٥ تع  عمٜ ظدوتْ  السابعٛ :

 .([61])كعمي العسٔ  ٔالقٕايف"

ٖٔقٕه يف وعس  تقطٗىْ ٧ٌٕا  ا٫عحاش العمى٘ : " ٔأوا الٍٕ  الثاٌ٘ وَ إعحاشٓ العمى٘ فّٕ ٍٖقطي 

إىل قطى : قطي ٖكف٘ ٫دزاكْ فّىْ ٔزلعْ, ٔقطي حيتاد إدزاك ٔجْ إعحاشٓ إىل العمي بقٕاعد العمًٕ 

العمًٕ, ٔك٦ القطى  فٍٗبمخ لمٍاع غ٠ٗا فػ٠ٗا اٌب٦د أعٕاٞ الفحس عمٜ ذط  وبالغ الفًّٕ ٔتطٕزات 

دلٗن عمٜ أٌْ وَ عٍد اهلل ٧ٌْ جاٞ بْ أو٘ يف وٕع  مل ٖعاجل أِمْ دقاٟ  العمًٕ, ٔازباٟ٘ بْ وأ بٍّٗي مل 

ٍٯدٳ  ﴿ ٖفازقّي. ٔقد أغاز القسآُ إىل ِرٓ ازبّٛ وَ ا٫عحاش بقٕلْ تعاىل يف ضٕزٚ القضط َٯ عٳ ُقنٯ َفِثتٮٕا بٳكٳت٭ا ٴ وٳ

ِٯد٭ٝ ٕ٭ َأ ِٮ ْٳ  ِٮيٯ الٖم ٞ٭ ٕ٭ا ِٯ ُ٭ َأ ٖ٭تٵبٳعٮٕ ٌٵى٭ا  ٖ٭طٯت٭حٳٗبٮٕا َلَك َفاعٯَميٯ َأ ُٯ َليٯ  ٍٯتٮيٯ ص٭ادٳقٳ ٭ َفٔإ ُٯ ُك ْٮ ٔإ ّٮى٭ا َأتٵبٳعٯ ٍٯ )﴾وٳ
, وي إٌْ  ([62]

وا كاُ قضازآ وػازكٛ أِن العمًٕ يف عمٕوّي اسباعسٚ, ذتٜ ازتقٜ إىل وا مل ٖثلفٕٓ ٔدبأش وا دزضٕٓ 

 .([63])ٔألفٕٓ"

 املطلب الزابع

 مياقشة األقوال 

أُ الرَٖ ادعٕا اغتىاه القسآُ لكن العمًٕ, مل ٖعٍٕا  ٔالرٙ ٖعّس ل٘ يف ذبقٗ  املطثلٛ ض ٔاهلل أعمي ض :

برلك تفاصٗن ِرٓ العمًٕ, ٔإمنا عٍٕا أُ القسآُ اغتىن عمٜ صباو  العمًٕ, أٙ تغىَ أغازٚ لكن عمي, ٔكىا 

ز الع٦قٛ ٔالسٔاب  ب  العمًٕ , ٔمل ٖصعىٕا أُ تفاصٗن العمًٕ املعتمفٛ يف ب  الغصال٘ ٔالطٕٗط٘ ذلك باعتبا

 القسآُ الكسٖي ِٔرا ذ , لكَ ٥ ٖتعم  بّرا دعٕٝ, وا عدا عدِي لعمًٕ القسآُ فإٌْ زمجّا بالغٗ  .

ٔيف املقابن فإُ الرَٖ أٌكسٔا عمٜ ٥٤ِٞ, كاُ ا٥ضتٍكاز يف وٕع  ٥ ٖدعٌْٕ أص٦ّ, ف٦ ودلز لْ, 

مبعٍٜ أٌّي ٌطبٕا إلّٗي غ٠ّٗا ٥ ٖدعٌْٕ, ٔعمْٗ ف٦ ٖٕجد ٌصا  ذقٗق٘ يف تغىَ القسآُ عمٜ العمًٕ بٕجْ وا 

دُٔ تفاصٗن ِرٓ العمًٕ, ٔإمنا ميكَ أُ ٖطتٍب  مما ذكس عمٜ وا مل ٖركس وٍّا ٖٔتٕصن بْ إلّٗا , حبكي 

 م  ٔٔذدٚ الطٍَ ا٫شلٗٛ يف ظم  اهلل.السٔاب  ب  العمًٕ, ٥ٔ ٖده عمٜ ا٥غتىاه , ِٔرا ضببْ ٔذدٚ اشب

وَ جّٛ أظسٝ دعٕٝ الػاطي أُ القسآُ ٥ ٖفّي إُ عَ طسٖ  فّي العس  ٔوا عّدٔٓ, ٔكن فّي عَ 

غرل ِرا الطسٖ  فّٕ باطن مل ٖقضدٓ القسآُ, ٔذبىٗمْ وا ٥ حيتىن, ِٔرا غرل صرٗس فإُ اهلل أظدل يف 

ْٳ ٖٮرٳُٗطِٕا َليٯ بٳى٭ا َكرٵبٮِٕا ب٭نٯ ﴿القسآُ يف أكثس وَ آٖٛ  كتابْ بثٌْ كتا  عمي ٔأُ العس  مل ذب  بعمي  بٳعٳِمىٳ
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ْٮٔ٭َل ُٖٔٔم ّٔيٯ ت٭ِث ٖ٭ِثتٳ )﴾ىٵا 
ٔلٕ صر  ِرٓ الدعٕٝ ٧وكَ القٕه: أٌْ ٥ بد أُ ٖتٕضن إىل فّىْ القسآُ با٧وٗٛ   ,([64]

٧ُ العس  أوٛ أوٗٛ, ِٔرا ٍٖاقض العقن الضرٗس ٔالقسآُ الرٙ ٖدعٕا إىل العمي, ٔإمنا املقضٕد بٍصٔلْ باملعّٕد 

ف٘ وعسفٛ عمٕوْ اليت مل لدّٖي ٌصٔلْ بمطاٌّي ٔتقسٖبْ شبطابّي بمغتّي , ٥ اعبضاز عمىْ بعمٕوّي, ٥ٔ ٌ

ٖعسفٌّٕا, ٔقد ٖكُٕ إمنا قضد أُ العمًٕ اليت كاٌ  عٍد العس  ِ٘ اليت تغىٍّا القسآُ با٫قساز أٔ 

 أٔ ا٫بطاه.  التضرٗس

 املطلب اخلامص :

 القول الزاجح

ثرل ِٕٔ أُ القسآُ قد اغتىن عمٜ ك ٔالساجس يف املطثلٛ : ِٕ القٕه الثالث ض لقٕٚ أدلٛ القاٟم  بْ ض

وَ العمًٕ اليت ٔزدت فْٗ أٔ أغاز إلّٗا, ٔتغىٍتّا ضٕزٓ ٔآٖاتْ, ٥ عمٜ ٔجْ ا٥ضتقضاٞ ٔالتفضٗن كعمي 

وتعضط ٔإمنا عمٜ ضبٗن ا٫غازٚ ٔالتىثٗن, يف ضٗا  اضتد٥ه القسآُ بآٖات اهلل الكٌٕٗٛ املبثٕوٛ يف ا٩فا  

تدبس, ٔالغس  وٍّا ِداٖٛ الٍاع ٔإقاوٛ اسبحٛ ٔا٧ٌفظ ٔيف اسبٗاٚ ٔتٕجْٗ الٍعس إلّٗا لمتثون ٔالتفكس ٔال

 عمٜ ا٫مياُ باهلل ٔالدعٕٚ إىل صساطْ املطتقٗي, ِٔرا ِٕ قٕه أكثس املفطسَٖ ا٧قدو  ٔاملعاصسَٖ.

  

 املبخح الجالح

 حكه التفشري العلني

 ِن جيٕش تفطرل ا٩ٖات القسآٌٗٛ الكٌٕٗٛ مبعاز  ٔعمًٕ ٔوكتػفات العمي اسبدٖث ؟

ظبد العمىاٞ شلي وراِ  ٔآزاٞ, ب  وعذل  ٔو٤ٖد, ٔٔق  ظ٦  يف ِرا الٍٕ  وَ ٍِٔا كرلك 

) التفطرل, ب  العمىاٞ وَ فذلٚ طٕٖمٛ, ٥ٔ شاه اشب٦  قاٟىّا ذتٜ ِرٓ الطاعٛ
[65]) . 

 ٔضثتٍأه ِرٓ املطثلٛ يف أزبعٛ وطال :

 املطلب األول: املاىعوٌ

وَ ٥ ٖسٝ جٕاش تفطرل ا٩ٖات الكٌٕٗٛ يف القسآُ مبكتػفات ٔوعاز  العضس اسبدٖث, ٍٖٔكس ِرا  الفسٖ  ا٧ٔه:

) الٍٕ  وَ التفطرل ٖٔػَ الغازٚ عمٜ القاٟم  بْ ٖٔػٍ  عمّٗي, بن ٔقد ٖتّىّي بتّي باطمٛ
" ٔميثمّي يف  ([66]

, ٔد . ضبىد ([67])ِرا العضس غٗغ ا٧شِس ا٧ضب  الػٗغ ضبىٕد غمتٕت, ٔالػٍقٗط٘ صاذ  أعٕاٞ البٗاُ

 ذط  الرِي .. ٔذحتّي يف ذلك:

فْٗ إىل الٍاع عَ ٌعسٖات العمًٕ,  أُ القسآُ كتا  ِداٖٛ, ٔإُ اهلل مل ٍٖصلْ لٗكُٕ كتابّا ٖتردث  .1

 ٔدقاٟ  الفٍُٕ,ٔإٌٔا  املعاز  . ٔقد ذبدوٍا عَ ِرا يف وبرث ضاب  فمرلج  إلْٗ.

كتابّا ٖسٖد اهلل بْ غسط ذقاٟ   آُ عمٜ أُ القسآُ لٗظوي ٖقٕلُٕ: إُ ٍِاك دل٦ّٗ ٔاعرّا وَ القس  .2

ٖا زضٕه اهلل إُ الّٕٗد تغػاٌا ٖٔكثسُٔ وطثلتٍا عَ  الكُٕ ,ِٔرا الدلٗن ِٕ وا زٔٙ عَ وعاذ أٌْ قاه
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دقٗقّا وي ٖصٖد ذتٜ ٖطتٕٙ ٖٔطتدٖس, ٖي ٍٖقط ذتٜ ٖعٕد كىا كاُ.  ا٧ِمٛ . فىا باه اشل٦ه ٖبدٔ

ٌ٭َك ﴿ا٩ٖٛ:  فثٌصه اهلل ِرٓ َٔ ٖ٭طٯ٠٭ُمٕ ٛٳ ع٭ ِٳٖم ٘٭ ُقنٯ اِلَث ٕ٭اقٳٗ ٮ ِٳ ٍٵأع و٭ )﴾ٔ٭اِلر٭خِّ...  لٳم
[68])"([69]). 

يف كن شواُ ٔوكاُ ,ٔالعمًٕ ٥  لعمًٕأُ التفطرل العمى٘ لمقسآُ ٖعس  القسآُ لمدٔزاُ و  وطاٟن ا  .3

 تعس  الثبات ٥ٔ القساز ٥ٔ السأٙ ا٧ظرل.

أُ التفطرل العمى٘ لمقسآُ حيىن أصرابْ ٔاملغسو  بْ عمٜ التثٖٔن املتكمف الرٙ ٖتٍافٜ و  ا٫عحاش   .4

 ,٥ٔ ٖطٗغْ الرٔ  الطمٗي .

كإٌا أعس  بالقسآُ ٔبعمٕوْ ٔوا أٔد  أُ الطمف الضاحل, وَ الضرابٛ, ٔالتابع  ٔوَ ٖمّٗي       .5

وَ ِرا املدعٜ, ضٕٝ وا تقدً, ٔوا وب  فْٗ وَ أذكاً  غ٘ٞ يف فْٗ, ٔمل ٖبمغٍا أٌْ تكمي أذد وٍّي

ا٩ظسٚ, ٔوا ٖم٘ ذلك, ٔلٕ كاُ شلي يف ذلك ظٕ  ٌٔعس لبمغٍا وٍْ وا ٖدلٍا  التكالٗف, ٔأذكاً

القسآُ  أٌْ غرل وٕجٕد عٍدِي, ٔذلك دلٗن عمٜ أُأصن املطثلٛ, إ٥ أُ ذلك مل ٖكَ, فده عمٜ  عمٜ

 .([70])مما شعىٕا" لػ٘ٞ مل ٖقضد فْٗ تقسٖس

أُ املعاٌ٘ ٔالد٥ٟن املعتدلٚ يف اشبطا  ِ٘ اليت كاٌ  وعمٕوٛ لدٝ العس  ٔق  ٌصٔه القسآُ, أوا اليت   .6

 مل تكَ وعمٕوٛ لدّٖي فّ٘ غرل وقضٕدٚ ٥ٔ تدظن عىَ اشبطا  القسآٌ٘ ف٦ عدلٚ بّا.

 املطلب الجاىي: اجمليزوٌ

التفطرل اضتحابٛ لدعٕٚ القسآُ لمتفكس ٔالتدبس ٔالبرث الرَٖ ٖسُٔ وػسٔعٗٛ ِرا المُٕ وَ  الفسٖ  الثاٌ٘:

ٔالٍعس, ٔلٕزٔد ا٧دلٛ الضسحيٛ جبٕاش ِرا الٍٕ  وَ التفطرل ٧ٌْ تضدٖ  ٔذبقٗ  لٕعد اهلل يف كتابْ بتثٖٔن 

 آٖاتْ ٔأٌباْٟ يف أضساز اشبم  ٔالتكَٕٖ يف ا٩فا  ٔا٧ٌفظ, ٔكٌْٕ وثن التفطرل املثوٕز, ٥ٔ ٖعدٔا أُ ٖكُٕ وَ

قبٗن التفطرل بالسأٙ, ذتٜ ٔلٕ أظطث املفطس يف محن آٖٛ وا, فإُ القسآُ ٍٖصٓ عَ الغم , ٔالغم  يف التفطرل 

ٔلٗظ يف الٍط, ٥ٔ ميكَ أُ ٤ٖاظر القسآُ بتفطرل ظاط١ محمْ بْ امُلفطس, ٔالقسآُ وٍصٓ عٍْ. فّرٓ مجمٛ 

 أدلتّي.

  املعٍٜ القسآٌ٘ ٔب  املطاٟن الضرٗرٛ وَ العمي ٖقٕه ابَ عاغٕز يف املطثلٛ: " ٔإوا عمٜ ٔجْ التٕفٗ  ب

ِّسٮ  ﴿ ذٗث ميكَ ازبى . ٔإوا عمٜ ٔجْ ا٥ضذلٔاط وَ ا٩ٖٛ كىا ٤ٖظر وَ قٕلْ تعاىل: ٌٮط٭ ً٭  ٕٯ ٖ٭ ٔ٭

)﴾اِلحٳب٭اه٭
ِّٕز٭تٯ ﴿ أُ فٍاٞ العامل ٖكُٕ بالص٥شه ٔوَ قٕلْ: ([71] )﴾ٔإذ٭ا الػٵىٯظٮ ُك

ا٩ٖٛ أُ ٌعاً ازباذبٗٛ خيتن  ,([72]

عٍد فٍاٞ العامل. ٔغسط كُٕ ذلك وقب٥ٕ أُ ٖطمك فْٗ وطمك ا٫جياش ف٦ جيم  إ٥ اشب٦صٛ وَ ذلك 

 ي: الػ٘ٞ بالػ٘ٞ ٖركس.العمي ٥ٔ ٖضرل ا٥ضتطساد كالغس  املقضٕد لْ ل٦٠ ٖكُٕ كقٕشل

ٔلمعمىاٞ يف ضمٕك ِرٓ الطسٖقٛ الثالثٛ عمٜ ا٫مجاه آزاٞ: فثوا مجاعٛ وٍّي فرلُٔ وَ اسبطَ التٕفٗ  

ب  العمًٕ غرل الدٍٖٗٛ ٔآ٥تّا ٔب  املعاٌ٘ القسآٌٗٛ, ٖٔسُٔ القسآُ وػرلا إىل كثرل وٍّا. قاه ابَ زغد 

ُ لٗظ جي  أُ ذبىن ألفاظ الػس  كمّا عمٜ ظاِسِا, ٥ٔ أُ اسبفٗد يف فضن املقاه أمج  املطمىُٕ عمٜ أ
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ربسد كمّا عَ ظاِسِا بالتثٖٔن, ٔالطب  يف ٔزٔد الػس  بعاِس ٔباطَ ِٕ اظت٦  ٌعس الٍاع. ٔتباَٖ 

قساٟرّي يف التضدٖ  ٔربمط إىل القٕه بثُ ب  العمًٕ الػسعٗٛ ٔالفمطفٗٛ اتضا٥. ٔإىل وثن ذلك ذِ  

يف غسط ذكىٛ ا٫غسا , ِٔرا الغصال٘ ٔا٫واً الساشٙ ٔأبٕ بكس ابَ العسب٘ ٔأوثاشلي  قط  الدَٖ الػرلاشٙ

صٍٗعّي ٖقتغ٘ التبط  ٔتٕفٗ  املطاٟن العمىٗٛ, فقد و٨ٔا كتبّي وَ ا٥ضتد٥ه عمٜ املعاٌ٘ القسآٌٗٛ 

ابَ العسب٘ بقٕاعد العمًٕ اسبكىٗٛ ٔغرلِا ٔكرلك الفقّاٞ يف كت  "أذكاً القسآُ", ٔقد عمى  وا قالْ 

فٗىا أو٦ٓ عمٜ ضٕزٚ ٌٕط ٔقضٛ اشبغس ٔكرلك ابَ جين ٔالصجاد ٔأبٕ ذٗاُ قد أغبعٕا "تفاضرلِي" وَ 

ا٥ضتد٥ه عمٜ القٕاعد العسبٗٛ, ٥ٔ غك أُ الك٦ً الضادز عَ ع٦ً الغٕٗ  تعاىل ٔتقدع ٥ تبٍٜ وعاٌْٗ 

وَ اسبقٗقٛ يف عمي وَ العمًٕ ٔكاٌ   عمٜ فّي طاٟفٛ ٔاذدٚ ٔلكَ وعاٌْٗ تطاب  اسبقاٟ , ٔكن وا كاُ

ا٩ٖٛ شلا اعت٦  برلك فاسبقٗقٛ العمىٗٛ وسادٚ مبقداز وا بمغ  إلْٗ أفّاً البػس ٔمبقداز وا ضتبمغ إلْٗ. 

ٔذلك خيتمف باظت٦  املقاوات ٖٔبٍٜ عمٜ تٕفس الفّي, ٔغسطْ أُ ٥ خيسد عىا ٖضمس لْ المفغ عسبٗٛ, ٥ٔ 

٥ٔ ٖكُٕ تكمفا بٍٗا ٥ٔ ظسٔجا عَ املعٍٜ ا٧صم٘ ذتٜ ٥ ٖكُٕ يف ذلك  ٖبعد عَ العاِس إ٥ بدلٗن,

 .([73])كتفاضرل الباطٍٗٛ"

 ٥٤ِٔٞ اجملٗصُٔ عمٜ زأٖ :

 األول: املقتصزيً يف التفشري باحلقائق العلنية دوٌ اليظزية:

٥٤ِٔٞ حيددُٔ ٌٕ  املعاز  ٔالعمًٕ ٔا٥كتػافات اليت جيٕش تفطرل آٖات القسآُ بّا, فٗحٕشُٔ التفطرل 

جيٕشُٔ الٍعسٖات ٔالفسٔ  العمىٗٛ, ٧ٌّا  باسبقاٟ  القطعٗٛ الثابتٛ, وَ املعاز  ٔالعمًٕ ٔا٥كتػافات, ٥ٔ

وعٍٛ التبدٖن ٔالتعدٖن, شٖادٚ يف ا٥ذتٗاط ٔاسبرز يف تفطرل الٍط وَ تبده الٍعسٖات ٔتثزجرّا, ٥٤ِٔٞ 

 ِي أغم  وَ كت  عَ التفطرل العمى٘.

 ٖقٕه د. دٖا  يف وعس  وٍاقػتْ ملٍاِخ املفطسَٖ العمىٗ :

كىا أغاز إلْٗ كثرل وَ الدازض  ٔالباذث , أُ ٖعتىد عمٜ " إُ املٍّخ الضرٗس لمتفطرل جي  

اسبقاٟ  العمىٗٛ الثابتٛ يف املقازٌٛ ٔالتفطرل ل٪ٖات الكٌٕٗٛ, ٔأُ ٖتحٍ  اشبٕ  يف تثٖٔن ا٩ٖات الكٌٕٗٛ يف 

عٕٞ الٍعسٖات اليت مل تػ  عَ طٕ  العَ, ٔمل تثب  بعد ٔاليت وا شال  ضبن ٌعس ٔمترٗط وَ العمىاٞ, 

ظطث املقازٌ  , ٔجي  أ٥ حيىن عمٜ القسآُ ضٕٞ فّي طاٟفٛ وَ الباذث  , ٔكٗف ٌطتطٗ  أُ ٌفّي أُ ِٔرا 

القسآُ ٥ ٖضادً ذقٗقٛ عمىٗٛ ٖكػف البرث أٌّا وَ ٌٕاوٗظ الكُٕ ٌٔعي ٔجٕدٓ, ... دُٔ صمٛ بّا , ٔ إدزاك 

ِٔرا وا ضمكْ أٔل٠ك الباذثُٕ ٔإُ  ٧بعادِا, إُ ِرا لَ ٖتي إ٥ يف عٕٞ التفطرل العمى٘ ل٪ٖات الكٌٕٗٛ ,

 .([74])اظتمف  وٍاِحّي كىا زأٍٖا
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 وسع ن يف التفشري مجنيع املكتشفات واملعار  العلنية:الجاىي: امل

ِٔرا الفسٖ  ٥ ٖسٝ بثضا وَ تفطرل ا٩ٖٛ يف عٕٞ املعاز  العضسٖٛ ٔا٥كتػافات العمىٗٛ اسبدٖثٛ, 

ضٕاٞ كاٌ  ذقاٟ  عمىٗٛ أٔ ٌعسٖات عمىٗٛ أٔ ذتٜ فسعٗات عمىٗٛ, وا داو  وتٕافقٛ و  د٥ٟن الٍضٕظ 

عّا ٔذبتىن وعاٌّٗا ٔكٗفٗاتّا ٌضٕظ تمك ا٩ٖات ٔد٥ٟمّا العسبٗٛ ٔالػسعٗٛ. فإُ القسآٌٗٛ, ٥ٔ تتٍاقض و

القسآُ ٌصه بمطاُ العس , بدُٔ تكمف أٔ مترن أٔ شٖغ. ٔإُ كاٌ  دزجٛ املكتػفات العمىٗٛ أٖغا شلا أوس كبرل 

أقٕٝ وَ غرلِا  ٔوٗصٚ وتفأتٛ يف تفطرل الٍط , فاسبقٗقٛ أقٕٝ وَ الٍعسٖٛ ٔالٍعسٖٛ الساجرٛ املقبٕلٛ

ٔالفسعٗٛ اليت ٥ ربالف عق٦ ٥ٔ غسعا ٔذبتىمّا ا٩ٖٛ ٥ٔ تتٍاقض و  ٌضٕظ القسآُ, فّرٓ ٥ بثع يف 

 تفطرل الٍط بّا.

ٖقٕه ضٗد قط : " ٔعبَ يف دزاضٛ القسآُ ٥ ٌمحث إىل تمك التقدٖسات عمٜ أٌّا ذقاٟ  ٌّاٟٗٛ فّ٘ 

بمٛ لمتعدٖن , ٥ عبىن القسآُ عمّٗا, إمنا ظبد أٌّا قد تكُٕ لٗط  كرلك, ٔ إُ ِ٘ إ٥ ٌعسٖات قا  يف أصمّا

صرٗرٛ إذا زأٍٖا بٍّٗا ٔب  الٍط القسآٌ٘ تقازبا ٔٔجدٌا أٌّا تضمس تفطرلا لمٍط القسآٌ٘ بغرل مترن, 

 . ([75])فٍثظر وَ ِرٓ أُ الٍعسٖٛ أٔ تمك أقس  إىل الضرٛ ٧ٌّا أقس  إىل ودلٕه الٍط القسآٌ٘"

ِٔرا الٍط لطٗد قط  الرٙ ٖٕعس وٍّحْ ٔورِبْ يف التفطرل العمى٘ عمٜ ظ٦  وا ٌقن بعض 

َ وعازعتْ لمتفطرل العمى٘ عىٕوّا, ٔشٖادٚ عمٜ ِرا فإٌٍا ظبد تفطرلٓ وم٘ٞ بالتفطرلات العمىٗٛ الٍاع عٍْ و

ٍٖٔقن كثرلا وَ املعمٕوات ذات الع٦قٛ مبدلٕه ا٩ٖات أٔ وا ٖبٍّٗا ٖٔدٔز ذٕشلا, ٔوَ ذلك وا ذكسٓ عٍد 

ِّٕزٮ ﴿ تعاىل: تفطرل قٕلْ ٗٯن٭ ٖٮَك ّ٭أز ع٭َمٜ الٖم ٍٵ ِّزٮ ال ٖٮَك ّ٭از٭ا ٔ٭ ٍٵ ٗٯٔنع٭َم ل قاه: ) ِٕٔ تعبرل  : ,([76])﴾ ٜ الٖم

كػف ذدٖثّا عَ كسٖٔٛ ا٧ز , ٔو  أٌين يف ِرٓ  إىل وا سّا عمٝا٥لتفاتالٍاظس فْٗ قط ٖقطس عحٗ 

و  ِرا اسبسظ , فإُ ِرا  …الٍعسٖات اليت ٖكػفّا ا٫ٌطاُ (  الع٦ه ذسٖط عمٜ أُ ٥ أمحن القسآُ عمٜ

َٯ ُكنِّ  ﴿ تعاىل ٔعٍد قٕلْ   .([77])" إخل …الٍعس يف وٕعٕ  كسٖٔٛ ا٧ز   قطسّا عمٜ ٖقطسٌ٘ التعبرل ٔ٭وٳ

 َٔ ٗٯ ٔٯج٭ ٍ٭ا ش٭ ٞٴ ظ٭َمِق ٘ٯ )﴾غ٭
الرزٚ و٤لفٛ وَ شٔد وَ الكّسباٞ وٕج   ششٔجٗٛ , تمكي عَ عىًٕ الصٔجٗٛ مبا فّٗا ([78]

ّ٭ ﴿.ٔعٍد قٕلْ تعاىل ([79])ٔضال " ٕ٭ات٭ ّ٭ا َأِق ٔ٭َقدٵز٭ فٳٗ ّ٭ا  ٔ٭ب٭از٭َك فٳٗ ّ٭ا ٕٯقٳ َٯ َف ٘٭ وٳ ٔ٭اضٳ ّ٭ا ز٭ ًٕٔ٭ج٭ع٭ن٭ فٳٗ ٖٵا ٛٳ َأ )﴾ا فٳ٘ َأزٯب٭ع٭
[80])  ,

بالتفضٗن ٌٔقن أغٗاٞ عَ الكت  العمىٗٛ  ُٕ القػسٚ ا٧زعٗٛٔا٧ز  ٔعَ تك الطىٕات تكمي ا٧ضتاذ عَ تكُٕ

 .([81])اسبدٖثٛ"

عمٜ أ٥ ٖتي   ص ذسظ كثرل وَ عمىاٞ املطمى ” ٥ٞ الدكتٕز شغمٕه الٍحاز ذٗث ٖقٕه: ٔوَ ٤ِ

الٕازدٚ يف القسآُ الكسٖي إ٥ يف عٕٞ اسبقاٟ  العمىٗٛ امل٤كدٚ وَ القٕاٌ  ٔالقٕاعد   ص تثٖٔن ا٫غازات العمىٗٛ

  ص ملٕقف ٌعتدلٓ ذبفعا وبالغا فْٗأوا الفسٔ  ٔالٍعسٖات ف٦ جيٕش ربدميّا يف فّي ذلك ٔذتٜ ِرا ا  ص الثابتٛ

ٔغرلِا وَ القغاٖا   ص ٔالضٕز البٗاٌٗٛ  ص فكىا خيتمف دازضٕ القسآُ الكسٖي يف فّي بعض الد٥٥ت المفعٗٛ
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فإٌٍا ٌسٝ أٌْ ٥ ذسد عمٜ   ص المغٕٖٛ ٥ٔ جيدُٔ ذسجا يف ذلك العىن الرٙ ٖقٕوُٕ بْ يف غٗبٛ ٌط واب  وثوٕز

ذتٜ ٔلٕ مل تكَ   ص الكٌٕٗٛ الٕازدٚ بالقسآُ الكسٖي عمٜ عٕٞ املعاز  العمىٗٛ املتاذٛ ا٫ط٦  يف فّي ا٫غازات

ٔذلك ٧ُ التفطرل ٖبقٜ جّدا بػسٖا ظالضاض بكن وا   ص تمك املعاز  قد ازتق  إلٜٝ وطتٕٝ اسبقاٟ  الثابتٛ

شلا   . ىعُٕ عمٜ ٌعسٖٛ واوي إُ العمىاٞ التحسٖبٗ  قد جي  ص ٔذدٔد القدزٚ  ٔالٍقط   لمبػس وَ صفات القضٕز

ٔقد ٥ ٖكُٕ أواً العمىاٞ وَ طبسد   ص ٔاُ مل تس  بعد إىل وستبٛ القاعدٚ أٔ القإٌُ  ص وَ الػٕاِد وا ٤ٖٖدِا

فىَ أوٕز الكُٕ العدٖدٚ وا٥ ضبٗن لمعمىاٞ التحسٖبٗ  وَ الٕصٕه فّٗا   ص لمٕصٕه بّا إىل ذلك املطتٕٝ أبدا

ٖٔبق٘   ص د ٖتحى  لدّٖي وَ الػٕاِد وا ميكَ أُ ٖع  عمٜ بمٕزٚ ٌعسٖٛ وَ الٍعسٖاتٔلكَ ق  ص إىل ذقٗقٛ أبدا

ٔا٧وثمٛ عم٘ ذلك   ص العمي التحسٖي وطمىا بثٌْ ٥ ٖطتطٗ  أُ ٖتعدٙ تمك املسذمٛ يف ذلك اجملاه بعٍْٗ أبدا

ساذن وتعددٚ وَ ٔقد وست مب  ص كثرلٚ وٍّا الٍعسٖات املفطسٚ ٧صن الكُٕ ٔأصن اسبٗاٚ ٔأصن ا٫ٌطاُ

٥ٔ ٖتعٗن العمىاٞ أٌّي ضٗضمُٕ   ص الفسٔ  العمىٗٛ ذتٜ ٔصم  الًٕٗ إىل عدد ضبدٔد وَ الٍعسٖات املقبٕلٛ

أٔ ٔع  لٍعسٖٛ   ص أٔ تطٕٖس لٍعسٖٛ عَ أظسٝ  ص يف ًٖٕ وَ ا٧ٖاً إىل أكثس وَ تفغٗن لٍعسٖٛ عمٜ أظسٝ

فّرٓ صبا٥ت إذا دظمّا ا٫ٌطاُ بغرل   ص أٔ قاعدٚ وابتٛ لرلك  ص دُٔ ا٫دعاٞ بالٕصٕه إىل قإٌُ قطع٘  ص جدٖدٚ

ّٮيٯ و٭ا ﴿ : ٔصد  اهلل الععٗي اذ ٖقٕه  ص ِداٖٛ زباٌٗٛ فإٌْ ٖغن فّٗا ع٥٦ بعٗدا ّ٭دتٶ ٔ٭اتٳ ظ٭ِم ٭ َأغٯ  ٔ٭اِلَثزٯٔ  الطٵى٭ا

ّٔيٯ ظ٭ِم ٭ ٔ٭َلا )﴾ع٭غٮدّا اِلىٮغٳمِّ ٭ وٮتٵعٳر٭ ُكٍ ٮ ٔ٭و٭ا َأٌُفطٳ
. ٔذلك ٧ٌْ عمٜ السغي وَ أُ العمىاٞ التحسٖبٗ  ([82]

يف عىمٗات قابمٛ لمتكساز   ص أٔ بالتحسبٛ ٔامل٦ذعٛ ٔا٥ضتٍتاد  ص ٔا٥ضتٍتاد ٖطتقسُٟٕ ذقاٟ  الكُٕ باملػاِدٚ

ٔظم  اسبٗاٚ   ص ظم  الكُٕ  : إ٥ أُ وَ أوٕز الكُٕ وا٥ ميكَ إظغاعْ لرلك وَ وثن قغاٖا اشبم   ص ٔا٫عادٚ

ٔل٥ٕ   ص داٖٛ زباٌِٗٛٔ٘ قغاٖا ٥ ميكَ ل٬ٌطاُ أُ ٖضن فّٗا إل٘ تضٕز صرٗس أبدا بغرل ِ  . ٔظم  ا٫ٌطاُ

٥ٔ ٖعَ عاقن أُ البػس   ص... الثبات يف ضٍَ اهلل اليت ذبكي الكُٕ ٔوا فْٗ وا متكَ ا٫ٌطاُ وَ اكتػافّا

ٖٔطس لتركسِي لقٕه اسب  تبازك   ص وطالبُٕ مبا ِٕ فٕ  طاقاتّي ض ظاصٛ يف فّي كتا  اهلل ض الرٙ أٌصه شلي

ٌ٭ا ٔ٭َلَقدٯ  ﴿ : ٔتعال٘ ُ٭اِلُق ٖ٭طٵسٯ ّ٭نٯ لٳمرِِّكٔس سٯآ )﴾وٶدٵكٳٕس وٳَ َف
[83]). 

سٖي فْٗ أُ اهلل مل ٖػّد الٍاع ظم  الطىٕات ٔا٧ز  ٥ٔ ظم  فف٘ الٕق  الرٙ ٖقسز القسآُ الك

ِٔ٘ وَ أصع  قغاٖا العمًٕ الكٌٕٗٛ   ص ظبدٓ يف آٖات أظس ٖثوسِي بالٍعس يف كٗفٗٛ بداٖٛ اشبم   ص أٌفطّي

ْٮ اِلع٭ِم  ﴿ : عص وَ قاٟن  البرتٛ وٍّا ٔالتطبٗقٗٛ قاطبٛ إذ ٖقٕه ٖٮبٯدٳ٢ٮ الٖم ٗٯف٭  ٔٯا َك ٖ٭س٭ ٔ٭َليٯ  ُٵ ذ٭لٳَك َأ ٓٮ ٔإ ٖٮعٳٗدٮ  ٭ وٮيٵ 

ٖ٭طٳرلٱ  ْٳ  ْ٭ ع٭َم  * ع٭َمٜ الٖم ُٵ الٖم َٚ ٔإ َٚ اِلآظٳس٭ ٍٵػٯَث ٖٮٍػٳ١ٮ ال ْٮ  ٗٯف٭ ب٭د٭َأ اِلع٭ِم ٭ وٮيٵ الٖم ٜ ُكنِّ ُقنٯ ضٳرلٮٔا فٳ٘ اِلَثزٯٔ  َفاٌُعسٮٔا َك

ٞٴ َقدٳٖسٱ  ٘ٯ )﴾غ٭
[84]). 

مما ٖػرل إىل أُ با٧ز  ضح٦ ذاف٦ باسبقاٟ  اليت ميكَ أُ ٖطتده وٍّا عم٘ كٗفٗٛ اشبم  

ٔا٧وس يف ا٩ٖٛ وَ اهلل تعال٘ إىل زضٕلْ الكسٖي لٗد  الٍاع كافٛ إىل   صٚ ٔعم٘ إوكاٌٗٛ الٍػثٚ ا٩ظس  ص ا٧ٔه

../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø³Ø§Ø¯Ø³%20-%20Ù�Ø°Ø§Ù�Ø¨%20Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�Ø§Ø¡%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªÙ�Ø³Ù�Ø±.htm#_ftn82
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø³Ø§Ø¯Ø³%20-%20Ù�Ø°Ø§Ù�Ø¨%20Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�Ø§Ø¡%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªÙ�Ø³Ù�Ø±.htm#_ftn83
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø³Ø§Ø¯Ø³%20-%20Ù�Ø°Ø§Ù�Ø¨%20Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�Ø§Ø¡%20Ù�Ù�%20Ø§Ù�ØªÙ�Ø³Ù�Ø±.htm#_ftn84


 

411 
 

 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 مذاهب العلماء يف التفسري العلمي
 

 د / ضمطاُ شاٖد و٦طف

البرتٛ   ) ِٔ٘ قغٗٛ تق  وَ العمًٕ الكٌٕٗٛ  ص ٔاضتع٦ظ العدلٚ وَ فّي كٗفٗٛ اشبم  ا٧ٔه  ص الطرل يف ا٧ز 

  . إُ مل تكَ تػكن أصع  قغٗٛ عمىٗٛ عازبّا ا٫ٌطاُ  ص يف الضىٗي  ( ٔالتطبٗقٗٛ

ض وَ   ض  قغاٖا اشبم  ٔإفٍاْٟ ٔإعادٚ ظمقْ شلا يف كتا  اهلل ٔيف ضٍٛ زضٕلْ  : القغاٖأِرٓ 

ا٫غازات المطٗفٛ وا ميكَ ا٫ٌطاُ املطمي وَ تفغٗن ٌعسٖٛ وَ الٍعسٖات أٔ فس  وَ الفسٔ  ٔا٥زتقاٞ بّا 

ض ٌٔكُٕ برلك قد   لْ ضأٔ بْ إىل وقاً اسبقٗقٛ جملسد ٔزٔد ذكس شلا أٔ لْ يف كتا  اهلل أٔ يف ضٍٛ زضٕ

  . اٌتضسٌا بالقسآُ الكسٖي ٔالطٍٛ الٍبٕٖٛ املطّسٚ لمعمي ٔلٗظ العكظ

ٔعمٜ ذلك فإٌ٘ أزٝ جٕاش فّي ا٫غازات العمىٗٛ الٕازدٚ بالقسآُ الكسٖي عم٘ أضاع وَ اسبقاٟ  

ذتٜ   ص العمى٘ املٍطق٘ املقبٕه فاُ مل تتٕافس فبالفس   ص فاُ مل تتٕافس فبالٍعسٖٛ الطاٟدٚ  ص العمىٗٛ الثابتٛ أ٥ٔ

٧ُ   ص أٔ ذلك الفس  أٔ تطٕٖسِىا أٔ تعدٖمّىا  ص لٕ أدٝ التطٕز العمى٘ يف املطتقبن إىل تغٗرل تمك الٍعسٖٛ

التفطرل ض كىا ضب  أُ أغست ٖبق٘ اجتّادا بػسٖا ظالضا وَ أجن ذطَ فّي د٥لٛ ا٩ٖٛ القسآٌٗٛ إُ أصا  

ٔلمٍقد ٔالتعدٖن   ص قاب٦ لمصٖادٚ ٔالٍقضاُ  ص ٖٔبق٘ ِرا ا٥جتّاد  ص فمْ أجس ٔاذد فْٗ املسٞ فمْ أجساُ ٔإُ أظطث

 . ([85])” ٔالتبدٖن

 

  

 املطلب الجالح: مياقشة القول ن:

وٍاقػٛ القٕه ا٧ٔه: الرٙ ٖعّس ل٘ ٔاهلل أعمي أُ اسبحخ اليت اذتخ بّا الفسٖ  ا٧ٔه غرل كافٗٛ لمىٍ  وَ 

جٕاش التفطرل العمى٘, و  و٦ذعٛ أُ ا٧ظطاٞ اليت تق  لٗظ يف التفطرل ٔإمنا وَ املفطس ملعالفتْ الػسٔط 

 لغٕاب  ٔميكَ ا٫جابٛ عمٜ ذححّي كىا ٖم٘:ٔا

o    ِٕ بالٍطبٛ لمرحٛ ا٧ٔىل فإُ كُٕ القسآُ كتا  ِداٖٛ ٔتػسٖ  ٥ ميٍ  أُ ٖكُٕ كتا  عمي ٔإعحاش بن

 ٖقتغ٘ ذلك ٔقد فضمٍا ِرا ا٧وس يف وبرث ضاب  فمرلج  إلْٗ.

o    : ٌٖٛ٭َك ﴿أوا ا٥ضتد٥ه مبا ٔزد يف ضب  ٌصٔه ا٩ ٛٳ اِل َٔع٭ ٖ٭طٯ٠٭ُمٕ ِٳٖم  فّٕ ٔإ٥ ٖثب  أُ إىل حباجٛ فّٕ ﴾َث

مل جعم  ِرٓ ا٧ِمٛ ؟   الٍي ضثلٕا قالٕا: ا٩ٖٛ ِرٓ يف قتادٚ عَ تفطرلٓ يف الطدلٙ زٔآ مبا وعاز 

ٔ٭اِلر٭خِّ... ﴿فثٌصه اهلل فّٗا وا تطىعُٕ  ٍٵأع  ٕ٭اقٳٗ ٮ لٳم ٘٭ و٭ فحعمّا لضًٕ املطمى  ٫ٔفطازِي ٔملٍاضكّي  ﴾ِٳ

 ذحّي ٔلعدٚ ٌطاّٟي ٔضبن دٍّٖي يف أغٗاٞ ٔاهلل أعمي مبا ٖضمس ظمقْ.ٔ

ٔزٔٝ عَ السبٗ  ٔابَ جسٖخ وثن ذلك . فف٘ ِرٓ السٔاٖات اليت ضاقّا الطدلٙ, إُ الط٤اه ِٕ : مل جعم  

ِرٓ ا٧ِمٛ؟ ٔلٗظ الط٤اه وا باه اشل٦ه ٖبدٔا دقٗقّا وي ٖصٖد ذتٜ ٖطتٕٙ ٖٔطتدٖس وي ٍٖقط . ٔلرلك 

 . ([86])٥ دلٗن يف ا٩ٖٛ عمٜ إبعاد التفطرل العمى٘فإٌْ 
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س أُ العمي ٔاملعاز  تتغرل ٔتتكػف لدٝ ا٫ٌطاُ, لكَ ِرا ٥ ٖعين أُ لٗظ ٔبالٍطبٛ لمقٕه الثاٌ٘: فضرٗ

َٛ واب  يف العمي, إذ أُ اسبقاٟ  العمىٗٛ ٥ تعس  التغرل ٔالتبده وّىا وس الصوَ ٔتقدو  العمًٕ, ٔإمنا  و٭ىٵ

ً بالػسٔط التغرل يف العٍٗات اليت ٥ تطاب  الٕاق  ٔاسبقاٟ . ٔشلرا ٖػذلط يف جٕاش التفطرل ا٥لتصا

 ٔالغٕاب  اليت ذكست ضابقّا.

o    ٔأوا اسبحٛ الثالثٛ: فىا ذكسٔٓ صرٗرّا فٍّاك وَ ٖتٍأه ِرا الٍٕ  وَ التفطرل ٥ٔ ٖعس  الػسٔط

ٔالغٕاب , بن ٖتىرن التٕفٗ  ٖٔتكمفْ, ِٔرا ظطث زاج  إىل املفطس ٥ إىل ذقٗقٛ التفطرل, ٔشلرا حيسً 

ٖتقٗد بػسٔطْ ٔعٕابطْ ضدّا لمرزٖعٛ ٔصٌّٕا لكتا  اهلل فّٕ  التفطرل عمٜ وَ لٗظ أ٦ِّ لْ ٥ٔ

 كازباِن الرٙ ٖتضدز لمفتٕٝ و  وػسٔعٗٛ الفتٕٝ ٧ِمّا.

o    ,ٔازبٕا  عمٜ وا ذكسٓ الػاطي أُ أصن املطثلٛ وٕجٕد ٔوطتفٗض وَ تٍأه الضرابٛ ٔالطمف الضاحل

تكَ وعّٕدٚ لدٝ العس  ٥ٔ وعسفٛ شلي بّا,  فقد تٍألٕا بالتفطرل ملا ذكسٓ القسآُ وَ عمًٕ طبتمفٛ مل

ٔوا عٍدِي وَ العمي ٔوا فّىٕٓ ٔاضتٍبطٕٓ وَ كتا  ذط  وا تقتغْٗ د٥ٟن  ٔوا فّىٕٓ وَ السضٕه

 المغٛ العسبٗٛ. وَ ذلك تفطرل ابَ عباع ٔابَ وطعٕد ٔغرلِي.

o   وقضٕدٚ يف اشبطا , فإٌْ ٖسد وَ ٔأوا ازبٕا  عمٜ وا قٗن: أُ املعاٌ٘ ٔالد٥ٟن اليت مل ٖعسفّا العس  غرل 

ٔجٕٓ كثرلٚ, ٔقد ضب  وا ٖكف٘ وَ السد عمٜ ِرٓ الػبْ, ٔتٍاقغْ و  الٍضٕظ اليت تثب  ضعٛ عمي اهلل 

الرٙ عىٍْ يف كتابٛ ٔعدً إذاطٛ املػسك  لْ ٔٔعدٓ مبعسفتّا بعد ذ , ٔإعحاش القسآُ ٔعدً اٌقغاٞ 

 عحاٟبْ.

مى٘ باسبقاٟ  دُٔ الٍعسٖات فرلك ِٕ ا٧ذٕط ٔلكَ ٥ ميٍ  وَ التفطرل ٔأوا القاٟم : جبٕاش التفطرل الع

 بالٍعسٖات ٧ٌّا إُ ٔافق  د٥لٛ الٍط أقٕٝ وَ صبسد السأٙ, ٧ٌْ ودعي بالػٕاِد ٔا٧دلٛ العمىٗٛ.

 املطلب الزابع: القول الزاجح

ضٕاٞ كاُ التفطرل حبقاٟ  ٔالرٙ أزآ صٕابّا يف ِرٓ املطثلٛ ض ٔاهلل أعمي ض أُ التفطرل العمى٘ جاٟص 

و  أُ ا٧ٔىل: تثىس إعحاشّا لمقسآُ  ,عمىٗٛ أٔ ٌعسٖات وقبٕلٛ وا داو  تتٕفس فّٗا غسٔط التفطرل العمى٘

 ٔالثاٌٗٛ: تبقٜ يف إطاز التفطرل بالسأٙ, ٔا٧دلٛ عمٜ جٕاشٓ وا ٖم٘.

ٛ ٥ بد أُ ٖػتىن عمٜ العمي أُ القسآُ كتا  ِداٖٛ ٔعمي ٔإعحاش , فرتٜ ٖكُٕ كتا  ِداٖ              .1

ّ٭ا ٖ٭ا ﴿ا٫شل٘ بكن وا ٖتعم  بّداٖٛ ا٫ٌطاُ ذحٛ ٔتػسٖعا, ٔتغىٍْ شلرا العمي دلٗن إعحاشٓ, قاه تعاىل:  ٖٶ  َأ

ٍٵاعٮ ُٱ ج٭اُٞكي َقدٯ ال ِ٭ا ٌٮٕزّا وٶبٳٍّٗا ٔ٭َأٌص٭ِل زٵبُِّكيٯ وَِّ بٮسٯ ٗٯُكيٯ  )﴾ٍ٭ا ٔإَل
. ٔقد ضب  اسبدٖث عَ ِرا يف وبرث ([87]

 ضاب  فمرلج  إلْٗ.
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آُ املتعمقٛ بثضساز اشبم  ٔالتكَٕٖ يف الطىٕات الٕعد الضسٖس وَ اهلل يف كتابْ ببٗاُ تثٖٔن أٌباٞ القس .2

ٔا٧ز  ٔا٧ٌفظ, ٔذبق  ِرا التثٖٔن بالعمي املتكػف عَ ذقاٟ  ٔأضساز تمك ا٧ٌباٞ, ِٔرا ِٕ 

 العمى٘.  التفطرل

ِٔرا الدلٗن ِٕ أصسط ا٧دلٛ ٔأقٕاِا ٔأظضّا عمٜ ِرا الٍٕ  وَ التثٖٔن ٔالتفطرل ٔأدلتْ ٔاعرٛ صسحيٛ 

 وٍّا.يف كتا  اهلل 

ْٳ ٖٮرٳُٗطِٕا َليٯ بٳى٭ا َكرٵبٮِٕا ب٭نٯ ﴿ ّٔيٯ ٔ٭َلىٵا بٳعٳِمىٳ ْٮ ٖ٭ِثتٳ ُٖٔٔم )﴾ت٭ِث
, فب  اهلل ضبراٌْ ذقٗقٛ ٔصف كتابْ الرٙ ([88]

كر  بْ املػسكُٕ, بثٌّي مل حيٗطٕا بعمىْ, ٔملا ٖثتّي تثٖٔن وا مل حيٗطٕا بعمىْ بعد; فثظدل أُ لْ 

 تث٦ّٖٔ مل ٖثت بعد, ٔمل حيَ ٔق  بٗاٌْ, ٔأغاز أُ لْ ذٍّٗا ٖق  فْٗ تثٖٔن وا مل حيٗطٕا بعمىْ.

ّٔيٯ ﴿ٔ قٕلْ تعاىل:  ٍٮٔسٖ ٍ٭ا ض٭ ٖ٭اتٳ ّٔيٯ ٔ٭فٳ٘ اِلآَفأ  فٳ٘ آ َ٭ ذ٭تٵٜ َأٌُفطٳ ٗٵ ّٮيٯ ٖ٭ت٭ب٭ ْٮ َل ٌٵ ٔ٭َليٯ اِلر٭ ٶ َأ ْٮ بٳس٭بَِّك ٖ٭ِكفٳ َأ ٌٵ  ع٭َمٜ َأ

٘ٯ ُكنِّ ّٔٗدٱ غ٭ )﴾ٞٴ غ٭
[89]). 

ْٳ اِلر٭ىٯدٮ ٔ٭ُقٔن ﴿ٔ قٕلْ تعاىل :  ٗٮٔسُٖكيٯ لٳٖم ٖ٭ا ض٭ ّ٭ا آ ٌ٭ ْٳ َفت٭عٯٔسُفٕ )﴾تٳ
[90]). 

َٵ ﴿ٔ قٕلْ تعاىل :  ٓٮ ٔ٭َلت٭عٯَمىٮ )﴾ذٳٕ   ب٭عٯد٭ ٌ٭ب٭َث
[91]). 

ٕٯ ٭ وٶطٯت٭َقسٌّ ٌ٭ب٭ٕإ لُِّكنِّ ﴿ٔ قٕلْ تعاىل :  ُ٭ ت٭عٯَم ٔ٭ض٭ )﴾ىٮٕ
[92]). 

فف٘ ا٩ٖٛ ا٧ٔىل ٔالثاٌٗٛ: ٔعدٱ وَ اهلل تعاىل , بثُ ٖسٍٖا آٖاتْ يف ا٩فا  ٔا٧ٌفظ, ٖٔكػف لٍا تثٖٔمّا , فٍعس  

 الكػف. املقضٕد وٍّا, فاسبىد هلل عمٜ ِرا الٕعد, ٔتمك الس٣ٖٛ, ٔذلك

ٔيف ا٩ٖٛ الثالثٛ: خيدل اهلل تعاىل فّٗا: أُ وعسفتٍا ٧ٌباٞ القسآُ ضتكػف ٔتتحمٜ بعد ذ , ٔعمْٗ فإُ لكن 

ٌبث يف القسآُ ذٍّٗا ظاصّا بْ, عٍدوا ٖثت٘ أجن ذلك اسب , ٖق  فْٗ تثٖٔن ذلك الٍبث, ٍٖكػف املعٍٜ املساد 

, فٗػس  وعٍٜ ا٩ٖٛ, ([93])﴾ كٳت٭ا ٱ َأج٭ٕن لٳُكنِّ ﴿قاه تعاىل:وَ الٍبث, ٖٔطتقس املعٍٜ عٍد ذلك التثٖٔن. كىا 

ٕٯ ٭ وٶطٯت٭َقسٌّ ٌ٭ب٭ٕإ لُِّكنِّ ﴿, ٖٔعّس املساد بّا, ِٔرا وعٍٜ قٕلْ تعاىل:اليت ذبىن الٍبث ُ٭ ٔ٭ض٭ , أٙ ٔضٕ  ([94])﴾ ت٭عٯَمىٮٕ

 تعمىُٕ أّٖا املكربُٕ, صرٛ وا أظدل بْ.

أُ التفطرل العمى٘ ٌٕ  وَ التفطرل بالسأٙ, بن ِٕ أزقاِا ٔأٔعرّا دل٦ٗ ٔأقٕاِا ذحٛ, ٔوا               .3

 قٗن وَ اسبحخ ٔا٧دلٛ عمٜ جٕاش التفطرل بالسأٙ ٔوػسٔعٗتْ, ٖقاه يف التفطرل العمى٘.

كىا يف ذدٖث متٗي الدازٙ عٍد وطمي, ٔالضرابٛ كتفطرل   التفطرل العمى٘ فعمْ السضٕه              .4

ابَ عباع لمىسض٦ت عسفا ٔالعاصفات عضفا, بالسٖاط, ٔوَ ذلك تفطرل املساد بطاٟس ا٧ٔصا , ٔتفطرل 

فطسُٔ ٖفطسُٔ آٖات الفت  ٔالست  , ٔعبِٕا وَ ا٩ٖات, فّرا وَ قبٗن التفطرل العمى٘, ٔمل ٍٖفك امل

القسآُ مبا فتس اهلل عمْٗ وَ العمًٕ , ٥ ضٗىا يف ا٩ٖات اليت مل ٖسد ٌط ٖكػف أٔ ٖع  املساد بّا , ٔإمنا 

 تسك  ٥جتّاد املفطسَٖ ذط  د٥لتّا ٔوقتغٗاتّا يف الػس  ٔالمغٛ ٔالعس .
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 د / ضمطاُ شاٖد و٦طف

ٛ لدعٕٚ القسآُ املتكسزٚ بالٍعس أُ التفطرل العمى٘ ِٕ تطبٗ  عىم٘ ٔإجابٛ عىمٗٛ تطبٗقٗ              .5

 ٔالتفكس ٔالتثون ٔالتدبس ٔإعىاه العقن, ٔالبعد عَ العَ ٔالتعسظ.

ٔأظرلّا مل ٖضثت وضاٌ  ميٍض  وضَ القضٕه مبػضسٔعْٗ وضَ ٌضط صضرٗس أٔ إمجضا  صضسٖس أٔ ذتضٜ قضٕه                            .6

رل العمى٘ املتكمف ٔالرٙ ٥ ٖمتضصً  وعتدل ٧ِن العمي, ٔأغم  وا جاٞ وَ ٌقد لمتفطس العمى٘ إمنا ٖتٕجْ لمتفط

  بغٕاب  التفطرل العمى٘.
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وضس  -قسآُ, تثلٗف: غّا  الدَٖ أمحد بَ ضبىد اشلاٟي املضسٙ, داز الٍػس: داز الضرابٛ لمذلاث بطٍطا التبٗاُ يف تفطرل غسٖ  ال .21

 ً, الطبعٛ: ا٧ٔىل, ذبقٗ : فتر٘ إٌٔز الدابم1992ٕٙ -ِض1412 -
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ً, الطبعٛ: ا٧ٔىل, ذبقٗ : 1995ِض 1415 -برلٔت  -د٥ٟن ا٫عحاش, تثلٗف: ا٫واً عبد القاِس ازبسجاٌ٘, داز الٍػس: داز الكتا  العسب٘  .55

 د . التٍح٘

ِض ا٧ٔىل , ذبٗقٗ  : عاوس ذطَ 1406د بَ اسبطَ الفسٖاب٘ , داز ذساٞ , وكٛ املكسوٛ , د٥ٟن الٍبٕٚ لمفسٖاب٘ , جعفس بَ ضبى .56

 صدلٙ .

ِض 1416ِض , داز بَ عفاُ , اشبدل الطعٕدٖٛ , 911ِض ٔاملتٕيف 849لعبد السمحَ بَ أب٘ بكس أبٕ الفغن الطٕٗط٘ . املٕلٕد   الدٖباد .57

 .     ً , ذبقٗ  : أبٕ إضرا  اسبٕٖين ا٧وس1996ٙ

زذمٛ ابَ جبرل, تثلٗف: أب٘ اسبط  ضبىد بَ أمحد بَ جدل الكٍاٌ٘ ا٧ٌدلط٘, داز الٍػس: داز الكتا  المبٍاٌ٘ / داز الكتا   .58

 برلٔت / القاِسٚ, ذبقٗ : تقدٖي / الدكتٕز ضبىد وضطفٜ شٖادٚ -املضسٙ 

ِض 1404لٕض٘ أبٕ الفغن , داز إذٗاٞ الذلاث العسب٘ , برلٔت , زٔط املعاٌ٘ يف تفطرل القسآُ الععٗي ٔالطب  املثاٌ٘ , ضبىٕد ا٧ .59
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 الثاٌٗٛ , ذبقٗ  : ضبىد الطٗد ازبمٍٗد .

 ً .1997ِض 1418زٔعٛ البٗاُ تفطرل آٖات ا٧ذكاً وَ القسآُ , ضبىد عمٜ الضابٌٕ٘ , داز ا٫ذٗاٞ ٔالذلاث العسب٘ , برلٔت لبٍاُ ,  .60

ِض الثالثٛ , ذبقٗ  : ضبىد 1404عبد السمحَ بَ عم٘ بَ ضبىد ازبٕشٙ , املكت  ا٫ض٦و٘ , برلٔت ,  شاد املطرل يف عمي التفطرل , .61

 الطٗد ازبمٍٗد .

 ِض املكت  ا٫ض٦و٘ , برلٔت .1399 1ضمطمٛ ا٧ذادٖث الغعٗفٛ ُ حملىد ٌاصسالدَٖ ا٧لباٌ٘ , ط  .62

ً , ذبقٗ  : 1994ِض 1414ٜ أبٕ بكس . وكتبٛ داز الباش , وكٛ املكسوٛ , ضٍَ البّٗق٘ الكدلٝ , أمحد بَ اسبط  بَ عم٘ بَ وٕض .63

 ضبىد عبد القادز عطا .

, الطبعٛ: 1991 - 1411 -برلٔت  -الطٍَ الكدلٝ, تثلٗف: أمحد بَ غعٗ  أبٕ عبد السمحَ الٍطاٟ٘, داز الٍػس: داز الكت  العمىٗٛ  .64

 ص ضٗد كطسٔٙ ذطَا٧ٔىل, ذبقٗ : د.عبد الغفاز ضمٗىاُ البٍدازٙ 

ِض ض ذبقٗ  : عاٞ 1416الطٍَ الٕازدٚ يف الفنت , أبٕ عىسٔ عثىاُ بَ ضعٗد املقس٢ الداٌ٘ , داز العاصىٛ , السٖا  , الطبعٛ ا٧ٔىل  .65

 اهلل بَ ضبىد إدزٖظ املبازكفٕزٙ .

ظمٗن وثوُٕ غٗرا , داز املعسفٛ برلٔت الطبعٛ غسط ابَ واجْ , ل٬واً / أب٘ اسبطَ اسبٍف٘ املعسٔ  بالطٍدٙ . ذبقٗ  : الػٗغ /  .66

 1996ًِض1416ا٧ٔىل 

 -برلٔت  -غسط الصزقاٌ٘ عمٜ وٕطث ا٫واً والك, تثلٗف: ضبىد بَ عبد الباق٘ بَ ٖٕضف الصزقاٌ٘, داز الٍػس: داز الكت  العمىٗٛ  .67

 , الطبعٛ: ا٧ٔىل1411

 سبطَ الدِمٕٙ , قدمي٘ كت  ظاٌٛ , كساتػ٘ .غسط ضٍَ بَ واجْ , الطٕٗط٘ ٔعبد الغين , ٔفعس ا .68

( , داز الٍػس : داز الكت  8ِض عدد ا٧جصاٞ )458ِض املتٕيف 384, ل٬واً / أبٕ بكس أمحد بَ اسبط  البّٗق٘ , املٕلٕد   غع  ا٫مياُ .69

 ِض الطبعٛ ا٧ٔىل , ذبقٗ  : ضبىد الطعٗد بطٌٕٗ٘ شغمٕه .1410العمىٗٛ , برلٔت 

ً ط الثاٌٗٛ , ذبقٗ  : 1993ِض 1414بَ ذباُ , ضبىد بَ ذباُ بَ أمحد أبٕ ذا  التىٗى٘ . وٕضطٛ السضالٛ , برلٔت , صرٗس ا .70

 غعٗ  ا٧ز٤ٌٔط .

ً الطبعٛ الثالثٛ , ذبقٗ  1987ِض 1407صرٗس البعازٙ , ضبىد بَ إزلاعٗن أبٕ عبد اهلل البعازٙ , داز بَ كثرل , الٗىاوٛ برلٔت  .71

   البغا .: وضطفٜ دٖ

برلٔت, ذبقٗ :  -صرٗس وطمي, تثلٗف: وطمي بَ اسبحاد أبٕ اسبط  القػرلٙ الٍٗطابٕزٙ, داز الٍػس: داز إذٗاٞ الذلاث العسب٘  .72

 ضبىد ف٤اد عبد الباق٘

  : ضمٗىاُ بَ صاحل ً ا٧ٔىل , ذبق1997ٗطبقات املفطسَٖ , أمحد بَ ضبىد ا٧دٌسٔٙ , وكتبٛ العمًٕ ٔاسبكي , املدٍٖٛ املٍٕزٚ ,  .73

 اشبصٙ .

 1999ًظاِسٚ التفطرل العمى٘ لمقسآُ الكسٖي . د . ظمٗن إبساِٗي أبٕ ذٖا  . داز عىاز ط ا٧ٔىل  .74

 برلٔت –عىدٚ القازٙ غسط صرٗس البعازٙ, تثلٗف: بدز الدَٖ ضبىٕد بَ أمحد العٗين, داز الٍػس: داز إذٗاٞ الذلاث العسب٘  .75

ً, الطبعٛ: 1995 -برلٔت  -سط ضٍَ أب٘ دأد, تثلٗف: ضبىد سلظ اسب  الععٗي آبادٙ, داز الٍػس: داز الكت  العمىٗٛ عُٕ املعبٕد غ .76

 الثاٌٗٛ

ً الطبعٛ الثاٌٗٛ , ذبقٗ  : عمٜ ضبىد البحأٙ 1997الفاٟ  يف غسٖ  اسبدٖث , ضبىد بَ عىس الصطبػسٙ , داز املعسفٛ , لبٍاُ ,  .77

 اِٗي ., ضبىد أبٕ الفغن إبس

برلٔت,  -فتس البازٙ غسط صرٗس البعازٙ, تثلٗف: أمحد بَ عم٘ بَ ذحس أبٕ الفغن العطق٦ٌ٘ الػافع٘, داز الٍػس: داز املعسفٛ  .78

 ذبقٗ : ضب  الدَٖ اشبطٗ 

الٍػس: داز الفكس  فتس القدٖس ازباو  ب  فين السٔاٖٛ ٔالدزاٖٛ وَ عمي التفطرل, تثلٗف: ضبىد بَ عم٘ بَ ضبىد الػٕكاٌ٘, داز .79

 برلٔت –

 ِض ا٧ٔىل , ذبقٗ  : زلرل أو  الصِرلٙ .1412الفنت لٍعٗي بَ محاد , وكتبٛ التٕذٗد القاِسٚ  .80
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ِض , ذبقٗ  : 1398فّي القسأُ ٔوعاٌٗٛ , اسبازث بَ أضد بَ عبد اهلل احملاضي , داز الكٍدٙ , داز الفكس , برلٔت , الطبعٛ الثاٌٗٛ  .81

 تم٘ .ذط  القٕ

 1995. ضٗد قط  داز الػسٔ  الطبعٛ : الثاوٍٛ   يف ظ٦ه القسآُ .82

 ِض, الطبعٛ: ا٧ٔىل1356 -وضس  -فٗض القدٖس غسط ازباو  الضغرل, تثلٗف: عبد الس٣ٔ  املٍأٙ, داز الٍػس: املكتبٛ التحازٖٛ الكدلٝ  .83

 القسآُ ٔإعحاشٓ العمى٘ وٕق  ٖعطٕ  .84

 .  1997ًِض 1418, د . عبد الكسٖي شٖداُ , و٤ضطٛ السضالٛ , داز البػرل , الطبعٛ ا٧ٔىل  القٕاعد الفقّٗٛ .85

 -ِض1403 -لبٍاُ  -كتا  التطّٗن لعمًٕ التٍصٖن, تثلٗف: ضبىد بَ أمحد بَ ضبىد الغسٌاط٘ الكمي, داز الٍػس: داز الكتا  العسب٘  .86

 ً, الطبعٛ: السابع1983ٛ

ٰٞ , داز الٍػس  15ِض ِٕٔ وكُٕ وَ 711ِض ٔاملتٕيف ضٍٛ 630بَ وكسً بَ وٍعٕز ا٧فسٖق٘ املضسٙ , املٕلٕد ضٍٛ  لطاُ العس  , حملىد .87 جص

 : داز صادز برلٔت , الطبعٛ ا٧ٔىل .

داٟسٚ ً برلٔت , الثالثٛ , ذبقٗ  : 1986ِض 1406لطاُ املٗصاُ , أمحد بَ عم٘ بَ ذحس العطق٦ٌ٘ , و٤ضطٛ ا٧عمى٘ لمىطبٕعات ,  .88

 املعس  الٍعاوٗٛ , اشلٍد .

 ملٍا  القطاُ , داز الٍػس : و٤ضطٛ السضالٛ , برلٔت , الطبعٛ التاضعٛ ٔالعػسُٔ .  وباذث يف عمًٕ القسآُ , .89

 2000ً-ِض 1420احملق  : عبد السمحَ بَ وع٦ المٕحي  و٤ضطٛ السضالٛ الطبعٛ : ا٧ٔىل  .90

ً , ذبقٗ  : ضبىٕد ظاطس 1995ِض 1415كس بَ عبد القادز الساشٙ , وكتبٛ لبٍاُ ٌاغسُٔ , برلٔت , طبتاز الضراط , ضبىد بَ أب٘ ب .91

. 

 ِض , داز الٍػس : و٤ضطٛ قسطبٛ , وضس ;241ِض , املتٕيف 164املطٍد , ل٬واً أمحد بَ ذٍبن أبٕ عبد اهلل الػٗباٌ٘ , املٕلٕد  .92

ِض الطبعٛ الثاٌٗٛ , ذبقٗ  : ضبىد املٍتق٘ 1403اعٗن الكٍاٌ٘ . داز العسبٗٛ برلٔت وضباط الصجاجٛ , أمحد بَ أب٘ بكس بَ إزل .93

 الكػٍأٙ .

ِض ز احملق  : ذققْ ٔظسد أذادٖثْ ضبىد عبد  516وعامل التٍصٖن ضبٗ٘ الطٍٛ , أبٕ ضبىد اسبط  بَ وطعٕد البغٕٙ ش املتٕفٜ  .94

 ً 1997 -ِض  1417سش داز طٗبٛ لمٍػس ٔالتٕشٖ  الطبعٛ : السابعٛ , ضمٗىاُ وطمي اسب -عثىاُ مجعٛ عىرلٖٛ  -اهلل الٍىس 

 وعحصٚ القسآُ وضدز الكتا  : وٕق  ٖعطٕ  .95

 ِض , ذبقٗ  : طاز  بَ عٕ  اهلل .1415املعحي ا٧ٔض  , أبٕ القاضي ضمٗىاُ بَ أمحد الطدلاٌ٘ , داز اسبسو  القاِسٚ ,  .96

 أبٕ عبد اهلل . داز الفكس , برلٔت . وعحي البمداُ , ٖاقٕت اسبىٕٙ , .97

 .   وفسدات الساغ  ا٧صفّاٌ٘ .98

ً , الطبعٛ ا٧ٔىل , ذبقٗ  : 1996وٍاِن العسفاُ يف عمًٕ القسأُ , حملىد عبد الععٗي الصزقاٌ٘ , داز الٍػس : داز الفكس , برلٔت  .99

 .  كت  البرٕث ٔالدزاضات

 28/2/2005قسآُ د/ شغمٕه الٍحاز( ا٧ِساً أضساز ال ) وَ                    .100

 

 الهوامش:

 ( .52ضٕزٚ فضم  ا٩ٖٛ )  ([1])

 ( .1ضٕزٚ ا٧ٌعاً ا٩ٖٛ )  ([2])

 ( .9ضٕزٚ الضف ا٩ٖٛ )  ([3])

 ( . 53, 52ضٕزٚ الػٕزٝ ا٩ٖٛ )  ([4])

 .1999 1ذٖا , داز عىاز ط( د. ظمٗن إبساِٗي أبٕ 234, 23اٌعس ظاِسٚ التفطرل العمى٘ لمقسآُ الكسٖي )  ([5])

 ( د. ظمٗن إبساِٗي أبٕ ذٖا  .8اٌعس ظاِسٚ التفطرل العمى٘ لمقسآُ الكسٖي )  ([6])
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 . ( وضدز الكتا  : وٕق  ٖعطٕ 44ظ ) -ضبىد إزلاعٗن إبساِٗي القسآُ ٔإعحاشٓ العمى٘  ([7])

 لبٍاُ, ذبقٗ : ضبىد ضٗد ك٦ٌٗ٘. -الٍػس: داز املعسفٛ ( أبٕ القاضي اسبط  بَ ضبىد , داز 343املفسدات يف غسٖ  القسآُ,)  ([8])

 ( حملىد بَ عمٜ الػٕكاٌ٘, وكتبٛ ضبىد صبر٘ وضس.5(إزغاد الفرٕه إىل ذبقٗ  اسب  وَ عمي ا٧صٕه)[9])

( , لمدكتٕز 23خيْ ٔعٕابطْ )( , ٌق٦ّ وَ ا٫عحاش العمى٘ لمقسآُ ٔالطٍٛ تاز 549/ 2ادباِات التفطرل يف القسُ الساب  عػس لفّد السٔو٘ )   ([10])

 . عبد اهلل بَ عبد العصٖص املضمس , وَ إصدازات ٠ِٗٛ ا٫عحاش العمى٘ يف القسآُ ٔالطٍٛ , الطبعٛ ا٧ٔىل .

 ( د. ظمٗن إبساِٗي أبٕ ذٖا .19ظاِسٚ التفطرل العمى٘ لمقسآُ الكسٖي )    ([11])

 ً .1961فٛ داز املعس 1( ط/287وٍاِخ دبدٖد , أو  اشبٕل٘ )  ([12])

 ( .604ض2/564( . ٔأٌعس ادباِات التفطرل يف القسُ الساب  عػس لفّد السٔو٘)25تثصٗن ا٫عحاش العمى٘ يف القسآُ ٔالطٍٛ لمصٌداٌ٘ )   ([13])

 ( .1/209طبتاز الضراط )   ([14])

 ( .236ضٕزٚ البقسٚ ا٩ٖٛ )   ([15])

 ( .7/203اٌعس لطاُ العس  )( , 3/432ٔأٌعس الٍّاٖٛ يف غسٖ  اسبدٖث )   ([16])

 ( .26ا٫عحاش العمى٘ يف القسآُ ٔالطٍٛ تازخيْ ٔعٕابطْ )    ([17])

 (.12, 11 27( اٌعس صبمٛ العمًٕ )ً[18])

 ( .215/ 5(عىسٔ بَ كمثًٕ أٌعس لطاُ العس  ٥بَ وٍعٕز )[19])

 ( .215/ 5( أٌعس لطاُ العس  ٥بَ وٍعٕز )[20])

( تسمجٛ د. صاحل عبد اهلل جاضي, ٔز٣ٔ  ٔصف٘, و٤ضطٛ الكٕٖ  لمتقدً 31, 30حطٗىات الدقٗقٛ ض بتضس  ٖطرل ض )( ا٥ٌفحاز العددٙ لم[21])

 ً .1996العمى٘ الطبعٛ ا٧ٔىل 

 ( .26( , ٌق٦ وَ ا٫عحاش العمى٘ يف القسآُ ٔالطٍٛ تازخيْ ٔعٕابطْ ) 74أصٕه البرث العمى٘ ٔوٍاِحْ د. أمحد بدز )  ([22])

 ( .٫26عحاش العمى٘ يف القسآُ ٔالطٍٛ تازخيْ ٔعٕابطْ ) ا    ([23])

 ( .10/52ٔاٌعس لطاُ العس  )  ,  (1/415الٍّاٖٛ يف غسٖ  اسبدٖث )  ([24])

 ( .10/48املضدز الطاب  )  ([25])

 ( .10/50ٌفظ املسج  )  ([26])

 ( .107ضٕزٚ املاٟدٚ ا٩ٖٛ )   ([27])

 ( .13ضٕزٚ الطحدٚ ا٩ٖٛ )   ([28])

 ( .126املفسدات لمساغ  ا٧صفّاٌ٘ )  ([29])

 ( .12/417لطاُ العس  )  ([30])

 ( .90التعسٖفات لمحسجاٌ٘ )  ([31])

 (كالتحسبٛ ٔالكػف ٔعبِٕا وَ املٍاِخ العمىٗٛ املفٗدٚ لمقط  .[32])

ق٦ وَ ا٫عحاش العمى٘ يف القسآُ ٔالطٍٛ تازخيْ , ط الكٕٖ  ( 131ٌ( وقدوات التازٖغ الفكسٙ العمى٘ يف ا٫ض٦ً ) ضمطمٛ عامل املعسفٛ صض[33])

 ( .26ٔعٕابطْ ) 

 ( .38ضٕزٚ ا٧ٌعاً ا٩ٖٛ )  ([34])

 ( .89ضٕزٚ الٍرن ا٩ٖٛ )  ([35])

.ضبىد زغٗد , ذبقٗ  : د1985برلٔت ,الطبعٛ ا٧ٔىل ,  -  ( . ٧ب٘ ذاود ضبىد بَ ضبىد الغصال٘ , داز إذٗاٞ العم47ًٕضض45/  1) -( جٕاِس القسآُ [36])

 زعا القباٌ٘.

 ذبقٗ  : ضبىد أبٕ الفغن إبساِٗي, 1391برلٔت ,  -( الدلِاُ يف عمًٕ القسآُ حملىد بَ بّادز بَ عبد اهلل الصزكػ٘ أبٕ عبد اهلل , داز املعسفٛ [37])

 , ذبقٗ  : عبد ازبباز شكاز.1978برلٔت ,  -ٛ داز الكت  العمىٗ , لضدٖ  بَ ذطَ القٍٕج٘ ,(أجبد العمًٕ الٕغ٘ املسقًٕ يف بٗاُ أذٕاه العمًٕ[38])
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 (.82/  2) -دزاش  -املٕافقات. ط املعسفٛ   ([39])

 (19ضٕزٚ السعد ا٩ٖٛ : )   ([40])

 (166ضٕزٚ الٍطاٞ ا٩ٖٛ : )   ([41])

 (14ضٕزٚ ِٕد ا٩ٖٛ : )   ([42])

 (6ضٕزٚ الفسقاُ ا٩ٖٛ : )   ([43])

 ( .39ضٕزٚ ٌٖٕظ ا٩ٖٛ )  ([44])

 ( .88ضٕزٚ ظ ا٩ٖٛ )  ([45])

ُ٭   ٧ٌّا ٌصل  وَ لدُ ذكٗي ظبرل احملٗ  عمىّا بكن غ٘ٞ, كىا قاه اهلل تعاىل:   ([46]) ْٮ َكا ٌٵ ٔ٭ا٧َزٯٔ  ٔإ ٔ٭اتٳ  ٖ٭عٯَميٮ الطِّسٵ فٳ٘ الطٵى٭ا ْٮ اٖلرٳٙ  ُقنٯ َأٌص٭َل

 .َغُفٕزّا زٵذٳٗىّا

 ( ص67ضٕزٚ ا٧ٌعاً ا٩ٖٛ )  ([47])

 ( .38ضٕزٚ السعد ا٩ٖٛ )  ([48])

 ( .52ضٕزٚ فضم  ا٩ٖٛ )  ([49])

 ( .93ضٕزٚ الٍىن ا٩ٖٛ )  ([50])

 ( .52ضٕزٚ فضم  ا٩ٖٛ )   ([51])

 (.14ضٕزٚ املمك ا٩ٖٛ ) ([52])

 (.70ضٕزٚ اسبخ ٩ٖٛ ) ([53])

 ( .166ضٕزٚ الٍطاٞ ا٩ٖٛ )  ([54])

 ( .60 1/5تفطرل ابَ كثرل )  ([55])

 ( .14ضٕزٚ ِٕد ا٩ٖٛ )  ([56])

 ( .6ضٕزٚ الفسقاُ ا٩ٖٛ )  ([57])

( لػٗغ ا٫ض٦ً أمحد عبد اسبمٗي بَ تٗىٗٛ اسبساٌ٘ أبٕ العباع, 14/196كت  ٔزضاٟن ٔفتأٝ غٗغ ا٫ض٦ً ابَ تٗىٗٛ,)   صبىٕ  الفتأٝ  ([58])

 بَ قاضي العاصى٘ الٍحدٙ. داز الٍػس: وكتبٛ ابَ تٗىٗٛ, الطبعٛ: الثاٌٗٛ, ذبقٗ : عبد السمحَ بَ ضبىد

( , ٔأظسجْ وطمي يف كتا  ا٫مياُ / با   498أظسجْ البعازٙ يف كتا  / فغن القسآُ , با  : كٗف ٌصه الٕذ٘ , ٔأٔه وا ٌصه , ) اسبدٖث   ([59])

 ( . 383إىل مجٗ  الٍاع ٌٔطغ املمن مبمتْ , اسبدٖث )   : ٔجٕ  ا٫مياُ بسضالٛ ٌبٍٗا ضبىد

 ( , لمرافغ ابَ ذحس العطق٦ٌ٘ , داز املعسفٛ برلٔت .9/7لبازٙ غسط صرٗس البعازٙ )فتس ا  ([60])

 (43/  1) -الترسٖس ٔالتٍٕٖس ([61])

 (50ضٕزٚ القضط ا٩ٖٛ : )   ([62])

 (.124/  1) -الترسٖس ٔالتٍٕٖس ([63])

 ( .39ضٕزٚ ٌٖٕظ ا٩ٖٛ )  ([64])

 ( .34عٕابطْ )( ا٫عحاش العمى٘ لمقسآُ ٔالطٍٛ تازخيْ ٔ[65])

 ( وثن كتابات فاطىٛ بٍ  الػاط١ .[66])

 (.265ض 256/  2) -ضٕزٚ ٌٕط يف أعٕاٞ البٗاُ   ( أٌعس تفطرل ٓ[67])

 ( .189ضٕزٚ البقسٚ ا٩ٖٛ )  ([68])

 ( .81تثصٗن ا٫عحاش العمى٘ ) الػٗغ ضبىد ا٧و  ٔلد الػٗغ الػٍقٗط٘ )  ([69])

 (.82/  2) -زاش د -املٕافقات. ط املعسفٛ   ([70])

 (47ضٕزٚ الكّف ا٩ٖٛ : )   ([71])

 (1ضٕزٚ التكٕٖس ا٩ٖٛ : )   ([72])
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 ( 42ض,ض41/  1) -الترسٖس ٔالتٍٕٖس ([73]) 

 (.95( ظاِسٚ التفطرل العمى٘ لمقسآُ د. دٖا  ) [74])

 .6( , ط/7/224( يف ظ٦ه القسآُ لطٗد قط  )[75])

 . (5ا٩ٖٛ: ) ضٕزٚ الصوس   ([76])

 .6( , ط/13 – 24/24/12( يف ظ٦ه القسآُ لطٗد قط  )[77])

 . (  49ا٩ٖٛ: ) ضٕزٚ الرازٖات   ([78])

 .6( , ط/27/25( يف ظ٦ه القسآُ لطٗد قط  )[79])

 . (10  ضٕزٚ فضم  ا٩ٖٛ: )  ([80])

 .6( , ط/119-24/114( يف ظ٦ه القسآُ لطٗد قط  )[81])

 .  (51  ضٕزٚ الكّف ا٩ٖٛ )  ([82])

 . (17ص22ص32ص40  ا٩ٖٛ )  ضٕزٚ القىس  ([83])

 . (19ص20  ا٩ٖٛ: ) العٍكبٕت  ضٕزٚ  ([84])

 ا٥وٍ (.   ِض 1422صفس  13   7  واٖٕ 2001العدد -125الطٍٛ   41790)  2 قغاٖا ٔ ازاٞ: وٕقف املفطسَٖ وَ ا٩ٖات الكضضضضٌٕٗٛ يف القسآُ الكسٖي  ([85])

 ( .83, 82ى٘ ) الػٗغ ضبىد ا٧و  ٔلد الػٗغ الػٍقٗط٘ )تثصٗن ا٫عحاش العم  ([86])

 ( .174ضٕزٚ الٍطاٞ ا٩ٖٛ )   ([87])

 ( .39ضٕزٚ ٌٖٕظ ا٩ٖٛ )  ([88])

 ( .52ضٕزٚ فضم  ا٩ٖٛ )  ([89])

 ( .93ضٕزٚ الٍىن ا٩ٖٛ )  ([90])

 ( .88ضٕزٚ ظ ا٩ٖٛ )  ([91])

 ( ص67ضٕزٚ ا٧ٌعاً ا٩ٖٛ )  ([92])

 ( .38السعد ا٩ٖٛ ) ضٕزٚ  ([93])

 ( .93ضٕزٚ ا٧ٌعاً ا٩ٖٛ )  ([94])
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 املًخص
ٞ  يددٮدا٤ ايددشأٖ ايٛاقدد  َعشؾدد١ إىل ايبخدد  ٖدذف   ٚاقدد  عًدد٢ ٚايتعددشف, ايُٝٓٝدد١ اؾاَعددا  يف ايبخثد

 يتطدٜٛش  َكدح   تصدٛس  ٚٚضد  , ايُٝٓٝد١  باؾُٗٛسٜد١  يًجاَعد١  ٚاـاسج١ٝ ايذاخ١ًٝ ايب١٦ٝ تؼخٝص

 َدددٔ تدددذسٜع ٦ٖٝددد١ عضدددٛ( 240) َدددٔ ايبخددد  عٝٓددد١ ٚتهْٛددد ,  ايُٝٓٝددد١ اؾاَعدددا  يف ايبخثدددٞ ا٭دا٤

 ايب٦ٝدددٞ ايتخًٝدددٌ إىل باإلضددداؾ١, ايٛصدددؿٞ املدددٓٗ  اطدددتخذاّ مت ٚقدددذ. ايُٝٓٝددد١ اؾاَعدددا  نًٝدددا 

SWOT ,َعدددذٍ إٔ إىل ايبخددد  ْتدددا٥  أٖدددِ ٚناْددد ,  ؾكدددش٠( 86) َدددٔ َهْٛددد١ اطدددتبا١ْ تصدددُِٝ ٚمت 

ٞ  طٛا٤ ايهتب إْتاج١ٝ ٍ  َتٛطد   إٔ ٚ, جدذا   ضدعٝؿ١  ايٛاحدذ  ًؿدشد ي املحمجد١  أٚ ايعشبد ٟ  املعدذ  ايظدٓٛ

 ايعًُٝدد١ ايشطددا٥ٌ عًدد٢ اإلػددشاف إٔ اتضدد  نُددا, جددذا  ضدد١ًٝ٦ أٜضددا  ٚاملكددا٫  ا٭عددا  إلْتاجٝدد١

 يف اإلْا  ع٢ً ٜؿٛقٛا ايزنٛس إٔ ايٓتا٥  ٚبٝٓ , ؾشد١ٜ بصٛس٠ اإلػشاف َٔ أنثش َؼحن١ بصٛس٠

 َددذاس عًدد٢ عًُٝدد١ أعددا  أٟ بٓؼددش ٜكَٛددٛا مل ايددزٜٔ ٚإٔ ,ايعٝٓدد١ ٭ؾددشاد ايبخثٝدد١ ا٭ْؼددع١ مجٝدد 

 أند   ٚإٔ(, ط١ٓ 50 َٔ أنثش) ايعُش١ٜ ايؿ١٦ يف ٜكعٕٛ ايزٜٔ ا٭ؾشاد ِٖ املاض١ٝ ايظٓٛا  اـُع

ِ  املاضد١ٝ  ايظٓٛا  اـُع خ٬ٍ أعا  أٟ ٜٓؼشٚا مل ايزٜٔ ايع١ٓٝ أؾشاد َٔ ْظب١  ٦ٖٝد١  أعضدا٤  ٖد

 ْظب١ أن  ٚجا٤ , إب جاَع١ ثِ, رَاس جاَع١ ثِ, صٓعا٤ جاَع١ ٚتًٝٗا,  عذٕ جاَع١ يف ايتذسٜع

 ٦ٖٝدد١ أعضددا٤ ٖددِ,املاضدد١ٝ ايظددٓٛا  اـُددع خدد٬ٍ أعددا  بدد ٟ ٜكَٛددٛا ٫ ايددزٜٔ ايعٝٓدد١ أؾددشاد َددٔ

, املؼدددداسنٕٛ ا٭طدددداتز٠ ثددددِ, املظدددداعذٜٔ ا٭طدددداتز٠ ًٜٚددددِٝٗ, ا٭طددددتار١ٜ عًدددد٢ اؿاصددددًن ايتددددذسٜع

ٔ  ٓد١ ايعٝ أؾشاد َٔ ْظب١ أن  جا٤  ٚنزيو ٍ  أعدا   أٟ ٜٓؼدشٚا  مل ايدزٜ  ايظدٓٛا   اـُدع  خد٬

ٔ  أنثدش ) خ تِٗ ايزٜٔ ايتذسٜع ١٦ٖٝ أعضا٤ ِٖ, املاض١ٝ ِ (, طدٓٛا   10 َد  اـد ٠  أصدخاب  ًٜٚدٝٗ

( ٔ  ايعٝٓدد١ أؾددشاد َددٔ ْظددب١ أندد  ٚ, بٓظددب١( طددٓٛا  5 َددٔ أقددٌ) اـدد ٠ أصددخاب ثددِ(, طددٓٛا  10-5 َد

ِ , أعا  أٟ ٜٓؼشٚا مل ايزٜٔ ٔ  ايدذنتٛسا٠  دسجد١  عًد٢  حصدًٛا  ٜٔايدز  ا٭ؾدشاد  ٖد ٍ  َد , ا٭جٓبٝد١  ايدذٚ

 دسجد١  عًد٢  حصًٛا ايزٜٔ ا٭ؾشاد ثِ, ايُٝٔ َٔ ايذنتٛسا٠ دسج١ ع٢ً حصًٛا ايزٜٔ ا٭ؾشاد ًِٜٚٝٗ

 ؼًٝددٌ باطددتخذاّ ايبخدد  ايٝٗددا تٛصددٌ ايددي ايٓتددا٥  أظٗددش  نُددا, ايعشبٝدد١ ايددذٍٚ َددٔ ايددذنتٛسا٠

 يًجاَعدد١ ايذاخًٝدد١ ايب٦ٝدد١ يف ضددعـ ٚعٛاَددٌ, قدد٠ٛ َددٌعٛا ٚجددٛد إىل ٚاـاسجٝدد١ ايذاخًٝدد١ ايب٦ٝدد١

 تصددٛس إىل ايتٛصددٌ ٚمت, ايُٝٓٝدد١ يًجاَعددا  اـاسجٝدد١ ايب٦ٝدد١ يف ٚتٗذٜددذا  ؾددش  عٛاَددٌ ٜكابًددٗا

 .اي١ُٝٓٝ يًجاَعا  ايبخ  ا٭دا٤ يتطٜٛش َكح 

 

 محٝذ اهلل عبذ قُذ/ د

 حج٘ جاَع١ – ايحب١ٝ ن١ًٝ – َظاعذ أطتار
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 مقدمة:

إٕ اؾاَع١ ٖٞ امل٪طظ١ ا٭قذس ع٢ً بٓا٤ ايؼخص١ٝ, ٚغشغ ايكِٝ ٚايؿضا٥ٌ, ٚايؼعاسا  ٚايٓعشٜا ,     

ٚؼٌٜٛ ٖزٙ ايؼعاسا  ٚايٓعشٜا  إىل ٚاق  عًُٞ, ٖٚٞ ا٭قذس ع٢ً ا٫تصاٍ باجملتُ  اـاسجٞ بهٌ 

ُٞ, ٚخذ١َ اجملتُ . ٚنُا ٖٛ َعشٚف ؾإٕ ايبخ  هْٛٗا تكّٛ بٛظٝؿ١ ايتذسٜع, ٚايبخ  ايعًي ,َ٪طظات٘

ايعًُٞ املٓعِ ٖٛ ايزٟ ٜٛؾش يٮؾشاد ٚامل٪طظا  املعاصش٠ ايكاعذ٠ ايصًب١ ٫ؽار ايكشاسا  املٓاطب١ ايي 

 ([1])تظاعذٖا يف الاص أٖذاؾٗا املشج٠ٛ عظب ا٭ٚيٜٛا  املكشس٠.

ٚع٢ً صعٝذ ٚظٝؿ١ ايبخ  ايعًُٞ ؾإٕ اؾاَعا  تظع٢ إىل تٛظٝـ ايبخ  ايعًُٞ ـذ١َ اجملتُ  ٚإْتاج    

املعشؾ١ مبا وكل ايتذسٜع ايؿعاٍ ٚبزيو تصب  اؾاَعا  قادس٠ ع٢ً ؼٌُ املظ٪ٚي١ٝ ا٫جتُاع١ٝ ايي 

ع١ً يف تطٜٛش ايبخ  ؾٛضٗا اجملتُ  إٜاٖا. نُا إٔ أحذ َعاٜري متٝض اؾاَع١ ٖٛ َذ٣ َظاُٖتٗا ايؿا

ايعًُٞ, يزيو ؾإٕ تطٜٛش ايٛظٝؿ١ ايبخث١ٝ يًجاَعا  أضخ٢ جض٤ا  َٔ َؼشٚع َظتكبًٞ يتطٜٛش اؾاَعا  

 ايعشب١ٝ ٚسبطٗا باجملتُ .

ٚضٛ  س٩ٜتٗا ٚسطايتٗا ٚأٖذاؾٗا املٓٛط١ بٗا حت٢ تظِٗ يف ؼكٝل ايتعإٚ املظتُش  ٜٚ تٞ ريو َٔ خ٬ٍ   

بٗا حت٢ ميهٓٗا َٔ ؼظن ٚتطٜٛش أدا٥ٗا ٚعًٝٗا إٔ تظع٢ إلعذاد ايهٛادس ايبؼش١ٜ ٚاملثُش ؾُٝ  ايعاًَن 

امل٪١ًٖ ت ٌٖٝ عًُٞ ٚإداسٟ يشؾ  َظت٣ٛ أدا٥ٗا اؾاَعٞ يف كتًـ اؾٛاْب باعتباسٖا َٔ أِٖ امل٪طظا  

ٓٗا َٔ قٝاد٠ اجملتُع١ٝ ايي تظِٗ يف ٚض  ٚتكذّ ٚسخا٤ ا٭َِ, مبا متتًه٘ َٔ إَهاْٝا  ع١ًُٝ ٚبؼش١ٜ مته

 حشن١ اجملتُ  ٚتٛجٝ٘ عًُٝا  ايت١ُٝٓ.

ٚ ٜعت  َٛضٛع "ا٭دا٤" َٔ أِٖ املٛضٛعا  ايي ػػٌ باٍ املظ٦ٛين يف مجٝ  ايذٍٚ املتكذ١َ ٚايٓا١َٝ ع٢ً    

ايظٛا٤. ٚبكذس تًو ا٭١ُٖٝ ايكص٣ٛ ملٛضٛع "ا٭دا٤" ٚخطٛس٠ ت ثريٙ يف حٝا٠ ا٭ؾشاد ٚاجملتُعا  بكذس َا حغ 

املٛضٛع باٖتُاّ نبري َٔ جاْب ايعذٜذ َٔ ايباحثن ٚاملٓعشٜٔ, ؾتعذد  ايذساطا  حٍٛ َا١ٖٝ ا٭دا٤, ٖزا 

ٚقذدات٘, ٚنٝؿ١ٝ قٝاط٘, ٚأصب  ايؿهش اإلداسٟ َتضخُا  بايعذٜذ َٔ املؿاِٖٝ ٚاملذاخٌ ايي ناْ  تبخ  

 ([2])ذاف املطًٛب١.دا٥ُا  عٔ ا٭دا٤ ايؿعاٍ, ريو ا٭دا٤ ايزٟ ٜعهع ايكذس٠ ع٢ً ؼكٝل ا٭ٖ

ايزٟ ٜؼري إىل ايتؿاعٌ  ٪طظَٞصطً  ا٭دا٤ امل املعاصش٠ يٮدا٤ تتُثٌ يفتؼري ا٭دبٝا  إىل إٔ ايصٝػ١ ٚ   

 ([3])بن نٌ َٔ داؾع١ٝ املٓع١ُ, ٚقذستٗا ايذاخ١ًٝ ٚب٦ٝتٗا اـاسج١ٝ.

ٖٞ: أدا٤ ا٭ؾشاد يف إطاس ٚحذاتِٗ ايتٓع١ُٝٝ املتخصص١, ٚ أدا٤  ,ث٬ث١ أبعاد ٜتهٕٛ ا٭دا٤ امل٪طظٞ َٔٚ   

س ايب١٦ٝ ا٫قتصاد١ٜ ايٛحذا  ايتٓع١ُٝٝ يف إطاس ايظٝاطا  ايعا١َ يًُٓع١ُ, ٚ أدا٤ املٓع١ُ يف إطا

 ([4]).ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايثكاؾ١ٝ

ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖزٙ ا٭بعاد تؼري إىل إٔ ٖٓاى ث٬ث١ فا٫  ٖٞ : َظت٣ٛ ايعٌُ, َٚظت٣ٛ ايعًُٝا ,    

 َٚظت٣ٛ املٓع١ُ ؾٗزٙ ا٭بعاد تعٌُ ع٢ً ؼذٜذ املتػريا  امل٪ثش٠ يف أدا٤ ٚإلاص املٓع١ُ.
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 و0213 َٕٕٚٛ -األٔل ُٚاٚرانؼذد  رايؼح انُاصريزهح 

 ر األداء البحثي للجامعات اليمنيةيتصور مقرتح لتطو
 

 محٝذ د / قُذ عبذ اهلل

. مبع٢ٓ أْ٘ ٜتضُٔ ٚيف ٖزا ايظٝام ؾإْ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ا٭دا٤ ايبخثٞ ٖٛ يف جٖٛشٙ أدا٤ َ٪طظٞ يًبخ    

ث٬ث١ أبعاد, ٖٞ ا٭دا٤ ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚا٭دا٤ ايبخثٞ يٮقظاّ ايع١ًُٝ ٚا٭دا٤ ايبخثٞ يًه١ًٝ 

 أٚ اؾاَع١.

قادس٠ ع٢ً ايكٝاد٠ ٚاإلبتهاس ٚايتجذٜذ ٚايتعاٌَ َ   ٚا٭دا٤ ايبخثٞ ع٢ً ٖزا ايٓخٛ ٜتطًب إداس٠ جذٜذ٠      

داس٠ قادس٠ ع٢ً قٝاد٠ ايتػٝري بؿعاي١ٝ ٚؼكٝل َعذ٫  منٛ َشتؿع١, ٫ٚبذ َٔ إعاد٠ صٝاغ١ ايتػريا  املت٬حك١, إ

ايتٓعُٝا  اإلداس١ٜ يًُٓعُا  ٚايتخًص َٔ ايكٛايب ايتٓع١ُٝٝ اؾاَذ٠ ٚايتكًٝذ١ٜ ٚاطتخذا  تٓعُٝا  

ـ با٫بتهاس تتص -ٚايتطٜٛش ٖٓا ٜٓب  َٔ ٚاق  خصٛصٝتٗا َٚٓاطبتٗا يًُٓعُا  ايي تتبعٗا –َتطٛس٠ 

 ([5])ٚاإلبذاع.

تؿعٌٝ ا٭دا٤ ايبخثٞ يف اؾاَع١ املعاصش٠ ايي تؼري إىل أ١ُٖٝ قض١ٝ املٓع١َٛ َٚٔ ايضشٚسٟ رنش قض١ٝ    

ايك١ُٝٝ يًبخ  ايعًُٞ ايي تًتضّ بٗا اؾاَع١ باعتباس إٔ ٖزٙ املٓع١َٛ َشػذا  يًبخ  ايعًُٞ َٚٛجٗا  ي٘. 

١ ع٢ً َظت٣ٛ ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؾاَع١ املعاصش٠ تٗتِ بايكِٝ, ٭ْٗا تؼهٌ اؾٖٛش ا٭طاطٞ يًثكاؾ١ ايتٓعُٝٝ

 اؾاَع١.

٪طظٞ ملٛانب١ َٚٔ امل٬حغ إٔ اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ بذأ  بايعٌُ ظذ١ٜ َٔ أجٌ تطٜٛش جٗاصٖا امل       

ايتطٛس ايظشٜ  يًتكذّ ايتهٓٛيٛجٞ يف ايعامل, حٝ  إٔ ايظ١ُ ايش٥ٝظ١ٝ يًعصش اؿايٞ ٖٛتطٛس املعشؾ١ يف 

ٔ ايصٓاع١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ ٚايظٝاط١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ مجٝ  فا٫  اؿٝا٠ ٚبؼهٌ أثش ع٢ً كتًـ املٝادٜ

اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ ٚيف َكذَتٗٔ جاَع١ صٓعا٤ بإْؼا٤ َشانض يًبخ  ايعًُٞ ٚايي  حٝ  بذأ  ٚايعظهش١ٜ.

