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 2015  ديسوبر -يوليو –الوجلد الثاني -السادسالعدد      جاهعة الناصرهجلة 

 م

 

 قواعد النشر والتحكين
 

 أّاًل: قْاعد اليشس:

ّالدزاضاا  بااللػ ا العسبٔا٘ ّايدملٔصٓا٘ ل خم لات جمااال         األحباا  تقْو جمل٘ جامع٘ الياصس بيشس 

 العله ّاملعسف٘ ّفقًا للشسّط ال الٔ٘:

 للبخاا  العاماا٘ الشااسّط  فٔااُ ّت ااْافس بااراتَا  معٔياا٘ قضاأ٘ ّٓعاااج  أصاأًا املقاادو البخاا   ٓلااٌْ  أٌ (1

٘  القْاعاد  ٙعلا  املع ناد  العلنٕ ٘  العلنٔا ٘  ل علَٔاا  امل عااز   ّامليَجٔا  ل األكادمئا٘   البخاْ   ك ابا

 ..ّال طبٔقٔ٘ ايىطاىٔ٘ اجملاال  خم لت

ٌ  أٌ (2 ٘  مل ْباااً  البخاا   ٓلااْ ( AL-Mohanad Bold ): ّخباا  ( 12) ببااي   ّمطبْعاااًا ضاالٔن٘   بلػاا

 باللػااا٘ ْ للبخااا باليطاااب٘(  Times New Roman) ّخبااا    العسبٔااا٘ لػااا٘ل للبخاااْ  باليطاااب٘

 .ّاملساجع املصادز م ضني٘ صفخ٘(  40) عً البخ  صفخا  تصٓد ال ّأٌ ايدملٔصٓ٘ 

 .  PDFالبخ  إىل صٔػ٘  ٓ ه حتْٓلأٌ  (3

4)       ٘ علاٙ أٌ ال ٓصٓاد عادد كلناا  كال ميَاا        أٌ ٓسفق ماع البخا  ملاصاًا بااللػ ا العسبٔا٘ ّايدملٔصٓا

 .( كلن200٘عً )

 ل جمل٘ أخسٚ.ٓلٌْ البخ  قد ىشس أّ قدو لليشس  أال (5

اجملل٘ تسحب بيشاس ماا ٓصال إلَٔاا ماً ملاصاا  لسضااٜل املاجطا و ّالادك ْزاِ  الاه   مياقشا َا             (6

   ل كاف٘ املعاز  ايىطاىٔ٘  ّال طبٔقٔ٘  علٙ أٌ ٓلٌْ امللاص مً قبل صاحب السضال٘.ّإجاشتَا

 كل صفخ٘ باليطب٘ للبخْ  اليعسٓ٘. أٌ تلٌْ ٍْامش البخ  ل ىَآ٘ (7

 .للنجل٘ تطلٔنُ قبل ّمطبعًٔا لػًْٓا البخ  مساجع٘ (8

 إجساٛا  اليشس ّال خلٔه :ثاىًٔا: 

 : ال الٕ  العيْاٌ علٙ الياصس جامع٘ جمل٘ إىل املساضا ّ البخْ  تسضل (  1

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

 ال خسٓس ملدٓس ايللرتّىٕ  الربٓد (536310) تلٔفاكظ(  536307: )ٍاتت

       m5sh5n55@gmail.com 

٘  ىطا   ّثا  أصل مً لليشس املقدو البخ  ٓطله ( 2 ٘    ّزقٔا ٙ  مطبْعا ٌ   أٌ ّٓشارتط ( A4) ّزق علا ٗ  تلاْ  املااد

٘  ٌعياْا  إىل ّذلم(  CD) مدمج بقسص ّحمفْظ٘ مضاعف٘ مبطافا  مطبْع٘  ل ٓعَاس  حبٔا     أعااِ  اجمللا

 .ختصصُ ّجمال عنلُ  ّملاٌ العلنٕ  ّلقبُ الباح  إضه البخ  غا 

ً  خم صاسٗ  ىطا٘ الباح  ٓسفق -3 ُ   عا ٘  ضاوت ٘    الراتٔا ُ  الباحا   إضاه  م ضاني  املياصل  ٍْاتات  ّأزقااو    ّعيْاىا

 .الضسّزٗ عيد معُ ال ْاصل ٓطَل للٕ  ّالفاكظ ّالعنل

http://www.al-edu.com/
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 2015  ديسوبر -يوليو –الوجلد الثاني -السادسالعدد      جاهعة الناصرهجلة 

 م

 

 قواعد النشر والتحكين

ُ  ٓا ه  مبادًٜٔا   البخ  قبْل حال٘ ل( 4 ً  حملناا  إىل إحال ا  البخا    جماال  ل ّاالخ صااص  اخلاربٗ   ذّٖ  ما

ٚ  حاْل  آزاَٜاه  يبداٛ ّذلم   بٔاىاتُ  أّ الباح  إضه علَٔه ٓعسض ّال تام٘  بطسٓ٘ اخ ٔازٍه ّٓ ه ٘  ماد  أصاال

 ماادٚ حتدٓااد احمللااه  مااً ّٓطلااب علَٔااا  امل عاااز  بامليَجٔاا٘ الباحاا  ال ااصاو  ّماادٚ العلنٔاا٘  ّقٔن ااُ   البخاا 

 .عدمُ مً اجملل٘ ل لليشس البخ  صاحٔ٘

ُ  صاحٔ٘ بقساز الباح  خيطس(  5 ً  لليشاس  حبثا ُ  ما ٘  خاال  عدما ٙ  أشاَس  ثاثا ً  األكثاس  علا ُ  تاازٓ   ما  تطالٔن

 .للبخ 

 اللصما٘   ال عادٓا   إجساٛ بَد  الباح  إىل املاحعا  تلم تسضل   احمللنا مً احعا امل ّزّد حال٘ ل( 6

 .شَس أقصاٍا مدٗ ل للنجل٘ تعاد أٌ علٙ

 .حبثُ  مً مط ا  عشس مع اجملل٘ عدد مً ّاحدٗ ىطا٘ امليشْز  البخ  صاحب مييح ( 7

 .للنجل٘ تطلٔنُ قبل ّمطبعًٔا لػًْٓا البخ  مساجع٘( 8

 : اجملل٘ ل ّاليشس ال خلٔه زضْو: ثالثًا

 :ال الٔ٘ السضْو ّال خلٔه البخْ  ىشس مقابل اجملل٘ تفسض

  ْزٓال ألت عشسمخط٘ ( 15000)  الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘ داخل مً املسضل٘ البخ.  

  ْميَا:  أمسٓلٕ دّالزّمخطٌْ  ماٜ٘(  $ 150) الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘ خازج مً املسضل٘ البخ 

 تلالٔت إزضال اجملل٘ ّاملط ا  للباح  .

 ِاليشس ٓ ه مل أو لليشس البخ  قبْل   ضْاٛ لإلزجاع قابل٘ غو السضْو ٍر. 

 ٛالسضْو تطدٓد مً ٌْٔعفم الياصس جبامع٘ ٌّْالباحث ال دزٓظ ٍٔٝ٘ أعضا. 

 

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

 

 ( صيعاٛ -ل بداز ال  -اهلٔٝ٘ العام٘ للل اب ّاليشس ّال ْشٓع و( )  2013/  10/  28( )  630زقه ايٓداع  )    
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  2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  -دسالعدد السا   جامعة الناصرمجلة 

 

 المحتويات

 م
 املوضوع

 
 الصفحة الباحث

1 
 نمٗٛ يف  الجإٌٖٛ املرحمٛ وعمى٘ إعداد براوج تكٗٗي

 اجلٕدٚ وعاٖري ٔفل حجٛ جاوعٛ - الرتبٗٛ

 باحح أٔه – العمٗ٘ وظفر حيٜٗ  حيٜٗأ.د. 

 العمًٕ بكصي املشارك الرٖاضٗات تدرٖض ٔطراٟل املٍاِج أشتاذ

 حجٛجاوعٛ  الرتبٗٛ نمٗٛ الرتبٕٖٛ

 األنادمي٘ ٔالتطٕٖر اجلٕدٚ اُضى ورنس رٟٗض

 باحح ثاٌ٘ – املصّم٘ حصني دحاُ  اهلل  أوٛ د.

 الرتبٗٛ نمٗٛ الرتبٕٖٛ العمًٕ بكصي املصاعد الرتبٗٛ أصٕه أشتاذ

 حجٛجاوعٛ 

7- 26 

2 

شٕرٚ املؤوٍُٕ  -الصحر البٗاٌ٘ يف الٍظي الكرآٌ٘

 دراشٛ بالغٗٛ حتمٗمٗٛ -أمنٕذجًا

 

 لعبٗدد. ِادٖٛ رمحٛ اهلل أمحد ا

 أشتاذ المغٛ العربٗٛ املصاعد نمٗٛ المغٛ العربٗٛ

 الصٕداُ –جاوعٛ أً درواُ اإلشالوٗٛ 

 كصي المغٛ العربٗٛبأشتاذ المغٛ العربٗٛ املصاعد ٔ 

 جاوعٛ بٗشٛ-نمٗٛ العمًٕ ٔاإلدارٚ ببمكرُ 

 املىمهٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛ

26 - 62 

3 
 الٗىينُ ٔالكإٌ اإلشالو٘ الفكْ يف بالكراَٟ اإلثبات

 دراشٛ وكارٌٛ

 محٕد أمحد حمىد الفكْٗ. أ.د

 الرتبٗٛ شكطرٝنمٗٛ  –أشتاذ الفكْ املشارك 

 جاوعٛ حضروٕت-ٌٔاٟب عىٗد الهمٗٛ 
67- 866 

4 
 دراشٛ  – إشالو٘ وٍظٕر وَ الفردٖٛ الفرٔم

 تأصٗمٗٛ تربٕٖٛ

 وكبن إمساعٗن أمحدأ.د. 

 املشارك تدرٖصّا ٔطراٟل اإلشالوٗٛ الرتبٗٛ وٍاِج أشتاذ

 .تدرٖصّا ٔطراٟل اإلشالوٗٛ الدراشات وٍاِج بكصي

 صٍعاٞ جاوعٛ-صٍعاٞ الرتبٗٛ نمٗٛ

861- 811 
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َُٗي اخلطاِب الدعٕٙ املؤثِّر  ِق

 وَ خاله شٕرٚ األعراف

 

 د. عبد احلل غامن شٗف الكرٖض٘

 666 -818 جاوعٛ صٍعاٞ-بهمٗٛ الرتبٗٛ أرحب املصاعد  أشتاذ التفصري

6 
 يف ٔعالجّا الٕعد ٔإخالف العّد ٌكض وشهمٛ

 اإلشالوٗٛ الشرٖعٛ

 ٖٕشف حمىد عبدٓ . د.أ

 بهمٗٛ- ٔعمٕوْ الكرآُ قصي رٟٗضٔ  املشارك الفكْ أشتاذ

 صٍعاٞ جاوعٛ- الرتبٗٛ
666- 611 

 الكرآٌٗٛ الكراٞات إعجاز 7

 الغرازٙ حمىد فاٟس. د

 الٍادرٚ  الرتبٗٛ بهمٗٛ  املشارك ٔالكراٞات التفصري  اشتاذ

 اب جاوعٛ
618- 666 

 املصمي الفرد حترٖر ٔ تٍٕٖر يف املصجد دٔر 8

 األمشٕرٙ عبداهلل حمىد  عم٘.د

 ٔاأللصَ الرتبٗٛ بهمٗٛ املصاعد الفكْ أشتاذ

 عىراُ جاوعٛ
666- 622 

 .1131ً-1111 اإلٖطالٗٛ الٗىٍٗٛ العالقات 9

 د. أمحد أمحد أمحد العراو٘

 نمٗٛ التارٖخ، قصي صاعد،امل ٔاملعاصر احلدٖح التارٖخ أشتاذ

 .عىراُ جاوعٛ ٔاأللصَ، الرتبٗٛ
627- 663 

10 

اجتاِات أعضاٞ ٠ِٗٛ التدرٖض حنٕ تٕظٗف اإلٌرتٌت 

بهمٗٛ الرتبٗٛ أرحب  التدرٖضٔيف البحح العمى٘ 

 جاوعٛ صٍعاٞ

 الدعٗضامساعٗن  ٌاج٘ حمىد. د

ٗٛ قصي العمًٕ الرتبٕٖٛ ٔالٍفص –املصاعد اإلدارٚ الرتبٕٖٛ شتاذ أ

 جاوعٛ صٍعاٞ –بهمٗٛ الرتبٗٛ أرجب 
663- 386 

11 

 

رؤشاٞ ودٝ تٕافر وّارات االتصاه اإلدارٙ لدٝ 

وَ  يت صٍعاٞ ٔعىراُاوعجب األقصاً األنادميٗٛ

 اهل٠ٗٛ التدرٖصٗٛٔجّٛ ٌظر 

 د. حمىد عبد اهلل حصَ ُحىٗد

قصي العمًٕ الرتبٕٖٛ ٔ رٟٗض -شتاذ اإلدارٚ التعمٗىٗٛ املصاعدأ

 جاوعٛ حجٛ -نمٗٛ الرتبٗٛ ٔالٍفصٗٛ
386- 332 

12 
 .اإلشالو٘ لمىشرم املغٕل٘ لمغسٔ احلضارٙ األثر

 (1400ً-1220/ِـ716-303)

 حمىد قاٖد حصَ الٕجْٗ. د

 -شارك بكصي التارٖخ،  نمٗٛ اآلداب ٔاإلدارٚ التارٖخ امل أشتاذ 

 –املىمهٛ العربٗٛ الصعٕدٖٛ، نمٗٛ الرتبٗٛ  -جاوعٛ بٗشٛ

 اجلىّٕرٖٛ الٗىٍٗٛ. -جاوعٛ صٍعاٞ

 

337- 367 
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  2015 ديسمبر -يوليو  - المجلد األول  – سادسالعدد ال       جامعة الناصرمجلة 

 

 االفتتاحية

 

 .أمجعنيضٗدٌا ذلىد ٔعمٜ ألْ ٔصخبْ  احلىد هلل زب العاملني، ٔالصالٚ ٔالطالً عمٜ

 بعد:أوا 

لعدد ا لمىذمدَٖ األٔه ٔالجاٌ٘ وَ ضطٕز ِرٓ االفتتاحٗٛأكتب أُ ين ٖشسفٔ  ٖطعدٌ٘ 

لمعمًٕ اإلٌطاٌٗٛ  دلمتكي دلمٛ داوعٛ الٍاصس وًَ  2012دٖطىرب – ٖٕلٕٗدٔزٚ  الطادع

إال أُ إدازٚ اجملمٛ قد ، بمدٌا احلبٗبٛ متس بظسٔف إضتجٍائْٗ  تيف الٕقت الرٙ ال شال لتطبٗكٗٛٔا

ٌظسًا ٔ  أعدادِا يف الٕقت احملدد،وَ أكادميني ٔباحجني أُ تصدز  فاضن تعّدت لكسائّا األ

 فكدالٗىٍٗٛ ٔالعسبٗٛ،  ٔاملساكص البخجٗٛ وَ رلتمف اجلاوعات لكجسٚ طمبات الٍشس يف اجملمٛ 

 حبجًا داخمًٗا ٔخازدًٗا. إىل مخظ ٔعشسُٔقسزت إدازٚ اجملمٛ شٖادٚ  عدد اإلحباخ يف ِرا العدد 

  ، ٔحبجًابالمغٛ العسبٗٛ  ًاجعشس حب األٔه حيتٕٙ عمٜ أثٍادلمدَٖ، اجملمد  د تضىَ ِرا العد    

حبٕخ قٗىٛ ا كمّٔ، جًأاجملمد الجاٌ٘ حيتٕٙ عمٜ إثٍاعشس حب ، بالمغٛ اإلزلمٗصٖٛ ٔاحدًا 

 ٔوتٍٕعٛ يف رلتمف العمًٕ اإلٌطاٌٗٛ ٔالتطبٗكٗٛ.

يف التخصصات  قٗىٛوَ أحباخ عمىٗٛ  سِرا العدد مبا حيتْٕٖٔإذ تكدً إدازٚ التخسٖ         

لكن وَ ضاِي يف إخساج ِرا التكدٖس تتكدً بالشكس ٔفإٌّا ،األعصاء  املختمفٛ لباحجّٗا ٔقسائّا

العدد إىل حٗص الٕدٕد، ٔتؤكد اجملمٛ دلددًا لمىشازكني األفاضن إلتصاوّا الدقٗل بإتباع 

 املٍّذٗٛ العمىٗٛ  ٔالطسٖٛ التاوٛ يف حتكٗي ٌٔشس األحباخ املكدوٛ إىل اجملمٛ.

ٕفٗكْ بالشكس اجلصٖن لصاحب الفضن العظٗي عمٜ ت أتكدًإال أُ  ٔيف اخلتاً ال ٖطعين  

ٔتٍىٗتْ، ٔصمٜ خدوٛ البخح العمى٘ يف ، ٌٔطألْ أُ ٖٕفكٍا دائىا  ٍا تبازك ٔتعاىلبزٔعٌْٕ لٍا 

 اهلل عمٜ ضٗدٌا ذلىد ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ أمجعني.

 التخسٖس زئٗظ

 أ.د/ عبداهلل حطني طاِش

 زئٗظ اجلاوعٛ
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  2015 ديسمبر -يىليى  –المجلد الثاوي  –السادس العدد     جامعت الىاصرمجلت 

 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة حجة وفق معايري اجلودة -ي املرحلة الثانوية  يف كلية الرتبية تقييم برامج إعداد معلم
 باسح أٍٚ -ايعًٝٞ َعفط و٢ٝ  و٢ٝ. ز.أ 

 سذ١ ايذلب١ٝ ن١ًٝ ايذلب١ٜٛ ايعًّٛ بكػِ املؿاضى ايطٜانٝات تسضٜؼ ٚططا٥ل املٓاٖر أغتاش

 سذ١ ظاَع١ ا٭نازميٞ ٚايتطٜٛط اؾٛز٠ نُإ َطنع ض٥ٝؼ

 ن١ًٝ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ بكػِ املػاعس ايذلب١ٝ أقٍٛ أغتاش -باسح ثاْٞ  – املػًٗٞ سػني سإز  اهلل  أ١َ. ز

 سذ١ ايذلب١ٝ

 املًدل

1 

 ؼككٗا َٚس٣, ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ إعساز يدلاَر اي٬ظ١َ اؾٛز٠ َعاٜرل  ع٢ً ايتعطف إىل ايسضاغ١ ٖسفت

 ٚأعها٤ ايطًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ سذ١ َع١دا-سذ١ ايذلب١ٝ به١ًٝ  ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ إعساز بطاَر يف

 َعاٜرل ٚفل ٚكطداتٗا املعًُني إعساز بطاَر يتكِٝٝ أزا٠ إعساز مت اشلسف ٖصا ٚيتشكٝل, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ

, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤, ايذلب١ٜٛ اؾٛاْب, احملت٣ٛ, ايتع١ًُٝٝ املدطدات:)فا٫ت َعاٜرلٖا َٚجًت اؾٛز٠

 َٗٓٝا:اٱعساز كطدات, املٓؿأ٠, ايتع١ًُٝٝ اٱزاض٠, املٝساْٞ ايتسضٜب, ايكبٍٛ اتغٝاغ, ايدلاَر استٝادات

 ٚمت ا٭زا٠ فا٫ت مجٝع ع٢ً تٛظعت, َ٪ؾطا( 169) َٔ ا٫غتبا١ْ ٚتهْٛت(,  ٚادتُاعٝا ٚأنازميٝا ٚعًُٝا

 ضٜؼايتس ١٦ٖٝ أعها٤ َٔ عهًٛا( 42) َٔ َه١ْٛ ع١ٓٝ ع٢ً طبكت, ٚثباتٗا ا٭زا٠ قسم َٔ ايتأنس

 ٚبعس, ايه١ًٝ أقػاّ مجٝع َٔ ايطابع املػت٣ٛ طًب١ َٔ, ٚطايب١ طايبًا( 186)ٚ سذ١ ايذلب١ٝ به١ًٝ َٚػاعسِٜٗ,

 :ايسضاغ١ ْتا٥ر أظٗطت اٱسكا١ٝ٥ املعاؾات

   سذ١ -ايذلب١ٝ به١ًٝ  ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ إعساز بطاَر يف اؾٛز٠ َعاٜرل ؼكل زضد١ إٔ -

 ٚبأز٢ْ%(, 5058 ْٚػب١(, 5) أقٌ َٔ, 2554) مبتٛغط ايطًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ( ق١ًًٝ) بسضد١ نإ   سذ١ داَع١

 %(.5452 ْٚػب١,  2571) مبتٛغط ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤ ْعط ٚد١ٗ َٔ( َتٛغط١) زضد١

 اشل١٦ٝ ٚأعها٤, ايطًب١ اغتذابات َتٛغطات يف إسكا١ٝ٥ ز٫ي١ شات فطٚم ايسضاغ١ تعٗط مل -

, نًٝا يٮزا٠  ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ إعساز بطاَر يف اؾٛز٠ َعاٜرل ؼكل زضد١ يف(, حايبش ع١ٓٝ) ايتسضٜػ١ٝ

 َٚتػرل, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤, ايطًب١ ملتػرل: ) تبعا ايدلاَر تًو يف, اؾٛز٠ َعاٜرل فا٫ت ٚملععِ

 " (. أزب١ٝ, ع١ًُٝ" ا٫ختكاقات َٚتػرل", إْاخ, شنٛض" اؾٓؼ

 إعساز بطاَر ؼكل َس٣ يف ايبشح ع١ٓٝ اغتذابات َتٛغطات يف إسكا١ٝ٥ ي١ز٫ شات فطٚم ٚدٛز -

 ملتػرل تبعا(, اٱعساز كطدات يف املتٛقع١ ٚايتػرلات, ايدلاَر قت٣ٛ) فايٞ يف  ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ

 فاٍ يف فطٚم ٚٚدٛز, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤ اغتذابات يكاحل(, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤, طًب١) ايع١ٓٝ

 .ايصنٛض اغتذابات يكاحل( إْاخ, شنٛض) ايطًب١ ع١ٓٝ يف اؾٓؼ ملتػرل تبعا( املٝساْٞ ايتسضٜب)

 :أُٖٗا ٚاملكذلسات ايتٛقٝات َٔ مبذُٛع١ ْتا٥ذٗا ن٤ٛ يف ايسضاغ١ خًكت نُا   

 ا٫ط٬عٚ  ايذلب١ٝ بهًٝات املعًُني إعساز بطاَر تكِٜٛ بع١ًُٝ ايعايٞ ايتعًِٝ َ٪غػات اٖتُاّ نطٚض٠ 

 ٚتطٜٛط, ايتعًِٝ تكٓٝات تٛفرل ٚنطٚض٠,شلا ا٭غاغ١ٝ اؿادات ٚتٛفرل, ؼككٗا َٚس٣ اؾٛز٠ َعاٜرل ٚاقع ع٢ً

 امل١ٝٓٗ اؾٛاْب ٚبا٭خل, املعًُني إعساز بطاَر فا٫ت ؼػني يف بايٓتا٥ر ٚا٭خص, ايتسضٜؼ أغايٝب

 .ٚا٭نازمي١ٝ
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Abstract 
This study aimed at identifying the necessary quality standards for preparation 

programs of secondary teachers and to what extent these standards were 

achieved in these programs in Hajjah Faculty of Education, Hajjah University from 

the view point of students and the teaching staff. To fulfill this goal a 

questionnaire was prepared as a research instrument to evaluate these 

programs and their outcomes based on quality standards. 

Its standards contained these domains (educational outcomes, content, 

educational sides, teaching staff, programs needs, construction, preparation 

outcomes: (professional, scientific, academic and social ). 

The questionnaire consisted of (169) indications distributed on all the instrument 

domains and make sure of the instruments validity and stability applied on a 

sample of (42) members of the teaching staff and their assistants in Hajjah 

Faculty of Education and (186) male and female level four students of all the 

college departments. After the statistical remedies, the study cam to these 

finding: 

The degree to achieve the quality standards in secondary teachers preparation 

programs, Hajjah Faculty of Education, Hajjah University was low degree from 

the point of view of students with the mean (2.54), out of (5) and percentage of 

(50,8%), and with the least mean degree from the teaching staffs view points 

with mean (2,71, and perctnage (54,2%). 

There are no statistically significant differences in the means of students' 

reparation, and teaching staff (research sample) in the preparation programs of 

secondary teachers for the instrument as a whole and to the majority of the 

study's quality standards domains based on the variable: (Sample; students, 

teaching staff and gender variable males and females, and specialization variable 

(scientific and literary). 

There are statistically significant differences in the means of the research 

sample's responses in to what extent the expected preparation outcomes are 

achieved based on sample variable (students, teaching staff) in favor of the 

teaching staff responses and the availability of differences in the domain 
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(practical training) based on gender variable in the students sample (males, 

females) in the favor of males' responses. 

The study however, comes out with the following recommendations and 
suggestions. 

  املكس١َ:

ٜعس املعًِ  سذط ايعا١ٜٚ ٚايعُٛز ايفكطٟ ٭ٟ ْعاّ تعًُٝٞ, َُٚٗا اغتشسثت يف إعسازٙ  َٔ ططم ٚأغايٝب,     

َُٚٗا أنٝف إىل شيو  َٔ َٛنٛعات دسٜس٠, أٚ طٛضت  َٓاٖذ٘ أٚ ظٚز بأسسخ ا٭دٗع٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا , فإٕ 

يٛقٛف ع٢ً شيو اٱعساز أ٫ٚ بأٍٚ ٚتعسٌٜ َػاضٙ نٌ شيو ئ ٜ٪تٞ أنً٘ إ٫ يف ٚدٛز ايتكِٝٝ املػتُط, ٚا

ٚفل ا٫ػاٖات اؿسٜج١ ٚاملعاٜرل ايسٚي١ٝ ٚايعامل١ٝ املُج١ً مبعاٜرل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ٚايتعطف ع٢ً َس٣ تٛافطٖا 

 يف مجٝع فا٫ت اٱعساز ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ, ٚمبا ٜتٓاغب َع سادات اجملتُع َٚتطًبات٘.

تُاّ املتعاٜس مبٛنٛع اؾٛز٠ ٚ ؼسٜس َعاٜرلٖا يف فا٫ت ايتعًِٝ, يتٛدٝ٘ إٕ شيو ا٭َط  ٚيس ا٫ٖ   

ايػٝاغات ٚاٱدطا٤ات املدتًف١ مبا ٜتٓاغب ٚاستٝادات ايفطز ٚاجملتُع,  ٚتعس اؾٛز٠ يف ْعاّ َا ٚأغايٝب 

ٌ ٖٞ تكُٝٝٗا ٚضقسٖا يٝػت فكط عٛاٌَ أغاغ١ٝ يتشكٝل ايطفاٙ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ يًبًس املعين, ب

أٜها عٓاقط سازل١ يف ؼسٜس َها١ْ ٖصا ايٓعاّ عًٞ املػت٣ٛ ايعاملٞ, يصيو أقبح إْؿا٤ ْعاّ يهُإ دٛز٠ 

ايتعًِٝ نطٚض٠ ٫ظ١َ, يٝؼ فكط يطقس دٛز٠ ايتعًِٝ املكسّ زاخٌ بًس َا, بٌ َٔ أدٌ  ا٫نطاط أٜها يف 

ايعكسإ املانٝإ ظٜاز٠ نبرل٠ يف عسز تٛفرل ايتعًِٝ عًٞ املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ, ْٚتٝذ١ يصيو ؾٗس 

اشل٦ٝات املع١ٝٓ بهُإ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز, ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ٚايعاملٞ, نأسس املػا٥ٌ اؿ١ٜٛٝ يف ْعاّ 

 (.9, م2006ايتعًِٝ املعاقط) َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠, 

ًا يًذسٍ, سٝح إٔ ايٓعاّ إ٫ إٔ امل٬سغ إٔ دٛز٠ تكِٝٝ بطاَر إعساز املعًُني ٫ تعاٍ َٛنٛعا َجرل    

ايتعًُٝٞ ايكا٥ِ يف ايعسٜس َٔ بًسإ ايعامل ٫ ٧ٜٝٗ ايطًب١ يػٛم ايعٌُ بكٛض٠ ناف١ٝ, ٫ٚ ميٓشِٗ ايفطق١ 

(, يصا تعاٜس ا٫ٖتُاّ  يف ايعكسٜٔ ا٭خرلٜٔ ظٛز٠ ايتعًِٝ َٚٔ املتٛقع 161, م2007ٱبطاظ إبساعاتِٗ) طاضم , 

( إيٞ إٔ ايسٍٚ املتكس١َ أنجط ؾه٣ٛ َٔ 2002تكبٌ, إش تؿرل تكاضٜط ايْٝٛػهٛ )إٔ ٜعزاز ٖصا ا٫ٖتُاّ يف املػ

ايسٍٚ ايٓا١َٝ, ٜٚتهح شيو يف انفاض َػت٣ٛ املٓتر ايعًُٞ, ٚانفاض ا٫تكاٍ اؾٝس بني امل٪غػات 

ٜس (, ٚيصيو اٖتِ ايكا٥ُٕٛ مب٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ  بتشس1, م2007ايتع١ًُٝٝ ٚبني اجملتُع )ايعٜازات, 

ٚتطبٝل َعاٜرل اؾٛز٠ يف امل٪غػات ايذلب١ٜٛ, غٛا٤ يف بطاَر تًو امل٪غػات نا٭ٖساف ٚاحملت٣ٛ ٚتكٓٝات 

ايتعًِٝ ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ  ...اخل, أٚ ا٫ستٝادات ا٭غاغ١ٝ ملٓؿآتٗا ناملعاٌَ ٚا٭دٗع٠ ٚاملباْٞ...اخل, غعًٝا 

 سٜج١ املعاقط٠ ٚمبا ًٜ ي سادات ايفطز ٚاجملتُع.يف ؼػني كطدات اٱعساز ٚمبا ٜتٓاغب ٚا٫ػاٖات اؿ
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  من كبيراً حيزايت شغإٕ بطاَر اٱعساز مل١ٓٗ ايتعًِٝ تعس ٚاسس٠ َٔ أِٖ قهاٜا اجملتُع عًٞ اٱط٬م, ٚ    

 والندوات المؤتمرات في والدراسة للمناقشةضًا محوست وأصب, ةـالتعليمي سياسةـال وراسمي المربين تفكير

 اإلقليمي أو العالمي المستوى على سواءيبشٛخ ٦ٖٝٚات ا٫عتُاز ٚاؾاَعات, ا زـومراك, ةـلمهنيا اتـوالجمعي

, له المهنة من ةـمهن  تعد لم التعليم, ف١ُٓٗ التعليمي النظام منً رئيسا نسقاٍ تشك وإعداده المعلمباعتباض إٔ تطب١ٝ 

 ال التي, والتربوية والنفسية العلمية ادئـمبوال ائقـالحق من كثير على تقوم التي أصولها لها مهنة أصبحتٍ ب

 (.14, م 2005ًا) اـطابٞ , ٚآخطٕٚ أيض ةـالمنظم ةـبالدراس اـوإنم, طـفق بالممارسة تكتسب

ٚيصيو أنست املٓعُات ايعامل١ٝ ٚيف َكسَتٗا ايْٝٛػهٛ, ٚاملٓع١ُ ايعطب١ٝ يًذلب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ ,      

يعًّٛ ٚايجكاف١ عًٞ نطٚض٠ ايٓعط يف قه١ٝ اٱعساز اؾٝس يًُعًِ بٛقفٗا ٚاملٓع١ُ اٱغ١َٝ٬ يًذلب١ٝ ٚا

املسخٌ ا٭غاغٞ ملٛاد١ٗ أظ١َ ايتعًِٝ يف عاملٓا املعاقط,  ٚيف غبٌٝ ايعٓا١ٜ باملعًِ ٚإعسازٙ ٚتهٜٛٓ٘ عكست 

ّ 1957عاّ ايعسٜس َٔ ايٓسٚات ٚامل٪متطات, َٓص اـُػٝٓات ٚست٢ اٯٕ فٗٞ قه١ٝ قسمي١ َتذسز٠, فُع بسا١ٜ 

ّ قاَت املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًذلب١ٝ 1972ْعُت اؾاَع١ ايعطب١ٝ سًك١ عٔ بطاَر إعساز املعًِ يف برلٚت, ٚيف عاّ 

ّ عكست يف قطط ْس٠ٚ سٍٛ 1984ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ بتٓعِٝ َ٪متط إعساز ٚتسضٜب املعًِ ايعطبٞ بايكاٖط٠, ٚيف عاّ 

ّ عكس امل٪متط 1994هتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر, ٚيف عاّ   بطاَر إعساز املعًِ بسٍٚ اـًٝر ايصٟ ْعُٗا َ

ّ عكس بايكاٖط٠ امل٪متط 1995ايجاْٞ يٛظضا٤ املعاضف ٚايذلب١ٝ يف بػساز ٚنإ خاقا بإعساز املعًِ ايعطبٞ, ٚيف عاّ 

عكست  1999ّايكَٛٞ يتطٜٛط إعساز املعًِ ٚتسضٜب٘ ايصٟ ْعُ٘ املطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ ايذلب١ٜٛ, ٚيف عاّ 

ّ عكس بػًط١ٓ عُإ 2004باٱَاضات ْس٠ٚ املعًِ يف زٚي١ اٱَاضات يتشسٜس ايٛاقع ٚض٣٩ املػتكبٌ, ٚيف عاّ 

امل٪متط ايسٚيٞ ايجايح ؼت عٓٛإ )مٛ إعساز أفهٌ ملعًِ املػتكبٌ( ٚايصٟ ْعُت٘ ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ 

ٞ ايػازؽ عؿط عٔ تهٜٛٔ املعًِ ايصٟ ْعُت٘ ّ عكس بايكاٖط٠ امل٪متط ايع2004ًُايػًطإ قابٛؽ , ٚيف عاّ 

 (.1,م 2010اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ) أبٛ بهط, 

َٔ ايكهاٜا ايذلب١ٜٛ Who would teachٚضغِ تًو اؾٗٛز ٚغرلٖا ٫ تعاٍ قه١ٝ َٔ ايصٟ ٜعًِ ؟     

اؾٝس, ٚتٛفرل ايعطٚف ٚاٱَهاْات  اييت ػصب عًُا٤ ايٓفؼ ٚايذلب١ٝ يٛنع املعاٜرل ٚاحملهات ـكا٥ل املعًِ

ٚاملعاضف ٚاـدلات ٚاملٗاضات يف بطاَر إعساز املعًُني مبا ٜهُٔ اٱعساز اؾٝس ٚبهفا١ٜ عاي١ٝ ملُاضغ١ ١َٓٗ 

ايتعًِٝ, ٚفكا يًعسٜس َٔ املتػرلات اجملتُع١ٝ ٚايعامل١ٝ, َٚٔ ثِ ٫ فاٍ ٭ٕ ٜػاٚض ايط٬ب يف َ٪غػات إعساز 

فاض ايطًب عًِٝٗ َٔ غٛم ايعٌُ فاٱسكا٤ات يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ تسٍ عًٞ ومٛ املعًِ, ايؿو يف ان

َػتُط يف أعساز املعًُني عًٞ َػت٣ٛ نٌ قطط َٔ ا٭قطاض ايعطب١ٝ, ٚأقبح َٔ أِٖ ايؿطٚط ملٔ أضاز 

 (.65,م  2007ا٫يتشام مب١ٓٗ ايتعًِٝ يف نٌ َػتٜٛات٘ سكٛي٘ ع٢ً  ايؿٗاز٠ اؾاَع١ٝ )غعفإ, 

ط٬قا َٔ اٱميإ ايطاغذ بأ١ُٖٝ ١َٓٗ ايتعًِٝ َٚها١ْ املعًِ ايصٟ ٜكّٛ بتٛدٝ٘ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ مٛ ٚاْ    

ؼكٝل أٖسافٗا, وفع املدتكٕٛ إيٞ ايػعٞ اؾاز ٱثطا٤ ٚتطٜٛط ايدلاَر اييت َٔ ؾأْٗا إلاح ١َٓٗ ايتعًِٝ, 
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إهابًٝا هٓٝ٘ ايطًب١ خاق١, ٚاجملتُع بكف١  َٔ خ٬ٍ اٱعساز املٓاغب يًُعًِ ٚي١ًُٓٗ شاتٗا مبا ٜعهؼ أثطًا

عا١َ, ٚشيو ٜػتسعٞ اؿٛاض ايعًُٞ اؾاز سٍٛ بطاَر إعساز املعًِ ٚإعسازاٖا دٝسًا يف كتًف اؾٛاْب 

ا٭نازمي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚايجكاف١ٝ زاخٌ َ٪غػات إعساز املعًِ قبٌ اـس١َ, ٚتسضٜب٘ ٚتُٓٝت٘ ًَٗٓٝا أثٓا٤ اـس١َ, 

ر اٱعساز قبٌ اـس١َ ٚأثٓا٥ٗا خدلات تطب١ٜٛ تهُٔ َػت٣ٛ ضفٝع يف ا٭زا٤, ٚأخ٬قًا ١َٝٓٗ عٝح تعهؼ بطاَ

, 2009سان١ُ, ٚقسضات متهٔ املعًِ َٔ ؼكٝل أٖساف ايتعًِٝ زاخٌ فكٍٛ ايسضاغ١ ٚخاضدٗا ) ايك٬ف ,

 (.1م

 تخرجهم بعد يقومون حيث, وتأهيلهمٚتسضٜبِٗ  المعلمين إعداد محطاتيف اؾاَعات  التربيةٚتعس نًٝات     

يف َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ  ناف١, ٚتعتُس ْٛع١ٝ املعًُني إىل سس نبرل عًٞ  التربوية والمناهج رامجـالب بتنفيذ

 ضوء فى(, 188ٚ, م  2007ومط٠, ٚغامن , أبو)ْٛع١ٝ ايدلاَر اييت تًكْٛٗا أثٓا٤ اٱعساز قبٌ اـس١َ 

 إلى الحاجة يتضحيف بطاَر إعساز املعًُني  تستخدم جديدة وطرق أنماط وظهور المعاصرة التربوية االتجاهات

 والتحدياتايٓعط فُٝا ؼٜٛ٘ تًو ايدلاَر فُٝا ٜتعًل  بأزٚاض املعًِ املػتكب١ًٝ, ٚمبا ٜتٓاغب  إعادة

 (.4, م 2007)املفطز, ٚآخطٕٚ, المعاصرة

َٔ قبٌ ايباسجني يف نًٝات ايذلب١ٝ إ٫ إٔ امل٬سغ إٔ ٖصا ايٓٛع  َٔ ايسضاغات مل وغ باٖتُاّ نبرل      

باؾاَعات اي١ُٝٓٝ نػرلٙ َٔ ايبشٛخ عػب سسٚز عًِ ايباسجني, ٚيعٌ ايػبب ٜطدع إىل قعٛب١ ٖصا ايٓٛع 

َٔ ايسضاغات ٚتفطع٘ يف ايعسٜس َٔ اجملا٫ت املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚا٭نازمي١ٝ, ٚاضتباط٘ بايعسٜس َٔ 

٣ ايباسجإ إدطا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً َعاٜرل َٚ٪ؾطات اؾٛز٠ شات ايك١ً املعاٜرل ٚامل٪ؾطات, يصيو اضتأ

بدلاَر إعساز املعًُني بكف١ عا١َ َٚس٣ تٛافطٖا يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  يف ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

 داَع١ سذ١ بكف١ خاق١.  -سذ١

:َؿه١ً ايسضاغ١  

متًٝٗا  مصيرية قضية ولكنها ثانوية قضية تعد لمًا مهنيتِٗ ميوتناملعًُني  إعداد, تكِٝٝ بطاَر قضية إن   

 نوعيةؼػني و, التعليم بمهنةٍ ا٫ضتكا٤ أج من وذلك الهامة التٚوالتح التحديات عصر  في الحياة تطورات

, نُا إٔ بطٚظاألخيرة السنواتيف  العالماييت ُٖٝٓت ع٢ً  الحديثة التغيرات, مبا ًٜ ي ٜٚٛانب المعلمين  

 ايطًب١ أعساز ٚايتعاٜس املًشًٛظ يف ايعٌُ, يػٛم املتذسز٠ ٚا٫ستٝادات ٚاملٓافػ١, َٓٗا ايعٛمل١, عسٜس٠ عٛاٌَ

ٚنعفا  املاي١ٝ, املٛاضز يف ْسض٠ ٜطافكٗا ايعايٞ ايتعًِٝ قطاع ايٓفكات يف ٚظٜاز٠ ٚايتدككات, ٚامل٪غػات

ايتطٛضات يف فاٍ املعًَٛات  ايعايٞ, تػتسعٞ ايٛقٛف ظس١ٜ ملػاٜط٠ ايتعًِٝ كطدات يف ًَُٛغا

ٚيًٛقٛف ع٢ً    .(589, 2012اؿٝا٠)ايػبع,  َٓاسٞ يف كتًف ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تكا٫ت ٚايجٛض٠ املعطف١ٝ ايهبرل٠

يف بطاَر إعساز املعًُني ٚتكُٝٝٗا , بٗسف َعاؾ١ ايككٛض,  النظر عادةٱ اؿاد١ بطظت تًو املتػرلات

(, ٚتعس ايُٝٔ َٔ 2009518َٚعاٜرلٖا يف َععِ ايسٍٚ ايعطب١ٝ )نٓعإ,  ٚؼػني ايتأٌٖٝ ٚفل َتطًبات اؾٛز٠
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ٍ عاّ ٚبطاَر إعساز املعًُني بؿهٌ بشكدٛاْب قكٛض  التعليميةنُٔ ايسٍٚ اييت تعاْٞ أْعُتٗا 

(.774, 2012خام)ايععٟ,  

     ٚ ــات  ــو اؿٝجٝـــ ــاّ لمعلما لمكانةا دعميتًـــ ــتذاب١  المجتمع في الحقيقية برسالته, يًكٝـــ ــات تًـــــو  ٚاغـــ ملتطًبـــ

ــتحايــيت  والمستمرة السريعةايــتػرلات  ــف دثـ , َٚــٔ خــ٬ٍ تأنٝــس ايسضاغــات ايػــابك١ بٛدــٛز فذــ٠ٛ     المجتمع يـ

نـبرل٠ يف بـطاَر إعـساز املعًُـني, ٚتـسْٞ ًَشـٛظ يف كطداتٗـا ,فهـ٬ عـٔ ايؿـهاٟٚ املتعاٜـس٠ َـٔ قبـٌ أعهــا٤              

 تًـو ايـدلاَر, ٚأْـ٘ ا٭َـط ايـصٟ أغـفط عٓـ٘        سذـ١ بٛدـٛز شيـو ايككـٛض يف    -اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ بهًٝـ١ ايذلبٝـ١   

نــعف يف كطدــات اٱعــساز ٚايــيت مل تًــ ي سادــات اجملتُــع يف اؾاْــب ايتعًُٝــٞ َٚتطًباتــ٘, ٚمبــاٜٛ انــب         

ايــتػرلات ايػــطٜع١, ٚايتشــسٜات ايعاملٝــ١, تٛيــست ايفهــط٠ يــس٣ ايبــاسجني  يسضاغــ١ تكٝــِٝ  بــطاَر إعــساز املعًُــني      

سذ١ ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠ ملعطف١ ْٛاسٞ ايككـٛض فٝٗـا بػٝـ١ يف ايٛقـٍٛ ملعاؾـات      سذ١ داَع١ -به١ًٝ ايذلب١ٝ 

 :اٌزَبؤالد اٌزب١ٌخاٌجؾش ٚفك  َٓاغب١ قا١ُ٥ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ غ١ًُٝ, ٚتتبًٛض َؿه١ً

 يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١ أٖــِ َعــاٜرل اؾــٛز٠ ايٛادــب تٛافطٖــا   َــا- 

 سذ١ ؟

  سذـ١ َـٔ    -َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١          ؼكل زضد١َا

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ؟

 زضد١ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف عٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  ٌٖ ؽتًف ٚد١ٗ ْعط ايطًب١

 سذ١؟ -يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

  زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر يف ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٖــٌ ؽتًــف ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١

 ؟سذ١, تبعا ملتػرل اؾٓؼ "شنٛض, إْاخ" -إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

  َر زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطايف ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٖــٌ ؽتًــف ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١

 ؟سذ١, تبعا ملتػرل ا٫ختكاقات "ع١ًُٝ, أزب١ٝ" -إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

 أٖساف ايسضاغ١:

 .ايتعطف ع٢ً َعاٜرل اؾٛز٠ اي٬ظ١َ يدلاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ 

            ايذلبٝـ١ ايتعطف ع٢ً َـس٣ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١-

 سذ١ داَع١ سذ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ .

  ايتعطف ع٢ً أثط املتػرلات يف ايتدكل) عًُٞ , أزبٞ(, ٚاؾٓؼ )شنط , أْج٢ (, َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز

 ايع١ٓٝ يف ؼكٝل َعاٜرل اؾٛز٠ يف ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ سذ١.
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 أ١ُٖٝ ايبشح :

سذ١ -ٔ دٖٛط َٚهُٕٛ ايبشح يف تكِٝٝ بطاَر إعساز املعًُني يف ن١ًٝ ايذلب١ٝإٕ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ تتأت٢ َ   

 داَع١ سذ١ ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠, ٚتدلظ أ١ُٖٝ ايبشح يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

سذ١ َٔ خـ٬ٍ ٚنـع    -نطٚض٠ إسساخ تكِٝٝ يدلاَر إعساز املعًُني ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠ يف ن١ًٝ ايذلب١ٝ  -

بطفع َػت٣ٛ املعًُني مبا ٜٛانب ايتشسٜات احملًٝـ١ ٚايعاملٝـ١ ايـيت تػـتسعٞ تطـٜٛط       املعاٜرل ٚامل٪ؾطات ايهف١ًٝ

 أزا٥ِٗ ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠.

قس ٜفٝس ٖصا ايبشح ايكا٥ُني عًٞ إعساز املعًُـني َـٔ خـ٬ٍ ْتـا٥ر زضاغـ١ ٚاقـع بـطاَر إعـساز املعًُـني ٚفـل            -

 َعاٜرل اؾٛز٠ ٚمبا ٜت٤٬ّ َع َتطًبات ايعكط.

باٙ ايطًب١ املعًُني مبا وسخ يف داْب إعساز املعًُني َٔ تػرلات ٚتطٛضات تتطًب َِٓٗ إسساخ تٛدٝ٘ اْت  -

 تكِٝٝ ٭زا٥ِٗ يٝتُهٓٛا َٔ ايتهٝف َعٗا َٚٛادٗتٗا.

ٜفٝس ٖصا ايبشح املػ٦ٛيني باؾاَعات عا١َ ٚنًٝات ايذلب١ٝ خاق١ بتطٜٛط بطاَر  إعساز املعًُني ٚفل   -

 َعاٜرل اؾٛز٠

 :سسٚز ايبشح

 ٜكتكط ايبشح عًٞ اؿسٚز ايتاي١ٝ:    

سذـ١ داَعـ١ سذـ١    -سسٚز َٛنٛع١ٝ : ٚتؿـٌُ) تكٝـِٝ بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١         

 ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠(. 

ســسٚز بؿــط١ٜ: ٚتتُجــٌ يف أخــص آضا٤ عٝٓــ١ َــٔ )أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ َٚػــاعسِٜٗ ( عػــب اخــت٬ف زضدــاتِٗ  

ــا   -عطبــٞ -)طًبــ١ املػــتٟٛ ايطابــع يًتدككــات ايتايٝــ١ : إغــ١َٝ٬     ايعًُٝــ١, ٚنــصيو   -تــاضٜذ ٚدػطافٝ

 ضٜانٝات(.-فٝعٜا٤-أسٝا٤-نُٝٝا٤

 سذ١ داَع١ سذ١.-سسٚز َها١ْٝ : ن١ًٝ ايذلب١ٝ  

(2015ّ -2014سسٚز ظ١َٝٓ: مت تطبٝل ا٭زا٠ يف ايفكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ يًعاّ اؾاَعٞ )   

 َكطًشات ايبشح:

 ايتكِٝٝ:

عطف بأْ٘ ع١ًُٝ إعـساز ٚؽطـٝط ؾُـع ايبٝاْـات ٚاملعًَٛـات ٚؼًًٝـٗا بػٝـ١ إقـساض أسهـاّ ٚاؽـاش ايكـطاضات            ٜ   

 (.171, م2009ٚفكا ملػتٜٛات سسزت غًفا)ايعًٝٞ,

ايتكٝـِٝ إدطا٥ٝـا: مجـع ايبٝاْـات ايهُٝــ١ ٚايٛقـف١ٝ يتؿـدٝل ٚاقـع بــطاَر إعـساز املعًُـني ٚكطدـات اٱعــساز           

 ع١ سذ١ ٚفكا ملعاٜرل اؾٛز٠.داَ -به١ًٝ ايذلب١ٝ سذ١

 ايدلاَر : 
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ايــيت تٛنــح تػًػــٌ اـطــٛات ايــيت ٜٓبػــٞ    ٚاـطــطعــطف ايدلْــاَر عًــ٢ أْــ٘ "فُٛعــ١ َــٔ ايتعًُٝــات    ٜ     

 (.http://ejabat.google.com8 )ايكٝاّ بٗا ٭زا٤ َٗاّ َع١ٓٝ ؿٌ َؿه١ً َططٚس١ ٚاغتدطاز ايٓتا٥ر. 

ٜٚعـطف ايدلْــاَر إدطا٥ٝــا: بأْــ٘ اـطـط املطغــ١َٛ يهــٌ ْعــاّ يف امل٪غػـ١ ايتعًُٝٝــ١ اـاقــ١ بإعــساز َعًُــٞ        

املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  ايتعًُٝٝــ١, يف داَعــ١ سذــ١ ٚمبــا ؼتٜٛــ٘ يف املٓــاٖر, ٚايهــازض ايتسضٜػــٞ, ٚاٱزاض٠ ايتعًُٝٝــ١,     

 ٚػٗٝعات املباْٞ, ٚغرلٖا. 

 اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ: 

ٚ  َٔ فُٛع١ ايتعًِٝ بأْٗا: اؾٛز٠ نُا تعطف    ٔ   بسقـ١  تعـدل  ايـيت  ايػـُات  اـكـا٥ل أ  دـٖٛط  ٚسلٛيٝـ١ عـ

 ٚايتفــاع٬ًت ضادعــ١, ٚكطدــات, ٚتػصٜــ١  ٚعًُٝــات, َــٔ َــسخ٬ت  أبعازٖــا, نــٌ ٚ ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ ٚسايتٗــا 

ٟ  ايـيت  املتٛاق١ً ػـتُط يعًُٝـات ايتعًـِٝ ٚايـتعًِ     املٓؿـٛز٠ ٚمبـا ٜٛانـب ايتشػـني امل     ا٭ٖـساف  ؼكٝـل  إىل تـ٪ز

 (.160, م 2008ٚتطٜٛط املدطدات ايتع١ًُٝٝ) َٓرل, 

 دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ:

(, َــٔ خــ٬ٍ َفٗــّٛ َطنــب ٖــٛ "  Ekong(ٚاٜهْٛــؼ )Donaldٖــٛ َفٗــّٛ َتعــسز ا٭بعــاز , فكــس ْــٛٙ زْٚايــس )    

احملافعـ١ عًـٞ دـٛز٠ َٓتذـات     نُإ اؾٛز٠ " ايصٟ ٜعين نٌ ايػٝاغات ٚايٓعِ ٚايعًُٝات تٛد٘ مـٛ نـُإ   

ايتعًــِٝ املكسَــ١ َــٔ امل٪غػــ١ ٚؼػــٝٓٗا, ْٚعــاّ نــُإ اؾــٛز٠ ٚغــ١ًٝ تػــتشسثٗا امل٪غػــ١ يت٪نــس يٓفػــٗا         

ٚيٰخطٜٔ إٔ ايعطٚف قس ٦ٖٝت ست٢ ٜبًؼ ايط٬ب املػتٜٛات ايكٝاغ١ٝ اييت سسزتٗا امل٪غػ١ يٓفػـٗا) َٓعُـ١   

 (.38م ,1998ا٭َِ املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًِ ٚايجكاف١ ,

ٜتهـح َـٔ    مبذـاٍ بـطاَر إعـساز املعًُـني َـٔ زلـات ٚخكـا٥ل       ٜتعًـل  اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ إدطا٥ٝا: ٖٛ نـٌ َـا   

ايطًبـ١ املعًُـني, يف انتػـاب املعًَٛـات, ٚقـسضتِٗ عًـ٢        مبا ٜٛافل تطًعاتاملدطدات ايتع١ًُٝٝ, ٚ دٛز٠ خ٬شلا

ايـتػرلات ايػـطٜع١, ٚتًبٝـ١ َتطًبـات اجملتُـع       ايتعاٌَ َعٗا ٚا٫غتفاز٠ َٓٗا, ـس١َ عًُٝـ١ ايـتعًِ, َٚٛانبـ١   

 ٚسادات٘.

 املعٝاض :

ٖٛ بٝإ باملػت٣ٛ املتٛقع ايصٟ ٚنعت٘ ١٦ٖٝ َػ٪ٚي١ أٚ َعـذلف بٗـا بؿـإٔ زضدـ١ أٚ ٖـسف َعـني ٜـطاز ايٛقـٍٛ            

 (48, م 2007" أٚ ايتُٝع )ايٓػٛض, ايؿعاض ,Qualityإيٝ٘, ٚوكل قسضًا َٓؿٛزًا َٔ اؾٛز٠ " 

 املعاٜرل :

ٚدــٛز أغــؼ تعــين مبٛدبٗــا تكٝــِٝ بــطاَر ايتعًــِٝ, َٚــس٣ ٤٬ََتٗــا يًُػــتذسات ايعًُٝــ١ ٚايفهطٜــ١, ٖٚــصٙ          

 (.42, م2008املعاٜرل متجٌ خط١ عٌُ تػرل عًٝٗا اؾاَعات يف َتابع١ اؾٛز٠, ) عٛز٠, 

 َعاٜرل اؾٛز٠: 

http://ejabat.google.com8/
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ٓعــاّ عٝــح ؼكــل أٖــساف   ٖــٞ فُٛعــ١ َــٔ املٛاقــفات ٚايؿــطٚط ايــيت هــب تٛافطٖــا يف مجٝــع دٛاْــب اي        

امل٪غػ١, ٚتعٌُ عًٞ تًب١ٝ استٝادات املػتفٝسٜٔ َٔ ٖصا ايٓعاّ , عٝح ت٪زٟ إيٞ كطدات تتكف بايهفـا٠٤  

 (513, م 2007يف ن٤ٛ ا٫ػاٖات ايعامل١ٝ ٚاؿادات ٚاملتطًبات ايعامل١ٝ) متاّ , ايطٛخٞ, 

 نُا تعطف َعاٜرل اؾٛز٠ : 

قع يٮزا٤ ايصٟ هب إٔ تًتـعّ بـ٘ َ٪غػـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ , عٝـح وكـل قـسضًا         بأْٗا ٚسس٠ قٝاؽ املػت٣ٛ املتٛ

(, ٜٚعتُس ايباسجإ ٖصا ايتعطٜف 28, م2007( )ؾع١ً, Excellence( أٚ ايتُٝع )Qualityَطدًٛا َٔ اؾٛز٠ )

 إدطا٥ٝا.

 َطس١ً ايجا١ْٜٛ :

إىل ايكـف ايجـاْٞ عؿـط(  يف     -ايػـابع   تعطف َطس١ً ايجا١ْٜٛ  إدطا٥ٝا بأْٗا:ايكفٛف ايسضاغ١ٝ:)َٔ ايكف   

 ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ٚايجاْٟٛ باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 ايسضاغات ايػابك١:

 (:2012زضاغ١)اشلػٞ, ٚمجاٍ, 
ٖـسفت ايسضاغــ١ إىل ايتعــطف عًــ٢ ٚاقـع إعــساز املعًــِ يف نًٝــات ايذلبٝــ١ ظاَعـات قطــاع غــع٠ يف نــ٤ٛ َعــاٜرل        

ٗر ايٛقــفٞ ايتشًًٝــٞ, ٚتهــٕٛ فتُــع ايسضاغــ١ َــٔ ايطًبــ١ اـــطهني  اؾــٛز٠ ايؿــا١ًَ, اغــتدسّ ايباســح املــٓ

)طًبـــ١ املػـــت٣ٛ ايطابـــع ( يف نًٝـــات ايذلبٝـــ١ ظاَعـــات قطـــاع غـــع٠, ٚأعهـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــسضٜؼ, ٚقـــس مت اختٝـــاض    

 (10ع٢ً) َٛظع١ فكط٠ ( 90 ( ع٢ً ايٓٗا١ٝ٥ قٛضتٗا يف ايسضاغ١ أزا٠ ا٫غتبٝإ نأزا٠ ؾُع املعًَٛات ٚاؾتًُت

ٍ  غٝاغـات  ايدلْـاَر,  ٖٞ )أٖـساف  ٫تفا  ايتـسضٜؼ,  أعهـا٤ ٦ٖٝـ١   أزا٤ , ايدلْـاَر  ٖٝهًٝـ١  ٚمماضغـات٘,  ايكبـٛ

ِ  أغـايٝب  ايسضاغـ١ٝ,  املكـطضات  قتـ٣ٛ  املازٜـ١,  املـٛاضز   ايطًبـ١  ايتـسضٜب املٝـساْٞ,   ايتكٝـِٝ,  ٚايـتعًِ,  ايتعًـٝ

ٔ  50ٚ) ٚطايبـ١  ( طايبًا546) ايع١ٓٝ سذِ بًؼ اـطهٕٛ( ٚ  نؿـفت ْتـا٥ر   ايتـسضٜؼ,  ٦ٖٝـ١  هـا٤ أع ( عهـًٛا َـ

ِ  إعـساز  يٛاقـع  ايؿـا١ًَ  اؾٛز٠ َعاٜرل تٛافط ْػب١ إٔ ايسضاغ١ ٔ  ايذلبٝـ١  نًٝـات  يف املعًـ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١     َـ

 تكُٝٝـات  َتٛغـط  بـني  إسكـا١ٝ٥  ز٫يـ١  شات فـطٚم  ٜٛدـس  ٫ٚ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ناْـت بسضدـ١ َتٛغـط١,   

  ؼ.ايتسضٜ ١٦ٖٝ أعها٤ َٚتٛغط تكُٝٝات ايطًب١

 (:2012زضاغ١)اـطاؾ١ٓ, 

اؾاَعــات ا٭ضزْٝــ١ ٚقــ٫ًٛ إيــٞ  فيايذلبٝــ١  كلياتاملعــاٜرل املطًــٛب ؼكٝكٗــا يف  معرفةايسضاغــ١ إيــٞ  هدفت    

ايعــاّ ٚاـــام, ٚمبــا ٜهــُٔ ؼكــل زضدــ١ َهــ١ُْٛ يف كطدــات تًــو           بنوعيها٫عتُــاز ا٭نــازميٞ   تحقيق

 فيايعطبٝـ١  وايسضاغـ١ بعـا ايتذـاضب ايعاملٝـ١      عرضت وقدبـٟٛ,  ايهًٝات, ٚمبـا ٜتٓاغـب َٚتطًبـات املٝـسإ ايذل    

 كليات فيٚبـــا٭خل  األردنيةايعـــاّ ٚاــــام َٚـــس٣ تـــٛافطٙ يف َ٪غػـــات ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ    األكاديمي االعتماد

, اغـتدسّ ا٫غـتبٝإ نـأزا٠    فياألردنايذلب١ٝ شات ايتدككـات ايذلبٜٛـ١ املعتُـس٠ يف إعـساز املعًُـني يًتـسضٜؼ       
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قًت ايٓتا٥ر إيٞ إٔ املعاٜرل املٛنٛع١ َٔ ١٦ٖٝ اعتُـاز َ٪غػـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ ا٭ضزْٝـ١ تٓػـذِ       يًسضاغ١ ٚتٛ

َـع املعـاٜرل ايعاملٝـ١ َٚـٔ ؾــأْٗا ايٓٗـٛض مب٪غػـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ ا٭ضزْٝــ١, ٚأْٗـا ت٪ٖـٌ كطداتٗـا, املــعٚزٜٔ            

طاط يف غٛم ايعٌُ قًٝـًا, ٚعطبٝـًا, ٚزٚيٝـًا,    بايعًِ , ٚاملعطف١ ٚاملٗاضات, ٚاـدلات, ا٭نازمي١ٝ, ٚايذلب١ٜٛ, ا٫ن

ٚإٔ ػطب١ املًُه١ ا٭ضز١ْٝ اشلاسل١ٝ يف نُإ اؾٛز٠ َٚعاٜرل ا٫عتُاز ا٭نازميٞ يف ايهًٝات ايذلب١ٜٛ, ػطب١ 

ضا٥ــس٠, فهــ٬ً عــٔ إٔ ٖــصٙ املعــاٜرل ممهٓــ١ ايتطبٝــل ٚيٝػــت خٝايٝــ١, ٚقابًــ١ يًكٝــاؽ, ٚميهــٔ ايتأنــس َــٔ َــسٟ    

 ايتعًِٝ ايعايٞ شلا. تطبٝل َ٪غػات
 (:2012زضاغ١)ايععٟ ,

ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايهؿف عٔ أِٖ ٬ََح ٚاقع َ٪غػات إعساز املعًِ ٚتأًٖٝ٘ يف ايُٝٔ, ٚايٛقٛف عًـ٢     

أٖـِ ايتشــسٜات ايـيت تٛادــ٘ تًـو امل٪غػــات, ٚايتعـطف عًــٞ أٖـِ ا٫ػاٖــات اؿسٜجـ١ ايــيت ميهـٔ ا٭خــص بٗــا يف        

  ٖ ًٝــ٘, ٚاعتُــست ايسضاغــ١ عًــٞ املــٓٗر ايٛقــفٞ ايتشًًٝــٞ يف عــطض ٚؼًٝــٌ املفــاِٖٝ          فــاٍ إعــساز املعًــِ ٚتأ

ٚايبٝاْــات ايهُٝــ١ ٚايهٝفٝــ١ املتعًكــ١ بٛاقــع َ٪غػــات إعــساز املعًــِ ٚتأًٖٝــ٘, ٚقــس تٛقــًت ايسضاغــ١ إيــٞ ايٓتــا٥ر     

 ايتاي١ٝ: 

ات إعـساز  غٝاب املٓع١َٛ ايٛط١ٝٓ املتهاًَـ١ ايـيت ميهـٔ شلـا إٔ تعُـٌ عًـٞ تهـافط ٚتهاَـٌ َ٪غػـ          .1

 املعًِ ٚتأًٖٝ٘ مبا ٜٓػذِ ٚتٛدٗات خطط ايت١ُٝٓ يًسٚي١.

 عسّ َٛا١ُ٥ كطدات َ٪غػات إعساز املعًِ ٚتأًٖٝ٘ ٫ستٝادات َٚتطًبات غٛم ايعٌُ. .2

طػٝإ اؾٛاْب ايٓعط١ٜ يف بـطاَر إعـساز املعًـِ ٚتأًٖٝـ٘ عًـٞ سػـاب اؾٛاْـب ايتطبٝكٝـ١ عًـٞ           .3

 ؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ.ايطغِ َٔ تعاٜس ايطًب اجملتُعٞ عًٞ ا

 عسّ اْػذاّ أزا٤ َ٪غػات إعساز املعًِ ٚتأًٖٝ٘ َع َعاٜرل دٛز٠ بطاَر إعساز املعًِ ٚتأًٖٝ٘. .4

ــاٍ        .5 ــٔ املعًُـــني يف فـ ــ١ َـ ــا٤ات اي٬ظَـ ــٞ إعـــساز ايهفـ ــ٘ إيـ ــِ ٚتأًٖٝـ ــات إعـــساز املعًـ ــاض َ٪غػـ افتكـ

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكاٍ. 

 (:2010زضاغ١)غبٗإ, 

 التعليم مرحلة مدرسي إعداد في األساسية التربية لكلية التربوية المناهج فاعلية على التعرف إلىخ البحٜٗسف    

 ) أقسام من وطالبة طالب(, 34) من البحث عينة تكونت, كمطبقين المدارس في أدائهم تقويمٍ خال من المتوسط

 طبقوا والذينٍ الموص جامعة - يةاألساس التربية كلية في(, الرياضيات, العلوم, اإلنكليزية اللغة, العربية اللغة

 استمارة ثــــ الباح تخدمــــاس ثــــ البح هدف تحقيق ولغرضّ 2008/ 2007  الدراسي للعام المتوسطة دارســــالم في

 التخطيطايتـــسضٜؼ,  : مجاالت ىــــ عل موزعة(فكـــط٠  44)من والمتكونةّ(, 2004) اـؿـــاب,  أعدتها والتي مالحظة
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 فاعلية لتقديرً وصوال المعلمين الطلبة أداء تقويمٍ ايكفٞ, ٚوالتفاع, رسالد تنفيذ, التقويمايكف,  إدارةيًسضٚؽ ,

 النتائجيـت  توصإسكـا٥ًٝا   ومعالجتها البيانات وجمع األداة تطبيق وبعد األساسية التربية, ةـلكلي ةـالتربوي اهجـالمن

 عِ تًو اجملا٫ت.( يف َع%70)يـالفرض كـالمح من أكبر كان حيثٕ لمعلميا للطلبة  األداء مستوى ارتفاعإىل 

 (:2010زضاغ١)ايػبع,ٚآخطٕٚ, 

ٖــسفت ايسضاغــ١ إيــٞ تكــِٜٛ بــطاَر إعــساز َعًــِ ايًػــ١  ايعطبٝــ١ يف نًٝــ١ ايذلبٝــ١ ظاَعــ١ قــٓعا٤ يف نــ٤ٛ     

 َعاٜرل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ.

ٝـ          ١ ٚيتشكٝل ٖصا اشلسف مت إعساز قا١ُ٥ مبعـاٜرل اؾـٛز٠ ايؿـا١ًَ يدلْـاَر إعـساز َعًـِ ايًػـ١ ايعطبٝـ١ يف نً

ايذلبٝــ١ ظاَعــ١ قــٓعا٤, مت اؾــتكاقٗا َــٔ ايهتــب املتدككــ١ ٚايسضاغــات ٚايبشــٛخ ايػــابك١, اؾــتًُت عًــٞ        

( فــا٫ً مت ؼٜٛــٌ ايكا٥ُــ١ إيــٞ َكــابًتني َــع َػــ٪ٚيٞ ايكبــٍٛ ٚقػــِ ايًػــ١       12( َعٝــاضًا َٛظعــ١ عًــٞ )  152)

يبــًا, ٚقــس أظٗــطت ْتــا٥ر    ( طا71ايعطبٝــ١, ٚاغــتباْتني َــع أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ ٚعٝٓــ١ َــٔ ايطًبــ١ بًػــت )        

ايسضاغــ١  نــعف تــٛافط َعــاٜرل دــٛز٠ غٝاغــ١ ايكبــٍٛ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط َػــ٪ٍٚ ايكبــٍٛ ٚنــصيو نــعف تــٛافط   

َعاٜرل دٛز٠ بطْاَر اٱعساز َٔ ٚد١ٗ ْعط قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايطًبـ١, بُٝٓـا تـٛافطت َعـاٜرل دـٛز٠ بطْـاَر       

 ت٣ٛ َتٛغط.اٱعساز َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايكػِ مبػ

 (: 2009زضاغ١)نٓعإ ,  

 السنة طلبة نظر وجهة من الجودة معايير وفق مخرجاتهاٚ المعلمين تربية امجٖـــــسفت ايسضاغــــــ١ يتكٝـــــِٝ بــــــط     

ٜــ١ َــٔ خــ٬ٍ  ايتعــطف عًــ٢ َٛاقــفات َعًــِ املػــتكبٌ يف     التعليم الهيئة وأعضاء الصفَعًــِ  قسم في الرابعة

أغاغــ١ٝ ٱقــ٬ح ايتعًــِٝ املسضغــٞ, مت إعــساز َكٝــاؽ يتكٝــِٝ بــطاَر     نًٝــ١ ايذلبٝــ١ َٚعــاٜرل إعــسازٙ ندطــ٠ٛ  

 -إعساز املعًُني ٚفل َعاٜرل أْع١ُ اؾٛز٠ ايعامل١ٝ ٚتهٕٛ املكٝاؽ َٔ أضبع١ فا٫ت متجًت يف اٱعساز )املٗين

 -ايدلْـاَر  أٖـساف  ايجكايف(, نُا تهٕٛ َكٝاؽ ايدلاَر َٔ عـس٠ قـاٚض ٖـٞ:)    -ا٫دتُاعٞ -ا٭نازميٞ

ــ ــ١ اٱزاض٠ -ايدلْــــاَر ٣ٛقتــ ــا٤ -ايدلْــــاَر استٝادــــات -ايتعًُٝٝــ ــ١ أعهــ ــل -ايتسضٜػــــ١ٝ اشل٦ٝــ  ططا٥ــ

ايتكــِٜٛ(, ٚاغــتطًعت آضا٤ عٝٓــ١ َـــٔ أعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ       -ايتعًـــِٝ تكٓٝــات  -املٓؿــآت  -ايتــسضٜؼ 

اغــ١ إىل  ٚايطًبــ١, ٚاغــتدسّ يف ايبشــح املــٓٗر ايٛقــفٞ ايتشًًٝــٞ, ٚبعــس املعاؾــات اٱسكــا١ٝ٥, تٛقــًت ايسض        

نعف نبرل يف ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف تًو ايدلاَر ٚكطداتٗا َٔ ٚد١ٗ ْعـط ايطًبـ١ ٚاشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ,     

ٍ قبو: )امـــــالنظ ذاـــــه يـــــيغط ثــــ بحي الجامعي األداء تقييم نظام وضعيف  النظر عادةٚأٚقـــت ايسضاغــــ١ بهــــطٚض٠ إ 
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ــ١  المجتمع وحاجة التنمية معايير وفق الطلبة  وأعضاء الطلبة معٍ والتداخ التدريس مليةع - العصرَٚٛانبــــ

يبـــــــــــــــ١ الط تكوين الحتياجات مواكبتها ودرجة الدراسية والمقررات المناهج محتويات -ايتسضٜػــــــــــــــ١ٝ  الهيئة

ــ١   للعملية كمدخالت العلمية الموادٚ المصادر -وتأهيلهم  احتواء حيث من المجتمع مع االلتحام -ايتعًُٝٝـــــــــ

 ضرورة -والمتوقعة الحالية االحتياجات للمجتمع تلبي التي تفصيليةال التخصصات على الدراسية البرامج

ــالج متطلبات وتحقيق العالمية التغيرات مواكبة ــكخط ودةـ  تكنولوجيا استخدام- المدرسي لإلصالح يةـــأساس وةـ

 إعداد لبرامج المستمر والتقويم المراجعة ضرورة -املعًُــــــــــــــــــــــــــني إعداد برامج في وتوظيفها الحديثة التعليم

 .تنفيذها اليبـوأس وطرائق لمينالمع

 (:2007, ٚآخطٕٚ,  المفرجزضاغ١)

ــ١ إيـــٞ تطـــٜٛط بـــطاَر         ــ١  المعلم إعدادٖـــسفت ايسضاغـ  المعاصرة االتجاهات أحدث على لوقوفًا ٚامهنيٚتُٓٝتـ

)غٝاغــات قبـٍٛ ايطًبــ١  :املتُجًـ١ يف   المعاصرة العالمية االتجاهات محاورٍ خال من وذلك المعلم إلعداد والنظم

تطٜٛط اشل١٦ٝ ايتسضٜػـ١ٝ بهًٝـات    -إدطا٤ات ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ -تهاٌَ اٱعساز قبٌ ٚأثٓا٤ اـس١َ -ملعًُنيا

ايذلبٝــ١(, أغــتدسّ يف ايسضاغــ١ املــٓٗر ايتشًًٝــٞ, ٚأٚقــت ايسضاغــ١ بهــطٚض٠ )زميَٛــ١ اٱعــساز املٗــين ٚايعًُــٞ            

 -ايؿــا١ًَ بهًٝــات إعــساز املعًُــني    تطبٝــل َعــاٜرل اؾــٛز٠   -يًُعًــِ يف نــ٤ٛ ا٫ػاٖــات ايعاملٝــ١ املعاقــط٠    

إعـاز٠ ايٓعـط يف املٓـاٖر ايذلبٜٛـ١ ٚفـذل٠ اٱعـساز مبـا         -ا٫ٖتُاّ بتكٓٝـات ايـتعًِ ا٫يهذلْٚـٞ يف إعـساز املعًُـني     

فتح قٓٛات اتكاٍ بني َ٪غػات إعساز املعًُني َٚطانع عًُِٗ يًتعـطف عًـ٢    -ٜتٓاغب ٚا٫ػاٖات املعاقط٠

تطٜٛط ايبشح ايعًُٞ ٚتؿذٝع٘ يٝهٕٛ أغاغا يف  -ٖا يف ع١ًُٝ اٱعساز ٚاملتابع١اؿادات ٚاملؿه٬ت ٚاغتجُاض

 َهْٛات بطاَر إعساز املعًُني(.

 (:2003ايفٛاٍ) زضاغ١ 

 ٚقـس  ايذلبٝـ١  اؾاَعٝـ١ ٚنًٝـات   ايهًٝـات  إىل بايٓػـب١  املعتُـس٠  اؾـٛز٠  َعاٜرل أِٖ بٝإ إىل ايسضاغ١ ٖسفت   

ٜ   فُٛعـ١  إىل تٛقـًت ايسضاغـ١   ٔ  ٖٚـٞ َؿـتك١   ايذلبٝـ١  يهًٝـات  اي٬ظَـ١   اؾـٛز٠  رلَـٔ َعـا  ايـيت  املعـاٜرل  َـ

 َٔ فُٛع١ قٛض نٌ ؼت ٜٚٓسضز قاٚض يف قػُت ٚقس ايعايٞ, ايتعًِٝ يف اؾٛز٠ تأَني ٚناي١ ٚقفتٗا

ٞ  املعـاٜرل  ِ  َٛاقـفات  (: ٖٚـ ٌ  بٓٝـ١   - ايذلبٜٛـ١  ايسضاغـات  يف َٚعـاٜرلٙ  ايتكـٜٛ ِ  زيٝـ  -ايذلبٜٛـ١  ايسضاغـات  تكـٜٛ

 .ايذلب١ٜٛ( ايسضاغات َباز٨ ؼسٜس  -ايذلب١ٜٛ ايسضاغات َٛنٛع ع١طبٝ

 (:2003(نٓعإ زضاغ١
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ّ  عٓـس  ايٛقـٛف  إىل ايسضاغـ١  ٖـسفت     ٕ  يف تطبٝكٗـا  َٚػـٛغات  اؾـٛز٠  َفٗـٛ ِ  ايذلبـٟٛ, ٚؼسٜـس   املٝـسا  أٖـ

 إلاظٖا ادبايٛ اٱدطا٤ات ٚضقس اؾاَعٞ, ايتعًِٝ فاٍ يف تطبٝكٗا ت َعٛقا ٚضقس , َٚ٪ؾطاتٗا َعاٜرلٖا

ٔ  عـسز  إىل عًٝٗا, ٚاْتٗت ايسضاغ١ ٚاحملافع١ ايؿا١ًَ اؾٛز٠ إىل ايذلب١ٝ ٚقٍٛ نًٝات يهُإ  املكذلسـات  َـ

ّ  مبـا  ٚتطٜٛطٖـا  اؾاَعٝـ١  يًهًٝـات  ايساخًٝـ١  بايًٛا٥ح ايٓعط )إعاز٠ :َٓٗا  ٚنـع  - َ٪ؾـطات اؾـٛز٠   َـع  ٜـت٤٬

 ٚاملٓاٖر اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚأعها٤ ايطًب١, ٜؿٌُ ٘ٚتكٛمي اؾاَعٞ ا٭زا٤ يتكِٝٝ ًَع١َ أْع١ُ عٝح تهٕٛ 

 ٫ؼـاز  تابعـ١  عطب١ٝ أنازميٞ اعتُاز ١٦ٖٝ إْؿا٤ - ٚاغتجُاضٖا املٛاضز تٛظٝف ٚنٝف١ٝ اجملتُع َع ٚايع٬ق١

تـبين   -ايعاملٝـ١   ايؿـا١ًَ  اؾـٛز٠  َعـاٜرل  ٚفـل  يًهًٝـات  ؾـٗاز٠ اؾـٛز٠   َـٓح  َُٗـ١  تتـٛىل  ايعطبٝـ١  اؾاَعـات 

 َٚٓاٖذٗـا,  ٚبطافٗـا  ٚػاضبٗـا  ٚخططٗا يٛا٥شٗا يًهًٝات ايذلب١ٜٛ يف ايٛطٔ ايعطبٞ تؿٌُ غٝاغات َٛسس٠

 ٔ ِ   بٗـا  ا٫غذلؾـاز  يـُٝه ايؿـا١ًَ ٚاملعـاٜرل    اؾـٛز٠  َٚ٪ؾـطات  َعـاٜرل  ٚفـل  ايهًٝـات  ٖـصٙ  ٚاقـع  عًـ٢  عٓـس اؿهـ

 ايعامل١ٝ(.

 تعًٝل عًٞ ايسضاغات ايػابك١: 

     ٛ خ ايػـابك١ , إٔ َععُٗـا ضنـع عًـ٢ ٚاقـع إعـساز املعًـِ يف نـ٤ٛ         ٜتهح َٔ خ٬ٍ اغتعطاض ايسضاغـات ٚايبشـ

(, ٚ) 2012َعــــاٜرل اؾــــٛز٠ , َٚعــــاٜرل ا٫عتُــــاز ا٭نــــازميٞ يف ايهًٝــــات ايذلبٜٛــــ١ نسضاغــــ١ )اشلػــــٞ, مجــــاٍ,  

(, ٚبعهـــٗا ضنـــع عًــٞ َ٪غػـــات إعـــساز املعًـــِ ٚتأًٖٝـــ٘  2003(, ٚ)ايفـــٛاٍ , 2003(,  ٚ)نٓعـــإ ,2012اـطاٜؿــ١ , 

(, ٚضنـع ايـبعا   2010(, ٚبعهٗا ضنع عًـٞ فاعًٝـ١ املٓـاٖر ايذلبٜٛـ١ نسضاغ١)غـبٗإ ,     2012عٟ, نسضاغ١ ) ايع

 (. 2007, ٚآخطٕٚ,  المفرجاٯخط عًٞ تطٜٛط بطاَر  إعساز املعًُني بهًٝات ايذلب١ٝ نسضاغ١)

املــٓٗر ٚتطتٝبــاً  عًــ٢ َــا غــبل فكــس تعــسزت أغــايٝب ايتٓــاٍٚ يتًــو ايسضاغــات, فٗٓــاى زضاغــات اغــتٓست إيــٞ            

ايٛقفٞ ٚأخطٟ اعتُست عًٞ زضاغـ١ اؿايـ١ ٚؼًٝـٌ ايـٓعِ, ٚبعهـٗا اعتُـست عًـٞ املـٓٗر ايٛقـفٞ ايتشًًٝـٞ           

ايكا٥ِ عًٞ مجع املعًَٛـات َـع تكـٓٝفٗا ٚتٓعُٝٗـا ٚؼًًٝـٗا, ٜتؿـاب٘ ايبشـح اؿـايٞ َـع ايسضاغـات ٚايبشـٛخ            

َــٔ خــ٬ٍ بعــا اؾٛاْــب غــٛا٤ً أنــإ يف   ايػــابك١ يف ا٫ٖتُــاّ بــدلاَر إعــساز املعًُــني, ٚتكٛميٗــا, ٚتطٜٛطٖــا   

فــاٍ كطدــات اٱعــساز, أٚ فــاٍ بــطاَر اٱعــساز, ٚقــس أفــاز ايبشــح اؿــايٞ َــٔ تًــو ايسضاغــات ٚايبشــٛخ            

 -ايتعطف عًٞ دٛاْب بطاَر إعساز املعًُني املدتًف١ -ايػابك١ يف:)ايتعطف عًٞ نٝف١ٝ بٓا٤ أزٚات ايسضاغ١

 تُاّ بتكِٝٝ بطاَر إعساز املعًُني ٚكطداتٗا ٚتطٜٛطٖا باغتُطاض(.نطٚض٠ ا٫ٖ  -تفػرل ايٓتا٥ر ٚؼًًٝٗا

 اـًف١ٝ ايٓعط١ٜ:

 اؾٛز٠:

أقــبشت اؾـــٛز٠ نـــطٚض٠ شات أُٖٝـــ١ يف َ٪غػــات ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ, إش أْٗـــا تػــع٢  ٱضنـــا٤ اجملتُـــع ٚتًبٝـــ١         

املطـــاف عًـــٞ دـــٛز٠ تٛقعاتـــ٘, ٚعًـــ٢ تًـــو امل٪غػـــات ايكٝـــاّ بـــصيو ايعـــب٤, ٚشيـــو ايٓذـــاح ٜتٛقـــف يف ْٗاٜـــ١  

ايعــاًَني يف تًــو امل٪غػــات ٚقــ٬س١ٝ  ايــدلاَر  ٚغٝاغــات ايكبــٍٛ, ٚنــصيو عًــٞ ايبٓٝــ١ ايتشتٝــ١ ٚايبٓٝــ١        
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ا٭نازمي١ٝ, ٚيف شيو قعٛبات َاز١ٜ ٚبؿط١ٜ,  ٚتػـع٢ اؾـٛز٠ يًتشػـني ايـصاتٞ يًُ٪غػـات ايتعًُٝٝـ١ ٚعًـٞ        

 UNESCO1995 lmprime enتُــاز)ْطــام ايٓعــاّ بهاًَــ٘ ٚايٛقــٍٛ بتًــو ا٭ْعُــ١ إىل زضدــات ا٫ع   

Frence.p8             ِٝٚيصيو نـإ َـٔ ايكـعب ؼسٜـس َفٗـّٛ اؾـٛز٠ عًـٞ ٚدـ٘ ايسقـ١, ٫ٚغـُٝا يف غـٝام ايتعًـ ,)

ايعايٞ سٝح تتُتع َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ بؿإٔ ض٩اٖا اـاق١ عهِ شاتٞ ٚاغع, أٟ بٝإ سـٍٛ ْٛعٝـ١ قٝـاؽ    

ايتعًــِٝ يًُ٪غػــات, ٚاملُــٛيني, ٚاؿادــ١ ايعاَــ١ يًشكــٍٛ   ْػــ ي يًُــسخ٬ت ٚايعًُٝــات ٚاملدطدــات, أٚ ْتــا٥ر  

عًٞ تأنٝسات بإٔ ٖصٙ امل٪غػ١ ؼفغ ٚعٛزٖا ٭قشاب املكًش١, ٖٚصا ٖٛ اشلسف ا٭غاغٞ يهـُإ اؾـٛز٠.)   

Peter Mature, 2007p1) 

 ا٭غباب اييت تسعٛ يتعاٜس ا٫ٖتُاّ ظٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ : 

 املًتشكني مب٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ. سسٚخ ظٜاز٠ ٖا١ً٥ يف أعساز ايطًب١ -

اظزٜاز ايتٓافؼ بني امل٪غػات اؾاَع١ٝ عًٞ اغتكطاب ايط٬ب, ٚعًـ٢ اؿكـٍٛ عًـٞ زعـِ َـازٟ َـٔ        -

 اؾاَعات أٚ اؿهَٛات.

إٔ ايٓذاح ا٫قتكازٟ ٜتطًب ق٣ٛ عا١ًَ دٝس٠ اٱعساز, ٖٚصا ٫ ٜتـأتٞ إ٫ َـٔ خـ٬ٍ بـطاَر تعًُٝٝـ١       -

 ٚتسضٜب١ٝ دسٜس٠.

جرل َـٔ ايـسٍٚ باتفاقٝـات ايتذـاض٠ اٱقًُٝٝـ١ ٚايسٚيٝـ١ َٚٓعُـ١ ايتعـإٚ ٚايتُٜٛـٌ ممــا ظاز          اضتبـاط نـ   -

 ايسع٠ٛ إيٞ اؿطم عًٞ ايٓٛع١ٝ ايعاي١ٝ يف ايسضاغات ٚا٭عاخ. 

إٕ َٛنٛع دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ أبطظ ؼـسٜات ايعكـط ٚقـس بـازضت ايعسٜـس َـٔ املـ٪متطات اؾاَعٝـ١          -

ا٫ٖتُاّ ب٘ ٚايبشح عٔ دٛزتـ٘ ايٓٛعٝـ١ يف نـٌ ؾـ٤ٞ خكٛقـًا يف ظـٌ       إيٞ ططح ٖصا املٛنٛع بٗسف 

 تعاٜس ايهِ ٚاؿطم عًٞ ايػعٞ املػتُط يتطٜٛط غٝاغ١ ايكبٍٛ مب٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ.

ايبطايــ١ ايــيت تٛادــ٘ خطهــٞ اؾاَعــات تــسعٛ اؾاَعــات إيــٞ املػــ٪ٚي١ٝ ٚنــطٚض٠ خهــٛعٗا يٓعــاّ            -

 ايطقاب١  اٱزاض١ٜ .

 (622ّ, م2007ل دٛز٠ ايتعًِٝ َٚ٪غػات٘ ٚبطاف٘ أَط ٫ َفط َٓ٘.) ايكُط: ايػرل٠ مٛ ؼكٝ -

 زضاغ١ استٝادات ايع٤٬ُ َٚتطًبات اجملتُع. -

 أزا٤ ا٭عُاٍ بؿهٌ قشٝح ٚبأقٌ دٗس ٚأقٌ تهًف١. -

 ايذلابط ٚايتهاٌَ بني مجٝع اٱزاضٜني ٚاشل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يف ايه١ًٝ ٚايعٌُ, بطٚح ايفطٜل ايٛاسس. -

 فا٠٤ ٚضفع َػتٟٛ ا٭زا٤.ظٜاز٠ ايه -
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ؼػــني زلعــ١ اؾاَعــات يف ْعــط ايعُــ٤٬ ٚايعــاًَني ٚتُٓٝــ١ ضٚح ايتٓــافؼ بــني َ٪غػــات ايتعًــِٝ            -

 ايعايٞ.

 ؼكٝل دٛز٠ املتعًِ يف نٌ َٔ اؾٛاْب املعطف١ٝ  ٚاملٗاض١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ. -

 .نبط ايٓعاّ اٱزاضٟ ٚتطٜٛطٙ يف ايهًٝات ْتٝذ١ ٚنٛح ا٭زٚاض ٚؼسٜس املػتٜٛات -

 اٱغٗاّ يف سٌ املؿه٬ت اييت تعٛم ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ باؾاَعات ٚٚنع اؿًٍٛ املٓاغب١ شلا. -

ؼكٝل ايذلابط اؾٝس ٚا٫تكاٍ ايفعاٍ بني ا٭قػـاّ ايعًُٝـ١ ٚايٛسـسات اٱزاضٜـ١ املدتًفـ١, ٚؼكٝـل        -

 املطاقب١ املػتُط٠ ٚاؾٝس٠ يًعٌُ.

 ؼكٝل َهاغب َاز١ٜ أنجط يٮفطاز. -

-    ٔ ايتفـــاِٖ ٚايتعــإٚ ٚايع٬قــات اٱْػــا١ْٝ ايػـــ١ًُٝ بــني مجٝــع ايعــاًَني يف ايهًٝـــات)        تــٛفرل دــٛ َــ

 (.81,  م2014املػًٗٞ, 

ٜٚتطًب تطبٝل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ أضنـ١ٝ َعٝٓـ١ يف نافـ١ ايـبين ايتٓعُٝٝـ١ ٚاٱزاضٜـ١ ٚا٫دتُاعٝـ١             -

ٜـٓذح تطبٝـل أٟ َفٗـّٛ    زاخٌ املٓع١ُ ٚخاضدٗا عٝـح تـٛفط املٓـار املٓاغـب ٱَهاْٝـ١ ايتطبٝـل, ٚيـٔ        

إزاضٟ تُٗــٌ اٱزاض٠ أُٖٝتــ٘, فــ٬ بــس َــٔ تــٛفط ايكٓاعــ١ ايتاَــ١ يــس٣ اٱزاض٠ ايعًٝــا بأُٖٝــ١ ٖــصا املفٗــّٛ   

ــاٙ       ــطاز باػـ ــ٘ ا٭فـ ــازضٜٔ عًـــٞ تٛدٝـ ــ١ اغـــذلاتٝذٝاتٗا, ٖٚـــصا ٜتطًـــب قـــاز٠ قـ ٚدعـــٌ اؾـــٛز٠ يف َكسَـ

 (.(Costing, H., Santiago.NewYork, 1994,p12ا٫غتفاز٠ َٔ بكا٥طِٖ املتأيك١.

 غٝاغ١ ايكبٍٛ يف َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ:

تعُــٌ ٚظاض٠ ايتعًــِٝ ايعــايٞ ٚايبشــح ايعًُــٞ عًــٞ َطادعــ١ ايػٝاغــات ايتعًُٝٝــ١ بكــٛض٠ َػــتُط٠ يتطٜٛطٖــا,     

ٚؼسٜجٗا ٚشيو يتتُاؾٞ َـع املػـتذسات ايٛطٓٝـ١ ٚاٱقًُٝٝـ١ ٚايعاملٝـ١ غـٛا٤ً فُٝـا ٜتكـٌ بايتٛغـع ايهُـٞ أٚ           

ًتعًـــِٝ ايعـــايٞ, أٚ تطـــٜٛط أزا٤ َ٪غػـــات ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ اٱزاضٟ ٚاملـــايٞ, ٚيعـــٌ غٝاغـــات ايكبـــٍٛ يف   ايٓـــٛعٞ ي

اؾاَعات تعس َٔ أِٖ َٛدٗات ايتعًِٝ اؾاَعٞ, ٚأغاغًا يتشكٝل َعاٜرل اؾٛز٠ ٚخاقـ١ فُٝـا ٜتكـٌ بكبـٍٛ     

تُجٌ يف فاٍ تعًِٝ ا٭دٝاٍ,  ايطًب١ املعًُني ٚايصٟ َٔ امل٪ٌَ إٔ ٜكبح ع٢ً ناًِٖٗ أِٖ َكَٛات اؿٝا٠ امل

 ّ( ٖٚٞ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:2008 – 1998ٚفُٝا ًٜٞ ْتٓاٍٚ أبطظ ايػٝاغات اييت اعتُست خ٬ٍ ايػٓٛات املان١ٝ )

 إتاس١ فطم ايتعًِٝ ايعايٞ أَاّ ايػهإ عًٞ ْطام ٚاغع ٚتأَني تهاف٪ ٖصٙ ايفطم. -

ــ١ ايتعًـــِٝ ٚإتاســـ١ َعٜـــس َـــٔ املٛنـــٛعات ايـــيت     - ــاض ايتدككـــات   ؼػـــني ْٛعٝـ ؼفـــع ايطًبـــ١ ٫ختٝـ

 املطًٛب١.
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 تطبٝل َعاٜرل ٚؾطٚط فًؼ ا٫عتُاز ا٭نازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠.  -

تفعٌٝ زٚض اجملًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعات يف ايطقاب١ ٚاٱؾطاف ٚيف ٚنع غٝاغـات ايكبـٍٛ ٚفـل استٝادـات      -

 ايت١ُٝٓ ٚغٛم ايعٌُ ٚايطاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ يهٌ داَع١ ٚن١ًٝ.

-  ٚ َٓــاٖر ايتعًــِٝ ايعــايٞ ٚتطٜٛطٖــا مبــا ٜتٛانــب َــع ايــتػرلات املتػــاضع١ ٚٱعــساز          َطادعــ١ بــطاَر 

 َتدطدني قازضٜٔ عًٞ ا٫ْهُاّ إيٞ غٛم ايعٌُ.

ؼكٝــل ايتــٛاظٕ بــني ايتدككــات املدتًفــ١ ٚتٛغــٝع ايطاقــ١ ا٫غــتٝعاب١ٝ يًتدككــات ايــيت ٜطتفــع         -

دـات ايتُٓٝـ١ ٚغـٛم ايعُـٌ, َـع      ايطًب عًٞ خطهٝٗا, ٚاييت تطتبط بايب٦ٝـات ايطبٝعٝـ١ ٚتًـ ي استٝا   

تـــأَني َتطًباتٗـــا ٚاستٝاداتٗـــا َـــٔ ٦ٖٝـــ١ ايتـــسضٜؼ ٚاملعاَـــٌ ٚاملدتـــدلات ٚٚغـــا٥ٌ ايتعًـــِٝ ٚغرلٖـــا  

 (.130, م 2014)املػًٗٞ, 

 غٝاغات ايكبٍٛ يف ايهًٝات ايذلب١ٜٛ َٚعاٜرل املعًِ ايٓادح:

نفا٤ت٘ غٛا٤ً بايٓػب١ ٫ختٝـاضٙ أٚ إعـسازٙ أٚ   ٜعس املعًِ أغاؽ ايتكسّ ايذلبٟٛ, ٚإٔ دٛز٠ إعسازٙ ٖٞ أغاؽ       

تُٓٝت٘, َٚٔ ثِ تعس ا٭غؼ ٚاملعاٜرل اييت عًٞ أغاغٗا ٜتِ ؽطٝط بطاَر تطبٝت٘ ٚتكٛميٗا ٚتطٜٛطٖا, يصيو 

ــطٚط    هب إٔ ٜطاع٢ يف غٝاغات ايكبٍٛ بهًٝات إعساز املعًُني ا٫ػاٖات  ــاٜرل ٚؾـ ــا ىـــل َعـ ــط٠ فُٝـ املعاقـ

 ًٜٞ ٜتِ اغتعطاض أِٖ املعاٜرل ٚايؿطٚط: املعًِ ايٓادح, ٚفُٝا 

 َعاٜرل ايػُات ايؿدك١ٝ:-1

 إٔ ٜهٕٛ غًِٝ اؿٛاؽ, ٚغًِٝ ا٭ططاف -

 إٔ ٜهٕٛ قٟٛ ايب١ٝٓ عًَُٛا, ٚ خايًٝا َٔ ا٭َطاض املعس١ٜ أٚ ا٭َطاض املع١َٓ -

 إٔ ٜهٕٛ خايٝا َٔ عٝٛب ايٓطل -

 إٔ ٜهٕٛ َتعْا اْفعايًٝا-

 ١ٝ:َعاٜرل املتطًبات املٗٓ-2

 إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ اػاٖات اهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ. -

 إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ َعًَٛات َبس١ٝ٥ عٔ ؾ٪ٕٚ ايتعًِٝ, ٚإٔ ٜبسٟ تكسٜطًا يًتعًِٝ ايصاتٞ. -

 إٔ ٜبسٟ َٗاض٠ يف )اؿٛاض, ٚايتفهرل, ٚايكسض٠ ع٢ً سٌ املؿه٬ت, اٱقٓاع(.  -

 . إٔ ٜهٕٛ قٟٛ امل٬سع١, ٚغطٜع ايبس١ٜٗ, ٚسػٔ ايتكطف-

 إٔ ٜهٕٛ سػٔ اشلٓساّ,  َٚتكف با٫ْهباط يف املٛاعٝس.-
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 َعاٜرل املتطًبات ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ:-3

 إٔ ٜبسٟ متهًٓا َٔ ايتعبرل بايًػ١ ايعطب١ٝ ايفكش٢.-

إٔ ٜهــٕٛ يسٜــ٘ َعطفــ١ بــبعا إغــٗاَات ايعًُــا٤ يف فــاٍ ايعًــِ بكــف٘ عاَــ١ ٚؽككــ٘ بكــف١          -

 خاق١.

 س٠ عًٞ ا٭قٌ.إٔ تهٕٛ َعطفت٘ مبذاٍ ؽكك٘ دٝ-

 إٔ ٜبسٟ َٗاض٠ يف ايتشًٌٝ ٚايٓكس.-

 إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ ثكاف١ عٔ ب٦ٝت٘ اييت ٜعٝـ فٝٗا ٚعٔ ؾ٪ٕٚ ٚطٓ٘, عًَُٛا.-

 إٔ ٜهٕٛ يس١ٜ ثكاف١ َتٓٛع١ عٔ ؾ٪ٕٚ ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ٚايعاملٞ.-

 َعاٜرل املتطًبات ا٭خ٬ق١ٝ:-4

 إٔ ٜهٕٛ قشٝح ايعكٝس٠, ٚقس٠ٚ يف ايتعاٌَ.-

 إٔ ٜتكف باؿًِ ٜٚهٕٛ قُٛز ايػرل٠.-

 إٔ ٜتكف بايعسٍ, ٚاملٛنٛع١ٝ يف أسهاَ٘.-

 إٔ ٜهٕٛ قازضًا عًٞ تكبٌ ايٓكس ايبٓا ٚاسذلاّ آضا٤ اٯخطٜٔ.-

 َعاٜرل املتطًبات ا٫دتُاع١ٝ:-5

 إٔ ٜسضى أِٖ أٖساف اجملتُع, ٜٚػِٗ يف سٌ َؿه٬ت٘.-

 ٥فٗا, ٜٚهٕٛ َؿاضنا فٝٗا.إٔ ٜعطف أزلا٤ بعا اشل٦ٝات ا٫دتُاع١ٝ, ٚٚظا-

 إٔ ٜبسٟ َٗاض٠ يف ايكٝاز٠ .-

 إٔ ٜبسٟ اػاًٖا َٛدبًا مٛ احملافع١ عًٞ املًه١ٝ ايعا١َ.-

 إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ اغتعساز يًدس١َ ايعا١َ, ٚايتعإٚ َع ايػرل.-

 (.176,م 1995إٔ ٜكسض زٚض ا٭غط٠ يف اجملتُع ) ؾٛم, غعٝس, -

     إدطا٤ات ايسضاغ١: 

 ١: َٓٗر ايسضاغ

ٟ   تبعًا ٭ٖساف ايسضاغ١ اؿايٝـ١, اغـتدسّ املـٓٗر        ّ  ايٛقـفٞ, ايـص ٌ  ٚتفػـرل  ٚقـف  عًـ٢  ٜكـٛ  ايعـاٖط٠  ٚؼًٝـ

  نًُٝا ٚنٝفًٝا. املسضٚغ١,

 َٔ: ايسضاغ١ فتُع فتُع ايسضاغ١:    ٜتهٕٛ
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( 242سزِٖ)سذـ١ داَعـ١ سذـ١ ٚايبـايؼ عـ     -ايطًب١ )املعًُني(, يف ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚ٭زب١ٝ,  به١ًٝ ايذلب١ٝ -أ

 طايبًا ٚطايب١.

 ( عهًٛا.81مجٝع أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ بايه١ًٝ ٚايبايؼ عسزِٖ) -ب

 ع١ٓٝ ايسضاغ١ :  تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١  َٔ:

طًبــ١ املػــت٣ٛ )ايطابع(بأقػاّ:)ايطٜانــٝات, ايفٝعٜــا٤, ايهُٝٝــا٤, عًــّٛ اؿٝــا٠, اٱغــ١َٝ٬, ايًػــ١ ايعطبٝــ١,   -1

سذــ١ داَعــ١ سذــ١, ٚمت اختٝــاض طًبــ١ املػــت٣ٛ ايطابــع يهــِْٛٗ يف املطسًــ١     -ذلبٝــ١تــاضٜذ ٚدػطافٝــا(  بهًٝــ١ اي 

ا٭خرل٠ َٔ اٱعساز ٚقس َطٚا مبععِ اـدلات اييت ٦ٖٝت ٱعسازِٖ َٔ خ٬ٍ تًو ايدلاَر ٚملـس٠ أضبـع غـٓٛات    

 يٝهْٛٛا َعًُني يًُطسًتني املتٛغط١, ٚايجا١ْٜٛ.

 ( ٜٛنح تهٜٛٔ ايع1:١ٓٝازميٕٝٛ, ٚتطبٜٕٛٛ(, ٚاؾسٍٚ )أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ بتًو ا٭قػاّ )أن -2

-َٔ أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ٚايطًب١ َٔ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ به١ًٝ ايذلب١ٝع١ٓٝ ٜٛنح اي (:1دسٍٚ)

.ايسضاغ١ٚتٛظٜع أفطازٖا ع٢ً َتػرلات سذ١ داَع١ سذ١   
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 :ايسضاغ١ أزا٠

املعًُــني   ســٍٛ تكٝــِٝ بــطاَر إعــساز  املعًَٛــات ؾُــع بٛقــفٗا أزا٠ ا٫غــتبا١ْ عًــ٢ ايباسجــإ أعتُــس          

ٔ   -ٚفــل َعـــاٜرل اؾــٛز٠ يف نًٝـــ١ ايذلبٝــ١    ْعــط أعهـــا٤   اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ,    ٚدٗـــ١ سذـــ١ داَعــ١ سذـــ١, َــ

  :اٯت١ٝ ٚفل اـطٛات بٓا٤ أزا٠ ايسضاغ١ ٚٚقفٗا ٚايطًب١, ٚقس مت

بٜٛـ١  تكٝـِٝ بـطاَر إعـساز املعًُـني يف ايهًٝـات ايذل      مبٛنـٛع  اٖتُت اييت ٚا٭زبٝات ٚا٭عاخ ايسضاغات َطادع١ 

إدطا٤اتٗـا, ٚعًــ٢ املٛاقـفات ايكٝاغــ١ٝ    ٚعًــ٢ ايؿـا١ًَ,  اؾــٛز٠ إزاض٠ أزبٝـات  عًــ٢ ٚفـل َعـاٜرل اؾــٛز٠, ٚا٫طـ٬ع   

( اـاق١ بإزاض٠ اؾٛز٠, َٚعاٜرل نُإ اؾـٛز٠, َٚكـطًشاتٗا ٚإضؾـازاتٗا ا٭غاغـ١ٝ,     ISO9000ايسٚي١ٝ أٜعٚ )

ٞ  اجملًـؼ  اعتُـسٖا  ايـيت  املٗٓٝـ١  املعـاٜرل  نُـا مت ا٫عتُـاز عًـ٢     املتشـس٠,   اي٫ٜٛـات  يف املٗـين  ي٬عتُـاز  ايكـَٛ

ٞ  ايـيت  املعـاضف ٚاملٗـاضات   َٚا١ٖٝ  املعًِ إعساز فُٝا ىل فاٍ ٞ  ايذلبٝـ١  نًٝـ١  طايـب  ٜهتػـبٗا  إٔ ٜٓبػـ  نـ

ٌ  يف ايتـسضٜؼ  َٗٓٝـًا َٚعـسًا ملُاضغـ١    َـ٪٬ًٖ  َعًُـاً  ٜكـبح  املدتًفـ١, ٚفـاٍ إَهاْـات ايهًٝـ١      ايتعًُٝٝـ١  املطاسـ

ٞ  املعـاٜرل  ٖٚـصٙ   ٚايبؿـط١ٜ املازٜـ١   ٟ  ا٭غـاؽ  ٖـ ٘   ايـص ٘  يف املُتشـٓني  فًـؼ  ٜػـتٓس إيٝـ  ايهًٝـ١  ٭زا٤ تكٛميـ

 املتعًكــ١ ايػــابك١ (, فهــ٬ عــٔ ايطدــٛع إىل ايسضاغــات37, م2009)نٓعــإ, ا٭نــازميٞ ي٬عتُــاز اـانــع١

(,  ٚزضاغ١)ايػـبع,  2012(, ٚزضاغ١)اشلػـٞ,  2015اؿايٝـ١, َٚـٔ تًـو ايسضاغات:زضاغـ١)ايعًٝٞ,      مبٛنٛع ايسضاغـ١ 

قـــــاٚض  (, ٚســـــسزت2007(, ٚزضاغـــــ١)املفطز, ٚآخـــــطٕٚ, 2009( ٚزضاغـــــ١)نٓعإ, 2011(, ٚزضاغـــــ١)ايفكعاٟٚ, 2010

املعــاٜرل ٚامل٪ؾــطات  َــع ا٭خــص يف ا٫عتبــاض, َٓاغــب١  ا٭ٚيٝــ١, بايكــٛض٠ ا٫غــتبا١ْ  َٚ٪ؾــطات نــٌ َعٝــاض  َٚعــاٜرل

ايب٦ٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ عًــٞ َٚٓاغــب١ شيــو  َر املعًُني,ٚكطداتٗــا, اٱعــساز يــدلاطبٝعــ١ ٚ ملفٗــّٛ َعــاٜرل اؾــٛز٠, 

 .اي١ُٝٓٝ, ٚايًٛا٥ح ايساخ١ًٝ يه١ًٝ ايذلب١ٝ 

( َ٪ؾطا, متجًت 175ٚيف ن٤ٛ اٱدطا٤ات ايػابك١ مت بٓا٤ فكطات ا٫غتبا١ْ )يف قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ ( ٚمت اختٝاض)     

ايذلبٜٛـــ١, أعهـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــسضٜؼ, استٝادـــات  ( فـــا٫ت ٖٚٞ:)كطدـــات ايـــدلاَر, احملتـــ٣ٛ, اؾٛاْـــب10يف )

ايــدلاَر, غٝاغــات ايكبــٍٛ, ايتــسضٜب املٝــساْٞ, اٱزاض٠ ايتعًُٝٝــ١, املٓؿــأ٠ ايتعًُٝٝــ١,ايتػرلات املتٛقعــ١ يــدلاَر        

 إعساز املعًُني:عًُٝا ٚأنازميٝا َٚٗٓٝا ٚادتُاعٝا (.

 :قسم ا٭زا٠

داَع١ سذـ١,    -ّ تطب١ٜٛ َٔ ن١ًٝ ايذلب١ٝ سذ١( قهُني  اختكام ع4ًٛعطنت ا٫غتبا١ْ ع٢ً عسز)     

ِ  ٚطًـب  ٚنًٝـ١ ايذلبٝـ١ داَعـ١ قـٓعا٤     ِ  َـٓٗ  َـٔ أدًـ٘,   قـُُت  َـا  قٝـاؽ  عًـ٢  ا٭زا٠ قـسض٠  َـس٣  عًـ٢  اؿهـ

ٔ  ايـيت  َـٔ امل٬سعـات   اٱفـاز٠  ٚمت يػتٗـا,  ٚغـ١َ٬  ٚنـٛسٗا  َـس٣  ٚ جملا٫تٗـا,  امل٪ؾـطات  ٤٬ََـ١  َٚـس٣   أَهـ

 ٍ ٔ  عًٝٗـا  اؿكـٛ ٍ  َـ ( 169 ايتعـسٌٜ ٚاٱنـاف١ ٚاؿـصف, ٚأقـبح ايعـسز ايهًـٞ يًُ٪ؾـطات )       ايتشهـِٝ, ٚمت  خـ٬

 َ٪ؾطًا َٛظع١ ع٢ً اجملا٫ت نُا ًٜٞ : 
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( َ٪ؾطًا 12( َ٪ؾطًا يًذٛاْب ايذلب١ٜٛ, )29( َ٪ؾطًا حملت٣ٛ ايدلاَر, )16( َ٪ؾطًا جملاٍ كطدات ايدلاَر, )12)

( 8( َ٪ؾطات ؽل غٝاغات ايكبٍٛ, )7, )( َ٪ؾطات ؽل استٝادات ايدلاَر7ؽل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, )

( َ٪ؾــــطًا ؽــــل املٓؿــــأ٠  14( َ٪ؾــــطًا غكــــٛم اٱزاض٠ ايتعًُٝٝــــ١, )16َ٪ؾــــطات ؽــــل ايتــــسضٜب املٝــــساْٞ, ) 

( َ٪ؾطا ؽل اؾٛاْب  املطغٛب١ ملدطدات بطاَر إعـساز املعًُـني, َٗٓٝـًا ٚادتُاعٝـًا ٚأنازميٝـًا      48ايتع١ًُٝٝ, )

 ٚثكافًٝا.

   ْ اـُاغـ١ٝ, عٝـح تعـدل ا٫غـتذابات َــٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتــسضٜؼ          ١ بايكـٝػ١ ٚقـس قـُُت ا٫غـتبا

سذـــ١ داَعـــ١ سذـــ١  -ٚايطًبـــ١ عـــٔ َـــس٣ ؼكـــل َ٪ؾـــطات اؾـــٛز٠ يف بـــطاَر إعـــساز املعًُـــني بهًٝـــ١ ايذلبٝـــ١ 

ٕ 152535455بسضد١)نبرل٠ دـسًا, نـبرل٠, َتٛغـط١, قًًٝـ١, قًًٝـ١ دـسًا(, ٚتكابـٌ عًـ٢ ايذلتٝـب ايتكـسٜطات)            (, نـٛ

( ٜٚعـدل  1,  5مجٝع َ٪ؾطات املكٝاؽ )إهاب١ٝ(, ٚبصيو فإٕ مجٝع قِٝ اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح قكـٛض٠ بـني )  

( عـٔ أزْـ٢ قُٝـ١ يف ا٫غـتذابات أٟ     1%( ٜٚعـدل ايـطقِ )  100( عٔ أع٢ً قُٝـ١ يف ا٫غـتذابات أٟ بٓػـب١ )   5ايطقِ)

 %( ٚمجٝع قِٝ ا٫غتذابات ٚاقع١ بني ٖاتني ايٓػبتني.20بٓػب١ )

(يتشسٜـس فـذل٠   1( ٚبإناف١ ٖصٙ ايك١ُٝ إىل اؿس ا٭ز٢ْ ٫غتذابات املكٝـاؽ) 8,0= )5\(1-5املس٣ =) ػابٚع 

 :ًٜٞ نُا ايفذلات تكبح زضد١ ق١ًًٝ دسًا, ثِ ايفذل٠ اييت تًٝٗا, ٖٚهصا

 %(.36 -% 20دًسا, ٚتكابٌ ايٓػب١) ق١ًًٝ زضد١ إىل ٜؿرل 1580 إىل 1 َٔ -

 %(.52 -%  36ق١ًًٝ, أٟ )أندلَٔ زضد١ إىل ٜؿرل 2560 إىل 1580 َٔ أندل -

 .%(68-% 52َتٛغط١, )أندلَٔ زضد١ إىل ٜؿرل 3540 إىل 2560 َٔ أندل -

 %(.84 -% 68نبرل٠, )أندل َٔ زضد١ إىل ٜؿرل 4520 إىل 3540 َٔ أندل -

 %(.100 -% 84دسًا, )أندلَٔ نبرل٠ زضد١ إىل ٜؿرل 5 إىل 4520 َٔ أندل -

 (.2012(, )اؿطاؾ2014,١(, )ظضقإ,2008(,  )سػٔ تِٝ,2015)ايعًٝٞ,       

:ثبات    ايسضاغ١ أزا٠ 

(فطزًا 40يًتأنس َٔ ثبات أزا٠ ايسضاغ١ ٚظعت ا٫غتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ اغتط٬ع١ٝ َٔ فتُع ايسضاغ١ َه١ْٛ َٔ)

(أعها٤ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚباغتدسا10ّ( طايبا ٚطايب١,ٚ)30بٛاقع ) ق١یطط   ايتذع١٥ ايٓكف١ٝ 

ٚاغتدساّ َعاٌَ اضتباط )برلغٕٛ( ثِ اغتدساّ َعاٌَ ايتكشٝح ؿػاب َعاٌَ ايجبات ايهًٞ, بًؼ َعاٌَ 

(ٚبس٫ي١ َع١ٜٛٓ)0586ايجبات ايهًٞ ) 0.00 نطْٚبار( ٚايصٟ -( نُا مت ايتأنس عػب َعاٌَ ثبات )أيفا

( ٖٚٛ ٜسٍ ع٢ً اضتباط ميهٔ ا٫عتُاز عًٝ٘ ٜٚعدل عٔ اتػام خاضدٞ دٝس0587بًؼ) > 

 ايكسم ايساخًٞ ٭زا٠ ايسضاغ١:

 اتػام ايكسم ايساخًٞ جملا٫ت ا٭زا٠: -أ

 (ٜٛنح شيو.2مت ايتأنس َٔ قسم ا٫تػام ايساخًٞ عػاب َعاٌَ ايجبات يهٌ فاٍ, اؾسٍٚ) 
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    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ
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 فاٍ يف أزا٠ ايسضاغ١.يهٌ  (نطْٚبار -أيفا)ٜبني َعا٬َت ثبات (: 2دسٍٚ )             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(أعــ٬ٙ إٔ ايكــِٝ ملعاَــٌ ايجبــات يهــٌ فــاٍ يف املــس٣ املكبــٍٛ, مبــا ٜ٪نــس قــسم ا٫تػــام    2ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ )

 ٠ ٚيف املس٣ املكبٍٛ.(, ٖٚٞ ق١ُٝ دٝس0587ايساخًٞ ي٬غتبا١ْ, ٚإٔ َعاٌَ ايجبات ايهًٞ بًؼ ) 

قــسم ا٫تػــام ايــساخًٞ جملــا٫ت ا٭زا٠ )ايعؿــط٠( فُٝــا بٝٓٗــا,َٔ دٗــ١ ٚبــني نــٌ فــاٍ ٚاؾػــِ ايهًــٞ       -ب

 يٮزا٠ َٔ د١ٗ أخط٣:

قاّ    إايباسج  )اضتباطٝ٘ َكفٛف١ بإدطا٤  Correlation Matrixa ) نيب اجملا٫ت فُٝا بٝٓٗا, ٚنصيو  

 نُا ٜٛنشٗا اؾسٍٚ ٚيتأنٝس ا٫تػام ايساخًٞا٫ضتباط  تإهاز َعا٬َبفا٫ت ا٭زا٠ ٚاؾػِ ايهًٞ شلا 

زضد١ ؼكل َعاٜرل  يًُذا٫ت فُٝا بٝٓٗا ٚاؾػِ ايهًٞ ٭زا٠ قٝاؽ  ا٫ضتباط١ٝكفٛف١ (: امل3دسٍٚ ) :(3)

.اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز املعًُني به١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ سذ١  

 

 

  

ػلك  اٌّغبي
 اٌّإشواد

 ؼبًِ اٌضجبدِ
 ووٚٔجبؿ(-)اٌفب

 2774 12 ِقوعبد اٌجواِظ

 2773 16 ِؾزٜٛ اٌجواِظ

 2772 29 اٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ

 2775 12 أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

 2776 7 اؽز١بعبد اٌجواِظ

 2776 7 ١ٍبٍبد اٌمجٛي

 2777 1 اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ

 2774 16 اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 2775 14 إٌّشأح اٌزؼ١ّ١ٍخ

ٌغٛأببت اٌّوبٛثببخ ٌّغبببالد ا
 ثواِظ ئػلاك اٌّؼ١ٍّٓ

41 2771 

 2717 169 اٌغَُ اٌىٍٟ ٌألكاح
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ٍُ
ّؼ

 اٌ
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 اٌ
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غ
اٌ
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ٌ
 

 ِقوعبد
 اٌجواِظ

1 * * * * * * * * * * 

ِؾزٜٛ 
 اٌجواِظ

2711 
** 

1 * * * * * * * * * 

اٌغٛأت 
 اٌزو٠ٚخ

2764 
** 

2769 
** 

1 * * * * * * * * 

أػضبء 
 ١٘ئخ

 اٌزله٠ٌ

2734 
* 

2746 
** 

2767 
** 

1 * * * * * * * 

اؽز١بعبد 
 اٌجواِظ

2729 
2721 
 

2752 
* 

2772 
** 

1 * * * * * * 

١ٍبٍبد 
 اٌمجٛي

2739 
* 

2736 
* 

2753 
** 

2749 
** 

2754 
** 

1 * * * * * 

اٌزله٠ت 
 ا١ٌّلأٟ

2727 
 

2726 
 

2742 
** 

2751 
** 

2746 
** 

2729 
 

1 * * * * 

اإلكاهح 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

2746 
** 

2756 
** 

2756 
** 

2761 
** 

2764 
** 

2761 
** 

2751 
** 

1 * * * 

إٌّشأح 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

2745 
** 

2741 
** 

2751 
** 

2745 
** 

2756 
** 

2739 
* 

2741 
** 

2763 
** 

1 * * 

اٌغٛأت 
اٌّوبٛثخ 
فٟ ئػلاك 

 اٌّؼٍُ

2776 
** 

2713 
** 

2755 
** 

2725 2725 
2734 

* 
2726 

2753 
** 

2744 
** 

1 * 

اٌغَُ 
اٌىٍٟ 
 ٌألكاح

2712 
** 

2717 
** 

2715 
** 

2767 
** 

2756 
** 

2761 
** 

2745 
** 

2779 
** 

2769 
** 

2712 
** 

1 

 (.٠,٠٠* شات ز٫ي١ عٓس َػت٣ٛ ) (,  0501)** شات ز٫ي١ عٓس َػت٣ٛ 

(ٜٛنح عسّ ٚدٛز أٟ َعاٌَ اضتباط َع نٌ املتػرلات أع٢ً َٔ 3يف اؾسٍٚ) ٬ٜسغ إٔ َٛاقفات ا٫ضتباط    

(, نُـا إٔ  177, م2008يصيو يػٓا يف سادـ١ إىل سـصف أٟ َـٔ تًـو املـتػرلات )أَـني,         0525أٚ أز٢ْ َٔ  0590
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 (, ٖٚــصا0501مجٝــع املعــا٬َت بــني أبعــاز املكٝــاؽ, ٚاؾػــِ ايهًــٞ شات ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥ ٚمجٝعٗــا عٓــس َػــت٣ٛ)      

 ٜ٪نس قسم ا٫تػام ايساخًٞ يٮزا٠  ٚغ١َ٬ ق٬سٝتٗا يًتطبٝل.

 : ا٫غتبا١ْ تطبٝل

ّ( يف 2015-2014يف ايفكـــٌ ايسضاغـــٞ ايجـــاْٞ يًعـــاّ اؾـــاَعٞ )      ايبشـــح  عًـــ٢ عٝٓـــ١   ا٫غـــتبا١ْ  طبكـــت        

فكــس ٚغٝــاب   ( اغــتباْ٘ ب186) اغــتعاز٠  مت ٚ عٝٓــ١ ايطًبــ١,  عًــ٢  ( اغــتبا242ْ٘تٛظٜــع )   مت) ّ, إش 2015ؾــٗطَاٜٛ

( 32( اغتُاض٠ بفكس ٚغٝاب قـسضٙ) 42( ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚمت اغتعاز٠)74( اغتباْ٘,نُا مت تٛظٜع )56قسضٙ)

اغــتباْ٘ ثــِ مت تفطٜــؼ ايبٝاْــات, ٚتبٜٛبٗــا, اغــتعسازا يسضاغــتٗا ٚؼًًٝــٗا ٚاغــتد٬م ايٓتــا٥ر ٚفكــا ٭ٖــساف           

 ايسضاغ١ ٚتػا٫٩تٗا.

 (:SPSSايسضاغ١: مت اغتدساّ بطْاَر اؿعّ اٱسكا١ٝ٥ ) ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ املػتدس١َ يف

 نطْٚبـــار( َٚعاَـــٌ ثبـــات )برلغـــٕٛ( ٱهـــاز َعاَـــٌ ايجبـــات ٚايتأنـــس َـــٔ قـــسم     -َعاَـــٌ )أيفـــا

 ا٫تػام ايساخًٞ ٭زا٠ ايبشح.

     املتٛغـــطات اؿػـــاب١ٝ ٚا٫مطافـــات املعٝاضٜـــ١, ملعطفـــ١ زضدـــ١ ؼكـــل َعـــاٜرل اؾـــٛز٠ يف بـــطاَر إعـــساز

 به١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ سذ١.املعًُني 

  ( اختبـــاضt-test       يًعٝٓـــات املػـــتك١ً يًتعــــطف عًـــ٢ ايفـــطٚم ٚز٫يتٗــــا اٱسكـــا١ٝ٥ بـــني املتٛغــــطات )

  اؿػاب١ٝ يف تكسٜط أفطاز ايع١ٓٝ.

 بني ايعٝٓات عػب أغطاض ايسضاغ١  اختباض)يٝفٔ( ملعطف١ ايتذاْؼ . 

 :َٚٓاقؿتٗا ايسضاغ١ ْتا٥ر

 يف بطاَر إعساز املعًُني ٚايتػرلات املطغٛب١ يف إعسازِٖ:تٛافط ت إٔ ايٛادبس١ املكذلاؾٛز٠  َعاٜرل :أ٫ًٚ

يف بطاَر إعساز َا أِٖ َعاٜرل اؾٛز٠ ايٛادب تٛافطٖا ايسضاغ١:) أغ١ً٦ َٔ ا٭ٍٚ ايػ٪اٍ عٔ يٲداب١

داَع١ سذ١؟(-َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ  

اـكا٥ل  سٍٛ ٚنتابات ٚأزبٝات كتًف١ زضاغات َٔ يسُٜٗا ملا تٛافط ؼ١ًًٝٝ بسضاغ١ ايباسجإ قاّ

يف بطاَر إعساز املعًُني ٚايتػرلات املطغٛب١ يف  عاٜرل اؾٛز٠ ايٛادب تٛافطٖاايهطٚض١ٜ شات ايك١ً مب

إعسازِٖ ًَٗٓٝا ٚثكافًٝا ٚادتُاعًٝا ٚأنازميًٝا, إش مت ؼسٜس تًو املعاٜرل, ٚقس متجًت يف تكُِٝ اغتبا١ْ 

( )َ٪ؾطًا (, نُا 169( فا٫ت ض٥ٝػ١ٝ ٚعسز َٔ امل٪ؾطات اؾع١ٝ٥, بًػت )10امله١ْٛ َٔ )ايسضاغ١, 

( 2ح5 -أ 5تٛنشٗا دساٍٚ ضقِ )  

ًٝـــا يف بـــطاَر إعـــساز املعًُـــني ٚايـــتػرلات املطغٛبـــ١ يف  َعـــاٜرل اؾـــٛز٠  ايتكٛميٝـــ١ يسضدـــ١ ؼكـــل ايتكـــسٜطات: ثاْ

 بايه١ًٝ.ايطًب١ ٚاشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  َٔ ٚد١ٗ ْعط إعسازِٖ 
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ٞ  ايػ٪اٍ عٔ يٲداب١    ٔ  ايجـاْ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف يف بـطاَر إعـساز املعًُـني        زضدـ١ َـا  ايسضاغـ١: )  أغـ١ً٦  َـ

 داَع١ سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ؟(. -سذ١-به١ًٝ ايذلب١ٝ

ضد١ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف    يس ايتكٛمي١ٝ ايتكسٜطات ؿػاب امل١ٜٛ٦ ٚايٓػب اؿػاب١ٝ املتٛغطات اغتدسَت

-أ5(,  ٚاؾـساٍٚ ) 4يهـٌ فـاٍ, ٚنـٌ َ٪ؾـط,ٚاؾسٍٚ)     بطاَر إعساز املعًُني ٚايتػرلات املطغٛبـ١ يف إعـسازِٖ,  

 ( تٛنح شيو:2ح5

(: ٜٛنــح ايٛغــط املــطدح ٚايٓػــب امل٦ٜٛــ١ يسضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر إعــساز املعًُــني يهــٌ  4دــسٍٚ)

 سذ١.-ضاغ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط   ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ به١ًٝ ايذلب١ٝفاٍ َٔ فا٫ت أزا٠ ايس

 اٌؼ١ٕخ وىً أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ
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إٌ

ف  
وا

ؾ
الٔ

ا

ٞ
ه
ؼ١ب

ٌّ
ا

 

ظ 
ٍ
ٌٛ

ا

ؼ
ع
و
ٌّ

ا
 %

جخ
َ
إٌ
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 27224 5771 2716 27227 5974 2796 27115 5471 2774 ِقوعبد اٌجواِظ

 27236 5775 2717 27237 5979 2799 27262 55 2775 ِؾزٜٛ اٌجواِظ

 27339 5671 2713 27312 5777 2719 27292 5571 2779 اٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ

 27317 5471 2771 2.441 5771 2716 27221 5172 2756 أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

 27169 4471 2721 27241 4576 2721 2115, 4276 2713 اِظاؽز١بعبد اٌجو

 27147 4171 2744 27225 5176 2751 27133 4571 2729 ١ٍبٍبد اٌمجٛي

 27322 53 2765 27311 5471 2771 27231 5171 2759 اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ

 27324 4577 2721 27392 4671 2731 27232 4572 2726 اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 27349 4276 2723 27456 4176 2721 27263 3974 1797 ٌزؼ١ّ١ٍخإٌّشأح ا

د 
وا

غ١
اٌز

خ 
ٛث

ب
و
ٌّ

ا

اك
ػل

إل
 ا
ٟ

ف
 

 27144 5572 2776 27163 5172 2791 27162 5272 2761 إٌّٟٙ

 27345 5576 2771 27413 5774 2717 27217 5371 2769 االعزّبػٟ

 27131 5571 2775 27214 5779 2719 27121 5272 2761 األوبك٠ّٟ

 27271 5371 2769 27311 5675 2712 27252 5172 2756 اٌضمبفٟ

 27376 5271 2764 27433 5472 2771 27331 5271 2754 اٌىٍٟ

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

(, َــٔ 1597- 2579( إٔ مجٝــع املتٛغــطات )َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١( ٚاقعــ١ يف املــس٣)      4ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)      

%(ٚإٔ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر   5058( ْٚػــب١)2554%(, ٚمبتٛغــط عــاّ ) 3954-% 5558(, ٚايٓػــب١)5أقــٌ)

سذــ١ تعــدل عــٔ زضدــ١ )قًًٝــ١( يف َععــِ فــا٫ت ايسضاغــ١,    -إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١   
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ْـت  باغتجٓا٤ اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ, ٚقت٣ٛ ايدلاَر, ٚكطدات ايدلاَر,ٚاٱعـساز ايؿدكـٞ ٚا٫دتُـاعٞ, إش نا   

قًًٝـ١   -قكك١ بسضد١ َتٛغط١ َٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١, نُـا ناْـت أزْـ٢ اجملـا٫ت ؼككـا ٚبسضدـ١ )قًًٝـ١          

 دسًا( َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٖٞ: املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ, استٝادات ايدلاَر, غٝاغات ايكبٍٛ, ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ.

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

ــسٍٚ)        ــٔ اؾـ ــح َـ ــا ٜتهـ ــ١ يف     ( أ4نُـ ــسضٜؼ( ٚاقعـ ــ١ ايتـ ــا٤ ٦ٖٝـ ــط أعهـ ــ١ ْعـ ــع املتٛغـــطات )َـــٔ ٚدٗـ ٕ مجٝـ

%(ٚإٔ ؼكــل 5452( ْٚػــب١)2571%(, ٚمبتٛغــط عــاّ ) 4156-% 5959(, ٚايٓػــب١)5(, َــٔ أقــٌ) 2508- 2599املــس٣)

سذـ١ تعـدل عـٔ أزْـ٢ تكـسٜط يف خاْـ١       -َعاٜرل اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١     

)َتٛغط١(, نُا ناْت أز٢ْ اجملا٫ت ؼككا ٚبسضد١ )ق١ًًٝ(, َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  بسضد١

ٖٞ عًـ٢ ايذلتٝـب فـاٍ: )املٓؿـأ٠ ايتعًُٝٝـ١, استٝادـات ايـدلاَر, ٚاٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١,  غٝاغـات ايكبـٍٛ(, ٖٚـٞ            

 تكطٜبًا ْفؼ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١.

 ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ ايه١ًٝ: -ز

ق١ًًٝ( ٚإٔ  -ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ يع١ٓٝ ايبشح إٔ مجٝع ا٫غتذابات ناْت بسضد١)َتٛغط١  ٬ٜسغ َٔ 

%( ٚميجٌ أز٢ْ زضد١ ؼكل)َتٛغط١(, ٚقس ضتبت تًو اجملا٫ت تكاعسٜا 5258بٓػب١  2564املتٛغط ايعاّ نإ )

ا٫ستٝادات, غٝاغات ايكبٍٛ, َٔ ٚد١ٗ ْعط )ايطًب١, ٚاشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( بايكٛض٠: )املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ, اٱزاض٠, 

ايتسضٜب املٝساْٞ, اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ايتػرلات املطغٛب١, اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ, املدطدات, احملت٣ٛ(, إٕ ٖصٙ ايٓتا٥ر 

سذ١, ٚتتفل  -تػتسعٞ إعاز٠ ايٓعط يف اغتهُاٍ ٚتطٜٛط بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

(.2007(, ٚزضاغ١)املفطح, 2009نٓعإ, ٖصٙ ايسضاغ١ َع زضاغ١)  

نـٌ فـاٍ يف أزا٠ ايسضاغـ١   اؾـساٍٚ )       َ٪ؾطات َٔ )َ٪ؾط( يهٌ تكسٜطات ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, 

 (, تٛنح شيو.  2ح5 -أ 5

 ْتا٥ر تكسٜطات َ٪ؾطات فاٍ:)كطدات ايدلاَر( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ -أ

 أ (ٜٛنح شيو.5سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)-

فاٍ:)  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(أ5) دسٍٚ 

 سذ١.-كطدات ايدلاَر( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

( ٚ 351أ( إٔ مجٝــع َ٪ؾــطات فــاٍ: )كطدــات ايــدلاَر( ٚاقعــ١ نــُٔ املتٛغــطني)        5ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)        

سذــ١ يف فــاٍ  -%(أٟ إٔ بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١       49% , 6159(, ٚايٓػــب١)2545)

( 2574قًًٝـــ١(, ٚمبتٛغـــط عــــاّ )   -كطدـــات ايـــدلاَر َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـــط ايطًبــــ١ قكـــل بسضدـــ١ )َتٛغـــط١         

, 5, 10ات ا٭ضقـاّ) ( َ٪ؾطات يف ٖصا اجملـاٍ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١ ٖـٞ عًـ٢ ايذلتٝـب ش        3%(, ٚإٔ أع٢ً )55ْٚػب١)

(,:) سلــٍٛ املدطدــات دٛاْــب املعطفــ١ ٚايفٗــِ, تٓاغــب املدطدــات َــع ايب٦ٝــ١ ٚقــِٝ اجملتُــع, اضتبــاط املدطدــات   9

( َ٪ؾــطات يف ٖــصا اجملــاٍ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ ٖــٞ امل٪ؾــطات شات       3بطبٝعــ١ ْعــاّ إعــساز املعًــِ(, ٚإٔ أزْــ٢ )   

ايدلاَر   سادات ايطًب١ ٚغٛم ايعٌُ, ٚنعف َٗـاضات ايـتفهرل   ( أع٬ٙ, ٖٚٞ: )تًب١ٝ كطدات 8, 11, 1ا٭ضقاّ:)

 ايعًُٞ, ٚعسّ تٓاغبٗا َع سادات ايت١ُٝٓ(, ٖٚصا ٜ٪نس ايهعف ايهبرل يتًو ايدلاَر يف تًو امل٪ؾطات .

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

ها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ أ( إٔ مجٝع َ٪ؾطات فاٍ: )كطدات ايدلاَر( َٔ ٚد١ٗ ْعط أع5ٜتهح َٔ اؾسٍٚ) 

ــُٔ املتٛغـــطني)   ــ١ نـ ــب١)2564( ٚ )3538ٚاقعـ ــاّ) 5259% , 6756(, ٚايٓػـ %(,أٟ: إٔ 5954, ْٚػـــب١ 2597%(, َٚتٛغـــط عـ

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ ٕخاٌؼ١

 اٌّإشواد
اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 أٚال: ِغبي ِقوعبد اٌجواِظ

 5279 2755 5279 2764 49 2745 رٍجٟ ِقوعبد اٌجواِظ   ؽبعبد اٌغٍجخ ٍٚٛق اٌؼًّ 1

 5773 2717 5971 2795 5576 2771 بًاٌّقوعبد ِظببخ ئعوائ١ب ٚلبثٍخ ٌٍم١ 2

 5673 2711 5771 2716 5574 2777 رَزٕل ِقوعبد اٌزؼٍُ  ٌٍفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ ٌٍغبِؼخ 3

 5176 2793 6179 3729 5574 2777 رزظف اٌّقوعبد ثبٌٛضٛػ ٚاٌللخ 4

 6271 3724 6279 3714 5177 2793 رزٕبٍت ِغ اٌج١ئخ ٚل١ُ اٌّغزّغ 5

 5171 279 6279 3724 5572 2776 فزوح ِؾلكحلبثٍخ ٌٍزؾمك فٟ  6

 56 271 5776 2711 5473 2772 رشًّ اٌّقوعبد اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ 7

 5272 2761 5371 2769 5276 2753 ِزٕبٍجخ ِغ ؽبعبد اٌز١ّٕخ, ٚئِىبٔبد اٌى١ٍخ 1

 6171 3729 6572 3726 5174 2791 رورجظ اٌّقوعبد ثغج١ؼخ ٔظبَ ئػلاك اٌّؼٍُ ِٚغبالرٗ 9

 6471 3724 6776 3731 6179 371 رشًّ اٌّقوعبد عٛأت اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ 12

11 
رشًّ اٌّقوعبد ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ اٌزٟ 

 رلفغ)ٌالثزىبه, اٌّمبهٔبد ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبكئ,..(
2753 5275 2774 5471 2763 5276 

12 
رشًّ اٌّقوعبد اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاالٔزمب١ٌخ) اٌضمبفخ, 

 بهوخ اٌّغزّؼ١خ, رٛظ١ف اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؾ١بح, ...(اٌّش
2767 5374 2793 5176 271 56 

 5771 2716 5974 2797 5479 2774 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي ِقوعبد اٌجواِظ
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سذــ١ يف فــاٍ كطدــات ايــدلاَر قكــل بسضدــ١      -بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١       

ٚ    3)َتٛغط١(,  ٚإٔ أع٢ً ) دٗـ١ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ ٖـٞ عًـ٢ ايذلتٝـب         ( َ٪ؾـطات يف ٖـصا اجملـاٍ َـٔ 

(,:) سلٍٛ املدطدات دٛاْب املعطف١ ٚايفِٗ, اضتباط املدطدـات بطبٝعـ١ ْعـاّ إعـساز املعًـِ,       5, 9, 10شات ا٭ضقاّ )

( َ٪ؾــطات يف ٖـصا اجملــاٍ َـٔ ٚدٗـ١ ْعــط ايطًبـ١ ٖــٞ     3تٓاغـب املدطدـات َــع ايب٦ٝـ١ ٚقــِٝ اجملتُـع(, ٚإٔ أزْـ٢ )     

(, ٖٚٞ ْفؼ ٚد١ٗ ْعـط ايطًبـ١ ٚيهٓٗـا بتكـسٜط أعًـ٢ بكًٝـٌ, ٖٚـصا ٜ٪نـس اتفـام          11, 8, 1شات ا٭ضقاّ:)امل٪ؾطات 

 ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف َس٣ ايٓكل ايهبرل يف َا تتهُٓ٘ َ٪ؾطات )كطدات بطاَر إعساز املعًُني(.

 ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ ايه١ًٝ: -ز

ات يف فــاٍ )كطدــات ايــدلاَر ناْــت   ٬ٜســغ َــٔ ٚدٗــ١ ايٓعــط ايهًٝــ١ يعٝٓــ١ ايبشــح إٔ َععــِ ا٫غــتذاب     

 2586%(, ٚإٔ املتٛغط ايعاّ نإ )5059بٓػب١ 2555%,  6458, بٓػب3524١بسضد١)َتٛغط١( قكٛض٠ يف ايٛغطني )

%(, ٖٚــٞ ْتــا٥ر تؿــرل إىل ؼكــل ٫ ٜفــٞ بـايػطض املطًــٛب, ٚت٪نــس نــعف تًــو ايــدلاَر يف فــاٍ   5751بٓػـب١  

ؾــطات تكــاعسٜا عػــب ا٭ُٖٝــ١ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط )ايطًبــ١, ٚاشل٦ٝــ١       )كطدــات اٱعــساز(, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪   

 (.10, 9, 5, 4, 656, 2, 3, 7, 12, 11, , 8, 1أ(,بايكٛض٠: )5ايتسضٜػ١ٝ( يف اؾسٍٚ)

ْتا٥ر تكسٜطات َ٪ؾطات فاٍ:)قت٣ٛ ايدلاَر( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١    -ب

 ب(ٜٛنح شيو.5, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١-

 َ٪ؾـــطات ؼكـــل ايطًبـــ١, ٚأعهـــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ يسضدـــ١  يتكـــسٜطات اؿػـــاب١ٝ : املتٛغـــطات(ب5) دـــسٍٚ 

 سذ١.-فاٍ:) قت٣ٛ ايدلاَر( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

َ 
 

 ١ٕخ وىًاٌؼ ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

 اٌّإشواد
اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 صب١ٔب: ِغبي ِؾزٜٛ اٌجواِظ

13 
 اٌّغبي فٟ األٍب١ٍخ ٚاٌّٙبهاد اٌّؼبهف  ٠زضّٓ
 اٌزوثٛٞ

3727 6573 3741 6171 3734 6677 

14 
 ِغبي فٟ األٍب١ٍخ ٚاٌّٙبهاد اٌّؼبهف  ٠زضّٓ

 اٌزقظض
3715 63 3729 6577 3722 6474 

15 
٠ؾٛٞ اٌضمبفخ اٌؼبِخ ئٌٝ عبٔت اٌّؼوفخ 

 اٌزقظظ١خ
2712 5675 3712 6274 2797 5974 

 5177 2794 6473 3721 5371 2766 ٠قلَ ثلهعخ أٌٚٝ ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّوبٛثخ 16

17 
رواػٟ فجواد اٌّؾزٜٛ اؽز١بعبد )اٌغٍجخ 

 ,اٌّغزّغ,اٌقجواد اٌَبثمخ(
2752 5273 2791 5975 2775 5479 

 5576 2771 5971 2795 5272 2761 ٚاٌؼ١ٍّخ إٌظو٠خ ٌٍّموهاد رٛط١ف ٠ٛعل 11

 5573 2776 5771 2716 5374 2767 ٠َزف١ل ِٓ ئِىبٔبد اٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ ٌٍى١ٍخ 19
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

( ٚ 3527ب( إٔ مجٝـــع َ٪ؾـــطات فـــاٍ: )قتـــ٣ٛ ايـــدلاَر( ٚاقعـــ١ نـــُٔ املتٛغـــطني) 5ٜتهـــح َـــٔ اؾـــسٍٚ)    

سذـ١ يف فــاٍ  -%(أٟ: إٔ بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١        4659% , 6554(, ٚايٓػـب١) 2534)

%( 55( ْٚػب١)2575ق١ًًٝ(, ٚمبتٛغط عاّ ) -قت٣ٛ ايدلاَر َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ قكل بسضد١ )َتٛغط١ 

اٍ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ ٖــٞ عًــ٢     ( َ٪ؾــطات يف ٖــصا اجملــ  3ٖٚــٛ ٜعــين ؼكــل بسضدــ١ َتٛغــط١,  ٚإٔ أعًــ٢ )    

(, ٚاييت متجٌ:) سلٍٛ احملت٣ٛ يًُعـاضف ٚاملٗـاضات ا٭غاغـ١ٝ يف اجملـاٍ ايذلبـٟٛ,      28, 14, 13ايذلتٝب شات ا٭ضقاّ)

ٚيف فاٍ ايتدكل, ٚإنػاب املعًُني ا٫ػاٖات اٱهابٝـ١ مـٛ َٗٓـ١ ايتـسضٜؼ(, ٚتعـدل عـٔ ؼكـل بسضدـ١         

(, 17, 24, 25ٖـصا اجملـاٍ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١ ٖـٞ امل٪ؾـطات شات ا٭ضقــاّ:)         ( َ٪ؾـطات يف 3َتٛغـط١, ٚإٔ أزْـ٢ )  

ٚمتجًـــٗا امل٪ؾـــطات )َٛانبـــ١ احملتــــ٣ٛ ي٬ػاٖـــات ٚايتطـــٛضات اؿسٜج١,ًٜٝـــ٘ َ٪ؾــــط: تـــٛفرل فـــطم ايسضاغــــ١         

 ٚايبشح,ًُٜٚٝٗا َ٪ؾط: َطاعا٠ خدلات احملت٣ٛ ٫ستٝادات ايطًب١ ٚاجملتُع(.

 سضٜػ١ٝ:ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايت-ب

ب( إٔ مجٝع َ٪ؾطات فاٍ: )قت٣ٛ ايدلاَر(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ, ٖـٛ        5ٜٛنح اؾسٍٚ) 

% 6851(, ٚايٓػب١)2545( ٚ )3541(مبتٛغطني ُٖا ) 25, 13ْفؼ تطتٝب ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ أٟ نُٔ امل٪ؾطٜٔ ضقِ)

سذــ١ يف فــاٍ قتــ٣ٛ ايــدلاَر َــٔ   -بٝــ١ %(أٟ: إٔ بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذل  4951, 

%( ٖٚــٛ 5959( ْٚػــب١)2599قًًٝــ١(, ٚمبتٛغــط عــاّ ) -ٚدٗــ١ أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ قكــل بسضدــ١ )َتٛغــط١  

( َ٪ؾطات يف ٖصا اجملاٍ َٔ ٚد١ٗ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٞ ْفػـٗا  3ٜعين ؼكل بسضد١ َتٛغط١,  ٚإٔ أع٢ً )

طًب١ باغتجٓا٤ ا٭خرل, ٚاييت متجٌ:) سلٍٛ احملت٣ٛ يًُعـاضف ٚاملٗـاضات   (, َٔ ٚد١ٗ ْعط اي16, 14, 13امل٪ؾطات )

22 
٠واػٟ اٌّؾزٜٛ اٌزًٍََ إٌّغمٟ فٟ ػوع 

 اٌّؼٍِٛبد
2772 5473 3712 6274 2792 5173 

 5774 2717 62 3 5477 2774 ؾزٜٛ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌغٍجخ٠واػٟ اٌّ 21

22 
٠واػٟ اٌّؾزٜٛ اٌزٛاىْ ث١ٓ اٌقجواد) 

 إٌظو٠خ,ٚاٌؼ١ٍّخ(
2766 5371 2716 5771 2776 5571 

 5773 2716 6279 371 5375 2761 ٠واػٟ اٌّؾزٜٛ اٌزلهط  ٚاٌؼّك ٌٍّفب١ُ٘ 23

 5275 2763 5577 2779 4974 2747 ٠ٛفو ٌٍغبٌت اٌّؼٍُ فوص اٌلهاٍخ ٚاٌجؾش 24

25 
٠ٛاوت اٌّؾزٜٛ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٚاٌزغٛه 

 اٌؼٍّٟ
2734 4679 2745 4971 274 41 

 5275 2763 5373 2767 5177 2759 ٠ٛفو اٌّؾزٜٛ فوص اٌؼًّ اٌفوكٞ ٚاٌغّبػٟ 26

 6171 3726 6179 371 62 3 ٠ىَت اٌغٍجخ )اٌّؼ١ٍّٓ( اٌضمخ ثبٌٕفٌ 27

21 
غٍجخ )اٌّؼ١ٍّٓ( االرغب٘بد اال٠غبث١خ ٠ىَت اٌ

 ٔؾٛ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ
3711 6273 3712 6274 3712 6273 

 5775 2717 5979 2799 5471 2775 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي  ِؾزٜٛ اٌجواِظ



 

24 
 

  2015 ديسمبر -يىليى  –المجلد الثاوي  –السادس العدد     جامعت الىاصرمجلت 

 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

ــ١          ــٛ َٗٓـ ــ١ مـ ــات اٱهابٝـ ــني ا٫ػاٖـ ــاب املعًُـ ــاٍ ايتدكـــل, ٚإنػـ ــٟٛ, ٚيف فـ ــاٍ ايذلبـ ــ١ٝ يف اجملـ ا٭غاغـ

ايتـسضٜؼ(, ٚتعــدل عــٔ ؼكــل بسضدــ١ َتٛغــط١, ٚإٔ أزْــ٢ َ٪ؾـطٜٔ يف ٖــصا اجملــاٍ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أعهــا٤ ٦ٖٝــ١    

 (,ُٖٚا ْفػُٗا َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب26.١, 25ُا:)ايتسضٜؼ ٖ

 ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ ايه١ًٝ: -ز

ٜتهــح َـــٔ ٚدٗـــ١ ايٓعـــط ايهًٝـــ١ يعٝٓـــ١ ايبشـــح إٔ َععـــِ ا٫غـــتذابات يف فـــاٍ )قتـــ٣ٛ ايـــدلاَر( ناْـــت   

%(, ٚإٔ املتٛغــط ايعــاّ  4859بٓػــب١ 254%,  6657, بٓػــب3534١قًًٝــ١( قكــٛض٠ يف ايٛغــطني )   -بسضد١)َتٛغــط١

%(, ٖٚٞ ْتا٥ر تؿرل إىل ؼكل ٫ ٜفٞ بـايػطض املطًـٛب, ٚت٪نـس نـعف تًـو ايـدلاَر       5751بٓػب١  2586نإ )

يف فــاٍ )قتــ٣ٛ ايــدلاَر(, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪ؾــطات تكــاعسٜا عػــب ا٭ُٖٝــ١ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط )ايطًبــ١,        

 (.13, 14, 28, 15527, 16, 20, 21, 23, 22, 18, 19, 17, 26, 24, 25ب(,بايكٛض٠: )5ٚاشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( يف اؾسٍٚ)

ْتــا٥ر تكــسٜطات َ٪ؾــطات فــاٍ:) اؾٛاْــب ايذلبٜٛــ١( يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١            -ب

 ز(ٜٛنح شيو.:5سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)-ايذلب١ٝ 

ــ١, ٚأعهـــا يتكـــسٜطات اؿػـــاب١ٝ : املتٛغـــطات(ز5) دـــسٍٚ  ــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ يسضدـــ١ ايطًبـ  َ٪ؾـــطات ؼكـــل ٤ اشل٦ٝـ

 سذ١.-فاٍ:) اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

 اٌّإشواد
اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 اٌزم٠ُٛ( -عوائك اٌزله٠ٌ  -اٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ)رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُصبٌضب: ِغبي 

 رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ: -أ

 6677 3734 6274 3712 5977 2791 رَُٙ فٟ رؾم١ك ِقوعبد اٌزؼٍُ 29

 6474 3722 3673 372 5974 2797 رض١و ا٘زّبَ اٌغٍجخ 32

31 
رشغغ ػٍٝ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚرٛاوت اٌزغٛهاد 

 اٌؾل٠ضخ
2762 5274 2771 5473 2797 5974 

32 
ِٕبٍجخ )ٌؼلك اٌغٍجخ َِٚزٛاُ٘,  ٌٍّؾزٜٛ, 

 اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ...(
2765 5279 2747 4975 2794 5177 

 5479 2775 5971 2795 5173 2791 رّزبى ثٌَٙٛخ االٍزقلاَ ٌٍٚٙٛخ اٌؼوع 33

 عوائك اٌزله٠ٌ: -ة

34 
رَُٙ ِٛضٛػبد عوائك اٌزله٠ٌ فٟ رؾم١ك 

 ١ّ١ٍخاٌّقوعبد اٌزؼ
3722 6471 3726 6572 3723 6477 

35 
رَبػل اٌغٍجخ ػٍٝ اٌزقغ١ظ ٌٍلهًٚ ٚفك 

 األ٘لاف اٌّوٍِٛخ
3719 6371 3745 69 3732 6674 

36 
 اإلٔزبع١خ ٚاٌؼ١ٍّبد و٠خجاٌّق اٌزغبهة رؼزّل
 ٞإٌظو ٌٍزله٠ٌ أٍبٍب

2794 5171 3714 6271 3724 6271 

 63 3715 6577 3721 6273 3722ؼخ رزٕٛع أٍب١ٌت عوق اٌزله٠ٌ ثؾَت عج١ 37
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

ٝات ايتع١ًُٝٝ, ٚططا٥ل ايتسضٜؼ( ناْت فٝٗا زضد١ ز( إٔ مجٝع َ٪ؾطات فطعٞ: )ايتك5ٜٓتهح َٔ اؾسٍٚ)    

ايتشكل يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١ بسضدـ١ )َتٛغـط١(, أٟ          

%(, نُـا إٔ فـطع ايتكـِٜٛ تفاٚتـت فٝـ٘ ا٫غـتذابات بـني        5252% ٚ 6451(, ٚايٓػـبتني) 2561,  3520نُٔ املتٛغطني)

 اٌّٛضٛػبد

 53 2765 5371 2769 5272 2761 اٌؾل٠ضخ ٚإٌف١َخ اٌزوث٠ٛخ اٌّجبكئ رواػٟ 31

39 
رَُٙ  عوائك اٌزله٠ٌ فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ اٌفوٚق 

 اٌفوك٠خ
2792 5175 3 62 2796 5972 

42 
رلفغ اٌغٍجخ ئٌٝ ِظبكه اٌزؼٍُ ٚاٌّواعغ ماد 

 اٌظٍخ ثبفزظبطبرُٙ
2717 5773 3727 6174 2797 5974 

 5971 2796 6174 3727 5671 2713 اٌوأٞ ٚئثلاء ٌٍّٕبلشخ فوطخ ٌٍغٍجخ رز١ؼ 41

 اٌزم٠ُٛ: -ط

42 
 -٠ؾزٛٞ اٌزم٠ُٛ أٍب١ٌت ِزٕٛػخ ِضً )االفزجبهاد

 ِشبه٠غ 
3726 6572 375 72 3731 6776 

 6571 3726 6676 3733 6375 3711 رورجظ أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ ثأ٘لاف اٌّموه 43

 6271 3724 6179 3729 5977 2791 ٠زٕبٚي اٌزم٠ُٛ ع١ّغ عٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 44

 5675 2712 5671 2712 5671 2714 رٛعل ِؼب١٠و ٚاضؾخ رؾلك َِزٜٛ األكاء اٌغ١ل 45

 5675 2712 5771 2715 5577 2771 رواػٟ ِغبالد اٌزم٠ُٛ  اٌفوٚق اٌفوك٠خ 46

47 
ىبف١خ ثأٍب١ٌت اٌزغن٠خ اٌواعؼخ ٌل٠ٗ اٌّؼوفخ اٌ

 ٚو١ّزٙب
2769 5371 2766 5373 2761 5375 

41 
٠زظف اٌزم٠ُٛ ثبٌشّٛي فٟ رغغ١خ األ٘لاف 

 ٚاٌّؾزٜٛ
2712 5675 2792 5175 2711 5775 

49 
٠ٛضؼ فٟ اٌزم٠ُٛ األٌٍ اٌزٟ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب فٟ 

 اٌزظؾ١ؼ
2773 5476 2715 5771 2779 5579 

 5671 271 5477 2773 5774 2717 ػٍٝ االثزىبه ٚاٌزغل٠ل أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ رشغغ 52

51 
 -ِٛضٛػ١خ  -٠ظُّ افزجبهاد ِزٕٛػخ)ِمب١ٌٗ 

 أكائ١خ( -شف٠ٛخ 
3724 6271 3711 6273 3721 6176 

 5174 2757 5979 2754 5171 2759 ٠ؾًٍ ٔزبئظ اٌغٍجخ ٠ٚفَو٘ب 52

53 
رملَ اٌى١ٍخ رمبه٠و ٌٍغٙبد اٌّؼ١ٕخ ٌزٛض١ؼ 

 ء اٌغٍجخ اٌّؼ١ٍَِّٓزٜٛ أكا
2727 4174 1792 31 1799 3977 

54 
رٛظف اٌى١ٍخ ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ فٟ رؾ١َٓ ثواِظ 

 ئػلاك اٌّؼٍُ
2721 4472 2724 4279 2713 4276 

 5172 2756 5271 2764 4976 2741 ٠ّزبى ٔظبَ اٌزم٠ُٛ ثب الٍزّواه٠خ 55

56 
٠لفغ اٌغٍجخ ٌالٍزفبكح ِٓ ٍٚبئً االرظبي اٌؾل٠ضخ 

 خ اٌّؼٍِٛبدٚشجى
2727 4574 2733 4676 273 46 

 5574 2777 5175 2792 5273 2761 رؾزفظ اٌى١ٍخ ثَغالد ٔزبئظ ػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ 57

 5671 2714 5777 2711 5571 2779 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي  اٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ
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ــط١,  ــِ)   زضد١)َتٛغـ ــٌ امل٪ؾـــط ضقـ ــ١( إش سكـ ــ٢ اغـــتذاب١     42ٚقًًٝـ ــ٢ أعًـ ــ١ يف ايتكـــِٜٛ( عًـ ــايٝب املتٓٛعـ (, )ا٭غـ

(, )تكسِٜ ايه١ًٝ تكاضٜط ايتكِٜٛ يًذٗات 53(, ٜٚعدل عٔ زضد١ َتٛغط١, بُٝٓا سكٌ امل٪ؾط ضقِ)3526مبتٛغط)

ْ  54املع١ٝٓ يتٛنٝح َػت٣ٛ أزا٤ ايطًب١ املعًُني, ًٜٝ٘ امل٪ؾـط ضقـِ)   تـا٥ر ايتكـِٜٛ يف ؼػـني    (, )تٛظٝـف ايهًٝـ١ 

(, ٜٚعــدلإ عــٔ ؼكــل بسضدــ١ قًًٝــ١, نُــا نــإ   2521,  2507بــطاَر إعــساز املعًُــني( إش سكــ٬ عًــ٢ املتٛغــطني) 

 %( أٟ بسضد١ َتٛغط١. 5559ْٚػب١  2579املتٛغط ايعاّ يًُذاٍ ايذلبٟٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١)

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

إٔ مجٝـع َ٪ؾـطات فطعـٞ: )ايتكٓٝـات ايتعًُٝٝـ١, ٚططا٥ـل ايتـسضٜؼ( ناْـت فٝٗـا زضدـ١           ز( 5ٜٛنح اؾـسٍٚ)     

سذ١ َٔ ٚد١ٗ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ     -ايتشكل يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

ب١ ايتكٓٝــات (  بسضدـ١ )قًًٝــ١( ٖٚــٛ ىــل )إثـاض٠ ا٫ٖتُــاّ,  َٚٓاغــ  32(, )30بسضدـ١ )َتٛغــط١(,عسا امل٪ؾــطإ : ) 

٭عساز ايطًب١ ٚاملػت٣ٛ (, نُا إٔ فطع ايتكِٜٛ تفاٚتت فٝ٘ اغتذابات ايطًبـ١ بـني زضد١)َتٛغـط١, ٚقًًٝـ١( إش     

(, ٜٚعــدل عــٔ زضدــ١ 355(, )ا٭غــايٝب املتٓٛعــ١ يف ايتكــِٜٛ( عًــ٢ أعًــ٢ اغــتذاب١ مبتٛغــط) 42سكــٌ امل٪ؾــط ضقــِ)

اضٜط ايتكــِٜٛ يًذٗــات املعٓٝــ١ يتٛنــٝح َػــت٣ٛ أزا٤   (, )تكــسِٜ ايهًٝــ١ تكــ 53نــبرل٠, بُٝٓــا سكــٌ امل٪ؾــط ضقــِ)  

(, )تٛظٝــف ايهًٝــ١ ْتــا٥ر ايتكــِٜٛ يف ؼػــني بــطاَر إعــساز املعًُــني( إش      54ايطًبــ١ املعًُــني, ًٜٝــ٘ امل٪ؾــط ضقــِ)   

(, ٜٚعدلإ عٔ ؼكل بسضد١ ق١ًًٝ,َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتـسضٜؼ ُٖٚـا   2504, 159سك٬ ع٢ً املتٛغطني)

ْعــط ايطًبــ١, نُــا نــإ املتٛغــط ايعــاّ يًُذــاٍ ايذلبــٟٛ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أعهــا٤ ٦ٖٝــ١      بــٓفؼ تطتٝــب ٚدٗــ١

 %( ٜٚعدل عٔ زضد١ َتٛغط١. 5757ْٚػب١  2588ايتسضٜؼ )

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ز

(, ناْـت  ٜتهح أْ٘ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ يع١ٓٝ ايبشح إٔ َععِ ا٫غتذابات يف فاٍ )اؾٛاْب ايذلبٜٛـ١    

%(, ٚإٔ املتٛغـط ايعـاّ   3957بٓػب١ 1599%,  6756, بٓػب3538١ق١ًًٝ( ٚناْت نُٔ ايٛغطني ) -بسضد١)َتٛغط١

ــإ ) ــب١  2584نـ ــاٍ        5658بٓػـ ــدلاَر يف فـ ــ١ تًـــو ايـ ــس سادـ ــعٝف, ٚت٪نـ ــل نـ ــرل إىل ؼكـ ــا٥ر تؿـ ــٞ ْتـ %(, ٖٚـ

 باجملاٍ ايذلبٟٛ)١َٓٗ املػـتكبٌ  )اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ(, إىل اٖتُاّ ٚتطٜٛط نٕٛ املدطدات شات ق١ً بسضد١ أٚىل

ؾُٝــع اـــطهني(, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪ؾــطات تكــاعسٜا عػــب ا٭ُٖٝــ١ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط )ايطًبــ١, ٚاشل٦ٝــ١             

, 40, 39, 41, 38ز(,بايكٛض٠: )ايتكٓٝات:)بٓفؼ ايذلتٝب يف اؾسٍٚ(, ططا٥ل ايتسضٜؼ: 5ايتسضٜػ١ٝ( يف اؾسٍٚ)

 (. 42, 43, 51, 44, 48, 45, 46, 50, 49, 57, 47, 53, 52, 55, 56, 54, ايتكِٜٛ:35, 34, 37, 36

ْتا٥ر تكسٜطات َ٪ؾطات فاٍ:)أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ  -ز

 ز (ٜٛنح شيو.5سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)-ايذلب١ٝ 
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فاٍ:)  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ طات: املتٛغ(ز5) دسٍٚ 

 سذ١. -أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

 

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

( ٚ 3ز( إٔ مجٝــع َ٪ؾــطات فــاٍ: )أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ( ٚاقعــ١ نــُٔ املتٛغــطني)   5ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)      

%(, أٟ: إٔ بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  5152( ْٚػب١ )2556%(, َٚتٛغط عاّ )4552% , 60(, ٚايٓػب١)2526)

سذــ١ يف فــاٍ أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ قكــل بسضدــ١ )َتٛغــط١(        -بهًٝــ١ ايذلبٝــ١  

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

اٌٍٛظ  اٌّإشواد
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 ٌَٕجخا
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 هاثؼب: ِغبي أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ

 5571 2779 59 2795 5275 2762 ٠ٛعل ػلك وبف ِٓ أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ 51

٠زٕبٍت أػلاك  أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ ِغ ػلك  59
 اٌغٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ

2754 5271 2761 5273 2751 5176 

١ئخ اٌزله١َ٠خ ِغ ٠زٕبٍت ػلك  أػضبء اٌٙ 62
 اٌزقظظبد اٌّٛعٛكح

2744 4171 2757 5174 2751 5271 

ثبٌىفبءح فٟ ِغبي  اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠ّزبى 61
 ئكاهح اٌزفبػً اٌظفٟ

2741 4977 3 62 2774 5471 

 اٌّبكح ِٓ ثبٌزّىٓ اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠ّزبى 62
 اٌؼ١ٍّخ

2776 5573 3742 61 3721 6177 

 روث٠ٛخ فجواد اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠ّزٍه 63
 ِزؼلكح

2769 5379 3727 6174 2711 5776 

 6476 3723 69 3745 62 3 اٌفبضٍخ ثبألفالق اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠زؾٍٝ 64

اٌّزظٍخ  اٌزغٛهاد اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠زبثغ 65
 إٌظو٠بد ِٚٛاوجخ أؽلس ثبفزظبطبرُٙ

2759 5171 3722 6274 2711 5672 

٠ٛظف أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ  66
 فٟ ِغبالد  اٌزله٠ٌ

2726 4572 2733 4676 273 4579 

 4173 2727 37 1715 4575 2727 اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ ألػضبء وبف١خ ؽٛافي رزٛافو 67

 ِغ ٚك٠خ ػاللبد اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠م١ُ 61
 ِٚغ اٌغٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ اإلكاهح

2743 4177 3722 6274 2773 5476 

٠ّزٍه أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ وفب٠بد ١ِٕٙخ ِضً  69
وفب٠خ:)اٍزضبهح اٌلافؼ١خ,  اإلشواف ػٍٝ اٌزوث١خ 

اٌؼ١ٍّخ, االرظبي ٚاٌزٛاطً, اٌزٛع١ٗ ٚاإلهشبك, 
 اٌزم٠ُٛ, .(

2761 5273 2795 59 2771 5577 

 5472 2771 57 2715 5172 2756 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ
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( َ٪ؾطات يف ٖصا اجملاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٖٞ عًـ٢ ايذلتٝـب شات   3ٚأغًبٗا بسضد١ ) ق١ًًٝ(, نُا إٔ أع٢ً )

ٝ  2569, 2577, 3(,إش ناْــت َتٛغــطاتٗا) 63, 62, 64ا٭ضقــاّ) ٦ــ١ ايتــسضٜؼ  (, ٚمتجــٌ عًــ٢ ايذلتٝــب:)ؼًٞ أعهــا٤ ٖ

با٭خ٬م ايفان١ً, ٚايتُهٔ َٔ املـاز٠ ايعًُٝـ١, ٚاَـت٬ى اــدلات ايذلبٜٛـ١(, ٚتعـدل عـٔ زضدـ١ )َتٛغـط١(, ٚإٔ          

ــ٢ ) ــاّ:)      3أزْـ ــطات شات ا٭ضقـ ــٞ امل٪ؾـ ــ١ ٖـ ــط ايطًبـ ــ١ ْعـ ــٔ ٚدٗـ ــاٍ َـ ــصا اجملـ ــطات يف ٖـ ــت 68, 67, 66( َ٪ؾـ (, إش بًػـ

متجــٌ:)تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝـا اؿسٜجـ١, ٚتـٛفط اؿــٛافع,    (, 2543ٚ,  2527, 2526َتٛغـطات َ٪ؾـطاتٗا غًـ٢ ايذلتٝـب)    

 ٚاَت٬ى ايهفاٜات امل١ٝٓٗ(, ٚتعدل مجٝعٗا عٔ ؼكل بسضد١ )ق١ًًٝ(.

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

ــسٍٚ)      ــبني اؾـ ــ١       5ٜـ ــا٤ اشل٦ٝـ ــط أعهـ ــ١ ْعـ ــٔ ٚدٗـ ــسضٜؼ(, َـ ــ١ ايتـ ــا٤ ٦ٖٝـ ــاٍ: )أعهـ ــطات فـ ــع َ٪ؾـ ز( إٔ مجٝـ

قًًٝـــ١(,  -%(, بتشكـــل بسضد١)َتٛغـــط3١% , 68(, ٚايٓػـــب١)1585( ٚ )354ملتٛغـــطني)ايتسضٜػـــ١ٝ  ٚاقعـــ١ نـــُٔ ا

(,)ايــتُهٔ َــٔ املــاز٠ ايعًُٝــ١( نــإ ايتشكــل بسضدــ١ نــبرل٠, نُــا نــإ املتٛغــط ايعــاّ      69باغــتجٓا٤ امل٪ؾــط )

 فــاٍ سذــ١ يف-%(, أٟ: إٔ بــطاَر إعـساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝـ١ ايذلبٝــ١   57( ْٚػــب١ )2585يًُذـاٍ  ) 

( َ٪ؾـطات  3أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  قكل بسضدـ١ )َتٛغـط١(, ٚإٔ أزْـ٢ )   

(, إش تعـدل عـٔ زضدـ١ ؼكـل )قًًٝـ١(,      60, 66, 67يف ٖصا اجملاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعـط ايطًبـ١ ٖـٞ امل٪ؾـطات شات ا٭ضقـاّ:)     

عسز أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ َـع ايتدككـات      ٚمتجٌ:) ٚتٛفط اؿٛافع,  تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١,تٓاغب 

 املٛدٛز٠(,ٚبٓفؼ تطتٝب ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ تكطٜبًا. 

 ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ ايه١ًٝ:-ز

٬ٜسغ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ )يًطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( إٔ َععِ ا٫غتذابات يف فاٍ )أعهـا٤     

 2507%,  6456, بٓػــب١ 3523قكــٛض٠ نــُٔ ايٛغــطني ) قًًٝــ١(  -اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(,  ناْــت بسضد١)َتٛغــط١ 

%(, ٖٚـــٞ ْتـــا٥ر تؿـــرل إىل ؼكـــل ٫ ٜفـــٞ بـــايػطض  5452بٓػـــب١  2571%(, ٚإٔ املتٛغـــط ايعـــاّ نـــإ )4153بٓػـــب١ 

املطًٛب, ٚت٪نس نعف تًو ايدلاَر يف فاٍ )أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ(, ٚقس ضتبت تًو امل٪ؾطات تكاعسٜا 

, 59, 60, 66, 67ز(,بايكـٛض٠: ) 5ٚدٗـ١ ْعـط )ايطًبـ١, ٚاشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ( يف اؾـسٍٚ)      عػب )ا٭قٌ ؼككا( َٔ 

68 ,61 ,69 ,58 ,65 ,63 ,62 ,64.) 

ْتــا٥ر تكــسٜطات َ٪ؾــطات فايٞ:)استٝادــات بــطاَر إعــساز املعًُــني, ٚغٝاغــات ايكبــٍٛ ( يف بــطاَر إعــساز       -ٙ

ْعـــط ايطًبـــ١, ٚأعهـــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ,      سذـــ١, َـــٔ ٚدٗـــ١   -َعًُـــٞ املطسًـــ١ ايجاْٜٛـــ١  بهًٝـــ١ ايذلبٝـــ١     

 ٙ(ٜٛنح شيو.5ٚاؾسٍٚ)

 َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(5ٙ) دسٍٚ 

فايٞ:) استٝادات بطاَر إعساز املعًُني, ٚغٝاغات ايكبٍٛ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ 

 سذ١.- ايذلب١ٝ
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

ٙ( إٔ مجٝـع َ٪ؾـطات فـاٍ: )استٝادـات ايـدلاَر( َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١ تؿـرل إىل           5ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

ــ١( ٖٚــٞ نــُٔ املتٛغــطني: )      %(, َٚتٛغــط عــاّ  4353( بٓػــب١ )2517%  ٚ )4552( بٓػــب١ )2526ؼكــل بسضدــ١ )قًًٝ

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

اٌٍٛبببببظ  اٌّإشواد
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 فبٌِ: ِغبي اؽز١بعبد اٌجواِظ

 44 272 4572 2726 4276 2713 األٍب١ٍخ فٟ اٌمَُ اٌجؤبِظ اؽز١بعبد رزٛافو 72

 45 2725 4577 2721 4474 2722 .ٌٍجؤبِظ ٌّبك٠خا االؽز١بعبد رزٛافو 71

٠زبببٛافو ػبببلك وببببف ِبببٓ أػضببببء ا١ٌٙئبببخ اٌزله٠َببب١خ    72
 اٌَّبػلح

2725 45 2756 
5172 

275 52 

 4271 2714 4371 2719 4177 2729 ٚاإلكاه١٠ٓ اٌف١١ٕٓ ِٓ وبٍف ػلك ٠زٛافو 73

 اٌغببببالة اؽز١بعبببببد ثبٌؾَببببجبْ رإفببببن 74
 اٌّؼ١ٍّٓ)ِقزجواد, ِؼبًِ,  

1791 3977 2711 
4273 

2725 41 

ً  األكٚاد ربٛافو  75 ٟ  ٚاٌٍٛببئ ٝ  رَببػل  اٌزب  وشبف  ػٍب
 ٚرؾل٠ل٘ب اٌّؼ١ٍّٓ اٌغالة اؽز١بعبد

1799 3979 2 42 2 42 

 46 273 4676 2733 4572 2726 اٌّؼ١ٍّٓ اٌغٍجخ أكاء ٌم١بً ِٛضٛػ١خ أكٚاد رٛافو 76

 44 2721 4575 2727 4276 2713 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي اؽز١بعبد اٌجواِظ

 ٍبكٍب: ِغبي ١ٍبٍبد اٌمجٛي

 اٌغٍجبخ  ٌمجبٛي  ٚاضبؾخ  ١ٍبٍبخ  اٌى١ٍبخ  ٜ ٌبل  رٛعبل  77
 اٌجؤبِظ أ٘لاف ِغ رزٕبٍت

2722 4475 2773 
5477 

272 44 

 ٌمجبٛي  ٚٔبعؼبخ  ٚاضبؾخ  ِٛضبٛػ١خ  ِؼبب١٠و  ٠ٛعبل  71
 اٌى١ٍخ فٟ اٌغٍجخ

2737 4773 2792 
51 

2725 45 

 اٌّؼبب١٠و  ٚفبك  ٌٍغٍجخ ثالدافزجبهاد ِٚمب ٠زُ ئعواء 79
 اٌّٛضٛػخ ٌٍمجٛي

2717 4373 2761 5273 275 52 

ٓ  اٌغٍجبخ  ػبلك  ٠زٕبٍبت  12  اٌى١ٍبخ  ئِىب١ٔببد  ِبغ  اٌٍّزؾمب١
 اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ

2719 4379 2742 
41 

2714 4271 

 اؽز١بعبببببد ِببببغ اٌٍّزؾمبببب١ٓ اٌغٍجببببخ ػببببلك ٠زٕبٍببببت 11
 اٌّؾٍٟ اٌّغزّغ

2724 4477 2742 
4175 

2725 41 

ٚاٌمبببلهاد  ا١ٌّبببٛي الفزجبببهاد  اٌغٍجبببخ عز١بببى ا 12
 ٚاالرغب٘بد  ٔؾٛ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ

2734 4679 2726 4572 273 4579 

اٌزقظببض األوبببك٠ّٟ  الفزجبببهاد اٌغٍجببخ اعز١بببى 13
 اٌّوبٛة

2755 51 2771 
5472 

273 4579 

 45 2725 5176 2751 4571 2729 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي ١ٍبٍبد اٌمجٛي فٟ اٌجواِظ
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سذـ١ يف فـاٍ استٝادـات    -جاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١    %(أٟ: إٔ بطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ اي   4256ْٚػب١   2513)

ايــدلاَر َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ قكــل بسضدــ١ )قًًٝــ١(, يهــٌ امل٪ؾــطات يف ٖــصا اجملــاٍ, ٚإٔ أزْــ٢ َ٪ؾــط ٖـــٛ               

(,تٛافط ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ املػاعس٠ ع٢ً  75(, )استٝادات ايطًب١ َٔ املعاٌَ ٚاملدتدلات, ًٜٝ٘ امل٪ؾط ضقِ)74ضقِ)

 ت ايطًب١( .انتؿاف استٝادا

ٙ( إٔ مجٝع َ٪ؾـطات فـاٍ: )غٝاغـات ايكبـٍٛ(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١, تؿـرل          5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

 2529%(, َٚتٛغط عاّ )4353( بٓػب١)2517%  ٚ )51( بٓػب١)2555إىل ؼكل بسضد١ )ق١ًًٝ( ٖٚٞ نُٔ املتٛغطني)

سذ١ يف فاٍ غٝاغات ايكبـٍٛ َـٔ   -١ٝ ايذلب١ٝ %(أٟ: إٔ بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به4558ًْٚػب١

( َ٪ؾطات َٔ ٚد١ٗ ْعـط  4ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ قكل بسضد١ )ق١ًًٝ(, يهٌ امل٪ؾطات يف اؾسٍٚ أع٬ٙ, ٚإٔ أز٢ْ )

ــٞ:)  ــ١ ٖـ ــسز       81, 77, 80, 79ايطًبـ ــب عـ ــاٜرل, تٓاغـ ــل املعـ ــاب٬ت ٚفـ ــاضات ٚاملكـ ــٌ يف )ا٫ختبـ ــب, ٚتتُجـ ــ٢ ايذلتٝـ (, عًـ

ايه١ًٝ املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ, ٚدٛز غٝاغات قبٍٛ ٚانش١ تتٓاغب َع أٖساف ايدلاَر, تٓاغـب   املػذًني َع إَهاْات

 ٙ(.5عسز ايطًب١ املًتشكني  َع استٝادات اجملتُع احملًٞ(,  ٚنُا ٜٛنشٗا دسٍٚ )

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

ٚ   5ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)   - دٗــ١ ْعــط أعهــا٤ اشل٦ٝــ١   ٙ( إٔ مجٝــع َ٪ؾــطات فــاٍ: )استٝادــات ايــدلاَر( َــٔ 

%(, 40( بٓػــب١ )2%  ٚ )4656( بٓػــب١ )2533ايتسضٜػــ١ٝ تؿــرل إىل ؼكــل بسضدــ١ )قًًٝــ١( ٖٚــٞ نــُٔ املتٛغــطني: )  

سذــ١ يف  -%(أٟ: إٔ بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١       4555ْٚػــب١   2527َٚتٛغــط عــاّ ) 

١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ قكل بسضد١ )ق١ًًٝ(, يهٌ امل٪ؾطات يف ٖصا فاٍ استٝادات ايدلاَر َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل

 (, )استٝادات ايطًب١ َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ؼسز ا٫ستٝادات.75اجملاٍ, ٚإٔ أز٢ْ َ٪ؾط ٖٛ ضقِ)

ٙ( إٔ مجٝع َ٪ؾطات فـاٍ: )غٝاغـات ايكبـٍٛ(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١         5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

( 2526%  ٚ )58( بٓػـــب١)259قًًٝـــ١( ٖٚـــٞ نـــُٔ املتٛغـــطني)-١ )َتٛغـــط١ ايتسضٜػــ١ٝ, تؿـــرل إىل ؼكـــل بسضدـــ 

-%(أٟ: إٔ بطاَر إعساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١      5156ْٚػب2558١%(, َٚتٛغط عاّ )4552بٓػب١)

سذــ١ يف فـــاٍ غٝاغـــات ايكبــٍٛ َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـــط أعهــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ قكــل بسضدـــ١ )قًًٝـــ١(, ملععـــِ      

 ٙ(.5ٚنُا ٜٛنشٗا دسٍٚ ) امل٪ؾطات,

 ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ يع١ٓٝ ايسضاغ١: -ز

ــايٞ          ــتذابات يف فـ ــِ ا٫غـ ــ١ٝ( إٔ َععـ ــ١ ايتسضٜػـ ــا٤ اشل٦ٝـ ــ١ ٚأعهـ ــ١ )يًطًبـ ــط ايهًٝـ ــ١ ايٓعـ ــٔ ٚدٗـ ــغ َـ ٬ٜسـ

 2%,  50, بٓػـب١  255)استٝادات ايدلاَر, ٚغٝاغات ايكبٍٛ(,  ناْت بسضد١) ق١ًًٝ( قكـٛض٠ نـُٔ ايٛغـطني )   

%(, ٖٚــٞ َــٔ أزْــ٢ ايٓتــا٥ر َكاضْــ١ باجملـــا٫ت      4456بٓػــب١   2523إٔ املتٛغــط ايعــاّ نــإ تكطٜبــًا)    %(, 40ٚبٓػــب١  

ا٭خط٣ ٚتؿـرل إىل إٔ تًـو ا٫ستٝادـات ٚغٝاغـات ايكبـٍٛ تهـاز تهـٕٛ َٓعسَـ١ يف بـطاَر إعـساز املعًُـني بهًٝـ١             

)ايطًبـ١, ٚاشل٦ٝـ١    سذ١, ٚقس ضتبـت تًـو امل٪ؾـطات تكـاعسٜا عػـب )ا٭قـٌ ؼككـا(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط          -ايذلب١ٝ
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, 78, 77, 80, 81, غٝاغات ايكبـٍٛ: 72, 76, 71, 70, 73, 74, 75ٙ(,بايكٛض٠: )ا٫ستٝادات:5ايتسضٜػ١ٝ( يف اؾسٍٚ)

83 ,82 ,79 .) 

ْتــا٥ر تكــسٜطات َ٪ؾــطات فايٞ:)ايتــسضٜب املٝــساْٞ, ٚاٱزاض٠ ايتعًُٝٝــ١ ( يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١    -ٙ

 ٚ(ٜٛنح شيو.5سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)-١ٝ ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب

ــاب١ٝ : املتٛغـــطات(5ٚ) دـــسٍٚ  ــسٜطات اؿػـ ــ١   يتكـ ــ١ٝ يسضدـ ــ١ ايتسضٜػـ ــا٤ اشل٦ٝـ ــ١, ٚأعهـ ــل ايطًبـ ــطات ؼكـ  َ٪ؾـ

 سذ١.-ايذلب١ٝ فايٞ:) ايتسضٜب املٝساْٞ, ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ 

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

اٌٍٛبببببظ  اٌّإشواد
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 ٍبثؼب: ِغبي اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ

 فالٌٙب ِٓ ٠زؾلك ا١ٌّلأٟ ٌٍزله٠ت رٕظ١ّ١خ ٌٛائؼ ٠ٛعل 14
 ٚاٌَّإ١ٌٚبد اٌضٛاثظ

2745 49 2745 
49 

2745 49 

 ثظٛهح ا١ٌّلأٟ اٌزله٠ت فٟ اٌغٍجخ ٚأكٚاه ِٙبَ رزؾلك 15
 ِٚؼٍٕخ ٚاضؾخ

275 52 2713 
5676 

2767 5373 

 44 272 4179 2729 4672 2731 .ا١ٌّلأٟ ٌٍزله٠ت ك١ًٌ ٠ٛعل  16

 41 274 5676 2731 4175 2.42 .وبف١خ ا١ٌّلأٟ اٌزله٠ت ِلح 17

ٓ  افز١ببه  ٠بزُ  11 ٟ ا ٌٍزبله٠ت   ِشبوف١  فجبوح  مٚٞ ١ٌّبلأ
 .رله١َ٠خ

2761 5273 2766 
5373 

2764 5271 

 رقظظبرُٙ رزٕبٍت ١ِلأٟ رله٠ت ِشوف١ٓ افز١به ٠زُ 19
 .اٌغٍجخ ٚرقظظبد

2795 5179 3721 
6472 

3721 6176 

 5471 2774 51 2792 5175 2751   ا١ٌّلأٟ اٌزله٠ت ٔزبئظ ٌزم١١ُ ِؼزّلح آ١ٌبد رٛعل 92

ِواؽً  ثضالس ١ٌّو اٌجؤبِظ فٟ مٟاٌزغج١ اٌغبٔت رلهط 91
 ِلاهً فٟ اٌزغج١ك ,  اٌّظغو اٌزله٠ٌ,  اٌّشب٘لح
  اٌزله٠ت

2796 5972 3729 6179 3723 6276 

 53 2765 54 2772 5171 2759 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ

 صبِٕب: ِغبي اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 51 279 6273 3711 5377 2761 خرّزٍه ئكاهح اٌى١ٍخ فجواد ئكاه٠خ ٚروث٠ٛ 92

ُ  ئػبلاك  ٌجواِظ اٌلها١ٍخ اٌقغظ اٌى١ٍخ ئكاهح رضغ 93  اٌّؼٍب
 اٌّؾلكح األ٘لاف ضٛءفٟ   ٚرله٠جٗ

2756 5172 2764 5271 276 52 

 ا١ٌٙئبخ  أػضببء  ِبغ  ئَٔبب١ٔخ  ػاللببد  اٌى١ٍبخ  ئكاهح رمب١ُ  94
 ثّب ٠قلَ ثواِظ اإلػلاك اٌزله١َ٠خ

2756 5172 2713 
5676 

277 5379 

 4272 2711 39 1795 4574 2727  اٌّؼٍُ ئػلاك ثواِظ ػٍٝ ٚاإلٔفبق اٌظوف أِٛه رٕظُ 95

 اٌبيِالء  ِبغ  فؼبٌبخ  ارظببي  أٍبب١ٌت  اٌى١ٍبخ  ئكاهح رَبزقلَ  96

 .اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌغالة اٌزله١َ٠خ  ا١ٌٙئخ أػضبء
2745 49 2746 

4974 
2746 4973 

 ِبغ  ٚاٌؾبٛاه  اٌل٠ّمواع١بخ  ِجببكئ  اٌى١ٍبخ  ئكاهح رؼزّبل  97

 .اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌغالة اٌيِالء
2732 4673 2713 

5676 
2751 5175 
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

ْٚػــب١  2559ٚ( إٔ املتٛغــط ايعــاّ جملــاٍ: )ايتــسضٜب املٝــساْٞ(,َٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ )  5ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)      

(سكـــ٬ عًـــ٢ أعًـــ٢ 89(, )91مل٪ؾـــطٜٔ ضقـــِ )%(, ٖٚـــٛ ٜؿـــرل إىل ؼكـــل بسضدـــ١ )قًًٝـــ١(, نُـــا ٬ٜســـغ إٔ ا 5158

ــطني ) ــب       2595, 2596ٚغـ ــطفني ٚتٓاغـ ــصيو املؿـ ــساْٞ, نـ ــل املٝـ ــػط, ٚايتطبٝـ ــسضٜؼ املكـ ــاٖس٠, ٚايتـ (, أٟ إٔ )املؿـ

اختكاقِٗ َع اختكاقات ايطًب١( نإ ايتشكل فُٝٗا بسضد١ َتٛغـط١, نُـا إٔ أزْـ٢ َ٪ؾـطٜٔ يف اجملـاٍ      

( أٟ إٔ ايتشكــل ٍ)ٚدــٛز زيٝــٌ يًتــسضٜب املٝــساْٞ, ٚاملــس٠  2542,  2531ا )( إش بًــؼ املتٛغــط شلُــ87(, ٚ)86ُٖــا ضقــِ)

 ايع١َٝٓ يًتسضٜب املٝساْٞ(, بسضد١ )ق١ًًٝ( َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١.

ٚ( إٔ ْتـــا٥ر فـــاٍ )اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـــ١(,  َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـــط ايطًبـــ١ مل ؽتًـــف عـــٔ  5ٜٚتهــح َـــٔ اؾـــسٍٚ)  - 

( 1591%  ٚ )5152( بٓػــب١)2556ا٫غــتذابات نــُٔ املتٛغــطني) اجملــا٫ت ايػــابك١, فكــس ناْــت مجٝــع َتٛغــطات 

%(أٟ: إٔ بـطاَر إعــساز َعًُـٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١    4553ْٚػــب١   2526%(, َٚتٛغــط عـاّ ) 3853بٓػـب١) 

سذ١ يف فاٍ اٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ قكل بسضد١ )ق١ًًٝ(, يهٌ امل٪ؾطات يف ٖصا اجملـاٍ,  -

(, )اَـت٬ى إزاض٠ ايهًٝـ١ خـدلات إزاضٜـ١ ٚتطبٜٛـ١(, فكـس نـإ ايتشكـل         2568(, شٟ ايٛغـط) 92تجٓا٤ امل٪ؾط ضقِ)باغ

فٝـ٘ بسضدــ١ )َتٛغــط١( ٚإٔ أزْـ٢ امل٪ؾــطات َــٔ ٚدٗــ١ ْعـط ايطًبــ١ يف فــاٍ اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١ ٖــٞ ايــيت ؼُــٌ      

 ٚ(.5(, يف دسٍٚ)107, 106, 105ا٭ضقاّ )

 يتسضٜػ١ٝ:ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ا -ب

 4572 2726 4577 2721 4476 2723 ٚاٌز١ّي اإلثلاع ػٍٝ رؾش أٍب١ٌت اٌى١ٍخ ئكاهح رَزقلَ 91

 ػٕل اٌلل١مخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌج١بٔبد ػٍٝ اٌى١ٍخ ئكاهح رؼزّل 99
 اٌّؼٍُ ئػلاك ثجواِظ رزؼٍك روث٠ٛخ لواهاد ارقبم

2733 4676 2721 4577 2731 4671 

ٝ  ٠َببػل  فؼببي  ثشىً ٚاٌّوافك اٌجٕبء رَزضّو 122  رؾم١بك  ػٍب
 ٚرله٠جٗ اٌّؼٍُ ئػلاك ثواِظ ِقوعبد

2732 4579 2716 4373 2723 4476 

 ٠ؾمبك  ثّب اٌى١ٍخ ِٚٛاهك ِظبكه األِضً ثبٌشىً رَزقلَ 121

 .اٌجواِظ ِقوعبد
2719 4379 2721 

4472 
272 44 

ٓ  اٌظبٍخ  رٛصبك  122  ٚاٌّغزّبغ  األِبٛه  ٚأ١ٌٚببء  اٌى١ٍبخ  ثب١
 اٌّؾٍٟ

1791 3173 1792 
3175 

1792 3174 

 47 2736 41 2742 4671 2731 اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ ٚأػضبء اإلكاه١٠ٓ ػًّ رزبثغ 123

ٟ  اٌجؾبٛس  ٔزببئظ  رٛظبف  124 ٟ  أعو٠بذ  اٌزب  ئػبلاك  ِغببي  فب
   اٌّؼٍُ

2724 4471 2716 
4373 

272 44 

ٟ  االعزّبػ١بخ  اٌفؼب١ٌبدٚ األِٛه أ١ٌٚبء رشون 125  ٚضبغ  فب
 ٚرله٠جٗ اٌّؼٍُ ئػلاك ثؤبِظ

1792 3172 1776 3572 1714 3671 

ٌّزبثؼبخ   )اٌّؼٍّب١ٓ(  اٌغبالة  ِبغ  كٚه٠خ اعزّبػبد رٕظُ 126
 ١ٍو رٕف١ن اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ

1791 3976 1712 
3671 

1719 3779 

 42 2 4274 2722 3975 1797 رَزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ ِغبي ػٍّٙب 127

 4577 2729 46 2732 4573 2726 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ
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ٚ( إٔ املتٛغط ايعاّ جملاٍ: )ايتسضٜب املٝـساْٞ(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ بًـؼ         5ٜٛنح اؾسٍٚ)    

( 84(, ٚ)86%(, ٖٚٛ ٜؿرل إىل ؼكل بسضد١ )َتٛغط١(, نُا إٔ أز٢ْ َ٪ؾطٜٔ يف اجملاٍ ُٖا ضقِ)54ْٚػب١  257)

ــا )  ــ١    ( أٟ إٔ ايتشكـــل 2545ٍ,  2509إش بًـــؼ املتٛغـــط شلُـ )ٚدـــٛز زيٝـــٌ يًتـــسضٜب املٝـــساْٞ, ٚدـــٛز يـــٛا٥ح تٓعُٝٝـ

 يًتسضٜب املٝساْٞ(, بسضد١ )ق١ًًٝ(.

ٚ( إٔ ْتا٥ر فـاٍ )اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١( َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ,         5ٜٚتهح أٜها َٔ اؾسٍٚ) - 

%(, ٚتعـدل  3554)( بٓػب1576١%  ٚ )6253( بٓػب١)3511فكس ناْت مجٝع َتٛغطات ا٫غتذابات نُٔ املتٛغطني)

%(أٟ: إٔ بـطاَر  46ْٚػـب١   253ق١ًًٝ دسا( نُا نـإ املتٛغـط ايعـاّ يًُذـاٍ )     -عٔ ؼكل بسضد١ )َتٛغط١ 

سذ١ يف فاٍ اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١       -إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

جملاٍ, ٚإٔ أز٢ْ امل٪ؾطات َٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١     ايتسضٜؼ قكل بسضد١ )ق١ًًٝ(, ملععِ امل٪ؾطات يف ٖصا ا

(, 95, 102, 106, 105ق١ًًٝ دسا( يف فاٍ اٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ  ٖٞ ايـيت ؼُـٌ ا٭ضقـاّ )    -ايتسضٜؼ بسضد١)ق١ًًٝ

 ٚ(.5نُا ٖٛ َٛنح يف  دسٍٚ)

 ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ: -ز

ٚ( إٔ َععِ ا٫غـتذابات يف  ١5( يف اؾسٍٚ )ٜتهح َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ )يًطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػٝ   

%,  6156, بٓػـب١  3508قًًٝـ١( قكـٛض٠ نـُٔ ايٛغـطني )     -فاٍ )ايتسضٜب املٝساْٞ(,  ناْـت بسضد١)َتٛغـط١  

%(, نُــا ناْــت َععــِ ايٓتــا٥ر اـاقــ١ مب٪ؾــطات     53بٓػــب١  2565%(, نُــا إٔ املتٛغــط ايعــاّ )  44بٓػــب١  252

%( 4557ْٚػــب١  2529 ؼكــل بسضد١)قًًٝـ١( إش نـإ املتٛغــط ايعـاّ يًُذـاٍ)    فـاٍ )اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١( تؿـرل إىل   

ٖٚٞ أٜها َٔ أز٢ْ ايٓتا٥ر َكاض١ْ باجملا٫ت ا٭خط٣ ٚتؿرل إىل نعف يس٣ ايكا٥ُني مبذـاٍ اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١   

ٌ سذــ١, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪ؾــطات تكــاعسٜا عػــب )ا٭قــ -نُهــٕٛ  يف بــطاَر إعــساز املعًُــني بهًٝــ١ ايذلبٝــ١

, 84, 87, 86ٚ(,بايكـٛض٠: )ايتـسضٜب املٝـساْٞ:   5ؼككا(, َٔ ٚد١ٗ ْعـط )ايطًبـ١, ٚاشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ( يف اؾـسٍٚ)     

 (.92, 94, 93, 97, 96, 103, 99, 100, 98, 101, 104, 95, 107, 102, 106, 105,اٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ:89, 91, 90, 85, 88

ُٝٝــ١( َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ,   ْتــا٥ر تكــسٜطات َ٪ؾــطات فاٍ:)املٓؿــأ٠ ايتعً  -ظ

 ظ(ٜٛنح شيو5ٚاؾسٍٚ)

فاٍ:)  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(ظ5) دسٍٚ 

 سذ١.-املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

( ٚ 2549ظ( إٔ مجٝـــع َ٪ؾـــطات فـــاٍ: )املٓؿـــأ٠ ايتعًُٝٝـــ١( ٚاقعـــ١ نـــُٔ املتٛغـــطني) 5ٜتهـــح َـــٔ اؾـــسٍٚ)    

%(, أٟ: إٔ بـــطاَر إعـــساز َعًُـــٞ املطسًـــ١    3954( ْٚػـــب١ )1597%(, َٚتٛغـــط عـــاّ ) 2958% , 4959(, ٚايٓػـــب١)1549)

 -سذ١ يف فاٍ املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١  قكـل بسضدـ١ )قًًٝـ١        -ذلب١ٝ ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ اي

ق١ًًٝ دسًا( يف مجٝـع َ٪ؾـطات اجملـاٍ, أٟ إٔ ا٭غاغـٝات يف ايبٓٝـ١ ايتشتٝـ١ يف ايهًٝـ١ غـرل َتـٛفط٠ يف َععُٗـا           

ً    111, 113, 112, 121ٚبا٭خل امل٪ؾطات )  ًٝـ١ دـسا( ٖٚـٞ عًـ٢     (, ٚاييت سكًت عًـ٢ أزْـ٢ املتٛغـطات بسضدـ١ )ق

ايذلتٝب َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, )اٱغعافات ا٭ٚي١ٝ, ٚاملطافـل ايعاَـ١, ايػـاسات ملُاضغـ١ ا٭ْؿـط١, َٓاغـب١ عـسز        

 ظ( إمجاع ع١ٓٝ ايطًب١, ع٢ً نعف تٛافط تًو اـسَات ايهطٚض١ٜ 5ايكاعات ٭عساز ايطًب١(, ٜٚٛنح اؾسٍٚ )

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ ؼ١ٕخاٌ

اٌٍٛبببببظ  اٌّإشواد
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 ربٍؼب: ِغبي إٌّشأح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌجٕبء شىً فٟ ٚاٌغّبٌٟ اٌؼبَ اٌنٚق ِظب٘و رٛافو 121
 اإلػال١ِخ ٚاٌٍٛؽبد ٚؽلائمٗ

2721 4176 2742 41 2724 4471 

ِٚظبببكه  اٌقغببو ػٕبطببو ػببٓ اٌى١ٍببخ رجؼببل 129
 اٌضٛضبء ٚاالىػبط

2749 4979 2795 
59 

2772 5474 

 4571 2729 4975 2747 42 2712 خاٌزؼ١ّ١ٍ ٌٍّوؽٍخ اٌّؼّبهٞ اٌجٕبء ِٕبٍجخ 112

 3479 1774 3472 1771 3575 1777 اٌغٍجخ ٌؼلك اٌمبػبد ػلك ِٕبٍجخ 111

 3272 1764 3273 1761 3373 1767 , ِالػت,...(:)ؽّبِبداٌؼبِخ اٌّوافك رٛافو 112

 3176 1751 2975 1747 3371 1769 اٌّقزٍفخ األٔشغخ ٌّّبهٍخ ٍبؽبد رٛافو 113

 4572 2726 49 2745 4173 2726 إٌّبؿ ٌغج١ؼخ اٌّؼّبهٞ اٌزظ١ُّ ِالءِخ 114

 ِبيٚكح  اٌؼ١ٍّبخ  اٌزغبهة ٌّّبهٍخ ِقزجواد رٛافو 115
 ثبٌَّزٍيِبد األٍب١ٍخ

1792 31 1792 
31 

179 31 

 4476 2723 47 2735 4272 2711 .اٌؾبٍٛة ِقزجواد رٛافو 116

رّزٍببببه إٌّشببببأح وفب٠بببببد أٍبٍبببب١خ ِضً:)اٌز٠ٛٙببببخ,    117
 االضبءح,  

2732 46 2766 
5373 

2741 4976 

 3779 1719 37 1715 3176 1793 اٌلها١ٍخ ثبٌمبػبد اٌقبطخ اٌزغ١ٙياد وفب٠خ 111

 ا١ٌٙئبخ  أػضببء  ٌّىبربت  اٌالىِبخ  داٌزغ١ٙبيا  ربٛفو  119
 اٌزله١َ٠خ

2712 42 1771 
3577 

1794 3179 

 3773 1761 3577 1771 3171 1794 اٌزؼٍُ ِظبكه ثّواوي اٌقبطخ اٌزغ١ٙياد وفب٠خ 122

 3179 1759 3371 1769 2971 1749 األ١ٌٚخ ٌإلٍؼبفبد ػ١بكح رٛافو 121

 4276 2723 4176 2721 3974 1797 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي  إٌّشأح اٌزؼ١ّ١ٍخ
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 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ب

ــسٍٚ) ٜت    ــٔ اؾـ ــح َـ ــ١       5هـ ــا٤ اشل٦ٝـ ــط أعهـ ــ١ ْعـ ــٔ ٚدٗـ ــ١( َـ ــأ٠ ايتعًُٝٝـ ــاٍ: )املٓؿـ ــطات فـ ــِ َ٪ؾـ ظ( إٔ َععـ

(, إش ناْـا بسضدـ١   117, 109قًًٝـ١ دـسا( باغـتجٓا٤ امل٪ؾـطٜٔ )     -ايتسضٜػ١ٝ ٚاقع١ نُٔ ايتشكل بسضد١ )ق١ًًٝ 

ــاّ )   ــا نـــإ املتٛغـــط ايعـ ــ١ %(, أٟ: إٔ بـــطاَر إعـــسا4156( ْٚػـــب١ )2508ؼكـــل )َتٛغـــط١(, نُـ ز َعًُـــٞ املطسًـ

سذ١ يف فاٍ )املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ( قكل بسضد١ )ق١ًًٝ( يف َععِ َ٪ؾطات اجملاٍ,  -ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

, 121, 112, 113أٟ إٔ ا٭غاغــٝات يف ايبٓٝــ١ ايتشتٝــ١ يف ايهًٝــ١ غــرل َتــٛفط٠ يف َععُٗــا ٚبــا٭خل امل٪ؾــطات )     

)ق١ًًٝ دـسا( ٖٚـٞ عًـ٢ ايذلتٝـب َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١          (, ٚاييت سكًت ع٢ً أز٢ْ املتٛغطات بسضد١ 111

ايتـــسضٜؼ, )ايػـــاسات ملُاضغـــ١ ا٭ْؿـــط١, ٚاملطافـــل ايعاَـــ١, اٱغـــعافات ا٭ٚيٝـــ١, َٓاغـــب١ عـــسز ايكاعـــات ٭عـــساز   

 ظ(إمجاع ع١ٓٝ ايطًب١ ٚاشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ع٢ً نعف تٛافط تًو اـسَات. 5ايطًب١(, ٜٚٛنح اؾسٍٚ )

 ١ٝ:ٚد١ٗ ايٓعط ايهً -ز

٬ٜسغ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ )يًطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( إٔ َععِ ا٫غتذابات يف فـاٍ )املٓؿـأ٠      

(  نـإ بسضد١)َتٛغـط١( ٚناْـت    109ق١ًًٝ دـسًا(, باغـتجٓا٤ امل٪ؾـط ضقـِ)     -ايتع١ًُٝٝ(,  ناْت بسضد١)ق١ًًٝ

 2503%(, ٚإٔ املتٛغط ايعـاّ نـإ )  3156ب١ بٓػ 1558%,  4956, بٓػب١ 2548ا٫غتذابات قكٛض٠ نُٔ ايٛغطني )

%(, ٖٚٞ أز٢ْ ْتا٥ر ع٢ً اٱط٬م َكاض١ْ باجملا٫ت ا٭خـط٣ ٚتؿـرل إىل ؼكـل بسضدـ١ َتسْٝـ١ دـسا ,       4056بٓػب١ 

ٚت٪نــس نــعف تًــو ايــدلاَر يف فــاٍ ايبٓٝــ١ ايتشتٝــ١ يًهًٝــ١, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪ؾــطات تكــاعسًٜا عػــب        

, 111, 112, 121, 113ظ(, بايكــٛض٠: )5طًبــ١, ٚاشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ( يف اؾــسٍٚ) )ا٭قــٌ ؼككــا( َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط )اي 

120 ,118 ,115 ,119 ,116 ,108 ,114 ,110 ,117 ,109.) 

ْتا٥ر تكسٜطات َ٪ؾطات فاٍ:) اؾٛاْب املتٛقع١ يف إعساز املعًِ)َٗٓٝا, ٚادتُاعٝا, ٚأنازميٝا, ٚثكافٝـا   -ح

سًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١           ( نُدطدات  يـدلاَر إعـساز َعًُـٞ املط   

 (ٜٛنشإ شيو.:2ح5, 1ح5ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾس٫ٕٚ: )

فاٍ  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(1ح5) دسٍٚ 

ـٝـ  ا( نُدطدــات  يــدلاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  :) اؾٛاْـب املتٛقعــ١ يف إعــساز املعًــِ) َٗٓٝــا, ٚادتُاع

 سذ١.-به١ًٝ ايذلب١ٝ 
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َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

 اٌّإشواد

اٌٍٛبببببببببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 : اٌغٛأت اٌّزٛلؼخ فٟ ئػلاك اٌّؼٍُ)١ِٕٙب, ٚاعزّبػ١ب(ػبشوا: ِغبي 

 عبٔت اإلػلاك إٌّٟٙ: -أ

 5471 2774 5676 2713 53 2765 ٠واػٟ عج١ؼخ اٌغٍجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚفظبئظُٙ 122

 5673 2712 6179 3729 5271 2754 ٠واػٟ ػبكاد اٌّغزّغ ٚٔظّٗ اٌزوث٠ٛخ 123

 4974 2747 52 2762 4679 2734 ٠غجك ِٙبهاد اٌزله٠ٌ اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزٕٛػخ 124

 5474 2772 62 3 4171 2.44 اٌؼ١ٍّخ فٟ ؽً اٌّشىالد   ٠َزقلَ اٌؾٍٛي 125

 5375 2761 56 2712 5279 2754 ٠ٛظف اٌقجواد فٟ اٌّٛالف اٌؾ١بر١خ 126

 5676 2713 6174 3727 5171 2759 ٠واػٟ اٌفوٚق اٌفوك٠خ 127

 5573 2776 5175 2792 5171 2759 ٠َزقلَ أٍب١ٌت رم١ّ٠ٛخ ِزٕٛػخ 121

 5775 2717 62 3 55 2775 زؼ١ٍّٟ ثظٛهح فبػٍخ٠َزضّو اٌٛلذ اٌ 129

 56 271 5175 2792 5373 2.66 ٠ؾزوَ األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٍؼًّ 132

 5573 2776 5676 2713 5371 2769 ٠ؾلك األ٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ثظٛهح ٍٍٛو١خ 131

 4971 2749 5271 2764 4671 2734 ٠ٛفو ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ب١ٕخ ثبٌّض١واد 132

٠ّزٍببه اٌمببلهح ػٍببٝ ئصبببهح اٌلافؼ١ببخ ٌٍّزؼٍّبب١ٓ     133
 ٔؾٛ اٌزؼٍُ

2756 5173 2712 
56 

2769 5377 

٠ؾَبببٓ اٌزؼبِبببً ثؾٕىبببخ فبببٟ ئكاهح اٌّٛالبببف       134
 اٌظف١خ

2762 5275 3724 
6279 

2714 5677 

 5579 271 5776 2711 5472 2771 ٠زمٓ أٍب١ٌت  ِٚٙبهاد رقغ١ظ اٌلهًٚ 135

ٌزؼ١ّ١ٍببخ ٚارقبببم ٠شببون اٌغٍجببخ فببٟ اٌّٛالببف ا  136
 اٌمواهاد

2757 5173 2792 
51 

2773 5477 

 5171 2794 6279 3724 5676 2713 ٠شغغ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ٚاألٔشغخ اٌغّبػ١خ 137

٠ٛضبببؼ األفىببببه ٚاٌّفبببب١ُ٘ ٠ٚإوبببل٘ب ثبألكٌبببخ   131
 ٚاٌشٛا٘ل  

2761 5375 2712 
56 

2774 5479 

٠ؾبببلك ثىفببببءح اٌٛاعجببببد إٌّي١ٌبببخ ثّبببب ٠ؾمبببك   139
 لاف اٌزوث٠ٛخاأل٘

2791 5976 2797 
5975 

2791 5975 

 5275 2753 5371 2769 4772 2736 ٠َزقلَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبٍجخ 142

٠ٛضبببؼ اٌّبببلافً اٌزؼ١ّ١ٍبببخ ثظبببٛهح ٍببب١ٍّخ      141
ِضً)اٌز١ّٙبببببببببل ٌٍبببببببببلهًٚ, اٌبببببببببوثظ ثببببببببب١ٓ  

 اٌقجواد,اٌزلهط فٟ اٌّؼٍِٛبد...(
2775 5571 3726 6572 3721 6271 

 5572 2776 5171 2791 52 2762 ٌى١ٍخ ٌغبٔت اإلػلاك إٌّٟٙ   اٌج١بٔبد ا

 عبٔت اإلػلاك االعزّبػٟ ٚاٌشقظٟ -ة

٠ىَببببت اٌّببببزؼٍُ رٛاىٔببببب فببببٟ اٌزؼبِببببً ِببببغ       142
 ا٢فو٠ٓ

3 62 3721 
6577 3716 6371 

 5674 2712 5175 2792 5473 2772 رؾم١ك اٌزى١ف ِغ اٌظوٚف اٌّؾ١غخ ثبٌّزؼٍُ 143
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 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

(, 2534( ٚ )2598اقع١ نُٔ املتٛغـطني) ( إٔ مجٝع َ٪ؾطات : )داْب اٱعساز املٗين( 1ٚح5ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)     

%(, أٟ: إٔ بطاَر إعساز َعًُٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١    52( ْٚػب١ )2560%(, َٚتٛغط عاّ )4659% , 5956ٚايٓػب١)

قًًٝـ١(, ٚميجـٌ    -سذ١ يف داْب اٱعـساز املٗـين َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١  قكـل بسضدـ١ )َتٛغـط١          -ايذلب١ٝ 

ايتشكـل بسضدـ١) قًًٝـ١(, ٖٚـصا  ٜ٪نـس نـعف كطدـات تًـو ايـدلاَر َـٔ ٚدٗـ١            املتٛغط ايعاّ شلـصا اؾاْـب   

(, عًـــ٢ ايذلتٝـــب ٚايـــيت سكـــًت عًـــ٢ أزْـــ٢  126, 123, 125, 140, 132, 124ْعـــط ايطًبـــ١, ٚبـــا٭خل امل٪ؾـــطات )  

املتٛغــطات يف خاْــ١ بسضدــ١ )قًًٝــ١ ( ٚمتجــٌ تًــو امل٪ؾــطات عًــ٢ ايتــٛايٞ )َٗــاضات ايتــسضٜؼ اؿسٜجــ١, املــجرلات  

ايتعًُٝٝـــ١, ايتكٓٝـــات ايتعًُٝٝـــ١, اؿًـــٍٛ ايعًُٝـــ١ يف ســـٌ املؿـــه٬ت, ا٭ْعُـــ١ ايذلبٜٛـــ١ يف اجملتُـــع, تٛظٝـــف  

 اـدلات يف املٛاقف اؿٝات١ٝ(.

