
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 م0213 برديسو -يونيو الثاني العدد  جاهعة الناصرهجلة 

 قواعد النشر والتحكين
 

 أّاًل: قْاعد اليشس:

تقْو جمل٘ جامع٘ الياصس بيشرس الحخرْو ّالدزاضراا براللػلع العسبٔر٘ ّايدملٔصٓر٘   خمللر  جمراالا         

 العله ّاملعسف٘ ّفقًا للشسّط اللالٔ٘:

 للحخرر  العامرر٘ الشررسّط  فٔررُ ّتلررْافس بررراتَا  معٔيرر٘ قضررٔ٘ ّٓعرراج  أصررًٔا املقرردو الحخرر   ٓلررٌْ  أٌ (1

ٙ  املعلنرد  العلنٕ ٘  القْاعرد  علر ٘  العلنٔر ٘    علَٔرا  امللعراز   ّامليَجٔر    األكادمئر٘   الحخرْو  كلابر

 ..ّاللطحٔقٔ٘ ايىطاىٔ٘ اجملاالا خملل 

( AL-Mohanad Bold ): ّخبرر ( 12) بحرري  ّمطحْعررًا - ضررلٔن٘  بلػرر٘ مللْبررًا الحخرر  ٓلررٌْ أٌ (2

 باللػررر٘ خرررْوللح باليطرررح٘(  Times New Roman) ّخبررر    العسبٔررر٘ لػررر٘ل للحخرررْو باليطرررح٘

 .ّاملساجع املصادز ملضني٘ صفخ٘(  40) عً الحخ  صفخاا تصٓد ال ّأٌ ايدملٔصٓ٘ 

 .  PDFالحخ  إىل صٔػ٘  ٓله حتْٓلأٌ  (3

4)       ٘ علرٙ أٌ ال ٓصٓرد عردد كلنراا كرل ميَرا        أٌ ٓسفق مرع الحخر  ملاصرًا براللػلع العسبٔر٘ ّايدملٔصٓر

 .( كلن200٘عً )

 شس   جمل٘ أخسٚ.أٌ ال ٓلٌْ الحخ  قد ىشس أّ قدو للي (5

اجملل٘ تسحب بيشرس مرا ٓصرل إلَٔرا مرً ملاصراا لسضراٜل املاجطرلو ّالردكلْزاِ  الره   مياقشرلَا             (6

     كاف٘ املعاز  ايىطاىٔ٘  ّاللطحٔقٔ٘  علٙ أٌ ٓلٌْ امللاص مً قحل صاحب السضال٘.ّإجاشتَا

 كل صفخ٘ باليطح٘ للحخْو اليعسٓ٘. أٌ تلٌْ ٍْامش الحخ    ىَآ٘ (7

 إجساٛاا اليشس ّاللخلٔه :ًٔا: ثاى

 : اللالٕ  العيْاٌ علٙ الياصس جامع٘ جمل٘ إىل املساضااّ الحخْو تسضل – 1

 .الياصس جامع٘ جمل٘(  edu.com-www.alجامع٘ الياصس  )  – صيعاٛ – الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘

       أّ بسٓد زٓٝظ اللخسٓس ايكرتّىٕ دالربٓ(536310) تلٔفاكظ(  536307: )ٍات 

m5sh5n55@gmail.com 

ً  لليشس املقدو الحخ  ٓطله -2 ٘  ىطر   ّثراو  أصرل  مر ٘    ّزقٔر ٙ  مطحْعر ٌ   أٌ ّٓشررتط ( A4) ّزق علر ٗ  تلرْ  املراد

ٌ  إىل ّذلم(  CD) مدمج بقسص ّحمفْظ٘ مضاعف٘ مبطافاا مطحْع٘ ٘  عيرْا    ٓعَرس  حبٔر     أعراِ  اجمللر

 .ختصصُ ّجمال عنلُ  ّملاٌ العلنٕ  ّلقحُ الحاح  إضه الحخ  غا 

http://www.al-edu.com/
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ً  خملصرسٗ  ىطا٘ الحاح  ٓسفق -3 ُ   عر ٘  ضروت ٘    الراتٔر ُ  الحاحر   إضره  ملضرني  امليرصل  ٍْاتر   ّأزقراو    ّعيْاىر

 .الضسّزٗ عيد معُ اللْاصل ٓطَل للٕ  ّالفاكظ ّالعنل

ُ  ٓرله  محردًٜٔا   الحخ  قحْل حال٘   -4 ً  حملنرع  إىل إحاللر  الحخر    جمرال    ّاالخلصراص  اخلرربٗ   ذّٖ  مر

ٚ  حرْل  آزاَٜره  يبداٛ ّذلم   بٔاىاتُ  أّ الحاح  إضه علَٔه ٓعسض ّال تام٘  بطسٓ٘ اخلٔازٍه ّٓله ٘  مرد  أصرال

 مرردٚ حتدٓررد احمللرره  مررً ّٓطلررب علَٔررا  امللعرراز  بامليَجٔرر٘ الحاحرر  اللررصاو  ّمرردٚ العلنٔرر٘  ّقٔنلررُ   الحخرر 

 .عدمُ مً اجملل٘   لليشس الحخ  صاحٔ٘

٘  بقرساز  الحاحر   خيطرس  -5 ُ  صراحٔ ً  لليشرس  حبثر ُ  مر ٘  خرال  عدمر ٙ  أشرَس  ثاثر ً  األكثرس  علر  تطررلٔنُ ترازٓ   مر

 .للحخ 

 اللصمر٘   اللعردٓاا  إجساٛ بَد  الحاح  إىل املاحعاا تلم تسضل   احمللنع مً احعااامل ّزّد حال٘   -6

 .شَس أقصاٍا مدٗ   للنجل٘ تعاد أٌ علٙ

 .حبثُ  مً مطلاا ثاو مع اجملل٘ عدد مً ّاحدٗ ىطا٘ امليشْز  الحخ  صاحب مييح -7

 : اجملل٘   ّاليشس اللخلٔه زضْو: ثالثًا

 :اللالٔ٘ السضْو ّاللخلٔه الحخْو ىشس مقابل اجملل٘ تفسض

 زٓال أل  عشسمخط٘ ( 15000)  الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘ داخل مً املسضل٘ الحخْو  

 أمسٓلٕ دّالز ماٜ٘(  $ 100) الٔنئ٘ َْزٓ٘ادتن خازج مً املسضل٘ الحخْو   

 ِاليشس ٓله مل أو لليشس الحخ  قحْل   ضْاٛ لإلزجاع قابل٘ غو السضْو ٍر. 

 ٛالسضْو تطدٓد مً ٓعفٌْ الياصس جبامع٘ ٌّْالحاحث اللدزٓظ ٍٔٝ٘ أعضا. 

 

 اء أصحابهاالبحىث المنشىرة في المجلت ال تعبر بالضرورة عن تىجه الجامعت وإنما تعبر عن أر
 

 داز الللب(  -و( ) اهلٔٝ٘ العام٘ للللاب ّاليشس ّاللْشٓع  2013/  10/  28( )  630زقه ايٓداع  )
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 المحتويات

 الصفحة الباحث املوضوع م

 دراشٛ حتمٗمٗٛ –تّرٖب األدٖٔٛ يف الٗىَ  1

 د/ عبداهلل  عبدٓ حمىد ومّ٘ الٕرايف

كمٗٛ طب     - اشتاذ الصٗدلٛ االجتىاعٗٛ املصاعد

 جاوعٛ إب -األشٍاُ
24-11 

2 

 التدرٖصٗٛ اللفاٖات لقٗاط أداٚ تطٕٖر

 اجلاوع٘ لألشتاذ

 

 عاده ىدحم فائس حمىد / د أ.

 أشتاذاملٍاِج ٔطرق تدرٖض العمًٕ بلمٗٛ الرتبٗٛ

 جاوعٛ إب –الٍادرٚ 
52- 25 

3 
جٍاٖٛ اإلصابٛ بالعني يف العرٖعٛ اإلشالوٗٛ 

 ٔالتعرٖع الٗىين

 حمىد ظٕق٘ ٌاصر األعٕر/ د

رئٗض قصي القرآُ اللرٖي أشتاذ الفقْ املصاعد ٔ

 حجٛ جاوعٛ-الرتبٗٛ كمٗٛ -ٔعمٕوْ

86-53 

4 
يف ضٕء  احلضارٙ قرآُ ٔالتٕاصنلغٛ ال

 رؤٖٛ وصتقبمٗٛ -العقٗدٚ اإلشالوٗٛ 

 عبدالغين حٗدر فارع/ د.أ

     –أشتاذ العقٗدٚ ٔالفلر اإلشالو٘ املعارك  

 صٍعاء جاوعٛ -كمٗٛ الرتبٗٛ 

106-87 

 وٍّج احملدثني يف عد احلدٖح ٔإحصائْ 5

 حيٗ٘ عبدالمٛ األشدٙ/ د

 جاوعٛ   -  الرتبٗٛ ٗٛكم   -املصاعد  أشتاذ احلدٖح 

 حجٛ
130-107 
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 المغٛتعمٗي  يف احلدٖجٛ التقٍٗٛ اشتخداً

 التٕاصن ٔتعمىّا ٌٔعرِا ٔأثرٓ يف العربٗٛ

 احلضارٙ

 

 د. مسري عبد الرمحَ العىريٙ

ٔرئٗض قصي العمًٕ  –أشتاذ اإلعالً املصاعد 

جاوعٛ العمًٕ  –اإلجتىاعٗٛ بلمٗٛ التعمٗي املفتٕح 

 صٍعاء -الٗىَ  –ٔالتلٍٕلٕجٗا 

156-131 

7 
وعلمٛ قطٗعٛ األرحاً ٔعالجّا يف العرٖعٛ 

 اإلشالوٗٛ

 أ . د/ عبدٓ حمىد ٖٕشف عم٘

 -اشتاذ الفقْ املعارك ٔ رئٗض قصي القرآُ ٔعمٕوْ 

جاوعٛ صٍعاء –الرتبٗٛ مٗٛ ك  
202-157 

8 

العىارٚ اإلشالوٗٛ ٔالبٗئٛ يف الٗىَ يف 

القرٌني الصابع ٔالجاوَ اهلجرٖني ) ودٍٖٛ 

 (امنٕذجا-تعس ٔزبٗد ٔإب 

 

 د / عبد الرمحَ أمحد املختار-

األشتاذ املصاعد لمتارٖخ اإلشالو٘ ٔحضارتْ بلمٗٛ 

 جاوعٛ عىراُ-الرتبٗٛ 

 الدَٖ املصٍف د. عبدالرمحَ أمحد حفظ-2

األشتاذ املصاعد لمتارٖخ اإلشالو٘ ٔحضارتْ بلمٗٛ 

 الرتبٗٛ صٍعاء –

224-203 

9 
ِّصبٛ َّٛ حتىن وعٍٜ ال دراشٛ  -أبٍٗٛ صرف

 صرفٗٛ داللٗٛ

أشتاذ المغٛ العربٗٛ املصاعد  – محٕد ٌاصر ٌصار/ د

 حجٛ جاوعٛ – الرتبٗٛ كمٗٛ ٔ عىٗد

 
238-225 

10 
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Problems upon Translating 
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Dr. Shafika abdulkader Othman 
University of Aden College of Education / 

Saber 
22-1 
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 االفتتاحية

صًٛات زبٞ   أغسف املسضًني ذلُد بٔ عبد اهلل ايٓيب األَٞ ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ًاحلُد هلل زب ايعاملني، 

 ٚضالَ٘ عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني إىل ّٜٛ ايدٜٔ.

 ٚبعد:

ِ دل١ً داَع١ ايٓاصس فإْ٘ مما ٜطسْا ٜٚطعدْا إٔ ْهتب ضطٛز ٖرٙ االفتتاس١ٝ يًعدد ايجاْٞ َٔ دلًته

، دل١ً ع١ًُٝ ذله١ُ ْصف ض١ٜٛٓ، تصدزٖا داَع١ ايٓاصس ايعاَس٠، ٚاييت تٗتِ بٓػس ايبشٛخ ٚايدزاضات 

 بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلزلًٝص١ٜ يف رلتًف دلاالت ايعًِ ٚاملعسف١.

املُٕٝٛ ع٢ً ّ، ٚايُٝٔ  2013ٚإْ٘ ملٔ ايفأٍ احلطٔ إٔ ٜصدز ٖرا ايعدد يف ْٗا١ٜ ايٓصف ايجاْٞ َٔ عاّ 

ٚغو إزضا٤ رلسدات احلٛاز ايٛطين ع٢ً أزض ايٛاقع، يٝٓعِ أٌٖ ايُٝٔ احلبٝب بٗرٙ املدسدات اييت غازى 

 فٝٗا نٌ أبٓا٥٘ اَتجااًل يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : ) اإلميإ ميإ ٚاحله١ُ ميا١ْٝ(.

َجٝالتٗا َٔ سٝح تٓٛع  ٚيف ٖرا ايعدد تٛاصٌ اجمل١ً صدٚزٖا غطٛات ثابت١، ٚتطع٢ يتهٕٛ أفضٌ َٔ

 يف ٖرا اجملاٍ.اآلخسٜٔ ايبشٛخ ٚاملضُٕٛ ٚايػهٌ ٚاإلخساز، َطتفٝد٠ َٔ خربات ٚػازب ا

ع١ًُٝ ٚفك١ٝٗ ٚقا١ْْٝٛ يف رلتًف ايتدصصات ايتطبٝك١ٝ أعاخ ٚقد تضُٔ ٖرا ايعدد عػس٠ 

عات اي١ُٝٓٝ احله١َٝٛ ٚايٓعس١ٜ، تكدّ بٗا إىل اجمل١ً ث١ً َٔ األنادميٝني املتُٝصٜٔ َٔ رلتًف اجلاَ

 ٚاأل١ًٖٝ.

اضتاذ ايصٝدي١ االدتُاع١ٝ  -أٍٚ ٖرٙ ايبشٛخ َكدّ َٔ ايدنتٛز/ عبداهلل  عبدٙ ذلُد ًَٗٞ ايٛزايف 

دزاض١ ؼ١ًًٝٝ( سٝح ٖدف  –) تٗسٜب األد١ٜٚ يف ايُٝٔ املٛضّٛ بـ داَع١ إب، ٚ -املطاعد به١ًٝ طب األضٓإ

يدٚا٤ يف اجملتُع ايُٝين ٚتأثريٖا ع٢ً صش١ االْطإ ٚسٝات٘, ايبشح إىل تػدٝص ظاٖس٠ تٗسٜب ٚتصٜٚس ا

ٚمتجٌ ٖرٙ ايعاٖس٠ إسد٣ ايكضاٜا املكًك١ ٚاخلطري٠ ع٢ً املطتٜٛني: ايسمسٞ ٚايػعيب ع٢ً سد ضٛا٤ بطبب 

غٝاب ايدزاضات ايبشج١ٝ ٚق١ً قاعد٠ بٝاْات اخلاص١ بٗرا ايػإٔ, ٖٚٛ َا ٜػهٌ عا٥كا أَاّ ايٛصٍٛ اىل سًٍٛ 

. ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل: ايتعسف ع٢ً ْٛع١ٝ األد١ٜٚ اييت ٜتِ تٗسٜبٗا, ٚاألضباب احلكٝك١ هلرا ايتٗسٜب َٓاضب١

ٚاقرتاح احلًٍٛ املٓاضب١ هلا ٚذيو َٔ خالٍ ؼًٌٝ :ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ذات ايعالق١ ٚاإلسصا٥ٝات ايط١ٜٛٓ 

 يٛشاز٠ ايصش١ ايعا١َ ٚايطهإ.
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أضتاذ املٓاٖر ٚطسم تدزٜظ  -عادٍ ذلُد فا٥ص ايدنتٛز/ذلُد دّ َٔ األضتاذكٖرٙ ايبشٛخ َ ٞٚثاْ

 ايتدزٜط١ٝ يألضتاذ ايهفاٜات يكٝاع أدا٠ )تطٜٛسٚاملٛضّٛ بـ داَع١ إب  –ايعًّٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓادز٠ 

اجلاَعٞ( سٝح تٗدف ايدزاض١ احلاي١ٝ إىل تصُِٝ أدا٠ يكٝاع ايهفاٜات ايتدزٜط١ٝ ايالش١َ يألضتاذ اجلاَعٞ 

بعد -١ ْعس أضاتر٠ داَع١ إب، ٚيتشكٝل ٖرا اهلدف، مًت إعداد قا١ُ٥ أٚي١ٝ بايهفاٜات ايتدزٜط١ٝ َٔ ٚدٗ

تضُٓت أزبع١ أبعاد ز٥ٝط١ يًهفاٜات ايتدزٜط١ٝ، ٚاختري  –االطالع ع٢ً ايدزاضات ايطابك١ ذات ايص١ً باملٛضٛع 

 تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َكٝاع يٝهست ايجالثٞ يريو، ٚمًت ايتأند َٔ صدم األدا٠ ٚثباتٗا، نُا مٍت

( عضًٛا َٔ 52( عضًٛا َٔ ايهًٝات ايع١ًُٝ، ٚ)46ايُٝٔ، َِٓٗ )-( أضتاذًا َٔ أضاتر٠ داَع١ إب 89تهْٛت َٔ )

ايهًٝات اإلْطا١ْٝ. ٚمًت ؼدٜد ايعدد ايٓٗا٥ٞ يفكسات املكٝاع بٓا٤ً ع٢ً ايتشًٌٝ ايعاًَٞ الضتذابات أفساد 

ذلاٚز ز٥ٝط١ ٖٞ: ايتدطٝط يًتدزٜظ، ايعالقات اإلْطا١ْٝ، املُازضات  ( فكس٠ تكٝظ أزبع26١ايع١ٓٝ )

 ايتدزٜط١ٝ، ٚايتكِٜٛ.

:)دٓا١ٜ اإلصاب١ بايعني يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚايتػسٜع  املٛضّٛ بـأَا ثايح ٖرٙ ايبشٛخ فٗٛ 

ن١ًٝ  -ز٥ٝظ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ -ايدنتٛز/ ذلُد غٛقٞ ْاصس األعٛز  ٚنإ َٔ إضٗاّايُٝين(

داَع١ سذ١ ، سٝح ضًط ايض٤ٛ ع٢ً أِٖ اجلٓاٜات املع١ٜٛٓ اييت تصٝب األْطإ يف ْفط٘ َٚاي٘ ٚذنس -ايرتب١ٝ

األدي١ ع٢ً سكٝك١ ٚ َػسٚع١ٝ االضتػفا٤ َٔ دٓا١ٜ اإلصاب١ بايعني، ٚتٓاٍٚ ايبشح بٝإ عالَات اإلصاب١ 

قٛعٗا ٚاييت َٔ أُٖا األذناز ٚايتعٜٛرات بايعني، ٚبني ايبشح ايٛضا٥ٌ ايػسع١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ ايعني قبٌ ٚ

ايػسع١ٝ ٚايتربٜو ٚايتهبري، ٚ بني ايبشح أِٖ ايٛضا٥ٌ ايػسع١ٝ يًعالز َٔ ايعني بعد ٚقٛعٗا ٚاييت َٔ أُٖا 

ايسق١ٝ ايػسع١ٝ ٚاالغتطاٍ ٚايٛض٤ٛ ، ثِ تطسم ايبشح إىل بٝإ َٛقف ايتػسٜع ايُٝين َٓٗا، ٚايعكٛب١ املكسز٠ 

 ٓا١ٜ اإلصاب١ بايعني.غسعًا ٚقاًْْٛا جل

     –أضتاذ ايعكٝد٠ ٚايفهس اإلضالَٞ املػازى   -ْٚكسأ يف ٖرا ايعدد إضٗاّ ايدنتٛز/ عبدايػين سٝدز فازع   

)يػ١ ايكسإٓ ٚايتٛاصٌ احلضازٟ يف ض٤ٛ ايعكٝد٠ املٛض١َٛ بـ داَع١ صٓعا٤  يف دزاضت٘  -ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

ايض٤ٛ فٝٗا عٔ يػ١ ايكسإٓ  نًػ١ يًتٛاصٌ احلضازٟ يف ض٤ٛ زؤ١ٜ َطتكب١ًٝ ( ٚاييت ضًط  -اإلضال١َٝ 

 ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ يف احلاضس ٚاملاضٞ ٚاملطتكبٌ.

داَع١ سذ١  فكد تطسم -به١ًٝ ايرتب١ٝ    -أضتاذ احلدٜح املطاعد -أَا ايدنتٛز/ حيٝٞ عبداي١ً األضدٟ  

َٓٗر احملدثني يف عد احلدٜح ٚإسصا٥٘( إذ ٜتعًل ٖرا ايبشح بعًِ ايسٚا١ٜ ، ٚي٘ ص١ً )ع٘ املٛضّٛ بـ إىل َٛضٛ

ٚثٝك١ مبصطًح احلدٜح ايػسٜف ٚ ٜهػف ايبشح عٔ َها١ْ احلدٜح ، ٚعٓا١ٜ املطًُني بايط١ٓ ، َٚعاٖس 

ثني يف عٍد بني ايبشح إىل َٓٗر احملد ِايططٛز ثتًو ايعٓا١ٜ ايفا٥ك١ َٚٓٗا سفع٘ يف ايصدٚز ، ٚنتابت٘ يف 

احلدٜح ٚإسصا٥٘ ، ٚتفطري َا ْكٌ عٔ سفاظ احلدٜح َٔ سفعِٗ يعػسات اآلالف أٚ ٦َات اآلالف َٔ 
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احلدٜح َٔ احلدٜح َع َكاز١ْ ذيو مبا ٖٛ َدٕٚ يف أَٗات نتب احلدٜح ٚايرٟ ال ٜصٌ إىل ٖرا ايعدد 

 املرنٛز.

يعسب١ٝ ٚتعًُٗا ْٚػسٖا ٚأثسٙ يف ايتٛاصٌ ْٚكسأ يف ٖرا ايعدد)اضتدداّ ايتك١ٝٓ احلدٜج١ يف تعًِٝ ايًػ١ ا

ٚز٥ٝظ قطِ ايعًّٛ  –أضتاذ اإلعالّ املطاعد  -احلضازٟ( يًدنتٛز/ د. مسري عبد ايسمحٔ ايػُريٟ 

صٓعا٤، ايرٟ بني يف عج٘ أثس  –ايُٝٔ  –داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  –االدتُاع١ٝ به١ًٝ ايتعًِٝ املفتٛح 

 ِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا ْٚػسٙ.اضتدداّ ايتك١ٝٓ احلدٜج١ يف تعً

ز٥ٝظ قطِ ايكسإٓ أضتاذ ايفك٘ املػازى ٚ-ٚنإ إضٗاّ  األضتاذ ايدنتٛز/ عبدٙ ذلُد ٜٛضف عًٞ

)َػه١ً قطٝع١ األزساّ ٚعالدٗا يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ( سٝح  ٕصٓعا٤ بعٓٛاداَع١  –به١ًٝ ايرتب١ٝ  -ٚعًَٛ٘ 

ع١ األزساّ , ٚيتشكٝل أٖداف ايبشح اضتددّ ايباسح املٓٗر ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ ملعاجل١ َٛضٛع َػه١ً قطٝ

االضتكسا٥ٞ ٚاالضتٓباطٞ ، ٚقطِ ايبشح إىل َكد١َ ٚضبع١ َباسح َكط١ُ ع٢ً فصًني ٚخامت١ ، مشًت 

تعسٜف ايسسِ َٚٔ ِٖ األزساّ اييت ػب صًتِٗ، ٚاملساد بكطٝع١ ايسسِ ٚسهُٗا، َٚعاٖس قطٝع١ ايسسِ، 

، األزساّ ٚفضً٘ايسسِ ٚعٛاقبٗا، ٚعالز قطٝع١ األزساّ يف ايػسٜع١ اإلضالّ، ٚسهِ ص١ً ٚأضبابٗا، ٚآثاز قطٝع١ 

 ٚآثازٙ، ٚاألَٛز اييت تهٕٛ بٗا ايص١ً ٚاألَٛز املع١ٓٝ ع٢ً ذيو.

ٚتٓاٍٚ ايدنتٛز/ عبدايسمحٔ أمحد املدتاز  ٚايدنتٛز/ عبدايسمحٔ املصٓف  َٛضٛع )ايعُاز٠ 

كسْني ايطابع ٚايجأَ اهلذسٜني ) َد١ٜٓ تعص ٚشبٝد ٚإب منٛذدًا ( ٖٚدف ايُٝٔ يف اي ٚايب١٦ٝ يفاإلضال١َٝ 

ايبشح إىل َعسف١ ازتباط ايعُاز٠ اإلضال١َٝ بايب١٦ٝ يف ايُٝٔ خالٍ ايكسْني ايطابع ٚايجأَ اهلذسٜني يف ناًل 

ًُٝٔ ٚخاص١ َٔ َد١ٜٓ تعص  ٚشبٝد ٚإب منٛذدًا ألٕ ٖرٙ املدٕ ناْت سني َد٠ ايدزاض١ َٚا قبٌ ذيو عٛاصِ ي

يف عصس ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ، أَا أ١ُٖٝ ايبشح  فتهُٔ يف أْ٘ ضٝطاِٖ يف إبساش ايصٛز٠ املػسق١ يًشضاز٠ 

اإٍلضال١َٝ يف ايُٝٔ خصٛصًا ٚداز اإلضالّ عََُٛا باعتباز إٔ ايُٝٔ ناْت دص٤َا ال ٜتذصأ َٔ  اجملتُع 

 –نُدخٌ أٚ َكد١َ  –ّ بايعُاز٠ ٚايتعُري اإلضالَٞ ايٛاضع. ٚهلرا فإٕ ايبشح ضٝتشدخ عٔ اٖتُاّ اإلضال

ٚعالق١ ذيو بايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ثِ االدتُاع١ٝ اييت ٖٞ َٔ فعٌ اإلْطإ ٚإٔ بكا٤ ذيو َسٖٕٛ مبد٣ 

 ذلافع١ اإلْطإ عًٝٗا َٔ ايفطاد.

داَع١ سذ١  –أضتاذ ايًػ١ ايعسب١ٝ املطاعد ٚعُٝد ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -ٚتطسم ايدنتٛز/ محٛد ْاصس ْصاز

ِّطب١املٛض١َٛ بـ  اضت٘يف دز ١ِٝ ؼٌُ َع٢ٓ اي إىل دزاض١ صسف١ٝ دالي١ٝ( سٝح ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١  -)أب١ٝٓ صسف

بٝإ األب١ٝٓ ايصسف١ٝ اييت ؼٌُ َع٢ٓ ايٓطب١ٝ ٚدالالتٗا ايصسف١ٝ َع بٝإ َا ٖٛ َػٗٛز عٓد عًُا٤ ايعسب١ٝ، 

ٍٍ»سلٛ ٌٍ»ٚ« َفِعا ُ٘ َٔ ايٛدٛٙ يف ايطِّٝاقات املدصٛص١، ٚمِث١ ٚبٝإ َا ٖٛ ذلٍُٛ ع٢ً ايٓطب١ يف ض« َفاَع ٤ٛ ٚد
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ِٕ ٖرٙ األب١ٝٓ ال تدٍ ع٢ً ايٓطب١ ايعا١َ،  ِّطب١ بٝا٤ٟ ايٓطب، ٖٚرٙ األب١ٝٓ، أل ٌِ بني غٛاٖد اي َٗ ِٞ فسٌم دالي

ُِْا تدٍ ع٢ً َع٢ٓ ْطب١ُ إضاف١ُٝ رلصٛص١ُ.  ٚإ

ز٥ٝظ قطِ ايًػ١  –دز عجُإ ايدنتٛز٠/ غفٝك١ عبدايكا سص١أَا ايكطِ اإلزلًٝصٟ فهإ َٔ 

صرب ظاَع١ عدٕ بعٓٛإ )تأثري املػانٌ املعذ١ُٝ ايػا٥ع١ ع٢ً تسمج١ املصطًح  -به١ًٝ ايرتب١ٝ  اإلزلًٝص١ٜ

سٍٛ بٝإ املػانٌ املعذ١ُٝ األنجس غٝٛعا اييت تٛثس يف فِٗ  دزاضتٗااالقتصادٟ إىل ايعسب١ٝ( سٝح تسنصت 

ثٓا٤ تسمجت٘ إىل ايعسب١ٝ, نُا تبني ايدزاض١ أٜضًا دٚز ايجكاف١ املع٢ٓ احلكٝكٞ يًُصطًح االقتصادٟ أ

 االقتصاد١ٜ نعاٌَ َِٗ ٚأضاضٞ يف فِٗ املع٢ٓ احلكٝكٞ يًُصطًح االقتصادٟ.

ضاِٖ يف َٔ ايبشٛخ ايك١ُٝ يًكسا٤ األفاضٌ، تتكدّ  بايػهس ٚاالَتٓإ يهٌ  ٙٚإذ تكدّ أضس٠ ايتشسٜس ٖر

ِٗ ،ْٚت٢ُٓ اضتُساز تٛاصًِٗ ، ٚزٜعٗا عا٥د إيٝ ٖٞ مثس٠ دٗٛد١ًِٖ ٖرا ايعدد، ٚتؤند هلِ بإٔ ٖرٙ اجمل

ِ، ٚيف اخلتاّ ال ٜطعين إال إٔ أتكدّ بايػهس ات ٖرٙ اجمل١ً املتذدد٠ بإضٗاَاتِٗ املفٝد٠ عرب صفشٚإضٗاَاتٗ

ُد َٔ ضاِٖ أٚ غازى يف إخساز ٖرٙ اجمل١ً إىل سٝص ايٛدٛد، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا ذل ٌٚايعسفإ يه

 ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني.

 

 ايتشسٜس ز٥ٝظ

 األعٛزد / ذلُد غٛقٞ ْاصس عبداهلل 
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    عبد اهلل عبدٙ ستُد ًَٗٞ ايٛزايفد/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة حتليلية –تهريب األدوية يف اليمن  

 
 دٙ ستُد ًَٗٞ ايٛزايفعبداهلل عبد/ 

 اضتاذ ايصٝدي١ االجتُاع١ٝ املطاعد

 جاَع١ إب   -ن١ًٝ طب األضٓإ

 املًدص

1 

إٔ ايدٚا٤ ٜػهٌ دٚزًا ذًٜٝٛا يف احملافظ١ ع٢ً ايصر١ ٚاذتٝا٠  َٔ ع٢ً ايسغِ

تعد   فإٔ ظاٖس٠ تٗسٜب ٚتصٜٚس ايدٚا٤ ،ٚايٛقا١ٜ َٔ ايعدٜد َٔ األَساض َٚٓع اْتػازٖا

إ ٚذٝات٘, ٚمتثٌ ٖرٙ ايظاٖس٠ إذد٣ ايكطاٜا املكًك١ ْطخطسًا ذكٝكًٝا ٜٗدد صر١ اإل

بطبب غٝاب ايدزاضات  ،ٚارتطري٠ ع٢ً املطتٜٛني: ايسمسٞ ٚايػعيب ع٢ً ذد ضٛا٤

بٝاْات ارتاص١ بٗرا ايػإٔ, ٖٚٛ َا ٜػهٌ عا٥كا أَاّ ايٛصٍٛ اىل ايايبرث١ٝ ٚق١ً قاعد٠ 

اييت ٜتِ تٗسٜبٗا,  ٜٗدف ٖرا ايبرث إىل: ايتعسف ع٢ً ْٛع١ٝ األد١ٜٚٚذًٍٛ َٓاضب١. 

ٚاألضباب اذتكٝك١ هلرا ايتٗسٜب ٚاقرتاح اذتًٍٛ املٓاضب١ هلا ٚذايو َٔ خالٍ حتًٌٝ 

 :ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ذات ايعالق١ ٚاإلذصا٥ٝات ايط١ٜٛٓ يٛشاز٠ ايصر١ ايعا١َ ٚايطهإ.

ٚقد تٛصٌ ايباذث إىل إٔ َٔ أِٖ اضباب ٖرٙ ايظاٖس٠ ٖٛ تسى ايطٛم ايدٚا١ٝ٥ 

 ،ٚاذتهازٙ َٔ قبٌ عدد ستدٚد َٓٗا ،َاّ غسنات االضتريادأضاذ١ َفتٛذ١  اي١ُٝٓٝ

األَس ايرٟ أد٣ إىل ازتفاع ضعس ايدٚا٤ ٚايرٟ ٜعد ايعاٌَ األضاضٞ يتٗسٜبٗا َكاز١ْ 

بطعسٙ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ األخس٣, يرا فإ تطبٝل ايكٛاْني ايٓافر٠ ٚاضتهُاٍ إجسا٤ات 

ضسٚز٠ ٚط١ٝٓ تترًُٗا ادتٗات املع١ٝٓ َثٌ ٚشاز٠ ذات ايعالق١  ;إصداز ايكٛاْني األخس٣

ايصر١ ْٚكابيت ايصٝادي١ ٚاألطبا٤ ٚزتًظ ايٓٛاب,يًرد َٔ ٖرٙ ايظاٖسٙ ضُاْآ 

 يصر١ املٛاطٓني ٚذٝاتِٗ.
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    عبد اهلل عبدٙ ستُد ًَٗٞ ايٛزايفد/ 

"ايعكٌ ايطًِٝ ف٢ ادتطِ ايطًِٝ " ٖرٙ ايعباز٠ ٜعًُٗا َعظِ ايٓاع ف٢ نلٌ َهلإ ذلٍٛ ايعلان ب ْٗلا      

تتعًل بايصر١ بصٛز٠ عاَل١ . غلري إٔ ايصلر١ ٚايٛقاٜل١ ال تػٓٝلإ علٔ ايصلر١ ايعالجٝل١, نُلا ٜتعلرز اذتفلاظ            

ملٓاضلب١ ايليت تعلد اذلد األعُلد٠ األضاضل١ٝ يًرفلاظ عًل٢ ايصلر١ ٚ ٜل دٟ           ع٢ً صر١ اإلْطإ دٕٚ تٛفس األد١ٜٚ ا

ٍٜفللل١ ٚاملتدْٝللل١ ايٓٛعٝللل١ إىل َعاْلللا٠ املسضللل٢ ٚتعٍسضلللِٗ يعٛاقلللب َباغلللس٠ يف     ْكلللص األدٜٚللل١ ٚاْتػلللاز األدٜٚللل١ املص

 يف َل رس٠  جٗلات  دعل   قلد  ايعاملٝل١  ايصلر١  َٓظُل١  ذٝلاتِٗ، بلٌ إىل ٚفلاتِٗ يف بعلح األذٝلإ . ٚناْل       

 ايثايلث  ايعلان  يف املػػٛغل١  تٗسٜب األدٜٚل١   ظاٖس٠ تٓاَٞ رتطس ذًٍٛ إىل إجياد 2006 عاّ عامل١ٝ اجتُاعات

 75 إىل تصٌ قد املصٜف١ األد١ٜٚ َبٝعات ق١ُٝ ٕ أ إىل ايتكدٜسات عًٝٗا،ذٝث تػري اإلجسا١َٝ ايػبهات ٚإقباٍ

. ٚعًل٢ ايلسغِ مملا٣    (1)2005بعإ  از١َْك 92 % بٓطب١ ازتفاًعا مما ٜػهٌ  ّ 2010 عاّ  يف أَسٜهٞ دٚالز ًَٝاز

متثًلل٘ ظللاٖس٠ تصٜٝللي األدٜٚلل١ َللٔ َػلله١ً َكًكلل١ يًعللان ٚخطللٛز٠ ذيللو عًلل٢ ايصللر١ يف دٍٚ ايعللان ايثايللث            

خصٛصا  ف ْٓا ْالذظ ْكصا يف باب ايدزاضات اييت تع٢ٓ باملٛضٛع, ٚغٝاب َعطٝلات زقُٝل١ ستًٝل١ تٓهلب عًل٢      

ٟ ايّٝٛ ايعٌُ ع٢ً تػلهٌٝ قاعلد٠ َعطٝلات َٛرٛقل١ تطلاعد املٗٓلٝني       دزاض١ ٖرٙ ايظاٖس٠ .هلرا صتد َٔ ايطسٚز

(.ٚتطلٛز عًلِ ايصلٝدي١ َثًل٘     2ٚأصراب ايكلساز عًل٢ ايبرلث يف ذًلٍٛ ْاجعل١ نفًٝل١ يًرلد َلٔ تفلاقِ املػلهٌ)          

َثٌ بك١ٝ ايعًّٛ ٜأتٞ ْتٝح١ الذتٝاجات اجملتُع ٚذٌ َػانً٘ ,ذٝث ٜطع٢ ايباخثٕٛ جاٖلدٜٔ يًٛصلٍٛ اىل   

١َ ملٛاج١ٗ ٖرٙ املػانٌ ٚايتدًص َٓٗا ، ٚبايتايٞ ف ٕ غٝاب املتدصصني يف أٟ زتاٍ جيعلٌ َلٔ   املعسف١ ايالش

ايصللعٛب١ ايتٛصللٌ إىل ذللٌ َػللانٌ اجملتُللع ٚقًلل١ املتدصصللني يف زتللاٍ ايصللٝدي١ أٜطللآ ممللا ٜعٝللل حتطللني       

ازٜل١ ٚغٝلاب   املطت٣ٛ ايصرٞ. َٚا صتدٙ يف ايُٝٔ َٔ اضتصلاز َٗٓل١ ايصلٝدي١ عًل٢ صلسف ايلدٚا٤ ٚاألعُلاٍ اإلد       

املتدصصلني يف زتلاالت نلثري٠ َثلٌ: ايصلٝدي١ ايطلسٜس١ٜ، ايصلٝدي١ ايصلٓاع١ٝ ٚايصلٝدي١ االجتُاعٝل١  "ايليت            

متثللٌ ختصصللات َتعللدد٠  ٚذيللو بٗللدف دَللخ األدٜٚلل١  يف  َٓظللٛز أٚضللع تػللٌُ ادتٛاْللب ايكاْْٛٝلل١ ٚاألخالقٝلل١  

ُٝٗا َٔ أجٌ املطا١ُٖ يف االضتدداّ اآلَلٔ  ٚاالقتصاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚايتٛاص١ًٝ، ٚايٓفط١ٝ ٚ تكٝ

َتدصصللآ يف  ٘ٝلل١ ٚايعًُٝلل١ يف زتللاٍ ايصللٝدي١ نْٛللٚاْطالقللآ َللٔ خللا٠ ايباذللث ايعًُ .(3)ٚايسغللٝد يودٜٚلل١" 

 عاَآ 15ايصٝدي١ االجتُاع١ٝ ٚاَتالن٘ صٝدي١ٝ َٓر أنثس َٔ 

ٚارتطري٠ ع٢ً املطتٜٛني ايسمسٞ  فكدالذظ ايباذث إٔ َػه١ً تٗسٜب األد١ٜٚ يف ايُٝٔ إذد٣ ايكطاٜا املكًك١

ٚايػعيب ع٢ً ذد ضٛا٤ ٜاألضلاف١ اىل قًل١  ايدزاضلات ايبرثٝل١ ٚقًل١ قاعلد٠ ايبٝاْلات ذلٍٛ ٖلرا املٛضلٛع ٚنلٕٛ            

ايللُٝٔ إذللد٣ دٍٚ ايعللان ايٓللاَٞ ٚتعللاْٞ َللٔ صللعٛبات اقتصللاد١ٜ, ٚيللدٜٗا إغللساف دٚا٥للٞ ضللعٝي عًلل٢ ايطللٛم         

ايللدٚا٤ ٚتٗسٜبلل٘ بصللٛز٠ جًٝلل١. ذٝللث ازتللبا تصٜٚللس ايللدٚا٤ بتٗسٜبلل٘,  ايدٚا٥ٝلل١ احملًٝلل١, فكللد ظٗللست َػلله١ً تصٜٚللس 

فُٗا ٚجٗإ يع١ًُ ٚاذد٠ ٚبٓا٤ ع٢ً َاضبل فكد اخرتت ٖرٙ ايظلاٖسٙ يًبرلث ٚحت حتدٜلد َػله١ً ٖلرا ايبرلث       

 -باألض١ً٦ اآلت١ٝ:
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 َاٖٛ ٚاقع ظاٖس٠  تٗسٜب األد١ٜٚ يف ايُٝٔ؟ (1

 َاٖٞ اضباب  ايتٗسٜب؟ (2

 َٚاٖٞ اذتًٍٛ املٓاضب١ ؟ (3

ٚ ذايو بٗدف ايتعسف ع٢ً  ْٛع١ٝ األد١ٜٚ اييت ٜتِ تٗسٜبٗا, ٚاألضباب اذتكٝك١ هلرا ايتٗسٜب ٚاقرتاح اذتًٍٛ 

املٓاضب١ ذتٌ ٖر٠ املػه١ً. ٚبايٓطب١ يًُٓٗخ ايرٟ ضاز عًٝ٘ ٖرا ايبرث فكد اتبع ايباذث املٓٗخ ايٛصفٞ 

ات ايعالق١ ٚ اإلذصا٥ٝات ايط١ٜٛٓ يٛشاز٠ يًتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ذايترًًٝٞ ايرٟ ٜسنص ع٢ً ايٛصي ٚايترًٌٝ 

، ٚايبٝاْات ايصادز٠ َٔ قبٌ {2009ّّ، 2004ّ، 2000ّ، 1995ّ، 1991}ايصر١ ايعا١َ ٚايطهإ يف ايفرت٠ بني 

 اهل١٦ٝ ايعًٝا يود١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ ٚحتًٌٝ اضعاز بعح األد١ٜٚ املٗسب١ يف ايطٛم اي١ُٝٓٝ 

 

تٓاٚي  ٖرٙ ايظاٖس٠ ض٣ٛ زضاي١ َاجطتري بعٓٛإ: )دزاض١  اييت دزاضاتائَ   باذث يف ذدٚد عًُ٘ن جيد اي

َٝدا١ْٝ ٚحت١ًًٝٝ يبعح األد١ٜٚ املػتب٘ بتصٜٚسٖا يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ( يًباذث١ : ٜامسني عبد اهلل 

َٗسب١ َدزٚض١ ْٚظا٥سٖا ع١ٓٝ دٚا١ٝ٥  61. مشً  ٖرٙ ايدزاض١ 2010املتٛنٌ,ن١ًٝ ايصٝدي١ , جاَع١ دَػل ,

% َٔ األد١ٜٚ املٗسب١ َصٚزًا ذطب تعسٜي َٓظ١ُ ايصر١ ايعامل١ٝ 50َاٜكازب  األص١ًٝ ، ٚقد ٚجدت ايدزاض١ 

َٔ ٖرٙ ايعٝٓات ٖٞ عباز٠ عٔ  % 30%(, ٚ 60ٖٚٞ ْطب١ تكرتب َٔ ايٓطب١ اييت أٚزدتٗا ايتكدٜسات غري ايسمس١ٝ )

. ْٚظسآ حملدٚد١ٜ ايدزاضات يف ٖرا اجملاٍ فكد أخر ايباذث ع٢ً (4)%( ١0 ))أد١ٜٚ( َصٚز٠ خاي١ٝ َٔ أ١ٜ َاد٠ فعاي

 عاتك٘ ايكٝاّ ب ضٗاّ عًُٞ ًٜكٞ ايط٤ٛ ع٢ً بعح جٛاْب ٖرٙ ايظاٖس٠

 

ضًط١ً اإلَداد  ذطب َا أٚزدت٘ َٓظ١ُ ايصر١ ايعامل١ٝ ف ْا ايبًدإ اييت تٓتٗخ ذٛن١ُ ضعٝف١ داخٌ  

 :باألد١ٜٚ أنثس عسض١ يالضتػالٍ بايفطاد,ذٝث إٕ تًو ايبًدإ تفتكس إىل األَٛز اآلت١ٝ

 .ايتػسٜعات املٓاضب١ أٚ ٚضا٥ٌ تٓظِٝ األد١ٜٚ 

 .آيٝات إْفاذ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚاإلجسا٤ات اإلداز١ٜ ذات ايص١ً 

  (5)ايٛضا٥ٌ ايالش١َ إلداز٠ تطازب املصاحل. 

 -ق١ ٖرٙ ايظاٖس٠ بايتػسٜعات املعٍُٛ بٗا يف ايُٝٔ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ :ٚميهٔ تفصٌٝ عال
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 -ّ,بػإٔ املٓػآت ايطب١ٝ ٚايصر١ٝ ارتاص1999:١( يط١ٓ 60قإْٛ زقِ ) (1

 َاد٠ ٚيهٔ  ن تسد أ١ٜ َاد٠ قا١ْْٝٛ جتسّ بٝع األد١ٜٚ املٗسب١ ٚاملصٚز٠  43اذت٣ٛ ايكإْٛ ع٢ً     

: ّ, بػللإٔ إعاد٠ تٓظِٝ اهل١٦ٝ ايعًٝا يود١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ ١1999 ( يط231ٓايكللساز ادتُٗٛزٟ زقِ ) (2

 ساقب١ بٝع األد١ٜٚ املٗسب١  ٚاملصٚز٠.ملَاد٠ ٚيهٔ  ن تسد أ١ٜ َاد٠ قا١ْْٝٛ  19اذت٣ٛ ايكساز  ع٢ً 

ذت٣ٛ ا -ّ, بػللإٔ َصاٚي١ املٗٔ ايطب١ٝ ٚايصٝدال2002:١ْٝ( يط١ٓ 26ايكللساز ادتُٗٛزٟ بايكإْٛ زقِ ) (3

 َاد٠ ٚيهٔ ن تسد أ١ٜ َاد٠ قا١ْْٝٛ جتسّ بٝع األد١ٜٚ املٗسب١ ٚاملصٚز٠  43ايكإْٛ ع٢ً 

ّ 1999( يط١ٓ 60ّ, بػإٔ ايال٥ر١ ايتٓفٝر١ٜ يًكإْٛ زقِ)2004( يط١ٓ 132قساز ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ زقِ) (4

د أ١ٜ َاد٠ قا١ْْٝٛ  َاد٠ ٚيهٔ ن تس 43اذتٛت ايال٥ر١ ع٢ً  -بػإٔ املٓػآت ايطب١ٝ ٚايصر١ٝ ارتاص١:

 جتسّ بٝع األد١ٜٚ املٗسب١ ٚاملصٚز٠

ّ بػإٔ ال٥ر١ تٓظِٝ صٓاع١ ٚجتاز٠ األد١ٜٚ ٚاملطتًصَات 2004( يط١ٓ 333قساز ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ زقِ) (5

  تطُٓ  ٚقد- ايطب١ٝ َٚا يف ذهُٗا:

 ( اغاز٠ اىل أْ٘ جيب ع٢ً َٛشعٞ األد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ بادت١ًُ اي29املاد٠ ) تكٝد بعدّ ايتعاٌَ َع

 األد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ املٗسب١ ٚاملكًد٠)املصٚز٠(

 ( حت حتدٜد املدايفات ٚايعكٛبات ٚن تسد اٜ 31ٚيف املاد٠ )(. 29عكٛب١ ملٔ خايي املاد٠ ) ١ 

 (بٝع األد١ٜٚ املٗسب١ اٚ اإلعال2( : حيظس ع٢ً أصراب امل ضطات ايصٝدال١ْٝ َا ًٜٞ: ايفكس٠)49املاد٠  ) ٕ

 (6)عٔ األد١ٜٚ عا ٚضا٥ٌ األعالّ املدتًف١ 

 ّ بػإٔ ايصر١ ايعا١َ: تطُٔ َادتني :2009( يط١ٓ 4ٚيف قإْٛ زقِ) (6

 (حي85املاد٠: )س ايبٝع اٚ االجتاز ظس ايبٝع أٚ االجتاز باألد١ٜٚ املٗسب١ ٚاملصٚز٠ ٚاألد١ٜٚ اذته١َٝٛ, نُا حيظ

 ١ٜ ٚاألعالٕ ٚايٓٛشٜع اجملاْٞ.بايعٝٓات ايطب١ٝ اجملا١ْٝ اييت تهٕٛ َعد٠ يًدعا

 (َع َساعا٠ أٟ عكٛب١ أغد ٚزد ايٓص عًٝٗا يف ايكٛاْني ايٓافد٠ ٜعاقب نٌ َٔ قاّ بتٗسٜب 71املاد٠ :)

%( َٔ ق١ُٝ 50%( ٚالتصٜد عٔ )30األد١ٜٚ باذتبظ َد٠ التصٜد ع٢ً رالث ضٓٛات اٚ بػسا١َ ال تكٌ عٔ )

ايتهساز تطاعي ايعكٛب١, ٜٚطتث٢ٓ َٔ ذايو ايدٚا٤ اجملًٛب  املاد٠ َع َصادز٠ ايبطاع١ املٗسب١ ٚيف ذاي١

 (7)يػسض االضتدداّ ايػدصٞ يًُسٜح 
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َٚا ْالذظ٘ يف ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ املعٍُٛ بٗا ذايٝآ يف ايُٝٔ أْٗا  ن تػري ملػه١ً تصٜٚس األد١ٜٚ ٚتٗسٜبٗا 

ٖرٙ ادتسا٥ِ. َٚع اضتعساض بصٛز٠ ناف١ٝ ع٢ً ايسغِ َٔ اَها١ْٝ تطبٝل قٛاْني أخس٣ ملستهيب َثٌ 

ايتػسٜعات اذتاي١ٝ صتد َٓٗا ضت٘ قٛاْني ن تتطُٔ مجٝٗعا عكٛب١ تصٜٚس ٚتٗسٜب األد١ٜٚ ٚن ٜسد ض٣ٛ يف 

يف قإْٛ ايصر١ ايعا١َ ٚف١ٝ عكٛب١ ضعٝف١ ٚغري زادع١ , فطآل عٔ أْ٘ ذت٢ ٖرٙ ايًرظ١ ن ٜصدز  2009عاّ  

 قإْٛ ايدٚا٤. 

 

تصدز اهل١٦ٝ ايعًٝا٤ يود١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ يف ٚشاز٠ ايصر١ ايعا١َ ٚايطهإ إذصا٥ٝات ض١ٜٛٓ, تٛضح 

فٝٗا املبايؼ املاي١ٝ ذتحِ االضترياد ٚعدد ايػسنات املصدز٠, ٚعدد ٚناالت األد١ٜٚ ٚقد حت حتًٌٝ ٖرٙ 

 ( 2009,2004,2000,1995,1991) -ايبٝاْات يوعٛاّ اآلت١ٝ:

ذحِ اضترياد األد١ٜٚ املػاز اي١ٝ ٖٛ َا حت اضتريادٙ َٔ قبٌ غسنات األد١ٜٚ املطتٛزد٠ )ايكطاع إٔ ِ َع ايعً

ارتاص( ذٝث إٕ ٖٓاى اضترياد َٛاد خاّ يًُصاْع احمل١ًٝ ٚجٗات ذه١َٝٛ ٦ٖٝٚات أجٓب١ٝ َٚ ضطات صر١ٝ 

ٕ ٖٓاى شٜاد٠ يف ذحِ ْاٖٝو عٔ األد١ٜٚ اييت تطتٛزد بطسٜك١ غري زمس١ٝ,ٜٚتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل أ

ّ, أٟ خالٍ مثا١ْٝ عػس عاًَا ٚ مبتٛضا شٜاد٠ ض١ٜٛٓ 2009ّ ,1991% بني عاَٞ 3102اضترياد األد١ٜٚ بٓطب١ 

ّ 1995خالٍ ايفرت٠ ْفطٗا، ٚخالٍ عاّ  %630نُا بًػ  ْطب١ شٜاد٠ َطتٛزدٟ األد١ٜٚ  اىل %،155قدزٖا 

ٚخالٍ فرت٠ ازبع١ عػس  , ١ٜٚ )ايكطاع ارتاص(َٔ ذحِ اضترياد األد% 69ضٝطست عػس غسنات فكا ع٢ً 

% َٔ ذحِ اضترياد األد١ٜٚ 47.75ّ, ظً  عػس غسنات فكا َطٝطس٠ ع٢ً ْطب١  2009 - 1995عاًَا  بني عاَٞ 

)ايكطاع ارتاص(. ٚاذا َا ذًًٓا امسا٤ ٖرٙ ايػسنات َٚسانصٖا يف ذحِ االضترياد خالٍ تًو ايفرت٠  

 (2دد ستدٚد َٔ ايػسنات نُا ٖٛ َٛضح يف ادتدٍٚ)ْالذظ بإٔ ايتٓافظ اضتصس يف ع
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 ( أمسا٤ َطتٛزدٟ األد١ٜٚ اذتاصًني ع٢ً ايعػس٠ املسانص األٚىل يف ْطب١ ذحِ اضترياد األد2١ٜٚجدٍٚ )

 (12,11,10,9( ) 2009,2004,2000,1995)ايكطاع ارتاص( يف ايُٝٔ خالٍ عاّ:)

 اسن الشركت الوستوردة م

 م
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9

1
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2
2
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2

2
2

م
 

0
2

2
9

م
 

 *الترتيب  هتوسط
 األعوام خالل

 36 3 3 1 1 انشزكخ انىؽٍُخ )َبتكى( 1

 31 4 1 2 6 شزكخ انفتح نألدوٌخ 2

 26 2 2 3 0 يؤطظخ انزأفخ نألدوٌخ 3

 24 1 7 9 3 شزكخ ارع انجُتٍٍ نألدوٌخ 4

 16 0 0 4 2 يحالد انىرافً انتجبرٌخ 5

 16 5 4 0 8 انججم نألدوٌخ وانًظتهشيبد انطجٍخ 6

 15 6 6 6 0 يؤطظخ انحبرث نألدوٌخ وانًظتهشيبد انطجٍخ 7

 13 0 0 5 4 يؤطظخ انًٍتًً نألدوٌخ 8

 7 0 0 8 7 يؤطظخ انًحؼبر نألدوٌخ 9

 7 8 8 10 0 انشزكخ انعزثٍخ نألدوٌخ 10

 6 0 0 0 5 شزكخانًحؼبر نألدوٌخ 11

 6 0 9 7 0 انعبثذ نهتىرٌذاد انطجٍخ 12

 6 0 5 0 0 ح وانتىكٍالدانشزق نهتجبر 13

 4 7 0 0 0 شزكخ انًفؼم 14

 2 0 0 0 9 يخبسٌ ثهمٍض نألدوٌخ 15

 2 9 0 0 0 يؤطظخ انغزٌت نألدوٌخ 16

 1 0 0 0 10 شزكخ انزوػخ نألدوٌخ 17

 1 0 10 0 0 يخبسٌ انًُظىة انتجبرٌخ 18

 1 10 0 0 0 انجزاع نهتجبرح 19

 درجه0درجات املركز امعارش= 7درجات,املركز امثاين=  01تورد ) املركز الأول=* مت مجع املراكز احلاصل عوهيا املس  

عوام ) حصائية امهيئة امعويا ملأدوية واملس توزمات امطبية ملأ  (0117-0112-0111-0773املصدر: ا 

ألٚىل يف ذحِ ٜتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل إٕ عدد غسنات االضترياد املتٓافط١ ع٢ً املسانص ايعػس٠ ا

%( َٔ امجايٞ 9.6غسن١ فكا متثٌ َا ْطبت٘)٠ عػس  ( ٖٞ تطع2009-1995عاَا) ذدعػسأاد خالٍ االضتري

( 2ذطب َاٖٛ َٛضح يف ادتدٍٚ) %(47.75,ٚيهٓٗا تطٝطس ع٢ً َا ْطبت٘ )2009خالٍ عاّ  197عدد ايػسنات 

 ٜٛند اذتهاز ايطٛم ايدٚا١ٝ٥ َٔ قبٌ عدد ستدٚد َٔ غسنات األضترياد  امم
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 م0213 سوبردي -يو يول الثانيالعدد  جاهعت الناصرهجلت 

 

    عبد اهلل عبدٙ ستُد ًَٗٞ ايٛزايفد/ 

 

( تٗسٜب اد١ٜٚ َطح١ً يف ٚشاز٠ ايصر١ ٖٚرٙ َػه١ً  3تٗسٜب يود١ٜٚ غري املطح١ً يف ٚشاز٠ ايصر١  (1

ايدٚا١ٝ٥ املٗسب١  ( اييت ْػست فٝٗا األصٓاف13تفتكس ملصدز َعًَٛات ذكٝك١ٝ ٚحبطب  ْػس٠ ايبًطِ)

صٓفآ حت إٜطاح اضِ ايػسن١ املٓتح١ ٚاملصدز)اضِ  130ٚاييت ٜتِ ايرتٜٚخ هلا يف ايطٛم ٚعددٖا 

ايدٚي١(, ٚن ٜتِ إٜطاح اضِ ايػسن١ املطتٛزد٠ هلرٙ األد١ٜٚ يف ايُٝٔ ٚال أضعاز ٖرٙ األد١ٜٚ يف 

د يف ايُٝٔ فهاْ  مجٝعٗا تتبع أصٓاف َٓٗا ملعسف١ أمسا٤ غسنات االضتريا 105ايُٝٔ . ٚحت حتًٌٝ 

( ٚحت اٜطاح َصدز ٖرٙ األد١ٜٚ )اضِ ايدٚي١( ذطب 3غسنات اْتاد َعسٚف١ ذطب ادتدٍٚ زقِ )

( ٚقد حت ايتٜٓٛ٘ َٔ قبٌ اهل١٦ٝ ايعًٝا يود١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ بإٔ ٖرٙ األصٓاف 4ادتدٍٚ زقِ )

ني, ٚيٝظ َٔ ايطسٚزٟ إٔ تهٕٛ حت ضبطٗا ع٢ً َد٣ فرتات َتالذك١ خالٍ ايطٓتني ايطابكت

مجٝعٗا َتداٚي١ َٛجٛد٠ يف ايٛق  اذتايٞ,ٚقاّ ايباذث مبتابع١ َا ٖٛ َٛجٛد َٓٗا يف ايطٛم فتِ 

أصٓاف, ناْ  ٖٓاى أزبع١ أصٓاف  105(. َٚٔ بني 5صٓفآ, َٛضر١ يف ادتدٍٚ ) 15اذتصٍٛ ع٢ً 

إ ن ٜتِ ايتعسف ع٢ً غسن١ % ٚصٓف3.8أغري إيٝٗا بأْٗا َصٚزٙ يًصٓي األصًٞ, ٚمتثٌ ْطب١  

 ( 12% )0.9% ٚصٓي ٚاذد َكًد ميثٌ ْطب١ 1.9إْتاجُٗا, ٚمتثٌ  ْطب١ 

ٚاييت ٜتِ    أمسا٤ َطتٛزدٟ األد١ٜٚ ٚعدد ْٚطب١ األصٓاف ايدٚا١ٝ٥ ايتابع١ هلا املٗسب١ٜٛضح  ( 3جدٍٚ )

 (13ّ )2008( خالٍ  105ايرتٜٚح هلا يف ايطٛم اي١ُٝٓٝ )
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امطبية وزارة امصحة امعامة وامساكن            )الأصناف ادلوائية املهربة واميت  املصدر: ال دارة امعومية نوبحوث والأعالم ادلوايئ امهيئة امعويا ملأدوية املس توزمات
 (01.)0116(، ديسمرب 6مها يف امسوق واميت حنذر من تداومها(, نرشة امبوسم, امجلهورية اهمينية، امعدد) جيوامت يمت 
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 م0213 سوبردي -يو يول الثانيالعدد  جاهعت الناصرهجلت 

 

    عبد اهلل عبدٙ ستُد ًَٗٞ ايٛزايفد/ 

( ْالذظ إٔ األد١ٜٚ 3( ٚادتدٍٚ زقِ )2ٚمبكاز١ْ أمسا٤ غسنات َطتٛزدٟ األد١ٜٚ يف ادتدٍٚ زقِ )

املٗسب١ تتبع يف َعظُٗا َطتٛزدٟ األد١ٜٚ املتٓافطني ع٢ً املسانص املتكد١َ يف ايطٛم ايدٚا١ٝ٥ ٚاييت حتتهس َا 

 ٜكازب ْصي ايطٛم ايدٚا١ٝ٥ يف ايُٝٔ.

 ايدٚا١ٝ٥ املٗسب١َصادز األصٓاف ٜٛضح   ( 4جدٍٚ)

 ٚاييت ٜتِ ايرتٜٚح هلا يف ايطٛم اي١ُٝٓٝ    

 6 5 4 3 2 1 0 0 م

د 
عد

يل 
جام

ا 
 

ف
صنا

أ ال
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 107 1 1 2 5 5 9 28 54 عدد الأصناف

١ ايعًٝا يود١ٜٚ املطتًصَات ايطب١ٝ عالّ ايدٚا٥ٞ اهل٦ٝدز:  اإلداز٠ ايع١ًُٝ يًبرٛث ٚاإلاملص

ٚشاز٠ ايصر١ ايعا١َ ٚايطهإ )األصٓاف ايدٚا١ٝ٥ املٗسب١ ٚاييت ٜتِ ايرتٜٚخ هلا يف ايطٛم ٚاييت 

 (.13.)2008(، دٜطُا 8ضترز َٔ تداٚهلا(, ْػس٠ ايبًطِ, ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، ايعدد)

ٗسب١ َصدزٖا )املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ % َٔ األد١ٜٚ امل80ٜتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل إٔ َا ْطبت٘ 

 قٌ مما ٖٞ عًٝ٘ يف ايُٝٔ.أٚمجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ( اييت تتٛفس فٝٗا ٖرٙ األد١ٜٚ بأضعاز 
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 م0213 سوبردي -يو يول الثانيالعدد  جاهعت الناصرهجلت 

 

    عبد اهلل عبدٙ ستُد ًَٗٞ ايٛزايفد/ 

ٚايػسن١ املطتٛزد٠ ضعس  (13)ٜٛضح أمسا٤ بعح األد١ٜٚ املٗسب١ ٚايػسن١ املٓتح١ ٜٛضح  (5جدٍٚ زقِ )

ايعًب١ يف املًُه١  ٢ً غالفطب ايطعس املطبٛع عحباألد١ٜٚ املٗسب١ )األد١ٜٚ بايسٜاٍ ايُٝين )يف ايصٝدي١ٝ( ٚضعس 

 زٜاٍ ميين(57ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ( ٚفازم ايطعس ْٚطبت٘ )حت اذتطاب ضعس ايصسف ايسٜاٍ ايطعٛدٟ=
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1 Yomesan Tab. BAYER )68 425 200 625 4*1 امرشكة اموطنية )انتكو% 

2 Aspirin 100mg Tab. BAYER )67 280 140 420 10*2 امرشكة اموطنية )انتكو% 

3 Zyloric 300mg Tab. 
GLAXO/ 

WELLCOME 
 %64 348 192 540 10*2 احملضار

4 Methergin tab NOVARTIS )45 375 450 825 10*3 امرشكة اموطنية )انتكو% 

5 Burinex Tab. LEO 39 185 290 475 10*2 امرشق نوتجارة وامتوكيالت% 

6 Motilium tab 
JANSSEN 

CILAG 
دوية  %28 350 900 1250 30*1 مؤسسة امرأأفة ملأ

7 Voltaren emulgel NOVARTIS )28 350 900 1250 جل امرشكة اموطنية )انتكو% 

8 Natrilix S. R. SERVLER دوية  %20 190 770 960 30*1 مؤسسة امرأأفة ملأ

9 Mosegor Tab. NOVARTIS )18 200 900 1100 10*3 امرشكة اموطنية )انتكو% 

10 
Depakien 500mg 

Corno Tab 
SANOFI دوية  %17 500 2500 3000 30*1 مؤسسة امرأأفة ملأ

11 Kenacort-A vial 
Smithkline 

Beecham 
 %15 100 550 650 فيال امرشكة اموطنية )انتكو(

12 
Depakien 5mg 

Corno Tab 
SANOFI دوية  %13 400 2600 3000 30*1 مؤسسة امرأأفة ملأ

13 Tegretol 200 SR NOVARTIS )13 400 2600 3000 10*5 امرشكة اموطنية )انتكو% 

14 Tegretol 400 SR NOVARTIS 13 400 2600 3000 10*3 تكو(امرشكة اموطنية )ان% 

15 Primolut- N Tab. SCHERING )10 100 900 1000 30*1 امرشكة اموطنية )انتكو% 

( ٚاقٌ فازم Yomwsan.Tabذبٛب) -% يدٚا٤ َٜٛٝطا68ٕنُا ٜتطح َٔ ادتدٍٚ ايطابل إٔ أنا فازم ٖٛ 

َطح١ً يف ٚشاز٠ ايصر١ َٚتٛفس٠ َٔ  (  ٖٚرٙ األدPrimolut-n .Tab١ٜٚ) ذبٛب   -تٔ ال% يدٚا٤ بسمي10ْٛطبت٘ 

 خالٍ غسنات اضترياد زمس١ٝ ٚتعد َٔ األد١ٜٚ األنثس اضتٗالنآ يف ايطٛم ايدٚا١ٝ٥.

َٚٔ املالذظ إٔ َعظِ ٖرٙ األد١ٜٚ ال حتتٟٛ ع٢ً الصل)ع٢ً عًب١ ايدٚا٤( ٜبني ضعس نٌ دٚا٤ 

ب بٗرٙ األضعاز مما ٜطبب أعبا٤ ع٢ً ٚبايتايٞ تسى اجملاٍ أَاّ غسنات االضترياد َٚالى ايصٝديٝات يًتالع

 املسٜح ٜٚٗص ركت٘ بأَا١ْ ايكا٥ُني عًٝٗا,فطآل عٔ نْٛ٘ ميثٌ ايعاٌَ األضاضٞ يتٗسٜب األد١ٜٚ 
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 م0213 سوبردي -يو يول الثانيالعدد  جاهعت الناصرهجلت 

 

    عبد اهلل عبدٙ ستُد ًَٗٞ ايٛزايفد/ 

 

ميثٌ تٗسٜب األد١ٜٚ َػه١ً عامل١ٝ ٚيهٓٗا يف ايُٝٔ متثٌ َػه١ً َعكد٠ ْظسآ يػٝاب ايدزاضات ايبرث١ٝ 

ه١ً نٕٛ ايُٝٔ إذد٣ دٍٚ ايعان ايٓاَٞ ٚتعاْٞ َٔ صعٛبات اقتصاد١ٜ ٚق١ً قاعد٠ بٝاْات ذٍٛ ٖرٙ املػ

عدٜد٠ ٚإغساف دٚا٥ٞ ضعٝي ع٢ً ايطٛم ايدٚا١ٝ٥ احمل١ًٝ ْاٖٝو عٔ ضعي ايعكٛبات دتسمي١ تٗسٜب األد١ٜٚ 

يف ايتػسٜعات اي١ُٝٓٝ فايتػسٜعات املتعًك١ بايصر١,خاص١ بادتاْب ايدٚا٥ٞ ٖٞ ضت١ تػسٜعات فكا  أغفً  

ب نثري٠ ٚأضاض١ٝ فُٝا خيص ١َٓٗ ايصٝدي١ ٚايدٚا٤ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ٖٓاى دٚآل نثري٠ َثٌ مجٗٛز١ٜ جٛاْ

 َصس ايعسب١ٝ متتًو تػسٜعات نثري٠  َتعًك١ مب١ٓٗ ايصٝدي١ ٚايدٚا٤ َٚٔ ٖرٙ ايتػسٜعات:

كإْٛ غري ,بػإٔ َصاٚي١ ١َٓٗ ايصٝدي١ ٚاإلجتاز ملٛاد ايطا١َ, َٚثٌ ٖرا اي1941( يط١ٓ 5ايكإْٛ زقِ ) (1

 َتٛفس يف ايُٝٔ

,ارتاص بػ٦ٕٛ ايتطعري ادتا٣ ٚحتدٜد األزباح, َٚثٌ ٖرا ايكإْٛ غري 1950( يط١ٓ 163ايكإْٛ زقِ ) (2

 َتٛفس يف ايُٝٔ

 (. 15إىل قإْٛ األد١ٜٚ ٚايطُّٛ ) 2009,ٚايرٟ حت تعدًٜ٘ عاّ 2001قإْٛ ايصٝدي١ ٚايطُّٛ يط١ٓ  (3

ٔ, َع أْ٘ ٜعد َٔ اِٖ  يتػسٜعات اييت تعٌُ ع٢ً ذٌ عدد نبري َٚثٌ ٖرا ايكإْٛ غري َتٛفس يف ايُٝ

َٔ املػانٌ اييت ختص األد١ٜٚ ٚجٛاْب صر١ٝ نثري٠  أَا ايتػسٜعات ايصر١ٝ اي١ُٝٓٝ املتٛفس٠ ذايٝآ فًِ 

ّ ٚبػهٌ ضعٝي,ْاٖٝو عٔ 2009تسد عكٛب١ تٗسٜب األد١ٜٚ إال يف تػسٜع ٚاذد ٚبصٛز٠ َتأخسٙ,أٟ يف عاّ 

ٌ ٖرٙ ايتػسٜعات ْفطٗا. ٖٚٛ ٜدٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى عسق١ً ٚاضر١ يصدٚز تػسٜعات أضاض١ٝ ضعي تطبٝل َث

ٚتطبٝل َا ٚجد َٓٗا. َٚٔ ٖٓا نإ البد َٔ حتًٌٝ ايطٛم ايدٚا١ٝ٥ ملعسف١ ذحُٗا ٚايػسنات املتٓافط١ 

ايرٟ  ( تٓافظ غسنات َطتٛزدٟ األد١ٜٚ ع٢ً املسانص األٚىل يف ذحِ االضترياد1فٓالذظ َٔ ادتدٍٚ زقِ)

تطاعي بصٛز٠ نبري٠ ٚعػٛا١ٝ٥. ٚع٢ً ايسغِ َٔ ايصٜاد٠ ايهبري٠ يف عدد َطتٛزدٟ األد١ٜٚ ف ٕ ذٛايٞ ْصي 

ايطٛم ايدٚا١ٝ٥ ظٌ ستتهسًا َٔ قبٌ ذٛايٞ عػس غسنات ٖٞ اييت عًُ  ع٢ً شٜاد٠ األزباح، َٔ خالٍ شٜاد٠ 

اث ملا ٜٓتخ َٔ أضساز ع٢ً صر١ اجملتُع. ذحِ االضترياد املطتُس َكرتًْا باالضتدداّ ايعػٛا٥ٞ دٚمنا انرت

%, أٟ مبعدٍ شٜاد٠ ض١ٜٛٓ 630ّ(إاىل 2009ّ-1991عاَآ ) 18ٚع٢ً ايسغِ َٔ شٜاد٠ عدد غسنات االضترياد خالٍ 

% 69% فكد ظً  عػس غسنات فكا ٖٞ املطٝطس٠ ع٢ً ذٛايٞ ْصي ايطٛم ايدٚا١ٝ٥, ذٝث ناْ  35قدزٖا 

 ّ(. 2009% ) 47.75  ٖرٙ ايٓطب١  عاّ ظ14ًّ ٚبعد َسٚز 1995خالٍ عاّ 
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( اييت ٌذددت فٝٗا األصٓاف ايدٚا١ٝ٥ املٗسب١ ٚاييت ٜتِ ايرتٜٚح هلا يف ايطٛم ٚ 13ٚحبطب ْػس٠ ايبًطِ)

أصٓاف مجٝعٗا يػسنات إْتاد َعسٚف١ عدا أزبع١ أصٓاف َٓٗا َصٚز يًصٓي  105صٓفآ حت حتًٌٝ  130ٖٞ 

% , أٟ 0.9%, ٚصٓي ٚاذد َكًد ميثٌ 1.9ت اإلْتاد ٚمتثٌ %, ٚصٓفني ستٗٛيٞ غسنا3.8األصًٞ, ٚمتثٌ 

 % تعد أد١ٜٚ غري َطح١ً يف ٚشاز٠ ايصر١ 6.6بأمجايٞ 

ع١ٓٝ دٚا١ٝ٥  61ٚاييت ميهٔ اعتبازٖا اد١ٜٚ َصٚز٠, ٖٚرا خيايي َا أٚزدت٘ ايدزاضات ايطابك١ اييت مشً  

تدعٞ عد ٖرا االختالف َ غسآ خطريآ ٜط%, 50َٜٚٗسب١ َدزٚض١ ْٚظا٥سٖا األص١ًٝ ٚنإ ْطب١ املصٚز َٓٗا 

 دزاض١ ٖرٙ ايظاٖس٠.

( ْالذظ إٔ مجٝع األد١ٜٚ املٗسب١ تتبع غسنات االضترياد اييت تتٓافظ ع٢ً 3ٚحبطب ادتدٍٚ زقِ)

(, ٖٚٞ ايػسنات ْفطٗا  2املسانص ايعػس٠ األٚىل يف ْطب١ ذحِ اضترياد األد١ٜٚ املٛضر١ يف ادتدٍٚ زقِ)

( ايرٟ ٜٛضح أمسا٤ بعح األد١ٜٚ املٗسب١ ٚايػسن١ املطتٛزد٠ ٚفازم األضعاز يف 5ِ)املٛضر١ يف ادتدٍٚ زق

% 10( ٚأقٌ فازم ٖٛ Yomesan.Tabذب) -%  يدٚا٤ َٜٛٝطا65ٕايُٝٔ عٔ ايطعٛد١ٜ, ذٝث نإ أنا فازم ٖٛ 

 ( Primolut-n.Tabذب )ٕ--يدٚا٤ بسميٛالت

ب٘ يف بك١ٝ ايدٍٚ( ٜرتى اجملاٍ يػسنات  ٚعدّ حتدٜد األضعاز ع٢ً عًب األد١ٜٚ)َثٌ َاٖٛ َعٍُٛ

األد١ٜٚ ٚايصٝديٝات بايتالعب بأضعاز األد١ٜٚ ايرٟ ميثٌ ايعاٌَ األضاضٞ يتٗسٜب ايٓطب١ األنا َٔ األد١ٜٚ, 

ٖٚرا ميثٌ تكصريآ َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايصر١ ايعا١َ ٚايطهإ ممث١ً باهل١٦ٝ ايعًٝا يود١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ 

يتطعري٠ ايدٚا١ٝ٥ َٚساقب١ تطبٝكٗا ٚاختاذ االجسا٤ات ايكا١ْْٝٛ عٓد املدايف١ َٔ اِٖ نٕٛ حتدٜد ٚإصداز ا

 (. 6اختصاصات اهل١٦ٝ)

تعد ٖرٙ األد١ٜٚ األنثس اضتٗالنآ نٕٛ َعظُٗا ٜطتددّ يوَساض املطتعص١ٝ اييت ًٜتصّ املسٜح 

ملطتٛزد٠ هلا ٖٞ َٔ أٚا٥ٌ زب١ٝ, ٚايػسنات اٚبتٓاٚهلا يفرتات ط١ًٜٛ أٚ َد٣ اذتٝا٠ ٚمجٝعٗا يػسنات أ

 ايػسنات املتٓافط١ ع٢ً ايعػس٠ املسانص األٚىل يف ْطب١ ذحِ اضترياد األد١ٜٚ )ايكطاع ارتاص( 
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ٚيهٔ ايعاٌَ ، ضباب تٗسٜب األد١ٜٚ أضاض١ٝ َٔ أإٕ عدّ تطبٝل ايكإْٛ ٚغٝاب تػسٜعات قا١ْْٝٛ  

اذ١ يتٓافظ غسنات االضترياد تطتددّ فٝٗا نٌ األضاضٞ يرايو ٖٛ تسى ايطٛم ايدٚا١ٝ٥ اي١ُٝٓٝ ض

ايٛضا٥ٌ ٚايطسم ايتطٜٛك١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚغري ايكا١ْْٝٛ دٚمنا زقٝب بٗدف شٜاد٠ األزباح فهإ ايعاٌَ األضاضٞ 

يتٗسٜب األد١ٜٚ ٖٛ غال٤ أضعاز األد١ٜٚ يف ايُٝٔ عٓٗا يف ايدٍٚ اييت ٜٗسب َٓٗا ٖرٙ األد١ٜٚ ٚأُٖٗا ايطعٛد١ٜ 

اعتُاد أضعاز ستدد٠ َٚٛضر١ ع٢ً غالفات  األد١ٜٚ شتايف١ قا١ْْٝٛ ٚتكصري ٚاضح َٔ قبٌ َٚصس, ٚعدّ 

ٚشاز٠ ايصر١ ايعا١َ ٚايطهإ ,ٚغٝاب ايهٛد ايٛطين يود١ٜٚ األٚزب١ٝ  يف ايطٛم اي١ُٝٓٝ ٜثري تطاؤالت تطتدعٞ 

 جاب١ عٓٗا.يإلٛرآ حب

 :ا ضسٚز٠ ٚط١ٝٓ تترًُٗا ادتٗات املع١ٝٓ َثٌ, ٚاضتهُاٍ َا تبك٢ ٠َٗٓ نُا إٔ تطبٝل ايكٛاْني املتٛفس

 ٚزتًظ ايٓٛاب يًرد َٔ ٖر٠ ايظاٖس٠.، ٚشاز٠ ايصر١ ْٚكابيت  ايصٝادي١ ٚاألطبا٤ 
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 ثعغ ألراء أطتطالعٍخ انزساق , دراطخ عجذ يٍُز انكزٌى عجذ  ,عٍظى َظبو ثهبء ,نفته يحظٍ عبرف .1

ثغذاد,  جبيعخ /انًظتههك وحًبٌخ انظىق ثحىث طزفه, يزكش وآنٍبد انذواء جىدح حىل واألؽجبء انظٍبدنخ

 و٩٠٠٢ اٌهىل 1 عذد 1 يجهذ انًظتههك وحًبٌخ انظىق نجحىث انعزالٍخ انًجهخ 

عذٌ -يحًذ األغظٍف غىتً,ظبهزح تشٌف األدوٌخ يٍ انتشخٍض انى انعالج,انًؤتًز انظٍذالًَ األول  .٩

 .و٩٠1٠انجًهىرٌخ انًٍٍُخ ,

3.  Pharm Admin Soc J education. pharmacy in concept rmacypha Social Schaefer,

148).-9(4):141 1992;                                    

http://pharmabiz.com/ArticleDetails.aspx?aid=69533&sid=9 

ىرٌخ انًٍٍُخ, ٌبطًٍٍ عجذ هللا انًتىكم ,  دراطخ يٍذاٍَخ وتحهٍهٍخ نجعغ األدوٌخ انًشتجه ثتشوٌزهب فً انجًه .4

 و٩٠1٠, جبيعخ ديشك, كهٍخ انظٍذنخ, لظى انكًٍٍبء انظٍذنٍخ وانكًٍٍبء انذوائٍخ, طىرٌب, 

 و٩٠٠٢, 335طحٍفخ ولبئع األدوٌخ, انفظبد وانًظتحؼزاد انظٍذالٍَخ, يُظًخ انظحخ انعبنًٍخ, رلى  .5

و(،انجًهىرٌخ انًٍٍُخ, 1٩/٩٠٠5يجًىعخ انتشزٌعبد انًتعهمخ ثبنظحخ انعبيخ , وسارح انشئىٌ انمبَىٍَخ ) .6

 16٠,  33-٩5,   ٩٩-11, 1٠-1)ثذوٌ رلى َشز(,ص: 

وسارح انشئىٌ  , و ثشأٌ انظحخ انعبيخ ,انجزٌذح انزطًٍخ انعذد انظبدص,٩٠٠٢( نظُخ4لبَىٌ رلى) .3

 .و.٩٠٠٢انمبَىٍَخ,انجًهىرٌخ انًٍُخ, يبرص 

ُىي, وسارح انظحخ انعبيخ وانظكبٌ, و ، انتمزٌز انظ1٢٢1انهٍئخ انعهٍب نألدوٌخ انًظتهشيبد انطجٍخ .8

 .4,1انجًهىرٌخ انًٍٍُخ, ص: 

و ، انتمزٌز انظُىي, وسارح انظحخ انعبيخ وانظكبٌ, 1٢٢5انهٍئخ انعهٍب نألدوٌخ انًظتهشيبد انطجٍخ .٢

 .13,5,4,3,٩انجًهىرٌخ انًٍٍُخ, ص:

نظحخ انعبيخ وانظكبٌ, و ، انتمزٌز انظُىي ، وسارح ا٩٠٠٠انهٍئخ انعهٍب نألدوٌخ انًظتهشيبد انطجٍخ  .1٠

 .  8٠,38,36انجًهىرٌخ انًٍٍُخ, ص:

و ,انتمزٌز انظُىي ، وسارح انظحخ انعبيخ وانظكبٌ, ٩٠٠4انهٍئخ انعهٍب نألدوٌخ انًظتهشيبد انطجٍخ  .11

 .48,43,43,3٠,٩٩,13انجًهىرٌخ انًٍٍُخ, ص:

انظحخ انعبيخ وانظكبٌ,  و , انتمزٌز انظُىي ، وسارح٩٠٠٢انهٍئخ انعهٍب نألدوٌخ انًظتهشيبد انطجٍخ  .1٩

 .1٩1, ,8٢, 86, 63انجًهىرٌخ انًٍٍُخ, ص: 
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و  ,وسارح انظحخ ٩٠٠8اإلدارح انعهًٍخ نهجحىث واألعالو انذوائً انهٍئخ انعهٍب نألدوٌخ انًظتهشيبد انطجٍخ  .13

 َشزح(, انعبيخ وانظكبٌ )األطُبف انذوائٍخ انًهزثخ وانتً ٌتى انتزوٌح نهب فً انظىق وانتً َحذر يٍ تذاونهب

 .٩٠٠8(، دٌظًجز 8انجهظى, انجًهىرٌخ انًٍٍُخ، انعذد)

 فى شأٌ يشاونخ يهُخ انظٍذنخ,جًهىرٌخ يظز انعزثٍخ, انًتىفز عهى انزاثطخ: 1٢55نظُخ  1٩3لبَىٌ رلى  .14

http://www.cps-

arabia.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=108:pharma

cy-law&catid=125:laws&Itemid=151) 

 

-http://www.justice,جًهىرٌخ يظز انعزثٍخ, يتىفز عهى انزاثطخ ٩٠٠٢لبَىٌ األدوٌخ وانظًىو عبو  .15

lawhome.com/vb/showthread.php?t=26502 
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تٗدددددف ايد احلدددد١ اسبايٝدددد١ ة  تيددددُِٝ أدا٠ يكٝددددا  ايهؿاٜددددا  اي د ٜ دددد١ٝ     املًدص

ايالزَددد١ ياحلددد اع ازبددداَةٞ َدددٔ ٚذٗددد١ ْعددد  أحلددداته٠ ذاَةددد١ ة   ٚي  كٝدددل ٖدددها    

كةدد اطالدالع عًد٢ ايد احلدا      -اهلدف  مًت ةعدداد قا٥ُد١ أٚيٝد١ كايهؿاٜدا  اي د ٜ د١ٝ      

ٓت أ كة١ أكةداد  ٥ٝ د١ يًهؿاٜدا  اي د ٜ د١ٝ      تطُ –اي اكك١ عا  ايي١ً كاملٛضٛع 

ٚاخدد م َكٝددا  يٝهدد   ايذالكددٞ يددهيو  ٚمًت اي  نددد َددٔ تدددم ا دا٠ ٚك اتٗددا         

( أحلد اعا  َدٔ أحلداته٠ ذاَةد١     98نُا مّت تط ٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ عشٛا١ٝ٥ تهْٛت َدٔ   

( عطدددٛا  َدددٔ ايهًٝدددا    52( عطدددٛا  َدددٔ ايهًٝدددا  ايةًُٝددد١  ٚ   46ايدددُٝٔ  َدددِٓٗ   -ة  

١ْٝ. ٚمًت ذبدٜد ايةدد ايٓٗا٥ٞ يؿك ا  املكٝا  كٓا٤ً ع٢ً اي  ًٌٝ ايةاًَٞ اإلْ ا

( ؾكدد ٠ تكددٝب أ كةدد١ ضبدداٚ   ٥ٝ دد١ ٖددٞ: اي دطددٝ   26طحلدد باكا  أؾدد اد ايةٝٓدد١  

يً د ٜب  ايةالقا  اإلْ ا١ْٝ  املُا حلا  اي د ٜ ١ٝ  ٚاي كدِٜٛ  ٚ  ضد٤ٛ ايٓ دا٥     

 أٚت٢ اي احث مبا ًٜٞ.

١ُ   ت ق١ٝ ا حل اع ازباَةٞ  ٚ  ذبدٜد احل دداّ ا دا٠ امليُ - أ

 ا حلاته٠ امل ُٝزٜٔ   صباٍ اي د ٜب.

احل دداّ ا دا٠ املي١ُُ   اي كِٜٛ ايهاتٞ ياحل اع ازباَةٞ    - ب

 ازباَة١.

 كٓا٤ أدٚا  َك١ٓٓ أخ ٣   تكِٜٛ  ؤحلا٤ ا ق اّ ٚايةُدا٤. - ت

 

 ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ/ دأ . 

أحل اع املٓاٖ  ٚال م تد ٜب ايةًّٛ كه١ًٝ ايرتك١ٝ 

 ذاَة١ ة   –٠ ايٓاد 

2 
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 :مقدمة

ـ  عًٝٗا تة ُد اييت ا حلاحل١ٝ اي نا٥ز أحد ازباَةٞ اي ةًِٝ ٜةد ٍ  طب ًد    ٚا ذٓ ٝد١  اية كٝد١  ايددٚ

 ايةدا،   ذاَةا  طب ًـ كني امل ُٝز٠ اية١ًُٝ املها١ْ ة  خالهلا َٔ ٚايٛتٍٛ غاٜاتٗا  ٚكًٛؽ أٖداؾٗا ذبكٝل

   َة ُدد٠  ٚايؿاع١ًٝ ايهؿا٠٤ َٔ َ  ٣ٛ ك ع٢ً ٚظا٥ـ َٔ تؤدٜ٘ َٚا اَّٗ َٔ ك٘ تكّٛ َا خالٍ َٔ ٚعيو

ٔ  صبُٛعد١  عًد٢  عيدو  ٌ  ٚايددعا٥ِ   اي ندا٥ز  َد ٔ  يةد ِ  َٚدد٣  يددٜٗا   اي دد ٜب  ٦ٖٝد١  أعطدا٤  أُٖٗدا  َد  ذبًُدٗ

 ِ ٌ  عًد٢  مل دؤٚيٝاتٗ ٘  أنُد ِ   ٚذد ٍ  ك دد ٜ   ٚاٖ ُداَٗ ِ  َ  ًٝد١  أذٝدا  عاملٝد١  ٦ٖٝدا   ظبدد  يدها   ٚاملة ؾد١  كدايةً

 ا ؾ اد حاذا  ٜٛانب كادباٙ ازباَةٞ اي ةًِٝ ي طٜٛ  املُه١ٓ ا حلايٝب أظبح عٔ اي  ث   تٓش  عدٜد٠

 ا حلاحلد١ٝ  ا ٖدداف  ذبكٝدل    ٜٚ اِٖ ٚايةش ٜٔ  اسبادٟ ايك ٕ   ايةٛمل١ َ طً ا  َع ٜٚ ُاش٢ ٚاجمل ُع 

ٟ    ايًباَةد١  ٞ  ا حلد اع  ٜةدد  نُدا  (  2007 61 ملٛحلدٛ ّ ت ايديت  ا حلاحلد١ٝ  ايً ٓد١  ازبداَة  ايةًُٝد١  عًٝٗدا  كدٛ

 ا ةعداد ازباَةٞ ا حل اع ةعداد ض ٚ ٠ ع٢ً ازباَةٞ اي ةًِٝ أدكٝا  ت نز ايػ ض ٚهلها كازباَة١  اي ة١ًُٝٝ

٘  اي دد ٜب  َٗدا ا   اَد الى  َٔ ٚمتهٝٓ٘ َٗٓٝا  ٘  ٚؾْٓٛد ٔ  عٛضدا   ايطايدب  يدد٣  ايد ؿهم  احلد ذا ٠  عًد٢  ٚتد ٜ د  عد

ّ  ك حلدًٛ   اي دد ٜب  ١٦ٖٝ يةطٛ امل  ُ ٠ اي ١ُٝٓ ١ٝأُٖ تهُٔ ٖٓا َٚٔ   ازباٖز٠ املةًَٛا  تًكٝٓ٘  َدع  ٜد ال٤

 ٚاالالعات٘  َةا ؾ٘ تطٜٛ  ع٢ً ت اعدٙ كيٛ ٠ ٚاي  ذ١ٝ   اي د ٜ ١ٝ نؿا٤ت٘  ؾع ة  ٜؤدٟ  ٚايةاملٞ اي طٜٛ 

ًٕ ظبد يها . ٚاإلكداع اطك ها  ع٢ً ٚذبؿٝزٙ   ربيي٘ صباٍ   ازبدٜد َع  عًد٢  اي ة١ًُٝٝ املؤحل ا  أغًب أ

ٛ  ٚاي  ذٝد١  اي د ٜ د١ٝ  ايهؿدا٤ا   ك طدٜٛ   اٖ ُدت  ْٚعُٗدا  ٚأٖدداؾٗا  ؾً دؿاتٗا  الفاخد    اي دد ٜب  ٦ٖٝد١  يةطد

ّ  ايديت  اي د ٜ د١ٝ  اية١ًُٝ ٠َٔ  املٓشٛد ا ٖداف  كلت  ٚيهٞ يًُب ُع  ازبدٜد٠ اسباذا  ملٛاذ١ٗ  كٗدا  ٜكدٛ

 ٛ ٔ  طكدد  ازباَةد١    اي دد ٜب  ٦ٖٝد١  عطد ٘   د١ٝ اي د ٜ ايهؿدا٤ا   اطع  دا   كةدني  ا خده  َد  ٚامل ُذًد١    دا٥د

 ايداؾةٝد١   ٚاحلد ذا ٠  اي ةًُٝٝد١  ٚاملُا حلدا   اإلْ دا١ْٝ   ٚايةالقدا   يً دد ٜب   اي دطدٝ   :(اآلتٝد١  كايهؿدا٤ا  

 ِ ٞ  ياحلد اع  اي د ٜ د١ٝ  ايهؿاٜدا   قٝدا   َ د ي١  ٚيكٝدت  (.2001 153اسبُٝدد   ٚع دد  ع دٛد   (ٚاي كدٜٛ  ازبداَة

 ٚا ذٓ ٝد١   اية ك١ٝ اي ًدإ   ايرتكٟٛ ٚاي كِٜٛ ايكٝا    ٚاملش ػًني ايرتكٜٛني أٚحلاط   َ زاٜدا  اٖ ُاَا 

ٛ  ا خدم٠  اي دٓٛا     اية كٝد١  ازباَةدا   كةض ادبٗت اية ك١ٝ اي الد ؾؿٞ  َٚكٓٓد١  َٛضدٛع١ٝ  أدٚا  كٓدا٤  عبد

ٛ   دا٤ اي د ٜ د١ٝ  ايهؿاٜدا   يكٝدا   ٔ  ؾٝٗدا  اي دد ٜب  ٦ٖٝد١  عطد ٛ  ايةاَد١  تٛذٗاتٗدا  ضدُ  ك اصبٗدا  تطدٜٛ   عبد

ٛ  نُدا  ؾٝٗدا   ايةداًَني  اي دد ٜب  ٦ٖٝد١  أعطدا٤  نؿدا٠٤  ٚ ؾدع  ا نادميٝد١  أْشدط ٗا ٚ َٚك  اتٗدا  ٍ  ٖد    اسبدا

ٟ ) (اي دةٛد١ٜ  اية كٝد١  كاملًُهد١  حلدةٛد  املًو ٚذاَة١ اي   ٜٔ ذاَة١  ذاَةد١  ٚندهيو   (63-62   2007املٛحلدٛ

 أدا٤ ٚضع ع٢ً  ٚته ا ٚيٜٛزٜاْا نايٝؿٛ ْٝا نباَة١ ا َ ٜه١ٝ ازباَةا  د ذت املكاكٌ ٚ  ايُٝٔ    ة 

ّ  َدا  عًد٢  ٚكٓدا٤ً   Marsh,1987,253-(288)  اي ٓا٥ٞ اي كِٜٛ صبٗ  ذبت ازباَةٞ ا حل اع  ٚ ُٖٝد١  تكدد

٘   ياحلد اع  اي د ٜ د١ٝ  ايهؿاٜدا   يكٝدا   َٓاحل ١ أنذ  أدا٠ تطٜٛ  ة  اسباذ١ ت طح املكاٜٝب  ازبداَةٞ ٚعًٝد

 .ة  ذاَة١ نًٝا    ازباَةٞ احل اعي اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  يكٝا  أدا٠ ي طٜٛ  ايد احل١ ٖهٙ ذا٤ 
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 :الدراسة مصكلة

 ٌ  ايديت  ا دا٥ٝد١  اي د ٜ د١ٝ  ايهؿاٜدا   يكٝدا   أدا٠ تطدٜٛ   ة  اسباذد١    اسبايٝد١  ايد احلد١  َشده١ً  ت ُذد

َدٔ ٚذٗد١ ْعد  أحلداته٠      اي د ٜ ١ٝ يًة١ًُٝ أدا٥٘ أكٓا٤ ة  ذاَة١   اي د ٜب ١٦ٖٝ عطٛ كٗا ٜكّٛ إٔ ٜؿرتض

ٟ  ايددٚ   ُٝد١  ٖ ْ ٝبد١   ذاَةد١ ة   ّ  ايده ٘  ٜكدٛ ٛ  كد ٟ  اي ةًُٝٝد١   ايةًُٝد١  ذب دني    اي دد ٜب  ٦ٖٝد١  عطد  ٚايده

 ٌ ٞ  اي ةدد  ميذد  امل د بدا   ضد٤ٛ    خيٛتدا   غاٜاتٗدا   ٚكًدٛؽ  أٖدداؾٗا  ي  كٝدل  ذاَةد١  أٟ  حلداي١    ايٓدٛع

ّ  ٚاملد ػما   ٞ  ٚاي كدد  كٝدا  ي أدا٠ كٓدا٤    : اسبايٝد١  ايد احلد١  َشده١ً  ذبدٜدد  مت ٚهلدها  ٚاي هٓٛيدٛذٞ   ايةًُد

 .ٚك اتٗا تدقٗا َٔ ٚاي  ند ة   ذاَة١ ٠َٔ ٚذ١ٗ ْع  أحلاته ازباَةٞ ياحل اع اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا 

  :الدراسة أهداف

 ا حلد اع   دا٤ ايالزَد١  اي د ٜ د١ٝ  ايهؿاٜدا   يكٝدا   َٛضدٛع١ٝ  أدا٠ كٓدا٤  ة  اسبايٝد١  ايد احلد١  تٗددف 

 .ٚك اتٗا تدقٗا َٔ ٚاي  كل ة   ذاَة١ نًٝا    َٔ ٚذ١ٗ ْع  ا حلاته٠ ازباَةٞ

 :الدراسة أهمية

 :اآلتٞ أك زٖا َٔ اطع  ا ا  َٔ عدد خالٍ َٔ اسباي١ٝ ايد احل١ أ١ُٖٝ ت ب٢ً

 ايدٚ  ٚأ١ُٖٝ اجمل ُع  ٚخد١َ ايةًُٞ ٚاي  ث ٞاي ةًِٝ ايةاي   ازباَةا  ذب ًٗا اييت ايهرب٣ ا ١ُٖٝ -1

 .حلاي ٗاٚ  ازباَة١ أٖداف ذبكٝل   اي د ٜب ١٦ٖٝ عطٛ ك٘ ٜكّٛ ايهٟ

 ١٦ٖٝ عطٛ  دا٤ ايالز١َ اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  يكٝا  احل دداَٗا ٔتادق١ ميه أدا٠ كٓا٤   ايد احل١ أ١ُٖٝ -2

 .ازباَة١   اي د ٜب

 ٚتطٜٛ ِٖ ازباَة١    اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ ٚتد ٜب ةعداد ك اَ  ربطٝ    ا دا٠ َٔ اطحل ؿاد٠ -3

 .اي ةًِٝ   َ كد١َ   ٜٛا َ ة  كِٗ ٚايٛتٍٛ اي د ٜ ٞ  ك دا٥ِٗ يال تكا٤

   ازباَةٞ ا حل اع تٓاحلب ذدٜد٠ قٝا  أدٚا  ي ٓا٤ أخ ٣ د احلا  إلذ ا٤ ايد احل١ ٖهٙ متٗد إٔ ميهٔ -4

 .أخ ٣ ذاَةا 

 أحل١ً٦ ايد احل١:

 َا أِٖ ايهؿاٜا  اي د ٜ ١ٝ   كٓا٤ أدا٠ ايكٝا   ٚايالز١َ  دا٤ ا حل اع ازباَةٞ   نًٝا  ذاَة١ ة . -1

 َٔ تدقٗا ٚك اتٗا. َا َد٣ اي  كل -2

 :ايد احل١ َ ًُا 

 .اي ش ٟ ايةٓي    ايهؿا٠٤ تٛاؾ  َٔ ؾالكد اي ة١ًُٝٝ  يًة١ًُٝ اإلَهاْٝا  تٛاؾ   َُٗا -1

  .ؾٝ٘ ايةاًَني َ  ٣ٛ كا تكا٤ ةط ٜ تكٞ إٔ تةًُٝٞ ْعاّ  ٟ ميهٔ ط  -2
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 

 :الدراسة حدود

 :ع٢ً ايد احل١ تك ي 

 أحل اع َشا ى  أحل اع أحل اع   اية١ًُٝ ك يكاكِٗ ة  ذاَة١   اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ َٔ عشٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ -1

 .2008/2009ّ ايد احلٞ يًةاّ ة  ذاَة١ نًٝا    اي د ٜب ع١ًُٝ ميا حلٕٛ ٚايهٜٔ  ) َد   َ اعد 

 .كازباَة١ اي د ٜب ١٦ٖٝ  عطا٤ ايالز١َ اي د ٜ ١ٝ ايهؿا٤ا  -2

  .ايد احل١ مبباٍ امل ةًك١ ٚا دكٝا  ك١ اي اك ايد احلا  ض٤ٛ   اي د ٜ ١ٝ يًهؿاٜا  قٝا  أدا٠ تيُِٝ -3

 :الدراسة مصطلحات

   :التدريسية الكفايات

 ٞ    ٚميا حلدْٛٗا  اي دد ٜب   ٦ٖٝد١  أعطدا٤  مي ًهٗدا  ايديت  ٚاطدباٖدا   ٚاملٗدا ا   ايكدد ا   صبُٛعد١  " :ٖد

 .(1994 12ايي اؽ   ) " ٚةتكإ كؿةاي١ٝ اي ة١ًُٝٝ مبُٗاتِٗ ايكٝاّ َٔ ي ُهِٝٓٗ اي ةًُٝٞ املٛقـ

 :التدريسية للكفايات اإلجرائي التعريف

ٞ  اسبايٝد١  ايد احل١ أٖداف ٚال ٝة١ ت ؿل اييت    ٚا ْشدط١  اي دًٛى  ٚأمنداط  اي د ٜ د١ٝ   املُا حلدا   " :ٖد

 ا ٖداف ي  كٝل ٚايالَٓٗب١ٝ املٓٗب١ٝ اي ة١ًُٝٝ املٛاقـ   اي د ٜب ١٦ٖٝ عطٛ كٗا ٜكّٛ إٔ ٜؿرتض اييت

ٞ  ايهؿاٜدا   ٖٚدهٙ  كدإ  ٚةت كؿةاي١ٝ املٓشٛد٠ ايرتك١ٜٛ املُا حلدا    اإلْ دا١ْٝ   ٚايةالقدا    يً دد ٜب   دطدٝ  اي :ٖد

 ." ٚاي كِٜٛ  اي د ٜ ١ٝ

   :القياس أداة

 ٞ ٔ  ع دا ٠  ٖد ٕ  عد ِ  احلد  ٝا  ايالزَد١  اي د ٜ د١ٝ  ايهؿاٜدا   قٝدا   أدٚا  ةعدداد    دبد ٜ   أحلدا   عًد٢  تدُ

 ٛ  ٚايةالقدا   ؾكد ا    (7يً دد ٜب    ٝ اي دطد  :اي ايٝد١  ايهؿاٜدا   ٜٚكدٝب  ة   ذاَةد١    اي دد ٜب  ٦ٖٝد١  يةطد

 .ؾك ا    (7  ٚاي كِٜٛ ؾك ا   (6  املُا حلا  اي د ٜ ١ٝ ؾك ا   (10  اإلْ ا١ْٝ

 :الدراسة منهج 

 اسباي١ٝ ٚعيو يًد احل١ َال١ُ٥ ا نذ  املٓٗ  ٖٚٛ اي  ًًٝٞ  ايٛتؿٞ اي  ث َٓٗ  اي احث احل ددّ  

 ايهؿاٜا  قٝا  ٠أدا ٚكٓا٤ اي  ث مبٛضٛع امل ةًك١ اي اكك١ ايد احلا  ع٢ً ٚاطالالع املةًَٛا  مجع خالٍ َٔ

 .اي اكك١ ايد احلا    ايٛا د٠ اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  ض٤ٛ   اي د ٜب ١٦ٖٝ عطٛ  دا٤ اي د ٜ ١ٝ

 :السابقة الدراسات

 تٗدف د احلا  ٚكني ازباَةٞ ا حل اع أدا٤ يكٝا  أدا٠ ي ٓا٤ تٗدف د احلا  كني اي اكك١ ايد احلا  تٓٛعت

ٞ  ٚؾُٝدا  اي دد ٜب   ٦ٖٝد١   عطدا٤  ايالز١َ اي د ٜ ١ٝ ا ٜايهؿا ع٢ً اي ة ف  ة ِ  ْةد ض  ًٜد    ايد احلدا    ٖد

  :اجملايني ٖهٜٔ



 

52 
 

 م0213 ديسمبر - يوليو الثانيالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 :العربية الدراسات :أوال

 :ّ(1986 ٚةك اِٖٝ مجٌٝ  د احل١ -1

   ّ ٕ  قدا  أذ ٜدت  حٝدث  كػدداد  ذاَةد١  نًٝدا     كاي دد ٜب  يًكدا٥ُني  املٗٓٝد١  ايهؿدا٤ا   كد احلد١  اي احذدا

ٛ  ةيٝٗدا  حي دا   ايديت  املٗٓٝد١  ايهؿدا٤ا   ذبدٜدد  ة  ٖٚددؾت  ايرتكٜٛد١   اي  دٛ   َ اندز    حلد١ ايد ا  ٦ٖٝد١  عطد

ِ  ٚ ٥دٝب  ٚعُٝدد  تدد ٜب  ٦ٖٝد١  ٛ( عطد 300  اي  دث  عٝٓد١  ٚكًػت ازباَة١    اي د ٜب ٔ  %(15  كٓ د ١  :ق د  َد

ٔ  تهْٛت اييت ايد احل١ أدا٠ ك ٓا٤ قاَا نُا اجمل ُع  صبُٛع  ٚا خد ٣  ايةًُٝد١  ا يًهًٝد  ةحدداُٖا  قدا٥ُ ني  َد

 كدني  ةحيدا١ٝ٥  دطيد١  عا  ؾد ٚم  ٖٓداى  ناْدت  َدا  ةعا يً ةد ف  اي ا٥ٝد١  ايد ذد١  ٚاحلد د ذت  اإلْ ا١ْٝ  يًهًٝا 

 :َٞا ًٜ اإلحيا٥ٞ اي  ًٌٝ َٔ ٚت ني .ٚاإلْ ا١ْٝ اية١ًُٝ ايهًٝا 

   ٝد٠ َٚؿ ١َُٗ ك ْٗا ٚتؿت نؿا٠٤ (57  ع٢ً اية١ًُٝ ايهًٝا    اي د ٜ ١ٝ اهل١٦ٝ أعطا٤ ٚاؾل - أ

 .َٚؿٝد٠ ١َُٗ كاع  ا ٖا نؿا٠٤ (35  ع٢ً اإلْ ا١ْٝ ايهًٝا    اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ ٚاؾل حني

 أْٗا ة  عيو ٜٚةز٣ ايهؿا٤ا   كك١ٝ َٔ اسب اك١ٝ َ ٛحلطاتٗا   د ذ١ أع٢ً امل١ٝٓٗ ايهؿا٤ا  كةض أح ز -  

 .ايةايٞ اي ةًِٝ   اي د ٜب مل١ٓٗ ٚأ١ُٖٝ ؾا٥د٠ أنذ 

 :ّ(1994 اؽ   ايي د احل١  -2

 يًهؿدا٤ا   ا  د١ْٝ اجمل ُع نًٝا    اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ ةملاّ َد٣ ع٢ً اي ة ف ة  ايد احل١ ٖدؾت

ِ  َٚدد٣  اي ةًُٝٝد١  ٔ  ايد احلد١  عٝٓد١  ٚتهْٛدت  هلدا   مما حلد ٗ  اسبهَٛٝد١  ايهًٝدا     َٚد حلد١  َدد   ( 307  ) َد

ٔ  تهْٛدت  احل  ا١ْ ع٢ً اي احث ٚاع ُد ا  دٕ    ٚاشبات١ ٞ  صبداط   أ كةد١  عًد٢  َٛزعد١  نؿاٜد١  (48   َد  : ٖد

ِ  اي دطدٝ   ايطايدب   شديد١ٝ  ِ  ٚايٓشداالا    ٚتيدُُٝ٘   يً ةًدٝ ٔ  اي  ندد  ٚكةدد   .ٚاي كدٜٛ  ا دا٠ تددم  َد

 ٜة ؾٗدا  تةًُٝٝد١  نؿاٜد١  (34  ٖٓداى  إٔ ايد احلد١  ْ دا٥   كٝٓدت  حٝدث  ايد احلد١   عٝٓد١  عًد٢  تٛزٜةٗدا  مت ٚك اتٗدا 

 (29  ٚ يًُد حلني ذدا  ض ٚ ١ٜ تة١ًُٝٝ نؿا١ٜ( 17  ٜٛذد ٚأْ٘ نؿا١ٜ  (84  أتٌ َٔ عاي١ٝ كد ذ١ املد حلٕٛ

ٕ  اجمل ُدع  نًٝدا     املد حلدني  ٚإٔ ايطد ٚ ٠   َ ٛحلدط١  نؿاٜد١   ٚ عايٝد١  كد ذد١  تةًُٝٝد١  نؿاٜد١  (9  ميا حلدٛ

 ٖهٙ َة ؾ١ د ذ١   ؾ ٚم دط تٛذ ٚأْ٘ امل ٛحل   دٕٚ كد ذ١ أٟ اإلتكإ َ  ٣ٛ دٕٚ ميا حلْٛٗا نؿا١ٜ( 25 

 .مما حل ٗا د ذ١ٚ ايهؿاٜا 
 

 :ّ(1999 الٓاش ( د احل١ -3

 ِ ٞ  ا دا٤ عًد٢  اي ةد ف  يػد ض  احلد  ا١ْ  الٓداش  تدُ ٞ  اي ةًُٝد ٍ  ازبداَة ٔ  ايؿةدا  أحلداته٠  َٓعدٛ   َد

 يًُ ام امل  ل اي دطٝ ٖٚٞ:   ٥ٝ ١ٝ  صباط  (8  ضُٔ ت د   ؾك ا  (106  ٚتطُٓت ا  د١ْٝ  ازباَةا 

 مما حلدا  (  7  امل دام  ضب ٜٛدا   َع اي ةاٌَ  (18  اييؿ١ٝ اي ًٛنٝا   (15 ا ٍٚ ايد احلٞ ايّٝٛ ؾك ٠  (14 

  (  املُا حلدا 12 ايدزَال٤  َدع  ايةالقدا    (9 ٚايطايدب  ا حلد اع  كدني  اييؿٞ اي ؿاعٌ  (20(ٚايةالَا  اطَ  اْا 
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 ٜ ٣  تة١ًُٝٝ حلًٛن١ٝ (79  ٚذٛد عٔٚ  أحل اعا  (288  ع٢ً اطحل  ا١ْ تط ٝل ٚأك ز(  11.  احملاض ٠ قاع١ خا  

  كد   احملددد   املٛعدد    ٚةْٗاؤٖدا  احملاضد ٠  كدد٤  :ٚأُٖٗدا  ايؿةداٍ   ا دا٤ ة  تشدم  أْٗدا  اي دد ٜب  ٦ٖٝد١  ا٤أعطد 

 تكٝد امل ام  َ طً ا  ش ح املالحعا   ٚةكدا٤ ا حل١ً٦ يط ح ؾ ت١ ايطً ١ َٓح اي اكك١  كاملٛاد اية١ًُٝ املاد٠

ٛ  عًد٢   تٝ ٗدا ت مت ؾكدد  ايؿاعًد١  غدم  اي دًٛنٝا   أَدا  .امل دام  خبطد١  ا حلد اع  ٞ  ايٓ د ّ  :اآلتد  ايدعاكد١  احلد ددا

ِ  ك ًددٝص  احملاضد ٠  ةْٗدا٤  احملاض ٠    ازبُٛد يه   ٔ  ا حلد اع  الًدب  ْكاالٗدا    ٖد ٔ  اإلذاكد١  ايطايدب  َد  عد

 .ؾٝٗا ايٓكاش كإدا ٠ يطايب اي ُاح احملاض ٠    ا حل١ً٦

 (:2000  اي ٝٓدٟ  ( د احل١ -4

 ايرتك١ٝ كه١ًٝ اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ يد٣ اي ة١ًُٝٝ ؿاٜا ايه تٛاؾ  د ذ١ َة ؾ١ ة  ايد احل١ ٖدؾت       

 ع١ٓٝ أعطا٤ مجٝع َٔ ايد احل١ ع١ٓٝ تهْٛت ْع ِٖ  ٚذ١ٗ َٔ هلا مما حل ِٗ ٚد ذ١ قاكٛ   اي ًطإ جباَة١

 اي احث أعد .ايد احل١ ٖدف عيو ٚي  كٝل تد ٜب  ١٦ٖٝ عطٛ (101  عددِٖ ٚاي ايؼ ايرتك١ٝ كه١ًٝ اي د ٜب

 ٚاخ ٝا  ٚا ْشط١ ا حلايٝب تطِ  صباط حل ة١ ع٢ً َٛزع١ تة١ًُٝٝ  نؿا١ٜ (70  َٔ تهْٛت احل  ا١ْ

 :ايد احل١ ْ ا٥  َٚٔ اي ة١ًُٝٝ  اي كٓٝا 

 اي ٥ٝ ١ ايةٓات  ت ٓاٍٚ ٚاييت عاي١ٝ كد ذ١ متا   اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ يد٣ تٛاؾ   اييت ايهؿاٜا  أِٖ إٔ-أ

 ٚاحل دداّ اي ة١ًُٝٝ اطحلرتاتٝبٝا  ٚذبدٜد  ةًِٝاي ضب ٣ٛ ٚذبًٌٝ خط١ ةعداد َٔ اي د ٜب ية١ًُٝ

 .اي ة١ًُٝٝ ايٓشاالا  ٚتٓؿٝه امل ٓٛع١ ايط م

 ٚد ذ١ اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ يد٣ اي ة١ًُٝٝ ايهؿاٜا  تٛاؾ  د ذ١ كني ةحيا٥ٝا  داٍ َٛذب ا ت اط ٚذٛد- 

 (0.95  اط ت اط َةاٌَ كًؼ ةعا هلا مما حل ِٗ

 

 ّ(:2001  املدال   (د احل١ -5

 .تٓةا٤ ذاَة١   اي د ٜب ١٦ٖٝ يةطٛ ايالز١َ اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  ي كِٝٝ أدا٠ كٓا٤ ة  ايد احل١ ٖدؾت        

 ا حلاته٠  َٔ ٚجملُٛع١ كازباَة١  ايرتك١ٝ ن١ًٝ   الايب (1000  يٓ ٛ َؿ ٛحا  حلؤاط  ٚذ٘  عيو ٚي  كٝل

 ا كةاد تكٝب ؾك ٠ (76  َٔ ت  يـ ت  تأ ا دا٠  دب ٜب ٚكةد ٖا١َ  تد ٜ ١ٝ نؿاٜا ( 4  ن اك١ ؾٝ٘ الًب

  (8  يً د ٜب اي ٓعِٝ  (5  يً د ٜب اي دطٝ   (6  اية١ًُٝ املة ؾ١  ؾك ا  (9  ايطً ١ َع ايةالقا  :اآلت١ٝ

 نذ ٠ إٔ ةط /ا دا٤ مشٛي١ٝ ٚ غِ(  10 ايؿةاٍ ازباَةٞ اي د ٜب ّ(  أحها10  اي كِٝٝ  (19  اي د ٜب تٓؿٝه

 .اييٝؿٞ اي ةًُٝٞ املٛقـ   كؿاع١ًٝ  ٝكٗاتط ٜةٝل قد ؾك اتٗا

 ّ(:2001ح ٔ   د احل١ -6

 اي د ٜب ي كِٜٛ منٛع  تطٜٛ  ة  ٖدؾت اييت اسباي١ٝ ايد احل١ مبٛضٛع امل ت ط١ ايد احلا  َٔ ٖٚٞ       

 ايطال  َع ايةالقا  يً د ٜب  اي دطٝ  املٗين  اطي زاّ :اآلت١ٝ املهْٛا  ع٢ً أش ٌُ ايؿةاٍ ازباَةٞ
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 مخ ١ اي احث ال ح إٔ ٚكةد .ايطال  تكِٜٛ املٛظؿ١  اي كٓٝا  اية١ًُٝ  املاد٠ ايؿةاٍ  اي د ٜب ال٤ ٚايزَ

 صبُٛع١ ع٢ً ع ضٗا قا١ُ٥   امل  د ذ١ املةاٜم أال  املهنٛ ٠  اي  ة١ اجملاط    اي د ٜب ي كِٜٛ َةاٜم

 كٓ ٝب١ كٓٛدٙ عدد يٝي ح  ايُٓٛع تةدٌٜ   آ ا٥ِٗ َٔ ٚأؾاد اي   ٜٔ  ذاَة١ أحلاته٠ َٔ طب ا ٠

 اي د ٜب صباط  كني اي داخٌ عًٝ٘ ٜؤخه أْ٘ ةط ايُٓٛع   ٖها أ١ُٖٝ َٔ اي غِ ٚع٢ً .كٓدا  (34 اي  هِٝ

 كي١ً متت ط ؾك ا  ٜطِ املط ٛ  ايُٓٛع  إٔ نُا .اي د ٜب َهْٛا  َع ؾك ات٘ كةض اْ باّ ٚعدّ اي  ة١ 

 ٜٚيةب ,ايػُٛض ٜشٛكٗا ؾك ا  ٚمث١ ,"ٚذ٘ أح ٔ ع٢ً ةيٝ٘ ن١ًاملٛ املٗاّ ٜؤدٟ ":َذٌ ازباَةٞ  يً د ٜب

 ."يًةًِ تطاف ذدٜد٠ آ ا٤ ٜكدّ ": َذٌ ,قٝاحلٗا

 

 (:2002ّ  اي ٝد   د احل١ -7

 اشبيا٥ص :ٖٚٞ ازباَةٞ  يًُةًِ اي د ٜ ١ٝ يًهؿا٠٤ َة ؾ١ٝ ضبددا  أ كة١ كيٝاغ١ اي احث قاّ        

   َٚؿٝد ٖاّ ايُٓٛع  ٖها إٔ َٚع ايةا١َ  ايذكاؾ١ٝ املة ؾ١ دمي١ٝ ا نا املة ؾ١ امل١ٝٓٗ  املة ؾ١ ايشدي١ٝ 

 قٝا    منٛعذ٘ تٛظٝـ نٝؿ١ٝ ٜٛضح ، اي احث إٔ ةط ازباَةٞ  ا حل اع  دا٤ املة ؾ١ٝ احملددا  احل ٝةا 

 .ٚتكٛمي٘ ا دا٤ ٖها

 

 (:2002ّ ايش ٜـ   د احل١  -8

 اي ةٛد١ٜ ازباَةا    اي د ٜ ١ٝ اهل٦ٝا  أعطا٤ اَ الى د ذ١ ع٢ً اي ة ف ة  ايد احل١ ٖدؾت          

 ٛعط( 598 َٔ ايد احل١ ع١ٓٝ ٚتهْٛت ٜٛاذْٗٛٗا  اييت ٚاييةٛكا  هلا مما حل ِٗ ٚد ذ١ اي ة١ًُٝٝ يًهؿاٜا 

 اي احث الٛ  ايد احل١ أٖداف ذبكٝل أذٌ َٚٔ ايك ٣  ٚأّ حلةٛد املًو ذاَةيت ع٢ً َٛزعني تد ٜب ١٦ٖٝ

 َٔ ٚت ند  اي د ٜب ١٦ٖٝ  عطا٤ يًهؿاٜا  اييةٛك١ ٚد ذ١ املُا حل١ ٚد ذ١ اطَ الى د ذ١ تكٝب أدٚا 

 :ة  اي احث ٚتٛتٌ  كآ ا٥ِٗ ٚا خه احملهُني َٔ صبُٛع١ ع٢ً ع ضٗا خالٍ َٔ ا دٚا  تدم

 .ن م٠ كد ذ١ ناْت يًهؿاٜا  اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ اَ الى د ذ١ إٔ    -أ

 .َ ٛحلط١ كد ذ١ ناْت ١ُٝٝاي ةً يًهؿاٜا  املُا حل١ د ذ١ إٔ    - 

 .َ ٛحلط١ كد ذ١ ناْت اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ تٛاذ٘ اييت اييةٛكا  إٔ     -  

 .ايهؿاٜا    اييةٛك١ ٚد ذ١ املُا حل١ ٚد ذ١ اطَ الى د ذ١ كني ن١ًٝ ةجياك١ٝ ا ت االٝ٘ عالق١ ٖٓاى     -د

 .ازباَةا    اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ تد ٜب َ ك ا ةعداد   اي احث ق ٌ َٔ املةد٠ ايكا١ُ٥ َٔ طحل ؿاد٠ا    -د  ٖ

 

 (:2006ّ عًُٝا    د احل١ -9

 اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤  دا٤ اي ة١ًُٝٝ ايهؿاٜا  ذبدٜد ة  تٗدف نْٛٗا   ايد احل١ ٖهٙ أ١ُٖٝ ت ب٢ً        

 :اآلتٞ اي ٥ٝب اي ؤاٍ عٔ اإلذاك١   اسبايٞ اي  ث ٖدف ٚمتذٌ .ايمَٛى ذاَة١  
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 اي  أٜ حبِ َٚا اية١ٓٝ أؾ اد ْع  ٚذ١ٗ َٔ أُٖٝ ٗا حٝث َٔ ا دا١ٝ٥ اي ة١ًُٝٝ اٜا ايهؿ ت تٝب َا

   اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ َٔ عطٛا( 309  ايد احل١ ع١ٓٝ ٚمشًت اية١ًُٝ؟ ٚاي ت ١ يً ديص ٚؾكا  ايرتتٝ 

 :اآلت١ٝ ايٓ ا٥  ة  ايد احل١ ٚتٛتًت ايمَٛى  ذاَة١ نًٝا 

 اية١ًُٝ ايهًٝا    ايد احل١ ع١ٓٝ أؾ اد ْع  يٛذ١ٗ ٚؾكا  أُٖٝ ٗا حب ب  ايهؿاٜا صباط  ت تٝب ذا٤-1

  ا ٚ  امل ت ١ ع٢ً اي ة١ًُٝٝ املُا حلا  نؿا١ٜ :صباٍ حيٍٛ ة  ٚتشم عاّ  كشهٌ َ ٛاؾكا  ٚاإلْ ا١ْٝ

 .ا خم٠ امل ت ١ ع٢ً ايداؾة١ٝ احل شا ٠ نؿا١ٜ :ٚصباٍ

   ٚاإلْ ا١ْٝ اية١ًُٝ ايهًٝا    اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤  ةذاكا كني ةحيا١ٝ٥ دطي١ عا  ؾ ٚم تٛذد-2

 اطخ  ا  أظٗ  نُا ايهؿاٜا  كةض   اية١ًُٝ ا يكا  حب ب َكا ْ ٗا عٓد كِٝٓٗ املشرتن١ ايؿك ا 

 ٚاييت ايد احل١  ةيٝٗا تٛتًت اييت ايٓ ا٥  ع٢ً كٓا٤ً ٚاملكرتحا  اي ٛتٝا  َٔ عددا  اي احث ٚضع ٚقد .اي ا٥ٞ

 ٚةتدا  ازباَة١    اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ ةعداد ك اَ    اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  َٔ اطحل ؿاد٠ :أُٖٗا َٔ

 .ايد احل١ ْ ا٥  َٔ عًٝ٘ حيًت ايهٟ يًرتتٝب ٚؾكا اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  ٜ طُٔ ن ا 

 

 ّ(:2007  املٛحلٟٛ (د احل١ -10

 االًع ايػ ض ٖها ٚي  كٝل ةٞ ازباَ اي د ٜب ؾاع١ًٝ د ذ١ يكٝا  أدا٠ تيُِٝ ة  ايد احل١ ٖهٙ ٖدؾت      

 تٓـ كِ اهلا١َ  اي د ٜ ١ٝ كايهؿاٜا  أٚي١ٝ قا١ُ٥ ٚأعد ايد احل١  مبٛضٛع ايي١ً عا  ايد احلا  ع٢ً اي احث

 يًُكٝا   املٓاحلب اي كدٜ  حلًِ ٚاخ ا  ايؿةاٍ  ازباَةٞ يً د ٜب  ٥ٝ ١ٝ أكةاد أ كة١ ضُٔ ايهؿاٜا  تًو

 الاي ا ( 216 ٚ أحل اعا  (208  َٔ ت  يـ عشٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ ع٢ً ٚتط ٝكٗا  يادا٠ ايعاٖ ٟ اييدم َٔ اي  ند ٚكةد

 أؾ اد طحل باكا  ايةاًَٞ اي  ًٌٝ ع٢ً كٓا٤ً املكٝا  يؿك ا  ايٓٗا٥ٞ ايةدد ذبدٜد مت اي   ٜٔ  ذاَة١  

 ازباَةٞ يً د ٜب أحلاحل١ٝ ضباٚ  أ كة١ ٚتكٝب ؾك ٠  (24) َٔ ت  يـ ا دا٠ أت  ت عيو ٚكٓ ٝب١ اية١ٓٝ 

 اي  كل ٚمت .اي ةًِ ك١٦ٝ ةدا ٠ اييؿٞ  اي كِٜٛ اإلْ ا١ْٝ  ايةالقا  ٚتٓؿٝهٙ  اي د ٜب ربطٝ  :ٖٚٞ ايؿةاٍ 

 .يًُكٝا  ايداخًٞ اطت ام ع٢ً تدٍ ق١ُٝ ٞ( 0.78ٖٚ  أيؿا ك ا  َةاٌَ كًؼ حٝث ٚك اتٗا  ا دا٠ تدم َٔ

 اي كِٜٛ ْ ا٥  ٚتٛظٝـ ازباَةٞ  املةًِ أدا٤ تكِٜٛ   ا دا٠ كاحل دداّ اي احث أٚت٢ ايٓ ا٥   ٖهٙ ض٤ٛ ٚ 

 .ٚدبٜٛدٙ أدا٥٘ ذب ني  
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 

  :األجنبية الدراسات :ثانيًا

  ;)Hoerigk,1981(د احل١ -1

 أحلا  ع٢ً ايكا٥ِ ايٓاذح اي د ٜ ٞ ا دا٤ كٗا ٜ يـ اييت ايةا١َ ايكد ا  ذبدٜد ة  ايد احل١ ٖدؾت           

 ايد احل١ ٚاحل ددَت اي د ٜ ٞ  ٚا دا٤ ايةا١َ ايكد ا  كني ق١ايةال َد٣ ٚذبدٜد اي ة١ًُٝٝ  ايهؿاٜا 

 ةحداُٖا :صبُٛع ني ة  اية١ٓٝ ٚق ُت اشبُاحلٞ  يٝه   ملكٝا  ٚؾكا  نؿا١ٜ (101) َٔ َهْٛا  احل  ٝاْا 

 ٚاحل ددّ ايهؿاٜا   ع٢ً ايكا١ُ٥ ايرتك١ٝ ت  ددّ ط ٚا خ ٣ ايهؿاٜا   ع٢ً ايكا١ُ٥ ايرتك١ٝ ت  ددّ

ًٕ ة  ايٓ ا٥  ٚتٛتًت اجملُٛعا   كني ايؿ ٚم إلجياد  ا٥ٞاي اطخ  ا   عاي١ٝ د ذا  تاأظٗ  اجملُٛع ني نً ا أ

 ٚٚذد  ايٓاذح  اي ةًِٝ   ١َُٗ نُ ػما  املٗا ا  ٚتٛؾم اي دطٝ   َٗا ا  ٚذبًٌٝ املة ؾ١ٝ  ايكد ٠  

ًٕ ٚظٗ  املٛذ١ٗ  ا ٚاملٗا  امل١ٝٓٗ  ايهؿا١ٜ :نؿاٜ ني   اجملُٛع ني كني دطي١ عا  ؾ ٚم  نؿاٜا  عد٠ ٖٓاى أ

 يًُٗا ا  ٚاي دطٝ  امل١ٝٓٗ  ٚايهؿاٜا  ٚامل ١ْٚ املة ؾ١ٝ ايكد ٠ ٖٞ :اي د ٜب ظباح   ةحيا١ٝ٥ دطي١ هلا

 . ٚتٓعُٝٗا

 :(Marsh, 1982)د احل١   -2

 أك  ؾة٢ً .ةاٍايؿ اي د ٜب قٝا  أدٚا  ةعداد   اي ب ٜ ١ٝ يًط ٜك١ حٝا  منٛعذا  اي احث أعد             

 ؾك ٠  (50-75) ت اٚح ايؿك ا  َٔ ٖا٥ٌ عدد تطٜٛ  مت اي د ٜب  ١٦ٖٝ ٚأعطا٤ ايطً ١ َع أذ ٜت اييت املكاكال 

 ٚا حلاته٠ ايطً ١ َٔ ٚالًب ا نادمي١ٝ  ا ق اّ طب ًـ   ايطً ١ َٔ ن م٠ عٝٓا  ع٢ً تط ٝكٗا ٚذ ٣

  ١ُٖٝ ايطً ١ تكدٜ ا  :ٖٚٞ يادا٠  ايٓٗا١ٝ٥ اييٝػ١ دكٓٛ طخ ٝا  َةاٜم أ كة١ ٚحدد  .ؾٝٗا  أِٜٗ ةكدا٤

 َٚةاَال  ايطً ١  (تكدٜ ا ) طحل باكا  ايةاًَٞ اي  ًٌٝ ايؿك ا   ؾا٥د٠ ملد٣ ا حلاته٠ ٚتكدٜ ا  ايؿك ا  

 تكٝب ؾك ٠ (31) َٓٗا .ؾك ٠ (41) َٔ ايٓٗا٥ٞ شهً٘   ٜ  يـ املكٝا  تا  تكدّ  َا ع٢ً ٚكٓا٤ ايؿك ا   ك ا 

 (4) ايطً ١ َع اي ؿاعٌ ؾك ا   (4) اي ٓعِٝ ؾك ا   (4) اسبُا  ؾك ا   (4) اي ةًِ :ا حل اع  دا٤ اآلت١ٝ كةادا 

 اّاية اي كِٝٝ  ؾك تني ا ْشط١  ؾك ا  (3) اطَ  اْا   ؾك ا  (4) ايةُل  ؾك ا  (4) ايطً ١ َع ا يؿ١  ؾك ا 

 .أدا٥ِٗ ذب ني   املكٝا  تط ٝل َٔ ا حلاته٠ د  ٚقد احل ؿاؾك ا  (10) املك   ؾا٥د٠ َٚد٣ تني ؾك 

 :)allin,1993Y(   د احل١ -3

 أعطا٤ ٚتد ٜب ةعداد ك ْاَ  ٜ طُٓٗا إٔ ايٛاذب اي ة١ًُٝٝ ايهؿاٜا  أِٖ ذبدٜد ة  ايد احل١ ٖدؾت          

 نًٝا    (Pennsylvania) كٓ ًؿاْٝا كٛط١ٜ (Allegheny) ازبٝين َكاالة١ نًٝا    اي د ٜب ١٦ٖٝ

 تة١ًُٝٝ نؿا١ٜ (49) َٔ اطحل  ا١ْ ٚتهْٛت .َد حلا  (220) َٔ َه١ْٛ اية١ٓٝ ٚناْت املكاالة١    ايرتك١ٝ

 ٚايٛحلا٥ٌ املٛاد ةْ ا  ٚتكٓٝا  اي ة١ًُٝٝ  ٚاملٛاد اي ةًِٝ  تيُِٝ َ ادئ :ٖٞ صباط  أ كة١ ع٢ً َٛزع١

 حيب اييت ايهؿاٜا  ع٢ً اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ ةمجاع ة  ايد احل١ ٚتٛتًت .ازبُٗٛ  َع ٚاطتياٍ اي ة١ًُٝٝ
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 ٚايٛحلا٥ٌ يًُٛاد اإلْ ا  ٚتكٓٝا  اي ةًِٝ  تيُِٝ َ ادئ :اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ ةعداد ك اَ  ت طُٓٗا إٔ

 اي كٓٝا    َكد١َ َ ام ٜد   إٔ اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ اقرتح نُا ازبُٗٛ   َع ٚاطتياٍ اي ة١ًُٝٝ

 .اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ يد٣ اي ة١ًُٝٝ ايهؿاٜا  كةض تطٜٛ  ِيٝ  ٚايهًٝا  ازباَةا    اي ة١ًُٝٝ

 و(:2001  ٚ ؾاق٘ ,Crumbley( د احل١  -4

  دا٥٘  ايطً ١ تكِٜٛ   ةجياكٝا  املؤك ٠ ياحل اع ايشدي١ٝ اي ُا  كةض َة ؾ١ ة  ايد احل١ ٖدؾت              

 أَا .ايد ذا  ٚضع   ايةداي١  ٚاي ٓعِٝ اي  طم اسبُا   ايد    ع ض َٗا ا  اي د ٜب  أحلًٛ  :ٖٚٞ

 عدّ ايطً ١  ع٢ً ضب ذ١ أحل١ً٦ ال ح املاد٠  ضب ٣ٛ تػط١ٝ َٔ ا حل اع متهٔ عدّ :ؾٗٞ حلً ا  املؤك ٠ اييؿا 

 .املٓزي١ٝ ايٛاذ ا  نذ ٠ ايةالَا   ٚضع   اي شدد َؿاذ١٦  قيم٠ اخ  ا ا  تط ٝك٘ ا حل اع  نؿا٠٤

 ا حلايٝب احل دداّ ايطً ١  أحل١ً٦ َع اي باٚ  يًُاد٠  ايٛاضح ايش ح :اآلت١ٝ ايهؿاٜا  عٔ ايٓ ا٥  ٚأحلؿ  

  .يًيـ ايةادٍ ايط   ايؿها١ٖ  حب اَ الى اي د ٜب    اإلكداع١ٝ

 :الدراسة إجراءات

 :اي ايٞ ايٓ ٛ ع٢ً اسباي١ٝ ايد احل١ ةذ ا٤ا  ذبدد 

 .اي١ٝاسب ايد احل١ مبباٍ امل ةًك١ ٚا دكٝا  اي اكك١  ايد احلا  ع٢ً اطالالع-1

 .ايد احل١ ع١ٓٝ ذبدٜد-2

 .اسباي١ٝ ايد احل١   امل  دد١َ اطحل  ا١ْ ةعداد-3

 .اية١ٓٝ ع٢ً ايد احل١ أدا٠ تط ٝل-4

 .ايٓ ا٥  ة  اي ٛتٌ-5

 .ايالز١َ ٚاملكرتحا  اي ٛتٝا  ذبدٜد-6

 :الدراسة جمتمع

 اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ عدد كًؼٚ نًٝا  ( 8   2009/2010ّ ايد احلٞ يًةاّ ة  زباَة١ اي اكة١ ايهًٝا  عدد كًؼ

( عطٛا  َٔ ايهًٝا  116( َٔ ايهًٝا  اية١ًُٝ  ٚ  102َِٓٗ    .عطٛا ( 218  ايةًُٞ ايًكب ٚحب ب ؾٝٗا

 .عيو ٜٛضح (1  ٚازبدٍٚا دك١ٝ  
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 

 ٜٛضح  (1  ذدٍٚ

 ذاَة١ نًٝا  ع٢ً ايةًُٞ ايًكب حب ب َٛزعني اي د ٜب ١٦ٖٝ  عطا٤ ايد احل١ صب ُع

 

 اجملُٛع

  ايةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًُٞ يًكدددددددددددددددددددبا

 ايه١ًٝ
 أحل اع َشا ى أحل اع َ اعد أحل اع َد  

 ا حلٓإ الب - 4 4 7 15

 اهلٓدحل١ - 4 10 6 20

 اي ٝط ٟ ٚايطب ايز اع١ 2 3 12 8 25

 ايةًّٛ 3 10 23 7 43

 ة - ايرتك١ٝ 1 11 13 8 33

 ايٓاد ٠- ايرتك١ٝ - 3 13 7 23

 اآلدا  6 10 20 8 44

 اي با ٠ 1 3 7 5 16

 اجملُٛع 13 47 102 56 218

 :الدراسة عينة

 ايةشٛا١ٝ٥ اية١ٓٝ كط ٜك١ مجٝةا  اخ ٝا ِٖ مت اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ َٔ عطٛا ( 98  َٔ ايد احل١ ع١ٓٝ تهْٛت 

( عطٛا  َٔ 52( عطٛا  َٔ ايهًٝا  اية١ًُٝ  ٚ  46  َِٓٗ  .ا تًٞ اجمل ُع َٔ stratified sample ايط ك١ٝ

  2009/2010ّ ايد احلٞ كايةاّ اشبات١ ازباَة١ ةحيا٤ا  حب ب ٚعيو%(  45  ايهًٝا  ا دك١ٝ  ٚكٓ  ١

 .عيو ٜٛضح( 2  ٚازبدٍٚ
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 ٜٛضح  (2 ذدٍٚ

 ايه١ًٝ ْٚٛع ايةًُٞ ايًكب حب ب َٛزع١ ايد احل١ ع١ٓٝ

 ّ ايه١ًٝ اجملُٛع

 1 ا حلٓإ الب 7

 2 اهلٓدحل١ 9

 3 اي ٝط ٟ ٚايطب ايز اع١ 11

 4 ايةًّٛ 19

 5 ة - ايرتك١ٝ 15

 6 ايٓاد ٠- ايرتك١ٝ 10

 7 اآلدا  20

 8 اي با ٠ 7

  اجملُٛع 98

 :الدراسة أداة

 :ٖٞ أحلاحل١ٝ َ احٌ خبُب يًد احل١ قٝا  ن دا٠ اطحل  ٝإ كٓا٤ ع١ًُٝ َ  

  :اي د ٜب ١٦ٖٝ يةطٛ اي د ٜ ١ٝ كايهؿاٜا  ي١ٝأٚ قا١ُ٥ ةعداد :ا ٚ  امل ح١ً 

 :ايكٝا   دا٠ ا ٚي١ٝ اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  قا١ُ٥ ةعداد   اي اي١ٝ اشبطٛا  ؾٝٗا اي احث ات ع 

 :السابقة للدراسات شاماًل مسحًا الباحح جرىأوال: أ

 نؿا١ٜ (30  حي  مت هيوي ْٚ ٝب١ ازباَةٞ  اي د ٜب نؿاٜا  يكٝا  أدٚا  كٓا٤ َٛضٛع تٓاٚيت اييت      

   ازباَةٞ ياحل اع امل طً ١ ايهؿاٜا  صبٌُ َٔ (2007 75كاطع ُاد ع٢ً ايهؿاٜا  اييت حددٖا  املٛحلٟٛ  

 .اييؿٞ اي د ٜب َٝدإ

 :يلي كما أساسية حماور أربعة ضمن الكفايات التدريسية حصر متثانيا: 

 :ؾك ا ( 7  ٚتطُٓت  :يً د ٜب اي دطٝ  - أ

 ٛذٜ٘ ايطايب  خبربا  املك    ك ٜ َٓطك١ٝ  كيٛ ٠يًُك   ايد احلٞ  ة ضٜ  ةعدادا  َ  كا  ُ اض ٠يً دٜةد   

 املٛقـ   اي د ٜب ال ا٥ل ٓٛعٜ احملاض ٠    اي ةًِٝ تكٓٝا  ٜ  ددّ ايطً ١  ي ؿهم املذم٠ ا حل١ً٦

 .ايؿاع١ً املشا ن١ ع٢ً ايطايب اي ةًُٝٞ ٜشبع

 :ؾك ا ( 10  ٚتطُٓت :اإلْ ا١ْٝ ايةالقا  - 
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  ك ٌٜ ايط١ًٝ  َع ا يؿ١ أذٛا٤ ٜشٝع ايطً ١  َع ٚي اق١ مب ١ْٚ ٜ ةاٌَ ايطً ١  احل ؿ ا ا  عٔ جيٝب     

 َٗاّ ذبدٜد عٓد ايطً ١ ظ ٚف ٜ اعٞ كاملك    اشبات١ ايطً ١ َكرتحا  َع املدايؿ١ ي أٜ٘  ٜ باٚ  اآل ا٤

 َ  ٣ٛ  ؾع ع٢ً ايطايب ؿزحي اطخ  ا ا   اعٝدَٛ تةٝني عٓد اسب  إ   ايط١ًٝ ظ ٚف ٜ خه املك   

 اع ها ا  يك ٍٛ اطحل ةداد ٜ دٟ ا نادمي١ٝ  ايد احل١ٝ َشهالت٘ حٌ ع٢ً ايطايب املك    ٜةني   ذبيًٝ٘

 .ٚاي  خم ايػٝا  عٔ ايطً ١

 :ؾك ا ( 6  : ٚتطُٓتاي د ٜ ١ٝ املُا حلا  -  

ٜ  ػٌ ٚقت  احملدد  املٛعد   ع٢ً كد٤ احملاض ٠ ٚةْٗا٥ٗا ٚحي ص احملاض ٠ املك    ٜ دأ خبط١ ًٜ زّ      

 املي  ١ ا ٚ ام كإ ذاع  زًّٜ امله  ١ٝ  اي اعا  أكٓا٤ امله ب    ٛاذدٜ  احملاض ٠   ذبكٝل أٖداف احملاض ٠

 .احملدد٠ َٛاعدٖا    ْشط١ٜٓؿه  احملدد٠  املٛاعٝد  

 :ؾك ا  (7  : ٚتطُٔ:ي كِٜٛا-د

 املك   ٜ ٛخ٢ ال ٝة١ ح ب ا حل١ً٦ك ٜٓٛع  كاملك   ايد احلٞ اخ  ا ٙ أحل١ً٦ ٜ ك  كٛضٛح   ا اطخ  أحل١ً٦ ٜيٝؼ

 يًطايب اتكدٜ  ٓحمي اطخ  ا   كةد يًطً ١ أخطا٤ِٖ ش حٜ ايد ذا   ٚٚضع اي ي ٝح   ٚايٛضٛح ايدق١

  .اييؿٞ اي كِٜٛ ٚحلا٥ٌ ٜٓٛع املك      ايؿةًٞ ذبيًٝ٘ َ  ٣ٛ ع٢ً كٓا٤ً

 :التقدير سلم اراختيثالجًا: 

 كد ذ١- َ ٛحلط١ كد ذ١ – ن م٠  كد ذ١ اي د ٜب  ١٦ٖٝ عطٛ أدا٤ ي كدٜ  اآلت١ٝ امل  ٜٛا  اع ُاد مت     

 ٜٚةرب د ذا  كال ) ن م٠ كد ذ١ (ت خه حبٝث ايذالكٞ يٝه   َكٝا  ح ب ايد ذا  ٚأعطٝت  ) ضةٝؿ١

 املٓاحلب اي ًٛى عٔ امل  ٣ٛ ٖها ٜٚةرب د ذ إ) َ ٛحلط١  ٚكد ذ١متاَا    املٓاحلب اي ًٛى عٔ امل  ٣ٛ ٖها

 .املٓاحلب غم اي ًٛى عٔ امل  ٣ٛ ٖها ٜٚةرب ٚاحد٠ د ذ١) ضةٝؿ١ ٚكد ذ١ (َا  حد ة 

 :األداة فقرات صياغةرابعُا: 

   ٚ ٚعٞ قٝاحلٗا  امل اد اي د ٜ ١ٝ ايهؿا١ٜ ضب ٣ٛ َع ايؿك ٠ َطُٕٛ ٜ ٛاؾل حبٝث ا دا٠ ؾك ا  تٝػت       

 .املطًب ٚدق١ املة٢ٓ ٚضٛح ايؿك ٠ تٝاغ١

 :يادا٠ ايعاٖ ٟ اييدم َٔ اي  ند :ايذا١ْٝ امل ح١ً

 َٔ احملهُني َٔ صبُٛع١ ع٢ً ا ٚي١ٝ كيٝػ ٘ اطحل  ٝإ ع ض ةع احملهُني  تدم ع٢ً اي احث اع ُد     

 َد٣ عٔ ِآ ا٥ٗ إلكدا٤ ٚعيو ايٓؿب  ٚعًِ اي د ٜب ال م ٚ ٚاإلدا ٠ ايرتك١ٝ صباٍ   اطخ ياص عٟٚ

 ض٤ٛ ٚ  ازباَة١    اي د ٜب ١٦ٖٝ عطٛ  دا٤ اي د ٜ ١ٝ كايهؿاٜا  املكٝا    ٚمشٛيٝ ٗا ؾك ٠ نٌ ا ت اط

 اي  ٌٜٚ ٌط ذب ُ كؿك ا  اآلخ  اي ةض ٚةكداٍ ايؿك ا  كةض تٝاغ١ تةدٌٜ مت ٚآ ا٥ِٗ  احملهُني َالحعا 

 أعطا٤  دا٤ املشرتن١ اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  متذٌ ؾك ٠( 30  ايٓٗا١ٝ٥ كيٝػ ٗا ايؿك ا  عدد أت ح ٚكها املزدٚ 

 .ة  ذاَة١ نًٝا    اي د ٜب ١٦ٖٝ
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 :ا دا٠ تط ٝل :ايذايذ١ امل ح١ً

 ايةاّ َٔ ا ٍٚ ايد احلٞ ايؿيٌ خالٍ اية١ٓٝ  أؾ اد مجٝع ع٢ً ا ٚي١ٝ تٝػ ٗا   ا دا٠ تط ٝل مت    

 يًةًّٛ اإلحيا١ٝ٥ اسبز١َ كاحل دداّ عًٝٗا ٍٛاسبي مًت ييت اي ٝاْا  ٚعٛزبت 2009ّ/  2008ازباَةٞ

 املكٝا   ؾك ا  ع٢ً اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ طحل باكا  امل١ٜٛ٦ ايٓ ب ٚاحل د ا   (SPSS)اطذ ُاع١ٝ

  ايه١ًٝ كايد ذ١ املكٝا  ؾك ا  ا ت اط َةاَال  ٚنهيو املةٝا ١ٜ  ٚاطعب اؾا  اسب اك١ٝ  ٚامل ٛحلطا 

 (4( ٚ 3ازبداٍٚ    ايٓ ا٥  ٚحلبًت

 ٜٛضح  (3  ذدٍٚ

 .اي د ٜب ١٦ٖٝ يةطٛ اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  َكٝا  ية ا ا  اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ طحل باكا  امل١ٜٛ٦ ايٓ ب

 اي د ٜ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد١ٝ ايهؿاٜددددددددددددا 

 اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  مما حلا  َد٣

 كد ذ١

 ن م٠

 كد ذ١

 َ ٛحلط١

 كد ذ١

 ضةٝؿ١

 .ايةًُٞ كايٛاقع املك    ك  ا حل اع ٜ  طٝع-1

57.2 28.3 15.5 

58.7 29.1 13.2 

 .ق١ٚد كٛضٛح اخ  ا ات٘ أحل١ً٦ ٜيٝؼ-2

57.4 28.5 13.1 

55.6 27.2 18.2 

 ايد احل١ٝ كيٛ ٠ َٓطك١ٝ. املاد٠ ٜة ض -11

66.3 25.3 8.4 

62.8 29.1 9.1 

 .ايد احل١ٝ كاملاد٠ اخ  ا ات٘ أحل١ً٦ ت ت   -12

51.4 41.3 6.3 

53.4 40.3 6.3 

 .اإلعداد امل  ل يًُ اض ٠ -13

62.2 27.5 10.3 

59.4 30.3 10.3 

 .َ ةدد٠ كٛحلا٥ٌ كاملك   ايطً ١ أدا٤ٜكّٛ  -14

48.5 40.2 11.3 

51.3 42.3 6.4 



 

02 
 

 م0213 ديسمبر - يوليو الثانيالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 .احملاض ٠   ايطً ١ ي ؿهم املذم٠ ا حل١ً٦ ٜٛذ٘ -15

44.9 42.1 13 

45.2 40.6 14.2 

 .ايؿيٌ كدا١ٜ   عًٝٗا ؿلامل  املك   خبط١ ًٜ زّ -16

39.4 52.4 8.2 

40.7 53.2 6.1 

 .اخ  ا ات٘   ٚاملكاي١ٝ املٛضٛع١ٝ ا حل١ً٦ ٜ  ددّ -17

48.2 40.6 11.2 

47.5 42.3 10.2 

 .اطخ  ا  كةد هلِ ٜٚٛض ٗا أخطا٥ِٗ يًطً ١ ٜش ح -18

47 37 16 

49.4 39.3 11.3 

 اي  خم عٔ ايطايب اع ها  يك ٍٛ احل ةدادا  ٜ دٟ -19

 .ٚايػٝا 

52.6 43.1 4.3 

50.8 42.1 7.1 

 .ايد ذا  ٚٚضع  ي ٝحاي   ايدق١ ٜ ٛخ٢ -20

44.5 43.3 12.2 

45.1 42.7 12.2 

 .احملاض ٠   ايطً ١ احل ؿ ا ا  عٔ كٛضٛح جيٝب -21

49.4 39.4 11.2 

50.3 40.3 9.4 

 .َه  ٘   املة١ًٓ امله  ١ٝ اي اعا  أكٓا٤ ٜ ٛاذد -22

50.6 41.3 8.1 

51.4 43.2 5.4 

 .الً  ٘ َع ٚاملٛد٠ ا يؿ١ َٔ ذٛ ٜشٝع -23

53.1 41.6 5.3 

52.1 43.7 4.2 

 .اي د ٜب   اي ةًِٝ تكٓٝا  ٜ  ددّ -24

67.4 22.3 10.3 

65.4 24.4 10.2 
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 .احملدد املٛعد   يطً  ٘ املي  ١ اطخ  ا  أٚ ام ٜةٝد -25

57.9 28 14.1 

66.5 30.1 13.4 

 .ي أٜ٘ املدايؿ١ ايطً ١ آ ا٤ تد  ك حاك١ ٜ ك ٌ -26

42.1 53.4 4.5 

44.3 43.4 12.3 

 .َٛعدٖا   ٚاْ ٗا٥ٗا احملاض ٠ كد٤ ع٢ً حي ص -27

40.2 40.1 19.7 

43.3 39.4 17.3 

 ايؿةًٞ ذبيًٝ٘ َ  ٣ٛ َع ٜ ٛاؾل تكدٜ ا  ايطايب ميٓح -28

 املك  .  