( َشنضا  َٔ حٝ  اإلَهاْٝا  ٚايؿاع١ًٝ ٚإٕ نإ ايهثري َٓٗا ٫ صاي  يف بذاٜتٗا ا٭ٚىل إ٫ إٔ 23بًؼ عذٖا)

ّ تتطً  إىل صٜاد٠ أعذاد املشانض ايبخث١ٝ ٚصٜاد٠ اإلْؿام عًٝٗا ٚدعُٗا ١ٝ2025 يًُٝٔ ايش١ٜ٩ اإلطحاتٝج

ٚتؿعٌٝ دٚسٖا ٚتعضٜض ايتٓظٝل ؾُٝا بٝٓٗا ٚسبطٗا بكطاعا  اإلْتاج ٚاـذَا  املختًؿ١ باإلضاؾ١ إىل تؼجٝ  

َتطًبا  ايذسجا  إجشا٤ ايذساطا  ٚايبخٛ  ايع١ًُٝ يف اؾاَعا  مبا يف ريو ا٭عا  ايي تذخٌ ضُٔ 

يف تطٜٛش  ناطتجاب١ ؿاج١ اؾاَع١ايع١ًُٝ ا٭ٚىل ٚأعا  ايحقٝا  ايع١ًُٝ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع,

بشافٗا, ٚت١ُٝٓ قذساتٗا ٚإَهاْٝاتٗا املاد١ٜ ٚايبؼش١ٜ, َٚٛانب١ ايتطٛسا  ايعامل١ٝ ايشا١ٖٓ يف فا٫  ايتعًِٝ 

بٌ نُا مت تؼهٌٝ ؾ١ٓ َٔ ق ([6])ٛظا٥ؿٗا ٚؼكٝل سطايتٗا.اؾاَعٞ, يتتُهٔ َٔ اإلستكا٤ مبظت٣ٛ أدا٥ٗا ي

س٥ٝع ايٛصسا٤ بإعذاد قا١ُ٥ باملعاٜري ٚايضٛاب  ايي تٓعِ أدا٤ اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ ؾُٝا ىص أعضا٤ ١٦ٖٝ 

 ([7])ايتذسٜع ٚاملٛظؿن.

ْٚعشا  ملا تبن ؾُٝا طبل َٔ أ١ُٖٝ تطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَعا , يزا ؾكذ أصب  بإَهإ ايكِٝ إٔ تظٛد      

ا٭نٝذ يًجاَع١, يف اؾاَعا  ٚتصب  ٖٞ املشج  ٚايش٥ٝع اؾذٜذ يف اؾاَع١, َٚٔ خ٬هلا طٝتخكل ايٓجا  

ٚباعتباس إٔ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ٚقاد٠ اؾاَع١ ِٖ أِٖ املهْٛا  ا٭طاط١ٝ ملٓع١َٛ ايكِٝ َٚٔ خ٬هلِ ميهٔ إبشاص 
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 و0213 َٕٕٚٛ -األٔل ُٚاٚرانؼذد  رايؼح انُاصريزهح 

 ر األداء البحثي للجامعات اليمنيةيتصور مقرتح لتطو
 

 محٝذ د / قُذ عبذ اهلل

ؾٝٗا حت٢  ٭ؾشادايعٛاٌَ ايي ت٪ثش ع٢ً َظت٣ٛ ا٭دا٤ طٛا٤ ناْ  ايعٛاٌَ َتعًك١ بامل٪طظ١ اؾاَع١ٝ أٚ با

 ميهٔ

باعتباسٖا أحذ ا٭ٖذاف ايش٥ٝظ١ ٭١ٜ جاَع١  ايبخ  ايعًُٞملشتبط١ با اؾاَع١ ٝؿ١ايٛصٍٛ إىل ؼكٝل ٚظ

ٚايي ؼتٌ املشتب١ ايثا١ْٝ يف ا٭١ُٖٝ بعذ ايتعًِٝ ا٭نادميٞ, ٜٚكاغ ايتكذّ ايعًُٞ ٭ٟ دٚي١ مبا تٛيٝ٘ َٔ 

 .أ١ُٖٝ يًبخ  ايعًُٞ

 مشكلة البحث: 

ري َٔ جٛاْب ايضعـ ٚايكصٛس اإلداسٟ ايي إٕ اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ ٚاحذ٠ َٔ املٓعُا  ايي تعاْٞ ايهث   

عذّ قذس٠ جٗاصٖا إىل ؼكٝل َعذ٫  عاي١ٝ َٔ ا٭دا٤ ٚاإلْتاج١ٝ. نُا إٔ ْعاّ ايتعًِٝ ايعايٞ  إىل ت٪دٟ

اؿايٞ يف أَع اؿاج١ إىل ايتخذٜ , ٚايتطٜٛش, ٚايتخظن املظتُش ٫طُٝا أْ٘ ٜعاْٞ َٔ ْكاط ضعـ 

 ([8])عذٜذ٠.

 -ٍ اؾاَعا  َٓٗا َاًٜٞ:ٖٚٓاى َ٪ػشا  نثري٠ تٛض  ريو أثبتتٗا ايذساطا  ٚايبخٛ  ايي أجشٜ  حٛ   

كشجا  اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ تتظِ بايهِ ٚيٝع بايٓٛع باإلضاؾ١ إىل ضعـ ا٭دا٤ يف مجٝ  إلاصاتٗا طٛا٤  -1

 ([9])نإ ريو ع٢ً َظت٣ٛ ا٭دا٤ اإلداسٟ أٚ ايتعًُٝٞ أٚ ايبخثٞ أٚ اإلطتؼاسٟ.

ا٭ْع١ُ اإلداس١ٜ اؿاي١ٝ يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ ٜعحٜٗا ايعذٜذ َٔ أٚج٘ ايكصٛس ٚايضعـ ايي أؾشص  نثريا   -2

ع٢ً ا٭دا٤ ايهًٞ يًجاَعا  ٚايي ٜ تٞ يف َكذَتٗا املشنض١ٜ ع٢ً َظت٣ٛ امل٪طظا  َٔ ايظًبٝا  

اؾاَع١ٝ, ٚضعـ اإليتضاّ بايكٛاْن ٚايًٛا٥  ٚا٭ْع١ُ, ٚضعـ اإليتضاّ بايتكايٝذ ٚا٭عشاف 

 ([10])ا٭نادمي١ٝ.

تذْٞ ػذٜذ ملظت٣ٛ ا٭دا٤ ع٢ً كتًـ املظتٜٛا  اإلداس١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ظاَع١ تعض ٚتذاخٌ ٚاصداٚج١ٝ  -3

 ([11])١ َٔ كتًـ اإلػاٖا  ايشأط١ٝ ٚا٭ؾك١ٝ.ٚػاٚصا  ملبذأ ايظًط١ ٚاملظ٪ٚيٝ

١ اإليتضاّ باملعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ ٚايكِٝ اؾاَع١ٝ ٚأٖذاف ٚطٝاطا  اؾاَعا  عٓذ نثري َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ قً -4

 ايتذسٜع ٚنزيو اإلطتثٓا٤ا  ٚايٛطاطا  ايي ت٪ثش ع٢ً تٓؿٝز ايظدٝاطد١

 ([12])ايتع١ًُٝٝ ٚطٝاط١ ايكبٍٛ ٚغريٖا َٔ أعُاٍ إداس١ٜ َٚاي١ٝ.

 ([13])ضعـ ايذعِ املعٟٓٛ ٚاإلداسٟ املكذّ ٭عا  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚتٛصٜعٗا. -5

ي اَ  ايبخث١ٝ ع٢ً َظت٣ٛ ا٭قظاّ عذّ ٚجٛد اطحاتٝج١ٝ يًبخ  ايعًُٞ, ٚعذّ تٓاطب اـط  ٚا -6

ايع١ًُٝ ٚايهًٝا  ٚاملشانض ايبخث١ٝ ٚؾكا  ٫حتٝاجا  ايت١ُٝٓ ٚؼكٝل أٖذاؾٗا, ٚعذّ ت١٦ٝٗ املٓاخ ايعًُٞ 

 ([14])امل٤٬ّ يت١ُٝٓ ايٓؼاط ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف اؾاَع١.

غٝاب ايتٓعِٝ ايبخثٞ ٚاْعذاّ ايتٓظٝل ٚايتعإٚ بن املشانض ٚامل٪طظا  ايبخث١ٝ ع٢ً املظت٣ٛ احملًٞ  -7

 ([15])يذٚيٞ, ٚنزا ايحنٝض ع٢ً ايتذسٜع دٕٚ ا٫ٖتُاّ بايبخ  ايعًُٞ.ٚايعشبٞ ٚا
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ضعـ ثكاؾ١ ايبخ , حٝ  ػش٣ أنثش ايبخٛ  يًحق١ٝ ايع١ًُٝ ٚيٝع يٮعا  مما أثش يف ايت١ُٝٓ  -8

 ([16])ا٫قتصاد١ٜ يًب٬د.

يًجاَعا   ايبخثٞ مما طبل ٜتض  إٔ ٖٓاى خ٬ً  يف بعض ا٭جٗض٠ اإلداس١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٜٛاج٘ ا٭دا٤     

 -اي١ُٝٓٝ , َٚٔ ٖٓا ميهٔ بًٛس٠ َؼه١ً ايبخ  يف ايظ٪اٍ ايش٥ٝع ايتايٞ:

 يف اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ ؟ ايبخثٞ ٤َا ٚاق  ا٭دا

 -ٜٚتؿشع َٔ ايظ٪اٍ ايش٥ٝظٞ ا٭ط١ً٦ ايؿشع١ٝ ايتاي١ٝ:

 يف ض٤ٛ ا٭دبٝا  املعاصش٠ ؟ ايبخثٞ يًجاَع١ نٝـ ميهٔ تطٜٛش ا٭دا٤      -1

 َا ايٛاق  ايشأٖ يٮدا٤ ايبخثٞ يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ؟      -2

 ١ٝ يًجاَع١ باؾُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ؟َا ٚاق  تؼخٝص ايب١٦ٝ ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج      -3

 ؾاَعا  اي١ُٝٓٝ؟ا ايبخثٞ يف َا ايتصٛس املكح  يتطٜٛش ا٭دا٤      -4

 حدود البحث:

 أ٫ٚ  : اؿذٚد اجملاي١ٝ:  

 اؿذٚد ايتاي١ٝ: ٜكتصش ايبخ  ع٢ً

 ي١ٝ:طٝتٓاٚي٘ َٔ خ٬ٍ اؾٛاْب ايتا يًجاَعا , ؾإٕ ايباح  ايبخثٞ ؾُٝا ٜتعًل مبتػري ا٭دا٤  -1

 ا٭دا٤ ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع. -

 ا٭دا٤ ايبخثٞ يًكظِ.-

 .٭دا٤ ايبخثٞ يًه١ًٝ أٚ اؾاَع١ا -

 طٝكتصش ٖزا ايبخ  ع٢ً: ثاْٝا : اؿذٚد ايبؼش١ٜ:

ٚأعضا٤ ١٦ٖٝ  ايهًٝا  ٚس٩طا٤ ا٭قظاّ ايع١ًُٝ ْٚٛاب ٚعُذا٤ ْٚٛابِٗ س٩طا٤ اؾاَعا    -

ايكا٥ُٕٛ با٭دا٤ ايبخثٞ ٜٚعت ٚا أصخاب  ٢ اعتباس أِْٗباؾاَعا  اي١ُٝٓٝ عً ايتذسٜع

   .ٚأنثش اٖتُاَا  بايبخ  ايعًُٞ داخٌ اؾاَع١ ايكشاس

  

 ثايثا : اؿذٚد املها١ْٝ ٚايض١َٝٓ:

ّ, ع٢ً أسب  2011-2010مت تطبٝل ايذساط١ املٝذا١ْٝ خ٬ٍ أنتٛبش ْٚٛؾُ  ٚدٜظُ  َٔ ايعاّ ايذساطٞ    

َعا  اؾُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ, جاَعتن قذمي١ ٖٚٞ جاَع١ صٓعا٤, ٚجاَع١ عذٕ, جاَعا  حه١َٝٛ َٔ جا

( 8( جاَع١ َٓٗا )21س, ٚجاَع١ إب حٝ  ٜبًؼ عذد اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ )ٚجاَعتن حذٜث١ ٖٚٞ جاَع١ رَا

( جاَع١ أ١ًٖٝ ٚخاص١, حظب اإلحصا٤ ايظٟٓٛ ايصادس َٔ اؾٗاص املشنضٟ 13جاَعا  حه١َٝٛ, ٚ)

 ([17])يإلحصا٤.
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 أهداف البحث:

 تتُثٌ أٖذاف ايبخ  ؾُٝا ًٜٞ:   

 يًجاَعا  .  ايبخثٞ ا٭دا٤  ايٛقٛف ع٢ً َؿّٗٛ      -1

 ايتعشف ع٢ً ايٛاق  ايشأٖ يٮدا٤ ايبخثٞ يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ.      -2

 . (SWOT Analysis) ايتعشف ع٢ً ٚاق  اؾاَع١ يف ايُٝٔ, باطتخذاّ أطًٛب ايتخًٌٝ ايب٦ٝٞ      -3

 يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ.  بخثٞا٤ ايايٛصٍٛ إىل تصٛس َكح  ميهٔ َٔ خ٬ي٘ تطٜٛش ا٭د      -4

 أهمية البحث:

 تٓب  أ١ُٖٝ ايبخ  مما ًٜٞ:    

يًجاَعا  ايعشب١ٝ  ايبخثٞ ْذس٠ ا٭عا  ٚايذساطا  يف املهتب١ ايعشب١ٝ, ايي اٖتُ  بتطٜٛش ا٭دا٤   -

 بصؿ١ عا١َ, ٚاؾاَعا  اي١ُٝٓٝ بصؿ١ خاص١ )ع٢ً حذ عًِ ايباح (.

١ باعتباسٖا َ٪طظ١ تع١ًُٝٝ َٔ أِٖ امل٪طظا  ايتع١ًُٝٝ يف ايُٝٔ ْٚعشا  ٜٗتِ ايبخ  بذساط١ اؾاَع   -

 ملا تكّٛ ب٘ َٔ أدٚاس ٚظٝؿ١ٝ تتُثٌ يف ايتذسٜع, ٚايبخ  ايعًُٞ, ٚخذ١َ اجملتُ .

يًتعًِٝ ايعايٞ ع٢ً  ٜ تٞ ٖزا ايبخ  َتضآَا  َ  اؾٗٛد املبزٚي١ ٚايذاع١ٝ إىل ايتطٜٛش املظتُش     -

 ٚايعاملٞ.املظت٣ٛ احملًٞ 

يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ, َٚٔ ثِ ميهٔ إٔ تظتؿٝذ َٓ٘  ايبخثٞ قذ ٜظِٗ ٖزا ايبخ  يف تطٜٛش ا٭دا٤   -

 يف ايُٝٔ.  اؾاَعا  اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ع٢ً حذ طٛا٤ ٚأجٗض٠ ايتطٜٛش ٚايتخطٝ 

 مصادر البحث وأدواته:

 تتُثٌ َصادس ايبخ  ؾُٝا ًٜٞ:   

  ص١.املعاجِ ٚايكٛاَٝع املتخص     -1

 ايتكاسٜش ٚامل٪متشا  ٚايٛثا٥ل ايشمس١ٝ املتعًك١ مبٛضٛع ايبخ .     -2

 ايهتب ٚايذٚسٜا  ايعشب١ٝ ٚا٭جٓب١ٝ ٚاملحمج١ اـاص١ مبجاٍ ايبخ .     -3

 ايذساطا  ٚايشطا٥ٌ ايع١ًُٝ را  ايع٬ق١ مبٛضٛع ايبخ .     -4

 املٛاق  اإليهح١ْٝٚ املتاح١ اؿه١َٝٛ ٚاملعشؾ١ٝ.     -5

 يًهؼـ عٔ ٚاق  ا٭دا٤ ايبخثٞ يف اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ. اطتبٝإ     -6

 مصطلحات البحث:

ٜؼتٌُ ايبخ  اؿايٞ ع٢ً َصطًخا  ايبخ  ا٭طاط١ٝ ٚايي طٝتِ عشضٗا, ٚريو َٔ خ٬ٍ عذد َٔ    

 ايتعشٜؿا  املؿا١ُٖٝٝ, ًٜٚٞ ريو ايتٛصٌ إىل تعشٜـ إجشا٥ٞ هلزٙ املصطًخا  ٜتبٓاٙ ايبخ .
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 Performance  : األداء -1 

ٜعشف ا٭دا٤ َٔ ايٓاح١ٝ اإلداس١ٜ ب ْ٘ ايكٝاّ ب عبا٤ ايٛظٝؿ١ َٔ َظ٦ٛيٝا  ٚٚاجبا  ٚؾكا  يًُعذٍ املؿشٚض    

أٟ  performance analysis أدا٩ٙ َٔ ايعاٌَ ايهـ٤ املذسب. ٚميهٔ َعشؾ١ ٖزا املعذٍ عٔ طشٜل ؼًٌٝ ا٭دا٤

شق٘ ٚإْؼا٤ ع٬ق١ بُٝٓٗا. ٚإلَهإ تشق١ٝ املٛظـ ػش٣ ي٘ اختباسا  دساط١ ن١ُٝ ايعٌُ ٚايٛق  ايزٟ ٜظتػ

ٜٚؼري ٖزا  ([18])أدا٤ ٜٚعتُذ يف ريو ع٢ً تكاسٜش أدا٤ ايعاٌَ يعًُ٘ َٚظًه٘ ؾٝ٘ يف ؾح٠ ص١َٝٓ قذد٠.

ايتعشٜـ إىل أْ٘ ميهٔ َعشؾ١ َعذٍ أدا٤ ايؿشد ٚتكُٝٝ٘ عٔ طشٜل اختباسا  ا٭دا٤ املعتُذ٠ ع٢ً تكاسٜش ا٭دا٤ 

 يف ؾح٠ قذد٠ ٚع٢ً ض٤ٛ ريو ٜتِ تشقٝت٘.

أٜضا  ب ْ٘ اإللاص ايزٟ ٜتخكل ْتٝج١ َا ٜبزي٘ ايؿشد يف عًُ٘ َٔ فٗٛد بذْٞ ٚرٖين ٚبايتايٞ ؾٗٛ ٜٚعشف 

 ([19]) .اْعهاغ ملذ٣ لا  ايؿشد أٚ ؾؼً٘ يف ؼكٝل ا٭ٖذاف املتعًك١ بٛظٝؿت٘
َٚا ٜكّٛ ب٘   ٜ٪نذ ايتعشٜـ ايظابل ع٢ً إٔ أدا٤ ايؿشد ٜعٗش َٔ خ٬ٍ اإللاص ايزٟ ٜ٪دٜ٘ َٔ خ٬ٍ عًُ٘ 

 ٌ.َٔ عٌُ يف ؼكٝل أٖذاف ايعٌُ طٛا٤ بٓجا  أٚ ؾؼ

ٜٚعشؾ٘ آخشٕٚ ب ْ٘ "ايعٌُ ايزٟ ٜ٪دٜ٘ ايؿشد ٚاإللاصا  ايي وككٗا ٚؾكا  يًُعاٜري املٛضٛع١ٝ )ايه١ُٝ 

. أٚ قٝاّ ايؿشد بإلاص ([20])ٚايٓٛع١ٝ ٚايض١َٝٓ( ٚطًٛن٘ يف ٚظٝؿت٘ ٚطًٛن٘ َ  ص٥٬َ٘ ٚس٩طا٥٘ يف ايعٌُ"

ىتًـ ٖزا ايتعشٜـ عٔ  ([21])ا٭ٖذاف ايي تظع٢ إيٝٗا املٓع١ُ باطتخذاّ املٛاسد املتاح١ بؿاع١ًٝ ٚنؿا٠٤.

يٛظٝؿٞ بٗذف إلاص أٖذاف املٓع١ُ بؿاع١ًٝ طابكٝ٘ باٖتُاَ٘ ملا وكك٘ ايؿشد ٚؾكا  يًُعاٜري ٚايظًٛى ا

 ٚنؿا٠٤.

 :Institutional Performance األداء املؤسسي -2

ٜش٣ ايبعض إٔ ا٭دا٤ امل٪طظٞ ٖٛ ْتٝج١ قص١ً ايتؿاع٬  املتذاخ١ً ٚاملعكذ٠ بن ايٓاغ ٚبن املٛاد ٚا٭جٗض٠ 

ٜٚش٣ ايباح  إٔ ٖزا ايتعشٜـ اٖتِ  ([22])ايي ٜظتخذَٖٛا, ٚايب١٦ٝ ٚايثكاؾ١ ايي ٜعًُٕٛ يف طٝاقٗا.

 ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ يٮدا٤ ٚمل ٜ خز يف اإلعتباس أثش أدا٤ املٓع١ُ نهٌ.بتؿاع٬  ايب١٦ٝ 

ٜٚعشف ا٭دا٤ امل٪طظٞ ب ْ٘ املٓع١َٛ املتها١ًَ يٓتاج أعُاٍ املٓع١ُ يف ض٤ٛ تؿاعًٗا َ  عٓاصش ب٦ٝتٗا 

 :([23])ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ. ٚا٭دا٤ ٚؾكا  هلزا املؿّٗٛ ٜؼتٌُ ع٢ً أبعاد ث٬ث١ ٖٞ

        .أدا٤ ا٭ؾشاد يف إطاس ٚحذاتِٗ ايتٓع١ُٝٝ املتخصص١ 

        .أدا٤ ايٛحذا  ايتٓع١ُٝٝ يف إطاس ايظٝاطا  ايعا١َ يًُٓع١ُ 

        .أدا٤ املٓع١ُ يف إطاس ايب١٦ٝ ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايثكاؾ١ٝ 

ع٢ً أْ٘ َٓع١َٛ َتها١ًَ  ٪طظٖٞٛ ايٓعش إىل ا٭دا٤ امل ٪طظٜٞؼري ٖزا ايتعشٜـ إىل إٔ َؿّٗٛ ا٭دا٤ امل

ٚاملكصٛد ب٘ يف ٖزا ايبخ  أدا٤ ايكٝادا  اؾاَع١ٝ ٚأعضا٤ ١٦ٖٝ  عذ ايؿشدٟتتهٕٛ َٔ ث٬ث١ أبعاد ٖٞ: ايب

ٖٚٛ أدا٤ ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١ يف ايب١٦ٝ  , ٚايبعذ ايب٦ٖٝٞٚٛ أدا٤ ا٭قظاّ ايع١ًُٝ , ٚايبعذ ايتٓعُٝٞايتذسٜع
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ٝؿ١ ايبخ  اـاسج١ٝ ٚبٓا٤ ع٢ً ريو ؾ٬بذ إٔ ٜعهع ا٭دا٤ امل٪طظٞ يًجاَع١ مبظتٜٛات٘ ايث٬ث٘ ع٢ً ٚظ

 ايعًُٞ.

طًٛى أٚ جٗذ َبزٍٚ يتخكٝل ا٭ٖذاف املطًٛب١, ٜٚ٪دٟ إىل ْتٝج١ يف ايب١٦ٝ  ٜٚتخذد ا٭دا٤ امل٪طظٞ ب ْ٘

ٚاجملتُ , أٚ مبع٢ٓ آخش َا ٜؿعً٘ "ايؿشد" أٚ أحذ ايعاًَن بامل٪طظ١, اطتجاب١ مل١ُٗ َع١ٓٝ ؾشض  عًٝ٘ ٚؾكا  

إٔ طًٛى ٜؼري ٖزا ايتعشٜـ إىل  .([24])"ايش٩طا٤" اٯخشٜٔ قبٌجملُٛع١ ايكٛاعذ ٚايكٛاْن املٓع١ُ أٚ َٔ 

 ايؿشد ٜ٪ثش يف ايب١٦ٝ ٚاجملتُ  ْتٝج١ يًكٛاْن ٚا٭ْع١ُ ايي ٜتبعٗا َٔ قبٌ اإلداس٠ ايعًٝا.

ٖزا باإلضاؾ١ إىل إٔ ا٭دا٤ امل٪طظٞ ٖٛ ع١ًُٝ تظتٗذف قٝاغ نؿا٠٤ ايعٌُ اؾاَعٞ َٚكذاس َا مت إلاصٙ 

كٝاغ فُٛع١ َٔ اإلجشا٤ا  ايي َٔ اـط  ايتع١ًُٝٝ أٚ ايبخث١ٝ أٚ خذ١َ اجملتُ  ٜٚظتخذّ يف ٖزا اي

ٚبؿخص ٖزا ايتعشٜـ  ([25])تٛصٕ بٗا نؿا٠٤ اي اَ  اؾاَع١ٝ َٚذ٣ لاحٗا يف ؼكٝل ا٭ٖذاف املشط١َٛ.

ٚقٝاغ نؿا٤ت٘ َٔ خ٬ٍ َا مت  ٚاملتُثٌ يف ٚظٝؿ١ اؾاَع١ ايث٬  ٬ٜحغ أْ٘ ٜٗتِ بتكِٜٛ ا٭دا٤ اؾاَعٞ

 املشج٠ٛ. اؾاَع١ ٖذافأ إلاصٙ َٔ خط  مما ٜ٪دٟ إىل ؼكٝل

 :Research Performance األداء البحثي -3

ٜعشف ا٭دا٤ ايبخثٞ ب ْ٘ ايٓات  ايبخثٞ أٚ َٓت  ايٓؼاط ايبخثٞ ايزٟ ٜظِٗ يف ايتكذّ    

)John V. Lambardi 2003(٫َٚباسدٟ ٜٚش٣ نٌ َٔ جٖٛٔ ([26])ايعًُٞ.
ا٭دا٤ ايبخثٞ ٖٛ  ب ٕ  

 ([27])اإلْتاج١ٝ ايبخث١ٝ.

ب ْ٘ أدا٤  (Andrews, Frank M,. ed.1979)ٚأْذسٚص  (Kaplan, Norman. 1964)نُا ٜعشؾ٘ ناب٬ٕ

 ٜٚعت ٙ ؾٛيكإ ٚأ طنت ًٖٚن ٚ باٜش ٚأين  ([28])عًُٞ.

.)Folger, J, K,: Astin, Helen S,: and Bayer. Alan E. 1970( ([29])ْ٘ إْتاج١ٝ ع١ًُٝ.. ب 

إٔ ا٭دا٤ ايبخثٞ َشادف يهٌ َٔ اإلْتاج١ٝ ايبخث١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚا٭دا٤ ايعًُٞ ٬ٜحغ َٔ ايتعاسٜـ ايظابك١ 

 ٚنزيو ايٓؼاط ايبخثٞ ٚنٌ ريو ٜ٪دٟ ْؿع املع٢ٓ.

ٚبٓا٤ ع٢ً َاطبل ميهٔ تعشٜـ ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَع١ إجشا٥ٝا يف ٖزا ايبخ  ب ْ٘: فُٛع ا٭ْؼط١ 

ٌُ َٔ عضٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع أٚ ايكظِ أٚ  ايه١ًٝ أٚ اؾاَع١ َٔ أجٌ اإلطٗاّ يف ايتطٜٛش ايي مياسطٗا ن

 ٚايتكذّ ايعًُٞ, ٚايزٟ ميهٔ قٝاط٘ بعذ٠ طشم َٓٗا ن١ُٝ ايٓؼش أٚ ا٫قتباغ أٚ تكذٜش ايض٤٬َ أٚايه١ًٝ.
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 منهج البحث:

ٜعتُذ ايبخ  اؿايٞ ع٢ً املٓٗ  ايٛصؿٞ "ايزٟ ٜكشب ايباح  َٔ ايٛاق , حٝ  ٜذسغ ايعاٖش٠ نُا ٖٞ    

ايٛاق  ٜٚصؿٗا بؼهٌ دقٝل إَا بتعبري نُٞ حٍٛ خصا٥ص ٚمسا  ايٛاقع١ أٚ ب طًٛب ع٢ً أسض 

 يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ . ايبخثٞ . ٚريو َٔ أجٌ ايٛقٛف ع٢ً ٚاق  ا٭دا٤([30])نُٞ"

ٚايزٟ ٜشنض ٖزا ا٭طًٛب ع٢ً  Swot Analysis نُا ٜظتعن ايبخ  ب طًٛب ايتخًٌٝ ا٫طحاتٝجٞ   

 ٚايضعـ Strength  ٚريو ٭جٌ إبشاص جٛاْب ايك٠ٛ Descriptive بعذٜٔ ُٖا ايٛصـ ٚايتؼخٝص

 Weakness  يف ايب١٦ٝ ايذاخ١ًٝ, ٚايٛقٛف ع٢ً ايؿش Opportunities  املتاح١ ٚايتٗذٜذا Threats  يف

 بػشض تكِٝٝ ايب١٦ٝ ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ يًجاَع١. ([31])ايب١٦ٝ اـاسج١ٝ.

بػشض ايٛصٍٛ إىل ؽطٝ   Analysis Prospective.([32]) ٜٚظتؿٝذ ايبخ  أٜضا  َٔ ايتخًٌٝ املظتكبًٞ

 اطحاتٝجٞ يًجاَع١.

 الدراسات السابقة:

ٖٟٝٛ  دساط١ -1-حذ  ٚريو ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ:إلجشا٥ٗا حظب ا٭  طٛف ٜتِ تشتٝب ايذساطا  ايظابك١ ٚؾكا    

 Kao(2008)  Chiang& Lan Pao-Hwei.([33])  ٫ْبٛ ٚتؼٓل ناٚ

جاَع١ تاٜٛا١ْٝ. باإلضاؾ١ إىل  168ٖذؾ  ٖزٙ ايذساط١ إىل ٚصـ ايتكِٝٝ ايؼاٌَ يٮدا٤ ايبخثٞ يف اإلداس٠ يد 

امل٪ػشا  ايؼعب١ٝ ملٓؼٛسا  ف١ً )ؾٗشغ ا٫طتؼٗاد ايعًُٞ, ٚؾٗشغ اطتؼٗاد ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ, ٚؾٗشغ 

 Social Sciences) ٚؾٗشغ إطتؼٗاد ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ  (Science Citation Index) ُٞا٫طتؼٗاد ايعً

Citation Index) ٞن دا٠ يًذساط١  ٚاطتخذَ  ايذساط١ َعاٌَ استباط طبريَإ يف إطاس املٓٗ  ايٛصؿ

 Institute for Scientific Information) ٚريو َٔ خ٬ٍ َٛق  ػبه١ املعشؾ١ ملعٗذ املعًَٛا  ايع١ًُٝ

Web of Knowledge "ISI website")  ( َٔ ٚمتثً  ع١ٓٝ ايذساط١ ,)عضٛ ١٦ٖٝ تذسٜع ممٔ 1762 )

جاَع١. ٚايزٟ مت تكِٝٝ أدا٥ِٗ ايبخثٞ َٔ خ٬ٍ َؼاسن١  129وًُٕٛ ستب١ ا٭طتار١ٜ يف أقظاّ اإلداس٠ َٔ 

 يف َؼشٚع اجملًع ايعًُٞ ايٛطين. 2004-1995ٚاحذ٠ ع٢ً ا٭قٌ هلِ َٔ عاّ 

 ٚتٛصً  ايذساط١ إىل عذ٠ ْتا٥  َٔ أُٖٗا َاًٜٞ:  

إٔ اؾاَعا  اؿه١َٝٛ يذٜٗا أدا٤ عثٞ أؾضٌ َٔ اؾاَعا  اـاص١ ٜٚشج  ريو إىل ايذعِ املايٞ ايهبري  -

َٔ اؿه١َٛ يتًو اؾاَعا . ٚإٔ اؾاَعا  اـاص١ ايي هلا سطا٥ٌ َؼابٗ٘ يشطا٥ٌ اؾاَعا  اؿه١َٝٛ 

اب٘ ٭دا٤ اؾاَعا  اؿه١َٝٛ. ٚبتخًٌٝ فُٛع١ ا٭ٚصإ املظتٓتج١ ٚامل خٛر٠ َٔ نإ أدا٥ٗا ايبخثٞ َؼ

 اـ ا٤ تبن إٔ ْتا٥  ٖزٙ ايذساط١ ت٪ٜذ بؼذ٠ امل٪ػشا  ٚا٭ٚصإ ايي مت اطتخذاَٗا يف ايذساط١.
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 Seyyed (2007)  Azad,and Fazal  liA.([34])  دساط١ عًٞ أطذ ٚؾٝصٌ طعٝذ  -0

ايبخث١ٝ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع َٚا  ٖذؾ  ٖزٙ ايذساط١ إىل َعشؾ١ ت ثري طًظ١ً َٔ ايعٛاٌَ ع٢ً اإلْتاج١ٝ   

بن تؿضٌٝ   باإلضاؾ١ إىل قاٚي١ ملعشؾ١ ا٫خت٬ؾا  اهلا١َ ايي ٚجذ  ٜكابًٗا َٔ سضا٤ يف دٍٚ اـًٝ ,

أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚتٛقعا  اؾاَعا  ؾُٝا ٜتعًل بتخصٝص ايٛق  بن عٌُ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 

ٓٗ  ايٛصؿٞ, ٚاطتخذّ ايباح  ا٫طتبٝإ ن دا٠ يًذساط١ ٚايٓؼاطا  املشتبط١, ٚاطتخذَ  ايذساط١ امل

املٝذا١ْٝ ٚايزٟ اػتٌُ ع٢ً أسبع١ أجضا٤ ٖٞ: ايبٝاْا  ا٭طاط١ٝ, املعشؾ١ ايزات١ٝ ٚايهؿا٠٤ ايؿشد١ٜ, ب١٦ٝ ايعٌُ, 

( عضٛ ١٦ٖٝ تذسٜع َٔ َذاسغ ا٭عُاٍ 115ٚاؿا٫  ا٫جتُاع١ٝ, ٚمت تٛصٜع٘ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )

بذٍٚ اـًٝ , حٝ  طبك  ع٢ً ن١ًٝ ايتجاس٠ ٚا٫قتصاد باإلَاسا  ايعشب١ٝ املتخذ٠, ٚن١ًٝ اإلداس٠ اؾاَع١ٝ 

 ايصٓاع١ٝ ظاَع١ ؾٗذ يًبٓشٍٚ ٚاملعادٕ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ, ٚن١ًٝ إداس٠ ا٭عُاٍ يف جاَع١ ايهٜٛ .

 ٚخًص  ايذساط١ إىل عذ٠ ْتا٥  َٔ أُٖٗا َا ًٜٞ:

اإلْتاح١ٝ ايبخث١ٝ َٚظت٣ٛ   ؾ٪ بن اإلٖتُاّ امل٬حغ يًعٛاٌَ ايي ت٪ثش ع٢ًعذّ ٚجٛد تها       -

 ايشضا٤.

تؿضٌٝ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يتخصٝص ٚق  أنثش يًبخ  ٚايٓؼاطا  ايع١ًُٝ ا٭خش٣ َٔ َذسا٤        -

 اؾاَع١.

ٌ املشتب  ٚجٛد اخت٬ؾا  را  د٫ي١ احصا١ٝ٥ بن ؽصٝصا  ايٛق  ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يًعُ   -

 بايٓؼاطا  َثٌ )ايتذسٜع, ايُٓٛ املٗين, ايبخ , اـذ١َ( ٚ تٛقعا  اؾاَع١.

ٚجٛد اخت٬ؾا  را  د٫ي١ احصا١ٝ٥ بن املظت٣ٛ امل٬حغ يت ثري ايعٛاٌَ املشتبط١ بب١٦ٝ ايعٌُ ع٢ً    -

 اإلْتاج١ٝ ايبخث١ٝ َٚظت٣ٛ سضا أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.

 Smart(2005).Warren  ٚاسٕ مساس  دساط١  -3
 ([35]) 

ا٭دا٤ ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ ٖذؾ  ٖزٙ ايذساط١ إىل َعشؾ١     

ايٓٝٛص٬ْٜذٟ, َٚعشؾ١ املتػريا  املظتك١ً ٚايتابع١ ايي ت٪ثش عًٝ٘, ٚاطتخذَ  ايذساط١ ملعاؾ١ ايبٝاْا  ؼًٌٝ 

ا٫مذاس املتعذد, ٚاملتٛططا  اؿظاب١ٝ ضُٔ إطاس املٓٗ  ايٛصؿٞ ايتخًًٝٞ, ٚتهْٛ  ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ 

 ( عضٛ ١٦ٖٝ تذسٜع.7752)

 َٚٔ أِٖ ايٓتا٥  ايي أطؿش  عٓٗا ايذساط١ ؾُٝا ًٜٞ:   

َٔ ْاح١ٝ ايعُش: ٚجٛد أثش بؼهٌ عاّ ملتػري ايعُش ع٢ً ا٭دا٤ ايبخثٞ , حٝ  تبن إٔ َٔ ِٖ يف عُش    -

َبهش يف َٓتصـ ايعؼشٜٓا  نإ يذِٜٗ َظت٣ٛ َٓخؿض َٔ ا٭دا٤ ايبخثٞ. ٚإٔ ا٭دا٤ ايبخثٞ 

داد بظشع١ َ  ايعُش; ؾعٓذ بًٛؽ ايزس٠ٚ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ايعُش; عٓذ أٚاخش ايث٬ثٝٓا  ٜض
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ٚأٚا٥ٌ ا٭سبعٝٓا  ٜضداد ا٭دا٤ ايبخثٞ عٓذِٖ ٜٚبذأ يف ايظكٛط عٓذ أٚاخش ا٭سبعٝٓا  إىل أٚا٥ٌ 

 ايظتٝٓا .

٬  َثًٝ٘ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايٓٛع: إٕ ا٭دا٤ ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايزنٛس ٜؿٛم قًٝ       -

 اإلْا .

 ايعشم: ٚجٛد أثش ملتػري اجملُٛع١ ايعشق١ٝ ع٢ً ا٭دا٤ ايبخثٞ يف بعض املٓاطل.       -

ٚجٛد أثش قٟٛ ملتػري ايشتب١ ا٭نادمي١ٝ ع٢ً ا٭دا٤ ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع, حٝ  حصٌ ع٢ً    -

طاتز٠ ٚا٭طاتز٠ املؼاسنن ًٜٞ ريو احملاضشٜٔ املظت٣ٛ ايعايٞ يٮدا٤ ايبخثٞ ِٖ بايحتٝب ا٭

 ا٭ٚا٥ٌ ثِ احملاضشٜٔ.

حصٍٛ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف اؾاَعا  اؿضش١ٜ امل٪طظ١ٝ ٚاؾاَعا  َتعذد٠ ايتكٓٝا  ع٢ً أع٢ً    -

 َظت٣ٛ يٮدا٤ ايبخثٞ.

 Jens Smeby, and Sverre Try (2005).([36]) جٝٓض مسباٟ ٚطؿري تشاٟ دساط١ -4

ٚايٓؼاط ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع اؾاَعٞ, ٖذؾ  ايذساط١ إىل َعشؾ١ ايع٬ق١ بن اـٛا  اإلداس١ٜ    

ٚطبك  ايذساط١ ع٢ً أسب  جاَعا  حه١َٝٛ ٚث٬  جاَعا  خاص١ بايٓشٜٚ , ٚاتبع  املٓٗ  ايٛصؿٞ, 

( عضٛ 1611( َِٓٗ )2966ٚاطتخذَ  ا٫طتبٝإ ن دا٠ ؾُ  ايبٝاْا , ٚمت تٛصٜع٘ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )

ط١ٓ .َٚٔ أِٖ ْتا٥  ٖزٙ ايذساط١ َا  45( َٔ ِٖ أصػش َٔ 1355)ط١ٓ ٚ ١٦ٖٝ40 تذسٜع َٔ ِٖ أصػش َٔ 

:ًٜٞ 

 َٓاخ ايكظِ:     - أ

 إٔ ا٭طاتز٠ املظاعذٜٔ ٚ املؼاسنن يذِٜٗ ْؼاط ع  أقٌ َٔ ا٭طاتز٠.      -5

 ٚجٛد ع٬ق١ بن ايشتب١ ا٭نادمي١ٝ يعضٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايٓات  ايبخثٞ.      -6

 ٛا َٓؼٛسا  َٚكا٫  ع١ًُٝ أنثش َٔ ا٭طاتز٠ املظاعذٜٔ ٚاملؼاسنن.إٔ ا٭طاتز٠ ٜٓتج      -7

 

 ٚق  ايبخ :- ب

ٚجٛد أثش طًيب ملتػري ايتعإٚ َ  ايباحثن اٯخشٜٔ يف ايٓشٜٚ  ع٢ً ٚق  ايبخ  ٚأثش إهابٞ       -8

 ع٢ً املٓؼٛسا .

 ٚجٛد أثش ملتػري ايٛق  املخصص يًبخ  ع٢ً ايٓات  ايبخثٞ.      -9

 ٛد أثش َٔ ايتٌُٜٛ ايذٚيٞ ع٢ً ٚق  ايبخ  ٚيٝع ي٘ أثش ع٢ً ايٓات  ايبخثٞ.ٚج -11

 ايعُش:  - ج

 ٚجٛد أثش يًٓات  ايبخثٞ بٛاطط١ َظت٣ٛ ايعُش يف ايكظِ. -11
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 يٝع يًعُش أٟ ت ثري ع٢ً ٚق  ايبخ . -12

 املٓؼٛسا  ٚاملكا٫  ايع١ًُٝ:    - د

 ٚاملكا٫ . ٚجٛد أثش إهابٞ يًُصادس ع٢ً نٌ املٓؼٛسا  -13

 ايٓٛع: -هـ

ايٓات  ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايزنٛس ٜؿٛم ق٬ًٝ  َٔ ْعشا٥ِٗ اإلْا  بظبب إٔ اإلْا   -14

 ٜكضن أقٌ ٚق  يف ايبخ  َٔ ْعشا٥ٗٔ ايزنٛس.

 ٫ ٜٛجذ أثش را  د٫ي١ إحصا١ٝ٥ ملتٛط  ٚحجِ اإلْا  ع٢ً ايٓؼاط ايبخثٞ. -15

 حجِ ايكظِ:   -ٚ 

 إهابٞ را  د٫ي١ إحصا١ٝ٥ ؿجِ ايكظِ ع٢ً عذد املكا٫ . ٚجٛد أثش -16

 ٚجٛد أثش إهابٞ يٮقظاّ ايي تصـ بايتعإٚ ع٢ً إْتاج َكا٫  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع. -17

 Simon Ville and Others(2005).([37]) دساط١ طُٕٝٛ ؾٌٝ ٚآخشٕٚ      -5

ٖذؾ  ايذساط١ إىل اختباس تٛصٜ  أحذ عؼش َكٝاغ يٮدا٤ ايبخثٞ ع  مثا١ْٝ ٚث٬ثن جاَع١ اطحاي١ٝ عٔ    

اطتخذَ  ايذساط١ املٓٗ  ايٛصؿٞ, َٚكٝاغ ايتؿاٚ  ٚايزٟ  , ٚ""HERDCل قاعذ٠ ايبٝاْا  ٖشدىطشٜ

" ٚايزٟ ٜظتخذّ بٛاطط١ ا٫قتصادٜن يكٝاغ ايتٛصٜ  ايذاخًٞ يٮؾشاد Giniٜظ٢ُ مبعاٌَ جٝين"

 أٚايعا٬٥ ..

 َٚٔ أِٖ ْتا٥  ايذساط١ َا ًٜٞ:

ات  ايبخث١ٝ يف اؾاَعا  اإلطحاي١ٝ, ٚريو بظبب عذّ ٚجٛد أثش طًيب يًُظاُٖا  ايبخث١ٝ ع٢ً ايٓٛ   -

 اإلْصاف يف تٛصٜ  ٖزٙ املظاُٖا  ايبخث١ٝ.

 ٚجٛد تٛصٜ  غري َتظاٟٚ بن اؾاَعا  اإلطحاي١ٝ يٮدا٤ ايبخثٞ.        -

ٚجٛد ٖبٛط يف اإلْتاج ايبخثٞ املشتب  بايصخـ ٚامل٪متشا  ٚنزيو دسج١ ايذنتٛساٙ بٓظب١        -

1.3.% 

ٚتتؼاب٘ ايذساط١ ايظابك١ َ  ايبخ  اؿايٞ يف نُْٛٗا ٜبخثإ يف ا٭دا٤ ايبخثٞ غري أُْٗا ىتًؿإ يف    

أَٛس عذ٠ َٓٗا: بًذ ٚفتُ  ايذساط١, ٚإٔ ايذساط١ ايظابك١ سنض  اٖتُاَٗا ع٢ً تٛصٜ  ا٭دا٤ ايبخثٞ 

تصٛس َكح  يتطٜٛش ا٭دا٤  يًجاَعا  عٔ طشٜل قاعذ٠ بٝاْا , يف حن اٖتِ ايبخ  اؿايٞ يًٛصٍٛ إىل

 ايبخثٞ يًجاَع١.

 ٚميهٔ ا٫طتؿاد٠ َٔ ٖزٙ ايذساط١ يف إيكا٤ ايض٤ٛ ع٢ً أِٖ املكاٜٝع ايي مت تطبٝكٗا يف ٖزٙ ايذساط١.   
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 and Others(2005) ,Vange  Teresa.([38]) دساط١ تشٜضا ؾٝٓ       -6

ٖذؾ  ايذساط١ ملعشؾ١ اإلْتاج١ٝ ايبخث١ٝ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايعٛاٌَ ايي ت٪ثش ؾٝٗا. ٚاطتخذَ     

ط١ املٓٗ  ايٛصؿٞ, باإلضاؾ١ إىل اطتخذاَٗا ا٫طتبٝإ ن دا٠ يًذساط١ املٝذا١ْٝ, ٚمت تٛصٜع٘ ع٢ً ع١ٓٝ ايذسا

 ( َٔ أطاتز٠ اؾاَع١. َٚٔ أِٖ َا أطؿش  عٓ٘ ايذساط١ َٔ ْتا٥  َا ًٜٞ:162َه١ْٛ َٔ )

 ٚجٛد إخت٬ؾا  يف ايٓٛع َٔ حٝ  اإلْتاج١ٝ.       -

 إحصا١ٝ٥ بن ايٓٛع ٚاإلْتاج١ٝ. ٫ تٛجذ ع٬ق١ را  د٫ي١       -

 ٚجٛد إخت٬ؾا  يف عذد املٓؼٛسا  بن ايشجاٍ ٚايٓظا٤ يف أقظاّ ايبخ  املٛج١ٗ.       -

 ٚجٛد اخت٬ؾا  بن إْتاج١ٝ ايٓؼش ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايشجاٍ ٚايٓظا٤.       -

 ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايٓظا٤.اإلْتاج١ٝ ايبخث١ٝ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايزنٛس أنثش َٔ أعضا٤        -

 إٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايزنٛس املتضٚجٕٛ ٚايزٜٔ يذِٜٗ أطؿاٍ ٜٓتجٛا أقٌ َٔ غريِٖ.       -

 احتُاي١ٝ اْتظاب ايٓظا٤ أنثش َٔ ايشجاٍ يف أقظاّ ايبخ  املٛج١ٗ.        -

٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع  ٚتتؼاب٘ ٖزٙ ايذساط١ َ  ايبخ  اؿايٞ يف نٕٛ اإلثٓتن ٜٗتُإ باإلْتاج١ٝ ايبخث١ٝ

باؾاَعا . غري أُْٗا ىتًؿإ يف نٕٛ ايذساط١ ايظابك١ قذ اقتصش  ع٢ً اإلْتاج١ٝ ايبخث١ٝ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ 

ايتذسٜع ٚايعٛاٌَ ايي ت٪ثش عًٝٗا, يف حن إٔ ايبخ  اؿايٞ ٜٗتِ با٭دا٤ ايبخثٞ ب بعادٙ املختًؿ٘, نُا 

 ىتًـ يف بًذ ٚفتُ  ايذساط١.

 أ٫ٚ : إعذاد ا٫طتبٝإ ٚتطبٝك٘:

اتظاقا  َ  طبٝع١ ايبخ  ٚؼكٝكا  ٭ٖذاؾ٘, اطتعإ ايباح  با٫طتبٝإ ن دا٠ ٭جشا٤ ايذساط١ املٝذا١ْٝ    

ٚريو بٗذف ايتعشف ع٢ً آسا٤ ع١ٓٝ ايذساط١ يٛاق  ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ, َٚعشؾ١ ا٫طٗاَا  

ٜعذ ا٫طتبٝإ َٔ أِٖ ٚأْظب ايٛطا٥ٌ يًخصٍٛ ع٢ً َعًَٛا  ٚايتعشف ع٢ً ٚا٭ْؼط١ ايبخث١ٝ هلِ, حٝ  

   ([39])آسا٤ ٚخ ا  ٚاػاٖا  َشتبط١ بٛاق  َعن.

 ع١ٓٝ ايبخ  ٚخصا٥صٗا: -1

ْعشا  يًصعٛب١ ايبايػ١ ايي ٜٛاجٗٗا ايباح  عٓذ إجشا٤ ايبخ  ع٢ً اجملتُ  ا٭صًٞ ب نًُ٘ خاص١ إرا    

ٌٝ أٚ جض٤ بظٝ  َٔ ٖزا ايهٌ نبري ْظبٝا , يزا ؾإٕ ايباح  ٜهتؿٞ باختٝاس عذد قً -ايهٌ –نإ ٖزا اجملتُ  

أٚ بعض َٔ مجٝ  ٚريو يف حذٚد ايٛق  ٚاؾٗذ ٚا٫َهاْٝا  املتاح١ ي٘, ٜٚبذأ بذساط١ ٖزا اؾض٤ املختاس 

 ([40])ٚتعُِٝ ْتا٥ج٘ ع٢ً اجملُٛع.
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( عضٛا  ٜتٛصعٕٛ ع٢ً 2589ٚيف ض٤ٛ َتطًبا  ايذساط١, ٚأٖذاؾٗا مت ؼذٜذ اجملتُ  ا٭صًٞ ٚايزٟ بًؼ )   

٠ َظاعذٜٔ, ٚريو بٓا٤ ع٢ً َ٪ػشا  ايتعًِٝ يف ( جاَعا  حه١َٝٛ يف ؾ١٦ أطاتز٠, أطاتز٠ َؼاسنن, أطاتز7)

 ([41])اؾُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ايصادس عٔ اجملًع ا٭ع٢ً يتخطٝ  ايتعًِٝ.

َٚٔ ثِ قاّ ايباح  بتخذٜذ حجِ ايع١ٓٝ املطًٛب١, ٚملا نإ َٔ ايصعب دساط١ اجملتُ  ب نًُ٘ ْعشا  يإل   

تظاع اؾػشايف ايهبري ايزٟ تتٛصع ؾٝ٘ اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ َٔ ْاح١ٝ, َٚٔ ْاح١ٝ أخش٣ ْعشا  يصعٛب١ ايتطبٝل 

أن  عذد َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع, يزا مت ا٫قتصاس ع٢ً أسب  جاَعا  ٖٞ ) صٓعا٤, عذٕ, رَاس, إب(  ع٢ً

%( َٔ 12.55( عضٛ ١٦ٖٝ تذسٜع بٓظب١ )325ٚمت اختٝاس ع١ٓٝ هلزا اجملتُ  بصٛس٠ عؼٛا١ٝ٥ بًؼ عذدٖا )

: أطتار, أطتار َؼاسى, اجملتُ  ا٭صًٞ. َ  اؿش  ع٢ً تٛاؾش متثٌٝ تكظِٝ فتُ  ايبخ  إىل طبكا  ٖٚٞ

 أطتار َظاعذ., ٚإٔ ٜهٕٛ ا٫ختٝاس عؼٛا٥ٝا  قذس املظتطاع.

تٛصٜ  ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً اؾاَعا  املختاس٠ حظب َتػريا  ايذساط١   (11( ٚ )10ٜٚٛض  اؾذٍٚ سقِ )  

 ٚايٓظب امل١ٜٛ٦ هلا:
 

 ايذساط١ ٖٚٞ: ايٓٛع, ايعُش, اؾاَع١, ايه١ًٝ. تٛصٜ  ع١ٓٝ ايذساط١ ع٢ً اؾاَعا  املختاس٠ حظب َتػريا : (1جذٍٚ سقِ)

 ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ ايتهشاس َتػري ايذساط١

 ايٓٛع
 %83.8 201 رنٛس

 %16.3 39 إْا 

 ايعُش

 %13.8 33 ط١ٓ 35أقٌ َٔ 

 %70 168 50-35َابن 

 %16.3 39 ط١ٓ 50أنثش 

 اؾاَع١

 %39.2 94 صٓعا٤

 %62.7 64 عذٕ

 %18.3 44 رَاس

 %15.8 38 إب

 ايه١ًٝ
 %40.8 98 ع١ًُٝ

 %59.2 142 إْظا١ْٝ

  

../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø³Ø§Ø¨Ø¹%20-%20ØªØµÙ�Ø±%20Ù�Ù�ØªØ±Ø%20Ù�ØªØ·Ù�Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ø£Ø¯Ø§Ø¡%20Ø§Ù�Ø¨ØØ«Ù�.htm#_ftn41


 

588 
 

 و0213 َٕٕٚٛ -األٔل ُٚاٚرانؼذد  رايؼح انُاصريزهح 

 ر األداء البحثي للجامعات اليمنيةيتصور مقرتح لتطو
 

 محٝذ د / قُذ عبذ اهلل

 

 تٛصٜ  أؾشاد ايع١ٓٝ طبكا  ملتػري ايذسج١ ايع١ًُٝ, طٓٛا  اـ ٠, َهإ اؿصٍٛ ع٢ً دسج١ ايذنتٛساٙ, ايٛظٝؿ١.: (2جذٍٚ سقِ )

 ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ ايتهشاس َتػري ايذساط١

 ايذسج١ ايع١ًُٝ اؿاي١ٝ

 %11.7 28 أطتار

 %24.2 58 َؼاسى أطتار

 %64.2 154 اطتار َظاعذ

بعذ اؿصٍٛ ع٢ً   طٓٛا  اـ ٠

 دسج١ ايذنتٛسا٠

 %37.9 91 أقٌ َٔ مخع طٓٛا 

 %40.4 97 طٓٛا  5-10َٔ 

 %21.7 52 طٓٛا  10أنثش َٔ 

 َهإ اؿصٍٛ ع٢ً دسج١ ايذنتٛسا٠

 %3.3 8 ايُٝٔ

 %66.7 160 دٚي١ عشب١ٝ

 %30 72 دٚي١ أجٓب١ٝ

 ٛظٝؿ١ اؿاي١ٝاي
 %72.1 173 اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ

 %27.9 67 ايكٝادا  اؾاَع١ٝ

( تٛصٜ  أؾشاد ع١ٓٝ ايبخ  يف جاَعا  صٓعا٤ ٚعذٕ ٚرَاس ٚإب ٚايي 2( ٚ)1ٜتض  َٔ بٝاْا  اؾذٍٚ سقِ)   

ع٢ً ايهًٝا  ( َٔ ؾ١٦ ا٭طاتز٠, ٚا٭طاتز٠ املؼاسنن, ٚا٭طاتز٠ املظاعذٜٔ َٛصعن 240بًؼ إمجايٞ عذدٖا )

 ايع١ًُٝ ٚاإلْظا١ْٝ باؾاَعا .

( إٔ ٖٓاى اخت٬ؾا  يف ع١ٓٝ ايبخ  طبكا  يًُتػريا  طايؿ١ ايزنش, 2( ٚ)1ٜٚٛض  اؾذٚين ايظابكن سقِ )   

حٝ  إٔ ؾ١٦ ايزنٛس أع٢ً ْظب١ َٔ إمجايٞ ؾ١٦ اإلْا , ٚريو ٫ستؿاع عذد ايزنٛس يف اجملتُ  ا٭صًٞ, نُا 

 , حٝ  ٜحنض أنثش عذد ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ٖزٙ ايؿ50.١٦-35يًعُشٖٞ َا بن  إٔ ايٓظب١ ايعاي١ٝ

ٜٚتض  إٔ جاَع١ صٓعا٤ أع٢ً ْظب١ ٚريو باعتباسٖا أقذّ اؾاَعا  ٚعذدٖا َشتؿ  يف اجملتُ  ا٭صًٞ,    

تًٝٗا جاَع١ عذٕ, ٜٚتض  نزيو إٔ ايهًٝا  اإلْظا١ْٝ ْظبتٗا أع٢ً َٔ ايهًٝا  ايع١ًُٝ, نُا إٔ ؾ١٦ 

ا٭طاتز٠ املظاعذٜٔ أع٢ً ْظب١ َٔ إمجايٞ ايع١ٓٝ ٚريو ٫ستؿاع عذدِٖ يف اجملُتُ  ا٭صًٞ, ٚبايٓظب١ ملتػري 

طٓٛا  أع٢ً ْظب١, ٜٚشج  ايظبب ْؿظ٘, ؾِٗ وتًٕٛ  5طٓٛا  اـ ٠ يف اؾاَع١ ؾٝعٗش َٔ أعُاسِٖ أقٌ َٔ 

ٜظ٢ُ ايتٛظٝـ باإلح٬ٍ يزا ؾٓظب١  أن  عذد يف اجملتُ  ا٭صًٞ, ٜٚشج  ريو إىل تٛج٘ اؾاَعا  مبا

 طٓٛا  أنثش. 5ا٭طاتز٠ َِٓٗ أقٌ َٔ 

َهإ اؿصٍٛ ع٢ً دسج١ ايذنتٛسا٠, ؾايذٍٚ ايعشب١ٝ ؼتٌ ايٓظب١ ايعاي١ٝ َٔ إمجايٞ ايع١ٓٝ,   أَا َتػري   

اهل١٦ٝ   ٜٚشج  ايظبب إىل إٔ أنثش املبتعثن يًخصٍٛ ع٢ً دسج١ ايذنتٛسا٠ يف ايذٍٚ ايعشب١ٝ, نزيو استؿاع
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ايتذسٜظ١ٝ َٔ ايكٝادا  اؾاَع١ٝ, ٖٚزا ػ٧ بذٜٗٞ بظبب ق١ً عذد املٓاصب اإلداس١ٜ يف اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ 

 َكابٌ عذد أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.

 Correlation Coefficients صذم ا٫تظام ايذاخًٞ:

تظام ايذاخًٞ بعذ ا٫ْتٗا٤ َٔ إعذاد ا٫طتبٝإ يف صٛست٘ ايٓٗا١ٝ٥, قاّ ايباح  عظاب صذم ا٫

إٔ ْتا٥  ايذساط١ تعض٣ إىل املتػريا  َٛض    Internal Validity ي٬طتبٝإ, ٜٚكصذ بايصذم ايذاخًٞ

, ٚريو ([42])ايكٝاغ أٚ املعاؾ١ املشتبط١ ب ٖذاف ايذساط١ مبع٢ٓ استباط َؿشدا  ايذساط١ بعضٗا ببعض

عظاب َعاٌَ ا٫ستباط بن نٌ قٛس َٔ قاٚس ا٫طتبٝإ ٚبن ايذسج١ ايه١ًٝ ي٬طتبٝإ ٚبن نٌ 

 :ٛس ٚبن اجملُٛع ايهًٞ ي٬طتبٝإ, ٚريو َٔ خ٬ٍ املعادي١ ايتاي١ٝعباس٠ َٔ عباسا  احمل

        = غ س  ( َ )    

 ع غ  ٕ ع غ         

 حٝ  س = َعاٌَ ا٫ستباط يبريطٕٛ

   غ = امشاف ايذسج١ يف اجملُٛع١ غ عٔ املتٛط 

     = امشاف ايذسج١ يف اجملُٛع١   عٔ املتٛط 

 يًُجُٛع١ غ ع غ = ا٫مشاف املعٝاسٟ

 ع   = ا٫مشاف املعٝاسٟ يًُخُٛع١  

 ٕ = عذد ا٫حتُا٫ .

 

 ٜٛض  َعا٬َ  استباط نٌ قٛس ٚايذسج١ ايه١ًٝ ي٬طتبٝإ: (3جذٍٚ سقِ )

 احملٛس
 َعا٬َ  ا٫ستباط بايذسج١ ايه١ًٝ

  

 ا٭ٍٚ
0.67** 

  

 ايثاْٞ
0.73 ** 

  

 ** 0.71 ايثاي 

 0.01** داٍ عٓذ 

ي٬طتبٝإ   ( إٔ َعا٬َ  ا٫ستباط بن احملاٚس ايث٬ث١ ٚايذسج١ ايه3١ًٝذٍٚ ايظابل سقِ )ٜتض  َٔ اؾ   

(, مما ٜ٪نذ ع٢ً 1773 -1667( ٖٚٞ استباطا  َشتؿع١, حٝ  تحاٚ  بن )0.01َعا٬َ  داي١ عٓذ َظت٣ٛ)

 صذم ا٫طتبٝإ ٚص٬حٝت٘ يًتطبٝل.
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ٕ1  -  ف 2فد ع 

 ى 2ع         1 -ٕ

  

 Reliability ا٫طتبٝإ: ثبا  -6

ٜٚكصذ ب٘ إٔ ٜعطٞ ا٫ختباس ايٓتا٥  ْؿظٗا تكشٜبا  إرا َا أعٝذ تطبٝك٘ ع٢ً ْؿع ا٭ػخا  ٚيف ْؿع     

ٜٚكصذ ب٘ أٜضا  دق١ ا٫طتبٝإ َٚذ٣ تٓاطل عباسات٘ ٚػاْظٗا, ٚقذ مت حظاب َعاٌَ ايثبا   ([43])ايعشٚف.

يبخٛ  , باعتباسٙ أؾضٌ طشٜك١ ؿظاب ثبا  ا٭ٚصإ املظتخذ١َ يف ا Alpha باطتخذاّ اختباس أيؿا نشْٚباخ

       ٚريو ٚؾكا  يًُعادي١ ايتاي١ٝ: ([44])املظخ١ٝ َثٌ ا٫طتبٝاْا  ٚاطتُاسا  ايبخ .

 ف 2َ  ع -    1     ٕ    َعاٌَ ثبا  أيؿا نشْٚباخ =

   ى 2ع               1 -ٕ                             

 حٝ : ٕ= عذد ؾكشا  ا٫طتبٝإ

 ف = ثبا  ايؿكش٠ ايٛاحذ٠ َٔ ا٫طتبٝإ.2 ع

2ع
 = ايثبا  ايهًٞ ي٬طتبٝإ.  ى

ثبا  ا٫طتبٝإ بطشٜكتن ُٖا: طشٜك١ أيؿا نشْٚباخ ٚطشٜك١ ايتجض١٥ ايٓصؿ١ٝ حملاٚس ٚقذ مت حظاب 

 ا٫طتبٝإ ٚا٫طتبٝإ نهٌ ٚاؾذٍٚ ايتايٞ ٜٛض  ريو:
  

 حظاب َعا٬َ  ايثبا  حملاٚس ا٫طتبٝإ ٚا٫طتبٝإ نهٌ: (4جذٍٚ سقِ)

 َعاٌَ أيؿا نشْٚباخ عذد ايعباسا  احملٛس
 ايتجض١٥ ايٓصؿ١ٝ

 إ بشإٚ()طبريَ

 0.73 0.75 15 ايكِٝ -ا٭ٖذاف -ايشطاي١

 0.81 0.89 57 ايب١٦ٝ ايذاخ١ًٝ

 0.77 0.74 14 ايب١٦ٝ اـاسج١ٝ

 0.74 0.87 86 ا٫طتبٝإ نهٌ

( إٔ قُٝد١ َعدا٬َ  ايثبدا  َشتؿعد١ إىل حدذ ندبري, طدٛا٤ بايٓظدب١ يًُخداٚس, أٚ          4ٜٛض  اؾذٍٚ ايظابل سقدِ)    

مما ٜؼري إىل ػداْع عبداسا  ا٫طدتبٝإ, ٜٚ٪ندذ ثباتد٘ ٚصد٬حٝت٘ يًتطبٝدل, ٜٚدذٍ          بايٓظب١ ي٬طتبٝإ نهٌ,

 ريو ع٢ً إٔ ا٭دا٠ تتُت  بذ٫٫  صذم ٚثبا  عاي١ٝ ت س اطتخذاَٗا ٭ٖذاف ايبخ  اؿايٞ.

 ْتا٥  ايذساط١ املٝذا١ْٝ:  ثاْٝا :

 ؾُٝا ًٜٞ ْتا٥  ايذساط١ املٝذا١ٜٓ:   
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 ايه١ُٝ ٭ؾشاد ع١ٓٝ ايبخ :ا٫طٗاَا  ٚا٭ْؼط١ ايبخث١ٝ 

( خددد٬ٍ اـُدددع  240إٔ اإلحصدددا٤ ايهُدددٞ إلمجدددايٞ عدددذد ايهتدددب ايعشبٝددد١ املٓؼدددٛس٠ ٭ؾدددشاد ايعٝٓددد١ )           -

( نتابدا , َٚععدِ ٖددزٙ ايهتدب ناْد  ؾشدٜد١, أٟ إٔ َتٛطد  املعددذٍ       249ايظدٓٛا  املاضد١ٝ ٚصدً  إىل )   

نتاب, أٟ إٔ َعذٍ إْتاج١ٝ ايهتب يًؿدشد   49.8ايظٟٓٛ ٫ْتاج١ٝ ايهتب ٭ؾشاد ايع١ٓٝ تظاٟٚ حٛايٞ 

% مبع٢ٓ إٔ ايؿشد ٜٓت  نتاب ٚاحذ نٌ مخع طٓٛا , ٖٚٞ ْظب١ ضعٝؿ١ 0.2ايٛاحذ تظاٟٚ حٛايٞ 

 جذا  .

( نتدداب, َٚتٛطدد  املعددذٍ ايظددٟٓٛ هلددزٙ ايهتددب ٭ؾددشاد ايعٝٓدد١       30إٔ ايهتددب ا٭جٓبٝدد١ ٚصددً  إىل )         -

%,ْٚؿع ايؼ٧ بايٓظدب١ يًهتدب املحمجد١    0.02ٛاحذ تظاٟٚ نتب, َٚعذٍ إْتاجٝتٗا يًؿشد اي 6تظاٟٚ 

نتدب, أٟ إٔ َعدذٍ إْتاجٝد١ ايؿدشد ايٛاحدذ       5.6( نتداب, مبعدذٍ َتٛطد  طدٟٓٛ     28ؾكذ ٚصً  إىل )

 ضعٝؿ١ جذا  ٚتهاد ٫ تزنش.  % ٖٚٞ ْظب0.02١يًهتب املحمج١ تظاٟٚ 

( 1276ـُدع ايظدٓٛا  املاضد١ٝ ٚصدً  إىل)    ايظابل إٔ عذد ايبخٛ  ايي قاّ بٗا أؾشاد ايع١ٓٝ خد٬ٍ ا        -

عد , أٟ   255.2عثا , أٟ إٔ َتٛط  املعذٍ ايظٟٓٛ إلْتاج١ٝ ا٭عدا  ٭ؾدشاد ايعٝٓد١ تظداٟٚ حدٛايٞ      

% ٖٚدٞ تعتد  ْظدب١ أؾضدٌ ْٛعدا  َدا َدٔ        1.06إٔ َعذٍ إْتاج١ٝ ايبخدٛ  يًؿدشد ايٛاحدذ تظداٟٚ حدٛايٞ      

 إْتاج١ٝ ايهتب.

-        ٔ % أَدددا عدددٔ ايهتدددب 23.75قددداَٛا بتدد يٝـ نتدددب عشبٝددد١ ؾشدٜددد١ بًػدد  ْظدددبتِٗ    إٔ أؾددشاد ايعٝٓددد١ ايدددزٜ

%, يف 5.83%, ٚبًػ  ْظب١ ايزٜٔ قاَٛا بتد يٝـ نتدب ؾشدٜد١ َؼدحن١     8.07املؼحن١ ؾبًػ  ْظبتِٗ 

% َٔ إمجايٞ أؾشاد ايع١ٓٝ مل ٜكَٛٛا بتد يٝـ نتدب عشبٝد١    63.33حن إٔ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ ْٚظبتِٗ 

 ٫ ؾشد١ٜ ٫ٚ َؼحن١.

% قداَٛا  2.08%, ْٚظدب١  6.67أَا ايهتب ا٭جٓب١ٝ, ؾكدذ بًػد  ْظدب١ ايدزٜٔ قداَٛا بتد يٝـ نتدب ؾشدٜد١                -

% قاَٛا بت يٝـ نتب ؾشد١ٜ َؼدحن١, ْٚظدب١ ايدزٜٔ مل ٜكَٛدٛا     2.5بت يٝـ نتب َؼحن١, ْٚظب١ 

متثدٌ ْظدب١   % َٔ إمجايٞ أؾدشاد ايعٝٓد١ ٖٚدٞ    88.75بت يٝـ أٟ نتب أجٓب١ٝ طٛا٤ ؾشد١ٜ أٚ َؼحن١ 

 نبري٠ جذا .

 َتػري ايٓٛع:

إٔ غايبٝددد١ ا٭ْؼدددط١ ايبخثٝددد١ يًهتدددب ايعشبٝددد١, ٚايهتدددب ا٭جٓبٝددد١, ٚاملحمجددد١, ٚندددزيو ا٭عدددا ,             -

 ٚاملؼشٚعا  ت تٞ َٔ ايزنٛس أنثش َٔ اإلْا .
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 َتػري ايعُش:

َٓتجد١ يًهتدب ايعشبٝد١, إر     ط١ٓ( ِٖ أن  ؾ١٦ غدري  50إٔ ايزٜٔ ٜكعٕٛ يف ايؿ١٦ ايعُش١ٜ )أنثش َٔ        -

ٔ  79.49بًػددد  ْظدددبتِٗ ) %(, ثدددِ 63.64طددد١ٓ( بٓظدددب١ ) 35%(, ًٜٚدددِٝٗ أصدددخاب ايؿ٦ددد١ ايعُشٜددد١ )أقدددٌ َددد

 %(.59.52ط١ٓ( بٓظب١ ) 51-35 أصخاب ايؿ١٦ ايعُش١ٜ )َابن

ٕ يف ٚبايٓظب١ يًهتب ا٭جٓب١ٝ ؾإٕ ايزٜٔ مل ٜكَٛٛا بهتاب١ أٟ نتب أجٓب١ٝ ِٖ ا٭ؾشاد ايزٜٔ ٜكعٛ       -

%(, ًِٜٚٝٗ أصدخاب ايؿ٦د١ ايعُشٜد١ )أقدٌ     94.64ط١ٓ(, إر بًػ  ْظبتِٗ ) 51-35 ايؿ١٦ ايعُش١ٜ )َابن

 %(.66.67ط١ٓ( بٓظب١ ) 50%(, ثِ أصخاب ايؿ١٦ ايعُش١ٜ )أنثش َٔ 90.90ط١ٓ( بٓظب١ ) 35َٔ

ط١ٓ(, إر بًػ   35َٔ إٕ ايزٜٔ مل ٜحمجٛا أٟ نتب ِٖ ا٭ؾشاد ايزٜٔ ٜكعٕٛ يف ايؿ١٦ ايعُش١ٜ )أقٌ       -

%(, ثدِ أصدخاب   87.18طد١ٓ( بٓظدب١ )   50%(, ًِٜٚٝٗ أصخاب ايؿ١٦ ايعُش١ٜ )أنثدش َدٔ   93.94ْظبتِٗ )

 %(.87.5ط١ٓ( بٓظب١ ) 51-35 ايؿ١٦ ايعُش١ٜ )َابن

إٔ ايزٜٔ مل ٜكَٛٛا بٓؼش أٟ أعا  عًُٝد١ عًد٢ َدذاس اـُدع ايظدٓٛا  املاضد١ٝ ٖدِ ا٭ؾدشاد ايدزٜٔ                  -

%(, ًٜٚددِٝٗ أصددخاب ايؿ٦دد١   28.21طدد١ٓ(, إر بًػدد  ْظددبتِٗ )   50 ايؿ٦دد١ ايعُشٜدد١ )أنثددش َددٔ    ٜكعددٕٛ يف

طدد١ٓ( بٓظددب١  35%(, ثددِ أصددخاب ايؿ٦دد١ ايعُشٜدد١ )أقددٌ َددٔ   25طدد١ٓ( بٓظددب١ ) 51-35 ايعُشٜدد١ )َددا بددن 

(12.12.)% 

 

 َتػري اؾاَع١:

٬ٍ اـُدع ايظدٓٛا  املاضد١ٝ    إٔ أن  ْظب١ َٔ أؾشاد ايعٝٓد١ ايدزٜٔ مل ٜٓؼدشٚا أٟ نتدب عشبٝد١ خد             -

%( ٚتًٝٗددا جاَعدد١ رَدداس, إر بًػدد  73.44ٖددِ أعضددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددذسٜع يف جاَعدد١ عددذٕ, إر بًػدد  ْظددبتِٗ ) 

 %(.57.89%(, ثِ جاَع١ إب)59.57%( ثِ جاَع١ صٓعا٤ )61.35ْظبتِٗ )

ٓٛا  املاضد١ٝ  إٕ أن  ْظب١ َٔ أؾشاد ايع١ٓٝ ايزٜٔ مل ٜٓؼشٚا أٟ نتدب أجٓبٝد١ خد٬ٍ اـُدع ايظد            -

%( ٚتًٝٗدددا جاَعددد١ رَددداس, إر بًػددد    100ٖدددِ أعضدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتدددذسٜع يف جاَعددد١ إب, إر بًػددد  ْظدددبتِٗ )   

 %(.82.97%(, ثِ جاَع١ صٓعا٤ )84.37%( ثِ جاَع١ عذٕ )97.72ْظبتِٗ )

إٔ أندد  ْظددب١ َددٔ أؾددشاد ايعٝٓدد١ ايددزٜٔ مل ٜٓؼددشٚا أٟ أعددا  خدد٬ٍ اـُددع ايظددٓٛا  املاضدد١ٝ ٖددِ           -

%( ٚتًٝٗددا جاَعدد١ صددٓعا٤, إر بًػدد    29.69ضددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددذسٜع يف جاَعدد١ عددذٕ, إر بًػدد  ْظددبتِٗ )    أع

 %(.13.16%(, ثِ جاَع١ إب)15.91%( ثِ جاَع١ رَاس )27.66ْظبتِٗ )
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 َتػري ْٛع ايه١ًٝ:

إٔ أن  ْظب١ َٔ أؾشاد ايع١ٓٝ ايزٜٔ مل ٜٓؼشٚا أٟ نتب عشب١ٝ ِٖ َٔ ايهًٝا  اإلْظا١ْٝ, إر بًػ         -

%(, ٚندزيو بايٓظدب١ يًهتدب ا٭جٓبٝد١ ؾدإٕ      57.14%( ٚتًٝٗا ايهًٝا  ايع١ًُٝ, بٓظدب١ ) 67.61ْظبتِٗ )

ظددٓٛا  أندد  ْظددب١ َددٔ أؾددشاد ايعٝٓدد١ ايددزٜٔ مل ٜكَٛددٛا بتدد يٝـ أٟ نتددب أجٓبٝدد١ خدد٬ٍ اـُددع اي    

%( ٚتًٝٗددا ايهًٝددا  89.79املاضدد١ٝ ٖددِ أعضددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددذسٜع َددٔ ايهًٝددا  ايعًُٝدد١, إر بًػدد  ْظددبتِٗ ) 

 %(.88.03اإلْظا١ْٝ, إر بًػ  ْظبتِٗ )

 َتػري ايذسج١ ايع١ًُٝ:

%(, 75إٔ أن  ْظب١ َٔ أؾشاد ايع١ٓٝ غري املٓتج١ يًهتدب ايعشبٝد١ ٖدِ ا٭طداتز٠ ؾكدذ بًػد  ْظدبتِٗ )              -

 %(.51.72%(, ؾا٭طاتز٠ املؼاسنن )65.68طاتز٠ املظاعذٕٚ )ثِ ا٭

إٔ أندد  ْظددب١ َددٔ أؾددشاد ايعٝٓدد١ ايددزٜٔ ٫ ٜكَٛددٛا بدد ٟ أعددا  خدد٬ٍ اـُددع ايظددٓٛا  املاضدد١ٝ,ِٖ            -

%(, ثددِ 24.03%(, ًٜٚددِٝٗ ا٭طدداتز٠ املظدداعذٜٔ ) 25أعضددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددذسٜع اؿاصددًن عًدد٢ ا٭طددتار١ٜ ) 

 %(.22.41, ؾكذ بًػ  ْظبتِٗ )ا٭طاتز٠ املؼاسنٕٛ

 َتػري اـ ٠:

إٕ أند  ْظددب١ َددٔ أؾدشاد ايعٝٓدد١ ايددزٜٔ مل ٜٓؼدشٚا أٟ أعددا  خدد٬ٍ اـُدع ايظددٓٛا  املاضدد١ٝ, ٖددِ              -

%(, ًٜٚددِٝٗ 28.85طددٓٛا (, إر بًػدد  ْظددبتِٗ )  10أعضددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتددذسٜع ايددزٜٔ خدد تِٗ )أنثددش َددٔ    

طددٓٛا ( بٓظددب١  5%(, ثددِ أصددخاب اـدد ٠ )أقددٌ َددٔ  22.68طددٓٛا ( بٓظددب١ ) 10-5أصددخاب اـدد ٠ )َددٔ 

(21.98.)% 

 

 َتػري َهإ اؿصٍٛ ع٢ً دسج١ ايذنتٛسا٠:

إٔ أندد  ْظددب١ َدددٔ أؾددشاد ايعٝٓددد١ ايددزٜٔ مل ٜٓؼددشٚا نتدددب عشبٝدد١, ٖدددِ ا٭ؾددشاد ايددزٜٔ حصدددًٛا عًدد٢ دسجددد١            -

ايزٜٔ حصًٛا ع٢ً دسج١ ايذنتٛسا٠  %(, ًِٜٚٝٗ ا٭ؾشاد66.67ايذنتٛسا٠ َٔ ايذٍٚ ا٭جٓب١ٝ, إر بًػ  ْظبتِٗ )

%(, ًٜٚدِٝٗ ا٭ؾددشاد ايدزٜٔ حصددًٛا عًد٢ دسجدد١ ايدذنتٛسا٠ َددٔ ايدُٝٔ, بٓظددب١      62.50َدٔ ايددذٍٚ ايعشبٝد١, بٓددددظب١ )  

%(,. ٚجا٤  أن  ْظب١ َٔ أؾشاد ايع١ٓٝ ايزٜٔ مل ٜٓؼشٚا أٟ نتب أجٓب١ٝ, ِٖ ا٭ؾشاد ايزٜٔ حصًٛا عًد٢  50)

%(, ًِٜٚٝٗ ا٭ؾشاد ايزٜٔ حصدًٛا عًد٢ دسجد١ ايدذنتٛسا٠ َدٔ      100بًػ  ْظبتِٗ )دسج١ ايذنتٛسا٠ َٔ ايُٝٔ, إر 

%(, ًٜٚددِٝٗ ا٭ؾددشاد ايددزٜٔ حصددًٛا عًدد٢ دسجدد١ ايددذنتٛسا٠ َددٔ ايددذٍٚ ا٭جٓبٝدد١,       91.25ايددذٍٚ ايعشبٝدد١, بٓظددب١ ) 

 %(.81.94بٓظب١ )
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ا , ٖدِ ا٭ؾددشاد ايددزٜٔ  بايٓظدب١ يٮعددا  ؾكدذ جددا٤  أند  ْظددب١ َدٔ أؾددشاد ايعٝٓد١ ايددزٜٔ مل ٜٓؼدشٚا أٟ أعدد        -

%(, ًٜٚددِٝٗ ا٭ؾددشاد ايددزٜٔ حصددًٛا عًدد٢  30.56حصددًٛا عًدد٢ دسجدد١ ايددذنتٛسا٠ َددٔ َددٔ ايددذٍٚ ا٭جٓبٝدد١, بٓظددب١ ) 

%(, ثِ ا٭ؾشاد ايزٜٔ حصًٛا ع٢ً دسج١ ايذنتٛسا٠ َٔ ايذٍٚ ايعشب١ٝ, إر 25دسج١ ايذنتٛسا٠ َٔ ايُٝٔ, بٓظب١ )

 %(.20.63بًػ  ْظبتِٗ )

 اي١ٝ:َتػري ايٛظٝؿ١ اؿ

إٔ أن  ْظب١ َٔ أؾدشاد ايعٝٓد١ ايدزٜٔ مل ٜٓؼدشٚا أٟ نتدب عشبٝد١, ٖدِ اهل٦ٝد١ ايتذسٜظد١ٝ, ايدزٜٔ ٫                  -

%(, ًٜٚدددِٝٗ ايكٝدددادا  اؾاَعٝددد١ أصدددخاب املٓاصدددب 63.58ٜؼدددػًٕٛ َٓاصدددب إداسٜددد١,إر بًػددد  ْظدددبتِٗ )

َٛددٛا بتدد يٝـ نتددب   %(. ٚجددا٤  أندد  ْظددب١ َددٔ أؾددشاد ايعٝٓدد١ ايددزٜٔ مل ٜك     62.69اإلداسٜدد١, بٓظددب١ ) 

%(, ًٜٚددددِٝٗ ايكٝددددادا  اؾاَعٝدددد١, بٓظددددب١ 89.59أجٓبٝدددد١, ٖددددِ اهل٦ٝدددد١ ايتذسٜظدددد١ٝ, إر بًػدددد  ْظددددبتِٗ )

(86.56.)% 

ٚؾُٝدددا ىدددص ا٭عدددا  ؾكدددذ جدددا٤  أنددد  ْظدددب١ َدددٔ أؾدددشاد ايعٝٓددد١ ايدددزٜٔ مل ٜٓؼدددشٚا أٟ أعدددا ,               -

 %(.22.39)  اَع١ٝ, إر بًػ  ْظبتِٗ%(, ًِٜٚٝٗ ايكٝادا  اؾ24.28اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ, بٓظب١ )  ِٖ

     ٌ يًب٦ٝدد١ ايذاخًٝدد١ ٚاـاسجٝدد١ يددٮدا٤ ايبخثددٞ يف      Swot ثايثددا : ْتددا٥  ايذساطدد١ املٝذاْٝدد١ اـاصدد١ بتخًٝدد

 :اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ

اطتكشا٤ يٓتا٥  ايذساط١ املٝذا١ْٝ, ؾإْ٘ ميهٔ تًخٝص جٛاْب ايك٠ٛ ٚايضعـ يٮدا٤ ايبخثٞ يف ايب١٦ٝ ايذاخ١ًٝ 

ٚنددزيو ايؿددش  ايددي ميهددٔ يًجاَعدد١ إٔ تػتُٓٗددا يتطددٜٛش ا٭دا٤ ايبخثددٞ ٚايتٗذٜددذا  ايددي        يًجاَعدد١,

 تٛاجٗٗا يف ب٦ٝتٗا اـاسج١ٝ ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ:

 Strengthsجٛاْب ايك٠ٛ : -أ

 متثً  أِٖ جٛاْب ايك٠ٛ يي أطؿش  عٓٗا ايذساط١ املٝذا١ْٝ ؾُٝا ًٜٞ:   

 عًُٞ أْؼ٦  يًكٝاّ باملٗاّ ايتع١ًُٝٝ ٚايبخث١ٝ.جٛد ٚصاس٠ يًتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخ  ايو -1

 جٛد سطاي١ ٚأٖذاف يًتعًِٝ ايعايٞ تٛض  ٚظٝؿتٗا ٚأٖذاؾٗا َٚٓاطب١ يًٛاق  اؿايٞ يتعًِٝ ايعايٞ.و -2

 قاٚي١ إْؼا٤ ١٦ٖٝ يًبخ  ايعًُٞ تضِ اؾاَعا  ٚامل٪طظا  ايبخث١ٝ ا٭خش٣.  -3

 ِ ايبخث١ٝ نك١ُٝ ايتعإٚ ٚاملؼاسن١.سنٝض ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ب ١ُٖٝ ايكٝت -4

 جٛد تعإٚ بن اؾاَعا  ٚامل٪طظا  ايبخث١ٝ ا٭خش٣ طٛا٤ داخٌ أٚ حاسج ايُٝٔ.و -5

 Weaknesses ْكاط ايضعـ: -ب

 ؾُٝا ًٜٞ أِٖ جٛاْب ايضعـ ايي أطؿش  عٓٗا ايذساط١ املٝذا١ْٝ:   

 عٛب١ ؼكٝل سطاي١ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخ  ايعًُٞ.ص-1

 ّ ٚجٛد صٓذٚم خا  يتٌُٜٛ ايبخ  ايعًُٞ ٜتب  ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخ  ايعًُٞ.عذ -2
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 عذّ تؼجٝ  ايٓؼش ايعًُٞ ع٢ً املظت٣ٛ ايٛطين. -3

 ْذس٠ ٚجٛد خط١ اطحاتٝج١ٝ ٚاضخ١ يًه١ًٝ أ ٚاؾاَع١. -4

 ْذس٠ ٚجٛد ٥٫خ١ تٓعِ ا٭دا٤ ايبخثٞ داخٌ ايه١ًٝ/ اؾاَع١. -5

 يبخثٞ بصٛس٠ ؾشد١ٜ.ايكٝاّ بايٓؼاط ا -6

 عذّ ٚجٛد ػبه١ َعًَٛات١ٝ َتها١ًَ يًبخ  ايعًُٞ ع٢ً َظت٣ٛ اؾاَعا . -7

 ـ ايتعإٚ ٚايتٓظٝل بن ا٭قظاّ ٚايهًٝا  ٚاؾاَعا  يف فاٍ ايبخ  ايعًُٞ.ضع -8

 ـ تبادٍ ايضٜاسا  ايع١ًُٝ بن ايباحثن باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ ٚاؾاَعا  َٔ خاسج ايُٝٔ .ضع -9

 ٛس يف ت١٦ٝٗ املٓاخ ايعًُٞ املٓاطب يت١ُٝٓ ا٭دا٤ ايبخثٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف اؾاَع١.صق -11

 داخٌ املشانض ايبخث١ٝ باؾاَعا .  اب ْعاّ ٜؼج  امل٪طظا  اؿه١َٝٛ ع٢ً إجشا٤ ايبخٛ غٝ -11

عًُٝد١ املؼدحن١ َد     ٛس ْعاّ اؿٛاؾض)املاد١ٜ /املع١ٜٛٓ( ايي تؼج  ايباحثن عًد٢ ايكٝداّ بدايبخٛ  اي   قص -12

 ايض٤٬َ.

 ٜاب َعٝاس اإليتضاّ ا٭نادميٞ ن حذ َعاٜري تكِٝٝ ا٭دا٤ ايبخثٞ.غ -13

 ي١ خضٛع املعٝٓٝن يًُظا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ َٔ قبٌ جاَعاتِٗ.ق -14

 َٛض ؼذٜذ املظ٪ٚي١ٝ ايٓٗا١ٝ٥ يف اؾاَعا .غ -15

 ٛع تعٝن قٝادا  اؾاَعا  يًكشاس ايظٝاطٞ.خض -16

 كاس إىل ٚجٛد ضٛاب  يؼػٌ ايحقٝا  ا٭نادمي١ٝ.ؾتا٫ -17

 ظًط١ املشنض١ٜ يف اؾاَعا  تعٛم تطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ.اي -18

 ـ ا٫يتضاّ با٭ْع١ُ اؾاَع١ٝ.ضع -19

 كٝذ ا٫جشا٤ا  يف اؽار ايكشاسا  اي٬ص١َ يًكٝاّ با٭عا  ايع١ًُٝ يف اؾاَعا .تع -21

 ايتخصصا  ايع١.١ًُٝ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف بعض قً -21

 ـ ايشٚ  املع١ٜٛٓ عٓذ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع باؾاَع١ ْتٝج١ انؿاض ا٭جٛس ٚاملشتبا .ضع -22

قاعدددا   –َدددٛاد  –َظددداعذٟ ايبددداحثن  -املعاَدددٌ-ضددعـ اإلَهاْدددا  املتدددٛؾش٠ يًبخدددٛ  ايعًُٝددد١ ) ايتجٗٝدددضا   -23

 بٝاْا (.

 خٛ  ايع١ًُٝ باؾاَعا  ٚقطاعا  اجملتُ .ق١ً املعًَٛا  املاي١ٝ املتبادي١ بن َشانض ايب -24

 ـ ايًٛا٥  ٚا٭ْع١ُ )اإلداس١ٜ ٚاملاي١ٝ( ؾُٝا ىص متٌٜٛ ايبخ  ايعًُٞ.ضع -25

 ـ َٝضاْٝا  اؾاَعا  املخصص١ يًبخٛ  ايع١ًُٝ.ضع -26

 تكاس اؾاَعا  اؿه١َٝٛ إىل ا٫طتك٬ٍ املايٞ.اؾ -27

 يعًُٞ ع٢ً َظت٣ٛ ايذٚي١.ـ ايذعِ املايٞ ايشمسٞ املخصص يًبخ  اضع -28
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 عتُاد اؾاَعا  ع٢ً اؿه١َٛ نٍُُٛ س٥ٝع يًبخ  ايعًُٞ.إ -29

 ١ املخصصا  املاي١ٝ إلجاصا  ايتؿشؽ ايعًُٞ يعضٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف اؾاَع١.قً -31

 ـ َظا١ُٖ ايكطاع اـا  يف متٌٜٛ ايبخ  ايعًُٞ باؾاَعا .ضع -31

 ايهًٝا  ايع١.١ًُٝ أجٗض٠ ايبخ  ايعًُٞ خصٛصا  يف قً -32

 ـ ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ يتك١ٝٓ املعًَٛا  ٚا٫تصا٫  يف اؾاَع١.ضع -33

 ١ تٛؾش املشاج  ا٭جٓب١ٝ اؿذٜث١.قً -34

 اب دٚس َشانض ا٭عا  يف ا٫ستكا٤ مبظت٣ٛ أدا٤ ٚإْتاج١ٝ َٝذإ ايعٌُ ٚاإلْتاج ايبخثٞ.غٝ -35

 اب بعض اجملا٫  ايع١ًُٝ يف َشانض ا٭عا .غٝ -36

 Opportunitiesايؿش : -د

متثًدد  أٖددِ ايؿددش  ايددي أطددؿش  عٓٗددا ايذساطدد١ املٝذاْٝدد١ ٚايددي ميهددٔ إٔ تػتُٓٗددا اؾاَعدد١ يتطددٜٛش أدا٥ٗددا          

 ايبخثٞ ؾُٝا ًٜٞ:

 تعا١ْ اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ بكٝادا  عث١ٝ َٔ جاَعا  عشب١ٝ/ أجٓب١ٝ.اط -1

 ٤ ايبخثٞ.ظٝـ ايتكٓٝا  املعًَٛات١ٝ اؿذٜث١ يف تطٜٛش ا٭داتٛ -2

 تُاّ اجملتُ  بتطٜٛش ايبخ  ايعًُٞ.اٖ -3

 تُاّ ايكٝاد٠ ايظٝاط١ٝ بذعِ َٚظاْذ٠ ع١ًُٝ تطٜٛش ايبخ  ايعًُٞ.اٖ -4

 .ٜٛل اي اَ  ايي تكذَٗا اؾاَعا  إقًُٝٝا  ٚدٚيٝا  ٫طتكطاب عذد نبري َٔ ايط٬بتظ -5

 Threatsٗذٜذا  احملت١ًُ:ايت -د

 ؿش  عٓٗا ايذساط١ املٝذا١ْٝ, ٚايي قذ ؼذ َٔ تطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ ؾُٝا ًٜٞ:متثً  أِٖ ايتٗذٜذا  ايي أط

 ١ املٛاسد املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ.قً -1

 ١ ا٭جٗض٠ اإليهح١ْٝٚ اؿذٜث١.قً -2

 ايعًُٞ.  ١ ايٛعٞ ب ١ُٖٝ َظا١ُٖ املٓعُا  غري اؿه١َٝٛ يف متٌٜٛ ايبخ قً -3

 إلػشاف ٚايتٓظٝل َ  اؾٗا  املختص١ بايبخ  ايعًُٞ.ـ قذس٠ اجملًع ا٭ع٢ً يًجاَعا  ع٢ً اضع -4

 ـ دٚس ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخ  ايعًُٞ ػاٙ اؾاَعا .ضع -5

 ـ ا٫يتضاّ با٭عشاف ٚايتكايٝذ اجملتُع١ٝ.ضع -6

 َكا١َٚ اؾٗٛد ايي تظع٢ يًتػٝري ٚاإلص٬  ٚايتطٜٛش يف َ٪طظا  ايتعًِٝ ايعايٞ. -7

  إٔ ٖٓاى جٛاْب ق٠ٛ ٚجٛاْب ضعـ تتظِ بٗا ايب٦ٝد١ ايذاخًٝد١ يًجاَعدا  ايُٝٓٝد١,     َٚٔ خ٬ٍ َا طبل, ٜتض 

باإلضاؾ١ إىل ٚجٛد ؾش  ٚتٗذٜذا  يف ايب١٦ٝ اـاسج١ٝ, ٚبدزيو ٜصدب  َدٔ ايضدشٚسٟ عُدٌ كطد  يتطدٜٛش        

ٍ, يف ٖدزا اجملدا   فُٛعد١ َدٔ اـد ا٤ باؾاَعدا      ا٭دا٤ ايبخثٞ باؾاَعا  ايُٝٓٝد١ َدٔ خد٬ٍ اطتهؼداف آسا٤    
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مبا ٜظاعذ ع٢ً ايٛقٛف ع٢ً ؾجٛا  ا٭دا٤ املتعًك١ مبدذ٣ قدذس٠ اؾاَعد١ عًد٢ تٛظٝدـ ا٭دا٤ ايبخثدٞ, َٚدٔ ثدِ         

بٓددا٤ ايتصددٛس املكددح  ٚايددزٟ ميهددٔ َددٔ خ٬يدد٘ ؼكٝددل ٚضدد  اطددحاتٝجٞ ٚتٓاؾظددٞ أؾضددٌ, ٚريددو يف إطدداس س٩ٜدد١   

ٓعُٝدٞ داخدٌ اجملتُد . ٚميهدٔ َعاؾد١      ٚسطاي١ اؾاَع١ ٚأٖذاؾٗا ا٫طحاتٝج١ٝ ايدي ٜشتهدض عًٝٗدا ٚجٛدٖدا ايت    

 ريو َٔ خ٬ٍ ايتصٛس املكح .

يف ضدد٤ٛ َددا مت عشضدد٘ يف اإلطدداس ايٓعددشٟ َددٔ أدبٝددا  عددٔ ا٭دا٤ ايبخثددٞ يًجاَعددا  ايُٝٓٝدد١, ٚدساطدد١ ْعشٜدد١       

١ٝٓ, ٚآسا٤ ايظاد٠ اـ ا٤ قهُٞ كط  تطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثدٞ  َٚٝذا١ْٝ يٛاق  ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَعا  ايُٝ

يًجاَعددا  ايُٝٓٝدد١, ميهددٔ ايٛصددٍٛ إىل ايتصددٛس املكددح  يتطددٜٛش ا٭دا٤ ايبخثددٞ يًجاَعددا  ايُٝٓٝدد١. ٚيف ضدد٤ٛ     

 ريو ميهٔ ؼذٜذ قاٚس ٖزا ايؿصٌ ؾُٝا ًٜٞ:

        . َٓطًكا  ايتصٛس املكح 

         عٓاصش ايتصٛس املكح.  

        . َتطًبا  تٓؿٝز ايتصٛس املكح 

         يتٓؿٝز ايتصٛس املكح .  َعٛقا  َتٛقع١ 

        .َكححا  ايتػًب ع٢ً املعٛقا  املتٛقع١ 

         .عٛ  ٚدساطا  َكحح١ 

 ٚؾُٝا ًٜٞ عشض هلزٙ احملاٚس تؿص٬ٝ :   

 أ٫ٚ : َٓطًكا  ايتصٛس املكح :

  ايتصٛس املكح  إىل ْٛعٝن أطاطٝن, ٜتعًل ايٓٛع ا٭ٍٚ بتًو املٓطًكا  املظتُذ٠ َٔ مت تصٓٝـ َٓطًكا   

اإلطاس ايٓعشٟ يًبخ  ٖٚٞ ) املٓطًكا  ايٓعش١ٜ( أَا ايٓٛع ايثاْٞ ؾٝتُثٌ يف املٓطًكا  املظتُذ٠ َدٔ ايذساطد١   

 تؿص٬ٝ : ايٓعش١ٜ يٛاق  ايُٝٔ ٖٚٞ ) املٓطًكا  احمل١ًٝ(, ٚؾُٝا ًٜٞ عشض يهٌ ْٛع َٓٗا

 املٓطًكا  ايٓعش١ٜ: -1

 تتخذد أِٖ املٓطًكا  ايٓعش١ٜ ايي ؼهِ بٓا٤ ايتصٛس املكح  ؾُٝا ًٜٞ:   

إٔ لا  اؾاَع١ يف أدا٤ سطايتٗا ٚؼكٝل أٖذاؾٗا ٜشتب  بذسج١ نبري٠ بٛجٛد إداس٠ ؾعايد١ قدادس٠ عًد٢      - أ

 َٛاج١ٗ ايتطٛس ايتهٓٛيٛجٞ ايظشٜ .
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ؿذٜثدد١ يف ايؿهددش ا٫داسٟ ؾُٝددا ٜتعًددل بعٓاصددش ايش٩ٜدد١ ٚايشطدداي١ ايددي هددب إٔ        َشاعددا  ا٫ػاٖددا  ا  - ب

تتٛؾددل َدد  ايددتػريا  املعشؾٝدد١ ٚايتهٓٛيٛجٝدد١ املتظدداسع, ٚاملدد٪ثش٠ عًدد٢ ا٭دا٤ ايبخثددٞ ايؿددشدٟ ٚامل٪طظددٞ   

 َعا .