( إٔ َععـِ َ٪ؾـطات : )داْـب اٱعـساز ايؿدكـٞ ٚا٫دتُـاعٞ( ٚاقعـ١ نـُٔ         1ح5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

قًًٝــ١(, ٜٚؿــرل   -ٖٚــٞ تؿــرل إىل زضدــ١ ؼكــل بسضد١)َتٛغــط١   %(,41% , 60(, ٚايٓػــب١)2505( ٚ )3املتٛغــطني)

%(, إىل زضد١ ؼكل بسضد١)َتٛغط١(, يدلاَر إعـساز  5358( ْٚػب١ )2569املتٛغط عاّ يًذاْب, ٚايبايػ١ قُٝت٘  )

سذــ١ يف داْــب اٱعــساز ايؿدكــٞ ٚا٫دتُــاعٞ, َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط      -َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١    

(, )إؾـطاى ايطًبـ١ املعًُـني يف املعـاضض     151سـغ إٔ أزْـ٢ ؼكـل يف تًـو امل٪ؾـطات ٖـٛ امل٪ؾـط ضقـِ)        ايطًب١, ٬ٜٚ

 (.1ح5(, نُا ٖٛ َٛنح قتٛاٖا يف اؾسٍٚ )149, 150, 147ٚايٓٛازٟ ايع١ًُٝ(, ًٜٝ٘ امل٪ؾطات )

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ب

زؼٍُ االرغب٘ببببببببببببد ٠ّٕبببببببببببٟ ٌبببببببببببلٜ اٌّببببببببببب   144
اال٠غبث١خ)اٌظببببببببببببببجو, اإلفببببببببببببببالص, هٚػ  

 اٌلػبثخ..(
2777 5575 3729 

6179 2793 5177 

 6271 3724 6373 3716 5173 2791 ٠وبت ٠ٚشغغ اٌؼًّ اٌغّبػٟ   145

٠ّٕببببٟ االؽزببببواَ ٚاٌزمبببببل٠و ٌٍببببيِالء ٚثٕببببببء     146
 اٌؼاللبد اٌغ١جخ

3 62 3711 
6273 3727 6175 

ِشبببوٚػبد ػّبببً  ٠َبببُٙ فبببٟ ئػبببلاك ٚرٕف١بببن    147
 ِزظٍخ ثبإلػلاك اٌشقظٟ ٚاالعزّبػٟ

2751 5272 2773 
5477 2762 5275 

 5774 2717 6174 3727 5374 2767 ٠َُٙ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ 141

 5476 2773 5676 2713 5275 2762 ٠ؾمك شوٚط اٌظؾخ ٚاٌَالِخ 149

٠واػبببببٟ ٍبببببالِخ اٌٍغبببببخ, ٚإٌغبببببك اٌَببببب١ٍُ      152
 ٌٍّزؼ١ٍّٓ

2762 52 2759 
5179 276 52 

٠شبببون اٌّزؼٍّببب١ٓ فبببٟ اٌّؼببببهع ٚإٌبببٛاكٞ    151
 اٌؼ١ٍّخ

2725 41 1715 
3771 1795 39 

 5576 2771 5773 2716 5371 2769 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌغبٔت اإلػلاك االعزّبػٟ
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 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

عـساز املٗـين( َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ         ( إٔ مجٝع َ٪ؾـطات : )داْـب اٱ  1ح5ٜٛنح اؾسٍٚ)     

ــاّ )52% , 6552(, ٚايٓػـــب١)2560( ٚ )3526ٚاقعـــ١ نـــُٔ املتٛغـــطني)  ــب١ )2591%(, َٚتٛغـــط عـ %(, أٟ: إٔ 5851( ْٚػـ

سذـ١ يف داْـب اٱعـساز املٗـين َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤         -بطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١       

(, عًــ٢ ايذلتٝــب  126, 125, 140, 132, 124ػــ١ٝ قكــل بسضدــ١ )َتٛغــط١(, ٚبــا٭خل امل٪ؾــطات )     اشل٦ٝــ١ ايتسضٜ

ٚاييت سكـًت عًـ٢ أزْـ٢ املتٛغـطات يف خاْـ١ بسضدـ١ )َتٛغـط١ ( ٚمتجـٌ تًـو امل٪ؾـطات عًـ٢ ايتـٛايٞ )َٗـاضات              

ــٌ امل     ــٍٛ ايعًُٝـــ١ يف سـ ــ١, اؿًـ ــات ايتعًُٝٝـ ــ١, ايتكٓٝـ ــجرلات ايتعًُٝٝـ ــ١, املـ ــف  ايتـــسضٜؼ اؿسٜجـ ؿـــه٬ت, , تٛظٝـ

 اـدلات يف املٛاقف اؿٝات١ٝ(, ٖٚٞ بٓفؼ تطتٝب ايتشكل َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١.

( إٔ َععِ َ٪ؾطات : )داْب اٱعساز ايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ( َٔ ٚد١ٗ ْعط 1ح5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

(, ٖٚـٞ تؿـرل إىل زضدـ١    %3751% , 6557(, ٚايٓػـب١) 1585( ٚ )3528أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ٚاقع١ نُٔ املتٛغطني)

%(, إىل 5753( ْٚػـب١ ) 2586ق١ًًٝ(, ٜٚؿرل  املتٛغط ايعاّ يًذاْـب, ٚايبايػـ١ قُٝتـ٘  )    -ؼكل بسضد١)َتٛغط١ 

سذ١ يف داْب اٱعـساز  -زضد١ ؼكل بسضد١)َتٛغط١(, يدلاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٬ٜٚسغ إٔ أز٢ْ ؼكل يف تًو امل٪ؾطات ٖـٛ  ايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ, َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل

(, نُـا ٖـٛ   147, 150(, )إؾطاى ايطًب١ املعًُني يف املعـاضض ٚايٓـٛازٟ ايعًُٝـ١(, ًٜٝـ٘ امل٪ؾـطٜٔ )     151امل٪ؾط ضقِ)

 (.1ح5َٛنح يف اؾسٍٚ )

 ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ  -ز

ــ١ اي       ــا٤ اشل٦ٝـ ــ١ ٚأعهـ ــ١ )يًطًبـ ــط ايهًٝـ ــ١ ايٓعـ ــاٍ  ٬ٜســـغ َـــٔ ٚدٗـ تسضٜػـــ١ٝ( إٔ َععـــِ ا٫غـــتذابات يف فـ

, 3501)كطدات اٱعساز املٗين, ٚايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ(,  ناْت بسضد١)َتٛغط١( قكٛض٠ نُٔ ايٛغطني )

%(, ٖٚٞ ْتا٥ر تؿـرل  5554بٓػب١  2577%(, ٚإٔ املتٛغط ايعاّ نإ تكطٜبا يًُذايني)39بٓػب١ 1595%,  6051بٓػب١ 

صٟ َــٔ أدًــ٘ أْؿــ٦ت بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١ , ٚقــس ضتبــت تًــو    إىل ؼكــل ٫ ٜطقــ٢  ٚايػــطض ايــ 

ــ١ٝ( يف         ــ١ ايتسضٜػـــــ ــ١, ٚاشل٦ٝـــــ ــط )ايطًبـــــ ــ١ ْعـــــ ــٔ ٚدٗـــــ ــا( َـــــ ــٌ ؼككـــــ ــب )ا٭قـــــ ــاعسٜا عػـــــ ــطات تكـــــ امل٪ؾـــــ

, 131, 128, 138, 122, 136, 125, 133, 126, 140, 125, 32(,بايكٛض٠:)داْب كطدات اٱعساز املٗـين: 1ح5اؾسٍٚ)

, 143, 149, 147, 150, 151,داْــــب كطدــــات اٱعــــساز ا٫دتُــــاعٞ: 141, 139, 137, 129, 134, 127, 1305123, 135

148 ,144 ,145 ,146 ,142.) 

فاٍ  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(2ح5) دسٍٚ 

ًٝا, ٚثكافًٝا ( نُدطدات  يـدلاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١       :) اؾٛاْب املتٛقع١ يف إعساز املعًِ ) أنازمي

 سذ١.-به١ًٝ ايذلب١ٝ 
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 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١:-أ

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ
 اٌؼ١ٕخ وىً ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌغٍجخ

 اٌّإشواد

اٌٍٛببببببببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببببببببببببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌببببٛ
ٍببظ 
اٌّو
 عؼ

 إٌَجخ
% 

 بك١ّ٠ًب, ٚصمبف١ب (: اٌغٛأت اٌّزٛلؼخ فٟ ئػلاك اٌّؼٍُ )أوربثغ ػبشو: ِغبي 

 عبٔت اإلػلاك األوبك٠ّٟ: -ط

 52 275 49 2745 5271 2754 ٠غجك اٌزغبهة اٌغل٠لح فٟ ِغبي رقظظٗ 152

٠نوو اٌشقظ١بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزبه٠ق١خ ماد اٌزأص١و فٟ رغبٛه   153
 افزظبطٗ األوبك٠ّٟ

2773 5475 3716 
63
73 

2795 5179 

 5574 2777 51 2792 5277 2763 فو٠ٜجوى ػاللخ افزظبطٗ ثبالفزظبطبد األ 154

 ٠جوى أ١ّ٘خ افزظبطٗ فٟ ؽ١بح اٌفوك ٚاٌّغزّغ 155
2772 5473 3727 

61
74 

2719 5779 

 5376 2761 56 2712 5171 2755 ٠غٍغ ػٍٝ وً عل٠ل فٟ ِغبي افزظبطٗ  156

٠ٍُ ثبأل٘بلاف اٌؼبِبخ ٚاٌقبطبخ ٌىبً ِمبوهاد االفزظببص        157
 األوبك٠ّٟ

2753 5275 2792 
51 

2772 5473 

ٟ  اٌؼ١ٍّبخ  ٚاٌّٙببهاد  اٌّؼببهف  ٠ىزَبت  151 ٝ  رَببػلٖ  اٌزب  ػٍب
 ِبكرٗ ِٓ اٌزّىٓ

2776 5572 2792 51 2713 5676 

 ٠ّزٍه ِٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 159
2762 5275 3729 

61
79 

2716 5772 

 ِٚزبثؼخ رغ٠ٛوٖ إٌّٙظ رٕظ١ُ ق٠زمٓ أٍب١ٌت ٚعو 162
2744 4177 2776 

55
72 

276 52 

 اٌى١ٍخ ٌغبٔت اإلػلاك األوبك٠ّٟ اٌج١بٔبد
2761 5272 2719 

57
79 

2775 55 

 عبٔت اإلػلاك اٌضمبفٟ -ك

 ٠ظٙو ِؼٍِٛبد ػبِخ ماد طٍخ ثبٌّٛضٛػبد اٌؼ١ٍّخ 161
2776 5572 3714 

6271 27
59 

5171 

 ٠جوى َِزٜٛ ػبٌٟ ِٓ اٌضمبفخ: )االعزّبػ١خ, اٌزبه٠ق١خ, ..( 162
2753 5276 2792 

51 27
72 

5474 

٠ٛضببببؼ اٌظببببفبد اٌغغواف١ببببخ ػٍببببٝ اٌَّببببزٜٛ )اٌّؾٍببببٟ,    163
 ٚاإلل١ٍّٟ, ٚاٌؼبٌّٟ(

2743 4175 2769 5371 
27
56 

5172 

٠َُٙ ثقجوح ِٚؼوفخ فٟ ؽً اٌّشبىالد ٚاٌّٛالبف اٌّؾ١ٍبخ     164
 ٚاٌؼب١ٌّخ

2739 4779 2754 
5279 27

47 
4974 

 ئؽلٜ اٌٍغبد األعٕج١خ -ػٍٝ األلً  -٠زمٓ  165
1799 3971 2723 

4477 27
11 

4273 

١ّ٠بي ثبب١ٓ اٌّبنا٘ت اٌفىو٠ببخ اٌّؼبطببوح فبٟ اٌببٛعٓ اٌؼوثببٟ     166
 ٚاٌؼبٌُ

2735 47 2764 
5271 27

5 
52 

 ٠شغغ اٌؾو٠خ ٚاٌل٠ّمواع١خ ٚكػُ ؽمٛق اإلَٔبْ 167
2751 5176 3716 

6373 27
17 

5775 

 األؽلاس اٌغبه٠خ -ػٓ اعالع  -٠ظف ٠ٕٚمل  161
2774 5477 2797 

5975 27
16 

5771 

٠جببلع فببٟ ِغبببي رقظظببٗ ٠ٚغؼببً ِببٓ رؼٍببُ ِبكرببٗ اٌؼ١ٍّببخ   169
 رؼٍُ مٚ ِؼٕٝ

2776 5573 3729 
6179 27

93 
5176 

 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌغبٔت اإلػلاك اٌضمبفٟ
2756 5172 2712 

5674 27
69 

5371 
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ٔ    2ح5ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)       ( ٚ 2573املتٛغـطني)  ( إٔ مجٝع َ٪ؾطات : )داْب اٱعـساز ا٭نـازميٞ( ٚاقعـ١ نـُ

%(, أٟ: إٔ بـــطاَر إعـــساز َعًُـــٞ املطسًـــ١    5252( ْٚػـــب١ )2561%(, َٚتٛغـــط عـــاّ ) 4857% , 5455(, ٚايٓػـــب١)2544)

سذ١ يف داْب اٱعساز ا٭نازميٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١  قكل بسضدـ١ )َتٛغـط١   -ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

شكـل بـأز٢ْ زضدـ١) َتٛغـط١(, ٚنـإ أزْـ٢ امل٪ؾـطات ؼككـا         ق١ًًٝ(, ٚميجٌ املتٛغط ايعاّ شلـصا اؾاْـب ايت   -

(, ٚمتجٌ عًـ٢ ايذلتٝـب )تٓعـِٝ    152, 157, 160َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚبسضد١ )ق١ًًٝ( ٖٞ امل٪ؾطات شات ا٭ضقاّ ) 

املـٓٗر َٚتابعــ١ تطــٜٛطٙ, اٱملــاّ بأٖـساف َكــطضات ا٫ختكــام ا٭نــازميٞ, تطبٝـل ايتذــاضب اؿسٜجــ١ يف فــاٍ     

 ا٫ختكام(.

( 2576( إٔ َععِ َ٪ؾطات : )داْب اٱعساز ايجكايف( ٚاقع١ نـُٔ املتٛغـطني)  2ح5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

ــ١(, ٜٚؿــرل  املتٛغــط    -%(, ٖٚــٞ تؿــرل إىل زضدــ١ ؼكــل بسضد١)َتٛغــط١    3958% , 5553(, ٚايٓػــب١)1599ٚ ) قًًٝ

إىل زضدـ١ ؼكـل بسضد١)قًًٝـ١(, يف بـطاَر     %(, 5152( ْٚػب١ )2556ايعاّ ؾاْب اٱعساز ايجكايف, ٚايبايػ١ قُٝت٘  )

سذ١ يف ٖصا اؾاْب َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًبـ١, ٬ٜٚسـغ إٔ أزْـ٢    -إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

(, عًــ٢ ايتـٛايٞ ٖٚـٞ بسضدــ١   167,  162, 163, 164, 166, 165ؼكـل يف تًـو امل٪ؾـطات ٖــٞ امل٪ؾـطات شات ا٭ضقـاّ )     

 (.2ح5َٛنح قتٛاٖا يف اؾسٍٚ )ؼكل )ق١ًًٝ(, نُا ٖٛ 

 ٚد١ٗ ْعط اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ب

( إٔ مجٝــع َ٪ؾــطات : )داْــب اٱعــساز ا٭نــازميٞ(, َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أعهــا٤    2ح5نُــا ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)      

%(, أٟ: إٔ بــطاَر إعــساز َعًُــٞ  49% , 6353(, ٚايٓػــب١)2545( ٚ )3516اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٚاقعــ١ نــُٔ املتٛغــطني) 

سذ١ يف داْب اٱعساز ا٭نازميٞ َٔ ٚد١ٗ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ      -١ ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ املطسً

%(, ٚميجـٌ ايتشكـل بسضدـ١)    5759( ْٚػـب١ ) 2589قًًٝـ١(, نُـا بًـؼ املتٛغـط ايعـاّ )      -قكل بسضد١ )َتٛغـط١  

ٚايطًبـ١ ٚبسضدـ١ )قًًٝـ١( ٖـٛ     َتٛغط١(, ٚنإ أز٢ْ امل٪ؾطات ؼككًا َٔ ٚد١ٗ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ     

 (, ٚميجٌ تطبٝل ايتذاضب اؿسٜج١ يف فاٍ ا٫ختكام(.152امل٪ؾط)

( إٔ َععــِ َ٪ؾــطات : )داْــب اٱعــساز ايجكــايف(, َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أعهــا٤ اشل٦ٝــ١  2ح5نُــا ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ) 

إىل زضدــــ١ ؼكــــل %(, ٖٚــــٞ تؿــــرل 4457% , 6353(, ٚايٓػــــب١)2523( ٚ )3516ايتسضٜػــــ١ٝ ٚاقعــــ١ نــــُٔ املتٛغــــطني) 

( ْٚػــب١ 2582قًًٝــ١(, ٜٚؿــرل  املتٛغــط ايعــاّ ؾاْــب اٱعــساز ايجكــايف, ٚايبايػــ١ قُٝتــ٘  )        -بسضد١)َتٛغــط١ 

سذـ١ يف  -%(, إىل زضد١ ؼكل بسضد١)َتٛغط١(, يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 5654)

٬ٜٚسغ إٔ أز٢ْ ؼكـل يف تًـو امل٪ؾـطات ٖـٞ امل٪ؾـطات       ٖصا اؾاْب, َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ,

(, عًــ٢ ايتــٛايٞ ٖٚــٞ ٚمتجــٌ ْفــؼ ايذلتٝــب يف ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١, نُــا ٖــٛ         163, 166, 164, 165شات ا٭ضقــاّ )

 (.2ح5َٛنح قتٛاٖا يف اؾسٍٚ )

 ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ يًطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ز
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١ )يًطًبـــ١ ٚأعهـــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ( إٔ َععـــِ ا٫غـــتذابات يف فـــاٍ  ٬ٜســـغ َـــٔ ٚدٗـــ١ ايٓعـــط ايهًٝـــ     

, 2595ق١ًًٝ( قكـٛض٠ نـُٔ ايٛغـطني )    -)كطدات اٱعساز ا٭نازميٞ ٚايجكايف(,  ناْت بسضد١)َتٛغط١

%(, ٖٚــٞ ْتــا٥ر تؿــرل إىل  5454بٓػــب١  2572%(, ٚإٔ املتٛغــط ايعــاّ نــإ تكطٜبــا )  4253بٓػــب١ 2511%,  5856بٓػــب١ 

غرل َطٍض, ٚت٪نس نعف تًو ايدلاَر يف فـاٍ )كطدـات اٱعـساز ا٭نـازميٞ ٚايجكـايف(, ٚقـس ضتبـت         ؼكل

ــ١ٝ( يف        ــ١ ايتسضٜػـــ ــ١, ٚاشل٦ٝـــ ــط )ايطًبـــ ــ١ ْعـــ ــٔ ٚدٗـــ ــًا( َـــ ــب )ا٭قـــــٌ ؼككـــ ــاعسٜا عػـــ ــطات تكـــ تًـــــو امل٪ؾـــ

, داْـب  153, 155, 159, 154, 157, 156, 160, 152(,بايكٛض٠: )داْب كطدات اٱعـساز ا٭نـازميٞ:   2ح5اؾسٍٚ)

(, ٚبكــف١ عاَــ١ فكــس نــإ املتٛغــط    169, 167, 168, 162, 161, 163, 166, 164, 165كطدــات اٱعــساز ايجكــايف:  

سذ١ داَع١ -ايعاّ يسضد١ ؼكل َ٪ؾطات مجٝع فا٫ت بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

 سذ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط نٌ َٔ:

 %(, ٖٚٛ ٜعين زضد١ ؼكل)ق١ًًٝ(.5058, ْٚػب١ 2554ايبشح(, )طًب١ املػت٣ٛ ايطابع)ع١ٓٝ  -

 %(, ٚميجٌ أز٢ْ ؼكل بسضد١ )َتٛغط١(.5452, ْٚػب١  2571أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ)ع١ٓٝ ايبشح(,) -

%(, ٜٚعــدل عــٔ أزْــ٢ ؼكــل  5255, ْٚػــب١  2563عٝٓــ١ ايسضاغــ١ ايهًٝــ١ )ايطًبــ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(, )  -

 ط١(.بسضد١ )َتٛغ

ــ١)نٓعإ,     ــع زضاغــــــ ــل َــــــ ــا٥ر تتفــــــ ــصٙ ايٓتــــــ ــبع, 2009ٖٚــــــ ــ١)ايفكعاٟٚ, 2010(, ٚزضاغ١)ايػــــــ (, 2011(, ٚزضاغــــــ

 ( يف ايعسٜس َٔ اجملا٫ت.2012ٚزضاغ١)اشلػٞ,

تبعـا ٫خـت٬ف    ايتكٛمي١ٝ ملس٣ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١    ثايجًا: ايتكسٜطات

  ايع١ٓٝ

عـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١      ٌٖ ؽتًف ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ايسضاغ١:) أغ١ً٦ َٔ ايجايح ايػ٪اٍ عٔ يٲداب١   

 سذــ١ -زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١      يف ايتسضٜػــ١ٝ 

 (.؟داَع١ سذ١ 

فـاٍ َـٔ فـا٫ت َعـاٜرل اؾـٛز٠ املُجًـ١ يف       مت سػاب املتٛغطات ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ يٮزا٠ نًٝـًا, ٚيهـٌ      

سذـ١ داَعـ١ سذـ١ , نُـا     -أزا٠ ايسضاغ١, يهٌ َٔ: )ع١ٓٝ ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ(, بهًٝـ١ ايذلبٝـ١   

(, يًعٝٓـــات احملككـــ١ يؿـــطٚط ا٫غـــتك٬ٍ ٚا٫عتـــساٍ ٚايتذـــاْؼ, ٚبا٫غـــتعا١ْ  t- testمت اغـــتدساّ اختبـــاض )

ــا١ٝ٥ بـــني    111, م2008,باختبـــاض)يٝفٔ( يًتذـــاْؼ,)أَني ــا إشا ناْـــت ٖٓـــاى فـــطٚم شات ز٫يـــ١ إسكـ ــ١ َـ (  ملعطفـ

َتٛغطات اغتذابات ايطًب١ ع١ٓٝ ايبشح, ٚأعها٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ يف َـس٣ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف بـطاَر        

سذــ١ داَعــ١ سذــ١ يــٮزا٠ نًٝــًا, ٚيهــٌ فــاٍ َــٔ فــا٫ت    -إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١  

 ( ٜٛنح شيو.6ضاغ١, ٚاؾسٍٚ)ايس
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(, يًُكاض١ْ بني ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ tاؿػاب١ٝ, ٚق١ُٝ) : ٜٛنح ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ ٚاملتٛغطات(6) دسٍٚ

-فا٫ت بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ  ؼكل ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, يف زضد١

 سذ١.

 اٌّزٍٛظ اإلؽظبءاد
االٔؾببببببببببببببببببببببببببواف 
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عٍجبببببببببببببخ: 
(116) 

 ِلهٍْٛ:
(42) 

عٍجببببخ: 
(116
) 

 ِلهٍْٛ
(42) 

 ب١و كاي 2766 27529 226 6751 174 33762 3279 12 ِقوعبد اٌجواِظ

 كاي 2724 2721 226 1757 1175 47795 44721 16 ِؾزٜٛ اٌجواِظ

 ب١و كاي 2745 27762 262 16711 2273 1377 11715 29 اٌزوث٠ٛخاٌغٛأت 

 ب١و كاي 2736 27912 226 672 971 29731 32772 12 أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

 ب١و كاي 2724 1717 226 4724 5735 15795 14792 7 اؽز١بعبد اٌجواِظ

 ب١و كاي 2797 27234 226 5739 5771 16724 1671 7 ١ٍبٍبد اٌمجٛي

 ب١و كاي 2745 2776 226 6724 6774 21764 22771 1 ا١ٌّلأٟ اٌزله٠ت

 ب١و كاي 2772 27354 226 12765 1175 36791 36722 16 اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ب١و كاي 2735 27942 226 7751 9772 29714 27764 14 إٌّشأح اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌزغ١ببببواد اٌّوبٛثببببخ  
فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٟ 

 (اإلػلاك)اٌّقوعبد
 كاي 2721 2765 226 19751 3279 13173 12572 41

 ب١و كاي 2727 171 226 6472 9271 45676 42976 169 اٌىٍٟ

( ٖٚٞ 05073( فُٝا ناْت ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ )158( يٮزا٠ نهٌ بًػت )t(, إٔ ق١ُٝ )٬ٜ6سغ َٔ اؾسٍٚ)    

طًبـ١, ٚأعهـا٤   ( ٚبصيو ٫ تٛدس فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ٚدٗيت ْعـط )اي 0505أع٢ً َٔ َػت٣ٛ ايس٫ي١ )

اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ(, بكٛض٠ إمجاي١ٝ ٖٚصا ٜعين اتفام آضا٤ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ ع٢ً نعف بطاَر إعساز َعًُٞ املطسًـ١  

(, نُــا 42956ايجاْٝــ١ ٚا٭غاغــ١ٝ يف َععــِ فــا٫ت ايسضاغــ١ إش نــإ املتٛغــط ايعــاّ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ )  

 %(, ع٢ً ايتٛايٞ.54%, ٚ 51( أٟ بٓػب١ )845َٔ أقٌ )( َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ 45656نإ )

( ٖٚـٞ ت٪نـس   0505( إٔ َععـِ اجملـا٫ت ناْـت َػـت٣ٛ ايس٫يـ١ فٝٗـا أنـدل َـٔ )        6نُا ٜتهـح َـٔ اؾـسٍٚ)      

ــ٣ٛ ايـــدلاَر,           ــايٞ )قتـ ــتجٓا٤ فـ ــا٫ت زٕٚ اخـــت٬ف, باغـ ــو اجملـ ــ٘ تًـ ــ١ فُٝـــا متجًـ ــ١ ايهًٝـ ــام آ ضا٤ ايعٝٓـ اتفـ

( ُٖٚا أز٢ْ َٔ َػت٣ٛ ايس٫يـ١  05009( ٚ)0504دطدات(, إش نإ َػت٣ٛ ايس٫ي١ فُٝٗا )ٚايتػرلات املطغب١ يف امل

( مبــا ٜفػــط ٚدــٛز اخــت٬ف يف َتٛغــطات آضا٤ )ايطًبــ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ( شٟ ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥,    0505)

هُٔ يف اط٬ع ٚيكاحل َتٛغطات أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ضغِ نعف ايتشكل يف ن٬ اجملايني, ٚيعٌ ايػبب ٜ

اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ع٢ً أزي١ احملت٣ٛ ٚضبط اغتذاباتِٗ بتًو ايتٛقـٝفات يف سـني إٔ ايطًبـ١ عـاز٠ َـا ٜطبطـٕٛ       
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احملتـ٣ٛ بـاملكطضات ايـيت غــٝكَٕٛٛ بتسضٜػـٗا بعـس ايتدــطز, نُـا إٔ تٛقعـات اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػـ١ٝ ناْـت أعًــ٢ يف          

تًـو ايـدلاَر, ٚيعـٌ ايطًبـ١ ْعـطٚا َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط         كطدات تًو ايدلاَر ْعطا ؾٗٛزِٖ املبصٚي١ يف تٓفٝـص  

 (.2012أخط٣  ٖٞ نعف أزا٥ِٗ يف َساضؽ ايتسضٜب املٝساْٞ, ٚتتفل ٖصٙ ايٓتا٥ر َع زضاغ١)اشلػٞ, 

ايتكٛمي١ٝ ملس٣ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١ تبعـا ٫ خـت٬ف       ضابعا: ايتكسٜطات

 اؾٓؼ:

يف ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ    ٌٖ ؽتًـف ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١     ايسضاغ١:) أغ١ً٦ َٔ ايطابع يػ٪اٍا عٔ يٲداب١   

داَعـ١ سذـ١, تبعـا     سذـ١  -زضد١ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

 (.؟ملتػرل اؾٓؼ "شنٛض, إْاخ" 

( يًعٝٓات املػتك١ً, يٮزا٠ نًٝا, ٚيهٌ فـاٍ َـٔ   t- testاض )مت سػاب املتٛغطات ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ ٚاختب

فــا٫ت َعــاٜرل اؾــٛز٠ املُجًــ١ يف أزا٠ ايسضاغــ١, يهــٌ َٔ:)عٝٓــ١ ايطًبــ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(, بهًٝــ١           

سذ١ داَع١ سذ١, ملعطف١ َا إشا ناْت ٖٓـاى فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ بـني َتٛغـطات اغـتذابات        -ايذلب١ٝ 

١ٓٝ ايبشح, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يف َـس٣ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١         ايطًب١ ع

سذــ١ داَعــ١ سذــ١ يــٮزا٠ نًٝــا, ٚيهــٌ فــاٍ َــٔ فــا٫ت ايسضاغــ١, تبعــا ملــتػرل        -ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١ 

 ( ٜٛنح شيو.6اؾٓؼ, ٚاؾسٍٚ)

(, يًُكاض١ْ بني tٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ, ٚق١ُٝ) ؿػاب١ٝا : ٜٛنح ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ ٚاملتٛغطات(7) دسٍٚ 

 ٚد١ٗ   ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ,تبعا ملتػرل اؾٓؼ:)شنٛض, إْاخ(.

 اٌؼ١ٕخ
 ئٔبس( 57 -موٛه129اٌغٍجخ:)

 (114ٚكهعخ ؽو٠خ)
 ئٔبس( 16 -موٛه 26أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ:)

 (42ٚكهعخ ؽو٠خ )

 اإلؽظبءاد
 اٌّزٍٛظ

ٔؾواف اال
 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ 

T 

ٜ
زٛ

َ
ِ

 

 
ٌخ

ال
ٌل
ا

 

ٌخ
ال
ٌل
ا

١خ 
ظ

ٍف
اٌ

 

 اٌّزٍٛظ
االٔؾواف 
 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

T 

ٜ
زٛ

َ
ِ

 

 
ٌخ

ال
ٌل
ا

 

ٌخ
ال
ٌل
ا

١خ 
ظ

ٍف
اٌ

 

 -اٌّغبي:
 ئٔبس موٛه ئٔبس موٛه ئٔبس موٛه ئٔبس موٛه

ِقوعبد 
 اٌجواِظ

3473 3274 173 171 1747 2714 
 ب١و
 كاي

3671 3471 677 674 2762 2754 
ب١و 
 كاي

 2.11 1762 12 11 4279 4571 ِؾزٜٛ اٌجواِظ
ب١و 
 كاي

4775 4177 976 671 2743 2767 
 ب١و
 كاي

اٌغٛأت 
 اٌزوث٠ٛخ

1376 7776 22 22 1792 2726 
ب١و 
 كاي

1273 1671 1177 14 2772 2749 
ب١و 
 كاي

أػضبء ١٘ئخ 
 اٌزله٠ٌ

3271 3171 176 176 2772 2747 
ب١و 
 كاي

3471 3475 6749 471 2719 2715 
ب١و 
 كاي

اؽز١بعبد 
 اٌجواِظ

1577 1472 572 573 1774 2721 
ب١و 
 كاي

1673 1574 3761 476 2772 2741 
ب١و 
 كاي

ب١و  2719 1732 577 4795 1974 1772ب١و  2731 2711 571 571 1573 1675 ١ٍبٍبد اٌمجٛي
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 كاي كاي

اٌزله٠ت 
 ا١ٌّلأٟ

 2719 1731 577 671 2372 2276 يكا 2721 2766 571 677 1179 2176
ب١و 
 كاي

اإلكاهح 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

3679 3471 12 12 1713 2.26 
ب١و 
 كاي

3573 3975 1279 979 1727 2721 
ب١و 
 كاي

إٌّشأح 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

2174 2571 12 171 1774 2721 
 ب١و
 كاي

2171 3271 779 677 1717 2725 
ب١و 
 كاي

اٌزغ١واد 
 اٌّزٛلؼخ

133 129 19 19 2767 2751 
 ب١و
 كاي

131 139 1976 22 2711 2792 
 ب١و
 كاي

 2716 1741 71 72 314 421 اٌىٍٟ
 ب١و
 كاي

455 471 6674 61 2776 2745 
ب١و 
 كاي

( يهــٌ َــٔ ايــصنٛض ٚاٱْــاخ يعٝٓــ١    0576(, ٚ)1541( يــٮزا٠ نهــٌ بًػــت )  t(, إٔ قُٝــ١ )٬ٜ7ســغ َــٔ اؾــسٍٚ)      

(, يعٝٓــ١ ايطًبــ١, 0516ايتــٛايٞ فُٝـا ناْــت قُٝــ١ َػــت٣ٛ ايس٫يــ١ ) )ايطًبـ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(, عًــ٢  

( ٚبــصيو ٫ تٛدــس فــطٚم شات ز٫يــ١    0505(, يعٝٓــ١ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ, ُٖٚــا أعًــ٢ َــٔ َػــت٣ٛ ايس٫يــ١ )     0545ٚ)

 َـتػرل اؾـٓؼ   إسكا١ٝ٥ بـني ٚدٗـيت ْعـط نـٌ َـٔ: )ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ(, بكـٛض٠ إمجايٝـ١ يف           

( 0505( إٔ مجٝـع اجملـا٫ت ناْـت َػـت٣ٛ ايس٫يـ١ فٝٗـا أنـدل َـٔ )        7نُا ٜتهح َـٔ اؾـسٍٚ)  ٚإْاثًا( )شنًٛا, 

ٖٚٞ ت٪نس اتفام آ ضا٤ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ )شنٛضًا, ٚإْاثًا(, فُٝا متجً٘ تًو اجملا٫ت زٕٚ اخت٬ف, ٚباغتجٓا٤ فاٍ 

( ٖٚــٞ أزْــ٢ َــٔ   0501َٚػــت٣ٛ ايس٫يــ١ ) (,  t( ,)2566)ايتــسضٜب املٝــساْٞ(, يعٝٓــ١ ايطًبــ١ إش ناْــت فٝــ٘ قُٝــ١ )      

( مبا ٜفػط ٚدٛز اخت٬ف شٚ ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ يف َتٛغـطات آضا٤ ايطًبـ١ )شنـٛضًا, ٚإْاثـًا(,       0505َػت٣ٛ ايس٫ي١ )

( يٲْاخ َٔ أقـٌ  1858( يًصنٛض ٚ)2156ٚيكاحل َتٛغطات اغتذابات)ايطًب١ ايصنٛض(, إش إٔ املتٛغطني بًػا )

 فاٍ ايتسضٜب املٝساْٞ, قس ٜهٕٛ ايػبب يف شيو ا٫خت٬ف إٔ اٱْاخ أنجط زق١ (,  ٚضغِ نعف ايتشكل يف35)

يف ايتكٝـــــــِٝ  َكاضْـــــــ١ بايطًبـــــــ١ نـــــــجرلٚ ايعـــــــسز ٚيف َـــــــساضؽ تـــــــسضٜب أقـــــــٌ,ٚتتفل ٖـــــــصٙ ايٓتـــــــا٥ر َـــــــع           

 ( بكٛض٠ عا١َ . 2011زضاغ١)ايفكعاٟٚ,

َ   خاَػـــا: ايتكـــسٜطات تبعـــا  عًُـــٞ املطسًـــ١ ايجاْٜٛـــ١  ايتكٛميٝـــ١ ملـــس٣ ؼكـــل َعـــاٜرل اؾـــٛز٠ يف بـــطاَر إعـــساز 

ٌٖ ؽتًف ايسضاغ١:) أغ١ً٦ َٔ اـاَؼ ايػ٪اٍ عٔ يٲداب١ػاّ يف ايتدككات )ع١ًُٝ, أزب١ٝ(  ٫خت٬ف ا٭ق

زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ يف ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ 

مت سػـــاب  ( ؟ذـــ١, تبعـــًا ملـــتػرل ا٫ختكاقـــات "عًُٝـــ١, أزبٝـــ١"      داَعـــ١ س سذـــ١  -ايجاْٜٛـــ١  بهًٝـــ١ ايذلبٝـــ١  

( يًعٝٓـات املػـتك١ً, يـٮزا٠ نًٝـا, ٚيهـٌ فـاٍ َـٔ فـا٫ت         t- testاملتٛغطات ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ ٚاختباض )

-َعاٜرل اؾٛز٠ املُج١ً يف أزا٠ ايسضاغـ١, يهـٌ َـٔ: )عٝٓـ١ ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ(, بهًٝـ١ ايذلبٝـ١           

سذـ١ داَعـ١ سذـ١,   ملعطفـ١ َـا إشا ناْـت ٖٓـاى فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ بـني َتٛغـطات اغـتذابات ايطًبــ١              

ع١ٓٝ ايبشح, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يف َس٣ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١       
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عــا ملــتػرل ا٫ختكاقــات )عًُٝــ١,   سذــ١ يــٮزا٠ نًٝــا, ٚيهــٌ فــاٍ َــٔ فــا٫ت ايسضاغــ١, تب     -بهًٝــ١ ايذلبٝــ١ 

 ( ٜٛنح شيو.8أزب١ٝ(, ٚاؾسٍٚ)

(, يًُكاض١ْ بني ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ tاؿػاب١ٝ, ٚق١ُٝ) : ٜٛنح ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ ٚاملتٛغطات(8) دسٍٚ 

 ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ,تبعا ملتػرل ا٫ختكاقات: )ع١ًُٝ, أزب١ٝ(.

 اٌؼ١ٕخ

 َبَ أكث١خ(أل59)  -( ألَبَ ػ١ٍّخ127اٌغٍجخ:)
 (115كهعبد اٌؾو٠خ )

 (ألَبَ  أكث١خ25) -( ألَبَ ػ١ٍّخ17أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ:)
 (42كهعبد اٌؾو٠خ)

 اإلؽظبءاد

 اٌّزٍٛظ
االٔؾبببببببببببببواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 ل١ّخ 

T 

َِبببببزٛ
 ٜ

 اٌلالٌخ

اٌلالٌبببخ 
 اٌٍفظ١خ

 اٌّزٍٛظ
االٔؾبببببببببببببببببببببببواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 ل١ّخ

T 

َِبببببزٛ
 ٜ

 اٌلالٌخ

اٌلالٌبببخ 
 اٌٍفظ١خ

 -اٌّغبي:
 ػ١ٍّخ أكث١خ ػ١ٍّخ

أكث
 ٠خ

 أكث١خ ػ١ٍّخ أكث١خ ػ١ٍّخ

ِقوعبببببببببببببببببببببد 
 اٌجواِظ

3277 3374 779 
97
5 

2756 2757 
 ب١و
 كاي

3777 3472 579 677 1773 2729 
ب١ببببببببو 

 كاي

 ِؾزٜٛ اٌجواِظ
4376 4479 11 12 2777 2744 

ب١ببببببببو 
 كاي

4172 4771 971 771 2717 2716 
 ب١و
 كاي

اٌغٛأببببببببببببببببببببببت  
 اٌزوث٠ٛخ

1277 1271 19 22 2744 2766 
ب١ببببببببو 

 كاي
1175 1572 11 16 2769 2749 

ب١ببببببببو 
 كاي

أػضبببببببء ١٘ئببببببخ  
 اٌزله٠ٌ

3272 3171 172 11 1711 2727 
ب١ببببببببو 

 كاي
3479 3371 371 774 2751 2756 

ب١ببببببببو 
 كاي

اؽز١بعببببببببببببببببببببد 
 اٌجواِظ

1477 1574 471 
67
5 

2776 2745 
ب١ببببببببو 

 كاي
1773 1571 472 379 1712 2721 

ب١ببببببببو 
 كاي

 مجٛي١ٍبٍبد اٌ
1573 1676 573 

67
4 

1744 2715 
ب١ببببببببو 

 كاي
1175 1771 576 572 2746 2765 

ب١ببببببببو 
 كاي

 اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ
2172 2273 676 

77
2 

2766 2751 
ب١ببببببببو 

 كاي
2271 2173 575 674 2742 2761 

ب١ببببببببو 
 كاي

 اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ
3571 3772 11 13 2775 2745 

ب١ببببببببو 
 كاي

3771 3673 11 11 2743 2767 
ب١ببببببببو 

 كاي

 ٌّٕشأح اٌزؼ١ّ١ٍخا
2772 2972 171 12 1725 2721 

 ب١و
 كاي

2177 2975 179 676 2735 2774 
ب١ببببببببو 

 كاي

اٌزغ١بببببببببببببببببببببواد 
 29 121 127 اٌّزٛلؼخ

35
72 

1711 2724 
ب١ببببببببو 

 كاي
142 136 19 22 1721 2732 

 ب١و
 كاي

 اٌىٍٟ
421 433 17 

12
2 

2734 2774 
ب١ببببببببو 

 كاي
469 457 65 64 2759 2756 

ب١ببببببببو 
 كاي

( يٮزا٠ نهٌ ملتػرل اختكاقـات )أقػـاّ عًُٝـ١, ٚأقػـاّ أزبٝـ١( بًػـت: يف       t(, إٔ ق١ُٝ )8ٔ اؾسٍٚ)٬ٜسغ َ   

(, َٚػـت٣ٛ ايس٫يـ١   0559(, نُـا بًػـت يف عٝٓـ١ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ )     0574(, َٚػت٣ٛ ايس٫يـ١ ) 0534ع١ٓٝ ايطًب١ )

ٚبـصيو ٫ تٛدـس فـطٚم شات ز٫يـ١     ( 0505( ٬ٜٚسغ إٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫يتني أع٢ً َـٔ َػـت٣ٛ ايس٫يـ١ )   0556)

إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات ٚدٗيت ْعـط نـٌ َـٔ: )ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ(, بكـٛض٠ نًٝـ١ يف َـتػرل           
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( إٔ مجٝـع اجملـا٫ت  يف عٝٓـ١ نـٌ َـٔ )ايطًبـ١, ٚأعهــا٤       8نُـا ٜتهـح َـٔ اؾــسٍٚ)   ا٭قػـاّ )عًُٝـ١, أزبٝـ١(.    

 ( ٖٚٞ ت٪نس اتفام 0505ٝٗا أندل َٔ َػت٣ٛ ايس٫ي١ )اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ(, ناْت َػتٜٛات ايس٫ي١ ف

آضا٤ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ )أقػاّ ع١ًُٝ, ٚأقػاّ أزب١ٝ(, فُٝا متجً٘ تًو اجملا٫ت زٚوما أٟ اخت٬ف,ٖٚصا ٜ٪نـس َـس٣   

ا٫تفام يف ٚاقع١ٝ فا٫ت َٚ٪ؾطات أزا٠ ايسضاغ١ ٚاؿاد١ إيٝٗا يف تطٜٛط بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  

ــ١)ايفكعاٟٚ,       ــع زضاغـ ــ١ َـ ــصٙ ايٓتٝذـ ــف ٖـ ــٛز٠, ٚؽتًـ ــاٜرل اؾـ ــًا ملعـ ــاٍ   20011ٚفكـ ــطٚم يف فـ ــطت فـ ــيت أظٗـ ( ٚايـ

 املدطدات, ٚاؾٛاْب ايذلب١ٜٛ يكاحل ا٫غتذابات يف ا٭قػاّ ا٭زب١ٝ.

 ٚايتٛقٝات ٚاملكذلسات: ايٓتا٥ر

 خ٬ق١ ايٓتا٥ر:

٠, يًهؿـف عـٔ َـس٣ تـٛافط ٚؼكـل اجملـا٫ت       خًكت ايسضاغ١ إىل تكُِٝ َكٝاؽ ٜػتٓس إىل َعاٜرل اؾـٛز  -1

 داَع١ سذ١. سذ١ -ٚامل٪ؾطات ايهطٚض١ٜ يف  بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

2-   ٕ زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١         أظٗــطت ْتــا٥ر ايسضاغــ١ أ

%(, 5058, ْٚػــب١ 2554)قًًٝــ١( َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ مبتٛغــط )داَعــ١ سذــ١   نــإ بسضدــ١  سذــ١ -ايذلبٝــ١

 %( َٔ ٚد١ٗ ْعط ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ .5452, ْٚػب١  2571ٚبأز٢ْ زضد١ )َتٛغط١(, )

عسّ ٚدـٛز فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ يف َتٛغـطات اغـتذابات ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ )عٝٓـ١             -3

سذــ١ داَعــ١ سذــ١ يــٮزا٠ نًٝــًا, ٚملععــِ -ٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١ايبشــح(, يف بــطاَر إعــساز َعًُــ

فــا٫ت َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف ايسضاغــ١, تبعــا ملــتػرل: ) ايعٝٓــ١ " طًبــ١, أعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ", َٚــتػرل اؾــٓؼ  

 "شنٛض, إْاخ", َٚتػرل ا٫ختكاقات "ع١ًُٝ, أزب١ٝ" . 

ٛغــطات اغــتذابات عٝٓــ١ ايبشــح يف يف َــس٣ ؼكــل بــطاَر إعــساز     ٚدــٛز فــطٚم شات ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥ يف َت   -4

سذـ١ يف فـايٞ )قتـ٣ٛ ايـدلاَر, ٚايـتػرلات املطًٛبـ١ يف كطدـات        -َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

اٱعــساز(, تبعــًا ملــتػرل ايعٝٓــ١ )طًبــ١, أعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(, يكــاحل اغــتذابات أعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ,   

فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يف فاٍ )ايتسضٜب املٝساْٞ( تبعا ملتػرل اؾٓؼ يف ع١ٓٝ ايطًب١ )شنٛض, إْاخ( ٚٚدٛز 

 يكاحل اغتذابات ايصنٛض.

 : ايتاي١ٝ ايتٛقٝات ايباسجإ ٜكسّ ايسضاغ١, عٓٗا أغفطت اييت ايٓتا٥ر ن٤ٛ يف ايتٛقٝات:

َر إعساز املعًُني بهًٝات ايذلب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط بطا تكِٜٛ بع١ًُٝ ايعايٞ ايتعًِٝ َ٪غػات اٖتُاّ نطٚض٠ -1

ايطًبــ١ ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٚاٱزاضٜــني ٚاـــدلا٤ يٲطــ٬ع عًــ٢ ٚاقــع َعــاٜرل اؾــٛز٠ َٚــس٣ ؼككٗــا,              

 اجملاٍ.  ٖصا اؿايٞ يف ايبشح أزا٠ بتبين ايباسجإ ٜٚٛقٞ

ٜ    َــٔ ي٬غــتفاز٠ ٚانــش١ آيٝــ١ ٚنــع -2 فــا٫ت َعــاٜرل اؾــٛز٠ ٚعػــب     طْتــا٥ر ايسضاغــ١ اؿايٝــ١ يف تطــٛ

 .ا٭١ُٖٝ اييت سسزتٗا َ٪ؾطات ٚإدطا٤ات ايسضاغ١
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سذـ١, ٚإَهاْـات   -نطٚض٠ تٛفرل اؿادات ا٭غاغ١ٝ, يدلاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ -3

 ٠.املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ, ٚؼسٜس املعاٜرل اـاق١ بػٝاغات ايكبٍٛ ٚفكًا مل٪ؾطات َٚعاٜرل اؾٛز

يف ايهًٝــ١, َٚــسضا٤ املــساضؽ, َٚــٔ ىكــِٗ اٱؾــطاف يف فــاٍ ايتــسضٜب املٝــساْٞ,       ا٭غــاتص٠ تعٜٚــس نــطٚض٠ -4

َٚعــاٜرل اؾــٛز٠ ايــيت تــٓعِ عًُٝــات اٱؾــطاف ٚايتكٝــِٝ مبٛنــٛع١ٝ, ٚإٔ ٜعــاز      قا٥ُــ١ َ٪ؾــطات وتــٟٛ بــسيٌٝ

 ب َع َعاٜرل َٚ٪ؾطات اؾٛز٠.  ايٓعط يف املس٠ ايع١َٝٓ احملسز٠ يفذل٠)ايتسضٜب املٝساْٞ(, مبا ٜتٓاغ

ايتعًــِٝ, ٚتطــٜٛط أغــايٝب ايتــسضٜؼ, ٚتٜٓٛــع فــا٫ت ايتكــِٜٛ, ٚا٭خــص بايٓتــا٥ر يف   تكٓٝــات تــٛفرل نــطٚض٠ -5

 .ؼػني فا٫ت بطاَر إعساز املعًُني, ٚبا٭خل اؾٛاْب امل١ٝٓٗ ٚا٭نازمي١ٝ

يف ؼكٝـل ايـتػرلات املطغٛبـ١, يف املدطدـات     تٛقٝف ايدلاَر ٚاملكطضات ٚاْتكـا٤ احملتـ٣ٛ مبـا ٜػـِٗ      نطٚض٠ -6

 ايتع١ًُٝٝ املٓؿٛز٠.

نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ْٚؿط ثكاف١ دٛز٠ إعساز املعًُني يف أٚغاطِٗ عٔ ططٜل إقاَـ١   -7

ايــٛضف ٚايــسٚضات ايتسضٜبٝــ١, ٚايعُــٌ عًــ٢ اغــتهُاٍ ايــٓكل ايهــبرل يف أعــسازِٖ مبــا ٜتٓاغــب ٚأعــساز ايطًبــ١            

 .دككات املدتًف١ٚايت

نــطٚض٠ إؾــطاى أٚيٝــا٤ ا٭َــٛض ٚاجملتُــع احملًــٞ يف تكــُِٝ ٚتٓفٝــص ٚتكٝــِٝ بــطاَر إعــساز املعًُــني, ٚإؾــطاى   -8

 .ايطًب١ يف ايٓسٚات ٚاملعاضض ٚامل٪متطات احمل١ًٝ ٚاـاضد١ٝ 

 املكذلسات:

 كتًف از املعًُني َٔايدلاَر ايتع١ًُٝٝ اـاق١ بإعس دٛز٠ فاٍ يف ايبشح باغتُطاض ايباسجإ ٜٛقٞ -1

ّ  َفــاِٖٝ ٚيف نــ٤ٛ اؾٛاْــب,  ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ايطًبــ١ آضا٤ بأخــص َعــاٜرل اؾــٛز٠ ايؿــا١ًَ, ٚا٫ٖتُــا

 غٛا٤. سس ع٢ً

 . ا٫غتفاز٠ َٔ أزا٠ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف تكِٝٝ بطاَر إعساز املعًُني يف نًٝات تطب١ٜٛ ٚؽككات أخط٣ -2

تـٛافط ٚؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يـدلاَر إعـساز املعًُـني َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١             إدطا٤ زضاغـات يًتعـطف عًـ٢    -3

 ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, يهٌ قػِ ن٬ً ع٢ً سس٠.

 املكازض ٚاملطادع:

 .  ّ (2010 -12-13ٚضقـ١ عُـٌ )   : املعًـِ َعـاٜرل ا٫ختبـاض ٚبـطاَر اٱعـساز,     (2010,عبس ايًطٝف )أبٛ بهط -1

http://www.almaicfh.net/show_content_sub.php 

(, "املؿه٬ت اييت تٛاد٘ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ املتـسضبني  2007.)بػاّ غامنٚ, قُس مخٝؼ, أبٛ ومط٠ -2

 ,يٮعـاخ ٚايسضاغـات   تٛسـ١ أثٓا٤ ايتطبٝل املٝساْٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط ا٫ططاف املتعا١ْٚ", ف١ً داَع١ ايكسؽ املف

 .217-185, مْٝػإفًػطني, ايعسز ايعاؾط, 

http://www.almaicfh.net/show_content_sub.php
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(, نًٝــ١ SPSS) (. ايتشًٝــٌ اٱسكــا٥ٞ يًُــتػرلات املتعــسز٠ باغــتدساّ بطْــاَر   2008) أغــا١َ ضبٝــع , أَــني -3

 ايتذاض٠, داَع١ املٓٛف١ٝ, ايكاٖط٠.

اغــات ايعًٝــا ظاَعــ١ ايكــاٖط٠ " اؾــٛز٠ يف ايسض (.2007, ٖٝــجِ قُــس)ايطــٛخٞ ,, ؾــاز١ٜ عبــس اؿًــِٝمتــاّ -4

يف ايفـذل٠   ",ايفطم ٚايتشـسٜات  "ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف فتُع املعطف١ ,زضاغ١ تكٛمي١ٝ " امل٪متط ايسٚيٞ اـاَؼ

 ٛ.ٜٛيٝ 11-12

 اتیيًهفـا  ؽیايتـسض  ٥ـ١ یٙ أعهـا٤  مماضغـ١  زضدـ١ " (.2012) ٜاغـني عبـس ايٖٛـاب    قُـس عبـٛز,   اؿطاؾ١, -5

 يف ايباسـ١  ظاَع١ ٠یايذلب ٠ینٌ طًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ ايؿا١ًَ اؾٛز٠ إزاض٠ ضییَعا ن٤ٛ يف ٠یؽیايتسض

 ) ايعــايٞ, ّیايتعــٌ دــٛز٠ يهــُإ ايجــاْٞ ايــسٚيٞ ايعطبــٞ املــ٪متط ,"٠یايػــعٛز ٠یايعــطب املًُهــ١

(IACQA'2012390-376م. 

ٜرل ا٫عتُــاز (. "ػطبــ١ املًُهــ١ ا٫ضزْٝــ١ اشلاسلٝــ١ يف نــُإ اؾــٛز٠ َٚعــا    2012اـطابؿــ١, عُــط قُــس )  -6

 .612-589ا٭نازميٞ يف ايهًٝات ايذلب١ٜٛ", امل٪متط ايعطبٞ ايسٚيٞ ايجاْٞ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ, م

(. "تكِٜٛ َػتٟٛ أزا٤ خطهٞ نًٝات املعًُني يف املًُهـ١  2005اـطابٞ, عبس اؿُٝس بٔ عٜٛس, ٚآخطٕٚ) -7

 ايٛظضا٠ يًتطٜٛط ايذلبٟٛ, ا٫زاض٠ ايعا١َ يًسضاغات ٚايبشٛخ.ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ", ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ, ٚناي١ 

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/.../recersh%20(10).doc  

ٞ  ايتـسضٜؼ  ١٦ٖٝ ٭عها٤ تسضٜ ي بطْاَر بٓا٤ (. " اقذلاح2013),ي٢ًٝظضقإ -8  اؾـٛز٠  َعـاٜرل  نـ٤ٛ  يف اؾـاَع

ِ  يف ومٛشدــا", أططٚســـ١ زنتـــٛضاٙ غـــرل َٓؿــٛض٠, اؾعا٥ـــط,  نًٝـــ١ ايعًـــّٛ   2-1 غـــطٝف ظاَعـــ١ ايعـــايٞ ايتعًــٝ

 ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ, داَع١ غطٝف.

ِ  ؼكٝـل دـٛز٠   يف املتبعـ١  ا٭غـايٝب  أسـس  ايصاتٞ ّی(. "ايتك2007ٛ, قُس عٛاز)ايعٜازات -9 اؾـاَعٞ   ايتعًـٝ

ــٛشز ــا٤ داَعــــــ١)ا٭ضزْٝــــــ١  اؾاَعــــــات ػطبــــــ١ ومــــ  ا٭ٍٚ, اؾاَعــــــات يعطبــــــٞا , املــــــ٪متط(ايتطبٝكٝــــــ١ ايبًكــــ

 زلــــــــــدل.ی(ز13-9املػطبٝــــــــــ١ ) املػــــــــــتكب١ًٝ ايطباط,املًُهــــــــــ١  ات ٚا٭فــــــــــامیايتشــــــــــس:ايعطبٝــــــــــ١

www.aradoportal.org.eg/.../arado.aspx?.. 

ٕ  غــعاز  ايػــبع, -10 ظاَعــ١   بٝــ١  ايعطبٝــ١ يف نًٝــ١ ايذل  ايًػــ١ تكــِٜٛ بطْــاَر إعــساز َعًــِ    "  (.2010)ٚاخــطٚ

 .130-96, م(5, اجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ اؾٛز٠ ,ايعسز)"٠ ايؿا١ًَقٓعا٤ يف ن٤ٛ َعاٜرل اؾٛز

تكِٜٛ َٓٗر ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ملـساضؽ ايتعًـِٝ ا٭غاغـٞ )اؿًكـ١ ايجاْٝـ١ (      " (.2010,)ْٜٛؼ فٝس ,غبٗإ -11

 .311-288, م(1)( ايعسز17, ف١ً ايذلب١ٝ ٚايعًِ , اجملًس) "يف ن٤ٛ املعاٜرل اؿسٜج١

12-  ٕ  –املعًــِ إعـسازٙ َٚهاْتــ٘ ٚأزٚاضٙ ) يف ايذلبٝــ١ ايعاَــ١   (.2007, غــعٝس طــ٘), قُـٛز محــس, قُــس  اغـعفا

 .اٱضؾاز ايٓفػٞ( , ايطبع١ ايجا١ْٝ , زاض ايهتاب اؿسٜح , ايكاٖط٠  –ايذلب١ٝ اـاق١ 
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ٞ  2007ؾع١ً,  اؾٌُٝ قُس عبس ايػُٝع ) -13  (."تكٛض َكذلح ملعاٜرل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ٚا٫عتُـاز ا٭نـازمي

يف نًٝات إعساز املعًِ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ن٤ٛ بعا املعاٜرل ايسٚي١ٝ", امل٪متط ايعًُٞ يه١ًٝ ايذلب١ٝ, 

  faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=26134 داَع١ قطط.

ــٛم -14 ــ١ املعًـــِ يًكـــطٕ اؿـــازٟ ٚايعؿـــطٜٔ, َهتبـــ١       (.1995, قُـــس َايـــو) ,غـــعٝس, قُـــٛز امحسؾـ تطبٝـ

 ا٭ٚيٞ.ايطٜاض , ايطبع١  ايعبٝهإ,

فًػــف١ ٚغٝاغــات تطبٝــل اؾــٛز٠ ايؿــا١ًَ يف ايتعًــِٝ ايعــايٞ  " (.2007,)ف قُــس عــاَط٩ايــط عبــس, طــاضم -15

, َطنــع تطـــٜٛط ايتعًــِٝ اؾـــاَعٞ , داَعـــ١ قــٓعا٤, زضاغـــات يف ايتعًــِٝ اؾـــاَعٞ ٚنـــُإ     "ٚطــطم ؼكٝكٗـــا 

 . 184-161,مزٜػُدل -(, 1ْٜٛٝٛ(, اجملًس)1اؾٛز٠, ايعسز)

ِ  إعـساز  َ٪غػـات  (. "ٚاقـع 2012ايععٟ,عًـٞ قُـس)   -16 ٔ  ٚتأًٖٝـ٘ يف  املعًـ , فًـ١  "ؼًًٝٝـ١  زضاغـ١ " ايـُٝ

 .794-770(,م76ن١ًٝ ايذلب١ٝ ا٭غاغ١ٝ, داَع١ اؿسٜس٠, ايعسز)

(."َٛنٛع١ٝ تكِٜٛ ا٭زا٤ يف َكط ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ بهًٝـ١ ايذلبٝـ١ سذـ١    2009و٢ٝ و٢ٝ َعفط) ايعًٝٞ, -17

 .202-163,مُطإ", اجمل١ً ايع١ًُٝ يه١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ شَاض ,اجملًس ا٭ٍٚ, ايعسز ايػازؽ, ٜٓاٜطداَع١ ع

ٝـ   -18 (."َــس٣ تـٛافط َعــاٜرل نـُإ اؾــٛز٠ ٚا٫عتُـاز ا٭نــازميٞ يف ا٭زا٤    2015ٝــ٢ َعفـط ) و ٢ايعًٝـٞ, و

(, 4بٝـ١, داَعـ١ اؿسٜـس٠, ايعـسز)    ايتسضٜػٞ بأقػاّ ايطٜانٝات يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ", ف١ً أعاخ, نًٝـ١ ايذل 

 .168-115,مْٜٛٝٛ

ٞ  ومـٛشز يف نـبط َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف ايتعًـِٝ ا٭نـازميٞ ,        (.2008, خًٌٝ, )عٛز٠ -19 ايػـٟٓٛ    املـ٪متط ايكـَٛ

يًتعًـِٝ اؾـاَعٞ    إغـذلاتٝذ١ٝ اـاَؼ عؿط ) ايعطبـٞ ايػـابع ( ملطنـع تطـٜٛط ايتعًـِٝ اؾـاَعٞ " مـٛ خطـ١         

 , داَع١ عني سلؼ.ُدلْٛف 24-23ايعطبٞ" , 

http://www.khayma.com/education-technology/tte2.htm 

ِ  ٱعـساز  ايع١ًُٝ ايذلب١ٝ بطاَر (." تك2011ِٜٛايفكعاٟٚ,أس٬ّ قُس ) -20 ٞ   َعًـ  بهًٝـات  ايتعًـِٝ ا٭غاغـ

 , غع٠.غع٠", ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠,داَع١ ا٭ظٖط, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, فًػطني قطاع داَعات يف ايذلب١ٝ

 اؾاَعٝـ١  يًهًٝـات  بايٓػـب١  املعـاٜرل  ٚاعتُـاز  اؾـٛز٠  "أْعُـ١  ( 2003 ). أمحـس,  خـرل  ايفـٛاٍ, قُـس   -21

 اؾاَعــات يف َٚعاٖـسٖا  ايذلبٝــ١ نًٝــات ؾُعٝـ١  اـــاَؼ ي٬دتُـاع  َعــس عـح  ايذلبٝــ١", ٚيهًٝـات 

 ْٝػإ(. 29-8ا2زَؿل, ) ايذلب١ٝ,داَع١ ايعطب١ٝ,ن١ًٝ

تكٛض َكذلح يدلْاَر تهاًَٞ ٱعساز املعًِ قبٌ اـس١َ يف نًٝات إعـساز  " (.2009), ْبٌٝ عبساهللايك٬ف -22

ٌ  "املعًـــــــــِ بسٚيـــــــــ١ ايهٜٛـــــــــت  ., املٓتـــــــــس٣ ايجـــــــــاْٞ يًُعًـــــــــِ , نًٝـــــــــ١ ايذلبٝـــــــــ١ ا٫غاغـــــــــ١ٝ , أبطٜـــــــــ

www.paaet.edu.kw/.../teacher/.../ 
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املــ٪متط ايكــَٛٞ ايػــٟٓٛ ايطابــع   (, "آفــام ايتعًــِٝ اؾــاَعٞ ٚاغــذلاتٝذٝات ايتطــٜٛط",    2007أْــٛض), ايكُــط -23

 .ْـٛفُدل  26 -25آفـام دسٜـس٠ يف ايتعًـِٝ ايعـايٞ اؾـاَعٞ ايعطبـٞ"      , ملطنع تطٜٛط ايتعًـِٝ اؾـاَعٞ "    ,عؿط

searchworks.stanford.edu/browse?start=992803 

٘  اؾـٛز٠  َ٪ؾـطات  ٚفـل  ايذلبٝـ١  نًٝـات  تطـٜٛط  "آفـام  , ( 2003 )أمحـس,  نٓعـإ,  -24 ٝـ  يف ٚتطبٝكاتـ  سإَ

 .ايذلب١ٝ ن١ًٝ زَؿل, داَع١ ايعايٞ", ايتعًِٝ

(. "تكٝــِٝ بــطاَر تطبٝــ١ املعًُــني ٚكطداتٗــا ٚفــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط  2009نٓعــإ, أمحــس, ) -25

(,  25طًبـــ١ ايػـــ١ٓ ايطابعـــ١ يف قػـــِ َعًـــِ ايكـــف ٚأعهـــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتعًُٝٝـــ١", فًـــ١ داَعـــ١ زَؿـــل, اجملًـــس) 

 .93-15(, م4+3ايعسز)

ٕ آٚ املػًٗٞ, أ١َ اهلل زسـإ سػـني,   -26 تطـٜٛط غٝاغـ١ ايكبـٍٛ بـايتعًِٝ ايعـايٞ يف نـ٤ٛ َعـاٜرل         (.2014)خـطٚ

 .عُإ –زاض غٝسا٤ يًطباع١ ٚايٓؿط, ا٫ضزٕ  ,1ط اؾٛز٠ ,

(. ا٫ػاٖــات املعاقــط٠ يف إعــساز املعًــِ ٚتُٓٝتــ٘    2007املفــطح, بسضٜــ١, ٚعفــاف املطــرلٟ, ٚقُــس محــاز٠ )     -27

 ايذلبٝـــــ١ قطـــــاع ايبشـــــٛخ ايذلبٜٛـــــ١ ٚاملٓـــــاٖر, ٚســـــس٠ عـــــٛخ ايتذسٜـــــس ايذلبـــــٟٛ, ايهٜٛـــــت.  َٗٓٝـــــا, ٚظاض٠ 

faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=3355 

(. "ايتعًــِٝ ايعــايٞ يف ايكــطٕ اؿــازٟ ٚايعؿــطٜٔ    1998َٓعُــ١ ا٫َــِ املتشــس٠ يًذلبٝــ١ ٚايعًــِ ٚايجكافــ١)     -28

 أنتٛبط/ تؿطٜٔ ا٭ٍٚ. 9-5, باضٜؼ ايط١ٜ٩ ٚايعٌُ", امل٪متط ايعاملٞ يًتعًِٝ ايعايٞ

َباز٨ تٛد١ٝٗٝ بؿإٔ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ املٛفط  (.2006)املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ ا٭ََِٓع١ُ  -29

 .عدل اؿسٚز, باضٜؼ

(. "دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚأُٖٝتٗا يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ 2008َٓرل, ْٛضٟ . ْع١ُٝ, باضى,) -30

 ٞ داَعـ١ قـٓعا٤, ع    -يف ايٛطٔ ايعطبٞ", زضاغات يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚنُإ اؾٛز٠, َطنع ايتعًِٝ اؾـاَع

 ْٜٛٝٛ -( ٜٓاٜط1(, َر)2)

, املـــ٪متط "ؼًٝـــٌ يـــبعا اؾاَعـــات ايعطبٝـــ١ ٚايعاملٝـــ١ " (.2007ايٓػـــٛض, أغـــا١َ مجـــاٍ, ايؿـــعاض, إغـــشام)  -31

ــِٝ     ايكــَٛٞ ايػــٟٓٛ ايطابــع عؿــط " ايعطبــٞ ايػــازؽ" مل     طنــع تطــٜٛط ايتعًــِٝ اؾــاَعٞ " أفــام دسٜــس٠ يف ايتعً

 .ْٛفُدل (26 -25 ),"اؾاَعٞ ايعطبٞ

ٚاقع إعساز املعًِ يف نًٝات ايذلب١ٝ ظاَعات قطاع غـع٠ يف نـ٤ٛ َعـاٜرل    " (.2012, مجاٍ محسإ )اشلػٞ -32
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 غٛض٠ املؤَٕٓٛ أمنٛشدّا ) زضاغ١ بالغ١ٝ ؼ١ًًٝٝ( -ايػشط ايبٝاْٞ يف ايٓعِ ايكطآْٞ

 

 املًدل

2 

 ٚع٢ً قُس غٝسْا املطغًني، أؾطف ع٢ً ٚايػالّ ٚايكال٠ ايعاملني ضب هلل اؿُس

 أمجعني ٚقشب٘ آي٘

 : بعس أَا

 َعطف١ يف تبشح ٚاييت - سّاد ايهجرل٠ - ايسضاغات إسس٣ ايسضاغ١ ٖصٙ تعس   

 مجٝع ٚتؿٌُ ، املؤَٕٓٛ غٛض٠ يف تهٕٛ إٔ شلا ٚقسض ، ايهطِٜ ايكطإٓ إعذاظ

 .فٝٗا ٚضزت اييت ايبالغ١ٝ األغايٝب

 ٚاملٓٗر اختٝاضٙ ٚغبب املٛنٛع أ١ُٖٝ فٝٗا شنطت َكس١َ ايسضاغ١ سلًت ٚقس

 :                   َٚبشجني ايسضاغ١ ٖصٙ يف املتبع

 ثِ بتعطٜف٘ ٚبسأت باـدل، ابتسا٤ّ املعاْٞ عًِ َباسح:  األٍٚ املبشح يف تٓاٚيت

 غٛض٠ يف ٚضزت اييت األغطاض دًًت ثِ غطنّا، غطنّا ٚقفت٘ اـدل، أعطاض

 ٚأتبعت٘ مبا ايفكٌ نُرل ثِ ٚاملفػطٜٔ، ايبالغ١ عًُا٤ أضا٤ َٛنش١ ، املؤَٕٓٛ

 ايطًب أغايٝب سٖابع تٓاٚيت ثِ ،" ٚايعهؼ املهُط َٛنع املعٗط ٚنع"  بـ

 . ايعكًٞ ٚاجملاظ اؿصف ثِ ٚايتش١ًًٝٝ، ايٛقف١ٝ بايسضاغ١

 اجملاظ ٚفُٝٗا ٚايبسٜع، ايبٝإ عًُٞ فٝ٘ مجعُت ٚايصٟ ايجاْٞ املبشح ٚيف   

 عًُا٤ ٚآضا٤ تعطٜفاتٗا َب١ٓٝ ٚايطبام االغتٗالٍ بطاع١ ٚاالغتعاض٠ املطغٌ

 .شيو يف املفػطٕٚ قاي٘ َٚا ايبالغ١

 ثِ ، زضاغيت يف إيٝٗا تٛقًت اييت ايٓتا٥ر بعض فٝٗا غامت١ ايبشح ختُت ثِ

 .ايهتب باغِ أظسٜا َطتب١ ٚاملطادع املكازض فٗطؽ

 ز. ٖاز١ٜ ضمح١ اهلل أمحس ايعبٝس

 أغتاش ايًػ١ ايعطب١ٝ املػاعس ن١ًٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ

 ايػٛزإ –داَع١ أّ زضَإ اإلغال١َٝ 

 تاش ايًػ١ ايعطب١ٝ املػاعس بكػِ ايًػ١ ايعطب١ٝٚ أغ

 داَع١ بٝؿ١-ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاإلزاض٠ ببًكطٕ 

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
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 :َكس١َ

بػِ اهلل ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني ، ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً أؾطف خًك٘ أمجعني، غٝسْا ْٚبٝٓا قُس ق٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚغًِ ٚع٢ً آي٘ أمجعني.

 أَا بعس:

ٕٖ ايبالغ١ ٚايكطإٓ ايهطِٜ ال ٜٓفكالٕ عٔ بعهُٗا ، فايبالغ١ َعذعت٘ اييت بٗا ؼ ق٢ً  -س٣ ْبٝٓا قُسإ

مجٝع ايعطب ٚايعذِ باختالف أيػٓتِٗ ٚعكا٥سِٖ ، َٚٔ ٖٓا تأتٞ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف ايكطإٓ  –اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

 ايهطِٜ ملعطف١ ايهجرل َٔ َعذعات٘ اييت تتذسز بتذسز األظ١َٓ .

بايسضاغ١ ، يٝؼ يف  ٚنإ غبب اختٝاضٟ شلصا املٛنٛع ملا يف غٛض٠ املؤَٕٓٛ َٔ األغايٝب ايبالغ١ٝ اؾسٜط٠

 اؾاْب ايبالغٞ فشػب، بٌ يف دٛاْب نجرل٠ ؽسّ ايًػ١ ايعطب١ٝ . 

غٛض٠ املؤَٕٓٛ أمنٛشدّا ) زضاغ١ بالغ١ٝ  –ٚقس سلًت ايسضاغ١ ٚاييت بعٓٛإ ) ايػشط ايبٝاْٞ يف ايٓعِ ايكطآْٞ 

 ٚقف١ٝ ؼ١ًًٝٝ(، مجٝع األغايٝب ايبالغ١ٝ اييت ٚضزت يف غٛض٠ املؤَٕٓٛ .

 إىل َبشجني ; يف املبشح األٍٚ تٓاٚيت َباسح عًِ املعاْٞ ، ٚقس استًت اؾع٤ األندل يف ٖصٙ ايسضاغ١. ٚقػُت

ٚيف املبشح ايجاْٞ تٓاٚيت َباسح عًُٞ ايبٝإ ٚايبسٜع ، ٖٞ أقٌ َٔ غابكتٗا ، فعًِ ، فٝ٘ اجملاظ بٓٛعٝ٘، أَا 

 ِ خامت١ ٚفٗطؽ يًُكازض ٚاملطادع.صٙ ايػٛض٠ ، ثايبسٜع فٗٛ َباسج٘ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ق١ًًٝ دسّا ال غُٝايف ٖ

 املبشح األٍٚ

 َباسح عًِ املعاْٞ

 :/اـدل

 :تعطٜف٘ ٚأغطان٘ ٚأنطب٘

:   ) اْٞ املتعًك١ باإلغٓاز، ٖٚٛ قػِٝ اإلْؿا٤ نُا ٜكٍٛ عًُا٤ ايبالغ١ ، قاٍ ايكعٜٚيناملع  أسس أغايٝب

( 1) ال تطابك٘. أٚ ال ٜهٕٛ شلا خاضز ت٘ خاضز تطابك٘، أٚ٘ أَا إٔ ٜهٕٛ يٓػبألْٖ خدل أٚ إْؿا٤; إَا يهالّفا

ٕٖٜطدع يف ٖصا ايكٍٛ إىل قٍٛ ايػهانٞ : )  ٚايكعٜٚين َطدع اـدل١ٜ ٚاستُاٍ ايكسم ٚايهصب ع٢ً  اعًِ أ

ّ( ، ٚعع٣ استُاٍ ايكسم ٚايهصب يًددل إلَهإ ٚقٛع شيو سهِ املددل ايصٟ عهُ٘ يف خدلٙ مبفّٗٛ ملفٗٛ

فأَا ايػبب يف نٕٛ اـدل قتُال يًكسم ٚايهصب فٗٛ إَهإ ؼكل ٚاسس َُٓٗا، قا٥اّل : ) اؿهِ َع نٌ 

شيو اؿهِ َع نٌ ٚاسس َُٓٗا َٔ سٝح إْ٘ سهِ كدل َٚطدع نٕٛ اـدل َفٝسا يًُداطب ع٢ً 

                                                           
قُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عُط، أبٛ املعايٞ، دالٍ ايسٜٔ ايكعٜٚين ايؿافعٞ، املعطٚف غطٝب زَؿل )املتٛف٢: / يف عًّٛ ايبالغ١اإلٜهاح  - 1

 .56/ 1/ /3/ط برلٚت –زاض اؾٌٝ  /قُس عبس املٓعِ خفادٞ / ؼكٝل/ٖـ(739
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 نٕٛ املددل عامّلا باؿهِ، نكٛيو ملٔ ظٜس، ٚاؿهِ ٜٚػ٢ُ ٖصا فا٥س٠ اـدل اغتفاز٠ املداطب َٓ٘ شيو

 (.1() عٓسٙ ٚال ٜعًِ أْو تعًِ شيو: ظٜس عٓسى، ٜٚػ٢ُ ٖصا الظّ فا٥س٠ اـدل

بفا٥س٠ اـدل ٚالظّ فا٥ست٘ َٓعي١ اؾاٌٖ يعسّ دطٜ٘ ع٢ً َٛدب ايعًِ، فًٝك٢ إيٝ٘ اـدل  ٚقس ٜٓعٍ ايعامل

 (، فٝدطز بصيو عٔ َكته٢ ايعاٖط.2)نُا ًٜك٢ إىل اؾاٌٖ بأسسُٖا

 (3ايعاٖط) خطٚز ايهالّ ع٢ً خالف َكته٢

نجرلّا َا خيطز ايهالّ ع٢ً خالف َكته٢ ايعاٖط فٖٝٓعٍ غرل ايػا٥ٌ َٓعي١ ايػا٥ٌ إشا قسّ إيٝ٘ َا ًٜٛح 

اإلْهاض; نُا ٜكاٍ ملٓهط اإلغالّ:  ٍ املٓهط َٓعي١ غرل املٓهط إشا نإ َع٘ َا إٕ تأًَ٘ اضتسع عٜٖٔٓع باـدل، أٚ إٔ

٘ٔ) ل ايكطإٓ:. ٚعًٝ٘ قٛي٘ تعاىل يف س(4)"اإلغالّ سل َِٜب ٔفٝ  (. 5()َيا َض

َٕ)  ٜتفطع ع٢ً ٖصٜٔ االعتباضٜٔ قٛي٘ تعاىل: ٚمما ١ََٔ ُتِبَعُجٛ َٝا َّ اِئك ِٛ َٜ  ِِ ُْٖه ِٖ ِإ َٕ، ُث ُِّتٛ َُ ِِ َبِعَس َشٔيَو َي ُْٖه ِٖ ِإ (، 6()ُث

ؼ يف إْهاض املٛت; أنس إثبات املٛت بتأنٝسٜٔ ٚإٕ نإ مما ال ٜٓهط; يتٓعٌٜ املداطبني َٓعي١ َٔ ٜبايفكس 

َٕ" يتُازِٜٗ يف ايػف١ً ٚاإلعطاض عٔ ايعٌُ ملا بعسٙ، قٌٝ:  ُِّتٛ َُ زٕٚ "متٛتٕٛ" ٚأنس إثبات ايبعح تأنٝسا  "َي

 فٓعٍ أٚ ٜذلزز فٝ٘ ب٘ ٜعذلفٜٓهط،بٌ إَا إٔ ٘ ملا ناْت أزيت٘ ظاٖط٠ نإ بأالٚإٕ نإ مما ٜٓهط; ألْٖ ّا،ٚاسس

َٕ)٘; تٓبٝٗا شلِ ع٢ً ظٗٛض أزيت٘، ٚسجا ع٢ً ايٓعط فٝٗا، ٚشلصا دا٤املداطبٕٛ َٓعي١ املذلززٜٔ فٝ  ( ُتِبَعُجٛ

 (.7ٌ )ع٢ً األق

ٕٖـ "أنس ٖصا اـدل بأناف ابٔ  عاؾٛض تعًٝكّا ع٢ً اآلٜات ايػابك١ قٛي٘:) ٚ ٚ   ٚايالّ َع نِْٛٗ ال ٜطتابٕٛ  "إ

) ٚتٛنٝس خدل  ٓعي١ َٔ ٜٓهطٕٚ أِْٗ ميٛتٕٛ.فٝ٘ ألِْٗ ملا أعطنٛا عٔ ايتسبرل فُٝا بعس ٖصٙ اؿٝا٠ ناْٛا مب

إَهإ ٣ٜٚهٕٛ َا شنط قبً٘ َٔ اـًل األٍٚ زيٝال عً ،ِٗ ٜٓهطٕٚ ايبعحألْٖ (ثِ إْهِ ّٜٛ ايكٝا١َ تبعجٕٛ

                                                           
 / ظضظٚض ل  ْعِٝ ٝعًتٚ  نبط( ٖـ(626ٜٛغف بٔ أبٞ بهط بٔ قُس بٔ عًٞ ايػهانٞ اـٛاضظَٞ اؿٓفٞ أبٛ ٜعكٛب )املتٛف٢: َفتاح ايعًّٛ /  - 1

 . 66-1/65يبالغ١/  /، ٜٚٓعط  اإلٜهاح يف عًّٛ ا166/  1/   ّ 1987 -ٖـ  1407ايطبع١: ايجا١ْٝ،  - يبٓإ –زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت 

 .68/ 1املطدع ْفؼ /  - 2

 .45/ 1/ 2005ّ-ٖـ1426/  16/ ط َهتب١ اآلزاب/  ٖـ(1391عبس املتعاٍ ايكعٝسٟ )املتٛف٢: / بػ١ٝ اإلٜهاح يتًدٝل املفتاح يف عًّٛ ايبالغ١ - 3

 .47/48/ 1املطدع ْفػ٘ /  - 4

 2ايبكط٠  - 5

 .15/16املؤَٕٓٛ /  - 6

 .1/49 بػ١ٝ اإلٜهاح / - 7



 

33 
 

  2015 ديسمبر -يوليو -الثاني المجلد  -العدد السادس جامعت الناصرمجلت 

 د. هاديت رحمت اهلل أحمد العبيد (تحليليت بالغيت دراست)  أنموذجًا المؤمنون سورة -القرآني النظم في البياني السحر
 

، فًِ حيتر إىل تك١ٜٛ  (1()اـًل ايجاْٞ نُا قاٍ تعاىل: أفعٝٝٓا باـًل األٍٚ بٌ ِٖ يف يبؼ َٔ خًل دسٜس

 .(2()طف ايتأنٝس ٚإٕ نإ إْهاضِٖ ايبعح قٜٛاايتأنٝس بأنجط َٔ س

عًٝ٘ فكس ٚضزت بعض اآلٜات َٔ غٛض٠ املؤَٕٓٛ  ؼٌُ أخباضّا َؤنس٠ ، ٚمما أعاْين ع٢ً َعطفتٗا ايطدٛع       

إىل بعض نتب املفػطٜٔ َٚٓٗا تفػرل ابٔ عاؾٛض، فكس أٚضز يف ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط، بعهّا َٓٗا: نكٛي٘ تعاىل : 

ِٔ ٔطنٍيََٚيَكِس َخ)  َٔ ًَاَي١ٕ  ِٔ ُغ َٔ  َٕ َِْػا َٓا اِيِإ فٝ٘  تأنٝس اـدل بالّ ايكػِ ٚسطف ايتشكٝل َطاع٢( ٜكٍٛ : ) 3()ًَِك

 (.4(ايتعطٜض باملؿطنني املٓعيني َٓعي١ َٔ ٜٓهط ٖصا اـدل يعسّ دطِٜٗ ع٢ً َٛدب ايعًِ

َٜٚقٛي٘ تعاىل:)    ٍَ ٘ٔ َفَكا َٔ ِٛ ُّْٛسا ِإَي٢ َق َٓا  ًِ َََٕٚيَكِس َأِضَغ ًَا َتٖتُكٛ ُٙ َأَف ُِٝط ٕ٘ َغ ِٔ ِإَي َٔ  ِِ ََا َيُه  َ٘ َّ ِّ اِعُبُسٚا اي ِٛ ،  (5() ا َق

َٔ ايكك١، فاملع٢ٓ تأنٝس اإلضغاٍ إىل ْٛح َٚا عكب  ايتٗسٜسٟيًُهُٕٛ  ّاتأنٝسفأنس اـدل بالّ ايكػِ ، 

 ..(6)ب٘ شيو

 أغطاض اـدل اييت تفِٗ َٔ ايػٝام: 

 ٛض٠ ٚاييت تفِٗ غٝام ايهالّ نجرل٠ دسا، َٓٗا:أغطاض اـدل اييت ٚضزت يف ايػ

ًٔنَينكٛي٘ تعاىل: )  ـ ايتػ1١ًٝ ُُِبَت ٖٓا َي ِٕ ُن َِٚإ َٜإت  ٕٖ ٔفٞ َشٔيَو َيآ اهلل عًٝ٘  ػ١ًٝ يًٓيب قُس ق٢ً( فٝ٘ ت7()ِإ

اهلل عًٝ٘  ق٢ً ٚغًِ ع٢ً َا ًٜكاٙ َٔ املؿطنني، ٚتعطٜض بتٗسٜس املؿطنني بإٔ َا ٜٛادٕٗٛ ب٘ ايطغٍٛ

ٚيهٕٛ ٖصا مما قس ٜػٝب عٔ األيباب  ٚغًِ ال بكا٤ ي٘ ٚإمنا ٖٛ ب٣ًٛ تعٍٚ عٓ٘ ٚؼٌ بِٗ ٚيهٌ سغ ٜٓاغب٘.

 (8) ْعٍ َٓعي١ ايؿ٤ٞ املذلزز فٝ٘ فأنس ب إٕ املدفف١ ٚبفعٌ نٔ.

ًُٛاقٛي٘ تعاىل: ) ـ ٚدا٤ اـدل يًتشطٜض يف 2 َُ َٚاِع َِّبأت  َٔ ايطَّ َٔ ٌُ ُنًُٛا  َٗا ايٗطُغ ٜٗ َٕ  َٜا َأ ًُٛ َُ َُا َتِع ِّٞ ٔب َقأيّشا ِإ

ِْ ًٝٔ  ; االغتعاز٠ َٔ األعُاٍ ايكاؿ١  ؼطٜض ع٢ً"، خدل فٝ٘ إْٞ مبا تعًُٕٛ عًِٝ،"كٛي٘(، ف9() َع
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ٕٓ  (.1)شيو ٜتهُٔ ايٛعس باؾعا٤ عٓٗا ٚأْ٘ ال ٜهٝع َٓ٘ ؾ٤ٞ أل

َُا ) ، ففٞ قٛي٘ تعاىل: ـ ٚقس ٜطز يف اآل١ٜ أنجط َٔ أغًٛب بػطض ػسٜس ايص3ٖٔ ِِ ٔباِيَعَصأب َف ُٖ َْا ََٚيَكِس َأَخِص

َٕ ََٜتَهٖطُعٛ ََا  َٚ  ِِ ِٗ ُْٛا ٔيَطبِّ َٕ، اِغَتَها ًُٔػٛ َُِب  ٔ٘ ِِ ٔفٝ ُٖ ِِ َباّبا َشا َعَصإب َؾٔسٜٕس ِإَشا  ِٗ ِٝ ًَ َٓا َع َِْؿَأ  ،َسٖت٢ ِإَشا َفَتِش َٛ ائَّصٟ َأ ُٖ َٚ

َٚاِيَأِف٦َٔس٠َ َق َٚاِيَأِبَكاَض  َُِع  ُِ ايٖػ َٕ َيُه ََا َتِؿُهُطٚ ًّا  ٚيف ٖصا االْتكاٍ َٔ أغًٛب إىل(. قاٍ ابٔ عاؾٛض : ) 2()ًٔٝ

 أغًٛب ثِ ايطدٛع إىل ايػطض ػسٜس يٓؿاط ايصٖٔ ٚؼطٜو يإلقػا٤ إىل ايهالّ ٖٚٛ َٔ أغايٝب نالّ

 (3ايعطب يف خطبِٗ ٚطٛاشلِ)

َٕـ ٚيف قٛي٘ تعاىل: 4 ٌِ َأَفال َتَصنَُّطٚ ٘ٔ ُق َّ َٕ ٔي َُٝكُٛيٛ َٔ اهلل تعاىل عُا  يإلخباضاؾ١ًُ َػتأْف١ َػٛق١ ; ( 4())َغ

 (، 5)ٜكع َِٓٗ يف اؾٛاب قبٌ ٚقٛع٘

ِِ ٔباِيَشلِّ ، ففٞ قٛي٘ تعاىل:) ـ  َٚٔ األغطاض اييت ٚضزت ٚأؾاض إيٝٗا ابٔ عاؾٛض ، ايتأنٝس ٚايتشكٝل5 ُٖ َٓا ِٝ ٌِ َأَت َب

َٕ ِِ َيَهأشُبٛ ُٗ ْٖ َنَّا ، ٚأٜهّا قٛي٘ عع ٚدٌ:)  (7)(اـدل ب)إٕ( ٚايالّ يتشكٝل تأنٝس ْػبتِٗ إىل ايهصب(، 6()َِٚإ

َٕ ُِٜبَعُجٛ  ِّ ِٛ َٜ ِِ َبِطَظْر ِإَي٢  ِٗ ََٚضا٥ٔ  ِٔ َٔ َٚ َٗا  ًُ َٛ َقا٥ٔ ُٖ  ١َُْ ًٔ َٗا َن ْٖ اـدل َػتعُال يف َع٢ٓ أْ٘ ال ٚقف يهًُت٘ ، (8)(َنَّا ِإ

 ٝل املع٢ٓ ايصٟ اغتعٌُ ي٘يتشك "إٕ" ايتأنٝس عطف ٕٖٚبصيو ٜعًِ أ، قسضت َٔ قاسبٗا أْٗايهًُت٘ غرل 

 (.9) ايٛقف

َٕ: ) قٛي٘ تعاىلـ ٜٚطز بػطض ايتٓهٝت حنٛ 6 ََٜتَػا٤َُيٛ ََٚيا  ٦ََٕٔص  ِٛ َٜ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ َِْػاَب َب ًَا َأ ُْٔفَذ ٔفٞ ايٗكِٛض َف َفال (، )10()َفِإَشا 

ِِ ُٗ َٓ ِٝ ِْػاَب َب ، فإٕ األْػاب ثابت١ ال فكس قكس بٓفٞ األْػاب ٖٚٞ َٛدٛز٠ أَطا آخط يٓهت١ فٝ٘، فٔ ايتٓهٝت( َأ

ٗا تًػٛ يف اآلخط٠ إش ٜكع ْفٝٗا إَا ألْٖ إىلٜكح ْفٝٗا ٚقس نإ ايعطب ٜتفاخطٕٚ بٗا يف ايسْٝا ٚيهٓ٘ دٓح 

                                                           
 .69-68/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  - 1

 .68 -76املؤَٕٓٛ /  - 2

 .104-103/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط /  - 3

 .87املؤَٕٓٛ   - 4

غٛض١ٜ ، )زاض  -محل  -زاض اإلضؾاز يًؿ٦ٕٛ اؾاَع١ٝ / ٖـ1403قٝٞ ايسٜٔ بٔ أمحس َكطف٢ زضٜٚـ )املتٛف٢ :  /ايكطإٓ ٚبٝاْ٘إعطاب  - 5

 538/  6 / ٖـ 1415/ 4/ ط برلٚت –زَؿل  -برلٚت( ، ) زاض ابٔ نجرل  -زَؿل  -ايُٝا١َ 

 .90املؤَٕٓٛ  - 6

 113/  18 ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  7

 .100املؤَٕٓٛ  - 8
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ْٖ ٘ قكس بايٓفٞ قف١ يألْػاب قصٚف١ أٟ ٜعتس بٗا سٝح ايتكاطع بِٝٓٗ فٝتفطقٕٛ َعاقبني أٚ َجابني، أٚ أ

 .(1) تعاطف َٔ فطط ايبٗط ٚايهالٍ ٚاغتٝال٤ ايسٖؿ١ عًِٝٗتعٍٚ باملط٠ ٚتبطٌ يعٚاٍ ايذلاسِ ٚاي

ٖٓا ـ َٚٓٗا ايتعذٌٝ باألَط ففٞ قٛي٘ تعاىل: )7 ََ َٓا آ َٕ َضٖب َُٜكُٛيٛ ِٔ ٔعَبأزٟ  َٔ َٕ َفِطْٜل  ُ٘ َنا ْٖ إلخباض يف نإ   (2)( ...ِإ

مبهُٕٛ اـدل بكط١ٜٓ إٔ  يف نٕٛ املتهًِ عاملا يف قٛي٘: إْ٘ نإ فطٜل َٔ عبازٟ إىل قٛي٘: غدطٜا َػتعُاّل

ٖٕ  .(3()ايؿإٔ يًتعذٌٝ بإضٖابِٗ ٚنُرل (املداطب ٜعًِ أسٛاٍ ْفػ٘. ٚتأنٝس اـدل ب )إ

 / ايتعطٜف ٚايتٓهرل:2

َٚٔ أغايٝب املعاْٞ اييت ٚضزت يف غٛض٠ املؤَٕٓٛ ايتعطٜف ٚايتٓهرل ٚأنجط أْٛاع ايتعطٜف ايصٟ ٚضز فٝٗا، 

 تٓاغب ايػٝام ، َٓٗا: ايتعطٜف باغِ اإلؾاض٠ ٚشيو ألغطاٍض

َٕفٛضز يف قٛي٘ تعاىل: )  ـ ايتُٝٝع بكف١ َع١ٓٝ،1 ُِ اِيَعاُزٚ ُٖ ََٚضا٤َ َشٔيَو َفُأَٚي٦َٔو  ِٔ اِبَتَػ٢  َُ باغِ  (. ايتعطٜف4()َف

باغِ اإلؾاض٠ يعٜاز٠ متٝٝعِٖ بٗصٙ اـك١ً ايص١َُٝ يٝهٕٛ ٚقفِٗ بايعسٚإ َؿٗٛضا َكطضا نكٛي٘ تعاىل: 

 .(6)، ٚايعازٟ ٖٛ املعتسٟ، أٟ ايعامل ألْ٘ عسا ع٢ً األَط(5)ٚأٚي٦و ِٖ املتكٕٛ

َٕـ ٚيف قٛي٘ تعاىل: ) 2 َٛاِضُثٛ ُِ اِي ُٖ د٤ٞ شلِ باغِ اإلؾاض٠ بعس إٔ أدطٜت عًِٝٗ ايكفات املتكس١َ ( 7()ُأَٚي٦َٔو 

ٕٖ يٝفٝس اغِ اإلؾاض٠  .دساضتِٗ مبا غٝصنط بعس اغِ اإلؾاض٠ سكًت َٔ اتكافِٗ بتًو ايكفات أ

ََٖصا ِإيَّا َبَؿْطحنٛ قٛي٘ تعاىل:)  س ٜطاز ب٘ ايتكػرل ٚايتشكرلـ ٚق3 ََا   ٔ٘ َٔ ِٛ ِٔ َق َٔ َنَفُطٚا َ ًَُأ ائَّصٜ َُ ٍَ اِي  َفَكا

ًُُهِ ٕٖ(.  ف8()َِٔج نالّ املأل ٚقع عهط٠ ْٛح يف ٚقت زعٛت٘، فعسيٛا  اغِ اإلؾاض٠ َٓكطف إىل ْٛح ٖٚٛ ٜكتهٞ أ

ٕٖ; َٔ ازل٘ ايعًِ إىل اإلؾاض٠   .(9)َككٛزِٖ تكػرل أَطٙ ٚؼكرلٙ يس٣ عاَتِٗ نٝال ٜتكبًٛا قٛي٘ أل

ُٔنَيـ ايتعطٜف ) بـ اٍ( يالغتػطام ، دا٤ يف قٍٛ تعاىل: ) 4 ِّ ايعَّأي ِٛ ًَِك  .(10()َفُبِعّسا ٔي

 

                                                           

 547/  6  إعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘  - 1

 . (109)املؤَٕٓٛ  - 2

 ، 129/  18 ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  -3

 .7املؤَٕٓٛ  -4

 .177ايبكط٠  - 5
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 (1.)ايتعطٜف يف ايعاملني يالغتػطام فؿًُِٗ، ٚيصيو تهٕٛ اؾ١ًُ مبٓعي١ ايتصٌٜٝ 

 :/ نُرل ايفكٌ، أغطان3٘

فايككط يف ايًػ١ اؿبؼ، ٚيف االقطالح ؽكٝل ؾ٤ٞ ططٜك١ َٔ ططم ايككط، دا٤ يف اإلٜهاح، ) ٖٚٛ 

"قف١ أٚ َٛقٛف" بؿ٤ٞ "َٛقٛف أٚ قف١" بططٜل ككٛم "َا ٚإال َٚا ؾاب٘ شيو َجٌ إمنا ٚايعطف 

ككٛض عًٝ٘ ٚايتكسِٜ ٚتٛغط نُرل ايفكٌ ٚتعطٜف املػٓس أٚ املػٓس إيٝ٘ بالّ اؾٓؼ" ٚايبا٤ زاخ١ً ع٢ً امل

َٖٚيف بػ١ٝ اإلٜهاح . (2() ع٢ً األضدح ا تٛغط ايفكٌ بٝٓ٘ ٚبني املػٓس فًتدكٝك٘ ب٘; نكٛيو: "ظٜس ٖٛ ٚأ

 املٓطًل، أٚ: ٖٛ أفهٌ َٔ عُطٚ، أٚ: ٖٛ خرل َٓ٘، أٚ: ٖٛ ٜصٖب.

َٕٚدا٤ نُرل ايفكٌ بػطض تك١ٜٛ اؿهِ يف قٍٛ تعاىل: ) ُِ اِيَعاُزٚ ُٖ بايػٕٛ غا١ٜ أٟ ِٖ اي(; 3()َفُأَٚي٦َٔو 

 ( ِٖ ايٛاضثٕٛ، ايهُرل يتك١ٜٛ اـدل. 10ٚنصيو يف اآل١ٜ) ايعسٚإ ع٢ً اؿسٚز ايؿطع١ٝ.

 ٚنع املعٗط ٚنع املهُط

 (4)إلنُاض يف َكاّ اإلظٗاض، ٚشيو يف َٛنعنيـ ا1

َٚٓكٛبا  باب نُرل ايؿإٔ ٚايكك١، ٜٚهٕٛ َطفٛعا حنٛ: ٖٞ ايسٚي١ اغتعست، ٖٚٛ اؿل سكشل،األٍٚ:  

٢َُ اِيَأِبَكاُض)  حنٛ: َٗا َيا َتِع ْٖ َٔ قبٌ إٔ ايؿ٤ٞ  ٚتفدُٝٗا، ٚغط ٖصا األغًٛب املبايػ١ ٚتععِٝ تًو ايكك١ (َفِإ

إشا نإ َبُٗا ناْت ايٓفٛؽ َتؿٛق١ إىل فُٗ٘، َتطًع١ إىل عًُ٘، فإشا ٚنح ٚفػط سٌ قال ضفٝع ايكسض 

تٌٜٗٛاي يسٜٗا، َٚٔ مث١ ال ٜهٕٛ إال يف املٛانع اييت ٜككس فٝٗا

غالَا غعٝس، ٚاْتكاب َا بعسُٖا َٔ ايٓهطات جي٤ٞ  ٚب٦ؼباب ْعِ ٚب٦ؼ، حنٛ: ْعِ ضدال قُس، ايجاْٞ: 

ٜهٕٛ يألف٦س٠ تطًع إىل  ع٢ً د١ٗ ايتفػرل، ٚايساعٞ إيٝ٘ املبايػ١ يف املسح أٚ ايصّ، َٔ سٝح إْ٘ عٓس اإلبٗاّ

 . إٜهاح املبِٗ ٚؾػف إىل بٝاْ٘

 :(5)فإٕ نإ املعٗط اغِ إؾاض٠ نإ  ُاض،ـ ٚنع اإلظٗاض َكاّ اإلن2

 ٚدا٤ َجٌ شيو يف غٛض٠ املؤَٓني يف قٛي٘ تعاىل:  إَا يهُاٍ ايعٓا١ٜ ب٘ ألدٌ اختكاق٘ عهِ غطٜب، *

 

                                                           

.59/ 18ايػابل/  - 1

 .5/ 2اإلٜهاح / - 2

 .7املؤَٕٓٛ  - 3

 .143/ 1عًّٛ ايبالغ١  - 4

 .144اْعط املطدع ايػابل م  - 5
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 (َٕ َُِبُعُٛثٛ ْٖا َي َّا َأِإ َٚٔعَعا ٖٓا ُتَطاّبا  َُٚن َٓا  َِٔت ََٖصا ِإيَّا َأَغأطرُل اإىل قٛي٘: )   (َقاُيٛا َأِإَشا   ِٕ ٖٚٔينَي(ِإ ايعسٍٚ عٔ (، ف1)ِيَأ

 .(2)اإلنُاض إىل اغِ اإلؾاض٠ ايجاْٞ يككس ظٜاز٠ متٝٝعٙ تؿٗرلا غط٦٘ يف ظعُِٗ

 ٚإَا يهُاٍ فطٓت٘ ست٢ نإٔ غرل احملػٛؽ عٓسٙ قػٛؽ، حنٛ:*

 وتعايًت نٞ أؾذ٢ َٚا بو ع١ً ... تطٜسٜٔ قتًٞ قس ظفطت بصي

ٚإٕ نإ املعٗط غرل اغِ .٢ إٔ قتً٘ قس ظٗط ظٗٛض احملػٛؽأٟ: بكتًٞ، ٚنإ َٔ سك٘ إٔ ٜكٍٛ ب٘ يهٓ٘ ازع

 إؾاض٠، فإَا:

َُُس) حنٛ:  يعٜاز٠ متهٝٓ٘ يف شٖٔ ايػاَع ـ 1 ُ٘ ايٖك َّ ََا اِيَشاق١َُّ) ، ٚحنٛ: ( اي  ، ٚقٍٛ اؿُاغٞ:( اِيَشاق١َُّ، 

 ؾسزْا ؾس٠ ايًٝح ... غسا ٚايًٝح غهبإ

 ك١، نكٛي٘:ٚإَا يالغتعطاف ٚاـهٛع املٛدبني يًؿف ـ2

 َكطا بايصْٛب ٚقس زعانا  إشلٞ عبسى ايعاقٞ أتانا ...

َٔ َنَفُطٚا) : قٛي٘ تعاىل يف غٛض٠ م حنٛ ٚإَا يًتٗهِ ٚايتعذب،ـ 3 ٌِ ائَّصٜ ِٕ ٔشٟ ايصِِّنِط، َب َٚاِيُكِطآ ثِ قاٍ (، م 

ٍَ) بعس:  ََٖصا َغأسْط َنٖصاْب ََٚقا  َٕ ايتعطٜض بأِْٗ سكا أٌٖ ايتُطز ، فايػطض ؾس ايٓهرل عًِٝٗ ٚ( اِيَهأفُطٚ

 .ٚايعٓاز

ِِ َغِبَع ، يف قٛي٘ اهلل عع ٚدٌ: ) ـ ٚإَا يػرل شيو نُا ٚضز يف غٛض٠ املؤَٓني ٚفػطٙ ابٔ عاؾٛض4 َِٛقُه َٓا َف ًَِك ََٚيَكِس َخ

ًٔني ًِِل َغأف ِٔ اِيَد ٖٓا َع ََا ُن َٚ نٓا عٔ اـًل اإلظٗاض يف قٛي٘: َٚا  ايعسٍٚ عٔ اإلنُاض إىل ( ، ف3()َطَطا٥َٔل 

غافًني زٕٚ إٔ ٜكاٍ: َٚا نٓا عٓهِ غافًني، ملا ٜفٝسٙ املؿتل َٔ َع٢ٓ ايتعًٌٝ، أٟ َا نٓا عٓهِ غافًني 

  .(4)ألْهِ كًٛقاتٓا فٓشٔ ْعاًَهِ بٛقف ايطبٛب١ٝ، ٚيف شيو تٓبٝ٘ ع٢ً ٚدٛب ايؿهط ٚاإلقالع عٔ ايهفط

 : /ايتكسِٜ ٚايتأخرل4

ٖٚٛ  .(5()َبٝٓا طدت٘ أْا، َٚٓٗا َا ٚدست٘ يف أقٛاٍ عًُا٤ ايبٝإ، ٚغأٚضز شيواغتدقاٍ ابٔ األثرل: ) َٓ٘ َا 

 األٍٚ: خيتل بسالي١ األيفاظ ع٢ً املعاْٞ، ٚيٛ أخط املكسّ أٚ قسّ املؤخط يتػرل املع٢ٓ. نطبإ:

 ايهطب فأَا ٚايجاْٞ: خيتل بسضد١ ايتكسّ يف ايصنط الختكاق٘ مبا ٜٛدب ي٘ شيو، ٚيٛ أخط ملا تػرل املع٢ٓ.

 ٚاآلخط: ٜهٕٛ ايتأخرل فٝ٘ ٖٛ األبًؼ. أسسُٖا: ٜهٕٛ ايتكسِٜ فٝ٘ ٖٛ األبًؼ.،  األٍٚ، فإْ٘ ٜٓكػِ إىل قػُني

                                                           

 .83-82  -املؤَٕٓٛ  - 1

:108/ 18املطدع ايػابل /  - 2

 17املؤَٕٓٛ  - 3

 .28/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط /  - 4

أمحس اؿٛيف، بسٟٚ طبا١ْ زاض ْٗه١ ، ت ٖـ(637نٝا٤ ايسٜٔ بٔ األثرل، ْكط اهلل بٔ قُس )املتٛف٢: ، اتب ٚايؿاعطاملجٌ ايػا٥ط يف أزب ايه - 5

.173-172/ 2/ َكط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايفذاي١ ـ ايكاٖط٠
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فأَا ايكػِ ايصٟ ٜهٕٛ ايتكسِٜ فٝ٘ ٖٛ األبًؼ، فهتكسِٜ املفعٍٛ ع٢ً ايفعٌ، ٚتكسِٜ اـدل ع٢ً املبتسأ،  

ٔ شيو تكسِٜ املفعٍٛ ع٢ً ايفعٌ، نكٛيو: ظٜسا فُ، ٚتكسِٜ ايعطف أٚ اؿاٍ، أٚ االغتجٓا٤ ع٢ً ايعاٌَ

ب٘ بايهطب زٕٚ غرلٙ، ٚشيو خالف قٛيو: "نطب  ّاؽكٝك نطبت، ٚنطبت ظٜسا، فإٕ يف قٛيو: ظّٜسا نطبت

ظٜسا"; ألْو إشا قسَت ايفعٌ نٓت باـٝاض يف إٜكاع٘ ع٢ً أٟ َفعٍٛ ؾ٦ت، بإٔ تكٍٛ: خايسا، أٚ بهطا، أٚ 

 .ٚنصيو تكسِٜ خدل املبتسأ عًٝ٘، تكام يًُفعٍٛغرلُٖا ٚإشا أخطت٘ يعّ االخ

ٚاآلخط: َطاعا٠ ْعِ ،  أسسُٖا: االختكام فٝ٘ إٔ ٜػتعٌُ ع٢ً ٚدٗني:ٜٚط٣ ايعكؿطٟ إٔ ايتكسِٜ  

بايتكسِٜ، ٚإشا أخط املكسّ شٖب شيو اؿػٔ، ٖٚصا ايٛد٘ أبًؼ  ايهالّ، ٚشاى إٔ ٜهٕٛ ْعُ٘ ال حيػٔ إال 

ِٔ  )...فٓشٛ قٛي٘ تعاىل:  -ايصٟ ٖٛ االختكام -ٍٚ فأَا األ ٚأٚنس َٔ االختكام. َُٚن َ٘ َفاِعُبِس  َّ ٌِ اي َب

َٔ َٔ ايٖؿأنِطٜ َ٘ َفاِعُبِس) فإْ٘ إمنا قاٍ:  .(َٔ َّ ٌِ اي ، ٚمل ٜكٌ: "بٌ اعبس اهلل"; ألْ٘ إشا تكسّ ٚدب اختكام (َب

 ٍ ؾا٤.ايعباز٠ ب٘ زٕٚ غرلٙ، ٚيٛ قاٍ: "بٌ اعبس" ؾاظ إٜكاع ايفعٌ ع٢ً أٟ َفعٛ

َِْػَتٔعنُي) فٓشٛ قٛي٘ تعاىل:  -ايصٟ خيتل بٓعِ ايهالّ -ٚأَا ايٛد٘ ايجاْٞ ٜٖاَى  َِٚإ َِْعُبُس  ٜٖاَى  ٚقس شنط  .( ِإ

ايعكؿطٟ يف تفػرلٙ إٔ ايتكسِٜ يف ٖصا املٛنع قكس ب٘ االختكام، ٚيٝؼ نصيو، فإْ٘ مل ٜكسّ املفعٍٛ 

ايهالّ; ألْ٘ يٛ قاٍ: ْعبسى ْٚػتعٝٓو مل ٜهٔ ي٘ َٔ  فٝ٘ ع٢ً ايفعٌ يالختكام، ٚإمنا قسّ ملهإ ْعِ

ٜٖاَى" اؿػٔ َا يكٛي٘:  َِْػَتٔعنُي ِإ ٜٖاَى  َِٚإ ُٔنَي،) ، أال تط٣ أْ٘ تكسّ قٛي٘ تعاىل: "َِْعُبُس  ٘ٔ َضبِّ اِيَعاَي َّ ُُِس ٔي اِيَش

ِٔ ِّ ايسِّٜ ِٛ َٜ ََأئو   ،ِِ ِٔ ايٖطٔسٝ َُ ٜٖ:) فذا٤ بعس شيو قٛي٘ (،ايٖطِس ٜٖاَىِإ َِٚإ َِْعُبُس  ، ٚشاى ملطاعا٠ سػٔ (1() َِْػَتٔعنُي اَى 

 قاٍ ْعبسى ْٚػتعٝٓو يصٖبت تًو ايطال٠ٚ،ٚظاٍ شيو ٚيٛ ايٓعِ ايػذعٞ ايصٟ ٖٛ ع٢ً سطف ايٕٓٛ،

ٕٖ االختكام فٝ٘ أٚنح2)اؿػٔ (، ٚأض٣ أ

 ٚدا٤ ايتكسِٜ يف غٛض٠ املؤَٕٓٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

(، 3() ٚايصٜٔ ِٖ ألَاْاتِٗ ٚعٗسِٖ ضاعٕٛ  َعطنٕٛ ٚايصٜٔ ِٖ عٔ ايًػٛاىل:) ففٞ قٛي٘ تع ـ يالختكام،1

، ٚايػطض َٔ ٖصا يالختكام كسِٜ ألَاْاتِٗ ٚعٗسِٖ ع٢ً ضاعٕٛتٚايكٍٛ يف ، ع٢ً َتعًك٘ ايًػٛ تكسِٜ عٔ

بات ْعا١ٖ ايطٝ بٝإ نطا١َ ايطغٌ عٓس اهلل ْٚعاٖتِٗ يف أَٛضِٖ اؾػُا١ْٝ ٚايطٚسا١ْٝ، فاألنٌ َٔاإلخباض، 

  .(4)دػ١ُٝ ٚايعٌُ ايكاحل ْعا١ٖ ْفػا١ْٝ

                                                           

 .4ايفاؼ١  - 1

 .2/174املجٌ ايػا٥ط/  - 2

 .3ٚ8املؤَٕٓٛ  اآلٜات  - 3

 17/  18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط   - 4
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ِٖ ٖٚصا ال ٜتعًل باإلغٓاز: ففٞ قٛي٘ تعاىل: )  ـ ايذلتٝب ايعَين ،2  ِٔ ٔطنٍي ُث َٔ ًَاَي١ٕ  ِٔ ُغ َٔ  َٕ َِْػا َٓا اِيِإ ًَِك ََٚيَكِس َخ

ًََك١ّ َف ِٓٗطَف١َ َع َٓا اي ًَِك ِٖ َخ ََٔهنٍي ُث ُِْطَف١ّ ٔفٞ َقَطاٍض   ُٙ َٓا ًِ َْا َدَع ِٛ َّا َفَهَػ ُُِهَػ١َ ٔعَعا َٓا اِي ًَِك َُِهَػ١ّ َفَد ًََك١َ  َٓا اِيَع ًَِك َد

ُٔ اِيَدأئكني ُ٘ َأِسَػ َّ ًِّكا آَخَط َفَتَباَضَى اي ُٙ َخ َْا َِْؿِأ ِٖ َأ ُّا ُث َّ َيِش  (1()اِئعَعا

٢ سػب خًل اإلْػإ فايتكسِٜ فٝٗا، يٝؼ َتعًكّا باإلغٓاز; إمنا نإ ألغباب أخط٣، فذا٤ ايذلتٝب عً       

املتتابع١ يف ٖصٙ اآلٜات أغطاض  املدايف١ يف سطٚف ايعطفَطتبّا باألٍٚ ٚايصٟ ًٜٝ٘ ست٢ آخط تهٜٛٓ٘،) ففٞ 

ٖٚٛ خًل آزّ  األٍٚيطٝف١ املأخص زقٝك١ املع٢ٓ، فكس شنط تعاىل تفاقٌٝ ساٍ املدًٛم يف تٓكً٘ فبسأ باـًل 

ُٗا َٔ ايذلاخٞ ٚسٝح قاض ٓملا بٝ "ثِ" خًل ايٓػٌ عطف٘ ب َٖٛٔ طني، ٚملا عطف عًٝ٘ اـًل ايجاْٞ ايصٟ 

 (.2() عطف٘ بايفا٤ ىل ايتكسٜط ايصٟ ٜتبع بعه٘ بعها َٔ غرل تطاٍرإ

. دا٤ ايتكسِٜ ألغباب (3)ٕ(ثِ إْهِ ّٜٛ ايكٝا١َ تبعجٛ ثِ إْهِ بعس شيو ملٝتٕٛنصيو يف قٛي٘ تعاىل: ) 

ٕٖ; ٚثِ يًذلتٝب ايطتيب  تالف أقٓاف املدًٛقات،أخط٣ غرل اإلغٓاز ، فكس تكسّ باـًل ع٢ً اخ أ١ُٖٝ  أل

ٕٖ; ايتصنرل باملٛت يف ٖصا املكاّ أق٣ٛ َٔ أ١ُٖٝ شنط اـًل اإلخباض عٔ َٛتِٗ تٛط١٦ يًذ١ًُ بعسٙ ٖٚٞ  أل

(4) ز(قٛي٘ ثِ إْهِ ّٜٛ ايكٝا١َ تبعجٕٛ ٖٚٛ املككٛ

ََٚيٕسٚ َٓ٘ قٛي٘ تعاىل:)   ِٔ َٔ  ُ٘ َّ َٕ٘ٚ ََا اٖتَدَص اي ِٔ ِإَي َٔ  ُ٘ َََع  َٕ إمنا قسّ ْفٞ ايٛيس ع٢ً (، قاٍ ابٔ عاؾٛض:) 5()ََا َنا

ٖٕ ٕٖ ّاأنجط املؿطنني عبس٠ أقٓاّ ال عبس٠ املال٥ه١ ْعط ْفٞ ايؿطٜو َع أ ؾب١ٗ عبس٠ املال٥ه١ أق٣ٛ َٔ  إىل أ

ٕٖ ؾب١ٗ عبس٠  (.6()املال٥ه١ قٓاّفًٝػت زال٥ٌ اؿسٚخ باز١ٜ عًِٝٗ ناأل َؿاٖسٜٔ املال٥ه١ غرل األقٓاّ أل

ٕٖحنٛ قٛي٘ تعاىل: )  ـ ايتكسِٜ يطعا١ٜ ايفٛاقٌ،3 ٚايصٜٔ ِٖ بآٜات ضبِٗ  ايصٜٔ ِٖ َٔ خؿ١ٝ ضبِٗ َؿفكٕٛ إ

ْٖ ٚايصٜٔ ِٖ بطبِٗ ال ٜؿطنٕٛ ٜؤَٕٓٛ ، يف ٖصٙ (7)(ِٗ إىل ضبِٗ ضادعٕٛ ٚايصٜٔ ٜؤتٕٛ َا آتٛا ٚقًٛبِٗ ٚد١ً أ

ٕٖ  اي اجملطٚضات ايجالث١ ع٢ً عٛاًَٗا يًطعا١ٜ فٝٗا يطعا١ٜ ايفٛاقٌ،قا٥اّل:)  ِتكسٜٖصٙ اآلٜات ٜط٣ ابٔ عاؾٛض أ

ٕٖ ايتكسِٜ فٝٗا يتك١ٜٛ اؿهِ، أق٣ٛ; فكس د٤ٞ بهُرل  (8)(ع٢ً ايفٛاقٌ َع االٖتُاّ مبهُْٛ٘ ٚأض٣ أ

 ايفكٌ َٚٔ ؾأْ٘ إٔ ٜسٍ ع٢ً تك١ٜٛ اؿهِ مت بعسٙ ايهُرل َػتذلّا  عا٥سّا عًٝ٘.

                                                           

.14 -12 –املؤَٕٓٛ  - 1

 .6/501إعطاب ايكطإٓ /  - 2

 .16 -15املؤَٕٓٛ/  - 3

 .18/26ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/  - 4

 .91املؤَٕٓٛ  - 5

 114 -113/  18 /ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط - 6

 . 60-57املؤَٕٓٛ /  - 7

 .18/76ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/  - 8
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بٌ قًٛبِٗ يف غُط٠ ٚشيو حنٛ قٛي٘ تعاىل:)  بػطض االختكام ٚضعا١ٜ ايفٛاقٌ َعّا: ـ ٚقس ٜهٕٛ ايتكس4ِٜ

بٗا  ٚتكسِٜ اجملطٚض، يالختكام "شلِ أعُاٍ" الّ . ف(1)(َٔ ٖصا ٚشلِ أعُاٍ َٔ زٕٚ شيو ِٖ شلا عإًَٛ

ختكام يككط سأ يككط املػٓس إيٝ٘ ع٢ً املػٓس، جيٛظ إٔ ٜهٕٛ تكسِٜ شلا ع٢ً عإًَٛ إلفاز٠ االتع٢ً املب

ايكًب، أٟ ال ٜعًُٕٛ غرلٖا َٔ األعُاٍ ايكاؿ١ اييت زعٛا إيٝٗا. ٚجيٛظ إٔ ٜهٕٛ يًطعا١ٜ ع٢ً ايفاق١ً ألٕ 

 (.2ايككط قس أفٝس بتكسِٜ املػٓس إيٝ٘)

 اؿصف : /5

ٍٓ ع٢ً ٚدٛز قط١ٜٓ تُس بٓا٤ّ .السذلاظ عٔ ايعبحيٚأٚ ألغباب أخط٣ ، ٜٚهٕٛ جملٖطز االختكاض صنطخالف ايٖٛ 

 ٖٚٛ قػُإ -ع٢ً احملصٚف 

ِْ ٜعٗط فٝ٘ احملصٚف عٓس اإلعطاب: نكٛشلِ  ـأ فإٕ ْكبُٗا ٜسٍ ع٢ً ْاقب قصٚف ، ٚغٗالّ  أٖاّل -قػ

 ٚيٝؼ ٖصا ايكػِ َٔ ايبالغ١ يف ؾ٤ٞ. -ُٜكسض بٓشٛ: د٦ت أٖال ْٚعيت َهاّْا غٗاّل 

ِّ -عطاب ٚقػِ ال ٜعٗط فٝ٘ احملصٚف عٓس اإلب/  إشا أْت تكفشت املع٢ٓ، ٚٚدسَت٘ ال ٜتِ إال ُا تعًِ َهاْ٘ ٚإ

ٚيهٔ ال غبٌٝ إىل إظٗاض شيو  -ُٜعط٢ َٔ ٜؿا٤، ٚميٓع َٔ ٜؿا٤  -ٚميٓع أٟ  -مبطاعات٘، حنٛ ٜعطٞ 

: إشا زيت عًٝ٘ قط١ٜٓ، ٚتعًل بذلنَ٘٘ٚٔ زٚاعٝ، احملصٚف، ٚيٛ أْت أظٗطت٘ ظايت ايبٗذ١، ٚناع شيو ايٖطْٚل

أٟ أْا »حنٛ: فكهت ٚدٗٗا ٚقايت عذٛظ عكِٝ  _ ٛضٙ بسالي١ ايكطا٥ٔ عًٝ٘ظٗ  :أُٖٗاغطض َٔ األغطاض 

 .(3)« عذٛظ

 ٚدٛٙ اؿصف:

إٔ ؼصف املهاف ٚتكِٝ املهاف إيٝ٘ َكاَ٘ ٚػعٌ ايفعٌ ي٘، نكٍٛ اهلل  :ٚأَا اؿصف فع٢ً ٚدٛٙ، َٓٗا

١ََٜ) تعاىل:  ٌِ اِيَكِط ٌَ َُٚأِؾِطُبٛا ٔفٞ) ٚقٛي٘ تعاىل: أًٖٗا.ٟ أ;  ( َِٚغ٦َ ُِ اِئعِذ ِٗ ًُٛٔب )   ٚقٛي٘ عع ٚدٌ:  سٓب٘. ٟ، أ(ُق

ًَُٛاْت ََِع ُْٗط   (.4) ٚقت اؿر ٟ:، أ( اِيَشٗر َأِؾ

 ٚأؾٗط احملصٚفات يف غٛض٠ املؤَٓني ، سصف املفعٍٛ، فكس سصف يف َٛانٍع نجرل٠ ٚألغطاٍض كتًف١ َٓٗا:

 

                                                           

.63املؤَٕٓٛ  - 1

 .18/81املطدع ايػابل/  - 2

املهتب١ ايعكط١ٜ، / : ز. ٜٛغف ايكًُٝٞ/ت  ٖـ1362أمحس بٔ إبطاِٖٝ بٔ َكطف٢ اشلاسلٞ )املتٛف٢:  / ٛاٖط ايبالغ١ يف املعاْٞ ٚايبٝإ ٚايبسٜعد/3

 .1/103/ ايعكط١ٜ، برلٚت

 .1/181ايكٓاعتني/  - 4
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ُِ اِي، ففٞ قٛي٘ تعاىل:)  / اإلٜهاح بعس اإلبٗا1ّ ُٖ َٕأَٚي٦َٔو  َٕ َٛاِضُثٛ َٗا َخأيُسٚ ِِ ٔفٝ ُٖ َِٚؽ  َٕ اِئفِطَز َِٜطُثٛ  َٔ ( 1() ائَّصٜ

سصف َعٍُٛ ايٛاضثٕٛ يٝشكٌ إبٗاّ ٚإمجاٍ فٝذلقب ايػاَع بٝاْ٘ فبني بكٛي٘: ايصٜٔ ٜطثٕٛ ايفطزٚؽ قكسا 

 (.2)يتفدِٝ ٖصٙ ايٛضاث١

ِِ ي٘ تعاىل: ) يٛدٛز قط١ٜٓ تسٍ ع٢ً احملصٚف، يف حنٛ قٛ/ َٚٔ األغطاض، االختكاض،  ِٗ ِِ ٔيُفُطٚٔد ُٖ  َٔ َٚائَّصٜ

َٕ ُِٝط َسأفُعٛ ِِ َغ ُٗ ْٖ ِِ َفِإ ُٗ ُْ َُا ِٜ ًََهِت َأ ََ ََا   ِٚ ِِ َأ ِٗ َٚأد ٢ًَ َأِظ َٔنَي ِإيَّا َع ًُٛ تعًل اؾاض مبشصٚف (، قاٍ ايٓٝػابٛضٟ:)3()ََ

ُِٝط  َٔنَي نأْ٘ قٌٝ: ٜالَٕٛ ع٢ً نٌ َٔ ٜباؾطْٚ٘ إالََٜسٍ عًٝ٘ َغ  ادِٗ فإِْٗ غرل ًََٛنيأظٚ ع٢ً ًُٛ

 (، فسٍ شيو ع٢ً االختكاض.4()عًٝٗٔ

ُٔ اِيَدأئكنَيٚضز شيو يف قٛي٘ تعاىل: )  / ٚقس حيصف يًتعُِٝ ،3 ُ٘ َأِسَػ َّ شصف َتعًل ( ، ف5()َفَتَباَضَى اي

ُٔ اِيدأئكنَي أسػٔ ا .(6( )ٚايػُاٚات ٝعِ خًل اإلْػإ ٚخًل غرلٙ ناؾباٍياـايكني  ملكٓسضٜٔ َٚع٢ٓ َأِسَػ

.( 7() تكسٜطا فشصف املُٝع يًعًِ ب٘

ًِآٔنًٔنَي)  َٚٔقِبٍؼ ٔي  ِٔ ِٖ ُِٓبُت ٔبايٗس ِٝٓا٤َ َت ِٔ ُطِٛض َغ َٔ ٕٓ َفعٍٛ( 8()ََٚؾَذَط٠ّ َتِدُطُز  : تٓبت ظٜتْٛٗا ٟقصٚف، أ تٓبت أ

 .(9)ٚفٝ٘ ايعٜت

ُِٔعٚسصف يف قٛي٘ )  ََا َغ ًَا٥َٔه١ّ  ََ  ٍَ َِْع ُ٘ َيَأ َّ ِٛ َؾا٤َ اي ٖٚٔينَي ََٚي َٓا اِيَأ ََٗصا ٔفٞ آَبا٥ٔ سصف (، قاٍ ابٔ عاؾٛض:) 10()َٓا ٔب

 (.11)َفعٍٛ فعٌ املؿ١٦ٝ يعٗٛضٙ َٔ دٛاب )يٛ(، أٟ يٛ ؾا٤ اهلل إضغاٍ

 

                                                           
 .11 -10املؤَٕٓٛ  - 1

 .20/ 18ايػابل  - 2

 .6-.5املؤَٕٓٛ  -3

 / ؼكٝلٖـ(850ْعاّ ايسٜٔ اؿػٔ بٔ قُس بٔ سػني ايكُٞ ايٓٝػابٛضٟ )املتٛف٢: ٕ / كطإٓ ٚضغا٥ب ايفطقاغطا٥ب اي تفػرل ايٓٝػابٛضٟ/  - 4

 .5/110/ ٙ 1416 / برلٚت –زاض ايهتب ايعًُٝ٘ /ايؿٝذ ظنطٜا عُرلات

 .14املؤَٕٓٛ  - 5

 .18/25ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/  - 6

 .5/112تفػرل ايٓٝػابٛضٟ /  - 7

 غبل تٛثٝكٗا. - 8

 .3/181فػرل ايعكؿطٟ / ت - 9

 .24غٛض٠ املؤَٕٓٛ  - 10

 .18/43ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/  - 11
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ٚسصف َتعًل تؿطبٕٛ ٖٚٛ عا٥س ايك١ً يالغتػٓا٤ عٓ٘ بٓعرلٙ (. 1ٚٚافك٘ قاسب إعطاب ايكطإٓ يف شيو ()

َٕ قٛي٘ تعاىل:) ( يف2)ايصٟ يف ايك١ً املصنٛض٠ قبًٗا ُٖا َتِؿَطُبٛ َٔ َِٜؿَطُب  َٚ  ُ٘ ِٓ َٔ  َٕ ُٖا َتِأُنًُٛ َٔ  ٌُ  (.3()َِٜأُن

 َٚٔ أْٛاع اؿصف، سصف اؾٌُ :

ٚٚضز يف آٜات نجرل٠ بأْٛاٍع كتًف١ ٚألغطاض كتًف١ َٓٗا ، سصف اؾ١ًُ بػطض االختكاض، نُا يف قٛي٘ 

ِٕ تعاىل: ) َُا َنٖصُبٛ ْٔٞ ٔب ُِْكِط ٍَ َضبِّ ا ُٓٗٛض  َقا ََٚفاَض ايٖت َْا  َُِط َٓا َفِإَشا َدا٤َ َأ ٔٝ َِٚس َٚ َٓا  ٔٓ ُٝ ًَِو ٔبَأِع َِٓع اِيُف ِٕ اِق ٘ٔ َأ ِٝ َٓا ِإَي ِٝ َِٚس َفَأ

ٞٔٓ ََٚيا ُتَدأطِب  ِِ ُٗ ِٓ َٔ  ٍُ ِٛ ٘ٔ اِيَك ِٝ ًَ ِٔ َغَبَل َع ََ ًََو ِإيَّا  ِٖ ََٚأ  ِٔ ِٝ َٓ ِٔ اِث ِٝ َِٚد ِٔ ُنٌٍّ َظ َٔ َٗا  ًُِو ٔفٝ َٔ َفاِغ ِِ  ٔفٞ ائَّصٜ ُٗ ْٖ ُُٛا ِإ ًَ َظ

َٕ إجياظ يف  ، ٖٚٛ يصٟ يف قٛي٘ تعاىل ٖٓا: فأٚسٝٓا إيٝ٘ تعكٝب بتكسٜط مجٌ قصٚف١ا يتعكٝب(، فا4()َُِػَطُقٛ

 (5()63يف غٛض٠ ايؿعطا٤  (سها١ٜ ايكك١ نُا يف قٛي٘ تعاىل: إٔ انطب بعكاى ايبشط فاْفًل إخل

ِٔ َأَطِعٚسصفت مج١ً ايؿطط يف قٛي٘ تعاىل: ) َََٕٚي٦ٔ ِِ ِإّشا َيَدأغُطٚ ُْٖه ِِ ِإ ًَُه َِٔج ِِ َبَؿّطا   فذ١ًُ إْهِ إشّا(، 6() ُت

ايكػِ  ٚأقشِ سطف اؾعا٤ يف دٛاب ـاغطٕٚ دٛاب ايكػِ، ٚدٛاب ايؿطط قصٚف زٍ عًٝ٘ دٛاب ايكػِ. 

 .(7)ملا يف دٛاب ايكػِ َٔ َؿاب١ٗ اؾعا٤ ال غُٝا َت٢ اقذلٕ ايكػِ عطف ؾطط

 (َٔ َٓا اِب ًِ ََٔعنٍي ََٚدَع َٚ ٠َٕٛ َشأت َقَطاٍض  َُا ِإَي٢ َضِب ُٖ َٓا ِٜ َٚ َٚآ  ١َّٜ ُ٘ آ َٖ َُٚأ  َِ َٜ ٖٚٛ ٚقف دط٣ ع٢ً َٛقٛف قصٚف،  (.8()ََِط

 .(10) عًٝ٘ نكٛي٘: محًٓانِ يف اؾاض١ٜ ( 9) أٟ َا٤ َعني، يسالي١ ايٛقف

 (ِّ آل١ٜ َػتأْف١  بتكسٜط ( ،ا11()ٞ مبا تعًُٕٛ عًِٜٝا أٜٗا ايطغٌ نًٛا َٔ ايطٝبات ٚاعًُٛا قاؿا إ

قصٚف انتفا٤  ٜتعني تكسٜط قٍٛقصٚف زٍ عًٝ٘ َا قبًٗا،  قسضٙ ابٔ عاؾٛض باعتباض االغت٦ٓاف ٚقاٍ:) 

ٖٕ اـطاب املصنٛض  باملكٍٛ، ٖٚٛ اغت٦ٓاف ابتسا٥ٞ، أٟ قًٓا: ٜا أٜٗا ايطغٌ نًٛا. ٚاحملهٞ ٖٓا سهٞ باملع٢ٓ أل

                                                           

 .505/506/ 6إعطاب ايكطإٓ/  - 1

 .53/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/  - 2

33غٛض٠ املؤَٕٓٛ  - 3

 ،27 -26غٛض٠ املؤَٕٓٛ  - 4

 .45/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/ - 5

 .34غٛض٠ املؤَٕٓٛ  - 6

  .53/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  -7

 .ٚاملعني: املا٤ ايعاٖط اؾاضٟ ع٢ً ٚد٘ األضض، 50غٛض٠ املؤَٕٓٛ  - 8

 67/  18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  - 9

 .11اؿاق١  - 10

 .51غٛض٠ املؤَٕٓٛ   - 11
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فايتكسٜط: قًٓا يهٌ ضغٍٛ ممٔ َه٢ ،  هطٚض٠ اختالف عكٛضِٖيًطغٌ يف ٚقت ٚاسس ب ٖٓا مل ٜهٔ َٛدّٗا

 (.1() شنطِٖ

َٕٚيف قٛي٘ تعاىل: )  ِِ َفِطُسٛ ِٗ ِٜ َُا َيَس ٌٗ ٔسِعٕب ٔب ، أٟ نٌ سعب َِٓٗ، " سعب" يف ايهالّ قف١ قصٚف١ ٍ(. 2()ُن

 .(3) بسالي١ املكاّ

(ُٗ َُْػاِضُع َي ٓٔنَي  ََٚب  ٍٍ ََا  ِٔ َٔ َُا ب٘  ْٖ َٕ َأ َِٜشَػُبٛ َٕ َأ َِٜؿُعُطٚ ٌِ َيا  َِٝطأت َب َتعًل ْػاضع قصٚف تكسٜطٙ: (. 4()ِِ ٔفٞ اِيَد

ِِ )  .(5)صف يسالي١ منسِٖ ب٘ عًْٝ٘ػاضع شلِ ب٘، أٟ مبا منسِٖ ب٘ َٔ َاٍ ٚبٓني. ُٚس ِٗ َُِتَطٔفٝ َْا  َسٖت٢ ِإَشا َأَخِص

َٕ َِٜذَأُضٚ  ِِ ُٖ ُْٖه ٔباِيَعَصأب ِإَشا  َّ ِإ ِٛ َٝ ََٕيا َتِذَأُضٚا اِي َِٓكُطٚ ٖٓا َيا ُت َٔ ٚمج١ً ال ػأضٚا ايّٝٛ َعذلن١ بني َا قبًٗا (، 6()ِِ 

 .(7)َٚا تفطع عًٝ٘ َٔ قٛي٘: أفًِ ٜسبطٚا ايكٍٛ ٖٚٞ َكٍٛ قٍٛ قصٚف، أٟ تكٍٛ شلِ: ال ػأضٚا ايّٝٛ

 (َٕ ُُٛ ًَ ِِ َتِع ُِٓت ِٕ ُن َٗا ِإ ِٔ ٔفٝ ََ َٚ ِٔ اِيَأِضُض  َُ ٌِ ٔي سصف دٛاب٘ يسالي١ االغتفٗاّ ٚإٕ نٓتِ تعًُٕٛ ؾطط (. 8()ُق

عًٝ٘، تكسٜطٙ: فأدٝبْٛٞ عٔ ايػؤاٍ. ٚيف ٖصا ايؿطط تٛدٝ٘ يعكٛشلِ إٔ ٜتأًَٛا فٝعٗط شلِ إٔ األضض هلل ٚإٔ 

 (.9)َٔ فٝٗا هلل

 (ِِ ََٚضٗب اِيَعِطِف اِيَعٔعٝ َٚأت ايٖػِبِع  َُا ِٔ َضٗب ايٖػ ََ  ٌِ ٌِ َأَفال َتَصنَُّط ُق ٘ٔ ُق َّ َٕ ٔي َُٝكُٛيٛ ََٕغ اؾ١ًُ َػتأْف١ (، 10)( ٚ

خباض َٔ اهلل تعاىل عُا ٜكع َِٓٗ يف اؾٛاب قبٌ ٚقٛع٘ ٚهلل َتعًكإ مبشصٚف خدل ملبتسأ قصٚف َػٛق١ يإل

٘ زاٍ ع٢ً َع٢ٓ ٚسصف َفعٍٛ تتكٕٛ يتٓعٌٜ ايفعٌ َٓعي١ ايكاقط ألْٖ( ، 11)تكسٜطٙ ٖٞ، ٚاؾ١ًُ َكٍٛ ايكٍٛ

 (.12)َٛضات ٚادتٓاب املٓٗٝاتخام ٖٚٛ ايتك٣ٛ ايؿا١ًَ الَتجاٍ املأ

                                                           

 .68/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط   - 1

.53غٛض٠ املؤَٕٓٛ  - 2

  .18/73ايػابل  -3

 .56-55غٛض٠ املؤَٕٓٛ  - 4

أبٛ ايكاغِ قُٛز بٔ عُطٚ بٔ أمحس، ايعكؿطٟ داض اهلل )املتٛف٢: /  عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜط ايهؿاف/ . ٜٚٓع18/75ايػابل/  - 5

 .3/191/  ٙ 1407/ 3/ طبرلٚت –زاض ايهتاب ايعطبٞ  / ٖـ(538

 .65-6املؤَٕٓٛ   - 6

 .18/84ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط  - 7

 .84املؤَٕٓٛ  -8

 .109/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/ - 9

 .87 -86ٕٓٛ املؤَ - 10

 538/  6/إعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘  - 11

 .111/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/ - 12
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ًََل  ) َُا َخ ٕ٘ ٔب ٌٗ ِإَي ََٖب ُن ٕ٘ ِإّشا َيَص ِٔ ِإَي َٔ  ُ٘ َََع  َٕ ََا َنا ٕ٘ ِإّشا  (، 1()َٚ ٌٗ ِإي ََٖب ُن ٕ٘ ِإشّا َيَص ِٔ ِإي َٔ  ُ٘ َََع  َٕ ََٚا نا قٛي٘: 

ًََل( ٕ٘ ٔبُا َخ ٌٗ ِإي ََٖب ُن داظ سصف ٚقاٍ ابٔ عاؾٛض  (.2)دٛاب يهالّ َهُط. أٟ يٛ ناْت َع٘ آشل١ )ِإشّا َيَص

ٚاختاض غرل ايفطا٤ ، « َٚا نإ َع٘ َٔ إي٘ " ف يسالي١ٚصٚعٓس ايعكؿطٟ ق ايؿطط ٖٓا يعٗٛض تكسٜطٙ.

 (3)ٚايعكؿطٟ إٔ تهٕٛ إشٕ مبع٢ٓ يٛ االَتٓاع١ٝ

 (َٕ َٗا ُتَهصُِّبٛ ِِ ٔب ُِٓت ِِ َفُه ُِٝه ًَ ٢ًَ َع َٜأتٞ ُتِت ِٔ آ ِِ َتُه َّا َنايِّنَي ،َأَي ِٛ ٖٓا َق َُٚن َٓا  َُٛت َٓا ٔؾِك ِٝ ًَ ًََبِت َع َٓا َغ مج١ً (، 4()َقاُيٛا َضٖب

 َٚفعٍٛ غًبت قصٚف ٜسٍ عًٝ٘  أمل تهٔ آٜاتٞ تت٢ً عًٝهِ َكٍٛ قٍٛ قصٚف، أٟ ٜكاٍ شلِ ٦َٜٛص.

 .(5)تكابًٗا ايػعاز٠، أٟ غًبت ؾكٛتٓا ايػعاز٠ ؾكٛتٓا ألٕ ايؿك٠ٛ

 /االغتفٗاّ:  6

َٔ ٚأٟ ٚنِ ٚنٝف ٚأٜٔ ٚأ٢ْ َٚت٢ ٚأٜإ بفتح ٚ فٗاّ نًُات َٛنٛع١، ٖٚٞ: اشلُع٠ ٚأّ ٌٖٚ َٚايالغت

ايتكٛض، ٚثاْٝٗا خيتل طًب سكٍٛ  أسسٖا خيتل طًب سكٍٛ اشلُع٠ ٚبهػطٖا،ٖٚصٙ ايهًُات ثالث١ أْٛاع:

كٌ بايٓػب١. ٚإشا ايتكسٜل، ٚثايجٗا ال خيتل، ٚ طًب ايتكٛض َطدع٘ ع٢ً تفكٌٝ اجملٌُ أٚ ع٢ً تفكٌٝ املف

تأًَت ايتكسٜل ٚدست٘ ضادعا ع٢ً تفكٌٝ اجملٌُ أٜها، ٖٚٛ طًب تعني ايجبٛت أٚ االْتفا٤ يف َكاّ ايذلزز، 

أسكٌ االْطالم ٚأظٜس َٓطًل ٚيف طًب ايتكٛض بٗا يف : ٚاشلُع٠ َٔ ايٓٛع األخرل تكٍٛ يف طًب ايتكسٜل بٗا 

(6)ططف املػٓس إيٝ٘ أزبؼ يف اإلْا٤ أّ عػٌ

َٔ ًَِت؟ ، فبسأَت بايفعٌ، ٚ ٕٖ َٛنَع ايهالّ ع٢ً َأْو إِٓشا قًَت: "َأَفع ُّ باشلُع٠ٔ"، فإ َٝٔ ؾ٤ٕٞ يف شيو "االغتفٗا ِٔ َأِب

ُٚدَٛزٙ. ِٕ َتِعًِ  َٔو أ َٔٔ اغتفٗا َِْفٔػ٘، ٚنإ َغطُنَو   نإ ايؿوُّ يف ائفعٌ 

ِِ، نإ ايؿوُّ يف اي َِْت فعًَت؟ "، فبسِأَت باالغ َٛ، ٚنإ ايذلٗزُز فِٝ٘ٚإشا قًَت: "أَأ ٖ ِٔ ََ  ( .7)فأعٌ 

ٍٕ تػتفاز َٔ ايػٝام ، َٚٔ َعاْٝ٘:  ٚاالغتفٗاّ بٗصٙ األزٚات قس خيطز َٔ َعٓاٙ اؿكٝكٞ إىل َعا

                                                           

 .91املؤَٕٓٛ  - 1

أمحس ٜٛغف ايٓذاتٞ /  / ؼكٝل  ٖـ(207أبٛ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ظٜاز بٔ عبس اهلل بٔ َٓعٛض ايسًُٜٞ ايفطا٤ )املتٛف٢:  َعاْٞ ايكطإٓ يًفطا٤/  - 2

 .2/241/  1/ طَكط -زاض املكط١ٜ يًتأيٝف ٚايذلمج١  / عٌٝ ايؿًيبقُس عًٞ ايٓذاض / عبس ايفتاح إزلا

 .540/ 6ٜٚٓعط إعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘ /  -3/200، ٜٚٓعط ايهؿاف/ 18/114ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط /  - 3

 .106 -105املؤَٕٓٛ  - 4

 .128-127/ 18ايػابل/  - 5

 ٖـ(626ـٛاضظَٞ اؿٓفٞ أبٛ ٜعكٛب )املتٛف٢: ا ايػهانٜٞٛغف بٔ أبٞ بهط بٔ قُس بٔ عًٞ َفتاح ايعًّٛ /  - 6

 ّ 1987 -ٖـ  1407 2ط -يبٓإ –ايٓاؾط: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت - نبط٘ ٚنتب ٖٛاَؿ٘ ٚعًل عًٝ٘: ْعِٝ ظضظٚض

َطبع١  /أبٛ فٗط قُٛز قُس ؾانط/ ٖـ(471أبٛ بهط عبس ايكاٖط بٔ عبس ايطمحٔ بٔ قُس ايفاضغٞ اؾطداْٞ  )املتٛف٢: / زال٥ٌ اإلعذاظ - 7

 111/ 1/  1992ّ -ٖـ 1413 /3/ط زاض املسْٞ ظس٠ -َطبع١ املسْٞ بايكاٖط٠ 
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َُدا٤ يف غٛض٠ املؤَٕٓٛ قٛي٘ تعاىل:) ـ اإلْهاض،1   ِِ ُْٖه َّا َأ َٚٔعَعا ِِ ُتَطاّبا  ُِٓت َُٚن  ِِ َٔٗت ِِ ِإَشا  ُْٖه ِِ َأ َٜٔعُسُن ََٕأ ( 1()ِدَطُدٛ

ٕٖ شيو ال حيسخ أبسّا.2أالغتبعازٟ() اإلْهاضٟ يالغتفٗاّ شلُع٠،ا  (، ٖٚٛ َٔ اإلْهاض ايتهصٜيب; أٟ أ

َٕٚأٜهّا يف قٛي٘ تعاىل: )  َٓا َعأبُسٚ َُا َي ُٗ َُ ِٛ ََٚق َٓا  ًٔ َِٔج  ِٔ ِٜ ُٔ ٔيَبَؿَط َٔ ُِْؤ االغتفٗاّ يف أْؤَٔ إْهاضٟ، أٟ  (،3()َفَكاُيٛا َأ

ٕٖ بُٗاْؤَٔ  َا نإ يٓا إٔ ُٗا دا٤ا بتهصٜب إشل١ٝ بٓني يآلشل١ ألْٖأٜهْٛا  ُٖٚا َجًٓا يف ايبؿط١ٜ ٚيٝػا بأٌٖ أل

 (.4)اآلشل١

ٓٔنَيٚإْهاض تٛبٝدٞ يف قٛي٘: )  ََٚب  ٍٍ ََا  ِٔ َٔ  ٔ٘ ِِ ٔب ُٖ ُٔٗس ُْ َُا  ْٖ َٕ َأ َِٜشَػُبٛ إْهاضٟ ٚتٛبٝذ  "أحيػبٕٛ(، اشلُع٠ يف "5()َأ

ٕٖ ع٢ً ٖصا اؿػبإ غٛا٤ نإ ساشلِ ساٍ  ٖصا اؿػبإ ساقال ؾُٝع املؿطنني أّ غرل ساقٌ يبعض، أل

 (.6)فٝٗا اؿػبإ فٝٓهط عًٝ٘ ٖصا اؿػبإ إلظايت٘ َٔ ْفػ٘ أٚ يسفع سكٛي٘ َٔ ٖٛ َع١ٓ ٖصا

ٚأعذب َا دا٤ يف االغتفٗاّ ٚشنطٙ ايعال١َ ابٔ عاؾٛض، االغتفٗاّ عٔ ططٜل اجملاظ املطغٌ، ففٞ قٛي٘ تعاىل:) 

ٖٚٔينَيَأ ُِ اِيَأ ُٖ َِٜأٔت آَبا٤َ  ِِ ََا َي  ِِ ُٖ ِّ َدا٤َ ٍَ َأ ِٛ َٜٖسٖبُطٚا اِيَك  ِِ ًَ َٕ ،َف ِٓٔهُطٚ َُ  ُ٘ ِِ َي ُٗ ِِ َف ُٗ َِٜعِطُفٛا َضُغَٛي  ِِ ِّ َي ١ْٖٓ ، َأ ٘ٔ ٔد َٕ ٔب َُٜكُٛيٛ  ِّ َأ

َٕ ُٖٛ ًَِشلِّ َناِض ِِ ٔي ُٖ ََٚأِنَجُط ِِ ٔباِيَشلِّ  ُٖ ٌِ َدا٤َ ايتدط١٦ ع٢ً ططٜك١  يف فٗاَات َػتع١ًُاالغت ٖٚصٙ(،قاٍ:) 7()َب

ٖٕ اتهاح اـطأ ٜػتًعّ ايؿو يف قسٚضٙ عٔ ايعكال٤ فٝكتهٞ شيو ايؿو ايػؤاٍ عٔ  اجملاظ املطغٌ أل

ْٖ، ٚقٛع٘ َٔ ايعكال٤ ٗا إسكا٤ ملجاض نالشلِ ٚخط٦ِٗ ٚيصيو خكت بصنطَٚآٍ َعاْٞ ٖصٙ االغتفٗاَات أ

ٕٖأَٛض َٔ ٖصا ايكبٌٝ. ٚنصيو استذاز عًٝٗ قفات ايطغٍٛ نًٗا زاي١ ع٢ً  ِ ٚقطع ملعصضتِٗ ٚإٜكاظ شلِ بأ

 .(8)قسق٘

 (َٕ َُِبُعُٛثٛ ْٖا َي َّا َأِإ َٚٔعَعا ٖٓا ُتَطاّبا  َُٚن َٓا  َِٔت يف  ٚٚدٛز ُٖع٠ االغتفٗاّ زاخ١ً ع٢ً ايؿطط نإف(.، 9()َقاُيٛا َأِإَشا 

ٚاؾُع بني شنط املٛت ٚايهٕٛ  ٛي٘ ملبعٛثٕٛ.ظطف يك "ٚإشا"ٚاالغتفٗاّ إْهاضٟ، . إفاز٠ االغتفٗاّ عٔ دٛاب٘

 (.10)يككس تك١ٜٛ اإلْهاض بتفعٝع إخباض ايكطإٓ بٛقٛع ايبعح ٚععاَّا تطابّا

                                                           

 .35املؤَٕٓٛ  1

.510/  6إعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘  -2

 .47املؤَٕٓٛ  - 3

 .64/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط /  - 4

 .55املؤَٕٓٛ  - 5

 .75/ 18اْعط ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/   - 6

 . 70-68املؤَٕٓٛ /  - 7

 .87/ 18طدع ايػابل امل - 8

 .83املؤَٕٓٛ/  - 9

.107/ 18ايػابل /  -10
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َٕ حنٛ قٛي٘ تعاىل:)  ـ االغتفٗاّ مبع٢ٓ ايتكطٜط،2 ُُٛ ًَ ِِ َتِع ُِٓت ِٕ ُن َٗا ِإ ِٔ ٔفٝ ََ َٚ ِٔ اِيَأِضُض  َُ ٌِ ٔي ٌِ  ،ُق ٘ٔ ُق َّ َٕ ٔي َُٝكُٛيٛ َغ

ًَا َت ََٕأَف ٚاملككٛز: إثبات الظّ دٛابِٗ ٖٚٛ (. االغتفٗاّ يف اآل١ٜ األٚىل تكطٜطٟ ; أٟ أدٝبٛا عٔ ٖصا، 1() َصنَُّطٚ

ٚاالغتفٗاّ إْهاضٟ إْهاض يعسّ تصنطِٖ بصيو، أٟ تفطٔ عكٛشلِ يسالي١ شيو  اْفطازٙ تعاىل بايٛسسا١ْٝ.

 .(2)ايسالي١ ٚاالستٝاز إىل ايٓعط ع٢ً اْفطازٙ تعاىل باإلشل١ٝ. ٚخل بايتصنط ملا يف بعه٘ َٔ خفا٤

َٕٚيف قٛي٘ تعاىل:)  َٓا َيا ُتِطَدُعٛ ِٝ ِِ ِإَي ُْٖه ََٚأ ِِ َعَبّجا  َٓاُن ًَِك َُا َخ ْٖ ِِ َأ  االغتفٗاّ تكطٜط ٚتٛبٝذ ألٕ الظّ (. 3() َأَفَشٔػِبُت

 الظّ 

ا أخصا شلِ إْهاضِٖ ايبعح إٔ ٜهٕٛ خًل ايٓاؽ َؿتُال ع٢ً عبح فٓعيٛا َٓعي١ َٔ سػب شيو فكطضٚا ٚٚغٛ

 .(4)بالظّ اعتكازِٖ

ٓٔنَي:) ـ ٚدا٤ االغتفٗاّ يف ايػٛض٠ مبع٢ٓ ايتٓب3٘ٝ ِِ ٔفٞ اِيَأِضِض َعَسَز ٔغ ِِ َئبِجُت ٍَ َن ٚاالغتفٗاّ عٔ عسز ( ، 5()َقا

غٓٛات املهح يف األضض َػتعٌُ يف ايتٓبٝ٘ يٝعٗط شلِ خطؤِٖ إش ناْٛا ٜععُٕٛ أِْٗ إشا زفٓٛا يف األضض ال 

 .(6)ٗاخيطدٕٛ َٓ

 /األَط:7

ٖٕ َٔ املكذل١ْ بايالّ حنٛ يٝشهط ظٜس، ٚغرلُٖا حنٛ: أنطّ عُّطا، ٚضٜٚس بهط  َٛنٛع١  -قٝػت٘  ٚاألظٗط أ

ٚاألَط  يف غٛض٠  (.7، يتبازض ايصٖٔ عٓس زلاعٗا إىل شيو ٚتٛقف َا غٛاٙ ع٢ً ايكط١ٜٓ)يطًب ايفعٌ اغتعال٤ّ

ٍٕ املؤَٕٓٛ دا٤  ٖٚٞ ناآلتٞ: ١ تفِٗ َٔ ايػٝامفًتكبتٛغعٕ ، فكس خطز إىل َعا

َِّبات)  ـ  اإلباس١: ففٞ قٛي٘ تعاىل:1 َٔ ايطَّ َٔ ٌُ ُنًُٛا  َٗا ايٗطُغ ٜٗ ٚاألَط يف قٛي٘: نًٛا يإلباس١، ٚإٕ نإ ( ، 8()َٜا َأ

ٕٖ ّانإ األنٌ أَط ٕٖ دبًٝا يًبؿط إال أ ٕٖاألنٌ ال ٜٓايف ايطغاي١ ٚ املطاز ب٘ ٖٓا الظَ٘ ٖٚٛ إعالّ املهصبني بأ  أ

 (.9)ايصٟ أضغٌ ايطغٌ أباح شلِ األنٌ

                                                           

 .85-84املؤَٕٓٛ/  - 1

 .109/ 18ايػابل /  - 2

 .115املؤَٕٓٛ  - 3

 .133/ 18املطدع ْفػ٘ /  - 4

  .112املؤَٕٓٛ اآل١ٜ  - 5

 .131/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط /  - 6

 .83/ 3اإلٜهاح /  - 7

 ..51املؤَٕٓٛ اآل١ٜ  - 8

 .68/ 18شطٜط ٚايتٜٓٛط / ايت - 9
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َٕيف قٛي٘ تعاىل:)  ـ  اإلضؾاز ٚايتٛدٝ٘،2 َٜٔكُفٛ َُا  ُِ ٔب ًَ ُٔ َأِع َِْش  ١َ٦َِّ ُٔ ايٖػ َٞ َأِسَػ ٖٔ (، عٓسٟ األَط 1() اِزَفِع ٔبائَّتٞ 

يتفهٌٝ، نأْ٘ قاٍ: ٖٛ أبًؼ َٔ إٔ ٜكاٍ: باؿػ١ٓ ايػ١٦ٝ، ملا فٝ٘ َٔ ايإلضؾاز ٚايتٛدٝ٘، ٚقاٍ ايعكؿطٟ : ) 

 (2()ازفع باؿػ٢ٓ ايػ١٦ٝ.

ِٕقٛي٘ تعاىل: )  / ايعدط ٚايؿتِ، يف3 ُُٛ ِّ ََٚيا ُتَه َٗا  ٍَ اِخَػ٦ُٛا ٔفٝ )اخػ٦ٛا( ظدط ٚؾتِ بأِْٗ خاغ٦ٕٛ، (، 3()َقا

  .(4)َٚعٓاٙ عسّ اغتذاب١ طًبِٗ

 ايٓسا٤: /8

، ٚا مثإ: ٜا ٚاشلُع٠ ٚأٟ ٚآٟ ٚآ ٚأٜا ٖٚٝا ٚ ٚحنٛٙ، ٚأزٚات٘ "أزعٛ" ى ،ٖٛ زع٠ٛ املداطب عطف ْا٥ب َٓاب فعٌ

 :(5)ٖٚٞ يف االغتعُاٍ قػُإ

 اشلُع٠ ٚأٟ يًكطٜب. -1

 باقٞ األزٚات يًبعٝس. -2

ٌُٚٚضز يف غٛض٠ املؤَٕٓٛ يف َٛنٍع ٚاسٕس اغتدسّ فاظّا يف قٛي٘ تعاىل:)  َٗا ايٗطُغ ٜٗ (، قاٍ ايكعٜٚين: ) 6...()َٜا َأ

ظاٖطُٖا، ٚنٝف ٚايطغٌ إمنا أضغًٛا َتفٓطقني يف أظ١َٓ كتًف١. ٚإمنا املع٢ٓ: ع٢ً  ايٓسا٤ ٚاـطاب يٝػا

ٌٓ ضغٍٛ يف ظَاْ٘ ْٛزٟ يصيو ٕٓ ن ٕٓ أَطّا ،اإلعالّ بأ ْٛزٟ ي٘ مجٝع ايطغٌ ٚٚقٛا   ٚٚق٢ ب٘، يٝعتكس ايػاَع أ

(.7()ب٘، سكٝل إٔ ٜؤخص ب٘ ٜٚعٌُ عًٝ٘

 / اجملاظ ايعكًٞ:9

ٌ أٚ َعٓاٙ إىل غرل َا ٖٛ ي٘ عٓس املتهًِ يف ايعاٖط يعالق١ َع قط١ٜٓ قاضف١ عٔ إغٓاز ايفع) ٖٛ اجملاظ ايعكًٞ

 (. 8ٞ()إٔ ٜهٕٛ اإلغٓاز إىل َا ٖٛ ي٘".عالق١ اجملاظ ايعكً

ََٔهنٍيدا٤ يف غٛض٠ املؤَٕٓٛ يف قٛي٘ تعاىل:)  ُِْطَف١ّ ٔفٞ َقَطاٍض   ُٙ َٓا ًِ ِٖ َدَع ( فاظ عكًٞ يف ن١ًُ )َهني( 9()ُث

ايجابت يف املهإ عٝح ال ٜكًع َٔ َهاْ٘، فُكته٢ ايعاٖط إٔ ٜٛقف باملهني ٖٛ ملهني: ي١ٝ، فاٚعالقت٘ اؿا

                                                           

 .96املؤَٕٓٛ   - 1

.3/201ايهؿاف /  - 2

 .108املؤَٕٓٛ   -3

 .129/ 18ايتشطٜط/ - 4

 .1/81عًّٛ ايبالغ١ / - 5

 .51املؤَٕٓٛ  -6

ٝب زَؿل قُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عُط، أبٛ املعايٞ، دالٍ ايسٜٔ ايكعٜٚين ايؿافعٞ،املعطٚف غط/ 83/  1اإلٜهاح يف عًّٛ ايبالغ١  - 7

 .ايطبع١: ايجايج١ - برلٚت –ايٓاؾط: زاض اؾٌٝ  - احملكل: قُس عبس املٓعِ خفادٞ -ٖـ(739)املتٛف٢: 

 190/ 3ايهؿاف/  - 8

 .13املؤَٕٓٛ  - 9
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ايؿ٤ٞ اؿاٍ يف املهإ ايجابت فٝ٘. ٚقس ٚقع ٖٓا ٚقفا يٓفؼ املهإ ايصٟ اغتكطت فٝ٘ ايٓطف١، ع٢ً ططٜك١ 

 (.1)اجملاظ ايعكًٞ يًُبايػ١، ٚسكٝكت٘ َهني ساي٘

ُٔنَي َفَأَخَصٚيف قٛي٘ عع ٚدٌ:)  ِّ ايعَّأي ِٛ ًَِك ِِ ُغَجا٤ّ َفُبِعّسا ٔي ُٖ َٓا ًِ َِٝش١ُ ٔباِيَشلِّ َفَذَع ُِ ايٖك ُٗ ز األخص إىل اغٓ(، فإ2()ِت

ٕٖ;) عكًٞ  ايكٝش١ فاظ ايكٝش١ غبب األخص أٚ َكاض١ْ غبب٘ فإْٗا ؼكٌ َٔ متعم نط٠ اشلٛا٤ عٓس ْعٍٚ  أل

 .(١3 ()ايكاعك

ََٕفاٖتَدِصُتنصيو يف قٛي٘ تعاىل: )  ِِ َتِهَشُهٛ ُٗ ِٓ َٔ  ِِ ُِٓت َُٚن ِِ ٔشِنِطٟ  ُِٛن َِْػ ٜ٘ا َسٖت٢ َأ ِِ ٔغِدِط ُٖ فإغٓاز  ( ،4()ُُٛ

َْ بِٗ  ١ست٢ أْػانِ ايػدطٜ،  ِٗ غبب٘، أٚ ٖٛ فاظ باؿصف بتكسٜطاإلْػا٤ إىل ايفطٜل فاظ عكًٞ أل

 شنطٟ. ٚايكط١ٜٓ ع٢ً األٍٚ َع١ٜٛٓ ٚع٢ً ايجاْٞ يفع١ٝ.

 ايجاْٞاملبشح 

 يبٝإ ٚايبسٜععًُٞ ا

 ٚفٝ٘ َطًبإ ; املطًب األٍٚ: أيٛإ ايبٝإ، ٚاملطًب ايجاْٞ أيٛإ ايبسٜع:

 املطًب األٍٚ : أيٛإ ايبٝإ: 

 ٟٛ: ) اجملاظ املطغٌ ٚاالغتعاض٠(:/ اجملاظ ايًػ1

يف ٖٛ َا ناْت ايعالق١ بني َا اغتعٌُ فٝ٘ َٚا ٚنع ي٘ َالبػ١ َٚٓاغب١ غرل املؿاب١ٗ نايٝس إشا اغتعًُت 

 مل ٜطز نجرلّا يف غٛض٠ املؤَٓني. -بؿكٝ٘  –(. فٗٛ 5) ايٓع١ُ

َٕ َٚٔ اآلٜات اييت ؼٌُ فاظّا َطغاّل ، قٛي٘ تعاىل: )  ًُٛ ِِ ٔيًٖعَنا٠ٔ َفأع ُٖ  َٔ (، ففٞ يفغ ) ايعنا٠ ( 6()َٚائَّصٜ

 ٖٕ ٢َٖ( املؿسز، إشا طٗط اأقٌ ايعنا٠ اغِ َكسض )ظنَّفاظ َطغٌ عالقت٘ املػبب١ٝ ; أل  ثِ ، اتيٓفؼ َٔ املص

ٖٕ ٕٖ ;ايككس َٔ شيو املاٍ تعن١ٝ ايٓفؼ أٚ أطًكت ع٢ً إْفام املاٍ يٛد٘ اهلل فاظا أل شيو ٜعٜس يف َاٍ  أل

 .(7) املعطٞ فأطًل اغِ املػبب ع٢ً ايػبب

                                                           
.23/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط /  - 1

 .41املؤَٕٓٛ  - 2

 .59/ 18ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط /  - 33

 .110املؤَٕٓٛ  - 4

 .1/249أمحس َكطف٢ املطاغٞ/ عًّٛ ايبالغ١ /  - 5

 .4املؤَٕٓٛ  - 6

 .18/12ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط - 7
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ََٔهنٍي ٚيف قٛي٘ تعاىل: )   ُِْطَف١ّ ٔفٞ َقَطاٍض   ُٙ َٓا ًِ ِٖ َدَع اض٠ عٔ َٛنع اغتعُاشلا ف٢ ْكٌ ايعب سٝح اغتعاض٠:(، 1()ُث

ٚشيو ايػطض إَا إٔ ٜهٕٛ ؾطح املع٢ٓ ٚفهٌ اإلبا١ْ عٓ٘، أٚ تأنٝسٙ ٚاملبايػ١ )  ;أقٌ ايًػ١ إىل غرلٙ يػطض

فٝ٘، أٚ اإلؾاض٠ إيٝ٘ بايكًٌٝ َٔ ايًفغ، أٚ ؼػني املعطض ايص٣ ٜدلظ فٝ٘; ٖٚصٙ األٚقاف َٛدٛز٠ ف٢ 

ٕٖ ( ،2)االغتعاض٠ املكٝب١ ُٓٔ َا ال تتهُٓ٘ اؿكٝك١; َٔ ظٜاز٠ فا٥س٠ يهاْت االغت ٚيٛال أ عاض٠ املكٝب١ تته

اؿكٝك١ أٚىل َٓٗا اغتعُاال.

ََٔهنٍي: ) يف قٛي٘ تعاىل تؿبٝ٘ ايطسِ بايكطاضٚيف   املؿب٘ ٚأبك٢ املؿب٘ ب٘،  تكطحي١ٝ فكس سصف اغتعاض٠ (ٔفٞ َقطاٍض 

ثِ ٚقف٘ مبهني مبع٢ٓ َتُهٔ يتُهٓ٘ يف ْفػ٘ ٚقس ؾبٗ٘ بايكطاض أٟ َٛنع االغتكطاض ) ٚاملؿب٘ ٖٛ ايطسِ 

 (.3()عٝح ال ٜعطض ي٘ اختالٍ أٚ يتُهٔ َا حيٌ فٝ٘

ًِآٔنًٔنَي) ٚ َٚٔقِبٍؼ ٔي  ِٔ ِٖ ُِٓبُت ٔبايٗس ِٝٓا٤َ َت ِٔ ُطِٛض َغ َٔ ًِآٔنًٔنَي"يف قٛي٘ تعاىل (، 4()َؾَذَط٠ّ َتِدُطُز  اغتعاض٠ « َٚٔقِبٍؼ ٔي

 (5)ايكبؼ ثِ سصف املؿب٘ ٚأبك٢ املؿب٘ ب٘ ظاَع ايتًٕٛ بًْٛ٘ إشا غُؼ ب٘زاّ َٔ املا٥عات بؾب٘ اآل تكطحيٝ٘

 املطًب ايجاْٞ

 األيٛإ ايبسٜع١ٝ

 :/ بطاع١ االغتٗال1ٍ

سػٔ االبتسا٤، ٚأٚضز يف ٖصا ايباب قٍٛ ايٓابػ١: "نًٝين شلِ ٜا أ١َُٝ ْاقب"، قاٍ ابٔ ٜػ٢ُ ابٔ املعتع  ٚعٓس

الختٝاض، ٜٚكٍٛ اؿًيب: ٚسػٔ االبتسا٤ تػ١ُٝ ابٔ املعتع ٚأضاز بٗا ابتسا٤ أبٞ األقبع: ٚيكس أسػٔ ابٔ املعتع ا

 (. 6)ايككا٥س، ٚقس فطع املتأخطٕٚ َٔ ٖصٙ ايتػ١ُٝ بطاع١ االغتٗالٍ

 َٚٓٗا سػٔ االبتسا٤ات، قاٍ ايٓابػ١ قاٍ : 

ٍِ ٜا أ١َُٝ ْاقب ... ٚيٌٝ أقاغٝ٘ بط٤ٞ ايهٛانٔب  (.7)نًٝين شل

تٗالشلا ألْٗا شنطت أسٛاٍ املؤَٓني ع٢ً د١ٗ ايتفكٌٝ، ٚايتفكٌٝ ع٢ً قػُني: متٝعت ايػٛض٠ بدلاع١ اغ

َٖا ) نكٛي٘ تعاىل:  (،أَا أٚ َا ) َتكٌ َٚٓفكٌ، فاملتكٌ نٌ نالّ ٚقع فٝ٘ ُُٚدْٛٙ َفَأ َٛٗز  ََٚتِػ ُُٚدْٛٙ  َٝٗض  َّ َتِب ِٛ َٜ

                                                           

.13املؤَٕٓٛ  - 1

(، ت/ عًٞ قُس ايبذاٟٚ ٚقُس أبٛ ايفهٌ إبطاِٖٝ 335ايكٓاعتني / أبٛ ٖالٍ  اؿػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ بٔ غعٝس بٔ حي٢ٝ ايعػهطٟ ) - 2

 .268/ 1ٖـ/ 1419/ املهتب١ ايعكط١ٜ / برلٚت/ 

 .501/ 6إعطاب ايكطإٓ /  - 3

 .20املؤَٕٓٛ  - 4

 .504/ 6إعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘ /  - 5

/ زاض اؾٌٝ /ٖـ(296أبٛ ايعباؽ، عبس اهلل بٔ قُس املعتع باهلل ابٔ املتٛنٌ ابٔ املعتكِ ابٔ ايطؾٝس ايعباغٞ )املتٛف٢: / ايبسٜع يف البٔ املعتع - 6

 .42/  1 /1990ّ -ٖـ 1410 /1/ طاؾٌٝ

ٜ٘ٛاْز - 7
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ِِ ُٗ ُٖ ُُٚدٛ َٖٛزِت  َٔ اِغ ٛ َا ٜأتٞ فًُ٘ يف َهإ َٚفكً٘ يف َهإ آخط آخط ايهالّ، ٚأَا املٓفكٌ فٗ إىل (ائَّصٜ

َٕ»نكٛي٘ تعاىل:  ُٛٓ َٔ ُُِؤ ًََح اِي فُٔ :) قٛي٘ تعاىل إىل (ٚايصٜٔ ِٖ يفطٚدِٗ سافعٕٛ) قٛي٘ تعاىل  إىل« َقِس َأِف

 . (1)إمجاٍ احملطَات "ٚضا٤ شيو"  :فإٕ قٛي٘ تعاىل ( ابتػ٢ ٚضا٤ شيو فأٚي٦و ِٖ ايعازٕٚ

 :/ ايطبام

 .(2)ايفطؽ إشا ٚقعت ضدالٙ يف َٛنع ٜسٜ٘ يف املؿٞ ٚايعسٚ ٚنصيو ايهالب ٜكاٍ: تطابل

 قاٍ ايٓابػ١ اؾعسٟ:

 ٚخٌٝ ٜطابكٔ بايساض عني ... طبام ايهالب ٜطإٔ اشلطاغا

ِٔ َطَبٍل) ٚقس فػط قٍٛ اهلل تعاىل:  ٖٔ َطَبكّا َع أٟ سااّل بعس ساٍ ٚمل ٜطز تػاُٜٚٗا يف ْفؼ املع٢ٓ (، 3()َيَتِطَنُب

مبجً٘ ايصٟ  ؿ٤ٞا أضاز تػاُٜٚٗا يف املطٚض عًٝهِ ٚايتعٝرل يهِ فإشا نإ ٖصا سكٝك١ ايطبام ٖٚٛ َكاب١ً ايٚإمن

٘ إال ٖٓٚصا ايباب جيط٣ فط٣ اجملاْؼ ٚال ٜػتشػٔ َ .(4)ٖٛ ع٢ً قسضٙ زلٛ املتهازٜٔ إشا تكابال َتطابكني

َتٓاغبني ال ع٢ً ايتكاضب ٚال ع٢ً   غرلإال َا قٌ ٚٚقع غرل َككٛز ٚال َتهًف فإَا إشا نإ َعّٓٝا ايهًُتني

 .ايتهاز فإٕ شيو ٜكبح

َٕ: )  ٚيف قٛي٘ تعاىل  َُِعِطُنٛ  ِٛ َِّػ ِٔ اي ِِ َع ُٖ  َٔ َٚائَّصٜ  ،َٕ ِِ خأؾُعٛ ِٗ ِِ ٔفٞ َقالٔت ُٖ  َٔ طبام إجياب، فكس مجع  (ائَّصٜ

٠ ٚتطى ايًػٛ ٖٚصا نً٘ َٔ ايٛقف بني ايفعٌ ٚايذلى إش ٚقفِٗ باـؿٛع يف ايكال غبشاْ٘ يًُؤَٓني يف ٖصا

 (.5)طبام اإلجياب املعٟٓٛ

 :اـامت١

ٚيف خامت١ عجٞ أٚضز بعض ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ، فايبشح ْتا٥ذ٘ نجرل٠ دسّا ال ٜػعين إٔ أشنطٖا 

 َٓٗا:مجٝعّا بٌ غأنتفٞ ببعهٗا يهٝل املكاّ، 

ٕٖ. إٔ 1 ايسضاغ١ فٝٗا تفٝس ايباسح بفٛا٥س نجرل٠ بسا٤ّ  غٛض٠ املؤَٕٓٛ ثط١ٜ دسّا بايفٕٓٛ ايبالغ١ٝ املدتًف١ ٚأ

 باإلعذاظ اييت ٜتُجٌ يف آٜات٘ ثِ َعطف١ بعض اؾٛاْب اـف١ٝ يف ايبالغ١ ٚاييت مل أتعطف عًٝٗا َٔ قبٌ. 

2 ٖٕ أنجط َا دا٤ يف ايػٛض٠ َٔ املباسح ايبالغ١ٝ، َباسح عًِ املعاْٞ ٚاييت استٌ فٝٗا اـدل دع٤ّا نبرلّا، . أ

 غٛض٠ املؤَٕٓٛ َٔ األخباض ٚايكفات اييت ؽل املؤَٕٓٛ . ملا يف

                                                           
 .497/ 6إعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘/  - 1

 .211/ 10يػإ ايعطب /  - 2

 .19االْؿكام   - 3

 -1ط/ زاض ايهتب ايع١ًُٝ   /ٖـ(466أبٛ قُس عبس اهلل بٔ قُس بٔ غعٝس بٔ غٓإ اـفادٞ اؿًيب )املتٛف٢: / غط ايفكاس١  - 4

 .1/200ّ / 1982_ٖـ1402

 .498-497/ 6اْعط إعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘ /  - 5
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 . يعًُا٤ ايتفػرل زْٚض نبرل دسّا يف َعطف١ إعذاظ ايكطإٓ ال غُٝا ٖصٙ ايػٛض٠، ٚؼًًٝٗا بالغّٝا . 3

ٕٖ األيٛإ ايبسٜع١ٝ ق١ًًٝ  يف ايكطإٓ ايهطِٜ عا١َّ  ٖٚصٙ ايػٛض٠ خاق١ّ..  4  أ

 ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً أؾطف املطغًني .آخطّا أٚاّل ٚ ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني 

 :َكازض ٚاملطادع

ٖـ/ زاض اإلضؾاز يًؿ٦ٕٛ 1403/ إعطاب ايكطإٓ ٚبٝاْ٘/ قٝٞ ايسٜٔ بٔ أمحس َكطف٢ زضٜٚـ )املتٛف٢ : 1

 برلٚت –زَؿل  -برلٚت( ، ) زاض ابٔ نجرل  -زَؿل  -غٛض١ٜ ، )زاض ايُٝا١َ  -محل  -اؾاَع١ٝ 

ايبالغ١/ قُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عُط، أبٛ املعايٞ، دالٍ ايسٜٔ ايكعٜٚين ايؿافعٞ، / اإلٜهاح يف عًّٛ 2

 برلٚت –ٖـ(/ ؼكٝل/ قُس عبس املٓعِ خفادٞ/ زاض اؾٌٝ 739املعطٚف غطٝب زَؿل )املتٛف٢: 

اآلزاب/  ٖـ( / َهتب1391١/ بػ١ٝ اإلٜهاح يتًدٝل املفتاح يف عًّٛ ايبالغ١/ عبس املتعاٍ ايكعٝسٟ )املتٛف٢: 3

 2005ّ-ٖـ1426/  16ط 

أبٛ ايعباؽ، عبس اهلل بٔ قُس املعتع باهلل ابٔ املتٛنٌ ابٔ املعتكِ ابٔ ايطؾٝس ايعباغٞ  ايبسٜع / / 4

 1990ّ -ٖـ 1410ايطبع١ األٚىل  -زاض اؾٌٝ -ٖـ(296)املتٛف٢: 

يهتاب اجملٝس / قُس ايطاٖط ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط/ ؼطٜط املع٢ٓ ايػسٜس ٚتٜٓٛط ايعكٌ اؾسٜس َٔ تفػرل ا/ 5

ّ  1984تْٛؼ:  -ٖـ(/ ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط 1393بٔ قُس بٔ قُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض ايتْٛػٞ )املتٛف٢ : 

/ تفػرل ايٓٝػابٛضٟ/  غطا٥ب ايكطإٓ ٚضغا٥ب ايفطقإ / ْعاّ ايسٜٔ اؿػٔ بٔ قُس بٔ سػني ايكُٞ 6

 برلٚت –نطٜا عُرلات / زاض ايهتب ايعًُٝ٘ ٖـ(/ ؼكٝل ايؿٝذ ظ850ايٓٝػابٛضٟ )املتٛف٢: 

ٖـ /ت : 1362/ دٛاٖط ايبالغ١ يف املعاْٞ ٚايبٝإ ٚايبسٜع / أمحس بٔ إبطاِٖٝ بٔ َكطف٢ اشلاسلٞ )املتٛف٢: 7

 ز. ٜٛغف ايكًُٝٞ/ املهتب١ ايعكط١ٜ، برلٚت.

زاض   /ٖـ(466املتٛف٢: أبٛ قُس عبس اهلل بٔ قُس بٔ غعٝس بٔ غٓإ اـفادٞ اؿًيب )/ غط ايفكاس١ / 8

 .1982ّ_ٖـ1402 -1ط/ ايهتب ايع١ًُٝ 

(، ت/ عًٞ قُس 335/ ايكٓاعتني / أبٛ ٖالٍ  اؿػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ بٔ غعٝس بٔ حي٢ٝ ايعػهطٟ )9

 ايبذاٟٚ ٚقُس أبٛ ايفهٌ إبطاِٖٝ / املهتب١ ايعكط١ٜ / برلٚت.

ُٛز بٔ عُطٚ بٔ أمحس، ايعكؿطٟ داض اهلل أبٛ ايكاغِ ق /ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ/ 10

 ٖـ 1407 - 3ط-برلٚت –زاض ايهتاب ايعطبٞ  -ٖـ(538)املتٛف٢: 

 / ؼكٝلٖـ(637نٝا٤ ايسٜٔ بٔ األثرل، ْكط اهلل بٔ قُس )املتٛف٢: /املجٌ ايػا٥ط يف أزب ايهاتب ٚايؿاعط/ 11

 ظٜع، ايفذاي١ ـ ايكاٖط٠زاض ْٗه١ َكط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛ -أمحس اؿٛيف، بسٟٚ طبا١ْ

ٜٛغف بٔ أبٞ بهط بٔ قُس بٔ عًٞ ايػهانٞ اـٛاضظَٞ اؿٓفٞ أبٛ ٜعكٛب )املتٛف٢: / َفتاح ايعًّٛ / 12

 ّ 1987 -ٖـ  -2ط -يبٓإ –زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت / : ْعِٝ ظضظٚضنبط اشلٛاَـ ٖـ(626
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/ ؼكٝل ٖـ(207َٓعٛض ايسًُٜٞ ايفطا٤ )املتٛف٢:  أبٛ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ظٜاز بٔ عبس اهلل بٔ / َعاْٞ ايكطإٓ/ 13

 –زاض املكط١ٜ يًتأيٝف ٚايذلمج١  /أمحس ٜٛغف ايٓذاتٞ / قُس عًٞ ايٓذاض / عبس ايفتاح إزلاعٌٝ ايؿًيب

 األٚىلايطبع١ -َكط

شُس بٔ َهطّ بٔ ع٢ً، أبٛ ايفهٌ، مجاٍ ايسٜٔ ابٔ َٓعٛض األْكاضٟ ايطٜٚفع٢ اإلفطٜك٢ /  يػإ ايعطمب14

 .ٙ 1414 -3ط -برلٚت –زاض قازض  -ٖـ(711املتٛف٢: )
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 زضاغ١ َكاض١ْ- ايُٝينكإْٛ ٚاي اإلغ٬َٞ ايؿك٘ يف بايكطا٥ٔ اإلثبات

 املًدل

3 

إٕ اإلثبات يف املعا٬َت املس١ْٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ ٚغرلٖا َٔ املعا٬َت َٔ أِٖ 

اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايكها٤ ؼكٝكا يًعسٍ ، ٚمحا١ٜ يًشكٛم ايسعاَات 

ٚقْٛا يًُذتُع َٔ ا٫عتسا٤ عًُٝٗا ٚملا ناْت ايكطا٥ٔ َٔ ٚغا٥ٌ 

اإلثبات املتٓٛع١ َٔ سٝح َكسضٖا ٚسذٝتٗا ، نُا أْٗا َتطٛض٠ سػب 

ظطٚف ايعَإ ٚاملهإ ، ٚشلا أ١ُٖٝ نبرل٠ يف اإلثبات ٚيكس اقته٢ شيو 

َٚس٣ سذٝتٗا يف املعا٬َت املس١ْٝ يف عس٠ َباسح  إٔ ْتٓاٍٚ ايكطا٥ٔ 

سٝح ٚقس تٓاٚيت يف املبشح ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايبشح  تعطٜـ ايكط١ٜٓ يف 

ايًػ١ ٚا٫قط٬ح ٚيف ايكإْٛ  ٚيف املبشح ايجاْٞ ؼسثت عٔ اخت٬ف 

ايؿكٗا٤ يف َؿطٚع١ٝ ايعٌُ ٚايكها٤ بايكطا٥ٔ ٚأزي١ اجملٛظٜٔ ٚاملاْعني 

ؼسثت عٔ ساي١ ايكها٤ بايكطا٥ٔ يف ايكإْٛ املسْٞ  ٚيف املبشح ايجايح

ايُٝين ٚايكٛاْني ا٭خط٣ ٚيف املبشح ايطابع ؼسثت عٔ إثبات دطا٥ِ 

 .ايكتٌ املدتًؿ١

 

 

 أ.ز. محٛز أمحس قُس ايؿكٝ٘

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ غكطط٣ –أغتاش ايؿك٘ املؿاضى 

 داَع١ سهطَٛت-ْٚا٥ب عُٝس ايه١ًٝ 
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 َكس١َ :   

 اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ تػًُٝا نجرلا  ٚبعس :

إٕ اإلثبات َٔ املٛنٛعات ايط٥ٝػ١ اييت تٓاٚشلا ايعسٜس َٔ ايباسجني  ٭ْ٘ َطس١ً تػبل َطس١ً اؿهِ 

أٟ إٔ اؾطمي١ ٫ تطبل عكٛبتٗا  ع٢ً َطتهبٝٗا َا مل تجبت  بططٜل َٔ ايططم اييت بايعكٛب١ ٚتٓؿٝصٖا  ــ 

سسزتٗا ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ، ٚشيو ست٢ ٜط٦ُٔ ايدل٤ٟ ع٢ً ْؿػ٘ َٚاي٘ َٔ ايهٝاع َٚٔ إٔ تطبل عًٝ٘ 

يطُأ١ْٓٝ يف عكٛب١ مل ٜطتهب دطميتٗا ، ٚست٢ ٫ ٜؿًت اؾاْٞ َٔ ايعكاب   ا٭َط ايصٟ ٜٓتر عٓ٘ ا٫غتكطاض ٚا

 اجملتُع  ؾٝؿتػٌ ايعباز بأَط عباز٠ اهلل دٌ ٚع٬ يف فتُع غًِٝ َعاؾ٢ َٔ اؾطمي١ ٚاجملطَني .

إٕ اإلثبات ٚٚغا٥ً٘ َٔ املٛنٛعات اييت ؼتٌ أ١ُٖٝ يف فاٍ ايبشح ٫ٚ ساد١ إىل ايتسيٌٝ ع٢ً ٖصٙ ا٭١ُٖٝ 

متهٔ ايكها٤ ايصٟ ٖٛ أِٖ غًط١ يف ايسٚي١  يف سٝا٠ ايبؿط  إش ٜهؿٞ إٔ ْؿرل إىل أْٗا ٖٞ ايٛغا٥ٌ اييت

ٚأزلاٖا  ـ يف ايكٝاّ مبُٗت٘ اييت ٖٞ ؼكٝل ايعساي١ ٚقٝا١ْ اجملتُع عٔ ططٜل إٜكاٍ اؿكٛم إىل أضبابٗا ، 

ٚإٜكاع ايعكٛب١ ع٢ً َػتشكٝٗا ٭ْ٘ ٫ ٜتٗٝأ يًكانٞ إٔ ٜتٛقٌ إىل اؿكٝك١ َٔ بني َا ٜكسّ إيٝ٘  َٔ 

ميٝع بني اؿل ٚايباطٌ َٔ بني َا ٜعطض عًٝ٘ َٔ قهاٜا ، إ٫ بٛاغط١ ٖصٙ اؿذر إزعا٤ات ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ 

ٚايدلاٖني اييت ٜككس بٗا  نٌ ٚاسس َٔ املتكانٝني زعٛاٙ ، ٫ٚ ؾو إٔ َٔ بني ٖصٙ ايٛغا٥ٌ بٌ ٚتعتدل 

ايكطا٥ٔ نُا إٔ أُٖٗا ـ ْعطا ملا ٜجرلٙ تطبٝكٗا ٚا٫عتُاز  عًٝٗا أَاّ ايكها٤ َٔ َؿانٌ ـ  ٚغ١ًٝ اإلثبات  ب

ٚغا٥ٌ اإلثبات  يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٫ تكٌ عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ عٔ زضاغتٗا يف ايكإْٛ املسْٞ . ا٭َط ايصٟ 

دعًين أقّٛ بايبشح يف قٛاعس ايؿك٘ اإلغ٬َٞ بٗسف ايٛقٍٛ إىل َا ٜكابٌ ٖصٙ املػُٝات يف ْطام ايكإْٛ 

 غ٬َٞ ٚنؿـ ايٓكاب عٔ َهٕٓٛ تًو ايكٛاعس .املسْٞ ايُٝين َع قاٚي١ تأقٌٝ  شيو يف ايؿك٘ اإل

 . 1ٚاإلثبات ٖٛ إقا١َ ايسيٌٝ أَاّ ايكها٤ بايططم اييت سسزٖا ايكإْٛ ع٢ً ٚدٛز ٚاقع١ قا١ْْٝٛ تطتب أثاضٖا 

 َٓٗر ايبشح:

/ يكس اتبعت  املٓٗر ا٫غتكطا٥ٞ  ايتشًًٝٞ  ٚقُت  بتأقٌٝ َا اتؿل عًٝ٘ َٔ ْكاط يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚضز 1

 َا قطضٙ  ؾكٗا٤ ايكإْٛ َٔ َػُٝات إىل أقً٘ يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ . نٌ

/ زضاغ١ املػأي١ يف ايؿك٘ اإلغ١َٝ٬ زضاغ١ ٚاؾ١ٝ َع شنط ا٭قٛاٍ  ٚا٭زي١ ٚاملٓاقؿ١ ٚايذلدٝح سػبُا تٝػط  2

 ٕ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ املطٗط٠ ٚأقٛاٍ ايؿكٗا٤.آشيو َع ا٫غتؿٗاز  بٓكٛم ايكط

 اضز٠ بايبشح ./ تطمج١ ا٭ع٬ّ ايٛ 3

 / ععٚ اٯٜات ٚا٭سازٜح إىل َطادعٗا . 4

 / إثبات ناؾ١  املطادع اييت اغتؿت َٓٗا يف عجٞ غٛا٤ ايؿطع١ٝ أٚ ايكا١ْْٝٛ  ٚتٛثٝكٗا ٤ بايططم املعطٚؾ١ . 5

                                                           
 .81/2م /8691عبدا لرزاق السىهىري  :الىسيظ في شرح القاوىن المدوي الجديد ، دار الىهضة العربية ط  - 1
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 خط١ ايبشح: 

ايًػ١ قػُت عجٞ ٖصا إىل َكس١َ ٚأضبع١  َباسح ٚخامت١   تٓاٚيت يف املبشح ا٭ٍٚ تعطٜـ ايكط١ٜٓ يف 

ٚا٫قط٬ح ٚيف ايكإْٛ  ٚيف املبشح ايجاْٞ ؼسثت عٔ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف َؿطٚع١ٝ ايعٌُ ٚايكها٤ 

بايكطا٥ٔ ٚأزي١ اجملٛظٜٔ ٚاملاْعني ٚيف املبشح ايجايح ؼسثت عٔ ساي١ ايكها٤ بايكطا٥ٔ يف ايكإْٛ املسْٞ 

 ٥ِ ايكتٌ املدتًؿ١ . ايُٝين ٚايكٛاْني ا٭خط٣ ٚيف املبشح ايطابع ؼسثت عٔ إثبات دطا

 أغباب اختٝاض املٛنٛع

/ بٝإ تؿٛم ايؿطٜع١ ع٢ً غرلٖا َٔ ايتؿطٜعات ايٛنع١ٝ يف فاٍ اإلثبات  مبا ٚنعت٘ َٔ نٛابط ْٚعِ يف 1

 فاٍ اإلثبات ، ٚأْ٘ غبل غا٥ط ايكٛاْني يف ٚنع٘ قٛاعس ؼهِ نٌ سا٫ت ع٢ً سسٙ . 

يف زعِ ايبشح ايعًُٞ بؿهٌ عاّ ٚططم اإلثبات بؿهٌ خام  / اإلغٗاّ بٗصا اؾٗس َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح  2

 ٚػُٝع َا نإ  َتؿطقا يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ.

/ مل تؿطز ملٛنٛع ايكطا٥ٔ زضاغ١ َػتك١ً يف ْطام ايكإْٛ املسْٞ ايُٝين  ضغِ نْٛٗا ؼتٌ َها١ْ ٖا١َ يف  3

 اإلثبات أَاّ ايكها٤ ٫ تكٌ  أ١ُٖٝ عٔ بك١ٝ ططم اإلثبات .

 ٕ اؿسٜح يف ايكطا٥ٔ يف أضبع١ َباسح ٖٚٞ:ٚغٝهٛ

 تعطٜـ ايكط١ٜٓ يػ١ ٚاقط٬سّا ٚقاّْْٛا. املبشح ا٭ٍٚ:

 اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف َؿطٚع١ٝ ايعٌُ ٚايكها٤ بايكطا٥ٔ ٚأزي١ اجملٛظٜٔ ٚاملاْعني . املبشح ايجاْٞ:

 سا٫ت ايكها٤ بايكطا٥ٔ. املبشح ايجايح:

 ايكتٌ املدتًؿ١. ايكطا٥ٔ ٚإثبات دطا٥ِ املبشح ايطابع:
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 املبشح ا٭ٍٚ

 تعطٜؿ١ ايكط١ٜٓ يػ١ ٚؾطعّا ٚيف ايكاْْٛٞ ايُٝين

 املطًب ا٭ٍٚ

 تعطٜؿٗا يػ١ 

ايكط١ٜٓ يف ايًػ١ َا ٜسٍ ع٢ً ايؿ٤ٞ، ٜكاٍ: قاضٕ ايؿ٤ٞ َكاض١ْ ٚقطاْا إشا أقذلٕ ب٘، ٚقاسب٘، ؾايكط١ٜٓ َأخٛش٠ 

 . (1)َٔ املكاض١ْ مبع٢ٓ املكاسب١

إَا ساي١ٝ أٚ َكاي١ٝ، ؾايكط١ٜٓ اؿاي١ٝ نكٛيو يًُػـاؾط، يف نٓــ اهلل، ؾـيفٕ يف ايعبـاض٠ سـصؾا: ٜـسٍ       ٚايكط١ٜٓ 

 عًٝ٘ ػٗعٙ املكاسب يًػؿط.

أَا ايكط١ٜٓ املكاي١ٝ ؾهكٛيو : ضأٜت أغـسّا ٜهتـب ؾـيفٕ املـطاز با٭غـس ضدـٌ ؾـذاع ، ٜٚـسٍ عًـ٢ ٖـصا شنـط ايهتابـ١             

 (2) ملكاي١ٝ أسٝاّْا بايكطا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ.املٓػٛب١ إيٝ٘. ٚتػ٢ُ ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ ٚا

 املطًب ايجاْٞ

 َع٢ٓ ايكط١ٜٓ يف اقط٬ح ايؿكٗا٤

، ٚقٝـٌ ايكـطا٥ٔ مجـع قطٜٓـ١ ٚاملـطاز بٗـا نـٌ إَـاض٠ ظــاٖط٠         (3))أَـط ٜؿـرل إىل املطًـٛب(     ٚايكطٜٓـ١ يف ا٫قـط٬ح :  

 (4) اؾع١ ٚاملكاسب١.تكاضٕ ؾ٦ّٝا خؿٝؿا ؾتسٍ عًٝ٘، ٖٚٞ َأخٛش٠ َٔ املكاض١ْ مبع٢ٓ املط

(أسـس أغـباب اؿهـِ ايكطٜٓـ١ ايكاطعـ١ أٜهـّا ٚايكطٜٓـ١        1741ٚقس دـا٤ يف ؾـطح فًـ١ ا٭سهـاّ ايعسيٝـ١ يف املـاز٠ )      

 (6) ، أٖٚٞ اييت تكرل ا٭َط يف سٝع املكطٛع ب٘. (5) ايكاطع١ ا٭َاض٠ ايبايػ١ سس ايٝكني

َسٖٛؾّا ٚيف  ٜسٙ غهني ًَٛث١ بايسّ ؾسخًت ايساض  َٚجاٍ ايكط١ٜٓ ايكاطع١ إٔ خيطز ضدٌ َٔ زاض خاي١ٝ خا٥ؿّا

يف اؿاٍ، ُٚؾٖٛس ؾٝٗا ضدٌ َصبٛسّا يف شيو ايٛقت ،ؾ٬ ٜؿتب٘ يف إٔ قاتً٘ ٖٛ شيو ايطدٌ ٫ٚ ًٜتؿت إىل 

ا٫ستُا٫ت اييت ٖٞ قض تِٖٛ نايكٍٛ إٔ ايطدٌ ضمبا قتٌ ْؿػ٘ أٚ قتً٘ آخط ثِ تػٛض اؿا٥ط، ٭ٕ ٖصا 

 (7) أ عٔ زيٌٝ.استُاٍ بعٝس مل ٜٓؿ

                                                           
، نؿـــاف ( 501-2/500 )املكـــباح املـــٓرل، (،533، 532)، كتـــاض ايكـــشاح قـــؿش١ (2183، 6/2182 )ايكـــشاح يًذـــٖٛطٟ (،3/336 )يػـــإ ايعـــطب(1) 

 .(259، 4/258)، ايكاَٛؽ احملٝط (1228/)2سات ايؿٕٓٛ اقط٬

 .93، يتعطٜؿإ يًذطداْٞ م73َٔ ططم اإلثبات يًسنتٛض أمحس عبساملٓعِ ايبٗٞ، م(2) 

  (.93م)ايتعطٜؿإ يًذطداْٞ (3) 

 (. 2/918)املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ ملكطؿ٢ ايعضقا٤ (4) 

 . 73، َٔ ططم اإلثبات م(2/261)، َٛغٛع١ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ 1062(م)، ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ 1741املاز٠ (5) 

 .73َٔ ططم اإلثبات م(6) 

 . 2/261َٛغٛع١ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ، (1092)مؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ (7) 
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َٚــٔ ايكــطا٥ٔ ايكاطعــ١ أٜهــّا تٓــاظع اـكــُإ يف ســا٥ط ٫ٚ بٝٓــ١ ٭ســسُٖا عًــ٢ املًهٝــ١ إ٫ إٔ اؿــا٥ط َتكــٌ   

 (1) ببٓا٤ أسس اـكُني اتكاٍ تطدٝح ؾيفْ٘ ٜكهٞ ي٘ ب٘ ٭ٕ شيو ا٫تكاٍ زيٌٝ ع٢ً غبل ٜسٙ.

كاضْـ١ بـني ايكطٜٓـ١ َٚـسيٛشلا، ٚقـس تطتكـٞ       ٚقس تهٕٛ ز٫ي١ ايكط١ٜٓ ق١ٜٛ أٚ نعٝؿ١ ع٢ً سػـب قـ٠ٛ املكـاسب١ ٚامل   

ز٫ي١ ايكط١ٜٓ إىل زضد١ ايكطع، أٚ تٗبط إىل زضدـ١ ا٫ستُـاٍ ايبعٝـس٠، ٚاملطدـع يف خٝطٗـا ٚاغـتٓباطٗا إىل قـ٠ٛ        

ايــصٖٔ ٚايؿطٓــ١ ٚاؾــذلاط ايؿكٗــا٤ ايــٝكني ٚايكطــع يف ايكطٜٓــ١ ايكاطعــ١ ٜــطاز بــ٘ َــا ٜؿــٌُ ايعــٔ ايػايــب ٫          

و ٭ٕ ز٫يـ١ ايـطم اإلثبـات َُٗـا قٜٛـت ؾـ٬ ؽًـٛ َـٔ ظـٔ ٫ٚ ٜتٛقــ ايعُـٌ بٗـا             خكٛم ايٝكني ايكطعٞ، شيـ 

 (2) ع٢ً ايٝكني ايصٟ ٜكطع ا٫ستُاٍ.

 املطًب ايجايح

 َع٢ٓ ايكط١ٜٓ يف ايكإْٛ ايُٝين

 تعطٜـ ايكطا٥ٔ يف ايكإْٛ ايُٝين:

 ٞ ٍ املكــاسب١ يًٛاقعــ١ املــطاز  : اإلَــاضات ايــيت تــسٍ عًــ٢ إثبــات َــا خؿــٞ َــٔ ايٛقــا٥ع ٚز٥٫ــٌ اؿــا      *(3)ايكطٜٓــ١ ٖــ

 إثباتٗا، ٖٚٞ ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع.

 ايكطا٥ٔ ٖٚٞ نُا ًٜٞ: **(4) (155َاز٠ )

قط١ٜٓ ؾطع١ٝ: تػين يف إثبات ايٛاقع١ عٔ أٟ زيٌٝ آخط، نكطٜٓـ١ ايٛيـس يًؿـطف، ٚمحـٌ املـطأ٠ غـرل املتعٚدـ١         -أ

 ٚسذ١ٝ اؿهِ.

ايٛاقعٝـ١، أٚ املعآٜـ١ ايـيت تـسٍ عًـ٢ قـٛض اؿـاٍ يف        قط١ٜٓ قها١ٝ٥: ٖٚٞ َا تػـتٓبط٘ احملهُـ١ َـٔ ا٭َـٛض      -ب

ايكه١ٝ ندطٚز ؾدل َٔ زاض يف ٜسٙ غهني تكطط زَا أٚ غ٬ح ْاضٟ عًٝ٘ آثـاض ا٫غـتعُاٍ َـع ٚدـٛز قتٝـٌ يف      

 ايساض ٚيٝؼ بٗا غرلٙ، ٚايٓهٍٛ عٔ ايُٝني ممٔ ٚدبت عًٝ٘.

 بٗا احمله١ُ.قط١ٜٓ بػٝط١: ٖٚٞ اييت ٫ تكًح زي٬ّٝ َػتك٬ّ ٚيهٔ تػتأْؼ  -ز

                                                           
ٚ   1093ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ (1)  قـا٥ع َعٝٓـ١ أٚ ٖـٞ ت ْتٝذـ١     أٚ ايكط١ٜٓ يف ايكٛاْني ايٛنع١ٝ ٖٞ: ايك١ً ايهطٚض١ٜ اييت ٜٓؿ٪ٖا ايكـإْٛ بـني 

 ٜتشتِ ع٢ً ايكانٞ إٔ ٜػتدًكٗا َٔ ٚاقع١ َع١ٓٝت.

ٚقاٍ ْؿأت بو: ايكط١ٜٓ ٖـٞ استٝـاط ايؿـاضع أٚ ايكانـٞ ٭َـط فٗـٍٛ َـٔ أَـط َعًـّٛ ٖٚـٞ زيٝـٌ غـرل َباؾـط أْعـط: ْعطٜـ١ اإلثبـات ٭محـس ؾتشـٞ                   

 . 295، ٚضغاي١ اإلثبات يٓؿأت بو م352ٛز َكطؿ٢ م، ْك٬ّ عٔ ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ يًسنتٛض/ ق191ُبٗٓؼ  م

ٚدــا٤ ؾٝــ٘ : ت ٚايعًُــا٤ ٜػــتعًُٕٛ ايعًــِ ايكطعــٞ يف َعٓــٝني أســسُٖا: ت َــا ٜكطــع ا٫ستُــاٍ أقــ٬ّ         74-73 –بتكــطف  –َــٔ طــطم اإلثبــات  (2) 

ؾا٭ٍٚ ٜػُْٛ٘ عًِ ايٝكني ٚايجاْٞ ٜػُْٛ٘ عًـِ  ناؿهِ ٚاملتٛاتط، ٚايجاْٞ: َا ٜكطع ا٫ستُاٍ ايٓاؾ٤ٞ َٔ زيٌٝ نايعٗط ٚايٓل ٚاـدل املؿٗٛض 

 . 74ايطُأ١ْٓٝ ٚايكط١ٜٓ ايكاطع١ مما ٜؿٝس ايعًِ ايجاْٞ، املطدع املصنٛض م

 ّ.1996(يػ١ٓ 20(بكٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ )154املاز٠ )(3*) 

 ّ.1996( يػ١ٓ 2( بكٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ )15املاز٠ )(4**) 
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 ( نٌ قط١ٜٓ قاطع١ قا١ْْٝٛ ٫ جيٛظ ْكهٗا، ٜٚتعني ا٭خص بٗا ٚاؿهِ مبكتهاٖا.156َاز٠ )

( يًُشهُـــ١ إٔ تأخـــص بايكطٜٓـــ١ ايكاطعـــ١ ايكهـــا١ٝ٥ ايـــيت ميهـــٔ اغـــتٓباطٗا َـــٔ ٚقـــا٥ع اؿـــاٍ ،ٚإٔ   157َـــاز٠ )

ٛظ ؾٝٗــا شيــو ، ٖٚــٞ ا٭َــٛاٍ، ٚاؿكــٛم تعتدلٖــا زيــ٬ّٝ نــا٬َّ عًــ٢ ايٛاقعــ١ املــطاز إثباتٗــا يف ا٭ســٛاٍ ايــيت جيــ 

 ،ٚجيٛظ يًدكِ إٔ ٜجبت أْٗا غرل قشٝش١ بايب١ٓٝ ايكا١ْْٝٛ.

( ايكط١ٜٓ ايبػٝط١ غرل ايكاطع١ ٖٚٞ اييت ٫ تكطع بجبٛت ايٛاقع١ املطاز إثباتٗا، ٚإمنـا تطؾـح يجبٛتٗـا    158َاز٠ )

بيفقا١َ ايب١ٓٝ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً َا ٜسعٝـ٘ ٚإمنـا    ٚقس ؼتٌُ شيو ٚغرلٙ. ٫ٚ تعتدل زي٬ّٝ قاطعّا ٜػين عٔ املطايب١

 جيٛظ يًُشه١ُ إٔ تػتأْؼ ٚتػتهٌُ ايسيٌٝ ع٢ً أغاغٗا.