61.8 34.1 4.1 

59.4 36.2 4.4 

 .نادمي١ٝٚا  ايد احل١ٝ َشهالت٘ حٌ ع٢ً ايطايب ٜةني -29

57.7 36.2 6.1 

52.6 39.3 8.1 

 .املك     ذبيًٝ٘ َ  ٣ٛ  ؾعع٢ً  ايطايب حيؿز -30

51.4 41.3 7.3 

53.2 43.1 3.7 

  ك  املك   خبربا  ايطايب. -31

48.5 45.3 6.2 

47.7 44.2 7.1 

 .ٚخا ذ٘ اييـ داخٌ الً  ٘ َع َٚ ١ْٚ كً اق١ ٜ ةاٌَ -32

52.4 43.3 4.3 

51.6 41.2 7.2 

 .ايد   أٖداف ذبكٝل   احملاض ٠ ٚقت ٌٜ  ػ -33

50.1 44.4 5.5 

49.4 43.5 7.1 
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 م0213 ديسمبر - يوليو الثانيالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 تٜٓٛع ال ا٥ل اي د ٜب   املٛقـ اي ةًُٝٞ. -34

67.7 21.1 11.2 

66.1 22.6 11.3 

 .احملاض ٠   ايؿة١ً املشا ن١ ع٢ً ايطايب ٜشبع -35

58.6 29.2 12.2 

59.3 21.6 19.1 

 .احملدد٠ دٖاَٛاعٝ   ايطً ١ أْشط١ احل الّ ع٢ً حي ص -36

48.4 37.4 14.2 

46.6 39.2 14.2 

 .اطخ  ا ا  َٛاعٝد ذبدٜد عٓد الً  ٘ ظ ٚف ٜ اعٞ -37

61.3 35.4 3.3 

60.6 34.1 5.3 

 .كاملك   اشبات١ ٚأؾها ِٖ ايطً ١ َكرتحا  َع ٜ باٚ  -38

52.8 43.1 4.1 

51.4 44.3 4.3 

 

 ٜٛضح  (4  ذدٍٚ

 ايهؿاٜا  َكٝا    ايه١ًٝ كايد ذ١ ايؿك ا  ا ت اط َٚةاَال  ا ١ٜاملةٝ ٚاطعب اؾا  اسب اك١ٝ امل ٛحلطا 

 .اي د ٜب ١٦ٖٝ يةطٛ اي د ٜ ١ٝ

 اي د ٜ دددددددددددددددددددددددددددددددد١ٝ ايهؿاٜدددددددددددددددا 
امل ٛحل  

 اسب اكٞ

اطعب اف 

 املةٝا ٟ

َةاٌَ 

 اط ت اط

 ,.36 ,.45 2.44 .ايةًُٞ كايٛاقع املك   ٜ ك    1 -

 ,.36 ,.45 2.44 .ٚدق١ ٛضٛحك اخ  ا ات٘ أحل١ً٦ ٜيٝؼ   2 -

 ,.32 ,.14 2.60 .احل ٝةاكٗا ايطايب ع٢ً ٜ ٌٗ ك حلًٛ  املاد٠ ٜة ض   3 -

 ,.37 ,.45 2.45 .ايد احل١ٝ كاملاد٠ اخ  ا ات٘ أحل١ً٦ ت ت     4 -

 ,.33 ,.14 2,58 .تاَا  ةعدادا  احملاض ٠ ي كدِٜ ْؿ ٘ ٜةد  5 -

 ,.35 ,.06 2.38 .َ ةدد٠ كٛحلا٥ٌ كاملك   ايطً ١ أدا٤ ّٜكٛ   6 -

 ,.33 ,.16 2.33 .احملاض ٠   يً ؿهم املذم٠ ا حل١ً٦ ٜط ح  7 -
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 ,.36 ,.25 2.30 .ايؿيٌ كدا١ٜ   عًٝٗا امل ؿل املك   خبط١ ًٜ زّ   8 -

 ,.33 ,.13 2.33 .اخ  ا ات٘   ٚاملكاي١ٝ املٛضٛع١ٝ ا حل١ً٦ ٜ  ددّ   9 -

 ,.34 ,.11 2.35 .اطخ  ا  كةد هلِ ٜٚٛض ٗا أخطا٥ِٗ يًطً ١ ٜش ح   -10

 ,.37 ,.40 2.50 .ٚايػٝا  اي  خم عٔ ايطايب اع ها  يك ٍٛ احل ةدادا  ٜ دٟ  11 -

 ,.33 ,.13 2.33 .ايد ذا  ٚٚضع اطخ  ا  أٚ ام تي ٝح   ايدق١ ٜ ٛخ٢   12 -

 ,.35 ,.71 2.39 .احملاض ٠   ايطً ١ احل ؿ ا ا  عٔ كٛضٛح جيٝب   13 -

 ,.36 ,.30 2.43 .َه  ٘   املة١ًٓ امله  ١ٝ اي اعا  أكٓا٤ ٜ ٛاذد   14 -

 ,.36 ,.60 2.52 .الً  ٘ َع ٚاملٛد٠ ا يؿ١ َٔ ذٛ ةشاع١ ع٢ً حي ص  15 -

 ,.36 ,.13 2.59 .اي د ٜب   اي ةًِٝ تكٓٝا  ٜ  ددّ   16 -

 ,.36 ,.13 2.44 .احملدد املٛعد   يطً  ٘   ١املي اطخ  ا  أٚ ام ٜةٝد   17 -

 ,.36 ,.50 2.41 .ي أٜ٘ املدايؿ١ ايطً ١ آ ا٤ تد  ك حاك١ ٜ ك ٌ  18 -

 ,.24 ,.24 2.22 .َٛعدٖا   ٚاْ ٗا٥ٗا احملاض ٠ كد٤ ع٢ً حي ص  19 -

 ايؿةًٞ ذبيًٝ٘ َ  ٣ٛ َع ٜ ٛاؾل تكدٜ ا  ايطايب ميٓح  20 -

 .املك    
2.62 16., 31., 

 ,.33 ,.14 2.58 .ٚا نادمي١ٝ ايد احل١ٝ َشهالت٘ حٌ ع٢ً ايطايب ٜةني  21 -

 ,.37 ,.10 2.45 .املك     ذبيًٝ٘ َ  ٣ٛ ٜ ؾع نٞ ايؿ ت١ ايطايب ميٓح  22 -

 ,.36 ,.40 2.42 .املك   َ طً ا  ذبدٜد عٓد الً  ٘ ظ ٚف ٜ اعٞ   23 -

 ,.36 ,.19 2.52 .ٚخا ذ٘ اييـ داخٌ الً  ٘ َع َٚ ١ْٚ كً اق١ ٜ ةاٌَ   24 -

 ,.36 ,.20 2.48 .ايد   أٖداف ذبكٝل   احملاض ٠ ٚقت ٜ  ػٌ   25 -

 ,.30 ,.17 2.63 .املك   تد ٜب   َ ٓٛع١ تد ٜب ال ا٥ل ٜ  ددّ   26 -

 ,.37 ,.10 2.50 .احملاض ٠   ايؿة١ً املشا ن١ ع٢ً ايطايب ٜشبع  27 -

 ,.34 ,.19 2.35 .احملدد٠ َٛاعٝدٖا   طً ١اي أْشط١ احل الّ ع٢ً حي ص  28 -

 ,.31 ,.01 2.62 .اطخ  ا ا  َٛاعٝد ذبدٜد عٓد الً  ٘ ظ ٚف ٜ اعٞ   29 -

 ,.82 ,.03 2.82 .كاملك   اشبات١ ٚأؾها ِٖ ايطً ١ َكرتحا  َع ٜ باٚ    30 -
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 .ا دا٠ يؿك ا  ايٓٗا٥ٞ ايةدد ذبدٜد :اي اكة١ امل ح١ً

 حٝث املكٝا  يؿك ا  ايٓٗا٥ٞ ايةدد ي  دٜد اية١ٓٝ  أؾ اد طحل باكا  ايةاًَٞ اي  ًٌٝ ال ٜك١ اع ُاد مًت 

اي ة ف ع٢ً ايةٛاٌَ اي ٥ٝ ١  كٗدفايةاًَٞ  ٚعيو  يً  ًٌٝ اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ احل باكا  ةخطاع مًت

 املهْٛا  (ٌٝذبً ال ٜك١ احل دداّٚذبدٜد ايؿك ا  امل ت ط١ كٗا ك  اييت تشهٌ أكةاد ايهؿاٜا  اي د ٜ ١ٝ 

دْٚت ْ ا٥   اي  ًٌٝ   ازبدٍٚ ٚ  (( Varimax  ؾا ميانب ك حلًٛ  امل  دًي١ ايةٛاٌَ تدٜٚ    ٚ )ا حلاحل١ٝ

ايهٟ ٜكطٞ  ذًٝؿٛ د مب و ا خه مًتٚيؿ ز ايةٛاٌَ اييت تشهٌ ضباٚ  ضب ١ًُ يًهؿاٜا  اي د ٜ ١ٝ   (  5 

 . (3يت ط تكٌ ق١ُٝ تش ع نٌ ٚاحد٠ َٓٗا ع٢ً ايةاٌَ   ك ٕ ٜك ي  اخ ٝا  اي ٓٛد   ايةٛاٌَ ع٢ً ايؿك ا  اي

ٚكٓا٤ ع٢ً   ْؿب ايٛقت     ٚط ت ش ع أٟ ؾك ٠ كٗهٙ ايك١ُٝ أٚ كك١ُٝ أع٢ً َٓٗا ع٢ً أنذ  َٔ عاٌَ ٚاحد

ًٕ ق١ُٝ تش ع نٌ ٚاحد٠ َٓٗا ع٢ً ايةٛاٌَ 26  16  10 1ٖها احملو مًت حهف ايؿك ا  اي اي١ٝ:       )

 كٓدا   26 تطِ امل  د ذ١ ايةٛاٌَ َيؿٛؾ١ أت  ت اطع  ا ا  تًو ٚمبٛذب  .(3َٔ  امل  د ذ١ أقٌ 

 حٝث ايي ٝح  ايٛاحدَٔ  َٓٗا يهٌ ايهأَ ازبه  ٜزٜد  ٥ٝ ١ عٛاٌَ أ كة١ ضُٔ ٚتٓد   احملو  ذبكل

 .َ تؿة١ ْ  ١ ٖٚٞ%( 49,4  َكدا ٙا َ ايهًٞ اي  أٜ َٔ ايةٛاٌَ ٖهٙ تشهٌ
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 ٜٛضح  (5ذدٍٚ  

 ؾ١ ايةٛاٌَ ايٓادب١ كةد اي دٜٚ  ٚقِٝ تش ع كٓٛد املكٝا  ع٢ً نٌ َٓٗاَيؿٛ

 اي ٓد
 ق١ُٝ اي ش ع ع٢ً ايةاٌَ

 اي ٓد
 ق١ُٝ اي ش ع ع٢ً ايةاٌَ

 اي اكع ايذايث ايذاْٞ ا ٍٚ اي اكع ايذايث ايذاْٞ ا ٍٚ

1• 08. 09. 10. 07. 16• 24. 06. 11. 03. 

2 11. 13. 14. 32. 17 44. 37. 21. 16. 

3 03. 11. 12. 22. 18 21. 35. 27. 08. 

4 12. 14. 24. 53. 19 62. 08. 08. 13. 

5 11. 13. 31. 62. 20 11. 16. 07. 47. 

6 15. 06. 51. 29. 21• 06. 14. 02. 08. 

7 24. 04. 46. 33. 22 02. 46. 15. 16. 

8 28. 06. 56. 07. 23 06. 51. 35. 19. 

9 47. 21. 16. 28. 24 24. 63. 06. 02. 

10• 04. 01. 18. 05. 25 54. 38. 25. 03. 

11 13. 42. 02. 19. 26 21. 04. 26. 09. 

12 17. 06. 07. 46. 27 24. 07. 41. 02. 

13 19. 04. 28. 16. 28 48. 04. 12. 09. 

14 61. 018. 08. 08. 29 04. 52. 08. 34. 

15 32. 25. .19 13. 30 24. 53. 14. 10. 

 5.92 7.03 8.57 21.36 ٜٔاي  ا
ازبه  

 ايهأَ
7.21 2.35 18.04. 1.54 

ٚكةد حهف ايؿك ا  املهنٛ ٠ أعالٙ ٜ  ني احملاٚ  اي ٥ٝ ١ اييت تٛضح ايهؿاٜا  اي د ٜ ١ٝ يةطٛ ١٦ٖٝ 

 اي د ٜب   ذاَة١ ة  ٖٞ: 

 .27 26 7 5 3   2: اي دطٝ  يً د ٜب  ٚتةه ٘ ايؿك ا : احملٛ  ا ٍٚ - أ

 .30  13 29 24 23 22 18  15 11ايةالقا  اإلْ ا١ْٝ  ٚتةه ٘ ايؿك ا :  :احملٛ  ايذاْٞ -  

 .28 25 19 17 14 8املُا حلا  اي د ٜ ١ٝ  ٚتةه ٘ ايؿك ا :  احملٛ  ايذايث: -  
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 .20 12 9 6 4 2اي كِٜٛ  ٚتةه ٘ ايؿك ا :  احملٛ  اي اكع: -  

ب أ كة١ ضباٚ  ٖٞ: اي دطٝ  ( ؾك ٠ تك26ٝٚكٓا٤ ع٢ً َا تكدّ ٜي ح املكٝا  كيٛ ت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ٜطِ  

 يً د ٜب  ٚايةالقا  اإلْ ا١ْٝ  ٚاملُا حلا  اي د ٜ ١ٝ  ٚاي كِٜٛ.

 :ٚك اتٗا ا دا٠ تدم َٔ اي  كل  :اشباَ ١ امل ح١ً 

 :اي ٓا٥ٞ ا دا٠ تدم - أ

 ةجيادٚ اية١ٓٝ  أؾ اد مجٝع ع٢ً ايٓٗا١ٝ٥ تٛ تٗا   تط ٝكٗا خالٍ َٔ يادا٠ اي ٓا٥ٞ اييدم ح ا  مًت          

يًُكٝا  ٚكًػت  ايه١ًٝ ٚايد ذ١ احملٛ  كني ٚنهيو ةيٝ٘  تٓ ُٞ ايهٟ ٚاحملٛ  ايؿك ٠ كني اط ت اط َةاٌَ

 مما ٜدٍ ع٢ً اطت ام ايداخًٞ يًُكٝا   %. 01(  ٖٚٞ داي١ ةحيا٥ٝا عٓد َ  ٣ٛ أقٌ َٔ %77- 51كني  

 .(7  ٚ( 6  اي ٛايٞ ع٢ً ازبدٚيني   ايٓ ا٥  ٚحلبًت
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 أ. د/ ضبُد ؾا٥ز ضبُد عادٍ

 

 ٛضح ٜ (6ذدٍٚ  

 َةاَال  اط ت اط   ( كني ؾك ا  املكٝا  ٚاحملاٚ  املكاك١ً هلا

   ايؿك ٠ احملٛ    ايؿك ٠ احملٛ 

 

اي دطٝ  

 يً د ٜب

 

2 63.  

املُا حلا  

 اي د ٜ ١ٝ

 

8 71. 

5 55. 14 59. 

7 66. 17 69. 

26 68. 19 57. 

27 74. 25 53. 

28 68. 

 

ايةالقا  

 اإلْ ا١ْٝ

11 62.  

 اي كِٜٛ

2 65. 

13 56. 4 72. 

15 59. 6 61. 

18 57. 9 59. 

22 60. 12 69. 

23 55. 20 64. 

24 66.   

29 61. 

 30 59.    

( َةاَال  ا ت اط احملاٚ  كايد ذ١ ايه١ًٝ ملكٝا  ايهؿاٜا  اي د ٜ ١ٝ يةطٛ ١٦ٖٝ اي د ٜب  6ٜ ني ازبدٍٚ  

 .01. ٚمجٝةٗا داي١ ةحيا٥ٝا عٓد َ  ٣ٛ أقٌ َٔ 78 –. 51ٚاييت ترتاٚح كني 
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 ٜٛضح  (7ذدٍٚ  

 َةاَال  اط ت اط   ( كني احملاٚ  ٚايد ذ١ ايه١ًٝ َٚةاَال  ك اتٗا

 َةاَال  ايذ ا    عدد اي ٓٛد احملٛ 

 أيؿا اإلعاد٠

اي دطٝ  

 يً د ٜب

5 64. 66. 65. 

 .75 .73 .77 9 ايةالقا  اإلْ ا١ْٝ

املُا حلا  

 اي د ٜ ١ٝ

6 71. 73. 74. 

 .73 .72 .74 6 اي كِٜٛ

 74.71 .71  24 املكٝا  نهٌ

 

.(  ؾُٝا ْاٍ ضبٛ  اي دطٝ  يً د ٜب 77ٚقد حاز ضبٛ  ايةالقا  اإلْ ا١ْٝ أع٢ً ا ت اط كايد ذ١ ايه١ًٝ   

ًٕ املكٝا  ٜ ُ ع مب  64ٛأد٢ْ ا ت اط ي٘ كايد ذ١ ايه١ًٝ   ٣ عاٍ َٔ اييدم .(. ٖٚهٙ ايكِٝ صب ُة١ ت ني أ

 ٜٚكٝب ايهؿاٜا  اي د ٜ ١ٝ يةطٛ ١٦ٖٝ اي د ٜب كدق١. 

 : ا دا٠ ك ا  -    

 ة  ذاَة١   اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ َٔ ا( عط20ٛ  َٔ َه١ْٛ ع١ٓٝ ع٢ً اطحل  ٝإ تط ٝل اي احث أعاد    

 ايذ ا  َةاٌَ كًؼ حٝث كمحلٕٛ ا ت اط َةاٌَ ؾٝ٘ ٚاحل ددّ ٚايذاْٞ  ا ٍٚ اي ط ٝل كني أحل ٛعني كؿا م

 .عًٝٗا اطع ُاد تؤند اطت ام ايداخًٞ يًُكٝا   ٚميهٔ ك ا  د ذ١ ٖٚٞ (  %0.75 ايهًٞ 

 نتائج الدراسة:

اي  ًٌٝ ايةاًَٞ   ّذبكل احملو  ضبو ذًٝؿٛ د(  كاحل ددا-( كٓدّا 26مّت حي  أدا٠ ايكٝا      - أ

ٛزع١ ع٢ً أ كة١ ضباٚ   ٥ٝ ١ ٜزٜد َ-(  Varimaxٚتدٜٚ  ايةٛاٌَ امل  دًي١ ك حلًٛ  ؾا ميانب   

ازبه  ايهأَ يهٌ َٓٗا عٔ ايٛاحد ايي ٝح   حٝث تشهٌ ٖهٙ احملاٚ َٔ اي  أٜ  ايهًٞ َا َكدا ٙ 

 %( ٖٚٞ ْ  ١ َ تؿة١. ٚاي ٓٛد َٛزع١ ع٢ً احملاٚ  نُا ًٜٞ:49,4 

 ؾك ا . 6اي دطٝ  يً د ٜب.    -1

 ؾك ا . 9ايةالقا  اإلْ ا١ْٝ.        -2
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 ؾك ا . 6ا حلا  اي د ٜ ١ٝ. املُ-3

 ؾك ا . 6اي كِٜٛ.                      -5

مّت اي  ند َٔ اييدم اي ٓا٥ٞ يادا٠ يً ديٌٝ ع٢ً اطت ام ايداخًٞ يًُكٝا   كاحل دداّ َةاٌَ  -  

-51ايه١ًٝ يًُكٝا  حٝث كًػت كني   ١اط ت اط كني ايؿك ٠ ٚاحملٛ   ٚنهيو كني احملٛ  ٚايد ذ

 .(,. %1حيا٥ٝا عٓد َ  ٣ٛ دطي١ أقٌ َٔ  %(  ٖٚٞ داي١ ا77

مّت اي  ند َٔ ك ا  ا دا٠ يً ديٌٝ نهيو ع٢ً اطت ام ايداخًٞ يًُكٝا  كاحل دداّ َةاٌَ  -  

 ,.%(  ٖٚٞ د ذ١ ك ا  عاي١ٝ ميهٔ اطع ُاد عًٝٗا75ا ت اط كمحلٕٛ  حٝث كًؼ َةاٌَ ايذ ا  ايهًٞ  

 :واملقرتحات التوصيات

 كٓا٤ً ع٢ً َا تكدّ:

 ِاي احث كاحل دداّ ا دا٠ املي١ُُ   تكِٜٛ أدا٤ ا حل اع ازباَةٞ   َؤحل ا  اي ةًٝ ٜٛتٞ - أ

 ايةايٞ.

ٜٛتٞ كاحل دداّ ا دا٠ املي١ُُ   ت ق١ٝ ا حل اع ازباَةٞ  ٚ  ذبدٜد ا حلاته٠ امل ُٝزٜٔ   صباٍ  -  

 اي د ٜب.

 زباَة١.ٜٛتٞ كاحل دداّ ا دا٠ املي١ُُ   اي كِٜٛ ايهاتٞ ياحل اع ازباَةٞ   ا -  

ٜٛتٞ كإتدا  دؾرت ٜ طُٔ ايهؿاٜا  اي د ٜ ١ٝ عا  ا ١ُٖٝ ٚؾكا يًرتتٝب ايهٟ حيًت عًٝ٘ َٔ  -  

 ْ ا٥  ٖهٙ ايد احل١  يهٞ ٜ  ؿٝد َٓٗا أعطا٤ ١٦ٖٝ اي د ٜب   ازباَة١.

 ٜٛتٞ ك ٓا٤ أدٚا  َك١ٓٓ أخ ٣   تكِٜٛ  ؤحلا٤ ا ق اّ ٚايةُدا٤. -  

 ــــــــع:أهم  املــــراجـــــــــــــــــــــ

(. انًحذداث انًؼرفيت نهكفبءاث انتذريضيت نهًؼهى انجبيؼي، يجهت كهيت انتربيت )جبيؼت 2002أحًذ انضيذ ) -1

 (.44انًُصىرة(، ع )

(. انكفبءاث انًهُيت نهقبئًيٍ ببنتذريش في كهيبث جبيؼت بغذاد، بغذاد: 1496) إبراهيى وإبراهيىبذري جًيم،  -2

 .يركز انبحىث انتربىيت وانُفضيت

(. )يذي ايتالك أػضبء هيئت انتذريش في انجبيؼبث انضؼىديت انكفبيبث ويذي 2002خبنذ انشريف) -3

 (، رصبنت يبجضتير غير يُشىرة، األردٌ: جبيؼت انيريىك.بيًبرصتهى نهب وانصؼىببث انتي يىاجهىَه

تربيت في جبيؼت (. )انكفبيبث انتقُيت انتؼهيًيت نذي أػضبء هيئت انتذريش بكهيت ان2000صؼيذ انضُيذي ) -4

 انضهطبٌ قببىس ويذي يًبرصتهى نهب(. رصبنت يبجضتير غير يُشىرة، األردٌ: جبيؼت انيريىك.

انتؼهيًي انجبيؼي انفؼبل يٍ وجهت َظر أػضبء هيئت انتذريش في انجبيؼبث  ء(. األدا1444صاليت طُبط ) -5

 (.4) 15األردَيت انحكىييت. أبحبث انيريىك، 

فبيبث انتؼهيًيت ألداء أػضبء هيئت انتذريش في جبيؼت انيريىك، انًجهت (. انك2006َبصر ػهيًبث ) -6

 .20(، انًجهذ 79انتربىيت )جبيؼت انيريىك(، ع )

 (.4(. تقىيى انتذريش انجبيؼي، يجهت انؼهىو اإلَضبَيت، ع)2001ػبذ ػهي حضٍ ) -7
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، انقبهرة: دار انفكر 1ط (. اإلدارة انجبيؼيت في انىطٍ انؼربي،2001ػبذ انغُي ػبىد، وػبذ انحًيذ جببر) -9

 انؼربي.

(. )انكفبيبث انتكُىنىجيت انتؼهيًيت نًذرصي كهيبث انًجتًغ انحكىييت في 1444ػبذ انًؼطي انصببؽ ) -4

 األردٌ(. رصبنت يبجضتير غير يُشىرة، األردٌ: جبيؼت انيريىك.

انتذريش في جبيؼت صُؼبء، يجهت ة(. بُبء أداة نتقييى كفبيبث األداء انتذريش نؼضى هيئت 2001يحًذ انًخالفي )-10

 (.12انذراصبث االجتًبػيت، ع)

11- Crumbly, l., Henry, B. K.; & Kratchman. S. H. (2001) Students Perception of the 

Evaluation of College Teaching. Quality Assurance for teaching. 9(4). 

12- Hoerig, Ruth C. (1981). Identification of     Generic Competencies under Lying 

Successful Instructional Performance in Competency –Base Program Of Higher 

Education. Dissertation Abstracts International, A, Vol.41, No 12, Jul.                               

                                 13-March, H. W. (1982). SEEQ; AR reliable, valid, and Useful 

Instrument for Collecting Students, evaluations of University Teaching. British Journal of 

Educational Psychology, 52.                                           14- March, H. W. (1987). 

Students evaluations of University Teaching; Research Finding M ethodolologyical 

Issues, and Directions for Future research. International Journal of educational Research, 

11(3). 

15-Yallin, H. (1993). A "Study of Secondary School Teacher Competencies Necessary 

for the Use of Education technology Teacher Competencies. Dissertation Abstracts 

International", 54(3).           
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 ٜٛضح  (1ًَ ل  

 ) ايٓٗا١ٝ٥ اييٛ ٠  اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  َكٝا ذدٍٚ ٜٛضح 

 املكٝا  ع ا ا 

 ا دا٤ َ  ٣ٛ

 كد ذ١

 ن م٠

 كد ذ١

 َ ٛحلط١

 كد ذ١

 ١ؿضةٝ

    ٚدق١ ٛضٛحك اخ  ا ات٘ أحل١ً٦ ٜيٝؼ -1

     .احل ٝةاكٗا ايطايب ع٢ً ٜ ٌٗ  املك   ك حلًٛ ٜة ض -2

    .كاملك   ايد احلٞ اخ  ا ات٘ أحل١ً٦ ت ت   -3

    .يًُ اض ٠ تاَا  ةعدادا  ْؿ ٘ ٜةد -4

     .َ ةدد٠ كٛحلا٥ٌ املك     الً  ٘ أدا٤ ٜكّٛ -5

    .احملاض ٠   يً ؿهم املذم٠ ا حل١ً٦ ٜط ح -6

    .ايؿيٌ كدا١ٜ   عًٝٗا امل ؿل املك   ط١خبًٜ زّ  -7

     .اخ  ا ات٘   ٚاملكاي١ٝ املٛضٛع١ٝ ا حل١ً٦ ٜ  ددّ -9

    ٚايػٝا   اي  خم عٔ ايطايب اع ها  يك ٍٛ احل ةدادا  ٜ دٟ -4

    .د ذات٘ ٚٚضع اخ  ا ات٘ تي ٝح   ايدق١ ٜ ٛخ٢  -10

    .احملاض ٠   ايطً ١ احل ؿ ا ا  عٔ كٛضٛح جيٝب -11

    .َه  ٘   املة١ًٓ امله  ١ٝ اي اعا  أكٓا٤ اذدٜ ٛ -12

    .الً  ٘ َع ٚاملٛد٠ ا يؿ١ َٔ ذٛ ةشاع١ ع٢ً حي ص -13

    .اي د ٜب   اي ةًِٝ تكٓٝا  ٜ  ددّ -14

    .احملدد املٛعد   يطً  ٘ املي  ١ اطخ  ا  أٚ ام ٜةٝد -15

    ي أٜ٘  املدايؿ١ ايطً ١ آ ا٤ تد  ك حاك١ ٜ ك ٌ -16

    .َٛعدٖا   ٚاْ ٗا٥ٗا احملاض ٠ كد٤ ع٢ً حي ص -17

    .املك     ذبيًٝ٘ َ  ٣ٛ ٜ ؾع نٞ ؾ ت١ ايطايب ميٓح -19

     . املك    ذبيًٝ٘ َ  ٣ٛ  ؾعع٢ً  ايطايب حيؿز -14

    .اطخ  ا ا  َٛاعٝد ذبدٜد عٓد الً  ٘ ظ ٚف ٜ اعٞ -20

    .ٚخا ذٗا احملاض ٠ داخٌ َٚ ١ْٚ كً اق١ الً  ٘ َع ٜ ةاٌَ -21
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    .ايد   أٖداف ذبكٝل   اض ٠احمل ٚقت ٜ  ػٌ. -22

    .املك   تد ٜب   َ ٓٛع١ تد ٜب ال ا٥ل ٜ  ددّ -23

    احملاض ٠   ايؿة١ً املشا ن١ ع٢ً ايطايب ٜشبع -24

    .احملدد َٛعدٖا   الً  ٘ أْشط١ احل الّ ع٢ً حي ص -25

    .كاملك   اشبات١ ٚأؾها ِٖ ايطً ١ َكرتحا  َع ٜ باٚ  -26

 

 (2  ًَ ل

 املكٝا    هلا املكاك١ً ٚايؿك ا  اي د ٜ ١ٝ ؿاٜا ايه ضباٚ  ٜٛضح

 ايؿك ا  أ قاّ ايؿك ا  عدد احملٛ 

 27 26 7 5 1 5 يً د ٜب اي دطٝ  •

 30 29 24 23 22 18 15 13 11 9 اإلْ ا١ْٝ ايةالقا  •

 28 25 19 17 14 8 6 اي د ٜ ١ٝ املُا حلا  •

 20 12 9 4 2 5 اييؿٞ اي كِٜٛ •

 ٜٛضح اطحل  ا١ْ (3ًَ ل 

 اي حِٝ اي محٔ اهلل  ِك

 .احملرتّ                                                                    اي د ٜب ١٦ٖٝ عطٛ زًَٝيت / زًَٝٞ

 :ٚكةد .........الٝ ١ ذب١ٝ 

 ة  جباَة١ اي د ٜب ١٦ٖٝ يةطٛ ايالز١َ اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  يكٝا  أدا٠ كٓا٤ ة  تٗدف احل  ا١ْ ٜدٜو كني

 كهًٝا  ايةاًَني اي د ٜب ١٦ٖٝ أعطا٤ آ ا٤ ع٢ً ايٛقٛف خالٍ َٔ ٚعيو اي د ٜ ١ٝ  مبٗاَ٘ قٝاَ٘ ا٤أكٓ

 ١٦ٖٝ يةطٛ ايالز١َ اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  ة  يًٛتٍٛ َ اعدتٓا   أ١ُٖٝ َٔ ي أٜهِ ملا ْٚع ا  .ة  ذاَة١

 كٛضع عًٝٗا ٚاإلذاك١ ك ُةٔ   ٝإاطحل  كٗها ايٛا د٠ اية ا ا  ع٢ً اطالالع َٓهِ ؾٓ ذٛ .كازباَة١ اي د ٜب

  .تةدٜال  أٚ اقرتاحا  َٔ َٓاحل ا  ت ْٚ٘ َا ٚةضاؾ١ ْع نِ  يٛذ١ٗ َٓاحل ا  ت اٙ ايهٟ اطخ ٝا  أَا (√) ةشا ٠

 .تةْٛهِ يهِ شان ٜٔ

 اي احث                                                                                                        

  عادٍ ضبُد ؾا٥ز ضبُد دأ.
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 (ايٓٗا١ٝ٥ اييٛ ٠ (اي د ٜ ١ٝ ايهؿاٜا  َكٝا 

 ا دا٤ َ  ٣ٛ املكٝا  ع ا ا 

 كد ذ١

 ن م٠

 كد ذ١

 َ ٛحلط١

 كد ذ١

 ضةٝؿ١

    .يًُ اض ٠ تاَا  ةعدادا  ْؿ ٘ ا حل اع ٜةد •

    .َٛعدٖا   ٚاْ ٗا٥ٗا احملاض ٠ كد٤ ع٢ً حي ص •

    .ايؿيٌ كدا١ٜ   عًٝٗا امل ؿل املك   خبط١ ًٜ زّ •

    .احل ٝةاكٗا ايطايب ع٢ً ٜ ٌٗ ك حلًٛ  املاد٠ ٜة ض •

     .ايد   أٖداف ذبكٝل   احملاض ٠ ٚقت ٜ  ػٌ •

    .املك   َٗاّ ذبدٜد عٓد الً  ٘ ظ ٚف ٜ اعٞ •

     .احملاض ٠   يً ؿهم املذم٠ ا حل١ً٦ ٜط ح •

    .احملاض ٠   ايؿةاي١ املشا ن١ ع٢ً ايطايب ٜشبع •

    .ي أٜ٘ املدايؿ١ ايطً ١ آ ا٤ تد  ك حاك١ ٜ ك ٌ •

    .كاملك   اشبات١ ٚأؾها ِٖ ايطً ١ َكرتحا  َع ٜ باٚ  •

    .ٚخا ذٗا احملاض ٠ داخٌ َٚ ١ْٚ كً اق١ الً  ٘ َع ٜ ةاٌَ •

    .املك   تد ٜب   اي ةًِٝ تكٓٝا  ٜ  ددّ •

     .نادمي١ٝٚا  ايد احل١ٝ َشهالت٘ حٌ ع٢ً ايطايب ٜةني •

    .ٚايػٝا  اي  خم عٔ ايطايب اع ها  يك ٍٛ احل ةدادا  ٜ دٟ. •

    .َه  ٘   املة١ًٓ امله  ١ٝ اي اعا  أكٓا٤ ٜ ٛاذد •

    .ٚايٛضٛح كايدق١ اخ  ا ات٘ أحل١ً٦ ت يـ •

    .ايد احل١ٝ كاملاد٠ اخ  ا ات٘ أحل١ً٦ ت ت   •

    .د ذات٘ ٚٚضع اخ  ا ات٘ تي ٝح   ايدق١ ٜ ٛخ٢ •

     .اطخ  ا ا  َٛاعٝد ذبدٜد عٓد الً  ٘ ظ ٚف ٜ اعٞ •

    .احملدد املٛعد   املي  ١ اطَ  إ أٚ ام يًطً ١ ٜةٝد •

     .َ ةدد٠ كٛحلا٥ٌ املك     الً  ٘ أدا٤ ٜكّٛ •

    ..املك     ايؿةًٞ ذبيًٝ٘ َ  ٣ٛ َع ٜ ٛاؾل تكدٜ ا  ايطايب ميٓح •

    .املك     يًٝ٘ذب َ  ٣ٛ ٜ ؾع نٞ ؾ ت١ ايطايب ميٓح •

    .احملدد َٛعدٖا   الً  ٘ أْشط١ احل الّ ع٢ً حي ص •

 



 

35 
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
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 بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمينجناية اإلصابة 

 امللدٓ

3 

يهددده اددلا ا بىلددي ا  همدداح اادددت األة دداي املإلصلبدد  ظ ايدد  ا ّددداه           

يمم  اا إلَني  ا مم،ي  اكرن األد   عل  ةبمب  ها صني يف ا َنيص  ا ىال

ا يمَددناعم  اتىإلَددما  يمددة ا ايدد  ا ّدداه  هددا صني  ايإل دداا  ا بىلددي همدداح  

عاليمات ا ّاه  ها صني  اهني ا بىلي ا وىائل ا َنعم   لوقايد  يمدة ا صدني    

قبدددل اقوعهدددا اا ددد  يمدددة اامدددا األكردددام اا إلصويدددلات ا َدددنعم  اا إل يددد   

ي اادددت ا وىدددائل ا َدددنعم   لصدددالد يمدددة ا صدددني هصدددد    اا إل دددبو  ا هدددني ا بىلددد 

اقوعهدا اا دد  يمددة اامددا ا نقمدد  ا َددنعم  ااتوإليددا  اا وٕددو     ددت   ددن    

ا بىلدددي ب  همددداح يموقددد  ا إلَدددني  ا دددمم،ي يم هدددا  اا صبوهددد  املبدددنم  ٍدددنعّا   

اقانونّا ؾ اي  ا ّاه  ها صني    ت هدني ا باةدي اادت ا  إلدائا  اا إلوّدمات      

 .الا ا بىليا    وّل ب مها 

 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن/ د

ا مبه املياعد امئمً قيت ا بنآح ا  نيت  اىإلاك

 اايمص  ةج      -رلم  ا رتهم  - اعلويمه
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 :املقــدمة

بح اؿمد هلل ممده محدّا  اا َ ن هلل نَ نه ٍ نا ممده انَ نه عل  نصمائه ا   ت ؼْ  ات  صد  

ا داعي األا  ب  دعو   اا ْال  اا يالي عل  ىمد األنبما  ااملنىلني  ا ْاد  األيمني  نبم ا اقدا  ا قمد 

خوّا هه )يمة يند اهلل  :ايمنه  اااإل اب نواامه  ا بائل هأح ال اـو يف ا إلممه يف ا ديةاهلل  اا مياح هه  اب باع اا

  اعل  آ ه اّىلبه  ايمة نها نهجه  ااىنت هي إله  اىل  ىبمله  ا بم  ا نه ب  يوي ا دية. 1يمبهه يف ا دية(

  ت ايما هصد: 

ا  اؿبمب  اا  نمي   رما اا  يف ا صني اي ا دم  ا ثمم   ا   ت  بدم هثمة  اقد مسااا اهلل  صف

يبو  : بح اهلل قا  :) بكا اهإللمت  : مسصت مىو  اهللقا عة انً هة يما   مٕي اهلل ع ه ةديي مااه ا بدامي 

اخلق ا صني يمة اععت اىنام قدم  اـا ق عو اال  فهي  .2:عبدي عبمبإلمه فْ  عوٕإله ع هما اؾ   ( 

وقات يمة ةوهلا  فإنها  إلي   نؤي  رل الا ا  وح ا ٖدت مبا فمه يمة هنوت ّغناا ها  يب  ب  رل املدل

مسااات ا امإني اعام ارل املدلوقات. اةاى  ا بْن  أ ي يف املن ب  ا ثانم  يمة األامم  هصد ا يم   قا  

 3بنا خلب ا ا نياح يمة ن م  ايمَاد نبإللمه فجصل اه مسمصا هْوا  صا : 

عل  ا صامل اـاماي  اي َ  هها ا نياح ا  افل  ا   ي ل يم ها  يإلمممو  اايمنآ اؾيت  اآ   ا  ا صنيا

اىمل  ا نياح  إلهْام اا إلم ن يف خلق ا يمااات ااألمض  يعة اىنام األٍ ا  ااألةجاي ااأل واح  اا

اآلخن  بح قل ىواا يف األمض فانعناا رم  هدا اـلق  ت اهلل ي َئ ا  َأ   اا  ائ ات هَ ل عاي قا   صا : 

األح ا صني رما قل ا اول  يما ميإلل ه ا نياح  فإنه يمة ا وااب علم ا اح نصإل،ي هها 4اهلل عل  رل ٍي  قدين

 .انْونها اندما هها عة اي ىو  قد يْمبها اا يْمب هها ا غو

  ايمة اات األيموم ا   ؼمغ  لصني ّىلإلها اقو ها او عدي اىإلددايمها يف يمصْم  اهلل ااي ا  صم  ا  

اقد  5بح ا يم  اا بْن اا مؤاد رل اا ئ  راح ع ه يميئوت  انصت علم ا هها قا   صا  يف رإلاهه ا  نيت:

خلق اهلل ا نياح اإ   ه يمبويمات اؿما  يمة يمأرل ايمَنب ايملبً ايمي ة  اوواا  انعت عالقا ه هنهه 

                                                           
1
،  4( وزبة اٌضوبح، ثبة إٌٟٙ ػٓ اٌّغؤٌخ ، ط 6132، زذ٠ش سلُ ) 121/ 7أخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ ثششذ إٌٛٚٞ :  - 

 َ، داس اٌّؼشفخ. 1991 -٘ـ  1411
2
 ر٘ت ثصشٖ. ، وزبة اٌّشض، ثزت فضً ِٓ 11/133أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ صس١سٗ: - 
3
 (. 3عٛسح اإلٔغبْ : ا٠٢خ سلُ ) - 
4
 ( .21عٛسح اٌؼٕىجٛد : ا٠٢خ سلُ ) - 
5
 ( .36عٛسح اإلعشاء : ا٠٢خ سلُ )  - 
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َاَنٖوِ َ ا َعَلِمَ  اِ ٔ إَلاَب ه قا   صا :اه ميه ااىن ه ااوانه اووه يمة ا  اٌ  امل يرتك ٍمئ بت اهني ة م

ََِنى ٔ ِلُمِئلٔمنَي  ٍَِيٕ  َاُاّدى َاَمِةَمّ  َاُه  .1ٔ ِبَمانّا  ُِّ لِّ 

يم ها يما او يمإلصلق هاألهداح ااألاياي ايم ها يما او يمإلصلق ها بلوب   ا   يْاب هها ا نياح  بح األيمناض 

  اايمناض ا بلوب يمديديمة ايمناض األهداح  اعالاها عيو اٍماؤاا اايمناض ا بلوب اٍُد خ نَا ااععت ٕنمّا 

املبمإل  نعن  ا صني ا  اػ  عة اؿيد ا لي  ا مإلار بيما ٍهو  اا ٍبه  ايمة اله األيمناض اـبمث  ااألداا  

 .يأرل اؿي ات رما  أرل ا  ام اؿ ب

ايمة اؾ ايات املص وي  ا ّاه   امما ت ٍ  فمه اح ا نياح قد يإلصنض  لج ايات املادي  ااملص وي   

ها صني فبد يْاب ها صني يف نميه اا يما ه اااله ااةباهه  ايَصن هأيمناض رثو  يم ها ٍىلوب ااه  ا غمو 

 ونه  ام  ايمه اا َصوم ها ْداع ا دائت  ااآلتي ا َديد  يف ا عهن اا ب ة األطناه اوواا  ااو ت يدمي 

رثو  اا غا ب انها   وح ايمناض عٖوي  بت انها ت  يإلجمب ب  عالد  انه يمْاب ها صني  اعاليمات ا صني

 .2األطبا 

 أهنية البخح: 

   مة اامم  ا بىلي يف ا  باط ا إلا م :

  ا  اٌ يف ةبمبإلها اة مها  فم هت يمة ان ناا انم  اح يموٕوع ا ّاه  ها صني يمة األيموم ا   اخإلل -1

اي ااـماتت اوواا  ايم هت يمة ا بإلها يمدعمّا قو ه هاألد    أ وا ها اةبمبإلها  يمدعمّا انها يمة األاا

 ا َنعم .

  اهع ا  اٌ يف رممم  ا وقاي  اا صالد يمة ا صني ةإل  اح ا بصض يم هت قد ؾأ  لصالد هأٍما  فمها  -2

 قاكين ٍنعم  ناىني اايمإل اىني خ وم  األيمن اانه ت داا  مبا ةني اهلل.

ني ايما يإلصلق هها يمة يميائل اي عاا  ب  ا إلأّمل ا َنعي امليإلمد اؿاا  املاى  ب  هماح اة اي ا ص -3

 يد ايمة ا  إلاب اا ي    ف اح الا ا بىلي ؼبمبّا هلله األاداه اىصمّا  إلىلْملها  ابىهايما يم ا يف  و

امل إلب  ا صنهم  اا ىاليمم  هاؿوث ا    صاجل قٖايا ااقصم  ا يد  غن  ا و هَي  ييو ػاه اب نا  

 ك  ..

                                                           
1
 (. 19عٛسح إٌسً : ا٠٢خ سلُ )  - 
2
 . 321/  1ِفشداد اٌمشآْ : - 
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صنف  اؼديد يموق  املَنع ا مم،ي يمة اله اؾ اي  ايمدى يموافبإله ألما  فبها  ا َنيص  ا ىاليمم  يمة يم -4

 عديمه.

 تساؤالت البخح: 

خ ن هبا ي عد   ياؤتت اامها: يما ةبمب  ا اي  ا ّاه  ها صني ؟ اال اي فصاّل ا اي ؟ ابكا رانت 

يمصم   ؟  اال هلا اّل يف ا َنيص  ا ىاليمم  ؟ رل   فهل اي ا اي  يمادي  اي يمص وي  ؟ اال هلا عاليمات 

ابكا اعرته ا صائة عل  نميه انه اّاب فالح يمة ا  اٌ فلىلبه ا ٖنم  فما اي ا صبوه  املبنم   ه ؟ ايما يموق  

فبها  ا َنيص  ا ىاليمم  اا إلَني  ا مم،ي اا صلت اؿديي يمة ا اي  ا ّاه  ها صني ؟ ارم  نبي انمي ا 

ؾ اي  ؟ ابكا اّمب ٍدّْا ها صني يما اي ا وىمل  ا َنعم   لصالد  يم ها ؟ رل اله ااالم ا يمة اله ا

ا إلياؤتت اوواا رانت ا داف  ا نئميي  لغؤ يف يموٕوع ا اي  ا صني يف ا َنيص  ا ىاليمم  اا إلَني  

 ا مم،ي.

 املنوج املتبع يف البخح:

 ً ا إلا م :ا ب  ا باةي امل ها ا وّمي ا إلىللملي اا لي يبوي عل  األى

كرن امليائل قل ات ما  يمدعما ك   هاألد   يمة ا  إلاب اا ي   اكرن امليائل قدل اـداله يمد      -1

 هماح يم َأ اـاله اا إلو مق يمة يمٖانه املصإل  .

اكرناألقددوا  يف امليددأ   اهمدداح قائلددها يمددة ااددل ا صلددت يمدد  اتقإلْددام علدد  املددلااب ا مبهمدد املصإل               -2

 ل  ااـل  ع د اؿاا  ا داعم   ل  .اكرنيما  مين يمة اقوا  ا ي

  و مق اقوا  ا مبها  يمة يمْادماا األّلم   ااىإلبْا  ا إلب  األد   اةمانّا يم  هماح ااه ا دت  . -3

 ا رتامح يف هصض امليائل يم  هماح اكرن اـاله بح ااد. -4

 اتعإلماد عل  ايمهات املناا  ااملْادم األّلم . -5

 م  يمٖبوط  ها َ ل.هماح يموإ  اآليات هلرن اآلي  اا يو -6

رن ا  إلددداب اا بددداب ااؾدددو    ؽدددنيا األةاديدددي ااأل دددام يمدددة يمْدددادماا األّدددلم   اب بدددات ك ددد  هدددل         -7

 .اا ْمىل 

 أسباب اختيار موضوع  البخح:

 ا اك اىباب عد  دفصإل،ي  ل إلاه  يف يموٕوع ا اي  ا ّاه  ها صني اكرن اامها: 
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يملمإل   ل عن اظاان  اـدوه ااهللد  يمدة ا صمداح         مَي ظاان  ا ّاه  ها صني يف اجملإلم  ا مم،ي هْوم  -1

 مما دعت اؿاا  ب  هماح اة ايمها ا مبمه .

ؾددو  اندداٌ رثددن يمددة بخوان ددا ااه ددا  الددد  ا يمددة اّددمبوا هددا صني ب  ا  ه دد  ااملَددصوكية  ممددا ادى ب               -2

 ٍنعمّا. أّمل اله امليأ    أّماّل  أ ا باةي اقوعهت يف احمللام ا َنعي اات ت يصلموح  فأم

يمإلمنق  ايمإل ا ن  يف رإلب ا مبده املإل دا ن   ممدا ااادد ا ْدصوه  يف ا بىلدي ع هدا         وحاح اة اي ا صائة ااملصم -3

ايمصنف  اة ايمهما ا مبمه  ا لا فدإح عصهدا يف يموٕدوع ااةدد ييدهل علد  ا دامىدني اا بداةثني ااملهدإلمني          

 ها صلت ا َنعي ا ناوع ب مها هيهو   ايين. 

 هيكلة البخح: 

 مات ٍ لم  ااخنى يموٕوعم  اقإلٖت ا ٖنام   بيمت ا بىلي ب  ىإل  يمباةي :تعإلبا

 املبىلي األا  :  صني  ألات املْ لىلات ا وامد  يف ا بىلي:

 يممهوي اؾ اي  يف اتّ الح ا لغوي اا مبهي. -

 يممهوي ا صني اعالقإلها هاؿيد. -

 يممهوي ا صائة ااملصني . -

 َما  يم ها :املبىلي ا ثاني: ةبمب  ا صني ا يمَناعم  اتىإل

 األد   يمة ا بنآح ا  نيت. -

 األد   يمة ا ي   ا  بوي  امل هن . -

 املبىلي ا ثا ي: عاليمات ا ّاه  ها صني .

 املبىلي ا ناه  : ا وىائل ا َنعم   لوقاي  اا صالد يمة ا ّاه  ها صني:

 ااّت : ا وىائل ا َنعم   لوقاي  يمة ا ّاه  ها صني . -

 د يمة ا ّاه  ها صني. انمّا: ا وىائل ا َنعم   لصال -

 املبىلي اـايمً: يموق  ا إلَني  ا مم،ي يمة ا اي  ا ّاه  ها صني .

 املبىلي ا يادٌ: عبوه  ا اي  ا ّاه  ها صني . 
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 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

 

 املبخح األول

 تعريفات عامة ألهه املصطلخات الواردة يف البخح
 

 ااّت:  صني  اؾ اي  يف اتّ الح ا لغوي اا مبهي: 

اتّدد الح ا لغددوي: امد  مددغ اؾ ايدد  يف يمصدداات ا لغدد  يف يمدداد  نا دد ن هصددد  يمصدداني      يممهددوي اؾ ايدد  يف  

 نلرن يم ها املصاني اآل م :

( اا ت يماد  ن ا   ن مبص د  اؾمد  اات إلبداط  فمبدا : ا د  ا ثمدن يمدة هداب ميمد   اااإل اادا  اػ اادا  فهدو             1)

يمددة ا ثمددن يمددا داي وٖددّا  يبددا : ا انددا   ادداح  افددنت  ااؾدد،ي يمثددل اؿْدد   ايمثلدده اؾ ددا  ااددو: رددل يمددا هددإل،ي     

َاُادوِّي ٔبَ ِمدٔ  ٔهٔجدِلٔع ا ٖ ِدَلدٔ       رما يف قو ه  صا : 1ظ اي  طمب   امطب ا   عل  اهح فصمل  اي ا    ياعإله

ُ َيأقِط َعَلِمٔ  ُمَطّبا َأ ٘ما
2. 

ا اي   اا   ا لنب علمده   ( اامدت يماد  ن ا   ن مبص   فصل ا لنب اارإلياب ا َن  فمبا : ا   علمه ه،ي2)

اولبت اؾ اي  يف ا ي   ا مبها   3ه مه  اٖنه ب مه  رما يبا : ا   عل  قويمه ا اي   اي اكنب كنبّا يؤخل هه 

 .4عل  اؾنح اا ٔب    اعصها ا ايات اقلماّل يما ػم  عل  ا ايا رص ايا

علمه  اي: اكنب  علمه كنبّا مل يمصله  فا إلج،ي  ( رما اا ت اله املاد  مبص   اتدعا  اات هاي   فمبا : ػ  3)

  ااملإلأيمل يف اله املصاني ا   امدت يف يماد  ن ا د  ن يددمك اح ا مصدل يم هدا دا  علد  يمدا يمصلده املدن          5يمثل ا إلجني

يف اانب اـو رج،ي ا ثمن اعصه  ايما يبرتفه يف اانب ا  ت ااملصْم   يمة ا    للنب افصل اـ مئ  ايما 

ها فمأ ي يموافبّا ملا د  علمه ا مصل  ااو يف ااندب اـدو اد،ي اا دا   ايف ااندب ا َدن ا ايد   اي كندب         اتىت يم 

ايمصْم   رما اح اؾ اي  يف اتّ الح ا لغوي اي اىت ملا ه مه املن  ايما ي إليبه يمة ا َن يمة هاب ا إليدمم   

 .6هاملْدم  ااو  مغ عاي يف رل يما ه،ي  بت انه خٓ مبا هني داح ووه

                                                           
1
 .114، ِخزبس اٌصسبذ:1/122، اٌّصجبذ ا١ٌّٕش: 315/ 4اٌمبِٛط اٌّس١ظ:  - 
2
 ( .25عٛسح ِش٠ُ : ا٠٢خ سلُ ) - 
3
 .1/112، اٌّصجبذ ا١ٌّٕش: 114، ِخزبس اٌصسبذ: 315/ 4اٌمبِٛط اٌّس١ظ:  - 
4
 . 112/ 1اٌّصجبذ ا١ٌّٕش ٌٍف١ِٟٛ:  - 
5
 .1/122، اٌّصجبذ ا١ٌّٕش: 114، ِخزبس اٌصسبذ: 315/ 4اٌمبِٛط اٌّس١ظ:  - 
6
، ِطجؼخ ِصطفٝ 244/ 1بثشرٟ، ثٙبِش ٔزبئح األفىبس رىٍّخ فزر اٌمذ٠ش: ششذ اٌؼٕب٠خ ػٍٝ اٌٙذا٠خ ٌإلِبَ أوًّ اٌذ٠ٓ اٌج - 

 ِسّذ، ِصش ثذْٚ ربس٠خ
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عنه ا مبها  د ممحهت اهلل  صا  د اؾ اي  هانها: اىت  مصل   انمّا:  صني  اؾ اي  يف اتّ الح ا مبهي:

  ة انى ا صنه ع د ارثن ا مبها  عل  بطدال  اؾ ايد  علد  ا مصدل يف      1قني ٍنعّا ىوا  ةل ه مً اا يما 

 ايد  علد  يمدا داح ا د مً  اا ايد  علد  يمدا        ا  مً ااألطناه  اقيمواا ب   ال   انواع: ا اي  عل  ا  مً  اا

هم مددا هصددض ا مبهددا    2اددو نمددً يمددة اادده داح اادده  ايمددا اؾ ايدد  علدد  األيمددوا  فم لبددوح علمهددا اىددت ا غْددب     

 ااؾ ايد  قدد   3ي لبوح  مغ اؾ اي  عل  انائت اؿداد ها ٕاف  ب  انائت اتعإلدا  عل  ا د مً ااألطدناه  

ح اا بإلددل اوواددا  اقددد   ددوح يمص ويدد  يمثددل ا صددني ا ا يددىلن  اا إلهديددد      ددوح يماديدد  يمثددل ا ٖددنب اا نيمددي ااؾددن  

 ها بإلل اا إلدوي  اوواا  اا لي يهم ا ا ا او ا اي  ا ّاه  ها صني .

امد  مغ ا صني يف يمصاات ا لغ  ا صنهم  يف   انمّا:  صني  ا صني يف اتّ الح ا لغوي اعالقإلها هاؿيد:

 :يماد  ن عني ن هصد  يمصاني نلرن ااما

ا صني ا باّن : ااي عني ا نياح اووه يمدة املدلوقدات  اػمد  ا صدني ا باّدن  علد  اعدني اعمدوح  قدا  اهدة               -1

 .4ا ي مت ا يف عصها اعماح  ايبا : عاي إله يمصاي  ّ  اعمانّا

 5ا صني اؾامي : ااي عني املا .    -2

يمدا ي هصم ده  ااملص د  اخدلت عدني يمدا ي  ايبدا :        ا صني ا  لمص  : ااي عني ا َي  نميه  ايم ده يبدا : اخدلت        -3

 .6عني املإلاع اي خمامه  ااعماح ا  اٌ اٍنافهت 

 .7ا صني مبص   ا  مً  يبا : اّاهت فالنّا نمً اي عني اا  افً: ا صائة    -4

                                                           
1
،ِطجؼخ اٌغؼبدح ، ثذْٚ ربس٠خ، اٌّغٕٟ ششذ ِخزصش 1، ط 14/ 27اٌّجغٛط ٌٍش١خ/ شّظ اٌذ٠ٓ أثٛ ثىش ِسّذ اٌغش خغٟ:  - 

 ى١ٍبد األص٘ش٠خ.، ِىزجخ اٌ 6، 7/5اٌخشلٟ ٌّٛفك اٌذ٠ٓ ػجذهللا ثٓ لذاِٗ اٌّمذعٟ 
2
٘ـ ، ششذ 1315، اٌّىزجخ اٌىجشٜ ثجٛالق ،ِصش  97/ 6رج١١ٓ اٌسمبئك ششذ وٕض اٌذلبئك ٌٍش١خ/ ػثّبْ ثٓ ػٍٟ اٌض٠ٍؼٟ:  - 

، ِطجؼخ ِصطفٟ ِسّذ 244/ 1اٌؼٕب٠خ ػٍٝ اٌٙذا٠خ ٌإلِبَ أوًّ اٌذ٠ٓ اٌجبثشرٟ، ػٍٝ ٘بِش ٔزبئح األفىبس رىٍّخ فزر اٌمذ٠ش: 

 ِصش ثذْٚ ربس٠خ.
3
، داس اٌّؼشفخ ، ثذْٚ ربس٠خ ، اػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ سة اٌؼب١ٌّٓ الثٓ ل١ُ اٌدٛص٠خ: 229/ 2رجصشح اٌسىبَ الثٓ فشزْٛ :  -

 ،  داس اٌفىش 2، ط 2/55
4
 .441/  2اٌّصجبذ ا١ٌّٕش ٌٍف١ِٟٛ :  - 
5
 .441/  2اٌّصجبذ ا١ٌّٕش ٌٍف١ِٟٛ :  - 
6
 ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك. - 
7
 . 154/  4صاد اٌّؼبد: - 
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 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

ح اي اا صدني: يمددأخوك  يمددة عاندده يصم دده عم دّا اي اّدداهه هصم دده فهددو عددائة  ااملْداب يمصددني  ايبددا : ماددل يمصمددا         -5

األقدنب ب  يموٕدوع    ا إلصنيد    ادو األخو   ااملإلأيمل يف اله ا إلصنيمات يدمك اح ا إلصني  1ٍديد ا ّاه  ها صني

 عث ا.

  صني  ا صني يف اتّ الح ا مبهي: 

 اعنفهدا ا دبصض   2ا صني اي: ىهاي ؽند يمة اؿاىد اا صائة مو احمليود ااملصني  ْمبه  دام  اؽ مده  دام    

ما  اخاّ  ايد ا نياح هصدني اؿاىدد اا نعدنه  اادلا املمهدوي ٍداع هدني ا  داٌ هاىدت اؿيدد           هأنها بّاه  األٍ

  اعنفهدا اهدة ةجدن ا صيدبالني هأنهدا      3ايّٖا بك يغلب عل  ّداةب ا بددم  علد  ا ّداه  هدا صني اح ي دوح ةاىدداّ       

 .4نعن  هاىإلىلياح يمَوب عيد يمة خبمي ا  ب  وْل  لم عوم يم ه ٕنم

 ااؿيد:  ا صالق  هني ا صني

يمدة ا إلصدامي  ا يدداهب   لصدني نالةددغ اح ا داك عالقدد  هم هدا اهددني اؿيدد فا صددائة ااؿاىدد يَددرتراح يف        

ٍي  ايمرتقاح يف ٍي   فمَرتراح يف اح رل ااةد يم هما  إل م  نميده ا إلواده مدو يمدة ينيدد اكاه  فا صدائة       

ومددب احمليددود اةٖددومه ايٖددّا       إل مدد  نميدده ع ددد يمباهلدد  املصددني ايمصاي إلدده  ااؿاىددد وْددل  دده ك دد  ع ددد         

ايمرتقاح يف اح ا صائة قد يْمب يمة ت ويده يمة عاد اا ةمواح اا همع اا يمدا   ابح رداح ت ي داد ي مد  يمدة      

ةيد ّاةبه  اممبا اّاهت عم ه نميه فإح مؤيإله  لَي  مؤي   صجب اؼديق يم    م  نميده هإللد  ا  مممد     

حمليود ايمن ت ي  نه بت يمدة ادو خدامد عدة ةبمبد  ا نيدانم  اادو اّدل          بح  أ و اؿاىد يف اكى ا5 ؤ ن يف ا صني

ا ّددداه  هدددا صني فدددإح ا ددد مً اـبمثددد  اؿاىدددد   إل مددد  ه مممددد  خبمثددد  ا باهدددل احمليدددود فإلدددؤ ن فمددده هإللددد      

اـاّدددم   اا إلدددأ و ودددو يموقدددوه علددد  ات ْددداتت اؾيدددمم  رمدددا يع ددده يمدددة قدددل علمددده ايمصنفإلددده ها  بمصددد     

 دام  هات ْددا   ا دام  هاملباهلد   ا ددام  ها نؤيد   ا ددام  هإلواده ا دناح مددو يمدة يددؤ ن فمده   ا ددام          اا َدنيص  هدل ي ددوح   

هاألدعم  اا نقي اا إلصويلات  ا ام  ها وات اا إلدمل  انمً ا صدائة ت يإلوقد   أ وادا علد  ا نؤيد  هدل قدد ي دوح         

يدؤ ن يف املصدني ها وّد  يمدة ودو       اعم  فموّ   ه ا َدي  فإلدؤ ن نميده فمده ابح مل يدنه  اردثوّا يمدة ا صدائ ني        

َْددأمٔاِت َ ٖمددا َىددٔمُصوا ا ددلِِّرَن َاَيُبوُ ددوَح ٔبٖنددُه     مؤي  اقددد قددا   صددا    بمدده:  َأبح َيَ دداُد اٖ ددٔليَة َرَمددُناا َ ُمِؤ ُبوَنددَ  ٔهَأِه

                                                           
1
 ، ِبدح ػ١ٓ . 113/  13ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس :  - 
2
 . 149/  4صاد اٌّؼبد :  - 
3
 . http: www. 55a.netاٌسغذ ث١ٓ اٌٙذٞ إٌجٛٞ ٚاٌؼٍُ اٌسذ٠ش ٌألعزبر اٌذوزٛس/ خّغبٚٞ أزّذ اٌخّغبٚٞ ٔفالً ِٓ ِٛلغ:  - 

. 
4
 . 173/  11فزر اٌجبسٞ ششذ صس١ر اٌجخبسٞ :  - 
5
 . 456/  2ئذ : ثذائغ اٌفٛا - 
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َ َمِجُ وْح
ٍَنِّ َوا اقا : 1 ٍَنِّ يَما َخَلَق َائمة  ٍَنِّ ا ٖ ٖماَ أت ٔفي اِ ُصَبٔد َائمة ُقِل َاُعوُك ٔهَنبِّ اِ َمَلٔق ئمة  ٔىٕق ٔبَكا َاَقَب َائمة 

ٍَنِّ َةأىٕد ٔبَكا َةَيَد 
2. 

ف ددل عددائة ةاىددد ا ددمً رددل ةاىددد عائ ددّا فلمددا ردداح اؿاىددد اعددت يمددة ا صددائة رانددت اتىددإلصان  يم دده            

 .3اىإلصان  يمة ا صائة

 .4افمما ادا  يوٕح ا منا  هني ا صني ااؿيد

                                                           
1
 ( . 51عٛسح اٌمٍُ : ا٠٢خ سلُ ) - 
2
 ( . 5 – 1عٛسح اٌفٍك : ا٠٢بد )  - 
3
 . 149/  4صاد اٌّؼبد :  - 
4
ِٛعٛػخ اإلػدبص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشأْ ٚاٌغٕخ، اٌسغذ ث١ٓ اٌٙذٞ إٌجٛٞ ٚاٌؼٍُ اٌسذ٠ش ٌألعزبر اٌذوزٛس/ خّغبٚٞ أزّذ  - 

 . http: www. 55a.netاٌخّغبٚٞ ٔفالً ِٓ ِٛلغ: 

 انحسذ انؼيٍ و

1 
هي شؼىس َفسي يتًُى فيهب انُبظش صوال انُؼًخ يٍ 

 انًُظىس الستكثبسهب ػهيه.

شؼىس َفسي يتًُى فيه انحبسذ صوال انُؼًخ يٍ انًحسىد 

 كشاهيخ فيه.

0 
انُظشح حبنخ تىجذ ػُذ انجؼض وال تىجذ ػُذ اآلخشيٍ 

 وػذد انزيٍ تىجذ ػُذهى لهخ.

خبص تجؼبً انحسذ شؼىس داخهي يًكٍ أٌ يىجذ في جًيغ األش

 نهًىالف  انًختهفخ 

3 
انؼيٍ حبنخ شجه حيىيخ يظؼت يمبويتهب ثبإلسادح ونكٍ 

 نهب أسهىة آخش في طشيمخ انتمهيم يٍ أثشهب.
 انحسذ شؼىس أخاللي يًكٍ يمبويته ثبإلسادح وحسٍ انخهك.

4 
انؼيٍ ال تتى ئال ثشؤيخ انُبظش نهشيء أو انشخض 

 انًُظىس.

انحبسذ ثُؼًخ انًحسىد سىاء انحسذ يتى ثًجشد حذوث ػهى 

ثبنشؤيخ أو انسًبع أو انحسبة أو انتفكيش أو انمشاءح أو 

 غيشهب.

5 
انؼيٍ تإثش ػهى انًُظىس تأثيشاً سيئبً وتسجت نه 

 أضشاساً.

انحسذ ال يإثش ػهى انًحسىد ثم هى يإثش ثبنسىء ػهى 

انحبسذ ئال ئرا تشتت ػهى انحسذ سؼي انحبسذ في ئضشاس 

يٍ انكشاهيخ انًتىنذح ػٍ انحسذ فيمغ هُب  انًحسىد يُطهمبً 

انضشس يٍ سؼي انحبسذ ثبألسجبة، كأٌ يحشق نه ثيته أو يُى 

 ػُه أو يشيغ اإلشبػبد أو غيش رنك.

6 

تتفبود لذسح األشخبص في ئحذاث اإلطبثخ ثبنؼيٍ، 

وانشذيذ يُهى شذيذ يغ جًيغ انًُظىسيٍ، وانضؼيف 

 ضؼيف يغ انكم.

يٍ شخض ئنى شخض ونكٍ يتفبود  ال يتفبود يمذاس انحسذ

 ثًمذاس ػاللخ انحبسذ ثبنًحسىد.
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ا صائة او ا َدٓ ا لي املإليبب يف ا ّاه  هدا صني  يبدا  عانده يصم ده عم دّا اي       ا ثّا:  صني  ا صائة ااملصني: 

اي   ايمددا املصددني اا املصمددوح فهددو ا َدددٓ ا ددلي اّدداهإله عددني ا صددائة  يبددا  ماددل يمصمددوح  1اّدداهه هصم دده فهددو عددائة

 .2يمْاب ها صني

 املبخح الجاني

 ن و مشروعية االستشفاء منوايـحقيقة الع

بح اتىإلَما  اا ا إلدااي يمة ا صدني  ده اّدل يف ا َدنيص  ا ىداليمم  فبدد امدت اد د  يمدة ا بدنآح ا  دنيت اا يد              

نعي اا ا  بويدد  امل هددن   ثددب اح ا صددني ةبمبدد  ا ميددت خمددا   ايمددا امل  ددناح ؿبمبدد  ا صددني  ددمً يمصهددت د مددل ٍدد   

عبلي هل فند ٍ  ااىإلبصاد ارل ك    مً  ده يميدإل د ٍدنعي ا ىدوه ندومد اد د  اجملمدواح   بدات ةبمبد           

 ا صني عل  ا  ىلو ا إلا ي: 

 من القرآن الكريه:  منوا مشروعية االستشفاء و  ن ـحقيقة العي أواًل: األدلة على

َْأمٔاِت َ ٖما َىٔمُصوا ا لِِّرَن َاَيُبوُ وَح ٔبٖنُه َ َمِجُ وْح َأبح َيَ اُد اٖ ٔليَة َرَمُناا َ ُمِؤ ُب قا   صا : (1)  وَنَ  ٔهَأِه
3
 

ف عن ب مه قوي  : قا  املميناح بنه ا ّاه  ها صني  فأماد ا  مام اح يْمبوا هها مىو  اهلل ااه اتىإلدت 

 مه نعن اؿاىد ٍدديد ا صدداا    يمة ا صائ ني اقا وا يما ماي ا يمثله ات يمثل ةجإله  فا  مام رانوا ي عناح ب

يف ادله اآليد  د مدل علد  اح      –ممحده اهلل   -فهو نعن ي اد اح يو به  دوت ةمدغ اهلل اعْدمإله  قدا  اهدة ردثو      

  االه اآليد  ٍدايمل   لميدلت اا  دافن علد  ةدد ىدوا         4ا أ واا ةق هأيمن اهلل عواالا اي  ا ّاه  ها صني 

 ت ؽإلل  هاخإلاله ا دية.يف بّاهإلهت ها صني  ااح ا ّاه  ها صني 

ٍَدا  ا ٖلدُه َ دا ُقدٖوَ  ٔبٖ دا ٔها ٖلدٔه ٔبح ُ دَنٔح َاَندا َاَقدٖل ئم دَ  يَمداّت             ( قا   صا :2)   5َاَاَ ددّا  َاَ ِوَ ا ٔبِك َدَخِلَت َاٖ إَلَ  ُقِلَت يَما 

اح يصلدق ردل ٍدي  مبَدمئ      قا  علماؤنا: ادلا  أديدب يمدة اهلل  نىدو ه  ايمدنه فمده        –ممحه اهلل  –قا  اهة ا صنهي 

                                                           
1
 ، ِبدح ػ١ٓ. 113/  13ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس :  - 
2
 ، ِبدح ػ١ٓ. 113/  13:  اٌّشخغ اٌغبثك  - 
3
 ( . 51عٛسح اٌمٍُ : ا٠٢خ سلُ ) - 
4
 َ داس اٌّؼشفخ. 2119 -٘ـ  1431،  11،ط 436/  4رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ الثٓ وث١ش : - 
5
 ( 39عٛسح اٌىٙف : ا٠٢خ سلُ ) - 
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

اهلل  بك يمة دية األيم  ايمة نممً اعإلبادات ن يما ٍا  اهلل راح  ايما مل يَأ مل ي ة ن ايمة قا  يما ٍا  اهلل ت قو  

 .1بت هاهلل َايمَة يمة ا صني

إَلَمنَِّقدٕ  َايَمدا ُاِؤ دي َعد ُ ت يمِّدَة ا ٓلدٔه ئمدة        َاَقاَ  َيا َهٔ ٖي َت َ ِدُخُلوِا ئمة َهإب َاأةٕد َااِدُخُلدوِا ئمدِة َاِهدَوإب يمٗ    ( قا   صا :3)

ٍَِيٕ  ٔبٔح اِ ىُلِ ُت ٔبٖت ٔ ٓلٔه َعَلِمٔه َ َوٖرِلُت َاَعَلِمٔه َفِلَمإَلَوٖرٔل اِ ُمإَلَورُِّلوَح
  قا  املميناح: الا اـ اب يمة يصبوب ت 2

  دة ادخلوادا يمدة اهدواب يمإلمنقد   ةإلد  ت       ه ائه : يا اه ائي بكا دخلإلت امض نيمْنن فدال  ددخلوا ئمدة هداب ااةدد  ا     

 ْمب ت ا صني  االا يد  عل  انده محلدهت علد  ا إلمدن  كافد  ا صدني  ايف ا إلمنقد   بدا  ا صدني  ات خداله هدني            

 .3املوةدية اح ا صني ةق 

 من السنة النبوية املطورة : منوامشروعية االستشفاء ن و ـحقيقة العيثانيًا: األدلة على 

اح ا ّدداه  هددا صني ةددق  اانهددا ا ايدد   ْددمب املصمددوح فإللىلددق ا ٖددنم هدده      ددد  علدد  ثو  علدد  امدت اةاديددي ردد 

 نلرن يم ها :

خددند اىدداماا يمصدده مددو يم دد  ةإلدد  بكا   ةددديي اهددي ايمايمدده هددة ىددهل هددة ة مدد  اح اهدداه ةد دده: اح مىددو  اهلل   -1

ااؾلدد ف  دن ب مده    رانوا هَصب اـنام يمة اؾىلم  اوإليل ىهل هة ة م   اراح مااّل اهمض ةية اؾيدت  

ىدهل  فدأ ي    4عايمن هة مهمص  اخو ه،ي عدي هة رصب ااو يغإليل فبا : يما مايت را موي ات الد كبأ   فلدبط 

فبمل  ه يا مىو  اهلل ال    يف ىهل ؟ ااهلل يما ينفد  ماىده ات يممدق  قدا  : ادل  إلهمدوح فمده يمدة          مىو  اهلل 

علمده اقدا : عدالَي يبإلدِل اةددرت اخداُه ؟       5عايمن فإلغدمغ     اهللاةد ؟ قا وا نعن ب مه عايمن هة مهمص   فدعا مىو

اال بكا مايت يما يصجب  هنرت ؟  ت قا  : اوإليل  ده  فغيدل ااهده ايديده ايمنفبمده امربإلمده ااطدناه مالمده         

اداخل  بهامه يف قدح   ت ّب ك   املا  علمه فْبه مال عل  ماىه اظهنه يمة خلمه   ت ي مأ ا بددح يمدة اما ه    

 .6  فناح ىهل يم  ا  اٌ  مً هه هأٌفمصل ك 

                                                           
1
 ،طجؼخ خذ٠ذح ، رسم١ك ػٍٝ ِسّذ اٌجدبٚٞ، داس اٌّؼشفخ. 1241،  1234/ 3زىبَ اٌمشآْ الثٓ اٌؼشثٟ: أ - 
2
 ( .67عٛسح ٠ٛعف : ا٠٢خ سلُ ) - 
3
 ،  3/1192أزىبَ اٌمشآْ الثٓ اٌؼشثٟ:  - 
4
 . 314/ 11ٌجظ: أٞ ِشض ٚصشع ، أٔظش فزر اٌجبسٞ ششذ صس١ر اٌجخبسٞ:  - 
5
 . 314/ 11أٔظش لزر اٌجبسٞ ششذ صس١ر اٌجخبسٞ:  ٕجٟ فزغ١ظ: أٞ غضت  ٚ٘ٛ اٌ - 
6
(، ٚأخشخٗ إٌغبئٟ فٟ اٌغٕٓ اٌىجشٜ، ٚفٟ ػًّ ا١ٌَٛ ٚا١ٌٍٍخ، أٔظش: رسفخ 417، 3/416أخشخٗ اإلِبَ أزّذ فٟ ِغٕذٖ: ) - 

ٚ٘ٛ فٟ  (13/931(، ٚ٘ٛ فٟ اٌّٛطؤ : )3519( سلُ )3/161(، ٚأخشخٗ اثٓ ِبخٗ : )777، 4/91( ٚ ) 1/66األششاف: )

( ٚاعٕبدٖ صس١ر، ٚوٍُٙ 13/931( ٚأخشخٗ اٌجغٛٞ فٟ ششذ اٌغٕخ: )3434سلُ ) 344ِٛاسد اٌظّآْ ثضٚائذ اثٓ زجبْ: 

 أخشخٖٛ ػٓ أثٟ أِبِٗ عًٙ ثٓ ز١ٕف . .
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

قا : ) بح ا صني َ إُلِوَ ُ  يف ا نال هإكح يمة اهلل  صا  ةإلد  يْدصد      اح مىو  اهلل –مٕي اهلل ع ه  -عة اهي كم-2

 .1ةا بّا  ت يرتدى يم ه (  

 .2اعة عائَ  مٕي اهلل ع ها قا ت:) راح يؤيمن ا صائة  فمإلوٕأ  ت يغإليل يم ه املصني(-3

فبدا : اٍدإل مت يدا قمدد قدا : نصدت  قدا :) هيدت اهلل ُامقمدِ  يمدة            اهي ىصمد اح ا يل ا   ا د    ةديي  - 4

ًٕ اعنٕي ُ َم    ااهلل ُيَمم   هيت اهلل امقم (  .3رل ٍيٕ  يؤكيِ   يمة ٍٔن رٔل نم

 .4: ) ا صني ةق (  قا : قا  مىو  اهلل  -مٕي اهلل ع ه –اعة اهي انين   - 5

: )  دو رداح ٍدي  ىداهق ا بددم  يدببإله ا صدني  ابكا         قدا : قدا  مىدو  اهلل     -مٕي اهلل ع ه –اعة اهة عباٌ  - 6

 ايمص   اىإلغيلإلت هْمغ  اجملهو : اي طلبإلت اتوإليا   لصني.5اُىإلِغٔيِلإلت فأويلوا(

رل اله األةاديي  د  دت   ّنو  عل  يمَناعم  اتىإلَما  يمة ا ّاه  ها صني  اانها ةق  ْمب ا نياح 

 مواح .ااؿ

 املبخح الجالح

 نـعالمات اإلصابة بالعي

رثو يمة ا  اٌ يْاهوح ها صني اات ت يصلموح  ألنهت ههلدوح اا ي  دناح  دأ وات ا صدني علدمهت  فدإح عاليمدات        

ا صددني يف ا غا ددب   ددوح ايمددناض عٖددوي   اوا بددَا ت  يددإلجمب  صددالد األطبددا   يمثددل ايمددناض املماّددل ااـمددو         

بنةات ا    عهن عل  اؾلد  اا  موم يمة األال ااألىن  ااملدمىد  ااجملإلمد  احملدمط  اقدد     ااألم  ااؿبوب اا إل

   وح ايمناض نميم  اعْبم   اىوه نإل لت عة اات اله ا صاليمات هَي  يمة ا هاه يمدعمني ك   هاألد  :

 :  غو  وح هَن  ا َدٓ املصني -1

مٕدي اهلل   –اده  اا دد مل علد  ك د  ةدديي اي ىدلم        يمة عاليمات ا ّاه  ها صني  غدو  دوح ا بَدن  اخاّد  ا و    

) ههدا نعدن   اىددرتقوا   :ماى يف ااههدا ىدصم     قدا  ؾاميد  : يف همدت اي ىدلم  هاد ا د        اح مىدو  اهلل   –ع هدا  

                                                           
1
 .1611، سلُ   347/ 1، ٚاٌسذ٠ش صس١ر صسسسٗ األٌجبٟٔ فٟ اٌدبِغ اٌصغ١ش :  351/  3أخشخٗ أزّذ فٟ ِغٕذٖ :  - 
2
 (. 3111، زذ٠ش سلُ ) 592خٗ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ : أخش - 
3
 أخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ ثششذ إٌٛٚٞ : - 
4
 (. 3117، وزبة اٌغالَ، ثبة اٌّشض، سلُ )171/ 4أخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ :  - 
5
 (. 3111، وزبة اٌغالَ، ثبة اٌّشض، سلُ )173/ 4أخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ :  - 
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

اا  عددن  اددي ا ّدداه   2اقمددل ىددواد   اقددا  اهددة قإلمبدد  : اددي  ددوح ىددا    ددوح ا وادده  1هلددا( يصدد،ي هواههددا ّددمن  

 .3اليم  يمة ا َم اح  اقمل ٕنه  ااةد  يم ه اقمل ا يصم   غو ا لوح ب  ا يوادها صني اا يصم  ع

 : ماف  ايت املصني اا  بٓ املماائ يف اهنه   -2

يمة عاليمات ا ّاه  ها صني ايٖدّا مافد  اؾيدت انبدٓ ا دوهح  اا دد مل علد  ك د  ةدديي اهدو ا دوهو: انده             

ي يف مقمد  اؿمد   اقدا  ألمسدا  ه دت عمدمً: ) يمدا  دي امى         آل  ةدو  مس  ااهن هة عبداهلل يبو : مخدٓ ا د     

اايداي هدد،ي اخدي ٕددامع   ْدمبهت اؿاادد ( قا دت: ت ا  ددة ا صدني  يددنع ب دمهت  قددا : )امقدمهت ( قا ددت: فصنٕددت        

 .4علمه فبا :) امقمهت(

قا  ا  واي : اا ٖامع  اي ا  ىلمم   ااملناد هأاتد اخي  اي ااتد اصمن هة اهي طا ب 
5. 

 : ه  ها ْنعا ّا -4

اا ْنع او إ ناهات  ْمب ا نياح يف عبله  فال ميمو ا َدٓ املْداب ها ْدنع يمدا يبدو   هدل قدد يمبدد        

كارن ه  ات ييإل م  اح يإلىل ت يف ةنرا ه  اها إلا ي يمبد  واهنه ات ييإل م  ا وقوه فميبط يمغَمّا علمه  

هدة ة مد   ارداح ماداّل اهدمض ةيدة       اا د مل عل  ك   ةدديي ىدهل هدة ة مد  ا يداهق افمده: )اوإليدل ىدهل         

اؾيت ااؾلد ف  ن ب مه عايمن هة مهمص  اخو ه،ي عدي هة رصب ااو يغإليل فبا : يما مايدت ردا موي ات الدد    

 .7اا بط او ا ْنع اا يبوط عل  األمض 6كبأ   فلبط ىهل( 

 :رثن  ا وما  ااؿم  اعدي اؿنر  -5

عهن اا ا ددب ة  اا ددد مل علدد  ك دد  ةددديي ىددهل هددة     يمددة عاليمددات ا ّدداه  هددا صني ظهددوم آتي ٍددديد  هددا      

ة م  ا ياهق افمده: )ارداح ماداّل اهدمض ةيدة اؾيدت ااؾلدد ف  دن ب مده عدايمن هدة مهمصد  اخدو هد،ي عددي هدة                 

فبمل  ه يا مىو  اهلل  رصب ااو يغإليل فبا : يما مايت را موي ات الد كبأ   فلبط ىهل  فأ ي مىو  اهلل 

                                                           
1
( ٚأخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ ثششذ  5739، وزبة اٌطت، ثبة: سل١خ اٌؼ١ٓ، سلُ )336 11أخشخٗ اٌجخبسٞ فٟ صس١سٗ :   - 

َ ،  1997٘ـ ـ  1411،  4( وزبة اٌغالَ ثبة اٌشل١خ ِٓ اٌؼ١ٓ ٚإٌٍّخ ٚإٌظشح، ط   5619، زذ٠ش سلُ )   417/  14إٌٛٚٞ: 

 داس اٌّؼشفخ.
2
 . 411،  417/ 14ششذ صس١ر ِغٍُ ٌٍٕٛٚٞ :  - 
3
 ، داس اٌفىش. 375/ 2ٟ غش٠ت اٌسذ٠ش ٌٍدضسٞ  : إٌٙب٠خ ف - 
4
 (. 5691، زذ٠ش سلُ ) 417/  14أخشخٗ ِغٍُ فٟ  صس١سٗ ثششذ إٌٛٚٞ:  - 
5
 . 411/  14ششذ صس١ر ِغٍُ ٌٕٛٚٞ :  - 
6
 عجك رخش٠دٗ فٟ ٘زا اٌجسش . - 
7
 . 226/ 4إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌسذ٠ش ٌٍدضسٞ :  - 
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

نف  ماىه ات يممق  قا  : ال  إلهموح فمه يمة اةد ؟ قا وا نعن ب مه عايمن هة مهمص   ال    يف ىهل ؟ ااهلل يما ي

 .  1عايمن فإلغمغ علمه اقا : عالي يبإلل اةدرت اخاه ؟( اا وع : يمنض اؿم  اآتيمه  فدعا مىو  اهلل

د د  يمدة   اله هصض عاليمات ا ّاه  ها صني  نى يمة ا َدٓ املصني  فمصنه انه يمْاب هدا صني  اقدد اامدندا ا   

 ا ي   ا  بوي   ؤرد رل عاليم  يمة ا صاليمات ا ياهب .

 املبخح الرابع

 نـالوسائل الشرعية للوقاية والعالج  من اإلصابة بالعي

 ااُت: ا وىائل ا َنعم   لوقاي  يمة ا ّاه  ها صني: 

ل اقائمد  يمدة   ةددت ا َنيص  ا ىاليمم  ا غنا  اىائل ٍنعم   لوقاي  يمة ا ّاه  ها صني ااي مبثاهد  اىدائ  

 ا صني قبل اقوعها  امي ة بهاهاا عل  ا  ىلو ا إلا ي:

 :  األكرام ااألدعم  اا إلصويلات ا َنعم -1

رل ك    بي ا نياح يمة ا صني اا يىلن ااؾة هصد يمَمئ  اهلل ىبىلانه ا صا   ها ٕاف  ب  احملافع  

إلوه  يمة ردل ا يدمئات  ها ٕداف     عل  ا ْلوات اـمً ارل ا منائض  ااتهإلصاد عة رل احملنيمات  اا 

ب  احملافعدد  علدد  اكرددام ا ْددباح اامليددا   ااألكرددام هصددد ا ْددلوات  ااكرددام ا  ددوي ااتىددإلمباظ  ااكرددام     

ا دخو  ب  امل دو  ااـدناد يم ده  ااكردام ا ددخو  ب  اـدال  ااـدناد يم ده  ايمدة ا إلىلْدم ات قدنا   آيد              

ا  دوي  ايف ا ْدباح اامليدا   ااح ي ثدن يف ا ْدباح اامليدا  يمدة         ا  نىي  ااملصوك ني  هصد دهن رل ّال   اقبل

  2األدعمد  ا إلا مدد : )هيددت اهلل ا ددلي ت يٖددن يمدد  امسدده ٍددي  يف األمض ات يف ا يددما  ااددو ا يددمم  ا صلددمت(  

ادعدا : ) ت ب ده بت اهلل اةدده ت ٍدني   ده   ده امللد          3ادعا : ) اعوك ه لمات اهلل ا إلايمات يمة ٍن يما خلق(

 اوواا يمة األكرام ا   ؼْة امليلت يمة رل ا َنام. 4اؿمد ااو عل  رل ٍي  قدين( ا ه

 

                                                           
1
 . 216/ 5ٔفظ اٌّشخغ اٌغبثك : - 
2
 ( 5111، زذ٠ش سلُ )  761أخشخٗ أثٛ داٚد فٟ عٕٕٗ:  - 
3
( ثبة فٟ اٌزؼٛر ِٓ عٛء اٌمضبء ٚدسن اٌشمبء  6117، زذ٠ش سلُ ) 33/  17أخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ ثششذ إٌٛٚٞ:  - 

 ٚغ١شٖ.
4
 ( . 6147، زذ٠ش سلُ )  45/  17أخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ ثششذ إٌٛٚٞ: - 
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 ا إل ي :-2

ااو ا دعا  يمة ا صائة ها  ر  ع د نعنه املصموح  فل   ا دعا  يب ل  أ و ا صني مبَمئ  اهلل  اا دد مل   

اهدمض ةيدة اؾيددت    )اوإليددل ىدهل هدة ة مد   اردداح مادالّ     :علد  ك د  ةدديي ىدهل هددة ة مد  ا يداهق ايم ده       

ااؾلد ف  ن ب مه عايمن هة مهمص  اخو ه،ي عدي هة رصب ااو يغإليل فبا : يما مايت ردا موي ات الدد كبدأ      

فبمل  ه يا مىو  اهلل ال    يف ىهل ؟ ااهلل يما ينف  ماىه ات يممدق  قدا  : ادل     فلبط ىهل  فأ ي مىو  اهلل 

عدايمن فإلغدمغ علمده اقدا : عدالي يبإلدل         مهمص   فدعا مىدو  اهلل  إلهموح فمه يمة اةد ؟ قا وا نعن ب مه عايمن هة 

اةدرت اخاه ؟ اال بكا مايت يما يصجب  هنرت ؟( ايمص   هنرت اا ا إل ي  او اح يبو  ا صائة: ا لهت هامك 

 اقدد ماى اح مىدو   1فمه ات  ٖنه  اا اح يبو : يمدا ٍدا  اهلل ت قدو  بت هداهلل  اا يبدو :  بدامك اهلل اةيدة اـدا بني        

 .2قا : ) يمة ماى ٍمئّا فأعجبه فبا  يما ٍا  اهلل ت قو  بت هاهلل مل يٖنه( اهلل 

  قو  يما ٍا  اهلل ت ةو  ات قو  بت هاهلل:   -3

فم دب ملة ماى ٍمئّا يمة نميه اا يما ه اا ا ده اا اي ٍي    فأعجبه اح يبو : ) يما ٍا  اهلل ت قو  بت هاهلل( 

ٍَا  ا ٖلُه َ ا ُقٖوَ  ٔبٖ ا ٔها ٖلٔه ٔبح ُ َنٔح َاَنا َاَقٖل ئم َ  يَماّت َاَاَ دّا  َاَ ِوَ ا ٔبِك}قا   صا :  3{َدَخِلَت َاٖ إَلَ  ُقِلَت يَما 

  ا إل بو  ال ّا:   -4

اممدا ي مد  يف ا وقايد  يمدة ا صدني قمداي املصدني هدا إل بو  ال دّا فدإح ك د  يدند ا صدني هدإكح اهلل ادا  يف هصددض                

ال ر ت( اي يبو  اهلل ار   ال ّا فإح ك   يند عدني ا صدائة  قدا  ا َدمذ قمدد األيمدني املدإلدام        ا ناايات ) ا

 .4ا َ بم ي : ) يمة ا هت اةدّا ها صني فلم    ال ّا فإح ك   يند ا صني هإكح اهلل(

اقا  ا َمذ ع م  قمدد ىدامل: ايبدا  اح ا َددٓ ا دلي ىداه علد  نميده اا يما ده يمدة عدني بنيداح اح             

 .5ائاّل اهلل ار   الث يمنات (قعل  نميه اا يما ه  ي  

  ا ىإلصاك  هاهلل يمة ا صني:   -5

اييإلىلب  ل   ا ىدإلصاك  هداهلل يمدة ا صدني رمدا  بدت يمدة ةدديي عائَد  مٕدي اهلل ع هدا ةمدي قا دت: قدا                

 .6: ) ا صني ةق ( قا : قا  مىو  اهلل  -مٕي اهلل ع ه –: اعة اهي انين   مىو  

                                                           
1
 . 121/  4، ِغٕٟ اٌّسزبج ٌٍخط١ت اٌششث١ٕٟ:  233/  5زبش١خ اثٓ ػبثذ٠ٓ :  - 
2
 . 119/  5ِدّغ اٌضٚائذ ِٕٚجغ اٌفٛائذ ١ٌٍٙثّٟ:  - 
3
 (. 39عٛسح اٌىٙف : ا٠٢خ سلُ ) - 
4
 . 171أضٛاء اٌج١بْ :  - 
5
 .45اٌؼ١ٓ ٚاٌشل١خ ٚاالعزشفبء ِٓ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ:  - 
6
 (. 3117اٌّشض، سلُ )، وزبة اٌغالَ، ثبة 171/ 4أخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ :  - 
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  ةياح ب  ا صائة:ا ْدق  اا   -6

فإح هلما  أ وّا عجمبّا يف دف  ا بال  اا صني اٍن اؿاىد اا  يف اؿديي ا ْىلمح ) ّ ائ  املصناه  بي  

 .1يمْامع ا يو (

 اتةرتاه يمة ا صائة اااإل اهه اا بصد ع ه: -7

ََت ُ ِلُبددوِا  ااددله يمددة األيمددوم اهلايمدد  اا  افصدد  ت بددا  ٍددن ا صددائة ااددلا رلدده عمدداّل هاألىددباب اقددا   صددا  )         

 .3اقو ه  صا  ) ات  بإللوا انمي ت بح اهلل راح ه ت مةمما( 2ٔهَأِئديُ ِت ٔبَ   ا إٖلِهُلَ ٔ  (

 عدي ا إلجمل ابظهام احملاىة ع د يمة ؽَ  يم ه ك   : -5

ِا ئمدِة َاِهدَوإب يٗمإَلَمنَِّقدٕ  َايَمدا     َاَقاَ  َيا َهٔ ٖي َت َ ِدُخُلوِا ئمة َهدإب َاأةدٕد َااِدُخُلدو   }قا   صا  عة يصبوب علمه ا يالي : 

ٍَِيٕ  ٔبٔح اِ ىُلِ دُت ٔبٖت ٔ ٓلدٔه َعَلِمدٔه َ َوٖرِلدُت َاَعَلِمدٔه َفِلَمإَلَوٖردٔل اِ ُمإَلوَ       اااده ا دت د      4 {رُِّلدوَح  ُاِؤ ي َع ُ ت يمَِّة ا ٓلٔه ئمة 

فصدد  ااةددد  يمددة هدداب ااةددد خوفددّا يمددة    دعلددي عدددي  ا دددخو    ةددي ااتده  –علمدده ا يددالي  -يمددة اآليدد  : اح يصبددوب   

ا ّدداه  هددا صني   اماي عددة عثمدداح هددة عمدداح مٕددي اهلل ع دده  اندده ماى ّددبمّا يملمىلددّا دمسددوا نونإلدده رددي ت  ْددبه    

 ا صني  ايمص   دمسوا: اي ىوداا  انونإله: ا ثبب  ا     وح يف اىط ا لقة.

  انمُا: ا وىائل ا َنعم   لصالد يمة ا ّاه  ها صني: 

 نيص  ا ىاليمم  اىائل ٍنعم   لصالد يمة ا ّاه  ها صني نلرن يم ها:هم ت ا َ

 اتوإليا  يف ةا   يمصنف  ا َدٓ ا صائة: ا وىمل  األا : 

فإنه يؤيمن هاتوإليا  يف قدح  ت يؤخل املا  ا لي اوإليل هه ايْب ّدبّا علد  ا َددٓ املصدني يمدة خلمده        

ا بو م  اا مصلمد   ايمدا ا يد   ا بو مد  فبدو  عائَد  مٕدي         فإنه يَما مبَمئ  اهلل  ااو يما هم إله ى   ا نىو  

اقدد هم دت ا يد   ا مصلمد  ّدم       5:) راح َيؤيُمُن ا صائة فمإلوٕأ  دت يغإليدل يم ده املصدني (     اهلل ع ها اح مىو  اهلل

ا غيددل فبددد اددا  يف ةددديي اهددي ايمايمدده ىددهل هددة ة مدد  ا يدداهق: )اوإليددل  دده  فغيددل ااهدده ايديدده ايمنفبمدده              

مالمه اداخل  بهامه يف قدح   ت ّب ك   املا  علمه فْبه مال عل  ماىه اظهنه يمدة خلمده    امربإلمه ااطناه 

 دت ي مدأ ا بددح يمددة اما ه  فمصدل ك د  فدناح ىددهل يمد  ا  داٌ  ددمً هده هدأٌ(  اقدد هددني ا بمهبدي يف ىد  ه ّددم               

                                                           
1
 .331 2ثذائغ اٌفٛائذ:  - 
2
 ( 195عٛسح اٌجمشح : ا٠٢خ ) - 
3
 ( 29عٛسح إٌغبء: ا٠٢خ ) - 
4
 ( .67عٛسح ٠ٛعف : ا٠٢خ سلُ ) - 
5
 عجك رخش٠دٗ فٟ ٘زا اٌجسش . - 
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 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

جده يف  اخنى ارثن  مْماّل  لغيل ااي:) اح يؤ    لنادل ا صدائة هبددح فمددخل فمده رمده فمإلمٖدمض  دت مي        

ا بدح   ت يغيل ااهده يف ا بددح   دت يغيدل يدده ا ميدنى فمْدب علد  رمده ا مم د  يف ا بددح   دت يددخل يدده               

ا مم   فمْب هها عل  رمه ا مينى ّب  ااةد    ت يدخل يده ا مينى فمْب عل  يمنفبه األمية   ت يدخل 

ديمده ا مم د    دت يددخل يدده      يده ا مم   فمْب عل  يمنفبده األييدن   دت يددخل يدده ا ميدنى فمْدب ههدا علد  ق         

ا مم   فمْب هها عل  قديمده األييدن   دت يددخل يدده ا ميدنى فمْدب ههدا علد  مربإلده ا مم د    دت يددخل يدده               

ا مم   ايْب هها عل  مربإله ا مينى  رل ك   يف قدح  ت يدخل داخل  بهامه يف ا بدح  ات يوٕ  ا بدح يف 

 .1خلمه ّب  ااةد األمض فمْب عل  ماٌ ا نال ا لي اّمب ها صني يمة 

 نلٓ يف يموٕوع ا صني هصد اىإلصنإا  ل ْؤ ا  بوي  ا َنيم  انها اٍامت ب  اؿبائق ا إلا م :

اح ا صني ) مبص ااا ا لي  مهمه ا صايم  ااـاّ  ( هإلأ واا ا لي يَد  فمده ا دبصض ايؤيدده      اؿبمب  األا :

 رما او اؿا  يف اؿيد ااهلايم  اا  و . اآلخناح  ةق اي بح هلا الا ا إلأ و امللىلوظ ا ميت اامّا

 اح األكى ا لي يْمب ا َدٓ املٖنام يإلت هاملصاي  . اؿبمب  ا ثاني:

انه   ي نم  يمة ا اماا هصدد ةددا ها فلمغإليدل ا صدائة اا يإلوٕدأ هاملدا   دت يغإليدل املصدني           اؿبمبم  ا ثا ث : 

 هل   املا .

ا صلت اؿديي يمة اله اؿبدائق ا َدنعم  ا دثالث ا د   بإلدت       يما او يموق  اا يؤا  ا لي يإلبادم ب  ا لاة

  2 َايَما َي ٔ ُق َعٔة اِ َهَوى ٔبِح ُاَو ٔبٖ ا َاِةْي ُيوَة ( ):هاؿديي ا  بوي ا َني  يمة قو  ىمد اـلق ىمدنا قمد 

ا هصلها اقد راح  بو ها ها ي   ا  بوي  هأد   ق صم   اقد امدت ه ن  عديد  يمإلياند  يمإلْل  ا ي د  مم

 ْل ب  ةد ا إلوا ن  اقبل اح نيإل ند يف ةديث ا عة يموق  ا صلت اؿدديي يمدة اؿبدائق ا َدنعم  نبد  اقمد        

قْو  نيإلصمد يف اكاان ا ن اقدات ا وادود ا د  يصمدل فمهدا ا صلدت ا إلجدني  اؿدديي   ددند يم هدا ب  يموقمده            

 اقدات  لوادود يمإلممدو  زداي ا إلممدو  يمإلداخلد        يمة قٖم ) ا صني ( رما ا مبت مؤي  ا صلمدا  علد  زمدو امهصد  ن    

زاي ا إلداخل  اي ا  اق  ااملاد  ااؿمدا  اا د مً  اقدد خْدٓ ا م دن ا نيداني   دل يم هدا علمدّا يبدوي همناعده            

املدإللم  عل  ا بىلي يف رل ن ا   ف اح علت ا ممويا   لبىلي يف ا  اق  اعلت ا  ممما   لبىلي يف املداد  اعلدت   

                                                           
1
 . 252/  9اٌغٕٓ اٌىجشٜ ٌٍج١ٙمٟ :  - 
2
 (. 4،  3عٛسح إٌدُ : ا٠٢ز١ٓ ) - 
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اؿما   اعلت ا  مً  لبىلي يف ا  مً:  ت ادمك ا صبل ا بَني ايمة  ت ا صلدت ا إلجدني  اح   األةما   لبىلي يف 

ا اك يم اطق  داخل ايمصاهن دخو  اخناد هني اله ا   اقات األمهص  خْٓ   ل يمص  يم ها علمّا يبىلي فمهدا  

صد  ا  اقد  ااملداد     ااا  ارإلَاه اله املصداهن هأهيم د  يمإلدماد  يمد   ددمد ادله ا   اقدات  إلبددا هدا صلت املصد،ي مب          

 دت املص د  مبصدد  املداد  ااؿمدا  اامليددم  ها  مممدا  اؿمويد   ددت        (Physiochemistryا  مممدا  ا ممويبمدد ) اامليدٓم   

 املص   مبص  اؿما  اا  مً اامليم  علت ا  مً ا صْ  اا علت األعْاب.

 يمرتارمد   دقمبد  ودو فيدم       ا و  أيمل ا اله ا   اقات  واددنا انهدا  بددا يف ن دا  ا  اقد  هيدم   ودو       

يموةد  وو يمإلَارل    ت  رتارب ا إلَارل ب  اح   اد   وح ايمّا يف ا مو وح  إلبنب يمة ن ا  املداد  ا د    

 بدددا هيددم   وددو يمرتارمدد  يموةددد  وددو يمإلَددارل  يف ا   ددرتاح   ددت  رتارددب ا إلَددارل فإل ددوح ا ددلم    ددت         

بد ب  اح يْل ب  اقْ   صبمده يف اوي  ا د ا ني  فدإكا    رتارب ا إلَارل فإل وح اؾوي  ا لي ي   ايإلص

هه يبرتب يمة ن ا  اؿما   فا  ا وهالهي يماد  اؿما  ا    َدارل اويئدات ا د ا ني  فدإكا هددات اؿمدا  هددات        

غلم  ااةد  ) هنا وهالهي (  هيم   وو يمرتارب  ات يمإلَارل    دت دب فمهدا ا رترمدب اا إلَد مل  إلْدل ب       

بمددداا يف اـلمدد  ا صْددبم  ا دد   َدد ل قمدد   َدد لها يف املددذ ا بَددني  فددإكا ه ددا نبددرتب يمددة ن ددا  ا صبددل    قمدد   ص

اا  مً  انالةغ ا ا اح ا إلدمد يمة ا إلصبمد يم ند ىوا  يف ا   ا  ا واةد اا هني ا   اقات  افجأ  اعل  قم  

اد  هلا  مما دعا ا صلمدا  يف يم إلْد    ا إلصبمد امل ن ي ب  ا صبل اا  مً هال يماد  يمن  اخنى ارأنهما طاق  ت يم

الا ا بنح ا صَنية ألح يإلْوماا اح ن اقات ا واود دائني   مً هلدا هدايد  ات نهايد . اانده ت هدد ااح ي دوح هدني        

ا دد مً اا  اقدد  اا  ا   اقددات اآخناددا عالقدد  ايمصدداهن علدد   ْددوم اح اددله ا   اقددات يمإلجدداام  يف ٍدد ل دائددني       

رمددا ادي  ْددمب  هاؿمددا   اها مصدل نَددأ يف ا نهد  األخددو يمددة ادلا ا بددنح علددت     ا  دوح ا دد مً  ْدمب  ها  اقدد    

   ً ايف خددال  مهدد  ا بددنح األخددو  ( Psychotronics)اديددد يبىلددي يف املصدد  هددني ا  اقدد  اا دد مً مسددي ىددم و نان 

ّا ظهنت عد  عوث ايمالةعات ونيب  ااايم  هم ت اح ؾيت ا نياح طاق  ااح اله ا  اق   إلدأ ن ىدلبّا ا هاهد   

 هإيمنام املا  اعل  ايت ا نياح نلرن يم ها :

) ااددو اخْددائي اظددائ  اؾهدداه ا ميددمو واي ا صْدد   1يبددو  يددومي خو ددوداه دماىدد  يددومي خو ددوداه :    -1

ؼمط ظيت ا نياح انواع ٍإل  يمة ا ٍصاع ا  هنايمغ اطميدي بت اح األ دن ا دلي قدد  رترده  لد  املوادات        (:

                                                           
1
ٛعٛػخ اإلػدبص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ ، اإلػدبص فٟ خغُ اإلٔغبْ ، اٌسغذ ث١ٓ اٌٙذٞ إٌجٛٞ ٚاٌؼٍُ ِثزصشف ِٓ   - 

ضساػخ خبِؼخ األص٘ش.اٌسذ٠ش ، األعزبر اٌذوزٛس / خّغبٚٞ أزّذ اٌخّغبٚٞ   أعزبر ثى١ٍخ ٌا
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 مً يممهويمّا فهمّا رافمّا  اب  اانب اله ا إلأ وات اـامام  لد اح اؾيت ا  اهٖ  عل  رماح اؿموانات 

يوٓ د فات ه ا  هنايمغ اطميم  ا داخلم  اـاّ  هه  ات يْل علم ا بت ب  ا بلمل عدة رمممد   ماعدل ادله     

مددا  اةددداا اجملدداتت  هدددا ا صلمددا  يصمددداح ةيدداها هت  لددإلمهت ا ْددىلمح  لصملمددات اؿمويدد  ا دد  مل   ددة ا  مم 

رافمدد   إلميددواا  يمثددل انإلبددا  ا  بٖددات ا صْددبم  هيددنع  ا بدداية اٍددد ه ددثو يمددة فددند اتنإلبددا  يمددة خددال      

املوّالت ايمثل انبباض ا صٖالت اانبياي اـلم   ااخوّا عملم  ا إلم و  ع د انبياي اـلم  اؿموانم  ايم دة  

ا ب ميدجم  اردل   ايم دة مّدد يموادات فدو        مّد انبصاث فو ونات يمدة ا ٖدو  ودو املنئدي ايمدة األٍدص  فدو         

يملمددوح كهلهدد  يف ا ثانمدد   ارددل   ايم ددة مّددد يمواددات فددو  ّددو م   ْدددم    10ّددو م   ندداددا يمددا هددني يملمددوح ا 

اع ددداا  ددإلغو اؾويئددات ا  ا م مدد  ا  ددبو  يمددة ٍدد لها ها ٖددغط اا املددط  رمددا  ددو ر ددت   بددق علبدد  يمددة              

  األمٕدم  هصدل  ده  م ددوه املإلدوح يمد  ادله اؾاكهمد   اع ددديما        ا ْدممح   بدت اح اادود ا نيداح يف ظددل اؾاكهمد     

إددصوا مااد ا مٖددا  يف ظددناه انصددداي اؾاكهمدد  ايم ددة بةددداث انإلعدداي يف ااهددو هت اؿمويدد   ا  ددة ةدددث خلددل     

يملىلوظ يف طنيب  انَاط  م وات  ايم ة ا وّو  ب  ف  ٍمن   إلإلاه  ا  اق  ا ْادم  يمدة املدذ ألادوا  يمدة     

ؼنره ه ا  عل  يمصلويم   دى ا َدٓ املدإل   يإلىلنك عل  اىاىها   ت مت ق   الا اؾو   اؾهاه ا صْ 

زايمّا افْدله عدة يم  بد  اخدل املصلويمدات يمدة املدذ  اعدنض ادلا اؾدو  يمدة اؾهداه ا صْد   د مً ا َدمن  يمدة                 

اه  ارأنهدا  ا  اق  ا   مت ا إلوّل ب مها ) اا د  ايم دة بةددا ها ه نيبد  ودو ةمويد  ( فأع دت نمدً اتىدإلج         

 ّادمت عة نمً املذ يمة كات يمنرو املصلويمات.

انه مي ة نبل املصلويمات اا ْوم عة طنيق اؾلد  و ايم ة ؼويلها  ام نروىلنا بت  1دماى  ام نروىلن:    -0

بندد،ي اقيددت ا عددواان ب   قددا  همرتراهإليددا:ب  ٍددمن  طاقدد    إلبددل يف اطددناه األعْدداب ا ْددل ب  املددذ  ةإلدد   

مل   هل ب  يم إلَم  اوو يم إلَم . ايبو : هب ات نب  يف خ أ اتعإلباد ا بديت هأنه  ة   وح مم    ايميإلىل

ا اك يم إلَمات اديد  يميإلبباّل  ارانت اله ا عواان اوواا ا  ثو بمااّ  دعت هصض يمنارو ا بىلدوث يف  

 اواٍددي يمو ويايمددا ماجملددا  ا دددرإلوا صدامل ب   ددب،ي اددلا املوٕددوع ا  ثمدد  ا بىلددي ةو دده  اردداح يمددة مااد اددلا   

( يف علددت ا د مً اادو يمددين يمصهددد    .ph.d( يف علدت اظدائ  األعٖدا  اعلد  )    .ph.d)اادو عدامل ياهداني ةْدل علدد  )    

علددت ا دد مً ا دددي،ي ه ورمددو (  ا ددلي ااددنى ا صديددد يمددة ا إلجددامب ا صلممدد  ةددو  اددلا املوٕددوع نَددنت خددال         

                                                           
1
غذ ث١ٓ اٌٙذٞ إٌجٛٞ ٚاٌؼٍُ اٌسذ٠ش ، ثزصشف ِٛعٛػخ اإلػدبص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ ، اإلػدبص فٟ خغُ اإلٔغبْ ، اٌس - 

١ٍخ اٌضساػخ خبِؼخ األص٘ش.األعزبر اٌذوزٛس / خّغبٚٞ أزّذ اٌخّغبٚٞ   أعزبر ثى



 

56 
 

 و0213 ديسًجش -يىنيى انثبَيانؼذد  جبيؼخ انُبطشيجهخ 

 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

يايما هني ا َددٓ ا صدادي اٍددٓ ودو عدادي      ا يبصم ات يمة الا ا بنح نلدْها فمما يلي: يممو اواٍي يمو و

  ميدي (   يمؤقإلدّا ) ا َددٓ ا  ٍدٓ  ده قددم  طاقمد  نميدم  داخلمد   انيإليدمىله اح نيدممه        ( Psi-abilityمساه )

ٕدنهات   ( مي  ده ا دإلىل ت يف هصدض اظدائ  ت بماديد   لجهداه ا صْد   يمثدل ىدنع          فواد اح ) ا َددٓ ا  ميدي  

يوقدد  ٕددنهات قلبدده نددً  ددواح  اتةددغ اح اددؤت  األٍدددأ      ا بلددب اىددنع  ا إلدد مً  اهصٖددهت اىددإل اع اح  

ا  ميموح ات يمة كاي ا  بائ  ا إلأيملم  اا نيإات ا صبلم  ا  ميم  اانهت يم  واح عل  انميهت  اانهت قلملو 

ا  ميدددي ا دددمً ا إلأيمدددل ا صبلدددي   اتخدددإلالط ها  ددداٌ  قلملدددو اؿنرددد  اؿما مددد   يم هم دددوح يف ا إلأيمدددل ا صبلدددي  

ا نيإي اا ا صلمي اا ا م،ي  از دة ادلا ا صدامل يمدة مّدد ا يدجمل هصدض يمؤٍدنات عدة اظدائ  اعٖدا  ادؤت              

األٍدأ  يمبامن  هاألٍدأ ا صاديني ةمي ظهن اخإلاله يف يمصد   دفق ا بالهيما اىدنع  ا إلد مً ااملباايمد     

ي   دت ز ددة ادلا ا صددامل يمدة يمالةعدد  يمدا مي ددة اح     اؾهديد  ا  هنهمد   لجلددد هدني ٍدددٓ عدادي اٍدددٓ نميد     

ي إلاب ا َدٓ ا صادي يمة  أ و ا رترمو ا صبلي يمة ا َددٓ ا  ميدي علمده فوادد اح ا رترمدو ا صبلدي يمدة        

ا َدٓ ا  ميي عل  ٍدٓ عادي ييبب  ه خلاّل يف املبايمً ا ثال   ا   قاىها  ااي يمصد   دفق ا بالهيمدا  

ي  ا  هنهم   لجلد  اقد اىإل اع اح يْمت ااهو  دقمب   بماٌ ا  اق  فأ بدت  اىنع  ا إل مً ااملباايم  اؾهد

اح ا دداك انبصدداث  ل اقدد  يمددة ايددد ا َدددٓ ا  ميددي  ااددي ا دد   يددبب ا إلددأ و علدد  ا َدددٓ ا صددادي اانهددا       

 واد عل  ايمإلداد اؿبل ا َوري يم  احملدوم ا  دو ي  إلنيداح     (CHAKRA) ٍارنّا ()  بصي يمة هؤمات مسااا 

 ٍداا نَاطّا اي ا بؤم  املواود  هني ا صم ني اا    باهل زايمّا ا غد  ا  دايمم  فمه.ابح ا

 

 ّوم  ةبمب   بني انبصاث ا  اق  يمة ايت ا نياح ّومت هواى   اةد ااهو  قماٌ ا  اق 
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اـدٓ اواٍددي يمو ويايمددا يمصلويما ده علدد  ا  ىلددو ا إلددا ي: األٍددأ ا صدداديوح وددو قدادمية علدد  هصددي اددله      

   األٍدأ املممواح مي  هت بيباظ اتنبصاث عة طنيق ا رترمو اا ا  ا  يما   إلاههت يمدة ةداتت نميدم     ا  اق

وددو يميددإلبن  اقددوى ا  بدداط املددؤ ن  يف ) ا َددارنا ( اددي ا بددؤم  ا دد  علدد  اؾبهدد  هددني ا صمدد ني  ا إلددأ و علدد             

مات اواٍدي يمو ويايمدا  بح ا داك    األٍدأ يعهدن اإدىلّا  ات يببد  بت اح نٖد  امليدممات امل اىدب  علد  يميدم        

افددنادّا قالئدددل يإلممدددواح هوادددود هدددؤمات نَددد   تنبصددداث ا  اقدد  فدددإكا ّدددىلب ك ددد  اح رددداح ادددؤت  األٍددددأ    

يم  ويني عل  انميهت ردثوي ا إلأيمدل فممدا ع دد ووادت يمدة ا د صت  ردثوي ا إلدأمل ا  ميدي علد  عددي اادود              

  هدؤم  يمدا هدني ا صمد ني ااّدبح ا َددٓ يمدة ادؤت          يمثل اله ا  صت  ديهت  نَ ت ع دات اله ا بدؤمات  اخاّد  

اواٍددي اا ٍدْددّا عائ ددّا علدد  ةددد  صددبو اؿددديي ا  بددوي ا َددني  فددإكا يمددا         ٍدْددّا نميددمّا علدد  ةددد  صددبو    

الا ا َددٓ ا صدائة ػداه ٍددٓ كا نصمد  ااىدإل ثناا علمده ّددمت انبصا دات يمدة ا  اقد  كات             ؼنرت نمً

نت عل  ا َدٓ املصني فأفيدت ممت ىما  ا  اق  يف اهاهه ا صْ  اا ٍمن  خاّ  يمة ا بؤم  هني ا صم ني اا 

ووه فمْاةب ك   خلل يؤدي ب  يمدنض اا امل اا فيداد اا ٕدص  اا ودو ك د  اادلا ادو يممهدوي ا صدني زايمدّا           

 رما ّوماا اؿديي ا  بوي ا َني .

 

 طّا اي ا بؤم  املواود  هني ا صم ني يعهن يف ا ْوم  يمنارو ا  اق  عل  ايمإلداد اؿبل ا َوري اا   اٍداا نَا

فهل ي وح ا صالد هاملا ؟ ماى ا يماي يما   يف املوطأ عة قمد هة اهي ايمايمه هدة ىدهل هدة ة مد  انده مسد        

اهاه يبو : اوإليل اهي ىهل هة ة م  هاـنام ف وع اب  رانت علمه اعدايمن هدة مهمصد  ي عدن ب مده  ارداح ىدهل        

ن: يما مايدت ردا موي ات الدد كبدأ  عدلما   فوعد  ىدهل يم انده  ااٍدإلد          ٍديد ا بماض ةية اؾلد  فبا  عايم

اع دده  فددأخ  مىددو  اهلل ّددل  اهلل علمدده اىددلت هوع دده  فبمددل  دده: يمددا ينفدد  ماىدده  اردداح قددد ارإلإلددب يف اددمُ     
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مص   فبا وا  ه: او وو مائح يمص  يا مىو  اهلل  ااهلل يما ينف  ماىه فبا : ال  إلهموح  ه اةدّا قا وا: عايمن هة مه

فددعاه مىدو  اهلل ّددل  اهلل علمده اىددلت فإلغدمغ علمدده اقدا : عددالي يبإلدل اةدددرت اخداه؟ ات هنرددت؟ اوإليدل  دده         

فغيل عايمن ااهه ايديه ايمنفبمه امربإلمه ااطناه مالمه اداخله بهامه  يف قدح   ت ّب علمه يمدة امائده  فد ا    

هلل علمده اىدلت قدا : ات هنردت؟ بح ا صدني      ىهل يمة ىاعإله  ايف مااي  اخنى مدو ك د : بت اح مىدو  اهلل ّدل  ا    

  ا املا  رما او يمصناه يإل وح يمة كم  يمة األريجني اكم ني يمدة اهلمددمااني    1ةق   وٕأ  ه  فإلوٕأ  ه عايمن

ايإل وح اوي  املا  عل  ٍ ل يَبه ا بٖمب املغ اطميي ي وح  ه ق ب ىا ب اق ب يمواب  ايدام اوي  املا  

ه يدددام ةددو  اؾويئددات األخددنى علدد  يميددافات  اهإلدد  ع ددد دماددات اؿددنام     ةددو  نميدده هيددنع  رددبو  رمددا اندد  

ا واةد   اي َأ عة ك   انه يف اي ؿع  ننى يمثاّل روهّا يمة املا  يملي  ظويئات املا  يف يموإ  كإللم  يمدة  

ماب يم  ةمي اػاه األق اب ا يا ب  ااملواب   االه اؿا   ػصل  لما  يمباايم  يما  لدخو  ب  اـاليا ااتني

ا يدمإلوهالهي  اقدد ايم دة يف ا صْدن اؿدديي ب بدات انده  دو عدوجل املدا  ه اقد  ُ بصدي يمدة فدا  يمغ اطميدي يمددثاّل                

أليم دة انإلعدداي اوئما دده يف اػدداه ااةدد ها  يددب   لب ددبني ا يددا ب ااملواددب ايف ادله اؿا دد  اهدددى املددا  ظددواان     

دداي اددله املمدداه يف عددالد ا صديددد يمددة األيمددناض يف    وايدد  يف ا غناهدد  هاملبامندد  هدده قبددل ا إلصددديل  فبددد ايم ددة اىددإل    

ا نيدداح ااؿموانددات رمددا ادت ب  اىددإلدداي اددله املمدداه يف عددالد ا صديددد يمددة األيمددناض يف ا نيدداح ااؿموانددات   

رمددا ادت ب  هيدداد  لددو ا دددااد اهيدداد  بنإلاادده يمددة ا بددمض اادت ب   بْددو يمددد  بنبددات عدددد رددبو يمددة هددلام       

احملاّددمل  رمددا هاد يمصددد  ا  مددو يف ا  با ددات ارددل   اجملمددوع اـٖددني هلددا  اآيددّا       اـٖددناات اا مارهدد  ا 

رانت ا إلميوات ا   ىمبت يف الا اجملا  فإح ااود ا  اق   عاد    عمت اويئات املا  يف إ  يمصني هصدل  

اؿمدا  ههدا ايْدلح    الا املا  كا قو  انيماهم  خاّ   لمنام يف هنا وهالهي اـاليا اؿمد   ممدا ويدة يمدة طاقد       

ىلورها اؿموي رما اا  ا إلوامه ا  بوي ا َني  هاىإلدداي املا  ابيمنامه عل  ا بؤمات ا  َ   يف ا َدٓ 

ا صائة هصد اح يصنه مبا اةد ه يف املصدني اهصدد اح ي ْدح ايدلرن مبدا ىدببه  ده فإلصدود ا  اقد  امل بصثد  يم ده ب             

اا ا وٕدو   اخاّد  ويدل ا واده  يمدنام املدا  علد  هدؤم  هدني           إ  يمممد  ؤ ن عل  املدا  املاليمدً  ده ع دد ا غيدل     

ا صم ني  اع ديما ييإلددي الا فمْب عل  ايد املصني ممبا نبل اله ا  اق  ب  ا  ا وهالهي فأّلح يمدا رداح   

قد فيد انٓعت يما راح قد انمنط  ايما الا بت  ْوم يمبددئي وإلداد ب  دماىد  ا إلماّدمل    دة يمدا ندند هده يف         

إن  ا او اح ا صلت قد ا بت اح ا صني ةق ااح املا  ا لي يغإليل اا يإلوٕدأ هده ا صدائة يممدد يف بّدالح      نهاي  ق

                                                           
1
 عجك رخش٠دٗ فٟ ٘زا اٌجسش . - 
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

املصددني اٍددما  اع إلدده هددإكح اهلل  ابح  نرددت ا إلماّددمل اا إلميددوات  بىلددوث علممدد  اخددنى قددد يددأ ي ههددا ا ددويمة        

 .1امليإلببل

  ا وىمل  ا ثانم : ا نقم  ا َنعم :

كردام ايمصدوكات يمدة اادل ا َدما  يمدة ا ّداه  هدا صني اا  ددف  اكي ىَداه يمدة            ااي يما يبناه ا ناقدي يمدة ا  

انيي اا ا،ي اا وواما  اا إلدااي ها نقي يمة ا صني اا وواا يمَناع  اا دد مل علد  يمَدناعمإله يمدة ا يد   اادو       

 امات اي 2رددداح يأيمنادددا اح  يدددرتقي يمدددة ا صدددني (  قا دددت :) اح مىدددو  اهلل  –مٕدددي اهلل ع هدددا  –ةدددديي عائَددد  

بددا : ) اىددرتقوا هلددا فددإح ههددا    ماى ااميدد  يف ااههددا ىددمص  ف   اح ا دد    –مٕددي اهلل ع هددا   –املددؤيم ني اي ىددلم   

 .3(نعن 

اا نقم  ااألدعم  ا   كرننااا بلا اي اىائل ٍنعم  ػلب اـو  إلنياح اا  دف  ع ده ا َدن  مبَدمئ     

ااّت  ددت يأخددل هاألىددباب ا دد     د علدد  اهلل اهلل ىددبىلانه ا صددا    ددل   هددب علدد  ا نيدداح امليددلت اح يصإلمدد     

 ٍنعها  صباده  اقد اٍرتط ا صلما  ٍناطّا يمصم   ؾواه ا صمل ها نقم  نلرن يم ها:

 . اح   وح ا نقم  هآيات يمة ا بنآح ا  نيت اا ه الي ا نىو  اهلل  ا َنط األا :

ة ا لغات األخنى  فلو رانت هلغ  اعجممد   اح   وح ا نقم  ها لغ  ا صنهم  اا مبا يصنه يمص اه يم ا َنط ا ثاني:

 ت يصنه يمص ااا ت ػوه  تةإلما  اح يْاةبها ىىلن اا رمن.

 اح يصلت املنيض اح اهلل او ا  اف  اا ٖام ااح ا نقم  يما اي بت ىبب يمة اىباب اتىإلَما . ا َنط ا ثا ي:

 اا د مل عل  ك   ةديي عوه هة ات يْاةب ا نقم  رالي فمه ٍنك اا كرن ملند  ا َماطني ا َنط ا ناه :

قا :) ر ا ننقي يف اؾاالم  فبل ا: يا مىو  اهلل رم   نى ك د  ؟ فبدا  : اعنٕدوا علدي      يما   األٍجصي

                                                           
1
ِٛعٛػخ اإلػدبص اٌؼٍّٟ فٟ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ ، اإلػدبص فٟ خغُ اإلٔغبْ ، اٌسغذ ث١ٓ اٌٙذٞ إٌجٛٞ ٚاٌؼٍُ اٌسذ٠ش ، األعزبر  -

ضساػخ خبِؼخ األص٘ش.ٌذوزٛس / خّغبٚٞ أزّذ اٌخّغبٚٞ ا  أعزبر ثى١ٍخ ٌا
2
( ثبة اعزسجبة اٌشلٟ ِٓ اٌؼ١ٓ ٚإٌٍّخ ٚاٌسّخ  5614، زذ٠ش سلُ ) 415/ 13أخشخٗ ِغٍُ فٟ صس١سٗ ثششذ إٌٛٚٞ :  - 

 ٚإٌظشح..
3
 . 213/ 11فزر اٌجبسٞ ششذ صس١ر اٌجخبسٞ الثٓ زدش اٌؼغمالٟٔ :  - 
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

اهدددب اح ن دددوه ا دددا ب  انددده ت هدددوه ا لجدددو  ب  ا يدددىلن     1مقدددارت  ت هدددأٌ هدددا نقي يمدددا مل ي دددة فمددده ٍدددنك (   

ا دددلية يددددعوح  يددددو اؾدددة ابيم انمدددا هت يف ا صدددالد يمدددة ا صدددني ااملَددصوكية اا  هددداح اا دددداا ني اا صدددنافني  ا 

اا يىلن  اهب ا لجو  ب  اهلل ااّت اب  يمِة يصنفوَح ها صلٔت اا ْالح اا إلبوى يمة اال ا نقم   ألنهدا ا نقمد  يف   

ما   داي  ةبمب  األيمن يما اي بت دعا    اا دعا  ي وح يميإلجاهّا يمة امليلت ا إلبي ا ْاحل   بح ا نقم  ا َدنعم  ٍد  

اعددالد ندداف  يمددة ا ّدداه  هددا صني هددإكح اهلل  صددا   اقددد كرددن اهلل  صددا  اح يف ا بددنآح ا  ددنيت ٍددما   ل دداٌ قددا      

ٍَٔما  َاَمِةَمْ   ِِّلُمِؤئمٔ نَي َاَت َئويُد ا ٖعأ ٔمنَي َبٖت َخَيامّا صا :  َاُنَ وُِّ  ئمَة اِ ُبِنآٔح يَما ُاَو 
2 

د ا صني اح يؤيمن ا صائة فمإلوٕأ  ت يغإليل يم ه املصني ملا  بت يمدة ةدديي عائَد  مٕدي     فمية  صال ا وٕو :    -4

 اقد ىبق هماح رممم  ا غيل.3اهلل ع ها انها قا ت) راح يؤيمن ا صائة فمإلوٕأ  ت يغإليل يم ه املصني( 

 

 

 

 

                                                           
1
 ( ثبة: الثؤط ثبٌشلٟ ِب ٌُ ٠ىٓ ف١ٗ ششن . 5696، زذ٠ش سلُ ) 411/  13ٍُ فٟ صس١سٗ ثششذ إٌٛٚٞ : أخشخٗ ِغ - 
2
 (. 12عٛسح اإلعشاء : ا٠٢خ سلُ ) - 
3
 عجك رخش٠دٗ فٟ ٘زا اٌجسش . - 
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

 

 املبخح اخلامس

 نـموقف التشريع الينين من جناية اإلصابة بالعي

ا ىاليمي قد عنه ا اي  ا ّاه  هدا صني ااعإلد  انهدا يمدة اؾ ايدات املص ويد  ا د          قل ا فمما ىبق اح ا مبه

 ْمب ا نياح  غاله ا بوانني ا وٕصم  ا   مل  إل ن   لج ايدات املص ويد   اااإلمدت هاؾ ايدات املاديد   ايمدة       

دي ا إلمنقد  هدني   ٕمة اله ا إلَنيصات قانوح ا صبوهات ااؾنائت ا دمم،ي  اقدد كادب هصدض ٍدناح ا بدانوح ب  عد       

اؾ ايات املادي  اا املص وي   طاملدا انهدا عصمدّا  ْدمب ا نيداح يف نميده اا هدنده  ىدوا  راندت اؾ ايد  ه نيبد             

عمديدد  اي ه ددن  اخددنى  ااددو امليددل  ا ددلي ىددل ه ا بددانوح ا ددمم،ي ةمددي مل ىْددٓ اي ا ايدد  يمصم دد  ىددوا        

     . ع . ي (. 243  ارانت يمادي  اي يمص وي  ) املاد

( يمة قانوح اؾنائت اا صبوهات ا مم،ي عل  األة اي اـاّ  هاتعإلدا  ىاليم  ايت  243ةمي نْت املاد  )

ااؿدق ظيدمه عمددّا     هدأي اىدمل   ا نياح هبوهلا:) يصاقب ها بْأ مبثل يما فصل ردل يمدة اعإلددى علد  ودوه      

ث هه انةّا مي ة ٕبط يمبددامه  فدإكا   عاا  يميإلدمي  هأح قْت  ه يممْاّل اا قل   ه عم ّا اا ّلت  ه اكنّا اا اةد

اقإلْددن فصددل اؾدداني علدد  بكادداب يمص دد  طددنه اا ةاىدد  يمدد  هبددا  ا ْددوم  اا بكا ايمإل دد  ا بْددأ اا ىددبط  غددو   

ايمدا بكا افٖد  اتعإلددا  ب  عااد       ا صمو هاجملاح  عوقب ها دي  اا األمِ ااؿبً يمد  ت  ويد عل  ىب  ىد وات  

فإنه يصاقب هاؿبً يمدد  ت  ويدد علد   دالث ىد وات فٖداّل عدة ا ديد           ها يميإلدمي  داح اح يبْد اؾاني بةدا

 .ااألمِ عل  ةيب األةوا  ( 

ااددله ا  ْددؤ عايمدد  ايم لبدد  يدددخل فمهددا اؾ ايددات املاديدد  ااملص ويدد   ااددو يمددا كاددب ب مدده ٍددناح ا بددانوح         

 .1املم    يف الا ا َأح(ا مم،ي ةمي قا وا:) انصإلبد هأح الا ا طال  اا     ونه ييإلوعب راف  اؿاتت 

اا اي  ا ّاه  ها صني  صإل  يمة ا إلْنفات املص وي  ااي ا   ت   دوح قدوّت ات فصداّل هداملص   املصإلداد  ابلدا       

اددي اىددإلدداي  لوىددائل كات ا ْددل  هاؾانددب ا  ميددي اا ا ددلا،ي  ايدددخل يف ك دد  ةدداتت ا يددىلن اا َددصوك             

 2كات ا إلأ و ا ناةي  اا إل ويت املغ اطميي اوواا يمة األىا مب

                                                           
1
غٓ اٌششفٟ : خشائُ اإلػزذاء ػٍٝ األشخبص ألعزبرٔب اٌذوزٛس/ ػٍٟ ز –اٌمغُ اٌخبص  –ششذ لبْٔٛ اٌدشائُ ٚاٌؼمٛثبد  - 

 َ، داس إٌّبس ِصش. 1996 -٘ـ  1417، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ،  179
2
 .111ٔفٟ اٌّشخغ اٌغبثك :  - 
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

ايمة خال  نٓ ادله املداد  يإلٖدح   دا المدّا اح ا بدانوح ا دمم،ي مل يإل دن  ؾ ايد  ا ّداه  هدا صني ّدناة              

( فإلددخل ا وىدائل املاديد  ااملص ويد  اا ّداه  هدا صني يمدة        اىدمل  ابلا قا )فصل رل يمدة اعإلددى علد  ودوه هدأي      

ّددناة  ب  ا ايدد  ا ّدداه  هددا صني فددإح يموقمدده ىددم وح نمددً    ا وىددائل املص ويدد   امبددا اندده مل يإل ددن  ا بددانوح   

) اح ا َدددنيص  :( يمددة قدددانوح ا صبوهدددات ا ددمم،ي ا ددد   بدددو     3يموقدد  ا َدددنيص  ا ىددداليمم  مبواددب ندددٓ املددداد  )   

 ا ىاليمم  يمْدم عم  ا إلَنيصات (.

الفاه يف  صديالت اه ا  عل  ك  : مي ة اح نبو  اح ا بانوح ا مم،ي يَوهه قْوم  َنيصي هب علمه اح يإل

قاديم  ااح ي ٓ ّناةّ  عل  ػنيت األفصا  املص وي  رج اي  ا ّاه  هدا صني اا ايد  ا يدىلن  ااح يٖد  هلمدا      

اددوا  مادع  نعددنّا  إلمَددي اددله اؾ ايددات يف اجملإلمدد  ا ددمم،ي هَدد ل يملمددت   عددن  اخاّدد  يف امل دداطق ا نيممدد         

اه  هدا صني ؼددث هبْدد يمدة ا صدائة ااقدد ؼددث هدداح         ا  ائم   رل   نيإل إلا يمة نٓ املاد  اح ا اي  ا ّد 

قْد اوا بّا ؼدث هداح قْدد ا صدائة اادو يمدا اٍدام ب مده ندٓ املداد  هبوهلدا: )ايمدا بكا افٖد  اتعإلددا  ب  عااد               

يميإلدمي  داح اح يبْد اؾاني بةدا ها فإنه يصاقب هاؿبً يمدد  ت  ويدد علد   دالث ىد وات فٖداّل عدة ا ديد          

 األةوا  (.ااألمِ عل  ةيب 

اه ا  عل  يما ىبق فصبوه  ا اي  ا ّاه  ها صني عبوه   صويني  ااو اؿبً يمد  ت  ويد عة  الث ىد وات  

 فٖاّل عة ا دي  ااألمِ عيب يمبإلٖ  ةا  اؾاني ايايم  اؾنمي .
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

 

 املبخح السادس

 نـعقوبة جناية اإلصابة بالعي

 سالمي:ن يف الفقى اإلـأواًل: عقوبة جناية اإلصابة بالعي

اخإلل  ا مبها  يف عبوه  ا اي  ا ّاه  هدا صني اادل ادي عبوهد  ةديد  اي عبوهد   صوينيد  ؟ ايمدا ة دت يمدة           

 اّاب ووه ها صني ااعرته هبإلله ؟ اىوه نبني اقوا  ا مبها  يف ك   عل  ا  ىلو ا إلا ي:

اي ا بْأ اا ا ديد  بكا  ينى انه بكا اعرته ا صائة هبإلل ا َدٓ املصني فصبوهإله عبوه  ةدي  ا ا بو  األا :

اندمئ ا بْأ هأي ىبب يمة األىباب اا بكا   نم يم ه بّاهإله  آلخنية ها صني عمي يْو ك   عاد   ه   ااح 

 .1ة ت ا صائة رىل ت ا ياةن ااو قو  هصض املا  م  

بكا  صمد ا صائة  ينى اح عبوه  ا صائة ا دي  بكا رانت بّاهإله  غوه قد اقصت هغو اخإلمامه   ايما ا بو  ا ثاني:

بّاه  املصني ها صني اقإلله فإنه هوه  و ي ا دي اح يبإلل ا صائة ها صني ت ها ي  بح قدم علد  ك د   ااح ا مدن     

هني ا بإلل ها صني اا بإلل ها يىلن اح ا بإلل ها يىلن يبإلل وا بّا غاله ا بإلل هدا صني فإنهدا ت  بإلدل وا بدّا اادو      

 .2قو  هصض اؿ اهل 

ينى انه  مً عل  ا صائة قْأ ات دي  ات رمام  ةإلد   دو اعدرته هأنده قإلدل ا َددٓ املصدني         ا بو  ا ثا ي:

ها صني  ألح ا ّاه  ها صني ت  ؤدي ب  ا بإلل وا بّا ات  صد يمهل     ااح اؿ ت ها بْأ اا ا دي  بلا يرت دب  

قدا  ا  دواي: ن ت قْدأ    عل  يم ٖبط عاي داح يما ىإلٓ هبصض ا  اٌ يف هصض اتةوا  ممدا ت انٖدباط  ده    

ات دي  ات رمدام   ألح اؿ دت بلدا يرت دب علد  يم ٖدبط عداي داح يمدا ىدإلٓ هدبصض ا  داٌ يف هصدض األةدوا               

فمما ت انٖباط  ه  رم  امل يب  يم ه فصل اّاّل  ابلا وايد  يمدا فمده ةيدد ازدة هاا  ا  صمد   اايٖدّا فا دلي         

                                                           
1
 5741سلُ   252/ 11فزر اٌجبسٞ ٠ششذ صس١ر اٌجخبسٞ :  - 
2
 . 6/225ِطبٌت أٌٟٚ إٌٙٝ فٟ ششذ غب٠خ إٌّزٙٝ :  - 
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 و0213 ديسًجش -يىنيى انثبَيانؼذد  جبيؼخ انُبطشيجهخ 

 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

ٓ  ات يددإلصني ك دد  امل ددناه يف هاا  اؿمددا ن ااددو قددو   ي َددأ عددة ا ّدداه  هددا صني ةْددو  يم ددناه  ددل   ا َددد  

 . 1ا َافصم 

 الرتجيح وتوجيوى: 

يمة خال  ا  عن يف اقوا  اال ا صلت اا إلأيمل يف اد إلهت ا صلمال هت  بني   ا يمدة األقدوا  ا د    مدئة ا مهدا      

يميددأ   ومبمدد  يف  ا دد مً اييددرتيح ا مهددا ا ٖددمو ا بددو  هصدددي ا بْددأ اا ديدد  اا  مددام   ألح يميددأ   ا صددني         

طنيبدد  ّددداماا ايف بّدداهإلها  لمصمددوح  ات  ْددلح فمهددا هم دد  ات بقددنام  ايمددا ا قددنام فددالح ةددداث ا صددني ودد               

يمَدااد  را بإلددل هاملثبددل ااحملددد اموامددا  اايمددا عدددي  بو هدا ها بم دد  فددإلح يمددا مل يْدح فمدده ا قددنام مل يثبددت      

 صدائة هدداح ادوا   هدل يصاقدب هصبوهد   صوينيد   فم بغدي         ة مه هبم   يمة هاب اا   ا مً يمص   ك   اح يرتك ا

 إليمدداي يم صدده ايددأيمنه مبالهيمدد  همإلدده  ايص مدده يمددة همددت يمددا  امليددلمني بح ردداح فبددوّا  ألح بيبدداع ا ٖددنم ها  دداٌ      

 .2قني  ابيلاؤات ايمن ععمت ع د اهلل  صا  قا  ال   اؤه ) اا لية يؤكاح املؤيم ني ااملؤيم ات ..(

رمددا اح ا دداك فنقددّا رددبوّا هددني ا ايدد  ا ّدداه  هددا صني اا ايدد  ا ّدداه         3ات ٕددنام (:) ت ٕددنم  اقددا  

ها يددىلن فا يددىلن ايمددن خددامد عددة كات ا يدداةن  ااددو يددإلصلت ا يددىلن   ددت اح ا يدداةن ع ددد قمايمدده هصملمدد  ا يددىلن       

يمددا اكح اهلل قددا  ميددامٌ افصدداّت  يمصم دد  ت ميامىددها بت ا يدداةن ايرت ددب علدد  اددله املمامىدد   ددأ و يف امليددىلوم بكا     

ايمدا ا صدائة فإنده ع دد يمدا ي عدن ب  املصدني ايْدمبه فإنده بلدا            4 صا : )ايما ات هٖامية هه يمدة اةدد بت هدإكح اهلل(   

ميامٌ ااما  يمة اوامةه ااي ا صني  فإكا اّمب املصني يمدة ادله ا  عدن  ا ْداده ا إلدأ و يم هدا   َددٓ يمدة         

 يإلوق  عل  ا إلصلت اا املهدام  اا ا إلددميب اا ا دلرا    دت اح     األٍدأ فإح ك   ىبب مه ه اهلل هامليبب يم ه ت

ع ديما  ا صائة  مً او يف رل اةوا ه  كنبّا رما او اؿا  ها  يب   لياةن  اا د مل عل  ك   اح ا نىو  

                                                           
1
 .5741سلُ  1/252خبسٞ الثٓ زدش اٌؼغمالٟٔ:،فزر اٌجبسٞ ششذ صس١ر اٌج 9/341سٚضخ اٌطبٌج١ٓ ٌٍٕٛٚٞ: - 
2
 .51عٛسح األزضاة :  - 
3
سلُ  1/313( ٚ٘ٛ ػٕذ أزّذ فٟ اٌّغٕذ:3341( ٚػٓ اثٓ ػجبط ثشلُ )3341أخشخٗ اثٓ ِبخٗ ػٓ ػجبدح اٌصبِذ ثشلُ ) - 

ِٓ طشق ػذ٠ذح ِٕٙب:  (  ٚلذ سٚٞ ٘زا اٌسذ٠ش11657، ثشلُ )6/156( ٚسٚاٖ اٌج١ٙمٟ فٟ اٌغٕٓ ػٓ ػجبدح ثٓ اٌصبِذ:3167)

ثشلُ  69/ 6، ٚاٌج١ٙمٟ فٟ اٌغٕٓ : 311، ثشلُ 3/77( ٚاٌذاس لطٕٟ :3345، ثشلُ )3345طش٠ك أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ ػٕذ اٌسبوُ :

، لبي اثٓ اٌصالذ: ٘زا اٌسذ٠ش 317، ٚاٌطجشأٟ فٟ األٚعظ ٠شلُ  13ثشلُ ) 334/ 4، ٚطش٠ك ػبئشخ ػٕذ اٌذاس لطٕٟ: 317

ِٓ ٚخٖٛ، ِٚدّٛػٙب ٠مٛٞ اٌسذ٠ش ٠ٚسغٕٗ، ٚلذ رمجٍٗ خّب١٘ش أً٘ اٌؼُ ٚاززدٛا ثٗ، أٔظش: خبِغ اٌؼٍَٛ أعٕذٖ اٌذاس لطٕٟ 

٘ـ ٚزغٕٗ األٌجبٟٔ فٟ صس١ر اٌدبِغ  1411ٚاٌسىُ الثٓ سخت اٌسٕجٍٟ، ِئعغخ اٌّىزت اٌثمبف١خ، ث١شٚد، اٌطجؼخ األٌٚٝ 

 َ .2111اإلعالِٟ، اٌطجؼخ اٌثبٌثخ ػبَ (، خّؼ١خ از١بء اٌزشاس  7517اٌصغ١ش ٚص٠بدرٗ ، زذ٠ش سلُ ) 
4
 112عٛسح اٌجمشح : ا٠٢خ سلُ : - 
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 و0213 ديسًجش -يىنيى انثبَيانؼذد  جبيؼخ انُبطشيجهخ 

 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

 كرن ا صني هأنها ةق مل يصإل  ا صائة فنيمّا ابلا يصإل  يف عداد ا ميا  اا ا صْا   هل بح ا صدني قدد  بد  يمدة    

:) بكا ماى اةددرت يمدا يصجبده يف نميده اا يما ده فلمد ك علمده  فدإح          ا َدٓ عل  نميه اا االده اا يما ده قدا     

 .1ا صني ةق (

 ل   فإح ا باةي يناح ا بو  ا ثا ي ا بائل هأنه  مً عل  ا صدائة قْدأ ات ديد  ات رمدام   ايصاقدب      

داح عباب  اهب علد  ا دي ايمدن امليدلمني يم صده يمدة       هصبوه   صويني  بكا عنه ها ّاه  ها صني  اةإل  ت يرتك ه

كا    ا  اٌ اب وايمه هلواي همإله  ابكا راح فبوّا قنم  ه يمن بّا ي ممه  ألح ا ٖنم ا لي وْدل يمدة يمداخلإلده    

مب صدده يمددة كا  دد  ا  دداٌ  ااٍددد يمددة ا ثددوي     ل دداٌ ااخإلالطدده ههددت اٍددد يمددة ٕددنم اجملددلاي ا ددلي ايمددن عمددن  

ات ىمد  علد  عاقدل يمدا  لصدني يمدة خ دن ععدمت إدنم            2ارله يمة ةٖدوم اؾماعد    اا بْل ا لي يم   ا َامع

ايمت عل  األفناد ااؾماعات فا لي ي بغي عل  ات  األيمن يم   يمة عنه ها صني يمة كا    ا  اٌ  ابابدامه  

ااٍدهن   عل  ا ببا  يف همإله   ئال يؤكي ا  اٌ هصم ه  اا وقدائ  اا َدوااد علد  ٕدنم ا صدني ارثدن يمدة اح ؼْدن         

يمددة اح  ددلرن  فمددة ا  دداٌ يمددة يْددمب هصم دده فموقدد  ىددمام  اا ةمددواح عددة ا يددو  اا يْددمب بنيددانّا هدداملنض اا     

اؿوادث اوو ك   ردثو  اي عدة رمممد  ب بدات ا ايد  ا ّداه  فإنهدا  ثبدت هأةدد ايمدنية : األا : ا قدنام يمدة             

ة اامهددا ا َددهود  رمددا يف ةددديي ىددهل هددة  ا صددائة ااددو رمددا يبددو  ا مبهددا  ىددمد األد دد   اا ثدداني : ا بم دد  ايمدد  

 ة م  ا ياهق .

 ن يف القانون الينين:ـثانيًا: عقوبة جناية اإلصابة بالعي

قل ا فمما ىبق اح ا بانوح ا مم،ي مل يإل ن  ّناة  ب  عبوه  ا اي  ا ّاه  ها صني ابلا كرناا ٕدم ّا  

اعإلددى علد  ودوه هدأي اىدمل ( فإلددخل ا وىدائل         . ع . ي ( اا د  ادا  فمهدا )فصدل ردل يمدة         234يف نٓ املاد  )

املادي  ااملص وي  اا ّاه  ها صني يمة ا وىائل املص وي   رل   نيإل إلا يمة نٓ املاد  اح ا اي  ا ّاه  ها صني 

ؼدث هبْد يمة ا صائة ااقد ؼدث هداح قْد اوا بّا ؼدث هدداح قْدد ا صدائة اادو يمدا اٍدام ب مده ندٓ املداد           

افٖ  اتعإلدا  ب  عاا  يميإلدمي  داح اح يبْد اؾاني بةدا ها فإنه يصاقب هداؿبً يمدد  ت   هبوهلا: )ايما بكا 

 ويددد علدد   ددالث ىدد وات فٖدداّل عددة ا ديدد  ااألمِ علدد  ةيددب األةددوا  (  اه ددا  علدد  يمددا ىددبق فصبوهدد  ا ايدد           

                                                           
1
 ، رسم١ك ٚرخش٠ح األعزبر ػجذاٌمبدس األسٔبإٚط.3،٘بِش سلُ  273وزبة األروبس ٌٍٕٛٚٞ : - 
2
 .173/ 14صس١ر ِغٍُ ثششذ إٌٛٚٞ: - 
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 و0213 ديسًجش -يىنيى انثبَيانؼذد  جبيؼخ انُبطشيجهخ 

 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

فٖداّل عدة ا ديد     ا ّاه  ها صني يف ا بانوح ا دممة عبوهد   صوينيد  اادو اؿدبً يمدد  ت  ويدد عدة  دالث ىد وات           

ااألمِ عيب يمبإلٖ  ةا  اؾاني ا ايايم  اؾنمي   اراح يمة األةدنى علد  املَدنع ا دمم،ي اح ودلا ةدلا       

فبهددا  ا َددنيص  ا ىدداليمم  ااح ت يبمددد ا صبوهدد  هددثالث ىدد وات ألح خ ددن ا صددائة يميددإلمن افمدده ٕددنم هاملْددلىل    

 ا صايم  ااح ي وح عو  ا صائة عة اعني ا  اٌ هْوم  دائم .

 خلامتة: ا

 افمها خالّ  هأات ا إلوّمات ااملبرتةات ا    وّل ب مها ا باةي:

 دبني   دا يمدة اىدإلصناض يممدندات ا ايد  ا ّداه  هدا صني  اح ا صدني ةدق  ات ٍد  انهدا يف هصدض ا  داٌ داح               

هصددض  ااح ا صددائة قددد يإلصمددد ا ّدداه  هددا صني فمىلْددل ا ٖددنم  اقددد ت يإلصمددد ا ّدداه  فإلبدد  يم دده هغددو قْددد       

ْددل ا ٖددنم  اا دداك يمددة ودداا  ا ّدداه  هددا صني ات يبدددم علمهددا  ايمصلددوي اندده ت يبدد  ٍددمئّا بت هددإكح اهلل              فمىل

ىددبىلانه ا صددا  ا  ددة ا َددامع اؿ ددمت ايمننددا اامٍدددنا ب  األخددل هاألىددباب ت  اتعإلبدداد ههددا  ألح اهلل اددو ا  دداف   

 .اا ٖام

 ااىائل ا وقاي  يم ها ااىائل ا صالد  يم  كرن ايمة خال  الا ا بىلي ىندنا ةبمب  ا اي  ا ّاه  ها صني 

ا د مل ا َنعي   ل اىمل   رما هم ا يموق  ا صلت اؿديي يمة ا اي  ا ّاه  ها صني ايموق  فبهدا  ا َدنيص    

 ا ىاليمم  اا إلَني  ا مم،ي يمة اله اؾانم  اعبوها ها.

 ايف ٕو  يما ىبق  وّل ا بىلي ب  ا  إلائا اا إلوّمات ا إلا م :

 النتائج :أواًل: 

  وّل ا بىلي ب  نإلائا عد  نلرن ااما: 

 وّل ا بىلي يمة خال  األد   يمة ا  إلاب اا ي   ا   د ت عل  ب بات ةبمب  ا ّاه  هدا صني اانهدا     -1

  ْمب ا نياح ااؿمواح ا ميت يمة عل  األاااي ااـماتت..
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 و0213 ديسًجش -يىنيى انثبَيانؼذد  جبيؼخ انُبطشيجهخ 

 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
 

 األعومعبداهلل  قمد ٍوقي ناّن / د

اا عبلي ابلا فدند ٍد     اظهن ا بىلي اح امل  ناح ؿبمب  ا ّاه  ها صني  مً يمصهت د مل ٍنعي -2

 ااىإلبصاد فبط.

ا بددت ا بىلددي اح ا ّدداه  هددا صني قددد   ددوح يمددة امليددلت اا  ددافن علدد  ةددد ىددوا  ات ؽإللدد  هدداخإلاله       -3

 ا دية.

 ارد اح ا صائة ت يصإل  فنيمّا ا بلا يصإل  ٍدٓ ااح اعأ اي وح يمة  صداد ا ميا  اا صْا . -4

ا صني  ااخدنى  لصدالد يم هدا  اهدب علد  امليدلت األخدل         وّل ب  اح ا اك اىائل ٍنعم   لوقاي  يمة  -5

 هها داح وواا.

ا ٖح يمة ا بىلي اح ا اك اىائل وو ٍنعم  يلجأ ب مها هصض امليلمني ٕدصاه ا ميداح  لوقايد  يمدة      -6

 ا صني اعالاها  اهب عل  امليلت عدي األخل هها ااتهإلصاد ع ها.

ٕٔ ات يصد فنيمّا  هل اإح ارد ا بىلي اح ا صائة يصد يمة عداد ا ميا  اا صْا  -7  .اعا

ا بت ا بىلي انه ت هوه ا بإل  ا لااب ب  ا  ه   اا صنافني اا يىلن  ااملَدصوكية يمدة اادل ا صدالد اا      -1

 ا وقاي  يمة ا صني.

ا ٖح يمة ا بىلدي ادواه ةدبً ا صدائة  صويدنّا ت ةددّا  اانده  دمً علمده قْدأ ات رمدام  ات ديد  يف              -9

ا صائة هإّاهإله ها صني ا  نم يم ه ك د  فصلد  ا دي امليدلمني ةبيده يمدة        اماح األقوا   ا  ة بكا عنه

هاب ا إلصوين اا إلأديب  ابع ائه ما ب ي ممه يمة همت يما  امليلمني  ألح ةبيه عة عايم  امليلمني فمده  

 دف  ا ٖنم ع هت  ادف  ا ٖنم عة امليلمني يمبْد يمة يمباّد ا َنيص  ا ىاليمم  .

 ثانيًا: التوصيات :

ةي رل يميلت ايميلم  ا  إلواي هإلصا ني ا ىالي اؿ م   اخاّ  فمما ىٓ ا صني  يمة يوّي ا با -1

 اكرام ا ْباح ااملا   ااألخل ها نقم  ا َنعم   فإنها ةْان   لَدٓ يمة راف  املْائب اا َنام.

ؼلين املنٕ  املْاهني ها صني غ دوم  ا دلااب ب  ا  ه د  اا يدىلن   ألح يف ك د  فيداد عبائددات          -2

 ماح ا  ْؤ ا وامد  ها إلىللين يف ك  .يم  ه

بمٍدداد ا  دداٌ ا ددلروات هأاممدد  ا ددلرن ااألاماد ا َددنعم  فممهددا ةمددغ ا دد مً ااملددا  يمددة ا َددنام       -3

 ااآلفات رلها.
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 جناية اإلصابة بالعني يف الشريعة اإلسالمية والتشريع اليمين
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 ٓ ّدناة  علد   صويدن    يد يوّي ا باةي املَنع ا مم،ي هأح ولاا ةلاا فبها  ا َنيص  ا ىداليمم  ا  -4

ية  ألح دف  املٖام عة امليلمني يمبْدد يمدة املباّدد ا صايمد      ا صائة بكا عنه ااٍإلهن انه يْمب األخن

  لَنيص  ا ىاليمم .

 أهه املرجع واملصادر:

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ. -1

٘ـ ، ٔغخخ خذ٠دذح ثبشدشاف ِىزدت  774رفغ١ش اثٓ وث١ش: ٌإلِبَ أثٟ اٌفذاء اٌسبفظ ثٓ وث١ش اٌذِشمٟ اٌّزٛفٟ  -2

 اٌجسٛس ٚاٌذساعبد فٟ داس اٌفىش، اٌطجؼخ األٌٟٚ.

٘ـ رسم١ك عبٌُ ِصطفٝ  671ِغ ٌألزىبَ اٌمشآْ ٌٍمشطجٟ: ِسّذ ثٓ أزّذ األٔصبسٞ اٌمشطجٟ اٌّزٛفٟ اٌدب -3

 اٌجذٚٞ، اٌطجؼخ األٌٟٚ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ.

٘ـ رسم١ك ػٍدٟ ِسّدذ اٌجخدبسٞ  67أزىبَ اٌمشآْ ألثٓ اٌؼشثٟ: ِسّذ ػجذهللا اٌّؼشٚف ثبثٓ اٌؼشثٟ اٌّزٛفٟ  -4

 ، داس اٌّؼشفخ.

٘دـ خشخدٗ/ د.ِصدطفٟ د٠دت 256إلِبَ أثٛ ػجذهللا ِسّدذ ثدٓ اعدّبػ١ً اٌجخدبسٞ اٌّزدٛفٟ صس١ر اٌجخبسٞ ٌ -5

 اٌجغب، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ.

٘دـ ،  152فزر اٌجبسٞ شدشذ صدس١ر اٌجخدبسٞ ٌإلِدبَ اٌسدبفظ أزّدذ ثدٓ ػٍدٟ ثدٓ زددش اٌؼغدمالٟٔ اٌّزدٛفٟ  -6

 اٌطجؼخ اٌثبٌثخ، داس اٌغالَ ٚداس اٌف١سب.

 َ، داس اٌّؼشفخ.1991 -٘ـ  1411ٌشاثؼخ، صس١ر ِغٍُ ثششذ إٌٛٚٞ، اٌطجؼخ ا -7

٘دـ، اٌطجؼدخ األٌٚدٝ، داس  275عٕٓ أثٟ داٚٚد: أثٛ داٚٚد ع١ٍّبْ ثدٓ األشدؼش اٌغدغدزبٟٔ األصدٞ اٌّزدٛفٟ  -1

 اثٓ زضَ.

٘ـ ِخدشج ػٍدٝ اٌىزدت اٌزغدؼخ 313عٕٓ إٌغبئٟ:ألزّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ شؼ١ت أثٟ ػجذاٌشزّٓ إٌغبئٟ اٌّزٛفٟ  -9

 َ ، داس اثٓ اٌدٛصٞ .2111، 1ٌجبٟٔ رشل١ُ اٌش١خ/ ػجذاٌفزبذ أثٛ غذح، ط األزبد٠ش ِز٠ٍخ ثؤزىبَ األ

صس١ر عٕٓ اثٓ ِبخٗ ٌٍش١خ/ ِسّذ ٔبصش اٌذ٠ٓ األٌجبٟٔ، ثزىٍجف ِدٓ ِىزدت اٌزشث١دخ اٌؼشثدٟ ٌدذٚي اٌخٍد١ح،  -11

َ ، ٚاٌطجؼددخ  1916 -٘ددـ  1417اٌش٠ددبض، إٌبشددش، ِىزددت اٌزشث١ددخ اٌؼشثددٟ ٌددذٚي اٌخٍدد١ح ، اٌطجؼددخ األٌٚددٝ 

 َ، أششف ػٍٝ اٌطجغ ٚاٌزصس١ر اٌّىزت اإلعالِٟ ث١شٚد ٌجٕبْ. 1917٘ـ ـ  1411ثب١ٔخ اٌ

 َ، ِىزجخ اٌصفب. 2116 -٘ـ  1427اٌّٛطؤ ٌإلِبَ ِبٌه ثٓ أٔظ األصجسٟ، اٌطجخ األٌٚٝ،  -11

٘دـ ، طجؼدخ  975وٕض اٌؼّبي فٟ عدٕٓ األلدٛاي ٚاألفؼدبي: ٌٍؼالِدخ ػدالء اٌدذ٠ٓ زغدبَ اٌدذ٠ٓ إٌٙدذٞ اٌّزدٛفٟ  -12

 . 1٘ـ ، ٚطجؼخ 1413

 َ ، داس اٌجشبئش. 1915 -٘ـ 1415وزبة األروبس ٌٍٕٛٚٞ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،  -13

 إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌسذ٠ش ٌٍدضسٞ ، داس اٌفىش. -14

٘ـ ِطجؼخ ِدٍدظ  1354٘ـ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ  451اٌغٕٓ اٌىجشٜ ٌٍج١ٙمٟ ، أزّذ ثٓ اٌسغٓ اٌج١ٙمٟ اٌّزٛفٟ  -15

 َ، داس اٌّؼشفخ. 1916٘ـ اٌّٛافك  1416ٚوزا اٌطجؼخ األٌٚٝ  دائشح اٌّؼبسف اٌؼثّب١ٔخ ، ز١ذس آثبد،

 َ . 1951 -٘ـ  1369صاد اٌّؼبد الثٓ ل١ُ اٌدٛص٠خ، ِطجؼخ ِصطفٝ اٌجبخٟ ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ،  -16

 َ ،داس اٌفىش. 1977اػالَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ سة اٌؼب١ٌّٓ الثٓ ل١ُ اٌدٛص٠خ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ،  -17
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أوًّ اٌذ٠ٕب اٌجبثشرٟ ثٙبِش ٔزبئح األفىبس رىٍّخ فزر اٌمذ٠ش، ِطجؼخ ِصطفٝ ششذ اٌؼٕب٠خ ػٍٝ اٌٙذا٠خ ٌإلِبَ  -11

 ِسّذ، ِصش، ثذْٚ ربس٠خ.