 إٔ اؾاَع١ تصب  أؾضٌ َٔ خ٬ٍ تطبٝل ٥٫خ١ إداس٠ ايبخ  ايعًُٞ . -ج

 َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ:  ُٞ تظِٗ يف تطٜٛش اؾاَع١إٔ إداس٠ ايبخ  ايعً -د

 ( أْٗا تعٌُ ع٢ً إدخاٍ ؼظن ٚتطٜٛش أدا٤ اؾاَع١ طٛا٤ ايتعًُٝٞ أٚ ايبخثٞ.1)

 ( أْٗا ْعضص ايك٠ٛ ايتٓاؾظ١ٝ يًجاَع١ َٔ خ٬ٍ ايتخذٜ  املظتُش.2)

املددٛظؿن ٚعًدد٢ ( أْٗددا تتضددُٔ قضدداٜا اؾاَعدد١ َددٔ ْعددِ َٚهاؾددمل  ٚع٬قددا  بددن املددٛظؿن, ٚتدد٪ثش عًدد٢   3)

 اؾاَع١ ظُٝ  َظتٜٛاتٗا ٜٚظاعذ ع٢ً تطٜٛش أدا٥ٗا امل٪طظٞ.

( أْٗا تظاعذ املٛظؿن ع٢ً اٖتُاّ بش١ٜ٩ ٚأٖذاف اؾاَع١ املعتُذ٠ ع٢ً َ٪ػش ايكٝاد٠, ٚؼكٝل أٖذاف 4)

 اؾاَع١.

 ( أْٗا تظِٗ يف تطٜٛش ايبٓا٤ ا٫جتُاعٞ, ٚايؼخص١ٝ ايؿشد١ٜ.5)

 ٝ٘ إعاد٠ ٚتصُِٝ ثكاؾ١ املٓع١ُ.( أْٗا تعٌُ ع٢ً تٛج7)

 ( أْٗا تظاعذ ع٢ً املؼاسن١ يف اؽار ايكشاس.8)

 ( أْٗا ؼكل ؾشصا  يًتعإٚ ٚايعٌُ اؾُاعٞ.9)

 ( أْٗا تعٌُ ع٢ً تٛؾري ايؼؿاؾ١ٝ ٚإصاي١ ايػُٛض.10)

 ( أْٗا تظاعذ ع٢ً ت١ُٝٓ ا٫بذاع ٚا٫بتهاس عٓذ أؾشاد اجملتُ  اؾاَعٞ.11)

يؿدش  أَداّ أعضددا٤ ٦ٖٝد١ ايتدذسٜع يًتعدبري عدٔ أؾهدداسِٖ ٚتؼدجٝعِٗ عًد٢ طدش  ا٭طدد١ً٦          ( أْٗدا تتدٝ  ا  12)

 ٚايٓكذ ايبٓا٤.

 ( أْٗا تعٌُ ع٢ً قذس٠ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ع٢ً ايتخٌٝ ٚاؿذغ ٚت١ُٝٓ ثكتِٗ بٓؿظِٗ.13)

 ( أْٗا تظاعذ يف تٛجٝ٘ اؾٗٛد اي١َٝٛٝ مٛ ؼكٝل ايش١ٜ٩ ا٫طحاتٝج١ٝ يًجاَع١.18)

ٗددا ٚطدد١ًٝ يًتػددٝري باػدداٙ ايش٩ٜدد١ ا٫طددحاتٝج١ٝ, ٚبايتددايٞ َظدداعذ٠ املددذٜشٜٔ عًدد٢ ؼكٝددل ايتػددٝري      ( أ19ْ)

 ا٫طحاتٝجٞ يف املٓع١ُ َٔ أجٌ تهٝٝؿٗا َ  ايب١٦ٝ اـاسج١ٝ ٚاحتٛا٥ٗا يًصشاعا  ايذاخ١ًٝ.

 املٓطًكا  احمل١ًٝ: -0

      ٚ َٝددذاْٝا  َٚددٔ خدد٬ٍ تؼددخٝص ٖددزا ايٛاقدد ,    يف ضدد٤ٛ دساطدد١ ٚاقدد  ا٭دا٤ ايبخثددٞ يًجاَعددا  ايُٝٓٝدد١ ْعشٜددا  

تتخدذد أٖددِ املٓطًكددا  ايددي ؼهددِ بٓددا٤ ايتصددٛس املكددح  يتطددٜٛش ا٭دا٤ ايبخثددٞ يًجاَعددا  ايُٝٓٝدد١ يف ايٓكدداط   

 ايتاي١ٝ:
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ا٫ٖتُدداّ بٛضدد  خطدد١ اطددحاتٝج١ٝ يتطددٜٛش ا٭دا٤ ايبخثددٞ عًدد٢ َظددت٣ٛ ايكظددِ/ ايهًٝدد١ ٚاؾاَعدد١,            - أ

 ايتطٜٛش ٚايٓٗٛض باجملتُ  ايُٝين. باعتباسٙ سنٝض٠ أطاط١ٝ يف

 ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ بٛض  س١ٜ٩ ٚسطاي١ يًتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخ  ايعًُٞ. اهتمام- ب

ا٫ػددداٙ مدددٛ ا٭خدددز بٓعددداّ اإلعددد٬ٕ يؼدددػٌ ٚظدددا٥ـ أعضدددا٤ ٦ٖٝددد١ ايتدددذسٜع ٚؾدددل َعددداٜري ايٛظٝؿددد١        -ج

 ٝا .اؾاَع١ٝ, مبا ٜهؿٌ ا٫ختٝاس يًٓٛع١ٝ املتُٝض٠ عًُٝا  ٚتهٓٛيٛج

ا٫ٖتُددداّ بدددايتطٜٛش ايدددزاتٞ يعضدددٛ ٦ٖٝددد١ ايتدددذسٜع, ٚاهلٝاندددٌ ايتٓعُٝٝددد١ بصدددٛس٠ َظدددتُش٠, ْٚعدددِ          -د

 ٚإجشا٤ا  ايعٌُ اؾاَعٞ مبا وكل اؾٛد٠ يف ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَع١.

ايتٛجدد٘ مددٛ اي٬َشنضٜدد١, ٚا٫ٖتُدداّ بتؿددٜٛض ايصدد٬حٝا  اإلداسٜدد١ ٚايؿٓٝدد١ يًُظددتٜٛا  اإلداسٜدد١           -هـــ

 ؾاَعا .املختًؿ١ با

 ا٫ٖتُاّ ببٓا٤ قاعذ٠ َعًَٛات١ٝ ٚط١ٝٓ ع٢ً َظت٣ٛ اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ. -ٚ

 اٖتُاّ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ بتٓؿٝز ػبه١ َعًَٛات١ٝ ٚسبطٗا بؼبها  عامل١ٝ. -ز

اػاٙ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ إىل دعِ ٚتطٜٛش ْٚعِ آيٝا  ايبخد  ايعًُدٞ, مبدا ٜضدُٔ ؼؿٝدض ايتُٝدض يف        -ح

 بخثٞ يعضٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.ا٭دا٤ اي

ا٫طتؿاد٠ َٔ قٓٛا  ا٫بتعا  ايعًُٞ ٚايثكايف, بٗذف تٛؾري ايعٓاصش ايبؼش١ٜ امل٪١ًٖ يًتذسٜع ٚإلداس٠  -ط

 اؾاَع١.

ا٫ػدداٙ مددٛ إدخدداٍ تهٓٛيٛجٝددا املعًَٛددا  ٚا٫تصددا٫ , بٗددذف سبدد  اؾاَعددا  ايُٝٓٝدد١ باؾاَعددا             -س

 ايشا٥ذ٠ يف فاٍ ايبخ  ايعًُٞ.

خدداٍ ْعدداّ املهتبدد١ اإليهحْٚٝدد١, ٚتعُُٝٗددا داخددٌ اؾاَعددا , مبددا ٜددذعِ اؿصددٍٛ عًدد٢ املعشؾدد١ يعضددٛ   إد -ك

 ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٜٚظِٗ يف تطٜٛشٙ.

 تؿعٌٝ دٚس املشانض ايبخث١ٝ اؾاَع١ٝ يف خذ١َ اجملتُ  ٚتطٜٛش ا٭دا٤ اؾاَعٞ. -ل

ٝددد١ ن طددداغ يف ؼكٝدددل ايتُٝدددض  ا٫ػددداٙ مدددٛ تطدددٜٛش صدددٛس ايتعدددإٚ يف اؾاَعدددا  ٚامل٪طظدددا  ا٫ْتاج   -م

 ٚا٫بذاع يتطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ يعضٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚاؾاَع١ نهٌ.

ا٫ٖتُدددداّ بددددايتكِٜٛ ايؼدددداٌَ يعضددددٛ ٦ٖٝدددد١ ايتددددذسٜع ن طدددداغ يتخكٝددددل اؾددددٛد٠ يف أدا٥دددد٘ ايبخثددددٞ     -ن

 ٚايتذسٜظٞ.

 ثاْٝا : عٓاصش ايتصٛس املكح :

, ٚيف ض٤ٛ اإلطاس ايٓعشٟ يًبخ , ْٚتا٥  ايذساطد١ ايٓعشٜد١   َٔ خ٬ٍ ا٫طتؿاد٠ َٔ ْتا٥  ايذساطا  ايظابك١   

ٚاملٝذا١ْٝ يٛاق  ا٭دا٤ ايبخثٞ باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ, ٚتؼخٝص ا٭ٚضاع ايشآٖد١ يد٘, ٚبٓدا٤ل عًد٢ كطد  تطدٜٛش       

ا٭دا٤ ايبخثددٞ, ايددزٟ مت ايتٛصددٌ إيٝدد٘, ٚأٜضددا  اطدددتٓادا  إىل آسا٤ ايظدداد٠ اـدد ا٤ بؼدد ٕ ٖددزا املخطدد , ٜٓطًدددل           
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ٛس املكددح  َددٔ اعتبدداس إٔ ا٭دا٤ ايبخثددٞ يًجاَعددا  ايُٝٓٝدد١ َٓعَٛدد١ َتهاًَدد١ تتضددُٔ عٓاصددش اـطدد١          ايتصدد

 ا٫طحاتٝج١ٝ يًجاَع١, ٚتتخذد عٓاصش ايتصٛس املكح  يتطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ, ٚؾكا  يًؼهٌ ايتايٞ:

 

 ([45])(1ػهٌ سقِ )

 تصٛس َكح  يتطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٜتض  َا ًٜٞ:5باطتكشا٤ ايؼهٌ سقِ )

إٔ تطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَعا  ٜعدذ أَدشا  َطًٛبدا , ٜٗدذف َدٔ خ٬يد٘ ؼظدن ٚتطدٜٛش اؾاَعد١ ٚاجملتُد               

ب نًُددد٘, ٚإٔ تطبٝدددل ؾهدددش جذٜدددذ يف اؾاَعددد١ ميهٓٗدددا َدددٔ َٛانبددد١ ايتطدددٛسا  اجملتُعٝددد١ اؿايٝددد١ يف عدددامل        

      ٝ جٞ يًجاَعد١, ٚإٔ ٜتبد  طًظد١ً    ايتهٓٛيٛجٝا, ع٢ً إٔ ٜتِ ٖدزا ايتطدٜٛش يف ناؾد١ عٓاصدش ايتخطدٝ  ا٫طدحات

 َٔ اـطٛا  يضُإ ؼكٝل أٖذاؾ٘.

 ٜٚتض  َٔ ايؼهٌ رات٘ إٔ تطٜٛش ػ٤ٞ ٚاحذ باـط١ ا٫طحاتٝج١ٝ يًجاَع١ ٜتٛق  إٔ ٜٓت    
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عٓددد٘ تطدددٜٛش ػددداٌَ ؾُٝددد  عٓاصدددش اـطددد١, ٚريدددو َدددٔ أجدددٌ ؼكٝدددل َضٜدددذ َدددٔ ايتطًددد  ٚايٓجدددا  ٚايتؿدددٛم      

 ش اـط١ ا٫طحاتٝج١ٝ يًجاَع١ ٜظِٗ يف ؼكٝليًجاَعا , نُا ٜتض  إٔ تؿعٌٝ عٓاص

 َتطًبا  تؿعٌٝ ا٭دا٤ ايبخثٞ باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ.

ٚؾُٝا ًٜٞ عشض يعٓاصش ايتصٛس املكح  ايي مت ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ ا٫طتؿاد٠ َٔ اإلطداس ايٓعدشٟ           

تؿدام عًٝٗدا َدٔ خد٬ٍ ؼهدِٝ      ٚايذساط١ ايٓعش١ٜ ٚاملٝذا١ْٝ, ٚنزيو آسا٤ ايظاد٠ اـ ا٤ ايدي مت ا٫ 

كطددد  يتطدددٜٛش ا٭دا٤ ايبخثدددٞ باؾاَعدددا , ٚريدددو بٗدددذف ؼكٝدددل تطدددٜٛش ا٭دا٤ ايبخثدددٞ ايؿعددداٍ  

 باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ, ٚؾكا  يًُخاٚس احملذد٠ طًؿا , ٚايي تتبًٛس يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

 تتُثٌ س١ٜ٩ اؾاَع١ يًبخ  ايعًُٞ ؾُٝا ًٜٞ: ايش١ٜ٩: -1

ٕ تهددٕٛ سا٥ددذ٠ ٚممٝددض٠ يف إْتاجٗددا ايبخثددٞ ايعًُددٞ ٚايتهٓٛيددٛجٞ قًٝددا  ٚإقًُٝٝددا  ٚعاملٝددا ,   تظددع٢ اؾاَعدد١ بدد    

ٚريو َٔ أجٌ ؼكٝل ايتُٝض ايبخثٞ ٚصٜاد٠ ايتؿاعٌ َ  امل٪طظدا  ٚاملشاندض ايبخثٝد١ بدذاخٌ ٚخداسج اجملتُد        

 ايُٝين.

 ايشطاي١: -0

 تتُثٌ سطاي١ اؾاَع١ يف:   

ٛجٝددد١ را  جدددٛد٠ عايٝددد١ يف ناؾددد١ اجملدددا٫  ايعًُٝددد١ ٚايتهٓٛيٛجٝددد١ اؿذٜثددد١  ايكٝددداّ ب عدددا  عًُٝددد١ ٚتهٓٛي   

ٚاملعاصددش٠, ْٚؼددش ثكاؾدد١ ٚأخ٬قٝددا  ايبخدد  ايعًُددٞ ٚتددذعِٝ ايتعددإٚ بددن اؾاَعددا  ايُٝٓٝدد١ ٚاؾاَعددا        

ا٭خش٣ َٚشانض ايبخ  ايعًُٞ قًٝا  ٚاقًُٝٝدا  ٚعاملٝدا , َد  قاٚيد١ اهداد ْدٛع َدٔ ايتخدذٜ  َدٔ خد٬ٍ           

  ي٬طددتخذاّ ا٭َثددٌ يًُددٛاسد املتاحدد١ هلددا طددٛا٤ ايبؼددش١ٜ أٚ ايتهٓٛيٛجٝدد١, أٚ املادٜدد١ ٚاملايٝدد١, َددٔ  ايتخطددٝ

 أجٌ إثشا٤ ا٭عا  ايٓعش١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ ٚؾكا  يًُعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ يًبخ  ايعًُٞ.

 ايكِٝ: -3

ب إٔ تهٕٛ َتض١ُٓ عٓذ ٚيتخكٝل س١ٜ٩ اؾاَع١ ٚسطايتٗا, ٫بذ َٔ ايحنٝض ع٢ً ايكِٝ ايبخث١ٝ, ٚايي ه    

 ٚض  اـط١ ا٫طحاتٝج١ٝ يًبخ  ايعًُٞ ٖٚزٙ ايكِٝ ٖٞ نُا ًٜٞ:

 حش١ٜ ايتعبري. -7                     ا٭َا١ْ ايع١ًُٝ. -1

 ايتعإٚ. -8                        املظ٪ٚي١ٝ. -2 

 ا٫عحاف. -9                          اؾذ١ٜ. -3 

 ا٫بذاع. -11                          ايتُٝض. -4 

  ايذق١ -11                        ايٓضا١ٖ. -5 

 ا٫بتهاس.  -12                    املٛضٛع١ٝ -6 
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 ا٭ٖذاف ٚايػاٜا  ا٫طحاتٝج١ٝ: -4

ٚتتُثددٌ ايػاٜدد١ ا٫طددحاتٝج١ٝ يًجاَعدد١ يف ؼظددن ايٓؼدداط ايبخثددٞ ايعًُددٞ يًجاَعددا  ايُٝٓٝدد١ بؼددهٌ                

ضٌ يف تطٜٛش املشانض ايبخث١ٝ يًجاَع١ مبا ٜظِٗ يف صٜاد٠ ا٫ْتاج١ٝ ايبخث١ٝ ٚؼظن ايت١ُٝٓ ا٫قتصداد١ٜ  أؾ

 ٚا٫جتُاع١ٝ يًُجتُ  ايُٝين.

ٚيف طبٌٝ ؼكٝل ايػا١ٜ املٓؼٛد٠ هدب ٚضد  فُٛعد١ َدٔ ا٭ٖدذاف ا٫طدحاتٝج١ٝ ايدي هدب إٔ تظدع٢ هلدا              

 ([46])ايتابع١ هلا يتخكٝكٗا ٖٚٞ:اؾاَع١ ٚيف َكذَتٗا املشانض ايبخث١ٝ 

٦ٖٝدد١ يًبخدد  ايعًُددٞ عًدد٢ املظددت٣ٛ ايددٛطين يتٓظددٝل اؾٗددٛد ايبخثٝدد١ يف اؾاَعددا     ايعُددٌ عًدد٢ ٚجددٛد   -

 اي١ُٝٓٝ ٚامل٪طظا  ايبخث١ٝ ا٭خش٣.

تؼجٝ  ايبخٛ  ايع١ًُٝ ا٫طحاتٝج١ٝ َتذاخ١ً ايتخصصا  )عٛ  بٝٓٝد١(, ٚايبخدٛ  اؾُاعٝد١ ايدي        -

 تتٓاٍٚ قضاٜا ٖا١َ يف اجملتُ  ايُٝين.

ا  ٚأجٗددض٠ ايبخدد  ايعًُددٞ باؾاَعددا  ٚايهًٝددا  ٚصٜدداد٠ ؾاعًٝتدد٘ ٚبشافدد٘ حظددب      تطددٜٛش ْعدداّ املعًَٛدد    -

 املعاٜري ايذٚي١ٝ ٚمبا ىذّ اجملتُ  احملًٞ.

 إْؼا٤ صٓذٚم خا  يتٌُٜٛ ايبخ  ايعًُٞ.       -

تددبين طٝاطدد١ حذٜثدد١ يتظددٜٛل ا٭ْؼددط١ ايبخثٝدد١ يتددٛؾري َصددادس يًددذعِ ٚايتُٜٛددٌ ايددزاتٞ يًبخدد                   -

 اَعا  امل١ٝٓٝ.ايعًُٞ باؾ

تعضٜددض بددشاَ  ايذساطددا  ايعًٝددا ٚتطٜٛشٖددا ٚؾددل املعدداٜري ٚاملكدداٜٝع املتبعدد١ يف اؾاَعددا  ايشا٥ددذ٠ يف ٖددزا          -

 اجملاٍ ٚمبا ًٜيب حاجا  اجملتُ .

 ايحنٝض ع٢ً ْؼش َباد٨ ٚأخ٬قٝا  ايبخ  ايعًُٞ.       -

 SWOT ؼًٌٝؼًٌٝ ايب١٦ٝ ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ يًجاَع١ باطتخذاّ أطًٛب 

 Strengths عٛاٌَ ايك٠ٛ: -أ

        .أعضا٤ ١٦ٖٝ تذسٜع َ٪ًٖن 

        .ب١ٝٓ ؼت١ٝ َتها١ًَ 

        .حشّ جاَعٞ ٚاط  ٜظُ  ب ٕ تهٕٛ اؾاَع١ َٓتج١ 

 Weaknesses عٛاٌَ ايضعـ -ب

        .ضعـ يف ايٓؼاطا  ايحٚه١ٝ ٚايتظٜٛك١ٝ 

        ايكطاعن ايعاّ ٚاـا .ضعـ يف ايتٓظٝل ٚايتعا  َ ٕٚ 

          َععدددِ ايددد اَ  ٚاجملدددا٫  ايذساطددد١ٝ تؼددداب٘ تًدددو املٛجدددٛد٠ يف اؾاَعدددا  ا٭خدددش٣ داخدددٌ ٚخددداسج

 ايُٝٔ.

../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø³Ø§Ø¨Ø¹%20-%20ØªØµÙ�Ø±%20Ù�Ù�ØªØ±Ø%20Ù�ØªØ·Ù�Ù�Ø±%20Ø§Ù�Ø£Ø¯Ø§Ø¡%20Ø§Ù�Ø¨ØØ«Ù�.htm#_ftn46


 

151 
 

 و0213 َٕٕٚٛ -األٔل ُٚاٚرانؼذد  رايؼح انُاصريزهح 

 ر األداء البحثي للجامعات اليمنيةيتصور مقرتح لتطو
 

 محٝذ د / قُذ عبذ اهلل

        .ضعـ ا٫تصاٍ َ  َشانض ايبخٛ  ٚامل٪طظا  ا٭نادمي١ٝ ايعامل١ٝ 

        اْعضاٍ اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ عٔ اؾاَعا  ايعشب١ٝ ٚا٭جٓب١ٝ. 

        .غٝاب ْعاّ اؿٛاؾض املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ 

        .ايشٚتن ٚاملشنض١ٜ يف اؾاَعا  اي١ُٝٓٝ 

 

 Opportunities ايؿش  -د

        .ُٔٝتضاٜذ ايُٓٛ ايظهاْٞ يف اي 

        .ٞاقباٍ نبري ع٢ً ايتعًِٝ ايعاي 

        .ٚجٛد بشاَ  يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ 

        ـط١ ا٫طحاتٝج١ٝ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخ  ايعًُٞ.دعِ ٚتطٜٛش ا 

 Threats ايتٗذٜذا  -د

        .ُٔٝتضاٜذ يف عذد اؾاَعا  اـاص١ داخٌ اي 

        .تٓاقص ايذعِ املايٞ اؿهَٛٞ يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ 

        .َػادس٠ أعذاد نبري٠ َٔ ايهٛادس ايبخث١ٝ يًعٌُ يف اـاسج 

        اؾاَعٞ.تذٖٛس ايتع ًِٝ 

        .عذّ ا٫يتضاّ بًٛا٥  ٚقٛاْن ايتعٝن اؾاَعٞ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 

        .اْؼػاٍ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ب عُاٍ خاص١ باإلضاؾ١ إىل ايتذسٜع يف اؾاَعا  اـاص١ 

        .ًُٞا٭ْع١ُ ايشٚت١ٝٓٝ املعشق١ً يًبخ  ايع 

٤ ايبخثٞ ٚؼًٌٝ ب٦ٝت٘ ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ ٜ تٞ ايتخطٝ  ا٫طدحاتٝجٞ  ٚبعذ ؼذٜذ عٓاصش تطٜٛش ا٭دا   

يٝض  ٬ََ  ايتصٛس ٚاملؼتٌُ ع٢ً عٓاصش اـط١ ا٫طحاتٝج١ٝ يًجاَع١, ثدِ ٜد تٞ دٚس أْؼدط١ ايتٓؿٝدز ايدي      

بدذٚسٖا تظداعذ عًد٢ ؼذٜدذ ٚتٓؿٝددز ايتطدٜٛش يف ناؾد١ عٓاصدش اـطدد١ ا٫طدحاتٝج١ٝ خاصد١ أْؼدط١ ا٭ٖددذاف           

ٌ   -َٛاسد َاي١ٝ -حاتٝج١ٝ َٚٓٗا: ْعاّ اتصاٍ َٚتابع١ا٫ط ٞ     -ؾدشم عُد ْعداّ   -َتخصصدٕٛ يف فداٍ ايبخد  ايعًُد

ٞ     -َتابع١ ٚتكِٝٝ ْدذٚا  تٛعٝد١...ا , َٚدٔ خد٬ٍ ٖدزٙ ا٭ْؼدط١        –ْؼدشا    -َعاٌَ ٚأجٗدض٠ خاصد١ يًبخد  ايعًُد

يتطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ, ؾ٬بذ إٔ ٜتٛق  َ٪ػشا  ا٭دا٤ ايزٟ ٜبن َذ٣ لا  اـط١ ا٫طحاتٝج١ٝ ايي ٚضع  

 ٜهٕٛ يهٌ ٖذف َ٪ػش أدا٤ نُا ٖٛ َبن يف ايؿصٌ ايظادغ ملخط  تطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ.

أَا بايٓظب١ يًج١ٗ املظ٪ٚي١ عٔ ايتٓؿٝز ممث١ً يف ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخد  ايعًُدٞ ٚاؾاَعدا  اؿهَٛٝد١,     

هدٕٛ ٖدزٙ اؾٗد١ َظد٪ٚي١; َظد٪ٚي١ٝ تاَد١ أَداّ اؾُٝد  عدٔ أٟ          ؾٝ تٞ دٚسٖا املِٗ يف ع١ًُٝ ايتٓؿٝدز, ٚهدب إٔ ت  

تكصري أٚ تٗإٚ وذ  يف تٓؿٝز اـط١ ا٫طحاتٝج١, ٚهب إٔ ٜهٕٛ يدذٜٗا َتخصصدٕٛ يف فداٍ ايتخطدٝ      
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ٜددتِ ؼذٜددذٙ َظددبكا , ٚوددذد يف ٖددزا اؾددذٍٚ ايتٛقٝدد  ايددضَين يهددٌ       ا٫طددحاتٝجٞ ٚإٔ ًٜتضَددٛا ظددذٍٚ صَددين  

ز اـطد١ ا٫طدحاتٝج١ٝ بذاٜد١ َدٔ أٍٚ عٓصدش إىل آخدش عٓصدش َدٔ عٓاصدش ايتخطددٝ           خطد٠ٛ َدٔ خطدٛا  تٓؿٝد    

ا٫طددحاتٝجٞ يتطددٜٛش ا٭دا٤ ايبخثددٞ باؾاَعدد١, ٚبعددذ ريددو ٜدد تٞ دٚس اـطدد٠ٛ ا٭خددري٠ ٖٚددٞ ايتكٝددِٝ ٚاملتابعدد١   

١ٝ ٖٚٞ أِٖ خط٠ٛ َ  ٚجٛد تػزٜد١ ساجعد١ يضدُإ ايتطدٜٛش ٚايتخظدن املظدتُش يف عٓاصدش اـطد١ ا٫طدحاتٝج         

يتطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَع١, ٚبزيو تظتطٝ  اؾاَعدا  ايُٝٓٝد١ ندٌ عًد٢ حدذ٠ ٚضد  خطد١ اطدحاتٝج١ٝ         

َظتك١ً بزاتٗا َٚؼت١ًُ ع٢ً مجٝ  عٓاصشٖا احملذد٠ طًؿا , ٚريو َٔ أجٌ اإلطدٗاّ يف تطدٜٛش ا٭دا٤ ايبخثدٞ    

 يعضٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع, ٚايكظِ, ٚايه١ًٝ, ٚاؾاَع١.

 ايتصٛس املكح : ثايثا  َتطًبا  تٓؿٝز

ؾُٝددا ًٜددٞ بعددض املتطًبددا  يتٓؿٝددز ايتصددٛس املكددح  ايددزٟ ميهددٔ َددٔ خ٬يدد٘ ؼكٝددل تطددٜٛش ا٭دا٤ ايبخثددٞ              

 يًجاَعا , ٚتتُثٌ ٖزٙ املتطًبا  ؾُٝا ًٜٞ:

جٛد قٝاد٠ ٚاع١ٝ تعدضص ثكاؾد١ ْؼدش ايبخد  ايعًُدٞ, ٚتؼدج  عًُٝدا  َؼداسنتٗا بؿاعًٝد١ بدن أعضدا٤            و -1

 عاًَن يف ناؾ١ املظتٜٛا  ايتٓع١٦ٖٝ.١ُٝٝ ايتذسٜع ٚاي

ايدددتخًص َدددٔ ايكٛايدددب ايتٓعُٝٝددد١ اؾاَدددذ٠, ٚايتٛجٝددد٘ مدددٛ اهلٝاندددٌ ايتٓعُٝٝددد١ املشْددد١ ملٛانبددد١      -2

 ايتػٝريا  ٚاملظتجذا  اؿذٜث١.

 تضٜٚذ اؾاَعا  باإلَهاْا  املاد١ٜ ٚايتهٓٛيٛج١ٝ اؿذٜث١ اي٬ص١َ يتطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَع١.   -3

 ا٫طتؿاد٠ َٔ خ ا  ايذٍٚ املتكذ١َ ٚػاسبٗا يف فاٍ ايبخ  ايعًُٞ باؾاَعا .   -4

 ْعِ َتطٛس٠ يًُهاؾمل  ٚاؿٛاؾض ٜصب  ؾٝٗا ايتُٝض ايبخثٞ ٖٛ املعٝاس ايعًُٞ باؾاَعا .  -5

 إقا١َ ْذٚا  َٚ٪متشا  ط١ٜٛٓ.  -6

 ْعِ ؾعاي١ يتكِٜٛ َٚتابع١ ا٭دا٤ ايبخثٞ .   -7

 ٛقع١ أَاّ تٓؿٝز ايتصٛس املكح :سابعا : َعٛقا  َت

 ٚتتُثٌ أِٖ املعٛقا  ايي تكـ دٕٚ ؼكٝل تطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ يًجاَعا  اي١ُٝٓٝ ؾُٝا ًٜٞ:   

عٛبددد١ ايدددتخًص َدددٔ ايًدددٛا٥  ٚايكدددٛاْن ايتٓعُٝٝددد١ ايتكًٝذٜددد١, ٚخاصددد١ املشتبطددد١ بتطدددٜٛش ا٭دا٤    ص -1

 ايبخثٞ يعضٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.

ٚايبؼددش١ٜ اي٬صَدد١ إلجددشا٤ ايبخددٛ  ايتطبٝكٝدد١ ايددي ٜؼدداسى ؾٝٗددا أعضددا٤ ٦ٖٝدد١      عددـ املددٛاسد املايٝدد١ ض -2

 ايتذسٜع بٗذف خذ١َ اجملتُ .

دّ تٛاؾش صٛس ايتعإٚ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايعاملٞ بدن اؾاَعدا  ايُٝٓٝد١ بعضدٗا ٚبعدض, ٚبٝٓٗدا ٚبدن        ع -3

 باحثن بعضِٗ ايبعض.اؾاَعا  ايعشب١ٝ ٚا٭جٓب١ٝ, مما ٜعٛم ع١ًُٝ تبادٍ ايضٜاسا  بن اي



 

151 
 

 و0213 َٕٕٚٛ -األٔل ُٚاٚرانؼذد  رايؼح انُاصريزهح 

 ر األداء البحثي للجامعات اليمنيةيتصور مقرتح لتطو
 

 محٝذ د / قُذ عبذ اهلل

عددـ قٓددٛا  ا٫تصدداٍ بددن اؾاَعددا  ٚايكطاعددا  اإلْتاجٝدد١ را  ايع٬قدد١ ممددا ٜعددٛم َعشؾدد١ أعضددا٤     ض -4

 ١٦ٖٝ ايتذسٜع ملا ؼتاج إيٝ٘ ٖزٙ ايكطاعا  َٔ عٛ  تطبٝك١ٝ ٭جٌ تطٜٛشٖا ٚحٌ َؼانًٗا.

 غٝاب ْعاّ إلداس٠ ا٭دا٤ ايبخثٞ ٚتكٛمي٘ بؼهٌ َظتُش.   -5

 جٛد طٝاط١ ٚاضخ١ يتطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ باؾاَع١.عذّ ٚ   -6

 خاَظا : َكححا  ايتػًب ع٢ً َعٛقا  تٓؿٝز ايتصٛس املكح :

 ميهٔ ايتػًب ع٢ً املعٛقا  ايي قذ تعحض تٓؿٝز ايتصٛس  املكح  يف ايٛاق  َٔ خ٬ٍ اتباع ايظبٌ ايتاي١ٝ:   

دس٠ ع٢ً ا٫طتؿاد٠ َٔ ايتطٛسا  اؿذٜث١ ٚايتٛجٗدا   ٚؾري ايكٝادا  اؾاَع١ٝ ٚايهٛادس اإلداس١ٜ ايكات  -1

 املعاصش٠ يف إداس٠ اؾاَعا .

ا٫طددتعا١ْ غدد ا٤ َددٔ اؾاَعددا  ايعشبٝدد١ ٚا٭جٓبٝدد١ ٚتٛظٝددـ خدد تِٗ َٚعددشؾتِٗ يف تطددٜٛش ا٭دا٤      -2

 ايبخثٞ باؾاَع١.

أندادميٝن ٚإداسٜدن َدٔ    ٚؾري َٓاخ صخٞ يت١ُٝٓ ايع٬قا  اؾٝذ٠ بن أؾشاد اجملتُ  اؾاَعٞ َٔ ت  -3

خدد٬ٍ ؼددذٜ  ٚتطددٜٛش ايكددٛاْن ٚايًددٛا٥  املٓعُدد١ يًعُددٌ اؾدداَعٞ, ٚمبددا ٜعددضص ثكاؾدد١ ْؼددش ايبخدد       

 ايعًُٞ ٚتبادي٘ بن أٚطاط اجملتُ  اؾاَعٞ.

صذ َٝضاْٝا  َٓاطب١ يٮعا  املؼحن١, ٚيتبدادٍ ايضٜداسا  ايعًُٝد١ بدن أعضدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدذسٜع يف        ر  -4

 ١ٝ ٚاؾاَعا  ا٭خش٣.اؾاَعا  ايُٝٓ

قددذ يكددا٤ا  دٚسٜدد١ بددن أؾددشاد اجملتُدد  اؾدداَعٞ ٚبددن املظددتٜٛا  اإلداسٜدد١ املختًؿدد١ يًتعشٜددـ ب ُٖٝدد١    ع  -5

 ايبخ  ايعًُٞ ٚيتكِٝٝ َا مت إلاصٙ.

عدددِ ا٭قظددداّ ايعًُٝددد١ بايهًٝدددا  عًددد٢ اخدددت٬ف أْٛاعٗدددا بدددا٭جٗض٠ ٚايٛطدددا٥ٌ ايتهٓٛيٛجٝددد١ اؿذٜثددد١  د  -6

 ا  ايؿشد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.يتظٌٗٝ عٌُ ا٭ع

تؿعٝددٌ دٚس املشانددض ايبخثٝدد١ ايتابعدد١ يًجاَعدد١ يف تظددٜٛل ٚإْتدداج ا٭عددا  ايتطبٝكٝدد١ ايددي ؽددذّ               -7

 اجملتُ  ايُٝين.

ايتطدددٜٛش املظدددتُش يف ْعدددِ ايتكدددِٜٛ ٚاملتابعددد١ يهاؾددد١ جٛاْدددب ا٭دا٤ اـدددا  بعضدددٛ ٦ٖٝددد١ ايتدددذسٜع      -11

 ٚاؾاَع١.

 عٛ  ٚدساطا  َكحح١: طادطا :

َددٔ خدد٬ٍ َشاحددٌ ايبخدد  َددٔ إطدداس ْعددشٟ عددٔ ا٭دا٤ ايبخثددٞ يًجاَعدد١, َٚددا نؼددؿ٘ ٚاقدد  ٖددزا ا٭دا٤ َددٔ            

جٛاْب ق٠ٛ ٚضعـ َدٔ خد٬ٍ ايذساطد١ ايٓعشٜد١ ٚاملٝذاْٝد١, تٛصدٌ ايباحد  إىل فُٛعد١ َدٔ ايٓكداط ايبخثٝد١            

 ٞ:را  ايع٬ق١ مبٛضٛع ايبخ , ميهٔ طشحٗا ع٢ً ايٓخٛ ايتاي

 إعاد٠ اهلٓذط١ يتطٜٛش ا٭دا٤ ايبخثٞ ايؿعاٍ باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ.   -1

 تطٜٛش ايكٝادا  اؾاَع١ٝ يتخكٝل ايتطٜٛش ايتٓعُٝٞ ايؿعاٍ باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ.   -2
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 َعٛقا  َٚؼه٬  ايبخ  ايعًُٞ باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ.   -3

 ١ُٝٓ )دساط١ تكٛمي١ٝ(.اإلْتاج١ٝ ايبخث١ٝ ٭عضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع باؾاَعا  ايٝ   -4

 ايكِٝ ايتٓع١ُٝٝ ٚع٬قتٗا باملُاسطا  اإلداس١ٜ يعُذا٤ نًٝا  ايحب١ٝ باؾاَعا  اي١ُٝٓٝ.   -5

 
 

 املراجع:

 املشاج  ايعشب١ٝ:

شًطاٌ, "أحر انًشكالخ اإلدارٚح ػهٗ انثحج انؼهًٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح:دراضح تطثٛمٛح ػهٗ رايؼح   أحًذ يحًذ    -

انماْرج, رضانح دكتٕراج غٛر يُشٕرج. يمذيح إنٗ لطى انؼهٕو اإلدارٚح, انًؼٓذ انمٕيٙ نإلدارج انؼهٛا, أكادًٚٛح صُؼاء", 

 . 321-092, ص ص, 0223انطاداخ نهؼهٕو اإلدارٚح, 

نًُؼمذج فٙ يٍ تحٕث َذٔج تطٕٚر األداء فٙ يؤضطاخ انمطاع انؼاو , ا  , أيم يصطفٗ ػصفٕر, " تطٕٚر األداء اإلدار٘"        -

, ص 0225رًٕٓرٚح يصر انؼرتٛح, انماْرج, اانًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح اإلدارٚح,  0225ُٚاٚر)كإٌَ حاٌ(  9-0انفترج يٍ 

129. 

,  0223/0224, صُؼاء : انزٓاز انًركس٘ نإلحصاء كتاب اإلحصاء انطُٕ٘ أػذاد يختهفح  انزٓاز انًركس٘ نإلحصاء,        -

 .16ص 

 .112,)ػًاٌ : دار يزذالٔ٘, تذ.خ(,ص, انثحج انؼهًٙ: يفٕٓيّ أدٔاتّ ٔأضانٛثّػثٛذاخ ٔآخرٌٔ رٔلاٌ        -

انًركس انٕطُٙ  ضٛالٌ رثراٌ انؼثٛذ٘, " تفؼٛم دٔر انزايؼاخ انًُٛٛح فٙ تحمٛك األْذاف انُٕػٛح" , صُؼاء:        -

 .16,ص0223, نهًؼهٕياخ

انًؤتًر  مٕٚى أداء انزايؼاخ انؼرتٛح, انًُظًح انؼرتٛح نهترتٛح ٔانخمافح ٔانؼهٕو,َحٕ يُظٕر شًٕنٙ نت"ا ػثذ انرحًٍ صائغ    -

 .1,ص1999, اترٚم 01 -12انطاتغ نهٕزراء ٔانًطؤٔنٍٛ ػٍ انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ فٙ انٕطٍ انؼرتٙ, انرٚاض 

,)انماْرج: انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح ٛحلٛاش األداء انًؤضطٙ نألرٓسج انحكٕي ػثذ انؼسٚس رًٛم يخًٛر ٔآخرٌٔ,        -

 .9(, ص0222اإلدارٚح,

 .25( , ص1990" , )انماْرج: يكتثح غرٚة, إدارج انًٕارد انثشرٚح ػهٙ انطهًٙ, "        -

(,ص 1993,)انماْرج: يكتثح ػٍٛ شًص, إدارج األفراد ٔانؼاللاخ اإلَطاَٛح  ػهٙ يحًذ ػثذ انْٕاب ٔػاٚذج ضٛذ خطاب,        -

42. 

, انزًٕٓرٚح  اإلدارج انؼايح نهًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى ػهٙ ْٕد تاػثاد, "فهطفح انتؼهٛى انؼانٙ ٔضٛاضتّ فٙ انًٍٛ",    -

 .11,ص0225انًُٛٛح, 

ح ,)انماْرج, يُشٕراخ انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛيؼزى انًصطهحاخ اإلدارٚح فرٚك يٍ خثراء انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح اإلدارٚح,    -

 .543(, ص0222اإلدارٚح,

, , -0224إَٔاػّ انًختهفح نهؼاو  -, يؤشراخ انتؼهٛى فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح: يراحهّانًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى        -

 (.69, ص0225)صُؼاء:تمرٚر ػٍ انًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى, 0225

-0224إَٔاػّ انًختهفح نهؼاو  -زًٕٓرٚح انًُٛٛح: يراحهّانًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى, يؤشراخ انتؼهٛى فٙ ان    -

 .69, ص,يررغ ضاتك ,0225
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, 0225, ٕٚنٕٛ,1انزًؼح  1311,انؼذد,ضثتًثر 06, صحٛفح يحًذ انزُٛذ, حٕار يغ ٔزٚر انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ        -

ضثتًثر : يتاس  06, يٕلغ  0ص

-3-00, تارٚخ انذخٕل  http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=21692 ػهٗ:

 و0222

", رئاضح يحًذ تٍ يحًذ يطٓر. "انتحذٚاخ انتٙ تٕارّ انتؼهٛى انؼانٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح: انٕالغ ٔانرؤٚح انًطتمثهٛح    -

 . 9, ص0225, انزًٕٓرٚح انًُٛٛح, انٕطُٙ نهًؼهٕياخ انزًٕٓرٚح, انًركس

 .114(,ص 0220, )اإلضكُذرٚح: انًكتة انزايؼٙ انحذٚج,انخطٕاخ انًُٓزٛح إلػذاد انثحٕث اإلرتًاػٛح يحًذ شفٛك,        -

ج: يركس تطٕٚر األداء ,انطثؼح انخاَٛح, )انماْر يٓاراخ إدارج األداء : يٓاراخ تطٕٚر األداء يحًذ ػثذ انغُٙ ْالل,        -

 .13(,ص1996ٔانتًُٛح,

, انطثؼح انخاَٛح, )األردٌ: دار ٔائم نهُشر, يُٓزٛح انثحج انؼهًٙ انمٕاػذ ٔانًراحم ٔانتطثٛماخ يحًذ ػثٛذاخ ٔآخرٌٔ,        -

 .3(, ص 1999

ًَٕرد كهٛح انؼهٕو ا إلدارٚح", يحًذ ػهٙ لحطاٌ, "ٔالغ انؼًم اإلدار٘ ٔانتُظًٛٙ ٔضثم تطٕٚرِ ٔتحذٚخّ فٙ رايؼح تؼس:    -

: ٔرشح ػًم أدٔار انحكٕيح  يٍ أٔراق يهتمٗ اضتزاتح اإلدارج انؼرتٛح نهتغٛٛر يغ تذاٚح انمرٌ انحاد٘ ٔانؼشرٍٚ

إترٚم  09-01انًطتزذج نًٕارٓح انتغٛراخ ٔانتحذٚاخ انؼانًٛح, انًُؼمذ فٙ انزًٕٓرٚح انؼرتٛح انطٕرٚح, فٙ انفترج يٍ 

 .51,حهة,ص0224

ٔزارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ,"االضتراتٛزٛح انٕطُٛح نهتؼهٛى انؼانٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح ٔخطط انؼًم انًطتمثهٛح     -

, انزًٕٓرٚح انًُٛٛح ٔزارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج تمرٚر يشرٔع تطٕٚر انتؼهى انزايؼٙ  "02012-0226

  .5,ص 0222انؼهًٙ,

ٔانثحج انؼهًٙ. "اإلضتراتٛزٛح انٕظُٛح نهتؼهٛى انؼانٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح ٔخطح انؼًم  ٔزارج انتؼهٛى انؼانٙ    -

 .36, ص,يررغ ضاتك 0212-0226انًطتمثهٛح:

ٚطر٘ انطٛذ رٕدج, " تمٕٚى فؼانٛح األداء اإلدار٘ نذٖ انًذٚر انحكٕيٙ انًصر٘:دراضح تطثٛمٛح ػهٗ تؼط انمطاػاخ         -

كهٛح انتزارج,رايؼح انسلازٚك,انؼذد انخانج,انزسء انخاَٙ, ٕٚٚهٕٛ, -يزهح انثحٕث انتزارٚح رلٛح",انحكٕيٛح تًحافظح انش

 .16, 15,ص ص0222
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 الهوامش:

 .3(, ص 1999: دار ٔائم نهُشر, , انطثؼح انخاَٛح, )األردٌيُٓزٛح انثحج انؼهًٙ انمٕاػذ ٔانًراحم ٔانتطثٛماخ يحًذ ػثٛذاخ ٔآخرٌٔ, ([1])

ٚطر٘ انطٛذ رٕدج, " تمٕٚى فؼانٛح األداء اإلدار٘ نذٖ انًذٚر انحكٕيٙ انًصر٘:دراضح تطثٛمٛح ػهٗ تؼط انمطاػاخ انحكٕيٛح  ([2])

 .16, 15ص ص,0222كهٛح انتزارج,رايؼح انسلازٚك,انؼذد انخانج,انزسء انخاَٙ, ٕٚٚهٕٛ, -يزهح انثحٕث انتزارٚح تًحافظح انشرلٛح",

http://www.uow.edu.au/~abbas
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([3]) Charles Lusthaus et al., " Organizational Self- Evaluation: An Emerging Frontier For 

Organizational Improvement", Knowledge and Policy: Universalia Occasional paper.No.22, May, 

1997, p.3. 

(, 0222,)انماْرج: انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح اإلدارٚح,ًؤضطٙ نألرٓسج انحكٕيٛحلٛاش األداء ان ػثذ انؼسٚس رًٛم يخًٛر ٔآخرٌٔ, ([4]) 

 .9ص

-0يٍ تحٕث َذٔج تطٕٚر األداء فٙ يؤضطاخ انمطاع انؼاو , انًُؼمذج فٙ انفترج يٍ   , أيم يصطفٗ ػصفٕر, " تطٕٚر األداء اإلدار٘" ([5])

 .129, ص 0225اانًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح اإلدارٚح, رًٕٓرٚح يصر انؼرتٛح, انماْرج,  0225ُٚاٚر)كإٌَ حاٌ(  9

, , -0224إَٔاػّ انًختهفح نهؼاو  -, يؤشراخ انتؼهٛى فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح: يراحهّانًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى   ([6])

 (.69, ص0225)صُؼاء:تمرٚر ػٍ انًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى, 0225

, يٕلغ  0, ص0225, ٕٚنٕٛ,1انزًؼح  1311,انؼذد,ضثتًثر 06, صحٛفح انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙيحًذ انزُٛذ, حٕار يغ ٔزٚر  ([7])

-3-00ل , تارٚخ انذخٕ http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=21692 ضثتًثر : يتاس ػهٗ: 06

 و0222

  

-02012حج انؼهًٙ,"االضتراتٛزٛح انٕطُٛح نهتؼهٛى انؼانٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح ٔخطط انؼًم انًطتمثهٛح ٔزارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانث   (([8]

  .5,ص 0222, انزًٕٓرٚح انًُٛٛح ٔزارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ,تمرٚر يشرٔع تطٕٚر انتؼهى انزايؼٙ  "0226

, انًركس انٕطُٙ نهًؼهٕياخ ح فٙ تحمٛك األْذاف انُٕػٛح" , صُؼاء:ضٛالٌ رثراٌ انؼثٛذ٘, " تفؼٛم دٔر انزايؼاخ انًُٛٛ ( [9])

 .16,ص0223

 .19ص  انًررغ انطاتك ([10])

يحًذ ػهٙ لحطاٌ, "ٔالغ انؼًم اإلدار٘ ٔانتُظًٛٙ ٔضثم تطٕٚرِ ٔتحذٚخّ فٙ رايؼح تؼس:ًَٕرد كهٛح انؼهٕو ا إلدارٚح", يٍ أٔراق  ([11])

: ٔرشح ػًم أدٔار انحكٕيح انًطتزذج نًٕارٓح انتغٛراخ  تغٛٛر يغ تذاٚح انمرٌ انحاد٘ ٔانؼشرٍٚيهتمٗ اضتزاتح اإلدارج انؼرتٛح نه

 .51,حهة,ص0224إترٚم  09-01ٔانتحذٚاخ انؼانًٛح, انًُؼمذ فٙ انزًٕٓرٚح انؼرتٛح انطٕرٚح, فٙ انفترج يٍ 

, انزًٕٓرٚح انًُٛٛح,  انؼايح نهًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى اإلدارج ػهٙ ْٕد تاػثاد, "فهطفح انتؼهٛى انؼانٙ ٔضٛاضتّ فٙ انًٍٛ", ([12])

 .11,ص0225

", رئاضح انزًٕٓرٚح, يحًذ تٍ يحًذ يطٓر. "انتحذٚاخ انتٙ تٕارّ انتؼهٛى انؼانٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح: انٕالغ ٔانرؤٚح انًطتمثهٛح  ([13])

 . 9, ص0225, انزًٕٓرٚح انًُٛٛح, انًركس انٕطُٙ نهًؼهٕياخ

شًطاٌ, "أحر انًشكالخ اإلدارٚح ػهٗ انثحج انؼهًٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح:دراضح تطثٛمٛح ػهٗ رايؼح صُؼاء", انماْرج,   أحًذ يحًذ ([14])

, ص 0223رضانح دكتٕراج غٛر يُشٕرج. يمذيح إنٗ لطى انؼهٕو اإلدارٚح, انًؼٓذ انمٕيٙ نإلدارج انؼهٛا, أكادًٚٛح انطاداخ نهؼهٕو اإلدارٚح, 

 . 321-092ص, 

, يررغ ضاتك ,0225-0224إَٔاػّ انًختهفح نهؼاو  -انًزهص األػهٗ نتخطٛط انتؼهٛى, يؤشراخ انتؼهٛى فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح: يراحهّ (([15] 

 .69ص,

-0226نًطتمثهٛح:ٔزارج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ. "اإلضتراتٛزٛح انٕظُٛح نهتؼهٛى انؼانٙ فٙ انزًٕٓرٚح انًُٛٛح ٔخطح انؼًم ا ([16])

 .36, ص,يررغ ضاتك 0212

 .16, ص  0223/0224, صُؼاء : انزٓاز انًركس٘ نإلحصاء كتاب اإلحصاء انطُٕ٘ أػذاد يختهفح  انزٓاز انًركس٘ نإلحصاء, ([17])

http://26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=21692
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,)انماْرج, يُشٕراخ انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح يؼزى انًصطهحاخ اإلدارٚح فرٚك يٍ خثراء انًُظًح انؼرتٛح نهتًُٛح اإلدارٚح, (([18]

 .543(, ص0222اإلدارٚح,

 .25( , ص1990" , )انماْرج: يكتثح غرٚة, إدارج انًٕارد انثشرٚح هٙ انطهًٙ, "ػ ([19])

 .42(,ص 1993,)انماْرج: يكتثح ػٍٛ شًص, إدارج األفراد ٔانؼاللاخ اإلَطاَٛح  ػهٙ يحًذ ػثذ انْٕاب ٔػاٚذج ضٛذ خطاب, (([20]

([21]) Daft, Richard., "Organization Theory and Design".,( South- western College publishing, Ohio 

,2001 ),p.501. 

([22]) William Scott, "Performance Improvement Interventions: Their Similarities & Differences", The 

journal for Quality and Participation .Vol ,26, No.1 , March, 2003, pp .26-30. 

 .9, ص يررغ ضاتك ػثذ انؼسٚس رًٛم يخًٛر ٔآخرٌٔ, ( [23])

,انطثؼح انخاَٛح, )انماْرج: يركس تطٕٚر األداء  يٓاراخ إدارج األداء : يٓاراخ تطٕٚر األداء ْالل,يحًذ ػثذ انغُٙ  ([24])

 .13(,ص1996ٔانتًُٛح,

انًؤتًر انطاتغ  َحٕ يُظٕر شًٕنٙ نتمٕٚى أداء انزايؼاخ انؼرتٛح, انًُظًح انؼرتٛح نهترتٛح ٔانخمافح ٔانؼهٕو,"ا ػثذ انرحًٍ صائغ (([25]

 .1,ص1999, اترٚم 01 -12ؼرتٙ, انرٚاض نهٕزراء ٔانًطؤٔنٍٛ ػٍ انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحج انؼهًٙ فٙ انٕطٍ ان

)[26])  Ackerman, Eric George, Op.Cit. p17. 

 ([27]) John V. Lombard. " Competing for Quality: The Public Flagship Research University" Discussion 

paper, University of Massachusetts Amherst",  Reilly Center Public Policy Fellow, February. 2003.  26-

28.p.8. 

([28]) Ackerman, Eric George, Op.Cit,p.17. ٍَمالً ػ 

([29]) Creswell, John W. "Faculty Research Performance: Lessons from the sciences and the social 

Sciences", Washington D.C. ASHE-Eric Higher Education Report No.4, 1985,p. 23. 

 .010,ص,,يررغ ضاتكأحًذ حطٍٛ انرفاػٙ (([30]

 

                                   :ٚررٗ انُظر فٙ انتانٙ   ([31]) 

-          Milorad M. Novicevic & Others, "Dual perspective SWOT: a synthesis of marketing intelligence 

and planning", Marketing Intelligence And Planning, Vol. 22, No.1, 2004, Pp. 86-87. 

-          Robert G. Dyson, "Strategic development and SWOT analysis at 

the University of Warwick", European Journal of  Operational Research 152, 2004, p.632. 

)[32]) Mats Lindgren, Hans Bandhold, Scenario Planning: The Link Between Future and Strategy (New York: 

Palgrave Macmillan, 2003), P. 166. 

([33]) Chiang  Kao. , and Hwei-Lan Pao, "An evaluation of research performance in management of 

168 Taiwan universities",  Scientometric Vol. 78, No.2, 2008.pp.1-17. 
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 إًعص
ٝٳٸ١ بٓا٤ ٗ ٚا٭لال١ٝ ا١ُٕٗ إفاذٌ َٔ ايطفٛي١ َفذ١ً ناْت ٕا  ٚفًكضا  لًبٶا، أٚ إهابٶا يففؼا وعص

ٔ  ٜٴ٬قٝ٘ ٕا ّ  جضا٤  اٖتُضاّ،  َض ـٳ  اٱلض٬ ٝٴَكضفِّٸ ٍ  هلض٪٤٫  إٔ ي ٔ  ٫ ٚٚاجبضا،،  ذكًٛقضا  ا٭طفضا  أٚ إغفاهلضا  ّهض

ْٶا عىف بأـبع١ ايطفٌ َٚٛاثٝل ذكٛم تٴٛضٳع إٔ قبٌ ٚؾيو عٓٗا، ايتغاضٞ  . ايكَإ َٔ قف

ٛ  اٱل٬ّ ٗ ايطفٌ ٔ  ٖض ِ  ٜبًض   مل َض  ؼؽٜضؽ  أَضا . عىضف  اـاَمض١  لض١ٓ  ٜتحضاٚق  ٫ٚ ايبًضٛ،،  ذضؽ  اؿًض

ٌ  ذكضٛم  ٚثٝكض١  ٗ نُضا  عىضف٠  ايثآَض١  ٜتحضاٚق  ٫ َضا  عُفٙ  ايترؽٜضؽ  ٖضؿا  إٔ فضى٣  ايؽٚيٝض١،  ايطفض

ٔٸ اٱل٬ّ ٚـب٘ صرٝس، غري  . ٚايؽٚي١ ٚاجملتُع يًطفٌ أذفٜ بايبًٛ، ايطفٛي١ ل

ٕ  ٗ ذكٛقضض٘ عًضض٢ اٱلضض٬ّ ٗ ايطفضضٌ ذكضضٛم ُٝضك،   إُٝضضكا، َضضٔ بايعؽٜضضؽ ٛضضضعٞٚاي ايضضؽٚيٞ ايكضاْٛ

 ْفعًٗا ذت٢ ٚايتؽـٜب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ايىب١ٜٛ بفافٓا ٗ ٚإؼَاجٗا ٚتعًُُّٗا تعفټفٗا عًٝٓا هب اييت

ٌ  ٗ ؼٜٓٓا عٔ ْؽافع ٚذت٢ وفعًٝا، عكًًٝا تفع٬ًٝ ذٝاتٓا ٗ ٘  ٚض ٞ  ايتىضٜٛ ٞ  ايعضإ ٔ  هلضؿا  ٚاحملًض  ايضؽٜ

٘  غابضت  عضامل  ٗ ففٜضؽ٠ اي ايعاؼي١ ٚٚلطٝت٘ ايغفا٤، ايمُر١ ٚوفٜعت٘  ايعؽايض١  َٚعضاٜري  ايٛلضط١ٝ  فٝض

 .إطًك١

ٌ  يكضؽ : ذم١ٓ تفب١ٝ ٗ ايطفٌ ذل ّ  ٓض ٔ  اٱلض٬ ٌ  تفبٝض١  َمض٪ٚي١ٝ  ايٛايضؽٜ ٘  ايطفض  ٚتٗضؿٜب  ٚتعًُٝض

ِ  ٚغضضفه أظ٬قضض٘ ٍ  ٚاؾمضض١ُٝ، ايعكًٝضض١  قؽـاتضض٘ ٚتُٓٝضض١ يؽٜضض٘،  ايؽٜٓٝضض١ ايكضضٝ ِ  ايفلضضٍٛ ٜكضضٛ : ايهضضفٜ

ٌ  َضا : »أٜضضاً  ٜٚكٍٛ ،(ٚايىَؿٟ أٓؽ ـٚاٙ) «أؼبِٗ ٚأذمٓٛا أ٫ٚؼنِ، أنفَٛا» ٔ  ٚيضؽا  ٚايضؽ  مض  َض

 ٚايىَؿٟ أٓؽ ـٚاٙ) «ذمٔ أؼب َٔ أفضٌ مٌ

 عضضٔ ْفمضض٘ بضضأَف ٜمضضتكٌ ٫ َضضٔ ٚنضضٌ ْفمضض٘ بضضأَف ٜمضضتكٌ ٫ ايضضؿٟ ايطفضضٌ  ذفضضٜ  ٖضضٞ  اؿضضضا١ْ

ٌ  ٚايكٝاّ ٚتضفٙ عًٝ٘ ت٪ثف اييت ا٭وٝا٤ ٘  بهض ٘  ، َصضاؿ ّ  ٚـعاٜتض ٌ  ٚا٫ٖتُضا ٘  بهض  اي٬قَض١   اذتٝاجاتض

 وضض٪ٕٚ ظُٝضضع ٖتُضضاّاٱ ٚنضضؿيو ٚغريٖضضا ٚايتأؼٜضضب ٚايتعًضضِٝ ٚايىبٝضض١ ٚايٓضضّٛ ٚايًبضضاه نايطعضضاّ

٘  ْص َا ٖٚؿا ٚأظ٬قَٝا بؽَْٝا ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايٓفم١ٝ ايصر١ٝ ذٝات٘ ٕ  عًٝض  إضٛاؼ  ٗ  ايضُٝ   ايكضاْٛ

 ا٭ذضضضٛاٍ ٕقضضضاْٛ َضضضٔ(  139، 138) ٚـقضضضِ ّ 2002 يمضضض١ٓ(45)ـقضضضِ ايطفضضضٌ ذكضضضٛم قضضضإْٛ َضضضٔ 27(ـقضضضِ)

 .  ّ 1992 يم١ٓ( 20) ـقِ  ايىعص١ٝ

 

 

 ايفكٝ٘ عبؽٙ قُؽ أٓؽ ٓٛؼ/ ؼ

 – ايىب١ٝ ن١ًٝ    - اٱل١َٝ٬ ايؽـالا،قمِ  ـ٥ٝن

 ٚايتهٓٛيٛجٝا يًعًّٛ ذضفَٛ، جاَع١   - لكطف٠
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َٔ ٜٗضؽٙ    تعاٍ ْٚمتعٝٓ٘ ْٚمتغففٙ ، ْٚعٛؾ باهلل َٔ وفٚـ أْفمٓا ، َٚٔ ل٦ٝا، أعُايٓا  إٕ اؿُؽ هلل مُؽٙ

اهلل فضض٬ َضضضٌ يضض٘ ، َٚضضٔ ٜضضضًٌ فضض٬ ٖضضاؼٟ يضض٘ ، ٚأوضضٗؽ إٔ ٫ إيضض٘ إ٫ اهلل ٚذضضؽٙ ٫ وضضفٜو يضض٘ ، ٚأوضضٗؽ إٔ قُضضؽًا   

 عبؽٙ ٚـلٛي٘ .

... ذٝث تبؽأ َٓؿ ٬َٝؼٙ ٚتٓٗٞ ببًٛغ٘ لضٔ   اٱْمإ ٖٞ إفذ١ً ا٭ٍٚ َٔ َفاذٌ عُف ٗ اٱل٬ّايطفٛي١ إٕ 

قضاٍ   ". ايفوؽ ذٝث ٜهٌُ ِٛ عكٌ اٱْمإ ٜٚك٣ٛ جمُ٘ ٜٚهتٌُ ُٝكٙ ٜٚصبس كاطبا بايتهايٝف ايىفع١ٝ

 ٍ ِٵ ( )    )" تعضضضضضضضضضا ًَغٴضضضضضضضضضٛا َأوٴضضضضضضضضضضؽٻَن ِٻ يٹتٳبٵ ِٵ طٹفوضضضضضضضضض٬ً ثٴضضضضضضضضضض ْٴعٵضضضضضضضضضضفِّجٴَه ِٻ   ( 5ٯٜضضضضضضضضض١ ـقضضضضضضضضضضِ :  لضضضضضضضضضٛـ٠ اؿضضضضضضضضضضخ ا  (1ثٴضضضضضضضضض

فٛاجضضب ايٛايضضؽٜٔ ٫ٚ لضضُٝا ا٭ّ ٗ ٖضضؿٙ إفذًضض١ َضضٔ أنضضق ايٛاجبضضا، إًكضضا٠ عًضض٢ عاتكٗضضا إؾ ٫ بضضؽ ٚإٔ ٜٗتُضضا           

بطفًُٗا َٔ ْٝع جٛاْب٘ ، ذٝث إٔ تٛجٝ٘ ايٛايؽٜٔ ٗ ٖؿٙ إفذ١ً يض٘ أثضفٙ ايعٛضِٝ ٗ ذمضٔ تكضِٜٛ ايطفضٌ       

ٚ ٕضا   ٬ٍ ٚعض٢ ا٭ب ٚا٭ّ ٗ اظتٝضاـ نضٌ َُٓٗضا اٯظضف .     ٚصكٌ َٛاٖب٘ ٚالضتعؽاؼٙ ، ٚيضٔ ٜتضأت٢ ؾيضو إ٫ َضٔ ظض      

ٜٴ٬قٝض٘ َضٔ    ٝٳٸ١ ايففؼ إهابٶا أٚ لًبٶا، ٚفًكا ٕا  ناْت َفذ١ً ايطفٛي١ َٔ إفاذٌ ا١ُٕٗ ٚا٭لال١ٝ ٗ بٓا٤ وعص

ـٳ إٔ هل٪٤٫ ا٭طفاٍ ذكًٛقا ٚٚاجبا،، ٫ ّهٔ إغفاهلا أٚ ايتغاضضٞ عٓٗضا   ٝٴَكفِّٸ ، ٚؾيضو قبضٌ   اٖتُاّ، جا٤ اٱل٬ّ ي

ْٶا َٔ ايكَإ.  إٔ تٴٛضٳع ذكٛم َٚٛاثٝل ايطفٌ بأـبع١ عىف قف

ٚايطفٌ ٗ اٱل٬ّ ٖٛ َٔ مل ٜبً  اؿًِ ذؽ ايبًٛ،، ٫ٚ ٜتحاٚق لض١ٓ اـاَمض١ عىضف. أَضا ؼؽٜضؽ عُضفٙ َضا ٫        

ٱلض٬ّ  ٜتحاٚق ايثا١َٓ عىف٠ نُا ٗ ٚثٝك١ ذكٛم ايطفٌ ايؽٚي١ٝ، فى٣ إٔ ٖؿا ايترؽٜؽ غري صرٝس، ٚـب٘ ا

ٔٸ ايطفٛي١ بايبًٛ، أذفٜ يًطفٌ ٚاجملتُع ٚايؽٚي١  ل

ُٝك، ذكٛم ايطفٌ ٗ اٱل٬ّ ع٢ً ذكٛق٘ ٗ ايكإْٛ ايؽٚيٞ ٚايٛضعٞ بايعؽٜؽ َٔ إُٝكا، ايضيت هضب    ٚقؽ

 عًٝٓضضا تعفټفٗضضا ٚتعُُّٗضضا ٚإؼَاجٗضضا ٗ بفافٓضضا ايىبٜٛضض١ ٚايتعًُٝٝضض١ ٚايتؽـٜبٝضض١ ذتضض٢ ْفعًضضٗا ٗ ذٝاتٓضضا تفعضض٬ًٝ    

عكًٝضضًا وضضفعًٝا، ٚذتضض٢ ْضضؽافع عضضٔ ؼٜٓٓضضا ٗ ٚضضٌ ايتىضضٜٛ٘ ايعضضإٞ ٚاحملًضضٞ هلضضؿا ايضضؽٜٔ ٚوضضفٜعت٘ ايمضضُر١ ايغضضفا٤،   

 .ٚٚلطٝت٘ ايعاؼي١ ايففٜؽ٠ ٗ عامل غابت فٝ٘ ايٛلط١ٝ َٚعاٜري ايعؽاي١ إطًك١

َٓرض١ ـباْٝض١    ٫ٚؼت٘ ع٢ً ٚج٘ ا٭ـض ، ٖٚؿٙ اؿكضٛم   يكؽ أقف اٱل٬ّ ذكٛقَا ٚالع١ يًطفٌ تبؽأ َٔ قبٌ

اظتٝاـ أّ ؾا، ْمب فاضٌ وفٜف ذت٢ ٫ٜعري بٓمب٘ ٭َض٘ بعضؽا يض٫ٛؼ٠      يب  أؼّ ، ٜٚتضس ؾيو ٗ ضفٚـ٠

ّ  َ، ٚضفٚـ٠ ـعا١ٜ ا٭ّ اؿا ،   ٌ ، ٭ٕ َكاد ايطفٌ ِٚٛٙ ٜتأثفإ إٍ ذؽ نبري يٛفٚف اؿُضٌ ٚصضر١ ا٭

ٝاـ الِ ذمٔ يض٘ ذتض٢ ٫ ٜهضٕٛ َثضا٫َ يًتٓضا بضك       ،أٚهلا اظت   ٖٚٓاى أذهاّ اؾٌٓ ٚذكٛق٘ تبؽأ بعؽ اي٫ٛؼ٠

با٭يكضضضاب ،ثضضضِ ذكٛقضضضا يطفضضضٌ َضضضٔ ايفعاٜضضض١ ٚاؿُاٜضضض١ ٚايٓفكضضض١ ثضضضِ تتضضضابع اؿكضضضٛم لضضضٛا٤ نضضضإ ـجضضض٬ أٚ         

 .)   اَفأ٠
[1]

 ) 
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

بٌ إٕ ذكٛم اٱْمإ تٌٛ تصاذب٘ ذتض٢ ٗ قضقٙ ٜٚتحًض٢ ؾيضو ٗ ؼضفِٜ ْضبي ايكبضٛـ ، نُضا إٕ ذفَض١          

إٝت نرف١َ اؿٞ ف٬ هٛق لب٘ ، بٌ إٓؽٚب ؾنف قالٓ٘ ، نُا قاٍ تعاٍ ) ٚيكضؽ نفَٓضا بض  أؼّ (    

[2])  ؽ ٖؿا ٗ وفٜع١ أٚ ؼٜا١ْ أظف٣ ؟فٌٗ ٜٛج (70 ) اٱلفا٤
 )   

٭ْ٘ ذل َكؽه ٗ ْٛف اٱل٬ّ هب ٓاٜت٘ ٚعؽّ ٜعتق ذل اؿٝا٠ أٍٚ اؿكٛم ٚأُٖٗا ،   ذل اؿٝا٠ :

: )٫ٚتكتًٛا ايٓفن اييت ذفّ اهلل إ٫   ا٫عتؽا٤ عًٝ٘ ، ذٝث ذفّ اٱل٬ّ قتٌ ايٓفن بغري ذل ، قاٍ تعاٍ

أثضاـ٠    باؿل ) اٱلفا٤ ٚـتب اؾكا٤ عًضٞ ؾيضو عكٛبض١ ايكصضات الضتكفاـا ؿٝضا٠ ايٓضاه ٚإٔضاؼَا ٕٛضضٛ          

، ٚمل ٜهتفٞ   (  9 17ض  )ٚيهِ ٗ ايكصات ذٝا٠ ٜا أٚيٞ ا٭يباب يعًهِ تتكٕٛ ( )ايبكف٠ ايفً ، قاٍ تعاٍ :

اٱل٬ّ بعكٛب١ ايكاتٌ ٗ ايضؽْٝا٤ بضٌ تٛعضؽٙ اهلل بعكٛبض١ اٯظضف٠ ، قضاٍ تعضاٍ : )َٚضٔ ٜكتضٌ َ٪َٓضَا َتعُضؽَا            

 ( 93ضض ما٤فحكا٩ٙ جِٗٓ ظايؽَا فٝٗا ٚغضب اهلل عًٝ٘ ٚيعٓ٘ ٚأعؽٶ ي٘ عؿابَا عَُٛٝا( )ايٓ

نُا ٚضس اٱل٬ّ إٔ ا٫عتؽا٤ ع٢ً ايٓفن اٯ١َٓ بغري ذضل نا٫عتضؽا٤ عًض٢ ايٓضاه ْٝعضَا ، قضاٍ تعضاٍ        

   32)أْ٘ َٔ قتٌ ْفمَا بغري ْفن أٚ فماؼ ٗ ا٭ـض فهأِا قتٌ ايٓاه ْٝعَا( ) إا٥ؽ٠ض 

ايٝضضّٛ ألالضضَا ٗ بٓضضا٤ ا٭فضضفاؼ      تعتضضق ايىبٝضض١   ذٝضضث  ٚ َضضٔ ذكضضٛم ا٭طفضضاٍ عًضض٢ اٱبضضا٤ ايىبٝضض١ ايصضضاؿ١         

ٚاجملتُعا،، ٚهلا أثفٖضا ٗ بٓضا٤ ايىضعٛب ٚاجملتُعضا، ، َٚضٔ أجًضٗا٤ جعضٌ إضٍٛ عضك ٚجضٌ َُٗض١ ـلضاي١ ا٭ْبٝضا٤              

ٛٸٕ ٖؿٙ ا٭َِ عكا٥ؽًٜا ٚلًٛنًٝا ٚفهفٜا، ؿٌُ ايفلاي١، ٚايكٝاّ َُٗض١ ا٫لضتع٬ف ٗ    ٚا٭َِ ايىب١ٝ، اييت تٴه

ٚتبضضؽٚ أُٖٝضض١ ايىبٝضض١ ; إؾا أْٗضضا إصضض٬ط ٚتعٗضضؽ اهلضضؽف َٓٗضضا إصضض٬ط ايفضضفؼ          يًٓضضاه . ا٭ـض، َٚٛاصضض١ً ايضضؽع٠ٛ 

ٖضٞ ايًبٓض١ ا٭ٍٚ َضٔ      ٚٚقاٜت٘ َضٔ ايفمضاؼ ٗ ايضؽْٝا ايضؿٟ ٜىتضب عًٝض٘ عكٛبض١ ٗ اٯظضف٠. ذٝضث تعتضق ا٭لضف٠           

ٚنٝاْٗا ، فإٕ ؿكٗا  ٚايطفٌ ٖٛ ايًب١ٓ ا٭ٍٚ ٚظًٝت٘ اؿ١ٝ اييت تب  جمؽ ا٭١َ اٱل١َٝ٬  يبٓا، اجملتُع

َٓضؿ    اٱلض٬ّ بتهٜٛٓٗضا    يؿا أٖتِ  أْتىف إفض ٚقاؼ أمل ؾيو اؾمؽ   ضفـ ، ٚنثف ايعطب ٗ تًو اـ٬ٜا

ايصضضضاؿ١ ٖٚضضضؿا ذضضضل َضضضٔ ذكضضضٛم ايطفضضضٌ ذمضضضٔ اظتٝضضضاـ      بضضضايترفٟ ٗ ذمضضضٔ اظتٝضضضاـ ايكٚجضضض١   ايًٖٛضضض١ ا٭ٍٚ

 ٝٓا ٗ بطٔ أَ٘ .أ١َ.ٚنؿيو اٖتِ اٱل٬ّ باٱْمإ َٓؿ ْىأت٘ ٚٚجٛؼٙ جٓ

ٚايضيت تكضع عًض٢ ناٖضٌ ا٭بضٜٛٔ ٗ ذضاٍ         َٚٔ ذكٛم ايطفٌ ايغري قاؼـ ع٢ً نفا١ٜ ْفم٘ ؾنفَا نضإ أّ أْثض٢  

  ٕ عضٔ    التُفاـ اؿٝا٠ ايكٚج١ٝ ٚايٛفام ايتاّ بُٝٓٗا ض أٚ نإ ٗ ذاٍ ايط٬م ٚايففق١ فه٬ُٖا ـاعٝإ َٚمض٪٫

ٝٶتضض٘) ـعاٜتُٗضضا ، قضضاٍ عًٝضض٘ ايصضض٠٬ ٚايمضض٬ّ : )نًهضضِ    ٍٴ عضضٔ ـع  ـا  َٚمضض٪
ذٝضضث اٖضضتِ اٱلضض٬ّ بتعصضضٝص    ([3]

َٔ اؿكٛم اييت ٜٓبغٞ إٔ ٜتُتضع      ٚ غريٖا  ٚايٓفك١   اؿضا١ْ ،َثٌ ذل ايطفٌ ٗ  أذهاََا يٮلف٠ إم١ًُ

 ٌ ِ      بٗضضضضا ايطفضضضض ٘  َٓٗضضضضا إٔ ٜعضضضضٝي عٝىضضضض١ ٦ٖٝٓضضضض١ ٗ بٝضضضضت ٚفتُضضضضع لضضضضًٝ ٜٚعضضضضٝي ٗ ألضضضضف٠    ٜعضضضضىف عكٛقضضضض

ْٛفَا ٭ٕ ايطفٌ وتضاد ٗ    ، أٚ أذؽُٖا  ؼت ذب ٚذٓإ ٚايؽٜ٘  َٚتفا١ُٖ  َٚىابط١ َٚتعا١ْٚ  ،  َتراب١

 إيٞ ايعٓا١ٜ َٔ ٚايؽٜ٘ نْٛ٘ ٜهتمب أذالٝم٘ َٚىاعفٙ َٔ ٚايؽٜ٘ ٖٚضؿٙ ا٭ذالضٝن ٚإىضاعف    َفاذً٘ ا٭ٍٚ

 ت٬قّ وعصٝت٘ ظ٬ٍ أٜاّ ايطفٛي١ ٚإفاٖك١ ٚلٔ ايفوؽ ٚغريٖا .
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 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 أسباب اختيار املوضوع وأٍنيتُ: 

 ذل ايطفٌ ٚايىب١ٝ ٚنٝفٝتٗا.  جٌٗ نثري َٔ اٯبا٤ ٚا٭َٗا، عكٝك١     -1

١ٝ إٛضٛ ، بايٓمب١ يًففؼ ٚيٮلف٠ ٚاجملتُع باعتباـٖضا ايعاَضٌ ا٭لالضٞ ٗ تىضهٌٝ وعصض١ٝ ايفضفؼ       أُٖ     -2

ِّٕ ا٭لف٠  ِّٕ اجملتُع.ٜ ٚبا٭لف٠ايؿٟ ٜه  ته

 غٝاب التىعاـ إم٪ٚي١ٝ اييت تكع ع٢ً عاتل ايٛايؽٜٔ ٚا٭َا١ْ اييت و٬ُْٗا.     -3

 ظطا٤ ا٭٫ٚؼ ٚتصففاتِٗ.تعاٌَ ايٛايؽٜٔ اـاط٧ ػاٙ تكِٜٛ أ     -4

اؾفا٥ِ ٚا٫مفافا، اييت ؼؽث ٗ اجملتُع ٜعتق ايعاٌَ ا٭لالٞ فٝٗا ُٖا ا٭ب ٚا٭ّ إَا باٱُٖاٍ أٚ      -5

 ايىب١ٝ اـاط١٦.

ايفغبضضض١ ٗ ايبرضضضث ايعًُضضضٞ عَُٛضضضًا، ٚٗ ٖضضضؿا ايبرضضضث ظصٛصضضضًا ٕضضضا فٝضضض٘ َضضضٔ ايفٛا٥ضضضؽ ٚإٓضضضافع يضضضٞ أ٫َٚ                -6

 ثاَْٝا.  اذثٌٚايب  ٚاجملتُع

 فصٍٛ ٚظا١ُ.  ٚٔم١  َكؽ١َ  َٔ  ٜتهٕٛ ايبرث  ظط١ ايبرث:

  :    ايُٝ   ٗ ايًغ١ ٚ ٗ ايىفٜع١ ا ٱل١َٝ٬ ٚايكإْٛ  ايفصٌ ا٭ٍٚ: َفّٗٛ ذل ايطفٌ

 ٚفٝ٘ ث٬ث١ َباذث    

 إبرث ا٭ٍٚ : َفّٗٛ ذل ايطفٌ ٗ ايًغ١ :

 ط٬ط :ا٫ص إبرث ايثاْٞ : َفّٗٛ ذل ايطفٌ ٗ

 ايُٝ  :  ايثايث: َفّٗٛ ذل ايطفٌ ٗ ايكإْٛ  إبرث

 :  ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايُٝ   ايفصٌ ايثاْٞ: ذكٛم ايطفٌ ايىب١ٜٛ       -

 َباذث:   ٚفٝ٘ ث٬ث١        -

  أ١ُٖٝ ايىب١ٝ. ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايُٝ  ض    إبرث ا٭ٍٚ:

 ٚفٝ٘ َطًبإ

       .  ٕطًب ا٭ٍٚ : أ١ُٖٝ ايىب١ٝ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ا

 ايكإْٛ ايُٝ  .  إطًب ايثاْٞ : أ١ُٖٝ ايىب١ٝ ٗ

 ايىب١ٝ اٱّا١ْٝ ٚ ا٭ظ٬ق١ٝ.  ذل ايطفٌ ٗ  إبرث ايثاْث :

 :  ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايُٝ  ايتعًِٝ ٚايصر١ ايفصٌ ايثايث : ذل ايطفٌ ٗ  

 ٝ٘ َبرثإٚف

 ذل ايطفٌ ٗ ايتعًِٝ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ ٚايفإْٛ ايُٝ  : إبرث ا٭ٍٚ:

 ٚفٝ٘ َطًبإ

 ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ : إطًب ا٭ٍٚ : ذل ايطفٌ ٗ ايتعًِٝ ٗ
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 إطًب ايثاْٞ : ذل ايطفٌ ٗ ايتعًِٝ ٗ ايكإْٛ ايُٝ  :

  :  يىفٜع١ اٱل١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايُٝ ٗ ا إبرث ايثاْٞ: ذل ايطفٌ ٗ ايفعٺا١ٜ ايصر١ٝ

 ٚفٝ٘ َطًبإ

 ذل ايطفٌ ٗ ايفعا١ٜ ايصر١ٝ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ إطًب ا٭ٍٚ:

   إطًب ايثاْٞ : ذل ايطفٌ ٗ ايفعا١ٜ ايصر١ٝ ٗ ايكإْٛ ايُٝ  :

  :  : ذل ايطفٌ ٗ اؿضا١ْ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايُٝ ايفابع ايفصٌ       -

 ٚف١ٝ أـبع١ َباذث .        -

 ٚايكإْٛ  ٚؼيًٝٗا ٗ ايًغ١ ٚ ايىفٜع١  ٚذهُٗا  َع٢ٓ اؿضا١ْ  إبرث ا٭ٍٚ:

 وفٚٙ اؿاضٔ ٚاحملضٕٛ ٗ ايىفٜع١ ٚايكإْٛ :  إبرث ايثاْٞ

 ٚاْتكاهلا ٗ ايىفٜع١ ٚايكإْٛ  اؿضا١ْ َٚؽتٗا  إبرث ايثايث : صاذب اؿل ٗ 

 ٚتٛابعٗا َٔ ايمه٢ٓ ٚاـؽ١َ َٚهإ اؿضا١ْ ٚا٫ْتكاٍ باحملضٕٛ .  أجف٠ اؿاض١ٓإبرث ايفابع : 

 ايفضاع١ ٚايٓفك١ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايُٝ  .  ٗ  : ذل ايطفٌ اـاَن ايفصٌ       -

 َبرثإ .  ٚفٝ٘        -

 ٚايكإْٛ ايُٝ  : ايفضاع١ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬  إبرث ا٭ٍٚ: ذل ايطفٌ ٗ        -

 ٚفٝ٘ َطًبإ        -

 إطًب ا٭ٍٚ : ذل ايطفٌ ٗ ايفضاع١ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ :

 إطًب ايثاْٞ : ذل ايطفٌ ٗ ايفضاع١ ٗ ايكإْٛ ايُٝ  :

 إبرث ايثاْٞ : ذل ايطفٌ ٗ ايٓفك١ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايُٝ  :       -

 ٚفٝ٘ َطًبإ       -

 ذل ايطفٌ ٗ ايٓفك١ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ إطًب ا٭ٍٚ :       -

 :  إطًب ايثاْٞ : ذل ايطفٌ ٗ ايٓفك١ ٗ ايكإْٛ ايُٝ       -
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 الينين :  والقاىوٌ  يف اللغة و يف االصطالح  الفصل األول: مفَوو حق الطفل

 ٚفٝ٘ ث٬ث١ َباذث 

 :املبحث األول : مفَوو حق الطفل يف اللغة 

)اؿضل  :   ( ٚقضاٍ أبضٔ َٓٛضٛـ   [4]قاٍ اؾٖٛفٟ : )اؿل ظ٬ف ايباطٌ ، ٚاؿل ٚاذؽ اؿكضٛم )   اؿل يغ١ :

  ([5]ْٚع٘ ذكٛم ٚذكام ( )  ْكٝض ايباطٌ

َضا ؾنضفٙ ايفضريٚق أبضاؼٟ ذٝضث قضاٍ :)         ٗ ايًغض١ َٓٗضا    ْع ذل ، ٚاؿضل يض٘ أط٬قضا، عؽٜضؽ٠      إؾَا اؿكٛم

(أظضضضص َٓضضض٘ [6]اؿضضل َضضضٔ أهللضضضا٤ اهلل تعضضضاٍ أٚ صضضضفات٘ ، ٚاؿضضضل ضضضؽ ايباطضضضٌ ٚٚاذضضضؽ اؿكضضضٛم ، ٚاَؿكضضض١َ )   

) اؿضل ( ّهضٔ ايكضضٍٛ بضإٔ إعٓض٢ ايًغضضٟٛ       َٚضٔ ظضض٬ٍ َضا تكضؽّ َضضٔ َعضاْٞ هلضؿٙ إفضضفؼ٠       ٚذكٝكض١ ا٭َضف .  

. ٜٚضضؽٍ   ا٭قضفب ٕٛضضضٛ  ايبرضضث َضضٔ تًضو اٱط٬قضضا، ٖضضٛ إٔ اؿضضل َعٓضضاٙ : ا٭َضف ايٛاجضضب ٚايىضض٤ٞ ايثابضضت    

وضضل بايهمضضف ، أٟ ٚجضضب ، ٚأذككضضت      ًغضضٟٛ قضضٍٛ اؾضضٖٛفٟ : ) ٚذضضل ايىضض٤ٞ   اي  عًضض٢ صضضر١ ٖضضؿا اٱطضض٬م   

[7]ايى٤ٞ أٟ أٚجبت٘ ، ٚالترككت٘ أٟ التٛجبت٘( )
( ٜٚ٪ٜؽ قٍٛ ابضٔ َٓٛضٛـ )ٚذضل ايىض٤ٞ وضل بايهمضف ،        

[8]ذكضضَا أٟ ٚجضضب ، ......ٚالضضترل ايىضض٤ٞ ألضضتٛجب٘ ( )  
  ٞ ٖٚضضٛ   ايباطضضٌ   : ) اؿضضل ظضض٬ف   ( ٚقضضاٍ ايفٝضضَٛ

َضٔ بضاب ضضفب ٚقتضٌ إؾا ٚجضب ٚثبضت ٚهلضؿا ٜكضاٍ ٕفافضل ايضؽاـ ذكٛقٗضا .. ٚفض٬ٕ ذكٝضل                َصؽـ ذكا يىض٤ٞ 

[9]بهؿا َع٢ٓ ظًٝل ٖٚٛ َأظٛؾ َٔ اؿل ايثابت )
  ) 

 :  ق اصطالحا احلاملبحث الثاىي : مفَوو 

اؿكضضٛم اصضضط٬ذا عًضض٢ َعضضاْٞ عضضؽ٠ ،ٚباعتبضضاـا، كتًفضض١ ، ٚتفجضضع تًضضو اٱط٬قضضا، إٍ َعٓضضٌٝ     تطًضضل

 :  ألالٌٝ

: باعتباـ َاؼتٗا فتهٕٛ ٖٞ : فُٛع١ ايكٛاعؽ ٚايٓصٛت ايتىفٜع١ٝ ايضيت تضِٓٛ عًض٢ لضبٌٝ      ا٭ٍٚ إع٢ٓ

 ([10])  اٱيكاّ ع٥٬ل ايٓاه َٔ ذٝث ا٭وعات ٚا٭َٛاٍ

ٖٚضضضضضضٞ بٗضضضضضضؿا إعٓضضضضضض٢ تكضضضضضضاـب َعٓضضضضضض٢ اؿهضضضضضضِ ٗ اصضضضضضضط٬ط ا٭صضضضضضضٛيٌٝ َٚعٓضضضضضض٢ ايكضضضضضضإْٛ ٗ اصضضضضضضط٬ط      

 ايكاٌْْٛٝ
[11]

  ) 

(ٖٚضٞ  [12])   : باعتباـ أثفٖا َٚضٔ ػضب يض٘ ، فتهضٕٛ ٖضٞ إطًضب ايضؿٟ هضب ٭ذضؽ عًض٢ غضريٙ            إع٢ٓ ايثاْٞ

[13]تعفٜف ) اؿهِ (ٗ اصط٬ط ايفكٗا٤ ()  بٗؿا إع٢ٓ تكاـب
 ) 

[14]عٓضاٙ ايعضاّ بأْض٘ : اظتصضات ٜكضفـ بض٘ ايىضف  لضًط١ )        َ  ٚقؽ عضفف اؿضل  
( قضاٍ اؾفجضاْٞ : )اؿضل ٗ     

إْهاـٙ ، ٚٗ اصضط٬ط أٖضٌ إعضاْٞ ٖضٛ اؿهضِ إطضابل يًٛاقضع / ٜطًضل عًض٢            ايًغ١ ٖٛ ايثابت ايؿٟ ٫ ٜمٛ،

 [15]عًٞ ؾيو . )  ا٭قٛاٍ ٚايعكا٥ؽ ٚا٭ؼٜإ ٚإؿاٖب باعتباـ اوتُاهلا ع٢ً
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 

 الينين:  املبحث الرابع : مفَوو حق الطفل يف القاىوٌ

ٚ  أ٫ٚ :  ق مثاْٝض١  تعفٜف ايطفٌ : يكؽ عفف ايكإْٛ ايُٝ  ايطفٌ بكٛي٘ ) ايطفٌ ٖٛ نٌ إْمإ مل ٜتحضا

 ([16]عىف ل١ٓ َٔ عُفٙ َامل ٜبً  لٔ ايفوؽ قبٌ ؾيو( )

قضضضإْٛ ذكضضضٛم ايطفضضضٌ إيضضٞ) ؼؽٜضضضؽ ذكٛقضضض٘ ايىضضضفع١ٝ ٚايكاْْٛٝضضض١    ف: َفٗضضضّٛ ذكضضضٛم ايطفضضضٌ ٜٗضضؽ  ثاْٝضضاَ 

بٗضضا جٓٝٓضضَا    ٚا٫جتُاعٝضض١ ٚا٫قتصضضاؼ١ٜ ٚايصضضر١ٝ ٚايىبٜٛضض١ ٚايفٜاضضض١ٝ ٚايثكافٝضض١ ايضضيت هضضب إٔ ٜتُتضضع       

( ) ٜٚهفضضضضٌ ايكضضضضإْٛ يهضضضضٌ طفضضضضٌ ايتُتضضضضع ظُٝضضضضع ذكٛقضضضض٘ ايىضضضضفع١ٝ ٚعًضضضض٢        [17]ٚطفضضضض٬َ َٓضضضضؿ ٫ٚؼتضضضض٘ ) )  

ذكضضضضض٘ ٗ ثبضضضضضٛ، ْمضضضضضب٘ ٚايفضضضضضضاع١ ٚاؿضضضضضضا١ْ ٚايٓفكضضضضض١ ٚـ٩ٜضضضضض١ ٚايؽٜضضضضض٘ ٚفكضضضضضَا ٭ذهضضضضضاّ ٖضضضضضؿا         ا٭ظضضضضضص

٘ [18]ٚايكضضضضٛاٌْ ايٓافضضضضؿ٠ ( )   ايكضضضضإْٛ ا٭يٜٛضضضض١ ٗ نافضضضض١ ايكضضضضفاـا،    ( ٚتهضضضضٕٛ ؿُاٜضضضض١ ايطفضضضضٌ َٚصضضضضاؿ

َٛضض١ ٚا٭لضضف٠ أٚ ايب٦ٝضض١ أٜضضَا ناْضضت اؾٗضض١ ايضضيت تصضضؽـٖا أٚ تباوضضفٖا .   ٚاٱجضضفا٤ا، إتعًكضض١ بايطفٛيضض١ ٚا٭َ

ايكضضضإْٛ عضضضل ايطفضضضٌ ٗ ايتُتضضضع بهافضضض١ اؿكضضضٛم ٚاؿفٜضضضا، ايعاَضضض١ ٚأٚجضضض٘   ٖضضضؿا  ( ٫ٚ ؽضضضٌ أذهضضضاّ[19]()

اؿُا١ٜ اييت تهفًٗا ايكٛاٌْ ايٓافؿ٠ يٲْمإ عا١َ ٚايطفٌ ظاصض١ ؼٕٚ ُٝٝضك بمضبب اؾضٓن أٚ ايًضٕٛ أٚ      

[20]إعتكضضضؽ ( )
ٚايٓضضضٛاؼٟ ايضضضيت ّضضضاـه َضضضٔ ظ٬هلضضضا ْىضضضاطات٘    ( ٚيهضضضٌ طفضضضٌ اؿضضضل ٗ تهضضضٜٛٔ اؾُعٝضضضا،  

[21]ا٫جتُاعٝضض١ ٚايثكافٝضض١ َضضا ٜٓالضضب ٚلضضٓ٘ ٚؼـجضض١ ْضضضح٘ ٚفكضضَا يًكضضٛاٌْ ايٓافضضؿ٠ ()     
)ٚيًطفضضٌ عًضض٢    ( 

ايؽٚي١ ايفعا١ٜ ايصر١ٝ أثٓا٤ اؿُضٌ ٚايض٫ٛؼ٠ َٚضا بعضؽٖا( ٚنضؿيو تهفضٌ ايؽٚيض١ فاْٝض١ ايتعًضِٝ ٚفكضَا           

ٓضضٕٛ ( ٚتهفضضٌ ايؽٚيضض١ تًبٝضض١ ذاجضضا، ايطفضضٌ ايثكافٝضض١ ٗ وضضت٢ فضضا٫، ا٭ؼب ٚايف  [22]ًكضضٛاٌْ ايٓافضضؿ٠ ( )ي

ٞ       ٚإعفف١ ٚإعًَٛا، َا ٜمٌٗ عًِٝٗ ا٫ْط٬م ٚايضُٝ  ٚا٫لضتفاؼ٠     َضٔ ٚذضٞ ايضىاث اٱلض٬َٞ ٚايعفبض

 ([23]َٔ ايتطٛـا، ايع١ًُٝ ٚايثكاف١ٝ اؿؽٜث١ ٚٗ إطاـ اذىاّ قِٝ اجملتُع ايؽ١ٜٝٓ. ()
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 

 الفصل الثاىي: حقوق الطفل الرتبوية على الوالديً يف الشريعة اإلسالمية والقاىوٌ الينين :

 َباذث:  ٚفٝ٘ ث٬ث١

 :  القاىوٌ الينينو اإلسالمية  أٍنية الرتبية يف الشريعة    املبحث األول :

 ٚفٝ٘ َطًبإ ض

 اإلسالمية :  : أٍنية الرتبية يف الشريعة  املطلب األول

ايٝضّٛ ألالضَا ٗ     ذٝضث تعتضق ايىبٝض١     إٕ َٔ ذكٛم ا٭بٓا٤ ع٢ً اٱبا٤ ايىب١ٝ اؿم١ٓ ٖٚٞ ٚاجب١ ع٢ً اٱبضا٤  

أجًٗا٤ جعٌ إٍٛ عك ٚجٌ ١َُٗ ـلضاي١   بٓا٤ ا٭ففاؼ ٚاجملتُعا،، ٚهلا أثفٖا ٗ بٓا٤ ايىعٛب ٚاجملتُعا، ، َٚٔ

ٛٸٕ ٖضضؿٙ ا٭َضضِ عكا٥ضضؽًٜا ٚلضضًٛنًٝا ٚفهفٜضضا، ؿُضضٌ ايفلضضاي١، ٚايكٝضضاّ َُٗضض١              ا٭ْبٝضضا٤ ٚا٭َضضِ ايىبٝضض١، ايضضيت تٴهضض

 تعالى: . ٜٚتبٌ يٓا َٔ ظ٬ٍ قٛي٘ ا٫لتع٬ف ٗ ا٭ـض، َٚٛاص١ً ايؽع٠ٛ يًٓاه

((                                       

                    )) :ِٜز6ايترف   

ايفمضضاؼ ٗ ايضضؽْٝا ايضضؿٟ    قاٜتضض٘ َضضَٔٓضض٘ إصضض٬ط ايفضضفؼ ٚٚ اهلضضؽفٚتعٗضضؽ   أُٖٝضض١ ايىبٝضض١; إؾا إٔ ايىبٝضض١ إصضض٬ط 

ٚهلضضؿا جضضا٤ ـلضضٍٛ اهلل صضض٢ً اهلل عًٝضض٘ ٚلضضًِ ظضضاس ا٭ْبٝضضا٤ ٚايفلضضٌ، وُضضٌ          ٜىتضضب عًٝضض٘ عكٛبضض١ ٗ اٯظضضف٠.  

 يًبىف١ٜ َٓٗخ اؿٝا٠، ٚقؽ تٓكٍ عًٝ٘ نتاب اهلل ايعكٜك، فهاْت أٍٚ آ١ٜ:

((             )) :ز،1ايعًل 

ٖٚٞ أَف بايتعًِ ٚايتعًِٝ ٚايىب١ٝ ع٢ً ٖؽ٣ نتاب اهلل عك ٚجضٌ، ثضِ ناْضت ذٝاتض٘ صض٢ً اهلل عًٝض٘ ٚلضًِ َضٔ         

أٍٚ ٜضّٛ أٚذضضٞ يضض٘ ذتضض٢ ٚفاتضض٘ تفْضض١ ٚاقعٝضض١ يًكضفإٓ ايهضضفِٜ، ِٚٛؾجضضًا َثايٝضضًا يًىبٝضض١ اٱلضض١َٝ٬، ٚايضضؿٟ ٜكضضفأ    

تُاعضضا، ايضضيت ناْضضت تعكضضؽ لضضفًا; يٝضضؽـى     لضضري٠ ايضضٓى صضض٢ً اهلل عًٝضض٘ ٚلضضًِ ٚايصضضراب١ ٜٚكضضفأ عضضٔ تًضضو ا٫ج       

ا٭١ُٖٝ ايهبري٠ يًىب١ٝ فٗضٞ ايكاعضؽ٠ ا٭ٍٚ ايضيت بعضؽٖا لضٝٓطًل ايفضفؼ عضا٬ًَ ٗ فتُعض٘ بضٌ ٜٚضؽـى أُٖٝض١            

ا٭لف٠ ٗ تفب١ٝ ٚتٓى١٦ ا٭جٝاٍ، إؾ إٔ ٖؿٙ ايؽاـ اييت ناْت تٴعكؽ فٝٗا ا٫جتُاعا، ايمف١ٜ إِا ناْت َثاب١ 

ِ ا٭لضضف٠ ايضضيت فٝٗضضا ٜت  . إؾ ناْضضت ُثضضٌ تعٜٛضضضًا عضضٔ ألضضفِٖ ايضضيت ٫ قايضضت ٗ بضضفاثٔ    ([24])ًكَّضضٕٛ ايىبٝضض١ ٚايتعًضضٝ

ٖٴٓا ٜتبٌ يٓا أ١ُٖٝ ايىب١ٝ، إؾ إٔ ففؼ إل٬َِٗ، يٝن با٭َف ايهاٗ يٝحٗفٚا بضؽع٠ٛ اٱلض٬ّ، بضٌ     ايهفف،  َٔٚ

٫ بؽ َٔ ايىب١ٝ ٚغفه ايكِٝ ٚإباؼ٨ ٚتك١ٜٛ ايفٚاب٘ ا٭ظ١ٜٛ. نضٌ ٖضؿا ٭جضٌ اـضفٚد بٓتضاد تًضو ايمضٓٛا،        

  َ ٔ قضٟٛ تفبض٢ عًض٢ ا٭ظض٬م ٚإعضايٞ، اَتؽذض٘       ايث٬ث َٔ ايىب١ٝ ع٢ً طاع١ اهلل ٚـلٛي٘، ٚفع٬ً ىفد جٝضٌ َض٪

[25])  ((      ))اهلل ٗ ايكفإٓ قاٍ تعاٍ
 ) 
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

إٕ ـلاي١ جٖٛفٖا ايىب١ٝ، ٚطفٜكٗا اٱص٬ط يفلاي١ لا١َٝ، تضع ع٢ً عاتل إضفبٌ َُٗض١ عُٛٝض١، َٚمض٪ٚي١ٝ     

جمضض١ُٝ، ٚتكضضع َمضض٪ٚي١ٝ ايىبٝضض١ بايؽـجضض١ ا٭ٍٚ عًضض٢ ايٛايضضؽٜٔ ، فايٛايضضؽإ ٗ ثغضضف٠ عُٛٝضض١ ؼتضضاد إٍ ذىضضؽ  

ايىب١ٝ ٖٞ اييت ُٓرُٗا ايٓحاط ٚايف٬ط ٗ اٯظف٠، نُضا ٗ ايضؽْٝا، ٚتٛضٌ    ايطاقا، ٚبؿٍ اؾٗٛؼ. بٌ إٕ ٖؿٙ 

 .([26])تٴؽٹـ عًُٝٗا ايثٛاب ٚايفضٌ ذت٢ بعؽ إُا،

ٚايىب١ٝ يٝمت با٭َف اهلٌ أٚ ايى٤ٞ إعتاؼ نُضا ٜٛٓض٘ ايضبعض َضٔ اٯبضا٤ ٚا٭َٗضا،، إلضاب َٚأنضٌ ًَٚضبن          

 َٚىفب ٚاْت٢ٗ عٓؽِٖ ا٭َف، بٌ ٖٞ أعِٛ َٔ ؾيو بهثري.