( اؿهِ اؿا٥ع يك٠ٛ ا٭َط املكهٞ ب٘ سذـ١ عًـ٢ أططاؾـ٘ ٚيف َٛنـٛع٘ ٚغـبب٘ )أقـ١ً( قطٜٓـ١ قاطعـ١         159َاز٠ )

 )قا١ْْٝٛ( ٫ تكبٌ إثبات ايعهؼ.
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 املبشح ايجاْٞ

 ايؿكٗا٤ يف ايعٌُ بايكطا٥ٔ يف اإلثبات اخت٬ف

 أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف دٛاظ ايعٌُ بايكطا٥ٔ :

 يف اعتباض ايكطا٥ٔ زي٬ّٝ َٔ ططم اإلثبات ِٖٚ يف شيو ؾطٜكإ . –ضمحِٗ اهلل تعاىل  –اختًـ ايؿكٗا٤ 

ات زعاٟٚ اؿكـٛم  ايؿطٜل ا٭ٍٚ: شٖب إىل ايكٍٛ ظٛاظ ايعٌُ ٚايكها٤ بايكطا٥ٔ باعتباضٖا ططٜكّا َٔ ططم إثب

، (6)، ٚايكــطايف(5)، ٚابــٔ ؾطســٕٛ(4)، َــٔ اؿٓؿٝــ١(3)، ٚابــٔ عابــسٜٔ(2)، ٚايعًٜعــٞ(1)ٚاؾٓاٜــات َٚــٔ ٖــ٪٤٫ ابــٔ ايؿــطؽ

 .(7)ٚعبساملٓعِ ايؿطؽ

 

 

                                                           
ّ، ٖٛ : قُس بٔ قُس بٔ قُس بٔ خًٌٝ ، أبٛ ايٝػط ، ايبسضٜٔ ايؿـطؽ، ؾكٝـ٘ ؾانـٌ َـٔ ؾكٗـا٤      1489-1429، 1، ٖـ894-8331 ابٔ ايؿطؽ:(1) 

تـب  اؿٓؿ١ٝ ٚي٘ ؾعط سػٔ. َٛيسٙ ٚؾات٘ بايكاٖط٠، ٚايؿطؽ: يكب دسٙ خًٌٝ. سر ٚداٚض غرل َط٠ ٚأقطأ ايطًب١ مبه١ ٚنـإ غاٜـ١ يف ايـصنا٤. يـ٘ ن    

ض١ٜ يف ا٭قه١ٝ اؿه١ُٝ، ٜٚعطف بطغاي١ ابٔ ايؿطؽ يف ايكها٤، ٚساؾ١ٝ ع٢ً ؾطح ايتؿتاظاْٞ يًعكا٥ـس ايٓؿػـ١ٝ، تـٛيف بايكـاٖط٠     َٓٗا: ايؿٛان٘ ايبس

 .72/52ٖـ، أْعط اإلع٬ّ 894غ١ٓ 

ٖــت أؾتـ٢ ٚزضؽ ٚتـٛيف    705ٖـ، ٖٛ عجُإ بٔ عًٞ بٔ قذٔ ؾدط ايسٜٔ ايعًٜعٞ، ؾكٝ٘ سٓؿٞ َطَٛم قسّ يًكاٖط٠ غـ١ٓ  743ايعًٜعٞ: املتٛيف غ١ٓ (2) 

ٖـ، ي٘ ت تبـٝني اؿكـا٥ل يف ؾـطح نٓـع ايـسقا٥لت بطنـ١ ايهـ٬ّ عًـ٢ أسازٜـح ا٭سهـاّ ت ؾـطح اؾـاَع ايهـبرل، يف ايؿكـ٘ اؿٓؿـٞ، اإلعـ٬ّ                 743ؾٝٗا غ١ٓ 

 . 2/143، َؿتاح ايػعاز٠ 115، ايؿٛا٥س ايب١ٝٗ م4/210

ٖٛ: قُس أَني بـٔ عُـط بـٔ عبـسايععٜع عابـسٜٔ ايسَؿـكٞ، ؾكٝـ٘ ايـسٜاض ايؿـا١َٝ           ّ(1836-1784ٖـ( )1252-1198ابٔ عابسٜٔ: )ابٔ عابسٜٔ: (3) 

ت ضؾــع ٚأَــاّ اؿٓؿٝــ١ يف عكــطٙ، ٚيــس ٚتــٛيف يف زَؿــل . َــٔ تكــاْٝؿ٘ ، ضز املدتــاض عًــ٢ ايــساض املدتــاضت يف ايؿكــ٘ اؿٓؿــٞ ٜعــطف عاؾــ١ٝ ابــٔ عابــسٜٔ       

  .6/42تٓكٝح ايؿتاٟٚ اؿاَس١ٜت ٚغرلٖا، اإلع٬ّ  ا٭ْعاض عُا أٚضزٙ ع٢ً ايساض املدتاضت ٚايعكٛز ايسض١ٜ يف

 . 7/205ايبشط ايطا٥ل ٫بٔ لِٝ املكطٟ  7/437، ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ 166-161َعني اؿهاّ ايططابًػٞ م(4) 

ٜ 799ابٔ ؾطسٕٛ: )(5)  ٖــ، َػطبـٞ   799ٓـ١ غـ١ٓ   ٖـ( ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ ؾطسٕٛ، بطٖإ ايسٜٔ ايٝعُطٟ، عامل عاخ، ٚيس ْٚؿأ َٚـات باملس

ٖـ أقٝب بايؿاجل يف ؾؿ١ ا٭ٜػط َٚت 793ٖـ، تٛىل قها٤ املس١ٜٓ غ١ٓ 792ا٭قٌ ْػب٘ إىل ٜعُط بٔ َايو بٔ عسْإ ضسٌ ملكط ٚايكسؽ ٚايؿاّ غ١ٓ 

دـاَع ا٭َٗـات ٫بـٔ اؿادـب،     بػبب٘، َٔ ؾٝٛر املايه١ٝ َٔ نتب، ت ايسٜباز املصٖب، بٝكط٠ اؿهاّ، طبكات عًُا٤ املػـطب، تػـٌٗٝ املُٗـات، يف ؾـطح     

 .1/52أْعط ا٭ع٬ّ 

ّ( ٖــٛ: أمحــس بــٔ أزضٜــؼ بــٔ عبــسايطمحٔ أبــٛ ايعبــاؽ ؾــٗاب ايــسٜٔ ايهــٗادٞ ايكــطايف: َــٔ نبــاض عًُــا٤       1285ٖـــ املٛاؾــل 684املتــٛيف )ايكــطايف: (6) 

اإلَــاّ ايؿــاؾعٞ بايكــاٖط٠، ايكــطايف َكــطٟ املٛيــس ٚايٓؿــأ٠    املايهٝــ١، ْػــبت٘ إىل قبًٝــ١ نــٗاد١ َــٔ بطابــط٠ املػــطب، ٚإىل ايكطاؾــ١ احملًــ١ اجملــاٚض٠ يكــدل     

تكطف ايكانـٞ  ٚايٛؾا٠، ي٘ َهؿات د١ًًٝ يف ايؿك٘ ٚا٭قٍٛ َٓٗات أْٛاض ايدلٚم يف أْٛا٤ ايؿطٚمت ايصخرل٠، ٚا٭سهاّ يف متٝع ايؿتاٟٚ عٔ ا٭سهاّت، ٚ

       ٝ ٖـــ، 684ح ايؿكـٍٛ، ٚغرلٖــا َـٔ املكـٓؿات ايٓؿػـ١ٝ، تــٛيف بايكـاٖط٠ غـ١ٓ       ٚا٭َـاّت ايبٛاقٝـت يف أسهـاّ املٛاقٝــت، ٚؾـطح تٓكـٝح ايؿكـٍٛ، كتكــط تٓكـ

 .1/95، اإلع٬ّ 67، م62أْعط: ايسٜباز املصٖب م

قانـٞ اْسيػـٞ    -( ٖٛ عبساملٓعِ بٔ عبسايطسِٝ اـعضدٞ أبٛ عبساهلل املعطٚف بأبٔ ايؿـطؽ 204-1130ٖـ( )566-524عبساملٓعِ بٔ ايؿطؽ: )(7) 

ٖــ يـ٘   599ط١ ٚإىل ايكهـا٤ يف َـسٕ نـجرل٠ با٭ْـسيؼ ٚغطْاطـ١ ٚدعـٌ إيٝـ٘ ايٓعـط يف اؿػـب١ ٚايؿـطط١ تـٛيف يف ايـبرل٠ غـ١ٓ              عٔ عًُا٤ املايه١ٝ بػطْا

 .4/168، اإلع٬ّ 218ٖـ أْعط ايسٜباز املصٖب م553تكاْٝـ َٓٗا: ت أسهاّ ايكطإت ٚقس ؾطؽ َٔ تأيٝؿ١ عطغ١ٝ غ١ٓ 
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 .(5)، َٔ اؿٓاب١ً(4)، ٚابٔ ايكِٝ(3)، ٚابٔ ت١ُٝٝ (2)َٔ املايه١ٝ (1)ٚابٔ دع٤٣

 .(7)، ٚمجٗٛض ايؿاؾع١ٝ(6)ٌُ ٚايكها٤ بايكطا٥ٔ ِٖٚ بعض اؿٓؿ١ٝايؿطٜل ايجاْٞ: شٖب إىل املٓع َٔ ايع

ٖصا ٚقس اغتسٍ ايكا٥ًٕٛ ٚاملـاْعٕٛ ٫عتبـاض ايكـطا٥ٔ ططٜـل َـٔ طـطم اإلثبـات بايهتـاب ايهـطِٜ ٚايػـ١ٓ ٚاملعكـٍٛ            

 ٚغأعطض أزي١ نٌ ؾطٜل َع ايذلدٝح ع٢ً ايٓشٛ ا٭تٞ :

 أ٫ٚ : أزي١ ايكا٥ًني بايعٌُ ٚايكها٤ بايكطإٓ

 َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ:أ( 

ٌ    }قٛي٘ تعاىل يف قك١ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع اَطأ٠ ايععٜع ت  ِٔ ُقُبـ َِـ ُ٘ ُقسَّ  ُُِٝك َٕ َق ِٕ َنا َٗا ِإ ًِ ِٖ ِٔ َأ َِ ٌِٖس  َِٗس َؾا ََٚؾ

َٔ اِيَهاِشِبنَي) َِ  َٛ ُٖ َٚ َٔ ايكَّاِزِق26َؾَكَسَقِت  َِ  َٛ ُٖ َٚ ِٔ ُزُبط  َؾَهَصَبِت  َِ ُ٘ ُقسَّ  ُُِٝك َٕ َق ِٕ َنا َِٚإ ُ٘ ُقـسَّ    27نَي)( َُِٝكـ َُّـا َضَأ٣ َق ًَ (َؾ

ٌِ َّ َعِعٝ َِٝسُن َّ َن َّ ِإ ِِٝسُن ِٔ َن َِ  ُ٘ َّ ٍَ ِإ ِٔ ُزُبط  َقا َِ}.(8) 

                                                           
ٔ أمحس بٔ عبساهلل بٔ دع٤٣ ايهًيب ؾكٝ٘ َٔ عًُا٤ ا٭قـٍٛ ٚايًػـ١، َـٔ أٖـٌ غطْاطـ١، َـٔ       ّ( ٖٛ أمحس ب1340-1293ٖـ( )741-693: )دع٤٣(1) 

يعًـّٛ  نتب٘ت ايكٛاْني ايؿك١ٝٗت يف تًدٝل َصٖب املايه١ٝ، ٚتكطٜـب ايٛقـٍٛ إىل عًـِ ا٭قـٍٛ، ايؿٛا٥ـس ايعاَـ١ يف ؿـٔ ايعاَـ١ ت تؿػـرل ، ايتػـٌٗٝ           

، ْؿـح  5/325غ١ًٝ املػًِ يف تٗصٜب قشٝح َػًِ ٖٚٛ َٔ ؾٝٛر يػإ ايسٜٔ بٔ اـطٝب أْعط ا٭ع٬ّ ايتٓعٌٜ ، ا٭ْٛاض ايػ١ٝٓ يف ا٭يؿاظ ايػ١ٝٓ، ٚ

 .3/272ايطبٝب

 .4/168، تٗصٜب ايؿطٚم103-4/83، ايؿطٚم يًكطايف 119-2/111أْعط تبكط٠ اؿهاّ ٫بٔ ؾطسٕٛ (2) 

ايػــ٬ّ بــٔ عبــساهلل بــٔ أبــٞ ايكاغــِ اـهــط ايؿــُرلٟ اؿطاْــٞ    ّ( ٖــٛ: أمحــس بــٔ عبــساؿًِٝ بــٔ عبس 1328-1263ٖـــ( )728-161ابــٔ تُٝٝــ١ )(3) 

 قًعـ١  ايسَؿكٞ اؿٓبًٞ، أبٛ ايعباؽ تكٞ ايسٜٔ ابٔ ت١ُٝٝ، اإلَاّ ؾٝذ اإلغ٬ّ ٚيس عطإ ٚاؾتٗط يف زَؿل ٚغذٔ بٗا عس٠ َـطات َٚـات َعـتك٬ّ يف   

ًــس َٓٗــا ت مجــع اؾٛاَــع ت ٜٚػــ٢ُ ايػٝاغــ١ ايؿــطع١ٝت ايؿتــاٟٚ   ٖـــ، تكــاْٝؿ٘ ضمبــا ظازت عًــ٢ أضبعــ١ آ٫ف نطاغــٞ، أٚ ث٬ ا٥ــ١ ف  728زَؿــل غــ١ٓ 

 .  14/135، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 45-1/35، ؾٛات ايٛؾٝات 1/144ٚاإلميإ، َٓٗاز ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، أْعط اإلع٬ّ 

ايـسٜٔ َـٔ أضنـإ اإلقـ٬ح     ّ( ٖٛ: قُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب غعس ايعضعٞ ايسَؿكٞ، أبٛ عبساهلل سلؼ 135-1292ٖـ()151-691أبٔ ايكِٝ:)(4) 

 اإلغ٬َٞ ٚأسس نباض ايعًُا٤، َٛيسٙ ٚٚؾاتـ٘ يف زَؿـل، تًُٝـص يؿـٝذ اإلغـ٬ّ أبـٔ تُٝٝـ١ َتـ٢ نـإ ٫ خيـطز عـٔ ؾـ٤ٞ َـٔ أقٛايـ٘ بـٌ ٜٓتكـط يـ٘ يف                 

بايعكـ٢ ٚأطًـل    مجٝع َا ٜكسض عٓ٘ ٖٚٛ ايصٟ ٖصب نتب٘ ْٚؿط عًُ٘ ٚغذٔ َع٘ يف قًع١ زَؿل ٚأٖني ٚعصب بػبب٘ ٚظٝـ ب٘ ع٢ً مجٌ َهطٚبا

بعس َٛت أبٔ ت١ُٝٝ نإ سػٔ اـًل عٓس ايٓاؽ قـب ؾُٝـع ايهتـب ٚأيــ َٓٗـا ايهـجرل. َـٔ شيـو أعـ٬ّ املـٛقعني، ايطـطم اؿهُٝـ١ يف ايػٝاغـ١              

عــاز ؾــطح  ايؿــطع١ٝ، ؾــؿا٤ ايعًٝــٌ يف َػــا٥ٌ ايكهــا٤ ٚايكــسض ٚاؿهُــ١ ٚايتعًٝــٌ نؿـــ ايػطــا٤ يف سهــِ زلــاع ايػٓــا٤ ٚأسهــاّ أٖــٌ ايصَــ١. ، ظاز امل         

ساضز ايػايهني، ايؿطٚط ايعُط١ٜ ، ؼؿ١ املٛزٚز، بأسهاّ املٛيٛز، ايكٛاعـ املطغ١ً ع٢ً اؾ١ُٝٗ ٚاملعط١ً، ايهاؾ١ٝ ٚايؿاؾ١ٝ، َٓعَٛت٘ يف ايعكا٥س ، َ

، 6/168غــ٬َٞ ، أْعــط ايٛابــٌ ايكــٝب َــٔ ايهًــِ ايطٝــب، أغاثــ٘ ايًــٗؿإ، ايجٝبــإ يف أقػــاّ ايكــطإٓ، ٚغرلٖــا َــٔ ايهتــب يف كتًـــ نــطٚب ايؿهــط اإل    

 .  6/56، ا٭ع٬ّ 14/234ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 

 .7-3ايططم اؿه١ُٝ (5) 

 ، َٚا بعسٖا.1093ؾطح ق١ًٝ ا٭سهاّ ايعسي١ٝ (6) 

 .2/211، َٛغٛع١ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ 74َٔ ططم اإلثبات م(7) 

 ، غٛض٠ ٜٛغـ. 2، 27، 26اٯٜات ، (8) 
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ٚٚد٘ ايس٫ي١ : ٕ اٯٜات أؾازت اؿهِ با٭َاضات ٚايكطا٥ٔ إش إٔ ايؿاٖس تٛقٌ بكس ايكُٝل َٔ زبطٙ إىل متٝٝـع  

ٍ يٮَـاضات ٚايع٬َـات ايعـاٖط٠ ٚدعًـٗا غـببّا يًشهـِ، ٖٚـصا ٜـسٍ         ايكازم َُٓٗا َـٔ ايهـاشب ، َٚـا شاى إ٫ اعُـا    

ع٢ً دٛاظ ايعُـٌ بـايكطا٥ٔ ٚا٫عتُـاز عًٝٗـا. قـاٍ ابـٔ ايؿـطؽ يف تكٝـس ا٫غـتس٫ٍ باٯٜـات ايػـابك١ت ٖـصٙ اٯٜـ١              

ًـو  ، يف تؿػـرلٙ يت (2)قـاٍ ايكـططيب   (1) حيتر بٗا َٔ ايعًُا٤ َٔ ٜط٣ اؿهِ باإلَاضات ؾُٝا ٫ ؼهـطٙ ايبٝٓـات.  

اٯٜات إشا تٓعيٓا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايؿاٖس طؿ٬ّ قػرلّا ؾ٬ ٜهٕٛ ؾٝ٘ ز٫ي١ ع٢ً ايعٌُ باإلَاضات نُـا شنطْـا ٚإشا   

، ٚنجرل َٔ املٛانع ست٢ قاٍ َايو (3)نإ ايؿاٖس ضد٬ّ ؾٝكح إٔ ٜهٕٛ سذ١ يف اؿهِ بايع١َ٬ يف ايًكط١

زعٖٛا ٚيٝػت شلِ ب١ٓٝ ؾيفٕ ايػًطإ ٜتًـّٛ  َايو ضمح٘ اهلل يف ايٓكٛم: إشا ٚدسمت َعِٗ أَتع١ ؾذا٤ قّٛ ؾا

   ٙ ؾــيفٕ مل ٜـأت غرلٖـِ زؾعٗـا إيــِٝٗ، ٚقـاٍ قُـس يف َتـاع ايبٝــت إشا اختًؿـت ؾٝـ٘ املــطأ٠          -أٟ ٜٓعـط ا٭َـط ٜٚـطزز

ٚايطدٌ إٕ َا نإ يًطدٌ ؾٗٛ ايطدٌ، َٚا نإ يًٓػا٤ ؾٗٛ يًُطأ٠ َٚا نإ يًطدٌ ٚاملطأ٠ ؾٗٛ يًطدـٌ ٚنـإ   

ِ      (4)ؾــطٜح ٚأٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١    ٚقــاٍ ابــٔ   (5)، ٜعُــ٬ٕ بايع٬َــات يف اؿهَٛــات ٚأقــٌ شيــو ٖــصٙ اٯٜــ١ ٚاهلل أعًــ

ت ٚيف ٖصٙ اٯٜات زيٌٝ ع٢ً ايعٌُ بـايعطف ٚايعـاز٠ ملـا شنـط َـٔ أخـص ايكُـٝل َكـب٬ّ َٚـسبطّا، َٚـا زٍ            (6)ايعطبٞ

 (7) عًٝ٘ اإلقباٍ َٔ زعٛاٖا، ٚا٭زباض َٔ قسم ٜٛغـ ٖٚصا أَط تؿطز ب٘ املايه١ٝ.

                                                           
 .2/922، ايهايف ٫بٔ عبسايدل 9/150اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب (1) 

ٖـ: أبٛ عبساهلل قُس بٔ أمحس ا٭ْكاضٟ ايكـططيب اـعضدـٞ ا٭ْسيػـٞ، ايـٛضع املٓعبـس ايعاٖـس، نـإ َـٔ نبـاض املؿػـطٜٔ           671املتٛيف، ايكططيب: (2) 

طإٓت ، ا٭ْػــٞ يف ؾــطح أزلــا٤ اهلل  ٖـــ: َــٔ نتبــ٘ ت اؾــاَع ٭سهــاّ ايكــ   671يًكــطإٓ ايهــطِٜ. تــٛيف يف َٓٝــ١ بــٔ ْكــٝب يف سلــاٍ أغــٝٛط مبكــط غــ١ٓ      

 .          5/322، اإلع٬ّ 317اؿػ٢ٓ ، ؾُع اؿطم بايعٖس ٚايكٓاع١، ايتكطٜب يهتاب ايتُٗٝس، أْعط ايسٜباز املصٖب م

 (3)  ٜ ني ، أْعـط املكـباح   ايًكط١ : قاٍ ا٭ظٖطٟ: ايًكط١: ٜؿتح ايكاف اغِ ايؿ٤ٞ ايصٟ ػسٙ ًَكّٝا ؾتأخصٙ ٖٚٛ قٍٛ مجٝع أٌٖ ايًػ١ ٚسـصام ايٓشـٛ

 . 3/1157، ايكشاح 2/557املٓرل 

( ٖــٛ اٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١ بــٔ قــط٠ املعْــٞ: أبــٛ ٚا٥ًــ١ قانــٞ ايبكــط٠، ٚأســس أعادٝــب ايــسٖط يف ايؿطٓــ١      740-666ٖـــ( )122-46أٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١ )(4) 

نـإ قـازم اؿـسؽ تكٝـّا عذٝـب ايؿطاغـ١        ٚايصنا٤، ؾٝهطب ب٘ املجٌ بصنا٥٘ قاٍ عٓـ٘ اؾـاسغ ت اٜـاؽ َـٔ َتـأخطٟ َكـط َٚـٔ َكسَـ١ ايكهـا٠،         

 . 1/131َٝعإ ا٫عتساٍ  1/81ٚؾٝات ا٭عٝإ  2/23ٖـ ، أْعط اإلع٬ّ 122َُّٗا ٚدٝٗا عٓس ايؿكٗا٤. تٛيف بٛاغط غ١ٓ 

 . 9/174اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب (5) 

اؾطٟ ا٫ؾـًٝٝٞ املـايهٞ أبـٛبهط بـٔ ايعطبـٞ قـاض. َـٔ سؿـاظ         ّ( ٖـٛ: قُـس بـٔ عبـساهلل بـٔ قُـس املعـ       1148-107ٖــ( ) 543-468ابٔ ايعطبٞ: )(6) 

ػــرل اؿـسٜح ٚيــس يف اؾـب١ًٝٝ ٚضســٌ إىل املؿـطم ٚبــطع يف ا٭زب ٚبًــؼ ضتبـ١ ا٫دتٗــاز يف عًـّٛ ايــسٜٔ ٚقــٓـ نتبـا يف اؿــسٜح ٚايؿكـ٘ ٚا٭قــٍٛ ٚايتؿ        

يكٛاقـِ، عاضنـ١ ا٭سـٛشٟ يف ؾـطح ايذلَـصٟ ، أسهـاّ ايكـطإٓ ،        ٖـ بايكطب َٔ ؾاؽ ٚزؾٔ ؾٝٗا َٔ نتب٘ ايعٛاقِ َٔ ا543ٚا٭زب ٚايتاضٜذ، َات غ١ٓ 

ب ايكـبؼ يف ؾــطح َٛاطــأ ابــٔ أْـؼ، ايٓاغــذ ٚاملٓػــٛر ، املػــايو عًــ٢ َٛطـأ َايــو، اإلْكــاف يف املػــا٥ٌ اــ٬ف ، احملكــٍٛ ، أعٝــإ ا٭عٝــإ، نتــا      

ْـ          ، ٚؾٝـات ا٭عٝـإ   6/230سيؼ ٚآخـط أ٥ُتٗـا ٚسؿاظٗـا ، أْعـط اإلعـ٬ّ      املتهًُني، قإْٛ ايتأٌٜٚ، ٚقـاٍ عٓـ٘ ابـٔ بؿـهٛاٍ: ت أبـٔ ايعطبـٞ ختـاّ عًُـا٤ ا٭

 . 136، ؾذط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ م222، 2/221ايؿهط ايػاَٞ  218ايسٜباز املصٖب م -105، قها٠ ا٭ْسيؼ م1/340ْؿح ايطبٝب  1/489

 . 3/1085أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ (7) 
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ت َٚــٔ ايٓــاؽ َــٔ حيــتر بٗــصٙ اٯٜــ١ يف اؿهــِ بايع٬َــ١ يف ايًكطــ١ إشا   –ضمحــ١ اهلل  –أبــٛ بهــط اؾكــام  ٚقــاٍ

ٚقـــس اختًؿـــت ايؿكٗــا٤ يف َـــسع٢ ايًكطـــ١ إشا ٚقـــ ع٬َـــات ؾٝٗـــا ؾكــاٍ أبـــٛ سٓٝؿـــ١     –أزعاٖــا َـــسع ٚٚقــؿٗا   

تكط عًـــ٢ زؾعٗـــا إيٝـــ٘  ٚايكـــاسبإ ٚظؾـــط ٚايؿـــاؾعٞ ٫ ٜػـــتشكٗا بايع٬َـــ١  ستـــ٢ ٜكـــِٝ ايبٝٓـــ١ ٫ٚ جيـــدل املًـــ  

بايع١َ٬ ، ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٚقُس يف َتاع ايبٝت إشا اختًـ ؾٝ٘ ايطدٌ ٚاملطأ٠ إٔ َا ٜهٕٛ يًطدـاٍ ؾٗـٛ يًطدـٌ    

َٚا نإ يًٓػا٤ ؾٗٛ يًُطأ٠ َٚا نإ يًطدـٌ ٚاملـطأ٠ ؾٗـٛ يًطدـٌ ؾشهُـٛا ؾٝـ٘ بعـاٖط٠ ٦ٖٝـ١ املتـاع ، ٚنـصيو           

ت شنـط اهلل ؾـٗاز٠ ايؿـاٖس     –ضمحـ١ اهلل   –، ٚقـاٍ ابـٔ ايكـِٝ    (2)دػـسٙ ، ملـٔ ٚقـؿ٘ بع٬َـ١ يف    (1)اؿهِ يف ايًكٝط

ٚمل ٜٓهطٖــا ، بــٌ ٜعبــ٘، بــٌ سهاٖــا َكــط إشلُــا ، ٚشيــو يف قكــ١ غــٝسْا ٜٛغـــ عًٝــ٘ ايػــ٬ّ َــع أَــطأ٠ ايععٜــع،        

َٔ زبطٙ  –ًْدل مبا تكسّ إٔ ايكا٥ًني ظٛاظ اؿهِ بايكطا٥ٔ قس اعتُس ٚاعًٞ قس قُٝل ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ 

 ٢ أْ٘ قط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً قسق١ ٚنصب اَطأ٠ ايععٜع ؾُٝا ازعٝت٘ َٔ إضاز٠ ٜٛغـ ؾعٌ ايؿاسؿ١ بٗا. عً

 (3) ب( قٛي٘ تعاىل يف قك١ ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع أخٛات٘: ت ٚدا٤ٚا ٚأع٢ً قُٝك٘ بسّ نصبت.

ــا  –ضمحٗــِ اهلل تعــاىل   –يف تؿػــرل ٖــصٙ اٯٜــ١: ت قــاٍ عًُا٤ْــا      -ضمحــ١ اهلل -قــاٍ ايكــططيب  أخــ٠ٛ  –أضازٚا مل

إٔ جيعًٛا ايسّ ع١َ٬ ع٢ً قسقِٗ قطٕ اهلل تعاىل بٗصٙ ايع١َ٬ ع١َ٬ تعاضنٗا ٖٚٞ ع١َ٬ ايكُٝل  –ٜٛغـ 

إش ٫ ميهــٔ اؾــذلاؽ ايــص٥ب يٝٛغـــ ٖٚــٛ ٫بــؼ ايكُــٝل        –أٟ ايتدطٜــل ٚايتُعٜــل باإلثبــات    -َــٔ ايتٓٝٝــب 

يكُـٝل ؾًـِ جيـس ؾٝـ٘ خطقـّا ٫ٚ أثـط اغـتسٍ        ا –عًٝ٘ ايػـ٬ّ   -ٜٚػًِ ايكُٝل َٔ ايتُعٜل ٚملا تأٌَ ٜعكٛب

بصيو  ع٢ً نصبِٗ ٚقاٍ شلِ:ت َت٢ نإ ٖصا ايص٥ب سهُٝا ٜأنٌ ٜٛغـ ٫ٚ خيطم ايكُٝل؟،  قـاٍ يـ٘ ابـٔ    

 (4)ٚقاٍ: ت ملا ْعط إيٝ٘ قاٍ: نصبتِ يٛ نإ ايص٥ب أنً٘ ـطم ايكُٝلت. –عباؽ ٚغرلٙ 

ُــاٍ ا٭َــاضات يف َػــا٥ٌ َــٔ ايؿكــ٘ نايكػــا١َ ٚغرلٖــا      ٚقــاٍ ايكــططيب: ت ٚاغــتسٍ ايؿكٗــا٤ بٗــصٙ اٯٜــ١ يف أع    

اغـتسٍ عًـ٢ نـصبِٗ بكـش١ ايكُـٝل، ٖٚهـصا جيـب عًـ٢ ايٓـاظط إٔ           –عًٝ٘ ايػ٬ّ  –ٚأمجعٛا ع٢ً إٔ ٜعكٛب 

ًٜشــغ ا٭َــاضات ٚايع٬َــات إشا تعاضنــت، ؾُــا تــطدح َٓٗــا قهــٞ ظاْــب ايذلدــٝح ٖٚــٞ قــ٠ٛ ايتُٗــ١ ٚا٭خــ٬ف    

   ٞ ، ٚقــس شٖـب أبــٛبهط اؾكــام إىل َـا شٖــب إيٝـ٘ ايكــططيب ٚابـٔ ايعطبــٞ ؾكــاٍ: ت     (5)بـاؿهِ بٗــا، قايـ٘ ابــٔ ايعطبـ

                                                           
 . 2/557. املكباح املٓرل 3/1157تكط َٔ ايططٜل، أْعط ايكشاح يًذٖٛطٟ ايًكٝط: ٖٛ املٛيٛز املٓبٛش، ايصٟ ٜطَٞ ًٜٚ(1) 

 . 3/171أسهاّ ايكطإٓ يًذكام (2) 

 . 12( غٛض٠ ٜٛغـ دع٤ 18آ١ٜ ضقِ )(3) 

 . 9/149اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب (4) 

 . 3/1073، أْعط أٜهّا أسهاّ ايكطإٓ ٫بٔ ايعطبٞ 90/150اؾاَع ٭سهاّ ايكطإ يًكططيب (5) 
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ٚاغتسٍ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً نصب أخ٠ٛ ٜٛغــ بأْـ٘ يـٛ أنًـ٘ ايـص٥ب ــطم قُٝكـ٘ ٚقـس ض٣ٚ عـٔ ؾـطٜح           

ٙ ٚاٜاؽ بٔ َعا١ٜٚ أؾٝا٤ َجٌ ٖصا ؾكس ض٣ٚ أْ٘ اختكُت إىل ؾطٜح اَطأتإ يف ٚيس ٖط٠ ؾكايـت أسـساُٖا: ت ٖـص   

، (3)، ٚاؾـططت (2)، ٚقـطت (1)ٚيس قػطت، ٚقايـت ا٭خـط٣ ٖـصٙ ٚيـس قـػطتٞ، ؾكـاٍ ؾـطٜح: ت أيكٖٛـا َـع ٖـصٙ ؾـإٔ زضت           

 (7)، نُا ٜطٟٚ عٔ اٜاؽ بٔ َعاٜٚـ١ إٔ اَـطأتني ازعتـا نبـ١    (6)، ؾًٝؼ شلا(5)، ٚإشا بأضت(4)ؾٗٞ شلا ٚإٔ قعطت ٚؾطت

ؾدـ٬ بـا٭خط٣ ؾكايـت: عًـ٢      -ٛظ٠غعٍ. ؾد٬ بيفسساُٖا ٚقـاٍ: عـ٬ّ نببـت غعيـو؟ ؾكايـت: عًـ٢ دـ        (7)نب١

نػط خبع ت ؾٓكهٛا ايػعاٍ ؾسؾعٛٙ إىل اييت أقابتت قاٍ اؾكام:ت ٖٚصا ايصٟ نإ ٜؿعً٘ ؾطٜح ٚاٜاؽ بٔ 

َعا١ٜٚ َٔ مٛ ٖصا مل ٜهٔ َٔ ٚد٘ إَها٤ اؿهِ ب٘ ٚإيعاّ اـكِ إٜاٙ ٚإمنا نإ عًـ٢ دٗـ١ ا٫غـتس٫ٍ مبـا     

ٌ َُٓٗـا، ٚقـس ٜػـتشٞ اإلْػـإ إشا اظٗـط َجـٌ ٖـصا َـٔ اإلقاَـ١ عًـ٢           ٜػًب يف ايعٔ َٓ٘ ؾٝكطض بعس شيـو املبطـ  

 . (8)ايسع٣ٛ ؾٝكط ؾٝشهِ عًٝ٘ باإلقطاض

ّ  َنــِصب      }ؾاغــتسٍ اجملٝــعٕٚ يًعُــٌ بــايكطا٥ٔ باٯٜــ١ ايػــابك١ ٖٚــٞ قٛيــ٘ تعــاىل: ت       ــَس ِ٘ ِب ُِِٝكــ ــ٢ َق ًَ ــا٤ُٚا َع  {ََٚد

   ٞ تـسخٌ يف عـساز ايبٝٓـات ايـيت حيهـِ بٗـا ايكانـٞ يف         ؾذعًٖٛا زي٬ّٝ يإلثبات ٭ْٗا مما ٜبني اؿـل ٜٚعٗـطٙ ؾٗـ

 املٓاظعات ٚاـكَٛات. 

ِِ  }ز( ٚاغــتسيٛا أٜهــّا بكٛيــ٘ تعــاىل:   ُٖ َُا ِِ ِبِػــٝ ُٗ ًََعــَطِؾَت ضمحــ٘ اهلل تعــاىل: ت زٍ عًــ٢ إٔ   -، قــاٍ ايكــططيب(9){َؾ

ٖـٛ غـرل كتـٕٛ ٫ٜـسؾٔ يف     ، ٚ(10)ايػُٝا٤ ساٍ تعٗط عًـ٢ ايطدـٌ ستـ٢ إشا ضأٜتـا َٝتـا يف زاض اإلغـ٬ّ ٚعًٝـ٘ ظْـاض        

                                                           
 . 656-2/655زضت ايسض: ايًدي، ايكشاح (1) 

 . 528، قطت عٝٓ٘: قاض غعٝسا، كتاض ايكشاح م2/790: غهٓت ٖٚسإٔ، ايكشاح تقط(2) 

 . 2/697أؾططت: دا٤ ؾططٖا بايًني، ايكشاح (3) 

 . 2/780ضت: ٖطبت، ايكشاح \ف(4) 

 اٚبأضت.  (5) 

 . 172-3/171أسهاّ ايكطإٓ ٭بٞ بهط اؾكام (6) 

 . 1/208نب١ ايػعٍ ٖٞ: يػ١ ايػعٍ، ايكشاح (7) 

 . 3/172أسهاّ ايكطإٓ ٭بٞ بهط اؾكام (8) 

 َٔ غٛض٠ ايبكط٠ ، ٚايتػُٝا٤، ٚايػُٝٝا٤ ٚايػتبُٞ ٖٞ ايع١َ٬.  273آ١ٜ ضقِ (9) 

 .  257-1/256 ، املكباح املٓرل2/682ايعْاض: ٖٛ يبؼ ًٜبػ٘ ايٓكطاْٞ ٜؿسٙ يف ٚغط٘، ايؿعٌ َٓ٘ تعْط: أْعط ايكشاح (10) 
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، (1)َكابط املػًُني ٜٚكسّ شيو ع٢ً سهِ ايساض يف قٍٛ أنجـط ايعًُـا٤، ٚبٗـصا قـاٍ ابـٔ ؾطسـٕٛ ٚمجٗـٛض املايهٝـ١        

 .(2)ٚايػُا ٚايػُٝا٤ ، ٖٞ ايع١َ٬

 اغتسٍ اجملٝعٕٚ يًعٌُ بايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات بأسازٜح نجرل٠ ْصنط َٓٗا: َٔ ايػ١ٓ املطٗط٠:  -2

، قت٬ أبا دٌٗ ّٜٛ بـسض ايهـدل٣ ثـِ اْكـطؾا إىل     (3)إٔ أْكاضٜني –ضنٞ اهلل عٓ٘  –محٔ بٔ عٛف ض٣ٚ عبسايط -أ

ؾكــاٍ نــٌ ٚاســس َُٓٗـا: ت أْــا قتًتــ٘ : ؾكــاٍ عًٝــ٘ ايكــ٠٬ ٚايػــ٬ّ : ٖــٌ    -قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ –ضغـٍٛ اهلل  

. ٚيف ضٚاٜــ١ إٔ (4)قتًــ١ت َػــشتُا غــٝؿٝهُا، قــا٫: ٫ : ؾٓعــط قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ يف ايػــٝؿني ؾكــاٍ: ن٬نُــا 

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ شلُا: ت أضٜاْٞ غٝؿٝهُا ، ؾًُـا ْعـط ؾُٝٗـا قـاٍ ٭سـسُٖا: ٖـصا قتًـ١ت ٚسهـِ يـ٘          

عـطف ايكاتـٌ َـٔ     –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغـًِ   –، ٚٚد٘ ايس٫ي١ َٔ اؿسٜح إٔ ايٓيب (5)أٟ بػًب أبٞ دٌٗ -بػًب٘

 ؾشهِ بايػًب اعتُاز ّاع٢ً ٖصٙ ايكط١ٜٓ أٚ ا٭َاض٠. غرل ايكاتٌ بع١َ٬ ايسّ ع٢ً ْكٌ ايػٝـ

 –أٟ َٔ أزي١ ايعٌُ بايكطا٥ٔ َٔ ايػ١ٓ: أْ٘  –ٚاغتسٍ املايه١ٝ عسٜح ايكػا١َ ؾكاٍ ابٔ ؾطسٕٛ: َٚٓٗا  -ب

سهِ ايًٛخ يف ايكػا١َ ٚدٛظ يًُسعني إٔ حيًؿٛا مخػني ميّٝٓا ٜٚػتشكٛا زّ ايكتٌٝ  -عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ

ك١ ٚقٝكـ١ ٚعبـساهلل بـٔ غـٌٗ ٚايًـٛخ زيٝـٌ عًـ٢ ايكتـٌ ؾـإٔ قًـت: ؾـيفشا ناْـت ايكػـا١َ َٓـ٘ ٫               يف قك١ سٜٛ

إ٫ َـع ايًـٛخ ؾـأٜٔ ايًـٛخ يف سـسٜح سٜٛكـ١ ٚقٝكـ١. قًـت: قـس أدـابٛا عـٔ             –ضمحـ١ اهلل   –ػب عٓـس َايـو   

  ِ ـًـ  -أٟ بــني ا٭ْكــاض ٜٚٗــٛز خٝــدل  -شيــو بــإٔ اؿــسٜح ؾٝــ٘ شنــط ايعــسا٠ٚ بٝــٓٗ س ايٝٗــٛز ٚأْــ٘ أٟ قتٝــٌ يف ب

 .(6)ٚيٝؼ ؾٝٗا غرلِٖت

                                                           
، تبكــط٠ اؿهــاّ ٫بــٔ ؾطســٕٛ  2/262، َٛغــٛع١ ايؿكــ٘ اإلغــ٬َٞ 4/98ايؿــطٚم  4/168، تٗــصٜب ايؿــطٚم 3/341اؾــاَع ٭سهــاّ ايكــطإٓ يًكــططيب  (1) 

2/111 . 

 . 3/341أْعط اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ يًكططيب (2) 

 . 4/98، ايؿطٚم 4/170 ، تٗصٜب ايؿطٚم،2/113ٚقٌٝ ُٖا أبين عؿطا٤، أْعط تبكط٠ اؿهاّ (3) 

( قـشٝح ايبدـاضٟ، ت نتـاب اؾٗـاز ٚايػـرل بـإٔ َٚـٔ        1800سـسٜح ضقـِ )   1425-3/1424قشٝح َػًِ: ت نتاب اؾٗازت ، باب قتٌ أبـٞ دٗـٌ ،   (4) 

 . 307-1/306، ؾتح املٓعِ ع٢ً ظاز املػًِ 4/57ايسيٌٝ إٔ اـُؼ يٮَاّ َٚٔ قتٌ قت٬ّٝ ؾً٘ غًٝ٘ ، 

 . 248-6/247ايباضٟ ؾتح (5) 

 . 4/169، ٚأْعط أٜهّا: تٗصٜب ايؿطٚم 2/113تبكط٠ اؿهاّ (6) 
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ضمح١ اهلل: ت عٓسٟ إٔ ا٭ظٗط يف اؾٛاب إٔ ايكطا٥ٔ تكّٛ َكاّ ايؿاٖس ؾكس ٜهـٕٛ قـس قـاّ َـٔ      -(1)ٚقاٍ املاظضٟ

ٌ  -ايكــطا٥ٔ َــازٍ عًــ٢ إٔ ايٝٗــٛز قتًــٛٙ  ٚيهٓــ٘ دٗــٌ عــني ايكاتــٌ ،َٚجــٌ قــػط ٫ ٜبعــس    -أٟ عبــساهلل بــٔ غــٗ

 (2) ا١َ ؾٝ٘.إثبات٘ يٛثّا ؾًصيو خدلٟ سهِ ايكػ

أَــط املًــتكط إٔ ٜــسؾع ايًكطــ١ إىل     –قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ    -َٚــٔ ا٭زيــ١ َــٔ ايػــ١ٓ املطٗــط٠ إٔ ايــٓيب      -ز

 ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً دٛاظ ايكها٤ بايكطا٥ٔ. (5)قا٥ُا َكاّ ايب١ٓٝ (4)ٚنأْٗا (3) ٚأقؿٗا ٚدعٌ ٚقؿ٘ يعؿاقٗا.

ّ    -ٜٚػتسٍ أٜهّا عهِ ايـٓيب  -ز ٘     ٚاـ -عًٝـ٘ ايكـ٠٬ ٚايػـ٬ ، ٚدعًـٗا  (6)ًؿـا٤ ايطاؾـسٜٔ َـٔ بعـسٙ بايكاؾـ

 .    (7)إ٫ فطز ا٭َاضات ٚايع٬َات -أٟ ايكاؾ٘ -زي٬ّٝ ع٢ً ثبٛت ايٓػب، ٚيٝؼ ؾٝٗا

ِ  -ٖـــ أٖــٌ خٝــدل عًــ٢ إٔ جيًــٛا َٓٗــا ٚشلــِ َــا   -ض٣ٚ عــٔ ابــٔ عُــط قــاٍ: أتــ٢ ضغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــً

   ً ٖٚــٞ  -ايــصٖب ٚايؿهــ١ ٚاؿًكــ١  -ِ ايكــؿطا٤ ٚايبٝهــا٤ محًــت ضنــابِٗ ٚيطغــٍٛ اهلل قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــ

ايػــ٬ّ ٚخيطدــٕٛ َٓٗــا ٚاؾــذلط عًــِٝٗ أ٫ ٜهتُــٛا ٫ٚ ٜػٝبــٛا ؾــ٦ّٝا ؾــإٔ ؾعًــٛا ؾــ٬ شَــ١ شلــِ ٫ٚ عٗــس، ؾػٝبــٛا     

 –ؾٝ٘ َاٍ ٚس٢ً ؿٝٞ بٔ أخطب نـإ استًُـ٘ َعـ٘ إىل خٝـدل سـني أدًٝـت ايٓهـرل ؾكـاٍ ضغـٍٛ اهلل           (8)اَػها

:ت َـا ؾعـٌ َػـو سـٞ ايـصٟ دـا٤ بـ٘ ايٓهـرل؟ ؾكـاٍ: ت أشٖبتـ٘           (9)يعِ سٝٞ ٚازل٘ غـع١ٝ  – ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ : ايعٗـس قطٜـب ٚاملـاٍ أنجـط َـٔ شيـو ؾـسؾع ايـٓيب ؾكـاٍ: قـس               –ايٓؿكات ٚاؿطٚب ، ؾكاٍ 

 .(11). ٖآٖا، ؾصٖبٛا ؾطاؾٛا ب٘ ؾٛدسٚا املػو يف اـطاب١(10)ضأٜت سٝٝا ٜطٛف يف خطاب١ت

                                                           
ّ( ٖٛ: قُس بٔ عًٞ ابٔ عُـط ايتُُٝـٞ املـاظضٟ، أبـٛ عبـساهلل، قـسخ َـٔ نبـاض ؾكٗـا٤ املايهٝـ١ ْػـبت٘ إىل            1141-1063ٖـ( )536-453املاظضٟ )(1) 

س َػــًِ، يف اؿـسٜح تعًٝكــّا عًــ٢ قــشٝح َػـًِ، ٚايــتًكني يف ايؿــطٚع، ٚايهؿـــ    بًـس٠ ، َــاظض ظعٜــط٠ قـك١ًٝ تــٛيف باملٗسٜــ١، َــٔ نتبـ٘ ، املعًــِ بؿٛا٥ــ    

 . 6/277، ٚا٭ع٬ّ 1/486ٚا٭ْبا٤ يف ايطز ا٭سٝا٤ يًػعاٍ ٚاٜهاح احملكٍٛ يف ا٭قٛات ، ٚنتب أٜهّا يف ا٭زب ، ٚأْعط ٚؾٝات ا٭عٝإ 

 . 4/169، تٗصٜب ايؿطٚم 2/113تبكط٠ اؿهاّ (2) 

 . 2/418ٛعا٤ ايصٟ تهٕٛ ؾٝ٘ ايًؿع٘، َٔ دًس، أٚ غرلٙ املكباح املٓرل ايعؿام: ٖٛ اي(3) 

 . 671-2/670ايٛنا٤ ٖٛ: دبٌ ٜؿس ب٘ ضأؽ ايكطاب١ ٚاؾُع أٚن١ٝ ٚٚنٝت ايػكا٤ اؾسزت ؾُ٘ بايٛنا٤ املكباح املٓرل (4) 

يف سـسٜح ايًكطـ١ت عطؾٗـا     –يـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ     ، ٚاؿسٜح ضٚاٙ أبٞ بٔ نعب قاٍ إٔ ا4/170، تٗصٜب ايؿطٚم 2/113أْعط تبكط٠ اؿهاّ (5) 

 ؾيفٕ دا٤ى أسس بعستٗا ٚٚعا٥ٗا ٚٚنا٥ٗا ؾأعطٗا أٜاٙ. 

 . 2/519ايكاؾ١ مجع قا٥ـ ٖٚٛ ايصٟ ٜعطف اٯثاض، املكباح املٓرل (6) 

 . 2/114تبكط٠ اؿهاّ  4/170تٗصٜب ايؿطٚم (7) 

 . 2/573، املكباح املٓرل 4/1608كشاح املػو: املػو: ٖٛ اؾًس ٚاؾُع: َػٛى ، أْعط اي(8) 

 . 3/258ٝ٘: ٖٛ عِ سيب بٔ أخطب، ٖاَـ غٓٔ أبٞ زاٚز عغ(9) 

 َاز٠ )خطب(.  119-1/118اـطب١ ٖٞ ايساض أٚ املٛنع غرل املعُٛض، املٗذٛض، أْعط ايكشاح (10) 

 . 3006خٝدل، سسٜح ضقِ ، نتاب اـطاز ٚاإلَاض٠ ٚايكٞ، باب َا دا٤ يف سهِ أضض 158-3/157غٓٔ أبٞ زاٚز (11) 
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سهِ بايكط١ٜٓ اييت ٖٞ قطب ايعٗس ٚنجط٠ املاٍ ؾًِ ٜكسم  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -إٔ ايٓيب ٘ ايس٫ي١:ٚٚد

 . (1)غعٝ٘ يف أزعا٥٘ ْؿاش املاٍ ٚيف شيو زيٌٝ ع٢ً سذ١ٝ ايكها٤ بايكط١ٜٓ ٚايعٌُ بٗا

ٚ-      ِ ٗا َــٔ ٚيٝٗــا،  أســل بٓؿػــ  (2)ض٣ٚ ابــٔ عبــاؽ ضنــٞ اهلل عُٓٗــا إٔ ايــٓيب قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ قــاٍ: ت أ٫ٜــ

 .(3)يف ْؿػٗا ٚأشْٗا قُاتٗات طٚايبهط تػتأ َ

دعــٌ قــُات ايبهــط قطٜٓــ١ عًــ٢ ضنــا٥ٗا   –قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ  -ٚٚدــ٘ ايس٫يــ١ َــٔ ٖــصا اؿــسٜح: إٔ ايــٓيب 

بايٓهاح ٚأخص ايؿكٗا٤ َـٔ ٖـصا دـٛاظ ايؿـٗاز٠ عًـ٢ ايبهـط أْٗـا ضنـٝت بايٓهـاح ٚيف ٖـصا ز٫يـ١ ظـاٖط٠ عًـ٢ دـٛاظ               

 (4)ا٥ٔ. قاٍ ابٔ ايكِٝ ٚابٔ ؾطسٕٛ: ٖٚصا َٔ أق٣ٛ ا٭زي١ يف اؿهِ با٭َاضاتت.ا٭خص بايكط

َٚٓٗـا َــا ٚضز يف اؿـسٜح ايكــشٝح يف قهـ١ٝ أغــط٣ بـين قطٜعــ١ ملـا سهــِ ؾٝٗـا بعــس إٔ تكتـٌ ايؿ٦ــ١ املكاتًــ١         -ظ

ٝعًُـٕٛ  ٚتػب٢ ايصضٜـ١، ؾهـإ بعؿـط أسـس٣  ا٭غـط٣ ٜـسعٞ عـسّ ايبًـٛؽ ؾهـإ ايكـشاب١ ٜهؿـؿٕٛ عـٔ َـ٪تعضِٖ ؾ             

بصيو ايبايؼ َٔ غرلٙ ، ٚيف ٖصا زيٌٝ ع٢ً اؿهِ با٭َاضات ٚايكطا٥ٔ ؾيفثبات ؾعط يف ايعا١ْ قطٜٓـ١ قاطعـ١ عًـ٢    

 (5) ايبًٛؽ.

ٚاغتسٍ أقشاب ايكٍٛ ظٛاظ ايكها٤ ٚايعٌُ بايكطا٥ٔ بكها٤  ضنٞ اهلل عِٓٗ: -ثايجّا: َٔ أقه١ٝ ايكشاب١

 ايكشاب١ َٚٔ شيو:

ٚايكشاب١، َع٘ َتٛاتطٕٚ بـطدِ املـطأ٠ إشا ظٗـط بٗـا محـٌ ٫ٚظٚز       –ٞ اهلل عٓ٘ ضن -سهِ عُط بٔ اـطاب -أ

 .(6) شلا ٫ٚ غٝس، اعتُاز ع٢ً ايكط١ٜٓ ايكاطع١ بأْٗا قس ظْت، ٚقاٍ بٗصا َايو ٚأمحس بٔ سٓبٌ، ضمحُٗا اهلل

ٜعًـِ شلـِ   ٫ٚ  –ضنـٞ ايـٌ عـِٓٗ     -ب( َٚٔ ا٭زي١ أٜهّا سهِ عُط بٔ اـطاب ٚعجُـإ بـٔ عؿـإ ٚابـٔ َػـعٛز     

كايـ بٛدٛب اؿس ع٢ً َٔ ٚدست ؾٝـ٘ ضا٥شـ١ اـُـط أٚ قا٥ٗـا اعتُـاز أعًـ٢ ايكطٜٓـ١ ايعـاٖط٠ إٔ اؾـاْٞ قـس           

 ،(7)ؾطب اـُط. ٖٚٛ َصٖب َايو

                                                           
 . 2/114، تبكط٠ اؿهاّ 4/170أْعط تٗصٜب ايؿطٚم (1) 

 ظٚز ي٘ ضد٬ّ أٚ أْج٢ بهطا أٚ ثٝب قاٍ ايؿاعط:    يكس اَت ست٢ ٫ ٢َٓ نٌ قاسب          ضدا٤ غ٢ًُٝ إٔ ت٦ِٝ نُا اَت ٫ا٭ِٜ َٔ (2) 

بــاب اغــت٦صإ ايجٝــب يف ايٓهــاح بــايٓطل ٚايبهــط بايػــهٛت   2/1036ا، قــشٝح َػــًِ : بــاب اغــتٓصإ ايبهــط ٚا٭ٜــِ يف أْؿػــ525ُٗ-2/524املٛاطــأ (3) 

، ٚقـاٍ ايذلَـصٟ، ٖٚـصا سـسٜح سػـٔ قـشٝح ٚايعُـٌ        1113، باب َا دا٤ يف اغت٦ُاض ايبهط ايجٝبت سسٜح ضقـِ  2/286، غٓٔ ايذلَصٟ 1419سسٜح ضقِ 

 ع٢ً ٖصا عٓس أٌٖ ايعًِ.   

 .2/114 تبكط٠ اؿهاّ 12-11ايططم اؿه١ُٝ م(4) 

 . 4/169، تٗصٜب ايؿطٚم 2/113تبكط٠ اؿهاّ (5) 

 . 6، ايططم اؿه١ُٝ م2/114، تبكط٠ اؿهاّ 4/170تٗصٜب ايؿطٚم (6) 

 . 3/142، املٓتكٞ 2/114، تبكط٠ اؿهاّ 4/167تٗصٜب ايؿطٚم (7) 
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 .(1)ٚب٘ قاٍ ابٔ ايكِٝ ٚابٔ ت١ُٝٝ ٚغايب١ٝ اؿٓاب١ً

ها٤ ٚايعٌُ بـايكطا٥ٔ يف نتـاب   أؾاض ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل يف تعكٝس َبسأ سذ١ٝ ايك ضابعّا: َٔ املعكٍٛ:

ت ايططم اؿه١ُٝت ؾكس شنط يف َٛانع نجرل٠ َٔ َ٪يؿ١ إٔ ايكطا٥ٔ ب١ٓٝ َٔ ايبٝٓات اييت ٜكهٞ بٗا ايكها٠ 

َجًٗا َجٌ ايؿٗاز٠ ٚاإلقطاض ؾكاٍ: ؾايؿاضع مل ًٜؼ ايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات ٚز٥٫ٌ ا٭سٛاٍ بـٌ َـٔ اغـتكط٨ ايؿـطع يف     

 .(2)ٗا با٫عتباض َطتبا عًٝٗا ا٭سهاَّكازضٙ َٚٛاضزٙ ٚسسٙ ؾاٖس إيٝ

   ٘ ٚاهلل  -ٚقــاٍ يف َٛنــع آخــط: ؾــيفشا ظٗــطت أَــاضات ايعــسٍ ٚاغــتكط ٚدٗــ٘ بــأٟ ططٜــل نــإ، ؾــتِ ؾــطع اهلل ٚزٜٓــ

غبشاْ٘ أعًِ ٚأسهِ ٚأعسٍ َٔ إٔ خيل ططم ايعسٍ ٚأَاضات٘ ٚأع٬َ٘ بؿـٞ ثـِ ٜٓؿـٞ َٓٗـا َـا ٖـٛ أظٗـط َٓٗـا         

٘ َٓٗــا. ٫ٚ حيهــِ عٓــس ٚدٛزٖــا ٚقٝاَٗــا مبٛدبٗــا، بــٌ قــس بــني غــبشاْ٘ مبــا  ٚأقــ٣ٛ ز٫يــ١ ٚأبــني أَــاض٠ ؾــ٬ جيعًــ

ؾــطع٘ َــٔ ايطــطم إٔ َككــٛزٙ أقاَــ١ ايعــسٍ بــني عبــازٙ ٚقٝــاّ ايٓــاؽ بايكػــط ؾــأٟ ططٜــل اغــتدطز بٗــا ايعــسٍ   

 (3) ٚايكػط ؾٗٞ َٔ ايسٜٔ ٚيٝػت كايؿ٘ ي٘.

ؿـل ؾٝبٝٓـ٘ ٭ْٗـا بٝٓـ١ َـٔ ايبٝٓـات ؾكـس قـاٍ         ٖٚصا اغتس٫ٍ َٓ٘ ع٢ً دٛاظ ايكها٤ بايكطا٥ٔ ٭ْٗا مما ٜعٗـط ا 

ؾايبٝٓــ١ اغــِ ايهــٌ َــا ٜــبني اؿــل ٜٚعٗــطٙ، َٚــٔ خكــٗا بايؿــاٖسٜٔ أٚ ا٭ضبعــ١ مل ٜــٛف َػــُاٖا سكــ٘ ٚمل تــأت   

ايب١ٓٝ يف ايكطإٓ َطاز بٗا ايؿاٖسإ، ٚإمنا أتت َطاز بٗـا اؿذـ١ ٚايدلٖـإ ٚايـسيٌٝ َؿـطزٙ ٚفتُعـ٘ ٚنـصيو        

ـٝـ -قــٍٛ  ت ايبٝٓــ١ عًــ٢ املــسعٞت املــطاز بــ٘ أْــا عًٝــ٘ َــا ٜكــشح زعــٛاٙ يــٝشهِ يــ٘،       –٘ ٚغــًِ ايــٓيب قــ٢ً اهلل عً

ٚايؿاٖسإ َٔ ايب١ٓٝ، ٫ٚ ضٜب إٔ غرلٖا َٔ أْٛاع ايب١ٓٝ قس ٜهٕٛ أق٣ٛ َٓٗا نس٫ي١ اؿاٍ ع٢ً قـسم املـسعٞ   

١َ ٚا٭َاض٠ َتكاضبـ١ يف  إْٗا أق٣ٛ َٔ أزي١ إخباض ايؿاٖس، ٚايب١ٓٝ ز٫ي١ اؿذ١ ٚايدلٖإ ٚا٫ب١  ٚايتبكط٠ ٚايع٬

، ٚقــس شنــط ابــٔ ايكــِٝ إٔ َــٔ قٛاعــس اؿهــِ اؿهــِ بــايكطا٥ٔ ٚؾــٛاٖس اؿــاٍ، ٚاغــتسٍ يــصيو بككــ١     (4)املعٓــ٢

ٜٛغـ عًٝ٘ ايػ٬ّ َع أخٛت٘ سٝح دا٤ٚا ع٢ً قُٝك٘ بسّ نصب ٚاغتس٫ٍ ٜعكٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ ع٢ً نـصبِٗ  

َع أَـطاٙ   -عًٝ٘ ايػ٬ّ -اغتسٍ بكك١ ٜٛغـ نُا،  َٔ ايتُعٜل –عًٝ٘ ايػ٬ّ  -بػ١َ٬ قُٝل ٜٛغـ

ايععٜع سني ثبت ؾل ايكُٝل َٔ زبطٙ ؾاغتسٍ ايؿاٖس ع٢ً قـسم غـٝسْا ٜٛغــ ٚنـصب اَـطأ٠ ايععٜـع، نُـا        

                                                           
 . 333-332ػين ٫بٔ قسا١َ، م، امل6، ايططم اؿه١ُٝ م116، ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ٭بٔ ت١ُٝٝ، م2/119إع٬ّ املٛؾعني (1) 

 . 96-95، ٚأْعط أٜهّا قؿش١ 12ايططم اؿه١ُٝ م(2) 

 . 12املطدع ايػابل، م(3) 

 ، َٔ ْؿؼ املطدع. 11، أْعط أٜهّا م96-15ايططم اؿه١ُٝ م(4) 
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بايكػا١َ  –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -اؿذ١ٝ ايكها٤ بايكطا٥ٔ بكها٤ ايٓيب -ضمح١ اهلل -اغتسٍ ابٔ ايكِٝ

 .(1)صٟ قتٌ يف خٝدلَع ايًٛخ يف قك١ عبساهلل بٔ غٌٗ اي

: ٌٖٚ ٜؿو أسس ضأ٣ قتـ٬ٝ تؿـعط يف زَـ٘ ٚآخـط قـا٥ِ عًـ٢ ضأغـ٘ بايػـهني أْـ٘          -ضمح٘ اهلل -ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ

قتً٘، ٚغُٝا إشا عطف بعس يٛث٘: ٚشلصا دـٛظ مجٗـٛض ايؿكٗـا٤ ٭ٚيٝـا٤ ايكتٝـٌ إٔ حيًؿـٛا مخػـني ميٝٓـّا إٔ شيـو          

 .(2)ايطدٌ قتً٘ ثِ قاٍ َايو ٚأمحست ٜكتٌ ب٘ت

٘   -، ٚنــصيو إشا ضأٜٓــا ضدــ٬ّ َهؿــٛف ايــطأؽ    (3)اٍ ايؿــاؾعٞ: ت ٜكهــٞ عًٝــ٘ بسْــ٘ت   ٚقــ  -ٚيــٝؼ شيــو عازتــ

ٚآخطٖا ضب قسا١َ بٝسٙ عُا١َ ٚعًـ٢ ضأغـ٘ عُاَـ١ سهُٓـا يـ٘ بايعُاَـ١ ايـيت يف ٜـس اشلـاضب قطعـّا، ٫ٚ مهـِ بٗـا             

 ٖـٞ أقـ٣ٛ بهـجرل َـٔ ايبٝٓـ١      يكاسب ايٝس اييت قس قطعٓا ٚدعَٓا أْٗا ٜس ظاملـ٘ غاقـب١ بايكطٜٓـ١ ايعـاٖط٠ ايـيت     

، نُا قاٍ: ٌٖٚ ايكها٤ بايٓهٍٛ ا٫ضدٛع إىل فطز ايكط١ٜٓ ايعاٖط٠ اييت عًُٓا ْهٌ عٓٗـا نـإ   (4)ٚا٫عذلافت

عًــ٢ أقــٌ بــطا٠٤ ايصَــ١ ٚنــجرل َــٔ      –أٟ ايكطٜٓــ١  -ْهٛيــ٘ قطٜٓــ١ ظــاٖط٠ زايــ١ عًــ٢ قــسم املــسعٞ ؾتكــسَت     

 –ٖس بصيو ؾهٝـ ٜػٛؽ تعطٌٝ ؾٗازتٗا، َٚٔ شيو: إٔ ايٓيب ايكطا٥ٔ ٚا٭َاضات أق٣ٛ َٔ ايٓهٍٛ ٚاؿػٔ ؾا

أَط ايعبرل إٔ ٜععضعِ سٝٞ بٔ أخطب بايعصاب ع٢ً إخطاز املاٍ ايصٟ غٝب٘ ٚأزع٢ ْؿـاشٙ   –ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ؾكاٍ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ:تايعٗس قطٜـب ٚاملـاٍ أنجـطت ؾٗاتـإ قطٜٓتـإ يف غاٜـ١ ايكـ٠ٛ: نجـط٠ املـاٍ ٚقكـط املـس٠            

 (5) ييت ٜٓؿل نٌ ؾٝٗا.ا

ِ       -ضمح١ اهلل -ٚقس أغٗب ابٔ ايكِٝ ٚاـًؿـا٤ ايطاؾـسٜٔ َـٔ     -يف شنـط أقهـ١ٝ ايـٓيب قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

بعسٙ اعتُاز ع٢ً ايكطا٥ٔ ؾصنط سـسٜح ايًكطـ١ ٚايكػـا١َ يف ايـسَا٤ ٚايكاؾـ١ ٚايؿطاغـ١ ٚايًعـإ بـني ايـعٚدني          

 (6) ٚغرلٖا.

                                                           
 . 6املطدع ايػابل، م(1) 

 . 7ايططم اؿه١ُٝ م(2) 

بططٜـل ايكػـا١َ ، ٚأْعـط أٜهـّا قـٍٛ ايؿـاؾع١ٝ يف سهـِ ايكػـا١َ يف ايكتـٌ ايعٗـس املٛدـب             أْعط ق٠ٛ املايه١ٝ يف سهـِ إجيـاب ايككـام يف ايـٓؿؼ    (3) 

 يًككام.  

 . 7ايططم اؿه١ُٝ م(4) 

 . 7املطدع ايػابل م(5) 

ٕ ، ٚسـسٜح:ت إشا أضأٜـتِ ايطدـٌ ٜهجـط اـطـٞ إىل املػـادس ؾأؾـٗسٚا يـ٘ باإلميـإت أٟ أ         96-65ٚأْعـط أٜهـّا قـؿشات     12-7ايططم اؿهُٝـ١ م (6) 

 . 96-65نجط٠ ايصٖاب يًُػادس قط١ٜٓ ع٢ً إميإ ايطدٌ أْعط املطدع ايػابل م
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ٌ (1) ؿــطؽٚقــاٍ ابــٔ ؾطســٕٛ املــايهٞ: ْكــٌ ابــٔ اي    ، إٔ ايعُــٌ بــاؿهِ بــايكطا٥ٔ يف َجــٌ   (2) ، عــٔ ايكانــٞ ازلاعٝــ

ع٢ً َـٔ أْهـط ٭ْـ٘     (3) ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ايب١ٓٝ ع٢ً املسعٞ ٚايُٝني -اخت٬ف ايعٚدني غرل كايـ يكٛي٘

تكـّٛ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل ٜطز بٗصا اؿـسٜح إ٫ املٛنـع ايـصٟ متهـٔ ؾٝـ٘ ايبٝٓـ١ ؾُتـ٢ ٚدـست ايكـطا٥ٔ ايـيت           

 (4) َكـــــــــاّ ايب١ٓٝ عٌُ بٗا.

 ثاّْٝا: أزي١ املاْعني َٔ ايكها٤ ٚايعٌُ بايكطا٥ٔ

مل ٜػــتسٍ املــاْعٕٛ يًكهــا٤ ٚايعُــٌ بــايكطا٥ٔ بأٜــ١ أٚ ســسٜح ٚغاٜــ١ َــا شنــطٚٙ َــٔ َٓــع ايكهــا٤ بــايكطا٥ٔ إٔ     

، َٚجــاٍ (5) ٜٗــا ايهــعـايكــطا٥ٔ يٝػــت َهــططز٠ ايس٫يــ١ ٫ٚ َٓكبهــ١ ٚنــجرلا َــا تبــسٚا ايكطٜٓــ١ قٜٛــ١ مل ٜعذل  

شيو َا دا٤ يف ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ: بعس شنط ايططٜل ايػابع َٔ ططم ايكهـا٤ ٖٚـٛ ايكطٜٓـ١ ايكاطعـ١: نـإٔ      

ٜعٗط َٔ زاض خاي١ٝ ضدٌ خـا٥ـ يف ٜـسٙ غـهني َتًٛثـ١ بايـسّ ٜٛدـس يف ايـساض ضدـٌ َـصبٛح يف سٝٓـ٘ ؾـإٔ قـاسب             

اٍ ابٔ عابسٜٔ بإٔ ابٔ ايؿطؽ ٖٛ ايكا٥ٌ بايكط١ٜٓ ايكاطع١ ، ق(6)ايػهني ٜ٪خص ب٘ إش ٫ ٜؿو أسس يف أْ٘ ايكاتٌ

ايكاطع١ ٜٚٓكٌ عٓ٘ ٚسسٙ ايكٍٛ بٗا، ثِ قاٍ ابٔ عابسٜٔ: ت ٚاؿـل إٔ ٖـصا قـٌ تأَـٌ ٫ٚ ٜعـٔ إٔ َـٔ يف َجـٌ        

شيــو جيــب عًٝــ٘ ايككــام َــع إٔ اإلْػــإ قــس ٜكتــٌ ْؿػــ٘، ٚقــس ٜكتــٌ آخــط ٜٚؿــط، ٚقــس ٜهــٕٛ أضاز قتــٌ اـــاضز   

ؿػــ٘ ؾأخــصٖا اـــاضز ٚؾــط َٓــ٘ ٚخــطز َــصعٛضا، ٚقــس ٜهــٕٛ اتؿــل زخٛيــ٘ ؾٛدــسٙ َكتــ٫ّٛ   ؾأخــص ايػــهني ٚأقــاب ْ

ؾدــاف َــٔ شيــو ٚؾــط، ٚقــس ٜهــٕٛ ايػــهني بٝــس ايــساخٌ ؾــأضاز قتــٌ اـــاضز ٚمل ٜــتدًل إ٫ بايكتــٌ ؾكــاض زؾــع        

عــ١ عًــ٢ ، ؾؿــٞ املجــاٍ ايػــابل بعــس إٔ ناْــت ايكطٜٓــ١ قطٜٓــ١ قاط (1)، ؾًٝٓعــط ايتشكٝــل يف ٖــصٙ املػــأي١(7)ايكــا٥ٌ

                                                           
 أبٔ ايؿطؽ: تكسَت تطمجت٘ . (1) 

ّ( ٖٛ: ازلاعٌٝ إبـٔ إغـشام بـٔ إزلاعٝـٌ بـٔ محـاز بـٔ ظٜـس اؾٗكـُٞ ا٭ظزٟ، ؾكٝـ٘ عًـ٢ َـصٖب             896-815ٖـ( )82-200ايكانٞ إزلاعٌٝ )(2) 

، قاٍ ابٔ ؾطسٕٛ: ت نإ بٝت آٍ محاز بٔ ظٜس ع٢ً نجط٠ ضداشلِ ٚؾٗط٠ أع٬َِٗ َـٔ أدـٌ بٝـٛت ايعًـِ     َايو دًٌٝ ايتكاْٝـ َٔ بٝت عًِ ٚؾهٌ

يف ايعطام، ِٖٚ ْؿطٚا َصٖب اإلَاّ َايـو ٖٓـاى ٚعـِٓٗ أخـص، ؾُـِٓٗ َـٔ أ٥ُـ١ ايؿكـ٘ ٚضدـاٍ اؿـسٜح عـس٠ نًـِٗ دًـ١ ٚضدـاٍ غـ١ٓ تـطزز ايعًـِ يف                  

بكط٠ ٚاغتٛطٔ بػساز ٚنإ َٛت٘ ٖٛ ايباعح يًُدلز ع٢ً تأيٝـ نتاب٘ت ايتعاظٟ ٚاملعاْـٞ، َـٔ تأيٝؿـ٘    طبكاتِٗ ٚبِٝٓٗ مٛ ث٬ ا١٥ عاّ. ٚيس يف اي

 10ملٛطــأ يف ، املٛطـأ يف أسهـاّ ايكــطإٓ، املبػـٛط يف ايؿكـ٘، ايــطز عًـ٢ أبـٞ سٓٝؿــ١، ايـطز عًـ٢ ايؿــاؾعٞ يف بعـض َـا أؾتــا بـ٘، ا٭َـٛاٍ ٚاملػــاظٟ، ؾـٛاٖس ا             

 .  6/310، اإلع٬ّ 6/284، تاضٜذ بػساز 33، ؾتا٠ ا٭ْسيؼ م92ٝاز بايكطإٓ، أْعط ايسٜباز املصٖب مفًسات ا٭قٍٛ ، ايػٓٔ، ا٫ست

َـٔ ْؿـؼ املطدـع ٚأْعـط أٜهـّا       178( ٚقس قشح ابٔ سذط اغٓازٙ أْعـط قـؿش١   2بًٛؽ املطاّ َٔ أزي١ ا٭سهاّ، باب ايسعاٟٚ ٚايبٝٓات سسٜح ضقِ )(3) 

 . 4/211ايساضقطين ، غٓٔ 10/253ايػٓٔ ايهرلٟ يًبٝٗكٞ، 

 . 2/111، 1/202تبكط٠ اؿهاّ (4) 

 . 80َٔ ططم اإلثبات قؿش١ (5) 

 . 7/205، أْعط أٜهّا ايبشط ايطا٥ل 7/437ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ (6) 

 ٞ. َٚعًّٛ إٔ يف زؾع ايكا٥ٌ ٫ َػ٦ٛي١ٝ دٓا١ٝ٥ ع٢ً قات١ً إشا مل جيس ٚغ١ًٝ أخط٣ يسؾع٘ غرل قت١ً ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ ايسؾاع ايؿطع(7) 
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ايكتٌ قؿٗـا ابـٔ عابـسٜٔ ٚبـني إٔ ايكطٜٓـ١ َُٗـا ناْـت قٜٛـ١ ٚقاطعـ١ ميهـٔ إٔ ٜطـطأ عًٝٗـا ايـٖٛٔ ٚايهـعـ               

 ٚاـًٌ ؾ٬ تكًح زي٬ّٝ يإلثبات ٫ غُٝا ؾُٝا ي٘ خطط نايسَا٤ ٚاؿسٚز.

           ً ِ: ت يـٛ نٓـت   ٚملا ْعٞ ايعٌُ بـايكطا٥ٔ إٔ حيتذـٛا مبـا ضٚاٙ ابـٔ عبـاؽ قـاٍ: قـاٍ ضغـٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـ

، ؾٗـِ ايكـٍٛ   (2)ضامجا أسس بػرل بٝٓ٘ يطمجت ؾ٬ْ٘ ؾكس ظٗط َٓٗا ايطٜب١ يف َٓطكٗا ٦ٖٝٚتٗا َٚٔ ٜـسخٌ عًٝٗـا  

قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ:     –بإٔ ٖـصا اؿـسٜح ٜـسٍ عًـ٢ عـسّ ا٭خـص بـايكطا٥ٔ ٭ْـ٘ يـٛ دـاظ ا٭خـص بٗـا ٭قـاّ ايـٓيب               

ؾطميــ١ ايعْــا، َٚــع شيــو ؾكــس زضأ عٓٗــا اؿــس يعــسّ ظٗــٛض   اؿــس عًــ٢ ٖــصٙ املــطأ٠ يًكــطا٥ٔ ايسايــ١ عًــ٢ اضتهابٗــا 

ايب١ٓٝ ؾسٍ شيو ع٢ً عسّ ايعٌُ بايكطا٥ٔ نُا زٍ أٜهّا ع٢ً عسّ اعتبـاض ايكـطا٥ٔ ٚؾـٛاٖس اؿـاٍ َـٔ ايبٝٓـ١       

 .(3)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ –ٚإ٫ ٭خص بٗا ايٓيب 

 ايكٍٛ املدتاض ٚتٛدٝٗ٘:

كهـا٤ بـايكطا٥ٔ ٚأزيـ١ املـاْعني أض٣ إٔ ٜ٪خـص بكـٍٛ ايكـا٥ًني ظـٛاظ         بعس ايعطض ٭زي١ ايكـا٥ًني ظـٛاظ ايعُـٌ ٚاي   

ايعٌُ بايكطا٥ٔ ، ٚشيو ٭ٕ أزي١ ايكا٥ًني باؾٛاظ نًٗا أزي١ ق١ٜٛ ٚظاٖط٠ ايس٫ي١ ع٢ً دٛاظ ايكها٤ بايكطا٥ٔ 

٢ً اهلل عًٝ٘ غٛا٤ َٓٗا َا ٚضز يف ايكطإٓ ايهطِٜ أٚ ايػ١ٓ املطٗط٠ أٚ َا قهٞ ب٘ اـًؿا٤ ٚايكشاب١ بعس ايٓيب ق

 ٚغًِ.

ٚأَا َا متػو ب٘ املاْعٕٛ ؾيفْ٘ ٫ ٜٓٗض إىل زضد١ ا٫ستذاز مبٓع ايعٌُ بايكطا٥ٔ، َٚع شيـو ؾٗـِ قـس عًُـٛا     

بايكطا٥ٔ، َٔ شيو أِْٗ أدـاظٚا ايكهـا٤ بـايٓهٍٛ، َٚـا ايكهـا٤ بـ٘ إ٫ ضدـٛع إىل ايكطٜٓـ١ ايعـاٖط٠ عٓـسِٖ عًـ٢            

أقٌ بطا٠٤ ايص١َ بٌ ػسِٖ ٜصٖبٕٛ إىل أبعس َٔ ٖصٙ ؾٝبٕٓٛ نصب ايٓانٌ ٚقسَٛا ايعٌُ بٗصٙ ايكط١ٜٓ ع٢ً 

، ايصٟ أْهط ع٢ً أبٔ ايؿطؽ شنط ايكطٜٓـ١ بـني   (4)أسهاَّا كتًؿ١ ع٢ً قطا٥ٔ أخط٣ ؾُٔ شيو إٔ اـرل ايطًَٞ

ططم اإلثبات إٔ ٜكٍٛ: ٫ٚ ؾو إٔ َـا ظازٙ أبـٔ ايؿـطؽ غطٜـب عـٔ اؾـاز٠ ؾـ٬ ٜٓبػـٞ ايتعٜٛـٌ عًٝـ٘ت ٜػـأٍ عـٔ             

                                                                                                                                                               
 ، ٚشنطٚا إٔ ايكط١ٜٓ مما أْؿطز بٗا ابٔ ايؿطؽ. 7/205، ايبشط ايطا٥ل 438-7/437ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ (1) 

 أخطد٘ أبٔ َاد٘. (2) 

 )بتكطف(.   80أْعط َٔ ططم اإلثبات قؿش١ (3) 

ضٚقٞ َـٔ أٖـٌ ايطًَـ١ بؿًػـطني ٚيـس      ّ( ٖٛ خرل ايططٜل أبـٔ أمحـس بـٔ عًـٞ ا٭ٜـٛبٞ ايعًُٝـٞ ايؿـا       1671-1585ٖـ( )1081-993اـرل ايطًَٞ )(4) 

ٖــ َـٔ نتبـ٘،    1081ايط١ًَ ؾاؾت٢ ٚزضؽ إىل إٔ تٛيف غـ١ٓ   –ٖـ، َٚهح يف ا٭ظٖط ايؿطٜـ غت غٓني ٚعاز إىل بًسٙ 1007َٚات ؾٝٗا ضسٌ إىل َكط غ١ٓ 

، 2/134يؿــشط ، أْعــط خ٬قــ١ ا٭ثــط  ايؿتــاٟٚ اـرلٜــ١ يف ايؿكــ٘ اؿٓؿــٞ َٚعٗــط اؿكــا٥ل ساؾــ١ٝ عًــ٢ ايبشــط ايطا٥ــل يف ؾكــ٘ اؿٓؿٝــ١ ٚيــ٘ زٜــٛإ ا     

 . 2/327اإلع٬ّ 
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ٝـبين اؿهــِ ؾٝٗـا عًــ٢ ايكطٜٓـ١ َٚجــاٍ شيـو َـا دــا٤ يف ايؿتـا٣ٚ اـرلٜــ١: ٚغـ٦ٌ : ضدــٌ ٚضخ بٝتـا عــٔ         َػـأي١ ؾ 

 ٚايسٙ ٚتكطف ؾٝ٘ َا نإ ٜتكطف ؾٝ٘ أبٛٙ َٔ غرل َٓاظع ٫ٚ َساؾع عس٠ غٓٛات تعٜس ع٢ً اـُػني غ١ٓ.  

ايتكطف املصنٛض ٚإط٬ع  ٚبطظ مجاع١ ٜسعٕٛ إىل إٔ ايبٝت ؾسِٖ ا٭ع٢ً ؾٌٗ تكبٌ زعٛاِٖ َع إط٬عِٗ ع٢ً

     ٞ : (1)آبا٥ِٗ ٚعسّ قٝاّ َاْع ميٓعِٗ َٔ ايسع٣ٛ؟ ت ؾأداب: ٫ تػُع ٖصٙ ايـسع٣ٛ ؾكـس دـا٤ يف ؾتـاٟٚ ايٛيـٛاؾ

ضدٌ تكطف ظَإ يف أضض ضدٌ آخط ضأٟ ا٭ضض ٚايتكطف ٚمل ٜسع َٚات ع٢ً شيو، مل تػُع بعس شيو زعـ٣ٛ  

، ؾـاـرل  (2)َـا يف زلاعٗـا َـٔ ؾـتح بـاب ايتعٜٚـط ٚايتًبـٝؼت       ٚيسٙ ٚتذلى يًُتكطف ٭ٕ ؾاٖس اؿاٍ ي٘ ٖـصا َـع   

ايطًَــٞ َٓــع زلــاع ايــسع٣ٛ يف ٖــصٙ املػــأي١ َػــتٓس إىل ؾتــ٣ٛ ايٛايــٛدٞ ايــصٟ بٓــ٢ اؿهــِ بعــسّ ايػــُاع عًــ٢      

ايكطٜٓـ١ ايعـاٖط٠ ٖٚـٞ اؿٝـاظ٠ ٚايتكـطف َـس٠ اـُػــني غـ١ٓ ٚأنجـط يـس٫يتٗا عًـ٢ املًـو، ٚاــرل ايطًَــٞ إش             

 إىل ٖصٙ ايؿت٣ٛ ٜهٕٛ َكطا بايعٌُ بايكطا٥ٔ ٚإٔ مل ٜكطح بصيو.ٜػتٓس يف املٓع 

ثِ إٔ املككٛز َٔ ايكطا٥ٔ ايكـطا٥ٔ ايكاطعـ١ أٚ ايكٜٛـ١ ٫ ايكـطا٥ٔ ايهـعٝؿ١ ٚاعـذلاف املـاْعني بـإٔ ايكـطا٥ٔ قـس           

ٜتطــطم إيٝٗــا ايؿــو ٚايهــعـ غــرل َكبــٍٛ غــرلٙ عًٝــ٘ بــإٔ أزيــ١ اإلثبــات ا٭خــط٣ َــٔ إقــطاض ٚؾــٗاز٠ نًــٗا ممــا  

هٔ إٔ ٜتططم إيٝٗا ايؿو ٚايهعـ ٚيهٔ ايكانٞ ٜكهٞ بٗا إشا بًػت زضد١ غًبـ١ ايعـٔ، شلـصا ٜذلدـح يـس٣      مي

 ا٭خص مببسأ ايعٌُ بايكطا٥ٔ يف اإلثبات شيو ٭ٕ ن٬ّ ايؿكٗا٤ يف ايكط١ٜٓ َٓكب ع٢ً ايكط١ٜٓ ايك١ٜٛ.

سـس ايـٝكني ٚايتعطٜــ ا٭خـرل ٜتؿـل       ٚعطؾٖٛا بأْٗا ٖٞ اييت تكرل ا٭َط يف سٝع املكطـٛع بـ٘. أٚ ا٭َـاض٠ ايبايػـ١    

(: إٔ ايكطٜٓــ١ ٖــٞ اإلَــاض٠ ايبايػــ١ ســس  1741َٚــا دــا٤ يف ت اجملًــ١ ايعسيٝــ١ت َؿازٖــا تعطٜـــ ايكطٜٓــ١ ؾؿــٞ املــاز٠ )  

 .(3)ايٝكنيت

٫ٚؾو إٔ ايعٌُ بايكطا٥ٔ ؾٝ٘ تٛطٝس ٭ضنإ ايعساي١ ٚضعا١ٜ ملكاحل ايؿطز ٚاؾُاعـ١ ٫ غـُٝا يف ٖـصا ايعُـط     

كسّ ايعًِ ٚايطب ٚاملس١ْٝ ع٢ً انتؿاف ٚغا٥ٌ ميهٔ بٗا ايتُٝٝع بني بكُات ا٭ٜسٟ َٚعطؾ١ إٔ ايصٟ غاعس ت

اإلقاب١ ناْت يف اـًـ أٚ ا٭َـاّ، ٚميهـٔ بٗـا ايتُٝٝـع بـني زَـا٤ اؿٝٛاْـات املدتًؿـ١ ٚايتُٝٝـع بٝٓٗـا ٚبـني زّ            

ا٫ت ايكتـٌ ٚايهـطب ٚايطعـٔ، نُـا     اإلْػإ، ٚؼسٜس ايٛقت ايصٟ َه٢ ع٢ً أضاق١ ايسّ يف ايسَا٤ املطاق١ يف سـ 

                                                           
ّ(، ٖٛ: عبسايطؾٝس بٔ أبٞ سٓٝؿ١ بٔ عبسايطظام، أبٛ ايؿـتح ظـطٖرل ايـسٜٔ ايٛيـٛاؾٞ، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ ،       1145-1074ٖـ( )540-467ايٛايٛاؾٞ: )(1) 

اٟٚ ايٛيٛاؾٝـ١ ت َــٔ فًــسٜٔت أْعـط ايؿٛا٥ــس ايبٗٝــ١   ٚيـس َٚــات ببًـسٙت ٚيــٛاجلت بٝسخؿــإ ٚتؿكـ٘ يف بًــس٠ت بًــذت َـٔ نتبــ١ يف ايؿكـ٘ اؿٓؿــٞ، ايؿتــ      

 . 3/353، اإلع٬ّ 94م

 . 85َٔ ططم اإلثبات م(2) 

 .73َٔ ططم اإلثبات قؿش١  1093-1092أْعط ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايؿع١ًٝ (3) 
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اغتطاع ايعًِ اؿسٜح ؼسٜس آ٫ت اؾطمي١ ٚٚقت ٚقٛعٗـا ٚغـرل شيـو َـٔ املهتؿـؿات ايـيت ٫ سكـط شلـا ٚايـيت          

ميهٔ إٔ ٜػذلؾس بٗا احملكـل ٚايكانـٞ يف كتًــ ايكهـاٜا ٫ غـُٝا يف فـاٍ اؾـطا٥ِ ٫ٚ ميهـٔ إُٖـاٍ ؾـإٔ           

اٍ ايكــطا٥ٔ ا٭َــط ايــصٟ بــ٪اظض املٓتكــطٜٔ ٚايكــا٥ًني ظــٛاظ ايكهــا٤    ٖــصٙ املهتؿــؿات ايــيت شلــا زٚض نــبرل يف فــ  

 .(1)ٚايعٌُ بايكطا٥ٔ

 املبشح ايجايح

 سا٫ت ايكها٤ بايكطا٥ٔ

 متٗٝس:

ز٫ي١ ايكطا٥ٔ عًـ٢ َـسي٫ٛتٗا تتؿـاٚت يف ايكـ٠ٛ ٚايهـعـ تؿاٚتـّا نـبرلّا، ؾكـس تكـٌ يف ايكـ٠ٛ إىل زضدـ١ ايس٫يـ١             

   ٘ قطٜٓـ١ قاطعـ١ عًـ٢ ٚدـٛز ايٓـاض، ٚقـس تهـعـ تًـو ايس٫يـ١ ستـ٢ تكـٌ إىل             ايكطع١ٝ: نايطَـاز أٚ ايـسخإ ؾيفْـ

 .(2)زضد١ ا٫ستُاٍ ايبعٝس

ٚايكط١ٜٓ قس تهٕٛ عك١ًٝ ٚقس تهٕٛ عطؾ١ٝ، ؾايكط١ٜٓ ايعكًٝـ١ ٖـٞ ايـيت تهـٕٛ ايٓػـب١ بٝٓٗـا ٚبـني َـسيٛشلا ثابتـ١          

ٜػــتٓتر َــٔ شيــو إٔ املــتِٗ ٖــٛ ٜػــتٓتذٗا ايعكــٌ زا٥ُــا، نٛدــٛز املػــطٚقات عٓــس املــتِٗ بايػــطق١، ؾــإ ايعكــٌ  

 ايػاضم.

أَا ايكط١ٜٓ ايعطؾ١ٝ ؾٗٞ اييت تهٕٛ ايٓػب١ بٝٓٗا ٚبني َسيٛشلا قا١ُ٥ ع٢ً عـطف أٚ عـاز٠  ، ٚتتبعٗـا ز٫يـ١ ٚدـٛز      

أٚ عسَا ٚتتبسٍ ٖصٙ ايس٫ي١ بتبسٍ ايعطف ٚايعاز٠، َجاٍ شيو: إٔ ٜؿذلٟ املػًِ ؾاٙ قبٌٝ عٝس ا٭نش٢ ؾاْٗـا  

نش١ٝ، ٚنؿطا٤ ايكا٥ؼ خامتا ؾيفْ٘ قطٜٓـ١ عًـ٢ أْـ٘ أؾـذلاٙ يًتذـاض٠ ؾًـ٫ٛ عـازٙ ايتهـش١ٝ         قط١ٜٓ ع٢ً قكس ا٭

 (3) عٓس ا٭ٍٚ ٚايتذاض٠ باملكٓٛعات عٓس ايجاْٞ ملا نإ شيو قط١ٜٓ.

 ٚايؿك٘ اإلغ٬َٞ قس أخص مببسأ ايكطا٥ٔ َُٗا نإ ْٛعٗا: عطؾ١ٝ ناْت أّ عك١ًٝ.

 ايكطا٥ٔ يف ايكإْٛ ايُٝين:

( َـٔ ايكـإْٛ ضقـِ    127ْٕٛ ا٭سـٛاٍ ايؿدكـ١ٝ  ا٫سـت٬ّ قطٜٓـ١ زايـ١ عًـٞ ايبًٛؽ.ٚشيـو يف املـاز٠)        يكس اعتدل قـا 

 ّ 1998( يػ١ٓ 27ّ بؿإٔ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ . ٚتعس٬ٜت٘ .بايكإْٛ ضقِ )1992( يػ١ٓ 20)

                                                           
 ، بتكطف قًٌٝت.  87أْعط ططم اإلثبات م(1) 

 . 2/918املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ: املكطؿ٢ أمحس ايعضقا (2) 

 . 2/918املطدع ايػابل (3) 
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كـطا٥ٔ   ( َٔ ْؿؼ ايكإْٛ )عًـ٢ أْـ٘ اشا ٚنـعت املـطأ٠ ٚازعـت بكـا٤ محـٌ أخـط ٚزيـت اي         129ٚنصيو ْكت املاز٠ )

 ع٢ً قسقٗا َٚٔ ايكطا٥ٔ قطاض ايطبٝب املدتل أؿل ايٛيس بايعٚز .(

( )عًـ٢ أْـ٘ تكـح ايٛقـ١ٝ يًشُـٌ ٫ٚ تٓؿـص أ٫ أشا اْؿكـٌ سٝـّا يـسٕٚ غـت١ أؾـٗط َـٔ              239نُا ْكت املاز٠ ضقِ )

 سني ايٛق١ٝ إ٫ إشا عًِ ٚدٛزٙ  بكطا٥ٔ ظاٖط٠  أٚ بكٍٛ طبٝب كتل (.

() بإٔ ايٛؾـا٤ بكػـط ا٭دـط٠ ملـس٠     722ّ ؾكس ْل يف َازت٘ ضقِ )2002(  يػ١ٓ 14ضقِ )  أَا ايكإْٛ املسْٞ ايُٝين

 َتأخط٠  قط١ٜٓ ع٢ً ايٛؾا٤ با٭قػاط يًُس٠ ايػابك١  عًٝٗا َا مل ٜكِ زيٌٝ ع٢ً عهؼ شيو (.

( َــٔ ْؿــؼ ايكــإْٛ )عًــ٢ إٔ ايذلدــٝح بــني أزيــ١ َــسعٞ املًــو ٚبــني ايجبــٛت     1116ٚنــصيو ْكــت املــاز٠ ضقــِ ) 

 يكطا٥ٔ ٜتبع َا ٜأتٞ :با

ـ ٜٓعط إىل ساي٘ ثابت ايٝس ٖٚـٌ ٖـٛ ممـٔ جيـٛظ ا٫غتكـاب أٚ َـٔ غـًؿ٘ ٚقـت إزعـا٤ ا٫غتكـاب أّ ٫ ؾـيفٕ ٚدـس             1

 نصيو  ؾٗصٙ  قطٜٓ٘ تكٟٛ  سذ٘  املتُػو باملطقّٛ ع٢ً ش٣ ايٝس .

تـب ؾٝـ٘ املطقـّٛ ؾٗـصٙ     ب ـ ٜٓطط إىل  َس٠  ثبٛت شٟ ايٝس ٚ َت٢ بسأت ؾيفٕ ناْـت  َتـأخط٠ عـٔ ايتـأضٜذ ايـصٟ  ن      

 قطٜٓ٘ تكٟٛ سذ٘ املتُػو با املطقّٛ  ع٢ً شٟ ايٝس .

ز  ـ ٜٓعط  إىل ساٍ املتُػو باملطقّٛ ٌٖٚ  نإ سانطا يف َهـإ ايؿـ٧ املتٓـاظع  عًٝـ٘  يف َـس٠ ثبـٛت شٟ ايٝـس ،         

  أّ نإ  غا٥با أٚ نعٝؿّا، أ ٚ شا ب١ٖ٬ نإ شيو َكّٜٛا ؿذت٘  ع٢ً شٟ ايٝس .

يب ايسا٥ٔ َسٜٓ٘ بٛؾا٤ ايتعاّ َذلتب ع٢ً عكس َعني، ٖٓا َٔ املؿطٚض إٔ ٜكع عب٤ إثبات ايٛاقعـ١  ٚعٓسَا ٜطا

ايكاْْٛٝــ١، ٖٚــٞ ايعكــس عًــ٢ عــاتل ايــسا٥ٔ، ؾٝجبــت إٔ ٖٓــاى عكــسّا تــٛاؾطت ؾٝــ٘ مجٝــع عٓاقــطٙ ايكاْْٛٝــ١ َــٔ          

  ٚ ٫ؾــو يف ثكــٌ عــب٤ ايذلانــٞ ٚغــ١َ٬ ايطنــا َــٔ ايعٝــٛب ٚٚدــٛز ايػــبب املؿــطٚع ٚعــسّ اغــتشاي١ َهــُْٛ٘، 

 إثبات مجٝع ٖصٙ ايعٓاقط إشا أيكٞ ٖصا ايعب٤ ع٢ً ايسا٥ٔ ٚسسٙ.

ٚشلــصا ٚؼــت زاؾــع ايتدؿٝـــ َــٔ ٖــصا ايعــب٤ ٜتــٛىل املؿــطٚع تٛظٜــع عــب٤ اإلثبــات بــني ايــسا٥ٔ ٚاملــسٜٔ، ؾشػــب     

ػـاعس عًـ٢ ٖـصا    ايسا٥ٔ ٖٓا إٔ ٜجبت ٚدٛز ا٫يتعاّ ايصٟ مل ٜٓؿصٙ املسٜٔ ٜٚكِٝ املؿطٚع بعس شيـو عـس٠ قـطا٥ٔ ت   

 (1) ايتدؿٝـ بيفيكا٤ عب٤ إثبات بعض عٓاقط ايٛاقع١ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً عاتل املسٜٔ.

 َٚٔ ا٭َج١ً اييت ٜكع ؾٝٗا ؽؿٝـ عب٤ اإلثبات ٜٓكً٘ عهِ ايكإْٛ ع٢ً ططٜل ايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ َا ٜأتٞ:

                                                           
 . 366ز. ضَهإ أبٛ ايػعٛز، املطدع ايػابل م(1) 
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اإلثبات ٚتٛظٜعٗا ع٢ً اـكـُني  قس ٜطٜس ايسا٥ٔ إثبات إعػاض املسٜٔ، ٖٚٓا ٜتهؿٌ ايكإْٛ بتشًٌٝ عٓاقط  -1

(َٔ ايكإْٛ املـسْٞ ايـُٝين اؾسٜـس عًـ٢ أْـ٘ ) َـٔ نـإ         363عٔ ططٜل إقا١َ قطا٥ٔ قا١ْْٝٛ. ؾكس ْكت املاز٠ )

( َٓــ٘ )إشا ايتــبؼ ا٭َــط بــني إٜػــاض ايؿــدل    364ظــاٖط سايــ١ اإلعػــاض قبــٌ قٛيــ٘ بُٝٝٓــ٘(، نُــا تــٓل املــاز٠ )   

 .(1) إعػاضٙ ٜٚطدح اؿانِ ٚتكسّ ايب١ٓٝ املجبت١ ع٢ً ايٓاؾ١ٝ( ٚإعػاضٙ تػُع ايب١ٓٝ ع٢ً إٜػاضٙ أٚ

ؾايسا٥ٔ حيٌُ عب٤ إثبات إعػاض املـسٜٔ َـج٬ّ، ٖٚٓـا َـٔ املؿـطٚض إٔ ٜجبـت ايـسا٥ٔ َكـساض َـا يف شَـ١ املـسٜٔ َـٔ             

ؾـو يف  زٜٕٛ ٚإٔ ٜجبت إٔ املسٜٔ يٝؼ يسٜ٘ أَٛاٍ تؿٞ بٗصٙ ايـسٜٕٛ أٚ إٔ يسٜـ٘ أَـ٫ّٛ ٫ تهؿـٞ شلـصا ايٛؾـا٤، ٫ٚ      

قعٛب١ ٖصا اإلثبات، ٚيصيو ؾشػب ايسا٥ٔ يف غبٌٝ إثبات إعػاض َسٜٓ٘ إٔ ٜجبت َكـساض َـا يف شَـ١ َسٜٓـ١ َـٔ      

زٜــٕٛ ؾكــط ٚعٓس٥ــص ٜؿــذلض إعػــاضٙ، ٜٚكــع بعــس شيــو عًــ٢ املــسٜٔ إٔ ٜجبــت إٔ يسٜــ٘ أَــ٫ّٛ تؿــٞ مبذُــٛع ٖــصٙ    

املـسٜٔ ٜجكـٌ عـب٤ املـسٜٔ يف إثبـات إٔ َايـ٘        ايسٜٕٛ. ٚمبكساض نجط٠ ايسٜٕٛ اييت ٜػتطٝع ايسا٥ٔ إثباتٗا يف ش١َ

 (2) ٜؿٞ بسْٜٛ٘ ؾيفٕ عذع ٖصا اإلثبات اعتدل َعػطّا.

َـٔ   197إشا تٓاظع ايسا٥ٔ ٚاملـسٜٔ سـٍٛ َؿـطٚع١ٝ غـبب ا٫يتـعاّ أٚ عـسّ َؿـطٚعٝت٘ ؾكـس تٛيـت قطٜٓـ١ املـاز٠             -2

ايعكس غبب ا٫يتعاّ ؾيفْـ٘ ٜؿـذلض أْـ٘     ايكإْٛ املسْٞ ايُٝين اؾسٜس ٖصٙ امل١ُٗ باؾذلانٗا أْ٘ إشا مل ٜصنط يف

ي٘ غببّا َؿطٚعّا. ثِ ٜكع ع٢ً املسٜٔ عب٤ إثبات ؽًـ ايػبب املؿطٚع. نصيو إشا تٓاظع ايـسا٥ٔ ٚاملـسٜٔ سـٍٛ    

( َٔ ايكإْٛ املـسْٞ ايـُٝين اؾسٜـس    13تٛاؾط ايتُٝٝع ٚاإلزضاى أٚ ايطنا أٚ عسّ تٛاؾطٖا ؾكس تٛيت قط١ٜٓ املاز٠ )

يعٓاقط َتٛاؾط٠ ٚقشٝش١، ٚع٢ً املـسٜٔ إٔ ٜجبـت عهـؼ شيـو، نُـا ٫ جيـب عًـ٢ ايـسا٥ٔ إٔ         اؾذلاض إٔ ٖصٙ ا

 ( َسْٞ ميين دسٜس، ٖٚهصا.195( ٚاملاز٠ )185ٜجبت ٚدٛز قٌ ا٫يتعاّ، املاز٠ )

إشا ْٛظع ايؿدل يف ًَهٝتـ٘ يؿـ٤ٞ َـا ؾـيفٕ املؿـطٚض إٔ ٜجبـت ًَهٝتـ٘ شلـصا ايؿـ٤ٞ غـرل إٔ املؿـطع أدـاظ يـ٘               -3

( َٔ ايكإْٛ املسْٞ ايُٝين اؾسٜس إٔ ٜجبت سٝاظت٘ يًؿ٤ٞ ؾشػب، ؾيفشا ثبت اؿٝاظ٠ اعتدل 1111از٠ )بكطٜٓ٘ امل

اؿا٥ع َايهّا يًؿ٤ٞ، ٜٚكع ع٢ً َٔ ٜٓاظع ٖصا ايؿدل يف ًَهٝتـ٘ إٔ ٜجبـت عهـؼ تًـو ايكطٜٓـ١ ٖٚهـصا ايؿـإٔ        

صا ْـط٣ َـٔ ا٭َجًـ١ املتكسَـ١ ٖٚـٞ قًٝـٌ       .. إخل( َسْٞ ميـين، ٖٚهـ  1157، 1156، 1112، 1154أٜهّا يف قطا٥ٔ املٛاز )

                                                           
َٔ ايكإْٛ املسْٞ املكطٟ اييت تٓل ع٢ً أْ٘ )إشا ازع٢ ايـسا٥ٔ إعػـاض املـسٜٔ، ؾًـٝؼ عًٝـ٘ إ٫ إٔ ٜجبـت َكـساض َـا          239ٚتكابٌ ٖاتني املازتني املاز٠ (1) 

 ٘ ي٘ َا٫ّ ٜػاٟٚ ق١ُٝ ايسٜٕٛ أٚ ٜعٜس عًٝٗا(. يف شَت٘ َٔ زٜٕٛ، ٚع٢ً املسٜٔ ْؿػ٘ إٔ ٜجبت أْ

ٚضغــاي١ ظًَٝٓــا ايــسنتٛض/ ظــاف غــطسإ  175. ز. إزلاعٝــٌ غــاك أسهــاّ ا٫يتــعاّ َطدـع غــابل م 81، م2ز. عبـسايطظام ايػــٓٗٛضٟ، ايٛغــٝط ز (2) 

 . 289قُس املد٬يف، ايكطا٥ٔ ٚزٚضٖا يف اإلثبات، َطدع غابل، م
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َــٔ نــجرل إٔ نــٌ قطٜٓــ١ قاْْٛٝــ١ قابًــ١ إلثبــات ايعهــؼ يٝػــت يف ايٛاقــع إ٫ ؽؿٝؿــّا يعــب٤ اإلثبــات ٜــٛظع بــني      

 اـكُني، ٜتهؿٌ ب٘ ايكإْٛ.

ًـ           و شنطْا آْؿّا إٔ املؿطع قس أْؿأ قطا٥ٔ قاْْٛٝـ١ يًتدؿٝــ َـٔ ؾـس٠ قاعـس٠ )ايبٝٓـ١ عًـ٢ املـسعٞ( ٚباغـتجٓا٤ ت

اؿا٫ت ؾيفٕ املسعٞ ٜعٌ ٜطظح عاز٠ ؼت ٚطأ٠ ؾس٠ تًو ايكاعس٠، َامل ٜهٔ قس استاط شلا غـًؿّا بيفعـساز زيٝـٌ    

نتابٞ يف ا٭سٛاٍ اييت ػٝع شيو )نأسٛاٍ ا٭عُاٍ ايكا١ْْٝٛ أٚ ايتكطؾات(،ؾيفٕ مل ٜهٔ قس ؾعٌ شيو ؾـ٬  

ِ ٜهــٕٛ أَاَــ٘ إ٫ ايًذــ٤ٛ إىل ططٜكــ١ َــٔ طــطم اإلثبــات احملؿٛؾــ١ بامل     ٚايــُٝني أٚ  (1)دــاطط ناغــتذٛاب اـكــ

ايًذــ٤ٛ إىل ططٜــل َــٔ طــطم اإلثبــات ايــيت ٜهــٕٛ يًكانــٞ ؾٝٗــا غــًط١ تكسٜطٜــ١ ٚاغــع١ نايؿــٗاز٠ ٚايكــطا٥ٔ          

ايكها١ٝ٥ يف ا٭سٛاٍ اييت جيٛظ ؾٝٗا شيو، ٚيف ٖصٙ اؿايـ١ َـٔ ايٓـازض إٔ ٜبًـؼ ايـسيٌٝ ايـصٟ ٜتكـسّ بـ٘ املـسعٞ          

٭ٕ ٜبعح يف ْؿػ٘ اعتكازّا ضاغدّا بكش١ ا٭َط املسع٢ إىل سس ا٫عتكـاز بعـس    إىل ايكانٞ إٔ ٜهٕٛ قاطعّا ٜهؿٞ

شيو بعسّ إَها١ْٝ إثبات خ٬ف َا ثبت يسٜ٘. يصيو اقتهت ايهطٚض٠ إٔ تكّٛ احملانِ ع٬ُّ عًـ٢ ا٫نتؿـا٤   

أْ٘ َـٔ  مبا جيعٌ ا٭َط املسع٢ قطٜب ايتكـسٜل ٚتهًٝــ املـسع٢ عًٝـ٘ ْؿـٞ ٖـصا ا٭َـط ثـِ تهـٜٛٔ عكٝـستٗا يف ؾـ           

أٟ إْٗا خؿؿت عٔ املهًـ عب٤ اإلثبات بعسّ َطايبت٘ يف ايعٓاقط  (2)فُٛع َا ٜسيٞ ب٘ اـكُإ إثباتّا ْٚؿّٝا

 (3)ايــيت ٜهًـــ إثباتٗــا بيفثبــات قطــاع ٜكــٌ بٗــا إىل زضدــ١ اؿكٝكــ١ املطًكــ١، ٚانتؿــت َٓــ٘ بــإٔ ٜجبــت ضدشاْٗــا       

ظَاَٗـا، ٖٚـٞ ايـيت ؽٛشلـا اغـتٓباط أَـط غـرل ثابـت          ٚاغتعاْت يف شيو بايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ اييت أعطاٖا املؿطع

 . (4)َٔ أَط ثابت

 َٚٔ ا٭َج١ً اييت ٜكع ؾٝٗا ؽؿٝـ عب٤ اإلثبات عٔ ططٜل ايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ َاٜأتٞ:

ٜطٜــس زا٥ــٔ ايؿــطٜو املــسٜط يف ؾــطن١ ايتهــأَ إٔ ٜجبــت إٔ ايعكــس ايــصٟ ٚقعــ٘ ٖــصا املــسٜط نــإ ؿػــاب٘   -1

شػــب٘ إٔ ٜجبــت إٔ ٖــصا ايؿــطٜو قــس ٚقــع بازلــ٘ ٚزٕٚ شنــط يعٓــٛإ ايؿــطن١،  اـــام ٫ ؿػــاب ايؿــطن١، ؾ

                                                           
 (1)   ٘ يف غـاس١ ايكهـا٤ غـ٣ٛ ٚغـ١ًٝ ؿكـٍٛ ا٭ٍٚ عًـ٢ إقـطاض َـٔ ايجـاْٞ، ٚاإلقـطاض إٕ ٚدـس ٖـٛ ايـصٟ ٜعـس زيـ٬ّٝ، ز.                 يٝؼ اغـتذٛاب اـكـِ ـكـُ

 .101غًُٝإ َطقؼ، املطدع ايػابل، م

 . 102، ْك٬ّ عٔ املطدع ايػابل، م672، م3زٟ باز يف ايكإْٛ املسْٞ ايبًذٝهٞ ز(2) 

 . عبسايطظام ايػٓٗٛضٟ،ز ،.85، م2ايٛغٝط يف ؾطح ايكإْٛ املسْٞ، ز(3) 

ٖـا يف  ملعٜس َٔ ايتؿكٌٝ عٔ ا٭سٛاٍ اييت جيٛظ ؾٝٗا اإلثبات بايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ ضادع ضغـاي١ ظًَٝٓـا ز. ظـاف غـطسإ املدـ٬يف يف ايكـطا٥ٔ ٚزٚض      (4) 

 َٚا بعسٖا.  300اإلثبات، َطدع غابل، م
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ٚعٓس٥ص تكّٛ قط١ٜٓ قها١ٝ٥ ع٢ً إٔ ٖـصا ايعكـس مت إبطاَـ٘ ؿػـاب ايؿـطٜو زٕٚ ايؿـطن١، ٚعًـ٢ ايؿـطٜو إٔ         

 (1) ٜجبت عهؼ ٖصٙ ايكط١ٜٓ.

املـسعٞ إٔ ٜجبـت    ؾدل ٜطايب آخط بتعٜٛض ٫عتسا٥٘ ع٢ً اخذلاع ي٘ سكٌ ع٢ً بطا٤تـ٘ ٚغـذًٗا، ؾعًـ٢    -2

سكــٛي٘ عًــ٢ ايــدلا٠٤ ٚأْــ٘ قــاّ بتػــذًٝٗا ٚؾكــّا يٮٚنــاع املكــطض٠ يف ايكــإْٛ ٚعٓــس شيــو ٜٓكــٌ ايكانــٞ عــب٤       

إٔ ٖــصا ا٫خــذلاع عًــ٢ ايــطغِ َــٔ قــسٚض بــطا٠٤ بــ٘ ٚتػــذًٝٗا   –إشا اغــتطاع  -اإلثبــات إىل املــسع٢ عًٝــ٘ يٝجبــت

 (2) يٝؼ باؾسٜس ايصٟ ٜػتشل اؿُا١ٜ.

ّ (يف ايطعـٔ ضقـِ   26/6/1969بٌٝ َا قهت ب٘ قه١ُ ايٓكض املكط١ٜ يف سهُٗا ايكازض يف ) َٚٔ ٖصا ايك -3

م إش قايت:ت ٚي٦ٔ نإ َكته٢ اعتباض ايتـعاّ ايطبٝـب ايتعاَـّا ببـصٍ عٓاٜـ١ خاقـ١ ؾـيفٕ املـطٜض إشا          35غ١ٓ  111

ايطبٝـب بـصٍ ايعٓاٜـ١     أْهط ع٢ً ايطبٝب بصٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ؾيفٕ عب٤ إثبات شيو ٜكع ع٢ً املطٜض، يهٔ عًـ٢ 

ايٛادب١ ؾيفٕ عب٤ إثبات شيو ٜكع ع٢ً املطٜض، يهٔ إشا أثبت ٖـصا املـطٜض ٚاقعـ١ تـطدح إُٖـاٍ ايطبٝـب، نُـا        

إشا اثبت إٔ ايذلقٝع ايصٟ أدطاٙ ي٘ دـطاح ايتذُٝـٌ يف َٛنـع اؾـطح ايـصٟ ْـتر عٓـ٘ تؿـٜٛ٘ ظـاٖط٠ ظػـُ٘ مل           

ٮقٍٛ ايطب١ٝ املػتكط٠، ؾيفٕ املطٜض ٜهـٕٛ بـصيو قـس أقـاّ     ٜهٔ ٜكتهٝ٘ ايػرل ايعازٟ يع١ًُٝ ايتذٌُٝ ٚؾكّا ي

قط١ٜٓ قها١ٝ٥ ع٢ً عسّ تٓؿٝص ايطبٝب ٫يتعاَ٘ ؾٝٓتكٌ عب٤ اإلثبات مبكتهاٙ إىل ايطبٝب، ٜٚتعني عًٝ٘ يهٞ 

ٜسضأ املػ٪ٚي١ٝ عٔ ْؿػ٘ إٔ ٜجبت قٝاّ ساي١ ايهطٚض٠ اييت اقتهت إدطا٤ ايذلقٝع، اييت َٔ ؾـأْٗا إٔ تٓؿـٞ عٓـ٘    

 (3)ُٖاٍ.قـ اإل

أْهط اـكِ إٔ اـتِ املٛقع ب٘ ع٢ً ايٛضق١ ٖٛ ختُ٘ ؾعٓس شيو حيٌُ اـكِ اٯخط عب٤ إثبات قشت٘  -4

طبكّا يإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ، ؾيفشا اثبت شيو ْكٌ ايكانٞ عـب٤ اإلثبـات إىل اـكـِ ا٭ٍٚ، يٝجبـت نٝــ ٚقـٌ       

ٔ ططٜـل زعـ٣ٛ ايتعٜٚـس ايـيت جيـب إٔ ٜػـاض       ختُ٘ ٖصا ايكشٝح إىل ايٛضق١ اييت عًٝٗا ايتٛقٝع، ٜٚهٕٛ شيـو عـ  

 (4) ؾٝٗا بططٜكٗا ايكاْْٛٞ.

                                                           
 م. 32غ١ٓ  302ّ، يف ايطعٔ ضقِ 10/11/1966ْكض َسْٞ َكطٟ يف (1) 

 . 79، م2ز. عبسايطظام ايػٓٗٛضٟ، ايٛغٝط ز(2) 

 .  166، ضق1075ِ، م20فُٛع١ أسهاّ ايٓكض ايػ١ٓ  26/6/1969ْكض َسْٞ َكطٟ يف (3) 

، غـ١ٓ  233ّ يف ايطعـٔ ضقـِ   15/6/1981، ٚنـصا ْكـض َـسْٞ َكـطٟ يف     174، ضقِ 346، م1ّ فُٛع١ عُط ز26/4/1934ْكض َسْٞ َكطٟ يف (4) 

م، ٚا٭سهــاّ ايعسٜــس٠ ايــيت أؾــاض إيٝٗــا ز.   43غــ١ٓ  148ّ يف ايطعــٔ ضقــِ 23/5/1978م. ٚيف  44غــ١ٓ  968ّ، يف ايطعــٔ ضقــِ 26/1/1978م ْٚكــض يف  49

 .7، ٖاَـ371ضَهإ أبٛ ايػعٛز، املطدع ايػابل م
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ؾـدل ٜطٜــس إٔ ٜجبــت إٔ يــ٘ سٝــاظ٠ املٓــعٍ قــٌ ايٓــعاع ؾٝكــسّ َػــتٓسات ثبــت أْــ٘ ٖــٛ ايــصٟ ٜــ٪دط املٓــعٍ،    -5

ٜٚكبض أدطت٘ ٜٚسؾع نطٜبت٘ ؾتكّٛ قط١ٜٓ قها٥ٞ ع٢ً أْ٘ ٖٛ اؿا٥ع يًُٓعٍ، ٚعٓس شيو ٜٓكٌ ايكانٞ عب٤ 

ات إىل اـكِ اٯخط يٝسسض ٖـصٙ ايكطٜٓـ١ ايكاْْٛٝـ١ بـإٔ ٜجبـت َـج٬ّ إٔ اـكـِ ا٭ٍٚ إمنـا ٜـ٪دط املٓـعٍ           اإلثب

 (1) ٜٚسؾع ايهطٜب١ ٫ ؿػاب٘ ايؿدكٞ بٌ ؿػاب املايو ايصٟ ٜسٜط ٖٛ أعُاي٘.

ـٜـ        ل ٖٚهــصا ْــط٣ َــٔ ا٭َجًــ١ املتكسَــ١ إٔ ايكانــٞ ٜػــتعٌُ غــًطت٘ ايتكسٜطٜــ١ ايــيت َٓشٗــا يــ٘ املؿــطع عــٔ طط

ايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ يف اإلثبات يف ايتدؿٝـ َٔ ؾس٠ ٚطأ٠ عب٤ اإلثبات املًك٢ ع٢ً عاتل املسعٞ بـٌ إٕ احملـانِ   

أسٝاّْا تػتعٌُ ٖصٙ ايػًط١ إىل سس قًب ٖصا ايعب٤ ٚإيكا٥٘ ع٢ً عـاتل املـسع٢ عًٝـ٘، ستـ٢ ٫ ٜهتؿـٞ ٖـصا بـإٔ        

ٚايػــطٚض ٖٚــٛ ٜــطظح ؼــت ٚطــأ٠ ٖــصا ايعــب٤     ٜكـــ َــٔ ايــسع٣ٛ َٛقؿــّا غــًبّٝا ٜٓعــط إىل املــسعٞ بٓعــط٠ ايؿطســ١    

 ٘ ٟ  -، ٚعًــ٢ شيــو(2)ٜٚتدــبط يف قاٚيــ١ ايٓٗــٛض بــ إٔ َــٔ حيُــٌ  -نُــا ٜكــٍٛ املطســّٛ ايع٬َــ١ ايػــٓٗٛض

عب٤ اإلثبات يٝؼ َطايبـّا يف ايٛاقـع َـٔ ا٭َـط بيفثبـات ناَـٌ قـاطع ٚإمنـا ٜهتؿـ٢ َٓـ٘ بـإٔ ٜكٓـع ايكانـٞ بـإٔ               

ح ٜهٕٛ َٔ ايعكٍٛ ايتػًِٝ بٛقٛع٘ ؾع٬ّ، ثـِ ٜٓؿـٞ ايكانـٞ َـا بكـٞ      ا٭َط ايصٟ ٜسعٝ٘ أَط َطدح ايٛقٛع عٝ

َٔ ؾو حيّٛ سٍٛ شيو ا٭َط بإٔ ٜٓكٌ عب٤ اإلثبات إىل اـكـِ اٯخـط يٝجبـت أْـ٘ عًـ٢ ايـطغِ َـٔ املعـاٖط         

تٛدـس قـطا٥ٔ أخـط٣ ػعـٌ ايـطادح َطدٛسـّا، ثـِ ٜـطز عـب٤ اإلثبـات إىل اـكـِ             -اييت تطدح ٚقـٛع ٖـصا ا٭َـط   

سّ ٖصٙ ايكطا٥ٔ بكطا٥ٔ أخط٣ تعٝـس يـصيو ا٭َـط نؿـ١ ايطدشـإ. ٖٚهـصا ٜتكـاشف اـكـُإ ايهـط٠،          ا٭ٍٚ، يٝٗ

 نٌ َُٓٗا ٜسؾعٗا إىل قاسب٘، إىل إٔ ٜعذع أسسُٖا عٔ ضزٖا، ؾتػكط َٔ ٜسٙ ٜٚػـذٌ عًـ٢ ْؿػـ٘ اـػـاض٠.    

(3)   

ــإْٛ:  ــاٍ ايكـ ــس ضدـ ــطا٥ٔ عٓـ ــاز٠ )  ايكـ ــإْٛ ايؿطْػـــٞ ايكـــطا٥ٔ يف املـ ــات  ( َـــٔ اي1349عـــطف ايكـ ــإْٛ املـــسْٞ بأْٗـ كـ

ا٫غتٓتادات اييت ٜػتٓتذٗا ايكإْٛ أٚ ايكانٞ َٔ ٚاقع١ َع١ًَٛ ملعطؾ١ ٚاقع١ فٗٛي١، ٚمل ٜهع شلـا املؿـطع   

املكطٟ تعطٜؿّا ٚأخص ايسنتٛض أمحس ْؿأت بو تعطٜؿّا شلا عٔ ايكإْٛ ايؿطْػٞ ؾكاٍ: ت ايكط١ٜٓ ٖٞ اغتٓباط 

 ، 4ًّٛت ايؿاضع أٚ ايكانٞ ٭َط فٍٗٛ َٔ أَط َع

                                                           
 َطدع غابل . 80، م2، ايٛغٝط ز(1) 

 . 103أْعط يف ٖصا املع٢ٓ ز. غًُٝإ َطقؼ، املطدع ايػابل، م(2) 

 . ايػٓٗٛض84/85ٟ، م2، ايٛغٝط، ز ا (3) 

2
 .، َٚا بعسٖا113، َٔ ططم اإلثبات قؿش١ 295أْعط ضغاي١ اإلثبات ٭محس ْؿأت م / 
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أْــٛاع ايكــطا٥ٔ يف ايكــإْٛ ايٛنــعٞ: ٚايكــطا٥ٔ يف ايكــإْٛ ايؿطْػــٞ ٚاملكــطٟ ْــٛعني: قــطا٥ٔ قاْْٛٝــ١، ٚقــطا٥ٔ          

قهـا١ٝ٥، ؾـايكطا٥ٔ ايكاْْٛٝـ١: ٖـٞ ايـيت ْــل عًٝٗـا ايكـإْٛ ْكـّا قـطحيّا يــصا ازلٝـت قـطا٥ٔ قاْْٛٝـ١ ٖٚـٞ َــٔ              

يكانـٞ َـٔ ظـطٚف ايـسع٣ٛ ،أٟ أْٗـا َـٔ اغـتٓباط        اغتٓباط ايؿاضع. ٚايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥: ٖٞ اييت ٜػـتٓبطٗا ا 

ٜٚطدـع تكطٜـط ايكـإْٛ شلـا إىل ث٬ثـ١       –ايكانٞ ؾايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ: ٖٚٞ اييت ْل عًٝٗـا ايكـإْٛ نُـا تكـسّ     

 أَٛض ٖٞ:

َا٬ٜسع٘ َٔ أسٛاٍ ايٓاؽ ٚطباعِٗ ٚعازاتِٗ اي١َٝٛٝ يف َعا٬َتِٗ َٚا اتؿكٛا عًٝ٘ ع٢ً ٚد٘ ايعُـّٛ،   أ٫ّٚ:

َٔ طبٝع١ ايسا٥ٔ إ٫ ٜذلى غٓس زٜٓ٘ املسٜٔ إ٫ أشا أخص زٜٓ٘ ؾيفشا ٚدس غٓس ؼت ٜـس املـسٜٔ نـإ شيـو      ؾُج٬ّ:

 ( قإْٛ َسْٞ.285، 281، 220، 219قط١ٜٓ ع٢ً ؽًك٘ َٔ ايسٜٔ املٛاز )

اض َطاعا٠ ايؿاضع يًُكـًش١ ايعاَـ١: نكطٜٓـ١ قـ٠ٛ ايؿـ٤ٞ احملهـّٛ ؾٝـ٘، إشا تكتهـٞ املكـًش١ ايعاَـ١ اعتبـ            ثاّْٝا:

 اؿهِ ايٓٗا٥ٞ قط١ٜٓ ع٢ً قش١ َا قه٢ ب٘ ملٓع ػسز ايٓعاع ب٬ سس ٫ٚ ْٗا١ٜ.

خـٛف ايؿـاضع َـٔ كايؿـ١ ا٭سهـاّ ايـيت قطضٖـا ؾُـج٬ّ: ٫ تكـح ايٛقـ١ٝ يـٛاضخ نُـا ٫ تكـح يػـرل ٚاضخ                ثايجّا:

ٕ   -أٟ ثًــح َــاٍ املٛقــ٢ -ؾُٝــا ظاز عًــ٢ ايجًــح ايبٝــع يف  ؾدٛؾٗــا َــٔ اإلٜكــا٤ يف ؾــهٌ بٝــع اعتــدل ايؿــاضع أ

( َـسْٞ أ٫ ٜٓؿـص ايبٝـع    30ٚ  254َطض املٛت قط١ٜٓ ع٢ً أْ٘ ٚق١ٝ ٚيـصيو أعطـا٤ سهـِ ايٛقـ١ٝ ٚقـطض يف املـاز٠ )      

( 231، 255اؿاقـٌ َــٔ املـٛضخ ٖٚــٛ يف سايــ١ َـطض املــٛت ٭ســس ٚضثتـ٘ إ٫ إشا أدــاظٙ بــاقٞ ايٛضثـ١. ٚقــطض يف املــٛاز )      

ايػــرل ٚاضخ ، إشا ناْــت قُٝــ١ ايبٝــع ظا٥ــس٠ عًــ٢ ثًــح َــا    َــسْٞ جيــٛظ ايطعــٔ يف ايبٝــع اؿاقــٌ يف َــطض املــٛت   

 يًبا٥ع. ؾأخص بٗا ٚاعتدلٖا َٔ ا٭زي١ ايجابت١ اييت ٜعتُس عًٝٗا .

ٚايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ اييت َطدعٗا ٖصٙ ا٭َٛض ايج٬ث١ َبعجط٠ يف ايكإْٛ ع٢ً ؾهٌ َٛاز ٖٚصا يف ايكإْٛ املكطٟ 

َٚـا بعـسٖا    113كا١ْْٝٛ يف باب ٚاسس، أْعط َٔ ططم اإلثبات قؿش١ أَا ايكإْٛ ايؿطْػٞ ؾأْ٘ مجع ايكطا٥ٔ اي

ٚايكانٞ يٝؼ سط ا٫ختٝاض يف ا٭خص بٗا أٚ تطنٗا، بٌ ٖـٛ ًَـعّ با٭خـص بٗـا ٚيـٛ تهـا٤يت قٛتٗـا يف ْعـط٠، ٚيـٛ          

اعتكس عسّ قشتٗا أٜهّا ٚشيـو ٭ْٗـا تكـطضت بـٓل ايكـإْٛ ٖٚـٛ ٫ ٜكـٍٛ يف سهُـ٘ أْـ٘ سهـِ بٓـا٤ عًـ٢ قطٜٓـ١              

ٚإمنـا ٜكـٍٛ: بٓـا٤ عًـ٢ َـاز٠ نـصا، ٚتهؿـٞ ملـٔ ناْـت ايكطٜٓـ١ يف َكـًشت٘ إٔ ٜتُػـو باملـاز٠ ايـيت ْـل                 نصا

عًٝٗا ؾٝٗا ٚيـصا قٝـٌ: إٔ ايكطٜٓـ١ ايكاْْٛٝـ١ يٝػـت َـٔ طـطم اإلثبـاتت ٚإمنـا تػـين عـٔ اإلثبـات ٚقـس ْكـت املـاز٠                

 ملكًشت٘ َٔ اإلثباتت. ( َٔ ايكإْٛ ايؿطْػٞ: ت ع٢ً إٔ ايكط١ٜٓ ايكا١ْْٝٛ تعؿٞ َٔ ناْت1352)
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ٖصا ٚقس ْكت ع٢ً أْ٘ ٫ جيٛظ ايكٝاؽ ع٢ً ايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ ٫ٚ ايتٛغع ؾٝٗا ست٢ ٚيٛ نإ ايكٝـاؽ عذـ١   

ايتطبٝل، ٚشيو ٭ٕ ايعٌُ بايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ خايـ ايكاعس٠ املكـطض٠ َـٔ ْاسٝـ١ إيـعاّ ايكانـٞ با٭خـص بٗـا إشا        

 أْ٘ ٜذلى يًكانٞ اؿل يف تكسٜطٙ.إٔ ا٭قٌ يف نٌ زيٌٝ َٔ أزي١ اإلثبات 

يـصيو   –ؾايكط١ٜٓ ايكا١ْْٝٛ قس خايؿـت ٖـصا ا٭قـٌ إش أيـعّ ايكانـٞ عًـ٢ ايعُـٌ بٗـا ٚيـٛ مل ٜهـٔ َكتٓعـّا بٗـا             

 اقتكط ايعٌُ بٗا يف املٛانع اييت ْل عًٝٗا ايكإْٛ ٚقس قػُٖٛا إىل ْٛعني ُٖٚا:

 ايؿٗا.قطا٥ٔ قا١ْْٝٛ قاطع١: ٖٚٞ اييت ٫ تكبٌ إثبات َا خي -1

 قطا٥ٔ قا١ْْٝٛ غرل قاطع١: ٖٚٞ اييت تكبٌ إثبات َا ٜٓكهٗا أٚ عهػٗا.      -2

 ٚغٓعطض بؿٞ َٔ اإلجياظ شلصٜٔ ايٓٛعني.

 أ٫ّٚ: ايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ ايكاطع١: 

أٟ إٔ اـكـِ ٫ ميهٓـ٘ إثبــات َـا خيايؿٗـا، ٚشيــو إشا ناْـت ايكطٜٓــ١       –ٖٚـٞ ايـيت ٫ تكبــٌ إثبـات َـا ٜٓاقهــٗا     

١ ايعا١َ أٟ َٔ ايٓعاّ ايعاّ نكط١ٜٓ ق٠ٛ ايؿ٤ٞ احملهّٛ ؾٝ٘، ٚنصيو ايكط١ٜٓ املػـتؿاز٠ َـٔ َهـٞ    يًُكًش

إش أْ٘ يٝؼ َٔ املكـًش١ ايعاَـ١ إٔ تطؾـع زعـاٟٚ اؿكـٛم املـسع٢ بٗـا ايـيت طـاٍ عًٝٗـا ايعَـإ، إىل َـا ٫              –املس٠ 

ايؿٗـــا باغــتذٛاب اـكــِ َـــج٬ّ   ْٗاٜــ١ ، أَــا إشا ناْــت ايكطٜٓـــ١ يًُكــًش١ اـاقــ١ ؾأْـــ٘ جيــٛظ إثبــات َــا خي        

 يًشكٍٛ ع٢ً ايكها٤ بسضدات كتًؿ١ـ ؾيفشا ناْت ايكط١ٜٓ قطع١ٝ ناْت ٚسسٖا ب١ٓٝ.

إقــطاضٙ أٚ بتٛدٝــ٘ ايــُٝني اؿازلــ١ إيٝــ٘ نُــا يف بٝــع املــطٜض َــطض املــٛت إشا أقــط ايٛضثــ١ بــإٔ ايبٝــع نــإ بٝعــّا   

 سكٝكّٝا.          

أْٗا إَـا إبطـاٍ اتؿـام ملدايؿتـ٘ أسهـاّ ايكـإْٛ، أٚ ٜهـٕٛ ايػـطض َٓٗـا          ٚايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ ايكاطع١ ٜهٕٛ َٔ ؾـ 

 َٓع زلاع زع٣ٛ . أَج١ً ايٓٛع ا٭ٍٚ:

ايبٝع يف َطض املـٛت ؾـيفٕ ايكـإْٛ ٜبطًـ٘ إشا نـإ يـٛاضخ إ٫ إشا أدـاظٙ بـاقٞ ايٛضثـ١، ٚإشا نـإ قـازض ايػـرل              -1

أعتـدل ايبٝـع يف َـطض املـٛت قطٜٓـ١ عًـ٢ أْـ٘ ٚقـ١ٝ         ٚاضخ ٜبطً٘ ؾُٝا إشا أظاز ع٢ً ثًـح َـا ٍ ايبـا٥ع. ٚشيـو ٭ْـ٘      

 ٚيٝؼ بٝع سكٝك١ ، ٚأعطاٙ سهِ ايٛق١ٝ.

َٚــٔ شيــو أٜهــّا ايبٝــع ايــصٟ حيكــٌ يًكهــاٙ ٚأعهــا٤ ايٓٝابــ١ ،أٚ احملــانِ ،أٚ احملهــطٜٔ أٚ احملــاَني يف     -2

ٕ ايؿـاضع ٜعتـدل   اؿكٛم املتٓـاظع ؾٝٗـا ايـيت تهـٕٛ ض٩ٜتٗـا َـٔ خكـا٥ل احملـانِ ايـيت ٜـ٪زٕٚ ؾٝٗـا ٚظـا٥ؿِٗ ؾـأ             

، 234، 275شيــو ايبٝــع بــاط٬ّ َعتــدلّا شيــو قطٜٓــ١ عًــ٢ اغــتعُاٍ ْؿــٛش ايٛظٝؿــ١ أٚ اإلنــطاٙ أٚ ايطؾــ٠ٛ املــٛاز :)  

 ( َسْٞ َكطٟ.325، 258
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َٚــٔ أَجًــ١  ايٓــٛع ايجــاْٞ َــٔ ايكــطا٥ٔ ايكاْْٛٝــ١ ايكاطعــ١: ٖٚــٞ َــا ٜهــٕٛ ايؿــطض َٓــ٘ َٓــع زلــاع ايــسع٣ٛ إشا    

 كطا٥ٔ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ايؿإٔ: َٚٔ ٖصا ايٓٛع َا ٜأتٞ:متػو أسس اـكّٛ بيفسس٣ اي

1-     ٘ أٟ بػـبل ايؿكـٌ يف    -قط١ٜٓ ق٠ٛ ايؿ٤ٞ احملهّٛ ؾٝ٘ ْٗا٥ّٝا ؾيفشا متػو خكِ بكـ٠ٛ ايؿـ٤ٞ احملهـّٛ ؾٝـ

 ايسع٣ٛ ْٗا٥ّٝا قط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً قش١ َا قه٢ ب٘.

( َسْٞ َكطٟ ؾُت٢ متػـو اـكـِ بٗـا ٚأثبـت     102، 76قط١ٜٓ املايه١ٝ املػتؿاز٠ َٔ َه٢ املس٠ يف املٛاز ) -2

ٚنع ٜسٙ ٫ تػتُط احمله١ُ يف زلاع ايسع٣ٛ املتٓاظع ؾٝٗا، ٚتطؾهٗا بسٕٚ عـح يف أٟ زيٝـٌ ٜكسَـ٘ املـسعٞ ٭ٕ     

 ايؿاضع اعتدل َهٞ املس٠ ايط١ًٜٛ قط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً ًَه١ٝ ٚانع ايٝس ع٢ً ايؿ٤ٞ املتٓاظع ؾٝ٘.

3-    ٞ ( َـسْٞ َكـطٟ ٚاملػـتؿاز٠    275، 211، 272، 208املـس٠ املػـكط يف املـٛاز )    قط١ٜٓ ايتدًل املػـتؿاز َـٔ َهـ

( َسْٞ بعـس سًــ ايـُٝني ؾـيفشا زؾـع املـسٜٔ َـج٬ّ بػـكٛط ايـسٜٔ مبهـٞ املـس٠            74، 273، 210، 209أٜهّا َٔ املٛاز )

 ٚنإ شيو قشٝشّا سهُت احمله١ُ بطؾض زع٣ٛ ايـسا٥ٔ غـٛا٤ نـإ ايـسٜٔ قـس غـسز أّ ٫ ٭ٕ َهـٞ املـس٠ يف        

 ْعط ايكإْٛ قط١ٜٓ ع٢ً ايتدًل َٔ ايسٜٔ.

 -ثاّْٝا: ايكطا٥ٔ ايكا١ْْٝٛ غرل ايكاطع١:

بهاؾـ١ ايطـطم َُٗـا ناْـت قُٝـ١ ايٓـعاع ٚؾُٝـا         -أٟ عهػٗا -ٖٚصٙ ايكطا٥ٔ ٖٞ اييت تكبٌ إثبات َا ٜٓكهٗا

 ًٜٞ بعض أَج١ً شلصٙ ايكطا٥ٔ:

( َــسْٞ  104، 78(  َــسْٞ ميــين ٚاملــازتني )   1156،1157، 1112،1154، 1111( ايكطٜٓــ١ املٓكــٛم عًٝٗــا يف املــٛاز )   1

َكطٟ ؾكس دا٤ ؾٝٗا إٔ َٔ أثبت ٚنع ٜسٙ ع٢ً عكاض أٚ سكٛم عٝٓٝـ١ َـس٠ َعٝٓـ١ ٚنـإ ٚانـعّا ٜـسٙ عًٝٗـا يف        

 اؿاٍ، ؾاملتٛغط بني املسٜٔ ٜعتدل ٚنع ٜسٙ ي٘ َامل ٜجبت َا ٜٓايف شيو.

ٓسٙ أٚ قٛضت٘ ايٛاد١ٗ ايتٓؿٝص ؼت ٜس املسٜٔ، َامل ٜجبت ( قط١ٜٓ ايتدًل َٔ ايسٜٔ املػتؿاز٠ َٔ ٚدٛز َػ2

 ( َسْٞ َكطٟ(. 284،385، 220، 219ايسا٥ٔ، إٔ شيو نإ يػبب أخط ناؿكٍٛ عًٝ٘ بايػطق١ َج٬ )

( َــسْٞ َكــطٟ ، ٚدــا٤ ؾٝٗــا إٔ   395-230( َــسْٞ ميــين ٚاملــازتني )  197( ايكطٜٓــ١ املٓكــٛم عًٝٗــا يف املــاز٠ )  3

ٜٔ مما ٜػرل بطا٠٤ املسٜٔ ٜهٕٛ سذ١ ع٢ً ايسا٥ٔ ٚيٛ مل ٜهٔ عكٝا ميٓـ٘ إ٫ أثبـت ايـسا٥ٔ    ايتأؾرل ع٢ً غسز ايس

 خ٬ف شيو.
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 -ايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥:

ٚتػ٢ُ أٜهّا بايكطا٥ٔ املٛنٛع١ٝ ٖٚٞ اغتٓباط ايكانٞ ٭َٛض فٗٛي١ َٔ أَٛض َع١ًَٛ ، أٚ ٖٞ ايكطا٥ٔ اييت 

 ع٣ٛ ٚظطٚؾٗا.ٜػتٓتذٗا ايكانٞ بادتٗازٙ ٚشنا٥٘ َٔ َٛنٛع ايس

ٖٚصٙ ايكطا٥ٔ ٜ٪خـص بٗـا يف املٛانـع ايـيت ػـٛظ ؾٝٗـا ايؿـٗاز٠ ، ٚأسٝاْـّا ٜ٪خـص بٗـا سٝـح جيـٛظ اإلثبـات مبـا عـسا                

 ايهتاب١ َٔ ايططم ا٭خط٣ أَا سٝح جيب اإلثبات بايهتاب١ ؾ٬ َٛنع يًكط١ٜٓ ايكها١ٝ٥ ٫ٚ جيٛظ ا٭خص بٗا.

عـ١ إشا ؾـٖٛس ضدـٌ خاضدـّا ٚايكـطا٥ٔ ايكهـا١ٝ٥ أٚ املـا تكـع ؼـت          ، َٚجاٍ يًكط١ٜٓ ايكاط(1)ْٗا١ٝ٥ ناؾ١ٝ يًكها٤

سكط ٭ْٗا تػتٓتر َٔ َٛنٛع نٌ زع٣ٛ ٚظطٚؾٗا َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ اييت ٜكح ا٭خص بٗا 

ثبٛت زؾع أدط٠ قٌ َج٬ عٔ ؾـٗط َتـأخط، ؾـإٔ شيـو ٜعتـدل قطٜٓـ١ عًـ٢ زؾـع أدـطٙ ايؿـٗط أٚ ايؿـٗٛض ايػـابك١             

ب١ يكػـط َـٔ زٜـٔ ؾـيفٕ شيـو قطٜٓـ١ عًـ٢ غـساز ا٭قػـاط ايػـابك١ َٚـٔ شيـو أٜهـّا: ت إعطـا٤               ٚنصيو بايٓػـ 

ايــسا٥ٔ املــسٜٔ أٜكــا٫ّ با٫غــت٬ّ ايــسٜٔ ؾــيفٕ شيــو قطٜٓــ١ عًــ٢ إٔ املــسٜٔ ؽًــل َــٔ ايؿٛا٥ــس أٜهــّا ) ٚايكــإْٛ   

 (.290، 80ايؿطْػٞ أعتدل ٖصٙ قط١ٜٓ قاطع١ يف املازتني 

يكها١ٝ٥ يٝؼ َكٝس بكٝس، ؾهٌ َا ٜؿتح ب٘ عهِ مبكتهاٙ ٖٚٛ بطبٝع١ اؿاٍ ٚايكانٞ يف اغتٓباط ايكطا٥ٔ ا

٫ ٜأخص إ٫ بايكطا٥ٔ ايك١ٜٛ املتك١ً بايٛاقع١ املطاز إثباتٗا أتكا٫ّ ٚثٝكّا فس َا عٝح ٜ٪زٟ اغتٓتاد٘ إىل َـا  

اقع١ عًٝ٘ ٚع٢ً نُرلٙ. ٚإشا نـإ يف ايكهـ١ٝ عـس٠ قـطا٥ٔ ؾٝؿـذلط      غٝكهٞ ب٘ َباؾط٠ . ٚاملػ٦ٛي١ٝ يف شيو ٚ

إٔ تهٕٛ َتٛاؾكـ١ َتُاغـه١ . ٚيـٝؼ ٖٓـاى َـا ميٓـع ايكانـٞ َـٔ ا٫عتُـاز عًـ٢ قطٜٓـ١ ٚاسـس٠ إشا اقتٓـع بكٛتٗـا               

 ٚاتكاشلا مبا غٝكهٞ ب٘ اتكا٫ّ ٚثٝكّا َباؾطّا.

َـسْٞ أٚ دٓـا٥ٞ قهـا٥ٞ أٚ إزاضٟ َٚـٔ أٟ     ٖصا ٚيًكانـٞ إٔ ٜػـتٓتر ايكطٜٓـ١ َـٔ قهـ١ٝ أخـط٣ َٚـٔ أٟ ؼكٝـل         

 أٚضام أخط٣ ست٢ يكس قٌٝ إٔ ي٘ إٔ ٜبشح عٔ ايكط١ٜٓ يف ؼكٝكات باهلل.

ٚايكطا٥ٔ ايكها١ٝ٥ قابًـ١ َساُٖـ١ إلثبـات َـا ٜٓاقهـٗا أٚ خيايؿٗـا بهـٌ طـطم اإلثبـات إش أْٗـا يف َـا َـٔ أنـعـ              

 ٔ باب أٚىل.ا٭زي١ ؾُٝهٔ إثبات َا خيايؿٗا مبجًٗا ٚمبا ٖٛ أق٣ٛ َٓٗا َ

 -ايكطا٥ٔ ايطبٝع١ٝ:

ٖٚٓــاى ْــٛع َــٔ ايكــطا٥ٔ ايكاطعــ١ مل ٜــٓل عًٝٗــا ايكــإْٛ ؾــ٬ ميهــٔ اعتباضٖــا قــطا٥ٔ قاْْٛٝــ١، نُــا ٫ ميهــٔ     

اعتباضٖا قطا٥ٔ قها١ٝ٥، ٭ٕ ايكطا٥ٔ ايكهـا١ٝ٥ ٫ تهـٕٛ ًَعَـ١ يًكانـٞ ؾُـٔ أدـٌ شيـو زلٝـت ٖـصٙ ايكـطا٥ٔ           

                                                           
 .1093-1092، ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ م2/918املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ  (1) 
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ْػإ يف تاضٜذ َعني ؾإٔ شيو قط١ٜٓ قاطع١ ع٢ً أْ٘ نإ سٝا قبٌ بايكطا٥ٔ ايطبٝع١ٝ ٚشيو نجبٛت سٝا٠ اإل

ٖصا ايتاضٜذ. ٖٚهصا نٌ َا قهـت بـ٘ ايطبٝعـ١ ٜكهـٞ بـ٘ ايكانـٞ ٫ٚ ٜكهـٞ مبـا ٜتٓـاؾ٢ َعٗـا. ؾُـا تكـسّ ٖـٛ              

بٝــإ ٭ْـــٛاع ايكـــطا٥ٔ عٓـــس ضدــاٍ ايكـــإْٛ ايٛنـــعٞ َٚٛانـــع ايعُـــٌ بٗــا. ٚايكـــطا٥ٔ َٛدـــٛز٠ يف نتـــب ايؿكـــ٘     

أْ٘ ٜٓككٗا ايتٛظٜع ٚا٭زلـا٤ ايـيت أنـؿاٖا عًٝٗـا ضدـاٍ ايكـإْٛ، ٚايباعـح ٫عتبـاض ٖـصٙ ايكـطا٥ٔ            اإلغ٬َٞ إ٫

عٓــس ايؿكٗــا٤ ٖــٛ ْؿــؼ ايباعــح يعًُــا٤ ايكــإْٛ عًــ٢ اعتباضٖــا ٖٚــٛ ضعاٜــ١ املكــاحل ايعاَــ١ ٚاـاقــ١ ٚاســذلاّ        

       ِ ، ٜطدـع يف شيـو: َـٔ طـطم      ا٭سهاّ اييت قطضٖا ايؿطع َٚؿـاٖس٠ أسـٛاٍ ايٓـاؽ َٚـا طبعـٛا عًٝـ٘ يف َعـا٬َتٗ

(.  َــٔ خــطز َــٔ زاض ٖٚــٛ َطتبــو ٚيف ٜــسٙ غــهني    2/922(، املــسخٌ ايؿكٗــٞ ايعــاّ ) 119-113اإلثبــات قــؿش١ ) 

 .(1)ًَٛخ بايسّ ٚٚدس يف شيو ايساض ضدٌ شبٝح ٜهاضب يف زَ٘ ؾٝعتدل ايطدٌ اـاضز ٖٛ ايكاتٌ

ايؿكٗـا٤ ٜعتُـسْٚٗا زيـ٬ّٝ أٚيٝـّا ٜذلدـح بٗـا ظعـِ        أَا إشا ناْت ايكط١ٜٓ غرل قطعٝـ١ ايس٫يـ١ ٚيهٓٗـا أغًبٝـ١ ؾـإٔ      

، ٜٚــسخٌ يف شيــو ايكــطا٥ٔ ايعطؾٝــ١   (2)أســس املتداقــُني َــع ميٝٓــ٘ ستــ٢ ٜجبــت عهػــٗا أٚ خ٬ؾٗــا ببٝٓــ٘ أقــ٣ٛ     

ؾايؿكٗــا٤ ٜعتدلْٚٗــا َــٔ قبٝــٌ َــا ٜػــ٢ُ بايعــاٖط نعــاٖط اؿــاٍ، ٚز٫يــ١ ايعــٛاٖط ٚا٭َــاضات غــرل ايكطعٝــ١       

 .(3)َٔ تؿٗس ي٘ َٔ املتساعني ست٢ ٜجبت خ٬ؾٗا تعتدل َطدشات أٚي١ٝ يكاحل

ٚبٓــا٤ عًــ٢ َــا تكــسّ قــطض ايؿكٗــا٤ ضمحٗــِ اهلل تعــاىل أسهاَــّا قهــا١ٝ٥ نــجرل٠ يف ؾــت٢ اؿكــٛم ٚاؿــٛازخ ؾُــٔ    

 شيو: 

إشا اختًـ ايعٚدإ يف بعض أَتعـ١ املٓـعٍ أْٗـا ًَـو ايطدـٌ أٚ املـطأ٠ َـع عـسّ ٚدـٛز بٝٓـ١ تؿـٗس ٭سـسُٖا              -أ

ايطدـٌ بُٝٝٓـ٘ ؾُٝـا خيـل ايطدـاٍ عـاز٠ َجـٌ ايػـٝـ ٚثٝـاب ايطدـاٍ ؾـٝشهِ يـ٘ بٗـا َبـس٥ّٝا،                ؾأْ٘ بذلدح قٍٛ

ٜٚذلدـح نــصيو قـٍٛ املــطأ٠ ؾُٝـا تػــتعًُ٘ ايٓػــا٤ عـاز٠ نجٝــابٗٔ ٚازٚاْٗـٔ، ٚشيــو بكطٜٓـ١ عــاز٠ ا٫غــتعُاٍ       

 (4) خط.ٚايعطف ٚسػب ايعاٖط ٚإٔ نإ َٔ احملتٌُ إٔ ميًو نٌ َُٓٗا َا ٖٛ يف ايعاز٠ يف سٛا٥ر اٯ

إٔ ايؿكٗــا٤ شٖبــٛا إىل دــٛاظ إزعــا٤ املــطأ٠ إشا أٖــسٜت يعٚدٗــا ٜــّٛ ايعؾــاف ٚإٔ مل ٜؿــٗس عٓــسٙ عــس٫ٕ َــٔ          -ب

ايطداٍ إٔ ٖصٙ ؾ٬ْ٘ بٓت ؾ٬ٕ اييت عكست عًٝٗا، ٚإٔ مل ٜػتٓطل ايٓػا٤ إٔ ٖـصٙ أَطأتـ٘ اعتُـاز عًـ٢ ايكطٜٓـ١      

                                                           
 .1093، ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ م 2/918املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ (1) 

 . 2/919ٗٞ ايعاّ املسخٌ ايؿك(2) 

 ، َٚا بعسٖا.2/919املطدع ايػابل (3) 

 .74، َٔ ططم اإلثبات م2/115، تبكط٠ اؿهاّ 2/920املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ (4) 
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مل ٜعايٛا ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايكـبٝإ ٚا٭َـا٤ املطغـٌ َعٗـِ      ايعاٖط٠ املٓعي١ َٓعي١ ايؿٗاز٠ إٔ ايٓاؽ قسميا ٚسسٜجّا

 اشلساٜا إْٗا َطغ١ً إيِٝٗ ؾٝكبًٕٛ أقٛاشلِ ٜٚأنًٕٛ ايطعاّ املطغٌ ب٘.

ٚقــس شنــط ابــٔ ؾطســٕٛ ٚقــاسب ت َعــني اؿهــاّت قــٛضّا تكــٌ إىل اـُػــني حيهــِ ؾٝٗــا بــايكطا٥ٔ ٚا٭َــاضات            

إلنطاٙ ع٢ً ايعْـا إشا ناْـت َتعًكـ١ باملـسع٢ عًٝـ٘ أٚ بٗـا       ايعاٖط٠، َٚٔ أِٖ تًو ايكٛض قبٍٛ زع٣ٛ املطأ٠ يف ا

  أثط أَاض٠ أٚ ع١َ٬ ظاٖط٠ بايكٝاح ٚؾب٘ شيو ٚاعتدلٚا شيو قط١ٜٓ ع٢ً قسقٗا ٜسضأ اؿس ٭دًٗا.

ٜٚتهح يٓا َٔ ا٭َجًـ١ ايػـابك١ إٔ ايكـطا٥ٔ ايعطؾٝـ١ ٖـٞ ز٥٫ـٌ قهـا١ٝ٥ ٜـطدح َعٗـا ايعكـٌ استُـا٫ّ عًـ٢ آخـط              

 إىل ع٬ق١ ٚقً٘ ٜ٪ٜسٖا ايعطف ٚايعاز٠ ٚايعاٖط ؾُطدعٗا يف ايٓٗا١ٜ إىل سهِ ايعكٌ.   تطدٝشا ٜػتٓس ؾٝ٘

 املبشح ايطابع

 ايكطا٥ٔ ٚإثبات دطا٥ِ ايكتٌ املدتًؿ١

تكسّ ايكٍٛ بإٔ ايؿكٗا٤ قس اختًؿٛا يف َؿطٚع١ٝ ايعٌُ بايكطا٥ٔ ٜٚعٗط ٖصا اـ٬ف أٜهّا يف ايعٌُ بايكطا٥ٔ 

 ًؿ١.إلثبات زعاٟٚ ايكتٌ املدت

ٚيًؿكٗــا٤ ث٬ثــ١ أقــٛاٍ يف ؾــإٔ اعتبــاض ايكطٜٓــ١ زيــ٬ّٝ َــٔ أزيــ١ أثبــات دــطا٥ِ ايكتــٌ ٚتؿكــٌٝ شيــو عًــ٢ ايٓشــٛ   

 اٯتٞ:

  -ايكٍٛ ا٭ٍٚ:

شٖب أبٔ ايؿطؽ ٚابٔ ايكِٝ إىل ايكٍٛ بإٔ ايكطا٥ٔ ططٜل َٔ ططم إثبات دطا٥ِ ايكتٌ غٛا٤ أٚ دبت ايككام 

، ٚشيو ٭ٕ ابٔ ايؿطؽ ٚابٔ ايكِٝ ٜطٜإ إٔ ايكـطا٥ٔ تجبـت نـٌ اؿكـٛم     (1)أٚ ايس١ٜ َجًٗا َجٌ اإلقطاض ٚايؿٗاز٠

ؾٝــسخٌ يف شيــو ايككــام ٚايسٜــ١ ؾكــس اعتــدل أبــٔ ايكــِٝ ايكــطا٥ٔ بٝٓــ١ َــٔ ايبٝٓــات بــٌ قــس تكــسّ عًــ٢ اإلقــطاض   

  (2) ٚايؿٗاز٠.

ٛ ظٗـط إْػـإ   بٌ أْٓا لس إٔ ابٔ ايؿـطؽ قـس قـطح بيفجيـاب ايككـام يف ايـٓؿؼ بططٜـل ايكـطا٥ٔ ؾكـس قـاٍ: ت يـ           

َٚع٘ غهني يف ٜسٙ َٚتًٛخ بايسَا٤ غطٜع اؿطن١، عًٝ٘ أثط اـٛف ظاٖط ؾـسخًٛا ايـساض يف شيـو ايٛقـت عًـ٢      

ايؿٛض ؾٛدسٚا بٗا إْػاْا َصبٛسّا يف شيو اؿني ٖٚٛ َتؿـشط بسَا٥ـ٘ ٚمل ٜهـٔ َعـ٘ بايـساض غـرل شيـو ايطدـٌ         

طاٖط إشا ٫ ميذلٟ أسس يف أْ٘ قاتً٘ ٚايكٍٛ بأْ٘  ايصٟ ٚدس بتًو ايكؿ١ ٖٚٛ خاضز َٔ ايساض أْ٘ ٜ٪خص ب٘، ٖٚٛ

                                                           
 ٭بٔ ايؿطؽ: ٚقس تكسَت تطمج١ . 84-83، ايؿٛان٘ ايبسض١ٜ م7-4أْعط ايططم اؿه١ُٝ م(1) 

 . 2/139إع٬ّ املٛقعني (2) 
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ْادح ْؿػ٘ أٚ إٔ غرل شيو ايطدٌ قتً٘ ثِ تػٛض اؿا٥ط ؾصٖب إىل غرل شيو استُاٍ بعٝس ٫ ًٜتؿـت إيٝـ٘ إشا   

 (1) مل ٜٓؿــــــــأ عٔ زيٝــــــٌ.

طا٥ِ ايكتـٌ با٭زيـ١ ايـيت    ٚقس اغتسٍ ابٔ ايؿطؽ ٚابٔ ايكِٝ ع٢ً دٛاظ اعتباض ايكطا٥ٔ ططٜكّا َٔ طـطم إثبـات دـ   

أؾازت دٛاظ ايعٌُ بايكطا٥ٔ يف مجٝـع اؿكـٛم ٚقـس تكـسّ شيـو عٓـس اؿـسٜح عـٔ َؿـطٚع١ٝ ايكـطا٥ٔ ٚاــ٬ف            

 . بني ايؿكٗا٤ يف شيو

 -ايكٍٛ ايجاْٞ:

ٜٚـسخٌ يف شيـو    -شٖب اؿٓٝؿ١ إىل ايعٌُ بايٓهٍٛ : ٚايٓهٍٛ ٖـٛ ا٫َتٓـاع عـٔ أزا٤ ايـُٝني  يف إثبـات ايـسَا٤      

إ٫ أْٗــِ اختًؿــٛا يف اؿهــِ املذلتــب عًــ٢ ا٭خــص بــايٓهٍٛ: ؾــصٖب أبــٛ سٓٝؿــ١ إىل ايكــٍٛ بــإٔ        -ايكتــٌدــطا٥ِ 

، ؾُٝا زٕٚ ايٓؿؼ ٚايس١ٜ يف (2)ايٓهٍٛ جيب ب٘ ايككام ؾُٝا زٕٚ ايٓؿؼ، أَا ايكاسبإ ؾأٚدبا بايٓهٍٛ ا٭ضف

و إٔ اؿٓؿٝـ١ يف بـاب دـطا٥ِ ايكتـٌ     ، ٚايعٌُ بايٓهٍٛ يٝؼ إ٫ عُـ٬ّ بايكطٜٓـ١ ٜٚػـتٓتر َـٔ شيـ     (3)دطا٥ِ ايكتٌ

 ٜعًُٕٛ بكط١ٜٓ َع١ٓٝ ٚقسز٠ ٖٞ ايٓهٍٛ عٔ ايُٝني.

ؾاؿٓؿ١ٝ ٚإ مل ٜكطسٛا بـإٔ ايكهـا٤ بـايٓهٍٛ ٜهـٕٛ إثبـات بايكطٜٓـ١ ؾـإٔ ٖـصا ٖـٛ َعٓـ٢ ن٬َٗـِ يف َعـطض             

ٓهٛيـ٘ ٜهـٕٛ بـاش٫ أٚ    ا٫غتس٫ٍ ع٢ً اعتباض ايٓهٍٛ َٔ ططم اإلثبات إش قايٛا: إٔ ايٓهٍٛ ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٓانٌ/ ب

َكــطا، أش يــ٫ٛ شيــو ٭قــسّ عًــ٢ ايــُٝني أقاَــ٘ يًٛادــب ٚزؾعــّا يًهــطض عــٔ ْؿػــ٘ ؾذلدــح ٖــصا اؾاْــب، ٚقــٍٛ            

اؿٓؿٝــ١ ٜكهــٞ إىل ايطدــٛع إىل ظــاٖط٠ اؿــاٍ ٚا٭خــص ٚايتعٜٛــٌ عًٝــ٘، ٚتــطدٝح داْبــ٘ عًــ٢ ايــدلا٠٤ ا٭قــ١ًٝ    

 بٗا. (4)املص١َ ٚيٝؼ ٖصا غ٣ٛ ا٫عتُاز ع٢ً ايكط١ٜٓ ٚاؿهِ

 -ايكٍٛ ايجايح:

ٚقـس ؾكـًت    -شٖب مجٗٛض ايؿكٗا٤ إىل ايكها٤ بايكػا١َ يف دطا٥ِ ايكتٌ ايعُـس: ٖـٌ ٖـٛ ايككـام أّ ايسٜـ١     

 ايكٍٛ يف شيو يف َٛنع٘ يف ايكػا١َ.

                                                           
 ، حملُس بٔ قُس بٔ خًٌٝ املعطٚف. 84-83قؿش١ ٕ ايؿطؽ ٫ايؿٛان٘ ايبسض١ٜ، (1) 

ا٭ضف: ٖــٛ زٜــ١ اؾطاســات ٚمجعــ٘: أضف َجــٌ ؾًــؼ ٚؾًــٛؽ، ٚأقــٌ ا٭ضف: ايؿػــاز، ْكــٍٛ: أضؾــٝت بــني ايكــّٛ تأضٜؿــّا إشا أؾػــست شات بٝــِٓٗ ثــِ         (2) 

 ، َاز٠ تأضفت.  1/12ح املٓرل ، املكبا3/995اغتعٌُ يًؿغ يف ْككإ ا٭عٝإ ٭ْ٘ ؾػاز ؾٝٗا. أْعط ايكشاح يًذٖٛطٟ 

، أْعط أٜهّا ؾكٌ 6/230، بسا٥ع ايكٓا٥ع 7/210، ايبشط ايطا٥ل 300، 4/297، تبٝني اؿكا٥ل 1/117/118، املبػٛط 7/178ته١ًُ ؾطح ؾتح ايكسٜط (3) 

 ايُٝني ٚايٓهٍٛ.  

 . 100-99َٔ ططم اإلثبات يًسنتٛض ايبٗٞ م(4) 
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ٚقس ٚنع املايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ؾطٚطّا يتشكٝل ايكػا١َ ٚشنطٚا قٛضّا عسٜس٠ يًكـطا٥ٔ ايـيت ػـب بٗـا     

ٖٛــا يٛثــا. أَــا اؿٓؿٝــ١ ؾــصنطٚا املٛانــع ٚا٭َــانٔ ايــيت ػــب بٗــا ايكػــا١َ يف ايــٓؿؼ زٚمنــا           ايكػــا١َ زل

تػ١ُٝ. ٚبػرل شيو ايكطا٥ٔ ٫ ػب ايكػا١َ َع ايعًـِ بـإٔ ايكـطا٥ٔ ايـيت اثبتـٛا ؾٝٗـا ايكػـا١َ ٫ ٜذلتـب عًـ٢          

   ِ َـامل ٜكـذلٕ بٗـا ططٜـل      ٚدٛزٙ ٚسسٖا اؿهِ أٟ إٔ مجٗٛض ايؿكٗا٤ ٫ ٜطتبٕٛ ع٢ً ٚدٛز تًـو ايكـطا٥ٔ اؿهـ

 آخط يإلثبات ٖٚٛ ايكػا١َ.

ٚاغتسٍ اؾُٗٛض عسٜح ايكػا١َ املتؿل عًٝـ٘ ٚاملدتًــ يف ضٚاٜاتـ٘ ٚايـصٟ غـبل شنـطٙ يف ؾكـٌ ايكػـا١َ ؾـإٔ          

طايــب سٜٛكــ١ ٚقٝكــ٘ ٖــٞ عبــساهلل بــٔ غــٌٗ ايــصٟ قتــٌ غٝــدل إٔ ٜجبتــا    -قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ -ايــٓيب

ِ    –ٝٓـ١ تؿـٗس مبكتـٌ قـاسبُٗا أدـط٣ ايـٓيب       ايكتٌ بؿاٖسٜٔ ؾًُا مل جيسا ب ايكػـا١َ   -قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

 ؾأَطِٖ باؿًـ مخػني مبٝٓا ع٢ً زع٣ٛ ايكتٌ.

، إشا مل (1)ٚقس اغتسٍ ايؿكٗا٤ َٔ سسٜح ايكػا١َ ايػابل إٔ زعا٣ٚ ايكتٌ ٫ تجبت إ٫ بؿاٖسٜٔ ٚإميإ ايكػا١َ

قايٛا إٔ ا٫ستٝاط يف باب ايسَا٤ ٚادب َا أَهٔ  نُا -َع تٛؾط ايؿطٚط اييت شنطٖٚا -ٜٛدس إقطاض أق٬

إش إٔ ايككام ٜػكط بايؿبٗات َجً٘ َجٌ اؿسٚز. ٚا٫ستٝاط ٜػـتًعّ عـسّ ايعُـٌ بـايكطا٥ٔ ٭ٕ ز٫يتٗـا غـرل       

ظاٖط٠ زا٥ُّا ٜٚتططم إيٝٗا ايؿو ٚايًبؼ يف َععـِ ا٭سٝـإ ؾًـٛ أدعْـا ايعُـٌ بـايكطا٥ٔ يف بـاب ايككـام يف         

 .(2)ظطٜط٠ غرلِٖ ٖٚصا مما ٜأباٙ ايؿطع اؿٓٝـايٓؿؼ يصٖب أبطٜا٤ 

 -ايكٍٛ املدتاض ٚتٛدٝٗ٘:

إٔ ٜ٪خــص بكــٍٛ اؾُٗــٛض ايكانــٞ بعــسّ اعتبــاض ايكــطا٥ٔ َٓؿــطز٠ زيــ٬ّٝ إلثبــات       -بعــس ايعــطض ايػــابل  –ٚأض٣ 

ٟ أ -دطا٥ِ ايكتٌ. قاٍ قاسبت َٔ ططم اإلثباتت ٚإش ٫ زيٌٝ َٔ ايهتـاب أٚ ايػـ١ٓ ٜـسٍ عًـ٢ َٓـع ايعُـٌ بٗـا       

ايكــطا٥ٔ يف ايــسَا٤ نُــا ٫ زيٝــٌ ٜهــاؾُٝٗا عًــ٢ دــٛاظ ايعُــٌ بٗــا ؾٝٗــا ؾا٫عتبــاض يف ٖــصٙ اؿايــ١ يًُكــًش١        

ٚاملكـًش١ ايــيت تعــٛز عًــ٢ اجملتُــع َــٔ تــطى ايعُـٌ بــايكطا٥ٔ نُــا قًٓــا ٜهتٓؿٗــا ايػُــٛض ٚايًــبؼ، ٫ٚ تعٗــط    

ظًُـّا ٚيف ٖـصا َـا ؾٝـ٘ َـٔ فاؾاتـ٘        ز٫يتٗا ٚانش١ ؾُٝا تسٍ عًٝ٘: بٌ قس ٜذلتب ع٢ً ايعُـٌ بٗـا قتـٌ ايـدل٤ٟ    

 .  (3)يطٚح ايؿطٜع١ ٚمما تككس إيٝ٘ َٔ إقا١َ ايكػط ٚايعسٍ بني ايٓاؽ

                                                           
 . 100َٔ ططم اإلثبات م(1) 

 . 100ع ايػابل ماملطد(2) 

 . 102-101َٔ ططم اإلثبات، زنتٛض أمحس عبساملٓعِ ايبٗٞ، م(3) 
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     ِ ضمحــ١ اهلل  -ٚممـا ٜ٪ٜــس عــسّ ا٭خـص مببــسأ ايكــطا٥ٔ املٓؿــطز٠ يف بـاب ايككــام يف ايــٓؿؼ َــا شنـطٙ أبــٔ ايكــٝ

 يف سازث١ اؿط١ٜ ؾكس سسخ. -تعاىل

إٔ أت٢ بطدٌ ٚدس يف خطاب١ بٝسٙ غـهني َـتًطذ بـسّ ٚبـني      -ضنٞ اهلل عٓ٘ يف خ٬ؾ٘ غٝسْا عًٞ بٔ أبٞ طايب

ٜسٜ٘ قتٌٝ ٜتؿشط يف زَ٘ ؾػأي٘ عًٞ، ؾكاٍ: ت أْا قتًت٘ت ؾكاٍ ضنٞ اهلل عٓ٘: ت أشٖبٛا ب٘ ؾأقًتٛٙت ؾًُا شٖبـٛا  

٪َٓني، ؾأٖــصا بــ٘ أقبــٌ ضدــٌ َػــطعّا ؾكــاٍ: ٜــا قــّٛ ٫ تعذًــٛا ضزٚٙ إىل عًــٞ ؾــطزٚٙ، ؾكــاٍ ايطدــٌ: ت ٜــا أَــرل املــ          

قاسب٘، أْا قتًت٘ت، ؾكاٍ عًٞ يٮٍٚ: ت َا محًو ع٢ً إٔ قًت أْا قاتً٘ ٚمل تكتً٘؟ت قـاٍ: ٜـا أَـرل املـ٪َٓني َٚـا      

، ع٢ً ايطدـٌ ٜتتػـشط يف زَـ٘ ٚأْـا ٚاقــ ٚيف ٜـسٟ غـهني ٚؾٝٗـا أثـط ايـسّ           (1)اغتطٝع إٔ أنع ٚقس ٚقـ ايعػؼ

ػـا١َ ؾاعذلؾـت مبـا مل أنـع ٚاستػـبت ْؿػـٞ عٓـس اهلل ت        ٚقس أخـصت يف خطبـ١ ؾدؿـت أ٫ ٜكبـٌ َـين ٚإٔ ٜهـٕٛ ق      

ؾكاٍ عًٞ نطّ اهلل ٚدٗـ٘ ت ب٦ػـُا قـٓعتت ؾهٝــ نـإ سـسٜجو ؟ قـاٍ ايطدـٌ: أْـٞ ضدـٌ قكـاب خطدـت إىل             

، ؾـصعت بكـط٠ ٚغـًدتٗا ؾبُٝٓـا أْـا أقـًدٗا ٚايػـهني يف ٜـسٟ أخـصْٞ ايبـٍٛ ؾأتٝـت خطبـ١             (2)ساْٛتٞ يف ايػًؼ

اديت ٚعـست أضٜـس سـاْٛتٞ ؾـيفشا بٗـصا املكتـٍٛ ٜتؿـشط يف زَـ٘ ؾـطاعين أَـطأ٠           ناْت بكطبٞ ؾسخًتٗا ٚقهـٝت سـ  

ؾٛقؿت أْعط اؿ١ٝ ٚايػهني يف ٜسٟ، ؾًـِ أؾـعط أ٫ ٚأقـشابو ٚقـس ٚقؿـٛا: عًـٞ ؾأخـصْٚٞ ؾكـاٍ ايٓـاؽ:ت ٖـصا           

ٜ  (3)قتٌ ٖصات َايـ٘ قاتـٌ غـٛاٙ، ؾأٜكٓـت أْـو ٫ تـذلى قـٛشلِ يكـٛيٞ ؾاعذلؾـت مبـا مل أدٓـ٘ت            ٓـ١  ، ؾًـ٫ٛ ٖـصٙ ايكط

 ايك١ٜٛ. 

ؾيفٕ ايعطٚف ايـيت ٚدـس ؾٝٗـا املـتِٗ بايكتـٌ تـٛسٞ ٚت٪ؾـط بكـ٠ٛ إىل          –ملاشا شٖب ب٘ ايكّٛ إىل عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ 

أْ٘ ٖٛ املتِٗ ٫ٚ غٛاٙت ٚيٛ ٫ تًـو ايكطٜٓـ١ ملـا قـاٍ ايٓـاؽ يًُـتِٗ ت ٖـصا قتـٌ ٖـصات َٚايـ٘ قاتـٌ غـٛاٙت ٚي٫ٖٛـا              

مل جيٓٝــ٘ ا٭َـط ايــصٟ نـاز ٜــٛزٟ عٝاتـ٘ ٖٚــٛ بـط٤٣ يــ٫ٛ ظٗــٛض      أٜهـّا يــسؾع ايطدـٌ عــٔ ْؿػـ٘ ٚملــا اعـذلف مبــا    

 اؾاْٞ اؿكٝكٞ ٚاعذلاؾ٘ باضتهاب ايكتٌ ٚايصٟ اثبت خطأ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ايك١ٜٛ ٚايكاطع١ يف ظاٖطٖا.

ٚبٓــا٤ عًــ٢ َــا تكــسّ ٜذلدــح ايكــٍٛ عٓــسٟ بعــسّ ا٭خــص بــايكطا٥ٔ يف بــاب ايككــام يف ايــٓؿؼ ٚشيــو استٝــاط    

ٝٗــا َــٔ خطــط إشا عًُٓــا ايكــطا٥ٔ يف ٖــصا ايبــاب، ٫ غــُٝا إٔ ايككــام ٜػــكط بايؿــبٗات  يًــٓؿؼ َٚــا ٜذلتــب عً

                                                           
ايعػؼ: قـاٍ اؾـٖٛطٟ:ت عـؼ بعـؼ عػـا ٚعػػـات أٟ طـاف بايًٝـٌ ٖٚـٛ ْكـض ايًٝـٌ َـٔ أٖـٌ ايطٜبـ١ ؾٗـٛ: عـاؽ ٚقـّٛ عػـؼ َجـٌ خـازّ ٚخـسّ                      (1) 

 . 36/949ٚطايب ٚطًب، ٚأعػؼ َجٌ عؼ، أْعط ايكشاح يًذٗٛضٟ 

 . 3/956، قاٍ اؾٖٛطٟ، ايػًؼ: ظ١ًُ آخط ايٌٝ، ٚايتػًٝؼ ايػرل بايًٌٝ بػًؼ، أْعط ايكشاح اؾٖٛطٟ ايػًؼ(2) 

 . 56-55ايططم اؿه١ُٝ م(3) 
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 -ؾٝػتطٝع املتِٗ ايتُػو مببسأ زض٤ ايككام بايؿب١ٗ يف َٛاد١ٗ ايكطا٥ٔ ٚقس ض٣ٚ عـٔ عُـط بـٔ اـطـاب    

 .(1)قٛي٘ ت ٭ٕ أخط٧ يف ايعؿٛ خرل َٔ إٔ أخط٧ يف ايعكٛب١ت –ضنٞ اهلل عٓ٘ 

ع٣ٛ بايكػا١َ إشا ناْـت ايكطٜٓـ١ قـس بًػـت سـس ايًـٛخ ٚايعـسا٠ٚ ايعـاٖط٠ سػـبُا غـبل           دطمي١ ايكتٌ قٌ ايس

 (2) بٝاْ٘ يف ؾكٌ ايكػا١َ ٚشيو ست٢ ٫ ٜؿًت اجملطَٕٛ َٔ ايعكاب بسع٣ٛ عسّ زيٌٝ اإلثبات املكٓع.

 ايبشح خ٬ق١

ايــيت ٜكــّٛ عًٝٗــا ايكهــا٤  إٕ اإلثبــات يف املعــا٬َت املسْٝــ١ ٚاؾٓا٥ٝــ١ ٚغرلٖــا َــٔ املعــا٬َت َــٔ أٖــِ ايــسعاَات   

ؼكٝكا يًعسٍ ، ٚمحا١ٜ يًشكٛم ٚقْٛا يًُذتُع َٔ ا٫عتسا٤ عًُٝٗا ٚملا ناْت ايكطا٥ٔ َٔ ٚغـا٥ٌ اإلثبـات   

سٝح ٚقس اختًـ ايؿكٗا٤ يف اعتباض ايكطا٥ٔ زي٬ٝ َٔ طـطم اإلثبـات ٖٚـِ    املتٓٛع١ َٔ سٝح َكسضٖا ٚسذٝتٗا 

كـٍٛ ظـٛاظ ايعُـٌ ٚايكهـا٤ بـايكطا٥ٔ باعتباضٖـا ططٜكـا َـٔ طـطم          يف شيو ؾطٜكـإ .ايؿطٜـل ا٭ٍٚ : شٖـب إىل اي   

 إثبات زعا٣ٚ اؿكٛم  ٚاؾٓاٜات  .

  ِ أْٗــا َتطــٛض٠ سػــب ظــطٚف ايعَــإ   ايؿطٜــل ايجــاْٞ : شٖــب إىل املٓــع َــٔ ايعُــٌ ٚايكهــا٤ بــايكطا٥ٔ .  َــع ايعًــ

َٚــس٣ سذٝتٗــا يف املعــا٬َت   ٚاملهــإ ، ٚشلــا أُٖٝــ١ نــبرل٠ يف اإلثبــات ٚيكــس اقتهــ٢ شيــو إٔ ْتٓــاٍٚ ايكــطا٥ٔ       

املس١ْٝ يف عس٠ َباسح  سٝح ٚقس تٓاٚيت يف املبشح ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايبشح  تعطٜـ ايكط١ٜٓ يف ايًػـ١ ٚا٫قـط٬ح   

ٚيف ايكــإْٛ  ٚيف املبشــح ايجــاْٞ ؼــسثت عــٔ اخــت٬ف ايؿكٗــا٤ يف َؿــطٚع١ٝ ايعُــٌ ٚايكهــا٤ بــايكطا٥ٔ ٚأزيــ١         

ؼـسثت عـٔ سايـ١ ايكهـا٤ بـايكطا٥ٔ يف ايكـإْٛ املـسْٞ ايـُٝين ٚايكـٛاْني           اجملٛظٜٔ ٚاملاْعني ٚيف املبشح ايجايـح 

 .ا٭خط٣ ٚيف املبشح ايطابع ؼسثت عٔ إثبات دطا٥ِ ايكتٌ املدتًؿ١

 

                                                           
قاٍ ايسنتٛض أمحس عبساملٓعِ ايبُٗٞ:ت ٚنشاٜا ايتعٌٜٛ ع٢ً ايكطا٥ٔ أَاّ قانُٓا اؾٓا١ٝ٥ نجرلٕٚ ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجرل٠، ؾكـس ض٣ٚ  (1) 

قتٌ آخط ثِ ٚنع٘ ؾٛم ؾذط٠ ٚاختؿ٢ ٚدا٤ ضدٌ أ٣ٚ إىل ظٌ ٖصٙ ايؿذط٠ ٚأغٓس ظٗطٙ إيٝٗا ؾتػاقطت قطـطات َـٔ زّ ايكتٝـٌ عًـ٢ ثٝابـ٘      إٔ ضد٬ 

٠ زٕٚ إٔ ٜؿعط، ثِ قاٍ ؿاي٘ بعس إٔ اغذلاح َٚا نإ خيطٛ ٚبهع خطٛات عٔ املهإ ست٢ دا٤ ْؿط َٔ ايٓاؽ ٚقع ْعطِٖ ع٢ً ايكتٌٝ ؾٛم ايؿذط

ٌ ٚاقتازٚٙ ٚقسّ يًُشان١ُ ؾشهُت عًٝ٘ احمله١ُ بايػـذٔ َػـتٓس٠ إىل ٚدـٛز زّ ايكتٝـٌ عًـ٢ ثٝابـ٘ ٚؿـام ايٓـاؽ بـ٘ ٚسـسٙ يف ٖـصا            ؾًشكٛا بايطد

                     ٚ اْـعاٍ  املهإ ٚايطدـٌ بـط٤ٟ ممـا ْػـب إيٝـ٘. ٖٚـصا ٜطٜٓـا َـس٣ َـا ٜـٓذِ عـٔ ا٫عتُـاز عًـ٢ ايكـطا٥ٔ يف ٖـصا ايبـاب ٚايتعٜٛـٌ عًٝٗـا َـٔ ظًـِ ا٭بطٜـا٤ 

زٚمنا شْب ؾعًٛٙ أٚ دطٜط٠ اضتهبٖٛا ٚيٛ أدعْا ايكها٤ بايكطا٥ٔ يف ٖصا ايباب ؿهِ ايكها٠ مبجٌ ٖصٙ ايكط١ٜٓ ستُا، ٚيف ٖصا َـٔ ايعًـِ   ايعكاب بِٗ 

 . 103َا ٜٛزٟ عٝا٠ ايهجرل َٔ ا٭بطٜا٤ ... أْعط َٔ ططم اإلثبات، م

ُٗٛض َٔ املايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً، أَا اؿٓؿ١ٝ ؾايكػا١َ عٓسِٖ يٓؿـٞ  ٚقس ثبت إٔ ايكػا١َ زيٌٝ إلثبات دطا٥ِ ايكتٌ املدتًؿ١ يف قٍٛ اؾ(2) 

ٖـٌ  ايت١ُٗ عٔ أٌٖ احمل١ً ٚاملٛنع ايصٟ ٚدس ؾٝ٘ ايكتٌٝ، أَـا ايسٜـ١ ؾٗـٞ يٝػـت عكٛبـ١ يف ْعـط اؿٓؿٝـ١ ٚإمنـا ٖـٞ بػـبب ٚدـٛز ايكتٝـٌ َـٔ أظٗـط أ              

 احمل١ً.
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 :ايؿٗــــطؽ

ٖـــ، َطبعــ١ ا٭ٚقـــاف   370أسهــاّ ايكــطإٓ يًذكــام: أمحــس بــٔ عًــٞ ايـــطاظٟ اؾكــام املتــٛيف غــ١ٓ           .1

 ٖـ.1325 اإلغ١َٝ٬ يف زاض اـ٬ؾ١ ايع١ًٝ غ١ٓ

ٖــ، زاض  671اؾاَع ٭سهاّ ايكـطإٓ ت تؿػـرل ايكـططيبت قُـس أمحـس ا٭ْكـاضٟ ايكـططيب املتـٛيف غـ١ٓ           .2

 ّ.1965أسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ ، برلٚت يبٓإ طبع١ غ١ٓ 

ٖـ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت 852-733بًٛؽ املطاّ َٔ أزي١ ا٭سهاّ: يًشاؾغ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ ) .3

 يبٓإ.

ٖــ ، زاض  ٥970ل ؾطح نٓع ايـسقا٥ل: ظٜـٔ ايـسٜٔ بـٔ إبـطاِٖٝ بـٔ لـِٝ اؿٓؿـٞ، املتـٛيف غـ١ٓ           ايبشط ايطا .4

 املعطؾ١ يًطباع١ ٚايٓؿط برلٚت يبٓإ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ) أعٝس طبع١ با٭ٚؾػت(.

ٖـــ، زاض 587بــسا٥ع ايكــٓا٥ع يف تطتٝــب ايؿــطا٥ع: عــ٤٬ ايــسٜٔ أبــٛبهط بــٔ َػــعٛز ايهاغــاْٞ املتــٛيف غــ١ٓ    .5

 -ٖـــ1394، ايطبعــ١ ايجاْٝــ١ غــ١ٓ  1910 -ٖـــ1328طبــٞ، بــرلٚت يبٓــإ ايطبعــ١ ا٭ٚىل غــ١ٓ   ايهتــاب ايع

1974.ّ 

زاض أسٝا٤ ايذلاخ  -طبع١ ثايج١ -ؾطح اجمل١ً )ؾطح ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ(: غًِ ضغتِ باظايًبٓاْٞ .6

 ايعطبٞ برلٚت، يبٓإ.

ٖــــ( 893-833طؽ )ايؿٛانــ٘ ايبسضٜــ١: قُـــس بــٔ قُــس بـــٔ قُــس بـــٔ خًٝــٌ املعــطٚف بـــأبٔ ايؿــ         .7

 (، َطبٛع بٗاَـ اجملاْٞ ايعٖط١ٜ.1429-1989)

تبكــط٠ اؿهــاّ يف أقــٍٛ ا٭قهــ١ٝ َٚٓــاٖر ا٭سهــاّ ، بٗــاَـ : ؾــتح ايعًــٞ املايــو/ يًكانــٞ بطٖــإ      .8

ٖـــ. 799ايــسٜٔ إبــطاِٖٝ ابــٔ عًــٞ بــٔ أبــٞ ايكاغــِ ابــٔ قُــس بــٔ ؾطدــٕٛ املــايهٞ املــسْٞ املتــٛيف غــ١ٓ       

 ّ.1958 -ٖـ١ْٝ1378 َطبع١ َكطؿ٢ اؿًيب بايكاٖط٠ غ١ٓ ايطبع١ ا٭خرل٠ ايٓػد١ ايجا

تٗصٜب ايؿطٚم ٚايكٛاعس ايػ١ٝٓ يف ا٭غطاض ايؿك١ٝٗ بٗاَـ: ايؿطٚم يًكطايف: ايؿٝذ قُـس عًـٞ بـٔ     .9

ايؿٝذ سػني َؿيت املايهٝـ١ ايكـطٕ ايطابـع عؿـط اشلذـطٟ، زاض املعطؾـ١ بـرلٚت يبٓـإ تكـٜٛط َـٔ ْػـد١            

 ٖـ.1346أٚىل غ١ٓ َطبع١ عٝػ٢ اؿًيب مبكط طبع١ 
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ايؿطٚم )أْٛاض ايدلٚم يف أْـٛا٤ ايؿطٚم(:تؾـٗاب ايـسٜٔ أبـٛ ايعبـاؽ ايهـٗادٞ ايؿـٗرل بـايكطايف املتـٛيف           .10

ٖـ، طبع١ 1346برلٚت يبٓإ ، تكٜٛط َٔ ْػد١ عٝػ٢ اؿًيب مبكط غ١ٓ  –ٖـ، زاض املعطؾ١ 184غ١ٓ 

 أٚىل.

ساهلل ابــٔ قُــس بــٔ عبــسايدل ايُٓـــطٟ     ايهــايف يف ؾكــ٘ أٖــٌ املسٜٓــ١ املــايهٞ: أبــٛ عُــط ٜٛغــــ بــٔ عبــ          .11

ٖـ، ؼكٝل ايسنتٛض قُس قُس أدٝس ٫ٚ ضَاز بو املٛضٜتاْٞ ايٓاؾط: 463ايكططيب املتٛيف غ١ٓ 

 َهتب١ ايطٜاض اؿسٜج١ ايبطشا٤ ايطٜاض.

إع٬ّ املـٛقعني عـٔ ضب ايعـاملني: قُـس بـٔ أبـٞ بهـط املعـطٚف بـأبٔ ايكـِٝ ايطـطم اؾٛظٜـ١ املتـٛيف غـ١ٓ                .12

 ّ.1966-ٖـ1388طبع١ غ١ٓ ٖـ، 751

ايعطٚف اؿه١ُٝ يف ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ: سلؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبـٞ بهـط املعـطٚف بـأبٔ قـِٝ اؾٛظٜـ١        .13

ٖـــ( طبــع زاض ايهتــب ايعًُٝــ١ بــرلٚت يبٓــإ، تٛظٜــع زاض ايبــاظ َهــ١ املهطَــ١،      751-691ٚبــأبٔ ايكــِٝ ) 

 ّ.1953-ٖـ1378ْػد١ ثا١ْٝ: َطبع١ ايػ١ٓ احملُس١ٜ بايكاٖط٠، طبع١ غ١ٓ 

زاض ايؿهط برلٚت، يبٓإ، َطبعـ١ طـطبني زَؿـل طبعـ١      -املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ: َكطؿ٢ أمحس ايطظقا .14

 ّ، ايطبع١ ايػازغ1965.١ -ٖـ1384غ١ٓ 

َــٔ طــطم اإلثبــات يف ايؿــطٜع١ ٚيف ايكــإْٛ: ايــسنتٛض أمحــس عبــساملٓعِ ايبٗــٞ ، ايطبعــ١ ا٭ٚىل غــ١ٓ       .15

 ّ، زاض ايؿهط ايعطبٞ برلٚت يبٓإ.1965

ٛع١ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ: بيفؾطاف ايؿٝذ قُس أبٛ ظٖط٠ ، َطابع زاض ايؿهط ايعطبٞ بايكاٖط٠، طبعـ١  َٛغ .16

 ّ.1966غ١ٓ 

ٖـ، َهتب١ قبٝح ايكاٖط٠ طبع١ 816ايتعطٜؿات: ايػٝس ايؿطٜـ عًٞ بٔ قُس اؾطداْٞ املتٛيف غ١ٓ  .17

 ٖـ.1321غ١ٓ 

ٖــ، ؼكٝـل أمحـس    393تـٛيف غـ١ٓ   ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ: إزلاعٌٝ بـٔ محـاز اؾـٖٛطٟ امل    .18

 ّ.1982 -ٖـ1402عبسايػؿٛض عطاض ايطبع١ ايجا١ْٝ غ١ٓ 

ٖــ، ْػـد١   711يػإ ايعطب: أبٛ ايؿهٌ مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ بـٔ َٓعـٛض املكـطٟ املتـٛيف غـ١ٓ       .19

ّ ْػــد١ ثاْٝـ١ َطبعــ١ نٛؾـاتَٛاؽ ٚؾــطناٙ   1956 -ٖــ 1375أٚىل طباعـ١ زاض قــازض بـرلٚت غــ١ٓ   

 ٫ٛم.َكٛض٠ عٔ طبع١ ب
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ٖــ َطبعـ١   817ايكاَٛؽ احملٝط: فس ايسٜٔ قُس بٔ ٜعكٛب ايؿرلٚظ ابـازٟ ايؿـرلاظٟ املتـٛيف غـ١ٓ      .20

 ٖـ، َكط.1332ايػعاز٠ طبع١ غ١ٓ 

ٖـ، زاض ايهتب ايعطب١ٝ برلٚت، 666كتاض ايكشاح: قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبسايكازض ايطاظٟ املتٛيف غ١ٓ  .21

 تٛظٜع زاض ايباظ َه١ املهط١َ.

ٓرل: يف غطٜب ايؿطح ايهبرل يًطاؾعٞ: أمحس بٔ قُس ابٔ عًٞ املكطٟ ايكَٝٛٞ املتٛيف غ١ٓ املكباح امل .22

 ٖـ، ؼكٝل زنتٛض عبسايععِٝ ايؿٓاٟٚ زاض املعاضف ايكاٖط٠.770

اإلع٬ّ : )قاَٛؽ تطادِ ا٭ؾٗط ايطداٍ ٚايٓػا٤ َٔ ايعطب ٚاملػـتعط بـني ٚاملػتؿـطقني(: خـرل ايـسٜٔ       .23

بــرلٚت يبٓـإ ايطبعــ١ اـاَػـ١ َــاٜٛ    -ّ( زاض ايعًــِ ي٬ًُٜـني 1976-1893ايعضنًـٞ ايسَؿـكٞ )  

 .1980غ١ٓ 

ٖـ، ؼكٝل 1158نؿاف اقط٬سات ايؿٕٓٛ: قُس عًٞ ايؿاضٚقٞ ايؿٗاْٟٛ املتٛيف بعس غ١ٓ  .24

ايسنتٛض يطؿٞ عبسايبسٜع تطمج١ ايسنتٛض عبساملٓعِ قُس سػٓني َطادع١ ا٭غتاش أَني 

ّ 1963-ٖـ1383ًتأيٝـ ٚايذلمج١ ٚايطباع١ ٚايٓؿط طبع١ غ١ٓ اـٛيٞ امل٪غػ١ املكط١ٜ ايعا١َ ي

 ّ.1862، ْػد١ ثا١ْٝ طبع١ نًه١ اشلٓس غ١ٓ 

 :اشلٛاَــــ

ٖـ، ٖٛ عجُإ بٔ عًٞ بـٔ قذـٔ ؾدـط ايـسٜٔ ايعًٜعـٞ، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ        743ٖاَـ ايعًٜعٞ: املتٛيف غ١ٓ  .1

ت تبٝني اؿكا٥ل يف ؾطح نٓع ٖـ، ي٘ 743ٖـت أؾت٢ ٚزضؽ ٚتٛيف ؾٝٗا غ١ٓ 705َطَٛم قسّ يًكاٖط٠ غ١ٓ 

، 4/210ايسقا٥لت بطن١ ايه٬ّ ع٢ً أسازٜح ا٭سهاّ ت ؾطح اؾاَع ايهبرل، يف ايؿك٘ اؿٓؿٞ، اإلعـ٬ّ  

 .2/143، َؿتاح ايػعاز٠ 115ايؿٛا٥س ايب١ٝٗ م

ّ( ٖــٛ: قُــس أَــني بــٔ عُــط بــٔ عبــسايععٜع       1836-1784ٖـــ( )1252-1198ٖــاَـ ابــٔ عابــسٜٔ: )   .2

ؾكٝ٘ ايسٜاض ايؿا١َٝ ٚأَاّ اؿٓؿ١ٝ يف عكطٙ، ٚيس ٚتٛيف يف زَؿل . َـٔ تكـاْٝؿ٘   عابسٜٔ ايسَؿكٞ، 

، ضز املدتاض ع٢ً ايساض املدتاضت يف ايؿك٘ اؿٓؿـٞ ٜعـطف عاؾـ١ٝ ابـٔ عابـسٜٔ ت ضؾـع ا٭ْعـاض عُـا أٚضزٙ         

 .6/42ع٢ً ايساض املدتاضت ٚايعكٛز ايسض١ٜ يف تٓكٝح ايؿتاٟٚ اؿاَس١ٜت ٚغرلٖا، اإلع٬ّ 

ٖـ( ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بـٔ قُـس بـٔ ؾطسـٕٛ، بطٖـإ ايـسٜٔ ايٝعُـطٟ، عـامل         799أبٔ ؾطسٕٛ ) ٖاَـ .3

ٖـ، َػطبٞ ا٭قـٌ ْػـب٘ إىل ٜعُـط بـٔ َايـو بـٔ عـسْإ ضسـٌ         799عاخ، ٚيس ْٚؿأ َٚات باملس١ٜٓ غ١ٓ 
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 ٖـ أقـٝب بايؿـاجل يف ؾـؿ١ ا٭ٜػـط َٚـت     793ٖـ، تٛىل قها٤ املس١ٜٓ غ١ٓ 792ملكط ٚايكسؽ ٚايؿاّ غ١ٓ 

بػبب٘، َٔ ؾٝٛر املايه١ٝ َٔ نتب، ت ايسٜباز املصٖب، بٝكـط٠ اؿهـاّ، طبكـات عًُـا٤ املػـطب، تػـٌٗٝ       

 . 1/52املُٗات، يف ؾطح داَع ا٭َٗات ٫بٔ اؿادب، أْعط ا٭ع٬ّ 

ّ( ٖٛ: أمحس بٔ أزضٜؼ بٔ عبـسايطمحٔ أبـٛ ايعبـاؽ ؾـٗاب     1285ٖـ املٛاؾل 684ٖاَـ ايكطايف املتٛيف ) .4

ايكطايف: َٔ نباض عًُا٤ املايه١ٝ، ْػبت٘ إىل قبًٝـ١ نـٗاد١ َـٔ بطابـط٠ املػـطب، ٚإىل       ايسٜٔ ايهٗادٞ

ايكطاؾــ١ احملًــ١ اجملــاٚض٠ يكــدل اإلَــاّ ايؿــاؾعٞ بايكــاٖط٠، ايكــطايف َكــطٟ املٛيــس ٚايٓؿــأ٠ ٚايٛؾــا٠، يــ٘       

يف متٝــع َهـؿات دًًٝــ١ يف ايؿكــ٘ ٚا٭قــٍٛ َٓٗـات أْــٛاض ايــدلٚم يف أْــٛا٤ ايؿـطٚمت ايــصخرل٠، ٚا٭سهــاّ    

ايؿتاٟٚ عٔ ا٭سهاّت، ٚتكطف ايكانٞ ٚا٭َاّت ايبٛاقٝت يف أسهاّ املٛاقٝـت، ٚؾـطح تٓكـٝح ايؿكـٍٛ،     

ٖــ، أْعـط: ايـسٜباز    684كتكط تٓكٝح ايؿكٍٛ، ٚغرلٖـا َـٔ املكـٓؿات ايٓؿػـ١ٝ، تـٛيف بايكـاٖط٠ غـ١ٓ        

 .1/95، اإلع٬ّ 67، م62املصٖب م

ٖٛ أمحس بٔ أمحس بٔ عبـساهلل بـٔ دـع٤٣ ايهًـيب     ّ( 1340-1293ٖـ( )741-693ٖاَـ أبٔ دع٤٣: ) .5

ؾكٝ٘ َٔ عًُا٤ ا٭قٍٛ ٚايًػ١، َٔ أٌٖ غطْاط١، َـٔ نتبـ٘ت ايكـٛاْني ايؿكٗٝـ١ت يف تًدـٝل َـصٖب       

املايه١ٝ، ٚتكطٜب ايٛقٍٛ إىل عًِ ا٭قٍٛ، ايؿٛا٥س ايعا١َ يف ؿـٔ ايعاَـ١ ت تؿػـرل ، ايتػـٌٗٝ يعًـّٛ      

ايػـ١ٝٓ، ٚغــ١ًٝ املػـًِ يف تٗــصٜب قـشٝح َػـًِ ٖٚــٛ َـٔ ؾــٝٛر      ايتٓعٜـٌ ، ا٭ْـٛاض ايػــ١ٝٓ يف ا٭يؿـاظ    

 .3/272، ْؿح ايطبٝب5/325يػإ ايسٜٔ بٔ اـطٝب أْعط ا٭ع٬ّ 

ّ( ٖــٛ: قُــس بــٔ أبــٞ بهــط بــٔ أٜــٛب غــعس ايعضعــٞ          135-1292ٖـــ() 151-691ٖــاَـ أبــٔ ايكــِٝ:)   .6

عًُا٤، َٛيسٙ ٚٚؾات٘ ايسَؿكٞ، أبٛ عبساهلل سلؼ ايسٜٔ َٔ أضنإ اإلق٬ح اإلغ٬َٞ ٚأسس نباض اي

يف زَؿل، تًُٝص يؿٝذ اإلغ٬ّ أبٔ ت١ُٝٝ ست٢ نإ ٫ خيـطز عـٔ ؾـ٤ٞ َـٔ أقٛايـ٘ بـٌ ٜٓتكـط يـ٘ يف         

مجٝــع َــا ٜكــسض عٓــ٘ ٖٚــٛ ايــصٟ ٖــصب نتبــ٘ ْٚؿــط عًُــ٘ ٚغــذٔ َعــ٘ يف قًعــ١ زَؿــل ٚأٖــني ٚعــصب    

ـًـ  ل عٓــس بػــبب٘ ٚظٝـــ بــ٘ عًــ٢ مجــٌ َهــطٚبا بايعكــ٢ ٚأطًــل بعــس َــٛت أبــٔ تُٝٝــ١ نــإ سػــٔ اـ

ايٓاؽ قب ؾُٝع ايهتب ٚأيـ َٓٗا ايهجرل. َٔ شيو أع٬ّ املٛقعني، ايططم اؿهُٝـ١ يف ايػٝاغـ١   

ايؿطع١ٝ، ؾؿا٤ ايعًٝـٌ يف َػـا٥ٌ ايكهـا٤ ٚايكـسض ٚاؿهُـ١ ٚايتعًٝـٌ نؿــ ايػطـا٤ يف سهـِ زلـاع           

ّ املٛيـٛز، ايكـٛاعـ   ايػٓا٤ ٚأسهاّ أٌٖ ايص١َ. ، ظاز املعاز ؾطح ايؿطٚط ايعُط١ٜ ، ؼؿ١ املٛزٚز، بأسها

املطغــ١ً عًــ٢ اؾُٗٝــ١ ٚاملعطًــ١، ايهاؾٝــ١ ٚايؿــاؾ١ٝ، َٓعَٛتــ٘ يف ايعكا٥ــس ، َــساضز ايػــايهني، ايٛابــٌ    
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ايكــٝب َــٔ ايهًــِ ايطٝــب، أغاثــ٘ ايًــٗؿإ، ايجٝبــإ يف أقػــاّ ايكــطإٓ، ٚغرلٖــا َــٔ ايهتــب يف كتًـــ    

 .  6/56ا٭ع٬ّ  ،14/234، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 6/168نطٚب ايؿهط اإلغ٬َٞ ، أْعط 

ٖـ: أبٛ عبساهلل قُس بٔ أمحس ا٭ْكاضٟ ايكططيب اـعضدٞ ا٭ْسيػٞ، 671ٖاَـ ايكططيب املتٛيف،  .7

ايـٛضع املٓعبـس ايعاٖـس، نــإ َـٔ نبـاض املؿػــطٜٔ يًكـطإٓ ايهـطِٜ. تـٛيف يف َسٜٓــ١ بـٔ ْكـٝب يف سلــاٍ           

يف ؾطح أزلا٤ اهلل اؿػ٢ٓ ،  ٖـ: َٔ نتب٘ ت اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓت ، ا٭ْػ671ٞأغٝٛط مبكط غ١ٓ 

، اإلعـــ٬ّ 317ؾُــع اؿـــطم بايعٖــس ٚايكٓاعـــ١، ايتكطٜـــب يهتــاب ايتُٗٝـــس، أْعـــط ايــسٜباز املـــصٖب م    

5/322          . 

ّ( ٖـٛ: أمحـس بـٔ عبـساؿًِٝ بـٔ عبسايػـ٬ّ بـٔ عبـساهلل بـٔ          1328-1263ٖــ( ) 728-161ابٔ ت١ُٝٝ ) .8

ٓبًٞ، أبٛ ايعباؽ تكـٞ ايـسٜٔ ابـٔ تُٝٝـ١، اإلَـاّ      أبٞ ايكاغِ اـهط ايؿُرلٟ اؿطاْٞ ايسَؿكٞ اؿ

ؾٝذ اإلغ٬ّ ٚيس عطإ ٚاؾـتٗط يف زَؿـل ٚغـذٔ بٗـا عـس٠ َـطات َٚـات َعـتك٬ّ يف قًعـ١ زَؿـل غـ١ٓ            

ٖــــ، تكـــاْٝؿ٘ ضمبـــا ظازت عًـــ٢ أضبعـــ١ آ٫ف نطاغـــٞ، أٚ ث٬ ا٥ـــ١ فًـــس َٓٗـــا ت مجـــع اؾٛاَـــع ت   728

، ؾـــٛات 1/144َٓٗــاز ايػـــ١ٓ ايٓبٜٛــ١، أْعـــط اإلعــ٬ّ     ٜٚػــ٢ُ ايػٝاغــ١ ايؿـــطع١ٝت ايؿتــاٟٚ ٚاإلميـــإ،   

 .  14/135، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ 45-1/35ايٛؾٝات 

( ٖــٛ عبـــساملٓعِ بــٔ عبـــسايطسِٝ اـعضدــٞ أبـــٛ    204-1130ٖــــ( )566-524عبــساملٓعِ بـــٔ ايؿــطؽ: )   .9

ٕ   -عبــساهلل املعــطٚف بــأبٔ ايؿــطؽ   قانــٞ اْسيػــٞ عــٔ عًُــا٤ املايهٝــ١ بػطْاطــ١ ٚإىل ايكهــا٤ يف َــس

ٖـــ يــ٘  599نــجرل٠ با٭ْــسيؼ ٚغطْاطــ١ ٚدعــٌ إيٝــ٘ ايٓعــط يف اؿػــب١ ٚايؿــطط١ تــٛيف يف ايــبرل٠ غــ١ٓ       

، 218ٖـ أْعط ايسٜباز املصٖب م553تكاْٝـ َٓٗا: ت أسهاّ ايكطإت ٚقس ؾطؽ َٔ تأيٝؿ١ عطغ١ٝ غ١ٓ 

 .4/168اإلع٬ّ 

ْــٞ: أبــٛ ٚا٥ًــ١ قانــٞ   ( ٖــٛ اٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١ بــٔ قــط٠ املع  740-666ٖـــ( )122-46أٜــاؽ بــٔ َعاٜٚــ١ )  .10

ايبكــط٠، ٚأســس أعادٝــب ايــسٖط يف ايؿطٓــ١ ٚايــصنا٤، ؾٝهــطب بــ٘ املجــٌ بصنا٥ــ٘ قــاٍ عٓــ٘ اؾــاسغ ت   

اٜاؽ َٔ َتأخطٟ َكط َٚٔ َكس١َ ايكها٠، نإ قازم اؿسؽ تكّٝا عذٝب ايؿطاغ١ َُّٗا ٚدٝٗـا  

َٝــعإ ا٫عتــساٍ   1/81ٚؾٝــات ا٭عٝــإ   2/23ٖـــ ، أْعــط اإلعــ٬ّ  122عٓــس ايؿكٗــا٤. تــٛيف بٛاغــط غــ١ٓ   

1/131  . 
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ّ( ٖــٛ: قُــس بــٔ عبــساهلل بــٔ قُــس املعــاؾطٟ ا٫ؾــًٝٝٞ     1148-107ٖـــ( )543-468ابــٔ ايعطبــٞ: )  .11

املايهٞ أبٛبهط بٔ ايعطبٞ قاض. َـٔ سؿـاظ اؿـسٜح ٚيـس يف اؾـب١ًٝٝ ٚضسـٌ إىل املؿـطم ٚبـطع يف ا٭زب         

٘ ٚا٭قـــٍٛ ٚايتؿػـــرل ٚا٭زب ٚبًـــؼ ضتبـــ١ ا٫دتٗـــاز يف عًـــّٛ ايـــسٜٔ ٚقـــٓـ نتبـــا يف اؿـــسٜح ٚايؿكـــ 

ٖـــ بــايكطب َــٔ ؾــاؽ ٚزؾــٔ ؾٝٗــا َــٔ نتبــ٘ ايعٛاقــِ َــٔ ايكٛاقــِ، عاضنــ١    543ٚايتــاضٜذ، َــات غــ١ٓ 

ا٭ســٛشٟ يف ؾــطح ايذلَــصٟ ، أسهــاّ ايكــطإٓ ، ايكــبؼ يف ؾــطح َٛاطــأ ابــٔ أْــؼ، ايٓاغــذ ٚاملٓػــٛر ،            

ــٍٛ ، أ      ــ٬ف ، احملكـ ــا٥ٌ اــ ــاف يف املػـ ــو، اإلْكـ ــأ َايـ ــ٢ َٛطـ ــايو عًـ ــاب   املػـ ــإ، نتـ ــإ ا٭عٝـ عٝـ

املــتهًُني، قــإْٛ ايتأٜٚــٌ، ٚقــاٍ عٓــ٘ ابــٔ بؿــهٛاٍ: ت أبــٔ ايعطبــٞ ختــاّ عًُــا٤ ا٭ْــسيؼ ٚآخــط أ٥ُتٗــا    

ــ٬ّ    ــط اإلعــ ــا ، أْعــ ــإ  6/230ٚسؿاظٗــ ــات ا٭عٝــ ــب   1/489، ٚؾٝــ ــح ايطبٝــ ــسيؼ  1/340ْؿــ ــا٠ ا٭ْــ ، قهــ

 . 136ن١ٝ م، ؾذط٠ ايٓٛض ايع222، 2/221ايؿهط ايػاَٞ  218ايسٜباز املصٖب م -105م

ّ( ٖـٛ: قُــس بـٔ عًــٞ ابـٔ عُــط ايتُُٝـٞ املــاظضٟ، أبـٛ عبــساهلل،      1141-1063ٖـــ( )536-453املـاظضٟ )  .12

قــسخ َــٔ نبــاض ؾكٗــا٤ املايهٝــ١ ْػــبت٘ إىل بًــس٠ ، َــاظض ظعٜــط٠ قــك١ًٝ تــٛيف باملٗسٜــ١، َــٔ نتبــ٘ ،    

 ٚ ع، ٚايهؿــ ٚا٭ْبـا٤ يف   املعًِ بؿٛا٥س َػًِ، يف اؿسٜح تعًٝكّا ع٢ً قشٝح َػًِ، ٚايتًكني يف ايؿـط

ايــطز ا٭سٝــا٤ يًػــعاٍ ٚاٜهــاح احملكــٍٛ يف ا٭قــٛات ، ٚنتــب أٜهــّا يف ا٭زب ، ٚأْعــط ٚؾٝــات ا٭عٝــإ   

 .  6/277، ٚا٭ع٬ّ 1/486

ّ( ٖٛ: ازلاعٌٝ إبٔ إغـشام بـٔ إزلاعٝـٌ بـٔ محـاز بـٔ       896-815ٖـ( )82-200ايكانٞ إزلاعٌٝ ) .13

دًٝــٌ ايتكــاْٝـ َــٔ بٝــت عًــِ ٚؾهــٌ، قــاٍ ابــٔ     ظٜــس اؾٗكــُٞ ا٭ظزٟ، ؾكٝــ٘ عًــ٢ َــصٖب َايــو    

ؾطسـٕٛ: ت نــإ بٝــت آٍ محــاز بــٔ ظٜــس عًــ٢ نجــط٠ ضدــاشلِ ٚؾــٗط٠ أع٬َٗــِ َــٔ أدــٌ بٝــٛت ايعًــِ يف   

ايعطام، ِٖٚ ْؿطٚا َصٖب اإلَـاّ َايـو ٖٓـاى ٚعـِٓٗ أخـص، ؾُـِٓٗ َـٔ أ٥ُـ١ ايؿكـ٘ ٚضدـاٍ اؿـسٜح            

       ٗ ِ مــٛ ث٬ ا٥ــ١ عــاّ. ٚيــس يف ايبكــط٠    عــس٠ نًــِٗ دًــ١ ٚضدــاٍ غــ١ٓ تــطزز ايعًــِ يف طبكــاتِٗ ٚبٝــٓ

ٚاغتٛطٔ بػساز ٚنـإ َٛتـ٘ ٖـٛ ايباعـح يًُـدلز عًـ٢ تـأيٝـ نتابـ٘ت ايتعـاظٟ ٚاملعاْـٞ، َـٔ تأيٝؿـ٘ ،             

املٛطأ يف أسهاّ ايكطإٓ، املبػٛط يف ايؿك٘، ايطز ع٢ً أبٞ سٓٝؿ١، ايطز ع٢ً ايؿاؾعٞ يف بعـض َـا أؾتـا    

فًسات ا٭قٍٛ ، ايػٓٔ، ا٫ستٝاز بـايكطإٓ، أْعـط ايـسٜباز     10ب٘، ا٭َٛاٍ ٚاملػاظٟ، ؾٛاٖس املٛطأ يف 

 .  6/310، اإلع٬ّ 6/284، تاضٜذ بػساز 33، ؾتا٠ ا٭ْسيؼ م92املصٖب م
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ّ( ٖٛ خرل ايططٜل أبٔ أمحس بٔ عًـٞ ا٭ٜـٛبٞ ايعًُٝـٞ    1671-1585ٖـ( )1081-993اـرل ايطًَٞ ) .14

ٖـــ، َٚهــح يف ا٭ظٖــط  1007ىل َكــط غــ١ٓ  ايؿــاضٚقٞ َــٔ أٖــٌ ايطًَــ١ بؿًػــطني ٚيــس َٚــات ؾٝٗــا ضســٌ إ    

ٖـ َٔ نتبـ٘، ايؿتـاٟٚ   1081ايط١ًَ ؾاؾت٢ ٚزضؽ إىل إٔ تٛيف غ١ٓ  –ايؿطٜـ غت غٓني ٚعاز إىل بًسٙ 

اـرلٜــ١ يف ايؿكــ٘ اؿٓؿــٞ َٚعٗــط اؿكــا٥ل ساؾــ١ٝ عًــ٢ ايبشــط ايطا٥ــل يف ؾكــ٘ اؿٓؿٝــ١ ٚيــ٘ زٜــٛإ    

 . 2/327، اإلع٬ّ 2/134ايؿشط ، أْعط خ٬ق١ ا٭ثط 

ّ(، ٖــٛ: عبسايطؾــٝس بــٔ أبــٞ سٓٝؿــ١ بــٔ عبــسايطظام، أبــٛ        1145-1074ٖـــ( ) 540-467ايٛايــٛاؾٞ: ) .15

ايؿتح ظـطٖرل ايـسٜٔ ايٛيـٛاؾٞ، ؾكٝـ٘ سٓؿـٞ ، ٚيـس َٚـات ببًـسٙت ٚيـٛاجلت بٝسخؿـإ ٚتؿكـ٘ يف بًـس٠ت             

، 94بًذت َٔ نتب١ يف ايؿكـ٘ اؿٓؿـٞ، ايؿتـاٟٚ ايٛيٛاؾٝـ١ ت َـٔ فًـسٜٔت أْعـط ايؿٛا٥ـس ايبٗٝـ١ م         

 . 3/353اإلع٬ّ 
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 دساط١ تشب١ٜٛ تأؿ١ًٝٝ  – إط٬َٞ َٓعٛس َٔ ايؿشد١ٜ ايؿشٚم

4 

 املًخف

 َكبٌ إزلاعٌٝ أمحذأ.د. 

 املؼاسى تذسٜظٗا ٚطشا٥ل اٱط١َٝ٬ ايذلب١ٝ َٓاٖر أطتار

 .تذسٜظٗا ٚطشا٥ل اٱط١َٝ٬ ايذساطات َٓاٖر بكظِ

 ؿٓعا٤ داَع١-ؿٓعا٤ ايذلب١ٝ ن١ًٝ

َٞ ٚريو َٔ ل٬ٍ اٱداب١ ٖذف ايبشح إىل ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ َٔ َٓعٛس إط٬

 عٔ ايتظا٫٩ت اٯت١ٝ:

 يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ أؿٌٝ ايؼشعَٞا ايت .1

َا ايـٛس ايٛاسد٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ املشاع١ٝ يًؿشٚم  .2

 ايؿشد١ٜ؟

َا ايُٓارز ايع١ًُٝ يف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يتڀبٝل ايؿشٚم  .3

 ايؿشد١ٜ؟

 َا ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ يذ٣ عًُا٤ املظًُني؟ .4

 املٓٗر ايٛؿؿٞ ا٫طتٓباطٞ، ٚتٛؿٌ إىل ْتا٥ر َٓٗا: ٚقذ اطتخذّ ايباسح

ايؿشٚم ايؿشد١ٜ َٔ املٓعٛس اٱط٬َٞ تؼٌُ اــا٥ف املاد١ٜ ٚايشٚس١ٝ. .1

إٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ط١ٓ َٔ طٓٔ اهلل يف لًك٘ يتشكٝل ا٫بت٤٬ ٚا٫َتشإ،  .2

 ٚايتعإٚ يف ػ٦ٕٛ اؿٝا٠.

ٚٚساث١ٝ، ٚب١ٝ٦ٝ، ٚثكاؾ١ٝ،  ايؿشٚم ايؿشد١ٜ تتأثش طًبا ٚإهابا بعٛاٌَ عكذ١ٜ، .3

ٚادتُاع١ٝ، ٚاقتـاد١ٜ.

تلُٔ ايكشإٓ ايهشِٜ يف تهايٝؿ٘ بذا٥ٌ َتٓٛع١ عظب اطتڀاع١ املهًـ، َشاعٝا  .4

 بزيو ايؿشٚم ايؿشد١ٜ.

ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يًؿشد يٝظت ثابت١، ؾٗٞ متش مبشاسٌ كعـ، ثِ ق٠ٛ، ثِ كعـ  .5

ٜعًِ بعذ عًِ ػ٦ٝا. ٚػٝب١، ٚقذ ٜؿكذ ايؿشد نٌ قٛاٙ )أسرٍ ايعُش(، ؾ٬

اطتخذّ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ طشا٥ل ٚأطايٝب عذٜذ٠ ملشاعا٠ ايؿشٚم  .6

ايؿشد١ٜ، َع ايؿ٦ات املختًؿ١.

َاسغ عًُا٤ اٱط٬ّ يف تعًُِٝٗ، ٚتعاًَِٗ، ٚؾتٝاِٖ َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ،    .7

ٚاؿاٍ، ٚايضَإ، ٚاملهإ. 

. 
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7. 

. 