 اٌّجغٛط ٌٍش١خ/ شّظ اٌذ٠ٓ أثٛ ثىش ِسّذ اٌغشخغٟ ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِطجؼخ اٌغؼبدح، ثذْٚ ربس٠خ. -19

ٌشدشذ اٌىج١دش ٌٍشد١خ/ شدّظ ٘دـ ١ٍ٠ٚدٗ ا 621اٌّغٕٟ ٌٍش١خ/ِٛفك اٌذ٠ٓ أثٟ ِسّذ ػجذهللا ثدٓ لذاِدٗ اٌّزدٛفٟ  -21

 ٘ـ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. 612اٌذ٠ٓ أثٟ اٌفشج ثٓ لذاِٗ اٌّزٛفٟ

رج١دد١ٓ اٌسمددبئك شددشذ وٕددض اٌددذلبئك ٌٍشدد١خ/ ػثّددبْ ثددٓ ػٍددٟ اٌض٠ٍؼددٟ، اٌّطجؼددخ اٌىجددشٞ، ثجددٛالق ، ِصددش ،  -21

 ٘ـ1315

بْ اٌدذ٠ٓ اثدشا١ُ٘ رجصشح اٌسىبَ فٟ أصٛي األلض١خ ِٕٚب٘ح األزىبَ ثٙبِش فزر اٌؼٍدٟ اٌّبٌده ٌٍمبضدٟ ثش٘د -22

 ٘ـ ، داس اٌّؼشفخ ص 799ثٓ ػٍٟ أثٟ اٌمبعُ ثٓ ِسّذ ثٓ فشزْٛ اٌّبٌىٟ اٌّذٟٔ اٌّزٛفٟ 

٘ـ اٌطجؼخ اٌثب١ٔدخ،  1252زبش١خ اثٓ ػبثذ٠ٓ ٌّسّذ ثٓ أ١ِٓ ثٓ ػّشثٓ ػجذاٌؼض٠ض ػبثذ٠ٓ اٌذِشمٟ اٌّزٛفٟ  -23

 داس از١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ.

ٌّٕٙدبج ٌٍشد١خ/ شدّظ ثدٓ ِسّدذ ثدٓ اٌخط١دت اٌشدشث١ٕٟ ػٍدٝ ِدزٓ ِغٕٟ اٌّسزبج اٌدٝ ِؼشفدخ ِؼدبٟٔ أٌفدب  ا -24

 َ، داس اٌّؼشفخ. 1991 -٘ـ  1411ِٕٙبج اٌطبٌج١ٓ ٌألِبَ إٌٛٚٞ، اٌطجؼخ األٌٚٝ ، 

٘ـ رسم١دك/ ِىزدت  117اٌمبِٛط اٌّس١ظ ٌٍؼالِخ اٌٍغٛٞ ِدذ اٌذ٠ٓ ِسّذ ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚص آثبدٞ اٌّزٛفٟ  -25

 َ ، ِئعغخ اٌشعبٌخ. 1917 -٘ـ  1417اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، رسم١ك اٌزشاس فٟ ِئعغخ اٌشعبٌخ، 

٘ددـ ، داس  ١771ددِٟٛ اٌّزددٛفٟ اٌّصددجبذ ا١ٌّٕددش فددٟ غش٠ددت اٌشددشذ اٌىج١ددش ٌٍشافؼددٟ ٌٍؼالِددخ أزّددذ ِسّددذ اٌف -26

 .اٌفىش

ٌغبْ اٌؼشة ٌإلِبَ اٌؼالِخ أثٟ اٌفضً خّبي اٌذ٠ٓ ِسّذ ثٓ ِىشَ اثٓ ِٕظٛس األفش٠مدٟ اٌّصدشٞ اٌّزدٛفٟ  -27

 َ ، داس صبدس. 2111األٌٚٝ  ٘ـ ،اٌطجؼخ 711

 ِخزبس اٌصسبذ ٌٍش١خ/ ِسّذ ثٓ أثٟ ثىش اٌشاصٞ، داس اٌفىش ث١شٚد. -21

خشائُ اإلػزذاء ػٍدٝ األشدخبص ألعدزبرٔب اٌدذوزٛس/ ػٍدٟ  –اٌمغُ اٌخبص  –ششذ لبْٔٛ اٌدشائُ ٚاٌؼمٛثبد  -29

 َ، داس إٌّبس ِصش. 1996 -٘ـ  1417زغٓ اٌششفٟ ، اٌطجؼخ اٌثب١ٔخ، 

 ُ ٚاٌؼمٛثبد ا١ٌّٕٟ ، ِٕشٛساد ٚصاسح اٌشئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ.لبْٔٛ اٌدشائ
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4 

 املًخـ

 ازععبدايػين ذٝدز ؾ/ د.أ

 ايعكٝد٠ ٚايؿهس اٱض٬َٞ املػازى أضتاذ

 ؾٓعا٤ جاَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝ-

تٓبععأ أُٖٝعع١ ايبرععم املكععدّ َععٔ َٛقععٛع٘ ايعًُععٞ   يػعع١ ايكععس ٕ     ٚتعصٜععصا        

يدٚزٖا ايرٟ أدٻت٘ ٚت٪دٜ٘ يف ْكٌ ايعًّٛ ٚاملعازف عرب ا٭َعِ ٚاسبكعازا،   ٖٚعٛ َعا     

ايعسبٝعع١ إٔ جعًععٗا يػعع١ نتابعع٘     ٖععدف ايبرععم  يٝعع٘   ٚقععد اععـ اغ تعععا  ايًػعع١      

٘ٹ           ٍٳ بٹع ْٳعصٳ ُٹزٳ    ٌٴ زٳَع ايمعٳعايز ٓٵُصٜع ٘ٴ يزتٳ ْٻع ٚٳُ  ايكس ٕ ايهعسِٜ َؿعدز عكٝعد٠ اٱضع٬ّ ا٭ٍٚ  " 

َٴععبٹٍز "ايػعععسا٤      ٍٕ عٳسٳبٹععٞ   ًٹطٳععا ٔٳ   بٹ ُٴٓععرٹُزٜ ٔٵ ايم َٹعع ٕٳ  ًمبٹععوز يٹتٳْهععٛ ًزعع٢ قز َٹععزٴ   عٳ ايععسټٚ ٴ ا٭ز

بكععا٤ ايًػعع١ ايعسبٝعع١  ٫ا ٖععرٙ اشبؿٝؿعع١ " ايكعع٠ٛ    ٚيععٝظ َععٔ تؿطعع  يطععسُٸ 192-195 

ايراتٝععع١ نْٛٗعععا يػععع١ ايعععٛذٞ " اٱضععع٬ّ " : قعععس ٕ ٚضععع١ٓ" ٚايععع  أنطعععبتٗا ايكععع٠ٛ      

ٚايكدضٝٻ١ َعا   ٚيكد ناْت ايًػ١ ايعسب١ٝ " يػ١ ايعكٝد٠ " ٖٞ يػع١ اسبكعاز٠ َٓعر    

 - 1ْعععصٍٚ ايكعععس ٕ ٚذتععع٢  اعععس ايعؿعععس ايعباضعععٞ ا٭ٍٚ ٚاتكععع  ذيعععو َعععٔ اععع٬ٍ :      

ذسن١ ايرتمج١ يٓكٌ ايرتاث  - 2ذسن١ ايتعًِ يًػ١ ايعسب١ٝ ذت٢ يػ  املطًُز .

ٚاسبكاز٠ اٱض١َٝ٬    أٚزٚبا ؾهإ ا٫تؿاٍ ٚثٝكا  بز ايًػ١ ايعسبٝع١ ٚاسبكعاز٠   

يف املاقعععععٞ  –ؾرتمجعععععت نتعععععو يف ايؿًعععععو ٚاي عععععو ٚايهُٝٝعععععا٤... ا  ٚايكعععععٍٛ    

س، ٚتأثٻس، باسبكاز٠ اٱض١َٝ٬ ؾهعإ  : ٕ ايًػ١ ايعسب١ٝ أثٻ -اسبكازٟ يًػ١ ايكس ٕ 

 –عًُا  ٚعُع٬    –ايتأث  َٓٗا ٚ يٝٗا يف ٚاقأ اسبكاز٠ اٱض١َٝ٬  ؾعاٌَ ايعكٝد٠ 

ٝٻدا ذكععاز٠ املاقععٞ يًػعع١ ايكععس ٕ   ؾهععإ ذيععو     -يطععاْا  ٚبٝاْععا  –َععأ عاَععٌ ايًػعع١   غعع

َٸععا ذاقععس ايًػعع١ ايعسب   ْٸعع٘ املاقععٞ اسبكععازٟ ايععععِٝ يًعكٝععد٠ ٚايًػعع١ َعععا   ٚأ ٝعع١ ؾّ

أضعباع   -ٜػٗدٴ اعبطعازا  ٚقععؿا  ٚتسجعأ ا٭ضعباع يف ذيعو    : أضعباع دااًٝع١ . ع       

ْٸععع٘ ٚيف قععع٤ٛ َع ٝعععا، َادٜععع١ ٚدٜٓٝععع١ ْ٪نعععد إٔ   اازجٝععع١   ٚاًعععـ ايباذعععم    أ

  ضععععٝهٕٛ   -يػعععع١ عكٝععععدتٓا اٱضعععع١َٝ٬  –َطععععتكبٌ يػتٓععععا ايعسبٝعععع١   يػعععع١ ايكععععس ٕ   

يععا  ٖٚعٛ يف ْؿعظ ايٛقعت َطعتكبٌ      َطتكبٌ ايؿداز٠ ٚا٫شدٖاز بعز ضعا٥س يػعا، ا   

 اٱض٬ّ :  عكٝد٠ ٚغسٜع١  بعص عصٜص أٚ برٍ ذيٌٝ .
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 : مقدمة

َٹع    ٕٳ  ًمبٹعوز يٹتٳْهعٛ ًز٢ قز َٹزٴ   عٳ ٘ٹ ايسټٚ ٴ ا٭ز ٍٳ بٹ ْٳصٳ ُٹزٳ    ٌٴ زٳَع ايمعٳايز ٓٵُصٜ ٘ٴ يزتٳ ْٻ ٚٳُ  ٔٳ    اسبُد اغ ايكا٥ٌ : "  ُٴٓعرٹُزٜ ٔٵ ايم

َٴععبٹٍز " ضععٛز٠  ايػعععسا٤     ٍٕ عٳسٳبٹععٞ   ًٹطٳععا عًٝعع٘  –ايكا٥ععٌ    ْٚؿععًٞ ْٚطععًِ عًعع٢ ْععو ايساعع١ ٚايبٝععإ      291-291بٹ

ٓٵوز  -ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ َٹ ٛٳ أزعٵسٳعٴ  ٖٴ ٔٵ  َٳ ٓٳا  ٜٵ َٳا زٳأز ٚٵ  َٳا أزؾمؿٳرٳوز   أز ٘ٹ    ًا ٍٳ اي ٜٳا زٳضٴٛ : جٛابا   عٔ ا٭عسابٞ ٚقد  قاٍ ي٘ : 

َٴبٹٍز ٍٕ عٳسٳبٹٞ   ًٹطٳا ْٹٞ بٹ ًز٢ يٹطٳا ٕٴ عٳ ٍٳ ايمْكسٵ  ْٳصٳ ُٳا  ْٻ ٚٳُ  ٍٳ : " ذٳلٻ يٹٞ     " 1! قزا

ٕٸ أُٖٝعع١ ايبرععم  تٓبععأ َععٔ َٛقععٛع٘ ايعًُععٞ   يػعع١ ايكععس ٕ   ايًػعع١ ا٭ّ عٓععد أن ععس َععٔ َععا٥ت٢    ٚبعععد /  ؾععّ

٘   -ًَٝعٕٛ َعٔ أبٓععا٤ ايعدٍٚ ايعسبٝع١  ٚأن ععس َعٔ ًَٝعاز َطععًِ ٜٓتػعسٕٚ يف ايععا  أمجععأ   ٖٚع٢          يػعع١  -قبعٌ ٖععرا نًع

  ا٭َعس ايعرٟ ٜعدؾأ أًٖعٗا      عكٝد٠ اٱض٬ّ ٚٚض١ًٝ أدا٤ ايٛاجبا، ايد١ٜٝٓ يًُطًُز ؾ٢ َػعازم ا٭ز  َٚػازبٗعا  

ًُُّا  ٚتعًُٝا  ٚحب عا  ٚدزاضع١ ٚإٔ تعكعد اعا املع٪وسا، ٚايٓعدٚا، ايعًُٝع١ تعسٜؿعا  بٗعا           ٚغ  أًٖٗا بايٛقٛف عٓدٖا تعٻ

ْٚػسا  ٚتعصٜصا  يدٚزٖا ايرٟ أدٻت٘ ٚت٪دٜع٘ يف ْكعٌ ايعًعّٛ ٚاملععازف ععرب ا٭َعِ ٚاسبكعازا،   ٖٚعٛ َعا ٖعدف ايبرعم            

  يٝ٘ : 

 ١ُٖٝ ايًػ١ يف ايتٛاؾٌ اسبكازٟ .بٝإ أ -

  ظٗاز ع٬ق١ ايًػ١ باسبكاز٠ : املاقٞ اسبكازٟ ٚاسباقس. -

 ايتعسٜـ بعع ايبعد اسبكازٟ يًػ١ ايكس ٕ . -

يػ١ عكٝد٠ اٱض٬ّ . ٚقد جا٤، ا ١ ايبرم ع٢ً  –اٱضٗاّ يف زضِ  ز١ٜ٩ َطتكب١ًٝ يًػ١ ايكس ٕ  -

 ايٓرٛ ايتايٞ :

 طصلحاات  :    مدخل الدراسة : تعريف اال

 امل ًو ا٭ٍٚ : تعسٜـ ايًػ١ يػ١ ٚاؾ ٬ذا     .      

 امل ًو اي اْٞ : تعسٜـ ايكس ٕ يػ١ ٚاؾ ٬ذا   .      

 امل ًو اي ايم : تعسٜـ ايتٛاؾٌ يػ١ ٚاؾ ٬ذا  .      

 امل ًو ايسابأ : تعسٜـ اسبكاز٠ يػ١ ٚاؾ ٬ذا   .       

 كٝد٠ ا٫ض١َٝ٬ يػ١ ٚاؾ ٬ذا .امل ًو اسباَظ : تعسٜـ ايع      

                                                           
2

 ( حذٌج يرفٕع .016يٕضٕػح انحذٌج ، رلى انحذٌج )  - 
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 رؤية مستقبلية –لغة القرآن والتواصل احلضاري يف ضوء العقيدة اإلسالمية 
 

 عبدايػين ذٝدز ؾازعأ.د/ 

 

 املبحث األول : أهنية اللغة يف التواطصل احلضتري : 

 امل ًو ا٭ٍٚ: ع٬ق١ ايًػ١ باسبكاز٠ .     

 ا مل ًو اي اْٞ: أبعاد ايًػ١ يف ايتٛاؾٌ اسبكازٟ .      

 امل ًو اي ايم : اؿا٥ـ " يػ١ ايكس ٕ " ايتٛاؾٌ اسبكازٟ .    

 يٓـ ايًػٟٛ ٚايٓـ ايكس ْٞ .امل ًبايسابأ : ا   

 املبحث الثتني : البعد احلضتري للغة القرآن :    

 امل ًو ا٭ٍٚ : يػ١ ايكس ٕ بز املاقٞ اسبكازٟ ٚاسباقس *    

 أ٫ٚ  : املاقٞ اسبكازٟ يًػ١ ايكس ٕ .  

 ثاْٝا  : اسباقس اسبكازٟ يًػ١ ايكس ٕ .  

 . امل ًو اي اْٞ : ز١ٜ٩ َطتكب١ًٝ يًػ١ ايكس ٕ  

 أ٫ٚ  : عٛاٌَ ايٓٗٛ  .         

 ثاْٝا  : اضتػساف املطتكبٌ .        

ايعرٟ ٚؾعل ٱاعساد ايبرعم ٚ واَع٘ ضعا٬٥         -ضبراْ٘  -ٚيف اشبتاّ ايؿكٌ غ تعا  ؾاذو اابا، ٚايع اٜا 

عععا  يف ا٭ٚ  ٚايٓؿععأ يٓععا مجٝٚعكٝععدتٓا  ٜععاٙ تعععا  إٔ يفعععٌ يف ٖععرا ازبٗععد ايٓؿععأ ايهععب  ٭َتٓععا ٚدٜٓٓععا ٚيػتٓععا   

 –ٚؾ٢ً اغ ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا ضبُد ٚع٢ً  ي٘ ٚؾرب٘ ٚضًِ  –ٚا٭اس٣   ٚذطبٓا اغ ْٚعِ ايٛنٌٝ
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 عبدايػين ذٝدز ؾازعأ.د/ 

 

 مدخل الدراسة : تعريف االطصلحاات  :

 املللب األول : تعريف اللغة لغة واطصلحاات

ْٻٗا يػا، . ٜٚكاٍ : مسعتٴ : أؾٛا، ٜعرب بٗا نٌ قّٛ عٔ أغساقِٗ   ٚازبُأ : يػٻٞ   ٚ  1 جا٤ يف املعحِ أ

أيؿاظ ٜعرب بٗا عٔ املطُٝا،  ٚعٔ املعا٢ْ $   ٕ ايًػ١:  2 ْيػاتٹِٗ : اات٬ف ن٬َِٗ ٚاؾ ٬ذا  : قاٍ ابٔ ذصّ 

ٚمما تكدّ ميهٔ إٔ ْطتخًـ إٔ ايًػ١ أدا٠ ٜعرب بٗا اٱْطإ عٔ ؾهسٙ # املساد  ؾٗاَٗا  ٚيهٌ أ١َ يػتِٗ

 ٘ ٚادباٖ٘ .....ا  .ٚغخؿ٘ ذت٢  ذا يػا   تهًِ   عسف غخؿ

 املللب الثتني : تعريف القرآن لغة واطصلحاات

: يؿغ ايكس ٕ َؿدز َػتل َٔ   قسأ   ٜكاٍ قسأ   ٜكسأ  قسا٠٤   ٚقس ْا  َٚٓ٘ قٛي٘  3 تعسٜـ ايكس ٕ يف ايًػ١ 

 "  ٕ عًٝٓا مجع٘ ٚقس ْ٘ ؾّذا قسأْاٙ ؾاتبأ قس ْ٘ تعا "

املعحص بًؿع٘ املتعبد بت٬ٚت٘ املٓكٍٛ بايتٛاتس املهتٛع يف  ٝ٘ ضبُد : ن٬ّ اغ املٓصٍ عًٞ ْب 4 اؾ ٬ذا  

 املؿاذـ َٔ أٍٚ ضٛز٠ ايؿاذب١  يٞ  اس ايٓاع.

ٕٻ اغ أْصٍ ايكس ٕ ع٢ً ْبٝ٘ بايًؿغ ايعسبٞ ٚتعبدْا  ٚيف ق٤ٛ تعسٜـ ايكس ٕ يف ايًػ١ ٚا٫ؾ ٬  ٜتك  أ

٘ يف ايؿدٚز ٚايط ٛز بايعسب١ٝ َٔ قبٌ أٌٖ بريو نُ٪َٓز ب٘ ضٛا٤ أنٓا عسع أّ غ  عسع ؾحا٤ ذؿع

 اسبكاز٠ ٚايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ ع٢ً َس ايكسٕٚ ٫ٚ ٜؿ  بػ  ذيو  ٫ا  ذا نإ ملعاْٝ٘ ؾرطو .

 املللب الثتلث : تعريف التواطصل لغة واطصلحاات

٬ؽ ٚا٫ْتٗا٤ ٜؿٝد ايتٛاؾٌ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ا٫قرتإ ٚا٫تؿاٍ ٚايؿ١ً ٚايرتابط ٚا٫يت٦اّ ٚازبُأ ٚاٱب

ٚاٱع٬ّ ايتٛاؾٌ اؾ ٬ذا: ٜدٍ ايتٛاؾٌ يف ا٫ؾ ٬  ع٢ً ع١ًُٝ ْكٌ ا٭ؾهاز ٚايتحازع ٚتبادٍ املعازف 

                                                           
2

نًؼزى انٕضٍظ، إتراٍْى يظطفى، أحًذ انسٌاخ،حايذ ػثذ انمادر، يحًذ انُزار، دار انذػٕج، تحمٍك / يزًغ انهغح ا - 

 .1/38انؼرتٍح

 . 10/ 2ِ ،2161،  2انماْرج،ط –حذٌج اإلحكاو فً أطٕل األحكاو، ػهً تٍ أحًذ تٍ حسو األَذنطً أتٕ يحًذ، دار ان - 1

 . 213/ 2نطاٌ انؼرب ، اتٍ يُظٕر ، د/ ط.خ ،  - 8

 .1طـ  –انًكتثح انشايهح –اَحار انًترتثح ػهى تؼهى انمرآٌ د/ ط.خ، - 1
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 عبدايػين ذٝدز ؾازعأ.د/ 

ٚاملػاعس بز ايرٚا، ٚا٭ؾساد ٚازبُاعا،  ٚقد ٜهٕٛ ٖرا ايتٛاؾٌ ذاتٝا غخؿٝا أٚ تٛاؾ٬ غ ٜا  ٚقد ٜٓبين 

ٌ ٚظٝؿ١ ايًػ١ ا٭ضاض١ٝ باعتبازٖا ٚض١ًٝ ٫تؿاٍ ايٓاع ع٢ً املٛاؾك١ أٚ ع٢ً املعازق١ ٚا٫ات٬ف ٚايتٛاؾ

ٕٻ ايًػ١ ٖٞ أدا٠ تٛاؾٌ ا٭َِ  ٚايػعٛع ْٚكٌ اسبكازا، ؾُٝا بٝٓٗا أٚ بز   1 بعكِٗ ببعض ٚعًٝ٘ ٜتك  أ

 ا٭١َ ايٛاذد٠ جٌٝ بعد جٌٝ . 

 املللب الرابع : تعريف احلضترة لغة واطصلحاات

ٍُ باد١ٜٺ . ٚضهٕٛ اسبز 2 ؾاسبزكٳسٴ ا٬ف ايبٳدٵٚ ٟٻ زجا ٘ٴ * ؾأ كٳس اسبٹكاز٠. قاٍ ؾُٔ تهٔ اسبزكاز٠ْ أعحبٳتٵ

ْٻٗا ْٳا أَا اؾ ٬ذا ؾتعسف اسبكاز٠ بأ ٝٸا ٚأدبٝا    3 تسا ٛٸز اٱْطاْٞ  عًُٝا  ٚؾٓ : َسذ١ً ضا١َٝ َٔ َساذٌ ايت 

ٕٻ اسبكاز٠ تتكُٔ غكز : َادٟ َٚعٟٓٛ ٜعربٚاجتُاعٝا  يف اسبكس  عُٓٗا ٜٚٛؾؿا  ٖٚهرا ًٜرغ ايكاز٨ أ

 بًػ١ تًو اسبكاز٠ .

 املللب اخلتمس : تعريف العقيدة االسحامية لغة واطصلحاات

ن١ًُ عكٝد٠ َػتك١ َٔ  عكد  مبع٢ٓ زبط ٚغد ٚعصّ, ٚاي  َٓٗا عكد٠ اسببٌ  ٚعكد ايبٝأ ٚايُٝز 

نعكد٠ اسببٌ   يف َدي٫ٛ، ذط١ٝ -غأْٗا غإٔ َععِ ايهًُا، ايعسب١ٝ  –ٚايعٗد  ٜٚبدٚ إٔ ايه١ًُ اضتخدَت 

ٚعكد ايبٓا٤  ثِ ْكًت    َدي٫ٛ، َع١ٜٛٓ  نعكد ايٓها  ٚايبٝأ ٚعكد ايُٝز ٚايعٗد . ٜكٍٛ ايساغو 

ا٭ؾؿٗاْٞ يف "عكد": "ايعكد ازبُأ بز أطساف ايػ٤ٞ  ٜٚطتعٌُ ذيو يف ا٭جطاّ ايؿًب١ نعكد اسببٌ 

غ ُٖا  قاٍ: عاقدت٘ ٚعكدت٘ ٚتعاقدْا ٚعكد ايبٓا٤  ثِ ٜطتعاز ذيو يًُعاْٞ عبٛ: عكد ايبٝأ ٚايعٗد ٚ

ؾايعكٝد٠  ذٕ َا اْعكد عًٝ٘ ايكًو  ٚؾدم ب٘ ٚاطُإٔ  يٝ٘   4 ٚعكد، ميٝٓ٘..., َٚٓ٘ قٌٝ: يؿ٬ٕ عكٝد٠"

 ٚأؾب  ٜكٝٓا  عٓدٙ ٫ مياشج٘ زٜو ٫ٚ خياي ٘ غو . 

١ٜ اي  جا٤ بٗا أَا ايعكٝد٠ يف املؿ ً  اٱض٬َٞ ؾٗٞ مج١ً ا٭ؾٍٛ ٚاسبكا٥ل اٱميا١ْٝ أٚ ايعكد

ضٛا٤  -ايػسع ٚدعا اٱْطإ    اٱميإ بٗا, ٚ اْعكد عًٝٗا قًو اٱْطإ ٚجصّ بؿرتٗا ٚق أ ب بٛتٗا ٚ َٔ بٗا 

 مياْا  ٫ ٜسق٢  يٝ٘ غو ٫ٚ تصعصع٘ -نإ َٓػ٪ ذيو اٱميإ ايعكٌ أٚ ايطُأ أٚ ايؿ س٠, أٚ ٖرٙ مجٝعا  

                                                           
 .811تحٕث فً انهغح ، اتحاد كتاب انؼرب ،انًكتثح انشايهح ، لطى انهغح ٔانًؼارى ،طـ  - 2

و، تحمٍك: ػثذ انطالو 2999-ْـ2899، د/ط،، دار انفكرتٕ انحطٍٍ أحًذ تٍ فارش تٍ زكرٌاأ يؼزى يماٌٍص انهغح، - 1

 .1/90،ْارٌٔ

 .269و، طـ 1621ْـ، 2،2188انخمافح اإلضاليٍح، غانة ػثذ انكافً انمرشً ٔآخرٌٔ، إطذار رايؼح انؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٍا،ط - 8

 (.199-190)يفرداخ أنفاظ انمرآٌ )انراغة األطفٓاًَ(، ص: - 1
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 عبدايػين ذٝدز ؾازعأ.د/ 

ٕٳ ايارٹ ايػبٗا،: ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ُٳا ايم ْٻ ٜٳسٵتٳابٴٛاُ  ِٵ  ِٻ يز ٘ٹ ثٴ ٚٳزٳضٴٛيٹ ٘ٹ  ًا ٓٴٛا بٹاي َٳ ٔٳ   ٜ :،يريو ازتبط ٖرا اٱميإ  15اسبحسا .

٘ٴ   بايعًِ ٚاْب٢ٓ عًٝ٘: ًا ٘ٳ ُ ٫ا اي ٘ٴ ٫ ُ يز ْٻ ِٵ أز ًز ٚقد دعا ايكس ٕ ايهسِٜ يف ن   َٔ  ٜات٘  .  19  ضٛز٠ ضبُد :ؾزاعٵ

عتكاد ْٚع٢ ع٢ً املكًدٜٔ ايرٜٔ ٜطًُٕٛ بايعكا٥د عٔ طسٜل     عُاٍ ايؿهس ٚايعكٌ ٚايٓعس ٚؾ٫ٛ ي٬

 ايتكًٝد يٰاسٜٔ ٫ عٔ طسٜل ايتؿهس ٚايٓعس .

ْٸٗا ع٬ق١ َ سد٠  ٕٸ املساد َٔ ايبرم ٖٛ بٝإ ع٬ق١ ايًػ١ باسبكاز٠ ٚايعكٝد٠ ٚأ ٚيف ق٤ٛ َا تكدّ ٜتبز أ

ُٟ أ١َ َٔ ا٭َِ ٜعين غٗٛدا  يًػ١  تًو ا٭١َ ٚعكٝدتٗا ع٢ً املطت٣ٛ ا٭ممٞ ؾايػٗٛد اسبكازٟ ٚايعكدٟ ٭

 ٚاٱْطاْٞ َاقٝا  ٚذاقسا  َٚطتكب٬    ا٭َس ايرٟ ضٝتبز َٔ ا٬ٍ ايبرم .

 املبحث األول : أهنية اللغة يف التواطصل احلضتري والعقدي

 املللب األول: عحاقة اللغة بتحلضترة

ُٟ أ١َ ع٬ق١ ايًػ١ باسبكاز٠ يهٌ أ١َ َٔ ا٭َِ ع٬ق١ أؾ١ًٝ ٖٚٞ ع٬ق ١ َ سد٠ ؾايػٗٛد اسبكازٟ ٭

ٕٶ ا٭َِ  َٔ ا٭َِ ٜعين غٗٛدا  يًػ١ تًو ا٭١َ ع٢ً املطت٣ٛ ا٭ممٞ ٚنرا عكٝدتٗا اي  ت٪َٔ بٗا  ٚنُا أ

ٚذكازاتٗا تعٝؼ ذا٫، بز ايؿعٛد ٚاابٛط قُٔ ض١ٓ " ٚتًو ا٭ٜاّ ْداٚاا بز ايٓاع " ؾهريو ايًػا، 

ؿٞ ذاي١ ذكاز٠  أ١َ َٔ ا٭َِ دبد ذسن١ يًػ١ تًو اسبكاز٠ ٚعكٝدتٗا ٚايعكا٥د تبعا  يتًو اسبكازا، ؾ

 تتُ ٌ يف ا٭َٛز اٯت١ٝ :

 ايتعًِ يتًو ايًػ١ ٚايعكٝد٠ . -2

 ااحس٠    تًو ا٭١َ ٚاعتٓام عكٝدتٗا . -1

 ذسن١ ايرتمج١ ْٚكٌ ايرتاث . -8

ٕٸ : " عكٝد٠ اٱض٬ّ ٖٞ ايعُل اسبكازٟ يً ْٸ٘ ضٝحد أ  " نٝـ ٫   1ػ١ ايعسب١ٝ  ٚايٓاظس يًػ١ ايعسب١ٝ ؾّ

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ذيو ؾٗٞ تؿاع مبا ٜؿاع ب٘ َٔ اْتػاز  –يػ١ زضاي١ اٱض٬ّ    ايٓاع ناؾ١  –ٖٚٞ يػ١ ايكس ٕ 

ٚاَتداد يف شَٔ ايؿتٛذا،   أٚ اعبطاز يف شَٔ بعد املطًُز عٔ دِٜٓٗ   ؾؿ١ً ايًػ١ باسبكاز٠ ؾ١ً ْطو 

ٕٸ ايٓطو ٫ ٜكبٌ ا٫ْؿهاى ٚأعين بايطبو : ايػٗٛد اسبكازٟ يًػ١ بطبو ذكاز٠  ٚضبو  ذا اؾتو ايطبو ؾّ

                                                           
2

 اَظر : انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج اإلضاليٍح ، د. ػثذانرحًٍ تٕدرع . - 
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تًو ا٭١َ   ٚأعين بايٓطو ايؿ١ً اي٬ش١َ بز ايًػ١ ٚاسبكاز٠   تًو ايؿ١ً اي  ٫ ميهٔ َعٗا تؿٛز غٗٛد 

 ذكازٟ يًػ١ أ١َ يٝظ اا غٗٛد ذكازٟ يف ايٛاقأ اسبكازٟ .

 حلضترياملللب الثتني: أبعتد اللغة والعقيدة يف التواطصل ا

يًػ١ ٚايعكٝد٠ أبعاد يف ْٛاٍ  طبتًؿ١ يف ايتٛاؾٌ اسبكازٟ ٚميهٔ تًخٝـ ٖرٙ ا٭بعاد يف ا٭بعاد 

 ايتاي١ٝ:

 ايبعد ايطٝاضٞ . -2

 ايبعد ايدٜين . -1

 ايبعد اي كايف . -8

 ايبعد ا٫قتؿادٟ . -1

 ايبعد اٱْطاْٞ ٚا٫جتُاعٞ . -1

 ل احلضتريوالعقيدة يف التواطص ((لغة القرآن  ))املللب الثتلث : خصتئص 

 أ٫ٚ  : اؿا٥ـ " يػ١ ايكس ٕ " يف ايتٛاؾٌ اسبكازٟ .      

  بساش املع٢ٓ ايهاٌَ بهًُا، أقٌ َٔ ايًػا، ا٭اس٣ . -2

اي با، ايبٟٝٓٛ يًؿغ ايًػٟٛ :ٜٚعين عدّ تػ  ايب١ٝٓ يًؿغ ايًػٟٛ مبسٚز ايعكٛد ٚايكسٕٚ نراٍ  -1

 ١ُٝ .ايًػا، ا٭اس٣ يػ١ ايكس ٕ ضبٌٝ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ايعً

ٕٸ يػ١ ايكس ٕ " ايًػ١ ايعسب١ٝ " ق١ٜٛ براتٗا ٫ٚ تهتطو قٛتٗا َٔ ايػٗٛد  -8 ايك٠ٛ ايرات١ٝ : ْٚعين بٗا أ

ْٸُا ٜصٜدٖا ق٠ٛ  قاؾ١ٝ ٚاملكؿٛد بايك٠ٛ اٱقاؾ١ٝ ٖٞ : ق٠ٛ ا٫ْتػاز  اسبكازٟ ٭١َ اٱض٬ّ ٚ 

ْٸٗا ٫ تهتطو قٛتٗا ابتدا٤  ٫ّ َٔ ايػٗٛد ا سبكازٟ ٭َتِٗ " ايتؿٛم بعهظ ايًػا، ا٭اس٣ ؾّ

املادٟ أٚ ايعطهسٟ " ؾّذا اْت٢ٗ ذيو ايػٗٛد اْتٗت َع٘ يػت٘ ٫ٚ حيتاد    غ٤ٞ  اس ٫ْتٗا٤ 

 ايػٗٛد اسبكازٟ يتًو ايًػ١ .

 -: ع٢ً ايسغِ َٔ ا٭ضباع اٯت١ٝ أَا يػ١ ايكس ٕ " ايًػ١ ايعسب١ٝ " ؾًِ تٓت٘ 

 ًػ١ يف ذٝاتٓا املعاؾس٠ .أ٫ٚ  : ايتخًـ اسبكازٟ ايرٟ تعٝػ٘ أ١َ ٖرٙ اي

% َٔ ٖرٙ اسبسع اي  50ثاْٝا  : اسبسع املطً ١ ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاي  أار، ؾٛزا  طبتًؿ١ ٚاي  يٛ ضًط 

ضً ت ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً عػسا، ايًػا، صبتُع١ ٫ْتٗت ا٬ٍ ؾرت٠ ش١َٝٓ ضبدٚد٠  ٚيٝظ َٔ تؿط  
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 ٫ا ٖرٙ اشبؿٝؿ١ " ايك٠ٛ ايرات١ٝ " ٚاي  نطبتٗا َٔ نْٛٗا " يػ١ يطسُٸ بكا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ " يػ١ ايكس ٕ" 

 ايكس ٕ ٚايعكٝد٠ " ؾأنطبتٗا ايك٠ٛ ٚايكدضٝٻ١ َعا  .

ااتؿت ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ عٔ غ ٖا َٔ ايعكا٥د خبؿا٥ـ عد٠ : ثاْٝا  : اؿا٥ـ ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ 

 جعًت َٓٗا عكٝد٠ أمم١ٝ َٔ أُٖٗا َا ٜأتٞ:

ٕٸ ايعكٝد٠ تطتُد أؾٛاا َٚباد٥ٗا َٔ َؿدز ثابت ٫غو ؾٝ٘ ٫ٚ زٜو, ٖٚٛ ايكس ٕ ايهسِٜ   ايسبا١ْٝ .2 : أٟ أ

ؾُا تكُٓت٘ ايعكٝد٠ عٔ اغ ضبراْ٘ ٚتعا   ٚأمسا٥٘  ؾ٢ً اغ عًٝ٘ ٚضًِ َٚا ؾ  َٔ ض١ٓ ايسضٍٛ 

َطتكبًٗا, َؿدزٙ نً٘ ٚؾؿات٘  ٚعٔ عا  ايػٝو َٚا ؾٝ٘ َٔ أْٛاع ازبصا٤, ٚعٔ َؿ  اسبٝا٠ اٱْطا١ْٝ ٚ

ايٛذٞ.ٚيٝظ ٭ذد َٔ ايبػس, أٜا  نإ, دٚز يف ؾٝاغ١ ايعكٝد٠ أٚ جص٤ َٔ أجصا٥ٗا, ٚذت٢ ايسضٍٛ عًٝ٘ ايط٬ّ 

ٕٴ  ٫ ٜعدٚ إٔ ٜهٕٛ َبًػا  عٔ زب٘: ٚٳ٫ اُٱميٳا َٳا ايمهٹتٳاعٴ  ٓٵتٳ تٳدٵُزٟ  َٳا ْن ْٳا  َٵُس ٔٵ أز َٹ ٝٵوز زٴٚذا   ٓٳا ُ يز ٝٵ ٚٵذٳ  ٚٳنزرٳيٹوز أز

ٍِ ؾٹسٳاطٹ ا َٴطٵتٳكٹٝ ٗٵدٹٟ ُ يز٢ ؾٹسٳاطٺ  ْٻوز يزتٳ ٚٳُ  ْٳا  ٔٵ عٹبٳادٹ َٹ ْٳػٳا٤ٴ  ٔٵ  َٳ ٘ٹ  ٗٵدٹٟ بٹ ْٳ ْٴٛزا   ٙٴ  ٓٳا ًم ٔٵ جٳعٳ َٳا يف ٚٳيزهٹ ٘ٴ  ٘ٹ ايارٹٟ يز ًا ي

َٴٛزٴ ٘ٹ تٳؿٹ ٴ اْ٭ َٳا يف ا٭ززٵُ  أز٫ ُ يز٢ ايًا ٚٳ ٛٳا،ٹ  ُٳ  .18-11ايػٛز٣:  ايطٻ

ٕٻ ذكا اي با، :.1 ٥ل ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ ذكا٥ل  ا١ٝ املؿدز, َٚٔ ثِ ٫ ربكأ يصٜاد٠ أٚ ْكـ أٚ ذبسٜـ أٚ  

تبدٌٜ أٚ تعدٌٜ. ٫ٚ ميًو أذدٷ  ؾسدا  نإ أٚ مجاع١  أٜا  ناْت ؾؿت٘ ٚ َهاْات٘  إٔ ٜػ  َٔ ٖرٙ ايعكٝد٠  

١ً يًتػ  ٫ٚ يًت ٛز. ٚبز ؾٝكٝـ  يٝٗا أٚ ٜٓكـ َٓٗا. ٖٚرٙ ايككاٜا ايعكد١ٜ  نًٗا ذكا٥ل ثابت١ غ  قاب

ٕٻ نٌ ذبسٜـ يف ٖرٙ اجملا٫، َسدٚد ع٢ً ؾاذب٘: "َٔ أذدث ؾ٢ً اغ عًٝ٘ ٚضًِ   ايسضٍٛ يف أَسْا ٖرا َا  أ

ِٵ  . نُا اضتٓهس ايكس ٕ ايهسِٜ ع٢ً املػسنز ذبسٜؿِٗ ايعكٝد٠ ٚابتداعِٗ ؾٝٗا:  1 "يٝظ ؾٝ٘ ؾٗٛ زد ٗٴ ّٵ يز أز

ِٵ ٗٴ ٘ٴ  غٴسٳنزا٤ٴ غٳسٳعٴٛا يز ٘ٹ ايًا ٕٵ بٹ ٜٳأمذٳ ِٵ  َٳا يز  ُٔ ٔٵ ايَدٜ   .21ايػٛز٣:   َٹ

 ايػٍُٛ : ٜساد بػٍُٛ ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ َا ٜأتٞ :. 8

أْٗا عكٝد٠ تؿطس نٌ ايككاٜا ايهرب٣ يف ايٛجٛد: قك١ٝ اْ٭ي١ٖٝٛ  ٚقك١ٝ ايهٕٛ  ٚاٱْطإ  ٚايٓب٠ٛ   -أ

 ٚاملؿ , ٚايهٕٛ ٚايكٛاْز اي  ذبهُ٘   ...

                                                           
2

 (.1099)طحٍح انثخاري،كتاب انظهح، تاب إرا اططهحٕا ػهى طهح رٕر فانظهح يردٔد، حذٌج رلى: - 
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أْٗا ٫ تعتُد يف ثبٛتٗا ع٢ً ايٛجدإ أٚ ايػعٛز ٚذدٙ نُا ٖٛ غإٔ ايؿًطؿا، اٱغساق١ٝ ٚبعض املراٖو  -ب 

ايؿٛؾ١ٝ, ٚنُا ٖٛ غإٔ املطٝر١ٝ اي  تسؾض تداٌ ايعكٌ يف ايعكٝد٠ زؾكا  باتا : "اعتكد ٚأْت أعُٞ", ٖٚٞ 

س١ٜ اي  تتخر َٔ ايعكٌ ٚض١ًٝ نريو ٫ تعتُد ع٢ً ايعكٌ ٚذدٙ, نُا ٖٛ ايػإٔ يف جٌ ايؿًطؿا، ايبػ

 ملعسؾ١ ٚذٌ أيػاش ايٛجٛد, ٚ منا تعتُد ع٢ً ايؿهس ٚايػعٛز َعا  ٚايكًو ٚايعكٌ مجٝعا .

أْٗا عكٝد٠ ٫ تكبٌ ايتحص١٥, بٌ ٫بد إٔ ت٪ار نًٗا بهٌ ضبتٜٛاتٗا بدٕٚ  ْهاز أٚ غو يف أٟ جص٤ َٓٗا, -د

بريو َطًُا . ؾاُٱض٬ّ ٜكتك٢ إٔ ٜطًِ اٱْطإ ؾُٔ  َٔ مبععِ َكُٕٛ ايعكٝد٠ ٚنؿس ببعكٗا   ٜعد 

٘ٹ  قٝادٙ نً٘ غ, ٜٚ٪َٔ بهٌ َا جا٤ َٔ عٓدٙ, يريو ٚؾـ بايهؿس َٔ ؾعٌ غ  ذيو: ًا ٕٳ بٹاي ٜٳهمْؿسٴٚ ٔٳ  ٕٻ ايارٹٜ  ُ

ٚٳ ٔٴ بٹبٳعٵٍض  َٹ ْٴ٪ٵ ٕٳ  ٜٳْكْٛيٛ ٚٳ ٘ٹ  ًٹ ٚٳزٴضٴ ٘ٹ  ٔٳ ايًا ٝٵ ٜٴؿزَسْقٛا بٳ ٕٵ  ٕٳ أز ٜٴُسٜدٴٚ ٚٳ ٘ٹ  ًٹ ٔٳ ذٳيٹوز ٚٳزٴضٴ ٝٵ ٜٳتٻخٹرٴٚا بٳ ٕٵ  ٕٳ أز ٜٴُسٜدٴٚ ٚٳ ْٳهمْؿسٴ بٹبٳعٵٍض 

ٕٳ ذٳّكا   ِٵ ايمهزاؾٹسٴٚ ٖٴ ٚٵيز٦ٹوز  ُٗٝٓا ضٳبٹ٬ٝ   ْأ َٴ ٔٳ عٳرٳابا   ًمهزاؾٹُسٜ ْٳا يٹ  .151-150ايٓطا٤: ٚٳأزعٵتٳدٵ

ٓٗخ يف نٌ أؾٍٛ ايٛض ١ٝ : ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ عكٝد٠ ٚض ١ٝ ٫  ؾساط ؾٝٗا ٫ٚ تؿسٜط, ٬ٜٚذغ ٖرا امل .1

ايعكٝد٠ ٚأزناْٗا  يف اْ٭ي١ٖٝٛ ٚايٓب٠ٛ ٚايككا٤ ٚايكدز ٚاُٱميإ بايػٝو  اْ٭ي١ٖٝٛ: ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ عكٝد٠ 

ٚض ١ٝ يف قك١ٝ ا٭ي١ٖٝٛ  بز امل٬ذد٠ ايرٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ باغ  ٚبز ايرٜٔ ٜعددٕٚ اٯا١ ذت٢ عبدٚا ا٭غٓاّ 

ز ؾخ٬ؾا ي٬ًُذد٠ ٚاملػسنز دعت ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬     عباد٠  ي٘ ٚاذد ٫ ٚايبكس ٚأاٛا ا٭ٚثإ ٚا٭ذحا

غسٜو ي٘  ٖٛ َايو املًو ٖٚٛ ع٢ً نٌ غ٧ قدٜس  اُٱميإ بايػٝو: ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ ٚض ١ٝ يف َطأي١ 

ا  اُٱميإ بايػٝو, بز ايرٜٔ ٜؿدقٕٛ بهٌ غ٤ٞ, ٜٚ٪َٕٓٛ بػ  بسٖإ  ٜٚطسؾٕٛ يف اسبدٜم عٔ ا٭زٚ

ٚاضتركازٖا ٚايتعاٌَ َعٗا  ٚبز املادٜز ايرٜٔ ٜٓهسٕٚ نٌ َا ٚزا٤ اسبظ. ؾٗٞ تدعٛ    اُٱميإ بايػٝو  

ِٵ ؾٳادٹقٹزٳٚتكِٝ ٖرا اُٱميإ ع٢ً ا٭دي١ ايك ع١ٝ  ٚايرباٖز ايٝك١ٝٓٝ:  ٕٵ ْنٓتٴ ِٵ ُ  ْٳْه ٖٳا ٖٳاتٴٛا بٴسٵ ٌٵ    ْق

  .111ايبكس٠:  

١ٝ ٚض ١ٝ يف أَس ايٓب٠ٛ,  ذ  ْٗا   تسؾأ ا٭ْبٝا٤    َكاّ اٯا١ ؾٝتح٘ ايٓاع  يِٝٗ ايٓب٠ٛ: ايعكٝد٠ اُٱض٬َ-

بايعباد٠ أٚ ا٫ضتعا١ْ َأ اغ نُا اعتكد ايٓؿاز٣ ٚغ ِٖ, نُا   تٓصٍ بِٗ    َطت٣ٛ ايطؿ١ً َٔ ايٓاع 

ؾ١, بٌ ا٭ْبٝا٤ نُا تكسز ؾتٓطو  يِٝٗ ازتهاع املٛبكا، ٚؾعٌ املٓهسا، نُا اؾرت٣ ايٝٗٛد يف تٛزاتِٗ احملس

ُٳ٥٬ٹهز١ٹ زٴضٴ٬  ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬  بػس اؾ ؿاِٖ اغ تعا  َٔ ا ٠ اًك٘ سبٌُ زضايت٘:  ٔٵ ايم َٹ ٜٳؿٵ زؿٞ  ٘ٴ  ًا اي

ُٹٝأٷ بٳؿٹ ٷ  ٘ٳ ضٳ ًا ٕٻ اي ٓٻاُع ُ  ٔٵ اي َٹ  , ٚااتؿِٗ بٛذٝ٘ ٚنًؿِٗ تبًٝؼ زضايت٘ ٚجعًِٗ قد٠ٚ ٚأض٠ٛ 75اسبخ:  ٚٳ
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٘ٳ تباعِٗ: ذط١ٓ ٱ ٚٳذٳنزسٳ ايًا ّٳ اٯاٹسٳ  ٛٵ ٝٳ ٚٳايم ٘ٳ  ًا ٜٳسٵجٴٛ اي ٕٳ  ٔٵ نزا ُٳ ٓٳ١ٌ يٹ ٛٳ٠ٌ ذٳطٳ ٘ٹ ْأضٵ ًا ٍُ اي ِٵ يف زٳضٴٛ ٕٳ يزْه يزكزدٵ نزا

  ايٛض ١ٝ يف ايٓعس٠    اٱْطإ: ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ ٚضط يف ْعستٗا    اٱْطإ  بز 21ا٭ذصاع:  نز ٹ ا  

قؿٛا عًٝ٘ اؿا٥ـ ايسبٛب١ٝ ٚاعتربٚٙ  ي٘ ْؿط٘ ٚضٝد َؿ ٙ, ٚبز َٔ جعًٛٙ أض  َٔ أاٛا اٱْطإ ٚأ

جرب١ٜ اقتؿاد١ٜ أٚ اجتُاع١ٝ أٚ د١ٜٝٓ, ؾٗٛ نسٜػ١ يف َٗو ايسٜا  أٚ ند١َٝ حيسى اٝٛطٗا اجملتُأ 

د غ, ي٘ ٚا٫قتؿاد أٚ ايكدز. ؾاٱْطإ  يف ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬  طبًٛم َهًـ َط٦ٍٛ, ضٝد يف ايهٕٛ ٚيهٓ٘ عب

ٍّ ذٳتٻ٢ َػ١٦ٝ ضبدٚد٠ ٚدٚز يف ايهٕٛ, ٚقدز٠ ع٢ً تػٝ  ذاي٘ بكدز َا ٜػ  بٓؿط٘:  ٛٵ َٳا بٹكز َٝسٴ  ٜٴػٳ ٘ٳ ٫  ًا ٕٻ اي  ُ

ِٵ  ُٗ َٳا بٹأزْْؿطٹ َٝسٴٚا    . 11ايسعد:   ٜٴػٳ

ا  أٚ اساؾا،  بٌ ٖٞ ايٛاقع١ٝ: ٜساد بايٛاقع١ٝ: إٔ ايككاٜا اي  تتكُٓٗا ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬, يٝطت أٖٚاَ .1

ذكا٥ل ٜكبًٗا ايعكٌ ٚتطرتٜ   يٝٗا ايٓؿظ ٚتطتحٝو  يٝٗا ايؿ س ايط١ًُٝ, ؾٗٞ تدعٛ    اُٱميإ بّي٘ ٚاذد  

تدٍ عًٝ٘ ايرباٖز  ٚا٭دي١ ٚاٯٜا، يف ا٭ْؿظ ٚاٯؾام, َٛؾٛف بايؿؿا، اي  تدٍ ع٢ً  ثازٙ يف ايهٕٛ ٚؾًت٘ 

ٍٛ بع ٘ اغ َتُُا  ب٘ ضًط١ً ايسضا٫، اٱا١ٝ, ٖٚٛ زضٍٛ َٔ ايبػس باشبًل, نُا تدعٛ    اُٱميإ بسض

ْٻاؾ ؿاٙ اغ َٚٝصٙ عِٓٗ بااتؿاؾ٘ بايٛذٞ اٱاٞ:  ٞٻ أز ٜٴٛذٳ٢ ُ يز ِٵ  ًْْه َٹ ٵ ْٳا بٳػٳسٷ  ُٳا أز ْٻ ٌٵ ُ  ٘ٷ ْق ِٵ ُ يز ٗٴْه ُٳا ُ يز

  . 110ايهٗـ:   ٚٳاذٹدٷ

ٗا غإٔ أؾٍٛ اٱض٬ّ ٚدعا٥ُ٘ بايٛقٛ   ٜٚتُ ٌ ٖرا ايٛقٛ  يف ايٛقٛ  : تتُٝص ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ غأْ.0

 ضا٥س قكاٜاٖا:

ٕٻ ديًٝٗا أٜكا  ٚاق  يف ؾهسٙ   -ايرٟ ٖٛ جٖٛس ايعكٝد٠  -ؾايتٛذٝد -  قك١ٝ ٚاقر١ يد٣ نٌ َطًِ. نُا أ

ًزٚأثسٖا ٚاق  يف ذٝات٘, ؾٗٞ عكٝد٠  تطتٓد    ايعكٌ ٚتعتُد ع٢ً ايربٖإ ٜكٍٛ تعا ::  ٌٵ أز٥ٹ ٘ٹ ْق ًا َٳأٳ اي ٘ٷ 

ِٵ ؾٳادٹقٹزٳ ٕٵ ْنٓتٴ ِٵ ُ  ْٳْه ٖٳا   64ايٌُٓ: ٖٳاتٴٛا بٴسٵ
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نُا وٝص، ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ بايٛقٛ  يف عس  قكاٜاٖا, ٚاضتخدَت ٚضا٥ٌ عدٜد٠ ٚطسقا  غ  ؾخاطبت  -

ٓٴ  ايؿ س٠, ٚايعكٌ, ٚيؿتت ْعس اٱْطإ    َعاٖس اي بٝع١ ايه١ْٝٛ, ٚايٓؿظ اٱْطا١ْٝ: ٓٳا يف ضٳ ٜٳاتٹ ِٵ   ُٗ ُسٜ

ٞٵ٤ٺ غٳ ٌَ غٳ ًز٢ ْن ٘ٴ عٳ ْٻ ـٹ بٹسٳَبوز أز ٜٳهم ِٵ  ٚٳيز ٘ٴ ايمرٳلټ أز ْٻ ِٵ أز ٗٴ ٔٳ يز ٝٻ ٜٳتٳبٳ ِٵ ذٳتٻ٢  ُٗ ْٵْؿطٹ ٚٳيف أز   .53ؾؿًت:   ُٗٝدٷاٯؾزاُم 

  ذز اٱيفاب١ٝ ايعكٝد٠ اُٱض١َٝ٬ يٝطت َعازف بازد٠, ٫ٚ ؾهس٠ ؾًطؿ١ٝ صبسد٠, بٌ ٖٞ ذكا٥ل تترٍٛ .9

ٜتًكاٖا ايعكٌ ؾُٗا  ٚ دزانا   ٚايؿ س٠ دباٚبا  ٚاْطحاَا ,    ٚاقأ ذطٞ تعٗس  ثازٙ يف ضًٛى اٱْطإ ٚأعُاي٘, 

يف دزى أْ٘   خيًل عب ا  ٚ منا حيٌُ بز جٓبٝ٘ زضاي١ تت ًو ايعٌُ ٚايتكر١ٝ ٚازبٗاد ٚا٫ْدؾاع يف ضبٌٝ 

ٓٴٛا ازٵنزعٴاشب :  َٳ ٔٳ   ٗٳا ايارٹٜ ٜټ ٘ٹ ذٳلٻ ٜٳا أز ًا ٖٹدٴٚا يف اي ٚٳجٳا ٕٳ  ًٹرٴٛ ِٵ تٴؿم ًاْه ٝٵسٳ يزعٳ ًْٛا ايمخٳ ٚٳاؾمعٳ ِٵ  ٚٳاعٵبٴدٴٚا زٳبٻْه ٚٳاضٵحٴدٴٚا  ٛا 

ِٵ ايم ُٻاْن ٛٳ ضٳ ٖٴ ِٳ  ٖٹٝ ِٵ ُ بٵسٳا ًا١ز أزبٹْٝه َٹ ٔٵ ذٳسٳٍد  َٹ  ُٔ ِٵ يف ايَدٜ ٝٵْه ًز ٌٳ عٳ َٳا جٳعٳ ٚٳ ِٵ  ٛٳ اجٵتٳبٳاْن ٖٴ ٙٹ  ٗٳادٹ ٔٵ قزجٹ َٹ ًٹُزٳ  ٚٳيف ُٴطٵ ٌٴ  بٵ

ٚٳ تٴٛا ايصٻنزا٠ز  ُٴٛا ايؿٻ٠٬ز  ٓٻاُع ؾزأزقٹٝ ًز٢ اي ٗٳدٳا٤ٳ عٳ ْٴٛا غٴ ٚٳتٳْهٛ ِٵ  ٝٵْه ًز ُٗٝدا  عٳ ٍٴ غٳ ٕٳ ايسٻضٴٛ ٝٳْهٛ ٛٳ ٖٳرٳا يٹ ٖٴ ٘ٹ  ًا ُٴٛا بٹاي ٚٳاعٵتٳؿٹ

ٓٻؿٹ ٴ ِٳ اي ْٹعٵ ٚٳ ٛٵيز٢  ُٳ ِٳ ايم ٓٹعٵ ِٵ ؾز ٛٵ٫ْن  .93- 99اسبخ:  َٳ

 وي والنص القرآنياملللب الرابع : النص اللغ

ٜعد ايٓـ ايكس ْٞ ْؿا  يػٜٛا  َٓطٛجا  َٔ جٓظ يطإ ايعسع َ٪يؿا  َٔ ازبٌُ املرتاب ١ اي  تػهٌ 

ٚضٓتهًِ ؾُٝا   1 عٓاؾس ذا، د٫٫، ااؾ١ بٗا ٚتتعاؾس ٖرٙ ايعٓاؾس يت٪يـ ن٬َا  ٜؿٝد قؿدا  د٫يٝا  َعٝٓا  

  -ًٜٞ عٔ نٌ  َٔ ايٓـ ايًّػٟٛ ٚايٓـ ايكس ْٞ :

املكؿٛد بايٓـ ايًػٟٛ مجٝأ ايٓؿٛف " ايػعس١ٜ ٚايٓ س١ٜ " يًػ١ ايعسب١ٝ   ٚايكس ٕ ْصٍ  أ٫ٚ  : ايٓـ ايًػٟٛ :

ٖٛ أضاع ؾِٗ ايٓـ ايكس ْٞ    –أٟ املع٢ٓ ايًػٟٛ يريو ايٓـ  –بايًػ١ ايعسب١ٝ ؾُعسؾ١ ايٓـ ايًػٟٛ 

بٗا ايًػ١ اي  ناْت َتداٚي١ يف عؿس  " ٚاملكؿٛد 2 ؾًريو ظبد َٔ غسٚط املؿطس " َعسؾت٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ 

ايتٓصٌٜ يًكس ٕ دٕٚ ا٫يتؿا،    ايدٚازد ٚاسبٛادث اي  دزجت ع٢ً ايًػ١ أٚ ذدثت ٚأذدثت تػٝ ا  ْطبٝا  أٚ 

ٕٻ ايٓـ ايًػٟٛ ي٘ د٫يتإ ٜتك  َٔ ا٬اُا املع٢ٓ : عًٞ  ٜٚٓبػٞ ايتٓبٝ٘    3 ت ٛزا  يف د٫٫، ا٭يؿاظ  أ

                                                           
2

 ( .222اَظر : يُٓذ انطٍاق ، د. ػثذ انرحًٍ تٕدرع ، ضهطهح األيح ، انؼذد ) - 
1

  .816و ،طـ1666 -ْـ 2112، 8ج فً ػهٕو انمرآٌ ، انشٍخ يُاع انمطاٌ ، يكتثح انًؼارف، طاَظر : يثاح - 

8
 . 180/ 2اَظر : يحاضٍ انتأٌٔم ، نهماضًً ، د/ ط . خ ،  - 
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 ؿسد٠ .د٫ي١ ايه١ًُ امل -2

 د٫ي١ ايرتنٝو .  -1

ؾٝحو مجأ ايد٫يتز َعا  َٔ أجٌ َعسؾ١ املع٢ٓ ٫ٚ ٜكتؿس ع٢ً د٫ي١ ايه١ًُ املؿسد٠ ؾٗٞ ٫ ت٪دٟ    

  ضتبا١ْ املع٢ٓ واَا   ٫ا بّقاؾ١ د٫ي١ ايرتنٝو .

ْٻ٘ وٝص مب ٓٻـ ايًػٟٛ  ٫ا أ ٝصا، أقؿت عًٝ٘ " اٱعحاش ثاْٝا  : ايٓـ ايكس ْٞ : جا٤ ايٓـ ايكس ْٞ َبٓٝا  ع٢ً اي

ايًػٟٛ " ذٝم أْ٘ َٔ يػ١ ايعسع ٚ  ٜطت ٝعٛا َعازقت٘ ٚذبداِٖ ٖٚٛ َٔ جٓظ يطاِْٗ ٚارا اٱعحاش 

 .   1 يًٓـ ايكس ْٞ ؾٛز ن  ٠ تعس  اا ايباذ ٕٛ عٓد نتابِٗ يف اٱعحاش ايًػٟٛ يًكس ٕ ايهسِٜ 

 ٚايٓـ ايكس ْٞ ٜتبز َعٓاٙ بع : 

 ٛقأ  اس .ْـ قس ْٞ  اس يف َ -2

 ْـ ْبٟٛ . -1

 بتؿط  ايؿراب١ . -8

 تؿط  ايتابعز . -1

 . 2 بايًػ١ ايعسب١ٝ  -1

ٕٸ ايعكٝد٠ بٓؿٗا ايكس ْٞ نإ  -املؿدز ا٭ٍٚ يًعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ -ٚ ذا ْعسْا    ايٓـ ايكس ْٞ ضٓحد أ

 ايؿٛز : حبل ؾُاّ أَإ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ أٟ تػٝ  ايرٟ حيدث يًػا، ا٭اس٣ ٚايرٟ حيدث يف  ذد٣ ٖرٙ 

 ْكـ يف ا٭ؾٛا، . -2

 ايتػٝ  ايؿسيف ْطبٝا  . -1

 ايتػٝ  ايرتنٝو ْطبٝا  . -8

 اشدٜاد أٚ ْكـ املؿسدا، . -1

ٖٚرا ٜ٪دٟ    تػٝ  ايًػ١ زأضا  ع٢ً عكو بعد عػسا، ايعكٛد   ؾايٓـ ايكس ْٞ ذاؾغ ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ 

 .  3 َٔ َ ٌ ٖرا ايتػٝ  ايرٟ حيدث يًػا، ا٭اس٣ 

 

                                                           
2

اَظر ػهى ضثٍم انًخال : كتاب إػزاز انمرآٌ انكرٌى ، نهثاحج َفطّ ،د. ػثذانغًُ حٍذر فارع ، إطذار رايؼح انؼهٕو  - 

 نٕرٍا .ٔانتكُٕ
1

 فًا تؼذْا . 816يثاحج فً ػهٕو انمرآٌ ،طـ - 
8

 و .1628 -2-2يغ أ.د. ضالل انًمطري فً  -غٍر يثاشرج–يطتفاد يٍ يماتهح  - 
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 ثتني : البعد احلضتري للغة القرآناملبحث ال

 ن املتضي احلضتري واحلتضرـاملللب األول : لغة القرآن بي

ٕٻ يطإ ايعسع ٚيػتِٗ َٔ أبز ٚأؾؿ  ا٭يط١ٓ د٫ي١ ٚأٚضعٗا َعحُا  أ٫ٚ  : املاقٞ اسبكازٟ يًػ١ ايكس ٕ :    1   

اغ  ٖرٙ ايًػ١ يتهٕٛ يػ١ ايعكٝد٠ اشباو١ َٚا ذيو  ٫ا ملا ذٛت٘ َٔ ؾٓٛف ايبٝإ ٚايؿؿاذ١   ؾًريو أاتاز 

ٚايهتاع اشبامت املُٗٝٔ ع٢ً ايهتو نًٗا   قاٍ تعا : " ٚأْصيٓا  يٝو ايهتاع باسبل َؿدقا  ملا بز ٜدٜ٘ َٔ 

ؾهاْت ايًػ١ ايعسب١ٝ بايتايٞ ٖٞ ايًػ١ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ضا٥س ايًػا، يفد ؾٝٗا أؾراع   2 ايهتاع َُٚٗٝٓا  عًٝ٘ "

 ا، بػٝتِٗ نا١ًَ ؾٝٗا ٫ٚ يفد أؾراع ايًػ١ ايعسب١ٝ بػٝتِٗ ايها١ًَ ؾُٝا ضٛاٖا .ضا٥س ايًػ

ٚيكد ناْت ايًػ١ ايعسب١ٝ " يػ١ ايكس ٕ ٚعكٝدتٓا اٱض١َٝ٬ " ٖٞ يػ١ اسبكاز٠ َٓر ْصٍٚ ايكس ٕ ٚذت٢ 

  اس ايعؿس ايعباضٞ ا٭ٍٚ ٚاتك  ذيو َٔ ا٬ٍ :

  .ذسن١ ايتعًِ يًػ١ ايعسب١ٝ ذت٢ يػ  املطًُز -2

ذسن١ ايرتمج١ يٓكٌ ايرتاث ٚاسبكاز٠ اٱض١َٝ٬    أٚزٚبا ؾهإ ا٫تؿاٍ ٚثٝكا  بز ايًػ١ ايعسب١ٝ  -1

 . 3 ٚاسبكاز٠ ؾرتمجت نتو يف ايؿًو ٚاي و ٚايهُٝٝا٤ 

َٚٔ املِٗ جدا  إٔ ٜتطا٤ٍ ايبعض : نٝـ نإ ذيو املاقٞ اسبكازٟ ارٙ ايًػ١ ٖٚٞ عاغت يف ب١٦ٝ 

 ٔ ايًػا، ٚاسبكازا، ا٭اس٣ ؟! بد١ٜٚ ؾرسا١ٜٚ بعٝد٠ ع

ْٻٗا انتطبت قٛتٗا َٔ ايٓكٌ سبكازٟ ايطابل اا َٔ ايًػا،  ؾ٬ ميهٔ ايكٍٛ يٲجاب١ عٔ ٖرا ايتطا٩ٍ : أ

َٓد ذيو .  ا٭اس٣   ؾبعدٖا عٔ ايًػا، ٚاسبكازا، ا٭اس٣ ٜؿ

٦تٗا ايؿرسا١ٜٚ ايبد١ٜٚ  ْٗا انتطبت شمخٗا َٔ ايك٠ٛ املاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ ؾبٝ – أٜكا  –٫ٚ ميهٔ ايكٍٛ 

َٓد ذيو َس٠ أاس٣ ٚ  ٜبل  ٫ا ايكٍٛ : ٭ْٻٗا تؿٛقت يف ايتعب  ٚتسجأ أضباع ٖرا ايتؿٛم يف ايتعب      ٜؿ

ضعتٗا ٚتٓٛع أضايٝو ايبٝإ   ٚتٗرٜو ؾٝػٗا باٱع٬ٍ ٚاٱدغاّ ٚاسبرف ٚايكًو ٚاٱبداٍ أقـ    ذيو 

َع٘ ايعًُا٤ يف عؿس ايتدٜٚٔ َٚا بعدٙ إٔ ٜطتخًؿٛا قٛاعد ايٓرٛ  قإْٛ ا٫غتكام ٚايكٝاع ايرٟ اضت اع

                                                           
2

 . 2اَظر : انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج اإلضاليٍح ، يررغ ضاتك ، طـ  - 
1

 . 13ضٕرج انًائذج : آٌح :  - 
8

 . 1ارج ، يررغ ضاتك ، طـاَظر : انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحض - 
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يف املاقٞ اسبكازٟ يًػ١ ايكس ٕ   يػ١ عكٝدتٓا  – ٚا٬ؾ١ ايكٍٛ  1 ٚايؿسف ٚقٛابط ايعسٚ  ٚايكٛايف 

كاز٠  ٕ ايًػ١ ايعسب١ٝ أثٻس، ٚتأثٻس، باسبكاز٠ اٱض١َٝ٬ ؾهإ ايتأث  َٓٗا ٚ يٝٗا يف ٚاقأ اسب : - اٱض١َٝ٬

 – َأ عاٌَ ايًػ١ –عًُا  ٚع٬ُ   –ؾعاٌَ ايدٜٔ  –تأثس ٚتأث   –اٱض١َٝ٬ ايطايـ ٚاملعادي١ َ سد٠ َٓعهط١ 

 غٝٻدا ذكاز٠ املاقٞ يًػ١ ايكس ٕ   ؾهإ ذيو املاقٞ اسبكازٟ ايععِٝ يًدٜٔ ٚايًػ١ َعا  . -يطاْا  ٚبٝاْا 

دا٤ٶ تكًو اسبكازا، ٚايًػا، بز ايؿعٛد ٚاابٛط قُٔ ثاْٝا  : اسباقس اسبكازٟ يًػ١ ايكس ٕ : ٫ ْٓهس ابت

 ضٓتز َٔ ضٓٔ اغ تبازى ٚتعا  يف ٖرٙ اسبٝا٠ : 

 ض١ٓ ايتداؾأ بز اسبكازا، ٚايًػا، . ايطټ١ٓ ا٭ٚ  :

ٓٻاُع ض١ٓ ايتداٍٚ   قاٍ تعا  :" " ايطټ١ٓ اي ا١ْٝ : ٔٳ اي ٝٵ ٗٳا بٳ ُْٚي ْٴدٳا ّٴ  ٜٻا ًموز ا٭ز  " 140: جص٤ َٔ  ١ٜ   ضٛز٠ عُسإ ٚٳتٹ

ٜٴؿاع ب٘ ايدٜٔ َٔ اْتػاز أٚ اعبطاز   ٚمبا ٜعرتٜ٘ َٔ  "ؾاٱض٬ّ ٖٛ ايعُل اسبكازٟ يًػ١ ايعسب١ٝ   تٴؿاع مبا 

" ؾهإ اْتػاز ايًػ١ ايعسب١ٝ " باْتػاز اٱض٬ّ ٚاَتداد ؾتٛذات٘ يف أؾسٜكٝا ٚ ضٝا ٚنإ اا َٔ  2 غسب١ أٚ اشدٖاز 

ٕٻ ذاقس ايًػ١ ايعسب١ٝ ٜػٗدٴ اعبطازا   3 َٔ ايتػًو ع٢ً يػا، ا٭َؿاز ايكدمي١  ايك٠ٛ ٚايٓؿٛذ َا َهٓٗا   "

 ٚقعؿا  ٚتسجأ ا٭ضباع يف ذيو    :

 . 4 أضباع اازج١ٝ  -ب                   أضباع داا١ًٝ .                 - أ

جبٓاٜاتٓا املختًؿ١  –ملطًُز عبٔ ا –ا٭ضباع ايداا١ًٝ : ٚاملكؿٛد بٗا تًهِ ا٭ضباع اي  تسجأ  يٝٓا  –أ 

 ع٢ً يػتٓا ايعسب١ٝ َٚٔ ٖرٙ ا٭ضباع :

قعـ ا٫ٖتُاّ بًػ١ ايكس ٕ " ايًػ١ ايعسب١ٝ" : ٜكابً٘ ق٠ٛ ا٫ٖتُاّ بايًػا، ا٭اس٣ ٚؾت  َسانص  -2

َٚعاٖد اا   ٚايت ٜٛس املطتُس يًُٓاٖخ ايتع١ًُٝٝ يتًو ايًػا، يف ذز ْػٗد قعؿا  ٖٚصاي١ 

 ًػ١ ايعسب١ٝ .ملٓاٖخ ايتعًِٝ ي

 قعـ دٚز امل٪ضطا، ايًػ١ٜٛ يف ٖرا اجملاٍ . -1

 ؾػٛ ايًٗحا، ايعا١َٝ   ٚايتأؾٌٝ اا َٔ قبٌ بعض ايهتاع ٚا٫ٖتُاّ بٗا عٔ ا٭ؾٌ ايؿؿٝ  . -8

                                                           
2

 . 8انًررغ َفطّ ، طـ - 
1

 .1انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج اإلضاليٍح ، يررغ ضاتك ، طـ - 
8

 انًررغ َفطّ َٔفص انظفحح . - 
1

 و .1628 -2-2يغ أ.د. ضالل انًمطري فً  -غٍر يثاشرج–يطتفادج تؼضٓا يٍ يماتهح  - 
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قعـ ا٫ٖتُاّ بايتٛاؾٌ اسبكازٟ عٔ طسٜل يػتٓا ايعسب١ٝ ٚغٝاع اٱضرتاتٝح١ٝ ايًػ١ٜٛ ارا  -1

 ايبعد اسبكازٟ ٚاي كايف يًػ١ .

 ـ ذسن١ ايرتمج١ ٚايتعسٜو يًعًّٛ   قعؿا  نب ا  ٜهاد ٜؿٌ    غٝاب٘ ٚاْعداَ٘ .قع -1

 عدّ اسبٛضب١ اٯي١ٝ يًػ١ ايعسب١ٝ . -0

 بايًػ١ ا٭جٓب١ٝ . –ؾك٬  عٔ اشبازجٞ  –زبط ايتٛظٝـ ايدااًٞ  -9

 زبط ا٫عتُاد ا٭نادميٞ بايًػ١ ا٭جٓب١ٝ . -3

 ا٭ضباع اشبازج١ٝ :  - ب

 ا٫ضتعُاز بهٌ أغهاي٘ . -2

 ١ ايًػا، ا٭جٓب١ٝ يًعًّٛ اٱْطا١ْٝ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايتهٓٛيٛج١ٝ .عٛمل -1

 ايػصٚ اي كايف . -8

 تهسٜظ ايتبع١ٝ ايػسب١ٝ : ؾايًػ١ تتبأ اي كاؾا، ٚاي كاؾا، تتبأ ايطٝاضا، . -1

 املطاعدا، اشبازج١ٝ املػسٚط١ . -1
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 املللب الثتني : رؤية مستقبلية للغة القرآن يف ضوء العقيدة اإلسحامية

 : عٛاٌَ ايٓٗٛ  . أ٫ٚ    

ذبٌُ املط٦ٛي١ٝ ايتع١ًُٝٝ يًػ١ ايعسب١ٝ : ؾُٔ ايكسٚزٟ يٮ١َ  ذا أزاد، إٔ تطاٜس اسبكاز٠ إٔ ٜهٕٛ  -2

مما ٜهطبٗا  –٫ٚ ميٓأ ذيو َٔ تعًِ ايًػا، ا٭اس٣  –ايتعًِٝ ؾٝٗا بًػتٗا ايؿؿر٢ أ٫ٚ  

يًٓٗٛ  اسبكازٟ ٫ بد  َٚٔ أجٌ ذبٌُ املط٦ٛي١ٝ ايتع١ًُٝٝ يًػ١ ايعسب١ٝ  1 ذؿا١ْ ع١ًُٝ 

 :  2 َٔ تٛؾس ا٭َٛز ايتاي١ٝ 

 َساجع١ املكسزا، يػٜٛا  يكُإ ض٬َتٗا ايًػ١ٜٛ ٚايتكسٜو بز َطتٜٛاتٗا . - أ

ٜساع٢ يف تأيٝـ ايهتاع املدزضٞ ايعٓا١ٜ بازباْبز : ايرتبٟٛ   ٚايًػٟٛ    جاْو ايعٓا١ٜ مبادت٘  - ب

 ايع١ًُٝ .

ػ١ٜٛ ٚغ ٖا َٔ امل٪ضطا، ايًػ١ٜٛ    َصٜد َٔ ايعٓا١ٜ بدزاض١ تٛجٝ٘ َسانص ايبرم ٚاجملاَأ ايً -د

 املػه٬، دزاض١ َطتُس٠ ٚٚقأ اسبًٍٛ اا .

 تٛجٝ٘ ازبٗٛد    تٛؾ  أدٚا، ايكٝاع اي  تطاعد يف ذبكٝل أٖداف ايدزاض١ ايًػ١ٜٛ يًػ١ ايعسب١ٝ  -د

 ١َٝ٬ اي كاؾ١ٝ " .تهاٌَ ا٭جٗص٠ املع١ٝٓ بايًػ١ ايعسب١ٝ َأ بعكٗا " ايتع١ًُٝٝ اٱع -1

 ن س٠ ايتأيٝـ بايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايؿٕٓٛ ايع١ًُٝ ٚاملعسؾ١ٝ ٚايت بٝك١ٝ املختًؿ١ . -8

 ايٓٗٛ  حبسن١ ايتعسٜو ٚايرتمج١ ايع١ًُٝ يًعًّٛ املختًؿ١ . -1

 ؾت  َسانص يتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػ  ايٓاطكز بٗا يف ايدااٌ ٚاشبازد . -1

مسع١ٝ ٚبؿس١ٜ ي٬ْتؿاع بٗا يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ : ؾريو  عداد ٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ يًُحاٍ ايًػٟٛ  -0

 يفعٌ اضتٝعابٗا ض٬ٗ ٜٚٝطس قسا٤تٗا. 

اٱؾاد٠ َٔ ايتكٓٝا، املتكد١َ يف  ْتاد ايرباَخ ايتع١ًُٝٝ ازباد٠ بًػ١ عسب١ٝ ض١ًُٝ  ٚيٝظ َٔ ا٬ٍ  -9

آٍ ايرٟ ضت٪ٍٚ عا١َٝ ضب١ًٝ ثاْٝا  : اضتػساف املطتكبٌ : ْكؿد باضتػساف املطتكبٌ ٖٓا امل

 يٝ٘ يػ١ ايكس ٕ  ايًػ١ ايعسب١ٝ    يػ١ ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬   بعد ذايٓا اسباقس املعاؽ   ٚذيو 

 ٚؾل َع ٝا، ٫ خيتًـ بػأْٗا أٌٖ ايعًِ ٚايبرم  :

                                                           
2

 . 11انؼذد :  -دػٕج انحك –حاضر اَظر ، انهغح انؼرتٍح تٍٍ انًاضً ٔان - 
1

يطتخهض يٍ يمرراخ انًؤتًر انخانج ػشر : انتزذٌذ فً انفكر اإلضاليً " انهغح انؼرتٍح فً انتؼهٍى ٔاإلػالو " د. يحًٕد  - 

 و .1662حزازي . يإٌ 



 

999 
 

 م0213 ديسمبر -يوليو الثانيالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 رؤية مستقبلية –لغة القرآن والتواصل احلضاري يف ضوء العقيدة اإلسالمية 
 

 عبدايػين ذٝدز ؾازعأ.د/ 

* َع ٝا، َاد١ٜ  ٜأتٞ ع٢ً زأضٗا ذبكٝل عٛاٌَ ايٓٗٛ  اي  ضبل اسبدٜم عٓٗا يف املؿسد٠ 

 . 9 -2ايطابك١   أٚٯ    َٔ 

ازبٗٛد املبرٚي١ َٔ أبٓا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايعًِ ٚاسبكاز٠ ٚاٱْتاد   ؾك١ُٝ ايًػ١ تطتُد يف املكاّ ا٭ٍٚ َٔ  -

ٓٻاع .  ق١ُٝ أبٓا٥ٗا ٚق١ُٝ َا خيسجٛٙ يً

املطتكبٌ ايطٝاضٞ ٚايعُساْٞ يًُتهًُز بٗا   ا٭َس ايرٟ نإ عًٝ٘ ذاٍ ايًػا، ٚغأْٗا ع٢ً َسٸ ايتأزٜخ :  -

ْا١ْٝ يف عؿس أب اٍ اٱغسٜل   ٚاي٬ت١ٝٓٝ يف عٗد قٝؿس   ٚايعسب١ٝ يف شَٔ بين ايعباع  ٚايؿسْط١ٝ يف ؾايٝٛ

 عؿس يٜٛظ ايسابأ عػس   ٚاٱظبًٝص١ٜ يف أٜآَا ٖرٙ .

ٟٵ ايٓؿٛف ايداي١ ع٢ً َطتكبٌ ٖرا ايدٜٔ   اٱض٬ّ : عكٝد٠ ٚغسٜع١   ٚايرٟ  *َع ٝا، عكد١ٜ د١ٜٝٓ : أ

ٓٻاُع  ا جا٤ يف ايكس ٕ ايط١ٓ   َٚٓٗا : قٍٛ اغ تعا  : "يػت٘ ٖٞ ايعسب١ٝ مم ٔٻ أزنم ٳسٳ اي ٚٳيزهٹ ٙٹ  َٵُس ًز٢ أز ٘ٴ غزايٹوٷ عٳ ًا ٚٳاي

ٕٳ ُٴٛ ًز ٜٳعٵ    ٫ ٜبك٢ ع٢ً ظٗس ا٭ز  بٝت َدز ٫ٚ ٚبس  –ؾ٢ً اغ عًٞ ٚضًِ  –  ٚقٛي٘ 21" ضٛز٠ : ٜٛضـ  ١ٜ : ٫ 

   1أٚ برٍ ذيٌٝ   ٫ أداٌ عًِٝٗ ن١ًُ اٱض٬ّ بعص عصٜص

ٚيف ق٤ٛ َا تكدّ َٔ َع ٝا، َاد١ٜ ٚد١ٜٝٓ ْ٪ند إٔ َطتكبٌ يػتٓا ايعسب١ٝ   يػ١ ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬   

ضٝهٕٛ َطتكبٌ ايؿداز٠ ٚا٫شدٖاز بز ضا٥س يػا، ايعا  بعص عصٜص أٚ برٍ ذيٌٝ   ٚذيو ٫ٚ غو ٖٛ َطتكبٌ 

  َٔ ٚزا٤ ايكؿد ٖٚٛ ذطبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ .اٱض٬ّ : عكٝد٠ ٚغسٜع١   ٚزقٞ ايكّٛ أّ أعٴ   ٚاغ

                                                           
2

-2121،  1، تٍرٔخ ، ط طحٍح اتٍ حثاٌ تترتٍة اتٍ تهثاٌ ، يحًذ تٍ حثاٌ تٍ أحًذ أتٕ حاتى انثطتً ، يؤضطح انرضانح - 

 ، لال شؼٍة األرَؤٔط : إضُادِ طحٍح ػهى شرط انظحٍح . 98/ 21و ، تحمٍك : شؼٍة األرَؤٔط ، 2998
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  اخلتمتة:

 ٚيف اتاّ حب ٓا ايرٟ أعآْا اغ ع٢ً  واَ٘ ٚ نُاي٘ ميهٔ اضتخ٬ف عدد َٔ ايٓتا٥خ أُٖٗا :

أدا٠ ٜعرب بٗا اٱْطإ عٔ عكٝدت٘ ٚؾهسٙ ٚغخؿ٘ ذت٢  ذا يػا   تهًِ   عسف غخؿ٘ ٚعكٝدت٘  ايًػ١ -1

 ٚادباٖ٘...ا  .

كس ٕ ع٢ً ْبٝ٘ بايًؿغ ايعسبٞ ٚتعبدْا بريو نُ٪َٓز ب٘ ضٛا٤ أنٓا عسع أّ غ  عسع أْصٍ اغ اي -2

ٚجا٤ ذؿع٘ يف ايؿدٚز ٚايط ٛز بايعسب١ٝ َٔ قبٌ أٌٖ اسبكاز٠ اٱض١َٝ٬ ع٢ً َس ايكسٕٚ ٫ٚ ٜؿ  

 بػ  ذيو  ٫ا  ذا نإ ملعاْٝ٘ ؾرطو .

 بٝٓٗا أٚ بز ا٭١َ ايٛاذد٠ جٌٝ بعد جٌٝ . ايًػ١ ٖٞ أدا٠ تٛاؾٌ ا٭َِ  ٚايػعٛع ْٚكٌ اسبكازا، ؾُٝا -3

ع٬ق١ ايًػ١ باسبكاز٠ ٚعكٝد٠ تًو اسبكاز٠ يهٌ أ١َ َٔ ا٭َِ ع٬ق١ أؾ١ًٝ ٖٚٞ ع٬ق١ َ سد٠  -4

ُٟ أ١َ َٔ ا٭َِ ٜعين غٗٛدا  يًػ١ تًو ا٭١َ ٚعكٝدتٗا ع٢ً املطت٣ٛ  ؾايػٗٛد اسبكازٟ ٚايعكدٟ ٭

 ا٭ممٞ .

ْٸٗا َ -5 ا أْ ٣ٛ ٚاْعكد عًٝٗا ايكًو ٚؾدم بٗا  ٚتعسف يف املؿ ً  اٱض٬َٞ تعسف ايعكٝد٠ يف ايًػ١ بأ

ْٸٗا : مج١ً ا٭ؾٍٛ ٚاسبكا٥ل اٱميا١ْٝ أٚ ايعكد١ٜ اي  جا٤ بٗا ايػسع ٚدعا اٱْطإ    اٱميإ بٗا .  بأ

ااتؿت ايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ بعدد َٔ اشبؿا٥ـ ٚاملُٝصا، جعًت َٓٗا عكد١ٜ أمم١ٝ   َٔ أِٖ تًو  -6

 : ايسبا١ْٝ   ٚايٛقٛ    ٚاي با،   ٚايٛض ١ٝ   ٚاٱْطا١ْٝ ...ا   اشبؿا٥ـ

يٝظ َٔ تؿط  يطسُٸ بكا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ " يػ١ ايكس ٕ ٚايعكٝد٠ اٱض١َٝ٬ "  ٫ا ااؾٝٻ١ " ايك٠ٛ ايرات١ٝ "  -7

 ٚاي  نطبتٗا َٔ نْٛٗا " يػ١ ايكس ٕ " ؾأنطبتٗا ايك٠ٛ ٚايكدضٝٻ١ َعا  .

ؿا  يػٜٛا  َٓطٛجا  َٔ جٓظ يطإ ايعسع َ٪يؿا  َٔ ازبٌُ املرتاب ١ اي  تػهٌ ٜعد ايٓـ ايكس ْٞ ْ -8

 عٓاؾس ذا، د٫٫، ااؾ١ بٗا ٚتتعاؾس ٖرٙ ايعٓاؾس يت٪يـ ن٬َا  ٜؿٝد قؿدا  د٫يٝا  َعٝٓا  .

 ايٓـ ايكس ْٞ نإ حبل ؾُاّ أَإ يًػ١ ايعسب١ٝ َٔ أٟ تػٝ  ا حيدث يًػا، ا٭اس٣ . -9

يًػ١ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ضا٥س ايًػا، يفد ؾٝٗا أؾراع ضا٥س ايًػا، بػٝتِٗ نا١ًَ ؾٝٗا ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٞ ا -10

 ٫ٚ يفد أؾراع ايًػ١ ايعسب١ٝ بػٝتِٗ ايها١ًَ ؾُٝا ضٛاٖا .

يكد ناْت ايًػ١ ايعسب١ٝ " يػ١ ايكس ٕ " ٖٞ يػ١ اسبكاز٠ َٓر ْصٍٚ ايكس ٕ ٚذت٢  اس ايعؿس ايعباضٞ  -11

 ا٭ٍٚ .

ٕٻ ذاقس ايًػ١ ايعسب١ٝ ٜ -12  ػٗدٴ اعبطازا  ٚقعؿا  ٜسجأ    أضباع ذنس، يف ثٓاٜا ايبرم . 

يف ق٤ٛ َع ٝا، َاد١ٜ ٚد١ٜٝٓ ْ٪ند إٔ َطتكبٌ يػتٓا ايعسب١ٝ   يػ١ ايكس ٕ   ضٝهٕٛ َطتكبٌ ايؿداز٠  -13

 ٚا٫شدٖاز بز ضا٥س يػا، ايعا  ٚذيو ٖٛ َطتكبٌ اٱض٬ّ : عكٝد٠ ٚغسٜع١ بعص عصٜص أٚ برٍ ذيٌٝ  .
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 در واملراجع:قتئنة املصت

 ِ  2161،  2انماْرج،ط –اإلحكاو فً أطٕل األحكاو، ػهً تٍ أحًذ تٍ حسو األَذنطً أتٕ يحًذ ، دار انحذٌج  (2

 . –انًكتثح انشايهح –اَحار انًترتثح ػهى تؼهى انمرآٌ د/ ط.خ، (1

 تحٕث فً انهغح ، اتحاد كتاب انؼرب ،انًكتثح انشايهح ، لطى انهغح ٔانًؼارى . (8

 اليٍح ، غانة ػثذ انكافً انمرشً ٔآخرٌٔ ، إطذار رايؼح انؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٍا انًٍٍُح ،د/ط، تـ .انخمافح اإلض (1

 انهغح انؼرتٍح نطاٌ انحضارج اإلضاليٍح ، د. ػثذانرحًٍ تٕدرع . (1

 ( .222يُٓذ انطٍاق ، د. ػثذ انرحًٍ تٕدرع ، ضهطهح األيح ، انؼذد ) (0

 1حثاٌ تٍ أحًذ أتٕ حاتى انثطتً ، يؤضطح انرضانح ، تٍرٔخ ، ططحٍح اتٍ حثاٌ تترتٍة اتٍ تهثاٌ ، يحًذ تٍ  (9

 و ، تحمٍك : شؼٍة األرَؤٔط .2121-2998، 

 (. 11انؼذد : ) -دػٕج انحك –انهغح انؼرتٍح تٍٍ انًاضً ٔانحاضر  (3

كتاب إػزاز انمرآٌ انكرٌى ، نهثاحج َفطّ ،د. ػثذانغًُ حٍذر فارع ، إطذار رايؼح انؼهٕو ٔانتكُٕنٕرٍا ،  (9

  د/ط،خ.

 نطاٌ انؼرب ، اتٍ يُظٕر ، د/ ط.خ  . (26

  و.1666 -ْـ 2112، 8يثاحج فً ػهٕو انمرآٌ ، انشٍخ يُاع انمطاٌ ، يكتثح انًؼارف، ط (22

يطتخهض يٍ يمرراخ انًؤتًر انخانج ػشر : انتزذٌذ فً انفكر اإلضاليً " انهغح انؼرتٍح فً انتؼهٍى ٔاإلػالو "  (21

  و.1662د. يحًٕد حزازي . يإٌ 

  اضٍ انتأٌٔم ، نهماضًً ، د/ ط، خ .يح (28

 – 2161،  1انًٕطم ،ط –انًؼزى انكثٍر، ضهًٍاٌ تٍ أحًذ تٍ إٌٔب أتٕ انماضى انطثراًَ ، يكتثح انؼهٕو ٔانحكى  (21

 ، تحمٍك : حًذي تٍ ػثذانًزٍذ انطهفً  .2938

دار انذػٕج ، تحمٍك / يزًغ انًؼزى انٕضٍظ ، إتراٍْى يظطفى ـ أحًذ انسٌاخ ـ حايذ ػثذ انمادر ـ يحًذ انُزار،  (21

 انهغح انؼرتٍح  .

و ، تحمٍك : ػثذ 2999-ْـ2899يؼزى يماٌٍص انهغح ، أتٕ انحطٍٍ أحًذ تٍ فارش تٍ زكرٌا ، دار انفكر ، د/ط ، (20

 انطالو ْارٌٔ  .

 -2-2فً   -رايؼح طُؼاء  –كهٍح اَداب  –أضتار انهغح  –يغ أ.د. ضالل انًمطري  -غٍر يثاشرج –يماتهح  (29

 و.1628

 



 

999 
 

 م0213 ديسمبر -يوليو الثانيالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 رؤية مستقبلية –لغة القرآن والتواصل احلضاري يف ضوء العقيدة اإلسالمية 
 

 عبدايػين ذٝدز ؾازعأ.د/ 
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 ّد احلديث وإحصائهمنهج احملدثني يف عـ

  

5 

  املًخص

ايبرث ٜتعًل بعًمِ ايشٚاٜم١ و ٚيم٘  م١ً ٚ ٝكم١  امدًث اسبمذٜث         اٖز

 ايؼشٜـ.

ٜهؼممـ ايبرممث عممٔ َهدْمم١ اسبممذٜث و ٚعٓدٜمم١ املظممًُا بديظمم١ٓ و َٚ ممدٖش        

 اياذٚس و ٚنتدبت٘ يف ايظدٛس . تًو ايعٓد١ٜ ايؿد٥ك١ َٚٓٗد ذؿ ٘ يف

 ِ ٜتدشم ايبرث إىل َٓٗخ احملمذ ا يف عمٓذ اسبمذٜث ٚإذامد٥٘ و ٚتؿظم       

َممد ْكممٌ عممٔ ذؿممدم اسبممذٜث َممٔ ذؿ ٗممِ يعؼممشاآل ا  ف  ٚ ٦َممدآل ا  ف  

َٔ اسبذٜث َٔ اسبذٜث َم  َكدسْم١ ريمو  مد ٖمٛ َمذٕٚ يف  َٗمدآل نتم          

 اسبذٜث ٚايزٟ   ٜاٌ إىل ٖزا ايعذد املزنٛس. 

ْٚتٛ مممٌ بعمممذ ٖمممزا ايبرمممث ٚايتكشٜمممش إىل ا ل٦ُٓمممدٕ إىل ذؿممم  ايظممم١ٓ      

اسبذٜث ( ٚعذّ تعشضٗد يًطٝدع  ٚ ايٓظٝدٕ نُد قذ ٜ مٔ  ٚ ٜؿٗمِ بعم     

 ايٓدغ.

 

 حي٢ٝ عبذاهلل األطذٟ/ د

 جدَع١ ذح١   -ن١ًٝ ايرتب١ٝ       -اسبذٜث املظدعذ    طتدر
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 : مكدمة

إىل ايبرمممث عمممٔ  ٖمممِ جٛاْممم  اسبٝمممد٠ ايتعًُٝٝممم١ يف ايمممُٝٔ يف ؾمممرت٠ ايمممذٚيتا ايٓحدذٝممم١       ٖمممذؾل ايذساطممم١ 

ٚاياًٝر١ٝو ٚسغِ  ٕ اياشاع ندٕ َٝمض٠  يعققم١ ايمذٚيتا لمٛاٍ ايٓامـ األٍٚ َمٔ تدستُٗمد ْتٝحم١ يًخمقف          

طمد٤ عًم٢ ا ،مشو ؾملٕ نمٌ َُٓٗمد ٚ مٌ إىل قٓدعم١         املزٖيب ٚضبدٚي١ نمٌ لمشف اطمتػقٍ اي مشٚف املتدذم١ يًك     

باعٛب١ ايكطد٤ ع٢ً ،اُ٘ ْٗد٥ّٝدو  األَش ايزٟ  د٣ إىل قٓدع١ نمٌ لمشف بطمشٚس٠ ايكٝمدّ بمدسبهِ يف َٓدكم١       

ْؿممٛرٙ ٚا ٖتُممدّ بدزبدْمم  ايتعًُٝممٞ ؾٝٗممد بعٝممذّا عممٔ اسبممشٚو ٚاياممشاعدآلو ٚضبدٚيمم١ إ ممدد نممٌ َممد حيتدجمم٘         

 ياػدسو  ٚ اٖتُدّ بديعًُد٤  ٚ بديهت  ٚتذٜٚٓٗدو ٚغ  ريو.ايتعًِٝ َٔ:نتدتٝ  يتعًِٝ ا

 اسبُذ هلل سو ايعدملا ٚاياق٠ ٚايظقّ ع٢ً ،دمت املشطًا ٚع٢ً آي٘ ايدٝبا ٚ ردبت٘ ايػش املٝدَا.

 َد بعذ يف عًِ اسبذٜث عًِ جًٌٝ ايكذسو ع ِٝ املٓؿع١و ٚؾٝم٘ َمٔ ايعًمّٛ ٚايؿٓمٕٛ َمد ٜبٗمش األيبمدو ٜٚ ،مز         

 ٠و ٖٚٛ ايعًِ ايزٟ بشع ؾٝ٘ املظًُٕٛ ٚمتٝضٚا ب٘ عٔ غ ِٖ َٔ األَِ ايظدبك١ ٚايقذك١.بدألؾ٦ذ

َٚممٔ  ٖممِ عًَٛمم٘ َٚبدذيمم٘ املٓٝؿمم١ عًممِ َاممدًث اسبممذٜث ايؼممشٜـو ٚعًممِ ايشجممدٍو ايًممزإ مت بُٗممد ذؿمم       

 ايشٚا١ٜ َٔ ايتبذٌٜ ٚايترشٜـ.

ٚاملٓيممٛسو ٚاملدممٍٛ ايبظممٝخو ٚاملختاممش    ٚقممذ تٓٛعممل املاممٓؿدآل يف عًممِ اسبممذٜث دساٜمم١و ؾاممدس ؾٝٗممد املٓ ممّٛ        

 ايٛجٝضو ٚذٛآل ني ّا َٔ غشس ايؿٛا٥ذ ٚدسس ايكق٥ذ.

ٖمزا ٚإٕ َمٔ ْ ممش يف بعم  نتمم  اسبمذٜث ايظممدبك١و َٚمد ٜٓكمٌ عممٔ عمذد األذددٜممث ٚايشٚاٜمدآل احملؿٛممم١ يف         

  املمتعًُاو ٚقمذ   اياذٚسو  ٚ املٓكٛي١ يف ايظدٛس يف نت  ايشٚاٜم١ املؼمٗٛس٠ ٜمش٣ تؿدٚتمد نمب ّا ٜؼمهٌ عًم٢ بعم        

ٜهمٕٛ رسٜعم١ يممبع  املؼمهها يف ذؿمم  ايظم١ٓ ٚبكد٥ٗمدو ؾ ذببممل  ٕ  َمٝخ ايًيممدّ عمٔ ٚجم٘ ٖممزٙ املظم ي١ بعٝٓٗممدو          

ٌٓ َد  ػهٌ َٓٗدو ٚ با َد  مجٌ ؾٝٗدو ٚ مج  با تًو ايٓكٍٛو طد٥ق َٔ   .املٛىل اإلعد١ْ ٚايتٛؾٝل ٚايكبٍٛٚ ذ

 يتديٞ:ٚقذ جعًل ايبرث يف َبريا ٚ،دمت١و ٖٚٞ ند

 املبرث األٍٚ : عٓد١ٜ املظًُا بديظ١ٓ ايٓب١ٜٛ

 َهد١ْ اسبذٜث ايٓبٟٛو َٚٓضيت٘ يف اإلطقّ. املدً  األٍٚ:    

 اٖتُدّ ايظًـ حبؿ  اسبذٜث و ٚبزهلِ ازبٗذ يف طبٌٝ ريو. املدً  اييدْٞ:    

 مندرد سبؿدم اسبذٜث ٚجٗدبزت٘ املدً  اييديث :    

 يعًُد٤ ع٢ً  ٌٖ اسبذٜثو ٚاعرتاؾِٗ بؿطًِٗ ع٢ً األ١َ ٓد٤ ا املدً  ايشاب :    

 املبرث اييدْٞ: َٓدٖخ احملذ ا يف عذِّ اسبذٜٔث ٚإذاد٥٘و ٚتؿظ  َد ْكٌ عِٓٗ ممد ِٜٖٛ ايتعدسض.

 يف َؿّٗٛ   اسبذٜث ( عٓذ احملذ ا  املدً  األٍٚ:    

 تعذد ايدشم املدً  اييدْٞ:    
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 ٚتكدٝع٘ ا،تادس اسبذٜث املدً  اييديث:    

 سٚا١ٜ اسبذٜث بدملع٢ٓ  ٚ  عدْٞ َتكدسب١املدً  ايشاب :     

 ا ،تقف يف ايٛقـ ٚايشؾ   املدً  اشبدَع:    

 ا،تقف سٚاٜدآل ايهت  املآؿ١  املدً  ايظددغ :    

 تػ  اجتٗدد املآؿا ٚتٓكٝث نتبِٗ بديضٜدد٠ ٚايٓكادٕ املدً  ايظدب  :    

 داآل سٚا٠ ايهت  اسبذٜي١ٝصٜد املدً  اييدَٔ :    

 عذّ ايؿِٗ ٚاملعشؾ١ املدً  ايتدط  :    

 ايتكًٝذ ٚاملتدبع١ املدً  ايعدػش:    

 : ايِٖٛ ٚاشبد  املدً  اسبددٟ عؼش    

 ٚؾٝٗد  ِٖ ايٓتد٥خاشبممدمت١ : 

 ٚ ٢ً اهلل ع٢ً طٝذْد ضبُذ ٚع٢ً آي٘ ٚ رب٘ ٚطًِ
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 حي٢ٝ عبذاهلل األطذٟد/ 

 يةً بالطية اليبوـاملبخح األول : عياية املطلني

 املطلب األول: ملاىة احلديح اليبوي، وميصلتُ يف اإلضالو.

 اسبذٜث ايٓبٟٛ ٖٛ  ذذ قظُٞ ايٛذٞ اإلهلٞو ٚاملاذس اييدْٞ َٔ َاددس ايؼشٜع١. 

 ٚقذ جد٤آل ايٓاٛص َٔ ايكشإٓ ٚايظ١ٓ املاشذ١ بزيو:

  ٣َٛ َٗ ٔٔ اِي ِٓٔدُل َع َٜ ََد  َٚ َُٜٛذ٢(3قدٍ تعدىل:     ْٞ َِٚذ َٛ ٔإٓ   ُٖ  ِٕ  . (1 ( ٔإ

)َٕ ََٜتَؿٖهُشٚ  ِِ ُٗ ًٖ ََٚيَع  ِِ ٔٗ ِٝ ٍَ ٔإَي ُْضِّ ََد  ٖٓدٔغ  َٔ ٔيً ِّ َِٝو ايزِِّنَش ٔيُتَب َٓد ٔإَي َِْضِي  ََٚ  . (2 ٚقدٍ تعدىل:   

 َٚٔ ايظ١ٓ: 

 ٔ٘ ًٖ ٍُ اي ٍَ َسُطٛ ٍَ َقد ََِعٔذَٜهٔشَو َقد  ٔٔ ّٔ ِب ُِٔكَذا ٔٔ اِي ٌْ $  - ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ-َع ٌِ َعَظ٢ َسُج َٖ ُ٘ اِيَرٔذُٜث َ َ   ًُُػ َِٜب

٘ٔ َذَقّ  اِط َْد ٔؾٝ ََٚجِذ َُد  ٘ٔ َؾ ًٖ ِِ ٔنَتدُو اي َُٓه ِٝ ََٚب َٓد  َٓ ِٝ ٍُ َب َُٝكٛ ٘ٔ َؾ ٢ًَ َ ٔسَٜهٔت َُٖتٔه٧ْ َع  َٛ ُٖ َٚ  ٢ِّ ٘ٔ َع َْد ٔؾٝ ََٚجِذ ََد  َٚ  ُٙ َٓد ًِ ًَ َتِر

 ٔ٘ ٍُ ايًٖ َّ َسُطٛ ََد َذٖش  ٖٕ َٚٔإ  ُٙ َٓد َِ َّد َذٖش ُ٘  -ٚطًِ ٢ً اهلل عًٝ٘ -َذَشا ًٖ َّ اي َُد َذٖش قدٍ األٚصاعٞ سمح٘ اهلل:   إرا  (3 #َن

َٛ اٖئزٟ  (4  ذذ ل ايشجٌ بديظ١ٓ ؾكدٍ: دعٓد َٔ ٖزا ٚذذ ٓد بديكشإٓ ؾدعًِ  ْ٘ ضدٍ َطٌ ( ُٖ ٚقدٍ تعدىل:   

َُٜع َٚ  ِِ ٔٗ َُٜضنِّٝ َٚ  ٔ٘ َٜدٔت ِِ آ ٔٗ ِٝ ًَ ًُٛ َع َِٜت  ِِ ُٗ ِٓ َٔ َِّا َسُطّٛيد  ِّ ١ََُ (َبَعَث ٔؾٞ اأُل َٚاِئرِه ُِ اِئهَتدَو  ُٗ ُُ ِّ  5) . 

قدٍ ايؼدؾعٞ:  نٌ َد طٔ سطٍٛ اهلل ممد يٝع ؾٝ٘ نتدو ٚؾُٝد نتبٓد يف نتدبٓد َٔ رنش َد َٔ اهلل ب٘ 

 .(6 ( ع٢ً إ اسبه١ُ ط١ٓ سطٍٛ اهللع٢ً ايعبدد َٔ تعًِ ايهتدو ٚاسبه١ُ ديٌٝ 

اسبه١ُ ١و ؾظُعل َٔ  سض٢ َٔ  ٌٖ ايعًِ بديكشإٓ ٜكٍٛ: ٚقدٍ:   رنش اهلل ايهتدو ٖٚٛ ايكشإٓو ٚرنش اسبهُ

 .(7  (ط١ٓ سطٍٛ اهلل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ

)ِِ َُٓه َٕ ٔدٜ ِٔ َتِ ُ،ُزٚ ُٖ ُِْ ُشٚا َع ْٔ َؾد َِ ٔدٜ ًِ ََٖزا اِئع  ٖٕ  . (8  ٚقدٍ ضبُذ بٔ ط ٜٔ:   ٔإ

 ٚايٓاٛص ايٛاسد٠ يف بٝدٕ ٖزا األَش ٚت نٝذٙ  نيش َٔ  ٕ ذباش .

 دْل ايظ١ٓ عٓذ ايظًـ َع ١ُ َكذط١و ضبؿٛؾ١ بديتبحٌٝ ٚاإلنشاّ.ٚهلزا ن

قدٍ عبذ ايشمحٔ بٔ َٗذ٣:   ايشجٌ اىل اسبذٜث  ذٛد َٓ٘ اىل األنٌ ٚايؼشوو ٚقدٍ: اسبذٜث تؿظ  

 .(9 ايكشإٓ(

 ٚعًِ اسبذٜث ٖٛ امل اث ايع ِٝ ايزٟ ٚٓس ٘ ايعًُد٤ َٔ ايٓيب  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ.

 ٘ اهلل:قدٍ ابٔ ايٛصٜش سمح

 ايعًمممممممممممِ َممممممممممم اث ايمممممممممممٓيب نمممممممممممزا  تمممممممممممم٢     

 ٔ  ؾمممممممممممممممملرا  سدآل ذكٝكمممممممممممممممم١ تممممممممممممممممذس٣ ملمممممممممممممممم

 ٘  َممممممممممممممممد ٚسث املختممممممممممممممممدس غمممممممممممممممم  ذذٜيمممممممممممممممم

   ُ٘  يف ايمممممممممممٓصِّ ٚايعًُمممممممممممد٤ ٖمممممممممممِ ٚٓسا ممممممممممم

 ُ٘  ٚسا مممممممممممممممم٘ ؾٓهمممممممممممممممممشآل َمممممممممممممممممد َ ا مممممممممممممممم

 ُ٘  ؾٝٓمممممممممممممممممممدو ٚراى َتمممممممممممممممممممدع٘ ٚ  د مممممممممممممممممم
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 ؾًٓمممممممممممممممممد اسبمممممممممممممممممذُٜث ٚسا ممممممممممممممممم١ّ ْبٜٛمممممممممممممممممم١ّ 
 

  ُ٘  ٚيهممممممممممممٌ ضبممممممممممممذث بمممممممممممممذع١ٕ إذذاُ مممممممممممم
 

  ؾطٌ ايكشو ٚايعبدداآل ٚاألعُدٍ ايادسبدآل.ٚلً  اسبذٜث ٚا ْؼػدٍ ب٘ َٔ  

 .(10 قدٍ طؿٝدٕ اييٛسٟ:  َد َٔ عٌُ  ؾطٌ َٔ لً  ايعًِ إرا  رل اي١ٝٓ(

ٚاملشاد بديعًِ ٖٓد ٚيف ،ددو ايظًـ َٔ احملذ ا غديبد: عًِ اسبذٜثو ٜٚؤٜذٙ قٍٛ ابٔ املبدسى:   َد  عًِ 

 .(11 ػ٦ّٝد  ؾطٌ َٔ لً  اسبذٜث ملٔ  ساد ب٘ اهلل(

اإلَدّ ايؼدؾعٞ:   َٔ ذؿ  ايؿك٘ ع ُل قُٝت٘و َٚٔ تعًِ اسبذٜث قٜٛل ذحت٘و َٚٔ تعًِ ايؼعش قدٍ 

 .(12 ٚايعشب١ٝ سم لبع٘و َٚٔ تعًِ اسبظدو جضٍ س ٜ٘و َٚٔ مل ٜأ ْؿظ٘ مل ٜٓؿع٘ عًُ٘(

 ٖٚزا اسب  ٚايتع ِٝ ٚايتبحٌٝ ٖٛ دؾ  ايظًـ يًعٓد١ٜ بٗدو ٚاملظدبك١ ع٢ً ذؿ ٗدو نُد طٝ تٞ اإلػدس٠

 إيٝ٘ يف املبرث ايتديٞ.

 املطلب الجاىي: اٍتناو الطلف حبفظ احلديح ، وبرهله اجلَد يف ضبيل ذلم.

اٖتِ ايظًـ سضٛإ اهلل عًِٝٗ بدسبذٜث ايٓبٟٛ اٖتُدَّد بديػّد إلدسانِٗ ملهدْت٘ يف ايذٜٔ ٚ ُٖٝت٘ 

 ػت٢ َٓٗد: ايع ١ُٝو نُد َش يف املبرث ايظدبل بٝدْ٘و ٚقذ متيٌ ريو ا ٖتُدّ يف َ دٖش 

. ندٕ اياردب١ سضٞ اهلل عِٓٗ حيش ٕٛ ع٢ً صبديظ١ سطٍٛ اسبشص ع٢ً مسدع١ ٚذؿ ٘ ٚتبًٝػ٘ ـ 1

اهلل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚمسدع ايكشإٓ ٚاسبه١ُ َٔ ؾُ٘ ايددٖش َبدػش٠و ٜٚتٓدؾظٕٛ يف ٌْٝ ػشف َٓدجدت٘ 

لرا جًظٛا صبًظ٘ ؾهًِٗ آرإ ٚنقَ٘و ٚريو ٜطؿٞ عًِٝٗ طعدد٠ غدَش٠و ٚغبد١و ٚػشف   ٜذاْٝ٘ ػشف. ؾ

 ٚاعٝ٘و ٚعا ،دػع١و ٚ ؾ٦ذ٠ ذدضش٠ َتذبش٠ ملد ٜشػذ إيٝ٘ ٜٚ َش ب٘. 

 ٚقذ ٚسدآل ْاٛص ني ٠ ذبث ع٢ً ذؿ  اسبذٜث ٚمسدع٘ ٚتًٝػ٘ َٓٗد: 

ََٚ  َذَشَد ٌَو  ٓٔٞ ٔإِطَشا٥ٔٝ ِٔ َب ََٚذذُِّ ٛا َع  ١َّٜ ِٛ آ ََٚي  ِّٞ ُِّػٛا َع ٖٞ قٛي٘  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ :  َب ًَ ِٔ َنَزَو َع ََ َٚ و 

ٖٓدٔس( َٔ اي َٔ  ُٙ ََِكَعَذ   ِٖٛ ََٝتَب ًِ ِّّذا َؾ  . (13 ََُتَع

ٕ٘ ٌٔ ٔؾِك َٔ ُ٘ َؾُشٖو َذد َِّػ َُٜب ُ٘ َذٖت٢  ٖٓد َذٔذّٜيد َؾَرٔؿَ  َٔ   َُٔ ََِشّ  َط ُ٘ ا ًٖ َْٖطَش اي ِٔ ٚقٛي٘  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:   ََ  ٔإَي٢ 

َٔ َُٚسٖو َذد  ُ٘ ِٓ َٔ  ُ٘ َٛ َ ِؾَك ُٖ) ٕ٘ َِٝع ٔبَؿٔكٝ ٕ٘ َي  . (14  ٌٔ ٔؾِك

 ٚندٕ سبش ِٗ ع٢ً اسبذٜث ٜتٓدٚبٕٛ ع٢ً ذطٛس صبديظ٘ م  ْؼػدهلِ بديهظ  يعٝدهلِ م:  

َٛأيٞ  ِٔ َع َٔ  َٞ ِٖ َٚ ِٜٕذو  ٔٔ َص ١َٖٝ ِب ََ  ُ ٞٔٓ َِْادٔس ٔؾٞ َب َٔ اأَل َٔ ََٚجدْس ٔيٞ  ُِٓل  ِّٞ ُن ؾعٔ عُش سضٞ اهلل عٓ٘ قدٍ:   ٔإ

َٚ  ١َٔٓ َُٔذٜ ََْضِيُل ٔج٦ِاِي َّد َؾٔلَرا  ِٛ َٜ  ٍُ ِْٔض  ََٚ َّد  ِٛ َٜ  ٍُ ِٓٔض َٝ ِّ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َؾ ٖٓٔب ٢ًَ اي ٍَ َع ُٓٗضٚ َُٚو اي َٓد ََْت ٖٓد  ِٔ َ،َبٔش ُن َٔ  ُ٘ ُت

) ُ٘ ًَ َِٔي  ٌَ ٍَ َؾَع ََْض َٚٔإَرا  ٙٔو  ِٝٔش ََٚغ َِٔش  َٔ اأَل َٔ  ّٔ ِٛ َٝ  . (15 َرٔيَو اِي

 ذث عٔ ْؿظ٘ ؾٝكٍٛ: ٖٚزا  بٛ ٖشٜش٠ ٖٚٛ َٔ  ٌٖ اياؿ١ حي
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َِْادٔس  َٚاأَل  َٔ َٗدٔجٔشٜ ُُ ًِ ََد ٔي  َٕ َُٜكُٛيٛ َٚ ِٛٔعُذ  َُ ُ٘ اِي َٚايًٖ ُِٜهٔيُش اِيَرٔذَٜث  َِٜش٠َ  َُٖش ٕٖ َ َبد  َٕ ٔإ َُٜكُٛيٛ   ٌَ َِٔي  َٕ َُٜرذُِّ ٛ   َ

ُِ ايٖاِؿُل ٔبدأَل ُٗ ًُ َِٜؼَػ  َٕ َٔ َند َٗدٔجٔشٜ ُُ َٔ اِي َٔ َٛٔتٞ  ٕٖ ٔإِ، َٚٔإ  ٔ٘ ٌُ َ َذدٔدٜٔي َُ ِِ َع ُٗ ًُ َِٜؼَػ  َٕ َِْادٔس َند َٔ اأَل َٔ َٛٔتٞ  ٕٖ ٔإِ، َٚٔإ َٛأم  ِط

َٜ ٓٔٞ َؾَ ِذُطُش ٔذَا  ٤ٌِٔ َبِد َٔ  ٢ًَ ٍَ اهلٔل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َع ُّ َسُطٛ ّٓد َ ِيَض َِٔظٔهٝ ََِش٤ّا  ُِٓل ا َُٚن  ِِ ٔٗ َٛأي َِ ََٚ ٔعٞ َ   َٕ ٔػُٝبٛ

ٞٗ  ٢ً اهلل ٖٓٔب ٍَ اي ََٚقد  .َٕ ِٛ َِٓظ َٜ َّد:  ٔذَا  ِٛ َٜ ِٖ عًٝ٘ ٚطًِ   ُ ٔٙ َٖٔز َََكدَئتٞ   َٞ ُ٘ َذٖت٢ َ ِقٔط َِٛب  َ ِِ ُِٓه َٔ َِٜبُظَخ َ َذْذ   ِٔ َي

٦ِّٝد َ َبّذا َََكدَئتٞ َػ  ِٔ َٔ َِٓظ٢  َٝ ٙٔ َؾ ُ٘ ٔإَي٢ َ ِذٔس ََُع ٞٗ  ٢ً َِٜح ٖٓٔب َٖد َذٖت٢ َقَط٢ اي َِٝش ِْٛو َغ  َ ٖٞ ًَ َِٝع َع َُٔش٠ّ َي َْ و َؾَبَظِدُل 

ًَِو ٔإَي٢ اهلل عًٝ ٘ٔ ٔت َََكدَئت  ِٔ َٔ َْٔظُٝل  ََد  ُ٘ ٔبدِيَرلِّ  َٛاٖئزٟ َبَعَي َٗد ٔإَي٢ َ ِذٔسٟو َؾ َُِعُت ِٖ َج   ُ٘ َََكدَيَت ََٖزاو ٘ ٚطًِ   َٞٔ ِٛ َٜ

ِْ ََد َ   َٕ ُُٛ َِٜهُت  َٔ ٕٖ اٖئزٜ ٦ِّٝد َ َبّذا   ٔإ ِِ َػ ََد َذٖذِ ُتُه ٕٔ ٔؾٞ ٔنَتدٔو اهلٔل  ََٜتد َِٛ  آ ٘ٔ َي ًٖ ٘ٔ َٚاي ِٛٔي َٓدآٔل ( ٔإَي٢ َق ِّٝ َٔ اِيَب َٔ َٓد  َضِي

)ُِ  . (16  ايٖشٔذٝ

ٍٓ ٖزا اسبذٜث ع٢ً ؾط١ًٝ  بٞ ٖشٜش٠و ٚتهشِٜ سطٍٛ اهلل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ي٘ بتًو املٓر١  د

 ايع ١ُٝ.

ٖٓدٔغ ٔبَؼَؿدَعٔتَو ِٔ َ ِطَعُذ اي ََ ٍَ اهلٔل  َٜد َسُطٛ ًُِل  ٍَ:  ٚ ،شد ايبخدسٟ عٔ  بٞ ٖشٜش٠  ٕ قدٍ:   ُق ١ََٔ ؟ َؾَكد َٝد َّ اِئك ِٛ َٜ

ِٔ ٔذ َٔ ُِٜل  َُد َسَ  َِٓو ; ٔي َٔ  ٍُ ٖٚ ََٖزا اِيَرٔذٜٔث َ َذْذ َ   ِٔ ٓٔٞ َع َِٜظَ َي   َ ِٕ َِٜش٠َ َ  َُٖش َٜد َ َبد  ُِٓل  َٓ ٢ًَ اِيَرٔذٜٔثو َيَكِذ َم ِشٔ َو َع

ٍَ:  ََ ٔإَي ِٔ َقد ََ  ١ََٔ َٝد َّ اِئك ِٛ َٜ ٖٓدٔغ ٔبَؼَؿدَعٔتٞ  ٘ٔ(َ ِطَعُذ اي َِْؿٔظ  ٌٔ ِٔ ٔقَب َٔ ُ٘ َ،دٔيّاد  ًٖ  .(17  َ٘ ٔإٖ  اي

 بٛو ايبخدسٟ ع٢ً ٖزا اسبذٜث ؾكدٍ:   بدو اسبشص ع٢ً اسبذٜث (. 

 .(18 يزيو  دس  ذؿ  اياردب١ ع٢ً اإللقمو بٌ ُيكَِّ    حبدؾ  اإلطقّ(

 .(19 قدٍ ايؼدؾعٞ:  بٛ ٖشٜش٠  ذؿ  َٔ س٣ٚ اسبذٜث يف دٖشٙ

 ب١ ٚذؿدمِٗ  ٜطّد: َٚٔ َؼدٖ  سٚا٠ ايارد

 ْع بٔ َديوو  بٛ طعٝذ اشبذسٟو ٚعبذاهلل بٔ عُشٚو ٚعبذاهلل بٔ عُشو ٚعبذاهلل بٔ عبدغو َٚٔ ايٓظد٤ 

 عد٥ؼ١ سضٞ اهلل عٓٗد.

 ِ جد٤ َٔ بعذِٖ ايتدبعٕٛو ؾظًهٛا طبًِٝٗو ٚاقتؿٛا طِٓٓٗ يف ذبٌُ اسبذٜث ٚ دا٥٘و ٚبشص َِٓٗ  ١ُ٥ 

  عقّ َِٓٗ: 

 ٝ . طعٝذ بٔ املظ ـ 1

 عش٠ٚ بٔ ايضب  بٔ ايعٛاّ.  ـ 2

 طعٝذ بٔ جب .  ـ 3

 ضبُذ بٔ ط ٜٔ . ـ 4

 عدَش بٔ ػشاذٌٝ ايؼعيب.  ـ 5

 ضبُذ بٔ َظًِ بٔ ػٗدو ايضٖشٟ.  ـ 6

 .(20 ٚغ ِٖ ني 
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 تدبٝك٘ ٚايعٌُ ب٘.  ـ 0

ًُ٘ قدٍ تعدىل: إٕ ايعٌُ ٖٛ املكاٛد ٚايػد١ٜ َٔ تعًِ ايعًِو ٚقذ ٚسد ايٛعٝذ ايؼذٜذ ملٔ   ٜعٌُ بع 

)َٕ ًُٛ ًَد َتِعٔك َٕ اِئهَتدَو َ َؾ ًُٛ ِِ َتِت ُِْت  ََٚ  ِِ ُِْؿَظُه  َ َٕ ِٛ َِٓظ ََٚت ٖٓدَغ ٔبدِئبشِّ  َٕ اي َُُشٚ ًُٛا  (21  َ َتِ  ُِّ َٔ ُذ ٌُ اٖئزٜ َََي ٚقدٍ تعدىل:  

ٌُ َ ِطَؿدّسا ٔب٦َِع  ُٔ َِٜر َُدٔس  ٌٔ اِئر ََُي َٖد َن ًُٛ ُٔ َِٜر  ِِ ِٖ َي َِٛسا٠َ ُ  ِٗٔذٟ ايٖت َٜ ُ٘ َيد  ًٖ َٚاي  ٔ٘ ًٖ َٜدآٔل اي َٔ َنٖزُبٛا ٔبآ ّٔ اٖئزٜ ِٛ ٌُ اِيَك َََي

َُٔا( َّ ايٖ دٔي ِٛ  . (22  اِيَك

َِْضِيُل ََد َ  َُُو  ِّ ِِ ُ َع ًَِكدٔس٨ٔ: َ َي ُ٘ ٔي ًٖ ٍُ اي َُٝكٛ َٕ َؾ ََُ  اِيُكِشآ ٌْ َج ٢ًَ ٚ ٍٚ َٔ تظعش بِٗ ايٓدس  ق ١و َِٓٗ:  َسُج  َع

:ٍَ َُِل؟( َسُطٛٔيٞ؟ َقد ًٔ َُد َع ًَِل ٔؾٝ ُٔ َُدَرا َع ٍَ: َؾ َٜد َسوِّ. َقد  ٢ًَ  . (23 َب

ََ  :ٍَ ُٙ َؾَكد ََٓبَز َٖٕ  َؾ ِٔ َر َٔ ُّد  ًَِبُع َ،دَت َٜ ٍُ اهلٔل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ  َٕ َسُطٛ  ٚعٔ ابٔ عُش سضٞ اهلل عُٓٗد قدٍ:  َند

) ُِٗ َُ َٛأتٝ ٖٓدُغ َ، ََٓبَز اي ُ٘ َ َبّذا. َؾ  .(24 َ ِيَبُظ

 .(25 ظبذ ايتدبعا سمحِٗ اهلل طًهٛا طبٌٝ اياردب١ يف ذؿ  اسبذٜثو ٚايعٌُ ب٘و ْٚؼشٙ ٚتبًٝػ٘ ٖٚهزا

 ايشذ١ً يف لًب٘  ـ 3

ندٕ اياردب١ سضٞ اهلل عِٓٗ  ٍٚ بذ  ايشذ١ً يف لً  اسبذٜث و ِ  دس َٔ بعذِٖ ط١ٓ ألٌٖ اسبذٜث 

د ٚايشاذ١ً  ِ سذٌ إىل عبذاهلل بٔ  ْٝع يف ٚمس١ َٔ مسدتِٗو ؾٗزا جدبش بٔ عبذاهلل سضٞ اهلل عُٓٗد  عذ ايضا

 .(26 ايؼدّو ٚاطتػشقل ايشذ١ً ػٗشّا ندَّق يٝظ ي٘ عٔ ذذٜث ٚاذٕذ مل ٜبل َٔ حيؿ ٘ ممٔ مسع٘ غ ٙ

 . (27 ٚسذٌ  بٛ  ٜٛو األْادسٟ إىل عكب١ بٔ عدَش  اش

  ِ اطتُشآل ايشذ١ً يف صَٔ ايتدبعا و ٚصادآل عُد ندْل عًٝ٘ .

 . (28  نٓل ألط  يف لً  اسبذٜث ايٛاذذ َظ ٠ ايًٝديٞ ٚاألٜدّ( ٞ  :   إْقدٍ طعٝذ بٔ املظٝ

ٚعٔ  بٞ ايعدي١ٝ ايشٜدذٞ قدٍ :   نٓد ْظُ  ايشٚا١ٜ بديباش٠ عٔ   ردو سطٍٛ اهلل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ و 

 . (29  ؾًِ ْشض ذت٢ سنبٓد إىل املذ١ٜٓ و ؾظُعٓدٖد َٔ  ؾٛاِٖٗ(

: ٌٖ ًٜضّ سجّق ؾٝهت  عٓ٘  ٚ ٜشذٌ إىل املٛاض  اييت ؾٝٗد ايعًِ ؾٝظُ   ٚط٦ٌ اإلَدّ  محذ عٔ لدي  ايعًِ

ٚقذ  (30 َِٓٗ؟ قدٍ : ٜشذٌ ٜٚهت  عٔ ايهٛؾٝا و ٚايباشٜا و ٚ ٌٖ املذ١ٜٓ و َٚه١ ٜٚؼدّ ايٓدغ و ٜظُ  َِٓٗ

ٖٞ سذٌ اإلَدّ  محذ ٚحي٢ٝ بٔ َعا إىل  ٓعد٤ يًكد٤ ضبذث ايُٝٔ عبذايشصام بٔ ُٖدّ ايآعدْٞ و ٚ

يكذ ندٕ يتًو ايشذقآل األ ش ايهب  يف ذؿ  ايظ١ٓ ٚمجعٗد و ٚتبًٝػٗد ٚاْتؼدسٖد و  (31 َؼٗٛس٠ ٚؾٝٗد لشاؾ١

 . (32 َٚعشؾ١ سٚاتٗد ٚذؿدمٗد و ٚإؾدد٠ بعطِٗ َٔ بع 

ٖٚزا ابٔ  بٞ ذدمت حيذ ٓد عٔ بع  سذقت٘ ؾٝكٍٛ :  ٍٚ ط١ٓ ،شجل يف لً  اسبذٜث  قُل طب  طٓا 

: مل  صٍ اذا٢ ذت٢ ملد صاد ع٢ً  يـ ؾشطخ تشنت٘و َد (33 قذ٢َ صٜدد٠ ع٢ً  يـ ؾشطخ  ذاٝل َد َؼٝل ع٢ً

نٓل طشآل اْد َٔ ايهٛؾ١ إىل بػذاد ؾُد   اذا٢ نِ َش٠ َٚٔ َه١ إىل املذ١ٜٓ َشاآل ني ٠ ٚ،شجل َٔ 

غ و َٚٔ ايبرشٜٔ َٔ  قشو َذ١ٜٓ  ق إىل َاش َدػٝد َٚٔ َاش إىل ايش١ًَ َدػٝد َٚٔ ايش١ًَ إىل بٝل املكذ
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ايش١ًَ إىل عظكقٕ َٚٔ ايش١ًَ إىل لرب١ٜ َٚٔ لرب١ٜ إىل دَؼل َٚٔ دَؼل إىل محص َٚٔ محص إىل 

اْددن١ٝ َٚٔ اْددن١ٝ إىل لشطٛغ  ِ سجعل َٔ لشطٛغ إىل محص ٚندٕ بك٢ ع٢ً ػ٧ َٔ ذذٜث ابٞ 

آل إىل بػذاد و ايُٝدٕ ؾظُعل  ِ ،شجل َٔ محص إىل بٝظدٕ َٚٔ بٝظدٕ إىل ايشق١ َٚٔ ايشق١ سنبل ايؿشا

ٚ،شجل قبٌ ،شٚجٞ إىل ايؼدّ َٔ ٚاطخ إىل ايٌٓٝ َٚٔ ايٌٓٝ إىل ايهٛؾ١ و نٌ ريو َدػٝد نٌ ٖزا يف 

 . (34 طؿشٟ ا ٍٚ ٚاْد ابٔ عؼشٜٔ ط١ٓ اجٍٛ طب  طٓا

مل ٜهٔ اياردب١ ٜهتبٕٛ ذذٜث سطٍٛ اهلل   ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِو باٛس٠ نتدبت٘ ٚتذٜٚٓ٘ :  ـ 4

اياردب١ ع٢ً ذؿ  اياذسو طدعذِٖ يف طٗٛي١ ذؿ ٗد ٚاحملدؾ ١ عًٝٗد َد جبًِٗ اهلل عًٝ٘  عد١َوبٌ اعتُذ

َٔ ق٠ٛ اسبدؾ ١ اييت اػتٗش بٗد و ٚيٛسٚد ايٓٗٞ عٔ اسبذٜث ،ؼ١ٝ ا،تقل٘ بديكشإٓ  ٚ يػ  ريو َٔ 

يعًِ األطبدوو ٚنزيو ندٕ ايعٌُ يف  ٍٚ عاش ايتدبعا ٚيف آ،ش عاش ايتدبعا ٚجذآل اسبدج١ سبؿ  ا

ٚنتدب١ ايظ١ٓ ،ٛف ضٝدع بعطٗد  ٛآل  ًٖٗدو ٚممٔ تٓب٘ ع٢ً ريو اشبًٝؿ١ ايعددٍ عُش بٔ عبذايعضٜض 

 ( ؾبذ  تذٜٚٔ ايظ١ٓ يف ايكشٕ اييدْٞ اهلحشٟ َٚد بعذٙ .101سمح٘ اهلل   آل 

آؿدآل ٚميهٔ ايكٍٛ إٕ ايكشٕ اييدْٞ ٚاييديث ٖٛ  ب٢ٗ ٚ ص٢ٖ عاٛس ايظ١ٓ بديٓظب١ ملد بعذٖد; ؾكذ دْٚل امل

 اسبذٜي١ٝو ٚاْتؼشآل ايشذ١ً يف لً  اسبذٜثو ٚنيشاإلقبدٍ ٚا عتٓد٤ بدسبذٜث عٓد١ٜ ؾد٥ك١.

 ٚيف ٖزٜٔ ايكشْا َٚد بعذُٖد دْٚل  َٗدآل ايهت  اسبذٜي١ٝ َٚٓٗد: 

 نت  اياردح.  ـ 1

 املظتخشجدآل ع٢ً ايارٝرا  ٚ  ذذُٖد.  ـ 2

 نت  ايظٓٔ . ـ 3

 نت  ايظ١ٓ.  ـ 4

 زبٛاَ . املآؿدآل ٚا ـ 5

 نت  املظدْٝذ.  ـ 6

 املعدجِ . ـ 7

 نت  ايتؿظ .  ـ 8

 نت  املادذـ ٚايكشا٤اآل . ـ 9

 نت  ايٓدطخ ٚاملٓظٛخ َٔ ايكشإٓ ٚاسبذٜث.ـ 11

 ايهت  املؿشد٠ يف َٛاضٝ  طباٛ ١ َٔ ايؿك٘و ٚا داوو ٚا ،قمو ٚايرتغٝ  ٚايرتٖٝ . ـ 11

 نت  املشاطٌٝ. ـ 12

 األجضا٤ اسبذٜي١ٝ .ـ 13

 ايؿٛا٥ذ اسبذٜي١ٝ.  ـ 14
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 نت  ايؼُد٥ٌ ايٓب١ٜٛو ٚايظ  ٚاملػدصٟ. ـ 15

 نت  يف مج   ذددٜث ػٝٛخ طباٛ ا َٔ املهيشٜٔ. ـ 16

 نت  ايػشا٥  ٚاألؾشاد. ـ 17

 نت    ايٛذذاْٝدآل ( ٚ اييٓد٥ٝدآل ( ٚ   اييق ٝدآل ( ٚعبٖٛد. ـ 18

 املطلب الجالح : مناذج حلفاظ احلديح وجَابرتُ

ٔ ايظ١ٓ ضبؿٛم١ يف ايظدٛس ؾرظ و بٌ ذؿ ل يف اياذٚسو ؾكذ ٖٝ  اهلل هلزا ايذٜٔ ٖؤ ٤ ايشجٌ ٚمل ته

ايزٜٔ قطٛا  عُدسِٖ يف ذؿ ٗدو ٚبًػٛا يف ريو ايػد١ٜو َٚٔ ٜكـ ع٢ً  ،بدسِٖ يف ريو ٜكط٢ َٔ ذؿ ِٗ 

 َٚ ََٚ ْد  ذؿ ٗدو  َِٝطد٤ إ   َِٛدا٤ ٔؾٞ َب ََد نتبُل َط ٍَ ايٖؼِعيب:  َِٝذٙ ايعح  :َقد ُٜٔع ٌْ حبذٜٕث ؾ ذببُل َ ٕ   ذٖذ  ي سج

ٖٞ  .(35 عً

َُد  َٛ َن ُٖ َٚأذّذاو َؾَظَ يل َ دٔذيبو َؾٔلرا  َٚ  َػههل ٔؾٞ ذذٜٕثو إ  َذٔذٜيد  ََد اطتعذآل َذٔذٜيدو   :ٟٓ ِٖٔش ٍَ ايٗض ََٚقد

َٚاِيُكِشإٓ  (36 ذؿ ل ٜٖدّو  َٖٛل ( ٔؾٞ َ ق ١ َ  ُُ ََدّ ايٖؼدٔؾٔعٞ  اِي ٜٖدَّٚذؿ  اإٔل ٍَ َ ُبٛ صِسَع١ : ُذٔضَسآِل ُنتُ   (37 ٔؾٞ َطِبَع١َ  َقد

 َٕ ٍَ: َند َٕ حيؿ ٘ َعٔ مٗش قً و َقد َٓٞ عؼش ٔذُق ٚعذ و نٌ َرٔيَو َند ََدآَلو ؾبًػل  اِ   ِّٛ َٜ اإٔلَدّ َ ِذُذ 

َٛ ٘ٔ األِب ِٝ ًَ ٍَ: َراَنِشُت٘ ؾ ،زآُل َع ََد ِٜذسٜو ؟ َقد َٚ  :ُ٘ ـَ َذٔذٜث. َؾكٌٝ َي ـَ  ي ٍَ عبذ اهلل بٔ َ ِذُذ  (38 اوحيؿُ   ي ََٚقد

ٓٔٞ َعٔ اِيَهقّ ذٖت٢  ٓٓـو َؾٔلٕ ٔػ٦ِل َتِظَ ي َٚٔنٝ و َٔ امُلَا ٍَ يٞ  بٞ: ُ،ز َ ٟ نتدو ٔػ٦ِل َٔ نت   َِٓبٌ: َقد بٔ َذ

ٓٔٞ َعٔ اإٔلطٓدد ذٖت٢  ِ،ربى بديهقّ َٚٔإٕ ٔػ٦ِل َتِظَ ي َٓدٔدو   .(39  ِ،ربى ٔبدإٔلِط

ِٜ٘ ميًٞ طبعَا  يـ ذذٜٕث  (40 تبل بٝذٟ  يـ  يـ ذذٜثٚعٔ حي٢ٝ بٔ َعا قدٍ: ن َٛ َٖ َٕ ٔإِطَردم بٔ َسا ََٚند

َٚ  ْكص ذشؾد َُد َصاد ذشؾد  َٖد َٓش٠ ُ ِ،َش٣و َؾ ِٖ َقَشَ  ٍَ  (41 ذؿ ّدو ٚ ٢ًَ َٓش٠  ذذ عؼش  يـ ذذٜٕث َٔ ذؿ ٘و   ََٚقد

َٗدو ٚ ذ ِٝ ِّٞ  ْ ش ٔإَي َََهدٕ َد١٥َ  يـ َذٔذٜث َنَ  َٗد طبعا  يـ َذٔذٜث َٔ مٗش قًٔبٞ َٓش٠:  ذؿ   ِٓ َٔ ؿ  

َٗد َذٔذٜث ٔؾٞ األَذدٔدٜ ِٓ َٔ ٍَ: ألجٌ ٔإرا َٖش ٔبٞ  ُ٘ ٔؾٞ َرٔيَو ؟ َقد ٖٚس٠ َؾكٌٝ َي ث َ ٔرَٝر١و ٚ ذؿ  َ ِسَبَع١ آَيدف َذٔذٜث َض

ّٝد ًِ َٗد َؾ ِٓ َٔ  ُ٘ ُِٝت ًَ َٕ َ ُبٛ صِسَع١ حيؿ  ٔطٓتُد١٥َ  يـ َذٔذٜ (42 ايٖأرَٝر١و َؾ ُ٘ بزيو اإٔلَدّ َ ِذُذو ََٚند َُد ػٗذ َي ثو َن

ُ٘ ِٓ َٔ ََد َجدٚص ازبظَش  ؾطٌ  ٍَ ٔؾٞ َذك٘:   .(43 ََٚقد

َٓث. َِٜر ٍَ َ ُبٛ صِسَع١:    َٔد٥َيت  يـ َذٔذٜثو َؾَكد ٕٖ َ َبد صِسَع١ حيؿ   ٌْ ٔبديدقم    َٚذًـ سج

َٛ ُٖ َِْظدٕ  قٌ  َُد حيؿ  اِئل َٔد٥َيت  يـ َذٔذٜث َن ٍَ َٓش٠:  ذؿ   ًَدمٔثد١٥َ  يـ  ََٚقد َٚٔؾٞ املزانش٠ َ  اهلل  ذذ(و 

 .(44 َذٔذٜث

 ٔ٘ ٟٓ قذّ َبِػَذادو َؾظُ  ٔب َُدٔعٌٝ ايُبَخدٔس ُٖذ بٔ ٔإِط ََُر ٜٔخ حيهٕٛ: َ ٕ  َََؼد ُٔعل عٖذ٠  ٍَ َ ُبٛ َ ِذُذ بٔ عذٟ: َط ََٚقد

َٓدد َ ِ َردو اسَبٔذٜثو ٚاجتُعٛا ٚعُذٚا ٔإَي٢ َد١٥َ َذٔذٜثو ؾكًبٛا َتْٛٗد ٚ طدْٝذٖد ََٖزا اِئلِط َٚجعًُٛا َنت  و 

ُ٘ َعٔ َذٔذٜث  َُِتٔ ملنت آ،شو ٚدؾعٖٛد ٔإَي٢ عؼَش٠  ْؿعو ؾدِبَتَذَس سجٌ َٔ اِيعِؼَش٠و َؾَظَ َي ََٖزا اِي َٓدد  َٚإِط إلطٓدد آ،شو 
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ٍَ ًٜٔك َُد َصا ُ٘. َؾ ٍَ:    عشؾ ُ٘ َعٔ آ،شو َؾَكد ُ٘. َؾَظَ َي ٍَ: َيد  عشؾ ًَِو اِيَ َذدٔدٜثو ؾَكد َٚأذّذا بعذ ٚاذٕذ ذٖت٢ َٔ ٔت  ٔ٘ ِٝ ًَ ٞ َع

ِٖ ٘ٔ ٔبدِيَعحٔض.   ِٝ ًَ ِِ ِٜكٔطٞ َع ََٚبِعطٗ َُٜكٍٛ: ايشجٌ ؾِٗ.  َٗد٤  َٕ بع  اِيُؿَك ََٚند  .ُ٘ َُٜكٍٛ:    عشؾ  ٟٓ َٚاِيُبَخدٔس  ؾشؽو 

ُ٘. ذٖت٢ ؾش َُٜكٍٛ ٔؾٞ نٌ َذٔذٜث:    عشؾ  َٛ ُٖ َٚ ُ٘ َعٔ األَذدٔدٜث  ُِْتٔذَو سجٌ آ،شو َؾَظَ َي ِٖ ا ِٖ ايٖيدٔيثو   ؽ َٔ عؼشت٘و  

ٟٓ ٔإَي٢ األٍٚ َؾ ُٖد ؾشغٛا اِيتؿل ايُبَخدٔس ًَ ُ٘. َؾ ٢ًَ:    عشؾ ٟٓ َيد ٜضٜذِٖ َع َٚاِيُبَخدٔس ٍَ:  َد ايٖشأب  ٔإَي٢ َتُدّ اِيعِؼَش٠و  َكد

َٚايٖشأب  َن َٚايٖيدٔيث َنَزاو  ْٔٞ َنَزاو  َٛ َنَزاو َٚذٔذٜيو ايٖيد ُٗ ٢ًَ َتُدّ اِيعِؼَش٠و َؾشد َذٔذٜيو األٍٚ َؾ َزاو ذٖت٢ َ َت٢ َع

 ُ٘ ُ٘ ٔبدِئرِؿٔ و ٚ رعٓٛا َي ٖٓدغ َي َٚؾعٌ ٔبدِيآ،ٔش َيٌ َرٔيوو َؾَ قٖش اي َٓدد ٔإَي٢ َنٕتو  نٌ َنٕت ٔإَي٢ إطٓدٕدو ٚنٌ ٔإِط

ٌٔ  .(45 ٔبدِيَؿِط

ٖٞ  -قدٍ اسبدؾ  ابٔ ذحش: مسعُل ػٝخٓد  َد ايعحُ  َٔ َعشؾ١ غ  َش٠ ٜكٍٛ:  -ٜع ي اسبدؾَ  ايعشاق

ُٜتعح  َٓ٘ يف ٖزا يهْٛ٘ َذٔؿَ  َٛا ٠  ايبخدسٟ بدشبد  َٔ اياٛاو يف األذددٜث  تِّظدع َعشؾت٘و ٚإمند 

 .(46 األذددٜث ع٢ً اشبد  َٔ َٖش٠ٕ ٚاذذ٠

َِ   تِهت  ؟ َؾَك ُٙ: ٔي ََٚيد ِٜهت و َؾَظَ ُيٛ ٜٔخ اِيَبِاَش٠  َََؼد ٟٗ ِتَتًـ ٔإَي٢  َٕ ايُبَخدٔس ََد مس  ََٚند   ُٝٔ ِٗٔ َج ِٝ ًَ َشَ  َع

َُِظ١ عؼش  يـ َذٔذٜث ،َ ٢ًَ َٕ ٜٔضٜذ َع ََٚند  .(47 َٔ ذؿ ٘و 

 ُ٘ َْكً٘ اِبٔ ْكد١ َعٓ َُد  َٛ ٔؾٝ ُٖ  ٔ٘ َُد  َقٖش ٔب َُظًِ ايٖأرٝث َٔ َ قمٔثد١٥َ  يـ َذٔذٜث َظُٛع١و َن َٚ ،شد 

ٔٙ َٓدٔد  .(48 ٔبٔلِط

ْٔٞ: نتبل َعٔ ُٚد ايظحِظتد ٍَ َ ُبٛ َدا َٚطًِ  -َسُطٍٛ اهلل  ََٚقد  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٔد١٥َ  يـ َذٔذٜثو اْتخبل -َ ٢ًٖ اهلل َع ُِظ ،َ

َُدمٔند١٥َ َذٔذٜث  ََٚ ٘ٔ َ ِسَبَع١ آَيدف  َٓٔو مجعل ٔؾٝ ََد تطُٓت٘ ايٓظ َٗد  ِٓ َٔ 49). 

ِٝٔ بٔ َ ِذُ ِٓذ  بٞ عبذ اهلل اِيُرَظ َٖشٟ: نٓل  ذطش ٔع ٍَ يٞ األِص ٟٓ: َقد ٍَ اِيَخٔدٝ  اِيَبِػَذأد ََٚبا ََٚقد ذ بٔ به و 

َٖٔزٙ اأَلَذدٔدٜث ذٖت ََد ُتٔشُٜذ َٔ  ِٝوو تزنش يٞ َنت  َُد  ذٓ  ٔإَي ٜٓ َُٝكٍٛ يٞ: َ  َٗدو َؾ ِْ ش َبِعط ٘ٔ َ جَضا٤ نبدسو َؾ  ِٜ ٢ ََٜذ

ْٔ ُُُتٕٛ ؾٝخربْٞ ٔبدأَلَطد ُ٘ اِي َٓددٙ ذٖت٢  ِ،ربى  تٓ٘ ؟ َؾهٓل  رنش َي ٙٔ ؟ َ ٚ تزنش يٞ ٔإِط َٓدٔد ٝٔذ َٔ  ِ،ربى ٔبٔلِط

ََٖزا ََشاّسا َنٔيَ ٠ َٚؾعًل   .(50 ذؿ ٘و 

َُٜكٍٛ:  ًِِ ُٔعل َ َبد بهش َ ِذُذ بٔ َجِعَؿش بٔ َط ٍَ: َط َٔٞو َقد ٟٓ: َ ْد بؼش٣ بٔ عبذ اهلل ايٗشٚ ٍَ اِيَخٔدٝ  اِيَبِػَذأد  ََٚقد

 َٕ ََٚند ٢ًَ اسَبٔذٜث ٔؾٞ سذب١ َغٖظدٕو  َِ َُظًِ ايَهحِّٞ َ  ُٖد َقٔذّ عًٝٓد َ ُبٛ  ِّؼ نٌ َي َُٜب ََِحًٔظ٘ َطِبَع١ َظتًُاو  ٔؾٞ 

َٚذظ  َٔ ذ َُٔظَرل ايٖشِذَب١و   ِٖ ِٗٔ احملدبشو   ِٜٔذٜ َّد ٔبَ  َٝد ُ٘ ٔق ٖٓدغ َعٓ َٚنت  اي ٘ٔو  ًٝٔ َٜ ُِٗ َ دذب٘ اٖئزٟ  ِٓ َٔ طش َٚأذذ 

ٖٖٓ دس٠ . ٣َٛ اي ََٚ ِسَبعا  يـ ضبرب٠و ُط ِّّؿد  َْ   ررب٠و َؾبًؼ َرٔيَو 

 : ثياء العلناء على أٍل احلديح، واعرتافَه بفضلَه على األمةاملطلب السابع

إٕ ممد تكذّ يٝبا يٓد جبق٤ ؾط١ًٝ عًُد٤ اسبذٜثو ٚع ِٝ َد بزيٛا يف طبٌٝ اسبؿدم ع٢ً ط١ٓ سطٍٛ اهلل 

  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِو يزيو اييٓد٤عًِٝٗ ٚايتٜٓٛ٘ بكذسِٖ عًِٝٗ يف  ٓدٜد نت   ٌٖ ايعًِ ؾُٔ ريو:
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ايبػذادٟ يف اييٓد٤ ع٢ً  ٌٖ اسبذٜث ٚبٝدٕ ػشؾِٗ ٚؾطًِٗ:  ٚقذ جعٌ اهلل تعدىل  ًٖ٘ قدٍ اشبدٝ  

 سندٕ ايؼشٜع١و ٖٚذّ بِٗ نٌ بذع١ ػٓٝع١ ؾِٗ  َٓد٤ اهلل َٔ ،ًٝكت٘و ٚايٛاطد١ با ايٓيب  ٚ َت٘و 

ٚذححِٗ  ٚاجملتٗذٕٚ يف ذؿ  ًَت٘و ٚ ْٛاسِٖ صاٖش٠و ٚؾطد٥ًِٗ طد٥ش٠و ٚآٜدتِٗ بدٖش٠و َٚزاٖبِٗ مدٖش٠و

قدٖش٠و ٚنٌ ؾ١٦ تترٝض إىل ٣ٖٛ تشج  إيٝ٘و  ٚ تظترظٔ س ٜد تعهـ عًٝ٘ ط٣ٛ   ردو اسبذٜثو ؾلٕ ايهتدو 

عذتِٗو ٚايظ١ٓ ذحتِٗو ٚايشطٍٛ ؾ٦تِٗو ٚاهلل ْظبتِٗو   ٜعشجٕٛ ع٢ً األٖٛا٤و ٚ  ًٜتؿتٕٛ إىل ا سا٤و ٜكبٌ 

ذؿ ١ ايذٜٔ ٚ،ضْت٘و ٚ ٚع١ٝ ايعًِ ٚمحًت٘و إرا َِٓٗ َد سٚٚا عٔ ايشطٍٛو ِٖٚ امل َْٕٛٛ عًٝ٘و ٚايعذٍٚ 

ا،تًـ يف ذذٜث ندٕ إيِٝٗ ايشجٛعو ؾُد ذهُٛا ب٘ ؾٗٛ املكبٍٛ املظُٛعو َِٚٓٗ نٌ عدمل ٚؾكٝ٘و ٚذدّ سؾٝ  

 .(51 ( ْبٝ٘و ٚصاٖذ يف قب١ًٝو ٚطباٛص بؿط١ًٝو ٚقدس٨ َتكٔو ٚ،دٝ  ضبظٔ..

ؿدم ايؼشٜع١ َٔ األعذا٤و ٚذدسطٗد ممٔ ٜشٜذ ايتُشد ٚقدٍ ايهتدْٞ يف اييٓد٤ ع٢ً  ٌٖ اسبذٜث:  ٚ ًٖ٘ ذ

ٚايؼكد٤, ٚيٛ ِٖ  ضُرٌ ايذٜٔو ٚندٕ عشض١ يتقع  املتُشدٜٔو ِٖٚ عذٍٚ ٖزٙ األ١َو ٚايهدػؿٕٛ عٓٗد 

ٚ ًٖ٘ اشبد ٕٛ ب٘ َٔ األْدّو ٚنؿدِٖ ػشؾد  ِْٗ  نيش ايٓدغ  ق٠  -عًٝ٘ ايظقّ  –نٌ غ١ُو ٚ،ًؿد٤ ايٓيب 

٢و ٚقذ اػتٗشٚا بدٍٛ األعُدسو ٚايتحشب١ َاذق١ يزيو يف طد٥ش األعادسو ٚدعد هلِ ايٓيب ع٢ً ذبٝب٘ املادؿ

 . (52 بديشمح١ ٚايٓطدس٠و ٚبؼشِٖ بدزب١ٓ ب جٌ َعدْٞ ايبؼدس٠(

 ً يف عدِّ احلديِح وإحصائُـاملبخح الجاىي: مياٍج احملدثي

 وتفطري ما ىكل عيَه مما يوٍه التعازض. 

١ ايظمدبك١و ٚعمذ٠ َمد ؾٝٗمد َممٔ األذددٜمثو  مِ َكدسْم١ ريمو  مد ْكمٌ عمٔ األ٥ُمم١            عٓمذ ايٓ مش يف ايهتم  املذْٚم    

اسبممدؾ  يف َكممذاس َممد حيؿ ْٛمم٘ َممٔ ايشٚاٜممدآل ايمميت تبًممؼ ٦َممدآل األيممٛف قممذ ٜممٛسد بعمم  ايٓممدمشٜٔ يف نتمم                

 املادًث َٔ املتعًُا  ٚ غ  املتخااا ايعدسؾا  ادًردآل احملذ ا إػهد آل  ُٖٗد: 

ا ندٕ ذؿدم اسبذٜث حيؿ ٕٛ ريو ايكمذس اهلد٥مٌ َمٔ ايشٚاٜمدآل ؾم ٜٔ ٖمٞ ا ٕو ؾلْمد   ْمش٣         اإلػهدٍ األٍٚ: إر

 إ  ايكًٌٝ َٔ ايشٚاٜدآل يف  َٗدآل ايهت  اسبذٜي١ٝ َكدس١ْ  د رنشٚا.