ٜٴفبضض٢ عًٝضض٘ ايطفضضٌ ٗ ايصضض          غف ٜٛضضٌ َعضض٘، ٜٚصضضعب   ٚيضضؿا تبضضؽأ ٖضضؿٙ ايىبٝضض١ َضضٔ ا٭ٜضضاّ ا٭ٍٚ يًُٛيضضٛؼ، ٭ٕ َضضا 

ايتعًص َٓ٘ عٓؽَا ٜهبٴف. ٜٚٓب٘ عًُا٤ ايٓفن ٚإفبٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ايمٓٛا، ا٭ٍٚ َٔ ايطفٛي١، فاٱْمضإ ٖضٛ   

ْتاد ٚذصاؼ تًو ايمٓٛا، َٔ ايىب١ٝ أٚ اٱُٖاٍ. ٚقؽًّا قضاٍ اؿهُضا٤: َضا أوضؽ فطضاّ ايهضبري، ٚأعمضف ـٜاضض١         

. فتهضضٜٛٔ ايعضضاؼ٠ ٗ ايصضضغف أٜمضضف بهضضثري َضضٔ ايهضضق، ؾيضضو ٭ٕ اؾٗضضاق ايعصضضى ايغضضض يًطفضضٌ أنثضضف    ([27])اهلضضفّ

طر٘ ، أَا ٗ ايهق فإٕ اؾٗاق ايعصى ٜفكؽ نثريًا َٔ َفْٚت٘ فٝصضبس  قاب١ًٝ يًتىهٌٝ ٚأٜمف ذففًا ع٢ً َم

 ت٪ثف ايمٓٛا، ا٭ٍٚ يًطفٌ ع٢ً ْفمٝت٘ ٗ إمتكبٌ لًبًا ٚإهابًا. . بٌ([28])اؿفف عًٝ٘ أول

ٚيكؽ أثبتت ايؽـالا،، ٚثبت يؽ٣ ايباذثٌ تأثري ايمٓٛا، ا٭ٍٚ َٔ ايعُف، ٗ ذٝا٠ اٱْمضإ، ٚقضؽ ٚجضؽ أْض٘ إؾا     

       ٕ ذٛضض٘ ٗ  َضا يبٝضضت ذاجضا، ٚـغبضضا، ايطفضٌ ٗ ا٭وضضٗف ا٭ٍٚ َضٔ ايطعضضاّ ٚايفاذض١ ٚاحملبضض١، ٚغضري ؾيضضو إٔ ٜهضٛ

ٔ ([29])ذٝا٠ َمتكب١ًٝ لعٝؽ٠ َضٔ ا٭٫ٚؼ ٖضٞ أصض٬ً     . ٜكفـ عًُا٤ ايٓفن ٚإفبٕٛ إٔ نثري َٔ اٱلا٠٤ يًٛا يضؽٜ

ْا١ْ عٔ ايىب١ٝ ايغري صرٝر١ أٚ ايىانُا، اييت ناْت ٗ فى٠ طفٛي١ ايٛايؽ، فا٭ب ٚا٭ّ ايؿٟ عاْٝا َٔ 

ل٤ٛ َعا١ًَ ٚايؽُٜٗا قؽ و٬ُ ْفن ٖؿٙ اٱلا٠٤ إٍ أ٫ٚؼُٖا. فٗٓاى َٔ ٜف٣ إٔ ؼٚـ٠ إلا٠٤ َعاًَض١ ايطفضٌ   

ٜٴما٤ َعضاًَتِٗ ٗ  تفتب٘ بففض١ٝ اْتكاٍ إلا٠٤ َعا١ًَ ايط فٌ عق ا٭جٝاٍ، ٚاييت تىري إٍ إٔ ا٭ففاؼ ايؿٜٔ 

ايطفٛيضض١ َضضٔ احملتُضضٌ إٔ ٜهْٛضضٛا َمضض٦ٌٝ ٭طفضضاهلِ ٗ َفذًضض١ ايفوضضؽ ، ٚؾيضضو َكاـْضض١ بضضا٭ففاؼ ايغضضري َمضضا٤          

َعاًَتِٗ ٗ ايطفٛيض١ َعٓض٢ إٔ إىضه٬، ايمضًٛن١ٝ ٚايٓفمض١ٝ ايضيت تٓىضا عضٔ اٱلضا٠٤ ٗ ايطفٛيض١ تكٜضؽ َضٔ             

        ِ َا َضضٔ . فضض٬ بضضؽ إؾ ([30])اذتُايٝضض١ إٔ ٜصضضبس ٖضض٪٤٫ ا٭طفضضاٍ َمضض٦ٌٝ ٗ َفذًضض١ ايفوضضؽ َضضع أطفضضاهلِ ٚقٚجضضاتٗ

ا٫ٖتُضضاّ بضضا٭٫ٚؼ َٓضضؿ لضضٓٛاتِٗ ا٭ٍٚ; فايمضضٓٛا، ا٭ٍٚ تعضضؽ عضضا٬ًَ َُٗضضًا ٗ تىضضهٌٝ وعصضض١ٝ َتٛاقْضض١، قٜٛضض١   

َٚ٪ثف٠. ٚايىبٝض١ اٖتُضاّ بهافض١ ايٓضٛاذٞ اٱّاْٝض١ ٚايصضر١ٝ ٚايعًُٝض١ ٚا٭ظ٬قٝض١، فض٬ بضؽ إٔ ٜفاعضٞ ايٛايضؽإ             

   ٚ اعٝض١ نُضا ٜٓبغضٞ ػٓضب اٱفضفاٙ ٚايتفضفٜ٘ ٗ ٖضؿٙ        نٌ ٖؿٙ اؾٛاْب، يٝعضفد ا٭٫ٚؼ بىعصضٝا، َتٛاقْض١ ٚ

فايىعص١ٝ إتك١ْ ؾا، أثف فعاٍ ٗ ذٝا٠ ا٭ففاؼ ٚاؾُاعا،، ٫ٚ تتهاٌَ إ٫ عٓضؽَا تهضٕٛ قضؽ ٚجٗضت       اؾٛاْب.

. إٕ ا٫ٖتُضضاّ بتٓىضض١٦ ا٭٫ٚؼ َٓضضؿ  ([31])َضضٔ نضضٌ جٛاْبٗضضا ٚـٴبِّٝضضت َضضٔ نضضٌ أقطاـٖضضا، ٖٚضضؿِّبت َضضٔ نضضٌ أطففٗضضا      

ايصغف يٝعفجضٛا إٍ اجملتُضع ْضافعٌ َصضًرٌ، ظضري َضٔ إٖضؽاـ ايكض٣ٛ ٚايطاقضا، ٗ َعاجًض١ ايٓتضا٥خ ايمضًب١ٝ             

 ٚايتففٜ٘يٲُٖاٍ 
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ٚأُٜٗضضا أٍٚ با٫ٖتُضضاّ ٚايتكضضؽِٜ: إعضضؽاؼ أجٝضضاٍ صضضضرٝر١ ايٓىضضأ٠، قّٛضض١ ايبٓٝضضإ، أّ بضضؿٍ اؾٗضضٛؼ ٗ إصضضض٬ط           

. إٕ ([32])ٚإؾا نضضإ نضض٬ ا٭َضضفٜٔ ضضضفٚـًٜا، فضضإٕ أٚيٜٛضض١ تفبٝضض١ ا٭طفضضاٍ ٚايٓاوضض٦ٌ تفضضفض ْفمضضٗا        ايفاوضضؽٜٔ؟

ايتُضضكم ايضضؿٟ ٜصضضٝب فتُعاتٓضضا، ٚايضضضٝا  ايضضؿٟ تعضضٝي فٝضض٘ أجٝايٓضضا ْتٝحضض١ هلضضؿا ايتكصضضري، أٚ ايغٝضضاب ايهضضبري    

 .([33])ٕم٪ٚي١ٝ ايىب١ٝ ٚتأثري ا٭لف٠

ٟ ٸ ٫ بٴضضؽٳٸ َضضٔ       ٚعًضض٢ ٖضضؿا فايىبٝضض١ ٖضضٞ عًُٝضض١ بٓضضا٤ ٚإصضض٬ط ٚـعاٜضض١ ذتضض٢ ايتُضضاّ، ٚيهضضٞ ْضضضُٔ إظضضفاد طفضضٌ لضضٛ

ٝٳٸ١            تفب ٝٳٸ١ ٚايٓفمضض ٝتضض٘ ٚتٓىضض٦ت٘ عًضض٢ اٱلضض٬ّ، فضضايٓٛف٠ ايىبٜٛضض١ اٱلضض١َٝ٬ تٗضضتِ بهضضٌ فضضا٫، اؿٝضضا٠ ايصضضر

ٝٳٸ١ َٚا إٍ ؾيضو ٚايىبٝض١ ففٜضض١ ٗ ذضلِّٸ اٯبضا٤، ٖٚضٞ َمض٦ٛي١ٝ ٚأَاْض١ ٫ هضٛق ايتعًٹٸضٞ            ٝٳٸ١ ٚا٫جتُاع ٚا٭ظ٬ق

ًَضض٢   )) :عٓٗضضا، قضضاٍ تعضضاٍ ْٳضض١َ عٳ َٳا ٓٳا اَ٭ ْٳٸضضا عٳفٳضٵضض ٕٵإِّ ٔٳ َأ ٝٵ ٍِّ َفضضَأبٳ ٚٳايوحٹبٳضضا ـٵضِّ  ٚٳاَ٭ ٚٳا،ٹ  ُٳا ٗٳضضا   ايمٳٸضض ٓٵ َٹ ٔٳ  ٚٳَأوٵضضَفكو ٗٳضضا  ٓٳ ًو ُٹ ٜٳرٵ

ٗٴ٫ًٛ َٶا جٳ ًَٛ َٚ ٕٳ  ٘ٴ َنا ْٳٸ ٕٴ إِّ ْٵمٳا ٗٳا اٱِّ ًَ ُٳ  .(72ا٭ذكاب: (()  ٚٳذٳ

       ٗ ٚعضٔ  ُضا،  ف٬ بٴؽٳٸ إٔ ٜىعف نٹ٬ ا٭بٜٛٔ أُْٗا َمض٫ٛ٦ٕ عضٔ أطفاهلُضا، ُٖٚضا قالضبإ عًض٢ ايتكصضري ٗ تفبٝت

٘ٹ....(  ٖؿٙ إم٦ٛي١ٝ ٜكٍٛ ايٓى ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلًِ: ٝٳٸتٹ ـٳعٹ ٔٵ  ٍٷ عٳ َٳمٵ٦ٴٛ ٚٳ ـٳا    ِٵ   )َنًَٸَه

    ٍ ِٵ       )) :ٚقؽ أَفْا اهلل إٔ مُٞ أْفمٓا ٚأبٓا٥ٓا َٔ ايٓاـ ٜضّٛ ايكٝاَض١، فكضاٍ تعضا ْٵَفمٳضَه ٓٴضٛا َقضٛا َأ َٳ ٔٳ َآ ٗٳضا ايَٸضؿٹٜ ٜٴٸ ٜٳضا َأ

ٚٳَقٛ ـٶا  ْٳا ِٵ  ًٹَٝه ٖٵ ـٳ٠َٚٳَأ ٚٳايورٹحٳا ٓٳٸاهٴ  ٖٳا اي  .6ايترفِٜ: (( ؼٴ

 :  إطًب ايثاْٞ : أ١ُٖٝ ايىب١ٝ ٗ ايكإْٛ ايُٝ 

( 45( َٔ قإْٛ ذكٛم ايطفضٌ ـقضِ )  7ْٛفَا ٕا يًىب١ٝ اٱّا١ْٝ َٔ أ١ُٖٝ ٗ ْىأ٠ ايطفٌ فكؽ ْصت إاؼ٠ ـقِ )

( َضضٔ 10لضض١َٝ٬ ( نُضضا ْصضضت إضضاؼ٠ ـقضضِ ) ّ عًضض٢ )ضضضُإ تٓىضض١٦ ايطفضضٌ عًضض٢ ا٫عتضضكاق بعكٝؽتضض٘ اٱ  2002يمضض١ٓ 

ايكإْٛ ايمابل ؾنفٙ ع٢ً )تٓى١٦ ايطفٌ ع٢ً ا٭ظ٬م ايفاض١ً ٚايعُضٌ إثُضف ، ٚتُٓٝض١ ايضٛعٞ يؽٜض٘ بضضفٚـ٠       

 (  اذىاّ ٚايؽٜ٘ ٚقٝط٘ ايعا٥ًٞ ٚا٫جتُاعٞ ٚاذىاّ ايتهمب ايهفِٜ ٚـٚط ا٫عتُاؼ عًٞ ايٓفن

 ايفاض١ً : ١ٝ اٱّا١ْٝ ٚ ا٭ظ٬مايىب  إبرث ايثايث: ذل ايطفٌ ٗ

إٕ ايىب١ٝ اٱّا١ْٝ ٚاجب١ ع٢ً ا٭با٤ مٛ أبٓا٥ِٗ نْٛٗا ذل َٔ ذكٛقِٗ ٜكّٛ بٗا ا٭ بضا٤ ٚإفبضٕٛ   

إٔ ايمري ع٢ً تعايِٝ اٱل٬ّ َٚٓٗخ ايكفإٓ هلٛ ايطفٜل إٍ ايف٬ط، ٚذٝا٠ اٱْمإ ٫ بؽ إٔ تمضري نًضٗا     ذٝث

 : تعاٍ ع٢ً َٓٗخ اهلل عك ٚجٌ قاٍ 

 ((          ))  [34]
ٚنضضضضؿيو فضضضضإٕ   

ٜٴعضٌ عًض٢ إظضفاد أفضفاؼ صضاؿٌ ْضافعٌ                تفب١ٝ ا٭٫ٚؼ ايىبٝض١ اٱّاْٝض١ بايمضري عًض٢ ْٗضخ ايكضفإٓ ٚايمض١ٓ، ٖضا 

، ٚتفب١ٝ ا٭٫ٚؼ ع٢ً َعاْٞ ايىفٜع١ ٚأظ٬قٗا ٜبؽأ َٔ أٍٚ ّٜٛ ٜٛيؽ فٝض٘ إٛيضٛؼ بضٌ َضٔ قبضٌ ؾيضو،         جملتُعِٗ

يٓك١ٝ، ٚإٓبع ايصاٗ،نُا أْٓا ٗ َعفن١ ٚايىٝطإ َىصؽٷ َتٛعؽٷ بضاٱغٛا٤  ٖٚؿا يٝٓىأ ايٛيؽ ع٢ً ايفطف٠ ا

يهٌ إْمإ َٔ قبٌ إٔ ىفد إٍ ايؽْٝا. ٚاهلل لبراْ٘ ٚتعاٍ ٜبٌ يٓضا إٔ طفٜضل ايفضٛق ٗ ٖضؿٙ إعفنض١ بايعُضٌ       
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

يٝضّٛ َضٔ تهايضب    َا أْكٍ َٔ ٖؽٟ ٚايتُمو ب٘ ٬َٚقَت٘ َٔ أٍٚ ّٜٛ يًُٛيٛؼ ،َٚضا وصضٌ يٮَض١ اٱلض١َٝ٬ ا    

ا٭عؽا٤ عًٝٗا، ٚتأظفٖضا ٗ نافض١ إٝضاؼٜٔ عًض٢ ا٭َضِ إ٫ بمضبب أْٗضا فكضؽ، َصضؽاقٝتٗا ٗ ايىبٝض١ اٱّاْٝض١ ،            

ٜتضضس أْٗضا ذضل َضٔ ذكضٛم        فا٭١َ يضٔ تضٓٗض إ٫ بأبٓا٥ٗضا َٚضٔ ظض٬ٍ َاؼضؽثتا عضٔ أُٖٝض١ ايىبٝض١ اٱّاْٝض١          

ؼ ع٢ً ايطفٌ بايٓفع ٗ ايؽْٝا ٚاٯظف٠ بضٌ إٕ ايىبٝض١ اٱّاْٝض١    ع٢ً أبا٥ِٗ ٕا هلا َٔ ق١ُٝ ع١ُٝٛ تعٛ  ا٭بٓا٤

اٯ با٤ ٗ ايؽْٝا ٚاٯظف٠ فإؾا تفب٢ ايطفٌ تفب١ٝ إّا١ْٝ أصبس طا٥عضَا ٚبضاـا     يٮطفاٍ ٜمتفٝؽ َٓٗا ٜٚٓتفع بٗا

ٞ       ٚبعؽ ٖاتُٗضا بايضؽعا٤ هلُضا     ٭بٜٛ٘ ٗ اؿٝا٠ ايؽْٝا قُٝض١ ؼعض١ إيٝٗضا     ، ٚ تفتهضك ايىبٝض١ اٱّاْٝض١ عًض٢ َعضاْ

 :  ايىفع١ٝ اٱل١َٝ٬ َٚٓٗا ا٭تٞ

 .  اٱّا١ْٝ ع٢ً ايعكٝؽ٠ ايصرٝر١  َٔ ذل ايطفٌ ع٢ً ٚايؽٜ٘ ايىب١ٝ -1

ذٝضث إٔ ايعكٝضؽ٠ اٱلض١َٝ٬ ألضاه       َٔ ذضل ايطفضٌ عًض٢ ٚايؽٜض٘ تفبٝتض٘ عًض٢ ايعكٝضؽ٠ اٱلض١َٝ٬ ايصضرٝر١          

ٚإعضضا٬َ، ٚا٭ظضض٬م ٚايمضضًٛى، نضضٌ ؾيضضو       يعبضضاؼا، ايضضؽٜٔ اؿٓٝضضف ٚأصضضً٘، َٚفتهضضك ايىضضفٜع١ ٚا٭ظضض٬م، فا     

ِٷ بٗضضا فُتضض٢ أظتًضضت ايعكٝضضؽ٠ اظتضضٌ َضضا بٴضض ٻ عًٝٗضضا        . فٗضضٞ اؿصضضٔ  ([35]) َضضفتب٘ بايعكٝضضؽ٠ َٚ٪لضضن عًٝٗضضا ٚقضضا٥

اؿصٌ ٚا٭لاه ايصًب ايؿٟ تكّٛ عًٝ٘ لا٥ف ايعباؼا،. ٚاٱْمإ بغري ايعكٝؽ٠ اٱلض١َٝ٬ ٫ َعٓض٢ يٛجضٛؼٙ،    

٫ٚ ٖؽف َٔ ذٝات٘، ٜعٝي نايما١ُ٥ ٫ ِٖ ي٘ غري و٠ٛٗ ايبطٔ ٚايففد، ٜعٝي يٓفمض٘ ٚوضٗٛات٘ ٗ غفًض١ عضٔ     

 .([36])اٯظف٠ـب٘ ٚايؽاـ 

 ي٘ باهلؽا١ٜ ٚايص٬ط:  َٚٔ ذل ايطفٌ ع٢ً ٚايؽٜ٘ ايؽعا٤ -0

 ٔ ظضضضضضضض٬ٍ ؼعضضضضضضضا٤ ايصضضضضضضضاؿٌ ٚا٭ْبٝضضضضضضضا٤ ٚإفلضضضضضضضًٌ ٜكضضضضضضضٍٛ تعضضضضضضضاٍ عضضضضضضضٔ عبضضضضضضضاؼ      ٜٚتضضضضضضضضس ٖضضضضضضضؿا إعٓضضضضضضض٢ َضضضضضضض

 ))ايضضضضضضضضضضضضضضفٓٔ                          

      )) ([37]
( فص٬ط ايٛيؽ ٖا ٜتُٓاٙ ٜٚفجٛٙ نضٌ أب ٚأّ ٚتكفبض٘ أعٝضِٓٗ. ٜكضٍٛ ايبٝضضاٟٚ:       

 طاع١ اهلل لٴضفٻبِٗ قًبض٘ ٚقضفٻ، بٗضِ عٝٓض٘، ٕضا       بتٛفٝكِٗ يًطاع١، ٚذٝاق٠ ايفضا٥ٌ، فإٕ إ٪َٔ إؾا واـن٘ أًٖ٘ ٗ

. ٚٗ آٜضضضضض١ أظضضضضضف٣ ٜكضضضضضٍٛ لضضضضضبراْ٘    ([38])ـأ٣ َضضضضضٔ َمضضضضضاعؽتِٗ يضضضضض٘ ٗ ايضضضضضؽٜٔ، ٚتٛقضضضضضع ؿضضضضضاقِٗ بضضضضض٘ ٗ اؾٓضضضضض١      

  )) ٚتعضضضضضضضضضاٍ:                               

      ))( [39]) (    )   أٟ اجعضضضضٌ ايصضضضض٬ط فضضضضِٝٗ جاـٜضضضضًا ـالضضضضعًا

. قٝضٌ: مل ٜبضل يض٘ ٚيضؽ ٫ٚ ٚايضؽ ٫ٚ ٚايضؽٙ إ٫ آَضٛا بضاهلل         ([40])َٴتُهٌٓ َٓ٘ ٚقٌٝ أْٗا ْكيضت ٗ أبضٞ بهضف ايصضؽٜل    

ٖٚؿٙ َضٔ مثضفا، ايضؽعا٤ إعًضص يضٮ٫ٚؼ. ٚؼعضا ايضٓى صض٢ً اهلل عًٝض٘ ٚلضًِ فكضاٍ: ))ايًضِٗ أنثضف                .([41])ٚذؽٙ

 .([42]) ُٝا أعطٝت٘((َاي٘ ٚٚيؽٙ ٚباـى ي٘ ف
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 ؽا٤ ب٘ ٗ ا٭َٛـ نًٗا:: َٚٔ ذل ايطفٌ ع٢ً ٚايؽٜ٘ غفه قب١ ايفلٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلًِ ٚا٫قت3

ٖٚٞ ايىطف ايثاْٞ ٗ وٗاؼ٠ ايتٛذٝؽ ٫ إي٘ اهلل ٚتمتؽعٞ َٔ ا٭بٜٛٔ تعفٜف ايٛيؽ َعٓاٖضا ٖٚضٛ طاعتض٘ فُٝضا     

.ٚايضٓفن ايبىضف١ٜ تتطًضع إٍ قضؽ٠ٚ تكتضؽٟ بٗضا ٚتمضري عًض٢         ([43])أَف ٚتصؽٜك٘ فُٝا أظق ٚاجتٓاب َا ٢ْٗ عٓ٘

ْٗحٗضضا ٚظضضري قضضؽ٠ٚ يًبىضضف١ٜ ٖضضٛ قُضضؽ صضض٢ً اهلل عًٝضض٘ ٚلضضًِ َٚضضا ايعضضؿاب ايضضؿٟ تٴصضضاب بضض٘ ايضضٓفن ايبىضضف١ٜ             

ٜٴعاْٞ َٓ٘ وباب ا٭١َ  اٱل١َٝ٬ إ٫ بمبب غٝاب ايكؽ٠ٚ. ٖٚا ٜعاْٞ َٓ٘ إمًُٕٛ ايّٝٛ ايغف١ً ٚايضٝا  ايؿٟ 

ٗ تفب١ٝ أ٫ٚؼِٖ با٫قتؽا٤ بفلٛهلِ، ٚغابت عِٓٗ أِٖ قض١ٝ. ف٬ بضؽ إٔ تضفب٘ أفعايٓضا بفلضٛيٓا ايهضفِٜ، ٫ٚ بضؽ       

ٜٴٓىأ ا٭٫ٚؼ ع٢ً ا٫قتؽا٤ ب٘ عًٝ٘ ايصض٠٬ ٚايمض٬ّ ٫ٚ ٜضتِ إ٫ باؾاْضب اٯظضف ٖٚضٛ غض        فه قبتض٘ ٗ ْفضٛه   إٔ 

أ٫ٚؼْا َٔ ظ٬ٍ تعفٜفِٗ بض٘، ٚبصضفات٘ ٚئا٥ًض٘ ٚأظ٬قض٘، ٚٗ ٖضؿا اؾاْضب أٜضضًا تعفٜضف أ٫ٚؼْضا نٝضف نضإ            

نٝضف   –تعاٌَ ـلٛيٓا ايهفِٜ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلًِ َع ايهبري َٚضع ايصضغري َضع إضفأ٠ َٚضع ايفجضٌ َضع اؿٝضٛإ         

 نإ ـ١ٓ َٗؽا٠ إٍ ايٓاه ْٝعَا

 تعًُٝ٘ ايكفإٓ ايهفِٜ:  ٌ ع٢ً ٚايؽَٜ٘ٔ ذل ايطف  :4

إٕ َُٗضض١ ايٛايضضؽٜٔ ٗ تعًضضِٝ أ٫ٚؼُٖضضا ايكضضفإٓ َُٗضض١ر عُٛٝضض١; ٭ٕ ـبضض٘ ايٛيضضؽ بضضايكفإٓ ـبطضضًا صضضرٝرًا هعضضٌ            

. َُٚٗض١ ايٛايضؽ ؼبٝضب ايكضفإٓ     ([44])ايعكٝؽ٠ اٱل١َٝ٬ ـالع١ ٗ ْفم٘، فايكفإٓ ٖٛ َصؽـ ايعكٝؽ٠ اٱلض١َٝ٬ 

إٍ ْفن ايٛيؽ، َٔ ظ٬ٍ ـب٘ ايٛيؽ بايكفإٓ َٔ ايصغف.ٚاعًِ إٔ تعًِٝ ايٛايضؽإ يًكضفإٓ وضعاـ ايضؽٜٔ أظضؿ بض٘       

ٛا عًٝ٘ ٗ ْٝع أَصاـِٖ ٕا ٜمبل فٝ٘ إٍ ايكًٛب َٔ ـلٛػ اٱّإ ٚعكا٥ضؽٙ َضٔ آٜضا، ايكضفإٓ     أٌٖ ا١ًٕ، ٚؼـج

. ٚ٭ُٖٝض١  ([45])ٚبعض َتٕٛ ا٭ذاؼٜث ٚصاـ ايكفإٓ أصٌ ايتعًِٝ ايضؿٟ ٜٓضب  عًٝض٘ َضا وصضٌ بعضؽ َضٔ إًهضا،        

تعًِٝ ايكفإٓ ايهفِٜ فكؽ نإ أصراب ـلٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلًِ ٜفبٕٛ أ٫ٚؼِٖ ع٢ً ذب ايكفإٓ ايهضفِٜ  

فٝٓبغضضٞ ايمضضري عًضض٢ ْفضضن ايضضٓٗخ يٝىبضض٢ ا٭٫ٚؼ عًضض٢ ايكضضفإٓ، ٚنضضؿيو عًضض٢ ايٛايضضؽٜٔ عُضضٌ              .([46])ٚت٬ٚتضض٘

ٜٴىضضحع ا٭٫ٚؼ     ٌٷ عًضض٢ ذمضضب لضضٓ٘، ٚ ايصضضغاـ عًضض٢ ذفضضٜ ايكضضفإٓ َضضٔ ظضض٬ٍ   َمضضابكا، ؼفٝكٜضض١ بضضٌ ا٭ظضض٠ٛ نضض

ؼفِٝٛٗ ايمٛـ ايصضغري٠ نضاٱظ٬ت ٚايٓضاه ٚايفًضل.. ٖٚضؿٙ ايمضٛـ ٖضٞ َضٔ قصضاـ ايمضٛـ، فمضٛـ٠ اٱظض٬ت             

ُثٌ ا٫عتكاؼ ايعكًٞ ٚايهاففٕٚ ُثٌ ا٫عتكاؼ ايعًُٞ، ُٖٚا َٔ قصضاـ ايمضٛـ ايضيت تبرضث ٗ َٝضؽإ ايعكٝضؽ٠،       

 ف  مثفًا َٔ ايهباـ، ٭ٕ قًٛبِٗ َا قايت ْك١ٝ ٚصاف١ٝ.ٖٚؿا ٜع  إٔ ا٭طفاٍ أنثف تأثفًا ٚأل

 : َٚٔ ذكٛم ايطفٌ ع٢ً أبٜٛ٘ تعًُٝ٘ ا٭ظ٬م اؿُٝؽ٠ :5

ِّٛؼ عًٝض٘ ٗ صضغفٙ َضٔ ظضري أٚ        إٕ ٖا وتاد إيٝ٘ ايٛيؽ غا١ٜ ا٫ذتٝاد ا٫عتٓا٤ بأَف ظًك٘، فإْ٘ ٜٓىأ ع٢ً َضا عض

ٚاؿضؽ٠ ٚاؾىضع، ٜصضعب عًٝض٘ ٗ نضقٙ تض٬ٗ ؾيضو،         وف، فإؾا ـب٢ ع٢ً ايغضب ٚايًحاجض١ ٚايعحًض١ ٚايطضٝي،   

ٚتصري ٖؿٙ ا٭ظ٬م ـالع١ ي٘، فًٛ ؼفق َٓٗا غا١ٜ ايترضفق فضضرت٘ ٫ٚ بضؽ َٜٛضًا َضا، ٚهلضؿا ػضؽ أنثضف ايٓضاه          

، ْٚٛضضفا ٭ُٖٝضض١ ا٭ظضض٬م فكضضؽ أ٫ٖٚضضا ايكضضفإٓ   ([47])َٓرففضض١ ظ٬قٗضضِ، ٚؾيضضو َضضٔ قبضضٌ ايىبٝضض١ ايضضيت ْىضضأ عًٝٗضضا    

ايهضضضضضضضضضضضفِٜ اٖتُاَضضضضضضضضضضضًا نضضضضضضضضضضضبريًا بضضضضضضضضضضضٌ َٚضضضضضضضضضضضؽط اهلل عضضضضضضضضضضضك ٚجضضضضضضضضضضضٌ قُضضضضضضضضضضضؽًا صضضضضضضضضضضض٢ً اهلل عًٝضضضضضضضضضضض٘ ٚلضضضضضضضضضضضًِ.          
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[48] )((     ))فكاٍ
( ٚإِا نإ يٮظ٬م ٖضؿٙ ا٭ُٖٝض١ ٕضا هلضا َضٔ تضأثري ٗ صضفا،         

ٕ        ايىعص ٚتعاًَ٘ َع اٯظفٜٔ، ٕٚا أَف اهلل عك ٚجٌ بإقا١َ ايص٠٬ بأـناْٗضا ٚظىضٛعٗا نضإ ٚـا٤ ؾيضو َعضا

ع١ُٝٛ َٓٗا ايٓٗٞ عٔ ا٭ظ٬م ايم١٦ٝ ٚايىب١ٝ ع٢ً ايفضا٥ٌ.، ٖٚا أٖتِ بض٘ إفبضٕٛ قضؽًّا ٚذضؽٜثًا ا٭ظض٬م      

ا٭ظض٬م ٚا٭ؼب عضِٓٗ قبضٌ    فهاْٛا ٜبرثٕٛ ٭٫ٚؼٖضِ عضٔ َعًُضٌ ؾٟٚ أظض٬م، ثضِ ٜضأَفٕٚ أ٫ٚؼٖضِ بضإٔ ٜأظضؿٚا          

 ايعًِ.

 يف الشريعة اإلسالمية والقاىوٌ الينين :  التعليه والصحة الطفل يف الفصل الثالث : حق

 ٚفٝ٘ َبرثإ

 املبحث األول : حق الطفل يف التعليه يف الشريعة اإلسالمية والقاىوٌ الينين :

 ٚفٝ٘ َطًبإ

 اإلسالمية :املطلب األول :حق الطفل يف التعليه يف الشريعة 

    ٘ ِ      هب ع٢ً اٯبا٤ ا٫ٖتُاّ بتعًِٝ أبٓا٥ِٗ يهٞ ٜٓتفع َٔ تعًضُِٝٗ ٗ ذٝاتض٘ ٚبعضؽ ٖاتض َضٔ    ْٛضفَا ٕضا يًعًض

ق١ُٝ َٔ ايكِٝ ايعًٝا، اييت جا٤ بٗا اٱلض٬ّ، ٚأقضاّ عًٝٗضا ذٝضا٠ اٱْمضإ إاؼٜض١ ٚإعٜٓٛض١، ا٭ظفٜٚض١ ٚايؽْٜٝٛض١،          

يًعُضٌ، ٖٚضضٛ إفوضس ا٭ٍٚ يًع٬فضض١ ٗ ا٭ـض، ٚبض٘ فضِّضٌ آؼّ أبضضٛ ايبىضف عًضض٢      ٚجعًض٘ اهلل طفٜكضًا يٲّضضإ ٚؼاعٝضًا    

ايضؽـجا،    . ٚٗ ايكفإٓ آٜا، نثري٠ ؼث ع٢ً طًب ايعًِ ٚـفع([49])ا٥٬ٕه١، ايؿٜٔ تطًعٛا إٍ َٓصب اـ٬ف١

)) ٭صضضراب ايعًضضِ قضضاٍ تعضضاٍ:                          ))  :شاجملاؼيضض١

بايٛيضضضضضضضضضضؽ بىضضضضضضضضضضفت٘ بٛيضضضضضضضضضضؽٺ عًضضضضضضضضضضِٝ قضضضضضضضضضضاٍ  ز. ٚ٭ُٖٝضضضضضضضضضض١ ايعًضضضضضضضضضضِ فضضضضضضضضضضإٕ ا٥٬ٕهضضضضضضضضضض١ ٕضضضضضضضضضضا بىضضضضضضضضضضف، إبضضضضضضضضضضفا11ِٖٝ

)) تعضضضضضضضضضضاٍ:                       ))  :،ز ٚقضضضضضضضضضضضاٍ 28شايضضضضضضضضضضؿاـٜا

ِ )) تعاٍ: ًٹٝ ّ  عٳ ْٴبٳىِّفٴَى بٹغٴ٬ ْٻا  ٌٵ إِّ ٛٵجٳ  ز.53شاؿحف: ((َقاَيٛا ٫ تٳ

. ٚقٝضضٌ: بىضضفٚٙ بغضض٬ّ ٜٛيضضؽ يضض٘ نضضثري ايعًضضِ عٓضضؽ إٔ ٜبًضض  َبضضاي          ([50])ًضض قٝضضٌ: بىضضفٚٙ بغضض٬ّ ٜهُضضٌ عًُضض٘ إؾا ب    

 . فٗؿٙ ايبىاـ٠ ًٓت ٗ طٝاتٗا بىاـ٠ ايٛيؽ، ٚبىاـ٠ نْٛ٘ ٗ إمتكبٌ صاذب عًِ.([51])ايفجاٍ

. فىنضٛا  ([52])اييت ىتص بٗا اٱْمإ ايهاٌَ ٫ ايصٛـ٠ اؾًُٝض١ ٚايكض٠ٛ ٚمٖٛضا    ٚٚصف٘ بايعًِ ٭ْٗا ايصف١

َٔ اؿمٔ ٚاؾُاٍ، ٚايك٠ٛ ٚايم١َ٬، ٚاظتاـٚا ايعًِ، إواـ٠ إٍ إٔ ايعًِ ـأه ا٭ٚصاف ٚـ٥ٝن لا٥ف ا٭ٚصاف 

 .([53])ايٓعٛ،
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فًًعًضضضضضضضضضِ أُٖٝضضضضضضضضض١ نضضضضضضضضضبري٠; ٚهلضضضضضضضضضؿا ناْضضضضضضضضضت أٍٚ لضضضضضضضضضٛـ٠ تٓضضضضضضضضضكٍ عًضضضضضضضضض٢ َعًضضضضضضضضضِ ايبىضضضضضضضضضف١ٜ ٖضضضضضضضضضٞ قٛيضضضضضضضضض٘         

)) تعاٍ:            )) ز. بٌ َٚضٔ وضفف ايعًضِ إٔ ؾنضف، ا٭ؼا٠ إٛصض١ً إيٝض٘       1شايعًل: ش

  ٖٚٞ ايكًِ. ٚ٭ٕ اهلل عك ٚجٌ ٜكٍٛ:

((                                       

                    )) ز 6شايترفِٜ:   ش 

ٜٴُِٗٗ َٔ أَٛـ ؼٜٓ ِٗ ٚؼْٝاِٖ، ذت٢ ٫ ٜكعضٛا ففٜمض١ ايٛض٬ٍ ٚا٫مضفاف ٜٚهضٕٛ      فُٔ ٚقا١ٜ ا٭ٌٖ تعًُِٝٗ َا 

َصضضريِٖ إٍ ايٓضضاـ بمضضبب إُٖضضاهلِ تعًضضِٝ أبٓضضا٤ِٖ. ٫ٚ وضضو إٔ ٖضضؿٙ إمضض٪ٚي١ٝ بايغضض١ اـطضضٛـ٠ ٚا٭ُٖٝضض١; ٭ٕ    

اٱل٬ّ ٌٓ اٯبا٤ ٚإفبٌ َم٪ٚي١ٝ نق٣ ٗ تعًِٝ ا٭٫ٚؼ، ٚتٓى٦تِٗ ع٢ً إعفف١ ٚايعًِ ٚاٱؼـاى ايٓاضضخ،  

ٚا٫عتٓضضا٤  .َٚضضٔ ٖٓضضا نضضإ اٖتُضضاّ إضضفبٌ جضض٬ًٝ بعضضؽ جٝضضٌ بىبٝضض١ ا٭٫ٚؼ ([54])تتفضضتس إٛاٖضضب، ٚتٓضضضخ ايعكضضٍٛي

 .([55])بتعًُِٝٗ ٚتٛجِٝٗٗ ٚتكِٝٝ اعٛجاجِٗ

 ، ػاٙ أ٫ٚؼِٖ ذل ايتعًِٝ .َٚٔ اؿكٛم ايٛاجب١ ع٢ً اٯبا٤ ٚا٭َٗا

تعًِٝ ا٭٫ٚؼ َا ٜكِٝٗ َٔ ايضٝا  ٗ ايؽْٝا ٚاـمفإ ٗ اٯظف٠; ٚؾيضو بتعًضُِٝٗ أَضٛـ ؼٜضِٓٗ ٖٚضؿا ايتعًضِٝ       

أَاْضض١ ٗ أعٓضضام اٯبضضا٤ ٚا٭َٗضضا، فضضإٕ قصضضف اٯبضضا٤ ٚا٭َٗضضا، فٝضض٘ ٚٚقضضع ا٭٫ٚؼ ٗ إعاصضضٞ فضضإٕ اٯبضضا٤ ٚا٭َٗضضا،        

 ا نإ عًِٝٗ تعًِٝ أ٫ٚؼِٖ ٚتعفٜفِٗ بفبِٗ ٚنتابِٗ ْٚبِٝٗ ٚايّٝٛ اٯظفٜٴعؿبٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ; ٚيؿ

ٚهضضب عًضض٢ ايٛايضضؽٜٔ إٔ ٫ ٜضض٪ظفا تعًضضِٝ أ٫ٚؼُٖضضا فأفضضضٌ إفاذضضٌ يًتعًضضِٝ َفذًضض١ ايطفٛيضض١.ذٝث       

 [56])ٜهٕٛ ايٛيؽ أصغف ؾًٖٓا ٚأق٣ٛ ؾانف٠، ٚأْى٘ تعًًُٝا

 : حق الطفل يف التعليه يف القاىوٌ الينين :  املطلب الثاىي

      ّ َضٔ قٛيض٘ :) تهفضٌ     اٖتِ إىف  ايُٝ  عكٛم ايطفٌ ٗ فاٍ ايتعًضِٝ اٖتُاَضا بايغضَا ٜٚتضضس ؾيضو ا٫ٖتُضا

، ٚهضب إٔ تٗضؽف إٓضاٖخ ايتعًُٝٝض١ إيضٞ ايطفضٌ تهٜٛٓضَا عًُٝضَا           ايؽٚي١ فا١ْٝ ايتعًِٝ ٚفكضا يًكضٛاٌْ ايٓافضؿ٠   

ٚثكافٝضضضَا ٚتُٓٝضضض١ وعصضضضٝت٘ َٚٛاٖبضضض٘ َٚٗاـاتضضض٘ ٚتعفٜفضضض٘ بضضضأَٛـ ؼٜٓضضض٘ ٚتفبٝتضضض٘ عًضضض٢ ا٫عتضضضكاق بؿاتضضض٘ ٚنفاَتضضض٘     

، َضضا ٜضضضُٔ إعضضؽاؼٙ إعضضؽاؼَا َتهضضا٬ََ   ري ٚاؿضل ٚاٱْمضضا١ْٝ ٚاذىاَض٘ يٰظضضفٜٔ ٚنضضفاَتِٗ ٚايتىضضبع بكضضِٝ اـضض 

ٚٚطٓ٘ قاؼـَا ع٢ًِّ اٱلٗاّ بهفا٠٤ ٗ فا٫، اٱْتاد ٚاـؽَا، أٚ ٦ََٝٗا   َ٪ََٓا بفب٘  إْماَْا َ٪٬ٖ  هعٌ َٓ٘

[57]٫لتهُاٍ ايتعًِٝ ايعايٞ عًٞ ألاه تهاف٪ ايففت بٌ اؾٓمٌ .()
 ) 

)تعٌُ ايؽٚي١ عًٞ إْىضا٤ إضؽاـه َٚفانضك قضٛ أَٝض١ ا٭طفضاٍ ٗ نضٌ احملافٛضا، ، ٚهضب إٔ تهضٕٛ َمضتٛف١ٝ            

إفاذٌ ايؽـال١ٝ ٚإٔ تمتٛعب ا٭طفاٍ ٗ لٔ ايكبٍٛ يًؽـال١ ٚإٔ تٛفف هلضا إمضتًكَا،   ايىفٚٙ ايىب١ٜٛ يهٌ 
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ُٓعٗا ايٛفٚف   ٚايٛلا٥ٌ إطًٛب١ ، ٚتعٌُ ايؽٚي١ عًٞ ؼكٝل تهاف٪ ايففت ٗ ايتعًِٝ َٚماعؽ٠ ا٭لف اييت

 ([58]()       ا٫قتصاؼ١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ َٔ إؿام أطفاهلا بايتعًِٝ اٱيكاَٞ

 املبحث الثاىي : حق الطفل يف الرعاية الصحية يف الشريعة اإلسالمية والقاىوٌ الينين :

 ٕٚفٝ٘ َطًبا

 املطلب األول حق الطفل يف الرعاية الصحية يف الشريعة اإلسالمية :

اٱلضضض١َٝ٬ يفأٜٓضضضا ذضضضفت ايىضضضفٜع١ اٱلضضض١َٝ٬ عًضضض٢ بٓضضضا٤ اؾمضضضؽ ايصضضضرٞ       يضضضٛ تأًَٓضضضا ٗ ْصضضضٛت ايىضضضفٜع١  

 قاٍ تعاٍ :  ايكٟٛ

(                                   

       ()[59]
( ٚإـضضضضا  ايطفضضضٌ َضضضٔ ايٛاجبضضضا، عًضضض٢ ايٛايضضضؽٜٔ       

يفعاٜتضض٘ ٚاؿضضافٜ عًضض٢ ذٝاتضض٘ ، ففضضٞ ٖضضؿٙ ايفضضى٠ ٫ ٜمضضتطٝع ايطفضضٌ تٓضضاٍٚ ايطعضضاّ نايهبضضاـ، ٚتمضضتُف ٖضضؿٙ          

تعٝٓضت. ٚقضؽ قضضفـ   ايفضضاع١ ذتض٢ ٜضتُهٔ ايطفضٌ َضٔ تٓضاٍٚ ا٭غؿٜض١، ٖٚضضؿا اٱـضضا  ٚاجضب، تضأثِ ا٭ّ بىنض٘ إٕ            

ا٭طبا٤ إٔ إـضا  ا٭ّ ايًي يٛيؽٖا ٜفٝؽٙ إفاؼ٠ نبري٠، نُضا قضفـٚا إٔ ايفضضاع١ ايطبٝعٝض١ َضٔ يضي ا٭ّ أفضضٌ        

َٔ ايصٓاع١ٝ َٚٔ ايفضاع١ َٔ َفضع١ أظف٣، ٚؾيو يتٓالضب ايىنٝضب ايغضؿا٥ٞ ٚايعضضٟٛ بضٌ ا٭ّ ٚٚيضؽٖا       

اهلضضضُٞ يًُضضفأ٠، ٚؼًُضض٘ عًضض٢ اؿصضضٍٛ عًضض٢ إضضٛاؼ    باٱضضضاف١ إٍ إٔ عًُٝضض١ اٱـضضضا  ايطبٝعضضٞ تٓىضض٘ اؾٗضضاق 

إٔ يضي ا٭ّ أْفضع يض٘ فضإٕ ْكعض٘ َضٔ ثضؽٟ أَض٘ ٗ ٚقضت َبهضف ذفاٚضًا             .ٚإؾا ثبضت ([60])ايغؿا١ٝ٥ اي٬ق١َ يُٓضٛ إٛيضٛؼ  

ع٢ً ْضاـ٠ ا٭ّ ٚالتغٓا٤ بغؿا٤ فًٛب، تكصري ٗ ذك٘، ٚعكٍ يض٘ عضٔ َصضؽـ قٛتض٘ َٚٓعتض٘، ٗ ٚقضت تُٓضٛ فٝض٘         

 .([61])أعضا٩ٙ ٚتتىهٌ طباع٘

ٚتكضضّٛ ذايٝضضًا ايضضؽع٠ٛ ايطبٝضض١ ايعإٝضض١، ٚتعكضضؽ إضض٪ُفا، ايصضضر١ٝ ايعًُٝضض١، ٚاؿًكضضا، ٚايٓضضؽٚا، ايضضيت تٗضضؽف إٍ   

٭ّ إٍ إفضضضضعا، أٚ ايفضضضضا عضضضا،  ضضضضفٚـ٠ ايعُضضضٌ عًضضض٢ إهضضضاب ايفضضضضاع١ َضضضٔ أَضضض٘ ـضضضضاع١ طبٝعٝضضض١ ٚأ٫ تًحضضضأ ا    

ايصٓاع١ٝ إؾ إٔ طبٝع١ يي ا٭ّ تطضابل طبٝعض١ تهضٜٛٔ جمضؽ طفًضٗا ٫ٚ تتطضابل َضع غضريٙ ٫ٚ تٓمضحِ َضع لضٛاٙ            

ٚيؿا ٜٛصٞ ايعًُا٤ بٗؿٙ ايفضضاع١ بعضؽ إٔ تأنضؽ إٔ يضي ا٭ّ فٝض٘ ايٛقاٜض١ ٚايعض٬د يهضثري َضٔ أَضفاض ا٭طفضاٍ            

ٜآَا ا٭ظري٠; فًكؽ تٛصٌ ايعًضِ إٍ تكفٜضف إٔ ذضا٫، ايؿعض١ ٚايمضهت١      بىفٙ إٔ ٜفضع٘ َٔ أَ٘ َباوف٠ ٚٗ أ

ايكًب١ٝ ٚأَفاض تصًب ايىفاٌٜ بٌ ايىباب ٚاييت ـاجت ٗ عصفْا اؿؽٜث إِا لببٗا ايف٥ٝمٞ ٖٛ ايفضاع١ 

 .([62])ايصٓاع١ٝ

ٌ  ظضري أذضضفت     ٚقٛيض٘ عًٝض٘ ايصض٠٬ ٚايمضض٬ّ: )إض٪َٔ ايكضٟٛ ظضضري ٚأذضب إٍ اهلل َضٔ إض٪َٔ ايضضضعٝف،          ٚٗ نض

نضؿا ٚنضؿا، ٚيهضٔ قضٌ: قضؽـ      ع٢ً َا ٜٓفعو ٚالتعٔ باهلل، ٫ٚ تعحك، ٚإٕ أصابو و٤ٞ ف٬ تكضٌ يضٛ أْضٞ فعًضت     
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٘ ظضري، إ٫ إٔ إض٪َٔ ايكضٟٛ أذضب، فٗضٛ      . أٟ إٔ ن٬ُٖضا فٝض  ([63]) اهلل َٚا وا٤ فعٌ، فإٕ يٛ تفتس عٌُ ايىضٝطإ( 

ا٭قؽـ ع٢ً ايكٝاّ بٛاجبات٘ ػاٙ ـب٘ ْٚفم٘ ٚألفت٘ ٚاجملتُع، َٚٔ ٖٓا ذضفت اٱلض٬ّ عًض٢ ايتٓىض١٦ ايصضر١ٝ      

ايم١ًُٝ. ٚاٖضتِ اٱلض٬ّ بضا٭٫ٚؼ ٚذضث ا٭بضٜٛٔ عًض٢ ا٫ٖتُضاّ بٗضِ ٗ نافض١ اؾٛاْضب َٚٓٗضا اؾاْضب ايصضرٞ              

  ٚ جضضٛب ايعٓاٜضض١ بايصضضر١ اؾمضضؽ١ٜ يضضٮ٫ٚؼ ٚٚقضضاٜتِٗ َضضٔ ا٭َضضفاض بتضضٛفري َضضا     َٚضضٔ ٖضضؿٙ ايٓصضضٛت ٜتضضبٌ يٓضضا 

ًٜكَِٗ يؿيو. ٚاٱل٬ّ وث ع٢ً ـعا١ٜ ا٭٫ٚؼ ـعا١ٜ طب١ٝ ٗ ذاٍ َفضِٗ تمتٗؽف ٚقضاٜتِٗ َضٔ ا٭َضفاض    

. ٚع٢ً ايٛايؽٜٔ أٜضًا ا٫ٖتُاّ بفٜاض١ ا٭٫ٚؼ ايفٜاض١ٝ ايبؽ١ْٝ ٚتعًضِ ايمضباذ١ ٚايفَاٜض١    ([64])ٚع٬جِٗ َٓٗا

 .([65])ٚـنٛب اـٌٝ ٖٚٛ َا ذثٓا ع٢ً تعًُ٘ ـلٛيٓا ايهفِٜ ٚصرابت٘ ايهفاّ ـضٞ اهلل عِٓٗ

اتِٗ َٚضضٔ ٚاجبضضا، ا٭ب تبعضضًا يكٛاَتضض٘ عًضض٢ َضضٔ ؼضضت ٫ٜٚتضض٘ َضضٔ قٚجضض١ ٚبضضٌٓ ٚبٓضضا، ٚغريٖضضِ ٚإٔ ًٜضضى ذاجضض             

 ايصر١ٝ، ف٬ ٜصس إُٖاهلِ ذاٍ إفض ٫ٚ ايتكتري ٗ ع٬جِٗ غ٬ً ٚورا أٚ أْف١ ٚبغضًا.

 املطلب لثاىي : حق الطفل يف الرعاية الصحية يف القاىوٌ الينين :

 أٖتِ إىف  ايُٝ  بايفعا١ٜ ايصر١ٝ يًطفٌ اٖتُاَا بايغَا ٜٚتضس ؾيو َٔ ظ٬ٍ ا٭تٞ :

ّ عًض٢ إٔ )يًطفضٌ عًض٢ ايؽٚيض١ ذضل ايفعاٜض١        2002( يم١ٓ 45إْٛ ذكٛم ايطفٌ ـقِ )( َٔ ق68ْصت إاؼ٠ ـقِ )

 :ٍايصر١ٝ أثٓا٤ اؿٌُ ٚاي٫ٛؼ٠ َٚا بعؽ اي٫ٛؼ٠ َٔ ظ٬ 

ا٭لال١ٝ ٚتأٌٖٝ ايهٛاؼـ ايصر١ٝ إؽـب١ ٱؼاـ٠ ٚتكؽِٜ اـؽَا، ايصر١ٝ ا٭ٚي١ٝ   ض تٛفري اـؽَا، ايصر١ٝ 1

 . ترت١ٝ هلؿٙ اـؽَا،اي  ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛف ايب١ٝٓ

َٚفافضضل ظضضؽَا، ايفعاٜضض١       غضضري ايكضضاؼـٜٔ ٚإيضضكاّ ْٝضضع إ٪لمضضا، ايصضضر١ٝ       طفضضاٍٮض فاْٝضض١ إعاؾضض١ ي        2

ايصضضر١ٝ ا٭ٚيٝضض١ َٚفافضضل إعضضاؼ٠ تأٖٝضضٌ ا٭طفضضاٍ بتكضضؽِٜ ايفعاٜضض١ ايصضضر١ٝ يٮطفضضاٍ نضضٌ ٗ فضضاٍ ؽصصضض٘      

 ٚضُٔ َتابع١ إعاؾ١ يٮَفاض إك١َٓ .

 ع١ٝ ايصر١ٝ ايىا١ًَ إتعصص١ بصر١ ا٭ّ ٚايطفٌ .ض تعُِٝ ايتٛ 3

( َضضضضضضٔ ايكضضضضضضإْٛ ْفمضضضضضض٘ عًضضضضضض٢ أْضضضضضض٘ : )يًطفضضضضضضٌ عًضضضضضض٢ ايؽٚيضضضضضض١ ذضضضضضضل اؽضضضضضضاؾ نافضضضضضض١    69ٚ ْصضضضضضضت إضضضضضضاؼ٠ ـقضضضضضضِ )

( َضضٔ ْفضضن  70ٚايتضضؽابري ايفعايضض١ ٱيغضضا٤ إُاـلضضا، ايضضضاـ٠ بصضضرت٘ . ( ٚنُضضا ْصضضت إضضاؼ٠ ـقضضِ )          اٱجضضفا٤ا،

ٚتًضضضكّ ايكطضضضا  اـضضضات عضضضق ا٭جٗضضضك٠ ايصضضضر١ٝ بضضضإجفا٤ ايفرضضضص ايهاَضضضٌ     ايكضضضإْٛ عًضضض٢ إٔ : ) تًتضضضكّ ايؽٚيضضض١ 

ٚايفضضع ٚإجضفا٤ َضا ًٜضكّ َضٔ عض٬د أٚ تضؽظٌ جفاذضٞ َبهضف يضت٬ٗ ْىض٤ٛ أٟ إعاقض١ أٚ               يٮطفاٍ ذؽٜثٞ اي٫ٛؼ٠

( عًضض٢ أْضض٘ ) هضضب تطعضضِٝ ايطفضضٌ ٚؼصضضٝٓ٘    76، 75،  74إضضضفاـ بصضضر١ ايطفضضٌ َمضضتكب٬َ .( ْٚصضضت إضضٛاؼ ـقضضِ )   

ٚؾيضو    ٚايٛذؽا، ايصر١ٝ ٚفكا يًِٓٛ ٚإٛاعٝؽ اييت ؼؽؼٖا ٚقاـ٠ ايصضر١ ايعاَض١     َهاتب ايصر١فاَْا ٗ

يٛقاٜت٘ َٔ ا٭َفاض إعؽ١ٜ ٚايىا٥ع١ . () ٜكع ٚاجب تكؽِٜ ايطفٌ يًتطعِٝ ٚايترصٌ عًضٞ عضاتل ٚايؽٜض٘ أٚ    

ّ   ُاع١ٝ إع١ٝٓٚصٝ٘ أٚ ٚيٝ٘ أٚ ايىعص ايؿٟ ٜهٕٛ ايطفٌ ٗ ذضاْت٘ أٚ ؼٴٚـ ايفعا١ٜ ا٫جت . (   بفعا١ٜ ا٭ٜتضا

 ) هب إٔ ٜباوف ع١ًُٝ ايتطعِٝ ٚايترصٌ ناؼـ ف  َ٪ٌٖ َفظص ي٘ َكاٚي١ ؾيو َٔ ٚقاـ٠ ايصر١ (
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 

  :  : حق الطفل يف احلضاىة يف الشريعة اإلسالمية والقاىوٌ الينين الرابع الفصل       - 

 َباذث .  أـبع١ٚف١ٝ        -

 .  والقاىوٌ وحكنَا  يى احلضاىة يف اللغة و الشريعةمع  املبحث األول:

 ٗ ايًغ١ :  َع٢ٓ اؿضا١ْ

َٚا بُٝٓٗا ، ٜكاٍ ذضضٔ    اؿضا١ْ يغ١ )بفتس اؿا٤ ٚنمفٖا ( َعٓاٖا اؿضٔ ٚاؾٓب أٚ ايصؽـ ،ٚايعضؽإ

، ٚقاَضت   إٍ ْفم٘ ؼضت جٓاذض٘ ، ٚذضضٓت ا٭ّ ٚيضؽٖا إؾا ضضُت٘ إٍ جٓبٗضا أٚ صضؽـٖا         ايطا٥ف بٝض٘ إؾا ضُ٘

ٌ [66]بىبٝتضض٘ ، ٚتمضض٢ُ ذ٦ٓٝضضؿ ذاضضضٓت٘ )  ِٴ ايطفضضٌ إٍ    ( ٚقٝضضٌ ذٴضضضا١ْ : ْضضع ذاضضضٔ ، ٭ٕ إفبضضٞ ايهافضض ٜضضض

      ٌ ِ يغض١ ايفكٗضا٤ اؿضضا١ْ    ( ٚٗ َعحض [67]بضايفتس فعًضٗا )    ذٹضٓ٘ ٚب٘ هللٝضت اؿاضض١ٓ ، ٖٚض٢ ايضيت تفبضٞ ايطفض

[68]بفتس اؿا٤ َصؽـ) ذضٔ ايصى ( ؼٌُ ٦َْٛت٘ ٚتفبٝت٘ )
 ) 

 ١ْ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ :َع٢ٓ اؿضا

  ٘ ٚايكٝضاّ ظُٝضع وض٪ْٚ٘ ٕضٔ يض٘ ذضل اؿضضا١ْ . أٚ ٖضٞ تفبٝض١ ٚذفضٜ َضٔ ٫ ٜمضتكٌ بضأَف                تفب١ٝ ايطفضٌ ٚـعاٜتض

    ٌ ٚؾيضضو بفعاٜضض١   ْفمضض٘ عُضضا ٜ٪ؾٜضض٘ يعضضؽّ ُٝضضكٙ ، نطفضضٌ ٚفٓضضٕٛ ٚنضضبري َٚعتضضٛٙ ٚإعتضضٛٙ ٖٚضضٛ كتضضٌ ايعكضض

ً٘ ٚغمضٌ ثٝابض٘ ٗ لضٔ َعٝٓض١ ٚمٖٛضا ٖضا ًٜضكّ يفاذتض٘         و٪ْٚ٘ ٚتضؽبري طعاَض٘ ًَٚبمض٘ َْٚٛض٘ ، ٚتٓٛٝفض٘ ٚغمض      

 ٚؾيو ٖٔ ي٘ ذل تفبٝت٘ وفعَا َٔ ا٭قاـب احملاـّ )  إع١ٜٛٓ ٚايبؽ١ْٝ
[69]) 

ٛ   َٚٔ ظض٬ٍ َضا لضبل ْمضتطٝع إٔ نضفد بتعفٜضف جضاَع َضاْع يًرضضا١ْ           ٜ   ٖٚض ايطفضٌ ايضؿٟ ٫ ٜمضتكٌ      ذفض

بأَف ْفم٘ ٚنٌ َٔ ٫ ٜمتكٌ بأَف ْفم٘ عٔ ا٭وٝا٤ اييت ت٪ثف عًٝ٘ ٚتضضفٙ ٚايكٝضاّ بهضٌ َصضاؿ٘ ، ٚـعاٜتض٘      

عضضاّ ٚايًبضضاه ٚايٓضضّٛ ٚايىبٝضض١ ٚايتعًضضِٝ ٚايتأؼٜضضب ٚغريٖضضا ٚنضضؿيو  اي٬قَضض١ نايط  ٚا٫ٖتُضضاّ بهضضٌ اذتٝاجاتضض٘

 ا٫ٖتُاّ ظُٝع و٪ٕٚ ذٝات٘ ايصر١ٝ ٚايٓفم١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ بؽَْٝا ٚأظ٬قَٝا .

 َع٢ٓ اؿضا١ْ ٗ ايكإْٛ ايُٝ  :

١ (يمضض45َٓضضٔ قضضإْٛ ذكضضٛم ايطفضضٌ ـقضضِ) 27عًٝضض٘ إضضٛاؼ )ـقضضِ(  عٴففضضت اؿضضضا١ْ ٗ ايكضضإْٛ ايضضُٝ  نُضضا ْصضضت

ٕ   ّ 1992( يمض١ٓ  20ـقضِ )   ( َٔ قإْٛ ا٭ذضٛاٍ ايىعصض١ٝ   139، 138ّ ٚـقِ ) 2002 ) اؿضضا١ْ : ٖضٞ ذفضٜ      بضأ

ايصغري ايؿٟ ٫ ٜمتكٌ بأَف ْفمض٘ ٚتفبٝتض٘ ٚٚقاٜتض٘ ٖضا ًٜٗهض٘ أٚ ٜضضفٙ ، َٚضا ٫ ٜتعضاـض َضع ذضل ٚيٝض٘ ٖٚضٞ             

ؼ بكٚاهلا ،َٚؽ٠ اؿضضا١ْ تمضع لضٓٛا، يًضؿنف     ذل يًصغري ، ف٬ هٛق ايتٓاقٍ عٓٗا ٚإِا ُتٓع َٛاْعٗا ، ٚتعٛ

 ٚاث  عىف ل١ٓ يٮْث٢ َامل تكؽـ احمله١ُ غري ؾيو ٕصًر١ ايطفٌ (

ٜتضضضس إٔ ايكضضإْٛ ايضضُٝ  ذصضضف    ٚايكضضإْٛ ايضضُٝ   ٚبإكاـْضض١ بضضٌ ايتعضضاـٜف ايمضضابك١ ٗ ايىضضفٜع١ اٱلضض١َٝ٬  

فٜفٗا ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ فٗٞ ذفٜ َٔ اؿضا١ْ ٗ ذفٜ ايصغري ايؿٟ ٫ ٜمتكٌ بأَف ْفم٘ فك٘ أَا تع

 ٚإعتٛٙ ٖٚٛ كتٌ ايعكٌ  ٫ ٜمتكٌ بأَف ْفم٘ عُا ٜ٪ؾٜ٘ يعؽّ ُٝكٙ ، نطفٌ ٚفٕٓٛ ٚنبري َٚعتٛٙ
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

: أْٗضضضضا ٚاجبضضضض١ ٭ٕ ايطفضضضضٌ احملضضضضضٕٛ َٚضضضضٔ ٗ ذهُضضضض٘ ًٜٗضضضضو بىنٗضضضضا فٛجضضضضب ذفٛضضضض٘ َضضضضٔ      ذهضضضضِ اؿضضضضضا١ْ

 ([70]و )نُا هب اٱْفام عًٝ٘ ٚإلا٩ٙ َٔ إٗاي  اهل٬ى

 الينين :  اإلسالمية والقاىوٌ  شروط احلاضً واحملضوٌ يف الشريعة :  املبحث الثاىي

 فٝ٘ َطًبإٚ

 الينين :  اإلسالمية والقاىوٌ  شروط احلاضً واحملضوٌ يف الشريعة املطلب األول :

ٖا ٜ٪ؾٜ٘ نْٛ٘ ٫ ّٝك نايطفٌ ٚاجملٕٓٛ   وفٚٙ احملضٕٛ : احملضٕٛ ٖٛ ايؿٟ ٫ ٜمتكٌ بأَٛـ ْفم٘ أ٫َٚ :

      ٙ ايفوضضٝؽ فضضض٬    ٚايهضضبري .أَضضا ايبضضضاي    ٚإعتضضٛٙ ٚايهضضبري ، فضضض٬ تثبضضت اؿضضضا١ْ إ٫ عًضضض٢ ايطفضضٌ أ ٚاجملٓضضٕٛ ٚإعتضضضٛ

ىتاـ اٱقا١َ عٓؽ َٔ وا٤ َٔ أبٜٛ٘ . فإٕ نإ ايىعص ـج٬، فً٘ ا٫ْففاؼ بٓفمض٘   عًٝ٘ ، ٖٚٛ ايؿٟ  ذضا١ْ

هلا ا٫ْففاؼ ،    ، ٫ٚ ٜكطع بفٙ عُٓٗا . ٚإٕ نإ أْث٢ مل ٜهٔ  ٜٚمترب ا٫ً ٜٓففؼ عُٓٗا  ٫لتغٓا٥٘ عٔ أبٜٛ٘

٭ْض٘ ٫ٜض٪ َضٔ إٔ ٜضؽظٌ عًٝٗضا َضٔ ٜ٪ؾٜٗضا ًٜٚرضل ايعضاـ بٗضا ٚبأًٖضٗا ، ٚإٕ مل ٜهضٔ هلضا أب ،               َٓ٘ ،  ٚ٭بٝٗا َٓعٗا

 ([71]َٓعٗا َٔ اٱْففاؼ )   فًٛيٝٗا ٚأًٖٗا

 وفٚٙ اؿاضٔ : ٜىىٙ فُٝٔ ٜتٍٛ تفب١ٝ ايطفٌ ايىفٚٙ ايتاي١ٝ :  ثاَْٝا

 ض وفٚٙ عا١َ ٗ ايفجاٍ ٚايٓما٤ . 1

 ض وفٚٙ ظاص١ بايٓما٤ فك٘ . 2

 .  ض وفٚٙ ظاص١ بايفجاٍ 3

 ٘ ٚعضؽّ نضٕٛ ا٭ْثض٢ َتكٚجض١       َاْض١ ٚا٭  ناؿفٜض١ ٚايعكضٌ ٚايبًضٛ، ٚايكضؽـ٠      ٖٚؿٙ ايىفٚٙ بعضٗا َتفل عًٝض

[72]َٔ ايصغري ٚبعضٗا كتًف فٝ٘ نايفوؽ ٚاٱل٬ّ )  بأجٓى عٔ ايصغري ، ٚنٕٛ اؿاضٔ ؾا، ـذِ
 ) 

 ٗ ايفجاٍ ٚايٓما٤ :  أ٫َٚ ايىفٚٙ ايعا١َ

 ٜىىٙ ٗ اؿاضٔ َٔ ايفجاٍ ٚايٓما٤ َا ًٜٞ :

يطفٌ ٫ٚ ٕعتٛٙ ٫ٚ جملٓضٕٛ ٭ْٗضِ ٫ ٜكضؽـٕٚ ايكٝضاّ باؿضضا١ْ نضِْٛٗ ٗ ذاجض١ إٍ          / ايعكٌ : ف٬ ذضا١ْ 1

ٕ   َضضضٔ ايكٝضضضاّ َصضضضاؿِٗ فُضضضٔ بضضضاب أٍٚ ٫ ٜمضضضتطٝعٕٛ ايكٝضضضاّ    ٜفعضضض٢ أَضضضٛـِٖ َٚصضضضاؿِٗ فٗضضضِ ٫ ومضضضٓٛ

 ([73]عضا١ْ غريِٖ . )

٘     ا١ْ يغضضضري بضضاي  ٚيضضضٛ نضضإ ٖٝضضضكا  / ايبًضضٛ، : فضضض٬ ذضضض   2 فُضضضٔ ا٭ٍٚ ٫   ،٭ْضض٘ ٗ ذاجضضض١ إٍ َضضٔ ٜفعضضض٢ وضض٪ْٚ

 ٜمتطٝع إٔ ٜفع٢ و٪ٕٚ غري .

/ ايكؽـ٠ ع٢ً تفب١ٝ احملضٕٛ : ٖٚض٢ ا٫لضتطاع١ عًض٢ صضٕٛ ايصضغري ٗ ظٴًكض٘ ٚصضرت٘ ، فض٬ ذضضا١ْ يًعضاجك            3

ايكٝضاّ بىضأْ٘ ٫ ٜمضتطٝع ايكٝضاّ بىضإٔ      ٭ٕ ايعاجك نإمٔ ايؿٟ أقعضؽٙ ايمضٔ عضٔ       أٚوغٌ  يهق لٔ أَٚفض

احملضٕٛ نؿيو َٔ ب٘ َفض ، إ٫ إٔ ٜهٕٛ عٓؽٙ َٔ وضٔ فإؾا نإ إفض طاـ٥ا ٜفج٢ قٚاي٘ مل ّٓع َضٔ  

التركام ايهفاي١ ، ٚإؾا نضإ إضفض ٬َقَضا يًىضعص ٫ٚ ٜفجض٢ وضفا٥٘ ٚيض٘ تضأثري وضؽٜؽ ٖضا هعًض٘ ٜتىضاغٌ             
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

اعضضضضا٠ ذكضضضضٛم ايطفضضضضٌ ٚتفبٝتضضضض٘ ٫ٚ ذضضضضضا١ْ ٕضضضضٔ بضضضض٘ َضضضضفض َٓفضضضضف    بىضضضضؽ٠ إٔضضضض٘ فضضضض٬ ذضضضضضا١ْ يضضضض٘ يكصضضضضٛـٙ ٗ َف  

[75]( ٚايقت )[74]ناؾؿاّ)
فإفأ٠ احملىف١ أٚ ايعا١ًَ إٕ نإ عًُٗا ّٓعٗا َٔ تفبٝض١ ايصضغري ٚايعٓاٜض١       ( 

ٕ بأَفٙ ،٫ تهٕٛ أ٬َٖ اؿ ٚتضؽبري وض٪ْٚ٘ ، ٫ ٜمضك٘ ذكٗضا       ـعاٜض١ ايصضغري    ضا١ْ . ٚإٕ نإ عًُٗا ٫ وضٍٛ ؼٚ

 (][76ٗ اؿضا١ْ .)

بفالضل بايكٝضاّ عضضا١ْ ايطفضٌ،       لضل ٭ْض٘ ٫ ٜٛثضل   ا/ايعؽاي١ ٚا٭ظض٬م اؿُٝضؽ٠ : فض٬ ذضضا١ْ يفالضك١ أٚ ف      4

 ٭ْ٘ قؽ ٜٓىأ ع٢ً أظ٬ق٘ ٜٚكتؽٟ ب٘ ٗ تصففات٘.

 ٚاوضضىاٙ ايعؽايضض١ ٖضضٛ َضضؿٖب اؾُٗضضٛـ)   
( ٚقضضاٍ بعضضض ايفكٗضضا٤ : ٫ تىضضىٙ ايعؽايضض١ ٗ اؿاضضضٔ ٭ٕ ٖضضؿا     [77]

إٍ ضٝا  ا٭طفاٍ ٚفٝ٘ ذفد ٫ٚ لُٝا ٗ ايٛقت ايؿٟ اْتىف ايفمضل ٗ ايٓضاه     ايىفٙ ٜصعب تطبٝك٘ ٜٚ٪ؼٟ

 )[78])  َٓ٘ إ٫ ايكًٌٝ ٚمل ٜٓحٛ

      ٌ ُ    ٚايٛاٖف أْ٘ تىضىٙ ايعؽايض١ ٚا٭َاْض١ عٓضؽَا ٜهضٕٛ يًطفض ا أبعضؽ ٚا٭ظضف أقضفب ٖٚضٛ فضا لضل       ذاضضٓإ أذضؽٖ

يًطفضٌ إ٫ ذاضضٔ ٚاذضؽ فض٬       أَضا إؾا مل ٜٛجضؽ  ، فب إؾا نإ عضؽ٫َ  قفٝمك٘ ذل ا٭قفب يفمك٘ ٚتٓتكٌ إٍ ا٭

 ٜىىٙ فٝ٘ ايعؽاي١ يتعؿـ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ٗ ـعا١ٜ ايطفٌ ٚذفٛ٘ .

( َضٔ قضإْٛ    140ّ ٚـقضِ )  2002(يمض١ٓ  45َٔ قإْٛ ذكٛم ايطفٌ ـقِ) 28 ْصت إاؼ٠ :َٛقف ايكإْٛ ايُٝ 

)ٜىىٙ ٗ اؿاضٔ ايبًٛ، ٚايعكٌ ٚا٭َا١ْ ع٢ً ايصغري   ع٢ً أْ٘ ّ 1992( يم١ٓ 20ـقِ )  ا٭ذٛاٍ ايىعص١ٝ

( َضٔ قضإْٛ ا٭ذضٛاٍ ايىعصض١ٝ ،     143ٚنضؿيو ْصضت إضاؼ٠ )    (  ٚأظ٬قٝضاً  ايكؽـ٠ عًض٢ تفبٝتض٘ ٚصضٝاْت٘ بضؽْٝاً    ٚ

 ( َٔ قإْٛ ذكٛم ايطفٌ .31ٚإاؼ٠ )

عًضضضض٢ أْضضضض٘ َضضضضٔ َمضضضضكطا، اؿضضضضل ٗ اؿضضضضضا١ْ )اؾٓضضضضٕٛ ٚمضضضضٛٙ َضضضضٔ إٓفضضضضفا، ناؾضضضضؿاّ ص ٚايضضضضقت ص ٚنضضضضؿا    

 ٚاٱُٖاٍص ٚايفمل ٚتفى ذفٜ ايصغري .( ايع٢ُص

 اٱل٬ّ :اظتًف ايفكٗا٤ ٗ ذضا١ْ ايهافف يًُمًِ ع٢ً قٛيٌ : /  5

إمًِ ٚقاٍ بؿايو اؿٓف١ٝ ٚإايه١ٝ  ايكٍٛ ا٭ٍٚ : ؾٖب أصراب ايكٍٛ ا٭ٍٚ إٍ أْ٘ تثبت ذضا١ْ ايهافف ع٢ً

، ٭ْض٘ صض٢ً اهلل     ، لضٛا٤ أناْضت أَضَا أّ غريٖضا     نتابٝض١ أٚ غضري نتابٝض١     نضٕٛ اؿاضض١ٓ    ( فٝصس عٓؽِٖ[79])

عًٝضض٘ ٚلضضًِ ظضضري غ٬َضضًا بضضٌ أبٝضض٘ إمضضًِ ٚأَضض٘ إىضضفن١ ، فُضضاٍ إٍ ا٭ّ ، فكضضاٍ ايضضٓى صضض٢ً اهلل عًٝضض٘ ٚلضضًِ :          

[80]إٍ أبٝ٘ (()  ))ايًِٗ أٖؽٙ فعؽٍ
ٔ    ( ٚ ٭ٕ  يهضٔ   .  َٓاٙ اؿضا١ْ ايىفك١ ٖٚٞ ٫ ؽتًف با ظضت٬ ف ايضؽٜ

 اظتًف ٖ٪٤٫ ٗ َؽ٠ بكا٤ احملضٕٛ عٓؽ اؿاض١ٓ غري إم١ًُ :

َعٗضضا    ٜتضضضس إٔ ٗ بكا٥ضض٘  ، ببًٛغضض٘ لضضٔ ايمضضابع١ ، أٚ  ا٭ؼٜضضإ فكضضاٍ اؿٓفٝضض١ : إْضض٘ ٜبكضض٢ عٓضضؽٖا إٍ إٔ ٜعكضضٌ

ظطفا ع٢ً ؼٜٓ٘ ، بإٔ بؽأ، تعًُ٘ أَٛـ ؼٜٓٗا أٚ تؿٖب ب٘ إٍ َعابؽٖا ، أٚ تعٛؼٙ ع٢ً وفب اـُف ، ٚأنضٌ ؿضِ   

 اـٓكٜف
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

٘     ٚقاٍ إايه١ٝ : إْ٘ ٜبك٢ َع اؿاض١ٓ إٍ اْتٗضا٤ َضؽ٠ اؿضضا١ْ وضفعَا ٚيهٓٗضا      بضاـُف ٚؿضِ    ُٓضع َضٔ تغؿٜتض

 ([81]، فإٕ ظىٝٓا إٔ تفعٌ اؿفاّ أعط٢ ذل ايفقاب١ إٍ أذؽ إمًٌُ ، يٝرفٜ ايٛيؽ َٔ ايفماؼ )  اـٓكٜف

 ٚاظتًفٛا أٜضَا ٗ إل٬ّ اؿاضٔ :

ففأ٣ اؿٓفٝض١ : أْض٘ ٜىضىٙ إلض٬ّ اؿاضضٔ ٚاؼضاؼ ايضؽٜٔ ، غض٬ف اؿاضض١ٓ ، ٭ٕ اؿضضا١ْ ْضٛ  َضٔ اي٫ٜٛض١              

    ٔ ، ٫ٚ َضضرياث   عًضض٢ إضضرياث   اؿضضضا١ْ عٓضضؽِٖ َبٓضض٢    ذضضل  ٚ٭ٕ   عًضض٢ ايضضٓفن ، ٫ٚ ٫ٜٚضض١ َضضع اظضضت٬ف ايضضؽٜ

ِ   بايتعصٝب ٚا٭ظضف    يًفجاٍ َع اظت٬ف ايؽٜٔ ، فًٛ نإ ايطفٌ َمٝرٝا أٚ ٜٗٛؼَٜا ٚي٘ أظٛإ أذضؽُٖا َمضً

 غري َمًِ ، نإ ذل اؿضا١ْ يغري إمًِ .

ٚـأ٣ إايه١ٝ : أْ٘ ٫ ٜىىٙ إل٬ّ اؿاضٔ أٜضضا ناؿاضض١ٓ ، ٭ٕ ذضل اؿضضا١ْ يًفجضٌ ٫ ٜثبضت عٓضؽِٖ إ٫        

عٓضضؽٙ َضضٔ ايٓمضضا٤ َضضٔ ٜصضضًس يًرضضضا١ْ نكٚجضض١ أٚ أّ أٚ ظايضض١ أٚ عُضض١ ، فاؿضضضا١ْ ٗ اؿكٝكضض١ ذضضل      إؾا نضضإ

[82]يًُفأ٠ .)
 )   

ايضضفاجس ٚاهلل أعًضضِ اوضضىاٙ إلضض٬ّ اؿاضضضٔ ذفاٚضضا عًضض٢ ؼٜضضٔ احملضضضٕٛ ; ذتضض٢ ٫ ىضضفد عضضٔ       ايضضفأٟ ايضضفاجس :

 .  َفؼٚؼ عًٝ٘ بعؽّ ثبٛ، ْكً٘ ٚاضطفاب٘  ، نُا إٔ التؽ٫ٍ َٔ مل ٜىىٙ اٱل٬ّ  اٱل٬ّ

 بضٔ إبضفاِٖٝ إكؽلضٞ)     / أ٫ ٜهٕٛ اؿاضٔ أع٢ُ نُا أفت٢ ب٘ عبؽا ًًٕو 6
( ٭ٕ ا٭عُض٢ ٫ ٜمضتطٝع إٔ   [83]

 ٜكّٛ َصاؿ٘ فُٔ باب أٍٚ ٫ ٜمتطٝع إٔ ٜكّٛ َصاحل احملضٕٛ .

بكٛي٘ )ٚنؿا ايع٢ُص ٚاٱُٖاٍ ص ٚايفمل ٚتفى ذفٜ ايصضغري .    : اوىٙ ْفن ايىفَٙٛقف ايكإْٛ ايُٝ  

َضٔ قضإْٛ ذكضٛم ايطفضٌ . فايكضإْٛ اعتضق ايعُض٢ َضٔ          (31( َٔ قضإْٛ ا٭ذضٛاٍ ايىعصض١ٝ ، ٚإضاؼ٠ )    143إاؼ٠ )

 َٛاْع اؿضا١ْ .

 : ض وفٚٙ ظاص١ بايٓما٤  ايٓٛ  ايثاْٞ

 ٜىىٙ ٗ إفأ٠ اؿاض١ٓ أٜضَا بعض ايىفٚٙ ايتاي١ٝ :

٘    عٔ ايصى  بأجٓى / أ٫ تهٕٛ َتكٚج١ 1 ِّ َٓض [84]باتفضام)   أبٛ بكفٜب غري ؾٟ قضف
( يكٛيض٘ صض٢ً اهلل عًٝض٘     

( ٚ٭ْ٘ ٜعاٌَ ايصغري بكم٠ٛ ٚنفا١ٖٝ ، ٚ٭ْٗا َىغٛي١ عٓ٘ عل ايكٚد . [85]ٚلًِ )أْتٹ أذل ب٘ َامل تٓهرٞ )

، ٭ٕ   فإٕ ناْت َتكٚج١ بكفٜب قفّ يًُرضٕٛ نعُ٘ ٚابٔ عُ٘ ٚابٔ أظٝ٘ ف٬ ٜمك٘ ذكٗضا ٗ اؿضضا١ْ  

[86]َٔ تكٚجت٘ ي٘ ذل ٗ اؿضا١ْ ، ٚوفكت٘ ؼًُ٘ ع٢ً ـاٜت٘ ، فٝتعاْٚإ ع٢ً نفايت٘ . )
 ) 

بىضضإٔ   2002ّ( يمضض١ٓ 45( ايفكضضف٠ ) أ ( َضضٔ ايكضضإْٛ ايضضُٝ  ـقضضِ ) 29: ْصضضت إضضاؼ٠ ـقضضِ )  َٛقضضف ايكضضإْٛ ايضضُٝ 

تكٚجض٘ بضأجٓى )إٔ ٫ تهضٕٛ َتكٚجض١ َضٔ قٚد أجضٓى         ا٭ّ ٗ اؿضضا١ْ إؾا   ذكٛم ايطفٌ عًض٢ أْض٘ ٜمضك٘ ذضل    

 بايٓمب١ يًُرضٕٛ إ٫ إؾا ـأ، احمله١ُ ظ٬ف ؾيو .
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

ٌ ٫ٚ ىتًف قٛ ٜٴفصض ، أَضا اؿٓفٝض١ مل ٜبطًضٛا ذضل       ٍ اؾُٗٛـ ٗ ؾيو إٕ تكٚجت بؿٟ ـذِ ;٭ٕ اؿؽٜث مل 

٘ٹ;  ٘    ا٭ّ ٗ اؿضا١ْ إٕ تكٚجت بؿٟ قفّ َٔ ايصى نإٔ تكٚجت بعُض اؾفضا٤ َُٓٗضا يٛجضٛؼ      ٭ْض٘ ٫ ًٜركض

[87]) إاْع َٔ ؾيو ٖٚٛ ايكفاب١ ع٢ً ايىفك١
 ) 

  ِ ; ٭ٕ اؿضضؽٜث مل   أْضض٘ ٜمضضك٘ ذضضل ا٭ّ ٗ اؿضضضا١ْ إؾا تكٚجضضت    ايضضفأٟ ايضضفاجس ذمضضب َضضا ٜبضضؽٚ يضضٞ ٚاهلل أعًضض

َٴرفٶّ  أٚ غريٙ . ٜٴفصٌ إٕ نإ بؿٟ ـذِ 

َٴرفٳّ 2  نأَ٘ ٚأظت٘ ٚجؽت٘ .  َٔ ايصغري  / إٔ تهٕٛ اؿاض١ٓ ؾا، ـذِ 

بىضضإٔ   2002ّ( يمضض١ٓ 45( ايفكضضف٠ ) أ ( َضضٔ ايكضضإْٛ ايضضُٝ  ـقضضِ ) 29: ْصضضت إضضاؼ٠ ـقضضِ )  َٛقضضف ايكضضإْٛ ايضضُٝ 

ٖؿا ايكإْٛ َا ًٜضٞ  ( َٔ 28ذكٛم ايطفٌ ع٢ً أْ٘ )ٜىىٙ ٗ اؿاضٔ قٜاؼ٠ ع٢ً ايىفٚٙ إؿنٛـ٠ ٗ إاؼ٠ )

 تهٕٛ ؾا، ـذِ قفّ يًُرضٕٛ إٕ نإ ؾنفَا (.  إٔ  )أ( إؾا ناْت اَفأ٠

، فضضإٕ نضضإ ا٭ب   قضضؽ اَتٓعضضت عضضٔ ذضضضاْت٘ فاْضضَا ٚا٭ب َعمضضفَا ٫ ٜمضضتطع ؼفضضع أجضضف٠ اؿضضضا١ْ   / أ٫ تهضضٕٛ 3

 ([88]ٓؽ اؿٓف١ٝ . )َعمفَا ٚقبًت قفٜب١ أظف٣ تفبٝت٘ فاَْا ، لك٘ ذل ا٭ٍٚ ٗ اؿضا١ْ ٖٚؿا وفٙ ع

٘        / أ٫ تكِٝ 4 : ٭ٕ لضهٓٗا َضع إضبغض ٜعفضض٘      اؿاض١ٓ بايصغري ٗ بٝت ٜبغضض٘ ٜٚهفٖض٘ ، ٚيضٛ نضإ قفٜبضَا يض

إؾا تكٚجضت ، إ٫ إؾا اْفضفؼ، بايمضه٢ٓ عٓٗضا .       ٚايضٝا  .ف٬ ذضا١ْ يًحؽ٠ إؾا لهٓت َع بٓتٗا أّ ايطفٌ  يٮؾ٣

 ٖٚؿا ايىفٙ عٓؽ إايه١ٝ .

ايطفضٌ عًض٢ : )ٚإٔ ٫ ُمضه٘ ٗ بٝضت ٜبغضض٘ (فٗضٛ         ( َضٔ قضإْٛ ذكضٛم   28: ْصت إاؼ٠ ) َٛقف ايكإْٛ ايُٝ 

 ابل ٕا جا٤ ٗ ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ بأْ٘ ٫ هٛق إٔ ٜبك٢ ايطفٌ َع أَ٘ ٗ بٝت ٜبغض٘ .َط

[89]أ٫ ٜمافف ٍٚ احملضٕٛ أٚ اؿاض١ٓ لت١ بفؼ )  ٚاوىٙ إايه١ٝ   / 5
فأنثف ٖٚٞ َماف١ ايكصف ، فإٕ أـاؼ  

َطًكَا، لضٛا    ( ٚقاٍ بعض ايفكٗا٤ : إٕ إكِٝ أٍٚ باؿضا١ْ[90]أذؽُٖا ايمفف أظؿ احملضٕٛ َٔ ذاضٓت٘ .)

 ([91]نإ قفٜبَا أّ بعٝؽا أٚ كٛفَا أّ آََٓا ٭ٕ ايمفف إضفاـ بايٛيؽ )

 ايٓٛ  ايثايث: وفٚٙ ظاص١ بايفجاٍ:

 ٜىىٙ ٗ ايفجاٍ ايؿٜٔ ٜكَٕٛٛ باؿضا١ْ َا ًٜٞ :

َٳرفَضضاً   1 بمضضبع  ٚاؿٓابًضض١ لضضٓٗا   ضضضضضض ٖٚضض٢ ايضضيت ذضضؽؼ اؿٓفٝضض١     أْثضض٢ َىضضتٗا٠   حملضضضٕٛ  / إٔ ٜهضضٕٛ اؿاضضضٔ 

بُٝٓٗضا ، إٕ مل تبًض  ذضؽ ايىض٠ٛٗ أعطٝضت يض٘ با٫تفضام ; ٭ْض٘ ٫           ضضض ; ذضؿـَا َضٔ اـًض٠ٛ ٚاْتفضا٤ احملفَٝض١       لٓٛا،

. ف٬ ٜهٕٛ ٫بٔ ايعِ ذضا١ْ اب١ٓ عُ٘ إىضتٗا٠ .ٚأجضاقا ؿٓفٝض١ إؾا مل ٜهضٔ يًبٓضت عصضب١ غضري ابضٔ عُٗضا            فت١ٓ

 عًٝٗا ٫ٚ ىى٢ عًٝٗا ايفت١ٓ َٓ٘ .  نإ َأََْٛا   عٓؽٙ بأَف ايكاضٞ إؾا  إبكا٤ٖا

    ٘ أٚ   ٚنؿيو أجاق اؿٓاب١ً تمًُٝٗا يغري قفّ ثك١ إؾا تعؿـ غريٙ ٚأجاق ايىافع١ٝ يغضري قضفّ إٕ ـافكتض٘ بٓتض

، إٕ مل تهٔ ٗ ـذً٘ ، نُا يضٛ نضإ ٗ اؿضضف ، أَضا يٛناْضت بٓتض٘ أٚ         مٖٛا نأظت٘ ايثك١ ، ٚتمًِ هلا ٫ ي٘

 تمًِ إيٝ٘ ، فت٪َٔ اـ٠ًٛ . مٖٛا ٗ ـذً٘ ، فإْٗا

../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø«Ø§Ù�Ù�%20-%20ØÙ�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø·Ù�Ù�.htm#_ftn87
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø«Ø§Ù�Ù�%20-%20ØÙ�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø·Ù�Ù�.htm#_ftn88
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø«Ø§Ù�Ù�%20-%20ØÙ�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø·Ù�Ù�.htm#_ftn89
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø«Ø§Ù�Ù�%20-%20ØÙ�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø·Ù�Ù�.htm#_ftn90
../../../../../Alnasser/Alnasser%20Docs/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø¨ØÙ�Ø«%20Ø¨Ø§Ù�Ø¥Ø±Ù�Ø§Ù�/Ø§Ù�Ø«Ø§Ù�Ù�%20-%20ØÙ�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ø·Ù�Ù�.htm#_ftn91


 

222 
 

 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

َضٔ ايٓمضا٤ نكٚجض١ أٚ أّ أٚ ظايض١ أٚعُض١ ; إؾ ٫        / إٔ ٜهٕٛ عٓؽا ؿاضٔ َٔ أب أٚ غريٙ َٔ ٜصًس يًرضا١ْ 2

ا٭طفاٍ نُا يًٓما٤ . فإٕ مل ٜهٔ عٓؽ ايفجٌ َضٔ وضضٔ َضٔ ايٓمضا٤       أذٛاٍ  ٫ٚ صق يًفجاٍ ع٢ً    قؽـ٠

 إايه١ٝ .ف٬ذل ي٘ ٗ اؿضا١ْ . ٖٚؿا وفٙ عٓؽ 

ٞ        أٜضَا أ٫ ٜمافف ٍٚ احملضٕٛ أٚتما فضف اؿاضض١ٓ    ٚاوىٙ إايه١ٝ أٚ   ْٴكوًض١ لضت١ بضفؼ فضأنثف ، فضإٕ أـاؼ ايضٛي

تمافف َع٘ ، بىفٙ نٕٛ ايمفف ٕٛضع    اؿاض١ٓ ايمفف إؿنٛـ ، نإ ي٘ أظؿ احملضٕٛ َٔ ذاضٓت٘ إ٫ إٔ

 ([92]ايٓما٤ )َإَٔٛ ايطفٜل ، ٖٚٛ وفٙ ٜكٝؽ وفٚٙ اؿضا١ْ عٓؽ 
 

يف  ضوٌومكاٌ احلضاىة واالىتقال باحمل  احلضاىة ومدتَا  املبحث الثالث : صاحب احلق يف

 :  اإلسالمية والقاىوٌ الينين  الشريعة

( فكٝضضٌ : إٕ اؿضضضا١ْ ذضضل يًراضضضٔ ٚيضضٛ [93])  .ٖٓضضاى اظضضت٬ف بضضٌ ايفكٗضضا٤  أ٫َٚ : صضضاذب اؿضضل ٗ اؿضضضا١ْ

، ٚيضٛ ناْضت     ع٢ً إىضٗٛـ ٚغريٖضِ ; ٭ٕ يض٘ إٔ ذكض٘ ٚيضٛ بغضري عضٛض         ٚاؿٓف١ٝ  بغري عٛض ، ٖٚٛ ـأٟ إايه١ٝ

 اؿضا١ْ ذكَا يغريٙ ٕا لكطت بإلكاط٘ . ٚقٌٝ : إْٗا ذل يًُرضٕٛ ، فًٛ ألكطٗا ٖٛ لكطت .

: ذضل اؿاضضض١ٓ ، ٚذضضل احملضضضٕٛ ،    حملككضٌ إٔ اؿضضضا١ْ تتعًضضل بٗضضا ث٬ثض١ ذكضضٛم َعضضاَ  ٚايٛضاٖف يضضؽ٣ ايعًُضضا٤ ا 

٘    ٚذضضضضل ا٭ب أٚ َضضضضٔ ٜكضضضضّٛ َكاَضضضض٘ ، فضضضضإٕ أَهضضضضٔ أَضضضضٔ ايتٛفٝضضضضل بضضضضٌ ٖضضضضؿٙ اؿكضضضضٛم        ، ٚإٕ   ٚجضضضضب إصضضضضري إيٝضضضض

 ([94]ٚتفف  عٔ ؾيو ا٭ذهاّ اٯت١ٝ )  ذل احملضٕٛ ع٢ً غريٙ .  قؽّ  تعاـضت

 / ػقا ؿاض١ٓ إؾا تعٝٓت عًٝٗا ، بإٔ مل ٜٛجؽ غريٖا . 1

ايصضغري يٛجضٛؼ      ٫ٚضضفـ عًض٢    اؿضضا١ْ ذكٗضا،   / ٫ ػق اؿاض١ٓ ع٢ً اؿضا١ْ إؾا مل تتعٌ عًٝٗا ; ٭ٕ 2

 غريٖا َٔ احملاـّ .