 َكذ١َ ايبشح:

مجٝع  لًل اهلل اـًل كتًؿني َٚتؿاٚتني يف أْٛاعِٗ ٚأػهاشلِ ٚأسذاَِٗ ٚأيٛاِْٗ ٚيػاتِٗ، َع إٔ أؿٌ     

ُٹ}املخًٛقات َٔ َا٤ قاٍ تعاىل:  َٳا٤ٺ ؾځ ٔٵ  َٹ ٌٻ دٳابٻ١ٺ  ًځلٳ نڂ ٘ٴ لٳ ًډ ُٵؼٹٞ ٚٳاي ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ٓٹ ًځ٢ بٳڀڃ ُٵؼٹٞ عٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ

ٞٵ٤ٺ قځذٹٜشٷ ٌٿ ػٳ ًځ٢ نڂ ٘ٳ عٳ ًډ ٕٻ اي ٜٳؼٳا٤ٴ إڇ َٳا  ٘ٴ  ًډ ًڂلٴ اي ٜٳخٵ ًځ٢ أځسٵبٳعڈ  ُٵؼٹٞ عٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٔڇ  ٝٵ ًځ ًځ٢ سڇدٵ  طايٓٛسص {(45) عٳ

٥٬ل نًِٗ َٔ ٖزا املا٤، ع٢ً الت٬ف أْ٘ لًل اـ كدلا:"ٜزنش قذست٘ ٚطًڀاْ٘ ٚعًُ٘ ٚتذبرلٙ; ؾٗٛ

ٖٚزا املع٢ٓ ص. 581، 7، ز2005أدٓاطِٗ ٚدٛاٖشِٖ َٔ ػ٤ٞ ٚاسذ ٚأِْٗ مل ٜهْٛٛا بايڀباع نزيو" طاملاتشٜذٟ، 

ًڃك١ يٝظت ع٢ً ػهٌ ٚاسذ ٫ٚ ٚترل٠ ٚاسذ٠ يف قٛايب ثابت١، إمنا ٖٞ سني قاٍ ايؼعشاٟٚ لذٙ عٓذ ـٹ : " ٖٚزٙ ا

ٗٴ}أيٛإ ٚأػهاٍ  ٓٵ ُٹ ُٵؼٹٞ ع٢ً أځسٵبٳعڈؾځ ٜٳ َٻٔ  ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٔڇ  ٝٵ ًځ ُٵؼٹٞ ع٢ً سڇدٵ ٜٳ َٻٔ  ِٵ  ٗٴ َٹٓ ٚٳ ٘ٹ  ٓٹ ُٵؼٹٞ ع٢ً بٳڀڃ ٜٳ َٻٔ  " {ِٵ 

 ص10300، 17طايؼعشاٟٚ،ز

ؾاملٓع١َٛ ايه١ْٝٛ تتشذ يف املـذس ٚاشلذف، ؾُٛدذٖا َٚبذعٗا ٚاسذ ٖٚٛ اهلل ؾاطش ايظُٛات ٚا٭سض،      

ٕٵ }لٛع ملٓؼ٦ٗا دٌ د٬ي٘ ٖٚٛ ايتظًِٝ ٚاـ ٠ٚٚدٗتٗا ٚاسذ ٚٳإڇ ٔٻ  ٗڇ ٔٵ ؾٹٝ َٳ ٚٳ ٚٳايڃأځسٵضٴ  ٚٳاتٴ ايظٻبٵعٴ  ُٳا ٘ٴ ايظٻ تٴظٳبٿضٴ يځ

ُٶا غځؿڂٛسٶا ) ًٹٝ ٕٳ سٳ ٘ٴ نځا ْٻ ِٵ إڇ ٗٴ ٕٳ تٳظٵبٹٝشٳ ٗٴٛ ٔٵ يځا تٳؿڃكځ ٚٳيځهٹ ٙٹ  ُٵذٹ ٜٴظٳبٿضٴ بٹشٳ ٞٵ٤ٺ إڇيډا  ٔٵ ػٳ ٔٵ } طاٱطشا٤ص. {(44َٹ َٳ ِٳ  ًځ ٘ٴ أځطٵ ٚٳيځ

ُٳ ٕٳ )ؾٹٞ ايظٻ ٜٴشٵدٳعٴٛ ٘ٹ  ٝٵ ٚٳإڇيځ ٖٶا  ٚٳنځشٵ ٛٵعٶا  ٚٳايڃأځسٵضڇ طځ ٚٳاتٹ   ٍ عُشإص.ا{( 83ا

إٔ يهٌ َٓع١َٛ دالًٗا لـا٥ـٗا ٚممٝضاتٗا، َٚٓٗا عامل  لذ ايهبرل٠، َٚع ٖزا ايتٛسذ يف املٓع١َٛ     

ٓٳا}قاٍ تعاىل: سٝح  ،ايزٟ َٝضٙ اهلل ٚنشَ٘ ع٢ً طا٥ش املخًٛقات اٱْع َٵ ِٵ ؾٹٞ  ٚٳيځكځذٵ نځشٻ ٖٴ ٓٳا ًڃ ُٳ ٚٳسٳ ّٳ  ٓٹٞ آدٳ بٳ

ًڄا ) ٓٳا تٳؿڃلٹٝ ًځكڃ ٔٵ لٳ ُٻ َٹ ًځ٢ نځجٹرلڈ  ِٵ عٳ ٖٴ ٓٳا ًڃ ٚٳؾځلٻ ٝٿبٳاتٹ  ٔٳ ايڀډ َٹ ِٵ  ٖٴ ٓٳا ٚٳسٳصٳقڃ ٚٳايڃبٳشٵشڇ  ٘ٴ  {(70ايڃبٳشٿ  ًڂ ِٴ: دٳعٵ ٚٳايتٻهڃشڇٜ طاٱطشا٤ص"

ٌڈ ؾٹٞ ؿٴٛسٳتٹ ٚٳيځا رٳيٹٝ ٍڈ  َٳبٵزٴٚ ٝٵشٳ  ْٳؿٹٝظٶا غځ ٟٵ  ٕڇ يځا نځشڇميٶا، أځ ٛٳا ٝٳ ُٹٝعٳ ايڃشٳ ٕٻ دٳ ٘ٹ، ؾځإڇ ٚٳؾٹٞ بٳؼٳشٳتٹ ٘ٹ  ٝٹ َٳؼٵ ٚٳيځا ؾٹٞ سٳشٳنځ١ٹ  ٘ٹ 

ّڇ ٍڇ ايڀډعٳا ٚٴ ٓٳا ٝٻ١ٹ تٳ ٝٵؿٹ ٔٳ نځ ٚٳيځا سٴظٵ ٌڇ  ُٳأڃنځ ٚٳايڃ ُٳلٵذٳعڇ  ٘ٳ ايڃ ٚٳيځا تٳشٵؾٹٝ ٚٳيځا ايِّبٳاغٳ  ٓٻعځاؾځ١ځ  ٚٳيځا ٜٳعٵشڇفٴ اي ِٹ  ٚٳايؼٻشٳا  

ٓٵؿځ ٜٳ ُٳا  ٚٳايڃكځبٳا٥ٹايٹاطٵتٹعٵذٳادٳ يٹ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٝٳظٵتٳضڇٜذٴ  ٔڇ ؾځ ُٳشٳاطٹ ٔٳ ايڃ َٹ ٘ٹ  ًٹ ٚٳعٳكڃ ٘ٹ  ُٳا ؾٹٞ رٳاتٹ ٙٴ بٹ ٚٳيځا ػٴعٴٛسٳ ٙٴ  ٜٳلٴشټ َٳا  ٚٳدٳؾڃعٳ  ٘ٴ  ضٳ عٴ

ٛټسڇ ؾٹٞ أځطٳايٹٝبٹ سٳ ٍڇ ايتٻڀځ ٔٵ قځبٴٛ ٚٳعٳ ٓٳا٥ٹعڇ  ـٻ ٚٳاي ُٳعٳاسڇفٹ  ٔڇ ايڃ ٛٻ عٳ ًڂ ٘ٴ ايڃخٴ ًڃ ٗٳا، بٳ ٜٳذٵؾځعٴ ٚٳ ٖٳا  ٝٳظٵتٴشٴ ٘ٹ. " طبٔ ٝٳاؾځ ٚٳسٳلٳاسٳتٹ ٘ٹ  تٹ

َٳا }تعاىل:  ٘يٛكني٘ نٌ ػ٤ٞ يف ٖزا ايهٕٛ  اهلل ٚطخش ،ص165 ،15،ز1984عاػٛس،  ٚٳ ٚٳاتٹ  ُٳا َٳا ؾٹٞ ايظٻ ِٵ  ٚٳطٳخٻشٳ يځهڂ
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ٕٳ ) ٜٳتٳؿځهډشٴٚ ّڈ  ٛٵ ٜٳاتٺ يٹكځ ٕٻ ؾٹٞ رٳيٹوځ يځآ ٘ٴ إڇ ٓٵ َٹ ُٹٝعٶا   ايظُاٚات َٔ " أٟ: طخش شلِ َا يف طاؾاث١ٝص {( 13ؾٹٞ ايڃأځسٵضڇ دٳ

امل٥٬ه١، ٚايؼُع، ٚايكُش، ٚايٓذّٛ، ٚغرلٖا، َٚا يف ا٭سض َٔ ا٭ػذاس، ٚايٓبات، ٚايبٗا٥ِ، ٚايذٚاِ، ست٢ 

 -اطتعًُٖٛا نًٗا يف َٓاؾعِٗ ٚسٛا٥ذِٗ، نُا اطتعًُٛا أ٬َنِٗ اييت ؼٜٛٗا أٜذِٜٗ بتظخرل ايًډ٘ 

 ص219 ،9، ز2005ِ ريو نً٘"ط املاتشٜذٟ، شل -تعاىل 

ِٵ }َٚٔ أدٌ بٓا٤ ٚتعُرل اؿٝا٠ ٚؼكٝل ٖذف اطتخ٬ف اٱْظإ يف ا٭سض، قاٍ تعاىل:       ًځهڂ ٛٳ ايډزٹٟ دٳعٳ ٖٴ ٚٳ

ٕٻ سٳبٻوځ طٳشڇٜعٴ ايڃعٹكځ ِٵ إڇ َٳا آتٳانڂ ِٵ ؾٹٞ  ٛٳنڂ ًڂ ٝٳبٵ ٛٵمٳ بٳعٵضڈ دٳسٳدٳاتٺ يٹ ِٵ ؾځ ٚٳسٳؾځعٳ بٳعٵلٳهڂ ـٳ ايڃأځسٵضڇ  ًځا٥ٹ ٘ٴ يځػٳؿڂٛسٷ سٳلٳ ْٻ ٚٳإڇ ِٹ  ِٷ ا سٹٝ

طا٭ْعاّص، نإ َٔ ايڀبٝعٞ إٔ تهٕٛ طبا٥ع ايٓاغ ٚقذساتِٗ ٚاطتعذاداتِٗ كتًؿ١ َٚتعذد٠; َٔ  {( 165)

يف ؼكٝل  طٗاّأدٌ ؼكٝل ٖزا ا٫طتخ٬ف، ٖٚزا ٜكتلٞ َعشؾ١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚتٛدٝٗٗا ٚإعذاداٖا يٲ

بٌ نشَ٘ اهلل تعاىل مبٓٗر  ; يًتذاسِا٭ٖذاف اييت أٚدذِٖ اهلل َٔ أدًٗا، ٚمل ٜذلى اٱْظإ يٝهٕٛ َع٬ُ

ٚبايهٕٛ،  ،ٚع٬قت٘ غايك٘ ،ٚطبٝعت٘ ،َٔ عٓذٙ، ؾٗٛ أعًِ مبٔ لًل ٖٚٛ ايًڀٝـ اـبرل، بني ؾٝ٘ أؿٌ اٱْظإ

ٚباملخًٛقات نًٗا، ٚأسطٌ ايشطٌ يًبٝإ ٚإقا١َ اؿذر، ٚيذلمج١ املٓٗر عًُٝا يف اؿٝا٠، ٚدا٤ بعذ ايشطٌ 

نًُا نإ ؾِٗ لدلا٤ املٓاٖر ٚاملعًُني َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ: ٔ ِٖ ٚسث١ ا٭ْبٝا٤، ايعًُا٤ ٚاملعًُٕٛ ايزٜ

يًؿشٚم أعُل، نإ تـُِٝ اـدلا٤ يًُٓاٖر ايذساط١ٝ أٚ تڀٜٛشٖا َشاعٝا يًؿشٚم ايؿشد١ٜ َٚظتٛعبا شلا، 

ٜٛب ايتـٛس ٚتـٚنإ تعاٌَ املعًُني َع طًبتِٗ ؾشاد٣ أٚ مجعا أؾعٌ ٚأنؿأ، ٚأقذس ع٢ً تؿعٌٝ طاقاتِٗ، 

اـڀأ يذ٣ بعض اٯبا٤ بإٔ ا٭بٓا٤ ٫بذ إٔ ٜهْٛٛا ْظخ١ َٔ آبا٤ِٖ أٚ تهٕٛ طبا٥عِٗ ٚاسذ٠، ٚنزا ايتـٛس 

اـڀأ يبعض املعًُني َٔ ٜشٕٚ إٔ طًبتِٗ ٫بذ إٔ تهٕٛ قذساتِٗ َٚٛاٖبِٗ َٚٝٛشلِ ٚاسذ٠، ٚهًٕٗٛ أٚ 

ايؿشٚم عٔ ٚدٛد تبأٜ دالٌ ايؿشد، ايتبأٜ بني  ٚقذ "نؼؿت دساطاتٜتذاًٖٕٛ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ا٭ؾشاد، 

قذسات٘ اـاؿ١ نكذست٘ ع٢ً ايتؿهرل ايًؿعٞ، ٚع٢ً ايتؿهرل اجملشد، ٚع٢ً إدساى املهإ، ٚقذست٘ ايعذد١ٜ، 

ايتششس، ٚق٠ٛ ا٭ْا ا٭ع٢ً، ٚايكًل، ٚظ١ُ ا٫دتُاع١ٝ، ايٚقذست٘ ايًػ١ٜٛ، ٚايتبأٜ بني زلات ػخـٝت٘ ن

ٖٚزا ص، 249، 1994عشؾ١ٝ، ٚأطايٝب تعًُ٘ ٚاػاٖات٘ مٛ املٛكٛعات املختًؿ١" طايشمياٟٚ، ٚنزيو أطايٝب٘ امل

َا ت٪نذٙ أٜلا ايذساطات "إٔ نٌ ػخف يذٜ٘ إَهاْات ٚاطتعذادات ٱْتاز أؾهاس إبذاع١ٝ بذسد١ كتًؿ١ يف 

 ايهؿا٠٤". 

ٝع ايڀاقات ٚإػشانٗا يف ؼكٝل ا٭ٖذاف، َٔ َٚٔ ٖٓا ٜتلض أ١ُٖٝ َعشؾ١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يتؿعٌٝ مج     

طايٝب٘، ٚايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ، أل٬ٍ تٜٓٛع ا٭ْؼڀ١ يف املٓٗر، َٚٔ ل٬ٍ تٜٓٛع طشا٥ل تذسٜع املٓٗر ٚ

 ٚا٭ْؼڀ١ املختًؿ١.
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ًش١ ْٚعشا ملا تؿتكذٙ املهتب١ ايعشب١ٝ َٔ تأؿٌٝ شلزا اؾاْب ٚا٫عتُاد ايهًٞ ع٢ً املشادع ايػشب١ٝ، ٚاؿاد١ امل

 ;ٚايذلب١ٝ اٱط١َٝ٬ ع٢ً ٚد٘ اــٛق ،َٚعًُٞ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚعًَٛ٘ ،يذ٣ املعًُني ٚايباسجني بؼهٌ عاّ

 دا٤ت ؾهش٠ إدشا٤ ٖزا ايبشح.       

 َؼه١ً ايبشح:

 ،ٚعًُٝاتٗا ،تضاٜذ ا٫ٖتُاّ بايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚكشٚس٠ َشاعاتٗا يف َذل٬ت ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ     

ٚملا شلزا املٛكٛع َٔ أثش نبرل يف ايع١ًُٝ  ;اتٗا، ٜٚعذ ٖزا املٛكٛع َٔ ا٭َٛس املتؿل عًٝٗا يذ٣ املشبنيٚكشد

ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ، نإ ٫بذ َٔ تـٛس إط٬َٞ َظتٓبط َٔ ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ، َٚٔ تشاثٓا 

ٚم ايؿشد١ٜ َٔ سٝا٠ املـڀؿ٢ ؿ٢ً اهلل ايتڀبٝك١ٝ ملشاعا٠ ايؿشايذلب١ٜٛ ايعشبٞ ٚاٱط٬َٞ، ٚإبشاص اؾٛاْب 

ؾل مبا ٫ ٜتٓاقض َع َباد٥ٓا ٚقُٝٓا ٚ، عًٝ٘ ٚطًِ نُٓٛرز ٜكتذ٣ ب٘، َع ا٫طتؿاد٠ َٔ ػاسِ اٯلشٜٔ

 واٍٚ ايبشح اؿايٞ اٱداب١ عٔ ا٭ط١ً٦ اٯت١ٝ:يزا  ;ايتـٛس اٱط٬َٞ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ

 أط١ً٦ ايبشح: 

 ١ٜ؟يًؿشٚم ايؿشد أؿٌٝ ايؼشعَٞا ايت .1

 َا ايـٛس ايٛاسد٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ املشاع١ٝ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ .2

 َا ايُٓارز ايع١ًُٝ يف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يتڀبٝل ايؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ .3

 َا ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ يذ٣ عًُا٤ املظًُني؟ .4

 ٜٗذف ايبشح إىل: أٖذاف ايبشح:

 إط٬َٞ ، ٚايتأؿٌٝ ايؼشعٞ شلا. َٓعٛس َٔايهؼـ عٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ  .1

 بشاص ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايكشإٓ ايهشِٜ َٔ ل٬ٍ ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ.إ .2

 إبشاص ايتڀبٝكات ايٓب١ٜٛ املشاع١ٝ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ . .3

 ايهؼـ عٔ تڀبٝكات عًُا٤ اٱط٬ّ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ. .4

إط٬َٞ، ٚميهٔ  َٓعٛس َٔتهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف أْ٘ ىتف بايهؼـ عٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ أ١ُٖٝ ايبشح:

 ٭١ُٖٝ يف اٯتٞ:إهاص ا

 يف ايتأؿٌٝ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ .٫طٗاّ ا 

 بٝإ ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ ملشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف املٓٗر اٱط٬َٞ )ايهتاِ ٚايظ١ٓ(. 
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بٝإ أ١ُٖٝ َشاعا٠ َعًُٞ ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايذلب١ٝ اٱط١َٝ٬ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايع١ًُٝ  

 ايذلب١ٜٛ.  

 بؿِٗ ايٓـٛق ٚا٫لت٬ف بني ايعًُا٤.بٝإ ع٬ق١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ  

أٚ املٓاٖر ايذساط١ٝ بٓا٤  َٔ ل٬ٍ يف َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜتظاعذ لدلا٤ املٓاٖر ٚاملعًُني  

 ذسٜع ٚأطايٝبٗا املتٓٛع١.تٚطشا٥ل ايتڀٜٛشٖا 

 .يف سٝاتِٗ ايع١ًُٝ تظاعذ يف انتؼاف أؿشاِ املٛاٖب ٚايكذسات املتؿاٚت١ ٚتٛظٝؿٗا 

َٔ ل٬ٍ اطتكشا٤ ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ،  ا٫طتٓباطٞ اتبع ايباسح املٓٗر ايٛؿؿٞ  ايبشح:َٓٗر 

ٚػشٚح اؿذٜح، ٚايكٛاَٝع  ،سٍٛ َٛكٛع ايبشح، ٚاطتٓباط ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، َع ا٫طتعا١ْ بهتب ايتؿظرل

 ٚاملعادِ، ٚنتب ايظرل٠ ٚايذلب١ٝ.  

١ٜٛ رات ايع٬ق١ بايؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚػشح عًُا٤ ٓاٍٚ فُٛع١ َٔ ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓبت سذٚد ايبشح: 

 ايتؿظرل، ٚاؿذٜح ايٓبٟٛ شلا، ٚاطتٓباط ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚعشض بعض ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ .  

 َـڀًض ايبشح:

  :ـٴّٛ سهِ   ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚٳبٳني ايڃخٴ ُٳا َٔ اٯلش  ٔڇ ؾشقا ٚؾشقاْا ؾـٌ َٚٝض أځسذٖ ٝٵ ٝٵ٦ٳ ؾشم: بٳني ايؼٻ

ٚٳؾٹٞ ٓٵضڇٌٜ  ٚٳؾـٌ  ٛٵّ ايڃؿځاطٹكني}ايتٻ ٚٳبٳني ايڃكځ ٓٳا  ٝٵٓ ُٳا  {ؾاؾشم بٳ ٚٳبٳني املتؼابٗني بٳني أٚد٘ ايڃخ٬ف بٳٝٓٗ

ٚٳبٳٝٓ٘" طفُع ايًػ١، ز  ص.685: 2ٚٳي٘ عٳٔ ايڃأځَش نؼؿ٘ 

 ٚتعشف ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بأْٗا: "تًو ايؿشٚم املٛدٛد٠ يف اــا٥ف اؾظ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿظ١ٝ املختًؿ١     

 (.465ٖـ، 1426طط٘، اييت متٝض ؾشدا عٔ غرلٙ"

اؾظ١ُٝ ٚايٓؿظ١ٝ  ٚايكذسات ٚا٫طتعذادات ٜٚكـذ بايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ٖزا ايبشح: فُٛع اــا٥ف     

 ٚايعك١ًٝ ٚايشٚس١ٝ اييت متٝض ايؿشد عٔ غرلٙ.

ـٛق َٔ ايهتاِ تعتُذ ع٢ً مجع ايٓ ،ع١ًُٝ َٓع١ُ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ َٔ َٓعٛس إط٬َٞ: ٜكـذ بٗا     

فُٛع اــا٥ف اؾظ١ُٝ ٚايٓؿظ١ٝ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ، املتل١ُٓ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚؼًًٝٗا; يتشذٜذ 

 . ١، أٚ َع١َٜٛٓادٜ تطٛا٤ ناْ اييت متٝض ايؿشد عٔ غرلٙ، ،  ظاٖشا، أٚ باطٓا،ٚايعك١ًٝ ٚايشٚس١ٝ
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بك١ رات ايـ١ً مبٛكٛع ايبشح، َٔ قاّ ايباسح مبشادع١ ا٭دبٝات ٚايذساطات ايظا  ايذساطات ايظابك١:

َا ٚسد ١ًُٝٚ، ايعبشٛخ ٚايذساطات اي بعض ع٢ً ، ٚسـًٌعذٜذ َٔ املهتبات ٚاملٛاقع اٱيهذل١ْٝٚي ل٬ٍ صٜاست٘

، ٚاـًل ايهاٌَ تٓاٍٚ غرل َباػش يف نتب ايذلاخ، َجٌ: نتاِ إسٝا٤ عًّٛ ايذٜٔ يًػضايٞ بؼهٌ َٛكٛعات أٚ

 ُا..حملُذ أمحذ داد املٛىل، ٚغرلٖ

   ٚطٛف ٜتِ عشض ايذساطات ايظابك١ َٔ اؿذٜح إىل ايكذِٜ، َتٓا٫ٚ اشلذف َٔ ايذساط١ ٚأِٖ ايٓتا٥ر ٖٚٞ: 

ايتعشف ع٢ً مج١ً املٛاقـ ايذلب١ٜٛ يف سٝا٠ إىل ( ، ٖذؾت ايذساط١ 2010ا٭طڀٌ، )ٚدساط١: ايـؿذٟ، -1

 يؿشد١ٜ ٚاطتٓباط ايؿٛا٥ذ َٓٗا.ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚاييت تٓاٚيت َٛكٛع َشاعا٠ ايؿشٚم ا

 اتبع ايباسجإ املٓٗر ا٫طتكشا٥ٞ ٚا٫طتذ٫يٞ، تٛؿًت ايذساط١ إىل ْتا٥ر َٓٗا:

 لًل اهلل ايٓاغ ع٢ً ؿؿات َتؿاٚت١، ٚإدسانات َتبا١ٜٓ، ؾ٬ بذ َٔ َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ايٓاغ.-2

 يف َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ. تٓٛعت ا٭طايٝب اييت اطتخذَٗا ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ-3

ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم ا٭طاط١ٝ بني ايشدٌ ٚاملشأ٠ ٚسه١ُ إىل ( ٖذؾت ايذساط١ 2005) ايكشػٞ، :دساط١-4

ٚدٛدٖا، 

 اتبعت ايباسج١ املٓٗر ايٛؿؿٞ، ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل ْتا٥ر َٓٗا:

َٚا ٜٓبين عًٝ٘ َٔ الت٬ف يف ايؿشٚم ايته١ٜٝٓٛ : ىتًـ ايشدٌ عٔ املشأ٠ الت٬ؾا بٝٓا يف ايتهٜٛٔ، -1

ايڀبا٥ع، ٚبالت٬ف تشنٝبُٗا ايؿظٝٛيٛدٞ ٚايٓؿظٞ ؿاس نٌ َُٓٗا ٜعٌُ يف دا٥ش٠ التـاؿ٘.

طا٣ٚ اٱط٬ّ بني ايشدٌ ٚاملشأ٠ يف: سل اؿٝا٠، ٚأؿٌ اـًل، ٚيف أؿٌ ايتهًٝـ، ٚيف ايٛادبات ٚاؿكٛم 

 املاي١ٝ.ٚاؾضا٤، ٚيف ايذَا٤ ٚاؿذٚد، ٚيف ايعكٛد ٚايتـشؾات 

ايؿشٚم ا٭طاط١ٝ: ىتف ايشدٌ دٕٚ املشأ٠ بايٓب٠ٛ، ايكتاٍ يف طبٌٝ اهلل، ايكٛا١َ ع٢ً املشأ٠، ايڀ٬م، -2

اي١ٜ٫ٛ ايعع٢ُ، تعذد ايضٚدات.

ؽتف املشأ٠ دٕٚ ايشدٌ سل اـًع، اؿذاِ، ايعذ٠ ٚاؿذاد إرا تٛؾ٢ عٓٗا صٚدٗا، سل اؿلا١ْ عٓذ -3

        اْؿـاٍ ا٭بٜٛٔ، سل املٗش. 

ٙ(، ٖذف ايبشح إىل ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚطبٝعتٗا، َٚعاٖشٖا، ٚأُٖٝتٗا، 1426دساط١: ايُٝاْٞ، )-4

ٚأِٖ ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ ؾٝٗا، ٚا٭بعاد ا٭طاط١ٝ شلا، ٚأِٖ املباد٨ اييت استهضت عًٝٗا يف ريو، بٝإ َٓٗر ايظ١ٓ 

 ؾشاد.ايٓب١ٜٛ يف ايتعاٌَ َع ايؿشٚم املختًؿ١ بني ا٭
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 اتبع ايباسح املٓٗر ايٛؿؿٞ، ٚتٛؿٌ إىل ْتا٥ر َٓٗا:

  إٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ْع١ُ َٔ ْعِ املٛىل تباسى ٚتعاىل اػتًُت ع٢ً سهِ د١ًًٝ، ٚأطشاس عع١ُٝ

 َٔ أُٖٗا: ؼكٝل َؿَٗٛٞ ا٫بت٤٬، ٚايتظخرل.

 .إٕ الت٬ف ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٜعذ الت٬ؾا يف ايذسد١ ٫ ايٓٛع 

 ١ٜٛ يف َشاعاتٗا ملبذأ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بتعُِٝ املؿّٗٛ يف ػت٢ فا٫ت اؿٝا٠، متٝضت ايظ١ٓ ايٓب

َٚٓاسٝٗا، ٚمل تكتـش َشاعا٠ املبذأ يف ايؼإٔ ايذلبٟٛ ؾكط.

ٙ(، ٖذؾت ايذساط١ إىل اطتٓباط ايكٛاعذ ايعا١َ يًتعاٌَ َع ايؿشٚم 1416دساط١: اؿشبٞ، ) -1

 ايؿشد١ٜ.

 ٞ، ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل ْتا٥ر َٓٗا:اتبع ايباسح املٓٗر املظشٞ ا٫طتٓباط

 .٘ايكاعذ٠ ا٭ٚىل: إٔ ايتهًٝـ ٜهٕٛ بكذس ٚطع اٱْظإ ٚطاقت 

  .ًِٗٝايكاعذ٠ ايجا١ْٝ: إٔ ايكشإٓ ايهشِٜ دا٤ بايتخؿٝـ عٔ املظًُني يف نٌ َا ٜؼل ع 

 :ٞع٬ق١ ايذساطات ايظابك١ بايبشح اؿاي 

ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بؼهٌ عاّ، ٚىتًـ َعٗا َٔ سٝح ٜتكـ ايبشح اؿايٞ َع ايذساطات ايظابك١ يف تٓاٍٚ 

امللُٕٛ، ؾذساط١ ايـؿذٟ ٚا٭طڀٌ تٓاٚيت املٛاقـ ايذلب١ٜٛ يف سٝا٠ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، بُٝٓا 

دساط١ ايكشػٞ تٓاٚيت ايؿشٚم بني ايزنٛس ٚاٱْاخ، ٚدساط١ ايُٝاْٞ تٓاٚيت ايتعشف ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، 

َعاٖشٖا، نُا تٓاٚيت دساط١ اؿشبٞ ايكٛاعذ ايعا١َ يًتعاٌَ َع ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، ٚأُٖٝتٗا ٚطبٝعتٗا، ٚ

ٚايبشح اؿايٞ تٓاٍٚ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ َٔ َٓعٛس إط٬َٞ، ؾتُشٛس سٍٛ ايتأؿٌٝ ايؼشعٞ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ 

 ٚايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ َٔ ايهتاِ ٚايظ١ٓ ٚمنارز َٔ َشاعا٠ عًُا٤ اٱط٬ّ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ. 

 :يًبشحاس ايٓعشٟ ا٫ط

إٕ اؿذٜح عٔ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ أٚ اؾُاع١ٝ، َٚعشؾ١ لـا٥ـٗا، ٚقذساتٗا، ٚاطتعذاداتٗا، بعٝذا عٔ َعشؾ١      

; تهٕٛ قاؿش٠; ٭ٕ َعشؾ١ سكٝك١ لًل اٱْظإ َٚهْٛات٘ ا٭طاط١ٝ ، ٚايػا١ٜ َٔ ٚدٛدٙطبٝع١ اٱْظإ ٚتهٜٛٓ٘

 لايك٘ ايزٟ، إ٫ َٔ ل٬ٍ ٚايػا١ٜ َٔ ٚدٛدٙ َعشؾ١ سكٝك١ اٱْظإتعني ع٢ً َعشؾ١ َا ٜتؿشع عٓٗا، ٫ٚ ميهٔ 

ـٴ ايڃخٳبٹرلٴ )}ٚنْٛ٘  ٘ٴكځًځلٳ ٛٳ ايًډڀٹٝ ٖٴ ٚٳ ًځلٳ  ٔٵ لٳ َٳ ِٴ  ًځ ٜٳعٵ ٓٳا ٚٳيځكځذٵ} ص،14طاملًو:  {(14أځيځا  ًځكڃ ٕٳ لٳ ْٵظٳا ِٴ ايڃإڇ ًځ ْٳعٵ  َٳا ٚٳ

ٛڇغٴ ٛٳطٵ ٘ٹ تٴ ٘ٴ بٹ ٔٴ ْٳؿڃظٴ ْٳشٵ ِٴ ٚٳ ٘ٹ أځقڃشٳ ٝٵ ٔٵ إڇيځ ٌڇ َٹ ٛٳسڇٜذٹ سٳبٵ ؾاهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل قذ بني يف نتاب٘ ايعضٜض  صمط{(16) ايڃ
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َشاسٌ تهٜٛٔ اٱْظإ ٚايػا١ٜ َٔ لًك١، ؾكذ ؾـٌ يف أنجش َٔ آ١ٜ نٝؿ١ٝ بذ٤ َشاسٌ اـًل; َٔ املا٤ ثِ 

ٚٳؾٹٞ }ٌ:ايكا٥ ايذلاِ ،ثِ ايڀني، ثِ َٔ ايـًـاٍ ايزٟ ٜؼب٘ اؿُأ املظٕٓٛ، ثِ ْؿخ ؾٝ٘ ايشٚح، ٚؿذم اهلل

ٕٳ ) ـٹشٴٚ ًځا تٴبٵ ِٵ أځؾځ ْٵؿڂظٹهڂ ِٵ يف ساٍ ابتذا٥ٗا ٚتٓكًٗا َٔ ساٍ إىل ساٍ ٚيف ٚاملع٢ٓ:  طايزاسٜاتص {(21أځ ْٵؿڂظٹهڂ ٚٳؾٹٞ أځ "

بٛاطٓٗا ٚظٛاٖشٖا َٔ عذا٥ب ايؿڀش ٚبذا٥ع اـًل: َا تتشرل ؾٝ٘ ا٭رٖإ، ٚسظبو بايكًِٛ َٚا سنض ؾٝٗا 

عاْٞ، ٚبا٭يظٔ، ٚايٓڀل، ٚكاسز اؿشٚف، َٚا يف تشنٝبٗا ٚتشتٝبٗا َٔ ايعكٍٛ ٚلـت ب٘ َٔ أؿٓاف امل

 ص.    399 ،ٚيڀا٥ؿٗا: َٔ اٯٜات ايظاطع١ ٚايبٝٓات ايكاطع١ ع٢ً سه١ُ املذبش " طايضكؼشٟ، ز

ِٵ: ٜٚكٍٛ بعض املؿظشٜٔ يتٛكٝض َع٢ٓ ٖزٙ اٯ١ٜ      ْٵؿڂظٹهڂ ًڃلڇ أځ ٕٳ ؾٹٞ لٳ ٓٳ٢: أځيځا تٳتٳؿځهډشٴٚ ُٳعٵ ٚٳايڃ ِٴ " ْٵؼٳأځنڂ ـٳ أځ ٝٵ نځ

ٌٴ.  ٛٵدٴٛدٶا قځبٵ َٳ ٔٵ  ٜٳهڂ ِٵ  ًڃلڈ يځ ٛٳ إڇهځادٳ لٳ ٖٴ ٛٵسڈ  ٌټ طځ ٝٵعٳ نڂ ٛٳاسٶا، أځيځ ِٵ أځطڃ ًځكځهڂ ـٳ لٳ ٝٵ ٚٳنځ َٳا٤ٺ  ٔٵ  َٹ ٘ٴ  ًډ ٞٿ اي ـٻبٹ ٛٵدٴٛدٴ ؾٹٞ اي ُٳ ؾځايڃ

ٌڇ يځ ٗٵ ٛٵدٴٛدٴ ؾٹٞ ايڃهځ ُٳ ٚٳايڃ ٓٶا.  ٓٹٝ ٕٳ دٳ ٘ٹ سٹنيٳ نځا ٛٵدٴٛدٶا ؾٹٝ َٳ ٔٵ  ٜٳهڂ ِٵ  ٌڇ يځ َټ ٓٵذٳ ايتٻأځ ٞٳ عٹ ٖٹ َٳا  ٚٳ َٶا  ًځا ٕٳ غڂ ٘ٹ سٹنيٳ نځا ٔٵ ؾٹٝ ٜٳهڂ ِٵ 

ٛٵتٹ." طبٔ عاػٛس،  ُٳ ًڃلڇ بٳعٵذٳ ايڃ ٗٳا٤ٴ ايڃخٳ ْٵ َٳ١ڄ ؾځهځزٳيٹوځ إڇ َٳعٵذٴٚ ْٳتٵ  َٴظٵتٳذٳذٻ٠څ نځا ًڂٛقځاتٷ  َٳخٵ  .ص353 ،26ّ، ز1984إڇيډا 

ؼاط ايزٟ ٜـذس عٔ ايؼخـ١ٝ، ٚريو يهْٛٗا "ايؿشٚم ايؿشد١ٜ تؼٌُ ناؾ١ فا٫ت ايٖٓٚزا ٜعين إٔ:     

ْعاَا َتها٬َ ثابتا بعض ايؼ٤ٞ ٜٚتهٕٛ َٔ ايظُات اؾظ١ُٝ ٚايٓؿظ١ٝ املختًؿ١ ٚميٝض ايؿشد عٔ ا٭ؾشاد 

ص. َٚٔ امل٬سغ إٔ ْؼاط 62 ،2010اٯلشٜٔ يف اؾُاع١، ٚغاؿ١ َٔ سٝح ايتعاٌَ َع ايب١٦ٝ"طنُاٍ، عجُإ، 

ع ايب١٦ٝ ؾكط، ٚغايبا َا ٌُٜٗ عًُا٤ ايٓؿع، ع٬قت٘ غايك٘ ٚلايل ايب١٦ٝ اييت ايؿشد ٚع٬قت٘، ٫ تٓشـش َ

بكٛي٘: "إْٓا ٫ ْظتڀٝع إٔ ْؿِٗ  أسذ ايباسجنيتٓعهع ع٢ً ع٬قت٘ بايب١٦ٝ طًبا أٚ إهابا، ٜٚ٪نذ ٖزا 

١ٜ أٚ ػخـ١ٝ اٱْظإ ؾُٗا ٚاكشا بذٕٚ إٔ ْؿِٗ سكٝك١ مجٝع ايعٛاٌَ احملذد٠ يًؼخـ١ٝ، طٛا٤ ناْت َاد

سٚس١ٝ، أٚ ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ، أَا ا٫قتـاس ع٢ً دساط١ ايعٛاٌَ اؾظ١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٚايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ 

غرل ُٖٚاٍ أثش اؾاْب ايشٚسٞ يف اٱْظإ، ؾإٕ َٔ ػإٔ ريو إٔ ٜعڀٝٓا ؿٛس٠ غرل ٚاكش١ إٚايجكاؾ١ٝ ؾكط، ٚ

 ص58 ،1997ّدقٝك١ يًؼخـ١ٝ" طاؾشَٛصٟ، 

 :ٕسكٝك١ اٱْظا 

ألدلْا اهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل بهٌ اؿكا٥ل املتعًك١ باٱْظإ، ابتذا٤ بأؿً٘ ٚمما لًل، ٚا٭طٛاس اييت َش بٗا      

ٔٵ طٹنيڈ )}يف بذا١ٜ اـًل ٚا٭طٛاس اييت ميش بٗا بعذ ريو قاٍ تعاٍ:  َٹ ًځايځ١ٺ  ٔٵ طٴ َٹ ٕٳ  ْٵظٳا ٓٳا ايڃإڇ ًځكڃ ِٻ 12ٚٳيځكځذٵ لٳ ( ثٴ

ْٴڀڃؿځ١ڄ ؾٹٞ قځ ٙٴ  ٓٳا ًڃ َٳهٹنيڈ )دٳعٳ َٶا 13شٳاسڈ  ُٴلٵػٳ١ځ عٹعځا ٓٳا ايڃ ًځكڃ َٴلٵػٳ١ڄ ؾځخٳ ًځكځ١ځ  ٓٳا ايڃعٳ ًځكڃ ًځكځ١ڄ ؾځخٳ ٓټڀڃؿځ١ځ عٳ ٓٳا اي ًځكڃ ِٻ لٳ ( ثٴ

ٔٴ ايڃخٳايٹكٹنيٳ ) ٘ٴ أځسٵظٳ ًډ ًڃكڄا آلٳشٳ ؾځتٳبٳاسٳىځ اي ٙٴ لٳ ْٳا ْٵؼٳأڃ ِٻ أځ ُٶا ثٴ ّٳ يځشٵ ْٳا ايڃعٹعځا ٛٵ ٍٳ سٳبټوځ إڇرٵ قځا}طامل٪َٕٓٛص  {(14ؾځهځظٳ
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ٔٵ طٹنيڈ ) َٹ ْٿٞ لٳايٹلٷ بٳؼٳشٶا  ًځا٥ٹهځ١ٹ إڇ ُٳ ًڃ ٔٳ )71يٹ ٘ٴ طٳادٹذٹٜ ٔٵ سٴٚسٹٞ ؾځكځعٴٛا يځ َٹ ٘ٹ  ْٳؿځخٵتٴ ؾٹٝ ٚٳ ٘ٴ  ٜٵتٴ ٛٻ طقص ٚقذ  {(72( ؾځإڇرٳا طٳ

 ٞٚسدت آٜات عذٜذ٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ تؿـٌ ٖزٙ اؿكٝك١، ٚتبني إٔ اٱْظإ َهٕٛ َٔ أؿًني: أؿٌ َادٟ أسك

ٔٵ سٴٚسٹٞ }يذلاِ، ٚأؿٌ سباْٞ ٖٚٛ ايشٚح  ٖٚٛ ا َٹ ٘ٹ  ْٳؿځخٵتٴ ؾٹٝ ٚاٱْظإ ٜتهٕٛ َٔ ث٬خ سنا٥ض )أسنإ(: ،{ٚٳ

ْٻوځ }ايٓؿع)اؾظذ(، ايشٚح، ايذٜٔ، ٫ٚ ٜظتهٌُ اٱْظإ إْظاْٝت٘ إ٫ بٗزٙ ايكٛاّ ايج٬خ، ُٹعٴ يځا إڇ ٛٵتٳ٢ تٴظٵ ُٳ  ايڃ

ُٹعٴ ٚٳيځا ِٻ تٴظٵ ـټ ٔٳ ٛٵاٚٳيډ إڇرٳا ايذټعٳا٤ٳ اي َٳا( 80) َٴذٵبٹشڇٜ ْٵتٳ ٚٳ ٗٳادٹٟ أځ ٞڇ بٹ ُٵ ٔٵ ايڃعٴ ِٵ عٳ ٗڇ ًځايځتٹ ٕٵ كٳ ُٹعٴ إڇ ٔٵ إڇيډا تٴظٵ ٔٴ َٳ َٹ ٓٳا ٜٴ٪ٵ ٜٳاتٹ  بٹآ

ِٵ ٗٴ ٕٳ ؾځ ُٴٛ ًٹ  َٔ ٜ٪َٓٛا مل ايزٜٔ ٖ٪٤٫ ع٢ً ْؿظو تٴًٗو ٫ٚ قُذ، ٜا ؼضٕ ٫: "ٚاملع٢ٓصايٌُٓط {(81) َٴظٵ

 ئ ا٭دا٠ ٖزٙ تعڀًځتٵ ؾإرا ا٭رٕ، ٖٞ ايظاَع يف أدا٠ اطتكباٍ ي٘ ن٬ّ ؽٚايب٬. ايب٬ؽ إ٫ عًٝو ؾُا قَٛو،

 ايه١ْٝٛ اهلل ؾآٜات ايـُِ، أؿابِٗ ايزٜٔ ناملٛت٢ ؾِٗ ايظُع، أدا٠ عٓذِٖ تعڀًځتٵ ايكّٛ ٖٚ٪٤٫ ٜظُعٛا،

ٚٵٕ ٫ يهٔ سٛشلِ، َٔ نجرل٠  .ٜظُعٕٛ ٫ٚ ٜش

 َٔ َِٓٗ َبايػ١ ٖٚزٙ ايذع٠ٛ، زلاع َٔ َذبشٜٔ ٜٴٛيڊٕٛ إمنا ايـُِ، سٳذٿ عٓذ بِٗ ٜكـ ا٭َش ٚيٝت     

ٕٵ ٭ِْٗ اؿل; دع٠ٛ عٔ ا٫ْـشاف ٛٵا إرا بايو ؾُا ٜظُعٛا، ؾًٔ دًظٛا إ ٚٴٕ َذبشٜٔ ٚيډ بعٝذاڄ"طايؼعشاٟٚ،  هش

َٳا } ص10849-10848، 17ز ْٵتٳ ٚٳ ُٹعڈ أځ ُٴظٵ ٔٵ بٹ ث١: قًب، ، ٚسكٝك١ ايشنا٥ض ث٬ص22: ؾاطشط {(22) ايڃكڂبٴٛسڇ ؾٹٞ َٳ

ٔٵ$ٚيظإ، ٚدٛاسح، ٚايكذس٠ ث٬خ: قذس٠ دٛاسس١ٝ، ٚقذس٠ يظا١ْٝ، ٚقذس٠ قًب١ٝ، ٚاؿذٜح ٜ٪نذ ٖزا  ِٵ سٳأځ٣ َٳ ٓٵهڂ  َٹ

ٓٵهځشٶا ٙٴ َٴ ٝٿشٵ ٝٴػٳ ًڃ ٙٹ، ؾځ ٝٳذٹ ٕٵ بٹ ِٵ ؾځإڇ ٘ٹ، ٜٳظٵتٳڀٹعٵ يځ ْٹ ًٹظٳا ٕٵ ؾځبٹ ِٵ ؾځإڇ ٘ٹ، ٜٳظٵتٳڀٹعٵ يځ ًڃبٹ ـٴ ٚٳرٳيٹوځ ؾځبٹكځ ٕڇ أځكٵعٳ ، 1طايٓٝظابٛسٟ، ز#ايڃإڇميٳا

 ص، ٚاٱميإ ٜتلُٔ ايج٬خ ايكذسات، ؾٗٛ: ْڀل بايًظإ، ٚاعتكاد بايكًب، ٚعٌُ باؾٛاسح.69، 78اؿذٜح سقِ 

ايزٟ  -ؾُٝا ْعًِ-ٚيًذظِ لـا٥ـ٘ ٚسادات٘، ٚيًشٚح لـا٥ـٗا ٚسادتٗا، ؾاٱْظإ" ايها٥ٔ ايٛسٝذ     

ًني َعا دٕٚ إٔ ٜؿكذ أسذُٖا يٝتشٍٛ إىل اٯلش، ٜؼٌُ ٜؼٌُ املاد٠ ٚاٱػعاع َعا، َتـًني ممتضدني، عاَ

ايزٟ تـشب٘ َؼاعش اؾٓع ايٓؿظ١ٝ َٔ سٓني ٚسب ٚسغب١ ٚطشٚس ٚابتٗاز  -ٖشَٕٛ اؾٓع ايهُٝاٟٚ

اييت تـاسبٗا سشنات دظذ١ٜ َٔ ايتعبذ ٚايظًٛى، ٚريو  -ٚإسظاغ باؾُاٍ، ٜٚؼٌُ ايعكٝذ٠ ايشٚس١ٝ

ْاػ٧ َٔ اؿكٝك١ ايعع٢ُ يف نٝاْ٘: أْ٘ قبل١ َٔ طني ا٭سض  َعٗش َٔ َعاٖش ا٫صدٚاز يف طبٝعت٘،

ٚإرا نإ اؾظذ ٫ ميهٔ إٔ ٜعٝؽ بذٕٚ َا٤ ٖٚٛا٤، نزيو ؾإٕ ص، 161، 1993ْٚؿخ١ َٔ سٚح اهلل" طقڀب، 

َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ  ايشٚح ٫ ميهٔ إٔ تعٝؽ بذٕٚ دٜٔ، ؾشاد١ اٱْظإ إىل ايذٜٔ أػذ َٔ سادت٘ إىل املا٤ ٚاشلٛا٤،

ؾاٱْظإ َشنب َٔ َاد٠ ٚسٚح، ٫ٚ ٜڀًل عًٝ٘ ٱْظإ ع٢ً سكٝكت٘ ٚايتعاٌَ َع٘ ع٢ً ٖزا ا٭طاغ، ؾِٗ ا

، ؾعًِ ايٓؿع ايزٟ ٜذسغ يف داَعاتٓا ايعشب١ٝ ٖٛ عًِ غشبٞ َٓبجل َٔ ٖزٙ ايتظ١ُٝ إ٫ بٗزٙ ايذلنٝب١
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ت بني تًو ايؿًظؿات; ذيٌٝ ايتٓاقلاب ;ؾًظؿ١ ٚس١ٜ٩ يٲْظإ َظتُذ٠ َٔ تًو ايؿًظؿات، ٖٚٞ ْعش٠ قاؿش٠

ؾُٔ ايلشٚسٟ ٚاؿاد١ املًش١  ٚايذٜٔ، ؾكط، ٚػاٌٖ ايشٚح، سنٝض٠ ٚاسذ٠ ٖٚٛ ايٓؿع)اؾظذ( ٚاستهاصٖا ع٢ً

إٔ ٜتِ تٓاٍٚ ٚدساط١ نٌ َا ٜتعًل باٱْظإ َٔ املٓعٛس اٱط٬َٞ، ْٚكذ نٌ َا ىايـ أٚ ٜتعاسض َع دٜٓٓا 

اْعهاطات لڀرل٠ ع٢ً َذل٬ت ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝ،  ٚملا شلزا اجملاٍ َٔ ;ٚقُٝٓا يف ٖزا اجملاٍ

 ٚعًُٝاتٗا، ٚكشداتٗا، ٚبايتايٞ ع٢ً ايؿشد ٚا٭طش٠ ٚاجملتُع.

 :ٕلـا٥ف اٱْظا 

 يٲْظإ لـا٥ف عذٜذ٠ َٚٔ تذبش ايكشإٓ ايهشِٜ ٜذسى ريو ْٛسد َٓٗا:

ٗٳا}تعاىل:  اٱْظإ لًل د٫ٛٗ: ؾاٱْظإ ىشز َٔ بڀٔ أَ٘ ٖٚٛ هٌٗ نٌ ػ٤ٞ قاٍ- ًځ ُٳ ٕٴ ٚٳسٳ ْٵظٳا ٘ٴ ايڃإڇ ْٻ  إڇ

ٕٳ َٶا نځا ًڂٛ ٗٴٛيڄا ظځ ٘ٴ}، صا٭سضاِط {(72) دٳ ًډ ِٵ ٚٳاي ٔٵ أځلٵشٳدٳهڂ ٕڇ َٹ ِٵ بٴڀڂٛ ٗٳاتٹهڂ َٻ ٕٳ يځا أڂ ُٴٛ ًځ ٝٵ٦ٶا تٳعٵ ٌٳ ػٳ ِٴ ٚٳدٳعٳ ُٵعٳ يځهڂ  ايظٻ

ـٳاسٳ ِٵ ٚٳايڃأځؾڃ٦ٹذٳ٠ځ ٚٳايڃأځبٵ ًډهڂ ٕٳ يځعٳ .صايٓشٌط {(78) تٳؼٵهڂشٴٚ

ِڇ اقڃشٳأڃ}اٱْظإ يذٜ٘ اطتعذاد يًعًِ ٚايهتاب١ قاٍ تعاىل: - ًځلٳ ايډزٹٟ سٳبٿوځ بٹاطٵ ًځلٳ( 1) لٳ ٕٳ لٳ ْٵظٳا ٔٵ ايڃإڇ ًځلڈ َٹ ( 2) عٳ

ّٴ ٚٳسٳبټوځ اقڃشٳأڃ ِٳ ايډزٹٟ( 3) ايڃأځنڃشٳ ًډ ِڇ عٳ ًځ ِٳ( 4) بٹايڃكځ ًډ ٕٳ عٳ ْٵظٳا ِٵ َٳا ايڃإڇ ِٵ يځ ًځ ْضٍ ع٢ً ايٓيب ؾٗزا أٍٚ َا صايعًلط {(5) ٜٳعٵ

ٔٴ}ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚؾٝ٘ دع٠ٛ يًكشا٠٤ ٚتعًِ ايهتاب١، ٚقاٍ تعاىل:  ُٳ ِٳ( 1) ايشٻسٵ ًډ ٕٳ عٳ ًځلٳ( 2) ايڃكڂشٵآ ٕٳ لٳ ْٵظٳا  ايڃإڇ

٘ٴ( 3) ُٳ ًډ ٕٳ عٳ ٝٳا .صايشمحٔط {(4) ايڃبٳ

٘ٴ ٜٴشڇٜذٴ }اٱْظإ كًٛم كعٝـ قاٍ تعاىل: - ًډ ٕٵ اي ـٳ أځ ِٵ ٜٴخٳؿِّ ٓٵهڂ ًٹ عٳ ٕٴ لٳٚٳلٴ ْٵظٳا .صايٓظا٤ط {(28) كٳعٹٝؿڄا ايڃإڇ

ٕٻ }لًل اٱْظإ ًٖٛعا قاٍ تعاىل: - ٕٳ إڇ ْٵظٳا ًٹلٳ ايڃإڇ ًڂٛعٶا لٴ ٘ٴ إڇرٳا( 19) ٖٳ ٘ٴ ٚٳإڇرٳا( 20) دٳضٴٚعٶا ايؼٻشټ َٳظٻ ٝٵشٴ َٳظٻ  ايڃخٳ

ٓٴٛعٶا ِّنيٳ إڇيډا( 21) َٳ ـٳ ُٴ ١ ْؿظٗا; ؾإرا أؿاب٘ َهشٚٙ نإ طشٜع ، ٚقذ دا٤ تؿظرل اشلًع يف اٯٜصاملعاسزط {(22) ايڃ

اؾضع; ٚإرا َظ٘ اـرل نإ طشٜع املٔ، ٚاطتج٢ٓ َٔ ٖزٙ اـاؿ١ٝ املـًٕٛ.

ٜٳذٵعٴ}لًل اٱْظإ عذ٫ٛ قاٍ تعاىل: - ٕٴ ٚٳ ْٵظٳا ٙٴ بٹايؼٻشٿ ايڃإڇ ٝٵشڇ دٴعٳا٤ٳ ٕٳ بٹايڃخٳ ٕٴ ٚٳنځا ْٵظٳا  .صاٱطشا٤ط {(11) عٳذٴٛيڄا ايڃإڇ

ًٹلٳ} ٕٴ لٴ ْٵظٳا ٔٵ ايڃإڇ ٌڈ َٹ ِٵ عٳذٳ ٜٳاتٹٞ طٳأڂسڇٜهڂ ًځا آ ٕڇ ؾځ ًڂٛ .صا٭ْبٝا٤ط {(37) تٳظٵتٳعٵذٹ

ٕٻ}اٱْظإ نٓٛد نؿٛس قاٍ تعاىل: - ٕٳ إڇ ْٵظٳا ٘ٹ ايڃإڇ ٓٴٛدٷ يٹشٳبٿ ٌٳ}ٚقاٍ تعاىل:  صايعادٜاتط {(6) يځهځ ٕٴ قڂتٹ ْٵظٳا  َٳا ايڃإڇ

ٙٴ ٔٵ} ،صعبعط {(17) أځنڃؿځشٳ ٓٳا ٚٳيځ٦ٹ ٕٳ أځرٳقڃ ْٵظٳا ُٳ١ڄ ٓٻاَٹ ايڃإڇ ِٻ سٳسٵ ٖٳا ثٴ ٓٳا ٘ٴ ْٳضٳعٵ ٓٵ ٘ٴ َٹ ْٻ ٝٳ٦ٴٛغٷ إڇ       صٖٛدط {(9) نځؿڂٛسٷ يځ

ْٳؿڃعڈ } ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكذّ; ؾإٕ اٱْظإ يذٜ٘ اطتعذادات َضدٚد١، اطتعذاد يًخرل، ٚاطتعذاد يًؼش قاٍ تعاىل: ٚٳ

ٖٳا ) ٛٻا َٳا طٳ ٖٳا )7ٚٳ ٛٳا ٚٳتٳكڃ ٖٳا  ٗٳا ؾڂذٴٛسٳ ُٳ ٗٳ ٖٳا )( قځذٵ أځؾڃ8( ؾځأځيڃ ٔٵ صٳنډا َٳ ٖٳا )9ًځضٳ  ٔٵ دٳطٻا َٳ ِٳ  ٚٳقځذٵ لٳا  طايؼُعص. {(10( 
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ؾاٱْظإ تتذارب٘ قٛتإ ق٠ٛ ايؿذٛس، ٚق٠ٛ ايتك٣ٛ، ٖٚزا ايڀبع ايؿڀشٟ ٜتٓاطب َع ٖذف ا٫بت٤٬     

ًځلٳ ايډزٹٟ}ٚا٫َتشإ  ٛٵتٳ لٳ ُٳ ٝٳا٠ځ ايڃ ِٵ ٚٳايڃشٳ ٛٳنڂ ًڂ ٝٳبٵ ِٵ يٹ ٜټهڂ ٔٴ أځ ًڄا أځسٵظٳ ُٳ ٖٴ عٳ ْٳؿڃعڈ }ص"املًوط {(2) ايڃػٳؿڂٛسٴ ايڃعٳضڇٜضٴ ٛٳٚٳ ٚٳ

ٖٳا ٛٻا َٳا طٳ أٟ ٚاـايل ايشاصم املـٛس; ايزٟ ط٣ٛ اٱْظإ، ٚألشد٘ يف أسظٔ تكِٜٛ. َٚٔ متاّ ايتظ١ٜٛ: إٔ  {ٚٳ

سنب تعاىل يف ايٓؿع قٛاٖا ايعاٖش٠ ٚايباط١ٓ، ٚػذ أطشٖا، ٚأَشٖا مبا ٜـًشٗا، ْٚٗاٖا عُا ٜلشٖا، ٖٚٚبٗا 

ٖٳا}، ايزٟ متٝض ب٘ بني اـرل ٚايؼش، ٚايتك٣ٛ ٚايؿذٛسايعكٌ  ٛٳا ٚٳتٳكڃ ٖٳا  ٗٳا ؾڂذٴٛسٳ ُٳ ٗٳ أٟ عشؾٗا طاعتٗا  {ؾځأځيڃ

َٚعـٝتٗا، َٚا ٜٓذٝٗا َٚا ٜشدٜٗا، ٚلًل ؾٝٗا ايعكٌ ٚاٱدساى; ايًزٜٔ متٝض بُٗا بني ايػح ٚايجُني، ٚاؿظٔ 

ٕ تتلُٔ طبٝع١ اٱْظإ ٚقٛع ايـشاع بني اـرل "َٚٔ ايڀبٝعٞ أص، 751 ،1،ز1964ٚايكبٝض." طابٔ اـڀٝب، 

ٚايؼش، بني ايؿل١ًٝ ٚايشر١ًٜ، بني طاع١ اهلل َٚعـٝت٘، ٚإٕ ا٫لتباس اؿكٝكٞ يٲْظإ يف ٖزٙ اؿٝا٠ ٖٛ َا 

تتذ٘ إيٝ٘ إسادت٘، َٚا ٜكع التٝاسٙ. ٌٖ طٝختاس طشٜل اـرل أّ طشٜل ايؼش، طشٜل طاع١ اهلل أّ َعـٝت٘؟ ٌٖ 

إ ٚسا٤ أٖٛا٥٘ ٚػٗٛات٘ َٚتع اؿٝا٠ ايذ١ْٜٛٝ، ٜٚػؿٌ عٔ رنش اهلل، ٜٚٓظ٢ ايّٝٛ اٯلش، أّ ٌٖ طٝٓظام اٱْظ

ص  231، 2001طٝتشهِ يف أٖٛا٥٘ ٚػٗٛات٘، ٜٚكّٛ بتشكٝل ايتٛاصٕ بني َڀايب٘ ايبذ١ْٝ َٚڀايب٘ ايشٚس١ٝ"طلاتٞ،

َٳ}، ْؿع أَاس٠ بايظ٤ٛ سا٫تٚقذ ؿٓـ اهلل ايٓؿع ايبؼش١ٜ إىل ث٬ث١  َٻاسٳ٠څ ٚٳ ٓٻؿڃعٳ يځأځ ٕٻ اي ْٳؿڃظٹٞ إڇ ا أڂبٳشٿ٨ٴ 

َٳ١ٹ )}ص، ْٚؿع يٛا١َ، 53طٜٛطـ: {بٹايظټ٤ٛٹ ٛٻا ٓٻؿڃعڇ ايًډ ِٴ بٹاي ٗٳا }ص، ْٚؿع َڀ١ٓ٦ُ 2طايكٝا١َ:  {(2ٚٳيځا أڂقڃظٹ ٜٻتٴ ٜٳاأځ

ٓٻ١ڂ ) ُٳ٦ٹ ُٴڀڃ ٓٻؿڃعٴ ايڃ ٝٻ١ڄ )27اي َٳشٵكٹ ٝٳ١ڄ  ، ؾُٔ ؼهِ يف ْؿظ٘ ٖٚٛاٖا ؾاص ٚأؾًض، ايؿذشصط {(28( اسٵدٹعٹٞ إڇيځ٢ سٳبٿوٹ سٳاكٹ

َٻا}َٚٔ أطًل يٓؿظ٘ عٓاْٗا ٚاتبع ٖٛاٖا لظش لظشاْا َبٝٓا، قاٍ تعاىل:  ٔٵ ؾځأځ ٝٳا٠ځ ٚٳآثٳشٳ( 37) طځػٳ٢ َٳ ٝٳا ايڃشٳ ْٵ  ايذټ

ٕٻ( 38) ِٳ ؾځإڇ ٞٳ ايڃذٳشٹٝ ٚٳ٣ ٖٹ ُٳأڃ َٻا( 39) ايڃ ٔٵ ٚٳأځ ّٳ لٳافٳ َٳ ٘ٹ َٳكځا ٗٳ٢ سٳبٿ ْٳ ٓٻ ٚٳ ٔڇ ؿڃعٳاي ٛٳ٣ عٳ ٗٳ ٕٻ( 40) ايڃ ٓٻ١ځ ؾځإڇ ٞٳ ايڃذٳ ٚٳ٣ ٖٹ ُٳأڃ  ايڃ

 ص.ايٓاصعاتط {(41)

ؾاٱْظإ "كًٛم َضٚد بڀاقات َٔ أبشصٖا طاق١ املعشؾ١ ٚطاق١ اٱساد٠ ايلابڀ١، ٚطاق١ ايك٠ٛ ايؿاع١ً      

ٞ نًُات٘ ٚتتبع ٖذاٙ، املتل١ُٓ َع٢ٓ اـ٬ؾ١ َٚكتلٝاتٗا، ٚطاق١ ايـشاع، ٚايكذس٠ ع٢ً ايتٛد٘ إىل اهلل ٚتًك

ٚايكذس٠ نزيو ع٢ً ا٫طتكشاس ٚاملتاع. ٖٚٛ كًٛم َؼتٌُ ع٢ً ْكڀ١ كعـ ٖٞ: سب ايؼٗٛات، ْٚظٝإ 

ايعٗذ، ْٚظٝإ اشلذ٣ ٚايهؿش بآٜات اهلل، ٖٚٛ كًٛم رٚ طبٝع١ َضدٚد١، ؾٝ٘ ايكذس٠ ع٢ً ا٫ستؿاع إىل أقـ٢ 

 ص.  34-33 ،1993طقڀب، املذ٣، ٚايكذس٠ ع٢ً اشلبٛط إىل اؿلٝض"
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ِٵ }ٚدا٤ت آٜات تٛنذ إٔ يذ٣ اٱْظإ قذسات نا١َٓ ٚاطتعذادات ٫لتٝاس طشٜل اـرل أٚ طشٜل ايؼش،       أځيځ

ٔڇ ) ٝٵ ٓٳ ٝٵ ٘ٴ عٳ ٌٵ يځ ٔڇ )8ْٳذٵعٳ ٝٵ ٚٳػٳؿځتٳ ْٶا  ٚٳيٹظٳا ٔڇ )9(  ٜٵ ٓٻذٵذٳ ٙٴ اي ٓٳا ٜٵ ٖٳذٳ ٚٳ طايبًذص "أٟ بٝٓا ي٘ طشٜل اـرل ٚايؼش  {(10( 

 ص. 573 ،5، ز2003مبا أٚدعٓا يف ؾڀشت٘ ٚمبا أسطًٓا ب٘ سطًٓا ٚأْضيٓا ب٘ نتبٓا" طاؾضا٥شٟ، ٚايظعاد٠ ٚايؼكا٤ 

َٻا نځؿڂٛسٶا )}ٚقاٍ تعاىل:      ٚٳإڇ َٻا ػٳانٹشٶا  ٌٳ إڇ ٙٴ ايظٻبٹٝ ٓٳا ٜٵ ٖٳذٳ ْٻا  طاٱْظإص، "ٚعدل عٔ اشلذ٣ بايؼهش; ٭ٕ  {(3إڇ

عًِ أْ٘ مل ٜهٔ ػ٦ٝا َزنٛسا، ؾأساد سب٘ ي٘ إٔ ٜهٕٛ ػ٦ٝا ايؼهش أقشِ لاطش ٜشد ع٢ً قًب املٗتذٟ، بعذ إر ٜ

َزنٛسا. ٖٚٚب ي٘ ايظُع ٚايبـش. ٚصٚدٙ بايكذس٠ ع٢ً املعشؾ١. ثِ ٖذاٙ ايظبٌٝ. ٚتشن٘ ىتاس.. ايؼهش ٖٛ 

اـاطش ا٭ٍٚ ايزٟ ٜشد ع٢ً ايكًب امل٪َٔ يف ٖزٙ املٓاطب١. ؾإرا مل ٜؼهش ؾٗٛ ايهؿٛس.. بٗزٙ ايـٝػ١ املٛغ١ً يف 

 ص3780 ،6ٙ،ز1412يذ٫ي١ ع٢ً ايهؿشإ." طإبشاِٖٝ، ا

مل ٜكتـش ا٭َش عٓذ ايتهٜٛٔ َٚا أٚدع٘ اهلل ؾٝ٘ َٔ قذسات ٚاطتعذادات، بٌ أسػذٙ يف نتاب٘ املٓضٍ ٚبشطٛي٘      

ِٵ } املشطٌ قاٍ تعاىل: ٓٻهڂ ٝٳ ٜٳأڃتٹ َٻا  ٚپ ؾځإڇ ِٵ يٹبٳعٵضڈ عٳذٴ ُٹٝعٶا بٳعٵلٴهڂ ٗٳا دٳ ٓٵ َٹ ٖٵبٹڀځا  ٍٳ ا ًځا قځا ٟٳ ؾځ ٖٴذٳا ٔڇ اتٻبٳعٳ  ُٳ ٖٴذٶ٣ ؾځ ٓٿٞ  َٹ

ٜٳؼٵكځ٢ ) ٚٳيځا  ٌټ  ُٳ٢ )123ٜٳلٹ َٳ١ٹ أځعٵ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٙٴ  ْٳشٵؼٴشٴ ٚٳ ٓٵهڄا  َٳعٹٝؼٳ١ڄ كٳ ٘ٴ  ٕٻ يځ ٔٵ رٹنڃشڇٟ ؾځإڇ ٔٵ أځعٵشٳضٳ عٳ َٳ ٚٳ ِٿ 124(  ٍٳ سٳ ( قځا

ـٹرلٶا ) ٓٵتٴ بٳ ٚٳقځذٵ نڂ ُٳ٢  ٓٹٞ أځعٵ ِٳ سٳؼٳشٵتٳ َٳ}" طط٘ص {( 125يٹ ٔٵ رٹنڃشڇٟٚٳ ٘ٴ  {ٔٵ أځعٵشٳضٳ عٳ ْٵضٳيڃتٴ َٳا أځ ٚٳ َٵشڇٟ،  ـٳ أځ ٟٵ: لٳايځ أځ

ٙٴ  ٖٴذٳا ٙٹ  ٝٵشڇ ٔٵ غځ َٹ ٚٳأځلٳزٳ  ٙٴ  ٓٳاطٳا ٚٳتٳ ٘ٴ  ٓٵ ًځ٢ سٳطٴٛيٹٞ، أځعٵشٳضٳ عٳ ٓٵهڄا}عٳ َٳعٹٝؼٳ١ڄ كٳ ٘ٴ  ٕٻ يځ ٘ٴ،  {ؾځإڇ ٓٳ١ځ يځ ْٹٝ ُٳأڃ ًځا طڂ ٝٳا، ؾځ ْٵ ٟٵ: ؾٹٞ ايذټ أځ

ٙٹ، بٳ ـٳذٵسڇ ْٵؼٹشٳاحٳ يٹ ٝٵحٴ ٚٳيځا ا ٔٳ سٳ ٚٳطٳهځ َٳا ػٳا٤ٳ،  ٌٳ  ٚٳأځنځ َٳا ػٳا٤ٳ  ٚٳيځبٹعٳ  ٙٴ،  ٖٹشٴ ٓٳعٻِ ظځا ٕٵ تٳ ٚٳإڇ ٘ٹ،  ًځايٹ ٝٿلٷصسٳشٳز يٹلٳ ٙٴ طكٳ ٌٵ ؿٳذٵسٴ

ٕٻ قًب٘ ٜٳ ػٳا٤ٳ، ؾځإڇ ٍٴ ؾٹٞ سڇٜبٳ١ٺ  ٜٳضٳا ًځا  ٚٳػٳوٍّ، ؾځ ٝٵشٳ٠ٺ  ٚٳسٳ ًځلڈ  ٛٳ ؾٹٞ قځ ٗٴ ٗٴذٳ٣، ؾځ ٚٳايڃ ٝٳكٹنيڇ  ًڂفٵ إڇيځ٢ ايڃ ٜٳخٵ ِٵ  ٔٵ َٳا يځ َٹ ٗٳزٳا  تٳشٳدٻدٴ. ؾځ

ُٳعٹٝؼٳ١ٹ." طابٔ نجرل، ز ٓٵوٹ ايڃ ص، ٚقذ ساٍٚ عًُا٤ ايٓؿع يف ايػشِ ايبشح عٔ أطباِ 323-322 ،5كٳ

 ا٫كڀشاِ ايٓؿظٞ، ٚأسدعٛا ريو ٭طباِ َاد١ٜ عت٘، ٜٚشدع ريو يكـٛس تـٛسِٖ ؿكٝك١ اٱْظإ. 

ٗا بعٝذا عٔ َٓٗر اهلل تعاىل، ٚطٝعٌ اٱْظإ ؾايذلب١ٝ ايظ١ًُٝ ٱْظإ طٟٛ ٚطڀٞ; ٫ ميهٔ ؼكٝك     

بؼهٌ ؾشدٟ أٚ مجاعٞ ٜعاْٞ َٔ ايلٓو بهٌ أػهاي٘ ٚأْٛاع٘ عٓذَا ٜٓششف أٚ ٜهٕٛ بعٝذا عٔ َٓٗر اهلل، 

 ٚبكذس ايبعذ أٚ ا٫مشاف عٓ٘ ٜهٕٛ سع٘ َٔ ايلٓو.  

  :ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ يف ايؿشٚم ايؿشد١ٜ 

ا٭سذاخ ٚايضَإ ؾتختًـ َٔ ػخف ٯلش َٚٔ ب١٦ٝ ٭لش٣، َٚٔ فتُع تتعذد امل٪ثشات ٚؾكا يٮسٛاٍ ٚ      

 َٔ ل٬ٍ ا٫طتكشا٤ يًٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ يف اٯتٞ: امل٪ثش٠لش، ٚلٌُ أِٖ ايعٛاٌَ ٯ
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ايٛساث١ ٖٞ: "اْتكاٍ ايـؿات َٔ اٯبا٤ ٚا٭دذاد إىل ا٭بٓا٤ عٔ طشٜل املٛسٚثات  ايعاٌَ ايٛساثٞ: 

 .ص52، ١2008 املخـب١"طايؼٝخ، أثٓا٤ تهٜٛٔ ايبٜٛل

ًځذٴ } يكذ ٚسد يف ايهتاِ ايعضٜض ٚيف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ َا ٜجبت ٖزا ايعاٌَ ٚأثشٙ يف سٝا٠ ايؿشد، قاٍ تعاىل: ٚٳايڃبٳ

ٜٳاتٹ ـٳشٿفٴ ايڃآ ْٴ ْٳهٹذٶا نځزٳيٹوځ  ٜٳخٵشٴزٴ إڇيډا  ٚٳايډزٹٟ لٳبٴحٳ يځا  ٘ٹ  ٕڇ سٳبٿ ٘ٴ بٹإڇرٵ ْٳبٳاتٴ ٜٳخٵشٴزٴ  ٝٿبٴ  ٕٳ ) ايڀډ ٜٳؼٵهڂشٴٚ ّڈ  ٛٵ  {(58يٹكځ

ٙٴ طا٭عشافص ٓٳا َٳعٵ ٌٳ:  ٚٳقٹٝ ٔڇ.  ٔڇ ايڃشٳظٳ ٛٵىڅ، عٳ ٚٵ ػٳ ٘ٹ سٹذٳاسٳ٠څ أځ ٚٳايڃخٳبٹٝحٴ ايډزٹٟ ؾٹٞ تٴشٵبٳتٹ ٝٿبٳ١ڂ.  ٟڇ ايتټشٵبٳ١ڂ ايڀډ ٘ٳ  "أځ ٘ٴ، ػٳبٻ ايتٻؼٵبٹٝ

ًٹٝذٳ بٹا ٚٳايڃبٳ ٝٿبٹ،  ًځذٹ ايڀډ ِٳ بٹايڃبٳ ٗٵ ٓٻشٻاغڇ."تٳعٳايځ٢ ايظٻشڇٜعٳ ايڃؿځ ٔڇ اي " ٚاعًِ إٔ َٔ ص 231، 7، ز1964طايكشطيب،  يډزٹٟ لٳبٴحٳ، عٳ

طابت أسٛاي٘ اْتؿع بهٌ َا زلع٘ ٚػاٖذٙ إٕ لرلا ٚإٕ ػشا، َٚٔ لبجت أسٛاي٘ اطتلش بهٌ َا زلع٘ ٚػاٖذٙ، 

ٚٳ}ٚع٢ً ريو دٍ قٛي٘ تعاىل:   ٘ٹ  ٕڇ سٳبٿ ٘ٴ بٹإڇرٵ ْٳبٳاتٴ ٜٳخٵشٴزٴ  ٝٿبٴ  ًځذٴ ايڀډ ْٳهٹذٶا ٚٳايڃبٳ ٜٳخٵشٴزٴ إڇيډا  طا٭عشاف:  {ايډزٹٟ لٳبٴحٳ يځا 

"إرا صنا ا٭ؿٌ منا ايؿشع، ٚإٕ لبح اؾٖٛش مل ٜڀب َا ؼًچٌ َٓ٘، ٚإٕ طاِ ص.  242، 1طداد املٛىل، ز ص"58

ؾاؾض٤ وان٢ أؿً٘، ٚا٭طشٸ٠ تذٍ ع٢ً ايظشٜش٠، ؾُٔ ؿؿا باطٔ قًب٘ صنا ظاٖش ؾعً٘، َٚٔ نإ ايعٓـش 

 .ص542: 1طايكؼرل، ز اي٘ بايلذ."بايعهع ؾش

ؾشاي١ ا٭ّ ايٓؿظ١ٝ أثٓا٤ اؾُاع أٚ ا٭ِ أٚ ُٖا َعا ٜ٪ثش ع٢ً تهٜٛٔ اؾٓني، ٚنزا َا تتعشض ي٘ ا٭ّ أثٓا٤ 

ٛٵ" اؿٌُ َٔ أسذاخ أٚ يف ايٓعاّ ايػزا٥ٞ أٚ ايع٬دٞ، ٚقذ دا٤ يف اؿذٜح  ٕٻ يځ ِٵ أ ٖٴ ٘ٴ أځتٳ٢ إڇرٳا أځسٳذٳ ًځ ٖٵ ٍٳ أځ ِڇ: قځا  بٹظٵ

٘ٹ، ًډ ِٻ اي ٗٴ ًډ ٓٹٞ اي ٓٿبٵ ٕٳ، دٳ ٝٵڀځا ٓٿبٹ ايؼٻ ٕٳ ٚٳدٳ ٝٵڀځا ٓٳا، َٳا ايؼٻ ٕٵ سٳصٳقڃتٳ ُٳا قڂذٹسٳ ؾځإڇ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٵ ٚٳيځذٷ رٳيٹوځ ؾٹٞ بٳ ٛٳيځذٳ رٳيٹوځ ٜٳلٴشٻ يځ  ايڃ

ٕٴ ٝٵڀځا  . ص361، 3، ز1867طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ " أځبٳذٶا ايؼٻ

ٔٵؾايڀؿٌ ٜشخ َٔ أبٜٛ٘ ٚأدذادٙ بعض لـا  أځبٹٞ ٥ـِٗ ٚؿؿاتِٗ، نايڀٍٛ ٚايكـش، ٚايًٕٛ، ٚايؼذ٠ ٚايًني، عٳ

ٜٵشٳ٠ځ ٕٻ سكٞ اهلل عٓ٘ ٖٴشٳ ٍٳ أځ ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ٙٴ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اي ٞپ دٳا٤ٳ ٍٳ أځعٵشٳابٹ ٍٳ ٜٳا: ؾځكځا ٘ٹ، سٳطٴٛ ًډ ٕٻ اي َٵشٳأځتٹٞ إڇ  ٚٳيځذٳتٵ ا

َٶا ٛٳدٳ، غڂ٬ځ ٍٳ أځطٵ ٌٵ: $ؾځكځا ٔٵ يځوځ ٖٳ ٌڈ َٹ ٍٳ #إڇبٹ ِٵ،: قځا ٍٳ ْٳعٳ ٗٳا َٳا: $قځا ْٴ ٛٳا ٍٳ #أځيڃ ُٵشٷ،: قځا ٍٳ سٴ ٌٵ: $قځا ٗٳا ٖٳ ٔٵ ؾٹٝ ٚٵسٳمٳ َٹ ٍٳ #أځ : قځا

ِٵ، ٍٳ ْٳعٳ ْٻ٢: $قځا ٕٳ ؾځأځ ٍٳ #رٳيٹوځ نځا ٙٴ: قځا ٘ٴ، عٹشٵمٷ أڂسٳا ٍٳ ْٳضٳعٳ ٌٻ: $قځا ًځعٳ ٓٳوځ ؾځ ٘ٴ ٖٳزٳا ابٵ طايبخاسٟ، اؿذٜح #عٹشٵمٷ ْٳضٳعٳ

اؿذٜح د٫ي١ ٚاكش١ ع٢ً ثبٛت ايعاٌَ ايٛساثٞ يف املٓعٛس اٱط٬َٞ، ٖٚزا يٝع ص،يف 173، 8، ز6847سقِ

بايؼ٤ٞ اؾذٜذ; بٌ نإ َعشٚؾا يذ٣ عا١َ ايٓاغ; ٚيزيو عٓذَا طأٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ا٭عشابٞ 

 عٔ ايًٕٛ ايػشٜب يف ابً٘ )ا٭ٚسم(، ؾأداِ يعً٘ ْضع٘ عشم أٟ َٔ آبا٥٘ ٚأدذادٙ.   

ـٹرلٶا )}تعاىل: ٜٚكٍٛ      ُٹٝعٶا بٳ ٙٴ طٳ ٓٳا ًڃ ٘ٹ ؾځذٳعٳ ًٹٝ ْٳبٵتٳ َٵؼٳازڈ  ْٴڀڃؿځ١ٺ أځ ٔٵ  َٹ ٕٳ  ْٵظٳا ٓٳا ايڃإڇ ًځكڃ ْٻا لٳ  ص2طاٱْظإ:  {(2إڇ

ٕ ايٓڀؿ١ َٔ ل١ًٝ ايزنش ٚبٜٛل١ ا٭ْج٢ بعذ ايتًكٝض. ٛټهڄ"ٚا٭َؼاز: ا٭ل٬ط. ٚسمبا ناْت ٖزٙ إػاس٠ إىل تٶ
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 ٖٚٞ# اؾٝٓات$ٛساثات ايها١َٓ يف ايٓڀؿ١، ٚاييت ميجًٗا َا ٜظُْٛ٘ عًُٝا ٚسمبا ناْت ٖزٙ ا٭ل٬ط تعين اي

ٚسذات ايٛساث١ اؿا١ًَ يًـؿات املُٝض٠ ؾٓع اٱْظإ أ٫ٚ ٚيـؿات اؾٓني ايعا١ًٝ٥ ألرلا. ٚإيٝٗا ٜعض٣ طرل 

ث١ ايـؿات ايٓڀؿ١ اٱْظا١ْٝ يف سسًتٗا يتهٜٛٔ دٓني إْظإ، ٫ دٓني أٟ سٝٛإ آلش. نُا تعض٣ إيٝٗا ٚسا

اـاؿ١ يف ا٭طش٠.. ٚيعًٗا ٖٞ ٖزٙ ا٭َؼاز املختًڀ١ َٔ ٚساثات ػت٢.. لًكت٘ ٜذ ايكذس٠ ٖهزا َٔ ْڀؿ١ 

 ،ص3780-3779 ،6ٙ، ز1412" طإبشاِٖٝ،  أَؼاز، ٫ عبجا ٫ٚ دضاؾا ٫ٚ تظ١ًٝ، ٚيهٓ٘ لًل يٝبت٢ً ٚميتشٔ ٚىتدل

ٔٵ عٳا٥ٹؼٳ١ځٞ ٜبذأ َٔ ع١ًُٝ اٱلـاِ، ؾٚقذ بني ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إٔ ايعاٌَ ايٛساث ٕٻ سكٞ اهلل عٓٗا عٳ ، أځ

ٍڇ اهللٹ  َٵشٳأځ٠ڄ قځايځتٵ يٹشٳطٴٛ ٍٳ: ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِا ُٳا٤ٳ؟ ؾځكځا ـٳشٳتٹ ايڃ ٚٳأځبٵ ُٳتٵ  ًځ ُٳشٵأځ٠ڂ إڇرٳا اسٵتٳ ٌٴ ايڃ ٌٵ تٳػٵتٳظٹ ٖٳ ِٵ$:  ؾځكځايځتٵ # ْٳعٳ

ٚٳأڂيډتٵ ٜٳذٳاىٹ  ٗٳا عٳا٥ٹؼٳ١ڂ: تٳشڇبٳتٵ  ٍٴ اهللٹ يځ ٍٳ سٳطٴٛ ٌڇ : $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، قځايځتٵ: ؾځكځا ٔٵ قٹبٳ َٹ ٘ٴ إڇيډا  ٕٴ ايؼٻبٳ ٜٳهڂٛ ٌٵ  ٖٳ ٚٳ ٗٳا.  دٳعٹٝ

٘ٳ ٖٳا أځػٵبٳ َٳا٤ٳ ٌڇ  َٳا٤ٴ ايشٻدٴ ًځا  ٚٳإڇرٳا عٳ ٘ٴ،  ٛٳايځ ٛٳيځذٴ أځلٵ ٘ٳ ايڃ ٌڇ، أځػٵبٳ َٳا٤ٳ ايشٻدٴ ٖٳا  َٳا٩ٴ ًځا  ٘ٴ رٳيٹوٹ، إڇرٳا عٳ َٳ ُٳا ، سٟايٓٝظابٛ# طأځعٵ

 ص.251 ،1ز ،33اؿذٜح سقِ 

قاٍ ٚايًي ٜ٪ثش ع٢ً تهٜٛٔ ايڀؿٌ ٚمنا٥٘ ٚؿشت٘; يزيو أَش اهلل ا٭ّ إٔ تشكع طؿًٗا سٛيني ناًَني،     

ٛٵيڂ} تعاىل: ُٳ ًځ٢ ايڃ ٚٳعٳ ِٻ ايشٻكٳاعٳ١ځ  ٜٴتٹ ٕٵ  ٔٵ أځسٳادٳ أځ ُٳ ٔڇ يٹ ٝٵ ًځ َٹ ٔڇ نځا ٝٵ ٛٵيځ ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵيځادٳ ٔٳ أځ ٜٴشٵكٹعٵ ٛٳايٹذٳاتٴ  ٔٻ ٚٳايڃ ٗٴ ٘ٴ سڇصٵقڂ ٛدٹ يځ

٘ٴ  ٛٵيڂٛدٷ يځ َٳ ٚٳيځا  ٖٳا  ٛٳيځذٹ ٚٳايٹذٳ٠څ بٹ ٗٳا يځا تٴلٳاسٻ  ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃعٷ إڇيډا  ـٴ  ًډ ُٳعٵشٴٚفٹ يځا تٴهځ ٔٻ بٹايڃ ٗٴ ٛٳتٴ ٌٴ ٚٳنٹظٵ َٹجٵ ٛٳاسڇخٹ  ًځ٢ ايڃ ٚٳعٳ ٙٹ  ٛٳيځذٹ بٹ

ٓٻ، ص233طايبكش٠:  {رٳيٹوځ ٞٿ عٔ عا٥ؼ١ سكٞ اهلل عٓٗا سؾعت ايڃشٳذٹٜحٳ إڇيځ٢ اي ٚأْا أٖاِ سؾع٘  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِبٹ

 ص.103 ،18، ز2009قاٍ: ٫ تظذلكعٛا اؿُكا٤ ؾإٕ ايًي ٜٛسخ." طايبضاس، 

 ايعاٌَ ايب٦ٝٞ:

َع٢ٓ ايب١٦ٝ: ٜكـذ بٗا ايب١٦ٝ ايظٝهٛيٛد١ٝ، ٖٚٞ فُٛع١ َٔ املجرلات اييت ٜتعشض شلا ايؿشد طٛاٍ     

ص، 36، ١2008 كـب١، سٝح بذا١ٜ اؿٝا٠ ست٢ ممات٘"طايؼٝخ، سٝات٘، أٟ َٔ بذ٤ ٚدٛدٙ يف ايشسِ نبٜٛل

 عٛاٌَ َٔ بايؿشد احملٝڀ١ املاد١ٜ ايعشٚف ؾايب١٦ٝ بؼكٝٗا ايڀبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٜٚكـذ بايب١٦ٝ ايڀبٝع١ٝ: "

، 1ايؿشد"طعبذ املعڀٞ، ٚقٓاٟٚ، ز منٛ ع٢ً ت٪ثش َاد١ٜ ٚإَهاْات َٚٛاسد، ٚاملٓاخ نايڀكع َٚها١ْٝ; دػشاؾ١ٝ

ص، ؾايب١٦ٝ شلا تأثرل ع٢ً منٛ ايؿشد َادٜا، َٚعٜٓٛا، ؾايب١٦ٝ اؿاس٠ غرل ايباسد٠، ٚايظاس١ًٝ غرل اؾب١ًٝ، 125

 ٚايب١٦ٝ املتشلش٠ غرل ايٓا١َٝ.

 يف إيٝٗا ٜٓتُٞ اييت ٚاؾُاعات ايؿشد بني ايكا١ُ٥ ايتؿاع٬ت ٜٚكـذ بايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ: "فُٛع١     

 ل٬ٍ َٔ، ا٫دتُاع١ٝ ٚب٦ٝت٘ ايؿشد بني يع١ًُٝ ايتؿاعٌ ْتادٶا ايؿشد ػخـ١ٝ دلتعت إر ا٫دتُاعٞ; ايظٝام
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 اٱط٬م; ع٢ً ايؿشد منٛ ع٢ً تأثرلٖا يف ا٫دتُا١ٜ ايعًُٝات أِٖ َٔ تعتدل اييت ا٫دتُاع١ٝ ايتٓؼ١٦ ع١ًُٝ

 ٚتكايٝذ عادات َٔ بِٝٓٗ ٜؼٝع َٚا اؾُاع١ أؾشاد بني ايع٬قات ٚأػهاٍ ا٫دتُاع١ٝ اؿٝا٠ منٛرز ٜ٪ثش إر

َٻ١ اــا٥ف بعض تؼهٌٝ يف ا٫دتُاع١ٝ ايع٬قات ٖزٙ تٓظل ْعِ َٔ ٜعٝؼْٛ٘ َٚا ٚقِٝ، . يًؼخـ١ٝ ايعا

 ."524 ،1997 طًُٝإ، ايشمحٔ عبذ"

ٚايب١٦ٝ ؽتًـ َٔ فتُع ٯلش َٚٔ عـش يعـش َٚٔ صَإ يضَإ آلش "ؾايب١٦ٝ اييت ٜظٛدٖا اؿل       

غرل ايب١٦ٝ اييت ٜؼٝع ؾٝٗا ايباطٌ ٚايعًِ ٚايؼش ٚا٫مشاف، ٚايب١٦ٝ اييت ٜهشّ ؾٝٗا ٚايعذٍ ٚاـرل ٚايٓعاّ، 

ص، 96، 2001اٱْظإ ٚتع٢ً إْظاْٝت٘ غرل تًو اييت ٜظًب ؾٝٗا سك٘ ٚتذاغ نشاَت٘ ٚتٗذس إْظاْٝت٘"طا٭زلش،

١; ٭ٕ ؾٝٗا ًَٹهڄا ٫ ٚعٓذَا اػتذ أر٣ قشٜؽ يًـشاب١ أرٕ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ شلِ باشلذش٠ إىل اؿبؼ

 يهِ اهلل هعٌ ست٢ عٓذٙ أسذ ٜعًِ ٫ ًَٹهاڄ ؾٝٗا ؾإٕ اؿبؼ١، أسض إىل لشدتِ يٛ: $شلِ قاٍ ٜعًِ ايٓاغ،

ص  ٚسذٜح ايشدٌ ايزٟ قتٌ تظعا ٚتظعني ْؿظا ثِ ٚؾ٢ امل١٦ 47، 1985طايظباعٞ، #ؾٝ٘ أْتِ مما ٚكشدا ؾشدا

ٍٳ ْٿٞ: ٚدا٤ ؾٝ٘، "ؾځكځا ًڃتٴ إڇ ٌٵ ْٳؿڃعڈ، ٥ٳ١ځَٹا قځتٳ ٗٳ ٔٵ يٹٞ ؾځ ٛٵبٳ١ٺ؟ َٹ ٍٳ تٳ ٔٵ: ؾځكځا َٳ ٍٴ ٚٳ ٓٳوځ ٜٳشٴٛ ٝٵ ٔٳ بٳ ٝٵ ٛٵبٳ١ٹ، ٚٳبٳ ٔٳ الٵشٴزٵ ايتٻ  َٹ

ٜٳ١ٹ ْٵتٳ ايډتٹٞ ايڃخٳبٹٝجٳ١ٹ ايڃكځشٵ ٗٳا أځ ٜٳ١ٹ إڇيځ٢ ؾٹٝ ـٻايٹشٳ١ٹ ايڃكځشٵ ٜٳ١ٹ اي ٗٳا"طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح  سٳبٻوځ ؾځاعٵبٴذٵ ٚٳنځزٳا، نځزٳا قځشٵ ؾٹٝ

ص. ٜتبني َٔ اؿذٜح أثش ايب١٦ٝ ايؿاطذ٠ ٚايـشب١ ع٢ً طًٛى ايؿشد، ٚإٔ ايتٛب١ تكتلٞ 245، 17، ز11154سقِ 

 اٱق٬ع عٔ ايزْب، ٚبكا٤ ايؿشد يف املهإ ايزٟ استهب ؾٝ٘ ايزْب َذعا٠ يًعٛد٠ إيٝ٘ َش٠ ألش٣.

ٚايٓادٟ، ٚاٱع٬ّ بٛطا٥ً٘ َٚٔ عٓاؿش ايب١٦ٝ ا٭طش٠، ٚا٭ؿذقا٤، ٚامل٪طظات اجملتُع١ٝ، ناملذسط١،       

 املتٓٛع١، ٚايؼبه١ ايعٓهبٛت١ٝ، ٚٚطا٥ٌ ا٫تـاٍ ا٫دتُاعٞ، ٚغرلٖا.

" إٔ املؼاسن١ يف اشلذٟ ٚإٕ املؼاسن١ ٚاملـاسب١ تٛسخ املؼان١ً يف ايڀباع ٜٚ٪نذ ٖزا ابٔ ت١ُٝٝ بكٛي٘:     

ا٭ل٬م ٚا٭عُاٍ، ٖٚزا أَش قظٛغ; ايعاٖش تٛسخ تٓاطبا ٚتؼان٬ بني املتؼابٗني، ٜكٛد إىل َٛاؾك١ َا يف 

هذ  -َج٬  -ؾإٕ اي٬بع ثٝاِ أٌٖ ايعًِ هذ َٔ ْؿظ٘ ْٛع اْلُاّ إيِٝٗ، ٚاي٬بع يجٝاِ اؾٓذ املكات١ً 

 َٔ ْؿظ٘ ْٛع ؽًل بأل٬قِٗ، ٜٚـرل طبع٘ َتكاكٝا يزيو، إ٫ إٔ ميٓع٘ َاْع .

َٚؿاسق١ تٛدب ا٫ْكڀاع عٔ َٛدبات ايػلب ٚأطباِ َٚٓٗا: إٔ املخايؿ١ يف اشلذٟ ايعاٖش تٛدب َبا١ٜٓ      

ايل٬ٍ، ٚا٫ْعڀاف ع٢ً أٌٖ اشلذ٣ ٚايشكٛإ، ٚؼكل َا قڀع اهلل َٔ املٛا٠٫ بني دٓذٙ املؿًشني ٚأعذا٥٘ 

 .ص93، 1، ز1999اـاطشٜٔ."طابٔ ت١ُٝٝ، 
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 :ايع٬ق١ بني امل٪ثشات ايٛساث١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ

ٚايب١ٝ٦ٝ ع٬ق١ تؿاع١ًٝ تها١ًَٝ، ؾكذ لٴًل اٱْظإ ع٢ً ايؿڀش٠ قاٍ تعاىل:  ايع٬ق١ بني ايعٛاٌَ ايٛساث١ٝ       

٘ٹ رٳيٹوځ} ًډ ًڃلڇ اي ٌٳ يٹخٳ ٗٳا يځا تٳبٵذٹٜ ٝٵ ًځ ٓٻاغٳ عٳ ٘ٹ ايډتٹٞ ؾځڀځشٳ اي ًډ ٓٹٝؿڄا ؾٹڀڃشٳتٳ اي ٔڇ سٳ ٗٳوځ يٹًذٿٜ ٚٳدٵ ِٵ  ٔٻ  ؾځأځقٹ ٚٳيځهٹ ِٴ  ٝٿ ٔٴ ايڃكځ ايذٿٜ

ًځ ٜٳعٵ ٓٻاغڇ يځا  ٕٳ )أځنڃجٳشٳ اي ِٳ:  طايشّٚص {(30ُٴٛ ًډ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٞټ ؿٳ ٓٻبٹ ٍٳ اي ٍٳ: قځا ٘ٴ، قځا ٓٵ ٘ٴ عٳ ٞٳ ايًډ ٜٵشٳ٠ځ سٳكٹ ٖٴشٳ ٔٵ أځبٹٞ  ٚعٳ

ٌڇ ايبٳ$ ُٳجٳ ٘ٹ، نځ ْٹ ُٳذٿظٳا ٜٴ ٚٵ  ٘ٹ، أځ ْٹ ـٿشٳا ٓٳ ٜٴ ٚٵ  ٘ٹ، أځ ْٹ ٛٿدٳا ٗٳ ٜٴ ٙٴ  ٛٳا ًځ٢ ايؿٹڀڃشٳ٠ٹ، ؾځأځبٳ ٜٴٛيځذٴ عٳ ٛٵيڂٛدٺ  َٳ ٌټ  ُٳ١ٹنڂ ٌٵ تٳشٳ٣  ٗڇٝ ٖٳ ُٳ١ځ  ٗڇٝ ٓٵتٳرٴ ايبٳ تٴ

ٗٳا دٳذٵعٳا٤ٳ "ؾإٕ ايـيب ظٖٛشٙ لًل قاب٬ يًخرل ٚايؼش مجٝعا ٚإمنا  ص100 ،2ز، 1385اؿذٜح سقِ طايبخاسٟ،# ؾٹٝ

.ؾب١٦ٝ ايڀؿٌ ت٪ثش يف تٛدٗ٘، ٚيف ْؿع ايٛقت يذٜ٘ ص107، 3، ز1996أبٛاٙ مي٬ٕٝ ب٘ إىل أسذ اؾاْبني"طايػضايٞ، 

عٌ َع ب٦ٝت٘، ٚإ٫ ملا اطتذاِ شلا ٚتؿاعٌ َعٗا; يزا سشق اٱط٬ّ ع٢ً تهٜٛٔ ب١٦ٝ ؿاؿ١ اطتعذاد يًتؿا

ًضٚد١ ايـاؿ١، ٚنزيو املشأ٠ ؽتاس ؿاسب اـًل ٚايذٜٔ، ٚقذ ٢ْٗ اهلل يٚريو بالتٝاس ايشدٌ  ،يًڀؿٌ

ُٴؼٵشڇنځاتٹ سٳتٻ٢}قاٍ تعاىل:  ،عٔ ْهاح املؼشنات أٚ املؼشنني ٓٵهٹشٴٛا ايڃ ٔٵ  ٚٳيځا تٳ َٹ ٝٵشٷ  ٓٳ١څ لٳ َٹ َٴ٪ٵ َٳ١څ  ٚٳيځأځ ٔٻ  َٹ ٜٴ٪ٵ

ٚٳ َٴؼٵشڇىٺ  ٔٵ  َٹ ٝٵشٷ  ٔٷ لٳ َٹ َٴ٪ٵ ٚٳيځعٳبٵذٷ  ٓٴٛا  َٹ ٜٴ٪ٵ ُٴؼٵشڇنٹنيٳ سٳتٻ٢  ٓٵهٹشٴٛا ايڃ ٚٳيځا تٴ ِٵ  ٛٵ أځعٵذٳبٳتٵهڂ ٚٳيځ ِٵَٴؼٵشڇنځ١ٺ  ٛٵ أځعٵذٳبٳهڂ طايبكش٠: {يځ

ْٵهٹشٴٛا ايڃأځ}ص ٚأَش بٓهاح ا٭ٜا٢َ ٚايـاؿني ؾكاٍ: 221 ٕٵ ٚٳأځ ِٵ إڇ َٳا٥ٹهڂ ٚٳإڇ ِٵ  ٔٵ عٹبٳادٹنڂ َٹ ـٻايٹشٹنيٳ  ٚٳاي ِٵ  ٓٵهڂ َٹ َٳ٢  ٜٳا

ِٷ ) ًٹٝ ٚٳاطٹعٷ عٳ ٘ٴ  ًډ ٚٳاي ٘ٹ  ًٹ ٔٵ ؾځلٵ َٹ ٘ٴ  ًډ ِٴ اي ٗڇ ٓٹ ٜٴػٵ ْٴٛا ؾڂكځشٳا٤ٳ  طايٓٛسص سشؿا ع٢ً تهٜٛٔ أطش٠ ؿاؿ١ ٚب١٦ٝ  {(32ٜٳهڂٛ

 َٓاطب١ يًڀؿٌ.  

ٖٛ قـ١ً عاًَني ُٖا ايٛساث١ ٚايب١٦ٝ، َٚٔ تؿاعٌ  ٜكٍٛ عًُا٤ ايٓؿع ايذلبٟٛ: "إٕ ايظًٛىٚ         

 ايٛساث١)َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ منٛ ( َع ايب١٦ٝ)َٚع َا ٜٓتر عٓٗا َٔ تعًِ( وذخ ايظًٛى ايزٟ ْشغب ؾٝ٘ يف

، ٚقذ ٚسد يف ايكشإٓ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ ْـٛق نجرل٠ تبني أْٛعا ٚؿٛسا يًب١٦ٝ () املتعًِ

دتُاعٞ، ايٓٛع ا٭ٍٚ: ايب١٦ٝ ايڀبٝع١ٝ نايًٌٝ، ٚايٓٗاس، ٚاؾباٍ، ٚا٭ػذاس، ٚا٭ْٗاس، بؼكٝٗا ايڀبٝعٞ ٚا٫

ٛٳ}ٚايٛدٜإ، ٚايبًذإ، ٚايبشاس، ٚايشٜاح ٚايظشب، ٚايضسٚع ٚايجُاس، ٚا٭ْعاّ ٚغرلٖا، ٖٴ ْٵؼٳأځ ايډزٹٟ ٚٳ ٓٻاتٺ أځ  دٳ

ٝٵشٳ َٳعٵشٴٚػٳاتٺ ٌٳ َٳعٵشٴٚػٳاتٺ ٚٳغځ ٓٻخٵ ًٹؿڄاَٴ ٚٳايضٻسٵعٳ ٚٳاي ٘ٴ خٵتٳ ًڂ ٕٳ أڂنڂ ٜٵتٴٛ ٕٳ ٚٳايضٻ َٻا ٗٶا ٚٳايشټ ٝٵشٳ َٴتٳؼٳابٹ ٘ٺ ٚٳغځ ًڂٛا َٴتٳؼٳابٹ ٔٵ نڂ  َٹ

ٙٹ ُٳشڇ ُٳشٳ إڇرٳا ثٳ ٘ٴ ٚٳآتٴٛا أځثٵ ّٳ سٳكډ ٛٵ ٙٹ ٜٳ ـٳادٹ ٘ٴ تٴظٵشڇؾڂٛا ٚٳيځا سٳ ْٻ ُٴظٵشڇؾٹنيٳ ٜٴشٹبټ يځا إڇ ٔٳ( 141) ايڃ َٹ ّڇ ٚٳ ْٵعٳا ُٴٛيځ١ڄ ايڃأځ ًڂٛا ٚٳؾځشٵػٶا سٳ  نڂ

ُٻا ِٴ َٹ ٘ٴ سٳصٳقځهڂ ًډ ٛٳاتٹ تٳتٻبٹعٴٛا ٚٳيځا اي ٕڇ لٴڀڂ ٝٵڀځا ٘ٴ ايؼٻ ْٻ ِٵ إڇ ٚپ يځهڂ ّٳ}، صا٭ْعاّط {( 142) َٴبٹنيٷ عٳذٴ ْٵعٳا ٗٳا ٚٳايڃأځ ًځكځ ِٵ لٳ ٗٳا يځهڂ  ؾٹٝ

ٓٳاؾٹعٴ دٹفٵ٤ٷ َٳ ٗٳا ٚٳ ٓٵ َٹ ٕٳ ٚٳ ًڂٛ ِٵ( 5) تٳأڃنڂ ٗٳا ٚٳيځهڂ ٍٷ ؾٹٝ ُٳا ٕٳ سٹنيٳ دٳ ٕٳتٳظٵ ٚٳسٹنيٳ تٴشڇوڂٛ ٌٴ( 6) شٳسٴٛ ُٹ ِٵ ٚٳتٳشٵ ًځذٺ إڇيځ٢ أځثٵكځايځهڂ ِٵ بٳ  يځ

ْٴٛا ٘ٹ تٳهڂٛ ْٵؿڂعڇ بٹؼٹلٿ إڇيډا بٳايٹػٹٝ ٕٻ ايڃأځ ِٵ إڇ ِٷ يځشٳ٤ٴٚفٷ سٳبٻهڂ ٌٳ( 7) سٳسٹٝ ٝٵ ٍٳ ٚٳايڃخٳ ُٹرلٳ ٚٳايڃبٹػٳا ٖٳا ٚٳايڃشٳ ٓٳ١ڄ يٹتٳشٵنځبٴٛ ًڂلٴ ٚٳصڇٜ ٜٳخٵ  َٳا ٚٳ
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ٕٳ يځا ُٴٛ ًځ ًځ٢( 8) تٳعٵ ٘ٹ ٚٳعٳ ًډ ٌڇ ـٵذٴقځ اي ٗٳا ايظٻبٹٝ ٓٵ َٹ ٛٵ دٳا٥ٹشٷ ٚٳ ِٵ ػٳا٤ٳ ٚٳيځ ٗٳذٳانڂ ُٳعٹنيٳ يځ ٛٳ( 9) أځدٵ ٍٳ ايډزٹٟ ٖٴ ْٵضٳ ٔٳ أځ ُٳا٤ٹ َٹ  ايظٻ

ِٵ َٳا٤ٶ ٘ٴ يځهڂ ٓٵ ِٷ َٹ ٘ٴ ػٳشٳا ٓٵ َٹ ٘ٹ ػٳذٳشٷ ٚٳ ٕٳ ؾٹٝ ُٴٛ ٓٵبٹتٴ( 10) تٴظٹٝ ِٵ ٜٴ ٘ٹ يځهڂ ٕٳ ايضٻسٵعٳ بٹ ٜٵتٴٛ ٌٳ ٚٳايضٻ ٓٻخٹٝ ِٳ ٚٳاي ٓٳا ٔٵٚٳ ٚٳايڃأځعٵ ٌٿ َٹ  نڂ

ُٳشٳاتٹ ٕٻ ايجٻ ٜٳ١ڄ رٳيٹوځ ؾٹٞ إڇ ّڈ يځآ ٛٵ ٕٳ يٹكځ ِٴ ٚٳطٳخٻشٳ( 11) ٜٳتٳؿځهډشٴٚ ٌٳ يځهڂ ٝٵ ًډ ٗٳاسٳ اي ٓٻ ُٵعٳ ٚٳاي ُٳشٳ ٚٳايؼٻ ّٴ ٚٳايڃكځ ٓټذٴٛ  َٴظٳخٻشٳاتٷ ٚٳاي

ٙٹ َٵشڇ ٕٻ بٹأځ ٜٳاتٺ رٳيٹوځ ؾٹٞ إڇ ّڈ يځآ ٛٵ ٕٳ يٹكځ ًڂٛ َٳا( 12) ٜٳعٵكٹ ِٵ رٳسٳأځ ٚٳ ًٹؿڄا يڃأځسٵضڇا ؾٹٞ يځهڂ ٘ٴ َٴخٵتٳ ْٴ ٛٳا ٕٻ أځيڃ ٜٳ١ڄ رٳيٹوځ ؾٹٞ إڇ ّڈ يځآ ٛٵ  يٹكځ

ٕٳ ٛٳ( 13) ٜٳزٻنډشٴٚ ٖٴ ًڂٛا ايڃبٳشٵشٳ طٳخٻشٳ ايډزٹٟ ٚٳ ٘ٴ يٹتٳأڃنڂ ٓٵ ُٶا َٹ ٜٽا يځشٵ ٘ٴ ٚٳتٳظٵتٳخٵشڇدٴٛا طځشڇ ٓٵ ٝٳ١ڄ َٹ ًڃ ٗٳا سٹ ْٳ ًڃبٳظٴٛ ًڃوځ ٚٳتٳشٳ٣ تٳ  ايڃؿڂ

ٛٳالٹشٳ ٘ٹ َٳ ٔٵ ٚٳيٹتٳبٵتٳػٴٛا ؾٹٝ ٘ٹ َٹ ًٹ ِٵ ؾځلٵ ًډهڂ ٕٳ ٚٳيځعٳ  .صايٓشٌ(  ط14) تٳؼٵهڂشٴٚ

ٚايٓٛع ايجاْٞ: ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ نا٭طش٠، ٚايعؼرل٠، ٚا٫ؿشاِ، ٚايجكاؾ١، ٚايعادات ٚايتكايٝذ،       

ٗٳا}َٚ٪طظات اجملتُع املختًؿ١ ٖٚزا ع٢ً طبٌٝ املجاٍ ٫ اؿـش،  ٜټ ٔٳ ٜٳاأځ ٓٴٛا ايډزٹٜ َٳ ِٵ قڂٛا آ ْٵؿڂظٳهڂ ِٵٚٳ أځ ًٹٝهڂ ٖٵ  ْٳاسٶا أځ

ٖٳا ٓٻاغٴ ٚٳقڂٛدٴ ٗٳا ٚٳايڃشٹذٳاسٳ٠ڂ اي ٝٵ ًځ ًځا٥ٹهځ١څ عٳ ًځاظڅ َٳ ٕٳ يځا ػٹذٳادٷ غٹ ـٴٛ ٘ٳ ٜٳعٵ ًډ ِٵ َٳا اي ٖٴ َٳشٳ ٕٳ أځ ًڂٛ ٜٳؿڃعٳ ٕٳ َٳا ٚٳ َٳشٴٚ  {(6) ٜٴ٪ٵ

َٶا تٳذٹذٴ يځا }،صايتششِٜط ٛٵ ٕٳ قځ ٓٴٛ َٹ ٘ٹ ٜٴ٪ٵ ًډ ّڇ بٹاي ٛٵ ٝٳ ٕٳ ايڃآلٹشڇ ٚٳايڃ ٛٳادټٚ ٔٵ ٜٴ ٘ٳ سٳادٻ َٳ ٘ٴ ايًډ ٛٵ ٚٳسٳطٴٛيځ ْٴٛا ٚٳيځ ِٵ نځا ٖٴ ٚٵ آبٳا٤ٳ ِٵ أځ ٖٴ ٓٳا٤ٳ  أځبٵ

ٚٵ ِٵ أځ ٗٴ ْٳ ٛٳا ٚٵ إڇلٵ ِٵ أځ ٗٴ ِٴ ؾٹٞ نځتٳبٳ أڂٚيځ٦ٹوځ عٳؼٹرلٳتٳ ٗڇ ًڂٛبٹ ٕٳ قڂ ِٵ ايڃإڇميٳا ٖٴ ٜٻذٳ ٘ٴ بٹشٴٚحڈ ٚٳأځ ٓٵ ِٵ َٹ ٗٴ ًڂ ٜٴذٵلٹ ٓٻاتٺ ٚٳ ٔٵ تٳذٵشڇٟ دٳ ٗٳا َٹ  تٳشٵتٹ

ٗٳاسٴ ْٵ ٔٳ ايڃأځ ٗٳاؾٹ لٳايٹذٹٜ ٞٳ ٝ ٘ٴ سٳكٹ ًډ ِٵ اي ٗٴ ٓٵ ٘ٴ ٚٳسٳكٴٛا عٳ ٓٵ ِٴ أڂٚيځ٦ٹوځ عٳ ٘ٹ سٹضٵ ًډ ٕٻ أځيځا اي ِٳ إڇ ٘ٹ سٹضٵ ًډ ِٴ اي ٕٳ ٖٴ ًٹشٴٛ ُٴؿڃ  ايڃ

ًډا٤ٴ} طاجملادي١ص،{(22) َٳ٦ٹزٺ ايڃأځلٹ ٛٵ ِٵ ٜٳ ٗٴ ٚپ يٹبٳعٵضڈ بٳعٵلٴ ُٴتٻكٹنيٳ إڇيډا عٳذٴ ّٳ}،صايضلشفط{(67) ايڃ ٛٵ ٜٳ ِٴ ٜٳعٳضټ ٚٳ ًځ ايعډايٹ  ٢عٳ

٘ٹ ٜٵ ٍٴ ٜٳذٳ ٓٹٞ ٜٳكڂٛ ٝٵتٳ ٍڇ َٳعٳ اتٻخٳزٵتٴ ٜٳايځ ًڄا ايشٻطٴٛ ًځتٳ٢( 27) طٳبٹٝ ٜٵ ٚٳ ٓٹٞ ٜٳا ٝٵتٳ ِٵ يځ ْٶا أځتٻخٹزٵ يځ ًځا ًڄا ؾڂ ًٹٝ ٓٹٞ يځكځذٵ( 28) لٳ ًډ ٔڇ أځكٳ  عٳ

ْٹٞ إڇرٵ بٳعٵذٳ ايزٿنڃشڇ ٕٳ دٳا٤ٳ ٕٴ ٚٳنځا ٝٵڀځا ٕڇ ايؼٻ ْٵظٳا ًڃإڇ ٌٳؾځأځقڃ}،صايؿشقإط {(29) لٳزٴٚيڄا يٹ ِٵ بٳ ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٴ ٕٳ بٳعٵضڈ عٳ  ٜٳتٳظٳا٤ٳيڂٛ

ٍٳ( 50) ٌٷ قځا ِٵ قځا٥ٹ ٗٴ ٓٵ ْٿٞ َٹ ٕٳ إڇ ٔٷ يٹٞ نځا ٍٴ} (51) قځشڇٜ ْٻوځ ٜٳكڂٛ ٔٳ أځإڇ ُٹ ـٳذٿقٹنيٳ يځ ُٴ ٓٳا أځإڇرٳا( 52) ايڃ ٓٻا َٹتٵ َٶا تٴشٳابٶا ٚٳنڂ  ٚٳعٹعځا

ْٻا ٕٳ أځإڇ ٓٴٛ ُٳذٹٜ ٍٳ( 53) يځ ٌٵ قځا ِٵ ٖٳ ْٵتٴ ٕٳ أځ ًٹعٴٛ ًځعٳ( 54) َٴڀډ ٙٴ ؾځاطډ ٛٳا٤ٹ ؾٹٞ ؾځشٳآ ِڇ طٳ ٍٳ( 55) ايڃذٳشٹٝ ٘ٹ قځا ٕٵ تٳايًډ ٔڇ نٹذٵتٳ إڇ  يځتٴشٵدٹٜ

ٛٵيځا( 56) ُٳ١ڂ ٚٳيځ ٓٵتٴ سٳبٿٞ ْٹعٵ ٔٳ يځهڂ ٔٳ َٹ ُٴشٵلٳشڇٜ ُٳشٵ٤ٴصايـاؾاتط {(57) ايڃ ًځ٢ َٚٔ ايظ١ٓ "ايڃ ٔڇ عٳ ٘ٹ، دٹٜ ًٹ ًٹٝ ٓٵعڂشٵ لٳ ٝٳ ًڃ  ؾځ

ِٵ ٔٵ أځسٳذٴنڂ ٌٴ" ص.398، 13، ز8028بٌ، اؿذٜح سقِ طابٔ سٓ" ٜٴخٳايٹطڂ َٳ ًٹٝعڇ َٳجٳ ـٻايٹضڇ اؾځ ٛٵ٤ٹ، اي ٌڇ ٚٳايظٻ َٹ  نځشٳا

ْٳاؾٹخڇ املٹظٵوٹ ٌٴ ايهٹرلڇ، ٚٳ َٹ َٻا: املٹظٵوٹ ؾځشٳا ٕٵ إڇ ٜٳوځ، أځ َٻا ٜٴشٵزٹ ٕٵ ٚٳإڇ ٘ٴ، تٳبٵتٳاعٳ أځ ٓٵ َٻا َٹ ٕٵ ٚٳإڇ ٘ٴ تٳذٹذٳ أځ ٓٵ ٝٿبٳ١ڄ، سڇوڄا َٹ ْٳاؾٹخٴ طځ  ٚٳ

َٻ: ايهٹرلڇ ٕٵ اإڇ ٝٳابٳوځ، ٜٴشٵشڇمٳ أځ َٻا ثٹ ٕٵ ٚٳإڇ   ص.96، 7، ز5534طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ " لٳبٹٝجٳ١ڄ سڇوڄا تٳذٹذٳ أځ

ع٢ً ايؿشد، سٝح  عُٝل"تأثرل  ٗايًجكاؾ١ ٚايعادات ٚايتكايٝذ أثش ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ْٚٛع١ٝ ايظًٛى، ؾًٚ     

طًٛى تعًُ٘ ايؿشد إ٫ ٚيًجكاؾ١ دٚس يف تؼهًٝ٘، تعٌُ َع ايعٛاٌَ ا٭لش٣ ع٢ً تؼهٌٝ ػخـٝت٘، ؾُا َٔ 

ؾا٭َشٜهٕٝٛ َج٬ ٜٓاٚيٕٛ ايڀعاّ بايؼٛن١ ٚايظهني، بُٝٓا ٜتٓاٚي٘ ايـٕٝٓٝٛ بضٚز َٔ ايعـٞ ايـػرل٠، يف 
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سني ٜتٓاٚي٘ ايعشِ بأؿابعِٗ، بعض ايٓاغ ٜتعًُٕٛ ػشا٤ َا وتادْٛ٘ يػزا٥ِٗ ايَٝٛٞ َٔ ايظٛبش َاسنت، 

   .ص313، 1994اٯلش إىل صساع١ َا وتادْٛ٘" طايشمياٟٚ، يف سني ًٜذأ ايبعض 

، ٖٚزٙ ايظٓٔ ٚايكٛاْني تعٌُ ٚت٪ثش ١ٚايب٦ٝٝ ١اٌَ ايٛساثٝٛٚقٛاْني ؼهِ ايع اإٔ ٖٓاى طٓٓب ايكٍٛ ٚميهٔ      

ٔ طٓٔ بإساد٠ اهلل تعاىل، ٚقذ ٫ تعٌُ ٫ٚ ت٪ثش، ٖٚٓاى أدي١ َٔ ايهتاِ ايعضٜض تبني ٖزا، ع٢ً طبٌٝ املجاٍ: ؾُ

ٗٳبٴ }َٚع ريو ٫ وـٌ إلاِ  ايضٚازاٱلاِ ايتضاٚز، ٚقذ وذخ  ٜٳ ٚٳ ْٳاثٶا  ٜٳؼٳا٤ٴ إڇ ٔٵ  ُٳ ٗٳبٴ يٹ ٜٳ ٜٳؼٳا٤ٴ  َٳا  ًڂلٴ  ٜٳخٵ

ٜٳؼٳا٤ٴ ايزټنڂٛسٳ ) ٔٵ  ُٳ ِٷ قځذٹٜشٷ )49يٹ ًٹٝ ٘ٴ عٳ ْٻ ُٶا إڇ ٜٳؼٳا٤ٴ عٳكٹٝ ٔٵ  َٳ ٌٴ  ٜٳذٵعٳ ٚٳ ْٳاثٶا  ٚٳإڇ ْٶا  ِٵ رٴنڃشٳا ٗٴ ٚٿدٴ ٜٴضٳ ٚٵ  طايؼٛس٣ص،  {(50( أځ

ٚميهٔ ايتػًب ع٢ً ايتأثرل ايب٦ٝٞ، ؾاَشأتٞ ْٛح ٚيٛط ناْتا يف بٝت ايٓب٠ٛ، ؾايب١٦ٝ ؿاؿ١ َٚع ريو ناْتا 

ناؾشتني، بُٝٓا ناْت اَشأ٠ ؾشعٕٛ يف ب١٦ٝ ؾاطذ٠، َٚع ريو ناْت ؿاؿ١، ٚنزا ايٛساث١ ؾُٔ أٚيٞ ايعضّ 

نزا قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َات أبٛٙ ناؾشا، ْٚٛح َٔ ايشطٌ إبشاِٖٝ اـًٌٝ عًٝ٘ ايظ٬ّ، ٚأبٛٙ ناؾش، ٚ

عًٝ٘ ايظ٬ّ ٚيذٙ ناؾش ٚمل ٜ٪َٔ ب٘، ٚنًف إىل إٔ تٓاٍٚ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ، بـٛس٠ دض١ٝ٥، أٚ َٔ صٚاٜا َع١ٓٝ، 

تهٕٛ ايٓتا٥ر قاؿش٠ ٫ٚ تعدل عٔ اؿكا٥ل، ٫ٚبذ َٔ ايٓعش٠ ايه١ًٝ يًؿشد ٚايعٛاٌَ امل٪ثش٠ ؾٝ٘ ٚامل٪ثش ؾٝٗا، 

ُٓع١َٛ َتها١ًَ، ؾكذ ٜػًب تأثرل َعني يف ٚقت َا، ٚقذ ٫ ٜهٕٛ ي٘ ْؿع ايتأثرل يف ٚقت آلش أٚ َع ؾشد ن

 أْ٘ ٜٓعش إىل ايؿشد نُٓع١َٛ ؿػرل٠ يف إطاس َٓع١َٛ نبرل٠.    ; أٟ:اٱط٬َٞ املٓعٛسآلش، ٖٚزا َا ميٝض 

ثبت ؾكذ ، ؾٝٗا ٌَ ايب١ٝ٦ٝ ٚايجكاؾ١ٝـ، ٚايٛساث١ٝاٱط٬َٞ، ٚتأثرل ايعٛا ٓعٛسثبات ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف املإَٚع      

ٖٚٛ ايعاٌَ ايعكذٟ، ؾتـٛس ايؿشد ملـذس ايٛدٛد ٚع٬قت٘ غايك٘، ٚسكٝك١  اآلش أنجش تأثرل إٔ ٖٓاى عا٬َ

اٱْظإ ٚع٬قت٘ باٯلشٜٔ مبختًـ تٛدٗاتِٗ ٚعكا٥ذِٖ، ٚسكٝك١ ايهٕٛ ٚع٬قت٘ ب٘، ٚسكٝك١ اؿٝا٠ ٚع٬قت٘ 

 . ثش يف ايؿشٚم ايؿشد١ٜبٗا، نٌ ٖزا ٜ٪

 عشض ْتا٥ر ايبشح:

 اٱط٬َٞ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟" أؿٌٝيٲداب١ عٔ ايظ٪اٍ ا٭ٍٚ ْٚـ٘: "َا ايت

 مت اطتكشا٤ ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ رات ايع٬ق١ مبٛكٛع ايبشح ٚتٛؿٌ إىل اٯتٞ:      

ِٵ }اٍ تعاىل: ٜعذ ا٫لت٬ف بني املخًٛقات ط١ٓ َٔ طٓٔ اهلل تعاىل يف لًك٘، ق      ٕٻ تٳشٳ أځيځ ٘ٳ أځ ًډ ٍٳ اي ْٵضٳ ٔٳ أځ ُٳا٤ٹ َٹ  ايظٻ

ٓٳا َٳا٤ٶ ٘ٹ ؾځأځلٵشٳدٵ ُٳشٳاتٺ بٹ ًٹؿڄا ثٳ ٗٳا َٴخٵتٳ ْٴ ٛٳا ٔٳ أځيڃ َٹ ٍڇ ٚٳ ُٵشٷ بٹٝضٷ دٴذٳدٷ ايڃذٹبٳا ـٷ ٚٳسٴ ًٹ ٗٳا َٴخٵتٳ ْٴ ٛٳا ٔٳ( 27) طٴٛدٷ ٚٳغځشٳابٹٝبٴ أځيڃ َٹ  ٚٳ

ٓٻاغڇ ِٿ اي ٚٳا ّڇ ٚٳايذٻ ْٵعٳا ـٷ ٚٳايڃأځ ًٹ ٘ٴ َٴخٵتٳ ْٴ ٛٳا ُٳا نځزٳيٹوځ أځيڃ ْٻ ٘ٳ ٜٳخٵؼٳ٢ إڇ ٔٵ ايًډ ٙٹ َٹ ُٳا٤ٴ عٹبٳادٹ ًځ ٕٻ ايڃعٴ ٘ٳ إڇ ًډ  {(28) غځؿڂٛسٷ عٳضڇٜضٷ اي

ٕٳ صؾاطشط ٓٻاغٳ ٚيف اؿذٜح: "تٳذٹذٴٚ ٕٳ، اي ِٵ َٳعٳادٹ ٖٴ ٝٳاسٴ ٝٻ١ٹ ؾٹٞ لٹ ًٹ ٖٹ ِٵ اؾځا ٖٴ ٝٳاسٴ ّڇ، ؾٹٞ لٹ ٗٴٛا، إڇرٳا اٱڇطٵ٬ځ ٝٵشٳ ٕٳٚٳتٳذٹذٴٚ ؾځكٹ  لٳ
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ٓٻاغڇ ٕڇ ٖٳزٳا ؾٹٞ اي ِٵ ايؼٻأڃ ٖٴ ٘ٴ أځػٳذٻ ٕٳ يځ ٚٳتٳذٹذٴٚ ٝٳ١ڄ،  ٖٹ ٓٻاغڇ ػٳشٻ نځشٳا ٔڇ رٳا اي ٝٵ ٗٳ ٛٳدٵ ٘ٺ، ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ ٜٳأڃتٹٞ ايډزٹٟ اي ٛٳدٵ ٜٳأڃتٹٞ بٹ  ٖٳ٪ٴ٫ځ٤ٹ ٚٳ

٘ٺ"طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ  ٛٳدٵ  ص.178، 4، ز3494بٹ

ِٵ }إ، قاٍ تعاىل:ٚٚكع اٱْظإ يف قو ا٫بت٤٬ ٚا٫َتش      ٚٳسٳؾځعٳ بٳعٵلٳهڂ ـٳ ايڃأځسٵضڇ  ًځا٥ٹ ِٵ لٳ ًځهڂ ٛٳ ايډزٹٟ دٳعٳ ٖٴ ٚٳ

ِٷ ) ٘ٴ يځػٳؿڂٛسٷ سٳسٹٝ ْٻ ٚٳإڇ ِٹ  ٕٻ سٳبٻوځ طٳشڇٜعٴ ايڃعٹكځا ِٵ إڇ َٳا آتٳانڂ ِٵ ؾٹٞ  ٛٳنڂ ًڂ ٝٳبٵ ٛٵمٳ بٳعٵضڈ دٳسٳدٳاتٺ يٹ  ٚسؾع)" طا٭ْعاّص.{( 165ؾځ

 ٚايػ٢ٓ ٚايكبض ٚاؿظٔ ٚاؾٌٗ ٚايعكٌ ٚايعًِ ٚايلعـ ٚايك٠ٛ شصمٚاي اـًل يف( دسدات بعض ؾٛم بعلهِ

 اهلل ؾإٕ ايبخٌ، أٚ اؾٌٗ أٚ ايعذض ٭دٌ يٝع ايذسدات يف اـًل بني ايتؿاٚت ٖٚزا ٚايٛكع، ٚايؼشف ٚايؿكش

 ٜٚعاًَهِ ا٭َٛس، تًو يف يٝختدلنِ أٟ( آتانِ ؾُٝا يٝبًٛنِ) ٖٛ ٚإمنا .ايٓكف ؿؿات عٔ َٓضٙ طبشاْ٘

ٓٳا}: تعاىل نكٛي٘ ببعض بعلهِ يٝبًٞ أٚ َِٓٗ عبادٙ بأسٛاٍ أعًِ ٖٚٛ ٚاملختدل، املبت٢ً ١ًَعاَ ًڃ  ٚٳدٳعٳ

ِٵ ٓٳ١ڄ يٹبٳعٵضڈ بٳعٵلٳهڂ  ص.295، 4، ز1992"طؿذٜل لإ، ص.20: ايؿشقإط { ؾٹتٵ

٘ٴ}ٚقاٍ تعاىل:      ًډ ِٵ ايډزٹٟ اي ًځكځهڂ ٔٵ لٳ ـٺ َٹ ِٻ كٳعٵ ٌٳ ثٴ ٔٵ دٳعٳ ـٺ بٳعٵذٹ َٹ ِٻ ٛٻ٠ڄقڂ كٳعٵ ٌٳ ثٴ ٔٵ دٳعٳ ٛٻ٠ٺ بٳعٵذٹ َٹ ٝٵبٳ١ڄ كٳعٵؿڄا قڂ  ٚٳػٳ

ًڂلٴ ٛٳ ٜٳؼٳا٤ٴ َٳا ٜٳخٵ ٖٴ ِٴ ٚٳ ًٹٝ ، ؾخًل اهلل ايٓاغ كتًؿني َٚتؿاٚتني يف قذساتِٗ صايشّٚط {(54) ايڃكځذٹٜشٴ ايڃعٳ

ا٥ِ بزات٘، أَا ٚلـا٥ـِٗ; ٭ٕ ايؿشد ٫ ٜظتڀٝع إٔ ٜكّٛ بزات٘ ٫ٚ وتاز يػرلٙ، ؾٗزا لاق باهلل ٚسذٙ ٖٛ ايك

املخًٛم ؾ٬ ٜظتػين عٔ غرلٙ، ٚنًُا صاد غٓاٙ أٚ َهاْت٘ َٚظ٪ٚيٝت٘ اصداد استٝاد٘ يٰلشٜٔ، ٖٚزا ديٌٝ ع٢ً 

 ؾتٓٛع ٚسذا١ْٝ اهلل تعاىل; يزيو تعذدت ٚتٓٛعت قذسات ايبؼش، يٝتخز بعلِٗ بعلا طخشٜا; ٚٱعُاس ا٭سض،"

 كتًـ، ٚتشنٝبٗا املا٤، ٖٚٛ ٚاسذ َٓؼأٖا إٔ َع َتعذد٠، َٚٓاؾع كتًؿ١، ٚطبا٥ع ػت٢، بأػهاٍ املخًٛقات

 اهلل لًل َا أٍٚ إر ايع١ًُٝ ا٫نتؼاؾات تعذد َٔ بايشغِ اٯٕ، إىل ب٘ ْعًِ ٫ َٚا ٜؼا٤ َا املا٤ َٔ اهلل ٚىًل

"طايضسًٝٞ، .ٚايبـش ايظُع َٔ ٚأغشِ ٚايعذ، اؿـش ؾٛم اهلل ٚقذس٠ ػ٤ٞ، نٌ َٓ٘ لًل ثِ املا٤، ايعامل َٔ

 ص. 269، 18، ز1418

 :طبٝع١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ 

ٍٳ إڇرٵ}لًل اهلل اٱْظإ بؼهٌ َضدٚز َٔ تشاِ ٚسٚح ،  ًځا٥ٹهځ١ٹ سٳبټوځ قځا ُٳ ًڃ ْٿٞ يٹ ٔٵ بٳؼٳشٶا لٳايٹلٷ إڇ  ؾځإڇرٳا( 71) طٹنيڈ َٹ

٘ٴ ٜٵتٴ ٛٻ ْٳؿځخٵتٴ طٳ ٘ٹ ٚٳ ٔٵ ؾٹٝ ٘ٴ ؾځكځعٴٛا سٴٚسٹٞ َٹ ٔٳ يځ ٛٳ} يف َعتكذاتِٗ،ٚدعًِٗ كتًؿني صقط {(72) طٳادٹذٹٜ  ايډزٹٟ ٖٴ

ِٵ ًځكځهڂ ِٵ لٳ ٓٵهڂ ُٹ ِٵ نځاؾٹشٷ ؾځ ٓٵهڂ َٹ ٔٷ ٚٳ َٹ ٘ٴ َٴ٪ٵ ًډ ُٳا ٚٳاي ٕٳ بٹ ًڂٛ ُٳ ـٹرلٷ تٳعٵ ٚدعًِٗ َتؿاٚتني يف قذساتِٗ،  صايتػابٔط {(2) بٳ

ٚاطتعذاداتِٗ، ٚلـا٥ـِٗ، ٚساداتِٗ; يزا "ميٝض ايعًُا٤ بني ْٛعني َٔ ايؿشٚم : ؾشٚم يف ايٓٛع ٚؾشٚم يف 
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ذسد١، ؾايؿشم يف ايٓٛع ٜٛدذ بني ايـؿات املختًؿ١، أَا ايؿشٚم يف ايذسد١، ؾٗٛ َا ٬ْسع٘ َٔ الت٬ؾات اي

 ص.32-31، 2008ايٛاسذ٠"طايؼٝخ،  -ايـؿ١ -بني ا٭ؾشاد يف

ٛٵيځا ٚٳقځايڂٛا} ٍٳ يځ ٕٴ ٖٳزٳا ْٴضٿ ًځ٢ ايڃكڂشٵآ ٌڈ عٳ ٔٳ سٳدٴ ٔڇ َٹ ٝٵ ٜٳتٳ ِڈ ايڃكځشٵ ِٵ( 31) عٳعٹٝ ٖٴ ُٴٛ أځ ُٳتٳ ٕٳٜٳكڃظٹ ٔٴ سٳبٿوځ سٳسٵ ٓٳا ْٳشٵ ُٵ ِٵ قځظٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ  بٳ

ِٵ ٗٴ ٝٳا٠ٹ ؾٹٞ َٳعٹٝؼٳتٳ ٝٳا ايڃشٳ ْٵ ٓٳا ايذټ ِٵ ٚٳسٳؾځعٵ ٗٴ ٛٵمٳ بٳعٵلٳ ٝٳتٻخٹزٳ دٳسٳدٳاتٺ بٳعٵضڈ ؾځ ِٵ يٹ ٗٴ ٜٽا بٳعٵلٶا بٳعٵلٴ ُٳتٴ طٴخٵشڇ ٝٵشٷ سٳبٿوځ ٚٳسٳسٵ  لٳ

ُٻا ٕٳ َٹ ُٳعٴٛ ٘ٴ} صايضلشفط {(32) ٜٳذٵ ًډ ٌٳ ٚٳاي ِٵ ؾځلٻ ًځ٢ بٳعٵلٳهڂ ُٳا ايشٿصٵمڇ ؾٹٞ بٳعٵضڈ عٳ ٔٳ ؾځ ًڂٛا ايډزٹٜ ِٵ بٹشٳادٿٟ ؾڂلٿ ٗڇ ًځ٢ سڇصٵقٹ  عٳ

ًځهځتٵ َٳا ِٵ َٳ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ِٵ أځ ٗٴ ٘ٹ ؾځ ٛٳا٤ٷ ؾٹٝ ُٳ١ٹ طٳ ٓٹعٵ ٘ٹ أځؾځبٹ ًډ ٕٳ اي ٛٵا ٚٳيځا} ص71: ايٓشٌط {(71) ٜٳذٵشٳذٴٚ ٓٻ ُٳ ٌٳ َٳا تٳتٳ ٘ٴ ؾځلٻ ًډ ٘ٹ اي ِٵ بٹ  بٳعٵلٳهڂ

ًځ٢ ٍڇ عٵضڈبٳ عٳ ـٹٝبٷ يٹًشٿدٳا ُٻا ْٳ ٓٿظٳا٤ٹ انڃتٳظٳبٴٛا َٹ ـٹٝبٷ ٚٳيٹً ُٻا ْٳ ٔٳ َٹ ٘ٳ ٚٳاطٵأځيڂٛا انڃتٳظٳبٵ ًډ ٔٵ اي ٘ٹ َٹ ًٹ ٕٻ ؾځلٵ ٘ٳ إڇ ًډ ٕٳ اي  نځا

ٌٿ ٞٵ٤ٺ بٹهڂ ُٶا ػٳ ًٹٝ ٍٴ} ص32: ايٓظا٤ط {(32) عٳ ٕٳ ايشٿدٳا َٴٛ ٛٻا ًځ٢ قځ ٓٿظٳا٤ٹ عٳ ُٳا اي ٌٳ بٹ ٘ٴ ؾځلٻ ًډ ِٵ اي ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٳ ُٳا بٳعٵضڈ عٳ ْٵؿځكڂٛا ٚٳبٹ  أځ

ٔٵ ٗڇِ َٹ ٛٳايٹ َٵ  . ص34: ايٓظا٤ط {أځ

ًڃوځ}      ٌٴ تٹ ٓٳا ايشټطٴ ًڃ ِٵ ؾځلٻ ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٳ ِٵ بٳعٵضڈ عٳ ٗٴ ٓٵ ٔٵ َٹ ِٳ َٳ ًډ ٘ٴ نځ ًډ ِٵ ٚٳسٳؾځعٳ اي ٗٴ ٓٳا دٳسٳدٳاتٺ بٳعٵلٳ ٝٵ ٔٳ عٹٝظٳ٢ ٚٳآتٳ ِٳ ابٵ ٜٳ  َٳشٵ

ٓٳاتٹ ٝٿ ٙٴ ايڃبٳ ْٳا ٜٻذٵ ٛٵ كڂذٴغڇايڃ بٹشٴٚحڇ ٚٳأځ ٘ٴ ػٳا٤ٳ ٚٳيځ ًډ ٌٳ َٳا اي ٔٳ اقڃتٳتٳ ٔٵ ايډزٹٜ ِٵ َٹ ٖٹ ٔٵ بٳعٵذٹ ِٴ َٳا بٳعٵذٹ َٹ ٗٴ ٓٳاتٴ دٳا٤ٳتٵ ٝٿ ٔڇ ايڃبٳ ًځؿڂٛا ٚٳيځهٹ  الٵتٳ

ِٵ ٗٴ ٓٵ ُٹ ٔٵ ؾځ ٔٳ َٳ َٳ ِٵ آ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ ٚٳ ٛٵ نځؿځشٳ َٳ ٘ٴ ػٳا٤ٳ ٚٳيځ ًډ ًڂٛا َٳا اي ٔٻ اقڃتٳتٳ ٘ٳ ٚٳيځهٹ ًډ ٌٴ اي ٓٳا ٚٳيځكځذٵ} صايبكش٠ط {(253) ٜٴشڇٜذٴ َٳا ٜٳؿڃعٳ ًڃ  ؾځلٻ

ٝٿنيٳ بٳعٵضٳ ٓٻبٹ ًځ٢ اي ٓٳا بٳعٵضڈ عٳ ٝٵ ٚٴٚدٳ ٚٳآتٳ ٔٵ}صاٱطشا٤ط {(55) صٳبٴٛسٶا دٳا ٕٳ َٳ ًځ١ځ ٜٴشڇٜذٴ نځا ٓٳا ايڃعٳادٹ ًڃ ٘ٴ عٳذٻ ٗٳا يځ  ْٳؼٳا٤ٴ َٳا ؾٹٝ

ٔٵ ُٳ ِٻ ْٴشڇٜذٴ يٹ ٓٳا ثٴ ًڃ ٘ٴ دٳعٳ ِٳ يځ ٓٻ ٗٳ ٖٳا دٳ ًځا ـٵ َٶا ٜٳ َٴٛ ٔٵ( 18) اَٳذٵسٴٛسٶ َٳزٵ َٳ ٗٳا ٚٳطٳعٳ٢ ايڃآلٹشٳ٠ځ أځسٳادٳ ٚٳ ٗٳا يځ ٝٳ ٛٳ طٳعٵ ٖٴ ٔٷ ٚٳ َٹ  َٴ٪ٵ

ٕٳ ؾځأڂٚيځ٦ٹوځ ِٵ نځا ٗٴ ٝٴ ًڋا( 19) َٳؼٵهڂٛسٶا طٳعٵ ُٹذټ نڂ ٖٳ٪ٴيځا٤ٹ ٖٳ٪ٴيځا٤ٹ ْٴ ٔٵ ٚٳ َٳا سٳبٿوځ عٳڀځا٤ٹ َٹ ٕٳ ٚٳ  َٳشٵعڂٛسٶا سٳبٿوځ عٳڀځا٤ٴ نځا

ْٵعڂشٵ( 20) ـٳ ا ٝٵ ٓٳا نځ ًڃ ِٵ ؾځلٻ ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٳ ًڃآلٹشٳ٠ڂ بٳعٵضڈ عٳ ًڄا ٚٳأځنڃبٳشٴ دٳسٳدٳاتٺ أځنڃبٳشٴ ٚٳيځ   .صاٱطشا٤ط {(21) تٳؿڃلٹٝ

ْٵعڂشٵ}"       ـٳ ا ٝٵ ٓٳا نځ ًڃ ِٵ ؾځلٻ ٗٴ ًځ٢ بٳعٵلٳ ٝٳا، ؾٹٞ {بٳعٵضڈ عٳ ْٵ ِٴ ايذټ ٗٴ ٓٵ ُٹ ٞټ ؾځ ٓٹ ٔٳ ٚٳايڃؿځكٹرلٴ ايڃػٳ ٝٵ ٔٴ رٳيٹوځ، ٚٳبٳ  ٚٳايڃكځبٹٝضٴ ٚٳايڃشٳظٳ

ٔٳ ٝٵ ٔٵ رٳيٹوځ، ٚٳبٳ َٳ ُٴٛتٴ ٚٳ ٔٵ ؿٳػٹرلٶا، ٜٳ َٳ ُٻشٴ ٚٳ ٝٵخٶا ٜٳبٵكځ٢ سٳتٻ٢ ٜٴعٳ ٔٳ نځبٹرلٶا، ػٳ ٝٵ  ٚٳأځنڃبٳشٴ دٳسٳدٳاتٺ أځنڃبٳشٴ ٚٳيځٰلٹشٳ٠ڂ} رٳيٹوځ ٚٳبٳ

ٟٵ {تٳؿڃلٹ٬ٝ ِٵ: أځ ٗٴ ٚٴتٴ ٔٳ أځنڃبٳشٴ ايڃآلٹشٳ٠ٹ ايذٻاسڇ ؾٹٞ ٚٳيځتٳؿځا ٝٳا; َٹ ْٵ ٕٻ ايذټ ِٵ ؾځإڇ ٗٴ ٓٵ ٔٵ َٹ ٕٴ َٳ ِٳ ؾٹٞ يذٻسٳنځاتٹا ؾٹٞ ٜٳهڂٛ ٓٻ ٗٳ  دٳ

ٗٳا ًٹ ًځاطٹ ٗٳا، ٚٳطٳ ًځايٹ ِٵ ٚٳأځغڃ ٗٴ ٓٵ َٹ ٔٵ ٚٳ ٕٴ َٳ ًځ٢ ايذٻسٳدٳاتٹ ؾٹٞ ٜٳهڂٛ ٗٳا ايعٴ ُٹ ْٳعٹٝ ٖٳا، ٚٳ ِٻ ٚٳطٴشٴٚسڇ ٌٴ ثٴ ٖٵ ٕٳ ايذٻسٳنځاتٹ أځ ٚٳتٴٛ ُٳا ٜٳتٳؿځا ِٵ ؾٹٝ  ٖٴ

٘ٹ، ُٳا ؾٹٝ ٕٻ نځ ٌٳ أځ ٖٵ ٕٳ، ايذٻسٳدٳاتٹ أځ ٚٳتٴٛ ٕٻ ٜٳتٳؿځا ٓٻ ؾځإڇ ٔٳ َٳا دٳسٳدٳ١ٺ َٹا٥ٳ١ڂ ١ځايڃذٳ ٝٵ ٌٿ بٳ ٔڇ نڂ ٝٵ ُٳا دٳسٳدٳتٳ ٔٳ نځ ٝٵ ُٳا٤ٹ بٳ  ايظٻ

ـٻشٹٝضٳ ٚٳؾٹٞ ص63، 5"طابٔ نجرل، ز.ٚٳايڃأځسٵضڇ ٕٻ: $اي ٌٳ إڇ ٖٵ ٓٻ١ٹ أځ ٕٳ اؾځ ٚٵ ٌٳ ٜٳتٳشٳا٤ٳ ٖٵ ٔٵ ايػٴشٳفٹ أځ ِٵ، َٹ ٗڇ ٛٵقٹ ُٳا ؾځ ٕٳ نځ ٚٵ  ٜٳتٳشٳا٤ٳ

ٛٵنځبٳ ٟٻ ايهځ ٔٳ ؾڂلڇ،ا٭ڂ ؾٹٞ ايػٳابٹشٳ ايذټسٿ ٚڇ املځؼٵشڇمڇ َٹ ِٹ، أځ ٌڇ املځػٵشڇ ِٵ َٳا يٹتٳؿځاكٴ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٍٳ ٜٳا قځايڂٛا #بٳ ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ًڃوځ اي ٍٴ تٹ ٓٳاصڇ  َٳ
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ٝٳا٤ٹ ْٵبٹ ٗٳا ٫ځ ا٭ځ ًڂػٴ ِٵ، ٜٳبٵ ٖٴ ٝٵشٴ ٍٳ غځ ًځ٢: $قځا ٙٹ، ْٳؿڃظٹٞ ٚٳايډزٹٟ بٳ ٝٳذٹ ٍٷ بٹ ٓٴٛا سڇدٳا َٳ ٘ٹ آ ًډ ًٹنيٳ ٚٳؿٳذٻقڂٛا بٹاي سٟ، طايبخا"#املڂشٵطٳ

ٗٳزٳا ص;119، 4،ز3256اؿذٜح سقِ  ٍٳ ٚٳيٹ ًڃآلٹشٳ٠ڂ}: تٳعٳايځ٢ قځا ًڄا ٚٳأځنڃبٳشٴ دٳسٳدٳاتٺ أځنڃبٳشٴ ٚٳيځ  ص.اٱطشا٤ط {(21) تٳؿڃلٹٝ

 ٚقذ تبني َٔ ل٬ٍ ايٓـٛق اٯتٞ:

ٕ، اتؿام ا٭ؾشاد يف أؿٌ ْٛع ايؿشٚم ايته١ٜٝٓٛ، نايكذسات ايعك١ًٝ ٚا٫طتعذادات، ٚايڀٍٛ، ٚاؿذِ، ٚايًٛ-

ٗٳا}ٜٚتؿاٚتٕٛ يف دسداتٗا، ؾكذ لًل اهلل اٱْظإ ٚقذسٙ، ٚؿٛسٙ،  ٜټ ٕٴ ٜٳاأځ ْٵظٳا ِڇ بٹشٳبٿوځ غځشٻىځ َٳا ايڃإڇ  ايډزٹٟ( 6) ايڃهځشڇٜ

ًځكځوځ ٛٻاىځ لٳ ٟٿ ؾٹٞ( 7) ؾځعٳذٳيځوځ ؾځظٳ ٓٳا يځكځذٵ} صا٫ْؿڀاسط{(8) سٳنډبٳوځ ػٳا٤ٳ َٳا ؿٴٛسٳ٠ٺ أځ ًځكڃ ٕٳ لٳ ْٵظٳا ٔڇأځ ؾٹٞ ايڃإڇ  سٵظٳ

ِڈ ٛڇٜ ٝٿض اٱْظإ باطتٛا٤ ٫ ٜتُٝض ب٘ غرلٙ، ٚأًٖ٘ لايك٘ مبذُٛع١ نبرل٠ َٔ امل٪٬ٖت ص4: ايتنيط {(4) تٳكڃ َٴ "ؾكذ 

ٚايكذسات، َٔ ق٣ٛ َذسن١، عاق١ً َؿهش٠ َبذع١، َٚٔ طاقات ٚاطتعذادات َٚٛاٖب ًَٚهات ٫ تتظ٢ٓ يػرلٙ َٔ 

ص.31، 2001املخًٛقات"طا٭زلش، 

ني ايزنٛس ٚاٱْاخ تهٜٛين، ٚتؿاكًٞ، أٟ يف ايٓٛع ٚايذسد١، تؿاٚت يف ايكذسات ٚا٫طتعذادات إٔ ا٫لت٬ف ب-

 ٚاــا٥ف ٚايـؿات ٚيف ايتهٜٛٔ ايٓؿظٞ.   

الت٬ف ا٭ؾشاد يف َعتكذاتِٗ، ٚقُِٝٗ، ٚاػاٖاتِٗ، َٚٝٛشلِ، ٚلـا٥ـِٗ، ٚدٚاؾعِٗ، تبعا ٫لت٬ف -

 (.أؿٓاؾِٗ يف املعتكذ، )َ٪َٔ، ناؾش، َٓاؾل

تتؿاٚت ايكذسات ٚا٫طتعذادات ٚايـؿات يف نٌ ؿٓـ، ؾامل٪َٕٓٛ َِٓٗ ايعامل يٓؿظ٘، َِٚٓٗ املكتـذ، -

 َِٚٓٗ ايظابل باـرلات.

تؿاٚت بني ايشطٌ يف قذساتِٗ ٚلـا٥ـِٗ، َٚٓضيتِٗ، ؾؿلٌ اهلل بعلِٗ ع٢ً بعض.-

 ١ٓ دسدات، ٚايٓاس دسنات(.تتؿاٚت َٓاصٍ ايٓاغ يف اٯلش٠ تبعا يتؿاٚت أعُاشلِ يف ايذْٝا ) اؾ-

 ا٫لت٬ف بني املخًٛقات ط١ٓ َٔ طٓٔ اهلل: 

 ،ٚؾلٌ املظذذ اؿشاّ تٗا،ٚؾلٌ املظادذ ع٢ً بكٝ ا٭سضع٢ً بعض، لًل  ِلًل اهلل اـًل ٚؾلٌ بعلٗ

ؾ٬ تؼذ ايشساٍ إ٫ إيٝٗا، ٚؾلٌ ا٭ػٗش اؿشّ ع٢ً  ;ٚاملظذذ ا٭قـ٢ ع٢ً طا٥ش املظادذ، ٚاملظذذ ايٓبٟٛ

ا٭ػٗش، ٚؾلٌ ػٗش سَلإ ع٢ً ا٭ػٗش نًٗا، ٚؾلٌ أٜاّ عؼش رٟ اؿذ١ ع٢ً طا٥ش ا٭ٜاّ، ٚؾلٌ ي١ًٝ  طا٥ش

ايكذس ع٢ً طا٥ش ايًٝايٞ، ٚلًل اهلل اٱْظإ ٚنشَ٘ ٚؾلً٘ ع٢ً نجرل َٔ كًٛقات٘، ٚؾلٌ ا٭ْبٝا٤ ع٢ً 

ذ بٔ عبذاهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ طا٥ش ايٓاغ، ٚؾلٌ أٚيٛ ايعضّ َٔ ايشطٌ ع٢ً طا٥ش ا٭ْبٝا٤ ٚايشطٌ، ٚؾلٌ قُ

 ٚطًِ ع٢ً طا٥ش ا٭ْبٝا٤ ٚايشطٌ. 
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َٚتبآٜني يف ا٭ػهاٍ ٚا٭يٛإ ٚا٭سذاّ ٚايڀباع، ؿه١ُ ٚغا١ٜ  ،لًل اهلل تعاىل اـًل يف عٛاملِٗ كتًؿنيٚ 

عع١ُٝ، ٚدا٤ت طبٝع١ اٱْظإ َتظك١ َع بك١ٝ املخًٛقات ت٪ثش ؾٝٗا ٚتتأثش بٗا تعٌُ نُٓع١َٛ ٚاسذ٠ يف 

 اٱْظإ ٖٛ ايعٓـش ا٭نجش ؾاع١ًٝ دالٌ املٓع١َٛ ملا سباٙ اهلل تعاىل َٔ متٝض ٚتهشِٜ يهٖٔزا ايهٕٛ ايؿظٝض، 

َٳا }، ؾٗٛ قٛس ايتػٝرل مٛ ايبٓا٤ ٚايتعُرل، أٚ ايؿظاد ٚايتذَرل ٚتؿلٌٝ ٝٿشٴٚا  ٜٴػٳ ّڈ سٳتٻ٢  ٛٵ َٳا بٹكځ ٝٿشٴ  ٜٴػٳ ٘ٳ يځا  ًډ ٕٻ اي إڇ

ٗڇِ ْٵؿڂظٹ ًڂٛا }ص11طايشعذ:  {بٹأځ ُٹ ِٵ بٳعٵضٳ ايډزٹٟ عٳ ٗٴ ٝٴزٹٜكځ ٓٻاغڇ يٹ ٜٵذٹٟ اي ُٳا نځظٳبٳتٵ أځ ٚٳايڃبٳشٵشڇ بٹ ٗٳشٳ ايڃؿځظٳادٴ ؾٹٞ ايڃبٳشٿ  ظځ

ٕٳ ) ٜٳشٵدٹعٴٛ ِٵ  ٗٴ ًډ  :ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞطايشّٚص; ٚطٛف ْشنض ع٢ً ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني بين اٱْظإ ٖٚٞ  {( 41يځعٳ

" ٖزٙ املٓش١ ا٫شل١ٝ ١ٝ، عكًقذساتِٗ ايت٬ف أؿٌ يف ايٓاغ ٚريو يتؿاٚت ا٫ل ظتٜٛات ايعك١ًٝ:يف امل ؾشٚمأ.

ايعع١ُٝ اييت التف بٗا اٱْظإ يٝظت مبكذاس ٚاسذ عٓذ مجٝع أؾشادٙ، بٌ ػا٤ اهلل تعاىل إٔ ؽتًـ 

ٛٵ }قاٍ تعاىل: ص 238، 1طداد املٛىل، زبالت٬ف ا٭ؾشاد ٚتتبأٜ، ٚتتؿاٚت َشاتبٗا عٓذِٖ ٚتتؿاكٌ"  ػٳا٤ٳ سٳبټوځ ٚٳيځ

ًٹؿٹنيٳ ) َٴخٵتٳ ٕٳ  ٜٳضٳايڂٛ ٚٳيځا  ٚٳاسٹذٳ٠ڄ  َٻ١ڄ  ٓٻاغٳ أڂ ٌٳ اي ِٵ 118يځذٳعٳ ٗٴ ًځكځ ٚٳيٹزٳيٹوځ لٳ ِٳ سٳبټوځ  ٔٵ سٳسٹ َٳ ص ٚقذ 119، 118طٖٛد:  {( إڇيډا 

ٚٳ}تهشس رنش ايعكٌ يف ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايجٓا٤ ع٢ً َٔ ٜعكٌ  ٓٻاغڇ  ٗٳا يٹً ْٳلٵشڇبٴ ٍٴ  َٵجٳا ًڃوځ ايڃأځ ٗٳا إڇيډا ٚٳتٹ ًڂ ٜٳعٵكٹ َٳا 

ٕٳ ) ُٴٛ أٚ ايـٛس، أٚ اؿذخ، أٚ  ٛق،يًٓـ ِٗؾُٗ طايعٓهبٛتص ْٚتٝذ١ شلزا ايتؿاٚت تبأٜ ايٓاغ يف{(43ايڃعٳايٹ

ّٳايه٬ ٛٵ ٜٳ ِٹ بكٛي٘  ّ، ؾكذ التًـ ؾِٗ ايـشاب١ سكٞ اهلل عِٓٗ يتٛدٝ٘ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ شلِ  ا٭ځسٵضٳا

ٔٻ "٫ځ:  ٝٳ ِّ ـٳ ـٵشٳ ذٷأځسٳ ٜٴ ٓٹٞ ؾٹٞ إڇيډا ايعٳ ٜٵعځ١ځ" بٳ ِٴ ؾځأځدٵسٳىځ قڂشٳ ٗٴ ـٵشٳ بٳعٵلٴ ٍٳ ايڀډشڇٜلڇ، ؾٹٞ ايعٳ ِٵ ؾځكځا ٗٴ ِّٞ ٫ځ: بٳعٵلٴ ـٳ  سٳتٻ٢ ْٴ

ٗٳا، ٝٳ ٍٳ ْٳأڃتٹ ِٵ ٚٳقځا ٗٴ ٌٵ: بٳعٵلٴ ِّٞ، بٳ ـٳ ِٵ ْٴ ٓٻا ٜٴشڇدٵ يځ ٞٿ رٳيٹوځ ؾځزٴنٹشٳ رٳيٹوځ، َٹ ٓٻبٹ ًډ٢ يٹً ٘ٹ اهللڂ ؿٳ ٝٵ ًځ ِٳٚٳطٳ عٳ ِٵ ًډ ًځ ـٵ ؾځ ٓٿ  ٚٳاسٹذٶا ٜٴعٳ

ِٵ"طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ  ٗٴ ٓٵ ص، ؾايبعض ؾِٗ إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إمنا سجِٗ ع٢ً 112، 5، ز4119َٹ

طشع١ ايظرل ٚأَا ٚقت ايـ٠٬ ؾُت٢ دلٌ ٚقتٗا ؿًٛا، ؾـًٛا ع٢ً سنابِٗ، ٚايبعض اٯلش ؾِٗ ظاٖش ايٓف 

ًٛا إىل بين قشٜع١، ٚملا ألدلٚا سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ مبا سـٌ َٔ ايتٛدٝ٘ ٚأِْٗ َعزٚسٕٚ ست٢ ٜـ

َٔ ل٬ف مل ٜعٓـ ٚاسذا َِٓٗ، ؾكذس الت٬ؾِٗ يف ايؿِٗ ٚسظٔ َكـذ نٌ ؾشٜل، ٚسشؿِٗ ع٢ً تڀبٝل 

 ايتهايٝـ، ؾايػا١ٜ ٚاسذ٠، ٚاملشاد ٚاسذ ٖٚٛ طاع١ اهلل ٚسطٛي٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚع٢ً املشبني ٚاملعًُني

 ٚمنٛ ايعكًٞ، يًُٓٛ املعًِ ا٫طتؿاد٠ َٔ ٖزا ايذسغ ايععِٝ يف ايتعاٌَ َع طًبتِٗ َٚع َٔ ٜشبٕٛ، "ؾؿِٗ

 تًُٝز، يهٌ ايتشـٌٝ ع٢ً ٚايكذس٠ ٚايتخٌٝ، ٚايتزنش ٚايتؿهرل، ٚا٫طتعذادات اـاؿ١ ٚايكذسات ايزنا٤

 املتؿٛم، ٜٚؼذٿع ايلعٝـ، زايتًُٝ بٝذ ا٭لز ؾٝظتڀع ايتذسٜع; طشم أؾلٌ إىل ايٛؿٍٛ إىل ب٘ ٜ٪دٟ
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ٝٿٔ مبٓٗر املتخِّـ ايجايح ٖزا ٚىف ٕٻ إيچا ريو َٚا. إخل.. ايؿشق١ بك١ٝ عٔ ٜعضي٘ ٚقذ، َع  أَاَ٘ ايت٬َٝز ٭

 .ص15-13 ،1979 دطٛقٞ، طنُاٍ ٚاطتعذاداتِٗ" منِٖٛ فا٫ت كتًـ يف ٜتؿاٚتٕٛ

كذَهٔ اهلل ؾيف َظتٜٛاتِٗ ايعك١ًٝ ٚايٓؿظ١ٝ،  ْتٝذ١ يتؿاٚت ايٓاغ كبٍٛ اؿل:ييف اطتعذادِٖ  ؾشٚمِ. 

ٖٳا ) }اٱْظإ ايكذس٠ ع٢ً ايتُٝٝض بني اؿل ٚايباطٌ ٛٻا َٳا طٳ ٚٳ ْٳؿڃعڈ  ٖٳا )7ٚٳ ٛٳا ٚٳتٳكڃ ٖٳا  ٗٳا ؾڂذٴٛسٳ ُٳ ٗٳ ًځضٳ 8( ؾځأځيڃ ( قځذٵ أځؾڃ

ٖٳا ) ٔٵ صٳنډا ٖٳا )9َٳ ٔٵ دٳطٻا َٳ ِٳ  ٚٳقځذٵ لٳا  . طايؼُعص{(10( 

كًٛم َضدٚز ايڀبٝع١، َضدٚز ا٫طتعذاد، َضدٚز ا٫ػاٙ ْٚعين به١ًُ َضدٚز ع٢ً ٚد٘  "إٕ ٖزا ايها٥ٔ      

ايتشذٜذ أْ٘ بڀبٝع١ تهٜٛٓ٘ )َٔ طني ا٭سض َٚٔ ْؿخ١ اهلل ؾٝ٘ َٔ سٚس٘( َضٚد باطتعذادات َتظا١ٜٚ يًخرل 

س ع٢ً تٛدٝ٘ ْؿظ٘ إىل ٚايؼش، ٚاشلذ٣ ٚايل٬ٍ. ؾٗٛ قادس ع٢ً ايتُٝٝض بني َا ٖٛ لرل َٚا ٖٛ ػش. نُا أْ٘ قاد

ٛٻاٖا، $اـرل ٚإىل ايؼش طٛا٤. ٚإٔ ٖزٙ ايكذس٠ نا١َٓ يف نٝاْ٘، ٜعدل عٓٗا ايكشإٓ باٱشلاّ تاس٠:  ٚٳَا طٳ ْٳؿڃعڈ  ٚٳ

ٚٳتٳكڃٛاٖا ُٳٗا ؾڂذٴٛسٳٖا  ٗٳ ٔڇ$ٜٚعدل عٓٗا باشلذا١ٜ تاس٠: # .. ؾځأځيڃ ٜٵ ٓٻذٵذٳ ٙٴ اي ٜٵٓا ٖٳذٳ ؾٗٞ نا١َٓ يف ؿُُٝ٘ يف # .. ٚٳ

تعذاد.. ٚايشطا٫ت ٚايتٛدٝٗات ٚايعٛاٌَ اـاسد١ٝ إمنا تٛقغ ٖزٙ ا٫طتعذادات ٚتؼشزٖا ٚتٛدٗٗا ؿٛس٠ اط

 ،6ٖٓا أٚ ٖٓاى. ٚيهٓٗا ٫ ؽًكٗا لًكا. ٭ْٗا كًٛق١ ؾڀش٠، ٚنا١ٓ٥ طبعا، ٚنا١َٓ إشلاَا." طإبشاِٖٝ، ز

بـرلت٘ َٔ  تظتل٤ٞايزٟ  ؾإرا تعُكٓا ايٓعش، ٚدذْا ايؼُع متجٌ ايعكٌ، ٚايكُش ميجٌ ايلُرل،ص "3917

ايعكٌ، نُا ٜظتُذ ايكُش ْٛسٙ َٔ ايؼُع.. ٚيًعكٌ ػشٚم ٚغشِٚ. ؾإرا اػ٘ إىل اؿل أطؿش عٔ ٚدٗ٘ 

ٚنإ ْٗاسا َبـشا، ٜتششى اٱْظإ ؾٝ٘ ع٢ً ٖذ٣ ٚبـرل٠.. ٚإرا اػ٘ إىل ايباطٌ غشبت سلظ٘، ٚأطبل يًٝ٘، 

ُٸٝت ع٢ً ؿاسب٘ ايظبٌ، ٚدسطت َعاملٗا.." طاـڀ ص. "َٚٔ متاّ ايتظ١ٜٛ: إٔ سنب تعاىل يف 1583 ،16ٝب، زٚع

ايٓؿع قٛاٖا ايعاٖش٠ ٚايباط١ٓ، ٚػذ أطشٖا، ٚأَشٖا مبا ٜـًشٗا، ْٚٗاٖا عُا ٜلشٖا، ٖٚٚبٗا ايعكٌ ايزٟ 

 ص.751 ،1، ز1964متٝض ب٘ بني اـرل ٚايؼش، ٚايتك٣ٛ ٚايؿذٛس" طابٔ اـڀٝب، 

ٍٳ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:    َٳ$قځا ٌٴ  ٕٳ َٳجٳ ِٳ أځسٵكٶا، ؾځهځا ٝٵحٹ ايهځجٹرلڇ أځؿٳا ٌڇ ايػٳ ُٳجٳ ِڇ، نځ ًڃ ٚٳايعٹ ٔٳ اشلڂذٳ٣  َٹ ٘ٹ  ٘ٴ بٹ ًډ ٓٹٞ اي ا بٳعٳجٳ

َٵظٳهځتٹ املځ ِٴ، أځ ٗٳا أځدٳادٹ ٓٵ َٹ ْٳتٵ  ٚٳنځا ٚٳايعٴؼٵبٳ ايهځجٹرلٳ،  ًځأځ  ْٵبٳتٳتٹ ايهځ ًځتٹ املځا٤ٳ، ؾځأځ ٝٻ١څ، قځبٹ ْٳكٹ ٗٳا  ٓٵ ٗٳا َٹ ٘ٴ بٹ ًډ ٓٳؿځعٳ اي ٓٻاغٳ، ا٤ٳ، ؾځ اي

ٓٵبٹ ٚٳ٫ځ تٴ َٳا٤ٶ  ُٵظٹوڂ  ٕٷ ٫ځ تٴ ٞٳ قٹٝعٳا ٖٹ ُٳا  ْٻ ٗٳا طځا٥ٹؿځ١ڄ أڂلٵشٳ٣، إڇ ٓٵ َٹ ٚٳأځؿٳابٳتٵ  ٚٳصٳسٳعٴٛا،  ٛٵا  ٚٳطٳكځ ٌٴ ؾځؼٳشڇبٴٛا  َٳجٳ ًځأڄ، ؾځزٳيٹوځ  تٴ نځ

َٳ ٚٳ ِٳ،  ًډ ٚٳعٳ ِٳ  ًٹ ٘ٹ ؾځعٳ ٘ٴ بٹ ًډ ٓٹٞ اي َٳا بٳعٳجٳ ٘ٴ  ْٳؿځعٳ ٚٳ ٘ٹ،  ًډ ٔڇ اي ٘ٳ ؾٹٞ دٹٜ ٔٵ ؾځكڂ ٘ٹ َٳ ٖٴذٳ٣ ايًډ ٌٵ  ٜٳكڃبٳ ِٵ  ٚٳيځ ٜٳشٵؾځعٵ بٹزٳيٹوځ سٳأڃطٶا،  ِٵ  ٔٵ يځ َٳ ٌٴ  جٳ

٘ٹ ًڃتٴ بٹ ؾايٓاغ ث٬ث١ أؿٓاف: ايـٓـ ا٭ٍٚ اْتؿع بعًُ٘  ص27، 1، ز79ٙ، اؿذٜح سقِ 1422طايبخاسٟ،  #ايډزٹٟ أڂسٵطٹ
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قًِٛ ساؾع١ ٫ٚ أؾٗاّ  ؾعًِ ٚعًِ، ٚايجاْٞ: مل ٜٓتؿع بعًُ٘ ؾشؿغ ٚاْتؿع اٯلشٕٚ ب٘، ٚايجايح يٝظت شلِ

 ٚاع١ٝ ؾ٬ ٜظُعٛا ايعًِ ؾٝٓتؿعٛا ب٘ ٫ٚ وؿعْٛ٘ ؾٝٓتؿع ب٘ غرلِٖ.

ٛٸ اؾظُٞ  ىتًـ ا٭ؾشاد يف ؾشٚم دظذ١ٜ:أ.  ايڀٍٛ ٚاؿذِ ٚيٕٛ ايبؼش٠ ناملختًؿ١، يف اؾٛاْب ايُٓ

ٍٳ}ـ يف قـ١ بين إطشا٥ٌٝ:  تعاىلٚنزيو يف ؿشتِٗ ايعا١َ، ٜكٍٛ اهلل  ِٵ ٚٳقځا ٗٴ ِٵ يځ ٗٴ ٝټ ٕٻ ْٳبٹ ٘ٳ إڇ ًډ ِٵ بٳعٳحٳ قځذٵ اي  يځهڂ

ًٹهڄا طځايڂٛتٳ ْٻ٢ قځايڂٛا َٳ ٕٴ أځ ٘ٴ ٜٳهڂٛ ًڃوڂ يځ ُٴ ٓٳا ايڃ ٝٵ ًځ ٔٴ عٳ ْٳشٵ ًڃوٹ أځسٳلټ ٚٳ ُٴ ٘ٴ بٹايڃ ٓٵ ِٵ َٹ ٔٳ طٳعٳ١ڄ ٜٴ٪ٵتٳ ٚٳيځ ٍڇ َٹ ُٳا ٍٳ ايڃ ٕٻ قځا ٘ٳ إڇ  ايًډ

ٙٴ ِٵ اؿٵڀځؿځا ٝٵهڂ ًځ ٙٴ عٳ ِڇ ؾٹٞ بٳظٵڀځ١ڄ ٚٳصٳادٳ ًڃ ِڇ ايڃعٹ ٘ٴ ٚٳايڃذٹظٵ ًډ ٘ٴ ٜٴ٪ٵتٹٞ ٚٳاي ًڃهځ ٔٵ َٴ ٘ٴ ٜٳؼٳا٤ٴ َٳ ًډ ِٷ ٚٳاطٹعٷ ٚٳاي ًٹٝ صقاٍ ايبكش٠ط {(247) عٳ

ٝٸٔ )اهلل( $اٱَاّ ايؼٛناْٞ ػاسساڄ ٖزا املع٢ٓ:  ِٵب ٗٴ ٘ٳ رٳيٹوځ َٳعٳ يځ ٕٻ: ايٹاؿٵڀٹؿځا٤ٹ ٚٳدٵ ٘ٳ بٹأځ ٙٴ ايًډ ِڇ، ؾٹٞ بٳظٵڀځ١ڄ صٳادٳ ًڃ  ايڃعٹ

ٛٳ ايډزٹٟ ًځاىڂ ٖٴ ٕڇ،ا َٳ ْٵظٳا ٌڇ، ٚٳسٳأڃغٴ يڃإڇ ِٴ ايڃؿځلٳا٥ٹ ٙٴ ايتٻشٵدٹٝضڇ، ٚٴدٴٛٙٹ ٚٳأځعٵعځ ِڇ ؾٹٞ بٳظٵڀځ١ڄ ٚٳصٳادٳ ٗٳشٴ ايډزٹٟ ايڃذٹظٵ ٘ٹ ٜٳعڃ  ايڃأځثٳشٴ بٹ

ِٹ ؾٹٞ ٖٳا، ايڃشٴشٴٚ ٛڇ ْٳشٵ ٕٳ ٚٳ ٜٽا ؾځهځا ٛڇ ٘ٹ ؾٹٞ قځ ٓٹ ٘ٹ، دٹٜ ْٹ ٛٳ ٚٳرٳيٹوځ ٚٳبٳذٳ ُٴعٵتٳبٳشٴ، ٖٴ ٓٻظٳبٹ ػٳشٳفٴ يځا ايڃ ٕٻؾځ. اي ٌٳ إڇ ٓٻؿڃعڇ ؾځلٳا٥ٹ َٳ١څ اي  َٴكځذٻ

٘ٹ" ٝٵ ًځ ١ أدا٤ ا٭ؾشاد يف اجملا٫ت املختًؿ١، تعًُٝٝ ٖزا ا٫لت٬ف ٜ٪دٟ إىل تؿاٚتٚص، 303، 1، ز1414طؾتض ايكذٜش،  عٳ

أٚ املعاقٕٛ زلعٝا  إعاق١ سشن١ٝ ٫ ٜهٕٛ َجٌ ايظٟٛ، ٚنزأَ : ـ َج٬ڄ ٜعاْٞ ، ؾُٔ أٚ ٚظٝؿ١ٝ أٚ ١َٝٓٗ

ع٢ً ايكا٥ُني ٝٓبػٞ ؾأٚ يف أْؼڀتِٗ َٚٝٛشلِ، هْٛٛا ع٢ً ْؿع املظت٣ٛ يف ايتشـٌٝ ايذساطٞ ئ ٜ بـشٜا

نٌ مبا وظٓ٘ َشاعا٠ ايؿشٚم اؾظ١ُٝ بني املتعُِّني، ٚريو بتهًٝـ  ٚايتع١ًُٝٝ ع٢ً ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ

 ٜٚتٓاطب َع قذسات٘ اؾظ١ُٝ.

 اهلل بعلِٗ ع٢ً بعض ؿه١ُ ا٫بت٤٬ قاٍ تعاىل: ٜتؿاٚت ا٭ؾشاد يف ايشصم ؾكذ ؾلٌ ؾشٚم اقتـاد١ٜ:ِ. 

٘ٴ} ًډ ٌٳ ٚٳاي ِٵ ؾځلٻ ًځ٢ بٳعٵلٳهڂ ُٳا ايشٿصٵمڇ ؾٹٞ بٳعٵضڈ عٳ ٔٳ ؾځ ًڂٛا ايډزٹٜ ِٵ بٹشٳادٿٟ ؾڂلٿ ٗڇ ًځ٢ سڇصٵقٹ ًځهځتٵ َٳا عٳ ِٵ َٳ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ِٵ أځ ٗٴ ٘ٹ ؾځ ٛٳا٤ٷ ؾٹٝ  طٳ

ُٳ١ٹ ٓٹعٵ ٘ٹ أځؾځبٹ ًډ ٕٳ اي ٘ٴ ٍ اٱَاّ ايؼٛناْٞ يف تؿظرلٙ شلزٙ اٯ١ٜ:ٜكٛ طايٓشٌص {(71) ٜٳذٵشٳذٴٚ ًډ ٚٳاي ٌٳ " ِٵ ؾځلٻ  عٳ٢ً بٳعٵلٳهڂ

ِٵ ايشٿصٵمڇ ؾٹٞ بٳعٵضڈ ًځهڂ ٚڇتٹنيٳ ؾځذٳعٳ ٘ٹ َٴتٳؿځا ٛٳطٻعٳ ؾٹٝ ًځ٢ ؾځ ٙٹ بٳعٵضڇ عٳ ٌٳ سٳتٻ٢ عٹبٳادٹ ٘ٴ دٳعٳ ٔٳ يځ  َٴ٪ٳيډؿځ١ڄ أڂيڂٛؾڄا ٜٳهڃؿٹٞ َٳا ايشٿصٵمڇ َٹ

ٔٵ ٓٹٞ َٹ ّٳ، بٳ ٝٻكځ آدٳ ًځ٢ ٘ٴٚٳكٳ ٙٹ بٳعٵضڇ عٳ ٍڇ إڇيډا ايڃكڂٛتٳ ٜٳذٹذٴ يځا ؿٳاسٳ سٳتٻ٢ عٹبٳادٹ ٓٻاغڇ بٹظٴ٪ٳا ـٹ اي ِٵ، ٚٳايتٻهځؿڊ ٗٴ ُٳ١ٺ ٚٳرٳيٹوځ يځ  يٹشٹهڃ

ـٴشٴ بٳايٹػٳ١ٺ ٍٴ تٳكڃ ٔٵ ايڃعٹبٳادٹ عٴكڂٛ ٗٳا عٳ ًٹ ًځاعڇ تٳعٳكڊ ًځ٢ ٚٳايٹاطِّ ٗٳا، سٳكٹٝكځ١ٹ عٳ ُٳا أځطٵبٳابٹ ٌٳ ٚٳنځ ٚٴتٳ دٳعٳ ٔٳ ايتٻؿځا ٝٵ ٙٹ بٳ ٍڇ ؾٹٞ عٹبٳادٹ ُٳا  ايڃ

٘ٴ ًځ ِٵ دٳعٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٌڇ ؾٹٞ بٳ ِڇ ايڃعٳكڃ ًڃ ِڇ ٚٳايڃعٹ ٗٵ ٛٻ٠ٹ ٚٳايڃؿځ ٕڇ ٚٳقڂ ٘ٹ ايڃبٳذٳ ٔڇ ٚٳكٳعٵؿٹ ـٿشٻ١ٹ ٚٳايڃكڂبٵضڇ ٚٳايڃشٴظٵ ِڇ ٚٳاي ٝٵشڇ ٚٳايظټكڃ ٔٳ رٳيٹوځ ٚٳغځ  َٹ

ٍڇ"طايؼٛناْٞ،  ٛٳا ٍ ؾكط ؾؼخف ٜشصق٘ اهلل عًُا ٚآلش ص ٚايشصم يٝع َكـٛسا ع٢ً املا213، 3، ز1414ايڃأځسٵ

 إ٫ ْتظا٣ٚ ٫ أْٓا يٛدذْا سٛيٓا َٔ ايهٕٛ إىل ْعشْا ؿش١، ٚرنا٤، ٚنٌ َٖٛب١ ٜٓاشلا اٱْظإ تعذ سصقا." يٛ
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 ؾٝ٘، كتًؿٕٛ ؾٓشٔ ريو دٕٚ َٚا ؾكط، ٖزٙ يف طٛاط١ٝ مٔ. . هلل عبٝذٷ أْٓا ٖٛ ؾكط، ٚاسذ ػ٤ٞ يف

 .ص8065، 13"طايؼعشاٟٚ، ز.أسصاقٓا. . َٛاٖبٓا. . ؿٛسْا . .أدظآَا ؽتًـ أيٛآْا، ؽتًـ

ٌٻ ـ: ٚ       ٕٻ}ٜكٍٛ اهلل ـ عضٻ ٚد ٔٵ ايشٿصٵمٳ ٜٳبٵظٴطڂ سٳبٻوځ إڇ ُٳ ٜٳكڃذٹسٴ ٜٳؼٳا٤ٴ يٹ ٘ٴ ٚٳ ْٻ ٕٳ إڇ ٙٹ نځا ـٹرلٶا لٳبٹرلٶا بٹعٹبٳادٹ  {(30) بٳ

ًڃك٘ ٜعڀٞ لضا٥ٓ٘ تٓؿذ ٫ ايزٟ "اهللصاٱطشا٤ط  عِٓٗ ٜكبل٘ ٫ٚ ايبٳظٵط، نٌ ايشصم شلِ ظطٜب ؾ٬ بكذٳسڈ، ل

ٌٻ  ايشصم بظط يٛ طبشاْ٘ ٭ْ٘ اؿٝا٠; سشن١ يتظرل آلشٜٔ ع٢ً ٜٚكبض قّٛ، ع٢ً ٜبظط بٌ ايكځبٵض، نڂ

 إمنا .سٝاتِٗ عًِٝٗ تٴؿظذ َكاطع١ بِٝٓٗ ٚسذثت ايٓاغ، عٔ ايٓاغ ٫طتػ٢ٓ ايٓاغ مجٝع ع٢ً ٚٚطٻع٘

ٕٵ تتڀًب اؿٝا٠ سشن١  بعلِٗ ايٓاغ سادات ؾتًتكٞ َاٍ، إىل ايعٌُ ٚؿاسب عٌُ، إىل املاٍ ؿاسب وتاز أ

، 14"طايؼعشاٟٚ، ز.اؿٝا٠ يف ٚدٚسٙ بأُٖٝت٘ اجملتُع يف علٛ نٌ ٜٚؼعش ايٓاغ، ٜتهاٌَ ٚبزيو يبعض،

ٚايشصم يٝع ديٌٝ ع٢ً تهشِٜ ؿاسب٘، ؾاهلل ٜشصم ايدل ٚايؿادش ٚقذ سد اهلل ع٢ً إبشاِٖٝ اـًٌٝ عًٝ٘ .ص8484

ٍٳ ٚٳإڇرٵ}ّ عٓذَا دعا اهلل إٔ ٜكـش ايشصم ع٢ً امل٪َٓني قاٍ تعاىل: ايظ٬ ِٴ قځا ٖٹٝ ِٿ إڇبٵشٳا ٌٵ سٳ ًځذٶا ٖٳزٳا ادٵعٳ ٓٶا بٳ َٹ  ٚٳاسٵصٴمٵ آ

٘ٴ ًځ ٖٵ ٔٳ أځ ُٳشٳاتٹ َٹ ٔٵ ايجٻ ٔٳ َٳ َٳ ِٵ آ ٗٴ ٓٵ ٘ٹ َٹ ًډ ّڇ بٹاي ٛٵ ٝٳ ٍٳ ايڃآلٹشڇ ٚٳايڃ ٔٵ قځا َٳ ٘ٴ نځؿځشٳ ٚٳ َٳتٿعٴ ًڄا ؾځأڂ ًٹٝ ِٻ قځ ٙٴأځ ثٴ ِٹ إڇيځ٢ كٵڀځشټ ٓٻاسڇ عٳزٳا  اي

ـٹرلٴ ٚٳبٹ٦ٵعٳ ُٳ  . صايبكش٠ط {(126) ايڃ

 َظًٝاڄ قاٍ املعڀٞ، إغٓا٤ قب١ ايبظط ٚطبب ايؿكش، لٛف ايبخٌ طبب نإ ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايبكاعٞ: "ٚملا     

 ٖٛ اإمن ريو بإٔ ٜظأي٘ َٔ ع٢ً ايتٛطع١ عٔ اٱكاؾ١ َٔ ٜشٖك٘ نإ عُا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يشطٛي٘

 إيٝو احملظٔ أٟ{سبو إٕ}: عًٝ٘ يًُظٛع ٱنشاّ ٫ٚ عًٝ٘، بامللٝل شلٛإ ٫ ٜـًشِٗ، مبا ايعباد يذلب١ٝ

 ٚيٛ} بظڀٗا أٚ ٜذٙ قبض طٛا٤ نزيو ٜلٝل أٟ {ٜٚكذس} غرلٙ دٕٚ ي٘ ايبظط {ٜؼا٤ ملٔ ايشصم ٜبظط}

 ٫ٚ َشادٙ، غا١ٜ ي٘ باملبظٛط بًؼٜ ٫ تعاىل ٚيهٓ٘ص 27: ايؼٛس٣ط {ا٭سض يف يبػٛا يعبادٙ ايشصم اهلل بظط

 يف ٖٛ نْٛاڄ أٟ {نإ إْ٘} ا٫قتـاد يف بظٓت٘ عبادٙ ع٢ً إْؿاقهِ يف ؾاطتٓٛا َهشٖٚ٘، أقـ٢ عٓ٘ باملكبٛض

 شلِ ٚايبظط ايكبض نٌ َٔ ٜهٕٛ مبا ايبـش بايؼ أٟ { بـرلاڄ} اـدل بايؼ أٟ {لبرلاڄ بعبادٙ} امله١ٓ غا١ٜ

 . ص408-407، 11"طايبكاعٞ، ز.َؿظذ٠ أٚ َـًش١

ايػين اؿشٜف ع٢ً ايتعاٖش بػٓاٙ يف  ايؿشد، ؾٓذذ ا٭ؾشاد ع٢ًٚاكش١ شلا اْعهاطات ٚايؿشٚم ا٫قتـاد١ٜ      

عٗش أ١ُٖٝ دٚس املعِِّ يف ت، َٚٔ ٖٓا ٜعٗش يف ًَبظ٘ َٚأنً٘ ٚأدٚات٘ايؿكرل  ايؿشد، ٚ٘ ٚأدٚاتًَ٘ٚبظ ٘أنًَ

 ؿشداًَتِٗ ع٢ً أطاغ َٔ ايعذٍ ٚاملظاٚا٠، ؾ٬ ؾشم بني ايَشاعا٠ ٖزٙ ايؿشٚم بِٝٓٗ، ٚريو َٔ ل٬ٍ َع

.; بٌ ٜٓبػٞ َشاعا٠ ساٍ ايؿشد ايؿكرل يف ايتهايٝـ ٚا٭ْؼڀ١ اييت تتڀًب َا٫ايؿكرل ؿشدايػين ٚاي
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ٚٳ} صٚدني ايزنش ٚا٭ْج٢ اـًلؾذعٌ اهلل  يف ايٓٛع:ؾشٚم ز.  ٔٵ رٳنځشڈ  َٹ ِٵ  ٓٳانڂ ًځكڃ ْٻا لٳ ٓٻاغٴ إڇ ٗٳا اي ٜټ ْٵجٳ٢ ٜٳاأځ أڂ

ِٷ لٳبٹرلٷ ًٹٝ ٘ٳ عٳ ٕٻ ايًډ ِٵ إڇ ٘ٹ أځتٵكځانڂ ًډ ٓٵذٳ اي ِٵ عٹ َٳهڂ ٕٻ أځنڃشٳ ٌٳ يٹتٳعٳاسٳؾڂٛا إڇ ٚٳقځبٳا٥ٹ ِٵ ػٴعٴٛبٶا  ٓٳانڂ ًڃ طاؿذشاتص ٖٚزا  {(13 )ٚٳدٳعٳ

بِٝٓٗ ٚيٝع يًتؿاكٌ ٚايتؿالش، ١َُٗٚ نٌ ْٛع ؽتًـ عٔ  اايتٓٛع َِٗ ٫طتُشاس اؿٝا٠ ٚتهاٌَ ايٓاغ ؾُٝ

ْٵجٳ٢}ٛع اٯلش ايٓ ٝٵعٳ ايزٻنځشٴ نځايڃأڂ ص "ؾا٭ْج٢ يٝظت نايزنش يف تشنٝبٗا اؾظُٞ، ٫ٚ يف 36طآٍ عُشإ:  {ٚٳيځ

تشنٝبٗا ايٓؿظٞ، َٚٔ ثِ ؾ٬ بذ إٔ تهٕٛ ٚظٝؿتٗا اؿٝات١ٝ ؽتًـ عٔ ٚظٝؿ١ ايزنش، ٫ٚ بذ إٔ ٜذلتب ع٢ً 

َٚٔ أساد املظاٚا٠ املڀًك١ بني ايشداٍ ٚايٓظا٤،  ريو الت٬ف يف املظ٪ٚيٝات، ٚالت٬ف يف اؿكٛم ٚايٛادبات،

ٛٿ بُٝٓٗا يف ايذلنٝب اؾظُٞ ٚايٓؿظٞ أ٫ٚ ثِ ؾًٝڀايب" طس٣ٛ،  ص، ؾايع٬ق١ بني ايزنٛس 762 ،2، ز1985ؾًٝظ

ٚاٱْاخ ع٬ق١ تها١ًَٝ، َب١ٝٓ ع٢ً ايدل َع ايٛايذ٠، ٚع٢ً اؿب ٚاملٛد٠ َع ايضٚد١، ٚع٢ً ايـ١ً ٚاحملب١ َع 

، ؾكذ طا٣ٚ اٱط٬ّ بني ايزنٛس ٚاٱْاخ ٚايبٓات، ٚيٝظت ع٬ق١ ؿشاع نُا ٜـٛسٙ بعض ايعًُاْٝنيا٭لٛات 

يف اؿش١ٜ، ٚسل اؿٝا٠، ٚيف أؿٌ اـًل، ٚيف أؿٌ ايتهٝـ ايؼشعٞ ؾهٌ َُٓٗا َهًـ ٚقاطب، ٚيف اؿكٛم 

اي١ٝ، َٚع ريو ؾإٕ ٖٓاى ٚايٛادبات ٚيف اؾضا٤، ٚيف ايذَا٤ ٚاؿذٚد، ٚيف ايتًُو ٚايعكٛد ٚايتـشؾات امل

ًڃكٹٞ، تشتب عًٝ٘ الت٬ف يف اــا٥ف ٚايٛظا٥ـ ٚاملٗاّ. ـځ  الت٬ؾا يف ايتهٜٛٔ ا

 ابتذا٤ ٚايؿڀش٠. ٚايٓظا٤ ايشداٍ بني ا٭ْـب١ ٚتكظِٝ ايٛظا٥ـ تكظِٝ يف ايؿڀش٠ ٜتبع اٱط٬َٞ املٓٗر "إٕ

 ..َع١ٓٝ ٚظا٥ـ َُٓٗا بهٌ يتٓٛط ملُٝض٠ا لـا٥ـ٘ َُٓٗا ن٬ڄ ٚأٚدعت اَشأ٠ ٚاملشأ٠ سد٬ڄ ايشدٌ دعًت

 ٚتٓتعِ، تكّٛ، اييت اٱْظا١ْٝ اؿٝا٠ ٖزٙ ؿظاِ ٚيهٔ. بزات٘ َُٓٗا دٓع ؿظاِ ٫ٚ. اـاق ؿظاب٘ ٫

 ٖزا طشٜل عٔ -اـ٬ؾ١ بٗزٙ اهلل ٚعباد٠ ا٭سض يف اـ٬ؾ١ َٔ -غاٜتٗا ٚؼكل لـا٥ـٗا، ٚتظتٛيف

 ٚتٓٛع اــا٥ف، تٓٛع طشٜل ٚعٔ.. ايٛظا٥ـ يف ٚايتٓٛع ا٥فاــ يف ٚايتٓٛع اؾٓظني، بني ايتٓٛع

 ٚامل٪طظ١ ايهدل٣ ايؼشن١ تًو ؿظاِ.. املشانض ٚتٓٛع ا٭ْـب١، ٚتٓٛع ايتهايٝـ، تٓٛع ٜٓؼأ ايٛظا٥ـ،

    ص .643، 2، ز1412"طإبشاِٖٝ، ..باؿٝا٠ املظُا٠.. ايعع٢ُ

 :لـا٥ف ىتف بٗا ايزنش دٕٚ ا٭ْج٢ َٓٗا 

ٝٳني}: ْج٢ٜشخ كٹعٵـ ا٭- ْٵجٳ ٌٴ سٳغِّ ايڃأڂ َٹجٵ ِٵ يٹًزٻنځشڇ  ٚٵيځادٹنڂ ٘ٴ ؾٹٞ أځ ًډ ِٴ اي ؾايزنش َٔ ص11طايٓظا٤:  {ٜٴٛؿٹٝهڂ

 ا٭٫ٚد ٜشخ كعـ ا٭ْج٢.

ٔٵ تٳ}ايؼٗاد٠:  أدا٤- ُٻ َٹ ٕڇ  َٵشٳأځتٳا ٚٳا ٌٷ  ٔڇ ؾځشٳدٴ ٝٵ ًځ ْٳا سٳدٴ ٜٳهڂٛ ِٵ  ٕٵ يځ ِٵ ؾځإڇ ٔٵ سڇدٳايٹهڂ َٹ ٔڇ  ٜٵ ٗڇٝذٳ ٗڇذٴٚا ػٳ ٔٳ ٚٳاطٵتٳؼٵ َٹ ٕٳ  ٛٵ شٵكٳ

ُٳا ايڃأڂلٵشٳ٣ ٖٴ ُٳا ؾځتٴزٳنِّشٳ إڇسٵذٳا ٖٴ ٌٻ إڇسٵذٳا ٕٵ تٳلٹ ٗٳذٳا٤ٹ أځ  ؾؼٗاد٠ ايشدٌ بؼٗاد٠ اَشأتني.ص282طايبكش٠:  {ايؼټ
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٘ٳ غځؿڂٛسٷ سٳسٹ}ايڀ٬م:  سل- ًډ ٕٻ اي ٕٵ ؾځا٤ٴٚا ؾځإڇ ٗٴشڈ ؾځإڇ ِٵ تٳشٳبټفٴ أځسٵبٳعٳ١ٹ أځػٵ ٗڇ ْٹظٳا٥ٹ ٔٵ  َٹ ٕٳ  ٜٴ٪ٵيڂٛ ٔٳ  ًډزٹٜ ِٷ )يٹ َٴٛا 226ٝ ٕٵ عٳضٳ ٚٳإڇ  )

ِٷ ) ًٹٝ ُٹٝعٷ عٳ ٘ٳ طٳ ًډ ٕٻ اي ًځامٳ ؾځإڇ  .طايبكش٠ص {(227ايڀډ

ٗڇِ}ايكٛا١َ:سل - ٛٳايٹ َٵ ٔٵ أځ َٹ ْٵؿځكڂٛا  ُٳا أځ ٚٳبٹ ًځ٢ بٳعٵضڈ  ِٵ عٳ ٗٴ ٘ٴ بٳعٵلٳ ًډ ٌٳ اي ُٳا ؾځلٻ ٓٿظٳا٤ٹ بٹ ًځ٢ اي ٕٳ عٳ َٴٛ ٛٻا ٍٴ قځ  {ايشٿدٳا

ِٻ . "ص34طايٓظا٤:  ٔٳ ثٴ ٝٻ ٕٻ ايځ٢تٳعٳ بٳ ِٵ أځ ٗٴ ًځ ٔٻ تٳؿڃلٹٝ ٗڇ ٝٵ ًځ ُٳا ايڃإڇسٵخٹ ؾٹٞ عٳ ًځ٢ يٹ ٍڇ عٳ ٔٳ ايشٿدٳا ٗٵشڇ َٹ ُٳ ْٵؿځامڇ، ايڃ ِٻ ٚٳايڃإڇ  ؾځا٥ٹذٳ٠ڂ ثٴ

ِٵ ٗڇ ًٹ ٔٻ عٳا٥ٹذٳ٠څ تٳؿڃلٹٝ ٗڇ ٝٵ ٍٴ. إڇيځ ٜٴكځا ٕٻ: ٚٳ ٍٳ إڇ ِٵ ايشٿدٳا ٗٴ ًځ١څ يځ ٜٳادٳ٠ٹ ؾٹٞ ؾځلٹٝ ٌڇ صڇ ٌٳ ٚٳايتٻذٵبٹرلڇ، ايڃعٳكڃ ٗٴ ؾځذٴعٹ ّڇ سٳلټ ِٵيځ ٝٳا ٔٻ ايڃكٹ ٗڇ ٝٵ ًځ  عٳ

ٌٳ. يٹزٳيٹوځ ٍڇ: ٚٳقٹٝ ٜٳادٳ٠ڂ يٹًشٿدٳا ٛٻ٠ٺ صڇ ٓٻؿڃعڇ ؾٹٞ قڂ ٝٵعٳ َٳا ٚٳايڀډبٵعڇ اي ٓٿظٳا٤ٹ، يځ ٕٻ يٹً ٍڇ طځبٵعٳ يٹأځ ًځبٳ ايشٿدٳا ٘ٹ غځ ٝٵ ًځ  ايڃشٳشٳاسٳ٠ڂ عٳ

ٝٴبٴٛطٳ١ڂ، ٕٴ ٚٳايڃ ٝٳهڂٛ ٘ٹ ؾځ ٛٻ٠څ ؾٹٝ ٓٿظٳا٤ٹ ٚٳطځبٵعٳ ٚٳػٹذٻ٠څ، قڂ ًځبٳ اي ٘ٹ غځ ٝٵ ًځ ٕٴ ٚٳايڃبٴشٴٚدٳ٠ڂ، ايشټطڂٛبٳ١ڂ عٳ ٝٳهڂٛ ٘ٹ ؾځ ٓٳ٢ ؾٹٝ ـٹ، ايِّنيڇ َٳعٵ  ٚٳايلٻعٵ

ٌٳ ِٵ ؾځذٳعٳ ٗٴ ّڇ سٳلٻ يځ ٝٳا ٔٻ ايڃكٹ ٗڇ ٝٵ ًځ ٘ٹ بٹزٳيٹوځ، عٳ ٛٵيٹ ْٵؿځكڂٛا ٚٳبٹُا: )تٳعٳايځ٢ ٚٳبٹكځ ٔٵ أځ ِٵ َٹ ٗڇ َٵٛايٹ ْٹ١ٝ" طايكشطيب، (. أځ ، 5، ز1964ايجٻا

ص.169

ٔٵسل ايڀا- ٜٵشٳ٠ځ سكٞ اهلل عٓ٘، أځبٹٞ ع١: ؾٛادب املشأ٠ طاع١ صٚدٗا يف غرل َعـ١ٝ اهلل، عٳ ٔٵ ٖٴشٳ ٞٿ عٳ ٓٻبٹ ؿ٢ً اهلل  اي

ٍٳ عًٝ٘ ٚطًِ ٛٵ: $قځا ٓٵتٴ يځ َٹشٶا نڂ ٕٵ أځسٳذٶا آ َٳشٵتٴ يٹأځسٳذٺ ٜٳظٵذٴذٳ أځ ٕٵ املځشٵأځ٠ځ يځأځ ٗٳا تٳظٵذٴذٳ أځ ٚٵدٹ طايذلَزٟ، اؿذٜح سقِ #يٹضٳ

 ص. 457، 3، ز1159

ًځاخٳ }ٚايكذس٠ ع٢ً ايعذٍ بني ايضٚدات  ،ايتعذد يف ساي١ ا٫ستٝاز- ٚٳثٴ ٓٳ٢  َٳجٵ ٓٿظٳا٤ٹ  ٔٳ اي َٹ ِٵ  ِٳ يځهڂ َٳا طځا ْٵهٹشٴٛا  ؾځا

ْٳ٢ أځيډا تٳعٴٛيڂٛا ) ِٵ رٳيٹوځ أځدٵ ْٴهڂ ُٳا ٜٵ ًځهځتٵ أځ َٳ َٳا  ٚٵ  ٛٳاسٹذٳ٠ڄ أځ ِٵ أځيډا تٳعٵذٹيڂٛا ؾځ ٕٵ لٹؿڃتٴ  .ا٤صطايٓظ {(3ٚٳسٴبٳاعٳ ؾځإڇ

ٕٵ }ايظهٔ ٚاٱْؿام قاٍ تعاىل: - ٚٳإڇ ٔٻ  ٗڇ ٝٵ ًځ ٝٿكڂٛا عٳ ٔٻ يٹتٴلٳ ٖٴ ٚٳيځا تٴلٳاسټٚ ِٵ  ٚٴدٵذٹنڂ ٔٵ  َٹ ِٵ  ٓٵتٴ ٝٵحٴ طٳهځ ٔٵ سٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ٓٴٛ أځطٵهٹ

ٔٻ أڂدٴ ٖٴ ِٵ ؾځآتٴٛ ٔٳ يځهڂ ٕٵ أځسٵكٳعٵ ٔٻ ؾځإڇ ٗٴ ًځ ُٵ ٔٳ سٳ ٜٳلٳعٵ ٔٻ سٳتٻ٢  ٗڇ ٝٵ ًځ ْٵؿٹكڂٛا عٳ ٌڈ ؾځأځ ُٵ ٔٻ أڂٚيځاتٹ سٳ ُٳعٵشٴٚفٺ نڂ ِٵ بٹ ٓٳهڂ ٝٵ ُٹشٴٚا بٳ ٚٳأڃتٳ ٔٻ  ٖٴ ٛسٳ

٘ٴ أڂلٵشٳ٣ ) ِٵ ؾځظٳتٴشٵكٹعٴ يځ ٕٵ تٳعٳاطٳشٵتٴ ٙٴ اهلل6ٚٳإڇ ُٻا آتٳا َٹ ٓٵؿٹلٵ  ٝٴ ًڃ ٘ٴ ؾځ ٘ٹ سڇصٵقڂ ٝٵ ًځ ٔٵ قڂذٹسٳ عٳ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٔٵ طٳعٳتٹ َٹ ٓٵؿٹلٵ رٴٚ طٳعٳ١ٺ  ٝٴ  {( يٹ

 .ص7، 6طايڀ٬م: 

شصم ٚاٱْؿام، ٚايذؾاع عٔ ا٭طش٠ ٚمحٝاتٗا ٚنًـ نًـ ايشدٌ بايظعٞ ٚايلشِ يف ا٭سض يڀًب اي-

 .بايكتاٍ

 :لـا٥ف ؽتف بٗا ا٭ْج٢ دٕٚ ايزنش َٓٗا 

ًځ٢ }ايشكاع١ ٚاؿلا١ْ يًُشأ٠: - ٚٳعٳ ِٻ ايشٻكٳاعٳ١ځ  ٜٴتٹ ٕٵ  ٔٵ أځسٳادٳ أځ ُٳ ٔڇ يٹ ٝٵ ًځ َٹ ٔڇ نځا ٝٵ ٛٵيځ ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵيځادٳ ٔٳ أځ ٜٴشٵكٹعٵ ٛٳايٹذٳاتٴ  ٚٳايڃ

٘ٴ سڇصٵ ٛٵيڂٛدٹ يځ ُٳ ُٳعٵشٴٚفٹايڃ ٔٻ بٹايڃ ٗٴ ٛٳتٴ ٚٳنٹظٵ ٔٻ  ٗٴ املشأ٠ تكّٛ بأعبا٤ نجرل٠ ٫ ٜظتڀٝع إٔ ٜكّٛ بٗا  ،ص233طايبكش٠: {قڂ
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ناؿٌُ ٚايشكاع١، ٚاؿلا١ْ، ٚايذلب١ٝ يٮطؿاٍ ; ملا سباٖا اهلل َٔ اؿٓإ ٚايعاطؿ١ ٚايشق١ ٚايـدل ، ايشدٌ

 .ع٢ً ريو

م يف ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ نايـ٠٬ شٚعتدلت ٖزٙ ايؿٜعذلٟ املشأ٠ سا٫ت لاؿ١ ناؿٝض ٚايٓؿاغ ٚقذ ا-

ٚٳيځا }ٚايـٝاّ ٚاؿكٛم ايضٚد١ٝ )ايٓهاح(  ُٳشٹٝضڇ  ٓٿظٳا٤ٳ ؾٹٞ ايڃ ٛٳ أځرٶ٣ ؾځاعٵتٳضڇيڂٛا اي ٖٴ ٌٵ  ُٳشٹٝضڇ قڂ ٔڇ ايڃ ْٳوځ عٳ ٜٳظٵأځيڂٛ ٚٳ

َٳشٳ ٝٵحٴ أځ ٔٵ سٳ َٹ ٔٻ  ٖٴ ٕٳ ؾځأڃتٴٛ ٗٻشٵ ٕٳ ؾځإڇرٳا تٳڀځ ٗٴشٵ ٜٳڀڃ ٔٻ سٳتٻ٢  ٖٴ ٘ٴتٳكڃشٳبٴٛ ًډ ِٴ اي  .ص222طايبكش٠:  {نڂ

َٳشڇ٦ٜٶا )}املٗش أٚ ايـذام: - ٓٹ٦ٝٶا  ٖٳ ٙٴ  ًڂٛ ْٳؿڃظٶا ؾځهڂ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٞٵ٤ٺ  ٔٵ ػٳ ِٵ عٳ ٔٳ يځهڂ ٕٵ طٹبٵ ًځ١ڄ ؾځإڇ ْٹشٵ ٔٻ  ٗڇ ٓٿظٳا٤ٳ ؿٳذٴقځاتٹ  {(4ٚٳآتٴٛا اي

    .طايٓظا٤ص

ٔٳ بٹأځ}  ايعذ٠ بعذ ايڀ٬م أٚ ٚؾا٠ ايضٚز:- ـٵ ٜٳتٳشٳبٻ ًډكځاتٴ  ُٴڀځ َٳا ٚٳايڃ ٔٳ  ُٵ ٜٳهڃتٴ ٕٵ  ٔٻ أځ ٗٴ ٌټ يځ ٜٳشٹ ٚٳيځا  ًځاثٳ١ځ قڂشٴ٤ٚٺ  ٔٻ ثٳ ٗڇ ْٵؿڂظٹ

ٔٻ ٗڇ َٹ ٘ٴ ؾٹٞ أځسٵسٳا ًډ ًځلٳ اي ٗٴشڈ }ص228طايبكش٠:  {لٳ ٔٻ أځسٵبٳعٳ١ځ أځػٵ ٗڇ ْٵؿڂظٹ ٔٳ بٹأځ ـٵ ٜٳتٳشٳبٻ ٚٳادٶا  ٕٳ أځصٵ ٜٳزٳسٴٚ ٚٳ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٕٳ  ٛٵ ٛٳؾډ ٜٴتٳ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ

 .ص234طايبكش٠:  {ٚٳعٳؼٵشٶا

ًڃلٴ }ٖٚٞ َٔ آٜات اهلل تعاىل، ىتًـ ايٓاغ يف يػاتِٗ ٚأيٛاِْٗ،  يف ا٭يظٔ ٚا٭يٛإ: ؾشٚمأ. ٘ٹ لٳ ٜٳاتٹ ٔٵ آ َٹ ٚٳ

ُٹنيٳ ) ًڃعٳايٹ ٜٳاتٺ يٹ ٕٻ ؾٹٞ رٳيٹوځ يځآ ِٵ إڇ ْٹهڂ ٛٳا ٚٳأځيڃ ِٵ  ٓٳتٹهڂ ًځافٴ أځيڃظٹ ٚٳالٵتٹ ٚٳايڃأځسٵضڇ  ٚٳاتٹ  ُٳا طايشّٚصٚ"ا٭يظ١ٓ: ايًػات. أٚ  {(22ايظٻ

اغ ايٓڀل ٚأػهاي٘. لايـ عضٸ ٚع٬ بني ٖزٙ ا٭ػٝا٤ ست٢ ٫ تهاد تظُع َٓڀكني َتؿكني يف ُٖع ٚاسذ، أدٓ

٫ٚ دٗاس٠، ٫ٚ سذٸ٠، ٫ٚ سلا٠ٚ، ٫ٚ ؾـاس١، ٫ٚ يه١ٓ، ٫ٚ ْعِ، ٫ٚ أطًِٛ، ٫ٚ غرل ريو َٔ ؿؿات ايٓڀل 

ع ايتعاسف، ٚإ٫ ؾًٛ اتؿكت ٚأسٛاي٘، ٚنزيو ايـٛس ٚؽڀٝڀٗا، ٚا٭يٛإ ٚتٜٓٛعٗا، ٫ٚلت٬ف ريو ٚق

ٚتؼانًت ٚناْت كشبا ٚاسذا يٛقع ايتذاٌٖ ٚا٫يتباغ، ٚيتعڀًت َـاحل نجرل٠، ٚسمبا سأٜت تٛأَني 

ٜؼتبٗإ يف اؿ١ًٝ، ؾٝعشٚى اـڀأ يف ايتُٝٝض بُٝٓٗا، ٚتعشف سه١ُ اهلل يف املخايؿ١ بني اؿ٢ًٸ ٚيف ريو آ١ٜ 

ٌ ؾز، ِٖٚ ع٢ً ايهجش٠ اييت ٫ ٜعًُٗا إ٫ اهلل كتًؿٕٛ ب١ٓٝ سٝح ٚيذٚا َٔ أِ ٚاسذ، ٚؾشٸعٛا َٔ أؿ

 ص.473: 3َتؿاٚتٕٛ" طايضكؼشٟ،ز

"ؾًهٌ إْظإ ْدلات ؿٛت٘، ٚكاسز نًُات٘، ٚطبكات أْػاَ٘، اييت متٝضٙ عٔ غرلٙ، ؾ٬ ؽتًط ْدل٠ بٓدل٠،        

ٕ ٖٓاى متاث٬ ٚتؼابٗا، بني ٫ٚ ٜؼتب٘ كشز مبخشز، ٫ٚ تتُاثٌ طبك١ َع طبك١، ٚإٕ بذا يف ظاٖش ا٭َش أ

ؿٛت ٚؿٛت، ْٚػِ ْٚػِ، ؾإٕ اؿكٝك١ غرل ٖزا، سٝح تٛدذ ؾشٚم دقٝك١، ٚلڀٛط ٖٓذط١ٝ غا١ٜ يف ايذق١، 

تؿـٌ بني ؿٛت ٚؿٛت، ٚؼذض بني ْػِ، ْٚػِ. ٚنزيو ايؼإٔ يف ا٭يٛإ ٚا٭ػهاٍ، ٚايـٛس.. إٕ ٜذ ايكذس٠ 

، ٚدعًت بٝٓٗا سادضا، ؾ٬ ٜبػ٢ بعلٗا ع٢ً بعض.. متاَا ايكادس٠ احمله١ُ، قذ أقاَت ن٬ َٓٗا يف َٛكع٘
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ًڃضٷ أڂدازٷ$نُا سذضت بني ايبششٜٔ:  َٹ ٚٳٖزا  ٘ٴ،  ِٷ ؾڂشاتٷ طا٥ٹؼٷ ػٳشابٴ َا يف  ظاٖش اٱْظإ.. أَا يفٖزا، # ٖزا عٳزٵ

ايتؿهرل، َٚٓاسٞ ايعٛاطـ، َٚظاسِ املؼاعش، ٚلًذات ايلُا٥ش،  ٚأغشِ. ؾُٓاصعباطٓ٘، ؾا٭َش أعذب 

إْٗا أَٛاز َتذاؾع١ ع٢ً ؿذس قٝط ٫ سذٚد ي٘..َٚع ٖزا ؾ٬ ؽتًط َٛد١ مبٛد١،  -طٛطات ا٭ٖٛا٤ٚٚ

َُٚٗا ٚؿٌ إيٝ٘ اٱْظإ َٔ عًِ َٚعشؾ١ يٓؿظ٘ ٜلٌ  ص499، ٫ٚ11 ٜلٝع تٝاس يف عباِ تٝاس..!" طاـڀٝب، ز

ِٵ ٚٳؾٹٞ}أَاَ٘ أطشاس لؿ١ٝ، مل ٜـٌ إيٝٗا بعذ ٚؿذم اهلل  ْٵؿڂظٹهڂ ًځ أځ ٕٳ اأځؾځ ـٹشٴٚ ِٵ} صايزاسٜاتط {(21) تٴبٵ ٗڇ ٓٴشڇٜ ٓٳا طٳ ٜٳاتٹ  آ

ِٵ ٚٳؾٹٞ ايڃآؾځامڇ ؾٹٞ ٗڇ ْٵؿڂظٹ ٔٳ سٳتٻ٢ أځ ٝٻ ِٵ ٜٳتٳبٳ ٗٴ ٘ٴ يځ ْٻ  .ص53: ؾـًتط {ايڃشٳلټ أځ

ؾتعذد ايًػات ٚا٭يٛإ بني ايٓاغ ؽتًـ عٓٗا بني املخًٛقات ا٭لش٣، ٜعًٌ شلزا ايؼعشاٟٚ بكٛي٘: " ٭ٕ         

ْٴُٝض اجملشّ سني اؾُاد  ٕٵ تٴشذٻد نُا يٲْظإ، ٚإ٫ نٝـ  ٕٵ تٴلبط ٚأ ٚاؿٝٛإ يٝع شلُا َظ٦ٛيٝات ٜٓبػٞ أ

ٜشتهب دشميت٘ ٚمٔ ٫ ْعشف ازل٘، ٫ٚ ْعشف ػ٦ٝاڄ َٔ أٚؿاؾ٘؟ ٚست٢ يٛ عشؾٓا أٚؿاؾ٘ ؾإْٗا ٫ تذيڊٓا عًٝ٘ 

ِٵ ... }ْ٘ بعذٖا د٫ي١ قاطع١ تٴشذٿد املظ٦ٛي١ٝ ٜٚذلتب عًٝٗا اؾضا٤. ٚقاٍ طبشا ْٹهڂ ٛٳا ص ؾالت٬ف 22طايشّٚ:  {ٚٳأځيڃ

ٝټض بني ايٓاغ، ٚ٭ٕ اٱْظإ ٖٛ املظ٦ٍٛ لًل اهلل ؾٝ٘ الت٬فٳ ا٭يظ١ٓ  ،ا٭يظ١ٓ ٚا٭يٛإ يٝشذخ ٖزا ايتُ

ـٳشٙ أٚ ٬َبظ١ " طايؼعشاٟٚ، ز  ص.11366، ق18ٚا٭يٛإ; يٓظتذٍ عًٝ٘ بؼهً٘: بڀٛي٘ أٚ قٹ

لش غٌٝ، ٚػخف آؾايٓاغ ٜتؿاٚتٕٛ يف طًٛنِٗ ٚأل٬قِٗ ؾؼخف نشِٜ ٚ ل٬م:ا٭ظًٛى ٚاييف  ؾشٚمِ.