 ؾٌٗ ضدع ػ٤ْٞ َٔ ايظ١ٓو  ّ لش  عًٝٗد ايضٜدد٠ ٚايترشٜـ؟

ايهتمم  املذْٚمم١و َمم  تًممو ايهتممدو ضبؿٛممم١    اإلػممهدٍ اييممدْٞ: َممد طممب  ا،ممتقف ايعًُممد٤ يف تكممذٜش عممذ٠ َممد يف      

 َٚعشٚؾ١ َيٌ ندملٛل  ٚايبخدسٟ َٚظًِ ٚغ ٖد ؟

 ٚاإلجدب١ ع٢ً اإلػهديا ايظدبكا ٜهٕٛ َٔ ،قٍ املددي  ايتدي١ٝ : 
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 ًـاملطلب األول: يف مفَوو ) احلديح ( عيد احملدثي

 اشبرب ٚايكاص.  اسبذٜث يػ١ : ٜدًل يف ايًػ١ ع٢ً ازبذٜذ ضذ ايكذِٜ و نُد ٜدًل ع٢ً

 .  (53  قدٍ يف ايكدَٛغ احملٝخ:   ٚاسبذٜث: ازبذٜذ ٚاشبرب (

 ٚا دقذد: ايزٟ اػتٗش با احملذ ا : َد  ذس عٔ ايٓيب َٔ قٛي٘ ٚؾعً٘ ٚتكشٜش.

ِّ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َتِأشحيّد ٖٓٔب َٞ: إىل اي ٔٗ َِٓت َٜ  ِٕ َٖد َ  َٓدُد ٔإ ِٖ اإٔلِط ٘ٔ  قدٍ اسبدؾ  يف ايٓخب١:   ُ  ِٛٔي ِٔ َق َٔ ِٚ ُذِهُّد ;   َ

َٞ ايٖاَردٔب ِٔ َئك ََ  َٛ ُٖ َٚ ِّ و  ِٚ ٔإَي٢ ايٖتدٔبٔع ِّ َنَزٔيَو...َ  ِٚ إىل ايٖارَدٔب ٙٔو َ  ِٚ َتِكٔشٜٔش ٘ٔ و َ  ًٔ ِٚ ٔؾِع ٍُ : و َ  ٖٚ ٖٞ َنَزٔيَو ؾدأل

ِٔ ََ َٚ ُِٛقُٛف . ٚايٖيدٔيُث : امَلِكُدُٛع و  ْٔٞ : امَل ٔٔ : اأَلَ ُش (.  امَلِشُؾُٛع . ٚايٖيد ِٜ ٍُ ٔيألٔ،َ  َُٜكد َٚ  . ُ٘ ًُ َِٔي  ٔ٘ ِٝ ِّٞ ٔؾ َٕ ايٖتدٔبٔع  ُدٚ

 ٔ٘ ًٖ ٍٔ اي ـَ ٔإَي٢ َسُطٛ ََد ُ ٔضٝ َِ  -ٚعٓشف ابٔ اياقح اسبذٜث ب ْ٘:    ًٖ ََٚط  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ُ٘  -َ ٢ًٖ ايًٖ ًَُك َُِد ََٜكُ   ََٚيد  َ،دٖ ١ّ و 

ُِٛق َُ َٛ اِي َِْر ِٝٔش َرٔيَو و  ٢ًَ َغ ِِ .َع ٖٔ ِٝٔش ََٚغ ٢ًَ ايٖاَردَب١ٔ   ٛٔف َع

َٖد(. ُٛ َِْر َٚ ٌُ و  ُُِشَط َٚاِي َِٓكٔدُ  و  ُُ َٚاِي ٌُ و  ُُٖتٔا َُِشُؾٛٔع اِي ٌُ ٔؾٞ اِي َِٜذُ، َٚ 

َِْر َٚ  ِِ ٔٗ ِٚ َ ِؾَعدٔي  َ ِِ ٔٗ َٛأي ِٔ َ ِق َٔ  ِِ ُٗ ِٓ ُ٘ َع َٞ ايًٖ ٔٔ ايٖاَردَب١ٔ َسٔض ٣َٚ َع ُِٜش ََد  ـُ ٛٔٚعٓشف   املٛقٛف ( ب ْ٘ :    َُٝٛق َٖد و َؾ

 ٔ٘ ًٖ ٍٔ اي ٘ٔ ٔإَي٢ َسُطٛ َُٚص ٔب َُٜتَحد ََٚيد  ِِ و  ٔٗ ِٝ ًَ َِ ( -َع ًٖ ََٚط  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  َ ٢ًٖ اي

) ِِ ٔٗ ِٚ َ ِؾَعدٔي  َ ِِ ٔٗ َٛأي ِٔ َ ِق َٔ  ِِ ٔٗ ِٝ ًَ ُِٛقّٛؾد َع ََ ٔٔ ايٖتدٔبٔعَا  ََد َجد٤َ َع ٜٚتهٕٛ اسبذٜث عدد٠ّ  (54  ٚعٓشف   املكدٛع ( ب ْ٘ :   

 .  (55 إطٓدد َٚنت : ؾدإلطٓدد : ٖٛ طًظ١ً ايشجدٍ املٛ ١ً إىل املنت َٔ

 .  (56 ٚاملنت : ٖٛ َد اْت٢ٗ إيٝ٘ ايظٓذ َٔ ايهقّ

ـٔ ذذٜثو  ِ عٖك  عًٝ٘ قد٥ّق:    ـَ  ي ٕٖ اإلَدّ  محذ حيؿ   ي ؾٗزٙ ذهد١ٜ  ٚقذ  ٚسد ايزٖيب قٍٛ  بٞ ُصِسع١ ب 

َُٜعٗذٕٚ يف ريو: امُلَهٖشسو ٚاأَلَ شو ٚؾت٣ٛ ايتدبعٞو َٚد ُؾظِّشو ٚعبٛ  رٝر١ يف طع١ عًِ  بٞ عبذاهللو ٚندْٛا 

ُٕ املشؾٛع١   تبًؼ عؼش َعؼدس ريو ((  . (57 ريو. ٚإٖ  ؾدملتٛ

 املطلب الجاىي: تعدد الطسق

 ٔ٘ ًٖ ٟٗ َعِبُذ اي ِٝٔذ َُ َٓد اسُب ِٝٔشو ٚ َيًت٘ ني ٠ جذّا و َٓٗد َد  ،شج٘ ايبخدسٟ يف  رٝر٘ قدٍ:  َذٖذَ  ُٔ ايٗضَب ِب

ُٔ ٔإِبَشا ُُٖذ ِب ََُر  ْٞٔ ٍَ: َ ِ،َبَش ٟٗو َقد َِْادٔس ُٔ َطٔعٕٝذ اأَل ٢َٝ ِب َِٜر َٓد  ٍَ: َذٖذَ  ُٕو َقد َٝد َٓد ُطِؿ ٍَ: َذٖذَ  َُٔ  َقد ُ٘ َط ْٖ ٞٗو َ  ُٔ ِٝ َِ ايٖت ٖٝٔ

َٔ اشَبٖددٔو ََُش ِب ُِٔعُل ُع ٍُ: َط َُٜكٛ ٖٞو  ِٝٔي ًٖ َٖٚقدٕص اي  َٔ ١ََُ ِب ًَِك ٘ٔ َ ٢ًٖ  َع ًٖ ٍَ اي ُِٔعُل َسُطٛ ٍَ: َط َِٓبٔش َقد ٢ًَ امٔل ُ٘ َع ِٓ ُ٘ َع ًٖ َٞ اي َسٔض

َْ ِٔ َند َُ ٣َٛ و َؾ َْ ََد  َِٔش٨ٕ  ِّ ا َُد ٔيُه ْٖ َٚٔإ ٖٝدآٔلو  ِّ ٍُ ٔبدي َُد َُد اأَلِع ْٖ ٍُ: " ٔإ َُٜكٛ  َِ ًٖ ََٚط  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ َٗد و اي ُٜٔاُٝب َٝد  ِْ ُ٘ ٔإَي٢ ُد ِٖٔحَشُت ِل 

ِٚ ٔإَي٢  َ ) ٔ٘ ِٝ َٖدَجَش ٔإَي ََد  ُ٘ ٔإَي٢  ِٗٔحَشُت َٗدو َؾ ِٓٔهُر َٜ ََِشَ ٠ٕ   .(58 ا

; ألْ٘ مل ٜشٚٙ عٔ (59 قدٍ ابٔ دقٝل ايعٝذ : ٖٚزا ذذٜث َؼٗٛس بديٓظب١ إىل آ،شٙو غشٜ  بديٓظب١ إىل  ٚي٘

بٞ ٚقدص و ايٓيب  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ طًِ إ  عُش بٔ اشبددو سضٞ اهلل عٓ٘ و ٚمل ٜشٚٙ عٔ عُش إ  عًك١ُ بٔ  
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ٚمل ٜشٚٙ عٔ عًك١ُ إ  ضبُذ بٔ إبشاِٖٝ ايتُٝٞ و ٚمل ٜشٚٙ عٔ ضبُذ بٔ إبشاِٖٝ إ  حي٢ٝ بٔ طعٝذ 

 . (60 األْادسٟ و  ِ اػتٗش بعذ ريو ؾشٚاٙ عٓ٘  نيش َٔ َد٥يت إْظدٕ  نيشِٖ  ١ُ٥

ُٙ ِٗ ايػؿُ  و ؾكٌٝ : سٚا ِّ اشبًُل ايهيُ  ٚازب ٔٔ األْادس ُٙ ع ٕٚ و ٚقٌٝ :  قدٍ ابٔ سج : سٚا َٔٔ ٦َيت سا ُ٘  نيُش  عٓ

 ُٔ ُٔ طعٕذ و ٚمٖحدُد ب ُٔ املبدسى و ٚايًُٖٝث ب ٞٗ و ٚاب ٟٗ و ٚاألٚصاع ِٔ  عٝدِْٗ : َديْو و ٚاييٛس َٔ ٕٚ و ٚ سٚاٙ عٓ٘ طبُ  ١٦َ سا

ُٔ ُع١َٓٝٝ و ٚغ ِٖ ؾٗزٙ ايدشم نٌ ٚاذٕذ َٓٗد ٜعترب ذذٜيّد غ  اسبذٜث ا ،ش بدعتبدس  (61 صٜٕذ و ٚػعب١ُو ٚاب

اإلطٓدد و ٖٚٞ نًٗد سبذٜث ٚاذذ بديٓ ش يًُنتو قدٍ ايضسنؼٞ: ٚاألقذَٕٛ ٜدًكٕٛ ايعذد َٔ األذددٜث ع٢ً 

 .(62 اسبذٜث ايٛاذذ املشٟٚ بعذ٠  طدْٝذو ؾشو ذذٜث ي٘ َد١٥ لشٜل ٚ نيش

 لشم نٌ ذذٜث َد  ث َٓٗد َٚد مل ٜاث يعذ٠ َكد ذ.ٚقذ ندٕ ايعًُد٤ حيش ٕٛ ع٢ً مج  

 .(63 قدٍ ابٔ املذٜ ي :   ايبدو إرا مل دبُ  لشق٘و مل ٜتبا ،دؤٙ َٔ  ٛاب٘(

و ٚقدٍ (64 ٚقدٍ عبدغ ايذٚسٟ: مسعل حي٢ٝ بٔ َعا ٜكٍٛ: يٛ مل ْهت  اسبذٜث مخظا َش٠ َد عشؾٓدٙ

و ٚقدٍ  بٛ ذدمت (65  َٓ٘ ١٦َ ٚج٘; ؾ ْد ؾٝ٘ ٜتِٝ(إبشاِٖٝ بٔ طعٝذ ازبٖٛشٟ :   نٌ ذذٜث   ٜهٕٛ عٓذٟ 

ُٜهت  اسبذٜث َٔ طتا ٚجّٗدو َد عكًٓدٙ(  .(66 ايشاصٟ :   يٛ مل 

ٚقذ رنش اسبدؾ  عٔ ازبٛصقٞ  ْ٘ اطتخشد يف نتدب٘   املتؿل ( ع٢ً مجٝ  َد يف ايارٝرا ذذٜيّد ذذٜيّد 

 لشٜكد.ؾهدٕ صبُٛع ريو مخظ١ ٚعؼشٜٔ  يـ لشٜل ٚ سبعُد١٥ ٚمثدْا 

قدٍ اسبدؾ :   ؾلرا ندٕ ايؼٝخدٕ َ  ضٝل ػشلُٗد بًؼ مج١ً َد يف نتدبُٝٗد بدملهشس ٖزا ايكذس ؾُد مل 

و َٚد مل تشجدٙ َٔ املتٕٛ َٔ (67 ٜٚضٜذ - ٜطد  -تشجد َٔ ايدشم يًُتٕٛ اييت  ،شجدٖد يعً٘ ٜبًؼ ٖزا ايكذس 

َٓ٘و ؾلرا اْطدف إىل ريو َد جد٤ عٔ  ايارٝث ايزٟ مل ٜبًؼ ػشلُٗد يعً٘ ٜبًؼ ٖزا ايكذس  ٚ ٜكشو

 . (68  اياردب١ ٚايتدبعا متل ايعذ٠ اييت رنش ايبخدسٟ  ْ٘ حيؿ ٗدو بٌ س د صادآل ع٢ً ريو (

 املطلب الجالح: اختصاز احلديح وتكطيعُ

ٚريو  ٕ اسبذٜث قذ ٜش٣ٚ َدّٛ  و ٚقذ ٜش٣ٚ طبتاشّا و  ٚ  ٕ ٜكتاش ايشاٟٚ ع٢ً جض٤ َعا َٓ٘ يتهٕٛ 

ع٢ً َٛضٛع َعا و ؾٝابث اسبذٜث املدٍٛ بزيو عذ٠  ذددٜثو ٚتكدٝ  اسبذٜث ٚا،تادسٙ جد٥ض إرا  ػدٖذ٠

 مل ٜػ  املع٢ٓ.

 ٚممٔ ندٕ ٜكد  اسبذٜث ذظ  املٓدطبدآل اإلَدّ ايبخدسٟ يف  رٝر٘ نُد ٖٛ َعشٚف.

ٞٗ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ُ ٔسُٜل ٖٓٔب ٍَ اي ٍَ :   َقد ٔٔ َعٖبدٕغ َقد ٔٔ اِب ٌَ:  َيدي٘ : َع َٕ . ٔقٝ َِٜهُؿِش َِّظد٤ُ  َٗد اي ًٔ ِٖ ٖٓدَس َؾٔلَرا َ ِنَيُش َ  اي

ِٖ ٖٔ ايٖذ ُٖ َِٓل ٔإَي٢ ٔإِذَذا ِٛ َ ِذَظ َٕ و َي َٕ اإٔلِذَظد َِٜهُؿِش َٚ َٕ اِيَعٔؼَ  و  َِٜهُؿِش  :ٍَ ٘ٔ ؟ َقد ًٖ َٕ ٔبدي َِٜهُؿِش ٦ِّٝد َ  َِٓو َػ َٔ ِٖ َسَ آِل  َش ُ 

َِٓو َ، َٔ ُِٜل  ََد َسَ  ِّٝشا َقٗخ (ؾٗزا اسبذٜث رنشٙ ايبخدسٟ طبتاشّا ٖهزا يف  نتدو اإلميدٕ م بدو نؿش َقدَيِل: 

 دٕٚ نؿش(.
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  ِ  ،شج٘ بدٛي٘ يف  نتدو اياق٠ م بدو  ق٠ ايهظٛف مجدع١( و ٚيؿ ٘:

ٍٔ اهلٔل  ٢ً ِٗٔذ َسُطٛ ٢ًَ َع ُُِع َع ٍَ :   َ،َظَؿٔل ايٖؼ ُ٘ َقد ْٖ ٔٔ َعٖبدٕغ َ  ِٔ َعِبٔذ اهلٔل ِب ٍُ اهلل َع  عًٝ٘ ٚطًِ َؾَا٢ًٖ َسُطٛ

ِٖ َسَنَ  ُسُنّٛعد َل ِٔ ُطَٛس٠ٔ اِيَبَكَش٠ٔ ُ  َٔ ّٛا  َِْر ّٜٛٔق  َّد َل َٝد َّ ٔق ُ٘ َؾَكد َََع ٖٓدُغ  َٚاي ِٖ َسَؾَ  اهلٔل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ  ّٜٛٔق ُ 

ِٖ َسَنَ  ُسُنّٛعد    ٍٔ ٖٚ ّٔ اأَل َٝد َٕ اِئك َٛ ُدٚ ِٖ َٚ ّٜٛٔق  َّد َل َٝد َّ ٔق َّ َؾَكد َّ َؾَكد ِٖ َقد ِٖ َطَحَذ ُ   ُ ٍٔ ٖٚ َٕ ايٗشُنٛٔع اأَل َٛ ُدٚ ِٖ َٚ ّٜٛٔق  َل

ِٖ َس  ُ ٍٔ ٖٚ َٕ ايٗشُنٛٔع اأَل َٛ ُدٚ ِٖ َٚ ّٜٛٔق  ِٖ َسَنَ  ُسُنّٛعد َل  ُ ٍٔ ٖٚ ّٔ اأَل َٝد َٕ اِئك َٛ ُدٚ ِٖ َٚ ّٜٛٔق  َّد َل َٝد ّٜٛٔق ٔق َّد َل َٝد َّ ٔق َؾَ  َؾَكد

 ّٔ َٝد َٕ اِئك َٛ ُدٚ ِٖ ََٚقِذ َتَٚ َِْاَشَف  ِٖ ا ِٖ َطَحَذ ُ  ِٖ َسَؾَ     ُ ٍٔ ٖٚ َٕ ايٗشُنٛٔع اأَل َٛ ُدٚ ِٖ َٚ ّٜٛٔق  ِٖ َسَنَ  ُسُنّٛعد َل  ُ ٍٔ ٖٚ ًٖٔل اأَل َح

ٔ٘ َٝدٔت ََٚ  ٔيَر ِٛآٔل َ َذٕذ و  َُ ٕٔ ٔي َِٜخٔظَؿد َٜدآٔل اهلٔل َ   ِٔ آ َٔ  ٕٔ ََٜتد ََُش آ َٚاِيَك َُِع  ٕٖ ايٖؼ ٍَ ٔإ ُُِع َؾَكد ِِ َرٔيَو  ايٖؼ ُِٜت َؾٔلَرا َسَ 

َٓدَى َتَهِعَه ِٜ ِٖ َسَ  ََٖزا ُ  ََٔو  َََكد ٦ِّٝد ٔؾٞ  َِٚيَل َػ َٓد َٓدَى َت ِٜ ٍَ اهلٔل َسَ  َٜد َسُطٛ َ٘ َقدُيٛا :  ًٖ ُِٜل َؾدِرُنُشٚا اي ِّٞ َسَ  ٍَ ٔإ ِعَل َؾَكد

 ١َٖٓ ِٚ ُ ٔسُٜل اِيَح ١َٖٓ و َ  َٚ -اِيَح ُِٓكّٛدا  َٗد ُع ِٓ َٔ َِٚيُل  َٓد ِِ َ َس َؾَت ًَ ٖٓدَس َؾ ُِٜل اي ََٚسَ  َٝد  ِْ َٝٔل ايٗذ ََد َبٔك  ُ٘ ِٓ َٔ  ِِ ًُِت ُ٘ أَلَن ِٛ َ َ،ِزُت َي

 ٌَ ٖٔ ٔقٝ ٖٔ ٍَ بُهِؿٔش ٍَ اهلٔل َقد َٜد َسُطٛ  َِ َِّظد٤َ َقدُيٛا ٔي َٗد اي ًٔ ِٖ ُِٜل َ ِنَيَش َ  ََٚسَ  َِٓ ّشا َقٗخ  ََ  ّٔ ِٛ َٝ َٕ َندِي َِٜهُؿِش  ٍَ ٘ٔ َقد ًٖ َٕ ٔبدي َِٜهُؿِش

ََا ٦ِّٝد َقدَيِل  َِٓو َػ َٔ ِٖ َسَ آِل  َِٖش ُ  ٖٔ ايٖذ ُٖ َِٓل ٔإَي٢ ٔإِذَذا ِٛ َ ِذَظ ََٚي  َٕ َٕ اإٔلِذَظد َِٜهُؿِش َٚ ِّٝشا ِيَعٔؼَ   َِٓو َ، َٔ ُِٜل  د َسَ 

 . (69 (َقٓخ

قدٍ اسبدؾ  : ذذٜث ابٔ عبدغ املزنٛس  ٟ يف   نتدو اإلميدٕ ( لشْف َٔ ذذٜث لٌٜٛ  ٚسدٙ املآـ  م 

 دسٟ م يف بدو  ق٠ ايهظٛف بٗزا اإلطٓدد تدَّد.  ِ قدٍ :   ٟ ايبخ

ْٚٓب٘ ٖٓد ع٢ً ؾد٥ذتا إذذاُٖد:  ٕ ايبخدسٟ ٜزٖ  إىل جٛاص تكدٝ  اسبذٜث إرا ندٕ َد ٜؿاً٘ َٓ٘ 

ؾآٝع٘ نزيو ِٜٖٛ َٔ   حيؿ  اسبذٜث  ٕ   ٜتعًل  د قبً٘ ٚ   د بعذٙ تعًكد ٜؿطٞ إىل ؾظدد املع٢ٓ

دّو   طُٝد إرا ندٕ ابتذا٤ املختاش َٔ ا ٓد٤ ايتدّ نُد ٚق  يف ٖزا اسبذٜث; ؾلٕ  ٚي٘ ٖٓد املختاش غ  ايت

ٚ ٍٚ ايتدّ: عٔ ابٔ عبدغ قدٍ ،ظؿل ايؼُع  قٛي٘  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ طًِ:  سٜل ايٓدس إىل آ،ش َد رنش َٓ٘

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ طًِ ع٢ً عٗذ سطٍٛ اهلل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ طًِ.. ؾزنش قا١  ق٠ اشبظٛف  ِ ،دب١ ايٓيب 

 ٚؾٝٗد ايكذس املزنٛس ٖٓد.

ؾُٔ  ساد عذ األذددٜث اييت اػتٌُ عًٝٗد ايهتدو ٜ ٔ  ٕ ٖزا اسبذٜث ذذٜيدٕ  ٚ  نيش  ،تقف ا بتذا٤ 

و ٚقذ ٚق  يف ريو َٔ ذه٢  ٕ عذت٘ بػ  تهشاس  سبع١ آ ف  ٚ عبٖٛد ندبٔ اياقحو ٚايؼٝخ ضبٝٞ ايذٜٔ 

نزيوو بٌ عذت٘ ع٢ً ايترشٜش  يؿد ذذٜث ٚمخظُد١٥ ذذٜث ٚ ق ١ عؼش ذذٜيدو  َٚٔ بعذُٖدو ٚيٝع األَش

 .(70 نُد بٝٓل ريو َؿاق يف املكذ١َ
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 املطلب السابع: زواية احلديح باملعيى أو مبعاىي متكازبة

 سٚا١ٜ اسبذٜث بدملع٢ٓ جد٥ض٠ عٓذ احملذ ا بؼشٕٚط.

ٕ مل ٜهٔ ،ب ا بد يؿدم َٚكد ذٖد عدملد  د حيٌٝ قدٍ ايٟٓٛٚ :   ارا  ساد سٚا١ٜ اسبذٜث بدملع٢ٓ. ؾد

َعدْٝٗد مل  ض ي٘ ايشٚا١ٜ بدملع٢ٓ بق ،قف با  ٌٖ ايعًِو بٌ ٜتعا ايًؿ و ٚإ ندٕ عدملد بزيو : ؾكديل 

لد٥ؿ١ َٔ   ردو اسبذٜث ٚايؿك٘ ٚاأل ٍٛ :    ٛص َدًكّدو ٚجٛصٙ بعطِٗ ؾ٢ غ  ذذٜث ايٓب٢  ٢ً اهلل 

   ٛصٙ ؾٝ٘.عًٝ٘ ٚ طًِ ٚمل

ٚقدٍ مجٗٛس ايظًـ ٚاشبًـ َٔ ايدٛا٥ـ املزنٛس٠ :  ٛص ؾ٢ ازبُٝ  ارا جضّ ب ْ٘  د٣ املع٢ٓ ٖٚزا ٖٛ  

اياٛاو ايز٣ تكتطٝ٘  ذٛاٍ اياردب١ ؾُٔ بعذِٖ سض٢ اهلل عِٓٗ ؾ٢ سٚاٜتِٗ ايكط١ٝ ايٛاذذ٠ ب يؿدم 

 .(71  طبتًؿ١ (

َع٢ٓ اسبذٜث إىل غ  َد ٚسد ب٘ و ٚتؤدٟ ايشٚا١ٜ قذ ٜشٟٚ ايشاٟٚ اسبذٜث  عٓدٙ ايزٟ ؾُٗ٘ ؾٝرٌٝ 

بدملع٢ٓ إىل ا،تقف  يؿدم ايٓدقًا يزيو اسبذٜثو ؾٝعتكذ ايٓدمش  ُْٗد ذذٜيا طبتًؿا بُٝٓد ُٖد يف 

األ ٌ ذذٜث ٚاذذو ؾٝعُذ ايٓدمش ؾُٝٗد إىل ازبُ   ٚ ايرتجٝث با سٚاتٗد مّٓد َٓ٘  ٕ ريو ا،تقف با سٚا٠ 

اسبذٜث
 72)

 . 

  َي١ً ريو: َٔ 

ًٜيب املعتُش ذت٢ ٜظتًِ    ذذٜث ابٔ عبدغ سضٞ اهلل عُٓٗد  ٕ ايٓيب  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ قدٍ :

(اسبحش
 73)

 . 

ٚذذٜث ابٔ عبدغ سضٞ اهلل عُٓٗد عٔ ايٓيب  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:   ْ٘ ندٕ ميظو عٔ ايتًب١ٝ يف 

ايعُش٠ إرا اطتًِ اسبحش(
 74)

 . 

 ٢  ّ ذذٜيدٕ؟ؾٌٗ ُٖد ذذٜث ٚاذذ سٟٚ بدملعٓ

ٌّ عٓذ ايرتَزٟو ٚهلزا  ٌّ عٓذ  بٞ داٚد و ٚؾعً قدٍ املبدسنؿٛسٟ يف َشعد٠ املؿدتٝث: ُٖد ذذٜيدٕو قٛي

ا ،تقف جعًُٗد اجملذ يف املٓتكٞ ذذٜيا
 75)

. 

قدٍ ايضًٜعٞ يف ْا  ايشا١ٜ
 76)

: ٚمل ٜٓاـ املٓزسٟ يف عضٚٙ ٖزا اسبذٜث يًرتَزٟو ؾلٕ يؿ  ايرتَزٟ َٔ 

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِو ٚيؿ   بٞ داٚد َٔ قٛي٘; ؾُٗد ذذٜيدٕ و ٚيهٓ٘ قًذ   ردو األلشاف إر  ؾعٌ ايٓيب

جعًُٖٛد ذذّٜيد ٚاذّذا و ٖٚزا ممد   ٜٓهش عًِٝٗ
 77)

. 
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 املطلب اخلامظ: االختالف يف الوقف والسفع

ٜشٜٚ٘ بديٛقـ و ٚإٕ  ٜك  ا ،تقف ني ّا با ايشٚا٠ يف سٚا١ٜ اسبذٜث و ؾبعطِٗ ٜشٜٚ٘ َشؾٛعّد و ٚبعطِٗ

 ندٕ َنت اسبذٜث ٚاذذّا و ٚقذ ٜاث َشؾٛعّد َٚٛقٛؾّد!

ٚيف نق اسبديا تعذ ٖزٙ ايشٚا١ٜ ذذٜياو   ذذٜيّد ٚاذذّا و َٚٔ جعًٗد ذذٜيّد ٚاذذّا ؾكذ ،ديـ ا دقح 

 احملذ ا.

 َيدٍ ريو:

؟ ٞ املش ٠ يف دسع ٚمخدس بػ  إصاس تاً ا ٍٚ : ذذٜث  ّ طًُ٘ سضٞ اهلل عٓٗد :  ْٗد ط يل ايٓيب  ٢ً عًٝ٘ ٚطًِ 

 .(78  قدٍ :   إرا ندٕ ايذسع طدبػد ٜػدٞ مٗٛس قذَٝٗد (

ٚسٟٚ َٔ ٚج٘ آ،ش َٛقٛؾّد ع٢ً  ّ طًُ٘ سضٞ اهلل عٓٗد: سٚاٙ َديو عٔ ضبُذ بٔ صٜذ بٔ قٓؿز  عٔ   َ٘  ْٗد 

و ؟ ؾكديل : تاًٞ يف اشبُدس ٚايذسع  ط يل  ّ ط١ًُ صٚد ايٓيب  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ :َدرا تاًٞ املش ٠ َٔ اييٝد

 .(79  ايظدبؼ إرا غٝٓ  مٗٛس قذَٝٗد (

 .(80 قدٍ ابٔ ذحش:  ،شج٘  بٛ داٚد ٚ رث األ١ُ٥ ٚقؿ٘

 َيدٍ آ،ش :

ذذٜث  عد٥ؼ١ سضٞ اهلل عٓٗد قديل: قدٍ سطٍٛ اهلل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ   نظش ع ِ املٝل نهظشٙ ــ 

 .(81  ذّٝد (

 ؾٗزٙ سٚا١ٜ ايشؾ  .

ٚا١ٜ ايٛقـ ؾعٔ ضبُذ بٔ عبذايشمحٔ األْادسٟ قدٍ قديل يٞ عُش٠ :   عد ي قدع١ َٔ  سضو  َد س

 .(82  ادؾٔ ؾٝٗد و ؾلْٞ مسعل عد٥ؼ١ تكٍٛ : نظش ع ِ املٝل َيٌ نظش ع ِ اسبٞ (

 املطلب الطادع : اختالف زوايات اللتب املصيفة

٘ تقَٝمزٙو ٚذامٌ ا،متقف ٚتؿمدٚآل يف     َٔ  َي١ً ريو نتدو ايظٓٔ ألبٞ داٚد ايظٝحظتدْٞ و ؾكمذ سٚاٙ عٓم  

  ػٝد٤ َٓٗد عذد األذددٜث و ٚ ػٗش  ٚي٦و  ايشٚا٠ :

 ٖمم(.333( ضبُذ بٔ  محذ بٔ عُشٚ ايًؤيؤٟ  آل1

ؾكذ س٣ٚ ايظٓٔ عٔ  بٞ داٚد ٖٚٞ آ،ش َد  َقٙ  بٛ داٚد ٜكٍٛ ابٔ سػٝذ يف سذًت٘  ٤ٌَ ايعٝبم١  مد مجم      

 . (83 ايشٚاٜدآل; ألٕ آ،ش َد  ٢ًَ  بٛ داٚد ٚعًٝٗد َدآل( بدٍٛ ايػٝب١ (:   ٚسٚا١ٜ ايًؤيؤٟ   ٗث

ٖممم( :  ٚقممذ مسمم  ايًؤيممؤٟ َممٔ  بممٞ داٚد طمم١ٓ ٚؾدتمم٘  ٖٚممٞ طمم١ٓ مخممع   826قممدٍ ٚيممٞ ايممذٜٔ ابممٛ صسعمم١ ايعشاقممٞ آل   

 .(84  ٚطبعا َٚد٥تا وؾٝبػٞ  ٕ ٜهٕٛ ايعٌُ ع٢ً سٚاٜت٘(
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 حي٢ٝ عبذاهلل األطذٟد/ 

 . (85 اشٟ( سٚا١ٜ ضبُذ بٔ بهش بٔ ضبُذ بٔ عبذ ايشصام بٔ داط١ ايب2

. ؾٗشط١ َدسٚا٠ عٔ ػٝٛ،٘ يًردؾ  ابمٞ بهمش ا ػمبًٝٞ .  ص    (86  قدٍ ابٔ ،  ا ػبًٝٞ   اْٗد  نٌُ ايشٚاٜدآل (

106. 

ٚظبذ ايؿشم ٚاضرّد  ٕ سٚا١ٜ  ابٔ داط١ ٚإٕ نمدٕ ؾٝٗمد صٜمدداآل إ   ٕ     (87 ٚقدٍ ايظٝٛلٞ:   إْٗد  مت ايشٚاٜدآل(

ٖٚممٛ ايممشاٟٚ عممٔ ايًؤيممؤٟ مممم  إٕ ايضٜممدداآل يف سٚاٜمم١ ابممٔ داطمم١      –ٞ  بممد داٚد ذممزؾٗد َممؤ،شّاو قممدٍ  بممٛ عُممش اهلممد    

 . (88 ذزؾٗد  بٛ داٚد آ،شّا(

 ٚسٚا١ٜ ايًؤيؤٟ ٚابٔ داط١ َتكدسبتدٕو َ  ٚجٛد ايؿشم بُٝٓٗد يف ايعذد .

ٖمممم( ٜكممٍٛ ابممٔ ذحممش   ؾٝٗممد َممٔ ايهممقّ عًمم٢ مجدعمم١ َممٔ ايممشٚا٠           328( سٚاٜمم١ عًممٞ بممٔ اسبظممٔ بممٔ ايعبممذ آل       3

  (89 ذ َد يٝع يف سٚا١ٜ ايًؤيؤٟو ٚإٕ ندْل سٚاٜت٘  ػٗش (ٚاألطدْٝ

ٖمم( يٝع يف سٚاٜت٘ نتدو ايؿنت ٚاملقذمِ  ٚاسبمشٚف ٚاشبمدمتو ٚعبمٛ ايٓامـ َمٔ        340( سٚا١ٜ ابٔ ا عشابٞ آل  4

 . (90 نتدو ايًبدغو ٚؾدت٘  ٜطّد َٔ نتدو ايٛض٤ٛ ٚاياق٠ ٚايٓهدح  ٚسام ني ٠ (

يشٚاٜدآل ايظٓٔ ٜتطث ا ،تقف با ايشٚاٜدآلو َٚٔ ريو ا ،تقف يف ايعذدو َٚٔ ،قٍ ٖزا ايعشض املختاش 

ؾشٚا١ٜ ابٔ داط١ ٜٛجذ ؾٝٗد صٜدداآل   تٛجذ يف سٚا١ٜ ايًؤيمؤٟو ٚسٚاٜم١ ابمٔ ايعبمذ ٜٛجمذ ؾٝٗمد صٜمدداآل   تٛجمذ يف         

َكممذاس عممذد ايٓظممخ األ،ممش٣ و  َممد سٚاٜمم١ ابممٔ األعشابممٞ ؾٓحممذ ايممٓكص ؾٝٗممد ٚاضممرّد ؾًممزيو مٗممش ا ،ممتقف يف    

 األذددٜث يف طٓٔ  بٞ داٚٚد .

قدٍ ابٔ ايعبذ :  نتدو  بٞ داٚد طت١ آ ف ذذٜث َٓٗد  سبع١ آ ف   ٌو ٚ يؿدٕ َهشسو ٚايباشٟ ٜضٜمذ عًم٢   

 .(91  ايبػذادٟ طتُد١٥ ذذٜث ْٚٝؿّد ٚطتا ذذٜيّد ٚ يـ ن١ًُ  ْٚٝـ (

اهلل عًٝم٘ ٚطمًِ مخظمُد١٥ ذمذٜث اْتخبمل      ٜكٍٛ ابٔ داط١ : مسعل  بد داٚد ٜكٍٛ: نتبمل عمٔ سطمٍٛ اهلل  م٢ً     

 .(92 َٓٗد َدضُٓت٘ ٖزا ايهتدو مم ٜع ي نتدو ايظٓٔ مم مجعل ؾٝ٘  سبع١ آ ف ٚمثدمند١٥ ذذٜث (

 ٖٚزا ايؿشم يف ا،تقف ايعذد ٚاضث بظب  ا،تقف ايشٚاٜدآل. 

 ً وتيكيح كتبَه بالصيادة واليكصاٌـاملطلب الطابع : تغري اجتَاد املصيفي

 َي١ً ع٢ً ريو :   املٛل  ( ملديو بٔ  ْع األ برٞ سمح٘ اهلل. َٔ  ٚضث األ

قدٍ ايهتدْٞ:   سٚاٜدآل املٛل  ني ٠و  ػٗشٖد, ٚ ذظٓٗد سٚا١ٜ حي٢ٝ بٔ حي٢ٝ بٔ ني  ايًٝيٞ األْذيظمٞ  

اهلل بمٔ َظم١ًُ ايكعمٓيبو     و ٚإرا  لًل يف ٖزٙ ا عتادس  َٛل  َديو( ؾلمنمد ٜٓامشف هلمد. ٚ نربٖمد سٚاٜم١ عبمذ      

 نربٖممد ٚ نيشٖممد صٜممدداآل سٚاٜمم١  بممٞ َاممع   محممذ بممٔ  بممٞ بهممش ايكشػممٞ ايضٖممشٟو قدضممٞ املذٜٓمم١ . َٚممٔ         َٚممٔ

مجًتٗد سٚا١ٜ ضبُذ بمٔ اسبظمٔ ايؼمٝبدْٞ  مدذ   بمٞ ذٓٝؿم١, ٚيف   َٛل٦م٘ (  ذددٜمث ٜظم ٠ ٜشٜٚٗمد عمٔ غم              

يف طمد٥ش ايشٚاٜمدآل. ٚألبمٞ     َديوو ٚ ،ش٣ صا٥ذ٠ ع٢ً ايشٚاٜدآل املؼٗٛس٠و ٖٚٞ  ٜطد ،دي١ٝ عمٔ عمذ٠  ذددٜمث  دبتم١    
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اسبظٔ عًٞ بٔ ضبُذ بٔ ،ًـ املعدؾشٟ ايكشٟٚ ايكدبظٞ(
 93)

 . 

ٚقذ  ٚ ٌ اسبدؾ  ضبُذ بٔ عبذ اهلل ايذَؼمكٞ املعمشٚف بمدبٔ ْد مش ايمذٜٔ سٚا٠ املٛلم  إىل  ق م١ ٚمثمدْا         

سٚاٜمم١ ضبُممذ بممٔ  ساٜٚممد يف نتدبمم٘ " إذبممدف ايظممديو بممشٚا٠ املٛلمم  عممٔ َديممو ". ٚ ػممٗش سٚاٜدتمم٘ يف ٖممزا ايعاممش      

 اسبظٔ با املؼدسق١و ٚسٚا١ٜ حي٢ٝ ايًٝيٞ با املػدسب١ .

ؾدألٚىل : متتدص ببٝدٕ َمد  ،مز بم٘  ٖمٌ ايعمشام َمٔ  ذددٜمث  ٖمٌ اسبحمدص املذْٚم١ يف املٛلم  َٚمد مل ٜ ،مزٚا بم٘               

 ٌٖ ايعشام ٚبا  ألدي١  ،ش٣ طدقٗد ضبُذ يف َٛل٦٘ ٖٚٞ ْدؾع١ جذا ملٔ ٜشٜذ املكدس١ْ با آسا٤  ٌٖ املذ١ٜٓ ٚآسا٤

  دي١ ايؿشٜكا.

ٚاييدْٝمم١ : متتممدص عممٔ ْظممخ املٛلمم  نًممٗد بدذتٛا٥ٗممد عًمم٢ آسا٤ َديممو ايبديػمم١ عبممٛ  ق مم١ آ ف َظمم ي١ يف  بممٛاو     

 ايؿك٘ .

ٖٚدتدٕ ايشٚاٜتدٕ ْظخُٗد يف غد١ٜ ايهيش٠ يف ،ضاْدآل ايعدمل ػشقد ٚغشبد
 94)

. 

يزيو   ميهٔ ايكٍٛ ب ٕ املٛل  حيٟٛ ع٢ً عذد َعا َٔ ؾٗزٙ املٛلآآل تتؿدٚآل يف عذد األذددٜث ٚا  دس و 

 األذددٜث دٕٚ تكٝٝذ ريو بلذذ٣ ٖزٙ ايشٜٚدآل.

 املطلب الجامً : شيادات زواة اللتب احلديجية

 ايضٜدداآل : إضدؾ١ ساٟٚ ايهتدو ؾٝ٘  ػٝد٤َ َٔ َشٜٚدت٘و  ٚ َشٜٚدآل  دذ  ايهتدو َٔ نتدو.

ٚقذ ندٕ بذا١ٜ تامٓٝـ اإلَمدّ  محمذ ملظمٓذٙ عٓمذ عٛدتم٘ َمٔ سذًتم٘          -سمح٘ اهلل -َيدٍ ريو َظٓذ اإلَدّ  محذ 

 .(95 إىل ا َدّ عبذ ايشصام َٔ  ٓعد٤

قدٍ اسبظٝ ي:   ٚمج١ً  ذددٜي٘  سبعٕٛ  يؿد بدملهشس ممد سٚاٙ عٓ٘ ابٓ٘ اسبدؾ   بٛ عبذ ايشمحٔ: عبمذ اهللو ٚؾٝم٘    

 .(96  َٔ صٜددات٘ (

نتٛسعدَش ذظمٔ  مربٟ بهتمدو مسمدٙ: "صٚا٥مذ عبمذ اهلل ابمٔ  محمذ بمٔ          ٚصٜدداآل عبذاهلل بٔ  محمذ قمذ  ؾشدٖمد ايمذ    

 " ذذٜيّد. 233ذٓبٌ يف املظٓذ"و ٚعذدٖد عٓذٙ: "

 .(97 ٚ َد صٜدداآل ايكدٝعٞ ؾٗٞ  سبع١  ذددٜث ؾكخ و َٓٗد ذذٜث  رٝث ٚايبك١ٝ   تاث

ايكدٝعٞو عٔ غ  عبذ اهلل  قدٍ ايظدعدتٞ   ذددٜث املظٓذ تٓكظِ إىل طت١  قظدّ.... ٚقظِ سٚاٙ اسبدؾ   بٛ بهش

 .(98 و ٖٚٛ  قٌ ازبُٝ (-سمحِٗ اهلل تعدىل -ٚ بٝ٘ 

ٚبٗزٙ ايضٜدداآل ٜابث عذد األذددٜث ايٛاسد٠ يف املظٓذ  نيش َٔ األذددٜمث ايميت  ٚسدٖمد ا َمدّ  محمذ سمحم٘ اهلل       

 ؾٝ ٗش بزايو طب  ا ،تقف يف تكذٜش  ذددٜث املظٓذ.
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 سفةاملطلب التاضع : عدو الفَه واملع

قذ ٜكّٛ ػخص َد بلذاد٤ عذد األذددٜث يف نتدو َد َٔ ايهت  اسبذٜي١ٝ و ٚ  ٜهٕٛ عٓذٙ إملدّ 

 بد دقذدآل احملذ ا ٚقٛاِْٝٓٗ يف ريو و ؾٝتدشم اشبد  إىل عًُ٘ ٚذظدب٘ .

ندٕ ٚقذ  ػدس اسبدؾ  هلزا األَش بكٛي٘ :   ت ٚيت٘ ع٢ً  ْ٘ حيتٌُ  ٕ ٜهٕٛ ايعدٓد األٍٚ ايزٟ قًذٚٙ يف ريو 

إرا س ٣ اسبذٜث َدّٛ  يف َٛضٕ و ٚطبتاشّا يف َٛض  آ،ش ٜ ٔ  ٕ املختاش غ  املدٍٛو إَد يبعذ ايعٗذ ب٘  ٚ 

 و ؾؿٞ ايهتدو َٔ ٖزا ايُٓخ ػ٤ٞ ني ( .يك١ً املعشؾ١ بديآدع١

 املطلب العاغس: التكليد واملتابعة

    ٝ ُد يف ايهتم  اسبذٜيٝم١ املامٓؿ١  تهمٕٛ     إٕ بع  ايٓكٛ آل اييت تتهًِ عٔ عمذ٠ األذددٜمث ٚإذامد٥ٗدو ٚ  طم

 َب١ٝٓ ع٢ً تكًٝذ بع  املت ،شٜٔ ملٔ طبكِٗ يف ريو .

 َيدٍ ريو ا،تقف ايعًُد٤ يف عذ٠ َد يف ايارٝرا.

ؾكذ ا،تًـ ايعًُد٤ يف عمذ٠ َمد يف  مرٝث ايبخمدسٟ َٚظمًِ َمٔ األذددٜمثو َم   ُْٗمد َمٔ  جمٌ نتم  اسبمذٜث              

 ٚ نيشٖد ػٗش٠.

َٔ اسبذٜث طبع١ آ ف ٦َٚتدٕ ٚمخظ١ ٚطبعٕٛ ذذٜيّد   ٕ مج١ً َد يف ايبخدسٟ ٚقذ رنش ابٔ اياقح

بدألذددٜث املهشس٠و قدٍ: ٚقذ قٌٝ إْٗد بلطكدط املهشس٠  سبع١ آ ف ذذٜث. قدٍ: إ   ٕ ٖزٙ ايعبدس٠ قذ ٜٓذسد 

ٓذ اسبذٜث ايٛاذذ املشٟٚ بلطٓددٜٔ ذذٜياذبتٗد عٓذِٖ آ دس اياردب١ ٚايتدبعاو ٚس د ُع
 99)

 . 

ع٢ً ٖزا ايعٓذ ٚايتكذٜش يف طبتاش عًّٛ اسبذٜث ابٔ اياقح ٚتدب  ايٟٓٛٚ
 100)

. 

ضبُذ بٔ ٜٛطـ ايؿشبشٟو  قدٍ ايعشاقٞ يف بٝدٕ عذ٠  ذددٜث  رٝث ايبخدسٟ:   ٚاملشاد بٗزا ايعذد سٚا١ٜ

ؾ َد سٚا١ٜ محدد بٔ ػدنش ؾٗٞ دْٚٗد  د٥يت ذذٜثو ٚ ْكص ايشٚاٜدآل سٚا١ٜ إبشاِٖٝ بٔ َعكٌ ايٓظؿٞو ؾلْٗد 

(101  تٓكص عٔ سٚا١ٜ ايؿشبشٟ  قمثد١٥ ذذٜث(
. 

ٚقذ تعك  اسبدؾ  يف ٖذٟ ايظدسٟ و ٚنتدو   ايٓهل ع٢ً ابٔ اياقح (
 102)

ع٢ً ٖؤ ٤ مجٝعّد  ْٚع٢ ع٢ً  

ٚغ ٙ تكًٝذِٖ ملٔ تكذَِٗ يف ٖزٙ املظ ي١ و ٚرنش    ٕ ني ّا َٔ احملذ ا ٚغ ِٖ ٜظرتٚذٕٛ بٓكٌ  ايٟٓٛٚ

ظّٝٓد يً ٔ ب٘ ٚاإلتكدٕ خبقف نقّ َٔ تكذَِٗ َكًذٜٔ ي٘و ٜٚهٕٛ األٍٚ َد  تكٔ ٚ  ذٓشسو بٌ ٜتبعْٛ٘ ذب

نزا ( ؾق ػ٤ٞ  مٗش َٔ غًد٘ يف ٖزا ايبدو 
 103)

. 

 ٚقذ سد اسبدؾ  ع٢ً ػٝخ٘ ايعشاقٞ يف ايٓهل ؾكدٍ : 

  ٚمدٖش ٖزا  ٕ ايٓكص يف ٖدتا ايشٚاٜتا ٚق  َٔ   ٌ ايتآٝـ  ٚ َؿشقّد َٔ   ٓد٥٘و ألْ٘ اعرتض ع٢ً ابٔ 

اياقح يف إلقق٘ ٖزٙ ايعذ٠ َٔ غ  متٝٝض ٚيٝع نزيو; بٌ نتدو ايبخدسٟ يف مجٝ  ايشٚاٜدآل اييق ١ يف 
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 ايعذد طٛا٤.

إمند ذاٌ ا ػتبدٙ َٔ ج١ٗ  ٕ محدد بٔ ػدنش ٚإبشاِٖٝ بٔ َعكٌ ملد مسعد ايارٝث ع٢ً ايبخدسٟ ٚ

ؾدتُٗد َٔ  ٚا،ش ايهتدو ػ٤ٞو ؾشٜٚدٙ بدإلجدص٠ عٓ٘و ٚقذ ْب٘ ع٢ً ريو اسبدؾ   بٛ ايؿطٌ ابٔ ايددٖش ٚنزا 

كص يف سٚا١ٜ محدد بٔ ػدنش ْب٘ اسبدؾ   بٛ عًٞ ازبٝدْٞ يف نتدو   تكٝٝذ املٌُٗ ( ِ قدٍ : ؾتبا  ٕ ايٓ

ٚإبشاِٖٝ بٔ َعكٌ إمند ذاٌ َٔ لشٜدٕ ايؿٛآل   َٔ   ٌ ايتآٝـو ؾ ٗش  ٕ ايعذ٠ يف ايشٚاٜدآل نًٗد 

 طٛا٤(.

بذٕٚ  عذد األذددٜث يف مجٝ  نت   رٝث ايبخدسٟ  ِ رنش اسبدؾ  يف ٖذٟ ايظدسٟ َكذ١َ ؾتث ايبدسٟ

ذشست٘ ؾحُٝ   ذددٜي٘ بدملهشس م ط٣ٛ املعًكدآل ٚاملتدبعدآل م ع٢ً َد    تكًٝذ مل تكذَ٘ بٌ بترشٜشٙ يٓؿظ٘ ؾكدٍ: 

((طبع١ آ ف ٚ قمثد١٥ ٚطبع١ ٚتظعٕٛ ذذٜيّد  ٚ تكٓت٘
 104)

 . 

ـْ ٚ قمثد١٥ ٚ ذذ ٚ س    ِ رنش املعًكدآل ٚاملتدبعدآل ٚقدٍ:  بعٕٛ ذذٜيّد ؾح١ًُ َد يف ايهتدو َٔ ايتعديٝل  ي

ٚ نيشٖد َهشْس طبٓشْد يف ايهتدو   ٍٛ َتْٛ٘و ٚيٝع ؾٝ٘ َٔ املتٕٛ اييت مل ربٓشد يف ايهتدوو ٚيٛ َٔ لشٜل 

 ،ش٣ إ  َد١٥ ٚطتٕٛ ذذٜيّد قذ  ؾشدتٗد يف نتدو َؿشد يدٝـ
 105)

َتا١ً األطدْٝذ إىل َٔ عًل عٓ٘و ٚمج١ً  

 تٓبٝ٘ ع٢ً ا،تقف ايشٚاٜدآل  قمثد١٥ ٚ ذذ ٚ سبعٕٛ ذذٜيّد. َد ؾٝ٘ َٔ املتدبعدآل ٚاي

 ؾحُٝ  َد يف ايهتدو ع٢ً ٖزا بدملهشس تظع١ آ ف ٚا ٓدٕ ٚمثدْٕٛ ذذٜيّد .

 ٖٚزٙ ايعذ٠ ،دسد عٔ املٛقٛؾدآل ع٢ً اياردب١ ٚاملكدٛعدآل عٔ ايتدبعا ؾُٔ بعذِٖ.

اهلل ب٘    عًِ َٔ تكذَ ي إيٝ٘و ٚ ْد  ذبشٜش بديْؼ ؾتث ٖٚزا ايزٟ ذشست٘ َٔ عذ٠ َد يف  رٝث ايبخدسٟ

((َكشٌّ بعذّ ايعا١ُ َٔ ايظٗٛ ٚاشبد  ٚاهلل املظتعدٕ
 106)

. 

َعًكّد (و ٚقدٍ يف َٛ ّٛ  ٚ  ٜطّد   عذ٠ َد يهٌ  ردبٞ يف  رٝث ايبخدسٟ ٚرنش اسبدؾ  يف ٖذٟ ايظدسٟ

َٔ املتٕٛ املٛ ٛي١ بق تهشٜش ع٢ً ايترشٜش  يؿد ذذٜث ٚطتُد١٥  ؾحُٝ  َد يف  رٝث ايبخدسٟ   ،دمتت٘ :

ذذٜث ٚذذٜيدٕو َٚٔ املتٕٛ املعًك١ املشؾٛع١ اييت مل ٜٛ ًٗد يف َهدٕ آ،ش َٔ ازبدَ  املزنٛس َد١٥ ٚتظع١ 

ٚمخظٕٛ ذذٜيّد
 107)

ٚغ ٙ تؿدٚآل ني و َٚد  و ٚبا ٖزا ايعذد ايزٟ ذشست٘ ٚايعذد ايزٟ رنشٙ ابٔ اياقح

عشؾل َٔ  ٜٔ  ت٢ ايِٖٛ يف ريوو  ِ ت ٚيت٘ ع٢ً  ْ٘ حيتٌُ  ٕ ٜهٕٛ ايعدٓد األٍٚ ايزٟ قًذٚٙ يف ريو ندٕ إرا 

ختاش غ  املدٍٛو إَد يبعذ ايعٗذ ب٘  ٚ س ٣ اسبذٜث َدّٛ  يف َٛضٕ و ٚطبتاشّا يف َٛض  آ،ش ٜ ٔ  ٕ امل

يك١ً املعشؾ١ بديآدع١و ؾؿٞ ايهتدو َٔ ٖزا ايُٓخ ػ٤ٞ ني و ٚذ٦ٓٝز ٜتبا ايظب  يف تؿدٚآل َد با 

((ايعذدٜٔو ٚاهلل املٛؾل
 108)

  

 يؿد ذذٜث    يعذد ٖٚٛ غ  ٖزا ا ٚقذ  ػدس ضبكل ايهتدو إىل  ٕ يف ْظخ١  ،ش٣ َٔ طبدٛط ٖذٟ ايظدسٟ
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ٚذد ٌ ازبُ   ((ؾحُٝ  ريو  يؿد ذذٜث ٚطتُد١٥ ٚ ق ١ ٚعؼشٕٚ     ِ قدٍ:  ((ٚ سبعُد١٥ ٚ سبع١ ٚطتٕٛ 

ٚمجٝ  َد ؾٝ٘ َٛ ّٛ  َٚعًكّد بػ  تهشاس  يؿد ذذٜث ٚمخظُد١٥    آ،ش نتدو ايتٛذٝذ:   رٝثو ٚيف ايؿتث

(( ٚ ق ١ عؼش ذذٜيّد
 109)

 . 

ٚقدٍ اسبدؾ  يف ايؿتث
 110)

إٕ عذت٘ ع٢ً ايترشٜش:  يؿد ذذٜث ٚمخظُد١٥ ذذٜث ٚ ق ١ عؼش ذذٜيّد نُد    : 

 . ((بٝٓل ريو َؿاّق يف املكذ١َ 

ٖٚزا ٜٛاؾل َد ذهدٙ ضبكل ٖذٟ ايظدسٟ عٔ بع  ايٓظخ ٚعٔ آ،ش ايؿتثو ؾٝبذٚ  ْ٘ ايزٟ اطتكش عًٝ٘ س ٟ 

 اسبدؾ   ، ّا ٜٚبك٢ طؤاٍ عٔ طب  تؿدٚآل ايهب  با قٛيٞ اسبدؾ ! ٖٚزا حيتدد ملضٜذ حبث ْٚ ش.

 :خــامتة

 اسبُذ هلل  ٚ  ٚآ،شّا ٚمدٖشّا ٚبدلّٓد و ٚ ٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓد ضبُذ ٚع٢ً آي٘ ٚ رب٘ ٚطًِ. 

 يف ،تدّ ٖزٙ ايبرث ْتٛ ٌ إىل ايٓتد٥خ ايتدي١ٝ : 

 ذ ا يف ذؿ  ايظ١ٓ و ٚؾطًِٗ ع٢ً األ١َ .م ا لقع ع٢ً جٗٛد احمل 1

 م َكذس عٓد١ٜ ايظًـ حبؿ  اسبذٜث ٚلشم ايشٚا١ٜ املتعذد٠ ٚبًٛغِٗ ايػد١ٜ يف ذؿ ٗد ٚإتكدْٗد . 2

م تؿظ  ايشٚاٜدآل املٓكٛي١ عٔ احملذ ا يف بٝدٕ َكذاس ذؿ ِٗ َٔ اسبذٜث ٚدس٤ ايتعدسض املتِٖٛ و  3

 ٚاإلػهدٍ ايٛاسد ع٢ً تًو ايٓكٍٛ .

 م طب  ا،تقف ايعددٜٔ ملد يف نت  اسبذٜث املآؿ١ . 4

 م ضشٚس٠ ايشجٛع إىل َادًردآل احملذ ا يف تؿظ  نقَِٗ. 5

م ذدجتٓد إىل َؼشٚع ػدٌَ ٚندٌَ دبُ  ؾٝ٘ ايشٚاٜدآل املشؾٛع١ و ٚا  دس املٛقٛؾ١ عٔ اياردب١  6

 ب١ يتٝظ  ا طتؿدد٠ ٚايشجٛع إيٝٗد .ٚايتدبعا ٚا طتعد١ْ يف ريو بديتك١ٝٓ اسبذٜي١ٝ ٚايربصب١ املٓدط

 اهلوامش : 

 

                                                           

(
1

 .4عٕسج انُعى آٚح  (

(
2

 .44عٕسج انُؽم آٚح  (

(
3

 .(4422) طؽٛػ انعايغ انظغٛش سلى ٔانهفع نّ. ٔطؽؽّ األنثاَٙ  (5/38)ٔانرشيز٘( 4/328)سٔاِ أتٕ دأد  (

(
4

 .(16)نخطٛة فٙ انكفاٚح ص أخشظّ ا (

(
5

 . (2انعًؼح )آٚح  (

(
6

 . 32انشعانح ص  (

(
7

 .( 78انشعانح ص ) (

(
8

 . (.1/11يغهى ) (

(
9

 .( 16)انكفاٚح ص  (
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(

11
 .( 25ظايغ تٛاٌ انؼهى ٔفضهّ ص) (

(
11

 .(1/372انًذخم نهغٍُ انكثشٖ ) (

(
12

 (.1/251( ، ظايغ تٛاٌ انؼهى )2/151يُالة انشافؼٙ ) (

(
13

 ( يٍ ؼذٚس ػثذهللا تٍ ػًشٔ.4/217نثخاس٘ )سٔاِ ا (

(
14

 .يٍ ؼذٚس صٚذ تٍ شاتد ( 3/361(سٔاِ أتٕدأد )

(
15

 . ( 3/174سٔاِ انثخاس٘ ) (

(
16

 ( .7/166( ٔيغهى ) 3/143سٔاِ انثخاس٘ ) (

(
17

 ( .8/146( )1/36انثخاس٘ ) (

(
18

 .212ص  أطهك ْزا انهمة ػهٗ أتٙ ْشٚشج، اتٍ انمٛى فٙ انفشٔعٛح (

(
19

َمال ػٍ ) أتٕ ْشٚشج طاؼة سعٕل هللا ٔخاديّ ( نهذكرٕس ؼاسز  4/215، اإلطاتح 1/36ج انؽفاظ ذزكش (

 (.21انضاس٘ ص)

(
21

 نهٕلٕف ػهٗ ْؤالء انؽفاظ ٔيؼشفح عٛشْى ٔيكاَرٓى فٙ انؼهى اَظش: ذزكشج انؽفاظ نهزْثٙ سؼًّ هللا . (

(
21

 (.44عٕسج انثمشج آٚح ) (

(
22

 (.5عٕسج انعًؼح آٚح ) (

(
23

 . (9/214انرشيز٘ ) سٔاِ (

(
24

 . (7/211) انثخاس٘ (

(
25

انغُح د/  ُٚظش: انغُح لثم انرذٍٔٚ نًؽًذ ػعاض انخطٛة، تؽٕز فٙ ذاسٚخ انغُح د/ أكشو ضٛاء انؼًش٘، ذذٍٔٚ (

 .يؽًذ تٍ يطش انضْشاَٙ

(
26

 .(119ركشِ انثخاس٘ يؼهما فٙ كراب انؼهى ، ٔأخشظّ يغُذا انخطٛة فٙ انشؼهح فٙ طهة انؽذٚس ص ) (

(
27

 .( 188انشؼهح فٙ طهة انؼهى نهخطٛة انثغذاد٘ ص ) (

(
28

 .( 1/94ظايغ تٛاٌ انؼهى ) (

(
29

 .( 1/144عٍُ انذاسيٙ ) (

(
31

 .( 88انشؼهح فٙ طهة انؽذٚس ص ) (

(
31

 .( 8/248اَظش : ذٓزٚة انرٓزٚة ) (

(
32

 .( 183ـ  176اَظش : انغُح لثم انرذٍٔٚ ) (

(
33

 .ٙ كٛهٕ يرش َٔظف انفشعخ : أستؼح أيٛم ، ٔانًٛم ؼٕان (

(
34

 .(318ٔانمظح فٛٓا طٕل ٔلذ الرظشخ ػهٗ أٔنٓا فشاظؼٓا فٙ ذمذيح انعشغ ٔانرؼذٚم )  (

(
35

 .(6/323انعشغ ٔانرؼذٚم ) (

(
36

 .(31/  1انؽذٚس نإلياو أؼًذ )ػهم  (

(
37

 (.1/251ذزكشج انؽفاظ ) (

(
38

ؼذٌٔ فٙ رنك انًكشس ٔاألشش ٔفرٕٖ انراتؼٙ، لال انزْثٙ: فٓزِ ؼكاٚح طؽٛؽح فٙ عؼح ػهى أتٗ ػثذ هللا، ٔكإَا ٚ (

 . 11/187ٔيا فغش َٔؽٕ رنك. عٛش أػالو انُثالء 

(
39

 (.21/223، عٛش أػالو انُثالء )2618 /سلى2/363انؼهم ٔيؼشفح انشظال ـ تشٔاٚح ػثذ هللا  (

(
41

 . (2/15ذزكشج انؽفاظ ) (

(
41

 . (6/352(، ذاسٚخ تغذاد )2/254انعايغ ألخالق انشأ٘ ) (

(
42

 .(2/385ذٓزٚة انكًال ) (

(
43

 .(1/261انثذس انًُٛش)(
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(

44
 .(1/261انًظذس انغاتك ) (

(
45

 .(2/21ذاسٚخ تغذاد ) (

(
46

 .( 2/869انُكد ػهٗ كراب اتٍ انظالغ ) (

(
47

 .(1/479يمذيح انفرػ ) (

(
48

 .(1/15ششغ انُٕٔ٘ ) (

(
49

 .( 4/366يؼانى انغٍُ ) (

(
51

 .(8/13ذاسٚخ تغذاد ) (

(
51

 (.8س ص)ششف أطؽاب انؽذٚ (

(
52

 .( 2انشعانح انًغرطشفح ص) (

(
53

 .( 1/214انمايٕط انًؽٛظ ) (

(
54

 .(28ػهٕو انؽذٚس التٍ انظالغ ص ) (

(
55

 . ( 1/36انٕٛالٛد ٔانذسس ششغ َخثح انفكش ) (

(
56

 ( ..1/111انًمُغ ) (

(
57

 . (11/187)عٛش أػالو انُثالء  (

(
58

 .( ْٕٔ أٔل ؼذٚس فٙ كراتّ 2/ 1طؽٛػ انثخاس٘ )  (

(
59

 .نغشٚة ػُذ انًؽذشٍٛ ْٕ انز٘ سٔاِ سأ ٔاؼذ فمظ ، ٔلذ ٚكٌٕ طؽٛؽا أٔ ضؼٛفاً ا (

(
61

 (3). ص التٍ دلٛك انؼٛذششغ األستؼٍٛ انُٕٔٚح  (

(
61

 ( .8ظايغ انؼهٕو ٔانؽكى ص ) (

(
62

 ( . 1/179انُكد نهضسكشٙ ) (

(
63

 . (1/35يٛضاٌ االػرذال نهزْثٙ )( ، 2/295) انعايغ ألخالق انشأ٘ (

(
64

 .( 2/15ج انؽفاظ )ذزكش (

(
65

 .( 6/94ذاسٚخ تغذاد ) (

(
66

 . ( 327 /2)فرػ انًغٛس نهغخأ٘  (

(
67

 .يٍ انًؤكذ أَّ ٚضٚذ صٚادج كثٛشج تٓزِ االػرثاساخ كهٓا انرٙ ركشْا انؽافع (

(
68

ٔانؼذج انرٙ ٚمظذْا انؽافع َٔٛمهٓا ػٍ انثخاس٘ ْٙ  . 1/136كراب انُكد ػهٗ اتٍ انظالغ نهؽافع اتٍ ؼعش  (

 .  1/488أؼفع يائح أنف ؼذٚس( اَظش : يمذيح انفرػ  نّ :)لٕ

(
69

 ( ..5197انثخاس٘ سلى ) (

(
71

 .( 1/84فرػ انثاس٘ ) (

(
71

 ( .1/36ششغ انُٕٔ٘ نظؽٛػ يغهى ) (

(
72

 . (1/27األؼادٚس انًشفٕػح انًؼهح فٙ ؼهٛح األٔنٛاء: عؼٛذ تٍ طانػ انغايذ٘ )اَظش :  (

(
73

 . (111)/2سٔاِ أتٕ دأد  (

(
74

ضؼٛف عٍُ انرشيز٘  ٔانظؽٛػ يٕلٕف ػهٗ اتٍ ػثاط، لال انشٛخ األنثاَٙ : ضؼٛف  (3/261نرشيز٘ )ا (

(1/117.) 

(
75

 (.5/45اَظش : َٛم األٔطاس ششغ يُرمٗ األخثاس نهشٕكاَٙ ) (

(
76

 .(3/115َظة انشاٚح ) (

(
77

 .نؼثٛذهللا انًثاسكفٕس٘( 9/355)شػاج انًفاذٛػ ششغ يشكاج انًظاتٛػ اَظش : ي (

(
78

 . (2/233( ٔانثٛٓمٙ )1/251(ٔانؽاكى )641أخشظّ اتٕ دأد ) (
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(

79
، 1/313)) إسٔاء انغهٛم نألنثاَٙ . ٔاَظش:( ٔانثٛٓم639ٙ( ٔيٍ طشٚك يانك أخشظّ أتٕ دأد )1/123)انًٕطأ  (

314 .) 

(
81

 .( 1/67تهٕؽ انًشاو )  (

(
81

 . (2/541(، ٔاتٍ ياظّ )3/214تشلى )ٔ أتٕ دأد  (،6/159سٔاِ أؼًذ )  (

(
82

 (.3/214انغهٛم )إسٔاء ، ٔاَظش : ( 116/12( ٔانخطٛة )6/115أخشظٓا أؼًذ )  (

(
83

 (.5/241يمء انؼٛثح )  (

(
84

 . 77خرى عٍُ أتٙ دأد نؼثذهللا تٍ عانى انثظش٘ ص   (

(
85

 (.15/538(انغٛش )

(
86

 (.5/241يمء انؼٛثح )  (

(
87

 .1/171ذذسٚة انشأ٘   (

(
88

 . 1/13انرمٛٛذ ال تٍ َمطح   (

(
89

  (.1/441انُكد ) (

(
91

 . 95تشَايط انرعٛثٙ ص   (

(
91

 .17يمذيح سعانح أتٙ دأد ص   (

(
92

 . 9/57ذاسٚخ تغذاد   (

(
93

 .(11انشعانح انًغرطشفح ص )( 

(
94

 ( .1/13) يمذيح يٕطأ يؽًذ تٍ انؽغٍ ص (

(
95

 . 52 ص انًذُٚٙ يٕعٗ ألتٙ انًغُذ خظائض (

(
96

 . 3/2 انرزكشج(

(
97

 .47،  23ص  هذكرٕس/ دخٛم تٍ طانػ انهؽٛذاٌن ٗ يغُذ اإلياو أؼًذ تشٔاٚح اتُّ ػثذ هللاصٚاداخ انمَِطٛؼٙ ػه (

(
98

 . 1/21 انشتاَٙ انفرػ (

(
99

 ( .465(، ٔاَظش: ْذ٘ انغاس٘ ص )16( ػهٕو انؽذٚس ص )

(
111

 ( .1/121( إسشاد طالب انؽمائك )

(
111

 . (27انرمٛٛذ ٔاإلٚضاغ ص ) (

(
112

 . (1/294انُكد ػهٗ اتٍ انظالغ ) (

(
113

 ( .465( ْذ٘ انغاس٘ ص )

(
114

 ( .468( ْذ٘ انغاس٘ ص )

(
115

 ( .1/285( عًاِ يؤنفّ )) انرٕفٛك ((. اَظش: ذغهٛك انرؼهٛك )

(
116

 ( .469( ْذ٘ انغاس٘ ص )

(
117

 ( .469( ؼذٚصاً. ْذ٘ انغاس٘ ص )161( ركش فٙ يٕضغ عاتك أَٓا )

(
118

 ( .477( ْذ٘ انغاس٘ ص )

(
119

ى أظذ يا ركشِ انًؽمك آخش انفرػ، فهؼهّ عمظ يٍ انًطثٕع، إر يٍ ػادج ( انؽاشٛح، ٔن477( ْذ٘ انغاس٘ ص )

انؽافع أٌ ٚزكش فٙ خراو كم كراب ػذد يا فّٛ يٍ األؼادٚس انًكشسج ٔغٛش انًكشسج ٔانًؼهماخ ٔغٛش رنك، ٔنٛظ رنك 

 فٙ انًطثٕع آخش كراب انرٕؼٛذ .

(
111

 ( .1/84( انفرػ )
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 مسري عبد الرمحن الظمريِد / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام التقهًة احلديثة يف تعلًم اللغة العربًة وتعلمها 

 ونشرها وأثره يف التىاصل احلضاري

6 

تعد اللغْ العربَْ أقدد  اللغد ا اسبَدْ علدٓ ًألدى اٞ عل ً علدٓ انيداٝب بدني البد   ني  دٌ             امللخؽ

اللغْ; ٜ ظبد طكً  يف أن العربَْ اليت نشاخدمو  الٌَ  أمـت م  ٍزٍد علٓ ألف ًسام ْٖ  عمر هذي

ِإنَّد   }حبفظو  إىل أن ٍرث اهلل اٞ ع ًمن علَو ل ق   تعد ىل:   -سبح نى ًتع ىل –سنْل ًقد تكّفل اهلل  

ُوظ ٌنَ    ًَِإنَّد  لهدُى لهَحد  اإلسدٝ  اًٞىل اناظدرا العربَدْ يف    ( ًمندذ عؼدٌ    9)اسبجدر:  {َنِحُن َنزَّْلَن  الذِّْكَر 

معظم أ أل ٕ املعمٌ ّ ًبلغت م  بلغى اإلسٝ  ًا تبطت حبَد ّ املشدلمني ُبػدبحت لغدْ العلدم ًاٞد       

ًٝ عدددن كٌنوددد  لغدددْ الددددٍن ًالعبددد دّب ل دددد اسددداط عت اللغدددْ العربَدددْ أن     ًالشَ سدددْ ًاسبـددد  ّ ُـددد

 نَددْل ًادندٍددْل املع ػددرّ ددد  يف  لدد      تشدداٌعا اسبـدد  اا املخالفددْ; العربَددْل ًالف  سددَْل ًالٌَن    

الٌقتل ً أن دبعدل منود   ـد  ّ ًا ددّل ع ملَدْ املندزال إنشد نَْ الرٍٚدْل ً لد  ًٞ  مدريّ يف الاد  ٍ ل            

ُفددُ  ددل ال ددررن الكددرٍم أػددبحت اللغددْ العربَددْ لغددْ ع ملَددْل ًاللغددْ اٞ  لددبٝد كدد ريّ  ًمدد  تغددري        

( إن اللغْ لَشدت ًعد ٕ للمعد  ب    2009ً تو ب )املن عُلالظرًب احملَطْ بو  من رن ٠نير مل تف د ؿر

ُحشددا ًلكنودد  ال ددد  اٜألامدد عُ للنشدد ن ذبمددل هٌٍاددى ًنظددبتى ًع لَاددى ًقد اتددى ًمٌَلددى )نبَددلل   

(ل ًمل  ك نت اللغْ من هذا املنطلق ضبٌ  املنظٌمدْ الفكرٍدْ ًال   َُدْ ُ دد أؿدحٓ      276ل عدد 2001

ٍ ْل ًلذل  ًألبت العن ٍْ بو  ًباطٌٍرهد ل  ادٓ ٍكدٌن دد      دً ه  ماع  مً  يف عؼر الا نَ ا اسبد

مددٌ ٘ قددد  يف العدد مل املع ػددر لبندد ٕ  ـدد  ّ اإلسددٝ  املرت بددْل ً ددد ال دد  ٙ العربددُ بغَاددى بلغاددىب    

يف الددبٝد العربَددْ   –إظبلَزٍددْ ًُرنشددَْ   -ً اددٓ ٍددا لؽ  غَدد ن اللغدد ا الغربَددْ علددٓ اشبؼددٌؾ      

لعن ٍددْ ب للغددْ العربَددْ علددٓ هددذا النحددٌ إىل تظددجَ  ال  ددْ      ًاإلسددٝمَْ ل مددن املددبمٌ  أن تددٛدِ ا  

ًالاعرٍددا ًتطددٌٍر برصبَدد ا ال  ددْ ا٠لَددْل مدد  مدد  ٍددٌاصِ  لدد  مددن ًؿدد  املؼددطلح ا ًتددبلَف    

املع ألم املاخؼؼْ ًالابلَف يف اللغْ لاَشريه  ًتبشَط قٌاعده  اللغٌٍْ ًاٜألاود د يف إنيـد عو    

( لاب دٓ اللغدْ العربَدْ قٌٍدْ كمد  ك ندتل قد د ّ داٖمدً           288-238ل 2001للاحلَل اسب سٌبُ ) نبَلل 

ثدرإ املبندٓ ًىندٓ اإلمك ند ا حبَد        «علٓ اساَع   املعطَ ا العلمَْ ًالا نَْ اسبدٍ ْل إ  هُ مدن 

)برند م  اٞمدم املاحددّ     ت د  هُ  اتو  ُرػْ ن د ّ لٌلٌج عؼر املعلٌم تَْ ًك  ُْ املعرُدْ ب قاددا   

 ب (173ل 2002اإلمن ُٖل 

 

 مسري عبد الرمحن الظمريِ/ د

 اإلعٝ  املش عد ً َٖص قشم العلٌ  اٜألام عَْ أسا  

 أل معْ العلٌ  ًالاكنٌلٌألَ  -كلَْ الاعلَم املفاٌح 

 ػنع ٕ
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 مسري عبد الرمحن الظمريِد / 

 مقدمة:

تعارب اللغْ مفا ح اٜنفا ح علدٓ ا٠نيدر ً ل دْ الاٌاػدل معدى  َد  أػدبه تعّلمود    ألدْ ملحدْ يف اسبَد ّ            

املع ػددرّ الدديت تظددود ثددٌ ّ معلٌم تَددْ كددبريّ ناَجددْ الا ددد  يف اٜتؼدد ٜا ل ًٍلددز  دددذي اللغددْ بددرام  تعلَمَددْ    

دٍ ْ املاطٌ ّ ل أم  تعلَم اللغْ العربَْ لغري الن   ني بغريه  مامَزّ ٍام تد ٍشو  ب ساخدا  الاكنٌلٌألَ  اسب

َُظددود ددد  الكدد ري ببنودد  ن ألحددْ إىل  ددد كددبري ُرسددو م تو  يف نظددر اللغددْ العربَددْ يف العدد مل ضبددط ا دد ا            

ًت دددٍر الكدد ري مددن املوددامني بوددذا الدد  ل مددن نيددٝ  تددبلَف مندد ه   دٍ ددْ ًمد ًسددْ بدقددْ تددإٝ  مدد  ال   ُددْ   

( ًتعد اللغْ العربَْ أقد  اللغ ا اسبَْ علٓ ًألدى اٞ عل ً علدٓ انيداٝب بدني     2009بَْ اإلسٝمَْ )املن عُلالعر

البدد   ني  ددٌ  عمددر هددذي اللغددْ; ٜ ظبددد طددكً  يف أن العربَددْ الدديت نشدداخدمو  الَددٌ  أمـددت مدد  ٍزٍددد علددٓ ألددف    

ِإنَّد   }اهلل اٞ ع ًمدن علَود ل قد   تعد ىل:      حبفظو  إىل أن ٍدرث  -سبح نى ًتع ىل –ًسام ْٖ سنْل ًقد تكّفل اهلل  

ُوظ ٌَن ًَِإنَّ  لهُى لهَح   (ب9)اسبجر: {َنِحُن َنزَّْلَن  الذِّْكَر 

ًمنذ عؼٌ  اإلسٝ  اًٞىل اناظرا العربَْ يف معظم أ أل ٕ املعمٌ ّ ًبلغت م  بلغى اإلسٝ  ًا تبطت حبَ ّ 

ًٝ عن كٌنو  لغْ الدٍن ًالعب دّب ل د اساط عت املشلمني ُبػبحت لغْ العلم ًاٞد  ًالشَ سْ ًاسبـ   ّ ُـ

اللغْ العربَْ أن تشاٌعا اسبـ  اا املخالفْ; العربَْل ًالف  سَْل ًالٌَن نَْل ًادندٍْل املع ػرّ دد  يف  لد    

الٌقددتل ً أن دبعددل منودد   ـدد  ّ ًا دددّل ع ملَددْ املنددزال إنشدد نَْ الرٍٚددْل ً لدد  ًٞ  مددريّ يف الادد  ٍ ل ُفددُ  ددل      

ل ررن الكرٍم أػبحت اللغْ العربَْ لغْ ع ملَْل ًاللغْ اٞ  لدبٝد كد ريّ  ًمد  تغدري الظدرًب احملَطدْ بود  مدن         ا

 (ب2009)املن عُل برن ٠نير مل تف د ؿرً تو 

إن اللغددْ لَشددت ًعدد ٕ للمعدد  ب ُحشددا ًلكنودد  ال ددد  اٜألامدد عُ للنشدد ن ذبمددل هٌٍاددى ًنظددبتى ًع لَاددى    

ًملد  ك ندت اللغدْ مدن هدذا املنطلدق ضبدٌ  املنظٌمدْ الفكرٍدْ ًال   َُدْ            (ل276ل عددد  2001)نبَلل  ًقد اتى ًمٌَلى

ُ د أؿحٓ دً ه  ماع  مً  يف عؼر الا نَ ا اسبدٍ ْل ًلذل  ًألبت العن ٍْ بو  ًباطٌٍره ل  آ ٍكدٌن دد    

غادىب ً ادٓ ٍدا لؽ    مٌ ٘ قد  يف الع مل املع ػر لبن ٕ  ـ  ّ اإلسٝ  املرت بْل ً د ال   ٙ العربدُ بغَادى بل  

يف الددبٝد العربَددْ ًاإلسددٝمَْ ل مددن املددبمٌ  أن    –إظبلَزٍددْ ًُرنشددَْ  - غَدد ن اللغدد ا الغربَددْ علددٓ اشبؼددٌؾ   

تٛدِ العن ٍْ ب للغْ العربَْ علٓ هذا النحٌ إىل تظجَ  ال  ْ ًالاعرٍا ًتطٌٍر برصبَ ا ال  ْ ا٠لَدْل  

عد ألم املاخؼؼدْ ًالادبلَف يف اللغدْ لاَشدريه  ًتبشددَط      مد  مد  ٍدٌاصِ  لد  مدن ًؿد  املؼدطلح ا ًتدبلَف امل        

لاب ٓ اللغْ العربَدْ  (  122-132، 1002نبَلل  قٌاعده  اللغٌٍْ ًاٜألاو د يف إنيـ عو  للاحلَل اسب سٌبُ )

ثدرإ املبندٓ ًىندٓ     «قٌٍْ كم  ك نتل ق د ّ داٖمً  علٓ اساَع   املعطَ ا العلمَْ ًالا نَْ اسبدٍ ْل إ  هُ من

)برند م  اٞمدم     ا حبَد  ت دد  هدُ  اتود  ُرػدْ ند د ّ لٌلدٌج عؼدر املعلٌم تَدْ ًك  ُدْ املعرُدْ ب قاددا             اإلمك ن

(ب ًلكنوددد  ذباددد ج ٜسدددا م   إمك نَ توددد  اد ٖلدددْ مدددن  َددد  الندددٌا ُ النحٌٍدددْ          173ل 2002املاحددددّ اإلمنددد ُٖل   

ذا الدً  ك نت هذي الٌ قْ العلمَدْ  ( ًلاح َق ه 59ل 2000ًالؼرَُْ ًالؼٌتَْ ًالدٜلَْ ًالاعبريٍْ)أبٌ العز ل
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ًاليت تان ً  اساخدا  الا نَْ اسبدٍ ْ يف تعلَم اللغْ العربَْ ًتعلمود  ًنظدره  ًأثدري يف الاٌاػدل اسبـد  ِ;      

مددن نيددٝ  اسدداخدا  ت نَددْ الاعلددَم املددربم  ًالدداعلم الددذاتُل ًاسدداخدا  ت نَددْ اسب سددٌ ل ًاسدداخدا  ت نَددْ             

  نَْ اإلعٝ  الرقمُب اٜتؼ   ازبم هريِل ًاساخدا  ت

ًدددذا مٌؿددٌا عظددَم اٞثددر علددٓ اللغددْ العربَددْ ًإت  نودد  ًاناظدد  ه  ًتعلَمودد  للعددر  ًىددري العددر  ًىدددري              

الندد   ني بودد ل ًهددٌ مٌؿددٌا ت ددآ إعٝمددُ يف رن ًا ددد ل إ  مددن املمكددن أن ت ددٌ  الا نَدد ا بظددكل أكددرب ًأُـددل     

ًمتكني ع مْ املظد هدٍن ًاملاؼدفحني للا نَد ا اسبدٍ دْ      .لاح َق العدٍد من اشبدم ا ًالفٌاٖد للغْ العربَْ

من اٜ ٝا علَو ل  ًبذل  متكن هذي الا نَ ا من ت دٍم ػٌ ّ ًاؿحْ عن ال   ُدْ العربَدْ اإلسدٝمَْ ًعدن     

 إسو م تو  اسب َ َْ يف الفكر اإلنش نُل ًيف ذب َق الاٌاػل اسبـ  ِ ًنظر اللغْ العربَْب

ٓ تعلَم اللغْ العربَْ ًتعلمو  يف الع مل العربُ ًاإلسدٝمُ اللحد ب بركدا    من هن  ًألا علٓ ال  ٖمني عل

الا د  ًالاطٌ  يف مَدان تعلم اللغ ا ًتعلَمو  ل  َ  طود قفزاا ه ٖلْ ًًاسعْ يف هذا الشبَل بدأا بافعَدل  

خدا  اسب سدٌ  يف  طبارب اللغ ا ل ثم الاعلم الذاتُ أً املربم  ل ُ لربام  الشدمعَْ ًالبؼدرٍْ املاك ملدْ ل ًاسدا    

ثم ك ن الددً  لظدبك ا اٜن ندت ًمد  ت دمدى مدن نيددم ا ه ٖلدْ          (ب130  ل 1981تعلَم اللغ ا ًتعلمو  )العربُ ل 

 يف تعلم اللغْ ًنظره  ًذب َق الاٌاػل اسبـ  ِب

إن ػددعٌد  ـدد  ّ ثددم اعبط  ودد  قؼددْ تاكددر  عنددد كددل الظددعٌ  ًاٞمددمل ًهددٌ مددرتبط عدد دّ بعٌامددل ال ددٌّل   

  ُكرٍْ أً علمَْ أً عشكرٍْ أً تنظَمَْل ًىريه  ك ريب سٌإ ك نت

ًإن نوـدْ العربَددْ لدن تاددبتٓ إٜ بنوـدْ  ـدد  ٍْ علمَددْ قٌٍدْ تعَددده  لشد بق عوددده ل كمد   دددَث عندددم         

( ًمددن هددذي  2009أعدد دا نوـددْ إسددراَٖل العلمَددْ اسبدٍ ددْ اللغددْ العربٍددْ للمح ُددل العلمَددْ ) سددلٌٔ محدد دّل          

َْ اٜتؼ   ُا نَْ اإلعٝ  ًاٜتؼ  ل منذ ال د ل مل تدبا مدن ُدرا  ل ًإمند  ناَجدْ ألودٌد       العٌامل الافٌب يف ت ن

اإلنش ن الدًٚ  لاطٌٍر مو  اا اٜتؼ   لدٍى منذ أن  ور أً  دبم  بظرِ سعٓ أُرادي إىل البح  عن أُـدل  

    ٜ تؼد لُ املعلٌمد تُ إىل   الشبل ًأسولو  يف تب د  املعلٌم ا ً فظو ل ًقد قشم علمد ٕ اٜتؼد   تد  ٍ  اإلنشد ن ا

أ بعْ عؼٌ ل اناوٓ كل ًا د منو  ب ٌ ّ اُااحت العؼر الذِ تٝيل ًأىدقت علدٓ ال د ٖمني بالد  ال دٌ ّ قدٌّ      

 إىل  ني  وٌ  قٌّ اتؼ لَْ من ُشْب« الشَ سَْ ًالفكرٍْ»مـ ُْ مكناوم من الشَطرّ 

طد َو  الدا آ ًاملعلٌمد تُ تعدد ُرػدْ       ًل د أكدا الد اس ا ًاٞحب ث اسبدٍ ْ أن ال ٌ ّ الاكنٌلٌألَدْ يف 

  َ َدددْ لٟمدددْ العربَدددْ للنوـدددْ ًاسددداد ال مددد  ُ توددد  يف اللحددد ب ب لركدددا اسبـددد  ِ اسبددددٍ ل ُ دددد ػددد  ا   

املعلٌم ا ًت نَ تو  املاطٌ ّ بشرعْ مذهلْ أس ض الامع ا املا دمْ ًأنظطاو  املانٌعدْ سدٌإ يف اٜقاؼد د أً    

 (ب427ل 1994لل نبَ) الشَ سْ أً اٞمن أً ىريه 
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 مشكلة البحث: 

 مدٔ اساخدا  الا نَْ اسبدٍ ْ يف تعلَم اللغْ العربَْ ًتعلمو  ًنظره  ًأثري يف الاٌاػل اسبـ  ِب

 تساؤالت البحث:

 م  أثر اساخدا  ت نَْ اسب سٌ  يف تعلَم  اللغْ العربَْ  املربم  ًالاعلم الذاتُ يف الاٌاػل اسبـ  ِ؟

 اسب سٌ  يف ال  ْ ًالاعرٍا يف الاٌاػل اسبـ  ِ؟ م  أثر اساخدا  ت نَْ 

مدد  أثددر اسدداخدا  ت نَددْ ًسدد ٖل اٜتؼدد   ازبم هريٍددْ يف اٜ ت دد ٕ ب للغددْ العربَددْ الفؼددحٓ يف الاٌاػددل            

 اسبـ  ِ؟ 

 م  أثر اساخدا  ت نَْ طبكْ اٜن نت ًاإلعٝ  الرقمُ يف نظر علٌ  اللغْ العربَْ ًالاٌاػل اسبـ  ِ؟ 

بَ ن أنٌاا الا نَ ا اسبدٍ ْ اليت س همت يف تعلَم اللغدْ العربَدْ ًتعلمود  ًنظدره  تٌؿدَه       :أهداب البح

 دً  الا نَْ اسبدٍ ْ يف تعلَم اللغْ العربَْ ًتعلمو  ًنظره  ًمدٔ أثر  ل  يف الاٌاػل اسبـ  ِب

ُو  بر  ص ببنو  علم كلمْ الا نَْ أً الا  نْ ت  بل كلمْ الاكنٌلٌألَ  اليت ميكن أن نعراملفوٌ  الا نَْ: 

الاطبَقل ًذبمل ا٠ن معنٓ رنير ًهٌ أندى: أسدلٌ  علمدُ ضبددد ٍشداخد  لغدرع معدنيل م دل ت نَدْ اسب سدٌ ل           

ببنودد :  (أمدد  الا نَدد ا الاعلَمَدْ ُ ددد عرُددت 13-5، 2321) الؼددٌابل .ًت نَدْ الطب عددْ ًت نَددْ اٜتؼد ٜال إ   

ًت ٌميو ل تبعً  ٞهداب ضبددّ ن بعْ من نا ٖ  اٞحب ث منحنٓ نظ مُ لاؼمَم العملَْ الاعلَمَْل ًتنفَذه  

يف صب   الاعلَم ًاٜتؼ   البظرِ مشاخدمْ املٌا د البظرٍْ ًىري البظرٍْ مدن أألدل إكشد   الاعلدَم مزٍددًا      

 ْ ببنودد  : مع زبددْ املعلٌمدد ا إلك ًنَددً  ل أً     ( بَنمدد  تعددريب ت نَددْ املعلٌمدد ا    19هددد ل 1422)اسبَلددْ ل  مددن الف علَدد

اسطْ  س ٖل إلك ًنَْ ًتظمل املع زبْ ن ل ًربزٍن ًتؼدنَف ًاسبؼدٌ  علدٓ املعلٌمد ا ل ًت نَدْ املعلٌمد ا       بٌ

 ب ب ْ لَشافَد منو  الفرد ًالام تركز بؼفْ ني ػْ علٓ اساخدا  اٞألوزّ ًالربصبَ ا لانفَذ املو   الش 

( ًاٜن ندت ل  WANالٌاسدعْ )  ًالظدبك ا  (LANكم  تعريب ببنو  : اساخدا  اسب سدٌ  ًطدبك تى احمللَدْ )   

( ً ددرب املعلٌمدد ا الشددرٍعْ مددن أألددل  دد  املعلٌمدد ا ًنظددره  ل ًمع زباودد  ل        WEBًطددبكْ النشددَ  الع ملَددْ )  

 ( ب130هد ل 1424ًربزٍنو  ًاس أل عو  )طح تْ ل ًالنج   ل 

        ْ ًتعلمود  يف ؿدٌٕ    ًيف ؿٌٕ  ل  ميكن تعرٍف ت نَدْ تعلدم اللغدْ العربَدْ ببنود  : إدا ّ تعلدَم اللغدْ العربَد

مددن أألددل إكشدد   املدداعلمني مودد  اا اللغددْ العربَددْ ;لاح َددق       برصبَدد ا تعلَمَددْ ًم ددر اا إلك ًنَددْ نظددطْ    

ػددل اسبـدد  ِ ًنظددر اللغددْ العربَددْ   الاٌاػددل اللغددٌِ البندد ٕ ل ًالاع مددل مدد  العؼددر ًماغرياتددىل ًذب َددق الاٌا    

   ( ب2007الزهرانُ ل )
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ًٝ عدن      ًمن ثم ُرن الا نَْ تعآ أك ر من صبرد اساخدا  اٞألوزّ ًا٠ٜا ل ُوُ  رٍ دْ يف الدافكري ل ُـد

أنودد  مددنو  يف العمددل ل ًأسددلٌ  يف  ددل املظددكٝا ٍعامددد يف  لدد  علددٓ اتبدد ا طبطددط منوجددُ ل ًأسددلٌ  علمددُ   

 منظمل ٍاكٌن من عن ػر ك ريّ مادانيلْ ًماف علْ ب ؼد ذب َق أهداب ضبددّ ب

 اللغْ العربَْ  املربم  ًالاعلم الذاتُ ًأثري يف الاٌاػل اسبـ  ِباساخدا  ت نَْ اسب سٌ  يف تعلَم  

تامَز مع  ب العؼر باـخمو  الكدبريل  مكندت إنشد ن هدذا العؼدر مدن تنمَدْ  مود  اا ً قدد اال ًمٌاقدفل ً           

ًأم   تـخم املع  ب العلمَْ الٌَ ل أػبه املوامٌن بظدبن      راٖق للافكري ل ًمن الاكَف املشامر م  ضبَطىب

اللغْ العربَْ ًتعلَمو  ًنظره  ٍدعٌن إىل ؿرً ّ تنمَْ قد اا الاعلم ً الا دٌٍم الدذاتَنيل ًالعمدل علدٓ تدٌُري      

 رًب البَْٗ الاعلَمَْ اليت تان سا م  الاكنٌلٌألَ  اسبدٍ ْ ل  آ  علٌا نظ  وم الاعلَمُ ٍشري يف هدذا  

ُ   إن  لم كَدف ٍداعلمل  ٍاعلم املداع  اٜدب ي ل ُ لاعلم الفع   يف ع مل الٌَ  هٌ أن هدٌ أ دد أسد لَا     الداعلم الدذات

ً   بددد ل   ً ٍؼبه هٌ احملٌ   الاعلم اليت ٍ ٌ  َُو  املاعلم ب لدً  اٞكرب يف اسبؼٌ  علٓ املع  ب ً املف هَمل

( 1997هددٌ ٍفَددد املدداعلم ً ٍؼددبه ألددزٕا مددن طخؼددَاىل لكٌنددى بدد ا أمددرا مرتبطدد   مَدد   ٌاسددى ) الظددربَآب          

نظرٍدْ اسب َ َدْ ددذا الندٌا مدن الاعلدَم ٍرألعود  بعدني الدا سدني إىل عودد سد رام الٌَند نُ مدن              ًالبداٍ ا ال

نيٝ   ٌا ي الذِ عرب ب مسى ) اسبٌا  الش را ُ( ًالذِ ك ن ٍ ٌد ضبدثدى َُدى نيطدٌّ نيطدٌّ عبدٌ ذب َدق       

مددٍن ب لد ألدْ   اددب املردبٓ  بدل ًٍرألعدى رنيدرًن إىل مد  قبدل سد رام الٌَند نُ ًٜ طد  أن الاعلدَم املدربم            

الع مل اٞمريكُ سكنرب ًالذِ نظر  س لاى عن الاعلم ًالاعلَم  'اًٞىل إىل علم ٕ النفص ًالاجرٍا نيؼٌػ 

مباددٖ  عوددا ألدٍددا يف الاعلدَم املددربم  ًالدذِ ٍفَدد ب لد ألدْ اًٞىل مددن اٜطد ام اإلألراٖدُ يف علدم الددنفص           

   ً ٍُك ُددب ًتعددزص إأل باددى  ًٍشددامر بوددذي     َدد  ٍعنددٓ بنظدد م املدداعلم ًٍوَدد٘ لددى الظددرًب لكددُ ٍعمددل  بعددد أن ٍعمددل 

الشلشْ من اشبطٌاا  آ حي ق أىراع الاعلم املطلٌبْ  ًب لا لُ ٍعد الع مل اٞمرٍكُ )سكنر( اٞ  الرً ُ 

) للاعلَم املربم ( ٜ بشبا رلَ تى ُحشا بل بشدبا نظرٍدْ الاعزٍدز يف الاعلدَم املدربم  الديت ن لدو  مدن مَددان          

ػدممت أً  رلدْ    19( ًيف بداٍْ العظدرٍن ا مدن ال درن    2 1ابٌ دانل عدد ) خ بر إىل مَدان الاعلَمعلم النفص ًامل

          ُ ُ  " تعلَمَْ اسداخدمت للايعلدَم ًقَد ض د ألدْ الايحؼدَل علدٓ ٍدد عد مل الدنيفص اٞمرٍكد  "Perssy سدَدنُ برٍشد

ٌي  لبداٍدْ اٜهامدد   بد لايعلَم املدربم  )صٍاددٌنل        ٍُعدد هدذا اٜكاظد ب ن طددْ ذبد ( ًالايعلدَم املدربم  هددٌ   87ل 2002ً

 رٍ ْ  دٍ ْ يف الايعلَم ًالايد ٍا تٛكِّد علٓ الايعلم الذياتُ للّط لا ًتعامد علٓ مبددأ اٜسداج بْ ًالايعزٍدز    

ًتكٌن املٌاد ًاملٌاؿَ  الدي اسَْ َُود  م شيدمْ إىل سلشدلْ نيطدٌاا ػدغريّ ماا بعدْ تادد ج ب لّط لدا مدن اٞمدٌ            

ب أً هددٌ أ ددد الدد ٜا الريَٖشدددَْ     (314  1958البشددَط إىل اٞك ددر تع َددّدا )ع قددلل     الشيددولْ إىل الؼيددعبْ ًمددن   

لاطبَق مب دٙ الايعلمل ًهٌ أسلٌ  ٍعامد علٓ اساخدا  أسلٌ  الايعلَم الفدردِل ًالايغذٍدْ املرتدديّ الفٌ ٍدْ مدن      

 (ب346  2005مؼد  رنير ىري املعّلم بغرع ذبشني كف ّٕ عملَْ الاعّلم الفردِ )ا نٌٌٍُاَ ل  
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علدم الدنفص ببندى: )تعلدم مود  ّ لفظَدْ أً أعمد    ركَدْ ًُ دً  لربند م  معدد سدلفً  ًبظدكل              عرُى  معجم ً 

دقَددق بٌاسددطْ ا٠لددْ أً بدددًنو ل ًٍامَددز هددذا النددٌا مددن الدداعلم تعرُددْ النادد ٖ  ًب لادد لُ الاعزٍددز ُددٌ ًا( )ع قددلل     

نددى: )تعلددم ٍشدداخد  يف كادد   أً رلددْ تعلَمَددْ  بب (Good)(ل ًيف قدد مٌض ال بَددْ اسبدددٍ  عرُددى كددٌد  88ل 1977

ملشدد عدّ املددداعلم علدددٓ بلدددٌ  مشددأٌ مدددن اٞدإل ًٍظدددامل علدددٓ نيطدددٌاا ػددغريّ ًأألٌبدددْ ألددد هزّ ربدددرب املددداعلم     

( ًألد ٕ يف تعرٍدف الٌَنشدكٌ    26ل العددد  2006ب لربند م   شدا قد تدى اشب ػدْ( ) شدني      ب إلأل بْ ًٍشدري املداعلم   

بؼٌ ّ للاعلم ًألدا كنظ   تعلَمُ  َٖشُ أً ث نٌِ رباؽ ببن ٕ م دّ الاعلم للاعلَم املربم  ببنى: ) رٍ ْ 

   ْ ( ُد لاعلَم املدربم   ا   26ل العددد 2006( ) شدنيل  مشب ْل ً تعامد علٓ ذبدٍد اٞهداب الاعلَمَدْ بؼدٌ ّ دقَ د

اعلَمَدْ   رٍ ْ من الاعلَم الفردِ حبَ  ٍعمل َُى كل ماعلم تفردي لذا ُوٌ تعلَم  اتُ تؼ   َُدى املد دّ ال  

ٍُطلا من املاعلمني اإلأل بْ عنىب  يف نيطٌاا ػغريّ ًماشلَلْ تناوُ كل نيطٌّ بشٛا  

ٍرتكدز النيظد م يف الددايعلم  دٌ  املداعّلم الددذِ ٍاحمدل كدل املشددًٛلَْل  َد  ٌٍألدى الربندد م  املداعلم عندددم           

ٍُعد 76ؾل 2002صٍاددٌنلل)  خيطد٘ يف إ دددٔ إأل ب تددى قبدل انا  لددى إىل اإل دد   الددذِ ٍلَدى    د الكادد   املددربم  مددن ( ً

أبشط الٌس ٖل املشاعملْ يف ت دٍم الربام  لًٍام تؼمَم امل دّ العلمَْ بظكل ً داا ػغريّ كل منو  بر   ل 

ٍُعد اإل    الٌ دّ اٞس سَْ الؼغرٔ للربن م  ل ًكل ً دّ هُ ُ رّ تعلَمَْ تعامد علٓ الف راا الش ب ْ  ً

 الشلَظُل  -210-262 ؼ،1005علٓ عدّ مب دٙ هُ م  ٍلُ:) ُرجل  ٍ ٌ  الايعلَم املربم ً( 87ل 2002)صٍاٌنل

   (218ل 2004ضبمدل -32، 1002

 ذبدٍد الشيلٌل النو ُٖ لًذبلَل املومْ الايعلَمَْ إىل مكٌن تو  الفرعَْب -2

 ت ٌٍْ الايغذٍْ الرياألعْ الفٌ ٍْ ًتعزٍزه ب -1

 الشيرعْ الذياتَْ يف الايعلمب -3

   بَْباٜساج بْ الف علْ ًاملظ  كْ اإل -4

 (ب دبرٍا املٌاد املربصبْ ًتطٌٍره  )ت نني الربام  -5

 الاي ٌٍم الذياتُ للماعّلمب -6

 اٞهداب الشيلٌكَْ اشب ػيْب -1

 إث  ّ  ىبْ املاعلم ًذبدٍده  ًأللا اناب هى بظكل داٖمب -2

َّف امل ديّ م  قد اا املاعّلم -3  ب ُتك

 اساخدا  مٌاد تعلَمَْ مربصبْب -20

ُ    ًٍ شدددددم الاعلدددددَم املدددددربم  إىل أ  -171ل2005)ُدددددرجل  :  بددددد  أندددددٌاا  َٖشدددددَْ مدددددن الربصبدددددْ هدددددُ مددددد  ٍلددددد

 (ب145ل2008الشلَظُلسٝمْل
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ْ  -أ  ًتشدداخد  يف صبدد   الاعلددَم املوددآ الددذِ ٍعامددد علددٓ ا٠ٜا ًالاجوَددزاا احمل كَددْ         :الربصبددْ امل تَكَدد

 َددد دّ ضب كَدددى دددد ببرصبدددْ موددد  ّ قَددد دّ الشددَ  ّ لثدددم تد ٍشدددو  ب سددداعم   الشدددَ  ّ اسب َ َددْ أً رلدددْ ق    م ددل: 

ْ  –ب    ٍنحؼدددر اسددداعم د  يف صبددد   الؼدددن عْ ًٍدددام الاعلدددَم َُدددى تشددد عدّ اسب سدددٌ ب        :الربصبدددْ ا٠لَددد

ْ   –س،د  ُ    :الربصبددْ اشبطَددْ ًالربصبددْ املاظددعب ًٜ يف الاعلددَم;  الربصبددْ بمدد  ًميدد ٝن أهددم اٞسدد لَا اسدداعم 

ًيف هدذا الندٌا مدن الايعلدَم       بشدَط إىل املركدا  اشبطَْ َُام ترتَا امل دّ َُو  من الشدول إىل الؼدعا ً مدن ال   

 املدددربم  ٜ ٍشدددمه للمددداعلم إٜ ب سددداج بْ ًا ددددّ ًى لبدددً  مددد  ٍشددداخد  يف تعلدددم املوددد  اا أًاملعددد نُ للم دددر ااب      

الربصبْ املاظعبْ َُام َُو  ت دٍم ُ رّ أً ُ رتني ل ثم ٍطرح سٛا  لى عٝقْ ب لف رّ املعط ّ ل تلَى عددّ   ًأم  

علددٓ املدداعلم انياَدد   اإلأل بددْ الؼددحَحْل ُددر ا ك نددت اإلأل بددْ ػددحَحْ ٍنا ددل إىل إ دد   رنيددر ًإن         اق ا دد ا ً

ك نت نيطب ٌٍألى إىل إ    ُرعُ ٍشمٓ اإل د   العٝألدُ ًٍدام تطبَدق الاعلدَم املدربم  يف عددّ صبد ٜا منود           

ب ملاٌسددط ًال دد نٌِ   الدد   الد اسددُ علددٓ طبالددف املشدداٌٍ ا الاعلَمَددْ بداٍددْ مددن الاعلددَم اٜباددداُٖ مددرًّ ا       

ًٜ إىل الاعلَم ازب معُب  ًػٌ

ٜ خيالدف الاعلدَم عدن بعدد عدن النظد   املدبلٌب يف        ًهدٌ    ال   ال ً  للمج   الد اسُ الاعلَم عدن بعدد   ً

مـمٌن العلم ًاملعرُْل أً مـدمٌن املود  اا ًم  ػدد ال بَدْل ًإمند  خيالدف يف نيؼ ٖؼدى الديت هدُ ًلَددّ بعدد            

شْ الاعلَمَدْل ًاسب ألدْ إىل تٌ َدف الاكنٌلٌألَد  اسبدٍ دْ تشد عدّ   لدا العلدم يف الاعلدَم          املاعلم عن املٛس

  (  67ؾل 2002صٍاٌنل) الذاتُب

الدداعلم الددذاتُ هددٌ: أسددلٌ  ٍعامددد علددٓ نظدد م املدداعلم ل  َدد  ميددر مددن نيٝلددى بددبعني املٌاقددف                 ًمفوددٌ  

ى ً إٍ  عدىل ً قد اتدى اشب ػدْ ب ًٍشداودب     الاعلَمَْل ًٍكاشا مع  ب ً مود  اا ً مَدٌٜ  د  ٍاٌاُدق مد  سدرعا      

الاعلم الذاتُ: إقؼ ٕ مؼ د  الفظل ً اإل ب م املخالفْ عند املاعلمنيل ً اعام د  رقوم اشب ػْ يف الداعلمل ً  

 (1997تبآ تعلَم ت ٌ  َُى املردًدٍْ اعام دا علٓ منجزاا املاعلم ً صبوٌداتى اشب ػْب ) الظربَآل 

 ب ملمَزاا ا٠تَْ: ًٍامَز الاعلَم املربم 

 الٌاقعَْ تعنٓ: أن ٍنشجم م  م اـَ ا املٌاد الد اسَْ ً احملَط ً البَت ً الظخؽب .2

 الاٌاصن تعنٓ: أن ٍط   طبالف اٞنظطْ من دًن إُرام ً ٜ تفرٍطب .1

 (ب1997للطٌا ٙ ) الظربَآل   املرًنْ تعنٓ: ًؿ  الربصبْ م  ترل ه مع .3

  ٛ ل متراا ًازبودد ا املعنَددْ بظددبن الاعلددَم باطبَددق نظدد   الاعلددَم املددربم    ًقددد ً د يف تٌػددَ ا كدد ري مددن املدد

 ل  تٌػدَ ا زبندْ ادألد  ٌُ  )الٌَنشدكٌ( يف ت رٍرهد   تعلدم لاكدٌن  علدٓ ؿدرً ّ ال َد   ب سداخدا  الا نَد ا             

ًٜ إىل اسداخدا           ازبدٍدّ أثند ٕ ربطدَط اٞنظمدْ     ال بٌٍدْ مدن أألدل أن تاك مدل ألَمعدً  يف عملَدْ مٌ ددّ ًػدٌ

 (ب1975ـل  رٍ ْ للٌس ٖل ًاملؼ د  )ال ٝل أُ
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ًٍعد اساخدا  الاعلَم املربم  ًيف م دمْ  ل  تعلَم اللغدْ العربَدْ للند   ني بود  ًىدري الند   نيل ًعلدٓ        

طبالف طراٖه ًُٗ ا الام  ٍعد من الٌاألب ا اٞس سَْ علٓ املوامني بظبن تعلَم ًنظر اللغدْ العربَدْ سدٌإ    

 اب لَاح ق الاعلَم ًالنظر يف  ددي اٞدندٓ علدٓ اٞقدل يف مرا لدى اًٞىل ًبدذل  ميكدن        ك نٌا أُرادا أً مٛسش

أن ٍكددٌن للاعلددَم املددربم  دً  ٜ ٍشدداو ن بددى يف تعلددَم ًنظددر اللغددْ العربَددْ لاح َددق الاٌاػددل اسبـدد  ِب ًقددد         

 أكدا املٛمتراا ًالندًاا ًالد اس ا الك ريّ علٓ  ل ب

 ْ ًالاعرٍا ًأثري يف الاٌاػل اسبـ  ِب اساخدا  ت نَْ اسب سٌ  يف ال  

ًمنود  اسدم     اٞػل يف تشمَْ اسب سدٌ  تر دْ لكلمدْ كمبَدٌتر ًهدُ لفظدْ إظبلَزٍدْ مظدا ْ مدن الفعدل          

 (ب 146ؾملعنٓ   سا أً عدياد )الفاًِٝل   ُ عل

علدٓ   ًحيمل  وٌ  اسب سٌ  يف مَدان الاعلَم ب  قْ أمل ألدٍدّ عبٌ ذبشني تعلَم اللغْ لًقد  ودر  لد   

ًهددٌ برندد م  يف صبدد   الاعلددَم ك ُددْ ميكددن مددن نيٝلددى ت دددٍم املعلٌمدد ا ًربزٍنودد  ب دد  ٍاددَه       أتكنشددٌن" ٍددد

ل 2002صٍاددٌنل) الفددرؾ أمدد   املدداعلم لَكظددف بنفشددى  لددٌ  مشدد لْ مددن املشدد ٖل لأً الاٌػئددل لناَجددْ مددن النادد ٖ  

 (ب87ؾ

ـّد  أن       ًقد نيد  اسب سٌ  اللغْ عن  رٍدق ت دميدى للمداعلم ػدٌ ّ ألذابدْ       ًأسدلٌ  مظدٌب لكمد  ميكدن للغدْ أٍ

     ْ لأِ عدرع    ربدمى ُاوَ٘ املاعلمني ٜساخدامى باـمني من ه  اللغْ العربَدْ تد  نشدمَى ال   ُدْ اسب سدٌبَ

بعددني املعلٌمدد ا عددن اسب سددٌ  ًتطددٌ ي ًاسدداخدام تى ل بٌػددفى إ دددٔ الا نَدد ا الدديت كدد ن ددد  دً  كددبري يف        

 (ب73الاعبري ًال رإّ ًاإلمٕٝ ًىريه  )عبد اإللىل ؾ  تطٌٍر ك ُْ قط ع ا الام  يف د ًض

ًاملااب  ٜساخدام ا اسب سٌ  ٍلحظ مدٔ العٝقْ الٌثَ ْ بني اللغْ العربَْ ًاساخدام ا اسب سدٌ ل ًلدَص   

أد  علٓ  ل  من اهام   علم ٕ اللغْ تح ًلْ تشخري اللغْ العربَْ شبدمْ هذي الا نَْ اسبدٍ ْل ُوُ متاد ص  

رٍدّ تش عد علدٓ برصباود  رلَدً ل ًبظدكل ٍندد  ًألدٌدي يف لغد ا أنيدرٔل ُ ٜناظد   الؼدٌتُ يف اللغدْ            خبؼ ٖؽ ُ

العربَْ ًالعٝقْ الدقَ ْ بني  رٍ ْ كا باو  ًنط و  ٍد  علٓ ق بلَدْ اللغدْ العربَدْ للمع زبدْ ا٠لَدْ بظدكل       

 (ب 221  ل ؾ1999ع  ل ًتٌلَد الكٝ  ًمتََزي رلًَ  بؼٌ ّ ني ػْب )ادرغل 

 ِ تطبَ ددد ا اسب سدددٌ  يف  ًمدددن اٞدًا  الرَٖشدددْ للح سدددٌ  يف نظدددر اللغدددْ العربَدددْ ًذب َدددق الاٌاػدددل اسبـددد  

كدذل  مد  ٍعدرب ب ل  دْ ًالاعرٍدا ًهدٌ مد  سدناحدث         الاعلَم املناظم ًالاعلَم املربم  كم  أطرن  رنف ل ً

 عن دً  اسب سٌ  َُوم  هن ب

 ىل لغْ أنيرٔ م  مراع ّ الدقْ ًاٞسلٌ ب ال  ْ تعآ ب نياؼ  : ن ل مع نُ نؽ من لغْ إ 

 العربَْب ًالاعرٍا ٍعآ: ػٌ  الكلمْ بؼَغْ عربَْ عند ن لو  بلفظو  اٞألنيب إىل اللغْ

 دً  اسب سٌ  يف تعرٍا العلٌ  ٍام ل أهمو  يف ا٠تُ:ُ
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ازبوددٌد الكددبريّ لبندد ٕ ػددرح لغددْ علمَددْ عربَددْ تكددٌن  كَددزّ لامدد  علمددُ  ـدد  ِ مظددربل           .2

 . ن عربُ قٌٍمٍدعمى لش

إنظ ٕ  صب م  اللغْ العربَْ  يف العدٍد من العٌاػم العربَْل لااٌىل ذب َق أهدداب ًنيددم ا    .1

أظبزتى هذي ال م  من: مع ألم علمَْ ًم  د ا ًمٛلفد ا    عدٍدّ للغْ العربَْ ًأتب عو بًم  

 م  أنو  مل ربُل من ع ب ا ًأنيط ٕ ًسلبَ اب

و   َ  أػبحت يف مان ً  الَدل ًإن اسامرا  النج   ا بود ل   ال  ْ ا٠لَْ  من العربَْ ًإلَ .3

 2326ًضب ًلْ تٌُر الدقْ ًاملؼداقَْل لكن  ل  م  ٍزا  ٍشدالز  املزٍدد مدن ازبوددب )طباد  ل      

 (ًأم  دً  اسب سٌ  يف ال  ْ َُام ل أهمو  يف ا٠تُ: 1-22

  . ااملش همْ يف مَدان إ ؼ ٕ املفرداا الٌا دّ يف النؼٌؾ أً املدًن .2

إؿدد ُْ اسدداخدام ا د اسددْ الؼددَ  ًالبنددٓ ًكدد ري مددن ازبٌانددا الؼددٌ ٍْ للغددْل       .1

 .بشبا م  اما صا بى من سرعْ ًقد ّ ربزٍنَْ

 إؿ ُْ إمك نَْ بن ٕ البنٌل اللغٌٍْ أً بنٌل املعطَ ا اللغٌٍْ أً اٜػطٝ َْب .3

إظبددد ص مظددددرًا  الدددذنيريّ اللغٌٍددددْ العربَددددْ ل أِ  بنددد  للمعلٌمدددد ا اللغٌٍددددْ  أً     .4

)اسبد ج ػدد  ل   " ال د مٌض ازبد م  لٟلفد   العربَددْ املشداعملْ قددميً  أً  ددٍ  ً      

( ًعملَددْ ال  ددْ ميكددن أن نلخؼددو  يف عملَدداني أس سددَاني :     35-232، 2324

 اًٞ : ُوم النؽ اٞػلُ ب ًال  نُ: الاعبري عن احملأٌ ًاٞسلٌ  بلغْ أنيرٔب

 هُ :ًهن ل ثٝثْ أس لَا طبالفْ يف ال  ْ ا٠لَْ 

 ال  ْ ا٠لَْ م  ذبرٍر ٜ ق ل أِ مراألعْ بظرٍْ بعد ال  ْ ا٠لَْب-أ

ال  ْ م  الاحرٍر الشد بقل  تعندٓ أن اإلنشد ن حيدر  الدنؽ املدراد تر ادى  أِ أنند  نعدد  الدنؽ           -ب

 حبَ  ٍشاطَ  أن  ٍفومى  اسب سٌ  ب

 ألدددم البظدددرِ ًٍعدددرب أ َ نددد   ال  دددْ الاح ً ٍدددْ ًهدددُ م ددد   للاعددد ًن بدددني اسب سدددٌ  ًبدددني امل    -صـــ 

ب ل  ددْ ا٠لَددْ تع ًنددْ اإلنشدد نب ُددر ا أطددكل علددٓ اسب سددٌ  طددُٕ أً ٜ ددظ امل ألددم الددذِ ٍادد ب   

عملَْ ال  ْ علٓ ط طْ املرق   مظكلْ مد  تددنيل بؼدٌ  طبالفدْل  شدا ندٌا اإلطدك   الدٌا د يف         

رب تنشددق النؼددٌؾ أً العملَددْ ًهندد  ٍددبتُ أٍـدد  دً  بنددٌل املؼددطلح ا ا٠لَددْل ًكددذل  مدد  ٍعدد    

مع جل الكلم ال  َ  ظبد أن عددا من برام  تنشَق النؼٌؾ تٌُر إمك ن ا أنيرٔ مفَددّ للك تدا   

 ًامل ألمل من أهم  م  ٍلُ : 
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الادقَق اإلمُٖٝ: ُحَنم  ٍناوُ امل ألم ٍبتُ ب لربن م  املذكٌ  ًٍراأل  رلَ  إ ا م  ك نت هن ل  -2

  ٍ ددٌ  ب لانبَددى إىل اٞنيطدد ٕ اإلمَٖٝددْ أثندد ٕ الكا بددْ      أنيطدد ٕ إمَٖٝددْ َُؼددححو  ب بددل إن بعـددو    

 ًت د  امل    ا للاؼٌٍا إ ا  لبن  منو   ل ب

معجددم امل ادُدد ا: ٍاددٌُر مدد  كدد ري مددن بددرام  تنشددَق النؼددٌؾ املكنددز ا٠لددُ  َدد  ٍ ددد  للك تددا     -1

 ًامل ألم املرادُ ا لَخا   اٞػه أً اٞنشا منو ب

3-  ٌ ُر   لَد  لدبعني اللغد ا بدرام    سدٌبَْ للمراألعدْ أً الاؼدحَه        الادقَق النحٌِ ًاٞسلٌبُ: تاد

النحٌِ ًاٞسلٌبُ  ل  َ  ٍنبى الربن م  امل ألدم أً الك تدا إىل اٞنيطد ٕ النحٌٍدْ ًاٞسدلٌبَْل بدل       

 ًقد ٍ  ح بعني الاؼٌٍب ا املمكنْب

ّ منودد  : قـددَْ أػددبحت اللغددْ العربَددْ أمدد   ذبدددٍ ا كدد ري  ًيف  ددل اٜنفادد ح ال  دد يف ل ًالا ددد  الددا آ 

الذًب ن بني اللغ ا من نيٝ  اٜن نت ًًس ٖل اٜتؼد   اٞنيدرٔل ًضبد ًٜا الاغرٍدا املشدامرّل هدذا ب إلؿد ُْ        

   إىل ؿعف اٞدإ الغٌِ لدٔ املاعلمني الذِ ٍنذ  ببصمْ نيطريّ تٌاألى تعلَم اللغْ العربَْ ًتعلمو ب

 تعلددَم اللغددْ العربَددْ ًتعلمودد  ًنظددره ل ًالددافكري يف   ًأمدد   تلدد  الاحدددٍ ا بددرصا اسب ألددْ إىل إعدد دّ النظددر يف   

اساخدا  مددانيل تعلَمَدْ  دٍ دْ تان سدا ً ًح العؼدرل ًت ـدُ علدٓ املظدكٝا الديت ٍعد نُ منود  تعلدَم اللغدْ              

العربَددْل  َدد  تدد  ٍاشددق مدد   بَعددْ اللغددْ العربَددْل ً بَعددْ عملددَيت تعلمودد  ًتعلَمودد ل ًمدد  نادد ٖ  البحددٌث         

العلددٌ  املادانيلددْل ًمدد  ٍن سددبو  مددن  راٖددق الاددد ٍص الدديت تاددَه للمدداعلم    سددْ اللغددْ      ًالد اسدد ا يف صبدد   

 ًاساخدامو ب 

ًمدن املددانيل املومددْ يف هدذا اشبؼدٌؾ :املدددنيل الدٌ َفُل ًاملددنيل الاكدد ملُل ًاملددنيل اٜتؼد لُل ًاملدددنيل         

يف عددد مدن البلددان العربَدْ     اٜنا  ُٖ ل ًاملددنيل املود  ِ ل ًقدد  ظَدت تلد  املددانيل بد اسد ا معم دْ أألرٍدت          

أكدا ُ علَاو  يف تعلَم اللغْ العربَْ ًتعلمو  لًدعت إىل اإلُ دّ من تل  املدانيل تؼمَمً  ًتنفَذًاب ً دٍ ً  

ُ د  ور املدنيل الا آ يف تعلَم اللغ ا بٌػفى ادب ه  ُرع نفشى ب دٌّ تن سدبً  مد   ًح العؼدر ًماطلب تدى ل      

كا نَْ مدن الا نَد ا اسبدٍ دْ املشداخدمْ يف تعلدم ًتعلدَم ًنشدر اللغدْ العربَدْ          ًهٌ م  تظري إلَى هذي الٌ قْ 

   (2007لاح َق الاٌاػل اسبـ  ِب)الزهرانُل 

اسددداخدا  ت نَدددْ ًسددد ٖل اٜتؼددد   ازبم هريٍدددْ يف اٜ ت ددد ٕ ب للغدددْ العربَدددْ الفؼدددحٓ ًأثدددري يف الاٌاػدددل     

اٜتؼ   عملَْ ٍ ٌ  بو  الظخؽ يف  رب مد ل   :هن ل عدّ تعرٍف ا لٝتؼ   ًمنو  الاعرٍف ا٠تُاسبـ  ِ: 

بن ل  س لْ م ل ذبمل املعلٌمد ال أً ا٠ إل أً اٜدب هد ال أً املظد عرل إىل ا٠نيدرٍنل عدن  رٍدق الرمدٌصل لاح َدق         

 .أهداب معَنْ

  :ًلٝتؼ   عدّ مشاٌٍ ا لعملَْ اٜتؼ   هُ
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  .بني الظخؽ ًنفشى  :ٜتؼ   الذاتُا

 .طخؽ ًرنيربني   :اٜتؼ   الظخؼُ

  .بني صبمٌعْ من اُٞراد  :اٜتؼ   ازبمعُ 

  .بني ُرد ًصبمٌعْ كبريّ من اُٞراد  :اٜتؼ   الع   

الظخؼدُ م دل    ؼد ٖؽ اٜتؼد   ازبمد هريِ ًاٜتؼد      ًهٌ اتؼد    مد  بعدني ني     :اٜتؼ   الٌسطُ 

   .الداٖرّ الالفزٌٍنَْ املغل ْ

 ِ   ًسد ٖل اإلعدٝ  ازبم هريٍْ)الؼدحَفْلاللْل اإل اعدْل     ًهدٌ الدذِ ٍدام ب سداخدا      :اٜتؼ   ازبمد هري

الالفزٌٍنلببب( ًٍؼدل إىل  ودٌ  عدرٍنيل مابد ٍن اٜدب هد ا ًاملشداٌٍ ال ًاُٞدراد ىدري معدرًُني لل د ٖم           

ب ٜتؼ  ل تؼلوم الرس لْ يف نفص اللحظْل ًبشرعْ ُ ٖ دْل مد  م دد ّ علدٓ نيلدق  أِ عد  ل ًعلدٓ تنمَدْ         

ًٝل ًامل دد ّ علدٓ ن دل اُٞكد   ًاملعد  ب ًال َُدىل ًاٜتؼد          ادب ه ا ًأمن م من الش لٌل ىري مٌألٌدّ أػ

 .ازبم هريِ هٌ الاشمَْ العلمَْ للعٝ 

ل ددد ك نددت كدد ري مددن ًسدد ٖل اإلعددٝ  تعا ددد ًاهمددْ أن ازبموددٌ  ٍفوددم  سدد ٖلو ل يف  ددني أن العكددص هددٌ          

  سب َ ددْ بشددَطْ ًهُ:الٌؿددٌح ل ًالدقددْل  الؼددحَهب ًعلَددى ُمومدد   انيالفددت لغددْ ًسدد ٖل اإلعددٝ  ُرنودد  ربـدد   

 (ب 159ل ؾ 1991العَ ؿُل) ًاملب طرّ

ْ  ًللعددٝ  العربددُ ت  خيَدد ً  ل   ددق ٌُاٖددد  ددْ للمددٌا ن العربددُل نددذكر منددى: تطددٌٍر مدد       يف أل نددا اللغدد

اػطله علٓ تشمَاى اللغْ ال  ل ْل اللغْ الؼح َُْ ًاإل اعَْ اليت ػ  ا لغْ مظد كْ للافد هم بدني العدر ب     

كم  أنى مّكنل  ىدم سدلطٌٍاى ً ىدم الاند ُر يف املٌاقدف الشَ سدَْ بدني اٞنظمدْ الديت ً فدت ًسد ٖل اإلعدٝ  يف             

مع  كو  البَنَْل من صٍ دّ الاع  ب ًالا     بني الظعٌ  ًب لابكَدل ُرن اإلعٝ  الرقمُ اسب لُ عمق أك ر 

ٌ  العربَْ بؼٌ ّ كبريّ ًصاد من الاف عل من ُرؾ اإل ٝا بؼٌ ّ أُـل علٓ الٌاق  العربُل ًقر  بني الظع

بددني أُرادهدد  عددرب اٜن نددتب ًقددد ٍكددٌن لددذل  رثدد   بعَدددّ املدددٔ ٜ نشدداطَ  أن نظددري إلَودد  تعددز  عددن ال ددٌ ّ        

ًقدد أ ودرا الد اسد ا ًالبحدٌث املَدانَدْ الديت        الرقمَْ اليت أ   ت أطَ ٕ ت لَدٍْ ك نت مشلم ا يف امل ؿُ

ٖل اٜتؼدد   ازبمدد هريِ ًمدددٔ تبثريهدد  يف عملَددْ الا  َددف ًال بَددْ ًالاعلددَم أن أألرٍددت يف صبدد   أهمَددْ ًسدد 

ً   20% من نيٝ    سْ الشم  ًٍاذكر  11% من نيٝ    سْ البؼر ً 83اإلنش ن ٍاعلم  %  د    50%  د  ٍشدم  

        ٓ املظد هد   ٍشم  ًٍراي بب من نيٝ  هذي اإل ؼ َْٖ ظبدد أن الالفزٍدٌن هدٌ الٌسدَلْ اٞقدٌٔ ًاٞك در تدبثريًا علد

لدذل  ٜبددد مدن النوددٌع بٌسدد ٖل اٜتؼد   ازبمدد هريِ  َعودد  ًني ػدْ يف نظددر لغددْ عربَدْ ُؼددحٓ مٌ ددد ّ       

 ( 1006لبلغَ )تعمل علٓ ت ٌٍْ الرًابط ال ٌمَْ بني البٝد العربَْ 

يف ًسد ٖل اٜتؼد   بظدكل عد   ُوند ل مد  خيداؽ تجد   الاعلدَم ًمندى           ًإىل أل نا اسبددٍ  عدن اللغدْ العربَدْ     

 :تعلَم اللغْ العربَْل  َ  ٌٍألد هن ل نٌع ن هم 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur706
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الالفزٌٍن  ً الداٖرّ املغل ْ: ًٍام اإل سد   َُدى عندى  رٍدق طدبكْ ني ػدْ ب زب معدْ ًاملٛسشدْ ال بٌٍدْ           -2

 (ب  213ل 2005)حيُل 

 ّ عددن ضبطدد ا إ سدد   تلفزٌٍنَددْ مٌألددٌدّ يف البلددد الٌا ددد      الالفزٍددٌن  ً الددداٖرّ املفاٌ ددْ: ًهددٌ عبدد     -1

ك لالفزٌٍن العربُ م ٝل تن ل أألوزّ اٜسدا ب   املٌألدٌدّ يف املند ص  مدن احملطد ا مد  تب دى مدن بدرام           

 (ب65-64 2326ل الطلٌ )  تلفزٌٍنَْ إىل املظ هدٍن

ً هدد  يف نظددر اللغددْ ًتعلَمودد     ًاملوددم هندد  هددٌ  الابكَددد علددٓ إمك نَددْ قَدد   ًسدد ٖل اٜتؼدد   ازبمدد هريِ د        

ًذب َدددق الاٌاػدددل اسبـددد  ِ مدددن نيدددٝ  الرسددد لْ اإلعٝمَدددْل  ُ لرسددد لْ هدددُ الٌسدددَلْ يف عملَدددْ اٜتؼددد   أً     

ب ٞ رٔ هُ اللغْ ًبدًنو  ٜ ميكن ذب َدق اٜتؼد   ازبمد هريِل ًتد  أن الكلمد ا لَشدت مؼدطلح ا أل مددّ         

ْ ب سبَ ّل ًذبمل مع نُ ًدٜٜا لدذل  ت د  علدٓ عد تق     ًإمن  هُ ب ل كَا اللغٌِ ًاٜساخدا  تؼبه ن بـ

اإلعٝمُ أً  ألل اإلعٝ  مشدًٛلَْ أن ٍعدُ بدقدْ أهمَدْ أسدلٌ  اٜتؼد   اللغدٌِ  ًأن ٍـد  يف اسبشدب ن قـدَْ           

 ُوم ازبموٌ  الع   من هن  تظور أهمَْ اللغْ كبهم ًسَلْ من ًس ٖل اٜتؼ   ازبم هريِ ب

نظبا لغْ ألدٍدّ ربالف عن لغْ اٞد  ًالعلم  ًتعدرب عدن اسبَد ّ الٌَمَدْ     إن ًس ٖل اٜتؼ   ازبم هريٍْ أ

ببش  او  ًًؿٌ و  لذل  انيالفت ا٠ إ  ٌد  ُوُ عند البعني  دثً  لغٌٍدً  ألدٍددًا ٍان سدا مد  ماطلبد ا      

الظدد  ا الَددٌمُ  ًعنددد الددبعني ا٠نيددر تظددكل نيطددرًا علددٓ اللغددْببب ًمومدد  ٍكددن مددن أمددر ُددرن ًسدد ٖل اٜتؼدد                  

هريِ اسدداط عت أن تطددٌا اللغددْ ًدبعلددو  أك ددر مرًنددْ  َدد  اسدداٌلدا ألف  ددً  ًمؼددطلح ا ألدٍدددّ           ازبمدد 

ِ  ُن اإلعٝ  أن ًاؿحً  أػبه ل د( 1006ػ  بت النوـْ ال  ٖمْب )بلغَ ل   ًأن ًمرتكزاتدىل  أسشدى  لدى   ـد  

َْ الاٌػدَل  عمل يف سَْاٞس  اٞداّ ٞنو  الاكنٌلٌألَْ; اإلعٝ  ًس ٖل  ل  ا م دمْ يف تبتُ ألدٍدّ لغْ لغاى

اإلعٝمدددُل لدددذل  ُدددرن اللغدددْ ع مدددل مودددم يف ُ علَدددْ ًسددد ٖل اإلعدددٝ  ازبم هريٍدددْل ُدددر ا كددد ن هددددب اإلعدددٝ      

ازبم هريِ هٌ الٌػٌ  إىل  َ  قط ع ا الام   ًالاٌاػل معو  ًالابثري َُو  ًاىل تٌ َدد مظد عره ل ُدرن    

ظكل  ل ْ أس سدَْ مدن  ل د ا ًسد ٖل اٜتؼد  ب ًب دد  مد         اللغْ هُ الشبَل اًٞ  للٌػٌ  إىل اددب; ٞنو  ت

تكٌن هذي اللغْ مفوٌمْ من قبل ازبمَ  ُدرن الرابطدْ بدني اإلعدٝ  ًالامد  تاح دق علدٓ عبدٌ خيدد  عملَد ا           

الانمَدْ ببطددك د  ك ُددْ أمدد  علددٓ الؼددعَد ال ددٌمُ ُددرن لغددْ اإلعددٝ  الفؼددحٓ املبشددطْ ًاملظدد كْ هددُ اللغددْ   

 ; لاعمددَم اإلعددٝ  ًتددبثريي لكددُ ٍ ددٌ  بدددً ي علددٓ أكمددل ًألددى يف عملَددْ الاٌاػددل بددني        الٌسددط الدديت ٜ بددد ددد  

 ازبم هري العربَْب

إن ًألدٌد لغددْ إعٝمَدْ بعَدددّ عددن الع مَدْ هددُ الديت تظددكل ازبم هريٍددْ الديت ٍنظددده  اإلعدٝ  العربددُ ٞنودد         

د ًػٌٜ إىل ال ٌمَْ للاعبري عدن  الٌسَلْ عبٌ تٌ َد املظ عر ًمن نيٝد  ميكن أن ناج ًص  دًد ال طر الٌا 

ماطلب ا ازبم هري ًرم دم ًرٜموم من مظرب الٌ ن العربُ إىل مغربدى لدذل  مدن ًاألدا اإلعدٝ  العربدُ أن       

ًٝ   َ َدً  ٍندبني بدرًح                ٍشعٓ إىل تبسدَص ًترسدَ  لغدْ إعٝمَدْ دد  تبثريهد  الكدبري علدٓ الند ض ًذب دق تٌاػد
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امو  ًهُ اللغْ اإلعٝمَْ اًٞس  اناظد  ًا ٞنود  مفوٌمدْ مدن قبدل      الظعا هُ ُؼحٓ ًمعربّ إ ا أ شن اساخد

الن   ني بوذي اللغْ ال ٌمَْ اليت  ا أن تب ٓ لغْ  ـ  ٍْ ًعؼرٍْ ًتام طدٓ مد  الاطدٌ  الدا آ اسب ػدل      

 يف طبالف ال ٜاب

 الـددفْ ازبنٌبَددْ إن ًاقد  اللغددْ العربَددْ يف ًسدد ٖل اإلعدٝ  علددٓ الددرىم مددن أن العربَدْ تعددد اللغددْ اًٞىل يف   

للبحر املاٌسطل ىري أن ًاقعو  علٓ مشأٌ املم  سْ الفعلَدْ)من نيدٝ  اسبدٌا  ًاإلناد ج الفكدرِ(ل ٍا و در إىل       

ملَدٌن  ًمد  تند مُ ًسد ٖل اٜتؼد   ًسدعْ       10رنير الشلم لابتُ بعد اللغدْ الٌَن نَدْ الديت ٜ ٍاكلمود  إٜ  دٌالُ      

نودد  ًسدد ٖل اإلعددٝ  املرَٖددْل اصداد الاددٌألص مددن مغبددْ ذبددٌ  هددذي         اناظدد  ه لًك رّ اإلقبدد   علَودد ل ًٜسددَم  م   

ِ    –الٌسدد ٖل  إىل معدد ً  تنشددف اللغْلًتفشددد اسددا  مْ اللشدد نل ًتوددٌِ ب لددذًب        -تدد  متلكددى مددن نفددٌ   دد هري

اللغٌِ إىل اسبظَظب ٜسَم  إ ا ك ن ازبموٌ  ٍ بعٌن أمد   ألود ص الالفزٍدٌن أك در  د   لشدٌن يف أمد كن        

ب ًم  عد الد اسْل ُعلٓ سبَل امل    ُرن الاٝمَذ مر لدْ الد اسدْ ال  نٌٍدْ ٍكدٌن الاٝمَدذ قدد       العمل ًاٞسٌا

سدد عْ يف املد سددْ لًمدد  إىددرإاا الٌسددَلْ اإلعٝمَددْ ت ددَم ألشددرا     15000سدد عْ مظدد هدّ يف م  بددل  20000قـددٌا 

ملد سددْ أً علددٓ اٞقددل  منَندد  مدد  هددٜٕٛ تاشددلل مددن نيٝلددى قددَم معرَُددْ عدٍدّلقددد تددٛدِ إىل إصا ددْ مدد  ت دمددى ا     

 .مزامحاى

ُ للغددْ يف الالفزٍددٌن تاعددرع ٌٍمَدد  ملٌألدد ا مددن الاظددٌٍى ًالاحرٍفلًالٌاقدد  أن لغددْ الالفزٍددٌن يف طددآ          

الدربام  ًاُٞددٝ  ربد ب  رمددْ اللغدْ اشب ػددْ الديت ٍكٌنودد  كدل إنشدد ن لنفشدى ًتاكددٌن َُدى مددن نيدٝ  ع ٖلاددى         

 (ب 159ل 1991ل ًبَٗاى ًً نى )العَ ؿُ

  ا إ دٔ الد اس ا اليت   ًلدت  ػدد دً  بعدني الدربام  الديت تب ود  بعدني اإل اعد ا ًالالفزٌٍند ا          ًقد أط

العربَْ يف تلبَدْ ا اَ ألد ا اٞ فد   إىل أن:اللوجدْ الع مَدْ هدُ الغ لبدْ علدٓ الدربام  املٌألودْ للطفدلل ٍلَود              

 ٜ تشددوم بدددً ه  املفددرًع يف  اسدداخدا  دجددْ دبمدد  بددني الفؼددحٓ ًالع مَددْل   ٍظددري إىل أن بددرام  اٞ فدد   

ًيف د اسدْ أألرٍدت علدٓ عَندْ مدن الظدب          (111 ل2002اٜ ت  ٕ ب ملشأٌ اللغٌِ لٟ ف  )اقلَآل عبدد العظدَمل  

%( مددن املبحدٌثني أن ال نددٌاا   45ازبد معُ  دٌ  دً  الفـدد َٖ ا العربَدْ يف نظددر ال   ُدْ العربَدْل  كددر نشدبْ )      

اللغٌِ العربُ من نيٝ  اساعم   الع مَْ الفجْلًمشلشدل اٞنيطد ٕ   الفـ َْٖ العربَْ أدا إىل ربرٍا الذًب 

 .اللغٌٍْ الظ ٖدعْ ًاملاكر ّل ًالاٌ َف الشَ٘ ٞمس ٕ الربام لإؿ ُْ إىل ؿعف مشأٌ م دمَو 

ًيف  ل  بَ ن ك ب علٓ أن ًؿ  اللغْ العربَْ علٓ ط ط ا الفـ َٖ ا العربَْ ىري مرٍه ًٜ ٍبعد  علدٓ   

َدد  ظبددد بددني اسبددني ًا٠نيددر ضبدد ًٜا تدد ل  الؼدددً  لكنودد  تاشددم ب لظرَُددْ ًتفا ددد ع مددل   اٞمددل إٜ مدد  نددد   

اٜسددامرا  ًمددن أم لددْ الددربام  الدديت سدد همت يف الاعرٍددف بدد لك ري مددن قـدد ٍ  اللغددْ ًاٞد  العددربَني نددذكر           

الربام  الديت   برن م  اُاه ٍ  مسشم لمدٍنْ ال ٌاعد للغان  ازبمَلْ لكلم ا ًدٜٜا لُرس ن الظعربببا  من

ػ لت ب ملظ هد ًأل لت يف حبر اللغْ العربَْ ًطٌا ٗو  ازبمَلْلًلعل هذي املب د اا اشبٝقدْ تشدادعُ اإلطد دّ    
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ًالانٌٍى ًتشانوني هممن  للمط لبْ تزٍد من املظ  ٍ  اإلنا ألَْ بغدرع سدد ال غدراا ًدبد ًص الن د ٖؽ ًهدٌ       

ْ  مسَدْ ك ندت أً طدعبَْ إؿد ُْ إىل الانشدَق احملكدم بدني        أمر ٍاطلا تظ ُر ازبوٌد الغٌَ ّ علٓ اللغْ العربَ

الفـ َٖ ا العربَْ ًتٌ َد ألوٌده  اإلعٝمَْ نيدمْ للودب املظ لل ًهٌ النوٌع ب ل   ُدْ العربَدْ ًألعلدو     

 بمٌاكبْ للاحٌٜا ًمٌاألوْ للاحدٍ ا اليت ٍفرؿو  عؼر العٌملْ

قنددد ّ   كٌمَدددْ ًني ػدددْ  ع مدددْ  192عدددن ُعلدددٓ الدددرىم مدددن أن عددددد ال ندددٌاا الفـددد َْٖ العربَدددْ ٍزٍدددد  

ًماخؼؼددْ  ُددرن الددربام  الدديت ُت ددد  ب لفؼددحٓ قلَلددْ  ًأىلبودد  سددُٕ الانفَددذ ًاإلنيددراج ًٍغَددا َُددى اٜهامدد    

 م لَدد ا اللغددْ العربَددْ  ًٍفا ددد عنؼددر الاظددٌٍق اإلعٝمددُ  أمدد  معظددم الددربام  ًاحملاٌٍدد ا اٞنيددرٔ  ُرنودد         

ا املمزًألدْ ب ٞلفد   اٞألنبَدْ  َُمد  عددا بعدني املشلشدٝا        َدْ ًاللدوج   أك ر مدَٝ إىل تٌ َدف الع مَد ا احملل   

الا  خيَْ  ًاٞنيب    ًبعني اسبؼؽ اشب ػْ  ظبد أن الع مَْ تشرح ًمترح ًت دد  إىل ازبمودٌ  علدٓ أنود  لغدْ      

العؼر  ًالغرٍا أن هذي العدًٔ تشللت إىل بعني الربام  ال   َُْ اليت بدأا تنزا إىل تطعَم نفشو  ب لع مَْ 

عن  ىبْ ازبموٌ  الذِ ك ن من املفرًع أن ٍرت ُ هٌ بنفشى إىل مشأٌ ُوم هذا اشبط  بًلذل  ٜ نزًٜ 

نب ل  إ ا قلن  إن تفؼَه لغْ ًس ٖل اإلعٝ  أؿحت ُكرّ ىري مشاش ىْ لدٔ الك ري من ال د ٖمني علدٓ اإلعدٝ     

 .يف الٌ ن العربُ

املرتبطْ بو ل ًبذل  ٍابسص ُرا  لغدٌِ   ًمن الطبَعُ أن ٍٛدِ هجر اللغْ إىل هجر ال   ُْ ًال َم

 (ب54ل2003ًث  يف تادُق اللغ ا ًال   ُ ا اٞألنبَْ إىل ملٗى )لَلْل 

ًملٌاألوْ عؼر الكٌكبَْ ًالافجر املعريف املاند مُ ل دٌ ّ اٜتؼد ٜا ًاملٌاػدٝال ًالشدم ٕ املفاٌ دْل       

عربددُ ًالٌألدددانُ ًالفكددرِ ٞمددْ عربَددْ   كدد ن ٜبددد مددن الرألددٌا إىل اللغددْ العربَددْ بٌػددفو  بٌت ددْ اٜنؼددو   ال   

 (ب 64ل2002ًا دّباللغْ العربَْ هُ اليت تؼن  ً دّ الفكر ًالع ل)عَدل

ًاسدداعم   الفؼددحٓ لغددْ للعددٝ  لددَص مطلبدد  عشددري املندد  ل ُلغددْ اإلعددٝ  هددُ الفؼددحٓ الشددولْ املبشددطْ يف       

 سبَد ّ ًال  دْ اٞمَندْ للمعد نُ     مشاٌاه  العملُبببًاملرًندْ ًالعمدقل ًهدُ اشبؼد ٖؽ الديت دبعلدو  تندبني ب       

ًاُٞكدد  ل ًاٜتشدد ا لٟلفدد   ًالاعددبرياا ازبدٍدددّل الدديت حيكددم بؼددٝ َاو  اٜسدداعم   ًالددذًب ًالظٌَا)طددربل   

 (202-201ؼل2332

 (150-202،145-201ؼل1998طربل  -2008)الظَ ل  :ت  ٍلُ ًس ٖل اٜتؼ  ًتاشم لغْ 

ًا مظدد كً  ٜ  مدد  منددى أقددٌٔ مددن هددذي اللغددْ الٌا دددّ   لغددْ اإلعددٝ  هددُ اللغددْ الدديت رب  ددا  وددٌ    -2

 .املظ كْ الع مْ للبٝد العربَْ

 .ٜ تعدً اللوج ا أن تكٌن أدًاا ًًس ٖل للاعبري البَُٗ الـَق -1

لغددْ اإلعددٝ  هددُ الفؼددحٓ الشددولْ املَشددرّ يف مشدداٌاه  العملددُ عددن املشدداٌٍني: العلمددُ الاجرٍدددِل       -3

العملُ الفؼَه يف اللغْ ٍعدني الرألدل العد دِ علدٓ الادزًد ب ل   ُدْ       ًالاذًب ازبم لُل ًهذا املشأٌ 
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يف مفوٌمو  الع  ل ًٍبنيذ بَدي إىل صب   من الفكر أًس  ًأ  ا علٓ  دد تعدبري الددكاٌ  بظدريل ًٜ     

 .ٍشد علٓ امل  ف أً الع مل  رٍ ى إىل م  ٍنظدي من معرُْ أألٌد ًنيربّ أعمق

امَددز بشددم ا ميكددن أن تكددٌن اللغددْ العربَددْ نيددري معددني ددد    اللغددْ املذاعددْ مشددمٌعْ ك نددت أ  مرَٖددْ ت  -4

  .أك ددددددر مددددددن اللغدددددد ا ًاللددددددوج ا اٞنيددددددرٔ ً لدددددد  ملدددددد  تامادددددد  بددددددى مددددددن  ػددددددَد معددددددريف صانيددددددر         

ًمدددن الؼدددعا الانبدددٛ تشدددا بل اللغدددْ العربَدددْ يف ًسددد ٖل اإلعدددٝ  املرَٖدددْ  َددد  ٜبدددد أن ٍدددام إعدددداد    

لدٓ ًسد ٖل إعٝمند  ال َد   بود  ًالديت ميكدن أن        الد اس ا الٝصمْ  ٌ  الؼَ  اإلعٝمَْ الديت ٍنبغدُ ع  

تدُ  باطٌ  اللغْ العربَْ يف هذي الٌس ٖل ًٜ ٍكفُ أن نطلدق لفدظ العربَدْ علدٓ ًسد ٖلن  اإلعٝمَدْ       

 ( 2008)الظَ ل:حبكم ازبغراَُ  ُ ط ًم  ٍد  علٓ  ل  م  ٍلُ

 اعد ا ًالالفزٌٍند ا العربَدْ    أط  ا إ دٔ الد اس ا اليت   ًلت  ػد بعني الربام  اليت تب ود  بعدني اإل   -

إىل أن: اللوجْ الع مَْ هُ الغ لبْ علٓ الربام  املٌألودْ للطفدل ل ٍلَود  اسداخدا  دجدْ دبمد  بدني الفؼدحٓ         

 .ًالع مَدددْل  ددد  ٍظدددري أن بدددرام  اٞ فددد   ٜ تودددام بددددً ه  املفدددرًع يف اٜ ت ددد ٕ ب ملشدددأٌ اللغدددٌِ لٟ فددد       

ازب معَني  ٌ  دً  الفـ َٖ ا يف نظدر ال   ُدْ العربَدْل  كدر نشدبْ      يف د اسْ أألرٍت علٓ عَنْ من الظب    -

% مددن املبحددٌثني أن ال نددٌاا الفـدد َْٖ أدا إلددُ ربرٍددا الددذًب اللغددٌِ العربددُ مددن نيددٝ  اسدداعم   الع مَددْ   45

الفجددْ ًمشلشددل اٞنيطدد ٕ اللغٌٍددْ الظدد ٖعْ ًاملاكددر ّ ًالاٌ َددف الشددَ٘ ٞمسدد ٕ الددربام ل إؿدد ُْ إىل ؿددعف         

 .دمَو مشأٌ م 

ًلكُ نبآ مشا بٝ مظرق  ٜبد من الاع مدل مد  الع مَدْ  دٍدْ ًنيؼٌػدً  مد  ٍشدمٓ بـدبط الاع مدل مد            

 ( 224-223  ل ؾ2001الع مَْ نيؼٌػً  يف ًس ٖل اإلعٝ  املرَْٖ احمللَْ ً ل  من نيٝ  ا٠تُ:) بلَبلل

يف  َدد  اسبدد ٜا مت ددل ألددزًٕا مددن  يف  َدد ّ اٞمددم ًاقدد  ٜ ميكددن نكرانددى أً ال فددز علَددىل ُوددُ    الع مَددْإن  -

طخؼددَاو ل بشددلبَ تو  ًا  بَ تودد ل مدد   لدد  ٍنبغددُ لندد  أن نٛكددد   َ ددْ ه مددْل ًهددُ أن الع مَددْ ٜ ميكددن           

 .اعاب  ه   اُدًا ٍغذِ العربَْل بل قد تظٌي   َ او ل ًت ٌع أعمدتو  ًأػٌد 

د تدٛدِ ً َفاود  اشب ػدْ بد لفوم يف  ددًد      الن  َْ اٜتؼ لَْ قد تٛدِ دً ًا ضبدًدًا ألدًال ُ  منالع مَْ  -

املٝ ظْ اليت تلو  بو ل بَد أنى ٍا لؽ دً ه  كلم  اباعدن  عن مٌ ن اللوجْ ل ً آ ضب ًٜا ُومود  ٍظدل   

ػعا املن  ل يف  دني إ ا تعلدق اٞمدر ب لعربَدْ الفؼدحٓل ُد ل ٌامَص الديت ًألددا ددذا الغدرع ميكدن أن ت دد              

أً الاعمق َُو ل ً ا الانبَى أٍـً  إىل أن تودذٍا ًػد ل الع مَدْ أً ترقَاود  ٜ     نيدم ا أللَلْ ملن ٍرٍد ُومو  

 .ٍنبغُ أن ٍام إٜ من لدن نيبري ببسرا  اللوجْ ًاللغْ الفؼحٓل كم   ا يف كل مشعٓ

إ ا ك نت الع مَْ تشامد ألف  و  من ٍن بَ  ٜ  ؼر د ل ًإ ا ك نت ًس ٖل اإلعدٝ  الشدمعَْ ًالبؼدرٍْ     -

ؼددد  اٞس سددُ لاددداً  اٞلفدد   ًاملفددرداا ل ُمددن اٞنفدد  اسدداغٝ  هددذي الٌسدد ٖل كددل ًا دددّ  شددا          تظددكل امل
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 بَعاودد ل مددن أألددل تزًٍددد الندد ض برػددَد لغددٌِ ألدٍددد ٍشددوم يف ترقَددْ دجدد توم أً ٍؼددحه نط وددم لٟلفدد         

 .الع مَْ  اا اٞػٌ  العربَْ

   ً سد ٖل اإلعدٝ  ٍ اؼدر يف ال ـد ٍ  النحٌٍدْ      ًٜ ننشٓ كم  ٍنشٓ الك ريًن أن اسداخدا  اللغدْ العربَدْ يف 

ًاٞسلٌبَْ ًٍنشدٌن اللغدْ العربَدْ  انيدرّ كد ريًا ب لظدعر ًالن در ًاٞد ب ًكلدو  معد  ب ث  َُدْ ميكدن أن تعدني             

ًٝ عن أهمَاو  يف ال ؼؽ اإلنيب  ٍْ  َ  ميكن اٜقاب ض من ال ررن  امل د  الالفزٌٍنُ يف ت دٍم الربام  ُـ

 .ِ الظرٍف ًالظعر العربُ عند بن ٕ ت رٍر أً قؼْ إنيب  ٍْ  اا   ب  د امُ تظٌٍ ُالكرٍم ًاسبدٍ  النبٌ

ًب لا لُ ميكن أن ن ٌ : إن هن ل العدٍد من املو  اا اليت تؼدله لدبعني الدربام  الالفزٌٍنَدْل كد لربام       

ًا عملَدً  علدٓ الدذٍن    اسبٌا ٍْ  اا الط ب  ال   يف ًالفآ ًب لاد لُ قدد ٜ عباد ج إىل الع مَدْل ًميكدن أن ٍكدٌن  د      

ٍ ٌلددٌن: إن اللغددْ العربَددْ الفؼددحٓ يف الدد   النحددٌِ ُ ددط ًيف نظددراا اٞنيبدد  ب إ  أن ت دددا  الدد اث املعددريف  

الذِ ذبظٓ بى اللغْ العربَْ أن نفرد مو  اا اللغْ العربَْ ًردابو   شا  بَعْ الربن م ب ًمدن تلد  املود  اا    

ػددً  يف ًسدد ٖل اإلعددٝ  املرَٖددْل ًمددن هندد  ميكددن للعٝمددُ أن ٍ ددٌ  مددن  الدديت ٍنبغددُ أن ٍ ددٌ  بودد  اإلعٝمددُ نيؼٌ

 ( 25-23 ل 2006)اد مشُل  .نيٝ  اللغْ العربَْ ًمو  اتو  ب لٌ َفْ ال بٌٍْ علٓ أكمل ًألى

ًٝ صانيددرًا للغددْ العربَددْ ٜبددد أن ٍكددٌن همددً  إسددٝمًَ  قبددل أن ٍكددٌن همددً  عربَددً  ل كمدد  أنندد     ًلكددُ نددبآ مشددا ب

إلألرإ العدٍد من الد اس ا يف إمك نَدْ تٌ َدف اللغدْ العربَدْ مدن  َد  ألٌانبود  ًأن نٌ دف الدربام           عبا ج 

ًٝ عددن    الالفزٌٍنَددْ يف ًسدد ٖل إعٝمندد  تدد  ٍ اـددُ  بَعددْ هددذي الددربام  ًاللغددْ الدديت ميكددن أن تٌ ددف بودد ل ُـدد

ٌٍدْ ًتبنيدذ ًسد ٖل إعٝمند  املرَٖدْ      الاد ٍا العملُ املناظم للعٝمَني ًهذا من طبنى أن ٍشوم يف الانمَْ اللغ

 (2008)الظَ ل الرٍ دّ يف اٜتؼ   الدًلُ عرب الامش  ب للغْ العربَْ ث  ًَُ  ًمنوجًَ  ًسلٌكًَ  ً ـ  ًٍ ب

 :اساخدا  ت نَْ طبكْ اٜن نت ًاإلعٝ  الرقمُ يف نظر علٌ  اللغْ العربَْ ًأثري يف الاٌاػل اسبـ  ِ