صضرٝس ٚايىضفٙ     عٓضؽ اؿٓفٝض١    ، فضاـًع     ٚيضؽٖا عٓضؽ ايضكٚد     / إؾا اظتًعت إفأ٠ َٔ قٚجٗا ع٢ً إٔ تىى 3

 : ٭ٕ ٖؿا ذل ايٛيؽ ، إٕ ٜهٕٛ عٓؽ أَ٘ َاؼاّ قتاجَا إيٝٗا .  باطٌ

 وفعٞ .  اؿل ٗ اؿضا١ْ ، ٜٚعطٝ٘ يغريٖا إ٫ ٕمٛ، ١ٔ صاذبَ  / ٫ ٜصس يٮب إٔ ٜأظؿ ايطفٌ 4

 ([95]ذت٢ ٫ ٜفٛ، ذكٗا ٗ اؿضا١ْ.)  غري اؿاض١ٓ يًٛيؽ ، فعًٝٗا إـضاع٘ عٓؽٖا  / إؾا ناْت إفضع١ 5

 ث٬ث١ أـأ٣ :   ٗ َؽ٠ اؿضا١ْ إٍ  . اظتًف ايفكٗا٤  ثاَْٝا : َؽتٗا

تٓتٗضضضضٞ ذضضضضضا١ْ ايغضضضض٬ّ ذتضضضض٢ ٜمضضضضتغ  عضضضضٔ اـؽَضضضض١ ٚاؾاـٜضضضض١ ذتضضضض٢ ؼضضضضٝض ٚبضضضضؿيو قضضضضاٍ          ايضضضضفأٟ ا٭ٍٚ:

ايفجاٍ ، ٚايتعًل بأظ٬قِٗ ٚتعًضِٝ ايكضفإٓ     ( ٭ٕ ايصى إؾا التغ٢ٓ وتاد إٍ ايتأؼٜب بآؼاب[96])   اؿٓف١ٝ

ٜمضتؽعٞ قض٠ٛ ايضفأٟ ، أَضا اؾاـٜض١ فٮْٗضا         ٚايعًِ ٚاؿفف ، ٚاٯؼاب ٜتُٝك بكض٠ٛ ايضفأٟ َضع ايىضفك١ ، ٚايتصضفف     

       ٔ ، ٚا٭ّ عًضض٢ ؾيضضو أقضضؽـ ، فضضإؾا بًغضضت نضضإ        بعضضؽ ا٫لضضتغٓا٤ ؼتضضاد إٍ ايتضضأؼٶب بضضآؼاب ايٓمضضا٤ ٚتعًضضِ أوضضغاهل
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

أذل بٗا ; ٭ْٗا ؼتضاد إٍ اؿفضٜ ٚايصضٝا١ْ ، ٚإضفأ٠ تعحضك عضٔ ذفضٜ ْفمضٗا ٚؼتضاد إٍ َضٔ وفٛٗضا              ا٭ب

 ([97]فهٝف تكؽـ ع٢ً ذفٜ غريٖا؟ )

ٜٚضضؽظٌ بٗضضا قٚجٗضضا ، ٚبضضؿيو قضضاٍ     ، ٚاؾاـٜضض١ ذتضض٢ تضضٓهس   تٓتٗضضٞ ذضضضا١ْ ايغضض٬ّ ذتضض٢ ٜبًضض     ايضضفأٟ ايثضضاْٞ : 

٫ ٜكٌٜ ؾيضو ،    اعا٠ أنثف ٖا وتاد إيٝٗا ا٫بٔ ، ٚبًٛغٗا٭ٕ اؾاـ١ٜ ؼتاد إٍ اؿفٜ ٚإف  ([98]إايه١ٝ )

٫ ٜفغبضٕٛ ٗ إعتًٝض١ بٓفمضٗا ،      ، ٚا٭قٚاد  ٫ تعفف َصاحل ْفمضٗا   ، ٚبٓفن بًٛغٗا  يٮقٚاد   ٭ْٗا َعٶفض١

 ([99])  ذل اؿضا١ْ عًٝٗا .  فهاْت إصًر١ هلا ٗ تبك١ٝ

٘   ايضفأٟ ايثايضضث :  ٜٴعضضري بضٌ أبٜٛضض [100] )  ٚاؿٓابًضض١  ٚبضضؿيو قضاٍ ايىضضافع١ٝ   إؾا بًضض  ايغض٬ّ لضضبع لضضٌٓ 
( َٚقٝضضؽ  

; يكٛيضضض٘ عًٝضضض٘ ايصضضض٠٬ ٚايمضضض٬ّ : )     فٝٗضضضا َعاطبتضضض٘ بضضضا٭َف بايصضضض٠٬    ـابايمضضضبع ; ٭ْٗضضضا أٍٚ ذضضضاٍ أَضضضف ايىضضض  

ٜٳضضضفٴب    ( ـٚاٙ أبضضضٛ ؼاٚؼ[101] ) ايصضضضى بايصضضض٠٬ إؾا بًضضض  لضضضبع لضضضٌٓ (    َٴضضضفٴٚا عضضضٔ   نُضضضا إٔ ايغضضض٬ّ إؾا بًضضض  ذضضضؽَا 

ٔ   ْفمضضضض٘ عًضضضض٢ أْضضضض٘ أـفضضضضل بضضضض٘ أوضضضضفل عًٝضضضض٘ فكضضضضؽٹّ    ، ؼٍ  ّٚٝضضضضك بضضضضٌ اٱنضضضضفاٙ ٚضضضضضؽٙ فُضضضضاٍ إٍ أذضضضضؽ ا٭بضضضضٜٛ

102][ )  بؿيو
٘    (، ٚا٭ّ َقؽٹَت  ٘    ٗ ذاٍ ايصغف ; ؿاجتض٘ إٍ ًٓض أعضفف بضؿيو     ، ٚ٭ْٗضا   َٚباوضف٠ ظؽَتض

 ([103]ٚأقّٛ ب٘ ، فإؾا التغ٢ٓ عٔ ؾيو تما٣ٚ ٚايؽاٙ يكفبُٗا ففجس باظتٝاـٙ . )

تعؽ َؽ٠ اؿضا١ْ تمع لٓٛا، يًؿنف ، ٚاثٓا عىف يٮْث٢ َامل ٜكؽـ ايكاضٞ ظ٬فض٘   َٛقف ايكإْٛ ايُٝ  : 

 ( َٔ قإْٛ ذكٛم ايطفٌ .27( َٔ قإْٛ ا٭ذٛاٍ ايىعص١ٝ ، ٚ)39ٕصًر١ احملضٕٛ ،إاؼ٠ )

ٜ ايبرضضضث عضضضٔ َصضضضًر١ ايٛيضضضؽ ، فضضضإ      ايضضضفأٟ أيضضضفاجس ٚاهلل اعًضضضِ،    :  ايضضضفأٟ ايضضضفاجس  يًٛيضضضؽ ٗ   ٕ نضضضإ ا٭ ذضضض

ايًؿ٠ اؿاضف٠ َٔ ايففا، ٚايهمٌ ٚاهلفب   ; ٭ْ٘ يغًب١ ٖٛاٙ ٌّٝ إٍ  ي٘  عٓؽ أذؽُٖا ذٴهِ  ٚتأؼٜب٘  تعًُٝ٘

 ([104] )   فٝعتاـ ايؿٟ ًُٜٗ٘ ٫ٚ ٜ٪ؼب٘  َٚعامل ايؽٜٔ  َٔ ايهتاب ، ٚتعًِ آؼاب ايٓفن

 ثايثا َهإ اؿضا١ْ :

، إؾا ناْت ايكٚج١ٝ قا١ُ٥ بُٝٓٗا ٚع٢ً ٖضؿا إؾا ناْضت اؿاضض١ٓ      فٝ٘ أّ ايطفٌ َع أبٝ٘  ٖٛ إهإ ايؿٟ تكِٝ

   ٌ ٕ   إٍ   َضضضضضٔ َهضضضضضإ ايكٚجٝضضضضض١   ا٭ّ ٚايكٚجٝضضضضض١ قا٥ُضضضضض١ ٫ هضضضضضٛق يضضضضضٮّ إٔ تٓكضضضضض ٜمضضضضضتغ  عضضضضضٔ    غضضضضضريٙ قبضضضضضٌ أ

نضضضضضإ ايصضضضضضغري َعٗضضضضضا أٚ مل    ٗ ا٫ْتكضضضضضاٍ لضضضضضٛا٤   ايضضضضضكٚد هلضضضضضا   إ٫ إؾا إؾٕ  َضضضضضؽ٠ اؿضضضضضضا١ْ   ٚتٓتٗضضضضضٞ  أَضضضضض٘

ٟ    ٚتكِٝ َع٘  إٔ تتبع قٚجٗا  ًٜكَٗا  ايكٚج١  فإٕ ِ   ٗ إهضإ ايضؿ ٘   ٜكضٝ ٍ   ٚيًضكٚد   فٝض ٚبضٌ    بٝٓٗضا   إٔ وضٛ

َهإ   ٗ ايعؽ٠ فُهإ ذضا١ْ ايصغري ٖٛ  ٕ ناْتتهٔ ايكٚج١ٝ قا١ُ٥ ٚناْت َطًك١ فإ  . فإٕ مل  ا٫ْتكاٍ

َٓض٘ يكٛيض٘ تعضاٍ ) ٫      ٫ٚ هضٛق هلضا ظفٚجٗضا ٫ٚ إظفاجٗضا      فٝض٘ ايففقض١    ايضؿٟ ٚقعضت    ٖٚٛ إهإ  قضا٤ ايعؽ٠

 .   ) ايط٬م(  ٫ٚ ىفجٔ إ٫ إٔ ٜأتٌ بفاذى١ َب١ٓٝ (  ؽفجٖٛٔ َٔ بٝٛتٗٔ

إٔ ٜهٕٛ قفٜبضَا    ٖٛ َؽ ١ٜٓ ٫ قف١ٜ بىفٙ  هلا إٔ تٓتكٌ ب٘ إٍ بًؽ َٔ أبٞ ايصغري هٛق   ٚبعؽ اْكضا٤ عؽتٗا

٘       َضضٔ ايبًضضؽ ايضضؿٟ ناْضضت    ٜبٝضضت فٝضض٘    ٜٚعضضٛؼ إٍ بًضضؽٙ   تكضضِٝ فٝضض٘ عٝضضث ٜمضضتطٝع ا٭ب إٔ ٜضضؿٖب ايٝضض٘ يف٩ٜتضض

ٗ ايبًضضؽ   يضضٝن ٗ ٖضضؿا ضضضفـ أٚ َىضضك١ عًضض٢ ا٭ب اؾ تعتضضق ٖضضؿٙ ايٓكًضض١ نأْٗضضا إْتكضضاٍ َضضٔ طضضفف إٍ آظضضف   ٭ْضض٘
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 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

ايصضضضضغري أٚ أظتضضضض٘ أٚظايتضضضض٘ أٚ    ناْضضضضت اؿاضضضضض١ٓ اَضضضضفأ٠ أظضضضضف٣ غضضضضري ا٭ّ نحضضضضؽ٠    ايٛاذضضضضؽ . أَضضضضا إؾا  بريايهضضضض

 ٘ ٌ      عُتض ٙ     فُهضضإ اؿضضا١ْ ٖضضٛ بًضؽ أبضضٞ ايطفض ، ٚيضضٮب إٔ   ٫ هضضٛق هلضا إٔ تٓكضضٌ باحملضضٕٛ إٍ غضضريٙ إ٫ بفضضا

ّ  ٚطَٓا يًر   ّٓعٗا َٔ ا٫ْتكاٍ إٍ بًؽ آظف بؽٕٚ ـضاٙ ٚيٛنإ ٖؿا ايبًؽ إٍ    اض١ٓ ٭ٕ جٛاق ا٫ْتكضاٍ يضٮ

 عكؽ بٝٓٗا ٚبٌ أبٞ ايطفٌ .  ايعكؽ أَا غري ا٭ّ ف٬ ٜٛجؽ  بًؽٖا نإ بمبب

 

 : وتوابعَا مً السكيى واخلدمة  املبحث الرابع : أجرة احلاضية

َضضَا أّ اؿاضضضٔ أ  ، لضضٛا٤ أناْضضت  ٗ ـأٟ اؾُٗضضٛـ غضضري اؿٓفٝضض١  عًضض٢ اؿضضضا١ْ   يضضٝن يًراضضضٔ أجضضف٠ أ٫َٚ : 

ٕ   ; ٭ٕ ا٭ّ  غريٖضضا ٖٚضضٛ ا٭ب . يهضضٔ إٕ    غريٖضضا  عًضض٢  ْفكتٗضضا  ، ٚغضضري ا٭ّ  ناْضضت قٚجضض١   تمضضترل ايٓفكضض١ إ

 .  ا٭جف٠  ثٝاب٘ ، فًًراضٔ  طعاَ٘ ٚغمٌ احملضٕٛ إٍ ظؽ١َ نطبغ  اذتاد

ٕ    ٚقضاٍ اؿٓفٝض١ : ٫لضضترل اؿاضض١ٓ أجضف٠ عًضض٢ اؿضضا١ْ إؾا ناْضضت قٚجض١ أَٚعتضؽ٠        أثٓضضا٤   ٗ  ٭بضضٞ احملضضٛ

، يٛجٛبٗضضضا   أٚايبضضضا٥ٔ ٗ ا٭ٚجضضض٘ ، نُضضضا ٫ تمضضضترل أجضضضفَا عًضضض٢ اٱـضضضضا    ايعضضضؽ٠ ، لضضضٛا٤ عضضضؽ٠ ايطضضض٬م ايفجعضضضٞ

.أَضا بعضؽ     يًرضضا١ْ   نافٝض١    ٚتًو ايٓفك١  ايٓفك١ ٗ أثٓا٤ ايكٚج١ٝ ٚايعؽ٠ ،  ؼٜا١ْ ، ٚ٭ْٗا تمترل  عًٝٗا

 ع٢ً عٌُ .; ٭ْٗا أجف٠   اْكضا٤ ايعؽ٠ فتمترل أجف٠ اؿضا١ْ

ا٭جضف٠ غضري أجضف٠      ٚتمترل اؿاض١ٓ غري ايكٚج١ أجف٠ اؿضا١ْ ; َكابضٌ قٝضا َٗضا بعُضٌ َضٔ أ٭عُضاٍ ، ٚتًضو       

 اٱـضا  ، ْٚفك١ ايٛيؽ فٗٞ ث٬ث١ ٚاجبا، .

بىضإٔ ذكضٛم ايطفضٌ      2002ّ( يمض١ٓ  45( َضٔ ايكضإْٛ ايضُٝ  ـقضِ )    33: ْصت إاؼ٠ ـقضِ )  َٛقف ايكإْٛ ايُٝ 

ل اؿاضٔ أجف٠ ذضا١ْ َٔ َاٍ ايطفٌ إٕ نإ ي٘ َاٍ أٚ ٖٔ تًكَ٘ ْفكت٘ نُا ٖٛ َبٌ ٗ ع٢ً أْ٘ )ٜمتر

     ٘ ٕ    ايٓفكضضا، ٚتكضضؽـ أجضضف٠ اؿاضضضٔ بكضضؽـ ذضضاٍ َضضٔ تًكَضض أب   ٗ عصضض١ُ  ، ٫ٚ تمضضترل اؿاضضضٔ أجضضف٠ إؾا نضضا

غري ا٭ّ   َٔ َاٍ  ا٭ب َعمفَا تهٕٛ أجف٠ اؿضا١ْ َٔ َاٍ ا٭ّ ، ٫ٚ ـجٛ  هلا ٚإٕ ناْت  ايصغري ، ٚإؾا نإ

( يمض١ٓ  20( َضٔ قضإْٛ ا٭ذضٛاٍ ايىعصض١ٝ ـقضِ )     146فبإؾٕ احمله١ُ ٚي٘ ايفجٛ  بٗا( ٚنؿيو ْصت إاؼ٠ ـقِ )

 ّ ع٢ً ْفن َاؾنف ٗ إاؼ٠ ايمابل َٔ قإْٛ ذكٛم ايطفٌ .1992

   ٚأجف٠ اـاؼّ :  ثاَْٝا :أجف٠ َمهٔ اؿاض١ٓ

ـ  َمضضضضضضهٔ اؿضضضضضضضا١ْ   ( عًضضضضضض٢ ٚجضضضضضضٛب أجضضضضضضف٠ [105]إىضضضضضضٗٛـ ) ٚإايهٝضضضضضض١ عًضضضضضض٢  أتفضضضضضضل اؿٓفٝضضضضضض١ عًضضضضضض٢ إعتضضضضضضا

ايٛاجب١ يًصغري ، فتحب عًض٢ َضٔ     َمهٔ ; ٭ٕ أجف٠ إمهٔ َٔ ايٓفك١  ٚاحملضٕٛ إؾا مل ٜهٔ هلُا  يًراضٔ

 ذمب ذاٍ ا٭ب . ت٘ ، باجتٗاؼ ايكاضٞ أٚ غريٙػب عًٝ٘ ْفك

إعٝى١ . ٚايٛضاٖف أ ٕ    َٔ يٛاقّ  إٍ ظاؼّ ; ٭ْ٘  ٚنؿيو اتفكٛا ع٢ً ٚجٛب أجف٠ يًعاؼّ إؾا اذتاد ايصغري

 إؿاٖب ا٭ظف٣ َتفل َع ٖؿا ايفأٟ .
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٘      :  إهًف بٓفك١ اؿضضا١ْ  ٍ   ٕٛتهض   ) ْفكض١ ( اؿضضا١ْ     اتفضل ايفكٗضا٤ أٜضضَا عًض٢ إٔ َ٪ْض ٕ   ٗ َضا ،   احملضضٛ

   ٍ ٜ   ْفتضضضضض٘ ; ٭ْٗضضضضضا َضضضضضٔ ألضضضضضباب     ا٭ب  ، فعًضضضضض٢  فضضضضضإٕ مل ٜهضضضضضٔ يضضضضض٘ َضضضضضا َضضضضضٔ   ٚاٱلضضضضضا٤  ايهفاٜضضضضض١ ٚ اؿفضضضضض

  )  إٗايو
[106]

بٗا ، أٚ   ٫ٚ َٛ، إهًف  َضٞ إؽ٠  ؼَٜٓا ٫ ٜمك٘  فتهٕٛ اؿضا١ْ  أجف٠  ٚجبت  ( ٚإؾا 

 اؿاض١ٓ .  ، أٚ َٛ،  احملضٕٛ  َٛ،

( َضضضضٔ قضضضضإْٛ ا٭ذضضضضٛاٍ 146( َضضضضٔ قضضضضإْٛ ذكضضضضٛم ايطفضضضضٌ( ٚإضضضضاؼ٠ ) 33ْصضضضضت إضضضضاؼ٠ )  َٛقضضضضف ايكضضضضإْٛ ايضضضضُٝ  

إ يض٘ َضاٍ ، أٚ ٖضٔ تًكَض٘     )ٜمترل اؿاضٔ )ا٭ّ( أجف٠ اؿضا١ْ َٔ َاٍ ايطفضٌ إٔ نض    ع٢ً أْ٘  ايىعص١ٝ

 .  ْفكت٘ )ا٭ب( نُا ٖٛ َبٌ ٗ باب ايٓفكا، ٚتكؽـ أجف٠ اؿاض١ٓ بكؽـ ذاٍ َٔ تًكَ٘ )ا٭ب ٚإ ع٢ً(
 

 واليفقة  حق الطفل يف الرضاعة  الفصل اخلامس:

 ٚفٝ٘ َبرثإ

 : الرضاعة يف الشريعة اإلسالمية والقاىوٌ الينين  املبحث األول: حق الطفل يف       -

 ٚفٝ٘ َطًبإ       -

 املطلب األول : حق الطفل يف الرضاعة يف الشريعة اإلسالمية :

ع١ًُٝ ايفضاع١ ع١ًُٝ جم١ُٝ ْٚفم١ٝ هلا أثفٖا ايبعٝؽ ٗ ايتهٜٛٔ اؾمؽٟ ٚا٫ْفعايٞ ٚا٫جتُضاعٞ ٗ  

  . ذٝا٠ اٱْمإ ٚيٝؽا ثِ طف٬ً

١ُٖٝ يًطفٌ ذٝضث ٜهضٕٛ َضأَٔ َضٔ ا٭َضفاض      ٚيكؽ أؼـنت ايىفٜع١ اٱل١َٝ٬ َا يع١ًُٝ ايفضاع١ َٔ أ

            ٞ   . اؾمضض١ُٝ ٚاؾضضؽب ايٓفمضضٞ ايضضيت ٜتعضضفض هلضضا ايطفضضٌ ايضضؿٟ ٜتغضضؿ٣ ظفعضضا، َضضٔ اؿًٝضضب ايصضضٓاع

 ٌ قضاٍ    فكؽ ففض إٍٛ لبراْ٘ ع٢ً ا٭ّ إٔ تفضع طفًٗا ذٛيٌ ناًٌَ ، ٚجعً٘ ذكًا َٔ ذكٛم ايطفض

ٔٳٸ   تعاٍ : ٖٴض ٚٵ٫ؼٳ ٔٳ َأ ٜٴفٵضٹعٵ ٚٳايٛايٹؽٳا،ٴ  ٔٳٸ           ) ٗٴض ٘ٴ ٹقٵَق ٛٵَيضٛؼٹ َيض ُٳ ًَض٢ ايو ٚٳعٳ ِٳٸ ايفٳٸضٳضاعٳ١َ  ٜٴضتٹ ٕٵ  ـٳاؼٳ َأ ٔٵ َأ ُٳض ِّٔ يٹ ٝٵ ًَ َٹ ِّٔ َنضا ٝٵ ٛٵَي ذٳض

ٔٳٸ إعفٚف(ايبكف٠:  ٗٴ ٛٳتٴ    233ٚٳنٹمٵ

ٚيكؽ أثبت ايبرٛث ايصر١ٝ ٚايٓفم١ٝ ٗ ايٛقت اؿاضف إٔ فى٠ عاٌَ ضفٚـ١ٜ يُٓٛ ايطفٌ َِٛا لضًَُٝا  

يٓفم١ٝ ، بٝؽ إٔ ْع١ُ اهلل ٚنفَ٘ ع٢ً ا٭١َ اٱل١َٝ٬ مل تٓتٛف ْتا٥خ ايبرٛث َٔ ايٛجٗتٌ ايصر١ٝ ٚا

ٚايتحضضاـب ايضضيت ػضضف٣ ٗ َعاَضضٌ عًضضِ ايضضٓفن ٚظ٬فٗضضا َضضٔ قبضضٌ ايعًُضضا٤ ايٓفمضضٌٝ ٚايىبضضٌٜٛ بضضٌ لضضبكت  

 ([107])  . ؾيو نً٘

٬ْٚذٜ َؽ٣ اٖتُاّ ايىفٜع١ بايفضاع١ ٚجعًضٗا ذكًٸضا َضٔ ذكضٛم ايطفضٌ إ٫ إٔ ؾيضو اؿضل مل ٜهضٔ َكتصضفٶا          

ِّٸ فك٘، إؾ إٕ ٖٓاى َم٦ٛي١ٝ تكع ع٢ً ناٌٖ ا٭ب، ٚتتُثٌ ٖؿٙ إم٦ٛي١ٝ ٗ ٚجضٛب إَضؽاؼ ا٭ّ بايغضؿا٤     ع٢ً ا٭

ٚتغؿٜتض٘، ٚبضؿيو فهضٌ َُٓٗضا ٜض٪ؼٹٸٟ ٚاجبض٘ ضضُٔ اٱطضاـ ايضؿٟ ـهللتض٘ يض٘            ٚايهما٤ ذت٢ تتفضفٳٸ، يفعاٜض١ طفًضٗا    

ِٳٸ ؾيضو ٗ ذضؽٚؼ              ًٛضا عًض٢ َصضًر١ ايفضضٝع إمضٓؽ٠ إيٝض٘ ـعاٜتض٘ ٚٓاٜتض٘، عًض٢ إٔ ٜضت ايىفٜع١ ايمُر١، قاف
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فايطفضضٌ ٗ أٜاَضض٘ ا٭ٍٚ، ٚبعضضؽ ظفٚجضض٘ َضضٔ قضضضٓ٘ ايضضؽاف٧ ايضضؿٟ اعتضضاؼ عًٝضض٘ فضضى٠         طاقتُٗضضا ٚإَهاْٝتُٗضضا، 

٘         طًٜٛضضضضضض   . ١ وتضضضضضضاد إٍ ايتغؿٜضضضضضض١ اؾمضضضضضض١ُٝ ٚايٓفمضضضضضض١ٝ يٝعضضضضضضٛض َضضضضضضا اعتضضضضضضاؼٙ ٚأيفضضضضضض٘ ٖٚضضضضضضٛ ٗ ٚعضضضضضضا٤ أَضضضضضض

يضضؿيو لضضؽ إٔ أٍٚ َضضا تبضضؽ بضض٘ ا٭ّ بعضضؽ ايٛضضضع ٖضضٛ ٖاـلضض١ عًُٝضض١ ايتغؿٜضض١ عضضٔ طفٜضضل ايفضضضاع١ ، أٟ إـضضضا          

صضفٙ ٚظًضٛٙ َضٔ    ايطفٌ َٔ ثؽٜٗا ، تٗؽٜٗا فطفتٗا اييت فطفٖا ايباـٟ عًٝٗا ٕضا ٜتُٝضك بض٘ يبٓٗضا َضٔ تهاَضٌ عٓا      

إٝهفٚبضضا، ، َٚٓاعضض١ ضضضؽ ا٭َضضفاض، ٕٚضضا وتٜٛضض٘ عًضض٢ ْمضضب١ َضضٔ ايقٚتٝٓضضا، إمضضاعؽ٠ يعًُٝضض١ اهلضضضِ ايمضضفٜع        

ٚنُٝضض١ إعضضاؼٕ ٚا٭َضض٬ط نايبٛتالضضّٝٛ ٚايصضضٛؼّٜٛ ْٚمضضبتٗا بعضضضٗا يضضبعض إمضضاعؽ٠ عًضض٢ إـاذضض١ ايهًٝضضتٌ ،         

ايفٛا٥ضضضؽ ايٓفمضضض١ٝ ٚا٫جتُاعٝضضض١ َضضضٔ ٖضضضؿٙ ايعًُٝضضض١  ٚفٝتضضضاٌَ ))أ((أَضضضا  (( باٱضضضضاف١ إٍ تٛاجضضضؽ فٝتضضضاٌَ )) ث

  . فتضضضٓعهن عًضضض٢ ايٛيٝضضضؽ ٗ وضضضعٛـٙ بايضضضؽف٤ ٚاؿٓضضضإ ٚا٭َضضضإ ٖٚضضضٛ ًَتصضضضل بٛايؽتضضض٘ وضضضن ْبضضضضا، قًبٗضضضا            

ٚيكضضؽ أنضضؽ عًُضضا٤ ايضضٓفن إٔ ايفضضضاع١   يٝمضضت فضضفؼ إوضضبا  ذاجضض١ عضضض١ٜٛ إِضضا ٖضضٛ َٛقضضف ْفمضضٞ اجتُضضاعٞ    

  ." ًتفاعضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضٌ ا٫جتُضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاعٞوضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاٌَ ، تىضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضٌُ ايفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضٝع ٚا٭ّ ٖٚضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضٛ أٍٚ ففصضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض١ ي 

 " إٔ ٜمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضأٍ ٕضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاؾا ذضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضؽؼ، فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضى٠ ايفضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاع١ بعضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاٌَ ... ؟      ٚيًمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضا٥ٌ "

ٗ ايٛاقع إٔ ايعًِ اٱهلٞ ٗ إؼـاى َؽ٣ ذاج١ ايطفٌ إٍ ٖؿٙ ايفى٠ ٚاييت ٜتمِ فٝٗا ِٛ ايطفٌ با٫لضتُفاـ  

لضفٜعا ٚتكاٜضؽًا ذمضٝا    ، فٗٞ تعتق َفذ١ً اْط٬م ايك٣ٛ ايها١َٓ ، ذٝضث أْضا ٬ْذضٜ عًض٢ ايطفضٌ ِضٛا جمضُٝا        

ٚذفنٝا ًَرٛٚا ٗ ايمٝطف٠ ع٢ً اؿفنا، )) ذٝث تبضؽٚ ذفنضا، ايكضؽٌَ ثضِ اؾًضٛه فضاؿبٛ فضايٛقٛف        

ثِ إىٞ (( اٱضاف١ إٍ تعًِ ايطفٌ ايهض٬ّ ٚانتمضاب ايًغض١ ِٚضٛ ا٫لضتك٬ٍ ٚا٫عتُضاؼ ايٓمضى عًض٢ ايضٓفن          

  . ٚا٫ذتهاى ا٫جتُاعٞ بايعامل اـاـجٞ

ٙ إفذ١ً بايفطاّ ايؿٟ ٜتطًب َٔ ا٭ّ ايتؽـد ٚايصق ٚاؿًِ ٚعؽّ ايكٝضاّ بٗضؿٙ ايعًُٝض١ فحضأ٠ ،     ثِ تٓتٗٞ ٖؿ

إؾ إٔ ؾيو ٜمبب يًطفٌ صؽ١َ ْفم١ٝ قال١ٝ ٫لُٝا إؾا ؾأ، ا٭ّ إٍ الضتعؽاّ ايٛلضا٥ٌ ايبؽا٥ٝض١ ٗ عًُٝض١     

  . ايفطاّ

بعؽ ـضع١ أٚ ـضعتٌ ظ٬ٍ ا٭لضبٛ  ٚؼضٌ   َٚٔ إُهٔ إٔ تتِ ع١ًُٝ ايفطاّ بطفٜك١ أنثف فعاي١ٝ ، نإٔ تمت

  . َهاْٗا ٚجب١ غؿا١ٝ٥ أٚ تكؽِٜ نٛب َٔ اؿًٝب بؽ٫ َٔ ايكجاج١

٬ْٚذٜ َؽ٣ اٖتُاّ ايىفٜع١ بايفضاع١ ٚجعًضٗا ذكضًا َضٔ ذكضٛم ايطفضٌ إ٫ إٔ ؾيضو اؿضل مل ٜهضٔ َكتصضفًا          

م٪ٚي١ٝ ٗ ٚجضٛب إَضؽاؼ ا٭ّ بايغضؿا٤    ع٢ً ا٭ّ فك٘ إؾ إٔ ٖٓاى َم٪ٚي١ٝ تكع ع٢ً ناٌٖ ا٭ب ، ٚتتُثٌ ٖؿٙ إ

  . ٚايهما٤ ذت٢ تتفف، يفعا١ٜ طفًٗا ٚتغؿٜت٘

قافٛضضَا عًضض٢ َصضضًر١   . ٚبضضؿيو فهضضٌ َُٓٗضضا ٜضض٪ؼٟ ٚاجبضض٘ ضضضُٔ اٱطضضاـ ايضضؿٟ ـهللتضض٘ يضض٘ ايىضضفٜع١ ايمضضُر١    

  ايفضٝع إمٓؽ٠ إيٝ٘ ـعاٜت٘ ٚٓاٜت٘ ع٢ً إٔ ٜتِ ؾيو ٗ ذؽٚؼ طاقتُٗا ٚإَهاْٝتُٗا
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 ي : املكلف بأجرة الرضاع ومقدار األجرة :املطلب الثاى

  ّ عًض٢ َضٔ ػضب عًٝض٘       بايٓفكض١ عًٝض٘ ، ٚتهضٕٛ أجضف٠ ايفضضا        ا٭ب ٖٛ إهًف بأجف٠ ايفضا : ٭ْ٘ ٖٛ إًضك

ِٳٸ ايفٳٸضٳاعٳ ٜٴتٹ ٕٵ  ـٳاؼٳ َأ ٔٵ َأ ُٳ ِّ يٹ ٝٵ ًَ َٹ ِّ َنا ٝٵ ٛٵَي ٔٳٸ ذٳ ٖٴ ٚٵ٫ؼٳ ٔٳ َأ ٜٴفٵضٹعٵ ٚٳايٛايٹؽٳا،ٴ  ٛٵَيٛؼٹ ايٓفك١ ، يكٛي٘ تعاٍ) ُٳ ٢ًَ ايو ٚٳعٳ  ١َ

ٔٳٸ إعفٚف(ايبكف٠:  ٗٴ ٛٳتٴ ٚٳنٹمٵ ٔٳٸ  ٗٴ ٘ٴ ٹقٵَق    233َي

، ٚأجضف٠ َمضهٔ     ٚع٢ً ا٭ب ٔن ْفكا، يًٛيؽ ايصغري : أجضف٠ ايفضضا ، ٚأجضف٠ اؿضضا١ْ ، ْٚفكض١ إعٝىض١      

 .  فٝ٘ ا٭ّ ، ٚأجف٠ ظاؼّ ي٘ إٕ اذتاد يٝ٘  اؿضا١ْ ايؿٟ ؼضٓ٘

ٚإٕ ظايف٘ ٗ ؼٜٓ٘ ، نُا ػب ْفك١ ايكٚج١ ع٢ً ايضكٚد ، ٚإٕ ظايفتض٘ ٗ ؼٜٓض٘ .      ٚتًكّ ا٭ب ْفك١ ايصغري

ٗ   إٔ ْفك١ اٱْمإ  يهٔ إيكاّ ا٭ب بايٓفك١ بأْٛاعٗا إؾا مل ٜهٔ يًصغري َاٍ فإٕ نإ ي٘ َاٍ ، فا٭صٌ

( .فضإٕ نضإ ا٭ب فكضريَا ٚمل ٜهضٔ يًصضغري َضاٍ أجضق، ا٭ّ ٗ ـأٟ        [108]َاٍ ْفم٘ صغريَا نإ أٚ نبريَا )

ٜطايب بٗا عٓؽ ٜماـٙ ٚػق ا٭ّ عًض٢ ايفضضاع١ ٗ     ، ٚتهٕٛ ا٭جف٠ ؼَٜٓا ع٢ً ا٭ب  اؿٓف١ٝ ع٢ً إـضاع٘

 ٭ب إؾا أٜمفع٢ً ا  با٭جف٠  ٚيٝن هلا ايفجٛ   ـأٟ إايه١ٝ

أظف٣ إٔ تفضع ايٛيؽ ٗ   :ٖٚٞ اييت تكبٌ اَفأ٠  :ا٭جف٠ اييت تمتركٗا ا٭ّ ٖٞ أجف٠ إثٌ  َكؽاـ ا٭جف٠

 ([109]َكابًٗا . ٚتكؽٜفٖا َىٚى يًكاضٞ ، فًٛ طًبت ا٭ّ أنثف َٔ أجف إثٌ ٫ ػاب إيٞ طًبٗا .)

 : حق الطفل يف الرضاعة يف القاىوٌ الينين :  املطلب الثالث

ٌ   قضضإْٛ ذكضضٛم ايطفضضٌ عًضض٢ إٔ: )  َضضٔ  (26ضضضضضض   24ْصضضت إضضٛاؼ )ـقضضِ(  ،   يًطفضضٌ ذضضل إـضضضاع٘ لضضٓتٌ نضضاًَت

ًٗا بٓا٤ عًض٢ تكفٜضف طبٝضب كضتص فىضضع٘ أظضف٣       ضف ـ بٗا أٚ بطف  ٚتفضع ا٭ّ طفًٗا َامل ٜهٔ ٗ إـضاع٘

َكابٌ . ( ) إؾا أـضعت ايطفٌ اَفأ٠ أظف٣ هب إٔ تهضٕٛ ؾيضو َٛافكض١ أبٝض٘       ايفضاع١ َٓٗا ٚيٛ  ٜٴكبٌ  ٖٔ

بإوٗاؼ وعصٌ َٔ أقاـبُٗا ، ٚتفضع٘ عٓؽ أَ٘ ـضاع١ طبٝع١ٝ ، َامل تمك٘ ذكٗا ٗ اؿضا١ْ . ( ) ٜترُضٌ  

ٌ    ا٭ب تهايٝف إـضا  ٚيؽ ايٓفكض١ ، ٜٚهضٕٛ ؼٜٓضَا ٫ ٜمضك٘ إ٫       ٙ إؾا تعؿـ ع٢ً ا٭ّ إـضاع٘ ٜٚعتضق ؾيضو َضٔ قبٝض

 با٭ؼا٤ أٚبا ٱبفا٤ . (

 املبحث الثاىي : حق الطفل يف اليفقة يف الشريعة اإلسالمية والقاىوٌ الينين :       -

 ٚفٝ٘ َطًبإ       -

 عة اإلسالمية:حق الطفل يف اليفقة يف الشري املطلب األول :       -

ٗ اـضضري . ْٚعٗضضا ْفكضضا، .   ٫ٚ ٜمضضتعٌُ إ٫  ايٓفكضض١ َضضٔ اٱْفضضام ٖٚضضٛ : اٱظضضفاد ،  َعٓضض٢ ايٓفكضض١ ٚألضضبابٗا : 

 ٕ َضضٔ   عًضض٢ عٝايضض٘ . ٖٚضضٞ ٗ ا٭صضضٌ : ايضضؽـاِٖ َضضٔ ا٭َضضٛاٍ . ٚوضضفعَا ٖضضٞ نفاٜضض١     ٖٚضضٞ يغضض١ : َآٜفكٗضضا اٱْمضضا

ِ [110]َضضٔ ايطعضضاّ ٚايهمضض٠ٛ ٚايمضضه٢ٓ )  ّْٛضض٘ ٚايىضضفب .   ( ٚعففضضَا ٖضضٞ ايطعضضاّ . ٚايطعضضاّ : ٜىضضٌُ اـبضضك ٚا٭ؼٜضض
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 ٘ َٚفافكضضض٘ َضضضٔ مثضضضٔ إضضضا٤ ٚؼٖضضضٔ إصضضضباط ٚآيضضض١    ٚايهمضضض٠ٛ : ايمضضضى٠ ٚايغطضضضا٤ . ٚايمضضضه٢ٓ : تىضضضٌُ ايبٝضضضت َٚتاعضضض

 ٚمٖٛا عمب ايعفف .  ٝف ٚاـؽ١َايتٓٛ

 ٚايٓفك١ قمُإ :)
[111] 

ْفكضض١ ػضضب يٲْمضضإ عًضض٢ ْفمضض٘ إؾا قضضؽـ عًٝٗضضا، ٚعًٝضض٘ إٔ ٜكضضؽَٗا عًضض٢ ْفكضض١ غضضريٙ ، يكٛيضض٘ عًٝضض٘ ايصضض٠٬          / 1

 ٬ّ : )ابؽأ بٓفمو ثِ َٔ تعٍٛ )ٚايم
[112] 

 أٟ َٔ ػب عًٝو ْفكت٘ .

 [113]/ ْٚفك١ ػب ع٢ً اٱْمإ يغريٙ . ٚألباب ٚجٛبٗا ث٬ث١ : ايكٚج١ٝ ، ٚايكفاب١ ، ٚإًو )2

: أيكّ ايٓى ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلًِ ٚايؽ ايطفٌ باٱْفام عًٝ٘ فكاٍ عًٝ٘ ايص٠٬  َؽ٣ إيكاّ ٚايؽ ايطفٌ بايٓفك١

 ."عٍٛ.ٚايم٬ّ:  ايٝؽ ايعًٝا ظري َٔ ايٝؽ ايمف٢ً، ٚابؽ أَٔ ت

ٚعٔ ثٛبإ إٔ ـلٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلضًِ قضاٍ:  أفضضٌ ؼٜٓضاـ ٜٓفكض٘ ايفجضٌ ؼٜٓضاـ عًض٢ عٝايض٘ ٚؼٜٓضاـ ٜٓفكض٘            

ع٢ً ؼابت٘ ٗ لبٌٝ اهلل ٚؼٜٓاـ ٜٓفك٘ عًض٢ أصضراب٘ ٗ لضبٌٝ اهلل . قضاٍ أبضٛ ق٬بض١: بضؽأ بايعٝضاٍ ٚأٟ ـجضٌ أعٛضِ           

 .اهلل ب٘أجفا َٔ ـجٌ ٜٓفل ع٢ً عٝاٍ صغاـ ٜعفِٗ أٚ ٜٓفعِٗ 

بٌ إٕ ايٓى ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚلًِ أؾٕ يًُفأ٠ إٔ تأظؿ َضٔ َضاٍ قٚجٗضا ؼٕٚ عًُض٘ يتٓفضل عًض٢ ْفمضٗا ٚٚيضؽٖا، إؾا         

 نإ ايفجٌ َكصفا ٗ ؾيو

 : الينين  املطلب الثاىي : حق الطفل يف اليفقة يف القاىوٌ        -

     ٌ غري أٚ اجملٓضٕٛ عًضضٞ أبٝض٘ ٚإ عًض٢ ا٭قضضفب    ْفكض١ ايٛيضؽ إعمضضف ايصض     : َٛقضف ايكضإْٛ ايضضُٝ  َضٔ ْفكض١ ايطفضض

ثِ   ايهمب ، فإ نإ ا٭ب ٚإ ع٬ َعمفا غري قاؼـ عًٞ ايهمب فع٢ً ا٭ّ إٛلف٠  إٛلف أٚ إعمف ايكاؼـ ع٢ً

( َضضٔ قضضإْٛ ا٭ذضضٛاٍ ايىعصضض١ٝ ٚايضضيت ْصضضٗا   ػضضب ْفكضض١    164عًضض٢ لضضا٥ف ا٭قضضاـب بايىضضفٚٙ إبٝٓضض١ ٗ إضضاؼ٠ )  

عضاجك عضٔ ايهمضب عًض٢ قفٜبض٘ إٛلضف ايضٛاـث يضٛ فضفض َٛتض٘ ، ٚإؾا تعضؽؼ ايٛـثض١ إٛلضفٕٚ تهضٕٛ               ايكفٜب إعمضف اي 

( َضضٔ قضضإْٛ 36ايٓفكضض١ عًضضِٝٗ ْٝعضضا نضض٬ً بكضضؽـ ذصضضت٘ بضضإرياث ٚاـضضؽاّ يٮقضضاـب ٫ هضضب إ٫ يًعحضضك   إضضاؼ٠ )  

 ( َٔ قإْٛ ا٭ذٛاٍ ايىعص١ٝ .164ذكٛم ايطفٌ ، ٚإاؼ٠ )
 

 اخلامتة

ٝٳٸ١ ايفضفؼ إهابٶضا أٚ لضًبٶا، ٚفًكضا ٕضا            ٕا ن  / 1  اْت َفذ١ً ايطفٛي١ َضٔ إفاذضٌ إُٗض١ ٚا٭لالض١ٝ ٗ بٓضا٤ وعصض

ـٳ إٔ هل٪٤٫ ا٭طفاٍ ذكًٛقضا ٚٚاجبضا،، ٫ ّهضٔ إغفاهلضا أٚ ايتغاضضٞ عٓٗضا،        ٝٴَكفِّٸ ٜٴ٬قٝ٘ َٔ اٖتُاّ، جا٤ اٱل٬ّ ي

 ْٶا َٔ ايكَإ .ٚؾيو قبٌ إٔ تٴٛضٳع ذكٛم َٚٛاثٝل ايطفٌ بأـبع١ عىف قف

ايطفٌ ٗ اٱل٬ّ ٖٛ َٔ مل ٜبً  اؿًِ ذؽ ايبًٛ،، ٫ٚ ٜتحاٚق ل١ٓ اـاَمض١ عىضف. أَضا ؼؽٜضؽ عُضفٙ َضا        / 2

٫ ٜتحضضاٚق ايثآَضض١ عىضضف٠ نُضضا ٗ ٚثٝكضض١ ذكضضٛم ايطفضضٌ ايؽٚيٝضض١، فضضى٣ إٔ ٖضضؿا ايترؽٜضضؽ غضضري صضضرٝس، ٚـبضض٘       

ٔٸ ايطفٛي١ بايبًٛ، أذفٜ يًطفٌ ٚاجملتُع ٚا  يؽٚي١ .اٱل٬ّ ل
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ُٝك، ذكٛم ايطفٌ ٗ اٱل٬ّ ع٢ً ذكٛق٘ ٗ ايكإْٛ ايؽٚيٞ ٚايٛضعٞ بايعؽٜؽ َٔ إُٝضكا، ايضيت هضب     / 3

عًٝٓضضا تعفټفٗضضا ٚتعُُّٗضضا ٚإؼَاجٗضضا ٗ بفافٓضضا ايىبٜٛضض١ ٚايتعًُٝٝضض١ ٚايتؽـٜبٝضض١ ذتضض٢ ْفعًضضٗا ٗ ذٝاتٓضضا تفعضض٬ًٝ     

 ٛ ٜ٘ ايعضضإٞ ٚاحملًضضٞ هلضضؿا ايضضؽٜٔ ٚوضضفٜعت٘ ايمضضُر١ ايغضضفا٤،  عكًٝضضًا وضضفعًٝا، ٚذتضض٢ ْضضؽافع عضضٔ ؼٜٓٓضضا ٗ ٚضضٌ ايتىضض

 .ٚٚلطٝت٘ ايعاؼي١ ايففٜؽ٠ ٗ عامل غابت فٝ٘ ايٛلط١ٝ َٚعاٜري ايعؽاي١ إطًك١

ذل ايطفٌ ٗ تفب١ٝ ذم١ٓ: يكؽ ٌٓ اٱلض٬ّ ايٛايضؽٜٔ َمض٪ٚي١ٝ تفبٝض١ ايطفضٌ ٚتعًُٝض٘ ٚتٗضؿٜب أظ٬قض٘          / 4

أنفَضضٛا أ٫ٚؼنضضِ،  »ـاتضض٘ ايعكًٝضض١ ٚاؾمضض١ُٝ، ٜكضضٍٛ ايفلضضٍٛ ايهضضفِٜ:    ٚغضضفه ايكضضِٝ ايؽٜٓٝضض١ يؽٜضض٘، ٚتُٓٝضض١ قؽ  

ٔ  »ـٚاٙ أٓؽ ٚايىَؿٟ(، ٜٚكٍٛ أٜضًا: ) «ٚأذمٓٛا أؼبِٗ )ـٚاٙ « َا مٌ ٚايؽ ٚيؽا َٔ مٌ أفضٌ َضٔ أؼب ذمض

 أٓؽ ٚايىَؿٟ

وٝا٤ ايضيت  ايطفٌ ايؿٟ ٫ ٜمتكٌ بأَف ْفم٘ ٚنٌ َٔ ٫ ٜمتكٌ بأَف ْفم٘ عٔ ا٭  ذفٜ  ٖٞ  / اؿضا١ْ 5

اي٬ق١َ نايطعاّ ٚايًباه ٚايٓضّٛ    ت٪ثف عًٝ٘ ٚتضفٙ ٚايكٝاّ بهٌ َصاؿ٘ ، ٚـعاٜت٘ ٚا٫ٖتُاّ بهٌ اذتٝاجات٘

ٚايىب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتأؼٜب ٚغريٖا ٚنؿيو ا٫ٖتُضاّ ظُٝضع وض٪ٕٚ ذٝاتض٘ ايصضر١ٝ ٚايٓفمض١ٝ ٚا٫جتُاعٝض١        

(يمض١ٓ  45َضٔ قضإْٛ ذكضٛم ايطفضٌ ـقضِ)      27إضٛاؼ )ـقضِ(   ٗ  بؽَْٝا ٚأظ٬قَٝا ٖٚضؿا َضا ْضص عًٝض٘ ايكضإْٛ ايضُٝ       

 .  ّ 1992( يم١ٓ 20ـقِ )  ( َٔ قإْٛ ا٭ذٛاٍ ايىعص١ٝ 139، 138ّ ٚـقِ ) 2002

/ اٖضضتِ إىضضف  ايضضُٝ  عكضضٛم ايطفضضٌ ٗ فضضاٍ ايتعًضضِٝ اٖتُاَضضا بايغضضَا ٜٚتضضضس ؾيضضو ا٫ٖتُضضاّ َضضٔ قٛيضض٘ :)    6

     ْ ، ٚهضب إٔ تٗضؽف إٓضاٖخ ايتعًُٝٝض١ إيضٞ تهضٜٛٔ ايطفضٌ          ٌ ايٓافضؿ٠ تهفٌ ايؽٚيض١ فاْٝض١ ايتعًضِٝ ٚفكضا يًكضٛا

تهٜٛٓضضَا عًُٝضضَا ٚثكافٝضضَا ٚتُٓٝضض١ وعصضضٝت٘ َٚٛاٖبضض٘ َٚٗاـاتضض٘ ٚتعفٜفضض٘ بضضأَٛـ ؼٜٓضض٘ ٚتفبٝتضض٘ عًضض٢ ا٫عتضضكاق بؿاتضض٘      

 .  ٚنفاَت٘ ٚاذىاَ٘ يٰظفٜٔ ٚنفاَتِٗ ٚايتىبع بكِٝ اـري ٚاؿل ٚاٱْما١ْٝ

ٍ    / أٖتِ إىف  ايُٝ  7 ( 68ْضص إضاؼ٠ ـقضِ )      بايفعا١ٜ ايصر١ٝ يًطفٌ اٖتُاَا بايغَا ٜٚتضضس ؾيضو َضٔ ظض٬

ّ ع٢ً أْ٘ )يًطفٌ ع٢ً ايؽٚي١ ذل ايفعا١ٜ ايصر١ٝ أثٓا٤ اؿٌُ  2002( يم١ٓ 45َٔ قإْٛ ذكٛم ايطفٌ ـقِ )

 ٚاي٫ٛؼ٠ َٚا بعؽ اي٫ٛؼ٠.

ايٝضّٛ ألالضَا     ذٝضث تعتضق ايىبٝض١     ب١ ع٢ً اٯبضا٤ / إٕ َٔ ذكٛم ا٭بٓا٤ ع٢ً اٯبا٤ ايىب١ٝ اؿم١ٓ ٖٚٞ ٚاج 8

 ٗ بٓا٤ ا٭ففاؼ ٚاجملتُعا،، ٚهلا أثفٖا ٗ بٓا٤ ايىعٛب ٚاجملتُعا، .

( َضٔ قضإْٛ ذكضٛم ايطفضٌ ـقضِ      7/ ْٛفَا ٕا يًىب١ٝ اٱّا١ْٝ َٔ أ١ُٖٝ ٗ ْىأ٠ ايطفٌ فكؽ ْصت إاؼ٠ ـقضِ )  9

( َٔ ٢ً10 ا٫عتكاق بعكٝؽت٘ اٱل١َٝ٬ ( نُا ْصت إاؼ٠ ـقِ )ّ ع٢ً )ضُإ تٓى١٦ ايطفٌ ع 2002( يم١ٓ 45)

ايكإْٛ ايمابل ؾنفٙ ع٢ً )تٓى١٦ ايطفٌ ع٢ً ا٭ظ٬م ايفاض١ً ٚايعُضٌ إثُضف ، ٚتُٓٝض١ ايضٛعٞ يؽٜض٘ بضضفٚـ٠       

  اذىاّ ٚايؽٜ٘ ٚقٝط٘ ايعا٥ًٞ ٚا٫جتُاعٞ ٚاذىاّ ايتهمب ايهفِٜ ٚـٚط ا٫عتُاؼ عًٞ ايٓفن
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 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

ٖٞ ألاه ـلاي١ ا٭ْبٝا٤ اييت بعثٛا بٗضا، ٚبايىبٝض١ ٜصضًس ا٭جٝضاٍ، ٚايىبٝض١ تبضؽأ َضع ا٭٫ٚؼ َضٔ          ٚايىب١ٝ /10

َفاذًِٗ ا٭ٍٚ; فٗٞ عاٌَ َِٗ ٗ تىهٌٝ وعص١ٝ ايففؼ ٚلًٛن٘ ٗ إمتكبٌ، ٚإُٖاٍ تفب١ٝ ا٭٫ٚؼ 

 َعٓاٙ جٓا١ٜ ع٢ً ففؼ ٚألف٠ ٚفتُع.

ؿا َٔ أعِٛ ذكٛم ايطفٌ ع٢ً ٚايؽٜ٘، ٭ٕ إُٖاٍ ٖضؿا اؿضل ٜض٪ؼٟ    ٖٚ   ذل ايطفٌ ٗ ايىب١ٝ ٚ ايتأؼٜب /11 

إٍ فماؼ ا٭طفاٍ ٚضضٝاعِٗ عٓضؽ ايهضق، ٚيضؿيو ـٟٚ أْض٘ صض٢ً اهلل عًٝض٘ ٚلضًِ قضاٍ:  َضا مضٌ ٚايضؽا ٚيضؽا َضٔ               

 مٌ أفضٌ َٔ أؼب

 

 قائنة املراجع
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 ٌثٕاْ، ذؽم١ك: ػثك اٌّع١ك اٌرىؼ١ٕٟ. –َ، ت١هٚخ 1983 -٘ـ 1222

 َ ، اٌما٘هج.0222٘ـ ، 1205، قان اٌّهٚق، 14، ٚ: 383/ 1ِؽّك لطة، ِٕٙط اٌرهت١ح اإلٌال١ِح،   / 14
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 األنقْ. –َ، ػّاْ 0228 -٘ـ 1208
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  اإلٌىٕكن٠ح.
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 .5/88، قان اٌفىه، ت١هٚخ ، 0ٚ:     ِؽّك تٓ ػٍٟ اٌّٛوأٟ،فرػ اٌمك٠ه اٌعاِغ ت١ٓ فٕٟ اٌهٚا٠ح ٚاٌكنا٠ح، /  02

 .102، 2/103  ،  َ.0223 -٘ـ 1202، ِىرثح ٚ٘ثح، 11ق. ػط١ٗ ٔمه، / ٚ:ٌِٛٛػح األٌهج ذؽد نػا٠ح اإلٌالَ،  05
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 181، ٔـ :   ، ت١هٚخ : قان إٌفاَ 0ٚ    1988َ( ـ 1228)  ، ق. ؼاِك ٔاقق ل١ٕثٟ  ق . ِؽّك نٚاي لٍؼعٟ   ،ِؼعُ ٌغح اٌفمٙاء   /09

،ٔــ  3، ظــ   ،قان اٌّؼهفـح ت١ـهٚخ 1ٚ   ا١ٌّؿ ِـًّ اٌـك٠ٓ ِؽّـك تـٓ اٌفط١ـة اٌّـه ت١ٕـٟ،ِغٕٟ اٌّؽراض اٌٝ ِؼهفح ِؼأٟ األٌفاظ ،   /32

590 

 ، 718ٔـ   ،7، ظـــ  ، قان اٌفىه تكِّك  َ 1989٘ـ  1229، 3ق. ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ٚ ، ،   اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ/  31

/  0، ت١ـهٚخ : قان اٌىرـة اٌؼ١ٍّـح ،  1ِاٌه تٓ أٔـً األ ٔـثؽٟ ٚ  اإلِا١ٍ٠َٚٙا ِمكِح اتٓ نِك ،   1992َ٘ـ 1215)  اٌّكٚٔح اٌىثهٜ/ 32

042 

 412ا١ٌّؿ ووٟ اٌك٠ٓ ِؼثاْ : ٔـ   ٌٚألٌرال  257ٔـ    األٌرال ا١ٌّؿ ػثك اٌهؼّٓ ذاضاألؼٛاي اٌّف١ٕح ، /  30

اٌّـ١ؿ ِؽّـك تـٓ ٌـ١ٍّاْ ، )ق.خ( ، )ق.ٚ(   اٌّـٌٛٝ اٌفم١ـٗ اٌّؽمـك ػثـك هللا تـٓ  افٕـكٞقاِاق  ق.ِعّغ األٔٙه فٟ ِـهغ ٍِرمـٝ األتؽـه ،  / 33

 ت١هٚخ : قان ئؼ١اء اٌرهاز اٌؼهتٟ .

، ذؽم١ــك   َ ( ) اإلِــاَ ِاٌــه اتــٓ أٔــً 1995٘ـــ ( ــــ1215اٌما٘ــٟ ػثــكا ٌٛ٘ــاب اٌثغــكاقٞ ، ) اٌّؼٛٔــح ػٍــٝ ِــم٘ة ػــاٌُ اٌّك٠ٕــح ،   / 32

 . 921/ 0  ، )ق. ٚ( ، ت١هٚخ : قان اٌفىه  ٚقناٌح : ؼ١ُّ ػثك اٌؽك

 99/  3َ ( ، )ق . ٚ( ،ت١هٚخ : قان اٌفىه  1992ــ  ٘ـ 1212اإلِاَ اٌّافؼٟ ، أتٟ ػثك هللا ِؽّك تٓ ئقن٠ً ، )،   وراب األَ  / 35

ك٠ٓ اتـٓ لـ١ُ اٌعٛو٠ـح ، ) ، ِؽّك ًِّ اٌؽك اٌؼظـ١ُ وتـاقٞ ِـغ ِـهغ اٌؽـافع ِـًّ اٌـ  أتٟ اٌط١ة،   ػْٛ اٌّؼثٛق ِػ ٌٕٓ أتٟ قاٚق/ 34

 112/  0، ت١هٚخ : قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح .   األٌٚٝ (  َ ( ، ) اٌطثؼح1992٘ـ ــ 1212

 322/ 18( ، )ق.َ( : قان اٌفىه  0إٌٛٚٞ ، اإلِاَ أتٛ ووه٠ا ِؽٟ اٌك٠ٓ تٓ ِهد ، )ق. خ( ، )ٚاٌّعّٛع ِهغ اٌّٙمب ، /  37

، ِإٌٍــح اٌهٌــاٌح، ٚ: تــكْٚ، خ: تــكْٚ، اٌّــهوح اٌّرؽــكج 100ْ:    ٠ٌٛــف اٌمه٘ــاٚٞ، ق.ِالِــػ اٌّعرّــغ اٌٍّــٍُ اٌــمٞ ّٕٔــكٖ، /  38

 ػّاْ. –قِّك  –ٌٍرٛو٠غ، ت١هٚخ 

 239/ٔـ 0، قان اٌؼأّح ــ اٌه٠اٖ ظـ1َ ٚ 0221٘ـ ـــ 1201ق.ٔاٌػ تٓ فٛواْ تٓ ػثك هللا )اٌٍّفٓ اٌفمٟٙ ، /  39
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 130َ ،ٔـ  0210ق. ػٍٝ أؼّك اٌماػكٞ، ٚ ، ،   ِثاقب اٌصمافح اإلٌال١ِح  /  [1]

 130/ اٌّهظغ اٌٍاتك ، ٔـ   [2]

)اٌطثؼح األٌٚٝ ( ، ت١هٚخ : قان اٌىرـة اٌؼ١ٍّـح ،    (  1998َ٘ـ ـ 1212اتٓ ؼعه اٌؼٍمالٟٔ ، أؼّك تٓ ػٍٝ ، )ِهغ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ، /  [3]

5/ 272 

/  2 َ، ذؽم١ـك: ِؽّـٛق ــاٚه.،1995 -٘ــ 1215ِفران إٌؽاغ، ِؽّـك تـٓ أتـٟ تىـه ػثـك اٌمـاقن اٌـهاوٞ، ٚ: تـكْٚ، ِىرثـح ٌثٕـاْ،  ، /  [4]

 َ 1995اٌهاوٞ ِؽّك اتٓ أتٟ تىه ،   ، 1242

 055/  3َ ، ٚ ، ت١هٚخ ، قان ٔاقن ،  0228،   اتٓ ِٕظٛن،    ٌٍاْ اٌؼهب/   [5]

 008/  3   اٌف١هٚو أتاقٞاٌماِٛي اٌّؽ١ٛ ، /   [6]

 1241/  2ِٕكن ٌاتك   اٌهاوٞ /  [7]

 058/  3/ أتٓ ِٕظٛن ِٕكن ٌاتك   [8]

 55اٌف١ِٟٛ ، أؼّك تٓ ِؽّك ، ، )ق ، ٚ،( ت١هٚخ ، ِىرثح ٌثٕاْ ٔـإٌّثاغ ا١ٌّٕه ، /   [9]

 129، ٔـ3، قان اٌفىه ،  9اٌىنلاء ِٕطفٝ أؼّك ، ٚ اٌّكـً اٌفمٟٙ اٌؼاَ ، /  [10]

 13، ِإٌٍح اٌهٌاٌح ت١هٚخ ، ٔـ  0٘ـ ٚ 1227اٌمطاْ ِٕاع ـ١ًٍ ،  ) اٌرّه٠غ ٚاٌفمٗ اإلٌالِٟ( ، /   [11]

 129/ 3/ اٌىنلاء ِٕكن ٌاتك ،   [12]

 122/ ـالد ِٕكن ٌاتك ، ٔـ   [13]

 12/  3/ اٌىنلاء ِٕكن ٌاتك :   [14]

 89، ٔـــــ  ٘ـ ، ت١هٚخ ، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح 1214اٌعهظأٟ ، اٌّه٠ف ػٍٝ تٓ ِؽّك ، وراب اٌرؼه٠فاخ ، /   [15]

 َ تّأْ ؼمٛق اٌطف0220ً( ٌٍٕح 25( ِٓ اٌمأْٛ نلُ )0اٌّاقج نلُ ) [16]

 ( ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً ِهظغ ٌاتك0/ اٌّاقج نلُ )  [17]

 ( اٌّهظغ اٌٍاتك 10/ اٌّاقج نلُ)  [18]

 ( اٌّهظغ اٌٍاتك4/اٌّاقج نلُ )  [19]

 اٌّهظغ اٌٍاتك (9اقج نلُ )/ اٌّ  [20]

 اٌّهظغ اٌٍاتك (8/ اٌّاقج نلُ )  [21]

 ( ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً ِهظغ ٌاتك81،  48اٌّاقذ١ٓ نلُ ) /  [22]

 ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً ِهظغ ٌاتك       (90)    اٌّاقج نلُ /  [23]

 123ٌثٕاْ.ٔـ –َ، ت١هٚخ 0223 - ٘ـ1202، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، 1ِؽّك ؼ١ٍٓ ته٠غُ، ٚ:ٔؽٛ ِٕٙط ذهتٛٞ أ١ًٔ، ( [24])

  

 [.112]وي ػّهاْ:  ( [25])

 49ٌثٕاْ. ْ:  –َ، ت١هٚخ 0222 -٘ـ 1202، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، 1ِؽّك ؼ١ٍٓ ته٠غُ ، ٚ: اٌرهت١ح ٍِٚرمثً األِح ،  ([26])

  

  ، قان اٌىرـــــــــــة اٌؼ١ٍّـــــــــــح،1ٚ:   ،0/079( اٌؼمـــــــــــك اٌفه٠ـــــــــــك، أؼّـــــــــــك تـــــــــــٓ ِؽّـــــــــــك تـــــــــــٓ ػثـــــــــــك نتـــــــــــٗ األٔكٌٍـــــــــــٟ، [27])

 ٌثٕاْ، ذؽم١ك: ػثك اٌّع١ك اٌرىؼ١ٕٟ. –َ، ت١هٚخ 1983 -٘ـ 1222

 َ ، اٌما٘هج.0222 -٘ـ 1205، قان اٌّهٚق، 14، ٚ: 383/ 1( ِٕٙط اٌرهت١ح اإلٌال١ِح، ِؽّك لطة، [28])
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 0213َ ١ٔٛ٠ٛ -األٚي ٠ٕا٠هاٌؼكق  ظاِؼح إٌأهِعٍح 

 حقوق الطفل وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية والقانون اليمين
 

 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

  ، قان اٌٍّـــــــــــــــــــ١هج،1، ٚ:137( اٌّّـــــــــــــــــــىالخ إٌفٍـــــــــــــــــــ١ح ٚػالظٙـــــــــــــــــــا، تطـــــــــــــــــــهي ؼـــــــــــــــــــافع تطـــــــــــــــــــهي، ْ: [29])

 ْ.األنق –َ، ػّاْ 0228 -٘ـ 1208

  َ، اإلٌىٕكن٠ح.0227، ٚ: تكْٚ، قان اٌعاِؼح اٌعك٠كج، 172، 173( ١ٌىٌٛٛظ١ا اٌؼٕف اٌؼارٍٟ ٚاٌّكنٌٟ، ٚٗ ػثك اٌؼظ١ُ ؼ١ٍٓ، ْ[30])

 .79( ِٕٙط اٌرهت١ح إٌث٠ٛح ٌٍطفً ِغ ّٔالض ذطث١م١ح ِٓ ؼ١اج اٌٍٍف إٌاٌػ، ْ: [31])

ــح اٌطفــً ػٍــٝ اٌؼثــاقج، ػثــ[32]) -َ، ظــكٖ 0227 -٘ـــ 1208، تــكْٚ قان ، 1، ٚ: 12ك اٌّع١ــك اٌث١ــأٟٛٔ، ْ: ( ِالِــػ اٌٍــؼاقج فــٟ ذهت١

 اٌٍؼٛق٠ح.

 .71ْ:   ( اٌرهت١ح ٍِٚرمثً األِح، ِهظغ ٌاتك[33])

 [140]األٔؼاَ: ( [34])

د ٚاٌــكػٛج ، ِــٓ ِطثٛػــاخ ٚوانج اٌّــإْٚ اإلٌــال١ِح ٚاألٚلــا1( ٍِــإ١ٌٚح ا٢تــاء ذعــاٖ األٚ،ق، ػثــك اٌــهب ٔــٛاب اٌــك٠ٓ وي ٔــٛاب، ٚ:[35])

 .44، 45ْ:   ٚاإلنِاق، اٌه٠اٖ،

 .44، 45(إٌّكن اٌٍاتك، ْ: [36])

 [72]اٌفهلاْ: (   [37])

 .282( ذف١ٍه اٌث١ٙاٚٞ اٌٍّّٝ أٔٛان اٌرٕى٠ً ٚأٌهان اٌرأ٠ًٚ، ْ[38])

 [15]ا،ؼماد:  (  [39])

اٌمك٠ه اٌعـاِغ تـ١ٓ فٕـٟ اٌهٚا٠ـح ٚاٌكنا٠ـح، ِؽّـك تـٓ ػٍـٟ  ، ، فرػ447ذف١ٍه اٌث١ٙاٚٞ اٌٍّّٝ أٔٛان اٌرٕى٠ً ٚأٌهان اٌرأ٠ًٚ، ْ:   ([40])

     .5/02، قان اٌفىه، ت١هٚخ.0اٌّٛوأٟ، ٚ: 

     .14/107ذف١ٍه اٌمهٚثٟ اٌعاِغ ألؼىاَ اٌمهوْ،   ([41])

، ٚاٌـكػاء ألٔـً تـٓ ، تهٚا٠ـح: أَ ٌـ4300ُ١ٍ. نلُ: 14/057نٚاٖ ٍٍُِ، وراب اٌفٙارً، تاب فٙارً أًٔ تٓ ِاٌه نٟ٘ هللا ػٕٗ،    ([42])

 ِاٌه.

، ِــٓ ِطثٛػــاخ ٚوانج اٌّــإْٚ اإلٌــال١ِح ٚاألٚلــاد ٚاٌــكػٛج 1ٍِــإ١ٌٚح ا٢تــاء ذعــاٖ األٚ،ق، ػثــك اٌــهب ٔــٛاب اٌــك٠ٓ وي ٔــٛاب، ٚ:  ([43])

      .83ْ:   ٚاإلنِاق، اٌه٠اٖ.

 .129، ْ:   ت١هٚخ. –اٌطفً فٟ ٘ٛء اٌمهوْ ٚإٌٍح ٚاألقب، أؼّك ـ١ًٍ ظّؼٗ، قان ا١ٌّاِح، قِّك    ([44])

     َ، ت١هٚخ.0221 -٘ـ 1200، قان اٌىراب اٌؼهتٟ، 3، ٚ: 292، 293ِمكِح اتٓ ـٍكْٚ، ػثك اٌهؼّٓ تٓ ِؽّك تٓ ـٍكْٚ، ْ:   ([45])

 .112: ِهظغ ٌاتك ْ:   اٌطفً فٟ ٘ٛء اٌمهوْ ٚإٌٍح ٚاألقب ([46])

  .149، 148ذؽفح اٌّٛقٚق تأؼىاَ اٌٌّٛٛق، ْ:   ([47])

 (2ٌٛنج اٌمٍُ: ا٠٢ح نلُ ) ( [48])

، ِإٌٍح اٌهٌاٌح، ٚ: تكْٚ، خ: تكْٚ، اٌّهوح اٌّرؽـكج ٌٍرٛو٠ـغ، 100( ِالِػ اٌّعرّغ اٌٍٍُّ اٌمٞ ّٕٔكٖ، ٠ٌٛف اٌمه٘اٚٞ، ْ: [49])

 ػّاْ. –قِّك  –ت١هٚخ 

 .491( ذف١ٍه اٌث١ٙاٚٞ اٌٍّّٝ أٔٛان اٌرٕى٠ً ٚأٌهان اٌرأ٠ًٚ، ْ: [50])

 .5/88، قان اٌفىه، ت١هٚخ ، 0ٌعاِغ ت١ٓ فٕٟ اٌهٚا٠ح ٚاٌكنا٠ح، ِؽّك تٓ ػٍٟ اٌّٛوأٟ، ٚ: ( فرػ اٌمك٠ه ا[51])

َ، ت١ـهٚخ 0221 -٘ـ 1200، قان اٌىراب اٌؼ١ٍّح، 1، ٚ: 8/138( ذف١ٍه اٌثؽه اٌّؽ١ٛ، ِؽّك تٓ ٠ٌٛف ا١ٌّٙه تأتٟ ؼ١اْ األٔكٌٍٟ، [52])

 ٌثٕاْ، ذؽم١ك: ػاقي أؼّك ػثك اٌّٛظٛق ٚوـهْٚ. –

 .8/182  : 1992َ -٘ـ 1211، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، 1(ا اٌرف١ٍه اٌىث١ه أٚ ِفاذ١ػ اٌغ١ة، ففه اٌك٠ٓ اٌهاوٞ، ٚ: [53])

  .1/051ٌثٕاْ ،  –، قان ئؼ١اء اٌرهاز اٌؼهتٟ، ت١هٚخ 3(ذهت١ح األٚ،ق فٟ اإلٌالَ، ػثك هللا ٔأػ ػٍٛاْ، ٚ:[54])
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 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

 .123(إٌّكن اٌٍاتك، ْ: [55])

 .1/047ٚ،ق فٟ اإلٌالَ ِٕكن ٌاتك ( ذهت١ح األ[56])

 ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً ِهظغ ٌاتك 80،  81اٌّاقذ١ٓ   ( [57])

 (ِٓ لأْٛ ؼمٛق اٌطفً اٌّهظغ اٌٍاتك91،   84اٌّاقذ١ٓ ن لُ )  ( [58])

 .033اٌثمهج:   ([59])

 .102، 2/103  ،  َ.0223 -٘ـ 1202، ِىرثح ٚ٘ثح، 11(ٌِٛٛػح األٌهج ذؽد نػا٠ح اإلٌالَ، ػط١ٗ ٔمه، ٚ:[60])

 124( ذهت١ح األٚ،ق فٟ اإلٌالَ، ِٓ اٌىراب ٚإٌٍح، ِؽّك ِؽّٛق ػّانج، ، ٚ: تكْٚ، ِىرثح اإل٠ّاْ. ْ: [61])

 ،20َ، ت١هٚخ. ْ: 1983 -٘ـ 1223( ِؼعىج األنلاَ ٚاٌرهل١ُ، ػثك اٌهواق ٔٛفً، ٚ: تكْٚ، قان اٌىراب اٌؼهتٟ، [62])

(، تهٚا٠ـح 4714، نلـُ: )14/231، تاب فٟ األِه تـاٌمٛج ٚذـهن اٌؼعـى ٚا،ٌـرؼأح تـاف ٚذفـ٠ٛٗ اٌّمـاق٠ه ف، ( نٚاٖ ٍٍُِ، ورة اٌمكن[63])

  أتٟ ٘ه٠هج.

 .2/171ِهظغ ٌاتك   ٌِٛٛػح األٌهج ذؽد نػا٠ح اإلٌالَ ،  ([64])

 .1/201ِهظغ ٌاتك   ( ذهت١ح األٚفاي فٟ ٘ٛء اٌمهوْ ٚإٌٍح،[65])

 )ؼٙٓ (  اٌؼهب ِاقج ٌٍاْ  تٓ ِٕٙٛن،  ( [66])

،ق ، ٚ ت١ــــهٚخ:   اٌعــــىنٞ إٌٙا٠ــــح فــــٟ به٠ــــة اٌؽــــك٠س ٚاألشــــه  اٌّثــــانن تــــٓ ِؽّــــك  اٌٍــــؼاقاخ  ( اتــــٓ األش١ــــه ، ِعــــك اٌــــك٠ٓ أتــــٟ [67])

 221/ 1،  اٌؼ١ٍّح  اٌّىرثح

 181، ٔـ :   ٚخ : قان إٌفاَ، ت١ه 0ٚ   ِؼعُ ٌغح اٌفمٙاء  1988َ( ـ 1228)  ، ق. ؼاِك ٔاقق ل١ٕثٟ  ق . ِؽّك نٚاي لٍؼعٟ  ( [68])

،ٔــ  3، ظــ   ،قان اٌّؼهفـح ت١ـهٚخ 1ٚ   ِغٕٟ اٌّؽراض اٌٝ ِؼهفح ِؼأٟ األٌفاظ ا١ٌّؿ ًِّ اٌك٠ٓ ِؽّك تٓ اٌفط١ة اٌّه ت١ٕٟ ، ،  ( [69])

، ق.ٔـاٌػ تـٓ  718 ٔــ  ،7، ظـــ  ، قان اٌفىه تكِّك  َ 1989٘ـ  1229، 3، ٚ ،   ق. ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ 590

 239/ٔـ 0، قان اٌؼأّح ــ اٌه٠اٖ ظـ1َ اٌٍّفٓ اٌفمٟٙ ٚ 0221٘ـ ـــ 1201فٛواْ تٓ ػثك هللا )

  

 718،  590( اٌّهظغ اٌٍاتك ، ٔـ [70])

 705،ٔـ 7ق . ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ِهظغ ٌاتك ظـ  ( اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ [71])

 705، ٔـ 7ق. ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ظـ  ، اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ 597  ـ 592ٔـ  3، ض  ( ِغٕٟ اٌّؽراض ِهظغ ٌاتك [72])

  027، 0ـ1ظـ   ٕٔؼاء  َ قان إٌّه ٌٍعاِؼاخ 0222٘ـ ــ1205 7، أؼىاَ األٌهج ق. ػٍٟ أؼّك اٌم١ٍٕٟ ، ٚ   اٌّهظغ اٌٍاتك  ( [73])

 141ِهظغ ٌاتك ٔـ   ١ػ .ق.لٍؼعٟ ، ق. ل١ٕثٟ،٠ٚرٕاشه اٌٍؽُ ِٓ ِكج اٌرم  ( اٌعماَ : ٘ٛ قاء، ذرٍالٛ ِٕٗ األٚهاد [74])

 (اٌثهْ : ِهٖ ٠ُؽكز فٟ اٌعٍُ لّها أت١ٗ ٠ٍٚثة ٌٍّه٠ٗ ؼىاَ .ِإٌّاَ  [75])

 704،ٔـ 7ق . ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ ، ِهظغ ٌاتك ظـ  اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  ( [76])

، أؼىـاَ األٌـهج ق.  707، ٔــ 7ق. ٚ٘ثـح اٌىؼ١ٍـٟ ، ظــ  ٗ، اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌر 597  ـ 595ٔـ  3، ض  ( ِغٕٟ اٌّؽراض ِهظغ ٌاتك [77])

  027، 0ـ1ظـ   ػٍٟ أؼّك اٌم١ٍٕٟ ، ِهظغ ٌاتك

.أظـه واق   ػٓ إٌثٟ ٍٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ ٚاألًٔ فـٟ لٌـه اٌعـٛاو  اٌّهٚ  نؼّح هللا ػ١ٍٗ ٚلاي : أٔٗ ٌُ ٠هق ٘ما  ( ٚ٘ما لٛي اتٓ اٌم١ُ [78])

، ٚفٟ ِـم٘ة اٌؽٕف١ـح أْ األَ  130/  2٘ـ 1349ٌٕح  0: ٚ   ٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح ِطثؼح : ِٕطفٝ أٌثاتٟ اٌؽٍثٟفٟ ٘كٞ ـ١ه اٌؼثاق ،ت  اٌّؼاق

ِاٌُ ٠ؼمً لٌه ِٕٙا ، أظه: ؼا١ِح اتٓ ػاتك٠ٓ اٌٍّّاج تهق اٌّؽران فٟ اٌكن اٌّفران ِهغ ذ٠ٕٛه األتٕان ٌٍفم١ـٗ اٌؼالِـح   اٌفاٌمح أؼك تاٌٌٛك

/ 3   ٘ــ1384 0: ٚ   ٘ــ ِطثؼـح : ِٕـطفٝ أٌثـاتٟ اٌؽٍثـ1050ٟاٌّرـٛفٝ ٌـٕح    ؼى٠ـى اٌّـ١ٙه تـاتٓ ػاتـك٠ِٓؽّك أ١ِٓ تٓ ػّه تـٓ ػثـك اٌ

554  
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 ايفكٝ٘ ٓٛؼ أٓؽ قُؽ عبؽٙؼ / 

/  0، ت١ـهٚخ : قان اٌىرـة اٌؼ١ٍّـح ،  ١ٍ٠ٚ1ٙا ِمكِح اتٓ نِـك ٚ  1992َ٘ـ 1215ِاٌه تٓ أًٔ األ ٔثؽٟ )  ٌإلِاَ  ( اٌّكٚٔح اٌىثهٜ [79])

042 

ػـهد أٔـٗ ٠ٍـرعاب   ِٓ لثً اٌفه٠ك األٚي تأٔٗ ٍِٕٛؾ أٚ ِؽّٛي ػٍٝ أٔٗ ٍٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٚـٍُ  ، ٚأظ١ة ػٕٗ( نٚاٖ أتٛ قاٚٚق ٚب١هٖ  [80])

 قػاؤٖ ، ٚأٔٗ ٠فران األب اٌٍٍُّ . ٚلٕكٖ ترف١١هٖ اٌرّاٌح أِٗ .

 . 708/ 7، ق . ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ،ِهظغ ٌاتك   ( اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ [81])

 708( اٌّهظغ اٌٍاتك ٔـ  [82])

 597ٔـ  3، ض  ( ِغٕٟ اٌّؽراض ِهظغ ٌاتك [83])

 594/  3، ِهظغ ٌاتك  557/  3ِهظغ ٌاتك   اتٓ ػاتك٠ِٓغٕٟ اٌّؽراض ، (  [84])

اٌؼهتـٟ   أتٛ قاٚق ْ اإلِاَ اٌؽافع ١ٌٍّاْ تٓ األِؼس اٌٍعٍـرأٟ األنقٞ )ق.خ( )ق. ٚ( ، )ق.َ( : قان ئؼ١ـاء اٌرـهازٌٕٓ أتٟ قاٚق ،   ( [85]) 

    083/ 0ّىهِح : قان ػثاي أؼّك أٌثاو ،.ِىح اٌ

 708/  7ق. ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ِهظغ ٌاتك   ( اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ [86])

: قان اٌىرـة   ، ت١ـهٚخ  اٌىاٌأٟ اٌؽٕفٟ اإلِاَ ػالء اٌك٠ٓ أتـٟ تىـه تـٓ ٍِـؼٛق ) ق. خ( ، ) ق.ٚ(،   تكارغ إٌٕارغ فٟ ذهذ١ة اٌّهارغ(  [87])

 20/  2،   اٌؼ١ٍّح

 20/ 2اٌّهظغ اٌٍاتك   ( [88] ) 

 و133َُ ، ٚاٌٍرح تهق1828َ ٚا١ًٌّ 00174فهاٌؿ ، ٚذٍاٚٞ   ١ِالَ أٚ أنتؼح 10( اٌثه٠ك اٌؼهتٟ :  [89]) 

 709/  7ق. ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ِهظغ ٌاتك   ( اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ [90]) 

٘ـ ، 402اٌّرٛفٝ ٌٕح   تٓ لكاِٗ اٌّمكٌٟ  ػثك هللا تٓ أؼّك تٓ ِؽّٛق ٚ٘ما ِم٘ة اٌؽٕاتٍح ، أتٟ ِؽّكِغٕٟ اٌّؽراض ألتٓ لكاِٗ ، (  [91]) 

 418/  7: ِىرثح اٌعّٙٛن٠ح اٌؼهت١ح ، ِٚىرثح اٌه٠اٖ ، اٌّك٠ٕح ،    اٌّطثؼح ا١ٌٌٛف١ح ، إٌاِه

 732/  7ق. ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ِهظغ ٌاتك   ( اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ [92])

  

 743/  0، اٌّهغ إٌغ١ه :   875ــ 871/  0: ( اٌكن اٌّفران ٚنق اٌّؽران  [93])

 412ا١ٌّؿ ووٟ اٌك٠ٓ ِؼثاْ : ٔـ   ٌٚألٌرال  257األؼٛاي اٌّف١ٕح ٌألٌرال ا١ٌّؿ ػثك اٌهؼّٓ ذاض ٔـ   (  [94] )

 718/  7ق. ٚ٘ثٗ اٌىؼ١ٍٟ ِهظغ ٌاتك   اٌفمٗ اإلٌالِٟ ٚأقٌرٗ  [95])

  

ـــان   ، )ق . خ(  اٌّٛٔـــٍٟ  ِؽّـــٛق تـــٓ ِـــٛقٚق  تـــٓ ِـــٛقٚق اٌؽٕفـــٟ ، ػثـــك هللا تـــٓاذؼ١ٍمـــاخ : اٌّـــ١ؿ ِؽّـــٛق أتـــٛ قل١مـــح ، (  [96]) ،اإلـر١

اٌّـ١ؿ ِؽّـك تـٓ   اٌّـٌٛٝ اٌفم١ـٗ اٌّؽمـك ػثـك هللا تـٓ  قاِاقافٕـكٞ  ، 15/ 2، ) ق . ٚ ( ، ت١هٚخ ٌثٕـاْ : قان اٌىرـة اٌؼ١ٍّـح   اٌّفران  ٌرؼ١ًٍ

 280ــ  281/ 1  ِهظغ ٌاتك  ، )ق.ٚ( ت١هٚخ : قان ئؼ١اء اٌرهاز اٌؼثٟ. ١ٌٍّاْ ، )ق.خ( ،ِعّغ األٔٙه فٟ ِهغ ٍِرمٝ األتؽه

اٌثؽه اٌهارـك ِـهغ وٕـى  2/185،   َ(1993٘ـ ـ 1213اٌؽٕفٟ ، اٌؼالِح و٠ٓ اٌك٠ٓ )  ، اتٓ ُٔع15ُ١/  2( اتٓ ِٛقٚق اٌّهظغ اٌٍاتك  [97])

 ، )اٌطثؼح اٌصا١ٔح ( ، )ق.َ( : قان اٌفىه .  اٌكلارك

 058/  0ِاٌه ِهظغ ٌاتك   اإلِأَح اٌىثهٜ اٌّكٚ(  [98])

، ذؽم١ــك   َ ( اٌّؼٛٔــح ػٍــٝ ِــم٘ة ػــاٌُ اٌّك٠ٕــح ) اإلِــاَ ِاٌــه اتــٓ أٔــً ( 1995٘ـــ ( ــــ1215( اٌما٘ــٟ ػثــكا ٌٛ٘ــاب اٌثغــكاقٞ ، )  [99])

 . 921/ 0  : قان اٌفىه  ، ت١هٚخ  ، )ق. ٚ(   : ؼ١ُّ ػثك اٌؽك  ٚقناٌح

 99/  3، )ق . ٚ( ،ت١هٚخ : قان اٌفىه   َ ( ، وراب األَ 1992ــ  ٘ـ 1212أتٟ ػثك هللا ِؽّك تٓ ئقن٠ً ، )( اإلِاَ اٌّافؼٟ ،  [100])
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َ ( ، ػـْٛ 1992٘ــ ـــ 1212، ِؽّك ِـًّ اٌؽـك اٌؼظـ١ُ وتـاقٞ ِـغ ِـهغ اٌؽـافع ِـًّ اٌـك٠ٓ اتـٓ لـ١ُ اٌعٛو٠ـح ، )   ( أتٟ اٌط١ة [101])

 112/  0، ت١هٚخ : قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح .   ٌٚٝ (األ  ، ) اٌطثؼح  اٌّؼثٛق ِػ ٌٕٓ أتٟ قاٚق

 322/ 18( ، )ق.َ( : قان اٌفىه  0إٌٛٚٞ ، اإلِاَ أتٛ ووه٠ا ِؽٟ اٌك٠ٓ تٓ ِهد ، )ق. خ( ، اٌّعّٛع ِهغ اٌّٙمب ، )ٚ  ( [102])

 ي321/ 18( اٌّهظغ اٌٍاتك  [103])

 22/  2  ( اٌىاٌأٟ ِهظغ ٌاتك [104])

، اٌّـهغ  574/  5،وّاد اٌمٕاع :  250/ 3، ِغٕٟ اٌّؽراض : 742/  0، اٌّهغ إٌغ١ه :   877/  0ق اٌّؽران : (( اٌكن اٌّفران ٚن[105])

 533/  0:   ِغ اٌكٌٛلٟ  اٌىث١ه

 اٌّهاظغ اٌٍاتك   ( [106])

 0220َنأفد فه٠ك ٠ٌٍُٛ: اإلٌالَ ٚؼمٛق اٌطفً، ناتطح اٌعاِؼاخ اإلٌال١ِح، اٌما٘هج ػاَ  / [107] 

 931/  0:   ، ؼا١ِح اتٓ ػاتك٠ٓ 024/ 3ِهظغ ٌاتك :   فرػ اٌمك٠ه(  [108])

  7/722ٚأقٌرٗ ِهظغ ٌاتك   ( اٌفمٗ اإلٌالِٟ [109])

 884/ 0( اٌكن اٌّفران :  [110])

 205/ 0( ِغٕٝ اٌّؽراض :  [111])

لـاي ٌهظـً   تٍفع أْ إٌثٟ ٍٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ ( ٘ما ِهوة ِٓ ؼك٠ص١ٓ ، فاٌّك األٚي نٚاٖ أؼّك ٍٍُِٚ ٚأتٛ قاٚق ٚإٌٍارٟ ػٓ ظاته [112])

 ٍ   302،  301/  4:   ٔؽ١ػ )١ًٔ األ ٚٚان  تإٌاق  ٚاٌّك اٌصأٟ نٚاٖ أؼّك ٚاٌكان لطٕٟ  ... (  : )اتكأ تٕفٍه فرٕكق ػ١ٍٙا

 ( اٌكن اٌّفران ، ِٚغٕٝ اٌّؽراض ِهظغ ٌاتك [113])
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 و0213 َىَُى -األول َُبَرانؼذد  جبيؼخ انُبصريجهخ 

 نزهة الناظر يف أصول احلوار وآداب احملاور
 

 املعُفٟ ؾٗؽ ٌاحل قالِؼ / 

 

 احملاور وآداب احلوار آصول يف الناظر نزهة 

 

9

8 

 املًعَ
 ظباذضض٘  ٚوضضفٚ  َٚفجعٝتضض٘ ِٚضضٛاه ٘ ٚأٌضضٛي٘ َٚباؼ٥ضض٘ اسبضضٛاـ مبؿٗضضّٛ ايتعفٜضضـ إىل ايبرضض  ٜٗضضؽف

 تعٝضضل ايضضي ٚايٍضضعٛها  املعٛقضضا  ٚالتكٍضضا٤ اسبضضٛاـ  َضضٔ اٱلضض٬ّ َٛقضضـ ٚهٝضضإ اسبضضٛاـ; ثكاؾضض١ ْٚىضضف

ـ  مبضضض٪ ف ٚاملىضضاـن   عَُٛضضضا  ملترضضضاٚـٜٔا تؿٝضضؽ  قضضضؽ ـ٩ٜضض١;  ٚتكضضضؽِٜ اسبضضٛاـ    ايضضضُٝٔ  يف ايضضضٛ ي اسبضضٛا

ٟ  ايبرض   َٓٗحٝض١  ايباذض   ٚالتعؽّ ٔ  صبُٛعض١  مبمضس   املهضت؛;  ايٓظضف  املتعًكض١  ايمضاهك١   ا٭ؼهٝضا   َض

 هاسبٛاـ

 

 ن١ًٝ – َماعؽ ألتاؾ – املعُفٟ قالِ ٌاحل ؾٗؽ/ ؼ

 عُفإ جاَع١ – ايذله١ٝ
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 و0213 َىَُى -األول َُبَرانؼذد  جبيؼخ انُبصريجهخ 

 نزهة الناظر يف أصول احلوار وآداب احملاور
 

 املعُفٟ ؾٗؽ ٌاحل قالِؼ / 

 :املقدمة 

ٌِ ِإٔي٢ اِؼُع} ايكا٥ٌ; هلل اسبُؽ َُض١ٔ  ـَهِّضو   َلٔبٝ ِٛٔعظ ض١ٔ  ٔهاْئرْه َُ ١َٓٔ  َٚاْي ِ  اْيَرَمض ُٗ ٞ  ََٚجضأؼْي َٞ  ٔهضايتٔت ُٔ  ٖٔض ٕٖ أ ِذَمض َٛ  ـَٖهضو   ِإ  ُٖض

ُِ  ً َُٔ أ ِع ٌٖ ٔه ٘ٔ َعٔ َِ ًٔ َٛ َلٔبٝ ُٖ َٚ ُِ  ً َٔ أ ِع َِٗتٔؽٜ ُُ  يًعضامل    املٗؽا٠ ايفمح١ ع٢ً ٚايم٬ّ ٚاي٠٬ٍ(. 125: ايٓرٌ)  {ٔهاْي

 اسبٝضض١  اجملتُعضضا  هٗضضا تتُٝضضك ٌضضر١ٝ ظضضاٖف٠ ؾضضاسبٛاـ: هعضضؽ أَضضا ٚلضضًِ  ٌٚضضرب٘ ٚآيضض٘ عًٝضض٘ اهلل ٌضض٢ً ضبُضضؽ

ٍ  إىل ٍٜضضًٛا إٔ ظ٬هلضضا  َضضٔ ٚازبُاعضضا ;  ا٭ؾضضفاؼ  ٜمضضت ٝ  ٚٚلضض١ًٝ  ٚثكاؾٝضض١  ؾهفٜضض١  ٚـنٝضضك٠ ِ  ذًضضٛ  ملىضضه٬تٗ

ٛ  َضا  عًض٢  ٚا٫تؿضام  ايٓظضف   ٚٚجٗضا   ايف٣٩ يف ايؿٛاـم ربؿـ أٚ ٓٗٞت ٌٝػ١ إىل ٚايٌٍٛٛ ظ٬ؾاتِٗ  ٚتم١ٜٛ  ٖض

ٔ  ؾيضو  ع٢ً تماعؽ ايي ٚايؿفُ ايظفٚف ٚإجياؼ ٚتٓؿٝؿٙ يتحمٝؽٙ ٚايمعٞ هِٝٓٗ  َىذلى ٌ  َض  املٍضًر١  أجض

 َٔ اٱل٬ّ إيٝٗا ؼعا ٚايي اٯظفٜٔ َ  ايتٛاٌٌ يف ٚا٭زل٢ ا٭لًِ ايٛل١ًٝ ٜعتدل أْ٘ نُا يًحُٝ   ايعا١َ

ٌ  آٜض١  َٚٓٗضا  ايهفِٜ  ايكفإٓ يف ايٛاـؼ٠ املعتًؿ١ اٯٜا  ٍظ٬ ـ  َٛعضؽ  ٫قضذلا   ْٚظضفا  -ايضؿنف  لضايؿ١  -ايٓرض  اسبضٛا

 ٚاسبكهٝضضض١ ايمٝالضضض١ٝ ا٭ ضضضفاف ٚنضضضٌ عاَضضض١ ؾضضضايُٕٝٓٝٛ  (2013/03/18) يف ٜبضضضؽأ إٔ املكضضضفـ ايضضضُٝٔ; يف ايضضضٛ ي

 اشبٍضضَٛا  ضبضضٌ ٚا٫تؿضضام تٓضضاقع اي ضبضضٌ اي٥ٛضضاّ حيضضٌ ذتضض٢ اسبضضٛاـ  اٚيضض١ عًضض٢ يًحًضضٛه هضضايتٗٝ٪ َ ضضايبٕٛ

 .ايّٝك١ اسبكه١ٝ أٚ ايىع١ٍٝ املٍاحل ع٢ً ايٛ ١ٝٓ املًٍر١ ٚتتػًب اي ا٥ؿ١ٝ  ٚايٓكاعا  املٓا ك١ٝ 

ِ  ازباَعضا   ٚألضاتؿ٠  املثكؿ  ؼٚـ هأ١ُٖٝ ايباذ  َٔ ٚإمياْا  إظبضاط  عًض٢  املىضاـن   ٚذض   ايتٛعٝض١   يف ٚٚاجضبٗ

 يف املترضضاٚـٜٔ; ٚمجٝضض  اجملتُضض  تٓضضٜٛف يف ٜمضضِٗ إٔ آَضضٌ ايضضؿٟ برضض ;اي ٖضضؿا ؾهضضف٠ ناْضض  ؾكضضؽ ايضضٛ ي  اسبضضٛاـ

 ايػضف   ٜتركضل  إٔ ٚآٌَ ظباذ٘; َٚعٛقا  اسبٛاـ; ظباط ٚوفٚ  ٚآؼا  ٚأٌٍٛ ٚقٛاعؽ ٚأ١ُٖٝ هك١ُٝ ايتعفٜـ

ٌ  عًض٢   باعت٘ يف  أـغب ٚنٓ  املتراٚـٜٔ; ٚقًٛ  أٜؽٟ إىل  فٜك٘ جيؽ ٚإٔ َٓ٘  ٘  نتٝضب  وضه  صباْضا،   ٚتٛقٜعض

 تىهٌٝ ثِ َٚٔ املتراٚـٜٔ; جؽ١ٜ َؽ٣ ع٢ً ظ٬ي٘ َٔ ؾٝرهِ عًٝ٘; ٜ ً  َٔ ٚنٌ املتراٚـٕٚ  َٓ٘ ؽيٝمتؿٝ

ـ  يًؽؾ  صبتُعٞ ِػط ٔ  هضاسبٛا ٛ  ٚاملترضاٚـٜ ّ  املٓاؾضؿ  ٚلضؽ  مجٝعضا;  يًُٝٓضٝ   َىضفم  غضؽ  هٓضا٤  عبض  املىضاـٜ   أَضا

 .َٚهتمبات٘ وعبٓا ٚثٛاه  ٚ ٓٓا ِؽ ايتآَف١ٜ

 سبضضٌ ايُٝٓٝضضٕٛ ٜتبٓضضاٙ إٔ جيضضب ايضضؿٟ ٚا٭َثضضٌ; ا٭ظبضض  ا٭لضضًٛ  ٖضضٛ ٛاـاسبضض ألضضًٛ  إٔ ايبرضض  ٜ٪نضضؽ أظضضرلا 

ـ  يف لببا ناْ  ايي املىانٌ َٔ ٚغرلٖا ٚاجملتُع١ٝ  ايمٝال١ٝ املىانٌ  َضؽ٣  عًض٢  املتتاهعض١  ٚاسبضفٚ   ايعٓض

ٌ  إىل ايضٛ ي  ايٛاجب يٓؽا٤ تًب١ٝ ٖٚٛ  (2003-2012) ايمٓٛا  ظ٬ٍ ٚظٌٍٛا َتتاهع١  عكٛؼ  طإظبضا  عًض٢  ايعُض

ٔ  حيكضل  مبا اسبٛاـ  ـ  ا٭َض  إىل تٓظضف  قٜٛض١  ٚ ٓٝض١  هضرـاؼ٠  املعٛقضا   ٚناؾض١  ايٍضعب١  ايترضؽٜا   ٚدبضاٚق  ٚا٫لضتكفا

 إٔ ميهضضٔ ٫ ؾرْضض٘ ربؿضض٢  ٫ اسبضضٛاـ ٜهتمضضبٗا ايضضي ا٭ُٖٝضض١ ناْضض  ٚإؾا ٚايت ًعضضا   اٯَضضاٍ ههضضٌ ازبؽٜضضؽ ايضضُٝٔ

 .اسبايٞ ايبر  ي٘ لٝت فم َا ٖٚٛ. اطايٓح ٚوفٚ  ٚألن َٚكَٛا  َباؼ٨ ي٘ تتٛاؾف مل َا أٖؽاؾ٘ حيكل

 املعُفٟ َػفه١ قالِ ٌاحل ؾٗؽ/ ؼنتٛـ/      ايباذ                                               
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 البحث إشكالية

ٔ  ايبرض   إوضهاي١ٝ  تٓبض    ٟ  ذايض١  َض  ايضُٝٔ   عاوضٗا  ايضي  ٚا٫قتٍضاؼ١ٜ  ٚايمٝالض١ٝ  ا٭َٓٝض١  ا٭ِٚضاع  تضفؼ

ٔ  أعكبٗضا  َٚضا   (2011) ايعاّ َ ً  َ  -اهلا١ٜٚ إىل َعٗا تٌٍ ٚناؼ  اسباي١ٝ  يؿ١ٝا٭ َٔ ا٭ٍٚ ايعكؽ ظ٬ٍ  َض

 ٚاجتُاعٝضضا لٝالضضٝا ايضضُٝٔ نٝضضإ تٗضضؽؼ اشب ضضٛـ٠; هايػضض١ -تضضكاٍ َضضا - أِٚضضاع ظضضٌ يف ايضضٛ ي اسبضضٛاـ عبضضٛ ايتٛجضض٘

 ايؿضضفؼٟ املكادٚهضض هايعىضضٛا١ٝ٥ ٚاتمضضُ  ايمضضاهل; ايٓظضضاّ اْتٗحٗضضا ٚمماـلضضا  يمٝالضضا  ْتٝحضض١ ٖٚضضٞ ٚاقتٍضضاؼٜا 

 عاـ١َ ؾ٢ِٛ يف تؽظٌ إٔ ايب٬ؼ ٚناؼ  ٚا٭ظ٬قٞ  ٚا٫جتُاعٞ ايٛ ي ايبٓا٤ ألن تؽَرل إىل ٚأؼ  املتكًب 

 ا٭َضضٔ صبًضضن يف ايعّضض١ٜٛ ؼا٥ُضض١ ٚايضضؽٍٚ  (اشبًٝحضضٞ ايتعضضإٚ صبًضضن)ازبضضٛاـ ؼٍٚ يًُٝٓضضٝ  اهلل ٖٝضضأ إٔ يضض٫ٛ

 ٚهضضؿيو  !وضضاٌَ ٚ ضضي ذضضٛاـ يف ايضضؽظٍٛ عًضض٢ ٍْضض  ذٝضض  اشبًٝحٝضض١; املبضضاؼـ٠ ٚؼعُضض  تكضضؽَ  ايضضي ايضضؽٚيٞ;

 ٚايضضي ا٫جتُاعٝضض١  ٚاملهْٛضضا  ايمٝالضض١ٝ ا٭ ضضفاف طبتًضضـ هضض  ايتحاؾهضضا  ٚاقضض  َضضٔ ايبرضض  إوضضهاي١ٝ ظٗضضف 

 يًرضضٛاـ  اي٬قَضض١ ٚاملفجعٝضض١ جٗضض١  يهضضٌ املىضضاـن  ْمضضب١ أٚ ٚعضضؽؼ يًرضضٛاـ  ـ٩ٜتٗضضا ذضضٍٛ ْظفٖضضا ٚجٗضضا  تبآٜضض 

 هكا٤ٖضا  إٔ يًباذ  تأنؽ ؾكؽ ٚهؿيو اجملتُع١ٝ  ٚاملىه٬  ايٛ ١ٝٓ  يكّاٜاا طبتًـ َٔ املتراٚـٜٔ َٚٛقـ

ٕ  ذٛاـ -قٌٝ نُا ؾٍٝبس ايٛ ي; اسبٛاـ َمرل٠ ٜعفقٌ قؽ ع١ًُٝ; ٚؼـال١ حب  هؽٕٚ ٞ  -اي فوضا  ايعضٛؼ٠  ٚهايتضاي

ٔ  هضؽ٫  يًم٬ط ٚا٫ذتهاّ ايعٓـ ملفه  ّ  َض ٌ  يٍضٛ   ا٫ذتهضا ٔ  وٚهضؿي  املىضذلن١    ٚاملٍضًر١  ٚاملٓ ضل  ايعكض  ميهض

 : ايتاي١ٝ ايتما٫٩  يف اٱوهاي١ٝ ذبؽٜؽ

 اسبٛاـ؟ ٚغاٜا  أٖؽاف َٚا َباؼ٩ٙ  ٖٞ َٚا أُٖٝت٘ َٚا اسبٛاـ  تعفٜـ ٖٛ َا: أ٫ٚ،

 ظباذ٘؟ ٚوفٚ  يًرٛاـ ايف٥ٝم١ٝ ٚايكٛاعؽ ا٭ٌٍٛ َٚا احملذلف  احملاٚـ َكَٛا  ٖٞ َا: ثاْٝا،

 .ذٛاـ١ٜ؟ مناؾد ٚايم١ٓ ايكفإٓ يف ٚـؼ ٌٖٚ اسبٛاـ  ٚآؼا  ِٚٛاهط عٓاٌف ٖٞ َا: ثايثا،

 .ايُٝي؟ ايٛ ي اسبٛاـ َٚعٛقا  َٛاِٝ  أهفق َٚا َعٛقات٘  ٖٞ َٚا اسبٛاـ  ٌٛـ ٖٞ َا: ـاهعا،

 أٖؽاؾ٘؟ ٚذبكٝل ايٛ ي اسبٛاـ ظباط يُّإ تكؽميٗا ميهٔ ايي ٚاملكذلذا   ايتٌٛٝا  َا: ظاَما،