ٙٹ }لش بڀ٤ٞ ايػلب، ٚػخف أَني ٚآلش لا٥ٔ، آع ايػلب ٜٚطش ٜٴ٪ٳدٿ ٓٵڀځاسڈ  ٘ٴ بٹكٹ ٓٵ َٳ ٕٵ تٳأڃ ٔٵ إڇ َٳ ِٹ  ٌڇ ايڃهٹتٳا ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٚٳ

ٝٵ ٙٹ إڇيځ ٜٴ٪ٳدٿ ٓٳاسڈ يځا  ٘ٴ بٹذٹٜ ٓٵ َٳ ٕٵ تٳأڃ ٔٵ إڇ َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٝٵوځ  ٓٳا ؾٹٞ إڇيځ ٝٵ ًځ ٝٵعٳ عٳ ِٵ قځايڂٛا يځ ٗٴ ْٻ ُٶا رٳيٹوځ بٹأځ ٘ٹ قځا٥ٹ ٝٵ ًځ َٵتٳ عٳ َٳا دٴ وځ إڇيډا 

ٕٳ ) ُٴٛ ًځ ٜٳعٵ ِٵ  ٖٴ ٚٳ ِٳ  ٘ٹ ايڃهځزٹ ًځ٢ ايًډ ٕٳ عٳ ٜٳكڂٛيڂٛ ٚٳ ٌٷ  ٝٿنيٳ طٳبٹٝ َٿ ِٵ يځؼٳتٻ٢ ) }طآٍ عُشإص، {(75ايڃأڂ ٝٳهڂ ٕٻ طٳعٵ ٚيف طايًٌٝص {(4إڇ

ٕٴ ٜٳهڂٛ ٌٴ اؿذٜح " ٝٵ٦ٳ١ٹ، قځشڇٜبٳ ايڃػٳلٳبٹ، شڇٜعٳطٳ ايشٻدٴ ٙٹ ايڃؿځ ٗٳزٹ ٙٹ، ؾځ ٗٳزٹ ٕٴ بٹ ٜٳهڂٛ ٝٵ٦ٳ١ٹ، بٳڀٹ٤ٞٳ ايڃػٳلٳبٹ، بٳڀٹ٤ٞٳ ٚٳ ٙٹ ايڃؿځ ٗٳزٹ ٙٹ، ؾځ ٗٳزٹ  بٹ

ِٵ ٖٴ ٝٵشٴ ٝٵ٦ٳ١ٹ، طٳشڇٜعٴ ايڃػٳلٳبٹ، بٳڀٹ٤ٞٴ ؾځخٳ ِٵ ايڃؿځ ٖٴ ٝٵ٦ٳ١ٹ بٳڀٹ٤ٞٴ ايڃػٳلٳبٹ طٳشڇٜعٴ ٚٳػٳشټ ، 11587طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ #ايڃؿځ

 ص، ٚيف اؿذٜح بٝإ يٓٛع ا٫ْؿعاٍ ٚتؿاٚت ا٭ؾشاد يف ريو، ع٢ً أسبع َظتٜٛات:132، 18ز

 طشٜع ا٫ْؿعاٍ ٚيهٓ٘ طشٜع ايشدٛع، ؾٝػلب بظشع١ ٜٚعٛد أٜلا بظشع١، ؾٗزٙ بتًو.-

 بڀ٤ٞ ا٫ْؿعاٍ ٚيهٓ٘ بڀ٤ٞ ايشدٛع، ؾػلب٘ بڀ٤ٞ ٜٚعٛد بڀ٦ٝا، ؾٗزٙ بتًو.-

 ؾػلب٘ بڀ٤ٞ ٚعٛدت٘ طشٜعا، ٖٚٛ لرلِٖ.بڀ٤ٞ ا٫ْؿعاٍ طشٜع ايشدٛع، -

 طشٜع ا٫ْؿعاٍ بڀ٤ٞ ايشدٛع، ؾٝػلب طشٜعا ٚعٛدت٘ بڀ١٦ٝ، ٖٚٛ ػشِٖ.  -
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ًڂٛا  }ٚشلزا ٫ ميهٔ ايتظ١ٜٛ بني ا٭ؾشاد      ُٹ ٚٳعٳ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ِٵ نځايډزٹٜ ٗٴ ًځ ْٳذٵعٳ ٕٵ  ٝٿ٦ٳاتٹ أځ ٔٳ ادٵتٳشٳسٴٛا ايظٻ ّٵ سٳظٹبٳ ايډزٹٜ أځ

ٛٳ ـٻايٹشٳاتٹ طٳ ٕٳ )اي ُٴٛ ٜٳشٵهڂ َٳا  ِٵ طٳا٤ٳ  ٗٴ ُٳاتٴ َٳ ٚٳ ِٵ  ٖٴ ٝٳا َٳشٵ ؾكذ بني اهلل يف نتاب٘ عذّ ايتظ١ٜٛ طاؾاث١ٝص  {(21ا٤ٶ 

ِٗ يف احملٝا ٚاملُات ٚ"عُل َٛكٛع نٕٛ ايكشإٓ ٖذ٣، ٚرنش ؿؿات َٔ ٜٗتذٟ ب٘، ٚػشٚط ٖزٙ اشلذا١ٜ، ٓبٝ

اغ١ٝ دا١ًٖ َتبع١ ي٣ًٛٗ، أَا ايڀبٝع١ ٚبني طبٝع١ ايزٜٔ ٫ ٜٗتذٕٚ، إْٗا طبٝع١ آمث١ نارب١ َظتهدل٠ ب

املٗتذ١ٜ ؾُٔ لـا٥ـٗا اٱميإ، ٚايعكٌ، ٚايؿهش، ٚايٝكني، ٚا٫تباع، ٚايـذم، ٚايڀاع١، ٚا٫ْـاف، ٚايعًِ" 

ٛڇٟ يځا}ٚقاٍ تعاىل:  ص.5224، 9، ز1985طس٣ٛ،  ِٴ ٜٳظٵتٳ ٓٻاسڇ أځؿٵشٳا ِٴ اي ٓٻ١ٹ ٚٳأځؿٵشٳا ِٴ ايڃذٳ ٓٻ١ٹ أځؿٵشٳا ِٴ ايڃذٳ ٕٳايڃ ٖٴ  ؿځا٥ٹضٴٚ

٫ ٜظتٕٛٚ يف تـٛساتِٗ َٚعتكذاتِٗ، ٫ٚ يف أل٬قِٗ ٚطًٛنِٗ، ٫ٚ يف َٓضيتِٗ يف ص 20: اؿؼشط {(20)

    اٯلش٠.

ِٷ )} يف ايعًِ ٚاـدل٠: ؾشٚمأ. ًٹٝ ِڈ عٳ ًڃ ٌٿ رٹٟ عٹ ٛٵمٳ نڂ ٔٳ يځا  }طٜٛطـص {(76ٚٳؾځ ٚٳايډزٹٜ ٕٳ  ُٴٛ ًځ ٜٳعٵ ٔٳ  ٛڇٟ ايډزٹٜ ٜٳظٵتٳ ٌٵ  ٖٳ ٌٵ  قڂ

ُٴ ًځ ِٹ )ٜٳعٵ ٜٳتٳزٳنډشٴ أڂٚيڂٛ ايڃأځيڃبٳا ُٳا  ْٻ ٕٳ إڇ ٕٳ )}طايضَشص {(9ٛ ًځا تٳتٳؿځهډشٴٚ ـٹرلٴ أځؾځ ٚٳايڃبٳ ُٳ٢  ٛڇٟ ايڃأځعٵ ٜٳظٵتٳ ٌٵ  ٖٳ ٌٵ   طا٭ْعاّص {(50قڂ

ًڄا )} ًٹٝ ِڇ إڇيډا قځ ًڃ ٔٳ ايڃعٹ َٹ ِٵ  َٳا أڂٚتٹٝتٴ َٴ } طاٱطشا٤ص {(85ٚٳ ٓٻا  ٚٳنڂ ٗٳا  ًٹ ٔٵ قځبٵ َٹ ِٳ  ًڃ ٓٳا ايڃعٹ ُٹنيٳ )ٚٳأڂٚتٹٝ ًٹ ٜٳشٵؾځعڇ } طايٌُٓص {(42ظٵ

ٕٳ لٳبٹرلٷ ) ًڂٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ًډ ٚٳاي ِٳ دٳسٳدٳاتٺ  ًڃ ٔٳ أڂٚتٴٛا ايڃعٹ ٚٳايډزٹٜ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٓٴٛا  َٳ ٔٳ آ ٘ٴ ايډزٹٜ ًډ ٌٳ } طاجملادي١ص {( 11اي ٖٵ ؾځاطٵأځيڂٛا أځ

ٕٳ ) ُٴٛ ًځ ِٵ يځا تٳعٵ ٓٵتٴ ٕٵ نڂ ٔٵ}ٚقاٍ تعاىل  طايٓشٌص. {(43ايزٿنڃشڇ إڇ َٳ ٜٳزٻنډشٴ  ٚٳ َٳا  ٚٳ ٝٵشٶا نځجٹرلٶا  ٞٳ لٳ ُٳ١ځ ؾځكځذٵ أڂٚتٹ ٜٴ٪ٵتٳ ايڃشٹهڃ

ِٹ ) ؾايٓـٛق ايظابك١ تؼرل إىل عذّ ايتظ١ٜٛ بني ايعامل ٚاؾاٌٖ، ٚإٔ ايعًُا٤  طايبكش٠ص. {( 269إڇيډا أڂٚيڂٛ ايڃأځيڃبٳا

اـدل٠ ٚايؼٗاد٠ ايعاي١ٝ ٫ ٜتؿاٚتٕٛ يف عًُِٗ ٚعًُِٗ ٚدسداتِٗ، ٜٚعذ ٖزا َٔ املظًُات يذ٣ ايٓاغ ؾـاسب 

 ميهٔ تظٜٛت٘ مبٔ ٫ ميًو لدل٠ ٫ٚ عًُا طٛا٤ يف اؾاْب املادٟ أٚ املعٟٓٛ.

ٔٵ     ٟٿ سكٞ  َٴٛطٳ٢ أځبٹٞ ٚقذ ؿٓـ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ايٓاغ َع ايكشإٓ إىل أسبع١ أؿٓاف، عٳ ايڃأځػٵعٳشڇ

ٍٳ اهلل عٓ٘، ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٌٴ: عًٝ٘ ٚطًِؿ٢ً اهلل  اهللٹ سٳطٴٛ ٔڇ َٳجٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ، ٜٳكڃشٳأڂ ايډزٹٟ ايڃ ٌٴ ايڃكڂشٵآ ٗٳا ايڃأڂتٵشٴدٻ١ٹ، َٳجٳ ٝٿبٷ سڇوڂ  طځ

ٗٳا ُٴ ٝٿبٷ، ٚٳطځعٵ ٌٴ طځ َٳجٳ ٔڇ ٚٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ ٜٳكڃشٳأڂ يځا ايډزٹٟ ايڃ ٌٴ ايڃكڂشٵآ ُٵشٳ٠ٹ، َٳجٳ ٗٳا سڇٜضٳ يځا ايتٻ ٗٳا يځ ُٴ ٛٷ، ٚٳطځعٵ ًڃ ٌٴ سٴ َٳجٳ ٓٳاؾٹلڇ ٚٳ ُٴ  ٟايډزٹ ايڃ

ٕٳ، ٜٳكڃشٳأڂ ٌٴ ايڃكڂشٵآ ْٳ١ٹ، َٳجٳ ٜٵشٳا ٗٳا ايشٻ ٝٿبٷ سڇوڂ ٗٳا طځ ُٴ ٌٴ َٴشپ، ٚٳطځعٵ َٳجٳ ٓٳاؾٹلڇ ٚٳ ُٴ ٕٳ، ٜٳكڃشٳأڂ يځا ايډزٹٟ ايڃ ٌڇ ايڃكڂشٵآ ُٳجٳ ًځ١ٹ، نځ ٓٵعځ  ايڃشٳ

ٝٵعٳ ٗٳا يځ ٗٳا سڇٜضٷ يځ ُٴ ؿاٚتا بني ا٭ؾشاد يف ص، ؾكذ بني إٔ ٖٓاى ت549، 1، ز243طايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سقِ " َٴشپ ٚٳطځعٵ

ت٬ٚتِٗ يهتاِ اهلل َٔ د١ٗ ٚعذّ ت٬ٚتِٗ َٔ د١ٗ ألش٣، ٚإٔ ا٭َش ٫ ٜكتـش ع٢ً ظاٖش ايت٠ٚ٬ ٚإٕ ناْٛا يف 

ايعاٖشٟ طٛا٤، ؾامل٪َٔ ٜكشأ ايكشإٓ، ٚاملٓاؾل نزيو; ٚيزيو ؾشم ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ بني أسبع 

٢ً امل٪َٔ ايزٟ ٫ ٜكشأ ايكشإٓ، ٚػب٘ امل٪َٔ ايزٟ ٫ ٜكشأ ايكشإٓ سا٫ت، ؾكذ ؾلٌ امل٪َٔ بايكشإٓ ٚاٱميإ ع
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بايتُش٠ طعُٗا سًٛ ٫ٚ سا٥ش١ شلا، ٚػب٘ املٓاؾل ايزٟ ٜكشأ ايكشإٓ بايشوا١ْ اييت سوٗا طٝب يهٔ طعُٗا َش، 

ٔ ٚاملٓاؾل، َٚجٌ املٓاؾل ايزٟ ٫ ٜكشأ ايكشإٓ ناؿٓع١ً يٝع شلا سٜض ٚطعُُٗا َش، ؾٗٓاى ؾشم بني ت٠ٚ٬ امل٪َ

 نُا إٔ ٖٓاى ؾشقا أٜلا بني امل٪َٔ ايزٟ ٫ ٜكشأ ايكشإٓ ٚاملٓاؾل.

تشتٝب ا٭سل بإَا١َ ايٓاغ يف ايـ٠٬، ؾكذّ اؿاؾغ يهتاِ اهلل، ؾأعًُِٗ بايظ١ٓ، ؾأقذَِٗ ٖذش٠،    

ٔٵ ٟٿ سكٞ اهلل عٓ٘، َٳظٵعٴٛدٺ أځبٹٞ ؾأندلِٖ طٓا، عٳ ـٳاسڇ ْٵ ٍٳ ايڃأځ ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ًډ سٳطٴٛ ّٻ: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٘ٹاي ٝٳ٪ٴ ّٳ يٹ ٛٵ  ايڃكځ

ِٵ ٖٴ ِٹ أځقڃشٳ٩ٴ ٘ٹ يٹهٹتٳا ًډ ٕٵ تٳعٳايځ٢، اي ْٴٛا ؾځإڇ ٛٳا٤ٶ ايڃكٹشٳا٤ٳ٠ٹ ؾٹٞ نځا ِٵ طٳ ٗٴ ُٴ ًځ ٓٻ١ٹ، ؾځأځعٵ ٕٵ بٹايظټ ْٴٛا ؾځإڇ ٓٻ١ٹ ؾٹٞ نځا ٛٳا٤ٶ، ايظټ ِٵ طٳ ٗٴ َٴ  ؾځأځقڃذٳ

ٕٵ ٖٹذٵشٳ٠ڄ، ْٴٛا ؾځإڇ ٗڇذٵشٳ٠ٹ ؾٹٞ نځا ٛٳا ايڃ ِٵ ٤ٶ،طٳ ٖٴ ٓٽا، ؾځأځنڃبٳشٴ ٔٻ ٚٳيځا طٹ َٻ ٌٷ ٜٴ٪ٳ ٘ٹ ؾٹٞ سٳدٴ ْٹ ًڃڀځا ًځعٵ ٚٳيځا طٴ ًځ٢ ٜٴذٵ ٘ٹ عٳ َٳتٹ  ؾٹٞ تٳهڃشڇ

٘ٹ ٝٵتٹ ٕٵ إڇيډا بٳ ٕٳ أځ ص ٚيف اؿذٜح بٝإ ؾلٌ اؿاؾغ يهتاِ اهلل ع٢ً 324، 28،ز17097طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ #ٜٳأڃرٳ

 غرلٙ; يزيو قذّ ٱَا١َ املـًني يف ؿ٬تِٗ.

َٳا  ...}قاٍ تعاىل:  :يف املعتكذ، ٚتؿاٚت يف اٱميإ ؾشٚم-ِ  ٔٵ بٳعٵذٹ  َٹ ِٵ  ٖٹ ٔٵ بٳعٵذٹ َٹ ٔٳ  ٌٳ ايډزٹٜ َٳا اقڃتٳتٳ ٘ٴ  ًډ ٛٵ ػٳا٤ٳ اي ٚٳيځ

َٳا اقڃتٳتٳ ٘ٴ  ًډ ٛٵ ػٳا٤ٳ اي ٚٳيځ ٔٵ نځؿځشٳ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٔٳ  َٳ ٔٵ آ َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ ًځؿڂٛا ؾځ ٔڇ الٵتٳ ٚٳيځهٹ ٓٳاتٴ  ٝٿ ِٴ ايڃبٳ ٗٴ َٳا دٳا٤ٳتٵ ٌٴ  ٜٳؿڃعٳ ٘ٳ  ًډ ٔٻ اي ٚٳيځهٹ ًڂٛا 

طايبكش٠ص ؾالت٬ف ايٓاغ يف َعتكذاتِٗ ت٪دٟ إىل الت٬ؾِٗ يف ايبٛاعح ٚايذٚاؾع ٚا٫طتعذادات  {(253ٜٴشڇٜذٴ )

ٚ٭ُٖٝت٘  ،ٖٚزا ا٫لت٬ف ٜ٪ثش بٌ ٜظٝڀش ع٢ً بك١ٝ ايؿشٚم يذ٣ ا٭ؾشاد ،ٚاملٍٝٛ ٚا٫ػاٖات ٚا٫ستٝادات

ٕٳ )}، اؼذخ عٓٗا ايكشإٓ ايهشِٜ نجرل ٛٴٚ ٜٳظٵتٳ ٕٳ ؾځاطٹكڄا يځا  ٔٵ نځا ُٳ ٓٶا نځ َٹ َٴ٪ٵ ٕٳ  ٔٵ نځا ُٳ ٓٴٛا 18أځؾځ َٳ ٔٳ آ َٻا ايډزٹٜ ( أځ

ٕٳ ) ًڂٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  ُٳا نځا ْٴضٴيڄا بٹ ٚٳ٣  ُٳأڃ ٓٻاتٴ ايڃ ِٵ دٳ ٗٴ ًځ ـٻايٹشٳاتٹ ؾځ ًڂٛا اي ُٹ ٔٳ ؾځظٳكڂٛا 19ٚٳعٳ َٻا ايډزٹٜ ٚٳأځ ُٳا (  ًډ ٓٻاسٴ نڂ ِٴ اي ٖٴ ٚٳا ُٳأڃ ؾځ

ٕٳ ٘ٹ تٴهځزٿبٴٛ ِٵ بٹ ٓٵتٴ ٓٻاسڇ ايډزٹٟ نڂ ِٳ اي ِٵ رٴٚقڂٛا عٳزٳا ٗٴ ٌٳ يځ ٚٳقٹٝ ٗٳا  ٗٳا أڂعٹٝذٴٚا ؾٹٝ ٓٵ َٹ ٜٳخٵشٴدٴٛا  ٕٵ   }طايظذذ٠ص  {( 20) أځسٳادٴٚا أځ

ٜٴشڇٜذٴ ايڃآلٹشٳ٠ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ٜٴشڇٜذٴ ايذټ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٓٵهڂ  ،َٚٓاؾل ،ايٓاغ إىل َ٪َٔاهلل صٚقذ ؿٓـ 152طآٍ عُشإ:  {َٹ

ٚقذ اؾتتشت طٛس٠  ٚناؾش، ٚقذ بٝٓت ايٓـٛق ايكشآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ لـا٥ف ٚزلات نٌ َِٓٗ ع٢ً سذ٠،

ايبكش٠ بتٛؿٝـ دقٝل يًج٬ث١ ا٭ؿٓاف ، ٚرنش أِٖ ؿؿات يًُ٪َٓني بأِْٗ املتكٕٛ، ٚأِْٗ ٜ٪َٕٓٛ بايػٝب، 

ع٢ً احملتادني، ٜٚ٪َٓٛا بايكشإٓ ٚبايهتب ايظُا١ٜٚ، ٜٚٛقٓٛا بايّٝٛ  ٜٚكُٝٛا ايـ٠٬، ٜٚٓؿكٛا َٔ أَٛاشلِ

ًځضٳ قځذٵ}اٯلش، ثِ لتُٗا بأِْٗ ع٢ً ٖذ٣ َٔ سبِٗ، ٚأِْٗ املؿًشٕٛ; ٭ِْٗ صنٛا أْؿظِٗ،  ٔٵ أځؾڃ ٖٳا َٳ  {(9) صٳنډا

 . صايؼُعط
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يٛػا٥ر اييت تشبڀِٗ بايٛدٛد ثِ ٚؿـ ايهؿاس بأْ٘ تظا٣ٚ يذِٜٗ اٱْزاس ٚعذّ اٱْزاس; ٭ٕ ايٓٛاؾز ٚا     

ٚغايل ايٛدٛد َػًك١، بٌ كتّٛ ع٢ً قًٛبِٗ، ٚع٢ً زلعِٗ، ٚغؼ٢ ع٢ً أبـاسِٖ; دضا٤ تهدلِٖ ٚعذّ 

ِٳ ٚٳقځذٵ}اطتذابتِٗ يٲْزاس; ٚ٭ْ٘ دطع ْؿظ٘، ٔٵ لٳا ٖٳا َٳ  .صايؼُعط {(10) دٳطٻا

ىادعٕٛ اهلل ٚايزٜٔ آَٓٛا ٚسكٝك١ڄ  ٚٚؿـ املٓاؾكني: بأِْٗ ٜعٗشٕٚ اٱميإ ٜٚبڀٕٓٛ ايهؿش، ٚأِْٗ     

ىذعٕٛ أْؿظِٗ، ٚإٔ يف قًٛبِٗ َشض، ٚأِْٗ َؿظذٕٚ يف ا٭سض، ٜٚتهدلٕٚ ٜٚتڀاٚيٕٛ ٜٚتعايٕٛ ع٢ً عا١َ 

ايٓاغ، ٜٛايٕٛ ايٝٗٛد ٚأعذا٤ اٱط٬ّ ٜٚظتٗض٥ٕٛ باملظًُني، َٚٔ امل٬سغ إٔ ؿؿاتِٗ ألزت سٝضا أندل َٔ 

ِٴ}ظًُني َٔ ايهؿاس; ٚيزيو سزس اهلل َِٓٗ ؾكاٍ:ايهؿاس; ٭ِْٗ أػذ لڀشا ع٢ً امل ٚټ ٖٴ ِٵ ايڃعٳذٴ ٖٴ ِٴ ؾځاسٵزٳسٵ ٗٴ ًځ  قځاتٳ

٘ٴ ًډ ْٻ٢ اي ٕٳ أځ  .        صاملٓاؾكٕٛط {(4) ٜٴ٪ٵؾځهڂٛ

 ٚقذ ؾـٌ ايكشإٓ اؿذٜح عٔ ا٭ؿٓاف ايج٬ث١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

ًځتٵ }ٜٚعٌُ ٚؾل ػشع٘ َٚٓٗاد٘،ٚلؼ١ٝ ي٘، ؾامل٪َٔ أػذ سبا هلل،       ٚٳدٹ ٘ٴ  ًډ ٔٳ إڇرٳا رٴنٹشٳ اي ٕٳ ايډزٹٜ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ُٳا ايڃ ْٻ إڇ

ٕٳ ) ًڂٛ ٛٳنډ ٜٳتٳ ِٵ  ٗڇ ًځ٢ سٳبٿ ٚٳعٳ ْٶا  ِٵ إڇميٳا ٗٴ ٘ٴ صٳادٳتٵ ٜٳاتٴ ِٵ آ ٗڇ ٝٵ ًځ ٝٳتٵ عٳ ًٹ ٚٳإڇرٳا تٴ ِٵ  ٗٴ ًڂٛبٴ ِٵ 2قڂ ٖٴ ٓٳا ُٻا سٳصٳقڃ َٹ ٚٳ ًځا٠ځ  ـٻ ٕٳ اي ُٴٛ ٜٴكٹٝ ٔٳ  ( ايډزٹٜ

ٕٳ ) ٓٵؿٹكڂٛ ٖٴ3ٜٴ ِٷ )( أڂٚيځ٦ٹوځ  ٚٳسڇصٵمٷ نځشڇٜ َٳػٵؿٹشٳ٠څ  ٚٳ ِٵ  ٗڇ ٓٵذٳ سٳبٿ ِٵ دٳسٳدٳاتٷ عٹ ٗٴ ٕٳ سٳكڋا يځ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ، ٚؿـ طا٭ْؿاٍص {(4ِٴ ايڃ

امل٪َٓني سكا بإٔ قًٛبِٗ ؽؼع عٓذ زلاع رنش اهلل، ٜٚضداد إمياِْٗ عٓذ زلاع ايكشإٓ، ٜٚتٛنًٕٛ ع٢ً اهلل، 

ٓٴ} ٜٚكُٕٝٛ ايـ٠٬، ٜٚ٪تٕٛ ايضنا٠، َٳ ٔٳ آ ـٳشٴٚا أڂٚيځ٦ٹوځ ٚٳايډزٹٜ ْٳ ٚٳ ٚٵا  ٚٳ ٔٳ آ ٚٳايډزٹٜ ٘ٹ  ًډ ٌڇ اي ٖٳذٴٚا ؾٹٞ طٳبٹٝ ٚٳدٳا ٖٳادٳشٴٚا  ٚٳ ٛا 

ِٷ ) ٚٳسڇصٵمٷ نځشڇٜ َٳػٵؿٹشٳ٠څ  ِٵ  ٗٴ ٕٳ سٳكڋا يځ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ِٴ ايڃ ٕٳ )}  طا٭ْؿاٍص{(74ٖٴ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ًځضٳ ايڃ ِٵ 1قځذٵ أځؾڃ ٗڇ ًځاتٹ ِٵ ؾٹٞ ؿٳ ٖٴ ٔٳ  ( ايډزٹٜ

ٕٳ ) ٔٳ2لٳاػٹعٴٛ ٚٳايډزٹٜ ٕٳ ) (  َٴعٵشڇكٴٛ ٛڇ  ًډػٵ ٔڇ اي ِٵ عٳ ٕٳ )3ٖٴ ًڂٛ ِٵ يٹًضٻنځا٠ٹ ؾځاعٹ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ ٕٳ 4(  ِٵ سٳاؾٹعڂٛ ٗڇ ِٵ يٹؿڂشٴٚدٹ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ  )

َٹنيٳ )5) ًڂٛ َٳ ٝٵشٴ  ِٵ غځ ٗٴ ْٻ ِٵ ؾځإڇ ٗٴ ْٴ ُٳا ٜٵ ًځهځتٵ أځ َٳ َٳا  ٚٵ  ِٵ أځ ٗڇ ٚٳادٹ ًځ٢ أځصٵ ٚٳسٳا٤ٳ رٳيٹوځ ؾځأڂ6( إڇيډا عٳ ٔڇ ابٵتٳػٳ٢  ُٳ ٕٳ ( ؾځ ِٴ ايڃعٳادٴٚ ٖٴ ٚيځ٦ٹوځ 

ٕٳ )7) ِٵ سٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵذٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٗڇ ْٳاتٹ َٳا ِٵ يٹأځ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ ٕٳ )8(  ٜٴشٳاؾٹعڂٛ ِٵ  ٗڇ ٛٳاتٹ ًځ ًځ٢ ؿٳ ِٵ عٳ ٖٴ ٔٳ  ٚٳايډزٹٜ ٕٳ 9(  ٛٳاسڇثٴٛ ِٴ ايڃ ٖٴ ( أڂٚيځ٦ٹوځ 

ٕٳ )10) ٗٳا لٳايٹذٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵغٳ  ٕٳ ايڃؿٹشٵدٳ ٜٳشڇثٴٛ ٔٳ  ْٻ} طامل٪َٕٓٛص {(11( ايډزٹٜ ِٵ إڇ ِٻ يځ ٘ٹ ثٴ ٚٳسٳطٴٛيٹ ٘ٹ  ًډ ٓٴٛا بٹاي َٳ ٔٳ آ ٕٳ ايډزٹٜ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ُٳا ايڃ

ٕٳ ) ـٻادٹقڂٛ ِٴ اي ٖٴ ٘ٹ أڂٚيځ٦ٹوځ  ًډ ٌڇ اي ِٵ ؾٹٞ طٳبٹٝ ٗڇ ْٵؿڂظٹ ٚٳأځ ِٵ  ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٖٳذٴٚا بٹأځ ٚٳدٳا ، ٚامل٪َٕٓٛ بعلِٗ طاؿذشاتص {(15ٜٳشٵتٳابٴٛا 

ٛايٕٛ اهلل ٚسطٛي٘ ٚامل٪َٕٓٛ، ٜٚتؿهشٕٚ يف لًل ايظُاٚات أٚيٝا٤ بعض، ٜأَشٕٚ باملعشٚف ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهش، ٜٚ

ٓٳا}ٚا٭سض قا٥ًني  ًځكڃتٳ َٳا سٳبٻ ًڄا ٖٳزٳا لٳ ْٳوځ بٳاطٹ ٓٳا طٴبٵشٳا ِٳ ؾځكٹ ٓٻاسڇ عٳزٳا  .صعُشإ آٍط {(191) اي
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ِٻ}ٚاملظًُٕٛ َتؿاٚتٕٛ يف اطتعذاداتِٗ ٚدٚاؾعِٗ ٚأعُاشلِ، ٚدسداتِٗ، قاٍ تعاىل:       ٚٵسٳثٵ ثٴ ِٳ ٓٳاأځ ٔٳ ايڃهٹتٳا  ايډزٹٜ

ٓٳا ٝٵ ٔٵ اؿٵڀځؿځ ْٳا َٹ ِٵ عٹبٳادٹ ٗٴ ٓٵ ُٹ ِٷ ؾځ ٘ٹ ظځايٹ ٓٳؿڃظٹ ِٵ يٹ ٗٴ ٓٵ َٹ ـٹذٷ ٚٳ ِٵ َٴكڃتٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ٝٵشٳاتٹ طٳابٹلٷ ٚٳ ٕڇ بٹايڃخٳ ٘ٹ بٹإڇرٵ ًډ ٛٳ رٳيٹوځ اي ٌٴ ٖٴ  ايڃؿځلٵ

 ص:546، 6ٔ نجرل، زؾأٌٖ ايهتاِ ايععِٝ َٔ ٖزٙ ا٭١َ ع٢ً ث٬ث١ أقظاّطابص32: ؾاطشط {(32) ايڃهځبٹرلٴ

 ايعامل يٓؿظ٘ ٖٚٛ: املؿشط يف ؾعٌ ايٛادبات، املشتهب يبعض احملشَات. 

املكتـذ ٖٚٛ: امل٪دٟ يًٛادبات، ايتاسى يًُششَات، ٚقذ ٜذلى بعض املظتشبات، ٜٚؿعٌ بعض  

 املهشٖٚات.

 املباسات.ايظابل باـرلات ٖٚٛ: ايؿاعٌ يًٛادبات ٚاملظتشبات، ايتاسى يًُششَات ٚاملهشٖٚات ٚبعض  

إڇرٳا }ٜٚذلبف بِٗ ايذٚا٥ش، ،ل ٜتعاٖش باٱط٬ّ ٜٚهٝذ باـؿا٤ يٲط٬ّ ٚاملظًُني، ٜهشٙ اؿل ٚأًٖ٘ؾٚاملٓا  

ٗٳذٴ  ٜٳؼٵ ٘ٴ  ًډ ٚٳاي ٘ٴ  ْٻوځ يځشٳطٴٛيڂ ِٴ إڇ ًځ ٜٳعٵ ٘ٴ  ًډ ٚٳاي ٘ٹ  ًډ ٍٴ اي ٗٳذٴ إڇْٻوځ يځشٳطٴٛ ْٳؼٵ ٕٳ قځايڂٛا  ٓٳاؾٹكڂٛ ُٴ ٓٳاؾٹكٹدٳا٤ٳىځ ايڃ ُٴ ٕٻ ايڃ ٕٳ )إڇ ( 1نيٳ يځهځارٹبٴٛ

ٕٳ ) ًڂٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  َٳا نځا ِٵ طٳا٤ٳ  ٗٴ ْٻ ٘ٹ إڇ ًډ ٌڇ اي ٔٵ طٳبٹٝ ـٳذټٚا عٳ ٓٻ١ڄ ؾځ ِٵ دٴ ٗٴ ْٳ ُٳا ٜٵ ِٻ نځؿځشٴٚا ؾځڀڂبٹعٳ 2اتٻخٳزٴٚا أځ ٓٴٛا ثٴ َٳ ِٵ آ ٗٴ ْٻ ( رٳيٹوځ بٹأځ

ٕٳ ) ٗٴٛ ٜٳؿڃكځ ِٵ يځا  ٗٴ ِٵ ؾځ ٗڇ ًڂٛبٹ ًځ٢ قڂ ٜؿكٕٗٛ، ٫ٚ ٜعكًٕٛ، ٫ٚ ٜعًُٕٛ، ٚبأِْٗ  ؾكذ ٚؿؿِٗ بأِْٗ ٫ طاملٓاؾكٕٛص {(3عٳ

ِٵ}ؿِ بهِ عُٞ،  ٗٴ ًڂ ٌڇ َٳجٳ ُٳجٳ ٛٵقځذٳ ايډزٹٟ نځ ُٻا ْٳاسٶا اطٵتٳ ًځ ٘ٴ َٳا أځكٳا٤ٳتٵ ؾځ ٛٵيځ ٖٳبٳ سٳ ٘ٴ رٳ ًډ ِٵ اي ٖٹ ٓٴٛسڇ ِٵ بٹ ٗٴ ُٳاتٺ ؾٹٞ ٚٳتٳشٳنځ ًڂ  ظڂ

ٕٳ يځا ـٹشٴٚ ِپ( 17) ٜٴبٵ ِٷ ؿٴ ٞٷ بٴهڃ ُٵ ِٵ عٴ ٗٴ ٕٳ يځا ؾځ ، ؾكذ عڀًٛا َا أْعِ اهلل عًِٝٗ َٔ اؿٛاغ صايبكش٠ط {(18) ٜٳشٵدٹعٴٛ

 ٚايعكٌ; يزيو ٚؿُِٗ بايـِ ٚايبهِ ٚايعُٞ. 

ٔٳ}ٚوبِٗ نشب اهلل، ،أْذادا ٜ٘تخز َٔ دْٚهشذ لايك٘ ٚٚايهاؾش       َٹ ٓٻاغڇ ٚٳ ٔٵ اي ٔٵ ٜٳتٻخٹزٴ َٳ ٕڇ َٹ ٘ٹ دٴٚ ًډ ْٵذٳادٶا اي  أځ

ِٵ ٗٴ ْٳ ٕٳ }ٜٚـذ عٔ طبٌٝ اهلل ٚواسِ اهلل ٚسطٛي٘، ص165: ايبكش٠ط {اهلل نځشٴبٿ ٜٴشٹبټٛ ٓٵؿٹكڂٛ ٜٴ ٔٳ نځؿځشٴٚا  ٕٻ ايډزٹٜ إڇ

ٚٳايډزٹ ٕٳ  ًځبٴٛ ٜٴػٵ ِٻ  ِٵ سٳظٵشٳ٠ڄ ثٴ ٗڇ ٝٵ ًځ ٕٴ عٳ ِٻ تٳهڂٛ ٗٳا ثٴ ْٳ ٓٵؿٹكڂٛ ٝٴ ٘ٹ ؾځظٳ ًډ ٌڇ اي ٔٵ طٳبٹٝ ـٴذټٚا عٳ ٝٳ ِٵ يٹ ٗٴ ٛٳايځ َٵ ِٳ أځ ٓٻ ٗٳ ٔٳ نځؿځشٴٚا إڇيځ٢ دٳ ٜ

ٕٳ ) ٚٶا } ٍصطا٭ْؿا {(36ٜٴشٵؼٳشٴٚ ٖٴضٴ ْٵزٹسٴٚا  َٳا أڂ ٚٳ ٜٳاتٹٞ  ٚٳاتٻخٳزٴٚا آ ٘ٹ ايڃشٳلٻ  ٝٴذٵسٹلٴٛا بٹ ٌڇ يٹ ٔٳ نځؿځشٴٚا بٹايڃبٳاطٹ ٍٴ ايډزٹٜ ٜٴذٳادٹ ٚٳ

ٚٶا } ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِٜٚظتٗض٥ٕٛ بشطٍٛ اهلل  طايهٗـص{(56) ٖٴضٴ ْٳوځ إڇيډا  ٜٳتٻخٹزٴٚ ٕٵ  ٔٳ نځؿځشٴٚا إڇ ٚٳإڇرٳا سٳآىځ ايډزٹٜ

ٖٳزٳا ايډزٹ ٕٳ )أځ ِٵ نځاؾٹشٴٚ ٖٴ ٔڇ  ُٳ ِٵ بٹزٹنڃشڇ ايشٻسٵ ٖٴ ٚٳ ِٵ  ٗٳتٳهڂ ٜٳزٵنڂشٴ آيٹ ٝٳا } طا٭ْبٝا٤ص {( 36ٟ  ْٵ ٓٳا ايذټ ٝٳاتٴ ٞٳ إڇيډا سٳ ٖٹ َٳا  ٚٳقځايڂٛا 

ٕٳ ) ٓټٛ ٜٳعڂ ِٵ إڇيډا  ٖٴ ٕٵ  ِڈ إڇ ًڃ ٔٵ عٹ َٹ ِٵ بٹزٳيٹوځ  ٗٴ َٳا يځ ٚٳ ٖٵشٴ  ٓٳا إڇيډا ايذٻ ًٹهڂ ٗٵ ٜٴ َٳا  ٚٳ ٝٳا  ْٳشٵ ٚٳ ُٴٛتٴ  ٚقذ عڀًٛا ٚطا٥ٌ طاؾاث١ٝص {(24ْٳ

ٌٴ}املعشؾ١ يذِٜٗ، ؾٛؿؿِٗ بأِْٗ ؿِ بهِ ٚأِْٗ ٫ ٜعكًٕٛ،  َٳجٳ ٔٳ ٚٳ ٌڇ نځؿځشٴٚا ايډزٹٜ ُٳجٳ ٓٵعٹلٴ ايډزٹٟ نځ ُٳا ٜٳ  يځا بٹ

ُٳعٴ ْٹذٳا٤ٶ دٴعٳا٤ٶ إڇيډا ٜٳظٵ ِپ ٚٳ ِٷ ؿٴ ٞٷ بٴهڃ ُٵ ِٵ عٴ ٗٴ ٕٳ يځا ؾځ ًڂٛ ِٵ } ص171: ايبكش٠ط {(171) ٜٳعٵكٹ ًځ ٕٳ ايڃأځسٵضڇ ؾٹٞ ٚاٜٳظٹرلٴ أځؾځ ِٵ ؾځتٳهڂٛ ٗٴ  يځ

ِٷ ًڂٛ ٕٳ قڂ ًڂٛ ٗٳا ٜٳعٵكٹ ٚٵ بٹ ٕٷ أځ ٕٳ آرٳا ُٳعٴٛ ٗٳا ٜٳظٵ ٗٳا بٹ ْٻ ُٳ٢ يځا ؾځإڇ ـٳاسٴ تٳعٵ ٔٵ ايڃأځبٵ ُٳ٢ ٚٳيځهٹ ِٴ تٳعٵ ًڂٛ ـټذٴٚسڇ ؾٹٞ ايډتٹٞ ايڃكڂ : اؿرط {(46) اي
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طتٗضأٚا بِٗ ٚمل ٜظتؿٝذٚا مما ؾكذ عڀًٛا عكٛشلِ ٚتهدلٚا عٔ َعشؾ١ اؿل ٚطخشٚا َٔ امل٪َٓني ٚا ص46

 ٜؼاٖذٚا أٚ ٜظُعٛا بٌ عڀًٛا نٌ ٚطا٥ًِٗ عٔ َعشؾ١ اؿل.

ٚملا نإ ا٫لت٬ف سكٝك١ ٚاقع١ٝ يف ايٓاغ، ؾكذ تٛاؾكت َع بك١ٝ املخًٛقات ا٭لش٣ يتذذ ساداتٗا      

ُٓع١َٛ ٚاسذ٠ َتها١ًَ  املتعذد٠ ٚاملختًؿ١، ؾهإ ايتٓٛع يف ايؿٛان٘ ٚايجُاس، ٚيف ا٭سض ٚا٭ْعاّ، يتعٌُ ن

ٔٳ ايڃذٹبٳ } قاٍ تعاىل: َٹ ٚٳ ٗٳا  ْٴ ٛٳا ًٹؿڄا أځيڃ َٴخٵتٳ ُٳشٳاتٺ  ٘ٹ ثٳ ٓٳا بٹ َٳا٤ٶ ؾځأځلٵشٳدٵ ُٳا٤ٹ  ٔٳ ايظٻ َٹ ٍٳ  ْٵضٳ ٘ٳ أځ ٕٻ ايًډ ِٵ تٳشٳ أځ ٍڇ دٴذٳدٷ بٹٝضٷ أځيځ ا

ٚٳغځشٳابٹٝبٴ طٴٛدٷ ) ٗٳا  ْٴ ٛٳا ـٷ أځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ُٵشٷ  ٚٳايذٻ27ٚٳسٴ ٓٻاغڇ  ٔٳ اي َٹ ٚٳ ٜٳخٵؼٳ٢ (  ُٳا  ْٻ ٘ٴ نځزٳيٹوځ إڇ ْٴ ٛٳا ـٷ أځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ّڇ  ْٵعٳا ٚٳايڃأځ ِٿ  ٚٳا

٘ٳ عٳضڇٜضٷ غځؿڂٛسٷ ) ًډ ٕٻ اي ُٳا٤ٴ إڇ ًځ ٙٹ ايڃعٴ ٔٵ عٹبٳادٹ َٹ ٘ٳ  ًډ   .طؾاطشص {(28اي

تًؿ١، ٚيٛ تأًَٓا يف اٯٜات بعُل لذ ع٬ق١ ٚطٝذ٠ بني إْضاٍ املا٤ َٔ ايظُا٤، ٚإلشاز ايجُشات املتٓٛع١ ٚاملخ     

ٚاؾباٍ اييت تؼهٌ يٛس١ مجاي١ٝ َع ا٭ػذاس ٚايجُاس ٚايٓاغ ٚايذٚاِ ٚا٭ْعاّ، ٚيف سذٜح ايٓيب ؿ٢ً اهلل 

ًځ٢ قځذٵسڇ ا٭ځسٵضڇ،$عًٝ٘ ٚطًِ  ّٳ عٳ ٓٴٛ آدٳ ُٹٝعڇ ا٭ځسٵضڇ، ؾځذٳا٤ٳ بٳ ٔٵ دٳ َٹ ٗٳا  ٔٵ قځبٵلٳ١ٺ قځبٳلٳ َٹ ّٳ  ًځلٳ آدٳ ٘ٳ تٳعٳايځ٢ لٳ ًډ ٕٻ اي ؾځذٳا٤ٳ  إڇ

ِٴ ٗٴ ٓٵ ٝٿبٴ َٹ ٚٳايڀډ ـځبٹٝحٴ  ٚٳا ٕٴ  ٚٳاؿځضٵ ٌٴ  ٗٵ ٚٳايظٻ ٔٳ رٳيٹوځ،  ٝٵ ٚٳبٳ ٛٳدٴ  ٚٳا٭ځطٵ ٝٳضٴ  ٚٳا٭ځبٵ ُٳشٴ  ٔٷ ؿٳشٹٝضٷ#: $ا٭ځسٵ # ٖٳزٳا سٳذٹٜحٷ سٳظٳ

 ٚٳؾٹٞ}صديٌٝ ع٢ً ٖزٙ املٓع١َٛ ايه١ْٝٛ اييت تظرل ٚؾل ْعاّ إشلٞ َتكٔ،204: 5،ز 2955طايذلَزٟ، اؿذٜح سقِ

ٚڇسٳاتٷَٴ قٹڀځعٷ ايڃأځسٵضڇ ٓٻاتٷ تٳذٳا ٔٵ ٚٳدٳ ِٺ َٹ ٓٳا ٌٷ ٚٳصٳسٵعٷ أځعٵ ْٳخٹٝ ٕٷ ٚٳ ٛٳا ٓٵ ٝٵشٴ ؿٹ ٕڈ ٚٳغځ ٛٳا ٓٵ ُٳا٤ٺ ٜٴظٵكځ٢ ؿٹ ٌٴ ٚٳاسٹذٺ بٹ ْٴؿځلٿ ٗٳا ٚٳ  بٳعٵلٳ

ًځ٢ ٌڇ ؾٹٞ بٳعٵضڈ عٳ ٕٻ ايڃأڂنڂ ٜٳاتٺ رٳيٹوځ ؾٹٞ إڇ ّڈ يځآ ٛٵ ٕٳ يٹكځ ًڂٛ ص ٚيٛ عذْا يًٛقٛف َع اٯٜات،" ؾإْ٘ ٫ ايشعذط {(4) ٜٳعٵكٹ

ْٴٗا$ٜزنش ٖٓا َٔ ايجُشات إ٫ أيٛاْٗا  ًٹؿاڄ أځيڃٛا َٴخٵتٳ ُٳشاتٺ  ٘ٹ ثٳ ٚأيٛإ ايجُاس َعشض بذٜع يٮيٛإ # .. ؾځأځلٵشٳدٵٓا بٹ

ٜعذض عٔ إبذاع داْب َٓ٘ مجٝع ايشطاَني يف مجٝع ا٭دٝاٍ. ؾُا َٔ ْٛع َٔ ايجُاس مياثٌ يْٛ٘ يٕٛ ْٛع آلش. 

ٛاتٗا َٔ ايٓٛع ايٛاسذ. ؾعٓذ ايتذقٝل يف أٟ مثشتني ألتني ٜبذٚ بٌ َا َٔ مثش٠ ٚاسذ٠ مياثٌ يْٛٗا يٕٛ أل

ػ٤ٞ َٔ الت٬ف ايًٕٛ! ٜٚٓتكٌ َٔ أيٛإ ايجُاس إىل أيٛإ اؾباٍ ْك١ً عذٝب١ يف ظاٖشٖا ٚيهٓٗا َٔ ْاس١ٝ 

دساط١ ا٭يٛإ تبذٚ طبٝع١ٝ. ٖٚٞ ٫ تكـ عٓذ ا٭يٛإ املتُٝض٠ ايعا١َ ٭دٓاغ ايبؼش. ؾهٌ ؾشد بعذ ريو 

ُٝض ايًٕٛ بني بين دٓظ٘. بٌ َتُٝض َٔ تٛأَ٘ ايزٟ ػاسن٘ مح٬ ٚاسذا يف بڀٔ ٚاسذ٠! ٚنزيو أيٛإ َت

ُٻا }ص 2942: 5ايذٚاِ ٚا٭ْعاّ " طإبشاِٖٝ، ز َٹ ٚٳ ٔٳ ايؼٻذٳشڇ  َٹ ٚٳ ٝٴٛتٶا  ٍڇ بٴ ٔٳ ايڃذٹبٳا َٹ ٕڇ اتٻخٹزٹٟ  ٌڇ أځ ٓٻشٵ ٚٵسٳ٢ سٳبټوځ إڇيځ٢ اي ٚٳأځ

ٕٳ ) ًٹ68ٜٳعٵشڇػٴٛ ِٻ نڂ ٘ٹ ( ثٴ ٘ٴ ؾٹٝ ْٴ ٛٳا ـٷ أځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ِٷ  ٗٳا ػٳشٳا ْٹ ٔٵ بٴڀڂٛ َٹ ٜٳخٵشٴزٴ  ًڄا  ٌٳ سٳبٿوٹ رٴيڂ ًڂهٹٞ طٴبٴ ُٳشٳاتٹ ؾځاطٵ ٌٿ ايجٻ ٔٵ نڂ َٹ  ٞ

ٕٳ ) ٜٳتٳؿځهډشٴٚ ّڈ  ٛٵ ٜٳ١ڄ يٹكځ ٕٻ ؾٹٞ رٳيٹوځ يځآ ٓٻاغڇ إڇ  طايٓشٌص {(69ػٹؿځا٤ٷ يٹً
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٘ٴ تٳعٳايځ٢:       ٛٵيڂ ٚٳ}"ٚٳقځ ٚٳايذٻ ٓٻاغڇ  ٔٳ اي َٹ ٘ٴ نځزٳيٹوځٚٳ ْٴ ٛٳا ـٷ أځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ّڇ  ْٵعٳا ٚٳا٭ ِٿ  ٔٳ  {ا َٹ ْٳاتٴ  ٛٳا ٝٳ ٚٳص نځزٳيٹوځ ايڃشٳ ٟٵ: ط أځ

ِٿ  ٚٳا ٚٳايذٻ ٞٿ  ْٳاطٹ ِٳ-ايڃأځ ٛٳا٥ٹ ًځ٢ قځ ِٻ عٳ َٳا دٳ ٌټ  ٛٳ: نڂ ٖٴ ٞٳ -ٚٳ ٖٹ ّڇ. نځزٳيٹوځ  ًځ٢ ايڃعٳا ـٹ ايڃخٳاقٿ عٳ ِٹ عٳڀڃ ٔٵ بٳا َٹ ّڇ،  ْٵعٳا ٚٳايڃأځ

ٜٵلٶا، ًٹؿځ١څ أځ ٚٳايڃعٳشٳ َٴخٵتٳ ٝٳاضڇ،  ٜٳ١ٹ ايڃبٳ ّٷ ؾٹٞ غځا ٚٳسٴٚ ٚٳؿٳكځايٹبٳ١څ  ٛٳادٹ،  ٜٳ١ٹ ايظٻ ُٳاطِ ؾٹٞ غځا ِٵ بٳشٵبٳشٷ ٚسٴبٴٛؾ ٚطڂ ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٻاغٴ  ِٴ ؾځاي

ٜٳ١ٹ ايڃأڂلٵشٳ٣:  ٍٳ تٳعٳايځ٢ ؾٹٞ ايڃآ ٗٳزٳا قځا ٚٳيٹ ٕٳ رٳيٹوځ;  ٓٴٛدٴ دٴٚ ٗٴ ٚٳايڃ ٔٳ رٳيٹوځ،  ٝٵ ٛٳ}بٳ ٚٳأځيڃ ِٵ  ٓٳتٹهڂ ٕٻ ؾٹٞ رٳيٹوځ ٚٳالٵتٹ٬فٴ أځيڃظٹ ِٵ إڇ ْٹهڂ ا

ُٹنيٳ ًڃعٳايٹ ٜٳاتٺ يٹ ّڇ:  {ٯ ٛٵعڇ 22طايشټٚ ٓٻ ٌڇ اي ٛٳاسٹذٹ، بٳ ٓٵعڇ ايڃ ٕڇ، سٳتٻ٢ ؾٹٞ ايڃذٹ ٛٳا ًٹؿځ١ڂ ايڃأځيڃ َٴخٵتٳ ّٴ  ْٵعٳا ٚٳايڃأځ ِټ  ٚٳا ٚٳنځزٳيٹوځ ايذٻ ص . 

ٜٳ ٛٳاسٹذٴ  ٕٴ ايڃ ٛٳا ٝٳ ٌڇ ايڃشٳ ٕڇ، بٳ ٛٳا ـٴ ايڃأځيڃ ًٹ َٴخٵتٳ ٔٻ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٛٳاسٹذٹ  ٘ٴ ايڃ ًډ ٕڇ، ؾځتٳبٳاسٳىځ اي ٛٵ ًډ ٖٳزٳا اي ٚٳ ٕڇ  ٛٵ ًډ ٖٳزٳا اي ٔٵ  َٹ ٘ٹ  ًځلٳ، ؾٹٝ ٕٴ أځبٵ هڂٛ

ٔٴ ايڃخٳايٹكٹنيٳ."طابٔ نجرل،   ص. 544: 6ز،1999أځسٵظٳ

 ايؿشٚم دالٌ ايؿشد: - 

٘ٴ ايډزٹٟ لٳ}إٕ ايؿشد يٝع مبظت٣ٛ ٚاسذ يف قذسات٘ ٚاطتعذادات٘ يف َشاسً٘ ايعُش١ٜ قاٍ تعاىل:       ٔٵ ايًډ َٹ ِٵ  ًځكځهڂ

ٛٳ ٖٴ ٚٳ ٜٳؼٳا٤ٴ  َٳا  ًڂلٴ  ٜٳخٵ ٝٵبٳ١ڄ  ٚٳػٳ ٛٻ٠ٺ كٳعٵؿڄا  ٔٵ بٳعٵذٹ قڂ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ٛٻ٠ڄ ثٴ ـٺ قڂ ٔٵ بٳعٵذٹ كٳعٵ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ـٺ ثٴ ِٴ ايڃكځذٹٜشٴ )كٳعٵ ًٹٝ  {(54 ايڃعٳ

  طايشّٚص

ًڃلڇ "      ٛٳاسڇ ايڃخٳ ٕڇ ؾٹٞ أځطڃ ْٵظٳا ٌڇ ايڃإڇ ٓٳكڊ ًځ٢ تٳ ٘ٴ تٳعٳايځ٢ عٳ ٓٳبٿ ٔٵ ٜٴ َٹ ِٻ  ْٴڀڃؿځ١ٺ، ثٴ ٔٵ  َٹ ِٻ  ِٺ، ثٴ ٔٵ تٴشٳا َٹ ٘ٴ  ًڂ ٍڈ، ؾځأځؿٵ سٳايڄا بٳعٵذٳ سٳا

ٔڇ ٔٵ بٳڀڃ َٹ ٜٳخٵشٴزٴ  ِٻ  ٘ٹ ايشټٚحٴ، ثٴ ٜٴٓؿځخ ؾٹٝ ُٶا، ٚ ٜٴهظٳ٢ يځشٵ ِٻ  َٶا ثٴ ـٹرلٴ عٹعځا ٜٳ ِٻ  َٴلٵػٳ١ٺ، ثٴ ٔٵ  َٹ ِٻ  ًځكځ١ٺ، ثٴ ْٳشٹٝؿڄا عٳ ٘ٹ كٳعٹٝؿڄا  َٿ  أڂ

ٜٳ ِٻ  ٛٳ٣. ثٴ ٔٳ ايڃكڂ ٖٹ ٛٻ٠ڂ بٳعٵذٳ ايلٻٚٳا ٛٳ ايڃكڂ ٖٴ ٚٳ ِٻ ػٳابٽا.  ٖٹكڄا، ثٴ َٴشٳا ِٻ  ِٻ سٳذٳثا، ثٴ ٕٳ ؿٳػٹرلٶا، ثٴ ٜٳهڂٛ ًڄا سٳتٻ٢  ًٹٝ ًڄا قځ ًٹٝ ِٻ ؼٹبټ قځ ـٹ، ثٴ عٵ

ـٴ ايڃ ٛٻ٠ٹ. ؾځتٳلٵعٴ ـٴ بٳعٵذٳ ايڃكڂ ٛٳ ايلٻعٵ ٖٴ ٚٳ ّٴ،  ٗٵشٳ ٜٳ ِٻ  ٜٳؼٹٝخٴ ثٴ ِٻ  ٌٴ، ثٴ ٗڇ ٝٳهڃتٳ ٓٻكڃفڇ ؾځ ٚٳايڃبٳڀڃؽٴ، ٜٳؼٵشٳعٴ ؾٹٞ اي ٚٳايڃشٳشٳنځ١ڂ  ُٻ١ڂ  ٗڇ

ٍٳ:  ٗٳزٳا قځا ٚٳيٹ ٓٳ١ڂ;  ٚٳايڃبٳاطٹ ٖٹشٳ٠ڂ  ـٿؿځاتٴ ايعډا ٝٻشٴ اي ٚٳتٳتٳػٳ ُٻ١،  ًچ َٳا }ٚٳتٳؼٹٝبٴ اي ًڂلٴ  ٜٳخٵ ٝٵبٳ١ڄ  ٚٳػٳ ٛٻ٠ٺ كٳعٵؿڄا  ٔٵ بٳعٵذٹ قڂ َٹ ٌٳ  ِٻ دٳعٳ ثٴ

ٙٹ  {ٜٳؼٳا٤ٴ ـٳشٻفٴ ؾٹٞ عٳبٹٝذٹ ٜٳتٳ ٚٳ ٜٳؼٳا٤ٴ  َٳا  ٌٴ  ٜٳؿڃعٳ ٟٵ:  ٜٴشڇٜذٴ، أځ ُٳا  ِٴ ايڃكځذٹٜشٴ}بٹ ًٹٝ ٛٳ ايڃعٳ ٖٴ صٚقذ ٜشد 327، 6طابٔ نجرل، ز."{ٚٳ

ِٵ}إىل أسرٍ ايعُش ؾ٬ ٜعًِ بعذ عًِ ػ٦ٝا، ٓٵهڂ َٹ ٔٵ ٚٳ ٍڇ إڇيځ٢ ٜٴشٳدټ َٳ ُٴشڇ أځسٵرٳ ٞٵ ايڃعٴ ِٳ يځا يٹهځ ًځ ِڈ بٳعٵذٳ ٜٳعٵ ًڃ ٝٵ٦ٶا عٹ ٕٻ ػٳ ٘ٳ إڇ ًډ ِٷ اي ًٹٝ  عٳ

 .صايٓشٌط {(70) قځذٹٜشٷ

لع ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يًتػٝرل َع َشٚس ايٛقت، ٚلاؿ١ أثٓا٤ َشاسٌ ايُٓٛ، ع٢ً إٔ َكذاس ايتػٝرل يف "ؽ     

ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يٝع ع٢ً دسد١ ٚاسذ٠ يف كتًـ ؿؿات ايؼخـ١ٝ. إر تؼرل ْتا٥ر ايبشٛخ إىل إٔ دسد١ ثبات 

 ص24، 2008ْؿعاي١ٝ"طايؼٝخ، ايؿشٚم يف ايـؿات ايعك١ًٝ، أندل َٔ دسد١ ثبات ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايظُات ا٫

ٓٿهځاحٳ }ٚقذ اَش اهلل بشعا١ٜ ايٝتِٝ ٚاؿؿاظ ع٢ً أَٛاي٘ ست٢ ٜبًؼ ايشػذ،      ًځػٴٛا اي َٳ٢ سٳتٻ٢ إڇرٳا بٳ ٝٳتٳا ًڂٛا ايڃ ٚٳابٵتٳ

ٚٳبٹ ٖٳا إڇطٵشٳاؾڄا  ًڂٛ ٚٳيځا تٳأڃنڂ ِٵ  ٗٴ ٛٳايځ َٵ ِٵ أځ ٗڇ ٝٵ ِٵ سٴػٵذٶا ؾځادٵؾځعٴٛا إڇيځ ٗٴ ٓٵ َٹ ِٵ  ْٳظٵتٴ ٕٵ آ ـٵ ؾځإڇ ٝٳظٵتٳعٵؿٹ ًڃ ٝٽا ؾځ ٓٹ ٕٳ غځ ٔٵ نځا َٳ ٚٳ ٜٳهڃبٳشٴٚا  ٕٵ  ذٳاسٶا أځ
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ٚٳنځؿځ٢ ِٵ  ٗڇ ٝٵ ًځ ٗڇذٴٚا عٳ ِٵ ؾځأځػٵ ٗٴ ٛٳايځ َٵ ِٵ أځ ٗڇ ٝٵ ِٵ إڇيځ ُٳعٵشٴٚفٹ ؾځإڇرٳا دٳؾځعٵتٴ ٌٵ بٹايڃ ٝٳأڃنڂ ًڃ ٕٳ ؾځكٹرلٶا ؾځ ٔٵ نځا َٳ ٘ٹ سٳظٹٝبٶا ) ٚٳ ًډ  {( 6بٹاي

 ص574، 7طايڀدلٟ، زٚؿ٬سِٗ يف أدٜاِْٗ، ٚإؿ٬سِٗ أَٛاشلِ"طايٓظا٤ص"ٚالتدلٚا عكٍٛ ٜتاَانِ يف أؾٗاَِٗ، 

ٚقذ بني اهلل إٔ ا٭طؿاٍ ايزٜٔ نإ شلِ اؿل يف ايذلٍٛ عذا ايج٬ث١ ا٭ٚقات احملذد٠، إرا بًػٛا اؿًِ      

ؾًٝظتأرْٛا َجٌ بك١ٝ ايشداٍ، أٟ: إٔ قذساتِٗ ٚإدسانِٗ قذ تڀٛست َٔ ايلعـ إىل ايك٠ٛ; يزيو تػرل اؿهِ، 

ٗٳا} ٜټ ٔٳ ٜٳاأځ ٓٴٛا ايډزٹٜ َٳ ِٴ آ ْٵهڂ ٝٳظٵتٳأڃرٹ ٔٳ يٹ ًځهځتٵ ايډزٹٜ ِٵ َٳ ْٴهڂ ُٳا ٜٵ ٔٳ أځ ِٵ ٚٳايډزٹٜ ًڂػٴٛا يځ ِٳ ٜٳبٵ ًڂ ِٵ ايڃشٴ ٓٵهڂ ًځاخٳ َٹ ٔٵ َٳشٻاتٺ ثٳ ٌڇ َٹ ًځا٠ٹ قځبٵ  ؿٳ

ٕٳ ٚٳسٹنيٳ ايڃؿځذٵشڇ ِٵ تٳلٳعٴٛ ٝٳابٳهڂ ٔٳ ثٹ ٗڇرلٳ٠ٹ َٹ ٔٵ ايعډ َٹ ًځا٠ٹ بٳعٵذٹ ٚٳ ًځاخٴ ايڃعٹؼٳا٤ٹ ؿٳ ٛٵسٳاتٺ ثٳ ِٵ عٳ ٝٵعٳ يځهڂ ِٵ يځ ٝٵهڂ ًځ ِٵ ٚٳيځا عٳ ٗڇ ٝٵ ًځ ٓٳاحٷ عٳ  دٴ

ٔٻ ٖٴ ٕٳ بٳعٵذٳ ٛٻاؾڂٛ ِٵ طځ ٝٵهڂ ًځ ِٵ عٳ ًځ٢ بٳعٵلٴهڂ ٔٴ نځزٳيٹوځ بٳعٵضڈ عٳ ٝٿ ٘ٴ ٜٴبٳ ًډ ِٴ اي ٜٳاتٹ يځهڂ ٘ٴ ايڃآ ًډ ِٷ ٚٳاي ًٹٝ ِٷ عٳ ًځؼٳ ٚٳإڇرٳا( 58) سٳهٹٝ  بٳ

ٍٴ ِٴ ايڃأځطڃؿځا ٓٵهڂ ِٳ َٹ ًڂ ٝٳ ايڃشٴ ًڃ ْٴٛاؾځ ُٳا ظٵتٳأڃرٹ ٕٳ نځ ٔٳ اطٵتٳأڃرٳ ٔٵ ايډزٹٜ ٗڇِ َٹ ًٹ  .ص59: ايٓٛسط {قځبٵ

ٍٴ اهللٹ ٚايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٜشاعٞ ٖزا ايتػرل ايزٟ وذخ يٲْظإ َع تكذّ عُشٙ ؾكذ       أڂلٵبٹشٳ سٳطٴٛ

ٔڇ ايڃعٳاقڇ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ُٵشڇٚ بٵ ٔٳ عٳ ٕٻ عٳبٵذٳ اهللٹ بٵ َٳا قاٍ سكٞ اهلل عُٓٗا أ ٗٳاسٳ،  ٓٻ ٔٻ اي َٳ ٚٳيځأځؿٴٛ ٌٳ  ٝٵ ًډ ٔٻ اي َٳ : يځأځقڂٛ

ٍٴ اهللٹ  ٍٳ سٳطٴٛ ٍٴ رٳيٹوځ؟: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِعٹؼٵتٴ، ؾځكځا ْٵتٳ ايډزٹٟ تٳكڂٛ ٍٳ# آ ٍٳ اهللٹ، ؾځكځا ٜٳا سٳطٴٛ ٘ٴ،  ًڃتٴ ٘ٴ: قځذٵ قڂ ًڃتٴ يځ  :ؾځكڂ

ٍٴ اهللٹ  ْٻوځ يځا تٳظٵتٳڀٹ$ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِسٳطٴٛ ّڈ، ؾځإڇ ٜٻا ًځاثٳ١ځ أځ ٗٵشڇ ثٳ ٔٳ ايؼٻ َٹ ِٵ  ٚٳؿٴ ِٵ،  ٚٳقڂ ِٵ  ْٳ ٚٳ ٚٳأځؾڃڀٹشٵ،  ِٵ  ـٴ ٝعٴ رٳيٹوځ، ؾځ

ٖٵشڇ ّڇ ايذٻ ٝٳا ٌٴ ؿٹ َٹجٵ ٚٳرٳيٹوځ  ٗٳا،  َٵجٳايٹ ٓٳ١ځ بٹعٳؼٵشڇ أځ ٕٻ ايڃشٳظٳ ٍٳ: # ؾځإڇ ٔٵ رٳيٹوځ، قځا َٹ ٌٳ  ْٿٞ أڂطٹٝلٴ أځؾڃلٳ ًڃتٴ: ؾځإڇ ٍٳ قڂ َٶا $قځا ٛٵ ٜٳ ِٵ  ؿٴ

َٳ ٛٵ ٜٳ ٔڇٚٳأځؾڃڀٹشٵ  ٍٳ: # ٝٵ ٍٳ اهللٹ، قځا ٜٳا سٳطٴٛ ٔٵ رٳيٹوځ،  َٹ ٌٳ  ْٿٞ أڂطٹٝلٴ أځؾڃلٳ ًڃتٴ: ؾځإڇ ٍٳ قڂ ّٴ $قځا ٝٳا ٚٳرٳيٹوځ ؿٹ َٶا،  ٛٵ ٜٳ ٚٳأځؾڃڀٹشٵ  َٶا  ٛٵ ٜٳ ِٵ  ؿٴ

ّڇ ٝٳا ـٿ ٍٴ اي ٛٳ أځعٵذٳ ٖٴ ٚٳ ًځاّ،  ٘ٹ ايظٻ ٝٵ ًځ ٚٴدٳ عٳ ٍٳ سٳطٴ# دٳا ٔٵ رٳيٹوځ، قځا َٹ ٌٳ  ْٿٞ أڂطٹٝلٴ أځؾڃلٳ ًڃتٴ: ؾځإڇ ٍٳ قڂ ٍٴ اهللٹ قځا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٛ

ٔٵ رٳيٹوځ: $ٚطًِ َٹ ٌٳ  ُٳا: # يځا أځؾڃلٳ ٗٴ ٓٵ ٞٳ اهللڂ عٳ ُٵشڈٚ سٳكٹ ٔٴ عٳ ٍٳ عٳبٵذٴ اهللٹ بٵ ٍٳ $قځا ّٳ ايډتٹٞ قځا ٜٻا ًځاثٳ١ځ ايڃأځ ًڃتٴ ايجٻ ٕٳ قځبٹ ٕٵ أځنڂٛ يځأځ

ٍٴ اهللٹ  َٳايٹٞؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِسٳطٴٛ ٚٳ ًٹٞ  ٖٵ ٔٵ أځ َٹ ٞٻ  ٔٵ عٳبٵذٹ اهللٹ ص ٚيف سذٜح آلش 812، 2بٛسٟ، زطايٓٝظا#، أځسٳبټ إڇيځ عٳ

ٌٿ ػٹشٻ٠ٺ ؾځتٵشٳ٠څ ٚٳيٹهڂ ٌڈ ػٹشٻ٠څ،  ُٳ ٌٿ عٳ ِٳ: " يٹهڂ ًډ ٚٳطٳ ٘ٹ  ٝٵ ًځ ٍٴ اهللٹ ؿٳًډ٢ اهللڂ عٳ ٍٳ سٳطٴٛ ٍٳ: قځا ُٵشڈٚ، قځا ٔڇ عٳ ٘ٴ إڇيځ٢ بٵ ْٳتٵ ؾځتٵشٳتٴ ٔٵ نځا ُٳ ، ؾځ

ْٳتٵ إڇيځ٢ غځ ٔٵ نځا َٳ ٚٳ ًځضٳ،  ٓٻتٹٞ، ؾځكځذٵ أځؾڃ ًځوځ "طٴ ٖٳ  ص.547، 11،ز6958طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِٝٵشڇ رٳيٹوځ ؾځكځذٵ 

"أظٗشت ايذساطات ايٓؿظ١ٝ إٔ نٌ إْظإ ٖٛ منط لاق بٓؿظ٘، ٚأْ٘ ىتًـ عٔ بك١ٝ ا٭ؾشاد يف ايؼهٌ ٚقذ 

 ص60ّ: 2010ٚاؿذِ ٚايـؿات املضاد١ٝ ٚايزنا٤ ٚغرل ريو" طناٌَ، عجُإ، 

 مما طبل َٔ ايٓـٛق ْظتٓر اٯتٞ:
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إٔ ايؿشد ميش مبشاسٌ ٚسا٫ت َتعذد٠، ق٠ٛ ٚكعؿا يف ايكذسات ٚا٫طتعذادات ٚا٫ستٝاز، ٚاملٌٝ،  

ؽتًـ عٓٗا يف َشس١ً ايؼباِ، ٚنزا َشس١ً  ،ؾُج٬: قذسات ايڀؿٌ ٚاطتعذادات٘ ٚاستٝادات٘

ايؼٝخٛل١ ؽتًـ عٔ املشسًتني ايظابكتني.

 َٛس يف ايتؼشٜع.سمح١ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ بأَت٘ بتٝظرل ا٭ 

َعشؾ١ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ بڀبٝع١ اٱْظإ ٚأْ٘ ميش مبشاسٌ ق٠ٛ ْٚؼاط، ٚألش٣ كعـ  

 ٚنظٌ.

 ايتذسز َع املتعًِ َٔ ا٭د٢ْ إىل ا٭ع٢ً. 

إدساى ايـشابٞ سكٞ اهلل عٓ٘ ؿه١ُ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يف تٛدٝٗ٘ عٓذَا ٚؿٌ إىل َشس١ً  

 ايلعـ ٚتكذّ ب٘ ايظٔ.

 تًـ ايؿشٚم يذ٣ ايؿشد بالت٬ف ايعُش، ٚايب١٦ٝ، ٚاؿاٍ.ؽ 

ايؿشد ٜعذلٜ٘ يف ايٛقت ايٛاسذ عذ٠ َتػرلات، ؾٗٛ طشٜع ايتؿاعٌ َع ايعٛاٌَ ا٭لش٣ طًبا ٚإهابا. 

ٜعذلٟ ايؿشد ساي١ ْؼاط ؾٝهٕٛ يف ايزس٠ٚ، ٜٚعذلٜ٘ ؾتٛس، ؾٝهظٌ ٜٚلعـ. 

ذلٟ املتعًِ ؾت٪ثش يف طبٝعت٘ َٚضاد٘، ؾشاي١ ايٓؿع ايبؼش١ٜ ؾع٢ً املشبٞ املعًِ إٔ ٜتٝكغ يًعشٚف اييت قذ تع

َتؿاع١ً َع ايب١٦ٝ ٚاؿٛادخ اييت تڀشأ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ، ٚقذ ؼذخ املتٓاقلات يف ٚقت ٚاسذ، نُٓاطب١ 

ؾشح ٚسضٕ يف ايٛقت ْؿظ٘، ؾاملعًِ ٜكذس َجٌ ٖزٙ ايعشٚف ايڀاس١٥ ٜٚتعاٌَ َعٗا مبا ٜٓاطبٗا، ٫ٚ ٜبين عًٝٗا 

 أَشٶا ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ يف املعشؾ١ ٖزٙ ٚاطتخذاّ ايؿشد١ٜ ايؿشٚم عكا٥ل املذسغ َعشؾ١ "تعتدلقـ دا١ُ٥، َٚٛا

ٜٶا  َٔ ايشغِ ٚع٢ً، ٚتٛدٝٗ٘ سعاٜت٘ ؼت ا٭طؿاٍ يذ٣ ايُٓٛ أٖذاف ؼكٝل إىل ٜظع٢ املذسغ نإ إرا كشٚس

 إٔ َٔ ٜتشكل إٔ يًُذسغ بايٓظب١ ا٭١ُٖٝ َٔ أْ٘ إ٫ ايعك١ًٝ، بايٓاس١ٝ ؾشظب تتشذد ٫ ايؿشد١ٜ ايؿشٚم إٔ

 ص. 497ايعك١ًٝ"طا٭ػٍٛ،  إَهاْاتِٗ يف ٜتظإٚٚ ٫ ت٬َٝزٙ

 "َا ايـٛس ايٛاسد٠ يف ايكشإٓ ايهشِٜ املشاع١ٝ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ٚيٲداب١ عٔ ايظ٪اٍ ايجاْٞ ْٚـ٘: "

ٚم ايؿشد١ٜ; بٌ ٖٞ ايظ١ُ ا٭طاط١ٝ يف مت اطتكشا٤ اٯٜات ايكشآ١ْٝ ؾٛدذ ايباسح ؿٛسا عذٜذ٠ ملشاعا٠ ايؿش     

ْٳا ٚٳيځكځذٵ}ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ، ٚيف ايكشإٓ ايهشِٜ بؼهٌ عاّ، ٕٳ ٜٳظٻشٵ ٌٵ يٹًزٿنڃشڇ ايڃكڂشٵآ ٗٳ ٔٵ ؾځ  . صايكُشط {(17) َٴذٻنٹشڈ َٹ

 :ٕايتهايٝـ ايؼشع١ٝ دا٤ت ٚؾل ايكذسات يذ٣ اٱْظا 
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ِٴ ايڃعٴظٵشٳ}ٍ تعاىل: دا٤ت ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً ايتٝظرل قا      ٜٴشڇٜذٴ بٹهڂ ٚٳيځا  ٝٴظٵشٳ  ِٴ ايڃ ٘ٴ بٹهڂ ًډ  {ٜٴشڇٜذٴ اي

٘ٳ ؾځاتٻكڂٛا}ص،185طايبكش٠:  ِٵ َٳا ايًډ ص ٚيٛ تأًَٓا ايتهايٝـ لذ ٖزا ايٝظش ٜؼٌُ نٌ 16: ايتػابٔط{اطٵتٳڀځعٵتٴ

شاد يف ؼٌُ املظ٦ٛي١ٝ ايتؼشٜعات، ؾايتهايٝـ عظب ايڀاق١ ٚا٫طتڀاع١ يذ٣ نٌ ؾشد، ٚيزيو ٜتؿاٚت ا٭ؾ

، ؾُا هب ع٢ً ايػين ٫ هب ع٢ً َٔ قذسات ٚطاقات ٚإَهاْات َاد١ٜ َٚع١ٜٛٓ عظب َا أعڀاِٖ اهلل تعاىل

يځا } قاٍ تعاىل: ٚقذ تٛاتشت ا٭دي١ ع٢ً ريو: ٫ هب ع٢ً اؾاٌٖ، ٖٚهزا.. َا ايؿكرل، ٚهب ع٢ً ايعامل

ٗٳا ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ٘ٴ  ًډ ـٴ اي ِّ َٳا انڃتٳظٳبٳتٵ ٜٴهځ ٗٳا  ٝٵ ًځ ٚٳعٳ َٳا نځظٳبٳتٵ  ٗٳا  ٔٳ } قاٍ تعاىل:، ٚص286طايبكش٠:  {يځ ٜٴشٵكٹعٵ ٛٳايٹذٳاتٴ  ٚٳايڃ

ٛٳ ٚٳنٹظٵ ٔٻ  ٗٴ ٘ٴ سڇصٵقڂ ٛٵيڂٛدٹ يځ ُٳ ًځ٢ ايڃ ٚٳعٳ ِٻ ايشٻكٳاعٳ١ځ  ٜٴتٹ ٕٵ  ٔٵ أځسٳادٳ أځ ُٳ ٔڇ يٹ ٝٵ ًځ َٹ ٔڇ نځا ٝٵ ٛٵيځ ٔٻ سٳ ٖٴ ٚٵيځادٳ ُٳعٵشٴٚفٹ أځ ٔٻ بٹايڃ ٗٴ ـٴ يځا تٴ ًډ تٴهځ

ٗٳا ٚٴطٵعٳ ٌٴ رٳيٹوځ ْٳؿڃعٷ إڇيډا  َٹجٵ ٛٳاسڇخٹ  ًځ٢ ايڃ ٚٳعٳ ٙٹ  ٛٳيځذٹ ٘ٴ بٹ ٛٵيڂٛدٷ يځ َٳ ٚٳيځا  ٖٳا  ٛٳيځذٹ ٚٳايٹذٳ٠څ بٹ  .ص233طايبكش٠:  {يځا تٴلٳاسٻ 

ٙٴ} قاٍ تعاىل:      ًڂؼٳ أځػٴذٻ ٜٳبٵ ٔٴ سٳتٻ٢  ٞٳ أځسٵظٳ ٖٹ ِڇ إڇيډا بٹايډتٹٞ  ٝٳتٹٝ ٍٳ ايڃ َٳا ٕٳ بٹايڃكٹظٵطٹ ٚٳيځا تٳكڃشٳبٴٛا  ُٹٝضٳا ٚٳايڃ ٌٳ  ٝٵ ٚٵؾڂٛا ايڃهځ يځا  ٚٳأځ

ٗٳا ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ـٴ  ِّ ِٵ تٳزٳنډ ْٴهځ ًډهڂ ٘ٹ يځعٳ ِٵ بٹ ٚٳؿٻانڂ ِٵ  ٚٵؾڂٛا رٳيٹهڂ ٘ٹ أځ ًډ ٗٵذٹ اي ٚٳبٹعٳ ٕٳ رٳا قڂشٵبٳ٢  ٛٵ نځا ٚٳيځ ِٵ ؾځاعٵذٹيڂٛا  ًڃتٴ ٕٳ ٚٳإڇرٳا قڂ شٴٚ

ٓٴٛا}طا٭ْعاّص {(152) َٳ ٔٳ آ ـٻايٹشٳاتٹ  ٚٳايډزٹٜ ًڂٛا اي ُٹ ٗٳاٚٳعٳ ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ـٴ  ِّ ْٴهځ ٗٳا  يځا  ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٓٻ١ٹ  ِٴ ايڃذٳ أڂٚيځ٦ٹوځ أځؿٵشٳا

ٕٳ ) ٗٳا}طا٭عشافص {(42لٳايٹذٴٚ ٚٴطٵعٳ ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ـٴ  ِّ ْٴهځ ٕٳ ) ٚٳيځا  ُٴٛ ًځ ٜٴعڃ ِٵ يځا  ٖٴ ٚٳ ٓٵڀٹلٴ بٹايڃشٳلٿ  ٜٳ ِٷ  ٓٳا نٹتٳا ٜٵ  {(62ٚٳيځذٳ

ٖٳا} قاٍ تعاىل:ٚ طامل٪َٕٓٛص َٳا آتٳا ْٳؿڃظٶا إڇيډا  ٘ٴ  ًډ ـٴ اي ِّ ٜٴهځ ٜٴظٵشٶا ) يځا  ٘ٴ بٳعٵذٳ عٴظٵشڈ  ًډ ٌٴ اي ٝٳذٵعٳ   طايڀ٬مص. {(7طٳ

ٚايتهايٝـ اييت ٜؿشكٗا اٱط٬ّ ع٢ً املظًِ نًٗا َٔ ايؿڀش٠ ٚيتـشٝض ايؿڀش٠. ٫ تتذاٚص ايڀاق١ ٫ٚ "     

طاق١ ٚاسذ٠ َٔ طاقات٘ ٫ تڀًكٗا يًعٌُ ٚايبٓا٤ ٚايُٓا٤ ٫ٚ تتذاٌٖ طبٝع١ اٱْظإ ٚتشنٝب٘ ٫ٚ تٌُٗ 

تٓظ٢ ساد١ ٚاسذ٠ َٔ سادات تهٜٛٓ٘ اؾجُاْٞ ٚايشٚسٞ ٫ تًبٝٗا يف ٜظش ٚيف زلاس١ ٚيف سلا٤.. َٚٔ ثِ ٫ 

واس ٫ٚ ٜكًل يف َٛاد١ٗ تهايٝؿ٘. وٌُ َٓٗا َا ٜڀٝل محً٘، ٚميلٞ يف ايڀشٜل إىل اهلل يف طُأ١ْٓٝ ٚسٚح 

 ص 209-208، 1ٙ،ز1412ّ." طإبشاِٖٝ، ٚط٬

ٜٵشٳ٠ځٚيف اؿذٜح        ٖٴشٳ ٔٵ أځبٹٞ  ٘ٹ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ: سكٞ اهلل عٓ٘ عٳ ًډ ٍٴ اي ٍٳ سٳطٴٛ ٍٳ: قځا ٘ٴ $، قځا ٓٵ ِٵ عٳ ٝٵتٴهڂ ٗٳ ْٳ َٳا 

ِٵ َٳا اطٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٘ٹ، ؾځخٴزٴٚا  ِٵ بٹ َٳشٵتٴهڂ َٳا أځ ٚٳ ٗٴٛا،  ْٵتٳ ؾا٭َٛس املٓٗٞ عٓٗا ص300: 14، ز8664ابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ#طؾځا

قذٚد٠ ٫ٚ تهًـ ايؿشد دٗذا ٭ْ٘ تشى، أَا ا٭ػٝا٤ املأَٛس بؿعًٗا ؾهجرل٠ ٚايكٝاّ بٗا وتاز إىل دٗذ; يزيو 

ِٵقاٍ "  َٳا اطٵتٳڀځعٵتٴ ٘ٴ  ٓٵ َٹ  " َشاعٝا قذس٠ ايؿشد ٚطاقت٘.ؾځخٴزٴٚا 
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 :املٓٗر اٱط٬َٞ َٚشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ 

، ٚاقعا، ٚفتُعا، ًؿشدتأٌَ يف املٓٗر اٱط٬َٞ املتُجٌ يف ايهتاِ ٚايظ١ٓ ٜذسى َذ٣ َشاعات٘ يإٕ امل     

 .، ٚصَاْا، َٚهاْا١ٚطبٝع

 : أ٫ٚ ايتذسز

يتذسز لاؿ١ٝ َٔ لـا٥ف املٓٗر اٱط٬َٞ، ؾكذ اطتُش ايٛسٞ ٜتٓضٍ ع٢ً سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٜعذ ا

ايٛقا٥ع ٚاؿٛادخ، ٚقذ اعذلض املؼشنٕٛ ع٢ً ريو ؾأْضٍ اهلل ٚطًِ َٓذُا يف ث٬خ ٚعؼشٜٔ عاَا عظب 

ٍٳ}قٛي٘ تعاىل: ٔٳ ٚٳقځا ٛٵيځا نځؿځشٴٚا ايډزٹٜ ٍٳ يځ ٘ٹ ْٴضٿ ٝٵ ًځ ٕٴ عٳ ًځ١ڄ ايڃكڂشٵآ ُٵ ٓٴجٳبٿتٳ نځزٳيٹوځ ٚٳاسٹذٳ٠ڄ دٴ ٘ٹ يٹ ٙٴ ؾڂ٪ٳادٳىځ بٹ ٓٳا ًڃ ًڄا ٚٳسٳتٻ  تٳشٵتٹٝ

ٛٸ٣ إٔ: ؾٝ٘ ٚاؿه١ُ. َؿشٸقا أْضٍ ا، "نزيوٚدا٤ ايشد عًِٝٗ يف اٯ١ٜ ْؿظٗصايؿشقإط {(32)  ؾ٪ادى بتؿشٜك٘ ْك

ٕٸ ٚؼؿع٘، تعٝ٘ ست٢  أيك٢ ٚيٛ. دض٤ عكٝب ٚدضأ ػ٤ٞ، بعذ ػ٦ٝا ايعًِ سؿغ ع٢ً قًب٘ ٜك٣ٛ إمنا املتًكٔ ٭

 صَٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ايتذسز اٯتٞ:278، 3عؿع٘"طايضكؼشٟ، ز ٚتعٝا ب٘ يبعٌ ٚاسذ٠ مج١ً عًٝ٘

ِٜ اـُش: نإ اجملتُع ايعشبٞ َٛيعا بؼشِ اـُش ؾذا٤ املٓٗر اٱط٬َٞ يٝعاجل ٖزٙ ايتذسز يف ؼشأ. 

َشاعٝا ، َٚٔ نشّ اهلل ٚإسظاْ٘ أْ٘ مل ٜٛدب عًِٝٗ ايؼشا٥ع دؾع١ ٚاسذ٠، ٚيهٓ٘ أٚدبٗا بايتذسٜر، املؼه١ً

ٔڇ ٜٳظٵأځيڂْٛٳوځ}أٍٚ َا ْضٍ يف أَش اـُش قٛي٘ تعاىل: ؾ ،طبٝع١ اٱْظإ ُٵشڇ عٳ ٝٵظٹشڇ ايڃخٳ ُٳ ٌٵ ٚٳايڃ ُٳا قڂ ٗڇ ِٷ ؾٹٝ  نځبٹرلٷ إڇثٵ

ٓٳاؾٹعٴ َٳ ٓٻاغڇ ٚٳ ُٳا يٹً ٗٴ ُٴ ٔٵ أځنڃبٳشٴ ٚٳإڇثٵ ُٳا َٹ ٗڇ ثِ ْضٍ بعذٖا ايٓٗٞ عٔ ػشبٗا ٚإتٝإ ايـ٠٬ قاٍ ص219: ايبكش٠ط {ْٳؿڃعٹ

ٗٳا} تعاىل: ٜټ ٔٳ ٜٳاأځ ٓٴٛا ايډزٹٜ َٳ ًځا٠ځ تٳكڃشٳبٴٛا يځا آ ـٻ ِٵ اي ْٵتٴ ُٴٛا ٢سٳتٻ طٴهځاسٳ٣ ٚٳأځ ًځ ثِ ْضٍ قٛي٘ ص43: ايٓظا٤ط {تٳكڂٛيڂٕٛ َٳا تٳعٵ

ُٳا}تعاىل:  ْٻ ٕٴ ٜٴشڇٜذٴ إڇ ٝٵڀځا ٕٵ ايؼٻ ِٴ ٜٴٛقٹعٳ أځ ٓٳهڂ ٝٵ ٚٳ٠ځ بٳ ُٵشڇ ؾٹٞ ٚٳايڃبٳػٵلٳا٤ٳ ايڃعٳذٳا ٝٵظٹشڇ ايڃخٳ ُٳ ِٵ ٚٳايڃ ـٴذٻنڂ ٜٳ ٔٵ ٚٳ ٘ٹ رٹنڃشڇ عٳ ًډ  اي

ٔڇ ًځا٠ٹ ٚٳعٳ ـٻ ٌٵ اي ٗٳ ِٵ ؾځ ْٵتٴ ٕٳ أځ ٗٴٛ ٓٵتٳ ٗٳا} ثِ ْضٍ ؼشمي٘ يف قٛي٘ تعاىل: صاملا٥ذ٠ط {(91) َٴ ٜټ ٔٳ ٜٳاأځ ٓٴٛا ايډزٹٜ َٳ ُٳا آ ْٻ ُٵشٴ إڇ  ايڃخٳ

ٝٵظٹشٴ ُٳ ِٴ ٚٳايڃ ـٳا ْٵ ّٴ ٚٳايڃأځ ٔٵ سڇدٵعٷ ٚٳايڃأځصٵيځا ٌڇ َٹ ُٳ ٕڇ عٳ ٝٵڀځا ٓٹبٴٛٙٴ ايؼٻ ِٵ ؾځادٵتٳ ًډهڂ ٕٳ يځعٳ ًٹشٴٛ ٚيف ٖزا ديٌٝ صاملا٥ذ٠ط {(90) تٴؿڃ

  ًڀبٝع١ ايبؼش١ٜ ٚتشبٝتٗا ػ٦ٝا ؾؼ٦ٝا عظب قذستٗا ٚطاقتٗا ٚاطتٝعابٗا يًتهايٝـٚاكض ع٢ً َشاعا٠ املٓٗر ي

ايتذسز يف ؾشض اؾٗاد: يكذ أسطٌ اهلل سطٛي٘ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٫ٚق٢ َٔ ايتهزٜب ٚا٭ر٣ َٔ ِ.

 أ٫ٚ بايـدل املؼشنني ؾأَشٙ اهلل بايـدل ٚايـؿض اؾٌُٝ، َٚع ريو ٜؼتذ ا٭ر٣ َٜٛا بعذ ّٜٛ ؾٝأَشٙ اهلل

ًڄا )} ُٹٝ ٌٳ } طاملعاسزص {(5ؾځاؿٵبٹشٵ ؿٳبٵشٶا دٳ ٚٳقځبٵ ُٵعڇ  ًڂٛعڇ ايؼٻ ٌٳ طڂ ُٵذٹ سٳبٿوځ قځبٵ ٚٳطٳبٿضٵ بٹشٳ ٕٳ  ٜٳكڂٛيڂٛ َٳا  ًځ٢  ؾځاؿٵبٹشٵ عٳ

ِٹ ) ٚٳ}طمص، ثِ أَشٙ بإٔ هاٖذِٖ بايكشإٓ ٚاؿذ١ ٚايدلٖإ قاٍ تعاىل:  {(39ايڃػٴشٴٚ ٔٳ  ًځا تٴڀٹعڇ ايڃهځاؾٹشڇٜ ِٵ ؾځ ٖٴ ٖٹذٵ دٳا

ٗٳادٶا نځبٹرلٶا ) ٘ٹ دٹ اطت٦ـاٍ ايذع٠ٛ بايكلا٤ املؼشنٕٛ طايؿشقإص، ٚمل ٜكـ ا٭َش عٓذ اٱٜزا٤ بٌ قشس  {(52بٹ
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ٜٴخٵشڇدٴٛىځ }ع٢ً ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ  قاٍ تعاىل:  ٚٵ  ًڂٛىځ أځ ٜٳكڃتٴ ٚٵ  ٝٴجٵبٹتٴٛىځ أځ ٔٳ نځؿځشٴٚا يٹ ُٵهڂشٴ بٹوځ ايډزٹٜ ٜٳ ٚٳإڇرٵ 

ُٵهڂشٴ ٜٳ ٔٳ )ٚٳ ُٳانٹشڇٜ ٝٵشٴ ايڃ ٘ٴ لٳ ًډ ٚٳاي ٘ٴ  ًډ ُٵهڂشٴ اي ٜٳ ٚٳ ٕٳ  ٚلشٚز املظًُني َٔ دٜاسِٖ  ،ٚايكشاس ،طا٭ْؿاٍص ٚبعذ ٖزا املهش {(30ٚ

ِٵ يځكځذٹٜشٷ )}أرٕ شلِ بايكتاٍ قاٍ تعاىل:  ،بػرل سل ٖٹ ـٵشڇ ْٳ ًځ٢  ٘ٳ عٳ ٕٻ ايًډ ٚٳإڇ ُٴٛا  ًٹ ِٵ ظڂ ٗٴ ْٻ ٕٳ بٹأځ ًڂٛ ٜٴكځاتٳ ٔٳ  ًډزٹٜ ٕٳ يٹ ( 39أڂرٹ

ٓٳا اهلل.... ٜٳكڂٛيڂٛا سٳبټ ٕٵ  ٝٵشڇ سٳلٍّ إڇيډا أځ ِٵ بٹػٳ ٖٹ ٜٳاسڇ ٔٵ دٹ َٹ ٔٳ أڂلٵشڇدٴٛا  ص ٚعٓذ قشاس املؼشنني مب٬سك١ 40، 39طاؿر:  {ايډزٹٜ

ٛٳ }ؾشض اهلل اؾٗاد قاٍ تعاىل:  ،يف ايظ١ٓ ايجايج١ريو ٚ ،املظًُني إىل املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ٖٴ ٚٳ ٍٴ  ِٴ ايڃكٹتٳا ٝٵهڂ ًځ نڂتٹبٳ عٳ

٘ٴنڂ ٚٳايًډ ِٵ  ٛٳ ػٳشپ يځهڂ ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦ٶا  ٕٵ تٴشٹبټٛا ػٳ ٚٳعٳظٳ٢ أځ ِٵ  ٝٵشٷ يځهڂ ٛٳ لٳ ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦ٶا  ٖٴٛا ػٳ ٕٵ تٳهڃشٳ ٚٳعٳظٳ٢ أځ ِٵ  ٙٷ يځهڂ ٕٳ  شٵ ُٴٛ ًځ ِٵ يځا تٳعٵ ْٵتٴ ٚٳأځ ِٴ  ًځ ٜٳعٵ

 . طايبكش٠ص{(216)

١ٜٛ يف ٖزا ايتذسز يعٌ َٓٗا تشب اٚسهُ ا٫ٚ ػو إٔ ٖٓاى أٖذاؾؾًِ ٜؿشض ايكتاٍ يف املشس١ً امله١ٝ يًذع٠ٛ،    

" اٱعذاد يف َجٌ ٖزٙ ايب١٦ٝ بايزات، تشب١ٝ ْؿع ايؿشد ايعشبٞ ع٢ً ايـدل ع٢ً َا ٫ ٜـدل عًٝ٘ عاد٠      إٔ:

َٔ ايلِٝ ع٢ً ػخـ٘ أٚ ع٢ً َٔ ًٜٛرٕٚ ب٘. يٝخًف َٔ ػخـ٘، ٜٚتذشد َٔ رات٘، ٫ٚ تعٛد رات٘ ٫ٚ َٔ 

اؿشن١ يف سٝات٘. ٚتشبٝت٘ نزيو ع٢ً كبط أعـاب٘، ؾ٬ ٜٓذؾع ًٜٛرٕٚ ب٘ قٛس اؿٝا٠ يف ْعشٙ ٚداؾع 

ٚتشبٝت٘ ع٢ً إٔ  ٫ٚ ٜٗتاز ٭ٍٚ َٗٝر، يٝتِ ا٫عتذاٍ يف طبٝعت٘ ٚسشنت٘. -نُا ٖٞ طبٝعت٘ -٭ٍٚ َ٪ثش

 -ٜتبع فتُعاڄ َٓعُاڄ ي٘ قٝاد٠ ٜشدع إيٝٗا يف نٌ أَش َٔ أَٛس سٝات٘، ٫ٚ ٜتـشف إ٫ ٚؾل َا تأَشٙ ب٘

ٚقذ نإ ٖزا ٖٛ سذش ا٭طاغ يف إعذاد ػخـ١ٝ ايعشبٞ، ٱْؼا٤  -ايؿاڄ ملأيٛؾ٘ ٚعادتَُ٘ٗا ٜهٔ ك

: 3ٙ، ز1412اـاكع يكٝاد٠ َٛد١ٗ، املذلقٞ املتشلش، غرل اشلُذٞ أٚ ايكبًٞ! " طإبشاِٖٝ،# اجملتُع املظًِ$

.ص1438

 أٚ كشِ َجٌ، أٚ إثاس٠ ؾإٕ "ايتٓٛع يف اـڀاِ ايكشآْٞ ؾكذ ٜتٓاٍٚ ايؿهش٠ بأطايٝب َتعذ٠ َٔ ل٬ٍ قـ١ -ز

ٛټعڇ ؾٹٞ ٓٳ ّڇ تٳ ًځا ٗٳا ؾځا٥ٹذٳ٠څ ايڃهځ ْٴ ٝٳا ٛٳ ٚٳبٳ ٝٵٓاٖا ٚٳايظٻُا٤ٳ: قاٍ تعاىل اهلل إٔ ٖٴ ٓٳ : ايزاسٜاتط ؾځشٳػٵٓاٖا ٚٳايڃأځسٵضٳص 47: ايزاسٜاتط بٳ

ٔٵص 48 َٹ ٌٿ ٚٳ ٞٵ٤ٺ نڂ ًځكڃٓا ػٳ ِٻص 49: ايزاسٜاتط لٳ ٌٳ ثٴ ّٳ دٳعٳ ًځا ٞٿ ايڃهځ ٓٻبٹ ٘ٹعٳ يٹً ٝٵ ّٴ ًځ ًځا ٍٳ ايظٻ ٘ٹ إڇيځ٢ ؾځؿٹشټٚا: ٚٳقځا ًډ ْٿٞ اي ِٵ إڇ ٘ٴ يځهڂ ٓٵ  َٹ

ِٵ َٴبٹنيٷ ْٳزٹٜشٷ ٌٵ ٚٳيځ ٓٳا، ؾځؿٹشټٚا ٜٳكڂ ٝٵ ٕٻ ٚٳرٳيٹوځ إڇيځ ًځافٹ يٹأځ ّڇ يٹالٵتٹ ًځا ًځافٹ ٚٳنځزٳيٹوځ تٳأڃثٹرلٶا، ايڃهځ ُٹنيٳ يٹالٵتٹ ِّ ُٴتٳهځ ٗٳزٳا تٳأڃثٹرلٶا، ايڃ  ٚٳيٹ

ْٵ ٜٴهڃجٹشٴ ٕٴايڃإڇ ٔٳ ظٳا ـٳا٥ٹضڇ َٹ ٓٻ ٙٹ َٳعٳ اي ٔڇ سٳادٳ ايډزٹٟ ٚٳيځذٹ ٌٴ ايڃذٳادٻ٠ٹ، عٳ ٜٳذٵعٳ ّٳ ٚٳ ًځا ًٹؿڄا، ايڃهځ ٛٵعٶا َٴخٵتٳ ٛٵعٶا تٳشٵغٹٝبٶا ْٳ ْٳ ٖٹٝبٶا، ٚٳ  تٳشٵ

ٗٶا ٓٵبٹٝ ٜٳ١ٹ، ٚٳتٳ ِٻ بٹايڃشٹهځا ٍٴ ثٴ ٙٹ ٜٳكڂٛ ٝٵشڇ ِٵ يٹػٳ ًډ ٘ٴ تٳهځ ٌٻ َٳعٳ َٳوځ يځعٳ ًځا ٓٵؿځعٴ، نځ ُٳا ٜٳ ٕڇ ؾٹٞ يٹ ٖٳا ٓٻاغڇ أځرٵ ٕٻ اي ًځافٳ أځ ُٹنيٳ الٵتٹ ِّ ُٴتٳهځ  ايڃ

ًځافٳ ّڇ ٚٳالٵتٹ ًځا ُٳا ايڃهځ ٖٴ ًځا ٘ٴ َٴ٪ٳثٿشٷ، نٹ ًډ ٛٳاعٶا رٳنځشٳ تٳعٳايځ٢ ٚٳاي ْٵ ٔٳ أځ ّڇ َٹ ًځا ٔٳ ٚٳنځجٹرلٶا ايڃهځ ٜٳات"طايشاصٟ،  ايٹاطٵتٹذٵيځايځاتٹ َٹ ٚٳايڃآ

ص. 189، 28، ز1420
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، َشاعا٠ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ، بٗذف اطتٝعاِ املخاطب يًتهايٝـ املٛد١ٗ إي٫ٚ٘ٝ ػو إٔ يف تٓٛع اـڀاِ      

ٍٸ يرلعٟٛ ايلُا٥ش ٚإٜكاظ ٚايتٓبٝ٘ ايعع١ ٖٛ ٚا٭ٚؿاف ايتعابرل َٔ دا٤ ؾُٝا ايكشإٓ ٖذف إٔ "ٜٚزنش  ايلٸا

 َٚؼاٖذاتِٗ ٚػاسبِٗ املخاطبني إسظاغ َتٓاٍٚ َع ٜتظل بأطًِٛ طشٜك٘ يف املٗتذٟ ٜٚجبت ك٬ي٘ عٔ

 ٫ َػٝبتإ ٚسكٝكتٗا اؿٝا٠ ٖزٙ َا١ٖٝ إٔ ٜٚتزنش ايعاقب١، َٔ ايشٖب١ ؾِٝٗ ٜٚجرل َٚأيٛؾاتِٗ َٚذاسنِٗ

 طبٌٝ ع٢ً ا٭ٚؿاف بٗزٙ ٚؿؿُٗا اقتلت اهلل سه١ُ ٚإٔ ايذ١ْٜٛٝ، با٭ٚؿاف إ٫ عُٓٗا ػ٤ٞ ؾِٗ ٜظتڀاع

ص.187، 1، ز1383"طعض٠، .ٚايتؼبٝ٘ ايتكشٜب

 ١ٜ َٔ ل٬ٍ ايبذا٥ٌ:ثاْٝا: َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد

٘ٳ ؾځاتٻكڂٛا}دا٤ت ايتهايٝـ ايؼشع١ٝ عظب اطتڀاع١ ايؿشد;  ًډ ِٵ َٳا اي ُٳعٴٛا اطٵتٳڀځعٵتٴ ْٵؿٹكڂٛا ٚٳأځطٹٝعٴٛا ٚٳاطٵ ٝٵشٶا ٚٳأځ  لٳ

ِٵ ْٵؿڂظٹهڂ  ، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ريو: ص16: ايتػابٔط {يٹأځ

زا َؼك١ ع٢ً اٱْظإ يف ساٍ ايٓعش٠ ؾشٜل١ ايـ٠٬ ٫ تظكط ع٢ً املظًِ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ، ٚيف ٖ-

ٜـ٢ً ع٢ً اؿاي١ اييت  املشٜضؾايعا١َ ٚإرا َا اطًع ع٢ً ا٭سهاّ ايتؿـ١ًٝٝ يهٌ اؿا٫ت ٚدذ ايٝظش، 

هُع تكذميا أٚ تألرلا ٜٚكـش يف  املظاؾشٚ، ٜظتڀٝعٗا قا٥ُا أٚ قاعذا أٚ ع٢ً دٓب ٚيٛ بشٚاَٝؽ ايعني

ٚتظكط ، ٜـًٞ بايهٝؿ١ٝ اـاؿ١ بزيو نُا ٖٛ َبني يف نتب ايؿك٘ املكاتٌ يف طبٌٝ اهللٚ، َظاؾات ايكـش

 .يتهشاس ريو ع٢ً املشأ٠ ايٓؿظا٤ٚاؿا٥ض ع٢ً 

، سنع١ ٠ث٬خ عؼشأٚ سنع١،  ٠سذ٣ عؼشأٚ إتظع، أٚ طبع، أٚ مخع، أٚ ث٬خ، أٚ سنع١ ،  ؾٗٞ: ؿ٠٬ ايٛتش-

 . عظب اطتڀاع١ ايؿشد

ع٢ً  اهلل ٚيهٓٗا مل تٛدب ع٢ً نٌ املظًُني، ٚإمنا أٚدبٗا ،ايضنا٠: سنٔ َٔ أسنإ اٱط٬ّؾشٜل١ -

 ، ٚتشد ع٢ً ؾكشا٥ِٗ، ٚت٪لز َٔ ٚطط املاٍ ٫ َٔ نشا٥ِ أَٛاشلِ ٫ٚ سد٦ٜٗا َِٓٗت٪لز ا٭غٓٝا٤ 

 املشٜض ٚاملظاؾش ٚايعادض. ، ساي١َٔ أسنإ اٱط٬ّ َٚع ريو ساع٢ سنٔؿّٛ سَلإ: ؾشٜل١ -

ٚقذ أٚدب٘ اهلل ع٢ً املظتڀٝع َٔ املظًُني َٔ أسنإ اٱط٬ّ، اـاَع  سر بٝت اهلل اؿشاّ: ٖٚٛ ايشنٔ-

٘ٹ}ملٔ اطتڀاع إيٝ٘ طب٬ٝ; نكٛي٘ تعاىل: َش٠ ٚاسذ٠ يف ايعُش  ًډ ًځ٢ ٚٳيٹ ٓٻاغڇ عٳ ٝٵتٹ سٹرټ اي ٔڇ ايڃبٳ ٘ٹ اطٵتٳڀځاعٳ َٳ ٝٵ  إڇيځ

ًڄا ٘ٹ }تعاىل:  ٘يٛكن تٝظرلا َٚشاعا٠ ؿا٫ت ايٓاغ ٚظشٚؾِٗ.، ص97: عُشإ آٍط {طٳبٹٝ ًډ ُٵشٳ٠ځ يٹ ٚٳايڃعٴ ُټٛا ايڃشٳرٻ  ٚٳأځتٹ

ٔٵ  ُٳ ٘ٴ ؾځ ًډ َٳشٹ ٟٴ  ٗٳذٵ ًڂؼٳ ايڃ ٜٳبٵ ِٵ سٳتٻ٢  ًٹكڂٛا سٴ٤ٴٚطٳهڂ ٚٳيځا تٳشٵ ٟڇ  ٗٳذٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٝٵظٳشٳ  ُٳا اطٵتٳ ِٵ ؾځ ـٹشٵتٴ ٕٵ أڂسٵ ٘ٹ ؾځإڇ ٚٵ بٹ َٳشڇٜلٶا أځ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٕٳ  نځا

ّڈ أځ ٝٳا ٔٵ ؿٹ َٹ ٜٳ١څ  ٘ٹ ؾځؿٹذٵ ٔٵ سٳأڃطٹ َٹ ٔٳ أځرٶ٣  َٹ ٝٵظٳشٳ  ُٳا اطٵتٳ ُٵشٳ٠ٹ إڇيځ٢ ايڃشٳرٿ ؾځ ُٳتٻعٳ بٹايڃعٴ ٔٵ تٳ ُٳ ِٵ ؾځ ٓٵتٴ َٹ ْٴظٴوٺ ؾځإڇرٳا أځ ٚٵ  ٚٵ ؿٳذٳقځ١ٺ أځ
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ًځ١څ  َٹ ًڃوځ عٳؼٳشٳ٠څ نځا ِٵ تٹ ٚٳطٳبٵعٳ١ٺ إڇرٳا سٳدٳعٵتٴ ّڈ ؾٹٞ ايڃشٳرٿ  ٜٻا ًځاثٳ١ٹ أځ ّٴ ثٳ ٝٳا ـٹ ٜٳذٹذٵ ؾځ ِٵ  ٔٵ يځ ُٳ ٟڇ ؾځ ٗٳذٵ ِٵايڃ ٔٵ يځ ُٳ ٘ٴ  رٳيٹوځ يٹ ًڂ ٖٵ ٔٵ أځ ٜٳهڂ

ِٹ ) ٘ٳ ػٳذٹٜذٴ ايڃعٹكځا ًډ ٕٻ اي ُٴٛا أځ ًځ ٚٳاعٵ ٘ٳ  ًډ ٚٳاتٻكڂٛا اي ّڇ  ُٳظٵذٹذٹ ايڃشٳشٳا ؾؿٞ اٯ١ٜ ايهشمي١ ديٌٝ  طايبكش٠ص{(196سٳاكٹشڇٟ ايڃ

ٟڇ  }ٚاكض ع٢ً َشاعا٠ ساي١ اؿاز املتُتع، يف قٛي٘  ٗٳذٵ ٔٳ ايڃ َٹ ٝٵظٳشٳ  ُٳا اطٵتٳ ٕٳ }ٚيف ايؿذ١ٜ، {ؾځ ٔٵ نځا ُٳ ِٵ  ؾځ ٓٵهڂ َٹ

ْٴظٴوٺ ٚٵ  ٚٵ ؿٳذٳقځ١ٺ أځ ّڈ أځ ٝٳا ٔٵ ؿٹ َٹ ٜٳ١څ  ٘ٹ ؾځؿٹذٵ ٔٵ سٳأڃطٹ َٹ ٘ٹ أځرٶ٣  ٚٵ بٹ عظب سايت٘، لرل بني ايـٝاّ ث٬ث١ أٜاّ، أٚ  {َٳشڇٜلٶا أځ

ٖزٙ بذا٥ٌ ث٬خ يٝختاس ايـذق١ ع٢ً طت١ َظانني ْــ ؿاع َٔ بش، أٚ ْظو ٖٚٛ ػا٠، عظب اطتڀاعت٘، 

 ٖزا عٌُ مبشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ؟.أيٝع َٓٗا َا تٝظش ي٘،  

٘ٴ  }نؿاس٠ ايُٝني:- ٕٳ ؾځهځؿډاسٳتٴ ُٳا ٜٵ ِٴ ايڃأځ ُٳا عٳكډذٵتٴ ِٵ بٹ ٜٴ٪ٳالٹزٴنڂ ٔٵ  ٚٳيځهٹ ِٵ  ْٹهڂ ُٳا ٜٵ ٛڇ ؾٹٞ أځ ًډػٵ ٘ٴ بٹاي ًډ ِٴ اي ٜٴ٪ٳالٹزٴنڂ ّٴ يځا  إڇطڃعٳا

ٛٳ ٚٵ نٹظٵ ِٵ أځ ًٹٝهڂ ٖٵ ٕٳ أځ ُٴٛ َٳا تٴڀڃعٹ ٚٵطٳطٹ  ٔٵ أځ َٹ َٳظٳانٹنيٳ  ّڈ عٳؼٳشٳ٠ٹ  ٜٻا ًځاثٳ١ٹ أځ ّٴ ثٳ ٝٳا ـٹ ٜٳذٹذٵ ؾځ ِٵ  ٔٵ يځ ُٳ ٚٵ تٳشٵشڇٜشٴ سٳقځبٳ١ٺ ؾځ ِٵ أځ ٗٴ تٴ

ًډ ٘ٹ يځعٳ ٜٳاتٹ ِٵ آ ٘ٴ يځهڂ ًډ ٔٴ اي ٝٿ ٜٴبٳ ِٵ نځزٳيٹوځ  ْٳهڂ ُٳا ٜٵ ٚٳاسٵؿځعڂٛا أځ ِٵ  ًځؿڃتٴ ِٵ إڇرٳا سٳ ْٹهڂ ُٳا ٜٵ ٕٳ )رٳيٹوځ نځؿډاسٳ٠ڂ أځ ِٵ تٳؼٵهڂشٴٚ طاملا٥ذ٠ص {( 89هڂ

بني إطعاّ عؼش٠ َظانني أٚ نظٛتِٗ، أٚ ؼشٜش سقب١، ٬ْٚسغ ٖزٙ ايج٬ث١  ؿاسبٗا ؾهؿاس٠ ايُٝني كرل

يًؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚؿاي١ ا٭ؾشاد، ٚيف ساي١ عذّ ا٫طتڀاع١ ٭ٟ َٓٗا ؾـٝاّ ث٬ث١ أٜاّ.  ٠اـٝاسات ؾٝٗا َشاعا

ُٳ}نؿاس٠ ايعٗاس: - ٕٳ يٹ ٜٳعٴٛدٴٚ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗڇ ْٹظٳا٥ٹ ٔٵ  َٹ ٕٳ  ٖٹشٴٚ ٜٴعځا ٔٳ  ِٵ ٚٳايډزٹٜ ُٳاطٻا رٳيٹهڂ ٜٳتٳ ٕٵ  ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ ا قځايڂٛا ؾځتٳشٵشڇٜشٴ سٳقځبٳ١ٺ 

ٕٳ لٳبٹرلٷ ) ًڂٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ًډ ٚٳاي ٘ٹ  ٕٳ بٹ ِٵ 3تٴٛعٳعڂٛ ٔٵ يځ ُٳ ُٳاطٻا ؾځ ٜٳتٳ ٕٵ  ٌڇ أځ ٔٵ قځبٵ َٹ ٔڇ  ٝٵ َٴتٳتٳابٹعٳ ٔڇ  ٜٵ ٗٵشٳ ّٴ ػٳ ٝٳا ـٹ ٜٳذٹذٵ ؾځ ِٵ  ٔٵ يځ ُٳ ( ؾځ

َٹ ّٴ طٹتٿنيٳ  ِٷ ٜٳظٵتٳڀٹعٵ ؾځإڇطڃعٳا ِٷ أځيٹٝ ٔٳ عٳزٳا ًڃهځاؾٹشڇٜ ٚٳيٹ ٘ٹ  ًډ ًڃوځ سٴذٴٚدٴ اي ٚٳتٹ ٘ٹ  ٚٳسٳطٴٛيٹ ٘ٹ  ًډ ٓٴٛا بٹاي َٹ ٓٶا رٳيٹوځ يٹتٴ٪ٵ ظٵهٹٝ

طاجملادي١ص.ٚيف نؿاس٠ ايعٗاس٠ ٜبذأ بتششٜش سقب١، ؾإرا مل هذ ٜٓتكٌ يـٝاّ ػٗشٜٔ َتتابعني، ٚيف ساي١ {(4)

ٖزا ايتٝظرل َٚشاعا٠ اطتڀاع١  ذسىتذبش يًكشإٓ ايهشِٜ ٜعذّ ا٫طتڀاع١ ٜٓتكٌ إىل إطعاّ طتني َظهٝٓا، ٚامل

ِٴ ايڃعٴظٵش}اٱْظإ يتٓؿٝز ايتهايٝـ  ٜٴشڇٜذٴ بٹهڂ ٚٳيځا  ٝٴظٵشٳ  ِٴ ايڃ ٘ٴ بٹهڂ ًډ ص 185طايبكش٠:  {ٜٴشڇٜذٴ اي

ِٵ}قتٌ اؿاز ايـٝذ يف ساي١ اٱسشاّ: - ْٵتٴ ٚٳأځ ٝٵذٳ  ـٻ ًڂٛا اي ٓٴٛا يځا تٳكڃتٴ َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايډزٹٜ ٜټ ِٵ  ٜٳاأځ ٓٵهڂ َٹ ٘ٴ  ًځ ٔٵ قځتٳ َٳ ٚٳ ّٷ  سٴشٴ

ٚٵ  ٜٶا بٳايٹؼٳ ايڃهځعٵبٳ١ٹ أځ ٖٳذٵ ِٵ  ٓٵهڂ َٹ ٍڈ  ٚٳا عٳذٵ ٘ٹ رٳ ِٴ بٹ ٜٳشٵهڂ ِڇ  ٓٻعٳ ٔٳ اي َٹ ٌٳ  َٳا قځتٳ ٌٴ  َٹجٵ ُٿذٶا ؾځذٳضٳا٤ٷ  ٚٵ َٴتٳعٳ َٳظٳانٹنيٳ أځ ّٴ  نځؿډاسٳ٠څ طځعٳا

٘ٴ ٙٹ عٳؿځا ايًډ َٵشڇ ٍٳ أځ ٚٳبٳا ٝٳزٴٚمٳ  َٶا يٹ ٝٳا ٍٴ رٳيٹوځ ؿٹ ّڈ ) عٳذٵ ْٵتٹكځا ٘ٴ عٳضڇٜضٷ رٴٚ ا ًډ ٚٳاي ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٘ٴ  ِٴ ايًډ ٓٵتٳكٹ ٝٳ ٔٵ عٳادٳ ؾځ َٳ ٚٳ ـٳ  ًځ ُٻا طٳ  {( 95عٳ

طاملا٥ذ٠ص.

ل٬ؿ١ ايكٍٛ: ؾإٕ ايتؼشٜع اٱط٬َٞ يف نٌ تهايٝؿ٘ دا٤ َشاعٝا يًؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ايٓاغ ٚسايتِٗ -

ٝٵعٳ}نكٛي٘ تعاىل:  ًځ٢ يځ ُٳ٢ عٳ ًځ ٚٳيځا سٳشٳزٷ ايڃأځعٵ ًځ٢ ٚٳيځا سٳشٳزٷ ايڃأځعٵشٳزڇ ٢عٳ ُٳشڇٜضڇ عٳ ٔٵ سٳشٳزٷ ايڃ َٳ ٘ٳ ٜٴڀٹعڇ ٚٳ ًډ ٘ٴ اي  ٚٳسٳطٴٛيځ

٘ٴ ًڃ ٓٻاتٺ ٜٴذٵلٹ ٔٵ تٳذٵشڇٟ دٳ ٗٳا َٹ ٗٳاسٴ تٳشٵتٹ ْٵ ٔٵ ايڃأځ َٳ ٍٻ ٚٳ ٛٳ ٘ٴ ٜٳتٳ ُٶا عٳزٳابٶا ٜٴعٳزٿبٵ ٚاٯ١ٜ ديٌٝ ع٢ً إٔ ايتهًٝـ  صايؿتضط {(17) أځيٹٝ
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شز عٔ نٌ اؿا٫ت املعذٚد٠ َضٜذ اعتٓا٤ بأَشِٖ ٚتٛطٝعا يذا٥ش٠ ايشلـ١ ٜذٚس ع٢ً ا٫طتڀاع١; ْٚؿٞ اؿ

 دٕٚ َؼك١ أٚ عٓا٤.

 "َا ايُٓارز ايع١ًُٝ يف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يتڀبٝل ايؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ٚيٲداب١ عٔ ايظ٪اٍ ايجايح ْٚـ٘: "

٘، ٚأؾعاي٘، ٚتكشٜشات٘، ْٚٛسد يكذ نإ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ املذلدِ ايعًُٞ يًكشإٓ ايهشِٜ يف أقٛاي      

 ٖٓا بعض ا٭َج١ً:  

 :َِٗشاعا٠ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يكذسات ا٭ؾشاد ٚطاقت    

ٔٵ نإ سطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٜكذس ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٜٚشاعٝٗا يف تعاًَ٘ َع ايـشاب١ سكٞ اهلل عِٓٗ،  ؾ عٳ

ٜٳا سٳ ، سكٞ اهلل عٓ٘ أځبٹٞ رٳسٍّ ًڃتٴ:  ٍٳ: قڂ ٍٳ: قځا ِٻ قځا ٓٵهٹبٹٞ، ثٴ َٳ ًځ٢  ٙٹ عٳ ٝٳذٹ ِٳ بٹ ٍٳ: ؾځلٳشٳ ٓٹٞ؟ قځا ًڂ ُٹ ٍٳ اهللٹ، أځيځا تٳظٵتٳعٵ ٜٳا أځبٳا رٳسٍّ، $طٴٛ

ٚٳ ٗٳا،  ٖٳا بٹشٳكِّ ٔٵ أځلٳزٳ َٳ َٳ١څ، إڇيډا  ْٳذٳا ٚٳ ٟٷ  َٳ١ٹ لٹضٵ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٗٳا  ْٻ ٚٳإڇ ْٳ١ڂ،  َٳا ٗٳا أځ ْٻ ٚٳإڇ ـٷ،  ْٻوځ كٳعٹٝ ٝٵإڇ ًځ ٘ٹ أځدٻ٣ ايډزٹٟ عٳ

ٗٳا ؾُعشؾ١ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يكذسات أبٞ رس سكٞ اهلل عٓ٘ ص.1457: 3، ز16، اؿذٜح سقِ ايٓٝظابٛسٟ#طؾٹٝ

أد٣ ملٓع٘ َٔ ؼٌُ املظ٪ٚي١ٝ، ٚبني ي٘ طبب ريو; بأْ٘ كعٝـ يف اؾاْب ايكٝادٟ; بُٝٓا نإ ٜهًـ بعض 

ُٳ١ځ ايـشاب١ مبٗاّ نبرل٠، دٕٚ طًب َِٓٗ: ؾ ًځ ٔٵ طٳ ٔٴ أځبٹٞ طځايٹبٺهلل عٓ٘سكٞ اعٳ ٞټ بٵ ًٹ ٕٳ عٳ ٍٳ: نځا ، سكٞ اهلل عٓ٘ ، قځا

ٞٿ  ٓٻبٹ ٔڇ اي ـٳ عٳ ًډ ٞٿ  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِتٳخٳ ٓٻبٹ ٔڇ اي ـٴ عٳ ًډ ْٳا أځتٳخٳ ٍٳ: أځ َٹذٶا، ؾځكځا ٕٳ سٳ ٚٳنځا ٝٵبٳشٳ،  ، ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِؾٹٞ لٳ

ًځ١ځ ايډتٹٞ ؾڂ ٝٵ ًډ ٓٳا اي ُٻا بٹتٵ ًځ ٘ٹ، ؾځ ًځشٹلٳ بٹ ٍٳ: ؾځ ٘ٴ، $تٹشٳتٵ قځا ٚٳسٳطٴٛيڂ ٘ٴ  ٘ٴ ايًډ ٜٴشٹبټ ٌٷ  ٜٳ١ځ غځذٶا سٳدٴ ٕٻ ايشٻا ٝٳأڃلٴزٳ ٚٵ يځ ٜٳ١ځ غځذٶا أځ ٔٻ ايشٻا ٝٳ يځأڂعٵڀٹ

٘ٹ ٝٵ ًځ ٘ٹ" طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ # ٜٴؿڃتٳضٴ عٳ ٝٵ ًځ ٙٴ، ؾځؿڂتٹضٳ عٳ ٞپ ؾځأځعٵڀځا ًٹ ٖٳزٳا عٳ ٌٳ:  ٖٳا، ؾځكٹٝ ْٳشٵدٴٛ ٔٴ  ٓٳشٵ  ص134:  5، ز4209ؾځ

ساع٢ ساي١ ايؿشد يف ايكٝاّ بايتهايٝـ ايؼشع١ٝ َٓٗا: َٔ مل ٜظتڀع أدا٤ ؾشٜل١ اؿر دي٘ ع٢ً عٌُ نُا 

ٔٵ، َٝظٛس وـٌ ب٘ ع٢ً أدش سر ٚعُش٠; ٚباطتڀاعت٘ ايكٝاّ ب٘ ٫ٚ ٜهًؿ٘ ْؿك١ ٚعٓا٤ طؿش ْٳعڈ سكٞ اهلل  عٳ أځ

ٍٳ عٓ٘، ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ٔٵ: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اي ًډ٢ َٳ ُٳاعٳ١ٺ، ؾٹٞ ايڃؿځذٵشٳ ؿٳ ِٻ دٳ ٘ٳ ٜٳزٵنڂشٴ قځعٳذٳ ثٴ ًډ ًڂعٳ سٳتٻ٢ اي  تٳڀڃ

ُٵعٴ، ِٻ ايؼٻ ًډ٢ ثٴ ٔڇ، ؿٳ ٝٵ ْٳتٵ سٳنڃعٳتٳ ٘ٴ نځا ُٵشٳ٠ٺ سٳذٻ١ٺ نځأځدٵشڇ يځ ٍٳ ،#ٚٳعٴ ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٹ سٳطٴٛ َٻ١ٺ،: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ايًډ  تٳا

َٻ١ٺ، َٻ١ٺ تٳا  .ص221، 3ز، 710طايبػٟٛ، اؿذٜح سقِ#تٳا

َٚا ط٦ٌ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ّٜٛ ايٓشش عٔ تكذِٜ أٚ تألرل َٔ أعُاٍ اؿر إ٫ أداِ ٫ سشز، ؾكذ ساع٢      

ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ساٍ ا٭ؾشاد ٚايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف أدا٤ َٓاطو اؿر ّٜٛ ايٓشش)ّٜٛ ايعٝذ( ؾٝظش شلِ 

ٔڇ ٔڇ ريو، ٚيف اؿذٜح عٳ ٞٳ عٳبٻاغڈ ابٵ ٘ٴ سٳكٹ ًډ ُٳا، اي ٗٴ ٓٵ ٍٳ عٳ ٍٳ: قځا ٌٷ قځا ٞٿ سٳدٴ ٓٻبٹ ٌٳ صٴسٵتٴ: ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يٹً ٕٵ قځبٵ  أځ
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ٞٳ؟ َٹ ٍٳ أځسٵ ٍٳ #سٳشٳزٳ ٫ځ: $قځا ًځكڃتٴ: آلٳشٴ قځا ٌٳ سٳ ٕٵ قځبٵ ٍٳ أځرٵبٳضٳ؟ أځ ٍٳ #سٳشٳزٳ ٫ځ: $قځا ٌٳ رٳبٳشٵتٴ: آلٳشٴ قځا ٕٵ قځبٵ ٞٳ؟ أځ َٹ ٍٳ أځسٵ  ٫ځ: $قځا

 ص. 135، 8، ز6666سقِ طايبخاسٟ، اؿذٜح#سٳشٳزٳ

نُا ساع٢ قذس٠ ايؿشد ع٢ً ايكٝاّ بايتهًٝـ ؾُج٬: ؾشٜل١ ا٭َش باملعشٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهش مل تهٔ بهٝؿ١ٝ      

ٔٵ$ٚاسذ٠ َٚظت٣ٛ ٚاسذا، بٌ شلا ث٬خ َظتٜٛات ؾكاٍ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:  ِٵ سٳأځ٣ َٳ ٓٵهڂ ٓٵهځشٶا َٹ ٙٴ َٴ ٝٿشٵ ٝٴػٳ ًڃ ٙٹ، ؾځ ٝٳذٹ  بٹ

ٕٵ ٘ٹ، ٜٳظٵتٳڀٹعٵ ِٵيځ ؾځإڇ ْٹ ًٹظٳا ٕٵ ؾځبٹ ِٵ ؾځإڇ ٘ٹ، ٜٳظٵتٳڀٹعٵ يځ ًڃبٹ ـٴ ٚٳرٳيٹوځ ؾځبٹكځ ٕڇ أځكٵعٳ  ص. 69، 1، ز78طايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سقِ #ايڃإڇميٳا

ٚنزيو ساع٢ ساي١ ايؿكشا٤ ايزٜٔ ٫ هذٕٚ َا ٜٓؿكٕٛ ٜٚشغبٕٛ يف ايتكشِ إىل اهلل َٚٓاؾظ١ ا٭غٓٝا٤      

ٔٵايزٜٔ ٜٓؿكٕٛ أَٛاشلِ يف  ٕٻ رٳسٍّ سكٞ اهلل عٓ٘، أځبٹٞ طبٌٝ اهلل; ؾذشلِ ع٢ً بذا٥ٌ عذٜذ٠، عٳ ٔٵ ْٳاطٶا أځ ِٹ َٹ  أځؿٵشٳا

ٞٿ ٓٻبٹ ٞٿ قځايڂٛا ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اي ٓٻبٹ ٍٳ ٜٳا: ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يٹً ٖٳبٳ اهللٹ، سٳطٴٛ ٌٴ رٳ ٖٵ ٕٳ بٹايڃأڂدٴٛسڇ، ايذټثٴٛسڇ أځ ًڊٛ ـٳ  ٜٴ

ُٳا ِّٞ، نځ ـٳ َٴ ْٴ ـٴٛ ٜٳ ٕٳٚٳ ُٳا ٛ ّٴ، نځ ـٴٛ ٕٳ ْٳ ـٳذٻقڂٛ ٜٳتٳ ٍڇ ٚٳ ِٵ، بٹؿڂلٴٛ ٗڇ ٛٳايٹ َٵ ٍٳ أځ ٝٵعٳ: "قځا ٚٳيځ ٌٳ قځذٵ أځ ِٵ اهللڂ دٳعٳ ٕٳ؟ َٳا يځهڂ ـٻذٻقڂٛ  تٳ

ٕٻ ٌٿ إڇ ٌٿ ؿٳذٳقځ١ڄ، تٳظٵبٹٝشٳ١ٺ بٹهڂ ٌٿ ؿٳذٳقځ١ڄ، تٳهڃبٹرلٳ٠ٺ ٚٳنڂ ُٹٝذٳ٠ٺ ٚٳنڂ ٌٿ ؿٳذٳقځ١ڄ، تٳشٵ ًځ١ٺ ٚٳنڂ ًٹٝ ٗٵ َٵ ؿٳذٳقځ١ڄ، تٳ ُٳعٵشٴٚفٹ شٷٚٳأځ  بٹايڃ

ٞٷ ؿٳذٳقځ١څ، ٗٵ ْٳ ٔٵ ٚٳ ٓٵهځشڈ عٳ ِٵ بٴلٵعڇ ٚٳؾٹٞ ؿٳذٳقځ١څ، َٴ ٍٳ ٜٳا: قځايڂٛا ؿٳذٳقځ١څ، أځسٳذٹنڂ ٜٳأتٹٞ اهللٹ، سٳطٴٛ ْٳا أځ ٘ٴ أځسٳذٴ ٛٳتٳ ٗٵ ٕٴ ػٳ ٜٳهڂٛ ٘ٴ ٚٳ  يځ

ٗٳا ٍٳ أځدٵشٷ؟ ؾٹٝ ِٵ: $قځا ٜٵتٴ ٛٵ أځسٳأځ ٗٳا يځ ّڈ ؾٹٞ ٚٳكٳعٳ ٕٳ سٳشٳا ٘ٹ أځنځا ٝٵ ًځ ٗٳا عٳ ٗٳا إڇرٳا ؾځهځزٳيٹوځ ٚڇصٵسٷ؟ ؾٹٝ ٍڇ ؾٹٞ ٚٳكٳعٳ ًځا ٕٳ ايڃشٳ ٘ٴ نځا  يځ

ص، ٜٚتلض َٔ ْف اؿذٜح إٔ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ قذ 697، 2، ز53ط ايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سقِ#أځدٵشٷ

رنش ايعذٜذ َٔ ايبذا٥ٌ يًٝيب ساد١ نٌ ؾشد، أيٝع يف ٖزا َشاعا٠ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ؟ ؾٝٓبػٞ ع٢ً املشبني 

املعًُني إٔ ٜكتذٚا بشطٍٛ ايشمح١ املٗذا٠ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يف تشبٝتِٗ ٚتعًُِٝٗ، ٚريو بٛكع بذا٥ٌ ٚ

 عذٜذ٠ يٝختاس املتعًِ َا ٜظتڀٝع ايكٝاّ ب٘ دٕٚ عٓا٤.

" إٕ ايؼاسع ملا تكشس أْ٘ دا٤ بايؼشٜع١ ملـاحل  :ٚيف طبٝع١ ٖزٙ املشاعا٠ ايؼشع١ٝ ٜكٍٛ اٱَاّ ايؼاطيب     

ٚناْت ا٭َٛس املؼشٚع١ ابتذا٤ قذ ٜعٛم عٓٗا عٛا٥ل، َٔ ا٭َشاض ٚاملؼام اـاسد١ عٔ املعتاد، ػشع ي٘  ايعباد،

أٜلا تٛابع ٚته٬ُٝت ٚكاسز، بٗا ٜٓضاح عٔ املهًـ تًو املؼكات، ست٢ ٜـرل ايتهًٝـ بايٓظب١ إيٝ٘ عادٜا 

 ص.244، 1، ز2002َٚتٝظشا"طايؼاطيب، 

 َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايتع: ًِٝ 

نإ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ىف بعض ايـشاب١ بعًِ دٕٚ غرلِٖ ملعشؾت٘ بكذستِٗ ع٢ً ؾِٗ      

ْٳعٴ ٔٴ املكـٛد دٕٚ عا١َ ايٓاغ، ؾعٔ أځ ٕٻ َٳايٹوٺ سكٞ اهلل عٓ٘ بٵ ٞٻ أځ ٓٻبٹ َٴعارٷ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، اي ٘ٴ ٚٳ ًځ٢ سٳدٹٜؿڂ  عٳ

ٌڇ، ٍٳ ايشٻسٵ ٔٳ َٴعٳارٳ ٜٳا: $قځا ٌڈ بٵ ٍٳ ،#دٳبٳ ٝٵوځ: قځا ٍٳ ٜٳا يځبٻ ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ٜٵوځ، اي ٍٳ ٚٳطٳعٵذٳ ٍٳ ،#َٴعٳارٴ ٜٳا: $قځا ٝٵوځ: قځا ٍٳ ٜٳا يځبٻ ٘ٹ سٳطٴٛ  ايًډ
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ٜٵوځ ٍٳ ثٳ٬ځثٶا، ٚٳطٳعٵذٳ ٔٵ َٳا: $قځا ٗٳذٴ أځسٳذٺ َٹ ٕٵ ٜٳؼٵ ٘ٳ ٫ځ أځ ٘ٴ إڇيډا إڇيځ ًډ ٕٻ اي ُٻذٶا ٚٳأځ ٍٴ َٴشٳ ٘ٹ، سٳطٴٛ ًډ ٔٵ ؿٹذٵقڄا اي ٘ٹ، َٹ ًڃبٹ ٘ٴ إڇيډا قځ َٳ  سٳشٻ

٘ٴ ًډ ًځ٢ اي ٓٻاسڇ عٳ ٍٳ ،#اي ٍٳ ٜٳا قځا ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ٘ٹ أڂلٵبٹشٴ أځؾځ٬ځ: اي ٓٻاغٳ بٹ ٝٳظٵتٳبٵؼٹشٴٚا؟ اي ٍٳ ؾځ ًڂٛا إڇرٶا: $قځا ٗٳا ٚٳأځلٵبٳشٳ #ٜٳتٻهٹ ٓٵذٳ َٴعٳارٷ بٹ ٘ٹ عٹ ٛٵتٹ  َٳ

ُٶا" َٴٓع َعار َ ص37، 1،ز 128طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِتٳأځثټ  ريو عًٌٚٔ الباس ايٓاغ ؽٛؾا َٔ عذّ ايؿِٗ; ٚقذ 

ايعٌُ، ٚقذ ألدل ب٘ َعار سكٞ اهلل عٓ٘ عٓذ َٛت٘  ٕطٝهتؿٕٛ بعاٖش ايٓف ٜٚذلنٛ :ٜتهًٛا أٟٛف بأِْٗ ط

 لؼ١ٝ ايٛقٛع باٱثِ يهتُإ ايعًِ; ٚ٭ٕ ايٓٗٞ يًهشا١ٖٝ ٫ يًتششِٜ.

ٔڇ ٔڇ عٳ ٍٳ عٳبٻاغڈ سكٞ اهلل عُٓٗا ابٵ ٓٹٞ: قځا ُٻ ٍٴسٳطٴ كٳ ٘ٹ ٛ ٍٳ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ايًډ ِٻ: $ٚٳقځا ٗٴ ًډ ٘ٴ اي ُٵ ِّ  عٳ

ِٳ ص ؾٝ٘ ؼؿٝض يًـشابٞ ملا انتؼـ ؾٝ٘ َٔ ايٓبا١ٖ ٚاملٖٛب١ يڀًب 26، 1، ز75طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ #ايهٹتٳا

 ايعًِ. 

٘ٴ      ًڃتٴ يځ ٍٳ: قڂ ٞٿ قځا ُٹ ًځ ٔڇ عٳبٳظٳ١ځ ايظټ ُٵشڇٚ بٵ ٔٵ عٳ َٳ١ځ، عٳ َٳا ٔٵ أځبٹٞ أڂ ٘ٹ عٳ ٝٵ ًځ ًډ٢ اهللڂ عٳ ٍڇ اهللٹ ؿٳ ٔٵ سٳطٴٛ َٹ ٘ٴ  ُٹعٵتٳ ٓٳا سٳذٹٜجٶا طٳ : سٳذٿثٵ

ٚٵيځادٺ ؾٹٞ ايڃإڇطٵ ًځاثٳ١ڂ أځ ٘ٴ ثٳ ٚٴيٹذٳ يځ ٔٵ  َٳ ٍٴ: "  ٜٳكڂٛ ٘ٴ  ُٹعٵتٴ ٍٳ: طٳ ِٷ، قځا ٖٵ ٚٳ ٚٳيځا  ْٵتٹكځاقٷ  ٘ٹ ا ٝٵعٳ ؾٹٝ ِٳ يځ ًډ ًڂػٴٛا ٚٳطٳ ٜٳبٵ ٕٵ  ٌٳ أځ ُٳاتٴٛا قځبٵ ّڇ، ؾځ ًځا

ٓٵحٳ، أځدٵلٳ ْٳتٵ يځايڃشٹ ٌٻ نځا ٚٳدٳ ٌڇ اهللٹ عٳضٻ  ٝٵبٳ١ڄ ؾٹٞ طٳبٹٝ ِٳ ػٳ ٔٵ ػٳا َٳ ٚٳ ِٵ،  ٖٴ ٜٻا ٘ٹ إڇ ُٳتٹ ٓٻ١ځ بٹشٳسٵ ٌٻ ايڃذٳ ٚٳدٳ ٘ٴ اهللڂ عٳضٻ  ّٳ ًځ ٛٵ ٜٳ ْٴٛسٶا  ٘ٴ 

ٚٵ أځلٵڀځأځ، ِٳ أځ ٚٻ، أځؿٳا ٘ٹ ايڃعٳذٴ ًځؼٳ بٹ ٌٻ بٳ ٚٳدٳ ٌڇ اهللٹ عٳضٻ  ِڈ ؾٹٞ طٳبٹٝ ٗٵ َٳ٢ بٹظٳ ٔٵ سٳ َٳ ٚٳ َٳ١ٹ،  ٝٳا ٔٵ أځعٵتٳلٳ  ايڃكٹ َٳ ٚٳ ٍڇ سٳقځبٳ١ٺ،  ٘ٴ نځعٹذٵ ٕٳ يځ نځا

ٌڇ ٔڇ ؾٹٞ طٳبٹٝ ٝٵ ٚٵدٳ ْٵؿځلٳ صٳ ٔٵ أځ َٳ ٚٳ ٓٻاسڇ،  ٔٳ اي َٹ ٘ٴ  ٓٵ َٹ ٛٶا  ٗٳا عٴلٵ ٓٵ َٹ ٛڈ  ٌٿ عٴلٵ ٓٳ١ڄ أځعٵتٳلٳ اهللڂ بٹهڂ َٹ َٴ٪ٵ ٓٻ١ٹ سٳقځبٳ١ڄ  ًڃذٳ ٕٻ يٹ ٌٻ، ؾځإڇ ٚٳدٳ  اهللٹ عٳضٻ 

٘ٴ اهللڂ عٳ ًڂ ٜٴذٵلٹ ِٺ،  ٛٳا ٝٳ١ځ أځبٵ ْٹ ُٳا ٓٻ١ځ "ثٳ ٗٳا ايڃذٳ ٓٵ َٹ ِٺ ػٳا٤ٳ  ٟٿ بٳا ٔٵ أځ َٹ ٌٻ  ٚٳدٳ ص يف 182، 32، ز19437طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ ضٻ 

اؿذٜح تشغٝب يف ا٭عُاٍ ايـاؿ١ ٚعذد فُٛع١ َٔ ا٭عُاٍ يٝع نٌ ايٓاغ يذِٜٗ ث٬ث١ أ٫ٚد ميٛتٕٛ 

عب ايؿشٚم بني ايٓاغ، ٜٚضٜذ يف يف ايـػش، ٚيٝع نٌ ايؼباِ ٜٓؼ٦ٕٛ يف طبٌٝ اهلل، ؾتعذد ا٭عُاٍ يٝظتٛ

 ع١ًُٝ ايتشؿٝض إٔ يًذ١ٓ مثا١ْٝ أبٛاِ، ٚيف ريو ؾًٝتٓاؾع املتٓاؾظٕٛ.   

ٓٻا: قاٍ ايعاؿٞ، بٔ عُشٚ بٔ اهلل عبذ َشاعا٠ ساي١ ا٭ؾشاد:  عٔ      ؾذا٤ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ايٓبٳٞ عٓذ ن

ِٷ ٌٴ اهلل، سطٍٛ ٜا: ؾځكاٍ ػا ِڇ؟، ٚأْا أڂقځبٿ ٌٴ: ؾكاٍ ػٝخٷ ؾذا٤ ،"٫: "قاٍ ؿا٥ٹ  قاٍ؟ ،"ْعِ: "قاٍ ؿا٥ِ؟، ٚأْا أڂقبٿ

ٓٳعش ُٵتٴ قذ: "ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اهلل سطٍٛ ؾكاٍ بعض، إىل بعلٴٓا ؾ ًٹ ِٳ عٳ بعٵضڈ، إٕ ايؼٝخ  إىل بعلهِ ْٳعشٳ يٹ

ًٹو ْؿظ٘"طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ  ُٵ طأٍ ايؼٝخ ؾكذ طأٍ ايؼاِ عٔ سهِ ايتكبٌٝ يًـا٥ِ ٚ ص283، 6، ز6739ٜٳ

ايظ٪اٍ ْؿظ٘، ٚناْت اٱداب١ كتًؿ١ ؾشلف يًؼٝخ َٚٓع ايؼاِ، َبٝٓا ايظبب يف ريو إٕ ايؼٝخ ميًو 

  ْؿظ٘.
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ٍٳ َشاعا٠ ساي١ ايٓاغ: ٞټ قځا ٓٻبٹ ٛٵ٫ځ عٳا٥ٹؼٳ١ڂ ٜٳا: " ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اي َٴوٹ يځ ٛٵ ِٵ سٳذٹٜحٷ قځ ٖٴ ٗٵذٴ ٍٳ - عٳ ٔٴ قځا ٝٵشڇ ابٵ  ايضټبٳ

ٓٳ بٹهڂؿڃشڈ، - ًڃتٴ ايهځعٵبٳ١ځ كځلٵتٴيځ ٗٳا ؾځذٳعٳ ٔڇ يځ ٝٵ ِٷ: بٳابٳ ٌٴ بٳا ٓٻاغٴ ٜٳذٵلٴ ِٷ اي ٕٳ ٚٳبٳا ٘ٴ"  ٜٳخٵشٴدٴٛ ًځ ٔٴ ؾځؿځعٳ ٝٵشڇطايبخاسٟ،  ابٵ ايضټبٳ

 ص.37، 1، ز126اؿذٜح سقِ 

 :انتؼاف ايڀاقات ٚتٛظٝؿٗا 

ٍٳنإ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ٜعٌُ ع٢ً انتؼاف املٛاٖب ٚايكذسات يذ٣ أؿشاب٘ ٜٚ      ٜٵذٷ ٛظؿٗا، قځا ٖٹبٳ: صٳ  رٴ

ٞٿ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ إڇيځ٢ بٹٞ ٓٻبٹ ٍٳ ٜٳا: ؾځكځايڂٛا بٹٞ، ؾځأڂعٵذٹبٳ اي ّٷ ٖٳزٳا اهللٹ، سٳطٴٛ ًځا ٔٵ غڂ ٓٹٞ َٹ ٓٻذٻاسڇ، بٳ ٘ٴ اي ُٻا َٳعٳ ٍٳ َٹ ْٵضٳ  أځ

ٝٵوځ اهللڂ ًځ ٞٻ رٳيٹوځ ؾځأځعٵذٳبٳ طٴٛسٳ٠ڄ، عٳؼٵشٳ٠ځ بٹلٵعٳ عٳ ٓٻبٹ ٍٳ ٘ ٚطًِ ،ؿ٢ً اهلل عًٝ اي ٜٵذٴ، ٜٳا: "ٚٳقځا ِٵ صٳ ًډ ِٳ يٹٞ تٳعٳ ٗٴٛدٳ، نٹتٳا  ٜٳ

ْٿٞ ٔٴ َٳا ٚٳاهللٹ ؾځإڇ َٳ ٗٴٛدٳ آ ًځ٢ ٜٳ ٍٳ"  نٹتٳابٹٞ عٳ ٜٵذٷ قځا ُٵتٴ: صٳ ًډ ٘ٴ ؾځتٳعٳ ِٵ، يځ ٗٴ ُٵعٳ بٹٞ َٳشٻتٵ َٳا نٹتٳابٳ ًځ١ڄ عٳؼٵشٳ٠ځ لٳ ٝٵ ٘ٴ سٳتٻ٢ يځ  سٳزٳقڃتٴ

ٓٵتٴ ٘ٴ أځقڃشٳأڂ ٚٳنڂ ِٵ يځ ٗٴ ٘ٹ، نځتٳبٴٛا اإڇرٳ نڂتٴبٳ ٝٵ ٘ٴ ٚٳأڂدٹٝبٴ إڇيځ ٓٵ  ص.490، 35، ز21618طابٔ سٓبٌ، اؿذٜح سقِ "  نځتٳبٳ إڇرٳا عٳ

ٔٵ      ْٳعڇ نُا أْ٘ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ نإ ٜدلص دٛاْب ايتؿٛم يذ٣ أؿشاب٘ يٝظتؿاد َِٓٗ، عٳ ٔڇ أځ َٳايٹوٺ  بٵ

ٍٳ سكٞ اهلل عٓ٘، ٍٳ: قځا ٍٴ قځا ٘ٹ سٳطٴٛ ًډ ِٴ: $ٚطًِؿ٢ً اهلل عًٝ٘  اي َٻتٹٞ أځسٵسٳ َٻتٹٞ أڂ ِٵ بٳهڃشڈ، أځبٴٛ بٹأڂ ٖٴ َٵشڇ ؾٹٞ ٚٳأځػٳذټ ٘ٹ أځ ًډ ُٳشٴ، اي  عٴ

ِٵ ٗٴ ٝٳا٤ٶ ٚٳأځؿٵذٳقڂ ٕٴ، سٳ ُٳا ِٵ عٴجٵ ٖٴ ِٹ ٚٳأځقڃشٳ٩ٴ ٘ٹ يٹهٹتٳا ًډ ٞټ اي ٔٴ أڂبٳ ِٵ نځعٵبٺ، بٵ ٗٴ ٜٵذٴ ٚٳأځؾڃشٳكٴ ٔٴ صٳ ِٵ ثٳابٹتٺ، بٵ ٗٴ ُٴ ًځ ٍڇ ٚٳأځعٵ ًځا ّڇ بٹاؿځ  ٚٳاؿځشٳا

ٔٴ عٳارٴَٴ ٌڈ بٵ ٕٻ أځيځا دٳبٳ ٌٿ ٚٳإڇ َٻ١ٺ يٹهڂ ٓٶا أڂ َٹٝ ٕٻ أځ َٹنيٳ ٚٳإڇ ٙٹ أځ َٻ١ٹ ٖٳزٹ ٝٵذٳ٠ځ أځبٴٛ ا٭ڂ ٔٴ عٴبٳ ٔٷ سٳذٹٜحٷ ٖٳزٳا #اؾځشٻاحڇ بٵ  ؿٳشٹٝضٷ سٳظٳ

صٜٚظتؿاد َٔ اؿذٜجني إٔ ايٓاغ ٜتؿاٚتٕٛ يف َٛاٖبِٗ ٚقذساتِٗ، ٚإٔ 665، 5، ز3791طايذلَزٟ، اؿذٜح سقِ "

املشبٞ ٚاملعًِ انتؼاؾٗا ٚتٛظٝؿٗا يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ; يٝظتؿٝذ َٓٗا اٯلشٕٚ. ٚيف سذٜح آلش وح ع٢ً 

ٕٳ لٴزٴٚا$ايـشاب١ ع٢ً تًكٞ ايكشإٓ َٔ أسبع١ قاٍ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ:  ٔٵ ايكڂشٵآ ٔٵ أځسٵبٳعٳ١ٺ َٹ ٘ٹ عٳبٵذٹ َٹ ًډ ٔڇ اي  بٵ

٘ٹ ؾځبٳذٳأځ - َٳظٵعٴٛدٺ ِڈ، ،- بٹ ٛٵيځ٢ ٚٳطٳايٹ ٜٵؿځ١ځ، بٹٞأځ َٳ َٴعٳارٹ سٴزٳ ٔڇ ٚٳ ٌڈ، بٵ ٞٿ دٳبٳ ٔڇ ٚٳأڂبٳ طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ #نځعٵبٺ بٵ

 ص.36، 5، ز3808

 سطٌ قشٜع إىل ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يف اؿذٜب١ٝ: 

بذٌٜ اـضاعٞ،  ؾكذ أٚؾذت ،ؿاٚض ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِٜقبٌ ؿًض اؿذٜب١ٝ َٔ  أسطًت قشٜؽ

ٙٴ  ش٠ٚ ابٔ َظعٛد، ٚلشاؾ ابٔ أ١َٝ،ٚاؿًٝع بٔ عًك١ُ، ٚع ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚنًُا ٚؾذ عًٝ٘ ٚؾذ ٚسٳآ

ٜٴٚطًِ  ٛٻعٔ بعذ أدسى إٔ قشٜؼا َا تشٜذ ايـًض بعذ، ٚنإ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ  ّ املٛقـ ٜٚتخز اٱدشا٤ات ك

ٞٸ  ؾأسطًت طٌٗٝ بٔ عُشٚ يًـًض، است٢ أؾأ قشٜؼ ، عظب طبٝع١ ايؼخف املشطٌ،املٓاطب١ ٓٸبٹ ٌٷ يٹً ٝٵ ٗٳ " ؾځأځتٳ٢ طٴ

ٞٸ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ  ٓٸبٹ ٙٴ اي ُٸا سٳآ ًځ ًڃضٳ"، )ايٛاقذٟ،  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ؾځ ـٸ ّٳ اي ٛٵ ٍٳ: أځسٳادٳ ايڃكځ ًځعٳ قځا ّ، 1989سٹنيٳ طځ

 َٚٔ امل٬سغ إٔ اطتكباٍ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يًٛؾٛد نإ كتًؿا، تبعا يًؿشٚم ايؿشد١ٜ بني (360:5ز
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ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ سطٍٛ ٚآلش، ؾُا نإ َع اؿًٝع غرل َا نإ َع عش٠ٚ ايجكؿٞ َج٬، ٚؾٝ٘ إػاس٠ ملعشؾ١ ايٓيب 

٭عذا٥٘ ٚتعاًَ٘ َع نٌ ؾشد مبا ٜتٓاطب َع٘ ٚوكل اشلذف املشدٛ، ٚقذ ٚسد تؿـٌٝ ايكـ١ نا١ًَ يف ٚطًِ 

 نتب ايظرل٠.

 ملٓٛس٠:لڀ١ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يًٗذش٠ إىل املذ١ٜٓ ا 

عٓذَا أرٕ اهلل يشطٛي٘ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ باشلذش٠، سطِ لڀ١ قه١ُ، ابتذا٤ َٔ لشٚد٘ َٔ بٝت٘ إىل      

ٚؿٛي٘ إىل ٜجشِ، ؾكذ لشز َٔ بٝت٘ َتذٗا إىل بٝت أبٞ بهش ايـذٜل سكٞ اهلل عٓ٘ يف ٚقتٺ عاد٠ ٫ ىشز ؾٝ٘ 

ٚصع املٗاّ، سٝح دعٌ عًٞ بٔ أبٞ طايب سكٞ اهلل ايٓاغ، ٚٚظـ ايڀاقات املتاس١ ٚاملتٛؾش٠ أسظٔ تٛظٝـ، ٚ

عٓ٘ ٜٓاّ ع٢ً ؾشاػ٘، ٚإسداع ا٭َاْات ٭ؿشابٗا، ٚأبٛ بهش ايـذٜل سكٞ اهلل عٓ٘ ؿاسب٘ يف اشلذش٠، ٚعبذاهلل 

بٔ أبٞ بهش سكٞ اهلل عُٓٗا ٜٛاؾِٝٗ بألباس قشٜؽ)تأَني املعًَٛات(، ٚعاَش بٔ ؾٗرل٠ سكٞ اهلل عٓ٘ ٜشع٢ 

بايًي ٜٚضٌٜ ا٭ثش، ٚأزلا٤ بٓت أبٞ بهش سكٞ اهلل عٓٗا ايتأَني ايػزا٥ٞ، ٚعبذ اهلل بٔ أسٜكط،  ايػِٓ ٜٚضٚدِٖ

 ٚنإ ناؾشا تأَني املٛاؿ٬ت، َٚٔ ل٬ٍ ٖزٙ اـڀ١ ٬ْسغ اٯتٞ:

 َعشؾ١ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ ملٔ َع٘. 

 انتؼـ طاقاتِٗ ٚقذساتِٗ.   

ٚايكذسات، ؾًٛ ؾهش املتخــٕٛ يف تعذٌٜ تٛصٜع املٗاّ ملا ٚدذٚا أَجٌ تٛظٝـ دقٝل يتًو ايڀاقات  

 مما ٚصع٘ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ. 

ٖٚٓا ٜٓبػٞ ع٢ً املعًُني ٚاٱداس٠ املذسط١ٝ ايٛقٛف َع ٖزا ايذسغ ايععِٝ، ٚريو يف انتؼاف املٛاٖب      

 ٚايكذسات ٚتٛظٝؿٗا ٚتؿعًٝٗا مبا ىذّ ايؿشد ٚاجملتُع. 

 : ا٭سضاِإ بايزٖاِ ملعظهش تهًٝـ سزٜؿ١ بٔ ايُٝ-

ٌٷ أځيځا: $ْاد٣ ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ي١ًٝ ا٭سضاِ يف أؿشاب٘ قا٬٥      ٓٹٞ سٳدٴ ّڇ بٹخٳبٳشڇ ٜٳأڃتٹٝ ٛٵ ٘ٴ ايڃكځ ًځ  اهللڂ دٳعٳ

ّٳ َٳعٹٞ ٛٵ َٳ١ٹ؟ ٜٳ ٝٳا ٓٳا #ايڃكٹ ِٵ ؾځظٳهځتٵ ًځ ٘ٴ ؾځ ٓٻا ٜٴذٹبٵ ِٻ أځسٳذٷ، َٹ ٍٳ ثٴ ٌٷ أځيځا$ :قځا ٓٳا سٳدٴ ّڇ بٹخٳبٳشڇ ٜٳأڃتٹٝ ٛٵ ٘ٴ ايڃكځ ًځ ّٳ َٳعٹٞ اهللڂ دٳعٳ ٛٵ  ٜٳ

َٳ١ٹ؟ ٝٳا ٓٳا #ايڃكٹ ِٵ ؾځظٳهځتٵ ًځ ٘ٴ ؾځ ٓٻا ٜٴذٹبٵ ِٻ أځسٳذٷ، َٹ ٍٳ ثٴ ٌٷ أځيځا: $قځا ٓٳا سٳدٴ ّڇ بٹخٳبٳشڇ ٜٳأڃتٹٝ ٛٵ ٘ٴ ايڃكځ ًځ ّٳ َٳعٹٞ اهللڂ دٳعٳ ٛٵ َٳ١ٹ؟ ٜٳ ٝٳا  ،#ايڃكٹ

ٓٳا ِٵ ؾځظٳهځتٵ ًځ ٓٻا ٘ٴٜٴذٹبٵ ؾځ ٍٳ أځسٳذٷ، َٹ ِٵ: $ؾځكځا ٜٵؿځ١ڂ، ٜٳا قڂ ٓٳا سٴزٳ ّڇ بٹخٳبٳشڇ ؾځأڃتٹ ٛٵ ِٵ ،#ايڃكځ ًځ ْٹٞ إڇرٵ بٴذٽا أځدٹذٵ ؾځ ُٹٞ دٳعٳا ٕٵ بٹاطٵ ّٳ، أځ  أځقڂٛ

ٍٳ ٖٳبٵ: $قځا ٓٹٞ ارٵ ّڇ، بٹخٳبٳشڇ ؾځأڃتٹ ٛٵ ِٵ ٚٳيځا ايڃكځ ٖٴ ٞٻ تٳزٵعٳشٵ ًځ ُٻا ،#عٳ ًځ ٝٵتٴ ؾځ ٔٵ ٚٳيډ ٙٹ َٹ ٓٵذٹ ًڃتٴ عٹ ُٳا دٳعٳ ْٻ َٵؼٹٞ نځأځ ّڈ ؾٹٞ أځ ُٻا  سٳتٻ٢ سٳ

ِٵ، ٗٴ ٝٵتٴ ٜٵتٴ أځتٳ ٕٳ أځبٳا ؾځشٳأځ ٝٳا ًٹٞ طٴؿڃ ـٵ ٙٴ ٜٳ ٗٵشٳ ٓٻاسڇ، ظځ ٛٳكٳعٵتٴ بٹاي ُٶا ؾځ ٗٵ ٛٵغڇ نځبٹذٹ ؾٹٞ طٳ ٕٵ ؾځأځسٳدٵتٴ ايڃكځ ٘ٴ، أځ ٝٳ َٹ ٍٳ ؾځزٳنځشٵتٴ أځسٵ ٛٵ  قځ

ٍڇ ِٵ ٚٳيځا: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اهللٹ سٳطٴٛ ٖٴ ٞٻ تٳزٵعٳشٵ ًځ ٛٵ ،#عٳ ٘ٴ ٚٳيځ ٝٵتٴ َٳ ٘ٴ سٳ ْٳا ؾځشٳدٳعٵتٴ يځأځؿٳبٵتٴ َٵؼٹٞ ٚٳأځ ٌڇ ؾٹٞ أځ ّڇ، َٹجٵ ُٻا  ايڃشٳ
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ُٻا ًځ ٘ٴ ؾځ ٝٵتٴ ٘ٴ أځتٳ ّڇ، بٹخٳبٳشڇ ؾځأځلٵبٳشٵتٴ ٛٵ ٓٹٞ قڂشڇسٵتٴ، ٚٳؾځشٳغڃتٴ ايڃكځ ٍٴ ؾځأځيڃبٳظٳ ٔٵ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ اهللٹ سٳطٴٛ ٌڇ َٹ ْٳتٵ عٳبٳا٤ٳ٠ٺ ؾځلٵ  نځا

٘ٹ ٝٵ ًځ ِّٞ عٳ ـٳ ٗٳا، ٜٴ ِٵ ؾٹٝ ًځ ٍٵ ؾځ ُٶا أځصٳ ُٻا أځؿٵبٳشٵتٴ، سٳتٻ٢ ْٳا٥ٹ ًځ ٍٳ أځؿٵبٳشٵتٴ ؾځ ِٵ: $قځا ٕٴ ٜٳا قڂ َٳا ٛٵ ، 99طايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سقِ #ْٳ

صؾكذ طدل ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ غٛس ايـشابٞ سزٜؿ١ سكٞ اهلل عٓ٘، ٚانتؼـ قذسات٘ َٚٛاٖب٘، 1414، 3ز

 ٚٚظؿٗا يف ايٛقت املٓاطب. 

 :يتخزٌٜ ا٭سضاِ عِٝ بٔ َظعٛدتهًٝـ ْ-

 أطًُت قذ إْٞ اهلل سطٍٛ ٜا: ؾكاٍ غڀؿإ، َٚٔ ٚايٝٗٛد قشٜؽ ؿذٜل ٖٚٛ ا٭ػذعٞ َظعٛد بٔ ْعِٝ دا٤    

 ٚيهٔ تؿعٌ؟ إٔ عظ٢ َٚارا ٚاسذ سدٌ أْت: ؾكاٍ. أطاعذى ست٢ بأَشى ؾُشْٞ بإط٬َٞ ٜعًُٕٛ ٫ ٚقَٛٞ

ٓٸا لزٸٍ  ص147ٙ، 1425ٟ، لذع١.طاـلش اؿشِ ؾإٕ اطتڀعت َا ع

ٓٸا يكذ ٚد٘ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ْعِٝ سكٞ اهلل عٓ٘ يعٌُ هٝذٙ ٚوظٓ٘ ٚانتؿ٢ بكٛي٘:" لزٸٍ   َا ع

لذع١" ؾاطتٛعب ْعِٝ ايتٛدٝ٘، ٚتٛد٘ ع٢ً ايؿٛس إىل بين قشٜع١، ٚقاٍ شلِ: تعشؾٕٛ  اؿشِ ؾإٕ اطتڀعت

ٝظٛا َجًِٗ، ؾإٕ سـٌ ايٓـش ؾِٗ ػشنا٤ ٚإٕ ٚدٟ يهِ ٚلٛيف عًٝهِ، ٚألدلِٖ بإٔ ٚكع قشٜؽ ٚغڀؿإ ي

ناْت ا٭لش٣ تشنٛنِ حملُذ ٚعادٚا يذٜاسِٖ، ْٚـشِٗ بألز سٖا٥ٔ َٔ قاد٠ قشٜؽ ٚغڀؿإ يلُإ 

 بكا٥ِٗ َعِٗ يف املعشن١ ؾاطتشظٓٛا سأٜ٘ ٚطًب َِٓٗ إٔ ٜهتُٛا عٓ٘. 

ٜٸانِ بيتٚق يهِ ٚدٸٟ تعشؾٕٛ أْتِ: ٚقاٍ بش٩طا٥ِٗ، ؾادتُع قشٜؽ إىل تٛدٸ٘ "ثِ    سذٜجا قذٸثهِ ٚإْٞ إ

ٕٸ: شلِ ؾكاٍ ْؿعٌ،: قايٛا عين، ؾانتُٛٙ  إٔ َٓهِ ٚلاؾٛا قُذ َع ؾعًٛٙ َا ع٢ً ْذَٛا قذ قشٜع١ بين إ

 ايزٟ دٓاسٓا ٚتشدٸ يو، ْٚعڀِٝٗ أػشاؾِٗ َٔ مجعا ْألز إٔ أٜشكٝو: ي٘ ؾكايٛا َع٘، ٚتذلنِٖٛ تشدعٛا

 قًت مما تزنشٚا ٫ٚ ؾاسزسِٖٚ إيٝهِ َشطًٕٛ ِٖ ٖٚا. َِٓٗ بزيو ؾشكٞ -ايٓلرل بين ٜشٜذ -نظشت

 . سشؾا يهِ

 غذا يًكتاٍ ٜذعِٖٛ يكشٜع١ ٚؾذا طؿٝإ أبٛ ؾأسطٌ قشٜؼا ب٘ ألدل َا مبجٌ ؾألدلِٖ غڀؿإ أت٢ ثِ   

ْٸا: ؾأدابٛا  َٔ إيچا أؿابٓا َا ٜـبٓا ٚمل -ايظبت ي١ًٝ شلِ إسطاي٘ ٚنإ ايظبت يف ْكاتٌ إٔ ميهٓٓا ٫ إ

 ؾتشككت ب٬دنِ، إىل ٚتزٖبٛا تذلنْٛا، ٫ ست٢ َٓهِ سٖا٥ٔ تعڀْٛا ست٢ ْكاتٌ ؾ٬ ريو َٚع ؾٝ٘، ٟايتعذٸ

 قذ ٚايظ٬ّ ايـ٠٬ عًٝ٘ ٚنإ. بعلا بعلِٗ ؾخاف ايكًِٛ ٚتؿشٸقت َظعٛد، بٔ ْعِٝ ن٬ّ ٚغڀؿإ قشٜؽ

 ايًِٗ ا٭سضاِ، اٖضّ اؿظاِ، عطشٜ ايهتاِ َٓضٍ ايًِٗ: $بكٛي٘ ٚدعاٙ إيٝ٘ إيچا ًَذأ ٫ ايزٟ اهلل إىل ابتٌٗ

 ي١ًٝ يف باسد٠ سوا ا٭عذا٤ ع٢ً ؾأسطٌ ٚايظ٬ّ ايـ٠٬ عًٝ٘ دعا٤ٙ اهلل أداِ ٚقذ #عًِٝٗ ٚاْـشْا اٖضَِٗ
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ُٸ١ اي١ًًٝ يف عًِٝٗ ٜٚٗذُٛا املظًُني َع ايٝٗٛد تتؿل إٔ ايعشِ ؾخاف َع١ًُ،  ع٢ً أَشِٖ ؾأمجعٛا املذشل

صٖٚهزا اطتڀاع ْعِٝ بذٖا٥٘ ٚنٝذٙ إٔ ٜؿشم 148-147ٙ، 1425لشٟ، ايـباح"طاـ ٜـبض إٔ قبٌ ايشسٌٝ

 ؼايـ ا٭سضاِ بتٛؾٝل اهلل َٚؼ٦ٝت٘.

 :ايٓٗٞ عٔ إطاي١ اٱَاّ يف ايـ٠٬ 

ٕٻ$ؾكذ دا٤ يف اؿذٜح       ِٵ إڇ ٓٵهڂ ٔٳ، َٹ ٓٳؿِّشڇٜ ِٵ َٴ ٜټهڂ ًډ٢ َٳا ؾځأځ ٓٻاغڇ ؿٳ ٛٻصٵ، بٹاي ٝٳتٳذٳ ًڃ ٕٻ ؾځ ِٴ ؾځإڇ ٗڇ ـٳ ؾٹٝ  ٚٳرٳا ٚٳايهځبٹرلٳ ايلٻعٹٝ

ًډ٢ إڇرٳا$ص ٚيف سٚا١ٜ ألش٣ 142، 1، ز702طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ #اؿځادٳ١ٹ ِٵ ؿٳ ٓٻاغڇ، أځسٳذٴنڂ ـٵ، يٹً ٝٴخٳؿِّ ًڃ ٕٻ ؾځ ِٴ ؾځإڇ ٗٴ ٓٵ  َٹ

ـٳ ِٳ ايلٻعٹٝ ًډ٢ ٚٳإڇرٳا ٚٳايهځبٹرلٳ، ٚٳايظٻكٹٝ ِٵ ؿٳ ٘ٹ أځسٳذٴنڂ ٓٳؿڃظٹ ٍٵ يٹ ٛٿ ٝٴڀځ ًڃ ص 142، 1، ز703اؿذٜح سقِ طايبخاسٟ، #ػٳا٤ٳ َٳا ؾځ

ؾايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٜٛد٘ َٔ ٜ٪ّ ايٓاغ يف ايـ٠٬ إٔ ىؿـ َع٬ً ريو إٔ ؾِٝٗ ايلعٝـ ٚايهبرل 

 ٚرا اؿاد١، ؾإرا نإ َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚساي١ ايٓاغ يف ايـ٠٬ ؾُا دْٚٗا َٔ ا٭عُاٍ َٔ باِ أٚىل.

ٔٵ دٳابٹشڈ ٚ      ٍٳسكٞ اهلل عٓ٘ عٳ َٴعٳارٺ قځا ـٳ  ًڃ ًډ٢ لٳ ـٳ ُٳظٵذٹذٳ ؾځ ٌٳ ايڃ ًځا٠ڂ، ؾځذٳلٳ ـٻ ُٳتٹ اي ٚٳقځذٵ أڂقٹٝ ـٳاسڇ  ْٵ ٔٳ ايڃأځ َٹ ٌٷ  : دٳا٤ٳ سٳدٴ

ًځا٠ځ ـٻ َٴعٳارٷ اي ُٻا قځلٳ٢  ًځ ًځلٳ، ؾځ ْٵڀځ ِٻ ا ُٳظٵذٹذٹ ثٴ ٝٳ١ٹ ايڃ ْٳاسٹ ًډ٢ ؾٹٞ  ـٳ ٌٴ ؾځ ـٳشٳفٳ ايشٻدٴ ْٵ ِٵ، ؾځا ٗڇ ٍٳ بٹ ٛٻ ًځا ؾځڀځ ٕٻ ؾڂ ٘ٴ: إڇ ٌٳ يځ ْٶا قٹٝ

٘ٹ  ًډ ٍڇ اي ٕٻ رٳيٹوځ يٹشٳطٴٛ ٔٵ أځؿٵبٳشٵتٴ يځأځرٵنڂشٳ َٴعٳارٷ: يځ٦ٹ ٍٳ  ٚٳنځزٳا، ؾځكځا ٌٳ نځزٳا  ٞٻ  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِؾځعٳ ٓٻبٹ َٴعٳارٷ اي ؾځأځتٳ٢ 

٘ٹ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٍٴ ايًډ ٌٳ سٳطٴٛ ٘ٴ، ؾځأځسٵطٳ ٍٳ:  ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ؾځزٳنځشٳ رٳيٹوځ يځ ٘ٹ ؾځكځا ٝٵ ًځ٢ َٳا $إڇيځ ًځوځ عٳ ُٳ سٳ

ٓٳعٵتٳ؟ ًڃتٴ # ايډزٹٟ ؿٳ ًځا٠ڂ، ؾځذٳلٳ ـٻ ُٳتٹ اي ٚٳقځذٵ أڂقٹٝ ٗٳاسڇ، ؾځذٹ٦ٵتٴ  ٓٻ ٔٳ اي َٹ ْٳاكٹشٹٞ  ًځ٢  ًڃتٴ عٳ ُٹ ٘ٹ، عٳ ًډ ٍٳ اي ٜٳا سٳطٴٛ ٍٳ:  ؾځكځا

ـٳشٳؾڃتٴ ْٵ ٍٳ، ؾځا ٛٻ ٚٳنځزٳا ؾځڀځ ًځا٠ٹ، ؾځكځشٳأځ طٴٛسٳ٠ځ نځزٳا  ـٻ ٘ٴ ؾٹٞ اي َٳعٳ ًڃتٴ  ُٳظٵذٹذٳ، ؾځذٳلٳ ٍٳ  ايڃ ُٳظٵذٹذٹ، ؾځكځا ٝٳ١ٹ ايڃ ْٳاسٹ ٝٵتٴ ؾٹٞ  ًډ ـٳ ؾځ

٘ٹ  ًډ ٍٴ اي َٴعٳارٴ؟: $ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِسٳطٴٛ ٜٳا  ٕٷ  َٴعٳارٴ؟ أځؾځتٻا ٜٳا  ٕٷ  َٴعٳارٴ؟ أځؾځتٻا ٜٳا  ٕٷ  ، 2ز 831اؿذٜح سقِ ايٓظا٥ٞ،#طأځؾځتٻا

ِ ؾ٬ ٜڀٌٝ عًِٝٗ ٫ٚ ٜهًؿِٗ ؾٝٓبػٞ ع٢ً املعًِ إٔ ٜشاعٞ ساٍ طًبت٘ ؾ٬ ٜؼل عًِٝٗ، بٌ ٜهٕٛ سسُٝا بٗص97

    َا ٫ ٜڀٝكٕٛ َظذلػذا باشلذٟ ايٓبٟٛ يف تعاًَ٘ َع طًبت٘.     

يكذ بزٍ عًُا٤   َا ايُٓارز ايتڀبٝك١ٝ يذ٣ عًُا٤ املظًُني؟ٚيٲداب١ عٔ ايظ٪اٍ ايشابع ْٚـ٘:   -

ب١ٝ عًُٝا ٚأبذعٛا يف اٱط٬ّ دٗٛدا عع١ُٝ يف لذ١َ ايعًِ ٚطًبت٘، ؾأؿًٛا ٚقعذٚا يهٌ ؾٔ َٚاسطٛا ايذل

"يف َعاسؾِٗ ٚأؾٗاَِٗ، ٚيٝع ريو، َٚٔ ريو َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يذ٣ املتعًُني، ؾا٭ؾشاد ىتًؿٕٛ 

بايلشٚس٠ إٔ ٜهٕٛ ٖزا ا٫لت٬ف قـٛساڄ يف دا٥ش٠ ايـٛاِ ٚاـڀأ ؾكط; بٌ قذ ٜهٕٛ الت٬ؾاڄ يف ايتٓٛع 

ت٬ف صا١ٜٚ ايٓعش ٚايتأٌَ، أٚ ا٫ط٬ع ع٢ً دا٥ش٠ أٚطع َٔ الاقتلاٖا تعٗش ؾٝ٘ دسدات َٔ ا٫دتٗاد ٚايٓعش 

ٝٵٔ  الت٬ف ايٓعش إىل املآٍ ٚايعاقب١ اقتلاٖاايعًّٛ، أٚ ا٫ْؿتاح ع٢ً أؾل أسسب َٔ ايؿِٗ ٚايؿك٘، أٚ  املتٛقع

ا َٚٔ الت٬ف ايتٓٛع َا ادتٗذ ؾٝ٘ املؿظشٕٚ ٚايؿكٗا٤ ؾٝعذ ٖز، ص68، 143طاملٓتذ٣ اٱط٬َٞ،  يٮَش ْؿظ٘"
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ا٫لت٬ف تٓٛعا ٚإثشا٤ ٚيٝع الت٬ف تلاد، ٖٚزا ٜ٪نذ املُاسط١ ايع١ًُٝ ٫لت٬ف ايٓاغ يف قذساتِٗ 

ٚٵ}ايعك١ًٝ، ٚنزيو الت٬ف ايؿكٗا٤ يف ؾِٗ املظأي١ ايٛاسذ٠، ؾُج٬: يف قٛي٘ تعاىل:  ِٴ أځ َٳظٵتٴ ٓٿظٳا٤ٳ يځا ِٵ اي ًځ  ؾځ

ُٴٛا َٳا٤ٶ تٳذٹذٴٚا ُٻ ٝٳ ٝٿبٶا ؿٳعٹٝذٶا ؾځتٳ ؾالتًؿٛا يف تؿظرل )أٚ ٫َظتِ ايٓظا٤( ؾكاٍ بعلِٗ ٜكـذ ب٘ ص43: يٓظا٤اط {طځ

 اؾُاع، ٚقاٍ بعلِٗ ٖٛ ايًُع، ٖٚزا ايٓٛع أَجاي٘ نجش يف نتب ايتؿظرل، ٚيف نتب ايؿك٘. 

ٚقذ اتبع املؿظشٕٚ يف تؿظرلِٖ يًكشإٓ ايهشِٜ َٓاٖر َتعذد٠، ؾُِٓٗ َٔ ؾظش باملأثٛس، َِٚٓٗ بايذسا١ٜ،      

ٛٸع َٔ مجع بني ايشٚا١ٜ ٚايذسا١ٜ، َِٚٓٗ َٔ تؿٓٔ يف أطًِٛ ايعشض" ٚقذَِٚٓٗ   يف ايشبٝع أبٞ ابٔ أطًِٛ تٓ

ٝٸ١ ٜتعًچل َا ٚغاؿ١ٺ تؿظرلٙ، يف أٚسدٖا اييت ايع١ًُٝ املاد٠ عشض  ايه٬ّ ٜظتٌٗ ؾتاس٠ڄ ٚايبٝإ، ايؿِٗ أدا٠ٹ بايعشب

 ٚايـشؾ١ٝ ايٓش١ٜٛ املظا٥ٌ تؿـٌٝ يف ٜألز ٚتاس٠ ،املع٢ٓ تٛدٝ٘ َٔ ريو ٜتبع َٚا غشٜبٗا بتؿظرل اٯ١ٜ ع٢ً

 ٚايـشؾ١ٝ، ايٓش١ٜٛ ايكلاٜا تتٛاسدٴ ٚتاس٠ڄ ٜشاٙ مبا ؾٝ٘ يٝشهِ ي٘ َٴتٳٛلٸٝاڄ أٚ ل٬ف َٔ ؾٝٗا َا ع٢ً َعشداڄ

ٛٸع َٔ ٚغشك٘ َٓٗا، قل١ٝ نٌ بٝإ يف ؾٝألز ايٓف ع٢ً ٚايب٬غ١ٝ  ٜٴعنيٴ مبا املع٢ٓ تكشٜب ايعشض يف ايتٓ

ٍټ أٚ اٯ١ٜ ؼتًُ٘ ايزٟ اؿهِ باطاطتٓ ع٢ً ص. ٜٚش٣ بعض ايعًُا٤ أْ٘ ٫ 322، 1413عًٝ٘"طابٔ أبٞ ايشبٝع،  تذ

"٫ٚ ػو عٓذ نٌ رٟ يب إٔ َٔ تهًِ يف عًِ ٚيٛ ٜٓبػٞ يعامل إٔ ىٛض يف عًِ ٫ ٜتكٓ٘ ٚيٛ نإ إَاَا، 

دالً٘ ايِٖٛ ٚايػًط عٓذ سادت٘ نإ إَاَا ؾٝ٘، ٚنإ ايعًِ ٜتعًل بعًِ آلش ٖٚٛ غرل َتكٔ ملا ٜتعًل ب٘ 

" ؾاقتلت سه١ُ اهلل إٔ تهٕٛ ٖٓاى ؾشٚم ؾشد١ٜ ٚقذسات كتًؿ١ يف لًك٘، ٫ٚ  ص7، 1999طابٔ اؾضسٟ، إيٝ٘."

دساى ايعكًٞ ىتًـ َٔ ػخف ٯلش، ٚنزا ايـؿات اـًك١ٝ ٚاؾظ١ُٝ ٚغرلٖا، ٖٚزا سصم ٱػو إٔ ا

ٝٵشٶا نځجٹرلٶاٜٴ٪ٵتٹٞ ايڃشٹ }٘، قاٍ تعاىل: ْٚعڀا٤ َٓ٘ طبشا ٞٳ لٳ ُٳ١ځ ؾځكځذٵ أڂٚتٹ ٜٴ٪ٵتٳ ايڃشٹهڃ ٔٵ  َٳ ٚٳ ٜٳؼٳا٤ٴ  ٔٵ  َٳ ُٳ١ځ  طايبكش٠:  {هڃ

  .ص274 ،2010طڀٌ، ص" طايـؿذٟ، ا٭269

 ٌَايؿشٚم ايؿشد١ٜ: َععًُا٤ اٱط٬ّ  تعا  

ٍ يكذ أدسى ايـشاب١ سكٞ اهلل عِٓٗ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚتعاًَٛا َعٗا، ٚيعٌ ؾُِٗٗ شلا دا٤ َٔ ل٬      

 ايؿشد١ٜ ايؿشٚم آثاس ظٗشَٚٚؼاٖذتِٗ ملُاسطت٘ ايع١ًُٝ ٚايكٛي١ٝ، ، ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِؿشبتِٗ يشطٍٛ اهلل 

ا٭لز بايٓـٛق، ٚعٴشف ابٔ عباغ  يف ؾك٘ ايـشاب١، ست٢ عٴشف يذ٣ ايعًُا٤ ابٔ عُش بٓٛع َٔ ايؼذ٠ يف

 يؿهش ايتؼشٜعٞ بؼهٌ عاّ.ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ا بايؿك٘ ٚايتٝظرل، ٖٚهزا ميهٔ اطتكشا٤ تأثرل

َٳظٵعٴٛدٺٚقذ سزس         ٔٳ  ٍٳ:  سٝح ،سكٞ اهلل عٓ٘ َٔ كاطب١ ايٓاغ مبظت٣ٛ أع٢ً َٔ ؾُِٗٗ عٳبٵذٳ اهللٹ بٵ َٳا $قځا

ٓٳ١ڄ ِٵ ؾٹتٵ ٗڇ ٕٳ يٹبٳعٵلٹ ِٵ، إڇيډا نځا ٗٴ ٘ٴ عٴكڂٛيڂ ًڂػٴ َٶا سٳذٹٜجٶا يځا تٳبٵ ٛٵ ُٴشٳذٿخٺ قځ ْٵتٳ بٹ كٍٛ ص، 11ٜ، 1، ز5ِ طايٓٝظابٛسٟ، اؿذٜح سق #أځ

ايكشكاٟٚ" ٜؼرل اؿذٜح إىل إٔ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ نإ ٜشاعٞ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ايـشاب١، ؾًٝع 
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َا ٜـًض يؼخف ٜـًض ٯلش، ٚيٝع نٌ َا ٜـًض يب١٦ٝ ٜـًض ٭لش٣، ٚيٝع نٌ َا ٜـًض يؿ١٦ أٚ دٓع 

ايعـٛس، ٚاملعًِ املٛؾل ٖٛ ايزٟ ٜعڀٞ نٌ ٜـًض يػرلٖا، ٚيٝع نٌ َا ٜـًض يضَٔ ٜـًض يظا٥ش ا٭ص١َٓ ٚ

َٔ ايعًِ َا ٥٬ُٜ٘ ٜٚـًض ي٘، ٚبايكذس ايزٟ ٜـًض ب٘، ٚيف ايٛقت ايزٟ ٜٓتؿع ب٘" -ؾشدا أٚ مجاع١–إْظإ 

ـٶا. ٚاعتباس املآ٫ت " يزيو ص;135طايكشكاٟٚ، د.ت،  ْٶا ٚػخ ايزٟ -قشس ايعًُا٤ إٔ ايؿت٣ٛ تكذس صَاْا َٚها

، إىل َعشؾ١ أسٛاٍ ايضَإ ٚاملهإ ٚا٭ػخاق، يهٞ ٜتأت٢ يًُؿيت تكذٜش َآ٫ت وتاز نٌ ٖزا -مٔ ؾٝ٘

 ص.355، 1989طمحٛد٠، ا٭ؾعاٍ ٚآثاس ؾتٛاٙ عًٝٗا."

بٔ أمحذ عبذ  ٚايعًُا٤ ٜتؿاٚتٕٛ يف عًُِٗ ٚؾُِٗٗ ٜكٍٛ اٱَاّ ايؼٛناْٞ يف تشمجت٘ يًظٝذ عبذ ايكادس       

ُٳٔ بٔ ايڃشظٔ ايشميٞ أځْ٘ سلش يف بعض املٛاقـ " ٚألدلْٞ ايڃعٳامل اايكادس ايهٛنباْٞ يڃؿځاكٹٌ عبذ ايشٻسٵ

ِڇ ٚايتؿٓٔ  ٘ٴ ػٗش٠ نځبٹرلٳ٠ بٹايڃعً ٚٳاسٹذ يځ ِٵ يٞ ٚنٌ  ٖٴ ُٻا ٚٳطٳ ُٳا٤ ؿٓعا٤  ًځ ٘ٹ أنځابٹش عٴ ٕٳ ادٵتُع ؾٹٝ ٚٳقذ نځا ٓٵعٳا٤  ـٳ بٹ

ُٳ١ ٚٳَٔ مجًځ١ ايڃشٳاكٹشٜٔ ؿٳاسب ايتٻشٵدٳ ٍٳ  ٘ٹ قځا ٕٳ رٳيٹو  -ٛنباْٞعبذ ايكادس ايه -ؾٹٝ ٚٳنځا ٛٳ أځؿٵػٳشِٖ طٓاڄ  ٖٴ ٚٳ

٘ٴ ٜٚعذلؾٕٛ باستؿاع  ٓٵ َٹ ٘ٴ ٚىلعٕٛ يعًُ٘ ٜٚظتؿٝذٕٚ  ٍٳ ؾشأٜتِٗ ٜتٛاكعٕٛ يځ يف إسذ٣ قذَات٘ إىل ؿٓعا٤ قځا

 ص  361، 1دٳسٳدٳت٘"ط ايؼٛناْٞ، ز

 :منارز َٔ َشاعات عًُا٤ اٱط٬ّ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ       

ُا٤ املشبٕٛ ايزٜٔ َاسطٛا ٚأيؿٛا بڀشٜك١ َباػش٠ ٚغرل َباػش٠ يف َشاعا٠ ايؿشٚم يكذ بشص ايعذٜذ َٔ ايعً     

ايؿشد١ٜ بني طًب١ ايعًِ أَجاٍ: اٱَاّ ابٞ ساَذ ايػضايٞ، ٚابٔ لًذٕٚ، ٚابٔ أبٞ ايذْٝا، ٚايكابظٞ، ٚابٔ اؾضاس، 

 قڀب، ٚايكشكاٟٚ، ٚغرلِٖ. ٚابٔ مجاع١، ٚابٔ طشٕٓٛ، ٚابٔ ايكِٝ، ٚابٔ ت١ُٝٝ، ٚايعض بٔ عبذ ايظ٬ّ، ٚقُذ

 :يذ٣ ا٭ؾشاد تؿاٚت ا٭ؾٗاَّشاعا٠  

 ٜتؿاٚت طًب١ ايعًِ يف ؾُِٗٗ ٚاطتٝعابِٗ، ٚقذ أدسى ايعًُا٤ املشبٕٛ ريو، ْزنش ع٢ً طبٌٝ املجاٍ:

 ٜٛكض أ١ُٖٝ َشاعا٠ املشبٞ املعًِ يًؿشٚم ايؿشد١ٜ بني طًب١ ايعًِ ٚاتباع أطايٝب َتعذد٠ يف اٱَاّ ايٟٓٛٚ:      

ًځ٢  تعًُِٝٗ، سٝح قاٍ:  ـٶا عٳ ِٵ سٳشڇٜ ٗڇ ْٹ ٖٳا ٚٳتٳكڃشڇٜبٹ ايڃؿځا٥ٹذٳ٠ٹ إيځ٢ أځرٵ ِٵ  ٗڇ ُٹ ٗڇٝ ٘ٴ ؾٹٞ تٳؿڃ ٚٴطٵعٳ ٕٳ بٳارٹيڄا  ٜٳهڂٛ ٕٵ  ٓٵبٳػٹٞ أځ ٜٳ ٚٳ "

ٜٴكځ ٚٳيځا  ٘ٴ  ًڂ ُٹ ٜٳشٵتٳ َٳا يځا  ٘ٹ  ٜٴعٵڀٹٝ ًځا  ٘ٹ ؾځ ٚٳسٹؿڃعٹ ٘ٹ  ُٹ ٗٵ ٚٳاسٹذٺ بٹشٳظٵبٹ ؾځ ٌٻ  ِٳ نڂ ٗٿ ٜٴؿځ ٚٳ ِٵ  ٗڇ ٜٳتٹ َٳؼٳكډ١ٺ ٖٹذٳا ًځا  ٘ٴ بٹ ًڂ ُٹ ٜٳشٵتٳ ُٻا  ٘ٹ عٳ ـٿشٴ بٹ

ٗٳ ُٴ ٗٳ ٜٳؿڃ ٔٵ  ُٳ ٝٳهڃتٳؿٹٞ بٹايڃإڇػٳاسٳ٠ٹ يٹ ٘ٹ ؾځ ُٻتٹ ٖٹ ٚٳ ٘ٹ  ُٹ ٗٵ ٚٳبٹشٳظٵبٹ ؾځ ٘ٹ  ًځ٢ قځذٵسڇ دٳسٳدٳتٹ ٚٳاسٹذٺ عٳ ٌٻ  ٜٴخٳاطٹبٴ نڂ ُٶا قككا ٜٚٛكع ٚٳ ٗٵ ا ؾځ

ٗٳ ٜٳشٵؿځعڂ ٔٵ يځا  ُٳ ٖٳا يٹ ٜٴهځشٿسٴ ٚٳ ٙٹ  ٝٵشڇ ٔٵ يځا ايڃعٹبٳاسٳ٠ځ يٹػٳ ُٳ ٌڈ يٹ ٝٵشڇ دٳيٹٝ ٔٵ غځ َٹ ًځ١ٹ  َٵجٹ ٛٳكٻشٳ١ڄ بٹايڃأځ َٴ ّٳ  ٜٳزٵنڂشٴ ايڃأځسٵهځا ٚٳ ا إيډا بٹتٳهڃشٳاسڈ 

ٕٵ ٌٴ ؾځإڇ ٘ٴ ايذٻيٹٝ ٓٵشٳؿٹغڂ يځ ٙٴ يځ٘" طايٟٓٛٚ، ز ٜٳ ٗٳا رٳنځشٳ ٌٳ بٳعٵلٹ ٌٳ دٳيٹٝ ٗڇ ٌٷ بنيٷ ٚٚاكض ملا ٜٓبػٞ ع٢ً  ص31 ،1دٳ ٚؾٝ٘ تؿـٝ
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بت٘، ؾ٬ ٜعڀٞ ايڀايب َا ٫ ٜؿُٗ٘ ٜٚؿكٗ٘; بٌ ٜعڀٞ ن٬ مبا ٜٓاطب قذست٘ املعًِ َشاعات٘ يف تعًِٝ طً

ٚطاقت٘، ٚرنش بعض ا٭طايٝب اييت تعني املعًِ يف َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ. ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايؼاطيب ؾُٝٔ 

ٖا، ع٢ً ٜتبذض "بزنش املظا٥ٌ ايع١ًُٝ ملٔ يٝع َٔ أًٖٗا، أٚ رنش نباس املظا٥ٌ ملٔ ٫ وتٌُ عكً٘ إ٫ ؿػاس

ٓٻاغٳ، سٳذٿثٴٛا$كذ ايذلب١ٝ املؼشٚع١، ؾُجٌ ٖزا ٜٛقع يف َـا٥ب; َٚٔ أدًٗا قاٍ عًٞ سكٞ اهلل عٓ٘:  ُٳا اي  بٹ

ٕٳ ٕٳ ٜٳعٵشڇؾڂٛ ٕٵ أځتٴشٹبټٛ ِٳ، أځ ٘ٴ ٜٴهځزٻ ًډ ٘ٴ اي ص. ٚقذ ٜـرل ريو ؾت١ٓ ع٢ً بعض 37، 1، ز127طايبخاسٟ، اؿذٜح سقِ #ٚٳسٳطٴٛيڂ

ِٹ ص. 56، 1، ز2002ايظاَعني"طايؼاطيب،  ٔٵ بٳا َٹ َٳػٵضاٙ، ؾإڇْ٘  ٌٴ  ٚٳيځا تٳعٵكٹ ٘ٴ  ُٴ ٗٳ ُٳا يځا تٳؿڃ ّٿ بٹ ٛٳا َٳعٳ ايڃعٳ ٔٵ رٳيٹوځ: ايتشذټخ  َٹ ٚٳ "

ٛٳ ايػايب، ٚريو ؾت١ٓ ت٪ ٖٴ ٚٳ ٗٳا ـ  ٗڇ ٚٳدٵ ٝٵشڇ  ًځ٢ غځ ٗٳا عٳ ُٳ ٗٳ ٜٳؿڃ ٗٳا إڇَا أځٕ  َٹعٴ ٗٳا، ؾځظٳا ٛٵكٹعٹ َٳ ٝٵشٳ  ُٳ١ٹ غځ دٟ إڇىل ٚٳكٵعڇ ايڃشٹهڃ

ٜٴعٵطٹ ايڃشٹهڃ ايتهزٜب ِٵ  ٔٻ املڂشٳذٿخ يځ ٚٳيځهٹ ٛٳ أځطًِ،  ٖٴ ٚٳ ٝٵ٦ٶا،  ٗٳا ػٳ ٓٵ َٹ ِٴ  ٗٳ ٜٳؿڃ ُٳ١ځ باؿل، أځٚ إڇىل ايعٌُ بايباطٌ. ٚإڇَا أځٕ يځا 

ٛٵٕ، بٌ ؿاس يف ايتشذټخ بٗا نايعابح بٓع١ُ اهلل." طايؼاطيب،  ـٻ ٔٳ اي َٹ  ص311 ،2، ز2008سٳكډٗا 

ظا٥ـ املعًِ: "إٔ ٜكتـش باملتعًِ ع٢ً قذس ؾُٗ٘ ؾ٬ ًٜكٞ إيٝ٘ َا ٫ ٜبًػ٘ رنش اٱَاّ ايػضايٞ إٔ َٔ ٚٚ      

 .ص87 ،1،ز1996عكً٘ ؾٝٓؿشٙ أٚ ىبط عًٝ٘ عكً٘ اقتذا٤ يف ريو بظٝذ ايبؼش ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ " طايػضايٞ، 

ٙٴ ايډزٹٟ ٜٚكٍٛ اٱَاّ ايؼٛناْٞ: "ؾايعامل      ْٳ١ اهلل أعڀځا َٳا ٘ٹ ٚٳألز ايڃشذٻ١ ٚٳمحً٘ ايڃأځ ٝٵ ًځ ٝٳإ عٳ ًځاّ ٜٴٛسد ايڃبٳ  َٳعٳ ايڃهځ

صٚمما طبل ٜتبني اتؿام ايعًُا٤ 110، 1998اطتعذادٙ"طايؼٛناْٞ،  ٚبكذس عكً٘ ٜكبً٘ َٳا سظب ع٢ً أسذ نٌ

ع٢ً تؿاٚت طًب١ ايعًِ يف ؾُِٗٗ ٚقذساتِٗ، ٚأْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ تٜٓٛع طشا٥ل ٚأطايٝب تذسٜظ٘، ٚتكذِٜ َٔ 

عشؾ١ َا ٜتٓاطب َع قذساتِٗ ايعك١ًٝ، ٚإٕ إعڀا٤ طايب ايعًِ َا ٫ ٜبًػ٘ عكً٘ تهٕٛ ؾت١ٓ عًٝ٘، املعًَٛات ٚامل

 ٚقذ ٜ٪دٟ ٫مشاؾ٘ أٚ تشن٘ يڀًب ايعًِ.   

ع٢ً ايشؾل  ٪طعتٜٓبػٞ إٔ ٚاييت  ،يف سٜاك١ ايـبٝإ ٚتأدٜبِٗ بعض ا٭طايٝبايػضايٞ اٱَاّ ٚقذ بني      

َُٗا ظٗش َٔ ايـيب َٔ لًل مجٌٝ ٚؾعٌ  عكاِ ٚايؼذ٠ ٚايتعٓٝـ; سٝح قاٍ: )ثِٚايًني، ٚايجٛاِ ٚاملذح ٫ اي

عًٝ٘ مبا ٜؿشح ب٘ ٚميذح بني أظٗش ايٓاغ، ؾإٕ لايـ ريو يف بعض  ؾٝٓبػٞ إٔ ٜهشّ عًٝ٘، ٚهاص٣ ،قُٛد

ٜتذاطش  ٜتـٛس إٔ ٚاسذ٠; ؾٝٓبػٞ إٔ ٜتػاؾٌ عٓ٘، ٫ٚ ٜٗتو طذلٙ، ٫ٚ ٜهاػؿ٘، ٫ٚ ٜعٗش ي٘ أْ٘ ا٭سٛاٍ َش٠

ؾإٕ إظٗاس ريو عًٝ٘ سمبا ٜؿٝذ دظاس٠ ست٢ ٫  أسذ ع٢ً َجً٘، ٫ٚ طُٝا إرا طذلٙ ايـيب ٚادتٗذ يف إلؿا٥٘;

ثا١ْٝ ؾٝٓبػٞ إٔ ٜعاقب طشاڄ ٜٚععِ ا٭َش ؾٝ٘، ٜٚكاٍ ي٘: إٜاى إٔ تعٛد بعذ  ٜبايٞ باملهاػؿ١، ؾعٓذ ريو إٕ عاد

ٜٴڀچًع عًٝو يف َجٌ ٖزا ؾتؿ ريو بايعتاِ يف نٌ سني  ٫ٚ تهجش ايكٍٛ عًٝ٘ ،ض بني ايٓاغلتملجٌ ٖزا، ٚإٔ 

 . ص106، 3، ز1996"طايػضايٞ، ايه٬ّ َٔ قًب٘ ؾإْ٘ ٜٕٗٛ عًٝ٘ زلاع امل١َ٬، ٚسنِٛ ايكبا٥ض، ٜٚظكط ٚقع
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ٜٚــ اٱَاّ ايؼٛناْٞ ػٝخ٘  ايع١َ٬ عبذ ايكادس ايهٛنباْٞ يف سظٔ تعًُٝ٘ َٚعشؾ١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ      

ٗٳا غځرلٙ ؾإْ٘ هزِ َٚشاعاتٗا يذ ٝٵ ًځ ًٹِٝ ؿٓاعٳ١ يځا ٜكذس عٳ ٚٳي٘ يف سظٔ ايتٻعٵ ىل قبت٘ ٚإىل إ٣ املتعًُني قا٬٥: "

ٝٻ١ بعض  ٓٹ ٘ٴ يف ايڃُظٳا٥ٹٌ ايذٿٜ ًځام أځٚ َٔ يځ ُٳٌ با٭دي١ َٔ طبع٘ أنجـ َٔ ايـخش ٚإرا دايظ٘ َٓششف ايڃأځلٵ ايڃعٳ

ُٳا ٜ٪يـ بٳني ا ٝٳاْ٘ بٹ ٚٳيځكځذ ػكځام دٳا٤ٳ َٔ طشش بٳ ٘ٴ سٳاض  ٛٳ عٳٓ ٖٴ ٘ٴ إڇيډا  ٜٴؿځاسڇق ًځا  ٓټٕٛ ؾځ ٚٳاي ٚٳهُع بٳني ايلٻب  ٓٻاس  ٚٳاي ملځا٤ 

٘ٴ  ٓٵ َٹ َٳا ٜضٵدٳاد  ٓٵع  ٖٳزٳا ايڃذٹ ٘ٴ َٔ  ٓٵ َٹ ٗٴِ  ٚيزا تعذيبنٓت أس٣  ٓٵ َٹ ٚٳاسٹذ  ًٹٝل بٹهڂٌ  ٜٳ ُٳا  ٚٳبٹ ٓٻاغ  مت لٳدلٙ بأسٛاٍ اي

ٓٳاطٹب٘"ط ايؼٛنا ٜٴ ٓٳاطٹب٘ َٚا٫  ٜٴ َٳا  ٜٚتبني مما طبل اٖتُاّ ايعًُا٤ بايؿشٚم بايؿشٚم ايؿشد١ٜ  ص364، 1ْٞ، زٚٳ

 ٚايتعاٌَ َعٗا باطتخذاّ طشا٥ل ٚأطايٝب َتٓٛع١.

َٳا ا"ٹٜٚؼرل ايؿاسابٞ إىل طشٜك١ انتؼاف ايؿشد ايؿشم بٝٓ٘ ٚبني غرلٙ ؾٝكٍٛ:       َٳت٢  ٓٻاغ  ٚٳاسٹذ َٔ اي ٕ نٌ 

ٚٳتٳأٌَ أسٛاشلا ٚأس ْٳؿظ٘  ٗٴِ سٳدٳعٳ إڇيځ٢  ٓٵ َٹ ٗٳا طځا٥ٹؿځ١  ٘ٴ ؾٹٝ ْٳؿظ٘ ؾٹٞ سٴتٵبٳ١ ٜؼشن ٓٻاغ ٚدذ  ٓٳا٤ اي ٛاٍ غځرلٙ َٔ أځب

ٗٳ١ أځٚ  ٘ٴ بٹذٹ ٓٵ َٹ ٗٳا طځا٥ٹؿځ١ ِٖ أٚكع  ٚٳٚدذ دْٚ ٗٳ١ أځٚ ظٗات  ٘ٴ بٹذٹ ٓٵ َٹ ٗٴِ أځعًځ٢ َٓضيځ١  ٓٵ َٹ ٚٳٚدذ ؾځٛم ستبت٘ طځا٥ٹؿځ١ 

َٳ ْٳؿظ٘ ؾٹٞ  ٚٳأځٕ ٚدذ  ٗٳات يٹأځٕ ايڃًُو ايڃأځعٵعځِ  ٓٵضڇيځت٘ دٹ َٳ َٳاْ٘ َٓضيځ١ أځعًځ٢ َٔ  ٓٻاغ ؾٹٞ صٳ شٌ يځا ٜش٣ ٭سذ َٔ اي

ٝٵعٳ ؾٹٞ أځدضٳا٤ ًځ١ إڇرٵ يځ ٛٵع َٔ ايڃؿځلٹٝ ٓٳ ٘ٹ بٹ ٝٵ ًځ َٳت٢ تٳأٌَ سٳايځ١ ْعُا ٚدذ ؾِٝٗ َٔ ٜؿلٌ عٳ ٘ٴ  ْٻ َٹٌ  ؾځإڇ ٛٳ نځا ٖٴ َٳا  ايڃعٳامل 

ٚٳنځزٳيٹوځ ايٛكٝع اـاٌَ ايزٸنش هذ َ ٗٳات  ُٹٝع ايڃذٹ َٳا ٚؿؿٓاٙ، َٔ دٳ ٛٵع َٔ ايلع١ ؾكذ ؿٳضٻ  ٓٳ ٛٳ دْٚ٘ بٹ ٖٴ  ٔ

َٳعٳ  ٚٳأَا  َٳعٳ ا٭سؾعني ؾًٝٓاٍ َشتبتِٗ،  ًځاخ، أَا  ٖٳ٪ٴيځا٤ٹ ايڀډبٳكځات ايجٻ َٳعٳ  ُٳاٍ ايظٝاطات  ُٳشٵ٤ بٹاطٵتٹعٵ ٓٵتٳؿع ايڃ ٚٳٜ

َٳعٳ ا٭ٚكعني ؾ٬٦ً ٜٓشط إڇيځ٢ ستبتِٗ" طايؿاسا ٚٳأَا  ٗڇِ،  ٝٵ ًځ  .ص8-7بٞ، ايڃأځنؿا٤ ؾًٝؿلٌ عٳ

 انتؼاف أؿشاِ املٛاٖب:        

أٚىل ايعًُا٤ اٖتُاَِٗ بانتؼاف أؿشاِ املٛاٖب املُٝض٠ يف طًب ايعًِ ٚتؼذٝعٗا ٚا٫ٖتُاّ بٗا، ؾكذ      

ع٢ً أ١ُٖٝ انتؼاف املٛاٖب ٚايكذسات يذ٣ املتعًِ َٔ ٚقت َبهش ست٢ وظٔ املعًِ تٛظٝـ  ابٔ ايكِٝ أنذ

ٓٵبٳػٹٞ أځٕ ٜعٵتٳُذ ٛاٖب مبا تعٛد ايؿا٥ذ٠ ع٢ً املتعًِ ٚع٢ً ا٭١َ; سٝح قاٍ: تًو ايڀاقات ٚايكذسات ٚامل ٜٳ ُٻا  َٹ ٚٳ "

َٳا نځ ٘ٴ ع٢ً غځرلٙ  ًځا وًُ ٘ٴ ؾځ ًڂٛم يځ َٳخٵ ٗٳا ؾځٝعًِ أځْ٘  ٓٵ َٹ ٘ٴ  ُٳاٍ َٚٗٝأ يځ ٘ٴ َٔ ايڃأځعٵ ٛٳ َظتعذ يځ ٖٴ َٳا  ٚٳ ـٻبٹٞ  ٕٳ سٳاٍ اي ا

٘ٴ إڇٕ محً٘  ْٻ ٘ٹ ػشعا ؾځإڇ ٙٴ سظٔ َٳأڃرٴْٚا ؾٹٝ ٘ٴ ؾځإڇرا سٳآ ٝٻأ يځ ٗٳ َٴ ٛٳ  ٖٴ َٳا  ٚٳؾځات٘  ٘ٹ  ٘ٴ مل ٜؿًض ؾٹٝ ٛٳ َظتعذ يځ ٖٴ َٳا  ع٢ً غرل 

ّٳ  َٳا دٳا ًڃعًِ يٝٓكؼ٘ ؾٹٞ يٛح قًب٘  َٳات قبٴٛي٘ ٚت٦ٝٗ٘ ي ًځا ٙٹ َٔ عٳ ٗٳزٹ ايڃؿځِٗ ؿٳشٹٝض ايڃإڇدٵسٳاى دٝذ ايڃشٹؿڃغ ٚاعٝا ؾځ

٘ٹ ٜٚظتكش ٜٚضنٛ  ُٳهډٔ ؾٹٝ ٘ٴ ٜتٳ ْٻ ٛٳ َظتعذ يًؿشٚط١ٝ ٚأطبابٗا لٳايٹٝا ؾځإڇ ٖٴ ٚٳ ٚٳد٘  ًځاف رٳيٹو َٔ نٌ  ٙٴ بٹخٹ ٚٳإڇٕ سٳآ َٳعٳ٘ 

٘ٴ َهٓ٘ َٔ أځطبٳاِ ايؿشٚط١ٝ ٚايتُشٕ  ٚٳمل ىًل يځ ٘ٴ ؾٹٞ ايڃعًِ  ْٳؿار يځ ٚٳأځْ٘ يځا  َٵضڇ  َٵٞ ٚايًعب بٹايشټ ٚٳايشٻ َٔ ايشٸنڂِٛ 
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ٙٴ بٹخٹ ٚٳإڇٕ سٳآ ٘ٴ ٚيًُظًُني  ْٵؿځع يځ ٘ٴ أځ ْٻ ٗٳا ؾځإڇ ٝٵ ًځ ٓٵعٳ١ َٔ عٳ َٳؿڃتٴٛسٳ١ إڇيځ٢ ؿٳ ٚٳسٳأ٣ عٝٓ٘  ٚٳأځْ٘ مل ىًل يزٳيٹو  ًځاف رٳيٹو 

َٳا  ٘ٴ  ًٹُٝ٘ يځ ٖٳزٳا نڂً٘ بعذ تٳعٵ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٓٻاغ ؾًُٝهٓ٘  َٴبٳاسٳ١ ْاؾع١ يً ٖٹٞ ؿٓاعٳ١  ٚٳ ٗٳا  ٗٳا قځاب٬ يځ ٓٳا٥ٹع َظتعذا يځ ـٻ اي

٘ٹ ؾٹٞ دٜٓ٘ ؾځإڇٕ رٳيٹو َٝظش ع٢ً نٌ أسذ يتكٛ ٝٵ ٘ٴ ع٢ً عباد ايڃشذٻ١ وڃتٳاز إڇيځ ّ سذٻ١ اهلل ع٢ً ايعٳبٵذ ؾځإڇٕ يځ

ٚٳاهلل أعًِ" طابٔ قِٝ اؾٛص١ٜ،  ُٳ١ ايظابػ١  ٓٿعٵ ٗڇِ اي ٝٵ ًځ ٘ٴ عٳ ُٳا يځ ص، ٜٚ٪نذ ابٔ ايكِٝ ع٢ً أ١ُٖٝ 24 ،1971ايڃبٳايٹػٳ١ نځ

ٍڈ ل٬ ف َٝٛشلِ انتؼاف املٛاٖب ٚايكذسات يذ٣ اٱؾشاد َٔ ٚقت َبهش ٚتٛظٝؿٗا ٚعذّ اقشاَِٗ يف فا

ٚاطتعذادِٖ، َٚشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بِٝٓٗ، ؾٝٛد٘ نٌ ؾشد ملا ٜـًض ي٘ ٜٚهٕٛ ٖزا يف ايعًّٛ ايهؿا١ٝ٥، أَا 

 ايعًّٛ ايع١ٝٓٝ ؾٗٞ بٛطع نٌ َهًـ ٖٚٞ قذٚد٠ نايـ٠٬ ٚايـّٛ ٚاؿر ؾٝتِ تعًِٝ اؾُٝع.