ٔ ت  خيو  عن ٍْ ُ ٖ دْ للكاد   ب عابد  ي مفا  دً  للمعرُدْ ًًسدَلْ للاعلدَمل        أًلت اسبـ  ّ العربَْ علٓ مد

ُابسشددت يف طبالددف ب دد ا الددبٝد العربَددْ طددرقً  ًىربددً  مكابدد ا عدد مرّ ًتندد ُص أػددح   الفكددر ًالعلددم ًأهددل           

 العن ٍدْ  الرٍ سْ ًالشلطْ يف    الكاا ًإنظ ٕ املكاب ا ًُاحو  أم    ٝ  العلمل ًقد بلغت اٞمْ العربَدْ يف 

ًٝل ُك ن اٜ افد ٕ ب لكا بدْ ًالادبلَف ًاإلبدداا أسد ض ت دد  اٞمدْ ًتطٌ هد           ب لكاا م  مل تظود البظرٍْ لى م َ

ًبندد ٕ  ـدد  تو  العظَمددْب ًقددد سددجل  لدد  املٛ نيددٌن ًًث ددٌي ًطددود بددى الدا سددٌن ًاملشاظددرقٌنل ًنٌهددٌا بددىب          

لَددى اسبـدد  ّ اسبدٍ ددْ ًال ددٌ اا العلمَددْ املع ػددرّ (ب ًاعاددربًي أس سددً  بنَددت ع222ل1933)ألكشددند  سددَبافَاعل 

(ًإ ا كدد ن هدذا م ؿددُ اٞمدْ العربَددْ اإلسدٝمَْل ُرنودد  أؿدحت الَددٌ  يف  د   مددن الاخلدف عددن       90ل1997)تدٌبُل 

الركا اسبـ  ِ الع ملُ ًالابنير عن مٌاكبْ الاطٌ اا العلمَْ ًالا نَْ املذهلْل ُؼ   من املله العمدل علدٓ   

لاش د مك ناود  ًتٌاكدا عؼدره  ًتشداغل الفرػدْ الديت تاَحود  املباكدراا الا نَدْل ني ػدْ           اساد ال م  ُ تو  

 ال ٌ ّ الرقمَْل يف تدا ل اشبلل ًت لَؽ ادٌّ اليت تفؼلو  عن اٞمم الراٖدّب
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طود العؼدر اسبددٍ  ا دراد املخ عد ا ًتدٌاتر اٜكاظد ُ ا العلمَدْ املرتبطدْ باطدٌ  مؼد د  ال   ُدْ مندذ             

عْ اليت مكنت من دب ًص ع ٖق نظر املع  ب ًالعلٌ  ًإت  او  ل  عدّ عرٍـْ من الند ضل إىل ال دٌ ّ   اني اا املطب

املذهلْ اليت تفٌب يف قٌتود  ًتبثريهد   ودٌ  الطب عدْل ًهدُ ال دٌ ّ الرقمَدْ: ثدٌ ّ املعلٌمد ا ًاٜتؼد ٜا ًالنظدر            

 املفوددٌ  الا لَدددِ للمكابدد ال ًبددرصا  اإللك ًنددُ ًالظددبكْ الع ملَددْ للمعلٌمدد ا )اإلن نَددت( ًأثددر كددل  لدد  يف   

تؼددٌ اا ألدٍدددّ ً ددرب  دٍ ددْ ماطددٌ ّ لٝسدداف دّ مددن أًعَددْ املعرُددْ مت لددت يف اسدداغٝ  ت نَدد ا اسب سددٌ            

 ًاٜتؼ ٜا يف ربطُ  ٌاألز الزمن ًاملك ن ً دًد ال د ّ البظرٍْ يف البح  ًاٜسا ؼ ٕ ًالاحلَلب

ًٝ بعـدددو  بدددبعني بٌاسدددطْ    هدددُ طدددبكْ  ً ًمدددن هدددذي املخ عددد ا طدددبكْ اإلن ندددت   كدددبريّ مدددن اسبٌاسدددَا ماؼددد

 (ب176ل ؾ 2000برتٌكٌٜا ًأنٌاا  بط ماعددّل )ادرغل 

ًطددبكْ   ًتعددآ ع ملَددْ Internationalل اا أػددل إظبلَددزِ تاكددٌن مددن مفددردتني Interent ًكلمدْ إن نَددت  

 ( 145ل ؾ2007ًبوذا ٍكٌن معنٓ تشمَْ إن نَت الظبكْ الدًلَْ )عبٌدل 

الَددٌ   طددبكْ اٜن نددت ُرػددْ اٜتؼدد   املب طددر ًمتكددن مددن الٌػددٌ  إىل قٌاعددد البَ ندد ا ًنؼددٌؾ         ًمتددنه 

ًم  ٜا الٝال ًت   ٍر البحٌث ل ًاملراأل  املخالفْ ًىري  ل  من الٌث ٖق ًاملطبٌع ا املانٌعْ اليت ت ددمو   

 ( 135ل  2004ل املكاب ا علٓ ك ُْ أنٌاعو  املناظرّ يف معظم أعب ٕ الع مل  )ضبمد ًرنيرًن

َّ  تكمن يف الامرٍن ًاملم  سْل ًاسبؼٌ  علٓ برام  تعلَمَْ حبادْل ً دل املظدكٝا     ُ ٜساف دّ منو  تعلَم

(ً دد  ٍنبغددُ علددٓ   125ل 2003العلمَددْ ًمعرُددْ مدد  تٌػددل إلَددى العلددم يف الدد ٜا اسبَ تَددْ ) سددع دّ ًرنيددرًنل          

 (312-310ل1001ؾ بطرٍ ْ  اعْ )ُرجل املوامني اساخدا  الظبكْ اليت تٌُر العدٍد من الفر

ًمددن ال ـدد ٍ  اٞس سددَْ الدديت ت دددمو  طددبكْ اٜن نددت يف نظددر اللغددْ العربَددْ ًذب َددق الاٌاػددل اسبـدد  ِ   

املكاب ا الرقمَْ    ٌٍألا إ  د هذي املكاب ا ملد  دد  مدن دً  كدبري يف اإلطدع ا اسبـد  ِ لٟمدْل  َد  ميكدن          

ًب للغدد ا الع ملَدددْ املا  ددْ أن حيؼددل بشددوٌلْ ًٍشددر املعلٌمدد ا ًاملعددد  ب        لكددل  اىددا يف أِ منط ددْ مددن العدد مل     

ًالنؼٌؾ ًالٌث ٖقل كم  سدامكن هدذي املكابدْ مدن متداني الاٌاػدل بدني البد   ني العدر  ًاملشدلمني ًاملودامني            

لدٓ  ب ل اث ًالفكدر العربدُ اإلسدٝمُل مدن اٞقطد   املخالفدْ يف طبالدف الاخؼؼد ال ًبدني املد  فني ًال درإ ع           

ًألدى العمددٌ ل ًبدذل  ساشددوم املكابدْ الرقمَددْ يف إ دد د  ًابدط ث  َُددْ ماَندْ بددني الدبٝد العربَددْ ًاإلسددٝمَْل       

ًبن ٕ ُـ ٕ عربُ إسٝمُ ُكرِ ًعلمُ علٓ الظبكْ الع ملَدْ للمعلٌمد ا ثدم علدٓ الطرٍدق الشدرٍ  للمعلٌمد ا        

    ًٝ ٍدْ الديت ذبدٌ  دًن انطٝقود    لَدً  )ألَداص       عنددم  تاجد ًص العٌاٖدق الا نَدْ ًالفكر     -الدذِ سدَخلفو  مشدا ب

 (ب  149 ل1988 ل

ًسامكن املكابْ الرقمَْ أنيريًا من الاعرٍف ب سبـد  ّ ًالفكدر ًال   ُدْ العربَدْ يف العد مل ببسدري باٌألوود         

لزاٖرٍوددد  بلغددد توم ًعملدددو  علدددٓ إبدددراص الؼدددٌ ّ اسب َ َدددْ للفكدددر العربدددُ اإلسدددٝمُ الدددنري اشبدددٝب يف طبالدددف  
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مدد  سدداحفظ لل   ُددْ العربَددْ مك ناودد  بددني نظرياتودد  يف العدد مل يف هددذا العؼددر الددذِ تددًٛ  َُددى            دبلَ تددىل ك

 ال   ُ ا ًاللغ ا املوملْ إىل اٜؿمحٝ  ًاٜن راعب

ًتظود الشد  ْ الع ملَدْ   لَدً  من ُشدْ  د دّ ًضبمٌمدْ بدني ال   ُد ا ًاسبـد  اا ًاللغد ا ٜسداغٝ  هدذي             

الد   الرقمدُ الدذِ تاَحدى املعلٌم تَدْل ًلعدل أأللدٓ م د   علدٓ  لد  د اسدْ            الا نَ ا ًطغل اسبَز اًُٞر من 

مكابددْ ًنيزانددْ ً نَددْ ًأل معَددْ مددن طبالددف أعبدد ٕ      39 إ ؼدد َْٖ أألرتودد  منظمددْ الٌَنشددكٌ ًطدد  كت َُودد     

من املكاب ا املظد  كْ يف اإل ؼد ٕ )منود  ثدٝث بلددان إسدٝمَْ لدَص بَنود           % 48الع ملل ًتربص هذي الد اسْ أن

ْ         أِ ٜ  % 52 ضباٌٍ تود  ال اثَدْ م  بدل    دًلْ عربَدْ ًهدُ إٍدران ًأندًنَشدَ  ًم لَزٍد ( تعمدل يف مظد  ٍ   قمند

مددن هددذي املظدد  ٍ   % 42 صالددت أىلبَاودد  يف  ددٌ  اإلعددداد ًالددافكري يف ًؿدد  طبططدد ا مددن هددذا النددٌال كمدد  أن  

تشددعٓ الدددً  املخالفددْ لدددعم  )ُ  مدد لٌبل الرقمنددْ ًالؼددَ نْ( إؿدد ُْ إىل  لدد    2336-2335 ًؿددعت يف سددنْ

ث  ُاوددد  ًُكرهددد  ً ـددد  تو  علدددٓ الظدددبكْ الع ملَدددْل بر دددداث مٌاقددد  إلك ًنَدددْ تـدددم تراثوددد  ًنيٝػدددْ ُكرهددد      

ًث  ُاو ; من مؼ د  ًًث ٖق ًمراأل  ًمٌسٌع ا ًمع ألمببب ًمٌاد مسعَدْ بؼدرٍْ مدن ػدٌ  ًأُدٝ  ًتشدجَٝا       

 (ب71ل2002ػٌتَْ ًمٌسَ َْ)برن م  اٞمم املاحدّ اإلمن ُٖل

ًٍكمددن أهمَددْ املكابددْ الرقمَددْ يف الاٌاػددل اسبـدد  ِ ًنظددر اللغددْ العربَددْ بنظددر د اسدد ا عددن تدد  ٍ  اٞمددْ     

ً ـ  تو  ًُكره  ًإسو مو  يف اسبـ  ّ الع ملَْ ًإبدراص نيٝػدْ أعمد   املفكدرٍن العدر  ًالبد   ني املشدلمني يف        

ؿددددرل ًمتكددددني ع مددددْ ماؼددددفحُ الظددددبكْ الع ملَددددْ  الدددد ٜا العلمَددددْ ًاٜألام عَددددْ ًاٞدبَددددْ يف امل ؿددددُ ًاسب  

ًٜ للظددبكْ            للمعلٌمدد ا مددن اٜ ددٝا علَودد  بلغدد ا طبالفددْ علددٓ أسدد ض انياَدد   لغدد ا الفٗدد ا اٞك ددر اسدداعم 

الع ملَْ للمعلٌمد ا ًعلدٓ  أسدو  اإلظبلَزٍدْ ًالؼدَنَْ ًاإلسدب نَْ ًالرًسدَْ ًالفرنشدَْببب ًبدذل  متكدن هدذي            

مدن ت ددٍم ػدٌ ّ ًاؿدحْ عدن ال   ُدْ العربَدْ اإلسدٝمَْ ًعدن           -ب طدرّ ًدًن ًسد ٖط   م -املكابْ الرقمَْ العربَْ 

 إسو م تو  اسب َ َْ يف الفكر اإلنش نُب

ًلعددل العن ٍددْ ب ملعرُددْ ًتددداً  املعلٌمدد ا أ ددد أهددم مدددانيل هددذي النوـددْ املرت بددْل ًتعددد املكابددْ يف  لَعددْ        

  ب ت  ٍاٌُر َُو  مدن كادا ًًثد ٖق ًنؼدٌؾببب كمد       الٌس ٖل املعامدّ لاح َق هذا اددبل إ  هُ ًع ٕ املع

أنو   كَزّ أس سَْ يف اكاش   املعرُْل   ؿرّ يف  َد  مرا لدو  مدن النفد   إىل املعلٌمد ا إىل تنظَمود  ثدم        

 ( ب 71ل2002اساخٝػو  ًتطبَ و  ًاناو ٕ باٌلَد املع  ب ازبدٍدّ )برن م  اٞمم املاحدّ اإلمن ُٖل

يت  كرن هدد  ًىريهدد  هددُ الدديت دُعددت الدددً  العربَددْ إىل اعابدد   إنظدد ٕ مكابددْ  قمَددْ   ًلعددل هددذي اٞسددب   الدد

عربَددْ ؿددمن املظددرًع ا اٞس سددَْ للانمَددْ البظددرٍْ لددذل  أؿددحٓ ؿددرً ًٍ  الددافكري  دٍددْ ًالعمددل بشددرعْ      

قادددا  إلنيددراج مظددرًا هددذي املكابددْ )أً املكابدد ا( العربَددْ الرقمَددْ إىل الٌألددٌد لاعمددل علددٓ النوددٌع بكفدد ّٕ ًا       

 (ب2002)صبلص الٌص إ العر ل  ب ل   ُْ ًالفكر العربَني
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ُ للش ن ًاللغْ اليت هُ أداّ الاف هم ًالاٌاػلل ًهدُ ًعد ٕ الفكدر ًق لبدى اسبدُل ًمد  ندراي الَدٌ  هدٌ  غَد ن           

%( مددن 88ال   ُددْ الغربَددْ;  َدد  تظددكل اللغددْ نشددبْ ع لَددْ مددن اإلسددو   يف ن لددو ل ًٜ أد  علددٓ  لدد  مددن أن )       

%( ٍددددٌصا علددددٓ بدددد قُ اللغدددد ا  1%( ب لفرنشددددَْل ً)2%( ب ٞمل نَددددْل ً)9 ا اإلن نددددت ب للغددددْ اإلظبلَزٍددددْل ً) معطَدددد

 (2010)الظحٌدل

ًمل تعددد املن ُشددْ ماعل ددْ تجددرد النظددر علددٓ الظددبكْ الع ملَددْ للمعلٌمدد ا ًإنظدد ٕ املٌاقدد  الكدد ريّ الع مددْ         

اٞمدر  لد  إىل إنظد ٕ مكابد ا  قمَدْ )اُ اؿددَْ(      ًاملاخؼؼدْ الديت توددب إىل نظدر املعرُدْ الع مدْل بدل دبد ًص         

ًهددُ مٌاقدد  علمَددْ مٌث ددْ ال ؼددد منودد  دبمَدد  النؼددٌؾ ًالٌثدد ٖق علددٓ انيدداٝب        (  103ل 2001)نبَددل علددُل  

أطدك د  ًترتَبودد  ًُددق نظددم معَنددْ لاٌُريهدد  للماؼددفحني املوددامنيل مانٌعددْ ًماخؼؼددْ ًماك ملددْ ًمرتبطددْ   

املكاب ا الع ملَْ الراٖدّ يف هذا ال   الافكري يف هذا املظدرًا تظد  كْ سدب     َُم  بَنو  برًابط تظعبَْب ًمن 

مٛسشدد ا هددُ املكابددْ الٌ نَددْ الفرنشددَْ ًًصا ّ ال   ُددْ ًاٜتؼدد   الفرنشددَْ ًاملكابددْ الٌ نَددْ للددص النظدد      

ملكابددْ الربٍط نَددْ ًدا   ب لَ بدد نل ًمكابددْ الكددٌنغرض اٞمرٍكَددْ ًاملكابددْ الٌ نَددْ الكندٍددْل ًاملكابددْ اٞمل نَددْ ًا      

احملفٌ دد ا الشددمعَْ برٍط لَدد ب ًانـددمت إلَودد  ٜ  ددً  املكابدد ا الٌ نَددْ بكددل مددن سٌٍشددرا ًالربتغدد   ًإسددب نَ   

ً وٌ ٍددْ الاظددَ  ًاملكابددْ امللكَددْ ٞلددبري اًٞ  ببلجَكدد  ًمنظمددْ الٌَنشددكٌ بؼددفْ مراقدداب ًميكددن اٜ ددٝا    

 بwww.konobid.nl/gabrielعلٓ معطَ ا املظرًا يف املٌق  الا لُ: 

 ْ الدذِ ًؿد  أس سدى قد دّ الددً  الشدب  اٞك در تؼدنَعً  يف           دًن أن نغفل اإلط  ّ إىل مظرًا املكابْ الكٌنَد

علدٓ أسد ض    -أِ الفكدر الغربدُ    -ًالذِ ٍ د  ُكر هدذي الددً     1995 الع مل ؿمن مظرًا الام  املعلٌم تُ سنْ

 علمُ اًٞ  اللغْ العربَْ ألشر الاٌاػل اسبـ  ِ ( كٌنى ُكرًا كٌنًَ  )الشعَدِل املٛمتر ال

ًمل ٍ اؼر اٞمر علٓ  ل  بدل عملدت مراكدز البحد  ًالاخطدَط يف الددً  املا دمدْ علدٓ ًؿد  مظد  ٍ            

مكابدد ا  قمَددْ  ددٌ  الددٌ ن العربددُ طددرقى ًىربددى لاـددم الكاددا ًالددٝا ًازبراٖددد ني ػددْ الندد د  منودد ل ًتددربص    

ت دد  تدراث اٞمدْ ًُكرهد   شدا تؼدٌ اا الغدر  الديت دب ندا يف الغ لدا اٞعدم            نيطٌ ّ هذي املكابد ا يف كٌنود    

الددذِ  الدقددْ ًاإلنؼدد بب ًمددن مندد  ج هددذي املكابدد ا مظددرًا   املكابددْ الرقمَددْ للظددرب اًٞسددط ًمشدد   إُرٍ َدد        

ل ًالددذِ ٍشدداودب إنظدد ٕ ق عدددّ بَ ندد ا  ددٌ  مشدد   إُرٍ َدد     2000 تنجددزي أل معددْ هدد لُ اٞمل نَددْ منددذ أكاددٌبر  

الظرب اًٞسطب هكذا ػ  ا الظبكْ الع ملَْ للمعلٌم ا كم  ق   أ د البد   ني كا بدً  ع ملَدً  بلغد ا ماعدددّ      ً

ل 2002دًٜندُل ٍكابى ازبمَ  ًٍ رًٚنى ًتبح  َُدى كدل أمدْ عدن مكد ن تنظدر َُود  ُكرهد  طخؼدَاو  ًهٌٍاود  )          

(ًتبعً  دذي املعطَ ا ُرن الافكري يف تبسَص مكابدْ عربَدْ  قمَدْ أً مكابد ا ع مدْ ًماخؼؼدْ أؿدحٓ         3العدد

تطٌ  ت نَ ا املعلٌمد ا ع دا انيد اا ً ًاج ًسد ٖل الاخدزٍن       أًد : أمرًا ملحً  ًؿرً ًٍ  انطٝقً  من ثٝثْ أمٌ :

 ٖلددْ ً وددٌ  اًٞعَددْ امل ددرًّٕ رلَددً  ك لكادد   اإللك ًنددُل ًتطددٌ  طددبك ا    ني ػددْ اٞقددراؾ اللَز ٍددْ بشددعاو  اد 

املعلٌم ا )اإلن نَت(ل ًم  ٍاَحى كل  ل  من قدد ّ ه ٖلدْ علدٓ  فدظ املعلٌمد ا ًسدرعْ تدداًد  يف أطدك د          

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad38/Bout11.htm#_ftn12
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad38/Bout11.htm#_ftn12
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املخالفْ من نؼٌؾ ًػدٌ  أل مددّ ًػدٌ  ماحركدْ ًأػدٌااببب لدذل  سد  عت الددً  ًاسبكٌمد ا ًاملٛسشد ا           

ٕ مراكز ًصبمع ا ًمكاب ا  قمَدْ تعمدل علدٓ  قمندْ املدٌاد املعرَُدْ )نؼدٌؾل ًػدٌ ل ًًثد ٖقل ًأػدٌاال           إلنظ 

 ًػٌ  ماحركْ(ب

اقاؼدد د الاكدد لَف الكدد ريّ يف بندد ٕ املكابدد ا   -بفـددل ت نَدد ا النظددر الرقمددُ   -إت  ددْ املكابددْ الرقمَددْ  ث نَودد :

 ألددْ للخددربإ املكابددَنيل ًق عدد ا املط لعددْ الكددبريّ     الا لَدٍددْ ًتبثَ ودد  ًػددَ نْ ضباٌٍ تودد ل ًالا لَددل مددن اسب   

ًت دددٍم اشبدددم ا املعلٌم تَددْ للجمَدد   دد  سددَٛدِ إىل ربفددَني الاكدد لَف ًذبشددني رلَددْ الاددداً  ًسدددوٌلْ            

الاحددددٍ  ًالاٌألدددى ب لاكددد لَف للاجوَدددزاا اإللك ًنَدددْ ًاسبٌاسدددال إؿددد ُْ إىل تلبَدددْ  ىبددد ا  ًِ اسب ألددد ا     

بكم ًاملع قنيل  َ  متكدن الٌسد ٖط اإللك ًنَدْ مدن تدٌُري  درب اإل دٝا علدٓ         اشب ػْ ك ملكفٌُني ًالؼم ًال

ب لنشددبْ  -البَ ندد ا املن سددبْ دددمب ًٜ ٍعددآ هددذا الاطددٌ  الددا آ انيافدد ٕ املكابدد ا الا لَدٍددْ يف املدددٔ املاٌسددط       

ًٜ يف بددل اتشدد عً  يف نيدددم ا املكابدد ا الرقمَددْ ًاهام مددً  أك ددر   -للددبٝد العربَددْ علددٓ ًألددى اشبؼددٌؾ  بودد ل ًذبددٌ

ً دد ٖف املكابدد ا مددن صبددرد تددٌُري نيدمددْ اإل ددٝا علددٓ الكاددا ًاحملفٌ دد ا بظددكل عدد   إىل أن تؼددبه دً   بدد     

 ًنظر إلك ًنُ

 ددد   ال   ُدددْ العربَدددْ يف الٌقدددت اسب ؿدددر علدددٓ الظدددبكْ الع ملَدددْ للمعلٌمددد ا ًاتشددد مو  ب لـدددعف     ث ل وددد :

ً مٛسش ا ضبدًدّل ًعمل كل  درب يف عزلدْ عدن ا٠نيدر مدن      ًال ؼٌ  ًانطٝقو  من مب د اا مافرقْ ُٞراد أ

دًن تنشددَق أً ًؿدد  اسدد اتَجَْ مٌ دددّ أً منظددٌ  مشددٌلُب ًمددن ن  َددْ املـدد مني ال   َُددْ ًالفكرٍددْ ٍٝ ددظ  

ؿعف الرػَد املعريف املٌثدق بطرٍ دْ علمَدْل ًىلبدْ املٌؿدٌع ا الع مدْ سدٌإ ال اثَدْ أً اإلنيب  ٍدْ الاحلَلَدْ           

ًٝ عددن تدددنُ ال َمددْ العلمَددْب ُوندد ل كددم ه ٖددل مددن الكاددا        لٟ ددداث ًقلددْ ا  ملـدد مني العلمَددْ ًالا نَددْل ُـدد

الابلَف ا ًاملاٌن الظعرٍْ ال اثَدْ يف مٌاقد  عدٍددّ   ُلدْ ب ٞنيطد ٕ املطبعَدْ ًالعلمَدْ  د   علدو  مٌألودْ           

كْ الع ملَدْ للمعلٌمد ا   لل رإ ادٌاّ دًن الدا سني ً لبْ العلم ًاملاخؼؼنيل ًملد  كد ن ى لدا مشداعملُ الظدب     

يف الٌقت اسب ؿر ب لٌ ن العربُ من الطلبْ ًالاٝمَذ ًاٞك دميَني  ًِ اسب أل ا امل سْ للمـ مني املٌث دْ  

بطرٍ دددْ علمَدددْ ًاملامَدددزّ ب ٞػددد لْل ُدددرن أعمددد   النظدددر الراٖجدددْ ا٠ن علدددٓ الظدددبكْ تؼدددبه ىدددري  اا معندددٓ أً  

 ( ب146ل 90ل عدد 2003)الشعَدِل بُ ٖدّ

ى ُرن طبكْ اٜن نت تعد ت نَْ  قمَْ لَشت ب دَنْ تاطلا بذ  كل ازبودٌد املمكندْ يف تعلدَم اللغدْ     ًعلَ

 العربَْ ًنظره  ًذب َق الاٌاػل اسبـ  ِب
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 النتائج والتوصيات
 نتائج البحث: 

أهمَدددْ اسددداخدا  الا نَدددْ اسبدٍ دددْ يف الاعلدددَم املدددربم  ًالددداعلم الدددذاتُ لاعلدددَم اللغدددْ العربَدددْ     .2

 لاح َق الاٌاػل اسبـ  ِ  ًنظره 

ؿرً ّ اساخدا  ت نَدْ اسب سدٌ  يف ال  دْ ًالاعرٍدا لاعلدَم اللغدْ العربَدْ ًنظدره  لاح َدق           .1

 الاٌاػل اسبـ  ِب 

اساخدا  ت نَْ ًس ٖل اإلعدٝ  ازبم هريٍدْ يف اٜ ت د ٕ ب للغدْ العربَدْ الفؼدحٓ يف لغدْ اإلعدٝ           .3

 اسبـ  ِب  لاعلَم اللغْ العربَْ ًنظره  لاح َق الاٌاػل

 اساخدا  ت نَْ طبكْ اٜن نت يف تعلَم اللغْ العربَْ ًنظره  لاح َق الاٌاػل اسبـ  ِب .4

 للغْ العربَْ قد ّ علٓ مٌاكبْ الاطٌ  املعريف ًالا آ للحـ  ّ املع ػرّب  .5

 .أهمَْ صب م  اللغْ العربَْ يف اإلسو   ب لبحٌث العلمَْ يف ًس ٖل إعٝمن  احمللَْ .6

  .ْ اإلعٝمَْ للفـ َٖ ا العربَْ ت  خيد  اللغْ العربَْ ًٍشوم يف اٜ ت  ٕ بو ُ علَْ الرس ل .1

دً  إنادد ج املؼددطلح ا العربَدددْ ًترً ودد  إعٝمَددد  ًاملا بعددْ املشددامرّ ٞنظدددطْ الدد م  اللغٌٍدددْ        .2

 ًمراكز الاعرٍاب

 .إمك نَْ ن ل الٌعُ ب للغْ من مشأٌ النخبْ إىل مشأٌ ازبم هري .3

 ه  اللغْ العربَْ ملٌاكبْ الاطٌ اا الا نَْ ًاٜساف دّ منو بدً  مٛمتراا من  .20

 

 توصيات البحث: 

العن ٍْ ب ساخدا  الا نَْ اسبدٍ ْ يف الاعلَم املربم  ًالاعلم الذاتُ ًتَشري تعلم اللغْ العربَْ  .2

 ًنظره  ًٜسَم  ىري الن   ني بو ب

 يف ال  ْ ًالاعرٍاب اٜساف دّ من ت نَْ اسب سٌ  ًإ  د برام   اا ألٌدّ ع لَْ  .1

اسبرؾ علٓ اساخدا  اللغدْ العربَدْ البشدَطْ ًاٜ ت د ٕ املشدامر املادد ج يف اسداخدا  الفؼدحٓ          .3

 يف ًس ٖل اإلعٝ  ازبم هريِب

 تٌ َف طبكْ اٜن نت ًاإلعٝ  الرقمُ يف تعلَم اللغْ العربَْ ًنظره ب  .4

 . ًس ٖل إعٝمن  احمللَْتظجَ  صب م  اللغْ العربَْ يف اإلسو   ب لبحٌث العلمَْ يف .5

  .اساغٝ  الرس لْ اإلعٝمَْ للفـ َٖ ا العربَْ ت  خيد  اللغْ العربَْ ًٍشوم يف اٜ ت  ٕ بو  .6
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إنا ج املؼطلح ا العربَْ ًترً و  إعٝمَ  ًاملا بعْ املشامرّ ٞنظطْ ال م  اللغٌٍدْ ًمراكدز    .1

 الاعرٍاب

 لعربَْ ب ل َ   بدً ه  يف الاٌاػل اسبـ  ِبؿرً ّ الانشَق بني املوامني يف دُ  اللغْ ا .2

 .ؿرً ّ عمل اس اتَجَْ عربَْ إسٝمَْ ملٌاألوْ كل م  ٍظٌي ًحي    اللغْ العربَْ .3

 .ؿرً ّ إ  د مَ  ب طرب موآ ٍاٌاُق علَى أهل اللغْ ًاإلعٝ  بـرً ّ اسبف   علٓ العربَْ .20

 

 خامتة البحث:

 نَددْ اسبدٍ ددْ يف تعلددَم اللغددْ العربَددْ ًتعلمودد  ًنظددره   تن ًلندد  يف هددذي الٌ قددْ مٌؿددٌا اسدداخدا  الا

ًأثددري يف الاٌاػددل اسبـدد  ِل مددن نيددٝ  اسدداخدا  ت نَددْ اسب سددٌ  يف تعلددَم  اللغددْ العربَددْ  املددربم  ًالدداعلم     

الذاتُ ل ًاسداخدا  ت نَدْ اسب سدٌ  يف ال  دْ ًالاعرٍدا ل ًاسداخدا  ت نَدْ ًسد ٖل اٜتؼد   ازبم هريٍدْ يف           

للغْ العربَْ الفؼحٓل ًاساخدا  ت نَْ طبكْ اٜن نت ًاإلعٝ  الرقمُ يف نظر علٌ  اللغْ العربَدْ  اٜ ت  ٕ ب 

 ًأثر  ل  كلى يف الاٌاػل اسبـ  ِب

ًمدد  الاندد ً  ىددري املاعمددق ملفرداتددى ناَجددْ تعدددده  َُكافددُ منددى ببنددى أًقددف علددٓ مٝمدده ع مددْ  ددٌ       

لعربَدْ مدن  َد  الاعلدَم ًالداعلم ًالنظدرل ًمد  حي  دى هدذا          أهمَْ اسدا م   الا نَدْ اسبدٍ دْ يف نيدمدْ اللغدْ ا     

 اٞمر يف ذب َق الاٌاػل اسبـ  ِ بني اٞمْ العربَْ ًىريه  من اٞممب

كم  أكد الدً  املطلدٌ  مدن املودامني بودذا الظدبن سدٌإ كد نٌا أُدرادا أً مٛسشد ا أً دً  يف ال َد             

ْ اسبـدد  ّ ال  دمددْ للبظددرٍْب ًالنوددٌع بوددذا الدددً     بدددً هم يف نيدمددْ لغددْ ال ددررن ًلغددْ  ـدد  ّ اإلسددٝ  ًلغدد     

 مشًٛلَْ ازبمَ  ًب د  م  ٍبذ  من ألود يف هذا املـم   تكٌن ال م   ٍ نعْ بر ن اهللب  
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 املراجع

ــ ، ص  .2 ــن،دوص، أاــنر و خ ــت د ػــ   –أضــة ت ور ــ   -صة ؼ ــت و  ؼع ــت د ػــ ،  ضع  نػــن،وث صة ؼ

  2,1و ؼرري: ػ د

، 263خـةب، حرص ـت  غ ـ  وا،وـة سل، ضعطـعت ػـة   و  ؼردـت، ػـ د أ كطن ، ضيبخفيخع، حة، خ و ك .1

 .111، ؼ 2333 نة ر 

أ  ــم  غ ــ  ػبــ  و لــةد، و ػــيخ، و ع ــت و ؼرريــت دــي سضــةال وتػــال و  رايــت، و  ــ ح ر و ــ س ي دــي  .3

ل، صة ؼـت 1002وـند بر، 15-13  حطن ر حؼعي  و ع ت و ؼرريت، و ع ت و ؼرريت سو ؼن  ت سصهةً  نصه

 قط  وادب و ؼرري.  –و غكن يت، كعيت وآلدوب  ةالوش 

رروة ش وا   و  خغ ة وتو ةاي، و  كخب وتقعي ي  ع سر و ؼرريـت، حلر ـر و خن يـت وتوطـةويت و ؼرريـت،  .4

 . 1001وا،دص،  وغن  ضخ غ  ع ؼردت، ػ ةص

عــنل، رػــير ػبــ  و ــرعي  و طعــنب، و نضــةال و خؼعي يــت  ػــ ودمة سلــر  وضــخا و هة، دو،  عيــة  و ؼ .5

  .65-64،  ؼ 2326، 1ريرسث، ل

، اـي  3، حرص ـت وضيـب اـسوسم،  ضعـت رلةدـةث، ػـ د «رنر دسالوـي، و غةضـنب سو نلـ  وادرـي .6

 ، حص ، ػم كعيت وآلدوب، صة ؼت و بغر م.1001

و  ؼعن ةحيـت، لر ـ  و  طـخلبل، حرص ـت ػبـ  و طـال ،سـنوص، ضعطـعت ػـة   و  ؼردـت،  ريل صيـخص، .1

  2332 م /  ة،ش 2422 ..243ؼ ، ذس و لؼ ة ل،123 ػ د

، 123مـ ، دضــر و ؼعـ  و غــ  ذ، حرص ـت  غ ــ  ػصـفن،، ضعطــعت ػـة   و  ؼــر ، ػــ د  .حـنري أ .2

 .30 ، ؼ2331اػج 

ــي ، و ػــرس   .3 ــت سو خؼع ــ وص و خرري ــي  ي ــج سو غةضــنب د صــندة ضــؼةدة سن،ــرسص، وضــخا ول وتوخروي

  .215، ؼ 1003، 1،ل)وا،دص( ػ ةص

 م  ( حكنن نصية و خؼعي   م أصل حن يت و خفكير ريم و لنر سو   ة،ضت2411و غيعت ،  غ    غ ند )  .20

. 

 .22-1، ؼ 2326دس، و غةضنب دي حؼر ب و ؼعنل، أ.د.  غ ند  اخة،،  .22

،  خؼعي وعل و خلعي  ت دي  روا  و طرو  بر ش ر ال  م و خؼعي  وطر لت ول ضخا و  ،عطيمض  ة، .21

 اضةضيت.و خرريت و ة ى/كعيت دصة ؼت ، 1006ص،س ؼػردش سو طة، و ؼ د و فخظو ضعت     اخعفتو

  .123، ؼ 1005، 1زكر ة  غي ،  ل  ت دي والحصةر سحكنعنصية و خؼعي ،  كخبت و ؼبيكةص، ل .23

ــت، و نوقــغ سو  ــ  نر، ضــعطةص رع يــذ .24 ــ 12، سضــةال وتػــال سو ع ــت و ؼرري  1006ة ن( أ ــة، ) 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4568 

ضعنى ع ةدة ، كخـةب رؼنـنوص ا و  ؼة ضـت وآل يـت  ع ـت و ؼرريـت : و  ػـةكل سو غعـنر ا، دو، ار ـب  .25

 .ل1003 عطبةػت سو نػر، 

ظي ،واو ـــةل و زلةديـــت سو خررن ـــت سو طـــعنكيت)و برو ش و خنػـــيطيت ضـــنزوص وقعينـــي سػـــسة ػبـــ  و ؼ .26

 .222،ؼ1001وحغةد  ذوػةث و  سر و ؼرريت،حنوص 02سو  ،و يت  زةال(،وتذوػةث و ؼرريت،ع

،  2مــ (  ؼضــ  و  صــطعغةث و خررن ــت سو نفطــيت ، ل2414غــغةحت ، عطــم ، سو نضــة، ، ز نــب )  .21

 . و لةمرة ، و  و، و  صر ت  عطبةػت

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur706
http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur706
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4568
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حندي  و هةغ ي، لروا  ح ، ص  هة،وث و ع ت و ؼرريـت سندورهـة  ع روعـل و  ،وضـيت،   ضطـت  ػةر  .22

 .15،ؼ13ل، ؼ1006و رضة ت، ريرسث، 

ػةرـ  ع ــ وص و هــرظ سن،ـرسص، حصــ ي  و بر ضيــةث و خؼعي يـت س وخةصهــة سحطبيلةحهــة و خررن ــت، دو،  .23

 .216، ؼ 1000، 1و  طيرة، ل

 .245، ؼ1001, 2ل) وا،دص(دو، سوال، ػ ةصعة،د ػبند ، و غةضنب دي و خؼعي ،  .10

ــي ، دو، و فكــر وا،دص، ل .12 ــي و خؼع ــة د ــ  و غــةدع  غ ــ  ضــا ت، سضــةال والحصــةر سو خكنعنصي ، 1ػب

 45.، ؼ2332

ػبــ  و ؼــةلي ركــرم عطــيم ػعــي و  نــةػي، والحصــةالث ػبــر و غنوضــيب دــي حؼعــي  و ؼرريــت   يــر   .11

دـي حؼعـي  و ع ـت و ؼرريـت  عنـةلليم ر يرمـة( و ارلـنل و نةلليم رهة )دسة وضـخا ول و خلنيـةث و غ  زـت 

 22ل صعطةث و ؼ ـل و يـنل واسر:واعـ  1003د ط بر  13-11م  و  نود  2432 غرل  22-23

 ل.1003د ط بر  11م  و  نود  2432 غرل 

-35، ؼ: 2324ػب  و رع م و غةس اة ظ، حكنن نصية و ع ت سو خرود و ؼرري و ع ـنم وااـيل،  .13

232. 

 .150-145ل، ؼ2332، دو، و ضيل ، ريرسث، 2س س غر ، و ع ت وتػا يت، لػب  و ؼ .14

ػب  و ؼس س غر ،   ت و غضـة،ة سحغـ  ةث و  طـخلبل، و هياـت و  صـر ت و ؼة ـت  عكخـةب، و لـةمرة،  .15

 .212-210ل، ؼ2333

-11  ضعص و نز،و  و ؼرب  احصةالث سو  ؼعن ةث دي وصخ ةع دس،حه و زةويت ػػرة ر  ػـ  دـي .16

 .1001  بر د ط  13

-201،ؼ2332ػب  و ؼس س غـر ،وتػال وتضـا ي سحكنن نصيـة والحصـةر،دو، قبـة  و لـةمرة ، .11

202. 

، 4، و طــنت 31،  ضعــت دكــر سولــ ، ػــ د «و ع ــت و ؼرريــت سو  ؼة ضــت وآل يــت»ػبــ  و  نــي أرــن و ؼــسل،  .12

  53 .، ؼ1000غخنبير 

 .312-310، ؼ 1،1001ل ػب  و عطي  عطيم درس ، حنفيذ و خؼع ، دو، و غة  ، ػ ةص ، .13

ل ( حؼع  و ع ةث و غيت سحؼعي هة ريم و نظر ت سو خطبي  ،  بنةص 2322و ؼرري ، ااط ػب  و غ ي  ) .30

 . ،  كخبت  بنةص

ػصــةل ضــعي ةص و  نضــى،  و زــن،ة و رق يــت حضــغ وتػــال و ؼررــي ػعــى  فخــر  لــر ، ػ ــةص  ــ   .32

 وا،دص.

، 1020ا يت سو هن ــــت و ضةمعيــــتا،ػعــــي رــــم وــــة   و ػــــغند، او  طــــع  رــــيم و هن ــــت وتضــــ .31

http://www.4shared.com/file/vv8XN2-K/_.htm 

 54،ؼ1003 2ػعي  يعت ،و زلةدت و ؼرريت سو ػبةب،و  و، و  صر ت و عبنةويت، و لةمرة،ل .33

 .324,ؼ2352, 2 يم, لدة،ر ػةقل, ػع  و نفص و خررنم, دو، و ؼع   ع ا .34

, 1005, 3و،وـــن دـــن خيش , ضـــيكن نصيت و ـــخؼع , و ـــ و، و  س يـــت  اضـــخز ة،وث و زلةديـــت,  صـــر, ل .35

 .346ؼ

ػب  و عطي  رم عطيم دـرس، لـر  و خـ ، ص دـي و لـرص و نوعـ  سو ؼػـر م، دو، و  طـيرة، ػ ـةص  .36

 .210-262، ؼ 1005، 2)وا،دص(، ل

http://www.4shared.com/file/vv8XN2-K/_.htm
http://www.4shared.com/file/vv8XN2-K/_.htm
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ــروش و طعيػــي، وضــخروحيضيةث و ــخؼع  سو  .31 ــب و غ  زــت، لد ــت سو خطبيــ  ػــة   و كخ ــي  و نظر  ، 2 خؼع

 32، ؼ1005

دنزم و ػرريني. و  ند نالث و خؼعي يت ريم و نظر ت سو خطبي ،  كخبت واوضعـن و  صـر ت. و لـةمرة،  .32

 .20، ؼ2331

ك ةر ػب  و غ ي  ز خنص حكنن نصية و خؼعي  دي ػصر و  ؼعن ةث سوالحصةر، ػة   و كخب، و لـةمرة،  .33

 .21، ؼ 1001

ــب،  .40 ــي  دــي ػصــر و  ؼعن ــةث سوالحصــةر، ػــة   و كخ ــة و خؼع ــنص، حكنن نصي ــ  ز خ ــ  و غ ي ك ــةر ػب

 .21، ؼ 1001و لةمرة، 

 ــة،م حير ــس دة، ــة ن ، حغليــ  عــنر و رق نــت سو صــيةوت، والحغــةد و ؼــة  ي  ض ؼيــةث و  كخبيــيم  .42

 http://www.unesco.org/webworld/mdm/survey س نظ ت و ينوطكن،

 .64،ؼ1001 2 غ    ررومي  ػي ،و هن ت سو لع  سوتر وع،دو، و لةمرة ،و لةمرة،ل .41

 .122، ؼ 1004،  2 غ   صةض   غ   ، حفر   و خؼع  سو خؼعي  و  طخ ر ، دو، و زلةدت ، ل .43

 .13-5، ؼ2321 غ   ظةدر و صنو ، و خلنيةث و غ  زت سو ع ت و ؼرريت،  .44

عطــم و سمرووــي،  ضــهة ةث و ع ــت سوادب دــي و بنــة  و غضــة،م    ــت   رســي رــم اــرل    .45

/ 30-12و  نودـ    مـ 2412/ ذس و لؼ ة/10-22وتضا يت, و ضة ؼت وتضا يت و ؼة  يت ر ة ي س ة، 

 ل.1001وند بر 

دو، و فكـــر،  صـــطفى ػبـــ  و طـــ يغ  غ ـــ  سن،ـــرسص، حكنن نصيـــة و خؼعـــي   فـــةمي  سحطبيلـــةث،  .46

  .235، ؼ  1،1004، ل)وا،دص( ػ ةص

و  ه م رم  غ   و طـؼي م، و خـرود سو خلنيـةث و غ  زـت  ع ؼعن ـةث،  ضعـت و خـرود و ؼررـي، وحغـةد  .41

 .، ؼ103عس ـروص/  نويـن  /مـ  2414، ،ريـغ وآل،ـر 30ضـن، ة ػـ د  - و كخةب و ؼرب، د ػ 

246. 

ت و ؼرريت دي و ؼصر و رق ي، و   ح ر و ؼرري و  ه م رم  غ   و طؼي م، و  س، و غضة،م  ع كخب .42

واسر  و ع ت و ؼرريت صطر و خنوال و غضة،م كعيت وآلدوب سو ؼعنل وتوطـةويت، صة ؼـت ورـم زمـر، 

 د رة.گةأ

و ؼرب سػصر و  ؼعن ةث، ضعطـعت ػـة   و  ؼردـت،  صـ ،مة و  ضعـص و ـنلني  عزلةدـت  وبيل ػعي ، .43

 .411 ، ؼ2334أرر ل  ،2424، غنور 224سو فننص سوآلدوب ر س ت و كن ج، ػ د 

وبيل ػعي، و زلةدت و ؼرريت سػصر و  ؼعن ةث، ،  ت  طخلبعت  عاطةب و زلةدي و ؼرري، ضعطعت ػة    .50

 .1002، د ط بر، 116و  ؼردت، ػ د 

وبيل ػعي، و زلةدت و ؼرريت سػصر و  ؼعن ةث، و  ضعص و نلني  عزلةدت سو فننص سوآلدوب رة كن ـج،  .52

 .203 .، ، ؼ1002، دصنبر 116  و  ؼردت، ػ د س م ضعطعت ػة 

 .253، ؼ 2332وصر و   م و ؼيةسي، طة  ت وتػال،و   ضطت و ضسوار ت  عطبةػت، و ضسوار، .51

ون، و   م رعيبل، وال،حلة  رة ؼرريـت دـي سضـةال وتػـال، كخـةب وا ـت، و طـنت و غةد ـت سو ؼػـرسص،  .53

 .224-223ل، ؼ1002أكخنرر  ، سزو،ة واسقة  سو ػ سص وتضا يت، و  سعت،2ل

ل ( و غةضـنب سحؼعـ  و ع ـت و ؼرريـت ،  ضعـت و ؼعـنل وتوطـةويت، و ؼـ د 2333و هرظ ، ػة   ع  وص ) .54

 ، و ضسوار ، صة ؼت  نخن،م. 21

 

http://www.unesco.org/webworld/mdm/survey
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 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية
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 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية

 

7 

 املوعَ
ٓضضضؽهذ ٓضضضؿٖ اهؽـالضضضٞ ملع زبضضضٞ ًِ٘ضضض٘أل ًىضضضلوٞ حٽٚعضضضٞ ا٪ـذضضض َ ص ٗه ر ٚضضض  أٓضضضؽا  اهبرضضض   

الضضض عؽَ اهب ذضضض  املضضضِٔخ ا٨لضضض  فا٢ٛ ٗا٨لضضض ِب  ٛ   ٗحمضضضٍ اهبرضضض     ً ؽًضضضٞ ٗلضضضبعٞ ًب ذضضض      

ذٍ ًٗضّ ٓضٍ ا٪ـذض َ اهض  دبضه ٌضو ٍٔ        ً مٌٞ عوٟ هٍوني ٗظ متٞ   مشوذ اسبضؽٙ  ععفٙضف اهضف   

ٗاملضفاؼ ق ٽٚعضٞ اهضفذٍ ٗذلٌٔضض   ًٗعض ٓف حٽٚعضٞ اهضفذٍ  ٗألضضب قٔ   ٗ اض ـ حٽٚعضٞ اهضفذٍ ٗع٘احبٔضض            

ٗع٩د حٽٚعٞ ا٪ـذض َ   اهىضفٙعٞ اٮلض٩َ  ٗذلضٍ ٌضوٞ ا٪ـذ َ ٗهّضوٕ  ٗ اض ـٖ  ٗا٪ًض٘ـ اهض  علضْ٘           

 هؽـالٞ هوِ  ٢خ اه  هٚٞ :قٔ  اهٍوٞ ٗا٪ً٘ـ املعِٚٞ عوٟ ؾهم. ٗحؽ ظوٍذ ا

ًىضضلوٞ حٽٚعضضٞ ا٪ـذضض َ ًضضّ ا٪ًضض٘ـ اهضض  ع ىضضذ   صب ٌعضض يف املمضضوٌني  ظٌٍ٘ضض         -1

 ٓؿٖ ا٪عٍ ـ امل أظفٝ اه   غذ هٚٔ  امل ؼٝ  ٗحى هٕٚ اه ٘اٌٛ ٗاه كاٗـ.

ملىضضلٞ حٽٚعضضٞ ا٪ـذضض َ ألضضب   ٗع٘اًضضى عؽٙضضؽٝ عضضؽهع ا٨ُمضض ْ    حٽضضع ـ ضضٕ  قمضضٽذٱ   -2

 ؾهم ًّ ظ٩ي اهبر .

ِ خ عّ حٽٚعٞ اهضفذٍ  اض ـ ِض ـٝ  ٗع٘احضه ٗظٌٚضٞ ؼُٚ٘ٙضٞ ٗأظفٗٙضٞ ٙعض٘ؼ أافٓض  عوضٟ           ٙ -3

 اه فؼ ٗاجمل ٌع ؾكفيف ؾهم ًّ ظ٩ي اهبر  .

حٽٚعٞ ا٪ـذ َ كبريٝ ًّ كب ٢ف اهؿُ٘  اهض  ع٘عضؽ ام ًفعلبٔض  قضأه٘اْ ًضّ اه٘عٚضؽ        -4

 ٗاهع ٘ق يف اهع جوٞ ٗا٬جوٞ   اهؽُٚ  ٗا٬ظفٝ. 

 ٌوٞ اهفذٍ ٗذبفٍٙ اه ٽٚعٞ .  ُٱ ى ا٨ع  ق عوٟ ٗج٘  -5

ػبضضضضه عوضضضضٟ كضضضضى ًمضضضضوٍ ٌضضضضوٞ أـذ ًضضضضٕ كوضضضضٔ  ا٪حضضضضف  هضضضض ٪حف   ٠رمضضضضه حؽـعضضضضٕ        -6

 ٗال ٽ ع ٕ.

ٌوٞ اهفذٍ عٌى ٌض   ًبض ـن ػبوضه هٍض ذبٕ اشبضري   اهضؽُٚ  ٗا٬ظضفٝ ٗػبعوضٕ ام          -7

قٕ ًب ـك ځ أٌِٙ  ك ْ ٗٙب ـن ام هضٕ   كضى أذ٘اهضٕ ٗأعٌ هضٕ عض ج٩ځ ٗ جض٩ځ ٗحضؽ ؼهضذ         

 هم ا٪ؼهٞ ٌرٚرٞ.عوٟ ؾ

ٌضضضوٞ اهضضضفذٍ أُضضض٘األ عوضضضٟ ذمضضضه اسب جضضضٞ  ه لضضضْ٘ ق هِ  ضضضٞ ملضضضّ ؼب ضضض د ؾهضضضم  ٗعلضضضْ٘     -8

ق هلؽٙٞ  ٗق ه ٘ؼؼ  هٍٚٔ  ٗق هعْ٘ ٗاٮع ُٞ عوٟ اسب جض يف  ٗق هٍِضٚرٞ  ٗقضؽهع اهّضفـ      

 ٗق ٮٍُ   ًعٍٔ  ٗ ٩حٞ اه٘جٕ  ٗق هعؽي ٗاه ٚ َ ق سب ٘ق اه٘اجبٞ  ٗق هؽع ١.  

ملف١ عوٟ ٌوٞ اهفذٍ; ٗدبِه حٽٚع ٔ    ِٗٙبغضٛ هلضى ع حضى اعب عٔض      ِٓ ن أً٘ـاځ ععني ا -9

ٗمتثوضضٔ    ذٚ عضضٕ حضضؽـ الضض ٽ ع ٕ  ذ ضضٟ ٙضض ٌلّ ًضضّ ٌضضوٞ ـ ضضٕ عوضضٟ ًضض  ٙفِضضٟ ام     

 ٗـل٘هٕ.  

 

 أ .ؼ/ عبؽٖ ضبٌؽ ٙ٘لف عوٛ

   ٗعوًٕ٘ اهلفٍٙ ن حمٍ اه ف ْاه  ٕ املى ـن ٗـ٢ٚ أل  ؾ

 ٌِع ١ ج ًعٞ – اهرتقٚٞ كوٚٞ
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 مقدمة:

اسبٌؽ م ـ  اهع ملني  ٗاه٩ٍٝ ٗاهم٩َ عوٟ ًّ أـلوٕ ام ـ ٞ هوع ملني  لٚؽُ  ضبٌؽ ٗعوٟ  هٕ ٌٗربٕ 

 ٗلوٍ عموٌٚ ځ.  أً  قعؽ:

ا٪ًفاض ا٪ظ٩حٚٞ ٗاملى كى ا٨ج ٌ عٚٞ اه  ٙع ُٛ ًِٔ  قعض ا٪هفاؼ يف   عٍفُ  كثفه ؽ 

ٜٵ قِ  أْ ُ ٘حف عِؽٓ  هِبني ذلٌٔ  ٪ـذ َ كى  ه يف حٽٚعٞ اًّٗ ٓؿٖ املى ;ٗاجمل ٌع يف ٗعبؿـ ًّ  ;هرف

 ..ُٗبني كٚف ِٗع اٮل٩َ ع٩ج ځ هٕ ; ا ـٓ  ٗأِفاـٓ  عوٟ ا٪هفاؼ ٗاجمل ٌع يف
عوٟ ع٘ ٚؽ اهٍوٞ ٗع ٘ٙٞ ا٪ٗاٌف قني أهفاؼٖ  ه ٛ ُٽ ق ا٪لفٝ ظبؽ أْ اٮل٩َ ٙؽع٘ ٙفكك اٮل٩َ  ْ 

ؼب   اه٢٘ َ ٗامل٘ؼٝ ٗميِع اٮهم ؼ ٗٙ ّٛ عوٟ اه ٽٚعٞ  ٗهؿهم ُفاٖ ٙؽع٘    ذ غ    عفاقٽٔ  قىلى 

ذ ٘ق ا٪حفقني  ٗ ٙ  ٢ٍٔ ذ ٍٔ ًّ اهٍوٞ ٗاهرب  ٗاهكٙ ـٝ ٗاه لفٍٙ  ظ ٌٞ ا٪ٌ٘ي ٗاه فٗأل ًٗ  ٙور  قٌٔ  

ّٰ اهمٸبٶ ًّ اسب٘اوٛ ح ي عع  : ٰٗاقٲ ٌٶمٲلٶنٰي  ٰٗاهڀ ٕٱ     ز. ًّٗ اهمِٞ ح٘هٕ 27ٚى(( شاٮلفا١: ))ٗ عٛ ٰؾا اهڀ ٿفٲٰقٟ ٰذ چ

ذؽٙ  أُن قّ ً هم   اهٍرٚرني   جكا١ ٌوٞ ا٪ـذ َ اه  ٓٛ لبه   ع٘لعٞ اهفقق ٗذٍ٘ي اهربكٞ 

ٗذؽٙ  جبري قّ ًٽعٍ هٌٚٔ  أّٙ ځ عّ  (1)"ًّ أذه أْ ٙبمط هٕ   ـقحٕ ٗأْ ِٙمأ هٕ   أافٖ هوٍٚى ـ ٕ"

 .(1)عين ح  ع ـذٍ.  ٗه غ أقٛ ؼاٗؼ: ) ٨ ٙؽظى ازبِٞ ح  ع ـذٍ(ٙ(1)أقٕٚ "٨ ٙؽظى ازبِٞ ح  ع" 

َٴ جمٍٚ   ٙ ٍٍ اهفٗاقط   ٗٙ ٽع اهى٘اجف   ٗٙىٚع اهعؽاٗٝ ٗاهبغّ ١    ٍٴ ٗجف ْٸ حٽٚعٞ اهفذٍ ؾُهٴ ععٚ  

 ٗٙ لم ا٪لف .

 ٗحٽٚعٞ اهفذٍ أًفٴ ًكٙى ه٫ه ٞ ٗامل٘ؼٝ   ٗصبوهٴ ملكٙؽ ًّ اهلٍ ٗاسبكْ ٗاهغٍ . 

٪ً٘ـ اه  ع ىذ   صب ٌع يف املموٌني ٨ لٌٚ    ٓؿٖ ا٪قً ْ اه   غذ هٚٔ  امل ؼٝ  ٗحى هٚٔ  ٗٓٛ ًّ ا

هلثري ًّ اهِ ه ً ٍفْٗ   ٓؿا اه٘اجه ٗٗاحعْ٘   ًعٍٚٞ حٽٚعٞ اهفذٍ   ٗحؽ ذؿٵـُ    ٗاه كاٗـ ىاه ٘اٌ

ٍٲ }امٿ ًّ ؾهم أوؽ اه رؿٙف ق ٘هٕ :  ٚٲ ٱ ٰ٘هچ ْٲ ٰع ٍٲ  ڄ ٚٲ ٱ ٰٔىٲ ٰعٰم ـٲضڄ  هپ ْٲ عٱ ڀمٶؽٱٗا هٶٛ ا٪پ ٍٲ أپ ًٰلٿ ـٲٰذ   {ٰٗعٱ پٽِّعٱ٘ا أپ

ز   ٗاهمبه    ٌٓ ي كثري ًّ اهِ ه هٍوٞ أـذ ًٍٔ ٓ٘ ازبٔى ق هؽّٙ   ٗاق ع ؼ اهِ ه عّ اهلؽٜ  22ضبٌؽ : ش

اهِبٜ٘   هلوٌ  ك ْ اهىعَ ع ـه ځ ق م ك ْ أظىٟ م   ٌٗوٞ اهفذٍ ًّ ظىٚٞ ام   ٗحٽٚع ٕ ًّ ًعٍٚٞ 

 ام.  

هإْ ٌوٞ اهفذٍ ذ جٞ هٽفٙٞ; ِٗفٗـٝ اج ٌ عٚٞ; ع  ّٚٔ  اه ٽفٝ اهٍرٚرٞ  ٗمتٚى  هٚٔ  اهٽب أل  

اهموٌٚٞ  هإُٕ ٙ ٍ قٔ  ا٪ُن  ٗعِ ىف ق٘الٽ ٔ  احملبٞ ٗعم٘ؼ امل٘ؼٝ  ٗٓٛ ؼهٚى اهلفَ ٗع٩ًٞ املف١ٗٝ  علمه 

اه ف  ٗأجى اهٽ ع يف  ٗأع٩ٓ  ًِكهٞ   اهىعَ ٗاهعىريٝ عكٝ ٗٓٚبٞ ٗح٘ٝ ًِٗعٞ  ٗه٘ق ؾهم هإُٔ  ًّ أُ ن

ٗأععٌٔ  قفكٞ  ٗأعٌٔ  ُ ع ځ   اهؽُٚ  ٗا٬ظفٝ. ٗهؿهم ٙ ِ هن هٚٔ  اهلفاَ أٗه٘ا ا٪ذ٩َ  ٗٙ ع ٓف 
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ق ٽٚع ٔ  اهو٣ َ ل ٔ ١ ا٪ذ٩َ  ًع أْ حٽٚع ٔ  ًّ أهّع أُ٘األ املع ٌٛ حبر ځ  ٗأظٽفٓ  و٧ً ځ  ٗألفعٔ  

 ى ٗا٬جى. ع ٘قٞ  ٗأل١٘ٓ  ع حبٞ   اهع ج

ًٗع ؾهم هإْ كثرياځ ًّ اهِ ه   ٓؿا اهكًّ حؽ حٍفٗا   ٌو ٔ  ٗعع ٓفٗا ق ٽٚع ٔ  ج٩ٔځ حبلٌٔ   أٗ 

) حٽٚعٞ   ُٞمٚ ُ ځ سب ٔ  ٗعٔ ُٗ ځ خبٽف حٽٚع ٔ .   هؿا ـأ اهب ذ  إُٔ ًّ اهّفٗـٜ اه رؿٙف ًّ ٓؿٖ ا٬ه

 ُٚ  ٗا٬ظفٝص ٗاه ِ٘ٚس كٚف ع زبٔ  اٮل٩َ  ٗ لب قٔ  ٗ ا ـٓ  اشبٽريٝ   اهؽ  اهفذٍ(  ٗقٚ ْ ًع ٓفٓ

 ٗؾهم ًّ ظ٩ي ً  ٙوٛ:   

 ٗهٕٚ مخمٞ ًب ذ :   ٗٗأِفاـٓ  ٗألب قٔحٽٚعٞ اهفذٍ ًٗع ٓف  اه ٍى ا٪ٗي: ً َٔ٘ حٽٚعٞ اهفذٍ ٗذلٌٔ 

 ٍٓ ا٪ـذ َ املبر  ا٪ٗي: ععفٙف اهفذٍ ًّٗ

 املبر  اهث ُٛ:  ععفٙف حٽٚعٞ اهفذٍ ٗذلٌٔ 

 : ًع ٓف حٽٚعٞ اهفذٍ.املبر  اهث ه 

 املبر  اهفاقع: ألب   حٽٚعٞ اهفذٍ.

 : ٗع٘احبٔ  اهفذٍ حٽٚعٞ  ا ـاملبر  اشب ًن:   

 ًب ذ : ا٩اٞاه ٍى اهث ُٛ: ع٩د حٽٚعٞ اهفذٍ   اهىفٙعٞ اٮل٩َ  ٗهٕٚ 

 املبر  ا٪ٗي : اٮل٩َ ٙأًف قٍوٞ اهفذٍ.

 .   ٗ ا ـٓ  املبر  اهث ُضٛ : هّى ٌوٞ اهفذٍ

 ؾهمعوٟ  ٗا٪ً٘ـ املعِٚٞاهٍوٞقٔ  علْ٘ ا٪ً٘ـ اه  ر  اهث ه : املب



 

761 
 

 م0213 ديسمبر -يوليو لثانياالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية
 

 أ .ؼ/ عبؽٖ ضبٌؽ ٙ٘لف عوٛ

 

 اوأضرارٍ اوأسبابَقطيعة الرحه ومظاٍر االفصل األول: مفَوو قطيعة الرحه وحكنَ

  ٗهٕٚ مخمٞ ًب ذ :

 اليت جتب صلتَه. ٍه األرحاو املبخح األول: تعريف الرحه ومً

ٍٓ ا٪ـذ َ  ل٩َ  ٨قؽ أْ همٔؽ هؿهم ق عفٙف اهفذٍ ًّٗأل   ععفٙف حٽٚعٞ اهفذٍ ٗذلٌٔ    اٮٗحبى اهىف

   عوٟ اهِر٘ ا٬عٚماهؿّٙ أٗجه اٮل٩َ ٌو ٍٔ ٗذفَ حٽٚع ٍٔ

ِٲبٶذٶ اه٘هؽ ٗٗع ٦ٖ   اهفذٍ   اهوغٞ ًّ : ععفٙف اهفذٍ هغٞأ٨ٗځ:  ًٰ ٍٱ: قٚذ  ٍٱ ا٪ٿُثٟ. ٗاهفټذٲ ـٰذٶ ٍٱ  ) ـذٍ (  ٗاهفٸذٶ

َٴ ٨ ٙلمٵف عوٟ غري ؾهم.  اهبٽّ. ٗحٚى: ًِ٘ع علّ٘ٙ ازبِ ـٲذ   ني  ٗٗع ٦ٖ   اهبٽّ. ٗٓٛ ٧ًُثٞ. ٗازبٌع أپ

ٍٱ ق ه  س اه فاقٞ. ٙؿكف  ٍٱ ق هلمف ٗاهفٸذٶ ِٲبٶذٱ اه٘هؽ ٗاهفټذٲ ًٰ ٍٱ اه  ٓٛ  ٍٱ أپلب  ٱ اه فاقٞ ٗأپٌوٿٔ  اهفٸذٶ ٗاهفٸذٶ

: (1)ذ ًّٔ  ْ كّ ٧ًّٙ ق م ٗاهَٚ٘ ا٬ظف(٧ُٙٗ   ٗ  اه ف ْ اجملٚؽ: )٨ٗ ؼبى هلّ أْ ٙل ٌّ ً  ظو  ام   أـ

َڅ هٔ٘ ذٱفٻ( ًٰرٲٰف ٍڅ  ـٰذٶ ًٰوپمپ ؾا   (  3( )2)اه فاقٞ  ٗألب قٔ . ٗ  اسبؽٙ : )ًّ 

ٍٗٓ ًّ قِٕٚ ٗقني ا٬ظف ُمه  ل٘ا١   ا٨ح ـ   اٮٌٽ٩ط :ٗاملفاؼ ق هفذٍ اٌٽ٩ذ ځ: ععفٙف اهفذٍ ا ُٚ ځ: 

ٍڄ ٍٓ ا٪پح ـ  ٗٙ ع عوٟ كى ًّ ػبٌع (4)أَ ٨. ك ْ ٙفإ أَ ٨  ٗل٘ا١ ك ْ ؾا ضبفَ  ح ي اقّ ا٪پاري: ٰؾٗٗ اهفٸذٶ

ا٪ـذ َ ع َ   كى ً  ٙىٌوٕ اهفذٍص هلى حفٙه هم ٍٓ ًّ ا٪ـذ َص ٍٗٓ ًّ هو غ   (5)قِٚم ٗقِٕٚ ُٰمه. 

٘ٝ ٗا٪ظ٘ايف ك ٬ق ١ ٗا٪ًٔ يف ٗاٮظأَ ٨.  ضبڀٰفَ ل٘ا١ ك ْ ٙفإ أَ ٨  ٗل٘ا١ ك ْ ؾا   ُمهٕ ٗقِٚ مقِٚ

أ٨ٗؼ ,  ٗا٪جؽاؼ ٗازبؽايف ٗ ْ عو٘ا   ٗا٪٨ٗؼ ٗأ٨ٗؼٍٓ ٗ ْ ل و٘ا   ٗا٪عٌ َ ٗاهعٌ يف   ٗا٪ظ٘اي ٗاشب ٨يف

 (6) .ا٪عٌ َ  ٗأ٨ٗؼ اهعٌ يف  ٗأ٨ٗؼ ا٪ظ٘اي  ٗأ٨ٗؼ اشب ٨يف  ٗأ٨ٗؼٍٓ

 :اهؿّٙ دبه ٌو ٍٔؾٜٗ ا٪ـذ َ ا هث ځ:  ًّ ٍٓ 

 ـذ َ اهؿّٙ دبه ٌو ٍٔص    ا٩اٞ أح٘اي:اظ وف اهعوٌ ١   ًٍِٔ ا٪  

اهفذٍ احملڀٰفَ ه ط   ٗأً  غري احملڀٰفَ   ه م ره ٌو ٔ  ٨ٗ دبه  ِٗض قط اهضفذٍ    إُٔ ػبه ٌوٞ  اه ٘ي ا٪ٗي: 

احملڀضضٰفَ: كضضى وعٍضضني هضض٘ كضض ْ أذضضؽٌٓ  ؾكضضفاځ ٗا٬ظضضف أُثضضٟ ا ػبضضك هلٌضض  أْ ٙ ِ كرضض    ك ٬قضض ١ ٗا٪ًٔضض يف      

ؽاؼ ٗازبضضؽايف ٗ ْ عوضض٘ا   ٗا٪٨ٗؼ ٗأ٨ٗؼٓضضٍ ٗ ْ لضض و٘ا   ٗا٪عٌضض َ ٗاهعٌضض يف   ٗا٪ظضض٘اي    ٗاٮظضض٘ٝ ٗا٪ظضض٘ايف ٗا٪جضض 

ٗؽبضضفد عوضضٟ ٓضضؿا اه ضض٘ي أ٨ٗؼ ا٪عٌضض َ  ٗأ٨ٗؼ اهعٌضض يف  ٗأ٨ٗؼ ا٪ظضض٘اي  ٗأ٨ٗؼ اشبضض ٨يف  هوٚمضض٘ا ًضضّ         .ٗاشبضض ٨يف

                                                           
 (2ٕٕ( حُزوشس: آ٣ش: )ٔ)

 ( ٝهخٍ حألُزخ٢ٗ: حُلذ٣غ: )طل٤ق(  ٕٕ٘٘(  رشهْ: )2ٗٗ/ٕعٖ٘ حرٖ ٓخؿٚ )(   ٕ)

 (  1ٔٔ/  ٔ(ٝٓخظخس حُظلخف، حُشحص١ )ٖٕٓ/  ٕٔ(حٗظش ُغخٕ حُؼشد، الرٖ ٓ٘ظٞس )ٖ)

 (   ٘ٗٔ/  ٔ(  حُوخٓٞط حُلو٢ٜ، عؼذ١ أرٞ ؿ٤ذ )ٗ)

 (.  3ٕٔ – 3ٔٔ/٘( حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿش٣ذ حُلذ٣غ، الرٖ حُـضس١ )٘)

ز٢ ( حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ,حُوشؽ 1ٗٔ/ٔ( ٝحُلشٝم, ُِوشحك٢ )ٖٔٔ/ٙٔ( ٝششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ )3ٕ٘/2حُٔـ٢٘,حرٖ هذحٓش ) (ٙ)

( ٝعزَ ٖ٘ٔ/ٗعؼ٤ذحُخخد٢ٓ )ٝرش٣وش ٓلٔٞد٣ش،أرٞ ( ،ٖٗ٘/ٔ( ٝؿزحء حألُزخد, ُِغلخس٢٘٣ )ٗٔٗ/ٗٔ( كظق حُزخس١، حرٖ كـش)2ٕٗ/ٙٔ)

 (٘ٗٔ/  ٔ( حُوخٓٞط حُلو٢ٜ، عؼذ١ أرٞ ؿ٤ذ)2ٖ/ٖ(  حُٔٞعٞػش حُلو٤ٜش ح٣ٌُٞظ٤ش )2ٕٙ/ٕحُغالّ، ُِظ٘ؼخ٢ٗ )
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ِ ٚٞ   ٗغري املىٔ٘ـ عِضؽ امل هلٚضٞ   ٗٓؿا ح٘ي هور    زب٘اق اه ِ كس قٍِٚٔ احملڀٰفَ٪ٍُٔ هٚم٘ا ًّ اهفذٍ  .ا٪ـذ َ

  ٗح٘ي أقٛ اشبٽ   ًّ اسبِ قوٞ   ٗذح ٍٔ أُٔ  ه٘ ٗجبذ زبٌٚضع ا٪حض ـ  ه٘جضه ٌضوٞ بٚضع قضين  ؼَ   ٗؾهضم        

حٽعٔضض  ص ٗعوضضم حفاقضضٞ اهضضفذٍ   ً عضضؿـ   هوضضٍ ٙلضضّ قضضؽ ًضضّ ِضضبط ؾهضضم ق فاقضضٞ دبضضه ٌضضو ٔ  ٗ كفأًضض  ٗؼبضضفَ         

ٰٔض (          ٗال ؽه٘ا كؿهم ق ٘هٕ ٌوٟ ام عو (1)احملفَ ٰٗهپض  ٰعوپضٟ ٰظ هپ ٶ ٰٔض   ٌٸ ٶ ٝٿ ٰعوپضٟ ٰع ٌٰضفٲأپ ِٲلپسٱ اهڀ ٗ   (2)ٕٚ ٗلضوٍ : )هپض  عٱض

ٗذؽٙ  ) ُٔٛ ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلضوٍ أْ عضِلس     (3)هإُلٍ  ؾا هعو ٍ ؾهم ه ؽ حٽع ٍ أـذ ًلٍ(ـٗاٙٞ : )

  دبضه ٌضوٞ اهضفذٍ  ؾا كض ْ ِٓض ن      ٗٗجٕ ا٨ل ؽ٨ي قٔؿا اسبضؽٙ :  همض     (4)املفأٝ عوٟ حفاق ٔ  طب هٞ اه ٽٚعٞ(

ضبفًٚٞ  ٗٓٛ أْ كى وعٍني ه٘ ك ْ أذؽٌٓ  ؾكفاځ ٗا٬ظف أُثٟ ا ٙ ِ كرض  ك ٬قض ١ ٗا٪ًٔض يف ٗاٮظض٘ٝ     

ٗا٪ظض٘ايف ٗا٪جضؽاؼ ٗازبضؽايف ٗ ْ عوضض٘ا   ٗا٪٨ٗؼ ٗأ٨ٗؼٓضٍ ٗ ْ لض و٘ا   ٗا٪عٌضض َ ٗاهعٌض يف ٗا٪ظض٘اي ٗاشبضض ٨يف          

ٍِٔ ٗاجبضضٞ زبضض٘اق املِ كرضضٞ قٚضضٍِٔ  ٗٙضضؽي عوضضٟ ٌضضرٞ ٓضضؿا اه ضض٘ي ذبضضفٍٙ      هأًضض  أ٨ٗؼ ٓضض١٨٧ هوٚمضضذ اهٍضضوٞ قٚضض  

ازبٌضضع قضضني ا٪ظضض ني  ٗاملضضفأٝ ٗعٌ ٔضض  ٗظ ه ٔضض   ملضض  هٚضضٕ ًضضّ حٽٚعضضٞ اهضضفذٍ  ٗعضضفن اسبضضفاَ ٗاجضضه  ٗقفٌٓضض  ٗعضضفن      

ٞ  ؾاٙ ٌٔ  ٗاجبٞ   ٗػب٘ق ازبٌع قني قِ  اهعضٍ ٗقضِ  اشبض ي ٗ ْ كضّ ٙ غض ٙفْ ٗٙ  ض  عّ   ًٗض  ؾان  ٨ أْ ٌضو        

ٗه٘ ك ُذ قِذ اهعٍ أٗ اهعٌٞ أٗ قِذ اشبض ي أٗ اشب هضٞ هض٘ كض ْ ٓض١٨٧ ًضّ ا٪ـذض َ         اهفذٍ قٌِٚٔ  هٚمذ ٗاجبٞ.

  (5)ً  ٗاه  اهىفأل عوٟ ازبٌع قني املفأٝ ٗاقِٞ عٌ ٔ  أٗ اقِٞ ظ هل  أٗ اقِٞ ظ ه ٔ .

ا٪ـذ َ ع َ   كى ً  ٙىٌوٕ ٗغريٖ  أٜ أْ ه غ  احملڀٰفَػبه ٌوٞ اهفذٍ كؤ    ٨ هفق قني   : اه ٘ي اهث ُٛ

 اهفذٍص هلى حفٙه هم ٍٓ ًّ ا٪ـذ َص ٍٗٓ ًّ قِٕٚ ٗقني ا٬ظف ُمه  ل٘ا١ ك ْ ٙفإ أَ ٨  ٗل٘ا١ ك ْ ؾا 

أَ ٨. ٗٓ٘ ح٘ي هورِ ٚٞ ص ٗاملىٔ٘ـ عِؽ امل هلٚٞ ص ٗٓ٘ َُ أ ؽ ص ٗٓ٘ ً  ٙ ٍٔ ًّ   ٩ق اهى هعٚٞ ص هوٍ  ضبڀٰفَ

فَ. ٗعوٟ ٓؿا اه ٘ي هأ٨ٗؼ اهعٍ ٗأ٨ٗؼ اهعٌٞ ٗأ٨ٗؼ اشب ي ٗأ٨ٗؼ اشب هٞ ؽبٍٍٔ  أذؽ ًٍِٔ ق هفذٍ احمل

  (6) .ٗأ٨ٗؼٍٓ كى ١٨٧ٓ ٙؽظوْ٘ ذبذ ًمٌٟ ا٪ـذ َ

ّ أذ  حبمّ اهٍربٞ؟  ٗؼهٚى ٓؿا اه ٘ي ذؽٙ  ِٛ ام عِٕ  ح ي: ح ي ـجى: ٙ  ـل٘ي ام!ً  فٙفٝـ  أقٛٓ 

م  اٍ أًم  اٍ أًم  اٍ أق٘ن  اٍ أؼُ ح ي:  ن  أؼُ ن(())ًأ
(7)

 

ٗح٘هٕ ٌوٟ ام عوٕٚ ٗ لوٍ: ))  ٙؽ املعٽٛ اهعوٚ   ٗاقؽأ مبّ عع٘ي  أًم ٗأق ن  ٗأظ م ٗأظ ن  اٍ أؼُ ن  

 (7)أؼُ ن   ُٔ  ٨ دبين ُ ن عوٟ أظف٠((.

                                                           
  (.2ٕٗ/ٙٔٝحُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ, حُوشؽز٢ ) (1ٗٔ/ٔحُلشٝم، ُِوشحك٢) (ٙ٘/ٕكـش  ) ( حُذسح٣ش ك٢ طخش٣ؾ أكخد٣غ حُٜذح٣ش، الرٖٔ)

 (  ٕ/  1ٙٙ( ٝطل٤ق حُزخخس١ " رخد ال طٌ٘ق حُٔشأس ػ٠ِ ػٔظٜخ )ٔ/ ٖٕ٘ٗٝ٘ٗ( ٝحُِلع ُٚ)2ٓٗٔ( طل٤ق ٓغِْ رشهْ: )ٕ)

 ( ٙ٘/  ٕ( )ٖٗ٘سهْ: ) ( حُذسح٣ش ك٢ طخش٣ؾ أكخد٣غ حُٜذح٣ش الرٖ كـش,1ٓٔ/ٖ( ٗظذ حُشح٣ش، ُِض٣ِؼ٢)ٖ)

 (  2ٕٔ/  ٔ) -( حُٔشحع٤َ، ألر٢ دحٝد ٗ)

( ، ٝرش٣وش ٖٗ٘/ٔ( "ؿزحء حألُزخد" ُِغلخس٢٘٣ )2ٕٗ/ٙٔ(  حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ,حُوشؽز٢ ) 1ٗٔ/٣ٔ٘ظش : حُلشٝم, ُِوشحك٢ )(٘)

( حُٔٞعٞػش حُلو٤ٜش ٖٔٔ/٤ٔٙق ٓغِْ )( :ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طل2ٕٙ/ٕ( ٝعزَ حُغالّ، ُِظ٘ؼخ٢ٗ )ٖ٘ٔ/ٗٓلٔٞد٣ش،أرٞ عؼ٤ذ حُخخد٢ٓ)

 (2ٖ/ٖح٣ٌُٞظ٤ش )

( حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ,حُوشؽز٢  1ٗٔ/ٔ( ٝحُلشٝم, ُِوشحك٢ )ٖٔٔ/ٙٔ( ٝششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ )3ٕ٘/2حُٔـ٢٘,حرٖ هذحٓش ) (ٙ)

( ٝعزَ ٖ٘ٔ/٤ٗذحُخخد٢ٓ )عؼٝرش٣وش ٓلٔٞد٣ش،أرٞ ( ،ٖٗ٘/ٔ( ٝؿزحء حألُزخد, ُِغلخس٢٘٣ )ٗٔٗ/ٗٔ( كظق حُزخس١، حرٖ كـش)2ٕٗ/ٙٔ)

 (٘ٗٔ/  ٔ( حُوخٓٞط حُلو٢ٜ، عؼذ١ أرٞ ؿ٤ذ)2ٖ/ٖ(  حُٔٞعٞػش حُلو٤ٜش ح٣ٌُٞظ٤ش )2ٕٙ/ٕحُغالّ، ُِظ٘ؼخ٢ٗ )

 ( 2ٓٙ1ف سهْ : ) ( ٝطللٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ طل٤ق حُـخٓغ1ٗ11ٔ( ف سهْ: )ٖ٘ٗ/  2( حُغٖ٘ حٌُزشٟ، حُز٤ٜو٢)1)
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عّ أقٛ ؾـ ـِٛ ام عِٕ ح ي: ح ي ـل٘ي   أٓى ًٍف أْ هلٍ ؾًٞ ٗـ  ځ اه٘اـؼ اسبؽٙ   -أّٙ ځ-ٗمم  ٙؽي عوٕٚ 

:  "ل   رْ٘ ًٍف ٗٓٛ أـض ٙمٌٟ هٚٔ  اه رياط  ه ل ٌ٘٘ا قأٓؤ  ظرياځ  هإْ هلٍ ؾًٞ ٗـ  ځ"ٗ  م ا

اقّ عٌف  ٗذؽٙ :.(1)ـٗاٙٞ: "هإؾا اه  ر ٌ٘ٓ   هأذمِ٘ا    أٓؤ   هإْ هلٍ ؾًٞ ٗـ  ځ" أٗ ح ي: "ؾًٞ ٌٗٔفاځ"  

اهرب أْ ٍٙى اهفجى أٓى ٗؼ أقٕٚ قعؽ أْ ٙ ٘ي: " ْ ًّ أقف  مسع ـل٘ي ام  ٕ ُح ي ـِٛ ام عٌِٔ   

 (4)ًع إُٔ ٨ ضبفًٚٞ قٍِٚٔ. .أٜ ٙرب ٌؽٙ ٕ(3)"(2)ٙ٘هٛ

 إُ ػبه ٌوٞ ا٪ـذ َ اه٘اـاْ٘ ٍٗٓ اه فاقٞ اهؿّٙ ٙ ٘اـاْ٘ص ٗعوٟ ٓؿا ؽبفد ا٪ظ٘اي :  اه ٘ي اهث ه 

ٗٓؿا اه ٘ي غري  (5)ٍٔ.ٗاشب ٨يفص أٜ أْ ا٪ظ٘اي ٗاشب ٨يف عوٟ ٓؿا اه ٘ي ٨ دبه ٌو ٍٔ ٨ٗ ؼبفَ حٽع

عّ اهربا١ قّ ع ق  ـِٛ ام عٌِٔ   عّ اهِيب ٌرٚس ٗكٚف ٙلْ٘ ٌرٚر ځ ٗاهِيب قني أْ اشب هٞ مبِكهٞ ا٪َ  

  "َ٪(6)ح ي: "اشب هٞ مبِكهٞ ا. 

ٗاهفاجس ٗام أعوٍ ٓ٘ اه ٘ي اهث ُٛ إُٔ ػبه ٌوٞ اهفذٍ كؤ  ا٪حف  ه ٪حف  ٗٓ٘ ً  ـجرٕ اه ف يب ٗاقّ 

  (7) ٗاملِ ٜٗ ٗاقّ ق ق.ذحف 

ُٞ عوٟ ً   ٗاهٍ٘ا  أْ كى ً  ٙىٌوٕ ٗٙعٌٕ اهفذٍ دبه ٌو ٕ عوٟ كى ذ ي حفقٞ ٗؼٙ ح ي اه ف يب:

   (8)ؾكفُ ٖ أ٨ٗ ٗام أعوٍ

ح ي املِ ٜٗ: ا٪ـذ َ: بع ـذٍ ع َ   كى ـذٍ ضبفً ځ ٗاـا ځ ِٗؽٌٓ  عوٟ ا٪ٌس ٗاملفاؼ اٮذم ْ  هٍٚٔ ٗ

ٗح ي عبؽ اهعكٙك قّ ق ق ا٪ـذ َ ٍٓ ا٪ح ـ  ًّ اهِمه ًّ جٔٞ أًم   (9)ؾ٠ عٍِٔ .ح٨٘پ ٗهع٩ځ ٗكف ا٪

ٕٶ( ( لبر ُٕ ٗعع    -ٗأقٚم  ٍٗٓ املعِْٚ٘ ق ٘ي ام  ٗٲهپٟ قٶٰبعٲضڅ هٶٛ كٶٰ   ٶ اهوڃ ٍٲ أپ ٔٱ ّٱ َڄ ٰقعٲ ـٲٰذ  ٗٲهٿ٘اڀ ا٪پ    (10)ٰٗأٿ

عِ لو٘ا  اٍ ا٪حف  ه ٪حف  ًّ اٮظ٘ٝ ٗأ٨ٗؼٍٓ   ٗأحفقٍٔ ا٬ق ١ ٗا٪ًٔ يف ٗا٪جؽاؼ ٗا٪٨ٗؼ ٗأ٨ٗؼٍٓ ً 

ٗا٪عٌ َ ٗاهعٌ يف ٗأ٨ٗؼٍٓ  ٗا٪ظ٘اي ٗاشب ٨يف ٗأ٨ٗؼٍٓ  ٗحؽ ٌسٵ عّ اهِيب إُٔ ح ي مل  لأهٕ ل ٢ى ح ٩٢ځ: ًّ 

                                                           
ٓلْٜ٘ "ٝحُظلٜش" ًلٕٞ ٓخس٣لش أّ  هلخٍ حُؼِٔلخء: حُلشكْ حُظل٢ ُٜلْ ًلٕٞ ٛلخؿش أّ اعلٔخػ٤َ  (.1ٕٕ( ٝ)ٕٕٙ( )ٖٕٗ٘( طل٤ق ٓغلِْ رلشهْ: )ٔ)

  ْٜٓ٘. ارشح٤ْٛ حرٖ سعٍٞ هللا 

 ( أ١: رؼذ إٔ ٣ٔٞص.ٕ)

 (.ٖٗٔ٘(، ٝعٖ٘ دحٝد )3ٓٗٔ(، عٖ٘ حُظشٓز١ )ٖٔ( ٝ)ٕٔ( ٝ)ٕٕ٘٘( طل٤ق ٓغِْ )ٖ)

( حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ,حُوشؽز٢  1ٗٔ/ٔ( ٝحُلشٝم, ُِوشحك٢ )ٖٔٔ/ٙٔ( ٝششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ )3ٕ٘/2( حُٔـ٢٘,حرٖ هذحٓش )ٗ)

عؼ٤ذ حُخخد٢ٓ ٝرش٣وش ٓلٔٞد٣ش، أرٞ ( ،ٖٗ٘/ٔ( ٝؿزحء حألُزخد،ُِغلخس٢٘٣ )ٗٔٗ/ٗٔ( كظق حُزخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١،حرٖ كـش)2ٕٗ/ٙٔ)

 (٘ٗٔ/  ٔٞط حُلو٢ٜ، عؼذ١ أرٞ ؿ٤ذ )( حُوخ2ٖٓ/ٖ(  حُٔٞعٞػش حُلو٤ٜش ح٣ٌُٞظ٤ش )2ٕٙ/ٕ( ٝعزَ حُغالّ، ُِظ٘ؼخ٢ٗ )ٖ٘ٔ/ٗ)

 (2ٕٙ/ٕ( ٝعزَ حُغالّ، ُِظ٘ؼخ٢ٗ)2ٕٗ/ٙٔ( حٗظش حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ,حُوشؽز٢ )٘)

( 2ٕٕٓ( ٝهخٍ:كذ٣غ كغٖ ، ٝأخشؿٚ أرٞ دحٝد رشهْ: )3ٓ٘ٔ( ػٖٔ كذ٣غ ؽ٣َٞ. ٝعٖ٘ حُظشٓز١ رشهْ: )3ٖٔ،2ٖ٘/1( خشؿٚ حُزخخس١ )ٙ)

 ٖٓ كذ٣غ ػ٢ِ.

( 3ٙٔ/ٔ(، ك٤غ حُوذ٣ش، حُٔ٘خ١ٝ )ٗٔٗ/ٗٔ( كظق حُزخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١،حرٖ كـش)2ٕٗ/ٙٔحُوشإٓ,حُوشؽز٢ )( حُـخٓغ ألكٌخّ 1)

  (3٘ٔ/ٗكظخٟٝ اعال٤ٓش، الرٖ رخص ٝآخشٕٝ )

 (2ٕٗ/ٙٔ( حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ,حُوشؽز٢ )2)

 (3ٙٔ/ٔ( ك٤غ حُوذ٣ش، حُٔ٘خ١ٝ، )3)

 (1٘حألٗلخٍ: ) (ٓٔ)
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اٍ ًّ؟ ح ي: أًم ح ي: اٍ ًّ؟ ح ي: أق ن  اٍ  :أقف ٙ  ـل٘ي ام؟ ح ي: ) أًم ح ي: اٍ ًّ؟ ح ي: أًم ح ي

أً  أح ـ  اهكٗجٞ هوٚم٘ا أـذ ً ځ هكٗجٔ   ؾا ا ٙلُ٘٘ا ًّ حفاق ٕ  ٗهلٍِٔ أـذ َ ٪٨ٗؼٖ   (1)ه ٪حف (  ا٪حف 

هأح ـ  كى ٗاذؽ ًّ اهكٗجني هٚم٘ا أـذ ً ځ ه٫ظف ص ًٗع ؾهم هِٚبغٛ اٮذم ْ  هٍٚٔ ص ٪ْ ؾهم ًّ  (2)ًِٔ .

   . ذمّ اهعىفٝ قني اهكٗجني ص ًّٗ ألب   قٙ ؼٝ ا٪ه ٞ ٗاحملبٞ

 ؾٗٗ ا٨ـذ َ   امل٘اـٙ : ـاقع ځ:

 ؾٗٗ ا٨ـذ َ   امل٘اـٙ  اٌٽ٩ذ ځ: ٍٓ كى حفٙه هٚن قؿٜ هفض  ٨ٗ عٍبٞ.

ٍٗٓ: أ٨ٗؼ اهبِ يف  ٗأ٨ٗؼ ا٨ظ٘ايف  ٗقِ يف ا٨ظ٘ٝ  ٗأ٨ٗؼ ا٨ظ٘ٝ ًّ ا٨َ  ٗاهعٌ يف ًّ بٚع ازبٔ يف  ٗاهعٍ ًّ   

ؽ أق٘ ا٨َ  ٗكى جؽٝ أؼهذ قأ  قني أًني  أٗ قأ  أعوٟ ًّ ازبؽ. ا٨َ  ٗا٨ظ٘اي  ٗاشب ٨يف  ٗقِ يف ا٨عٌ َ  ٗازب

 (3)ه١٨٧ٔ  ًّٗ أؼ  قٍٔ ٙمٌْ٘ ؾٜٗ ا٨ـذ َ   املرياث.

 املبخح الجاىي

 تعريف قطيعة الرحه وحكنَا

 أواًل: مفَوو قطيعة األرحاو لغة واصطالحًا:    

 هوغٞ عوٟ عؽٝ ًع ُٛ ًِٔ :ه ؽ ج ١ ً َٔ٘ اه ٽٚعٞ   ا   ً َٔ٘ اه ٽٚعٞ هغضضضضضضضضٞ:-أ

مبعِٟ اه ٍى ٗاٮق ُٞ ٗاهٍفَ ه ه ٽٚعٞ ٓٛ ا٨لٍ ًّ ح٘هلٍ: حٽع ه٩ْ كؿا ٙ ٽعٕ  ٗٓ٘ ًأظ٘ؾ ًّ  -1

ً ؼٵٝ )ق ط أل( اهڃ  عؽيٵ عوٟ ٌفَ ٗ ق ُٞ و١ٛ ًّ و١ٛ  ٙ  ي: ع   ع اهفٵج٩ْ   ؾا عٍ ـً .  ٗحٽعذٱ اهثٌفٝ: 

ٌٵذ أٜ اُ ٽعذ ٗؾٓبذ. ٰجٰؽؼٲعٱٔ . اه َ٘: عٍ ـً٘ا  ٗع   عذ أ  قعّٕ  هٍى حٽع ځ: اهى١ٛ حٽعـذ ًٍٔ: ذب 

 . (4) جكٸٖ اهثٌف: ٗحٽع ٗأق ُٕ 

مبعِٟ اهرتن ٗاهلحف ٗاملِع: اه ٽع ٗاه ٽٚعٞ: اهلحفاْ ِؽٵ اهٌ٘ى  ٗحٽعذ اهٍؽٙ  حٽٚعٞ: ٓحفعٕ  -3

ٗـجى حٽ٘أل  ٍٙؤ . ٗا ٓحفٓ   ـ ٕ: ٗحٽع ٗٓحفٖ  عفكٕ  اهٍؽق: حٽع ٗحٽع ٕ عّ ذ ٕ: ًِع ٕ.

ٞٶ( اسبٗ   (5)ٮظ٘إُ ًٗ   ع: ٨ ٙثبذ عوٟ ٧ًاظ ٝ.  (6)ؽٙ  )ٓؿا ً  َ اهع ٢ؿ قم ًّ اه پٽٶٰٚع

ٞڂ ٗحٿٽپعٴ  -4 ٞٿ ٗـجى حٿٽپٰع مبعِٟ اهع ٘ق: حٽع ـ ٕ حٽع  ٗحٽٚعٞ ٗحٽڃعٔ : ع ڃٔ  ٗا ٍٙؤ . ٗا٨لٍ اه پٽٶٚع

                                                           
 ( 2ٕٗ٘( سهْ: ) 31ٗٔ/  ٗ) -طل٤ق ٓغِْ  (ٔ)

 (3٘ٔ/ٗكظخٟٝ اعال٤ٓش، الرٖ رخص ٝآخشٕٝ ) (ٕ)

 (٘ٗٔ/ ٔ( ٝحُوخٓٞط حُلو٢ٜ، عؼذ١ أرٞؿ٤ذ )ٕٖٓ/  ٕ( سٝػش حُطخُز٤ٖ ٝػٔذس حُٔلظ٤ٖ، ح١ُٝٞ٘)1/2ٖحُٔـ٢٘, حرٖ هذحٓش ) (ٖ)

،ٝحُظلخف ك٢ حُِـش ٝحُؼِّٞ ص 1ٗٙ 1ٗ٘/ٕ(. ٝحُٔؼـْ حُٞع٤ؾ, الرشح٤ْٛ ٓظطل٠ ٝآخشٕٝ)3ٓ٘/ٕحٗظش حُٔظزخف ح٤ُ٘ٔش، حُل٢ٓٞ٤ )( ٗ)

3ٖ٘ . 

(، ٖٖ٘/ٔ(. ٝحُٔؼـْ حُٞع٤ؾ, الرشح٤ْٛ ٓظطل٠ ٝآخشٕٝ )3ٓ٘/ٕ( حُٔظزخف ح٤ُ٘ٔش، حُل٢ٓٞ٤ )1ٕٙ/  2ُغخٕ حُؼشد، حرٖ ٓ٘ظٞس ) (٘)

 (3ٕٖ٘/  ٔٔ.ٝٗؼشس حُ٘ؼ٤ْ ك٢ ٌٓخسّ أخالم حُشعٍٞ حٌُش٣ْ، حرٖ ك٤ٔذ ٝآخشٕٝ )1ٖٖحُظلخف ك٢ حُِـش ٝحُؼِّٞ ص 

( رلشهْ: 32ٓٔ/ٗ(، ٝٓغِْ رِلظلٚ، رلخد طلِش حُلشكْ ٝطللش٣ْ هط٤ؼظٜلخ )321٘(، رشهْ: )1/3ٙ( طل٤ق حُزخخس١، رخد ٖٓ ٝطَ ٝطِٚ هللا )ٙ)

(ٕ٘٘ٗ(  )ٕٕ ٕٖٝ.) 
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ٌٰٕ. أٜ ٙع ٔ   ـٰذٶ ٰٙ ڀٽپعٱ  ًٶ ڀٽپعٴ ٗحپٽچ ألٴ  ٗ(1) 

 ععفٙف حٽٚعٞ اهفذٍ اٌٽ٩ذ ځ: -ب

حٽٚعٞ اهفذٍ اٌٽ٩ذ : اهلحف ٗعؽَ ا٨عٍ ي ًع ًِع اشبري. أٜ ٓ٘ ٓحف اه فٙه  ٗعفن ٌٗوٕ ٗاٮذم ْ 

 .(2) هٕٚ.

ٗحٽع اهفذٍ ٓٛ كِ ٙٞ عّ حٽع اٮذم ْ    ا٪حفقني ًّ ؾٜٗ اهِمه ٗا٪ٌٔ ـ ٗعؽَ اه عٽف عوٍٚٔ 

 (3)ٗاهفه  قٍٔ ٗاهفع ٙٞ ٪ذ٘اهلٍ

ٙٱفٙؽٱ قٕ عفن اهربټ ٗاٮذم ْ     ح ي  ٍٵؽٹص ٗٓٛ هعوٚٞص ًّ اه ٽعص ٗ اقّ ا٪اري ـ ٕ ام: اه ٽٚعٞ: اهلحفاْ ٗاه

 . (4)ا٪ٓى ٗا٪ح ـ   ٗٓٛ ِؽٹ ٌوٞ اهفذٍ  

 املعِٚني :  هفق قنيِٓ ن ٗ. ا٪ح ـ ص ٗحٚى قى ٓٛ اٮل ١ٝ  هٍٚٔ  ٗحٚى حٽٚعٞ اهفذٍ : ععين عؽَ اٮذم ْ   

 ٟ ا٪ٗي: ٙف٠ إُٔ ٙوكَ ًّ ُ ٛ اهٍوٞ اب٘يف اه ٽٚعٞ .  ه ملعِ

 :  ٙف٠ أْ ِٓ ن ا٩ث ؼـج يف ٗاملعِٟ اهث ُٛ:

 .ا٪ح ـ  ٗاٌى ٗٓ٘ ًّ ؼبمّ    -ٔ

 . هٍٚٔ ح  ع ٗٓ٘ ًّ ٙم١ٛ -ٕ

 ٨  ؾا  ٨ٗ ح  ع  ٗٓ٘ ًّ ٨ ؼبمّ ٨ٗ ٙم١ٛص ٗـمب  ٙمٌٟ املل ه٤ ٗٓ٘ اهؿٜ ٨ ؼبمّ    أح ـقٕ ٨ ٗاٌى  -ٖ

  هٍٚٔ.   هٕٚص ٗهلِٕ ٨ٍٙى    ؼـجٞ اٮل ١ٝ أذمِ٘ا

: ٓٛ أْ ٙع ٵ اٮُم ْ أٗ  ـ ٕ ٗؾٜٗ حفاق ٕ ه٩ ٗمم  لب  ؾكفٖ ميلّ عوعَٚ ً َٔ٘ حٽٚعٞ اهفذٍ 

 ٍٙؤٍ قربٵٖ ٨ٗ ميؽٵٍٓ قإذم ُٕ  ٨ٗٙلف عٍِٔ  ل ١عٕ.

 ثاىيًا: حكه قطيعة الرحه: 

ٗج٘    ٔ  ًعٍٚٞ ًّ كب ٢ف اهؿُ٘   ٗحؽ ُ ى ا٨ع  ق عوٌٟوٞ اهفذٍ ٗاجبٞ   ازبٌوٞ ٗحٽٚع ٨ ظ٩  أْ  

 ٗغريٍٓ. اه ف يب ٗاقّ اهعفقٛ ٗاه  ِٛ عٚ ض  ٔ ٌوٞ اهفذٍ ٗذبفٍٙ حٽٚع

ٰٗحپؽٲ اعٸ پ پذٲ  ٗح ي اقّ اهعفقٛ: (5)ح ي اه ف يب: اع  ذ املوٞ عوٟ أْ ٌوٞ اهفذٍ ٗاجبٞ ٗأْ حٽٚع ٔ  ضبفًٞ. 

ٗڄٜ اهڀ ٞپ ٰؾ ٌٶوپ ْٸ  ٞٿ أپ ٌٶوچ ٞڂاهڀ ًٰ ًٱٰرفٸ   ٰٔ ْٸ حپٽٶٰٚعٰ  ٰٗأپ ٞڂ  ٰٗاجٶٰب َڄ  ـٲٰذ  ْٵ ٌوٞ اهفٵذٍ  (6) .أپ ٗح ي اه  ِٛ عٚ ض: ٨ٗ ظ٩    أ

  .(7)ٗاجبٞ   ازبٌوٞ  ٗحٽٚع ٔ  ًعٍٚٞ كرب٠ ٗا٪ذ ؼٙ  عىٔؽ قؿهم.

                                                           
 ( 1ٕٙ/  2خٕ حُؼشد، حرٖ ٓ٘ظٞس )ُغ (ٔ)

 (.ٖٖ٘( ٓؼـْ ُـش حُلوٜخء، ٓلٔذ هِؼـ٢ )ص ٕ)

 ( ٖٙٔ/  ٕٖ)ػٔذس حُوخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١ ، ُِؼ٢٘٤  (ٖ)

 ( 3ٕٖ٘/  ٔٔ(. ٗؼشس حُ٘ؼ٤ْ ، حرٖ ك٤ٔذ ٝآخشٕٝ  )2ٕ/ٗحُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿش٣ذ حُلذ٣غ، حرٖ حُـضس١ )  )ٗ)

 (٘/  ٘( حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ، حُوشؽز٢ )٘)

 ( 3٘/  ٕ( أكٌخّ حُوشإٓ، الرٖ حُؼشر٢)ٙ)

 ( .ٖٔٔ -ٕٔٔ/ ٙٔششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ ) (1)
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  (1)ٗعؽٓ  اقّ ذحف اهلٚ ٌٛ ٗاهؿٓيب ًّ اهلب ٢ف. 

ٍٙ حٽٚعٞ اهفذٍ ٗاه٘عٚؽ اهىؽٙؽ ملّ هعى ؾهم ُؿكف ًِٔ  ٗحؽ ٗـؼيف أؼهٞ ًّ اهل    ٗاهمِٞ عؽي عوٟ ذبف

 ا٬عٛ :

ـٰحٶٚبٳ (-1 ٍٲ  ٚٲلٿ ْٰ ٰعوپ ٰٕ كپ  ْٸ اهوچ َٰ  ڄ ـٲٰذ  ٰٗاهڀأپ ٕٶ  ْٰ قٶ ٰٕ اهچؿٶٜ ٰعٰم ١ٰهٿ٘ ٰٗاعٸ ٿ٘ا اهوچ ٗأً  ح٘هٕ ٗا٪ـذ َ ه ٕٚ  (2)ح٘هٕ عع  : ) 

ٌٰعٲٗ  (3) عععٍٚ سب  اهفذٍ ٗعأكٚؽ هؤِٛ عّ حٽعٔ  . َٰ اهڀ ـٲٰذ  ٰٗاعٸ ٿ٘ا اهڀأپ ٖٱ    ٍٱ٘ ْٲ ٰععٲ ٰٕ أپ  ِٰٟ : اعٸ ٿ٘ا اهوچ

 ٰٓ ْٲ ٰع ڀٽپعٱ٘ ْٸ أمس ١ قِذ أقٛ قلف اهٍؽٙ  ـِٛ ام عٌِٔ  ح هذ: ) حؽًذ عوٛ أًٛ ٗٓٛ ًىفكٞ     أپ ٰٰٗاٰبٰذ أپ

عٔؽ ـل٘ي ام 
 ي: "ُعٍ ٌوٛ حوذ: حؽًذ عوٛ أًٛ ٗٓٛ ـاغبٞ  أهأٌى أًٛ؟ ح   ه ل   ٚذ ـل٘ي ام (4)

ٍڄ (5)أًم"   ٞٶ اهفٸذٶ ٌٶوپ ّٲىٱ هٶٛ  ٰٓ  ٰؼٰظٰى اهڀ پ .ٗح٘هل : "ـاغبٞ"  أٜ:   ًعٞ هٌٚ  عِؽٜ عمأهين و٣ٚ ځ. هپوٶٰ أڀكٶٚؽٶ

ٝٶ .   (7) ٗهٕٚ إُٔ ؼبفَ حٽع اهفذٍ قى ٓ٘ ًّ اهلب ٢ف.  (6) اهڀلپ هٶٰف

ا٪ـذ َ ه٩ ع ٽع٘ٓ  أٗ ٗاع ٘ا اهوچٕ اهؿٜ أٜ اع ٘ا اهوچٕ اهؿٜ ظو لٍ   ٗاع ٘ا اهؿٜ ع ِ وؽْٗ قٕ ٗاع ٘ا 

 (8)ع ع   ْ٘ ق ؾك ـٖ ٗق ؾك ـ اهفذٍ. حؽ  ؾْ عك ٗجى  ؾ حفْ ا٪ـذ َ ق مسٕ أْ ٌو ٔ  ًِٕ مبل ْ 

ٍٲ * أٿٗهپ٣ٶمپ اٗح٘هٕ عع  : – 2 ًٰلٿ ـٲٰذ  ٰٗعٱ پٽِّعٱ٘ا أپ ـٲضڄ  ْٲ عٱ ڀمٶؽٱٗا هٶٛ ا٪پ ٍٲ أپ ٚٲ ٱ ٰ٘هچ ْٲ ٰع ٍٲ  ڄ ٚٲ ٱ ٰٔىٲ ٰعٰم ٍٱ امٿ هپ ٔٱ ِٰ ّٰ هپٰع هچؿٶٙ

ٍٲ ٓٱ ـٰ  ٍٰ ٌٰٟ أپقٲ ٰٗأپعٲ ٍٲ  ٔٱ ٌٸ ٌٰ  ز.22 23شضبٌؽ:  هپأپ

ْٰ هٶٗح٘هٕ عع  :  -ٖ ٙٱ ڀمٶؽٱٗ ٰٗ ٌٰٰى  ٙٱ٘ ْٲ  ٕٶ أپ ًٰٰف امٿ قٶ ًٰ  أپ  ْٰ ٰٙ ڀٽپعٱ٘ ٰٗ ٕٶ  ًٶٰٚث حٶ ّٲ ٰقعٲؽٶ  ًٶ ٔٲٰؽ امٶ  ْٰ ٰع ّٱ٘ ِٲ ٿ ٰٙ  ّٰ ٛ ٰٗاهچؿٶٙ

ِٰ ٍٱ اهوچعٲ ٔٱ ـٲضڄ أٿٗهپ٣ٶمپ هپ ـڄا٪پ ٍٲ لٱ١٘ٱ اهؽٸا ٔٱ ٰٗهپ  ز.25شاهفعؽ:  ٞٿ 

ه ٛ ا٬ٙ يف املؿك٘ـٝ حفْ ام عع   حٽع ا٪ـذ َ ق ه م ؼ   ا٪ـض اهؿٜ ٓ٘ ًّ أكرب اهلب ٢ف  ه  ي: )هٔى 

٨ٗ وم أْ هلؿا ازبٌع ًغك٠ أ٨ ٗٓ٘ .[22عمٚ ٍ  ْ ع٘هٚ ٍ أْ ع مؽٗا   ا٪ـض ٗع ٽع٘ا أـذ ًلٍ( شضبٌؽ: 

 اهفذٍ ٗاه رؿٙف ًِٔ   هٌحفؼ ازبٌع قني اه ٽٚعٞ ٗاٮهم ؼ   ا٪ـض ذبؿٙف ٗٗعٚؽ. عبلٚذ ٗع٘قٚغ حٽٚعٞ

ح ي ازبٍ ُ: ه فْ حٽع اهفذٍ    اه م ؼ   ا٪ـض ٗح ي عع  : ) ٨ ٙفحبْ٘   ٧ًًّ  ٨ ٨ٗ ؾًٞ( حٚى   

 ـ ؾٜ اه فقٟ ٗحؽ ـٜٗ ا٬ي إُٔ اه فقٟ ٗح ي عع   ٗق ه٘اهؽّٙ  ذم ُ  ٗقؿٜ اه فقٟ ٗاهٚ  ًٟ ٗاملم كني ٗازب

    (9)   عععٍٚ ذفًٞ اهفذٍ ً  ٙ٘ا ٤ ً  ٗـؼ قٕ اه ِكٙى. -عّ اهِيب ُ 

                                                           
 (1ٗ/  ٔ( ٝحٌُزخثش، ُِزٛز٢ )٘/  ٘الرٖ كـش ح٤ُٜظ٢ٔ) حُضٝحؿش ػٖ حهظشحف حٌُزخثش،( ٔ)

 (ٔحُ٘غخء: آ٣ش )( ٕ)

  (ٖٖٙ/  ٕ( أكٌخّ حُوشإٓ، حُـظخص )ٖ)

 ( أ١: ٓؼخٛذطٚ ٓغ حُٔشش٤ًٖ ك٢ حُلذ٣ز٤ش.ٗ)

 (.2ٙٙٔ(، ٝأخشؿٚ أرٞ دحٝد رشهْ: )ٖٓٓٔ(  ٝطل٤ق ٓغِْ )1ٕٔ، 1ٓٔ/٘( طل٤ق حُزخخس١ )٘)

 ( 3٘/  ٢ٕ)( أكٌخّ حُوشإٓ، الرٖ حُؼشرٙ)

 (3ٙٔ/ٔك٤غ حُوذ٣ش ، حُٔ٘خ١ٝ )( 1)

 ( ٕٙٗ/  ٔحٌُشخف، حُضٓخشش١  ) (2)

  (ٖٖٙ/  ٕ( أكٌخّ حُوشإٓ، حُـظخص )3)
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ح ي اهى٘ك ُٛ: ٓؿا ظٽ   هوؿّٙ   حو٘قٍٔ ًفض قٽفٙ  ا٨ه   يف ملكٙؽ اه ٘قٚغ ٗاه  فٙع  ح ي ح  ؼٝ :  ْ 

 (1)ٽع٘ا أـذ ًلٍ . ع٘هٚ ٍ عّ   عٞ ك    ام عكٵ ٗجىٵ أْ ع مؽٗا   ا٪ـض قم م اهؽً ١   ٗع 

 ٗاع رب اقّ كثري حٽٚعٞ ا٪ـذ َ ًّ أعٌ ي ازب ٓوٚٞ  ه  ي اقّ كثري   ًعِٟ ا٬ٙٞ:أٜ عع٘ؼٗا    ً  كِ ٍ  

ٍٲ  }هٕٚ ًّ ازب ٓوٚٞ ازب١٩ٔ  عم لْ٘ اهؽً ١ ٗع ٽعْ٘ ا٪ـذ َ; ٗهلؿا ح ي:  ٔٱ ٌٸ ٌٰ ٕٱ هپأپ ٍٱ اهوچ ٔٱ ِٰ ّٰ هپٰع أٿٗهپ٣ٶمپ اهچؿٶٙ

ٌٰٟ أپقٲ ٍٲ ٰٗأپعٲ ٓٱ ـٰ  (2)ٗٓؿا ُٔٛ عّ اٮهم ؼ   ا٪ـض عًٌ٘   ٗعّ حٽع ا٪ـذ َ ظٌٍ٘ . {ٍٰ 

اٍ  ُٕ لبر ُٕ حؽ ـعه   ٓؿٖ ا٬ٙٞ اهوعِٞ عوٟ ًّ ٙ ٽع ـ ٕ  ٗإُٔ لبر ُٕ حؽ أٌٍ أؾْ ٓؿا اهىعَ عّ  -

ؼ ًّ ـ ٞ مس أل اسب  ٗأعٌٟ قٍفٖ عّ ـ٦ٙٞ اهٽفٙ  املم  ٍٚ  فٙ  أٗهٚ ٢ٕ اهٍ سبني  ٗاهوعّ ًعِ ٖ اهٽف

ام  ٗام عكٗجى ٨ ٙٽفؼ ًّ ـ  ٕ  ٨  ُم ْ حؽ اـعله أًف ضبفَ ٗكبريٝ ًّ اهلب ٢ف   ه  ي لبر ُٕ: 

ٍٲ} ٓٱ ـٰ  ٍٰ ٌٰٟ أپقٲ ٰٗأپعٲ ٍٲ  ٔٱ ٌٸ ٌٰ ٕٱ هپأپ ٍٱ اهوچ ٔٱ ِٰ ّٰ هپٰع ٕٱ  ز23شضبٌؽ: {أٿٗهپ٣ٶمپ اهچؿٶٙ ٍٱ اهوچ ٔٱ ِٰ أٿٗه٣ٶمپ  و ـٝ    املؿك٘ـّٙ هپٰع

ٍٔ ا٪ـذ َ   هٌِعٍٔ أهٽ هٕ ٗظؿهلٍ   ذ ٟ ٌٌ٘ا عّ ال ٌ أل امل٘ععٞ   ٗعٌ٘ا عّ  قٍ ـ ٮهم ؼٍٓ ٗحٽع

 (3) فٙ  اهلؽ٠. 

ٗ  ٓؿٖ ا٬ٙ يف ؼهٚى ٗج٘  ٌوٞ ا٪ـذ َ ٗذبفٍٙ حٽٚع ٔ ;  ؾ  ْ ام لبر ُٕ حؽ ع٘عؽ ًّ ٙ ٽع ً  أًفٖ ام - 

ٖ قأْ هٕ ل١٘ اهؽاـ ٗاملفاؼ قؿهم جٍِٔ قٌ٘وٕ ًّ ـذٍ ٗغريٖ ق هوعّ ٗٓ٘ اهٽفؼ ًّ ـ ٞ ام  كٌ  ع٘عؽ

ْٲ }أع ؾُ  ام ٗ ٙ كٍ ًِٔ . ه  ي عع  :  ٕٶ أپ ٕٱ قٶ ًٰٰف اهوچ ًٰ  أپ  ْٰ ٰٙ ڀٽپعٱ٘ ٰٗ ٕٶ  ًٶٰٚث حٶ ّٲ ٰقعٲؽٶ  ًٶ ٕٶ  ٔٲٰؽ اهوچ ْٰ ٰع ّٱ٘ ِٲ ٿ ٰٙ  ّٰ ٰٗاهچؿٶٙ

ٍٲ لٱ ٔٱ ٰٗهپ ٞٿ  ِٰ ٍٱ اهوچعٲ ٔٱ ـٲضڄ أٿٗهپ٣ٶمپ هپ ْٰ هٶٛ اهڀأپ ٙٱ ڀمٶؽٱٗ ٰٗ ٌٰٰى  ـڄٙٱ٘ ٗٓؿا ً ؼي عوٕٚ اسبؽٙ  ح ي  ز 25شاهفعؽ: {١٘ٱ اهؽٸا

ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: ) ا٪ـٗاط جِ٘ؼ صبِؽٝ هٌ  عع ـ  ًِٔ    ام ا٢ وف ًٗ  عِ كف ًِٔ    ام 

اظ وف   ؾا ظٔف اه ٘ي ٗظكْ اهعٌى ٗا٢ و ذ ا٪همِٞ ٗعب غّذ اه و٘  ٗحٽع كى ؾٜ ـذٍ ـ ٕ هعِؽ ؾهم 

   (4) هأٌٌٍٔ ٗأعٌٟ أقٍ ـٍٓ (  هعٍِٔ ام

ٙٱرفَ ًّ ؼظ٘ي ازبِٞ  ٗأٜ ذفً ْ أععٍ ًّ أْ ؼبفَ ًّ  -ٗ ٗمم  ٙؽي عوٟ ذفًٞ حٽٚعٞ اهفذٍ أْ  ح  عٕ 

ح ي: "٨ ٙؽظى ازبِٞ ح  ع" ح ي  ازبِٞ   عّ أقٛ ضبٌؽ جبري قّ ًٽعٍ ـِٛ ام عِٕ أْ ـل٘ي ام 

 .(5)ل ٚ ْ   ـٗاٙ ٕ: ٙعين: ح  ع ـذٍ. 

حٽع أح ـقٕ اهّع  ١ ٗ ٓحفٍٓ ٗ علرب عوٍٚٔ ٗ ا ٍٙؤٍ قربٖ ٗ  ذم ُٕ ٗ ك ْ غِٚ  ٗ ٍٓ ه فا١ هٔ٘ هٌّ  

      (6)ؼاظى   ٓؿا اه٘عٚؽ ضبفَٗ عّ ؼظ٘ي ازبِٞ  ٨ أْ ٙ ٘     ام عك ٗ جى ٗ ؼبمّ  هٍٚٔ. 

                                                           
 (٘٘/٘( كظق حُوذ٣ش,ُِشًٞخ٢ٗ )ٔ)

 )2ٖٔ/  1( طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ، حرٖ ًؼ٤ش)ٕ)

  (ٕٖ٘/ٗ( حٌُشخف، ُِضٓخشش١ )ٖ)

(  2ٖٕٙحُلذ٣غ أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُزش ٝحُظِش رخد حألسٝحف ؿ٘ٞد ٓـ٘ذس سهْ )  ( ) طذسٖٕٙ/ٙ( حُٔؼـْ حٌُز٤ش، حُطزش١ )ٗ)

 ( ٖٕٝآخش كوشس ٖٓ حُلذ٣غ ٢ٛ آ٣ش ٖٓ حُوشإٓ عٞسس ٓلٔذ ح٣٥ش سهْ ) 

 (.ٕٙ٘٘(، ٝطل٤ق ٓغِْ رشهْ:  )1ٖٗ/ٓٔ( طل٤ق حُزخخس١ )٘)

 ( 1ٗ/  ٔ( حٌُزخثش، ُِزٛز٢ )ٙ)
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 ح ي اهِٜ٘ٗ:  

ق٩ لبه ٨ٗ وبٔٞ ًع عوٌٕ ق رفمئ    وٕ عوٟ ًّ ٙم رى اه ٽٚعٞ أذؽٌٓ :ٗٓؿا اسبؽٙ  ٙ أٗي عأٗٙوني: 

: ًعِ ٖ ٨ٗ ٙؽظؤ    أٗي ا٪ًف ًع اهم ق ني قى ٗاهث ُٛهٔؿا ك هف ؽبوؽ   اهِ ـ ٨ٗ ٙؽظى ازبِٞ أقؽاځ. 

ٗمم  ٙؽي عوٟ ععٍ ٗجفَ حٽٚعٞ اهفذٍ أْ ام ٙع حه ح  ع     (1)ٙع حه ق أظفٖ اه ؽـ اهؿٜ ٙفٙؽٖ ام عع  .

عّ أقٛ ٓفٙفٝ ـِٛ ام عِٕ ح ي: ح ي ًّ اُ ٽعذ ٌو ٕ ق م ه ؽ ظمف ؼُٚ ٖ ٗ ظفعٕ.  ـ ٕ ق ٽع ٌو ٕ قٕ  ٗ

ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: )) ْ ام ظو  اشبو  ذ ٟ  ؾا هفغ ًٍِٔ ح ًذ اهفذٍ ه  هذ: ٓؿا ً  َ اهع ٢ؿٶ 

هذ: قوٟ ٙ  ـ   قم ًّ اه ٽٚعٞ ((. ح ي: ))ُعٍ  أً  عفِني أْ أٌى ًّ ٌٗوم  ٗأحٽع ًّ حٽعم؟(( ح 

ْٲ  ٍٲ أپ ٚٲ ٱ ٰ٘هچ ْٲ ٰع ٍٲ  ڄ ٚٲ ٱ ٰٔىٲ ٰعٰم ح ي: ))هٔ٘ هم((  اٍ ح ي ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: ))احف٦ٗا  ْ و٣ ٍ: ))هپ

 ٌٰٟ ٰٗأپعٲ ٍٲ  ٔٱ ٌٸ ٌٰ ٕٱ هپأپ ٍٱ اهوچ ٔٱ ِٰ ّٰ هپٰع ٍٲ ; أٿٗهپ٣ٶمپ اهچؿٶٙ ًٰلٿ ـٲٰذ  ٰٗعٱ پٽِّعٱ٘ا أپ ـٲضڄ  ٍٰ عٱ ڀمٶؽٱٗا هٶٛ اهڀأپ ٍٲ (( أپقٲ ٓٱ .اه ٽع ٓ٘ (2)ـٰ

كِ ٙٞ عّ ذفً ْ اٮذم ْ. ٗاملفاؼ عععٍٚ وأُٔ  ٗهّٚوٞ ٗاٌوٚٔ  ٗععٍٚ ااٍ ح  عٚٔ  قع ٘حٍٔ هلؿا مسٛ 

 ( 3)اهع ٘ق حٽع ځ. 

 أح٘اي اهموف ٗاهعوٌ ١   حٽٚعٞ اهفذٍ: 

ُٵٛ أٌٗٚم قث٩ث ه ذ عّٔ. حوذ: ٙ  ح ي   -ٔ امل٧ًِني  أًريعٌف قّ عبؽ اهعكٙك ٗٓ٘ ٌٙ٘ٛ ًٌْٚ٘ قّ ًٔفاْ:  

ْٵ  ّٵ؟ ح ي: ٨ ربى ق ًفأٝ هٚن قِٚم ٗقِٚٔ  ضبفَ ٗ ْ حفأيف عوٚٔ  اه ف ْ  ٗ ٨ عٍ   ح  ع ـذٍ هإ ٓ  ً

ْٰ ً  - ٙٞ   اهفٵعؽ  ح٘هٕ عب ـن ٗعع   -عب ـن ٗعع   -هعِٕ    ٙ ني ًّ ك    اهوڃٕ -عكٵ ٗجىٵ -اهوڃٕ ٰٙ ڀٽپعٱ٘ ٰٗ  ((:

ٌٰٰى( ٙٱ٘ ْٲ  ٕٶ أپ ٕٱ قٶ ًٰٰف اهوچ ٰٗعٱ پٽِّعٱ٘ا  (4)( أپ ـٲضڄ  ْٲ عٱ ڀمٶؽٱٗا هٶٛ اهڀأپ ٍٲ أپ ٚٲ ٱ ٰ٘هچ ْٲ ٰع ٍٲ  ڄ ٚٲ ٱ ٰٔىٲ ٰعٰم ٌٵؽ :))هپ ٗ  ل٘ـٝ ضب

ٍٲ ((  ًٰلٿ ـٲذ   .(6).  (5)أپ

ـأ٠   ظىٵ اهعفً ـج٩ هغبٽٕ مبل ُٕ  -عكٵ ٗجىٵ -ـقٵٕ -عوٕٚ اهمٵ٩َ -ملڃ  ععحٵى ً٘لٟ$ح ي عٌفٗ قّ ًٌْٚ٘ :  -ٕ

ْٵ ٓؿا هلفٙ . همأي ـقٵٕ أْ ؽبربٖ ق مسٕ هوٍ ؽبربٖ ٗح ي: أذؽٵام ًّ عٌوٕ قث٩ث  -عكٵ ٗجىٵ -ٍ عوٟ ـقٵٕه  ي:  

ِٵٌٌٚٞ( . ِٵ ه عوٟ ً   ع ٍٓ اهوڃٕ ًّ هّوٕ  ٗك ْ ٨ ٙع ٵ ٗاهؽٕٙ  ٨ٗ ميىٛ ق ه  (7)ك ْ ٨ ؼبمؽ اه

ِٵ ـ( ح ي ُٙ٘ن قّ عبٚؽ: ) ك ُ٘ا ٙفجْ٘ هوفٵٓ  ق هربٵ ازبِٵٞ  ٗؽب هْ٘ عوٟ امل أهڃٕ ق  -ٕ  .(8)هع ٘ق اه

 

 

                                                           
 ( ٓٗٔ/ٙٔششف طل٤ق ٓغِْ، ١ُِٝٞ٘ ) (ٔ)

( رشهْ: 32ٓٔ/ٗ(، ٝٓغِْ رِلظٚ، رخد طِش حُشكْ ٝطلش٣ْ هط٤ؼظٜخ )321٘(، رشهْ: )1/3ٙ( طل٤ق حُزخخس١، رخد ٖٓ ٝطَ ٝطِٚ هللا )ٕ)

 (.ٖٕٝ ٕٕ(، ٝح٣٥خص ٖٓ عٞسس ٓلٔذ )ٕٗ٘٘)

 ( ٕٓٔ/ٙٔششف طل٤ق ٓغِْ، ١ُِٝٞ٘ ) (ٖ)

 (ٕ٘( )حُشػذ/ ٗ)

 (  ٕٕ( عٞسس ٓلٔذ )٘)

 (ٓٔٔٝٓذٜٓٞٓخ، ُِخشحثط٢ )ٓغخٝة حألخالم ( ٙ)

 (.٘ٙ( ٌٓخسّ حألخالم، الرٖ أر٢ حُذ٤ٗخ )1(

 (.ٔ٘( حُٔشؿغ حُغخرن )2)
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ٍٵ ؼق -٘  ً٘ؼٵٝ َٙ٘ ٌوٞ  ًٗ٘ؼٵٝ لِٞ ـذٍ ً لٵٞ  ًّ حٽعٔ  حٽعٕ $ـ ٕ اهوڃٕ عع    -)ح ي جع ف اه

 (1)#( عكٵ ٗجىٵ -اهوڃٕ

ْٵ اهوڃٕ ٙب ٛ أاف ٗاٌى اهفٵذٍ  ٩ٙ٘ ه٩ ٌّٙرىٵ لفٙع  كٌ  : $-ـ ٕ اهوڃٕ عع   -ح ي اهٽڃٚيبٵ -ٙ   

 ( 2)#(. ٌّٙرىٵ أاف ح  ع اهفٵذٍ

أٿُىؽ ام ح  ع ـذٍ مل  ح َ عِ    }ٗعّ ا٪عٌي ح ي: ك ْ اقّ ًمع٘ؼ ج هم ځ قعؽ اهٍبس   ذو ٞ  ه  ي:  -1

    ( 3) . {هإُ  ُفٙؽ أْ ُؽع٘ ـقِ  ٗ ْ أق٘ا  اهمٌ ١ ًفدبٞ )ًغو ٞ( ؼْٗ ح  ع ـذٍ

 عٞ اهفذٍ ٓؿا قعض ً ج ١   اه ف ْ اهلفٍٙ ٗاهمِٞ اهِب٘ٙٞ ٗاح٘اي اهموف   ً  ٙؽي عوٟ ذفًٞ حٽٚ

 ؾهم(. ٗع٘احه اهفذٍ حٽٚعٞ ًّ املرتعبٞ ٗل٘  ُبني ؾهم قٍ٘ـٝ أٗلع   ًِ٘٘أل ) ا٬ا ـ

 مظاٍر قطيعة الرحه.:  املبخح الجالح

اهِ ه ًّ ٨ ٙعف  حفاق ٕ قٍوٞ ; ٨ مب ي  ٨ٗ جب ٖ   ٨ٗ خبٿوٿ   ه حؽٖ متّٛ اهىٔ٘ـ ٗـمب  ا٪ع٘اَ  ًٗ   ًّ

أؾٙٞ قى ـمب   قٍوٞ أٗ ٓؽٙٞ   ٨ٗ ؼهع عٍِٔ ذ جٞ أٗ ِفـ أٗ ٍٔ  ٨ٗ ع٘ؼؼ  هٍٚٔح َ قكٙ ـعٍٔ   ٨ٗ ع٘اٌ ي ًع

  أل ١  هٍٚٔ ق ه ٘ي أٗ ق عى   أٗ قٌٔ  بٚع ځ.

قى دبؽٖ ٙ ؽَ  ٙى ـن أح ـقٕ أهفاذٍٔ   ٨ٗ ٙ٘الٍٚٔ   اذكأٍُ   ٨ٗ ٙ ٍؽق عوٟ ه ريٍٓ  ًّٗ اهِ ه ًّ ٨

ٗ  ٓؿا املٽوه ُؿكف قعض ًع ٓف ٗع٩ً يف  .ٍ أذ  قٔ  ًّ غريٖغريٍٓ عوٍٚٔ   اه٩ٍيف اشب ٌٞ   اه  ٓ

 حٽٚعٞ اهفذٍ عوٟ اهِر٘ ا٬عٛ:ًىلوٞ 

عؽَ اهٍؽحٞ عوٟ احمل  د ًّ ا٪ـذ َص هبعض ا٪لف هٚٔ  أغِٚ ١ ًٗع ؾهم دبؽ أْ هٚٔ  ه فا١ ضب  جني -ٔ

  ـمب  عٍؤٍ املم عؽايف ًّ ا٪ق عؽ  ٨ٗ ٍٙى  هٍٚٔ و١ٛ ًّ ا٪ح ـ .

َ اٮٓؽا١ ه٫ـذ َ  ً  خب٩ځ ٗ ً  اع   ؼاځ قأْ املٌ٘٘ي هٚن حب جٞ  ٗإُٔ ـمب  ٙ ٌٔٔ  ظٽأ قأْ ٓؿا ً  عؽ -ٕ 

    (4)أعٽ ٖ  ٨ ٪ُٕ ـأ٠ عوٕٚ  ا ـ اسب جٞص ًٗعوَ٘ أْ اهلؽٙٞ دبوه امل٘ؼٝ ٗ  اسبؽٙ : )) عٔ ؼٗا ذب ق٘ا((

 .ِْ٘ ٗا ٙف ا٪ـذ َ قعٍّٔ قعّ ځعؽَ اه كاٗـ قني ا٪ـذ َ هفمب  ًّذ ا٪ٙ َ ٗاهىٔ٘ـ ٗاهم -ٖ

 .عؽَ ًى ـكٞ ا٪ـذ َ أهفاذٍٔ ًٗ٘ال عٍٔ   أذكأٍُ -ٗ

 .عؽَ ذّ٘ـ اج ٌ ع يف ا٪ـذ َ  ْ ك ْ هلٍ اج ٌ أل-٘

ٗٓؿا   عؽَ ٌٗى ا٪ح ـ   ٨  ؾا ٌٗوٖ٘ص ًّٗ اهِ ه ًّ ٍٙى أح ـقٕ  ْ ٌٗوٖ٘   ٗٙ ٽعٍٔ  ْ حٽعٖ٘-ٙ

ه٤ هوٌعفٗ  مبثوٕ   ٗاه٘اٌى ذ ٚ ٞ ض ٓ٘ : اهؿٜ ٍٙى حفاق ٕ م  ل٘ا١ ٗاهم  ٓ٘ ًل   اسب ٚ ٞ هٚن ق٘اٌى  

                                                           
 (.ٗٗ( آدحد حُؼششس، ُِـض١ ) ٔ)

 (.ٖٓٗ/ ٓٔ( كظق حُزخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١، الرٖ كـش )ٕ)

 ٝسؿخُٚ سؿخٍ حُظل٤ق. ( 213ٖ(رشهْ:  )2٘ٔ/  3حُٔؼـْ حٌُز٤ش، ُِطزشح٢ٗ ) (ٖ)

 ( هخٍ حُش٤خ حألُزخ٢ٗ : كغ2ٖٕٓ/  ُٔٔلشد، ُِزخخس١ )( حألدد حٗ)
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هٚن اه٘اٌى ق ملل ه٤   ٗهلّ اه٘اٌى اهؿٜ  ؾا  )ٌٗوٖ٘ أَ حٽعٖ٘ ٗهلؿا ح ي: اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ : 

             ( 1)حٽعذ ـ ٕ ٌٗؤ (

ممّ اع ٖ ام عوٌ ځ ٗؼع٘ٝ  لف. هٌّ اهِ هعؽَ ؼع٘ٝ ا٪ح ـ     اهلؽ٠ ٗأًفٍٓ ق ملعفٗ  ٍُٗٔٚٔ عّ املِ-1

 ا٪حفقني   ٗٓؿا ٨ ِٙبغٛ ; ه ٪حفقْ٘  ؼبفُ عوٟ ؼع٘ٝ ا٪قعؽّٙ   ٗٙغ ى أٗ ٙ غ هى عّ ؼع٘ٝ

 (2)((٪پحٰفقٶنٰيٱٰٗأپُؿٶـ ٰعىٶرٰيٰعمپ ))  اٗ  ق ملعفٗ  . ٗه ؽ ح ي ام عك ٗجى هِبٕٚ عوٕٚ اه٩ٍٝ ٗاهم٩َ

  ه ٘ي أٗ اه عى ٗعؽَ اٮذم ْ  هٍٚٔ. اٮل ١ٝ    ا٪ـذ َ ق -2

 كاٮٙؿا١ ق هوم ْ ًّ: اهغٚبٞ  ٗاهٌٌِٚٞ  ٗاٮو ع يف  ٗ هم ؼ ؾايف اهبني  ٗاهمه  ٗاهى ٍ  ٗاهوٌك  ٗاه ِ ق -3

 ق ٪ه     ٗعب٘ٓ .

 اٮٙؿا١ ق هٚؽ ًّ: اهّف   ٗاسبفً ْ ًّ اهعْ٘ امل ؼٜ  ٗاملعِٜ٘. -ٓٔ

  ًٗم ضب ٍٔ  هبعض اهِ ه حؽ ٍٙؽـ ظٽأ ِؽٖ ًّ قعض أح ـقٕ ـهض اهع ٘ عّ أظٽ ١ ؾٜٗ ا٪ـذ َ  -ٔٔ

 هٚأعٛ املعٽأ هٚع ؽـ عّ ً  ٌؽـ ًِٕ  هريهض ؾهم ٨ٗ ٙ بى ا٨ع ؿاـ. 

 املِع ٗاسبفً ْ ًّ ذ ٘حٍٔ امل ؼٙٞ ك ملرياث ٗغريٓ . -ٕٔ

 قفاق هّؤٍ  ذحه املعفٗ  عٍِٔ ًّ: اهم٧اي  ٗامل٘ال ٝ ٗحذ اهىؽٝ  ٗاه ٣ِٔٞ ق هِعٌٞ  ٗاهكٙ ـٝ  ٗ -ٖٔ

 ًٗل ُ ٍٔ ٗا٨ق م َ   ٗجٍ٘ٓٔ  ٗاٮهم ط   اجملن هلٍ .

اهمعفٙٞ ٗا٨ل ٔكا١ ًّ قعض ا٪ح ـ  ٗظ ٌٞ هوٍ سبني ًٍِٔ  ه حؽ قعض ا٪لف اهلبريٝ حؽ ُبغ هٚٔ   -ٔٗ

 ؼاعٚٞ  هرتاٖ ٙو ٟ اه ب٘ي ٗاه  ؽٙف ًّ ل ٢ف اهِ ه  ٨ٗ ٙو ٟ ًّ الفعٕ  ٨ كى   هه عوٍ أٗ ًٍوس   أٗ

 جر٘ؼ مم  ّٙ٘ٓ ععٌٕ ٗٙ٘ٓٛ ح٘اٖ   ٗٙ وى اافٝ   اجمل ٌع.

 أسباب قطيعة الرحه.: املبخح الرابع

 ْ ٪ٜ ًىلوٞ ًّ املى كى اٮج ٌ عٚٞ ألب   ٗع٘اًى علْ٘ لبب ځ هعٔ٘ـ ٗقفٗق ٓؿٖ املىلوٞ   اجمل ٌع  ٗهؿا 

ٕ ٗ  ٓؿا املٽوه ُبني قعض ٓؿ ٗع٘اًى عؽٙؽٝ عؽهع ا٨ُم ْ    حٽع ـ   ځهإْ ملىلٞ حٽٚعٞ اهفذٍ ألب ق

 ا٪لب   عوٟ اهِر٘ ا٬عٛ:

هإؾا ِع ذ اه  ٠٘  ٗـق اهؽّٙ ا ٙب ي املف١ ق ٽع ً  أًف ام قٕ أْ ٌٙ٘ى  ٗا ٗع ٠٘ ام :  ِعف اهؽّٙ -1

ٰٕ اهچ }ٙٽٌع قأجف اهٍوٞ  ٗا ؽبي ع حبٞ اه ٽٚعٞ  ٪ْ ٌوٞ اهفذٍ ًّ اه  ٠٘ ح ي عع  :  ؿٶٜ ٰٗاعٸ ٿ٘ا اهوچ

َٰ ـٲٰذ  ٰٗا٪پ ٕٶ  ْٰ قٶ ه م لبر ُٕ ٗعع   حؽ حفْ هٚٔ  قني ع ٘اٖ لبر ُٕ ٗقني ٌوٞ ا٪ـذ َ  ح ي اٮً َ   (3){ٰعٰم ١ٰهٿ٘

  (4)اه ف يب ض ـ ٕ ام ض عِؽ ع مري ٓؿٖ ا٬ٙٞ: "اع ٘ا ام أْ ععٍٖ٘ ٗاع ٘ا ا٪ـذ َ أْ ع ٽع٘ٓ  (.

                                                           
 (.٘ٗٙ٘( سهْ ) ٖٖٕٕ/  ٘( طل٤ق حُزخخس١ )ٔ)

 (   ٕٗٔ( حُشؼشحء   )ٕ(

 ( ٔعٞسس حُ٘غخء، ح٣٥ش: ) (ٖ)

 (٘/  ٘حُـخٓغ ألكٌخّ طلغ٤ش حُوشؽز٢ ) (ٗ)
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 ٗه٩ّځ كبريٝ  حٌٚٞ هوفذٍ أْ ؾهم  :فذٍ اهع جوٞ ٗا٬جوٞهّ ٢ى ٌوٞ اهٗ حٌٚٞ عّ اهغ وٞازبٔى أٗ -ٕ 

 اهعٌف  ٗقفكٞ اهفقق لعٞ   ٗلبه.هو   ع ٗحٽٚع ٕ هو٘اٌى  ام ٌوٞ   لبه:أُٔ  ذمبِ  ام  عِؽ ععٌٚ ځ

 ًّ ؾهم ٗغري ازبِٞ    اهؽـج يف قأعوٟ اهع ف   ٗلبه.ازبِٞ ٗؼظ٘ي اهعٌى  حب٘ي   ٗلبه .اهؽٙ ـ ٗعٌفاْ

 جٔى ًّ ٪ْ اهفذٍ  حٽٚعٞ   ضب هٞ ٨ ٙ ٘ـط هإُٕ اه ٌٚٞ  ٗعوم اه ّ ٢ى  ٓؿٖ عّ غ ى .ًّٗاه ّ ٢ى

 اهؿّٙ كؿ  كؿهم عأٗٙوٕ ٙأعٍٔ ٗمل  قعوٌٕ ؼبٚٽ٘ا ا مب  كؿق٘ا قى ) :- ٗجى عك - ام ح ي كٌ  ع ؼاٖ  و٣ٚ ځ

  .(1) اهع ملني( ع حبٞ ك ْ كٚف ه ُعف حبؤٍ ًّ

 ا٪ـذ َ ه ٽٚعٞ :٪ْ ا٪ـذ َ حٽٚعٞ عوٟ املرتعبٞ اهع جوٞ ٗا٬جوٞ ٗا٬ا ـ ع٘احهاه عّ اهغ وٞ أٗ ازبٔى -ٖ

 ا٬ا ـ ٗعوم اهع٘احه ٓؿٖ عّ غ ى ًّٗ اٮل٩ًٛ  اهعٌى ٗعوٟ اهع ًوني  عوٟ ٗظٌٚٞ ٗع٘احه ِ ـٝ   ا ـاځ

 .أاف ع ؽٙف أٗ ع حبٞ  ظ٘  ٙفؼعٕ ٨ مت ؼٙ ځ هٚٔ  ٗٙ ٌ ؼ٠ ا٪ـذ َ  حٽٚعٞ   ضب هٞ ٨ لٚ ٘ـط

علرب عوٟ أح ـقٕ   -هبعض اهِ ه  ؾا ُ ي ًٍِب  ـهٚع ځ  أٗ ذ ق ًل ُٞ ع هٚٞ  أٗ ك ْ ع جفاځ كبرياځ اهلرب: -5

ٗٙأُف ًّ قٙ ـعٍٔ ٗاه ٘ؼؼ  هٍٚٔ; حبٚ  ٙف٠ إُٔ ٌ ذه اسب   ٗإُٔ أٗ  هٚم ِلف أْ ٙب ؼـ ٓ٘ قٍوٞ ـ ٕ  

ٙٱ٧عٟ  هٕٚ. ٙٱكاـ ٗ   قأْ 

ّ ِٙ ٽع عّ أح ـقٕ هرتٝ  ٘ٙوٞ  هٍٚٚبٕ ًّ جفا١ ؾهم ٗذىٞ ًٍِٔ  هٚبؽأ هِٔ ن ً ا٨ُ ٽ أل اهٽ٘ٙى: -6

 ق ه م٘ٙف ٗق هكٙ ـٝ  هٚ ٌ ؼ٠ قٕ ا٪ًف    أْ ِٙ ٽع عٍِٔ ق هلوٚٞ  هٚع  ؼ اه ٽٚعٞ  ٗٙأهف اهبعؽ.

 ً  لىق  ٙؿا٦ٍٓ قى ا٪ـذ َ  ؾٜٗ ُمٚ ْ ح٘أً  ل٣ٚٞ عفقٚٞ املف١ ٙٱفقٸٟ حؽ ٗاه ؽٗٝ اهم٣ٚٞ: اهرتقٚٞ ل١٘ -7

 عوٟ ذبفُ ٨ كٌ  ًٗل ُ ٍٔ  ٗهّؤٍ  ا٪ـذ َ  قؿٜٗ اه عفٙف ا٪لفٝ ع ٘  ه٩  ٙؿا١  كوٌٞ ع ٌِّٕ

 .ا٪ـذ َ ٓؿٖ ٌوٞ ِٗفٗـٝ ا٪ـذ َ  امسٕ و١ٛ ؾِٕٓ   ٗهٚن ذ٣ِٚؿ املف١ ِٗٙىأ اهٌ٘ى  ٌ٘ـ ًّ قأٍّٜ ٌو ٍٔ

   اقٞ أقٕٚص ٗكؿهم ق هِمبٞ ه٫َ. ؾ ـمب  ا ٙف ًّ أقٕٚ إُٔ ٍٙى أح ـقٕ هٍٚعه عوٟ ا٨قّ ٌٗى حف

أًٽف عوٕٚ ٗاق٩ځ ًّ اهوَ٘  ٗاهع      -هبعض اهِ ه  ؾا قاـٖ أذؽ ًّ أح ـقٕ قعؽ  ٘ي اُ ٽ ألاهع    اهىؽٙؽ:  -7

ٗاه  فٙع  عوٟ ع ٍريٖ   ذ ٕ  ٗ قٽ ٢ٕ   اجمل١ٛ  هٕٚ. ًّٗ ِٓ  ذبٍى اهِ فٝ ًّ ؾهم اهىعَ  ٗاهلٚبٞ 

 ًٕ٘  ٗع فٙعٕ  ٗوؽٝ ع  قٕ. ًّ اجمل١ٛ  هٕٚ; ظ٘ه  ًّ ه

هِٔ ن ًّ  ؾا قاـٖ أذؽ ًّ أح ـقٕ علوف هلٍ أكثف ًّ اه٩قَ  ٗظمف ا٪ً٘اي اهٽ ٢وٞ   اه لوف اهكا٢ؽ: -2

ٗأجٔؽ ُ مٕ    كفأًٍ  ٗحؽ ٙلْ٘ حوٚى ؾايف اهٚؽ   ًّٗ ِٓ  دبؽ أْ أح ـقٕ ٙ ٍفْٗ عّ اجمل١ٛ  هٕٚ; ظ٘ه  

 ًّ  ٙ  عٕ   اسبفد. 

                                                           
  (. 3ٖعٞسس حُ٘غخء، ح٣٥ش: ) (ٔ)
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هٌّ اهِ ه ًّ  ؾا قاـٖ أح ـقٕ ا ٙبؽ هلٍ ا٨ٓ ٌ َ  ٗا ٍٙغ   َ ق هكا٢فّٙ ًّ ا٪ح ـ :حوٞ ا٨ٓ ٌ -3

سبؽٙثٍٔ  قى دبؽٖ ًعفِ ځ ًىٚر ځ ق٘جٕٔ عٍِٔ  ؾا ذبؽا٘ا  ٨ ٙ فط مب ؽًٍٔ  ٨ٗ ٙىلفٍٓ عوٟ صب٣ٍٚٔ  ٨ٗ 

 ٙم  بؤٍ  ٨  قلى عث حى ٗقفٗؼ; مم  ٙ وى ـغب ٍٔ   قٙ ـعٕ. 

دبؽٖ ٙ ٔف  ًّ أح ـقٕ  ٨ كرباځ عوٍٚٔ  ٗ هم   -هٌّ اهِ ه ًّ  ؾا ـقحٕ ام ً ٨ځ أٗ ج ٓ ځ اهىس ٗاهبعى: -12

ظ٘ه  ًّ أْ ٙ  س اهب   عوٕٚ ًّ أح ـقٕ  هٚبؽ٦ْٗ ق ٨ل ؽاُٞ ًِٕ  ٗٙلثفْٗ اهٽوب يف عوٕٚ  أٗ غري ؾهم!. ٗقؽ٨ 

ٙم ٽٚع  أٗ ٙع ؿـ هلٍ عٌ  ٨  ًّ أْ ٙ  س اهب   هلٍ  ٗٙم ّٚ ٍٔ  ٗٙ٘لع عوٍٚٔ ٗٙ َ٘ عوٟ ظؽً ٍٔ مب 

ًٗ  ه ٢ؽٝ  (1)! -كٌ  ٙكعٍ - ؾا قٕ ٙعفض عٍِٔ  ٍٗٙؽٍٓ  ٗٙٔحفٍٓ  ذ ٟ ٨ ٙفٓ ٖ٘ قلثفٝ ًٽ هبٍٔ -ٙم ٽٚع

 امل ي أٗ ازب ٖ  ؾا ذفَ ًِٕ ا٪ح ـ ؟ 

 : -ًٗ  أبى ً  ح ي  -ح ي قٓري قّ أقٛ لوٌٟ 

 ًّٗ ٙم ؾا هّى هٚبعى ق ّوٕ 

 

 (2)ٍِ عوٟ حًٕ٘ ٙم غّ عِٕ ٗٙ 

 

 ًٗ  أبى ح٘ي اهب ـٗؼٜ: 

 ه٩ ذبمؾب امل ي ِٙ ع ـقٕ 

 

 

 

 (3) ؾا ٓ٘ ا ذبٌؽ حفاٖ اهعى ٢ف 

 

 ٗمم  حٚى   ؾهم: 

 ًّٗ ؾا اهؿٜ عفج٘ ا٪ق عؽ ُ عٕ 

 

 

 

 (4) ؾا ك ْ ا ٍٙوس عوٕٚ ا٪ح ـ  

 

ٙلْ٘ قني ا٪ح ـ  ًرياث ا ه ؽ  ًِع ا٪ح ـ  ًّ املرياث أٗعأظري حمٌٞ املرياث ٗخب ٌٞ ًرياث اهِم ١: -11

ٙ مٍ;  ً  عل ل٩ ًٍِٔ  أٗ ٪ْ قعٍّٔ عِؽٖ و١ٛ ًّ ازبٔى قأْ املرياث هوفج ي ؼْٗ اهِم ١  ً ِ لٚ  أْ 

املرياث هفّٙٞ ً ؽـٝ ًّ ام زبٌٚع اه٘ـاٞ اهؿّٙ ٙم ر ُ٘ٔ   كب ـاځ ٌٗغ ـاځ  ؾك٘ـاځ ٗاُ ا ځ  ًِٗعٍٔ ًّ ٓؿٖ 

 ٪ًف ام ٗـل٘هٕ. اه فّٙٞ ضبفَ وفع ځ هٕٚ طب ه ٞ 

و عذ اهعؽاٗٝ ٗاهبغّ ١ قني ا٪ح ـ ; هٔؿا ٙفٙؽ ذ ٕ ًّ املرياث  -ٗكوٌ  عأظف حمٍ املرياث  ٗع  ؼَ اهعٔؽ عوٕٚ

هٚ ٘لع قٕ  ٗٓؿا  ظف مي٘يف ٗٙ عه ًّ قعؽٖ   ذٍف اه٘ـاٞ ٗبع اه٘ك ٨يف ذ ٟ ٙأظؿٗا ٍُٚبٍٔ ًّ 

                                                           
 (.1ٔٔ( رش حُٞحُذ٣ٖ ُألٓخّ حُطشؽٞش٢ )صٔ)

 (.  ٖٔ( د٣ٞحٕ ص٤ٛش) صٕ)

 (.31 ٕ( د٣ٞحٕ حُزخسٝد١) ٖ)

 (.1ٔٔ( رش حُٞحُذ٣ٖ ُألٓخّ حُطشؽٞش٢) صٗ)
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ـ  ٗع أقَ ا٪ِٗ أل  ٗعلثف املىل٩يف ه رى اه فحٞ  ٗعم٘ؼ ً٘ـأٍ  ٗؾان ٙم١ٛ اهعّ قٔؿا  ٗٓلؿا عى بم ا٪ً٘

 اه ٽٚعٞ. 

ؼْٗ أْ ٙ   ٘ا  -هلثريا ً  ٙىرتن قعض ا٪ظ٘ٝ أٗ ا٪ح ـ    ًىفٗأل أٗ وفكٞ ً اهىفاكٞ قني ا٪ح ـ :  -10

ً  عوٟ ألن ا ق ٞ  ٗؼْٗ أْ ع َ٘ اهىفكٞ عوٟ اهِ٘٘ط ٗاهٍفاذٞ  قى ع َ٘ عوٟ اجمل ًوٞ ٗ ذم ْ اهعّ  هإؾا 

قاؼ اٮُ  د ٗاعمعذ ؼا٢فٝ اهعٌى ؼ  اشب٩   ٗل ؼ اهبغٛ  ٗذؽث ل١٘ اهعّ  ظٌٍ٘ ځ  ؾا ك ُ٘ا ًّ حوٚوٛ 

اه  ٠٘ ٗاٮٙث ـ  أٗ ك ْ قعٍّٔ ًم بؽا قفإٔٙ  أٗ ك ْ أذؽ ا٪ فا  أكثف جؽٙٞ ًّ ا٬ظف. ًّٗ ِٓ  عم١٘ 

 كٍ  هٍٚبرْ٘ قؿهم لبٞ هغريٍٓ  اهع٩حٞ  ٗذبى اه فحٞ  ٗـمب  ٌٗوذ اسب ي قٍٔ    اشبًٍ٘ يف   احمل

ُٰعٰح ٶمپ  ڄهپٟ }: -عع   -ح ي ام ٌٰمپ قٶمٱ٧ٰايڄ  ٕٶٰ  حپ ٰي هپ پؽ ظپوپ ّٰ  ۦُۖٶٰع جٶ ًټ ْٸ كپثٶريا  ٰٚبغٶٛ شبٿوپٽپ ١ٶٱٰٗ ڄ ٔٱٍ هپ ّٱ  ٰ  ٰعوپٟ ٰقع

ٌٶوٿ٘ا هچٱ  ڄهچ  ٰقعضڅ ٰٰٗع ِٱ٘اڀ  ًٰ ّٰ ١ٰا ٍٸٱؿٶٙ ّٸ ٓٱٍ ًٸ  ٰٗحپوٶٚى ٶٰ   يفهٶٰر ه ٗٱٰؼ ٰٗظپ ّٸۥا ٌٰ  هپٰ  ُٸ ٕٱ لٰ غ پٰفٱٰ  ٖٱٰ  ؼٱ أپ  ٰ  ـٰاكٶع  ٰ  ٰٰٗظفٸ ۥـٰقٸ

 ٰ ُٰ  . (1) { ٰٗأپ

ٗاهؤ  ٗـا١ ذٽ ًٔ   ه٩ ػبؽ ٓؿا اه٩ٓ  ٗح   ٍٙى قٕ حفاق ٕ  ٗٙ ٘ؼؼ  هٍٚٔ.هٚلْ٘  ا٨و غ ي ق هؽُٚ : -ٖٔ

ُٚ  ٗذٽ ًٕ اه  عؤٕٚ عّ ٌٕٓ بع امل ي ه أعٛ أٙ َ املِ لب يف ك ٪عٚ ؼ ٗغريٓ  ٗٓ٘ ًٌَٔ٘ ًِىغى ق هؽ

 قٙ ـٝ ٌٗوٞ ا٪ح ـ  ٗا٪ـذ َ. 

ه ؽ ؼبؽث  ٩ق قني ا٪ح ـ   ه لثف املىل٩يف قني أٓى اهكٗجني   ً  قمبه ا٪٨ٗؼ   اهٽ٩ق قني ا٪ح ـ : -11

 أٗ قمبه قعض ا٪ً٘ـ امل عو ٞ ق هٽ٩ق  أٗ غري ؾهم  هٚلْ٘ ؾهم لبب ځ ه ٽع اه ٘اٌى قني ا٪ـذ َ.