 :يٰتٞ ايبر  ٜٗؽف: ايبر  أٖؽاف 

 اسبضضضضٛاـ; ثكاؾضضضض١ ْٚىضضضضف ظباذضضضض٘  ٚوضضضضفٚ  َٚفجعٝتضضضض٘ ٚأٌضضضضٛي٘ َٚباؼ٥ضضضض٘ اسبضضضضٛاـ مبؿٗضضضضّٛ ٜضضضضـايتعف -1

 .املِٛٛع يف ايباذثٕٛ نتب٘ َا هالتع٬ُ

 ؟ ظباذ٘ ٚوفٚ  اسبٛاـ يّبط ايف٥ٝم١ٝ ٚايكٛاعؽ ٚا٭ٌٍٛ احملذلف  احملاٚـ َكَٛا  تِٛٝس -2

 هٗضضضا يٮظضضضؿ ; ذٛاـٜضضض١ منضضضاؾد َضضضٔ ٚايمضضض١ٓ ايكضضضفإٓ يف ٚـؼ َٚضضضا اسبضضضٛاـ  ٚآؼا  ِٚضضضٛاهط عٓاٌضضضف هٝضضضإ -3

 .ازبُاع١ٝ أٚ ايؿفؼ١ٜ لٛا٤ اسبٛاـا ; نٌ ٚيف ايُٝٔ  يف ايٛ ي اسبٛاـ يف َٓٗا ٚا٫لتؿاؼ٠

 .عٓٗا ٚايتٓكٙ َٓٗا  يًترؿٜف اسبٛاـ; تعٝل قؽ ايي املعٛقا  ٚالتكٍا٤ اسبٛاـ ٌٛـ ذبؽٜؽ -4

 .َٚهإ قَإ نٌ ٚيف ايُٝٔ يف اٚـٜٔاملتر تؿٝؽ ايي ٚاملكذلذا  ايتٌٛٝا  تتُّٔ ـ١ٜ٩ تكؽِٜ -5
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 :البحث أهمية

 :اٯتٞ َٔ ايبر  أ١ُٖٝ تدلق 

٘  ملضا  ٚؾيضو  ايُٝٓٝ   زبُٝ  ايىاغٌ ايماع١; َِٛٛع ٜعتدل ٚايؿٟ ؾات٘; املِٛٛع أ١ُٖٝ -1 ٔ  ٜعكؽْٚض  َض

 .أؾٌّ َمتكبٌ إىل ٚاشب٬ف ايتىت  ٚاق  َٔ هايُٝٔ اشبفٚد يف اسبٛاـ ظباط ع٢ً آَاٍ

ـ  ثكاؾض١  ٚتعكٜك اجملتُعٞ  ايعٓـ ذؽ٠ َٔ ايتعؿٝـ يف ايبر  ٜؿٝؽ قؽ -2 ٘  اسبضٛا  نٛلض١ًٝ  ٚالضتعؽاَ

 .ٚازبُاع١ٝ ايؿفؼ١ٜ اشب٬ؾا  سبٌ ألال١ٝ

 ؾُٝا ٚايتعإٚ املتراٚـٜٔ  ه  ايثك١ ِعـ ذاي١ ٚدباٚق ايٓظف ٚجٗا  تكفٜب ع٢ً ايبر  ٜماعؽ قؽ -3

 .هِٝٓٗ ؾُٝا َىذلن١ ؿامات ْكا  إىل ٚايتٌٌٛ هاٯظف  َِٓٗ نٌ يكبٍٛ هِٝٓٗ

ـ  ممثًٞ أؼا٤ ٚتكِٝٝ هٓؿم٘  اجملتُ  ثك١ َٔ ايبر  ٜكٜؽ قؽ -4 ٔ  اسبضٛاـ;  يف ا٭ ضفاف  طبتًض ٍ  َض  ظض٬

 .ظباذ٘ ٚوفٚ  اسبٛاـ  ٚآؼا  َباؼ٨ ٤ِٛ يف أؼا٥ِٗ َتاهع١

 :  البحث منهجية

ٞ  ايٓظضفٟ   ايبرض   َٓٗحٝض١  ايبرض   ٜعتُضؽ  ٚأٖؽاؾض٘;  املِٛضٛع  ي بٝعض١  ٚؾكضا،  ِ  ٬ُٚالضتع  هتكٍض  نتبضض٘ َضا  أٖض

ٌ  َعفؾٝض١;  عًُٝض١  هرِضاؾ١  ْظفٜا،; هاملِٛٛع ايؿِٗ يتعكٜك اسبٛاـ  جٛاْب طبتًـ ذٍٛ ايباذثٕٛ  َفجعٝض١   ثض

 .َكبٍٛ عًُٞ ٚت بٝل ٌرٝر١ هٛل١ًٝ يًركٝك١  ايتٌٌٛ يف يًفاغب 

 :   ٚغاٜات٘ ٚأٖؽاؾ٘ َٚباؼ٥٘ ٚأُٖٝت٘ اسبٛاـ مبؿّٗٛ ايتعفٜـ/ أ٫ٚ، 

 :ايتايٞ ايٓرٛ ع٢ً تِٛٝرٗا ميهٔ ٚايي ٍَ ًرا ; ايبر  ٜتُّٔ  ;ايبر ٍَ ًرا  -1-1

ٔ  َضأظٛؾ :) (: يػ١ اسبٛاـ  -1-1-1 ٌ  قضاٍ   ٚهاهض٘;  ـجض   (: ـ. ٚ. ط) َض ِ  ٚيف... ٚؼظض  اسبضا٤ : " ايًػض١  َكضاٜٝن  َعحض

 ذاـ ؾٝكاٍ ٛعايفج أَا.... ؼٚـا، ايى٤ٞ ٜؽٚـ إٔ: ٚايثاي  ايفجٛع : ٚاٯظف يٕٛ : أذؽٖا أٌٍٛ  ث٬ث١ ٚايفا٤ ٚايٛاٚ

ُ٘: )تعضضاىل قضضاٍ ـجضض   إؾا ْٖضض ٖٔ ِإ  ٜذلاجعضضٕٛ أٟ: ٜٚترضضاٚـٕٚ. ايهضض٬ّ يف امُلفاجعضض١ ٖضضٞ ٚامُلرضضاٚـ٠;() (. َُٜرضضٛـَ يتضضٔ أ ٕ ظ ضض

 ) (. ايه٬ّ

ٔ  ْضٛع  ٖٛ) (: اٌ ٬ذا،  -1-1-2 ِ  ؾضفٜك    أٚ وعٍض   هض   اسبضؽٜ   َض ٘  ٜضت ٍ  ؾٝض ّ  تضؽاٚ  ه فٜكض١  هُٝٓٗضا  ايهض٬

 .ٚايتعٍب اشب١ٍَٛ عٔ ٚايبعؽ اهلؽ٤ٚ عًٝ٘ ٜٚػًب اٯظف  ؼٕٚ أذؽُٖا ه٘ ٜمتأثف ؾ٬ َتهاؾ١٦

 يف: ا٭ٍٚ َٛاِضض ; ث٬ثضض١ يف ايهضضفِٜ ايكضضفإٓ يف ٚـؼ ٚقضضؽ ؾٝضض٘ ٚايتحضضاٚ  ايهضض٬ّ تفاجضض  ٖضضٛ ؾضضاسبٛاـ إؾا، 

َٕ{: ازب١ٓ أٌرا  ق١ٍ ُ٘ َٚن ا َُْف ي  ٍَ َث ٘ٔ ؾ ك ا ٍَأذٔب َٛ ٔي ُٖ َٚ ُٙ ـُ ِٚ َْا َُٜرا (. 34: ايهٗـ) }َْؿ ّفا َٚأ َعٗك ََاي،ا َٔٓو  أ ْنَثُف أ 

ٍَ{:  ايكٍضض١ ْؿضضن يف: ٚايثضضاْٞ ُ٘ ق ضضا ُ٘ ي ضض َٛ ٌَضضأذُب ُٖضض َٚ ُٙ ـُ ِٚ ً ك ضضو  ٔهايتضضٔؿٟ أ ن ؿ ضضِفَ  َُٜرضضا ِٖ ُتضضَفإ  َٔضضٔ َظ ِٖ ْْٗ ؿ ضض١ٕ َٔضضٔ ُثضض  ُثضض

ٖٛاى  ً،ضضا َلضض َُٔ  ق ضضِؽ{: ٚايثايضض (. 37: ايهٗضضـ) } ـَُج ُ٘ َلضض ًتضض ٍَ اي ِٛ َٗضضا ٔؾضضٞ ُيضضو ُتَحأؼ ايتٔتضضٞ ق ضض ِٚٔج ٘ٔ ِإي ضض٢ ََٚتِىضضَتٔهٞ َق ًتضض ُ٘ اي ًتضض  َٚاي

 َُُ َُا َِٜم ـَُن ُٚ  (.1: اجملاؼي١) }َتَرا
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 َتهضضاؾ٦ت ; قضضٛت  ا٭قضضٌ عًضض٢ أٚ َتهاؾ٦ضض١ قضض٣ٛ هضض  ٜضضتِ اسبضضٛاـ إٔ ;) (َٓضض٘ ٜٚؿٗضضِ: اسبضضٛاـ َؿٗضضّٛ  -1-1-3

ٍ  َٔ اٯظف ٚؾِٗ اٯظف  ظ٬ٍ َٔ يًؿا  ؾِٗ اسبٛاـ ؾرٕ ٚعًٝ٘  ـ  ا  ايضؿ  ظض٬ ٛ  يًحُٝض    َىضاع  ذضل  ؾضاسبٛا  ٖٚض

٘  نُا ايمً ١   ػٝإ َٔ ايترفـ ٜعي اسبٛاـ. ا٭ؾهاـ عٔ ؾ٬ّ ا٭وعاُ سبٝا٠ ذٟٝٛ عٍٓف  انتىضاف  أْض

ٌ  يٰظضف  ٔ  ٖٚٓضضاى... اٯظضف  ْظضف  يف ايضؿا   ٚانتىضضاف ايضؿا    ؼاظض ـ  اعتضدل  َض ٙ  إْمضاْٝا  َ ًبضضا اسبضٛا  نضضٌ تتٛظضا

ٛ  هلؿا ٚايىعٛ   ا٭َِ ه  ايتؿاِٖ َفاتب أع٢ً َٔ اعتدلٙ َٔ ٖٓاى إٔ ؼـج١ إىل اجملتُعا ;  ٚقُٝض١  ؼعض٣ٛ  ؾٗض

 .ايتعاـف َٔ َتكؽ١َ ٌٛـ٠ إْ٘ ;(ٚثكاؾ١ٝ إْما١ْٝ  لٝال١ٝ )  أظ٬ق١ٝ

 ) (:يًرٛاـ َفاؼؾ١ تأتٞ ايي ٚاملٍ ًرا  ا٭يؿاظ أِٖ َٚٔ: اسبٛاـ َفاؼؾا   -1-1-4

ٍَ َٔ: ازبؽٍ -1-1-4-1 ً ٘; إؾا اسببٌ َجَؽ ٔ  ا٭ٌٌ يف تعٌَُم ٖٚٛ ؾ َت ِ  ملض ٌ  مبضا  ظاٌض ٔ  ٜىضػ  ظٗضٛـ  عض

ً ١ يف التعٌُ ثِ ايٍٛا   ِٚٚٛط اسبل  أٚتٞ َا: اسبؽٜ  ٚيف. اشب١ٍَٛ وؽ٠) ٖٛ. أـجرٗا يظٗٛـ ا٭ؼي١ َُكاَه

ًُٓٛا  إ٫ قضضّٛ ازبضضؽٍ  يؿضض  ٚـؼ ٚقضضؽ(. ٚاملعاٌضض١ُ املٓضضاظف٠) ٖضضٞ ٚاجملاؼيضض١  (هاسبحضض١ اسبحضض١ َكاهًضض١: ٚازبضضؽٍ ِضض

ٞ  َٛاِض   ث٬ث١ يف إ٫ ايؿّ  لٝام يف نًٗا َف٠ ٚعىفٜٔ تمع١ يهفِٜا ايكفإٓ يف ازبؽٍ ٘ ) (: ٖض  اِؼُع{:تعضاىل  قٛيض

ٌِ  ِإٔيض٢  َُض١ٔ  ـَهِّضو   َلضٔبٝ ِٛٔعظ ض١ٔ  ٔهاْئرْه َُ ١َٓٔ  َٚاْي ِ  اْيَرَمض ُٗ ٞ  ََٚجضأؼْي َٞ  ٔهضايتٔت ُٔ  ٖٔض ٌ ) }أ ِذَمض ٘   (125: ايٓرض  ٫َٚ{: تعضضاىل ٚقٛيض

ٌَ ُتَحأؼُيٛا ِٖ َٞ ايتٔتٞٔه ِإ٫ اْئهَتأ  أ  ٖٔ ُٔ َُٔ  ق ِؽ }: تعاىل ٚقٛي٘  (46: ايعٓهبٛ )}أ ِذَم ُ٘ َل  ًٓ ٍَ اي ِٛ  ٔؾٞ ُتَحأؼُيو  ايٓ ٔتٞ ق 

َٗضضا ِٚٔج ٘ٔ ِإي ضض٢ ََٚتِىضضَتٔهٞ َق ًٓ ضض ُ٘ اي ًٓ ضض َُُ  َٚاي َُضضا َِٜمضض ـَُن ُٚ َٕٓ َتَرا َ٘ ِإ ًٓ ضض ُْٔٝ  اي ٍٔضضرْل َلضض  اجتُضض  اٯٜضض١ ٖضضؿٙ ٚيف( 1:اجملاؼيضض١) { َه

ـ  ٜضفاؼ  نُضا  ايؽ٫يض١   ْؿضن  ٚهلُا( ٚازبؽاٍ اسبٛاـ) ايًؿظإ ٍ  هضاسبٛا  هض   َٓاقىض١ : ايٓضاه  ٍَض ًس  يف ٚازبضؽا

ّ   تٍضضرٝس هٗضضا ُٜكٍضضؽ أ ضضفاف  أٚ  ضضفؾ   ايكضضٍٛ َضضٔ ايؿالضضؽ ٚـؼُٓ وضضب١ٕٗ  ٚؼؾضض  ذضضل   ٚإثبضضا  ذحَٓضض١ٕ  ٚإظٗضضاـ نضض٬

 .ٚايفأٟ

 (.هبٍرلت٘ ٜفاٙ َا نٌ ٚالترّاـ ايٓظف يف ٚاملباـا٠ املباذث١)  ٖٞ: املٓاظف٠  -1-1-4-2

ٔ  ايترضاد  أٚ اسبحض١  يؿض   ايكفإٓ يف جا٤ ٚقؽ: احملآج١ -1-1-4-3 ِ  مبعٓض٢  أ ًضل  َضف٠   عىضفٜ  ايتعاٌض

ِِ }: تعضاىل  قٛي٘ يف نُا هعّٗا يف ٚازبؽاٍ ِِ  َٖضُ٪٤٫  َٖضاأ ُْت َُضا  َذضاَجِحُت ِ  ٔؾٝ ٘ٔ  ي ُهض ِْ  ٔهض َِ  ٔعًض ًٔض َٕ  ؾ  َُضا  ُتَرضآجُٓٛ ِٝنَ  ٔؾٝ  ي ض

٘ٔ ي ُهِ ِْ ٔه ًْ ُ٘ ٔع ًّ َُِٜ َٚاي  ً ِِ ِع َٕ ٫  َٚأ ُْت ُُٛ  ً  .}َتِع

٘  ٜضذلى  ٫ ذتض٢  اسبما  يف ا٫لتكٍا٤) مبع٢ٓ ٚتأتٞ: امُلٓاق ى١ُ -1-1-4-4 ٞ (. وض٤ٞ  َٓض ٔ  ْضٛع : ) ٖٚض  َض

 ).ٚإذٍا٥ٗا ا٭ظ ا٤  ٚتعف١ٜ اسبما   التكٍا٤ ألاه ع٢ً تكّٛ ٚيهٓٗا  فؾ   أٚ وعٍ  ه  ايتراٚـ

 ٚذبؽٜضؽ  َع١ٓٝ  َىه١ً اظتٝاـ ع٢ً هٝٓٗا ؾُٝا َتعا١ْٚ ٛع١صبُ قٝاّ)  ٖٞ أّٜا،: املٓاقى١ -1-1-4-5

 ).ها٭غًب١ٝ أٚ اٱمجاع  فٜل عٔ ا٭ْمب اسبٌ اظتٝاـ ثِ هلا  اسبًٍٛ ٚاقذلاط جٛاْبٗا  ٚذبًٌٝ أهعاؼٖا 

ٍ  ايٛ ٔ;: ايعف  يمإ يف َٓظٛـ اهٔ قاٍ: ايًػ١ يف ايٛ ٔ ٜعفف: ايٛ ي -1-1-5 ٟ  املٓضك ِ  ايضؿ ٛ  ؾٝض٘   تكضٝ  ٖٚض

ِ  َٚمضهٓا  ضبض٬  اربضؿٖا  ٚنؿا; نؿا أـ  ؾ٬ٕ أٚ ٔ: ٜكاٍ ٚضبً٘  ٱْمإا َٛ ٔ ٘  ٜكضٝ ٍ . ؾٝض ٟ  ٚقضا : ايكهٝضؽ

ُِٓمْٛ . أٚ إ ٚمجعٗا ٚضبً٘ اٱْمإ َٔ اٱقا١َ َٓكٍ ايٛ ٔ َٛ ٔ ِإي ٢ ََ ٌّ اي ٔٓ   َٚ.) ( 
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 ) (:اٌ ٬ذا ايٛ ٔ -1-1-5-1

 .ؾٝ٘ ٖٛ ايؿٟ ٚايبًؽص  ايفجٌ َٛيؽ ٖٛ ا٭ًٌٞ ايٛ ٔ)  هكٛي٘ ا٫ٌ ٬ط يف ايٛ ٔ ازبفجاْٞ عفف ض1

 . ايًػٟٛ املع٢ٓ عٔ ربتًـ ٫ أْٗا ظبؽ ايمٝال١ٝ ٚظا١ٌص ٚاملٛلٛعا  املعاجِ نتب إىل ايفجٛع عٓؽ ض2

ٛ : ا٭ًٌٞ ٚايٛ ٔص  اٱقا١َ َٓكٍ ايعاّ هاملع٢ٓ ايٛ ٔ: ) ٜكٍٛ ايؿًمؿٞ املعحِ ؾؿٞ( أ ٕ  ٖض ٟ  املهضا ٘  ٚيضؽ  ايضؿ  ؾٝض

 .ؾٝ٘ ْىأ أٚ اٱْمإ

ص هٗضضا هاـتبا ضض٘ املضضف٤ ٜىضضعف أَضض١ تمضضهٓ٘ ايضضؿٟ ايبًضضؽ ٖضضٛ ايضضٛ ٔ: ايؽٚيٝضض١ ايمٝالضض١ٝ املٍضض ًرا  َعحضضِ يف(  

 . إيٝٗا ٚاْتٗا٥٘

 ا٫ثضضضٓ  ٜضضضّٛ ٜبضضضؽأ ايضضضٛ ي; يًرضضضٛاـ ايعضضضاّ املضضض٪ ف أٚ ايًكضضضا٤" ٖضضضٛ إجفا٥ٝضضضا،; ايضضضٛ ي اسبضضضٛاـ تعفٜضضضـ -1-1-6

 ٚايتٓظُٝضضا  ٚا٭ذضضكا  ايكضض٣ٛ ميثًضضٕٛ عّضضٛا;( 565)  قفاهضض١ ٚلٝرّضضفٙ ٌضضٓعا٤  ايعاٌضض١ُ يف  (2013/03/18)

٘  اجملتُض   َٚٓظُا  ايمٝال١ٝ ٔ  املعتًؿض١;  ٚؾ٦اتض  ـ٩ٜض١  ذبؽٜضؽ  هػضف   يًترضاٚـ  ٚؾيضو  ايضُٝٔ   َٓضا ل  مجٝض   َض

ّ  ايُٝٔ ملمتكبٌ َىذلن١ ٔ  مبضا  اسبهضِ;  ْٚظضا ٔ  ٚايعضٝي  ٚايعؽايض١  اسبفٜض١  ذبكٝضل  ّٜضُ  ايهفميض١  ٚاسبٝضا٠  اٯَض

 ".  ايُٝٓٝ  زبُٝ 

#   #   # 

 ) (:اسبٛاـ أ١ُٖٝ -1-0

٘  ٚتضكؼاؼ  غضرلٙ;  حيككٗضا  ٫ ٚؾٛا٥ؽ هٓتا٥خ يًعفٚد ايٛذٝؽ٠ ايٛل١ًٝ هاعتباـٙ اسبٛاـ أ١ُٖٝ تدلق   أُٖٝتض

ٔ  عَُٛضا  املمضًُ   ٚاق  إىل ايٓظف ظ٬ٍ َٔ ـ  ٚتىضت   -ظٌٍٛضا  – ٚايضُٝ ِ  أهٓا٥ض٘;  َٛاقض  إىل اسباجض١  هضأَن  ؾٗض

ٕ  حبٝض   ايؿفقضا٤;  ا٭ظض٠ٛ  ه  ٚا٫تؿام يًٛؾام ٚهٛاه١ يًع٬ُ  ن فٜل اسبٛاـ; ٕ  ٜتعضاٚ  َعفؾض١  عًض٢  املترضاٚـٚ

ٍ  ه فٜضل  ٚايمضرل  َٓٗضا   ٌاذب٘ ع٢ً ظؿٞ َا َِٓٗ  فف نٌ ٜٚهىـ اسبكٝك١  ٍ  ايٍضرٝس;  ا٫لضتؽ٫  يًٌٛضٛ

 . اسبل إىل

 ألضضًٛ  عًضض٢ نضضبرلا، اعتُضضاؼا، ٜعتُضضؽ ايهضضفِٜ ايكضضفإٓ إٔ يضض٘; ٜتأنضضؽ ايهضضفِٜ ايكضضفإٓ يف اسبضضٛاـ منضضاؾد ٜتتبضض  َٚضضٔ

 ٚؾضضتس ايّضضُرل  ٚالتحاوضض١ ايٛجضضؽإ  ٚذبفٜضضو ايعكضضٌ ٖٚؽاٜضض١. اسبكضضا٥ل ٚجضض٤٬ املٛاقضضـ  تِٛضضٝس يف ـاسبضضٛا

 عكً٘ يىإٔ ٚإع٤٬ اٱْمإ يهفا١َ اذذلاَا، هاسبح١ ٚايتؽـد ٚا٫لتحاه١  ايتًكٞ ذمٔ إىل ت٪ؼٟ ايي املمايو

 ) (.  ْٚٛـ ه١ٓٝ ع٢ً ٜكتٓ  إٔ ٜٓبػٞ ايؿٟ

ـ  مماـلضض١  ٚلضضضا٥ٌ إذضضؽ٣   فا ٚاملضض٪  ٚايًكضضضا٤ا  ايٓضضؽٚا   ٚتعضضؽ   ٟ  ايؿعضضضضاٍ  اسبضضٛا  ايكّضضضاٜا ٜعضضا   ايضضؿ

 :أْ٘ َٔ اسبٛاـ أ١ُٖٝ إهفاق ٚميهٔ املعاٌف  اٱْمإ تٛاج٘ ايي ٚاملىه٬ 

ـ  ٚايتٌٌٛ اسبكٝك١ َعفؾ١ ع٢ً يٝتعاْٚٛا ايٓاه; ه  ا٫تٍاٍ ٚل١ًٝ .1 ٌ  إيٝٗا;ٜٚهىض ِ   ضفف  نض  َضٓٗ

ّ  تٍضضرٝس هٗضضؽف َٓٗضضا; ٌضضاذب٘ عًضض٢ ظؿضضٞ َضضا  َضضٔ ايؿالضضؽ ٚـٕؼ وضضب١ٕٗ  ٚؼؾضض  ذضضل   ٚإثبضضا  ذحَٓضض١ٕ  ٚإظٗضضاـ  نضض٬

 .ٚايفأٟ ايكٍٛ
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 . ضبٝ ٘ َ  ٚايتٛاٌٌ ي٬ْؽَاد اٱْمإ ذاج١ ٜىب  ايبٓا٤ ؾاسبٛاـ إْماْٞ  َ ًب .2

 . اسبٛاـ يف ا٭ظف٣ ا٭ فاف أٚ اي فف ْظف ٚجٗا  ع٢ً ايتعفف .3

 . اٯـا٤ يف ٚايتٜٓٛ  ا٫لتكٍا٤ جٌأ َٔ ٚايتٓكٝب ايبر   فٜل عٔ ْتا٥خ إىل ايٌٍٛٛ .4

 . اسبّاـٟ اسبٛاـٟ ايؿهفٟ ايّٓخ إىل ه٘ يٌٍٓ َمبٛم غرل ؾهفٟ َِٛٛع  فط ظ٬ي٘ َٔ ٜتِ .5

 َٚكاَضض٘  مبٓكيتضض٘ ٚا٫عضضذلاف ذكضض٘  ذضضل ؾٟ نضضٌ ٚإع ضا٤  اسبضضٛاـ  أ ضضفاف هضض  َتبضضاؼٍ ٫ذضضذلاّ ٜٗٝض٧  .6

 . اي٥٬ك١ ايٝبٚا٭ل املمترك١  ٚا٭يكا  املٓمك١  هايعباـا  ؾٝعا ب

ٔ  ايٛذٝضؽ;  املعضفد  هاعتباـٙ -ايُٝٔ يف -ايٛ ي اسبٛاـ أ١ُٖٝ تدلق ٚأظرلا .7 ٔ  شبضفٚد  املُهض ٔ  ايضُٝ  ذايض١  َض

 .َٚكؼٖف آَٔ َمتكف مئ إىل ٚاملٓا كٞ; ٚاملؿٖ؛ ايمٝالٞ ٚايٍفاع ا٫ْكماّ

#   #   # 

 :  اسبٛاـ َباؼ٨ -1-3

 ) (: ايتاي١ٝ ايعا١َ املباؼ٨ أُٖٗا; ٚيعٌ ًرٛاـ ي ايف٥ٝم١ٝ املٛجٗا  مبثاه١ املباؼ٨ ٚتعتدل 

 .ايبىف ه  يًتٛاٌٌ ٚل١ًٝ هاسبٛاـ اٱميإ -1

 .اٯظفٜٔ ـأٟ هك١ُٝ اٱميإ -2

 .ـأِٜٗ عٔ ايتعبرل يف اٯظفٜٔ حبل اٱميإ -3

 ايضضٛ ي اسبضضٛاـ ملضض٪ ف ايضضؽاظًٞ ايٓظضضاّ َىضضفٚع َضضٔ( 4) املضضاؼ٠ ذضضؽؼ  ؾكضضؽ ايُٝٓٝضض١; ازبُٗٛـٜضض١ ٚيف 

 ) (:ًٜٞ نُا ايٛ ي اسبٛاـ مل٪ ف ايعا١َ املباؼ٨ ىاٌَ;اي

 .اسبٛاـ يف املعتًؿ١ ٚوفا٥ر٘ اجملتُ  ؾ٦ا  ناؾ١ إوفاى .1

 .اجملتُ  أهٓا٤ َٔ ٚغرلِٖ امل٪ ف ٭عّا٤ ايؿاع١ً املىاـن١ ؾفُ تتٝس ايي ايىؿاؾ١ٝ .2

 .وفٚ  أٚ  ٝٝك هؽٕٚ َٚٓاقىتٗا اٯـا٤ إهؽا٤ ذف١ٜ .3

 .ايٓكاً قّاٜا يف ايتٛاؾل َٔ قؽـ أندل ذبكٝل .4

 .عٓٗا اشبفٚد ٚعؽّ املعف١ِٚ ايكّاٜا ع٢ً ايٓكاً تفنٝك .5

 .يًتٓؿٝؿ قاه١ً طبفجا  ٚتكؽِٜ هًٛـ٠ يف ايٛاقع١ٝ .6

 املبضضؽأ ٚظٌٍٛضضا ايٛاقضض   أـ  عًضض٢ هايتٓؿٝضضؿ ـٖٝٓضض١ تبكضض٢ -ايضضؽاظًٞ ايٓظضضاّ ِضضُٔ اعتُاؼٖضضا ـغضضِ -املبضضاؼ٨ ٖٚضضؿٙ

ٍ  ٫ٚ ذؽث ٚايؿٟ ا٭ٍٚ; ٘  حيضؽث  ٜضكا ٔ  ايهضثرل  همضبب  اجتُاعٝض١  ٚوضفا٥س  نضبرل٠   ؾ٦ضا   تٛجضؽ  ذٝض    !اشبض٬ف  َض

ٌ  عًض٢  أٚ الضتبعاؼٖا   حبحض١  تتظاٖف َٚٓا ل ؾاع١ً  ـ  ا٭قض  ٚاِضر١  َعضاٜرل  ٚجضٛؼ  ٜمضتٛجب  ممضا   ثًٝضٗا   ِضع

 .ظاُ هىهٌ املبؽأ ٖؿا ت بٝل ع٢ً يًرهِ

#   #  # 
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 ) (:اسبٛاـ ٚغاٜا  أٖؽاف -1-4

ٔ  ايػاٜضض١  ٔ  ٚايؿالضضؽ  ايىضضب١ٗ  ٚؼؾضض ُ  اسبحضض١   إقاَضض١ُ  ٖضضٞ;  ـاسبضضٛا  َضض ٍ  َضض ٟ  ايكضضٛ ٛ . ٚايضضفأ ٕ  ؾٗضض ٔ  تعضضاٚ  َضض

ٌٌٗ اسبكٝك١ َعفؾ١ ع٢ً امُلتٓاظفٜٔ  ه ضفم  ٚايمضرل  َٓٗضا   ٌاذب٘ ع٢ً ظؿٞ َا  فف نٌ يٝهىـ إيٝٗا  ٚايٖتٛ

 ٚإؾضضاؼ٠ٔ اسبضضلِّ  يهىضضـ املٓضضاظف٠ ِٚضضع  إمنضضا: ) ايضضؿٖ؛ اسبضضاؾ  ٜكضضٍٛ. اسبضضل إىل يًٌٛضضٍٛ ايٍضضرٝس ا٫لضضتؽ٫ٍ

َِ ا٭ؾن٢ ايعأيِ ٘ٔ ؼْٚ٘  ملٔ ايعً ٌَ ٚتٓبٝ ـَ ا٭غؿ ١ٖٝ ٖٚٞ ا٭١ًٌٝ  ايػا١ٜ ٖٞ ٖؿٙ(. ا٭ِع ١ِّٓٝ جً  .ه

1-5-  ُٖ  ) (:اٯتٞ يف ذٍفٖا ٚميهٔ يًرٛاـ; أظف٣ ؾفع١ٝ ٚأٖؽاف غاٜا  َٚث

 .ل١ًُٝ هٍٛـ٠ ا٭ فاف ُٜفِٞ ٚلط ذٌٍّ إىل َعِٗ ٚايتٌٌٛ اٯظفٜٔ ـ٢ِ نمب .1

 .ٚايٍٛا  يًرل ٚايٌٍٛٛ اٯظفٜٔ يف ٚايتأثرل ا٫تٍاٍ ١ًٚلٝ .2

 .هِٝٓٗ ٚاملٛؼ٠ احملب١ ٚإواع١ ايٓاه ه  اٱ٬ٌط .3

 . ازبُٝ  خيؽّ مبا اٯظفٜٔ ٍَٚٝٛ ٚقٓاعا  ادباٖا  تػٝرل .4

 .ا٭ذكاؼ إثاـ٠ ٚؼٕٚ أذمٔ  ٖٞ هايي اٯظفٜٔ إقٓاع .5

 .اسبكا٥ل إج٤٬ٚ ايؿٖٔ هتٓىٝط اشبا ١٦; ا٭ؾهاـ َٔ ايتعًَ .6

 .ٚؼْٝاِٖ ؼِٜٓٗ أَٛـ ٚتعًُِٝٗ ملٍاسبِٗ ايٓاه إـواؼ .7

 .ٚايؽَا٤ ٚاملاٍ ٚازبٗؽ ايٛق  ذؿ  َ  ٚاملٍاحل اسبكٛم ذؿ  .8

 .ايفاقٞ هاسبٛاـ ايتعاٌَ ظ٬ٍ َٔ اسبّاـٟ هاملمت٣ٛ ا٫ـتكا٤ .9

 .يًٓاه ٚهٝاْ٘ ٚايعؽٍ اسبل هرظٗاـ ٚضببت٘ اشبايل ـ٢ِ نمب .10

 .ازبٝؽ ٚايتٛاٌٌ ايؿا  عٔ ٚايتعبرل ٚايعًِ ؾ١املعف .11

 .ايؿِٗ ل٤ٛ أٚ ايًبن هرقاي١ ازبٗٛؼ تٛذٝؽ .12

 .ايعا١َ املًٍر١ ؾٝ٘ ملا َعِٗ ٚايتؿاعٌ اٯظفٜٔ ع٢ً ا٫ْؿتاط .13

 .ايؿفؼ وع١ٍٝ ٌٚكٌ ايتؿهرل ٚت١ُٝٓ اٯظفٜٔ عكٍٛ مثفا  التعفاد .14

 . املتباؼٍ يًؿِٗ اشب٬ف َِٛ  تِٛٝس .15

 .اشبدلا  ؾٝ٘ ٚتتؿاعٌ ايٓاه ه  ا٭ؾهاـ تباؼٍ ع٢ً ٜماعؽ .16

 :اٯتٞ ٚأُٖٗا -ذٛاـ أٟ َٔ عا١َ – أٖؽاف ٖٚٓاى -1-6

 .ٚايثكاؾ١ ٚا٭ظ٬م ايعكٝؽ٠ يف املىذلن١ ازبٛاَ  ٚإهفاق اسبح١ إقا١َ -1

 .ٚاملٍاحل ٚا٫قتٍاؼ اٱمنا٤ يف املىذلن١ املٍاحل ٚتعُٝل ايٓظف ٚجٗا  تكفٜب -2

ٌ  صبضضضا٫  ٛلضضضٝ ت -3  ٚازبُعٝضضضا   ايفٜاِضضض١ٝ نا٭ْؽٜضضض١) ا٭ًٖٝضضض١  ا٫جتُاعٝضضض١ ايٓىضضضا ا  يف ايتضضضؽاظ

 (. ٚاملمتىؿٝا  ايتع١ًُٝٝ ٚامل٪لما  ايهىؿ١ٝ

 . ايذله١ٜٛ قاعؽتٗا ٚتٛلٝ  ا٫عتؽاٍ قِٝ ٍَؽاق١ٝ ع٢ً ٚايتأنٝؽ ايىبٗا  نىـ -4
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 املعُفٟ ؾٗؽ ٌاحل قالِؼ / 

 ٚعضضؽّ ٚاذذلاَٗضضا  ْظضضفٙ ٚجٗضض١ عًضض٢ تضضاطٚا٫ْؿ اٯظضضف  قبضضٍٛ عًضض٢ تكضضّٛ ايضضي اسبٛاـٜضض١ ايثكاؾضض١ إغٓضضا٤ -5

 ثاهت١ َكؽلا  ٚنأْٗا - ا٫جتٗاؼا  ٖؿٙ َ  أٟ - َعٗا ايتعاٌَ ظ٬ٍ َٔ ٌؽ١٥ ؾهف١ٜ اجتٗاؼا  ٚـا٤ ايتُذله

 . ايٓظف ٱعاؼ٠ قاه١ً غرل

#  #   # 

 :ظباذ٘ ٚوفٚ  يًرٛاـ ايف٥ٝم١ٝ ٚايكٛاعؽ ٚا٭ٌٍٛ احملاٚـ  َكَٛا / ثاْٝا، 

 ) (:ٚأُٖٗا يًُراٚـ ٥ٝم١ٝايف املكَٛا  -2-1

 .اسبٛاـ يف اٱظ٬ُ -1

 .يًعٌُ ايكٍٛ َ اهك١ -2

 .هاشب أ ا٫عذلاف َ  ا٭ظ ا٤  تٍٝؽ دبٓب -3

 .اسبٛاـ مبِٛٛع اٱملاّ -4

 .اسبٛاـ هآؼا  ا٫يتكاّ -5

 .ا٭لايٝب ٚتٜٓٛ  ايٍٛ   تٛظٝـ -6

 .ٚا٭َا١ْ ايٍؽم -8 .املعازب١ جٛؼ٠ -7

 .ج٘ايٛ ٚاْبما  ايبؽ١ٜٗ -9

 .املٓالب١ ايهًُا  اظتٝاـ -11

 .اٯظف اي فف اذذلاّ -11

 .ازبمؽ يػ١ ٚتٛظٝـ ايًباق١ -12

 .ايباٍ ٖٚؽ٤ٚ ازبأً ـها ١ -13

 .ٚاٱٍْا  ا٫لتُاع ٚذمٔ ايبٝإ ذمٔ -14

#   #   # 

 : اسبٛاـ َماـ تّبط ايي ايف٥ٝم١ٝ ٚايكٛاعؽ ا٭ٌٍٛ -2-2

 ) (:ايتاي١ٝ ا٭ٌٍٛ يف اسبٛاـ َماـ تّبط ايي ٚايكٛاعؽ ا٭ٌٍٛ ايباذث  هعض ذؽؼ

 ٚإظٗضضاـ ٚاهلضض٣ٛ  ايتعٍضضب َضضٔ ٚاسبضضؿـ اسبضضل   ًضضب يف ايتحضضفؼ َضضٔ ؾ٬هضضؽ اسبضضل; إىل ايٌٛضضٍٛ إـاؼ٠  -2-2-1

 .هايبا ٌ ٚاجملاؼي١ ايػًب١

ٕ  اسبضٛاـ   ذٛهلضا  ٜؽٚـ ايي ٚايك١ّٝ; اهلؽف ذبؽٜؽ -2-2-2 ٔ  نضثرّلا  ؾضر ٍ  اسبضٛاـا   َض ٍ  إىل تترضٛ ِ  جضؽ  عكضٝ

 .إيٝٗا ٜٓتٗٞ ضبؽؼ٠ ْك ١ ي٘ يٝن ;لا٥ب
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 املعُفٟ ؾٗؽ ٌاحل قالِؼ / 

 ٚايّضضٛاهط ٚايمضض١ٓ  ايهتضضا : ٖضضٞ َمضضًِ نضضٌ عٓضضؽ ايعًٝضضا ٚاملفجعٝضض١ إيٝضض٘; ٜفجضض  أٌضضٌ عًضض٢ ا٫تؿضضام -2-2-3

ِ  ؾرٕ  {:لبراْ٘ ؾكاٍ إيُٝٗا هايفؼ اهلل أَف ٚقؽ. ٚايم١ٓ ايهتا  ؾِٗ يف املٓٗح١ٝ ٙ  وض٤ٞ  يف تٓضاقعت  اهلل إىل ؾضفؼٚ

 ).59: ايٓما٤}( ٚايفلٍٛ

ٔ  ها٭ِٖ ايبؽ٤ َٔ هؽ ؾ٬ ا٭ٌٌ; ع٢ً ا٫تؿام قبٌ ايؿفع َٓاقى١ عؽّ -2-2-4 ٍ  َض  ٚا٫تؿضام  ِٚضب ٗا  ا٭ٌضٛ

 . يًرًٍٛ ايٌٍٛٛ ٜمٌٗ ٚهؿيو ذٛهلا  ٚاسبٛاـ ايؿفٚع ملٓاقى١ َٓٗا ا٫ْ ٬م ثِ َٚٔ عًٝٗا 

 ) (:ًٜٞ نُا ٖٞ ;(ظ ا  ظايؽ) حبمب اسبٛاـ; َماـ تّبط ايي ايف٥ٝم١ٝ ٚايكٛاعؽ ا٭ٌٍٛ -2-3

 :اسبٛاـ َاؼ٠ -0-3-1

 . امل٬َس ٚاِر١ اهلؽف َع١ًَٛ اسبٛاـ َاؼ٠ تهٕٛ ٕأ -1

2-  ٌ ٟ  َضضضضضضضضضضضضضضضا )  َٓ كٝضضضضضضضضضضضضضضض١  َكؽَضضضضضضضضضضضضضضض١  •:    إىل املِٛضضضضضضضضضضضضضضضٛع  ذبًٝضضضضضضضضضضضضضضض ٘  إٔ تفٜضضضضضضضضضضضضضضضؽ  ايضضضضضضضضضضضضضضضؿ (.                                                                                             ؟ ت فذضضضضضضضضضضضضضضض

 (. إيٝٗا؟ لتٌٍ ايي ايٓتٝح١ ٖٞ َا)  ْتٝح١ •

ٌ ..اهلل ٜػّضب  ؾُٝضا  تهٕٛ ٫ إٔ.. َع١ٍٝ نٌ هايبا ٌ ٚاملفاؼ ايبا ٌ يف اشبٛ  عٔ ايبعؽ -3  ايػٝبض١           َثض

 . ايؿماؼ ع٢ً ٚاسب  اي١ُُٝٓ ٚ

 ؽثضبضض              أْضض  َضضا)  عٓضض٘ اهلل ـِضضٞ َمضضعٛؼ اهضضٔ ٜٚكضضٍٛص  اي ضضفؾ  هضض  َؿَٗٛضض٘ هًػضض١ اسبضضٛاـ ٜهضضٕٛ ٕأ -4

 ( يبعِّٗ ؾت١ٓ، نإ إ٫ عكٛهلِ تبًػ٘ ٫ ذؽٜثا، ايكّٛ

 . املٓالب ٚايٛق  املٓالب املِٛ  يف تهٕٛ ٕأ -5

 . ٜٓكَ ٫ٚ ٜكٜؽ ؾ٬ ٜمتركٗا ايي املؽ٠ اسبٛاـ ٜأظؿ ٕأ -6

ٞ  عٔ ٚلًِ  عًٝ٘ اهلل ٢ًٌ ايفلٍٛ يكٍٛ ٚازبؽٍ; املُاـا٠ عٔ يبعؽا -7 ٞ  أَاَض١  أهض ٘  ايبضاًٖ ٍ  أْض  أْضا )    :        قضا

 (. ضبكا، نإ ٚإٕ املفا٤ تفى ملٔ ازب١ٓ ـهض يف هبٝ  قعِٝ

 :ايتاي١ٝ هايٌٛاٜا ٚايعٌُ ا٫تٍاف عًٝو جيب ْاجرا، ضباٚـا تهٕٛ ذت٢ ايٓاجس; احملاٚـ ٌؿا  -0-3-0

 . يثٛاه٘ ٚ ًبا َفِات٘ اهتػا٤ هلل  اسبٛاـ إظ٬ُ أٟ: هلل ْٝتو أظًَ.1

 . ايكًٛ  ه  َٚباعؽ٠ يًٛق  َّٝع٘ ؾرْ٘ اقى١ املٓ َِٛٛع تىٓعب ٫: تمت فؼ ٫.2

 . املٛقـ نمب َٔ أِٖ ايكًٛ  نمب ٭ٕ: ذْٓٛا نٔ.3

 . ٌٚٓٝ  مجٌٝ َٔ قٝؽ ـ *** ازبُٝ  ـّم ذبك ايٓاه جاٌَ: هٍؽم ٚيهٔ جاٌَ.4

 . هأٚي٘ اسبؽٜ  آظف اـهط.5

 .ٚعفؾا، وفعا، ٜٓالب٘ مبا إْمإ نٌ ذاٚـ. 6

ّ  اسبٛاـ  يف امُلراٚـ إيٝ٘ ٜتٛج٘ َا ؾأِٖ ٚاٱؾراّ; ايترؽٟ َٓٗخ ٚدبٓب اسبمٔ; ايكٍٛ ايتكّ.7  اسُبمض٢ٓ  ايتضكا

ٌِ  }: ٜكٍٛ تعاىل ؾاهلل ٚاجملاؼي١  ايكٍٛ يف ٟ  َُٚقض ٞ  َُٜكُٛيضٛا  ٔئعَبضأؼ َٞ  ايتٔتض ٔ  ٖٔض ِِ  }( 53:اٱلضفا٤ ){أ ِذَمض ُٗ ٞ  ََٚجضأؼْي  ٔهضايتٔت

َٞ ٖٓاِه َُٚقُٛيٛا }(. 125: ايٓرٌ) { أ ِذَمٔ ٖٔ  (.83:ايبكف٠){ ِمٓا،ُذ ٔيً
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 املعُفٟ ؾٗؽ ٌاحل قالِؼ / 

 (: املٍٓ )  املمتُ  ٌؿا  -0-3-3

 . اٯظف اي فف يه٬ّ اْتباٖو ٜبؽؼ مبا ْؿمو تىػٌ ٫ٚ اٱٍْا  يع١ًُٝ ْؿمو جٗك.1

 . يًتعبرل ناؾٝ٘ ؾفٌ٘ ٚأع ٘ احملاٚـ تكا   ٫.2

 . ١املٓالب ا٭ٚقا  يف ٚيهٔ تؿُٗ٘ َا نٌ عٔ ٚالتؿمف ضبؽثو  ٜكٛي٘ َا نٌ تؿِٗ إٔ ذاٍٚ.3

 . آـا٥و يف ت٪ثف َىاعفى دبعٌ ٫.4

 . ٚايفؼ املٓاق١ّ هٗؽف ٚيٝن ٚا٫لتٝعا   ايؿِٗ هٗؽف أٌؼ.5

 . ْؿمو ٚه  هٝٓو َبهف٠ أذهاَا تٍؽـ ٫.6

 .ٚآـا٥ِٗ تٛجٗاتِٗ اظتًؿ  َُٗا يًُتراٚـٜٔ ايٓحاط هُّإ نؿ١ًٝ ٚايٍؿا ; اشبٍا٥َ ٖٚؿٙ

 ) (: ايتايٞ ايٓرٛ ع٢ً ؾًٍٗا ٚقؽ محٝؽ; هٔ اهلل عبؽ هٔ ٌاحل/ ايىٝغ ؾ١ًّٝ عٓؽ اسبٛاـ أٌٍٛ -2-4

 :َٚٓٗا ٚايتكاَٗا ايع١ًُٝ اي فم لًٛى -2-4-1

 . املٓكٛي١ ا٭َٛـ يف ايٓكٌ تكؽِٜ ٌر١.  2 . يًؽع٣ٛ املفجِّر١ أٚ امُلثٔبت١ ا٭ؼي١ تكؽِٜ. 1

ٝٓا،  نٓض   ٚإٕ ؾايٍضر١   ْاق٬، نٓ  إٕ: ) املىٗٛـ٠ اسبٛاـ١ٜ ايكاعؽ٠ جا٤  اي فٜك  ٖؿٜٔ ٚيف ٌ  َضٖؽع (. ؾايضؽيٝ

ٌِ }: لضضبراْ٘ قٛيضض٘ -لضضٛـ٠ َضضٔ أنثضضف يف -جضضا٤ ايتٓكٜضضٌ ٚيف ِِ َٖضضاُتٛا ُقضض َُْه َٖضضا ِٕ ُهِف ِِ ِإ ِٓضضُت   111:ايبكضضف٠) {ٌَضضأؼٔقَ  ُن

ٌِ }:ٚقٛي٘(. 64: ٚايٌُٓ ِِ َٖاُتٛا ُق َُْه َٖا ِٔ ٔؾْنُف ََٖؿا ُهِف ََ َٞ ِٔ  َٚٔؾْنُف ََٔع ٞ  ََض ًٔض ٘ ٚ  (24: ا٭ْبٝضا٤ ){ق ِب ٌِ  }تعضاىل  قٛيض  ُقض

ـَا٠ٔ ؾ ْأُتٛا ِٛ َٖا ٔهايٖت ًُٛ ِٕ ؾ اِت ِِ ِإ ُِٓت  (.93:عُفإ آٍ) { ٌَأؼٔقَ  ُن

ِّ ل١َ٬ -0-4-0  هؽا١ٖ; لاقط ؾاملتٓاقض ايتٓاقض; َٔ ٚؼيًٝ٘ املٓاظف ن٬

 : َٔ ايتؿمرل أٌٖ هعض ؾنفٙ َا ؾيو أَث١ً َٚٔ

ِٚ َلأذْف }: هكٛي٘ ايم٬ّ عًٝ٘ ملٛل٢ ؾفعٕٛ ٌٚـ.1 ْٕ أ  ُٛٓ  (.39: ايؿاـٜا ) { ََِح

ٕ  أَضا  ٚايؿنا٤  ٚايؿ ١ٓ ايعكٌ ايماذف يف ايىإٔ ٭ٕ جيتُعإ  ٫ ٚازبٕٓٛ ايمرف ايٌٛؿإ ٖٚؿإ  ؾض٬  ازبٓضٛ

ٝٓٔ ٚتٓاقض تٗاؾ  َِٓٗ ٖٚؿا ايبت١; َع٘ عكٌ  .ه

ِٕ }: تعاىل قٛي٘ يف نُا َمتُف  لرف هأْٗا ٚلًِ عًٝ٘ اهلل ٢ًٌ ضبُؽ ٯٜا  قفٜي نؿاـ ْع .2 ِٚا َِٚإ َٜض١،  ََٜف  آ

ُِٛا َُٜكُٛيٛا ُِٜعِف ُٔفٌّ ٔلِرْف َٚ  .لرفا، ٜهٕٛ ٫ ٚاملمتُف َمتُفا،  ٜهٕٛ ٫ ؾايمرف تٓاقض; ٖٚٛ(. 2:ايكُف) { َُِمَت

 ٚعٓضضؽ أظضضف٣; هٍضضٝؼ يًضضؽع٣ٛ إعضضاؼ٠ ؾٗضضٛ نضضؿيو نضضإ إؾا ٭ْضض٘ ايضضؽع٣ٛ; عضض  ٖضضٛ ايضضؽيٌٝ ٜهضضٕٛ أ٫  -2-4-3

 إعضضاؼ٠ أْضض٘ اسبضضاٍ ٚٚاقضض  ؼيضض٬ٝ،; ُٜضضٛـؼ هأْضض٘ ٜضضِٖٛ َضضا ٚقظفؾتٗضضا ا٭يؿضضاظ ٜٚضضلتك يف ايدلاعضض١ َضضٔ امُلرضضاٚـٜٔ هعضضض

 . ؾا٥ؽ٠ غرل َٔ ايٓكاً ٱ اي١ ذباٌٜ ٖٚؿا َُػاٜف  هًؿ  يًؽع٣ٛ

 عكًٝض١  أْٗضا  َفجعٗضا;  ٜهٕٛ قؽ ٚايثٛاه  امُلَمًتُا  ٖٚؿٙ ََُمًت١ُ; ٚقّاٜا ثاهت١ َٓ ًكا  ع٢ً ا٫تؿام -2-4-4

ِٔ ايعك٤٬ ٓؽع ايٓكاً تكبٌ ٫ حبت١  أٚ.امُلضؿْب  َٚعاقبض١  امُلرمٔ  ُٚوهف ايهؿ   ُٚقبِس ايٍؽم  املتحفؼٜٔ;نُرِم

ًتُا  تهضضٕٛ ًتُا   ايثٛاهضض  عٓضضؽ ٚهضضايٛقٛف...تًضضو أٚ ايؽٜاْضض١ هلضضؿٙ املعتٓكضضٕٛ عًٝٗضضا خيتًضضـ ٫ ؼٜٓٝضض١ ََُمضض  ٚامُلَمضض
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ٔ  اسبل َُفٜؽ ٜترؽؼ َٓٗا ٚا٫ْ ٬م ٍ  املضفا٤  إ٫ ٜفٜضؽ  ٫ ممض ٔ  ٚممضا ... ؿمض ١ ٚايم ٚازبضؽا  يف هض٘;  ًٜرضل  إٔ ميهض

ٔ   – ثٛاه  ٖٓاى ايُٝي; ايٛ ي اسبٛاـ ِ : ٚأُٖٗضا  -هٗضا  املمضاه  جيضٛق  ٫ ايباذض   ْظضف  ٚجٗض١  َض  اهلل  وضفع  ذبهضٝ

 أٚ ذٛاـ ضبٌ تهٕٛ إٔ جيٛق ٫ ايثٛاه  ٖٚؿٙ(... ايىٛـ٣) ٚايؽميكفا ١ٝ ايٛ ١ٝٓ  ٚايٛذؽ٠ ازبُٗٛـٟ  ٚايٓظاّ

 ً ًتُا  إْهضضضاـ عًضضض٢ اٱٌضضضفاـ إٔ ا٭ٌضضضٌ; ٖضضضؿا عًضض٢  ٜٚٓضضضبي ضبمضضض١َٛ  ٭ْٗضضضا كضضضاؼّاي اسبضضضٛاـ َضضض٪ ف يف ْكضضا  امُلمضضض

 . اسبل  اي؛ وإٔ ؾيو ٚيٝن قبٝر١  َهاهف٠ ٚايثٛاه 

 : اسبٛاـ هآؼا  ٚا٫يتكاّ ايتعٍب  عٔ ٚايبعؽ اسبل  ٚقٍؽ ايتحٗفؼ  -0-4-5

  فٜضضل إىل اسبضضٛاـ ٜكضضٛؼ يضضؿٟا ٖٚضضٛ ا٫يتضضكاّ; عًضض٢ ٚاسبضضفُ إيٝضض٘  يًٌٛضضٍٛ ٚايمضضعٞ اسبضضل  إتبضضاع إٕ 

 ذضضلٍّ   ايضضْب -ايٍضضاؼم املمضضًِ عضضٔ ؾّضض٬، - ٚايعاقضضٌ.. ا٭ِتبضضاع أٚ ازبُٗضضٛـ  ٖضض٣ٛ أٚ ايتضضٛا٤  ٫ٚ ؾٝضض٘ عضضٛد ٫ َمضضتكِٝ

ٔ  هاذض ْ  ٞٓ  ٜكضضٍٛ... اشب ضأ  ٜٚتحٓضب  ايٍضٛا   ٜٓىضضؽ اسبكٝكض١   عض ٕ : ) ايػكايض ٔ  اسبضل   ًضضب عًض٢  ايتعضاٚ  ايضضٓؽٜٔ  َض

 أٚ ٜؽٙ ع٢ً ايّاّي١ تظٗف إٔ ه  ٜؿفم ٫ ِاّي١  نٓاوؽ اسبل  ًب يف ٜهٕٛ إٔ َٓٗا ٚع٬َا ; وفٚ  ي٘ ٚيهٔ

٘  ٚأظٗضفٙ  اشب أ عٖفؾ٘ إؾا ٜٚىهفٙ ظٍُا،  ٫ َعٝٓا، ـؾٝك٘ ٜٚف٣ َعاْٚ٘  ٜؽ ع٢ً ٔ   ( 1د اٱذٝضا٤ ()يض  َكض٫ٛ   َٚض

ُٜمضضٓؽؼ ُّٜٛؾضضل إٔ أذببضض  إ٫ قضضّط أذضضؽا، نًُضض  َضضا: ) احملؿٛظضض١ ايىضضاؾعٞ اٱَضضاّ ُٜعضضإ  ٚ  اهلل ـعاٜضض١ عًٝضض٘ ٕٛٚتهضض ٚ

ُِٝ  ْاظفْٞ َٚا. ٚذؿظ٘ ََٗفٔ ! ؾباي  ٘  عًض٢  اسبٓح١ُ أ ظ  ٞ  أٚ يمضاْ ٔ  ٚاملكٍضٛؼ (.يمضاْ ٌ  َض ٕ  إٔ ؾيضو  نض ـ  ٜهضٛ  اسبضٛا

ٍٓب َٔ هف٦ٜا، ٔ  ظايٝا، اسبل  ي ًب ظايٍا، ايتع ـ  َض ٔ  هعٝضؽا،  ٚا٫ْؿعضاٍ   ايعٓض  ٚاملػاي ضا   ا٭ْاْٝض١  املىضاذٓا   عض

 ١ٓٝ ُٜٛيؽ ايٓؿٛه  خٜٚٗٝ ايكًٛ   ٜؿمؽ مما ايبٝاْ ٖٓؿف٠  ٚ ُٜٛغف اي  .ايك ٝع١ إىل ٜٚٓتٗٞ ايٍؽٚـ  ٚ

ٔ  اسبل ٖؿا ٜع ٢ ٚأ٫ ذك٘  عٔ اسبل ٌاذب ميٓ  أ٫ اسبل َٔ: احملاٚـ أ١ًٖٝ -2-4-6  نُضا  ٜمضترك٘   ٫ ملض

ٛ  يضٝن  ؾُٝضا  ٜؽظٌ ٫ٚ أ٬ٖ،  ي٘ يٝن َا ع٢ً ٜعذل  أ٫ ايفجٌ يف ٚا٭ؼ  ٚايعكٌ اسبه١ُ َٔ إٔ ٘  ٖض  نؿض٪ا،   ؾٝض

ٔ  ايضؽؾاع  جيٝضؽ  ٫ َٔ اسبل  ٜعفف ٫ َٔ ايبا ٌ  ع٢ً نإ َٔ:) اسبل عٔ ٜؽاؾ  إٔ اشب أ َٚٔ ٔ  اسبضل   عض  َض

 . ٝب١ ْتا٥خ ٜ٪تٞ ٌرٝس ذٛاـ يف يًؽظٍٛ َ٪٬ٖ، أذؽ نٌ ؾًٝن إؾٕ   (ايبا ٌ َمايو ٜؽـى ٫

ٔ  هؽ ؾ٬ ;( ايعًِ: ) ؾيو جيُ  ٚايؿٟ  ٌ  َض ٞ  ايتأٖٝض ُُرضاٚـ   ايعًُض ٔ  يً ِ  ٫ َٚض ٍ  إٔ جيضٛق  ٫ ٜعًض  جيضاؼ

ٍ  ذ  ٭هٝ٘ ضباٖجت٘ يف ايم٬ّ عًٝ٘ إهفاِٖٝ اسبكٝك١ ٖؿٙ قفـ ٚقؽ ٜعًِ  َٔ ٞ  أ َهض ٔ  َٜضا  }:قضا ِّْض ٞ  ق ضؽِ  ِإ ْٔ َٔ  َجضا٤َ  َٔض

ِِ ًْ ِِ ََا اْئع ٓٔٞ َْٜأٔتو  ي  ِٖٔؽى  ؾ اٖتٔبِع ٜٓا، ٌَٔفا ا، أ  ِٛ ٔ (. 43:َفِٜ){َل ّ  إٔ ايضب٤٬;  َٚض َ  غضرل  ٜكضٛ  عًض٢  يضٝعذل   طبضت

َُٜػًِّ ٘  َُٝع ٦ِّ٘ؾ طبتَ; ٍ  ٚيكؽ املتراٚـٜٔ  ه  ايتهاؾ٪ عؽّ إىل َفٗؼٖا املٓتح١ غرل اسبٛاـا  َٔ ٚنثرل ٚ  قضا

 !(.غًبي إ٫ جاٌٖ جاؼيي َٚا ٚغًبت٘  إ٫ عاملا، جاؼي  َا: ) اهلل ـمح٘ ايىاؾعٞ

ٖٝتٗا ايٓتا٥خ ق ع١ٝ -2-4-7  ايٍٛا  ع٢ً ايؽ٫ي١ ْمٗ؛ ايؿهفٟ ايفأٟ إٔ إؼـاى ا٭ٌٌ ٖؿا يف املِٗ َٔ: ْٚمب

ٕ  ؾُٝضا  ايم٬ّ عًِٝٗ ا٭ْبٝا٤ ِٖ اشب أ عًِٝٗ جيٛق ٫ ٚايؿٟ اشب أ  أٚ ٔ  ٜبًػضٛ ِ  عض ٘  ـهٗض  َٚضا . ٚتعضاىل  لضبراْ

 ٚهٓا٤(...ايٍٛا  حيتٌُ ظ أ اٯظف ٚـأٟ اشب أ  حيتٌُ ٌٛا  ـأٜٞ)  املىٗٛـ٠ املكٛي١ ذب  ؾٝٓؽـد ؾيو عؽا

 ـأٟ عًضض٢ اتؿكضضا ؾضضرٕ اٯظضضف; اي ضضفف قضضٍٛ إىل اي ضضفؾ  أذضضؽ ٜٓتٗضضٞ إٔ ايٓضضاجس اسبضضٛاـ وضضفٚ  َضضٔ ؾًضضٝن عًٝضض٘;
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ٌ  قبٍٛ إىل هكٓاع١ املتراٚـإ تٌٌٛ إؾا ْاجس  ؾاسبٛاـ ٜهٔ مل ٚإٕ ايػا١ٜ  َٓت٢ٗ ؾٗٛ ٚاذؽ  َٓٗحُٝٗا; َٔ ن

٘  ت١ُٝٝ اهٔ ٜكٍٛ ؾيو تكفٜف ٚيف ايما٥ؼ  اشب٬ف ؼا٥ف٠ يف أْ٘ ؼاّ َا ه٘ ايتُمو َُٓٗا ٚاذؽ يهٌ ٜمٛؽ  ـمحض

 ٜهضضٕٛ ٚيهضضٔ( ؾُٗضض٘ ٜٛاؾكضض٘ إٔ ٜهًؿضض٘ ٫ٚ ا٫جتٗاؼٜضض١  املمضضا٥ٌ يف ظايؿضض٘ َضضٔ نضضٌ ٜعضضؿـ هعّضضِٗ ٚنضضإ: ) اهلل

 .ٚرب ١٦ ٚدبٌٗٝ َٚهاٜؽ٠ ٚتؽاهف ٚق ٝع١  ْكاع إىل اْت٢ٗ إؾا ؾاو٬، اسبٛاـ

 ايضتؿهرل  يٝبتعضؽ  ; اهلاؼ٥ض١  ا٭جضٛا٤  يف ٜتِ إٔ اسبٛاـ ظباط عٛاٌَ َٔ: ا٫ْؿعاي١ٝ ا٭جٛا٤ عٔ ا٫هتعاؼ -2-4-8

ٔ  ؾٝٗا ٕ  تبتعضؽ  ايضي  ا٫ْؿعايٝض١  ا٭جضٛا٤  عض ٔ  هاٱْمضا ٘  َض   ايٛقضٛف  عض ٌ  ٚقؿض١  ْؿمض ٘  ٚتؿهضرل   تأَض ْٖض  خيّض   قضؽ  ؾر

ٌِ }: ايؿهفٟ التك٬ي٘ ٜؿكؽٙ مما وعٛـٜا، ٫ ٜٚمتمًِ ا٫جتُاعٞ  يًحٛ َُا ُق ْٖ ِِ  ِإ َٛأذضَؽ٠ٕ  أ ٔعُظُهض ِٕ ٔه َُضٛا  أ  ٘ٔ  َتُكٛ ًتض  ٔي

٢َٓ ِٖ ٣َُٚؾَفاَؼ ََِث ِِ ََا َتَتؿ هتُفٚا ُث ٍَأذٔبُه ِٔ ٔه َٔ ١ٕٖٓ ِٕ ٔج َٛ ِإ ِِ َْٔؿْٜف ِإ٫ّ ُٖ َٔ ي ُه ِٝ ِٟ َه  ؾضاعتدل   ز46:لضبأ ش  { َوضٔؽٜؽٕ  َعضَؿا ٕ  ََٜؽ

 إىل ؼعاِٖ يؿيو شبٍَٛ٘; ايعؽا٥ٞ ا٫ْؿعايٞ يًحٛ ظاِعا، هازبٕٓٛ ٚلًِ عًٝ٘ اهلل ٢ًٌ ايٓ؛ اتٗاّ ايكفإٓ

 . ٖٚؽ٤ٚ هاْؿفاؼ ايتؿهرلٚ ازبٛ ٖؿا عٔ ا٫ْؿٍاٍ

ٕٖ ازبؽيٞ ايتمًِٝ َٔ اسبٛاـ ٫ْ ٬م هؽ ٫ٚ:  اشبٍِ ٌٛا  هرَها١ْٝ ايتمًِٝ -2-4-9 ِ  هأ ٕ  قضؽ  اشبٍض  ٜهضٛ

ٔ  اٯٜض١  ٖؿٙ تأتٞ اهلل ٚذؽا١ْٝ ع٢ً ا٭ؼي١ يف  ١ًٜٛ َٓاقى١ ؾبعؽ ذل  ع٢ً ٌِ }: لضبأ  لضٛـ٠  َض ِٔ  ُقض ِِ  ََض ِٔ  َٜضِفُقُقُه  َٔض

َٚأ  َُا ٌِ ٚا٭ـ  ايٖمضض ُ٘ ُقضض ًتضض ْٖضضا اي ِٚ َِٚإ ِِ أ  ٜٖضضاُن ً ضض٢ ِإ ِٚ ُٖضضّؽ٣ ي َع ٍ  ٔؾضضٞ أ   يف لضضٛا٤ اسبضضٛاـ ؾ فؾضضا  ز24: لضضبأش {َُضضٔب   َِضض٬

ٍ  عًض٢  اٯظف اي فف محٌ هػ١ٝ نبرل; تٓاقٍ يف ايؿٛـ ع٢ً ّٜٝـ ثِ اي٬ٍّ  أٚ اهلؽا١ٜ ـ  ايكبضٛ ٌِ  }: هضاسبٛا  ُقض

٫ َٕ ُٖا ُتِمأ ُيٛ َٓا َع َِ ٍُ ٫ٚ أ ِجَف ُٖ ُِْمأ  َٕ اَع ًُٛ َُ ٛ  اظتٝاـٙ ؾٝحعٌز. 25: لبأش  { َتِع ّ  مبفتبض١  ٖض ِ  عًض٢  اٱجضفا ٔ  ايضفغ  َض

ٌِ}: هلل ايٓٗضضا٥ٞ اسبهضضِ إٔ  ايٓٗاٜضض١ يف يٝكضضفـ ايعُضضٌ  صبضضفؼ هػضضرل اشبٍضضِ اظتٝضضاـ ٍٜضضـ ٫ٚ ايٍضضٛا   ٖضضٛ أْضض٘  ُقضض

 َُُ َٓا َِٜح َٓ ِٝ َٓا َه ِٖ ـَٗه َٓا َْٜؿَتُس ُث َٓ ِٝ َٛ ٔهاْيَرلِّ َه ُٖ ُِ اْيؿ ٖتاُط َٚ ًٝٔ  ز.26: لبأش {اْيَع

 عًضض٢ ايتأنٝضضؽ ٜضضتِ: ؾهضضفٙ عضضٔ َٚمضض٪ٚيٝت٘ املترضضاٚـٜٔ َضضٔ نضضٌ الضضتك٬ي١ٝ عًضض٢ ايتأنٝضضؽ -2-4-11

ٕٖ}: ٍَٚرلٙ ْؿم٘ عٔ َٚم٦ٛيٝت٘ نٌ التك٬ي١ٝ َٕ ََا ِإ ََا ٯٕ  ُتَٛعُؽٚ َٚ ِِ ُِْت َٔ  أ  ُُِعٔحِكٜ ٌِ ٔه ِّ  َٜا ُق ِٛ ًُضٛا  ق ض َُ ً ض٢  اِع  َع

ِِ َْٔتُه ِّٞ ََه ا ٌْ َع ِإ َٔض ِٛفَ  ا َٕ  ؾ َمض ُُضٛ  ً ِٔ  َتِع ُٕ  ََض ُ٘  َتُهضٛ ـِ  َعأقَبض١ُ  ي ض ُ٘  ايضٖؽا ْٖض ًٔضسُ  ٫ ِإ َٕ  ُْٜؿ ُُٛ ّ ش  {ايظتضأي  ٚعًض٢   ز135-134:ا٭ْعضا

َٜا}: وعٝب يمإ َٚ ِّ ِٛ ًُٛا ق  َُ ً ض٢  اِع ِِ  َع َْٔتُه ٞ  ََه ضا ِّْض ٌْ  ِإ َٔض ِٛفَ  َعا َٕ  َلض ُُضٛ  ً ِٔ  َتِع ٘ٔ  ََض ٘ٔ  َعضَؿا ْ  َْٜأٔتٝض ِٔ  ُِٜعِكٜض ََض َٚ  َٛ  ن ضأؾ ْ  ُٖض

ـَِتٔكُبٛا ٞ  َٚا ِّْض ِِ  ِإ ٌِ }   ز93:ٖضٛؼ ش  {ـَٔقٝضبْ  َََعُهض َٔ  َُٚقض ًتضٔؿٜ َٕ  ٫ ٔي ُٓضٛ َٔ ًُضٛا  ُِٜ٪ َُ ً ض٢  اِع ِِ  َع َْٔتُه ْٖضا  ََه ضا َٕ   ِإ ًُٛ َٔ ْٖضا  َٚاَْتٔظضُفٚا  َعضا  ِإ

ٌِ}  ز122-121:ٖٛؼش { ََُٓتٔظُفٕٚ ِٕ ُق ًُْ  ِإ  ً َُا َِ ْٖ ٌٗ  ؾ ِر ِٔض ً ض٢  أ  ٞ  َع ِٕ َْْؿٔمض ِٖ َِٚإ ِٜ ُ ا َُضا  َتضَؽ ٞ  ؾ ٔب ٖٞ  ُٜضٛٔذ ٞ  ِإي ض ُ٘  ـَهِّض ْٖض ُٔٝ ْ  ِإ  َلض

ٌِ}  ز 50:لبأش {ق ِفْٜب ِّ  َٜضا  ُق ِٛ ًُضٛا  ق ض َُ ً ض٢  اِع ِِ  َع َْٔتُه ٞ  ََه ضا ِّْض ٌْ  ِإ َٔض ِٛفَ  َعا َٕ   ؾ َمض ُُضٛ  ً ِٔ  َتِع ٘ٔ  ََض ٘ٔ  َعضَؿا ْ  َْٜأٔتٝض ٌٗ  ُِٜعِكٜض َٜٔرض َٚ 

 ٔ٘ ِٝض  ً ِْ َعضضَؿاْ  َع ٌ  ٫ ؾفؼٜضض١ ١َٝمضض٦ٛي إْٗضضا ;ز 40-39:ايكَضضفش  { َُٔكضضٝ ِٕ}: ؾٝٗضضا تضؽاظ ٌِ ن ضضٖؿُهٛى  َِٚإ ًٔضضٞ ٔيضضٞ ؾ ُكضض َُ ِِ َع  َٚي ُهضض

ِِ ًُُه َُ ِِ َع ُِْت َٕ أ  ُٖا َهِف٦ُٜٛ َٔ ٌُ َُ َْا أ ِع ُٖا َهِف٤ْٟ َٚأ  َٔ َٕ ًُٛ َُ ٌِ }  ز41:ْٜٛنش          {َتِع َٕ ٫ ُق ُٖا ُتِمأ ُيٛ َٓا َع َِ ٍُ ٫ٚ أ ِجَف  ُِْمأ 

ُٖا َٕ  َع ًُٛ َُ ٌِ َتِع َٓا َُُ َِٜح ُق َٓ ِٝ َٓا َه ِٖ ـَٗه َٓا َْٜؿَتُس ُث َٓ ِٝ َٛ ٔهاْيَرلِّ َه ُٖ ُِ اْيؿ ٖتاُط َٚ ًٝٔ  .{اْيَع
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 ٜذلتضضب ٚمبضضا هٗضضا  ازبضضآؼ ٚا٫يتضضكاّ املترضضاٚـٕٚ; إيٝٗضضا ٜتٌٛضضٌ ايضضي هايٓتضضا٥خ ٚايكبضضٍٛ ايفِضضا -2-4-11

ٌ  اهٔ ٜكٍٛ ايعك٤٬  عٓ٘ ٜتٓكٙ ايؿٟ ايعب  َٔ ِفها، املٓاظف٠ ناْ  ا٭ٌٌ ٖؿا ٜتركل مل ٚإؾا..عًٝٗا : ) عكٝض

ٌ  ٚلًٛى اسبل إؼـاى ع٢ً ٚأعٕٛ يكؽـٙ  أْبٌ ؾرْ٘ اسبح١; ٌاذب٘ َٔ َُٓٗا ٚاذؽ نٌ ٚيٝكبٌ   (ايٍضؽم  لضبٝ

 يف لضضكط إ٫ ـٖؼٖضضا ٫ٚ عضضٝي  يف عظضضِ إ٫ اسبٖحضض١ َضضي ؾكبضضٌ أذضضؽا، ْضضاظف  َضضا: عٓضض٘ اهلل ـِضضٞ ايىضضاؾعٞ ٜٚكضضٍٛ

 (. عٝي

 قبضضٌ َضضٔ املضضٓٗخ ٖضضؿا ٚؾضضل جضضاٖؼا، اسبضضٛاـ لضضاـ إؾا:  ايٓتضضا٥خ ناْضض  َُٗضضا هٗضضؽ٤ٚ اسبضضٛاـ ظضضتِ -2-4-12

 ٚتأٜٝضضؽ اسبضضل إىل ايفجضضٛع َضضٔ اسبضضٛاـ هؽاٜضض١ يف هضض٘ ايتكَضضٛا َضضا إىل مجٝعضضا، ٍٜضضًٛا إٔ هضضؽ ؾضض٬ ا٭ ضضفاف; مجٝضض 

٘  هٗضا;  ٜكتٓ  مل نإٔ ايعك١ًٝ اسبحخ احملاٚـ ـؾض ؾرؾا ايٍٛا   ٘  أٌض٬ٝ،  ذكضا،  ميضاـه  هضؿيو  ؾرْض ً ض ٘  ن ٔؿ  ـ  يض

 إىل ذاجض١  ؼٕٚ هضؽأ  نُا هٗؽ٤ٚ اسبٛاـ ٜٓتٗٞ اسباي١ ٖؿٙ ٚيف تعاىل   اهلل أَاّ ؾيو عٔ َم٫ٛ٦، ٚلٝهٕٛ ايعك٠ 

ِّ}:ٚا٫ْؿعضضاٍ ايتضضٛتف َٕ أ  ُٙ َُٜكُٛيضضٛ ٌِ اْؾَتضضَفا ِٕ ُقضض ُ٘ ِإ ُِٜتضض ٖٞ اْؾَتَف ً ضض َٔضضٞ ؾ َع َْضضا ِإِجَفا ُٖضضا َهضضِف٤ْٟ َٚأ  َٔ َٕ َُضضٛ  َِٚإَؾا } ز35:ٖضضٛؼش {ُتِحِف

ُٔ َٛ ُعٛاَل ًتِػ ُِٛا اي ُ٘ أ ِعَف ِٓ َٓا َٚق اُيٛا َع َٓا ي  َُاُي ِِ أ ِع ِِ َٚي ُه َُاُيُه ّْ  أ ِع ِِ َل٬ ُِٝه  ً ًَٔ  َِْبَتٔػٞ ٫ َع ٖٔ  ش. 55: ايكٍَش  {اْيَحا

   # 

 :اسبٛاـ ظباط وفٚ  -0-5

 ) (: ًٜٞ َا أُٖٗا وفٚ ; ي٘ تتٛاؾف إٔ ٜٓبػٞ ض ذٛاـ أٟ ض اسبٛاـ ٜٓحس يهٞ أْ٘ ي٘; ايتٓب٘ ٜٓبػٞ مما 

 .يًٖؿا  ظ ا  صبفؼ ٜهٕٛ ٫ ذت٢ َتبا١ٜٓ; أ فاف أٚ  فؾ  َٔ ؾٝ٘ ٫هؽ -1

٘  ي٬ْؿتاط ها٫لتعؽاؼ ٜٚبؽأ هاٯظف;  فف نٌ اعذلاف َٔ ا٫ْ ٬م -2 ٘  أٟ هتمضاَس   عًٝض  نُضا  هكبٛيض

ٖٛ. 

 .ٚايتأثرل ايتأثف باؼٍت يف ٚايفغب١ ايتكؽٜف َ  َىذلن١  ٚإـاؼ٠ َتهاؾ١٦ هٓظف٠ ا٫عذلاف ٜكذلٕ إٔ -3

 .ٚايتمًط اهل١ُٓٝ إىل ٜكٍؽ تٛج٘ أٟ عٔ ٚا٫هتعاؼ...ٚا٫ْعكاٍ ايمهٕٛ َٔ ٚاشبفٚد ايتؿتس ِفٚـ٠ -4

 . ايبؽ٤ يف ٚايكِٝ املؿاِٖٝ َٔ أؼ٢ْ ذؽ ع٢ً ا٫تؿام -5

6-  ٌ ٕ  ْؿضضن هٗضؽ٤ٚ  تباؼهلضا  عًضض٢ ٚايكضؽـ٠  ايٍضضرٝر١ هاملعفؾض١  ايتٛلض ٞ  ؾهضضف  ٚاتضكا  ؼٕٚ اٱقٓضضاع  إىل ٚايمضع

 . ي٘ املُٝك٠ اشبٌٍٛٝا  هريػا٤ ظٔ غرل ٚيف ْظفٙ  ٚٚج١ٗ ؾعً٘ هفؼ أٚ  فف هأٟ َن

 ٫ٚ ٚاملكَٛضضا   ايكضضِٝ تٍضضؽّ ٫ٚ ٚايىضضعٛـ  ايؿهضضف تمضضتؿك ٫ ٚآؾضضام َع ٝضضا  ْ ضضام يف اسبضضٛاـ ٜضضتِ إٔ -7

 .ٚايفٚذ١ٝ املاؼ١ٜ أهعاؼٙ يف ايهٝإ تعاؼٟ

 . املىذلن١ ا٭ٚاٌف ٚتك١ٜٛ اهل٠ٛ ٚتكفٜب يتٓاقض ا عٛاٌَ ٚدباٚق ٚايؿٛاـم  اشب٬ؾا  إقاي١ -8

. ٚاملٛانبضض١ املمضضاٜف٠ عضضٔ ايعحضضك أٚ هايؽْٚٝضض١ أذضضؽٖا حيضضن ؾضض٬ّ هاملمضضاٚا٠  تىضضعف ا٭ ضضفاف مجٝضض  جعضضٌ -9

 .ٚايتٓاؾن ايتباـٟ ع٢ً ْكٌ مل إٕ ٚايع ا٤  ا٭ظؿ ع٢ً ايكؽـ٠ إىل اسبٛاـ َتاهع١ َٔ هؽ٤ا،
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 وضضفٚ ٘ ٚـلضضِ يضض٘ ٚهضضايتع ٝط ٚإٍْضضاف  ٚثكضض١ هٍضضؽم ذبكٝكضض٘ ا٤ٚاهتػضض اسبضضٛاـ  َضضٔ اهلضضؽف ذبؽٜضضؽ -11

 . ه٘ ٜكّٛ َٚٔ ٚأٖؽاؾ٘

 :َٚٓٗا اسبٛاـ  أْٛاع نٌ ع٢ً يًت بٝل قاه١ً ;(َٓٗح١ٝ) ؾ١ٝٓ  وفٚ  ؾٗٓاى لبل ملا ٚهاٱِاؾ١ -11

 .اسبل إىل ٚايٌٍٛٛ ايٍٛا  إظٗاـ اسبٛاـ أ فاف زبُٝ  ايف٥ٝمٞ ايؽاؾ  ٜهٕٛ إٔ -11-1

 .اسبٛاـ ٜٓتٗٞ ذت٢ ا٫عتؽاٍ ع٢ً اسبفُ َ  ٚألباه٘ ايػّب عٔ ايبعؽ -11-2

 .ايتعبرل ع٢ً قؽـ٠ املتراٚـٜٔ ناّؾ١ يؽ٣ ٜهٕٛ -11-3

 .اسبًِ ٌؿ١ انتما  ايٓك ١ ٖؿٙ ؾٛا٥ؽ َٚٔ. ايتىٓخ ٚعؽّ اسبٛاـ يف املف١ْٚ -11-4

 ٚايعضف   ازبضؽاٍ   يف ايفغبض١  عٓضؽ  ايضٓؿن  مجضاط  ٚنب   فذ٘ َٔ ٚا٫لتؿاؼ٠ اٯظف يً فف اٱٌػا٤ -11-5

 . املتهًِ إىل ٚاٱٌػا٤ ٚايتؿِٗ ايؿِٗ نً٘ ا٭ؼ  ـأه: تكٍٛ

 ) (:ايتاي١ٝ ايٓكا  يف ايٍفاع  اذذلاّ نتاهُٗا يف ٖاَإ ٚؾٜٛتمٝغ غٛ   حي٢ٝ ًٜٚعٍٗا

 ا٫ْتكاؼا  َٚٛاج١ٗ ايعؽا١ٝ٥  املٛاقـ ٚدبٓب... جاـط هىهٌ ٫ ٚهٓا٤  ؾعاٍ هىهٌ اٯظف َ  ايتٛاٌٌ -1

 ـمحضا٤  نْٛٛا)  ا٭وعاُ; َٛاج١ٗ ٫ املىه٬  َٛاج١ٗ يكاعؽ٠ ٚؾكا َٚباوف٠  ٌفحي١ َٛاج١ٗ إيٝٓا ١ٗاملٛج

 (.املىه٬  ع٢ً أوؽا٤ ايٓاه ع٢ً

ٔ  ٚايبرض  ... املىضذلن١  ٚايٍضعٛها   املىضذلن١  املٍاحل ذبؽٜؽ -2 ِ  املىضذلن١  املٍضاحل  عض  ٭ٕ; جضؽا;  َٗض

 (.عًٝ٘ ٚا٫تؿام تألٝم٘ يف ازبُٝ  ٜىذلى َا ٖٛ ازبُ  ًٜكّ َا)

ـ  قضؽ  ايضي  ا٫ْؿعايٝض١;  ايؿعٌ ـؼٚؼ دبٓب  فٜل عٔ ٚؾيو اهل١ُٓٝ  ٚضبا٫ٚ  ايّػط َكا١َٚ -3  تٛظض

 .اٯظفٜٔ يتكُٝٝا  ٚاسباق١َ اهلاؼ١٥ املٛاج١ٗ ثِ ِؽْا 

#   #   # 

 :ذٛاـ١ٜ مناؾد َٔ ٚايم١ٓ ايكفإٓ يف ٚـؼ َٚا اسبٛاـ; ٚآؼا   ِٚٛاهط عٓاٌف/ ثايثضا، 

 ) (:اٯت١ٝ ايعٓاٌف َٔ ٚتتهٕٛ اسبٛاـ; يع١ًُٝ ايف٥ٝم١ٝ ٓاٌفايع -3-1

 .اسبٛاـ ألًٛ . 4.  اسبٛاـ مبِٛٛع ايعًِ. 3.   اسبٛاـٟ املٓاػ. 2.  املتراٚـٜٔ وع١ٍٝ.1

 ) (:اٱل٬ّ يف يًرٛاـ ايع١ًُٝ ايّٛاهط -3-2

 ) (:اٯتٞ يف ايباذث  هعض ٚذؽؼٖا اسبٛاـ  َماـ ذبهِ أظف٣ ِٛاهط أٟ عٔ ربتًـ ٫ ٖٚٞ

 . ـلٛي٘ ٚل١ٓ اهلل يهتا  ا٫ظت٬ف ـؼ .1

 .ايٛلط املٓٗخ اتباع .2

 .ا٭ؼي١ يف ٚايظٔ ايك   ه  ايتؿفٜل .3

 .ا٫جتٗاؼ١ٜ املما٥ٌ يف ايك   دبٓب .4

 .َِٓٗ نٌ ٚأؼي١ ايعًُا٤ ظ٬ؾا  ع٢ً ا٫ ٬ع .5
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 .ايٓكاً ذٛهلا ٜؽٚـ ايي ٚاملٍ ًرا  املؿاِٖٝ ذبؽٜؽ .6

 .ايىُٛي١ٝ ايٓظف٠ .7

 .املآ٫  ٚاعتباـ املكاٌؽ يف ايٓظف .8

 .ازبٛاـط أعُاٍ ع٢ً َكؽ١َ ايكًٛ  أعُاٍ .9

 .املمًُ  هُّٗٛ ا٫ٖتُاّ .10

 .عًٝ٘ املتؿل يف ايتعإٚ .11

#   #   # 

 

 :اسبٛاـ آؼا  -3-3

 َٓضضض٘ ٠املفجضضضٛ ايؿا٥ضضضؽ٠ َضضضٔ ٜكًضضضٌ ٚاْعضضضؽاَٗا ايعًُٝضضض١  قُٝتضضض٘ يًرضضضٛاـ جيعضضضٌ اسبضضضٛاـ هضضضآؼا  ا٭ظضضضؿ إٕ 

ّ  ٚؾيضو  تبؽأ  إٔ قبٌ تٓٗاـ اسبٛاـا  هعض إٕ ذٝ  يًُتراٚـٜٔ; ّ  يعضؽ ٔ  ايتضكا ـ  اسبضٛاـ   هضآؼا   املترضاٚـٜ  ٚاسبضٛا

ٕ  إٔ ٫هؽ ازبٝؽ ٘  تهضٛ ٕ  عاَض١   آؼا  يض ـ  ٖضؿا  ٱجياهٝض١  َ٪وضفا  تهضٛ ٘  تتضٛاؾف  مل ٚإٕ لضًبٝت٘   أٚ اسبضٛا ٞ  ؾض٬  ؾٝض  ؼاعض

 َٔ ايؿٟ اهلؽف عٔ ٜٓرفف ٫ ٚيهٞ التُفاـٜت٘; يُّإ آؼا  ٖٓاى تهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ اسبٛاـ ٚعٓؽ ؾٝ٘  يًؽظٍٛ

ٔ  ٫هؽ اسبٛاـ اْتٗا٤ هعؽ ٚذت٢ اسبٛاـ  نإ أجً٘ ٔ  آؼا  تضٛاؾف  َض ٌ  َض ٕ  أجض ٞ  ايضي  ايٓتضا٥خ  تٓؿٝضؿ  ِضُا  مثضف٠  ٖض

 ٖٚضضؿٙ املترضضاٚـٜٔ  عًضض٢ لضضًب١ٝ ايٓتضضا٥خ تهضضٕٛ هضضاٯؼا  ا٫يتضضكاّ يعضضؽّ ٚيهضضٔ ْاجرضضا نضضإ ذضضٛاـ َضضٔ ؾهضضِ اسبضضٛاـ 

 ٖضضؿٙ َٚضضٔ. املترضضاٚـٜٔ يف ؾكضضط ٚيضضٝن َمضضًِ نضضٌ يف تتضضٛاؾف إٔ ٜٓبػضضٞ ايضضي ٚا٭لضضن ا٭ظضض٬م َٔضض ٖضضٞ اٯؼا 

 :اٯؼا 

ِِّضضٗا ْؿمضض٘  ٜضضٛ ِّٔ إٔ امُلرضضاٚـ ؾعًضض٢: تعضضاىل هلل ايٓٝضض١ احملضضاٚـ إظضض٬ُ -3-3-1 ُٜف  َٚضضٔ هلل  اٱظضض٬ُ عًضض٢ ٚ

ٝٗضضك ايظٗضضٛـ ذضضب ْؿمضض٘ عضضٔ ٜضضؽؾ  إٔ ؾيضضو;  عًضض٢ ٚايتعضضايٞ ايثكاؾضض١  ٚعُضضل ١ايدلاعضض ٚإظٗضضاـ ا٭قضضفإ  عًضض٢ ٚايتُ

ٍَِؽ إٕ. ٚا٭ْؽاؼ ايٓظفا٤  .ايػا١ٜ عٔ ٌاـف يٮَف َُؿمؽ املؽٜس  ٚالتح٬  ٚايثٓا٤ اٱعحا  اْتكاع ق 

 : ا٭ل١ً٦ هٗؿٙ يٓؿم٘ تٛج٘ امُلراٚـ إٔ يٛ ْٚاجرا، ؼقٝكا، ايٓؿن ؾرَ ٜهٕٛ ٚلٛف

 -ٌٖ  ؟املىاـن١ ٖٚؿٙ ايٓكاً ٖؿا َٔ ُتفج٢ ظاٖف٠ ًٍَر١ مٖث. 

 -ٌٖ ٚاملىاـن١؟ اسبؽٜ  يف ايى٠ٛٗ إوباع أٚ ايى٠ٛٗ ذبكٝل ٜكٍؽ. 