 سًب عًُا٤ أسذ إٔ اشلادٟ عبذ ابٔ رنش$ َٚٔ ا٭َج١ً ايع١ًُٝ ع٢ً اٖتُاّ ايعًُا٤ بأؿشاِ املٛاٖب، ؾكذ     

 قاؿذا د٦ت ٚقذ اؿؿغ، طشٜع ٚأْ٘ ت١ُٝٝ، بٔ أمحذ: ي٘ ٜكاٍ بـيب ايب٬د يف زلعت: ٚقاٍ دَؼل َٔ قذّ

 عًٝٓا ٜعدل ه٤ٞ ايظاع١ عٓذْا، ؾاقعذ دا٤، َا اٯٕ إىل ٖٚٛ نتٸاب٘، طشٜل ٖزٙ: لٝاط ي٘ ؾكاٍ. أساٙ يعًٞ

 َع٘ ايزٟ ؾزاى ايـيب: يًشًيب اـٝاط ؾكاٍ ؿبٝإ، ؾُش ق٬ًٝ، اؿًيب ؼٝخاي ؾذًع. ايهتٸاِ إىل راٖبا

 ٚيذٟ ٜا: قاٍ ثِ ؾٝ٘، ؾٓعش ايًٛح، ايؼٝخ ؾٓاٍٚ إيٝ٘، ؾذا٤ ايؼٝخ ؾٓاداٙ ت١ُٝٝ، بٔ أمحذ ٖٛ ايهبرل ايًٛح

 ؼشع ث٬ث١ أٚ عؼش، أسذ ا٭سادٜح َتٕٛ َٔ عًٝ٘ ؾأ٢ًَ ؾؿعٌ تهتب٘، ػ٦ٝا عًٝو أًَٞ ست٢ ٖزا اَظض

ٞٸ، ازلع٘: ٚقاٍ إيٝ٘، دؾع٘ ثِ إٜاٙ نتابت٘ بعذ َش٠ تأًَ٘ إٔ ع٢ً ٜضد ؾًِ ٖزا، اقشأ :ي٘ ٚقاٍ سذٜجا،  ؾكشأ عً

 ثِ اْتخبٗا أطاْٝذ عذ٠ عًٝ٘ ؾأ٢ًَ. ؾؿعٌ ٖزا، اَظض ٚيذٟ ٜا: ي٘ ؾكاٍ طاَع، أْت َا نأسظٔ عشكا عًٝ٘

 ععِٝ، ػإٔ ي٘ يٝهْٛٔ ايـيب ٖزا عاؾ إٕ: ٜكٍٛ ٖٚٛ ايؼٝخ ؾكاّ َش٠ أٍٚ ؾعٌ نُا ؾٝ٘ ؾٓعش ٖزا، اقشأ: قاٍ

ص ٚؿذقت ؾشاط١ ٖزا ايعامل ؾكذ بشص ابٔ ت١ُٝٝ 9-8، 1425طابٔ ت١ُٝٝ، #قاٍ نُا أٚ. َجً٘ ٜش مل ٖزا ؾإٕ

 ٚنإ عًُا ػاكا َٔ أع٬ّ اٱط٬ّ. 

ادس ايهٛنباْٞ َٔ َٚجٌ ريو سذخ يف ايكڀش ايُٝاْٞ عٓذَا قذّ ايع١َ٬ عبذ ايكادس بٔ أمحذ بٔ عبذ ايك     

نٛنبإ إىل ؿٓعا٤ ٚعًِ بعضّ ايؼٛناْٞ يًظؿش إىل لاسز ايُٝٔ يڀًب ايعًِ بعذ إٔ أسشص نٌ َا يذ٣ 

عًُا٤ ايُٝٔ ؾڀًب٘ ٚعشض عًٝ٘ بإٔ بػٝت٘ َٔ ايعًِ َٛدٛد يذٜ٘، ٚمل ٜهٔ بُٝٓٗا طابل َعشؾ١، ٚبايؿعٌ 

َٳا ٜعڃٗش ْٞ: ٚدذ بػٝت٘ ٚتتًُز ع٢ً ٜذٜ٘ ٚقذ ػذع٘ ٚاٖتِ ب٘ ٜكٍٛ ايؼٛنا ٚٳنٓت أسشس  بعض  يف يٞ"

٘ٹ ؾ ٝٵ ًځ ٚٳاؾل َاإايڃُظٳا٥ٹٌ ٚأعشك٘ عٳ ٗٳادٙ  ٕ  ًڃوځ املظ يفيذٜ٘ َٔ ادٵتٹ ٚٳتاسٳ٠ بايٓجش أتٹ ي١ قشظ٘ تٳاسٳ٠ بايٓعِ ايڃؿځا٥ٹل 
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ِٻ نځزٳيٹو ؾإٕ بعض ايڃُظٳا٥ٹٌ اييت َٳا نتب٘ ث ِٻ أنتب ع٢ً  ٘ٹ ث ٝٵ ًځ ٛٳاؾل نتب عٳ ٜٴ ٚٳإڇٕ مل  ٗٳا  ايشٻا٥ٹل  ٚٳقعت ؾٹٝ

ٗٳا إڇيځ٢ طبع سطا٥ٌ"طايؼٛناْٞ، ز َٳا سشست٘ ٚسشسٙ ؾٹٝ  ص.363، 1املباسج١ سٳاٍ ايڃكٹشٳا٤ٳ٠ ادٵتُع 

ٚل٬ؿ١ ايكٍٛ: إٕ عًُا٤ اٱط٬ّ قذ أدسنٛا إٔ ايٓاغ ىتًؿٕٛ يف َٛاٖبِٗ ٚقذساتِٗ ٚريو َٔ ل٬ٍ      

 ايٛاقع١ٝ ْعهع ريو يف َ٪يؿاتِٗ ٚتعًُِٝٗ، "َٚٔؾُِٗٗ يهتاِ اهلل ٚط١ٓ سطٍٛ اهلل ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ٚا

 ا٭عُاٍ قظِ اهلل إٔ ريو ا٫طتعذادات، ٚالت٬ف املٛاٖب، تٓٛع بظبب ٖٛ إمنا ايكذسات تؿاٚت إٔ إدساى

 ايؿشا٥ض بعذ ا٭عُاٍ ٚأؾلٌ ؾٝ٘، ي٘ ؾتض مبا ٜشك٢ إٔ ايهٌ ٚع٢ً ٚا٭سصام، ا٭َٛاٍ قظِ نُا ٚا٭ل٬م

 بظِٗ، لرل نٌ يف ي٘ ٚكشِ باِ، نٌ يف ي٘ ؾتض َٔ ايٓاغ َٚٔ عًٝ٘، ٜكذسٕٚ ُٝاؾ ايٓاغ بالت٬ف ىتًـ

 ص. 91، 2006"طٜظشٟ، .1ٜؼا٤ َٔ ٜ٪تٝ٘ اهلل ؾلٌ ٚريو

 ايتٛؿٝات ٚاملكذلسات:

 :١اٯتٝايتٛؿٝات ٚاملكذلسات  ٜكذلح ايباسح يف لتاّ ٖزا ايبشح

بٓا٤ املٓاٖر ٚتڀٜٛشٖا. يفؿشٚم ايؿشد١ٜ مل٪طظات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايا إٔ تشاعٞ .1

تضٜٚذ املعًُني بايڀشا٥ل ٚا٭طايٝب اييت تشاعٞ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني طًبت٘. .2

ايعٓا١ٜ بإعذاد املعًُني ٚتأًِٖٝٗ يف َ٪طظات اٱعذاد ٚايتذسٜب ع٢ً َعشؾ١ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ  .3

ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا.

ايؿشد١ٜ ٚتذسٜظٗا يف نًٝات ايذلب١ٝ  ا٫ٖتُاّ بذساط١ تشاثٓا اٱط٬َٞ ايذلبٟٛ ٫ٚ طُٝا ايؿشٚم .4

َٚعاٖذ إعذاد املعًُني.

َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني ايڀًب١ ٚٚكع ٚايتع١ًُٝٝ ٜٓبػٞ ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ  .5

َعاٜرل ع١ًُٝ يتٛصٜع ايڀًب١ ع٢ً ايؼعب دالٌ املذاسغ عٝح ٫ ٜ٪دٟ ٖزا ايتٛصٜع إىل ؾؼٌ 

ب ا٭رنٝا٤ ْتٝذ١ يتذْٞ َظت٣ٛ ايذساط١ عٔ َكذستِٗ.كعٝؿٞ ايزنا٤، أٚ تػرل َٛاٖ

تٛدٝ٘ ايڀًب١ إىل ايتخــات اييت تٓاطب قذساتِٗ ٚاطتعذاداتِٗ َٚٝٛشلِ; يتًب١ٝ سادات ايؿشد  .6

ٚاجملتُع ٜٚظِٗ يف ت١ُٝٓ اجملتُع.  

يف سٝاتِٗ  ٚتؿعًٝعا ٜٓبػٞ ع٢ً املعًُني انتؼاف املٛاٖب ٚايكذسات يذ٣ طًبتِٗ ٚتٛظٝؿٗا .7

١ًٝ.ايعُ

ع٢ً املعًُني َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ بني طًبتِٗ يف ايتهايٝـ ٫ طُٝا ا٫قتـاد١ٜ، ٚا٫دتُاع١ٝ. .8
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إدشا٤ دساطات سٍٛ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ عٓذ عًُا٤ املظًُني. .9

 إدشا٤ دساطات َٝذا١ْٝ ملعشؾ١ َذ٣ َشاعا٠ املعًُني يًؿشٚم ايؿشد١ٜ. .10

 قا١ُ٥ املـادس ٚاملشادع:

 ايكشإٓ ايهشِٜ.

 برلٚت. -، داس ايؼشٚم3، ز 17(، يف ظ٬ٍ ايكشإ، ط1412ِٝ، طٝذ قڀب، )إبشاٖ .1

(، تؿظرل ايهتاِ ايعضٜض ٚإعشاب٘، ؼكٝل: عًٞ 1413ابٔ ابٞ ايشبٝع ، عبٝذ اهلل بٔ أمحذ بٔ عبٝذ اهلل، ) .2

 ايظعٛد١ٜ. -بٔ طًڀإ اؿهُٞ، اؾاَع١ اٱط١َٝ٬ باملذ١ٜٓ املٓٛس٠

، داس ايهتب 1(، َٓذذ املكش٥ني َٚشػذ ايڀايبني، ط1999طـ، )ابٔ اؾضسٟ، قُذ بٔ قُذ بٔ ٜٛ .3

ايع١ًُٝ.

، املڀًع١ املـش١ٜ َٚهتبتٗا.1(، أٚكض ايتؿاطرل، ط1964ابٔ اـڀٝب، قُذ قُذ عبذ ايًڀٝـ، ) .4

، ػشن١ َهتب١ 5، ز2(، طٓٔ ايذلَزٟ، ط1975ابٔ ايلشاى، قُذ بٔ عٝظ٢ بٔ طٛس٠ بٔ َٛط٢، )  .5

 َـش. -ؿًيبَٚڀبع١ َـڀؿ٢ ايبابٞ ا

ٙ(، ػشح 1425ابٔ ت١ُٝٝ، تكٞ ايذٜٔ أبٛ ايعباغ أمحذ بٔ عبذ اؿًِٝ بٔ عبذ ايظ٬ّ بٔ عبذاهلل، ) .6

برلٚت.  -، ؼكٝل: قُذبٔ سٜاض ا٭محذ، املهتب١ ايعـش1١ٜايعكٝذ٠ ا٫ؿؿٗا١ْٝ، ط

(، اقتلا٤ 1999ابٔ ت١ُٝٝ، تكٞ ايذٜٔ أبٛ ايعباغ أمحذ بٔ عبذ اؿًِٝ بٔ عبذ ايظ٬ّ بٔ عبذاهلل، ) .7

، ؼكٝل: ْاؿش عبذ ايهشِٜ ايعكٌ، داس عامل 7ايـشاط املظتكِٝ  ملخايؿ١ أؿشاِ اؾشِٝ، ط

برلٚت.  -ايهتب

، ايذاس 15(، ايتششٜش ٚايتٜٓٛش، ز1984ابٔ عاػٛس، قُذ ايڀاٖش بٔ قُذ بٔ قُذ ايڀاٖش، ) .8

 تْٛع. -ايتْٛظ١ٝ يًٓؼش

(، ؼؿ١ املٛدٚد بأسهاّ 1971، )ِ بٔ طعذ سلع ايذٜٔقُذ بٔ أبٞ بهش بٔ أٜٛابٔ قِٝ اؾٛص١ٜ،  .9

دَؼل.-املٛيٛد، َهتب١ داس ايبٝإ

، ؼكٝل: طاَٞ قُذ 2(، تؿظرل ايكشإٓ ايععِٝ، ط1999ابٔ نجرل، أبٛ ايؿذا٤ إزلاعٌٝ بٔ عُش، ) .10

 ط١َ٬، داس طٝب١ يًٓؼش ٚايتٛصٜع  .

ُإ ا٭سدٕ.ع -، داس ايؿشقإ يًٓؼش ٚايتٛصٜع1ا٭زلش، ايٓيب املشبٞ، ط .11
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ا٭ػٍٛ ، عادٍ عض ايذٜٔ، )د.ت(، عًِ ْؿع ايُٓٛ َٔ اؾٓني إىل ايؼٝخٛل١، َهتب١ ا٭لًٛ  .12

املـش١ٜ.

، 79، اؿذٜح سقِ 1، ز1ٖـ(، ؿشٝض ايبخاسٟ، ط1422ايبخاسٟ، قُذ بٔ إزلاعٌٝ أبٛ عبذ اهلل، ) .13

 ا٠.باِ ؾلٌ َٔ عًِ ٚعًِ، ؼكٝل: قُذ صٖرل بٔ ْاؿش ايٓاؿش، داس طٛم ايٓذ

(، َظٓذ ايبضاس املٓؼٛس باطِ ايبشش 2009أبٛ بهش أمحذ بٔ عُشٚ بٔ عبذ اـايل بٔ ل٬د، )ايبضاس،  .14

ايضلاس.

 -برلٚت -، فُع ايبشٛخ اٱط1١َٝ٬(،  اٱط٬ّ ٚعًِ ايٓؿع، ط1992ايبظتاْٞ، قُٛد،) .15

يبٓإ.

، ؼكٝل ١ٓ2، ط(، ػشح ايظ1983ايبػٟٛ، أبٛ قُذ اؿظني بٔ َظعٛد بٔ قُذ بٔ ايؿشا٤، ) .16

دَؼل، برلٚت. -قُذ صٖرل ايؼاٚؾ، املهتب اٱط٬َٞ-ػعٝب ا٭سْ٪ٚط

ايبكاعٞ، إبشاِٖٝ بٔ عُش بٔ سظٔ ايشباط بٔ عًٞ بٔ أبٞ بهش، )د.ت(، ْعِ ايذس يف تٓاطب اٯٜات  .17

ايكاٖش٠. -ٚايظٛس، داس ايهتب اٱط٬َٞ

، طٓٔ ايذلَزٟ، ؼكٝل: 2(، ط1975ايذلَزٟ، قُذ بٔ عٝظ٢ بٔ طٛس٠ بٔ َٛط٢ بٔ ايلشاى، ) .18

َـش. -ؾ٪اد عبذ ايباقٞ، ػشن١ َهتب١ َٚڀبع١ َـڀؿ٢ ايبابٞ اؿًيب

 برلٚت. –داد املٛىل، قُذ أمحذ، )د.ت(، اـًل ايهاٌَ، َ٪طظ١ ايشطاي١  .19

 ؿٓعا٤.-(، ايؼخـ١ٝ ٚايكذسات ايعك١ًٝ، َشنض ايذلب1997١ٝاؾشَٛصٟ، أمحذ، ) .20

، َهتب١ 5(، أٜظش ايتؿاطرل يه٬ّ ايعًِٝ ايهبرل، ط2003يكادس، )اؾضا٥شٟ، دابش بٔ َٛط٢ بٔ عبذ ا .21

 ايظعٛد١ٜ. -ايعًّٛ ٚاؿهِ، املذ١ٜٓ املٓٛس٠

ٙ(، ايكٛاعذ ا٭طاط١ٝ يًتعاٌَ َع ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايكشإٓ ايهشِٜ، 1416اؿشبٞ، ط٬ٍ بٔ طعذ، ) .22

(.14ف١ً اٱَاّ قُذ بٔ طعٛد اٱط١َٝ٬، ايعذد)

(، د٬ٍ ايذٜٔ ايظٝٛطٞ عـشٙ ٚسٝات٘ ٚدٗٛدٙ يف ايذسغ 1989إ، )محٛد٠، طاٖش طًُٝ .23

برلٚت. –، املهتب اٱط٬َٞ 1ايًػٟٛ،ط

، 1(، د٬ٍ ايذٜٔ ايظٝٛطٞ عـشٙ ٚسٝات٘ ٚدٗٛدٙ يف ايذسغ ايًػٟٛ،ط1989طاٖش طًُٝإ،)محٛد٠،  .24

برلٚت. –املهتب ا٭ط٬َٞ 

 سَٛذ، أطعذ، )د.ت(، أٜظش ايتؿاطرل. .25



 

987 
 

 2015  ديسمبر -يوليو –المجلد الثاني  –دس الساالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 

 مقبل إسماعيل أحمد. د.أ تأصيلية تربوية دراسة  – إسالمي منظور من رديةالف الفروق

 -، داس ايظ٬ّ يًڀباع١ ٚايٓؼش ٚايتٛصٜع2، ز1، ا٭طاغ يف ايتؿظرل، ط(1985طعٝذ، )س٣ٛ،  .26

ايكاٖش٠.

 -(، ْٛس ايٝكني يف طرل٠ طٝذ املشطًني، داس ايؿٝشا1425٤اـلشٟ، قُذ بٔ عؿٝؿٞ ايبادٛسٟ، ) .27

دَؼل.

 ايكاٖش٠. -اـڀٝب، عبذ ايهشِٜ ْٜٛع، )د.ت(، ايتؿظرل ايكشآْٞ يًكشإٓ، داس ايؿهش ايعشبٞ .28

برلٚت. -، داس ايٓٗل١ ايعشب1١ٝ(، عًِ ايٓؿع ٚدساط١ ايتٛاؾل، ط1976نُاٍ،)دطٛقٞ،  .29

، داس 3ٙ(، َؿتاح ايػٝب، ط1420ايشاصٟ، أبٛ عبذ اهلل قُذ بٔ عُش بٔ اؿظٔ بٔ اؿظني ايتُٝٞ، ) .30

برلٚت. -إسٝا٤ ايذلاخ ايعشبٞ

.26سكا، قُذ سػٝذ بٔ عًٞ، "ف١ً املٓاس"، َر   .31

(، طٝهٛيٛد١ٝ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚاؾُع١ٝ يف اؿٝا٠ ايٓؿظ١ٝ، داس 1994ايشمياٟٚ، قُذ عٛد٠، ) .32

برلٚت. -ايؼشٚم يًٓؼش ٚايتٛصٜع

، داس ايؿهش 2ٙ(، ايتؿظرل املٓرل يف ايعكٝذ٠ ٚايؼشٜع١ ٚاملٓٗر، ط1418ايضسًٝٞ، ٖٚب١ بٔ َـڀؿ٢ ، ) .33

 دَؼل. –املعاؿش 

 دَؼل. -، داس ايؿهش3، ز1ط (، ايتؿظرل ايٛطٝط يًضسًٞ،1422ايضسًٝٞ، ٖٚب١ بٔ َـڀؿ٢، ) .34

ٖـ(، ايهؼاف عٔ سكا٥ل غٛاَض 1407ايضكؼشٟ، أبٛ ايكاطِ قُٛد بٔ عُشٚ بٔ أمحذ، ) .35

 برلٚت. –، داس ايهتاِ ايعشبٞ 3ايتٓضٌٜ، ط

، املهتب اٱط٬َٞ.3دسٚغ ٚعدل، ط -(، ايظرل٠ ايٓب1985١ٜٛايظباعٞ، َـڀؿ٢ بٔ سظين،) .36

 -ٛ اٱْظإ يف ايڀؿٛي١ ٚاملشاٖك١، داس صٖشا٤ ايؼشم(،  من1997طًُٝإ، عبذ ايشمحٔ طٝذ، ) .37

ايكاٖش٠.

، داس ابٔ اؾٛصٟ 1(، ا٫عتـاّ، ط2008إبشاِٖٝ بٔ َٛط٢ بٔ قُذ ايًخُٞ ايػشْاطٞ ،)ايؼاطيب،  .38

.يًٓؼش ٚايتٛصٜع، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ

أؿٍٛ ايؼشٜع١،  (، املٛاؾكات يف2002ايؼاطيب، إبشاِٖٝ بٔ َٛط٢ بٔ قُذ ايًخُٞ ايػشْاطٞ،) .39

برلٚت. -، املهتب١ ايعش١ٜ ؿٝذا1ط

 ، َڀابع ألباس ايّٝٛ،.17ايؼعشاٟٚ، قُذ َتٛيٞ، )د.ت(، تؿظرل ايؼعشاٟٚ، ز .40
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، داس ابٔ نجرل، داس 1(، ؾتض ايكذٜش، ط1414ايؼٛناْٞ، قُذ بٔ عًٞ بٔ قُذ بٔ عبذ اهلل، ) .41

دَؼل، برلٚت. -ايهًِ ايڀٝب

، ؼٝل: 1(، أدِ ايڀًب َٚٓت٢ٗ ا٭دِ، ط1998ذ بٔ عبذ اهلل، )ايؼٛناْٞ، قُذ بٔ عًٞ بٔ قُ .42

برلٚت.  –يبٓإ  –عبذ اهلل و٢ٝ ايظشوٞ، داس ابٔ سضّ 

ايؼٛناْٞ، قُذ بٔ عًٞ بٔ قُذ بٔ عبذ اهلل، )د.ت(، ايبذس ايڀايع مبشاطٔ َٔ بعذ ايكشٕ  .43

برلٚت. –ايظابع، داس املعشؾ١ 

، داس املظرل٠ يًٓؼش 1ٛد١ٝ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف ايزنا٤، ط(، طٝهٛي2008ايؼٝخ، طًُإ اـلشٟ، ) .44

عُإ.  -ٚايتٛصٜع ٚايڀباع١

(، ؾتض ايبٝإ يف َكاؿذ ايكشإٓ، املهتب١ ايعـش١ٜ يًڀباع١ 1992ؿذٜل لإ، أبٛ ايڀٝب قُذ، ) .45

برلٚت. -ٚايٓؼش ؿٝذا

ك٤ٛ ايذلب١ٝ (، ايؿشٚم ايؿشد١ٜ يف 2010ْعِٝ أطعذ، ا٫طڀٌ، عبذ ايًڀٝـ َـڀؿ٢، )ايـؿذٟ،  .46

 (.1، ايعذد)12ايٓب١ٜٛ، ف١ً داَع١ ا٭صٖش بػض٠، طًظ١ً ايعًّٛ اٱْظا١ْٝ، اجملًذ

ايشٜاض. –ٖـ(، أؿٍٛ عًِ ايٓؿع اؿذٜح، داس ايضٖشا٤ 1426ط٘، ؾشز عبذ ايكادس، ) .47

عبذ املعڀٞ، سظٔ َـڀؿ٢، ٚقٓاٟٚ، ٖذ٣ قُذ،)د.ت(، عًِ ْؿع ايُٓٛ، داس قبا٤ يًڀباع١  .48

ٜع.ٚايٓؼش ٚايتٛص

 ايكاٖش٠. -(، ايتؿظرل اؿذٜح، داس إسٝا٤ ايهتب ايعشب1383١ٝعض٠، دسٚص٠ قُذ، ) .49

ٙ(،ؾتض ايباسٟ ػشح ؿشٝض ايبخاسٟ، داس 1379أمحذ بٔ عًٞ بٔ سذش أبٛ ايؿلٌ ،)ايعظك٬ْٞ،  .50

برلٚت. –املعشؾ١ 

ٚعبذ  (، إسٝا٤ عًّٛ ايذٜٔ، ؼكٝل ايؼشات ايڀشإ،1996ايػضايٞ، أبٞ ساَذ قُذ بٔ قُذ، ) .51

َـش. –املٓـٛس٠  -اهلل املٓؼا٣ٚ، َهتب١ اٱميإ يًٓؼش ٚايتٛصٜع

، ؼكٝل ايؼشات ايڀشإ، 1(، إسٝا٤ عًّٛ ايذٜٔ، ط1996أبٞ ساَذ قُذ بٔ قُذ، )ايػضايٞ،  .52

 املٓـٛس٠، َـش. -ٚعبذاهلل املٓؼاٟٚ، َهتب١ اٱميإ

، ؼكٝل: ؾ٪اد 1يف ايظٝاط١"طقُذ بٔ قُذ بٔ طشلإ، )د.ت(، سطاي١ كُٔ "فُٛع ايؿاسابٞ،  .53

 اٱطهٓذس١ٜ. -عبذ املٓعِ أمحذ، َ٪طظ١ ػباِ اؾاَع١
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(، ايؿشٚم ا٭طاط١ٝ بني ايشدٌ ٚاملشأ٠ ٚسه١ُ ٚدٛدٖا، عح 2005ايكشػٞ، أزلا٤ غايب عبذ ايهايف، ) .54

 داَع١ اٱميإ. -تهًُٝٞ يٌٓٝ دسد١ املادظترل، ن١ًٝ اٯداِ

 ١ٜٛ َـذسا يًُعشؾ١ ٚاؿلاس٠.ايكشكاٟٚ، ٜٛطـ، )د.ت(، ايظ١ٓ ايٓب .55

، ؼكٝل 2(، اؾاَع ٭سهاّ ايكشإٓ، ط1964ايكشطيب، أبٛ عبذ اهلل قُذ بٔ أمحذ بٔ أبٞ بهش، ) .56

 ايكاٖش٠. -ايدلدْٚٞ، ٚإبشاِٖٝ أطؿٝؽ، داس ايهتب املـش١ٜ

، ؼكٝل: أمحذ ايدلدْٚٞ، 2(، تؿظرل ايكشطيب، ط1964ايكشطيب، قُذ بٔ أمحذ بٔ أبٞ بهش، ) .57

 ايكاٖش٠.  -اِٖٝ أطؿٝؽ، داس ايهتب املـش١ٜٚإبش

، ؼكٝل: إبشاِٖٝ 3ايكؼرلٟ، عبذ ايهشِٜ بٔ ٖٛاصٕ بٔ عبذ املًو )د.ت(، تؿظرل ايكؼرلٟ، ط .58

 َـش. -ايبظْٝٛٞ، اشل١٦ٝ املـش١ٜ ايعا١َ يًهتاِ

 ايكاٖش٠. –، داس ايؼشٚم 10(، دساطات يف ايٓؿع اٱْظا١ْٝ، ط1993قڀب، قُذ، ) .59

 -ّ(، عًِ ايٓؿع ايذلبٟٛ، َ٪طظ١ ػباِ اؾاَع2010١جُإ، طعٝذ، )ناٌَ، طاسم، ٚع .60

ا٫طهٓذس١ٜ. 

، ؼكٝل 1(، تؿظرل املاتشٜذٟ، ط2005قُذ بٔ قُذ بٔ قُٛد، أبٛ َٓـٛس، )املاتشٜذٟ،  .61

 برلٚت. -داس ايهتب ايع١ًُٝ د.قُذٟ باطًّٛ،

، ؼكٝل 1اتشٜذٟ، ط(، تؿظرل امل2005املاتشٜذٟ، قُذ بٔ قُذ بٔ قُٛد، أبٛ َٓـٛس، ) .62

برلٚت. -داس ايهتب ايع١ًُٝ د.قُذٟ باطًّٛ،

فُع ايًػ١ ايعشب١ٝ بايكاٖش٠)إبشاِٖٝ َـڀؿ٢، أمحذ ايضٜات، ساَذ عبذ ايكادس، قُذ ايٓذاس(،  .63

 )د.ت(، املعذِ ايٛطٝط، داس ايذع٠ٛ.

، 1"طقُذ بٔ قُذ بٔ طشلإ أبٛ ْـش ايؿاسابٞ، )د.ت(، سطاي١ كُٔ "فُٛع يف ايظٝاط١ .64

اٱطهٓذس١ٜ. -ؼكٝل: ؾ٪اد عبذ املٓعِ أمحذ، َ٪طظ١ ػباِ اؾاَع١

 .143املٓتذ٣ اٱط٬َٞ، "ؾل١ٝ يًٓكاؾ" ف١ً ايبٝإ ، ايعذد  .65

ايكاٖش٠. -، داس ايؼشٚم7(، ايكشإٓ ٚعًِ ايٓؿع، ط2001لاتٞ، قُذ عجٓإ، ) .66

(،  املٓتذ٣ 30يبٝإ"، ايعذد)ايٓذٟٚ، طًُٝإ، "ؼكٝل َع٢ٓ ايظ١ٓ ٚبٝإ اؿاد١ إيٝٗا"،  ف١ً ا .67

اٱط٬َٞ. 

 ، داس ايؿهش.1قٝٞ ايذٜٔ و٢ٝ بٔ ػشف، )د.ت(، اجملُٛع ػشح املٗزِ، زايٟٓٛٚ،  .68
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ايٓٝظابٛسٟ، َظًِ بٔ اؿذاز أبٛ اؿظٔ ايكؼرلٟ، )د.ت(: ؿشٝض َظًِ، ؼكٝل قُذ ؾ٪اد عبذ  .69

 برلٚت.  -ايباقٞ، داس إسٝا٤ ايذلاخ ايعشبٞ

، ؼكٝل َاسطذٕ دْٛع، داس 3(، املػاصٟ، ط1989ُش بٔ ٚاقذ ايظُٗٞ، )ايٛاقذٟ، قُذ بٔ ع .70

برلٚت.-ا٭عًُٞ

.2، طشٜل اشلذا١ٜ، ط2006ٜظشٟ، قُذ، ) .71

ٙ(، َٓٗر ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ 1429ايُٝاْٞ، ٖاْٞ بٔ سظٔ عبذاهلل، ) .72

سد١ املادظترل يف ا٭ؿٍٛ اٱط١َٝ٬ ٚتڀبٝكاتٗا ايذلب١ٜٛ يف املذسط١ ا٫بتذا١ٝ٥، عح َهٌُ يٌٓٝ د

 داَع١ أّ ايكش٣ مبه١ ايهش١َ. –يًذلب١ٝ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

 املشادع اٱلًٝض١ٜ

 

2. 
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ِٴ)  ٝٳ  ا٭عشاف طٛس٠ خ٬ٍ َٔ ( امل٪ثِّش ايذعٟٛ اـطابٹ قٹ

5 

 املًخف

 خطابٗا ٚتشػٝذ تشػٝذٖا ؾإٕ ٚيزيو ايذ١ٜٝٓ املٛاكٝع أِٖ َٔ اهلل إىل ايذع٠ٛ َٛكٛع     

 ايزٟ ايبرث بٗزا قُت ؾكذ ٚعًٝ٘ اٱْظإ، ؾٝٗا ٜظِٗ إٔ ميهٔ اييت ا٭عُاٍ أِٖ َٔ

 ٚقذ ايذع١ٜٛ، املٓٗح١ٝ يف عث ٖٚٛ ا٭عشاف، طٛس٠ خ٬ٍ َٔ ايذعٟٛ اـطاب قِٝ ٜعشض

 عذد ع٢ً َبرث نٌ ٚاذت٣ٛ ٚخامت١، ٚمتٗٝذ، َٚكذ١َ َباذث، أسبع١ إىل بتكظُٝ٘ قُت

 .ايؿشٚع َٔ

 تعشٜوووـ عًووو٢ ايتُٗٝوووذ اذتووو٣ٛٚ ٚخطتووو٘، َٚٓٗحٝتووو٘ ايبروووث أطوووباب عًووو٢ املكذَووو١ اذتوووٛ 

 .  ايبرث عٓٛإ ٖٛ ايزٟ امل٪ثش، ايذعٟٛ اـطاب ملؿّٗٛ ٚتعشٜـ بايظٛس٠

 ٚايٛكوووٛ  ايشػوووذ ٖٚوووٞ ايوووذعٟٛ، يًخطووواب املٓٗحٝووو١ ايكوووِٝ عووؤ تهًُوووت ا٭ٍٚ املبروووث ٚيف

 .ايظٛس٠ خ٬ٍ َٔ ريو نٝؿ١ٝ با٭دي١ ٚبٝٓت ٚاؿٛاس،

 ايظووٛس٠ َوؤ ٚاطتخًـووت ايووذعٟٛ خطووابيً ايًؿعٝوو١ ايكووِٝ عوؤ تهًُووت ايثوواْٞ املبرووث ٚيف

ِ  ايظوٛس٠،  يف ريو ظٗٛس ٚبٝٓت ايًؿع١ٝ ايك١ُٝ َبذأ ٔ  تهًُوت  ثو  ايًؿعٝو١  ا٭طوايٝ   تٓوٛع  عو

 .ا٭يؿاظ باب يف ريو ٚنٌ ٚايظٝاقا  ايـٛس عٔ ثِ ايظٛس٠، خ٬ٍ َٔ

ٞ  ايذعٟٛ، يًخطاب ا٫جتُاع١ٝ ايكِٝ عٔ تهًُت ايثايث املبرث ٚيف ٘  َُٗو١  أٖوذاف  ٖٚو  يف يو

ِ : َٓٗوا  ٚرنوش   تُعاجمل ٌ  إٔ ٜـو   ٫ ايويت  ايعاَو١  اٱْظوا١ْٝ  ايكوٝ  دعوٟٛ،  خطواب  أٟ يف تُٗو

 تووتِ إٔ ميهوؤ ٫ٚ ايظووٛس٠، أٚكوورتٗا بـووٛس٠ يًُحتُووع َُٗوو١ ٖٚووٞ اـًكووٞ ايتعضٜووض قووِٝ ثووِ

 .بذْٚٗا ايذع٠ٛ

 أ٫ٚ ايظووًِٝ ايعكووٌ ؽاطوو  ايووذع٠ٛ إٔ ريووو ايعكًٝوو١، ايكووِٝ عوؤ تهًُووت ايشابووع املبرووث ٚيف

ٔ  ايظووًِٝ، يتـوٛس ا يبٓوا٤  ِ  َٚو ٟ  ايعًُووٞ اؾاْو   إىل تٓطًوول ثو  إٔ بٝٓووت ٚقوذ  عًٝوو٘، ٜٓوب   ايوز

 ٚايٓعوش  ايتواسخيٞ،  ايعوشض : َٓٗا ٚرنش  ايعكٌ، َع ايذعٟٛ اـطاب قِٝ إىل أػاس  ايظٛس٠

 َُٗووتن تٛؿووٝتن ؾٝٗووا رنووش  غامتوو١ ايبرووث ختُووت ٚقووذ ٚايربٖووإ، ٚاؿحوو١ املـووًرٞ

ٟ  اـطواب  تشػٝذ يف تـ  ٖٚٞ بٗا، ا٫ٖتُاّ ٜٓبػٞ  ٫ٚ. ٚايتطبٝول  ايتـوٛس  جاْو   يف ايوذعٛ

 .  أٖذاؾ٘ َٔ ٫ٚ ايبرث ٖزا َٓٗح١ٝ َٔ يٝع ؾزيو اٱذاط١ أدعٞ

 .ا٭عُاٍ ؿاحل َٔ ٚجيعً٘ ايبرث بٗزا ٜٓؿع إٔ اهلل أطأٍ ٚأخريا

 د. عبذ اؿل غامن طٝـ ايكشٜلٞ

جاَع١ -أطتار ايتؿظري املظاعذ به١ًٝ ايرتب١ٝ أسذ  

 ؿٓعا٤
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اؿُذ هلل مُذٙ ْٚظتعٝٓ٘ ْٚظتٗذٜ٘ ْٚ٪َٔ ب٘ ْٚتٛنٌ عًٝ٘، ٖٚٛ ذظبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ، ٚؿ٢ً اهلل ع٢ً 

 طٝذْا قُذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ تظًُٝا نثريا. أَا بعذ:

ْعش ٚاطع  وشعٞ وخاؿ١ ايعًِ ايؼ ونٌ ؾٔ َٔ ايعًِ ويف ٚؾٝ٘  ،ؾإٕ ايكشإٓ ايهشِٜ عش ٚاطع ٫ ٜذسى طاذً٘

ٜٳٜٚذ طَٛي ؾٝ٘ إرا أذظٔ ايٓعش  ْاظشٷ ٝ ٳخٹ٢، ٚقذ أَش اهلل بتذبشٙ ٚايٓعش ؾٝ٘ بعن ايبرث ٚا٫طتٗذا٤، ٚئ 

 ٚاطتح٢ً ايعرب .

ٚنٌ إْظإ ٜٗب٘ اهلل عًُا ٚؾُٗا ميهٔ ي٘ إٔ ٜظتخشد ب٘ َٔ ايكشإٓ َا ٜكذس عًٝ٘ َٔ غري تهًـ ٫ٚ تعظـ، 

 اـطاب ايكشآْٞ اـايذ. يف إطاس َا ٜترًُ٘ ايٓف أٚ

ٚايكلاٜا اييت أٖتِ ايكشإٓ ايهشِٜ بٗا نثري٠ َٚٔ أُٖٗا قل١ٝ ايذع٠ٛ إىل اهلل، ٚقذ رنشٖا ايكشإٓ يف َٛاكع 

 نثري٠ ظٛاْبٗا املتعذد٠، ٚنإ تشنٝضٙ يف نٌ َٛكع عظ  املكتل٢ ٚايباعث.

; إر ٖٛ باب ايذع٠ٛ يتعشٜـ ايٓاغ بٗا َٚٔ اؾٛاْ  ايذع١ٜٛ امل١ُٗ، جاْ  اـطاب ايذعٟٛ باخت٬ف ٚطا٥ً٘

 ٚمبباد٥ٗا ٚأٖذاؾٗا ٚجٛاْبٗا ..

ٚ٭١ُٖٝ ٖزا اـطاب ؾإٕ اهلل تعاىل قذ أ٫ٚٙ عٓا١ٜ نبري٠ يف نتاب٘ ايهشِٜ، ٚاطتُش يف تشػٝذٙ طٛاٍ ؾرت٠ 

رتػٝذ ْضٍٚ ايٛذٞ ع٢ً ايٓيب ايهشِٜ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ، ٚمٔ عاج١ َاط١ إىل اطتح٤٬ ٖذاٜا  ريو اي

ايذعٟٛ ذت٢ ْٗتذٟ بٗا يف فاٍ ايذع٠ٛ إىل اهلل تعاىل، طُٝا يف ٖزا ايضَإ ايزٟ نثش ؾٝ٘ اطتعشاض َٓاٖخ 

مما ٜكتلٞ ايٓعش يف إعاد٠  وعٓذ ايبعض و وؤَ ايكـٛس َٔ ذٝث ا٭دا٤ ٚايتطبٝل  ًل غطابٗا أٚج٘ٷايذع٠ٛ، ٚعٳ

ْٞ ٚايٓبٟٛ، ٖٚزٙ ا٭طع ٚايكِٝ َتٛؾش٠ يف نتاب اهلل ِ ساػذ٠ ٚؾل املٓٗخ ايكشآٝٳبٓا٥ٗا ع٢ً أطع ط١ًُٝ ٚقٹ

يف ٖزا ايبرث املتٛاكع  َا جا٤ َٓٗا يف طٛس٠ ا٭عشاف ٚط١ٓ ْبٝ٘ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ٚطٛف أذاٍٚ اطتح٤٬

ِٴ اـطابٹ ايذعٟٛ امل٪ثش َٔ خ٬ٍ طٛس٠ ا٭عشاف( ٝٳ . َع ٬َذع١ ٚجٛد َٛاكٝع أخش٣ يف ايزٟ أمسٝت٘: ) قٹ

 .(1)١ٜٛ ٚغريٖاايظٛس٠، دع

 أٖذاف ايبرث:

 تٛخٝت َٔ ٚسا٤ نتاب١ ٖزا ايبرث ؼكٝل ا٭ٖذاف ايتاي١ٝ:

اٱطٗاّ يف تظذٜذ َٓٗخ اـطاب ايذعٟٛ َٔ خ٬ٍ ايكشإٓ ايهشِٜ َـذس ايتأؿٌٝ ا٭ٍٚ.

اٱطٗاّ يف تطٜٛش اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش يف ك٤ٛ ٖذاٜا  ايكشإٓ ايهشِٜ.

شاعا٠ ايتػريا  ايضَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ ٚا٭ػخاق ٚا٭ٖذاف يف خطابِٗ ايذعٟٛ ٚؾكا و تٓبٝ٘ ايذعا٠ إىل كشٚس٠ َو

 يًُٓٗخ ايكشآْٞ ايزٟ ٜ٪ؿٌ يزيو.
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 .  ، ٚاٱطٗاّ يف ؼكٝل َبذأ ايب٬ؽ املبنػ١ًٝ أطباب ايتأثش ٚايتأثري يًخطاب ايذعٟٛ وو

 .ٚأَثاي٘ ؼؿٝض ايباذثن ٱثشا٤ ٖزا املٛكٛع املِٗ  وو

 املٛكٛع ٜـ  يف اؾاْ  املٓٗحٞ ٫ٚ ؽؿ٢ أ١ُٖٝ ٖزا اؾاْ  ع٢ً ايباذثن. ٫ٚ خيؿ٢ إٔ 

 ملارا اخرت  طٛس٠ ا٭عشاف:

 ٚقذ نإ اختٝاسٟ هلزا ايبرث َٔ خ٬ٍ طٛس٠ ا٭عشاف يٮطباب ايتاي١ٝ:

ُٹ٘، ٖٚٞ بزيو ت٪طع وو ٝٳ  نْٛٗا َٔ ايظٛس امله١ٝ ٚؾٝٗا بٝإ ٚاطع ٚنبري ؾٛاْ  َٔ اـطاب ايذعٟٛ ٚقٹ

 .. يف أٍٚ َشاذًٗا يًذع٠ٛ يذٜٔ اٱط٬ّ ٚتكعذ ي٬ْط٬ق١ ايذع١ٜٛ

(، ٚتزنش جٛاْ  َٔ خطابِٗ َع 1نْٛٗا أٍٚ طٛس٠ تزنش قـف ا٭ْبٝا٤ ٚدعٛتِٗ بزيو ايتؿـٌٝ) وو

أقٛاَِٗ، ٫ٚ ػو إٔ ريو ميثٌ طشقا ٚػاسب ْاجر١ ٜظتؿاد َٓٗا يف تشػٝذ اـطاب ايذعٟٛ، ٚمل تأ  

 چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  چ  قاٍ تعاىل: ا٫ط٬ع ٚإمنا يًتُثٌ ٚا٫تباع،أخباسِٖ يًكشا٠٤ ٚ

(، ٚا٫قتذا٤ ٜع : 2، ؾُٓٗحِٗ ٚطًٛنِٗ ٚعًُِٗ قذ استلاٙ اهلل تعاىل َٚٔ طًه٘ ؾكذ اٖتذ٣)90ا٭ْعاّ: 

 (.3اتباع ا٭ثش يف ايكٍٛ ٚايؿعٌ ٚايظري٠)

 تطًبا  اجمل٬  ايبرث١ٝ.و ذـشا يًُٛكٛع، ٭ٕ ايكـذ إمنا ٖٛ عث ؿػري ٜتٓاط  َع َ

 َٓٗحٞ يف ايبرث: 

طٝرتنض ن٬َٞ عٔ قِٝ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش ؾكط، َٔ خ٬ٍ طٛس٠ ا٭عشاف، ٚطأتبع يف اطتٓباط تًو 

ايكِٝ: املٓٗخ ا٫طتٓباطٞ ايٛؿؿٞ، ٚريو َٔ خ٬ٍ قشا٠٤ آٜا  ايظٛس٠ بعٓا١ٜ ثِ اطتٓباط ا٭ؾهاس ٚايكِٝ 

   وعظ  اـط١ املزنٛس٠ و ووظًظ١ً املٓاطب١ يًُٛكٛع، يف ؿٛس٠ َت

 يف جٛاْ  ٜظري٠ ؽذّ ايبرث.أٚ أػري إيٝٗا  ايكشا٠٤ ايبٝا١ْٝ يٰٜا بعض ٚجٛٙ  ٚقذ أرنش

أطتٛع  نٌ َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ػاٖذا; ؾُكـذٟ طأنتؿٞ بؼٛاٖذ مما أؾُٗ٘ َٔ طٝام ايظٛس٠ ٚئ ٚ

 ٚقذ تتهشس بعض ا٭َث١ً ملعإ أخش٣ ايتُثٌٝ، ٚريو ناف يف إثبا  َا أرٖ  إيٝ٘ َٔ قِٝ اـطاب، 

 ايذساطا  ايظابك١:

                                                           
١َٝ٬ ، بريٚ ، ايطبع١: ( و اْعش: املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ، خـا٥ف ايظٛس،  ؾعؿش ػشف ايذٜٔ، ؼكٝل: عبذ ايعضٜض بٔ عثُإ ايتٛجيشٟ، داس ايتكشٜ  بن املزاٖ  اٱط1)

 (.88و 87/ 3ٖو ، ) 1420ا٭ٚىل ، 

 (.11/519ّ ) 2000 -ٖو  1420طربٟ، ؼكٝل : أمحذ قُذ ػانش، َ٪طظ١ ايشطاي١، ايطبع١: ا٭ٚىل، (و اْعش: جاَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكشإٓ، حملُذ بٔ جشٜش اي2)

٭بٞ قُذ عبذ اؿل ابٔ عط١ٝ ا٭ْذيظٞ ، ؼكٝل: عبذ ايظ٬ّ عبذ ايؼايف قُذ، داس ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚ ، ايطبع١:  (و احملشس ايٛجٝض يف تؿظري ايهتاب ايعضٜض،3)

(.318/ 2)ٖو  1422ا٭ٚىل،  
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ٚيهٔ ٖٓاى نت  أيؿت يف ، وو عظ  اط٬عٞ املتٛاكع مل أعثش ع٢ً عث يف ْؿع املٛكٛع يف طٛس٠ ا٭عشاف

َٓاٖخ ايذع٠ٛ ٚأطايٝبٗا َٚعاملٗا َٔ خ٬ٍ ايكشإٓ بـٛس٠ عا١َ، َٚٔ خ٬ٍ قـف ايكشإٓ، أٚ َٔ خ٬ٍ ايكشإٓ 

  .ٗا سطا٥ٌ ع١ًُٝ ٚبعلٗا نت  دع١ٜٛ عا١َٚايظ١ٓ...بعل

 خط١ ايبرث:  

ٚايبرث ٜتهٕٛ َٔ َكذ١َ ٚمتٗٝذ ٚأسبع١ َباذث ٚخامت١.

 املكذ١َ ٚؾٝٗا: أٖذاف ايبرث ٚأطباب اختٝاسٟ ي٘، َٚٓٗحٞ يف ايبرث، ٚخط١ ايبرث.

ِٴ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش" عٓٛإ ايبرثايتُٗٝذ: ٚؾٝ٘ بٝإ َؿّٗٛ  ٝٳ  جض بايظٛس٠.ٚتعشٜـ َٛ ،." قٹ

 ؾشٚع. ث٬ث١ املبرث ا٭ٍٚ: ايكِٝ املٓٗح١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش. ٚؾٝ٘

 ايؿشع ا٭ٍٚ: ايشػذ.

  .ايؿشع ايثاْٞ: ايٛكٛ 

 ايؿشع ايثايث: اؿٛاس.

 ؾشٚع. ث٬ث١املبرث ايثاْٞ: ايكِٝ ا٭طًٛب١ٝ ايًؿع١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش. ٚؾٝ٘ 

 .  ك١ُٝ ايًؿع١ٝايؿشع ا٭ٍٚ: َبذأ اي

 . ايؿشع ايثاْٞ: ايتٓٛع ا٭طًٛبٞ

 ايـٛس ٚايظٝاقا .ايؿشع ايثايث: 

 .ؾشعإيًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش. ٚؾٝ٘  ا٫جتُاع١ٝكِٝ اياملبرث ايثايث: 

 عا١َ. إْظا١ْٝقِٝ ايؿشع ا٭ٍٚ: 

ًُكٞ قِٝ :  اْٞايؿشع ايث ـُ  . ايتعضٜض ا

 ؾشٚع.ث٬ث١ ٪ثش. ٚؾٝ٘ املبرث ايشابع: ايكِٝ ايعك١ًٝ املٓطك١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل

 . ايؿشع ا٭ٍٚ: ايعشض ايتاسخيٞ

ايؿشع ايثاْٞ: ايٓعش املـًرٞ

  ايؿشع ايثايث: اؿح١ ٚايربٖإ. 

 ايتُٗٝذ

 ٚؾٝ٘:

 أو َؿّٗٛ  قِٝ اـطاب ايذعٟٛ.

 و تعشٜـ َٛجض بظٛس٠ ا٭عشاف. ب

 :امل٪ثش" ِ اـطاب ايذعٟٛٝٳقٹَؿّٗٛ "أو  

 ّٛ َٔ خ٬ٍ ايتايٞ:ٚميهٔ يٓا إٔ ْتعشف ع٢ً املؿٗ
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 أ٫ّٚ: املعاْٞ ايًػ١ٜٛ:

 :ِٝٳ ِّػٳش َـذسايكٹ ُٳ١، ٖٚٚٞ ،(1)ٚٳايهرب ناي َٔ َعاْٝٗا:مجع قٹٝ

ُٳووو أْٗا 1 ٝٸ َٹ٬ُن٘) ،(2ا٭ػٝا٤، أٟ: ا٭َٛس املشجع١ٝ ؾٝٗا) ١َق ٖٳزٳا قٹٛاّ اَ٭َش ٚ  (.3َٚٓ٘ قٛهلِ: 

ُٳقٹ ووو أْٗا2  (. 4قذسٙ ٚمثٓ٘) : أ١ٟ ايؼ٤ٞٝ

 (. 5َا يؿ٬ٕ ق١ُٝ، أٟ: يٝع ي٘ ثبا  ٫ٚ دٚاّ ع٢ً ا٭َش)أْٗا تذٍ ع٢ً ثبا  ٚدٚاّ، ٜكاٍ: وو 3

 ـٹطاب ٚاملخاطب١ ًَاّ َٴشٳاجعٳ١: ا . (7)، ٚتٛجٝٗ٘ إىل ػخف آخش(6)ايَه

ًَٝ٘ املتٛاكٳع ايَّؿغ ٚقذ عشؾ٘ ؿاذ  "ايهًٝا " بكٛي٘: اـطاب ٖٛ ـٴٛد عٳ ٛٳ َٔ إؾٗاّ بٹ٘ املك ٘. ووو يؿُٗ َت٧ٝٗ ٖٴ

ًَاّ ٓٻؿع، ايَكا٥ٹِ َذيٛهلا ٚعٳ٢ً بايٛكع ايذٻاي١َّ ايعباسٳ٠ ع٢ً ٜٴطًل ثِ قاٍ ووو ٚايَه  باي

َٻا ؾاـطاب  ًَاّ ِإ ٞٸ ايَه ًَاّ َأٚ ايَّؿعٹ ٞٸ ايَه ٓٻؿظٹ  . (8)يٲؾٗاّ ايػٳري مٛ املٛج٘ اي

 :ٟٛع٠ٛ إىل اهلل تعاىل.ْظب١ إىل ايذع٠ٛ إىل اهلل، ؾاملشاد ٖٛ اـطاب املتعًل بايذايذٻعٳ

 ٚايتأثټش ٖٛ: اْؿعاٍ ٚقبٍٛ (9)امل٪ثِّش: َٔ ايتأثري، ٖٚٛ تشى أثش ٜظبب٘ امل٪ثِّش، إر ي٫ٛٙ ملا ٚجذ ا٭ثش ،

 . (10)ٚاطتحاب١ يًُ٪ثش، عٝث ٜعٗش ا٭ثش املشجٛ َٔ ؾعٌ ايتأثري

. ٚاؿظٞ نا٭جظاّ، ٚاملعٟٓٛ ٖٚزا امل٪ثِّش إَا ذظٞ ٚإَا َعٟٓٛ، ٚن٬ُٖا ي٘ تأثري ع٢ً َثً٘ أٚ ع٢ً اٯخش

 .(11)ناـطاب ٚاملباد٨ ٚا٭خ٬م

 ثاْٝا: املع٢ٓ ا٫ؿط٬ذٞ: 

                                                           
 (.268/  9ّ )2001داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  ،(و تٗزٜ  ايًػ١، حملُذ بٔ أمحذ بٔ ا٭صٖشٟ، ؼكٝل: قُذ عٛض َشع 1)

ٝٳِ" املعحِ ايٛطٝط، فُع ايًػ١ ايعشب١ٝ بايكاٖش٠، )إبشاِٖٝ َـطؿ٢ / أمحذ ايضٜا  / ذاَذ2) عبذ ايكادس / قُذ ايٓحاس( داس ايذع٠ٛ  ( و اْعش : يف َعاْٞ ن١ًُ " قٹ

 ( َاد٠: قاّ. ٚغريٙ.  768/ 2. د.  .) 

 (.9/267( و اْعش: تٗزٜ  ايًػ١ )3)

 ( َاد٠: م ٚ ّ(2/520( و املـبا  املٓري يف غشٜ  ايؼش  ايهبري، ٭محذ بٔ قُذ بٔ عًٞ ايؿَٝٛٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ ، بريٚ  )4)

 د٠: قاّ.( َا768/ 2(و املعحِ ايٛطٝط )5)

 -ٖو  1421بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  –( و احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ، ٭بٞ اؿظٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ طٝذٙ املشطٞ، ؼكٝل: عبذ اؿُٝذ ٖٓذاٟٚ، داس ايهت  ايع١ًُٝ 6)

2000 ( ّ5  /122.) 

(  َاد٠: خط .243/  1( و املعحِ ايٛطٝط )7)

 ٖٚٛ(،  419بريٚ  )ق:  ،قُذ املـشٟ، َ٪طظ١ ايشطاي١ -شٚم ايًػ١ٜٛ، ٭ٜٛب بٔ َٛط٢ ايهؿٟٛ ،ؼكٝل: عذْإ دسٜٚؽ ( و ايهًٝا ، َعحِ يف املـطًرا  ٚايؿ8)

ٚإٕ نإ قذ أخشد ريو َٔ خ٬ٍ ػشذ٘ يًتعشٜـ  .يًػري اٱؾٗاّ إساد٠ بؼشط ايٓؿظ١ٝ، ٚاملكاؿذ ٚاٱػاسا  ا٭يؿاظ مشٌ عٝث اـطاب َع٢ٓ ٚطع ايتعشٜـ بٗزا

اٱؾٗاّ قذ حيـٌ ثِ إٕ ، ، ٚريو َٓاقض ملا قشسٙ طابكاذاٍ اقتـشْا ع٢ً إٔ اٱؾٗاّ ٫ حيـٌ إ٫ با٭يؿاظ     ٛكع، ٚيهٔ ٫ ٜظًِ ي٘ ريو إ٫ يف يف ْؿع امل

 إٕٚا٫تـاٍ اـطابٞ بن ايٓاغ ْٛع َٔ إْٗا  باؿشنا  ٚاٱػاسا ، ٚبايتايٞ ؾإْٗا تذخٌ يف اـطاب إرا قـذ بٗا اٱؾٗاّ ٚتٛاكع عًٝٗا ايٓاغ، ٚيهٔ ميهٔ إٔ ٜكاٍ:

 إؾٗاَٗا يٝع يف َظت٣ٛ إؾٗاّ ا٭يؿاظ ٚايه٬ّ.  نإ

 . 279( و اْعش: ايهًٝا  ق 9)

 .683(و اْعش:  ايهًٝا  ق 10)

 .280، ق 279( و اْعش: ايهًٝا  ق 11)
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َٔ خ٬ٍ املعاْٞ ايًػ١ٜٛ ْظتطٝع إٔ ْكٍٛ إٕ َؿّٗٛ "قِٝ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش" تٓتعِ يف َلُْٛ٘ ا٭َٛس 

 ايتاي١ٝ: 

 َباد٨ َشجع١ٝ ْاظ١ُ ثابت١. .1

 .اتـاٍ ٚتٛاؿٌ َٛج٘ َتٓٛع بأطايٝ  َؿ١َٛٗ .2

 ٜتٛخ٢ َٓ٘ ايتؿاعٌ اٱجيابٞ َٔ قبٌ املٛجٻ٘ إيٝ٘. .3

ٚعًٝ٘ ؾُٝهٔ ايكٍٛ بإٔ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش ٖٛ: اتـاٍ دعٟٛ ؼهُ٘ َباد٨ َشجع١ٝ ثابت١ ٜ٪دٟ إىل 

 اْؿعاٍ املذعٛ ٚاطتحابت٘، يٝع ع٢ً ٚج٘ ايلشٚس٠. 

 ب. تعشٜـ َٛجض بايظٛس٠: 

طِ َٔ عٗذ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ. ٚقذ تظ٢ُ باؿشٚف تظُٝتٗا: امسٗا طٛس٠ ا٭عشاف، ٚعشؾت بٗزا ا٫

 .(1)اييت ابتذأ  بٗا، ؾٝكاٍ: طٛس٠ " املف"

 ْضيت ط١ًٜٛ ، ٖٚٞ أٍٚ طٛس٠(2)ْضٚهلا ٚتشتٝبٗا: ْضيت طٛس٠ ا٭عشاف مبه١، قٌٝ: إ٫ بلع آٜا  ْضيت باملذ١ٜٓ

 بعذ ْضيت عباغ، ابٔ عٔ صٜذ بٔ جابش عٓذ سايظٛ ْضٍٚ تشتٝ  يف ٚايث٬ثٕٛ ،ٖٚٞ ايتاطع١(3)ايهشِٜ ايكشإٓ َٔ

 .(5)املـرـ تشتٝ  يف . ٖٚٞ ايظٛس٠ ايظابع١(4)"اؾٔ" طٛس٠ ٚقبٌ "ق" طٛس٠ بعذ

ٖٹٞ ٜٳا  ٚٳمخع ٦َتإ عذد آٜاتٗا:  ٟٸ ؾٹٞ آ ٝٳن ؾٹٞ ٦َٚتإ ٚطت ٚايؼاَٞ، ايبٳـش ْٹ  .(6)ٚايهٛيف ٚاملهٞ املذٳ

 َٔ خـا٥ف ايظٛس٠ َٚكاؿذٖا: 

، ٚٚكعت يزيو َكذ١َ ٚخامت١ (7)أممِٗ َع ا٭ْبٝا٤ قـف يف ايتؿـٌٝ عشكت طٛس٠ ٍٚأ طٛس٠ ا٭عشاف

 اْتعُتا نثريا َٔ ايكٛاعذ ايذع١ٜٛ ٚايرباٖن اٱميا١ْٝ..

 ١ٝهامل املشذ١ً يف دع٠ٛ ا٭ْبٝا٤، ٛكٛعَأْٗا َٔ أٚا٥ٌ ايظٛس اييت رنش  غريٖا َٔ ايظٛس يف عٔ  اخت٬ؾٗاٚ

٭قٛاَِٗ يتهٕٛ منارجِٗ ًَرغ ا٭ط٠ٛ ٚا٫تباع طُٝا يف ؾحش ايذع٠ٛ ٚأطٗبت يف رنش أذذاث دعٛتِٗ 

 ؾٗٞ ١َُٗ جذا يف ٖزا ايباب.، اٱط١َٝ٬ احملُذ١ٜ

                                                           
 ( .5/ 8ٙ و )  1984تْٛع،  ،( و ايترشٜش ٚايتٜٓٛش، حملُذ ايطاٖش ابٔ عاػٛس ، ايذاس ايتْٛظ١ٝ يًٓؼش1)

 ٜٚشجع يف اٯٜا  املختًـ يف ْضٚهلا إىل َعاْٗا َٔ نت  ايتؿظري ٚعًّٛ ايكشإٓ.( ٚغريٙ . 8/5( و اْعش: ايترشٜش ٚايتٜٓٛش )2)

 (.87/  3( و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )3)

 (7/  8( و ايترشٜش ٚايتٜٓٛش )4)

  ( 85/  3(و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )5)

ٜٳا : ) ( و اخ6) ٕٳ ،) 1سقِ: {املف}ت٬ؾٗا مخع آ ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٖٳا ايُهٛؾٹٞ  ٘ٴ ايذٸٜٔ}( عذ ٕٳ،29سقِ : {َٴخًـن َي ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٟٸ ٚايؼاَٞ  ٖٳا ايبٳـِش ُٳا })  ( عذ َن

ٕٳ} ِٵ تعٛدٴٚ ُٳا بٳذٳَأُن ٕٳ، )  29سقِ :{َن ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٖٳا ايُهٛؾٹٞ  ٓٻاس}( عذ ٕٳ،) 38سقِ : {كعؿا َٔ اي ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٖٳا املذْٝإ ٚاملهٞ  اؿظ٢ٓ ع٢ً ب  }. ( عذ

ٕٳ (. اْعش: ايبٝإ يف عذ آٟ ايكشإٓ، يعثُإ بٔ طعٝذ أبٛ عُشٚ ايذاْ 137سقِ : {ِإطشٳا٥ٹٌٝ ٚٳمل ٜعذٖا ايبٳاُقٛ ٖٳا املذْٝإ ٚاملهٞ َأٜلا  ٞ، ؼكٝل: غامن قذٚسٟ ( ايثٻايٹث، عذ

. 155ّ ق 1994 -ٖو1414ايهٜٛت، ايطبع١: ا٭ٚىل،  ،ايرتاثاؿُذ، َشنض املخطٛطا  ٚ

 (88/  3( و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )7)
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ٗٸذ   تٛكٝ  يف ذحت٘ ٚق٠ٛ ٖذاٜت٘، ٚج٬ٍ نتاب اهلل ايهشِٜ، عع١ُ ببٝإ ملكاؿذٖا ا٭عشاف طٛس٠ ٚقذ َ

ا١َ إىل إٔ ايٓاغ طٝٓكظُٕٛ ووو تبعا يتعاًَِٗ َع اهلذ٣ ، ٚيف إطاس ايٓعش٠ ايع(1)املخايؿن هلا ٚإْزاس ايذع٠ٛ،

ايٛاسد َٔ اهلل ع٢ً يظإ سطً٘ ووو طٝٓكظُٕٛ إىل ؾشٜكن ؾشٜل طٝتبع اهلذ٣ ؾٗٛ عاج١ إىل تزنري ٚإسػاد، 

ٚؾشٜل طٝعشض عٔ اؿل ؾٗٛ عاج١ إىل إْزاس ٚؽٜٛـ، ٚيف ك٤ٛ ٖزا ايٓعش عشكت ايظٛس٠ َٛاكٝعٗا ٚبٝٓت 

 .(2)َكاؿذٖا

ٚقذ تٓاٚيت ايظٛس٠ َٛكٛعا  عذٜذ٠ بايبٝإ ٚاٱٜلا  ٚايعشض، َثًت َكاؿذ ١َُٗ يف إطاس ا٫ٖتُاّ ايعاّ 

، ٚيهٓٗا (3)املهٞ نً٘ .. َٛكٛع ايعكٝذ٠ ايكشإٓ َٛكٛع ٖٛ ا٭طاطٞ يًكشإٓ ايهشِٜ، ٚنإ َٛكٛع ايظٛس٠

 ا٭ع٢ً، ٚاملٮ باؾ١ٓ َبتذ١٥ نًٗا ايبؼش١ٜ سذ١ً فاٍ يف ..ايبؼشٟ ايتاسٜخ فاٍ يف تعشك٘ بأطًٛبٗا

 عًٝ٘ -آدّ يذٕ َٔ اٱميإ َٛن  تعشض املتطاٍٚ املذ٣ ٖزا ٚيف.. َٓٗا اْطًكت اييت ايٓكط١ إىل ٚعا٥ذ٠

 بٗا ٚميلٞ ايعكٝذ٠ ٖزٙ حيٌُ ايهشِٜ املٛن  ٖزا تعشض -ٚايظ٬ّ ايـ٠٬ عًٝ٘ -قُذ إىل -ايظ٬ّ

 نٝـ: تتابع٘ يف ايظٛس٠ طٝام ٜٚشطِ ..قبٌٝ بعذ ٚقب٬ٝ جٌٝ، عذب ج٬ٝ ايبؼش١ٜ بٗا ٜٛاج٘. ايتاسٜخ َذاس ع٢ً

 ٚقـ نٝـ جاٚبت٘؟ ٚنٝـ املٛن  ٖزا خاطبٗا نٝـ اهلذ٣؟ َٔ َع٘ َٚا املٛن  ٖزا ايبؼش١ٜ اطتكبًت

 ناْت ٚنٝـ اهلل؟ إىل طشٜك٘ يف َٚل٢ أسؿادٖا املٛن  ٖزا ؽط٢ ٚنٝـ باملشؿاد املٛن  هلزا َٓٗا املٮ

 (..4)اٯخش٠ ٚيف ايذْٝا يف امل٪َٓن ٚعاقب١ املهزبن عاقب١

أؿٍٛ  ٚبٝإ اٱط٬ّ سطاي١ تكشٜش ٖٚٞ امله١ٝ، يف املشذ١ً ايذع٠ٛ أٖذاف ٚيف كُٔ ٖزا ايظٝام تٓاٚيت ايظٛس٠

 عاّ، بٛج٘ ٚايشطاي١ ايٛذٞ ٚتكشٜش ٚاؾضا٤، ايبعث ٚتكشٜش ٚايتؼشٜع، ايعباد٠ يف اهلل تٛذٝذ ايذع٠ٛ، اييت ٖٞ

 ٭جًٗا ناْت اييت ايذ١ٜٝٓ ايذع٠ٛ أؿٍٛ ٖٞ ٚتًو. خاق بٛج٘ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ ١سطاي ٚتكشٜش

 (.5)اٱهل١ٝ ايشطا٫  مجٝع

 ٖزٙ ٖٞ أِٖ اــا٥ف ٚاملكاؿذ يف ايظٛس٠ ٚاملكاّ ٫ ٜتظع ٭نثش َٔ ريو.

                                                           
 (87/  3( و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )1)

( ٚ ْعِ ايذسس يف تٓاط  اٯٜا  ٚايظٛس، 196/ 14ٖو )  1420،  3( و اْعش: َؿاتٝ  ايػٝ ، ٭بٞ عبذ اهلل قُذ بٔ عُش ايشاصٟ، داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ ، ط:2)

  ( .349/ 7ٱبشاِٖٝ بٔ عُش ايبكاعٞ ، داس ايهتاب اٱط٬َٞ، ايكاٖش٠ )

 (.1243/  3ٖو  ) 1412 -داس ايؼشٚم، بريٚ ، ايكاٖش٠، ايطبع١: ايظابع١ عؼش  ( و يف ظ٬ٍ ايكشإٓ، يظٝذ قط  إبشاِٖٝ ذظن،3)

 بتـشف ٜظري. (1244/  3( و يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )4)

 .(87/  3( و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ خـا٥ف ايظٛس )5)
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 املبرث ا٭ٍٚ: ايكِٝ املٓٗح١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش

 ذػٵايؿشع ا٭ٍٚ: ايشټ

ْٳكٹٝضٴ اَ٭َش، ٚٳج٘ إؿاب١ :ٚايشٻػاد، بايعُّٛ  ٚايشٻػٳذ ػٵذايشټ ِّ ٚايل٬ٍ ٚ  ٜبًؼ إٔ ايؿكٗا٤: ٖٚٛ عٓذ (.1)ايػٳ

. (2)بتـشؾات٘ اطتكٌ املش٤ بًػٗا إرا اييت ايظٔ ايكإْٛ: ٚيف ملاي٘، َـًرا دٜٓ٘ يف ؿاؿا ايتهًٝـ ذذ ايـيب

ٚايـٛاب ٚاهلذ٣  اؿل ، إٔ ايشػذ ٜع :51ْبٝا٤: ا٭   چڱ  ں  ں    ڻ  چ   ٚيف تؿظري قٛي٘ تعاىل:

(.3)تعاىل بايٛذٞ اهلل َٔ اؿاؿ١ً اـاؿ١ اهلذا١ٜ ع٢ً ٚايظذاد ايكا٥ِ

َٚٔ خ٬ٍ َا رٴنٹش ْظتطٝع إٔ ْكٍٛ إٕ قِٝ ايشػذ يف اـطاب ايذعٟٛ ٖٞ: )ا٫طتكا١َ، ٚايـٛاب، ٚايٓلخ 

 ٚاملظ٪ٚي١ٝ(.

ٝٻٓٗا إٔ ٚاكر١ ٚنثري٠، ميهٔ َٚعاْٝ٘ ؾٝٗا َعاٖشٙ إٔ إ٫ ٚقذ رنش ايشػذ يف ايظٛس٠ َش٠ ٚاذذ٠،  َٔ ْٳتٳبٳ

 خطابٗا ايزٟ سَنض ٖزٙ املعاْٞ ؾُٝا رنشٙ َٔ قٛاعذ ٚأؿٍٛ دع١ٜٛ، ٚريو نُا ًٜٞ: خ٬ٍ

ووووو ؾاطتكا١َ اـطاب ايذعٟٛ ٜع : إٔ تٓتعُ٘ عذد َٔ ايكِٝ اؿان١ُ ػعً٘ َكب٫ٛ َعك٫ٛ َ٪دٜا يػشض 

 ، َٚٔ ايكِٝ اؿان١ُ يًخطاب يف ٖزا ايباب، ا٭َٛس ايتاي١ٝ:ايذع٠ٛ ايظ١ًُٝ

ايٛطط١ٝ ٚا٫عتذاٍ يف ايتهايٝـ، ؾايتهايٝـ جض٤ َٔ اـطاب ايذعٟٛ ايزٟ ْع ، ٚقذ بشص  ٖزٙ ايك١ُٝ  _1

 ٜأخز إٔ إىل دع٠ٛ . ٚيف ريو31ا٭عشاف: چپ ڀ ڀ ڀڀچ يف طٝام ايظٛس٠، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

، (4)ٚاعتذاٍ قـذ ؾ٢ ٚيهٔ أٜذِٜٗ، بن ٚكعٗا اييت اهلل ْعِ َٔ ٜزٚقٛا ٚإٔ اؿٝا٠،  طٝبا َٔ ذّعِٗ ايٓاغ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ ٜٚ٪نذ ٖزا املع٢ٓ قٛي٘ تعاىل بعذٖا: 

. ٫ٚ خيؿ٢ َا يف ٖزٙ اٯ١ٜ َٔ ْعش ٚططٞ إىل ايض١ٜٓ 32ا٭عشاف:  چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 .(5)اطتٓهاس يًػًٛ يف ايتكؼـٚايطٝبا ، ٚ

 . ٚاملع٢ٓ: 42٫ا٭عشاف چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چبٌ إٕ اهلل تعاىل مل ٜهًـ إ٫ مبا ٖٛ يف ٚطع اٱْظإ:

 قًٗا ععِ َع اؾ١ٓ إٔ ع٢ً يًهؿاس تٓبٝ٘ ، ٚؾٝ٘(6)ؾٝ٘ ؼشد ؾ٬ ٜظعٗا َا إ٫ ا٭عُاٍ َٔ ْؿظٶا ْهًـ

                                                           
 (.175/  3ٖو ) 1414 -بريٚ ، ايطبع١: ايثايث١  ،(و  اْعش: يظإ ايعشب، حملُذ بٔ َهشّ بٔ ع٢ً ابٔ َٓعٛس، داس ؿادس1)

 ( َاد٠: سػذ.346/  1(و املعحِ ايٛطٝط )2)

/  6(  ٚ إسػاد ايعكٌ ايظًِٝ إىل َضاٜا ايهتاب ايهشِٜ، ٭بٞ ايظعٛد ايعُادٟ ، داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ  )466/  20( و اْعش: ْعِ ايذسس يف تٓاط  اٯٜا  ٚايظٛس )3)

72.) 

 .(391/  4ايكاٖش٠  ) ،ايتؿظري ايكشآْٞ يًكشإٓ، يعبذ ايهشِٜ ْٜٛع اـطٝ ، داس ايؿهش ايعشبٞاْعش: ( و 4)

 ( 231و 14/230(و اْعش: َؿاتٝ  ايػٝ  )5)

 (437/  12(و جاَع ايبٝإ )6)



 

199 
 

 2015ديسمبر  -يوليو –المجلذ الثاني  -دسالعذد السا    جامعت الناصرمجلت 

 

 القريضي يفس غانم الحق عبذ. د األعراف سورة خالل من(  المؤثِّر الذعوي الخطاِب ِقَيُم) 

. َٚع ؼًٌٝ ايطٝبا  ٚتٛطٝع باب ايتٓعِ مل حيشّ ع٢ً (1)ـع اي ؼٌُ غري َٔ ايظٌٗ بايعٌُ إيٝٗا ٜٛؿٳٌ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ چ ايٓاغ إ٫ خبٝثا ٚاك  اـبث، قاٍ تعاىل:

ٚطًِ مبا ٜثكٌ نٛاٌٖ ايٓاغ، ٚإمنا جا٤ مبا ٜتٓاط  َع .ؾًِ ٜأ  ايشطٍٛ ؿ٢ً اهلل ع157ً٘ٝ٭عشاف:  چ

. َٚشاعا٠ طبا٥ع ايٓاغ (2)ايعٗذ: ايثكٌ، أٚ: ؿٝـ اٱؿش ٖٚٛؾطشتِٗ َٔ ذٌ ايطٝبا  ٚؼشِٜ اـبا٥ث، ٚؽ

َٔ أِٖ ٚجٛٙ ايٛطط١ٝ ٚا٫عتذاٍ نُا يف كاطبتِٗ مبا ٜظتطٝعٕٛ ٜٚعشؾٕٛ ٜٚٓاط  ؾطشِٖ ٚجٗذِٖ، 

جيٗذِٖ، ٚاملعشٚف ظُاي٘ َٔ  ، أٟ: املٝظٛس ايزٟ 199٫ا٭عشاف:  چڄ  ڃ  ڃ   ڃچ قاٍ تعاىل:

ايٓيب  ٜظًه٘ ايزٟ املٓٗخ ، ٖٚٛ(4)ٚايًطـ بايشؾل اؿل ايذٜٔ إىل اـًل ٜذعٛ إٔ بايبا ٖزا َٚٔ(. 3)ا٭ؾعاٍ

 رٚ املٓٗخ ٖٚزا ايظٛا٤، ع٢ً عـاٙ َٚٔ َِٓٗ تبع٘ َٔ إيِٝٗ، سطايت٘ أدا٤ ؾ٢ ايٓاغ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ َع

إسٖام.  ٫ٚ إعٓا ، ٬ؾ ايؼشٜع١، بأذهاّ امل٪َٓن أخز ٚايشؾل ؾ٢ املٝاطش٠: عًٝٗا، أٚهلا ٜكّٛ ث٬ث١، أؿٍٛ

 ع٢ً غشٜب١ يٝظت ايؼشٜع١ أذهاّ إٔ ٜع٢ٓ ٖٚزا ايبؼش، ٚطبٝع١ اؿٝا٠ َأيٛف عٔ بايٓاغ خيشد أ٫: ٚثاْٝٗا

 چڃ  چ  چ    چ تعاىل قٛي٘: اٱْظا١ْٝ. ٚثايثٗا يًرٝا٠ ايظًِٝ ايبٓا٤ ؿُِٝ َٔ ٖٞ ايٓاغ، ٚإمنا

 ٚجعً٘ ٚطًِ، عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً ْبٝ٘ ب٘ طبراْ٘ اهلل أدٸب يزٟا ايشبٸاْٞ، ا٭دب ٖزا متاّ َٔ ، ٖٚٛ 199ا٭عشاف: 

 .(5.. )بشطاي١ اٱط٬ّ اٱْظاْٞ اجملتُع ٚؿٌ ٚؾ٢ ايٓاغ، طٝاط١ ؾ٢ أَشٙ ٬َى

ايعذٍ، ٚأع  ب٘ اذتهاّ مجٝع ٚجٛٙ اـطاب ايذعٟٛ مبٝضإ عادٍ دقٝل خيلع يًرل ٚايعذٍ ٫ خيلع  _2

ٜٚ٪ٜذ  (6) .159ا٭عشاف :  چې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ ې  ې چ يٮَضج١ ٚا٭ٖٛا٤، قاٍ تعاىل: 

بايكٍٛ َٔ ػٗاد٠  ٜتـٌ َا نٌ يف ريو ، ٜٚذخ152ٌا٭ْعاّ:  چٹ  ٹ  ڤ    چ ريو قٛي٘ تعاىل:

 . (7)ٚدع٠ٛ ٚغري ريو

                                                           
(.242/  14(و َؿاتٝ  ايػٝ  )1)

 7ّ ) 1964 -ٖو 1384ايكاٖش٠، ايطبع١ : ايثا١ْٝ ،  –داس ايهت  املـش١ٜ  (و اؾاَع ٭ذهاّ ايكشإٓ ، ٭بٞ عبذ اهلل ايكشطيب، ؼكٝل : أمحذ ايربدْٚٞ ٚإبشاِٖٝ أطؿٝؽ،2)

 /300) 

 .(190، 189/ 2) ٖو 1407 -داس ايهتاب ايعشبٞ ، بريٚ ، ايطبع١: ايثايث١  عٔ ذكا٥ل غٛاَض ايتٓضٌٜ، ٭بٞ ايكاطِ ايضكؼشٟ، فٚايهؼا (326/  13( و جاَع ايبٝإ )3)

 (434/  15( و َؿاتٝ  ايػٝ  )4)

 ( باختـاس ٚتـشف.548و 545/ 5( و اْعش: ايتؿظري ايكشآْٞ يًكشإٓ )5)

 (.1403/ 3( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )6)

 .(180/  13) ايػٝ  ش: َؿاتٝ . اْع(7)
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َٚٔ اـطاب ايعادٍ عذّ ػاٚص قذسا  ايٓاغ ٚإَهاْاتِٗ َٚعاسؾِٗ، إ٫ مبا ٜٛان  ايؿطش٠ اييت قذ تػٝ  عٓذ 

 ،(1)، ٚايكظط َٔ َعاْٝ٘ ايعذ29ٍا٭عشاف:  چې   ې  ې  ىىچ اغ، ٚقذ قاٍ تعاىل َبٝٓا ريوبعض ايٓ

 . . (2) ذظٓا نْٛ٘ ايعكٍٛ يف ظٗش َٚا

َٚٔ ايعذٍ يف اـطاب ايذعٟٛ: بٝإ ٚج٘ ا٭َش ٚايٓٗٞ; مبع٢ٓ: ملارا ا٭َش، ٚملارا ايٓٗٞ، ذت٢ ٜهٕٛ ا٫َتثاٍ أٚ 

: إقا١َ اؿح١ ٚاٱتٝإ بايب١ٓٝ ايٛاكر١، ٚاملعحض٠ اييت ٫ ؼتٌُ ايتأٌٜٚ. ايشؾض عٔ ب١ٓٝ ٚاختٝاس تاّ. َٚٓ٘

َٚٓ٘: إعطا٤ امل١ًٗ ايهاؾ١ٝ، َٚٓ٘: احملاٚس٠ ٚاذرتاّ ايشأٟ ٚا٫ختٝاس. نُا إٔ َٓ٘: بٝإ اؾضا٤ جٳشٻا٤ٳ ا٫ختٝاس.

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ 

 ،  ٖٚزا نً٘ مما أػاس  إيٝ٘ آٜا  ٖزٙ ايظٛس٠ ايهشمي9.١ - 8ا٭عشاف:  چے    ھ  ھ        ھ  ھ

ايبعذ عٔ ايعٛد ايًؿعٞ ٚاملعٟٓٛ، َع ايتٝظري ٚاذرتاّ إْظا١ْٝ اٱْظإ، ٚايرتنٝض ع٢ً إؿ٬  ايب١٦ٝ  _3

سنض عًٝٗا  َٚهْٛاتٗا، ٚايتًطـ يف ايٛؿٍٛ إىل ايػاٜا  َٔ غري غًٛ ٫ٚ امشاف. ٖٚزٙ َٔ أِٖ ايكِٝ اييت

اـطاب يف ايظٛس٠، ؾكذ بٝٓت ايظٛس٠ بٛكٛ  نثريا َٔ أطع ايؿ٬  اٱميا١ْٝ ٚنثريا َٔ أطع اهل٬ى 

ايهؿش١ٜ، ٚبٝٓت ايطشم امل٪د١ٜ يًؿٛص باؾ١ٓ ٚايطشم امل٪د١ٜ يًرتدٟ يف ايٓاس، ٚبٝٓت َٔ ٖٛ ايعذٚ ٚايـذٜل، 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    چ ٜا  ايتاي١ٝ:ٚبٝٓت اختـاق ايذعا٠ َٚذ٣ إَهاْاتِٗ، َٚـذام ريو يف اٯ

چ ، 27ا٭عشاف:  چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک  ک  گ  گچ ، 33ا٭عشاف:  چڎ  ڈ   ڈ  

چ  . 36ٚا٭عشاف:    چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې چ  ،24ا٭عشاف:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  

ا٭عشاف:  چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ ، 40ا٭عشاف:  چ ڑ  ڑ  ک            ک   ک  ک

 199ا٭عشاف:  چڄ  ڃ    ڃ   ڃچ ،172ا٭عشاف:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ،174

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  چ 

. ٚايؼٛاٖذ 203اف: ا٭عش چۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  چ  ،188ا٭عشاف: چڤ    ڤ   ڤ    ڤ  ڦ    

نثري٠، ٖٚهزا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ اـطاب ايذعٟٛ بٝاْا ٚاكرا ٫ عٛد ؾٝ٘ ٫ٚ غُٛض ٫ٚ يبع

                                                           
 -داس ايهت  ايع١ًُٝ  ( ٚ ايٓهت ٚايعٕٝٛ، ٭بٞ اؿظٔ عًٞ بٔ قُذ باملاٚسدٟ، ؼكٝل: ايظٝذ ابٔ عبذ املكـٛد بٔ عبذ ايشذِٝ،379/ 12(و اْعش: جاَع ايبٝإ )1)

 (..216/  2بريٚ  / يبٓإ )

(.35/  5ٖو ) 1418 -داس ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل  قُذ باطٌ عٕٝٛ ايظٛد،( و قاطٔ ايتأٌٜٚ، حملُذ مجاٍ ايذٜٔ ايكامسٞ، ؼكٝل: 2)
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ووووو ٚأَا ايـٛاب، ؾٗٛ ايظذاد يف ا٭َش، ٚٚقٛع اـطاب يف َٛقع٘ ايـرٝ ، ٚإؿاب١ اؿل، ٜٚذخٌ يف َعٓاٙ 

  يكٝاغ نٕٛ اـطاب ايذعٟٛ ؿا٥با أّ ٫؟ . ٖٚزٙ مسا(2)، ٚايٛقٛف ع٢ً اـري(1)ايثبا ، ٚفاْب١ اـطأ

ِٴ َا جا٤ ب٘ ايشطٌ بأْ٘ ذل ٚٳطٵ ی    چٚقذ أػاس  ايظٛس٠ إىل أ١ُٖٝ نٕٛ اـطاب ايذعٟٛ ؿا٥با، ؾُٔ ريو 

ې  ې  ې  چ . ٚاٱػاد٠ مبٔ ٜتٛخ٢ اؿل يف خطاب٘ ٚعًُ٘، قاٍ تعاىل:43ا٭عشاف:  چی  ی  ی  جئحئ  

، ٚايبٝإ بايتضاّ ايذاع١ٝ باؿل، نُا جا٤ ع٢ً يظإ َٛط٢ 159ا٭عشاف: چى  ى  ائ   ائ  ەئ   

. ٚاٱْهاس ع٢ً َٔ مل ٜتٛخ اؿل يف 105ا٭عشاف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  چ عًٝ٘ ايظ٬ّ

.169ا٭عشاف:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ خطاب٘،

يذاع١ٝ يف ا٭ٚاَش ٚايٓٛاٖٞ ٚطا٥ش خطابات٘، ذت٢ ٫ َٚٔ ايـٛاب يف اـطاب: بٝإ املٓٗخ ايزٟ ٜتٛخاٙ ا

ۀ    چ حيانِ إىل غري َٓٗح٘ ايزٟ اْتٗح٘، ٚمما أػاس  إيٝ٘ ايظٛس٠ يف ٖزا اؾاْ : إٔ ايذاع١ٝ إمنا ٜبًؼ عٔ اهلل

ک  چ  61ا٭عشاف:  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ .203ا٭عشاف:  چہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  

ٚايشطٍٛ إمنا ٜبًؼ َا أسطٌ ب٘ ٜٚتبع َا ٜٛذ٢ إيٝ٘، ٖٚٛ ٜذعٛ إىل قاطٔ  62ا٭عشاف:  چک  ک    

 طبراْ٘ ، ؾًٝع َٔ عادت٘ 28ا٭عشاف:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چا٭َٛس

ٔ تًكا٤ . ٖٚٛ ٜشبط ايٓاغ باهلل ايكادس ع٢ً ايتأثري ٚايتُهن ٚذذٙ، ٫ٚ ٜعٹذ ايٓاغ بؼ٤ٞ َ(3)ا٭َش بايكبا٥ 

ٱ  ٻ    ٻ  چ .129ا٭عشاف:  چې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ ْؿظ٘،

 . َٚٔ ايـٛاب: ايبذ٤ باملتؿل عًٝ٘ يف اـطاب ٚايعشض 188ا٭عشاف:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ    

، ؾِٗ ٫  140ا٭عشاف:  چڃ  ڃ  ڃ  چ      چ ، 65، 59ا٭عشاف:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  چ

 ٕٛ إٔ ٜعبذٚا اهلل، ٚيهٔ َع اٱػشاى ب٘.مياْع

، 62ا٭عشاف:  چگ  گ  چ َٚٔ ايـٛاب: ايتزنري باملـاحل ٚاملٓاؾع اييت طٝحٓٝٗا املخاط  إرا اطتحاب،

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ ، ؾايٓـ  هلِ ٚيف ؿاؿِٗ، 68ا٭عشاف:  چٻ  ٻ  پ  پ    چ 

هٔ اطتٓباط ٚجٛٙ ايـٛاب يف اـطاب ايذعٟٛ َٔ خ٬ٍ . ٖٚهزا مي96ا٭عشاف:  چپ   ڀ  ڀ  ڀ    

 َا عشكت٘ ايظٛس٠ ٚذظبٓا َا رنشْاٙ.

                                                           
( ٚ ايتعشٜؿا ، يعًٞ بٔ قُذ 317/ 3ّ. )1979 -ٖو 1399( و اْعش: َعحِ َكاٜٝع ايًػ١ ،٭محذ بٔ ؾاسغ يشاصٟ، ؼكٝل: عبذ ايظ٬ّ قُذ ٖاسٕٚ، داس ايؿهش، 1)

 .135ّ ق 1983-ٖو 1403عًُا٤ بإػشاف ايٓاػش، داس ايهت  ايع١ًُٝ بريٚ ، يبٓإ، ايطبع١: ا٭ٚىل اؾشجاْٞ،  ؼكٝل: مجاع١ َٔ اي

 (354/ 3ٖو ) 1414 -( و اْعش: ؾت  ايكذٜش، حملُذ بٔ عًٞ ايؼٛناْٞ، داس ابٔ نثري، داس ايهًِ ايطٝ ، دَؼل، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل 2)

 .(33/  5( و قاطٔ ايتأٌٜٚ )3)
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وووو ٚأَا ايٓلخ ٚاملظ٦ٛي١ٝ: ؾأع  بٗا: اتظاّ اـطاب ايذعٟٛ بأْ٘ يف ايػا١ٜ َٔ اؿظٔ ٚاؿه١ُ، ٚايكذس٠ ع٢ً 

 .(1)عشض نٌ َا تتطًب٘ ايذع٠ٛ بهؿا٠٤ ٚايتضاّ

ڄ     ڄ    چزٙ ايك١ُٝ بـٛس َتعذد٠: ؾُٔ ريو: إظٗاس اـٛف ع٢ً املذعٜٛنٚطٛس٠ ا٭عشاف قذ أباْت عٔ ٖ

ٻ  ٻ  پ  چ ،62ا٭عشاف:  چگ  گ  چ  . ٚإظٗاس ايٓـ  هلِ 59ا٭عشاف:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ٚا٫جتٗاد يف ايب٬ؽ، ٚايـرب ع٢ً َعاْذتِٗ  93ا٭عشاف:  چې  ېې      چ،  68ا٭عشاف:   چپ    

ٚنثش٠ ايتٜٓٛع يف ايعشض ٚا٭طايٝ  ٚإعطا٥ِٗ امل١ًٗ تًٛ امل١ًٗ، ٚايشمح١ ايعاٖش٠  ٚإعشاكِٗ ٚؼكريِٖ،

ٚايتًطـ يف اـطاب َعِٗ، ٚتػًٝ  جاْ  ايتبؼري ، ٚعذّ ايؼُات١ بِٗ ذاٍ ٚقٛع ايعزاب عًِٝٗ، إىل غري 

ا يف ريو َٔ ا٭َٛس اييت تذٍ ع٢ً ْلخ َٚظ٦ٛي١ٝ. ٖٚزٙ ٖٞ أِٖ سنا٥ض ٚقِٝ ايشػذ َٔ خ٬ٍ ؾُٗٞ هل

ايظٛس٠ .

ايؿشع ايثاْٞ: ايٛكٛ 

ايٛكٛ  َٔ ايكِٝ ا٭طاط١ٝ يف اـطاب ايذعٟٛ، ؾ٬ بذ إٔ ٜهٕٛ اـطاب ايذعٟٛ َٚلُْٛ٘ ٚاكرا بايٓظب١ 

 يًذاع١ٝ ٚيًُذعٛ، ٚايٛكٛ : ٖٛ ايعٗٛس ٚايبٝإ.

 ايتاي١ٝ:َٚٔ خ٬ٍ ايظٛس٠ ْظتطٝع إٔ ْذسى َعاٖش ايٛكٛ  يف اـطاب ايذعٟٛ، ٚاييت َٓٗا املعاٖش 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  چ ووووو ايترذٜذ ايذقٝل يًُطًٛب، َٔ َثٌ قٛي٘ تعاىل:

ؾايٓٗٞ .19ا٭عشاف:  چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ چ :تعاىل قٛي٘ ، َٚثٌ 3ا٭عشاف: 

. (2)٭ٕ ا٭َش بايؼ٤ٞ ْٗٞ عٔ كذٙ بعذ ا٭َش ٜكتلٞ ايترذٜذ ايذقٝل، ٚإ٫ ؾإٕ ا٭َش ٜهؿٞ يف بٝإ املطًٛب،

 چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  چ ٚقٛي٘ تعاىل:

ؼذٜذ دقٝل يًهٝؿ١ٝ.  .205ا٭عشاف: 

مب  ىب   يب  چ وووو اطتعُاٍ أطًٛب ايتكشٜش تأنٝذا ع٢ً متاّ ايٛكٛ  يذ٣ املخاط ، ٚريو َثٌ قٛي٘ تعاىل

.22ا٭عشاف:  چيت  جث  مث      ىث    جت  حت  خت  مت      ىت    

چ    ، 32ا٭عشاف:  چچ    چ  چ    چ     ڇ    چ  وووو ايتأنٝذ ع٢ً ايتؿـٌٝ يف اـطاب: َثٌ قٛي٘ تعاىل

 . 174ا٭عشاف:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ .  52ا٭عشاف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

                                                           
 (.411/  1( ٚ املعحِ ايٛطٝط )437/  5َعحِ َكاٜٝع ايًػ١ )( و اْعش: 1)

.181( و اْعش: ايهًٝا  ق 2)
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٘ٺ َ كبٍٛ، نإميإ ايبعض مبا دع٢ إيٝ٘ ا٭ْبٝا٤، وووو بٝإ إٔ اؿح١ قذ تكّٛ بعٌُ ايبعض باملطًٛب ع٢ً ٚج

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ ؾهٝـ قاَٛا با٭َش إرا مل ٜهٔ ٚاكرا، قاٍ تعاىل:

ۇ  چ ..75ا٭عشاف:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ    

ائ       ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ

 ، ؾإميإ أٚي٦و نإ عٔ ٚكٛ  اـطاب هلِ..   87ا٭عشاف:  چ

وووو قٝاّ ا٭دي١ ايؼاٖذ٠ بـذم اـطاب، ٚايـذم َٔ أِٖ جٛاْ  ايٛكٛ ، َٚٔ ا٭دي١ ع٢ً ؿذم اـطاب: 

 ڻ  ڻ  ڻ  چ     ايرباٖن ٚاملعحضا  اؿظ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ، َٚا َٔ ْيب إ٫ رنش أْ٘ جا٤ باٯٜا  ايذاي١ يـذق٘

 . 101ا٭عشاف:  چڻ    

. ٚبأْ٘ 157ا٭عشاف:  چڳ   ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ    چوووو ٚؿـ اهلل تعاىل ملا جا٤ ب٘ ايٓيب بأْ٘ ْٛس، قاٍ تعاىل:

203ا٭عشاف:  چے  ے  ۓ   ۓ  ﮲       چ بـا٥ش

 .157ا٭عشاف:  چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ وووو نٕٛ اـطاب َٔ غري املظتَٓهش عك٬

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ظ اـطاب ٚأطايٝب٘، َٚٔ ريو اطتذ٫ي٘ بايبذٖٝا ، َثٌ قٛي٘ تعاىل:وووو طٗٛي١ أيؿا

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷ ﮸    

                          ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁ 

ۋ  جئ  حئ   مئ  ىئيئ  جب                 ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  حب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت   

چ   ٚأَشٙ بايظٌٗ َٔ ا٭ٚاَش، َثٌ: ،197 – 191ا٭عشاف:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

 چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     

 ، ٚغريٖا.. 161ا٭عشاف: 

ـطاب يهٌ قّٛ مبا ٜعشؾْٛ٘ ٚمبا حيتاجْٛ٘، ٖٚزا ٜتل  َٔ خطاب نٌ ْيب يكَٛ٘ مبا ٜٓاطبِٗ، ووو تٜٓٛع ا

 نُا ٖٛ ٚاك  يف طٝام ايظٛس٠..

ووو اٱْهاس ايؼذٜذ ع٢ً َٔ ٜذٸعٞ عذّ املؿ١َٝٛٗ يف خطاب ايذع٠ٛ، ٚبٝإ إٔ ٖزا ا٫دعا٤ إمنا ْؼأ عٔ عٓاد أٚ 

أٚ غؿ١ً أٚ فايظ١ ملٔ ٜتــ مبثٌ ٖزٙ ايـؿا  ٚتٛاطٍإ اطتهباس أٚ جرٛد أٚ خبث أٚ تهزٜ  أٚ ؾظل 
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، ٖٚزٙ أَٛس ٜترٌُ ايؼخف رات٘ تبعا  مماسطتٗا ٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ ٜترٌُ ايذاع١ٝ أٚ اـطاب ايذعٟٛ (1)عًٝٗا

 ٚصس ريو.

ٖزٙ ا٭َٛس رنشْاٖا نُعاٖش يًٛكٛ  يف اـطاب ايذعٟٛ، ٖٚٞ َٔ أِٖ ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ عًٝٗا 

 يف ٖزا اؾاْ .اـطاب 

 ايؿشع ايثايث: اؿٛاس

ِِّ يف إٜـاٍ ايب٬ؽ إىل املظتٗذف، ٖٚٛ أطًٛب عشض جٝذ قؿض يًتؿاعٌ ٧َٝٗٚ  اؿٛاس َبذأ َِٗ ٚأطاغ ق

ي٬طتكباٍ اؾٝذ، نُا ٜٛؾش إَهاْا  نبري٠ ع٢ً َظت٣ٛ ايذاعٞ ٚاملذعٛ َٚلُٕٛ اـطاب. ٚقذ بن اهلل 

ٚخاؿ١ يف ايذع٠ٛ إىل اهلل، يف َٛاكع نثري٠ َٔ نتاب٘، إَا باٱػاد٠  ٖزٙ ا٭١ُٖٝ يًرٛاس نأطًٛب ؽاط ،

ب٘ نأطًٛب ذهِٝ عٓذ ا٭َش باجملادي١ باييت ٖٞ أذظٓٔ أٚ بعشض ؿٛس َٔ اؿٛاسا  ٚاجملاد٫  ايػشض َٓٗا 

 يؿت ايٓعش إىل طشق٘ َٚذ٣ لاعت٘ ٚأُٖٝت٘ نك١ُٝ كابط١ يًُخاطب١ َع اٯخش.

ٚؿٛسا ذٛاس١ٜ َب١ٝٓ ع٢ً أطاغ ايتخاط ، ٚقذ تعذد  أٖذاؾٗا ٚتٓٛعت أطايٝبٗا  ٚطٛس٠ ا٭عشاف أٚسد  منارد

ٚأػخاؿٗا، ؾُٓٗا َا غً  عًٝ٘ جاْ  ا٫طتع٬ّ ٚايتكشٜش، ناؿٛاس َع إبًٝع، َٚع ايزٜٔ أخز اهلل عًِٝٗ 

ٝ٘، َٚٓٗا َا ايعٗذ بعذ َا أخشجِٗ َٔ ظٗٛس آبا٥ِٗ، َٚٓٗا َا اطتٗذف ايتٛجٝ٘ ٚاٱسػاد، ناؿٛاس َع آدّ ٚبٓ

نإ يًبٝإ ٚإقا١َ اؿح١ ٚتؿٓٝذ ايؼبٗا  نرٛاس ا٭ْبٝا٤ َع أقٛاَِٗ، َٚٓٗا َا نإ يبٝإ ايعًِ ٚاملعشؾ١ 

 ٚايؿلٌ ناؿٛاس بن أؿراب ا٭عشاف ٚأؿراب اؾ١ٓ ٚ أؿراب ايٓاس. 

ٚ َٛط٢ َع سب٘، ٖٚزٙ اؿٛاسا  َٓٗا َا نإ: بن أؿراب ؾ١٦ ٚاذذ٠ نرٛاس َٛط٢ ٚقَٛ٘ َٔ ب  إطشا٥ٌٝ، أ

أٚ بن خـّٛ نرٛاس َٛط٢ َع ؾشعٕٛ ٥٬َٚ٘، أٚ َع َعاْذ َظتهرب نُراٚس٠ اهلل ٱبًٝع، أٚ َع َٓا٥ٚن 

 َٚعاْذٜٔ أٚ جاًٖن نرٛاس ايشطٌ َع أقٛاَِٗ أٚ املٲ َِٓٗ.

 ٚبعض ٖزٙ اؿٛاسا  جا٤ بـٛس٠ َظٗب١ ٚبعلٗا بـٛس٠ َٛجض٠..

ٛٳ  نثريا َٔ قِٝ ٚنٌ ٖزٙ اؿٛاسا  يف ايظٛس٠ جا٤  يف  إطاس بٝإ أٚج٘ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش، ٚذٳ

ٚخـا٥ف اؿٛاس امل٪ثش، َٚٔ تًو ايكِٝ اؿٛاس١ٜ امل٪ثش٠ اييت رنشتٗا ايظٛس٠ ٚاييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛاؾش يف أٟ 

 ذٛاس ْاج ، ايكِٝ ايتاي١ٝ: 

 ا٫يتضاّ مببذأ ايتؼاسى َُٗا نإ َٛقـ اٯخش، ٖٚزا ٚاك  َٔ ذٛاسا  ايظٛس٠. .1

، ٖٚزا (2)اهلذ٤ٚ ٚايثك١ بايٓؿع، ؾ٬ ٜظتؿض ايذاع١ٝ َٔ ج١ٗ املعاْذ، بٌ جيٝ  ببظاط١ ٚؿذم .2

ا٭عشاف:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ميثً٘ قٍٛ ْٛ  عًٝ٘ ايظ٬ّ

                                                           
ٚغريٖا( 202، 146، 101، 76، 64، 58، 51، 48، 36، 28، 13، 10( و اْعش: طٛس٠ ا٭عشاف ، اٯٜا  )1)

 (.3/1311( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )2)
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ا٭عشاف:  چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چٖٛد عًٝ٘ ايظ٬ّ،  61

يل٬ٍ ٚايظؿ٘، ٖٚزا  اهلذ٤ٚ جيعٌ ايذاع١ٝ ٜتخاط  َكابٌ اتٗاّ املٮ َٔ أقٛاَِٗ هلِ با ،67

 بعُل ٚس١ٜٚ َٚظ٪ٚي١ٝ.

عذّ اطتعذا٤ ايطشف اٯخش بأٟ ؿٛس٠، ٭ٕ ايذاع١ٝ يذٜ٘ ٖذف أمس٢ ٜشٜذ ؼكٝك٘، ؾٝرتاد  .3

إىل اؿزس يف املخاطب١، ذت٢ ٫ ٜتِ تٛظٝـ أٟ أخطا٤ يف اـطاب يـاحل ايطشف امللاد، ٚمٔ 

 ١ اٱجابا  ٚدق١ اختٝاس ا٭يؿاظ.ًُْع يف خطاب ا٭ْبٝا٤ دق

ايرتنٝض ع٢ً ايؿهش٠ ٚاهلذف ٚعذّ ا٫لشاس ٚسا٤ ػبٗا  ٚقلاٜا جاْب١ٝ ٫ ؽذّ اهلذف  

ؾٗزا ايه٬ّ َٔ  .75ا٭عشاف:  چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ چ ايذعٟٛ، َثٌ قٛي٘:

  ڃ   ڃ  ڃچامل٪َٓن ٜبن َعشؾتِٗ ايهبري٠ بأٖذاف ايعذٚ َٔ قٛهلِ اٱْهاسٟ:

.75ا٭عشاف:  چ چ  چ  چ

ژ  ژ  ڑ  چ قطع اؿٛاس يف ذاٍ ؼٛي٘ إىل جذٍ عكِٝ أٚ َٗاتشا  ٚؼذ ٫ طا٥ٌ َٓ٘، 

 .71ا٭عشاف:  چڑ  ک  ک  ک  کگ     

 ذظٔ ا٫طتُاع يًُراٚس ملعشؾ١ ؾر٣ٛ ايه٬ّ ٚايتُهٔ َٔ ايشد ايظًِٝ. .6

 اؾذ١ٜ يف اؿٛاس. .7

 هلذف ايذعٟٛ.اطتػ٬ٍ ايٛقت املتا  يف بٝإ اؿح١ ٚا .8

 ايبذ٤ يف ايٓكاط اييت ٜكٌ ؾٝٗا اـ٬ف أٚ ٜٓعذّ، ٚقذ أػشْا إيٝٗا طابكا . .9

.7ا٭عشاف:  چک  ک  گگ  گ  گ ڳچا٫طتعذاد بايعًِ ٚا٫ط٬ع 

ايـرب ٚاملذاسا٠، ٚريو بكذس اهلذف ايذعٟٛ، ٜٚعٗش ريو َٔ خ٬ٍ اـطاب املظٗ  َٔ ايذعا٠  

ذٞ عشق ٚؿرب َٔ قبٌ ايذعا٠، ملا ٜعًُٕٛ َٔ ؾلٌ ظاْ  ق١ً ن٬ّ املذعٜٛن، مما ٜٛ

 ايذع٠ٛ إىل اهلل ٚؾلٌ بٝاْٗا، )) ٭ٕ ٜٗذٟ اهلل بو سج٬ ٚاذذا خري يو َٔ محش ايٓعِ..((

(1).

گ  گ  چإظٗاس عٝٛب َعتكذ املذعٛ بأطًٛب تكشٜشٟ ٫ ٜظتطٝع إْهاس ذكا٥ك٘، 

.  71ا٭عشاف: چگ  ڳ  ڳ  ڳ   

                                                           
ملظٓذ، حملُذ بٔ إمساعٌٝ ايبخاسٟ، ؼكٝل: قُذ صٖري بٔ ْاؿش ايٓاؿش، داس طٛم ايٓحا٠، تشقِٝ: قُذ ؾ٪اد ( و اؿذٜث أخشج٘ ايبخاسٟ يف ؿرٝر٘ اؾاَع ا1)

.  ٚغريٙ..2942( سقِ: 47/ 4ٖو، عٔ طٌٗ بٔ طعذ ) 1422عبذ ايباقٞ، ايطبع١: ا٭ٚىل، 
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چ         ،73ا٭عشاف: چىئ ىئ ی چاس، ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً املآ٫ إدخاٍ املٛاعغ يف اؿٛ 

.86ا٭عشاف:  چۓ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ    

چ ايتعشٜض ظٌٗ املذعٛ مبا عٓذ ايذاع١ٝ، ٚبعذّ اطتعُاي٘ أدٚا  ايعًِ اييت ٖٚب٘ اهلل إٜاٖا .14

. إىل غري 179ا٭عشاف:  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  

 َٔ قِٝ اؿٛاس اييت رنشتٗا أٚ أػاس  إيٝٗا ايظٛس٠. ريو

 املبرث ايثاْٞ: ايكِٝ ا٭طًٛب١ٝ ايًؿع١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش

 ايك١ُٝ ايًؿع١ٝايؿشع ا٭ٍٚ: َبذأ 

ٚأسٜذ بٗزا املبذأ إٔ ايذاع١ٝ ٜٓبػٞ إٔ خيتاس أيؿاظا ٚمج٬ َٓاطب١ يًراٍ ٚايؼخف املخاط ، ٜٚهٕٛ ريو 

ي٘ د٫ي١ أق٣ٛ َٔ اييت قذ ٜ٪دٜٗا أٟ يؿغ آخش أٚ مج١ً أخش٣ يف ْؿع اؿاٍ َٚع ْؿع ا٫ختٝاس َكـٛدا ٚ

 ايؼخف، نُا أْ٘ ٜهٕٛ َعربا عٔ املٛقـ بؼٍُٛ ٚدق١ ٚؿذم ٜٚظش. 

ٚايظٛس٠ ايهشمي١ أػاس  إىل ٖزا املبذأ، ٜٚتبن ريو َٔ ايٓعش يف خطاب ا٭ْبٝا٤ َع أقٛاَِٗ ٚنٝـ ناْٛا 

املعرب٠ عٔ املكـٛد بإجياص ٚمشٍٛ أٚ بتؿـٌٝ أذٝاْا، عظ  املكتل٢، ٖزا َٔ ج١ٗ خيتاسٕٚ ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ 

ٚٵٙ.  ٫ٚ ػو إٔ يزيو  ٜٳترشٻ َٚٔ ج١ٗ أخش٣ ٜتبن ريو َٔ أَش اهلل يشطً٘ مبا ٜٓبػٞ إٔ ٜكٛيٛٙ أٚ ٜأَشٚا ب٘ ٚ

٣ ايؼٍُٛ. َٚظت٣ٛ أثشا  نبريا ع٢ً عذ٠ َظتٜٛا : َظت٣ٛ ايٛقت ٚاؾٗذ. َٚظت٣ٛ ايتأثري ٚاؾذ١ٜ. َٚظتٛ

املـذاق١ٝ. َٚظت٣ٛ ايؿِٗ املباػش...ؾؿٞ ايٛقت ٚاؾٗذ ٖٓاى بعض ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ ؼتاد إىل ٚقت ٚجٗذ 

ٌٻ يٝتل  املشاد بٗا، نُا إٔ بعض ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ َظت٣ٛ تأثريٖا أع٢ً َٔ غريٖا، ٚنزيو ٖٞ يف  أق

ا. َٚكـذٟ ٖٓا إٔ أعشض بعلا َٔ تًو َظت٣ٛ ايؼٍُٛ ٚاؾذ١ٜ ٚاملـذاق١ٝ َٚظت٣ٛ ؾِٗ املخاطبن هل

 ايكِٝ ايًؿع١ٝ َٔ غري اطتكـا٤، ؾايكـذ ٖٛ ايتُثٌٝ ؾكط.

 ٚقذ جا٤ بٝإ تًو ايكِٝ ايًؿع١ٝ يف ايظٛس٠ َٔ خ٬ٍ ؿٛستن، عظ  ؾِٗ ايباذث، ُٖا:

س٠ عا١َ، َٚٔ ايـٛس٠ ا٭ٚىل: ا٫ٖتُاّ بايكٍٛ عَُٛا نك١ُٝ يًب٬ؽ ٚايٓكٌ، طٛا٤ يف ايذع٠ٛ إىل اهلل أٚ بـٛ

 ا٭َث١ً ع٢ً ريو: 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ ووو ايتٓـٝف بايؿعٌ "قٌ" يف َٛكع ٜذٍ ع٢ً كشٚس٠ أَا١ْ ايٓكٌ عٔ اهلل نكٛي٘:

 چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ  .29ٚا٭عشاف:  چې   ې  ې  ىى  چ ، ٚ 28ا٭عشاف:  چۈٴۇ  

. ؾٗزٙ أَٛس ٫ ٜـ  ايكٍٛ ؾٝٗا َٔ قبٌ أٍّٟ نإ 33شاف: ا٭ع چ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   چ  ٚ ،32ا٭عشاف: 

 ٫ٚ نٝؿُا اتؿل، ٚإمنا ٫ بذ َٔ ؼشٟ ايذق١ يف ْكًٗا ٚتبًٝػٗا. 
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ا٭عشاف:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ ، قاٍ تعاىل:(1)ووو اٱْهاس ايؼذٜذ ع٢ً َٔ ٜكٍٛ ع٢ً اهلل بػري عًِ

ٚاملبايػ١، بٌ إٜشاد ؼشِٜ ريو ؿشحيا،  يًترشٜـ َذعا٠ ٭ْ٘ ايُؿرؽ; يف ايكٍٛ ع٢ً اهلل بػري عًِ ، ٚإدساد 28

ٚيف ٖزا  ،،33ا٭عشاف چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ چإىل إٔ قاٍ:  چ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ چ قاٍ تعاىل:

 بٝإ ٚاك  ـطٛس٠ ايكٍٛ ٚأُٖٝت٘.

ڻ   ڻ  ۀ  چ ، َثٌ:ووو أَشٴ ايٓيب ؿ٢ً عًٝ٘ ٚطًِ بايؿعٌ "قٌ" يف َٛكع بٝإ ذكٝك١ ايشطٍٛ ٚقذسات٘

       چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  چ َٚثٌ: .158ا٭عشاف:  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ا٭عشاف:  چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  چ ، َٚثٌ:187ا٭عشاف:  چيت  جث   مث  ىث  يث   چ

. 203ا٭عشاف:  چہ  ھ   ھ  ھ  ھے    ہ  ہ    ہ  چ ، ٚقٛي٘:195ا٭عشاف:  چ  جب  حب  خب  چ ، ٚقٛي٘: 188

ٚيف ٖزا بٝإ إٔ ا٭ْبٝا٤ ٫ ٜكٛيٕٛ إ٫ مبا ِٖ كٛيٕٛ ؾٝ٘ ٚب٘ َٔ ايكٍٛ.

ووو إػٗاد اهلل اـًلٳ ع٢ً أْؿظِٗ مبا قايٛٙ يف عامل ايزس ذت٢ ٫ ٜٓهشٚٙ أٚ حيشؾٛٙ ٜٚتُٕٗٛ غريِٖ، قاٍ تعاىل

ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄچ 

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  گ  

، ٚيف ٖزا تٓبٝ٘ ع٢ً أْ٘ ٜٓبػٞ يٲْظإ إٔ ٜترشص يف قٛي٘ ٚإٔ ٜتحٓ  ايه٬ّ بػري 173 - 172ا٭عشاف:  چ

 اؿكٝك١ ٚيٛ نًؿ٘ ريو َا نًؿ٘.

با٭يؿاظ ٚاؾٌُ نٛعا٤ يًُعاْٞ َٚعرب٠ عٓٗا، ٚأْا ٖٓا أسٜذ بٝإ اػاٙ ا٭يؿاظ  ايـٛس٠ ايثا١ْٝ: ا٫ٖتُاّ 

ٚاؾٌُ مٛ خذ١َ تٛكٝ  اـطاب ٚتؿِٗٝ املخاَط ، يف إطاس ايكِٝ اـطاب١ٝ ايذع١ٜٛ. َٚٔ ا٭َث١ً ع٢ً 

 ريو: 

ڎ  ڎ  چ ًٛب١، نكٛي٘:ووو ا٫قتـاس ع٢ً َا ٜؿٞ بايػشض َٔ ايه٬ّ َٔ غري إطٓاب، َع اٱٜؿا٤ بايذ٫ي١ املط

، اتُٗٛٙ بايل٬ٍ ؾٓؿ٢ ْٛ ٷ عًٝ٘ ايظ٬ّ ايل٬ي١ ٚمل ٜٓـ ايهزب، ٖٚزا َٔ ايتٓبٝ٘  61ا٭عشاف:  چڈ  

 67ا٭عشاف:  چی  ی  جئ     چٖٚٛ ٚاف بػشض ْؿٞ ايهزب عٓ٘، ٚيف قٛي٘: (2)بٓؿٞ ا٭د٢ْ ع٢ً ْؿٞ ا٭ع٢ً

                                                           
ٚغريٙ، ايطبع١ : ايشابع١ ،  ،داس اٱسػاد يًؼ٦ٕٛ اؾاَع١ٝ ، محف، طٛس١ٜ سٜٚؽ ،( ٚ إعشاب ايكشإٓ ٚبٝاْ٘، حملٝٞ ايذٜٔ بٔ أمحذ َـطؿ٢ د99/ 2و اْعش: ايهؼاف ) (1)

( ٚغريُٖا.3/337ٖو ) 1415

(2/113( و اْعش: ايهؼاف، اؿاػ١ٝ )ا٫ْتـاف( )2)
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ت١ُٗ ايهزب، إَا انتؿا٤ بشد إذذ٣ ايتُٗتن عٔ سد ا٭خش٣ ، سد ٖٛدٷ عًٝ٘ ايظ٬ّ ع٢ً ت١ُٗ ايظؿا١ٖ ٚأٌُٖ 

 ٚريو أٜلا ٜؿٞ بايػشض. (1)٫قتلا٥ٗا هلا، أٚ إٔ نْٛ٘ سطٍٛ َٔ اهلل ٜثبت ؿذق٘

ووو ايكـذ إىل ايظٗٛي١ ٚايٝظش يف اـطاب َٔ خ٬ٍ ايتعاطٞ َع ا٭يؿاظ ٚاؾٌُ ط١ًٗ ايتعبري ٚايذ٫ي١، َع 

: كشب املثٌ اؿظٞ يٮَش املعٟٓٛ، ٚنٕٛ املُثٌ ب٘ َٔ ب١٦ٝ املخاطبن أٚ اٱجياص ٚعذّ اٱخ٬ٍ، َٚٔ ريو

،  58ا٭عشاف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ ڀ      ڀ  ڀٺ  چ َعشٚف يذِٜٗ، َثٌ قٛي٘:

ڃ   چ  چ . َٚٔ ٖزا قٛي٘: (2)ؾٗزا َثٌ ٚاك  ٜبن ايؿشم بن امل٪َٔ ٚايهاؾش مبا ٖٛ َعشٚف يف ايب١٦ٝ

 ٜٛاسٟ املادٟ ايًباغ إٔ ٚتذسنٕٛ ؼظٸٕٛ أْهِ ، ؾهُا 26ا٭عشاف:  چڇ  ڇڍ      چ  چچ  ڇ  ڇ

ٝٳِ َٔ اهلل ٜٓضي٘ ايزٟ ايًباغ إٔ أٜلّا تعًُٛا إٔ ؾٝح  اؿظ١ٝ املاد١ٜ ايظ٠٤ٛ  ب٘ ٜٚظرت ٜٛاسٟ إمنا ايكٹ

ؾٗٛ أَش تكشٜيب ، ايٛصٕ َعًّٛ مبا ٖٛ َؼاٖذ،  8ا٭عشاف:  چڳ  ڳ  ڱڱ  چ ٚقٛي٘: (.3)املع١ٜٛٓ طٛا٤تهِ

ڭ   ڭ  چ ، ٜٚكشب َا ٜكع ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚقٛي٘: (4)هلِ تعشؾ٘ ايعشب َٔ يظاْٗا، ٜؼٌُ اؿع ٚاملع٢ٓ

،ؾٝ٘ َثٌ ملٔ ٜهزب بآٜا  اهلل ٜٚٓظًخ عٓٗا بايهً  اي٬ٖث يف نٌ ذاٍ ٚغشك٘ 176ا٭عشاف:  چۇ  

ٌٷ  40ا٭عشاف:  چں  ںڻ   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ. ٚقٛي٘: (5)ايتؼٓٝع ، َث

 . (6)يًؼ٤ٞ املظترٌٝ

 چ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  چ َٚٔ ريو أٜلا: ايتؿـٌٝ ايهبري يبعض ا٭ػٝا٤، ٚقٛي٘:

. ٚقذ أػشْا يزيو طابكا.33ا٭عشاف: 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ َٚٔ ريو أٜلا: ايٛؿـ ايذقٝل يبعض ا٭ػٝا٤، َثٌ:

، ع٢ً اعتباس ا٭طـ بذ٫ َٔ 150ا٭عشاف:  چپ  پ  چ .  َٚثٌ قٛي٘ :158،  157ا٭عشاف:  چڇ  

 . إىل غري ريو. (7)ايػل  أٚ ذا٫ َٓ٘ 

                                                           
 – ايع١ًُٝ ايهت  عط١ٝ، داس ايباسٟ عبذ عًٞ: ا٭يٛطٞ، ؼكٝل اهلل عبذ بٔ قُٛد ايذٜٔ املثاْٞ، يؼٗاب ٚايظبع ايععِٝ ايكشإٓ تؿظري يف ( و اْعش: سٚ  املعا1ْٞ)

 (.393/ 4) ٖو 1415 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١

 ايعشبٞ، ايهتاب املٗذٟ، داس ايشصام عبذ: ،ؼكٝل ابٔ اؾٛصٟ ايشمحٔ عبذ ايؿشد أبٛ ايذٜٔ ايتؿظري، ؾُاٍ عًِ يف املظري صاد( ٚ 497/ 12( و اْعش: جاَع ايبٝإ )2)

 .(132/ 2) ٖو 1422 - ا٭ٚىل: بريٚ ، ايطبع١

 .(4093/  7)ّ  1997 ايّٝٛ، عاّ أخباس ايؼعشاٟٚ، َطابع َتٛيٞ ) اـٛاطش( حملُذ ( و تؿظري ايؼعشا3ٟٚ)

 (13/447( ٚيظإ ايعشب )2/102اْعش: صاد املظري )  و (4)

 .216 يبٓإ ، ق بريٚ ، ايع١ًُٝ، ايهت  ايذٜٔ، داس مشع شاِٖٝإب: ايذٜٓٛسٟ، ؼكٝل قتٝب١ بٔ َظًِ بٔ اهلل عبذ قُذ ، ٭بٞ( و اْعش: تأٌٜٚ َؼهٌ ايكشآ5ٕ)

( ٚغريٙ.4/358( و اْعش: سٚ  املعاْٞ )6)

 (.9/178) ّ 1990: يًهتاب، عاّ ايعا١َ املـش١ٜ اهل١٦ٝ سكا، عًٞ بٔ سػٝذ ، حملُذ(اؿهِٝ )تؿظري ايكشإٓ ؿظري املٓاس( و اْعش: ت7)



 

129 
 

 2015ديسمبر  -يوليو –المجلذ الثاني  -دسالعذد السا    جامعت الناصرمجلت 

 

 القريضي يفس غانم الحق عبذ. د األعراف سورة خالل من(  المؤثِّر الذعوي الخطاِب ِقَيُم) 

،  ٚرنش 26ا٭عشاف:  چڃ   چ  چ    چووو رنش بعض ايٛظا٥ـ ايبذ١ٖٝ يٮػٝا٤ نُا يف قٛي٘ تعاىل:

ٜٴػَؿ ې  ې  چ يف قٛي٘ تعاىل: (1)ٌ عٓٗا، نٛظا٥ـ ايشٜا بعض ايٛظا٥ـ اييت ٫ تذسى بػري عًِ، أٚ قذ 

. ٖٚزا َٔ ايبٝإ ايزٟ قذ حيتاد إيٝ٘ بعض ايٓاغ ٜٚشد 57ا٭عشاف:  چې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ     

ع٢ً تظا٫٩تِٗ.

.57ا٭عشاف : چی  جئ  حئ  مئ   چووو ايتعًٌٝ يبعض ا٭ػٝا٤، َثٌ قٛي٘

ک  ک  چ٫ي١ ايٛاطع١ مما ٜعذد جٛاْ  ايؿِٗ ٚجيعًٗا َكبٛي١، َثٌووو اجمل٧ٝ بايه١ًُ أٚ ايعباس٠ را  ايذ

ؾاؾُع ٖٓا ٜذٍ ع٢ً تٓٛع أٖذاف ايشطاي١ ٚتٓٛع أؾشاد َا جا٤ ب٘ ايشطٌ إيِٝٗ ٚبًػِٖٛ  .63، 62ا٭عشاف:  چ

، ع٢ً قشا٠٤ )يؿتٻرٓا( بايتؼذٜذ، ٚنزيو " بشنا " باؾُع، 96ا٭عشاف:  چپ  پ  پ    چ،(2)إٜاٙ

،َٚٔ (4)، ٜشاد بٗا ا٫طتخ٬ف ذظا َٚع74٢ٓ، 69 ا٭عشاف: چٹ    چ، ٚن١ًُ(3)ع٢ً املبايػ١ ٚايتٓٛع تذ٫ٕ

ۓ  چ ، ٚقٛي٘:(5)146ا٭عشاف:  چک  ک  چ  ٚقٛي٘:   چ ڈ  ڈچ ،َٚٔ ريو قٛي٘:(4)َٚع٢ٓ

، ؾٗز عباسا  ٚايؿاظ ٚاطع١ ايذ٫ي١ 167، 167ا٭عشاف:  چک  ک  کگ    چ،(6)163ا٭عشاف:  چۓ

.(7)ؿّٗٛايذ٫ي١ َتعذد٠ اي

ڌ  ڎ  چ، 135ٚا٭عشاف:  چں  ں  ڻچٖٚهزا لذ ٖزا ايتٛطع يف َعاْٞ قٛي٘:

ۈ  چ ، ٚ 162ا٭عشاف:  چۀ  ۀ  ہ    چ ، ٚ 141ا٭عشاف:  چژ  ڑڑ    ڎڈ  

ے  ۓ   ۓ    چ ، ٚ 199ا٭عشاف:  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  چ ، ٚ 169ا٭عشاف:  چۓ   چ ، 163ا٭عشاف:  چ

،  إىل غري ريو َٔ ايهًُا  ٚايعباسا  ايٛاسد٠ يف ايظٛس٠ مما ٜعذ جاَعا ٭ؾشاد َٚعإ  203ا٭عشاف:  چ﮲   

نثري٠.

                                                           
 قُذ ابٔ بٔ ، يعبذ ايشمحٔٚاْعش: ا٫خت٬ف ايكشا٤ يف ن١ًُ )بؼشا( مما ٜذٍ ع٢ً ايٛظا٥ـ. اْعش : ذح١ ايكشا٤ا ( 10/5850( و اْعش: تؿظري ايؼعشاٟٚ )1)

 .286ق  ايشطاي١، داس ا٭ؾػاْٞ، طعٝذ: ؼكٝل صل١ً،

: ذٛاػٝ٘ ٚكع ايػشْاطٞ، ايثكؿٞ ايضبري بٔ بشاِٖٝإ بٔ ٭محذ ايتٓضٌٜ، آٟ َٔ ايًؿغ املتؼاب٘ تٛجٝ٘ يف ٚايتعطٌٝ اٱؿاد بزٟٚ ايكاطع اْعش: ٬َى ايتأٌٜٚ و (2)

 . 204، ٚ ق 203ق  يبٓإ، بريٚ ، ايع١ًُٝ، ايهت  ايؿاطٞ، داس عًٞ قُذ ايػ  عبذ

 (9/21. ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش )288(و اْعش: ذح١ ايكشا٤ا  ق 3)

 (. ٚغريٙ.2/117( و اْعش: ايهؼاف )4)

 (..9/170( و اْعش: تؿظري املٓاس )5)

 (.4/2293ٚتؿظري ايؼعشاٟٚ )، ْعش: تؿظري املٓاس( و ا6)

(.4418/ 7( و اْعش: تؿظري ايؼعشاٟٚ )7)
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ووووو ايتهشٜش يبعض اؾٌُ ٚا٭يؿاظ، ٭غشاض َٓٗا: ايتأنٝذ أٚ ايتٛكٝ  أٚ بٝإ ٚذذ٠ ٖذف ايكا٥ٌ ٖٓا ٖٚٓاى، 

ٌٍ َكتل١ٝ يزيو، َثٌ: چ ، 65ا٭عشاف:  چې  ې  ې     ىى  ۉ  ۉ  ې    چأٚ بٝإ إٔ ذاي١ املخاَطبن يف ن

...  69ا٭عشاف:  چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ، ٚ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

بعض ػٛاٖذ ا٫ٖتُاّ بايكِٝ ايًؿع١ٝ يف اـطاب ايذعٟٛ َٔ خ٬ٍ ايظٛس٠ َٔ غري اطتكـا٤.

 ايؿشع ايثاْٞ: ايتٓٛع ا٭طًٛبٞ

 (1)ٝ  اـرب ٚاٱْؼا٤ ٚايتكشٜش ٚايتـٜٛش، ٚقذ بشص ا٭طًٛب ايتكشٜشٟجا٤ خطاب ايظٛس٠ َتٛصعا بن أطاي

ٚنزيو ا٭طًٛب اـربٟ، ٭غشاض ٤٫َت َٛكٛع ايظٛس٠ ا٭بشص، ايزٟ ٖٛ  (2)ٚايتـٜٛشٟ يف خطاب ايظٛس٠

ٜٴظٵِش اـطاب ٚٚكٛذ٘، أَا ايتكشٜش ؾكذ َش َعٓا نٝؿ١ٝ ذـٍٛ  َٛكٛع ايعكٝذ٠، ٖٚزا ٜـ  يف َـًر١ 

اب ب٘، ٚأَا اٱخباس ؾإْ٘ ذها١ٜ ذاٍ ؾ٬ حيتاد إىل بٝإ نٝؿ١ٝ ذـٍٛ ايٛكٛ  َٔ خ٬ي٘، ٚأَا ٚكٛ  اـط

ٜٵٔ إ٫ إٔ ايتـٛس اؿاؿٌ َٔ جشٻا٤ ايتـٜٛش باحملظٛغ  ايتـٜٛش ؾٗٛ ٚإٕ نإ أطًٛب أدم ٚأعُل َٔ اٯخٳشٳ

َٳ ٷ ؾٝ٘ عٝث إٕ نٌ إْظإ حيـٌ ي٘ ايتـٛس بكذس َعطٝات٘ ايؿ َٴتظا هش١ٜ ٚايعك١ًٝ، ٚاٱْظإ ٚايبذٳٖٞ 

 َهًـ بكذس ريو، ٖٚزا ٖٛ ٚج٘ ايٛكٛ  يف ٖزا ا٭طًٛب.

ظٛس٠، ٚقذ َٚٔ ا٭طًٛب ايتـٜٛشٟ: كشب ا٭َثاٍ ٚايتؼبٝٗا  ٚايكـف ٚايتكابٌ، ٚغريٖا مما ٚسد يف طٝام اي

 چ   مب  ىبچ َٚٔ ا٭طًٛب ايتكشٜشٟ: َا ٚسد َٔ اطتؿٗاَا  تكشٜش١ٜ َٚٓٗا:أؾشد  ي٘ ايؿشع ايتايٞ 

، أٚ َا ٜشد 169ا٭عشاف:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       چ . ٚ 172ا٭عشاف:  چڄ  ڄڄ    چ. ٚ 22ا٭عشاف: 

 .(3)َٔ تكشٜشا  يف ْٗا١ٜ عشض َعن ٚخاؿ١ يف آخش اٯٜا ، نحٌُ َكشس٠ ملا قبًٗا

املتعذد٠ املعاْٞ، َٚٔ أطايٝ  اـرب اييت ٚسد  يف ايظٛس٠: ايٛؿـ ٚاؿها١ٜ ٚايظشد ايتاسخيٞ ٚاؾٌُ اؾاَع١ 

 إىل غري ريو. ٚأَث١ً ٖزٙ ا٭طايٝ  ٚاكر١ يف طٝام ايظٛس٠ ٫ أسٜذ اٱطاي١ بزنشٖا.

 َٚٔ أطايٝ  اٱْؼا٤ اييت ٚسد  يف ايظٛس٠: 

،  12ا٭عشاف:  چٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ    چووو أطًٛب ا٫طتؿٗاّ، إْهاسٜا ٚغري إْهاسٟ، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

.80ا٭عشاف:  چۆ  ۆ  چ ، 69ٚ، 63ا٭عشاف:  چڱ  ں     ں  ڻ         ڱ  ڱچ ٚقٛي٘ تعاىل: 

ٻ  ٻ  پ  پ     چ، ٚ 27ا٭عشاف:  چڑ  ڑ   ک  چووو أطًٛب اٱسػاد ٚا٭َش، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

...31ا٭عشاف:  چپ    

                                                           
 (1245/ 3( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )1)

 .9ق  عؼش٠ ايظابع١ ايؼشع١ٝ ايؼشٚم، ايطبك١ ، داس إبشاِٖٝ قط  ، يظٝذ( و اْعش: ايتـٜٛش ايؿ  يف ايكشآ2ٕ)

.68ق  ( و اْعش: ايتـٜٛش ايؿ  يف ايكشآ3ٕ)
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.74ف: ا٭عشا چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ ، 86ا٭عشاف:  چڱ  ڱ  چ ووو أطًٛب ايٓٗٞ َثٌ قٛي٘:

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ           چ، ٚقٛي٘: 85ا٭عشاف:  چڳ  ڳ  ڱ  چ ووو أطًٛب ايؼشط، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

.96ا٭عشاف:  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  چ . ٚقٛي٘:89ا٭عشاف:  چ

 ايظٛس٠  ٖٚٛ يف ن٬ّ ا٭ْبٝا٤ يف  چڃچ ٚ قٛي٘: چڻ  ۀ   چووو أطًٛب ايٓذا٤ َثٌ قٛي٘:

عإ ايٓعش يف ٖزا ايتٓٛع يف ا٭طايٝ  اـطاب١ٝ يف ايظٛس٠ ميهٔ يٓا إٔ ْتبن إٔ َٔ أِٖ ايكِٝ ٚعٓذ إَنثري. 

 اييت ٜتظِ بٗا ٖزا ايتٓٛع يف ا٭طًٛب، َا ًٜٞ:

 أْ٘ ٜشاعٞ نٌ ؾ٦ا  املخاطبن، ؾٗٛ خياط  املٮ ٚايعا١َ ٚايشجاٍ ٚايٓظا٤... (1

ْٛ٘ ط٬ٗ ٜٚظريا ٖٛ أٜلا بًٝؼ ٚعُٝل، ؾهٌ أْ٘ ٜشاعٞ املظتٜٛا  اٱدسان١ٝ عٓذ املخاطبن، ؾُع ن (2

 ْاظش أٚ طاَع ٜذسى َٓ٘ بكذس َعطٝات٘ يزيو.

 .  (1)أْ٘ ٜشاعٞ اؿاجا  اٱْظا١ْٝ املتٓٛع١ ٚاملتحذد٠ (3

. (2)أْ٘ ٜشاعٞ اٱَهاْا  املاد١ٜ، ٚإَهاْا  ايتُهن اٱهلٞ، ؾٗٛ ٜشد ايٓـش ٚايتُهن إىل اهلل تعاىل (4

 .  (3)بايٓـش َٔ غري بزٍ طب  َٔ قبًِٗ، أٚ جٗذ َظترل يزيوٖٚٛ أٜلا ٫ ٜعٹذ امل٪َٓن 

ٜٴرذٹث يهٌ َٛقـ َا ٜٓاطب٘ َٔ اـطاب (5  . (4)أْ٘ 

 . (5)أْ٘ ٜتٓكٌ بن ايؼذ٠ ٚايًن مبا ٜٓاط  املٛقـ ٚاؿاٍ ٚايؼخف (6

ايـٛس ٚايظٝاقا ايؿشع ايثايث: 

ٛٻ (6)ٚايـٛس٠ ٖٞ : ١٦ٖٝ ؽٝټ١ًٝ يف ايزٖٔ ـٳ . ٚأْا ٖٓا أقـذ ايـٛس٠ اييت ٜشمسٗا (7)ستِٓ عٔ نٝؿ١ٝ املتٳ

َلاؾا إيٝ٘  (8)اـطاب يف ايزٖٔ عٔ ػ٤ٞ َا. ٚأقـذ بايظٝام: تتابع ايه٬ّ ٚأطًٛب٘ ايزٟ جيشٟ عًٝ٘

 . (9)٬َبظا  ٚسٚد ايه٬ّ

                                                           
 ( َث96.٬، 32و نُا يف اٯٜا  ) (1)

 ( َث197.٬، 196، 37( و نُا يف اٯٜا  )2)

 ( َث157.٬، 128(و نُا يف اٯٜا  )3)

 ..( َث138.٬، 129و 126( و نُا يف اٯٜا  ) 4)

..( َث87.٬، 86، 85( و نُا يف اٯٜا  ) 5)

 . ٚغريٖا.75ٕ ق ، ٚايتـٜٛش ايؿ  يف ايكشآ559( و اْعش: ايهًٝا  ق 6)

 ؾرف، داس ٖاْٞ ذظٔ: ايؿاسط١ٝ عباسات٘ ْهشٟ، عشب ا٭محذ ايشطٍٛ عبذ بٔ ايٓيب عبذ ايؿٕٓٛ(،يًكاكٞ اؿط٬ذا  يف ايعًّٛ )جاَع ( و اْعش: دطتٛس ايعًُا7٤)

 .(182/ 2) 2000ّ - ٖو1421 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١/  يبٓإ - ايع١ًُٝ ايهت 

 ( َاد٠: طام.465، 1(و املعحِ ايٛطٝط )8)

 (1/25( ٚايربٖإ )81/ 9( و اْعش: قاطٔ ايتأٌٜٚ )9)
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ٚع٢ً ٖزا ؾإٕ ايـٛس ٚايظٝاقا  َٔ أِٖ َهْٛا  اـطاب عَُٛا، ٚاـطاب ايذعٟٛ خـٛؿا، ٜٚتل  ريو 

ب ايظٛس٠، ؾكذ أٚسد  ؿٛسا عذٜذ٠، َٓٗا: َا جا٤ بأطًٛب ايكـ١ نكـ١ آدّ ٚإبًٝع، َٚٓٗا َا َٔ خ٬ٍ خطا

جا٤ يف ؿٛس٠ ذٛاسا  نرٛاس أؿراب اؾ١ٓ ٚأؿراب ايٓاس ٚأؿراب ا٭عشاف، َٚٓٗا َا جا٤ يف ؿٛس٠ كشب 

ھ  ھ  ھ    چاملثٌ املباػش، نُثٌ ايزٟ اْظًخ َٔ آٜا  اهلل، َٚا جا٤ بـٛس٠ اطتعاسا  نُا يف قٛي٘:

 . ؾايؼ176٤ٞا٭عشاف:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋۋ  چ، ٚقٛي٘:(1)154ا٭عشاف:  چھ  

. َٚٔ ايكِٝ املشع١ٝ يف تًو ايـٛس: (2)ايهً  ذاٍ َٔ تتـٛس نايزٟ ٖٛ ذاي٘ َٔ ايٓؿٛغ تتـٛسٙ ايزٟ

 ايتٓٛع ٚايٛكٛ  ٚايتٓاطل ٚايشبط باهلذف..

ٚأَا طٝاقا  اـطاب يف ايظٛس٠، ٖٚٞ عا١َ ايظٛس٠، أٚ نٌ َكطع ٜتهًِ عٔ قل١ٝ َع١ٓٝ، ؾإْٗا قذ ساعت قُّٝا 

عذ٠، َٓٗا: تٓاطل ايه٬ّ ٚتظًظً٘ ٚاتـاي٘ ٚتتابع٘، ٚأذٛاٍ املخاطبن ٚب٦ٝاتِٗ ٚاخت٬ؾاتِٗ، ٚاختٝاس ا٭يؿاظ 

 ري ريو.ٚاؾٌُ املٓاطب١ يهٌ طٝام، ٚايشبط عٓذ نٌ اْتكاٍ. إىل غ

 ٫ٚ ػو إٔ ٖزٙ ايكِٝ يف نٌ َٔ ايـٛس ٚايظٝاقا  ١َُٗ يف جعٌ اـطاب ايذعٟٛ َ٪ثشا ْٚاجرا. 

 يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش جتُاع١ٝكِٝ ا٫اياملبرث ايثايث: 

 عا١َ إْظا١ْٝ قِٝايؿشع ا٭ٍٚ: 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  اـطاب ايذعٟٛ خطاب إْظاْٞ عاّ، ٜعٗش ريو َٔ قٛي٘ تعاىل

. َٚٔ ٖٓا ؾ٬ بذ َٔ إٔ ٜظتٗذف ايكِٝ اٱْظا١ْٝ اييت ؾطش ايٓاغ عًٝٗا يٝهٕٛ ي٘ 158ا٭عشاف:  چہ

ايتأثري املٓؼٛد يف ايذٜٔ ٚايذْٝا ع٢ً َٔ آَٔ ٚاتبع اهلذ٣، ٚع٢ً َٔ مل ٜ٪َٔ يف دْٝاٙ ع٢ً ا٭قٌ، ريو ٭ٕ 

ٗا: إؿ٬  اجملتُع ٚإصاي١ ايؿظاد اـطاب ايذعٟٛ يٝع ٖذؾ٘ إٔ ٜ٪َٔ ايٓاغ، ؾكط، ٚيهٔ ي٘ أٖذاف أخش٣، َٓ

ې   ې  ې  چ ٚتٛثٝل أٚاؿش احملب١ بن ايٓاغ ٚايتٛطٝع عًِٝٗ  َ٪َٓن ٚغري َ٪َٓن، نُا يف قٛي٘ تعاىل:

 . 157ا٭عشاف:  چڇ  ڇچٚيف قٛي٘: 29ا٭عشاف:  چىى    

ِ قِٝ اـطاب ايذعٟٛ ٚملا ناْت ايشابط١ ا٭ٚىل بن ايٓاغ ٖٞ إْظاْٝتِٗ ؾإٕ سعا١ٜ ٖزٙ ايشابط١ َٔ أٖ

 امل٪ثش.

َٚٔ ميعٔ ايٓعش يف طٛس٠ ا٭عشاف جيذ اٖتُاَا نبريا بايشابط١ اٱْظا١ْٝ بٌ جيذ ؼؿٝضا ٚاطترثاثا هلزٙ  

ايشابط١ ٚتزنريا با٭ؿٌ ا٭ٍٚ يًٓاغ مجٝعا، مما ٜؼري إىل كشٚس٠ ا٫ٖتُاّ باٱْظا١ْٝ يف خط١ اـطاب 

خاطب١ ايٓاغ َٔ خ٬هلا ٚغشغ ا٭ٖذاف املٓاطب١ هلا، ٚيف ٖزٙ ايذعٟٛ; نْٛٗا أسك١ٝ َؼرتن١ ؿاؿ١ مل

                                                           
 ( ..459/ 2( و اْعش: احملشس ايٛجٝض )1)

.( 478/  2) ايٛجٝض .احملشس(2)
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ٌٍ ٚاذذ ؾكاٍ: ٝٸٔ اهلل يعبادٙ أَٛسا نثري٠ َؼرتن١ بن ايٓاغ، َٓٗا: بٝإ أِْٗ َٔ أؿ ڄ   ڄ  چ ايظٛس٠ ب

ڄ  ڄ چ ، َٚٓٗا أْ٘ رَنش ن١ًُ "ب  آدّ" ا٭ؿٌ اٱْظاْٞ ا٭ٍٚ عذ٠ َشا : 189ا٭عشاف:  چڄ  ڃ

يف َعشض املذ  ٚايتهشِٜ أٚ يف َعشض اٱػاس٠ إىل ايبذاٜا  ا٭ٚىل هلزا اٱْظإ ٚأؿً٘. َٚٓٗا . نًٗا (1)چ

أْ٘ رَنش ن١ًُ " ايٓاغ" عذ٠ َشا  يف َعشض ا٫ٖتُاّ بؼأِْٗ، َٚٓٗا ف٧ٝ ٚؿـ ايٓاغ بايعاملن عذ٠ َشا  

 زٙ اٱكاؾ١ ٚايٓظب١.َلاؾ١ إىل ايشب طبراْ٘; تهشميا هلِ ٚإع٤٬ يؼأِْٗ َٔ غري متٝٝض بِٝٓٗ يف ٖ

ٚإىل جاْ  ٖزا بن اهلل بعلا َٔ ايـؿا  ٚايتـشؾا  اٱْظا١ْٝ املؼرتن١ بن ايٓاغ طًبا ٚإجيابا. ٚيف كُٔ 

ٖزا اؿذٜث جا٤  نثري َٔ ايكِٝ يتٛجٝ٘ ايتخاط  َع ٖزا اٱْظإ َٔ خ٬ٍ إْظاْٝت٘، َٚٔ أِٖ ٖزٙ 

 ايكِٝ ايٛاسد٠ يف ايظٛس٠، َا ًٜٞ:

إ يٝظتعٌ ؼت ظٌ سبٛب١ٝ اهلل ٚذذٙ، ٫ٚ جيعٌ أذذا غري اهلل سبا ي٘، ٚميهٔ إٔ ًُْ  ٖزا ا٭َش و تٛجٝ٘ اٱْظ1

ۉ    چيف أنثش َٔ َٛكع، ٚقٛهلِ: چمئ  ىئ  يئ  جب  چَٔ خ٬ٍ تأنٝذا  ايشطٌ عًٝ٘ بكٛهلِ:

َٛ٘ يف أنثش َٔ َٛكع نزيو. ٚنزيو يف اطتٓهاس َٛط٢ عًٝ٘ ايظ٬ّ ع٢ً ق چۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  

اؽارِٖ ايعحٌ َعبٛدا َٔ دٕٚ اهلل، ٚنزيو يف تأنٝذ اهلل ع٢ً املٝثام ايزٟ أخزٙ َٔ ب  آدّ ع٢ً تٳشٳبټبٹِٗ 

هلل ٚذذٙ، ٚؼزٜشِٖ َٔ ا٫ْظ٬خ َٔ عٗذ اهلل ؾا٫ْظ٬خ َٓ٘ جيعٌ اٱْظإ يف عذاد اؿٝٛاْا ، نُا ٖٛ يف 

.(2)يف ْؿع ايظٝام، 175ا٭عشاف:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ قٛي٘:

و تٛجٝ٘ اٱْظإ إىل متثٌ ايـؿا  اٱْظا١ْٝ املٓاطب١ يؿطشت٘ نإْظإ ٚاييت تتُٝض عٔ ايب١ُٝٝٗ، ٚيزيو 2

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  چ اطتٓهش يٛط عًٝ٘ ايظ٬ّ إٔ ٜتـشف قَٛ٘ تـشف ايبٗا٥ِ، بكٛي٘:

. ٖٚٞ 31ا٭عشاف:  چٻ  ٻ  چ  ايطٝبا  . ٚجا٤ قبًٗا َا ٜ٪نذ ع٢ً ايظرت ٚأن80ٌا٭عشاف:  چۅ   

ٕٳ.   ٕٴ بٗا اؿٝٛا  ؿؿا  إْظا١ْٝ ٖا١َ ٜؿاسم اٱْظا

ڱ  ڱ  چ و تعضٜض ايكِٝ اٱْظا١ْٝ اٱجياب١ٝ ٚاملٓتح١، نك١ُٝ اؿش١ٜ اييت تؿِٗ َٔ قٛي٘ تعاىل:3

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ ، ٚنك١ُٝ ايتهشِٜ اييت تًُ  َٔ قٛي٘: 86ا٭عشاف:  چ  ں  ں

ٌٳ عٓٗا، ٚاييت تؿِٗ َٔ قٛي٘ : ا٭عشاف: چ  چچ ـټ ٓٳ ڈ  ژ  چ، ٚنك١ُٝ املظ٦ٛي١ٝ اييت ٫ ت

. ٚقٛي٘ : 38ا٭عشاف:  چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ       چٚقٛي٘: 6ا٭عشاف:  چژ  ڑ  ڑ   ک    

د اهلل ، ٚنك١ُٝ ايعذٍ ٚاؿل اييت أػا 172ا٭عشاف:  چچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ

                                                           
 ( .127، 35، 31، 27، 26( و ا٭عشاف )1)

 (8/156. اْعش: ْعِ ايذسس يف تٓاط  اٯٜا  ٚايظٛس )(2)
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ڌ  ڌ  چ . ٚبكٛي٘:159ا٭عشاف:  چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئچ بايكا٥ُن بٗا بكٛي٘:

. ٚنك١ُٝ ايكظط يف ايتعاٌَ اٱْظاْٞ، املزنٛس٠ بكٛي٘ 181 181ا٭عشاف:  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 ....29ا٭عشاف:  چ  ىې   ې  ې  ىچ تعاىل:

ُٓٛذ١ ي٘ نإْظإ يف َعشؾ١ اـري ٚايؼش ٚايتُٝٝض بن اؿل و تٛجٝ٘ اٱْظإ إىل ا٫طتؿاد٠ َٔ املعطٝا  امل4 

 چ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  چ ٚايباطٌ ٚاـطأ ٚايـٛاب، ٖٚزا ٜؿِٗ َٔ قٛي٘ تعاىل :

.179ا٭عشاف: 

 و تٓبٝ٘ اٱْظإ إىل عذٚٙ اؿكٝكٞ ٖٚٛ ايؼٝطإ، نُا رنش ريو يف قـ١ آدّ ٚإبًٝع.5

اٌَ املتٛاصٕ يف اؿٝا٠، ٚا٫ٖتُاّ ظظذٙ ٚسٚذ٘ يف ْؿع ايٛقت مبا ميهٓ٘ َٔ ايكٝاّ و تٛجٝ٘ اٱْظإ مٛ ايتع6

.32 - 31ا٭عشاف:  چ        ٻ  ٻچ بٛاجبات٘ ع٢ً ظٗش ا٭سض

ًُكٞقِٝ : ثاْٞايؿشع اي ـُ ايتعضٜض ا

طاب ايذعٟٛ ايظ١٦ٝ َٔ أِٖ أٖذاف اـ ا٭خ٬م ٫ ػو إٔ تعضٜض ا٭خ٬م اٱجياب١ٝ يف اجملتُع َٚهاؾر١

امل٪ثش، نُا أْ٘ َهٌُ يًكِٝ اٱْظا١ْٝ ايظ١ًُٝ، قاٍ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ

ٚايظٛس٠ ايهشمي١ بٝٓت ٖزا ا٭َش ع٢ً ٚج٘ ايعُّٛ ٚع٢ً ٚج٘ ايتؿـٌٝ، ٚمما ميهٔ ؾُٗ٘ َٔ قِٝ ايتعضٜض 

 اـًكٞ يف ايظٛس٠، َا ًٜٞ: 

َُٛٞ ببعض ايكِٝ ايطٝب١ ٚايػض َٔ بعض ايكِٝ اـبٝث١، ٚريو َٔ خ٬ٍ ايكـف ايٛاسد يف وووو ايتٜٓٛ٘ ايع

 ايظٛس٠، نكـ١ آدّ ٚإبًٝع، ٚقـ١ قّٛ ػعٝ ، ٚقـ١ أؿراب ايظبت.

ا٭عشاف:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ     ڀ       ڀ  ڀٺ چ وووو اٱػاس٠ إىل أطاغ ايكِٝ بكٛي٘:

 . (2)ابا أٚ طًباؾأطاغ ريو ايؿطش٠، إجي .58

وووو سبط ايٓاغ باهلل تعاىل تـٛسا ٚع٬ُ، ٜٚعٗش َٔ خ٬ٍ تأنٝذ ا٭ْبٝا٤ ٭قٛاَِٗ بلشٚس٠ سعا١ٜ ايشابط١ َع 

.. 129ا٭عشاف:  چى  ى     چٚ .128ا٭عشاف:  چھ  ھ  چ  اهلل، َثٌ:

 چٻ    ٻ  پ    ٱ   ٻ  ٻ چ ، ٚچ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ چوووو ؼؿٝض قِٝ ايطٗاس٠ ايٓؿظ١ٝ

 .96ا٭عشاف: 

                                                           
ٚإطٓادٙ قٟٛ. اْعش: َظٓذ اٱَاّ أمحذ، ؼكٝل : ػعٝ   ،ظٓذٙ َٔ طشٜل أبٞ ٖشٜش٠ سكٞ اهلل عٓ٘، ٚقاٍ قكك٘: ؿرٝ ( و اؿذٜث سٚاٙ اٱَاّ أمحذ يف 1َ)

. ٚيف بعض ايشٚاٜا  ) َهاسّ ا٭خ٬م ( بذٍ ) ؿاحل ا٭خ٬م( 8952( سقِ:513/ 14ّ، َ٪طظ١ ايشطاي١) 2001، 1ٚآخشٕٚ، إػشاف:د/ عبذ احملظٔ ايرتنٞ، ط ا٭سْ٪ٚط

 َظٓذ ايبضاس َٚظٓذ ايؼٗاب. اْعش: َظٓذ اٱَاّ أمحذ بتركٝل ػعٝ  ا٭سْ٪ٚط، ْؿع املٛكع ايظابل، ٚغريٙ. نُا يف

 ( .184/ 8( و اْعش: ايترشٜش ٚايتٜٓٛش )2)
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ڀ    ڀڀ     چ،  چڭ  ڭ  چ ، نُا يف قٛي٘:(1)وووو تعش١ٜ قِٝ ايؿظاد ٚرَٗا ٚايٓٗٞ عٔ ايؿظاد عَُٛا

 چ  ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    چ ٚقٛي٘  چٹ   ٹ    چ  ٚقٛي٘ . 31ا٭عشاف:  چ

.157ا٭عشاف: 

(.2)بايعٳذٍ أِٖ ٚجٛٙ ايٛطط١ٝ ٚا٫طتكا١َ  أٟ .29عشاف: ا٭ چې   ې  ې  ىى  چ وووو تعضٜض قِٝ ايٛطط١ٝ

، َٔ باب ايتٛبٝخ 10ا٭عشاف:  چۆ   ۆ  ۈ   چ     وووو تعضٜض قِٝ ا٫ذرتاّ ٚا٫عرتاف بايؿلٌ، نُا يف قٛي٘:

 .(3)هلِ يعذّ ػهشِٖ هلل تعاىل ع٢ً عطاٜاٙ

اد، َٚٔ ريو ايبػٞ ايزٟ َعٗشٙ ايهرب وووو ايٓٗٞ عٔ بعض ايكِٝ اييت ت٪دٟ إىل ؾظاد اجملتُع ْٚؼش ا٭ذك

، ٚاٱطشاف ايزٟ ٜ٪دٟ إىل ايتؿشٜط يف (5)، ٚايبخع ايزٟ َعٗشٙ إْكاق ذل ايػري ٚخٝاْت٘(4)ٚايعًِ

 ..   (6)اؿكٛم ٚايتؿاٚ  ايطبكٞ املكٝت

املبرث ايشابع: ايكِٝ ايعك١ًٝ املٓطك١ٝ يًخطاب ايذعٟٛ امل٪ثش

 ايؿشع ا٭ٍٚ: ايعشض ايتاسخيٞ

َٔ أِٖ ؿٛس ايعشض اييت تظتحً  اْتباٙ ايٓاغ ٚتؼذِٖ إىل املتهًِ، ٚخاؿ١ إرا نإ را طابع عكًٞ ايظشد 

َٓطكٞ ؿادم ٜشت  ا٭ذذاث ٜٚظتٓبط ايعرب ٚايععا ، ٚكاطب١ ايعكٌ ٖٓا تأتٞ َٔ خ٬ٍ ٚكع املخاط  

املكَٛا  اـطاب١ٝ َٛكع املترذٻث عٓ٘ ٚجعً٘ ٜذخٌ يف إطاس ايـٛس٠ املتخ١ًٝ، ٚإرا أذظٔ ايعشض ٚذؼذ  

 .(7)يزيو ؾإٕ نٌ رٟ عكٌ طًِٝ ٚاع ٫ ػو يف تأثشٙ ٚاتعاظ٘

ٚيزيو ؾإٕ َٔ املِٗ يًذاع١ٝ إٔ ٜطًِّع ع٢ً ايتاسٜخ بـٛس٠ عا١َ ٚع٢ً تاسٜخ ايذع٠ٛ بـٛس٠ خاؿ١، ٚطٛس٠ 

قِٝ ١َُٗ  ، ٚقذ سنض  ايظٛس٠ ع٢ً(8)ا٭عشاف يف فًُٗا ن٬ّ يف تاسٜخ ايذع٠ٛ بٌ يف تاسٜخ ايبؼش١ٜ نًٗا

يف عشكٗا ايتاسخيٞ، نُا ٖٞ عاد٠ ايكشإٓ ايهشِٜ يف ريو، مبا ميهٔ يًخطاب ايذعٟٛ َٔ ا٫طتؿاد٠ َٓٗا 

 ٚايرتنٝض عًٝٗا نأطًٛب ؾاعٌ يف تكشٜ  اؿل يًٓاغ ٚتكشٜ  ايٓاغ إىل اؿل، َٚٔ تًو ايكِٝ: 

 ووو ايـذم يف ايعشض ٚعذّ املبايػ١ .

 ووو اٱْـاف بن ػخٛق ايعشض.

                                                           
 (.426/ 2( و اْعش: احملشس ايٛجٝض )1)

 .(330/  2) 1988ّ - ٖو 1408 ا٭ٚىل ريٚ ، ايطبع١ايهت ، ب عامل ايضجاد، إطرام أبٛ ايظشٟ بٔ ، ٱبشاَِٖٝعاْٞ ايكشإٓ ٚإعشاب٘اْعش: ( و2)

(.33/ 8( و اْعش: ايترشٜش ٚايتٜٓٛش ) 3)

 ( .101/ 2( و اْعش: ايهؼاف )4)

 (. 5/147( و اْعش: قاطٔ ايتأٌٜٚ )5)

 .(390/ 2)  ٖو 1383: ايكاٖش٠، ايطبع١ ايعشب١ٝ، ايهت  إذٝا٤ داس عض ، قُذ ، يذسٚص٠( و اْعش: ايتؿظري اؿذٜث6)

 .414ق  2001ّ-ٖو1421 ايتاطع١: ايشطاي١، ايطبع١ َ٪طظ١ ، يعبذ ايهشِٜ صٜذإ،( و اْعش: أؿٍٛ ايذع7٠ٛ)

 .(1244/ 3و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ ) (8)
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 ايرتنٝض ع٢ً املِٗ َٔ ايتاسٜخ، ٚتشى ايتؿاؿٌٝ اييت يٝع هلا تأثري يف املؼٗذ. ووو

 ووو إبشاص اؿٛاس املٓطكٞ ايزٟ جيشٟ بن ا٭ػخاق.

 ووو إبشاص ايعرب ٚايععا  اييت ؽذّ املٛقـ.

 ووو ايتظًظٌ يف عشض ا٭ذذاث، إ٫ مبا خيذّ املٛقـ.

 .ووو تهٜٛٔ ايٓتا٥خ اؾاَع١ َٔ ايـٛس اؾض١ٝ٥

 ووو إبشاص اؿحخ ٚا٭دي١ ٚايؼبٗا  اييت قاَت ذٛهلا تًو اؿحخ ٚا٭دي١.

ووو عٓذ ايعشض ايتاسخيٞ ٫ بذ يًذاع١ٝ إٔ ٜبك٢ َظتـربا إٔ ايعشض يٝع ٖذؾا يزات٘ ٚإمنا ٜكـذ َٔ ٚسا٥٘ 

ٚدذض ػبٗا   أَشٜٔ: ا٭ٍٚ: بٝإ طٓٔ اهلل يف اـًل ٚأْ٘ ٜٓـش عبادٙ يف ايٓٗا١ٜ. ٚايثاْٞ: بٝإ ذحخ ايذعا٠

 . (1)املهزبن، ٭ْٗا تتؼاب٘ يف اؿاين يف نٌ صَإ َٚهإ

ووو إبشاص َذ٣ ا٫ستباط بن َؿشدا  ايٛجٛد املخًٛم، َٚذ٣ خلٛع٘ هلل اـايل طٛعا ٚنشٖا، ٚأْ٘ ٫ ٜٓبػٞ 

 .(2)يٲْظإ إٔ ٜهٕٛ ْؼاصا بن ٖزٙ املخًٛقا  اييت بعلٗا أععِ َٓ٘ مبشا  نثري٠

 ايٓعش املـًرٞايؿشع ايثاْٞ: 

خيتًـ ايٓاغ يف ايٓعش املـًرٞ عظ  َعطٝا  ايذٜٔ ٚايثكاؾ١ ٚاؿاج١، ٚيهٔ املتؿل عًٝ٘ بن نٌ ايٓاغ 

إٔ ذ  املـًر١ أَش ؾطش عًٝ٘ مجٝع ايٓاغ بٌ مجٝع املخًٛقا ، ذاػا ا٭ْبٝا٤ ٚامل٥٬ه١، ٚيزيو ؾإْٓا إرا 

ف خـٛؿا، لذ أْ٘ عٓذ دعٛت٘ ايٓاغ ٫ ٌُٜٗ ٖزا أَعٓا ايٓعش يف خطاب ايكشإٓ عَُٛا، ٚيف طٛس٠ ا٭عشا

اؾاْ  أبذا بٌ سمبا جعً٘ املذخٌ ا٭طاغ يٹبٳثِّ ٚتثبٝت بك١ٝ أٖذاف ايذع٠ٛ يف ايٓؿٛغ، ؾخ٬ؿ١ املـًر١ ٖٞ: 

دؾع ايلشس ٚجً  ايٓؿع، طٛا٤ نإ يف ايعاجٌ أٚ يف اٯجٌ، ٖٚزا ا٭َش ٖٛ ايزٟ عًٝ٘ َذاس ا٭َش ٚايٓٗٞ يف 

ط١َٝ٬، ٚيف طٛس٠ ا٭عشاف نإ اـطاب عٔ ٖزا ا٭َش َٔ أٍٚ املخاطبا  يف ايظٛس٠، ؾؿٞ قٛي٘ ايؼشٜع١ اٱ

 َٔ ب٘ ٜعاؾ َا ، إػاس٠ ٚاكر١ إىل أطاغ َٔ أطع ايبكا٤ ٖٚٛ 10ا٭عشاف:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  چتعاىل :

ملـًر١ يف ا٫بتعاد عٔ ، ثِ اطتطشد ايظٝام بزنش قـ١ آدّ َع إبًٝع ٚبٝإ إٔ ا(3)ٚغريُٖا ٚاملؼاسب املطاعِ

ۅ  ۉ  ۉ  ې       چعٔ إبًٝع ٚعذّ اتباع٘، بٌ ذت٢ إبًٝع نإ َٔ َذاخً٘ ٯدّ ٚذٛا٤ باب املـًر١ ؾكاٍ:

. ثِ اطتطشد ايظٝام إىل بٝإ إٔ ايذٜٔ 21 - 20ا٭عشاف:  چ   ې  ې  ې     ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ ٫ ٜكـ كذ املٓاؾع اٱْظا١ْٝ ٚاملـاحل ايبؼش١ٜ 

                                                           
(.3/1248( و اْعش : يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )1)

 .(1249/ 3( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ ) 2)

َظتٛ،  دٜ  ايذٜٔ قٝٞ: ي٘ ٚقذّ بذٜٟٛ، ساجع٘ عًٞ ٜٛطـ: أذادٜث٘ ٚخشد ذكك٘ ايٓظؿٞ، أمحذ بٔ اهلل عبذ نا ايرب ، ٭بٞ( و َذاسى ايتٓضٌٜ ٚذكا٥ل ايتأ3ٌٜٚ)

( ٚغريٙ.556/  1) ّ 1998 - ٖو 1419 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١ ايطٝ ، ايهًِ داس
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، ٖٚهزا جا٤ اـطاب يف ٖزا اؾاْ  يف نثري َٔ آٜا  ايظٛس٠، كاطبا ايٓاغ بتٓبِٝٗٗ إىل َا  32ا٭عشاف: 

ُِٜٗٗ ٚإسػادِٖ إىل َا ٜٓؿعِٗ، أٚ ببٝإ ذشق ا٭ْبٝا٤ ع٢ً َـاؿِٗ، أٚ ببٝإ املـاحل املرتتب١ ع٢ً 

. ؾؿٝ٘ بٝإ إٔ ايذع٠ٛ  62ا٭عشاف:  چگ  گ  چ ع٘، َثٌ قٛي٘ تعاىل:ا٫طتحاب١ يطشٜل اؿل ٚاتبا

،  85ا٭عشاف:  چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ     چ، ٚقٛي٘: (1)يـاؿِٗ ِٖ

ی  جئ      چ. ٚقٛي٘:96ا٭عشاف:  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    چ ٚقٛي٘:

اٯٜا  يف ايظٛس٠. ٖٚزٙ نًٗا َـاحل د١ْٜٛٝ ٚأخش١ٜٚ ، إىل غري ريو َٔ  170ا٭عشاف:  چحئ  مئ   ىئ 

جا٤  يف َعشض اـطاب ايذعٟٛ ايشاػذ يتبن يٓا إٔ َيِؿتٳ ْعش ايٓاغ إىل ٖزا اؾاْ  يف خطاب ايذعا٠ ي٘ 

 تأثري إجيابٞ نبري ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٌُٜٗ ٚإٔ ٫ ٜرتى. 

ٓا ْشٜذ أٜلا بٝإ ايكِٝ ايلابط١ هلا َٔ ٚيٝع ٖذؾٓا ٖٓا بٝإ إٔ ا٫ٖتُاّ بٗزٙ ايك١ُٝ أَش َِٗ، ؾكط، ٚيه

 خ٬ٍ اطتهٓاٙ اٯٜا  ٚايعباسا  ايكشآ١ْٝ ايٛاسد٠ يف ايظٛس٠. ٚيعٌ َٔ أِٖ تًو ايكِٝ ايلابط١، َا ًٜٞ: 

 ووو سبط املـًر١ باهلذف ايذعٟٛ.

ٗا ي٘، ووو اطتعُاٍ أطًٛب ايترؿٝض ايذاؾع ي٬طتحاب١، ؾهٝـ ٜتٓهش اٱْظإ ملٔ ٜكّٛ ع٢ً َـاؿ٘ ٜٚظذٜ

، ٚاييت ٫ ذاؾغ هلا َثٌ دٜٔ اهلل ٚاتباع (3)، بٌ نٝـ ٜتٓهش اٱْظإ ايعاقٌ ملـاؿ٘ ٖٛ(2)ٚميًهٗا إٜاٙ

 َٓٗح٘.

ووو ايتأنٝذ ع٢ً املـاحل املؼرتن١ اييت ميهٔ إٔ تِٗ أنثش أؾشاد اجملتُع; ٭ٕ يف ريو اطتٗذاؾا ؾُاٖري 

 ايٓاغ ٚتٛطٝعا يذا٥ش٠ املذاؾعن عٓٗا .

نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايٓعِ ٚاملـاحل اـاؿ١ ٚايعا١َ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، ٚريو بايتٛاصٕ ٚايٛطط١ٝ، ٚعذّ  ووو بٝإ

 ايتهرب ٚاٱطشاف ٚاٱؾظاد، ٚػهش اهلل عًٝٗا باتباع سطً٘ َٚٓٗح٘، ٖٚزا مما ٜتل  َٔ طٝام ايظٛس٠ بٛج٘ عاّ.

 ٕايؿشع ايثايث: اؿح١ ٚايربٖا

١ إٕ مل تهٔ أُٖٗا; ٭ٕ أٟ دع٠ٛ عاج١ إىل أدي١ ٚبشاٖن ٚذحخ ق١ٜٛ ٖٚزٙ ايك١ُٝ َٔ أِٖ ايكِٝ اـطابٝ

تكتلٞ تـذٜكٗا ٚا٫طتحاب١ هلا أٚ ذت٢ ايتعاٌَ َعٗا، ٚيععِ ايذع٠ٛ إىل اهلل ؾإْ٘ تعاىل َا أسطٌ سط٫ٛ 

ا إ٫ ايتظًِٝ بايب٬ؽ إ٫ أٜذٙ بايرباٖن ٚا٭دي١ ٚاملعحضا  ايك١ٜٛ ايعاٖش٠ اييت ٫ ميًو ايعاقٌ غري املعاْذ َعٗ

، ٚايبٝٓا  ٖٞ ا٭دي١ ايٛاكر١، َٚا رنش  101ا٭عشاف:  چڻ  ڻ  ڻ   ڻ   چٚاملتابع١، قاٍ تعاىل: 

اهلل سط٫ٛ أسطً٘ إىل أ١َ إ٫ رنش أْ٘ أسطً٘ بب١ٓٝ ٚآ١ٜ، ٖٚزا أَش بذٖٞ; ؾإْ٘ َا َٔ قّٛ ٫ٚ أ١َ جا٤ِٖ سطٍٛ 

                                                           
 .( 7/4195و تؿظري ايؼعشاٟٚ ) (1)

 .(3/1262( و اْعش: يف ظ٬ٍ ايكشإٓ )2)

 .(8/290تؿظري املٓاس )( و اْعش: 3)
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ٞ ٭ٕ ػإٔ ايعك٤٬ طً  ايذيٌٝ ٚعذّ ايتظًِٝ بذع٣ٛ أٟ إ٫ طًبٛا َٓ٘ ب١ٓٝ ٚآ١ٜ تؼٗذ يـذق٘، ٖٚٛ أَش طبٝع

َذٸٍع َٔ غري ب١ٓٝ ع٢ً ؿذق٘، ٚيهٔ َٔ غري املٓطكٞ طً  ايب١ٓٝ ثِ عذّ تـذٜكٗا ٭ٕ ريو ٜـب  كشبا َٔ 

ڑ  ڑ  چ ايعبث ٚايظخش١ٜ ٚاؾشمي١ اييت ٫ تٴػَؿش، ٚيزيو نإ جضا٤ َثٌ ٖ٪٤٫ ععُٝا،نُا قاٍ تعاىل:

ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ    ک         ک   ک 

.40ا٭عشاف:  چڻ    

ٚقذ ْع٢ اهلل ع٢ً قّٛ َٛط٢ ٚطحٌ عًِٝٗ بايعًِ; ٭ِْٗ اؽزٚا ايعحٌ ٚأيػٛا ايٓعش ايعكًٞ ايبظٝط ايزٟ 

ٚٻيٞ ملعشؾ١ اؿل َٔ ايباطٌ  چۋ   ۋۅ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ     چميهٔ ا٫عتُاد عًٝ٘ نأطاغ أ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ، ْٚع٢ ع٢ً قّٛ ٫ ٜظتعًُٕٛ أدٚا  ايعًِ ٚايؿِٗ ؾكاٍ: 148ا٭عشاف: 

، ٚجا٤  اطتؿٗاَا  نثري٠ يف  179ا٭عشاف:  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤڦ     

ا يف بٝٓا  ايشطٌ َٚعحضاتِٗ نُا ايظٛس٠  تظترث ايٓعش ايعكًٞ ٚايتؿهش ٚايتذبش يف آٜا  ايهٕٛ ٚاـًل نُ

 يف آٜا  ايٓؿع ٚآٜا  ايهتاب املبن املٓظحِ َع ريو نً٘.

١ِّٓٝ " باٱؾشاد ٚاؾُع يف ايظٛس٠ أسبع َشا ، ٚجا٤  يؿع١ " آ١ٜ " باٱؾشاد ٚاؾُع مثا١ْٝ  ٚقذ جا٤  يؿع١ " ب

ُٹٌ عكً٘ ، ٚجا٤ َؿَُٗٛٗا يف َٛاكع نثري٠، ٚجا٤ ايٓعٞ ع٢ً َٔ مل ٜ(1)ٚعؼشٜٔ َش٠ ٜٴع ٓعش يف اٯٜا  ٚمل 

يف ايٓعش ٚا٫طتذ٫ٍ َشا  عذٜذ٠، مما ٜذٍ ع٢ً أ١ُٖٝ اؿح١ ٚايربٖإ يف اـطاب ايذعٟٛ، ٚع٢ً ٚجٛب 

 ذلٛس اؿح١ ٚايربٖإ يذ٣ ايذاع١ٝ ذت٢ ٜهٕٛ يذعٛت٘ أثش ٚقبٍٛ.

تٜٛا  َتعذد٠، بـٛس٠ ٚبايٓعش إىل َا رنشْا طابكا لذ إٔ ريو ا٫ٖتُاّ باؿحخ ٚايرباٖن جا٤ ع٢ً َظ

َباػش٠ ٚغري َباػش٠، َٚذ  ٚرّ، ع٢ً ج١ٗ اٱْهاس أٚ ايتكشٜش بذ٫ي١ ا٭َش أٚ ايٓٗٞ.. ٖٚزا نً٘ ٜ٪ػش إىل أْ٘ 

ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٖٓاى كٛابط ٚقِٝ يًرحخ ٚايرباٖن تٓلبط بٗا يهٞ ت٪دٟ غشكٗا، ٚيعٌ َٔ أِٖ تًو 

 ايكِٝ، َا ًٜٞ: 

ُٗٗا ٚٚعٝٗا، يٝكذس ايذاع١ٝ ع٢ً إٜـاهلا إىل ايٓاغ بـٛس٠ ١ُ٥٬َ، ٖٚزا َا ووو اطترلاس اؿح١ ٚايربٖإ ٚؾ

، ؾهٝـ ٜٓزس ب٘ ٖٚٛ غري َظترلش ي٘ ٫ٚ  2ا٭عشاف:  چڀ   ڀ    چميهٔ إٔ ٜظتؼـ َٔ قٛي٘ تعاىل َث٬:

 .(2)ٚاع

بشاِٖٝٓٗ تبعا يزيو، ووو ؽري اؿح١ املٓاطب١ يًُٛقـ ٚايؼخف ٚاملهإ ٚايضَإ، ٚهلزا تٓٛعت بٝٓا  ا٭ْبٝا٤ ٚ

 نُا ٜٓبػٞ أٜلا ؽري ايٛقت املٓاط  يعشكٗا ٚبٝاْٗا.

                                                           
 . قذ ْؿِٗ َٔ ٖزا إٔ ايب١ٓٝ ؾٝٗا خـٛؿ١ٝ يف ايؿِٗ، ٚاٯ١ٜ ع١َُٝٛ ايؿِٗ ٭ْٗا ًَح١٦ يًُعشؾ١ ؾٗٞ ظاٖش٠ ٚق١ٜٛ. ٚاهلل أعًِ.(1)

.(582/ 2) و اْعش: َذاسى ايتٓضٌٜ ٚذكا٥ل ايتأٌٜٚ (2)
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ووو ايتًطـ َع املذعٜٛٔ ذاٍ عشض اؿحخ ٚايرباٖن، ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل يف إٜكاع ايتأثري، ٖٚزا َا ٜؿظش يٓا 

ں     چ ، 105ٚ، 85،  73ا٭عشاف:  چې  ى    ىائ   چبعض ايظش َٔ إكاؾ١ اٯٜا  ٚايبٝٓا  إىل اهلل تعاىل

.. ٖٚهزا. ؾايتأثري ٚايتبـري ٚايتزنري 203ا٭عشاف:  چۓ   ۓ  ﮲     چ، ٚ ا٭عشاف: چں  ڻ      

إمنا ٖٛ َٔ اهلل تعاىل. ٚنزيو ا٭َش يف إكاؾ١ اٯٜا  إيٝ٘ طبراْ٘.

ٜع أطايٝ  ووو ذظٔ ايعشض ٚايبٝإ ٱقا١َ اؿح١ نا١ًَ، ٚريو ٜكتلٞ ايثك١ ايتا١َ بٗا ٚاؿُاط١ هلا ٚتٓٛ

 ايعشض، طٛا٤ ناْت ن١َٝ٬ أٚ غري ن١َٝ٬. 

چ ووو سبط ايب١ٓٝ ٚاؿح١ باهلذف َٓٗا، ؾٗٞ يٝظت َطًٛب١ يزاتٗا ٚإمنا يًٛؿٍٛ بايٓاغ إىل قٓاع١ َع١ٓٝ

. 85،  73ا٭عشاف:  چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى    ىائ  

يزيو رّ اهلل ايزٜٔ ناْٛا عُن عٔ اٯٜا  ٚايزٜٔ ووو كاطب١ ايعكٌ ٚؼؿٝضٙ يتكبٌ اـطاب َٚٛكٛع٘، ٚ

 ناْٛا غاؾًن عٓٗا.. ٚيف ريو تٓبٝ٘ ع٢ً أْ٘ ٜٓبػٞ أ٫ٚ ؼلري ايعكٌ املخاط  باؿح١ ٚايربٖإ .

ووو َـذاق١ٝ اؿح١ ٚايربٖإ، ٚايبعذ عٔ اـذاع ٚايهزب، ٭ٕ ايعكٌ ايظًِٝ طشعإ َا ٜهؼـ صٜـ ا٫دعا٤، 

 ٕٛ ٭ٕ َا جا٤ٚا ب٘ طرشا ٫ ذكٝك١ ي٘ َع نثشت٘ .َٚٔ ٖٓا ُأتٞ طرش٠ ؾشع

 اـامت١

ٚيف ختاّ ٖزا ايبرث أسجٛ إٔ أنٕٛ قذ ٚؾكت يف إثاس٠ ٖزا املٛكٛع املِٗ يف قِٝ اـطاب ايذعٟٛ ٚايزٟ مٔ 

عاج١ نبري٠ إىل َثً٘ يف ٖزا ايٛقت ايزٟ ٬ٜقٞ اٱط٬ّ ٖح١ُ ػشط١ َٔ أعذا٥٘ َكاب١ً ظٌٗ عشٜض َٔ 

ٓا٥٘، ٚيٝظت أؾهاس ٖزا ايبرث سد٠ ؾعٌ دؾاع١ٝ اعتباط١ٝ، ٚيهٓٗا بٝإ ملٓٗح١ٝ ٜعتُذٖا ايهتاب نثري َٔ أب

ايعضٜض يف خطاب املذعٜٛن ٫ تتػري بتػري ايعشٚف ٚا٭ذٛاٍ إ٫ ؾُٝا خيف ا٭طايٝ  اييت ٫ ؽايـ ا٭ؿٍٛ 

 ايذع١ٜٛ ايثابت١.

 ١َُٗ َكَٛا  ٖٞ أٚ ايشاػذ، ايذعٟٛ اـطاب ٜتلُٓٗا إٔ ٜٓبػٞ َٚكَٛاتٗا َٚظتٜٛاتٗا ايكِٝ ٖٚزٙ   

 أظٔ أْٓا بطشٜك١ املٛكٛع أثش  ٚيه  إيٝ٘ أطبل مل مبا أتٝت قذ أْٞ أدعٞ ٚيظت، ايشاػذ ايذعٟٛ يًخطاب

 ايذع١ٜٛ ايكِٝ َٔ نثريا ايباذثٕٛ ٜظتخًف ٚقذ.. مثاسٖا ايذع٠ٛ يت٪تٞ ايٛقت ٖزا يف عًٝٗا يًظري متاد

 ميهٔ ٚخٛاطش تأ٬َ  ٖٞ إمنا ٚيهٔ يًظٛس٠ َؿظش أْٞ أدعٞ َٚٔ غريٖا، نُا ٫ايشاػذ٠ َٔ طٛس٠ ا٭عشاف 

 .نزيو ؼًُٗا ايكشآْٞ يًٓف ميهٔ اييت ايتأ٬َ  َٔ يػريٖا َٓع غري َٔ حيتًُٗا إٔ يًٓف ايكشآْٞ

ٖٚٞ ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ٖزٙ املكَٛا  َٔ خ٬ٍ طٛس٠ ا٭عشاف بظب  إٔ ايظٛس٠ ْضيت َبهشا َٔ أٚا٥ٌ ايظٛس امله١ٝ، 

 أنثش ايظٛس امله١ٝ عذد آٜا  ٚأٍٚ طٛس٠ أثاس  َٛكٛع دع٠ٛ ايشطٌ، بتًو ايـٛس٠ ع٢ً ا٭قٌ. 

 ٚملا نإ ايبرث ٫ ٜتظع يبظط ايه٬ّ ذٍٛ ٖزا املٛكٛع بأنثش مما ٖٛ عًٝ٘ ؾإْٞ أٚؿٞ بأَشٜٔ اثٓن، ُٖا: 
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عٝث تهٕٛ يف َتٓاٍٚ  إْ٘ ٜٓبػٞ تعُِٝ َثٌ ٖزٙ ايبرٛث ٚاطتٓباط قٛاعذ ايذع٠ٛ ايظ١ًُٝ امل٪ثش٠ -

 ايذعٟٛ.. اؿكٌ يف ايعاًَن َٔ يهثري تعٗش ٫ قذ ايكِٝ َٔ ٖزٙ ايذعا٠ ٚايٓاغ، ٭ٕ نثريا

ٚ٭ْ٘ يٝع نٌ داع١ٝ ٜعشف قِٝ اـطاب ايذعٟٛ امل٪ثش، ٚايبعض قذ ٜعشؾٗا ْعشٜا إ٫ أْ٘ ٫  -

عا٠ عاج١ إىل ذلٛس ٜظتطٝع مماسطتٗا ع٢ً ايٛج٘ ايظًِٝ يف ايٛاقع، ٚيزيو ؾإٕ نثريا َٔ ايذ

دٚسا  َهثؿ١ ؽــ١ٝ تظتٗذف تشػٝذ املُاسطا  ايذع١ٜٛ ٚتكٛميٗا ٚايتذسٜ  ع٢ً ا٭دا٤ ايظًِٝ 

 ٚؾل أطع َذسٚط١ قه١ُ.

 ٚاهلل أعًِ ٚؿ٢ً اهلل عًٞ طٝذْا قُذ ٚآي٘ ٚؿرب٘ ٚطًِ.

 ؾٗشغ املشاجع ٚاملـادس

 .، د. عٛد ايعُادٟ، داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ و إسػاد ايعكٌ ايظًِٝ إىل َضاٜا ايهتاب ايهشِٜ، ٭بٞ ايظ

 . 2001ّ-ٖو1421 ايتاطع١: ايشطاي١، ايطبع١ َ٪طظ١ ، يعبذ ايهشِٜ صٜذإ،و أؿٍٛ ايذع٠ٛ

 طٛس١ٜ، محف، ، اؾاَع١ٝ يًؼ٦ٕٛ اٱسػاد داس ، دسٜٚؽ َـطؿ٢ أمحذ بٔ ايذٜٔ حملٝٞ ٚبٝاْ٘، ايكشإٓ إعشاب. 

 .ٖو 1415 ، ايشابع١:  ايطبع١ ٚغريٙ،

 املخطٛطا  َشنض اؿُذ، قذٚسٟ غامن: ؼكٝل ايذاْٞ، عُشٚ أبٛ طعٝذ بٔ يعثُإ ايكشإٓ، آٟ عذ يف ايبٝإ. 

 .1994ّ -ٖو1414 ا٭ٚىل،: ايطبع١ ايهٜٛت، ٚايرتاث،

 ٙ . 1984تْٛع،  –و ايترشٜش ٚايتٜٓٛش، حملُذ ايطاٖش ابٔ عاػٛس ، ايذاس ايتْٛظ١ٝ يًٓؼش 

 .عؼش٠ ايظابع١ ايؼشع١ٝ ايؼشٚم، ايطبك١ داس ، إبشاِٖٝ قط  ، يظٝذايكشإٓو ايتـٜٛش ايؿ  يف 

 بريٚ ، ايع١ًُٝ ايهت  داس ايٓاػش، بإػشاف ايعًُا٤ َٔ مجاع١: اؾشجاْٞ، ؼكٝل قُذ بٔ يعًٞ ايتعشٜؿا ،.

 .1983ّ- ٖو1403 ا٭ٚىل: ايطبع١ يبٓإ،

 . ٖو 1383: ايكاٖش٠، ايطبع١ – يعشب١ٝا ايهت  إذٝا٤ داس عض ، قُذ ، يذسٚص٠و ايتؿظري اؿذٜث

 . ، د.  ايكاٖش٠  -و ايتؿظري ايكشآْٞ يًكشإٓ، يعبذ ايهشِٜ ْٜٛع اـطٝ  ، داس ايؿهش ايعشبٞ 

و اؾاَع املظٓذ، حملُذ بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبذاهلل ايبخاسٟ اؾعؿٞ، ؼكٝل: قُذ صٖري بٔ ْاؿش ايٓاؿش، داس 

 .  ٖو1422ايباقٞ، ايطبع١: ا٭ٚىل، طٛم ايٓحا٠، تشقِٝ: قُذ ؾ٪اد عبذ 

و اؾاَع ٭ذهاّ ايكشإٓ ، ٭بٞ عبذ اهلل ايكشطيب، ؼكٝل : أمحذ ايربدْٚٞ ٚإبشاِٖٝ أطؿٝؽ، داس ايهت  

 . 1964 -ٖو 1384ايكاٖش٠، ايطبع١ : ايثا١ْٝ ،  –املـش١ٜ 

 .ٖو  1407 -بع١: ايثايث١ ًضكؼشٟ، داس ايهتاب ايعشبٞ، بريٚ ، ايطي و ايهؼاف عٔ ذكا٥ل غٛاَض ايتٓضٌٜ،

قُذ  -و ايهًٝا ، َعحِ يف املـطًرا  ٚايؿشٚم ايًػ١ٜٛ، ٭ٜٛب بٔ َٛط٢ ايهؿٟٛ ،ؼكٝل: عذْإ دسٜٚؽ 

   . ، د.  بريٚ  –املـشٟ، َ٪طظ١ ايشطاي١ 
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 و احملشس ايٛجٝض يف تؿظري ايهتاب ايعضٜض،  ٭بٞ قُذ عبذ اؿل ابٔ عط١ٝ ا٭ْذيظٞ ، ؼكٝل: عبذ ايظ٬ّ

 ٖو . 1422عبذ ايؼايف قُذ، داس ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  

و احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ، ٭بٞ اؿظٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ طٝذٙ املشطٞ، ؼكٝل: عبذ اؿُٝذ ٖٓذاٟٚ، 

 ّ. 2000 -ٖو  1421بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل،  –ايٓاػش: داس ايهت  ايع١ًُٝ 

 . ، د.    ايؼش  ايهبري، ٭محذ بٔ قُذ بٔ عًٞ ايؿَٝٛٞ، املهتب١ ايع١ًُٝ ، بريٚ و املـبا  املٓري يف غشٜ

و املٛطٛع١ ايكشآ١ْٝ، خـا٥ف ايظٛس،  ؾعؿش ػشف ايذٜٔ، ؼكٝل: عبذ ايعضٜض بٔ عثُإ ايتٛجيشٟ، داس 

 ٖو . 1420ايتكشٜ  بن املزاٖ  اٱط١َٝ٬، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل ، 

ٞ اؿظٔ عًٞ بٔ قُذ باملاٚسدٟ، ؼكٝل: ايظٝذ ابٔ عبذ املكـٛد بٔ عبذ ايشذِٝ، داس و ايٓهت ٚايعٕٝٛ، ٭ب

 د.  .  بريٚ  / يبٓإ. -ايهت  ايع١ًُٝ 

 ايذٜٔ، داس مشع إبشاِٖٝ: ايذٜٓٛسٟ، ؼكٝل قتٝب١ بٔ َظًِ بٔ اهلل عبذ قُذ ، ٭بٞو تأٌٜٚ َؼهٌ ايكشإٓ

 د. .  .يبٓإ بريٚ ، ايع١ًُٝ، ايهت 

 ّ.1997 ايّٝٛ، عاّ أخباس ، َطابع(ٖو1418: املتٛؾ٢) ايؼعشاٟٚ َتٛيٞ ) اـٛاطش( حملُذ ايؼعشاٟٚ و تؿظري

 .ّ 1990: يًهتاب، عاّ ايعا١َ املـش١ٜ اهل١٦ٝ سكا، عًٞ بٔ سػٝذ ، حملُذ(اؿهِٝ )تؿظري ايكشإٓ ؿظري املٓاسو ت

داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ ،  ،و تٗزٜ  ايًػ١، حملُذ بٔ أمحذ بٔ ا٭صٖشٟ، ؼكٝل: قُذ عٛض َشع 

 ّ.2001ايطبع١: ا٭ٚىل، 

و جاَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكشإٓ، حملُذ بٔ جشٜش ايطربٟ، ؼكٝل : أمحذ قُذ ػانش، َ٪طظ١ ايشطاي١، 

 ّ. 2000 -ٖو  1420ايطبع١: ا٭ٚىل، 

 .ايشطاي١، د.  ا٭ؾػاْٞ، داس طعٝذ: ؼكٝل صل١ً، قُذ ابٔ بٔ ، يعبذ ايشمحٔو ذح١ ايكشا٤ا 

 ْهشٟ، عشب ا٭محذ ايشطٍٛ عبذ بٔ ايٓيب عبذ ايؿٕٓٛ(،يًكاكٞ اؿط٬ذا  يف ايعًّٛ )جاَع و دطتٛس ايعًُا٤

 2000ّ - ٖو1421 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١/  يبٓإ - ايع١ًُٝ ايهت  ؾرف، داس ٖاْٞ ذظٔ: ايؿاسط١ٝ عباسات٘

. 

 عًٞ: ا٭يٛطٞ، ؼكٝل اهلل عبذ بٔ قُٛد ايذٜٔ ملثاْٞ، يؼٗابا ٚايظبع ايععِٝ ايكشإٓ تؿظري يف و سٚ  املعاْٞ

 ٖو. 1415 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١ – ايع١ًُٝ ايهت  عط١ٝ. داس ايباسٟ عبذ

املٗذٟ،  ايشصام عبذ: ،ؼكٝل ابٔ اؾٛصٟ ايشمحٔ عبذ ايؿشد أبٛ ايذٜٔ ايتؿظري، ؾُاٍ عًِ يف املظري صاد و

 . ٖو 1422 - ا٭ٚىل: ٚ ، ايطبع١بري ايعشبٞ، ايهتاب داس: ايٓاػش

 1414،و ؾت  ايكذٜش، حملُذ بٔ عًٞ ايؼٛناْٞ، داس ابٔ نثري، داس ايهًِ ايطٝ ، دَؼل، بريٚ ، ايطبع١: ا٭ٚىل

 .ٖو 
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و ؾًظؿ١ ايرتب١ٝ اٱط١َٝ٬، دساط١ َكاس١ْ بايؿًظؿ١ ايرتب١ٜٛ املعاؿش٠، َاجذ عشطإ ايه٬ْٝٞ، ، داس ايؿت  

 . 2009ّ ،1ط عُإ، ا٭سدٕ،يًذساطا  ٚايٓؼش، 

 ٖو  1412 -ايطبع١: ايظابع١ عؼش  داس ايؼشٚم ، بريٚ ، ايكاٖش٠، و يف ظ٬ٍ ايكشإٓ، يظٝذ قط  إبشاِٖٝ ذظن،

ٝٳِ" املعحِ ايٛطٝط، فُع ايًػ١ ايعشب١ٝ بايكاٖش٠، )إبشاِٖٝ َـطؿ٢ / أمحذ ايضٜا  /  و يف َعاْٞ ن١ًُ " قٹ

 ( داس ايذع٠ٛ . د.  .   ذاَذ عبذ ايكادس / قُذ ايٓحاس

و قاطٔ ايتأٌٜٚ، حملُذ مجاٍ ايذٜٔ ايكامسٞ، ؼكٝل: قُذ باطٌ عٕٝٛ ايظٛد، داس ايهت  ايع١ًُٝ، بريٚ ، 

 ٖو. 1418 -ايطبع١: ا٭ٚىل 

 عًٞ ٜٛطـ: أذادٜث٘ ٚخشد ذكك٘ ايٓظؿٞ، أمحذ بٔ اهلل عبذ ايربنا  ، ٭بٞو َذاسى ايتٓضٌٜ ٚذكا٥ل ايتأٌٜٚ

 .ّ 1998 - ٖو 1419 ا٭ٚىل،: بريٚ ، ايطبع١ ايطٝ ، ايهًِ َظتٛ، داس دٜ  ايذٜٔ قٝٞ: ي٘ ٚقذّ ع٘بذٜٟٛ، ساج

ّ، 2001، 1و َظٓذ اٱَاّ أمحذ، ؼكٝل : ػعٝ  ا٭سْ٪ٚط ، ٚآخشٕٚ، إػشاف :د/ عبذ احملظٔ ايرتنٞ، ط

 .َ٪طظ١ ايشطاي١ 

 . 1988ّ - ٖو 1408 ا٭ٚىل ٚ ، ايطبع١ايهت ، بري عامل ايضجاد، إطرام ، ٭بٞو َعاْٞ ايكشإٓ ٚإعشاب٘

 -ٖو 1399و َعحِ َكاٜٝع ايًػ١ ،٭محذ بٔ ؾاسغ يشاصٟ، ؼكٝل: عبذ ايظ٬ّ قُذ ٖاسٕٚ، داس ايؿهش، 

1979  .ّ 

ٖو  1420و َؿاتٝ  ايػٝ ، ٭بٞ عبذ اهلل قُذ بٔ عُش ايشاصٟ، داس إذٝا٤ ايرتاث ايعشبٞ، بريٚ ، ايطبع١: ايثايث١، 

. 

 .ٖو 1414 - ايثايث١: ايطبع١ بريٚ ، ؿادس، داس َٓعٛس، ابٔ ع٢ً بٔ َهشّ بٔ حملُذ عشب،اي يظإ و

 إبشاِٖٝ بٔ ٭محذ ايتٓضٌٜ، آٟ َٔ ايًؿغ املتؼاب٘ تٛجٝ٘ يف ٚايتعطٌٝ اٱؿاد بزٟٚ ايكاطع و ٬َى ايتأٌٜٚ 

بريٚ ، يبٓإ.  ايع١ًُٝ،  ايهت ايؿاطٞ، داس عًٞ قُذ ايػ  عبذ: ذٛاػٝ٘ ٚكع ايػشْاطٞ، ايثكؿٞ ايضبري بٔ

 د.  .

 . ، د.  ْعِ ايذسس يف تٓاط  اٯٜا  ٚايظٛس، ٱبشاِٖٝ بٔ عُش ايبكاعٞ، داس ايهتاب اٱط٬َٞ، ايكاٖش٠ . 
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 مشكلة نقض العهد وإخالف الىعد وعالجها يف الشريعة اإلسالمية

6 

 إًدـ

 ؾٗرٙ خ٬ؾ١ َٛدص٠ ٭ِٖ َا تٛؾٌ إيٝ٘ ايباسح َٔ ْتا٥ر َٔ خ٬ٍ ٖرا ايبشح ْٛدصٖا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

  .ايعٗد يؿٜ عاّ ٜػٌُ نٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ ٗ طاع١-

 . طتكبٌ، ٚاٱخ٬ف دعٌ ايٛعد خ٬ّؾا، ٚقٌٝ عدّ ايٛؾا٤ ب٘ايٛعد ٖٛ اٱخباز بإٜؿاٍ اـرل ٗ إ-

 . َٔ بٓا٤ أٚ سبٌ أٚ عٗد. ٚايػدز: ْكض ايعٗد ٚاٱخ٬ٍ بايػ٤ٞ ٚتسن٘ ْٸكض ايعٗد ٖٛ : إؾطاد َا ُأبسّ-

خٴًل َٔ أخ٬م  َٞٔ ا٭َٛز ايع١ُٝٛ اييت اْتػست ٗ ٖرٙ ا٭ٜاّ، ٖٚ دإخ٬ف ايٛعٚ َػه١ً ْكض ايعٗد-

  . اييت هب إٔ ٜبتعد عٓٗا إ٪َٔإٓاؾكٌ 

ْكضضض ايعٗضضد نضضبرل٠ َضضٔ نبضضا٥س ايضضرْٛى  ٚقضضد دٍ عًضض٢ ؼسّٗضضا ايهضضجرل َضضٔ ا٭ديضض١ َضضٔ  ايكضضس ٕ ايهضضسِٜ ٚايطضض١ٓ      -

 ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ. ايكسٕ ايهسِٜ سّ ٗ اٱض٬ّ ٚقد دٍ ع٢ً ؼسّ٘إخ٬ف ايٛعد ق- ايٓب١ٜٛ. 

يضدْٝا ٚاٯخضس   ٗ ا بؿضاسبٗا إٍ اـطضسإ ٚايبضٛاز    ندل٣ ت٪دٟقب ٚعٛا   ثاز ٚإخ٬ف ايٛعدْكض ايعٗد ٕػه١ً  -

ايكتضٌ  ٜطتشكٕٛ عكٛب١ كٌ، ضاايؿشَس٠  ؾِٗ َٔ ، اٱّإ  عِٓٗ ٢ْٚؿ  ايهؿسٚؾؿِٗ اهلل ب ْاقكٞ ايعٗد- َٓٗا:

 ٜٛيضد ايٓؿضام عٓضد ؾضاسب٘، ٚايٓؿضام     ؾٗضٛ   ، قطض٠ٛ ايكًضٛى ٚايعبضل عًٝٗضا    ْكض ايعٗد ٚايٛعد ضبب ٗ -.  ٚايتػسٜد

ِٗ، ٖٚٛ َٔ ؾؿات ز ايكتٌ ٚايعدا٠ٚٹ بٝٓبٌ ايٓاع، ٚاْتػا ٱغسا٤ ايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤نُا أْ٘ ضبب - .غسعّا َرَّٛ

   ٠.َس٫ٚ٤ٚ   ٫ دٜٔ ي٘ هين ع٢ً ْؿط٘ ٜٚٛبكٗا، ،عٝدَٙت٬عب َٛااْطإ  ٚكًـ ايٛعد ٗديعاْاقض -ايٝٗٛد. 

٘ ؾضضيٓاقكضضٞ ايعٗضضد ، اـطضضسإ ايعٛضضِٝ ٗ ايضضدْٝا ٚاٯخضضس٠ - ٜػضضٗس بضض٘ أَضضاّ ٚكضضش٘ ؿٜ اهلل خؿضضِ يًػضضادز ٜضضّٛ ايكٝاَضض

 771011623 .ٜٓؿب اهلل ي٘ يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٝكاٍ: أ٫ ٖرٙ غدز٠ ؾ٬ٕاـًل ٚ

، إٛقضضضـ إدضضضصٟ ٜضضضّٛ ايكٝاَضضض١، ٜٚكؿضضضٕٛ ٓضضض١ اهلل ٚا٥٬ٕهضضض١ ٚايٓضضضاع أْعضضضٌاضضضضتشكٛا يع ْاقكضضضٞ ايعٗضضضد ٚايٛعضضضد -

ِ        شايتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ غس ساي١، َٚآشلِ ؾ ٫ٚ  ،٫ٚ سذض١ ٫ٚ ْؿضٝب   ،غضس َضآٍ، َٚؿضرلِٖ أضض٤ٛ َؿضرل، ؾض٬ خض٬م شلض

 . ايعراى ا٭يِٝ ٖٛٗاٜتِٗ ْٚ ،٫ٚ ٜصنِٝٗ ،و إٔ اهلل ٫ ٜهًُِٗ ، ٫ٚ ٜٓٛس إيٝ٘ٚأغد َٔ ذي ، قٛاّ

ػضاز  سس١َ تكض ايعٗٛد، ؾبطببٗا ٜطً٘ اهلل ا٭عدا٤ ع٢ً ْاقكٗا، بٌ ٜهٕٛ تكض ايعٗٛد ضببّا ٭ْتاٱض٬ّ ٗ  غدد

  ايكتٌ بٌ َستهبٝٗا، ٭ِْٗ خايؿٛا أَس اهلل ٚزضٛي٘ ٗ عدّ ايٛؾا٤ بايعٗٛد ٚإٛاثٝل.

بايجٛاى  ايٛعدايذلغٝب ٚأضًٛى ٚإخ٬ف ايٛعد أضًٛبٌ:  ايعٗد ْكض  َػه١ً يكد اؽر اٱض٬ّ ٗ ع٬ز-

ٗٻ اؾصا٤  ايط٧ٝ  ًـ ايٛعد  ٖٕٚٛٔ ْكض ٚأخ ، ايٛعٝدريو، ، ٚأضًٛى ايذلٖٝب ٚب ايعِٛٝ ٚاؾصا٤ اؿطٔ ٕٔ ٚ

 ايػدز.                                  عٔ اؿل ٚايبعد إُاّ ع٢ً ٜبعح عِٛٝ خًلٷبايعٗد ٚايٛعد ايٛؾا٤  - ٚايعاقب١ ايٛخ١ُٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠.

ؿسٙ بدْٚٗا عكد ٓيكد غدد اٱض٬ّ ٗ َطأي١ ايٛؾا٤ بايعٗٛد ؾًِ ٜتطاَض ؾٝٗا أبدّا، ٭ْٗا قاعد٠ ايجك١ اييت ٜ-

                                                      اؾُاع١ ٜٚتٗدّ أزناْٗا ٚزٚابعٗا.                                                                                             

ٝٸٓت غٓاع١  ٚ، ٚايٛعدديت اٯٜات ٚا٭سادٜح ايؿشٝش١ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗد -  ٚإخ٬ؾُٗا . سّ ْككُٗاٚدب

ع١ُٝٛ يًؿسد ٗ دْٝاٙ ٚأخساٙ ، إقاؾ١ يجُسات٘ ايٛاٖس٠ ٚ ثاز مثسات ٚايٛعد ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗد  اٱض٬ّزتب يكد -

  .ٚاضتكسازٙ   تُلاجمل ٗ ؾ٬ح 

 يىسف حممد عبده/ د . أ

 وعمىمه قرآنالتاذ الفقه املشارك ورئًس قسم أس 

  صنعاء جامعة- الرتبًة بكمًة
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 َكد١َ:

ا، ٚؾ٠٬ ٚض٬َا ع٢ً ضٝدْا ْٚبٝٓا قُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً  ي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ تطًُٝ ،ٚنؿ٢ اؿُد هلل 

 إٍ ّٜٛ ايدٜٔ. بٗدٜ٘ ٚازض ايًِٗ ع٢ً َٔ ضاز ع٢ً ْٗذ٘ ٚاٖتد٣

  أَا بعد:

اٯٕ هد أْٗا ٖذست ايهجرل َٔ ايكِٝ ٚا٭خ٬م اؿُٝد٠، ؾأؾبشت  ؾإٕ ايٓاٚس إٍ ساٍ ا٭١َ اٱض١َٝ٬   

. ؾهإ يصاَا ع٢ً نٌ ْعداّ ايجك١ بٌ ا٭ؾساد ٚاؾُاعاتتعاْٞ َٔ اْتػاز َٛاٖس ايؿطاد، ٚنجس٠ إػه٬ت، ٚا

ٚتٛٗس  ،َطًِ ًّو أد٢ْ ؾٛت يًتٛدٝ٘ إٔ ٜسؾل ؾٛت٘ بايٓؿض ٚاٱزغاد، يعٌ نًُات٘ إٔ تؿٌ إٍ اؾٓإ

 ٜٚعٝد إيٝٗا ضرلتٗا.  ،ؾرلد ا٭١َ إٍ ايعسٜل ايؿشٝض ،٢ً ا٭زنإع

َٔ أؾبشت سٝح  (إخ٬ف ايٛعدٚ )َػه١ً ْكض ايعٗد َٚٔ ٖرٙ إػانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا ا٭١َ اٱض١َٝ٬    

َٔ، عد عٓٗا إ٪خٴًل َٔ أخ٬م إٓاؾكٌ اييت هب إٔ ٜبت ٞا٭َٛز ايع١ُٝٛ اييت اْتػست ٗ ٖرٙ ا٭ٜاّ، ٖٚ

إخ٬ف ايٛعد َٔ ؾعٌ إٓاؾكٌ ٚؾؿاتِٗ، ٚ ْكض ايعٗدعد  - ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِايٓيب ؾ ،ٜٚٓصٙ ْؿط٘ عٓٗا

ٚعٔ   (1)((  ١ٜ إٓاؾل ث٬خ، إذا سدخ نرى، ٚإذا ٚعد أخًـ، ٚإذا ا٩ُٔ خإ )):  ؾكاٍ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ

 نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ أزبل))قاٍ: -ٝ٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل عً-عٔ ايٓيب-زقٞ اهلل عُٓٗا-عبد اهلل بٔ عُسٚ 

 ٚإذا ،خإ أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٚٔ خايؿّا َٓاؾكّا

   (2) .(( ؾذس خاؾِ ٚاذا ، غدز عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ

ع٬َات ايٓؿام، ١ بع١َ٬ َٔ تٚايهرٚى ٗ َٛاعٝدٙ أٚ عٗٛدٙ، ٚإدًـ شلا دٕٚ َدلز غسعٞ، ٜعًذ إْطاْٝ

ٚايطبب ٗ ذيو أْ٘ َٓر إععا٥٘ عٗدٙ أٚ ٚعدٙ ٫ ٜعصّ ٗ ْؿط٘ أْ٘ ضٝؿٞ، بٌ ٜسٜد ايتدًـ َٔ إٛقـ ايرٟ 

َٳطٵ٦ٴ٫ٛ ))كٍٛ تعاٍ ٗ قهِ تٓصًٜ٘: ٜ  ٖٛ ؾٝ٘ بأنرٚب١. ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵدٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ص، 34طاٱضسا٤: (( ٚٳَأ

٘ٳ ))    ٜٚكٍٛ دٌ َٔ قا٥ٌ:  ِٴ ايًٖ ًِتٴ ٚٳَقدٵ دٳعٳ ٖٳا  ٛٵنٹٝدٹ ٕٳ بٳعٵدٳ تٳ ُٳا ٜٵ ٓٵُككٴٛا ا٭ ٚٳ٫ تٳ ِٵ  ٖٳدٵتٴ ٘ٹ ٔإذٳا عٳا ًٖ ٗٵدٹ اي ٚٵُؾٛا بٹعٳ ٚٳَأ

ٕٳ ًُٛ َٳا تٳِؿعٳ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ َنؿٹ٬ٝ ٔإ ٝٵُه ًَ  .( 91ايٓشٌ:) (( عٳ

٫ٚ ؾهاى  ،كت ْؿطو ب٘دٜٔ َٚٝجام ٚثٸ إْ٘ عٗد اهلل ٚإٕ قععت٘ َل عبد َٔ عبادٙ، ٚضٛف ٜطأيو عٓ٘. إْ٘    

يو َٓ٘ إ٫ إٔ تٛٗ ب٘; ؾإٕ ٚٓؾٝت نٓت ؾادقا ٗ ٚعدى ٚؾٝا، ٚإٕ أخًؿت ناْت ؾٝو خؿ١ً َٔ خؿاٍ 

ٕٳ)) ٜكٍٛ دٌ َٔ قا٥ٌ:  . ايٓؿام ًُٛ َٳا ٫ تٳِؿعٳ ٕٳ  ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٕٵ  ٜٳا َأ ٘ٹ َأ ًٖ ٓٵدٳ اي َٳِكتٶا عٹ َٳا  َنبٴسٳ  تٳُكُٛيٛا 

ٕٳ ًُٛ   ص. 3-2طايؿـ: ((٫ تٳِؿعٳ

ٚمل ٜأت٘ ٗ إٛعد  ،أٚ أخر َٓ٘ َٛعدا ٚمل ٜٓذصٙ إٜاٙ ،إٕ ايؿدٜل أٚ ايػسٜو إذا قعل عٗدا َل ؾاسب٘    

ٚبعًت نٌ  ،ثِ تبدأ ايجك١ تتصعصع بٝ٘ ٚبٝٓ٘، ؾإذا تهسز ا٭َس َسازا ،احملدد، أَك٢ ؾذل٠ اْتٛازٙ قًكا َتٛتسا

                                                           
 

2 
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بطبب عدّ ايتصاّ أسدُٖا ٚعدّ أَاْت٘. ؾإٕ نإ  ،تكععت عس٣ ايؿداق١ أٚ ايػسن١ اييت بُٝٓٗا ،ا٭عراز

ٝٸإ; ٚسكٝل أ٫ تجبت شلُا ؾداق١ ٫ٚ تٓذض شلُا ؾؿك١ أٚ  ن٬ُٖا نريو ؾُٗا س٦ٓٝر ٗ ٖرا اـًل ض

  .ػاز٠

 ،ٚتأخس أخس٣ ،ٍ نجرل٠ْاٖٝو عُا ٜؿعً٘ َجٌ ٖرا ايطًٛى ع٢ً ْعام أٚضل عٓدَا ٜتطبب ٗ اقعساى أعُا

ٝٸب ايب  .عدٚايعٗدعض ٚتٗاِْٚٗ ٚاضتدؿاؾِٗ بايَٛٔ دسا٤ تط

 ،، ٚإٔ وذلّ إتعًِ َٛاعٝد دزض٘إٔ وذلّ إس٤ َٛاعٝد عًُ٘ ،َٔ اؾد١ٜ ٗ اؿٝا٠ ٚايؿعاي١ٝ ٗ ايعٌُ إٕ   

سشٚا ٗ دْٝا ايٓاع بٓذاسات ؾٗرا ا٫يتصاّ ٖٚرٙ إٛاٚب١ ُٖا ضس ايٓذاح ٗ اؿٝا٠، ٚاضأٍ عُٓٗا خبرلا ٖٔ ب

 نجرل٠ ٚإلاشات ضعدٚا بٗا، سٝح ػاٚشِٖ ْؿعٗا إٍ اٯخسٜٔ.