 ً  قمبه قعؽ املم هٞ أٗ هغريٓ   هٌّ اهِ ه ًّ عِأ٠ قٕ اهؽٙ ـ  ٗٙىط قٕ املكاـ   لى عّ اهكٙ ـٝ:اه ل  -15

 (2)عّ أح ـقٕ ٗأـذ ًٕ  هإؾا ً  أـاؼ اجمل١ٛ  هٍٚٔ قعؽيف عوٕٚ اهى ٞ  ه ثبط عّ اجمل١ٛ ٗاهكٙ ـٝ.  هٚب عؽ

 ا٪ح ـ   ٗحؽ ـٜٗ عّ أًري امل٧ًِني هفمب  أٗـث ؾهم ُ فٝ ٗحٽٚعٞ قنياه   ـ    املم كّ قني ا٪ح ـ :  -16

إُٔ ح ي: "ًفٗا ؾٜٗ اه فاق يف أْ ٙ كاٗـٗا ٨ٗ ٙ ح ٗـٗا" ح ي اهغكاهٛ ًعو   عوٟ ً ٘هٞ  عٌف قّ اشبٽ   

ٗح ي   ( 3عٌف: " ٗ هم  ح ي ؾهم ٪ْ اه ح ٗـ ٙ٘ـث اه كاذٍ عوٟ اسب ٘ق  ٗـمب  ٙ٘ـث اه٘ذىٞ ٗحٽٚعٞ اهفذٍ" )

 (4)ٗا   اهؽٙ ـ ع  ـق٘ا   امل٘ؼٝ " أكثٍ قّ ٌٚ ٛ: " عب عؽ

                                                           
 (ٕٗ( عٞسس ص: آ٣ش )ٔ)

 (.ٕٙٔ/ٕ،ٝاك٤خء ػِّٞ حُذ٣ٖ، ُِـضح٢ُ )22ٖ، ٝحٗظش: ػ٤ٕٞ حألخزخس، حرٖ هظ٤زش حُذ٣٘ٞس١،ص 1ٔٔ( رش حُٞحُذ٣ٖ، حُطشؽٞش٢ صٕ)

 (. ٕٙٔ/ٕ)اك٤خء ػِّٞ حُذ٣ٖ، ُِـضح٢ُ  (ٖ)

  (.22ٖ( ػ٤ٕٞ حألخزخس، حرٖ هظ٤زش حُذ٣٘ٞس١، ص)ٗ)
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اٍ  ْ اه ف    املم هٞ حؽ ٙمبه قعض املىل٩يف  اه  ذبؽث قمبه ً  ٙلْ٘ قني ا٪٨ٗؼ ًّ عِ هن  أٗ ًى ؼٝ  

أٗ غري ؾهم  ٗحؽ ِٙ  ى ؾهم    اه٘اهؽّٙ  هٚر ٗي كى ًّ اه٘اهؽّٙ أْ ٙرب٥ ل ذٞ أ٨ٗؼٖ  ه ِىأ اهعؽاٗٝ  

 ٗذبى اه ٽٚعٞ. 

هبعض اهِ ه ٨ ٙ رٌى أؼُٟ و١ٛ ًّ أح ـقٕ  هبٌحفؼ أٜ ٓ ٘ٝ  أٗ  ٞ ذبٌى ا٪ح ـ  ٗاهٍرب عوٍٚٔ:حو -17

 قهٞ  أٗ ع    ًّ أذؽ ًّ أـذ ًٕ ق ؼـ    اه ٽٚعٞ ٗاهلحف .

  ه ؽ ٙلْ٘ اهعّ اهم١ٛ ٗعؽَ اه رفٜ ًّ ا٪ظب ـ ٗا٪ح٘اي اه  حؽ ٙمٌعٔ  اهىعَ عّ قعض أح ـقٕ -11

ٗهٌٚٞ أٗ ًِ لبٞ ً   هٚ َ٘ قؽع٘ٝ أح ـقٕ  ً  ًى هٔٞ  أٗ عرب ؼع٘ٝ ٗـحٚٞ  أٗ عرب اهل عف   عِؽ أذؽ أهفاؼ ا٪لفٝ

ٙٱغوِّه ل١٘ اهعّ  هٚ مف ٓؿا  ٗـمب  ُمٛ ٗاذؽا ًّ أح ـقٕ  ٗـمب  ك ْ ٓؿا املِمٛ ِعٚف اهِ ن  أٗ ممّ 

 اهِمٚ ْ قإُٔ دب ٓى هٕ  ٗاذ   ـ هىعٍٕ  هٚ ٘ؼٖ ؾهم اهعّ    اهٍفَ ٗاهلحف. 

ذ جٞ هٕ ه٩ ٙم ٽٚع عوٟ   ١ّ ل١٘ اهعّ اهؿٜ ٙ فق قني ا٪ح ـ  أْ قعض ا٪ح ـ  حؽ ٙٽوه ًّ حفٙبٕ حًّٗ

ؾهمص هٚع ؿـ ًِٕ  هٚم١ٛ ٓؿا اهٽ هه اهعّ ق فٙبٕ ٗٙ ٌٕٔ إُٔ ٙم ٽٚع ًٗع ؾهم ا ٙ عى  ٗهٕ ً  ٌؽ   

عِؽٖ ً ي ًٗع ؾهم ٨ ٙعٽٍٚٔ  ٗـمب  ظّ قعض ا٪ح ـ  ق فٙبٍٔ إُٔ غين ٗ . ځـهّٕ  ٗٓؿا ٙ٘هؽ ُ فٝ ٗعب غّ

 ٗحؽ ٙلْ٘ ٓؿا اهىعَ ضب٩ٌځ ق هؽْٙ٘ ٗ ْ أظٔف هوِ ه اهغِٟ. 

هِٔ ن ًّ ٙفقحٕ ام عوٌ   أٗ ج ٓ   أٗ ً ٨  أٗ ضببٞ   حو٘  ا٬ظفّٙ  ه حؽٖ ؽبؽَ أح ـقٕ   اسبمؽ: -11

 وٞ ذ٘هٕ  ٗٙىلم    ظ٩ٌٕ. ٗٙ  س هلٍ ٌؽـٖ  ًّٗ ِٓ  حؽ ؼبمؽٖ قعض أح ـقٕ  ِٗٙ ٌبٕ اهعؽا١  ٗٙثري اهبوب

هإْ هلثفٝ املكاط  ا ـا ل٣ٚٞ; هوفمب  ظفجذ كوٌٞ ج ـذٞ ًّ وعَ ٨ ٙفاعٛ ًى عف كثفٝ املكاط:  -02

ا٬ظفّٙ هأٌ قذ ً  ٩ځ ًّ وعَ وؽٙؽ اه أاف  هأٗـاذ هؽٕٙ قغّ ځ هلؿا اه  ٢ى. ٗؼبٍى ٓؿا كثريا قني 

 ا٪ح ـ  ٗا٪ـذ َ; هلثفٝ اج ٌ ع عٍٔ. 

عبؽ اهرب : " ٗحؽ كفٖ ب عٞ ًّ اهعوٌ ١ اشب٘ض   املكاط; مل  هٕٚ ًّ ؾًٍٚ اهع حبٞ  ًّٗ اه ٌ٘ى  ح ي اقّ 

 (1)   ا٪عفاض  ٗال ح٩  اهّغ ٢ّ  ٗ هم ؼ اٮظ ١ ". 

هٌّ اهِ ه ًّ ؼأقٕ ٗؼٙؽُٕ  هم ؼ ؾايف اهبني  ه حؽٖ ٙمعٟ قني ا٪ذبٞ اه٘و ٙٞ ٗاهٌٌِٚٞ ٗاٮٌغ ١  هٚٔ :  -ٕٔ

  ٗعلؽٙف ٌ ٍ٘ٓ  هلٍ ذب ٌذ قمبه اه٘و ٙٞ ًّ ـذٍ  ٗكٍ ع ٽعذ ًّ أٗاٌف  ٗكٍ ع فق ه  فٙ  ٌ ٍٔ

 ًّ مشى.  ٗأععٍ جفً  ًّ اه٘و ٙٞ: أْ ٍٙغٛ اٮُم ْ  هٚٔ   ٍٗٙٚغ اهمٌع هل . ًٗ  أبى ح٘ي ا٪عىٟ: 

                                                           
 (.3ٖٙ٘( رٜـش حُٔـخُظ ٝأٗش حُٔـخُض الرٖ ػزذ حرش )ٔ)
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 ًّٗ ٙٽع اه٘اوني ٨ ٙرتك٘ا هٕ 

 

 

 

 (1)ٌؽٙ   ٗ ْ ك ْ اسببٚه امل فق 

 

 

 

هبعض اهِ ه ٙب وٟ قكٗجٞ ل٣ٚٞ اشبو   ِٚ ٞ اهعٽّ  ٨ ذب ٌى أذؽا  قعض اهكٗج يف:ل١٘ اشبو  ًّ  -ٕٕ

ًّ اهِ ه  ٨ٗ عفٙؽ أْ ٙى ـكٔ    قٗجٔ  أذؽ ًّ أح ـقٕ أٗ غريٍٓ  ه٩ عكاي قٕ عِ فٖ ًّ أح ـقٕ  ٗعثِٕٚ عّ 

ف اه فط ٗاهبىف قٍٔ  قٙ ـعٍٔ ٌٗو ٍٔ  ٗع عؽ   لبٚوٕ  ؾا أـاؼ ال ّ ه ٍٔ  هإؾا ال ّ هٍٔ أٗ قاـٖٗ ا ععٔ

هٔؿا مم  ٙمبه اه ٽٚعٞ قني ا٪ـذ َ. ٗقعض ا٪قٗاد ٙموٍ حٚ ؼٖ هكٗج ٕ هإؾا ـِٚذ عّ أح ـقٕ ٌٗؤٍ  ٗ ْ ا 

 عفض حٽعٍٔ  قى ـمب  أ  عٔ    ع ٘ق ٗاهؽٕٙ ًع وؽٝ ذ ج ٍٔ  هٕٚ.  

ا٪ق عؽ ٗٙرتن ا٪ـذ َ  هبعض ا٪غِٚ ١ ؽبفد قك عٕ    ـغبٞ اهبعض   عؽَ   ٩أل أـذ ًٕ عوٟ ذ هٕ: -03

 ٗٙ ٘ي  ؾا أعٽٚذ ا٪ـذ َ عفه٘ا ً ؽاـ ً  عِؽٜ.

 ًّ: اهفذٍ ح  عٛ عب٘ ق٘اجبٕ اجمل ٌع ٙ َ٘ ٨ حؽ اهفذٍ: ح  عٛ عب٘ ق٘اجبٕ اجمل ٌع حٚ َ عؽَ -ٕٗ

 كى وعف حبٚ  ٗاسبٍ ـ  امل   عٞ   امل ٌثى اه ويب ٗاٮُل ـ اٮ٩ٌط  ٗضب ٗهٞ ٗاٮـو ؼ ٗاه٘عغ  اهٍِس 

 ـ ٕ  حٽٚعٞ ٙفٙؽ ًّ ٙ حفأ ٗذ٣ِٚؿ اه٘اجه  قٔؿا اجمل ٌع ٙ َ٘ ٨ حؽ ظٽف.   ًٍ سبٕ قأْ ـذٍ ح  ع

 . ٗق  وٕ غٕٚ عّ ٗٙفؼٖ ٙ  ًٕٗ  ًّ أً ًٕ ٙف٠ ٨ ٪ُٕ

حؽ ٙلْ٘ ًّ ألب   حٽٚعٞ اهفذٍ املع ٩ًيف امل هٚٞ قني ا٪ح ـ   ؾ ٙلْ٘ ٓؿا اورت٠ ًّ ٓؿا و٣ٚ ځ ه بني هٕ  -ٕ٘

 .أٗ اُ  َ ٓؿا ًّ اهثٌّص أٗ أحفِٕ ًٗ  ى   اهمؽاؼ ٗعب٘ ؾهم ًّ املع ٩ًيف امل هٚٞإُٔ غىٕ 

 قغريٖ  ٗعغ ًّ اهمعٚؽ أْ ؾهم ٗاسب ِف: امل ِٛ   أـذ ًٍٔ اه   عني أذ٘اي عوٟ ا٨ ٩أل عؽَ -ٕٙ

 ؼبفُ ا ًّٗ هف ٕ  حٽٚع ٕ ٗـا١ ًّ ٗاسب ِف امل ِٛ    غريٖ جِ ٓ  اه  اهِ  ٢خ ًعفهٞ ٙ  ّٛ ٗؾهم

 .ٗاهب٘اـ اشبم ـٝ ذؽ    هٚٔ  ٗاه ٌ ؼٜ اهفذٍ حٽٚعٞ   ٙ ٘ـط هإُٕ ا٪ذ٘اي  ٗعوم اهِ  ٢خ  ٓؿٖ ًعفهٞ عوٟ

 املبخح اخلامس

 آثار قطيعة الرحه وعواقبَا 

 ا٬عٛ:   ع ٌثى ٗاجمل ٌع اه فؼ عوٟ أافٓ  ٙع٘ؼ ٗأظفٗٙٞ ؼُٚ٘ٙٞ ٗظٌٚٞ ٗع٘احه ِ ـٝ   ا ـ اهفذٍ ه ٽٚعٞ 

                                                           
 (.3( د٣ٞحٕ حألػش٠) صٔ)
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 ٨ٗ اهفذٍ  ح  ع عوٟ ٙثين ٨ ه م ام  ـ ٞ ًّ اهٽفؼ ًعِ ٖ ٗاهوعّ اهفذٍ ًوعْ٘   ك    ام ح  ع  -ٔ

ٰٗعٱ پٽِّعٱ٘ا ) ح ي عع  : حب ي قف  ٕ ٍٙٚبٕ ٨ٗ ًِٕ  ٙؽُٕٚ ـٲضڄ  ْٲ عٱ ڀمٶؽٱٗا هٶٛ اهڀأپ ٍٲ أپ ٚٲ ٱ ٰ٘هچ ْٲ ٰع ٍٲ  ڄ ٚٲ ٱ ٰٔىٲ ٰعٰم هپ

ٍٲ ) ًٰلٿ ـٲٰذ  22ّٰأپ ٍٲ ) ( أٿٗهپ٣ٶمپ اهچؿٶٙ ٓٱ ـٰ  ٍٰ ٌٰٟ أپقٲ ٰٗأپعٲ ٍٲ  ٔٱ ٌٸ ٌٰ ٕٱ هپأپ ٍٱ اهوچ ٔٱ ِٰ   (1) ((23هپٰع

  امل مؽّٙ   ا٪ـض :ح  ع اهفذٍ ًّ اه  ل ني اشب لفّٙ -0

ٕٶ)  :ح ي ام عع   ًٶٰٚث حٶ ًٶّ ٰقعٲؽٶ  ٕٶ  ٔٲٰؽ اهوپٵ ْٰ ٰع ّٱ٘ ِٰٙ ٿ  ّٰ ٕٶ  ڄ٨پٵ اهڀ پ لٶ ٶنٰي اهپٵؿٶٙ ّٶىٱٵ قٶ ٙٱ   ًٰ ٰٗ ًٰ  ْٰ ٰٙ ڀٽپعٱ٘ ٕٶ ٰٗ ٕٱ قٶ ًٰٰف اهوپٵ   أپ

ٍٱ اهڀٰع لٶفٱْٗ( ٓٱ ـٲضڄ أٿٗهپض٣ٶمپ  ْٰ هٶٛ ا٪پ ٙٱ ڀمٶؽٱٗ ٰٗ ٌٰٰى  ٙٱ٘   (2)أپْ 

"٨ ٙؽظى عّ جبري قّ ًٽعٍ أْ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي :  ح  ع اهفذٍ ٨ ٙؽظى ازبِٞ : -ٖ

ازبِٞ ح  ع" 
(3)

ٗه غ أقٛ ؼاٗؼ: ) ٨ ٙؽظى ازبِٞ ح  ع ـذٍ( ٙعين ح  ع ـذٍ.
(4)

. 

 ؾُه  ٨  ج٩ځ  أٗ ع ج٩ځ   ْ اهع ٘قٞ  ذو٘ي ٙ  ّٛ ؾُه كى أْ ؾهم : اهؽُٚ    اهع ٘قٞ ععحٚى -ٗ

 ُ ذٚٞ  ًّ ا٪ـذ َ ؾٜٗ هٍؽٗـ و  ١ اهؽُٚ    ع ٘ق ٌٔ  ٙعحى ام هإْ اهفذٍ  ٗحٽٚعٞ اهبغٛ 

 هلٌ  ٙؽظفٖ ً  ج ُه    ٓؿا أظف٠  ُ ذٚٞ ًّ اهفذٍ حٽٚعٞ   اه ٘ـط ًّ ه٭ظفّٙ ٗذبؿٙفاځ

ح ي: ح ي ـل٘ي اهوڃٕ ٌوڃٟ اهوڃٕ عوٕٚ ٗلوڃٍ:  -ـِٛ اهوڃٕ عِٕ -عّ أقٛ قلفٝ ا٬ظفٝ    اهعؿا  ًّ

ً  ًّ ؾُه أجؽـ أْ ٙعحٵى اهوڃٕ هٍ ذبٕ اهع ٘قٞ   اهؽٵُٚ  ًع ً  ٙؽٵظف هٕ   ا٬ظفٝ ًّ اهبغٛ $

 (3)#ٗحٽٚعٞ اهفٵذٍ

ُٵٕ ح ي: ح ي ـل٘ي ا -ـِٛ اهوڃٕ عِٕ -ٗعّ أقٛ ٓفٙفٝ هوڃٕ ٌوڃٟ اهوڃٕ عوٕٚ ٗلوڃٍ: )) هٚن و١ٛ أ ٚع اهوڃٕ هٕٚ أعحى أ

 (ا٘اق  ًّ ٌوٞ اهفٵذٍ  ٗهٚن و١ٛ أعحى ع  ق  ًّ اهبغٛ ٗحٽٚعٞ اهفٵذٍ  ٗاهٌٚني اه  جفٝ عؽأل اهؽٵٙ ـ ق٩حع(

(4) 

  حٽٚعٞ اهفذٍ لبه همعط اهفٵ ٵ قى ٓٛ ًّ أقغض ا٪عٌ ي    ام: ــــ6

اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ٗٓ٘   ُ ف ًّ أٌر قٕص ه وذ: أُذ اهؿٜ عكعٍ أُم عّ ـجى ًّ ظثعٍ ح ي: أعٚذ 

ٜٵ ا٪عٌ ي أذه    ام؟ ح ي:  ))ُعٍ((ـل٘ي ام؟ ح ي:  ح ي: حوذ: ٙ   ))اٮمي ْ ق م((ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام! أ

                                                           
 ( ٖٕ،  ٕٕعٞسس ٓلٔذ ح٣٥ش: ) (ٔ)

 (  1ٕ،ٕٙحُزوشس ح٣٥ش: ) (ٕ)

( 3ٕٓٗ( اع٘خدٙ طل٤ق، أرٞ دحٝد )1ٔٙ/ ٔٔؿخٓغ حألطٍٞ )( ٝحُِلع ُٚ ٝهخٍ: كذ٣غ كغٖ طل٤ق ٝهخٍ ٓلون ٕٔٔ٘( عٖ٘ حُظشٓز١ )ٖ)

/ ٕ( ٝرًشٙ حألُزخ٢ٗ ك٢ طل٤ق حُـخٓغ )3ٕ( ٝهخٍ: طل٤ق حإلع٘خد. حُزخخس١ ك٢ حألدد حُٔلشد كذ٣غ )ٖٙ٘/ ٕ(، ٝحُلخًْ )ٕٔٔٗٝحرٖ ٓخؿش )

 (.3ٔ2( كذ٣غ )33ٗ

( ٝٓؼ٠٘ )طذع حُذ٣خس( أ١ طشًٚ دحس 3ٖٔ٘( كذ٣غ )3٘ٓ/ ٕ) (. ٝرًشٙ حألُزخ٢ٗ ك٢ طل٤ق حُـخٓغٕٙ/ ٓٔ( حُغٖ٘ حٌُزشٟ،حُز٤ٜو٢ )ٗ) 

 (ٖ٘٘/  ٔطخكزٜخ )رالهغ(  حُولش ، أ١ طلشحء ، ٝٛٞ ً٘خ٣ش ػٖ خشحد كخُٚ ، ٝعٞء ٓآُٚ. ) حٗظشششف ٓغ٘ذ أر٢ ك٤٘لش، ُِوخس١ )
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 أ .ؼ/ عبؽٖ ضبٌؽ ٙ٘لف عوٛ

))ا٪ًف ق ملعفٗ  ٗاهِٔٛ عّ ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام اٍ ًٕ؟ ح ي:  ))اٍ ٌوٞ اهفذٍ((ـل٘ي ام! اٍ ًٕ؟ ح ي: 

ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام! اٍ  ))اٮوفان ق م((  ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام! أٜ ا٪عٌ ي أقغض    ام؟ ح ي: املِلف((

 (1).))اٍ ا٪ًف ق ملِلف ٗاهِٔٛ عّ املعفٗ ((ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام! اٍ ًٕ؟ ح ي:  ))اٍ حٽٚعٞ اهفذٍ((ًٕ؟ ح ي: 

ٌٵف ق ه َ٘ اهؽٵٙ ـ   -ـِٛ اهوڃٕ عٌِٔ  -هٗعّ اقّ عبٵ  ْٵ اهوڃٕ هٚع ح ي: ح ي ـل٘ي اهوڃٕ ٌوڃٟ اهوڃٕ عوٕٚ ٗلوڃٍ: )  

ٗٙثٌف هلٍ ا٪ً٘اي ًٗ  ُعف  هٍٚٔ ًِؿ ظو ٍٔ قغّ  هلٍ. حٚى: ٗكٚف ؾهم ٙ  ـل٘ي اهوڃٕ؟ ح ي: ه ّٚٚعٍٔ 

 (2)أـذ ًٍٔ( 

ٍٵوٞ ق هوڃٕ  ٗاهبعؽ عّ ـِ ٖ  هٌ -7  ٗاه أٙٚؽ اهعْ٘ ًّ ذفًٕ أّٜ حٽع ـ ٕ حٽعٕ ام حٽع اهفذٍ حٽع هو

 ًعِٟ ٨ٗ اهفذٍ  ٓؿٖ حٽع ًّ ٗحٽع ـ ٕ  ٌٗى ًّ قٌ٘ى لِ ٕ أًّٟ - لبر ُٕ - ام أْ ؾهم اٮهلٛ;

 ًِٔ : ؾهم عوٟ عؽي اهٍُِ٘ ٗـؼيف ٗحؽ ٗاه أٙٚؽ: اهعْ٘  ًّ اسبفً ْ ل٠٘ هوعبؽ ام ه ٽٚعٞ

 ْ ام ظو  اشبو  ذ ٟ  ؾا هفغ ًٍِٔ ح ًذ اهفذٍ  } ي ـل٘ي ام عّ أقٛ ٓفٙفٝ ـِٛ ام عِٕ ح ي: ح  

ه  هذ: ٓؿا ً  َ اهع ٢ؿ قم ًّ اه ٽٚعٞ  ح ي: ُعٍ  أً  عفِني أْ أٌى ًّ ٌٗوم  ٗأحٽع ًّ حٽعم; 

 (3) {هؿهم هم. ح هذ: قوٟ  ح ي: 

ٗعّ عبؽاهف ّ قّ ع٘  ـِٛ ام عِٕ إُٔ مسع ـل٘ي ام  ٙ ٘ي: ) ح ي ام عك ٗجى: أُ  اهف ّ  ٗأُ  ظو ذ  

ٕٱ (  .أٜ حٽع ٕ(4)اهفذٍ  ٗو  ذ هل  ًّ امسٛ  هٌّ ٌٗؤ  ٌٗو ٕ  ًّٗ حٽعٔ  ٰقٰ  ٹ

ًّ اهف ّ  ه  ي ام: ًّ   هفذٍ وحِٞٗعّ أقٛ ٓفٙفٝ ـِٛ ام عِٕ أْ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي: ) ا

ٕٱ(.   ٌٗوم ٌٗو ٱٕ  ًّٗ حٽعم حٽع ٱ

ٍٵ ًذحٽٚعٞ اهفذٍ لبه هعؽَ ال ح قٞ اهؽع ١:  -1 ُٵٕ ح ي: ح ي ـل٘ي اهوڃٕ  -ـِٛ اهوڃٕ عِٕ -عّ عب ؼٝ قّ اه أ

ٙٵ ٓ   أٗ$ ٌوڃٟ اهوڃٕ عوٕٚ ٗلوڃٍ:  ٌف  عِٕ ًّ اهمٵ١٘  ً  عوٟ ا٪ـض ًموٍ ٙؽع٘ اهوڃٕ قؽع٘ٝ  هڃ   ع ٖ اهوڃٕ  

 (5)#اهوڃٕ أكثف$ه  ي ـجى ًّ اه َ٘:  ؾا ُلثف. ح ي: # ًثؤ   ً  ا ٙؽأل قإاٍ أٗ حٽٚعٞ ـذٍ

                                                           
(.ٝهخٍ حألُزخ٢ٗ حُلذ٣غ طل٤ق 13ٖٙ( ف سهْ: )2ٕٕ/ ٖ( رًشٙ حُٔ٘زس١ ك٢ حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ، ٝػضحٙ ألر٢ ٣ؼ٢ِ ٝهخٍ: اع٘خدٙ ؿ٤ذ )ٔ)

    (  ٕٕٕ٘( )ٖٖٙ/  ٕ)حٗظش طل٤ق حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ )

 ( ٝهخٍ: سٝحٙ حُطزشح٢ٗ ٝاع٘خدٙ كغٖ.ٕ٘ٔ/ 2( ٓـٔغ حُضٝحثذ، الرٖ ح٤ُٜؼْ )ٕ)

ش، رلخد طلِش حُلشكْ ، ٝٓغلِْ رِلظلٚ، ًظلخد حُزلش ٝحُظل321ِ٘(، رلشهْ 1/3ٙٓظلن ػ٤ِٚ: حُزخخس١،ًظخد حألدد، رخد ٖٓ ٝطلَ ٝطلِٚ هللا ) (ٖ)

 .ٕٗ – ٕٕ، ٝح٣٥خص ٖٓ عٞسس ٓلٔذ ٕٗ٘٘( رشهْ 32ٓٔ/ٗٝطلش٣ْ هط٤ؼظٜخ )

( ٖٖٔ/ٕ، رِلظٚ, ٝأرٞ دحٝد, ك٢ ًظخد حُضًخس, رخد ك٢ طِش حُلشكْ )ٖ٘(، رشهْ ٖٖ( حُزخخس١ ك٢ حألدد حُٔلشد، رخد كؼَ طِش حُشكْ )ص ٗ)

، ٝطللٚ حألُزخ٢ٗ كل٢ 3ٓ1ٔ(، رشهْ ٖ٘ٔ/ٗٓخ ؿخء ك٢ هط٤ؼش حُشكْ ) ، ٝحُظشٓز١، ٝطللٚ ك٢ ًظخد حُزش ٝحُظِش، رخد3ٗٙٔرشهْ 

 (.3ٗ، ٝطل٤ق حألدد حُٔلشد )ص ٕٓ٘عِغِش حألكخد٣غ حُظل٤لش رشهْ 

( سٝحٙ أكٔذ ك٢ حُٔغ٘ذ ٝٛٞ ٕٔ٘/ 3( ٝحُِلع ُٚ، ٝهخٍ: ٛزح كذ٣غ كغٖ طل٤ق ؿش٣ذ ٝهخٍ ٓلون ؿخٓغ حألطٍٞ )1ٖٖ٘عٖ٘ حُظشٓز١ ) (٘)

 طل٤ق.
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 أ .ؼ/ عبؽٖ ضبٌؽ ٙ٘لف عوٛ

  عوٕٚ: ٗؼع ٦ٍٓ هو   ع ا٪ـذ َ ؾٜٗ كفآٞ -2

 اه   ع  كفآٚٞ عوٟ ؼبٌؤٍ  هٍٚٔ ٗاٮل ١ٝ أؾآٍ  قى ا٪ـذ َ  ؾٜٗ عّ ٗاملعفٗ  اهرب ٰذحٲه أْ ؾهم

   هورؽٙ : صب قٞ  ٘عٍٔٗؼع عوٕٚ  ٗؼع ٢ٍٔ

ع ٢ىٞ ـِٛ ام عِٔ  ح هذ: ح ي ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: اهفذٍ ًعو ٞ ق هعفً ع ٘ي: ًّ ٌٗوين   --

  (ٌٗوٕ ام ًّٗ حٽعين حٽعٕ ام

عّ أقٛ ٓفٙفٝ  عّ ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي: " ْ اهفذٍ وحِٞ ًّ اهف ّ  ع ٘ي: ٙ  ـ !  ُٛ  

ـ !  ُٛ حٽعذ. ٙ  ـ !  ُٛ  ُٛ. ٙ  ـ ! ٙ  ـ ! هٚحٚبٔ : أ٨ عفِني أْ أحٽع ًّ حٽعم  ٗأٌى ًّ ظوٌذ  ٙ  

 .(1)ٌٗوم؟"

ٗعّ أُن عّ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗ لوٍ إُٔ ح ي :  ْ اهفذٍ وحِٞ ً ٌملٞ ق هعفً علوٍ قوم ْ ؾه : اهؤٍ 

هف ّ اهفذٍٚ ٗ ُٛ و  ذ هوفذٍ ًّ ٌى ًّ ٌٗوين ٗاحٽع ًّ حٽعين . هٚ ٘ي ام عب ـن ٗعع   : أُ  ا

 أٜ ًّ حٽعٔ  حٽع ٕ  (2)امسٛ هٌّ ٌٗؤ  ٌٗو ٕ ًّٗ ق لٔ  ق ل ٕ( 

اذ ع٘ا أُم قلٍ عٍو٘ا $ ح ي: ح ي ـل٘ي اهوڃٕ ٌوڃٟ اهوڃٕ عوٕٚ ٗلوڃٍ:  -ـِٛ اهوڃٕ عٌِٔ  -ٗعّ اقّ عبٵ ه 

ُٵٕ ٨ قعؽ ق هفٵذٍ  ؾا حفقذ  ٗ ْ ك ُذ قعٚؽٝ  ٨ٗ حف   قٔ   ؾا قعؽيف  ٗ ْ ك ُذ حفٙبٞ  ٗكىٵ ـذٍ أـذ ًلٍ  هإ

 (3)#( عٚٞ َٙ٘ اه ٚ ًٞ أً َ ٌ ذبٔ   عىٔؽ هٕ قٍوٞ  ْ ك ْ ٌٗؤ   ٗعوٕٚ ق ٽٚعٞ  ْ ك ْ حٽعٔ 

٘ٵق قٕ   جٍِٔ :  -َٙ٘ اه ٚ ًٞ -ٙموط ام عوٟ ح  ع اهفذٍ -12  ذٚٵٞ ٙ  ي هل  وح أل هٚٽ

ٛٵ ح ي: ح ي ـل٘ي اهوڃٕ ٌوڃٟ اهوڃٕ عوٕٚ ٗلوڃٍ: )ً  ًّ ؾٜ ـذٍ   -اهوڃٕ عِٕ ـِٛ  --عّ جفٙف قّ عبؽ اهوڃٕ اهبحو

 .ٙأعٛ ؾا ـ ٕ هٚمأهٕ 

ِٵٍ ذٚٵٞ ٙ  ي هل  وح أل هٚٽ٘ٵق قٕ( ٙٵ ٖ هٚبعى عوٕٚ   هڃ  أظفد اهوڃٕ هٕ َٙ٘ اه ٚ ًٞ ًّ جٔ   (4)ه٩ّ أعٽ ٖ اهوڃٕ  

  اهفذٍ: حٽع قمبه ٗاهعٌف اهفقق  ًّ اهربكٞ ام ِٙكأل -11

 حٽٚعٞ ك ُذ ً  هإؾا اهعٌف    ٗاهربكٞ اهفقق    ق هربكٞ ـ ِ  ٍُى ذني ـقِ  ًّ ع٘ؼًْٗ٘ أُِ  ؾهم

  ًع ځ. ًٌِٔ  اهربكٞ قِكأل اهع    ك ْ

 

                                                           
  ( .1ٕ/ٔ( هخٍ حُش٤خ حألُزخ٢ٗ حُلذ٣غ كغٖ )2ٙ( ف سهْ: )ٖ٘/ ُٔٔلشد، ُِزخخس١)حألدد ح( ٔ)

 ( سٝحٙ حُزضحس ٝاع٘خدٙ كغ2ٖٖٗٗٔ( سهْ: )1ٕ٘/  2) -( ٓـٔغ حُضٝحثذ ٝٓ٘زغ حُلٞحثذ ٕ)

  ( .ٖٖ/ٔ( هخٍ حُش٤خ حألُزخ٢ٗ كغٖ حإلع٘خد  )1ٖ( ف سهْ: )3ٖ/ ٔحألدد حُٔلشد، ُِزخخس١)( ٖ)

 ( ٝهخٍ: سٝحٙ حُطزشح٢ٗ ك٢ حألٝعؾ ٝحٌُز٤ش ٝاع٘خدٙ ؿ٤ذ.ٗ٘ٔ/ 2ذ )( ٓـٔغ حُضٝحثٗ)
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 أ .ؼ/ عبؽٖ ضبٌؽ ٙ٘لف عوٛ

ٙٱِمأ ـقحٕ    هٕ ٙٱبمط أْ أذه )ًّ) ٗلوٍ: عوٕٚ ام ٌوٟ اهِيب  ؾٙ ٘ي  (2).(( ـ ٕ هوٍٚى (1)أافٖ    ٗ

 عوٟ ٙعٽف مبّ ٙث ْ٘ اهِ ه أْ ؾهم ٍُفعٕ: عّ ٗاه عوٛ هٕ  ٗاذرتأًٍ اهِ ه  ا ٞ اه   ع ٙ  ؽ -10

 ظري هٕٚ ٙلّ ا  ؾا إُٔ ق  : ًّ هٕ ٗاذرتأًٍ قٕ  ا  ٍٔ اهِ ه لره ـ ٕ حٽع هإؾا ٗؼبرتًُٕ٘  أٓوٕ 

 ٍٙؽق ٗاه٘احع ًِٕ. اهِ ه هِٚ ي ٧ًٗاقـعٕ  ٍُفعٕ  عّ هٚ عوْ٘  ٍُٔ قى أقؽاځ. ٪ذؽ هٕٚ ظري ه٩ ه فاق عٕ 

 ٙموبُٕ٘ ٗحؽ ا٬ظفْٗ  عوٕٚ هٚع ؽٜ اهعفا١    ٗذؽٖ ٗٙرتكُٕ٘ أـذ ًٕ هٕ ٙ ِلف اهفذٍ ح  ع ـأِٙ  ؾ  ؾهم 

  ه ٢ؽٝ. ٨ٗ   ٢ى  ق٩ قؽؼاځ عٌفٖ هّٚٚع ٗاشب  ف اهب ي ًلؽٗؼ ٙعٚي كٌ  ٗه ف  ِٚ     هٚعٚي ً هٕ 

 عوٟ حوبٕ ٙم٘ؼٹ ٓؿا ًٗثى اهلب ٢ف  ًّ كبريٝ ًفعله اهفذٍ ح  ع أْ ؾهم اهِ مٛ: ٗا٨ِٽفا  اه و  -ٖٔ

 ؾكفٜ عّ أعفض ًّٗ  ) ٙ ٘ي:  ؾ - لبر ُٕ - اسب  ٌٗؽق ٗاِٽفاقٕ  ٗحو ٕ ًفِٕ  اه وه ٗل٘اؼ ا٪ٙ َ  ًؽاـ

 عؿاق  ٙمولٕ قٕـ ؾكف عّ ٙعفض )ًّٗ ٙ ٘ي: ٗ ؾ   (3)أعٌٟ( اه ٚ ًٞ َٙ٘ ٗعبىفٖ ِِل  ًعٚىٞ هٕ هإْ

   (4)(ٌعؽا

  ؾا إُٔ ؾهم ٗا٪ًٞ; اجمل ٌع ٗذؽٝ متكٙ   : ه  ٌثى اٮل٩ًٚٞ ا٪ًٞ عوٟ اهفذٍ حٽٚعٞ  ا ـ ٗأً    -ٗٔ

 عوٟ اهمٔى ًّ ٌ ـ ٗا٪ًٞ  اجمل ٌع  ٗذؽٝ متكٸحذ ٗ ؾا ٗا٪ًٞ اجمل ٌع ٗذؽٝ متكٸحذ ه ؽ ا٪ـذ َ  ع ٽعذ

 اهل٘ٙٞ  عغٚري عوٟ ٗاهعٌى اهثفٗايف  ٗأظؿ ا٪ـض  عوٟ ق همٚٽفٝ ٗا٪ًٞ اجمل ٌع  كفاًٞ ًّ اهِٚى ا٪عؽا١

 ٗاهث  هٞ.

                                                           
ُزشًش ٣٘غؤ ُٚ ك٢ أػشٙ: أ١ ٣ئخش ُٚ ك٢ أؿِٚ، ٝرغؾ حُشصم: طٞع٤ؼٚ ًٝؼشطٚ، ٝه٤َ: حُزشًش ك٤ٚ. ٝأٓخ حُظؤخ٤ش ك٢ حألؿَ، كو٤َ: ٛزٙ حُض٣خدس رخ( ٔ)

، ٝط٤خٗظٜخ ػٖ حُؼ٤خع ك٢ ؿ٤ش رُي، ٝسؿلٚ ح١ُٝٞ٘. ٝه٤َ: إ حُظؤؿ٤َ ك٢ ك٢ ػٔشٙ ٝحُظٞك٤ن ُِطخػخص، ٝػٔخسس أٝهخطٚ رٔخ ٣٘لؼٚ ك٢ ح٥خشس

٣ذ حُؼٔش رخُ٘غزش ُٔخ ٣ظٜش ُِٔالثٌش ٝك٢ حُِٞف حُٔللٞظ, ٝٗلٞ رُي، ك٤ظٜش ُْٜ ك٢ حُِٞف إٔ ػٔشٙ عظٕٞ ع٘ش، اال إٔ ٣ظَ سكٔٚ كبٕ ٝطِٜخ ص

ٌِظَخدِ  ُٚ طؼخ٠ُ: ُٚ أسرؼٕٞ،  ٝهذ ػِْ هللا ػض ٝؿَ ٓخ ع٤وغ ٖٓ رُي ٝٛٞ ٖٓ ٓؼ٠٘ هٞ ُْ ُّّ ح ِػَ٘ذُٙ أُ َٝ ٣ُْؼزُِض  َٝ خ ٣ََشخُء  َٓ ُلٞ هللّاُ  ْٔ َ٣  : ( ك٤ٚ  3ٖ)حُشػذ

. ٝه٤َ: حُ٘غزش ا٠ُ ػِْ هللا طؼخ٠ُ ٝٓخ عزن رٚ هذسٙ، ٝال ص٣خدس رَ ٢ٛ ٓغظل٤ِش، ٝرخُ٘غزش ُٔخ ظٜش ُِٔخِٞه٤ٖ طظظٞس حُض٣خدس، ٝٛٞ ٓشحد حُلذ٣غ

رؼذٙ كٌؤٗٚ ُْ ٣ٔض، كٌخٙ حُوخػ٢، ٝٛٞ ػؼ٤ق أٝ رخؽَ ٝهللا أػِْ. حٗظش: ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طل٤ق ٓغِْ إ حُٔشحد روخء رًشٙ حُـ٤َٔ 

(ٔٙ/ٖ٘ٓ.) 

( ٝطللل٤ق ٓغللِْ، ًظللخد حُزللش ٝحُظللِش 32ٙ٘( رللشهْ:  )1/3ٙطلل٤ق حُزخللخس١، ًظللخد حألدد، رللخد ٓللٖ رغللؾ ُللٚ كلل٢ حُلشصم رظللِش حُللشكْ ) (ٕ)

 (. 3ٕٕ/ٖ(،ٝٓغ٘ذ أكٔذ )3ٖٙٔ(. ٝعٖ٘ أر٢ دحٝد )1ٕ٘٘( رشهْ: )32ٕٔ/ٗٝح٥دحد، رخد طِش حُشكْ ٝطلش٣ْ هط٤ؼظٜخ )

 (ٕٗٔ) ؽٚ: عٞسس (ٖ)

  (.1ٔ) حُـٖ: عٞسس( ٗ)
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 الفصل الجاىي

 عالج قطيعة الرحه يف الشريعة اإلسالو.

ه ؽ ِٗع اٮل٩َ ملىلوٞ حٽٚعٞ اهفذٍ ع٩ج ځ ُ جع ځ ًّ وإُٔ أْ ٙم عؽ ًّ اه ع ٚف ًّ ٓؿٖ متٔٚؽ: 

  املىلوٞ ٗدبِه اه٘ح٘أل هٚٔ     ٗحؽ اربؽ اٮل٩َ   ًع زب ٕ هلؿٖ املىلٞ ألو٘قني:

اهرتٓٚه امل ٌثى   ذبفٍٙ حٽٚعٞ ا٪ـذ َ ِٗفـٖ ٗأافٖ اهمويب عوٟ اه فؼ ٗاجمل ٌع   اهؽُٚ  الو٘    : ا٪ٗي:

 ٗا٬ظفٝ  ٗٓ٘ ً لب  قٚ ُٕ   اه ٍى ا٪ٗي.

: الو٘  اهرتغٚه امل ٌثى   اهؽع٘ٝ    ٗج٘  ٌوٞ ا٪ـذ َ ٗقٚ ْ هّوٕ ٗأافٖ اٮػب قٛ عوٟ اه فؼ اهث ُٛ

 ؿا ً  ُفٙؽ ًعفه ٕ   ٓؿا اه ٍى ٗؾهم ًّ ظ٩ي  املب ذ  ا٬عٚٞ:ٗٓ.  ٗاجمل ٌع   اهؽُٚ  ٗا٬ظفٝ

 : اٮل٩َ ٙأًف قٍوٞ اهفذٍ. املبر  ا٪ٗي

 .   ص ا ـٓ  هّى ٌوٞ اهفذٍ املبر  اهث ُضٛ :

 .ؾهما٪ً٘ـ املعِٚٞ عوٟ ٗ اهٍوٞقٔ  علْ٘  ا٪ً٘ـ اه  املبر  اهث ه :

 املبخح األول

 اإلسالو يأمر بصلة الرحه.
 ٌوٞ ا٪ـذ َ هغٞ ٗاٌٽ٩ذ ځ.فٗأل   قٚ ْ ذلٍ ٌوٞ ا٪ـذ َ   اٮل٩َ ٨ قؽ هِ  ًّ قٚ ْ ً َٔ٘  حبى اهى

بوٞ )ٌوٞ ا٪ـذ َ( ًفكبٞ ًّ كوٌ ني )ٌوٞ(  ٗ )ا٪ـذ َ(   ٗحؽ لب  قٚ ْ املفاؼ ق ٪ـذ َ هغٞ ٗاٌٽ٩ذ ځ 

    :ـذ َ ٗاملفاؼ قٍوٞ ا٪  قؽاٙٞ اهبر  ٗ  ٓؿا اه ٍى ُبني ً َٔ٘ اهٍوٞ هغٞ 

ٌٵٕ  هٕٚ ٗبعٕ ًعٕ ً َٔ٘ اهٍوٞ: هغٞ - أ ًٍؽـ ٌٗى اهى١ٛ ق هى١ٛ: ِ
(1)

. ٙ  ي: ٌٗوذٱ اهى١ٛ قغريٖ 

ٞځ ٌٗٗ ٨ځ ٞځ  ِؽ: ٓحفعٕ  ٗٗاٌو ٕ ً٘اٌو ٕٱ ٩ٌٗځ  ٌٗو ٌٰوڀ ٱ ٰٗ ٰٗ   (2).٩ٌٗځ  ه عٍى قٕ  

ْ ـ ٕ ٍٙؤ  ٗٙ  ي: ٌٗى ه٩ح ي اقّ ًِع٘ـ: " ٌٗوذ اهى١ٛ ٩ٌٗ ٌٗوٞ  ٗاهٌ٘ى ِؽ اهلحفاْ " .

 (. 2ٗاه ٘اٌى ِؽ اه ٍ ـَ  ) (. 1ٌوٞ ٗقٌِٚٔ  ٌٗوٞ: أٜ اعٍ ي ٗؾـٙعٞ " )

 ً َٔ٘ ٌوٞ ا٪ـذ َ اٌٽ٩ذ ځ:  -ب

عف  قعض اهعوٌ ١ ٌوٞ اهفذٍ قأُٔ : كِ ٙٞ عّ اٮذم ْ    ا٪حفقني ًّ ؾٜٗ اهِمه  ٗا٪ٌٔ ـ  ٗاه عٽف 

 (.3ٰقعٱؽٱٗا أٗ أل ١ٗا. )عوٍٚٔ  ٗاهفه  قٍٔ  ٗاهفع ٙٞ ٪ذ٘اهلٍ  ٗكؿهم  ْ 

                                                           
 (. 1ٕ1/  ٔٔ( ُغخٕ حُؼشد، الرٖ ٓ٘ظٞس )ٔ)

 (1ٗٓ،( ٝٓخظخس حُظلخف، حُشحص١ )ص 1ٕ2/ٔٔ( حٗظش حُٔظذس حُغخرن )ٕ)

 ( ٖٙٔ/  ٕٖػٔذس حُوخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١، ُِؼ٢٘٤  ) (.3ٕٔ – 3ٔٔ/٘حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿش٣ذ حُلذ٣غ، حرٖ حُـضس١ ) (ٖ)
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ٗعفهٔ  اهبعض: قأُٔ  اٮذم ْ    ا٪ح ـ  عوٟ ذمه ذ ي اه٘اٌى ٗاملٌ٘٘ي: ه  ـٝ علْ٘ ق مل ي  ٗع ـٝ 

   (1)ق شبؽًٞ  ٗع ـٝ ق هكٙ ـٝ  ٗع ـٝ ق هم٩َ

 (2)ٗحٚى املفاؼ قٍوٞ ا٪ـذ َ: اٮذم ْ  هٍٚٔ ح٨٘پ ٗهع٩ځ ٗكف ا٪ؾ٠ عٍِٔ .  

 (3) ا٪ـذ َ قأُٔ : اٮذم ْ    ا٪ح ـ    امل  ي ٗا٪هع ي ٗقؿي ا٪ً٘اي. ٗعف  اقّ كثري ٌوٞ 

ًّٗ ٓؿٖ اه ع ـٙف غبوَ    أْ ٌوٞ ا٪ـذ َ ق زبٌوٞ ععين اٮذم ْ    ا٪حفقني  ٗ ٍٙ ي ً  أًلّ ًّ  

 .اهىف عٍِٔ اشبري  هٍٚٔ  ٗؼهع ً  أًلّ ًّ

 ذلٍ ٌوٞ اهفذٍ:ا ُٚ ځ:  

ٗحؽ ُ ى ا٨ع  ق عوٟ ٗج٘   ,جبٞ   ازبٌوٞص ٗحٽٚع ٔ  ًعٍٚٞ ًّ كب ٢ف اهؿُ٘ ٨ ظ٩  أْ ٌوٞ اهفذٍ ٗا 

ٗحؽ ؼهذ ا٬ٙ يف اه ف ُٚٞ  (4) ٍٗاه  ِٛ عٚ ض ٗغريٓٗاقّ اهعفقٛ اه ف يب   ٔ ٌوٞ اهفذٍ ٗذبفٍٙ حٽٚع

 .ٗا٪ذ ؼٙ  اهِب٘ٙٞ عوٟ ؾهم

 أ٨ٗځ: ا٪ؼهٞ ًّ اه ف ْ اهلفٍٙ عوٟ ٗج٘  ٌوٞ اهفذٍ: 

ق ٮذم ْ    ؾٜٗ اه فقٟ ٍٗٓ ا٪ـذ َ اهؿّٙ ػبه ٌٗؤٍ   كثري ًّ ا٬ٙ يف اه ف ُٚٞ ًِٔ :  أًف ام  -ٔ

ٰٗا ح٘هٕ عع  : ٰٗؾٶٜ اهڀ ٿفٲٰقٟ  ّڄ  ڄذٲٰم ُ ځ  ٙٲ ٰ٘اهٶٰؽ ٰٗقٶ هڀ  ٰٕ ْٰ  ڄهپٵ  اهوپٵ ِٶٛ  ڄلٲفا٢ٰٚى ٨ ٰععٲبٱؽٱٗ ًٶٰٚث ٰق ٰق   ُٰ ٰٗ ڄؾٲ أپٰظؿٲ  ( ًٰٟ   ٰٰٚ هڀ

ٰٗحٿ٘هٿ ٌٰٰم كٶنيڄ  ِٱٰٗاهڀ ًٱعٲفڄ ٍٲ  ُٲ ٱ ٰٗأپ ٍٲ  ِٲلٿ ًٶ ٍٲ  ڄهپٵ  حپوٶ٩ٚځ  ٚٲ ٱ ٰ٘هپٵ ٍٰٵ ٰع ٝپ اٱ ٰٗ عٱ٘ا اهكٰٵكپ  ٍٰٵ٩ٝپ  ٌٱ٘ا اه ٰٗأپحٶٚ ِٰٵ هڄ ذٱمٲِ ځ  ْٰ( ٘ا هٶو ٘(5)  

ٰٗاهڀ ٰٗقٶؿٶٜ اهڀ ٿفٲٰقٟ  ّڄ  ڄذٲٰم ُ ځ  ٙٲ ٰ٘اهٶٰؽ ٰٗقٶ هڀ ٚٲ٣ ځ  ٕٶ ٰو ٨ٰٗ عٱىٲفڄكٿ٘ا قٶ  ٰٕ ٰٗاعٲبٱؽٱٗا اهوپٵ ٌٰٰم كٶنيڄ ٗح٘هٕ عع   : ))  ٰٗاهڀ  ًٰٟ   ٰٰٚ

ْٰٵ ٍٲ  ڄ ُٱلٿ  ٌٰ ٙٲ ًٰوپلپذٲ أپ   ًٰ ٰٗ ّڄ اهمٰٵبٶٚىڄ  ٰٗاقٲ ِٲهٶ  ٍٰٵ ذٶهٶ قٶ هڀٰح ٰٗاه ِٱهٶ  ـڄ اهڀحٱ ٰٗاهڀٰح  ـڄ ؾٶٜ اهڀ ٿفٲٰقٟ  ْٰ  ٰٗاهڀٰح  ّٲ كپ  ًٰ ٙٱرٶهٱٵ   ٨ ٰٕ اهوپٵ

  (6) ًٱعٲٰ  ٨ځ هپعٱ٘ـاځ ((

ـٰقٱٵمپ أپهپٵ  ٰععٲبٱؽٱٗا  ڄ  ّٰٟ ٰٗحپ ّڄ  ڄذٲٰم ُ ځ ((ٗح٘هٕ : ))  ٙٲ ٰ٘اهٶٰؽ ٰٗقٶ هڀ ٖٱ  ٰٙٵ    (7) هپٵ   ڄ

ح ي اقّ كثري: حؽ أًف ام عع   ق ٮ٩ٌط   ا٪ـض ٌٗوٞ ا٪ـذ َ  ٗٓ٘ اٮذم ْ    ا٪ح ـ    امل  ي 

ٗا٪هع ي ٗقؿي ا٪ً٘اي. ٗحؽ ٗـؼيف ا٪ذ ؼٙ  اهٍر ط ٗاسبم ْ قؿهم عّ ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ  ًّ 

 (8) .ٝ  ٗٗجٖ٘ كثريٝ فق عؽٙؽ

                                                           
 (.1٘ٗ)ص  ٓؼـْ ُـش حُلوٜخء، ٓلٔذ هِؼـ٢(، ٝحٗظش: ٘ٗٔ( حُوخٓٞط حُلو٢ٜ ُـش ٝحططالكخً، ُغؼذ١ أرٞ ؿ٤ذ، )ص ٔ)

 (3ٙٔ/ٔششف ك٤غ حُوذ٣ش، حُٔ٘خ١ٝ )  (ٕ)

 )2ٖٔ/  1طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ، حرٖ ًؼ٤ش)(ٖ)

( . ٝهذ ٖٔٔ -ٕٔٔ/ ٙٔ( ٝ ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ )3٘/  ٕ( ٝ أكٌخّ حُوشإٓ، الرٖ حُؼشر٢)٘/  ٌ٘خّ حُوشإٓ، حُوشؽز٢ )( حٗظش حُـخٓغ ألكٗ)

 .3عزن رًش أهٞحُْٜ ك٢ ٛزح حُزخغ ص

 (2ٖحُزوشس: ) (5)

 ) ٖٙ( حُ٘غخء: )ٙ)

 )( 1ٕحإلعشحء: ) (1)

 )2ٖٔ/  1( طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ، حرٖ ًؼ٤ش )2)
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ٗ   ٙ يف أظف٠ أًف ام لبر ُٕ ٗعع   قٍوٞ ا٪ـذ َ ق مل ي ٗاهِ  ٞ ٗغريٓ  ٗاع رب ؾهم ًّ أعٌ ي اهرب  -ٕ 

ٰٗاهڀ ّڄ اهڀ پرٲٰى ١ٶ  ٰٟٔ ٰع ِٲ ٰٙ ٰٗ ٰٗ ڄٰٙ  ١ٶ ؾٶٜ اهڀ ٿفٲٰقٟ  ْڄ  ٰٗاهڀأٶذٲٰم  ًٱفٱ قٶ هڀٰعؽٲيڄ  ٰٙأڀ  ٰٕ ْٰٵ اهوپٵ ٰٗه  ي عع   : ))  ڄ ِٲلپفڄ  ٍٲ ٌٱ ٰٙعٶعٿلٿ ٛڄ  اهڀٰبغٲ

))ْٰ ٍٲ ٰعٰؿكپٵفٱٗ   (1) هپٰعوپٵلٿ

ٕٶ  ٕٗح ه- ّٰ قٶ هوپٵ ًٰ ّٲ   ًٰ ّٰٵ اهڀبٶفٰٵ  ٰٗهپلٶ ٌٰغٲفڄ ٶ  ٰٗاهڀ ٌٰىٲفڄقڄ  ٍٲ حٶٰبٰى اهڀ ٰٓلٿ ٗٱجٱ٘ ٰ٘هٿٵ٘ا  ْٲ عٱ ٚٲٰن اهڀبٶفٰٵ أپ َڄ اهڀآظٶفڄ عع  :)) هپ ٘ٲ ٰٚ ٰٗاهڀ

ٰٗ ٰع ٚٶٵنٰي  ِٰٵبٶ ٰٗاه ٰٗاهڀلٶٰ   ٶ  ٞٶ  ٢٩ٌٰٶلپ ّٰ اهمٰٵبٶٚىڄ ((ٰٗاهڀ ٰٗاقٲ ٌٰٰم كٶنٰي  ٰٗاهڀ  ًٰٟ   ٰٰٚ ٰٗاهڀ ٗڄٜ اهڀ ٿفٲٰقٟ  ٕٶ ٰؾ ٌٰ ٰي ٰعوپٟ ذٱبٶٵ    (6)ٟ اهڀ

ًٰٟ ٕٗح٘ه -   ٰٰٚ ٰٗاهڀ ٰٗاهڀأپحڀٰفقٶنٰي  ّڄ  ٙٲ ٰ٘اهٶٰؽ ٚٲفڅ هپوٶوڀ ّٲ ٰظ ًٶ ٍٲ  ُٲ پ ڀ ٱ ًٰ  أپ ْٰ حٿىٲ  ِٲ ٶ ٿ٘ ٙٱ ًٰ ٰؾا  ٰٙمٲأپهُٰ٘مپ  ٌٰٰم كٶنيڄ  عع   : ))  ٰٗاهڀ

ّڄ ٍٴ(( ٰٗاقٲ ٕٶ ٰعوٶٚ ٰٕ قٶ ْٰٵ اهوپٵ ٚٲفڅ هپإڄ ّٲ ٰظ ًٶ ًٰ  ٰع ڀٰعوٿ٘ا  ٰٗ  (2) اهمٰٵبٶٚىڄ 

ٗمم  ٙؽي عوٟ ٗج٘  ٌوٞ ا٪ـذ َ أْ ام لبر ُٕ ٗعع   جعى أٗه٘ا ا٪ـذ َ قعٍّٔ اٗ  قبعض ه  ي  -ٖ 

ْٰٵ ٕٶ  ڄ ٗٲهپٟ قٶٰبعٲضڅ هٶٛ كٶٰ   ٶ اهوپٵ ٍٲ أپ ٔٱ ّٱ َڄ ٰقعٲ ـٲٰذ  ٰٗأٿٗهٿ٘ا اهڀأپ ٍٴ (( عع   :))  ٛٲ١ٷ ٰعوٶٚ ٰٕ قٶلٿىڄٵ ٰو ح ي اقّ كثري: أٜ    (3) اهوپٵ

ذلٍ ام  ٗأُٔ  هٚمذ ظ ٌٞ ق ٪ـذ َ اهؿّٙ ٙؿكفٍٓ عوٌ ١ اه فا٢ض اهؿّٙ هٚن هلٍ هفض  ٗهٚم٘ا ًّ 

اهعٍبٞ  قى اسب  أْ ا٬ٙٞ ع ًٞ عىٌى بٚع اه فاق يف  كٌ  َُ عوٕٚ اقّ عب ه ٗصب ٓؽ ٗعلفًٕ ـِٛ ام 

  .(4)عٍِٔ

ٰٕ ه  ي عع   : ))  ه فْ قني ع ٘اٖ لبر ُٕ ٗقني ٌوٞ ا٪ـذ َ كٌ  إُٔ لبر ُٕ ععٍ حؽـ ا٪ـذ َ  -ٗ ٰٗاعٰٵ ٿ٘ا اهوپٵ

ـٰحٶٚب ځ ((  ٍٲ  ٚٲلٿ ْٰ ٰعوپ ٰٕ كپ  ْٰٵ اهوپٵ َٰ  ڄ ـٲٰذ  ٰٗاهڀأپ ٕٶ  ْٰ قٶ ٗاملعِٟ: أٜ اع ٘ا ام ٗاع ٘ا ا٪ـذ َ ه٩ ع ٽع٘ٓ   (5)اهپٵؿٶٜ ٰعٰم ١ٰهٿ٘

   (6) .أًف ام قٕ اْ ٌٙ٘ى هإُٔ  مم 

    (7)ح ي اه ف يب   "اع ٘ا ام أْ ععٍٖ٘ ٗاع ٘ا ا٪ـذ َ أْ ع ٽع٘ٓ  (.

ٗازبٌع قني ع ٠٘ ام ٗاسب  عوٟ ٌوٞ اهفذٍ ٗاه رؿٙف ًّ حٽعٔ  ؼهٚى عوٟ عأكٚؽ اٮل٩َ عوٟ ٌوٞ  

ِٳ  هو  ٠٘ هوٌ  بع ًعٕ عأكؽ اسب  عو  ٕٚ ٗاهعِ ٙٞ قٕ . ا٪ـذ َ  ٗ ٨ مل  جعوٕ ام حفٙ

 ٗمم  ٙؽي عوٟ ٗج٘  ٌوٞ اهفذٍ أْ ٌٗؤ    عٞ م عكٗجى; هٔٛ ٌٗى مل  أًف ام قٕ أْ ٌٙ٘ى.  -٘

ْٰ لٱ١ٰ٘  -عع   -ح ي ٰٰٙع هٿ٘ ٰٗ ٍٲ  ٔٱ ـٰقٸ  ْٰ ٘ٲ ٰٙعٲٰى ٰٗ ٌٰٰى  ٙٱ٘ ْٲ  ٕٶ أپ ٕٱ قٶ ًٰٰف اهوچ ًٰ  أپ  ْٰ ٍٶوٿ٘ ٰٙ  ّٰ ٰٗاهچؿٶٙ ًثِٚ  عوٟ اه٘اٌوني: ) 

    (8)اهڀرٶٰم  ٶ ( 

 

                                                           
 ) 3ٓ( حُ٘لَ: )ٔ)

 ) ٕ٘ٔ( حُزوشس: )ٕ)

   (1٘( حألٗلخٍ: )ٖ)

 )ٓٓٔ/ ٗ( طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ، حرٖ ًؼ٤ش )ٗ)

 (ٔ(  حُ٘غخء آ٣ش: )٘)

 (ٕٙٙ/ ٔ( كظق حُوذ٣ش، ُِشًٞخ٢ٗ )ٙ)

 (٘/  ٘( حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ، حُوشؽز٢ )1)

(
2
 . ٕٔعٞسس حُشػذ آ٣ش:  (
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 ٌوٞ اهفذٍ: ٟ عوذب  ا ُٚ ځ:  اهمِٞ اهِب٘ٙٞ 

ح ي اقّ كثري: حؽ أًف ام عع   .  و٘اٌى ٗا٪جف هث٘ا  اهٗٗـؼيف أذ ؼٙ  كثريٝ هٚٔ  ا٪ًف قٍوٞ اهفذٍ ٗقٚ ْ 

ق ٮ٩ٌط   ا٪ـض ٌٗوٞ ا٪ـذ َ  ٗٓ٘ اٮذم ْ    ا٪ح ـ    امل  ي ٗا٪هع ي ٗقؿي ا٪ً٘اي. ٗحؽ ٗـؼيف 

 (1) .ذ ؼٙ  اهٍر ط ٗاسبم ْ قؿهم عّ ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ  ًّ  فق عؽٙؽٝ  ٗٗجٖ٘ كثريٝا٪

 :ُؿكف ًِٔ  ً  ٙوٛ

ذؽٙ  ؼع   هٚٔ  اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ   أٗي قعث ٕ  ه ٛ  ٌوٞ ا٪ـذ َ ًّ أٗي ا٪ً٘ـ املٌٔٞ اه     -ٔ

  لأهٕ عّ ـل هٞ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ))ً ؾا اقّ ذف : أْ ٓفحى ععٍٚ اهفَٗ ح ي هٕ ذٌِٚ ل ٚ ْ

ٙأًفكٍ؟ ح ي: أق٘ ل ٚ ْ: حوذ: ٙ ٘ي: ))اعبؽٗا ام ٨ٗ عىفك٘ا قٕ و٣ٚ ځ  ٗاعفك٘ا ً  ٙ ٘ي  ق ٦كٍ  ٗٙأًفُ  

ق ه٩ٍٝ  ٗاهٍؽق  ٗاهع     ٗاهٍوٞ((
(3)

 

م ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ : )) ٙ  أٙٔ  ح ي ـل٘ي ا: ٌوٞ ا٪ـذ َ ًّ أععٍ ألب   ؼظ٘ي ازبِٞ  ٗاهبعؽ عّ اهِ ـ -0

   (2)اهِ ه أهى٘ا اهم٩َ  ٗأ عٌ٘ا اهٽع َ  ٌٗو٘ا ا٪ـذ َ  ٌٗو٘ا ق هوٚى ٗاهِ ه ُٚ َ عؽظو٘ا ازبِٞ قم٩َ((

ه ٛ اسبؽٙ  أًف ًّ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ هوِ ه قٍوٞ ا٪ـذ َ ٗأْ ٌوٞ اهفذٍ ًّ أععٍ ألب   ؼظ٘ي 

أظربُٛ قعٌى  }أْ ـج٩ ح ي: ٙ  ـل٘ي ام   ٧ٙٗٙؽ ؾهم ً ـٗاٖ أق٘ أٙ٘  ا٪ٍُ ـٜ  ازبِٞ  ٗاهبعؽ عّ اهِ ـ 

ٗع٧عٛ اهكك ٝ  ععبؽ ام ٨ٗ عىفن قٕ و٣ٚ   ٗع ٍٚ اه٩ٍٝ   ٙؽظوين ازبِٞ ٗٙب عؽُٛ ًّ اهِ ـ  ه  ي اهِيب 

  (3) {ٗعٍى اهفذٍ 

إُٔ ح ي : ح ي ـل٘ي ام ٌوٟ ام  -ـِٛ ام عِٕ -عّ أقٛ ٓفٙفٌٝوٞ ا٪ـذ َ ؼهٚى عوٟ اٮمي ْ ق م ٗاهَٚ٘ ا٬ظف. -3

عوٕٚ ٗلوٍ )) ًّ ك ْ ٧ًّٙ ق م ٗاهَٚ٘ ا٬ظف هوٚلفَ ِٚ ٕ   ًّٗ ك ْ ٧ًّٙ ق م ٗاهَٚ٘ ا٬ظف هوٍٚى ـ ٕ  

  (4)ًّ ق م ٗاهَٚ٘ ا٬ظف هوٚ ى ظرياځ أٗ هٌٍٚذ(( ًّٗ ك ْ ٧ٙ

 ٌوٞ ا٪ـذ َ  أُٔ  ًّ ا٪ً٘ـ اه  ك ْ  اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ٌٙ٘ٛ قٔ  أٌر قٕ أٌٓٚٞ ٗمم  ٙؽي عوٟ  -ٗ

ٞٿ ٢٨ٍ   ٗأٌٗ ُٛ قٍوٞ اهفذٍ  -ـِٛ ام عِٕ -عّ أقٛ ؾـ ٗ ْ إُٔ ح ي : )) أٌٗ ُٛ ظوٚوٛ أْ ٨ عأظؿُٛ   ام هً٘

  (5)أؼقفيف ((

هٽ ٕ قٍٔ ٗـ  ٕ  ٙ ٍٓ ٗعٽ ٕ قإذم ُٕ ٗمم  ٧ٙكؽ ٗج٘  ٌوٞ ا٪ـذ َ أُٔ  دبوه ٌوٞ ام هو٘اٌوني ٗ -٘

ا هفغ ًٍِٔ ح ًذ اهفذٍ ه  هذ: ٓؿا ً  َ اهع ٢ؿ  ْ ام ظو  اشبو  ذ ٟ  ؾ } ح ي ـل٘ي ام  :ُٗعٌٕ عوٍٚٔ

                                                           
 )2ٖٔ/  1( طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ، حرٖ ًؼ٤ش )ٔ)

 (ٙ٘ٗ( . ٝطللٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظل٤لش رشهْ )ٔ٘ٗ/٘ٝأكٔذ ) . ( . ٝحُِلع ُٕٖٚٔ٘(.ٝعٖ٘ حرٖ ٓخؿٚ )2ٕ٘ٗحُظشٓز١)( عٖ٘ ٕ)

(
ٖ
 (. 1ٔٗ/٘(،ٝٓغ٘ذ أكٔذ )2ٙٗ(،ٝعٖ٘ حُ٘غخث٢ حُظالس )ٖٔ(،ٝطل٤ق ٓغِْ حإل٣ٔخٕ )ٕٖٖٔطل٤ق حُزخخس١ حُضًخس ) (

    (.1ٗق ٓغِْ رشهْ: )( ٝحُِلع ُٚ ، ٝطل2٤ٖٔٙ/ٓٔطل٤ق حُزخخس١ ٓغ حُلظق )( ٗ)

( ٝسؿخٍ حُطزشح٢ٗ سؿخٍ حُظل٤ق ؿ٤ش ٕ٘ٙ/ٕ( ٝحٌُز٤ش )1٘2ف  سهْ ) (2ٗ/ٕسٝحٙ حُطزشح٢ٗ ك٢ حُظـ٤ش) : (   رًشٙ ك٢ حُٔـٔغ ٝهخٍ٘)

  )ٗ٘ٔ/2عالّ رٖ حُٔ٘زس ٝٛٞ ػوٚ )
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قم ًّ اه ٽٚعٞ  ح ي: ُعٍ  أً  عفِني أْ أٌى ًّ ٌٗوم  ٗأحٽع ًّ حٽعم; ح هذ: قوٟ  ح ي: هؿهم 

. هٌ ٍ٘ؼ ٓؿا اهل٩َ اٮظب ـ ق أكؽ أًف ٌوٞ اهفذٍ ٗإُٔ عع   أُكهل  ًِكهٞ ًّ ال ح ـ قٕ هأج ـٖ (1){هم. 

      (2)ْ كؿهم هح ـ ام غري طبؿٗي. هأؼظوٕ     ٙ ٕ ٗ ؾا ك 

ٗذ ٚ ٞ اهٍوٞ: اهعٽف ٗاهف ٞ  هٍوٞ ام لبر ُٕ ٗعع   عب ـٝ عّ هٽ ٕ قٍٔ ٗـ  ٕ  ٙ ٍٓ ٗعٽ ٕ  

 (3)قإذم ُٕ ُٗعٌٕ أٌٗو ٍٔ قأٓى ًول٘عٕ ا٪عوٟ ٗوفط ٌؽٗـٍٓ ملعفه ٕ ٗ  ع ٕ.

 املبخح الجاىـي 

 وآثارٍا فضل صلة الرحه 

هم ق  أْ ًّ ع٩د اٮل٩َ ملىلوٞ حٽٚعٞ اهفذٍ إُٔ أًف قٍو ٔ  ٗاع رب ٌٗؤ  ًّ ؾكفُ    املبر  ا

اه٘اجب يف   هإُٕ    ج ُه ؾهم ال عؽَ ألو٘  عفغٚه اهِ ه    ٌوٞ أـذ ًٍٔ  ٗؾهم قأْ ـعه عوٟ ٌوٞ 

ًِٗٔ  ً  ٓ٘  ا ـ ٗه٘ا٢ؽ ٗهّ ٢ى كثريٝ  ٙع٘ؼ أافٓ  عوٟ اه فؼ ٗازبٌ عٞ ًِٔ  ً ٓ٘ ع جى   اهؽُٚ  ٗ اهفذٍ 

  جى   ا٬ظفٝ.

  أ٨ٗځ: هّى ٌوٞ اهفذٍ.

 هّى ٗا٘ا  ٗأجف ععٍٚ عِؽام أعؽٖ ام هو٘اٌى ُؿكف ًِٔ  ا٬عٛ: -قأٜ ُ٘أل ًّ أُ٘األ اهٍوٞ-هٍوٞ اهفذٍ 

ح ي: أعٚذ اهِيب  ًّ ظثعٍ عّ ـجىقعؽ اٮمي ْ ق م; ٌوٞ اهفذٍ ًّ أذه ا٪عٌ ي ٗأهّؤ     ام عع   -1

ح ي: حوذ:  ))ُعٍ((عوٕٚ ٗلوٍ ٗٓ٘   ُ ف ًّ أٌر قٕص ه وذ: أُذ اهؿٜ عكعٍ أُم ـل٘ي ام؟ ح ي:  ٌوٟ ام

ٜٵ ا٪عٌ ي أذه    ام؟ ح ي:  ))اٍ ٌوٞ ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام! اٍ ًٕ؟ ح ي:  ))اٮمي ْ ق م((ٙ  ـل٘ي ام! أ

  ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام! أٜ ٗ  ٗاهِٔٛ عّ املِلف(())ا٪ًف ق ملعفح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام اٍ ًٕ؟ ح ي:  اهفذٍ((

 ))اٍ حٽٚعٞ اهفذٍ((ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام! اٍ ًٕ؟ ح ي:  ))اٮوفان ق م((ا٪عٌ ي أقغض    ام؟ ح ي: 

 (4) .))اٍ ا٪ًف ق ملِلف ٗاهِٔٛ عّ املعفٗ ((ح ي: حوذ: ٙ  ـل٘ي ام! اٍ ًٕ؟ ح ي: 

سبؽٙ  أقٛ ؾـ ـِٛ ام عِٕ ح ي: ))أٌٗ ُٛ  :فل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍاهٌٚٞ ٙعٌى ق٘ اهفذٍ ٗاٌى -0

ظوٚوٛ ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ خبٍ ي ًّ اشبري: أٌٗ ُٛ أْ ٨ أُعف    ًّ ٓ٘ ه٘حٛ  ٗأْ أُعف    ًّ ٓ٘ 

٘ټ ًٍِٔ  ٗأٌٗ ُٛ أْ أٌى ـ ٛ ٗ ْ أؼقفيف  ٗأٌٗ ُٛ أْ ٨ أظ      ام ؼُٗٛ  ٗأٌٗ ُٛ حبه املم كنيص ٗاهؽُ

هً٘ٞ ٢٨ٍ  ٗأٌٗ ُٛ أْ أح٘ي اسب  ٗ ْ ك ْ ًفٺا  ٗأٌٗ ُٛ أْ أكثف ًّ: ٨ ذ٘ي ٨ٗ ح٘ٝ  ٨ ق م; هإُٔ  كِك 

                                                           
 (. ٖٖٓ/ٕ(،أكٔذ )ٕٗ٘٘(،ٝطل٤ق ٓغِْ حُزش ٝحُظِش ٝح٥دحد )ٔٗٙ٘( طل٤ق حُزخخس١ حألدد )ٔ)

 (2ٔٗ/ٙٔ( كظق حُزخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١ )ٕ)

 (ٔٔ/٘ٔ( ششف  ح١ُٝٞ٘ طل٤ق ػ٠ِ ٓغِْ)ٖ)

(.ٝهخٍ حألُزخ٢ٗ حُلذ٣غ طل٤ق )حٗظش 13ٖٙ( ف سهْ: )2ٕٕ/ ٖ( حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ، ُِٝٔ٘زس١، ٝػضحٙ ألر٢ ٣ؼ٢ِ ٝهخٍ: اع٘خدٙ ؿ٤ذ )ٗ)

    (  ٕٕٕ٘( )ٖٖٙ/  ٕطل٤ق حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ )
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  .(1)ًّ كِ٘ق ازبِٞ((

ـِٛ ام عِٕ عّ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ  سبؽٙ  أقٛ ٓفٙفٝٗاهَٚ٘ ا٬ظف; ق م ؼهٚى عوٟ اٮمي ْ ٌوٞ اهفذٍ -ٖ

٧ًّ ق م ٗاهَٚ٘ ا٬ظف هوٚلفَ ِٚ ٕ  ًّٗ ك ْ ٧ًّٙ ق م ٗاهَٚ٘ ا٬ظف هوٍٚى ٗلوٍ ح ي: ))ًّ ك ْ ٙ

ـ ٕ  ًّٗ ك ْ ٧ًّٙ ق م ٗاهَٚ٘ ا٬ظف هوٚ ى ظرياځ أٗ هٌٍٚذ((  
(4)

.  

ٌر   اهع ٘ي ْ أؼهٚى عوٟ ٌرٞ ع ى اٮُم ْ ٗل٩ً ٕ ًّ ا٪ًفاض اهع وٚٞ اهم ٌٚٞ ٪ٌوٞ اهفذٍ -1

ـٰقټمپ  قني أذب قٍٔ   جِ يف عؽْ اهموٌٚٞ ػبٌع ام قٍِٚٔ ٗ ّٲ  ًٶ ٚٲمپ  ُٲكڄٰي  ڄهپ ٌٰ  أٿ ُٸ ٍٱ أپ ٰٙعٲوپ ّٲ  ٌٰ ح ي ام عع  : ))أپهپ

 ْٰ ّٱ٘ ِٲ ٿ ٰٙ ٰٗهپ   ٕٶ  ٔٲؽٶ اهوچ ْٰ قٶٰع ٙٱ٘هٿ٘  ّٰ ٰٰٙ ٰؿكچفٱ أٿٗهٿ٘ اهڀأپهڀٰب  ٶ; اهچؿٶٙ   ٌٰ ُٸ ٌٰٟ  ڄ ٰ٘ أپعٲ ٓٱ ّٲ  ٌٰ ٍٶوٿاهڀٰر ٹ كپ ٰٙ  ّٰ ٰٗاهچؿٶٙ ٌٶٰٚث ٰق   ْٰ اهڀ ٘

ْٰ لٱ١ٰ٘ اهڀرٶٰم  ٶ(  ٰٰٙع هٿ٘ ٰٗ ٍٲ  ٔٱ ـٰقٸ  ْٰ ٘ٲ ٰٙعٲٰى ٰٗ ٌٰٰى  ٙٱ٘ ْٲ  ٕٶ أپ ٕٱ قٶ ًٰٰف اهوچ  .  (2)ًٰ  أپ

ٰٰٙ ٰؿكچفٱ أٿٗهٿ٘ ا٪هڀٰب  ٶ  }ح٘هٕ:    ٌٰ ُٸ  أٜ:  هم  ٙ عغ ٗٙع رب ٗٙع ى أٗه٘ اهع ٘ي اهموٌٚٞ اهٍرٚرٞ  .   { ڄ

ـڄ  }ؽٝ  قأْ هلٍ ٙ ٘ي عع   طبربٳا عٌّ اعٍف قٔؿٖ اهٍ  يف اسبٌٚ ٗٓٛ اهع حبٞ ٗاهٍِفٝ    {عٱ ڀٰبٟ اهؽٸا

ٌٰٰى  }اهؽُٚ  ٗا٬ظفٝ. ٙٱ٘ ْٲ  ٕٶ أپ ٕٱ قٶ ًٰٰف اهوچ ًٰ  أپ  ْٰ ٍٶوٿ٘ ٰٙ  ّٰ ًّ ٌوٞ ا٪ـذ َ  ٗاٮذم ْ  هٍٚٔ ٗ   اه  فا١  {ٰٗاهچؿٶٙ

   (3)ٗاحمل ٗٙخ  ٗقؿي املعفٗ   ( 

أهّى   ٗؽحٞ عوٟ ؾٜ اهفذٍ ااِ  ْ: ٌؽحٞ ٌٗوٞاهٍؽحٞ عوٟ ا٪ـذ َ; ًّ أهّى اهٍؽح يف ٪ْ اهٍ-٘

ّٲ )) ٗا٪ٓى ٗا٪حفقني: ح ي ام لبر ُٕ: اهِ   يف اهِ  ٞ عوٟ اهعٚ ي  ًٶ ٍٲ  ُٲ پ ڀ ٱ ًٰ  أپ ْٰ حٿىٲ  ِٲ ٶ ٿ٘ ٙٱ ًٰ ٰؾا  ٰٙمٲأپهٿُٰ٘مپ 

ّڄ اهمٸبٶٚىڄ ٰٗاقٲ ٌٰٰم كٶنيڄ  ٰٗاهڀ  ًٰٟ   ٰٰٚ ٰٗاهڀ ٰٗاهڀأپحڀٰفقٶنٰي  ّڄ  ٙٲ ٰ٘اهٶٰؽ ٚٲفڅ هپوٶوڀ ٍٴ ((  ٰظ ٕٶ ٰعوٶٚ ٰٕ قٶ ْٸ اهوچ ٚٲفڅ هپإڄ ّٲ ٰظ ًٶ ًٰ  ٰع ڀٰعوٿ٘ا  ٰٗ(4). 

)) ْ اهٍؽحٞ عوٟ اململني قّ ع ًف ـِٛ ام عِٕ  عّ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي:  ٗ  ذؽٙ  لوٌ ْ

 ـِٛ ام عِٔ ص  أُٔ  أـلوذ ق٨٩ځ ٙمأي ٗسبؽٙ  قِٙه (5. )اهفذٍ ااِ  ْ: ٌؽحٞ ٌٗوٞ(( ٌؽحٞ  ٗعوٟ ؾٜ

))ُعٍ  ٗهل  أجفاْ: اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: أػبك٥ عين أْ أُ   عوٟ قٗجٛ  ٗأٙ  َ   ذحفٜ؟ همأهٕ ه  ي: 

٪ُٔ  ك ْ ًعٔ  ; ))هلٌ  أجفاْ: أجف اه فاقٞ ٗأجف اهٍؽحٞ((. ٗ  ه غ ًموٍ: أجف اه فاقٞ ٗأجف اهٍؽحٞ((

ّ ا٪ٍُ ـ ذ ج ٔ  ذ ج ٔ  فأًٝ   .(6)ًا

  ٟ أْ هٚٔ  أجفّٙ.  اسب  عوٟاسبؽٙ  هٕٚ ؼ٨هٞ عو   (7)اهٍؽحٞ عوٟ ا٪ح ـ  ٌٗوٞ ا٪ـذ َ ٗ 

قّ ً هم ـِٛ ام عِٕ ح ي: ك ْ أق٘  ورٞ أكثف ا٪ٍُ ـ ق ملؽِٙٞ ً ٨ځ ًّ غبىڅ  ٗك ْ أذه  ٗعّ أُن

                                                           
(   ٖٕٙ/1، ٝكللل٢ حألٝعلللؾ ٝحُظلللـ٤ش )2ٗٙٔ( رللشهْ ٙ٘ٔ/ٕ، ٝحُطزشحٗلل٢ كللل٢ حُٔؼـلللْ حٌُز٤لللش )3ٗٗ(، رلللشهْ 3ٗٔ/ٕخٕ  )( طللل٤ق حرلللٖ كزلللٔ)

 (.3ٙٙ/ٕٝطللٚ شؼ٤ذ حألسٗئٝؽ ك٢ طخش٣ـٚ ُظل٤ق حرٖ كزخٕ ٝطللٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ طل٤ق حُظشؿ٤ذ )

 (.ٕٔ –3ٔ( عٞسس حُشػذ، ح٣٥خص: )ٕ)

 ( ٓ٘ٗ/  ٗ( طلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ، حرٖ ًؼ٤ش )ٖ)

 .ٕ٘ٔ( عٞسس حُزوشس, ح٣٥ش: ٗ)

(، ٝحرللٖ ٓخؿللٚ،  رللشهْ 2ٕٕ٘(، ٝحُ٘غللخث٢، رللشهْ )2٘ٙ( رللشهْ )2ٖ/ٖ(، ٝحُظشٓللز١ ٝكغلل٘ٚ،)ٕٗٔ، 2ٔ، 1ٔ/ٕ( أخشؿللٚ أكٔللذ كلل٢ ٓغلل٘ذٙ )٘)

 [.ٕٕٓ/ٔ(، ٝطللٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ طل٤ق عٖ٘ حُظشٓز١ ]2ٗٗٔ)

 (.ٓٓٓٔ(، ٝطل٤ق ٓغِْ، رشهْ )ٙٙٗٔـش، رشهْ )( طل٤ق حُزخخس١، رخد حُضًخس ػ٠ِ حُضٝؽ ٝحأل٣ظخّ ك٢ حُلٙ)

 (.1/3ٕ( ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طل٤ق ٓغِْ )1)
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ٚٲفٱذ ١ص ٗك ُذ ًم  بوٞ املمحؽ  ٗك ْ ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ٙؽظؤ  ٗٙىف  ًّ ً ١ٷ  أً٘اهٕ  هٕٚ ٰق

ّٲ ٰو ًٶ ِٲ ٶ ٿ٘ا  ًٰ  عٱ ٰٗ  ْٰ ٌٸ  عٱرٶبٹ٘ ًٶ ِٲ ٶ ٿ٘ا  ِٰ هٿ٘ا اهڀبٶفٸ ٰذ ٸٟ عٱ ّٲ ٰع ْٸ هٚٔ   ٚه  ح ي أُن: هوٌ  ُكهذ ٓؿٖ ا٬ٙٞ ))هپ ٛٲ١ٷ هپإڄ

ٍٴ (( ٕٶ ٰعوٶٚ ٰٕ قٶ ح َ أق٘  ورٞ    ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ه  ي: ٙ  ـل٘ي ام  ْ ام عب ـن ٗعع    (1)اهوچ

ٍٴ ((ٗ ْ ٙ ٘ي: ٕٶ ٰعوٶٚ ٰٕ قٶ ْٸ اهوچ ٛٲ١ٷ هپإڄ ّٲ ٰو ًٶ ِٲ ٶ ٿ٘ا  ًٰ  عٱ ٰٗ  ْٰ ٌٸ  عٱرٶبٹ٘ ًٶ ِٲ ٶ ٿ٘ا  ِٰ هٿ٘ا اهڀبٶفٸ ٰذ ٸٟ عٱ ّٲ ٰع ٛٸ  ))هپ أذهٸ أً٘اهٛ  ه

  ٗ ُٔ  ٌؽحٞ م أـج٘ قفٸٓ  ٗؾظفٓ  عِؽ ام  هّعٔ  ٙ  ـل٘ي ام ذٚ  أـان ام  ه  ي ـل٘ي ام ٌوٟ (2)ٰقريٱذ 

  ؾهم ً ي ـاقس  ٗحؽ مسعذٱ ً  حوذ ٗ ُٛ أـ٠ أْ دبعؤ    (4)  ؾهم ً ي ـاقس(3)))ٰقغم عوٕٚ ٗلوٍ: ا

ه  ي أق٘  ورٞ: أهعى ٙ  ـل٘ي ام  ه مٌٔ  أق٘  ورٞ   أح ـقٕ ٗقين عٌٕ((. ٗ  ه غ: ))هحعؤ   ا٪حفقني((

  ذم ْ قّ ا قذ ٗأقٛ قّ كعه((
(9)

. 

أْ اهٍؽحٞ عوٟ ا٪ح ـ  أهّى ًّ ا٪ج ُه  ؾا ك ُ٘ا ضب  جني  ٗهٕٚ أْ اه فاقٞ ٗ  ٓؿا اسبؽٙ  ًّ اه ٘ا٢ؽ 

ٙفعٟ ذ ٔ    ٌوٞ ا٪ـذ َص ٗ ْ ا ػب ٌع٘ا  ٨   أ ٷ قعٚؽ; ٪ْ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ أًف أق   ورٞ أْ 

  (5) ازبؽ اهم قع.ػبعى ٌؽح ٕ   ا٪حفقنيص هحعؤ    أقٛ قّ كعه ٗذم ْ اقّ ا قذ  ٗ هم  ػب ٌع ْ ًعٕ  

  ٗمم  ٙؽي عوٟ هّى ٌوٞ اهفذٍ أْ اهٍؽحٞ عوٟ ا٪ـذ َ أهّى ًّ اهع   : -ٙ

عّ ًٌُٚ٘ٞ قِذ اسب ـث ـِٛ ام عِٔ  أُٔ  أع  ذ ٗهٚؽٝ   قً ْ ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ  هؿكفيف 

 .(6)(جفن(ه٘ أعٽٚ ٚٔ  أظ٘اهم ك ْ أععٍ ٪))ؾهم هفل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ه  ي: 

ًٗ ًٕٔ٘  ْ اهلبٞ هؿٜٗ اهفذٍ أهّى ًّ اهع    ٗ  اسبؽٙ  هّٚوٞ ٌوٞ ا٪ـذ َ ٗاٮذم ْ    ا٪ح ـ    

 (7).ٗهٕٚ اٮع ِ ١ ق ٪ح ـ  ا٪َ  كفاً ځ حب ٔ   ٗٓ٘ قٙ ؼٝ   قفٓ .

 اهٍؽحٞ عوٟ ؾٜ اهفذٍ اهؿٜ ٌّٙف اهعؽاٗٝ   ق  ِٕ ًّ أهّى اهٍؽح يف. -7

ٙٹٔ  أهّى؟ ح ي: عّ ذلٍٚ قّ ذكاَ ـِ ٛ ام عِٕ  أْ ـج٩ځ لأي ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ عّ اهٍؽح يف أ

قِذ ع بٞ ـِٛ ام عِٔ  ح هذ: ح ي ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ  ٗعّ أَ كوثَ٘ .(9)(((8) ))عوٟ ؾٜ اهفذٍ اهل وٶس

 .(10)اهٍؽحٞ عوٟ ؾٜ اهفذٍ اهل وس(())أهّى ٗلوٍ: 

 

                                                           
 .3ٕ( عٞسس آٍ ػٔشحٕ, ح٣٥ش: ٔ)

 [.1/23( ر٤شكخء: كخثؾ ٣غ٠ٔ رٜزح حالعْ، ٤ُٝظ حعْ رجش ]ششف ح١ُٝٞ٘ ٕ)

 [.٤1/3ٓق ٓغِْ ( رَخ: ٓؼ٘خٙ طؼظ٤ْ حألٓش ٝطلخ٤ٔٚ، ٢ٛٝ ًِٔش طوخٍ ػ٘ذ حإلػـخد، ]ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طلٖ)

 [.1/3ٔ( ٓخٍ سحرق: ٝٓؼ٘خٙ رٜزح حُِلع ظخٛش، ٝأٓخ ُلع: ) سح٣ق( ك٢ رؼغ حألٝؿٚ: كٔؼ٘خٙ سح٣ق ػ٤ِي أؿشٙ ٝٗلؼٚ ك٢ ح٥خشس ]ششف ح١ُٝٞ٘ ٗ)

 (.1/3ٔ(   ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طل٤ق ٓغِْ )٘)

ٜزش، رشْه )ٙ) ًظخد ُح ُزخخس١،  ُٝح3ٕٗ٘( طل٤ق  ح ُ٘لوش  ، رخد كؼَ ح طل٤ق ٓغِْ ، رشْه ) (،ٝ   (.333ظذهش ػ٠ِ حألهشر٤ٖ

١ٝ ػ٠ِ طل٤ق ٓغِْ )1) ُ٘ٞ ظخر٤ق )1/3ٔ( ششف ح ٌخس حُٔ لخط٤ق ششف ٓش ٓشػخس حُٔ  ٝ.)ٙ  /ٖ1ٕ  ) 

( حٌُخِشلُق: ٛلٞ حُلز١ ٣ؼلٔش ػذحٝطلٚ كل٢ ًشللٚ: ٝٛلٞ خظلشٙ، ٣ؼ٘لل٢ إٔ أكؼلَ حُظلذهش ػِل٠ ر١ حُلشكْ حُولخؽغ حُٔؼلٔش حُؼلذحٝس كل٢ رخؽ٘للٚ، 2)

ْشَلُٚ: أ١ رخؽ٘ٚ، ٝحٌُشق: حُخظش، أٝ 2ٕٙ/ٔظش٤ٛذ )]حُٔ٘زس١ ك٢ حُظشؿ٤ذ ٝحُ ًَ ([، ٝه٤َ: )حٌُخشق(: حُؼذٝ حُز١ ٣ؼٔش ػذحٝطٚ ٣ٝط١ٞ ػ٤ِٜخ 

 (.1ٙٔ/ٗحُز١ ٣ط١ٞ ػ٘ي ًشلٚ ٝال ٣ؤُلي. )حُٜ٘خ٣ش، الرٖ حُـضس١ )

لوولٞ حُٔغل٘ذ: كلذ٣غ طلل٤ق. ٝهلخٍ (، ُٝٚ شٞحٛذ، ٝؽشم، ُٜٝلزح هلخٍ ٖٓٙ/ٕٗ(، )ٕٖٓ٘ٔ(، ٝحُ٘غخش حُٔلووش رشهْ )ٕٓٗ/ٖ( ٓغ٘ذ أكٔذ )3)

 ( حُلذ٣غ: طل٤ق.23ٕ( رشهْ )ٗٓٗ/ٖحألُزخ٢ٗ ك٢ اسٝحء حُـ٤َِ )

 (: ٝٛٞ ًٔخ هخٍ.  ٘ٓٗ/ٖ(، ٝطللٚ ػ٠ِ ششؽ ٓغِْ، ٝٝحكوٚ حُزٛز٢، ٝهخٍ حألُزخ٢ٗ ك٢ اسٝحء حُـ٤َِ )ٙٓٗ/ٔ( حُٔغظذسى، ُِلخًْ )ٓٔ)



 

786 
 

 م0213 ديسمبر -يوليو لثانياالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 مشكلة قطيعة األرحام وعالجها يف الشريعة اإلسالمية
 

 أ .ؼ/ عبؽٖ ضبٌؽ ٙ٘لف عوٛ

 ا ُٚ :  ا ـ ٌوٞ اهفذٍ.

ٌوٞ اهفذٍ ٓٛ كلى اه٘اجب يف اه  ع عفض هوع٩ح يف اٮُم ُٚٞ ٗا٨ج ٌ عٚٞ  ع٧ؼٜ     ا ـ  ػب قٚٞ عوٟ 

اهىعَ اه  ٢ٍ قٔ  ٗاجمل ٌع اهؿٜ ٙعٚي هٕٚ  ٗحؽ ؼهذ اهٍُِ٘ ًّ اهل    ٗاهمِٞ  ٗكؿهم أح٘اي اهعوٌ ١ 

  ٗاسبلٌ ١  عوٟ ؾهم ُؿكف ًِٔ  ا٬عٛ: 

حى ام أجفٓ  ٗا٘اقٔ    اسبٚ ٝ اهؽُٚ   ه م ٙعحى ه٘اٌى اهفذٍ  اهث٘ا  ٌوٞ اهفذٍ ًّ ا٪عٌ ي اه  ٙع-1

   اهؽُٚ  ًع ً  ٙؽظف هٕ ًّ ازبكا١ اسبمّ   ا٬ظفٝ:

ُٵٕ ح ي: ح ي ـل٘ي اهوڃٕ ٌوڃٟ اهوڃٕ عوٕٚ ٗلوڃٍ: )) هٚن و١ٛ أ ٚع اهوڃٕ هٕٚ أعحى  -ـِٛ اهوڃٕ عِٕ -عّ أقٛ ٓفٙفٝ أ

 و١ٛ أعحى ع  ق  ًّ اهبغٛ ٗحٽٚعٞ اهفٵذٍ  ٗاهٌٚني اه  جفٝ عؽأل ا٘اق  ًّ ٌوٞ اهفٵذٍ  ٗهٚن 

 (1)اهؽٵٙ ـ ق٩ حع(( 

عّ أقٛ قلفٝ أْ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي "  ْ أعحى اهٽ عٞ ا٘اق  ٌوٞ اهفذٍ ذ ٟ  ْ أٓى اهبٚذ 

 (2)ْ٘" هٚلُْ٘٘ هحفٝ ه ٌِ٘ أً٘اهلٍ ٗٙلثف عؽؼٍٓ  ؾا ع٘اٌو٘ا ًٗ  ًّ أٓى قٚذ ٙ ٘اٌوْ٘ هٚر  ج

ٗعّ أقٛ لوٌٞ   عّ أقٕٚ   أْ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي : ))  ْ أعحى اهٽ عٞ ا٘اق  ٌوٞ اهفذٍ   ذ ٟ  ْ  

  (3)أٓى اهبٚذ هٚلُْ٘٘ هح ـا عٌِٟ أً٘اهلٍ   ٗٙلثف عؽؼٍٓ  ؾا ٌٗو٘ا أـذ ًٍٔ (( .

ـِٛ ام عِٕ عّ اهِيب ٌوٟ ام  عّ أُن قّ ً همٌوٞ ا٪ـذ َ ٙكٙؽ ام قٔ    اهعٌف  ٗعٌِٛ ا٪ً٘اي: -0

هوٍٚى ـ ٕ(( عوٕٚ ٗلوٍ إُٔ ح ي: )ًّ أذه أْ ٙبمط هٕ   ـقحٕ  ِٗٙمأ هٕ   أافٖ
(4)

ِٛ ام  . ٗعّ ع ٢ىٞـ 

 ٞ ٌو  ٗ ٝ ٗا٬ظف   ٚ ّ ظري اهؽُ ّ اهفه  ه ؽ أعٽٛ ذعًٕ  ّ أٿعٽٛ ذعًٕ   ًٕ لٍو ح ي هل : ))ُ   ٕٗ ٌوٟ ام عٚو ٔ  ْأ اهِيب  عِ

ّ ا ذم  ٗ ٍ ((اهفذ ٌـ  ْ   ا٪ع ٗٙكٙؽا ـ    ٙ ْ اهؽ عٌفا ـ ٙ  ٘ا ّ ازب ذم شبو ٗ 
(4)

.  

   ("ٕ ٓو ٕ أ ٗأذب   ٕ ً ه اف٠  ٌٱفٖٶ (ٗ  ٕ   عٱ م١ٛ ه ٕ  ٗ)  ه غ: أُٿ ١ٰ   أجو ٕ  ُٱمٟٵ ٌٗىـ    ٗ ٕ ق ٟـ  ّ اع  ّ عٌف ح ي: ً" ّ اق  (.4ع

 -ًٕ  ٗذفُ عوٟ  عكاقٍٓه ٮُم ْ  ؾا ٌٗى أـذ  :قني ا٪ٓى ٗا٪ح ـ  وٚ٘أل احملبٌٞوٞ ا٪ـذ َ ًّ ألب   -3

أكفًٕ أـذ ًٕ  ٗأعكٖٗ  ٗأجوٖ٘  ٗل٘ؼٖٗ  ٗك ُ٘ا عُ٘  هٕ.هبمببٔ  عىٚع احملبٞ  ٗعم٘ؼ ا٪ه ٞ  ٍٗٙبس ا٪ح ـ  

 سبٌٞ ٗاذؽٝ  ٗقٔؿا ٍٙ ٘ عٚىٍٔ  ٗعلثف ًمفاعٍٔ. 

                                                           
 (  3ٖٔ٘( كذ٣غ )3٘ٓ/ ٢ٕٗ ك٢ طل٤ق حُـخٓغ )(. ٝرًشٙ حألُزخٕٙ/ ٓٔحُز٤ٜو٢ ك٢ حُغٖ٘ حٌُزشٟ )(ٔ)

  (2ٖٔ-2ٕٔ/  ٕطل٤ق حرٖ كزخٕ ) (ٕ)

رٖ (  ٝهخٍ: سٝحٙ حُطزشح٢ٗ ػٖ ش٤خٚ ػزذ هللا ٖٕٙ/  ٔ(، ٝأخشؿٚ حُخشحثط٢ ك٢ "ٌٓخسّ حألخالم" )ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔ/2(ٓـٔغ حُلٞحثذ، ح٤ُٜؼ٢ٔ)ٖ)

-ًؼ٤ش  " ػٖ ٓؼٔش، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ٖٕٕٔٓػوخص. ٝأخشؿٚ ػزذ حُشصحم "ٓٞع٠ رٖ أر٢ ػؼٔخٕ حألٗطخ٢ً، ُْٝ أػشكٚ، ٝرخه٢ سؿخٍ حإلع٘خد 

هخٍ: ػالع ٖٓ ًٖ ك٤ٚ سحٟ ٝرخُٜٖ هزَ ٓٞطٚ: ٖٓ هطغ سكٔخً أٓش هللا رٜخ إٔ طٞطَ، ٖٝٓ كِق ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ كخؿشس ٤ُوطغ  -هخٍ: ال أػِٔٚ اال سكؼٚ 

ٝٓخ ٖٓ ؽخػش هللا ش٢ء أػـَ ػٞحرخً ٖٓ طِش حُشكْ، ٖٝٓ ٓؼظ٤ش هللا ش٢ء  رٜخ ٓخٍ حٓشة ٓغِْ، ٖٝٓ دػخ دػٞس ٣ظٌؼش رٜخ كبٗٚ ال ٣ضدحد اال هِش،

ْ، أػـَ ػوٞرش ٖٓ هط٤ؼش حُشكْ، ٝإ حُوّٞ ٤ُظٞحطِٕٞ ْٝٛ كـشس، كظٌؼش أٓٞحُْٜ، ٣ٌٝؼش ػذدْٛ، ٝاْٜٗ ٤ُظوخؽؼٕٞ، كظوَ أٓٞحُْٜ، ٣ٝوَ ػذدٛ

 ٝح٤ٔ٤ُٖ حُلخؿشس طذع حُذحس راَلهِغ.

 (ٕ٘/ٔ( ٝهخٍ حألُزخ٢ٗ حُلذ٣غ كغٖ)طل٤ق حألدد حُٔلشد( )3ٗٔ/  ٔ) حألدد حُٔلشد، حُزخخس١ ( ٗ)
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 (1)ٗا أـ عكٵاځ ٨ًف١٠ٷ كعىريٖ ... ٗا أـ ؾ٨ڈ ًثى ُأٜ عّ ا٪ٓى             

))ععوٌ٘ا ًّ أُم قلٍ ً  عٍوْ٘ قٕ أـذ ًلٍ; ـِٛ ام عِٕ عّ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي:  فٙفٝعّ أقٛ ٓ

ِٲٰم ٝڂ   ا٪اف (2)هإْ ٌوٞ اهفذٍ ضببٞ   ا٪ٓى  ًثفاٝڂ ًٰ   امل ي  
(4)

))
(5)

. 

ٌ٘ا قّ ًٽعٍ ـِٛ ام عِٕ إُٔ مسع عٌف قّ اشبٽ   ـِٛ ام عِٕ ٙ ٘ي عوٟ املِرب: ))ععو ٗعّ جبري

أُم قلٍ  اٍ ٌو٘ا أـذ ًلٍ  ٗام  ُٕ هٚلْ٘ قني اهفجى ٗقني أظٕٚ اهى١ٛ  ٗه٘ ٙعوٍ اهؿٜ قِٕٚ ٗقِٕٚ ًّ ؼاظوٞ 

اهفذٍ
(4)

; ٪ٗقعٕ ؾهم عّ اُ ٔ كٕ((
(3)

. 

ٗعّ اقّ عب ه ـِٛ ام عٌِٔ  ح ي: ح ي ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: ))اعفه٘ا أُم قلٍ عٍو٘ا أـذ ًلٍ; 

هفذٍ  ؾا حٽعذ ٗ ْ ك ُذ حفٙبٞ  ٨ٗ قعؽ هل   ؾا ٌٗوذ ٗ ْ ك ُذ قعٚؽٝ((هإُٕ ٨ حف  
(3)

.ٗقاؼ اهبع ـٜ   

ا٪ؼ  امل فؼ ً٘ح٘ه ځ عوٟ اقّ عب ه ـِٛ ام عٌِٔ : ))... ٗكى ـذٍ  عٚٞ َٙ٘ اه ٚ ًٞ أً َ ٌ ذبٔ  عىٔؽ هٕ 

قٍوٞ  ْ ك ْ ٌٗؤ   ٗعوٕٚ ق ٽٚعٞ  ْ ك ْ حٽعٔ ((
(3)

   ا٪ٓى ٗا٪ح ـ  ػبعى  ٨ٗ وم أْ اٮذم ْ .

هٯُم ْ احملمّ ؾكف٠ ٗذٚ ٝ   اهؽُٚ   هٚب ٟ ؾكفٖ  ٗ ذم ُٕ ظ هؽاځ   ذ ي ذٚ عٕ  ٗقعؽ مم عٕ ٙؿكف 

ّٳ  ٙ ٘ق قٔ  َٙ٘  ٌٳ  ٙث   عوٕٚ  ٗؼـج يف طبٌٍ٘ٞ أٙ ّٳ  هٕ   ا٬ظفٝ; ٪ْ هٕ أجفٳا طبٍ٘ خبري  ٗٓ٘ ظري أٙ

ّٱ ؾكفٜ عب ٟ هٯ ُم ْ ًّ ٌٗى ـ ٕ  ٗأذمّ  هٕٚ  ٗال   ؽٖ   اهمفا١ ٗاهّفا١  اه   ظف ق ٪عٌ ي  هأذم

 ٗأع ُٕ مب  ٙ ؽـ عوٕٚ  ٗكى  ُم ْ حبمبٕ ٗ  ح ٕ  ٨ ٙلوف ام ُ مٳ   ٨ ٗلعٔ . ٗاسبؽٙ .

ٕٱ ٰعوپ ٌوٞ اهفذٍ عؽهع عّ اٮُم ْ ًٚ ٞ اهم١٘:-ٗ ٌٰوچٟ اهوچ ٛٸ  ِٸبٶ ْٸ اه ٕٱ أپ ِٲ ٕٱ ٰع ٰٛ اهوچ ِٶ ـٰ ٍڅ    ٌٶ ّٲ ٰع  ٍٰ حپ ٰي : ) ٰع ٰٰٗلوچ ٕٶ  ٚٲ

ٰٚ ٸ ڄ  ٞپ اهمٹ١٘ٶ هپوڀ ٚٲٰ  ًٰ ٕٱ  ِٲ ٰٙؽٲهپٰع ٰع ٰٗ ٕٶ  ـڄقٲحٶ ٕٱ هٶٛ  ٰ٘لټٰع هپ ٙٱ ٰٗ ٖٶ  ٌٲفڄ ٕٱ هٶٛ عٱ ٌٱؽٸ اهوچ ٰٙ ْٲ  ٖٱ أپ ّٲ ٰلفٸ ٍٶىٲ ًٰ ٰٚ ٰٗهڀ  ٰٕ  اهوچ

ٕٱ(  ٌٰ  (3)ـٰذٶ

ٕ قف ٕ; ٗهلؿا ك ْ اهِيب  مي ُٕ ٗظىٚ ٕ م عوٟ ذمه ٌو  ٗاٌى ـ ٕ ٨ ؽبكٕٙ ام عع    ٗعلْ٘ ح٘ٝ-٘

ظؽػبٞ ـِٛ ام عِٔ  هٕ: ))... ك٩ ٗام ً   ح هذ أَ امل٧ًِنيٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ أٌٗى اهِ ه هف ٕ كٌ  

ؽبكٙم ام أقؽاځ   ُم ه ٍى اهفذٍ  ٗذبٌى اهلىٸ  ٗعلمه املعؽَٗ  ٗع ف١ٜ اهّٚف  ٗععني عوٟ ُ٘ا٢ه 

 .(4) اسب ...((

ا٪ٍُ ـٜ ـِٛ ام عِٕ أْ ـج٩ځ ح ي: ٙ  ـل٘ي ام!  ؼظ٘ي ازبِٞ  هعّ أقٛ أٙ٘ ٌوٞ ا٪ـذ َ ًّ ألب   -6

أظربُٛ قعٌى ٙؽظوين ازبِٞ  ه  ي ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: ))ععبؽ ام ٨ عىفن قٕ و٣ٚ ځ  ٗع ٍٚ اه٩ٍٝ  ٗع٧عٛ 

اهكك ٝ  ٗعٍى اهفذٍ((
(1)

. 

                                                           
   ٖٔٔ( ػ٤ٕٞ حألخزخس، الرٖ هظ٤زش )ٔ)

 ٓؼشحس : ٓغززش ُِـ٠٘ ٝص٣خدس حُٔخٍ( ٕ)

 ( ٖٗٔٓ( ف )ٖٖٕ/ ٖ( حُٔؼـْ حألٝعؾ،حُطزش١ )1ٕ2ٓ( ف سهْ:  )11ٔ/ ٗحُٔغظذسى ػ٠ِ حُظل٤ل٤ٖ، ُِلخًْ  ) (ٖ)
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ٗلوٍ إُٔ ح ي: ))أٙٔ  اهِ ه  أهى٘ا اهم٩َ   ٗعّ عبؽام قّ ل٩َ ـِٛ ام عِٕ عّ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ

ٗأ عٌ٘ا اهٽع َ  ٌٗو٘ا ا٪ـذ َ  ٌٗوڇ٘ا ق هوٚى ٗاهِ ه ُٚ َص عؽظو٘ا ازبِٞ قم٩َ((
(1)

.  

٪ْ حٽٚعٞ اهفذٍ لبه  ٌوٞ اهفذٍ ًّ ألب   اهِح ٝ ًّ ععحٚى اهع ٘قٞ   اهؽُٚ ;ٗاهعؿا    ا٬ظفٝ -1

هعّ أقٛ قلفٝ ـِٛ ام عِٕ ح ي: ح ي    ًِٗعٕ ًّ ؼظ٘ي ازبِٞ ٙ٘ اه ٚ ًٞ.ه عحٚى اهع ٘قٞ عوٟ املف١   اهؽُٚ 

ٰٙؽٸظفٱ هٕ    ًٰٰع ً   ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: ))ً  ًّ ؾُهٷ أجؽـٱ أْ ٙعحٵى ام هٍ ذبٕ اهع ٘قٞ   اهؽُٚ  

ا٬ظفٝ: ًّ اهبغٛص ٗحٽٚعٞ اهفذٍ((
(3)

ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ إُٔ  .  ٗعّ جبري قّ ًٽعٍ ـِٛ ام عِٕ عّ اهِيب

ح ي: ))٨ ٙؽظى ازبِٞ ح  ع((
(
1
)

  ٙعين ح  ع ـذٍ  ٗه غ أقٛ ؼاٗؼ: ))٨ ٙؽظى ازبِٞ ح  ع ـذٍ((
(4)

 

أقٛ ٓفٙفٝ ـِٛ ام عِٕ ح ي: مسعذ ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ  ٌوٞ اهفذٍ ًّ ألب   حب٘ي اهعٌى; سبؽٙ -1 

ٍڅ(( ٗلوٍ ٙ ٘ي: )) ْ أعٌ ي قين  ؼَ عٱعفض كى مخٚن ـٰذٶ هٚوٞ ازبٌعٞ ه٩ ٙ بىٱ عٌى ح  عڄ 
(4)

. 

ٕٶ  ٌوٞ اهفذٍ ًّ ألب   اهم٩ًٞ ًّ اهوعِٞ  ٗاهِح ٝ ًّ اهِ ـ -3 ٔٲٰؽ اهوچ ْٰ ٰع ّٱ٘ ِٲ ٿ ٰٙ  ّٰ ٰٗاهچؿٶٙ ح ي ام عع  : ))

ْٰ هٶٛ اهڀ ٙٱ ڀمٶؽٱٗ ٰٗ ٌٰٰى  ٙٱ٘ ْٲ  ٕٶ أپ ٕٱ قٶ ًٰٰف اهوچ ًٰ  أپ  ْٰ ٰٙ ڀٽپعٱ٘ ٰٗ ٕٶ  ًٶٰٚث حٶ ّٲ ٰقعٲؽٶ  ٍٱ اهوچًٶ ٔٱ ـٲضڄ أٿٗهپ٣ٶمپ هپ ـڄأپ ٍٲ لٱ١٘ٱ اهؽٸا ٔٱ ٰٗهپ ٞٿ  ِٰ .  (2)((عٲ

ه ٛ ا٬ٙٞؼهٚى عوٟ ال ر  ق ح  ع اهفذٍ اهوعِٞ ٗٓ٘ اهٽفؼ ًّ ـ ٞ ام ٗل١٘ اهؽاـ َٙ٘ اه ٚ ًٞ ٗٓٛ اهِ ـ  

  ًٗ َٔ٘ املع ه ٞ أْ ٗاٌى اهفذٍ ٙموٍ ًّ كى ؾهم.

عّ ع ٢ىٞ  ْ ام هعبؽٖ  هٌّ ٌٗى ـ ٕ ٌٗوٕ ام قإذم ُٕ ٌوٞ اهفذٍ لبه هٍوٞ ام هعبؽٖ أٜ اذم  -ٓٔ

ـِٛ ام عِٔ  ح هذ: ح ي ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: ))اهفذٍ ًعو ٞ ق هعفً ع ٘ي: ًّ ٌٗوين ٌٗوٕ 

 .(3)ام  ًّٗ حٽعين حٽعٕ ام((

ي: ))ح ي ام عك ٗجى: أُ  ٗعّ عبؽاهف ّ قّ ع٘  ـِٛ ام عِٕ إُٔ مسع ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ٙ ٘

ٕٱ) . ٗعّ أقٛ (5)(((4اهف ّ  ٗأُ  ظو ذ اهفذٍ  ٗو  ذ هل  ًّ امسٛ  هٌّ ٌٗؤ  ٌٗو ٕ  ًّٗ حٽعٔ  ٰقٰ  ٹ

ٓفٙفٝ ـِٛ ام عِٕ أْ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي: )) اهفذٍ وحِٞص ًّ اهف ّ  ه  ي ام: ًّ ٌٗوم 

ٕٱ((  .(6)ٌٗو ٱٕ  ًّٗ حٽعم حٽع ٱ

ٌى ًّ ام كِ ٙٞ عّ ععٍٚ  ذم ُٕ ٗ هم  ظ  ه اهِ ه مب  ٙ ٌْٔ٘ ٗمل  ك ْ أععٍ ً  ٙعٽٕٚ احملب٘  اه٘ٗ

                                                           
 (.ٕٙ٘٘( رشهْ )32ٔٔ/ٗ) ٝٓغِْ،  رِلظٚ،  )32ٗ٘(، رشهْ )1/3ْ٘ حُوخؽغ )( طل٤ق حُزخخس١،رخد اػٔ)

 (.ٕ٘( عٞسس حُشػذ، ح٣٥ش: )ٕ)

 .ٕٙ٘٘( رشهْ 32ٔٔ/ٗ( طل٤ق ٓغِْ،  )ٖ)

ُ: أ١ هطؼظٚ ٖٓ سكٔظ٢ حُخخطش ٖٓ حُزض ٝٛٞ حُوطغ. طللش حألكٞر١ رششف ؿخٓغ حُظشٓز١ ٗ) ٢ ( ٝػٕٞ حُٔؼزلٞد شلشف علٖ٘ أرل3ٕ/  ٙ) -( رَظَظُّٚ

 (  11/  ٘دحٝد )

(، ٖ٘ٔ/ٗ(، ٝعٖ٘ حُظشٓز١، ٝطلللٚ  )3ٗٙٔ( رشهْ: )ٖٖٔ/ٕ(، رِلظٚ, ٝعٖ٘ أر٢ دحٝد, )ٖ٘(، رشهْ: )ٖٖ( حألدد حُٔلشد، حُزخخس١ )ص ٘)

 (. ٕٓ٘(، ٝطللٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ عِغِش حألكخد٣غ حُظل٤لش رشهْ: )3ٓ1ٔرشهْ: )

 (3ُٕٓٗزخ٢ٗ ك٢ طلو٤وٚ ُٔشٌخس حُٔظزخف، ُِظزش٣ض١ : رشهْ: )(. ٝطللٚ حأل322٘( حألدد حُٔلشد، حُزخخس١، رشهْ: )ٙ)
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حملبٕ اهٌ٘ ي ٗٓ٘ اه ف  ًِٕ ٗ لع هٕ مب  ٙفٙؽ ًٗم عؽعٕ عوٟ ً  ٙفِٕٚ ٗك ُذ ذ ٚ ٞ ؾهم ًم رٚوٞ   

 ( 1) ذ  ام عع   عف  أْ ؾهم كِ ٙٞ عّ ععٍٚ  ذم ُٕ هعبؽٖ

عّ اهؽع ١ ٪ْ حٽٚعٞ اهفذٍ لبه هعؽَ حب٘ي ام اهؽع ١:  ٞٞ اهفذٍ أُٔ  لبه ٨ل ح ق ا ـ ٌو ًّٗ -ٔٔ

ٍٵ ًذ ُٵٕ ح ي: ح ي ـل٘ي اهوڃٕ ٌوڃٟ اهوڃٕ عوٕٚ ٗلوڃٍ:  -ـِٛ اهوڃٕ عِٕ -عب ؼٝ قّ اه ً  عوٟ ا٪ـض ًموٍ ٙؽع٘ $أ

ٙٵ ٓ   أٗ ٌف  عِٕ ًّ اهمٵ١٘ ًثؤ   ً  ا ٙؽ ه  ي ـجى ًّ # أل قإاٍ أٗ حٽٚعٞ ـذٍاهوڃٕ قؽع٘ٝ  هڃ   ع ٖ اهوڃٕ  

 (2)#( اهوڃٕ أكثف$اه َ٘:  ؾا ُلثف. ح ي: 

هٔٛ ًلمبٞ هورٌؽ  صبوبٞ هوثِ ١ اسبمّ  ذ ٟ  ْ أٓى ازب ٓوٚٞ  ٌوٞ اهفذٍ ًؽع ٝ هوؿكف ازبٌٚى:-ٕٔ

 هٚ ٌؽذْ٘ قٔ   ٗٙثِْ٘ عوٟ أٌر قٔ ; هٔؿا ا٪عىٟ ميؽط ا٪ل٘ؼ قّ املِؿـ قّ ٙكٙؽ اهوعٌٛ  هٚ ٘ي: 

 ِؽٖ اسبكَ ٗاه  ٟ ٗألٟ اهٍفأل ع

 ٩ٌٗيف ا٪ـذ َ حؽ عوٍ اهِ ه 
 

 

 
 

 ٗ ى ملّوع ا٪ا  ي 

  (3)ٗهم ا٪لف٠ ًّ ا٪غ٩ي 
 

هٔٛ ؼهٚى كفَ اهِ ن  ٗلعٞ ا٪ه   ٗ ٚه املِبذ  ٗذمّ اه٘ه ١   أُٔ  عؽي عوٟ اهفل٘ػ   اه ّٚوٞ:-13

    (4)ًّ ا ٙؿ  عٍِٔ ا ٙؿ  عِم " ٗهلؿا حٚى:"ًّ ا ٍٙوس ٪ٓوٕ ا ٍٙوس هم  ٗ ٌٗؽق املعىف

ٙعو٘ حؽـٍٓ  ٗٙفع ع ؾكفٍٓ   -ه ٪ـذ َ امل ٘اٌوْ٘  امل ٘اؼْٗ امل آه ْ٘ ٌوٞ اهفذٍ عكٝ هوٌ ٘اٌوني:-11

هٚلْ٘ هلٍ وأْ  ٗؼبمه هلٍ أهف ذم    ه٩ ٙ حفأ أذؽ أْ ٙمًٍ٘ٔ ظٽٞ ِٚ   أٗ أْ ميمٍٔ قو رٞ ًّ 

خب٩  ً   ؾا ع   ع٘ا  ٗعؽاقفٗا; هإٍُٔ ٙؿهْ٘ ٗٙمرتؾهْ٘  هٚو ْ٘  ظوٍ; هٚعوْ٘ قأعك ج٘اـ  ٗأًِع ؾً ـ. 

 ٓ٘اُ  قعؽ عك  ِٗعٞ قعؽ ـهعٞ  ُٗك٨ٗ قعؽ مشٍ. 

ٗٓؿا ً قِٕٚ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ امل   عني هٕ   أـذ ًٕام عع   ٍِٙف ٗٙعني ٗٙأٙؽ ٗٙؽاهع عّ ًّ ٍٙى -٘ٔ

ِٛ ام عِٕ أْ ـج٩ځ ح ي: ٙ  ـل٘ي ام!  ْ هٛ حفاقٞ هعّ أقٛ ٓفٙفٝ ـٗلوٍ هوؿٜ ٍٙى حفاق ٕ ٗٙ ٽعُٕ٘: 

ٛٸ  ه  ي: ))ه٣ّ كِذ كٌ  حوذ  ٛٸ  ٗأذوٍ عٍِٔ ٗػبٔوْ٘ عو أٌؤٍ ٗٙ ٽعُ٘ٛ  ٗأذمّ  هٍٚٔ ٗٙم٣ْٚ٘  ه

 .(7)ً  ؼًذ عوٟ ؾهم(( (6)(  ٨ٗٙكاي ًعم ًّ ام ظٔري عو5ٍٔٚهلأهم  عم ٍٔ املىٸ)

ـ. ٗاهعٔري: املعني ٗاهؽاهع ٪ؾآٍ ٗٓ٘ عىبٕٚ مل  ٙور ٍٔ ًّ ا٪ا مب  ًٗعِ ٖ كأهم  عٽعٌٍٔ اهفً ؼ اسب  

ٙور   كى اهفً ؼ اسب ـ ًّ ا٪ا  ٨ٗ و١ٛ عوٟ ٓؿا احملمّ قى ِٙ هلٍ اٮاٍ اهععٍٚ   حٽٚع ٕ ٗ ؼظ هلٍ 

                                                           
 ( 2ٔٗ/  ٓٔ( كظق حُزخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١، حرٖ كـش )ٔ)

حألُزخ٢ٗ حُلذ٣غ)  ( هخٍٕٔ٘/ 3( ٝحُِلع ُٚ، ٝهخٍ: ٛزح كذ٣غ كغٖ طل٤ق ؿش٣ذ ٝهخٍ ٓلون ؿخٓغ حألطٍٞ )1ٖٖ٘طل٤ق حُظشٓز١ ) (ٕ)

 ( 1ٖٖ٘( رشهْ :)2/1ٖحُظشٓز١ ) كغٖ طل٤ق  ( حٗظش طل٤ق ٝػؼ٤ق عٖ٘

(
ٖ
 . ٙٙٔد٣ٞحٕ حألػش٠ ص  (

(
ٗ
 . ٖ٘ٔأدد حُذ٤ٗخ ٝحُذ٣ٖ، ُِٔخٝسد١ ص (

: ٛٞ حُشٓخد حُلخس، ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طل٤ق ٓغِْ )٘) ََّ  (٘ٔٔ/ٙٔ( حُٔ

 (٘ٔٔ/ٙٔ( حُظ٤ٜش: حُٔؼ٤ٖ حُذحكغ ألرحْٛ. حٗظش: حُٔشؿغ حُغخرن  )ٙ)

 (.2ٕ٘٘( رشهْ )32ٕٔ/ٗطِش حُشكْ ٝطلش٣ْ هط٤ؼظٜخ ) ( طل٤ق ٓغِْ،ًظخد حُزش ٝحُظِش، رخد1)
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ًّ  ا٪ؾ٠ عوٕٚ  ٗحٚى ًعِ ٖ  ُم ق ٮذم ْ  هٍٚٔ ربكٍٙٔ ٗذب فٍٓ   أُ مٍٔ هلثفٝ  ذم ُم ٗحبٚس هعؤٍ

اشبكٜ ٗاسب  ـٝ عِؽ أُ مٍٔ كٌّ ٙمف املى  ٗحٚى ؾهم اهؿٜ ٙأكوُٕ٘ ًّ  ذم ُم ك ملى ؼبفق 

 (1)أذى ١ٍٓ . 

هٍوٞ اهفذٍ هّى ٗأجف ععٍٚ عِؽام  ٗهل  ه٘ا٢ؽ ٗ ا ـ عع٘ؼ عوٟ اه٘اٌى ـ ٕ    ٗمم  لب  ٙ بني هِ  أْ 

ٗاهعٽف ًّ ام  ٗضبٌ٘ؼ ق هىلف ٗاهثِ ١ اهؽُٚ  ٗا٬ظفٝ ٗظ٩ٌ ٔ  أْ ًّ ٌٗى ـ ٕ هٔ٘ ًٌ٘٘ي ق هف ٞ 

 اسبمّ ًّ اهِ ه 

 .ذلكصلة الرحه واألمور املعيية على بَا تكوٌ  األمور اليت: املبخح الجالح
 .ٌوٞ اهفذٍقٔ  علْ٘  ا٪ً٘ـ اه أ٨ٗځ: 

كاهلٍ ٌوٞ اهفذٍ علْ٘ قأً٘ـ عؽٙؽٝ; ه لْ٘ قكٙ ـعٍٔ  ٗع  ؽ أذ٘اهلٍ  ٗاهم٧اي عٍِٔ  ٗاٮٓؽا١  هٍٚٔ  ٗ ُ

ًِ قهلٍ  ٗاه ٍؽق عوٟ ه ريٍٓ  ٗاه وٽف ًع غٍِٚٔ  ٗع٘حري كبريٍٓ  ٗـ ٞ ٌغريٍٓ ِٗعٚ ٍٔ  

 . عّ اذ٘اهلٍٗعع ٓؽٍٓ قلثفٝ اهم٧اي 

 ٗعلْ٘ ق ل ّ ه ٍٔ  ٗذمّ ال  ب هلٍ  ٗ عكاقٍٓ  ٗ ع١٩ وأٍُٔ  ٌٗوٞ اه   ع ًٍِٔ. 

ٍ  ٗعلْ٘ ق هؽع ١ هلٍ  ٗل٩ًٞ اهٍؽـ مبى ـك ٍٔ   أهفاذٍٔ  ًٗ٘ال عٍٔ   أعفاذٔ -أّٙ  -ٗعلْ٘

اهع٩حٞ ٗعثبٚذ ؼع ٢ٌٔ  ًعٍٔ. ٗعلْ٘ قعٚ ؼٝ   ٘ٙٞعبٍ٘ٓ  ٗ ٩ٌط ؾايف اهبني  ؾا همؽيف قٍِٚٔ  ٗاسبفُ عوٟ ع

ًفِ ٍٓ  ٗ ج قٞ ؼع٘عٍٔ.  ٗأععٍ ً  علْ٘ قٕ اهٍوٞ  أْ ؼبفُ املف١ عوٟ ؼع٘عٍٔ    اهلؽ٠  ٗأًفٍٓ 

ل ـيف ا٪لف عوٟ ٓؿا اهِر٘ ك ْ ذفٙ  قٍٔ أْ ٙفع ٘ا   ًؽاـد اهلٌ ي   ق ملعفٗ  ٍُٗٔٚٔ عّ املِلف. هإؾا

 ًٗفاعه اه ّٚوٞ.  

ه لْ٘ ق هِ  ٞ ملّ ؼب  د ؾهم  ٗعلْ٘ ق هلؽٙٞ    ٌوٞ اهفذٍ أُ٘األ عوٟ ذمه اسب جٞقعض اهعوٌ ١:  ح ي

ًعٍٔ  ٗ ٩حٞ اه٘جٕ   ٗق ه ٘ؼؼ  هٍٚٔ  ٗق هعْ٘ ٗاٮع ُٞ عوٟ اسب ج يف  ٗق هٍِٚرٞ  ٗقؽهع اهّفـ  ٗق ٮٍُ  

ٗق هعؽي ٗاه ٚ َ ق سب ٘ق اه٘اجبٞ  ٗق هؽع ١  ٗق   ؽ أذ٘اهلٍ  ٗاه غ هى عّ ق٨عٍٔ  ٗاهكٙ ـٝص ٗق هى  عٞ 

اسبمِٞص ٗاملعِٟ ازب ًع:  ٍٙ ي ً  أًلّ ًّ اشبري  ٗؼهع ً  أًلّ ًّ اهّفـ
(1)

. 

اهِٜ٘ٗ ًعِ ٖ أْ ذبمّ    أح ـقم ؾٜٗ ح ي اقّ ذحف: ٗعٍى اهفذٍ أٜ ع٘الٟ ؾٜٗ اه فاقٞ   اشبريايف. ٗح ي 

 (2)ـ م  مب  عٚمف عوٟ ذمه ذ هم ٗذ هلٍ  ًّ  ُ  ق  أٗ ل٩َ  أٗ قٙ ـٝ  أٗ   عٞ أٗ غري ؾهم.

                                                           
 (٘ٔٔ/ٙٔ( ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طل٤ق ٓغِْ )ٔ)

 (  1ٖٔ/ٔ( ٝششف طل٤ق ٓغِْ, ١ُِٝٞ٘)ٕ٘ٙ/ٖ( كظق حُزخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١)ٕ)
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ٍٵوٞ ؼـج يف قعّٔ  أـهع ًّ قعض  ٗأؼُ ٓ  عفن املٔ جفٝ ٌٗو ٔ  ق هل٩َ ٗه٘ ق همٵ٩َ   ح ي اه  ِٛ عٚ ض: اه

  هٌِٔ  ٗاجه ًِٗٔ  ًم رهٵ  ٗه٘ ٌٗى قعض اهىٵ١ٛ ٗا ٍٙى ٗؽب وف ؾهم ق ظ ٩  اه ؽـٝ ٗاسب جٞ

ٌٵٟ ٗا٩ٌ  ٌٵ  ٙ ؽـ عوٕٚ ِٗٙبغٛ هٕ ٨ ٙم ٍٵف ع ٌٵٟ ح  ع   ٗه٘ ح  .(1)غ ٙ ٔ  ٨ ٙم

ح ي اه ف يب : ٗأً  اهفذٍ اشب ٌٞ ٗٓٛ ـذٍ اه فاقٞ ًّ  ف  اهفجى أقٕٚ ٗإًٔ ه حه هلٍ اسب ٘ق اشب ٌٞ 

عفن اه غ هى عّ عع ٓؽٍٓ   أٗح يف ِفٗـاعٍٔ ٗع أكؽ   ذ ٍٔ ذ ٘ق ٗقٙ ؼٝ ك هِ  ٞ ٗع  ؽ أذ٘اهلٍ ٗ

     (2)اهفذٍ اهع ًٞ ذ ٟ  ؾا عكا ذ اسب ٘ق قؽ٥ ق ٪حف  ه ٪حف .

هأٗ  اهِ ه ق ٮُ  ق ًّ اشبري ٗأذ ٍٔ ق ه  ؽٍٙ أععٌٍٔ ذ ڈ  عوٚم  ٍٗٓ اه٘اهؽاْ اه٘اجه قفٌٓ    -

عوٌٚٔ   ًّٗ أععٍ اهع ٘ق عفن اٮُ  ق عوٌٚٔ ; ٗهلؿا ك ُذ  ًّٗ أععٍ قفٌٓ  اهِ  ٞ ٗاحملفَ ع ٘حٌٔ  

اهِ  ٞ عوٌٚٔ  ٗاجبٞ عوٟ اه٘هؽ امل٘لف  ًّٗ قعؽ اه٘اهؽّٙ: ا٪حفقْ٘ عوٟ اظ ٩   ب  عٍٔ: ا٪حف   ه ٪حف   

 .(3)عوٟ ذمه اه ف  ٗاسب جٞ  ه ٮُ  ق عوٍٚٔ ٌؽحٞ ٌٗوٞ

 أْ املموٍ ٍٙى ًّ حٽعٕ. ٌٗوٞ اهفذٍ اهل ًوٞص اه  ذبٍى قٔ  اٮع ُٞص ٓٛ-

هعّ أقٛ ٓفٙفٝ ـِٛ ام عِٕ أْ ـج٩ځ ح ي: ٙ  ـل٘ي ام!  ْ هٛ حفاقٞ أٌؤٍ ٗٙ ٽعُ٘ٛ  ٗأذمّ  هٍٚٔ 

ٛٸ  ه  ي: ))ه٣ّ كِذ كٌ  حوذ هلأهم  عم ٍٔ املىٸ ٛٸ  ٗأذوٍ عٍِٔ ٗػبٔوْ٘ عو   ٨ٗٙكاي ًعم (4)ٗٙم٣ْٚ٘  ه

 .(6)((ً  ؼًذ عوٟ ؾهم (5)ًّ ام ظٔري عوٍٚٔ

ٗعّ عبؽام قّ عٌفٗ عّ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي: ))هٚن اه٘اٌى ق ملل ه٤  ٗهلّ اه٘اٌى اهؿٜ  ؾا 

ٕٱ ٌٗؤ (( ٌٱ ـٰذٶ  ص ٗاملفاؼ ق ه٘اٌى   ٓؿا اسبؽٙ : اهل ًى; هإْ املل هأٝ ُ٘أل ٌوٞ  ٨ٗ ٙوكَ (7)حپٽپٰعذٲ 

 ه٤  ٗح  ع  ه ه٘اٌى ًّ ٙعٽٛ ًّ ُ ٛ اهٌ٘ى اب٘يف اه ٽع  هٍٔ ا٩ث ؼـج يف: ٗاٌى  ًٗل 

ٙٱ  ّى عوٕٚ  ٗاملل ه٤ اهؿٜ ٨ ٙكٙؽ   اٮعٽ ١ عوٟ ً  ٙأظؿ  ٗاه   ع اهؿٜ ٙأظؿ ٨ٗ   ٗٙ  ّى ٨ٗ 

ّٸىص ٗكٌ  ع ع املل هأٝ ق هٍوٞ ًّ ازب ُبني كؿهم ع ع ق مل   عٞ ًّ  ٰٰٙ  پ  ٙعٽٛ  ٗٙ ٱ ّى عوٕٚ ٨ٗ 

 .(8)ٌىازب ُبنيص هٌّ قؽأ ق هٌ٘ى هر٣ِٚؿٷ ٓ٘ اه٘ا

ٰٟٔ ٰع ِٲ ٰٙ ٰٗ ٰٗ ڄٰٙ  ١ٶ ؾٶٜ اهڀ ٿفٲٰقٟ  ْڄ  ٰٗاهڀإڄذٲٰم  ًٱفٱ قٶ هڀٰعؽٲيڄ  ٰٙأڀ  ٰٕ ْٸ اهوچ ّڄ ٗػبٌع أُ٘األ اهٍوٞ ح٘ي ام عك ٗجى: ))  ڄ

)) ْٰ ٍٲ ٰعٰؿكچفٱٗ ٍٲ هپٰعوچلٿ ٰٙعٶعٿلٿ ٛڄ  ٰٗاهڀٰبغٲ ِٲلپفڄ  ٌٱ ٰٗاهڀ   .(9)اهڀ پرٲٰى ١ٶ 

                                                           
 ( .ٖٔٔ -ٕٔٔ/ ٙٔششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ ) (ٔ)

 ( 3ٕٓ/  ٙٔ( حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ، حُوشؽز٢، )ٕ)

 (.٤3ٙغ٤ش حٌُش٣ْ حُشكٖٔ ك٢ طلغ٤ش ًالّ حُٔ٘خٕ، حُغؼذ١ )ص ( حٗظش: طٖ)

: ٛٞ حُشٓخد حُلخس، ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طل٤ق ٓغِْ )ٗ) ََّ  (.ٖٓ٘/ٙٔ( حُٔ

 (.ٖٓ٘/ٙٔ( حُظ٤ٜش: حُٔؼ٤ٖ حُذحكغ ألرحْٛ. حٗظش: حُٔشؿغ حُغخرن )٘)

 .2ٕ٘٘هْ ( رش32ٕٔ/ٗ( طل٤ق ٓغِْ،ًظخد حُزش ٝحُظِش، رخد طِش حُشكْ ٝطلش٣ْ هط٤ؼظٜخ )ٙ)

 .33ٔ٘(، رشهْ 1/31( طل٤ق حُزخخس١، ًظخد حألدد، رخٌد: ٤ُظ حُٞحطَ رخٌُٔخكت, )1)

 (.ٕٗٗ/ٓٔ( حٗظش: كظق حُزخس١، الرٖ كـش )2)

 (.3ٓ( عٞسس حُ٘لَ، ح٣٥ش )3)
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 ا ُٚ ځ: ا٪ً٘ـ املعِٚٞ عوٟ اهٍوٞ 

ِ ن أً٘ـ ععني عوٟ املف١ عوٟ ٌوٞ اهفذٍ; ٗدبِه حٽٚع ٔ    ِٗٙبغٛ هلى ع حى اعب عٔ  ٗمتثؤ    ٓ  

  ذٚ عٕ حؽـ ال ٽ ع ٕ  ذ ٟ ٙ ٌلّ ًّ ٌوٞ ـ ٕ عوٟ ً  ٙفِٟ ام ٗـل٘هٕ  ُؿكف ًِٔ  ا٬عٛ:

 ٗؾهم قم٧اي اهعبؽ ـقٕ اه ٘هٚ   ٗاٮع ُٞ عوٟ ٌوٞ ا٪ـذ َ. ا٨ل ع ُٞ ق م: -1

ٗال رّ ـ  هإْ ًعفهٞ مثفايف ا٪وٚ ١ٗا٬ا ـ اٮػب قٚٞ املرتعبٞ عوٟ ؾهم:  اهفذٍ ٌوٞ حٌٚٞ املف١ فعؿكڇ-0

   ذمّ ع٘احبٔ  ًّ أكرب اهؽٗاعٛ    هعؤ   ٗمتثؤ   ٗاهمعٛ  هٚٔ .

 اه ٽٚعٞ  عّ اٮح٩أل   لبب ځ ٙلْ٘ حؽ اه ؿكري ٗؼٗاَ  (1)امل٧ًِني( عِ ع اهؿكف٠ هإْ ")ٗؾكف عع  : ح ي

 .ق هٍوٞ ٗاه روٛ

ٗؾهم ق أًى ً  دبوبٕ اه ٽٚعٞ ًّ ٍٓ  ٗغٍ  اه ٽٚعٞ: عوٟ اهِعف   اهع٘احه ٗا٬ا ـ اهموبٚٞ املرتعبٞ -ٖ

ٗذمفٝ  ُٗؽاًٞ  ٗعب٘ ؾهم  ٗهٚعوٍ أْ ًع ؼاٝ ا٪ح ـ  وف ٗق١٩ص ه هفاقس هٚٔ  ظ لف  ٗاملِ ٍف ًٔكَٗ  هٔؿا 

 مم  ٙعني عوٟ اج ِ قٔ  ٗاهبعؽ عِٔ . 

 ا٪عؽا١ ذب٘ي ق ٮذم ْ اٮل ١ٝ ً  قوٞ أْ ك  قٕ   ام عوٌِ  ه ؽ ق ٮذم ْ: ا٪ـذ َ ؾٜٗ  ل ١ٝ وًٞ  ق-ٗ

 أذمّ ٓٛ ق ه  اؼهع اهم٣ٚٞ ٨ٗ اسبمِٞ عم ٜ٘ ))٨ٗ ه  ي: ًٗ ر قني  ً آه ني    ٗامل ِ هفّٙ أٌؽح ١    

 ((  ععٍٚ ذغ ؾٗ  ٨ ٙو  ٓ  ًٗ  ٌربٗا ّٙاهؿ  ٨ ٙو  ٓ  ًٗ    ٍٚ ٗهٛ كإُٔ عؽاٗٝ ٗقِٕٚ قِٚم اهؿٜ هإؾا
 اٮل ١ٝ ٓؿٖ ً  قوٞ عوٟ هوٚرفُ اه٘ح ٙٞ  قى اهع٩د ٗأـاؼ  ل ١ٝ  ـ ٕ ؾٜٗ ًّ ه ٛ  ؾا املف١ هإْ ٗعوٕٚ . (2)

 هٔؿا مم  ٙب ٛ عوٟ اه٘ؼ ٗؼب غ ً  قني                                        .ا٪ـذ َ ١٨٧ٓ ٌوٞ   امل ٌثى ق ٮذم ْ

 عوٕٚ ام ٌوٟ اهِيب ُبٸٕ ٗحؽا٪ح ـ  ًّ اهعٔؽ  ْٗٙٔ٘ عوٟ اٮُم ْ ً  ٙو  ٖ ًّ وفالٞ أح ـقٕ ٗ ل ١عٍٔ. 

عّ أقٛ ٓفٙفٝ ـِٛ ام عِٕ أْ ـج٩ځ ح ي: ٙ  ـل٘ي ام!  ْ هٛ حفاقٞ أٌؤٍ  هلؿا. ه ٛ اسبؽٙ  ٗلوٍ

ٛٸ ٛٸ  ٗأذوٍ عٍِٔ ٗػبٔوْ٘ عو : ))ه٣ّ كِذ كٌ  حوذ اهِيب    ه  يٗٙ ٽعُ٘ٛ  ٗأذمّ  هٍٚٔ ٗٙم٣ْٚ٘  ه

 .(5)ً  ؼًذ عوٟ ؾهم(( (4)(  ٨ٗٙكاي ًعم ًّ ام ظٔري عو3ٍٔٚهلأهم  عم ٍٔ املىٸ)

ٗعّ عبؽام قّ عٌفٗ عّ اهِيب ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ ح ي: ))هٚن اه٘اٌى ق ملل ه٤  ٗهلّ اه٘اٌى اهؿٜ  ؾا 

ٕٱ ٌٗؤ (( ٌٱ ـٰذٶ هلثري ًّ اهِ ه ممّ اق و٘ا قأـذ َ ٪ً ١   ٙ  قوْ٘ اٮذم ْ   ٝهٔؿا اسبؽٙ  ً٘ال (6)حپٽپٰعذٲ 

ق ٮل ١ٝ  ٗهٕٚ عىحٚع هوٌرمِني عوٟ أْ ٙم ٌفٗا عوٟ  فٙ  ٍٔ املثوٟ; هإْ ام ًعٍٔ  ٗٓ٘ ٧ًٙؽٍٓ  

  ُٗ ٌفٍٓ  ًٗثٚبٍٔ.

                                                           
 (٘٘) حُزحس٣خص عٞسس (ٔ)

 (ٖ٘-ٖٗ) كظِض عٞسس( ٕ)

: ٛٞ حُشٓخد حُلخس، ششف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طل٤ق ٓغِْ )ٖ) ََّ  (.ٖٓ٘/ٙٔ( حُٔ

 (.ٖٓ٘/ٙٔ( حُظ٤ٜش: حُٔؼ٤ٖ حُذحكغ ألرحْٛ. حٗظش: حُٔشؿغ حُغخرن )ٗ)

 .2ٕ٘٘( رشهْ 32ٕٔ/ٗ( ٓغِْ،ًظخد حُزش ٝحُظِش، رخد طِش حُشكْ ٝطلش٣ْ هط٤ؼظٜخ )٘)

 .33ٔ٘(، رشهْ 1/31( حُزخخس١، ًظخد حألدد، رخٌد: ٤ُظ حُٞحطَ رخٌُٔخكت, )ٙ)
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عوٕٚ  - ًّٗ بٚى ً  ٙؿكف   ؾهم ً  جف٠ قني ٙ٘لفحب٘ي أعؿاـ ؾٜٗ ا٪ـذ َ  ؾا أظٽأٗا ٗاع ؿـٗا: -٘

حبى عؿـٍٓ  ٌٗ س عٍِٔ اهٍ س ازبٌٚى; هوٍ  -ٗ ظ٘عٕ  هو ؽ هعو٘ا قٕ ً  هعو٘ا  ٗعِؽً  اع ؿـٗا  -اهم٩َ

ٰٙغٲ ٶفٱ اهوچ  َٰ ٘ٲ ٰٚ ٍٱ اهڀ ٚٲلٿ ٕٱ ٙ فٵعٍٔ  ٗا ٙ٘قٵعٍٔ  قى ؼع  هلٍ  ٗلأي ام هلٍ املغ فٝ. ح ي عع  : )) حپ ٰي هپ  ٰعثٲفڄٰٙه ٰعوپ

ٍٱ  ـٲٰذ ٰ٘ أپ ٓٱ ٰٗ ٍٲ  ٌٶنٰي (( هپلٿ  (1)اهفٸاذٶ

ه٩ ٙ ٘حف عِؽ كى اهٍ س عٍِٔ ُٗمٚ ْ ًع ٙبٍٔ  ٗاه غ ِٛ ٗاه غ هى عّ ؾهم ذ ٟ ٗه٘ ا ٙع ؿـٗا: -6

هٔؿا مم  ٙؽي عوٟ كفَ اهِ ن  ٗعو٘ قهٞ أٗ عِؽ كى ً٘حف  ٗٙبر  هلٍ عّ املع ؾٙفص ٗؼبمّ اهعّ هٍٚٔ. 

ه ه غ ِٛ ٗاه غ هى ًّ أظ٩ق  ٨ٗ ٙؿكفٍٓ قٔ . اهلٌٞ; ه هع حى اهوبٚه  ٙع ٘ عّ أح ـقٕ ِٗٙمٟ عٚ٘قٍٔ 

ا٪ك قف ٗاهععٌ ١  ٗٓ٘ مم  ٙعني عوٟ ال ب  ١ امل٘ؼٝ  ٗال ح٩قٔ   ٗعوٟ ٗأؼ اهعؽاٗٝ ٗ ظ٩ؼ املب غّٞ. كٌ  

إُٔ ؼهٚى عوٟ مس٘ اهِ ن  ٗو  هٚ ٔ   ٗٓ٘ مم  ٙفهع املِكهٞ  ٗٙعوٛ املل ُٞ. ٗاه غ ِٛ ٗاه غ هى أًف ذمّ ًع 

   ٗٓ٘ ًع ا٪ح ـ  أٗ   ٗأذف٠ ٗأبى. بٚع اهِ ه

 -(: " ًّ ا ٙع وف اهِ ه عوٟ هكَٗ اٮغّ ١ عٌ  ٙأعْ٘ ًّ امللفٖٗ  ٗعفن اه ٘حع مل  ٙأعْ٘ ًّ احملب٘ 2ح ي اقّ ذب ْ )

ك ْ    علؽٙف عٚىٕ أحف  ًِٕ    ٌ  ٢ٕ  ٗ   أْ ٙؽهعٕ اه٘حذ    اهعؽاٗٝ ٗاهبغّ ١; أحف  ًِٕ أْ ِٙ ي ًٍِٔ 

 ؼ ٗعفن اهىرِ ١ " اه٘ؼا

 هٔؿا مم  ؼببه اه فاقٞ ق هىعَ  ٗٙؽٍُٚٔ ًِٕ  ٌٗؽق ًّ ح ي: اه ٘اِع ٗهني ازب ُه: -1

 ًّ ك ْ ؼبوٍ أْ ٙم٘ؼ عىريٝ 

 ٗٙغض  فه  عّ ًم ٜٗ ًّ أل 

 

 

 هعوٕٚ ق ه  ٠٘ ٗهني ازب ُه 

 (3) ًٍِٔ ٗؼبوٍ عِؽ جٔى اهٍ ذه

 

  ٖ  أٗ امل ي.ًّ اشبؽًٞ ق هِ ن  أٗ ازبقؿي املم ٽ أل هلٍ: -1

ٗحؽ ًف قِ  أْ اه٘اٌى هٚن ق ملل ه٤  هٌٌ  ٙعني عوٟ ق  ١  عفن املِٞ عوٍٚٔ  ٗاهبعؽ عّ ًٽ هب ٍٔ ق ملثى: -3

امل٘ؼٝ أْ ؼبفُ اٮُم ْ عوٟ أْ ٙعٽٛ أح ـقٕ ٨ٗ ٙٽ هبٍٔ ق ملثى  ٗأ٨ ميّ عوٍٚٔ قعٽ ٢ٕ  أٗ قٙ ـاعٕ  أٗ غري 

 ؾهم. 

ه هع حى اهلفٍٙ ٨ ٙم ٘  ذ ٕ ك ٩ً  قى ٙفِٟ ق ه وٚى ى ًّ ا٪ح ـ : ع٘ ني اهِ ن عوٟ اهفِ  ق ه وٚ-ٓٔ

 ٗق هع ٘ اهؿٜ ٙأعٛ ًّ أح ـقٕ  ذ ٟ ٙم ٌٚى قؿهم حو٘قٍٔ  ٗٙب ٛ عوٟ ً٘ؼعٕ هلٍ كٌ  حٚى: 

  ؾا أُذ ا عم ب  ٗؼ ٌر قٞ 

 

 (4)عوٟ ؼظّ أكثفيف ق  املع ٙه  

 

                                                           
 ٓ(3( عٞسس ٣ٞعق، ح٣٥ش: )ٔ)

 (. 1ٕؼوالء، )ص( سٝػش حُٕ)

 . ٘٘٘/ٖ( ح٥دحد حُششػ٤ش ٝحُٔ٘ق حُٔشػ٤ش، الرٖ ٓلِق ٖ)

 (. 3ٖٔ) ػ٤ٕٞ حألخزخس، حرٖ هظ٤زش حُذ٣٘ٞس١، ص( ٗ)
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هٌّ ا٪ح ـ  ًّ ٙفِٟ ق ه وٚى  ه ل ٕٚ اهكٙ ـٝ هلٍ: ًفاع ٝ أذ٘اهلٍ  ٗهٍٔ ُ م ٙ ٍٔ  ٗ ُكاهلٍ ًِ ق-11

اهمِ٘ٙٞ  ٗعل ٕٚ املل ملٞ اهل ع ٚٞ  ًٍِٗٔ ًّ ٙفِٟ قٽ٩حٞ اه٘جٕ ٗاهٍوٞ ق ه ٘ي هرمه  ًٍِٗٔ ًّ ٙع ٘ عّ 

ذ ٕ ك ٩ً  ًٍِٗٔ ًّ ٨ ٙفِٟ  ٨ ق هكٙ ـٝ املم ٌفٝ  ٗق مل٩ذعٞ اهؽا٢ٌٞ; هٌع ًو ٍٔ مب  ّٟ أذ٘اهلٍ 

 وٞ  ٗال ب  ١ امل٘ؼٝ. ٙعني عوٟ اهٍ

ٗٓؿا مم  ٙغفٜ ق هٍوٞ; هإؾا عوٍ ا٪ح ـ  عّ ؾهم اهىعَ عفن اه لوف ًع ا٪ح ـ  ٗـهع اسبفد عٍِٔ: -ٕٔ

 إُٔ حوٚى اه لوف  ٗإُٔ ٙ مٍ ق همٌ ذٞ  ذفٌ٘ا عوٟ قٙ ـعٕ ٌٗو ٕ. 

ٙعٽٛ اهِ ه ذ ٘حٍٔ  ذ ٟ ٙأهف ا٪ح ـ  اجمل١ٛ  ٗٙ فذ٘ا قٕ; ه هلفٍٙ ٓ٘ اهؿٜ دبِه اهىؽٝ   اهع   : -ٖٔ

 ٗٙ غ ِٟ عّ ذ ٕ  ؾا حٍف هٕٚ أذؽ. اٍ  ْ ك ْ ِٓ ن ًّ ظٽأ ٙم ٘جه اهع    هوٚلّ ع  ق  هٽٚ   ـحٚ  . 

ٗٓؿا أؼ  اه ١٩ّ  ٗؼأ  اهِب١٩; ممّ متذ ًف١ٗعٍٔ  ذبٌى ع    ا٪ح ـ  ٗ وٕ عوٟ أذمّ احمل ًى: -ٗٔ

 ٌٍٔ  ٗذمّ عفقٚ ٍٔ  ٗلعٞ أه ٍٔ. ٗكٌوذ أظ٩حٍٔ  ٗعِ ٟٓ ل٧ؼؼٍٓ  ممّ ٗلع٘ا اهِ ه حبو

 و٘ا ؾهم عوٟ أذمّ احمل ًى; هريْٗ أْ  -هإؾا ً  ع عبٍٔ أذؽ ًّ ا٪ح ـ   ٗأغوغ عوٍٚٔ ه  ٍريٍٓ   ذ ٕ

ٓؿا املع عه ضبه هلٍ  ًى   عوٍٚٔ  ذفَٙ عوٟ صب٣ٍٚٔ  ٗٙىعفُٕٗ قؿهم  قى ٙع ؿـْٗ هٕ ًّ ع ٍريٍٓ; 

ٙ ؽـ ٗؼبه ٗٙى    ٗهلِٕ ٨ ٙم ٽٚع اه عبري عّ ؾهم  ٨ قلثفٝ ذ ٟ ربف ذؽعٕ ٗعٔؽأ ا٘ـعٕ هبعض اهِ ه 

 اهوَ٘ ٗاهع   . 

ٗاهلفاَ ؼبمِْ٘ اه ع ًى ًع ١٨٧ٓ  ٗؼبٌوْ٘ ك٩ًٍٔ عوٟ أذمّ احمل ًى  ٗهم ْ ذ هلٍ ٙ ٘ي: ه٘ أظٽأيف 

   ذمّ ألو٘قم مل  أظٽأيف   ذمّ ُٚ م. 

   ٗدبِه املكاط ًع ًّ ٨ ٙ رٌوٕ. ًع ًفاع ٝ أذ٘اهلٍا٨ع ؽاي   املكاط ًع ا٪ح ـ : -٘ٔ

هإْ كثفٝ اشبٍ َ ٗامل٩ذ ٝ ٗازبؽاي ع٘ـث اهبغّ ١  دبِه اشبٍ َ ٗازبؽاي اهع ٍٚ ًع ا٪ح ـ : -ٙٔ

ٗا٨ُ ٍ ـ هوِ ن  ٗاه ى ٛ ًّ اهٽف  ا٬ظف  قى ؼبمّ ق ملف١ ًؽاـاٝ أح ـقٕ  ٗاهبعؽ عّ كى ً  ًّ وإُٔ أْ 

 ٙلؽـ ٌ ٘ اه٘ؼاؼ ًعٍٔ. 

ه هلؽٙٞ دبوه امل٘ؼٝ  ٗعلؿ  ل١٘ اهعّ  ٗعم ى لع ٢ٍ ق هلؽٙٞ  ْ ذٍى ظ٩  ًع ا٪ح ـ : املب ؼـٝ -1ٔ

 (1) اه و٘   ح ي ـل٘ي ام ٌوٟ ام عوٕٚ ٗلوٍ: )عٔ ؼٗا ذب ق٘ا (

ه٩ قؽ هٕ ًٍِٔ  ٨ٗ هل ن هٕ عٍِٔ  هعكٍٓ عك هٕ  ٗؾهلٍ ؾي هٕ  أْ ٙم رّف اٮُم ْ أْ أح ـقٕ سبٌٞ ًِٕ: -2ٔ

اسبفُ اه  َ عوٟ عؿكف -19    (5)"  (4)ًِم ٨ْ ك ْ أوب   (3)ٗعٍٚم  (2): " أُ م ًِم ٗ ْ ؾْ ٗاهعف  ع ٘ي

                                                           
 ( هخٍ حُش٤خ حألُزخ٢ٗ : كغ2ٖٕٓ/  ٔ( حألدد حُٔلشد، ُِزخخس١ )ٔ)

 ( رٕ: عخٍ ٓخخؽٚ. ٕ)

 ( ػ٤ظي: حُؼ٤ض: حُشـش حٌُؼ٤ش حُِٔظق. ٖ)

 حُظلخف حُشـش. ( أشزخ: حألشذ شذس ٗ)

 (. 23ٖ) ػ٤ٕٞ حألخزخس، حرٖ هظ٤زش حُذ٣٘ٞس١، ص( ٘)
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ًّٗ اهٽفق اجملؽٙٞ   ؾهم أْ ٙمحى اٮُم ْ أمس ١ أح ـقٕ  ٗأـح َ ٓ٘اع ٍٔ   ا٪ح ـ    املِ لب يف ٗاه٢٨ٍ٘: 

ٚع   ٗٙ ٍى قٍٔ  ً  ق هؿٓ   ٗـحٞ  اٍ ؼب عٔ  عِؽٖ  ٗ ؾا أـاؼ ؼع٘عٍٔ ه س اه٘ـحٞ ذ ٟ ٙم رّفٍٓ ب

 هٍٚٔ  أٗ عرب اهل عف أٗ غري ؾهم.  اٍ  ْ ُمٛ ٗاذؽا ًٍِٔ هوٚؿٓه  هٕٚ  ٗهٚع ؿـ ًِٕ  ٗهٚمع   ـِ ٖ ً  

 ال ٽ أل    ؾهم لب٩ٚ. 