 -ٌٖٚ ايٍضاؼم  ٚايٍضؽم  ايٓبضٌ   ٚغاٜض١  ازبٌُٝ  َٚٔ... ٚؾت١ٓ؟ ْكاع عٔ اسبٛاـ ٖؿا ٜتُعض إٔ ٜتٖٛظ٢ 

ـَ اٱظ٬ُ;إٔ ٚعُل اٱـاؼ٠  ٚق٠ٛ ايٓؿن  َ   ٚؼظًض ِ  َماـٖا تػرل قؽ ْؿمو ٚجِؽ  إؾا اسبٛاـ ُتٛٔق

 .ايٓٛاٜا َٚؽظ٫ٛ  ٚاشبٍاّ  ًحخاي َماـ  يف

ٌ  إٔ قبضضٌ: احملضاٚـ  يف ايعًضضِ تضٛؾف  -3-3-2 ـ  يف احملضضاٚـ ٜضؽظ ٕ  إٔ هضضؽ ٫ اسبضٛا ِ  يؽٜضض٘ ٜهضٛ  احملضضاٚـ٠  مبِٛضضٛع ايعًض

٘  اي ضفؾ   ؾأذضؽ  ايتعًُٝضٞ   اسبٛاـ يف ذت٢ ِ  يؽٜض ٘  ايهضايف  ايعًض  وض٦ٝا  ٜعضفف  اٯظضف  ٚاي ضفف  احملضاٚـ٠   يف يؽظٛيض
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 َِٛضضٛع يف حيضضاٚـ ٫ ٚاحملضضاٚـ. َٓضض٘ ايضضؿٖٔ ظضضايٞ ٖٚضضٛ يًُرضضاٚـ٠ ٜضضأتٞ ٫ ؾٗضضٛ ـ٠ احملضضاٚ َِٛضضٛع عضضٔ ا٭قضضٌ عًضض٢

 .َٓٗا ٚا٫لتؿاؼ٠ اسبكٝك١ َعفؾ١ اىل ٜٗؽف لا٬٥ نإ إؾا إ٫ ايعًِ إٔ َٔ ٫هؽ هٌ جيًٗ٘

ٔ  يف ا٭ؼ  ٖضؿا  تضٛاؾف  إٕ: احملاٚـ ٌؽم -3-3-3 ٘  املترضاٚـٜ ٘  يض  ٖضؿٙ  ِضؽ  ؾٛجضٛؼ  احملضاٚـ  ظبضاط  يف ايهضبرل٠  قُٝتض

 يف ايٍضضؽم احملضضاٚـ اعتُضضاؼ إٕ ٌضضؽقِٗ  يف ايىضضو ٜٚت ضضفم أَضضاْتِٗ احملضضاٚـ٠  ضضفيف ٜؿكضضؽ ايهضضؿ  ٖٚضضٞ يٍضضؿ١ا

ٕ  ايٍضؿ١  هٗضؿٙ   مضو  ؾهًُا ضباٚـت٘  يف ق٠ٛ ٜهمب٘ ن٬َ٘ ٘  إقٓضاع  يف ايبًٝضؼ  ا٭ثضف  هلضؿا  نضا  هٍضر١  ضباٚـٜض

٘  ٜمضتُ   أٚ ٜتراٚـ ؾُٝٔ ت٪ثف ٚاِر١ ق١ُٝ ن١ًُ يهٌ جيعٌ ايٍاؼم ٚاحملاٚـ... قّٝت٘ ٚل١َ٬ ؼعٛاٙ ٌ  يض  ؾهض

٘  ايٍر١ ظاٖفٙ نإ ٚإٕ ن٬َ٘ أغًب ؾرٕ أقٛاي٘ يف ناؾها نإ يٛ ٚأَا ٚقْٗا  هلا أقٛاي٘ ٘  ٜ٪ظضؿ  ٫ ؾرْض  ٫ٚ هض

 .هٗا ٜتُت  نإ ايي املٍؽاق١ٝ ؾكؽ ٭ْ٘ ي٘; ٚاملمتُع  ضباٚـٜ٘ عٓؽ ق١ُٝ ي٘ تهٕٛ

ٙ  ّٜٝل ايبعض إٕ: ٚاسبًِ ايٍدل -3-3-4 ٕ  ٚإٕ ذتض٢  احملضاٚـ٠  يف همضفع١  ٌضؽـ ٘  ٫ اٯظضف  اي ضفف  نضا  خيايؿض

٘  ظ ضرل  أَف ٖٚؿا ايفأٟ  يف ٔ  ٫ ٭ْض ٔ  ٜضتُه ٔ  ؾّض٬  ْظضفٙ   ٚجٗض١  تِٛضٝس  أٚ وضفط  َض ٘  عض ٔ  أْض  ايضؽؾاع  ٜمضت ٝ   يض

 . احملاٚـ٠ يف ؼظٛي٘ قبٌ ٚاسبًِ هايٍدل احملاٚـ ٜتٍـ إٔ جيب ٚيؿا املعايؿ١  عٓؽ عٓٗا

 : َٓٗا أْٛاع اسبٛاـ يف ٚايٍدل

 .اشبًل ل٧ٝ اشبٍِ ع٢ً يٍدل. ا2.          َٚٛاًٌت٘ اسبٛاـ ع٢ً دلايٍ .1

 .اشبٍِ ع٢ً ا٫ْتٍاـ يف ايٓؿن و٠ٛٗ ع٢ً ايٍدل. 4.  .ٚالتٗكا٥٘ اشبٍِ لعف١ٜ عٓؽ ايٍدل-3

ـ  يف ٚايفمح١ ٚع ؿ٘  ايكًب ـق١ ٖٚٞ: ايفمح١ -3-3-5 ـ  ذض   ؾاحملضاٚـ  أُٖٝض١;  هلضا  اسبضٛا ٘  دبضؽ  هٗضا  ٜتٍض  ؾٝض

 َٓضض٘  يًتىضضؿٞ ا٭ظ ضضا٤ ظٍضضُ٘ عًضض٢ ٜعضضؽ ٫ ؾٗضضٛ هاسبمضض٢ٓ; إقٓاعضض٘ إىل َٚضض٬ٝ َعضض٘ ٜترضضاٚـ َضضٔ عًضض٢ إوضضؿاقا

ِ  ٚاحملاٚـ ايٍؽـ ٚل١َ٬ ْٛاٜا ٌؽم ع٢ً تؽٍ اسبٛاـ يف ٚايفمح١ ٕ  ٫ املمضً ٘  تهضٛ ٔ  ـمحتض ٌ  ؾكضط  حيضب  ملض ٞ  هض  ٖض

 إقٓاع٘ إىل ٚلع٢ َع٘ يتعا ـ ـمح١  ْظف٠ حياٚـٙ َٔ إىل َِٓٗ نٌ ْظف يٛ ٚاملتراٚـٕٚ ٜفاٙ  َٔ يهٌ وا١ًَ

  املُه١ٓ ايٛلا٥ٌ ههٌ

٘  عٔ همٗٛي١ ٜفج  قؽ هٌ أؾهاـ  َٔ عًٝ٘ ٜ فط ملا َتكب٬ جيعً٘ هاحملاٚـ ٚايفؾل   اشب ضأ  تضب   إؾا ـأٜض

ٌ  الضتحا    ملضا  هىؽ٠ عٌَٛ ٚيٛ. ؾٝ٘ ٚق  ايؿٟ ٌ  اشب ضأ  عًض٢  ٍٜٚضف  ٜٚعاْضؽ  لضٝهاهف  هض ٟ  ٚايبا ض ٕ  ايضؿ  عًٝض٘   نضا

 .اشب أ َٔ عًٝ٘ ٖٛ َا ع٢ً إٌفاـٙ يف اـٚا٭عؿ املدلـا  يٓؿم٘ ٚلًٝتُن

٘  اشبٍضضضِ تكضضؽٜف   -3-3-6 ٍ  ا٫ذضضضذلاّ عًضض٢  ايتأنٝضضضؽ اسبضضضٛاـ صبًضضن  يف ٜٓبػضضضٞ: ٚاذذلاَضض  مجٝضضض  َضضضٔ املتبضضاؼ

 ٚا٭يكضضضا  اي٥٬كضضض١  هايعبضضضاـا  ؾٝعا ضضضب َٚكاَضضض٘  مبٓكيتضضض٘ ٚا٫عضضضذلاف ذكضضض٘  ذضضضل ؾٟ نضضضٌ ٚإع ضضضا٤ ا٭ ضضضفاف 

 أَا. يًٓؿن ٚا٫ْتٍاـ اهل٣ٛ  عٔ ٚايبعؽ اسبل  قبٍٛ إىل ٜكٛؼ ا٫ذذلاّ تباؼٍ إٕ..املٗؿه١ ٚا٭لايٝب املمترك١ 

٘  ا٭ظ ضا٤  ٚتٍضرٝس  ايٍٓس  ؾيو ٜٓاؾ٢ ٫ٚ. َُرٓفّ ََعٝب ؾأَف ٚدبًِٗٝٗ اٯظفٜٔ اْتكاُ  ايفؾٝعض١  هألضايٝب

ً ِل غرل ٚا٫ذذلاّ ؾايتكؽٜف ايٛقٛـ٠  ٚ فق٘ ٌ  عًض٢  اـٚاٱقضف  ايهضاؾ    ٚاملضؽط  املضفؾٍٚ   ٚايٓؿضام  ايفظَٝ  امل  . ايبا ض

 هايبرض   تٓاٚهلضا  يٝتِ امل فٚذ١ ايك١ّٝ إىل ايؿهف ٍٜٚٓفف ايٓظف ٜتٛج٘ إٔ ا٭ؼه١ٝ اشب١ًٍ هٗؿٙ ٜتعًل ٚمما
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ٖٓكَ ٚاٱثبا  ٚايٓكؽ ٚايترًٌٝ ٍ  ٫ ذتض٢  ؾيضو  نٌ قا٥ًٗا  أٚ ٌاذبٗا عٔ هعٝؽا، ٚاي ـ  ٜترضٛ  َبضاـق٠  إىل اسبضٛا

 ايتٍضضضضفؾا   َٓاقىضضضضا  إىل ٚا٭ؾهضضضضاـ ايكّضضضضاٜا ٓاقىضضضض١َ عضضضضٔ ٚايعضضضضؽٍٚ ٚايتحضضضضفٜس اي عضضضضٔ  اهعٗضضضضا ن٬َٝضضضض١;

 .ايؿات١ٝ ٚايمرل ٚامل٪٬ٖ  ٚايىٗاؼا   ٚا٭وعاُ 

 عٓضضؽ قُٝتٗضضا تؿكضضؽ احملضضاٚـا  ٚأنثضضف ا٭ؼ   ٖضضؿا يف ٚاذضضؽ َعٓضض٢ هلُضضا ٚايعضضؽٍ اٱٍْضضاف: ايتٛاِضض  -3-3-7

 .ْتا٥خ َٔ ٜفجٕٛ َا إىل ًٍٕٜٛ ٫ جيعًِٗ مما ا٭َف; ٖؿا عٔ ٜػؿًٕٛ املتراٚـٜٔ ؾبعض ا٭ؼ   ٖؿا اْعؽاّ

 ايتضضكاّ امُلرضضاٚـ; عًضض٢ ٜتٛجضضب َضضا أٖضضِ َٚضضٔ ٚاٱؾرضضاّ; ايترضضؽٟ َضضٓٗخ ٚدبٓضضب اسبمضضٔ  ايكضضٍٛ ايتضضكاّ  -3-3-8

ٌِ}: ايتٓكٜضضٌ ضبهضضِ ؾؿضضٞ ٚاجملاؼيضض١  ايكضضٍٛ يف اسُبمضض٢ٓ َٞ ايتٔتضضٞ َُٜكُٛيضضٛا ٔئعَبضضأؼٟ َُٚقضض  }    (53:اٱلضضفا٤){أ ِذَمضضٔ ٖٔضض

ِِ ُٗ َٞ  ٞٔهضايتتٔ  ََٚجأؼْي ٔ  ٖٔض ٌ ) {أ ِذَمض ٖٓضاهِ  َُٚقُٛيضٛا  { )125: ايٓرض ٌ  ؾرضل   (83: ايبكضف٠ ){ ُذِمضٓا،  ٔيً   ايضب  ايًبٝضب  ايعاقض

 ي ضضا٥ـ َٚضضٔ ٚا٫لضضتؿكاق  ا٫ذتكضضاـ ٚأيضضٛإ ٚايمضضعف١ٜ  ٚايتحضضفٜس اي عضضٔ ألضضًٛ  عضضٔ هٓؿمضض٘ ٜٓضضأ٣ إٔ اسبضضل 

ٔ  ٍضفاف ا٫ْ ايبا   ٖؿا يف ٚلًِ عًٝ٘ اهلل ٢ًٌ ضبُؽ يٓبٝٓا اٱهل١ٝ ايتٛجٝٗا  ـ  عض ٌ  عًض٢  ايضفؼٓ  يف ايتعٓٝض  أٖض

ٍ  ذٝ  ايبا ٌ  ٘  اهلل قضا ِٕ }: يٓبٝض ٌِ  َجضاَؼُيٛى   َِٚإ ُ٘  ؾ ُكض ًتض ُِ  اي ً ض َُضا  أ ِع َٕ  ٔه ًُضٛ َُ ُ٘ ( 68( )َتِع ًتض ُِ  اي ِِ  َِٜرُهض َُٓه ِٝض َّ  َه ِٛ ََض١ٔ  َٜض َٝا  اْئك

َُا ِِ ٔؾٝ ُِٓت ٘ٔ ُن َٕ ٔؾٝ ًُٔؿٛ ْٖا }: ٚقٛي٘: (69-68 اسبخ){َتِعَت ِٚ َِٚإ ٜٖا أ  ِِِإ ً ٢ ُن ِٚ ُٖؽ٣ّ ي َع ٍ  ٔؾٞ أ   َ (. 24:لضبأ) }َُٔب   ٬َِ

 إىل ايًحض٤ٛ  ؾٝٗضا  ٜمضٛؽ  ايضي  ا٫لضتثٓا١ٝ٥  اسبضا٫   هعض ٖٓاى إٔ ع٢ً . ؼاذ١ّ ٚذحتِٗ ظاٖف  ه ٬ِْٗ إٔ

 ٚنضضاهف اسبضضل  ٚعضضاؼ٣ ٚظًضضِ ٚ ػضض٢ اسبضضؽ  ٚدبضضاٚق الضضت اٍ إؾا ؾُٝضضا ٚؾيضضو اٯظضضف; اي ضضفف ٚإلضضها  اٱؾرضضاّ

١ِّٓٝ  َهاهف٠ ٌَ ُتَحأؼُيٛا ٫َٚ {: ايهفمي١ اٯ١ٜ جا٤  ٖؿا َثٌ ٚيف ه ِٖ َٞ ٔهايتٔتٞ ِإيتا اْئهَتأ  أ  ٖٔ ُٔ َٔ ِإيتا أ ِذَم ُُضٛا  ايتٔؿٜ  ً  ظ 

ِِ ُٗ ِٓ ُ٘ ُٜٔرضضٗب ٫ { )46: ايعٓهبضضٛ ) { َٔضض ًتضض ِٗضضَف اي َٔ ٔهايٗمضض٤ٔٛ اْيَح ٍِ َٔضض ِٛ ِٔ ِإيتضضا اْيك ضض ًٔضضِ ََضض  ذضضا٫  ؾؿضضٞ  )148: ايٓمضضا٤}( ُظ

 ميثضضٌ ٭ْضض٘ ـأٜضض٘; ٚتمضضؿٝ٘ ٚإذفاجضض٘  اشبٍضضِ عًضض٢ املفنضضك اسبضضآؼ هضضاهلحّٛ ُٜمضضُس قضضؽ ٚايتحضضاٚق  ٚايبػضضٞ ظًضضِاي

ْٔ ايبا ٌ   .َؽذٛـا، َٗكَٚا، ايبا ٌ ايٓاه ٜف٣ إٔ َٚذَم

 يف ٜٚمضضت ٌٝ هضضايه٬ّ  ٜمضضتأثف أ٫ امُلرضضاٚـ ؾٖضضٔ يف ٜمضضتكف إٔ ٜٓبػضضٞ ايهضض٬ّ; يف ضبضضؽؼ هٛقضض  ا٫يتضضكاّ -3-3-9

 .ايفؾٝ  ٚايؿٚم ٚا٭ؼ  ايًباق١ ذؽٚؼ عٔ ه٘ خيفد مبا مذللٌٜٚ اسبؽٜ  

٘  يف عكٌٝ اهٔ ٜكٍٛ ٔ  نتاهض ٍ  ؾض ّ  ٚيٝتٓاٚهضا : ) ازبضؽ ٍٓ  املعضذل   ٍٜٓض   حبٝض   َٓاٖبض١   ٫ َٓاٚهض١  ايهض٬ ُُمضَتٔؽ  يً

ِ  يًؽيٌٝ  تكفٜفٙ َٔ ٜؿفؽ ذت٢ ٍٗ  ثض  اٯظضف  عًض٢  َُٓٗضا  أذضؽ  ٜك ض   ٫ٚ اعذلاِض٘   ُٜكضفـ  ذتض٢  يًُعضذل   امُلمضتٔؽ

 ٚا٭ذضضضٛاٍ; ايظضضضفٚف ذمضضضب خيتًضضضـ اسبضضضؽٜ  يف ٚا٫عتضضضؽاٍ ٚاي ضضضٍٛ  (هعّضضض٘ َضضضٔ َكٍضضضٛؼٙ ؾٗضضضِ ٚإٕ َضضض٘ن٬

ُ  ؾٝٗضضضا ُترضضضٖؽؼ ٚاملضضض٪ فا  ؾايٓضضؽٚا    املعمضضضهفا  يف ٚايًكضضضا٤ا  ٚايٓضضضؽٚا  هضضؿيو;  ا٫يتضضضكاّ ؾٝٓبػضضضٞ ايهضضض٬ّ; ؾضضف

ـ  ٚقؽ. املمتُع  يتٗٝ٪ غرلٖا  َٔ أنثف اٱ اي١ تكبٌ قؽ ٚاملٓتكٖا  ٔ  ملمضحؽ ا ظضفف  خيتًض  ؼٚـ أٚ ازباَعض١  عض

 . ا٭ظف٣ ايتعًِٝ

 :ًٜٞ َا إىل ايفجاٍ أذاؼٜ  َٚكا ع١ ايه٬ّ يف اٱ اي١ ألبا  أغًب تفج  ٚقؽ 
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ٔٓ. 3.         ٚايثٓا٤ ايىٗف٠ ذٓب -2. هٓؿم٘ املف٤ إعحا  -1 ٞ  َضا  إٔ املترؽث ظ ٘  ٜضأت ًتض١ . 4   ايٓضاه  عًض٢  جؽٜضؽ  هض  ٔق

 يف نضافٕ  ايمضاَع   ْؿٛه يف التكف إؾا َٓٗا ٚاذؽا، إٔ ٜبؽٚ ٚايؿٟ...ظفؾِٗٚ ٚٚقتِٗ عًُِٗ يف هايٓاه املبا٠٫

 ايف٥الضض١ َفوضضرٞ هضض  املٓضضاظف٠ ايباذضض  ْظضضف يؿضض  ٚممضضا...حملضضؽِّثِٗ ٚالضضتثكاهلِ ًًَٚضضِٗ  ٌٚضضؽٚؼِٖ ٌضضفؾِٗ 

ٔ  ْاٖٝو هايثٛاْٞ; َُٓٗا نٌ ع٢ً ٜتٛقع ايٛق  نإ ذٝ  ;(ـَٚي &أٚهاَا)ا٭َفٜه١ٝ  – اي ضفط  يف ا٭ؼ  عض

 .ذٛاـاتٓا َٔ نثرل يف ٜٓكٍٓا َا ٖٚٛ -هُٝٓٗا املٓاؾم١ ذؽ٠ ـغِ

ّ  ٜ ًضب  ؾهُضا : املكا عض١  ٚدبٓضب  ٚاٱٍْضا   ا٫لضتُاع  ذمٔ -3-3-11  ايهض٬ّ   يف ضبضؽؼ  هٛقض   ا٫يتضكا

ٔ  ؾٝ ًضضب اٱَهضضإ  قضؽـ  اٱ ايضض١ ٚدبٓضب   َٚضضٔ. امُلرضضاٚـ ذضؽٜ   ق ضض  ٚعضضؽّ اٱٌضػا٤   يف ٚايًباقضض١ ا٫لضضتُاع  ُذمض

ُٖو فذبٍ إٔ اشب أ َُرضاٚـى   مُلرؽثو ها٫، ُتًكٞ ٫ٚ لتكٛي٘  ؾُٝا ايتؿهرل يف ٖ ٍ  ٚقضؽ  ٚ ٔ  قضا ٔ  اسبمض ٞ  هض  عًض

ٔ  ايعًُضا٤;  جايمض   إؾا هٓي ٜا: ) أمجع  عِٓٗ اهلل ـِٞ ٫هٓ٘  ُ  تمضُ   إٔ عًض٢  ؾهض  تكضٍٛ   إٔ عًض٢  َٓضو  أذضف

ً،ضضِ َٔ ٚتع (.  ُُٜمضضو ذتضض٢ –  ضضاٍ ٕٚإ – ذضضؽٜثا، أذضضؽ عًضض٢ تك ضض  ٫ٚ ايهضض٬ّ  ذمضضٔ تضضتعًِ نُضضا ا٫لضضتُاع ُذِمضض

ِِ: ) املكؿ  اهٔ ٜٚكٍٛ ٔ  ايهض٬ّ;  ذمٔ تتعًِ نُا ا٫لتُاع ُذمٔ َتعًت ٔ  َٚض ٍ : ا٫لضتُاع  ذمض ِ  إَٗضا  ذتض٢  املضتهً

 يف هضضٓؽ ٫ٚ(. ٜكضضٍٛ ملضضا ٚايضضٛعٞ املضضتهًِ  إىل ٚايٓظضضف هايٛجضض٘  ٚاٱقبضضاٍ ازبضضٛا   إىل ايتًؿضض  ٚقًضض١ ذؽٜثضض٘  ٜٓكّضضٞ

ِّؽ اسبٛاـ ِّؽ; زلاع َٔ ازب   فؾٝ٘ َٔ نٌ ايعا١َ  تكٍٛ نُا( ُ ِفوإ ذٛاـ)  ٖٛ التُاع ُذِمٔ ه٬ اسبٛاـٚ ج

 .اٯظف عٔ َٓعكٍ

ٌ  ٜضؿنف : ضبؽٚؼ َهإ يف املٓاظفا  ذٍف  -3-3-11 ِ  أٖض ٍ  امُلرضاٚـا   إٔ ايعًض ٞ  ٚازبضؽ ٕ  إٔ ٜٓبػض  ٜهضٛ

ِ  ايضؿٖٔ   يٍضؿا٤  ٚأقضف   ٚايؿٗضِ   يًؿهضف  أمجض   ٚؾيضو : قايٛا اسبّٛـ; ضبؽٚؼ٠ ظًٛا  يف ٔ  ٚألضً  ايكٍضؽ   سبمض

 .                    هايبا ٌ أٚ هاسبل ايػًب١ ع٢ً ٚاسبفُ ايفٜا٤  ؼٚاعٞ حيفى َا ايػؿرل ازبُ  ذّٛـ يف إٕ ذٝ 

٘  ؾيضو  ع٢ً ه٘ التؽٍ ٚمما ٌِ  }: تعضاىل  قٛيض َُضا  ُقض ْٖ ِِ  ِإ َٛأذضَؽ٠ٕ  أ ٔعُظُهض ِٕ ٔه َُضٛا  أ  ٘ٔ  َتُكٛ ًتض َٓض٢  ٔي ِٖ  َُٚؾضَفاَؼ٣  ََِث  { َتَتؿ هتضُفٚا  ُثض

ًِّ اسبضضل  ُتػ ضضٞ املتهضضاثف٠ ٚاجملتُعضضا  ازبُاٖرلٜضض١ ا٭جضضٛا٤ ٭ٕ: قضضايٛا(. 46: لضضبأ)  يف ٚازبُضضاٖرل ايؿهضضف  ُٚتىضض

ًَْتبُن ا٭ع٢ُ  ٚايتكًٝؽ ايػٛغا١ٝ٥ إىل أقف  ؾٗٞ طبت١ٍ; غرل ؾ٦ا  ايػايب َٝ  اسبؽٜ  ٜهٕٛ ذُٝٓا أَا اسبل  ؾ 

 إىل املع ض٧  ٜفجض   إٔ إىل أقضف   أْ٘ نُا ٚايفأٟ  ايؿهف التحُاع إىل أؼع٢ ٜهٕٛ َتكاـه١ ٚأعؽاؼا، ٚؾفاؼ٣ َث٢ٓ

 .املىتب٘ أٚ ايبا ٌ َٔ ؾٝ٘ ٖٛ عُا ٜٚتٓاقٍ اسبل 

 اٱل٬ّ; ٌؽـ عٍف ٚيف ايكفآ١ْٝ اسبٛاـا  َٔ مناؾد -3-4

 ٚتعاىل لبراْ٘ اهلل نرٛاـ يًرٛاـ  طبتًؿ١ ٌٛـا، ايهفِٜ ايكفإٓ يٓا ذه٢ ٚقؽ: امل٥٬ه١ َ  اهلل ذٛاـ -3-4-1

٘  ٜفٜؽ; ٚنُا جيب نُا اشب٬ف إْٗا٤ ع٢ً ايكاؼـ املت  ايك٠ٛ ؾٚ املٓتكِ ازبباـ ٖٚٛ مل٥٬ه١ا َ  ٘  ٚيهٓض  لضبراْ

 ظضاٖف  يف اهلل عًض٢  أذٝاْا، ٚا٫عذلا  اٱْهاـ ٜىب٘ َا ؾٝ٘ نإ ٚإٕ ؾٝ٘  ذاٚـٚٙ َا َِٓٗ ٚتكبٌ ذاٚـِٖ ٚتعاىل

َٗضا  ٌُأ َتِحَعض {: ٚتعاىل لبراْ٘ هلل امل٥٬ه١ قٍٛ يف نُا ايًؿ ; ِٔ  ٔؾٝ َٗضا  ُْٜؿٔمضؽُ  ََض َِٜمضٔؿوُ  ٔؾٝ ََا٤َ  َٚ ُٔ  ايضؽِّ َِْرض  َُْمضبِّسُ  َٚ
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ُِٔؽى  ُْك ؽُِّه ٔهَر ٍَ  ي ضو ؟  َٚ ٞ  ق ضا ِّْض ُِ  ِإ ً ض َٕ  ٫ ََضا  أ ِع ُُضٛ  ً ٕ   (30: ايبكضف٠ )  }َتِع ِ  ـؼا، ٖضؿا  ٚنضا ٍ  ذُٝٓضا  اهلل عًض٢  َضٓٗ  قضا

ِّٞ{: مل٥٬هت٘ ٌْ ِإ ـِِ  ٔؾٞ َجأع ًٔٝؿ ١ ا٭   (.30: ايبكف٠) }َظ

 ا٭عضضفاف; لضضٛـ٠ يف ٚـؼ نُضضا ايضضفجِٝ; ايىضضٝ إ ج٬يضض٘ جضضٌ اهلل ذضضاٚـ ٚقضضؽ: ايىضضٝ إ َضض  اهلل ذضضٛاـ  -3-4-2

ِِ َٚي ك ِؽ) ٖٓاُن ـِِ  ٔؾٞ ََهت َٓا اْيأ  ًْ ِِ ََٚجَع َٗا ي ُه َٜٔي ٔؾٝ ً،ا َََعا ًٝٔ َٕ ََا ق  ِِ  َٚي ك ضؽِ ( 10) َتِىُهُفٚ َٓضاُن ً ْك ِٖ  َظ ِِ  ُثض َْاُن ـِ ٖٛ ِٖ  ٌَض  ُثض

ًْ ً ا٥ٔه ١ٔ َٓاُق َُ ًْ َّ اِلُحُؽٚا ٔي ًَٔٝن ِإيتا ؾ َمَحُؽٚا ٔيآ َؼ ِِ ِإِه ِٔ ي  َٔ َُٜه َٔ َٔ ٍَ( 11) ايٖمأجٔؽٜ ََٓعو  ََا ق ا ََِفُتو  ِإِؾ َتِمُحَؽ أ يتا ََ  أ 

ٍَ َْا ق ا ِْٝف أ  ُ٘ َظ ِٓ َٔ ٞٔٓ ً ْكَت ِٔ َظ ـ  َٔ ُ٘ َْا ً ْكَت ِٔ ََٚظ َٔ    ٔ (12 )ٍَ ِٖٔبْط ق ا َٗا ؾ ا ِٓ َُضا  َٔ ُٕ  ؾ  ِٕ ي ضو   َُٜهضٛ َٗضا  َتَته ٖبضفَ  أ   ؾ ضاِظُفدِ  ٔؾٝ

ْٖو  َٔ ِإ َٔ َٔ ٍٖأغِفٜ ٍَ( 13) اي ْٔٞ ق ا ِْٔظِف ِّ  ِإي ض٢  أ  ِٛ َٕ  َٜض ٍَ ( 14) ُِٜبَعُثضٛ ْٖضو   ق ضا َٔ  ِإ َٔ  َٔض ِٓظ ضِفٜ ُُ ٍَ ( 15) اْي َُضا  ق ضا ٞ  ؾ ٔب ٔٓ َِٜت َٛ  أ ْغض

ٖٕ ِِ ي أ ْقُعَؽ ُٗ َِ ٌَٔفا  و  ي  ُُِمَتٔكٝ ِٖ( 16) اْي ِِ ُث ُٗ ٖٓ َٝ ِٔ ي آ ٔت َٔ ِٔ ِٝ ِِ َه ِٗ ِٜٔؽٜ ِٔ أ  َٔ َٚ ِِ ِٗ ًْٔؿ ِٔ َظ ِِ ََٚع ِٗ ْٔ َُا ِٜ ِٔ أ  ِِ ََٚع ِٗ ًٔ َُا٥ٔ  َٚي ا َو

ِِ َتٔحُؽ ُٖ َٔ أ ْنَثَف ٍَ( 17) َوأنِفٜ َٗا اِظُفِد ق ا ِٓ َّا َٔ ِٔ  ََِؽُذٛـّا ََِؿ٤ُٚ َُض ِِ  َتٔبَعضو   ي  ُٗ ِٓ ٕٖ  َٔض ً ضأ  َِ َِ  ي أ  ٖٓ َٗض ِِ  َج ُِٓه َُٔعض َ  َٔض  أ ِج

َٓضضا َٚي ك ضضِؽ}: تعضضاىل اهلل ٜكضضٍٛ اسبحضضف لضضٛـ٠ ٚيف(. 18) ً ْك َٕ َظ َِْمضضا ِٔ اْيِر ٍ  َٔضض ٍَضضا ًْ ٌَ ِٔ َُضضر  َٔضض ٕ  َذ ُٛٓ ٕٖ)  26) ََِمضض  َٚاْيَحضضا

ُٙ َٓا ً ْك ِٔ َظ َٔ ٌُ ِٔ ق ِب ـِ َٔ ِّ َْا ُُٛ ٍَ َِٚإِؾ( 27) ايٖم ً ا٥ٔه ١ٔ ـَٗهو  ق ا َُ ًْ ِّٞ ٔي ِٔ َهَىّفا َظأيْل ِإ َٔ  ٍ ٍَا ًْ ٌَ  ِٔ َُضر   َٔض ٕ   َذ ُٛٓ ( 28) ََِمض

ُ٘ ؾ ِرَؾا ُِٜت ٖٛ َْؿ ِعُ  َل َٚ ٔ٘ ِٔ ٔؾٝ ُ٘ ؾ ك ُعٛا ـُٚٔذٞ َٔ َٔ ي  ً ا٥ٔه ١ُ ؾ َمَحَؽ( 29) َلأجٔؽٜ َُ ِِ اْي ُٗ َٕ ُنُّ َُُعٛ ًٔضٝنَ  ِإيتا( 30) أ ِج  أ َهض٢  ِإِه

ِٕ َٕ أ  َٔ َََ  َُٜهٛ ٍَ(  31) ايٖمأجٔؽٜ ًٔضٝنُ  َٜا ق ا ٛ  أ يتضا  ي ضو   ََضا  ِإِه َٔ  ََض َ  ََٕتُهض ٍَ ( 32) ايٖمضأجٔؽٜ ِِ  ق ضا ِٔ  ي ض  ٔيَبَىضف   ٔيأ ِلضُحؽَ  أ ُنض

ُ٘ ً ْكَت ِٔ َظ َٔ  ٍ ٍَا ًْ ٌَ ِٔ َُر  َٔ ٕ  َذ ُٛٓ ٍَ( 33) ََِم َٗا ؾ اِظُفِد ق ا ِٓ ْٖو  َٔ ِْ ؾ ِر ٕٖ( 34) ـَٔجٝ ِٝو  َِٚإ  ً ١َٓ  َع ًتِع ِّ  ِإي ٢ اي ِٛ ِٔ  َٜض  ايضؽِّٜ

(35 )ٍَ ْٔٞ ـَ ِّ ق ا ِْٔظِف ِٛ ِإي ٢ ؾ أ  َِّٜ َٕ ٍَ( 36) ُِٜبَعُثٛ ْٖو  ق ا َٔ ؾ ِر َٔ َٔ ِٓظ ِفٜ ُُ ِّ ِإي ٢( 37) اْي ِٛ َْٛقٔ  َٜ ِّ اْي ًُٛ َُِع ٍَ( 38) اْي  ـَ ِّ ق ا

َُا ٓٔٞ ٔه َِٜت َٛ ٖٔ أ ْغ َٓ ِّٜ ِِ ي ُأَق ُٗ ـِِ  ٔؾٞ ي  ِِ اْيأ  ُٗ ٖٓ َٜ ِٛ َُٔعَ  َٚي ُأْغ ُِ ٔعَباَؼى  ِإيتا( 39) أ ِج ُٗ ِٓ َٔ  ٍَٔ  ً ُُِع ٍَق ( 40) اْي  ٌٔضَفا    َٖضَؿا  ا

ٖٞ  ً ِْ َع ٕٖ( 41) َُِمَتٔكٝ ِٝنَ  ٔعَبأؼٟ ِإ ِِ  ي ضو   ي ض ِٗ ِٝ ً ض ْٕ  َع ًْ  ا ِٔ  ِإيتضا  ُلض َٔ  اٖتَبَعضو   ََض َٔ  َٔض ِٜٚ ٕٖ( 42) اْيَػضا َِ  َِٚإ ٖٓ َٗض ِِ  َج ُٖ ِٛٔعضُؽ َُ  ي 

َُٔعض َ  َٗضضا( 43) أ ِج َٛإ  َلضضِبَع١ُ ي  ِّ أ ِهضض ِِ َهضضإ  ٔيُهضض ُٗ ِٓ ّْ ُجضضِك٤ْ َٔضض  عىضضفا  ٜمضضتٓبط إٔ املمضضًِ ٜمضضت ٝ  ٖٚٓضضا. {)44) ََْكُمضضٛ

 .املتراٚـٜٔ ه  ايؿٛاـم تعؽؼ  أٚ هعؽ  َُٗا املعايـ  َ  اسبٛاـ يف ايع١ًُٝ ايؽـٚه

 :اٯتٞ يف اٱهلٞ اٱعحاق ذكٝك١ تدلق ا٭ْبٝا٤ َ  اهلل ذٛاـ ٚيف: ٚايبىف يٮْبٝا٤ اهلل ٚاـح  -3-4-3

ِ  قٍض١  اهلل ٜؿنف  ايم٬ّ; عًٝ٘ ٱهفاِٖٝ اهلل ٛاـذ -3-4-3-1 ٘  إهضفاٖٝ ٍ  إؾ ايمض٬ّ;  عًٝض  تعضاىل  اهلل لضأ

٘  إٔ ٍَ َِٚإِؾ}:املضٛت٢  إذٝضضا٤ نٝؿٝضض١ ٜفٜض ُِ ق ضضا ٖٝٔ ٞ  ـَ ٔٓ ِإِهضضَفا ْٔض ـِ ـَ أ  ِٝضض ٝٔضضٞ ن  َِٛت٢  ُتِر َُض ٍَ اْي ِِ ق ضضا َٚي ضض ِٔ  أ  َٔ ٍَ ُتضِ٪ ً ضض٢ ق ضضا ِٔ َه  َٚي ٔهضض

َٓٔ َُضض٦ٔ  َْٝ ًْٔبضضٞ ٔي ٍَ ق  ـَِهَعضض١، ؾ ُعضضِؿ ق ضضا َٔ أ  ِٝضضِف َٔضض ٍُضض اي ٓ  َٔٓؾ  ُٖ ِٝضضو  ِف َِٓ ِإي  ٌِ ُثضض ً ضض٢ اِجَعضض ٌِٓ َع ٌ  ُنضض َٔٓ َجَبضض ُٗ ِٓ َِٓ ُجضضِك٤ّا َٔضض َٔٓ ُثضض ُٗضض  اِؼُع

َٓو  ّٝا َْٜأٔتٝ ِِ َلِع  ً َٕٓ َٚاِع َ٘ أ   ًٓ ِْ َعِكْٜك اي  (. 260: ايبكف٠) {َذٔهٝ

ٕ  يف ذٛاـ أقف  ٖٚٛ ايم٬ّ; عًٝ٘ ملٛل٢ اهلل ذٛاـ -3-4-3-2 ِ  ايكضفآ ٌ  َض   ؼاـ ملضا  ايهضفٜ  ٍٜٛكض . اهلل ظًٝض

ُٖا}تعاىل اهلل َٓا ٰ  ََُٛل٢ َجا٤َ َٚي  ُٔٝك أت ُ٘ ٔي َُ ًت ُ٘  َٚن  ٍَ  ـَٗهض ٞ  ـَ ِّ ق ضا ْٔض ـِ ُِْظضفِ  أ  ِٝضو   أ  ٍَ  ٰ   ِإي  ِٔ  ق ضا ٞ  ي ض ْٔض ٍَ َتَفا َٚ  ٰ ِٔ ُِْظضفِ  ٔنض  ا

ٌِ ِإي ٢ ِٕ اْيَحَب ُ٘ اِلَتك ٖف ؾ ِر َْ َِٛف ََه ا ْٔٞ ؾ َم ُٖا ٰ   َتَفا  ً ُ٘ ٰ  َتَحًت٢ ؾ  ٌِ ـَٗه ًَْحَب ً ض  ٔي ُٖضا  ٰ   ٌَضٔعك،ا  ٰ  ََُٛلض٢  ََٚظضفٖ  َؼنًّضا  َُ٘جَع  ً  ؾ 
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ٍَ أ ؾ ضضامَ  َْو  ق ضضضا ِٝضضو   ُتِبضضضُ  ُلضضضِبَرا َْضضضا ِإي  ٍُ َٚأ  ٖٚ َٓٔ  أ  َٔ ُُضضضِ٪ ٍَ ﴾143﴿ اْي ِّْضضضٞ ٰ  ََُٛلضض٢  َٜضضضا ق ضضضا ُِٝتو  ِإ ٌِضضض  ؿ  ً ضضض٢ ا ٖٓضضضاِه َع  اي

َٔٞ ٔهِفَلا٫ٔتٞ ُِٝتو  ََا ؾ ُعِؿ َٚٔهه ٬ ِٔ آَت َٔ َُٚن َٔ َٔ  (.144 -143: ا٭ عفاف) ﴾144﴿ ايٖىأنِفٜ

 مَل ـٔ  قضضاٍ}: ايهفميضض١ اٯٜضض١ يف ٚـؼ ذٝضض  اٱهلضضٞ  ايعضضؽٍ ذكٝكضض١ تضضدلق عبضضاؼٙ; َضض  اهلل ذضضٛاـ -3-4-3-3

 (. 125:  ٘) {تٓم٢ ايّٝٛ ٚنؿيو ؾٓمٝتٗا آٜاتٓا أتتو  نؿيو قاٍ هٍرلا،؟ ُنُٓ  ٚقؽ أع٢ُ ذىفتي

ّ  اهٔ ٜف٣ٚ ;) ( ـهٝع١ هٔ يعتب١ ٚلًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ٢ًٌ ايفلٍٛ ضباٚـ٠ -3-4-4 ٔ  عتبض١  إٔ ايمضرل٠  يف ٖىضا  هض

ٍ  إىل جًن ـهٝع١ ٍ     اهلل ـلضٛ ٘  ؾكضا ٔ  ٜضا : يض ٞ  اهض ٔ  عًُض   قضؽ  ذٝض   َٓضا  إْضو  أظض  ايعىضرل٠   يف - املهاْض١  - ائمض  ١  َض

 آهلضتِٗ   ه٘ ٚعب  أذ٬َِٗ ه٘ ٚلؿٗ  مجاعتِٗ ه٘ ؾفق  عظِٝ هأَف قَٛو أتٝ  قؽ ٚإْو ايٓمب  يف ٚاملهإ

ٌ  يعًضو  أَضٛـا،  عًٝضو  أعضف   َي ؾازل  آها٥ِٗ  َٔ ٢َّ َٔ ه٘ ٚنؿف  ٍ .هعّضٗا  تكبض  اهلل ٌض٢ً  ايضٓ؛  ؾكضا

ٍ  ؾفؽ إؾا ذت٢ قاٍ َا عتب١ ي٘ ؾكاٍ أزل   ايٛيٝؽ أها ٜا قٌ: ٚلًِ ٚآي٘ عًٝ٘ ٘  قضا . ايٛيٝضؽ؟  أهضا  ٜضا  ؾفغض   أٚقضؽ : يض

ٍ  َي  ؾازل : قاٍ. ْعِ قاٍ ٌ : قضا ٍ  ؾأظضؿ . أؾعض ٘  اهلل ٌض٢ً  ايفلضٛ ٘  عًٝض ً  ٚآيض ٛ  ِٚلض ٘  ٜتًض ٔ  عًٝض  ؾٍضً    لضٛـ٠  َض

 ؾأْض   ايٛيٝضؽ  أهضا  ٜضا  زلعض   قضؽ : يعتب١ قاٍ ثِ لحؽ ( 37) اٯ١ٜ ٖٚٞ َٓٗا ايمحؽ٠ َِٛ  اٯ١ٜ إىل اْت٢ٗ ذت٢

٘  غرل هٛج٘ ايٛيٝؽ أهٛ جا٤نِ يكؽ هاهلل عبًـ: هعِّٗ ؾكاٍ أٌراه٘ إىل عتب١ ؾكاّ ٚؾيو  ٟ  ايٛجض  ؾٖضب  ايضؿ

٘  ٚقايٛا ؾأهٛا ٚوأْ٘  ٚلًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ٢ًٌ ايفلٍٛ ٜؽعٛا إٔ إيِٝٗ عتب١ ٚ ًب ه٘   ايٛيٝضؽ  أهضا  ٜضا  لضرفى : يض

 .ٜمُ  ٖٚٛ عًٝ٘ قفأ ثِ ن٬َ٘  َٔ ؾفؽ ذت٢ يعتب١ اهلل ـلٍٛ ٚزلاع اسبٛاـ أؼ  ٖٛ ٖٓا ٚايىاٖؽ. هًماْ٘

ٔ  اهلل عبؽ عٔ) (:  يًعٛاـد عٓباه اهٔ َٓاظف٠ -3-4-5 ٍ  املبضاـى  هض ٔ  عهفَض١  ذضٓؽثٓا : قضا  اىزلض  ذضؽثٓا  عُضاـ   هض

ٔ  زلع : قاٍ اسبٓؿٞ ٍ  عبضاه  اهض ٍ : ٜكضٛ ٞ  قضا ِ  ٫: عًض ِ  خيفجضٛا  ذتض٢ ( اشبضٛاـد  أٟ) تكضاتًٖٛ  لضٝعفجٕٛ   ؾضرْٗ

: ؾكضضاٍ ٚأنًُٗضضِ  ن٬َٗضضِ َضضٔ ؾضضأزل  عًضضِٝٗ أؼظضضٌ إٔ أـٜضضؽ ؾضضرْٞ هايٍضض٠٬ أهضضفؼ املضض٪َٓ  أَضضرل ٜضضا: قًضض : قضضاٍ

 َضضا أذمضضٔ ؾًبمضض : قضضاٍ. ؽاأذضض أٚؾٟ ٫ اشبًضضل ذمضضٔ ـجضض٬ ٚنٓضض ( عبضضاه اهضضٔ أٟ: )قضضاٍ َضضِٓٗ  عًٝضضو أظىضض٢

 ٕ ٔ  ٜهضٛ ِ  ٚتفجًضض  ايُٝٓٝض١   ايثٝضضا  َض ِ  ؼظًضض  ثض ٕ  ٖٚضضِ عًضٝٗ ٞ  ؾكضضايٛا: قضا٥ًٛ  عًضضِٝٗ ؾتًضٛ   ايًبضضاه؟ ٖضؿا  َضضا: يض

ٙ  أظضفد  ايضي  اهلل ق١ٜٓ ذٓفّ َٔ قٌ: )ايكفإٓ ٔ  ٚاي ٝبضا   يعبضاؼ ٍ  ـأٜض   ٚيكضؽ : ٚقًض  ( 32: ا٭عضفاف ( )ايضفقم  َض  ـلضٛ

ِ : ؾكًض   هضو؟  جضا٤  ؾُضا  هضأه   ٫: ؾكايٛا. اي١ُٝٓٝ َٔ ٜهٕٛ َا أذمٔ ًٜبن   اهلل ٔ  أتٝضته ٛ  ٌضاذ؛   عٓضؽ  َض  ٖٚض

ِ  عِٓٗ أهًػهِ ايكفإٓ  ْكٍ ٚؾِٝٗ َٓهِ  هايٛذٞ أعًِ   اهلل ـلٍٛ ٚأٌرا  ٌٚاذب٘   اهلل ـلٍٛ عِ اهٔ  ٚأهًػٗض

ِ : ْاٖٝضا  هعِّٗ ؾكاٍ ْكُتِ؟ ايؿٟ ؾُا عٓهِ  ّ  إٜضان ّ  قفٜىضا  إٕ َعض٘   ٚايهض٬ ٍٔضُٕٛ   قضٛ ٍ  ظ ٌ  عضك  اهلل قضا  :ٚجض

ٍُٕٔٛ قّٛ ِٖ هٌ)  وض٦   إٕ: ؾكضايٛا  ث٬ث١  أٚ ـج٬ٕ َِٓٗ يٞ ؾاْتر٢ نًُّٛٙ  هعِّٗ ٚقاٍ(. 58:ايكظفف( )ظ

 إٕ: )اهلل ٚقاٍ ايفجاٍ إىل اسبهِ جعٌ: عًٝ٘ ْكُٓأٖ ث٬ث: ؾكايٛا. تهًُٛا هٌ: ؾكً . تهًُٓا و٦  ٚإٕ تهًُ 

 املضفأ٠  ٚيف ا٭ـْضب   يف ؼـٖضِ;  ـه  يف ايفجاٍ إىل أَفٙ َٔ اسبهِ اهلل جعٌ قؽ: ؾكً   (57: ا٭ْعاّ( )اهلل إ٫ اسبهِ

 أّ أؾّضضٌ  ٚايعبضضؽ ٚاَفأتضض٘ ـجضضٌ يف ؾضضاسبهِ(.35: ايٓمضضا٤( )أًٖضضٗا َضضٔ ٚذهُضضا أًٖضض٘ َضضٔ ذهُضضا ؾضضاهعثٛا) ٚقٚجٗضضا

 . ْعِ: قايٛا وعثٗا؟ ًِٜٚ ؼَا٩ٖا  ٚحيكٔ هٗا ٜفج  ا٭١َ يف اسبهِ
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ِ  ؾكًض  . ٖضٛ؟  ايهاؾفٜٔ ؾأَرل امل٪َٓ   أَرل ٜهٕٛ إٔ صباْؿ١ ٚأظف٣;: قايٛا ِ : هلض ٔ  قضفأ   إٕ أـأٜضت  اهلل نتضا   َض

ٕ  ملا أْ٘ هًػهِ قؽ أـاٙ أٚ زلعتِ قؽ: قً . ْعِ: قايٛا أتفجعٕٛ؟( ُ)اهلل ـلٍٛ ل١ٓ َٔ ه٘ ٚج٦تهِ عًٝهِ   نضا

 ـلٍٛ ضبُؽ عًٝ٘ ٌاحل َا ٖؿا انتب: $يعًٞ   ايٓ؛ ؾكاٍ   اهلل ـلٍٛ إىل عُفٚ هٔ لٌٗٝ جا٤ اسبؽٜب١ٝ ّٜٛ

ٍ  أْو ْعًِ يٛ: ؾكايٛا#  اهلل ٍ . ْكاتًضو  مل اهلل ـلضٛ ٍ  ؾكضا ٞ   اهلل ـلضٛ ٞ  ٜضا  اَضس : $يعًض ٔ  أؾعفجض   #عًض  ٖضؿٙ؟  َض

 أَهضضضِ  أؾتمضضضبٕٛ( ٌٚضضضؿ  ازبُضضضٌ َعفنضضض١ يف أٟ) ٜػضضضِٓ ٚمل ٜمضضضب  ٚمل قتضضضٌ: قضضضٛيهِ ٚأَضضضا: قضضضاٍ. ْعضضضِ: قضضضايٛا

 ؾأْتِ اٱل٬ّ  َٔ ٚظفجتِ اهلل  ههتا  نؿفمت ؾكؽ ْعِ : قًتِ ؾرٕ! غرلٖا؟ َٔ تمترًٕٛ َا َٓٗا ٚتمترًٕٛ

ٕ  َٓٗضا؟  أؾعفج : أقٍٛ ؾيو َٔ هى٤ٞ ج٦تِٗ ٚنًُا...٬ِيت  ه  ِ : ؾٝكٛيضٛ ٍ . ْعض ِ  ؾفجض  : قضا ٕ  َضٓٗ  أيؿضا

 .آ٫ف لت١ ٚهكٞ

 الضتحا   هضاسبل  جٛؼيضٛا  ذض   ؾيضو  َ  يهِٓٗ طبايؿِٝٗ  ؼَا٤ ٚالترًٛا يًكتاٍ  لٝٛؾِٗ أوٗفٚا قّٛ ؾٗ٪٤٫

ٕ  اؾّنضضفٚ ٚذُٝٓضضا  َضضِٓٗ   نضضثرل ـ  إىل ؼعضضٛا  ٚذُٝٓضضا تضضؿنفٚا   هضضايكفآ ٔ  َٓؿترضض١   هكًضضٛ   الضضتحاهٛا اسبضضٛا  ؾضضأٜ

 ! امل٪ثف٠؟ املٛاقـ ٖؿٙ َٔ ايع١ًُٝ ايؽـٚه ٫لتؿاؼ٠ -اشبٍُٛ ٚج٘ ع٢ً -ٚايُٕٝٓٝٛ ايّٝٛ; املمًُٕٛ

#   #   # 

 : َٚعٛقات٘ اسبٛاـ ٌٛـ هعض/ ـاهعا، 

 ) (: أُٖٗا َٔ ٚيعٌ َٓ٘  املتراٚـٜٔ َٚكٍؽ ؽفهل تبعا، اسبٛاـ ٜتٓٛع اسبٛاـ; ٚأْٛاع ٌٛـ ِٖأ -4-1

 . ؾكط ٚايعكبا  ٚا٭ظ ا٤ ايمًبٝا  هف١ٜ٩ احملاٚـ ؾٝ٘ ٜٚتمِ: ايتعحٝكٟ ايعؽَٞ  -4-1-1

 .ايؿا  إثبا  أجٌ َٔ ايًؿظٞ ايتؿٛم ٖٛ ٚوػً٘ احملاٚـ ِٖ ٜٚهٕٛ(:  ٚايؿف ايهف)  املٓاٚـ٠  -4-1-2

 .احملاٚـ ٱـهاى ايبا ٔ غرل ظاٖف تٛـ١ٜ ذٛاـ ٌوه تأظؿ ايٍٛـ٠ ٖٚؿٙ: املكؼٚد  -4-1-3

٘  َ ًكضا،;  هػرلٙ ٜكتٓ  ٚئ هفأٜ٘  مه٘ احملاٚـ إع٬ٕ ٜتِ ٚؾٝ٘: املمؽٚؼ اي فٜل  -4-1-4 )  ايؽاظًٝض١  ؾكٓاعتض

 (. ْتؿل ؾًٔ يًرٛاـ ؼاعٞ ٫

 .ؾكط اي اع١ٚ ايمُ  ٚعًٝ٘ َ ًكا، اٯظف اي فف إيػا٤  ع٢ً ٜٚكّٛ(:  ٚالتحب ازل )  ايمً ٟٛ  -4-1-5

 .جٖٛف١ٜ ٫ أَٛـع١َُٝٛ يف ٜتِ ٚغايبا( ؾتػفم ا٭عُام َٔ تكذل  ٫) قاعؽ٠ ع٢ً ٜعتُؽ: ايم رٞ  -4-1-6

ٟ  ;( ظ أ عؽاٟ َا نٌ)  ألالٞ َٚبؽأ قاعؽ٠ ع٢ً ٜعتُؽ: ايتمؿٝٗٞ/ اٱيػا٥ٞ اسبٛاـ  -4-1-7 ـ   ؾضفأ  احملضاٚ

 .ظ أ اٯظف ٚـأٟ ؼا٥ُا، ايٍرٝس ٖٛ

 .يًُراٚـ ٚايتُٝك اسبؿاق١ إهفاق أجٌ َٔ هٌ اسبٛاـ ملِٛٛع    ٫ أَٛـ يف ٜٚتِ: جٞايعا ايدلد  -4-1-8

 .اٯظف سبما  اسبٛاـ يف ذك٘ ؾًٝػٞ - رَٝ ؼٕٚ -ٜكاٍ َا نٌ ع٢ً أذؽُٖا ٜٛاؾل: املٛاؾل=   -4-1-9

 (. ؼا٥ُا، ِؽى أْا) اٯظف يًُراٚـ َّاؼ ادباٙ يف ايمرل إىل احملاٚـ ًٜحأ املعانن; = -4-1-11

 .احملاٚـ اي فف يهٝؽ ٚدبا٬ٖ، عٓاؼا، لًبٝا، ٌُتا، احملاٚـ ٍُٜ  ٚؾٝ٘: ايمً؛ ايعؽٚإ = -4-1-11
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ـ  ٜٚٗضؽف : ؾّٛيٞ ت ٬عٞال -4-1-12 ٘  اسبضٛا ٘  َضا  َعفؾض١  إىل ؾٝض ٔ  اٯظضف  اي ضفف  ميًهض  َعًَٛضا   َض

 .ٚأؾهاـ

ـ  ٜٗؽف ٚؾٝ٘ عكِٝ; يٞجؽ -4-1-13 ّ  إىل اسبضٛا ٘ ع ٚايتػًضب  ؾكضط   احملضاٚـ  إؾرضا ٛ  ًٝض ٔ  هضاشبفٚد  ٚيض  عض

 .ا٭ؼ 

 أؼ  َفاعضضا٠ َضض  يٰظضضف; ٚاٱـوضضاؼ ٚايتٛجٝضض٘ ايٍٓضضس تكضضؽِٜ إىل ٜٗضضؽف: ٚايتىضضاٚـ تٓاٌضضساي -4-1-14

 .اسبٛاـ

 دباـٜضضا، أٚ لٝالضضٝا،  اهعضضا، ٜأظضضؿ ٚغايبضضا، َعضض   مبٓضضتخ أٚ ْظضضف هٛجٗضض١ اٯظضضف ٱقٓضضاع: قٓضضاعاٱ -4-1-15

 .الت٬ٗنٝا،

 ؾُٝضضا تؿاِٚضضٝا، ذبضضاٚـا، ؾٝترضضاٚـٕٚ املترضضاٚـٜٔ; هضض  َىضضذلن١ قّضض١ٝ يف ٜهضضٕٛ: تؿضضاٚ اي -4-1-16

 .هُٝٓٗا

 .ايٌٍٛٛ أٚ املػاؼـ٠ َٛعؽ ذت٢ ايٛق  يكّا٤  -ايمؿف يف ظٌٍٛا -يًتعاـف ٜٗؽف: تعاـفاي -4-1-17

 أثٓضا٤  ٚاملًضٛى  ايف٩لضا٤  ذبضاٚـ  ٚهضآؼا   ـزل١ٝ  يدلتٛن٫ٛ  ٚؾكا، ٜتِ: ٚايف٩لا٤ املًٛى اـذٛ -4-1-18

 .يكا٤اتِٗ

 ) (:اسبٛاـ ٚأُٖٗا; َِٛٛعات٘ ذمب اسبٛاـ  ٜتٓٛع ٚقؽ ملِٛٛعات٘; تبعا اسبٛاـ ْٛاعأ -4-2

 . اجملتُ  وفا٥س تِٗ قّاٜا ملٓاقى١ اجملتُ  أهٓا٤ ناؾ١ ه  ٚجيفٟ ايٛ ي;  -4-2-1

 .ؾٝ٘ يًؽظٍٛ آظفٜٔ ؼع٠ٛ أٚ ايؽٜٔ تعايِٝ هعض ع٢ً يًتعفف  ايؽٜي;  -4-2-2

 .ا٫قتٍاؼ١ٜ امل٪لما  أٚ ا٫قتٍاؼ١ٜ هازبٛاْب ٢ٜٚعٓ ا٫قتٍاؼٟ;  -4-2-3

 .اشبا ١٦ املؿاِٖٝ ٚتٍرٝس ايذله١ٜٛ ٚا٭ؾهاـ هايىإٔ ٜٗتِ ايذلهٟٛ;  -4-2-4

 .ا٭١َٝٓ اشبؽَا  ٚذبكٝل ازبفمي١ َٚٛاِٝ  ها٭َٔ ٜٗتِ ا٭َي;  -4-2-5

 .ٍٚايؽ ه  ٚاملعاٖؽا  ٚا٫تؿاقٝا  ايمٝال١ٝ ايكّاٜا ٜٓاقي ايمٝالٞ;  -4-2-6

 .ٚا٭١ًٖٝ ايفزل١ٝ ا٫جتُاع١ٝ; ايكّاٜا ملٓاقى١ ا٫جتُاعٞ;  -4-2-7

 .ٚغرلٖا ازبؽٜؽ٠ ٚايكٛاْ  ٚاملعًَٛا  ا٭ؾهاـ يٓىف ايفٜاِٞ;  -4-2-8

 .ضبؽؼ٠ ْتا٥خ إىل ٜتٌٌٛ ٫ٚ ضبؽؼ َِٛٛع ع٢ً ٜفنك ٫ ٚغايبا، ٚتٓك    ؾحأ٠ ٜبؽأ قؽ ايتًكا٥ٞ;  -4-2-9

 

 :  ظاُ هٛج٘ ايٛ ي ٚاسبٛاـ عا١َ  اسبٛاـ َعٛقا  -4-3

ٍ  قضؽ  عا١َ َعٛقا  ٖٓاى  ـ  أٟ ظبضاط   ؼٕٚ ذبضٛ ٕ  َُٗضا  – ذضٛا ٘  نضا ٘  ٚجيضب  -َِٛضٛع  ذفٌضا  هلضا  ايتٓبض

 ) (:َٚٓٗا عًٝٗا; ٚايتػًب اسبٛاـ  ظباط ع٢ً

 .ٚا٫جتُاع١ٝ ايٓؿم١ٝ اسبٝا٠ ٚأعبا٤ ايعٌُ ِػٛ  ْتٝح١ اسبٝات١ٝ ٚاملىاغٌ املت ًبا  نثف٠  -4-3-1
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 .اسبٛاـ يف امل ًٛه١ ٚاٯؼا  املٗؿ  ها٭لًٛ  ا٫يتكاّ ِعـ  -4-3-2

 .املمبك١ املٛاقـ َٔ ايتعًَ ع٢ً قؽـت٘ ٚعؽّ ؾٝٗا; ْىأ ايي هايب١٦ٝ ايؿفؼ تأثف  -4-3-3

 .ايذله١ٜٛ امل٪لما  يف اسبٛاـ١ٜ ايذله١ٝ غٝا  َ  ا٭ؾل  ِٚٝل ي٘ ٚايتعٍب هايفأٟ ايتُمو  -4-3-4

 .اجملتُ  َٚ٪لما  أؾفاؼ ه  ايىٛـ٣ غٝا  ت٪ؼٟ ايي يٮؾفاؼ ٚايؽنتاتٛـ١ٜ ً ١ٜٛايم ايذله١ٝ  -4-3-5

 .يٮؾفاؼ ايع١ًُٝ اسب١ًٍٝ ٚق١ً ايٛق  ق١ً  -4-3-6

 . هكُٝت٘ اٱذماه ٚعؽّ اسبٛاـ جؽ٣ٚ هعؽّ نا٫عتكاؼ اسبٛاـ; ثكاؾ١ غٝا   -4-3-7

 . ظفاٯ يً فف  فف نٌ تؿِٗ عؽّ َ  ايٓؿن  يف ايثك١ عؽّ  -4-3-8

 .اسبٛاـ١ٜ املِٛٛعا  يف اشبدل٠ غٝا   -4-3-9

 .ايٓاه أَاّ ايترؽث َٔ ٚاشبحٌ ٛفاشب -4-3-11

 .ايؿفؼ يؽ٣ اسبٛاـ١ٜ ٚايؿٓٝا  ٚاٯؼا  املٗاـا  ْٚكَ اسبٛاـ١ٜ ها٭لايٝب املعفؾ١ ١قً -4-3-11

ٔ  اٚـ٠محح  -4-3-12 ٟ  ٚاعتضضضؽاؼ ايضضٓؿن  يف قا٥ضضؽ٠  هثكضض١  اٯظضضفٜ  ايٛقضضض  ؿضضن ْ ٚيف يضض٘;  ٚايتعٍضضب  هضضايفأ

 . ٚهِٝٓٗ هٝٓٓا اشب٬ف عُل ٜكٜؽ مما تٍفؾاتٓا; ٚقـ ٚعبًُِٗ ٚايعٝٛ   هايٓكَ ٍُِْٗ

 . ٚتّعُٝٗا اٯظفٜٔ ا٭ظ ا٤ ٚتٍٝؽ ٚتهبرلٖا ٚا٭ظ ا٤ ايك٫  انتىاف ع٢ً ذلنٝكاي -4-3-13

 .ٍَؽاقٝتٗا يف ٚايتىهٝو أؾهاـِٖ يف ٚاي عٔ اٯظفٜٔ ٚأذالٝن َىاعف طجف -4-3-14

 . ٚا٫ظت٬ف هايتعؽؼ١ٜ ايكٓاع١ عؽّ َ  فا٤ امل -4-3-15

 .املتراٚـٜٔ ه  َىذلن١ قٛالِ ٚجٛؼ ّعؽ -4-3-16

 ايضضُٝٔ  يف ايضضٛ ي اسبضضٛاـ ٚخبٍضضُٛ -لضضبل ملضضا ٚهاٱِضضاؾ١ ايضضُٝٔ; يف ايضضٛ ي اسبضضٛاـ َعٛقضضا  ضهعضض -4-4

ٍ  ايٓظضف  ٚجٗضا   يف تبأٜ ا٭ فاف; طبتًـ ٜتاه  ملٔ ٜظٗف  (2013/03/18) هتاـٜغ ٜبؽأ إٔ ٚاملكفـ  ازبٗضا   ذضٛ

 ) (:اٯتٞ يف ذٍفٖا ميهٔ ايكاؼّ; ايٛ ي اسبٛاـ تعٝل قؽ ايي املِٛٛع١ٝ ٚايعٛاٌَ

 .ايمٝال١ٝ ٚايتم١ٜٛ ايمً ١ ْكٌ ع١ًُٝ َ  تؽاظً٘  -4-4-1

 .ٚايؽٚي١ٝ اٱق١ًُٝٝ ا٭ فاف ؼٚـ أَاّ ايٛ ١ٝٓ ا٭ فاف ؼٚـ ِعـ  -4-4-2

 .ا٫ظت٫٬  هعض ٜعذلٜٗا قؽ ايي ايتحفه١ ٚذؽاث١ ايؿ١ٝٓ هازبٛاْب عًلٜٚت ٚاٱجفا٤ا ; ايتٓظِٝ  -4-4-3

 .امل٪ ف يف  ثًٝٗا ِعـ أٚ هػٝاهٗا تىعف ٚؾ٦ا  َٓا ل يٛجٛؼ ٚؾيو ٚايتُثٌ; يىٍُٛا -4-4-4

 .مبٛاقؿٗا ا٭ فاف هعض ٚ مو املفجع١ٝ  يػٝا  ْتٝح١ ايتٛاؾل; عؽّ َٔ اشبٛف أٟ يتٛاؾل;ا -4-4-5

ـ  ظبضاط  ؼٕٚ ايٛ ي;ذبٍٛ اسبٛاـ  فٜل يف َكـٚع١ أيػاَا – عا٥كا  ثٌ قؽ ايي ازبٗا  ٚذمب  -ايضٛ ي  اسبضٛا

 ) (:اٯتٞ يف ذٍفٖا ميهٔ -اٱع٬ّ ٚلا٥ٌ دبفٜٗا ايي اٯـا٤ ٚالت ٬عا  يًُتاهعا  ٚالتٓاؼا

ِ  اسبضٛاـ;  ٜفؾض ٚايؿٟ  (ايبٝض جٓاط ظٌٍٛا) ازبٓٛ  يف املمًس اسبفاى -1 ٞ  هضؽع  اٚظٌٍٛض  ظضاـج

 .املٛذؽ ايعٌُ ع٢ً ا٭ٖٛا٤ ٚتػًٝب اسبفاى  ـ٩ٚه تعؽؼ إىل إِاؾ١ إٜفإ  َٔ
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 أؼهٝاتٗضضا ت٪نضضؽ ٚايضضي ;(اهلل أٍْضضاـ) أْؿمضضِٗ عًضض٢ ٜ ًكضضٕٛ ممضضٔ هٗضضا; ٜضضفتبط َٚضضٔ اسبضضٛثٞ مجاعضض١ -2

 تضض٪َٔ الضضذلاتٝح١ٝ ٚيضضٝن ٚقضضي; تهتٝضضو صبضضفؼ يضضؽٜٗا اسبضضٛاـ إٔ ا٭ـ ; عًضض٢ ايتٛلضضع١ٝ ٚمماـلضضاتٗا ايؿهفٜضض١

ِ  يف اٱهلٞ اسبل ٚذؽِٖ ايبٝ  ٯٍ إٔ ٜفٕٚ ذٝ  جبؽٚاٖا; ُاع١ازب ٔ  ٚقاؼ غرلٖضِ   ؼٕٚ اسبهض  ذايض١  تأثرلٖضا  َض

 عًضض٢ ذبضضفُ ٚايضضي املٓ كضض١  يف اٱٜفاْضضٞ هاملىضضفٚع ٚاـتبا ٗضضا ازبٓضضٛ   يف املمضضًس اسبضضفاى ٚهضض  هٝٓٗضضا ايترضضايـ

 .هفَتٗا ايعفه١ٝ ازبكٜف٠ يف ايؿ٢ِٛ إواع١

ٔ  يًٝدلايٝض١ ا ٚا٭ذكا  ازبُاعا  -3 ٔ  هٗضا  ٜضفتبط  َٚض  ايضي  املضؽْٞ;  اجملتُض   َٚٓظُضا   ايػفهٝض١  ايكض٣ٛ  َض

 اجملتُضض  ٚقضضِٝ َٚبضضاؼ٨ اٱلضض٬َٞ ايضضؽٜٔ تعضضاـ  َبضضاؼ٨ قضضِٝ ْىضضف عًضض٢ تعُضضٌ ؼٚيٝضض١  َٚٓظُضضا  ٦ٖٝضضا   ٛهلضضا

 .ايُٝي

 . املمًس ٚاسبفاى اسبٛثٝ  َ  َىب١ٖٛ ذبايؿا  ٬ََس هؽ  ٚايؿٟ ٚأٍْاـٙ; ايماهل ايٓظاّ -4

ٔ  ٜضضأتٞ ايضٛ ي  اسبضضٛاـ عًضض٢ اشب ضف  إٔ -ايضضؿنف ايمضايؿ١  ازبُاعضضا  ؾضضذل٣ -لضبل  ملضضا ٚهاٱِضاؾ١   ا٭ ضضفاف جٗضض١ َض

 :ـألِٗ ٚع٢ً ا٭ظف٣

ٔ  ا٭ظضف٣  ايكض٣ٛ  تتعٛف ايي املمًر١ ٚايكب١ًٝ ايؽ١ٜٝٓ ٚازبُاعا  اٱل١َٝ٬ ا٭ذكا  -5  لضٝ فتٗا  َض

 .َمبكا، اسبٛاـ ع٢ً ـ٩ٜتٗا ٚؾف 

 يف ٚتتحًض٢  ا٫لضتكفاـ   ٚإِعاف ايؿ٢ِٛ إواع١ ع٢ً تعٌُ ايي ايك٣ٛ َٔ ـا٤ٖاٚ ٜكـ َٚٔ ايكاعؽ٠ -6

 .ايٓؿط ٚأْاهٝب ايهٗفها٤ ظ ٛ  ع٢ً املتهفـ٠ ٚا٫عتؽا٤ا  ايتؿحرلا  

 يف; ٜتُثٌ ايٛ ي  اسبٛاـ ٜعٝل قؽ ايؿٟ ا٭ندل; اشب ف ؾرٕ -ايباذ  ْظف ٚج١ٗ َٚٔ 

 هكضضا٤ َضض  ٤٫ٖٚضضا  ٚتىضضت  املفنكٜضض١ ايؽٚيضض١ ٖٝبضض١ ِٚضضعـ اسبضضٛاـ  َهْٛضضا  طبتًضضـ هضض  ايثكضض١ غٝضضا  -7

 .نًٞ ؼَخ ؼٕٚ ٚذؽات٘ َعظِ تكاٍ ٫ ذٝ  َٓكمُا; ازبٝي

ٔ  لضضٛا٤  اسبضضضٛاـ  إظبضضاط  عًضضض٢ ا٭نٝضضؽ  ٚايعضضضكّ ازبؽٜضض١  غٝضضا   -8 ٔ  هعضضضض َضض  ايضضضؽٍٚ هضض   َضضضٔ أٚ املترضضاٚـٜ

ٔ  ٜكؽَْٛ٘ َا ـغِ ُٝٔ اي ملمتكبٌ ٚاِر١ ـ١ٜ٩  تًو ٫ هعّٗا إٔ ٜبؽٚ ٚايؿٜٔ -املباؼـ٠ ـعا٠ -ايىكٝك١ ِ  َض  ؼعض

 .ايُٝٔ يف ايت١ُٝٓ َٚىاـٜ  ايٛؾام  سبه١َٛ لعٞ

 أٍْضضاـ َضضٔ هٗضضِ ٜضضفتبط َٚضضٔ ايكاعضضؽ٠ تٓظضضِٝ مبٓضض  ايضضُٝي; ايىضضإٔ يف ا٭َفٜهضضٞ ٚايتضضؽظٌ اهلُٝٓضض١ -9

ٞ  هىضضف  إ٫ ايىضفٜع١;  ٔ  ايضضُٝٔ  قبا٥ضضٌ َٚىضاٜغ  ايعًُضضا٤ إىل إِضاؾ١  ايمضض٬ط  عضضٔ ايتعًض  اسبضضٛاـ; يف املىضضاـن١ َض

 .َمتكب٬ ايٛ ي اسبٛاـ َكفـا  لتٛاج٘ ذبؽٜا  ميثٌ ؾيو ٚنٌ

 

 حملضضضضاٚـ َكذلذضضضض١ َىضضضضاـٜ  اٱيهذلْٚٝضضضض١ املٛاقضضضض  هعضضضضض ْىضضضضف : ايضضضضُٝٔ يف ايضضضضٛ ي اسبضضضضٛاـ َٛاِضضضضٝ  -4-5

 ) (:ًٜٞ نُا اسبٛاـ; َِٚٛٛعا 

 (ذؽث َا اـتهف عؽّ ُِإ -ؼ َعازبتٗا  لبٌ -د ضبتٛاٖا  -  جؿٚـٖا  -أ:) ازبٓٛه١ٝ يك١ّٝا -4-5-1
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 (.ذؽث َا تهفاـ عؽّ ُِإ -ؼ املعازب١  لبٌ -د ضبتٛاٖا  -  جؿٚـٖا  -أ: ٌعؽ٠ ١ٝقّ -4-5-2

ٌ  ايٓضاقذ   قّضاٜا  -أ: ٚ ضي  هعضؽ  ؾا  اٜاقّ -4-5-3 ٍ  الضذلؼاؼ  -  َعازبتٗضا   ٚلضب ٞ  ا٭َضٛا  يف املٓٗٛهض١  ٚا٭ـاِض

 .اٱـٖا  َهاؾر١ -د ٚاشباـد  ايؽاظٌ

 اسبكٛقٝضضض١ ٚا٫ْتٗانضضضا  ايمضضضاهك١ ايمٝالضضض١ٝ ايٍضضضفاعا  -أ: ا٫ْتكايٝضضض١ ايعؽايضضض١ٚ ايٛ ٓٝضضض١ املٍضضضاسب١ -4-5-4

 .2011ّ ايعاّ يف اٱْمإ ذكٛم اْتٗانا  -د قمفا،  املعؿٝ  ٚذكٛم قّاٜا - . هٗا املفتب ١

 ايمً ١ -ٖض ا٫ْتعاهٞ  ايٓظاّ -ؼ ايؽٚي١  يف اسبهِ ْظاّ -د ايؽٚي١  وهٌ -  ايؽٚي١  ١ٜٖٛ -أ: ايؽٚي١ هٓا٤  -4-5-5

 .اٱؼاـٟ ايٓظاّ -ق ايكّا١ٝ٥  ايمً ١ -ٚ ايتىفٜع١ٝ 

 ٚاحملالضضضضب١ املمضضضضا١ً٥ ت بٝضضضضل -د ٚاملمضضضض٦ٛي١ٝ  ايمضضضضً ١ تضضضضٛاقٕ -  ايكضضضضإْٛ  لضضضضٝاؼ٠ -أ: ايفوضضضضٝؽ اسبهضضضضِ  -4-5-6

 تٛلضضضٝ  -ق املضضضٛا ٓ   هضضض  ايؿضضضفُ تهضضضاؾ٪ -ٚ ايؿمضضضاؼ  ظضضضاٖف٠ ضباـهضضض١ -٠ ٚاملمضضضاٚا٠  ايعضضضؽٍ ذبكٝضضضل -ؼ. ٚايىضضضؿاؾ١ٝ

 ايمٝالض١  ألضن  -ى ا٭ذكا   ؼٚـ -ٟ املؽْٞ  اجملتُ  َٓظُا  ؼٚـ -  ايعا١َ  اٱؼاـ٠ نؿا٠٤ -ط ايىعب١ٝ  ملىاـن١ا

 .اشباـج١ٝ

 َضض  ازبضضٝي ٖٝهًضض١ إعضضاؼ٠ تٛاؾضضل -  َٚٗٓٝضضا،  ٚ ٓٝضضا، ازبضضٝي هٓضضا٤ ألضضن -أ: ٚا٭َضضٔ ازبضضٝي هٓضضا٤ ألضضن  -4-5-7

 .َؽ١ْٝظؽ١َٝ ن١٦ٝٗ ا٭َٔ َ٪لم١ -ؼ ١ ايمٝالٝ اسبٝا٠ يف ايعمهف١ٜ امل٪لم١ ؼٚـ -د ا٭لن 

 ايكنٜٛض١   ايٛاجبضا   -ؼ ا٭ٚقضاف   -د اٱعض٬ّ   -  املؽ١ْٝ  اشبؽ١َ -أ: اشب١ٌٍٝٛ ؾا  اهل٦ٝا  التك٬ي١ٝ  -4-5-8

 .ايفقاه١ٝ ا٭جٗك٠ -ق اٱؾتا٤  ؼاـ -ٚ  (ـزل١ٝ وب١)اٱْمإ ذكٛم -هـ

– ايثكاؾٝضض١ -ا٫جتُاعٝض١  -ا٫قتٍضاؼ١ٜ  -املؽْٝضض١ - الض١ٝ ايمٝ) عاَض١  ٚذفٜضضا  ذكضٛم  -أ: ٚاسبفٜضا   اسبكضٛم   -4-5-9

 -ا٭قًٝضا   -املػذله  -اشبا١ٌ ا٫ذتٝاجا  ؾٟٚ -املُٗى  -اي ؿٌ -ايىبا  -املفأ٠)ظا١ٌ ٚذفٜا  ذكٛم -   (ايؿهف١ٜ

 (.ٚاي٬ج٦  ايٓاقذ 

 -د ايبىضضضف١ٜ  ٝضضض١ايتُٓ -  ا٫قتٍضضضاؼ١ٜ  ايتُٓٝضضض١ -أ: ٚاملمضضضتؽا١َ ٚاملتهاًَضضض١ ايىضضضا١ًَ ايتُٓٝضضض١ -4-5-11

 ٚايك ضاع  ايؽٚيض١  ؼٚـ -ط ايمٝالض١ٝ   -ق ا٫جتُاعٝض١   -ٚ ايٍر١ٝ  ايت١ُٝٓ -ٖض ايتع١ًُٝٝ  ايت١ُٝٓ -ؼ ايثكاؾ١ٝ  ايت١ُٝٓ

 .يًت١ُٝٓ اشباـجٞ ايؽعِ -ٟ املٛاـؼ  التعؽاّ تفوٝؽ -  هايت١ُٝٓ  ٚا٭ؾفاؼ اجملتُ  َٚٓظُا  اشباُ

 -ؼ ايكضإْٛ   ظضاـد  املمضًر١  ازبُاعضا   -د ايم٬ط  -  ايثأـ  -أ: ٚظا١ٌ ٚه١ٝ٦ٝ اجتُاع١ٝ قّاٜا -4-5-11

 .ٚايب١٦ٝ املٝاٙ -ق ٚايتماَس  ايتٓٛع -ٚ ايٍػرلا   قٚاد -ٖض ايكا  

 َٗاَٗضا  ذبؽٜضؽ  -د ا٫ظتٝضاـ    فٜكض١  -  ٚايتُثٝضٌ   ايع١ّٜٛ َعاٜرل -أ: ايؽلتٛـ ٌٝاغ١ ١زبٓ -4-5-12

 .ٚعًُٗا

 تٓؿٝضضضؿ ملتاهعضضض١ املضضض٪ ف َضضضٔ زبٓضضض١ تىضضضهٌٝ -أ: ٚظباذٗضضضا اسبضضضٛاـ طبفجضضضا  تٓؿٝضضضؿ اْا ِضضضُ -4-5-13

 -د ايتٓؿٝضضؿ  يف ازبؽٜضضؽ٠ اسبهَٛضض١ َٚمضض٦ٛي١ٝ ٚايفقاهضض١ املتاهعضض١ يف املٓتعضضب ايٓضضٛا  صبًضضن مضضً ١ه املعفجضضا  

 .أمم١ٝ ُِاْا  -ٖض وفف  َٝثام -ؼ ا٭َؽ   ١ًٜٛ ايٛ ١ٝٓ ايىفان١
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ٍ  تعُضؽ  مت قضؽ  أْ٘ آظفٕٚ; ٣ٜف املِٛٛعا ; ٖؿٙ ع٢ً ْٗا٥ٞ هىهٌ ا٫تؿام عؽّ ٚـغِ   َِٛضٛعا   إغؿضا

 ا٭َٔ ٚتٛؾرل ايكإْٛ  ٚلٝاؼ٠ ايُٝٔ  يف جك٤ نٌ ع٢ً ايؽٚي١ ْؿٛؾ همط:"ٚأُٖٗا ايُٝٓٝ   يهٌ ١َُٗ ـ٥ٝم١ٝ

 ا٭جضضٓ؛  ايتضضؽظٌ عضضٔ هعٝضضؽا ٚ ٓٝضض١ مبعضضاٜرل ٚا٭َضضٔ ازبضضٝي ٖٝهًضض١ ٚإعضضاؼ٠ ايؿالضضؽٜٔ  ٚضباـهضض١ ٚا٫لضضتكفاـ 

 أهٓضضا٤ نضضٌ  ثضضٌ ي٬ْتعاهضضا  عًٝضضا زبٓضض١ ٚتىضضهٌٝ ايٓضضاظب   لضضح٬  هتٍضضرٝس هٝضض١;ا٫ْتعا املٓظَٛضض١ ٚإٌضض٬ط

 عبضضٛ ٚايمضضعٞ ايعُضضٌ  ؾضضفُ ٚتضضٛؾرل ٚايب ايضض١  ايؿكضضف ٚضباـهضض١ املعضضاٜرل  هأؾّضضٌ اْتعضضاهٞ قضضإْٛ ٚإعضضؽاؼ ايضضُٝٔ 

ٞ  ا٫نتؿضا٤  ٚذبكٝل ايت١ُٝٓ ٍ  ايضؿات ٞ  ا٭ٚيٜٛضا   ٖٚضؿٙ  ايكّضا٤   ٚالضتك٬ ٌ  ٖض  يضُٝي  ا ايىضعب  أهٓضا٤  اتؿضام  ضبض

 ٖٝهًتُٗضا   يف ايىضفٚع  مت قضؽ  ٚا٭َٔ  ازبٝي ٖٝه١ً َِٛ  إٔ إىل اٱواـ٠ ٚدبؽـ") (. ٭جًٗا هايثٛـ٠ قاّ ٚايؿٟ

 .ؼٚيٝ  ظدلا٤ هتعإٚ

#   #   # 

  ايبر ; َٚكذلذا  تٌٛٝا  َ  ذب١ًًٝٝ ٚظ١ٌ٬ ظا ١/ ظاَما، 

 يف اسبضضٛاـ  إٔ احملضضاٚـ; ٚآؼا  اسبضضٛاـ أٌضضٍٛ يف ايٓضضاظف ْكٖضض١ َؿضضفؼا  الضضتعفا  َضضٔ يٓضضا تضضب  ظا ضض١; -5-1

ٌ  ٍَٚضرل١ٜ  ٚ ١ٝٓ يػا١ٜ ٚٚل١ًٝ ِفٚـ٠ أٌبس ايفا١ٖٓ املفذ١ً ٞ  ايُٝٓضٝ    يهض ٕ  ٜٚكتّض  اسبكهٝض١  ايؿضٛاـم  ْمضٝا

ـ  اشبا ١٦ املُاـلا  ٚدباٚق ٚاملٓا ك١ٝ ٚاملؿٖب١ٝ ٕ  عضا٢ْ  ايضي  ايعؽا٥ٝض١   ٚاملٛاقض  قايضٛا  َٚضا  َٓٗضا  ايهضثرل  ايُٝٓٝضٛ

 ناَضضضٌ َٚبضضضؽٜٔ ايتباعضضضؽ  ٖضضضٛا  َتحضضضاٚقٜٔ ايتكضضضاـ    فٜضضضل يف لضضضفٜع١ خب ضضضٛا  ْتكضضضؽّ ٕأ ٚعًٝٓضضضا ٜعضضضإْٛ 

 َٚىضضفم ٚاعضضؽ َمضضتكبٌ إىل ؾٝٗضضا ْٓظضضف جؽٜضضؽ٠ ٌضضرا٥ـ ٚؾضضتس ٚاملعضضاؼا٠  ايٍضضفاع َاِضضٞ ًَضضـ ي ضضٞ ا٫لضضتعؽاؼ

ـ  عضدل  هضايتٛاؾل  ٚايبؽ٤ ايك٣ٛ; مجٝ  هتهاتـ إ٫ املعا ف تٛاج٘ ٚئ يًحُٝ   ِ  ذبض   اسبضٛا ٔ  قضٝ  ٓٝضـ  اسب ايضؽٜ

 يًٓكاعضضا  ذضضؽا ٚتّضض  املظضضامل تؿىضضٞ َضضٔ ذبضضؽ إٔ وضضأْٗا َضضٔ ايضضي ا٫جتُاعٝضض١ ٚايعؽايضض١ ايؽميكفا ٝضض١ َٚبضضاؼ٨

 .ا٭قٌ ع٢ً َٓٗا ربؿـ أٚ ايٛاذؽ  ايىعب أهٓا٤ ا٭ظ٠ٛ; ه  املمتىف١ٜ

 عٔ ٜٚبتعؽٚا اسبٛاـ  ٚؾٕٓٛ ٚآؼا  أٌٍٛ ٜتعًُٛا إٔ املتراٚـٜٔ ع٢ً ؾرٕ أٖؽاؾ٘  اسبٛاـ حيكل ٚذت٢  

 ؾٝٗضضضا ٜتأنضضضؽ يكضضضا٤ا  يف ٜتحمضضضِ ٚإٔ ا٭ذاؼٜضضض   تبضضضاؼٍ صبضضضفؼ اسبضضضٛاـ ٜتعضضضؽ٣ ٚإٔ اسبضضضٛاـ  َٚعٛقضضضا  لضضضًبٝا 

ٔ  َُٗضا  ايٓظضف  ٚجٗضا   طبتًـ إيكا٤ ٜٚتّس املباوف  ا٫ذتهاى ِ  املبضاؼ٤٣  َٓٗضا  يتمضتعفد  َتعاـِض١   تهض  ٚايكضٝ

 .اسبل إىل يًٌٍٛٛ املث٢ً ايٛل١ًٝ ٖٛ اسبٛاـ ٍٜبس ٚهٗؿا املٛذؽ٠ 

َ  إٔ املؿٝؽ َٔ: ذب١ًًٝٝ ظ١ٌ٬ -5-2 ٌ  عًض٢  ايبرض   ٖضؿا  ًْعض ٌ  َٓٗحٝض١  وضه  يػاٜضا   ;(SWOT) ايترًٝض

 َمضضت٣ٛ عًضض٢ ٚايّضضعـ  ايكضض٠ٛ ْكضضا ) اسبضضٛاـ;  يف املضض٪ثفا  طبتًضضـ تؿٍضضٌٝ ٚميهضضٔ ا٫لضضذلاتٝحٞ; ايتع ضضٝط

ُ  ايؽاظًٝضض١  ايب٦ٝض١  ٔ  هضضاٯظف َُٓٗضا  نضضٌ ٚع٬قض١  اشباـجٝضض١; ايب٦ٝض١  َمضضت٣ٛ عًض٢  ٚايتٗؽٜضضؽا  ٚايؿضف  ظضض٬ٍ َض

 ) (: ايتايٞ ايتِٛٝرٞ ايىهٌ
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ٌ  ايترًٌٝ إٔ هعاي١ٝ; ايىهٌ َٔ ٜتب  ٘  مبضا  ايؽاظًٝض١  يًب٦ٝض١  وضاَ ٔ  تتّضُٓ  ِضعـ   ْٚكضا   قض٠ٛ  ْكضا   َض

ّ  ٚتٗؽٜضؽا   ٚطبا ف التػ٬هلا  جيب َتاذ١ ؾفُ َٔ تتُّٓ٘ مبا اشباـج١ٝ; ايب١٦ٝ ٚذبًٌٝ  َٓٗضا  اسبضؿـ  ًٜضك

ٔ  ٚاسبؽ ٔ  عًض٢  تمضاعؽ  عٗضا ٚمجٝ اسبضٛاـ   عًض٢  آثاـٖضا  َض ٞ  تٍضٛـ ) املتٛقعض١  ايف٩ٜض١  تهضٜٛ ـ  ملعفجضا   َبضؽ٥   (اسبضٛا

 يتركٝضضل ا٭ ضضفاف طبتًضضـ َضضٔ هٗضضا ايكٝضضاّ ايٛاجضضب ٚا٫يتكاَضضا (  املٗضضاّ)  أٟ! ايفلضضاي١ ذبؽٜضضؽ ايف٩ٜضض١ ٚتؿضف  

ٌ   ًٜٛض١  -َتٛلض ١  -قٍضرل٠ ) ٚا٭قَٓض١  املمتٜٛا  طبتًـ ع٢ً أٖؽاف ذبؽٜؽ ًٜكّ ؾيو ٤ِٛ ٚيف ايف١ٜ٩    (ا٭جض

ـ  َمضبل  تٍضٛـ  ِٚٚض    -ٚاملايٝض١  ٚايبىضف١ٜ  املاؼٜض١  – ٚاٱَهاْضا   املضٛاـؼ  ناؾ١ ٚذىؽ  املتٛقعض١   ا٫ذتُضا٫   ملعتًض

 .يًتٓؿٝؿ قاه١ً َف١ْ الذلاتٝح١ٝ ُّْٔ ٚهؿيو  (تىا٩َٞ -عاؼٟ -تؿا٩يٞ) لٝٓاـٜٖٛا  ٚؾل

 :اسبٛاـ اطٱظب هٗا ٢ٌٜٛ ايي ايتٌٛٝا  ؾُٔ لبل َا ٤ِٛ يف: ايبر  َٚكذلذا  ٌٚٝا ت -5-3

 عضضدل ظضضاُ  ٚجضض٘ عًضض٢ اسبضضٛاـ يف املىضضاـن  ٚهضض  ايضضُٝي; ايىضضعب عُضضّٛ هضض  اسبضضٛاـ ثكاؾضض١ عكٜضضكت -5-3-1

 .ٚايٓىفا  ايهتٝبا  ٚايٍرـ ايكٓٛا  ٚظٌٍٛا اٱع١َٝ٬  ايٛلا٥ٌ طبتًـ

ّ  اسبضٛاـ;  ِٚضٛاهط  ٚوضفٚ   ٚقٛاعؽ آؼا  خبٍُٛ ٚاِر١ َعاٜرل ِٚ  -5-3-2 ٜ  مجٝض   هٗضا  ًٜتضك  ٔ املترضاٚـ

 .هلا املعايؿ  حبل ٌٚاـ١َ َتؽـج١ عكاه١ٝ قٛاعؽ ع٢ً املمبل ا٫تؿام َ 

 .املتراٚـٜٔ ه  اشب٬ف يؿٌٍ ؼا١ُ٥ َفجع١ٝ ايم١ٓ ٌٚرٝس ايهفِٜ ايكفإٓ عتُاؼا -5-3-3

 ا٫جتُضضضاعٞ  ايتٛاٌضضضٌ وضضضبه١ َٝؽاْٝضضض١  ؼـالضضضا  ـأٟ  الضضضت ٬عا ) صبتُعٝضضض١ تٛاٌضضضٌ قٓضضضٛا  تضضضسف -5-3-4

 ٚؾيضضضو  (اخل...ْضضضؽٚا  ضباِضضضفا   مجاٖرلٜضضض١  يكضضضا٤ا  تًؿكْٜٛٝضضض١  قٓضضضٛا  عضضضاؼٟ  هفٜضضضؽ  ا٫يهذلْٚضضضٞ ايدلٜضضضؽ

 ايضضؿٜٔ ٚاشبضضاـد; ايضضؽاظٌ يف ٚايىضضبا ; ٚاملضضثكؿ  املتعٍٍضض  ٚظٌٍٛضضا ايىضضعب مجضضاٖرل آـا٤ َضضٔ ي٬لضضتؿاؼ٠

 .اسبٛاـ أ فاف زبُٝ  َف١ِٝ سبًٍٛ ايتٌٌٛ وأْٗا َٔ جؽٜؽ٠; ـ٣٩ ٚاهتهاـ إِاؾ١ ميهِٓٗ

 ٚتضضضٛؾرل ايُٝٓٝضضض١; ا٭ـ  نضضضٌ عًضضض٢ ايؽٚيضضض١ لضضضً ١ ٚهمضضضط ٚا٭َضضضٔ  ازبضضضٝي ٖٝهًضضض١ هرعضضضاؼ٠ تمضضضفٜ اي -5-3-5

 .اشبؽ١َٝ املىاـٜ  َٔ ذفَاْا ا٭نثف يًُٓا ل ايّفٚـ١ٜ اشبؽَا 

 ا٫ظت٬ؾضا   ـغِ ٚاجملتُع١ٝ ايمٝال١ٝ اشب٬ؾا  ذٌ يف ا٭ظف٣ ايؽٍٚ ٚظدلا  دباـ  َٔ ا٫لتؿاؼ٠ -5-3-6

 .ٚذؽٜث١ ق١ٜٛ ؼٍٚ هٓا٤ َٔ  هٓ  أْٗا إ٫ ايعفقٞ; بأٜٚايت ٚايًػ١ٜٛ ايؽ١ٜٝٓ

 ٚضبانُضض١ ٚازبُاعضضا   ا٭ؾضضفاؼ هضض  اشبٍضضَٛا  يف يًبضض  ايكّضضا٤ ؼٚـ تؿعٝضضٌ: ايباذضض  ٜكضضذلط نُضضا 

 ثكض١  ٚتكٜضؽ  اْ باعا يتع ٞ ٚايىعب١ٝ; ايفزل١ٝ ايفقاه١ أجٗك٠ ؼٚـ ٚتؿعٌٝ ايبًؽ  مبكؽـا  ٚايعاهث  ايؿالؽٜٔ

 .ٚا٫لتكفاـ ا٭َٔ غٝا  َٔ تعاْٞ ايي ٚاملؽٜفٜا  هاحملاؾظا  ا٭َٔ قٛا  ٚتعكٜك هاملمتكبٌ  ايىعب

 ايعضؿـ  ايتُاه ـجا٤ َ  لٛا٤  ن١ًُ ع٢ً ايُٝٓٝ  نٌ قًٛ  مج  يف ايبر  َِٛٛعا  تؿٝؽ إٔ آٌَ ٚأظرلا،;

 ْؿمضضٞ ؾُضضٔ ألضضأ  ٚإٕ ٚتٛؾٝكضض٘  اهلل ؾبؿّضضٌ أذمضضٓ  ٚإٕ هىضضفٟ  جٗضضؽ أٟ تعضضذلٟ قضضؽ أظ ضضا٤ أٚ قٍضضٛـ أٟ عضضٔ

 .ٚايتٛؾٝل اهلؽا١ٜ ٚيٞ ٚاهلل..ٚايىٝ إ
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 :املراجع قائمة

اثٍ فبرس، أثى انذسٍُ أدًذ ثٍ فبرس ثٍ زكرَب)د. د( يؼجى انًمبَُس فٍ انهغخ. دممه شهبة انذٍَ أثى ػًرو. ثُرود/ نجُبٌ.  .1

 دار انفكر نهطجبػخ وانُشر وانزىزَغ.

 /.http://mawdoo3.comاثط ثبنُذ: (: رؼرَف انذىار. انر0211أثى خهُف، يذًذ )  .0

هـ(: دىار انُجٍ صهً هللا ػهُه وسهى... خهك ػبل ودػىح راثذخ. يىلغ انًسهى َذ. انًشرف انؼبو: 1430انجىنٍُُ، َذًُ ) - .3

 .http://www.almoslim.net/node/153864َبصر ثٍ سهًُبٌ انؼًر. انراثط: 

يٍ. انًُظًخ اسإساليُخ نهزرثُخ وانقمبفخ وانؼهىو. انرثب:: انًغرة. انراثط ثبنُذ: انجرارٌ، ػجبس )د.د(: انذىار يٍ يُظىر إسال .4

http://www.google.com/search?q =1024&bih=545. 

 (: يخزبر انصذبح. :جؼخ جذَذح يذممخ. ثُرود. انًكزجخ انؼصرَخ.0224انرازٌ، يذًذ ثٍ أثٍ ثكر ثٍ ػجذ انمبدر ) .5

(:يفهىو انى:ُُخ وانزأصُم انشرػٍ. يىلغ انًؼهذ انؼهًٍ فٍ يذبفظخ جذح. انراثط ثبنُذ: 0229آل ػطُخ، ػجذ هللا ) .6

http://mahadj.net/inf/articles.php?action=show&id=46  /0213/23/23/ ربرَخ. 

 هـ(: انذىار فٍ اسإسالو. انراثط ثبنُذ: 1406انمبسى، ػجذ هللا ثٍ خبنذ ) .7

http://www.google.com/search?hl=0 HsQ1QIoAQ&biw=1024&bih=5 

(: يشروع انُظبو انذاخهٍ نًؤرًر انذىار انى:ٍُ 0210انهجُخ انفُُخ نإلػذاد وانزذضُر نًؤرًر انذىار انى:ٍُ انشبيم ) .8

-http://www.yementoday.net/12-24-00/7730-2012-11-05-23انشبيم )ضىاثط انذىار(. يىلغ ًٍَ رىدٌ َذ. انراثط ثبنُذ: 

48-44.html. 

 (.4هـ(: فٍ أصىل انذىار. : )1416انُذوح انؼبنًُخ نهشجبة اسإساليٍ ) .9

ثٍ دًُذ، صبنخ ثٍ ػجذ هللا )د.د(: أصىل انذىار وآداثه فٍ اسإسالو. يىلغ صُذ انفىائذ. انراثط ثبنُذ:  .12

http://www.saaid.net/mktarat/m/13.htm. 

ويفرداره. انراثط ثبنُذ:  (: رؼرَف انذىار0211دسٍ، أدًذ أثى زَذ ) .11

http://www.hrdiscussion.com/hr27167.html. 

 /http(. انراثط 50,51,52, 67خطبة، خبنذ )د.د (: أدة االخزالف فٍ اسإسالو. شرائخ ػرض ثبورثىَُذ األرلبو ) .10

moodle.up.edu.ps/moodledata/174/week_1-_訛.ppt. 

يهبراد انذىار/ دورح فٍ انذىار وانُمبش. شرائخ ػرض ثبورثىَُذ. شرَذخ رلى  ػجذ انجبسط، دسٍُ يذًذ أدًذ )د.د(: .13

 .  www.hussainbaset.com(. انؼُىاٌ: 33)

آداثه وفضبئهه. انراثط ثبنُذ:  -فرج، خهُم إثراهُى )د.د(: انذىار فٍ انمرآٌ انكرَى .14

http://www.google.com/search?hl=ar&tbo= 1024&bih=545. 

(: انذىار وانزىاصم ػُذ َىرغٍ هبثريبس. يجهخ ػبنى انزرثُخ. انؼىنًخ ودىار انذضبراد وانقمبفبد. 0227، شراد )فىزَخ .15

 . انذار انجُضبء: يطجؼخ انُجبح انجذَذح.17انؼذد

يٍ  كبيم، ػًر ثٍ ػجذ هللا )د.د(:آداة انذىا ر ولىاػذ االخزالف. ثذث يمذو إنً:انًؤرًر انؼبنًٍ دىل يىلف اسإسالو .16

-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/diاسإرهبة.جبيؼخ اسإيبو يذًذ ثٍ سؼىد اسإساليُخ. انراثط ثبنُذ: 

06082011.pdf  
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 و0213 َىَُى -األول َُبَرانؼذد  جبيؼخ انُبصريجهخ 

 نزهة الناظر يف أصول احلوار وآداب احملاور
 

 املعُفٟ ؾٗؽ ٌاحل قالِؼ / 

(: اسإسالو وانغرة فٍ زيٍ انؼىنًخ. يجهخ ػبنى انزرثُخ. انؼىنًخ ودىار انذضبراد وانقمبفبد. 0227يسردٍ، فبرس ) .17

 انُجبح انجذَذح.  . انذار انجُضبء: يطجؼخ17انؼذد

(: َشر ثمبفخ انذىار نذي انؼبيهٍُ فٍ انًؤسسبد انزؼهًُُخ " انًبدح انؼهًُخ يؼب 0228يكزت انزرثُخ انؼرثٍ نذول انخهُج ) .18

نُزذبور".  يكزت اِفبق انًزذذح االسزشبرٌ. انراثط ثبنُذ:  

http://www.google.com/search?hl=ar&tbo=d&noj=1&biw=1024&bih=545&q.serp.D-Y1dAfupTc. 

(؛ ثُبٌ هُئخ ػهًبء انًٍُ دىل يؤرًر انذىار انى:ٍُ. صذُفخ انىسط انًُُُخ. صُؼبء: َىو انخًُس: 0213هُئخ ػهًبء انًٍُ ) .19

-http://www.alwasatو. انراثط : 0213/ 20/ 27هـ انًىافك: 1434/ 23/ 06

ye.net/?ac=3&no=35259&d_f=36&0&t=5&lang_in=Ar / 0213/20/06ربرَخ. 