ٞٳ إذا قًٓا    ، ؾك٠ٛ اجملتُل ديٛعٚا يًعٗدٕ ضبب تأخس أَتٓا ع٢ً ْٝل إطتٜٛات ٖٛ عدّ اسذلآَا إٚئ ْػاي

ا مل ًْتصّ بٗرٙ إباد٨ ؾًٔ ٗ ُاضو عس٣ ايؿ١ً بٌ أؾسادٙ; ٫ٚ ُاضو بدٕٚ ثك١ ٚاسذلاّ نٌ يٰخس. َٚ

١ًُِ.  ،ْٓذض أبدا  ٚئ ْتكدّ قٝد أ

، ٕٛاعدٖا اسذلاَٗا بطبب إِا نإ ذيو  ،إٕ اجملتُعات اييت سككت تكدَا نبرلا ٗ فاٍ ايعًِ ٚاٱْتاز  

 ٗ ايتصاّ ٚاْكباٙ نبرلٜٔ.

َٔ ذٟٚ ايؿعس ايط١ًُٝ، ٚإٕ ْؿٛع ايعباد  ع٢ً بػٝك١ اي اتؿؿَٔ ايف ايٛعد خ٬ْكض ايعٗد ٚإَػه١ً إٕ   

٫ ْعسف يًٛقت  ض يٓا ساٍ َا دَٓاًٚئ تطتكِٝ يٓا سٝا٠ ٚئ ٜؿ ،ا ٗ أَتٓا اٱض١َٝ٬نجس إتؿؿٕٛ بٗ

د َٚا أبسَٓاٙ َٔ ايعٗٛد بإٔ ْٛؾٝ٘ َا قععٓاٙ َع٘ َٔ ايٛع ،ق١ُٝ، ٫ٚ ْعذلف يٰخس عك٘ ٗ ا٫سذلاّ

 . ٚإٛاثٝل

ٚٵُؾٛا ﴿د، ٫ٚ ٜس٣ ز١ٜ٩ اهلل ي٘. ٜكٍٛ دٌ ٚع٬: يعٗاعد ْٚكك٘ ٛياٜأب٘ بإخ٬ؾ٘ ٫ٚ َس٠٤ٚ ٕٔ ٫  ٫ٚ غسف   ٚٳَأ

ٕٔ ٖٳبٴٛ ٟٳ َؾازٵ ٜٻا ٚٳٔإ ِٵ  ٗٵدٹُن ٗٵدٹٟ ُأٚفٹ بٹعٳ ص. سكا إٕ ٖرٙ اٯ١ٜ ايهس١ّ ؽـ ا٭َا١ْ ايهدل٣ اييت نًـ 40:ايبكس٠ط ﴾بٹعٳ

يهٔ ٖرٙ ا٭َا١ْ ٖٚرا ايعٗد ٜػٌُ نٌ َا أَس اهلل اٱْطإ عًُٗا ٚأخر َٓ٘ عٗدا ع٢ً ذيو ٗ عامل ايرز، 

 ب٘ إٍٛ عص ٚدٌ ٚبعح أْبٝا٤ٙ يٝعًُٛٙ يًٓاع ٜٚرنسِٖٚ ب٘.

ٜعًُٕٛ ٜكٝٓا  -يع١ُٛ ٗ ْؿٛضِٗ –٭ِْٗ  ;ٕ إٔ ٜعاٖدٚا اهلل تعاٍ ع٢ً أَسمث١ َٔ ايسداٍ َٔ ٫ ىػٛ

ٔٳ  ﴿َادسا ٖرٙ ايؿؿ١ اؾ١ًًٝ ؾِٝٗ: أِْٗ ضٝؿدقٕٛ ٗ عٗدِٖ ي٘، ٚاهلل تعاٍ ٜرنسِٖ ٗ ايكس ٕ ايهسِٜ  َٹ

َٳ ٚٳ ٛٹسٴ  ٓٵتٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ ٘ٴ  ْٳشٵبٳ ٔٵ َقكٳ٢  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ ٘ٹ َؾ ٝٵ ًَ ٘ٳ عٳ ًٖ ٖٳدٴٚا اي َٳا عٳا ٍٷ ؾٳدٳُقٛا  ٌٳ ٔزدٳا ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ  ﴾ا بٳدٻُيٛا تٳبٵدٹ٬ٜاِي

  .ص; ؾدم ٚٚؾا٤ ٚثبات23:ا٭سصاىط

ٜب ٚايبعٝد ٫ ٜكسِٖ إٔ ىطسٚا ايؿدٜل ٚايػسٜو: ىطسٚا ٚٗ إكابٌ لد َٔ ٜٓككٕٛ ايعٗد َل ايكس

ثكت٘ ٚٚدٙ ٚاسذلاَ٘; َجًِٗ ٗ ذيو نُجٌ إسأ٠ اييت ْككت غصشلا بعد إسهاّ ٫ تس٣ قبض عًُٗا ٚضؿٗ٘، 
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ْٵَهاثٶا تٳتٻ)) نُا ٜؿؿٗا ايكس ٕ ايهسِٜ:  ٛٻ٠ٺ َأ ٔٵ بٳعٵدٹ ُق َٹ ٗٳا  ْٳَككٳتٵ َغصٵَي ْٴٛا َناٖيتٹٞ  ِٵ دٳخٳ٬ ٚٳ٫ تٳُهٛ ْٳُه ُٳا ٜٵ ٕٳ َأ دٹرٴٚ

ِٵ ٓٳُه ٝٵ  ( 92ايٓشٌ:) ((بٳ

ٛٸّ ٖرا ٚ ،ٚأسٛايٓاْؿٛضٓا ٚ ْؿًضٚ ،ؾًٓتل اهلل زبٓا    ست٢ ْدخٌ ٗ شَس٠ َٔ قاٍ اهلل  ،ٗ ضًٛنٓا ا٫عٛدازْك

ٖٳدٴٚا﴿تعاٍ ؾِٝٗ:  ِٵ ٔإذٳا عٳا ٖٹ ٗٵدٹ ٕٳ بٹعٳ ُٴُٛؾٛ ْٳ )). (177ايبكس٠:) ﴾ٚٳاِي َٳا ِٵ ٭ ٖٴ ٔٳ  ٕٳٚٳاٖيرٹٜ ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ  ((اتٹ

 .ـًلَل ا يٛؾا٥ِٗاهلل ص. أٚي٦و ِٖ عباد ايسٓٔ ايرٜٔ ٜسِٓٗ 8طإ٪َٕٓٛ:

 ،ؾًٓذلاسِ با٫سذلاّ ٚايٛؾا٤ ٚا٭َا١ْ ٚؾدم اي١ٝٓ ٚايعٌُ. ٫ٚ ْٓط٢ إٔ يٓا َع٘ ضبشاْ٘ َٛعدا ئ ىًؿ٘ 

 .َٚا مل ْؿدم ،َٚا ؾدقٓا ؾٝ٘ ،َٚا مل ْٓذص ،٢ يٓا أعُايٓا َا ألصْا َٓٗاٖٚٛ اؿل ٚٚعدٙ سل، ٚضتٖٛؾ

 (َػه١ً ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد ٚع٬دٗا ٗ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ٚٗ ٖرا ايبشح ضٓتٓاٍٚ َٛقٛع  )

                     َٔ خ٬ٍ ايؿؿٍٛ ٚإباسح اٯت١ٝ:                                                                                             

 َباسح: ث٬ث١ٚؾٝ٘ ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد اؿهِ ٚاٯثاز  ايؿؿٌ ا٭ٍٚ:

 ايعٗد ٚايٛعد ٚايؿسم بُٝٓٗا، ٚؾٝ٘ َعًبإ:إبشح ا٭ٍٚ: تعسٜـ      

               يػ١ ٚاؾع٬سا.                                               ْكض ايعٗدتعسٜـ إعًب ا٭ٍٚ:             

                                                                      .إعًب ايجاْٞ: تعسٜـ ايٛعد يػ١ّ ٚاؾع٬سّا           

 سهِ ْكض ايعٗد.                                                                                   إبشح ايجاْٞ:      

 خ٬ف ايٛعد.                                                                                    سهِ إ إبشح ايجايح:     

 . ٚعٛاقب٘د  ثاز ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛع :سابلإبشح اي     

 ٔط١ َباسح: ٚؾٝ٘خ٬ف ايعٗد ٚايٛعد ٗ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬، ايؿؿٌ ايجاْٞ: ع٬ز إ

 إبشح ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايٛؾا٤ َٚهاْت٘ ٗ اٱض٬ّ.       

  .بايٛؾا٤ بايعٗٛد اٱض٬ّ ٜأَس إبشح ايجاْٞ:      

 د. ايٛعبجايح: اٱض٬ّ  ٜأَس بايٛؾا٤ إبشح اي     

 د ٚ ثاز ذيو ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُل. ٕبشح ايسابل: مثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعا     
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 ايؿؿٌ ا٭ٍٚ

 ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد اؿهِ ٚاٯثاز ْكض

 ُٗٝد:

ُ٘ ايسدٛي١ ٚايٓبٌ، ٛدب٘ إس٠٤ٚ ٚنسّ ايٓؿظ، ٚؼتٸخًل ٜكتكٝ٘ اٱْؿاف ٚايؿدم، ٚتٴٚايٛعد ايٛؾا٤ بايعٗد  

َا أؾػس َٚا أذٍ َٚا أخظ ايٓؿظ اييت تتدر عٗدٖا ٚض١ًٝ إٍ ايتػسٜس َٔ تعاٖدٙ، ٚػعٌ ّٝٓٗا ضب٬ّٝ إٍ 

 َع٦ُٔ. ٔ َ٘ ٖٚٛ د٦إٔ تؿا

ايػادز ناذى ساْح خادع، قد دعٌ ن٬َ٘ ٚعٗدٙ سباي١ ٕآزب٘، سباي١ ٚا١ٖٝ ذي١ًٝ نشباي١ ايعٓهبٛت، ٜؿٝد   

، ٜٚ٪ند ا٭َس ب٘، ٜٚعِٛ غأْ٘، ٜٚهدل إٛؾٌ، ٚايٛعد  ايكس ٕ ايهسِٜ ٜأَس بايٛؾا٤ بايعٗدإٕ  بٗا ايرباى، 

 ًٜعٔ ايػادزٜٔ.٢ٜٗٓٚ عٔ ايػدز، ٜٚػتد ٗ ايٓٗٞ عٓ٘، ٜٚكبش٘، ٚ

قسبٌ: ايعٗد ايعاّ، ٚايعٗد اـاف، ؾأَا ع٢ً ُا ٗهد ايعٗد ؾٝ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ ٜتدبس  ٜات ايكس ٕ  

ؾٗٛ أدا٤ ايٛادب ايرٟ ٜكتكٝ٘ عٌُ اٱْطإ، ؾُٔ تٍٛ ع٬ُّ ؾكد عاٖد إٔ ٜؿٞ ب٘ ع٢ً ايٛد٘  :ايعٗد ايعاّ

دٜٔ ؾكد عاٖد إٔ ٜأُس بأٚاَسٙ ٜٚٓتٗٞ بٓٛاٖٝ٘، ؾإٕ مل ا٭نٌُ، ؾإذا مل ٜؿعٌ ؾكد خايـ ايعٗد، َٚٔ  َٔ ب

ٜؿعٌ ؾكد ْكض ايعٗد، َٚٔ دخٌ ٗ ْاع١ ؾكد عاٖدٖا ع٢ً إٔ ٜٓؿعٗا ٫ٚ ٜكسٖا، ؾإٕ قسٖا أٚ قؿس ٗ 

، ؾإٕ عٓٗا دٗدّا ٗ ايدؾاع ٛيأْؿعٗا ؾكد غدز، َٚٔ تؿد٣ يًدؾاع عٔ أزض أٚ ْاع١ أٚ عكٝد٠ ؾكد عاٖد أ٫ ٜ

، ع يٝٗتدٚا ب٘، ؾإٕ نتُ٘ ؾكد خإ عٗد، َٚٔ أٚتٞ عًُّا سكّا ؾهأْ٘ عاٖد إٔ ٜبٝٓ٘ يًٓاْهـ ؾكد خإ

 ٖٚهرا.

ؾاٱْطإ سٌ ٜعاٖد ٜػٗد اهلل ع٢ً عٗدٙ، ٚهعٌ اهلل نؿ٬ّٝ عًٝ٘ بايٛؾا٤، ؾهٝـ تٓكض ؾؿك١ تهٖؿٌ بٗا   

 اهلل؟.

 ،ٚاٯثاز ايط١٦ٝ إذلتب١ ع٢ً ذيو ،ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد َٔ سٝح اؿهِ ٚٗ ٖرا ايؿؿٌ ْبٌ َػه١ً

 َٔ خ٬ٍ إباسح اٯت١ٝ:  
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 إبشح ا٭ٍٚ

 ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد ٚايؿسم بُٝٓٗا ٚؾٝ٘ َعًبإ:تعسٜـ 

 إعًب ا٭ٍٚ

 يػ١ ٚاؾع٬سا. ْكض ايعٗدتعسٜـ 

 يػ١ ٚاؾع٬سّا. أ٫ٚ: َع٢ٓ ايٓكض 

ْٳَكضٳ( أؾٌ ؾشٝض ٜدٍ ع٢ً ْهح غ٤ٞ.َع٢ٓ ايٓكض يػ١: قاٍ ابٔ ؾازع: ايٕٓٛ ٚا -أ     (1) يكاف ٚايكاد )

ٌٔ ٚايعٗدٹ.  ْٳِكضٴ ايبٓا٤ٹ ٚاَؿبٵ ٓٳِكضٴ:    (2)ٚٗ ايؿشاح: اي

   (3)ٚقاٍ ابٔ َٓٛٛز: ايٓكض: إؾطاد َا أبسَت َٔ عكد أٚ بٓا٤.

 َع٢ٓ ايٓكض اؾع٬سّا: -ى

ٓٸكض: إؾطاد َا أبسَت٘ َٔ بٓا٤ أٚ سبٌ أٚ ع      (4) ٗد.قاٍ ايكسطيبٸ: اي

ٓٸكض: اْتجاز ايعكد َٔ ايبٓا٤ ٚاؿبٌ ٚايعكد، ٖٚٛ قدٸ اٱبساّ، َٚٔ ْكض اؿبٌ ٚايعكد    ٚقاٍ ايسٸاغب: اي

 (5) اضتعرل ْكض ايعٗد.

ٓٸكض ٚاـٝا١ْ:  ايؿسم بٌ اي

ِٸ َٔ اـ   ٓٸكض أع ِٸ ٜهٕٛ اي ْٸ٘ ٜهٕٛ ضسٸا ٚدٗسا، َٚٔ ث ٓٸكض ؾإ َٸا اي ٝا١ْ اـٝا١ْ تكتكٞ ْكض ايعٗد ضسٸا، أ

ٓٸكض: اٱبساّ.    (6)ٜٚسادؾ٘ ايػدز، ٚقدٸ اـٝا١ْ ا٭َا١ْ، ٚقدٸ اي

 تعسٜـ ايػدز يػ١ ٚاؾع٬سا: -ز

 يػ٤ٞ ٚتسن٘، ٜكٍٛ ابٔ ؾازع: )ايػٌٖٚٛ: اٱخ٬ٍ با ،ايػدز: َؿدز غدز ٜػدز غدزّا ايػدز يػ١:تعسٜـ -1

ايعٗد ٚتسى ايٛؾا٤ ب٘، ٜٚكٛيٕٛ ٗ ٚايداٍ ٚايسا٤( أؾٌ ؾشٝض ٜدٍ ع٢ً تسى ايػ٤ٞ، َٔ ذيو ايػدز: ْكض 

   (7)ز.اٜا غدٸ :ٜكاٍ ،ٚأنجس َا ٜطتعٌُ ٖرا ٗ ايٓدا٤ بايػتِ  ز،ا، ٚغدز ب٘ ؾٗٛ غادز ٚغدٻغدٸازايرّ ٜا
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ٜٴكاٍ يذلى ايعٗد ٚغدٸاز نجرل ايػدز، ٚغدز ايسدٌ  ، َٚٓ٘ قٌٝ ؾ٬ٕ غادز، ْٚع٘ غدز٠ٜٚكٍٛ ايساغب: ٚايػدز 

 (1) اير٥ب ؾادس. :اير٥ب غادز، أٟ ٫ عٗد ي٘، نُا قايٛا غدزّا ٚغدزاْا، ٚقايٛا:

 (2) ٚقاٍ ابٔ َٓٛٛز: ايػدز قد ايٛؾا٤ بايعٗد.

از ٚغدٜس ٚزدٌ غادز ٚغدٻ ،غدزٙ ٚغدز ب٘ ٜػدز غدزّا. ٚتكٍٛ : غدز إذا ْكض ايعٗد ،ٚقاٍ غرلٙ: ايػدز تسى ايٛؾا٤

 .  (3)ٚغدٚز.

 ايػدز اؾع٬سا:تعسٜـ 

يسدٛع عُا ٜبري٘ اٱْطإ َٔ ْؿط٘ ٜٚكُٔ ايٛؾا٤ ب٘ ، ٖٚٛ خًل َطتكبض، ٚإٕ نإ قاٍ اؾاسٜ: ٖٛ ا   

   (4)ٜؿاسب٘ ؾٝ٘ َٓؿع١، ٖٚٛ بإًٛى ٚايس٩ضا٤ أقبض، ٚشلِ أقس.

   (5).ٚقاٍ إٓاٟٚ: ايػدز: ْكض ايعٗد ٚاٱخ٬ٍ بايػ٤ٞ ٚتسن٘

 ثاْٝا: َع٢ٓ ايعٗد يػ١ ٚاؾع٬سّا:

 َع٢ٓ ايعٗد يػ١: -أ

ٗٔدٳ( ايعٌ ٚاشلا٤ ٚايداٍ أؾٌ ٖرا ايباى عٓدْا، داٍ ع٢ً َع٢ٓ ٚاسد، ٚقد أَٚأ إيٝ٘ اـًٌٝ، قاٍ ابٔ ؾاز ع: )عٳ

ٗٵدٹ ب٘، ٚايرٟ ذنسٙ َٔ ا٫ستؿاٚ ٖٛ إع٢ٓ ايرٟ ٜسدل إيٝ٘ ؾسٚع  قاٍ: أؾً٘ ا٫ستؿاٚ بايػ٤ٞ، ٚإسداخ ايعٳ

ٗٵدٴ  (6) .ايباى ٕٕ، ٗ ايًػ١ ٜٚأتٞ ايعٳ  :َٓٗا ع٢ً عد٠ َعا

ٗٵدٴ:اي -1 ٗٔدٴَى َٔ ٖرا ا٭َس، أٟ: ٚاير١َ ا٭َإ عٳ ٗٵد ا٭َإ، ٚنريو اير١َِّ، تكٍٛ: أْا ُأعٵ ، قاٍ سلسٸ: ايعٳ

ٗٵدٳ٠ َٸٓو َٓ٘، َٚٓ٘ اغتكام ايعٴ  (8) َٚٓ٘ قٌٝ يًشسبٞ ٜدخٌ با٭َإ ذٚ عٗد َٚعاٖد.  (7).ُأ٩

ٗٵدٴ: إٛثل ٚايٌُٝ وًـ بٗا ايسدٌ-2 ٞٸ ٚاؾُل ناؾُل، تكٍٛ: ع ،ايعٳ ٚٳَٝجاق٘، ٚقٌٝ: ٚي ٗٵدٴ اهلل  ٞٸ عٳ ً

ٝٵجام ايرٟ ٜ٪خر ع٢ً َٔ باٜل اـًٝؿ١ ٕٹ    (9).ايعٗد، ٭ْ٘ ٚيٞ ا
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ٞٸ ٗ نرا: أٚؾٳاْٞ -3 ٗٔدٳ إي ٝٸ١، ٜكاٍ عٳ ٗٵدٴ: ايٛؾ ٗٵدٴ ايرٟ  (1).ٚايعٳ ٗٔدٵتٴ إيٝ٘، أٟ أٚؾٝت٘، َٚٓ٘ اغتٴلٻ ايعٳ ٚقد عٳ

ٛٴ٠٫ٹ .    (2) ٜٴهتب يً

ٗٵدٴ: اي -4 َٳ١ٚايعٳ ٚٳزعا١ُٜ اُؿسٵ  ُٚ   (3).ٛٳؾا٤ٴ ٚاؿٹَؿا

٘ٴ َهإ نرا -5 ٗٔدٵتٴ ٚٳع ٗٔدٳ ايػ٤ٞ عٗدٶا عٳسؾ٘،  ٚٳعٳ ٗٵدٴ: ا٫يتكا٤،  ٗٵدٟ ب٘ قسٜب :ٚايعٳ    (4).أٟ َيكٝت٘ ٚعٳ

ٓٵصٍ ايرٟ ٫ ٜصاٍ ايكّٛ إذا اْتأٚا عٓ٘  -6 َٕ ٗٵدٴ: ا ٗٳدٚايعٳ ضصٍ ٚنريو إٓ (5)أٜكٶا-زدعٛا إيٝ٘، ٜٚكاٍ ي٘: إعٴ

ٗٵدٴ   (6).إعٗٛد ب٘ ايػ٤ٞ ٜكاٍ ي٘: ايعٳ

 َع٢ٓ ايعٗد اؾع٬سا: -ى

ِٸ اضتددّ ٗ إٛثل آيرٟ ًٜصّ      ٞٸ: ايعٗد: سؿٜ ايػٸ٤ٞ َٚساعات٘ سا٫ بعد ساٍ، ٖرا أؾً٘ ث قاٍ اؾسداْ

     (7) َساعات٘.

ٜساد ب٘ ْٝل َا اْعكد بٌ ٚقاٍ ايكسطيب: ايعٗد: عاّ ٗ ْٝل َا عٗدٙ اهلل إٍ عبادٙ، ٚقتٌُ إٔ     

َع٢ٓ   ايعٗد:-أٜكا–قاٍ ٚ.  (8)اْطاٌْ، ٚأقٝـ ذيو ايعٗد إٍ اهلل َٔ سٝح أَس عؿٛ٘ ٚايٛؾا٤ ب٘

 (9). ا٫زتباٙ ٚا٫يتصاّ

 .  (10)ايعٗد : يؿٜ عاّ يهٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ ٗ طاع١.ؾ

  (11).يًصّٚ ايٛؾا٤ بُٗا ْٝعٶا ،ٌايعٗد ٖٛ ّ قاٍ إاٚزدٟ: 

 (12).عاٌَ نٌ ٚاسد َٔ اؾاْبٌ اٯخسٚقاٍ ابٔ عاغٛز: ٚايعٗد: ايتصاّ بٌ اثٌٓ أٚ أنجس ع٢ً غ٤ٞ ٜ

َٶا ٫ ٜؿسٙ ؾٝ٘ إعاٖد ست٢ ٜؿطداٙ بُٝٓٗا: -أٜكّا–ٚقاٍ   (13).ٚايعٗد ٖٓا ٖٛ ا٫يتصاّ يًػرل َعا١ًَ ايتصا
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ٕٳاٖي) )تؿطرل قٛي٘ تعاٍ: ٗ ٚ ٜٳتٻُكٛ ِٵ ٫  ٖٴ ٚٳ َٳسٻ٠ٺ   ِّ ِٵ ؾٹٞ ُن ٖٴ ٗٵدٳ ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٳدٵتٳ  ٔٳ عٳا (. 56)ا٭ْؿاٍ: (( رٹٜ

َل ايٝٗٛد َٔ عكٛد ٚعٗٛد  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚايعٗد ٖٓا َا عكدٙ زضٍٛ اهلل قاٍ بعض إؿطسٜٔ: 

  (2).ٖٞ ايعكٛد اييت تهٕٛ بٌ اٱْطإ ٚغرلٙٗٛد: ايعؾ   (1) .بإٔ ٫ وازبٛٙ ٫ٚ ٜعاْٚٛا عًٝ٘ ،َٚٛاثٝل

ٖٚا ضبل ذنسٙ َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤ ٗ َع٢ٓ ايعٗد نًـ إٍ إٔ  ايتعسٜـ ايػاٌَ اؾاَل يًعٗد ٖٛ إٔ     

 يؿٜ عاّ يهٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ ٗ طاع١. : ايعٗد

ناْت بٝٓ٘ ٚبٌ زب٘، أّ بٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ، أضٛا٤  ،عكدٖا اٱْطإٜ ؾٗرا ايتعسٜـ سلٌ نٌ ايعٗٛد اييت

نُا أْ٘ قٝد ايعٗد بهْٛ٘ ٗ طاع١، ٖٚرا ٖٛ ايعٗد ايرٟ هب ع٢ً إطًِ ا٫يتصاّ ٚايٛؾا٤ ب٘ ، أَا إذا نإ ٗ 

  َعؿ١ٝ ؾٝشسّ عًٝ٘ ايٛؾا٤ ب٘.

 إعًب ايجاْٞ

 تعسٜـ ايٛعد يػ١ّ ٚاؾع٬سّا.

   : يػ١ّ ايٛعد تعسٜـ أ٫ّٚ :

ٚٳعٳدٳ(   ؾازع: ابٔ قاٍ-  أعدٙ ٜكاٍ: ٚعدت٘ ، تسد١ٝ بايكٍٛ ع٢ً تدٍ ؾشٝش١ ن١ًُ ٚايداٍ: ٚايعٌ ايٛاٚ )

 . (3).هُل ٫ بػس، ٚايٛعد إ٫ ٜهٕٛ ؾ٬ ايٛعٝد ؾأَا ٚغس، غرل ذيو ٜٚهٕٛ ٚعدا،

 ، خاؾ١ ايػس ٗ ٚايٛعٝد ، َٚٝعادّا َٚٛعٛدّا ٚقس ٚعدّا بٓؿل ٚعدت٘ ٜكاٍ ٚايػس، اـرل ٗ ٜهٕٛ ايٛعدؾ - 

ٚٳعٵدٳ اِيشٳلِّ ))تعاٍ:   قاٍ ِٵ  ٚٳعٳدٳُن ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ْٳَو  ))  تعاٍ: قٛي٘ ، بايػس ايٛعد َٚٔ (22 :(()إبساِٖٝ ٔإ ًُٛ ٜٳطٵتٳعٵذٹ ٚٳ

ٙٴ ٚٳعٵدٳ ٘ٴ  ًٖ ـٳ اي ًٹ ٜٴدٵ ٔٵ  ٚٳَي  .(4)( ٧٤ :)اؿر (( بٹاِيعٳرٳاىٹ 

ٛٳعٵد- َٸا ،ٚازلا َؿدزا ٜهْٛإ ٚايعٹدٳ٠ اي  ايتٛاعد، َٛقل: ٚإٛعد. ٫هُل ٚايٛعد عٹدات، ؾتٴذُل ايعٹد٠ ؾأ

 إ٫ٓ ٫ٜهٕٛ ٚإٝعاد. يًعد٠ اضِ: أٜكّا ٚإٛعد. يًعٹدٳ٠ ٚقتا إٛعد ٜٚهٕٛ. ٚعدت٘ َؿدز إٛعد ٜٚهٕٛ. إٝعاد ٖٚٛ

 (5) .ايتٗدٸد َٔ ٚايٛعٝد ،َٛقعا أٚ ٚقتا
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 : اؾع٬سّا ايٛعد : تعسٜـ ثاّْٝا

                                                                                                                                              (1): ايعد٠ إخباز عٔ إْػا٤ إددل َعسّٚؾا ٗ إطتكبٌ. ا بأْ٘اؾع٬سٜٴعسٻف ايٛعد -

ؿاٍ اـرل ٗ إطتكبٌ، ٚاٱخ٬ف دعٌ ايٛعد خ٬ّؾا، ٚقٌٝ عدّ ايٛؾا٤ : اٱخباز بإٜايبعض بأْ٘ٚعسؾ٘ -

ايٛعد إرنٛز٠ ٜتكض : إٔ ايتعسٜـ ا٫ؾع٬سٞ يًٛعد اعتُد ايتعسٜـ  اتد ايٓٛس ٗ تعسٜؿٓعٚ    (2)ب٘.

 إٔ ٜهٕٛ َعسٚف، ؾشٌعٝد ايرٟ ٖٛ يًػس، ؾايٛعد ٫ بد ايًػٟٛ، ؾكسز ايٛعد ايرٟ ٖٛ يًدرل، ٚاضتبعد ايٛ

   (3)ٜهٕٛ ايٛعد بػس ؾ٬ هب ايٛؾا٤ ب٘.

 ثايجا: ايؿسم بٌ ايعٗد ٚايٛعد:

   (4)ٚأَا َا ٜهٕٛ َٔ داْب ؾٛعد ْٚكك٘ خًـ ٚعد. ،قٌٝ ايعٗد َا ٜهٕٛ َٔ اؾاْبٌ  

َٔ ذنس ايؿسم بٌ ايٛعد ٚايعٗد ؾسوّا، ٚايٛاٖس َٔ ؾشٝض اٱَاّ  ايؿسم بٌ ايٛعد ٚايعٗد، ؾًِ أز ٚأَا

أْ٘ ٫ ؾسم بُٝٓٗا بٌ ُٖا َذلادؾإ، ؾإْ٘ قاٍ ٗ )نتاى ايػٗادات( َٔ ؾشٝش٘ )باى َٔ أَس بإلاش ايبدازٟ 

ايٛعد( ثِ اضتدٍ ع٢ً َكُٕٛ ايباى بأزبع١ أسادٜح، أٚشلا سدٜح أبٞ ضؿٝإ بٔ سسى ٗ قؿ١ ٖسقٌ، أٚزد َٓ٘ 

٠٬ ٚايؿدم ٚايعؿاف ٚايٛؾا٤ ضأيتو َاذا ٜأَسنِ؟ ؾصعُت أْ٘ أَسنِ بايؿ طسؾّا ٖٚٛ إٔ ٖسقٌ قاٍ ي٘: ))

 ؾجبت َٔ ؾٓٝع٘ ٖرا أُْٗا َتشدإ. ،ٚي٫ٛ إٔ ايٛعد ٚايعٗد َتشدإ ٕا مت ٖرا ا٫ضتد٫ٍ (5).((بايعٗد..

ٚايٛاٖس َٔ ن٬ّ اؿاؾٜ ابٔ سذس ٗ نتاب٘ )ؾتض ايبازٟ( إٔ بُٝٓٗا ؾسقّا، ؾإْ٘ قاٍ إٕ َعٓاُٖا قد ٜتشد،   

ل َٔ نتاى اٱّإ قاٍ: قا٫: ايكسطيب، ٚايٟٓٛٚ: سؿٌ ٗ فُٛع١ باى ع٬َات إٓاؾ ْ٘ٚؿ٘ ٗ غسس

ايسٚاٜتٌ ٔظ خؿاٍ، ٭ُْٗا تٛازدتا ع٢ً ايهرى ٗ اؿدٜح ٚاـٝا١ْ ٗ ا٭َا١ْ، ٚشاد ا٭ٍٚ اـًـ ٗ ايٛعد، 

اٖد٠ اـًـ بدٍ ايػدز ٗ إع وايػدز ٗ إعاٖد٠ ٚايؿذٛز ٗ اـؿ١َٛ، قًت: ٚٗ زٚا١ٜ َطًِ ايجاْٝ :ٚايجاْٞ

   (6)ٗ ايٛعد نُا ٗ ا٭ٍٚ، ؾهإٔ بعض ايسٚا٠ تؿسف ٗ يؿٛ٘، ٭ٕ َعٓاُٖا قد ٜتشد.

ٛ إٔ ايٛعد أعِ أٟ ؾسم بُٝٓٗا، ٚيعٌ ايؿسم ٖ ٕ بُٝٓٗا ؾسقّا، ٚيهٔ مل ٜبٌ ؾًؿٛ٘ قد ٜدٍ د٫ي١ ٚاٖس٠ ع٢ً أ

 َٔ ايعٗد َعًكّا.
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ٛاش إٔ ٜٛدد ايٛعد َٔ غرل دد ايٛعد َٔ غرل عهظ، ؾؾإٕ ايعٗد ٖٛ ايٛعد إٛثل، ؾأُٜٓا ٚدد ايعٗد ٚ  

إ٫ إذا نإ  َٔ ايعٗد، بإٔ ايعٗد ٫ ٜعًل ّٚهٔ إٔ ٜهٕٛ بُٝٓٗا عُّٛ ٚخؿٛف َٔ ٚد٘، ؾايٛعد أعِتٛثٝل 

ايٛعد َٛثكّا، ٚايٛعد أعِ َٔ إٔ ٜهٕٛ َٛثكّا أ٫ٚ ٜهٕٛ نريو، ٜٚػٗد ع٢ً ذيو يؿٜ اؿدٜح، ٭ٕ ايٓيب 

أطًل ع٢ً إخ٬ف ايٛعد يؿٜ اٱخ٬ف، ٚع٢ً إخ٬ف ايعٗد يؿٜ ايػدز، ٫ٚ  - ي٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ-

ٔٳ) ) غو إٔ ايػدز أغد َٔ اٱخ٬ف، ؾعٴًِ إٔ ايعٗد أغد ٚأٚثل َٔ ايٛعد، ٜٚ٪ٜدٙ قٍٛ اهلل عصٚدٌ:  اٖيرٹٜ

ٕٳ ٓٵُككٴٛ ٗٵد ٜٳ ٔٵ ايًٖ٘ عٳ    (.2٤ايبكس٠:  ) (( َٹٝجٳاق٘ بٳعٵد َٹ

ٜٴعًل ع٢ً َا ٜهٕٛ  ،عِ َٔ ايٛعدٚأَا إٔ ايعٗد أ  ٜٴعًل إ٫ ع٢ً َا ٜهٕٛ يػدـ  خس، ٚايعٗد  ؾبإٔ ايٛعد ٫ 

ٚٳ) )يػدـ  خس أٚ يٓؿط٘، نُا ٫ ىؿ٢، قاٍ اهلل عصٚدٌ:  ُٳا َأ ٖٳدٴٚا ُنًٖ ٗٵدٶا عٳا ٙٴ عٳ ِٵ َؾٔسٜل ْٳبٳرٳ ٗٴ ٓٵ ٌٵ َٹ  بٳ

ِٵ ٕٳ َيا َأِنجٳسٖ ٓٴٛ َٹ  ٔإٖيا ))إ٫ ع٢ً أْؿطِٗ باٱّإ، ٚقاٍ اهلل تعاٍ :  ( ؾٗٗٓا عٗدِٖ يٝظ٠١١ايبكس٠: ( )( ٜٴ٪ٵ

ٔٳ ِٵ اٖيرٹٜ ٖٳدٵتٴ ٔٵ عٳا ٌٳ َٹ ُٴػٵٔسنٹ ِٻ اِي ِٵ ثٴ ِٵ َي ٓٵُكؿٴُٛن ٝٵ٦ٶا ٜٳ ِٵ غٳ ٖٹسٴٚا ٚٳَي َٛا ِٵ ٜٴ ٝٵُه ًَ ُټٛا َأسٳدٶا عٳ ِٵ َؾَأتٹ ٔٗ ٝٵ ِٵ ٔإَي ٗٵدٖ  ٔإَي٢ عٳ

ِٵ  ٢ً أْؿطِٗ بٌ َٔ إػسنٌ.( ؾٗٗٓا َعاٖد٠ إ٪ٌَٓ ٫ ع٧ايتٛب١: ( )( َٴدٻتٗ

ٍٳ) ) ٚأَا ايٛعد ؾ٬ ٜٛدد ٗ ن٬ّ ايعسى إ٫ يسدٌ  خس، نُا قاٍ اهلل عصٚدٌ  ٗ ايكس ٕ:    ٝٵَعإ ٚٳَقا ُٻا ايػٻ  َي

ٞٳ َٵس ُقكٹ ٕٻ اِيَأ ًٖ٘ ٔإ ِٵ اي ِٵ اِيشٳلٸ ٚٳعٵد ٚٳعٳدٳُن ٚٳعٳدٵتٴُه ِٵ ٚٳ ًَِؿتٴُه ٍٳ(. 22إبساِٖٝ: ) (( َؾَأخٵ ًٖ٘ ٚٳَقا ٓٳا) ):  تٳعٳاَي٢ اي ٓٳا زٳبٻ  ٚٳ تٹ

ٓٳا َٳا ٢ًَ ٚٳعٳدٵت ٓٳا) ( ٚقاٍ تعاٍ: )٠٩٧ ٍ عُسإ: ) (( زٴضٴًو عٳ ِٵ زٳبٸ ٗٴ ًِ ٓٻات ٚٳَأدٵخٹ ِٵ اٖيتٹٞ عٳدٵٕ دٳ  ٨غاؾس: ) (( ٚٳعٳدٵتٗ

 ٚغرل ذيو َٔ  اٯٜات ٚا٭سادٜح ٚن٬ّ أٌٖ ايعسى.)

عٗد ادتُاعُٗا ٗ َاد٠ ايٛعد َٔ غرل ْٛس إٍ ايٛثٛم ٚغرل ؾًعٌ َساد ايبدازٟ ثِ اؿاؾٜ باؼاد ايٛعد ٚاي 

  (1)ايٛثٛم، ٚنريو إٍ أْ٘ يسدٌ أٚ يٓؿط٘ ٚاهلل  أعًِ.
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 إبشح ايجاْٞ

 سهِ ْكض ايعٗد

ّٻ عًِٝٗ ْككٗا ٚقد  ،د نبرل٠ َٔ نبا٥س ايرْٛىْٛكض ايعٗ    ؾكاٍ:أَس اهلل إ٪ٌَٓ بايٛؾا٤ بايعٗد، ٚسس

ٚٵُؾِٛا)) َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ ٚٳَأ ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵدٹ ٔإ ص،ؾكٛي٘ )إٕ ايعٗد نإ َط٪٫ّٚ( أٟ: إٕ اهلل دٌ ثٓا٩ٙ 34طاٱضسا٤:  ((بٹاِيعٳ

ضا٥ٌ ْاقض ايعٗد عٔ ْكك٘ إٜاٙ ٜكٍٛ: ؾ٬ تٓككٛا ايعٗٛد اؾا٥ص٠ بٝٓهِ، ٚبٌ َٔ عاٖدُٛٙ أٜٗا ايٓاع 

ٚٵُؾِٛا بٹاِيعٴُكٛدٹ)) ٚقاٍ:   (1)ؾتدؿسٚٙ، ٚتػدزٚا َٔ أععٝتُٛٙ ذيو. ٓٴِٛا َأ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ص، قاٍ ابٔ 1طإا٥د٠:  (( ٜٳا َأ

ٌټ((.                                                                                                                                                         (2)عع١ٝ: )) ٚنٌ عٗد دا٥ص بٌ إطًٌُ ؾٓكك٘ ٫ و

د َٔ ايهبا٥س، َِٚٓٗ ايرٖيب، ؾكد قاٍ: ))ايهبرل٠ اـاَط١ ٚا٭زبعٕٛ: ايػدز ٚقد عدٻ بعض ايعًُا٤ ْكض ايعٗٛ

              (4) ٚقاٍ ابٔ سذس: )) عٳدټ ٖرا َٔ ايهبا٥س ٖٛ َا ٚقل ٗ ن٬ّ غرل ٚاسد((. (3)ٚعدّ ايٛؾا٤ بايعٗد((

ٚؼسّ ْكك٘، قاٍ  ، َٔ ا٭دي١ ٗ ايكس ٕ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اييت تأَس بٛدٛى ايٛؾا٤ بايعٗدايهجرلٚقد ٚزد 

ٚزعا١ٜ  ،ٚبأدا٤ ا٭َا١ْ ،ٚايػسٚٙ ٚإٛاثٝل ٚايعكٛد ،ابٔ ت١ُٝٝ: ))دا٤ ايهتاى ٚايط١ٓ با٭َس بايٛؾا٤ بايعٗٛد

   (5)ٜؿعٌ ذيو((. ٚايتػدٜد ع٢ً َٔ ،ٚاـٝا١ْ ،ْٚكض ايعٗٛد، ٚايٓٗٞ عٔ ايػدز، ذيو

 ْبٝٓٗا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

 أ٫ّٚ: أدي١ ذّ ْكض ايعٗد ٚايٓٗٞ عٓ٘ َٔ ايكس ٕ ايهسِٜ: 

ِٵ ٫ تعاٍ: ))  ٘يقٛ ايديٌٝ ا٭ٍٚ: ٗٴ ْٻ ُٻ١َ اِيُهِؿٔس ٔإ ًُٛا َأ٥ٹ ِٵ َؾكاتٹ ٓٹُه ٓٴٛا ؾٹٞ دٹٜ ٚٳَطعٳ ِٵ  ٖٹ ٗٵدٹ ٔٵ بٳعٵدٹ عٳ َٹ ِٵ  ٗٴ ْٳ ٜٵُا ْٳَهجٴٛا َأ ٕٵ  ٚٳٔإ

ٕٳ ٜٵُا ٕٳ َأ ٗٴٛ ٓٵتٳ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٗٴ َٔ ٜٓكض ايعٗد، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً (. ؾاٯ١ٜ ايهس١ّ بٝٓت أْ٘ هٛش قتاٍ 12(( )ايتٛب١: َي

 (6)كض ايعٗٛد َٔ ايهبا٥س. قاٍ ايطدٟ: إٕ ْهجٛا عٗدِٖ ايرٟ عاٖدٚا ع٢ً اٱض٬ّ ٚطعٓٛا ؾٝ٘، ؾكاتًِٖٛ.إٔ ْ

ٚقاٍ ايساشٟ: ٚإٕ ْهجٛا  (7)ٗدٳٙ، ٚنإ َاي٘ ٚٚيدٙ ؾ٦ٝا َع٘((.ٚقاٍ ايكسطيبټ: ))إذا سازى ايرَٞ ْكضٳ ع      

  (8)أٟ ْككٛا عٗٛدِٖ. ،أّاِْٗ

ٔٳتعاٍ: )) قٛي٘ ايديٌٝ ايجاْٞ: ٕٳ اٖيرٹٜ ٓٵُككٴٛ ٗٵدٳ ٜٳ ٘ٹ عٳ ًٖ ٔٵ اي ٘ٹ بٳعٵدٹ َٹ ٕٳ َٹٝجٳاقٹ ٜٳِكَععٴٛ َٳسٳ َٳا ٚٳ ٘ٴ َأ ًٖ ٘ٹ اي ٕٵ بٹ ٌٳ َأ  ٜٴٛؾٳ

ٕٳ ٜٴِؿطٹدٴٚ ِٴ ُأَٚي٦ٹَو اِيَأزٵٔض ؾٹٞ ٚٳ ٕٳ ٖٴ ٔٳقاٍ أبٛ ايطعٛد: )) (27(( )ايبكس٠:  اِيدٳاضٹسٴٚ ٕٳ اٖيرٹٜ ٓٵُككٴٛ ٗٵدٳ ٜٳ ٘ٹ عٳ ًٖ ٔٵ اي  َٹ
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٘ٹ بٳعٵدٹ                                                        (1).ايؿطل َٔ عًٝ٘ ِٖ َا ٚتكسٜٔس يًرّ يًؿاضكٌ ؾؿ١ْ(( َٹٝجٳاقٹ

٘ إ٫ ايتازنٌ طاع١ اهلل، اـازدٌ عٔ اتباع أَسٙ ْٚٗٝ٘، ايٓانجٌ عٗٛد اهلل اييت قاٍ ايعدلٟ: َٚا ٜكٌ ب   

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ -عٗدٖا إيِٝٗ ٗ ايهتب اييت أْصشلا إٍ زضً٘ ٚع٢ً أيطٔ أْبٝا٥٘، باتباع أَس زضٛي٘ قُد 

ٚإخبازِٖ إٜاِٖ أِْٗ َٚا دا٤ ب٘، ٚطاع١ اهلل ؾُٝا اؾذلض عًِٝٗ ٗ ايتٛزا٠ َٔ تبٌٝ أَسٙ يًٓاع،  -ٚضًِ

هدْٚ٘ َهتٛبا عٓدِٖ أْ٘ زضٍٛ َٔ عٓد اهلل َؿذلق١ طاعت٘، ٚتسى نتُإ ذيو شلِ ْٚهجِٗ ذيو، 

ٖٛ كايؿتِٗ اهلل ٗ عٗدٙ إيِٝٗ، ؾُٝا ٚؾؿت أْ٘ عٗد إيِٝٗ بعد إععا٥ِٗ زبِٗ إٝجام بايٛؾا٤  ،ْٚككِٗ إٜاٙ

   (2)بريو، نُا ٚؾؿِٗ ب٘ دٌ ذنسٙ.

   (3)ا عٗد إيِٝٗ ٗ ايكس ٕ ؾأقسٚا ب٘، ثِ نؿسٚا ؾٓككٛٙ.قاٍ ايطدٟ: ٖٛ َ

ٚقاٍ ايطعدٟ: ٖٚرا ٜعِ ايعٗد ايرٟ بِٝٓٗ ٚبٝٓ٘، ٚايرٟ بِٝٓٗ ٚبٌ عبادٙ ايرٟ أندٙ عًِٝٗ بإٛاثٝل 

ايجك١ًٝ ٚاٱيصاَات، ؾ٬ ٜبايٕٛ بتًو إٛاثٝل; بٌ ٜٓككْٛٗا ٜٚذلنٕٛ أٚاَسٙ ٜٚستهبٕٛ ْٛاٖٝ٘; ٜٚٓككٕٛ 

  (4)ييت بِٝٓٗ ٚبٌ اـًل.ايعٗٛد ا

ِٵ تعاٍ: ))  ٘يقٛ ايديٌٝ ايجايح: ٔٗ ٛٵيٹ ٚٳَق ٝٵٔس سٳلٍّ  ٝٳا٤ٳ بٹػٳ ْٵبٹ ِٴ اِيَأ ٔٗ ًٹ ٚٳَقتٵ ٘ٹ  ًٖ ٜٳاتٹ اي ِٵ بٹآ ٖٹ ٚٳُنِؿٔس ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ْٳِككٹ ُٳا  َؾبٹ

ٕٳ ٔإٖي ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ًَا  ِٵ َؾ ٖٹ ٗٳا بٹُهِؿٔس ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٌٵ َطبٳلٳ اي ـٷ بٳ ًِ ٓٳا ُغ ًُٛبٴ ًّاُق ًٹٝ    (155(()ايٓطا٤: ا َق

 ٖٚرٙ َٔ ايرْٛى اييت ازتهبٖٛا، ٖا   (5)ؾبطبب ْككِٗ َٝجاقِٗ يعٓاِٖ ٚضدعٓا عًِٝٗ ٚؾعًٓا بِٗ َا ؾعًٓا.

                     (6) أٚدب يعٓتِٗ ٚطسدِٖ ٚإبعادِٖ عٔ اشلد٣، ٖٚٛ ْككِٗ إٛاثٝل ٚايعٗٛد اييت أخرت عًِٝٗ.

   (7) .(ٝجام أخرٙ اهلل ع٢ً أٌٖ ايتٛزا٠ ؾٓككٛٙ()ٖٛ َ)قاٍ ابٔ عباع: 

ٕٸ ايعكاى أٚ ؼسِٜ ايعٝبات مل ٜهٔ إ٫ بٓكض ايعٗد َٚا  ،قاٍ ايصكػسٟ: ٚأَا ايتٛنٝد ؾُعٓاٙ ؼكٝل أ

 (8)ٚقتٌ ا٭ْبٝا٤ ٚغرل ذيو. ،ععـ عًٝ٘ َٔ ايهؿس

ِٵ َيعٳتٳعٳاَي٢: ))  قٍٛ ايديٌٝ ايسابل:  ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ْٳِككٹ ُٳا  ٘ٹ َؾبٹ ٛٳاقٹعٹ َٳ ٔٵ  ِٳ عٳ ًٹ ٕٳ اِيَه ٜٴشٳسُِّؾٛ ٝٳ١ّ  ِٵ َقاضٹ ٗٴ ًُٛبٳ ٓٳا ُق ًِ ٚٳدٳعٳ ِٵ  ٖٴ ٓٻا

ٗٴ ٓٵ ـٴ عٳ ِٵ َؾاعٵ ٗٴ ٓٵ َٹ ًّا  ًٹٝ ِٵ ٔإٖيا َق ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳ١ٺ  ٢ًَ خٳا٥ٹ ًٹلٴ عٳ ٍٴ تٳٖع ٚٳَيا تٳصٳا ٘ٹ  ُٻا ذٴنِّسٴٚا بٹ َٹ ٛ٘ا  ْٳطٴٛا سٳ ٜٴشٹبټ ٚٳ ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ٚٳاؾٵَؿضٵ ٔإ ِٵ 

ٓٹ ُٴشٵطٹ خر عًِٝٗ يعٓاِٖ، أٟ أبعدْاِٖ عٔ اؿل أٟ: ؾبطبب ْككِٗ إٝجام ايرٟ ُأ( 13(( )إا٥د٠: ٌٳاِي
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 (1) ٚطسدْاِٖ عٔ اشلد٣.

ُټٛا ايرٜٔ ايٝٗٛد ٖ٪٤٫ َٔ تعذي ٫ قُد، ٜا: -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- قُد يٓبٝ٘ ثٓا٩ٙ دٌ ٜكٍٛ   ٖ 

 ٚبأؾشابو، بو َِٓٗ غدزٶا ٚبِٝٓٗ، بٝٓو ايرٟ ايعٗدٳ ْٚهجٛا أؾشابو، ٚإٍ إيٝو أٜدِٜٗ ٜبطعٛا إٔ

ًَؿِٗ، ٚعادات عاداتِٗ َٔ ذيو ؾإٕ  بٓككِٗ ؾًعٓتِٗ عٗدٟ، ْٚهجٛا ٚاثكْٛٞ ايرٟ َٹٝجاقِٗ ؾٓككٛا ... ضٳ

ٟٻ َل خٝازِٖ ؾعٌ َٔ ذيو نإ ؾإذٵ. َٝجاقِٗ   (2).أزٳاذشلِ ؾعٌ َٔ َجً٘ تطتٓهسٚا ؾ٬ عٓدِٖ، أٜاد

ْٻُا ٍ: )) قٛي٘ تعا ايديٌٝ اـاَظ:   ْٳَهحٳ َؾٔإ ٔٵ  ُٳ ِٵ َؾ ٔٗ ٜٵدٹٜ ٛٵمٳ َأ ٘ٹ َؾ ٜٳدٴ ايًٖ ٘ٳ  ًٖ ٕٳ اي ٜٹعٴٛ ٜٴبا ْٻُا  ْٳَو ٔإ ٜٹعٴٛ ٜٴبا ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ٛٹُّٝا ٘ٹ َأدٵسّا عٳ ٝٴ٪ٵتٹٝ ٘ٳ َؾطٳ ًٖ ٘ٴ اي ٝٵ ًَ ٖٳدٳ عٳ ٚٵؾ٢ بٹُا عا ٔٵ َأ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ْٳِؿطٹ ٓٵُهحٴ عٳ٢ً  (  )ؾُٔ ْهح( ٜعين: ْكض 10(()ايؿتض: ٜٳ

قاٍ ابٔ نجرل: إِا ٜعٛد ٚباٍ ذيو ع٢ً   (3)د ٚايبٝع١، )ؾإِا ٜٓهح ع٢ً ْؿط٘( ٜعين: عكٛبت٘ ع٢ً ْؿط٘.ايعٗ

   (4) ع٢ً ايٓانح، ٚاهلل غين عٓ٘.

ٜٸاٖا ًٜٗو، ؾٓهج٘ عًٝ٘ ٫  ْٸُا هين ع٢ً ْؿط٘، ٚإ ٕٸ َٔ ْهح ٜعين: َٔ ْكض ٖرا ايعٗد ؾإ ٚقاٍ ابٔ عع١ٝ: أ

   (5) ي٘.

 ايٓب١ٜٛ: يعٗد ٚايٓٗٞ عٓ٘ َٔ ايط١ٓثاّْٝا: أدي١ ذّ ْكض ا

 ٚيكد ٚزدت أسادٜح نجرل٠ تدٍ ع٢ً سس١َ ْكض ايعٗد ٚع٢ً عٛاقب٘ ايط١٦ٝ ْرنس َٓٗا اٯتٞ: 

ؾ٢ً اهلل -قاٍ: َا عٓدْا غ٤ٞ إ٫ نتاى اهلل ٖٚرٙ ايؿشٝؿ١ عٔ ايٓيب -زقٞ اهلل عٓ٘-عٔ عًٞ -1

ًُا ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌ، ٫ ذ١َ إطًٌُ ٚاسد٠، ؾُٔ أخؿس َطٚؾٝٗا: ))  -عًٝ٘ ٚضًِ

                                               (6)((.ٜكبٌ َٓ٘ ؾسفٷ ٫ٚ عدٍ

ؾاؿدٜح ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً إٔ  ْكض ايعٗد يٝظ با٭َس اشلٌ، بٌ ٜعتدل َٔ نبا٥س ايرْٛى ٚيرا اضتشل ْاقك٘ 

 .ٜكبٌ َٓ٘ ؾسف ٫ٚ عد٫ٍ ٚيع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌ، 

َٸ١ إطًٌُ ٚاسد٠ ٜطع٢ بٗا أدْاِٖؾكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ))  (( إساد باير١َ ٖٓا ا٭َإ، َٚعٓاٙ: إٔ ذ

َٸٓ٘ ب٘ أسد إطًٌُ سسٴّ ع٢ً غرلٙ ايتعسټ ض ي٘ َا داّ ٗ أَإ إطًِ. أَإ إطًٌُ يًهاؾس ؾشٝض، ؾإذا أ

ُٶا ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل)ٚقٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ) ٕٳ َطًِ ؾتعسٸض يهاؾس ؾُٔ أخؿس َطً (( َعٓاٙ: َٔ ْكض أَا

َٻٓت٘ َٻٓ٘ َطًِ، قاٍ أٌٖ ايًػ١: ٜكاٍ: أخؿستٴ ايسدٌ إذا ْككتٴ عٗدٙ، ٚخؿست٘ إذا أ    (7)(( أ
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َٸ١ إطًٌُ ٚاسد٠: قٛي٘: ))ٚقاٍ ابٔ سذس  َٻٔ ايهاؾسٳ ٚاسدٷ َِٓٗ سذ سٴّ ع٢ً غرلٙ (( أٟ: أَاِْٗ ؾشٝض، ؾإذا أ

َٸ١ إطًٌُ ٜطع٢ بٗاٚقٛي٘: )) ... ايتعسٸض ي٘ ضٛا٤ )ٚاسد٠( (( أٟ: ٜت٫ٖٛا ٜٚرٖب ٚه٤ٞ، ٚإع٢ٓ: إٔ ذ

َٸ١ّ مل ٜهٔ ٭سد  َٸٔ أسد َٔ إطًٌُ ناؾسا ٚأععاٙ ذ ؾدزت َٔ ٚاسد أٚ أنجس، غسٜـ أٚ ٚقٝل، ؾإذا أ

ٚقٛي٘: )) ؾُٔ أخؿس((   ... ٕ إطًٌُ نٓؿظ ٚاسد٠ٚاؿسٸ ٚايعبد; ٭ ،ْكك٘، ؾٝطتٟٛ ٗ ذيو ايسدٌ ٚإسأ٠

َٸٓت٘، ٚأخؿست٘ ْككت عٗدٙ.   (1)أٟ: ْكض ايعٗد، ٜكاٍ: خؿست٘ بػرل أيـ أ

ٔظ غُظ، قٌٝ: ٜا زضٍٛ اهلل، َٚا ٔظ غُظ؟ قاٍ: َا ٚقاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ))-2

ٚٻِٖ، َٚا سه ُٛا بػرل َا أْصٍ اهلل إ٫ ؾػا ؾِٝٗ ايؿكس، َٚا ٚٗست ْكض قّٛ ايعٗد إ٫ ضًٖ٘ اهلل عًِٝٗ عد

ٓٹعٛا ايٓبات ُٚأخٹرٚا بايطٌٓ، ٫ٚ َٓعٛا ايصٻنا٠ إ٫  َٴ ايؿاسػ١ ؾِٝٗ إ٫ ؾػا ؾِٝٗ إٛت، ٫ٚ طٖؿؿٛا ايهٌٝ إ٫ 

  (2)((. سٴبظ عِٓٗ إعس

 ٚ عص اهلل إ٫ ضً٘ ق٘ قّٛ ٗ ؾاسػ١ ٚٗست َا ٚ ، بِٝٓٗ ايكتٌ نإ إ٫ ق٘ ايعٗد قّٛ ْكض َا: ))ٚٗ زٚا١ٜ

  (3)((. ايكعس عِٓٗ اهلل سبظ إ٫ ايصنا٠ قّٛ َٓل ٫ ٚ ، إٛت عًِٝٗ دٌ

أٚ َا عاٖدٚا عًٝ٘ قَٛا  خسٜٔ )إ٫ ضً٘ عًِٝٗ  ،قاٍ إٓاٟٚ: )َا ْكض قّٛ ايعٗد( أٟ: َا عاٖدٚا اهلل عًٝ٘ 

   (4)عدِٖٚ( دصا٤ َا ادذلسٛٙ َٔ ْكض ايعٗد إأَٛز بايٛؾا٤ ب٘.

ؾبطببٗا ٜطً٘ اهلل ا٭عدا٤ ع٢ً ْاقكٗا، بٌ ٜهٕٛ تكض  ;كض ايعٗٛدع٢ً غد٠ سس١َ ْ ؾاؿدٜح ؾٝ٘ د٫ي١

 ايعٗٛد ضببّا ٭ْتػاز ايكتٌ بٌ َستهبٝٗا، ٭ِْٗ خايؿٛا أَس اهلل ٚزضٛي٘ ٗ عدّ ايٛؾا٤ بايعٗٛد ٚإٛاثٝل. 

َٔ ؾ٢ً ايؿبض،  ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )) قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل -زقٞ اهلل عٓ٘ -ٚعٔ أبٞ بهس ايؿدٜل -3

   . (5)((ؾ٬ ؽؿسٚا اهلل ٗ عٗدٙ، ؾُٔ قتً٘ طًب٘ اهلل ست٢ ٜهب٘ ٗ ايٓاز ع٢ً ٚدٗ٘ ;ؾٗٛ ٗ ذ١َ اهلل

قاٍ إبازنؿٛزٟ: )ؾٗٛ ٗ ذ١َ اهلل( أٟ ٗ عٗدٙ ٚأَاْ٘ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٖٚرا غرل ا٭َإ ايرٟ ثبت به١ًُ 

ٚأخؿست ايسدٌ إذا  ;ؿسٚا اهلل ٗ ذَت٘(( قاٍ ٗ ايٓٗا١ٜ: ))خؿست ايسدٌ أدست٘ ٚسؿٛت٘ايتٛسٝد ))ؾ٬ ؽ

   (6)ْككت عٗدٙ ٚذَاَ٘((
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ٚقاٍ ايطٓدٟ: )ؾٗٛ ٗ ذ١َ اهلل( أٟ: أَاْ٘ ٚعٗدٙ، أٚ أْ٘ تعاٍ أٚدب ي٘ ا٭َإ )ؾ٬ ؽؿسٚا اهلل( َٔ أخؿسٙ إذا 

 اؿدٜح ٢ٜٗٓ إطًٌُ عٔ خؿس ايعٗٛد أٟ ْككٗا.  ٗ –ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ –ؾايسضٍٛ  (1)ْكض عٗدٙ.

َٔ ؾ٢ً ؾ٬تٓا، : )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ٚعٔ أْظ بٔ َايو زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل   4-

  (2)((.ٚذ١َ زضٛي٘، ؾ٬ ؽؿسٚا اهلل ٗ ذَت٘ ،ٚاضتكبٌ قبًتٓا، ٚأنٌ ذبٝشتٓا، ؾريو إطًِ ايرٟ ي٘ ذ١َ اهلل

ؾ٬ تؿٛا ي٘ بايكُإ، بٌ  ػدزٚا َٔ ي٘ عٗد َٔ اهلل ٚزضٛي٘))ؾ٬ ؽؿسٚا اهلل ٗ ذَت٘((، أٟ: ٫ ت قاٍ ابٔ زدب:

  (3)أٚؾٛا ي٘ بايعٗد.

أٟ  ،ٚقاٍ ايكازٟ: أٟ ٫ ؽْٛٛا اهلل ٗ عٗدٙ، ٫ٚ تتعسقٛا ٗ سك٘ َٔ َاي٘، ٚدَ٘، ٚعسق٘، أٚ ايكُرل يًُطًِ

   (4)ؾ٬ تٓككٛا عٗد اهلل.

اهلل ٗ ذَت٘(( أٟ ؾ٬ تٓككٛا عٗد اهلل ؾٝ٘، ٫ٚ ؽْٛٛٙ باْتٗاى سكٛق٘، ؾإٕ أٟ اعتدا٤ عًٝ٘ ٖٛ ))ؾ٬ ؽؿسٚا 

  (5)خٝا١ْ هلل ٚزضٛي٘، ْٚكض يعٗدُٖا، ٚإٖداز يهسا١َ اٱض٬ّ.

  نٔ َٔ أزبل : ))ٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِقاٍ: قا -زقٞ اهلل عُٓٗا  -عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ ٚ 5-

  أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٚٔ ،خايؿّا ٓاؾكّاَ نإ ؾٝ٘

    (6) (( ؾذس خاؾِ ٚاذا ، غدز عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ ٚإذا ،خإ

ٚاهلل قد تٛعد إٓاؾكٌ بإٔ َؿرلِٖ ايدزى  ؾاؿدٜح ؾٝ٘ ديٌٝ ع٢ً إٔ  ْكض ايعٗد َٔ ؾؿات إٓاؾكٌ،

ٕٸ أسدِٖ إذا عاٖد غدز، ٚإذا خاؾِ ؾذس، ٚإذا سدٸخ ا٭ضؿٌ َٔ ايٓاز،   قاٍ ابٔ نجرل: َٔ ؾؿات إٓاؾكٌ أ

نرى، ٚإذا ا٥تُٔ خإ، ٚيريو نإ ساٍ ٖ٪٤٫ ا٭غكٝا٤ َٚؿرلِٖ إٍ خ٬ف َا ؾاز إيٝ٘ إ٪َٕٓٛ، نُا 

ْٸِٗ اتٸؿؿٛا غ٬ف ؾؿاتِٗ ٗ ايدٸْٝا اهلل ب٘ إٔ ٜٛؾٌ، ؾأٚي٦و ناْٛا ٜٛؾٕٛ بعٗد اهلل ٜٚؿًٕٛ َا أَس  ،أ

  (7)ٖٚ٪٤٫ ٜٓككٕٛ عٗد اهلل َٔ بعد َٝجاق٘.
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يهٌ غادز " ٚٗ زٚا١ٜ .(1)" يهٌ غادز يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َقاٍ: "  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚعٔ أْظ عٔ ايٓيب  -6

أ٫ ٖرٙ غدز٠  إٕ ايػادز ٜٓؿب اهلل ي٘ يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٝكاٍ:" ٚٗ زٚا١ٜ أخس٣:.(2)"  يٛا٤ عٓد أضت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

 .١ّ ايػدز ْٚكض ايعٗد ، بطبب ازتهاب٘ دس بٌ خًكّٜ٘ٛ ايكٝا١َؾايػادز ٜؿكش٘ اهلل  .(3)"   ؾ٬ٕ

٘ٴ – عٓ٘ اهلل زقٞ - أْظ بٔ ٚعٔ َايو -7 ًَػٳ ٕٻ:  أْ٘ بٳ ٌٕ إٍ نتبٳ ايعصٜص عبد بٔ عُس أ َٹ ٘ٹ َٔ عا ُٻايٹ ٘ٴ:  عٴ ْٻ  إ

ٓٳا ًَػٳ ٕٻ ب ٜٻ١ بعحٳ إذا نإ -ٚضًِ ٘عًٝ اهلل ؾ٢ً- اهلل زضٍٛ أ ٍٴ ضٳٔس  اهلل ضبٌٝ ٗ ، اهلل باضِ اغصٚا )):  شلِ ٜكٛ

ٕٳ ، ًُٛ ًٗٛا ٫ ، باهلل َنَؿسٳ َٔ تٴَكات ًُٛا ٫ٚ ، تٴُجًِّٛا ٫ٚ ، تٳػٵدٹزٴٚا ٫ٚ تػٴ ٌٵ ، ٚيٝدّا تٳِكتٴ ٝٴٛغٹَو ذيو َؾُك ٕٵ ٚضٳساٜاَى  ؾ  إ

ّٴ ، اهلل غا٤ٳ ٝٵَو ٚايط٬  ايكت٢ً تكععٛا ٫ أٟ(  ُجًٛا ٫ٚ)  ايٛؾا٤ تذلنٛا ٫ أٟ  ( تػدزٚا ٫ٚ) ؾكٛي٘:   (4).(( عً

 ٚضساٜاى إٕ ؾٝٛغو ذيو ٚقٌ )) :ٜ٪َسٙ ٕٔ عُس بٔ عبدايعصٜص قٍٛٚ ،ؾبٝا أٟ(  ٚيٝدا تكتًٛا ٫ٚ)  ايكت٢ً

 ا١ٖٚنس ،ٜكاتًٛا مل إذا ايؿبٝإ ٚقتٌ ،ٚايػًٍٛ ،ايػدز ؼسِٜ ٖٚٞ :عًٝٗا فُل ؾٛا٥د ٚؾٝ٘ (( اهلل غا٤

   (5).إج١ً

ا ايباى عذبا ، ؾسأٜٓا َٔ إطًٌُ ايؿاؿٌ ٗ ٖر ;يكد سرز اٱض٬ّ َٔ ْكض ايعٗد ست٢ َل ا٭عدا٤-8

ؾأزاد إٔ  –ٚنإ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ أَد  –قاٍ : نإ َعا١ٜٚ ٜطرل ٗ أزض ايسّٚ ٘ زقٞ اهلل عٓ ؾعٔ عُسٚ بٔ عبط١

 ، إٕ زضٍٛٚؾا٤ ٫ غدز ،اهلل أندل ،٢ً داب١ ٜكٍٛ: اهلل أندلؾإذا غٝذ ع; ؾإذا اْكك٢ ا٭َد غصاِٖ ،ٜدْٛ َِٓٗ

َٔ نإ بٝٓ٘ ٚبٌ قّٛ عٗد ؾ٬ وًٓٔ عكد٠ ٫ٚ ٜػدٸٖا ست٢ ّكٞ أَدٙ، أٚ ))  اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ :

 (6) ؾبًؼ ذيو َعا١ٜٚ ؾسدل. " ٜٓبر إيِٝٗ ع٢ً ضٛا٤

 أقٛاٍ ايطًـ ٚايعًُا٤ ٗ ذّ ْكض ايعٗد:

 دصا٤ٖٚرا  (ايػدز أقبض :اـذل( )( ايعدٚ عًِٝٗ ضً٘ إ٫ بايعٗد قّٛ خذل َا : ))قاٍ عباع بٔ اهلل عبدعٔ -

 (7) .ب٘ بايٛؾا٤ إأَٛز ايعٗد ْكض َٔ ٙادذلسٛ ٕا

َٸ١ ،ٚقاٍ ابٔ سذس: ))ايػدز سسَت٘ غ١ًٛٝ- ٝٸُا َٔ ؾاسب اي١ٜ٫ٛ ايعا ٕٸ غدزٙ ٜتعدٸ٣ قسزٙ إٍ خًل  ،٫ ض ٭

 (8) كعسٸ إٍ ايػدز يكدزت٘ ع٢ً ايٛؾا٤((.نجرل، ٚ٭ْٸ٘ غرل َ
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ٝٸ١ ٗ تؿطرل قٛي٘ تعاٍ: )) - ْٳَهحٳ  ٚقاٍ ابٔ عع ٔٵ  ُٳ ِٵ َؾ ٔٗ ٜٵدٹٜ ٛٵمٳ َأ ٘ٹ َؾ ٜٳدٴ ايًٖ ٘ٳ  ًٖ ٕٳ اي ٜٹعٴٛ ٜٴبا ْٻُا  ْٳَو ٔإ ٜٹعٴٛ ٜٴبا ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ًٖ ٘ٴ اي ٝٵ ًَ ٖٳدٳ عٳ ٚٵؾ٢ بٹُا عا ٔٵ َأ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ْٳِؿطٹ ٓٵُهحٴ عٳ٢ً  ٜٳ ْٻُا  ٛٹُّٝا َؾٔإ ٘ٹ َأدٵسّا عٳ ٝٴ٪ٵتٹٝ ْٳَهحٳ( أٟ ؾُٔ 10((طايؿتض: ٘ٳ َؾطٳ ٔٵ  ُٳ ص: )َؾ

   (1)ْكض ٖرا ايعٗد ؾإِا هين ع٢ً ْؿط٘ ٚإٜاٖا ًٜٗو، ؾٓهج٘ عًٝ٘ ٫ ي٘.

ٕٳ) ٚٗ تؿطرل قٛي٘ تعاٍ: ) - ْٵهاثّا تٳتٻدٹرٴٚ ٛٻ٠ٺ َأ ٔٵ بٳعٵدٹ ُق َٹ ْٳَككٳتٵ َغصٵَيٗا  ْٴٛا َناٖيتٹٞ  ِٵ ٚٳ٫ تٳُهٛ ٓٳُه ٝٵ ًّا بٳ ِٵ دٳخٳ ْٳُه ٜٵُا  (( َأ

بإسأ٠ اييت تػصٍ غصشلا  ّا))غبٗت ٖرٙ اٯ١ٜ ايرٟ وًـ أٚ ٜعاٖد أٚ ٜدلّ عكد-اٜكّا-ص قاٍ: 92طايٓشٌ: 

إذا ْككت ق٣ٛ ذيو ايػصٍ ؾشًت٘ بعد  ،ٚتؿتً٘ قهُا، ٚغب٘ ايرٟ ٜٓكض عٗدٙ بعد اٱسهاّ بتًو ايػاشي١

  (2)((. إبساَ٘

ُٸد ب - ٓٸهح، ٚإهس، ٚقسأ ))ٚقاٍ ق ٔٸ عًٝ٘: ايبػٞ، ٚاي ٔٸ ؾٝ٘ ن ٞٸ: ))ث٬خ خؿاٍ َٔ ن ٚٳ٫  ٔ نعب ايكسٚ

٘ٹ ًٹ ٖٵ ٧ِّٝٴ ٔإٖيا بٹَأ ُٳِهسٴ ايطٻ ِٵ ص، ))43(( طؾاطس:  ٜٳشٹٝلٴ اِي ْٵُؿطٹُه ِٵ عٳ٢ً َأ ٝٴُه ْٻُا بٳػٵ ٓٻاعٴ ٔإ ٗٳا اي ٜټ ٔٵ  ص، ))23(( طْٜٛظ:  ٜا َأ ُٳ َؾ

ٓٵُه ٜٳ ْٻُا  ٘ٹْٳَهحٳ َؾٔإ ْٳِؿطٹ    (3)(.10ايؿتض: ) ((  حٴ عٳ٢ً 

 ٚ دخٌ بعض ايطًـ ع٢ً َسٜض َهسٚى ؾكاٍ ي٘: عاٖد اهلل ع٢ً ايتٛب١ يعً٘ إٔ ٜكًٝو ؾسعتو، ؾكاٍ:  - 

 نٓت نًُا َسقت عاٖدت اهلل ع٢ً ايتٛب١ ؾٝكًٝين، ؾًُا نإ ٖرٙ إس٠ ذٖبت أعاٖد نُا نٓت أعاٖد 

   (4)ٓاى َسازا ؾٛددْاى نرابا ثِ َات عٔ قسٜب.ؾٗتـ بٞ ٖاتـ َٔ ْاس١ٝ ايبٝت: قد أقً

 إبشح ايجايح

 خ٬ف ايٛعدسهِ إ

 إطًٌُ يٛاقل ٚايٓاٚس ، إٓاؾكٌ ؾؿات َٔ ٖٚٛ ، اير١َُٝ ايسذ١ًٜ، ٚا٭خ٬م ايؿؿات َٔ ايٛعد إخ٬ف

 بايٛؾا٤ ا٭َِ أٍٚ اٱض٬ّ أ١َ إٔ َٔ ايسغِ ع٢ً ، ؾٝ٘ اـًـ أنجس قد بايٛعد ايٛؾا٤ ؾؿ١ إٔ هد ايّٝٛ

 ابٔ َِٓٗ ايعًِ أٌٖ َٔ ْاع١ قٍٛ ٖٚرا ،قكا٤ٶ ب٘ اٱيصاّ ٚهٛش ،دٜا١ْ ٚادب بايٛعد ايٛؾا٤ د، ٭ٕبايٛع

 َِٓٗ ايطًـ َٔ نجرل َرٖب ٖٚٛ (5)((ٚهدل ايٛاعد ع٢ً ب٘ ٜٚكك٢ ٫شّ نً٘ ايٛعد)): قاٍ سٝح غدل١َ

  (6) .ٚغرلِٖ ٜٛ٘زاٖ بٔ ٚاضشل ايعصٜص عبد بٔ عُس ٚاـًٝؿ١ ايبؿسٟ اؿطٔ

 ٖٚا ٜدٍ ع٢ً ذيو اٯتٞ:ؾإخ٬ف ايٛعد قسّ ٗ اٱض٬ّ،  
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ٕٳ)):  تعاٍ قٛي٘ -1 ًُٛ َٳا ٫ تٳِؿعٳ ٕٳ  ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ َٳا ٫   ٜٳا َأ ٕٵ تٳُكُٛيٛا  ٘ٹ َأ ًٖ ٓٵدٳ اي َٳِكتٶا عٹ َنبٴسٳ 

ٕٳ ًُٛ  ؾٝشسّ  قسَّا، نربّا ٜهٕٛ إٔ ؾًٝصّ ؾعً٘ عٔ ايٛاعد خًـ، ْهٌُأ إذا ؾايٛعد .(3  ١ٜ: ايؿـ ضٛز٠) ((تٳِؿعٳ

 (1).َعًكّا ايٛعد إخ٬ف

ِٵ)): إٓاؾكٌ ٚقاٍ تعاٍ ٗ ذّ بعض -2 ٗٴ ِٵ ؾٹٞ ْٹَؿاّقا َؾَأعٵَكبٳ ٔٗ ًُٛبٹ ّٔ ٔإَي٢ ُق ٛٵ ٘ٴ ٜٳ ْٳ ٛٵ ًَِك ُٳا ٜٳ ًَُؿٛا بٹ ٘ٳ َأخٵ ًٖ ٙٴ َٳا اي  ٚٳعٳدٴٚ

ُٳا ْٴٛا ٚٳبٹ ٕٳ َنا  ذيو َٚجٌ اهلل، َل ٚعدِٖ إخ٬ؾِٗ بطبب ْؿاقِٗ إٔ تؿٝد ٚاٯ١ٜ .( 77 اٯ١ٜ: ايتٛب١ ضٛز٠)(( ٜٳِهرٹبٴٛ

 اهلل َل نإ ضٛا٤ ،قسّ ايعٗد ْهح إٔ نُا ،ا٭َسٜٔ بٌ اؿس١َ أؾٌ ٗ ؾسم ٫ إذ ،ايٓاع َل ايٛعد إخ٬ف

 (2).ايٓاع َل أّ

 ،أخًـ ٚعد ٚإذا ،نرى سدخ إذا: ث٬خ إٓاؾل ١ٜ))  : قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ اؿدٜح ٗ ٚزد َا -3

.. ث٬خ إٓاؾل ))  ١ٜ: أخس٣ زٚا١ٜ ٚٗ (4) .((...ث٬خ إٓاؾل ع٬َات َٔ)): أخس٣ زٚا١ٜ ٚٗ (3)((.خإ أ٩ُٔ ٚإذا

 ؾٝ٘ ناْت َٚٔ خايؿّا َٓاؾكّا نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ أزبل ٚٗ زٚا١ٜ: ))  (5).((َطًِ أْ٘ ٚشعِ ٚؾ٢ً ؾاّ ٚإٕ

 ٚاذا ، غدز عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ ٚإذا ،خإ أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً

 (6) .(( ؾذس خاؾِ

 ،إٓاؾكٌ خؿاٍ َٔ ايٛعد إخ٬ف عد-ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب إٔ ا٭سادٜح بٗرٙ ا٫ضتد٫ٍ ٚد٘  

ٌٳ ؾٹٞ ايدٻزٵىٹ )): قاٍ سٝح ايٓاز َٔ ا٭ضؿٌ ايدزى يًُٓاؾكٌ اهلل أعد ٚقد غسعّا، َرَّٛ ٚايٓؿام ٓٳاؾٹكٹ ُٕ ٕٻ ا ٔإ

ٓٻأز ٔٳ اي َٹ  ٌٔ    .ٚادب ب٘ ٚايٛؾا٤ ،قسَّا ايٛعد إخ٬ف ٜهٕٛ ٖرا ٚع٢ً(. 145 اٯ١ٜ ايٓطا٤ ضٛز٠) (( اَ٭ضٵَؿ

ٓٸاع أٚٗسٚا ٖرٙ اـؿاٍ: إ ٛٓٗس٠ ع٢ً اي ذا ٚقاٍ أبٛ ايعاي١ٝ: ))ضتٸ خؿاٍ ٗ إٓاؾكٌ إذا ناْت ؾِٝٗ اي

سدٸثٛا نربٛا، ٚإذا ٚعدٚا أخًؿٛا، ٚإذا ا٥تُٓٛا خاْٛا، ْٚككٛا عٗد اهلل َٔ بعد َٝجاق٘، ٚقععٛا َا أَس اهلل ب٘ 

ٛٓٗس٠ عًِٝٗ أٚٗسٚا اـؿاٍ ايجٸ٬خ: إذا سدٸثٛا نربٛا، ٚإذا ٚعدٚا  إٔ ٜٛؾٌ، ٚأؾطدٚا ٗ ا٭زض، ٚإذا ناْت اي

  (7)أخًؿٛا، ٚإذا ا٥تُٓٛا خاْٛا((.

 َٔ نجرلّا ؾ٬ت٘ ٗ ٜطتعٝر نإ)) :-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ- ايٓيب إٔ  عا٥ػ١ عٔ اؿدٜح ٗ ٚزد َا -4

 إذا ايسدٌ إٕ)): ؾكاٍ إػسّ؟ َٔ تطتعٝر َا أنجس َا اهلل زضٍٛ ٜا: ي٘ ؾكٌٝ( ايدٜٔ) ٚإػسّ( اٱثِ) ((إأثِ
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 ٗ ٚاـًـ اؿدٜح ٗ بايهرى ١إعؿٝ ٍإ ػسٙ ا٫ضتدا١ْ إٔ ٖرا َٚع٢ٓ (1).((ؾأخًـ ٚٚعد ؾهرى سدخ غسّ

 (2) .ايٛعد

 ،بٝتٗا ٗ قاعد -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- اهلل ٚزضٍٛ َّٜٛا أَٞ دعتين: قاٍ عاَس بٔ اهلل عبد عٔٚ -5

  :اهلل زضٍٛ شلا ؾكاٍ ،ُسّا أععٝ٘: ؾكايت ((؟تععٝ٘ إٔ أزدت َا: )) اهلل زضٍٛ شلا ؾكاٍ أععو تعاٍ: ؾكايت

    (3) ((نرب١ عًٝو نتبت غ٦ّٝا تععٝ٘ مل يٛ إْو أَا) )

 ،َاٍ اؿصاَٞ ؾ٬ٕ بٔ ؾ٬ٕ ع٢ً عًٞ نإ:  قاٍ -عٓ٘ اهلل زقٞ- عُسٚ بٔ نعب ايٝطس أبٞ عٔ ٚ-6

 زلل:  قاٍ. ؟ أبٛى أٜٔ:  ي٘ ؾكًت ، دؿس ي٘ ابٔ عًٞ ؾدسز. ٫:  قايٛا. ؟ ٖٛ ثِ:  ؾكًت ، ؾطًُت أًٖ٘ ؾأتٝت

ٞٸ أخسز:  ؾكًت. أَٞ أزٜه١ ؾدخٌ ؾٛتو  اختبأت إٔ ع٢ً ًٓو َا:  ؾكًت ؾدسز ، أْت أٜٔ عًُت ؾكد إي

 ، ؾأخًؿو أعدى إٔ ٚ ، نربوؾأ أسدثو إٔ اهلل ٚ خػٝت ، أنربو ٫ ثِ أسدثو اهلل ٚ أْا:  قاٍ. ؟ َين

 اؿدٜح.  ُاّ ٚذنس(4).َعطسّا.. اهلل ٚ نٓت ٚ ، ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ ؾاسب ٚنٓت

 اهلل زضٍٛ ؾاسب ؾٗرا. ؾأخًؿو( أعدى إٔ ٚ ، نربوؾأ أسدثو إٔ اهلل ٚ خػٝت):  قٛي٘ َٓ٘ إكؿٛد ٚ 

 ايرٟ ٚ ، ايٛعد إخ٬ف ٚ ،ايهرى ٗ ايٛقٛع َٔ خٛؾّا إعطازٙ أدٌ َٔ غسّ٘ َٔ اختبأ ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً

 كاداْع َٔ ؾ٬ت٘ ٗ ٜتعٛذ -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- اهلل زضٍٛ نإ ايرٟ ٖٛ  اهلل زضٍٛ ؾاسب َٓ٘ خػٞ

   (5). ايػسّ ٖٛ ٚ ضبب٘

ٞٸ قَٛا ؾكاٍ: ))أٚي٦و قّٛ أدٸبتِٗ اؿه١ُ، ٚأسهُتِٗ ايتٸذازى، ٚمل تػسزِٖ ايطٸ١َ٬ -7 ٚؾـ أعساب

ٓٸاع ب٘ َطاؾ١  داشلِ، ؾكايت أيطٓتِٗ بايٛعد،  إٓع١ٜٛ ع٢ً اشلًه١، ٚزسٌ عِٓٗ ايتٸطٜٛـ آيرٟ قعل اي

   (6)ٚغؿعٛٙ بايؿعاٍ، نإ ٜكاٍ:  ؾ١ إس٠٤ٚ خًـ ايٛعد((.ٚاْبطعت أٜدِٜٗ باٱلاش، ؾأسطٓٛا إكاٍ، 

ٕا سًـ قُد ا٭ٌَ يًُإَٔٛ ٗ بٝت اهلل اؿساّ، طايب٘ دعؿس بٔ و٢ٝ إٔ ٜكٍٛ: )) خريين اهلل إٕ خريت٘، 

ؾكاٍ ذيو ث٬خ َسات. قاٍ ايؿكٌ بٔ ايسبٝل: قاٍ يٞ ا٭ٌَ ٗ ذيو ايٛقت عٓد خسٚد٘ َٔ بٝت اهلل: ٜا أبا 

ٚمل ذيو أعص اهلل ا٭َرل ؟ قاٍ: ٭ْٞ نٓت أسًـ ٚأْا أْٟٛ  :عباع أدد ْؿطٞ إٔ أَسٟ ٫ ٜتِ، ؾكًت ي٘اي

 .    (7)ايػدز، ٚنإ نريو مل ٜتِ أَسٙ 
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قاٍ ا٭بػٝٗٞ: ))نِ أٚقل ايػدز ٗ إٗايو َٔ غادز، ٚقاقت عًٝ٘ َٔ َٛازد اشلًهات ؾطٝشات إؿادز، -8 

 ٚأٟ بإٝجام، ايٛؾا٤ تسى َٔ أزدض خصٟ أٟ.  ٚقاٍ أٜكا:  ))(1)ؾه٘ غرل قادز(( ٚطٛق٘ غدزٙ طٛم خصٟ ؾٗٛ ع٢ً 

 ٚنإ ا٭خ٬م، ٨َطاٚ عدت إذا ايعٗد ْكض َٔ أؾكض عاز ٚأٟ ايٓؿام، إٍ ٜطٛم غدز َٔ أقبض ض٤ٛ ٚأٟ

   (2) .(( ّإهاز ٌْٝ دٓب ٗ إهازٙ استُاٍ عٔ قدزٙ ٚاتكاع ،ايٛؾا٤ عٔ ُٖت٘ يؿػس إ٫ ق٘ غادز ٜػدز مل: ٜكاٍ

، ٚتسدٝض ايكٍٛ بإيصا١َٝ ايٛعد قكا٤ َا داّ ٜذلتب  يٛعد اف خ٬إسس١َ ٜدٍ ع٢ً  ٖٚا ضبل ذنسٙ َٔ ا٭دي١ 

   .عًٝ٘ قسز يًذاْب ايجاْٞ بٓا٤ ع٢ً ا٭دي١ ايطابك١

 سابلإبشح اي

   د ثاز ٚعٛاقب ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛع

 ،ٜعًٔ إيصاّ ْؿط٘ بػ٤ٞ، أٚ ٜكعل ع٢ً ْؿط٘ عٗدا أٚ َٝجاقا سٌ ٜعد اٱْطإ ٚعدا هب عًٝ٘ إٔ ٜٛٗ ، ٚسٌ

 ثِ ٫ ٜؿٞ بٗرا ؾإْ٘ عٓد٥ر ٜهٕٛ ْاقكا يًعٗد. ،ايٓاع أٚ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ اهلل عص ٚدٌ ضٛا٤ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبٌ

ٚإذا ناْت اٯثاز   ٜذلى  ثازٶا ندل٣ ت٪دٟ بؿاسبٗا إٍ اـطسإ ٚايبٛاز. ٚإخ٬ف ايٛعدإٕ ْكض ايعٗد  

هاب١ٝ ساؾص٠ ٚداع١ٝ إطًِ ي٬يتصاّ ٚايٛؾا٤، ؾإٕ اٯثاز ايطًب١ٝ أغدٸ إْرازٶا ٚؼرٜسٶا ٚؽّٜٛؿا، ٚايعكٛب١ اٱ

 أنجس تأثرلٶا ٗ ايٓؿظ ايبػس١ٜ َٔ اٱغسا٤ ٚسطٔ اؾصا٤.

ثاز اؿه١ُ ٗ إٔ اٯٜات اييت دا٤ت يبٝإ اٯثاز ايطًب١ٝ أنجس َٔ اٯٜات اييت ٚزدت َب١ٓٝ اٯ َٚٔ ٖٓا ْدزى

ايٛعد، ع٢ً اٱخ٬ٍ بايعٗد ٚ تٗا ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬تًو اٯثاز اييت زتب ،ايٛعداٱهاب١ٝ يًٛؾا٤ بايعٗد ٚ

 .ؾدز َِٓٗ ذيوٗا دصا٤ ٕٔ تدعًٚ

 ّٚهٔ بٝإ ذيو ٗ اٯتٞ: ٖٚرٙ اٯثاز َٓٗا َا ٜهٕٛ ٗ ايدْٝا، ٚأعُٛٗا َا ضٝهٕٛ ٗ اٯخس٠. 

 بٌ ايهؿس ْٚكض ايعٗدقسٕ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ ؾ: عِٓٗ هؿس ْٚؿٞ اٱّإايايعٗٛد ٚؾؿِٗ اهلل ب ْاقكٛ -1

ٌٸ َٝجاق٘ ايرٟ أخرٙ عًٝ٘  ،ٗ أنجس َٔ َٛقل ٗ ايكس ٕ ايهسِٜ، ٫ٚ غو بهؿس َٔ ْكض عٗدٙ َل اهلل ٚأخ

ٚتٗدٜدٶا  ٚع٢ً أيط١ٓ أْبٝا٥٘ ٚزضً٘، َٚٔ ٖٓا دا٤ ْؿٞ اٱّإ عٔ ايٓاقكٌ يعٗٛدِٖ، شدسٶا شلِ ،ٗ ٚٗس  دّ

 ٚإْرازٶا.

ٓٶا اؿاٍ اييت  ،ؾؿٞ ضٛز٠ ايبكس٠ ىاطب اهلل تعاٍ بين إضسا٥ٌٝ َرنسٶا شلِ بإٝجام ايرٟ أخرٙ عًِٝٗ َٚبٝ

ُٹ )) يٛا إيٝٗا:  ُٳعٴٛا َقاُيٛا ضٳ ٚٳاضٵ ٛٻ٠ٺ  ِٵ بٹُك ٓٳاُن ٝٵ َٳا  تٳ ِٴ ايٗعٛزٳ خٴرٴٚا  ٛٵَقُه ٓٳا َؾ ٚٳزٳَؾعٵ ِٵ  َٹٝجٳاَقُه ْٳا  ٓٳا ٚٳٔإذٵ َأخٳرٵ ٝٵ ٚٳعٳؿٳ ٓٳا  عٵ

ٌٳ ٓٹ َٹ َٴ٪ٵ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ِٵ ٔإ ْٴُه ّٳا ٘ٹ ٔإ ِٵ بٹ َٴسٴُن ٜٳِأ ُٳا  ٌٵ بٹ٦ٵطٳ ِٵ ُق ٖٹ ٌٳ بٹُهِؿٔس ِٴ اِيعٹذٵ ٔٗ ًُٛبٹ  (93( )ايبكس٠:(ٚٳُأغٵٔسبٴٛا ؾٹٞ ُق
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ٙٴ َؾٔسٜلٷ ))ٚٗ ايطٛز٠ ْؿطٗا ٜٓؿٞ اٱّإ عٔ ايٓابرٜٔ يعٗٛدِٖ:  ْٳبٳرٳ ٗٵدّا  ٖٳدٴٚا عٳ ُٳا عٳا ٚٳُنًٖ ِٵ  َأ ٖٴ ٌٵ َأِنجٳسٴ ِٵ بٳ ٗٴ ٓٵ َٹ

ٕٳ ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ إٔ ايٓاقكٌ يعٗد اهلل أنجس َٔ إٛؾٌ، ٚيريو ؾػرل إ٪ٌَٓ ذنس ايعدلٟ: ( 100)ايبكس٠: ((٫ 

  (1)ٚذنس إٔ ذيو أسد ٚدٗٞ تأٌٜٚ اٯ١ٜ. ،أنجس َٔ إ٪ٌَٓ

ْٳِك)ٚٗ ضٛز٠ ايٓطا٤ ٜعسض ايكك١ٝ بأضًٛى  خس ؼٌُ إع٢ٓ ْؿط٘: ) ُٳا  ٜٳاتٹ َؾبٹ ِٵ بٹآ ٖٹ ٚٳُنِؿٔس ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ كٹ

ِٵ  ٖٹ ٗٳا بٹُهِؿٔس ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٌٵ َطبٳلٳ اي ـٷ بٳ ًِ ٓٳا ُغ ًُٛبٴ ِٵ ُق ٔٗ ٛٵيٹ ٚٳَق ٝٵٔس سٳلٍّ  ٝٳا٤ٳ بٹػٳ ْٵبٹ ِٴ اِيَأ ٔٗ ًٹ ٚٳَقتٵ ٘ٹ  ًٖ ًٹ٬ّٝاي ٕٳ ٔإٖيا َق ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ( ( َؾ٬ 

  (2)( 155)ايٓطا٤:

 :ٖٚٛ قتاشلِ دٜد٠ ع٢ً أٚي٦و ايهؿاز،  َس٠ إ٪ٌَٓ بأَس ساضِ ٫ تسدد ؾٝ٘ٚتأتٞ اٯٜات ٗ ضٛز٠ ايتٛب١ ق١ٜٛ غ

ِٵ ٫ َأ )) ٗٴ ْٻ ُٻ١َ اِيُهِؿٔس ٔإ ًُٛا َأ٥ٹ ِٵ َؾَكاتٹ ٓٹُه ٓٴٛا ؾٹٞ دٹٜ ٚٳَطعٳ ِٵ  ٖٹ ٗٵدٹ ٔٵ بٳعٵدٹ عٳ َٹ ِٵ  ٗٴ ْٳ ُٳا ٜٵ ْٳَهجٴٛا َأ ٕٵ  ٕٳٚٳٔإ ٗٴٛ ٓٵتٳ ٜٳ ِٵ  ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٗٴ ٕٳ َي ُٳا  ((ٜٵ

  ( .12)ايتٛب١:

ٖهرا تبدٚ َعامل ْكض ايعٗد ٚإٝجام كٝؿ١، ٚ ثازٙ َدَس٠، ؾأٟ سٝا٠ ب٬ إّإ، َٚا ق١ُٝ اٱْطإ ٚقد خسز ٚ

ٌټ ضٳبٹ٬ّٝ))عٔ اشلدف ايرٟ خًل َٔ أدً٘،  ِٵ َأقٳ ٖٴ ٌٵ  ّٔ بٳ ْٵعٳا ِٵ ٔإٖيا َناِيَأ ٖٴ ٕٵ   ( .44)ايؿسقإ: َٔ اٯ١ٜ ((ٔإ

 : كٌضاايؿهسِٜ اعتدل ْاقكٞ ايعٗٛد َٔ شَس٠ د إٔ ايكس ٕ ايَٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد ٚايٛع -2

ٕا ضبل َٔ بٝإ  اٚاٯٜات اييت دا٤ت َب١ٓٝ ؾطل َٔ ْكض ايعٗد ٚإٝجام ٚزدت َع٢ٓ ايهؿس، ٚذيو تأنٝد

ؾؿٞ أٍٚ  ١ٜ دا٤ ؾٝٗا يؿٜ ايعٗد ٚإٝجام سهِ اهلل ع٢ً ايٓاقكٌ بايؿطل  ،نؿس َٔ ؽ٢ً عٔ ايعٗد ٚإٝجام

ٜٴ )ؾكاٍ: ) َٳا  ٘ٹٚٳ َٹٝجٳاقٹ ٔٵ بٳعٵدٹ  َٹ ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٳ اي ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ٔٳ  ٌٳ اٖيرٹٜ ٘ٹ ٔإٖيا اِيَؿاضٹكٹ ٌټ بٹ  (26،27( )ايبكس٠: َٔ اٯٜتٌ ( كٹ

ٚأند ٖرا إع٢ٓ ٗ ضٛز٠  ٍ عُسإ عٓدَا ذنس َا أخرٙ ع٢ً ايٓبٌٝ َٔ عٗد َٚٝجام، سٝح طًب َٔ اُ٭َِ 

ٛٳ )اٱقساز ٚايتؿدٜل ثِ قاٍ: ) ٔٵ تٳ ُٳ ٕٳَؾ ِٴ اِيَؿاضٹُكٛ ٖٴ ٚٗ ضٛز٠  ( .82( ) ٍ عُسإ:( ٖي٢ بٳعٵدٳ ذٳيٹَو َؾُأَٚي٦ٹَو 

ٌٳ ))ا٭عساف:  ِٵ َيَؿاضٹكٹ ٖٴ ْٳا َأِنجٳسٳ ٚٳدٳدٵ ٕٵ  ٚٳٔإ ٗٵدٺ  ٔٵ عٳ َٹ ِٵ  ٖٹ ْٳا يٹَأِنجٳٔس ٚٳدٳدٵ َٳا   ( .102)ا٭عضساف: (( ٚٳ

 أَس اهللايٛؾا٤ َا سٜستِٗ، ـسٚدِٗ عٔ غٓاع١ ؾعٌ ايٓاقكٌ يعٗٛدِٖ، ٚض٤ٛ دند يٓا ايطابك١ ت٪اٯٜات ؾ

 ٚادتٓاى َا ٢ْٗ عٓ٘.   ب٘

ٌٵ)) تعاٍ: قٛي٘عٔ ٚعٔ َؿعب بٔ ضعد قاٍ: ضأيت أبٞ  ٌٵ ُق ِٵ ٖٳ ٓٳب٦ِّٴُه ٔٳ ْٴ ُٳاّيا بٹاِيَأخٵطٳٔسٜ (( ِٖ (103) ((َأعٵ

ٚأَا  -٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي-اؿسٚز١ٜ؟ قاٍ ٫ ِٖ ايٝٗٛد ٚايٓؿاز٣، أَا ايٝٗٛد ؾهربٛا قُدّا 

ايٓؿاز٣ ؾهؿسٚا باؾ١ٓ، ٚقايٛا: ٫ طعاّ ؾٝٗا ٫ٚ غساى، ٚاؿسٚز١ٜ ايرٜٔ ٜٓككٕٛ عٗد اهلل َٔ بعد َٝجاق٘، 

 .(3)ٚنإ ضعد ٜطُِٝٗ ايؿاضكٌ((
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)نإ أبٞ ٜس٣ أِْٗ َٔ اؿسٚز١ٜ، ٚضعد ٜطُِٝٗ )ٚٗ ٖرا بٝإ يٓٛس٠ ايؿشاب١ إٍ ْاقكٞ ايعٗٛد، ؾكٛي٘:  

و إ٫ يرّ اٱض٬ّ ايرّ ايػدٜد يٓاقكٞ ايعٗٛد ٚإٛاثٝل. قاٍ ابٔ اؾٛشٟ:  )) إٕ ْكض ايعٗد ، َٚا ذي9ؾطام(

 .(1)((  َٔ ؾؿات ايؿاضكٌ

  ٚاعاٖدبٝٓت اٯٜات ايكس ١ْٝ إٔ ؾسٜكا َٔ ايٓاع كد ؾد ٜٛيد ايٓؿام عٓد ؾاسب٘: ْكض ايعٗد ٚايٛع  -3

ٚأخًؿٛا َا ٚعدٚا اهلل،  ،ايعٗد ؾًِ ٜتؿدقٛا، بٌ غًٛا ٚيهِٓٗ ْككٛا ،ؾكًَ٘ٔ بايتؿدم يٛ إٔ اهلل أغٓاِٖ 

ٔٵ  ))ٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، بطبب خًـ ٚعدِٖ َل اهلل ضبشاْ٘. قاٍ تعاٍ : إؾاعكبِٗ اهلل ْؿاقّا ٗ قًٛبِٗ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ

ٔٳ ٔٳ اِيؿٻايٹشٹٝض َٹ ٔٻ  ْٳ ٓٳُهٛ ٚٳَي ٔٻ  ٓٳؿٻدٻَق ٘ٹ َي ًٹ َٹٔ َؾكٵ ْٳا  ٔٵ ٤ٳاتٳا ٘ٳ َي٦ٹ ًٓ ٖٳدٳ اي ِٵ  ،عٳا ٖٴ ٚٳ ٛٳٖيٛا  ٚٳتٳ ٘ٹ  ًُٛا بٹ ٘ٹ بٳدٹ ًٹ َٹٔ َؾكٵ ٖٴِ  ُٻآ ٤ٳاتٳا ًَ َؾ

ٕٳ  ٜٳِهرٹ ،َٴعٵٔسقٴٛ ْٴٛا  ُٳا َنا ٚٳبٹ ٙٴ  ٚٳعٳدٴٚ َٳا  ٘ٳ  ًٓ ًَُؿٛا اي ُٳآ َأخٵ ٘ٴ بٹ ْٳ ٛٵ ًَِك ٜٳ  ّٔ ٛٵ ٜٳ ِٵ ٔإَي٢  ٔٗ ًُٛبٹ ْٹَؿاقّا ؾٹٞ ُق ِٵ  ٗٴ ٕٳَؾَاعٵَكبٳ  (( بٴٛ

 (.77-75:)ايتٛب١

 ايٓيب إٔ اؿدٜح د َٔ ؾؿات إٓاؾكٌ، ؾؿٞد ٚاخ٬ف ايٛعع٢ً إٔ ْكض ايعٗ  ا ٜدٍٚدا٤ ٗ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َ

 زٚا١ٜ ((. ٚٗخإ أ٩ُٔ ٚإذا ،أخًـ ٚعد ٚإذا ،نرى سدخ إذا: ث٬خ إٓاؾل  ١ٜ)) : قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً

 أْ٘ ٚشعِ ٚؾ٢ً ؾاّ ٚإٕ ..ث٬خ إٓاؾل  ١ٜ)) : أخس٣ زٚا١ٜ ٚٗ .(2) .((...ث٬خ إٓاؾل ع٬َات َٔ)): أخس٣

 َٚٔ ،خايؿّا َٓاؾكّا نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ أزبل )): ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب قٍٛ  خس سدٜح ٗ ٚٚزد (3).((َطًِ

 عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ ٚإذا ،خإ أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت

 (4) ((.ؾذس خاؾِ ٚاذا ، غدز

 خؿاٍ َٔ ايٛعد ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف عد قد ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ا٭سادٜح بٗرٙ ٍا٫ضتد٫ ٚد٘  

ٌٳ ؾٹٞ )) :قاٍ سٝح ايٓاز َٔ ا٭ضؿٌ ايدزى يًُٓاؾكٌ اهلل أعد ٚقد غسعّا، َرَّٛ ٚايٓؿام إٓاؾكٌ، ٓٳاؾٹكٹ ُٕ ٕٻ ا ٔإ

ٓٻأز ٔٳ اي َٹ  ٌٔ  ، ْؿام خؿاٍ اـؿاٍ ٖرٙ إٔ َعٓاٙ قاٍ ايٟٓٛٚ: )) إٔ (.145 اٯ١ٜ ايٓطا٤ ضٛز٠) ((ايدٻزٵىٹ اَ٭ضٵَؿ

 ٖٚرا ، خ٬ؾ٘ ٜبعٔ َا إٚٗاز ٖٛ ايٓؿام ؾإٕ.  بأخ٬قِٗ َٚتدًل ، اـؿاٍ ٖرٙ ٗ بإٓاؾل غبٝ٘ ٚؾاسبٗا

 ٚعاٖدٙ ، ٚخاؾُ٘ ، ٚا٥تُٓ٘ ، ٚٚعدٙ ، سدث٘ َٔ سل ٗ ْؿاق٘ ٜٚهٕٛ ، اـؿاٍ ٖرٙ ؾاسب ٗ َٛدٛد إع٢ٓ

  (6)ٚقايٛا: َٔ ع٬َات ايٓؿام، ْكض ايعٗد ٚإٝجام. (5) (ايٓاع...( َٔ

ريو ؾإٕ إذ قد ٜهٕٛ ايٛاعد عادصا عٔ ايٛؾا٤ ؾٝهٕٛ كًؿا يًٛعد ؾٝٛؾِ غؿ١ً َٔ خؿاٍ ايٓؿام، ي
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ثِ ايٓؿظ زَا ٫ تطُض بايٛؾا٤  ،إذ ٜكٍٛ: إٕ ايًطإ ضبام إٍ ايٛعد ،قد اعتدل ٚعد ايهاذى  ؾ١ اٱَاّ ايػصايٞ

                                                                                            (1)ايٛعد خًؿا ، ٚذيو َٔ أَازات ايٓؿام.ؾٝؿرل 

 دصا٤ ٕٔ اتؿـ بٗرٙ ايؿؿ١ اير١َُٝ:  قط٠ٛ ايكًٛى ٚايعبل عًٝٗاد كض ايعٗد ٚايٛعَٚٔ  ثاز ْ -4

، ؾكد يعِٓٗ اهلل ٚدعٌ قًٛبِٗ قاض١ٝ، ٚتبعٶا ّااقب١ غدٜد٠ ٚا٭ثس أيُٕٝا ْكض بٓٛا إضسا٥ٌٝ عٗٛدِٖ ناْت ايع 

ِٳ ))يريو قًٓٛا ٚامسؾٛا عٔ ضٛا٤ ايطبٌٝ  ًٹ ٕٳ اِيَه ٜٴشٳسُِّؾٛ ٝٳ١ّ  ِٵ َقاضٹ ٗٴ ًُٛبٳ ٓٳا ُق ًِ ٚٳدٳعٳ ِٵ  ٖٴ ٓٻا ِٵ َيعٳ ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ْٳِككٹ ُٳا  َؾبٹ

ُٻا ذٴنِّسٴٚا  َٹ ّٛٓا  ْٳطٴٛا سٳ ٚٳ ٘ٹ  ٛٳاقٹعٹ َٳ ٔٵ  ًٹ٬ّٝعٳ ِٵ ٔإٖيا َق ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳ١ٺ  ٢ًَ خٳا٥ٹ ًٹلٴ عٳ ٍٴ تٳٖع ٚٳ٫ تٳصٳا ٘ٹ  .ٚٗ ( 13)إا٥د٠: َٔ اٯ١ٜ ((بٹ

ُٳا ) ) :ٜبٌ ضبشاْ٘ أْ٘ طبل ع٢ً قًٛبِٗ دصا٤ شلِ ع٢ً نؿسِٖ ْٚككِٗ إٝجام .(155:اٯ١ٜ  )ضٛز٠ ايٓطا٤ َؾبٹ

ٚٳ ٘ٹ  ًٖ ٜٳاتٹ اي ِٵ بٹآ ٖٹ ٚٳُنِؿٔس ِٵ  ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ٗٳا ْٳِككٹ ٝٵ ًَ ٘ٴ عٳ ًٖ ٌٵ َطبٳلٳ اي ـٷ بٳ ًِ ٓٳا ُغ ًُٛبٴ ِٵ ُق ٔٗ ٛٵيٹ ٚٳَق ٝٵٔس سٳلٍّ  ٝٳا٤ٳ بٹػٳ ْٵبٹ ِٴ اِيَأ ٔٗ ًٹ َقتٵ

ِٵ ٖٹ  (2)( ( بٹُهِؿٔس

ِٵ )قاٍ تعاٍ: ) :١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌاضتشكٛا يعٗد ٚايٛعد ْاقكٞ ايع-5 ٗٴ َٹٝجٳاَق ِٵ  ٔٗ ْٳِككٹ ُٳا  َؾبٹ

ٓٳا ًِ ٚٳدٳعٳ ِٵ  ٖٴ ٓٻا ًٹلٴ عٳ َيعٳ ٍٴ تٳٖع ٚٳ٫ تٳصٳا ٘ٹ  ُٻا ذٴنِّسٴٚا بٹ َٹ ّٛٓا  ْٳطٴٛا سٳ ٚٳ ٘ٹ  ٛٳاقٹعٹ َٳ ٔٵ  ِٳ عٳ ًٹ ٕٳ اِيَه ٜٴشٳسُِّؾٛ ٝٳ١ّ  ِٵ َقاضٹ ٗٴ ًُٛبٳ ٢ًَ ُق

ًٹ٬ّٝ ِٵ ٔإٖيا َق ٗٴ ٓٵ َٹ ٓٳ١ٺ  ٔٵ بٳعٵدٹ) ٚٗ  ١ٜ أخس٣: ) (13)إا٥د٠: َٔ اٯ١ٜ ((خٳا٥ٹ َٹ ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٳ اي ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ٔٳ  ٘ٹ  ٚٳاٖيرٹٜ َٹٝجٳاقٹ

ٓٳ١ُ ًٖعٵ ِٴ اي ٗٴ ٕٳ ؾٹٞ اِيَأزٵٔض ُأَٚي٦ٹَو َي ٜٴِؿطٹدٴٚ ٚٳ ٌٳ  ٜٴٛؾٳ ٕٵ  ٘ٹ َأ ٘ٴ بٹ ًٖ َٳسٳ اي َٳا َأ ٕٳ  ٜٳِكَععٴٛ ٕ أٜٚبدٚ  ( . 25( )ايسعد: َٔ اٯ١ٜ(ٚٳ

٠ دذيو ٜػٌُ ايدْٝا سٝح ايًع١ٓ; أٟ ايبعد عٔ زٓات ايسى إاد١ٜ ٚإع١ٜٛٓ، ٚض٤ٛ ايداز سٝح اؿٝا٠ ايٓه

 .نُا ٜػٌُ اٯخس٠، سٝح اشلٛإ ٚايعراى ا٭يِٝ ،عٝؼ ايكٓوٚاي

ُٶا  : ))ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-زضٍٛ اهلل قاٍ: قاٍ -زقٞ اهلل عٓ٘-عًٞ بٔ أبٞ طايب  عٔٚ َٔ أخؿس َطً

 .(3) (( ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌ، ٫ ٜكبٌ َٓ٘ ؾسف ٫ٚ عدٍ

   قاٍ ايعدلٟ:

 َا بعد َٔ (َٝجاق٘ بعد َٔ) َعؿٝت٘ ٚعًُِٗ اهلل، أَس خ٬ؾِٗ ذيو، ْٚككِٗ ، اهلل عٗد ٜٓككٕٛ ايرٜٔ

 اييت ايسسِ ٜٚكععٕٛ  ،( ٜٛؾٌ إٔ ب٘ اهلل أَس َا ٜٚكععٕٛ) إيِٝٗ عٗد َا ٜعًُٛا إٔ هلل أْؿطِٗ ع٢ً ٚثٸكٛا

 ؾٗ٪٤٫ ،( ع١ٓايً شلِ أٚي٦و) اهلل َعاؾٞ عًُِٗ: ؾٝٗا ؾطادِٖ ،( ا٭زض ٗ ٜٚؿطدٕٚ)بٛؾًٗا اهلل أَسِٖ

 اٯخس٠ ايداز ٗ ٜط٤ِٖٛ َا ٚشلِ(  ايداز ض٤ٛ ٚشلِ) دٹٓاْ٘ َٔ ٚاٱقؿا٤ زٓت٘، َٔ ايبعد ٖٚٞ ايًع١ٓ، شلِ

َٳٵٔ ):)ٜكٍٛ اهلل ٭ٕ باهلل، اٱغساى ايهبا٥س أندل: قاٍ عباع ابٔ عٔٚ ُٳا بٹاهللٹ ٜٴػٵٔسِى ٚٳ ْٻ ٔٳ خٳسٻ َؾَهَأ ُٳا٤ٹ َٹ  ايطٻ

٘ٴ ٝٵ َؾتٳدٵَعُؿ  ايًع١ٓ شلِ أٚي٦و:)ٜكٍٛ تعاٍ اهلل ٭ٕ ايسسِ، ٚقعٝع١ ايعٗد، ْٚكض ،ص31:اؿر ضٛز٠ط (( سٴايٖع
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ُٔ ْكض ايعٗد ايرٟ أبسَ٘ ٜكس ْؿط٘ نُا أْ٘ هس ع٢ً ْؿط٘ ؾ  (1) ((.ايعاقب١ ض٤ٛ: ٜعين ،( ايداز ض٤ٛ ٚشلِ

  ايًعٔ.

ٓاقكٌ ٕٛاثٝكِٗ، ٖٚٛ إْراز ٚؼرٜس اي ،يًُؿرل ايرٟ ٜٓتٛس ايٓانجٌ يعٗٛدِٖ اٯٜات ٚاؿدٜح بٝإؿٞ ؾ 

 يًُ٪ٌَٓ بٌ ٚيًٓاع أْعٌ. 

أخر اهلل إٝجام ع٢ً ايٓؿاز٣  :بٌ ايٓاع ٱغسا٤ ايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤د ضبب عد ٚإخ٬ف ايْٛكض ايعٗ -6

نُا أخرٙ ع٢ً ايٝٗٛد، ٚيهِٓٗ ضًهٛا َطًهِٗ ٚأخرٚا طسٜكِٗ، ؾٓككٛا إٝجام ٚايعٗٛد ٚبدٸيٛا ٗ دِٜٓٗ، 

ٝٸعٛا أَس اهلل، ؾأٚزثِٗ اهلل ايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤، ٚاضتشهُت ؾِٝٗ اـ٬ؾات ٚا٭ٖٛا٤ ؾاختًؿٛا ٗ ْبِٝٗ، ٚق

ٛٶا نبرلٶا -ؾٛا نتابِٗ، بٌ ٚقًٛا ٗ زبِٗ ٚسسٸ  .-ضبشاْ٘ ٚتعاٍ عُا ٜكٛيٕٛ عً

، ٖٚرا َا ْساٙ ًُْٚط٘ ٖٚا ٜصٜد ٖرا ا٭ثس ٫ٖٛ، أْٗا يٝطت عكٛب١ َ٪قت١ بٌ ٖٞ باق١ٝ َا بكٛا إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

ّٶا ٚسدٜجٶا َؿداّقا يكٍٛ اهلل ٚٚعٝدٙ: ) ُٻا ) قد َٹ ّٛٓا  ٓٳطٴٛا سٳ ِٵ َؾ ٗٴ َٹٝجٳاَق ْٳا  ْٳؿٳازٳ٣ َأخٳرٵ ْٻا  ٔٳ َقاُيٛا ٔإ ٔٳ اٖيرٹٜ َٹ ٚٳ

ٛٵفٳ  ٚٳضٳ َٳ١ٹ  ٝٳا ّٔ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٚٳاِيبٳػٵكٳا٤ٳ ٔإَي٢  ٚٳ٠َ  ِٴ اِيعٳدٳا ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٓٳا بٳ ٜٵ ٘ٹ َؾَأِغسٳ ٕٳذٴنِّسٴٚا بٹ ٓٳعٴٛ ٜٳؿٵ ْٴٛا  ُٳا َنا ٘ٴ بٹ ًٖ ِٴ اي ٗٴ ٓٳب٦ِّٴ ( ( ٜٴ

 ( .14)إا٥د٠:

 َا)) . قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ٝٓتػس ايكتٌ ٚايعدا٠ٚٹ بٌ ايٓاع بطبب ْكض ايعٗٛد ٚإٛاثٝلؾ    

٠ٚ بٌ ايٛعد ٖرا ؾك٬ عُا ٜجرلٙ إخ٬ف ايٛعد َٔ ايعدا (2)(( ... بِٝٓٗ ايكتٌ نإ إ٫ ق٘ ايعٗد قّٛ ْكض

)) ٫ٚ تعد أخاى ٚعدا ؾتدًؿ٘ ٚإٛعٛد ي٘ ، ٖٚرا احملرٚز ٜ٪ٜدٙ َا زٟٚ عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أْ٘ قاٍ 

   (3) .(( ؾإٕ ذيو ٜٛزخ بٝٓو ٚبٝٓ٘ عدا٠ٚ

 د َٔ ؾؿات ايٝٗٛد : ؾُٔ نإ طبع٘ ْكض ايعٗٛد ؾإْ٘ ٜتؿـ بؿؿ١ ايٝٗٛد.ْكض ايعٗد ٚايٛع -7

ٛاثٝل، ؾهِ َٔ َس٠ ْكض ايٝٗٛد ٤ًٞ بؿؿشات٘ ايطٛدا٤ اييت ؼهٞ َٛقؿِٗ َٔ ايعٗٛد ٚإؾتازٜذ ايٝٗٛد َ

ٛدّا عكدٖٚا، َٚٛاثٝل أبسَٖٛا، ؾ٬ وؿٕٛٛ ٭سد عٗدّا، ٫ٚ ٜسعٕٛ ي٘ ٚعدّا، ٚايكس ٕ ايهسِٜ ضعس يٓا عٗ

ٚمل وذلَٛا عٗٛدِٖ َل  ايهجرل َٔ إٛاقـ اييت ْكض ؾٝٗا ايٝٗٛد ايعٗٛد ٚإٛاثٝل َل ا٭ْبٝا٤ ٚإسضًٌ،

بٌ ْككٖٛا ٚساٚيٛا قتً٘ أنجس َٔ َس٠، نُا ساٚيٛا إغعاٍ ْاز ايؿت١ٓ بٌ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓيب 

ِٖٚ: بٓٛ قٝٓكاع،  ،قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ: )) إٕ إد١ٜٓ نإ ؾُٝا سٛشلا ث٬ث١ أؾٓاف َٔ ايٝٗٛد ؾؿٛف إطًٌُ.

ع ٚايٓكرل سًؿا٤ اـصزز، ٚناْت قس١ٜٛ سًؿا٤ ا٭ٚع، ؾًُا قدّ ٚبٓٛ ايٓكرل، ٚبٓٛ قس١ٜٛ، ٚنإ بٓٛ قٝٓكا
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إد١ٜٓ ٖادِْٗ ٚٚادعِٗ َل إقسازٙ شلِ ٕٚٔ نإ سٍٛ إد١ٜٓ َٔ إػسنٌ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓيب 

َٔ سًؿا٤ ا٭ْؿاز ع٢ً سًؿِٗ، ٚعٗدِٖ ايرٟ ناْٛا عًٝ٘، ست٢ أْ٘ عاٖد ايٝٗٛد ع٢ً إٔ ٜعٝٓٛٙ إذا سازى، ثِ 

  (1)ض ايعٗد بٓٛ قٝٓكاع، ثِ ايٓكرل، ثِ قس١ٜٛ ((.ْك

ٚٸٍ ٜٗٛد ْككٛا َا بِٝٓٗ  :ٚقاٍ ابٔ إضشام ٕٸ بين قٝٓكاع ناْٛا أ ٚبٌ زضٍٛ ٚسدٸثين عاؾِ بٔ عُس بٔ قتاد٠: أ

 (2)ٚسازبٛا ؾُٝا بٌ بدز ٚأسد.  -ٚضًِٓؾ٢ً اهلل عًٝ٘  -اهلل 

ٌٸ باـا٥ٌٓ، َ ايكتٌ ٚايتػسٜد:ايعٗٛد ٜطتشكٕٛ عكٛب١  ْاقكٛ -8 ٔ اٯثاز ايد١ْٜٛٝ ايعاد١ً اييت ؼ

إٕ يكٞ ٖ٪٤٫ اـا٥ٌٓ ُٚهٔ َِٓٗ، إٔ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓاقكٌ يًعٗٛد ٚإٛاثٝل، أَس اهلل يٓبٝ٘ 

ذلبـ ًٜؿِٗ ٜٚعاقبِٗ عكٛب١ ٜ٪دى بٗا َٔ خًؿِٗ، عكٛب١ قاض١ٝ تتعد٣  ثازٖا ٖ٪٤٫ اجملسٌَ إٍ َا ٜكـ خ

ٚتؿسٜل  ،ٚؾشب٘ ايدٚا٥س، ٜهٕٛ َٔ  ثازٖا تػسٜد أٚي٦و إذلبؿٌ -اهلل عًٝ٘ ٚضًِؾ٢ً -بايٓيب 

ِٵ ؾٹٞ ُن )قاٍ تعاٍ: )ٚتػتٝت سلًِٗ،  ،نًُتِٗ ٖٴ ٗٵدٳ ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٳدٵتٳ  ٔٳ عٳا ٜٳتٻُكٕٛاٖيرٹٜ ِٵ ٫  ٖٴ ٚٳ َٳسٻ٠ٺ   ٌِّ، 

ِٵ ؾٹٞ اِيشٳسٵىٹ َؾػٳسِّدٵ ٗٴ ٓٻ َٻا تٳجٵَكَؿ ٕٳ َؾٔإ ٜٳرٻٖنسٴٚ ِٵ  ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٗٴ ًَِؿ ٔٵ خٳ َٳ ِٵ  ٔٗ   (3).(57، 56)ا٭ْؿاٍ: (( بٹ

عٓدَا ٚؿس ببين قس١ٜٛ، تٓؿٝرٶا ٭َس اهلل َٔ ؾٛم ضبل -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٖٚرا َا ؾعً٘ زضٍٛ اهلل 

 أغد َٔ ٖرٙ ايعكٛب١، إٕ أخرٙ أيِٝ غدٜد. -د١ْٜٛٝ -ٚأٟ عكٛب١  (4).زلاٚات

َٶا، ٚأقٛاٖا تأثرلٶا ٗ ايٓؿظ، َا ذنسٙ ضبشاْ٘ عٔ ساٍ  ّٜٛ ايكٝا١َ: إٛقـ إدصٟ -9 َٔ أغدٸ اٯثاز إ٬ٜ

ٓٶا غطٶا شٖٝدٳا ٗ ايدْٝاايرٜٔ ٜػسٕٚ بعٗد اهلل ٚإّاْ ٘ٹ ) ) قاٍ تعاٍ: ِٗ مث ٗٵدٹ ايًٖ ٕٳ بٹعٳ ٜٳػٵتٳسٴٚ ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ًٹ٬ّٝ ُأَٚي٦ٹَو ٫ خٳ٬مٳ ُٳّٓا َق ِٵ ثٳ ٔٗ ْٹ ُٳا ٜٵ ِٵ  ٚٳَأ ٔٗ ٜٴصٳنِّٝ ٚٳ٫  َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ُٛسٴ ٔإَي ٓٵ ٜٳ ٚٳ٫  ٘ٴ  ًٖ ِٴ اي ٗٴ ُٴ ِّ ٜٴَه ٚٳ٫  ِٵ ؾٹٞ اِيآخٹسٳ٠ٹ  ٗٴ َي

ِٷ ِٵ عٳرٳاىٷ َأيٹٝ ٗٴ َؿرل، ؾ٬  أاي١، َٚآشلِ غس َآٍ، َٚؿرلِٖ أضٛسايتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ غس س( .77( ) ٍ عُسإ:( ٚٳَي

َٶا ٜطسِٖ، ٫ٚ ٜٓٛس إيِٝٗ ْٛس ّ، خ٬م شلِ ٫ٚ سذ١ ٫ٚ ْؿٝب ٫ٚ قٛا ٚأغد َٔ ذيو إٔ اهلل ٫ ٜهًُِٗ ن٬

اهلل ٚعؿٛٙ  ٗ َٛقـ ٜٓتٛس نٌ إْطإ ز١ٓ (5) ِٗ ٜٚعٗسِٖ َٔ ذْٛبِٗ ٚض٦ٝاتِٗز١ٓ ٚععـ، بٌ ٫ٚ ٜصنٝ

 .ايعراى ا٭يِٝ َٖٛٚػؿست٘، ْٚٗاٜتِٗ 

أضًٛى ايكس ٕ ٗ عسض   :ّٜٛ ايكٝا١َ ايط٪اٍ ٗ اٯخس٠ ٚض٤ٛ ايدازد َٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد ٚايٛع  -10

ُٸِ،  ٓٶا هٌُ ٜٚع ٓٸٞ، َٚس٠ ٜبٌ ٜٚؿؿٌ ٚسٝ أٖداؾ٘، َٚكاؾدٙ أضًٛى ٜأخر با٭يباى، ؾتاز٠ ٜؿسح ٚأخس٣ ٜه

ٖٚهرا لد إٔ اهلل ٕا ذنس ايٓاقكٌ يعٗدِٖ ايرٟ أععٛٙ بإٔ ٫ ٜٛيٛا َٔ إعسن١، ذنس عاقب١ ٖرا ايتؿسف 
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ّٸس دٕٚ ض٪اٍ، ٖٚر ا ا٭ضًٛى أبًؼ ٗ ٖرا إكاّ َٔ أضًٛى ايتؿسٜض َا١ٖٝ ايعكاى ٚنٓٗ٘، إٕ َكاّ بأْ٘ ئ 

ايط٪اٍ أَاّ اهلل دٌ ٚع٬ َكاّ عِٛٝ ٚزٖٝب، ٚنٝـ ضتهٕٛ ساٍ اٱْطإ ايكعٝـ ٖٚٛ ٜكـ أَاّ ايبازٟ 

ٔٵ َق ))تعاٍ:   يٝطأي٘ عٔ دسٜس٠ اقذلؾٗا ٚذْب عًُ٘:  َٹ ٘ٳ  ًٖ ٖٳدٴٚا اي ْٴٛا عٳا ٕٳ ٚٳَيَكدٵ َنا ٚٳَنا ٕٳ اِيَأدٵبٳازٳ  ٛٳٗيٛ ٜٴ ٌٴ ٫  بٵ

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٴ اي  ( .15)ا٭سصاى: ((عٳ

ٚإؿرل ايط٧ٝ ٜٓتٛس ايٓاقكٌ يعٗد اهلل، ٚايٓٗا١ٜ إًٗه١ َآشلِ ، ٖرا إٛقـ ناف يًصدس ٚايتٗدٜد ٚتؿٛز

 َٚطتكسِٖ، ٚايداز داز ض٤ٛ ٫ داز ضعاد٠ ٚؾ٬ح . 

ٚيكد انتطبٛا تًو ايؿؿ١ دصا٤ أؾعاشلِ ايكبٝش١، ٚاؾصا٤  ًل عٓد اهلل :ايٓاقكٕٛ يًعٗد غساز اـ -11

ٕٳ ) : )قاٍ تعاٍ َٔ دٓظ ايعٌُ، ٚايؿعٌ ديٌٝ ع٢ً ايؿاعٌ ٓٴٛ َٹ ٜٴ٪ٵ ِٵ ٫  ٗٴ ٔٳ َنَؿسٴٚا َؾ ٘ٹ اٖيرٹٜ ًٖ ٓٵدٳ اي ٚٳاىِّ عٹ ٕٻ غٳسٻ ايدٻ ٔإ

ِٵ ٖٴ ٗٵدٳ ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ ِٻ  ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٳدٵتٳ  ٔٳ عٳا ٕٳ اٖيرٹٜ ٜٳتٻُكٛ ِٵ ٫  ٖٴ ٚٳ َٳسٻ٠ٺ   ِّ  ( .55،56( )ا٭ْؿاٍ:( ؾٹٞ ُن

ايرٜٔ  ،أخدل اهلل تعاٍ إٔ غس َا دى ع٢ً ٚد٘ ا٭زض ِٖ ايرٜٔ نؿسٚا ؾِٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ قاٍ اٱَاّ ابٔ نجرل :

 (1) .نًُا عاٖدٚا عٗدا ْككٛٙ، ٚنًُا أندٚٙ با٭ّإ ْهجٛٙ، ِٖٚ ٫ ىاؾٕٛ اهلل ٗ غ٤ٞ ازتهبٛٙ َٔ اٯثاّ

ؾهٝـ بايػين  ،إخ٬ف إٝعاد قبٝض ٫ ٜكدّ عًٝ٘ ايهساّ َٔ اـًل َل دٛاشٙ عًِٝٗ ؿادتِٗ ;ٚقاٍ ايصكػسٟ

         (2).ايرٟ ٫ هٛش عًٝ٘ ايكبٝض ق٘

َٻا  )): تعاٍ ٘يقٛ ٚؾٛؾِٗ اهلل بؿؿ١ اـٝا١ْ ٗ دؾك ،عدِٖ اهلل َٔ شَس٠ اـا٥ٌٓ دٛيعٗا ْٛاقك -12 ٚٳٔإ

ٔٻ ٌٳ تٳدٳاَؾ ٓٹ ٜٴشٹبټ اِيدٳا٥ٹ ٘ٳ ٫  ًٖ ٕٻ اي ٛٳا٤ٺ ٔإ ٢ًَ ضٳ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ْٵبٹرٵ ٔإَي ْٳ١ّ َؾا ٝٳا ّٕ خٹ ٛٵ ٔٵ َق  .(58)ا٭ْؿاٍ: ((َٹ

ٗ٪٤٫ ؾهين ع٢ً ْؿط٘ ٜٚٛبكٗا،  ،عٝدٙ، إت٬عب َٛاٗدٙايٓاقض يعإٔ ٚايٛعد  َٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد  -13

ٞٸ: ))ث٬خ  - ، ا٭ٜاّ ايرٜٔ ٜٓككٕٛ عٗٛدِٖ ضٝذدٕٚ عكٛب١ ذيو ٗ ّٜٛ َٔ ُٸد بٔ نعب ايكسٚ ٚقاٍ ق

ٓٸهح، ٚإهس، ٚقسأ )) ٔٸ عًٝ٘: ايبػٞ، ٚاي ٔٸ ؾٝ٘ ن ٘ٹ خؿاٍ َٔ ن ًٹ ٖٵ ٧ِّٝٴ ٔإٖيا بٹَأ ُٳِهسٴ ايطٻ ٜٳشٹٝلٴ اِي ص، 43(( طؾاطس:  ٚٳ٫ 

ِٵ  )) ْٵُؿطٹُه ِٵ عٳ٢ً َأ ٝٴُه ْٻُا بٳػٵ ٓٻاعٴ ٔإ ٗٳا اي ٜټ ٔٵ ص، ))23(( طْٜٛظ: ٜا َأ ُٳ ٘ٹ َؾ ْٳِؿطٹ ٓٵُهحٴ عٳ٢ً  ٜٳ ْٻُا   (3)(.10ايؿتض: ) ((  ْٳَهحٳ َؾٔإ

 ، ًٜٗو ٚإٜاٖا ْؿط٘ ع٢ً هين ؾإِا ايعٗد ٖرا ْكض ؾُٔ أٟ { ْهح ؾُٔ } قٛي٘:  ٚقاٍ ابٔ عع١ٝ ٗ تؿطرل

 (4) . ي٘ ٫ عًٝ٘ ؾٓهج٘

- اهلل زضٍٛ خعبٓا اَ قاٍ عٓ٘ اهلل زقٞ أْظ ٚعٔ ؾؿٞ اؿدٜح  :٠َس٫ٚ٤ٚ   ْاقض ايعٗد ٫ دٜٔ ي٘ -14

ٖٚرا اؿدٜح عِٛٝ   (5) .((ي٘ عٗد ٫ ٕٔ دٜٔ ٫ٚ ي٘ أَا١ْ ٫ ٕٔ إّإ ٫: )) قاٍ إ٫-ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً
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ايد٫ي١ ع٢ً اٖتُاّ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ بأَس ايٛؾا٤ بايعٗٛد ٚذيو يهجس٠ َا ٜسدد بٌ أؾشاب٘ 

ٚؾٝ٘ إٔ َٔ ٫ ٜؿٞ بعٗٛد ؾُا ذيو إ٫ أَاز٠ ٚع١َ٬ ع٢ً أْ٘ يٝظ ٖرا ايه٬ّ ، سٝح ٜهسزٙ نًُا خعب ، 

 بؿاسب دٜٔ.

قاٍ إٓاٟٚ : )) ٫ٚ دٜٔ ٕٔ ٫ عٗد ي٘( ٖرا ٚأَجاي٘ ٚعٝد ٫ ٜساد ب٘ ايٛقٛع بٌ ايصدس ٚايسدع ْٚؿٞ ايؿك١ًٝ، 

رز غسعٞ ؾدٜٓ٘ ٚايهُاٍ دٕٚ اؿكٝك١، ٚإع٢ٓ إٔ َٔ دس٣ بٝٓ٘ ٚبٌ أسد عٗد َٚٝجام ثِ غدز َٔ غرل ع

  (1)ْاقـ.

ٔٳ))  قاٍ اهلل عص ٚدٌ:: اـطسإ ايعِٛٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠َٔ عٛاقب ْكض ايعٗد -15 ٕٳ اٖيرٹٜ ٓٵُككٴٛ ٗٵدٳ ٜٳ  عٳ

٘ٹ ًٖ ٔٵ اي ٘ٹ بٳعٵدٹ َٹ ٕٳ َٹٝجٳاقٹ ٜٳِكَععٴٛ َٳسٳ َٳا ٚٳ ٘ٴ َأ ًٖ ٘ٹ اي ٕٵ بٹ ٌٳ َأ ٕٳ ٜٴٛؾٳ ٜٴِؿطٹدٴٚ ِٴ ُأَٚي٦ٹَو اِيَأزٵٔض ؾٹٞ ٚٳ ٕٳاِي ٖٴ (( )ايبكس٠:  دٳاضٹسٴٚ

بٛعدَى، ٚؽطس  ا ا٭غداف ايرٜٔ ٚعدٸتِٗ ٚمل تٛف: قد ؽطس ٗ ايدْٝ اـطاز٠ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠ؾ (27

 . اٯخس٠ ؿطابَو ع٢ً ْكض ايعٗد

)) نإ عاقب١ :سٌ قاٍز إيٝ٘ اؿاؾٜ ابٔ سذس إْٗا خطاز٠ سكٝك١ٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠ ، ٖٚرا َا يؿت ا٭ْٛا

ٓٸيبٸ ْكض قسٜ إٔ غصاِٖ إطًُٕٛ ستٸ٢ ؾتشٛا َٓه١،  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِٓ-ؼ ايعٗد َل خصاع١ سًؿا٤ اي

ٛٸ٠ ٗ غا١ٜ ايٖٛٔ إٍ إٔ دخًٛا ٗ اٱض٬ّ، ٚأنجسِٖ يريو  ٚاقعسٸٚا إٍ طًب ا٭َإ، ٚؾازٚا بعد ايعصٸ٠ ٚايك

 (2)((. نازٙ

 ّٜٛ ايكٝا١َاـًل: ؾايػادز ٜؿكش٘ اهلل  ّش٘ أَاايتػٗرل بايػادز ّٜٛ ايكٝا١َ ٚؾك َٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد-16

يهٌ غادز يٛا٤ عٓد  ))قاٍ:  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-عٔ ايٓيب  عٔ أبٞ ضعٝدؾؿٞ اؿدٜح  ،ٜٓؿب ي٘ يٛا٤ٚ

  .(4) ((يهٌ غادز يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ)) ٚٗ زٚا١ٜ .(3) (( أضت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ

 إٕ ايػادز ))  :قاٍ-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٍ اهلل زضٛعٔ  -زقٞ اهلل عُٓٗا  -ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُس 

  (5)(( ٜٓؿب اهلل ي٘ يٛا٤ ّٜٛ ايكٝا١َ، ؾٝكاٍ: أ٫ ٖرٙ غدز٠ ؾ٬ٕ

 .(6)قاٍ ابٔ بعاٍ: ٖٚرٙ َبايػ١ ٗ ايعكٛب١ ٚغد٠ ايػٗس٠ ٚايؿكٝش١.  

ٕٛ ٗ اؿسى َجٌ قاٍ ابٔ عجٌُٝ ٗ غسح زٜاض ايؿاؿٌ: ٜٓؿب يهٌ غادز ّٜٛ ايكٝا١َ يٛا٤، ايًٛا٤ َا ٜه 

ت َكعدت٘، ٜٚستؿل ٖرا ايًٛا٤ بكدز غدزت٘،إٕ ناْت ا٤ ؼت أضت٘، ٚايعٝاذ باهلل أٟ ؼايعًِ ٜسؾل يهٌ غادز يٛ
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ٌٝ ؾػرل٠ ؾاز ؾػرلّا، ٜٚكاٍ : ٖرٙ غدز٠ ؾ٬ٕ بٔ ؾ٬ٕ، ٚٗ ٖرا اؿدٜح دي تنبرل٠ ؾاز نبرلّا، ٚإٕ ناْ

 .   (1)يٛعٝد ايػدٜد ٭ٕ ؾٝ٘ ٖرا ا ع٢ً إٔ ايػدز َٔ نبا٥س ايرْٛى;

ّاِْٗ َا وؿًٕٛ عًٝ٘ أٜٚٓككٕٛ عٗدِٖ ٜٚٓهجٕٛ  ،ٕ ايرٜٔ ٜػذلٕٚ بعٗد اهلل ٚاّاِْٗ مثّٓا ق٬ًّٝإ-17  

 ّٜٛ ٫ٚ ٜصنِٝٗ ،يِٝٗإ٫ٚ ٜٓٛس  ،هًُِٗ اهلل ) ٖٛاّْا (٫ ٜٚعٓد اهلل، ِْٗ ٫ ْؿٝب شلِ إَٔ سعاّ ايدْٝا ، ؾ

ٕٻ  )):  تعاٍقاٍ  ، ايكٝا١َ ٚٳ٫َ ٔإ ِٵ ؾٹٞ ا٫َخٹسٳ٠ٹ  ٗٴ ٚٵَي٦ٹَو ٫َخٳ٬َمٳ َي ًٹ٬ّٝ ُأ ُٳّٓا َق ِٵ ثٳ ٔٗ ْٹ ُٳا ٜٵ ٚٳَأ ٘ٹ  ًٓ ٗٵدٹ اي ٕٳ بٹعٳ ٜٳػٵتٳسٴٚ ٔٳ  اٖيرٹٜ

ِٷ ِٵ عٳرٳاىٷ َأيٹٝ ٗٴ ٚٳَي ِٵ  ٔٗ ٜٴصٳنِّٝ ٚٳ٫َ  َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ُٛسٴ ٔإَي ٓٵ ٜٳ ٚٳ٫َ  ٘ٴ  ًٓ ِٴ اي ٗٴ ُٴ ِّ بٌ َٓ٘ ؾسف ٫ ٜكٚ (.77) ٍ عُسإ/ (( ٜٴَه

ُٶا ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ضٍٛ اهلل قاٍ ز ،٫ٚ عدٍ َٔ أخؿس َطً

 .(2)  (( أْعٌ، ٫ ٜكبٌ َٓ٘ ؾسف ٫ٚ عدٍ

بعض ؾٝ٘  نسذٴايرٟ ؾكد دا٤ ٗ اؿدٜح  :تطً٘ ا٭عدا٤َٚٔ  ثاز ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد  -18

 قاٍ زضٍٛ اهلل ،دَعؿ١ٝ ْكض ايعَٗٓٗا ذنس ٚ ،٭١َ سٌ تستهب بعض إعاؾٞايعكٛبات اييت تؿاى بٗا ا

 ٜٓككٛا عٗد اهلل ٚعٗد زضٛي٘ إ٫ ضً٘ اهلل عًِٝٗ عدٚا َٔ غرلِٖ ؾأخرٚا ملٚ ))ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ: 

  (3).(( بعض َا ٗ أٜدِٜٗ

ٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ قاٍ: ع –زقٞ اهلل عٓ٘ –عٔ أبٞ ٖسٜس٠ اهلل خؿِ يًػادز ّٜٛ ايكٝاَ٘:  -19

ٚزدٌ اضتأدس  ٚزدٌ باع سسّا ؾأنٌ مثٓ٘،  ث٬ث١ أْا خؿُِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ: زدٌ أعع٢ بٞ ثِ غدز،  :قاٍ اهلل ))

 .  (4)(( أدرلّا ؾاضتٛؾ٢ َٓ٘ ٚمل ٜعع٘ أدسٙ

 ب٘، ٜـ ٚمل ايعٗد كضْ ثِ ، ب٘ ٚايٌُٝ بازلٞ ايعٗد أعع٢ :تكدٜسٙ إؿعٍٛ ؾٝ٘ سرف بٞ( أعع٢ )) قٛي٘:

  (5) تعاٍ. اهلل ع٢ً ٚادذلأ عًٝ٘ عٗد ايرٟ ايعٗد ْكض ٜعين غدز، ثِ قٛي٘ ٗ سًـ َعٓاٙ اؾٛشٟ: ابٔ ٚقاٍ

إٕ َٔ اٯَاٍ اييت ٜتعًل بٗا اٱْطإ يًٓذا٠ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٖٞ ز١ٓ اهلل ب٘، ٚتؿكً٘ عًٝ٘، يهٔ أ٢ْ ي٘ ذيو 

ؾ٬ غو ٗ خطسإ َٔ نإ خؿُ٘ اهلل، ؾًٝشرز  ؟اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍا٭ٌَ إذا نإ خؿُ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٛ 

  اٱْطإ َٔ ا٫تؿاف بٗرٙ ايؿؿات إ٪د١ٜ إٍ ٖرا إآٍ.
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 ايؿؿٌ ايجاْٞ

 د ٗ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ع٬ز اخ٬ف ايعٗد ٚايٛع

 ُٗٝد: 

 اا ايبػس َٔ أِٖ َا ػب َعسؾتٗايٓؿظ ايبػس١ٜ شلا خاؾٝتٗا اييت ؾعسٖا اهلل عًٝٗا، ٚايٓٛاشع اييت دبٌ عًٝٗ

    ع، ٚاهلل ضبشاْ٘ ٖٛ خايل اٱْطإ، ؾٗٛ أعًِ بطسا٥سٙ، َٚدازن٘ ْٚٛاشع٘، ٕٛٔ ٜسٜد ايتعاٌَ َل تًو ايٓؿ

ـٴ اِيدٳبٹرلٴ )) ٛٳ ايًٖعٹٝ ٖٴ ٚٳ ًَلٳ  ٔٵ خٳ َٳ ِٴ  ًَ ٜٳعٵ  (1( )إًو:( َأ٫ 

٣ٛ إ٪ثسات ٗ ٖرا إدًٛم ايعذٝب، ٚايٛعد ٖٚرٙ ايٓؿظ تعٝؼ بٌ غدٸ ٚيٌ ، ٚايذلغٝب ٚايذلٖٝب َٔ أق

ٗ  اٱض٬ّ َٚٔ ٖٓا نإ َٔ أبسش أضايٝب ، ٚتكِٜٛ ضًٛنِٗ ، ٚايٛعٝد عا٬َٕ سازلإ ٗ اضتكا١َ ايبػس

 ٕ: ٚإخ٬ف ايٛعد أضًٛباايعٗد ْكض قك١ٝ  ع٬ز

  ٖٚٛ َا ضٓتٓاٚي٘ ٗ ٖرا ايؿؿٌ. ،ايٛعدايذلغٝب ٚأضًٛى ا٭ٍٚ: 

 ٖٚٛ َابٝٓاٙ ٗ ايؿؿٌ ايطابل.  ايٛعٝد،ذلٖٝب ٚايجاْٞ: أضًٛى اي

اؾُل بٌ  ٜعكٗا ٚزدبٌ إٕ أغًب اٯٜات اييت ٚزدت ٗ ٖرا اجملاٍ ٫ ؽًٛ َٔ أسد ٖرٜٔ ا٭ضًٛبٌ، ٚٗ 

 ايذلغٝب ٚايذلٖٝب ٗ  ١ٜ ٚاسد٠.

 :تًو اٯٜات تهػـ عٔ ٖرٙ اؿكٝك١ ٚا٭َج١ً نجرل٠ ددا، ٚفسد إيكا٤ ْٛس٠ ع٢ً  

ٕٔ أٚؾ٢  ،ز٠ ايتٛب١ ٜعسض ايكك١ٝ عسقٶا ٜٗص ْؿظ إ٪َٔ ٖصٶا، ٜٚػٛقٗا إٍ ٚعد اهلل ٚتسغٝب٘ؾؿٞ ضٛ- 

ًٖإ )ؾكاٍ تعاٍ: )بعٗدٙ،   ٌٔ اي ٕٳ ؾٹٞ ضٳبٹٝ ًُٛ ٜٴَكاتٹ ٓٻ١َ  ِٴ اِيذٳ ٗٴ ٕٻ َي ِٵ بٹَأ ٗٴ ٛٳاَي َٵ ٚٳَأ ِٵ  ٗٴ ْٵُؿطٳ ٌٳ َأ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي َٹ ٘ٳ اغٵتٳسٳ٣  ًٖ ٕٻ اي ٘ٹ ٹ

ٕٳ  ًُٛ ٝٳِكتٴ ٘ٹ َؾاَؾ ًٖ ٔٳ اي َٹ ٙٹ  ٗٵدٹ ٚٵَؾ٢ بٹعٳ ٔٵ َأ َٳ ٚٳ  ٕٔ ٚٳاِيُكسٵ   ٌٔ ْٵذٹٝ ٚٳاِيأٹ ٛٵزٳا٠ٹ  ٘ٹ سٳٓكّا ؾٹٞ ايتٻ ٝٵ ًَ ٚٳعٵدّا عٳ ٕٳ  ًُٛ ٜٴِكتٳ ِٴ ٚٳ ٝٵعٹُه ضٵتٳبٵػٹسٴٚا بٹبٳ

ِٴ ٛٹٝ ٛٵشٴ اِيعٳ ٛٳ اِيَؿ ٖٴ ٚٳذٳيٹَو  ٘ٹ  ِٵ بٹ ٜٳعٵتٴ  (.11ايتٛب١:) (( اٖيرٹٟ بٳا

ثِ ىتُٗا بٗرا اؾصا٤ ايرٟ تكبٌ  ، بعٗٛدِٖ ايرٜٔ ٫ ٜٓككٕٛ َٛاثٝكِٗٚٗ ضٛز٠ ايسعد ٜرنس إٛؾٌ-  

ٔٵ ))  ، قاٍ تعاٍ: عًٝ٘ ايٓؿظ إقبا٫ ُٳ ِٴ َأَؾ ًَ ُٳا ٜٳعٵ ْٻ ٍٳ َأ ْٵٔص ٝٵَو ُأ ٔٵ ٔإَي ٔٵ اِيشٳلټ زٳبَِّو َٹ ُٳ ٛٳ َن ُٳ٢ ٖٴ ُٳا َأعٵ ْٻ  ٜٳتٳرٳٖنسٴ ٔإ

ٔٳ اِيَأِيبٳاىٹ، ُأُٚيٛ ٕٳ اٖيرٹٜ ٗٵ ٜٴُٛؾٛ ٘ٹ دٹبٹعٳ ًٖ ٕٳ ٚٳَيا اي ٓٵُككٴٛ ُٹٝجٳامٳ ٜٳ ٗٳا  .... اِي ْٳ ًُٛ ٜٳدٵخٴ  ٕٕ ٓٻاتٴ عٳدٵ ِٵ عٴِكبٳ٢ ايدٻأز دٳ ٗٴ ُأَٚي٦ٹَو َي

ّٷ ِّ بٳاىٺ ضٳ٬ ٔٵ ُن َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ٕٳ عٳ ًُٛ ٜٳدٵخٴ ُٳ٥٬ٹَه١ُ  ٚٳاِي ِٵ  ٔٗ ٜٻاتٹ ٚٳذٴزِّ ِٵ  ٔٗ ٚٳادٹ ٚٳَأشٵ ِٵ  ٔٗ ٔٵ  بٳا٥ٹ َٹ ًَضٳ  ٔٵ ؾٳ َٳ ُٳا ٚٳ ِٵ بٹ ٝٵُه ًَ ِٳ  عٳ ٓٹعٵ ِٵ َؾ ؾٳبٳسٵتٴ

ٕٳ ايرٜٔ)(.  ؾكٛي٘ تعاٍ: 22-19ايسعد:)( ( عٴِكبٳ٢ ايدٻأز ٗٵدٹ ٜٴُٛؾٛ  َٔ أْؿطِٗ ع٢ً عَكدٚا َاأٟ  ( اهلل بٹعٳ

ٗٔد َا أٚ ، ب٢ً:  قايٛا سٌ تعاٍ بسبٛبٝت٘ ا٫عذلاف ٕٳ ٚٳ٫َ ) ،نتب٘ ٗ عًِٝٗ اهلل ع  ٚثٸكٛٙ َا ( إٝجام ٜٹُٓككٴٛ

ِٷ ٖٚٛ ، ايعبادٹ ٚبٌ ،اهلل ٚبٌ بِٝٓٗ إٛاثٝل َٔ ٚغرٔلٙ باهلل اٱّإ َٔ ًٛٙٚقبٹ ِٖ أْؿظ ع٢ً  بعد تعُٝ

ـٕ،   (1).إطتكبٌ ؾٝػ١ َٔ إؿّٗٛ ،ي٬ضتُساز تأنٝدٷ ٚؾٝ٘ ؽؿٝ
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ٕٳ ))عسض ايكك١ٝ بأضًٛى  خس ٚٗ ضٛز٠ )إ٪َٕٓٛ( تٴ -  ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ًَضٳ اِي ٞ ( َٔ ِٖ َٚا 1ٖإ٪َٕٓٛ:)  (( َقدٵ َأِؾ

ٕٳ )) ؾهإ َِٓٗ ؟ؾؿتِٗ يتٓػد ٖرا ايؿ٬ح ٚتعًب٘ ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ ْٳاتٹ َٳا ِٵ يٹَأ ٖٴ ٔٳ   (8إ٪َٕٓٛ:)( ( ٚٳاٖيرٹٜ

ٕٳ) )؟ َٚاذا أعدٸ اهلل شلِ  ؟َا ٖٛ دصا٩ِٖ ٗٳا خٳايٹدٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵعٳ  ٕٳ اِيؿٹسٵدٳ ٜٳٔسثٴٛ ٔٳ  ٕٳ اٖيرٹٜ ٛٳأزثٴٛ ِٴ اِي ٖٴ ( (ُأَٚي٦ٹَو 

 (10إ٪َٕٓٛ:)

ٝٶا ٚقرزٶا، ٖا ٖٞ ضٛز٠ ايبكس٠ -   ٜٶا، دا٤ ايٛعٝد ْاٖ تكـ عًٝٓا  ٚنُا دا٤ ايذلغٝب داعٝا، ٚايٛعد َٓاد

ٕٳ ) ) ، قاٍ تعاٍ:قؿ١ بين إضسا٥ٌٝ َل َٛاثٝكِٗ ٚعٗٛدِٖ، ْكض ٚؾذٛز، ٚيهٔ اؾصا٤ نإ زٖٝبٶا ٓٴٛ َٹ َأَؾتٴ٪ٵ

ُٳا دٳصٳ ٕٳ بٹبٳعٵٕض َؾ ٚٳتٳِهُؿسٴٚ ٕٳ بٹبٳعٵٔض اِيهٹتٳاىٹ  ٜٴسٳدټٚ َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ٚٳ ٝٳا  ْٵ ٝٳا٠ٹ ايدټ ٟٷ ؾٹٞ اِيشٳ ِٵ ٔإٖيا خٹصٵ ٓٵُه َٹ ٌٴ ذٳيٹَو  ٜٳِؿعٳ ٔٵ  َٳ ا٤ٴ 

ٝٳا بٹاِي ْٵ ٝٳا٠َ ايدټ ٚٴا اِيشٳ ٔٳ اغٵتٳسٳ ٕٳ ُأَٚي٦ٹَو اٖيرٹٜ ًُٛ ُٳ ُٻا تٳعٵ ٌٕ عٳ ٘ٴ بٹػٳاؾٹ ًٖ َٳا اي ٚٳ ـٴٔإَي٢ َأغٳدِّ اِيعٳرٳاىٹ  ٜٴدٳٖؿ ِٴ  آخٹسٳ٠ٹ َؾ٬  ٗٴ ٓٵ عٳ

ٕٳ ٓٵؿٳسٴٚ ٜٴ ِٵ  ٖٴ ٚٳ٫   ( 86، 85)ايبكس٠: (( اِيعٳرٳاىٴ 

ًٹ٬ّٝ  )قاٍ تعاٍ: ) ، ٍ عُسإ ٜأتٞ ايٛعٝد كٝؿاضٛز٠ ٚٗ -   ُٳّٓا َق ِٵ ثٳ ٔٗ ْٹ ُٳا ٜٵ ٚٳَأ ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٹ اي ٕٳ بٹعٳ ٜٳػٵتٳسٴٚ ٔٳ  ٕٻ اٖيرٹٜ ٔإ

ِٴ  ٗٴ ُٴ ِّ ٜٴَه ٚٳ٫  ِٵ ؾٹٞ اِيآخٹسٳ٠ٹ  ٗٴ ِٷُأَٚي٦ٹَو ٫ خٳ٬مٳ َي ِٵ عٳرٳاىٷ َأيٹٝ ٗٴ ٚٳَي ِٵ  ٔٗ ٜٴصٳنِّٝ ٚٳ٫  َٳ١ٹ  ٝٳا ّٳ اِيكٹ ٛٵ ٜٳ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ُٛسٴ ٔإَي ٓٵ ٜٳ ٚٳ٫  ٘ٴ  ًٖ ( (  اي

 (77 ٍ عُسإ:)

قاٍ اهلل  ٚٗ ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ ىؿل ايكًب ٖٚٛ ٜتًٛ تًو اٯٜات اييت ٫ تدع فا٫ يًُت٬عبٌ ٚاـا٥ٌٓ: - 

ِٻ )تعاٍ: ) ِٵ ثٴ ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٳدٵتٳ  ٔٳ عٳا ِٵ ؾٹٞ اِيشٳسٵىٹ َؾػٳسِّدٵ  اٖيرٹٜ ٗٴ ٓٻ َٻا تٳجٵَكَؿ ٕٳ َؾٔإ ٜٳتٻُكٛ ِٵ ٫  ٖٴ ٚٳ َٳسٻ٠ٺ   ِّ ِٵ ؾٹٞ ُن ٖٴ ٗٵدٳ ٕٳ عٳ ٓٵُككٴٛ ٜٳ

ٛٳا٤ٺ ٢ًَ ضٳ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ْٵبٹرٵ ٔإَي ْٳ١ّ َؾا ٝٳا ّٕ خٹ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٔٻ  َٻا تٳدٳاَؾ ٚٳٔإ ٕٳ  ٜٳرٻٖنسٴٚ ِٵ  ٗٴ ًٖ ِٵ َيعٳ ٗٴ ًَِؿ ٔٵ خٳ َٳ ِٵ  ٔٗ ٘ٳ ٫ بٹ ًٖ ٕٻ اي ٌٳ ٔإ ٓٹ  (( ٜٴشٹبټ اِيدٳا٥ٹ

 (58-56ا٭ْؿاٍ:)

ٖٚٛ َا ضبل ٚإٔ ؼدثٓا  ،ايٛعٝدد ٜتُجٌ ٗ أضًٛى ايذلٖٝب ٚؾع٬ز اٱض٬ّ ٕػه١ً ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛع

 ٗ إباسح ايتاي١ٝ: ٖٚٛ َا ضٓتٓاٚي٘ ٗ ٖرا ايؿؿٌ ،ايٛعدايذلغٝب ٚأضًٛى عٓ٘ ٗ ايؿؿٌ ا٭ٍٚ، ٚ

 سٜـ ايٛؾا٤ َٚهاْت٘ ٗ اٱض٬ّ.  إبشح ا٭ٍٚ: تع        

 بايٛؾا٤ بايعٗٛد .اٱض٬ّ ٜأَس إبشح ايجاْٞ:         

 د. بايٛعجايح: اٱض٬ّ  ٜأَس بايٛؾا٤ إبشح اي        

  د ٚ ثاز ذيو ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُل.ٕبشح ايسابل: مثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعا        
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 إبشح ا٭ٍٚ

 اْت٘ ٗ اٱض٬ّ.تعسٜـ ايٛؾا٤ َٚه

 أ٫ّٚ: تعسٜـ ايٛؾا٤ يػ١ّ ٚاؾع٬سّا.

ٟٳ( اييت تدٍ  ايٛؾا٤ يػ١ّ تعسٜـ ايٛؾا٤ يػ١ّ:  -1 ٚٳ فٳ  َؿدز قٛشلِ ٚؾ٢ ٜؿٞ ٚؾا٤، ٖٚٛ َأخٛذ َٔ َاد٠)

ٚإنُاٍ ايػسٙ، ٜٚكٛيٕٛ  ،: َٚٔ ٖرا ايٛؾا٤: إُاّ ايعٗدع٢ً )إنُاٍ ٚإُاّ( ٜكٍٛ ابٔ ؾازع

   (1) إٜاٙ ٚاؾّٝا.أٚؾٝتو ايػ٤ٞ، إذا قكٝت٘ 

 .  (2)ٜكاٍ: ٚؾ٢ بعٗدٙ ٚأٚؾ٢، ٚٚؾ٢ ايػ٤ٞ ٚؾّٝا، أٟ مت ٚنجس،  ٚايٛؾا٤: قد ايػدز

ٚٚؾ٢ بعٗدٙ، ٚأٚؾ٢ إذا ُِ ايعٗد ٚمل ٜٓكـ سؿٛ٘، ٚ اغتكام قدٙ ٖٚٛ ايػدز، ٜدٍ ع٢ً ذيو ٖٚٛ تسى 

  (3)اؿؿٜ. 

ٜٴقاٍ ايهطا٥ٞ ٚأبٛ عبٝد٠: ٚؾٝت بايعٗد ٚأٚؾٝت ب٘ ضٛا٤، ٚاي   .      (4)ععٞ اؿل ٜٚأخر اؿل. ٛٗ: ايرٟ 

  (5)اـًعا٤. عٗٛد ٚقاؾ١ٛ إٛاضا٠ طسٜل ٬َش١َ ٜٴعسٸف ايٛؾا٤ اؾع٬سا بأْ٘: :تعسٜـ ايٛؾا٤ اؾع٬سّا-2

 ٖٛ أٚ(6) ٘ ((ٚأؾدقا٥ أ٫ٚدٙ َل إٛت ٚبعد ، َع٘ إٛت إٍ ٚإداَت٘ اؿب ع٢ً يجباتٖٛ: ))ا ايٛؾا٤ ايػصايٞ قاٍ-

    (7).اؿل دا٤أ  :

ٚقاٍ اؾاسٜ: ايٛؾا٤: ٖٛ ايؿدل ع٢ً َا ٜبري٘ اٱْطإ َٔ ْؿط٘ ٜٚسٖٓ٘ ب٘ يطاْ٘، ٚاـسٚز ٖا ٜكُٓ٘ 

َكتك٢ ايعٗد ايرٟ قعع٘ ع٢ً ْؿط٘، ٚإٕ نإ فشؿّا ب٘، ؾًٝظ ٜعد ٚؾّٝا َٔ مل تًشك٘ بٛؾا٥٘ أذ١ٜ ٚإٕ 

         (8)إ ذيو أبًؼ ٗ ايٛؾا٤.قًٓت، ٚنًُا أقسٸ ب٘ ايدخٍٛ ؼت َا سهِ ب٘ ع٢ً ْؿط٘ ن

  (9)ٚقاٍ ايساغب: ايٛؾا٤ بايعٗد: إُاَ٘ ٚعدّ ْكض سؿٛ٘. 

  (10)ٚقاٍ ايبٝكاٟٚ: ايٛؾا٤: ٖٛ ايكٝاّ َكتك٢ ايعٗد. 

 إٍ ٜ٪دٟ بػهٌ ، ايػدز عٔ اؿل ٚايبعد إُاّ ع٢ً ٜبعح عِٛٝ خًلٷ :ايٛؾا٤ ؾإٕ ، ضبل َا ع٢ً ٚبٓا٤

 . ٚؾع٬ّ ق٫ّٛ ايٓاع َٚل ،ايٓؿظ َٚل ،ٚزضٛي٘  ،اهلل َل ايعٗد ع٢ً احملاؾ١ٛ
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-ا، ؾعٔ ابٔ عباع سؿٛ٘، ٜٚتعابل َل ؾدم ايكٍٛ ٚايعٌُ ْٝعٶٚ ٖ٘ٛ إُاَ٘ ٚعدّ ْكك ؾايٛؾا٤ بايعٗد: 

ٌٻ اهلُل، َٚا سسٻّ، َٚا ؾسض، َٚا سدٻ ٗ ايكس ٕ نِّ٘ : -زقٞ اهلل عُٓٗا  تُٓهجٛا، ٫ٚ تػدٹزٚا ، ؾ٬ايعٗٛد َا أس

ٔٳ ):)ؾكاٍ ذيوع٢ً  غدٻد ثِ ٕٳ ٚٳاٖيرٹٜ ٓٵُككٴٛ ٗٵدٳ ٜٳ ٘ٹ عٳ ًٖ ٔٵ اي ٘ٹ بٳعٵدٹ َٹ ٕٳ َٹٝجٳاقٹ ٜٳِكَععٴٛ َٳسٳ َٳا ٚٳ ٘ٴ َأ ًٖ ٘ٹ اي ٕٵ بٹ ٌٳ َأ  إٍ( ( ٜٴٛؾٳ

  (1) (35: ايسعد )ضٛز٠ (( ايدٻأز ضٴ٤ٛٴ ):)قٛي٘

 د ٗ اٱض٬ّ.ثاّْٝا: َها١ْ ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع

 غ٤ٞ ٖا ١ُٝ، َٚها١ْ عاي١ٝ، ٜعذص ايًطإ، عٔ ضسد َهاْت٘ َٚٓصيت٘ ، يرا ضأغرل ٖٓا إٍيًٛؾا٤ َٓصي١ عٛ

 ٚأُٖٝت٘، ٚذيو َٔ خ٬ٍ أَسٜٔ ُٖا:ٜدٍ ع٢ً َها١ْ ايٛؾا٤  

 أ٫ّٚ: ايٛؾا٤ ق١ُٝ إْطا١ْٝ:

٫،  نإ ؾاسب دٜٔ أّأإٔ إتأٌَ ـًل ايٛؾا٤ هد أْ٘ َٔ ا٭خ٬م اييت تػتد ساد١ نٌ إْطإ ي٘ ضٛا٤  

((، ؾاٱْطإ قتاز إٍ اٯخسٜٔ َٔ سٛي٘، ؾٗٛ  اٱْطإ َدْٞ بايعبلا٫دتُاع لد أِْٗ ٜكٛيٕٛ: )) ؾعًُا٤

إٔ ٜككٞ ْٝل سادات٘ َؿسدٙ، ؾٗٛ عاد١ َاض١ إٍ إٔ  -أٜكّا–٫ ٜطتعل إٔ ٜطتػين عِٓٗ، ٫ٚ ٜطتعٝل 

ل ٚإؿاحل، ٚإذا نإ ا٭َس نريو ؾٌٗ ٜتعاٌَ َل اٯخسٜٔ َٔ سٛي٘  ٚىتً٘ بِٗ، ٜٚتبادٍ َعِٗ إٓاؾ

ٜطتعٝل اٱْطإ إٔ وكل ٖرا ايتعإٚ ٚايتٓاؾل إذا نإ ٖٛ َٚٔ ىايعِٗ ٜٚتعإٚ َعِٗ، نٌ َِٓٗ غعازٙ 

إذا نإ ا٭َس نريو ؾإٕ  ؟ايػدز باٯخس، ٚإخ٬ف َا تٛاعدٚا عًٝ٘، ْٚكض َا أبسَٛا َٔ عٗٛد َٚٛاثٝل

 ٚاؾؿا٤. عدّ ايجك١ٜٚطٛدِٖ  ،ْا، إٔ تٓكعل بِٝٓٗ ايؿ١ً ٚايتعإٚايٓتٝذ١ اؿت١ُٝ ٕٔ ساشلِ َا ذنس

ٌٷ وذلّ  ٛايهٞ ٜطتعٝعٛا إٔ ٜعٝػ إٕ ايبػس   سٝاتِٗ بهاٌَ َتعًباتٗا، ٫ بد إٔ ٜطٛد بِٝٓٗ ايٛؾا٤، ن

 نًُت٘ َٚا ٜكعع٘ َل اٯخسٜٔ َٔ ٚعٛد ٚعٗٛد َٚٛاثٝل.

يٛؾا٤ قسٚزٟ يبٓا٤ اجملتُعات، ؾ٬ ّهٔ جملتُل ٜطٛد ق١ُٝ ايٛؾا٤ نؿؿ١ إْطا١ْٝ، إٔ ا -أٜكا–ٖٚا ٜبٌ  

 ٜتِ تعاِْٚٗ أؾسادٙ ْٚاعات٘ ايػدز إٔ ٜكّٛ ي٘ أضاع، أٚ تسض٢ ي٘ قٛاعد، ؾاجملتُعات ٫ تب٢ٓ إ٫ بايتعإٚ، ٫ٚ

 د، ٚي٫ٛ ذيو يتٓاؾست ايكًٛى ٚاٖتصت ايجك١، ٚتهدز ايتعاٜؼ ؾُٝا بِٝٓٗ.إ٫ بايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع

شذلّ إٛاثٝل، فتُل ٜطتٌٗ أًٖ٘ ساع ؾٝ٘ ايعٗٛد، ٚمل تٴػعساٟٚ: )) ٚاْٛس إٍ ساٍ اجملتُل إذا مل تٴٜكٍٛ اي 

كدت ايجك١ ٚقاع كدت ؾٝ٘ ايجك١ بٌ ايٓاع، ٚإذا َا ُؾُؾ ،بايٛؾا٤ ٚغسف ايه١ًُ، ؾطٛف ػدٙ فتُعّا َؿههّا

     (2)((. ؾاغٌ، ٚيٝظ أ٬ّٖ يسقٞ أٚ تكدّايٛؾا٤ ٚغسف ايه١ًُ ايرٟ تداز ب٘ سسن١ اؿٝا٠ ؾاعًِ أْ٘ فتُل 

ٚايٛؾا٤ بايعٗٛد ٖٛ ايكُإ يبكا٤ عٓؿس ايجك١ ٗ ايتعاٌَ بٌ ايٓاع، ٚبدٕٚ ٖرٙ ايجك١ ٫  قعب: ٜٚكٍٛ ضٝد  

   (3)ٜكّٛ فتُل ٫ٚ تكّٛ إْطا١ْٝ.
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ُأ١ْٓٝ ٗ ع٬قات ٜٚكٍٛ: أٜكّا ٗ َٛقل أخس: ٖٚٞ ) أٟ ايٛؾا٤ بايعٗد( قسٚز١ٜ ٱهاد دٛ َٔ ايجك١ ٚايع

٫ ٜسنٔ  ،ٚع٬قات ا٭َِ ٚايدٍٚ...  ٚبػرل ٖرٙ ايط١ُ ٜعٝؼ نٌ ؾسد َؿصعّا قًكّا ،ٚع٬قات اؾُاعات ،ا٭ؾساد

       (1)٫ٚ ٜع٦ُٔ إٍ عٗد، ٫ٚ ٜجل بإْطإ.  ،إٍ ٚعد

 ثاّْٝا: ايٛؾا٤ أَس دٜين:

 ١ ايٛؾا٤٘ يهْٛ٘ قسٚز٠ إْطا١ْٝ ؾ٬ غو ٗ إٔ قُٝإذا نٓا قد عسؾٓا ٗ ايؿكس٠ ايطابل، َها١ْ ايٛؾا٤ ٚأُٖٝت    

اٱْطإ إطًِ، ٚذيو أْٓا قد قسزْا ؾُٝا ضبل إٔ اٱْطإ قتاز إٍ ايٛؾا٤ بطبب َٚهاْت٘ تصداد ٗ ْٛس 

سادت٘ إٍ ا٫خت٬ٙ ٚا٥٫ت٬ف، ،ٖرا ا٫خت٬ٙ ٚا٥٫ت٬ف بايٓطب١ يًُطًِ ٖٛ أَس دٜين أندٙ اٱض٬ّ ٚأَس 

 ٚبايتايٞ تصداد ق١ُٝ ايٛؾا٤ ٚأُٖٝت٘. ،اد١ إطًِ إٍ ايٛؾا٤ أغد ٚأعِٛب٘، ؾًٗرا ؾش

ايتعإٚ ب ، ؾإذا عًُا إٔ إطًِ َأَٛز ٚنريو قسزْا ساد١ اٱْطإ إٍ ايٛؾا٤ بطبب سادت٘ إٍ ايتعإٚ    

 ٚأُٖٝت٘ يد٣ إطًِ.ؾبريو تصداد َهاْت٘  ،عًُٓا إٔ ايٛؾا٤ أَس زباْٞ ،بأَس اهلل، ٚإٔ ايتعإٚ ٫ ٜتِ بدٕٚ ٚؾا٤

ٚعٓدَا ٜس٣ اٱْطإ َا ٚزد ٗ ايكس ٕ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ أٚاَس بايتصاّ ايٛؾا٤ ٚايتُطو ب٘، َٚا ٚزد     

َٔ ذّ يًٓانجٌ ٚايػادزٜٔ، َٚا يًٛاؾٌ َٔ أدس ٚثٛاى، َٚا أعد اهلل يرٟٚ ايػدز ٚاـٝا١ْ َٔ عكاى، ٜعًِ 

 .آَصيتٗ ا ٚأع٢ً، ٚزؾل َهاْتٗاعِٛ اهلل غأْٗ ٜكّٝٓا إٔ ايٛؾا٤ َٔ ا٭َٛز اييت

ايكس ٕ ايهسِٜ قد أنجس َٔ اؿدٜح سٛي٘  ٚايٛاقل إٔ اٱض٬ّ قد أٖتِ بايٛؾا٤ أغد اٖتُاّ، يريو ْس٣  

ٚ أسٝاّْا ٜسغب  ٚتاز٠ ٜبٌ إٔ اٱْطإ ضٝطأٍ عٓ٘ ّٜٛ ايكٝا١َ،  ؾتاز٠ ٜأَس ب٘ ع٢ً ضبٌٝ اٱيصاّ،  ،غت٢ ٚبؿٛز

دٙ يًٓانجٌ، ؾٝتٓاٍٚ ايكس ٕ ايهسِٜ ٜبٌ َا أعٚٚتاز٠ ٜسٖب َٔ ْكك٘ ْٚهج٘  ،أعد اهلل يًُٛؾٌ ؾٝ٘ برنس َا

 ايعاي١ٝايٛؾا٤  ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٖٚرا نً٘ ٜٛقض يٓا أ١ُٖٝ َٚها١ْ ؾا٤ بؿٛز  غت٢ ، ٚنريو تٓاٚيتَ٘ٛقل ايٛ

 .ٗ اٱض٬ّ

ٛد ؾًِ ٜتطاَض ؾٝٗا أبدّا، ٭ْٗا قاعد٠ ايجك١ اييت ٜكٍٛ ضٝد قعب: )) ٚقد تػدد اٱض٬ّ ٗ َطأي١ ايٛؾا٤ بايعٗ

 (2) ٜٓؿسٙ بدْٚٗا عكد اؾُاع١ ٜٚتٗدّ ((.
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 إبشح ايجاْٞ

 بايٛؾا٤ بايعٗٛداٱض٬ّ ٜأَس 

ٝٸٓت غٓاع١ دسّ َٔ نُا ل، ٜجٛاد ٚإٛديت اٯٜات ٚا٭سادٜح ايؿشٝش١ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗ    ككٗا، ٜٓب

ٚضأذنس بعض ا٭دي١ َٔ  ، نُا سدخ يبين إضسا٥ٌٝ ٚغرلِٖ ،ا إٍ ايهؿساٱخ٬ٍ بٌٗ بٗا، ٚقد ٜؿٌ ىأٚ 

 ايعٗٛد .ب يٛؾا٤ايهتاى ٚايط١ٓ ع٢ً ٚدٛى ا

 .ايعٗٛدب يٛؾا٤ع٢ً ٚدٛى اايديٌٝ َٔ ايكس ٕ ايهسِٜ أ٫ٚ: 

ٚٵُؾٛا )): اهلل تعاٍ قاٍ-1 ٘ٹ َأ ًٖ ٗٵدٹ اي ١ٜ ايهس١ّ أَس َٔ اهلل بايٛؾا٤ ؾؿٞ ٖرٙ اٯ (.152:( )ا٭ْعاّ: َٔ اٯ١ٜ( ٚٳبٹعٳ

بايعٗد قُٔ أَٛز ٚٚؾاٜا أَس اهلل بٗا ٚأٚؾ٢ عبادٙ ايتصاَٗا ٚايتشًٞ بٗا، ٖٚرا  بايٛؾا٤بايعٗد، ٚقد ٚزد ا٭َس

ٜٴ يعٗٛد يٝظ باـًل ايبطٝ٘، ٚيٝظٜدٍ ع٢ً إٔ خًل ايٛؾا٤ با  بعضتٗإٚ ب٘، ٕٚعسؾ١ ذيو ْٛزد با٭َس ايرٟ 

ٌٵقاٍ ضبشاْ٘ ٚتعاٍ: )) ، ؾاٜا زى ايعباد ٚاييت ذنس َٔ قُٓٗا ايٛؾا٤ بايعٗداٯٜات إػت١ًُ ع٢ً ٚ ٛٵا ُق  تٳعٳاَي

ٌٴ ّٳ َٳا َأتٵ ِٵ سٳسٻ ِٵ زٳبټُه ٝٵُه ًَ ٘ٹ تٴػٵٔسُنٛا َأٖيا عٳ ٝٵ٦ٶا بٹ ٔٔ غٳ ٜٵ ٛٳايٹدٳ ْٶا ٚٳبٹاِي ًُٛا ٚٳَيا ٔإسٵطٳا ِٵ تٳِكتٴ ٚٵَيادٳُن ٔٵ َأ ًَإم َٹ َٵ ٔٴ ٔإ ِٵ ْٳشٵ  ْٳسٵشٴُقُه

ِٵٚٳ ٖٴ ٜٻا ٛٳاسٹؼٳ تٳِكسٳبٴٛا ٚٳَيا ٔإ ٗٳسٳ َٳا اِيَؿ ٗٳا َٚ ٓٵ َٳا َٹ ٔٳ ٚٳ ًُٛا ٚٳَيا بٳَع ٓٻِؿظٳ تٳِكتٴ ّٳ اٖيتٹٞ اي ٘ٴ سٳسٻ ًٖ ِٵ بٹاِيشٳلِّ ٔإٖيا اي ِٵ ذٳيٹُه  ٚٳؾٻاُن

٘ٹ ِٵ بٹ ًُٖه ٕٳ َيعٳ ًُٛ ٍٳ تٳِكسٳبٴٛا ٚٳَيا( 151) تٳعٵكٹ ِٔ َٳا ٝٳتٹٝ ٞٳ بٹاٖيتٹٞ ٔإٖيا اِي ٔٴَأسٵ ٖٹ ًُؼٳ سٳتٻ٢ طٳ ٙٴ ٜٳبٵ ٚٵُؾٛا َأغٴدٻ ٌٳ ٚٳَأ ٝٵ ٕٳ اِيَه ُٹٝصٳا  ٚٳاِي

٘ٹ ـٴ َيا بٹاِيكٹطٵ ِّ ٗٳا ٔإٖيا ْٳِؿطٶا ْٴَه ِٵ ٚٳٔإذٳا ٚٴضٵعٳ ًِتٴ ٛٵ َؾاعٵدٹُيٛا ُق ٕٳ ٚٳَي ٗٵدٹ ُقسٵبٳ٢ ذٳا َنا ٘ٹ ٚٳبٹعٳ ًٖ ٚٵُؾٛا اي ِٵ َأ ِٵ ذٳيٹُه ٘ٹ ٚٳؾٻاُن ِٵ بٹ ًُٖه  َيعٳ

ٕٳ   (152-151ْعاّ:ا٭) (( تٳرٳٖنسٴٚ

ؾؿٞ اٯٜات لد إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ ذنس ايٛؾا٤ بايعٗد ٚأَس ب٘، قُٔ أَسٙ بأَٛز عٛاّ، ؾرنسٙ قُٔ   

ْٗٝ٘ عٔ ايػسى ٚقتٌ ا٭٫ٚد، ٚقتٌ ايٓؿظ احملس١َ، ٚا٭َس بدل ايٛايدٜٔ ٚاٱسطإ إيُٝٗا.. اخل. نٌ ٖرا ٜدٍ 

 ع٢ً أْ٘ خًل زؾٝل هب ع٢ً إطًِ ايتصاَ٘ ٚايتُطو ب٘.ع٢ً اٖتُاّ اٱض٬ّ بايٛؾا٤ بايعٗٛد، ٜٚدٍ 

ٗٵدٹ قٛي٘ تعاٍ: )) ٚٵُؾِٛا اهلل ٚٳبٹعٳ ِّ أٚ ، إعدٚد٠ٹ ا٭َٛز َٔ إيٝهِ عٳٗد َا أٟ (( َأ  ذٴنس َا ؾٝ٘ ؾٝدخٴٌ نإ عٗدٺ أ

٘ٹ ( ٚؾانِ ...)  ، ٚايٓرٚز اٱّإ َٔ عًٝ٘ اهلل عاٖدمت َا أٚ ،أٚيّٝا دخ٫ّٛ ِٵ ) َ٪ندّا أَسّا ٘ب أَسنِ بٹ ًُٖه  َيعٳ

ٕٳ ٖرٙ )) قاٍ :  -ُازقٞ اهلل عٓٗ-ٚعٔ ابٔ عباع  َكتكاٙ. ٚتعًُٕٛ تكاعٝؿ٘ ٗ َا تترنسٕٚ ( تٳرٳٖنسٴٚ

ٖٚٔ قسَات ع٢ً بين  دّ نًِٗ، ٖٚٔ أّ ايهتاى َٔ  ،اٯٜات قهُات ٗ ْٝل ايهتب مل ٜٓطدٗٔ غ٤ٞ

 .      (1)(( عٌُ بٗٔ دخٌ اؾ١ٓ، َٚٔ تسنٗٔ دخٌ ايٓاز

ٗٵدٹ :قاٍ ايػٛناْٞ     ٚٳبٹعٳ ٘ٹ قٛي٘ تعاٍ: )) ًٖ ٚٵُؾٛا(( أٟ أٚؾٛا بهٌ عٗد عٗدٙ اهلل إيٝهِ، َٚٔ ١ًْ َا عٗدٙ  اي َأ

٭ٕ اهلل  ،إيٝهِ َا ت٬ٙ عًٝهِ زضٛي٘ بأَسٙ ٗ ٖرٙ إكاّ، ٚهٛش إٔ ٜساد ب٘ نٌ عٗد، ٚيٛ نإ بٌ إدًٛقٌ

 .         (2).نجرل َٔ اٯٜات ايكس ١ْٝ نإ ذيو َطٛغّا ٱقاؾت٘ إيٝ٘ ضبشاْ٘ ٕا أَس بايٛؾا٤ ب٘ ٗ
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( عاّ ٗ ْٝل َا عٗدٙ اهلل إٍ عبادٙ، ٚقتٌُ إٔ ٜساد ب٘ ْٝل ٚبعٗد اهلل أٚؾٛاٚقاٍ ايكسطيب قٛي٘ تعاٍ: )  

   (1)ٚأقٝـ ذيو ايعٗد إٍ اهلل َٔ سٝح أَس عؿٛ٘ ٚايٛؾا٤ ب٘. ،َا اْعكد بٌ اْطاٌْ

(  يكد تهسزت ايٛؾ١ٝ َٔ اهلل ٗ ٖرٙ اٯٜات أنجس َٔ َس٠ ، ٖا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ داؾعّا ذيهِ ٚؾانِ ب٘٘: ) قٛي

قّٜٛا يًُطًِ ٗ تٓؿٝر ٚؾ١ٝ اهلل ٚايتصاَٗا،  ؾع٢ً إطًِ إٔ ٜطع٢ ضعّٝا سجٝجّا ٗ تٓؿٝر ٚؾ١ٝ اهلل ٗ ايٛؾا٤ 

 بايعٗٛد، ايرٟ أضبؼ عًٝ٘ ْعُ٘ ٚاٖس٠ ٚباط١ٓ.

اطب١ ايبازٟ ضبشاْ٘ ٚتعاٍ يعبادٙ بكٛي٘:) ذيهِ ٚؾانِ ب٘( َٔ ايًعـ ٚايسأؾ١ َا ٜدؾعٓا إٍ ٚٗ ك  

ايتُطو بٛؾ١ٝ اهلل ٚاييت َٔ قُٓٗا ايٛؾا٤ بايعٗٛد، ٜكٍٛ ايساشٟ ٗ تؿطرلٙ:  )) أتبع٘ بايًؿٜ ايرٟ ٜكسى 

يسأؾ١، ٚنٌ ذيو يٝهٕٛ إهًـ ؾكاٍ: ) ذيهِ ٚؾانِ ب٘( ٕا ٗ ٖرٙ ايًؿ١ٛ َٔ ايًعـ ٚا ،إٍ ايكًب ايكبٍٛ

أقسى إٍ ايكبٍٛ، ثِ أتبع٘ بكٛي٘ ) يعًهِ تعكًٕٛ( أٟ يهٞ تعكًٛا ؾٛا٥د ٖرٙ ايتهايٝـ َٚٓاؾعٗا ٗ ايدٜٔ 

 .         (2)ٚايدْٝا((

ٕٻٚقاٍ تعاٍ: )) -2 ٘ٳ ٔإ ًٖ َٴسٴ اي ٍٔ ٜٳِأ ٕٔ بٹاِيعٳدٵ ٗٳ٢ اِيُكسٵبٳ٢ ذٹٟ ٚٳٔإٜتٳا٤ٹ ٚٳاِئإسٵطٳا ٓٵ ٜٳ ٔٔ ٚٳ ٓٵَهٔس اِيَؿشٵػٳا٤ٹ عٳ ُٴ ٞٔ ٚٳاِي  ٚٳاِيبٳػٵ

ِٵ ُُٛه ِٵ ٜٳعٹ ًُٖه ٕٳ َيعٳ ٚٵُؾٛا   ،تٳرٳٖنسٴٚ ٗٵدٹ ٚٳَأ ٘ٹ بٹعٳ ًٖ ِٵ ٔإذٳا اي ٖٳدٵتٴ ٓٵُككٴٛا ٚٳَيا عٳا ٕٳ تٳ ُٳا ٜٵ ٖٳا بٳعٵدٳ اِيَأ ٛٵنٹٝدٹ ِٴ ٚٳَقدٵ تٳ ًِتٴ ٘ٳ دٳعٳ  ايًٖ

ِٵ ٝٵُه ًَ ًّا عٳ ٕٻ َنؿٹٝ ٘ٳ ٔإ ِٴ ايًٖ ًَ ًُ َٳا ٜٳعٵ ٕٳتٳِؿعٳ  (. ٩2 – ٩١ايٓشٌ: )(( ٛ

عٔ ٜصٜد قٛي٘: )ٚأٚؾٛا بعٗد اهلل إذا عاٖدمت( قاٍ: أْصيت ٖرٙ اٯ١ٜ ٗ بٝع١ ايٓيب نإ َٔ أضًِ باٜل ع٢ً 

 .        (3)اٱض٬ّ

 -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-ٚيهٔ ٌٖ ًٜصّ َٔ ضبب ْصٍٚ اٯ١ٜ إٔ ٜهٕٛ ايعٗد خاؾّا َٔ باٜل زضٍٛ اهلل 

ايعدل٠ بعُّٛ ايًؿٜ ٫ ) ) ٖٓاى قاعد٠ تكٍٛ: ؟٫ ٜتعد٣ ا٭َس بايٛؾا٤ بايعٗٛد إٍ َٔ ضٛاِٖٚ ،ع٢ً اٱض٬ّ

ٕ ي١ٰٜ، ؾايعدلٟ ل إهًؿٌ، ٖٚرا َا ذنسٙ إؿطسٚؾٝهٕٛ ايٛؾا٤ بايعٗد َأَٛزٷ ب٘ ْٝ  (( غؿٛف ايطبب

ٔ عاقدُٛٙ ب٘ ع٢ً أْؿطهِ سكّا ٕ ٚأٚؾٛا َٝجام اهلل إذا ٚاثكتُٛٙ،  ٚعكدٙ إذا عاقدُٛٙ، ؾأٚدبتِ ب٘ ٜكٍٛ: 

   (4).ٚٚاثكتُٛٙ عًٝ٘

ٜٚكٍٛ ايساشٟ ٗ تؿطرلٙ: ) ٚأٚؾٛا بعٗد اهلل إذا عاٖدمت( ))ؾٗرا هب إٔ ٜهٕٛ كتؿّا بايعٗٛد اييت ًٜتصَٗا 

    (5)اٱْطإ باختٝاز ْؿط٘، ٭ٕ قٛي٘: ) إذا عاٖدمت( ٜدٍ ع٢ً ٖرا إع٢ٓ ((.

 َٔ ١ًْ إأَٛزات اييت تكُٓٗا قٛي٘ )) إٕ اهلل ٜأَس بايعدٍ(( ايٛؾا٤ ؾكاٍ: ٖرٙ اٯٜات خـ ضبشاْ٘ ؿٞ ؾ
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)ٚأٚؾٛا بعٗد اهلل إذا عاٖدمت( ٚٚاٖس٠ ايعصّ ٗ نٌ عٗد ٜكل َٔ اٱْطإ َٔ غرل ؾسم بٌ عٗد ايبٝع١ ٚغرلٙ، 

هلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ ٚخـ ٖرا ايعٗد إرنٛز ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ بعض إؿطسٜٔ بايعٗد ايها٥ٔ ٗ بٝع١ ايٓيب ؾ٢ً ا

ع٢ً اٱض٬ّ، ٖٚٛ خ٬ف َا ٜؿٝدٙ ايعٗد إكاف إٍ اضِ اهلل ضبشاْ٘ َٔ ايعُّٛ ايػاٌَ ؾُٝل عٗٛد اهلل، 

ٚيٛ ُؾسض إٔ ايطبب خاف بعٗد َٔ ايعٗٛد، مل ٜهٔ ذيو َٛدبّا يكؿسٙ ع٢ً ايطبب، ؾا٫عتباز بعُّٛ ايًؿٜ 

ع برنس ايٛؾا٤ با٭ّإ بعدٙ، سٝح قاٍ ضبشاْ٘: )) ٫ غؿٛف ايطبب، ٚؾطسٙ بعكِٗ بايٌُٝ ٖٚٛ َدؾٛ

ٚٵُؾٛا ٗٵدٹ ٚٳَأ ٘ٹ بٹعٳ ًٖ ِٵ ٔإذٳا اي ٖٳدٵتٴ ٓٵُككٴٛا ٚٳَيا عٳا ٕٳ تٳ ُٳا ٜٵ ٖٳا بٳعٵدٳ اِيَأ ٛٵنٹٝدٹ ِٴ ٚٳَقدٵ تٳ ًِتٴ ٘ٳ دٳعٳ ًٖ ِٵ اي ٝٵُه ًَ ًّا عٳ ٕٻ َنؿٹٝ ٘ٳ ٔإ ًٖ ِٴ اي ًَ  َٳا ٜٳعٵ

ٕٳ ًُٛ ايٛؾا٤ ٚؼسِٜ ايٓكض ؾكاٍ: )٫ٚ تهْٛٛا ناييت ْككت غصشلا( أٟ ٫ ثِ أند ٚدٛى  (٩٠ايٓشٌ: ) (( تٳِؿعٳ

 تهْٛٛا ؾُٝا تؿٓعٕٛ َٔ ايٓكض بعد ايتٛنٝد ناييت ْككت غصشلا، أٟ : َا غصيت٘ ) َٔ بعد ق٠ٛ( أٟ َٔ بعد 

 .       (1)إبساّ ايػصٍ ٚإسهاَ٘

ٕٳ  )) َٚٔ اٯٜات اييت أَس اهلل ؾٝٗا بايٛؾا٤ بايعٗد قٛي٘ ضبشاْ٘ ٚتعاٍ:-3 ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵدٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ٚٳَأ

  (.34)اٱضسا٤: َٔ اٯ١ٜ (( َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ

ٖٚرٙ اٯ١ٜ ناٯٜات ايطابك١ اييت ذنسْاٖا نٌ ٚاسد٠ َٓٗٔ قد ؾسح اهلل ؾٝٗا با٭َس بايٛؾا٤ بايعٗد، ٖٚرا  

٢ اَتجاٍ أَس زى ايعباد، ؾا٭َس َٔ ا٭َس ٚسدٙ ؾٝ٘ نؿا١ٜ يدؾل إطًِ إٍ ايتصاّ ايٛؾا٤ بايعٗٛد، ٚاؿسف عً

 اهلل هب ايٛقٛف عٓدٙ ٚعدّ تعدٜ٘، ٚنٌ َا ذنسْا َٔ اٯٜات نًٗا قد ؾسح اهلل ؾٝٗا با٭َس يعبادٙ بايٛؾا٤

أْ٘ ذنس  ،بايعٗد ٚيهٔ ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ شٜاد٠ ع٢ً ضابكاتٗا، إذ أْٗا ُٝصت عٓٗٔ، شٜاد٠ ع٢ً ا٭َس بايٛؾا٤ بايعٗد،

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ) :َٚٛقشّا، أْ٘ ضٝطأيٓا عٔ ٖرا ايعٗد ايرٟ أَسْا بايٛؾا٤ ب٘، ؾكاٍ ا٭َس ؾٝٗا َبّٝٓا ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ  (.ٔإ

ٗٵدٹقٛي٘)قاٍ ابٔ عع١ٝ ٗ تؿطرلٙ:  ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ( يؿٜ عاّ يهٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ ٚٳَأ

 .  (2)أٟ َعًٛبّا ٖٔ عٗد إيٝ٘ أٚ عٖٛد ٌٖ ٖٚؾ٢ ب٘ أّ ٫ ؟ٚقٛي٘،) إٕ ايعٗد نإ َط٪٫ٚ(  ،إدًٛقٌ ٗ طاع١

٬ْسٜ َٔ ن٬ّ ابٔ عع١ٝ أْ٘ قٝد ايعٗد ايرٟ ًٜصّ ايٛؾا٤ ب٘ بٌ إدًٛقٌ بهْٛ٘ ٗ طاع١ ، ٖٚرا أَس  

َعًّٛ َٔ ايدٜٔ، ؾإٕ ايتعاٖد ع٢ً ايعؿٝإ ٫ هب ايٛؾا٤ ب٘ ، بٌ هب عدّ ايٛؾا٤ ، ٚعدّ إعاٖد٠ ع٢ً َا 

 ٝ٘ عؿٝإ هلل.ؾ

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ ٚعٔ ضعٝد بٔ دبرل زقٞ اهلل عٓ٘ ٗ قٛي٘: ) ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ( قاٍ: )) ٜطأٍ اهلل ْاقض ايعٗد عٔ ٔإ

  (3)ْكك٘((.

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ)) ٚقاٍ ضٝد قعب ٗ قٛي٘ تعاٍ:   ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٜطأٍ اهلل دٌ د٬ي٘ عٔ ايٛؾا٤ ب٘، ٚواضب َٔ  ((ٔإ

٘، ٚقد أند اٱض٬ّ ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗد ٚغدد، ٭ٕ ٖرا ايٛؾا٤ َٓاٙ ا٫ضتكا١َ ٚايجك١ ٜٓهح ب٘ ٜٚٓكك
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ٚايٓٛاؾ١ ٗ قُرل ايؿسد ٚٗ سٝا٠ اؾُاع١. ٚقد تهسز اؿدٜح عٔ ايٛؾا٤ بايعٗد ٗ ؾٛزتٌ ٗ ايكس ٕ 

اؿانِ ٚعٗد ضٛا٤ ٗ ذيو عٗد اهلل ٚعٗد ايٓاع، عٗد ايؿسد ٚعٗد اؾُاع١ ٚعٗد ايدٚي١، عٗد  ،ٚاؿدٜح

 .     (1)احملهّٛ، ٚبًؼ اٱض٬ّ ٗ ٚاقع٘ ايتازىٞ غأّٚا بعٝدّا ٗ ايٛؾا٤ بايعٗٛد مل تبًػ٘ ايبػس١ٜ إ٫ ٗ ٌٚ اٱض٬ّ

ٚقاٍ ايعدلٟ قٛي٘ : )ٚأٚؾٛا بايعٗد( ٚأٚؾٛا بايعكد ايرٟ تعاقدٕٚ ايٓاع ٗ ايؿًض بٌ أٌٖ اؿسى ٚاٱض٬ّ  

ا٭غسب١ ٚاٱدازات، ٚغرل ذيو َٔ ايعكٛد)إٕ ايعٗد نإ َط٪٫ّٚ( ٜكٍٛ : إٕ اهلل ٚؾُٝا بٝٓهِ أٜكّا، ٚايبٝٛع ٚ

 دٌ ثٓا٩ٙ ضا٥ٌ ْاقض ايعٗد عٔ ْكك٘ إٜاٙ ٜكٍٛ: ؾ٬ تٓككٛا ايعٗٛد اؾا٥ص٠ بٝٓهِ، ٚبٌ َٔ عاٖدُٛٙ أٜٗا 

 .  (2)ايٓاع ؾتدؿسٚٙ، ٚتػدزٚا َٔ أععٝتُٛٙ ذيو

دٍ ع٢ً إٔ ايعٗد ٚايٛؾا٤ ب٘ يٝظ َٔ ا٭َٛز ايبطٝع١، بٌ ٖٛ َٔ ؾتؿسو٘ ٗ اٯ١ٜ بايط٪اٍ عٔ ايعٗد ٜ

ز اييت أٖتِ ا٭ض٬ّ بٗا ٚاعت٢ٓ بٗا عٓا١ٜ ع١ُٝٛ، ٚإ٫ ؾإٕ اٯٜات ايطابك١ تتكُٔ ايط٪اٍ عٔ ايعٗد، ٭ٕ ٛا٭َ

ب٘  تكٝٝل َا أَس اهلل ب٘ ، ؾإٕ ؾاسب٘ ٫ غو َعسض يًط٪اٍ عٔ تكٝٝع٘ ٭َس اهلل ٚاضتٗاْت٘ ب٘، ؾايتؿسٜض

ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ يٝطتدٍ ب٘ إطًِ أْ٘ َٔ ا٭َٛز ايع١ُٝٛ اييت هب إٔ وسف عًٝٗا، ٫ٚ ٜكٝعٗا أٚ ٜتٗإٚ 

 ؾٝٗا، ٚإ٫ ؾ٬ ًَٜٛٔ إ٫ ْؿط٘ سُٝٓا ٜكّٛ ايٓاع يسى ايعإٌ.

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛدٹ )): ٚتعاٍ  ضبشاْ٘اهلل ٚقاٍ -4 ٓٴٛا َأ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ إٕ ٖرٙ اٯ١ٜ ( .٠1: َٔ اٯ١ٜ)إا٥د( ( ٜٳا َأ

ؼتٟٛ ع٢ً أَس زباْٞ، يهٌ َٔ  َٔ باهلل زبّا َٚشُد ْبّٝا، إٔ ٜؿتض شلا َطاَل قًب٘، ؾكد اؾتتشٗا اهلل ضبشاْ٘ 

ٚتعاٍ بٓدا٥٘، َٛدّٗا خعاب٘ يًرٜٔ آَٛا ، ؾًٝظ ددٜسّا بإْطإ ٜدعٞ إّاْ٘ باهلل، ثِ ٫ ٜؿػٞ َطتُعّا 

، بٌ يٝعبل َا ٜطُل ، ًٜٚتصّ َا خٛطب ب٘، ؾؿٞ ذيو خرلٙ ٚضعادت٘، ٚؾٛشٙ ـعاى زب٘، ٫ يٝطُل ؾشطب

إٔ زد٬ّ أت٢ عبد اهلل بٔ  -أٚاسدُٖا -بسقا زب٘، ؾعٔ عبد اهلل بٔ إبازى سدثٓا َطعس سدثين َعٔ ٚعٛف

ٞٻ ؾكاٍ: إذا زلعت اهلل ٜكٍٛ: )ٜأٜٗا ايرٜٔ  َٓٛا( ؾازعٹٗا  -زقٞ اهلل عٓ٘-َطعٛد  زلعو، ؾكاٍ: اعٗد إي

 .    (3)ؾإْ٘ خرل ٜأَس ب٘ ، أٚ غس ٢ٜٗٓ عٓ٘

ؾكٛي٘ تعاٍ: ))أٚؾٛا بايعكٛد(( ذنس ايعدلٟ ٗ تؿطرلٙ إْاع إؿطسٜٔ َٔ ايطًـ بإٔ إساد بايعكٛد ٖٞ  

ايعٗٛد، ثِ أٚزد زٚاٜات عِٓٗ ٗ ذيو ؾرنس زٚا١ٜ عٔ ابٔ عباع ، ٚفاٖد، ٚايسبٝل بٔ أْظ ٚايكشاى،  

 .   (4).إكؿٛد بايعكٛد ايعٗٛدٌ ٖ٪٤٫ ز٣ٚ عِٓٗ ايعدلٟ إٔ ٟ، نٚقتاد٠ ٚايطد

: )أٚؾٛا بايعكٛد( ٜعين أٚؾٛا بايعٗٛد اييت عاٖدُٖٛا زبهِ،  ٚايعكٛد اييت عاقدُٖٛا -أٜكا-ٚقاٍ ايعدلٟ 

َٓهِ  إٜاٙ، ٚأٚدبتِ بٗا ع٢ً أْؿطهِ سكٛقّا ٚأيصَتِ أْؿطهِ بٗا هلل ؾسٚقّا، ؾأُٖٛا بايٛؾا٤ ٚايهُاٍ ٚايتُاّ
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هلل َا أيصَهِ بٗا، ٕٚٔ عاقدُٛٙ َٓهِ، َا أٚسٝتُٛٙ ي٘ بٗا ع٢ً أْؿطهِ، ٫ٚ تٓهجٖٛا ؾتٓككٖٛا بعد 

 .   (1)تٛنٝدٖا

د، ٜكاٍ عكدت اؿبٌ ٚايعٗد، ؾٗٛ ٚأؾٌ ايعكٛد: ايسبٛٙ، ٚأسدٖا عك ٚقاٍ ايػٛناْٞ: ٚايعكٛد: ايعٗٛد،

ٕعاْٞ نُا ٖٓا أؾاد أْ٘ غدٜد اٱسهاّ قٟٛ ايتٛثٝل، قٌٝ إساد ٜطتعٌُ ٗ ا٭دطاّ ٚإعاْٞ ، ٚإذا اضتعٌُ ٗ ا

ٚقٌٝ: ٖٞ ايعكٛد اييت ٜعكدْٚٗا بِٝٓٗ َٔ  ،بايعكٛد ٖٞ: اييت عكدٖا اهلل ع٢ً عبادٙ ٚأيصَِٗ  بٗا َٔ ا٭سهاّ

 عكٛد إعا٬َت، ٚا٭ٍٚ: سلٍٛ اٯ١ٜ يٮَسٜٔ ْٝعّا، ٫ٚ ٚد٘ يتدؿٝـ بعكٗا دٕٚ بعض، قاٍ ايصداز:

َا ٚاؾل نتاى اهلل  ،إع٢ٓ أٚؾٛا بعكد اهلل عًٝهِ، ٚبعكدنِ بعكهِ ع٢ً بعض، ٚايعكد ايرٟ هب ايٛؾا٤ ب٘

   (2) ٫ هب ايٛؾا٤ ب٘ ٫ٚ وٌ. ،ٚض١ٓ زضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ ، ؾإٕ خايؿُٗا ؾٗٛ زد

 ايكس ٕ ٗ إيِٝٗ عٗد نإ ايرٟ ٗدايع )) ٜعين بايعٗٛد(( ))أٚؾٛا  قٛي٘: ٗ بًػٓا: قاٍ سٝإ بٔ َكاتٌ ٚعٔ

 ٚؾُٝا إػسنٌ، ٚبٌ بِٝٓٗ ايرٟ ٚبايعٗد عٓ٘، ْٗاِٖ ايرٟ ْٚٗٝ٘ بٗا، ٜعًُٛا إٔ طاعت٘ َٔ أَسِٖ ؾُٝا

    (3)ايٓاع((. بٌ ايعٗٛد َٔ ٜهٕٛ

ٝٶا:   .ايعٗٛدب يٛؾا٤ع٢ً ٚدٛى اايديٌٝ َٔ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚايطًـ ايؿاحل ثاْ

َٔ أقٛاٍ ، نُا ٚزد ايهجرل أٚ غدز َا عاٖد عًٝ٘ ٘دٛى ايٛؾا٤ بايعٗد ٚإثِ َٔ ْككٚزدت أسادٜح نجرل٠ ٗ ٚ

 ايطًـ ايؿاحل ٗ ذيو ْرنس َٓٗا اٯتٞ:

قاٍ قٝؿس  -إٍ قٝؿس  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ– زٚاٙ عبد اهلل بٔ عباع ٗ قؿ١ نتاى زضٍٛ اهلل َا -1

اهلل ٚسدٙ ٫ ْػسى ب٘ غ٦ٝا، ٜٚٓٗاْا عُا نإ ٜعبد ٜأَسْا إٔ ْعبد  ))٭بٞ ضؿٝإ: " ؾُاذا ٜأَسنِ؟ قاٍ: 

 .(4)((  با٩ْا، ٜٚأَسْا بايؿ٠٬ ٚايؿدق١ ٚايعؿاف ٚايٛؾا٤ بايعٗد ٚأدا٤ ا٭َا١ْ

 بٌ عًٝ٘ َتؿل ٚعدّ ايػدز، ٖٚرا بايعٗد( )ايٛؾا٤ ٜدٍ  ع٢ً إٔ ٖا أَس  ايسضٍٛ ب٘ أؾشاب٘ ٚأَت٘ ؾاؿدٜح

 ايط١ٓ.  أٌٖ

ؾإٕ ْٝل إرنٛزات ٗ ٖرا )) د٫ٍ بٗرا اؿدٜح ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد ؾكاٍ: قاٍ ايػٓكٝعٞ ٗ ا٫ضت

   (5)(( اؿدٜح َل ايٛؾا٤ بايعٗد نًٗا ٚادب١ ٖٚٞ ايؿ٠٬ ٚايؿدم ٚايعؿاف ٚأدا٤ ا٭َا١ْ

َٴعٳاذٴ ٔٴ ٚعٔ  ٍٳ َأضٳدٺ، بٵ ُٹعٵتٴ: َقا ٌٳ ضٳ ٝٵ ٔٳ اِيُؿكٳ ٝٳإض، بٵ ٍٴ عٹ  بعد ٚخازد٘ ٚداخً٘ ؾسع٘ٚ عٓدْا اٱّإ أؾٌ )): ٜٳُكٛ

 اؿدٜح، ؾدم ايؿسا٥ض، أدا٤ ٚبعد بايب٬ؽ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً يًٓيب ايػٗاد٠ ٚبعد بايتٛسٝد، ايػٗاد٠
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 ٜا: قًت: َعاذ قاٍ" .  إطًٌُ ؾُٝل ٚايٓؿٝش١ ايسسِ، ٚؾ١ً بايعٗد، ٚٚؾا٤ اـٝا١ْ، ٚتسى ا٭َا١ْ، ٚسؿٜ

 ايجك١ أٌٖ عٔ أددٙ مل ٚيٛ أؾشابٓا، َٔ ٚتعًُٓاٙ زلعٓاٙ بٌ ٫،: " قاٍ ؟ زلعت٘ أٚ تكٛي٘ زأٜو َٔ عًٞ، أبا

   (1) (( ب٘ أتهًِ مل ٚايؿكٌ

ٗد، ؾإٕ عدّ ايٛؾا٤ بايعٗد ؾإذا نإ َٔ أؾٌ اٱّإ ٚع٬َت٘ نُا ذنس ايؿكٌٝ بٔ عٝاض ايٛؾا٤ بايع  

ؾ٢ً اهلل  –بٔ عُسٚ إٔ ايٓيب عبد اهلل  نُا دا٤ ٗ ا٭سادٜح ايؿشٝش١ َٓٗا سدٜح ،َٔ ع١َ٬ ايٓؿام ٚغدزٙ

 خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٓٗٔ خؿ١ً ؾٝ٘ ناْت َٚٔ ،خايؿّا َٓاؾكّا نإ ؾٝ٘ نٔ َٔ أزبلقاٍ: "  -عًٝ٘ ٚضًِ

 عاٖد ٚإذا)   .(2) " ؾذس خاؾِ ٚاذا ، غدز عاٖد ٚإذا ،نرى سدخ ٚإذا ،خإ أ٩ُٔ إذا: ٜدعٗا ست٢ ايٓؿام َٔ

٘ٹ. ٖدعا َا ايٛؾا٤ ٚتسى ايعٗد ْكض أٟ(:  غدز  (3)عًٝ

د ٚؾا٤ زضٍٛ اهلل ايعٗد َل ايهؿاز ٗ ؾًض اؿدٜب١ٝ ٚعدّ ٖٚا ٜدٍ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع -2

ٗ  -عٔ إطٛز بٔ كس١َ ٚإخ٬ؾ٘، ست٢ أْ٘ زد َٔ دا٤ َطًُا َٔ ايهؿاز ٚمل ٜكبً٘ ٚؾا٤ بايعٗد، ؾ غدزٙ

ٜا أبا دٓدٍ: اؾدل ٚاستطب ؾإٕ اهلل داعٌ يو  ))قاٍ:  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–قؿ١ اؿدٜب١ٝ إٔ زضٍٛ اهلل 

ْٸا قد عكدْا بٝٓٓا ٚبٌ ايكّٛ ؾًشٶا، ؾأععٝٓاِٖ ع٢ً ذيو  ٕٚٔ َعو َٔ إطتكعؿٌ ؾسدٶا ٚكسدٶا، إ

 (4) ((. ٚأععْٛا عًٝ٘ عٗدٶا، ٚإْا ئ ْػدز بِٗ

زدًٌ) أٟ  طًب٘ ٗ ؾأزضًٛا َطًِ ٖٚٛ قسٜؼ َٔ زدٌ بؿرل أبٛ )) ؾذا٤ٙ (5) ٚدا٤ ٗ ؾشٝض ايبدازٟ:

ايرٟ بٝٓ٘ ب٘(( أٟ إٔ ايسضٍٛ ٚؾ٢ بايعٗد  ؾدسدا ايسدًٌ إٍ ؾدؾع٘ يٓا دعًت ايرٟ ايعٗد ؾكايٛا: قسٜؼ(

ؼ، ٖٚرا ديٌٝ ٜبؿرل شلِ َل أْ٘ دا٤ َطًُا، ؾًِ ٜٓكض ايعٗد ايرٟ بٝٓ٘ ٚبٌ قس ٚبٌ إػسنٌ، ٚزد أبٛ

ٚيٛ ناْت َل ايهؿاز، ؾُا بايو يٛ ناْت ايعٗٛد بٌ ع٢ً تأنٝد اٱض٬ّ ٚأَسٙ بٛدٛى ايٛؾا٤ بايعٗٛد 

 إطًٌُ بعكِٗ ايبعض، ؾإٕ ايٛؾا٤ بٗا أٚدب ٚأيصّ، ْٚككٗا أندل سس١َ ٚأعِٛ إمثا. 