 -ٗعوٟ ا٪ظَ ًّ ٗٓبٍٔ ام ضببٞ   اهِ ٘ه  -هٌٌ  ِٙبغٛ عوٟ ا٪ح ـ اسبفُ عوٟ  ٩ٌط ؾايف اهبني: -ٕٓ

    ٩ٌط ؾايف اهبني  ؾا همؽيف  ٗأ٨ ٙ ٘اُ٘ا   ؾهم; ٪ُٔ   ؾا ا عٍوس ٗٙب ؼـ   ـأ  ٌؽعٔ  هإْ أْ ٙب ؼـٗا 

 وفٓ  لٚم ٽري  ٗق١٩ٓ  لٚل ٜ٘ قِ ـٖ ازبٌٚع. 

ذ ٟ ٙأظؿ كى ٗاذؽ ٍُٚبٕ  ٗه٩٣ علثف اشبًٍ٘ يف ٗاملٽ هب يف  ٗ٪جى أْ علْ٘ ععحٚى حمٌٞ املرياث: -ٕٔ

 ٌ هٚٞ ًّ امللؽـايف. اهع٩حٞ قني ا٪ح ـ  ظ هٍٞ 

 ٨ٗؼ عِؽ قٙ ـٝ ا٪ح ـ  ه ع٘ٙؽٍٓ عوٟ اهٍوٞ ٗه عفٙ ٍٔ قأح ـقٍٔ.ا٪اٌٽر   -ٕٕ

ذ غ ا٪ُم   ٗاه عف  عوٟ ا٪ح ـ : هر غ اهِمه ٗععف  اٮُم ْ عوٟ أـذ ًٕ ٗأح ـقٕ ٙعِٕٚ ؾهم -ٖٕ

 ً  عٍوْ٘ قٕ أـذ ًلٍ((: )) ععوٌ٘ا ًّ أُم قلٍ  عوٟ ٌوٞ اهفذٍ: عّ أقٛ ٓفٙفٝ ح ي: ح ي ـل٘ي ام 
(6)

 

هإؾا اورتن ا٪ح ـ    وفاكٞ ً  هوٚرفٌ٘ا كى اسبفُ اسبفُ عوٟ اه٢٘ َ ٗا٨ع  ق ذ ي اهىفاكٞ: -ٕٗ

عوٟ اه٢٘ َ اه  َ  ٗا٨ع  ق   كى ا٪ً٘ـ  ٗأْ عم٘ؼ قٍِٚٔ ـٗط اٮٙث ـ ٗامل٘ؼٝ  ٗاهى٘ـ٠ ٗاهف ٞ  ٗاهٍؽق 

   ؼببٕ هِ مٕ  ٗأْ ٙعف  كى  ف  ً هٕ ًٗ  عوٕٚ. ٗا٪ً ُٞ  ٗأْ ؼبه كى ٗاذؽ ًٍِٔ ٪ظٕٚ ً

كٌ  ؼبمّ قٍٔ أْ ِٙ حى٘ا املىل٩يف مبِ ٟٔ اهِ٘٘ط ٗاهٍفاذٞ  ٗأْ ؼبفٌ٘ا عوٟ اه   ُٛ  ٗاٮظ٩ُ   

 أّٙ  أْ ٙل ب٘ا ً  ٙ   ْ٘ عوٕٚ.  -اهعٌى  ٗأْ ٙ غ ِٟ كى ًٍِٔ عّ ٌ ذبٕ  ٗػبٌى قٍٔ

 ف ٞ  ٗل ؼيف قٍِٚٔ امل٘ؼٝ  ُٗكهذ عوٍٚٔ قفك يف اهىفكٞ. هإؾا ل ـٗا عوٟ عوم اهٽفٙ ٞ ذوذ هٍٚٔ اه

ٗؾهم ق هبعؽ عّ كى لبه ٌٙ٘ى    ؾهم  هٚب عؽ اٮُم ْ عّ اٮا  ي اسبؿـ ًّ  ذفاد ا٪ح ـ : -05

عوٍٚٔ  ِٗٙأ٠ عّ ذبٌٚؤٍ ً  ٨ ٙٽٚ ْ٘  ٗمم  ٙؽظى   ٓؿا أْ ٙفاعٛ اه فاقٞ أذ٘اي اه٘جٔ ١  ٗؾٜٗ اهٚم ـ 

لو ٍ٘ٓ ً  ٙ٘حعٍٔ   اسبفد  ٨ٗ ٙوًٍ٘٘ٓ  ؾا حٍفٗا   قعض ا٪ً٘ـ مم  ٨   حٞ هلٍ قٔ ;   ا٪لفٝ ه٩ ٙ

  هبعض ا٪لف علوف ٗجٔ ١ٓ  ٗأك قفٓ  ً  ٨ ٙٽٚ ْ٘  ٨ٗ ععؿـٍٓ عِؽ أٜ ع ٍري. 

ظ هٍٞ ه٘جٕٔ ٗذؽٖ ٨ وفٙم هٕ  ٗأْ علْ٘ عع ُٗ  ٗأظريا: ٙفاعٟ   ؾهم كوٕ أْ علْ٘ اهٍوٞ حفقٞ ام:  

 ٟ اهرب ٗاه  ٠٘  ٨ ٙ ٍؽ قٔ   ٚٞ ازب ٓوٚٞ ٨ٗ عٚب ٔ .عو

اٮل٩َ ؼّٙ اهٍوٞ  ٗؼّٙ اهرب ٗاهف ٞ  هٔ٘ ٙأًف ق هٍوٞ  ِٟٗٙٔ عّ اه ٽٚعٞ  مم  ٗمم  لب  ٙ بني هِ  أْ 

ػبعى ب عٞ املموٌني ًرتاقٽٞ  ً آه ٞ  ًرتا ٞ  خب٩  ا٪ُعٌٞ ا٪ـِٚٞ اه  ٨ عفعٟ ؾهم اسب   ٨ٗ 

  ٌ ًٔ .ع٘هٕٚ آ
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 وىتائج البخح: اخلالصة

 ه ؽ ظوَ اهب ذ  ًّ ظ٩ي حبثٕ ٓؿا عؽٝ ُ  ٢خ ُؿكف ًِٔ  ا٬عٛ:

عٍ ـ امل أظفٝ ًّ ا٪ً٘ـ اه  ع ىذ   صب ٌع يف املموٌني  ظٌٍ٘    ٓؿٖ ا٪ ا٪ـذ َ حٽٚعًٞىلوٞ -ٔ

 اه   غذ هٚٔ  امل ؼٝ  ٗحى هٕٚ اه ٘اٌٛ ٗاه كاٗـ.

ٛ أْ ٙع ٵ اٮُم ْ أٗ  ـ ٕ ٗؾٜٗ حفاق ٕ ه٩ ٍٙؤٍ قربٵٖ ٨ٗ ميؽٵٍٓ قإذم ُٕ  : ٓ ا٪ـذ ًَ َٔ٘ حٽٚعٞ ٕ- 

 ٨ٗٙلف عٍِٔ  ل ١عٕ.

 .ألب   ٗع٘اًى عؽٙؽٝ عؽهع ا٨ُم ْ    حٽع ـ ٕ٪ـذ َ ملىلٞ حٽٚعٞ ا-ٖ

 ٗاجمل ٌع اه فؼ عوٟ أافٓ  ٙع٘ؼ ٗأظفٗٙٞ ؼُٚ٘ٙٞ ٗظٌٚٞ ٗع٘احه ِ ـٝ   ا ـ اهفذٍ حٽٚعٞ عّ ِٙ خ -ٗ

ًفعلبٔ  قأه٘اْ ًّ اه٘عٚؽ ٗاهع ٘ق يف اهع جوٞ  حٽٚعٞ ا٪ـذ َ كبريٝ ًّ كب ٢ف اهؿُ٘  اه  ع٘عؽ ام-٘

  .ٗا٬جوٞ   اهؽُٚ  ٗا٬ظفٝ

 .  ى ا٨ع  ق عوٟ ٗج٘  ٌوٞ اهفذٍ ٗذبفٍٙ اه ٽٚعٞ ُٱ ٙ- 

 ٠رمه حؽـعٕ ٗال ٽ ع ٕ.  كؤ  ا٪حف  ه ٪حف  أـذ ًٌٕوٞ عوٟ كى ًموٍ ػبه -ٙ

اهفذٍ عٌى ٌ   ًب ـن ػبوه هٍ ذبٕ اشبري   اهؽُٚ  ٗا٬ظفٝ ٗػبعوٕ ام قٕ ًب ـك ځ أٌِٙ  ك ْ ٌوٞ -1

 .ٌرٚرٞا٪ؼهٞ ٗٙب ـن ام هٕ   كى أذ٘اهٕ ٗأعٌ هٕ ع ج٩ځ ٗ ج٩ځ ٗحؽ ؼهذ عوٟ ؾهم 

 هٍٚٔ   ه لْ٘ ق هِ  ٞ ملّ ؼب  د ؾهم  ٗعلْ٘ ق هلؽٙٞ  ٗق ه ٘ؼؼ  ٌوٞ اهفذٍ أُ٘األ عوٟ ذمه اسب جٞ-2

ٗق هعْ٘ ٗاٮع ُٞ عوٟ اسب ج يف  ٗق هٍِٚرٞ  ٗقؽهع اهّفـ  ٗق ٮٍُ   ًعٍٔ  ٗ ٩حٞ اه٘جٕ  ٗق هعؽي ٗاه ٚ َ 

ق سب ٘ق اه٘اجبٞ  ٗق هؽع ١  ٗق   ؽ أذ٘اهلٍ  ٗاه غ هى عّ ق٨عٍٔ  ٗاهكٙ ـٝص ٗق هى  عٞ اسبمِٞص ٗاملعِٟ 

 .هّفـازب ًع:  ٍٙ ي ً  أًلّ ًّ اشبري  ٗؼهع ً  أًلّ ًّ ا

ععني عوٟ املف١ عوٟ ٌوٞ اهفذٍ; ٗدبِه حٽٚع ٔ    ِٗٙبغٛ هلى ع حى اعب عٔ  ٗمتثؤ   اځأً٘ـؾكف اهبر   -1

 .  ذٚ عٕ حؽـ ال ٽ ع ٕ  ذ ٟ ٙ ٌلّ ًّ ٌوٞ ـ ٕ عوٟ ً  ٙفِٟ ام ٗـل٘هٕ

 التوصيات واملقرتحات:

ؼ  ا ـٓ  عوٟ اه فؼ  ٗاجمل ٌع  ٗعٔؽؼ ُعفاځ مل  ع ٌِّٕ ًىلوٞ حٽٚعٞ ا٪ـذ َ ًّ أِفاـ ع جوٞ ٗ جوٞ ٙع٘

 اجمل ٌع ق شبفا  ٗاهؽً ـ مب  دبفٖ ًّ ًى كى طب و ٞ قني ا٪ح ـ . 

هؿهم كوٕ هإُِ  ُّع قعض امل رتذ يف ٗاه ٌ٘ٚ يف ٗاسبو٘ي اه  ُف٠ أْ ا٪ظؿ قٔ  جؽٙف هوٌم ٌٓٞ   ذى 

 ٓؿٖ املىلوٞ :
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ٕ هف ٕ  ٗاٮ ٩أل عوٟ اذ٘اي اهموف اهٍ     ال ىع ـ اه٘اٌى ا٪جف اهععٍٚ ًّ ام عع     ٌو -ٔ

 ؾهم.

 ؾهم    ٗاهرتغٚه ا٪ـذ َ ٌوٞ ق ٌٓٚٞ ٗاملفقني ٗاملفوؽّٙ ٗاملٍورني اهعوٌ ١ حبى ًّ اهؽا٢ٍ اه ؿكري-ٕ

 هو ِ ٚؿ  ق ٪ٙؽٜ ٗا٪ظؿ ٗاملع ٙىٞ  اه ؿكري  اهِمٚ ْ ٗع٩د ِٙمٟ  قٽبٚع ٕ ه ملف١ اه ٽٚعٞ  ًّ ٗاهرتٓٚه

  ْ قى ا٪ـذ َ  ٌوٞ عب٘ قٚؽٖ ٗٙأظؿ ٙع ٙىٕ  ًّ    اسب جٞ ًمٚن   اهفذٍ ح  ع هإْ ٗعوٕٚ ٗاه ٽبٚ  

 ق ه ٽٚعٞ. ٗٙب وٛ ٙ غري  ٨ ذ ٟ املع ٙىٞ ٓؿٖ عّ هٕ غِٟ ٨ اه٘اٌى

ٛټ ا٪ـذ َ ح  عٛ عب٘ ق٘اجبٕ ا٪لفٝ( كبري ا٪ًف) ٗهٛ حٚ َ-ٖ  ح  عٛ  ٩ٌط   كبري ؼٗـ ا٪ًف هو٘ه

ٛټ ٓؿا ٗعوٟ ا٪ـذ َ   ٗرب٘ٙ  ځ  ٗقجفاځ  ٗعفغٚب ځ  ٗ ٩ٌذ ځ  ٗٗعع ځ  ٗ ـو ؼاځ  ٍُر ځ  اه٘اجه: قٔؿا ٙ َ٘ أْ اه٘ه

 ٗكولٍ ـاأل ))كولٍ : ٗلوٍ عوٕٚ ام ٌوٟ اهِيب ٙ ٘ي  ؾ ٗاحمل لبٞ  هوم٧اي  ُ مٕ ٗٙعفض ـقٕ  ٙو ٟ أْ حبى

 (1)ـعٚ ٕ(( عّ ًٗم٧ٗي ـاأل  أٓوٕ   ٗاهفجى ـعٚ ٕ  عّ ًٗم٧ٗي ـاأل ه ٮً َ ـعٚ ٕ  عّ ًم٧ٗي

 أهفاؼ هعوٟ ا٪ـذ َ  حٽٚعٞ ع٩د   كبري ؼٗـ هٕ ه جمل ٌع ا٪ـذ َ  حٽٚعٞ ع٩د   ق٘اجبٕ اجمل ٌع حٚ َ-ٗ

 اه ٽٚعٞ  ٓؿٖ عّ ٙ وع أْ     هو   ع  ٗ ٩ٌذ ځ ٗ ـو ؼاځ  ٗٗعع ځ  ٍُٚرٞ  ٍٓقؽٗـ ٙ ً٘٘ا أْ اجمل ٌع

 ٙ ٘ي  ؾ ًٌٗٔ ٕ  ٗظٚ  ٕ ًّ جك١ ٓ٘ قى اهغري  و٧ْٗ   عؽظ٩ځ جمل ٌعا ًّ ٓؿا ٗهٚن .ا٪ـذ َ قٍوٞ ٗٙ روٟ

 ٗٙ ٌْٚ٘ املِلف عّ ِْٗٙٔ٘ ق ملعفٗ  ٙأًفْٗ قعض أٗهٚ ١ قعٍّٔ ٗامل٧ًِ يف ٗامل٧ًِْ٘ )) ٗعع  : لبر ُٕ -

 (71: )اه ٘قٞ ذلٍٚ(( عكٙك ام  ْ ام لري ٍٔ أٗه٣م ٗـل٘هٕ ام ٗٙٽٚعْ٘ اهكك ٝ ٧ٙٗعْ٘ اه٩ٍٝ

ٗأظرياځ ٨ ؽب ٟ عوٚم أٙٔ  ا٪ػ اهلفٍٙ ً  ج ١   ٌوٞ اهفذٍ ًّ ععٍٚ اهث٘ا    ًٗ  ج ١   حٽٚع ٔ  ًّ  -٘

أهٍٚ اهع      ٗٓؿا ٙؽع٘    ذبفٜ ٌوٞ اهفذٍ   ٗاسبؿـ ًّ حٽٚع ٔ   هب ؼـ قٍوٞ أح ـقم  ٗأذمّ  هٍٚٔ حؽـ 

 .ال ٽ ع م  هإْ أجف ؾهم ٨ ّٙٚع عِؽ ام

  ـن عوٟ ُبِٚ  ضبٌؽ ٗعوٟ  هٕ ٗأٌر قٕ أبعني.ٌٗوٟ ام ٗلوٍ ٗق

 

                                                           
 (2ٖ٘( ف سهْ: ) ٖٗٓ/ٔطل٤ق حُزخخس١ ) (ٔ)
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 :فَرس املصادر واملراجع
ٓٞهغ -أكٌخّ حُوشإٓ ، الرٖ حُؼشر٢،  ٓلٔذ رٖ ػزذ هللا حألٗذُغ٢ ) حرٖ حُؼشر٢ (، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش  -ٔ

 حإلعالّ.  

لٔذ أكٌخّ حُوشإٓ، ُِـظخص  أكٌخّ حُوشإٓ، أكٔذ رٖ ػ٢ِ حُشحص١ حُـظخص أرٞ رٌش، طلو٤ن : ٓ -ٕ

 ٙ( ٘ٓٗٔر٤شٝص ، ) -دحس اك٤خء حُظشحع حُؼشر٢ -حُظخدم هٔلخ١ٝ 

 ر٤شٝص. –دحس ححُٔؼشكش  -اك٤خء ػِّٞ حُذ٣ٖ، ٓلٔذ رٖ ٓلٔذ حُـضح٢ُ أرٞ كخٓذ -ٖ

ػٔش حُو٤خّ ، ٓئعغش  -ح٥دحد حُششػ٤ش،ػزذ هللا ٓلٔذ رٖ ٓلِق حُٔوذع٢، حُٔلون: شؼ٤ذ حألسٗخإٝؽ  -ٗ

 ّ(333ٔ –ٙ 3ٔٗٔحُشعخُش ) 

 ششس ٝرًش حُظلزش ٝحألخٞس . أرٞ حُزشًخص حُـض١  ٓظذس حٌُظخد : ٓٞهغ حُٞسحم.آدحد حُؼ -٘

 أدد حُذ٤ٗخ ٝحُذ٣ٖ. حُٔئُق : ػ٠ِ رٖ ٓلٔذ رٖ كز٤ذ حُٔخٝسد١ حُشخكؼ٢. -ٙ

دحس  حألدد حُٔلشد، ٓلٔذ رٖ اعٔخػ٤َ أرٞ ػزذهللا حُزخخس١ حُـؼل٢، طلو٤ن : ٓلٔذ كئحد ػزذحُزخه٢، -1

 ّ( 323ٔ – 3ٓٗٔحُطزؼش حُؼخُؼش ) -ر٤شٝص –حُزشخثش حإلعال٤ٓش 

ٛـ(، ٕٓٗٔاسٝحء حُـ٤َِ ك٢ طخش٣ؾ أكخد٣غ ٓ٘خس حُغز٤َ، ،ٓلٔذ ٗخطش حُذ٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠ :   -2

 ّ( 32٘ٔ -ٛـ  ٘ٓٗٔؽ حُؼخ٤ٗش )-ر٤شٝص –حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ -ص٤ٛش حُشخ٣ٝش،

 حُخخد٢ٓرش٣وش ٓلٔٞد٣ش ك٢ ششف ؽش٣وش ٓلٔذ٣ش ٝشش٣ؼش ٗز٣ٞش ٓٞهغ حإلعالّ أرٞ عؼ٤ذ  -3

http://www.alis lam.co 

 رٜـش حُٔـخُظ ٝأٗظ حُٔـخُظ: حرٖ ػزذ حُزش . ٓظذس حٌُظخد : ٓٞهغ حُٞسحم.   -ٓٔ

دحس  -ٓلٔذ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ػزذ حُشك٤ْ حُٔزخسًلٞس١ أرٞ حُؼالطللش حألكٞر١ رششف ؿخٓغ حُظشٓز١،  -ٔٔ

 .ر٤شٝص –حٌُظذ حُؼ٤ِٔش 

ُظش٤ٛذ ٖٓ حُلذ٣غ حُشش٣ق، ػزذ حُؼظ٤ْ رٖ ػزذ حُو١ٞ حُٔ٘زس١ أرٞ ٓلٔذ، طلو٤ن : حُظشؿ٤ذ ٝح -ٕٔ

 ٙ(1ٔٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ ، )-ر٤شٝص –دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش -ارشح٤ْٛ شٔظ حُذ٣ٖ 

ٛـ [  11ٗ- 1ٓٓطلغ٤ش حُوشإٓ حُؼظ٤ْ، أرٞ حُلذحء اعٔخػ٤َ رٖ ػٔش رٖ ًؼ٤ش حُوشش٢ حُذٓشو٢ ]  -ٖٔ

 (ّ 333ٔ -ٛـ ٕٓٗٔدحس ؽ٤زش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ؽ حُؼخ٤ٗش ) -ٓشحُٔلون :  عخ٢ٓ رٖ ٓلٔذ عال

ؽ  -طٞػ٤ق حألكٌخّ ٖٓ رِٞؽ حُٔشحّ، ُؼزذهللا ػزذحُشكٖٔ حُزغخّ،ٌٓظزش حُٜ٘ؼش حُلذ٣ؼش ٌٓش حٌُٔشٓش  -ٗٔ

 ّ(   33ٗٔ-ٙٗٔٗٔحُؼخ٤ٗش )

ُشكٖٔ حُٔلون: ػزذ ح ط٤غ٤ش حٌُش٣ْ حُشكٖٔ ك٢ طلغ٤ش ًالّ حُٔ٘خٕ، ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٗخطش حُغؼذ١ -٘ٔ

 ّ( ٕٕٓٓ -ٖٕٙٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ ) -رٖ ٓؼال ح٣ُِٞلن، ٓئعغش حُشعخُش ُِطزخػش ٝحُ٘شش ٝحُظٞص٣غ

حُـخٓغ ألكٌخّ حُوشإٓ ، )طلغ٤ش حُوشؽز٢ ( أرٞ ػزذ هللا ٓلٔذ رٖ أكٔذ  حُوشؽز٢ )حُٔظٞك٠ :  -ٙٔ

ؼخ٤ٗش ، ؽ حُ-حُوخٛشس –دحس حٌُظذ حُٔظش٣ش  -طلو٤ن : أكٔذ حُزشد٢ٗٝ ٝارشح٤ْٛ أؽل٤ش -ٛـ(1ٔٙ

 ّ(  3ٙٗٔ -ٛـ 2ٖٗٔ)

 –دحس حٌُظخد حُؼشر٢  -ك٤ِش حأل٤ُٝخء ٝؽزوخص حألطل٤خء، أرٞ ٗؼ٤ْ أكٔذ رٖ ػزذ هللا حألطزٜخ٢ٗ -1ٔ

 ٛـ( ٘ٓٗٔحُطزؼش حُشحرؼش ،) -ر٤شٝص

حُذسح٣ش ك٢ طخش٣ؾ أكخد٣غ حُٜذح٣ش، أرٞ حُلؼَ أكٔذ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓلٔذ رٖ أكٔذ رٖ كـش حُؼغوال٢ٗ  -2ٔ

  ر٤شٝص. –دحس حُٔؼشكش -ٔلون : حُغ٤ذ ػزذ هللا ٛخشْ ح٤ُٔخ٢ٗ حُٔذ٢ٗٛـ( ح2ُٕ٘)حُٔظٞك٠ : 

 د٣ٞحٕ حالػش٠. ٓظذس حٌُظخد: حٌُٔظزش حُشخِٓش -3ٔ

د٣ٞحٕ ص٤ٛش رٖ أر٢ ع٠ِٔ: ص٤ٛش رٖ أر٢ ُع٠ِٔ سر٤ؼش رٖ س٣خف رٖ هّشس رٖ حُلخسع رٖ ا٤ُخط رٖ  -ٕٓ

 ّ (.3ٓٙم . ٛـ  ٖٔٗظش رٖ ٗضحس، حُٔض٢ٗ، ٖٓ ٓؼش حُٔظٞك٠ ع٘ش ) 

  حٕ ٓلٔٞد عخ٢ٓ حُزخسٝد١،ٓلٔٞد عخ٢ٓ رخشخ رٖ كغٖ كغ٤ٖ رٖ ػزذ هللا حُزخسٝد١ حُٔظش١.د٣ٞ -ٕٔ

أرٞ صًش٣خ ٓل٢٤ حُذ٣ٖ ٣ل٠٤ رٖ ششف ح١ُٝٞ٘ )حُٔظٞك٠ : سٝػش حُطخُز٤ٖ ٝػٔذس حُٔلظ٤ٖ، ح١ُٝٞ٘،  -ٕٕ

 ر٤شٝص. –ٙ( ٘ٓٗٔحٌُٔظذ حإلعال٢ٓ ) -ٛـ(1ٙٙ

http://www.alis/
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  ٓظذس حٌُظخد : ٓٞهغ حُٞسحم   -ُزغظ٢سٝػش حُؼوالء ٝ ٗضٛش حُلؼالءحُٔئُق : حرٖ كزخٕ ح -ٖٕ

http://www.alwarraq.com 

 حُضٝحؿش ػٖ حهظشحف حٌُزخثش، أكٔذ رٖ ٓلٔذ رٖ كـش ح٢ٌُٔ ح٤ُٜظ٢ٔ، ٓٞهغ حإلعالّ. -ٕٗ

دحس  -عزَ حُغالّ ششف رِٞؽ حُٔشحّ ُِظ٘ؼخ٢ٗ ٖٓ ؿٔغ حدُش حألكٌخّ،ٓلٔذ رٖ حعٔخػ٤َ حُظظؼخ٢ٗ -ٕ٘

 ّ(331ٔ-1ٙٔٗٔ)ؽ حُؼخُؼش  -ُز٘خٕ -ر٤شٝص -حُٔؼشكش 

حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش  -حُش٣خع -عِغِش حألكخد٣غ حُظل٤لش، ٓلٔذ ٗخطش حُذ٣ٖ حألُزخ٢ٗ، دحسحُٔؼخسف -ٕٙ

 حُغؼٞد٣ش.

 –دحس حُلٌش  -عٖ٘ حرٖ ٓخؿٚ، ٓلٔذ رٖ ٣ض٣ذ أرٞ ػزذهللا حُوض٢٘٣ٝ، طلو٤ن : ٓلٔذ كئحد ػزذ حُزخه٢  -1ٕ

 ر٤شٝص. 

غظخ٢ٗ حألصد١، طلو٤ن : ٓلٔذ ٓل٢٤ حُذ٣ٖ ػزذ عٖ٘ حر٢ دحٝد،  ع٤ِٔخٕ رٖ حألشؼغ أرٞ دحٝد حُغـ  -2ٕ

 دحس حُلٌش .-حُل٤ٔذ

عٖ٘ حُز٤ٜو٢ حٌُزشٟ، أكٔذ رٖ حُلغ٤ٖ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓٞع٠ أرٞ رٌش حُز٤ٜو٢، طلو٤ن : ٓلٔذ ػزذ  -3ٕ

 ّ( 33ٗٔ – ٌٗٔٗٔٓش حٌُٔشٓش ، ) -حُوخدس ػطخ،ٌٓظزش دحس حُزخص 

ٛـ( حُٔلون : رشخس ػٞحد  13ٕ،  3ٕٓعٖ٘ حُظشٓز١، ألر٢ ػ٤غ٠ ٓلٔذ رٖ ػ٤غ٠ حُظشٓز١، ) -ٖٓ

 ّ(  332ٔ)-ر٤شٝص –ٓؼشٝف، دحس حُـشد حإلعال٢ٓ 

عٖ٘ حُذحس٢ٓ، ػزذهللا رٖ ػزذحُشكٖٔ أرٞ ٓلٔذ حُذحس٢ٓ، طلو٤ن : كٞحص أكٔذ صٓش٢ُ , خخُذ حُغزغ   -ٖٔ

 ٙ( 1ٓٗٔحُطزؼش حأل٠ُٝ ، ) -ر٤شٝص –حُؼ٢ِٔ دحس حٌُظخد حُؼشر٢ 

ٖ شؼ٤ذ أرٞ ػزذ حُشكٖٔ حُ٘غخث٢، طلو٤ن : ػزذحُلظخف أرٞ عٖ٘ حُ٘غخث٢ حُٔـظز٠ ٖٓ حُغٖ٘، أكٔذ ر -ٕٖ

 ّ(32ٙٔ – ٙٓٗٔحُطزؼش حُؼخ٤ٗش ، )-كِذ –ٌٓظذ حُٔطزٞػخص حإلعال٤ٓش -ؿذس

 دٓشن. –حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ -ششف حُغ٘ش ـ ُإلٓخّ حُزؾ  حُلغ٤ٖ رٖ ٓغؼٞد حُزـ١ٞ -ٖٖ

ٞحكن ُِٔطزٞع [ ؽ: ] طشه٤ْ حٌُظخد ٓ -ٓٞهغ ٣ؼغٞد -ششف ٓغ٘ذ أر٢ ك٤٘لش، ٓال ػ٢ِ حُوخس١ -ٖٗ

 ٓلٔذ ص٤ٛش حُشخ٣ٝش. -طلو٤ن : شؼ٤ذ حألسٗخإٝؽ -حُؼخ٤ٗش

حُظلخف طخؽ حُِـش ٝطلخف حُؼشر٤ش، اعٔخػ٤َ رٖ كٔخد حُـٞٛش١، طلو٤ن: أكٔذ ػزذ حُـلٞس  -ٖ٘

 ّ( 321ٔ - ٛ  1ٓٗٔ) -ر٤شٝص، ؽ حُشحرؼش –ػطخس،دحس حُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ 

خٕ: ٓلٔذ رٖ كزخٕ رٖ أكٔذ رٖ كزخٕ رٖ ٓؼخر رٖ طل٤ق حرٖ كزخٕ  طل٤ق حرٖ كزخٕ رظشط٤ذ حرٖ رِز -ٖٙ

ْؼزَذ، حُظ٢ٔ٤ٔ، أرٞ كخطْ، حُذحس٢ٓ، حُزُغظ٢ )حُٔظٞك٠ :   ٛـ(.َٖٗ٘ٓ

-حُش٣خع –طل٤ق حرٖ ٓخؿش، أرٞ ػزذ حُشكٖٔ ٓلٔذ رٖ ٗخطش حُذ٣ٖ حألُزخ٢ٗ، ٌٓظزش حُٔؼخسف  -1ٖ

 حُطزؼش : حُخخٓغش.

دحس  -ٛـ(ٕٓٗٔذ٣ٖ حألُزخ٢ٗ )حُٔظٞك٠ : طل٤ق حألدد حُٔلشد ُإلٓخّ حُزخخس١، ٓلٔذ ٗخطش حُ   -2ٖ

 ٛـ( ٕٔٗٔ)ٔؽ -حُظّذ٣ن

طل٤ق حُزخخس١  حُـخٓغ حُظل٤ق  ٓلٔذ رٖ اعٔخػ٤َ رٖ ارشح٤ْٛ رٖ حُٔـ٤شس حُزخخس١، أرٞ ػزذ هللا  -3ٖ

 ّ(321ٔ – 1ٓٗٔحُوخٛشس،ؽ حأل٠ُٝ ، ) –ٛـ( دحس حُشؼذ ٕٙ٘)حُٔظٞك٠ : 

 .٘ؽ -حُش٣خع –خ٢ٗ،ٌٓظزش حُٔؼخسف طل٤ق حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ،  ٓلٔذ ٗخطش حُذ٣ٖ حألُز -ٓٗ

 ّ( .  ٕٕٓٓٛـ ،  ٖٕٗٔ)   ٔطل٤ق حُظشٓز١ . أرٞ ػزذ حُشكٖٔ ٓلٔذ رٖ ٗخطش حُذ٣ٖ حألُزخ٢ٗ. ؽ  -ٔٗ

طل٤ق ٓغِْ، ٓغِْ رٖ حُلـخؽ أرٞ حُلغ٤ٖ حُوش٤ش١ ح٤ُ٘غخرٞس١، طلو٤ن : ٓلٔذ كئحد ػزذ    -ٕٗ

 ٗخٓؾ حُٔلذع حُٔـخ٢ٗ. رش -حُطزؼش حأل٠ُٝ-ر٤شٝص –حُزخه٢،دحس اك٤خء حُظشحع حُؼشر٢ 

ؽ ػخّ -ػٔذس حُوخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١ ،ُِؼ٢٘٤،رذس حُذ٣ٖ حُؼ٢٘٤ حُل٘ل٢، ِٓظو٠ أَٛ حُلذ٣غ -ٖٗ

 ّ(  ٕٙٓٓ-ٛـ 1ٕٗٔ)

 –ػٕٞ حُٔؼزٞد ششف عٖ٘ أر٢ دحٝد، ٓلٔذ شٔظ حُلن حُؼظ٤ْ آرخد١ أرٞ حُط٤ذ، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش  -ٗٗ

 ٙ( ٘ٔٗٔحُطزؼش حُؼخ٤ٗش ،)  -ر٤شٝص

 خس، حرٖ هظ٤زش حُذ٣٘ٞس١،  ٓظذس حٌُظخد : ٓٞهغ حُٞسحم.ػ٤ٕٞ حألخز -٘ٗ
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ؿزحء حألُزخد ك٢ ششف ٓ٘ظٞٓش ح٥دحد، شٔظ حُذ٣ٖ، أرٞ حُؼٕٞ ٓلٔذ رٖ أكٔذ رٖ عخُْ حُغلخس٢٘٣   -ٙٗ

 ّ(33ٖٔٛـ /  ٗٔٗٔؽ حُؼخ٤ٗش ، ) -ٓظش –ٛـ(، ٓئعغش هشؽزش 22ٔٔحُل٘ز٢ِ )حُٔظٞك٠ : 

ٔخكش حُش٤خ ػزذحُؼض٣ض رٖ ػزذهللا رٖ رخص، ٝكؼ٤ِش كظخٟٝ اعال٤ٓش ألطلخد حُلؼ٤ِش حُؼِٔخء، ع -1ٗ

اػخكش ا٠ُ حُِـ٘ش -حُش٤خ ٓلٔذ رٖ طخُق رٖ ػؼ٤ٔ٤ٖ ٝكؼ٤ِش حُش٤خ ػزذهللا رٖ ػزذحُشكٖٔ حُـزش٣ٖ

حُٔلون : ٓلٔذ رٖ ػزذحُؼض٣ض حُٔغ٘ذ. ٓٞهغ ِٓظو٠ أَٛ حُلذ٣غ.  -ٝهشحسحص حُٔـٔغ حُلو٢ٜ -حُذحثٔش

 حٌُٔظزش حُشخِٓش.

طل٤ق حُزخخس١،أكٔذ رٖ ػ٢ِ رٖ كـش أرٞ حُلؼَ حُؼغوال٢ٗ حُشخكؼ٢، دحس  كظق حُزخس١ ششف -2ٗ

 ٙ(13ٖٔر٤شٝص ،)  -حُٔؼشكش 

 -ٔؽ -دٓشن ٝر٤شٝص -ٝدحس حٌُِْ حُط٤ذ -دحس حرٖ ًؼ٤ش   -كظق حُوذ٣ش، ٓلٔذ رٖ ػ٢ِ حُشًٞخ٢ٗ -3ٗ

(ٔ33ٗ )ّ 

أرٞ حُؼزخط أكٔذ رٖ  حُلشٝم, ُِوشحك٢  حُلشٝم أٝ أٗٞحس حُزشٝم ك٢ أٗٞحء حُلشٝم )ٓغ حُٜٞحٓش (، -ٓ٘

ر٤شٝص -دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش -طلو٤ن : خ٤َِ حُٔ٘ظٞس -ٛـ(2ٗٙادس٣ظ حُظٜ٘خؿ٢ حُوشحك٢ )ص

 ّ(332ٔ -ٛـ 2ٔٗٔ)

ك٤غ حُوذ٣ش ششف حُـخٓغ حُظـ٤ش،ص٣ٖ حُذ٣ٖ ٓلٔذ حُٔذػٞ رؼزذ حُشإٝف رٖ طخؽ حُؼخسك٤ٖ رٖ ػ٢ِ  -ٔ٘

 33ٗٔ -ٙ  ُ٘ٔٗٔز٘خٕ حُطزؼش حأل٠ُٝ ) -ر٤شٝص -دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش -ٛـ(ٖٔٓٔحُٔ٘خ١ٝ )حُٔظٞك٠ : 

 )ّ 

 2ٓٗٔعٞس٣ش  حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ) –دٓشن -حُوخٓٞط حُلو٢ٜ ُـش ٝحططالكخ، عؼذ١ أرٞ ؿ٤ذ،دحس حُلٌش -ٕ٘

 ّ(  322ٔ -ٛـ 

 ر٤شٝص. –حٌُزخثش ، ٓلٔذ رٖ ػؼٔخٕ حُزٛز٢، دحس حُ٘ذٝس حُـذ٣ذس  -ٖ٘

ظؤ٣َٝ،ؿخس هللا أرٞ حُوخعْ ٓلٔٞد حٌُشخف ػٖ كوخثن ؿٞحٓغ حُظ٘ض٣َ ٝػ٤ٕٞ حألهخ٣َٝ ك٠ ٝؿٞٙ حُ  -ٗ٘

 ٙ(  1ٓٗٔ) –ٛـ (، دحس حٌُظخد حُؼشر٢ ـ ر٤شٝص  2ٖ٘ـ  1ٙٗرٖ ػٔش حُضٓخششٟ ) 

ر٤شٝص  -ً٘ض حُؼٔخٍ ك٢ عٖ٘ حألهٞحٍ ٝحألكؼخٍ، ػ٢ِ رٖ كغخّ حُذ٣ٖ حُٔظو٢ حُٜ٘ذ١،ٓئعغش حُشعخُش  -٘٘

ٔ323  ّ 

 ر٤شٝص.  –طخدس  ُغخٕ حُؼشد، ٓلٔذ رٖ ٌٓشّ رٖ ٓ٘ظٞس حألكش٣و٢ حُٔظش١، دحس -ٙ٘

ٛـ(  ٕٔٗٔدحس حُلٌش، ر٤شٝص )-ٓـٔغ حُضٝحثذ ٝٓ٘زغ حُلٞحثذ، ٗٞس حُذ٣ٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌش ح٤ُٜؼ٢ٔ -1٘

 ٙ( 2ٓٗٔؽ: حأل٠ُٝ ، )-ر٤شٝص  –ٓئعغش حُشعخُش  -حُٔلون : شؼ٤ذ حألسٗخإٝؽ

ٙ ٘ٔٗٔر٤شٝص،)  -ٌٓظزش ُز٘خٕ ٗخششٕٝ  -ٓخظخس حُظلخف ،ٓلٔذ رٖ أر٢ رٌش رٖ ػزذحُوخدس حُشحص١ -2٘

 ّ( طلو٤ن : ٓلٔٞد خخؽ.33٘ٔ –

ْغظخ٢ٗ )حُٔظٞك٠ :  -3٘ ـِ  ٙ(1ٕ٘حُٔشحع٤َ، أرٞ دحٝد ع٤ِٔخٕ رٖ حألشؼغ حُغِّ

ٓشػخس حُٔلخط٤ق ششف ٓشٌخس حُٔظخر٤ق، أرٞ حُلغٖ ػز٤ذ هللا رٖ ٓلٔذ ػزذ حُغالّ رٖ خخٕ ٓلٔذ رٖ  -ٓٙ

حُزلٞع حُؼ٤ِٔش ٝحُذػٞس  ٛـ( ادحسسٗٔٗٔأٓخٕ هللا رٖ كغخّ حُذ٣ٖ حُشكٔخ٢ٗ حُٔزخسًلٞس١ )حُٔظٞك٠ : 

 ّ 32ٗٔٛـ ،  ٗٓٗٔ -ر٘خسط حُٜ٘ذ،ؽ حُؼخُؼش  -حُـخٓؼش حُغِل٤ش  -ٝحإلكظخء 

 –حُٔغظذسى ػ٠ِ حُظل٤ل٤ٖ: ٓلٔذ رٖ ػزذهللا أرٞ ػزذهللا حُلخًْ ح٤ُ٘غخرٞس١  : دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش    -ٔٙ

 . طلو٤ن : ٓظطل٠ ػزذ حُوخدس ػطخ . 33ٓٔ – ٔٔٗٔر٤شٝص  حُطزؼش حأل٠ُٝ ، 

ٓغ٘ذ حإلٓخّ أكٔذ رٖ ك٘زَ،أرٞ ػزذ هللا أكٔذ رٖ ٓلٔذ رٖ ك٘زَ رٖ ٛالٍ رٖ أعذ حُش٤زخ٢ٗ )حُٔظٞك٠ :  -ٕٙ

 ٕٔٗٔحأل٠ُٝ ، )-ٓئعغش حُشعخُش -ػخدٍ ٓششذ ، ٝآخشٕٝ,  -ٛـ( حُٔلون : شؼ٤ذ حألسٗئٝؽ ٕٔٗ

 ّ( ٕٔٓٓ -ٛـ 

حٌُٔظذ  -ش حُذ٣ٖ حألُزخ٢ٗٓشٌخس حُٔظخر٤ق ،ٓلٔذ رٖ ػزذ هللا حُخط٤ذ حُظزش٣ض١ ، طلو٤ن: ٓلٔذ ٗخط -ٖٙ

 ّ( 32٘ٔ –ٙ ٘ٓٗٔ) –ؽ حُؼخُؼش  -ر٤شٝص  –حإلعال٢ٓ 

حُٔظزخف ح٤ُ٘ٔش، حُل٢ٓٞ٤  حُٔظزخف ح٤ُ٘ٔش ك٢ ؿش٣ذ حُششف حٌُز٤ش ُِشحكؼ٢، أكٔذ رٖ ٓلٔذ رٖ  -ٗٙ

 ر٤شٝص.  –حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش   -ػ٢ِ حُٔوش١ حُل٢ٓٞ٤
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ػزذ  طلو٤ن : ؽخسم رٖ ػٞع هللا رٖ ٓلٔذ ,حُٔؼـْ حألٝعؾ،أرٞ حُوخعْ ع٤ِٔخٕ رٖ أكٔذ حُطزشح٢ٗ،  -٘ٙ

 ٙ( ٘ٔٗٔحُوخٛشس ، ) -حُٔلغٖ رٖ ارشح٤ْٛ حُلغ٢٘٤. دحس حُلش٤ٖٓ 

حُٔؼـْ حُظـ٤ش ُِطزش١، ع٤ِٔخٕ رٖ أكٔذ رٖ أ٣ٞد أرٞ حُوخعْ حُطزشح٢ٗ، طلو٤ن : ٓلٔذ شٌٞس  -ٙٙ

ٛـ ٠ٔٗٓ٘ ، ) حُطزؼش : حألُٝ-ػٔخٕ –ر٤شٝص  -دحس ػٔخس -حٌُٔظذ حإلعال٢ٓ -ٓلٔٞد حُلخؽ أٓش٣ش

 =ٔ32٘ ) ّ 

حُٔؼـْ حٌُز٤ش،ع٤ِٔخٕ رٖ أكٔذ رٖ أ٣ٞد أرٞ حُوخعْ حُطزشح٢ٗ، طلو٤ن : كٔذ١ رٖ ػزذحُٔـ٤ذ حُغِل٢،   -1ٙ

 ّ( 32ٖٔ –ٙ ٗٓٗٔحُطزؼش حُؼخ٤ٗش ، )-حُٔٞطَ –ٌٓظزش حُؼِّٞ ٝحُلٌْ 

-دحس حُذػٞس -حُٔؼـْ حُٞع٤ؾ، ارشح٤ْٛ ٓظطل٠ ـ أكٔذ حُض٣خص ـ كخٓذ ػزذ حُوخدس ـ ٓلٔذ حُ٘ـخس -2ٙ

 طلو٤ن: ٓـٔغ حُِـش حُؼشر٤ش. 

 ٓؼـْ ُـش حُلوٜخء ٓلٔذ هِؼـ٢ ٓٞهغ ٣ؼغٞد ] طشه٤ْ حٌُظخد ٓٞحكن ُِٔطزٞع  -3ٙ

 ُز٘خٕ. -ر٤ـشٝص  -دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش  -حُٔـ٘ـ٢، ُٔٞكن حُذ٣ٖ أر٢ ٓلٔذ رٖ هذحٓـٚ     -1ٓ

 حٌُٔظزش حُشخِٓش. –ٌٓخسّ حألخالم ُِخشحثط٢ ٓٞهغ ؿخٓغ حُلذ٣غ  -1ٔ

ششف طل٤ق ٓغِْ رٖ حُلـخؽ،أرٞ صًش٣خ ٣ل٠٤ رٖ ششف رٖ ٓش١ ح١ُٝٞ٘، دحس اك٤خء  حُٜٔ٘خؽ  -1ٕ

  ٙ(3ٕٖٔحُطزؼش حُؼخ٤ٗش ، )-ر٤شٝص –حُظشحع حُؼشر٢ 

ح٣ٌُٞض  –حُٔٞعٞػش حُلو٤ٜش ح٣ٌُٞظ٤ش حُٔٞعٞػش حُلو٤ٜش ح٣ٌُٞظ٤ش،ٝصحسس حألٝهخف ٝحُشجٕٞ حإلعال٤ٓش  -1ٖ

 ٛـ( 1ٕٗٔ - ٗٓٗٔح٣ٌُٞض) ٖٓ  -ؽ حُؼخ٤ٗش ، دحسحُغالعَ  -

ٗظذ حُشح٣ش ألكخد٣غ حُٜذح٣ش ٓغ كخش٤ظٚ رـ٤ش حألُٔؼ٢ ك٢ طخش٣ؾ حُض٣ِؼ٢, ؿٔخٍ حُذ٣ٖ أرٞ ٓلٔذ   -1ٗ

ٓئعغش حُش٣خٕ -ٛـ(،حُٔلون : ٓلٔذ ػٞحٓش1ٕٙػزذ هللا رٖ ٣ٞعق رٖ ٓلٔذ حُض٣ِؼ٢ )حُٔظٞك٠ : 

د٣ش ؽ حأل٠ُٝ، حُغؼٞ –ؿذس  -ُز٘خٕ/ دحس حُوزِش ُِؼوخكش حإلعال٤ٓش-ر٤شٝص  -ُِطزخػش ٝحُ٘شش 

 ّ(331ٔٛـ/2ٔٗٔ)

ٗؼشس حُ٘ؼْ، ػذد ٖٓ حُٔخظظ٤ٖ ربششحف حُش٤خ/ طخُق رٖ ػزذ هللا رٖ ك٤ٔذ آخّ ٝخط٤ذ حُلشّ  -1٘

 ح٢ٌُٔ، دحس حُٞع٤ِش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ؿذس، حُطزؼش : حُشحرؼش.  

غؼخدحص حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿش٣ذ حُلذ٣غ ٝحألػش، الرٖ حُـضس١،  حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿش٣ذ حُلذ٣غ ٝحألػش،  أرٞ حُ -1ٙ

 -حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش -ٓلٔٞد ٓلٔذ حُط٘خك٢ -طلو٤ن : ؽخٛش أكٔذ حُضحٟٝ  -حُٔزخسى رٖ ٓلٔذ حُـضس١

 ّ(313ٔ -ٛـ 33ٖٔر٤شٝص )
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 املًدل
 خدددةٍ ايدددُٝٔ يف بايب٦ٝددد١ اإلغدددة١َٝ ايعُددداض٠ اضتبدددا  َعطؾددد١ إىل ايبخددد  ٜٗدددسف   

 ٖددصٙ ألٕ منٛشجددّا ٚإب ٚظبٝددس  تعددع َسٜٓدد١ َٔدد نددّة يف اشلجددطٜن ٚايثددأَ ايػدداب  ايكددطْن

 ايسٚيدد١ عكددط يف ٚخاقدد١ يًددُٝٔ عٛاقددِ شيددو قبددٌ َٚددا ايسضاغدد١ َددس٠ حددن ناْدد  املددسٕ

ٔ   ايبخد   أُٖٝد١  أَدا  ، ايطغٛي١ٝ ٘  يف ؾدتهُ ِ  أْد  يًخهداض٠  املؿدطق١  ايكدٛض٠  إبدطاظ  يف غٝػداٖ

 ٜتجدعأ  ال جدع٤اَ  ْ نا ايُٝٔ إٔ باعتباض عََُٛا اإلغةّ ٚزاض خكٛقّا ايُٝٔ يف اإٕلغة١َٝ

ٔ  غدٝتخس   ايبخد   ؾإٕ ٚشلصا. ايٛاغ  اإلغةَٞ اجملتُ   َٔ ّ  عد ّ  اٖتُدا  بايعُداض٠  اإلغدة

ِ  ايطبٝعٝدد١ بايب٦ٝد١  شيددو ٚعةقدد١ – َكسَد١  أٚ نُددسخٌ – ٚايدتعُرل   ايددي االجتُاعٝدد١ ثد

ٕ  شيدو  بكا٤ ٚإٔ اإلْػإ ؾعٌ َٔ ٖٞ ٕ  قاؾظد١  مبدس٣  َطٖدٛ ٔ  عًٝٗدا  اإلْػدا  ، ايؿػداز  َد

 : ايتاي١ٝ احملاٚض أٚ املباح  َٔ ايبخ  غٝتهٕٛ يوش ٚيتٛنٝح

 .  املسٕ اختٝاض عٓس ايب١ٝ٦ٝ باؾٛاْب االٖتُاّ -

 .ٚب٦ٝٞ حهطٟ جاْب شيو باعتباض ايعُطاْٞ ايتٛغ  -

 ( .مناشج ثةث١)تعع َس١ٜٓ يف ايعُطا١ْٝ ايُٓاشج -

 (.ٚاحس منٛشج)إب َس١ٜٓ يف ايعُطا١ْٝ ايُٓاشج -

 (.ٚاحس منٛشج)ظبٝس َس١ٜٓ يف ايعُطا١ْٝ ايُٓاشج -

 ٛاْددباؾ ْٛنددح إٔ غددٓخاٍٚ ١ايثةثدد ايعُطاْٝدد١ ايُٓدداشج ٖددصٙ عددٔ حددسٜثٓا خددةٍ َٚددٔ   

 ٚاالٖتُدداّ ايبٓددا٤ يف ايب٦ٝدد١ َددٔ املتاحدد١ االٚيٝدد١ املددٛاز اغددتدساّ َثددٌ بٗددا املتعًكدد١ ايب٦ٝٝدد١

 بايعٓاقدط  ّاالٖتُدا  ٚنصيو ٚايتسؾ١٦ ٚايت١ٜٛٗ اإلنا٠٤ ثِ ٚؾهً٘ َٚٛقع٘ املب٢ٓ باػاٙ

 .ايككٛض أٚ املساضؽ أٚ املباْٞ إىل املٝاٙ تٛقٌٝ ثِ ٚايبػاتن ناؿسا٥ل اؾُاي١ٝ

 ز . عبس ايطمحٔ أمحس املدتاض

 جاَع١ عُطإ-ذ اإلغةَٞ ٚحهاضت٘ به١ًٝ ايذلب١ٝ األغتاش املػاعس يًتاضٜ

 ز. عبسايطمحٔ أمحس حؿظ ايسٜٔ املكٓـ

 األغتاش املػاعس يًتاضٜذ اإلغةَٞ ٚحهاضت٘ به١ًٝ ايذلب١ٝ قٓعا٤
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 :املقدمة

إٕ ايعةق١ بن اإلْػإ ٚايب١٦ٝ عةق١ قسمي١ قسّ اإلْػإ ْؿػ٘ َٓص ٚجٛزٙ ع٢ً ظٗط ٖصٙ األضض, ؾعةقتد٘  

قا١ُ٥ َ  ٖصٙ ايب١٦ٝ َٔ عس٠ أٚج٘ َٔ حٝ  إٕ غصا٥٘ ٚؾطاب٘ َٓٗا َٚػهٓ٘ ٚأثاث٘ ٚمجٝ  َا وتاج إيٝ٘...اخل 

ناْدد  بسا٥ٝدد١ أّ حهددط١ٜ , ؾاإلْػددإ أغددتدًؿ٘ اذ تعدداىل يف ٖددصٙ      , َٚددٔ أٚجدد٘ ٖددصٙ ايعةقدد١ة ايعُدداض٠ة غدد٤ّٛا أ    

ٌْ ٔؾدٞ      }األضض َٔ أجٌ عبازت٘ أٚاّل ثِ َٔ أجٌ تعُرل ٖصٙ األضض .قاٍ تعاىل:  ْ دٞ َجأعد ََُة٥َٔهد١ٔ ٔإ ًِ ٍَ َضٗبدَو ٔي َٚٔإِش َقا

َِٜػدٔؿُو    َٚ َٗدا  ُِٜؿٔػُس ٔؾٝ  ََٔ َٗا  ٌُ ٔؾٝ ًَٔٝؿ١ّ َقاُيِٛا َأَتِجَع ْ دٞ         اأَلِضٔض َخ ٍَ ٔإ َُْكدس ُؽ َيدَو َقدا َٚ ُِدٔسَى  َُْػدب ُح ٔبَخ  ُٔ َِْخد َٚ ََا٤  ايدس 

َٕ ُُٛ ًَ ََا اَل َتِع  ُِ ًَ َٛ      }ٚقاٍ تعاىل:  (1) {َأِع ُٖد  ُٙ ِٝدُط ٕ٘ َغ ِٔ ٔإَيدد َ د ََا َيُهدِ   َ٘ ًٓ ّٔ اِعُبُسِٚا اي ِٛ َٜا َق  ٍَ ِِ َقأيخّا َقا ُٖ َُُٛز َأَخا َٚٔإَي٢ َث

َٚاِغ َٔ اأَلِضٔض   َ َٗٔجْٝب َأَْؿَأُنِ  ٕٖ َضب ٞ َقٔطْٜب  ٘ٔ ٔإ ِٝ ِٖ ُتُٛبِٛا ٔإَي ُٙ ُث َٗا َؾاِغَتِػٔؿُطٚ ِِ ٔؾٝ ََُطُن ؾُع٢ٓ أْؿأنِ َدٔ   (2) {َتِع

. َٚع٢ٓ اغدتعُطنِ ؾٝٗدا أٟ ةأَدطنِ     (3)األضض أٟ ة ابتسأ خًكهِ َٔ األضض ٚشيو إٔ آزّ  خًل َٔ األضضة 

ٚقداٍ بعدع عًُدا٤ ايؿداؾع١ٝ: ة  االغدتعُاض       (4)ؾدجاضة  بعُاض٠ َا ؼتاجٕٛ إيٝد٘ ؾٝٗدا َدٔ بٓدا٤ َػدانٔ ٚغدطؽ أ      

. ٚقدداٍ ايؿددٛناْٞ: ة أٟ جعًهددِ ٓعُاضٖددا  (5)طًدب ايعُدداض٠ ٚايطًددب املطًددل َددٔ اذ تعدداىل  عًد٢ ٚجدد٘  ايٛجددٛب ة   

. ٚشلصا نإ َٔ ْع١ُ اذ تعاىل ع٢ً عبدازٙ إٔ ٜػدط    (6)ٚغهاْٗا َٔ قٛشلِ أعُط ؾةٕ ؾةْا زاضٙ ؾٗٞ ي٘ عُط٣ ة 

ََٚأِيَكدد٢ ٔؾددٞ }بٌ ايعددٝـ يف ٖددصٙ األضض بددإٔ شيًددٗا شلددِ نددٞ تهددٕٛ قدداؿ١ ملعاؾددِٗ ٚأضظاقٗددِ  قدداٍ تعدداىل:  شلددِ غدد

 ِِ َُٔٝس ٔبُه َٞ َإٔ َت َٚأغ َٖا }ٚقاٍ تعاىل  (7) {اأَلِضٔض َض ََِطَعا َٚ َٖا  ََا٤ َٗا  ِٓ َٔ َٖا * َأِخَطَج  ٚقاٍ  (8) {َٚاِيَأِضَض َبِعَس َشٔيَو َزَحا

َٛ اٖئصٟ }تعاىل  ُٓٗؿُٛض ُٖ ٘ٔ اي ِٝ َٚٔإَي  ٔ٘ َٔٔ ض ِظٔق َُٚنًُٛا  َٗا  َٓأنٔب ََ َُِؿٛا ٔؾٞ  ُِ اِيَأِضَض َشُيٛاّل َؾا ٌَ َيُه   (9) {َجَع

ِ قدس    َٚٔ جاْب آخط لس ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ قس اٖتُ  ٖٞ األخط٣ بٗصا اؾاْب ؾايٓيب ق٢ً اذ عًٝ٘ ٚغًد

ِ ة َٔد بٓد٢ بٓآٜدّا َٔد غدرل ظًِد أٚ           ح  ع٢ً عُاض٠ األضض ٚغطغٗا يف أحازٜ  نثرل٠ َٓٗ ٢ اذ عًٝ٘د ٚغًد ا قٛي٘د قًد

ٚض٣ٚ أبٛد ٖطٜدط٠     (10)غطؽ غطغدّا يف غدرل ظًِد ٚال اعتدسا٤ ندإ ي٘د أجدط جدإض َدا اْتؿد  ب٘د َٔد خًدل اذ تبداضى ٚتعداىلة                

                                                           
ٔ
 .  ٖٓ(  عٛسج اٌثمشج : اٌَح (

(
ٕ
 .  ٔٙعٛسج ٘ٛد : اٌَح   (

(
ٖ
ص  ٗ٘ـ( ذفغٍش اٌمشؽثً اٌجاِغ ألدىاَ اٌمشآْ جـ 7ٔٙ)خاٌمشؽثً : أتٛ ػثذ هللا ِذّذ تٓ أدّذ األٔظاسي اٌمشؽثً   (

 , داس اٌشؼة , اٌما٘شج , تذْٚ ) ؽ . خ (   .  2ٕٖٗ

(
ٗ
 اٌّظذس ٔفغٗ , اٌظفذح ٔفغٙا .   (

(
٘
 اٌّظذس ٔفغٗ , اٌظفذح ٔفغٙا .   (

(
ٙ
ص  ٕجـ  -ٌذساٌح ِٓ ػٍُ اٌرفغٍش٘ـ (  فرخ اٌمذٌش اٌجاِغ تٍٓ فًٕ اٌشٚاٌح ٚا ٕٔ ٓ٘اٌشٛوأً : ِذّذ تٓ ػًٍ تٓ ِذّذ )خ  (

 .  667ٔ, اٌّىرثح اٌؼظشٌح , تٍشٚخ ٌثٕاْ  6ٕٙخ 

(
7
 .  ٘ٔعٛسج إٌذً : اٌَح    (

(
2
 .   ٖٔ,  ٖٓعٛسج إٌاصػاخ : اٌَح    (

(
6
 . ٘ٔعٛسج اٌٍّه  : اٌَح    (

, اٌّىرة اإلعالًِ ،   2ٖٗ, ص ٖ, جـ٘ـ(  ِغٕذ األِاَ أدّذ ٕٔٗ( ادّذ تٓ دٕثً : )األِاَ (أدّذ تٓ ِذّذ تٓ دٕثً )خ ٓٔ)

 تٍشٚخ ٌثٕاْ , ؽ  )األٌٚى ( تذْٚ )خ(
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ات٘ بعدس َٛتد          ٘ عًِد عًُ٘د   ضنٞ اذ عٓ٘ة عٔ ايٓيب ق٢ً اذ عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قداٍ ة إٕ َدا ًٜخدل املدمَٔ َٔد عًُ٘د ٚحػٓد

ٚٓضث٘ أٚ َػجس بٓاٙ أٚ بٝ  غبٌٝ بٓاٙ أٚ ْٗط أجطاٙ أٚ قسق١ أخطجٗدا يف قدخت٘ ٚحٝات٘د     ٚٚيس قاحل تطن٘ أٚ َكخـ 

ِة إشا قاَدد  ايػدداع١ ٚيف ٜددس أحددسنِ     (1)تًخكد٘د َدٔد بعددس َٛتد٘د ة   ٢ اذ عًٝد٘د ٚغدًد ٚعدٔد أْددؼ بدٔد َايددو قدداٍ : قدداٍ قدًد

 .  (2)ؾػًٝ٘ )غطغ٘(  ؾًٝػطغٗا  

٦ّا أحً٘د اذ تعداىل ٚندصيو        ٚيكس ؾِٗ ايكخا ا ؾٝد ب١ ضنٛإ اذ عًِٝٗ شيو ؾًِ ٜػدرلٚا ٚ  ٜبدسيٛا ٚ  وطَٛد

َٔ ايدط ِظم       }ايتابعن َٚٔ بعسِٖ قاٍ تعاىل   َٔد ٝ َبدأن  َٚاِيٖط  ٔٙ َٞ َأِخدَطَج ٔئعَبدأز ٘ٔ اٖئتد ١ََٓ ايًٓد َّ ٔظٜ ِٔ َحٖط ََ  ٌِ ٚاملبداْٞ اؾًُٝد١     (3){ُق

يهٞد    -ٚايتابعٕٛ شيو ؾهاْٛا ٜبٕٓٛ َا وتاجٕٛ إيٝ٘ يػهٓاِٖ ٚيع١ٜٓ بٝٛتِٗ ، ٜٚهؿٞد ٖٓدا   َٔ ايع١ٜٓ , ؾِٗ ايكخاب١ 

َثدداٍ ٚاحددس َدٔد عكددط ايكددخاب١ َٚثدداٍ آخددط َدٔد حٝددا٠ ايتددابعن , ؾٗددصا ايكددخابٞ اؾًٝدٌد غددعس بدٔد أبدٞد              -ال ْطٝدٌد 

ٜٓد١ يف محدطا٤ األغدس ٚشيدو عًد٢      نإ ي٘ قكدطّا قدس بٓداٙ خداضج املس     -َٔ ايعؿط٠ املبؿطٜٔ باؾ١ٓ ٖٚٛ  ٖد( 55ٚقام)ن 

يف يف قكدطٙ بدايعكٝل خداضج املسٜٓد١ عًد٢ بعدس         (4)بعس ثةث١ أَٝاٍ َٔ املس١ٜٓ  , ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ إٔ غعس بٔ أبٞ ٚقام تٛد

ٕ األٍٚ يف محدطا٤         (5)غبع٘ أَٝاٍ َٓٗا  , ٚال ْعًِ إٔ نإ  ٖصا ٖٛ ايككط األٍٚ أّ ال , يهٔد املدطجح أْ٘د قكدط ثدإ , نٛد

 ثاْٞ يف ايعكٝل.  األغس ٚاي

ندإ ي٘د زاض ؾداخطٙ ٚاغدع١      -قاحب املٛطأ ٚإَداّ املدصٖب املدايهٞ     -ٖد ( 179ٖٚصا اإلَاّ َايو بٔ أْؼ ضمح٘ اذ )ن 

٤ ايهدثرل      ٚمج١ًٝ ْظٝؿ١ ٜػهٔ ؾٝٗا ٚيهٓٗا   تهٔ ًَهّا ي٘ ٚإمنا غهٓٗا إهاضّا ٚنإ ؾٝٗا َٔ األثا  ٚايٛغدا٥س ايؿٞد
٘ٔ }خٌ ايساض ٜكطأ قٛي٘ تعاىل ة ٚنإ ضمح٘ اذ  إش ز  (6) ٠َٖٛ ٔإٖيا ٔبايًٖ ُ٘ َيا ُق ََا َؾا٤ ايًٖ   ًَِ َٖٓتَو ُق ًَِ  َج َِٛيا ٔإِش َزَخ  .  (7) {ََٚي

ٍ  اإلغددةّ , عًد٢ ٖددصا األقٌد أعتُددس ايكددخاب١         ْػدتٓت  اددا غدبل أُٖٝدد١ تعُدرل األضض ٚإٔ شيددو أقٌد َدٔد أقٛد

ِ  ٚايتابعٕٛ َٚٔ جا٤ بعسِٖ , َٚ  شيدو ؾدإٕ ايؿد    ٌّ يف عدةٙ  -اضع اؿهٝد   ٜدبح ايبٓدا٤ يػدرل حاجد١ نايبٓدا٤ ايعبثٞد        -جد

َٕ      }ايصٟ ٖسؾ٘  ايتؿاخط ٚاإلغطاف ٚايتطاٍٚ قاٍ تعاىل:ة  َٜد١ّ َتِعَبُثٛد ٌ  ٔضٜدٕ  آ َٕ ٔبُهد ُٓٛد َٕ   }ٚقداٍ تعداىل:    (8){َأَتِب َُٜهٛد َِٛيدا َإٔ  ََٚي

                                                           
(

ٔ
 .  2ٖٗص  ٖ(  اتٓ دٕثً : اٌّغٕذ  جـ 

(
ٕ

 داس إدٍاء  22ص  ٔجـ  ٕٕٗ٘ـ ( عٕٓ اتٓ ِاجٗ , دذٌس سلُ 7ٕ٘(  أتٓ ِاجٗ : اٌذافع أتٛ ػثذ هللا ) خ 

  اٌىراب اٌؼشتً، تٍشٚخ ٌثٕاْ , تذْٚ ) ؽ . خ (       

(
ٖ

 رٕٖ(  عٛسج األػشاف : اٌَح 
(ٗ

 ٘ـ ( ذاسٌخ اإلعالَ ٚٚفٍاخ اٌّشاٍ٘ش ٚاألػالَ ,  7ٗ2(  اٌز٘ثً : شّظ اٌذٌٓ ِذّذ تٓ أدّذ تٓ ػصّاْ ) خ 

 ذذمٍك / د . ػّش ػثذ اٌغالَ ذذِشي ؽ  ) األٌٚى (  ٕٕٓ٘ـ ص ٔٙ  -٘ـ ٓٗجـ  ، دٛادز ٚٚفٍاخ ِٓ       

 تً , تٍشٚخ ٌثٕاْ . َ , داس اٌىراب اٌؼش62٘ٔ     

(
٘

 .  ٕٕٔ٘ـ ص  ٔٙ٘ـ ٓٗ( اٌّظذس ٔفغٗ :  جـ  ، دٛادز ٚٚفٍاخ 

(
ٙ

، ذذمٍك / ِذّذ ٔؼٍُ اٌؼشلغٛعً , اششف ػٍى اٌرذمٍك / شؼٍة األسٔؤٚؽ ٖٖٔ,  ٕٖٔص  2( اٌز٘ثً : عٍش أػالَ إٌثالء جـ 

٘ـ(  766: إتشاٍُ٘ تٓ ػًٍ تٓ ِذّذ )ذـ َ , ِؤعغح اٌشعاٌح , تٍشٚخ ٌثٕاْ , اتٓ فشدْٛ 62ٕٔاألسٔؤٚؽ , ؽ ) اٌصأٍح (   

 , داس اٌىراب اٌؼٍٍّح ، تٍشٚخ ٌثٕاْ , تذْٚ) ؽ . خ ( .   6ٔاٌذٌثاض اٌّز٘ة فً ِؼشفح أػٍاْ ػٍّاء اٌّز٘ة ص 
7
 .  6ٖ( عٛسج اٌىٙف : اٌَح (

(
2
 .  6ٕٔ,  2ٕٔعٛسج اٌشؼشاء : اٌَح   (
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

َِٜهُؿددُط ٔبدداي  َُدٔد  َٓددا ٔي ًِ َٚأحددَس٠ّ َيَجَع َٖدد١ّ  ٖٓدداُؽ ُأ َٛابددّا   اي ِِ َأِب ٔٗ ٔت ُٝدٛد َٚٔيُب  * َٕ َٗددُطٚ َِٜظ َٗددا  ِٝ ًَ َََعددأضَج َع َٚ َ دٔد َؾٖهدد١ٕ  ِِ ُغددُكؿّا  ٔٗ ٔت ُٝدٛد ٔٔ ٔيُب َُ ٖطِح

َٚاِيآٔخَط٠ُ ٔعَٓس َضب  َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس َََتاُع اِيَخ ُٖا  ٌٗ َشٔيَو َي َٚٔإٕ ُن َُٚظِخُطؾّا   * َٕ َٜٖتٔهُمٚ َٗا  ِٝ ًَ ُُٖتٔكَن  َُٚغُطضّا َع ًِ       .                                                               (1) {َو ٔي

ؾٗصٙ َٔ احملاشٜط ايي ٢ْٗ عٓٗا ايؿاضع اؿهِٝ ٚاشلسف َٔ ٖدصا ايٓٗدٞ إٔ ايبٓدا٤ ايعبثدٞ ٚيػدرل حاجد٘ ٖدٛا        

ٚشلددصا ؾددإٕ  إغددطاف ٚتددطف ٚاإلغددطاف ٚايددذلف ٜكددٛز إىل ايؿػدداز ٚايؿػددٛم املمزٜددإ إىل ٖددةى ايعُددطإ ٚاإلْػددإ ,   

ٖٓاى قاعس٠ ١َُٗ  تطتبط بكةح ايب١٦ٝ ٚايعُطإ ٚاغتُطاضٜتُٗا أال ٖٚٞ عسّ اؾخٛز ٚايهؿط ٚاإلعدطاض عدٔ   

املٓٗ  اإلشلٞ ايصٟ ضزل٘ يٓدا ايؿداضع اؿهدِٝ ٚايدصٟ إلد  اإلؾداض٠ إيٝد٘ يف أنثدط َدٔ آٜد١ يف ايكدطإٓ ايهدطِٜ قداٍ              

ِِ   }تعاىل: ٔٗ ٔٓ ََِػدَه َٕ ٔيَػَبٕإ ٔؾٞ  ٝ َبد١ْ             َيَكِس َنا ًِدَس٠ْ َط ُ٘ َب َٚاِؾدُهُطٚا َيد  ِِ َٔدٔ ض ِظٔم َضب ُهد ٍٕ ُنًُدٛا  َُا َٚٔؾد ُٔدٕن  َٜ ٕٔ َعدٔ  َٖٓتدا َٜد١ْ َج آ

َٚاَت٢  ٔٔ َش ِٝ َٖٓت ِِ َج ٔٗ ِٝ َٖٓت ُِٖ ٔبَج َٓا ََٚبٖسِي  ّٔ ٌَ اِيَعٔط ِٝ ِِ َغ ٔٗ ِٝ ًَ َٓا َع ًِ ََٚؾد ََٚضبٌّ َغُؿْٛض* َؾَأِعَطُنٛا َؾَأِضَغ  ٌٕ ََٚأِث ُِٕط  ٌٕ َخ َ دٔ  ُأُن  ٤ِٕٞ

ٌٕ ًٝٔ ؾٗمال٤ غهإ َأضب َٔ أضض غبأ ملا أعطنٛا عٔ َدٓٗ  اذ أًٖهٗدِ اذ َٚدعقِٗ ؾدط ادعم . ٚقداٍ        (2){ٔغِسٕض َق

َٖ          }تعاىل:  َْا َِٖط ٍُ َؾدَس ِٛ َٗدا اِيَكد ِٝ ًَ َٗدا َؾَخدٖل َع َٗدا َؾَؿَػدُكِٛا ٔؾٝ َُِتَطٔؾٝ َْدا  ََِط َٜد١ّ َأ ًٔدَو َقِط ِٗ ْٗ َْا َإٔ  َٔ َٚٔإَشا َأَضِز ٖٚدصا   (3){رلّا ا َتدِس

اؾخٛز ٚاإلعطاض ٖٛ ايصٟ ٜكٛز إىل اإلؾػاز يف األضض غٛا٤ نإ َازّٜا أٚ َعّٜٓٛا ٜٚكٛز إىل ايظًِ اا ٜمزٟ 

ِٛٔعدسّا        }إىل اشلةى ٚايسَاض قاٍ تعاىل:  َٖ ٗٔدِ  ًٔٔه ِٗ َُ َٓدا ٔي ًِ ََٚجَع ُُدٛا  ًَ ُٖدا َظ ِِ َي ُٖ َٓدا ًَِه ِٖ ًَِو اِيُكدَط٣ َأ ٚقداٍ تعداىل    (4) {َٚٔت

َٜطِ   َظ}:  ِِ ُٗد ًٖ ًُدٛا َيَع ُٔ ُِٗ َبِعَع اٖيدٔصٟ َع ُٝٔصَٜك ٖٓأؽ ٔي ِٜٔسٟ اي َُا َنَػَبِ  َأ َٚاِيَبِخٔط ٔب َٕ  ََٗط اِيَؿَػاُز ٔؾٞ اِيَبط   شلدصا   (5) {ٔجُعدٛ

َٚاَل ُتِؿٔػدُسِٚا ٔؾدٞ اأَلِضٔض   }نً٘ ٢ْٗ اذ غبخاْ٘ ٚتعاىل عٔ ايؿػاز يف األضض بؿكٝ٘ املازٟ ٚاملعٟٓٛ قاٍ تعداىل:  

َٓٔن       ُُِخٔػد َٔ اِي َ د ٘ٔ َقٔطٜدْب  ًٓد َُدَ  اي ٕٖ َضِح َُعّا ٔإ ََٚط ِٛؾّا  ُٙ َخ َٚاِزُعٛ َٗا  ِِ   }ٚقداٍ تعداىل:   (6) {َبِعَس ٔإِقَةٔح ًَُهد َٚاِشُندُطِٚا ٔإِش َجَع

َٕ اِيجٔ    ِٓٔخُتدٛ ََٚت َٗا ُقُكدٛضّا  ُٗٛٔي َٔٔ ُغد  َٕ ِِ ٔؾٞ اأَلِضٔض َتٖتٔدُصٚ َٖٛأُن ََٚب َٔٔ َبِعٔس َعإز  ًََؿا٤  ٘ٔ     ُخ ًٓد ُٝٛتدّا َؾداِشُنُطِٚا آال٤ اي ٍَ ُب َبدا

 َٔ َُِؿٔػٔسٜ ِٛا ٔؾٞ اأَلِضٔض   .     (7) {َٚاَل َتِعَث

ٖٚهددصا لددس إٔ أٟ ؾػدداز وكدٌد يف األضض إمنددا ٖدٛد ْتٝجدد١ ملددا ٜطتهبد٘د اإلْػددإ َدٔد ظًدِد أٚ     عبدد  اٚ امددطاف ،         

ٌّ يف     بعدسّ ايؿػداز    -خدايل اإلْػدإ ٚاألضض  –ٚيصيو ؾإٔ ايسع٠ٛ َٔ اذ تعاىل  ا ايدسع٠ٛ إىل ؾدهطٙ جد يف األضض ٜكابًٗد

عةٙ ع٢ً ْعُ٘ ايهبرل٠ ايي اْعِ بٗا ع٢ً اإلْػإ ٚاعطاٙ إٜاٖا يف املًبؼ ٚاملػهٔ ٚاألثا  ٚايٛقاٜد١ َٔد ااؾدان ٚاؿدط     

ٌَ يَ  }ٚايدلز، نٌ ٖصٙ ايٓعِ تتعًل بايب١٦ٝ ٚايعُطإ ٚهب ع٢ً اإلْػإ ؾدهط ضب٘د عًٝٗدا قداٍ تعداىل:       ُ٘ َجَعد َ ٔد   َٚايًٓد ُهِد 

ََٔتهُ          َّ ٔإَقددا ِٛ َٜدد َٚ  ِِ ُٓٔه َّ َظِعددد ِٛ َٜدد َٗا  َْ ُٝٛتدددّا َتِػددَتٔدٗؿٛ ّٔ ُب َِْعددا ٔز اأَل َ دٔد ُجًُددٛد ٌَ َيُهدِد  ََٚجَعددد ِِ َغددَهّٓا  ٔتُه ُٝدٛد َٖدددا  ُب َِٚبأض ََٚأ َٗا  َٛأؾ ِٔ َأِقدد َٔددد َٚ  ِِ

ُٖا َخًََل  َ ٌَ َيُهِ  ُ٘ َجَع َََتاعّا ٔإَي٢ ٔحٕن*َٚايًٓ َٚ َٖا َأَثاثّا  ٌَ           ََٚأِؾَعأض ِِ َغدَطأبٝ ٌَ َيُهد ََٚجَعد َٓاْدّا  ٍٔ َأِن َٔ اِئجَبدا َ د ٌَ َيُهِد  ََٚجَعد ٔظدَةاّل 

                                                           
ٔ
 . ٖ٘  - ٖٖ(  عٛسج اٌضخشف : اٌَاخ ِٓ (

(
ٕ
 .  ٙٔ،  ٘ٔج عثأ : اٌَحعٛس  (

(
ٖ
 .  ٙٔعٛسج اإلعشاء : آٌح   (

(
ٗ
 .  6٘عٛسج اٌىٙف : آٌح   (

(
٘
 .  ٕٖعٛسج األػشاف : آٌح   (

(
ٙ
 .  ٔٗعٛسج اٌشَٚ : آٌح    (

(
7
 .  ٙ٘عٛسج األػشاف : آٌح   (
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

      َٛ َٕ*َؾٔإٕ َت ُُٛ ًٔ ِِ ُتِػدد ًُٖهدد ِِ َيَع ُِٝه ًَدد ُ٘ َع ََُتدد ِْٔع  ِٗ ُٜددٔت ِِ َنددَصٔيَو  ُهِ َبِأَغددُه ٌَ َتٔكدٝد ََٚغددَطأبٝ ُِ اِيَخددٖط  ُه ِٝددَو اِيددَبَةُؽ   َتٔكدٝد ًَ َُددا َع ْٖ ِِٛا َؾٔإ ٖيدد

ُُٔبُن*َٜ َٕ اِي ُِ اِيَهأؾُطٚ ُٖ ََٚأِنَثُط َٗا  َْ ُٜٓٔهُطٚ  ِٖ ٘ٔ ُث ََُ  ايًٓ ِْٔع  َٕ      (1) {ِعٔطُؾٛ

ا تددسعٛ اإلْػددإ إىل االيتددعاّ بدداملٓٗ        ٖددصٙ ااٜددان ايبٝٓددان ٚغرلٖددا نددثرل ؾٝٗددا بٝددإ ٚانددح ٚعظدد١ ٚؼددصٜط ٚنًدٗد

ة إشا أمدطف اؿهدطٟ عٔد اغدتكا١َ      :(2)اإلشلٞ ٚعسّ اإلؾػداز يف األضض حتد٢ ال وٌد ايدسَاض ٚاـدطاب قداٍ ابٔد األظضم       

زٜٓ٘ ٚزْٝاٙ مبا ٜٓطب  يف ْؿػ٘ َٔ قبػ١ ايعٛا٥س املٛجب١ يصيو ؾظاٖط إٔ شيو َػدتًعّ يؿػداز املكدط ٚخطاب٘د , أَدا      

َٔ ج١ٗ ؾػاز ايسٜٔ ؾُٔ ٚجٗن أحسُٖا : َا ٜظٗط ؾٝ٘ َٔ ايؿػاز املدٌ بٓظاَ٘ احملؿٛظ بطعاٜد١ ايدسٜٔ نايهدصب    

١ حتد٢ َٔد األقداضب ٚشٟٚ      ٚايػـ ٚاؿطاب١ ٚايػطق ١ , ٚاملكاَط٠ ٚايؿجٛض يف اإلميإ ٚاجملاٖط٠ بايؿػٛم ٚاطدطاح اؿؿُد

ع ايدصٟ ب٘د عُطاْ٘د شاى مجًد١ َدا ٜػذلغٌد ؾٝ٘د                 ا  َٔد ؾػداز ايٓٛد ٠ٛ ايعْد٢ ٚايًٛد احملاضّ ٚايثاْٞ : َا تعٛز ب٘د عًٝ٘د ؾٗد

ٛان  ,  ٚأَددا َدٔد جٗدد١ ؾػدداز ايددسْٝا ؾُدٔد ٚجٗددن أ          اٙ يف اتبدداع ايؿدٗد ٕ إشا نثددطٚا يف املكددط    َطٝدد  ٖدٛد حددسُٖا : املذلؾدٛد

اشلِ ٚاحددسّا ٚاحددسّا تددأشٕ اذ يف خددطاب ْظاَد٘د ٚاألخدط إٔ اؿهددطٟ ال ٜكددسض عًدد٢ َباؾددط٠ حاجتد٘د ٚال زؾدد      ٚؾػدسن أحدٛد

 َهاض٠ ٚشيو يعجعٙ مبا حكٌ  ي٘ َٔ ايسع١ أٚ تطؾع٘ ملا ضب٢ عًٝ٘ َٔ ايذلفة  

ِ إشا         َٔ خةٍ َا شنطْاٙ ْمنس ع٢ً إٔ اإلغةّ قس ع٢ٓ ب  ايعُداض٠ ٚايدتعُرل ٚٚندح َدا هدب عًد٢ اإلْػدإ املػًد

١ ٚايعُطاْٝدد١ عًدد٢ َددا ٖدٞد عًٝد٘د ٚعًدد٢ َددا خًكٗددا اذ تعدداىل بكددؿا٥ٗا      أضاز إٔ ٜػددتُط ايعُددطإ  ٚتػددتُط ايب٦ٝدد١ األضندٝد

بٗا أٟ ؾددا٥ب١ , شلددصا نًد٘د لددس إٔ اؿهدداض٠ اإلغددة١َٝ  يف َعظدِد زاض اإلغددةّ عَُٛددّا ٚيف ا   ُٔ ْٚكا٥ٗددا زٕٚ إٔ ٜؿدٛد يدٝد

ُٔ يف ايكدطْن              تخس  عٔد ايعُداض٠ اإلغدة١َٝ ٚايب٦ٝد١ يف ايٝد خكٛقّا قس اغتُطن ملدس٠ ظَٓٝد١ طًٜٛد١ , ٚعًٝ٘د ؾإْٓدا غٓد

ايػاب  ٚايثأَ اشلجطٜن يف َس١ٜٓ تعع ٚظبٝس ٚإب ؾكط  يٓط٣ نٝـ إٔ اؿهاض٠ اإلغة١َٝ ايي ٖٞد مبثابد١ تطمجد١    

ب ايب٦ٝدد١ يف ايعُدداض٠ ، َٚدٔد ثدِد ؾددإٕ حددسٜثٓا عدٔد ايعُدداض٠ ٚايب٦ٝدد١     عًُٝدد١ يتعددايِٝ اإلغددةّ ايٓظطٜدد١ قددس أٖتُدد  ظٛاْدد   

غرلنع ع٢ً جاْبن أٚ أَطٜٔ , اؾاْب األٍٚ عُاض٠ املسٕ َٔ حٝد  ؽطٝطٗدا أٚ اختٝداض َٛاقعٗدا َٚٔد حٝد  ايتٛغد         

         ٚ ض ٚايددسٚض  هٕٛ عدٔد عُدداض٠ ايبٓٝددإ )ايككدٛد املددساضؽ يف املظدداٖط ايعُطاْٝدد١ ؾٝٗددا بؿددهٌ عدداّ , ٚأَددا اؾاْددب ايثدداْٞ ؾػدٝد

خاٍٚ إ ْٛنددح مجٝدد  شيددو َدٔد     ن(  , َٚددا ٜتبدد  شيددو َدٔد اؿددسا٥ل ٚايبػداتن ٚايعضاعدد١ ٚاملٝدداٙ , ٚغدٓد ٚاملٓداظٍ أٚ ايبٝدٛد

 خةٍ احملاٚض ايتاي١ٝ :

 ايعٓا١ٜ باؾٛاْب ايب١ٝ٦ٝ عٓس اختٝاض َٛاق  املسٕ . -

 ٦ٝٞ .ٚب ايتٛغ  يف املظاٖط ايعُطا١ْٝ يف نٌ َٔ ظبٝس ٚتعع ٚإب بٛقؿٗا جاْب حهطٟ   -

 ايُٓاشج ايعُطا١ْٝ يف َس١ٜٓ تعع . -

 ايُٓاشج ايعُطا١ْٝ يف َس١ٜٓ إب . -

                                                           
ٔ
 .  2ٖ- 2ٓ(  عٛسج إٌذً : اٌَاخ ِٓ (

(
ٕ
ؽ  )  ٖٔٙ،ٕٖٙص ٕ٘ـ (  تذائغ اٌغٍه فً ؽثائغ اٌٍّه جـ 26ٙألٔذٌغً ) خ اتٓ األصسق : أتً ػثذ هللا ِذّذ تٓ األصسق ا  (

 اٌصأٍح ( ِىرثح االعشج ، اٌما٘شج ، تذْٚ )خ(   
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 ايُٓاشج ايعُطا١ْٝ يف َس١ٜٓ ظبٝس . -

ؾط يٓدا َٔد َعًَٛدان         َٚٔ خةٍ حسٜثٓا عٔ ٖصٙ ايُٓاشج ايعُطا١ْٝ يًُسٕ ايثة  غٓخاٍٚ ٚعػدب َدا ٜتٛد

از األٚيٝدد١ املتاحدد١ َدٔد ايب٦ٝدد١ يف ايبٓددا٤ ,    اؿددطم عًدد٢ اغددتدسا  إ ْٛنددح اؾٛاْددب ايب٦ٝٝدد١ املتعًكدد١ بٗددا َثدٌد :       ّ املدٛد

االٖتُدداّ بايعٓاقددط , ٚنددصيو اإلنددا٠٤ ٚايتٜٗٛدد١ ٚايتسؾ٦دد١  ثدِد االٖتُدداّ ب االٖتُدداّ باػدداٙ املبٓدد٢ َٚٛقعد٘د ٚؾددهً٘ , ٚ

ٛ ٚأخدرلّا   االٖتُاّ باؿسا٥ل ٚايبػاتن )  اؿٛاٜط ( ايي ؼٝط باملب٢ٓ , ٚنصا  اؾُاي١ٝ يًُب٢ٓ , ٌ  االٖتُداّ بت قٝد

ض .  املٝاٙ إىل املباْٞ أٚ املساضؽ ٚايككٛد

 أواًل : االهتنام بالهواحي البيئية عهد اختيار املدن : 

ا     ناْ  ايُٝٔ عَُّٛا تػ٢ُ ببةز ايعطب ايػعٝس٠ َٚٔ خكا٥كٗا  ةأْٗا تػ٢ُ اـهطا٤ يهثدط٠ َعاضعٗدا ٚنًٝٗد

 ٚأؾجاضٖا ٚأمثاضٖا ٚضعٝٗا   

 .  (1)دلى ايٝكن املددلْٚاة ٖٞ اـهطا٤ ؾا غأٍ عٔ ضباع   **  ى

ؾاشا ناْ  ٖصٙ ٖٞ ايُٝٔ بؿدهٌ عداّ ؾدإ املدسٕ ايدي ي اختٝاضٖدا يًسضاغد١ تعدس َٔد أؾهٌد ٚأِٖد املدسٕ ، ؾُسٜٓد١               

ا ٚمثطاتٗدا ٚأعُاشلدا ْػدتدطج األالف           ى َٚٔد ٚازٜٗدا ٚنًٗد ظبٝس  ة َٔ أحػٔ َسا٥ٔ ايُٝٔ املعسٚزان ٚؾٝٗدا إقاَد١ املًٛد

١ ٚؾٝٗدا َٔد       ٚآيهٛى ٚؾٝٗا َٔ اي عًِ ٚايعًُا٤ َا ٜطٟٚ ايعطؿإ َٔ ؾس٠ ايظُأ.. َٚس١ٜٓ تعَع أٜهدّا ؾٗٞد َسٜٓد١ حػٓد

اـرلان املػتخػ١ٓ َا تكٓط ب٘  عن ايٓاظط ٜٚطٝدب ب٘د ايكًدب ٚاـداطط ؾهِد ؾٝٗدا َٔد املطعَٛدان ايطٝبدان ٚاألؾدجاض           

ؿدطم َسٜٓد١ إب ٚجبًد١ َٚدا قدطب َٓٗدا ميٝٓدّا        املثُطان ٚايؿٛان٘ ايًصٜصان ٚاملؿَُٛان ايٓاظطان ٚؾٝٗدا واشٜٗدا َٔد امل   

    (2)ٚقبً٘ .. ٚؾٝٗا َٓاؾ  ال ؼك٢ ٚخرلان ال تػتكك٢ة 

خاٍٚ إٔ ْتتبد  تاضىٝدّا نٝـد        ؾٗصٙ ٖٞ ايُٝٔ بؿهٌ عاّ ٚاملسٕ املدتاض٠  يبخثٓا بؿهٌ خام ٚيف ٖدصا اجملداٍ غٓد

ناْدد  حددن   -ٖٚددصا َدٔد مجٝدٌد املكددازؾان    -ي اختٝدداض ٖددصٙ املددسٕ ٚاختطاطٗددا َٛنددعّا َٚٛقعددّا ٚنٝدـد إٔ ٖددصٙ املددسٕ      

ُٔ، ٖٚدٌد ٖددصا االختٝدداض نددإ َتٛاؾددل َدد  ايب٦ٝدد١ مبعٓدد٢ ٖدٌد ناْدد   ٖددصٙ املددسٕ حددن اختٝاضٖددا    اختٝاضٖددا عٛاقدِد يًدٝد

 ٚحت٢ ؾُٝا بعس قاؿ١ يًػهٔ َٚطو١ ٚغرل ناض٠ بأًٖٗا أّ ال؟

 مديهة ذي جبلة ) إب ( :

ُٔ يف ايكدطٕ اـداَؼ          تهٔ تؿتٗط إب ؾُٝا َه٢ بٗصٙ ايتػ١ُٝ ٚإمن   ١ ايٝد ا ايدي اؾدتٗطن ٚناْد  عاقُد

ٖٚدٞد ال تبعددس عٓٗددا نددثرلّا ,    (3)اشلجددطٟ ٖدٞد جبًدد١ أٚ َددا ٜعددطف بددصٟ جبًدد١ ٚأَددا إب ؾهاْدد  قطٜدد١ َدٔد قددط٣ شٟ جبًدد١         

ُٔ أٜداّ حهِد املهدطّ      ٚبايتايٞ ؾإٕ طبٝع١ٝ شٟ جب١ً ٚإب َتػا١ٜٚ , ٚعًٝ٘ ؾهٝـ ي اختٝاض شٟ جب١ً يتهٕٛ عاق١ُ يًٝد

                                                           
ٔ
آٌٍّ ٚٔغة ٔشش اٌّذاعٓ اٌٍّأٍح فً خظائض  ٘ـ ( 6ٗٗ(  اتٓ اٌذٌثغ : ٚجٍٗ اٌذٌٓ ػثذ اٌشدّٓ تٓ ػًٍ تٓ ِذّذ ) خ (

 َ ، داس اٌفىش 66ٕٔدّٛػ , ؽ )األٌٚى( ,  ذذمٍك / أدّذ ساذة  2٘اٌمذطأٍح ص 

 اٌّؼاطش، تٍشٚخ .      

(
ٕ
 .  6ٙ,  6٘اٌّظذس ٔفغٗ : ص  (

 , تٍشٚخ ٌثٕاْ, تذْٚ )ؽ , خ(.ٗٙص  ٔ٘ـ ( ِؼجُ اٌثٍذاْ جـ ٌٕٙٙالٛخ : ٌالٛخ تٓ ػثذ هللا اٌذّٛي )   (ٖ)
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َد  ايب٦ٝد١   س بٔ عًٞ ايكًٝخٞ ثِ يف أٜاّ ظٚجت٘ ايػٝس٠ بٓ  أمحس ايكًٝخٞ , ٌٖٚ ٖدصا االختٝداض ندإ َٛؾكدّا     قُ

     ُ طإ عًٞد بٔد               (1)أّ ال . ٜصنط يٓدا عُداض٠ ايٝد ٝخٞ أخٛد ايػًد إٔ ايدصٟ اخدتط املسٜٓد١ ٖٛد عبدس اذ بٔد قُدس ايكًد

ٚ  قُس ايكًٝخٞ ٚإٔ شيو نإ حن ٚآلٙ أخٛٙ حكٔ ايتعهط املط ايدي ٖٞد يف غدؿخ٘ )  أٟ غدؿح     ٌ عًد٢ شٟ جبًد١ 

١  اؿكدٔد ـ      -أٜهددّا –ٖددد , ٚىدلْددا عُدداض٠  458(  ٚإٔ شيددو نددإ يف غدٓد بددإٔ املسٜٓدد١ تكدد  بددن ْٗددطٜٔ جدداضٜن يف ايكدٝد

عا٤ ٖٞد      ًََو ايُٝٔ بعسٙ ٚيسٙ قُس املهدطّ , ٚاغدتُطن قٓد ََ ٚايؿتا٤ . ثِ ملا تٛيف ايػًطإ عًٞ بٔ قُس ايكًٝخٞ 

١ نُدد  ض         ايعاقُد ( ٚؾدٛد ا ناْد  يف عٗددس أبٝ٘د ,  ثدِد بعدس شيددو ملدا تٛؾٝدد  ٚايدس٠ املهددطّ ؽًد٢ املهددطّ عٔد املًددو )اؿهِد

ظٚجت٘ ايػٝس٠ بٓ  أمحس ٚايي قاَ  بعس شيو باالضؼاٍ ظٝؿٗا إىل شٟ جب١ً ٚاضتازتٗدا ٚبٓد  ؾٝٗدا زاض ايعدع األٚىل,     

ٓعا٤ ؾًٝختؿدسٚا يف غدس ٚيٝخهدطٚا إىل ٖدصا املٝدسإ      ثِ ضجع  إىل قٓعا٤ ٚقاي  يًُهطّ : ة أضغٌ ٜا َٛالْا إىل أٌٖ قد 

١ .  ثِد ملدا     ؾًُا حهطٚا قاي  ي٘ اؾطف عًِٝٗ ٚاْظط َاشا تط٣ ؾًِ ٜك  ططؾ٘ إال ع٢ً بطم ايػٝٛف ٚملح ايبٝع ٚاألغٓد

تٛجٗ  إىل شٟ جب١ً قاي  ي٘ : احؿس أٌٖ شٟ جب١ً َٚٔ حٛشلا , ؾًُا اجتُعٛا قبٝخ١ ايّٝٛ  ايثداْٞ قايد  : ة اؾدطف    

ٔ أٚ ايعػٌد . ؾكايد            عًِٝٗ ٜا َٛالْا .. ؾًِ ٜك  بكطٙ إال ع٢ً ضجٌ هدط نبؿدّا أٚ عداَّة وٌُد  ظطؾدّا اًدمّا بايػُد

ض( ٚندإ حا٥طدّا ؾٝ٘د               ح ٚاتٓكٌد املهدطّ إىل شٟ جبًد١ ٚاخدتط بٗدا زاض ايعدع ايثاْٝد١ يف )شٟ بٛد ي٘ : ايعٝـ بن ٖمال٤ أقًد

 .  (2)٢ً ايساض األٚىل ٚأَطن املًه١ ببٓا٤ ايساض األٚىل َػجسّا جاَعّا ة بػتإ ٚأؾجاض نثرل٠ ٖٚٛ َطٌ ع٢ً ايٓٗطٜٔ ٚع

١ أٚ ايطبٝعٝد١ أٚ               ا٤ ايب٦ٝد١ ايػٝاغٝد َٚٔ خدةٍ ادا غدبل ْةحدظ نٝـد أْ٘د ي االٖتُداّ بدايٓٛاحٞ ايب٦ٝٝد١ غٛد

ط بٗدا     االجتُاع١ٝ , ْةحظ أٚاّل نٝـد ي االٖتُداّ باؾاْدب ايب٦ٝٞد املتُثٌد يف املسٜٓد١ ايكدػرل٠ املطتؿ        عد١ ايدي  وٝد

٘ ,        –أٟ ايٛازٜإ ايًصإ وؿا املس١ٜٓ َٔد جاْبٝٗدا    -ْٗطإ جاضٜإ  ـ ٚايؿدتا٤ أٟ َعظِد ايػٓد ٕٔ هطٜدإ يف ايكٝد ٚايًدصا

      ١ ط بدد٘د األؾدددجاض ايهثٝؿدد١ ٚايؿٛاندد٘د ايًصٜدددص٠ . نددصيو ايب٦ٝددد١ االجتُاعٝددد١ ٚايػٝاغددٝد ٚنٝدـد إٔ ٖدددصا املهدددإ ؼدٝد

عا٤ َٚددا حٛشلددا      املتُثًدد١ يف َػددامل١ أٖدٌد املٓطكدد١ َٚددا  حٛشلددا ٚعٓدداٜتِٗ بايعضاعدد١ ٚايطعدٞد ؾكددط ٖٚددصا غددةف أٖدٌد قدٓد

املؿػٛين بايكتٌ ٚاالقتتاٍ زا٥ُّا ؾايعٝـ بن  ٖمال٤ ٚيف ظٌ ٖصٙ ايطبٝع١ اـةبد١ أؾهٌد ٚيدصيو قداّ املًدو بٓكٌد       

ض ٚاملػداجس ٖٚدصا ٖٛد    عاق١ُ زٚيتِٗ َٔ قٓعا٤ إىل ٖصٙ املس١ٜٓ اؾ١ًُٝ ثِ اْكطف بعس شيو إىل بٓا٤ ايككٛض ٚايسٚ

 ايعُطإ املطتبط بايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ايٓظٝؿ١ ٚاؾ١ًُٝ ايي تٛؾط أؾهٌ ايظطٚف املٓاغب١ يًعٝـ اشل  ٚايهطِٜ.

 مديهة تعس :   -2

ا٤    -أٜهددّا–ٚنُددا ٖدٛد اؿدداٍ يف اختٝدداض َسٜٓدد١ شٟ جبًدد١ إب ؾإْٓددا ْةحددظ        ِ غدٛد ِ املػدًد نددإ حانُددّا  -إٔ املكدُد

نددإ ٜطاعدٞد اؾٛاْددب ايب٦ٝٝدد١ ايكددخ١ٝ ٚاملٓاخٝدد١ ٖٚددصا َددا حكدٌد عٓددس اختٝدداض َسٜٓدد١ تعددع ثدِد   -َػدد٦ٛاّل أٚ ضجددّة عازٜددّا

                                                           
(

ٔ
٘ـ ( ذاسٌخ آٌٍّ اٌّغّى اٌّفٍذ فً أخثاس طٕؼاء ٚصتٍذ 6ٙ٘ػّاسج : ٔجُ اٌذٌٓ ػّاسج تٓ أتً  اٌذغٓ اٌذىًّ إًٌٍّ ) خ   (

 َ ، ِىرثح اإلسشاد ، طٕؼاء .  ٕٗٓٓ اْ ِذّٛد , ؽ ) األٌٚى (َ  , ذشجّح د. دغٓ ع26ٍٍّٕٔذذمٍك / واي عٕح  77ص 

(
ٕ
 ٖٙٔفً آٌٍّ ص  س ( اٌظٍٍذٍْٛ ٚاٌذشوح اٌفاؽٍّح ، اٌّٙزأً : دغٍٓ تٓ فؼً هللا ) اٌذورٛ 6ٙ,  6٘اٌّظذس ٔفغٗ طـ   (

 , داس اٌّخراس، دِشك , تذْٚ ) ؽ . خ ( . 
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

ن أٚ غرلِٖد َٔد املدمضخن بدصنطٙ يًهٝؿٝد١             اختطاطٗا , ٚيف ٖصا اجملاٍ ٜتؿطز املدمضر ابٔد خًدسٕٚ عٔد املدمضخن ايُٝٓٝد

ابٗا ايسٚي١ ايطغٛي١ٝ ؾٝصنط  بدإٔ سلدؼ   اعك  ايي ي بٗا اختٝاض َس١ٜٓ تعع عاق١ُ يًسٚي١ األٜٛب١ٝ ٚايي جا٤ن ع٢ً

ايسٚي١  تٛضإ ؾاٙ األٜٛبٞ أخٛ ايػًطإ قةح  ايسٜٔ بٔ أٜٛب ملا اغتٛىل عًد٢ ايسٚيد١ ايدي ناْد  بدايُٝٔ ٖٚٞد زٚيد١        

    ١ ٖددد  ة ْددعٍ ظبٝددس ٚاؽددصٖا غددببّا ملًهد٘د ثدِد اغددتٛ ٗا ٚغدداض يف اؾبدداٍ َٚعد٘د األطبددا٤          569بدد  َٗددسٟ ٚشيددو  يف غدٓد

قخٝح اشلٛا٤ ٚاملا٤ يٝتدص َٓ٘ غهّٓا ؾٛق  اختٝاضِٖ ع٢ً َهدإ تعدع ؾداختط ب٘د املسٜٓد١ ْٚعشلدا ٚبكٝد           ٜتدرلٚا َهاّْا

 . (1)نطغّٝا ملًه٘  ًَٚو بٓٝ٘ َٚٛايِٝٗ َٔ ب  ضغٍٛ نُا ْصنط, يف اخباضِٖ ة 

ا٤ ٚاملدا٤ , ٖٚٞد ندثرل٠ ايؿٛاند         ٘ ٚايثُداض  ٚال َعٜس َٔ ايتعًٝل ع٢ً ٖصا ايٓل ؾُس١ٜٓ تعع ؾعدّة طٝبد١ اشلٛد

 ٚاألؾجاض ٖٚصا َا تطتاح ي٘ ايٓؿؼ ٜٚبتٗ  ب٘ ايٓاظطٕٚ .

 مديهة زبيد : -3

ٚنٌد   –نُثٌد تعدع ٚإب    –ٚأَا ظبٝس ؾًِ ٜطز عٓس إختطا  املس١ٜٓ َا ٜؿٝدس عٔد إضتبدا  شيدو باؾٛاْدب ايب٦ٝٝد١       

بٝٓ٘د ٚبدن أٌٖد تٗاَد١     َا ٚضز إٔ ايصٟ اختط املس١ٜٓ ٖٛ قُس بٔ عبساذ بٔد ظٜداز ٚشيدو بعدس حدطٚب ؾدسٜس٠ حكًد         
َٚ  شيو ؾإٕ عسّ شنط املمضخن يًجاْب ايب٦ٝٞ عٓس اختٝاض َٛق  املسٜٓد١ ٚاختطاطٗدا ال ٜعد  بأْٗدا ناْد  غدرل        (2)

جس بأْٗددا تتٛاؾددل َدد  املٛاقددؿان ايب٦ٝٝدد١ املطودد١     ـ ، ألْٓددا إشا َددا عثٓددا يف قددؿ١ املسٜٓدد١ ٚطبٝعتٗدا ؾػدٓد قداؿ١ يًعدٝد

٢ ٚازٟ ظبٝددس ايددصٟ زعدد٢     يإلْػددإ ؾٗدٞد ةعًدد٢ ايٓكدـد ؾُٝددا  ازٟ املبدداضى املػدُد بددن ايبخددط ٚاؾبدٌد ... َٚدٔد جٓٛبٗددا ايدٛد

ُٔ ٚاز أبددطى َٓد٘د َٚدٔد سلايد٘د ٚازٟ ضَدد  ٚقددس زعدد٢ ؾٝد٘د      ؼ يف ايدٝد ِ  ؾٝد٘د بايدلندد١ ؾًدٝد ٢ اذ عًٝد٘د ٚغدًد ٍ اذ قدًد ضغدٛد

ِ بايدلند١ ؾٗٞد َسٜٓد١ َباضند١ بدن ٚازٜدن َبداضنن , َٚٔد ؾدطقٝٗا            اؾبداٍ ايؿداك١    ايطغٍٛ ق٢ً اذ عًٝ٘د ٚغًد

ٚقٌٝد أْٗدا ة    (3)ٚاؿكٕٛ ايباشخ١ .. َٚٔ غطبٝٗا ايبخط ايعاخط ٚايػؿٔ ٚاملٛاخط ٚايٓدٌٝ ايباغك١ ٚاؿسا٥ل ايؿا٥كد١ ة  

ا ة       ٚألٕ ندإ ٖدصا اـددل َبدايؼ ؾٝ٘د عًد٢ َدا         (4)اختط  يف َٛن  طٝب أقّة ٚقدّة ٚإٔ ٖٛاٖدا ٜعٜدس يف شندا٤ أًٖٗد

يف عكدط٠  )عداف يف ْٗاٜد١ ايكدطٕ ايثدأَ اشلجدطٟ ٚايٓكـد         (5)َٔد قبٌد املدمضر بٔد ايدسٜب       ٜبسٚ إال إٔ َا ٚضز يف ٚقؿٗا 

األٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغ  اشلجطٟ( قس ٜمٜس شيو حٝ  ٚقؿٗا بأْٗا َس١ٜٓ ة ٚاغدع١ ايبػداتن ندثرل٠ املٝداٙ ٚايؿٛان٘د      

٢ ايبددا  ٤ ٜػدُد ط١ عًدد٢ ؾٝٗددا ايعٓددب ٚايطَددإ ٚايددتن ٚايددبًؼ ٚؾددجط ايٓطجٝدٌد ٚايكدـد ٚايعٓبددا٤ ٚؾدٞد شإ ٚايٓدٝدٌد املبػدٛد

ع ٚايٝدازلن    نٌ يٕٛ أقؿط ٚأمحط ٚأخهط ٚأجٗط ٚؾٝٗا املٛظ ايهثرل ٚايًُٕٝٛ ٚايٓاضْ  اؿًٛ اؿاَع ٚايؿٌ األبٝد

                                                           
ٔ
, داس اٌىراب  7ٗٙ,  ٕٖٙ٘ـ ( اٌؼثش ٚدٌٛاْ اٌّثرذأ  ٚاٌخثش جـ  ص 2ٓ2( اتٓ خٍذْٚ : ػثذ اٌشدّٓ تٓ ِذّذ تٓ ِذّذ  ) خ (

 اٌٍثٕأً ،  تٍشٚخ ٌثٕاْ , تذْٚ ) ؽ . خ ( . 

(
ٕ
ؽ  22ٔ،6ٔٔ( ذاسٌخ آٌٍّ فً اإلعالَ فً اٌمشْٚ االستؼح اٌٙجشٌح االٌٚى ص   اٌشجاع : ػثذاٌشدّٓ ػثذاٌٛادذ ) اٌذورٛس  (

 ، ِىرثح االدغاْ طٕؼاء . ٕٕٓٓ)اٌشاتؼح( 

(
ٖ
 َ . 662ٔذذمٍك / ِذّذ تٓ ػًٍ األوٛع  ؽ ) اٌصأٍح ( ٖٕٓاتٓ اٌذٌثغ : لشج اٌؼٍْٛ فً اخثاس آٌٍّ اٌٍّّْٛ ص   (

(
ٗ
. ذذمٍك / د . ٌٛعف شٍذذ ,    ِشوض اٌذساعاخ  2ٗح اٌّغرفٍذ فً أخثاس ِذٌٕح صتٍذ ص اتٓ اٌذٌثغ : اٌفؼً اٌّضٌذ ػٍى تغٍ (

 َ . 62ٖٔٚاٌثذٛز آٌٍّ ، طٕؼاء 

(
٘
 . 2ٗاٌّظذس ٔفغٗ ص   (
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

ٚظٖطا ايهاشٟ ٚايطوإ ٚايٛظاب ٚايػٓدل ٚاألتطج األقؿط , ٚبٗا عن جاض١ٜ غعٜط٠ املا٤ تأتٞ َٔ ؾدطقٝٗا  يف غدطب ؼد     

ؼ أٖدٌد  األضض حتدد٢ تكددذلب َدٔد  ا ٚيدٝد املسٜٓدد١ ثدِد تظٗددط ٚتػددكٞ مجٝدد  ايبػدداتن ايددي  خدداضج املسٜٓدد١ ٚايددي َدٔد زاخًدٗد

املس١ٜٓ قتاجن إىل َا٥ٗا بٌ يف نٌ بٝ  ب٦ط يف أٟ ٚق  أحبٛا ْععٛا َٓٗا املا٤ ٜٚؿهًْٛ٘ ع٢ً َا٤ ايعدن املدصنٛض٠   

ا , ٖٚٞد       ة   َٚٔ خةٍ ٖصا ايٛقـد ٜتهدح يٓدا ؾعدّة إٔ ظبٝدس ناْد  َمًٖد١  ب٦ٝٝدّا يتهد          ٕٛ قداؿ١ َٚطود١ يػدهٔ أًٖٗد

ٚإٕ ناْ  حاض٠ قٝؿّا َعتسي١ ؾتا٥ّا إال إٔ تًو األؾجاض اـهطا٤ َٔ ايٓدٌٝ َ  ايتن ٚايطَإ ٚايعٓدب َد  أؾدجاض    

ايع١ٜٓ املدتًؿ١ املؿ١َُٛ ٚغرل املؿ١َُٛ ال ؾو ٚإٔ شيو نً٘ َ  تٛؾط املٝاٙ ٜعٌُ ع٢ً تعسٌٜ اؾٛ اؿداض يٝجعً٘د   

 َٚعتساّل . بعس شيو َطوّا

 ثانيًا التوشع  يف املظاهر العنرانية :  

ؾٗس ايُٝٔ خةٍ ايكطْن ايػاب  ٚايثأَ اشلجطٜن ْٗه١ َعُاض١ٜ نبرل٠ ٚخاقد١ يف َسٜٓد١ تعدع    

عاقدد١ُ ايسٚيدد١ ايطغددٛي١ٝ ايددي ناْدد  ؼهددِ ايددُٝٔ يف ٖددصٜٔ ايكددطْن , ؾُسٜٓدد١ تعددع ناْدد  ايعاقدد١ُ  

يثا١ْٝ , ألٕ تعع ناْ  َكٝـ ب  ضغٍٛ ٜكٝؿٕٛ بٗا ٚظبٝس ناْ  األٚىل ٚأَا ظبٝس ؾهاْ   ايعاق١ُ ا

َؿتاِٖ , ٚأَدا َسٜٓد١ إب ؾهاْد  َدٔ املدسٕ املُٗد١ بايٓػدب١ يبٓد٢ ضغدٍٛ , يدصيو ؾدإٕ ٖدصٙ املدسٕ ايدثة                

ٚغرلٖددا قددس اْتؿددط ؾٝٗددا ايعُددطإ ٚتٛغدد  يٝؿددٌُ كتًددـ أْددٛاع ايعُددطإ حٝدد  نددإ ايتٛغدد  يف بٓددا٤         

بٗددا َددٔ ايبػدداتن ٚاؿددٛا٥ط ٚغددرل شيددو َددٔ بٓددا٤ ايػددبٌ ٚايػددكاٜان ثددِ        ايككددٛض ٚايددسٚض َٚددا وددٝط   

اؿُاَان ٚايؿٓازم ٚاألغٛام َٚا وٝط بٗا َٔ ايسنانن ٚاجملاظض ٚاملعاقدط...إخل . ٚحتد٢ ال ٜطدٍٛ    

بٓا٤ اؿسٜ  ؾػٓخاٍٚ إٔ ْعطٞ حمل١ غطٜع١ عٔ ٖصا ايتٛغد  يف ٖدصٜٔ ايكدطْن . ْٚظدطّا ألٕ املدمضخن      

عًدد٢ تػددجٌٝ بٓددا٤ املٓؿددآن ايعاَدد١ ايتابعدد١ يًسٚيدد١ أٚ ًَٛنٗددا ٚغددةطٝٓٗا ٚأَطا ٖددا     ندداْٛا ٜطنددعٕٚ 

ٚحاؾٝتِٗ َٔ ايكاز٠ ٚايٓػدا٤ أٚ ايعًُدا٤ ٚاملؿداٜذ ؾػدٝهٕٛ اؿدسٜ  َطندعّا عدٔ ٖدصٙ املٓؿدآن ايعاَد١           

 أنثط َٔ غرل٠ .

ّا يف ؾؿٞ َس١ٜٓ تعع نثط بٓا٤ املػاجس يف ايعكط ايطغٛيٞ عٝد  بًػد  أنثدط َدٔ عؿدطٜٔ َػدجس       

املسٜٓدد١ زٕٚ نددٛاحٝٗا َثددٌ َػددجس املػطبدد١ ٚاملظؿددط َٚػددجس احملاضٜددب ٚجدداَ  ثعبددان َٚػددجس ندداؾٛض       

, ٚأَا املساضؽ ؾكس بًؼ عسزٖا غبعّا ٚثةثن َسضغ١  (1)ٚايػطح ٚاملعًِ ٚاألَرل ٜٛغـ بٔ َٓكٛض ٚغرلٖا

إ ْٛض ايسٜٔ عُط بٔ عًٞ بٔ َٓٗا املسضغ١ ايٛظٜط١ٜ ٚايػطاب١ٝ ايًتإ بٓاُٖا ايػًط(2)يف َس١ٜٓ تعع ؾكط

ضغٍٛ , ٚاملسضغ١ املمٜس١ٜ ايي بٓاٖا ايػًطإ املمٜس , ٚاملسضغد١ ايٓجاحٝد١ ايدي بٓاٖدا األَدرل قُدس بدٔ        

                                                           
(

ٔ
ذؼض فً اٌؼظش تذس خطؾ ِذٌٕح   ِٕش اٌؼظٛس جـ  (  وراب ذؼض ػاطّح آٌٍّ اٌصمافٍح ػٍى ِش اٌؼظٛس ، ِؤذّش ذؼض ػٍى

 َ ٕٓٔٓ، ِؤعغح اٌغؼٍذ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌصمافح ,  67ٗ,  6ٙٗ,  6ٖٗ,  6ٕٗاٌشعًٌٛ ص 

(
ٕ

 .  6ٙٗ,  6٘ٗ,  6ٗٗ,  6ٖٗ( اٌّشجغ ٔفغٗ ص 
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ٚ غرلٖدا   (1)لاح  ٚاملسضغ١ ايؿُػ١ٝ ايي بٓتٗا ايساض سلػٞ اب١ٓ ايػًطإ املٓكٛض عُط بٔ عًٞ ضغٍٛ 

 َٔ املساضؽ .

زم ؾٗدٞ ندثرل٠ يف تعدع ؾكدس ٚقدٌ عدسزٖا إىل تػد  ٚعؿدطٜٔ زاضّا ٚقكدطّا          ٚأَا ايككٛض ٚايسٚض ٚايؿٓا

. ؼدٝط    (2)قكط املعكًٞ بثعبان ٚقكط املٓتددب ٚزاض ايؿدجط٠ ٚزاض ايعدسٍ     -َٓعّا يإلطاي١  –ْصنط َٓٗا 

.ٚأَددا األغددٛام ؾٗٓدداى غددٛم املػطبدد١ ٚغددٛم اـُددٝؼ ٚنًددٗا يف حددٞ املػطبدد١    (3)بٗددا نددثرل َددٔ ايبػدداتن 

ٚغرلٖدا ٚتدصنط ايٛقؿٝدان بدإٔ تعدع ندإ بٗدا  ػد٘ ؾٓدازم          (4)يف حٞ عس١ٜٓ ٚغدٛم ايٛعدس    ٚغٛم عس١ٜٓ

   (5)إناؾ١ إىل بعع اؿُاَان ايعا١َ

ٚأَدا ايدسٚض ايعاَدد١ ؾٗدٞ نددثرل٠ ٚناْد  َبثٛثدد١ يف مجٝد  أحٝدا٤ تعددع يف ندٌ َددٔ حدٞ عسٜٓدد١            

األحٝا٤ ؾاملكازض تصنط يٓا ٖصٙ ٚاملػطب١ ٚاجمل١ًٝ ٚاحملاضٜب ْٚاح١ٝ اؿبٌٝ ٚحٞ ايظاٖط١ٜ ٚغرلٖا َٔ 

ُٜصنط بإٔ: ة زٚض 696ايسٚض بؿهٌ عاّ ، ؾعٓسَا اْتكٌ اؿهِ َٔ ايػًطإ األؾطف إىل املمٜس يف غ١ٓ  ٖد 

 . (6)املػطب١ ٚعس١ٜٓ نازن إٔ تكٝح َٔ ايؿطح ة 

ػاجس ٚأَا يف ظبٝس ؾٝهؿٞ إٔ ْؿرل إىل إٔ ايػًطإ األؾطف بٔ األؾهٌ , قس أَط يف عٗسٙ بعُاض٠ امل 

ٚاملساضؽ يف ظبٝس املٓسثط٠ َٚا أؾطف َٓٗا ع٢ً اشلةى ؾهاْ  املٓسثط٠ عؿط٠ َػاجس َٚساضؽ ٚأَا ايدي  

ؾٗصٙ ؾكط ايي ناْد  عاجد١ إىل تدطَِٝ أٚ     (7)أؾطؾ  ع٢ً اشلةٍ ؾهاْ  تػع١ عؿط َػجسّا َٚسضغ١ 

عباؽ األؾهٌ قس أَط بإٔ إعاز٠ بٓا٤ ٚأَا ايكاؿ١ ؾٝصنط إٔ ايػًطإ األؾطف ايثاْٞ إزلاعٌٝ بٔ اي

ٖدددد ؾبًددؼ عدددسزٖا َدددا٥تن ٚبهددعا ٚثةثدددن َػدددجسّا   795تعددس املػددداجس ٚاملددساضؽ يف ظبٝدددس ٚشيدددو يف غدد١ٓ    

)أٟ َعاقددط ايعٜدد ( ٖٚددصا ايعددسز ٜددسٍ عًدد٢    (8)َٚسضغدد١ , ٚعددسن املعاقددط ؾهاْدد  غددبعّا ٚثةثددن َعكددط٠   

احملتُدٌ جدسّا إٔ تعدع ناْد  بٗدا َثدٌ       نثط٠ عُاض٠ املػاجس ٚاملساضؽ يف ظبٝس يف ايعكط ايطغٛيٞ , َٚٔ 

ٖصا ايعسز ٚأنثط نْٛٗا ناْ  ايعاق١ُ األٚىل إال إٔ املمضخن   ٜصنطٚا يٓدا شيدو , َٚدا ي شندطٙ     

 عٔ تعع ٖٛ عباض٠ عٔ املساضؽ ٚاملػاجس ايي شنطن باالغِ ٚاملٛن  .

                                                           
(

ٔ
,  2ٕٓاٌٍّٛن ٚسلح ٌؼغجذ اٌّغثٛن فّٓ ًٌٚ آٌٍّ ِٓ ٘ـ  ( ا2ٕٔ( اٌخضسجً : أتٛ اٌذغٓ ػًٍ تٓ اٌذغٓ تٓ أتً تىش) خ 

 6ٙٔص  ٔفً ذاسٌخ اٌذٌٚح اٌشعٌٍٛح جـ دّٓ  اٌشجاع .، اٌؼمٛد اٌٍؤٌؤٌح , طٛسج ِخطٛؽٗ  ِٓ ِىرثح د . ػثذ اٌش ٖٔٓ,  6ٕٓ

 . ذظذٍخ / ِذّذ تٓ ػًٍ األوٛع , ِشوــض  2ٕ٘,  ٕٙٗ, 

 َ . 62ٖٔاٌذساعاخ ٚاٌثذٛز  ا ًٌٍّٕ طٕؼاء ؽ ) ا ٌصأٍح (     

(
ٕ

 .  ٖٓ٘,  ٕٓ٘,  ٔٓ٘,  ٓٓ٘ص  ٕ( ذؼض ػاطّح آٌٍّ اٌصمافٍح . تذس خطؾ ِذٌٕح ذؼض دـ 

 .  7ٓ٘,  ٙٓ٘( اٌّشجغ ٔفغٗ ص ٖ)

 .، ِخطٛؽ ِٓ ِىرثح د . ػثذ اٌشدّٓ اٌشجاع.  ٘٘,  ٕٔ( اٌٛلفٍح اٌغغأٍح : ٚلفٍح اٌّذسعح اإلششفٍح ٚاٌّؼرثٍح ٚسلح ٗ)

 ( .  6ٓ٘,  2ٓ٘ص  ٕ( تٍغ ػذد اٌذّاِاخ دٛاًٌ عرح دّاِاخ ) ذؼض ػاطّح اٌصمافح : تذس خطؾ  ِذٌٕح ذؼض جـ ٘)

ذذمٍك / ػثذ هللا   77ٔ٘ـ (  تٙجح اٌضِٓ فً ذاسٌخ آٌٍّ ص 7ٖٗذ اٌثالً : ذاض اٌذٌٓ ػثذ اٌثالً تٓ ػثذ اٌّجٍذ اٌٍّأً )خ ( اتٓ ػثٙ)

 َ . 622ِٔذّذ اٌذثشً ِٚذّذ أدّذ اٌغٕثأً , داس اٌذىّح اٌٍّأٍح , طٕؼاء , ؽ ) األٌٚى ( 
(7

 .  ٖٓٔ( أتٓ اٌذٌثغ : تغٍح اٌّغرفٍذ ص 
(2

 .  ٗٓٔٗ ص ( اٌّظذس ٔفغ
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

يدددسٚض ٚايؿٓدددازم أَدددا يف َسٜٓددد١ جبًددد١ ٚإب ؾاملعًَٛدددان ؾدددخٝخ١ َكاضْددد١ّ بتعدددع ٚظبٝدددس ، ؾُٝدددا ىدددل ا 

ٚاملعاقددط ، ٚأَددا املددساضؽ ٚاملػدداجس ؾكددس ناْدد  نددثرل٠ يف ٖددصٜٔ ايكددطْن ٜٚهؿددٞ إٔ ْؿددرل إىل شيددو            

. إناؾ١ إىل املساضؽ ايي بٓاٖا بٓٛ ؾرلٚظ يف َسٜٓد١ إب ٚال  (1)باألضقاّ حٝ  نإ بٗا غب  عؿط٠ َسضغ١ 

 , (2)جطٟ ْعطف عسزٖا ٚٚقؿٛا عًٝٗا َا ًٜٝل بٗا ٚشيو يف ايكطٕ ايثأَ اشل

َٚددٔ خددةٍ َاغددبل ْتٛقددٌ إىل إٔ ايتٛغدد  املعُدداضٟ يف ٖددصٙ املددسٕ ايددثة  نددإ نددثرلّا , ٚبايتددايٞ       

ؾايػماٍ املططٚح ٌٖ ناْ  ٖصٙ ايعُاض٠ تتٛاؾل ٚايٓٛاحٞ ايب١ٝ٦ٝ ٖصا َا ميهٔ إٔ ْعطؾ٘ يف ايكؿخان 

يٓا أٚتكـ ؾهٌ ٖصٙ املباْٞ  ايتاي١ٝ, ٚيهٔ ال بس َٔ ايتٛنٝح ٖٓا بإٔ املكازض ايتاضى١ٝ   تهٔ تؿكٌ

ٚاملٛاز ايي بٓٝ  بٗا ٚال ايػطف أٚ ايطٛابل ايي احتدٛن عًٝٗدا ٚغدرل شيدو َدٔ ايتؿاقدٌٝ املُٗد١ إال يف        

ايكًٌٝ ايٓازض ٚيصيو ؾإْٓا غٓكتكط ع٢ً منداشج َعٝٓد١ يهدٌ َسٜٓد١ عػدب ٚضٚزٖدا يف املكدازض ثدِ بعدس          

 تؿٞ بُٓٛشج ٚاحس أٚ أثٓن يهٌ َس١ٜٓ . شيو ْتتب  ايٓٛاحٞ ايب١ٝ٦ٝ ايي تهُٓتٗا , ٚغٓه

 :ثالثًا: الهناذج العنرانية يف مديهة تعس 

  ؼسز يٓا املكازض ٚقؿّا َعُاضّٜا إال يًكًٌٝ َدٔ املبداْٞ ًَٚخكاتٗدا ؾٗٓداى أٍٚ مندٛشج ٖٚدٛ قكدط        

ٜد٘ ْٚبدسأ   املعكًٞ يف بػتإ ثعبان ٖٚٓاى زاض ايهٝاؾ١ بصٟ عسٜٓد١ , ٚايبٝد  ايتداب  ملسضغد١ غدة١َ املمٜس     

 اؿسٜ  بدككط املعكًٞ : يف بػتإ ثعبان: 

ٖدد  708قاّ ببٓا٥د٘  ايػدًطإ املمٜدس , ٚاغدتُط ايبٓدا٤ ؾٝد٘ ملدس٠ غدب  غدٓٛان ٚي اإلْتٗدا٤ َٓد٘ يف غد١ٓ             

ٚؾهٌ بٓٝاْ٘ ة فًؼ طٛي٘  دؼ ٚعؿدطٕٚ شضاع يف عدطض عؿدطٜٔ شضاع بػدكؿن َدصٖبن بػدرل أعُدس٠         

  ٔ  ٜسٜد٘ بطند١ طٛشلدا ٦َد١ شضاع ٚعطندٗا  ػدٕٛ شضاع عًد٢ حاؾتٗدا         ٚبدن  (3)َثٌ ٖصا ايطٍٛ بدأضب  ضٚاؾد

تطَٞ املا٤ َٔ أؾٛاٖٗا ٚؾاشضٚإ قباي١ اجملًؼ بعٝس املس٣ ٜٓكب  -تكطٜبّا ايٓخاؽ األقؿط  -األٚظ ايكؿط 

َدددا ٙ إىل ايدلنددد١ .. ٚيف اجملًدددؼ املدددصنٛض طؿدددتإ َدددٔ ايطخددداّ حًعْٚٝدددإ ايؿدددهٌ تدددط٣ املدددا٤ ٜدددسٚض يف     

ض اجملًؼ ؾبابٝو تؿتح ع٢ً بػتإ عجٝب املٓظط ٚحػٔ املددل ٚنصا ايطٚؾٔ ايصٟ جساٚشلُا ٚيف قس

ٚقس حهط األعٝإ ٚاألَطا٤ ٚايعًُدا٤ ٚايؿدعطا٤ اؾتتداح ايككدط, ٚندإ       (4)ب٘ حس  عٔ مجاي٘ ٚال حطجة 

                                                           
(ٔ

, ؽ ) األٌٚى (  7ٓٗ,  ٙٓٗ(  اٌغٍٕذي : ػثذ اٌؼضٌض تٓ ساشذ ) اٌذورٛس ( اٌّذاسط إٌٍٍّح فً ػظش اٌذٌٚح اٌشعٌٍٛح ص 

ٕٖٓٓ . َ 
(ٕ

ذذمٍك / ِذّذ ٗٙٔفً ؽثماخ اٌؼٍّاء ٚاٌٍّٛن ص  ٘ـ ( اٌغٍٛن7ٖٕ( اٌجٕذي : تٙاء اٌذٌٓ أتٛ ػثذ هللا ِذّذ تٓ ٌٛعف ) خ 

 َ . 66ٖٔع , ِىرثح اإلسشاد ، طٕؼاء  ؽ  ) األٌٚى ( تٓ ػًٍ األوٛ
(ٖ

( خشة ٌخشض ِٓ دائؾ اٌذاس إٌى اٌطشٌك ٚال ٌظً إٌى جذاس أخش ٌماتٍٗ فئْ ٚػؼد تٗ إػّذج ٌذٍّٗ فٙٛ اٌجٕاح ٚإال فٙٛ 

غاٌة ) اٌذورٛس (  اٌشٚشٓ ،  وّا ٌؼشف تأٔٗ ٌششفح ذطً ػٍى خاسض اٌثٍد ٚذذرً ِىأاً تاسصاً ػٍى عطذٗ ] غاٌة : ػثذاٌشدٍُ

 َ ، ِىرثح جشٚط تشط ، تٍشٚخ [ .  622ٔ، ؽ  ) األٌٚى (  7ِٕٓٛعٛػح اٌؼّاسج اإلعالٍِح ص 

(
ٗ
 .  ٕٕ٘,  ٕٔ٘اتٓ ػثذ اٌثالً : تٙجح اٌضِٓ ص   (
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

ة أْ٘ ندإ ٜطًد  إيٝد٘     (1)ايػًطإ ٜٓظط إيِٝٗ َٔ ايطبك١ ايثا١ْٝ  أٟ إىل ايككدط   _.ٚاا ٜصنط أٜهّا

يف نٌ ّٜٛ مٛ َٔ غبعن بػ١ً َٔ ايكٓاع ايػطبا٤ َا بن لاض ٚزٖإ ٚماؽ ٚقاْ   _ثٓا٤ عُاضت٘ أ

َٚطخِ َٚعخطف َٚكٛض خاضجّا عُٔ ٜطنب اؿُرل َٚٔ ال ٜطنب َٔ اتباعِٗ ٖٚصا عسا   (2)َٚهٓسج 

 (3)قٓاع ايبددةز ٖٚدِ أنعاف أنعاؾِٗة .

ُٓػكط ايٓٛاحٞ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً ٖ  صا ايككط ؾػٓجس ٚإشا َا ج٦ٓا ي

أٚاّل : إٔ املكُِ قس تٓب٘ إىل اؾٝا٤ نثرل٠ تتعًل بايب١٦ٝ اا هعٌ ٖدصا ايككدط أنثدط ضاحد١ عدٔ غدرلٙ       

ٚقددس شنددط إٔ ايػددًطإ   (4)َددٔ املبدداْٞ ؾٗددٛ قددس ُبددَ  يف بػددتإ ثعبددان ايددصٟ ٚقددـ بأْدد٘ة ْعٖدد١ ايددسْٝا ة      

ٚنإ ايػًطإ املمٜس ٜعٌُ يف  (5)ايطا٥ع١ة  اجملاٖس جعٌ يف ٖصا ايبػتإ ة املدذلعان ايؿا٥ك١ ٚايبػاتن

ٖددصا ايبػددتإ زعدد٠ٛ ايددٛضز حٝدد  ٜددسعٛا األَددطا٤ ٚايددٛظضا٤ إىل ايبػددتإ يٝتٓعٖددٛا ٚتكددسّ شلددِ األطعُدد١             

ٚيف ٖصا ايبػتإ ٜٛجس قكط أخدط ازلد٘ ايدسٜباج     (6)ٚايؿٛان٘ املدتًؿ١ اا ٖٛ َٛجٛز يف ٖصا ايبػتإ 

َٔ أؾجاض ايع١ٜٓ املتٓٛع١ املؿ١َُٛ َثٌ ايؿٌ األمحط ٚاألخهط  بٓاٙ ايػًطإ األؾهٌ ٚنإ ٜػطؽ ؾٝ٘

  (7)ٚاألظضم ٚاألبٝع ٚٚضٚز ٚغرل شيو 

يف ٚغط ٖصا ايبػتإ امل٤ًٞ  -املعكًٞ  –ٚثاّْٝا ال ؾو ٚإ املكُِ قس ضاع٢ بإٔ ٜهٕٛ َٛق  ٖصا ايككط  

١ٝ ٚايػطبٝدد١ ٚايؿددُاي١ٝ  باألؾددجاض, َٚددٔ ثددِ غددٝهٕٛ اػدداٙ ٖددصا ايككددط إىل كتًددـ  االػاٖددان ايؿددطق    

ؾكس نإ َٓاغبّا يٝهٕٛ غدهّٓا يًػدًطإ َدٔ حٝد  طدٍٛ       -نُا ضأٜٓا -ٚاؾٓٛب١ٝ , ٚأَا ؽطٝط ايككط 

ٚعطض اجملًؼ َٚا وٝط ب٘ َٔ بطن١ ط١ًٜٛ د يعًٗا َػبح د ٚنصيو ايؿصضٚإ ٜكب املا٤ إىل أع٢ً   

ٝـ اؾدٛ أٜداّ ايكدٝـ نُدا ٜعطدٞ      ٜٚطج  إىل أغؿٌ إىل ايدلن١ ٖٚصا عس شات٘ ٜعطٞ َعٜسّا َٔ تًط

 َٓظطّا ضا٥عّا ٚمجّٝة تكطب٘ ايٓؿٛؽ. 

ٚثايثّا إشا َا ْظطْا إىل ت١ٜٛٗ ايككط ٚإنا٤ت٘ ٚتسؾ٦ت٘ أٜاّ ايؿتا٤ ؾٓجدس إٔ املكدُِ   ٜػؿدٌ عدٔ     

شيو ؾٗٓاى ايطٚاؾن ٖٚٞ أضبع١ , ٖٚٞ ايؿطؾان ايٞ تطٌ عًد٢ خداضج ايبٝد  أٚ تهدٕٛ بداضظ٠ّ إىل اـداضج       

                                                           
(

ٔ
 . ٕٕ٘اٌّظذس ٔفغٗ ص   (

(
ٕ
ْخَضْ(  ٚفً اٌّظثاح ٌٚػّد اٌىافُ   ( َّ ألٔٗ لٍاط األتٍٕح اٌؼشتٍح ًٚ٘ اٌخضأح  اٌّىٕذض ِٓ وٕذٚض ٚ اٌىٕذٚض تاٌفرخ )شثُٗ اٌ

ٌَّٛذجَ( ألْ اٌىاف ٚاٌجٍُ ال ٌجرّؼاْ فً وٍّح ػشتٍح  إال  َِ َْٕذَجحُ اٌثأً فً اٌجذساْ ٚاٌطٍماْ  اٌظغٍشج )ِؼشب وٕذٚ( )َٚو

ماِٛط ٘ـ  ( ذاض اٌؼشٚط ِٓ جٛا٘ش ا2ٌٔٙلٌُٛٙ سجً جىش وزا فً اٌّظثاح ] اٌضتٍذي : اٌغٍذ ِذّذ ِشذؼى اٌذغًٍٕ )خ

 َ ، ٌجٕح اٌرشاز اٌؼشتً ، داس اٌٙذاٌح [6ٙ٘ٔ، ذذمٍك / ػثذاٌغراس أدّذ فشاض ، تذْٚ) ؽ ( ، 22ٔٔص ٘ض

(
ٖ
 .  ٖٔٔص  ٔاٌخضسجً : اٌؼمٛد اٌٍؤٌٌٛح جـ   (

(
ٗ
.  7ٖٖص  اٌّٛاػغ ٚاٌثٍذاْ , اٌمغُ األٚي ٘ـ ( إٌغثح إٌى 6ٗ7تاِخشِح : أتٛ ِذّذ اٌطٍة تٓ ػثذ هللا تٓ أدّذ ) خ   (

 َ ٕ٘ٓٓذذمٍك / ِذّذ ػثذ هللا اٌّؼًٍّ , سعاٌح ِاجغرٍش غٍش ِٕشٛسج , وٍٍح اَداب  جاِؼح طٕؼاء  

(
٘
 .  76ٖاٌخضسجً : اٌؼمذ اٌفاخش ص   (

(
ٙ
 .  6ٖٕ,  2ٖٕاتٓ ػثذ اٌثالً : تٙجح اٌضِٓ ص   (

(
7

 .  ٕٓٔ,  22ٔص  ٕ( اٌخضسجً : اٌؼمٛد اٌٍؤٌؤٌح دـ



 

215 
 

 م0213 ديسمبر -يوليو الثانيالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 منوذجا(العمارة اإلشالمية والبيئة يف اليمن  يف القرنني الصابع والثامن اهلجريني )مدينة تعس وزبيد وإب 
 

 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

مبطٚض اشلٛا٤ ايصٟ ًٜطـ جٛ اجملًؼ  , ٖٚٓاى أٜهدّا ايؿدبابٝو األخدط٣ يف اؾٗد١ ايثاْٝد١       ٖٚٞ تػُح

َٔ اجملًؼ ٚايي تؿتح ع٢ً ايبػتإ ايصٟ ب٘ َٔ األؾجاض ٚايثُاض ايهثرل ٖٚصا بسٚضٙ ٜعطٞ املعٜدس َدٔ   

ٜٗٛد١ يف ٖدصا   اإلنا٠٤ ٚاملٓظط اؿػٔ يًجايػن يف اؾ١ٗ ايثا١ْٝ َٔ اجملًدؼ  ٚعًٝد٘ ؾدإٕ اإلندا٠٤ ٚايت    

ايككط َتها١ًَ , أَا ايعٓاقط اؾُاي١ٝ ؾخس  عٓٗا ٚال حطج ؾٗٓاى ايػدكؿإ املدصٖبإ بدسٕٚ أعُدسٙ ,     

ٚيعٌ ايػكـ ضؾ  ع٢ً عكٛز كؿ١ٝ ثِ غكؿ  بعس شيو باـؿب ثِ عٌُ شلا ايسٜهٛض املصٖب , ٖٚٓاى 

ٔ ايطخداّ ايًدصإ يف ٚغدط    األٚظ األقؿط ايصٟ ٜط٢َ باملا٤ َٔ عًد٢ حاؾد١ ايدلند١ , ٖٚٓداى ايطؿدتإ َد      

اجملًؼ ع٢ً ؾدهٌ حًعْٚدٞ ٜدسٚض املدا٤ يف جدساٚشلُا , ثدِ ٖٓداى ايعخداضف ٚايطغدّٛ ٚايطخداّ ٚاملهٓدسجان            

ٚغرلٖا َٔ َظاٖط ايع١ٜٓ ٚاؾُاٍ غٛا٤ زاخٌ ايككط أٚ خاضج٘ ، ٚمبا إٔ بٓا٥٘ قس اغتػطم غب  غٓٛان 

قؿٕٛ بأْ٘ ٜتهٕٛ َٔ ة ضخاّ َٚٔ ْهداض ,  ؾة ؾو بأْ٘ نإ غا١ٜ يف اؾُاٍ حت٢ قاٍ عٓ٘ بعع ايٛا

ٚبٗت  عٓس ض ٜت٘ األبكداض , زلدا ؾًدٝؼ يد٘ يف ؾدهً٘ ْظدرل ٚعدة ؾدة ؾدبٝ٘ بداـٛضْل ٚال ايػدسٜط امجد              

ٚأَا ايبػتإ احملٝط بايككط ٚمثاضٙ  (1)أضباب اخذلام األؾام إٔ ال ْظرل ي٘ يف َكطِٖ ٚؾاَِٗ ٚايعطامة 

دلن١ ؾًكس اٖتِ بٗا أٜهّا املكُِ غا١ٜ االٖتُاّ . يصيو نً٘ لدس  ٚأؾجاضٙ َ  املا٤ احملٝط ب٘ يف اي

 إٔ ٖصا ايككط قس اغتهٌُ تكطٜبّا نٌ عٓاقط ايب١٦ٝ اؾُاي١ٝ ٚايطبٝع١ٝ املُتاظ٠  . 

ٚيعٌ ايكا٥ٌ ٜكٍٛ إٕ ٖصا ايبٓا٤ َٔ اإلغطاف أٚ ايعب  , إال إٔ ااخط قدس هٝدب عًٝد٘ ؾٝكدٍٛ بدإٔ      

ٚبػع  (2): ة قٌ َٔ حطّ ظ١ٜٓ اذ ايي اخطج يعبازٙ ٚايطٝبان َٔ ايطظم ةايع١ٜٓ غرل قطَ٘ قاٍ تعاىل 

ايٓظط عٔ ٖصا ايطأٟ أٚ شاى ؾاملطجح ٖٛ إٔ )غةطن ب  ضغٍٛ( ناْٛا ٜعطٕٛ نٌ شٟ حل حك٘ ادا  

جعٌ ٖصٙ ايسٚي١ تػتُط ملس٠ قطْن َٔ ايعَإ ٚظٜاز٠ َٚا شاى إال يعدسشلِ ٚاٖتُداَِٗ بدايعًِ ٚايعًُدا٤     

 ايصٟ ٜعهؼ ضٚع١ اؿهاض٠ اإلغة١َٝ ٚزميَٛتٗا .األَط 

ٚحت٢ عٓسَا ْٓظط إىل َػُٝان قكدٛضِٖ ٚزٚضٖدِ لدس إٔ شلدا زالالن تدسٍ عًد٢ أحدٛاشلِ احملُدٛز٠          

ٚايكِٝ ايػا١َٝ ايي ناْٛا ٜتخًٕٛ بٗا ؾُثّة زاض ايعسٍ ٚزاض ايٛعس ٚزاض ايػةّ ٚزاض األَإ ٚزاض ايؿهط 

ندٌ ٖدصٙ املػدُٝان شلدصٙ ايدسٚض ٚايككدٛض أال تدسٍ عًد٢ ايعدسٍ ٚايٛؾدا٤            (3)ٚايؿطٜـ ٚايككدطاٍ ٚايٓكدط  

بايٛعددس ٚؾددٝٛع ايػددةّ يف حٝدداتِٗ ٚنددصا أُٖٝدد١ ايؿددطف ؾُٝددا بٝددِٓٗ , ٚيف اؾاْددب األخددط زاض ايددسٜباج       

ٖدصٙ املػدُٝان أال تعهدؼ اؾاْدب ااخدط       (4)ٚاألخهطٟ ٚايؿجط٠ ٚايػطٚض ٚايٓعِٝ ٚايؿطزٚؽ ٚايػدعٝس٠  

                                                           
(

ٔ
 .  ٌٕٔ٘ضِٓ ص ( اتٓ ػثذ اٌثالً : تٙجح ا

(
ٕ

 ٕٖ(  عٛسج األػشاف : اٌَح 

(
ٖ
 ،  2ٔٗ, اٌؼغجذ اٌّغثٛن ٚسلح  6ٕ٘,  ٕٕٙ,  2ٕٔ,  6ٙٔ,  2ٔٔص  ٕاٌخضسجً: اٌؼمٛد اٌٍؤٌؤٌح دـ   (

 .  6ٔٔأتٓ اٌذٌثغ : تغٍح اٌّغرفٍذ ص       

(
ٗ
 ك / ػثذ هللا ِذّذ . ذذمٍ ٕٙٓ, ٕ٘ٓ, ٕٗٓ,  ٖٕٓ,  ِٗٔٔجٙٛي: ذاسٌخ اٌذٌٚح اٌشعٌٍٛح فً آٌٍّ ص   (

 .  ٘ٔٔ,  6ٍٓٔح اٌّغرفٍذ ص غ: ت اٌذٌثغَ , اتٓ 62ٗٔاٌذثشً , داس اٌجًٍ طٕؼاء ,      
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ال بس يًٓؿؼ َٔ إٔ تػذلٚح خاق١ يف ظٌ ٚجٛز املداٍ بدٛؾط٠ ٖٚٝبد١ ايػدًطإ , ندٌ       َٔ حٝاتِٗ ٚايصٟ

ٖصا ٜسٍ ع٢ً أْٗدِ نداْٛا يف غدطٚض ، ْٚعدِٝ ٚيهدٔ ٚعػدب ظٓٓدا مبدا ال ٜدمزٟ إىل اـدطٚج  عدٔ اؿدةٍ             

 ٚايٛقٛع يف زا٥ط٠ اؿطاّ ٖٚصا ٜعهؼ اؾاْب ايكخٝح َٔ ايب١٦ٝ االجتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ . 

 حبي ذي عديهة :دار الضيافة 

ٖد ( َٚا ُٜٗٓا ؾٝ٘ ٖٛ 694أَا ٖصٙ ايساض ؾكس بٓاٖا ايػًطإ املظؿط ٜٛغـ عُط بٔ عًٞ بٔ ضغٍٛ)ن 

االغددتسالٍ عًدد٢ اغددتدساّ املددٛاز األٚيٝدد١ املتاحدد١ يف ايب٦ٝدد١ َددٔ أجددٌ ايبٓددا٤ ؾكددس خددطج املظؿددط َٜٛددّا إىل    

َتٗسَد١ , ؾػدأٍ عدٔ أًٖدٗا حتد٢ ُزٍ       ايؿعبا١ْٝ ٖٚٞ َٓطك١ خاضج تعع ؾٛجس بٗا زاضّا نبرل٠ قدس قداضن  

عًِٝٗ ٚعطؾِٗ ثِ اؾذلاٖا َِٓٗ ثِ قاّ بٓكٌ أحجاض ٖصٙ ايساض ع٢ً اؾُاٍ إىل َٛنٛع ايساض ٚب٢ٓ بٗا 

د ٚ  ٜؿط املكسض َٔ أٜٔ ي أخصٖا , ٚعًٝ٘ ؾًعٌ  (2), نصيو ازخٌ يف بٓا٤ ايساض ااجط  (1)زاض ايهٝاؾ١ 

مبدا أزخددٌ َد  األحجدداض ااجدط. َٚددٔ األَدٛض اإلهابٝدد١ ٖٓددا إٔ     َعظدِ َبدداْٞ تعدع ناْدد  َدٔ األحجدداض ٚض   

ايػًطإ املظؿط قس اغتدسّ أحجاض جاٖع٠ يساض َتٗس١َ ؾٗٛ ٜكّٛ بعًُن األٍٚ : إظاي١ املدًؿدان ايدي   

قس تعطٞ َٓظطّا غرل حهاضّٜا يبٝ  أٚ زاض َتٗس١َ ال ؾا٥س٠ َٓٗا ٚايثاْٞ : االغتؿاز٠ َٔ تًو االحجاض 

 سٜس٠ ٖٚٞ زاض ايهٝاؾ١ ٖٚصا بسٚض٠ ميثٌ جاْبّا َُّٗا َٔ جٛاْب ايب١٦ٝ. يف بٓا٤ زاض ج

 بيت املدرشة املؤيدية : 

 -تكطٜبّا–ٖصا ايبٝ  تاب  يًُسضغ١ املمٜس١ٜ أٚ َسضغ١ غة١َ املمٜس , ٚايصٟ قاّ ببٓا٤ املسضغ١ ٚايبٝ  

ٚايٛقؿ١ٝ ايي َٔ خةشلا حكًٓا ع٢ً املعًَٛان عٔ  ٖٛ ايػًطإ املمٜس بتٛنٌٝ َٔ نطميت٘ غة١َ ,

ٚحت٢ غطٛح٘ ؾؿٞ ايٛقؿ١ٝ  -َسخً٘  –ٖصٙ املسضغ١ تؿرل إىل ؾهٌ ٚتؿاقٌٝ بٓٝإ ٖصا ايبٝ  َٔ باب٘ 

إٔ  ة قٛض٠ بٓٝاْٗا ح٦ٕٓٝص باب ؾدطقٞ ٜدسخٌ َٓد٘ إىل زًٖٝدع ثدِ إىل قاعد١ أضند١ٝ ؾٝٗدا قدطاب َٚطدبذ           

إىل بطن١ اؿا٥ط ٚاإلٜدٛإ املٛقدٛف عًد٢ املسضغد١ املدصنٛض٠ ٚاإلٜدٛإ       ٚبٝ  ضاح١ ٚباب غطبٞ ىطج َٓ٘ 

مياْٞ ايدلن١ املصنٛض٠ , ثِ ٜكعس َٔ ايكاع١ األضن١ٝ بسضج١ٔ إىل اؿاؾ١ ايعًٝا يف ٚغط ايسضج١ خ٠ًٛ 

ثِ ٜسخٌ إىل قاع١ ؾٝٗا إٜٛإ مياْٞ ٚفًدؼ ؾدطقٞ ٚؾدبانن      (3)قػرل٠ ثِ ٜكعس َٓ٘ إىل ؾطغا١ْ 

                                                           
(

ٔ
 .  6ٕٕاٌخضسجً : اٌؼمذ اٌفاخش ص   (

(
ٕ
اَجش : ؽثٍخ اٌطٍٓ فاسعً ِؼشب ، ٚٚادذذٗ )آجّشٖ( ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ اٌّٛاد اًٌ اعرؼٍّد فً اٌثٕاء ِٚا صاٌد فً وً اٌثٍذاْ   (

عالٍِح خاطح فً االِاوٓ اٌرً ٌؼض فٍٙا اٌذجش ، ٚاَجش ِٓ اٌٚى اٌّٛاد اٌرً اعرؼٍّٙا اٌّغٍّْٛ فً اتٍٕرُٙ ] اتٓ عٍذج : اال

ذذمٍك ٌجٕح إدٍاء اٌرشاز  ٓ٘٘ص ٔ٘ـ اٌّخظض جـ 22ٗاتٛ اٌذغٍٓ ػًٍ تٓ اعّاػًٍ إٌذٛي اٌٍغٛي االٔذٌغً خ 

 [  2ٕ،  7ٕ، غاٌة : ِٛعٛػح اٌؼّاسج ص  اٌؼشتً ، داس اَفاق اٌجذٌذج ، تذْٚ )ؽ ، خ (
 

(
ٖ

( اٌششتخأح : تٍد اٌششاب ٚفٍٗ شرى أٛاع االششتح اٌرً ٌذراجٙا اٌغٍطاْ فؼالً ػٓ االٚأً إٌفٍغح اٌّظٕٛػح ِٓ اٌظٍٓ 

،  ، داس اٌفىش اٌّؼاطش 66ٓٔ،ؽ 67اٌفاخش ] دّ٘اْ : ِذّذ ادّذ ، ِؼجُ االٌفاظ اٌراسٌخٍح فً اٌؼظش اٌٍّّٛوً ، ص 

 تٍشٚخ ٌثٕاْ [ .
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ؾٛم اإلٜٛإ ايٛقـ املصنٛض ؾٝٗا ؾدباى ميداْٞ ٜؿدطف عًد٢ ايططٜدل ٚحدا٥ط ايٛقدـ األعًد٢          (1)ٚطرل١َ 

ٚضٚؾٔ ٜؿطف َٓ٘ ع٢ً ايدلن١ عاٜط ايٛقـ األغؿٌ ثدِ ىدطج َدٔ ايكاعد١ إىل بٝد  ضاحد١ ثدِ ٜكدعس         

بسضجدد١ إىل قاعدد١ أخددط٣ ؾٝٗددا َٓظددط٠ تؿددطف إىل اؿدداٜط أٜهددّا ؾٝٗددا ؾددبانإ قبًددٞ ٚغطبددٞ ثددِ ٜكددعس    

َٚددٔ خددةٍ ٖددصا ايددٓل ايتددٛثٝكٞ ايطا٥دد  ْةحددظ بددإٔ      (2)إىل غددطٛح األبٓٝدد١ املددصنٛض٠ ة  بسضجدد١ أخددط٣  

املكددددُِ املعُدددداضٟ شلددددصا املبٓدددد٢ قددددس اغددددتطاع إٔ ٜطاعددددٞ عددددس٠ أَددددٛض ؾدددداملٓعٍ أٚاّل َتعددددسز األزٚاض يتعددددسز   

      ٘  االغتدساَان ؾٗٛ ٜك  يف حٛايٞ ثةث١ أزٚاض ؾايسٚض األضنٞ ب٘ بابدإ ؾدطقٞ ٚغطبدٞ ايػطبدٞ ىدطج َٓد

إىل اؿاٜط د ايبػتإ د ايصٟ ؾٝ٘ ايدلن١ ٚيف ايسٚض األضنٞ زًٖٝع ايي ٖٞ ايكاي١ أٚ َسخٌ ايػطف ثِ 

قاع١ َٓؿك١ً يعًٗا ؾػٝخ١ ٚيف ٖصٙ ايكاع١ قطاب تكطٜبّا يًكة٠ ٖٚٓاى َطبذ ٚبٝ  ضاح١  )اؿُاّ 

أ بايدسضج ٚؾٝد٘ خًد٠ٛ    يألغتدساّ ايؿدكٞ َثٌ قها٤ اؿاج١ أٚ ايٛن٤ٛ ٚغرلٙ ( ثِ ايسٚض ايثاْٞ ٜبتدس 

ثدِ إىل ايؿدطغا١ْ يف ايسضجد١ ْؿػدٗا ٖٚدٞ املؿدطب١ٝ أٚ        -تػتدسّ كعٕ تكطٜبّا أٚ غطؾ١ قػرل٠  -قػرل٠ 

ايٓاؾص٠ اـؿب١ٝ ايباضظ٠ خاضج جساض املب٢ٓ ٚايي ٜدلز ؾٝٗا املا٤ ثِ إىل قاع١ ؾٝٗا إٜٛإ ٚفًؼ ؾدطقٞ  

ٖصا اإلٜٛإ  ٚايي تؿطف ع٢ً مجٝ  االػاٖان  ؾٝ٘ ؾبانن َٔ أجٌ اإلنا٠٤ , ثِ ٖٓاى ايطرل١َ ؾٛم

ٚايطرلَا١ْ ٖصٙ إلثٌ جاْب حهطٟ يف ٖصٙ املس٠ ايع١َٝٓ َٔ ايكدطٕ ايثدأَ اشلجدطٟ ٚيعدٌ ايطغدٛيٝن      

 -ِٖ أٍٚ َٔ أٚجس ٖصا ايؿٔ املعُاضٟ يف ايُٝٔ , ٚيف ٖصٙ ايطرل١َ ؾباى مياْٞ ٜطٌ ع٢ً ايططٜل ٚؾٝٗا 

ظ٠ ايي تطٌ ع٢ً خاضج ايبٝ  ٚيعًٗا تػُح بسخٍٛ اشلٛا٤ ايباضز يف ؾكٌ ضٚؾٔ ٖٚٞ ايؿطؾ١ ايباض -أٜهّا 

ايكٝـ ٖٚصا ايطٚؾٔ أٜها ٜطٌ ع٢ً ايدلن١ , ثِ يف ٖصا ايسٚض َٚٔ قاعت٘ ىطج إىل بٝ  ضاح١  ٖٚدصا  

أٜهّا يف ايسٚض ايثاْٞ ثِ ٖٓداى قاعد١ أخدط٣ َطتؿعد١ ٜدتِ ايكدعٛز إيٝٗدا بسضجد١ ٚؾٝٗدا املٓظدط٠ ٚاملٓظدط٠            

ٌ ايُٝٔ َعطٚؾ١ ٖٚٞ أع٢ً َهإ يف املٓعٍ ٜٓظط َٓٗا إىل َا حٛي٘ َٔ املٓاظط ٚأحٝاّْا ٜػُٝٗا بًػ١ أٖ

أٌٖ ايُٝٔ َؿطج ٚيف ٖصٙ املٓظط٠ ايي تؿطف ع٢ً اؿاٜط د اا ٜعطٞ َٓظدطّا مجدّٝة د ؾدبانإ قبًدٞ      

 ٚغطبٞ . 