(: يؤرًر انذىار انى:ٍُ.. رذذَبد وصؼىثبد. يىلغ انهجُخ انزذضُرَخ نهذىار انى:ٍُ. يمبل يىثك 0210َذًُ، َبصر ) .02

 و.0213/23/23ربرَخ/  http://www.hewar-ye.com/subject/view/438انراثط ثبنُذ:    16-11-0210ثزبرَخ/ 
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
 هة الثانية يف كلية الرتبية صعده يف اليموالس

 

 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصدددٓٝـ َٗدداز٠  تُٓٝددد١ يف ُٝٝدد١ ايتعً املٛدٜددٛ    اضدددتدداّ ؾاعًٝدد١  عًدد٢  ايتعدددسف إىل ايبردد   ٖدددف 

 يف عُدددسإ جاَعددد١ يف صدددعد٠ ايرتبٝددد١ نًٝددد١ يف ايثاْٝددد١ ايطددد١ٓ طدددال  يدددد٣ ايطدددًٛن١ٝ األٖدددداف

 .   اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ

ِ  مت ، طايبدا  ( 41) َٔ ايبر  ع١ٓٝ تهْٛت ٔ  عػدٛا١ٝ٥  بصدٛز٠  اختٝدازٖ ّ  طدال   بدني  َد  األدبٝد١  األقطدا

ْٞ اختباْز عًِٝٗ ُطبِّل ُثِ ، صعد٠ ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ايثا١ْٝ ايط١ٓ يف ٚايع١ًُٝ ْٟ ؼصًٝ  عدد بًؼ بعد

 َٔ يًتأند احملهُني َٔ فُٛع١ ع٢ً عسض٘ بعد ، َتعدد َٔ ا ختٝاز ْٛع َٔ ؾكس٠( 20) ؾكسات٘

 َعاديدد١ خددالٍ َددٔ ُٚصددرِّ ( بريضددٕٛ) ازتبددا  َعاًَدد١ بٛاضدد ١ ثباتدد٘ ٚاضددُتدسد ايظدداٖسٟ، صدددق٘

 (. 0991)بًؼ ٚقد( بسإٚ ضبريَإ)

 :  َؿادٖا ْتٝح١ إىل ايبر  تٛصٌ املٓاضب١، اإلذصا١ٝ٥ املعاؾا  إجسا٤ عدٚب

 ايتحسٜبٝد١  اجملُٛعد١  طدال   دزجدا   بدني ( 0905=  ∞)  َطدت٣ٛ  عٓدد  إذصدا١ٝ٥  د يد١  ذا  ؾدسٚم  ٚجدٛد 

 ٔ  باضددتدداّ دزضددٛا ايددرٜٔ ايضداب ١  اجملُٛعدد١ ٚطددال  ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜدٛ    باضددتدداّ دزضددٛا ايدرٜ

 األٖددداف تصددٓٝـ َٗدداز٠ تُٓٝدد١ يف ايترصددًٝٞ يالختبدداز ايبعدددٟ ايت بٝددل يف ١ايتكًٝدٜدد اي سٜكدد١

 . ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ ٚيصاحل ايطًٛن١ٝ،

 

 السلوكية األهداف تصهيف مهارة تهمية يف التعليمية املوديوالت استخدام فاعلية

 اليمهية اجلمهورية يف صعدة الرتبية كلية يف الثانية السهة طالب لدى

 

01 

 املًدص

 عُسإ جاَع١ – صعد٠ ايرتب١ٝ ن١ًٝ - املطاعد ايتدزٜظ ٚطسا٥ل املٓاٖخ أضتاذ - اؾًرٟٛ ذطني عًٞ ذطني/ د

 عُسإ جاَع١ – صعد٠ ايرتب١ٝ ن١ًٝ -  املطاعد ايتدزٜظ ٚطسا٥ل  املٓاٖخ أضتاذ  - ضٝالٕ ضعد قُد ؾؤاد/ د
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 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
 هة الثانية يف كلية الرتبية صعده يف اليموالس

 

 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 :  مقدمــة ـ1

ٞ  ايعصس ٜتطِ ّ  يًعٛملد١  ْتٝحد١  ايهدبري  املعدسيف  با ْؿحداز  اؿداي ٞ  ٚايتكدد ٞ  ايعًُد  فدا    غدت٢  يف ٚايتهٓٛيدٛج

ٔ  ٚاملٗدازا   ٚاملعدازف  املعًَٛدا   ٚإتاذ١ املدتًؿ١، ٚجٛاْبٗا اؿٝا٠ ٍ  َد (. ا ْرتْدت ) ايدٚيٝد١  املعًَٛدا   غدبه١  خدال

 . ٚتطتٛعب٘ ايتكدّ ٖرا تٛانب إٔ ٚايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛ ؤضطا امل ع٢ً يصاَا  نإ يريو

 ايتعًددِٝ َبدددأ عًدد٢ ٚايتأنٝددد ايتعًددِٝ تؿسٜددد بضددسٚز٠ تٓددادٟ ٚتعًُٝٝدد١ عًُٝدد١ اػاٖددا  ٖٓدداى أصددبرت ٚقددد

 ( . 41: 2008 ٚغرات٘، غِٓٝ) ايراتٞ

٘  يف ايددراتٞ ايتعًددِٝ أُٖٝدد١ ٚتظٗدس  َّْد  ٚا بتهدداز، اإلبددداع عًدد٢ ٜػددحعِٗٚ املدتعًُني،  بددني ايؿسدٜدد١ ايؿددسٚم ٜساعددٞ أ

ٞ  ايدزاضد١  َكاعد ع٢ً اي ال  أعداد تصاٜد َػه١ً ذٌ ع٢ً ٜٚطاعد ٌ  َطدت٣ٛ  ٚتددْ ٞ  ايترصدٝ  يدد٣  األندادي

 ؾدددسد ندددٌ إىل املعسؾددد١ ٚإٜصددداٍ ٚايدددتعًِ ايتعًدددِٝ عًُٝددد١ ٚت دددٜٛس ، املعًُدددني ْكدددص َػددده١ً َٚعاؾددد١ اي دددال 

 ( . 44-43: 2001 بأٜ،غ. ) ٚاذتٝاجات٘ ٚقدزات٘ تتٓاضب اييت باي سٜك١

 املٛدٜدٛ    ضد٤ٛ  يف املدتًؿد١  املٓداٖخ  بٓدا٤  إىل املتكد١َ ايدٍٚ يف ٚغاص١ املدزض١ٝ املٓاٖخ ٚاضعٛا اػ٘ يريو

ِ ( صدػري٠  تعًُٝٝد١  ٚذددا  ) املٛدٜدٛ    ٖرٙ طسٜل ٚعٔ ،(41: 2008 ٚغرات٘، غِٓٝ) ايتع١ًُٝٝ  َصدادز  تٜٓٛد   ٜدت

 عٓاصددس َدد  بايتؿاعددٌ يًُددتعًِ اـدد ٠ فددا   ت٦ٝٗدد١ إىل تددؤدٟ عٝدد  ، ايتعًُٝٝدد١ ٚاملٛاقددـ ٚأضددايٝب٘ ايددتعًِ

ٌ  قددد٠  تع١ًُٝٝ أٖداؾا  حيكل إٔ يهٔ ٚبريو ايتعًُٝٞ املٛقـ ٌ  امل ًدٛ   األدا٤ َطدت٣ٛ  إىل ٜٚصد  ٖددف  يهد

 .  األٖداف ٖرٙ َٔ

ٞ  طايب يهٌ ايؿسص١ ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   ٚتتٝ  ِ  يهد ٔ  اؾدص٤  ٜدتعً  املٛدٜدٛ    تتٓاٚهلدا  يتايد  ايدزاضد١ٝ  املداد٠  َد

ٍٍ جص٤ دزاض١ إىل اي ايب ٜٓتكٌ ٚ . ايتعًِ يف اـاص١ ٚضسعت٘ قدزات٘، ذطب  إٔ بعدد  إ  ايدزاضد١ٝ  املداد٠  َٔ تا

 ايدديت ٚايبدددا٥ٌ املتٓٛعدد١ ٚاألْػدد ١ ايتعًُٝٝدد١ ٚاـدد ا  احملتدد٣ٛ املٛدٜددٛ   ٚتددٛؾس ايطددابل، اؾددص٤ تعًددِ ٜددتكٔ

٘  َدا  اي ايدب  َٓٗا خيتاز ٘  احملتد٣ٛ  زاضد١ يد ٜٓاضدب ّ  مبدا  ٚتعًُد ٘  َد   ٜدتال٤ ٘  ظسٚؾد  ٚاي ٓداٟٚ،  ايػدسبٝ  ) ٚقدزاتد

2006 ":47 . ) 

 ايتعًِٝ َدازع يف اضتدداَٗا اْتػاز إىل ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   باضتدداّ ْادٚا ايرٜٔ ايرتبٜٛني جٗٛد أد  ٚقد

 ايهًٝددا  َددٔ% 75 إٔ إىل نٓصٖددٛ ٚأغدداز. نددبري٠ بصددٛز٠ ايطددبعٝٓا  بداٜدد١ َٓددر اؾاَعٝدد١ ايهًٝددا  ٚيف ايثدداْٟٛ،

 املددازع  يف اضدتدداَٗا  إٔ نُدا  ايتددزٜظ،  يف ايتعًُٝٝد١  املٛدٜٛ   تطتددّ(( ؾساْطٝطهٛ ضإ)) يف اؾاَع١ٝ

 (. 39:  2011 ٚاي ٓاٟٚ، ايػسبٝ . )ؾٝٗا ايتعًِٝ ي اَخ األضاض١ٝ ايسنٝص٠ ٜػهٌ أصب  ٚاؾاَعا 

 ايعًُٝدد١ جٛاْددب بعدد  يف أثسٖددا ذددٍٛ دزاضددا  ايبدداذثني َددٔ عدددد أجددس٣ ؾكددد ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ   ٚألُٖٝدد١

 ٚدزاضدد١( 2006 ْددٛاز) ٚدزاضدد١( 2000 فًددٞ) ٚدزاضدد١( 1987 ؾددساد) ٚدزاضدد١( 1986 ايػدداؾعٞ) ندزاضدد١ ايرتبٜٛدد١

 ( . 2008 ايعحُاٟٚ)
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فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
 هة الثانية يف كلية الرتبية صعده يف اليموالس

 

 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

ـ  َٗدازا   تُٓٝد١  يف ايتعًُٝٝد١  املٛدٜدٛ    ؾاع١ًٝ عٔ يًهػـ ايبر  ٖرا ٚجا٤  ييتايطدًٛن١ٝا  األٖدداف  تصدٓٝ

 ايتدددزٜظ ٚطسا٥ددل اـدد ا  اختٝدداز عًدد٢ ٚتطدداعد ٚتٛجٝٗدد٘، ايتعًُٝددٞ املٛقددـ تٓظددِٝ عًدد٢ تعُددٌ بأْٗددا تتُٝددص

 ٖرٙ َثٌ إىل اي١ُٝٓٝ ايتع١ًُٝٝ ايب١٦ٝ تؿتكس ذٝ  – ايتكِٜٛ ٚٚضا٥ٌ املصاذب١ ٚاألْػ ١ ايتع١ًُٝٝ ٚايٛضا٥ٌ

 .  ايبرٛث

 :   البحث مشكلة ـ2

 :  اآلتٞ ايطؤاٍ ٢ًع اإلجاب١ يف ايبر  َػه١ً تتُثٌ

 ايطدد١ٓ طددال  يددد٣ ايطددًٛن١ٝ األٖددداف تصددٓٝـ َٗدداز٠ تُٓٝدد١ يف ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ   اضددتدداّ ؾاعًٝدد١ َددا

  ؟ اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ عُسإ جاَع١ يف صعد٠ ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ايثا١ْٝ

 :  البحث أهمية ـ3

 :  اآلتٞ خالٍ َٔ ايبر  أ١ُٖٝ تتح٢ً

 تٓظِٝ يف نبري أثس َٔ عًٝٗا ٜرتتب َٚا ايطًٛن١ٝ يألٖداف ايتع١ًُٝٝ ٚايؿا٥د٠ ايرتب١ٜٛ، ايك١ُٝ إبساش -3-0

 .  ٚؼطٝٓٗا ايتع١ًُٝٝ بايع١ًُٝ ا زتكا٤ يف يإلضٗاّ ٚذيو ٚتكٛيٗا، ٚتٛجٝٗٗا ايصؿ١ٝ املٛاقـ

 َٚددددازع خاصددد١ بصدددٛز٠ ايُٝٓٝددد١ اؾاَعدددا  يف ٚأضدددايٝب٘ ايتددددزٜظ طسا٥دددل ت دددٜٛس إىل املًرددد١ اؿاجددد١ -3-2

 .  ٚايتهٓٛيٛج١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ ايت ٛزا  ملٛانب١ عا١َ، بصٛز٠ ٚايثاْٟٛ األضاضٞ تعًِٝاي

 ٚؼصددٌٝ اـدد ا   نتطددا  يً ايددب، اجملدداٍ ٜؿطدد  ايؿسدٜايددرٟ بددايتعًِٝ ا ٖتُدداّ ضددسٚز٠ تأنٝددد -3-3

 املعًدددِ دٚز نددددتؤ ايددديت اي سا٥دددل عًددد٢ ا عتُددداد بددددٍ ٚتٛجٝٗددد٘ املعًدددِ إغدددساف ؼدددت بٓؿطددد٘ ٚاملٗدددازا  املعدددازف

 .  ٚتًكٝ٘ اي ايب ٚضًب١ٝ ٚؾاعًٝت٘

 نًٝد١  طدال   يدد٣  ٚتصدٓٝؿٗا  ايطًٛن١ٝ األٖداف ع٢ً ايتعسف َٗاز٠ ت١ُٝٓ يف ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   دٚز -3-4

 .  ايرتب١ٝ

 َٓاضدددب١ تعًُٝٝددد١ َٛاقدددـ عًددد٢ ٚتددددزٜبِٗ ايرتبٝددد١ نًٝدددا  يف املعًُدددني تأٖٝدددٌ أُٖٝددد١ عًددد٢ ايرتنٝدددص -3-5

 .  َطتكبال  َٓ٘ يالضتؿاد٠ ٚذيو ٜطتحد َا ع٢ً ٚإطالعِٗ

 أثدددس َعسؾددد١ تٓددداٍٚ ايُٝٓٝددد١ اؾُٗٛزٜددد١ يف عددد  أٍٚ – ايبددداذثني َعسؾددد١ ذددددٚد يف – ايبرددد  ٖدددرا ٜعدددد -3-6

 اؾاَعددا  يف ايرتبٝدد١ نًٝددا  طددال  يددد٣ ايطددًٛن١ٝ األٖددداف تصددٓٝـ َٗدداز٠ تُٓٝدد١ يف ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ  

 .  ايبرٛث ٖرٙ َثٌ إىل تؿتكس اييت اي١ُٝٓٝ،

 :   البحث فرضية ـ4

 :  اآلت١ٝ ايؿسض١ٝ ايبر  َػه١ً عٔ اْبثل

 ايتحسٜبٝد١  اجملُٛعد١  طال  دزجا  َتٛضط بني( 0905=  ∞) َطت٣ٛ عٓد إذصا١ٝ٥ د ي١ ذا  ؾسٚم ٖٓاى يٝظ

 اي سٜكدد١ باضددتدداّ دزضددٛا ايددرٜٔ ايضدداب ١ اجملُٛعدد١ ٚطددال  ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ   باضددتدداّ دزضددٛا ايددرٜٔ

 .  ايطًٛن١ٝ األٖداف تصٓٝـ َٗاز٠ ت١ُٝٓ يف ايترصًٝٞ يالختباز ايبعدٟ ايت بٝل يف يتكًٝد١ٜا
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 :   البحث هدف ـ5

 األٖدددداف تصدددٓٝـ َٗددداز٠ تُٓٝددد١ يف ايتعًُٝٝددد١ املٛدٜدددٛ   اضدددتدداّ ؾاعًٝددد١ عًددد٢ ايتعدددسف إىل ايبرددد  ٜٗددددف

 .  اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ ُسإع جاَع١ يف صعد٠ ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ايثا١ْٝ ايط١ٓ طال  يد٣ ايطًٛن١ٝ

 :  البحث حدود -6

 :  اآلت١ٝ اؿدٚد ع٢ً اؿايٞ ايبر  اقتصس

 .  ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   -6-0

 يًؿصدددٌ عُدددسإ جاَعددد١ - صدددعد٠ ايرتبٝددد١ نًٝددد١ يف ٚايعًُٝددد١ األدبٝددد١ األقطددداّ يف ايثاْٝددد١ ايطددد١ٓ طدددال  -6-2

 . 2011/2012ّ اؾاَعٞ ايعاّ َٔ ايثاْٞ ايدزاضٞ

 .  ايباذَثني إعداد َٔ( ؼصًٝٞ اختباز) ايبر  دا٠أ -6-3

 :  البحث منهـج -7

ٕ  اعتُدد  ٟ  ايتحدسٜ،،  املددٓٗخ عًد٢  ايبردد  ْتدا٥خ  إىل ايٛصددٍٛ يف ايباذثدا  ٖٚدؾدد٘ ايبرد   طبٝعدد١ َد   ٜددتال٤ّ ايدر

ٕ  ايتحسٜ، ايبر  ٜتُٝص إذ ؾسضٝت٘، َ  ٜٚتٓاضب  َكٓٓد١  ضدبط  ظدسٚف  ؼدت  ػدس٣  ايبٝاْدا   مجد   عًُٝد١  بدأ

 هلددرٙ ٚايتؿطددري املػدداٖد٠ عًُٝددا  ٚتكددٓني ، ٚقددا٥  أٚ تػددريا  إىل تددؤدٟ ايدديت بددايظسٚف املٛجدد٘ ايددترهِ تػددٌُ

 ( . 31: 2007 ٚايػسٜؿني، ايهٝالْٞ) ايتػريا 

ٕ  ٚاتبد   ٛ  ػسٜبٝدا   تصدُُٝا   ايباذثدا ِ  ٖد ٔ  إذ بعددٟ،  قٝداع  َد   ايضداب ١  اجملُٛعد١  تصدُٝ  ايتصددُِٝ ٖدرا  ٜتضدُ

   ضداب ١  األخدس٣  ٚاجملُٛعد١  ايتحسٜب١ٝ، يًُعاؾ١ ػسٜب١ٝ إذداُٖا تعد عٝ  عػٛا٥ٝا  فُٛعتني اختٝاز

 :  اآلتٞ ايػهٌ ايتصُِٝ ٖرا ٜٚتدر بعدٟ، قٝاع جيس٣ ثِ ، ايتحسٜ، يًُتػري ؽض 

 (153: 2002 ايضُد،) ضاب ١ فُٛع١ باضتدداّ املكاز١ْ تصُِٝ

 :  اآلتٞ ايبر  َتػريا  ٚتضُٓت

 .  ايتع١ًُٝٝ   املٛدٜٛ:  املطتكٌ املتػري -

 .  ايطًٛن١ٝ األٖداف:  ايتاب  املتػري -

 :   البحث مصطلحات -8

 :  ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   -8-1

 ايددراتٞ ايددتعًِ َبدددأ عًدد٢ تكددّٛ صددػري٠، تعًددِ ٚذددد٠ عددٔ عبدداز٠: »  بأْدد٘ ايتعًُٝددٞ املٛدٜددٍٛ اؿُا٥ددٌ أبددٛ ُٜعددسِّف

ِ  خد ا  ٚ قددد٠،  أٖدداؾا   ايٛذدد٠  ٖرٙ ٚتتضُٔ ايتعًِٝ، ٚتؿسٜد ِ  َكٓٓد١،  تعًدٝ ٞ  تتداب   يف تٓظُٝٗدا  ٜدت  َٓ كد

ِ  ملطاعد٠ ٘  ٚتُٓٝد١  األٖدداف  ؼكٝدل  عًد٢  املدتعً ٕ  ملطدتٜٛا   ٚؾكدا   َٗازاتد ٘  ٚعطدب  َطدبكا   احملددد٠  اإلتكدا  ضدسعت

 ( . 78: 2005 اؿُا٥ٌ، أبٛ) «ايرات١ٝ
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 ايثا١ْٝ ايط١ٓ طال  يتطاعد تصُُٝٗا، ٜتِ َصػس٠، دزاض١ٝ ٚذدا :  بأْٗا إجسا٥ٝا  ايتع١ًُٝٝ املٛدٜال  ٚتعسف

 قدددزاتِٗ ٚؾددل ٚتصددٓٝؿٗا، ايطددًٛن١ٝ األٖددداف عًدد٢ ايتعددسف َٚٗددازا  َعددازف انتطددا  عًدد٢ ايرتبٝدد١ نًٝدد١ يف

 .  ايرتب١ٜٛ األٖداف ؼكٝل إىل ٜؤدٟ ٚمبا ، اـاص١ ٚضسعتِٗ ٚاضتعداداتِٗ

 :  ايطًٛن١ٝ األٖداف -8-0

 اي ال  ب٘ ضٝتدسد ايرٟ ايطًٛى ْٛع تصـ مج١ً أٚ عباز٠ : » بأْ٘ ايطًٛنٞ اهلدف ط١ًٜٛ عبدايطالّ ٜعسف

 ( . 25: 1997 ط١ًٜٛ،« ) ايتدزٜظ ع١ًُٝ اْتٗا٤ بعد

 ٘ ِ  ٜٚعسؾدد ٘  ٚايهًددص٠  إبددساٖٝ ٘  املتٛقدد   يًددتػري  ٚصدددـ: »  بأْدد ِ  ضدددًٛى يف ذدٚثدد  بددداـ ا  يتصٜٚدددٙ  ْتٝحدد١  املددتعً

 ( . 65: 1990 يهًص٠،ٚا إبساِٖٝ« ) احملدد٠ ايتع١ًُٝٝ املٛاقـ َ  ٚتؿاعً٘ ايتع١ًُٝٝ

 . ايطًٛن١ٝ يألٖداف إجسا٥ٞ نتعسٜـ األخري ايتعسٜـ ايباذثإ ٜٚتب٢ٓ

 :  النظري اإلطار -9

 :  ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ َؿّٗٛ -9-1

 :  أُٖٗا َٔ َتعدد٠ بتعسٜؿا  ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ املسبٕٛ عسف

 ايٛذدددا  َددٔ َٚتتابعدد١ اًَدد١َته فُٛعدد١ ضددُٔ قدددد٠ َصددػس٠ تعًُٝٝدد١ ٚذددد٠: » بأْدد٘ ايهطددباْٞ تعسٜددـ

ٕٛٓ اييت ايتع١ًُٝٝ ِ  ايٛذددا   ٖٚدرٙ  ايتعًُٝٝد١،  بايسشَد١  ُِٜعدَسفُ  تعًُٝٝدا   بسْافا  فُٛعٗا يف ته  فُٛعد١  تضد

 قدزت٘ ٚذطب ايراتٞ ظٗدٙ قدد٠ تع١ًُٝٝ أٖداف ؼكٝل ع٢ً اي ايب تطاعد( تع١ًُٝٝ أْػ ١) ايبدا٥ٌ َٔ

 ٚقتٛاٖا ألٖداؾٗا ٚؾكا  ايٛذد٠ إلتكإ ايالشّ ايٛقت ٜٚتؿاٚ  ، جٝٗ٘ٚتٛ املعًِ إغساف ٚؼت اـاص١ ٚضسعت٘

 ( . 84:  2008 ايهطباْٞ،«)

 :  ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ خصا٥ص -9-0

 :  أُٖٗا َٔ َتعدد٠ خصا٥ص ايتعًُٝٞ يًُٛدٍٜٛ

 .  ذاتٝا  َٚرتاب ١ َتها١ًَ تع١ًُٝٝ ٚذد٠ ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ ٜعد -

ِ  إذ املدتعًُني،  بدني  ايؿسدٜد١  ايؿدسٚم  ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ ٜساعٞ - ٌ  ٜدتعً ٘  ٚؾكدا   طايدب  ند ٘  يكدزتد  ٚضدسعت

 .  ايتعًِ يف اـاص١

 .  َع١ٓٝ َٛضٛعا  ملعاؾ١ أخس٣ َٛدٜٛ   َ  ايسأضٞ ايرتابط ع٢ً بكدزت٘ ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ يتاش -

 ت ًدب  نًُا اؿرف أٚ اإلضاؾ١ خالٍ َٔ املطتُس ايت ٜٛس ع٢ً بكدزتٗا ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   تتطِ -

 .  ذيو األَس

 .  املدتًؿ١ ايدزاض١ٝ املٛاد بني األؾكٞ ايتهاٌَ ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   ؼكل -

 صٛز٠ يف َص١ُُ َع١ٓٝ مبٗازا  يتصٜٚدِٖ اـد١َ أثٓا٤ املعًُني يتدزٜب املٛدٜٛ   اضتدداّ يهٔ -

 .  َٛدٜٛ  
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

ٔ  َطتٛاٙ ع٢ً اي ايب تعسفٜ إذ ايراتٞ، ايتكِٜٛ ع١ًُٝ يف املٛدٜٛ   تطِٗ - ٘  َكازْد١  طسٜدل  عد  إجابتد

 .  املٛدٍٜٛ يف ايُٓٛذج١ٝ باإلجاب١

ِ  َبدأ املٛدٍٜٛ حيكل - ٔ  ايدتعً ٌ  َد ٕ  أجد ٍ  إٔ إذ اإلتكدا ٍ  اي ايدب  اْتكدا ٞ  يًُٛدٜدٛ ٕ  ايتداي ٘  َسٖدٛ  بإتكاْد

 .  ايطابل يًُٛدٍٜٛ

 .  ٚايثاْٟٛ اؾاَعٞ ايتعًِٝ َساذٌ يهٌ ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   تصً  -

 .  اإليهرتْٚٞ يًتعًِ اي ال  أَاّ ايؿسص١ املٛدٜٛيٞ املٓٗاد ٜتٝ  -

 املٛدٜددٍٛ،َٚسٚزا  دزاضدد١ تعًُٝددا  َددٔ ابتدددا٤ّ َتهدداَال  بسْافددا  َٓدد٘ جيعددٌ ايتعًُٝددٞ املٛدٜددٍٛ تٓظددِٝ -

 ( . 43-42: 2008 ٚغرات٘، غِٓٝ. ) بايتكِٜٛ ٚختاَا  بأٖداؾ٘

 :  ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ َهْٛا  -9-3

 :  اآلت١ٝ املهْٛا  َٔ ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ ٜتهٕٛ

 :  املٛدٍٜٛ عٓٛإ -

 ز٥ٝطدد١ ؾهددس٠ عدداد٠ تعًُٝددٞ َٛدٜددٍٛ نددٌ ٜٚعدداج تعًُٗددا املددساد يًٛذددد٠ ايس٥ٝطدد١ ايؿهددس٠ املٛدٜددٍٛ عٓددٛإ ٜعهددظ

 .  ٚقددا  ٚاضرا  ايعٓٛإ ٜهٕٛ إٔ جيب يريو.  ٚاذد٠

 :  يًُٛدٍٜٛ ايثا١ْٜٛ األؾهاز -

ٍ  ايس٥ٝطد١  ايؿهدس٠  ػص١٥ عٔ ْاػ١ ٖٞ ٔ  فُٛعد١  إىل يًُٛدٜدٛ  األْػد ١  ذٛهلدا  تددٚز  ايديت  ايثاْٜٛد١  األؾهداز  َد

 .  يًُٛدٍٜٛ ايس٥ٝط١ ايؿهس٠ يدزاض١ اْ الم ْكا  ايثا١ْٜٛ األؾهاز ٚتعد. املدتًؿ١ ايتع١ًُٝٝ

 :  يًُتعًِ ٚتٛجٝٗا  إزغادا  -

 ٖددرٙ ٚتتعًددل ايتعًُٝددٞ املٛدٜددٍٛ دزاضدد١ ٢عًدد تطدداعدٙ يهددٞ ، يًُددتعًِ ٚتٛجٝٗددا  إزغددادا  تكدددِٜ ٜددتِ إٔ ٜؿضددٌ

ٌ  ٖددف  يً ايدب  ٚتٛضد   املٛدٍٜٛ، َهْٛا  َٔ َهٕٛ بهٌ اإلزغادا  ٕ  ند ٌ  ٚنٝؿٝد١  َهدٛ  يتركٝدل  َعد٘،  ايتعاَد

 .  اؿدٚد أضٝل يف إ  املعًِ إىل ايًح٤ٛ ٚعدّ ايتعًِ، ع١ًُٝ َٔ املسج٠ٛ ايٓتا٥خ أؾضٌ

 :  املٛدٍٜٛ َكد١َ -

 بددأِٖ ٚتعددسف املٛدٜددٍٛ َٛضددٛع عددٔ عاَدد١ ؾهددس٠ يتع ددٞ ٚاملددتعًِ املعًددِ َددٔ ٌيهدد ٚتٛجدد٘ جددرا  بأضددًٛ  تهتددب

ِ  اٖتُاّ إثاز٠ بٗدف َهْٛات٘، ٔ  يدريو  املٛدٜدٍٛ،  يدزاضد١  املدتعً ٔ  فُٛعد١  تضدُٝٓٗا  يهد  تدثري  ايديت  األضد١ً٦  َد

 .  ي٘ اْتباٖ٘ شٜاد٠ ع٢ً ٚتعٌُ املٛدٍٜٛ، يتعًِ املتعًِ داؾع١ٝ

 :  ايطًٛن١ٝ األٖداف -

ـ  ٚكتصدس٠،  ٚاضدر١  األٖداف ٖرٙ ٕٛته إٔ جيب ٞ  ايطدًٛى  ٚتصد ٔ  املتٛقد   ايٓٗدا٥ ٘  يدريو  املدتعًِ،  َد ٔ  ؾإْد  َد

ِ  فدا    األٖدداف  ٖدرٙ  تعهدظ  َدا  ٚعداد٠  قدزاتد٘،  َد   ٚتتٓاضدب  املتعًِ ٜؿُٗٗا بصٛز٠ تصاؽ إٔ ايضسٚزٟ  ايدتعً

 .  ٚجدا١ْٝ أٚ ذسن١ٝ ْؿظ أٚ َعسؾ١ٝ أناْت ضٛا٤ّ املدتًؿ١

 :  ايكبدًٞ ا ختبداز -
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

ٕ  إذا َدا  ؼدٜدد :  ٖٛ ايكبًٞ ا ختباز َٔ األضاضٞ ايػسض ِ  ندا ِ  إىل حيتداد  املدتعً   ، أّ اؾدٜدد٠  ايٛذدد٠  تعًد

ِ  َطت٣ٛ قٝاع يف تتُثٌ ايكبًٞ ا ختباز ؾٛظٝؿ١. املٛدٍٜٛ مبٛضٛع إملاَ٘ َد٣ قٝاع طسٜل عٔ ٚذيو  املدتعً

 .  ايتعًِ بد٤ قبٌ

 :  ايكبًٞ ا ختباز تصرٝ  َؿتاح -

 ا ختبدداز أضدد١ً٦ َددٔ ضددؤاٍ يهددٌ ايصددرٝر١ اإلجابدد١ عًٝٗددا َٛضددرا  ايكبًددٞ ا ختبدداز إجابدد١ ٚزقدد١ عددٔ ٠عبدداز ٖددٛ

 ايدديت ايدددزجا  ٚذطددا  بٓؿطدد٘ ا ختبدداز أضدد١ً٦ عددٔ إجاباتدد٘ تصددرٝ  يف املددتعًِ ٜطددتددَ٘ إٔ ٚيهددٔ ٚدزجتدد٘،

 .  عًٝٗا حيصٌ

 :  ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ قت٣ٛ -

ِ  تطداعد  ٚاضدر١،  ثاْٜٛد١  ٚأؾهداز  عٓاصدس  إىل تكطُٝ٘ احملت٣ٛ عسض عٓد ٜؿضٌ  بطدٗٛي١  اضدتٝعابٗا  عًد٢  املدتعً

 َد   ٜتٓاضدب  ذت٢ َسج ، َٔ بأنثس با ضتعا١ْ كتًؿ١ ٚأغهاٍ َتٓٛع١ صٛز يف احملت٣ٛ تكدِٜ ٚجيب ٜٚطس،

 .  َٚٝٛهلِ ٚاضتعداداتِٗ املتعًُني قدزا 

 :  ايتع١ًُٝٝ األْػ ١ -

 قدزاتدد٘ َدد  ٜتٓاضددب َددا بٝٓٗددا َددٔ خيتدداز إٔ يًُددتعًِ تتددٝ  يدديتا األْػدد ١ َددٔ فُٛعدد١ عًدد٢ املٛدٜددٍٛ ٜػددتٌُ

 .  املسج٠ٛ األٖداف ؼكٝل ع٢ً ٜطاعد مبا ٚاٖتُاَات٘ ٚإَهاْات٘

 :  ايتع١ًُٝٝ ايٛضا٥ٌ -

 ٚاػاٖاتدد٘ َٝٛيدد٘ َدد  ٜتٓاضددب َددا اختٝدداز َددٔ املددتعًِ ٜددتُهٔ ذتدد٢ َتٓٛعدد١ تعًُٝٝدد١ ٚضددا٥ٌ املٛدٜددٍٛ ٜتضددُٔ

 .  ٚقدزات٘ ٚزغبات٘

 :  األخس٣ ايتعًِ زَصاد -

 .  يًُٛضٛع ؾُٗ٘ ٚشٜاد٠ يتعُٝل إيٝٗا، ايسجٛع يًُتعًِ يهٔ اييت ٚاملصادز باملساج  قا١ُ٥ املٛدٍٜٛ حيتٟٛ

 :  ايبعددٟ  ختبدازا -

٘  َددٔ يهددٔ بعددٜا   اختبددازا  يًُددتعًِ ٜع د٢  املٛدٜددٍٛ دزاضدد١ بعدد   ٖددرا ٜٚهددٕٛ األٖددداف، ؼكدل  َددد٣ تكددِٜٛ خاليد

 ( . 90-83: 2011 ٚاي ٓاٟٚ، ايػسبٝ 9 ) ْؿط٘ ايكبًٞ بازا خت ٖٛ ا ختباز

 :  ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ اضتدداّ ممٝصا  -9-4

 :  اآلتٞ يف ممٝصات٘ أِٖ تتُثٌ

ٍ  اضددتدداّ ٜطداعد  -  ايعصددس، ٖددرا بٗدا  ٜتصددـ ايديت  املعددسيف ا ْؿحداز  َػدده١ً عدالد  يف ايتعًُٝددٞ املٛدٜدٛ

 ٚايدزاضدد١ ايددراتٞ ايددتعًِ عًدد٢ ٜسنددص ألْدد٘ األخددس٣، ايتعًددِٝ تؿسٜددد أغددهاٍ َددٔ غددريٙ َددٔ ؾاعًٝدد١ أنثددس بصددٛز٠

 . اؿٝا٠ َد٣ املطتُس ايتعًِ مٛ ا ػاٙ املتعًُني يد٣ ٜٚعُل املطتك١ً

ّ  إذ ٚؾاعًٝتد٘،  اي ايدب  ْػدا   شٜداد٠  ع٢ً ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ ٜعٌُ -  تعًُٝٝد١  أْػد ١  بعدد٠  اي ايدب  ٜكدٛ

 .  يًُٛدٍٜٛ دزاضت٘ أثٓا٤ كتًؿ١



 

922 
 

 م0213 يونيو -األول ينايرالعدد  جامعة الناصرمجلة 

فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
 هة الثانية يف كلية الرتبية صعده يف اليموالس

 

 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 تؿددسؽ تت ًددب   ايدديت ايػدده١ًٝ غددري ايؿسدٜدد١ ايتعًددِٝ أضددايٝب َددٔ ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ   أضددًٛ  ٜعددد -

 ( . 61: 2006 اي ٓاٟٚ، ايػسبٝ ،) اـد١َ أثٓا٤ املعًُني إلعداد األضايٝب أْطب َٔ ؾٗٛ ٚبريو ، املتعًِ

 :  السابقة الدراسات -11

ٛ  ؾُٝدا ( ٚدنتٛزاٙ َاجطتري زضا٥ٌ عٛث،) يًدزاضا  َط  بإجسا٤ ايباذثإ قاّ ٔ  َتدٛاؾس  ٖد  ذداٚ  – َصدادز  َد

ِ  يف ايتعًُٝٝد١  املٛدٜدٛ    ؾاعًٝد١  أٚ أثس ع٢ً ايتعسف ؾٝ٘  بٓدا٤  مت ايديت  ايدزاضدا   ٚندريو . ايتددزٜب  أٚ ايتعًدٝ

 ٖٚددٞ ْتا٥حٗددا، َددٔ ٚا ضددتؿاد٠ إجسا٤اتٗددا عًدد٢ ٚايتعددسف أٖددداؾٗا عددٔ ايهػددـ بػٝدد١. املٛدٜددٛ   ٚؾددل بسافٗددا

 :  ناآلتٞ

 ( : 1986) ايػاؾعٞ ض١دزا -12-1

ٍ  ؾعايٝدد١  َددد٣  عًدد٢  ايتعددسف  إىل ٖدددؾت ٕ  بٗدددف  ايهُٝٝددا٤  تدددزٜظ  يف املٛدٜددٛ ٞ  ايددتؿهري  ٚتُٓٝدد١  اإلتكددا  ايعًُدد

 .  ايثاْٟٛ ايثاْٞ ايصـ يتالَٝر

 َٚطت٣ٛ ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ تالَٝر َطت٣ٛ بني إذصا١ٝ٥ د ي١ ذا  ؾسٚم ٚجٛد عٔ ايدزاض١ ٖرٙ أضؿس  ٚقد

 اجملُٛعدد١ يصدداحل ايعًُددٞ ايددتؿهري اختبدداز ٚنددريو ايهُٝٝددا٤ ؼصددٌٝ إتكددإ يف ايضدداب ١ اجملُٛعدد١ تالَٝددر

 .  ايتحسٜب١ٝ

 ( : 1987) ؾساد دزاض١ -12-0

 يف َعاصددس ناػدداٙ ايعًددّٛ تدددزٜظ يف ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ   طسٜكدد١ اضددتدداّ ؾعايٝدد١ َددد٣ قٝدداع إىل ٖدددؾت

ِ ا َسذًد١  َٔ ايطاب  ايصـ تالَٝر يد٣ ايؿسدٟ ايتعًِٝ ٞ  يتعًدٝ  طايبدا  ( 33) ايدزاضد١  عٝٓد١  بًػدت  ٚقدد  األضاضد

 بدني  إذصدا١ٝ٥  د ي١ ذا  ؾسٚم ٚجٛد ايٓتا٥خ ٚأظٗس . ايضاب ١ يًُحُٛع١ طايبا ( 30)ٚ ايتحسٜب١ٝ يًُحُٛع١

 يف( 0901= ∞)  َطددت٣ٛ عٓددد ٚايضدداب ١ ايتحسٜبٝدد١ اجملُددٛعتني أؾددساد عًٝٗددا ذصددٌ ايدديت ايدددزجا  َتٛضدد ٞ

 .  ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ أؾساد يصاحل ايترصٌٝ بازاخت يف ايبعدٟ ايكٝاع

 ( : 1993) ٚآخسٕٚ عص  دزاض١ -12-3

 َطددتٜٛا  خددالٍ َددٔ ايسٜاضددٝا  تدددزٜظ يف ايتعًُٝٝدد١ األٖددداف صددٝاغ١ يتعًددِٝ َٛدٜددٛ   تصددُِٝ إىل ٖدددؾت

ّ  ؾعاي١ٝ َٚعسؾ١ ايطت١ بًّٛ  طدال   يدد٣  ايتعًُٝٝد١  األٖدداف  صدٝاغ١  َٗدازا   تُٓٝد١  يف املٛدٜدٛ    ٖدرٙ  اضدتددا

 .  ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ايسٜاضٝا  غعب١

  َطت٣ٛ عٓد ايدزاض١ فُٛعيت َتٛض ٞ بني إذصا٥ٝا  داي١ جٖٛس١ٜ ؾسٚم ٚجٛد ايدزاض١ ٚأظٗس 

 ٚايؿٗدددِ ايتدددرنس َطدددتٜٛا  يف األٖدددداف صدددٝاغ١ َٗدددازا  يف ٚذيدددو ايتحسٜبٝددد١ اجملُٛعددد١ يصددداحل( 0901=∞)

 .  ٚايرتنٝب ٚايترًٌٝ ٚايت بٝل

 ( : 2000) فًٞ ١دزاض -12-4

ّ  أثددس َعسؾدد١ إىل ٖدددؾت ِ  َددٔ ايثاْٝدد١ اؿًكدد١  يتالَٝددر ايعًُٝدد١ ايرتبٝدد١  تُٓٝدد١ يف املٛدٜددٛ   اضددتددا  ايتعًددٝ

 َطدت٣ٛ  عٓدد  إذصدا١ٝ٥  د يد١  ذا  ؾدسٚم  ٚجٛد عٔ ايدزاض١ ٚأضؿس . اؿٝات١ٝ املػهال  بع  ملٛاج١ٗ األضاضٞ
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

ـ  اختبدداز يف ٚايضدداب ١ ايتحسٜبٝدد١ اجملُددٛعتني بدني ( 0901= ∞)  اجملُٛعدد١ يصدداحل ايترصددًٝٞ، ٚا ختبدداز املٛاقد

 .  باملٛدٜٛ   ايتعًِ أضًٛ  مٛ ايتحسٜب١ٝ اجملُٛع١ يتالَٝر إجياب١ٝ اػاٖا  ٚجٛد ٚنريو ايتحسٜب١ٝ،

 ( : 2006) ْٛاز دزاض١ -12-5

ّ  عًد٢  قا١ُ٥ َكرتذ١ اضرتاتٝح١ٝ ؾعاي١ٝ تكصٞ اضتٗدؾت ٞ  اضدتددا َ  املٛدٜدٛ    أضدًٛب ٟ  خٚاي ْدا  ايهُبٝدٛتس

 .  ايعًّٛ كت ا  داخٌ األضاضٞ ايتعًِٝ مبسذ١ً ايعًّٛ َعًُٞ يد٣ ٚاأل١َٝٓ ايؿ١ٝٓ املٗازا  ت١ُٝٓ يف

ِ  ألضدًٛ  ( 0905= ∞) َطدت٣ٛ  عٓدد  إذصدا٥ٝا   داٍ تدأثس  ٚجدٛد  عٔ ايدزاض١ ٚأضؿس  ٞ  ايدتعً  ا ضدرتاتٝح١ٝ ) ايدرات

 ٚاي ْددداَخ املٛدٜدددٛ   أضدددًٛبٞ: ُٖٚدددا( َعدددا  اتٞايدددر ايدددتعًِ أضدددايٝب بعددد  اضدددتدداّ عًددد٢ ايكا٥ُددد١ املكرتذددد١

 .  املدت  بداخٌ ايعًّٛ َعًُٞ يد٣ ٚاأل١َٝٓ ايؿ١ٝٓ املٗازا  ت١ُٝٓ يف ايهُبٝٛتسٟ

 ( : 2008) ايعحُاٟٚ دزاض١ -12-6

 تددددزٜظ يف ا ْرتْدددت اضدددتدداّ َٗدددازا  بعددد  يتُٓٝددد١ َكدددرتح بسْددداَخ ؾعايٝددد١ َدددد٣ عًددد٢ ايتعدددسف إىل ٖددددؾت

َٕ ٚقددد ايرتبٝدد١، بهًٝددا  املعًُددني اي ددال  يددد٣ ُاعٝدد١ا جت ايدزاضددا  َّ  َٛدٜددٛ   أزبعدد١ َددٔ اي ْدداَخ ٖددرا َتَهدد

ّ  َٗدازا   تُٓٝد١  إىل تٗددف  تعًُٝٝد١  ٞ  ٚاي ٜدد  ٚايبرد   ايتصدؿ   اضدتددا  تدددزٜظ يف احملادثد١  ٚبدساَخ  اإليهرتْٚد

 .ا جتُاع١ٝ ايدزاضا 

 :  أُٖٗا َٔ ْتا٥خ إىل ايدزاض١ ٚخًصت

 ضددد٤ٛ يف ايرتبٝددد١ نًٝدددا  يف ا جتُاعٝددد١ ايدزاضدددا  َعًدددِ إعدددداد ٚأضدددايٝب َٓددداٖخ يف ايٓظدددس إعددداد٠ -

 .  ايرتب١ٜٛ املطتردثا 

 َٚت ًبا  اؿدٜث١ ايرتب١ٜٛ ا ػاٖا  ض٤ٛ يف ايرتب١ٝ بهًٝا  املعًِ إعداد قت٣ٛ ؽ ٝط ضسٚز٠ -

 .  اإليهرتْٚٞ ايتعًِٝ

 .  تٞايرا ايتعًِ أضًٛ  اضتدداّ ع٢ً املعًُني تدزٜب جيب -

 ( : 2009) ٚذطٔ قُد دزاض١ -01-7

 األدا٥ٝدد١ ٚاملٗددازا  ايؿٓٝدد١ املؿدداِٖٝ بعدد  انتطددا  يف املصدد١ُُ ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ   ؾاعًٝدد١ دزاضدد١ إىل ٖدددؾت

 .  اؾاَع١ٝ املسذ١ً طايبا  يد٣( ايٝد ذكٝب١) املًبظ مبهُال  اـاص١

ِ  ايثاْٝد١  ايؿسق١ طايبا  تطا ان يف ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   ؾاع١ًٝ إىل ايدزاض١ ٚتٛصًت  ٚايٓطدٝخ  املالبدظ  بكطد

 .  ايبعدٟ ايت بٝل يصاحل ،(ايٝد ذكٝب١) املالبظ مبهُال  اـاص١ األدا١ٝ٥ ٚاملٗازا  ايؿ١ٝٓ املؿاِٖٝ يبع 

 :  ايطابك١ ايدزاضا  ع٢ً ايتعًٝل -01-8

 :  ذٍٛ اتؿاقٗا ايطابك١ ايدزاضا  َٔ ٜالذظ

 . ٚايتدزٜب ايتعًِٝ يف ٚجدٚاٖا ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   أ١ُٖٝ -

 .  ٚؾا٥دت٘ ايؿسدٟ ايتعًِٝ ق١ُٝ ع٢ً تأنٝدٖا -
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

ِٝددَد ، اؿددايٞ ايبردد  َدد  ٜتؿددل ٖٚددرا  املٛدٜددٛ   أثددس عًدد٢ ايتعددسف ذدداٍٚ بأْدد٘ ايدزاضددا  ٖددرٙ عددٔ ٜتُٝددص أْدد٘ َب

  ايرتب١ٜٛ ايب١٦ٝ يف اؾدٜد٠ ٚايدزاضا  ايبرٛث َٔ ٖٚٛ ايطًٛن١ٝ، األٖداف تصٓٝـ َٗاز٠ ت١ُٝٓ يف ايتع١ًُٝٝ

ِٝٔ عًِ ذطب – اي١ُٝٓٝ  .  ايباذَث

 :  ايبر  جسا٤ا إ -11

 :  ايبر  فتُ  -11-1

 صدعد٠  – ايرتبٝد١  ن١ًٝ يف ٚايع١ًُٝ األدب١ٝ األقطاّ يف ايثا١ْٝ ايط١ٓ طال  مجٝ  ع٢ً ايبر  فتُ  اغتٌُ

 .  طايبا ( 323) عددِٖ ايبايؼ ، 2012ّ-2011 ايدزاضٞ يًعاّ ، عُسإ جاَع١ –

 :  ايبر  ع١ٓٝ 11-0

٘  ممثًد١  تهٕٛ -بايبر  املع  األصًٞ اجملتُ  ٚذدا  َٔ جص٤ا  أٚ جاْبا  ٜػتٌُ أمنٛذد بأْٗا: ايع١ٓٝ ُتَعسَُّف  – يد

 األصددًٞ اجملتُدد  ٚذدددا  نددٌ دزاضدد١ عددٔ ايباذدد  ٜػدد  األمنددٛذد ٖٚددرا املػددرتن١، صددؿات٘ نددٌ ؼُددٌ عٝدد 

ِ  ايٛذددا ،  تًدو  نٌ دزاض١ ي١اضترا أٚ صعٛب١ ذاي١ يف خاص١ َٚؿسدات٘،  أضدظ  ٚؾدل  عداد٠  ايعٝٓد١  اختٝداز  ٜٚدت

 ( . 179:  2008 قٓدًٜحٞ،) عًٝٗا َتعازف ع١ًُٝ ٚأضايٝب

 تددددزع) ػسٜبٝددد١ إذدددداُٖا فُدددٛعتني، إىل عػدددٛا٥ٝا  بتٛشٜعٗدددا ٚقاَدددا ، عثُٗدددا عٝٓددد١ ايباذثدددإ اختددداز ٚقدددد

( ايتكًٝد١ٜ باي سٜك١ تدزع) ضاب ١ ٚاألخس٣ ، طايبا ( 21) أؾسادٖا عدد بًؼ ،( ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   باضتدداّ

 :  ذيو ٜٛض  اآلتٞ ٚاؾدٍٚ ، طايبا ( 20) أؾسادٖا عدد بًؼ ،

 ايبر  ع١ٓٝ ٜٛض ( 1) زقِ جدٍٚ

 اجملُٛع ايكطِ اجملُٛع١

  عًُٞ أدبٞ 

 21 11 10 ػسٜب١ٝ

 20 12 8 ضاب ١

 

 

 :  ايبر  َتػريا  ضبط -10-3

ٌ  إٔ إذ ايتحسٜبٝد١،  األعداث  يف ضدُٝا    ٚايضسٚز١ٜ امل١ُٗ ايكضاٜا َٔ ر ايب َتػريا  ضبط ع١ًُٝ تعد  ايعاَد

 ٚإتاذدد١ ايعٛاَددٌ ٖددرٙ ضددبط َددٔ بددد   ٚيددريو ايتحددسٜ،، ايعاَددٌ غددري َتعدددد٠ بعٛاَددٌ ٜتددأثس ايتدداب  املددتػري أٚ

 عبٝدا ) إجيابا  أٚ باضً ايبر  ْتا٥خ تتأثس   ذت٢ ايتاب ، املتػري ع٢ً بايتأثري ٚذدٙ ايتحسٜ، يًُتػري اجملاٍ

 ( . 247-246: 1992 ٚآخسٕٚ،

 ْتددا٥خ عًدد٢ يًرصددٍٛ ايتحسبدد١ إجددسا٤ا  يف ايبددد٤ قبددٌ املددتػريا  ضددبط عًدد٢ ايباذثددإ ذددس  ذيددو أجددٌ َٚددٔ

 :  اآلتٞ يف ٚذيو ٚدقٝك١، صادق١
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 :  ٚاـ ٠ ايعُس َتػري/ 10-3-1

 قدد  ٚاـد ٠  ايعُدس  إٔ ٚمبدا  ، ض١ٓ( 21-20) بني َا ايصَ  ايعُس يف ِٖٚ اي ال  ايثا١ْٝ اؾاَع١ٝ بايط١ٓ ًٜترل

ٔ  اي دال   ٚندريو  املٓاٖخ َكسز يف ايساضبني اي ال  ايباذثإ اضتبعد ؾكد ايبر  ْتا٥خ ع٢ً ٜؤثسإ  املعٝددٜ

 .  ايدزاضٞ املطت٣ٛ ْؿظ يف

 :  ٚايثكايف ا جتُاعٞ املطت٣ٛ َتػري/ 10-3-0

ٕ  َتكازبد١  ٚأذٝدا٤  ٚاذدد٠  ٚنًٝد١  ٚاذد َطت٣ٛ يف طال  َٔ ايبر  ع١ٓٝ ايباذثإ اختاز  بدني  ايتحداْظ  يضدُا

 .  ايع١ٓٝ أؾساد

 :  ايبر  َت ًبا  -10-4

 ايطًٛن١ٝ األٖداف فاٍ يف َٛدٜٛ  ( 5) عددٖا بًؼ ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   َٔ فُٛع١ بإعداد ايباذثإ قاّ

ٌ  ذيو يف ٚعٞز ٚقد ،( ْٛع نٌ َٚطتٜٛا  أْٛاعٗا غسٚطٗا، خصا٥صٗا، أُٖٝتٗا، َؿَٗٛٗا،)  ٚايػدسٚ   املساذد

ِ  َٚٓاضدبتٗا،  صالذٝتٗا ع٢ً يًرهِ اـ ا٤ َٔ فُٛع١ ع٢ً ٚعسضت ، املٛدٜٛ   بٓا٤ يف اتباعٗا ايٛاجب  ثد

 .  يًت بٝل صاؿ١ أصبرت ٚبريو عًٝٗا، ايالش١َ ايتعدٜال  أجسٜت

 ( : ٚصدقٗا بٓا٤ٖا،) ايبر  أدا٠ -10-5

 األٖدددداف ٚذدددد٠ قتددد٣ٛ ؼًٝدددٌ خدددالٍ َدددٔ ايباذثدددإ أعددددٙ عددددٟ،ب ؼصدددًٝٞ اختبددداز يف ايبرددد  أدا٠ متثًدددت

 ٚقددد يددريو، َٛاصددؿا  جدددٍٚ أعدددا ثددِ َٚٗدازا ،  ٚذكددا٥ل َؿدداِٖٝ تتضددُٔ ايدديت. املٓدداٖخ َكددسز يف ايطدًٛن١ٝ 

 منددط املٛضددٛع١ٝ، ا ختبددازا  ْددٛع َددٔ ؾكددس٠،( 23) َددٔ األٚيٝدد١ صددٛزتٗا يف ايترصددًٝٞ ا ختبدداز ؾكددسا  تهْٛددت

 .  َتعدد َٔ ا ختٝاز

ٔ  فُٛعد١  عًد٢  بعسض٘ ا ختباز، صدم َٔ ايتأند ٚمت ٕ  اـد ا٤  َد ِ  يبٝدا ِ  آزا٥ٗد  صددم  َدد٣  يف َٚكرتذداتٗ

ِ  ضد٤ٛ  ٚيف ٚصدٝاغتٗا،  بٓا٥ٗدا  ٚضدال١َ  ٚٚضدٛذٗا  ٚدقتٗا َٚٓاضبتٗا ا ختباز ؾكسا   صدٝاغ١  أعٝدد   َالذظداتٗ

 َٚال٥ُتٗدا  ايؿكدسا   صدالذ١ٝ  يكٝداع  َعٝدازا   امل٦ٜٛد١  ايٓطدب١  ٚاضدتددَت  أخدس٣،  ؾكسا  ٚذرؾت ايؿكسا  بع 

 اـددد ا٤  آزا٤ َدددٔ أنثدددس أٚ%( 80) َٛاؾكددد١ ْطدددب١  عًددد٢ ذصدددًت إذا صدددادق١ ايؿكدددس٠  ٚعدددد  ، اي دددال  ملطدددت٣ٛ

 .  ؾكس٠( 20) ايٓٗا٥ٞ بػهًٗا ايؿكسا  أصبرت ثِ ٚاحملهُني،

 :  ا ضت الع١ٝ ايتحسب١ -10-6

 ايطدد١ٓ طددال  َددٔ طايبددا ( 30) َددٔ َهْٛدد١ اضددت الع١ٝ عٝٓدد١ عًدد٢ ايترصددًٝٞ ا ختبدداز بت بٝددل ايباذثددإ قدداّ

 بصدددٛز٠ اختٝدددازِٖ مت ٚقدددد ، عُدددسإ جاَعددد١ -صدددعد٠ – ايرتبٝددد١ نًٝددد١ يف ٚايعًُٝددد١ األدبٝددد١ األقطددداّ يف ايثاْٝددد١

 :  أجٌ َٔ ٚذيو ، طايبا ( 323) بني َٔ عػٛا١ٝ٥

٘  ؼطدني  بػدسض  ا ختبداز  ؾكسا  ؼًٌٝ - ـ  ْٛعٝتد ٔ  ٚايهػد ٘  جدٛد٠  عد  َطدت٣ٛ  ملعسؾد١  ٚؾعايٝتٗدا  ؾكساتد

 ٚيتركٝدل  ، َٓٗدا  ايصداؿ١  غدري  ايؿكدسا   اضدتبعاد  أٚ صدٝاغتٗا  إعداد٠  بكصدد  متٝٝصٖدا،  ٚقد٠ٛ  ٚصعٛبتٗا ضٗٛيتٗا

 :  اآلت١ٝ اإلجسا٤ا  ايباذثإ اتب  ذيو
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 .  ا ضت الع١ٝ ايع١ٓٝ طال  إجابا  تصرٝ  -

 .  دزج١ أد٢ْ إىل دزج١ أع٢ً َٔ تٓاشيٝا  ايدزجا  تستٝب -

 ا ختبدداز يف ايدددزجا  أعًدد٢ عًدد٢ ذصددًٛا ايددرٜٔ األؾددساد إذددداُٖا متثددٌ ، ايدددزجا  َٔدد فُددٛعتني اختٝدداز -

 ،(ايدددْٝا اجملُٛعدد١)ا ختبدداز يف ايدددزجا  أدْدد٢ عًدد٢ ذصددًٛا ايددرٜٔ األؾددساد األخددس٣ ٚمتثددٌ ،( ايعًٝددا اجملُٛعدد١)

 ايهًٞ فُٛعِٗ ٜهٕٛ ٚبريو.  طايبا ( 15) فُٛع١ نٌ أؾساد عدد بًؼ ٚقد اجملُٛعتني، َٔ يهٌ% 50 بٓطب١

َّ ذيو بعد ثِ ، طايبا ( 30)  :  اآلتٞ ذطا  َت

 :  ايصعٛب١ َطت٣ٛ -02-6-0

 ( . 237: 2009 ًَرِ،. ) صرٝر١ إجاب١ ايطؤاٍ عٔ جيٝبٕٛ ايرٜٔ يً ال  امل١ٜٛ٦ ايٓطب١ ب٘ ْع 

 جدددا  ١ًايطددٗ ايؿكددسا  ٚذددرف املٓاضددب١ ايصددعٛب١ ذا  ايؿكددسا  اختٝدداز ٖددٛ ايؿكددس٠ صددعٛب١ ذطددا  َددٔ ٚاهلدددف

 ( . 77: 1981 ايصٚبعٞ،. ) جدا  ٚايصعب١

 ٚ( 0927) بددني َددا تددرتاٚح أْٗددا تددبني ايصددعٛب١ َعاديدد١ باضددتدداّ ا ختبدداز ؾكددسا  صددعٛب١ َطددت٣ٛ ذطددا  ٚبعددد

 . املكبٛي١ املطتٜٛا  َٔ املطت٣ٛ ٖٚرا( 0980)

 : ايتُٝٝص ق٠ٛ -10-6-0

 يف ٚايددْٝا  ايعًٝدا  املطدتٜٛا   ذٟٚ اي دال   بدني  ايتُٝٝص ع٢ً قدزتٗا َد٣ ا ختباز١ٜ ايؿكسا  متٝٝص بك٠ٛ ٜكصد

 (.215:2000 صاحل أبٛ. )ا ختباز ٜكٝطٗا اييت ايصؿ١

 َدا  تدرتٚاح  اْٗدا  اتض  ، ايؿكسا  متٝٝص َعادي١ باضتدداّ ا ختباز، ؾكسا  َٔ ؾكس٠ نٌ متٝٝص ق٠ٛ ذطا  ٚبعد

 . از١ٜا ختب يًؿكسا  ٚجٝد٠ متٝٝص١ٜ ق٠ٛ ٖٚرٙ( 0960) ٚ( 0939) بني

 : ايثبا  َعاٌَ ذطا  -10-6-3

ٟ  ا ختباز ٖٛ ايثابت ٚا ختباز ، بايثبا  اؾٝد ا ختباز ٜتصـ ٞ  ايدر  إذا ايٓتدا٥خ  ْؿدظ  أٚ َتكازبد١  ْتدا٥خ  ٜع د

 (.159:1992 ، ٚآخسٕٚ عبٝدا . )َتُاث١ً ظسٚف يف َس٠ َٔ أنثس طبل

 يف اؾٝددد٠ اي سا٥ددل َددٔ ٖٚددٞ ايٓصددؿ١ٝ، ايتحص٥دد١ طسٜكد١  باضددتدداّ ايثبددا  َعاَددٌ عطددا  ايباذثددإ قدداّ ٚقدد 

ٞ  ايتحاْظ ثبا  عٔ ُتَعبُِّس إذ ايثبا ، ذطا  ٟ  عدٛد٠ ) ا ختبداز  يف ايؿكدسا   بدني  ا زتبدا   قد٠ٛ  أٟ ايدداخً  ًَٚهداٚ

195:1992. ) 

ٞ  بني ا زتبا  َعاٌَ اضتدساد ٚمت ّ  ا ختبداز  ْصدؿ ٕ ) َعاديد١  باضدتددا ِ ( بريضدٛ ّ  صدر   ثد  َعاديد١  باضدتددا

ٍ  ٖٚدرا  املدتكٔ،  غدري  يالختبداز  بايٓطدب١  ٚجٝد عاٍ ثبا  َعاٌَ ٖٚرا( 0.91) بًؼ ٚقد( إٚبس– ضبريَإ)  عًد٢  ٜدد

 . ٚػاْطٗا ايؿكسا  تٓاضل

 .ايبر  ع١ٓٝ أؾساد ع٢ً يًت بٝل جاٖصا  ايبر  ألغساض املعد ايبعدٟ ا ختباز اصب  ا جسا٤ا  ٖرٙ ض٤ٛ ٚيف

 :  ايت بٝل إجسا٤ا  -10-7

 : باآلتٞ ايباذثني قٝاّ يف ايتحسب١ ت بٝل إجسا٤ا  متثًت
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 هة الثانية يف كلية الرتبية صعده يف اليموالس

 

 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 تددددزع ػسٜبٝددد١ إذدددداُٖا فُدددٛعتني إىل تٛشٜعٗدددا ثدددِ عػدددٛا١ٝ٥ ب سٜكددد١ ايبرددد  عٝٓددد١ اختٝددداز -02-7-0

 . ايتكًٝد١ٜ باي سٜك١ تدزع ضاب ١ ٚأخس٣ ايتع١ًُٝٝ، باملٛدٜٛ  

 . ايبر  َتػريا  ضبط-10-7-0

 يهٌ اضبٛع نٌ يف ضاعتني بٛاق  ايباذثني اذد قبٌ َٔ اضابٝ  ازبع١ ملد٠ ايبر  فُٛعيت تدزٜظ-02-7-3

 .  2/6/2012ّ املٛاؾل األذد ّٜٛ َٔ ابتدا٤ ٚذيو فُٛع١،

 .ا ختباز ضري ع٢ً ايباذثني باغساف ّ،3/7/2012 املٛاؾل ايثالثا٤ ّٜٛ ايبعدٟ ا ختباز ت بٝل -02-7-4

 : ا ذصا١ٝ٥ املعاؾ١ -02-8

 : ا ت١ٝ ا ذصا١ٝ٥ ايٛضا٥ٌ ْتا٥ح٘ ٚؼًٌٝ عثُٗا إجسا٤ا  يف ايباذثإ اضتددّ

 ا ختبددداز يف ايبرددد  فُدددٛعيت بدددني ايؿدددسٚم د يددد١ ؿطدددا  َطدددتكًتني يعٝٓدددتني ايتدددايٞ ا ختبددداز -

 . ايبعدٟ ايترصًٝٞ

 .ايٓصؿ١ٝ ايتحص١٥ ب سٜك١ ا ختباز ثبا  َعاٌَ ؿطا  ، بريضٕٛ ازتبا  َعاٌَ -

ٞ  بدني  ا زتبدا   َعاٌَ يتصرٝ  ، بسإٚ– ضبريَإ َعادي١ -  ايؿسدٜد١  ايؿكدسا   دزجدا  ) ا ختبداز  ْصدؿ

 . بريضٕٛ ازتبا  َعاٌَ بٛاض ١ اضتدساج٘ بعد( ٚايصٚج١ٝ

 . ا ختباز ؾكسا  َٔ ؾكس٠ نٌ صعٛب١ ؿطا  ، ايصعٛب١ َعادي١ -

 . ايترصًٝٞ ا ختباز ؾكسا  متٝٝص ق٠ٛ ؿطا  ، ايتُٝٝص ق٠ٛ َعاٌَ -

 : ايبر  ْتا٥خ -13

 :  ٚؼًًٝٗا ٚتؿطريٖا ٓتا٥خاي عسض -13-1

 : ايبر  تطاؤٍ ع٢ً يإلجاب١

 ايطدد١ٓ طددال  يددد٣ ايطددًٛن١ٝ األٖددداف تصددٓٝـ َٗدداز٠ تُٓٝدد١ يف ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ   اضددتدداّ ؾاعًٝدد١ َددا

 ؟ اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛز١ٜ عُسإ جاَع١ يف صعد٠ ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ايثا١ْٝ

 املتٛضدددددددددط ذطدددددددددا  مت يعٝٓتُٝٓطدددددددددتكًتني،إذ T.Test ا ختبازايتدددددددددا٥ٞ باضدددددددددتدداّ ايباذثدددددددددإ ؾكددددددددددقاّ

ٍ  ، احملطدٛب١ (  )ٚقُٝد١ ( ٚايضداب ١  ايتحسٜب١ٝ)ايبر  جملُٛعيت ٚايتبأٜ املعٝازٟ اؿطابٝٛا مساف  ٚاؾددٚ

 : ذيو ٜٛض  اآلتٞ
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فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 (2) زقِ جدٍٚ

 ٗدددداٚد يت ٚاؾدٚيٝدددد١ احملطددددٛب١ ايتا٥ٝدددد١ ٚايكُٝدددد١ املعٝددددازٟ ٚا مددددساف ٚايتبددددأٜ اؿطددددابٞ املتٛضددددط ٜٛضدددد 

  ٚايبعدٟ ايترصًٝٞ ا ختباز يف ٚايضاب ١ ايتحسٜب١ٝ اجملُٛعتني يدزجا  ا ذصا١ٝ٥

 ايك١ُٝ اؿس١ٜ دزج١ ايتبأٜ املعٝازٟ ا مساف اؿطابٞ املتٛضط ايع١ٓٝ ذحِ اجملُٛع١

 0.05 د ي١ َطت٣ٛ ايتا١ٝ٥

  اؾدٚي١ٝ احملطٛب١      

 إذصا٥ٝا  داي١    2982 1968 1694 21 ايتحسٜب١ٝ

  29042 8967 39 14984 3985 1394 20 ايضاب ١

 دزجددا  َتٛضددط بًددؼ ذددني يف ،( 1694) بًددؼ ايتحسٜبٝدد١ اجملُٛعدد١ دزجددا  َتٛضددط إٔ ايطددابل اؾدددٍٚ َددٔ ٜتددبني

 د يدد١ عًدد٢ يًتعددسف َطددتكًتني يعٝٓددتني( T-Test) ايتددا٥ٞ ا ختبدداز ٚباضددتدداّ ،( 1394) ايضدداب ١ اجملُٛعدد١

ٔ  بددني ايؿدسم  ٞ ( 8967) احملطددٛب١ ايتا٥ٝد١  ايكُٝدد١ إٔ ظٗدس  ، املتٛضدد ني ٖدرٜ ٔ  أندد  ٖد  ايدديت اؾدٚيٝد١  ايكُٝدد١ َد

ٍ  ٖٚدددرا ( . 39) ذسٜددد١  ٚدزجددد١ ( 0905) د يددد١  َطدددت٣ٛ  عٓدددد ( 29042) َكددددازٖا   اجملُٛعددد١  طدددال   تؿدددٛم  عًددد٢  ٜدددد

 . ايطًٛن١ٝ األٖداف تصٓٝـ َٗاز٠ ت١ُٝٓ يف ايضاب ١ اجملُٛع١ طال  ع٢ً ايتحسٜب١ٝ

 عٓد إذصا١ٝ٥ د ي١ ذا  ؾسٚم ٖٓاى يٝظ أْ٘ ع٢ً ْصت اييت ايصؿس١ٜ ايؿسض١ٝ تسؾ  ايٓتٝح١ ٖرٙ ض٤ٛ ٚيف

ٔ  ايتحسٜبٝد١  اجملُٛعد١  طددال  دزجدا   بدني ( 0905) َطدت٣ٛ  ّ  دزضددٛا ايدرٜ  ٚطددال  ايتعًُٝٝد١،  املٛدٜدٛ    باضدتددا

ٔ  ايضداب ١  اجملُٛع١ ّ  دزضدٛا  ايدرٜ ٟ  ايت بٝدل  يف ايتكًٝدٜد١  اي سٜكد١  باضدتددا ٞ ايت يالختبداز  ايبعدد  يف رصدًٝ

 . ايطًٛن١ٝ األٖداف تصٓٝـ َٗاز٠ ت١ُٝٓ

 : اآلتٞ خالٍ َٔ ذيو تؿطري ٚيهٔ

 .  املٗازا  ٚإتكإ ايعًّٛ ٚؼصٌٝ املعسؾ١ انتطا  يف ايؿاعٌ ٚأثسٖا ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   أ١ُٖٝ -

 ايددرٟ ْٞاإلْطددا ا ػدداٙ َدد  ٜتؿددل ٖٚددرا ايددراتٞ ايددتعًِ َبدددأ ؼكٝددل يف ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜددٛ   إضددٗاّ -

ِ  ذٍٛ ايرتب١ٜٛ ايع١ًُٝ تسنٝص ضسٚز٠ ٜؤند ايرٟ ٚشَالؤٙ، زٚجسش ب٘ ْاد٣ ٙ  املدتعً  ، ٚأضاضدٗا  قٛزٖدا  باعتبداز

٘  ، ذاتٝا  ْؿط٘ يتٛجٝ٘ ي٘ ايؿسص١ ٚإتاذ١ ٘  إٔ ٜسٜدد  َدا  تكسٜدس  يف ٚذسٜتد ِ  ٜتعًُد ٘  ٚتكدٜٛ ٘  ْؿطد ـ  يف بٓؿطد  َٛاقد

 . (61-60: 2006 ٚاي ٓاٟٚ، ايػسبٝ . ) ا ختبازا  َٔ ايسٖب١ أٚ اـٛف ٚعدّ با ط٦ُٓإ ؾٝٗا ٜػعس تع١ًُٝٝ

 باضدددتدداّ دزضدددت ايددديت ايتحسٜبٝددد١ اجملُٛعددد١ ؾٝٗدددا تؿٛقدددت ايددديت ايدزاضدددا  ْتدددا٥خ َددد  ايٓتٝحددد١ ٖدددرٙ ٚتتؿدددل

 عددص ) ٚدزاضدد١( 1987 ؾددساد) ٚدزاضدد١( 1986 ايػدداؾعٞ) ندزاضد١  ايضدداب ١، اجملُٛعدد١ عًدد٢ ايتعًُٝٝدد١ املٛدٜدٛ   

 (. 2008 ايعحُاٟٚ) ٚدزاض١( 2006 ْٛاز) ٚدزاض١( 2000 فًٞ) ١ٚدزاض( 1993 ٚآخسٕٚ
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 :  االستنتاجات -13-2

 :  ٜأتٞ َا اضتٓتاد يهٔ اؿايٞ ايبر  إيٝٗا تٛصٌ اييت ايطابك١ ايٓتٝح١ ض٤ٛ يف

 تصدددٓٝـ يف ايثاْٝددد١ ايطددد١ٓ طدددال  َٗدددازا  تُٓٝددد١ يف ؾاعًددد١ َطدددا١ُٖ ايتعًُٝٝددد١ املٛدٜدددٛ   أضدددُٗت -

 ( . ذسن١ٝ ايٓؿظ ايٛجدا١ْٝ، املعسؾ١ٝ،) ن١ٝايطًٛ األٖداف

ٞ  نأضدًٛ   املٛدٜٛ   - ٔ  أثدسا   أنثدس  تعًُٝد ـ  َٗداز٠  تددزٜظ  يف ايتكًٝدٜد١  اي سا٥دل  َد  األٖدداف  تصدٓٝ

 .  ايطًٛن١ٝ

 .  ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ايثا١ْٝ ايط١ٓ ي ال  ٚايعكًٞ ايعُسٟ يًُطت٣ٛ ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   َال١ُ٥ -

 َتٓٛعدد١ تعًُٝٝدد١ أْػدد ١ َددٔ يازضددْٛ٘ َددا خددالٍ َددٔ ْٚػدداطِٗ اي ددال  ؿاعددٌت َددٔ املٛدٜددٛ   شاد  -

 .  يدِٜٗ ايداؾع١ٝ شٜاد٠ إىل أد  نُا ، َٛدٍٜٛ يهٌ دزاضتِٗ أثٓا٤

 :  التوصيات -13-3

 :  باآلتٞ ايباذثإ ٜٛصٞ

 املعدازف  ١ايرتبٝد  نًٝدا   طال  إنطا  يف تطاعد ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   ب سٜك١ تع١ًُٝٝ بساَخ بٓا٤ -03-3-0

 .  ايتعًِٝ مل١ٓٗ ٚايضسٚز١ٜ األضاض١ٝ ٚا ػاٖا  ٚاملٍٝٛ ٚاملٗازا 

ٞ  نأضدًٛ   ايتع١ًُٝٝ باملٛدٜٛ   ا ٖتُاّ ضسٚز٠ -03-3-2 ٍ  تعًُٝد ٘  اي ايدب  جٗدد  عًد٢  ٜؤندد  ؾعدا  ْٚػداط

 .  ايتع١ًُٝٝ املٛاقـ َ  ٚتؿاعً٘

 املٛدٜدددٛ   طسٜكددد١ اضدددتدداّ عًددد٢ أٖٝدددٌٚايت اإلعدددداد أثٓدددا٤ ايرتبٝددد١ نًٝدددا  يف املعًُدددني دزٜدددبت -03-3-3

 . ايتع١ًُٝٝ

 .  ايتع١ًُٝٝ املٛاقـ ٚتٛجٝ٘ تٓظِٝ يف ٚقُٝتٗا ٚأثسٖا ايطًٛن١ٝ األٖداف ع٢ً ايرتنٝص زٚز٠ض -03-3-4

 طسٜكددد١ اضدددتدداّ نٝؿٝددد١ عًددد٢ يتددددزٜبِٗ اـدَددد١ أثٓدددا٤ يًُعًُدددني تأًٖٝٝددد١ دٚزا  عُدددٌ أٚ قددددع -03-3-5

 .  ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ  
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فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
 هة الثانية يف كلية الرتبية صعده يف اليموالس

 

 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 :  املقرتحات -13-4

 :  اآلتٞ إجسا٤ ايباذثإ ٜكرتح

 .  أخس٣ تع١ًُٝٝ َٛاد ٚيف أخس٣ دزاض١ٝ َساذٌ يف اؿايٞ يًبر  مماث١ً زاض١د -03-4-0

 .  اؾٓظ َتػري ذطب ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   تأثري ملعسؾ١ اؿايٞ يًبر  مماث١ً زاض١د -03-4-2

 . ايدزاضٞ ت١َُٝٓٗاز٠ايتد ٝط يف ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   ؾاع١ًٝ ملعسؾ١ اؿايٞ يًبر  مماث١ً زاض١د -03-4-3

ٞ  يًبرد   مماثًد١  زاض١د -03-4-4 ّ  اختٝداز  َٗداز٠  تُٓٝد١  يف ايتعًُٝٝد١  املٛدٜدٛ    تدأثري  ملعسؾد١  اؿداي  ٚاضدتددا

 .  ايتع١ًُٝٝ ايٛضا٥ٌ

ٞ  يًبرد   مماثًد١  دزاض١ -03-4-5 ّ  َٗداز٠  تُٓٝد١  يف ايتعًُٝٝد١  املٛدٜدٛ    تدأثري  ملعسؾد١  اؿداي  األضد١ً٦  اضدتددا

 .  ٚتٛجٝٗٗا ايصؿ١ٝ

 . ٚضب ٘ ايصـ إداز٠ َٗاز٠ ت١ُٝٓ يف ايتع١ًُٝٝ املٛدٜٛ   تأثري ملعسؾ١ اؿايٞ يًبر  مماث١ً دزاض١ -03-4-6
 

 . ا ضهٓدز١ٜ ، املعازف َٓػأ٠«املعاصس٠ املٓاٖخ(»1990) أمحد زجب ٚايهًص٠، ط٘ ؾٛشٟ إبساِٖٝ، -

 األذٝددا٤ ملعًُددٞ َكددرتح تدددزٜ، بسْدداَخ ؾعايٝدد١( »2005)أمحددد عًددٞ اجملٝددد عبددد أمحددد ُا٥ددٌ،اؿ أبددٛ -

ٙ  زضداي١ «املٗٓٝد١  اذتٝاجدداتِٗ ضد٤ٛ  يف ايطدعٛد١ٜ  ايعسبٝد١  باملًُهد١   جاَعدد١ ايرتبٝد١،  نًٝد١  َٓػدٛز٠،  غددري دنتدٛزا

 .  ايكاٖس٠ ، مشظ عني

 .  صٓعا٤ ٚايتعًِٝ، ايرتب١ٝ شاز٠ٚ«  ٚايتكِٜٛ ايكٝاع(» 2000) ٚآخسٕٚ صبرٞ قُد صاحل، أبٛ -

ٕ  اؾًٌٝ عبد ، ايصٚبعٞ -  املٛصدٌ،  جاَعد١  ايهتدب،  داز ايٓؿطد١ٝ،  ٚاملكداٜٝظ  ا ختبدازا  ( » 1981) ٚآخدسٚ

 .  املٛصٌ

ٔ  عبدد  قُد ض١ٝٓ ايػاؾعٞ، - ٍ  ؾعايٝد١ ( »1986) ايدسمح ٕ  ايهُٝٝدا٤  تددزٜظ  يف املٛدٜدٛ  يتالَٝدر  يإلتكدا

 . ايؿّٝٛ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ ايؿّٝٛ، جاَع١ َٓػٛز٠، غري جطتريَا زضاي١ ،«ايثاْٟٛ ايثاْٞ ايصـ

 عصدددس يف ايدددراتٞ يًدددتعًِ َددددخٌ ايتعًُٝٝددد١ املٛدٜدددٛ  (»2006) عؿدددت ٚاي ٓددداٟٚ، ؾدددٛشٟ ايػدددسبٝ ، -

 . ايكاٖس٠ ، ايهتا  َسنص«املعًَٛات١ٝ

 ايكاٖس٠ ايهتب، عامل«ايتع١ًُٝٝ باملٛدٜٛ   ايراتٞ ايتعًِ( »2011) عؿت ٚاي ٓاٟٚ، ؾٛشٟ ايػسبٝ ، -

 . 

ٞ  ايبرد  ( »2002)جبداز  عبدايطدتاز  ايضُد، - ٞ  اإلذصدا٤  ٚت بٝكدا   ايعًُد  ايثكاؾد١،  مشدٛع  داز«ايسٜاضد

 . يٝبٝا
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فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 . ايكاٖس٠ ، ايطالّ داز«ايتدزٜظ ٚؾٔ اإلضال١َٝ ايرتب١ٝ( »1997) ايطالّ عبد ايٖٛا  عبد ط١ًٜٛ، -

 . عُإ ، ايؿهس داز«أضايٝب٘ أدٚات٘، ،َؿَٗٛ٘ ايعًُٞ ايبر ( »1992) ٚآخسٕٚ ذٚقإ ، عبٝدا  -

 َٗددازا  بعدد  يتُٓٝدد١ َكددرتح بسْدداَخ ؾعايٝدد١( »2008) ذطددٔ َصدد ؿ٢ قُددٛد مسدداح ايعحُدداٟٚ، -

 غري َاجطتري زضاي١«ايرتب١ٝ بهًٝا  املعًُني اي ال  يد٣ ا جتُاع١ٝ ايدزاضا  تدزٜظ يف ا ْرتْت اضتدداّ

 . يٛادٟ،َصسا جٓٛ  جاَع١ ، بكٓا ايرتب١ٝ ن١ًٝ ، َٓػٛز٠

ّ  ؾعايٝدا  (»1993) ٚآخسٕٚ ايطٝد اهلل عبد عص ، -  تُٓٝد١  يف Modules ايتعًُٝٝد١  املٛدٜدٛ    اضدتددا

 املٓٛؾٝد١،  جاَعد١  ايرتبٝد١،  ف١ً«ايرتب١ٝ به١ًٝ ايسٜاضٝا  غعب١ طال  يد٣ ايتع١ًُٝٝ األٖداف صٝاغ١ َٗازا 

 .  ايعسبٞ اإلضالَٞ ايرتبٟٛ َٛق  َص ؿ٢، ٜطسٟ/د عٔ ْكال 

 ٚايعًددّٛ ايرتبٝدد١ يف ايعًُددٞ ايبردد  أضاضددٝا ( »1992)ذطددٔ ؾترددٞ ًَٚهدداٟٚ، ضددًُٝإ أمحددد عددٛد٠، -

 .  ا زدٕ أزبد، ، ايهتاْٞ َهتب١«اإلْطا١ْٝ

 . عُإ ، املطري٠ داز«ايتع١ًُٝٝ باؿكا٥ب ايراتٞ ايتعًِ( »2001) قُٛد عُس غبأٜ، -

 املٛدٜدددٛ   ضددد٤ٛ يف ايتدزٜبٝددد١ ايهؿدددا٤ا »( 2008) ٜٛضدددـ ايصدددايف ٚغدددرات١، أمحدددد إبدددساِٖٝ غٓدددِٝ، -

 . ايكاٖس٠ ، املصس١ٜ األلًٛ َهتب١«ايتع١ًُٝٝ

 ايعًدددّٛ تددددزٜظ يف ايتعًُٝٝددد١ املٛدٜدددٛ   طسٜكددد١ اضدددتدداّ( »1987) ذطدددٔ عًدددٞ عبدددداملٛجٛد ؾدددساد، -

 ػدٛز٠، َٓ غدري  َاجطتري زضاي١«ايؿسدٟ ايتعًِٝ يف َعاصس ناػاٙ األضاضٞ ايتعًِٝ َسذ١ً َٔ ايطاب  يًصـ

 . ايعسب١ٝ َصس مجٗٛز١ٜ أضٛإ، جاَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ

ٞ  ايبرددددددددد ( »2008) عددددددددداَس  قٓددددددددددًٜحٞ، -  ايتكًٝدٜددددددددد١  املعًَٛدددددددددا  َصدددددددددادز  ٚاضدددددددددتدداّ ايعًُددددددددد

 .  عُإ ايع١ًُٝ، دازايٝاشٚزٟ«ٚاإليهرت١ْٝٚ

ٞ  ايطدددٝد قُددد  ايهطددباْٞ،  -  ٚايًػددد١ ٚايسٜاضددٝا   ايعًدددّٛ يف ٚت بٝكددا   مندداذد  ايتددددزٜظ( »2008) عًدد

 . ايكاٖس٠ ايعسبٞ، ايؿهس داز«ا جتُاع١ٝ ٚايدزاضا  يعسب١ٝا

 ايرتبٜٛدد١ ايعًددّٛ يف ايبردد  إىل َدددخٌ( »2007. )نُدداٍ ْضدداٍ ٚايػددسٜؿني، شٜددد اهلل عبددد ، ايهٝالْددٞ -

 . عُإ ، املطري٠ داز ،(«اإلذصا١ٝ٥ أضايٝب٘ – تصاَُٝ٘ – َٓاٖح٘ – أضاضٝات٘) ٚا جتُاع١ٝ

ٞ  َددددذت فًددٞ،  -  يتالَٝدددر ايعًُٝددد١ ايرتبٝدد١  تُٓٝددد١ يف املٛدٜددٛ    اضدددتدداّ أثددس ( »2000) عٝددداد عصَدد

 .  ايؿّٝٛ ايرتب١ٝ،جاَع١ ن١ًٝ َٓػٛز٠، غري َاجطتري زضاي١«األضاضٞ ايتعًِٝ َٔ ايثا١ْٝ اؿًك١

ّ  ؾاع١ًٝ( »2009) عًٞ ذطٔ ملٝا٤ ، ٚذطٔ قُٛد قُد أٌَ قُد، -  ايتعًُٝٝد١  املٛدٜدٛ    اضدتددا

 طايبددا  يدد٣ "  ايٝددد ذكٝبد١ "  املالبددظ مبهُدال   اـاصدد١ األدا٥ٝد١  ٚاملٗددازا  ايؿٓٝد١  ؿدداِٖٝامل بعد   انتطدا   يف

 ( . 14) اجملًد ايٓٛع١ٝ ايرتب١ٝ عٛث ف١ً«اؾاَع١ٝ املسذ١ً

 . عُإ ، املطري٠ داز ، 4 «ايٓؿظ ٚعًِ ايرتب١ٝ يف ٚايتكِٜٛ ايكٝاع( »2009) قُد ضاَٞ ًَرِ، -
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

ِ  إبددساِٖٝ ْدٛاز،  - ّ  َكرتذدد١ اضدرتاتٝح١ٝ  ؾعايٝدد١( »2006) دأمحدد إبدساٖٝ  ٚاي ْدداَخ املٛدٜددٛ   باضدتددا

ٞ  يدد٣  ٚاألَٓٝد١  ايؿٓٝد١  املٗازا  ت١ُٝٓ يف ايهُبٝٛتسٟ ّ  َعًُد ِ  مبسذًد١  ايعًدٛ ٞ  ايتعًدٝ ٌ  األضاضد  كتد ا   داخد

 .  طٓ ا جاَع١ ايػٝذ، نؿس ايرتب١ٝ ن١ًٝ ، َٓػٛز٠ غري َاجطتري زضاي١«ايعًّٛ

  ايتع١ًُٝٝ يًُٛدٜٛ   أمنٛذد

 

 األٍٚ املٛدٍٜٛ

 ايطًٛنٝدددد١ األٖدددداف

 

 أُٖٝتٗا – خصا٥صٗا – َؿَٗٛٗا) 

 ( َهْٛاتٗا – صرتٗا غسٚ 

 :  ع٢ً املٛدٍٜٛ ٜػتٌُ

 .  يً ايب ٚتٛجٝٗا  إزغادا  -

 .  املٛدٍٜٛ عٓٛإ -

 .  املٛدٍٜٛ َكد١َ -0

 .  اـاص١ األٖداف -2

 .  ايكبًٞ ا ختباز -3

 .  ا ختباز تصرٝ  َؿتاح -4

 .  املٛدٍٜٛ قت٣ٛ -5

 .  ايتع١ًُٝٝ األْػ ١ -6

 .  ايتع١ًُٝٝ ايٛضا٥ٌ -7

 .  ايبعدٟ ا ختباز -8

 .  ٚاملصادز باملساج  قا١ُ٥ -9
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 :  اي ايب عصٜصٟ

 :  اآلتٞ اتباع يهٓو((  ايطًٛن١ٝ األٖداف))  إبعٓٛ األٍٚ ايتعًُٝٞ يًُٛدٍٜٛ دزاضتو عٓد

 .  باملٛدٍٜٛ اـاص١ األٖداف جٝد٠ بصٛز٠ اقسأ(  أ

 .  املٛدٍٜٛ ٖرا عٔ َعًَٛاتو َٔ يًتأند ايكبًٞ ا ختباز عٔ اإلجاب١(  

  املٛدٍٜٛ إجابا  بديٌٝ با ضرتغاد ، بٓؿطو ايكبًٞ ا ختباز صر ( د

 .  َتأ١ْٝ قسا٠٤ ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ قت٣ٛ جٝدا  اقسأ( د

 .  احملدد٠ ايتع١ًُٝٝ ايٛضا٥ٌ اضتدداّ ذاٍٚ( ٖد

 .  جٝدا  األْػ ١ اقسأ( ٚ

 .  ا ختباز تصرٝ  مبؿتاح با ضرتغاد ايبعدٟ ا ختباز عٔ اإلجاب١ ذاٍٚ( ش

ٛ  ؼكٝدل  ع٢ً ٚتطاعد املعازف تثسٟ خازج١ٝ قسا٠٤ متثٌ إذ ، ٚاملساج  املصادز بع  اقسأ( ح ٔ  امل ًدٛ   ٣املطدت  َد

 .  املٛدٍٜٛ ٖرا دزاض١

 : ايطًٛن١ٝ األٖداف:  املٛدٍٜٛ عٓٛإ د

 :  يًُٛدٍٜٛ ايثا١ْٜٛ األؾهاز

 .  ايطًٛن١ٝ األٖداف َؿّٗٛ( أ

 .  ايطًٛن١ٝ األٖداف خصا٥ص(  

 .  ايطًٛن١ٝ األٖداف أ١ُٖٝ( د

 .  ايطًٛن١ٝ األٖداف صر١ غسٚ ( د

 .  ايطًٛن١ٝ األٖداف َهْٛا ( ٖد

 :  ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ َكد١َ:  أٚ  

 ، صدرتٗا  ٚغسٚ  ٚخصا٥صٗا ٚأُٖٝتٗا َهْٛاتٗا ذٝ  َٔ ايطًٛن١ٝ األٖداف ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ ٖرا ٜتٓاٍٚ

 ممدا  ٚتٓظُٝٗدا،  ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ تٛجٝ٘ يف ٚقُٝتٗا ايطًٛن١ٝ األٖداف أ١ُٖٝ يف املٛدٍٜٛ ٖرا أ١ُٖٝ ٚتهُٔ

 .  املٛدٍٜٛ هلرا دزاضتٓا خالٍ َٔ ضٓعسؾ٘ َا ٖٚرا ، امل ًٛ  ايٛج٘ ع٢ً أدٚازٙٚ مبٗاَ٘ ايكٝاّ يف املعًِ ٜطاعد
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فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 :  إٔ ع٢ً قادزا  تهٕٛ إٔ َٓو ٜتٛق  املٛدٍٜٛ ٖرا بدزاض١ تكّٛ إٔ بعد

 .  خ أ دٕٚ ٚاص الذا  يػ١ ايطًٛن١ٝ األٖداف تعسف -0

 .  ق١بد ايطًٛن١ٝ األٖداف خصا٥ص تعدد -2

 .  دقا٥ل مخظ يف ايطًٛن١ٝ األٖداف أ١ُٖٝ تٛض  -3

 .  صرٝ  بػهٌ ايطًٛن١ٝ األٖداف صر١ غسٚ  ترنس -4

 .  ت بٝكٞ مبثاٍ َطرتغدا  ايطًٛن١ٝ األٖداف َهْٛا  تػسح -5

 :  ايؿساغا  أنٌُ •

 ........................................................................................... ٖٞ ايطًٛن١ٝ األٖداف -0

 (................................ .2............ ...............(..........1:  ايطًٛن١ٝ األٖداف خصا٥ص َٔ -2

........................ أٚ........................ أٚ........................  قدددزا   ايطددًٛن١ٝ األٖددداف متثددٌ -3

 .  ايٛاقع١ٝ اؿٝا٠ يف ايؿسد ٜظٗسٖا

ٛ  عًد٢  األٖدداف  صٝاغ١ إىل ايرتبٜٛني ناؾ١ يٌٝ -4 ٞ  مد ...................................  ٚذيدو  ضدًٛن

...................................................................................................................................... 

 .....(.................3........ (..........2..... ..............(....1: ايطًٛن١ٝ األٖداف صر١ غسٚ  َٔ -5

 ..................................................................................................... ٖٛ األدا٤ َعٝاز -6

 ......................................................................................................... ٖٞ ايظسٚف -7

 (..................3(..................... 2(.................. 1 يف تهُٔ نبري٠ أ١ُٖٝ ايطًٛن١ٝ يألٖداف -8

 :  ٜأتٞ ؾُٝا اـاط١٦ ايعباز٠ أَاّ)×(  ٚعال١َ ، ايصرٝر١ ٠ايعباز أَاّ( ) عال١َ ض  •

 )     (    .  ايظاٖس١ٜ األٖداف ايطًٛن١ٝ األٖداف َطُٝا  َٔ -9

 )     ( .      ايدزاضٞ ٚاحملت٣ٛ ايعا١َ األٖداف ض٤ٛ يف ايطًٛن١ٝ األٖداف تب٢ٓ -01

 (  )      . املعًِ َطت٣ٛ أضاع ع٢ً ؼدد إٔ األٖداف غسٚ  َٔ -00

 )     (   .  املعًِ ٜكبً٘ ايرٟ اي ايب أدا٤ إىل ايٓٗا٥ٞ ايطًٛى ٜػري -02

 )     (    .  ٚايع١َُٝٛ بايتحسٜد ايطًٛن١ٝ األٖداف تتُٝص -03

 )     (   .  َٚٓظسٜٗا ايرتب١ٝ خ ا٤ قبٌ َٔ ايطًٛن١ٝ األٖداف تٛض  -04
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 

 ايصرٝرد١ اإلجاب١ ايطؤاٍ دزج١ ايطؤاٍ زقِ

 ْتٝحد١  اي ايدب  غدصد١ٝ  يف ذدٚث٘ ٜتٛق  ضًٛنٞ يتػري ٚصـ ٖٞ:  ايطًٛن١ٝ األٖداف 1 1

 . تدزٜطٞ َٛقـ َ  ، ٚثكاؾ١ٝ تع١ًُٝٝ غ ٠ ملسٚزٙ

 :  ايطًٛن١ٝ األٖداف خصا٥ص َٔ 1 2

 . املسغٛ  ايطًٛى يٓٛع ٚاحملدد٠ ايٛاضر١ ايصٝاغ١ -0

 .  ٚتكٛيٗا ضٗاٚقٝا َالذظتٗا إَها١ْٝ -2

 يف ايؿدسد  ٜظٗسٖدا  ، ذسنٝد١  َٗدازا   أٚ غدعٛز١ٜ  أٚ ؾهسٜد١  قددزا   ايطدًٛن١ٝ  األٖداف متثٌ 1 3

 .  ايٛاقع١ٝ اؿٝا٠

ٛ  عًد٢  األٖداف صٝاغ١ إىل ايرتبٜٛني ناؾ١ يٌٝ 1 4 ٞ  مد  إذا َدا  تظٗدس  ألْٗدا  ٚذيدو  ، ضدًٛن

 . املسغٛ  يًطًٛى زٙإظٗا خالٍ َٔ املسغٛب١ ايتع١ًُٝ ايٓتاجا  بًؼ قد املتعًِ نإ

 :  ايطًٛن١ٝ األٖداف صر١ غسٚ  َٔ 1 5

 .  ٚقدد٠ ٚاضر١ األٖداف تهٕٛ إٔ -0

 .  اي ايب حيكك٘ إٔ ٜساد َعني َٚطت٣ٛ ايطًٛى َٔ ْٛع إىل تػري ضًٛن١ٝ أؾعاٍ ع٢ً ؼتٟٛ إٔ -2

 . ايطًٛى ض٤ٛ يف ٜكدّ ايرٟ املطت٣ٛ أٚ ايكٝاع ٖٛ األدا٤ َعٝاز 1 6

 .ايطًٛى املتعًِ ظًٗا يف ٜؤدٟ ضٛف اييت ا ختٝاز١ٜ بايػسٚ  تط٢ُ َا ٖٞ ايظسٚف 1 7

 .بدق١ ايطًٛى تصـ( 1:  يف تهُٔ نبري٠ أ١ُٖٝ ايطًٛن١ٝ يألٖداف 1 8

 . يًكٝاع قاب١ً( 3.            املتعًِ قبٌ َٔ تٛض ( 2

9 1  

10 1  

11 1  

12 1  

13 1  

14 1  
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فاعلية استخدام املوديالت التعليمية يف تهمية مهارة تصهيف األهداف السلوكية لدى طالب 
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 :  ايطًٛن١ٝ األٖداف َؿّٗٛ( أ

ٌ  بٗدف َس إذا نإ ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓ، إٔ اؿدٜ  ٚيف ، َستؿ  عظِٝ غ٤ٞ نٌ:  يػ١ اهلدف  َا٥د

 اهلدف:  اؾٖٛسٟ قاٍ. اهلدف َٔ مٛا  ٚايصدف َػسف َستؿ  بٓا٤ٍ نٌ ؾاهلدف ، املػٞ أضسع َا٥ٌ صدف أٚ

 .  ايعظِٝ ايسجٌ غب٘ ٚب٘ ، ٖدؾا  ايػسض مسٞ َٚٓ٘ ، جبٌ أٚ زٌَ نثب أٚ بٓا٤ َٔ َستؿ  غ٤ٞ نٌ

٘  ٜتٛق  ضًٛنٞ يتػري ٚصـ بأْٗا ؾتعسف ايرتبٟٛ ا ص الح يف أَا ٙ  ْتٝحد١  اي ايدب  غدصد١ٝ  يف ذدٚثد  ملدسٚز

 .  تدزٜطٞ َٛقـ َ  ، ٚثكاؾ١ٝ تع١ًُٝٝ غ ٠

 ايدزاضد١ٝ  املدٛاد  خالٍ َٔ اي ال  اٜهتطبٗ إٔ املسبٕٛ ٜسٜد اييت ايػدص١ٝ ٚاملٗازا  ايكدزا  بأْٗا أٜضا  ٚتعسف

 ، ذسنٝد١  َٗدازا   أٚ غعٛز١ٜ أٚ ؾهس١ٜ قدزا  ايعاد٠ يف ٚمتثٌ ، يتركٝكٗا املطتدد١َ املدتًؿ١ ايتعًِٝ ٚطسا٥ل

ِ  يدد٣  ؼكٝكٗدا  ٜكٛد عٝ  ، ايعا١َ املٓٗاد أٖداف أضاع ع٢ً ٚتب٢ٓ ، ايٛاقع١ٝ اؿٝا٠ يف ايؿسد ٜظٗسٖا  املدتعً

 ناألٖدداف  َتعددد٠  َطدُٝا   ايطدًٛن١ٝ  األٖدداف  ع٢ً ٜٚ ًل ، ايعا١َ املٓٗاد ألٖداف َباغس غري ؼكٝل إىل

 .  ٚاإلجسا١ٝ٥ ٚايظاٖس١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ اـاص١

 :  خصا٥صٗا(  

 إذا َدا  تظٗدس  ألْٗدا  ٚذيدو  ، ضًٛنٞ مٛ ع٢ً األٖداف صٝاغ١ إىل يًٕٝٛ ناْٛا ايرتبٜٛني إٔ يف غو َٔ َا

 األٖدددداف ٚتتُٝدددص ، املسغدددٛ  يًطدددًٛى إظٗدددازٙ خدددالٍ َدددٔ املسغٛبددد١ عًُٝٝددد١ايت ايٓتاجدددا  بًدددؼ قدددد املدددتعًِ ندددإ

 :  اآلت١ٝ باـصا٥ص

 .  املسغٛ  ايطًٛى يٓٛع ٚاحملدد٠ ايٛاضر١ ايصٝاغ١ -0

 . ٚتكٛيٗا َٚالذظتٗا األٖداف قٝاع إَها١ْٝ -2

 .  املعًِ ع٢ً صٝاغتٗا ١َُٗ تك  -3

 :  ايطًٛن١ٝ األٖداف أ١ُٖٝ( د

 :  اآلت١ٝ ايٓكا  يف أُٖٝتٗا تهُٔ

 .  أٚيٜٛات٘ ٚت ش َطايه٘ ٚؼهِ ايتدزٜطٞ ايعٌُ تٓظِ -0

 .  ايتعًُٝٞ اي ْاَخ أٚ ايدزع يف عًٝ٘ ُٜسنَُّص ملا ديٝال  تكدّ -2

 .  ايتعًُٝٞ املٛقـ َهْٛا  إذد٣ تعد -3

 ٚايٛضددا٥ٌ ُدد١املال٥ ايتدددزٜظ ٚطسا٥ددل املٓاضددب١ ايٓػددا  ٚأٚجدد٘ ايتعًُٝٝدد١ اـدد ا  اختٝدداز يف تطدداعد -4

 .  ايٓاؾع١ ايتكِٜٛ ٚأدٚا  املٓاضب١ ايتع١ًُٝٝ

 :  ايطًٛن١ٝ األٖداف صر١ غسٚ ( ٤

  باآلتٞ ايطًٛن١ٝ األٖداف صر١ غسٚ  تتُثٌ
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 .  ٚقدد٠ ٚاضر١ تهٕٛ -0

 .  ْتا٥حٗا ٚيف ذاتٗا يف َالذظتٗا ٜهٕٛ -2

 .  ٌتعدٜ َٔ ضًٛن٘ ع٢ً طسأ َا مبعسؾ١ ، اي ايب تعًِ َد٣ قٝاع يهٔ -3

 .  اي ايب َطت٣ٛ أضاع ع٢ً ؼدد -4

 .  اي ايب حيكك٘ إٔ ٜساد َعني َٚطت٣ٛ ، ايطًٛى َٔ ْٛع إىل تػري ضًٛن١ٝ أؾعاٍ ع٢ً ؼتٟٛ -5

 :  ايطًٛنٞ اهلدف َهْٛا ( ٖد

 :  اآلتٞ َٔ ٜتهٕٛ

 ( . اي ايب ب٘ ٜكّٛ عٌُ) ايٓٗا٥ٞ ايطًٛى -0

 ٜكبًدد٘ ايددرٟ اي ايددب أدا٤ ٖددٛ أٚ ايطددًٛى ضدد٤ٛ يف ٜكددّٛ ايددرٟ املطددت٣ٛ أٚ ايكٝدداع ٖددٛ:  األدا٤ َعٝدداز -2

 .  املعًِ

 ٖرٙ ٚتتُثٌ ، ايطًٛى املتعًِ ظًٗا يف ٜؤدٟ ضٛف اييت ا ختٝاز١ٜ بايػسٚ  تط٢ُ َا ٖٞ:  ايظسٚف -3

 .  اهلدف تٓؿٝر عٓد َتاذ١ تهٕٛ اييت ٚاملٛاد ٚاملعدا  ٚاألدٚا  املعًَٛا  يف ايظسٚف

 :  اآلتٞ باملثاٍ املهْٛا  ٖرٙ إمجاٍ ٚيهٔ

 +  األدا٤ َعٝاز+  املاد٠ َٔ َص ً +  اي ايب+  ضًٛنٞ ؾعٌ+  إٔ

 ضًٛنٞ ٖدف( =  ايظسف+ )  األدا٤ غسٚ 

 .  جٝد ٖدف=  ايػؿاف بايٛزم ا ضتعا١ْ دٕٚ+  دقا٥ل 10 يف+  ايُٝٔ خازط١+  اي ايب+  ٜسضِ+  إٔ

 :  ايتع١ًُٝٝ األْػ د١:  ضادضا 

 . ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يف ٚؾٛا٥دٖا ايطًٛن١ٝ األٖداف أ١ُٖٝ عٔ ٚاملساج  املصادز َٔ ِٖٝٚاملؿا اؿكا٥ل مج ( أ

 .  ايطًٛن١ٝ يألٖداف املدزضني بع  إُٖاٍ أضبا  ذٍٛ َكاٍ نتاب١(  

 :  ايتعًُٝد١ٝ ايٛضدا٥ٌ:  ضابعا 

 .  تع١ًُٝٝ ب اقا (  .        تع١ًُٝٝ يٛذ١( أ
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 د/ ذطني عًٞ ذطني اؾًرٟٛ   د/ ؾؤاد قُد ضعد ضٝالٕ

 

 دزاض١ قبٌ عٓ٘ اإلجاب١ يو ضبل ايرٟ ايكبًٞ ا ختباز عٔ أجب ، ايتعًُٝٞ يًُٛدٍٜٛ دزاضتو بعد ( أ

 إجابدد١%( 90 -% 85) بٓطددب١ ٚذيددو امل ًددٛ  يًُطددت٣ٛ احملدددد٠ يًدزجدد١ ٚؾكددت ؾددإذا ، يًتعًُٝددا  ٚٚؾكددا  ، املٛدٜددٍٛ

 . ايثاْٞ ايتعًُٝٞ يًُٛدٍٜٛ ا ْتكاٍ يهٓو ، صرٝر١

 املصددادز إىل ازجدد  األَددس يددصّ ٚإذا جٝددد٠ قددسا٠٤ املٛدٜددٍٛ قتدد٣ٛ قددسا٠٤ أعددد ، اإلجابدد١ يف تٛؾددل مل إذا (  

 .  املٛدٍٜٛ َٛضٛع ذٍٛ ٚاملؿاِٖٝ اؿكا٥ل ؾُ  املٛدٍٜٛ ْٗا١ٜ يف ٚاملساج 

 :  ٚاملصادز باملساج  قا١ُ٥:  تاضعا 

 :  اآلت١ٝ ٚاملساج  املصادز َٔ خازج١ٝ بكسا٤ا  ايكٝاّ يهٓو ، ايتعًُٝٞ املٛدٍٜٛ ٖرا ذٍٛ املعًَٛا  َٔ ملصٜد

 تصددُِٝ، أزنددإ، أضددظ، تكددِٜٛ، عٓاصددس، َؿٗددّٛ،) ايرتبددٟٛ املٓٗدداد( : 2010) عًددٞ ذطددني ، اؾًرددٟٛ -0

 ( . تأصٌٝ ت ٜٛس،

 . ايكًِ داز ، بريٚ  ايعا١َ، ايتدزٜظ طسم يف األضاض١ٝ املبادئ( : 1974) ذطني قُد ، ٜاضني آٍ -2

 . ايعسب١ٝ ايٓٗض١ داز ، بريٚ  ، يًتدزٜظ ايعا١َ األضظ(. 1983)، ٕٚآخسٚ زغدٟ ، يبٝب -3
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