انٓن ايهددثرل َددٔ إشٕ ٖددصٙ ايتكددُُٝان املتعددسز٠ األٚجدد٘ ٚاألغددتدساَان يف ٖددصا ايبٝدد  تعطددٞ ايػدد  

اـكٛق١ٝ ٚاإلط٦ُٓإ ٚايطاحد١ إش إٔ املكدُِ   ٜػؿدٌ اؿُداّ يف ايدسٚضٜٔ إنداؾ١ إىل املطدبذ ٖٚدٛ يف         

ايسٚض األٍٚ اا هعٌ ايطٚا٥ح أٚ ايسخإ ال ٜٓتكٌ إىل ايطابل ايثاْٞ ٖٚٓاى ايطرل١َ ثِ املٓظط٠ عٝ  

اٜط األعًد٢ ٚاؿداٜط االغدؿٌ  ٚؾُٝٗدا     تتعسز اإلػاٖدان ٚتتعدسز ايٓٛاؾدص إنداؾ١ إىل شيدو ؾٗٓداى اؿد       

                                                           
 

(
ٔ

( ٌُ ٔجذ ٌٙزا اٌّظطٍخ ٚجٛد فً اٌّؼاجُ اٌٍغٌٛح أٚ اٌّؼّاسٌح أٚ األششٌح اٌراسٌخٍح اٌرً تٍٓ أٌذٌٕا ، إال أٔٗ فً ِذٌٕح طٕؼاء 

 اٌمذٌّح ٌطٍك ػٍٍٗ اٌطٍشِأٗ أٚ إٌّظشج ًٚ٘ اٌغشفح اٌرً ذثٕى فً أػٍى اٌثٍد تذٍس ذُثٕى اٚال غشفح  تٕفظ دجُ اٌطٍشِح 

‘ ِٓ ذذد شُ ذٌثٕى اٌطٍشِأح ِٓ فٛق  تذٍس أٔٙا ذطً ػٍى خاسض اٌذاس ِٓ جٍّغ االذجا٘اخ ، ٚتذٍس ذُشا٘ذ ِٓ خاسض اٌذاس

 ٚغاٌثاً ِا ذُثٕى فً  اٌُذٚس اٌرً ذرىْٛ ِٓ أستؼح ادٚاس ِٚا فٛق .
 

(
ٕ

 . 7ٗ( اٌٛفمٍح اٌغغأٍح : ٚلفٍح اٌّذسعح اٌّؤٌذٌح ٚسلح 
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

بطن١ املا٤ اا ٜع  ٚجٛز حسٜكتن يف ٖصا ايبٝ  َ  ٚجٛز املا٤ ٚ نٌ ٖصا ؾٝ٘ تعسز يًجٛاْب ايب١ٝ٦ٝ 

 املدتًؿ١. 

 :رابعًا: الهناذج العنرانية يف مديهة إب

نطت٘ ايٛقؿ١ٝ   لس يف املكازض ايي بن أٜسٜٓا تؿاقٌٝ َعُاض١ٜ يًُباْٞ يف َس١ٜٓ إب غ٣ٛ َا ش

ايػػا١ْٝ عٔ املسضغ١ ايٝاقٛت١ٝ يف شٟ ايػؿاٍ ايتابع١ إلب ٚايي تعس َس١ٜٓ َكػط٠ يآلثاض اإلغة١َٝ . 

 ٚيصيو ؾًكس أنتؿٝٓا بٗصا ايُٓٛشج ٖٚٛ : 

 املدرشة الياقوتية يف ذي الصفال : 

غكددٛبت٘  تكدد  )شٟ ايػددؿاٍ( يف ايػددؿح اؾٓددٛبٞ َددٔ جبددٌ ايتعهددط يف أعًدد٢ ٚازٟ نددبا٤ املؿددٗٛض           

ٚايكدط٣ املتٓدداثط٠ ايعاٖٝد١ ؾٝدد٘ , ٚشٟ ايػددؿاٍ َسٜٓد١ ْعٖدد١ مجًٝد١ تكدد  جٓددٛب َسٜٓد١ إب مبػدداؾ١ ثةثدد١      

 .  (1)نًٝٛ َذل 

ٚاملسضغ١ ايٝاقٛت١ٝ يف شٟ ايػؿاٍ الظاي  باق١ٝ إىل ايّٝٛ ٖٚٞ جٛاض ضبا  ايدلٜٗٞ ٚيهٓٗا ١ًَُٗ ٚ  

ٗٞ ايػٝس٠ ج١ٗ ايطٛاؾٞ األجٌ مجاٍ ايسٜٔ ٜاقٛن ٚأَا عٔ ايصٟ قاّ ببٓا٤ ٖصٙ املسضغ١ ؾ (2)تطَِ بعس

ٚعدٔ إػداٙ    (3)ايظاٖطٟ ظٚج١ ايػًطإ ايظاٖط و٢ٝ بٔ إزلاعٝدٌ األؾدطف يف ايكدطٕ ايثدأَ اشلجدطٟ      

َبٓد٢ املسضغدد١ ٚؾدهً٘ ٚتؿاقددًٝ٘ ؾٗددٛ نايتدايٞ نُددا ؾكددً  شيدو ايٛقؿٝدد١ حٝدد  جدا٤ ؾٝٗددا : ةٚقددٛض٠       

  ٜ هدٕٛ عدٔ ميدن ايدساخٌ ٜػدًو ؾٝد٘ إىل عكدس قُدٍٛ عًٝد٘          بٓا٥ٗا بٛاب١ ميا١ْٝ ٜسخٌ َٓٗدا إىل فداظ 

ٚاملػتػددٌ ٖٓايددو ثددِ ٜهددٕٛ عددٔ ٜػدداض    (4)غدداق١ٝ املددا٤ إىل ايدلندد١ املبدداضى ؾٝٗددا ثددِ إىل فدداظ املطدداٖرل    

ٜٓؿص ؾٝ٘ إىل باب ايسضج١ ايي ٜكعس ؾٝٗا إىل أع٢ً املككٛض٠  -أٜهّا–ايساخٌ َٔ ايباب اـاضجٞ فاظ 

ٔ ايباب اـاضجٞ إىل سلػ١ َطتؿع١ ايبٓٝإ ٚغطبٞ ايؿُػ١ املصنٛض٠ إٜٛإ َ -أٜهّا-ٖٓايو ثِ ٜػًو 

ٜٚسخٌ َٔ ايؿُػ١ إىل َكسّ املسضغ١ املصنٛض٠ املباضن١ ٖٚٛ فًؼ َػتطٌٝ ؾطقّا ٚغطبّا ؾٝد٘ ثةثد١   

عكدٛز ٚيف اجملًدؼ ثةثدد١ أبدٛاب أحدساٖا ؾددطقٞ ميدط ؾٝد٘ إىل َكدد٢ً ٚايثداْٞ ميداْٞ ىددطج َٓد٘ إىل قاعدد١          

ملدددصنٛض٠ ٚايثايددد  غطبدددٞ ٜػدددتططم َٓددد٘ إىل َككدددٛض٠ شان قدددطاب ٚيف املكدددسّ املدددصنٛض أضبعددد١  املسضغدد١ ا 

ؾبابٝو حسٜس أحسُٖا ؾطقٞ ٚايثاْٞ ٚايثاي  قبًٝإ عٔ مين احملطاب ٜٚػداضٙ ٚايطابد  غطبدٞ ٚبتُداّ     

                                                           
ٔ
 َ ٕٗٓٓ، إطذاس ٚصاسج اٌصمافح  ٘هللا ) اٌذورٛس( ري اٌغفاي ِذٌٕح اَشاس اإلعالٍِح ص ( ػثذ اٌشدّٓ دغٓ جاس (

(
ٕ
 .  22اٌّشجغ ٔفغٗ ص   (

(
ٖ
 .  ٖٙٔاٌٛلفٍح اٌغغأٍح : ٚلفٍح اٌّذسعح اٌٍالٛذٍح ٚسلح   (

(
ٗ
ٌٚفع اٌّطاٍ٘ش ٘ٛ اٌغائذ اٌّطاٍ٘ش : ً٘ اٌٍّاػئ ًٚ٘ اٌرً ٌُرٛػئ ِٕٙا أٚ فٍٙا ٚأطً اٌىٍّح ِٓ اٌٛػاءج ًٚ٘ اٌذغٓ   (

ذذمٍك د.  7ٙص  ٕ٘ـ( وراب اٌؼٍٓ جـ 7ٗٔفً وً ِٓ  طٕؼاء ٚطؼذج ٚظفٍش دجح ] اٌفشاٍ٘ذي : اٌخًٍٍ تٓ ادّذ )خ

ِٙذي اٌّخضًِٚ ٚد. إتشاٍُ٘ اٌغاِشائً  ، ِىرثح اٌٙالي ، اٌما٘شج تذْٚ )ؽ ، خ( ، اٌؼثاًٌ : ٌذٍى ٌطف ، اٌؼّائش اٌذٌٍٕح فً 

 [ . 2ٕٓٓ، سعاٌح ِاجغرٍش غٍش ِٕشٛسج ، جاِؼح طٕؼاء ، وٍٍح االداب ، لغُ األشاس ،  ٓٔٔ، صِذٌٕح ظفٍش دجح 
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

ُتدس٠  ٖصٙ ايكؿان إل  قؿ  ايبٓٝإ , ًٜٚٝٗا َٔ أضجا٥ٗدا د أٟ املسضغد١ د ٚجٛاْبٗدا ايطحداب ايٛاغدع١ امل       

أْتٗدد٢ َٚددٔ خددةٍ ٖددصا ايددٓل ايتددٛثٝكٞ اشلدداّ ْةحددظ      (1)ايؿهددا٤ َددٔ اؾٗددان األضبدد  احملٝطدد١ بٗددا ةة   

 ايتايٞ : 

: إٔ املسضغ١ اؾتًُ  ع٢ً املطاؾل امل١ُٗ ٖٚٞ غاق١ٝ املا٤ املٛق١ً يًُا٤ إىل ايدلن١ ٚإىل املطاٖرل د أٚاّل 

 يإلغتٓجا٤ ٚقها٤ اؿاج١ د ٚإىل املػتػٌ. 

ايؿُػ١ٝ املطتؿع١ ايبٓٝإ ٚايي تعطٞ أنٛا٤ ٖٚٛا٤ يطحاب املسضغ١ َٔ ايساخٌ , ٖٚصا ايؿُػٞ  ثاّْٝا :

 .  (2)َذل  4.15َذل يف عطض  6.26طٛي٘ 

ّا :       االٖتُدداّ باػدداٙ املبٓدد٢ ٚؾددهً٘ َٚٛقعدد٘ . ؾاالػاٖددان َتعددسز٠ ايؿددطقٞ ٚايػطبددٞ ٚاؾٓددٛبٞ   ثايثدد

ملسضغ١ َٔ جٛاْبٗا ٖٚٞ نُا أؾاضن ايٛثٝك١ ايطحاب ايٛاغع١ ٚايكبًٞ ثِ ٖٓاى ٖٚصا ٖٛ املِٗ َا ًٜٞ ا

املُتددس٠ ايؿهددا٤ َٚددٔ اؾٗددان األضبدد  ٖٚددصا ٜعطددٞ َعٜددسّا َددٔ ايتٜٗٛدد١ ٚاإلنددا٠٤ ٚحطٜدد١ ايتخددطى ملددٔ           

َددذل طددٛاّل يف  17ٜػددهٕٓٛ ٖددصا املبٓدد٢ املسضغددٞ ٚملعٜددس َددٔ ايتٛنددٝح ؾددإٕ املبٓدد٢ املسضغددٞ مجٝعدد٘ ٜكدد  يف  

 .( 3)َذل  12عطض 

َاج٦ٓا يٓكاضٕ ٖصا املب٢ٓ بعسز ايساضغن ٚاملسضغن ؾٝ٘ ؾإْ٘ ميٓخِٗ خكٛقٝان ٚحطٜان  ٚإشا 

نبرل٠ ألٕ عسز املسضغن ٚايطةب قًٌٝ ِٖٚ َعًِ ٜعًِ ايكدطإٓ ثدِ أضبعد١ أٜتداّ ٜتعًُدٕٛ ايكدطإٓ ٚإَداّ        

 ٖٚصا غةف َٔ ٜأتٕٛ يًكة٠ يف أٚقاتٗا.   (4)َٚمشٕ ٚقِٝ ْٚاظط 

ّا : يعٓاقدددط اؾُايٝددد١ يًُبٓددد٢ حٝددد  ي ايبٓدددا٤ بأحجددداض شان أيدددٛإ َتعدددسز٠ األغدددٛز         األٖتُددداّ با ضابعددد

 إناؾ١ إىل ايعكٛز اؾ١ًُٝ ٚايؿُػٞ ٚغرل شيو . ( 5)ٚايطَازٟ ٚايًٕٛ األمحط 

: ايعٓاٜددد١ باإلندددا٠٤ ٚايتٜٗٛددد١ ٚايتسؾ٦ددد١ ٖٚدددصا ٚاندددح    َدددٔ خدددةٍ ايؿُػدددٞ َٚدددٔ خدددةٍ   -جدددسّا–خاَػدددّا

 تتب  اجملًؼ ايٛاغ  ٚايصٟ ٜعس َهإ ايسضاغ١ ٖٚصا ٜعطدٞ ندثرلّا   ايؿبابٝو املتعسز٠ االػاٖان ايي

َٔ ايت١ٜٛٗ يف ايكٝـ اؿاض , إناؾ١ إىل إٔ َٛاز ايبٓا٤ تعطٞ تسؾ١٦ يف ايؿتا٤ نْٛٗا ال تؿكس اؿطاض٠ 

 بػطع١ .

ايثةث١ ايي ٚبأْٛاعٗا  (6)اغتدساّ املٛاز األٚي١ٝ املتاح١ َٔ ايب١٦ٝ يف ايبٓا٤ ٖٚٞ األحجاض غازغّا :      

 شنطْاٖا

                                                           
ٔ
 ٖٙٔ(  اٌٛلفٍح اٌغغأٍح : ٚلفٍح اٌّذسعح اٌٍالٛذٍح ٚسلح (

(
ٕ
 .  6ٗػثذ اٌشدّٓ جاس هللا : ري اٌغفاي ِذٌٕح اَشاس ص   (

(
ٖ
 .  6ٗاٌّشجغ ٔفغٗ : ص   (

(
ٗ
 .  ٙٙٔ,  ٘ٙٔح اٌّذسعح اٌٍالٛذٍح ٚسلح اٌٛلفٍح اٌغغأٍح : ٚلفٍ  (

(
٘
 .  6ٓػثذ اٌشدّٓ جاس هللا : ري اٌغفاي ِذٌٕح اَشاس ص   (

ٙ
 .  6ٓ(  اٌّشجغ ٔفغٗ ص (
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باؾٛاْب االجتُاع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ حٝ  ْةحظ إٔ املسضغ١ يف َعظُٗا خكك   -أٜهّا-االٖتُاّ  غابعّا :     

يتسضٜؼ األٜتاّ ايصٟ حسز ايٛاقـ عسزِٖ بأضبع١ أٜتاّ ٚخكل شلدِ ثًد  غدِٗ أٚقداف املسضغد١ ٚايثًد        

ؾٝٗا َِٚٓٗ ايطًبد١ ٚاملسضغدن ٚغرلٖدِ َدٔ      ايثاْٞ يًُٛظؿن ٚايثاي  يًطعاّ زاخٌ املسضغ١ يًُكُٝن

َٚٔ خةٍ شيو نً٘ ًْخدظ إٔ ٖدصا املبٓد٢ اؾدتٌُ عًد٢ ايهدثرل َدٔ ايعٓاقدط          (1)ايٛاقًن إىل املسضغ١ 

 .ايب١ٝ٦ٝ ٚايي تعطٞ تكٛضّا ٚمنٛشجّا ضا٥عّا يًعُاض٠ اإلغة١َٝ يف ٖصٙ ايكطٕٚ 

 :   خامصًا: الهناذج العنرانية يف مديهة زبيد

 هاصري الكبري: الدار ال

اخذلْا يف ظبٝس  ٚعػب َا تٛؾط يٓا َٔ املكازض ٚاملطاج  ايساض ايٓاقطٟ ايهبرل ايصٟ تػ٢ُ ايّٝٛ     

ايكًع١ ٖٚصٙ ايساض تعٛز إىل ايكطٕ ايثأَ اشلجدطٟ حٝد  قداّ ببٓا٥د٘ ايػدًطإ ايطغدٛيٞ املًدو ايٓاقدط         

يهبرل٠ َٚٔ أِٖ املآثط يف املس١ٜٓ ايي ال ظايد   ٖٚصٙ ايساض ُتعٗس َٔ ايسٚض ا (2)ٖد(827أمحس بٔ األؾطف )ن 

باق١ٝ إىل ايّٝٛ ألْ٘ نإ ايساض ايػًطا١ْٝ د اؿه١َٝٛ د ٖٚٛ ب  ع٢ً َػاح١ نبرل٠ تؿٌُ عس٠ َطاؾل , 

ؾؿٝ٘ باب ايٓكط ٚايػجٔ ٚايثهٓان ايعػهط١ٜ ) األبطاج ( ٚكاظٕ ايػةح ٚكاظٕ اؿبدٛب ٚزاض اإلَداض٠   

ٚنُددا ٜؿددٌُ ايددساض األغددطبٌ يًدٝددٍٛ ٚزاض ايهددٝاؾ١ ٚب٦ددطٜٔ ايب٦ددط   (3)يؿددطعٞ ٚاملايٝدد١ َٚكددط اؿددانِ ا

ايػطبٞ ٚايب٦ط ايتاب  يًخُاّ ٚنصيو املسخٌ ايط٥ٝػٞ يًككط ٚاملٓظط٠ ٚاملسضغ١ اإلغهٓسض١ٜ ثِ أخرلّا 

ايؿٓا٤ أٚ ايطحب١ ايصٟ ٜتٛغط ايساض ٖٚٛ ايؿُػٞ ايهدبرل حٝد  ٜطدٌ عًٝٗدا ايدساض َدٔ مجٝد  اؾٛاْدب         

َذلّا  137طحب٘ أٚ ايؿُػٞ عباض٠ عٔ َػاح١ َػتط١ًٝ ايؿهٌ إلتس َٔ ايؿطم إىل ايػطب بطٍٛ ٖٚصٙ اي

َذل ٚيف ٖصٙ ايػاح١ د ايطحب١ د أؾجاض َتٓٛع١ ٚعٕٝٛ َا٤ فًٛبد١      90َٚٔ ايؿُاٍ إىل اؾٓٛب بعطض 

 َددٔ ؾددطقٞ ظبٝددس نُددا ؼتددٟٛ عًدد٢ أحددٛاض َٝدداٙ ْٚددٛاؾرل ٚؾددصضٚاْان َددا ظايدد  إحددساٖا َٛجددٛز٠ ظددٛاض  

أَا خاضج املب٢ٓ ؾٗٛ شٚ أضب  اػاٖان أٚ ٚاجٗان , ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖدصا ايدساض    (4)ايٛاج١ٗ ايؿطق١ٝ يساض املاي١ٝ 

عباض٠ عٔ فُ  َعُاضٟ حهَٛٞ َسْٞ ٚحطبٞ نبرل، غرل إٔ ايطاب  املسْٞ ٖٛ ايػايب عًٝ٘ ملا ٜؿتٌُ 

يف أضجا٤ٙ , َٚٔ خةٍ َا غبل  عًٝ٘ بساخً٘ َٔ أؾجاض ٚعٕٝٛ َا٤ ٚغٛاقٞ إناؾ١ إىل ايعخاضف املٓتؿط٠

 ٜتهح يٓا بإٔ ٖٓاى عٓا١ٜ نبرل٠ باؾٛاْب املعُاض١ٜ ايب١ٝ٦ٝ يف ٖصٙ ايساض ٚاملتُث١ً يف ايتايٞ : 

                                                           
(

ٔ
 .  ٙٙٔاٌٛلفٍح اٌغغأٍح : ٚلفٍح اٌّذسعح اٌٍالٛذٍح ٚسلح   (

(
ٕ
 .  2ٓٔاتٓ اٌذٌثغ : تغٍح اٌّغرفٍذ ص   (

(
ٖ
ٌٍذساعاخ  إٌٍٍّح ، ً , اٌّشوض اٌفشٔغٕ٘صتٍذ ِغاجذ٘ا ِٚذاسعٙا اٌؼٍٍّح فً اٌراسٌخ ص  ػثذ اٌشدّٓ ػثذ هللا اٌذؼشًِ :  (

 َ . 66ٖٔطٕؼاء , 

(
ٗ
اٌطا٘شٌح دساعح أششٌح ذ ِٕز ٔشأذٙا ٚدرى ٔٙاٌح اٌذٌٚح اٌذذاد :ػثذ هللا ػثذ اٌغالَ ) اٌذورٛس ( اإلعرذىاِاخ اٌذشتٍح ٌّذٌٕح صتٍ (

 َ . ٕٗٓٓطٕؼاء , , ٚصاسج اٌصمافح  6ٔٔأششٌح ِؼّاسٌح ص 
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 ز. عبسايطمحٔ حؿظ ايسٜٔ املكٓـ 2ز. عبسايطمحٔ أمحس املدتاض    

: إٔ تٗا١َ ؽتًـ طبٝعتٗا عٔ ايطبٝع١ اؾب١ًٝ ٚيصيو ؾدإٕ َدٛاز ايبٓدا٤ ايدي اغدتدسَ  يف       أٚاّل

ٓيًدي ٚايطدن ٚااجدط ٚايٓدٛض٠       ايساض ٖٞ املٛاز املتاح١ املٛجٛز٠ يف ايب١٦ٝ ايي  (1) تتٛاؾل َ  ايب٦ٝد١ ٖٚدٞ ٓا

 .  (3)أَا اؿجاض٠ غايبّا ؾٗٞ ال تتٛؾط يف تٗا١َ  (2)ٚايكهاض 

: اغتدسَ  يف املب٢ٓ األخؿاب ايي ٖٞ َٔ ْٛع ايطٓب ٚايػسض ٚايعطعط يألبٛاب ٚايؿبابٝو  ثاّْٝا

 .  (4)ٓتؿط٠ يف ٚزٜإ ظبٝس ٚتٗا١َ ٚغرلٖا ٚايػكٛف ٖٚصٙ أٜهّا َٔ املٛاز األٚي١ٝ املٛجٛز٠ ٚامل

ّا : املعاؾدددان يًخدددطاض٠ أٚ َدددا ٜػددد٢ُ مبةقدددـ اشلدددٛا٤ حٝددد  عدددا  املكدددُِ شيدددو بايؿدددبابٝو      ثايثددد

اـاضج١ٝ ٚاملٓتؿط٠ عٓس األبٛاب ٚيف ايكاعان ٚاملٓاظط حٝ  بعهدٗا خؿدب١ٝ ٚبعهدٗا قكد١ٝ َدٔ ايكدل       

عًدد٢ ؾددهٌ زٚا٥ددط تػددُح بددسخٍٛ ندد٤ٛ خاؾدد     حٝدد  تعددس غددتا٥ط تًكددـ اشلددٛا٤ ٖٚددٞ كطَدد١ َٚتكاطعدد١    

يًُب٢ٓ ٚزخٍٛ تٝاضان َٔ اشلٛا٤ اا ٜكًٌ َٔ اشلٛا٤ اؿاض املٓسؾ  ْتٝج١ ؿطاض٠ ايؿدُؼ ايؿدسٜس٠ يف   

 .  (5)ايكٝـ 

ّا : ضحبدد١ ايددساض ايددي  تؿددهٌ اؿسٜكدد١ ٚايبػدداتن ٚعٝددٕٛ املددا٤ ٖٚددٞ مبػدداحتٗا ايٛاغددع١ تعطددٞ        ضابعدد

 ظةاّل ٖٚٛا٤ّ َٓعؿّا خاق١ يف ؾكٌ ايكٝـ .  -أٜهّا-َٔ ايساخٌ ٚتعطٞ َٓظطّا مجايّٝا ضا٥عّا يًُب٢ٓ 

: األٖتُاّ بتٛقٌٝ املٝاٙ يًُب٢ٓ ٚشيو ٚانح َٔ ٚجٛز ااباض ٚعٕٝٛ املدا٤ اجملًٛبد١ َدٔ ؾدطقٞ      خاَػّا

 املس١ٜٓ . 

١ ٚأخدددرلّا ال بدددس َدددٔ اإلؾددداض٠ إىل إٔ ظبٝدددس يف ٖدددصٙ املدددس٠ نُسٜٓددد١ إلثدددٌ ايعاقددد١ُ ايثاْٝددد١ يًسٚيددد       

، ؾكددس اٖتُددٛا بٓظاؾتٗددا ٚضقددـ ؾددٛاضعٗا اددا ٜعطددٞ      ايطغددٛي١ٝ ؾددإٕ ايػددةطن قددس اٖتُددٛا بٗددا نددثرلّا

َٓظطّا ب٦ّٝٝا ْظٝؿّا ٚمجّٝة ؾكس شنط أْد٘ يف عٗدس ايػدًطإ اجملاٖدس أَدطة بتجسٜدس أبدٛاب َسٜٓد١ ظبٝدس          

٘   (6)ايثُاْٝدد١ ٚظخطؾددد١ ؾددٛاضعٗا حتددد٢ ناْددد  نددايٓجِ ايعاٖدددط ة     عدددٔ ضٚعددد١  اددا ٜعطٝٓدددا اؾددداضان ٖاَدد

اؿهاض٠ اإلغة١َٝ يف عٗس ايسٚي١ ايطغٛي١ٝ ايي اٖتُ  بٓظاؾ١ ؾٛاضع املسٕ ٚؼػٝٓٗا َثٌ اٖتُاَٗا 

 باإلْػإ ٚتع١ًُٝ

ٚختاَّا  ؾٗصا جٗس املكٌ ؾإٕ نٓا قس أحػٓا ؾُٔ اذ تعاىل ٚإٕ قكطْا ؾُٔ أْؿػٓا ٚاؿُس اذ ضب      

 ع٢ً آي٘ ٚقخب٘ أمجعن .ايعاملن ٚق٢ً اذ ٚغًِ ع٢ً غٝسْا قُس ٚ

                                                           
ٔ
ُِطفئ ٚاٌجٍش ٌُؼذ اٌّادج اٌشئٍغٍح فً ذشوٍة اٌمؼاع ٚوأد إٌٛسج ذغرخذَ أطالً فً ذثٍٍغ األعطخ ( ( إٌٛسج : جٍش 

ا ِٓ اٌذاخً  ] عالَ : عٍطاْ ٚاٌجذساْ اٌذاخٍٍح ٚاٌخاسجٍح ٌٍّثأً ٚأوصش ِا وأد ذغرخذَ ٌرثٍٍغ غشف اٌّثأً ٚطاالذٙ

سعاٌح ِاجغرٍش غٍش ِٕشٛسج  ، جاِؼح دٍٛاْ ، وٍٍح اٌفْٕٛ  2ٕٔح االعالٍِح فً اٌؼّاسج إٌٍٍّح ص ، اٌذشف اٌرمٍٍذٌدغٓ

 َ [ .  626ٔاٌجٍٍّح لغُ اٌذٌىٛس ، 
ٕ
( اٌمؼاع : ٘ٛ ػثاسج ػٓ ِادج ِشوثح ِٓ اٌجٍش ) إٌٛسج ( ٚاٌشًِ ٚاٌذظى ٌٚخٍؾ ِغ اٌّاء تٕغة ِذذدج ، ٌٚرٍّض تظالترٗ (

اٌّاء ، وّا اْ طالترٗ ذضداد ِغ ِشٚس اٌضِٓ ، ٚواْ ٌغرخذَ وّادج ٌرىغٍح أعمف األتٍٕح ٚخاطحً ِٚماِٚرٗ ٌٍشؽٛتح ٚ

 [ .  ٖ٘اٌّغاجذ ٚوزٌه ذىغٍح تشن اٌّاء ٚلٕٛاذٗ ِٓ اٌذاخً ] اٌؼثاًٌ : اٌؼّائش اٌذٌٍٕح ص
ٖ
  ٖٙٙ( اٌذذاد : االعرذىاِاخ اٌذشتٍح ص(

(
ٗ
 .  7ٖٙاٌّشجغ ٔفغٗ ص  (

(
٘
 .  6ٖٙ –اٌّشجغ ٔفغٗ ص  (

(
ٙ
 .  ٗٙص  ٕاٌخضسجً : اٌؼمٛد اٌٍؤٌؤٌح ض  (
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 املصادر واملراجع : 

٘ـ ( تذائغ اٌغٍه فً ؽثائغ اٌٍّه , 26ٙاتٓ األصسق : أتً ػثذ هللا ِذّذ تٓ األصسق األٔذٌغً ) خ  -

 تذْٚ ) ؽ . خ ( 

٘دـ ( إٌغدثح إٌدى اٌّٛاػدغ ٚاٌثٍدذاْ . 6ٗ7تا ِخشِح : أتٛ ِذّذ اٌطٍة تٓ ػثدذ هللا تدٓ أدّدذ ) خ  -

 اٌّؼٍّددً , سعدداٌح ِاجغددرٍش غٍددش ِٕشددٛسج , وٍٍددح اَداب  جاِؼددح طددٕؼاء ذذمٍددك / ِذّددذ ػثددذ هللا

ٕٓٓ٘ . َ 

اإلعالٍِح , إطذاس ٚصاسج اٌصمافدح  جاس هللا : ػثذ اٌشدّٓ دغٓ ) اٌذورٛس ( ري اٌغفاي ِذٌٕح اَشاس -

 َ. ٕٗٓٓٚاٌغٍادح

اٌؼٍّاء ٚاٌٍّٛن .  ٘ـ (اٌغٍٛن فً ؽثماخ7ٖٕاٌجٕذي : تٙاء اٌذٌٓ أتٛ ػثذ هللا ِذّذ تٓ ٌٛعف ) خ  -

 َ. 66ٖٔذذمٍك / ِذّذ تٓ ػًٍ األوٛع , ِىرثح اإلسشاد طٕؼاء ؽ ) األٌٚى ( 

اٌذذاد : ػثذ هللا ػثذ اٌغالَ ) اٌذورٛس (اإلعرذىاِاخ اٌذشتٍدح ٌّذٌٕدح صتٍدذ ِٕزٔشدأذٙا ٚدردى ٔٙاٌدح  -

  َ .ٕٗٓٓاٌذٌٚح اٌطا٘شٌح دساعح أششٌح ِؼّاسٌح , إطذاس ٚصاسج اٌصمافح ٚاٌغٍادح 

ٖ(ِغٕذ اإلِاَ أدّذ , اٌّىرة اإلعالًِ تٍشٚخ ٌثٕاْ ؽ ) ٕٔٗاتٓ دٕثً : اإلِاَ أدّذ تٓ دٕثً )خ  -

 األٌٚى ( تذْٚ)خ( . 

اٌذؼشًِ : ػثذ اٌشدّٓ تٓ ػثذ هللا ,صتٍذ ِغاجذ٘ا ِٚذاسعدٙا اٌؼٍٍّدح فدً اٌرداسٌخ ,ٔشدش اٌّشودض  -

 َ . 66ٖٔاٌفشٔغً ٌٍذساعاخ إٌٍٍّح طٕؼاء , 

 ٘ـ ( 2ٌٕٔذغٓ ػًٍ تٓ اٌذغٓ تٓ أتً تىش ) خ اٌخضسجً : أتٛ ا -

  ّٓاٌؼغجذ اٌّغثٛن فٍّٓ ًٌٚ آٌٍّ ِٓ اٌٍّٛن , ِخطٛؽ ِظٛس ِٓ ِىرثح د . ػثذ اٌشد

 اٌشجاع 

  اٌؼمذ اٌفاخش اٌذغٓ فً ؽثماخ أػٍاْ أً٘ آٌٍّ . دساعدح ٚذذمٍدك / ػٍدً ػثدذ هللا طداٌخ

 َ . ِٕٙٓٓؼح طٕؼاء ػثذ هللا , سعاٌح ِاجغرٍش غٍش ِٕشٛسج وٍٍح اَداب جا

  اٌؼمٛد اٌٍؤٌؤٌدح فدً ذداسٌخ اٌذٌٚدح اٌشعدٌٍٛح . ذظدذٍخ / ِذّدذ تدٓ ػٍدً األودٛع , ِشودض

 َ. 62ٖٔاٌذساعاخ ٚاٌثذٛز إٌٍٍّح طٕؼاء ؽ )اٌصأٍح( 

 ٘دددددددددددـ( اٌؼثدددددددددددش ٚدٌدددددددددددٛاْ اٌّثردددددددددددذأ 2ٓ2اتددددددددددٓ خٍذْٚ:ػثدددددددددددذاٌشدّٓ تدددددددددددٓ ِذّدددددددددددذ )خ  -

 , تذْٚ ) ؽ . خ ( .  ٚاٌخثش , داس اٌىراب اٌٍثٕأً تٍشٚخ ٌثٕاْ         

، داس اٌفىش اٌّؼاطش 66ٓٔدّ٘اْ : ِذّذ أدّذ ، ِؼجُ ألٌفاظ  اٌراسٌخٍح فً اٌؼظش اٌٍّّٛوً، ؽ -

 ، تٍشٚخ ،ٌثٕاْ.

 ٘ـ ( 6ٗٗاتٓ اٌذٌثغ : ٚجٍٗ اٌذٌٓ ػثذ اٌشدّٓ تٓ ػًٍ تٓ ِذّذ ) خ  -

 اٌفؼً اٌّضٌذ ػٍى تغٍدح اٌّغدرفٍذ فدً أخثداس ِذٌٕدح صتٍدذ , ذذمٍدك / د . ٌٛعدف 

 َ .62ٖٔشٍذذ , ِشوض اٌذساعاخ ٚاٌثذٛز إٌٍٍّح طٕؼاء , 

  لشج اٌؼٍْٛ فً أخثاس آٌٍّ اٌٍّّْٛ , ذذمٍك / ِذّذ تٓ ػًٍ األوٛع ؽ ) اٌصأٍح

 )ٔ622 . َ 

  ٔشش اٌّذاعدٓ اٌٍّأٍدح فدً خظدائض اٌدٍّٓ ٚٔغدة اٌمذطأٍدح , ذذمٍدك / أدّدذ

 َ . 66ٕٔساذة دّٛػ , داس اٌفىش اٌّؼاطش تٍشٚخ ؽ  )األٌٚى( 

 ٘ـ ( 7ٗ2اٌز٘ثً : شّظ اٌذٌٓ ِذّذ تٓ أدّذ تٓ ػصّاْ ) خ  -

   ذاسٌخ اإلعالَ ٚٚفٍاخ اٌّشاٍ٘ش ٚاألػدالَ , ذذمٍدك / ػّدش ػثدذ اٌغدالَ ذدذِشي , داس

 َ 62٘ٔاٌىراب اٌؼشتً تٍشٚخ ٌثٕاْ ؽ )األٌٚى (

  ٕاْ ؽ عٍش أػالَ إٌثالء , ذذمٍك / ِذّذ ٔؼٍُ اٌؼشلغٛعً , ِؤعغح اٌشعاٌح تٍشٚخ ٌث

 َ .62ٕٔ)اٌصأٍح(
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٘ـ ( ذاض اٌؼشٚط ِٓ جٛا٘ش اٌماِٛط، ذذمٍك/ ػثذاٌغراس 2ٔٙاٌضتٍذي: اٌغٍذ ِذّذ ِشذؼى  اٌذغًٍٕ)خ -

 َ، تذْٚ)ؽ(.6ٙ٘ٔأدّذ فشاض ، ٌجٕح اٌرشاز اٌؼشتً، داس اٌٙذاٌح، 

غٍدش  ِٕشدٛسج، عدالَ: عدٍطاْ ِذغدٓ، اٌذدشف اٌرمٍٍذٌدح اإلعدالٍِح فدً اٌؼّداسج إٌٍٍّدح ، سعداٌح ِاجغدرٍش  -

 َ. 622ٔجاِؼح دٍٛاْ، وٍٍح اٌفْٕٛ اٌجٍٍّح، لغُ اٌذٌىٛس،  

 اٌغدددددٍٕذي : ػثدددددذ اٌؼضٌدددددض تدددددٓ ساشدددددذ )اٌدددددذورٛس ( اٌّدددددذاسط إٌٍٍّدددددح فدددددً ػظدددددش اٌذٌٚدددددح اٌشعدددددٌٍٛح  -

 َ . ٖٕٓٓؽ ) األٌٚى (    

اٌؼشتً، داس  ٘ـ ( اٌّخظض ، ذذمٍك/ٌجٕح اٌرشاز22ٗاتٓ عٍذج: اتٛ اٌذغٓ ػًٍ تٓ اعّاػًٍ إٌذٛي ) خ 

 اَفاق اٌجذٌذج ، تٍشٚخ ، تذْٚ )ؽ . خ( . 

 ٘ددددددـ ( فددددددرخ اٌمددددددذٌش اٌجدددددداِغ تددددددٍٓ فٕددددددً ٕٓ٘ٔاٌشددددددٛوأً : ِذّددددددذ تددددددٓ ػٍددددددً تددددددٓ ِذّددددددذ ) خ  -

 َ 667ٔاٌشٚاٌح ٚاٌذساٌح ِٓ ػٍُ اٌرفغٍش , اٌّىرثح اٌؼظشٌح تٍشٚخ ٌثٕاْ ,            

٘ـ ( تٙجح آٌٍّ فً ذدأسٌخ اٌدٍّٓ , 7ٖٗاٌّجٍذ اٌٍّأً ) خ اتٓ ػثذ اٌثالً : ذاض اٌذٌٓ ػثذ اٌثالً تٓ ػثذ  -

 َ . 622ٔذذمٍك / ػثذ هللا ِذّذ اٌذثشً ٚ ِذّذ أدّذ اٌغٕثأً , داس اٌذىّح إٌٍٍّح طٕؼاء ؽ ) األٌٚى ( 

ذؼض ػاطّح آٌٍّ اٌصمافٍح ػٍى ِش اٌؼظٛس )  ِؤذّش ذؼض ػٍى ِش اٌؼظٛس ( جاِؼح ذؼض , إطذاس ِؤعغح  -

 َ ٍٕٓٔٓؼٍَٛ ٚاٌصمافح ذؼض , اٌغؼٍذ ٌ

اٌّغددّى اٌّفٍددذ فددً  ٘ـ ( ذاسٌخ آٌٍّ 6ٙ٘ػّاسج : ٔجُ اٌذٌٓ ػّاسج اتٓ أتً اٌذغٓ اٌذًّ إًٌٍّ ) خ -

َ , ذشجّح د. دغٓ عٍٍّاْ ِذّٛد , ِىرثح اإلسشاد طٕؼاء ؽ 26ٕٔأخثاس طٕؼاء ٚصتٍذ , ذذمٍك / واي عٕح 

 َ . ٕٗٓٓ) األٌٚى ( 

ؼّائش اٌذٌٍٕح فً ِذٌٕح ؽفٍش دجح، سعاٌح ِاجغدرٍش غٍدش ِٕشدٛسج، جاِؼدح طدٕؼاء، اٌاٌؼثاًٌ: ٌذٍى ٌطف، -

 َ.2ٕٓٓوٍٍح اَداب، لغُ اَشاس، 

َ، ِىرثح جشٚط تشط، 622ٔغاٌة: ػثذ اٌشدٍُ غاٌة )اٌذورٛس( ِٛعٛػح اٌؼّاسج اإلعالٍِح، ؽ )أٌٚى(، -

 تٍشٚخ، ٌثٕاْ.

 ٘ددددددـ ( اٌددددددذٌثاض اٌّددددددز٘ة فددددددً ِؼشفددددددح 766اتددددددٓ فشدددددددْٛ : إتددددددشاٍُ٘ تددددددٓ ػٍددددددً تددددددٓ ِذّددددددذ ) خ  -

 ػٍّاء اٌّز٘ة , داس اٌىراب اٌؼٍٍّح تٍشٚخ ٌثٕاْ , تذْٚ ) ؽ . خ (    

د. ِٙذي اٌّخضًِٚ، ٚإتشاٍُ٘ اٌغاِشائً،  /٘ـ(، وراب اٌؼٍٓ، ذذمٍك7ٗٔاٌفشاٍ٘ذي: اٌخًٍٍ تٓ أدّذ )خ: -

 ِىرثح اٌٙالي، اٌما٘شج، تٍشٚخ )ؽ.خ(.

ّدذ تدٓ أدّدذ األٔظداسي , ذفغدٍش اٌمشؽثدً اٌجداِغ ألدىداَ اٌمدشآْ , داس اٌشدؼة اٌمشؽثً : أتدٛ ػثدذ هللا ِذ -

 اٌما٘شج , تذْٚ ) ؽ . خ ( 

 ٘دددددـ ( عدددددٕٓ اتدددددٓ ِاجدددددٗ  7ٕ٘اتدددددٓ ِاجدددددٗ : اٌذدددددافع أتدددددٛ ػثدددددذ هللا ِذّدددددذ تدددددٓ صٌدددددذ اٌمضٌٕٚدددددً ) خ  -

 داس إدٍاء اٌىراب اٌؼشتً تٍشٚخ ٌثٕاْ , تذْٚ ) ؽ. خ ( 

 اٌراعدددددغ اٌٙجدددددشي , ذددددداسٌخ اٌذٌٚدددددح اٌشعدددددٌٍٛح فدددددً اٌدددددٍّٓ ,  ِجٙدددددٛي : ِؤٌدددددف ػددددداػ فدددددً اٌمدددددشْ -

 َ . 62ٗٔذذمٍك / ػثذ هللا ِذّذ اٌذثشً , داس اٌجًٍ طٕؼاء 

 اٌٛلفٍح اٌغغأٍح : ِخطٛؽح ِظٛسج ِٓ ِىرثح د . ػثذ اٌشدّٓ اٌشجاع  -

اٌّخرداس دِشدك ,  اٌّٙزأً : دغٍٓ تٓ فٍغ هللا ) اٌذورٛس ( اٌظٍٍذٍْٛ ٚاٌذشوح اٌفاؽٍّح فً آٌٍّ , داس -

 تذْٚ ) ؽ . خ ( 

 تذْٚ ) ؽ . خ(. ،داس طادس تٍشٚخ ٌثٕاْ ،٘ـ ( ِؼجُ اٌثٍذإٌْٙٙالٛخ : ٌالٛخ تٓ ػثذ هللا اٌذّٛي ) خ  -
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9

8 

ٓٚطب١ تعين: االْتُا٤ إىل اآلبا املًخص ٤، أٚ ايبًدإ، أٚ ايصٓاعات أٚ املٗٔ، ٖٚٞ اي

طسٜك٠١ َٔ طسا٥ل اإلضاؾ١، إذ تٖتصٌ بآخس االضِ السك١ ايٝا٤ املػٖدد٠، َع نطس َا 

َُالش١َٟ يًُٓطٛب، ٚستكِّٟكا دالي١ٟ بالغ١ٝ، ؾٝصري  ِٓٚطب١  قبًٗا، ٚايٖتػدٜد جيعٌ اي

 ١.املٓطٛب َٔ آٍ املٓطٛب إيٝ٘ َٔ دٕٚ ساد١ٕ إىل ذنس ايٚصؿ

ٓٚطب١ يٝظ َكصّٛزا ع٢ً السك١ ايٝا٤، َٚا حتدث٘ َٔ أثٍس يف   ٚايكصد إىل اي

ْٖٗا ال  ٓٚطب١، إالَّ أ ب١ٝٓ ايه١ًُ، ؾٗٓاى أب٠١ٝٓ صسؾ١ٝ ْكًت َٔ أبٛابٗا يتشكٝل َع٢ٓ اي

ٖٝا٤، ؾُا طبٝعتٗا إذٕ؟ َٚا سكٝكتٗا؟ ٌٖٚ ٖٓاى  تؤدٟ املع٢ٓ ْؿط٘ ايرٟ حتدث٘ اي

ٗا ٜٚا٤ ايٓطب؟ َٚا عالقتٗا بظاٖس٠ االضتػٓا٤، اييت عسض هلا تٓاْٚب أٚ تعاقْب بٝٓ

 بعض ايعًُا٤، إٖبإ تٓاٚهلِ يتًو األب١ٝٓ؟

 ٛ ٕٖ َاأ تًااو األبٓٝاا١ َااا ٖااٛ َػااٗٛز عٓااد عًُااا٤ ايعسبٝاا١،  اا ٍٍ»ايظَّاااٖس أ « ٜؾٖعااا

ٚ«ٌٍ ٕ٘ َأ ايٛداٛٙ يف ايٚطاٝاقات         «ٜؾأع ، َٚٓٗا َا ٖٛ ستُاٍٛ عًا٢ ايٓطاب١ يف ضا٤ٛ ٚدا

ٓٚطاب١ بٝاا٤ٟ ايٓطاب، ٖٚارٙ األبٓٝا١،         املخص ِْ باش غاٛاٖد اي ٖٞ َٗا ٛص١، ٚمٖث١ ؾسْم دالي

ُْٖااا تاادٍ عًاا٢ َعٓاا٢ ْطااب١ٕ إضاااؾ١ٕٝ       ٕٖ ٖاارٙ األبٓٝاا١ ال تاادٍ عًاا٢ ايٓطااب١ ايعاَاا١، ٚإ أل

 شتصٛص١ٕ.

 

 محٛد ْاصس ْصاز/ د

  ايرتب١ٝ ن١ًٝٚعُٝد  طاعدايًػ١ ايعسب١ٝ امل أضتاذ

 سذ١ داَع١ 
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ٕٖ ايٓطااب١ طسٜكاا١ َاأ طسا٥اال اإلضاااؾ١، ٚتعااين االْتُااا٤ إىل اآلبااا٤ أٚ       ايػااا٥ع عٓااد عًُااا٤ ايًػاا١ ايعسبٝاا١ أ

ايبًاادإ، أٚ ايصاآاعات أٚ املٗاأ، ٖٚااٞ تؿٝااد ايتٛضااٝو ٚايتخصااٝص، ٚال ٜتاااٖت٢ ذيااو إال عاأ طسٜاال إذتااام ٜااا٤       

  دالالتٗا املع١ٜٛٓ ٚايبالغ١ٝ.َػدد٠ بآخس االضِ، حتدخ أثسٖا يف ب١ٝٓ ايه١ًُ ٚيف

 أهنية البحث:

ٓٚطااب١، تتُجااٌ يف تًااو األبٓٝاا١         ٜٚػااري ايٛاقااع ايًػااٟٛ إىل طسا٥اال أخااس٣ قااد ٜكصااد بٗااا حتكٝاال َعٓاا٢ اي

ايصسؾ١ٝ ايايت ْكًات َأ أبٛابٗاا يتشكٝال ذياو املعٓا٢. ؾُاا عالقتٗاا بٝاا٤ٟ ايٓطاب١؟ ٖٚاٌ حتكال املعٓا٢ ْؿطا٘                

طبٝعاا١ حتٜٛااٌ تًااو األبٓٝاا١ َاأ أبٛابٗااا إىل باااب ايٓطااب١؟ ٖٚااٌ ٜعااٗد ذيااو       اياارٟ حتككاا٘ ٜااا٤ٟ ايٓطااب١؟ َٚااا   

ايتشٌٜٛ ْٝاب١ أّ اضتػٓا٤ أّ غري ذيو؟ َٚا سكٝك١ ايدالي١ ادتدٜد٠ يتًو األب١ٝٓ؟ ٌٖٚ ٖاٞ دالالت َتطاا١ٜٚ   

 أّ َتؿاٚت١؟

ٕٖ َأ تًاو األبٓٝا١ َاا ٖا      ٛ َػاْٗٛز عٓاد   َٔ خالٍ تًو ايتطاؤالت اْبجكت أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١، ٚالضُٝا أ

ٍْ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١ يف ضا٤ٛ ٚدا٘ َأ ايٛداٛٙ ايايت عسضاٛا هلاا يف َظااِْٗ          عًُا٤ ايعسب١ٝ، َٚٓٗا َا ٖٛ ستُٛ

ٌٓ اإلداب١ عٔ تًو ايتطاؤالت تهإٛ أنجاس ٚضاّٛسا َأ خاالٍ دزاضا١ تًاو األبٓٝا١، ضاٛا٤ أناْات            ايًػ١ٜٛ. ٚيع

ف ع٢ً دالالت تًو األبٓٝا١ بػاسض ايٛصاٍٛ إىل    َػٗٛز٠ أّ ستُٛي١ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١، ٚنرا َٔ خالٍ ايٛقٛ

 َعسؾ١ ٚظٝؿتٗا ايًؿظ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ ٚاذته١ُٝ اييت حتككٗا.

 منهجيه البحث:

يف ٖاارا ايبشااح عًاا٢ املاآٗر ايٛصااؿٞ ايتعًًٝااٞ َعتُاادٟا عًاا٢ املصااادز ايٓشٜٛاا١ ٚايصااسؾ١ٝ            االعتُااادمت  

 األص١ًٝ ٚع٢ً بعض املسادع ٚايبشٛخ.

 ورة حتنل معنى النِّسبةأبنية مشه -املبحث األول

ٓٚطب١ ٖٞ طسٜك١ َٔ طسا٥ل اإلضاؾ١ ٚؾٝٗا تًشل آخس االضِ ٜاا٤ َػاٖدد٠ َهطاْٛز َاا قبًاٗا، ٚذياو يهاٞ         اي

ٜهٕٛ املٓطٛب َٔ آٍ املٓطٛب إيٝ٘، أٚ َٔ أٌٖ تًو ايبًد٠، أٚ ايكب١ًٝ، قاٍ ضٝبٜٛ٘:)اعًِ أْو إذا أضاؿت زدااٟل   

ٌٍ ؾذعًت٘ َٔ آٍ ذيو ايٖسدٌ أذت كت ٜا٤ٟ اإلضاؾ١، ؾنٕ أضؿت٘ إىل بًٕد ؾذعًت٘ َٔ أًٖ٘ أذتكت ٜا٤ٟ إىل زد

ٞٚ أٚ قب١ًٕٝ( ِٕ أضؿت ضا٥س األمسا٤ إىل ايبالد، أٚ س  .(1)اإلضاؾ١، ٚنريو إ

ٓٚطاب١ نكٛياو:     ٞٙ   » ٖرا ٖاٛ األصاٌ يف اي ٞٙ، ٚغااَ ٞٙ، ٚيُٝا ، ٚ اٛ ذياو، ٜٚرتتاب عًا٢ ذياو تا ثرْي       «ميااْ

 ،ٙٞ ٟٙ، ٚسهُ ٞٙ، َٚعٓٛ ٕٖ ايكصد إىل ايٓطب١ مل ٜكاـ عٓاد   (2)ٖٚٛ َا أٚضشت٘ نتب ايٓشٛ، ٚايصسفيؿظ ، ٜٚبدٚ أ

                                                           
(

1
 .3/335( وزبة ع١ج٠ٛٗ:

(
2

، ٚششػ 85، ٚاٌفصٛي فٟ اٌٍغخ:2/359، ٚششػ عًّ اٌضعبعٟ:55، ٚاٌزىٍّخ:529، ٚعًٍ إٌؾٛ:3/134( ٠ٕظش: اٌّمزضت:

 .259، ِٚجبؽش فٟ عٍُ اٌصشف:2/4شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:
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ٓٚطب١ إيٝٗا، َٚا حتدث٘ السك١ ايٝاا٤ َأ تا ثري يف بٓٝا١ ايهًُا١،       سٚد إضاؾ١ ايٝا٤ املػٖدد٠، إىل آخس ايه١ًُ املساد اي

ٓٚطب١ يًدالي١ ٓٚطب١. بٌ ٖٓاى أب٠١ٝٓ صسؾ٠١ٝ مت حتًٜٛٗا َٔ أبٛابٗا إىل باب اي  ع٢ً َع٢ٓ اي

ٓٚطب١، ُٖا: ٕٖ ٖٓاى بٓا٤ٜٔ صسؾٝش ٜٓكالٕ َٔ بابُٝٗا، ألدا٤ َع٢ٓ اي  ٚايػا٥ع عٓد عًُا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ أ

ٍْ:  -أٚاٟل   ٜؾٖعا

ٍٗ عًا٢ املبايػا١ ٚايهجاس٠، ٚاذتسؾا١،      األصٌ يف ٖرٙ ايب١ٝٓ أْٗا يًُبايػ١، ٖٚٞ أنجس ايصٝؼ غّٝٛعا، ألْٖٗا تد

 .(1)تضٞ االضتُساز ٚاإلعاد٠، ٚايتذٗدد، ٚاملعاْا٠ ٚاملالش١َٚايصٓاع١، ٚتك

ٍٍ»ٚقااد تاا تٞ ايػااٛاٖد ٜٚااساد َٓٗااا َعٓاا٢ ايٓطااب١ عًاا٢ شْاا١   يًدالياا١ عًاا٢ َااا نااإ صاآع١ٟ، َٚعادتاا١ٟ،   « ٜؾٖعااا

ٌَ يا٘ ٖارا ايبٓاا٤ اياٖداٍ عًا٢ ايتهاجري، بداليا١ تضاع         ّْ يصٓعت٘، ٜؾُذٔع ٝـ يتهجري ايؿعٌ إذا َا صاسُب ايصٓع١ٔ َداٚ

ٕٖ ايٖتضااعٝـ يًٖتهااجري  ّْ    (2)ايعاش، أل ٕٖ املاداّٚ عًاا٢ صاآع١ٕ َااالش ، ؾٝهإٛ يف ذيااو دالياا١ عًا٢ ايًااصّٚ، ال االْتكاااٍ، أل

ٍٕ، ٚيَّاٍز...»،  ٛ(3)هلا ٍٍ، َٚصٖسإف، ٚبٖصاٍش، ٚيٖبا ٖٛاٍز، ٚمجَّا ٖٛإب، ٚع ٚ ٛ ذيو َٔ ايػٛاٖد اييت ٚصؿٗا ضاٝبٜٛ٘  « ث

ِٕ ْٖٗا أنجس َٔ أ  .(4)حتص٢ ب 

ٚقااد اختًااـ ايصااسؾٕٝٛ يف أصااٌ ٖاارٙ ايبٓٝاا١، أٖااٞ ستٖٛياا٠١ عاأ صااٝػ١ املبايػاا١ أّ ايعهااظ؟ ٚايػايااب عًاا٢       

ٖٕ ٌْ ؾٝٗا -بٗرا املع٢ٓ -« ٜؾٖعااٟل»أقٛاهلِ أ  ، ٖٚرا ٖٛ ايٖسادو يف تكدٜسٟ.(5)َٓكٛي٠١ َٔ املبايػ١، إذ املبايػ١ أص

ٕ٘ َأ           ٚال ت تٞ ٖرٙ ايب١ٝٓ مبع٢ٓ ايٓطب١ إالَّ يف صااسب غا٤ٕٞ، ٜاصاٍٚ ذياو ايػا٤ٞ ٜٚعادتا٘، ٜٚالشَا٘ بٛدا

َٖا َٔ د١ٗ ايبٝع،  ٛ ٍٕ، ٚيَّاٍز»ايٛدٛٙ، إ ٍٍ، ٚيٖبا ٛ  «بكَّا ٍٍ، ٚمحَّاازٍ   »، أٚ َٔ د١ٗ ايكٝاّ حبايا٘،  ا ٍٍ، ٚبٓػاا أٚ « مجَّاا

 .(6)مبع٢ٓ: ذٟ ايطٝـ« ضٖٝإف»َٔ د١ٗ اضتعُاي٘،  ٛ 

بٛااسٜكتش: طسٜكاا١ ايٓطااب١ املػااٗٛز٠، بنضاااؾ١ ٜااا٤ َػااٖدد٠ إىل آخااس      ٚقااد تااتِ ايٓطااب١ يف بعااض ايػااٛاٖد    

ٞٙ»ؾكايٛا: « ٜؾٖعاٍ»االضِ، ٚطسٜك١ صٛغ٘ ع٢ً ش١ْ ٌْ،    (7)«َبٖتاْت، َٚبٚت ٕٖ ايبٖت نطاا٤ْ غًاٝ ٠ ًَٗاٗ ، ٚذنس ايًػٜٕٛٛ أ

 َسٖبْع، ٚقٌٝ: ٖٛ َٔ ٚبٍس ٚصٛف، بديٌٝ َا ٚزد يف قٍٛ ايٖسادص:

َٕ ذا َبتٍّ ِٔ نا َٗرا بٚتٞ ََ  ٜؾ

ََُػٚتٞ  ـْ،  ٖٝا ََُص  ،٠ ٖٝ  َُٜك

                                                           
(

1
 .85-2/84، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:15/69ْ ٚاٌّخصص: 2/113 ( ٠ٕظش: اٌّمزضت:

(
2

 .6/13( ٠ٕظش: ششػ اٌّفصً:

(
3

 .899-898( ٠ٕظش: ششػ عّذح اٌؾبفع:

(
4

، ٚإٌّٙظ اٌصٛرٟ ٌٍج١ٕخ اٌعشث١خ، سؤ٠خ عذ٠ذح فٟ اٌصشف 2/633،ٚاسرشبف اٌضشة:85-2/84، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:٠3/381ٕظش: وزبة ع١ج٠ٛٗ:( 

 166اٌعشثٟ:

(
5

 .85-2/84، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:3/161( ٠ٕظش اٌّمزضت:

(
6

 .2/85( ٠ٕظش: ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:

(
7

 .899، ٚششػ عّذح اٌؾبفع:3/381( ٠ٕظش: وزبة ع١ج٠ٛٗ 
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َِْعَذإت ٔضٚت  َٔ ُ٘  (1)َتٔخِرُت

ٌْ:   -ثاْٟٝا  ٜؾأع

ٕٖ ٖرٙ ايب١ٝٓ َٔ أب١ٝٓ اضِ ايؿاعٌ َأ ايؿعاٌ ايجالثاٞ اداٖسد; إال أْٗاا قاد تٓكاٌ         ايكٝاع عٓد ايصسؾٝش أ

    ٝ ، عًا٢ أالَّ ٜهإٛ ٖارا    (2)«ذٟ ايػا٤ٞ »١، مبعٓا٢ يتشٌُ َع٢ٓ ايٓطب١; يرا ؾايٓطب١ بٗرٙ ايصاٝػ١ ٖاٞ ْطاب٠١ إضااؾ

ٍٍ»ايػ٤ٞ صٓع١ٟ ُتَعاٜيُر، ٚيٝظ يف ٖرٙ ايٚصٝػ١ َع٢ٓ تهجري ايؿعٌ، ايرٟ عسؾٓاٙ يف  ٕٖ « ٜؾٖعا ٖاٛ  « ٜؾاأعالٟ »ٚذياو أل

ٍُ َٓاا٘ إىل  ُِٜعااَد ُْٖااا  ٍٍٜؾ»األصااٌ، ٚإ يااٝظ ؾٝاا٘ يًُبايػاا١، ؾاانذا مل ُتٞكَصااِد املبايػاا١، داا٤ٞ باا٘ عًاا٢ األصااٌ; ألْاا٘    « ٖعااا

 .(3)تهجري

َْأغٕب، ٚاٜلٔبٔ»ٚغٛاٖد ٖرٙ ايب١ٝٓ يف ايٛاقع ايًػٟٛ نجري٠،  ٛ  ٚ ،ٌٍ َْأب ذٟ ايٚدزع، » ، ؾٗٞ مبع٢ٓ: «َداِزٍع، ٚ

ٓٓػاب، ٚذٟ ايَّنب ٌِ، ٚذٟ اي ِٖٓب  يف قٍٛ ايػاعس:« َتاَْس»َٚجً٘« ٚذٟ اي

ٖٕ ُِااااااااااااااااااااااااااااااااَت أ ََٚشَع ٓٔااااااااااااااااااااااااااااااااٞ   ٜؾَػَسِزَت
 

ـٔ َتااااااااااااااا  ِٝ ْٔ يف ايٖصااااااااااااااا َِٔسٜى الٔبااااااااااااااا  (4)ا

 

 يف قٍٛ ايػاعس:« آٌٖ»َٚٓ٘

ٍِ ُِااااااااااَج ٍّ َعَج ََأداااااااااأد اآلبااااااااااا٤ ٜقااااااااااِس  ِإىل 
 

 ٌُ ٖٔااااااا ٌِ آ َّ ايٖتٜؿاُضااااااا ِٛ َٜااااااااا  ْٔ ٜٛااااااا ُ٘ َع  (5)ٜياااااااا

 

ِْ، ٚناعٍٔ»َٚٓ٘ أّٜضا  يف قٍٛ ايػاعس:« طاع

َٗااااااااااااااا  َٝٔت ٌِ ٔيُبِػ َّ ال َتِسَساااااااااااااا  َدِع امٜلٜهاااااااااااااااِز
 

   ٞ ُِ اٞيٜهأضااا َّاااأع ِْاااَت اي ْٖاااٜو ٜأ  (6)ٚاٞقُعاااِد ؾن

 

ٍّ، ٚذٚ ٔنِط٠ٕٛ»ؾايٛاعِ، ٚايهاضٞ ستُٛالٕ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١، أٟ  ، ٚمحًاٗا ايؿاٖسا٤ ٚغاريٙ َأ     (7)«ذٚ ٜطَعا

ٛٙ»املؿٚطسٜٔ ع٢ً َع٢ٓ اضِ املؿعٍٛ، أٟ:  ََٞهُط ٚ ،ِْ َٛٞع َُ»(8). 

 ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١، ٚذيو يف قٍٛ ايػاعس:« َْأصّبا»ٚمحًٛا 

   َْ َُااااااا١ٜ  ِٝ ََ َٜاااااااا ٝأ َٗاااااااٍِّ  ِٞ ٔي ٓٔااااااا ِٝ ًٔ  أصااااااإبٔن
 

َٛانااااأب)    ٛٔااااا٤ٔٞ ايٜه ٘ٔ َب ِٝااااااا ٌٍ ٝأٜقأض ِٝااااا  (9َٜٚي
 

َّايَل، ٚايٛاََح»ٚمحًٛا  .(10)ع٢ً َع٢ٓ: ذاَت سٍٝض، ٚذاَت طالٍم، ٚذاَت طُٕح« اذتا٥َض، ٚاي

                                                           
(

1
 «.ثَزَذَ »1/358( ٠ٕظش: ٌغبْ اٌعشة:

(
2

 «.اٌخبرّخ»264( ٠ٕظش: اٌّصجبػ ا١ٌّٕش:

(
3

 .6/13:، ٚششػ اٌّفص15/69ً( ٠ٕظش: اٌّخصص:

(
4

 .3/381، ِٚٓ شٛا٘ذ وزبة ع١ج٠ٛٗ:56( اٌج١ذ ٌٍؾط١ئخ فٟ د٠ٛأٗ:

(
5

ِخ:  .236، ٚفٟ د٠ٛاْ اٌؾط١ئخ:672( اٌج١ذ فٟ ٍِؾك د٠ٛاْ رٞ اٌشِّ

(
6

 .6/15، ٚششػ اٌّفصً:2788، ِٚٓ شٛا٘ذ إٌىذ، ٌألعٍُ:55( اٌج١ذ ٌٍؾط١ئخ فٟ د٠ٛأٗ:

(
7

 .2/88( ٠ٕظش: ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:

(
8

اء:( ٠ٕظش  .2/16: ِعبٟٔ اٌمشآْ ٌٍفشَّ

(
9

 .3/382، ِٚٓ شٛا٘ذ وزبة ع١ج٠ٛٗ:45( اٌج١ذ ٌٍٕبثغخ فٟ د٠ٛأٗ:

(
15

 .6/15، ٚششػ اٌّفصً:3/383( ٠ٕظش: وزبة ع١ج٠ٛٗ:
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ٚذٖاااب بعضاااِٗ إىل محاااٌ بعاااض أبٓٝااا١ اضاااِ ايؿاعاااٌ ايااايت تٓاااٛب عااأ اضاااِ املؿعاااٍٛ، عًااا٢ َعٓااا٢ ايٓطاااب١    

٘  يف« زاضا١ٝ »ٛ ا  «ذٟ ايٖػا٤ٞ »اإلضاؾ١ٝ، مبع٢ٓ:  َٛ ﴿ تعااىل:  قٛيا ُٗا ٞ  ٜؾ ١َٕٝ  ٔعَٝػا١ٕ  ٔؾا ٕٖ ؾارنسٚا  ،﴾21اذتاقا١    -ٖزأضا  أ

ِٜٛياا١ٕ»مبعٓاا٢« ٜؾأعًاا١ٟ» ْٖٗااا« ذات زضاا٢ّ»أٚ أْٗااا مبعٓاا٢: « ََٞؿُع  يف« َدأؾااٍل»، ٚ ااٛ(1)عًاا٢ بابٗااا« ٜؾأعًاا٠١»نُااا قٝااٌ: إ

ًَٔل﴿ تعاىل: قٛي٘ ٍٍ»َع٢ٓ ع٢ً ايًؿ  محًٛا إذ ﴾6 ايٛازم   -َدأؾٍل َٖا٤ٕ َٔٔ ُخ ذٚ » ، أٚ ٖٛ مبعٓا٢ ايٓطاب١، أٟ:   «ََٞؿُعٛ

 .(2)«دؾٍل

ِْ»َٚٓ٘ أّٜضا َٔٔ ٜأَِس اهلٔل﴿ تعاىل: قٛي٘ يف« َعأص  َّ َٛٝ َِ اي ٍٍ» َع٢ٓ ع٢ً ؾشًُٛٙ ﴾43 ٖٛد   - ٜيٜا َعأص أٚ « ََٞؿُعٛ

 .(3)ع٢ً باب٘« ٜؾأعاٟل»ٖٛ مبع٢ٓ ايٓطب١، أٟ: ذٚ عص١ُٕ، أٚ إٔ ٜهٕٛ 

ٕٖٚايرٟ ٜ بٓٝتإ صسؾٝتإ، َٓكٛيتإ َٔ أب١ٝٓ اضِ ايؿاعٌ ٚأب١ٝٓ املبايػ١ يًٖداليا١  « ٜؾٖعااٟل»ٚ« ٜؾأعاٟل»بدٚ أ

  ٕ ٌْ»عًاا٢ ايٓطااب١ إىل ايػاا٤ٞ ْطااب١ٟ شتصٛصاا١، ؾتهااٛ ٍْ»ياارٟ ايٖػاا٤ٞ، ٚ« ؾأعاا ملاأ ٜااصاٍٚ ايٖػاا٤ٞ، ٜٚالشَاا٘،  « ٜؾٖعااا

َْٔس»صٓع١ٟ، َٚعاّغا ؾكٛهلِ: ْٔ، َٚتا ًا٢ ذٟ ايٖػا٤ٞ، ؾانٕ ناإ ذياو ايٖػا٤ٞ صآع١ٟ، َٚعاّغاا، ٜداَٚا٘          تاٗدالٕ ع « اٜلٔب

ُٖاٍز»صاسب٘، قٌٝ:  ٍٕ، َٚت ، ٚايصٛؽ ع٢ً ٚؾل ٖرٜٔ ايبٓا٤ٜٔ نجري، ٖٚٛ َع نجست٘ ال ٜٓكاع عٓد ضٝبٜٛ٘، (4)«يٖبا

ٌٍ»ع٢ً« ؾٖعااٟل»، ٚزٖبُا محًٛا (5)ضٝبٜٛ٘، ٚغريٙ َٔ ايٓشٜٛش ًَٔل ع٢ً ذٟ ايٖػا٤ٞ َأ غاري    « ٜؾأع إٔ ٜهإٛ ؾٝا٘   ؾٝ ٞط

ٍْ»، َٚٓ٘ (6)دالي١ ع٢ً ايصٓع١، ٚاملصاٚي١  يف قٍٛ ايػاعس:«ْٖبا

    ٔ٘ َٓاااااااٞ ٔبااااااا َٓ َٛٞع َٝ َِاااااااٍو ٜؾ َِٝظ ٔبااااااأرٟ ُز  َٜٚيااااااا
 

     ٍِ َٖٓباااااا َٜٚياااااَٝظ ب ـٕ  ِٝ  (7)ِٜٚياااااٝظ ٔبااااأرٟ َضااااا

 

ٍٍ»ع٢ً«ٜؾأعاٟل»محًٛاُٚزٖبُا  ٖٛ»مبع٢ٓ« سا٥ٕٔو»يف ايٖدالي١ ع٢ً ايصٓع١، ٚاملصاٚي١،  ٛ«ٜؾٖعا  .(8)«اىَس

ٕٖ ْكٌ ٖرٜٔ ايبٓا٤ٜٔ َٔ بابُٝٗا ايصسؾٝش، ألدا٤ َع٢ٓ ايٓطب١، جيعًُٗا غري دازٜش ع٢ً   ٚايظاٖس أ

ٍٗ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١ ؾُٝٗا،  ُِٜطتَد ايؿعٌ، ؾال ٜهْٛإ يف ضٝاقُٗا مبع٢ٓ اضِ ايؿاعٌ، ٚال مبع٢ٓ املبايػ١ ٚ

 بنسد٣ طسٜكتش:

ٌْ، ٚال َصدْز، ؾال ٜكاٍ يف  -٘ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١يف ايطٝام احملٍُٛ ؾٝ -أالَّ ٜهٕٛ هلُا -1 داِزٍع، »ٔؾِع

ٍٔ َِٜدَزُع«»ٚالب ُٔ»ٚال« َدَزَع  ًَٞب َٜ  َٔ  ٚنرا بك١ٝ ايػٛاٖد.« ٜيَب

                                                           
(

1
 .2/424، ٚاٌزج١بْ فٟ إعشاة اٌمشآْ:5/222( ٠ٕظش: إعشاة اٌمشآْ ٌٍٕؾبط:

(
2

اء:  .8/449، ٚاٌجؾش اٌّؾ١ظ 153-1/152:، ٚاٌخصبئص16-2/15( ٠ٕظش: ِعبٟٔ اٌمشآْ ٌٍفشَّ

(
3

 .2/89، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:«عصُ»337-336( ٠ٕظش: اٌّفشداد:

(
4

 2/85، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:6/14( ٠ٕظش: ششػ اٌّفصً:

(
5

 .2/634، ٚاسرشبف اٌضشة:2/85، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت 6/15، ٚششػ اٌّفصً:3/381( ٠ٕظش: وزبة ع١ج٠ٛٗ 

(
6

 .2/634، ٚاسرشبف اٌضشة:3/382بة ع١ج٠ٛٗ:( ٠ٕظش: وز

(
7

 .33( اٌج١ذ الِشئ اٌم١ظ، فٟ د٠ٛأٗ:

(
8

 .2/634( ٠ٕظش: اسرشبف اٌضشة:
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َٖا مبع٢ٓ املؿعٍٛ،  ٛ  -2 ٖٓ٘، إ ََِصَدْز، يه ٚ ،ٌْ َٖا «عٝػ١ٕ زاض١ٕٝ»ٚ«َا٤ٕ داؾٍل»إٔ ٜهٕٛ يًػاٖد ٔؾِع ، ٚإ

 .(1)«سا٥ٍض، ٚطايٍل»َؤْٖح زتٖسْد َٔ ايتا٤،  ٛ
 

 ابنيه صرفية أخرى حتنل معنى النسبة وداللتها –املبحث الثاني 

ٜٚػري ايٛاقاع ايًػاٟٛ إىل ٚداٛد غاٛاٖد محًات َعٓا٢ ايٓطاب١ املخصٛصا١ مبعٓا٢: ذٟ ايٖػا٤ٞ، ٚزدت عًا٢            

 ٚؾل أب١ٝٓ صسؾ١ٝ أخس٣:

ٌْ:   -أٚاٟل  ٜؾٔع

ٕٖ األٚصاف ت تٞ ع٢ً ٚؾل ٖر ٙ ايب١ٝٓ، ٚذيو سُٝٓا تدٍ ع٢ً األدٚا٤ ايباط١ٓ، أٚ املػٗٛز عٓد ايصسؾٝش أ

  ٛ ًٔااٍل، ٜٚأٔغااٍس، ٜٚؾااِسٍل.. إ   »اهلٝذاْااات، أٚ ارتؿاا١،  اا ٜناأرٕب، » ، ٚدااا٤ت عًاا٢ ٚؾكٗااا املصااادز ايجالثٝاا١،  ااٛ      (2)«ٜق

ٌْ يف االضااااتعُاٍ ايًػااااٟٛ«ٜٚئعاااإب ٕٖ ذيااااو قًٝاااا ، ٚزمبااااا ٚزدت بعااااض ايػااااٛاٖد يتشُااااٌ َعٓاااا٢ ايٓطااااب١ (3)، غااااري أ

ٕ    املخ ُْٖاا ٜسٜادٚ ِٗاْس، ٚإ َْ ٟٙ »صٛص١، قاٍ ضٝبٜٛ٘:) ٚقاايٛا:  َٗااز ٌٍ »ؾٝذعًْٛا٘ مبٓصيا١  « َْ ُٔا ، (4)ٚؾٝا٘ ذياو املعٓا٢(   « ع

 َٚٓ٘ َا ٚزد يف قٍٛ ايػاعس:

ِٗااااااااااااااِس َْ ٓٚااااااااااااااٞ  ًٔااااااااااااااٍّٞ ٚيه ِٝ ًٜ   ٜيِطااااااااااااااُت ٔب
 

ٌَ، ٚيهاااااااااأ ٜأِبَتٔهااااااااااسِ   َّٝاااااااااا  (5)ال ٝأِدٔيااااااااااُر اي

 

َٗاازٍّٟ »ؾكٖدزٙ ضٝبٜٛ٘ مبع٢ٓ ٓٚطاب١ اإلضااؾ١ٝ         عًا٢ طسٜكا١ اي  « َْ ٓطاب١ ايٖػاا٥ع١، ٚقاٖدزٙ آخاسٕٚ عًا٢ َعٓا٢ اي

ٌٍ بايٓٗاز»املخصٛص١، ٖٚرا ٖٛ ايٖسادو يف تكدٜسٟ، ألْٖ٘ مبع٢ٓ َُ  .(6)«صاسب ْٗاٍز»أٚ «صاسب َع

ٓٚطب١ املخصٛص١، قٛهلِ:  ٌْ»ٚممَّا دا٤ عٔ ايعسب ع٢ً َع٢ٓ اي ُٔ ْٔ ،ٚ َع ْٔ،ٜٚئط ِْ، ٜٚطٔع ٌْ ٜطٔع ، ٚقٌٝ: «َزُد

ٍٍ»َع٢ٓ دٚاّ ايٚصؿ١ باٚتخاذٖا صٓع١ٟ، َٚالش١َٟ،  ٛ ع٢ً ، ٚاألَس َٛقٛف ع٢ً ايٖطُاع عٓد أغًب عًُا٤ «ٜؾٖعا

 .(7)ايعسب١ٝ

                                                           

(
1

 .87-2/85( ٠ٕظش: ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:

(
2

 .144-1/143، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:4/25( ٠ٕظش: وزبة ع١ج٠ٛٗ:

(
3

 .2/142( ٠ٕظش: د٠ٛاْ األدة:

(
4

 .3/384( وزبة ع١ج٠ٛٗ:

(
5

 .249، ٚٔٛادس أثٟ ص٠ذ:3/384( اٌج١ذ ِٓ شٛا٘ذ وزبة ع١ج٠ٛٗ:

(
6

 .2/88، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:2/956، ٚإٌىذ:249( ٠ٕظش: إٌٛادس:

(
7

 .2/643، ٚاسرشبف اٌضشة:2/88( ٠ٕظش: ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:
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ٍْ:   -ثاْٟٝا  ََٞؿُعٛ

ٕٖ ٖارٙ ايبٓٝا١ َأ األبٓٝا١ ايايت ٜصااؽ عًا٢ ٚؾكٗاا اضاِ املؿعاٍٛ َأ ايؿعاٌ ايجالثاٞ اداٖسد، ٚمحاٌ                 املعًّٛ أ

ْٖٗا مبع٢ٓ: ذٟ ايٖػا٤ٞ،  بعض ايٖصسؾٝش بعض  ٓٚطب١، أٟ أ ايػٛاٖد اييت ت تٞ ع٢ً ٚؾل ٖرٙ ايب١ٝٓ، ع٢ً َع٢ٓ اي

ٍِٛز» ٛ َٕ ٜقَسأَت ِٚإَذا ﴿ تعاىل: قٛي٘ يف« ََِطُت َٓا ايٝكس٤َا َٜٓو َدَعً َٔ ََٚبَش َبٝ َٕ ٜيا ائَّرٜ ُٛٓ َٔ  – َٖطُتٛزٟا ٔسَذابٟا بٜاأٜلٔخَس٠ٔ ُٜؤ

ٕٖ ؾكٌٝ; ،﴾ 45 اإلضسا٤ ِّٛزاََ»إ ٌٍ»مبع٢ٓ« ِطُت ٓٚطاب١، أٟ: ذٚ ضارٍت، ٚعًا٢ ٖارا ايٛدا٘ عاٖدت        «ٜؾأع ْٖ٘ مبعٓا٢ اي ، ٚقٌٝ: إ

ٍْ ع٢ً باب٘ ٓٚطب١ اإلضاؾ١ٝ املخصٛص١، ٚقٌٝ: ٖٛ َؿعٛ  .(1)صٝػ١ َؿعٍٛ داي١َّ ع٢ً اي

ٌْ:   -ثايجٟا ِٝ  ٜؾٔع

ـُ      ٚتصاؽ األٚصاف ع٢ً ٚؾل ٖارٙ ايبٓٝا١ يتادٍ عًا٢ املبايػا١ ٚاملعاْاا٠ يف األ       َاس ٚتهاسازٙ ستا٢ ٜصابو ايٛصا

ًُٔات بٓٝا١        ًٜٞك٠١ يف صاسب٘، ٚقد ت تٞ األٚصااف يتادٍ عًا٢ ايجباٛت، ٚزمباا ُس ٌٍ »ن ْ٘ ٔخ ِٝا ٓٚطاب١    «  ٜؾٔع عًا٢ َعٓا٢ اي

ٕٖ﴿ تعاىل: قٛي٘ يف« قسٜب»املخصٛص١، يف  ٛ َٔ ٜقِسْٜب اهلٔل َزمٜحَت ِإ َٓٔش َٔ ْٖٗا قٌٝ: إذ ،﴾56 األعساف -امٝلشٔط  مبعٓا٢  أ

ٚٓ ٖٖٛااا ٚختااسٜر تؿطااريٖا يف ُٚضاأًو نااجري٠، أقااٛاٍ اآلٜاا١ ٖاارٙ يف ذنااست ٚقااد ،(2)ٝقااِسٔب ذات أٟ: طااب١،اي  تااا٤ َاأ خً

ًٜٟها عػس اثين يف ايكِٝ ابٔ مجعٗا َتعٚدد٠، َطايو ايت ْٝح  .(3)َِط

ٍْ   -زابعٟا ٍْ   -ٜؾُعٛ ٌْ: َٔٞؿَعا  َٔٞؿَع

ٕٖ ايصاااٝؼ اياااجالخ تهااإٛ يف تهاااجري ايٖػااا٤ٞ   ٛ  ٚذٖباااٛا إىل أ ٍٍٕ»ٚتػاااٚدٜدٙ ٚاملبايػااا١ ؾٝااا٘،  ااا ِٚ ٍٍ»ٚ« ٜقاااُؤ َٛا « َٔٞكااا

ٚ«ٍٔ َٛٞع ٕٖ     «َٔاِدَعظٍ »ٚ« َٔ َٔٞؿَعاالٟ   »، قااٍ ضابٜٝٛ٘:) ٚشعاِ ارتًٝاٌ أ َٔٞؿَعاااٟل، ٚ ِٛاٟل، ٚ ٍٍ  »،  اٛ  «ٜؾُعا َٛا َٔٞكا إمناا  « قاؤٍٚ، ٚ

ارتًٌٝ أْٗاِ يف ٖارٙ    ٜهٕٛ يف تهجري ايػ٤ٞ ٚتػدٜدٙ ٚاملبايػ١ ؾٝ٘، ٚإمنا ٚقع يف نالَِٗ ع٢ً أْ٘ َرنس، ٚشعِ

ٞٙ» األغااٝا٤ ناا ِْٗ ٜكٛياإٛ:  ٞٙ، َٚضااِسب ِٛي ِْ، ٜٚياأبْظ»ٜٚطااتدٍ عًاا٢ ذيااو بكااٛهلِ: « ٜقاا ٌْ، ٜٚطٔعاا ُٔاا ٌْ َع َٚعٓاا٢ « زداا

ٍٍ»ذيو نُع٢ٓ  َٛا َٔٞك ٚ ،ٍٍ  .(4)يف املبايػ١، إال إٔ اهلا٤ تدخً٘(« قؤٚ

ٌْ:   -خاَطٟا ِٝ  َٔٞؿٔع

َِٔشٔضرْي» ٛ قٛهلِ:  ُٚ، إذ ٜكاٍ: ٖرٙ ؾسْع ستضرْي ،(5)«ِضٍسذاَت ُس»أٟ: « ْاق٠١  َٔ غاري   -ٚاٞيُشِضس: ٖٛ اٞيَعِد

ِٚ  -غري تا٤  .(6)إذا ناْت غدٜد٠ ايَعِد

                                                           

(
1

 .2/426، ٚإعشاة اٌمشآْ ٌٍٕؾبط:2/613( ٠ٕظش: ِعبٟٔ اٌمشآْ ٌألخفش:

(
2

 .1/359، ٚاٌج١بْ فٟ غش٠ت إعشاة اٌمشآْ:1/294: ِشىً إعشاة اٌمشآْ:( ٠ٕظش

(
3

 .35-3/17( ٠ٕظش: ثذائع اٌفٛائذ:

(
4

 .3/384( وزبة ع١ج٠ٛٗ:

(
5

 .4/1965، ٚؽبش١خ اٌص١بْ:2/634( ٠ٕظش: اسرشبف اٌضشة:

(
6

 «.ؽضش»3/218( ٠ٕظش: ٌغبْ اٌعشة:



 

232 
 

 م0213ديسمبر -يو ليو الثانيدد الع جامعة الناصرمجلة 

 دراسة صرفية داللية –أبنية صرفّية حتمل معنى الّنسبة 
 

 محٛد ْاصس ْصازد / 

ٌْ:   -ضادضٟا ِٜٓؿٔع َُ  ٌْ  َُٞؿٔع

ؾاانذا ٝقٔصااَد ذيااو   « ُتسٔضااُع»ٚال عًاا٢«ٜأِزَضااَعِت»إذا نااإ مبعٓاا٢: ذات زضاااع،ٚمل ىااِس عًاا٢    «َُِسٔضااٍع» ااٛ 

ْٛٔسَُ»،ٚ ٛ(1)«َُِسٔضع٠١»قايٛا: َُا٤ُ﴿ تعاىل: قٛي٘ يف« ِٜٓؿ ُٛٔسّ ايٖط ٘ٔ َُٜٓؿ ٛٔاسْ  ايعهايٟ:)  قاٍ  ﴾18 املٖصٌَ   -ٔب ِٜٓؿ  بػاري  َُ

ٖٓطب ع٢ً تا٤  .(2)ٚتؤْٖح( ُترنَّس ايطُا٤ ٚقٌٝ: ايٖطكـ، َع٢ٓ ع٢ً محاٟل ُذنِّس ٚقٌٝ: اْؿٛاز، ذات أٟ: اي

ٌْ:   -ضابعٟا  ٜؾِع

ٓٚطاب١،  عًا٢  دزاملص بدالي١ ايكٍٛ إىل ايبصسٜٕٛ ذٖب  ٌ  يف اي ٘  ت ٜٚا ٛ  ايٓعات،  أٚ ارتاي،  َٛقاع  ٚقٛعا ُْٖاا  »  ا إ

ٍْ ٍْ»ٚ« أْت َعِد ٌْ َعِد ٌ    «ٖرا زد ِ  َع تكادٜس َضااف ستارٚف ٚاألصا ٍٍ »عٓادٖ ٕ    «ذٚ َعاِد ، (3)، ٖٚاٛ َاا أْهاسٙ ايهٛؾٝاٛ

ٍٍ، ٚإىل نالّ عاٍَّٞ َسذٍٚ  .(4)ٚٚصؿ٘ أٌٖ املعاْٞ ب ْ٘ ؾاضْد ٜؤٚدٟ إىل غ٤ٕٞ َػطٛ

 حقيقة داللتها -ثالثاملبحث ال

ٕٖ ْكٌ  ٌٍ، ٜٚؾٖعاٍ»َٔ ايٛاضو أ ٓٓطاب١ َػاْٗٛز َٚطاُْٛع عٓاد ايعاسب، ٚارتاالف إمناا ٖاٛ يف          « ٜؾأع إىل َعٓا٢ اي

              ١ٖٝ داليتُٗا ع٢ً ايٓطاب١ أٖاٞ داليا١ ايٓطاب١ بٝاا٤ٟ ايٓطاب ْؿطاٗا أّ أْٗاا داليا١ شتصٛصا١؟ أَاا األبٓٝا١ ايصاسؾ

ًُٔااِت عًٝٗااا يف ايٚطااٝاقات املخصٛصاا١، ٚقااد   األخااس٣ ؾشًُااٗا عًاا٢ َعٓاا٢ ايٓطااب١ ٜعااٗد   ٚدٗااٟا َاأ ايٛدااٛٙ اياايت ُس

ٌُ، يف تكاادٜسٟ عٓٛاْااات يظااٛاٖس  ٜٛاا١   ذنااسٚا يف َعااسض أسااادٜجِٗ عاأ ٖاارٙ املطاا ي١ بعااض األيؿاااظ اياايت ُتُٚجاا

 ٚصسؾ١ٝ أخس٣:

ٚقد تطتػين غاع عٓد نجري َِٓٗ ايٖتصسٜو باالضتػٓا٤، أٚ اإلغٓا٤ يف ٖرٙ املط ي١، قاٍ ابٔ ايدٖإ:)  -1

ٖٛاْز،  ٖٛاْب، ٚإىل ايعاز: َع ٓٓطب إىل ايٚجٝاب: َث ٖٓطب حبسف غريُٖا، ؾٝكٛيٕٛ يف اي ايعسب عٔ ٜا٤ٟ اي

)ٌْ َْاب ٖٓبٌ: َداِزْع، ٚ  .(5)ٚقايٛا يف ذٟ ايٚدزع، ٚذٟ اي

ٖٓطب -2 ٓٚطب١ ٜا٤ٟ اي ٓٚطب١، ٜٚكصدٕٚ باي ٕٖ ايصٝػ١ قاَت َكاّ اي ٤ٔ َكاّ ، ٚقٝاّ ايٚػٞ(6)ذنس بعضِٗ أ

ٓٚٝاب١.  غ٤ٕٞ آخس َٔ ايعبازات ايٖداي١ ع٢ً َؿّٗٛ اي

                                                           

(
1

 .88-2/86، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:3/384(  ٠ٕظش: وزبة ع١ج٠ٛٗ:

(
2

 .2/433( اٌزج١بْ فٟ إعشاة اٌمشآْ:

(
3

 .1/443( ٠ٕظش: اإل٠ضبػ فٟ ششػ اٌّفصً:

(
4

 .352( ٠ٕظش: دالئً اإلعغبص:

(
5

 .84( اٌفصٛي فٟ اٌعشث١خ:

(
6

 .86( ٠ٕظش: دلبئك اٌزصش٠ف:
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ٕٖ االضتػٓا٤ ٚايٓٝاب١ يف ٖرا املٛضع بعٝادإ عأ سكٝكتُٗاا ؾانذا َاا ُعسضات تًاو ايػاٛاٖد          ٚيف تكدٜسٟ أ

َٖا ايكٍٛ بايٓٝابا١ يف َجاٌ تًاو ايٖػاٛاٖد،      ٌٖ ايبعد عٔ تًو ايظاٖس٠، أ ع٢ً ظاٖس٠ االضتػٓا٤، ٚددت بعٝد٠ٟ ن

 ؾال ٜكٗسٙ ايٛاقع ايًػٟٛ، بديٌٝ َا ٜ تٞ:

ٌٖ املٓٛب عٓ٘، ٚقٝاّ -1 ٌٖ ست ٍٍٔ»األضاع يف ايٓا٥ب إٔ حٝي ٌٍ، ٜٚؾٖعا ٓٚطب١، ال جيسٟ ع٢ً « ٜؾأع َكاّ ٜا٤ اي

ٛٗز ْٝاب١ صٝػ١ صسؾ١ٝ ممج١ً يف َجاٍ عٔ السك١ٕ تضاف إ ىل آخس َؿّٗٛ ايٓٝاب١; إذ ال ميهٔ تص

ٌُ ايٓا٥ب غ٦ّٝا َٔ  ُِ ٌٗ ايٓا٥ب َٛقع املٓٛب عٓ٘ املطكط َٔ األصٌ، َٚس ِٕ حي ٕٖ دٖٛس ايٓٝاب١ أ االضِ، أل

 خصا٥ص املٓٛب عٓ٘، ؾ ٜٔ ٖرا َٔ ذاى؟!

ْٔ يف طبٝع١ ت ٌٜٚ ايٖػٛاٖد اييت دا٤ت ع٢ً ٚؾل تًو األب١ٝٓ، ؾنذا قًت:  -2 ٚٝ َََسِزُت »ٖٓاى اختالْف َب

ٌٍ يٍُّٞٝ ٌْ ذٚ ؾ« بسد ٌْ داِزْع، ؾُعٓاٙ: ٖرا زد ٌٍ َٓطٛب إىل يِٝ، ٚإذا قًت: ٖرا زد َََسِزت بسد ُعٓاٙ:

ٖٚي١ « ذٚ»دزٍع، ٚ ٌْ ٖرا: قًت إذا ،«صاسب»جَؤ ٌٍ تكدٜس ميهٔ ؾال بكَّاٍ، زد ٞٚ أص  يريو، ستٖدد تسنٝٔب

ُْٖا ٌْ ٖرا: ٜكاٍ إذ املع٢ٓ، ع٢ً تؿطريٙ ميهٔ ٚإ ؾال ْٝاب١ يًصٝػ١ عٔ  صٓع١ٟ، ايبكٌ بٝع َٖتخْر زد

 غريٖا.

3- ٖٕ « َداِزّعا»ايٖدالي١ املؤٖدا٠ بٗرٙ األب١ٝٓ ختتًـ عٔ دالي١ غٛاٖد ايٓطب١ ايٖػا٥ع١ ؾنٕ قٌٝ: إ

ِّٗسا»ٚ«دزعٍّٞ»مبع٢ٓ َٗازٍّٟ»مبع٢ٓ« َْ ُ٘ا بش غٛاٖد « َْ ّٝا َٗ ٕٖ ٖٓاى ؾسٟقا دالي ؾع٢ً ايتطاَو; أل

ٍٗ ع٢ً ايٓطب١ بٝا٤ٟ ايٓطب، ٖٚرٙ األب١ٝٓ احمل ٓٚطب١ ايٖػا٥ع١ تد ٓٚطب١، ؾػٛاٖد اي ُٛي١ ع٢ً َع٢ٓ اي

َّا، ٖٛ ٍٖٚ ت ٜٚاٟل ٚاسّدا عا ٓٚطب١ ايعا١َ، غري املخصٛص١، يرا تؤ ُِٓطْٛب»َع٢ٓ اي ٚٙ»أٚ «ََ ٚ ٛ « ََِعُص

 ذيو.

َٖا األب١ٝٓ األخس٣،  ٛ ٌٍ»أ ٍٍ، ٜٚؾأع ٍٗ ع٢ً َع٢ٓ ْطب«ٜؾٖعا ٌٍ ؾتد ٌَ ع٢ً ٜؾأع ُٔ ١ إضااؾ١ٝ شتصٛصا١،   ، َٚا ُس

ٌٍ»ٖٚٞ ْطب١ ختتًـ باختالف ايب١ٝٓ، ؾدالي١ ٍٍ »غري دالي١« ٜؾأع ٌٖ ابأ ٜعاٝؼ ناإ أنجاس ٚضاّٛسا يف       «ٜؾٖعاا ، ٚيعا

ٓٚطب١، يهِٓٗ  ِْٖٗ قد ْطبٛا ع٢ً غري املٓٗاز املرنٛز، ٚذيو ألِْٖٗ مل ٜ تٛا بٝا٤ اي ٖرا ادتاْب، إذ ٜكٍٛ:) اعًِ أ

    ٛ ٍٗ عًا٢  ا ٓٚطاب١(     ٜبٕٓٛ بٓاا٤ّ ٜاد ٓٚطاب١         (1)َاا دٍ عًٝا٘ ٜاا٤ اي ٍٗ عًا٢ َعٓا٢ اي ٕٖ تًاو األبٓٝا١ ال تاد ،ٚذياو ٜعاين أ

ٍٖ ايٖػ٤ٞ ع٢ً  ٛ  ٍٗ ايٖػ٤ٞ ع٢ً َع٢ٓ ايٖػ٤ٞ، ٚإٔ ٜد ٍٗ ع٢ً َع٢ّٓ  ٖٛا، ٚمث١ ؾسم بش إٔ ٜد ُْٖا تد ْؿطٗا، ٚإ

ٖٓطب ٕٖ ايتعبري عٔ اي ٍٖ عًٝ٘ ايٖػ٤ٞ اآلخس; يريو ْدزى أ  ١ ٜهٕٛ بٛسٜكتش:َا د

                                                           

(
1

 .6/13( ششػ اٌّفصً:
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ٍٗ ع٢ً َع٢ٓ « السك١ٕ»إضاؾ١ ٜا٤ٕ َػٖدد٠ٕ -1 ٓٚطب١ إيٝ٘، ٖٚرٙ اإلضاؾ١ تد إىل آخس االضِ ايرٟ ٜساد اي

ٖٚي١  ٓٚطب١ ايعا١َ غري املخصٛص١، املؤ ِٓطٕٛب»جاي َِٓتٔطٕب» أٚ ،«ََِعصٍُّٚ»أٚ «ََ َُ»(1). 

ٓٚطب١ إيٝ٘ -صٛؽ االضِ -2 ٓٚطب١ إيٝ٘ ْطب١ٟ ع٢ً ب١ٕٝٓ، ٖٚٝ ٠ٕ شتصٛص١ -املساد اي ، يًدالي١ ع٢ً اي

 شتصٛص١، ٖٚٞ ع٢ً قطُش:

ْٖ٘ مبع٢ٓ - أ ٓٚطب١ إيٝ٘ ع٢ً أ ٕٖ ذا ايٖػ٤ٞ َٓطٛب إىل ذيو ايٓػ٤ٞ«ذٟ ايٖػ٤ٞ»اي ،َٔ غري (2); أل

ٍٗ ع٢ً ٖرا املع٢ٓ، بب١ٝٓ  ُٜطَتد ٌٍ»دالي١ٕ ع٢ً تهجرٍي، ٚال َصاٚي١ٕ، ٚ َٚا دس٣ زتساٖا يف « ٜؾأع

 أدا٤ املع٢ٓ.

ْٖ٘ مبع٢ٓ ذٟ ايٖػ٤ٞ ايرٟ ٜصاٍٚ ذيو ايٖػ٤ٞ، ٜٚالشَ٘، ٜٚتخرٙ صٓع١ٟ، اي - ة ٓٚطب١ إيٝ٘ ع٢ً أ

 ٍٖٚ ٍٍ»جَٚعاّغا، ٖٚرا املع٢ٓ َؤ  .«ٜؾٖعا

١ٖٝ عٔ ٜا٤ٟ ايٓطب، ٚال تعاقاب بُٝٓٗاا عًا٢ املٛقاع ايٛاساد،       ْٖ٘ ال ْٝاب١ يتًو األب١ٝٓ ايصسؾ ٚذيو ٜعين أ

ٓٚطب١ املخصٛص١.ؾٗرٙ األب١ٝٓ َٓكٛي٠١ َٔ أبٛابٗ  ا ايصسؾ١ٝ، يًٖدالي١ ع٢ً َع٢ٓ اي

                                                           

(
1

 .956-2/955، ٚاٌّمزصذ فٟ ششػ اإل٠ضبػ:2/26( ٠ٕظش: األصٛي فٟ إٌؾٛ:

(
2

 .2/85( ٠ٕظش: ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت:
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 اخلامتة:

ٕٖ ايٓطب١ َٔ ايظٛاٖس ايًػ١ٜٛ اييت ْايت سّٝصا عسّٜضا َٔ اٖتُاَات ايكدَا٤; إذ   يف ض٤ٛ َا ضبل ْدزى أ

َٓصااا٘با عًااا٢ َاااا حتدثااا٘ ٜاااا٤ٟ ايٓطاااب َااأ دالالت َعٜٓٛااا١ ٚتػاااٝريات يؿظٝااا١ ٚسهُٝااا١، أَاااا     اٖتُااااَِٗناااإ 

باألبٓٝاا١ املٓكٛياا١ ملعٓاا٢ ايٓطااب١ ؾكااد اقتصااس عًاا٢ إغااازات ضااسٜع١ ملااا ٖااٛ َػااْٗٛز َٓاا٘، ٚمحًااٛا دالياا١     اٖتُاااَِٗ 

ٕ٘ َٔ ايٛدٛٙ; يرا ضعت ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايٛقٛف ع٢ً دالي١ ايٓطب١ يف تًاو األبٓٝا١،    بعضٗاايٓطب١ يف  ع٢ً ٚد

 ضٛا٤ أناْت َػٗٛز٠ أّ ستُٛي١ ع٢ً ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ، ٚخًصت إىل َا ٜ تٞ:

َٔ بابُٝٗا ألدا٤ َع٢ٓ ايٓطب١ َطُْٛع عٔ ايعسب; إذ ال جيٛش ايكٝاع « ٜؾٖعاٍ، ٜؾأعٌ»ْكٌ بٓا٤ٟ  -1

عًُٝٗا يف نٌ األسٛاٍ، ؾال ميهٔ ايكٍٛ يصاسب ايُبٚس: َبٖساز، ٚال يصاسب ايدقٝل: َدقَّام، ٚال 

٢ٓ اضِ ايؿاعٌ أٚ يصاسب ايؿان١ٗ: ٜؾهَّاٙ، ْٚكًُٗا إىل باب ايٓطب١ جيعًُٗا غري دازٜش ع٢ً َع

 َع٢ٓ املبايػ١.

ٕ٘ َٔ ايٛدٛٙ احملت١ًُ اييت عسضٛا  -2 األب١ٝٓ األخس٣ ال تٓكٌ إىل باب ايٓطب١ إال ع٢ً محًٗا ع٢ً ٚد

 هلا يف ضٝاقاتِٗ; إذ أْٗا قد حتتٌُ دالالت أخس٣.

ِْ بش ايٓطب١ بٝا٤ٟ ايٓطب ٚايٓطب١ بٓكٌ ٖرٙ األب١ٝٓ إىل َع٢ٓ ايٓطب١ -3 َٗ ٙٞ ، ٖٓاى ؾسْم دالي

 ؾاألٍٚ أصٌ حيٌُ َع٢ٓ ايٓطب١ ايعا١َ، ٚايجاْٞ ستٍُٛ ع٢ً َع٢ٓ ْطب١ٕ إضاؾ١ٝ شتصٛص١.

 ال ْٝاب١ يتًو األب١ٝٓ عٔ ٜا٤ٟ ايٓطب، ٚال تعاقب بُٝٓٗا ع٢ً املٛقع ايٛاسد. -4

ٌٍ عاّ ٚايٓطب١ بٓكٌ ٖرٙ األب١ٝٓ َٔ أبٛابٗا تهتطب أ١ُٟٖٝ بازش٠ يف عصسْا اذتاضس  -5 ٕٖ ايٓطب١ بػه إ

ٍٕ خاص١ ىازٟ ْٛع ايعًّٛ، ٚايؿٕٓٛ ٚاآلداب َٚٓاٖر ايتؿهري ذتادتٓا  إيٝٗا يف تٛيٝد َعا

 ٚايطٝاض١ ٚاالدتُاع، ٚغري ذيو مما تدعٛ إيٝ٘ اذتاد١ ٚأيؿت٘ ايًػ١ بعد إٔ غاع ٚنجس.
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اٌىزات، عابٌُ  -رؾم١اك: ص١٘اش غابصٞ صا٘اذ٘(. 338د -إعشاة اٌمشآْ، ٌٍٕؾبط) أثٟ ععفش أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثآ إعاّبع١ً -3

 َ.1985 -1455-2ط -ِىزجخ إٌٙضخ اٌعشث١خ

 َ.1983-ِطجعخ اٌعبٟٔ -ثغذاد -(رؾم١ك: ِٛعٝ ثٕبٞ اٌع646ٍٟ٘١ٍاإل٠ضبػ فٟ ششػ اٌّفصً، الثٓ اٌؾبعت)د -4

 -، ِشاععخ: صذلٟ ِؾّاذ ع١ّاً٘(745د -جؾش اٌّؾ١ظ، ألثٟ ؽ١بْ األٔذٌغٟ )أص١ش اٌذ٠ٓ عجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ ٠ٛعفاٌ -5

 1992َ-1412٘ -1ط -دسا اٌفىش

 ثال ربس٠خ. -ِىزجخ اٌش٠بض اٌؾذ٠ضخ -اٌش٠بض -(751٘ثذائع اٌفٛائذ، الثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ)د -6

ثشوابد  -( ضاجطٗ ٚعٍَّاك عٍاٝ ؽٛاشا577٘ٗ١د-اٌج١بْ فٟ غش٠ت إعشاة اٌمشآْ، ٌألٔجبسٞ) أثٟ اٌجشوبد عجاذ اٌاشؽّٓ -7

 ثال ربس٠خ. -1ط-داس األسلُ ثٓ األسلُ -٠ٛعف ٘جٛد

 -رؾم١اك: ِؾّاذ ؽغا١ٓ شاّظ اٌاذ٠ٓ  -٘( 616د -اٌمشآْ، ٌٍعىجشٞ )أثاٟ اٌجمابء عجاذ هللا ثآ اٌؾغا١ٓ  زج١بْ فٟ إعشاةاٌ -8

 َ.1998 -1419٘-1ط -ث١شٚد -داس اٌىزت اٌع١ٍّخ

 -عّاابدح شااؤْٚ اٌّىزجاابد -1ط -(رؾم١ااك: ؽغاآ شاابرٌٟ فش٘ااٛد377٘د -اٌزىٍّااخ ٌٍفبسعااٟ) أثااٟ عٍااٟ اٌؾغاآ ثاآ أؽّااذ -9

 َ.1981-1451٘-عبِعخ اٌش٠بض

بس  -٘(392د -بئص، الثٓ عٕٟ)أثٟ اٌفزؼ عضّبْ ثٓ عٕٟخصاٌ -15 ثذْٚ  -١شٚدث -1ط-اٌٙذٜداس -رؾم١ك:ِؾّذ عٍٟ إٌغَّ

 ربس٠خ.

ِآ عٍّابء اٌماشْ اٌشاثاع اٌٙغشٞ(رؾم١اك: أؽّاذ ٔابعٟ اٌم١غاٟ،  –دلبئك اٌزصش٠ف، ٌٍّؤدة) اٌمبعُ ثٓ ِؾّذ ثآ عاع١ذ  -11

 َ.1987-ِطجٛعبد اٌّغّع اٌعٍّٟ -ثغذاد-ٚؽبرُ اٌضبِٓ

 َ.1989-2ط-ِىزجخ اٌخبٔغٟ -اٌمب٘شح -(رؾم١ك: ِؾّٛد ِؾّذ شبوش471٘د-الئً اإلعغبص، ٌٍغشعبٟٔ)عجذ اٌمب٘شد -12

ِىزجاخ ِصاطفٝ اٌجابٞ  -اٌماب٘شح -رؾم١ك: ٔعّبْ أ١ِٓ طٗ -ثششػ اثٓ اٌغى١ذ، ٚاٌغُّىشٞ، ٚاٌغغغزبٟٔ -د٠ٛاْ اٌؾط١ئخ، -13

 َ.1958-1ط-اٌؾٍج١ٟ

 َ.1995-3ط -داس اٌّعبسف -اٌمب٘شح -أثٛ اٌفضً إثشا١ُ٘رؾم١ك: ِؾّذ  -د٠ٛاْ إٌبثغخ اٌزث١بٟٔ -14

 َ.1969-3ط-اٌمب٘شح -داس اٌّعبسف -د٠ٛاْ اِشئ اٌم١ظ، ؽممٗ: ِؾّذ أثٛ اٌفضً إثشا١ُ٘ -15

ِخ -16  َ.1919-ِطجعخ عبِعخ وبِجش٠ذط -ٌٕذْ -وبس٠ً ٘ضٞ -عٕٟ ثزصؾ١ؾٗ ٚرٕم١ؾٗ -د٠ٛاْ شعش رٞ اٌشِّ

 .ثال ربس٠خ -ِىزجخ اٌّزٕجٟ اٌمب٘شح -٘(643د-ثٓ عٍٟ ثٓ ٠ع١ش ششػ اٌّفصً، الثٓ ٠ع١ش) ِٛفك اٌذ٠ٓ ٠ع١ش -17

ِؾّاذ ٔاٛس اٌؾغآ،   رؾم١اك:( ٘ 686-زشاثبدٞ عا)سضاٟ اٌاذ٠ٓ ِؾّاذ ثآ اٌؾغآ اال ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت،ٌٍشضٟ -18

 َ.1975- ٘ 1395- 1ط ث١شٚد -داس اٌىزت اٌع١ٍّخ -، ِٚؾّذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ عجذ اٌؾ١ّذفِٚؾّذ اٌضفحضا

ٚصاسح  -ثغاذاد -( رؾم١اك: عاذٔبْ عجاذ اٌاشؽّٓ اٌاذٚس672٘ٞد-ع ٚعذَّح اٌالفع، الثٓ ِبٌه) عّب اٌذ٠ٓششػ عّذح اٌؾبف -19

 َ.1977-األٚلبف ٚاٌشؤْٚ اٌذ١ٕ٠خ

اق) أثٟ اٌؾغٓ ِؾّذ ثٓ عجذ هللا -25 شاذ -رؾم١ك ِؾّٛد عبعُ اٌاذَّس٠ٚش -(325٘د-عًٍ إٌؾٛ، ٌٍٛسَّ  -اٌش٠ابض  -ِىزجاخ اٌشُّ

 َ.1999-1425-ط
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 -داس األِااً -1ط-(رؾم١ااك: فابئض فاابسط٘د569-غاخ اٌعشث١ااخ، الثاآ اٌاذَّ٘بْ) أثااٟ ِؾّاذ عااع١ذ ثاآ ِجابسناٌفصاٛي فااٟ اٌٍ -21

 َ.1988-1459٘ -ث١شٚد -ِٚؤعغخ اٌشعبٌخ -األسدْ

 -ث١ااشٚد -عاابٌُ اٌىزاات 3ط رؾم١ك:عجااذ اٌغااالَ ٘اابسْٚ٘(.185د -)أثااٟ ثشااش عّااش ثاآ عضّاابْ ثاآ لٕجااشٍ وزاابة عاا١ج٠ٛٗ  -22

1453٘-1983َ. 

:أ١ِٓ ِؾّاذ عجاذ اٌٛ٘ابة، ِٚؾّاذ اٌصابدق اٌعج١اذٞ، داس إؽ١ابء ٗزصاؾ١ؾث اعزٕٝ٘(.711ثٓ ِٕظٛس)دٌغبْ اٌعشة، ال -23

 َ.1996-1716٘-1ط-ث١شٚد -ث١شٚد -ِٚؤعغخ اٌزبس٠خ اٌعشثٟ -اٌزشاس اٌعشثٟ

 َ.1999 -1419٘-1ط-داس ععذ اٌذ٠ٓ -إثشا١ُ٘ ِؾّذ عجذ هللا -ِجبؽش فٟ عٍُ اٌصشف -24

  َ.1978-1398٘-ث١شٚد -(داس اٌفىش458٘د-ثٓ إعّبع١ً إٌؾٛٞ اٌّخصص، الثٓ ع١ذٖ)أثٟ اٌؾغٓ عٍٟ -25

اط ٘(.437د -ِشااىً إعااشاة اٌمااشآْ، ٌٍم١غااٟ) أثااٟ ِؾّااذ ِىااٟ ثاآ أثااٟ طبٌاات -26 َّٛ اا داس  -2ط-رؾم١ك:٠بعاا١ٓ ِؾّااذ اٌغَّ

 َ.2555-1421٘-ا١ٌّبِخ

 1987َ-ِىزجخ ٌجٕبْ -(ث١شٚد757٘د-اٌّصجبػ ا١ٌّٕش، ٌٍف١ُِّٟٛ)أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ عٍٟ -27

اء) ٠ؾٟ ثٓ ص٠بد ِعبٟٔ -28  َ.1983-3ط-رؾم١ك:ِؾّذ عٍٟ إٌغبس، ٚأؽّذ ٠ٛعف ٔغبرٟ٘(.257-اٌمشآْ ٌٍفشَّ

داس إؽ١اابء  -ضااجظ: ١٘ااضُ طع١ّااٟ٘(. 552د-ّفااشداد فااٟ غش٠اات اٌمااشآْ، ٌألصاافٙبٟٔ) أثااٟ اٌمبعااُ اٌؾغاا١ٓ ثاآ ِؾّااذاٌ -29

 2552َ-1423٘-ِصش-1ط-ث١شٚد -اٌزشاس اٌعشثٟ

ش١ذ -(رؾم١ك: وبظُ ثؾش اٌّشعب471ْ٘د-عجذ اٌمب٘شاٌّمزصذ فٟ ششػ اإل٠ضبػ، ٌٍغشعبٟٔ) -35  َ.1982-ثغذاد -داس اٌشَّ

د) أثٟ اٌعجابطاٌ -31 ثاال  -1ط-عابٌُ اٌىزات -رؾم١اك: ِؾّاذ عجاذ اٌخابٌك عضا١ّخ٘(. 285د-ِؾّاذ ثآ ٠ض٠اذ  ّمزضت، ٌٍّجشِّ

 .ربس٠خ

-1ط-ث١اشٚد-غاخ اٌشعابٌخِؤع -عجاذ اٌصاجٛس شاب١٘ٓ -سؤ٠خ عذ٠ذح فٟ اٌصاشف اٌعشثاٟ -إٌّٙظ اٌصٛرٟ ٌٍج١ٕخ اٌعشث١خ -32

1455٘-1985.َ 

(رؾم١اك: ص١٘اش عجاذ 446٘د-إٌىذ فٟ رفغ١ش وزبة ع١ج٠ٛٗ، ٌألعٍُ اٌشٕزّشٞ) أثٟ اٌؾبط ٠ٛعف ثٓ ع١ٍّبْ ثٓ ع١غاٝ -33

 َ.1987-1457٘-اٌى٠ٛذ -1ط -إٌّظّخ اٌعشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌعٍَٛ -اٌؾغٓ عٍطبْ

 َ.1967-1378٘-2ط -ث١شٚد –داس اٌىزبة اٌعشثٟ  -(215٘د -بثذإٌٛادس فٟ اٌٍغخ، ألثٟ ص٠ذ) عع١ذ ثٓ أٚط ثٓ ص -34
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Summary of the Research 

The present study intends to discuss the lexical problems and their 

impact upon translation of the economic terminology. The study aims at 

finding out the factors that may help the translator to reach the stage of 

appropriate translation for the economic terms. The hypotheses focuses 

on three points. First, some translators lack sufficient qualification and 

experience in translating the related economic items. Second, translators 

are not fully aware of the differences in the system of the source and 

target languages. Third, lack of economic culture may make translation 

of economic terms so hard and ambiguous. In order to test these 

hypotheses, focusing on the problematic areas of translating the 

economic terms, the study depends on the quantitative and qualitative 

approaches to  collect information from people who are interested in 

translating this specific type of language. In this connection a 

questionnaire (appendix 1) has been distributed to thirty four participants. 

Eleven of them are currently work at Faculty of Economic / University of 

Aden while twenty three work at National Institute of Administrative 

Sciences / Aden. The data have been analyzed and summarized in digits 

and percentages. An interview (appendix 2) has been conducted in the 

same field with five participants . During the discussion, the researcher 

focuses on ten questions. Their responses support the same notion for 

each question. The responses have been analyzed in a composition form. 

The final findings of the study assert that  the lexical problems affect the 

translated meaning of the economic terms. It also reveal that the 

translators difficulties to understand the meaning of the economic term 

occur because of their insufficient experience in dealing with the cultural 

aspects of the source and the target language as well as poor qualification 

in this specific area . On this basis, the researcher put some 

recommendations to overcome the problem of this study.                                                                                
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Introduction 

It is a fact that ESP has a notable place in the areas of using English since it emerged 

in the 1960s. Translation of economic terminology from English into Arabic is one of 

these areas.  Translator of this type of language needs to acquire specific  skills and 

knowledge in order to be able to produce well-formed and appropriate translation. In this 

regard, it was observed that some common vocabulary create ambiguity for the translator 

when they come to deal with in an economic context. For example, the term 'hot money' 

is not easy to be translated by looking at the sequence of its words. In the language of 

economics, it can be translated into Arabic as  ’ رأس مال  لمضاالر ت ’  [ R'as māl almu āḍ rba ]. 

The system of collocation also plays a crucial role in changing the use and meaning of 

economic terms. For example, when the word 'stock' comes with 'company' as 'stock 

company', can be translated into Arabic as     ’ شاكةت  ماالةضت’    [Širka   musāhama ] while 

''Stock partnership''  is translated into Arabic as  ’ شاكةت ضاالمة ت ’  [Širka   ta āḍ muniya ].So, 

in order to specify the problem, two instruments were used. The first is a questionnaire 

distributed to thirty four Yemeni translators. The other one is an interview with five Ph.D 

holders in the field of translation. The choice of the participants depends mainly on the 

fact of having a fairly good knowledge in the economic terminology and economic 

culture which in turn will help us to specify the problem and draw lines to overcome it. 

1. Statement of the Problem 

Common lexical items that are used in general contexts may appear easy and 

understandable. The same items may be used in specific contexts in translating of the 

economic terminology  but it may create a problem of ambiguity that affect the 

specialized meaning in the economic language. This language has a specific nature and 

system of economic terms that the learner in EFL setting, especially those who have 

short experience and insufficient qualification,  may lack it which in turn results with 

inappropriate translation. The major issue here is how to grasp the real meaning of the 

economic terms in order to be used correctly. Therefore, this study attempts to discuss 

the impact of the lexical problems upon translation of the economic terminology. 

2.Objectives of the Study 

The study is intended to achieve the following objectives: 

(i) to shed light on the problem of translating the lexical  items in the economic field 

with consideration of the role of economic culture in the source and target language. 

(ii) identify the reasons of this problem to reach the stage of proposing remedies in form 

of recommendations. 

3. Hypotheses 

The overall hypotheses of this study can be summarized in the following points: 
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(i) some translators in the field of economic lack the sufficient qualification and 

experience in translating the related items. 

(ii)  translators are not fully aware of the differences in the systems of  the source and 

target language.  

(iii) lack of the economic culture may make translation of the economic terms so hard 

and ambiguous. 

4.Significance of the Study 

Many economic terminologies in the source language contain different meanings. 

This issue means that the translator could experience difficulties in deciding, how the 

translation context will move towards the target reader. One of the biggest challenges 

for the translator is the whole cultural elements in every terminology inside the 

text.Therefore, this research provides solutions to overcome such that obstacles and will 

lead the translator and the reader to get a clear meaning of the economic terminology. 

This issue could be beneficial for interested people in Yemen and could be generalized 

in all Arab countries. 

5.Limitations of the Study  

The study was conducted in the academic year 2011- 2012 in Faculty of Economics 

/ Aden University and in the National Institute of Administrative Sciences /Ministry of 

Civil Service. It tends to show the  influence of using some lexical items on the meaning 

of the economical terms with regards to the specific nature of the language of economy. 

6. Topic Background 

This section reviews the related background to the topic of the research. It looks at 

'terminology' as a main axis in this study to be connected with its role in translation of 

economic terms. It also reviews the lexical problems that may occur  due to the different 

systems  of terminology and culture of the source and target languages. This issue  is 

tightly connected to the  absence of the applicable equivalence in the target language. 

Ignorance of these main issues  results in producing  inappropriate  translation. 

6.1. Terminology 

         The Main axis in this study is  'terminology' as a proper use for the economics 

terms. Sager (1990: 65) points out that "terminology is the study and the field of activity, 

concerned with creation, collection, description, processing and presentation of terms 

belonging to a specialized area of usage of one or more languages".  Sager (1990) 

provided information related to the formation of terminology by saying that terminology 

is formed by a collection of terms within a particular domain. In this regard, terminology 

formation is concerned with systematic collection, description, processing and 

presentation of concepts, which have specific designation. Cabre (1999) defines 

'terminology' as the principal and conceptual base that governs the study of terms, the 



 

4 
 

University of Aden College of Education/ Saber  

 
Dr.Shafika Abdulkader 

AL – NASSER UNIVERSITY JOURNAL The Second issue July- December 2013 

guidelines used in terminological work or its methodology as well as the set of terms of 

special study and a specific topic. According to Webster’s New World College Dictionary 

(2004), 'terminology' is defined as "the terms or system of terms used in a specific 

science, art, etc.; nomenclature lexicographer's terminology and it has been defined as the 

systematic study of terms".  In addition, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 

(2004) defines terminology as "special words or expressions used in relation to a 

particular subject or activity". From the definition of 'terminology', we can realize clearly 

that this word  is connected with specific subject field, and it can be described as a 

structured set of concepts that clarify and put bases for a particular subject field or as an 

infrastructure of specialized knowledge.  

            The features of specialty and systematicity of terminology leads us to look at its role in 

translation of economic terms. 

6.2. Role of Terminology in Translation of Economic context  

It is undeniable that terminology has an important role in any type of translation, and 

it gives the text a crucial and specific feature.  Byrne (2006: 03) states that "terminology 

is, perhaps, the most immediately noticeable aspect of a technical text and indeed it gives 

the text the "fuel" it needs to convey the information''. In connection to translation of 

economic texts, translators may come across two main types of economic terminology; 

cross-cultural terms and cultural specific terms.  In this sense, during translating of the 

economic terminology, the translators may confront a cross-cultural terms, which are 

known as universal. These terms do not belong to a specific culture and they have a 

scientific or a technical nature as it can be observed with the terminology that is used in 

the name of national organizations.  These terms are not restricted to a specific- culture or 

language and they do not impose serious translation problems for the translator because it 

will become easy, to find out the equivalence in the target language. It only requires from 

the translator in the economic sector to master a good culture in the source language as 

the target equivalence is easy to find out. For example, ''AMF'' is the abbreviation for 

''Arab Monetary Fund''   لمعك ا ’ صاةوق  لمةداو   ’   [ Ṣnduwq annaqd  al'ɛrabiy ] as well as 

''IMF'' is the abbreviation for 'International Monetary Fund'        ’  صااةوق  لمةدااو لمااوقم’ [ 

Ṣnduwq annaqd addwliy ]. On the other hand, there are  other  terms,  which are called 

cultural specific  terms.  These  terms  belong to  one language. Thus, it is  not  easy  for  

the  translator  to find  their  equivalence  in the  target language. For examples:  

1. 'Off shore' is a description for the purchases of U.S.A from its alliances, who                                                                                                                                                                                                                                   

suffer  financial  shortage  in the  budget. These purchases act  as  a  helpful  policy, 

which aims at helping these countries. This economic term can be translated into  Arabic 

as       ’   ’  مشتكيلث لمواليلث لمضتحوة من حلفلْئهل ضضن نطل  س لست لمضالعوة لموقم ت  -لفشور’ [ Uffšu  r ].  
2. 'Pool'  is  an agreement  between a group  of  countries,  which  have a mutual  interests  

in a certain  field  of  economy. This  economic  term can  be  translated  into  Arabic   as 

’ إنفل    ن مجضوعت دق  مهل مصلحت مشتكةت ف  م ولن مع ن من م لدين لالقتصلد - و  ’       [ Pu l ]. 
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3. 'Bottleneck'  is  a  kind  of  inflation  that  occurs  when  the  demand  for  goods  is 

increased whereas, the supply is decreased.  This economic term can  be  translated  into  

Arabic as   ’ إختةل  إقتصلدي’   [ Ek tināq  eqtṣādiy ]. 

4. ' Cartel'  is  a  group  of  firms,  which act  together  to  coordinate the decisions in the 

markets  and control  prices  as  they  were  a  single  monopoly. This  economic  term  

can  be translated  into  Arabic as  ’  ’  إضحالد لحتاالري -إضحالد شاكةلث  -ةلرضا    [ Kārtil  - Etih  ād   

širkāt -  Etih  ād eh  tikriy ].  

 

6.3 The Most Common Lexical Problems 

Lexical problems usually occur when the meaning of the word or the expression in 

the language is not understood, or totally were unknown terms to the translator. 

Synonymy, polysemy and monosemy, collocations, metaphors and idioms are the most 

common lexical problems (Ghazala, 1995: 24). These problems can affect the meaning of 

the economic term as we can see in the following discussion:  

- Synonymy 

The term 'synonyms' refers to the words, which have either the same or near 

meaning. Synonyms occurs in the economic language with wide range. For examples: 

''production exchange - stock exchange'' ’   ’لمبورصت     [ Albu  rṣa ]. 

''Firm- partnership- company''      ’ شكةت’  [ Širka ]. 

''Slump - black Friday''   ’  ضوةور ملم’     [ Tadhu  r  māliy  ]. 

''Conditions - conjuncture''   ’ ظكقف   - أقضلع’    [ U āḍ 'ɛ  -  Dhiru  f  ]. 
Synonyms may differ from each other according to, regional variations, style, emotive 

meaning. Furthermore, synonyms may have different collocation restrictions which in 

turn give different meanings. For example, 'compensation, indemnity and allowance' are 

synonyms that can be translated into Arabic as  ’  ضعااوي’  [Tέwiy  ḍ ].'Company and 

partnership' are other synonymous words that can be translated into Arabic as  ’ شاكةت’  

[Širka]. If these synonyms are connected with other words in an economic context, they 

will give different meanings as follows: 

''Insurance  indemnity''         ’ ضعوي  ضلم ن’ [ Tέwiy  ḍ   tāmiyn ]. 

''Travelling  allowance'' ’   ضعوي  ضالم ف ند  ’     [ Tέwiy  ḍ   takāliyf   naql ]. 

''Compensation for damage''   ’ضعوي  عن لماكر ’    [ Tέwyi  ḍ   έn   aḍḍrarr ]. 

''Stock company''     ’ شكةت  مالةضت’    [ Širka   musāhama ]. 

''Stock partnership''   ’ شكةت ضالمة ت ’     [ Širka   ta āḍ muniya ].  

 

Generally, the translators should pay attention to the culture of the target as well as 

the source language systems in dealing with synonymous words.  

- Polysemy and Monosemy 

Polysemy indicates the availability of more than one meaning for the same word. So, 

this word has a number of cognitive meanings. One is called primary meaning while the 
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other is considered as a secondary meaning. The secondary meaning has metaphorical 

extensions of its primary meaning. Therefore, these words may cause problems in 

translation of the economic terms. There are many ploysemous words that provide a 

primary meaning as well as a secondary one, when it is used in the economic language.  

For examples, we can look at the words 'asset' and 'bank': 

- 'Asset' is a useful things   ’ ش ء نلفع ’    [ Šiya'a  nāfέa ]. 

- 'Asset' is a part of the capital like car, land, building and so forth   ’  أص ’ [ Aṣl  ]. 
- 'Bank'  is a land along the side of the river    ’ ضفت ’     [ D.ifa ].  

- 'Bank' is  a place in which money is kept and paid out   ’ مصكف’     [ Maṣrf ]. 
Monosemy is the opposite term for Polysemy. It means that the word  has only one 

meaning, for example, the economic term  ''money'',  which can be translated into Arabic 

as   ’ نداود’  [ Niqu  d ]. This type of words may not create problems for the translator as it 

has a unique meaning. 

- Collocations 

Collocation is defined as "the habitual co-occurrence of individual lexical items" 

(Crystal 1981, cited in Newmark 1988: 212).  This indicates that 'collocation' is a 

combination of two or more words occur together.  For examples: 

''Bank transfer''   ’  ضحوي  مصكف ’     [ Tah  wiyl  maṣrifiy ]. 

''Net weight'' ’   لموزن لمصلف  ’      [ Alwazn   aṣṣāfiy ]. 

''Run a company''   ’ يويك شكةت ’      [ Yudiyr   širka ]. 

''Second - hand dealer'' ’  ضلجك لألش لء لمضاتعضلت ’     [ Tājir   alašiya'a   almustέmla ].               

''Balance sheet''  ’م زلن لمضكلجعت  -مولزنت ’    [ Mu  āzana -  miyzān   almurajέaa ]. 

''Limited partnership'' ’  شكةت ضوص ت  ا طت ’     [ Širka   tu  ṣiya   basiyṭa ].   

''Petty cash fund''   ’ صةوق  لمضصكقفلث لمةثكيت ’    [ Ṣnduwq   almaṣru fat   alnaṯriya ]. 

Collocations may cause problems for the translators due to the nature of source language 

and the choice of the close equivalence in the target language. For examples: 

''Flea- market''  ’ سو  لألش لء لمضاتعضلت’    [ Suwq  alašiya'a  almustέamla ]. 

''Domestic market''   ’ سو  دلخل ت’    [ Suwq  dāk iliya ]. 

''Home market''     ’ سو  دلخل ت’  [ Suwq  dāk iliya ]. 

''Production exchange'' ’   ورصت   -سو  لمتجلرة ’     [ Suwq  attijāra -  Bu  rṣa ]. 

''Spot market'' ’  سو  لمالع لمجلةزة ’      [ Suwq  assilaέa  aljāhiza ]. 

-  Metaphors 

Ghazala (1995: 146) states "A metaphor is an expression of language, which is 

meant to be used and understood in an indirect, non-literal way". Many theoreticians 

classify the metaphor into several types according to the use of the language, as indirect 

language. These metaphorical expressions may occur in economic texts.  For example, 

''dribbling offers'' ’ عاكق  شاح حت ’     [ Uru   ḍ   šah  iyh  a ]  and  ''fat income''      ’دخا  ةب اك ’  [ 

Dak l  kabiyr ] as well  as ''a window of opportunities''    ’ فكص سلنحت’  [ Fura  ṣ   sanih  a ] are 

expressions, that  can be used metaphorically, in the economic sector. Therefore, 
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translators should be aware of dealing with figurative language because the incorrect 

choice for the closest equivalence in the target language may distort the meaning.  

- Idioms 

According to Langacher (1968: 79), an idiom is "a kind of complex lexical item. It is 

a phrase, whose meaning cannot be predicted from the meanings of the morphemes it 

comprises".  In this regard, The Longman Pocket Dictionary (2002) defines the idiom as 

"a group of words which has, as a whole, a different meaning from the meaning of its 

constituents".  

The idiom is classified into many different types according to the meaning, which it aims 

to convey. This meaning usually relates to a particular culture. So, it cannot be 

understood if it is taken literally. Therefore, the idioms and the metaphors can be 

considered as a specific- culture aspect of a particular language. Different types of  

idioms may occur in the economic language and affect the translated meaning negatively 

if they are not paid the required attention. For example, 'market-led' is an idiomatic 

expression, which can be translated into Arabic as   ’  متاثرك  لمااو’ [ Muta'aṯir  bāssuwq ], 

also, 'back off budget' that can be translated into Arabic as   ’ ضكلجاع فا  لمض زلن ات’    [ Trājuέ 

fiy almyzāniya ]. Furthermore,  'pass the parcel' is an idiomatic expression that can be 

translated into Arabic as      

’  ضغ  ك دقن جوقى Yuh ]    'يحوث    diaṯ  taḡiyyr  du  n  Jidwaa ] and so forth.  

7. Methodology of the Study 

The study is particularly inclined to adapt a qualitative and quantitative approaches 

focusing on the lexical problems that affect translation of the economic terms. Two 

instruments are  employed to investigate the problem of the current study. These are a 

questionnaire and an interview. These instruments covers number of people, who are 

interested in translation of the economic term.  

 7.1. 

Instruments   

The study tends to examine and investigate the problem of this study depending on 

two main instruments questionnaire and interviews.  

 (i)   Questionnaire 

 The questionnaire (appendix 1) was distributed to thirty four participants, who are 

interested in the area of  economics. It consists of two parts. The first part asks for 

personal information about the participant. The second part consists of thirteen 

statements. The main goal is to get information about the problematic areas of translating 

the economic terms. The analysis has been done in digits and percentage and 

systematically arranged in tables. 

(ii)Interview  

 An interview (appendix 2)  has been conducted with some translators, who are 

interested in the area of translation. Within the discussion, they were required to answer 
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ten questions, which are related to the topic. The analysis appears in a form of 

composition. 

7.2. Participants  

The respondents to the questionnaire are 34 Yemeni translators. They work in the 

National Institute of Administrative Sciences\Ministry of Civil Service and Faculty of 

Economics/ Aden University. The choice of the participants depends mainly, on the fact 

of having a fairly good knowledge in the economic terminology as well as some 

knowledge of the economic culture. This issue helps them to deal with the questionnaire 

appropriately. All the participants have either master degree or bachelor degree. The 

different range of experience in their work makes us assume that some of them actually 

face problems in translating economic terms from English into Arabic. we aim at 

specifying and sorting their problems to find out the appropriate solutions. 

The study, also, includes five PhD holders, who work in the field of translation at 

University of Aden. We assume that their responses will accomplish the others, which are 

obtained from the questionnaire.  

8. Data Analysis 

The collected data from the two parts of the questionnaire are analyzed clearly, in 

tables. Furthermore, the researcher uses a statistic SPSS program in order to get the 

frequency and the percentage for all variables. The participants responses in the second 

part of the questionnaire are  analyzed according to the two variables in the first part, 

which are experience and qualification. Finally it analyzed and compared with the five 

responses obtained from the second tool of the study (interview) in order to get the 

findings. The five  interviewees' responses are used  to support the findings obtained from 

the questionnaire .  

8.1.Summary of the Questionnaire analysis 

The tables below summarize the analysis of participants' responses are in the 

questionnaire. 
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Table 1:   Summary  of the total responses  to the  questionnaire.  

St. No. 

The variables 

Agree 
So much 

agree 

Sometimes 

agree 

Sometimes 

not agree 
Not agree 

1 
23 

67.6% 

11 

32.4% 
0 0 0 

2 
17 

50% 

17 

50% 
0 0 0 

3 
14 

41.2% 

15 

44.1% 
0 

5 

14.7% 
0 

4 
24 

70.6% 

3 

8.8% 
0 

4 

11.8% 

3 

8.8% 

5 
10 

29.4% 

17 

50% 
0 0 

7 

20.6% 

6 
8 

23.5% 

20 

58.8% 
0 0 

6 

17.6% 

7 
2 

5.9% 

24 

70.6% 
0 0 

8 

23.5% 

8 
9 

26.5% 

17 

50% 
0 

3 

8.8% 

5 

14.7% 

9 
6 

17.6% 

21 

61.8% 
0 0 

7 

20.6% 

10 
8 

23.5% 

18 

52.9% 

3 

8.3% 

5 

14.7% 
0 

11 
5 

14.7% 

21 

61.8% 

2 

2.9% 

1 

2.9% 

5 

14.7% 

12 
6 

17.6% 

18 

52.9% 
0 0 

10 

29.4% 

13 
5 

14.7% 

24 

70.6% 
0 0 

5 

14.7% 
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Table 2 :  Summary of the  participants' responses (10), who have 1- 4 years experience. 

St. 

No. 

The variables 

Agree So much agree Sometimes agree Sometimes not agree Not agree 

1 

 

10 

29.4% 
0 0 0 0 

2 
9 

26.5% 

1 

2.9% 
0 0 0 

3 
7 

20.6% 
0 0 

3 

8.8% 
0 

4 
5 

14.7% 
0 0 

3 

8.8% 

2 

5.9% 

5 
3 

8.8% 
0 0 0 

7 

20.6% 

6 
4 

11.8% 
0 0 0 

6 

17.6% 

7 
1 

2.9% 

1 

2.9% 
0 0 

8 

23.5% 

8 
1 

2.9% 

1 

2.9% 
0 

3 

8.8% 

5 

14.5% 

9 0 
3 

8.8% 
0 0 

7 

20.6% 

10 
2 

5.9% 

2 

5.9% 

2 

5.9% 

4 

11.8% 
0 

11 
1 

2.9% 

4 

11.8% 

2 

5.9% 

1 

5.9% 

2 

5.9% 

12 
1 

2.9% 
0 0 0 

9 

26.5% 

13 
3 

8.8% 

2 

5.9% 
0 0 

5 

14.7% 
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Table 3: Summary of the  participants' responses (17), who have 5- 8 years experience. 

St. 

No. 

The variables 

Agree So much agree Sometimes agree Sometimes not agree Not agree 

1 
11 

23.4% 

6 

17.6% 
0 0 0 

2 
8 

25.5% 

9 

26.5% 
0 0 0 

3 
7 

20.6% 

8 

25.5% 
0 

2 

5.9% 
0 

4 
14 

41.2% 

1 

2.9% 
0 

1 

2.9% 

1 

2.9% 

5 
7 

20.6% 

10 

29.4% 
0 0 0 

6 
4 

11.8% 

13 

29.4% 
0 0 0 

7 0 
17 

50% 
0 0 0 

8 
6 

17.6% 

11 

32.4% 
0 0 0 

9 
6 

17.6% 

11 

32.4% 
0 0 0 

10 
5 

14.7% 

10 

29.4% 

1 

2.9% 

1 

2.9% 
0 

11 
4 

11.8% 

10 

29.4% 
0 0 

3 

8.8% 

12 
5 

14.7% 

11 

32.4% 
0 0 

1 

2.9% 

13 
2 

5.9% 

15 

44.1% 
0 0 0 
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Table 4:  Summary of the  participants' responses (7), who have 9- 12 years experience. 

St. 

No. 

The variables 

Agree So much agree Sometimes agree 
Sometimes not 

agree 
Not agree 

1 

 

2 

5.9% 

5 

14.7% 
0 0 0 

2 0 
7 

20.6% 
0 0 0 

3 0 
7 

20.6% 
0 0 0 

4 
5 

14.7% 

2 

5.9% 
0 0 0 

5 0 
7 

20.6% 
0 0 0 

6 0 
7 

20.6% 
0 0 0 

7 
1 

2.9% 

6 

17.6% 
0 0 0 

8 
2 

5.9% 

5 

14.7% 
0 0 0 

9 0 
7 

20.6% 
0 0 0 

10 
1 

2.9% 

6 

17.6% 
0 0 0 

11 0 
7 

20.6% 
0 0 0 

12 0 
7 

20.6% 
0 0 0 

13 0 
7 

20.6% 
0 0 0 
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Table 5:  Summary  of the participants' responses (15), who are master degree holders. 

St. 

No. 

The variables 

Agree So much agree Sometimes agree 
Sometimes 

not agree 
Not agree 

1 
8 

23.5% 

7 

20.5% 
0 0 0 

2 
4 

11.8% 

11 

32.4% 
0 0 0 

3 
4 

11.8% 

10 

29.4% 
0 0 0 

4 
15 

44.1% 
0 0 0 0 

5 
3 

8.8% 

12 

35.3 
0 0 0 

6 
1 

2.9% 

14 

41.2% 
0 0 0 

7 
1 

2.9% 

14 

41.2% 
0 0 0 

8 
4 

11.8% 

11 

32.4% 
0 0 0 

9 
5 

14.7% 

10 

29.4% 
0 0 0 

10 
3 

8.8% 

11 

32.4% 

1 

2.9% 
0 0 

11 
3 

8.8% 

11 

32.4% 
0 0 

1 

2.9% 

12 
3 

8.8% 

12 

35.3% 
0 0 0 

13 
1 

2.9% 

14 

11.8% 
0 0 0 
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Table 6 : Summary of the participants' responses (19), who are bachelor degree holders. 

St. 

No. 

The variables 

Agree So much agree Sometimes agree 
Sometimes 

not agree 
Not agree 

1 
15 

44.1% 

4 

11.8% 
0 0 0 

2 
13 

38.2% 

6 

17.6% 
0 0 0 

3 
10 

29.4% 

5 

14.7% 
0 

4 

11.8% 
0 

4 
9 

26.5% 

3 

8.8% 
0 

4 

11.8% 

3 

8.8% 

5 
7 

20.6% 

5 

14.7% 
0 0 

7 

20.6% 

6 
7 

20.6% 

6 

17.6% 
0 0 

6 

17.6% 

7 
1 

2.9% 

10 

29.4% 
0 0 

8 

23.5% 

8 
5 

14.7% 

6 

17.6% 
0 

3 

8.8% 

5 

14.7% 

9 
1 

2.9% 

11 

32.4% 
0 0 

7 

20.6% 

 

10 

5 

14.7% 

7 

20.6% 

2 

5.9% 

5 

14.7% 
0 

11 
2 

5.9% 

10 

29.4% 

2 

5.9% 

1 

2.9% 

4 

11.8% 

12 
3 

8.8% 

6 

17.6% 
0 0 

10 

29.4% 

13 
4 

11.8% 

10 

29.4% 

5 

14.7% 
0 0 

 

8.2.Interview General analysis 

The study, also, involves five of the participants an interview, during the 

discussion, ten questions that closely related to the problem of this research were 

highlighted. The participants are PhD holders and work as lecturers of English language 

in Aden University. The interview was conducted in Faculty of Economics as well as   

Faculty of Education/ Aden University. All the respondents answered the questions and 

their responses were closer and carried out the same notion for each question.  For that 

reason, the researcher writes the basic idea, which is extracted from their answers. The 

questions of the interview and the obtained results are analyzed as follows: 

1. What are the common problems in translation of the economic terminology? 

All the five interviewees agreed that lexical problems are the common problems in 

translation of the economic term. 
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2. Do you agree that the economic term needs specific attention as it falls in the range of 

English for Specific Purposes (ESP)?           

All the five interviewees asserted that the economic term needs specific attention as it 

falls in the range of English for Specific Purposes (ESP). 

3. What do you need in order  to achieve the best understanding for the economic 

terminology? 

All the five interviewees, also, asserted that good knowledge with the nature of the 

economic language and economic culture lead to the best understanding for the economic 

term.  

4.  Can we deal with synonyms in the economics as terms that have multiple meaning 

depending on context and culture? 

All the five interviewees asserted the notion, which says that we can deal with synonyms 

in the economy as terms that have multiple meaning depending on context and culture of 

the source and target language. 

5. Does the economic culture help you to overcome the propositional meaning problems 

in translation of the economic terminology?  

All the five interviewees agreed that the economic culture helps them to overcome the 

propositional meaning problems in translation of the economic term.  

6. Does the system of collocation affect translation of the economic terms? 

The five interviewees asserted that collocations affect the meaning of the economic terms. 

7.  Do you see that the economic terms have little meaning outside the context in the 

economic language? 

All the five interviewees, also, agreed that the economic terms have little meaning outside 

the context in the economic language. 

8. Do you agree with the statement, which says that terminology has no direct 

equivalence in the target language due to the nature of the economic language? 

All the interviewees' responses indicated that in most cases, the economic term has no 

direct equivalence in the target language due to the nature of the economic language. 

9. Can you understand the meaning of terminology apart from the economic culture? 

All the five interviewee considered the economic culture as one of the most important 

factors that cannot be isolated in translation of the economic terminology. 

10. What is your strategy in dealing with the economic terms that have non-equivalence 

in the target language? 

This question aims at discovering the appropriate translation strategy in dealing 

with non equivalence terms in the target language. All the interviewees' responses 

asserted that there is no strategy, which can be fixed in translation of the non-equivalence 

terms in the target language. For that reason, as they said, various strategies are used 

during the process of translating this type of language such as using the loan word, loan 

word plus explanation, transcription, superordinate, paraphrasing, etc...  The words, 

which connect with the term in one context besides the type of the economic terms, force 

the translator to adopt the closest strategy that clarifies the meaning of the term in the 

target language.  
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9.Major Findings of the Study 

The findings of this study are discussed in relation to the analysis of the data 

collected from the research tools . The major findings are summarized as follows:  

1. The findings indicate that translation of the economic terminology is considered as a 

problem that most translators face in their work. Therefore, the interviewees  and  the 

majority of the participants, who have the  experience that  ranges between either 9 - 

12 years  or 5- 8 years, asserted that the economic terms  are difficult to translate  and 

need specific training and attention.  

2. The findings reveal that the majority of the participants, who have experience ranges 

between 1-4 years as well as some of the participants whom their experience ranges 

between 5-8 years, face difficulties to understand the meaning of the economic term. 

The majority of the participants  in this category are bachelor degree holders. 

Therefore, synonyms, polysemy and monosemy, collocations, metaphors and idioms 

according to them, contribute negatively in their translation of the economic 

terminology.  

3. The findings indicate that the nature of the economic language has a vast recipients and 

it involves a special attention. Therefore, translator should assume that the reader have 

good knowledge in economy.  

4. The results show that good knowledge in source language and the economic culture are 

the most important factors in translation of the economic terminology. These factors 

help the translator to achieve the best understanding for the economic terms as well as 

they help the translator to overcome the propositional meaning difficulties which 

cause the problems of the equivalence in the target language. 

5. The findings, also, show that the economic terms often have not fixed meaning, 

especially when they connect with other words in the text. Therefore, synonyms in the 

economic language can be considered as the terms with multiple meanings depending 

on the context and they create difficulty in translation of the economic terminology. 

6. The findings indicate that many strategies can be used while dealing with the economic 

terms as well as the terms which have no equivalence in Arabic language.  

In short, the findings have revealed that  good knowledge for the nature of the 

economic language can be considered as a mirror, which reflects the quality of production 

of the translated context. In addition, it minimizes the impact of the lexical problems, 

upon translation of the economic terms and then the equivalence in the target language. 

This issue, in turn, leads the translator to reach the real meaning  of such these terms. In 

this regard, the researcher will provide the reader with some recommendations. 
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10. Recommendations 

On the basis of data analysis as well as the major findings of the study, the 

researcher suggests some recommendations as follows: 

1. The translator must be equipped with the elements that affect the meaning of the 

economic term as an essential element in the process of translation. It is a fact that the 

meaning is the main leading reason to failure or success of achieving the appropriate 

understanding of any particular term. These elements are related to the specific nature 

of the economic language as well as the economic culture.  

2. The translators must be equipped with the specific features of the economic terms by 

providing them with specific training courses in translating economic in order to meet 

the need of translating such this type of language and prepare them to activate their 

relevant background knowledge in this field. 

3. The translator should enhance his ability and his cultural scopes in dealing with the 

economic terms through many ways as reading the topics in this field, getting involved 

in training programs or courses and so forth.  

4. The translator should be familiarized with source and target language economic terms 

to be able to recognize the concept, which does not have equivalence in the target 

language to be able to deal with it appropriately. 

12. Conclusion 

This study focuses on exposing the impact of the lexical problems upon translation 

of the economic terminology. Furthermore, it aims at clarifying the role of the economic 

culture as an essential factor that helps the translator to achieve the best understanding of 

the economic terms. The study employed two tools. The first was a questionnaire, which 

was distributed to thirty four participants, selected randomly from Aden University as 

well as from the National Institute of Administrative Sciences. They are classified into 

three groups according to their work experience. The first group included ten participants, 

who have experience ranges between 1-4 years. Whereas, the second group consisted of 

seventeen participants, who have experience extends from 5-8 years. The third group, 

also, included seven respondents, who have experience ranges between 9-12 years. The 

majority of the participants have bachelor degree, while the others have master degree 

and they work at Faculty of Economic, Aden University or the National Institute of 

Administrative Sciences, Ministry of Civil Service. The second tool of the study was an 

interview, which was conducted with five PhD holders, who are interested in translation  

field and they work at Aden University. 

The participants' responses  to the first tool are analyzed and compared with the five 

responses in the second tool of the study. The results, which obtained from the tools were 

applicable in some areas whereas, not applicable in other areas. The results can be 

summarized as follows: 
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1- The responses obtained from the interview were applicable with the majority of the 

participants' responses, who have either experience ranges between 9-12 years or 5-8 

years as well as the majority of the participants' responses, who have M.A degree. 

2- The responses obtained from the interview were inapplicable with the majority of the 

participants' responses, who have experience ranges between 1-4 years and some of  

the participants' responses, who have experience ranges between 5-8 years as well as 

the majority of the participants' responses who have B.A degree. 

 

Finally, the study have provided recommendations that may help in raising 

translators ability in dealing with the economic terms. they may reach  a good level in 

translating this type of technical English if they are involved in training and in service 

refreshing  courses  in the area of the economic translation as it have been stated in the 

recommendation section of this study. 
 

Appendix 1 

Dear Respondents 

This questionnaire aims at finding out the impact of the common lexical problems 

upon translation of the economic terminology. Your responses will be confidential and 

will be only used for research purposes. 

 

- Dr. Shafika Abdulkader Othman. 

Assistant professor  

College of Education – Saber/ Aden University. 
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Questionnaire 

Part 1 

 

Personal information 

Gender---------------------------------------------------------------------------------------------------

College/Center ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualification ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Occupation --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Experience---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Part 2 

 

 

                      Tick               the alternative. 

 

 

1. Lexical problems are the most common problems that face you in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

translation of the economic terminology. 

A- Agree                                                 B- So much agree                   

C- Sometimes agree                               D- Sometimes not agree  

                                                               E- Not agree 

 

2. The economic language assumes that both writer and reader have sufficient knowledge 

in the economic field. 

A- Agree                                                 B- So much agree                   

C- Sometimes agree                               D- Sometimes not agree  

                                                                E- Not agree   

 

3. Good knowledge and culture in source language system help the translator to achieve 

the best understanding for the economic terminology. 

A- Agree                                                 B- So much agree  

C- Sometimes agree                               D- Sometimes not agree 

                                                               E- Not agree 
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4. The most common lexical problems, which are synonymy, Polysemy and monosemy, 

collocations, metaphors and idioms affect the meaning of the economic terminology. 
 

A- Agree                                              B- So much agree    

C- Sometimes agree                            D- Sometimes not agree  

                                                            E- Not agree 

 

 

5. Terms in the economic translation involve lesser expressive meaning than other types 

of translation as the literary translation. 

 

A- Agree                                            B- So much agree    

C- Sometimes agree                          D- Sometimes not agree  

                                                           E- Not agree    

 

6. Some of the propositional meaning difficulties in translation of the economic term 

occur as a result of the nature of the source language and the economic culture absence.  

 

A- Agree                                           B- So much agree    

C- Sometimes agree                         D- Sometimes not agree  

                                                         E- Not agree    

7. The economic terminology may include new features that change the meaning when it  

connects with other words in the text. 

 

A- Agree                                            B- So much agree    

C- Sometimes agree                          D- Sometimes not agree  

                                                           E- Not agree  

 

8.  The terms in the economic language often do not have fixed meanings, especially 

when they  connect with other words in the text. 

 

A- Agree                                            B- So much agree   

C- Sometimes agree                           D- Sometimes not agree        

                                                           E-Not agree 
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9. The absence of Arabic equivalence in the target language exists because the economic 

terms come within the range of English for Specific Purpose (ESP). 

 

A- Agree                                             B- So much agree    

C- Sometimes agree                           D- Sometimes not agree  

                                                            E- Not agree    

 

10. The economic culture is an important factor in translation of the economic terms and 

it provides the translator with the necessary information to understand the meaning. 

 

A- Agree                                            B-  So much agree    

C- Sometimes agree                          D- Sometimes not agree  

                                                          E- Not agree 

 

11. The common lexical problems in the economic translation occur as a result of 

equivalence absence in the target language. 

 

A- Agree                                           B- So much agree    

C- Sometimes agree                         D- Sometimes not agree  

                                                          E- Not agree 

 

12. Knowledge in the source language nature and the economic culture are the most 

important factors in translation of the economic terms.  

 

A- Agree                                          B- So much agree    

C- Sometimes agree                        D- Sometimes not agree  

                                                         E- Not agree 

13. The type of the term in the economic language determines the type of strategy that 

should be used to translate it.  

 

A- Agree                                            B- So much agree    

C- Sometimes agree                           D- Sometimes not agree  

                                                           E- Not agree 
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Appendix 2 

Interview 

This interview aims at pointing out how the lexical problems affect the meaning of 

the economic terminology. Moreover, the interview comprises ten questions for five 

translators, who are interested in the economic translation. 

1. What are the common problems in translation of the economic terminology? 

2. Do you agree that the economic term needs specific attention as it falls in the range of 

English for Specific Purposes (ESP)? 

3. What do you need in order to achieve the best understanding for the economic  

terminology ? 

4. Can we deal with synonyms in the economics as terms that have multiple meaning 

depending on context and culture? 

5. Does the economic culture help you to overcome the propositional meaning problems, 

in translation of the economic terminology?  

6. Does the system of  collocation affect translation of the economic terms? 

7. Do you see that the economic terms have little meaning outside the context in the 

economic language? 

8. Do you agree with the statement, which says that terminology has no direct 

equivalence in the target language due to the nature of the economic language? 

9. Can you understand the meaning of terminology apart from the economic culture? 

10. What is your strategy in dealing with the economic terms that have non-equivalence 

in the target language? 
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