ٝٶا بأٟ غ٤ٞ بعجت قاٍ بأزبل: " ٫ ٜدخٌ اؾ١ٓ إ٫ ْؿظ َط١ًُ، ٫ٚ  (ٗ اؿر) ؟ٚعٔ شٜد بٔ أثٝل قاٍ: ضأيت عً

 ؾ٢ً اهلل –ل إطًُٕٛ ٚإػسنٕٛ بعد عاَِٗ ٖرا، َٚٔ نإ بٝٓ٘ ٚبٌ ايٓيب ٜعٛف بايبٝت عسٜإ، ٫ٚ هتُ
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 .(1)عٗد ؾعٗدٙ إٍ َدت٘، َٚٔ ٫ َد٠ ي٘ ؾأزبع١ أغٗس"  -عًٝ٘ ٚضًِ

أٚؾٛا إٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ قاٍ ٗ خعبت٘: ))  –زقٞ اهلل عُٓٗا  –ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُس  -3

 . (2)((  ٱض٬ّ مل ٜصدٙ إ٫ غد٠ ٫ٚ ؼدثٛا سًؿّا ٗ اٱض٬ّعًـ اؾا١ًٖٝ، ؾإٕ ا

 -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-سضٍٛ ايسح ؾًُا دا٤ اٱض٬ّ  ،ٜتشايـ ايعسى قبٌ اٱض٬َّا نإ نجرلّا 

يهٞ ٫ ٜٕٛٓٛ بإٔ دخٛشلِ ٗ اٱض٬ّ َبٝض شلِ  )إساد بٗا ايعكٛد اييت ٫ ؽايـ اٱض٬ّ(ايٛؾا٤ بٗا،ع٢ً 

ؾٗرا ديٌٝ ع٢ً إٔ اٱض٬ّ ٖٛ  ،بإٔ اٱض٬ّ أغد ُطهّا َطأي١ ايٛؾا٤ ، بٌ شاد ٗ تٛقٝض ا٭َس بإٔ بٌكٗاْك

 دٜٔ ايٛؾا٤.

أٟ بايعكٛد ٚايعٗٛد ٚاٱّإ ايٛاقع١ ٗ شَٔ  (( أٚؾٛا عًـ اؾا١ًٖٝ) قٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ: )

 ايدل ع٢ً ٚتعاْٚٛا كٛي٘: ))( يهٓ٘ َكٝد ب٠إا٥د٠: بايعكٛد (() اؾا١ًٖٝ ع٢ً ايتعإٚ، يكٛي٘ تعاٍ: )) أٚؾٛا

(  ٫ ٜصد اٱض٬ّ اؿًـ إ٫ غد٠، ؾإٕ اٱض٬ّ أق٣ٛ َٔ 2إا٥د٠: (() ٚايعدٚإ اٱثِ ع٢ً تعاْٚٛا ٫ٚ ٚايتك٣ٛ

 ِ ايكٟٛ اضتػ٢ٓ عٔ ايعاؾِ ايكعٝـ.اؿًـ، ؾُٔ اضتُطو بايعاؾ

د ٚايتطاعد ٚا٫تؿام، ؾُا نإ َٓ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ع٢ً ايؿً ٚايكتاٍ بٌ أؾٌ اؿٹًـ إعاقد٠ ع٢ً ايتعاقٚ  

ايكبا٥ٌ ؾريو ايرٟ أزٜد ايٓٗٞ عٓ٘ ٗ اٱض٬ّ بكٛي٘: )٫ سًـ ٗ اٱض٬ّ (، َٚا نإ َٓ٘ ٗ اؾا١ًٖٝ ع٢ً 

ٙ اٱض٬ّ أّا سًـ نإ ٗ اؾا١ًٖٝ مل ٜصد) ْؿس٠ إًّٛٛ ٚؾ١ً ا٭زساّ ٚمُٖٛا، ؾريو ايرٟ قاٍ ؾٝ٘: )

ٜٚسخ بعكهِ َٔ بعض، ؾإذا أضًُتِ  ،إ٫ غد٠... ( ٜعين إٕ نٓتِ سًؿتِ ٗ اؾا١ًٖٝ بإٔ ٜعٌ بعكهِ بعكّا

ٚيهٔ ٫ ؼدثٛا كايؿ١ ٗ اٱض٬ّ بإٕ ٜسخ بعكهِ َٔ  ،ؾأٚؾٛا ب٘، ؾإٕ اٱض٬ّ وسقهِ ع٢ً ايٛؾا٤ ب٘

 (3)بعض.

ث٬ث١ ٫ ٜهًُِٗ اهلل : )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ- عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل -4

ٚشلِ عراى أيِٝ: زدٌ ع٢ً ؾكٌ َا٤ بايعسٜل ّٓل َٓ٘ ابٔ ايطبٌٝ، ٚزدٌ باٜل  ،٫ٚ ٜصنِٝٗ ،ّٜٛ ايكٝا١َ

بطًع١ بعد ايعؿس، ؾشًـ  ٢ ي٘، ٚإ٫ مل ٜـ ي٘، ٚزدٌ باٜل زد٬إَاَّا ٫ ٜباٜع٘ إ٫ يدْٝاٙ، إٕ أععاٙ َا ٜسٜد ٚٓؾ

 .  (4)(( باهلل يكد أععٞ بٗا نرا ٚنرا، ؾؿدق٘ ؾأخرٖا ٚمل ٜع٘ بٗا

إٕ ٗ ٖرا اؿدٜح َٔ ايٛعٝد َا تكػعس َٓ٘ اؾًٛد، ؾأٟ عكاى أعِٛ َٔ إٔ ٫ ٜهًُ٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ٫ٚ   

تدرٖا ٚؾٛم ٖرا ي٘ عراى أيِٝ، ٚإٕ َٔ ايرٜٔ ٜطتشكٕٛ ٖرا ايعكاى إتٗإٚ ٗ بٝعت٘)عٗدٙ(، ايرٟ ٜ ،ٜصنٝ٘

                                                           

 

 

 



 

222 
 

 2015ديسمبر  –يىليى  –المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 يىسف محمد عبده/ دأ.                      ةاإلسالمي ةالشريع في وعالجها عدالى وإخالف العهد نقض مشكلة
 

ٚنأْٗا ػاز٠، إٕ دزت عًٝ٘ ا٭زباح ؾٗٛ ع٢ً بٝعت٘)ٚعٗدٙ(، ٚإ٫ ؾإْ٘ َٔ ايٓانجٌ ، إْ٘ اضتشل بؿعً٘ ٖرا 

 ٜؿٞ َت٢ ٜسٜد، ٜٚٓهح َت٢ غا٤. ٕايعكاى إرنٛز يت٬عب٘ بايبٝع١

ٜٴ   بإعسٚف ٢ٜٗٓٚ ٜٚأَس  ،ٜٚكِٝ اؿدٚد ،باٜل ع٢ً إٔ ٜعٌُ باؿلقاٍ اـعابٞ: ا٭ؾٌ ٗ إباٜع١ يٲَاّ إٔ 

 (1)عٔ إٓهس، ؾُٔ دعٌ َباٜعت٘ ٕا ٜععاٙ دٕٚ ٬َس١ٛ إكؿٛد، ؾكد دخٌ ٗ ايٛعٝد.

)) إطًُٕٛ قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ :  –زقٞ اهلل عُٓٗا  -عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ -5

ع٢ً َٔ ضٛاِٖ، ٜسد َػدِٖ ع٢ً  ٜطع٢ برَتِٗ أدْاِٖ، ٚهرل عًِٝٗ أقؿاِٖ، ِٖٚ ٜدتتهاؾأ دَا٩ِٖ ، ٚ

                                          . (2)(( ٫ ٜكتٌ َ٪َٔ بهاؾس، ٫ٚ ذٚ عٗد ٗ عٗدٙ ،َكعؿِٗ، َٚتطسعِٗ ع٢ً قاعدِٖ

إ٪َٕٓٛ تتهاؾأ دَا٩ِٖ ٜٚطع٢  ))  :ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل -زقٞ اهلل عٓ٘-ٚعٔ عًٞ

 .(3) ((.ِٖ ٜد ع٢ً َٔ ضٛاِٖ، أ٫ ٜكتٌ َ٪َٔ بهاؾس، ٫ٚ ذٚ عٗد ٗ عٗدٙبرَتِٗ أدْاِٖ، ٚ

قٛي٘: ))٫ٚ ذٚ عٗد ٗ عٗدٙ(( أٟ َا داّ َعاٖدّا ؾإْ٘ ٫ هٛش قتً٘ ست٢ ٜٓبر إيٝ٘ عٗدٙ، ٜٚعًِ تسى ايعٗد، ثِ 

خر َٓ٘ اؾص١ٜ . ٚايرَٞ ٚإطتأَٔ سهُ٘ سهِ إعاٖد ، ٭ٕ ايرٟ أ(4)بعد ذيو ٜهٕٛ ٖٓاى فاٍ يًُكات١ً.

 (5)ٚبكٞ ؼت ا٭َإ ، ٚنريو إطتأَٔ ايرٟ أذٕ ي٘ ٚأعع٢ ا٭َإ ؾإْ٘ ٜبك٢  َّٓا. 

قاٍ: ؾأخرْا نؿاز  ،عٔ سرٜؿ١ ابٔ ايُٝإ قاٍ: َا َٓعين إٔ أغٗد بدزّا إ٫ أْٞ خسدت أْا ٚأبٞ سطٌٝ -6

د١ٜٓ، ؾأخرٚا َٓا عٗد اهلل َٚٝجاق٘ َا ْسٜد إ٫ إ ،َا ْسٜدٙ :ؾكًٓا ، إْهِ تسٜدٕٚ قُدّا كايٛا: ؾقسٜؼ. 

ؾأخدلْاٙ اـدل، ؾكاٍ:  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-يٓٓؿسف إٍ إد١ٜٓ، ٫ٚ ْكاتٌ َع٘، ؾأتٝٓا زضٍٛ اهلل 

 . (6) ((اْؿسؾا ْؿٞ شلِ بعٗدِٖ ْٚطتعٌ اهلل عًِٝٗ)) 

 ٜكات٬ٕ ٫ اضتشًؿُٖٛا ايهؿاز ؾإٕ ٘ٚأبٝ سرٜؿ١ قك١ٝ ٚأَا ...  بايعٗد ايٛؾا٤ قاٍ ايٟٓٛٚ: ٚؾٝ٘)أٟ اؿدٜح(  

 ٖٚرا بايٛؾا٤ -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب ؾأَسُٖا بدز، غصا٠ ٗ -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب َل

 -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب أزاد ٚيهٔ ْٚا٥ب٘، اٱَاّ َل اؾٗاد بذلى ايٛؾا٤ هب ٫ ؾإْ٘ يٲهاى، يٝظ

 (7) .  ايعٗد ْكض أؾشاب٘ عٔ ٜػٝل ٫ إٔ
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ٟٸ بُٝٓا»عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ:  -7 ًِعٳتٳ٘ ٜعٔسض ٜٗٛد ٞٳ ضٹ  ٚايرٟ ٫:  ؾكاٍ ، نسٖ٘ غ٦ّٝا بٗا ُأععٹ

 َٛض٢ اؾعؿ٢ ٚايرٟ تكٍٛ:  ٚقاٍ ، ٚدٗ٘ ؾًعِ ؾكاّ ا٭ْؿاز، َٔ زدٌ ؾطُع٘ ، ايبػس ع٢ً َٛض٢ اؾعؿ٢

َٻ١ يٞ إٕ ، ايكاضِ أبا ٜا: ؾكاٍ إيٝ٘، ؾرٖب ؟ أٚٗسْا بٌ -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً - ٚايٓيبټ ايبػس ع٢ً  ذٹ

ٍٴ ؾُا ، ٚعٗدّا ِٳ:  ؾكاٍ ؟ يعُين ؾ٬ٕ با ُٵتٳ يٹ  -ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً - ايٓيبټ َؾػٳكٹبٳ ، ؾرنسٙ ؟ ٚدٗ٘ َيَع

ٞٳ ست٢  . (1) (( اهلل... أْبٝا٤ بٌ تٴؿكًِّٛا ٫ )): قاٍ ثِ ،( 1) ٚدٗ٘ ٗ زٴ٥ٹ

 (2) بايًعِ. عٗدٟ ْٚكض ذَيت أخؿس ؾًِ إطًٌُ َل ٜعين ٚعٗدا(( ))إٕ يٞ ذ١َ قٛي٘:

 اْكك٢ إذا ست٢ ب٬دِٖ ٗ ٜطرل ٚنإ عٗد، ايسّٚ أٌٖ ٚبٌ َعا١ٜٚ بٌ نإ قاٍ: عاَس بٔ عٔ ضًِٝ-8 

 عبط١، بٔ عُسٚ ٖٛ ٚإذا غدز، ٫ ٚؾا٤ أندل اهلل ٜكٍٛ: ٖٚٛ ؾسع ع٢ً أٚ داب١ ع٢ً زدٌ ؾإذا عًِٝٗ، أغاز ايعٗد

 قّٛ ٚبٌ بٝٓ٘ نإ َٔ))  ٜكٍٛ:  -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- اهلل زضٍٛ زلعت ؾكاٍ ذيو، عٔ عا١َٜٚ ؾطأي٘

  (4) . َعا١ٜٚ بايٓاع ؾسدل قاٍ ((ضٛا٤ ع٢ً إيِٝٗ (3)ٜٓبر أٚ أَدٙ ّكٞ ست٢ ٜػدْ٘ ٫ٚ عٗدا، ؤً ؾ٬ عٗد

 ؾٝهٕٛ غدز، ٫ ٚؾا٤ عًٝو ايٛادب أٟ ،غدز ٫ ٚؾا٤ تأنٝدا أندل( )اهلل ٚاضتبعادا تعذبا أندل( )اهلل ٜكٍٛ

 ٚي٬ضتبعاد ،ايػدز ازتهاى قُد ٚأ١َ اهلل أٌٖ َٔ بعٝد ٜعين غدز، ٫ ٚؾا٤ َٓهِ يٝهٔ أٟ ايٓٗٞ، َعٓاٙ خدلا

 )٫ٚ عٗد عكد أٟ عٗدا( ؤً ؾ٬ عٗد قّٛ ٚبٌ بٝٓ٘ نإ )َٔ  ٚنسزٙ أندل( بكٛي٘: )اهلل اؾ١ًُ ؾدز

 عٗدا ٜػرلٕ ٫ إع٢ٓ: ٚ ٚايتأنٝد، ايعٗد ٗ ايصٜاد٠ َٔ َاْل ؾ٬ ٚإ٫ ،ايتػٝرل عدّ عٔ إبايػ١ ب٘ أزاد ٜػدْ٘(

  (5) .((وً٘ ٫ٚ ؾٝػدٙ )))زٚا١ٜ ٚٗ بٛد٘، ٜٓككٓ٘ ٫ٚ

: قاٍ أخدلٙ زاؾل أبا إٔ زاؾل أبٞ بٔ عًٞ بٔ اؿطٔ عٔ سدث٘ اهلل عبد بٔ بهرل إ اؿسخ بٔ عُسٚ عٔ -9

 :ؾكًت ،اٱض٬ّ قًيب ٗ أيكٞ ،اهلل زضٍٛ زأٜت ؾًُا -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ٢ؾً- اهلل زضٍٛ إٍ قسٜؼ بعجتين

 ،بايعٗد أخٝظ ٫ إْٞ )) :-ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- اهلل زضٍٛ ؾكاٍ ،أبدا إيِٝٗ أزدل ٫ ٚاهلل إْٞ اهلل ٜازضٍٛ

 ايٓيب أتٝت ثِ ،ؾرٖبت :قاٍ (( ؾازدل اٯٕ ْؿطو ٗ ايرٟ ْؿطو ٗ نإ ؾإٕ ازدل ٚيهٔ ،ايدلد أسبظ ٫ٚ

 ٗ نإ ٖرا داٚد أبٛ قاٍ .قبعٝا نإ زاؾل أبا إٔ ٚأخدلْٞ :بهرل قاٍ .ؾأضًُت -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً-

 (6) .ٜؿًض ؾ٬ ايّٝٛ ؾأَا ايصَإ ذيو
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 ؾطد، ٚؾٝ٘ إذا ايٛعا٤ ٗ ايػ٤ٞ خاع قٛيو َٔ ،أؾطدٙ ٫ٚ ايعٗد أْكض ٫ َعٓاٙ بايعٗد( أخٝظ )٫ :قٛي٘

 ٚدب ؾكد أَإ عكد يو عكد إذا ايهاؾس إطًِ، ٚإٔ َل ٜسع٢ نُا ايهاؾس َل ٜسع٢ ايعكد إٔ ايؿك٘ َٔ

 .َٓؿع١ ٫ٚ َاٍ ٫ٚ دّ ٗ تػتاي٘ ٫ ٚإٔ ت٪َٓ٘، إٔ عًٝو

 يطإ ع٢ً إ٫ٓ إسضٌ إٍ ٜؿٌ ٫ ٚاؾٛاى دٛابا، تكتكٞ ايسضاي١ إٔ ذيو ٗ إع٢ٓ ايدلد( أسبظ )٫ ٚقٛي٘:

   (1) .أعًِ ٚاهلل ٚزدٛع٘ ف٦ٝ٘ َد٠ ايعٗد ي٘ عكد ْ٘نأ ؾؿاز اْؿساؾ٘، بعد ايسضٍٛ

 ٚخازد٘ ٚداخً٘ ٚؾسع٘ عٓدْا اٱّإ أؾٌ: " ٜكٍٛ عٝاض، بٔ ايؿكٌٝ زلعت: قاٍ أضد، بٔ ٚعٔ َعاذ -9

 اؿدٜح، ؾدم ايؿسا٥ض، أدا٤ ٚبعد بايب٬ؽ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً يًٓيب ايػٗاد٠ ٚبعد بايتٛسٝد، ايػٗاد٠ بعد

 ٜا: قًت: َعاذ قاٍ" .  إطًٌُ ؾُٝل ٚايٓؿٝش١ ايسسِ، ٚؾ١ً بايعٗد، ٚٚؾا٤ اـٝا١ْ، ٚتسى ا٭َا١ْ، ٚسؿٜ

 ايجك١ أٌٖ عٔ أددٙ مل ٚيٛ أؾشابٓا، َٔ ٚتعًُٓاٙ زلعٓاٙ بٌ ٫،: " قاٍ ؟ زلعت٘ أٚ تكٛي٘ زأٜو َٔ عًٞ، أبا

   (2) " ب٘ أتهًِ مل ٚايؿكٌ

 (.3) .إٔ مًـ بايػٗاد٠ ٚايعٗد -ٚمٔ غًُإ-ٚقاٍ إبساِٖٝ ايٓدعٞ: نإ أؾشابٓا ْٜٓٗٛا 

ٚا٭سادٜح ٗ ٖرا ايباى نجرل٠ ددٶا، ٚايطٴ١ٓ ايؿع١ًٝ تػٗد يريو، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗد ٚإٝجام 

  أَس ٚاقض ٫ وتاز إٍ َصٜد بٝإ، ْٚككُٗا قسّ بؿسٜض ايهتاى ٚايط١ٓ.

 جايحإبشح اي

 دايٛعباٱض٬ّ  ٜأَس بايٛؾا٤ 

كٝك١ ايٛعد إٔ ايػدـ أيصّ ْؿط٘ َعسّٚؾا أٚخرلٶا يػدـ  خس، ٖٚرا إعسٚف قد ٜهٕٛ قسقٶا أٚ ؾدق١ أٚ س

 إعاز٠ أٚ ٚدٗا َٔ أٚد٘ إعسٚف ا٭خس٣ .

 عدّ ايًِٛ َل ذيو، غرل أٚ َعا١ًَ أٚ ؾ١ً َٔ يػرلٙ إس٤ ب٘ ايتصّ َا ٖٛ: أدا٤ اؾع٬سّا ؾايٛؾا٤ بايٛعد

  (4)ٚاـٝا١ْ.

٤ بايٛعد: إٔ ٜؿدل اٱْطإ ع٢ً أدا٤ َا ٜعد ب٘ ايػرل ٜٚبري٘ َٔ تًكا٤ ْؿط٘، ٜٚسٖٓ٘ ب٘ يطاْ٘ ست٢ ٚقٌٝ ايٛؾا

 .        (5)ٚإٕ أقس ب٘ ذيو

ٝٶا َل َهازّ ا٭خ٬م اييت سجت عًٝٗا  ٖٚرا ا٫يتصاّ إتٛيد عٔ ايٛعد ٜٓبػٞ ايٛؾا٤ ب٘ دٜا١ْ َٚس٠٤ٚ ُٚػ

: أْل ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ؾكد قاٍ اٱَاّ ايٟٓٛٚ تصاّ اختًـ ؾٝٗا ايعًُا٤;ٖرا ا٫يايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ، يهٔ ق٠ٛ 
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ٞٳ بٛعدٙ، ٌٖٚ ذيو ٚادب أّ َطتشب ؟ ؾٝ٘ خ٬ف  ْٶا غ٦ٝٶا يٝظ َٓٗٞ عٓ٘ ؾٝٓبػٞ إٔ ٜؿ َٔ ٚعد إْطا

 ث٬ث١ أقٛاٍ : إٍ (1)بِٝٓٗ.

 ايكٍٛ ا٭ٍٚ: هب ايٛؾا٤ بايٛعد َعًكّا.

 ٛعد بٌ ٜطتشب.ايكٍٛ ايجاْٞ: ٫ هب ايٛؾا٤ باي

 ايكٍٛ ايجايح: هب ايٛؾا٤ بايٛعد إعًل ع٢ً غسٙ دٕٚ َا مل ٜعًل بػسٙ.

 ٚإيٝو بٝإ نٌ َٔ ٖرٙ ا٭قٛاٍ ايج٬ث١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ، ٖٚٛ قٍٛ يبعض (2)هب ايٛؾا٤ بايٛعد َعًكّا: ٖٚرا قٍٛ قُد بٔ اؿطٔ َٔ اؿٓؿ١ٝ ايكٍٛ ا٭ٍٚ: 

. ٚسهاٙ (7)، ٚاختازٙ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ(6)، ٚٚد٘ ٗ َرٖب أٓد(5)ابٔ ايعسبٞ، ٚ(4)نابٔ غدل١َ (3)إايه١ٝ

 .(8)ابٔ زدب عٔ بعض أٌٖ ايٛاٖس

 أؾشاى ٖرا ايكٍٛ بأدي١ َٔ ايهتاى َٚٔ ايط١ٓ ْرنس َٓٗا اٯتٞ: ٚقد اضتدٍ 

 أ٫ّٚ: َٔ ايهتاى.

ٚٵُؾٛا بٹاِيعٴُكٛدٹ((  اضتديٛا باٯٜات اييت ؾٝٗا ا٭َس بايٛؾا٤ بايٛعد،نكٛي٘ تعاٍ -1 ٓٴٛا َأ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٜٳا َأ (( :

َٳطٵ٪ٴ٫ّٚ (() ضٛز٠ اٱضسا٤،  1:١ٜ)ضٛز٠ إا٥د٠، ١ٜ: ٕٳ  ٗٵدٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵدٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ ٚٳَأ  ( .34(. ٚقٛي٘ تعاٍ:)) 

ْؿط٘، ٚايٛعد َٔ ذيو، ؾديت ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ اهلل أَس بايٛؾا٤ بايعكٛد ٚايعٗٛد، ُٖٚا نٌ َا أيصّ ب٘ إس٤ 

 .(9)اٯٜتإ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد

َٳاقٍٛ اهلل تعاٍ: ))  -2 ٕٳ  ِٳ تٳُكُٛيٛ ٓٴٛا يٹ َٳ ٔٳ   ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٕٳ  ٜٳا َأ ًُٛ ٕٳ٫ تٳِؿعٳ ًُٛ َٳا ٫ تٳِؿعٳ ٕٵ تٳُكُٛيٛا  ٘ٹ َأ ًٖ ٓٵدٳ اي َٳِكتّا عٹ  َنبٴسٳ 

 (. 3-2)ضٛز٠ ايؿـ،  ٜتا: )((

ٌٳ ايٛاعد عٔ ؾعً٘، ؾٝهٕٛ قد قاٍ، ٚمل ٜؿعٌ ؾًٝصّ إٔ ٜهٕٛ نربّا  ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ْٳَه ٍٷ  إخ٬ف ايٛعد قٛ

 (10)قسَّا ، ٖٚرا ٖٛ ايرٟ ذَت٘ اٯ١ٜ، ؾٗٛ ديٌٝ ع٢ً ؼسِٜ إخ٬ف ايٛعد َعًكّا
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 ثاّْٝا: َٔ ايط١ٓ. 

: -هلل عًٝ٘ ٚضًِؾ٢ً ا -ا٭سادٜح اييت ؾٝٗا إٔ عدّ ايٛؾا٤ بايٛعد َٔ ؾؿات إٓاؾكٌ نكٍٛ ايٓيب -1

 .(1)(( ١ٜ إٓاؾل ث٬خ: إذا سدٸخ نرى، ٚإذا ٚعد أخًـ، ٚإذا ا٩ُٔ خإ)) 

ٍٸ ذيو  ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ إخ٬ف ايٛعد َٔ خؿاٍ ايٓؿام، ْٚٝل خؿاٍ ايٓؿام قس١َ هب ادتٓابٗا، ؾد

ٍ َا ْؿ٘: "ؾهٕٛ قاٍ ايػٓكٝعٞ ٗ تٛدٝ٘ ا٫ضتد٫ . (2)ع٢ً إٔ إخ٬ف ايٛعد قسّ، ٚإٔ ايٛؾا٤ ب٘ ٚادب

    (3)إخ٬ف ايٛعد َٔ ع٬َات إٓاؾل ٜدٍ ع٢ً إٔ إطًِ ٫ هٛش ي٘ إٔ ٜتطِ بطُات إٓاؾكٌ".

 َٔ َاٍ بهس أبا دا٤ -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب َات ٕا: قاٍ عِٓٗ اهلل زقٞ اهلل عبد بٔ دابس عٔ  -2

 ي٘ ناْت أٚ دٜٔ -ضًِ ٚ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً- ايٓيب ع٢ً ي٘ نإ َٔ :بهس أبٛ ؾكاٍ ،اؿكسَٞ بٔ ايع٤٬ قبٌ

 قاٍ ،َسات ث٬خ ٜدٜ٘ ؾبط٘ ،ٖٚهرا ٖٚهرا ٖهرا ٜععٝين إٔ اهلل زضٍٛ ٚعدْٞ :دابس قاٍ. ؾًٝأتٓا عد٠ قبً٘

 (4).((ٔطُا١٥ ثِ ٔطُا١٥ ثِ ٔطُا١٥ ٜدٟ ٗ ؾعد :دابس

 ،ٞ بهس ٚإِا ٖٛ َٔ بٝت َاٍ إطًٌُ٭ٕ إاٍ يٝظ ٭ب ;ؾؿٞ ٖرا اؿدٜح ديٌٝ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد 

قاٍ ايػٓكٝعٞ ٗ تٛدٝ٘  -زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-٢ ؾدٍ ذيو ع٢ً إٔ ٖرٙ ايعٹدٳ٠ دٜٔ عً

ؾدٍ  ،َٔ إاٍ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚألص ؾابس َا ٚعدٙ ب٘ ايٓيب  ،ؾذعٌ ايعٹدٳ٠ نايدٜٔ ا٫ضتد٫ٍ: "

 .(5)ذيو ع٢ً ايٛدٛى"

ضأيين ٜٗٛدٟ َٔ أٌٖ اؿرل٠ أٟ ا٭دًٌ قك٢ َٛض٢؟ قًت: ٫ أدزٟ  :إٔ ضعٝد بٔ دبرل قاٍٚٗ ايبدازٟ -3

إٕ زضٍٛ  ،ست٢ أقدّ ع٢ً سدل ايعسى ؾأضأي٘، ؾكدَت ؾطأيت ابٔ عباع، ؾكاٍ: )) قك٢ أنجسُٖا ٚأطٝبُٗا

 (6) إذا قاٍ ؾعٌ(( -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-اهلل 

ؾ٢ً -ٗ ٖرا ايباى بٝإ تٛنٝد ايٛؾا٤ بايٛعد، ٭ٕ َٛض٢  قاٍ ابٔ سذس : "ٚايػسض َٔ ذنس ٖرا اؿدٜح

  (7)َٚل ذيو ؾٛٓؾاٖا ؾهٝـ يٛ دصّ" ،مل هصّ بٛؾا٤ ايعػس-اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ؾع٢ً إ٪ٌَٓ ا٫قتدا٤  نجسُٖا إٕ زضٍٛ اهلل إذا قاٍ ؾعٌ((أْ٘ قك٢ أطٝبُٗا ٚأ: )) قٛي٘ ٚٚد٘ ايد٫ي١ َٓ٘ 

َٳِكتّا عٹٓدٳ )) َٚٔ أق٣ٛ ا٭دي١ ٗ ايٛؾا٤ بايعٗد قٛي٘ تعاٍ:  –إٍ إٔ قاٍ  –بايسضٌ، ٚإٔ ٜؿعًٛا إذا قايٛا  َنبٴسٳ 
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ٕٳ ًُٛ َٳا ٫َ تٳِؿعٳ ٭ٕ إكت ايهبرل َٔ اهلل ع٢ً عدّ ايٛؾا٤ بايكٍٛ ٜدٍ ع٢ً  (3: )ايؿـ،  ١ٜ ((اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيِٛا 

  (1)ايتشسِٜ ايػدٜد ٗ عدّ ايٛؾا٤ ب٘ .

 ايٓاع بِٝٓٗ، اى َا هٛش َٔ اٱغذلاٙ ٚايجٓٝا ٗ اٱقساز ٚايػسٚٙ اييت ٜتعازؾٗاٚٗ ؾشٝض ايبدازٟ ٗ ب -

ٜٸ٘ أدخٌ زنابو ؾإٕ مل أزسٌ َعو ّٜٛ نرا ٚنرا ؾًو َا١٥  قاٍ ابٔ عٕٛ عٔ ابٔ ضرلٜٔ: قاٍ ايسدٌ يهس

 (2) َٔ غسٙ ع٢ً ْؿط٘ طا٥عّا غرل َهسٙ ؾٗٛ عًٝ٘. :ؾكاٍ غسٜض .ؾًِ ىسز ،دزِٖ

٫ ُاز أخاى، ٫ٚ : ))  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قاٍ ايٓيب -زقٞ اهلل عُٓٗا -بٔ عباع  عٔ عبداهلل  -4

 .(3) ((ُاشس٘، ٫ٚ تعدٙ َٛعدّا، ؾتدًؿ٘

٢ْٗ إطًِ عٔ إٔ ٜعد أخاٙ َٛعدّا ثِ ىًؿ٘، ؾدٍ ذيو  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب

 (4) ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد.

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ -أْ٘ قاٍ: دعتين أَٞ َّٜٛا ٚزضٍٛ اهلل  –زقٞ اهلل عٓ٘  –بٔ عاَس  عٔ عبد اهلل -5

(؟ قايت: أععٝ٘ َٚا أزدت إٔ تععٝ٘ )ؾكاٍ شلا زضٍٛ اهلل: ) ،قاعد ٗ بٝتٓا، ؾكايت: ٖا تعاٍ أععٝو -ٚضًِ

  (5)((.٦ّا نتبت عًٝو نرب١مل تععٝ٘ غٝأَا أْو يٛ  )ُسّا، ؾكاٍ شلا زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ: )

دعٌ إخ٬ف ايٛعد َٔ ايهرى، ٚقد دا٤ ؼسِٜ ايهرى ٗ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب    

 ، ؾدٍ ذيو ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد، ٚؼسِٜ إخ٬ؾ٘.(6)ايهتاى ٚايط١ٓ ٚاٱْاع

ٟٴ : ))-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قٍٛ ايٓيب-6 اهلل  ؾ٢ً-. ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب(7)((إ٪َٔ ٚادب )ٚعد(ٚٳأ

ٟٳ -عًٝ٘ ٚضًِ ٚٳأ ٍٸ ذيو ع٢ً ؼسِٜ إخ٬ؾ٘. - (8)إ٪َٔ أٟ: ٚعدٙأخدل بإٔ   ٚادب، ؾد

٫ٚ تٳعٹدٵ أخاى ٚعدّا ؾتدًؿ٘، ؾإٕ ذيو ٜٛزخ بٝٓو ٚبٝٓ٘ : )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قٍٛ ايٓيب -7

 .(9) (( ايعدا٠ٚ

عًٌ ايٓٗٞ عٔ إخ٬ف ايٛعد بأَس سسٻَ٘ ايػازع، ٖٚٛ إٔ  -ٝ٘ ٚضًِؾ٢ً اهلل عً-ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب  
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ٍٸ ذيو ع٢ً ؼسِٜ إ خ٬ف ايٛعد، ذيو ضبب ايعدا٠ٚ، َٚعًّٛ إٔ َا نإ ٚض١ًٝ يًُشسّ، ؾٗٛ قسّ، ؾد

 ٚٚدٛى ايٛؾا٤ ب٘.

ٟٴ َجٌ ايدٜٔ، أٚ أؾكٌ: )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قٍٛ ايٓيب -8 ٛٳأ   (2)((.عٹدٳ٠ُ دٳٜٔاي. ٚٗ زٚا١ٜ  : ))(1)(( اي

ٍٸ ذيو ع٢ً ٚد -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب  ٛى غبٸ٘ ايٛعد بايدٜٔ َٔ د١ٗ ايًصّٚ، ؾد

  .ايٛؾا٤ ب٘، ٚعدّ دٛاش إخ٬ؾ٘

 ؟ٕ ٖرٙ أسادٜح قعٝؿ١، نُا ٖٛ َبٌ ٗ ؽسهٗا، ؾهٝـ وتر بٗاٚقد ٜكاٍ إ

عًٝ٘ إذا نإ قد ديت عًٝ٘  ٜكدح ٗ ثبٛت َا دٍ د١ٗ ايطٓد ٫أدٝب عٔ ٖرا: بإٔ قعـ اؿدٜح َٔ  

 (3)ا٭سادٜح ا٭خس٣، نُا أْ٘ ٫ َاْل َٔ ا٫ضتػٗاد بايكعٝـ، ٚإٕ مل ٜهٔ عُد٠.
 غب٘ َين إيٝ٘ نإ ٚقد ،قسٜؼ َٔ زدٌ ابٓيت ٞٻإي خعب نإ إْ٘ :قاٍ ،ايٛؾا٠ عُس بٔ اهلل عبد سكست ٕٚا 

 (4) .ابٓيت شٚدت٘ قد أْٞ أغٗدنِ ،ايٓؿام بجًح اهلل أيك٢ ٫ ؾٛاهلل ،ايٛعد

، ٚابٔ سصّ (7)١، ٚاؿٓابً(6)، ٚايػاؾع١ٝ(5)ايكٍٛ ايجاْٞ: ٫ هب ايٛؾا٤ بايٛعد بٌ ٜطتشب: ٖٚرا َرٖب اؿٓؿ١ٝ

 .(8)سصّ َٔ ايٛاٖس١ٜ

 ايط١ٓ ٚاٱْاع.اضتدٍ ٖ٪٤٫ بأدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ: 

 أ٫ّٚ: ايديٌٝ َٔ ايط١ٓ، ٚاضتديٛا بعدد َٔ ا٭دي١ َٓٗا: 
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ـٹ ؾ٬ دٓاح عًٝ٘: )) قٍٛ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -1  .(1)(( إذا ٚعد أسدنِ أخاٙ، َٚٔ ْٝت٘ إٔ ٜؿٞ ؾًِ ٜ

مل هعٌ ايٛؾا٤ بايدٜٔ ٫شَّا، ؾسخٸـ ٗ عدّ ايٛؾا٤ بػسٙ إٔ ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ٍٸ ذيو ع٢ً عدّ ٚ  دٛى ايٛؾا٤ بايٛعد.ٜهٕٛ ايٛاعد ْاّٜٚا ايٛؾا٤ سٌ ايٛعد، ؾد

ع٢ً ذيو : بأْ٘ قٍُٛ ع٢ً َا يٛ مل ٜتُهٔ َٔ ايٛؾا٤ يعرز، ْعّا بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭سادٜح اييت ؾٝٗا  دٸٚ قد زٴ 

ـٹ بػرل  ايٓٗٞ عٔ إخ٬ف ايٛعد. ّٚهٔ إٔ ٜكاٍ أٜكّا: إٕ اؿدٜح مل ٜتعسض ٕٔ ٚعد ْٚٝت٘ إٔ ٜؿٞ، ٚمل ٜ

  (2) يٝظ بٛادب. عرز، ؾ٬ ديٌٝ ؾٝ٘ ع٢ً إٔ ايٛؾا٤ بايٛعد

ٌٻ  -2 : أنرى اَسأتٞ ؟ ؾكاٍ ي٘ زضٍٛ اهلل  : -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ايرٟ قاٍ يسضٍٛ اهلل -سدٜح ايسد

 .(3) ((٫ دٓاح عًٝو((، ؾكاٍ : ٜا زضٍٛ اهلل: أؾأعدٖا، ٚأقٍٛ شلا ؟ ؾكاٍ ي٘: ))٫ خرل ٗ ايهرى))

 ،إخ٬ف ايٛعد َٔ ايهرى، ؾُٓل ايطا٥ٌ َٔ ايهرى مل هعٌ-ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚد٘ ايد٫ي١: إٔ ايٓيب  

 ْٚٛقؼ ٖرا َٔ ث٬ث١ أٚد٘:   (4) ٚأباح ي٘ ايٛعد ايرٟ مل ٜعصّ ع٢ً ايٛؾا٤.

 .(5)ٚقد بٝٓت٘ ٗ ؽسه٘ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-إٔ اؿدٜح مل ٜجبت َسؾٛعّا عٔ ايٓيب - 

عٔ ايهرى، ٚاٱذٕ بايٛعد، َٚعًّٛ إٔ ايٛعد  أْ٘ ٫ د٫ي١ ؾٝ٘ ع٢ً عدّ ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد، بٌ ؾٝ٘ ايٓٗٞ-

 .(6)أَس َطتكبًٞ قد ٜتٝطس، ٚقد ٫ ٜتٝطس

 أْ٘ ع٢ً ايتطًِٝ بد٫يت٘ ع٢ً إباس١ إخ٬ف ايٛعد، ؾإْ٘ َٓدزز ؼت إباس١ ايهرى ؾُٝا ٜؿًض ب٘ إس٤ بٝٓ٘- 

ايٛعد; ٭ٕ ايٛعد أَس عٔ ايهرى ايؿسٜض، ٚزخـ ي٘ ٗ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٚبٌ أًٖ٘، ٚإِا ْٗاٙ ايٓيب

 (7).َطتكبًٞ ّهٔ ٚقٛع٘ غ٬ف ايهرى ايؿسٜض

اضتدٍ ايكا٥ًٕٛ باضتشباى ايٛؾا٤ بايٛعد، بإٔ أٌٖ ايعًِ أْعٛا ع٢ً إٔ إلاش  َٔ اٱْاع:ايديٌٝ ثاّْٝا: 
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 .(1)ايٛعد َٓدٚى إيٝ٘، ٚيٝظ بؿسض

. ٚيٛناْت (2)از باٱْاع َل قٝاّ اـ٬فْٚٛقؼ اضتد٫شلِ : بإٔ اـ٬ف ٗ إطأي١ َػٗٛز، ؾ٬ ٚد٘ ي٬ستذ

 إطأي١ فُل عًٝٗا بٌ ايعًُا٤ ٕا ذنسْا أقٛاشلِ ؾٝٗا.

ضبب(.ٖٚرا أٟ بدٕٚ بطبب( دٕٚ َا مل ٜعًل بػسٙ)أٟ ايكٍٛ ايجايح: هب ايٛؾا٤ بايٛعد إعًل ع٢ً غسٙ)

    (3)َرٖب إايه١ٝ.

ٍٸ اضتدٍ ٖ٪٤٫ بأْ٘ ٕا تعازقت ايٓؿٛف ايٛازد٠ ٗ   ايٛعد; ؾُٓٗا َا أٚدب ايٛؾا٤ بايٛعد َعًكّا، َٚٓٗا َا د

ع٢ً عدّ يصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد; ؾإٕ ايٛادب اؾُل بٌ ا٭دي١، ٫ٚ ّهٔ اؾُل بٝٓٗا إ٫ بإٔ ؼٌُ ايٓؿٛف 

اييت ؾٝٗا إهاى ايٛؾا٤ بايٛعد، ٚؼسِٜ إخ٬ف ايٛعد ع٢ً َا إذا نإ ايٛعد ع٢ً ضبب. ٚأَا ايٓؿٛف اييت 

; ٭ٕ إخ٬ف ايٛعد ع٢ً َا إذا نإ ايٛعد (4)عدّ يصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد ؾتشٌُ ع٢ً ايٛعد اجملسد عٔ ضببؾٝٗا 

 .(5)ع٢ً ضبب ًٜشل إٛعٛد قسز بإخ٬ؾ٘، ٚقد دا٤ت ايػسٜع١ بٓؿٞ ايكسز

ٝاع، ٜٚسد ع٢ً ٖرا ايكٍٛ بأْ٘: ))٫ ٚد٘ ي٘، ٫ٚ بسٖإ ٜعكدٙ ٫ َٔ قس ٕ، ٫ٚ ض١ٓ، ٫ٚ قٍٛ ؾشابٞ، ٫ٚ ق 

قًٓا: ؾٗب أْ٘ نُا تكٛيٕٛ، ؾُٔ أٜٔ  ،ؾإٕ قٌٝ: قد أقس ايٛاعد بإٛعٛد إذ نًؿ٘ َٔ أدٌ ٚعدٙ ع٬ُّ ْٚؿك١ّ

 .(6)ٚدب ع٢ً َٔ قس بآخس ًُٚٚ٘ ٚغسٙ إٔ ٜػسّ ي٘ َا٫ّ ؟((

سز هاى عٔ ٖرا: بعدّ ايتطًِٝ، ؾإٕ ا٭دي١ ايػسع١ٝ قد ديت ع٢ً ْؿٞ ايكسز، ؾإذا تستب ع٢ً إخ٬ف ايٛعد ق 

 ؾإٕ ايكسز ٜصاٍ بإهاى ايٛؾا٤ بايٛعد.

ٜٛٗس يٓا  ،ٚن٬ّ بعض أٌٖ ايعًِ ،ٚبعد اضتعساقٓا َا تكدّ َٔ اٯٜات ايكس ١ْٝ ٚا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ ايذلدٝض :

ٜدٍ ع٢ً ؾش١ ايكٍٛ بريو نتاى اهلل  ،ق٠ٛ ايكٍٛ بًصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد، ٫ ضُٝا إذا دخٌ إٛعٛد ٗ ضبب٘

 ،ٚبٗرا أخر فُٛع١ َٔ ايؿشاب١ ،ٚايكٝاع ايؿشٝض -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-قُد ٚض١ٓ زضٛي٘  ،تعاٍ

 ٚاحملككٌ َٔ أٌٖ ايعًِ. ،ٚايؿكٗا٤ ،ٚايتابعٌ

ٕٳ ))ؾُٔ ا٫ضتد٫ٍ بهتاى اهلل تعاٍ قٛي٘ تعاٍ; - ًُٛ َٳا ٫َ تٳِؿعٳ َٳِكتّا عٹٓدٳ اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيٛا   (. 3)ايؿـ:((َنبٴسٳ 
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إٔ اهلل تعاٍ ذّ قَّٛا ٜكٛيٕٛ ع٢ً ضبٌٝ ايٛعد َا ٫ ٜؿعًٕٛ عٝح ٫ ًٜتصَٕٛ بايٛؾا٤  :ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ باٯ١ٜ

 ؾًٛ مل ٜهٔ ايٛؾا٤ بايٛعد ٚادبّا ٕا اضتشكٛا َٔ اهلل ٖرا إكت ٚايرّ. ،ب٘ ؾُكتِٗ اهلل بريو

ٝٵ)) ٚقٛي٘ تعاٍ ع٢ً يطإ َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ كاطبّا ؾٗسٙ غعٝبّا: - ًَ ُٳا اَ٭دٳ ٜٻ ٢ًَٻَأ ٕٳ عٳ ٚٳا ٝٵتٴ َؾ٬َ عٴدٵ  ((ٔٔ َقكٳ

(.. بعد إٔ قاٍ يػعٝب: )ذيو بٝين ٚبٝٓو( ؾًِ ٜع٘ َٛض٢ غعٝبّا ٚعدّا قاطعّا، ٚإِا 28 :) ايكؿـ،  ١ٜ

ْٚؿ٢ عٔ ْؿط٘ ايعدٚإ ٗ ؽًؿ٘ عٔ ايٛؾا٤ بايٛعد غرل اؾاشّ ٗ إُاّ عػس ضٓٛات،  ،دعٌ يٓؿط٘ اـٝاز

 ٛعد اؾاشّ عدٚإ َٔ ايٛاعد ع٢ً إٛعٛد.ٖٚرا ٜعين إٔ عدّ ايٛؾا٤ باي

ٜٳِهرٹ))ٚقٛي٘ تعاٍ: - ْٴِٛا  ُٳا َنا ٚٳبٹ ٙٴ  ٚٳعٳدٴٚ َٳا  ًَُؿِٛا اهلَل  ُٳا َأخٵ ٘ٴ بٹ ْٳ ٛٵ ًَِك ٜٳ  ّٔ ٛٵ ٜٳ ِٗٔ ٔإَي٢  ًُٛبٹ ْٹَؿاقّا ؾٹٞ ُق ِٵ  ٗٴ ٕٳَؾَأعٵَكبٳ  ((بٴٛ

 ،َٔ ٚعد اهلل ؾأخًـ ٚعدٙ ٚنرى ٗ تعٗدٙإٔ اهلل تعاٍ عاقب  :(. ٚد٘ ا٫ضتد٫ٍ بٗرٙ اٯ77١ٜ) ايتٛب١،  ١ٜ:  

 ٚايعكٛب١ ٜطتشكٗا َٔ ٜتدًـ عٔ أدا٤ َا ٚدب عًٝ٘ ٫ َٔ ي٘ اـٝاز ٗ ا٭دا٤.

ٚٳعٳدٳ)) ٚقٛي٘ تعاٍ: - ٛٵعٹدٳ٠ٺ  َٻ ٘ٹ ٔإ٫ٖ عٳٔ  ِٳ َ٭بٹٝ ٖٹٝ ٕٳ اضٵتٹػٵَؿازٴ ٔإبٵسٳا َٳا َنا ٙٴٚٳ ٜٻا ، ؾإبساِٖٝ (114)ايتٛب١،  ١ٜ ((ٖٳا ٔإ

ؾاضتػؿس ٭بٝ٘ يًُٛعٹدٳ٠ اييت ٚعدٖا  ،ٚيهٓ٘ ؽسٸز عٔ اؿٓح ٗ ايٛؾا٤ بايٛعد ّٔ ٜعًِ نؿس أبٝٗعًٝ٘ ايط٬

  ؾًٛ مل ٜهٔ ايٛؾا٤ بايٛعد ٫شَّا ٕا اضتػؿس إبساِٖٝ عًٝ٘ ايط٬ّ ٕػسى عدٚ هلل. ،إٜاٙ

: ث٬خ إٓاؾل ))  ١َٜا ثبت عٓ٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  :َٚٔ ا٫ضتد٫ٍ بط١ٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-

 ٚٗ (2) .((...ث٬خ إٓاؾل ع٬َات َٔ)): أخس٣ زٚا١ٜ ٚٗ (1)((.خإ أ٩ُٔ ٚإذا ،أخًـ ٚعد ٚإذا ،نرى سدخ إذا

ٚٚد٘ ايد٫ي١ إٔ ايٓؿام خًل ذَِٝ   (3).((َطًِ أْ٘ ٚشعِ ٚؾ٢ً ؾاّ ٚإٕ.. ث٬خ إٓاؾل ))  ١ٜ: أخس٣ زٚا١ٜ

ٓٻأز))  ٜطتشل ؾاسب٘ ايعكٛب١، قاٍ تعاٍ: ٔٳ اي َٹ  ٌٔ ٌٳ ؾٹٞ ايدٻزٵىٹ اَ٭ضٵَؿ ٓٳاؾٹكٹ ُٕ ٕٻ ا (. ؾًٛ مل 145)ايٓطا٤:  ١ٜ   (( ٔإ

 ٜهٔ ايٛؾا٤ بايٛعد ٚادبّا ٕا نإ إخ٬ف ايٛعد ؾؿ١ َٔ ؾؿات ايٓؿام.

 : قٍٛٚاييت َٓٗا ،اييت ضبل ذنسٖا عًٝ٘ ٚضًِ  ا٭سادٜح ايهجرل٠ َٚٔ ا٫ضتد٫ٍ بط١ٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل

 .(4) (( ٫ٚ تٳعٹدٵ أخاى ٚعدّا ؾتدًؿ٘، ؾإٕ ذيو ٜٛزخ بٝٓو ٚبٝٓ٘ ايعدا٠ٚ: )) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ–ايسضٍٛ 

  ٛؾا٤ ب٘ قسّ ٜعاقب عًٝ٘ ايٛاعد.نٌ ذيو ٜدٍ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايٛعد ٚإٔ عدّ اي

 ايؿشاب١ زقٛإ اهلل عًِٝٗ، َِٓٗ: ٚ قاٍ بريو ٚؾعً٘

 ٜح دابس بٔ عبداهلل إتكدّ ذنسٙ.سد ٗ -زقٞ اهلل عٓ٘-أبٛ بهس - 
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ٖٚٛ َٔ أنابس أؾشاى زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٖٚٔ  ،ٚقاٍ بريو ٚطايب ب٘ دابس بٔ عبداهلل -

ٚز٣ٚ ايهجرل َٔ أسادٜج٘ ٜٚعتدل َٔ ؾكٗا٤ ايؿشاب١، ؾًٛ  ،سٛٞ َصٜد ؾشب١ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ٕا تكدّ ٭بٞ بهس زقٞ اهلل عٓ٘ طايبّا إْؿاذ عٹدٳ٠ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  ;مل ٜس ايكٍٛ بًصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد

 ٚإِا ٜععٝ٘ َٔ بٝت َاٍ إطًٌُ. ،ٖٚٛ ٜعًِ إٔ أبا بهس ٫ ٜععٝ٘ َٔ َاي٘ اـاف ،ٚضًِ

 :ٚقاٍ تع٬ًّٝ يريو ،ٚقاٍ بريو عبداهلل بٔ عُس سُٝٓا أْؿر ٚعدٙ بتصٚه٘ ابٓت٘ َٔ ٚعدٙ تصٚه٘ إٜاٖا-

 (1) ؾٛاهلل ٫ أيك٢ اهلل بجًح ايٓؿام.

ذنسٙ عٓ٘ ضعٝد بٔ عُسٚ بٔ ا٭غٛع ٚاعتدل ذيو َٔ زلس٠ َطتٓد ا٭خر  ،ٚقاٍ بريو زلس٠ بٔ دٓدى-

ضٛا٤ٷ أنإ  ،ب٘، ؾٗ٪٤٫ أزبع١ َٔ أؾشاى زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نًِٗ ٜكٍٛ بًصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد

 (2)ؿاٍ.ذيو ق٫ّٛ بايًطإ أّ ق٫ّٛ بًطإ ا

 ٖٚٔ قاٍ ب٘ َٔ ايتابعٌ َٚٔ تبعِٗ َٔ ايطًـ ايؿاحل ٚغرلِٖ:

ٌټ َٔ قاٍ ب٘ عُس بٔ  :عُس بٔ عبدايعصٜص، قاٍ ابٔ سذس ٗ ايؿتض: ٚقاٍ ابٔ عبدايدل ٚابٔ ايعسبٞ -1 أد

 .(3)عبدايعصٜص

 يصّ بإلاش ايٛعد.ٚؾعً٘ اؿطٔ، قاٍ ٗ ايؿتض: قٛي٘: ٚؾعً٘ اؿطٔ أٟ أ :اؿطٔ ايبؿسٟ، قاٍ ايبدازٟ -2

(4)    

ٚذنس ذيو عٔ زلس٠ بٔ  ،ٚقك٢ ابٔ ا٭غٛع بايٛعد :ضعٝد بٔ عُسٚ بٔ ا٭غٛع، قاٍ ابٔ سذس ٗ ايؿتض -3

دٓدى..... ٚقد ٚقل بٝإ زٚاٜت٘ نريو عٔ زلس٠ بٔ دٓدى ٗ تؿطرل إضشام بٔ زاٖٜٛ٘، قٛي٘: قاٍ أبٛ 

أٟ ٖرا  ،وتر عدٜح ابٔ ا٭غٛع -ابٔ زاٖٜٖٛ٘ٛ -زأٜت إضشام بٔ إبساِٖٝ  :-ٖٛ إؿٓـ-عبداهلل 

   (5)ٚإساد أْ٘ نإ وتر ب٘ ٗ ايكٍٛ بٛدٛى إلاش ايٛعد. ،ايرٟ ذنسٙ عٔ زلس٠ بٔ دٓدى

: ٚٗ تازٜذ إطتًُٞ: إٕ عبداهلل بٔ غدل١َ قك٢ ع٢ً (6)عبداهلل بٔ غدل١َ، قاٍ ايعٝين ٗ عُد٠ ايكاز٤٣ -4

ٕٳ))ٍ: ٚت٬ قٛي٘ تعا ،زدٌ بٛعدٙ ٚسبط٘ ًُٛ َٳا ٫َ تٳِؿعٳ َٳِكتّا عٹٓدٳ اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيٛا   (. 3)ايؿـ  ١ٜ:  ((َنبٴسٳ 

: ٚايؿشٝض عٓدٟ إٔ ايٛعد هب ايٛؾا٤ ب٘ ع٢ً نٌ (7)أبٛ بهس بٔ ايعسبٞ. قاٍ ٗ نتاب٘ أسهاّ ايكس ٕ -5

 ساٍ إ٫ يعرز.
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ٜٸ٘ أدخٌ ايكاقٞ غسٜض، قاٍ ايبدازٟ ٗ ؾشٝش٘: ٚقاٍ ابٔ عٕٛ عٔ ابٔ ضرلٜ -6 ٔ قاٍ: ايسدٌ يهس

ؾكاٍ غسٜض: َٔ غسٙ ع٢ً ْؿط٘  ،زنابو ؾإٕ مل أزسٌ َعو ّٜٛ نرا ٚنرا ؾًو َا١٥ دزِٖ، ؾًِ ىسز

طا٥عّا غرل َهسٙ ؾٗٛ عًٝ٘، ٚذنس َطأي١ أخس٣. قاٍ ابٔ سذس ٗ ايؿتض: ٚساؾً٘ إٔ غسوّا ٗ إطأيتٌ قك٢ 

  (1) ع٢ً إػذلٙ َا اغذلط٘ ع٢ً ْؿط٘ بػرل إنساٙ.

قُد بٔ إزلاعٌٝ ايبدازٟ سٝح بٛى ٗ ؾشٝش٘ َا ٜطتٛٗس َٓ٘ أْ٘ ٜكٍٛ بإلاش ايٛعد قاٍ ابٔ  -7

سذس: قٛي٘ باى َٔ أَس بإلاش ايٛعد. ٚد٘ تعًل ٖرا ايباى بأبٛاى ايػٗادات إٔ ٚعد إس٤ نايػٗاد٠ ع٢ً 

 (2) ْؿط٘ قاي٘ ايهسَاْٞ.

ٗ إغها٫ت ع٢ً ا٭ذناز -زٓ٘ اهلل -ت غ٘ أبٞ أٓد بٔ سذس ايعطك٬ْٞ قاٍ ٗ ايؿتض: ٚقسأ -8

ٕٳ". ٚسدٜح  ١ٜ  ًُٛ َٳا ٫َ تٳِؿعٳ َٳِكتّا عٹٓدٳ اهللٹ َإٔ تٳُكُٛيٛا  يًٟٓٛٚ ٚمل ٜرنس دٛابّا عٔ اٯ١ٜ ٜعين قٛي٘ تعاٍ: "َنبٴسٳ 

د. ٜٚٓٛس إٓاؾل ث٬خ قاٍ: ٚايد٫ي١ يًٛدٛى َٓٗا ق١ٜٛ ؾهٝـ ًٓٛٙ ع٢ً نسا١ٖ ايتٓصٜ٘ َل ايٛعٝد ايػدٜ

  (3)ٌٖ ّهٔ إٔ ٜكاٍ وسّ اٱخ٬ف ٫ٚ هب ايٛؾا٤ أٟ ٜأثِ باٱخ٬ف ٚإٕ نإ ٫ ًٜصّ بٛؾا٤ ذيو؟!

: زأٜت إضشام بٔ إبساِٖٝ وتر عدٜح ابٔ أغٛع. قاٍ ابٔ ايبدازٟ  زاٖٜٛ٘ غٝذ ايبدازٟ قاٍإضشام بٔ  -9

 (4)ب٘ ٗ ايكٍٛ بٛدٛى إلاش ايٛعد. ٚإساد أْ٘ نإ وتر ،سذس أٟ ٖرا ايرٟ ذنسٙ عٔ زلس٠ بٔ دٓدى

ؾإٕ ايًطإ ضبام إٍ ايٛعد ٚايٓؿظ  ،: اٯؾ١ ايجايج١ عػس٠ ايٛعد ايهاذى(5)اٱَاّ ايػصايٞ. قاٍ ٗ اٱسٝا٤ -10

ٔٳ )) قاٍ اهلل تعاٍ:  ،ٚذيو َٔ أَازات ايٓؿام ،ؾٝؿرل ايٛعد خًؿّا ،ٚايٓؿظ زَا ٫ تطُض بايٛؾا٤ ٗٳا اٖيرٹٜ ٜټ ٜٳا َأ

ٓٴِٛا َٳ ٚٵُؾِٛا بٹاِيعٴُكٛدٹ ٤ٳا ثِ إذا ؾِٗ َل ذيو اؾصّ ٗ ايٛعد ؾ٬بد َٔ ايٛؾا٤ إ٫  –(. إٍ إٔ قاٍ 1إا٥د٠  ١ٜ )) ((َأ

  إٔ ٜتعرز. ٚقد ٜؿِٗ اؾصّ ٗ ايٛعد إذا اقذلٕ ب٘ سًـ أٚ إقا١َ غٗٛد ع٢ً ايٛعد أٚ قسا٥ٔ أخس٣.

 (6) أْ٘ ٜكٍٛ بًصّٚ ايٛؾا٤ بايٛعد.ايدٜٔ  يػاؾع١ٝ عٔ أبٝ٘ تكْٞٚكٌ تاز ايدٜٔ ايطبهٞ ٗ طبكات ا -11

 (7) ٚذنس ابٔ زدب: ٚدٛى ايٛؾا٤ َعًكّا عٔ طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايٛاٖس ٚغرلِٖ. -12

   (9) ٚتًُٝرٙ ابٔ ايكِٝ. (8)ٚقاٍ ب٘ َٔ اؿٓاب١ً فُٛع١ َِٓٗ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ -13
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ايٛعد; يك٠ٛ أديت٘، ٚض٬َتٗا َٔ إٓاقػات، ٖٛ ايكٍٛ بٛدٛى ايٛؾا٤ ب :ٚايرٟ ٜٛٗس زدشاْ٘ َٔ ٖرٙ ا٭قٛاٍ

ٚقعـ أدي١ ايكا٥ًٌ با٫ضتشباى، ٚعدّ اْؿهانٗا عٔ إٓاقػات، ٜٚتأند ايٛؾا٤ بايٛعد إذا نإ َعًكّا ع٢ً 

   ابعٌ ٚايعًُا٤ إرنٛزٜٔ ضابكا.ٚاهلل أعًِ.ْاع١ َٔ ايؿشاب١ ٚايت إيٝ٘ ذٖب َا غسٙ أٚ ضبب، ٖٚٛ

 إبشح ايسابل

 د ٚ ثاز ذيو ع٢ً ايؿسد ٚاجملتُل   ٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعمثاز اي

، ٚاـٛف ٚايسدا٤ َٔ ؾؿات ايٓؿظ ايبػس١ٜ، ؾٗٓاى ْؿظ تٓكاد َل اٚيهٌ ؾعٌ أثس ،دعٌ اهلل يهٌ عٗد دصا٤

ُٶا بٌ ايسدا٤ ٚاـٛف.  ايٛعد ٚأخس٣ ؽػ٢ ايٛعٝد، ٚإ٪َٔ ٜعٝؼ دا٥

ٚزضٛي٘ ؾ٢ً اهلل اٯثاز اييت قد زتبٗا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ ًْشٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ  ايكس ١ْٝ ٜاتاٯ ٤ٚباضتكسا

، نُا ًْشٜ تٓٛعٗا ٚتعددٖا، ؾٗٓاى اٯثاز اييت ؽـ ايؿسد ٚأخس٣ ٛعدع٢ً ا٫يتصاّ بايعٗد ٚايعًٝ٘ ٚضًِ 

 تعِ اؾُاع١، بعكٗا ٗ اؿٝا٠ ايدْٝا ٚأخس٣ ّٜٛ ايكٝا١َ.

ع١ُٝٛ يًؿسد ٗ دْٝاٙ ٚأخساٙ ، إقاؾ١ يجُسات٘  ا ثازٚمثسات ٚايٛعد ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗد  اٱض٬ّزتب ؾكد 

 :ٚاٯثاز َا ًٜٞ ايٛاٖس٠ ٗ ؾ٬ح اجملتُل ٚاضتكسازٙ ، ؾُٔ تًو ايجُسات

 ٬َش١َايتك٣ٛ اهلل دعٌ سٝح  ،َٔ أعِٛ أضباى ؼؿٌٝ ايتك٣ٛؾٗٞ ايٛؾا٤ بايعٗد َٔ ؾؿات إتكٌ ،  -1

٠ ؾؿات نس١ّ غسٜؿ١ ىتُٗا برنس عاقب١ إتؿؿٌ بتًو ٜرنس اهلل عدايبكس٠ ؿٞ ضٛز٠ ؾ عٗد: ايًٛؾا٤ بي

ٖٳدٴٚا) ايؿؿات، ٚلد إٔ ايٛؾا٤ بايعٗد بعد ايٛعد َٔ ؾؿات إتكٌ ايؿادقٌ ) ِٵ ٔإذٳا عٳا ٖٹ ٗٵدٹ ٕٳ بٹعٳ ُٴُٛؾٛ ( ( ٚٳاِي

ٕٳ ))( 177)ايبكس٠: َٔ اٯ١ٜ ُٴتٻُكٛ ِٴ اِي ٖٴ ٚٳُأَٚي٦ٹَو  ٔٳ ؾٳدٳُقٛا   ( .177كس٠: َٔ اٯ١ٜ( )ايب(ُأَٚي٦ٹَو اٖيرٹٜ

ٚٗ ضٛز٠  ٍ عُسإ لد ثبات سب اهلل يًُتكٌ، ٫ٚ ٜجبت اؿب يًُٛؾٛف إ٫ٓ بعد ثبات ايؿؿ١، ٖٚٞ ايتك٣ٛ 

ٌٳ( )): قاٍ تعاٍ ٕٚٔ؟ يًُٛؾٌ عٗٛدِٖ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ٚٳاتٻَك٢ َؾٔإ ٙٹ  ٗٵدٹ ٚٵَؾ٢ بٹعٳ ٔٵ َأ َٳ  ٢ًَ  ( .76) ٍ عُسإ: (بٳ

ِٵ  ))٤ ٗ  ٍ عُسإ ٜأتٞ َا ٜ٪ندٙ ٗ ضٛز٠ ايتٛب١ ٗ  ٜتٌ َتكازبتٌ ٚنُا دا ٔٗ َٴدٻتٹ ِٵ ٔإَي٢  ٖٴ ٗٵدٳ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ُټٛا ٔإَي َؾَأتٹ

ٌٳ( ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ( ٚنُا إٔ إُاّ ايعٗد َٔ ايتك٣ٛ ؾإٕ ا٫ضتكا١َ عًٝ٘ ت٪دٟ إيٝٗا 4)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ (ٔإ

ُٳا ا )قاٍ تعاٍ: ) ٌٳ(َؾ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٗٴ ُٴٛا َي ِٵ َؾاضٵتٳكٹٝ َٴٛا َيُه َٚٔ ٖٓا  ( .7: )ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ (ضٵتٳَكا

 ٜأخرْا ٖرا ا٭ضًٛى ايسا٥ل ٗ عسض ايجُس٠ ٚا٭ثس ٖا ٫ هد َع٘ إطًِ بدٶا َٔ ا٫يتصاّ بعٗد اهلل َٚٝجاق٘.

 ، ايط٬ّ عًِٝٗ ايهساّ ا٭ْبٝا٤ ؾؿ١ بايٛعد ايٛؾا٤ ٚايسضٌ: ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعد َٔ ؾؿات ا٭ْبٝا٤ -2

ّٵ قٍٛ ايهسِٜ، ْيب اهلل إبساِٖٝ عًٝ٘ ايط٬ّ ٗ ايكس ٕ ٚؾـ ٗ دا٤ ؾكد ِٵ اهلل تعاٍ: )) َأ ٓٳبٻِأ َي ُٳا ٜٴ ـٹ ؾٹٞ بٹ  ؾٴشٴ

ِٳ ، َٴٛضٳ٢ ٖٹٝ ٕٵ ، ُأخٵسٳ٣ ٚٔشٵزٳ ٚٳأشزٳ٠ْ تٳٔصزٴ َأٖيا ، ٚٳٖؾ٢ اٖيرٹٟ ٚٳٔإبٵسٳا ٝٵظٳ ٚٳَأ ٕٔ َي ْٵطٳا ًِٔإ ٕٻ ، ضٳعٳ٢ َٳا ٔإٖيا يٹ ٘ٴ ٚٳَأ ٝٳ ٛٵفٳ ضٳعٵ ِٻ ٜٴسٳ٣، ضٳ  ثٴ

ٙٴ ٚٵَؾ٢ اِيذٳصٳا٤ٳ ٜٴذٵصٳا  (.٧٠ – ٦٩ايٓذِ: ) ((اِيَأ
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عٔ اؿطٔ قاٍ: َا أَسٙ اهلل تعاٍ بػ٤ٞ إ٫ ٚؾ٢ ب٘،  ٚؽؿٝؿ٘ عًٝ٘ ايط٬ّ بٗرا ايٛؾـ ٫ستُاي٘ َا ٫    

  .(2).  ٚقاٍ ايػٛناْٞ  : بايؼ ٗ ايٛؾا٤ َا عاٖد اهلل عًٝ٘(1)ؿ١ ايربض َا ؾٝ٘ نؿا١ٜ وتًُ٘ غرلٙ، ٚٗ ق

قاٍ فاٖد: ٚؾ٢ َا ؾسض  ،ٚقاٍ اؿطٔ ٚضعٝد بٔ دبرل ، ٚقتاد٠: عٌُ َا أَس ب٘ ٚبًؼ زضا٫ت زب٘ إٍ خًك٘ 

 .    (3)عاع١عًٝ٘.قاٍ ايسبٝل: ٚٗ ز٩ٜاٙ ٚقاّ بربض ابٓ٘. ٚقاٍ ععا٤ اـسضاْٞ: اضتهٌُ اي

ٝٶٸا  )﴿: تعاٍ قاٍ ، إزلاعٌٝ ٚيدٙ ٚٗ ْٳبٹ ٕٳ زٳضٴّٛيا  ٚٳَنا ٛٳعٵدٹ  ٕٳ ؾٳادٹمٳ اِي ٘ٴ َنا ْٳٸ ٌٳ ٔإ ُٳاعٹٝ (( ٚٳاذٵُنسٵ ؾٹٞ اِيهٹتٳاىٹ ٔإضٵ

     (4)ذزٜت٘. ٗ خًؿّا ٚتسن٘ ب٘ اغتٗس )أٟ بؿدم ايٛعد( ٭ْ٘ بايؿدم إزلاعٌٝ ضٝدْا ( ٚخـ٨٧ :)َسِٜ

ا ثٓا٤ َٔ اهلل تعاٍ ع٢ً إزلاعٌٝ بٔ إبساِٖٝ اـًٌٝ عًُٝٗا ايط٬ّ، قاٍ بٔ دسٜر: مل قاٍ ابٔ نجرل: ٖر

 .    (5) ٜعد زب٘ عد٠ إ٫ ألصٖا

ٚقاٍ ايصكػسٟ: ذنس إزلاعٌٝ عًٝ٘ ايط٬ّ بؿدم ايٛعد ٚإٕ نإ ذيو َٛدٛدّا ٗ غرلٙ َٔ ا٭ْبٝا٤  

ٚايؿدٜل، ٚ٭ْ٘ إػٗٛز إتٛاؾـ َٔ خؿاي٘. عٔ ابٔ  تػسٜؿّا ي٘ ٚإنساَّا، نايتًكٝب بٓشٛ: اؿًِٝ، ٚا٭ٚاٙ

عباع زقٞ اهلل عٓ٘ : أْ٘ ٚعد ؾاسبّا ي٘ إٔ ٜٓتٛسٙ ٗ َهإ ؾاْتٛسٙ ض١ٓ ْٚاٖٝو أْ٘ ٚعد َٔ ْؿط٘ ايؿدل 

ُٻا))  سٝح قاٍ: (6) ع٢ً ايربض ؾٛؾ٢. ًَ ًَؼٳ َؾ ٘ٴ بٳ ٞٳ َٳعٳ ٍٳ ايطٻعٵ ٞٻ ٜٳا َقا ٓٳ ِّٞ بٴ ّٔ ؾٹٞ َأزٳ٣ ٔإ ٓٳا ُٳ ِّٞ اِي ُٛسٵ َأذٵبٳشٴَو َأ ْٵ  َٳاذٳا َؾا

ٍٳ تٳسٳ٣ ٌٵ َأبٳتٹ ٜٳا َقا َٳسٴ َٳا اِؾعٳ ْٹٞ تٴ٪ٵ ٕٵ ضٳتٳذٹدٴ ٘ٴ غٳا٤ٳ ٔإ ًٖ ٔٳ اي ٔٳ َٹ         (. ٠١2ايؿاؾات: ) ((ايؿٻابٹٔسٜ

قاٍ ابٔ دسٜس ايعدلٟ: سدثين ْٜٛظ قاٍ: اخدلْا ابٔ ٖٚب قاٍ: اخدلْٞ عُسٚ بٔ اؿازخ إٔ ضٌٗ بٔ عكٌٝ  

إٔ إزلاعٌٝ عًٝ٘ ايط٬ّ ٚعد زد٬ّ َهاّْا إٔ ٜأتٝ٘ ؾذا٤ ْٚطٞ ايسدٌ، ؾٌٛ ب٘ إزلاعٌٝ، ٚبات ست٢  سدث٘

 .(7)دا٤ ايسدٌ َٔ ايػد، ؾكاٍ: َا بسست َٔ ٖآٖا؟ قاٍ: ٫ قاٍ : إٕ ْطٝت ، قاٍ مل أنٔ ٭بسح ست٢ تأتٞ

ؾ٢ً اهلل – قؿ١ نتاى زضٍٛ اهللٚزد ٗ ؾشٝض ايبدازٟ ٗ اؿدٜح ايعٌٜٛ ايرٟ زٚاٙ عبد اهلل بٔ عباع ٗ 

ٜأَسْا إٔ ْعبد اهلل ٚسدٙ ٫ )) قاٍ قٝؿس ٭بٞ ضؿٝإ: " ؾُاذا ٜأَسنِ؟ قاٍ:  -إٍ قٝؿس  -عًٝ٘ ٚضًِ

اف ٚايٛؾا٤ بايعٗد ٚأدا٤ ْػسى ب٘ غ٦ٝا، ٜٚٓٗاْا عُا نإ ٜعبد  با٩ْا، ٜٚأَسْا بايؿ٠٬ ٚايؿدق١ ٚايعؿ

 ايط١ٓ. أٌٖ بٌ عًٝ٘ َتؿل ٚعدّ ايػدز، ٖٚرا بايعٗد ايٛؾا٤ ايسضٌ ؾؿات َٔ إٔ ٚؾٝ٘.(8) ((ا٭َا١ْ
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ٚؾـ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ إٛؾٌ يعٗٛدِٖ َٚٛاثٝكِٗ  :اٱّإد َٔ ع١َ٬ نُاٍ ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع -3

 ٚاٱّإ أثس تٓبجل َٓ٘  ثاز ندل٣، ؾإذا  َٔ ايؿسد سكل يٓؿط٘ ايطعاد٠ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٚاجملتُل باٱّإ،

لد  ايرٟ ٜطٛدٙ اٱّإ ٚوهُ٘ اٱض٬ّ، فتُل  َٔ َطتكس، تسؾسف ع٢ً دٓبات٘ ايعُأ١ْٓٝ ٜٚعُ٘ ايط٬ّ.

ٕٳ))ٗ ضٛز٠ )إ٪َٕٓٛ( ٚؾّؿا يًُ٪ٌَٓ، َٚٔ أخـ تًو ايؿؿات  ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ ْٳاتٹ َٳا ِٵ يٹَأ ٖٴ ٔٳ   ((ٚٳاٖيرٹٜ

ُٓٛامل ىْٛٛا بٌ ٜ٪ٚدْٚٗا إٍ أًٖٗا، ٚإذا عاٖدٚا أٚ عاقدٚا أٚؾٛا )) أٟ إذا ا٩ (1) . قاٍ ابٔ نجرل:(8)إ٪َٕٓٛ:

إذا  : ١ٜ إٓاؾل ث٬خ))  :بريو ٫ نؿؿات إٓاؾكٌ ايرٜٔ قاٍ ؾِٝٗ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ

 .    (2) ((سدخ نرى، ٚإذا ٚعد  أخًـ، ٚإذا أ٩ُٔ خإ

ِٵ ٖٴ ٔٳ  ٚٳاٖيرٹٜ ٕٳ(( )إعازز: ٚنريو ٗ ضٛز٠ إعازز: )) ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ ْٳاتٹ َٳا ؾسعا١ٜ ايعٗد ٚا٭َا١ْ َٔ (. 32يٹَأ

 .ؾؿات إ٪ٌَٓ ايؿادقٌ، ٚايتدًٞ عٔ تًو ايؿؿ١ إخ٬ٍ بٗرا ايٛؾـ ٚقدح بإٛؾٛف

ٕ ٚقاٍ ايػٛناْٞ: )) ٚايرٜٔ ِٖ ٭َاْتِٗ ٚعٗدِٖ زاعٕٛ((... ٚا٭َا١ْ َا ٜ٪ُٕٓٛ عًٝ٘، ٚايعٗد َا ٜعاٖدٚ

عًٝ٘ َٔ د١ٗ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاٍ أٚ د١ٗ عبادٙ، ٚقد ْل ايعٗد ٚا٭َا١ْ نٌ َا ٜتشًُ٘ اٱْطإ َٔ أَس 

                                                                                                  .    (3)ايدٜٔ ٚايدْٝا ، ٚا٭َا١ْ أعِ َٔ ايعٗد ؾهٌ عٗد أَا١ْ، َٚع٢ٓ " زاعٕٛ" ساؾٕٛٛ

بؿٝػ١ خدل١ٜ ، ٚإكاب١ً ْٛع َٔ ايب٬غ١ ي٘  اٚلد ؾ٢ إكابٌ أضًٛبايعاقب١ اؿط١ٓ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠:  -4

٘ٴ ))أثسٙ اٱهابٞ ٗ ايٓؿظ:  ًٖ َٳسٳ اي َٳا َأ ٕٳ  ًُٛ ٜٳؿٹ ٔٳ  ٚٳاٖيرٹٜ ُٹٝجٳامٳ  ٕٳ اِي ٓٵُككٴٛ ٜٳ ٚٳ٫  ٘ٹ  ًٖ ٗٵدٹ اي ٕٳ بٹعٳ ٜٴُٛؾٛ ٔٳ  ٕٵ  اٖيرٹٜ ٘ٹ َأ بٹ

ٌٳ ِٵ عٴِكبٳ٢ ايدٻأز  ٜٴٛؾٳ ٗٴ  (22، 21، 20ايسعد: )  (( ُأَٚي٦ٹَو َي

 قب١ اهلل ٚزقاٙ غا١ٜ ٚ: يًُتكٌ إٛؾٌ بعٗدِٖ، إطتكٌُٝ ع٢ً عٗٛدِٖ َٚٛاثٝكِٗ ١ اهللقب -5

ٚأنسَ٘ ٗ دْٝاٙ  ؾإذا زقٞ اهلل ع٢ً عبد ٚأسب٘ أدخً٘ دٓات٘ ٚٚقاٙ عراب٘، ،ايػاٜات ْٚٗا١ٜ إكاؾد ٚاؿادات

ٚيكد أثبت اهلل قبت٘ يًُتكٌ إٛؾٌ بعٗدِٖ، إطتكٌُٝ ع٢ً عٗٛدِٖ َٚٛاثٝكِٗ ست٢ َل  ٚأخساٙ.

ٌٳ) ) أعدا٥ِٗ َا اضتكاَٛا ِٖ ع٢ً تًو ايعٗٛد. ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٗٴ ُٴٛا َي ِٵ َؾاضٵتٳكٹٝ َٴٛا َيُه ُٳا اضٵتٳَكا ( (َؾ

ٌٳ) ٚقبًٗا بآٜتٌ: ) (7)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٔٗ َٴدٻتٹ ِٵ ٔإَي٢  ٖٴ ٗٵدٳ ِٵ عٳ ٔٗ ٝٵ ُټٛا ٔإَي ( )ايتٛب١: َٔ ( َؾَأتٹ

ٌٳ ))ٚٗ ضٛز٠  ٍ عُسإ:  ( .4اٯ١ٜ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ٚٳاتٻَك٢ َؾٔإ ٙٹ  ٗٵدٹ ٚٵَؾ٢ بٹعٳ ٔٵ َأ َٳ  ٢ًَ  ( .76) ٍ عُسإ: (( بٳ

تهٕٛ قب١ اهلل مثس٠ َٔ مثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚأثسٶا َٔ  ثاز ا٫يتصاّ بإٝجام، ْٚعِ ايجُس٠ يتًو ايػذس٠،  ٚبٗرا

 ٚطٛب٢ يعبد ٚؿس َشب١ اهلل ٚزقٛاْ٘، يكد ْعت ي٘ ايطعاد٠ َٔ طسؾٝٗا، ٚؾاش ؾٛشٶا ٫ ٜػك٢ بعدٙ أبدٶا.

إٔ  –زقٞ اهلل عٓ٘  –عٔ عباد٠ بٔ ايؿاَت  ايٛؾا٤ ايٛعد َٔ ا٭ضباى إ٪د١ٜ بؿاسب٘ إٍ دخٍٛ اؾ١ٓ: -6

أقُٓٛا يٞ ضتّا َٔ أْؿطهِ أقُٔ يهِ اؾ١ٓ: أؾدقٛا إذا قاٍ: ))  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-زضٍٛ اهلل 
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ؾؿٞ   (1) ((. سدثتِ، ٚأٚؾٛا إذا ٚعدمت، ٚأدٚا إذا أ٥تُٓتِ، ٚاسؿٛٛا ؾسٚدهِ، ٚغكٛا أبؿازنِ، ٚنؿٛا أٜدٜهِ

أْ٘ ٜكُٔ ٕٔ ًٜتصّ ايٛؾا٤ بايٛعد َل بك١ٝ اـؿاٍ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ-اؿدٜح بٌ ايسضٍٛ 

ؾ٢ً اهلل -ايطت ايٛازد٠ ٗ اؿدٜح دخٍٛ اؾ١ٓ/ ٫ٚ غو إٔ ٗ ٖرا د٫ي١ ٚاقش١ ع٢ً اٖتُاّ زضٍٛ اهلل 

 بايٛؾا٤ بايٛعد ٚإ٫ مل هعٌ ْؿط٘ قآَّا شل٪٤٫ بدخٍٛ اؾ١ٓ. -عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ

بعد إٔ أَس ضبشاْ٘ ٗ ضٛز٠ ايٓشٌ بايٛؾا٤ بايعٗد ٢ْٗٚ  :عٝب١ ٚاؾصا٤ اؿطٔ ٚا٭دس ايعِٛٝاؿٝا٠ اي -7

ٝٸٔ عاقب١  (2)  عٔ ْكض اٱّإ بعد تٛنٝدٖا، ٚسح ع٢ً ايؿدل ع٢ً ذيو. ثِ أند ع٢ً ايعٗٛد َس٠ أخس٣ ب

ٚايٛؾا٤  -ؾاّؿا  دصا٤ َٔ عٌُ -ايؿابسٜٔ َٚا أعدٙ شلِ َٔ دصا٤ سطٔ، ثِ دا٤ بأضًٛى بدٜل ٜػرل إٍ 

ٔٻ  )) سٝح ٚعدٙ باؿٝا٠ ايعٝب١ ٗ ايدْٝا ٚاؾصا٤ اؿطٔ ٗ اٯخس٠. (3) بايعٗد َٔ ايعٌُ ايؿاحل ٜٳ ٓٳذٵٔص ٚٳَي

ٔٷ َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ْٵجٳ٢  ٚٵ ُأ ٔٵ ذٳَنٕس َأ َٹ ٌٳ ؾٳايٹشّا  ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ٕٳ  ًُٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  َٳا َنا  ٔٔ ِٵ بٹَأسٵطٳ ٖٴ ٔٳ ؾٳبٳسٴٚا َأدٵسٳ ٓٴاٖيرٹٜ ًَ ٝٳا٠ّ  َؾ ٘ٴ سٳ ٓٻ ٝٳ ٝٹ شٵ

ٕٳ ًُٛ ُٳ ٜٳعٵ ْٴٛا  َٳا َنا  ٔٔ ِٵ بٹَأسٵطٳ ٖٴ ِٵ َأدٵسٳ ٗٴ ٓٻ ٜٳ ٓٳذٵٔص ٚٳَي ِّبٳ١ّ   ( .96ٚ97)ايٓشٌ: ((َط

شٜاد٠ ٗ ايتػٜٛل  -ٚٗ ضٛز٠ ا٭سصاى ٜعد اهلل إٛؾٌ بعٗدِٖ ظصا٤ عِٛٝ هًُ٘ ضبشاْ٘ ٫ٚ ٜؿؿً٘ 

ْٶا يعِٛ ا٭دس َٹ) : )، ؾكاٍ تعاٍٚبٝا ُٴ٪ٵ ٔٳ اِي ٘ٴ َٹ ْٳشٵبٳ ٔٵ َقكٳ٢  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ ُٹ ٘ٹ َؾ ٝٵ ًَ ٘ٳ عٳ ًٖ ٖٳدٴٚا اي َٳا عٳا ٍٷ ؾٳدٳُقٛا  ٌٳ ٔزدٳا ٓٹ

ِٵ ٔٗ ٌٳ بٹؿٹدٵقٹ ٘ٴ ايؿٻادٹقٹ ًٖ ٟٳ اي ٝٳذٵٔص َٳا بٳدٻُيٛا تٳبٵدٹ٬ّٜ يٹ ٚٳ ٛٹسٴ  ٓٵتٳ ٜٳ ٔٵ  َٳ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ  ( .23،24)ا٭سصاى:  ((ٚٳ

ٌٸ ٚع٬ با٭دس ايعِٛٝ  ٘ٴ  ))ؾكاٍ تعاٍ:ٕٔ ٚٓؾ٢ بعٗدٙ ٚٗ ضٛز٠ ايؿتض ٜعد إٍٛ د ٝٵ ًَ ٖٳدٳ عٳ ُٳا عٳا ٚٵَؾ٢ بٹ ٔٵ َأ َٳ ٚٳ

ٛٹُّٝا ٘ٹ َأدٵسّا عٳ ٝٴ٪ٵتٹٝ ٘ٳ َؾطٳ ًٖ  ( .10( )ايؿتض: َٔ اٯ١ٜ(اي

ٚنإ غٗد بدزّا،ٖٚٛ أسد ايٓكبا٤ ي١ًٝ ايعكب١، إٔ  -زقٞ اهلل عٓ٘ –ٚٗ اؿدٜح  عٔ عباد٠ بٔ ايؿاَت 

)) باٜعْٛٞ ع٢ً إٔ ٫  -ٚسٛي٘ عؿاب١ َٔ أؾشاب٘ -قاٍ: -ًِؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚض-زضٍٛ اهلل 

تػسنٛا باهلل غ٦ّٝا ٫ٚ تطسقٛا، ٫ٚ تصْٛا، ٫ٚ تكتًٛا أ٫ٚدنِ، ٫ٚ تأتٛا ببٗتإ تؿذلْٚ٘ بٌ أٜدٜهِ ٚأزدًهِ، 

٠ ٫ٚ تعؿٛا ٗ َعسٚف، ؾُٔ ٚؾ٢ َٓهِ ؾأدسٙ ع٢ً اهلل، َٚٔ أؾاى َٔ ذيو غ٦ّٝا ؾعٛقب ٗ ايدْٝا ؾٗٛ نؿاز

ي٘، َٚٔ أؾاى َٔ ذيو غ٦ّٝا ثِ ضذلٙ اهلل ؾٗٛ إٍ اهلل، إٕ غا٤ عؿا عٓ٘، ٚإٕ غا٤ عاقب٘، ؾباٜعٓاٙ ع٢ً 

 .       (4)((ذيو
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وسض ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِ ع٢ً ايٛؾا٤ كدلّا بإٔ دصا٤ َٔ أٚؾ٢ إٔ ٜهٕٛ أدسٙ ع٢ً اهلل، ٚقد  

 ؾٗرا ٖٛ ا٭دس ع٢ً اهلل.  ٚزدت بعض ايسٚاٜات َؿسح ؾٝٗا بإٔ شلِ اؾ١ٓ

َٔ اٯثاز اييت ٚزدت ٗ أنجس َٔ  ١ٜ دصا٤  اؾٓات: دخٍٛتهؿرل ايط٦ٝات ٚد ضبب يايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع -8

 ))ٕٔ ٚٓؾ٢ بعٗدٙ ٚايتصّ َٝجاق٘ ايٛعد بدخٍٛ اؾ١ٓ ٚتهؿرل ايط٦ٝات، لد ٖرا ٗ قٛي٘ تعاٍ ٗ ضٛز٠ ايبكس٠: 

ٗٵدٹٟ ُأٚفٹ بٹ ٚٵُؾٛا بٹعٳ ِٵٚٳَأ ٗٵدٹُن ( قاٍ ابٔ دسٜس: ٚعٗدٙ إٜاِٖ أِْٗ إذا ؾعًٛا ذيو أدخًِٗ 40( )ايبكس٠: َٔ اٯ١ٜ( عٳ

 (1).اؾ١ٓ

ٝٸٔ ٖرا إٝجام ٚذنس اؾصا٤ ع٢ً ايٛؾا٤ ب٘  ٚٗ ضٛز٠ إا٥د٠ ذنس اهلل ضبشاْ٘ أْ٘ أخر َٝجام بين إضسا٥ٌٝ، ثِ ب

ٚٳَيُأدٵخٹ )) ِٵ  ٦ِّٳاتٹُه ِٵ ضٳ ٓٵُه ٕٻ عٳ ٗٳازٴَيُأَنؿِّسٳ ْٵ ٗٳا اِيَأ ٔٵ تٳشٵتٹ َٹ ٓٻاتٺ تٳذٵٔسٟ  ِٵ دٳ ٓٻُه  ( .12)إا٥د٠: َٔ اٯ١ٜ (( ًَ

ٝٸٔ  ٚٗ ضٛز٠ ايسعد ٕا ذنس ؾؿات أٚيٞ ا٭يباى ذنس َٓٗا أِْٗ ٜٛؾٕٛ بعٗد اهلل ٫ٚ ٜٓككٕٛ إٝجام، ثِ ب

ٜٳدٵ ))عاقب١ ٖ٪٤٫ ؾكاٍ:   ٕٕ ٓٻاتٴ عٳدٵ ِٵ عٴِكبٳ٢ ايدٻأز دٳ ٗٴ ِٵ ُأَٚي٦ٹَو َي ٔٗ ٜٻاتٹ ٚٳذٴزِّ ِٵ  ٔٗ ٚٳادٹ ٚٳَأشٵ ِٵ  ٔٗ ٔٵ  بٳا٥ٹ َٹ ًَضٳ  ٔٵ ؾٳ َٳ ٚٳ ٗٳا  ْٳ ًُٛ خٴ

ِٳ عٴِكبٳ٢ ايدٻأز ٓٹعٵ ِٵ َؾ ُٳا ؾٳبٳسٵتٴ ِٵ بٹ ٝٵُه ًَ ّٷ عٳ ِّ بٳاىٺ ضٳ٬ ٔٵ ُن َٹ ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ٕٳ عٳ ًُٛ ٜٳدٵخٴ ُٳ٥٬ٹَه١ُ   ( .24-22)ايسعد: ((ٚٳاِي

ٕٳ ))َٓٗا أِْٗ: ٚبعد إٔ ذنس ؾؿات إ٪ٌَٓ ٗ ضٛز٠ )إ٪َٕٓٛ( ٚ ِٵ زٳاعٴٛ ٖٹ ٗٵدٹ ٚٳعٳ ِٵ  ٔٗ ْٳاتٹ َٳا )إ٪َٕٓٛ: َٔ  ((يٹَأ

ٕٳ)) ( ذنس َآشلِ ؾكاٍ: 8اٯ١ٜ ٗٳا خٳايٹدٴٚ ِٵ ؾٹٝ ٖٴ ٚٵعٳ  ٕٳ اِيؿٹسٵدٳ ٜٳٔسثٴٛ ٔٳ  ٕٳ اٖيرٹٜ ٛٳأزثٴٛ ِٴ اِي ٖٴ  ( .10،11)إ٪َٕٓٛ: ((ُأَٚي٦ٹَو 

ٓٶا دصا٤ِٖ: ) ٕٳُأ )َٚجٌ ذيو ٗ ضٛز٠ إعازز سٝح قاٍ َبٝ َٴٛ َٴِهسٳ ٓٻاتٺ   ( .35( )إعازز:( َٚي٦ٹَو ؾٹٞ دٳ

ٖٚهرا ٜدلش ٖرا ا٭ثس، ٜٚعسض بؿٛز َتعدد٠ َػٛق١، تدعٛ إ٪َٔ ٚؼج٘ ع٢ً ايطعٞ دادٶا يًٛؿس بٗرا اؾصا٤ 

ٝٶا بعٗدٙ يٝؿٞ  ايعِٛٝ، ٚايجٛاى اؾصٌٜ، ٜٚهٕٛ أَاّ عٝٓٝ٘ ٖٚٛ ٜعضٸ بٓٛادرٙ ع٢ً َٝجاق٘، ٚوح اـع٢ َٛؾ

َٶا ٗ دٓات ايٓعِٝ. ي٘ اهلل   بٛعدٙ، ٚيٝٓاٍ عكب٢ ايداز، ٚازثٶا يًؿسدٚع َٚهس

 :ايٛؾا٤ بايعٗد ضبب ؿؿٍٛ ا٭َٔ ٗ ايدْٝا ٚؾٝا١ْ ايدَا٤ ، ٚسؿٜ سكٛم ايعباد َطًُِٗ ٚناؾسِٖ -9

ٗ  ع٢ً إطًٌُ ٚسدِٖ، ٚإِا سلٌ عدٍ اهلل ايهؿاز ايرٜٔ مل ٜدخًٛا ٛعدِ تكتؿس  ثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايؾً

ؾسو١ بٛدٛى ايٛؾا٤  ايكس ١ْٝ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚشلِ عٗٛد َل أٚي٦و إطًٌُ، ؾذا٤ت اٯٜات ،دٜٔ اٱض٬ّ

بٌ إٕ قتًِٝٗ ايرٟ ٜكتٌ خعأ َٔ قبٌ إطًٌُ ي٘ َجٌ َا يًكتٌٝ إطًِ ضٛا٤ بطٛا٤،  ،شلِ ٚؾٝا١ْ دَا٥ِٗ

ًٜذأ إٍ قّٛ بِٝٓٗ ٚبٌ إطًٌُ عٗد ٚأنجس َٔ ذيو إٔ ايهاؾس ايرٟ ٜعازدٙ إطًُٕٛ يكتً٘ عٓدَا 

 َٚٝجام، ٜٚدخٌ ؼت سهُِٗ، ٜعؿِ دَ٘ ٜٚكل سدٶا يعًب٘.

ٓٶا سهِ بعض إٓاؾكٌ:  ٝٳا٤ٳ ) )ٜكٍٛ تعاٍ َبٝ ٚٵيٹ ِٵ َأ ٗٴ ٓٵ َٹ ٛٳا٤ٶ َؾ٬ تٳتٻدٹرٴٚا  ٕٳ ضٳ ْٴٛ ُٳا َنَؿسٴٚا َؾتٳُهٛ ٕٳ َن ٛٵ تٳِهُؿسٴٚ ٚٳدټٚا َي

ٌٔ ٗٳادٹسٴٚا ؾٹٞ ضٳبٹٝ ٜٴ ْٳؿٹرلّا سٳتٻ٢  ٚٳ٫  ٝٸّا  ٚٳيٹ ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳ٫ تٳتٻدٹرٴٚا  ِٵ  ٖٴ ُٴٛ ٚٳدٳدٵتٴ ٝٵحٴ  ِٵ سٳ ٖٴ ًُٛ ٚٳاِقتٴ ِٵ  ٖٴ ٛٵا َؾدٴرٴٚ ٛٳٖي ٕٵ تٳ ٘ٹ َؾٔإ ًٖ  ((اي
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( َٚل ٖرا ايٓٗٞ اؿاضِ ٚا٭َس اؾاشّ بايككا٤ عًِٝٗ َٚكاطعتِٗ ٜٓكًٓا ايكس ٕ ْك١ً ق١ٜٛ تكل 89)ايٓطا٤:

َٹٝجٳامٷٹٖيا اإ )) اضتجٓا٤ ٕا ضبل: ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ّٕ بٳ ٛٵ ٕٳ ٔإَي٢ َق ًُٛ ٜٳؿٹ ٔٳ   ( .90)ايٓطا٤: َٔ اٯ١ٜ (( ٖيرٹٜ

مل ٜكتؿس ع٢ً َٔ عكد َع٘ ٚٚٓؾ٢ ب٘، ٚإِا تعداٙ إٍ  خسٜٔ أزادٚا ؾٝا١ْ  يعٗدَٚٔ ٖٓا ًُْظ إٔ أثس ايٛؾا٤ با

 دَا٥ِٗ إٗدز٠، ؾًِ هدٚا بدٶا َٔ ايًذ٤ٛ إٍ ٖ٪٤٫.

ا ايدٜٔ اييت دا٤ت يبٝإ سهِ قتٌ اـعأ َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ د١ٜ ٚنؿاز٠ ْكـ أَاّ ع١ُٛ ٖرٚٗ اٯ١ٜ 

ٜٴ(1)عٓدَا ٜطاٟٚ د١ٜ ايهاؾس َٳا ) كتٌ خعأ ٖٚٛ َٔ قّٛ َعاٖدٜٔ بد١ٜ إطًِ إكِٝ ٗ داز اٱض٬ّ: )ايرٟ  ٚٳ

َٴ ٌٳ  ٔٵ َقتٳ َٳ ٚٳ َٹّٓا ٔإٖيا خٳَعّأ  َٴ٪ٵ ٌٳ  ٜٳِكتٴ ٕٵ  ٕٔ َأ َٹ ُٴ٪ٵ ٕٳ يٹ ٕٵ َنا ٘ٹ ٔإٖيا َأ ًٹ ٖٵ ُٳ١ْ ٔإَي٢ َأ ًٖ َٴطٳ ٜٳ١ْ  ٚٳدٹ ٓٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ َٹّٓا خٳَعّأ َؾتٳشٵٔسٜسٴ زٳَقبٳ١ٺ  ٪ٵ

ّٕ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٕٳ  ٕٵ َنا ٚٳٔإ ٓٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ ٔٷ َؾتٳشٵٔسٜسٴ زٳَقبٳ١ٺ  َٹ َٴ٪ٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ِٵ  ّٕ عٳدٴٍّٚ َيُه ٛٵ ٔٵ َق َٹ ٕٳ  ٕٵ َنا َٹٝجٳامٷ  ٜٳؿٻدٻُقٛا َؾٔإ ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ بٳ

ٓٳ١ٺَؾ َٹ َٴ٪ٵ ٚٳتٳشٵٔسٜسٴ زٳَقبٳ١ٺ  ٘ٹ  ًٹ ٖٵ ُٳ١ْ ٔإَي٢ َأ ًٖ َٴطٳ ٜٳ١ْ   ( .92)ايٓطا٤: َٔ اٯ١ٜ (( دٹ

ٜٚدلش أثس ايٛؾا٤ بايعٗد ٚإٝجام ٗ ٖرٙ اٯ١ٜ عٓدَا ًْشٜ إٔ د١ٜ إطًِ إكِٝ عٓد ايهؿاز غرل إعاٖدٜٔ أقٌ 

 َٔ د١ٜ ايهاؾس إكِٝ عٓد قّٛ َعاٖدٜٔ.

ٓٶا يدَا٥ِٗٚٗ ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ ٜ ْٶا ؾسّوا ٕٔ شلِ َٝجام سك ٚؾٝا١ْ ٭ًِٖٗ ٚأَٛاشلِ، ؾايرٜٔ  َٓٛا  ،ععٞ أَا

ٚمل ٜٗادسٚا إٕ اضتٓؿسٚا إ٪ٌَٓ ٗ ايدٜٔ ؾتذب ْؿستِٗ ٚٓاٜتِٗ إ٫ٓ ٗ ساي١ ٚاسد٠، إذا نإ ٖرا 

ٗٶا قد َٔ يًدٚي١ إط١ًُ َعِٗ عٗد َٚٝجام، ؾٗٓا ٫ ْؿس٠ ٫ٚ َطاعد ٠، ٚسل أٚي٦و ا٫ضتٓؿاز َٛد

ّٕ ) : )، قاٍ تعاٍإعاٖدٜٔ أٍٚ َٔ سل ٖ٪٤٫ إ٪ٌَٓ ٛٵ ٢ًَ َق ٓٻؿٵسٴ ٔإٖيا عٳ ِٴ اي ٝٵُه ًَ ٔٔ َؾعٳ ِٵ ؾٹٞ ايدِّٜ ٓٵؿٳسٴُٚن ٕٔ اضٵتٳ ٚٳٔإ

ٕٳ بٳؿٹرلٷ ًُٛ ُٳ ُٳا تٳعٵ ٘ٴ بٹ ًٖ ٚٳاي َٹٝجٳامٷ  ِٵ  ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ  ( 72)ا٭ْؿاٍ: َٔ اٯ١ٜ ((بٳ

ُٳا ) ) ، قاٍ تعاٍ:َسْا ضبشاْ٘ ٚتعاٍ با٫ضتكا١َ ع٢ً ايعٗد َا اضتكاَٛا ع٢ً عٗدِٖٚٗ ضٛز٠ ايتٛب١ ٜأ َؾ

ٌٳ ُٴتٻكٹ ٜٴشٹبټ اِي ٘ٳ  ًٖ ٕٻ اي ِٵ ٔإ ٗٴ ُٴٛا َي ِٵ َؾاضٵتٳكٹٝ َٴٛا َيُه  ( .7)ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ ((اضٵتٳَكا

ْٶا زاضدٶا ٫ ٜػٛب٘ خٛف غدز أٚ ْكض ع  ٗد َٔ قبٌ إطًٌُ.ٖٚرا ٜععٞ إعاٖدٜٔ قُا١ْ ق١ٜٛ ٚأَا

ٖٚا ضبل ًُْظ ٖرا ا٭ثس ايعِٛٝ ع٢ً سٝا٠ َٔ ٜستب٘ َل إطًٌُ بعٗد أٚ َٝجام، ؾإْ٘ ٜدزى أٟ أَٔ 

ٜعٝؼ ؾٝ٘، ٚأٟ سٝا٠ َطتكس٠ وٝاٖا، ؾ٬ خٛف ع٢ً ْؿط٘ أٚ أًٖ٘ أٚ فتُع٘ َٔ ايدٚي١ إط١ًُ، ٚيكد 

نجس ٖا ٜإَٔٓٛ أٌٖ دِٜٓٗ ٚبين دًدتِٗ، ٚيريو اعذلف نجرل َٔ غرل إطًٌُ بأِْٗ ٜإَٔٓٛ إطًٌُ أ

ست٢ أت٢ ايهؿاز إٍ إطًٌُ ٜعًبٕٛ َِٓٗ ايعٗد   ؾكد ضذٌ ايتازٜذ بؿؿشات بٝكا٤ أَج١ً زا٥ع١ شلرا ا٭َس

 ٚإٝجام، ٕا ٕطٛٙ َٔ أثس إهابٞ ٜتد٢ً ٗ ضًٛى إطًٌُ ٚأخ٬قِٗ.
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يٛعد َل با سكٛم ا٭خ٠ٛ ٗ اٱض٬ّ، ؾُٔ ٚؾ٢ٻُٗا سل َٔ َٚٔ  مثاز ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعد إٔ ايٛؾا٤ ب -10

َٔ سكٛق٘ إػسٚع١ ٗ اٱض٬ّ، َٚٔ اخًـ ايعٗٛد ٚإٛاعٝد َل اخٝ٘ إطًِ  اسك أخٝ٘ إطًِ ٜهٕٛ قد أد٣

 ٜهٕٛ قد قؿس ٗ سل َٔ سكٛم ا٭خ٠ٛ ٗ اٱض٬ّ. 

٫ ُاز أخاى، ٫ٚ : )) -هلل عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚضًِؾ٢ً ا-قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل  –زقٞ اهلل عُٓٗا  –عٔ ابٔ عباع 

 .(1)(( ُاشس٘ ٫ٚ تعدٙ َٛعدّا ؾتدًؿ٘

يًتعاٌَ َل ا٭خ٠ٛ قٛاعد ٚسكٛم، َساعاتٗا تطتُس ا٭خ٠ٛ، ٚتدّٚ، ٚبتعبٝكٗا ٜجاى اٱْطإ ٜٚؿٛش، َٔ ٖرٙ  

خ٠ٛ ٝع١ بٌ ا٭ايكٛاعد ٚاؿكٛم إٔ ٫ تعدٙ َٛعدّا ؾتدًؿ٘ ؾٗرٙ ؾؿ١ َٔ ؾؿات ايٓؿام ، ٚتٛزخ ايكع

اٯثاز اؾ١ًًٝ ايع١ُٝٛ دصا٤ يًٛؾا٤ بايعٗد ٚإٝجام، ؾاؿٝا٠ ايعٝب١ ايؿٛا٥د ٖٚٚهرا ًُْظ ٖرٙ ٚاـؿاّ 

ٚاؾصا٤ اؿطٔ ٚا٭دس ايعِٛٝ نًٗا تٓتٛس ٖ٪٤٫ ا٭ٚؾٝا٤ ايؿادقٌ، ٚأٟ أثس أعِٛ َٔ إٔ هُل يٲْطإ 

 بٌ ضعاد٠ ايدْٝا ٚاٯخس٠.

 ايبشح:  ًَدـ  

 خ٬ؾ١ َٛدص٠ ٭ِٖ َا تٛؾٌ إيٝ٘ ايباسح َٔ ْتا٥ر َٔ خ٬ٍ ٖرا ايبشح ْٛدصٖا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: ؾٗرٙ 

خٴًل َٔ  َٞٔ ا٭َٛز ايع١ُٝٛ اييت اْتػست ٗ ٖرٙ ا٭ٜاّ، ٖٚأؾبشت  دإخ٬ف ايٛعٚ َػه١ً ْكض ايعٗد-

 .أخ٬م إٓاؾكٌ اييت هب إٔ ٜبتعد عٓٗا إ٪َٔ

 . بسَت٘ َٔ بٓا٤ أٚ سبٌ أٚ عٗد. ٚايػدز: ْكض ايعٗد ٚاٱخ٬ٍ بايػ٤ٞ ٚتسنْ٘ٸكض ايعٗد ٖٛ : إؾطاد َا أ-

  .ايعٗد يؿٜ عاّ ٜػٌُ نٌ عٗد ٚعكد بٌ اٱْطإ ٚبٌ زب٘، ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إدًٛقٌ ٗ طاع١- 

 اٱخباز بإٜؿاٍ اـرل ٗ إطتكبٌ، ٚاٱخ٬ف دعٌ ايٛعد خ٬ّؾا، ٚقٌٝ عدّ ايٛؾا٤ ب٘:ايٛعد ٖٛ -

ٚقد دٍ ع٢ً ؼسّٗا ايهجرل َٔ ا٭دي١ َٔ  ايكس ٕ ايهسِٜ ٚايط١ٓ   ،ٗد نبرل٠ َٔ نبا٥س ايرْٛىْكض ايع-

 ايٓب١ٜٛ. 

 إطًٌُ يٛاقل ٚايٓاٚس إٓاؾكٌ، ؾؿات َٔ ٖٚٛ ، اير١َُٝ ايسذ١ًٜ، ٚا٭خ٬م ايؿؿات َٔ ايٛعد إخ٬ف-

 . اؾٝٗ اـًـ أنجس قد بايٛعد ايٛؾا٤ ؾؿ١ إٔ هد ايّٝٛ

 عدد َٔ اٯٜات ايكس١ْٝ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ. ، ٚقد دٍ ع٢ً ؼسّ٘ٛعد قسّ ٗ اٱض٬ّإخ٬ف اي-

ٗ ايدْٝا ٚاٯخس  ندل٣ ت٪دٟ بؿاسبٗا إٍ اـطسإ ٚايبٛازٚعٛاقب   ثازٶ ٚإخ٬ف ايٛعدْكض ايعٗد ٯؾ١ - 

 ٗا:َٓ

عكٛب١  ٖٔ ٜطتشل، ٚكٌضاايؿَٔ شَس٠  عِٓٗ، ٚأِْٗ ايهؿس ْٚؿٞ اٱّإإٔ ْاقكٞ ايعٗٛد ٚؾؿِٗ اهلل ب-

  .ايكتٌ ٚايتػسٜد
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 غسعّا، َرَّٛ ، ٜٚٛيد ايٓؿام عٓد ؾاسب٘، ٚايٓؿامقط٠ٛ ايكًٛى ٚايعبل عًٝٗاْكض ايعٗد ٚايٛعد ضبب ٗ -

ز بٌ ايٓاع، ٚاْتػا ٱغسا٤ ايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤نُا أْ٘ ضبب  ايٓاز. َٔ ا٭ضؿٌ ايدزى يًُٓاؾكٌ اهلل أعد ٚقد

 ، ٖٚٛ َٔ ؾؿات ايٝٗٛد. ٓاعايكتٌ ٚايعدا٠ٚٹ بٌ اي

   ٠.َس٫ٚ٤ٚ   ٫ دٜٔ ي٘ هين ع٢ً ْؿط٘ ٜٚٛبكٗا، ،عٝدَٙت٬عب َٛاٗد اْطإ يعاْاقض -

، ؾاهلل خؿِ يًػادز ّٜٛ اـطسإ ايعِٛٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠َٚٔ عٛاقب ْكض ايعٗد ٚايٛعد -

 .١، ؾٝكاٍ: أ٫ ٖرٙ غدز٠ ؾ٬ٕٜٓؿب اهلل ي٘ يٛا٤ ّٜٛ ايكٝاَٚ ،ٜػٗس ب٘ أَاّ اـًلٚؾٝكش٘  ٔايكٝاَٗ

، إٛقـ إدصٟ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٜٚكؿٕٛ ١ٓ اهلل ٚا٥٬ٕه١ ٚايٓاع أْعٌد اضتشكٛا يعايعٗد ٚايٛع ْاقكٛ-

َؿرل، ؾ٬ خ٬م شلِ ٫ٚ سذ١ ٫ٚ ْؿٝب ٫ٚ  أأضٛشايتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ غس ساي١، َٚآشلِ غس َآٍ، َٚؿرلِٖ ؾ

َٶا ٜطسِٖ، ٫ٚ ٜٓٛس إيِٝٗ ْٛس ز١ٓ ٚععـ، بٌ ٫ٚ ٜصنِٝٗ ٚأغد َٔ ذيو إٔ اهلل ٫ ٜهًُ  قٛاّ ِٗ ن٬

ايعراى  ٖٛٗ َٛقـ ٜٓتٛس نٌ إْطإ ز١ٓ اهلل ٚعؿٛٙ َٚػؿست٘، ْٚٗاٜتِٗ    ٜٚعٗسِٖ َٔ ذْٛبِٗ ٚض٦ٝاتِٗ

 . ا٭يِٝ

٤ َٔ ٚيكد انتطبٛا تًو ايؿؿ١ دصا٤ أؾعاشلِ ايكبٝش١، ٚاؾصا ،ز اـًل عٓد اهللغساايعٗٛد َٔ   ْاقكٛ-

 .دٓظ ايعٌُ

 د.ع٢ً َٔ ٜٓكض ايعٗد ٚىًـ ٚايٛع تطً٘ ا٭عدا٤َٔ  ثاز ْكض ايعٗد ٚإخ٬ف ايٛعد ٚ -

ٖٚٛ  ايٛعدايذلغٝب ٚأضًٛى ٚإخ٬ف ايٛعد أضًٛبٌ:  ايعٗد ْكض  َػه١ً اٱض٬ّ ٗ ع٬ز يكد ضًو -

خ٬ف ٛ ؼسِٜ ْكض ايعٗد ٚإٖٚ ايٛعٝدد، ٚايذلغٝب ٗ ذيو، ٚأضًٛى ايذلٖٝب ٚا٭َس بايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع

 ١٦ٝ ٚايٛخ١ُٝ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠.د ٚبٝإ اؾصا٤ ٚايعٛاقب ايطايٛع

اهلل  ٚزضٛي٘  َل ايعٗد ع٢ً احملاؾ١ٛ إٍ ٜ٪دٟ، ٚايػدز عٔ اؿل ٚايبعد إُاّ ع٢ً ٜبعح عِٛٝ ايٛؾا٤ خًلٷ-

 . ٚؾع٬ّ ق٫ّٛ ايٓاع َٚل ايٓؿظ َٚل

 .سؿٛ٘ٚ ٘ٛ إُاَ٘ ٚعدّ ْككٖ ايٛؾا٤ بايعٗد:اٱض٬ّ ٜأَس ب - 

نإ ؾاسب دٜٔ أّ أضٛا٤  ،خًل ايٛؾا٤ هد أْ٘ َٔ ا٭خ٬م اييت تػتد ساد١ نٌ إْطإ ي٘إٔ إتأٌَ ٗ -

.٫ 

ٌٷ وذلّ  ٛايهٞ ٜطتعٝعٛا إٔ ٜعٝػ إٕ ايبػس-   سٝاتِٗ بهاٌَ َتعًباتٗا، ٫ بد إٔ ٜطٛد بِٝٓٗ ايٛؾا٤، ن

 د.ٚعًُٗت٘ َٚا ٜكعع٘ َل اٯخسٜٔ َٔ ٚعد ن

إٕ ايٛؾا٤ قسٚزٟ يبٓا٤ اجملتُعات، ؾ٬ ّهٔ جملتُل ٜطٛد أؾسادٙ ْٚاعات٘ ايػدز إٔ ٜكّٛ ي٘ أضاع، أٚ  -   

د، ٚي٫ٛ ذيو اِْٚٗ إ٫ بايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛعتسض٢ ي٘ قٛاعد، ؾاجملتُعات ٫ تب٢ٓ إ٫ بايتعإٚ، ٫ٚ ٜتِ تع

 بِٝٓٗ.يتٓاؾست ايكًٛى ٚاٖتصت ايجك١، ٚتهدز ايتعاٜؼ ؾُٝا 
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غدد اٱض٬ّ ٗ َطأي١ ايٛؾا٤ بايعٗٛد ؾًِ ٜتطاَض ؾٝٗا أبدّا، ٭ْٗا قاعد٠ ايجك١ اييت ٜٓؿسٙ بدْٚٗا يكد -

 عكد اؾُاع١ ٜٚتٗدّ.

ٝٸٓت غٓاع١ نُا ، ٚايٛعدديت اٯٜات ٚا٭سادٜح ايؿشٝش١ ع٢ً ٚدٛى ايٛؾا٤ بايعٗد - سّ ْككُٗا، أٚ ٚدب

 .يهؿس نُا سدخ يبين إضسا٥ٌٝ ٚغرلِٖأخٌ بُٗا، ٚقد ٜؿٌ اٱخ٬ٍ بُٗا إٍ ا

ع١ُٝٛ يًؿسد ٗ دْٝاٙ ٚأخساٙ ، إقاؾ١ يجُسات٘  اٚ ثازمثسات ٚايٛعد ع٢ً ايٛؾا٤ بايعٗد  اٱض٬ّزتب يكد - 

َٔ أعِٛ أضباى ٛعد يٚاايٛؾا٤ بايعٗد  :ٚاٯثاز  ايٛاٖس٠ ٗ ؾ٬ح اجملتُل ٚاضتكسازٙ ، ؾُٔ تًو ايجُسات

يًُتكٌ إٛؾٌ  ١ اهللقبٚ اٱّإَٔ ع١َ٬ نُاٍ  ت ا٭ْبٝا٤ ٚايسضٌ، َٚٔ ؾؿا ٖٚٛ  ،ؼؿٌٝ ايتك٣ٛ

 .بعٗدِٖ، إطتكٌُٝ ع٢ً عٗٛدِٖ َٚٛاثٝكِٗ

ٚايعاقب١  ٔٚاؾصا٤ اؿطٓ ٕاؿٝا٠ ايعٝب١ايٛؾا٤ بايٛعد َٔ ا٭ضباى إ٪د١ٜ بؿاسب٘ إٍ دخٍٛ اؾ١ٓ، ٚ-

 اؿط١ٓ ٗ ايدْٝا ٚاٯخس٠.

ضبب ؿؿٍٛ ا٭َٔ ٗ ايدْٝا ٚؾٝا١ْ ايدَا٤ ، ٚسؿٜ سكٛم ايعباد َطًُِٗ ٚايٛعد ايٛؾا٤ بايعٗد -

 . ٚناؾسِٖ

أزادٚا ايرٜٔ خسٜٔ اٯتعداٙ إٍ ٜ ٜكتؿس ع٢ً َٔ عكد َع٘ ٚٚٓؾ٢ ب٘، ٚإِا ٛعد مليٚ يعٗدإٔ أثس ايٛؾا٤ با  -

 .ذيو ؾٝا١ْ دَا٥ِٗ إٗدز٠، ؾًِ هدٚا بدٶا َٔ ايًذ٤ٛ إٍ 

 نٌايعِٛٝ ع٢ً سٝا٠ َٔ ٜستب٘ َل إطًٌُ بعٗد أٚ َٝجام، ؾإْ٘ ٜدزى  ٙأثسد ي٘ ايٛؾا٤ بايعٗد ٚايٛع -

، ؾ٬ خٛف ع٢ً ْؿط٘ أٚ أًٖ٘ أٚ فتُع٘ َٔ ايدٚي١ إط١ًُ، ٚيكد اعذلف  َطتكس٠  ت٘سٝا إٜٔعٝؼ ؾٝ٘، َٔ 

ريو ؾكد نجرل َٔ غرل إطًٌُ بأِْٗ ٜإَٔٓٛ إطًٌُ أنجس ٖا ٜإَٔٓٛ أٌٖ دِٜٓٗ ٚبين دًدتِٗ، ٚي

ست٢ أت٢ ايهؿاز إٍ إطًٌُ ٜعًبٕٛ َِٓٗ ايعٗد   ضذٌ ايتازٜذ بؿؿشات بٝكا٤ أَج١ً زا٥ع١ شلرا ا٭َس

 ٢ً ٗ ضًٛى إطًٌُ ٚأخ٬قِٗ.ذجام، ٕا ٕطٛٙ َٔ أثس إهابٞ ٜتٚإٝ

                                                                           ايتٛؾٝات:                                                                             

إٔ إتأٌَ يٛاقل ايبػس١ٜ اٯٕ ٜدزى إآضٞ اييت ؾ ٚإخ٬ف ايٛعدْكض ايعٗد َٛقٛع َػه١ً ٗ ختاّ ٚ

ثايج١ ٚ ،، ؾٗٞ تٓتكٌ َٔ ق١ٓ إٍ ق١ٓ، َٚٔ ْهب١ إٍ ْهب١، دٍٚ تعٝؼ ٗ سسٚى ٚأخس٣ ٗ ق٬قٌٗاتعٝػ

تهتب، ٚمل  اٚٚعٛد اتعؿـ بٗا ايؿً ٚزابع١ ٚخاَط١، َل أْٓا لد ٗ َعًل نٌ ّٜٛ َعاٖدات تٛقل ٚعٗٛد

 .ٚعداتطتعل أٟ َٔ ٖرٙ إُٓٛات إٔ تٛقـ سسبٶا، أٚ إٔ تٓٓؿر عٗدٶا أٚ ؼذلّ 

ٗا ٚؾا٥ بطبب، أَٔٚاضتكساز ٗ َٔ دٍٚ تعٝؼ زٖا ٚداَا ا٭ٍٚ ، ٚٗ ايكسٕٚ ايدٚي١ اٱض١َٝ٬  تناْ بُٝٓا 

 ناْت ؼذلّ ٚتٓؿر، ؾذ٢ٓ ايٓاع  ثازٖا.  ،اييت ناْت قا١ُ٥ ٦َٜٛرد ٚايٛع يعٗٛد ٚإٛاثٝلبا

 ٫ٚ قإْٛ. ٚعدأَا ايّٝٛ ؾكد ضادت غسٜع١ ايػاى ٚدٍٚ اير٥اى، ايكٟٛ ٜأنٌ ايكعٝـ، ٫ عٗد ٫ٚ 
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ِٝ غسع اهلل ْٚٗذ٘ ٗ اؿٝا٠، ٖٚٓاى ٜأَٔ ٚؼه ،ٚئ ٜعٛد يًبػس١ٜ أَٓٗا ٚاضتكسازٖا إ٫ بعٛدتٗا إٍ دٜٔ زبٗا

َصٜدٶا َٔ ايدَاز ٚاشل٬ى ٚايبٛاز، ض١ٓ اهلل ٚئ ؾإؿرل  ، ٚإ٫دٛٚايٛع ٚؼذلّ ايعٗٛد ٚإٛاثٝل ،إ٪َٔ ٚايهاؾس

 ػد يطٴ١ٓ اهلل تبد٬ٜ.

 ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً  ي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ

 ٚإسادل إؿادز ؾٗسع

 )بدٕٚ تازٜذ(يبٓإ -برلٚت -ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ ايصبٝدٟ، اؿطٝين قُد بٔ قُد ايدٜٔ، عًّٛ إسٝا٤ بػسح إتكٌ اد٠ايط إؼاف .1

 إًو عبد:  ؼكٝل إكدضٞ، بايكٝا٤ إػٗٛز إكدضٞ اؿٓبًٞ أٓد بٔ ايٛاسد عبد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ اؿاؾٜ: إدتاز٠ ا٭سادٜح         .2

 (ٖض1410) إهس١َ َه١ -اؿدٜج١ ايٓٗك١ َهتب١-1ٙ دٖٝؼ، بٔ اهلل عبد بٔ

  بدٕٚ، برلٚت،  يًعباع١ ايؿهس داز: ٙ،  ععا ايكادز عبد قُد ؼكٝل،  ايعسبٞ ابٔ اهلل عبد بٔ قُد بهس أبٛ،  ايعسبٞ ٫بٔ ، ايكس ٕ أسهاّ       .3

 . ٖض1405 ،1ٙ برلٚت، ايذلاخ، إسٝا٤ داز قُشاٟٚ، ايؿادم دقُ:  ؼكٝل ،( اؾؿاف) ايساشٟ بهس أبٛ ايكس ٕ، أسهاّ     .4

  -برلٚت – إعسؾ١ داز: ايٓاغس. ساَد أبٛ ايػصايٞ قُد بٔ قُد. إ٪يـ ايدٜٔ عًّٛ إسٝا٤      .5

 بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أٓد اعايعب أبٛ ايدٜٔ تكٞ ،(ايسابل اجملًد ايهدل٣ ايؿتا٣ٚ قُٔ َعبٛع) ايؿك١ٝٗ ا٫ختٝازات:  ايؿك١ٝٗ ا٫ختٝازات     .6

 ( 1978ّ/ٖض1397) يبٓإ برلٚت، إعسؾ١، داز ايدَػكٞ، ايبع٢ً عباع بٔ قُد بٔ عًٞ:  احملكل( ٖض728:  إتٛؾ٢) اؿساْٞ ت١ُٝٝ

 (1985ّ) يبٓإ -برلٚت-4ٙ-ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز ايٟٓٛٚ، غسف بٔ و٢ٝ ايٟٓٛٚ، ، ا٭بساز ضٝد ن٬ّ َٔ إٓتدب ا٭ذناز     .7

 برلٚت، – ايع١ًُٝ ايهتب داز َعٛض، عًٞ قُد ، ععا قُد ضامل:  ؼكٝل ايُٓسٟ، ايدل عبد بٔ اهلل عبد بٔ ٜٛضـ عُس أبٛ: ا٫ضترناز    .8

 .2000ّ - ٖض1421 ، 1ٙ

 -ٚايتٛشٜل ٚايٓػس يًعباع١ ايؿهس داز: غسايٓا(. ٖض1393) إتٛؾ٢. ايػٓكٝعٞ ا٭ٌَ قُد: إ٪يـ. بايكس ٕ ايكس ٕ إٜكاح ٗ ايبٝإ أقٛا٤      .9

 .1995ّ/ٖض1415 -يبٓإ – برلٚت

 ايس٩ٚف عبد ط٘: َسادع١ اؾٛش١ٜ، قِٝ بابٔ إعسٚف بهس أبٞ بٔ قُد اهلل عبد أبٞ ايدٜٔ يػُظ: ايعإٌ زى عٔ إٛقعٌ إع٬ّ .10

 . برلٚت، اؾٌٝ داز طبل ضعد،

 ايدَػكٞ إسداٟٚ ضًُٝإ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ ايدٜٔ ع٤٬ سٓبٌ، بٔ أٓد اٱَاّ َرٖب ع٢ً اـ٬ف َٔ ايسادض َعسؾ١ ٗ اٱْؿاف .11

 (ٖض1419) 1ٙ. يبٓإ-برلٚت ايعسبٞ، ايذلاخ إسٝا٤ داز ،(ٖض885:  إتٛؾ٢) ايؿاؿٞ

 – ايؿهس داز َعسدٞ، ٛدقُ.د: ؼكٝل اؿٓؿٞ، ايؿكٝ٘ ايطُسقٓدٟ ابساِٖٝ بٔ قُد بٔ ْؿس ايًٝح ابٛ ايطُسقٓدٟ ايعًّٛ، عس .12

 .برلٚت

 .ايػا١ًَ إهتب١ اٱض٬ّ، َٛقل:  ايهتاى َؿدز ، اـادَٞ ضعٝد ٭بٞ ْب١ٜٛ، ٚغسٜع١ قُد١ٜ طسٜك١ غسح ٗ قُٛد١ٜ بسٜك١ .13

( ٖض450:  إتٛؾ٢) ايكسطيب زغد بٔ أٓد بٔ قُد ايٛيٝد أبٛ إطتدسد١، ٕطا٥ٌ ٚايتعًٌٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايػسح ٚايتشؿٌٝ ايبٝإ .14

 (ّ 1988 - ٖض 1408)2ٙ يبٓإ، – برلٚت ايػسى،اٱض٬َٞ، داز ٚ خسٕٚ، سذٞ قُد د:  سكك٘

 )ٖض 1404) ايهٜٛت، ايكًِ، ايكسقاٟٚ،داز ٜٛضـ/ د  اٱض١َٝ٬، إؿازف ػسٜ٘ نُا بايػسا٤ يَٰس إساع١ بٝل .15

ُٸد: ايعسٚع تاز .16 ُٸد بٔ ق  ٙ،،: د)اشلدا١ٜ داز احملككٌ َٔ فُٛع١:  ؼكٝل ايصٻبٝدٟ، ، َستك٢ ًٓكبإ اؿطٝين ايسشٸام عبد بٔ ق

 (.ت

 ٖض430: إتٛؾ٢) ا٭ؾبٗاْٞ َٗسإ بٔ َٛض٢ بٔ إضشام بٔ أٓد بٔ اهلل عبد بٔ أٓد ْعِٝ أبٛ( أؾبٗإ أخباز) أؾبٗإ تازٜذ .17

 (1990ّ-ٖض 1410)1ٙ برلٚت – ايع١ًُٝ ايهتب داز: سطٓايٓاغس نطسٟٚ ضٝد: احملكل)

 برلٚت - ايع١ًُٝ ايهتب داز دعؿس، أبٛ ايعدلٟ دسٜس بٔ قُد ،(ٚإًٛى ا٭َِ تازٜذ) ايعدلٟ تازٜذ .18

 . يًٓػس ضشٕٓٛ داز ، ْػس ض١ٓ بدٕٚ ، عاغٛز ابٔ ايعاٖس قُد ، ٚايتٜٓٛس ايتشسٜس .19
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 َعٛض قُد عًٞ:  ؼكٝل – ايسٓٔ عبد قُد ايع٬ أبٛ إبازنؿٛزٟ ايسسِٝ عبد - ايذلَرٟ داَل بػسح ا٭سٛذٟ ؼؿ١ .20

 . يبٓإ – برلٚت –ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز –ايجايج١ ايعبع١ – إٛدٛد عبد أٓد ٚعادٍ

 (1986ّ - ٖض 1406) يبٓإ-برلٚت ايع١ًُٝ، ايهتب داز شغًٍٛ، بطْٝٛٞ بٔ ايطعٝد:  ؼكٝل

ُٴٛد ايًٖ٘ عبد أبٞ: ازاضتٹدسٳ ايعٹساقٞ، ايدٜٔ، عًّٛ إسٝا٤ أسادٜح ؽسٜر .21 ُٸد بٹٔ َٳش  ايسٜاض– ايطعٛد١ٜ – يًٓػس ،ايعاؾ١ُ اَؿدٸاد َٴشٳ

 (ّ 1987 - ٖض 1408) 1،ٙ

 ايهتب داز:  ايٓاغس. ايدٜٔ سلظ إبساِٖٝ: ؼكٝل ، قُد أبٛ إٓرزٟ ايكٟٛ عبد بٔ ايعِٛٝ عبد: إ٪يـ. ٚايذلٖٝب ايذلغٝب .22

 . ٖض1417 ا٭ٍٚ، ايعبع١. برلٚت -ايع١ًُٝ

 ،(ٖض456ت) ا٭ْديطٞ عع١ٝ بٔ غايب بٔ اؿل بعد قُد أبٛ: إ٪يـ( ايعصٜص ايهتاى تؿطرل ٗ ايٛدٝص احملسز)  عع١ٝ ابٔ تؿطرل .23

 . ا٭ٍٚ ايعبع١. 1993ّ/ٖض1413-يبٓإ -ايع١ًُٝ ايهتب داز قُد، ايػاٗ عبد ايط٬ّ عبد: ؼكٝل

(. ٖض774) إتٛؾ٢. ايدَػكٞ ايكسغٞ نجرل بٔ عُس بٔ إزلاعٌٝ ايؿدا٤ أبٛ: إ٪يـ(. ِايعٛٝ ايكس ٕ تؿطرل)  نجرل ابٔ تؿطرل .24

 .1999ّ/ٖض1420. ايجا١ْٝ ايعبع١. ٚايتٛشٜل يًٓػس طٝب١ داز: ايٓاغس. ض١َ٬ قُد بٔ ضاَٞ: احملكل

(. ٖض982) إتٛؾ٢. َؿعؿ٢ بٔ قُد. يعُادٟا ايطعٛد أبٛ:إ٪يـ(. ايهسِٜ ايهتاى َصاٜا إٍ ايطًِٝ ايعكٌ إزغاد) ايطعٛد أبٛ تؿطرل .25

 .  برلٚت -ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس

. اٯيٛضٞ اؿطٝين اهلل عبد بٔ قُٛد ايدٜٔ غٗاى: إ٪يـ(. إجاْٞ ٚايطبل ايعِٛٝ ايكس ٕ تؿطرل ٗ إعاْٞ زٚح) اٯيٛضٞ تؿطرل .26

 .  برلٚت -ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس. ٖض1270 إتٛؾ٢

 عبد قُد: احملكل(. ٖض510) إتٛؾ٢. ايبػٟٛ َطعٛد بٔ اؿطٌ قُد أبٛ. ايط١ٓ قٝٞ: إ٪يـ(. ايتٓصٌٜ َعامل) ايبػٟٛ تؿطرل .27

 . 1997ّ/ٖض1417. ايسابع١ ايعبع١. ٚايتٛشٜل يًٓػس طٝب١ داز: ايٓاغس. اؿسؽ َطًِ ضًُٝإ -قُرل١ٜ ْع١ عجُإ. ايُٓس اهلل

 ، ايبٝكاٟٚ ايػرلاشٟ قُد بٔ عُس أبٞ اهلل عبد ضعٝد أبٞ ايدٜٔ ْاؾس ،" ايتأٌٜٚ ٚأضساز ايتٓصٌٜ أْٛاز" إط٢ُ ، بٝكاٟٚاي تؿطرل .28

 . يًٓػس ايؿهس داز ، ّ ٠٩٩٩ -ٙ ٠٧٠٩ ، ٙ ، سط١ْٛ عسؾات ايكادز عبد ايػٝذ ؼكٝل

-ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس. ايساشٟ بايؿدس إعسٚف ؾعٞايػا ايساشٟ اؿطٌ بٔ عُس بٔ قُد(: ايػٝب َؿاتٝض) ايساشٟ تؿطرل .29

 . (2000ّ/ٖض1421) 1ٙ-برلٚت

. ايعدلٟ دعؿس أبٛ. اٯًَٞ غايب بٔ نجرل بٔ ٜصٜد بٔ دسٜس بٔ قُد: إ٪يـ(. ايكس ٕ تأٌٜٚ ٗ ايبٝإ داَل) ايعدلٟ تؿطرل .30

 .  2000ّ/ٖض1420. ا٭ٍٚ ايعبع١. ١ايسضاي َ٪ضط١: ايٓاغس. غانس قُد أٓد: احملكل. ٖض210:إتٛٗ

 – ايسغٝد داز عٛا١َ، قُد:  ؼكٝل ايػاؾعٞ، ايعطك٬ْٞ ايؿكٌ أبٛ سذس بٔ عًٞ بٔ أٓد  سذس، ٫بٔ ايتٗرٜب، تكسٜب .31

 (1986ّ - ٖض1406) ، 1ضٛزٜا،ٙ

 ايعًٟٛ أٓد بٔ َؿعؿ٢:  ؼكٝل ايُٓسٟ، ايدل عبد بٔ اهلل عبد بٔ ٜٛضـ عُس أبٛ ٚا٭ضاْٝد، إعاْٞ َٔ إٛطأ ٗ ٕا ايتُٗٝد .32

 (ٖض1387) ، إػسى - اٱض١َٝ٬ ٚايػ٪ٕٚ ا٭ٚقاف عُّٛ ٚشاز٠-ايبهسٟ ايهبرل عبد قُد ،

 (1990ّ – ٖض1410)طٓعا-َؿس ، يًذلاخ ايؿشاب١ داز اؾاسٜ، عس بٔ عُس عجُإ ٭بٞ ا٭خ٬م، تٗرٜب .33

 – برلٚت - ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز:  ايٓػس داز، َسعب عٛض قُد:  ؼكٝل، ا٭شٖسٟ أٓد بٔ قُد َٓؿٛز أبٛ، ايًػ١ تٗرٜب .34

ٙ1 ،2001ّ 

. برلٚت. إعاؾس ايؿهس داز ايدا١ٜ، زقٛإ قُد. د: احملكل. إٓاٟٚ، ايس٩ٚف عبد قُد: إ٪يـ. ايتعازٜـ َُٗات ع٢ً ايتٛقٝـ .35

 1400 ا٭ٍٚ، ايعبع١

 ايعبع١ – ايًٛول َع٬ بٔ ايسٓٔ عبد:  ؼكٝل – ايطعدٟ ْاؾس بٔ ايسٓٔ عبد – إٓإ ن٬ّ تؿطرل ٗ ايسٓٔ ايهسِٜ تٝطرل .36

 ( . ّ 2003 - ه1424) – يبٓإ – برلٚت –سصّ ابٔ داز – ا٭ٍٚ

 ا٭ثرل ابٔ صزٟاؾ ايػٝباْٞ قُد بٔ قُد بٔ إبازى ايطعادات أبٛ ايدٜٔ فد ايسضٍٛ، أسادٜح ٗ ا٭ؾٍٛ داَل ا٭ؾٍٛ داَل .37

 .1ٙ ايبٝإ، داز َهتب١ - ا٬ٕح َعبع١ - اؿًٛاْٞ َهتب١ عٕٝٛ، بػرل: ؼكٝل ايتت١ُ - ا٭زْ٪ٚٙ ايكادز عبد:  ؼكٝل( ٖض606:  إتٛؾ٢)

 .َؿس- إؿعؿ٢ َهتب١ بهس، ابٞ بٔ عبدايسٓٔ ايطٛطٞ، اؾ٬ٍ ايٓرٜس، ايبػرل سدٜح َٔ ايؿػرل اؾاَل .38
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 ا٭ٍٚ، ايعبع١. برلٚت -إعسؾ١ ،داز(ٖض795) إتٛؾ٢ اؿٓبًٞ زدب بٔ أٓد بٔ ايسٓٔ عبد ايؿسز أبٛ: إ٪يـ. ٚاؿهِ ايعًّٛ داَل .39

 .ٖض1408

 اؿؿٓاٟٚ ابساِٖٝ قُد:  ؼكٝل – ايكسطيب ا٭ْؿازٟ أٓد بٔ قُد اهلل عبد أبٞ( ايكسطيب تؿطرل) ايكس ٕ ٭سهاّ اؾاَل .40

 ( 2002ّ – ه 1423) – ايكاٖس٠ – اؿدٜح زدا –عجُإ ساَد ٚقُٛد

 ايدٜٔ ْٛز اؿطٔ، أبٛ ايتتٟٛ، اشلادٟ عبد بٔ قُد ،(َاد٘ ابٔ ضٓٔ غسح ٗ اؿاد١ نؿا١ٜ)  َاد٘ ابٔ ضٓٔ ع٢ً ايطٓدٟ ساغ١ٝ .41

 .  طبع١ بدٕٚ برلٚت، - اؾٌٝ داز( ٖض1138: إتٛؾ٢) ايطٓدٟ

 .                ايكًِ داز ، ّ ٠٩٨١ -ٙ ٠٧١١ ٙ ، ايػصايٞ حملُد ، إطًِ خًل .42

 ايّٝٛ أخباز َهتب١: ايٓاغس ايػعساٟٚ، َتٛيٞ قُد ايػعساٟٚ، تؿطرل) ايهسِٜ ايكس ٕ سٍٛ خٛاطسٟ .43

) برلٚت -ايؿهس داز: ايٓاغس(. ٖض911) إتٛؾ٢. ايطٝٛطٞ ايدٜٔ د٬ٍ بهس، أبٞ بٔ ايسٓٔ عبد: إ٪يـ. بإأثٛز ايتأٌٜٚ ٗ إٓجٛز ايدز .44

1993ّ) 

 ايسٓٔ عبد ايدٜٔ لِ: ؼكٝل(. ٖض281) إتٛؾ٢ ايدْٝا أبٞ بابٔ إعسٚف قُد بٔ اهلل عبد بهس أبٛ ايدْٝا، أبٞ ٫بٔ ايبػٞ ذّ .45

 . ٖض1409ايسٜاض، ايسا١ٜ داز: خًـ،ايٓاغس

 ايعبع١. برلٚت – اٱض٬َٞ إهتب: ايٓاغس(. ٖض597) إتٛؾ٢. اؾٛشٟ قُد بٔ عًٞ بٔ ايسٓٔ عبد ايتؿطرل، عًِ ٗ إطرل شاد .46

 (.  ٖض1404) ايجايج١

. برلٚت -ايسضاي١ َ٪ضط١: ايٓاغس(. ٖض751)إتٛؾ٢ اؾٛش١ٜ قِٝ ابٔ ايدٜٔ سلظ ضعد بٔ أٜٛى بٔ بهس أبٞ بٔ قُد إعاد، شاد .47

 (. 1994ّ/ٖض1415. )ٚايعػسٕٚ ايطابع١ ايعبع١

 .اٱض٬ّ َٛقل اشلٝتُٞ، إهٞ سذس بٔ قُد بٔ ٓدأ ايهبا٥س، اقذلاف عٔ ايصٚادس .48

 . ٖض1412 ،1ٙ ، ايسٜاض – إعازف َهتب١ ، ا٭يباْٞ ايدٜٔ ْاؾس قُد: ايؿشٝش١ ايطًط١ً .49

  ٍ سطٔ بٔ َػٗٛز عبٝد٠ ٚأبٛ ا٭يباْٞ ايدٜٔ ْاؾس قُد:  ؼكٝل – ايكصٜٚين ٜصٜد بٔ قُد اهلل عبد أبٞ – َاد٘ ابٔ ضٓٔ .50

 . ايسٜاض – إعازف َهتب١ – ا٭ٍٚ ايعبع١ – ضًُٝإ

 – ضًُٝإ  ٍ سطٔ بٔ َػٗٛز عبٝد٠ ٚأبٛ ا٭يباْٞ ايدٜٔ ْاؾس قُد:  ؼكٝل – ايطذطتاْٞ ا٭غعح بٔ ضًُٝإ داٚد، أبٞ ضٓٔ .51

 ( . ّ 2007 - ه 1427)   ايسٜاض – ٚايتٛشٜل يًٓػس إعازف َهتب١ – ايجا١ْٝ ايعبع١

 ( .2004ّ – ٖض1425) _ايكاٖس٠ – اشلٝجِ ابٔ داز – ا٭ٍٚ ايعبع١ – ايذلَرٟ ضٛز٠ بٔ عٝط٢ بٔ حملُد - ايذلَرٟ ضٓٔ .52

 إعازف دا٥س٠ فًظ: ايٓاغس(. ٖض458) إتٛؾ٢. ايبٝٗكٞ عًٞ بٔ اؿطٌ بٔ أٓد بهس أبٛ: إ٪يـ. يًبٝٗكٞ ايهدل٣ ايطٓٔ .53

 . ٖض1344. ا٭ٍٚ ايعبع١. اشلٓد -ايٓٛا١َٝ

 .يبٓإ -برلٚت ايعسبٞ، ايذلاخ إسٝا٤ داز ، ايطكا َؿعؿ٢:  ؼكٝل ، ٖػاّ ٫بٔ ، ايٓب١ٜٛ يطرل٠ا .54

 (1411، )برلٚت، ايع١ًُٝ ايهتب داز، ايصزقاْٞ ٜٛضـ بٔ ايباقٞ عبد بٔ قُد، َايو اٱَاّ َٛطأ ع٢ً ايصزقاْٞ غسح .55

 .إايو اٱَاّ داز -(ٖض1421) إتٛؾ٢. ايعجٌُٝ قُد بٔ ؾاحل بٔ قُد: إ٪يـ   إسضًٌ ضٝد ن٬ّ َٔ ايؿاؿٌ زٜاض غسح .56

. إبساِٖٝ بٔ ٜاضس ُِٝ أبٛ: ؼكٝل ايكسطيب، ايبهسٟ بعاٍ بٔ عبداهلل خًـ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ بعاٍ، ٫بٔ ايبدازٟ، ؾشٝض غسح .57

  ايجا١ْٝ ايعبع١. 2003ّ/ٖض1423ايسٜاض. ايسغد َهتب١: ايٓاغس

 (.  2006ّ)  -يبٓإ – برلٚت – إعسؾ١ داز – عػس ايجا١ْٝ ايعبع١ – ايدٜٔ قٞ ايٟٓٛٚ، ، َطًِ ؾشٝض غسح .58

 ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس. شغًٍٛ بطْٝٛٞ ايطعٝد قُد: احملكل(. ٖض458) إتٛؾ٢. ايبٝٗكٞ اؿطٌ بٔ أٓد بهس أبٛ اٱّإ، غعب .59

 . ٖض1410 ا٭ٍٚ ايعبع١. برلٚت –

،  اؿًٛاْٞ عُس اهلل عبد قُد:  ؼكٝل ايعباع، أبٛ اؿساْٞ ت١ُٝٝ بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أٓد ايسضٍٛ، غامت ع٢ً طًٍٛإ ايؿازّ .60

 (ٖض1417) ، ا٭ٍٚ ايعبع١ يبٓإ، -برلٚت – سصّ ابٔ داز غٛدزٟ، أٓد نبرل قُد

 (.ٖض1404)،3برلٚت،ٙ - ي٬ًٌُٜ ًِايع داز ععاز، ايػؿٛز عبد أٓد ؼكٝل اؾٖٛسٟ، ٓاد بٔ ٱزلاعٌٝ ايؿشاح، .61
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(  1970ّ –ٖض 1390) ، برلٚت - اٱض٬َٞ إهتب ايٓٝطابٛزٟ، ايطًُٞ بهس أبٛ خص١ّ بٔ إضشام بٔ قُد خص١ّ، ابٔ ؾشٝض .62

 ا٭عُٛٞ َؿعؿ٢ قُد. د:  ؼكٝل

 .5ٙ-ايسٜاض – إعازف َهتب١ ا٭يباْٞ، ايدٜٔ ْاؾس بٔ قُد ايسٓٔ عبد أبٛ َاد١، ابٔ ؾشٝض .63

 ( .2004ّ) ايكاٖس٠ – ايعسب١ٝ اٯؾام داز – ا٭ٍٚ ايعبع١ – ايبداز٣ ازلاعٌٝ بٔ قُد اهلل عبد أبٞ اؿاؾٜ يٲَاّ ايبداز٣، ؾشٝض .64

 2000ّ)  - ايسٜاض – ايط٬ّ داز – ا٭ٍٚ ايعبع١ – ايعطك٬ْٞ سذس بٔ عًٞ بٔ أٓد سذس، ابٔ – ايبازٟ ؾتض َل ايبدازٟ ؾشٝض .65

.) 

 .ٖض1412 ا٭ٍٚ ايعبع١ ايسٜاض، - إعازف داز طبل ا٭يباْٞ، ايدٜٔ ْاؾس حملُد: ٚايذلٖٝب ايذلغٝب ؾشٝض .66

  ٖض1429 ايكاٖس٠، اؾٛشٟ، ابٔ داز ،(ٖض261:ت) ايٓٝطابٛزٟ ايكػرلٟ َطًِ بٔ اؿذاز بٔ َطًِ: َطًِ ؾشٝض .67

 َسنص إْتاز َٔ - اجملاْٞ - اؿدٜج١ٝ ايتشكٝكات ١ََٛٛٓ بسْاَر اْٞ،ا٭يب ايدٜٔ ْاؾس قُد داٚد، أبٞ ضٓٔ ٚقعٝـ ؾشٝض .68

 .َؿس-باٱضهٓدز١ٜ ٚايط١ٓ ايكس ٕ ٭عاخ اٱض٬ّ ْٛز

 َسنص إْتاز َٔ - اجملاْٞ - اؿدٜج١ٝ ايتشكٝكات ١ََٛٛٓ بسْاَر ا٭يباْٞ، ايدٜٔ ْاؾس قُد ايذلَرٟ، ضٓٔ ٚقعٝـ ؾشٝض .69

 .َؿس-باٱضهٓدز١ٜ ط١ٓٚاي ايكس ٕ ٭عاخ اٱض٬ّ ْٛز

 برلٚت، – ايعسبٞ ايهتاى داز اؿٜٛين، إضشام أبٛ:  ؼكٝل بهس، أبٛ ايدْٝا أبٝظ بٔ عبٝد بٔ قُد بٔ اهلل عبد ايًطإ، ٚ داى ايؿُت .70

 (ٖض1410) ، ا٭ٍٚ ايعبع١

 ، ٖض1408)  ايعبع١-يبٓإ-برلٚت ض٬َٞ،اٱ إهتب ا٭يباْٞ، ايدٜٔ ْاؾس قُد ،(ايهبرل ايؿتض) ٚشٜادت٘ ايؿػرل اؾاَل قعٝـ .71

 (ٖض1407) ، ا٭ٍٚ ايعبع1988١

  ٖض1413 ،2ٙ ٚايٓػس، يًعباع١ ٖذس داز اؿًٛ، ايؿتاح ٚعبد ايعٓاسٞ قُٛد. د ايطبهٞ، ايدٜٔ تاز:  ايهدل٣ ايػاؾع١ٝ طبكات .72

 .ٖض1418 ا٭ٍٚ ايعبع١ -يبٓإ– ايؿهس،برلٚت ازد ْػس ايعٝين، أٓد بٔ قُد ايدٜٔ، يبدز: ايبدازٟ ؾشٝض غسح ايكازٟ عُد٠ .73

 -يًٓػس ايعاؾ١ُ داز ، ٙ ٠ ، ٠٧٠٦ ٙ ، ايكُس ضًُٝإ بٔ ْاؾس ، ايهسِٜ ايكس ٕ ٗ ٚإٝجام ايعٗد .74

 -برلٚت -ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس. ايعٝب أبٛ  بادٟ ايعِٛٝ اؿل سلظ قُد: إ٪يـ. داٚٚد أبٞ ضٓٔ غسح. إعبٛد عٕٛ .75

 . ٖض1415.ايجا١ْٝ ايعبع١

 -إعسؾ١ داز: ايٓاغس.  إتٛؾ٢ ايػاؾعٞ ايعطك٬ْٞ ايؿكٌ أبٛ سذس بٔ عًٞ بٔ أٓد: إ٪يـ. ايبدازٟ ؾشٝض غسح ايبازٟ ؾتض .76

 .13:ا٭دصا٤ عدد.ٖض1379. برلٚت

-إعسؾ١ داز  إايهٞ، اهلل عبد ٛأب عًٝؼ، قُد بٔ أٓد بٔ قُد  َايو، اٱَاّ َرٖب ع٢ً ايؿت٣ٛ ٗ إايو ايعًٞ ؾتض .77

 (تازٜذ ٚبدٕٚ طبع١ بدٕٚ) يبٓإ-برلٚت

 – إٓؿٛز٠ – ايٛؾا٤ داز –ايجايج١ ايعبع١ – عُرل٠ ايسٓٔ عبد:  ؼكٝل – ايػٛناْٞ قُد بٔ عًٞ بٔ قُد – ايكدٜس ؾتض .78

 ( .ّ 2005 - ه 1426)

 .يبٓإ -برلٚت -ايهتب عامل ايػاؾعٞ، ايػُازٟ اؿطٝين ايؿدٜل بٔ قُد بٔ ،أٓد ايػٗاى أسادٜح بتدسٜر ايٖٛاى ؾتض .79

 إيهٝا، إًكب اشلُراْٞ ايدًُٜٞ غرلٜٚ٘ بٔ غٗسداز بٔ غرلٜٚ٘ غذاع أبٛ: اـعاى َأثٛز ايؿسدٚع .80

 داز إٓؿٛز، خًٌٝ:  كٝلؼ ايكساٗ، ايؿٓٗادٞ، إدزٜظ بٔ أٓد ايعباع أبٛ ،( اشلٛاَؼ َل) ايؿسٚم أْٛا٤ ٗ ايدلٚم أْٛاز أٚ ايؿسٚم .81

 (1998ّ - ٖض1418) يبٓإ– برلٚت– ايع١ًُٝ ايهتب

 . ( ّ ٠٩٩٤ -ضٖ  ٠٧٠٨) يبٓإ-برلٚت-إعاؾس ايؿهس داز ،4ٙ ، ايصسًٝٞ يٖٛب١ ، ٚأديت٘ اٱض٬َٞ ايؿك٘ .82

 (.2004ّ - ٖض1425) - ايكاٖس٠ – ايػسٚم داز – ٚايج٬ثٕٛ ايسابع١ ايعبع١ – قعب ضٝد غٝذ – ايكس ٕ ٬ٍٚ ٗ .83

 داز -(ٖض1031:  إتٛؾ٢) إٓاٟٚ عًٞ بٔ ايعازؾٌ تاز بٔ ايس٩ٚف بعبد إدعٛ قُد ايدٜٔ ايؿػرل،شٜٔ اؾاَل غسح ايكدٜس ؾٝض .84

 ( ّ 1994 - ٙ 1415) ا٭ٍٚ ايعبع١ يبٓإ - برلٚت-ايع١ًُٝ ايهتب

 برلٚت – ايسضاي١ َ٪ضط١ – ايطابع١ ايعبع١ – ايؿرلٚش بادٟ كٛىٜع بٔ قُد ايدٜٔ فد ايًػٟٛ يًع١َ٬ – احملٝ٘ ايكاَٛع .85

 (.2003ّ - ٖض1424) -( يبٓإ)
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 ٚعٕٝٛ ايتٓصٌٜ سكا٥ل عٔ ايهػاف -. يًٓػس اؿدٜح داز ، ّ 2١١٧ -ضٖ ٠٧2٨ ٙ ، إبساِٖٝ ضٝد ؼكٝل ، ايرٖيب يٲَاّ ، ايهبا٥س .86

 . ْػس ض١ٓ بدٕٚ ، ايؿهس داز ، اـٛازشَٞ ايصكػسٟ عُس بٔ حملُٛد ، ايتأٌٜٚ ٚدٛٙ ٗ ا٭قاٌٜٚ

 - يبٓإ –برلٚت – ايٓؿا٥ظ داز – ايجا١ْٝ ايعابع١ –  اؿٓؿٞ اؿطٝين غسٜـ قُد بٔ عًٞ اؾسداْٞ، – ايتعسٜؿات نتاى .87

 (.2007ّ – ه1428)

 إتٛؾ٢. اـٛازشَٞ ايصكػسٟ عُس بٔ قُٛد ايكاضِ أبٛ: إ٪يـ. ايتأٌٜٚ ٚدٛٙ ٗ ا٭قاٌٜٚ ٚعٕٝٛ ايتٓصٌٜ سكا٥ل عٔ ايهػاف .88

 .4:ا٭دصا٤ عدد برلٚت، -ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس. إٗدٟ ايسشام عبد: احملكل(. ٖض538)

 ايع١ًُٝ ايهتب داز ، باـاشٕ ايػٗرل ايبػدادٟ إبساِٖٝ بٔ قُد بٔ عًٞ ايدٜٔ ع٤٬ ،( اـاشٕ تؿطرل) ايتٓصٌٜ َعاْٞ ٗ ايتأٌٜٚ يباى .89

 (ٖض 1415) -رلٚتب ض

 يبٓإ -برلٚت – ايع١ًُٝ ايهتب داز ،- 1ٙ ،(. ٖض771) إتٛؾ٢. إؿسٟ ا٭ؾسٜكٞ َٓٛٛز بٔ َهسّ بٔ قُد: إ٪يـ. ايعسى يطإ .90

 2١١٦ -  ٖض٠٧2٧) -

 ايدَػكٞ، ٓبًٞاؿ ايؿسز أبٛ ايدٜٔ شٜٔ زدب بٔ أٓد بٔ ايسٓٔ عبد ايطٛاع،: ت) ٚٚا٥ـ َٔ يًُٛاضِ ؾُٝا إعازف يعا٥ـ .91

 (.1999ّ - ٖض1420) -يبٓإ -برلٚت-نجرل ابٔ داز ايطٛاع، قُد ٜاضٌ: احملكل

 (.ّ 2003/ ٖض1423)  ايسٜاض، ايهتب، عامل داز  َؿًض، بٔ اهلل عبد بٔ قُد بٔ ٱبساِٖٝ إكٓل، غسح ٗ إبدع .92

 ( ٖض 1412)برلٚت ايؿهس، داز ُٞ،اشلٝج بهس أبٞ بٔ عًٞ ايدٜٔ ْٛز، ايؿٛا٥د َٚٓبل ايصٚا٥د فُل .93

 داز اؾصاز، عاَس ايباش، أْٛز: ؼكٝل ،(ٖض728: ت) اؿساْٞ ت١ُٝٝ بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أٓد ايعباع أبٛ ايدٜٔ تكٞ: ايؿتا٣ٚ فُٛع .94

 .ّ 2005 ض ٖض1426 ،،3ٙ ايٛؾا٤،

 ضعٛد بٔ قُد اٱَاّ داَع١ ايعًٛاْٞ، ؾٝاض بسدا ط٘:  ؼكٝل ايساشٟ، اؿطٌ بٔ عُس بٔ قُد ا٭ؾٍٛ، عًِ ٗ احملؿٍٛ  .95

 (ٖض1400) ، ا٭ٍٚ ايعبع١-ايسٜاض – اٱض١َٝ٬

   ٚايتٛشٜل ٚايٓػس يًعباع١ ايؿهس داز ،(ٖض456  ت)  ايٛاٖسٟ ايكسطيب ا٭ْديطٞ سصّ بٔ ضعٝد بٔ أٓد بٔ عًٞ قُد أبٛ: احمل٢ً .96

 .1987ّ. برلٚت -ْاغسٕٚ  يبٓإ َهتب١: ايٓاغس.  ايساشٟ ايكادز عبد بٔ بهس أبٞ بٔ قُد اٱَاّ ايػٝذ: إ٪يـ. ايؿشاح كتاز .97

 1ٙ-برلٚت – ايسضاي١ َ٪ضط١ ا٭زْا٩ٚٙ، غعٝب:  احملكل ،(ٖض275:  إتٛؾ٢) ايطِّٳذٹطٵتاْٞ ا٭غعح بٔ ضًُٝإ داٚد أبٛ: إساضٌٝ .98

 9ٖض1408)

 سطاّ بٔ اهلل أَإ بٔ قُد خإ بٔ ايط٬ّ عبد قُد بٔ اهلل عبٝد اؿطٔ أبٛ: إ٪يـ -إؿابٝض َػها٠ غسح. إؿاتٝض َسعا٠ .99

 ٖض1404 ايجايج١ ايعبع١.  ايطًؿ١ٝ اؾاَع١– ٚاٱؾتا٤ ٚايدع٠ٛ ايع١ًُٝ ايبشٛخ إداز٠: ايٓاغس( ٖض1414) إتٛؾ٢. إبازنؿٛزٟ ايسٓاْٞ ايدٜٔ

: ايٓاغس. ععا٤ ايكادز عبد َؿعؿ٢: احملكل. ايٓٝطابٛزٟ اؿانِ اهلل عبد أبٛ اهلل عبد بٔ قُد: إ٪يـ. ايؿشٝشٌ ع٢ً إطتدزى .100

 . 1990ّ/ٖض1411 ا٭ٍٚ، ايعبع١. برلٚت -ايع١ًُٝ ايهتب داز

-برلٚت. ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس. ا٫بػٝٗٞ ايؿتض أبٞ أٓد بٔ قُد ايدٜٔ غٗاى: إ٪يـ. َطتٛسف ؾٔ نٌ ٗ إطتعسف .101

 .قُٝش١ قُد َؿٝد. د: ؼكٝل. 1986ّ. ١ٝايجاْ ايعبع١

 ايجا١ْٝ، ايعبع١. ايسضاي١ َ٪ضط١: ايٓاغس. ٚ خسٕٚ ا٭زْ٪ٚٙ غعٝب: احملكل. سٓبٌ بٔ أٓد: إ٪يـ. سٓبٌ بٔ أٓد اٱَاّ َطٓد .102

 (. 1999ّ/ٖض1420)

 ايطًؿٞ، اجملٝد بدع بٔ ٓدٟ:  ؼكٝل ايككاعٞ، اهلل عبد أبٛ دعؿس بٔ ض١َ٬ بٔ قُد: ايػٗاى َطٓد .103

 داز ايهػٓاٟٚ، إٓتك٢ قُد:  ؼكٝل ايهٓاْٞ، إزلاعٌٝ بٔ بهس أبٞ بٔ أٓد:  إ٪يـ َاد٘، ابٔ شٚا٥د ٗ ايصداد١ َؿباح .104

 (ٖض1403)_برلٚت-ايعسب١ٝ

  ايع١ًُٝ إهتب١  -ايؿَٝٛٞ كسٟإ عًٞ بٔ قُد بٔ أٓد يًساؾعٞ، ايهبرل ايػسح غسٜب ٗ إٓرل إؿباح  ايؿَٝٛٞ إٓرل، إؿباح .105

 . يًٓػس ايؿهس داز ، ّ 2١١2 -ٙ ٠٠٧22 ٙ ، ايبػٟٛ ايؿسا٤ َطعٛد بٔ اؿطٌ قُد ٭بٞ ، ٚايتأٌٜٚ ايتؿطرل ٗ ايتٓصٌٜ َعامل .106

 .احملُد١ٜ ايط١ٓ َهتب١ ايؿكٞ، ساَد قُد ؼكٝل اـعابٞ، قُد بٔ ٓد ضًُٝإ ٭بٞ ايطٓٔ َعامل .107

 . ٖض1415 ،1ٙ ايكاٖس٠، اؿسٌَ داز اؿطٝين، احملطٔ ٚعبد اهلل عٛض طازم:  ؼكٝل ايعدلاْٞ،:  ا٭ٚض٘ عذِإ .108
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 ٚإٓعل ٚايؿًطؿ١ ٚايًػ١ ايؿك٘ عًِ ٚتعسٜؿات ٕؿعًشات قاَٛع ، اؾسداْٞ ايػسٜـ ايطٝد قُد عًٞ ، ايتعسٜؿات َعذِ .109

 . ْػس ض١ٓ بدٕٚ ، طبع١ زقِ بدٕٚ ، يًٓػس ايؿك١ًٝ داز ، إٓػاٟٚ ؾدٜل قُد كٝلؼ ، ٚايب٬غ١ ٚايعسٚض ٚايؿسف ٚايٓشٛ ٚايتؿٛف

 أَسٜس، اؿاز قُٛد غهٛز قُد: ؼكٝل ايعدلاْٞ، ايكاضِ أبٛ أٜٛى أٓد بٔ ضًُٝإ. إ٪يـ. ايعدلاْٞ -ايؿػرل إعذِ .110

 (1985ّ/ٖض1405) ا٭ٍٚ، ايعبع١. برلٚت -اٱض٬َٞ إهتب: ايٓاغس

 ايعًّٛ َهتب١ ايطًؿٞ، اجملٝد عبد بٔ ٓدٟ: ؼكٝل ايعدلاْٞ، ايكاضِ أبٛ أٜٛى بٔ أٓد بٔ ضًُٝإ. إ٪يـ. ايهبرل إعذِ .111

 . 1983ّ/ ٖض1404 -ايجا١ْٝ ايعبع١. إٛؾٌ -ٚاؿهِ

 . تسنٝا -اضتاْبٍٛ – اٱض١َٝ٬ إهتب١  – ٙ ى( ت ى) – َؿعؿ٢ إبساِٖٝ َؿعؿ٢، - ايٛضٝ٘ إعذِ .112

 . ّ ٠٩٩١ عاّ َؿس ٗ ايًػ١ فُل أؾدزٙ ، ايعسب١ٝ ايًػ١ فُل ، ايٛضٝ٘ إعذِ .113

. ايعسبٞ ايهتاى اؼاد ايٓاغس، ٖازٕٚ قُد ايط٬ّ عبد: احملكل شنسٜا، بٔ ؾازع بٔ أٓد اؿطٌ أبٞ: إ٪يـ. ايًػ١ َكاٜٝظ َعذِ .114

 . 2002ّ/ٖض1423. ايعبع١

 . اؿدٜج١ ايسٜاض َهتب١ ٙ ، إكدضٞ قُد بٔ أٓد بٔ اهلل عبد ايدٜٔ ؾلَٛ قُد ٭بٞ ، إػين .115
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 - ٖض 1424) – يبٓإ - برلٚت - ايع١ًُٝ ايهتب داز ،1ٙ ايٜٓٛسٟ، ايٖٛاى عبد بٔ أٓد ايدٜٔ غٗاى ا٭دى، ؾٕٓٛ ٗ ا٭زى ْٗا١ٜ  .128

2004 ّ.) 
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 املمخص

تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل بٝإ إعذاش تعدد أٚد٘ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ، 

ٚنٝـ إٔ ايكسا٠٤ إذا تعددت يف املٛضع ايٛاسد ناْت مبجاب١ تعدد اٯٜات 

 اهلل  اييت يٛ نـٴتٹبٳت نٌ آ١ٜ ع٢ً سد٠ مبا ؼٌُ َٔ َع٢ٓ يهإ نتاب

 ـ تعاىل ـ بايؼ ايطٍٛ ٚيصعب ع٢ً ا٭١َ سؿع٘ ٚؾُٗ٘ !

ٚيهٔ بتعدد ايكسا٤ات يف املٛضع ايٛاسد بكٝت اٯ١ٜ ٚاسد٠ َٔ سٝح 

ايعدد ، َٚتعدد٠ َٔ سٝح ا٭سهاّ ٚاملعاْٞ ، ؾصاز ايعٌُ مبا ديت عًٝ٘ 

ايكسا٤تإ أٚ ا٭نجس مما جيب ايعٌُ ب٘ ، ؾ٬ أٚي١ٜٛ بٝٓٗٔ َا داَت 

قد ثبتت قسآْٝتٗا ٚتٛاتسٖا ، ؾطبشإ َٔ أٚدع نتاب٘ ٖرٙ ايكسا٠٤ 

 ا٭ضساز ، ٚدعً٘ َعذصّا بًؿع٘ ٚزمس٘ َٚعٓاٙ ٚقسا٤ات٘ !

ٚقد اقتصس ايبشح ع٢ً ث٬ث١ دٛاْب ؾكط ٖٞ :)اؾاْب ايعكدٟ ،   

 ٚاؾاْب ايؿكٗٞ، ٚاؾاْب ايب٬غٞ(. 

 

 إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ

 د. فائس حممد الغرازي 

 ومهاألشتاذ املشارك بقصم القرآن الكريم وعم

 جامعة إب –ـ النادرة  وعميد كمية الرتبية  

    

 عـمــــيد الكمية 

7 
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 املكد١َ : 

اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ َٚٔ 

 ضاز ع٢ً ْٗذ٘ إىل ّٜٛ ايدٜٔ.

ّا بًؿع٘ ، ؾكد ْصٍ ايسٚح ا٭َني بايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً قًب قُد ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َعذص-أَا بعـــــــــــد:

َٚعذصّا بسمس٘ ، َٚعذصّا مبعٓاٙ ، ٚقسا٤ات٘ املتعدد٠ ، ؾأدٖؼ ايبًػا٤ ،ٚأخسع ايؿصشا٤ ، ٚتسنِٗ سٝاز٣ 

أدٖػِٗ ْعُ٘ ايعذٝب ، ٚزصؿ٘ ايػسٜب ،ٚتأيٝؿ٘ ايبدٜع ،عذصت عٔ ْعِ أصػس ضٛز٠  ٫ ًٜٕٛٚ ع٢ً غ٤ٞ!

ػعسا٤ ، تؿٓٔ أضاطني نؿاز َه١ يف اخت٬م َٓ٘ اـطبا٤، ٚنَّت عٔ ٚصؿ٘ ايبًػا٤ ، ٚؼريت يف تأيٝؿ٘ اي

إٕ ٖٛ إ٫ $ٚقايٛا : # إمنا ٜعًُ٘ بػس $ ٚقايٛا : # قٍٛ نأٖ $ ٚقايٛا : # قٍٛ غاعس $ طسم تهرٜب٘ ؾكايٛا : 

ؾأدابِٗ عًُِٝٗ بايػعس ٚايطشس ٚايهٗا١ْ : ٫ ٚاهلل َا ٖٛ بايػعس ، ٫ٚ بايطشس،  ٫ٚ بايهٗا١ْ # ضشس ٜ٪ثس 

، ٚإٕ عًٝ٘ يط٠ٚ٬ ، ٚإٕ أضؿً٘ َػدم ، ٚإٕ أع٬ٙ َجُس ، ٚإْ٘ ٜعًٛ ٫ٚ ٜٴع٢ً عًٝ٘ ، ؾػًبٛا  ،إٕ ي٘ ؿ٠ٚ٬

٘ٹ  سني مسعت٘ إٔ قايت :   {!اٗ  ِإوَّب َسِمعَۡىب ُقسَۡءاًوب َعَجت }ٖٓايو ٚاْكًبٛا صاغسٜٔ ! مسعت ب٘ اؾٔ ؾًِ تٓت

اٱعذاش ايب٬غٞ،اٱعذاش ايتازخيٞ ، يف إعذاش ايكسإٓ ايهسِٜ )  -قدميّا ٚسدٜجّا -يكد نتب ايعًُا٤ 

اٱعذاش ايػٝيب ( ٚيف اٯ١ْٚ ا٭خري٠ أنجسٚا َٔ ايهتاب١ يف ) اٱعذاش ايعًُٞ ، اٱعذاش ايتػسٜعٞ ، اٱعذاش 

٫ٚ ٜصاٍ املٛضٛع بهسّا  (1)ايعددٟ ( بٝد إٔ ٖٓاى إعذاشّا ععِٝ ايػإٔ ، دًٌٝ ايكدز مل ٜٴهتب ؾٝ٘ إ٫ ايكًٌٝ،

حٺ دقٍٝل ،ٚغِٛص عٍُٝل ; ٫ضتدساز دٛاٖسٙ ٚٯي٦٘ ،أ٫ ٖٚٛ )إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ( ٖرا ، عاد١ إىل ع

يكد أيـ ايعًُا٤ ايكدا٢َ يف تٛدٝ٘  املٛضٛع ايرٟ ضٝشٌُ بني ثٓاٜا أضطسٙ ايعذب ايعذاب يف عًِ ايكسا٤ات !

يف نتاب٘ )اؿذ١ يف ايكسا٤ات  (1)(ٖـ370ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٚأدادٚا يف َ٪يؿاتِٗ ٫ضُٝا اؿطني ابٔ خايٜٛ٘ )تـ

يف  (3)ٖـ(437يف نتاب٘ )اؿذ١ يًكسا٤ ايطبع١( َٚهٞ بٔ أبٞ طايب )تـ (2)ٖـ(377ايطبع( ٚأبٛ عًٞ ايؿازضٞ )تـ

                                                           
َجٌ د. أمحد قُد ضعد يف نتاب٘ )ايتٛدٝ٘ ايب٬غٞ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ( ، ٚ د. قُد أمحد اـساط يف نتاب٘ )اٱعذاش ايبٝاْٞ يف ض٤ٛ  (1)

 ٚغريٖا . )ايٛدٛٙ ايب٬غ١ٝ يف تٛدٝ٘ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ( ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ املتٛاتس٠ (، ٚد. قُد أمحد اؾٌُ  يف نتاب٘ 

اؿطني بٔ أمحد بٔ خايٜٛ٘ ايٓشٟٛ ايًػٟٛ أخر ايٓشٛ ٚا٭دب ع٢ً ابٔ دزٜد ْٚؿطٜٛ٘ ٚابٔ ا٭ْبازٟ  ، نإ أسد أؾساد ايدٖس يف نٌ قطِ ( 2)

 .  529/  1، بػ١ٝ ايٛعا٠ يًطٝٛطٞ  237/ 1ٟ َٔ أقطاّ ايعًِ ٚا٭دب ، ٚنإ تك١ َػٗٛزّا . ٜٓعس : غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾصز

٫بٔ اؿطٔ بٔ أمحد بٔ عبد ايػؿاز،أبٛ عًٞ ايؿازضٞ ، اٱَاّ ايٓشٟٛ املػٗٛز ، اْتٗت إيٝ٘ ز٥اض١ عًِ ايٓشٛ يف عصسٙ . ٜٓعس غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ( 2)

 . 1/206اؾصزٟ  

ف أضتاذ ايكسا٤ ٚاجملٛدٜٔ تآيٝؿ٘ تٓٝـ عٔ مثاْني تأيٝؿّا . ٜٓعس : َعسؾ١ َهٞ بٔ أبٞ طايب بٔ قُد ايكٝطٞ املػسبٞ ، إَاّ ع١َ٬ قكل عاز( 3)

 . 2/309، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾصزٟ  :  222ايكسا٤ ايهباز  يًرٖيب ص : 
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يف نتاب٘ )سذ١  (1)نتاب٘ )ايهػـ عٔ ٚدٛٙ ايكسا٤ات ايطبع( ٚعبد ايسمحٔ بٔ شل١ً )تـ بعد ا٭زبعُا١٥(

ا  يف نتبِٗ ملصطًض )اٱعذاش( أعين يف تٛدٝٗاتِٗ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ، مل ايكسا٤ات(، ٚيهِٓٗ مل ٜتطسقٛ

نإ تٛدِٝٗٗ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ زا٥عّا َٔ سٝح إٜساد ايعًٌ ٚاؿذر  ٜبٝٓٛا َا اٱعذاش يف ٖرٙ ايكسا٠٤ أٚ تًو !

سِٜ، ٚغٗد هلِ ايٓش١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ ،ٚايؿك١ٝٗ هلرٙ ايكسا٠٤ ،أٚ تًو،ٚتطًطًٗا سطب تستٝب ضٛز ايكسإٓ ايه

٫ ْدزٟ باٱداب١  بإتكإ ايؿٔ )ا٭قدَٕٛ ٚاحملدثٕٛ( ٚيهٔ َا ايطس يف عدّ ذنسِٖ )َصطًض اٱعذاش( ؟ 

ع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد! زمبا يعدّ غٝٛع ٖرا املصطًض يف ذيو ايعصس ،أٚ ْدزت٘ ، ٚزمبا أِْٗ تسنٛا اجملاٍ يعًُا٤ 

صاسب نتاب )إعذاش ايكسإٓ( ٚعبد ايكاٖس  (2)ٖـ(403بسعٛا يف ٖرا ايؿٔ ،أَجاٍ: أبٞ بهس ايباق٬ْٞ )تـ

صاسب نتاب  (4)ٖـ(386صاسب نتاب )د٥٫ٌ اٱعذاش( ٚعًٞ بٔ عٝط٢  ايسَاْٞ )تـ (3)ٖـ(417اؾسداْٞ)تـ

مل ٜتطسقٛا يٲعذاش يف تعدد ايكسا٤ات  -نريو -)ايٓهت يف إعذاش ايكسإٓ( ٚغريِٖ. َع إٔ ٖ٪٤٫ 

ٖتُاَِٗ َسنصّا سٍٛ إعذاش ايٓعِ ايكسآْٞ بػهٌ عاّ ، بصسف ايٓعس عٔ ايكسآ١ْٝ إ٫ ق٬ًّٝ ،نإ دٌ ا

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ .

ٚاْط٬قّا َٔ غش١ ايهتاب١ يف ٖرا املٛضٛع ؾكد عصَت أَسٟ، ٚغددت زسًٞ ـ َتٛن٬ّ ع٢ً زبٞ ـ قا٫ّٚ 

 ايبشح يف إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ سطب املطتطاع 

ؾطٝكتصس عجٞ ع٢ً ايهتاب١ يف ث٬ث١ دٛاْب ؾكط )داْب اٱعذاش ايعكدٟ ٚمبا إٔ املٛضٛع َرتاَٞ ا٭طساف 

،ٚاٱعذاش ايؿكٗٞ ،ٚاٱعذاش ايب٬غٞ( ٚضٝكتصس ايبشح نريو ع٢ً اٱتٝإ غُط١ أمنٛذدات يهٌ إعذاش 

  تازنّا ايؿسص١ ٭ٌٖ ايتدصص ٫ضتهُاٍ دٛاْب املٛضٛع ايٛاضع١. 

 ١َ ٚمتٗٝدّا ، ٚث٬ث١ َباسح ٚخامت١ . ٖرا ٚقد اقتطت طبٝع١ ايبشح إٔ ٜتطُٔ َكد 

 

   
                                                           

، ٚعًِ ايٛقـ عبد ايسمحٔ بٔ قُد بٔ شل١ً املكس٨ ، ٜه٢ٓ بأبٞ شزع١ ، َٔ امل٪يؿني اجملٛدٜٔ يف عًِ ايكسا٤ات ، ٚتٛدٝٗٗا ،ٚعًِ ايتؿطري( 1)

 .   25ٚاٱبتدا٤  ناْت ٚؾات٘ بعد ايكسٕ ايسابع اهلذسٟ . ٜٓعس : َكد١َ نتاب٘ سذ١ ايكسا٤ات ص : 

 قُد بٔ ايطٝب بٔ قُد ايكاضٞ أبٛ بهس  ايباق٬ْٞ ، ا٭صٛيٞ املتهًِ ، َٔ آثازٙ : إعذاش ايكسإٓ ، ٚا٫ْتصاز يًكسإٓ . ٜٓعس : ٚؾٝات( 2)

 .  269/  4ا٭عٝإ ٫بٔ خًهإ 

عبد ايكاٖس بٔ عبد ايسمحٔ ، أبٛبهس  اؾسداْٞ ايػاؾعٞ ايٓشٟٛ  ، نإ َٔ نباز أ١ُ٥ ايعسب١ٝ ٚايبٝإ ، َٔ آثازٙ: إعذاش ايكسإٓ ، ٚ ( 3)

 .188/  2املكصد يف غسح اٱٜطاح ٚاؾٌُ ٜٓعس : إْباٙ ايسٚا٠ يًكؿطٞ 

ٓشٜٛني ايبصسٜني ، ٚاملتهًُني ايبػدادٜني ، َتؿٓٔ يف عًّٛ نجري٠ َٔ ايؿك٘ أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ عٝط٢ ايسَاْٞ ايٓشٟٛ ، َٔ أؾاضٌ اي( 4)

 .69ٚايكسإٓ ٚايٓشٛ ٚايه٬ّ نجري ايتصٓٝـ ٚايتأيٝـ . ٜٓعس : ايؿٗسضت  ٫بٔ ايٓدِٜ ص : 



 

183 
 

  2015ديسمبر  -يوليو –المجلد الثاني  –العدد السادش      جامعة الناصرمجلة 

 إعجاز القراءات القرآنية

 

 رازي د. فائس محمد الغ
 

 املبشح ا٭ٍٚ :) إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايعكدٟ ( ٜٚتطُٔ مخط١ َطايب:  

   چ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې     چ  املطًب ا٭ٍٚ :اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

   چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڃ  چ  چ  چ  چ  املطًب ايجاْٞ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

   چۉ  ې          ې  ې  ې      چ  املطًب ايجايح : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

   چ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ  املطًب ايسابع : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

        چڳ  ڱ   ڱ  چ  املطًب اـاَظ :اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

 ٜٚتطُٔ مخط١ َطايب : ( إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايؿكٗٞ)  ٞ :املبشح ايجاْ

   چ   ۉ  ې  ې  ې   ېى     چ  املطًب ا٭ٍٚ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

   چ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸      چ اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : املطًب ايجاْٞ :

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼      چ  تعاىل :املطًب ايجايح : اٱعذاش يف قٛي٘ 

   چ   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁        

   چ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ     چ   اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل ::  املطًب ايسابع

   چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ      چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب اـاَظ

 ٜٚتطُٔ مخط١ َطايب : (  سا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايب٬غٞإعذاش ايك:)  املبشح ايجايح

    چ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب ا٭ٍٚ

   چۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل: : املطًب ايجاْٞ

   چ   ہ  ہہ  ۀ  ۀ   ہ  چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب ايجايح

      چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب ايسابع

    چڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک         چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل ::  املطًب اـاَظ

 : ٚتتطُٔ أِٖ ْتا٥ر ايبشح .اـامت١ 
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 متٗٝــــــــد

 إعذاش تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ : 

: َػتل َٔ ايؿعٌ ايج٬ثٞ ) عٳذٳصٳ( قاٍ أمحد بٔ ؾازع : " ايعني ٚاؾِٝ ٚايصاٟ أص٬ٕ صشٝشإ  ذاش يػ١اٱع

ٜدٍ أسدُٖا:ع٢ً َ٪خس٠ ايػ٤ٞ ،ٚايجاْٞ: ٜدٍ ع٢ً ايطعـ ،ٜكاٍ : عٳذٳصٳ ٜٳعٵذٳصٴ عٳذٵصا ٶ، ؾٗٛ عادص ، أٟ : 

صْٞ ؾ٬ٕ : إذا عذصت عٔ طًب٘ ضعٝـ ،ٚايعذص ْكٝض اؿصّ ، ٚاٱعذاش ايؿٛت ايطبل ، تكٍٛ : أعذ

 (1)ٚإدزان٘

ٜٚعد #. (2)ٖٛ إٔ ٜستكٞ ايه٬ّ يف ب٬غت٘ إىل إٔ خيسز عٔ طٛم ايبػس ٜٚعذصِٖ عٔ َعازضت٘ :$ ٶ ٚاصط٬سا 

تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ضسبا ٶ َٔ ضسٚب اٱعذاش ، ؾًِ تتعدد ايكسا٤ات إ٫ ٭غساض ١َُٗ ،إَا :عكد١ٜ ،أٚ 

يػ١ٜٛ ، أٚ صسؾٝ٘ ، أٚ غري ذيو ، بٌ عدٻ نجري َٔ ايعًُا٤ تعدد ايكسا٤ات مبجاب١ تعدد  ؾكٗٝ٘ ،أٚ ب٬غٝ٘ ،أٚ

اٯٜات اييت جيب ايعٌُ بٗا إٕ تعرز اؾُع بٝٓٗا ، ٖٚرٙ بعض أقٛاهلِ :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ تُٝٝ٘ :" ؾٗرٙ 

صي١ اٯ١ٜ َع اٯ١ٜ ، جيب ايكسا٤ات اييت ٜتػري ؾٝٗا املع٢ٓ نًٗا سل ، ٚنٌ قسا٠٤ َع ايكسا٠٤ ا٭خس٣ مبٓ

اٱميإ بٗا نًٗا ، ٚاتباع َا تطُٓت٘ َٔ املع٢ٓ عًُا ٶ ٚع٬ُ ٶ ، ٫ جيٛش تسى َٛدب إسداُٖا ٭دٌ ا٭خس٣ ; 

 (3) ظٓا ٶ إٔ ذيو تعازض " 

ٕٻ ايكسا٤تني ناٯٜتني ، ؾصٜاد٠ ايكسا٤ات ، نصٜاد٠ اٯٜات .  ٚقاٍ يف َٛضع آخس اؾغ ٚقاٍ اؿ(4) : " ٚقد بٝٓٸا أ

، ٚنُاٍ  ... َٚٓٗا َا يف ذيو َٔ ْٗا١ٜ ايب٬غ١  »ابٔ اؾصزٟ يف َعسض سدٜج٘ عٔ ؾٛا٥د ايكسا٤ات ٚتعددٖا : 

اٱعذاش ، ٚغا١ٜ ا٫ختصاز ، ٚمجاٍ اٱجياش  ، إذ نٌ قسا٠٤ مبٓصي١ اٯ١ٜ ، إذ نإ تٓٛع ايًؿغ به١ًُ تكّٛ 

 (5) خيـ َا نإ يف ذيو َٔ ايتطٌٜٛ َكاّ آٜات ، ٚيٛ دعًت د٫ي١ نٌ يؿغ آ١ٜ ع٢ً سدتٗا مل 

                                                           
 . 4/232ٜٓعس : َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ َاد٠ )عذص(   (1)

 83ايتعسٜؿات يًذسداْٞ ص :  (2)

 13/391( فُٛع ايؿتا٣ٚ  3)

 .13/400املصدز ْؿط٘ ( 4)

 .1/47ايٓػس  ( 5)
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: " إٕ تٓٛع ايكسا٤ات ٜكّٛ َكاّ تعدد اٯٜات ، ٚذيو ضسب َٔ ضسٚب  ٚقاٍ قُد عبدايععِٝ ايصزقاْٞ

 (1)ايب٬غ١ ، ٜبتد٨ َٔ مجاٍ ٖرا اٱعذاش ، ٜٚٓتٗٞ إىل نُاٍ اٱعذاش " 

عين : أْ٘ إذا تعددت أٚد٘ ايكسا٠٤ يف اٯ١ٜ : " تٓٛع ايكسا٤ات مبٓصي١ تعدد اٯٜات ، ٚت ٚقاٍ ايع١َ٬ ايػٓكٝطٞ

ايٛاسد٠ إىل قسا٤تني َتٛاتستني ، ٚنإ يهٌ َُٓٗا َع٢ٓٶ َػاٜس يٮخس٣ ، ؾإٕ أَهٔ اؿٌُ عًٝٗا  يصّ ذيو 

: " ايكسا٤تإ ناٯٜتني جيب إٔ  ٚقاٍ ايكاضٞ ابٔ ايعسبٞ(2) ،ٚإ٫ ؾُٗا مبٓصي١ آٜتني يهٌ َُٓٗا َع٢ٓٶ َطتكٌ 

: " بٛدٛب ايعٌُ بايكسا٤تني; ٭ٕ نًتُٝٗا  ٚأٚزد ايصكػسٟ يف تؿطريٙ )ايهػاف( قٍٛ ايعًُا٤ (3) ٜٴعٌُ بُٗا 

مما جيب ايعٌُ ب٘ ، ٚ٭ْ٘ ٫ أٚي١ٜٛ بُٝٓٗا َا داَت ايكسا٠٤ قد ثبتت قسآْٝتٗا ٚتٛاتسٖا ، ٚأمجع املطًُٕٛ ع٢ً 

 (4) دٛاش ايكسا٠٤ بٗا ، ٚايعٌُ مبا ٜرتتب عًٝٗا 

 ) إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايعكدٟ ( :املبشح ا٭ٍٚ : 

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېېچ اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب ا٭ٍٚ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ٹ ٹ چ 

 ص 112املا٥د٠: ط چەئ    ەئ  

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ  : 

ٙ : بايتا٤ يف : ) ٌٖ تطتطٝع ( ٚ ) زبٻو ( بايٓصب ، ٚقسأ ايباقٕٛ : ) ٌٖ ٜطتطٝع ( بايٝا٤ ايهطا٥ٞ مبؿسدقسأ 

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : (4)،) ٚزبټو ( بايسؾع 

: " سذ١ َٔ قسأ بايٝا٤ ، أْ٘ ع٢ً َع٢ٓ : ٌٖ ٜؿعٌ زبو ذيو ; ٭ِْٗ مل ٜػهٛا يف  قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

و ; ٭ِْٗ ناْٛا َ٪َٓني ، ؾإمنا ٖٛ نكٛيو يًسدٌ : ٌٖ ٜطتطٝع ؾ٬ٕ إٔ ٜأتٞ ٚقد اضتطاع١ ايبازٟ ع٢ً ذي

                                                           
 .1/149َٓاٌٖ ايعسؾإ  ( 1)

 .2/11أضٛا٤ ايبٝإ   (2)

 .1/169أسهاّ ايكسإٓ  (3)

 .1/202ايهػاف يًصكػسٟ  (4)

 83، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 199ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :  (4)
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عًُت أْ٘ َطتطٝع، ؾاملع٢ٓ : ٌٖ ٜؿعٌ ذيو ؟ ٌٖٚ جيٝبين إىل ذيو؟ ٚقد ناْٛا عاملني باضتطاع١ اهلل يريو 

 چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ چ ٚيػريٙ عًِ د٫ي١ ٚخرب ْٚعس، ؾأزادٚا َعآٜت٘ نريو ، نُا قاٍ إبساِٖٝ:

ص ٚقد نإ عًِ إٔ اهلل حي٢ٝ املٛت٢ اضتد٫ٍ ٚسٞ ْٚعس، ؾأزاد عًِ املعا١ٜٓ اييت ٫ ٜعرتضٗا 26٢ايبكس٠: ط

:٫ ٜدخٌ عًٝ٘ يف ذيو غب١ٗ ; ٭ٕ عًِ ايٓعس  أٟ چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ     چ  غ٤ٞ ، ٚيريو قاٍ إبساِٖٝ :

   چ  غ٤ٞ َٔ ذيو ، ٚيريو قاٍ اؿٛازٜٕٛ : ٚاـرب تدخً٘ ايػب١ٗ ٚا٫عرتاضات ، ٚعًِ املعا١ْٝ ٫ ٜدخً٘ 

 (1)  چ   ۈئ  ۈئ   

: ٌٖ تكدز ٜا عٝط٢ إٔ تطأٍ زبو ; ٭ِْٗ ناْٛا َ٪َٓني ، ٚناْت  أٟ ٚسذ١ َٔ قسأ بايتا٤ :ٚقاٍ ابٔ شل١ً : 

: ) ٌٖ عا٥ػ١ ـ زضٞ اهلل عٓٗا ـ تكٍٛ : نإ ايكّٛ أعًِ باهلل َٔ إٔ ٜكٛيٛا : ) ٌٖ ٜطتطٝع زبټو ( إمنا قايٛا 

﮲   چ تطتطٝع زبٻو ( ٚاؿذ١ قٛي٘ ـ قبًٗا ـ :  املا٥د٠: ط چ   ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ 

ٚاهلل تعاىل مساِٖ سٛازٜني ٚمل ٜهٔ اهلل يٝطُِٝٗ بريو ِٖٚ بسضاي١ زضٛي٘ نؿس٠ ! قاٍ أٌٖ  ص111

ڱ  چ بعدٙ ؾٓصب٘،نُا قاٍ: ايبصس٠:املع٢ٓ: ٌٖ تطتطٝع ض٪اٍ زبو،ؾشرف ايط٪اٍ ٚأيك٢ إعساب٘ ع٢ً َا

 (2)ص82ٜٛضـ: ط چڱ  

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ضبعٝتإ ٫ غو يف ذيو ; ٚيهٔ قسا٠٤ اؾُٗٛز ٜبدٚ ؾٝٗا يبظ ٷ ٚإغهاٍ ملٔ قسأٖا أٍٚ 

 ؟ ! ١ًٖٚ : ٌٖ ٜطتطٝع زبو ؟!ٌٖ ض٪اٍ اؿٛازٜني نإ َٔ باب ايػو ؟ ٚملاذا ضأيٛا بٗرٙ ايطسٜك١ 

أدس٣ بعض املؿطسٜٔ ض٪اٍ اؿٛازٜني ع٢ً ظاٖسٙ ، ٚقاٍ : إٕ اؿٛازٜني مل ٜهْٛٛا َ٪َٓني ،ٚإمنا ادعٛا 

اٱميإ ؾكط ،قاٍ ايصكػسٟ :َا ٚصؿِٗ اهلل باٱميإ ٚاٱخ٬ص ،ٚإمنا سه٢ ادعا٤ِٖ هلُا ،أٟ: يف قٛي٘ 

﮴   ﮵  چ : ص ثِ أتبع٘ ٠111: املا٥دط چہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

قٛي٘ : )إذ قاٍ ( ؾإذّا إٕ دعٛاِٖ ناْت باط١ً ، ٚإِْٗ ناْٛا غانني ، ٚقٛي٘ : ) ٌٖ ٜطتطٝعٴ زبټو ( ؟! 

ن٬ّ ٫ ٜسد َجً٘ عٔ َ٪َٓني، َععُني يسبِٗ ، ٚنريو قٍٛ عٝط٢ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ هلِ َعٓاٙ : اتكٛا اهلل ، 

                                                           
 423، 1/422ٜٓعس : ايهػـ   (1)

 241ٓعس : سذ١ ايكسا٤ات  ص : ٜ (2)
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ٛا عًٝ٘ ، ٫ٚ تتشهُٛا َا تػتٕٗٛ َٔ اٯٜات ؾتًٗهٛا ، إذا ٫ٚ تػهٛا يف اقتدازٙ ٚاضتطاعت٘ ، ٫ٚ تكرتس

 (1)عصٝتُٛٙ بعدٖا ) إٕ نٓتِ َ٪َٓني ( إٕ ناْت دعٛانِ يٲميإ صشٝش١ 

ٚاؿكٝك١ إٔ ض٪اهلِ مل ٜهٔ َٔ باب ايػو ، ٖٚٛ قٍٛ مجٗٛز ايعًُا٤ ، ٚصسح ب٘ نجري َٔ املؿطسٜٔ ٚبٝٓٛا 

تعاىل ـ ٚإمنا ٖرا نُا ٜكٍٛ اٱْطإ يصاسب٘ : ٌٖ تطتطٝع إٔ تكّٛ إٔ ض٪اهلِ مل ٜهٔ غها ٶ يف قدز٠ اهلل ـ 

ٖٚرا يف غا١ٜ ايتأدب َع اهلل ، ؾًِ ٜهٔ  (2) َعٞ ؟ ! ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ َطتطٝع ، ٚيهٓ٘ ٜسٜد : ٌٖ ٜطٌٗ عًٝو 

:$  ض٪اهلِ قادسّا يف نُاٍ إمياِْٗ ، ٚيٝظ ي٘ أثس ع٢ً اعتكادِٖ ;٭ِْٗ مل ٜهْٛٛا غاّنني ، قاٍ ابٔ عط١ٝ

ٚقد نإ ض٪اهلِ املا٥د٠ يٝصدادٚا ثباتّا ٚطُأ١ْٓٝ ،نُا  (3) # ٫ٚ خ٬ف أسؿع٘ يف إٔ اؿٛازٜني ناْٛا َ٪َٓني

ٌِ }قاٍ إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ ؾُٝا سهاٙ ايكسإٓ :  ََ َلمۡ  ََِإذۡ َقبَل ِإثَۡسَٰ ُۧم َزةِّ َأِزِوي َكيَۡف ُتحِۡي ٱلَۡمَُۡتىَٰٰۖ َقبَل َأ

َََلَِٰكه لَِّيطَۡمِئهَّ َقلِۡجيٰۖ ُتؤِۡمهٰۖ َقبَل َث  ص  26٢ايبكس٠: ط {َلىَٰ 

ؾكد نإ اؿٛازٜٕٛ ٜعًُٕٛ قدز٠ اهلل ٚاضتطاعت٘ عًِ د٫ي١ ٚخرب ْٚعس،ٚيهِٓٗ أزادٚا عًِ املعا١ٜٓ  اييت ٫ 

ذيو ٜدخًٗا زٜب ٫ٚ غب١ٗ ;٭ٕ عًِ ايٓعس ٚاـرب تدخً٘ ايػب١ٗ ٚا٫عرتاضات ، ٚعًِ املعا١ٜٓ ٫ٜدخً٘ غ٤ٞ َٔ 

ٚع٢ً اؾرتاض ٚزٚد ايػو يف َع٢ٓ قسا٠٤ اؾُٗٛز ، نُا ذٖب إيٝ٘ بعض املؿطسٜٔ ؾكسا٠٤ ايهطا٥ٞ  (4)« ...

٫ غو ؾٝٗا ، ٫ٚ يبظ ، ؾكد ٚضعت املع٢ٓ ، ٚٚضشت املساد َٔ قسا٠٤ اؾُٗٛز ، ؾاؿٛازٜٕٛ َ٪َٕٓٛ ، 

ض٪اٍ يف غا١ٜ ايتأدب ، أزادٚا َٓ٘ إٔ كًصٕٛ ، َتأدبٕٛ يف طًبِٗ، مل ٜهٔ ض٪اهلِ ض٪اٍ غو ـ أبدا ـ إمنا 

ٜصدادٚا ثباتا ٶ ٚطُأ١ْٓٝ ، ٖٚٓا ٜهُٔ إعذاش تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ، ؾهِ َٔ إغهاٍ أشايت٘ ، ٚنِ َٔ 

غاَض ٚضشت٘ ، ٚنِ َٔ ضِّل ٚضعت٘ ! ٚيٛ ٫ ٚزٚد قسا٠٤ ايهطا٥ٞ يعٌ استُاٍ ايًبظ يف قسا٠٤ اؾُٗٛز 

 ٚازدّا ،ٚا٫خت٬ف قا٥ُّا. 

 

  

                                                           
 1/724ٜٓعس: ايهػاف  (1)

 2/277ٜٓعس : شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ  (2)

 2/260ٜٓعس : احملسز ايٛدٝص  ( 3)

 338/ 6ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  يًكسطيب ( 4)
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 چ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  چ  املطًب ايجاْٞ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   چ قاٍ تعاىل : 

 ص15١ا٭ْعاّ: ط 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

 (1)  زقٛا ( بإثبات ا٭يـ كؿؿّا ، ٚقسأ ايباقٕٛ بػري أيـ )َؾسٻقٛا( َػددّا: )إٕ ايرٜٔ ؾا قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

ٕٸ زد٬ ٶ قسأ عٓد قاٍ ابٔ شل١ً  ـ َع٬ً قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ ـ : َٚع٢ٓ : ؾازقٛا ، أٟ : شاًٜٛا ، ٚقد زٟٚ أ

ٕٻ ايرٜٔ ؾسٸقٛا (  : ٚاهلل َا ؾسقٛٙ ، ٚيهٔ ؾازقٛٙ ، ثِ  اٍ عًٞؾكعًٞ بٔ أبٞ طايب ـ نسّ اهلل ٚدٗ٘ ـ : ) إ

ٕٻ ايرٜٔ ؾازقٛا دِٜٓٗ ( أٟ : تسنٛا دِٜٓٗ اؿل ايرٟ أَسِٖ اهلل باتباع٘ ٚدعاِٖ إيٝ٘ ، أَا َٔ قسأ )  قسأ:) إ

ؾسٻقٛا( ؾٗٛ َٔ ايتؿسٜل ، تكٍٛ: ؾسقت املاٍ تؿسٜكا ٶ ، ٚسذتِٗ قٛي٘ بعد )ٚناْٛا غٝعّا( أٟ: صازٚا أسصابّا 

،ٚتصدٜكٗا قٛي٘ : ) نٌ سصب مبا يدِٜٗ ؾسسٕٛ ( ٜديو ع٢ً أِْٗ صازٚا أسصابا ٶ ٚؾسقا، ٚاملعٓٝإ  ٚؾسقّا

 (2) َتكازبإ;٭ِْٗ إذا ؾسقٛا ايدٜٔ ؾكد ؾازقٛٙ "

 (3) : " ٚقٌٝ املساد بِٗ : أصشاب ايبدع ٚايػبٗات َٔ ٖرٙ ا٭١َ "  قاٍ ايبػٟٛ 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

اتستإ اْطبكت عًُٝٗا غسٚط ايكسا٠٤ ايصشٝش١ ،ٚبُٝٓٗا تكازب ًَشٛظ ،نُا ْص ع٢ً ذيو ايكسا٤تإ َتٛ

َهٞ ٚابٔ شلً٘ ـ َٚع ٖرا ايتكازب ـ إ٫ إٔ، يهٌ قسا٠٤ ضسٖا ٚإعذاشٖا ، َٚعٓاٖا اـاص ،ؾكسا٠٤ 

ٕٻ املؿسِّم قد آَٔ ببعض ، ٚنؿس ببعض ، أٜكٔ ببعض ، ٚغو ببع ض ، اضتشطٔ ايتػدٜد:) ؾسٻقٛا ( تبٝٻٔ أ

َٳٔ ٖرٙ صؿات٘ ، ؾذا٤ت قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ :)  َٻ١ يف نٌ  بعطّا ٚاضتكبض ايبعض اٯخس، ؾٗٞ قسا٠٤ عا

ؾازقٛا ( يتبِّٔ إٔ َٔ ؾسٸم دٜٓ٘ ، ؾكد ؾازق٘ يف اؿكٝك١ ، ٖٚرا ٖٛ اؿاصٌ عٓد نجري َٔ ايؿسم املبتدع١ ، 

ثِ تتدزز غ٦ّٝٓا ؾػ٦ّٝا ست٢ ٜصٌ ا٭َس بٗا إىل إْهاز تبدأ أَسٖا با٭ٖٚاّ ، ٚايػهٛى ، ٚنجس٠ ا٭ض١ً٦ ، 

بعض َا ٖٛ َعًّٛ َٔ ايدٜٔ بايطسٚز٠ ، ٖٚهرا تطع برٚزٖا ايط١٦ٝ يف د١ًٗ أتباعٗا ، ٚتكعد هلِ ايكٛاعد ، 

                                                           
 89، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ  ص :  211ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 1)

 278عس : سذ١ ايكسا٤ات ص : ٜٓ( 2)

 . 1/175ٜٓعس : َعامل ايتٓصٌٜ يًبػٟٛ ( 3)
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ٚت٪صٌ هلِ ا٭صٍٛ ، ٚت٪يـ هلِ ايهتب ٚتدعِٖٛ إىل دع٠ٛ ايٓاع إىل َعتكدِٖ ، َٚا اؾ١ُٝٗ، 

 ١ ،ٚايسٚاؾض إ٫ أَج١ً س١ٝ ع٢ً ذيو ... ٚاٱمساع١ًٝٝ ،ٚايٓصريٜ

ٚبصٓعِٗ ايط٧ٝ ٖرا ٜهْٕٛٛ قد ؾازقٛا ايدٜٔ بايه١ًٝ ، ؾٛد٘ اٱعذاش إذّا يف قسا٠٤ )ؾازقٛا(: أْٗا بٝٓت إٔ 

 َٔ ؾسم دٜٓ٘ ؾُآي٘ إىل َؿازق١ ايدٜٔ، ؾدصصت َا نإ عاَا ٶ  يف قسا٠٤ اؾُٗٛز ٚبٝٓت َعٓاٙ . 

ٚمثس٠ اـ٬ف : بٝإ غ٪ّ َؿازق١ اؾُاع١ ، ٚايتػٝع يػري نتاب اهلل ـ تعاىل ـ : "  قاٍ ايدنتٛز قُد اؿبؼ

ؾكد اعترب ايكسإٓ تؿسٜل ايدٜٔ مبٓصي١ َؿازقت٘ ، ٖٚٛ تصسٜض نُا تس٣ غدٜد يف ذّ ايؿسق١ ٚايتٓاسس يف 

١َ َٔ اؼاد املآٍ اؾُاع١ اٱض١َٝ٬ ... ٖٚرٙ ايتط١ٜٛ بني َؿازق١ ايدٜٔ ، ٚخًل ايؿسق١ بني املطًُني ٖٞ املؿٗٛ

 (1) بايٓطب١ يهٌ ٚاسد َٔ ا٭َسٜٔ 

 چۉ  ې          ې  ې  ې      چ املطًب ايجايح : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل 

 ص51ايهٗـ: ط چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ٹ ٹ چ

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ :

 (2): ) َٚاُنٓٵتٴ( بطِ ايتا٤ ، ٚقسأ أبٛ دعؿس ) َٚانٓٵتٳ( بؿتض ايتا٤ سقسأ ضا٥س ايعػس٠ إ٫ أبا دعؿ

 :تٛدٝ٘ ايكسا٤ات 

: ٜؿتدس اهلل املع٢ٓ : ) َٚانٓٵتٴ ( بطِ ايتا٤ ، ؾٗٞ إخباز َٔ اهلل ـ تعاىل ـ عٔ ذات٘ املكدض١. أَا قسا٠٤ اؾُٗٛز

تعاىل ـ عٓد إزادت٘ خًل ايطُاٚات ٚا٭زض ،  ـ تعاىل ـ بأْ٘ مل ٜطتػس أسدّا َٔ ايرٜٔ ٜعبدِٖ ايٓاع َٔ دْٚ٘ ـ

٫ٚ عٓد إزادت٘ خًل أسد َِٓٗ ; ٭ْ٘ غ٢ٓ عِٓٗ ، ٚ٭ِْٗ ضعاف كًٛقٕٛ ٫ ٜصًشٕٛ ست٢ جملسد ا٫ضتػاز٠ ، 

 إذّا ؾهٝـ ٜصض إٔ ٜهْٛٛا آهل١ َع اهلل تعاىل ! 

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٚاملكصٛد إع٬ّ  :) َٚا نٓتٳ( ؾٗٞ خطاب يٓبٝٓا قُد ـ ص٢ً ٚأَا قسا٠٤ أبٞ دعؿس بؿتض ايتا٤

أَت٘ أْ٘ مل ٜصٍ قؿٛظّا َٔ أٍٚ ْػأت٘، مل ٜعتطد مبطٌ ، ٫ٚ َاٍ إيٝ٘ ،ٚمل ٜتدرٙ عّْٛا ي٘ ع٢ً لاح 

 (3) دعٛت٘ . 

                                                           
 234ايكسا٤ات ٚأثسٖا يف ايسضِ ايعجُاْٞ ٚا٭سهاّ ايػسع١ٝ ص : ( 1)

   .368، اٱؼاف يًدَٝاطٞ ص:233/ 2ٜٓعس : ايٓػس ٫بٔ اؾصزٟ  ( 2)

 2/317، املطتٓري حملُد ضامل قٝطٔ   368ٜٓعس :اٱؼاف يًدَٝاطٞ ص :( 3)
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: أعٛاْا ، ٜكاٍ :  أٟ:" أٟ: َٚا نٓتٳ ٜا قُد َتدر املطًني عطدا ٶ .... ٚعطدا ،  قاٍ اٱَاّ ايكسطيب 

ذا اضتعٓت ب٘ ٚتكٜٛت ، ٚا٭صٌ ؾٝ٘ : عطد ايٝد ، ثِ ٜٛضع َٛضع ايعٕٛ ; ٭ٕ ايٝد قٛاّ اعتطدت بؿ٬ٕ : إ

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ : إذا أعاْ٘ ٚأعصٙ ،َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل   نراايعطد ، ٜكاٍ : عطدٙ ٚعاضدٙ ع٢ً 

 ص35ايكصص: ط چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

جٌ ، ٚاهلل ـ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ـ ٫ حيتاز إىل عٛش أسد ، ٚخص : ضٓعٝٓو بأخٝو ، ٚيؿغ ايعطد ع٢ً د١ٗ امل أٟ

 (1)   املطًني بايرنس يصٜاد٠ ايرّ ٚايتٛبٝذ 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ؾُٝٗا غسٚط ايكسا٠٤ ايصشٝش١ ، ؾ٬ حيل ملتكٍٛ إٔ ٜطعـ إسد٣ ايكسا٤ات ; ؾًٗ٘ ،أٚ 

 ٣ٖٛ يف ْؿط٘ !

 ) َٚانٓتٴ( إخباز عٔ اهلل ـ دٌ ٚع٬ ـ ٖٚٞ ٚاضش١ املع٢ٓ  : ؾكسا٠٤ اؾُٗٛز

: ) َٚانٓتٳ( اـطاب حملُد ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ْؿت عٓ٘ ْؿّٝا قاطعّا إٔ ٜهٕٛ قد  ٚقسا٠٤ أبٞ دعؿس

اؽر املطًني أعٛاّْا يف ْػس دعٛت٘ ! ٖٚٓا ضس اٱعذاش يف َع٢ٓ ٖرٙ ايكسا٠٤ ...، ؾٗٞ ضِٗ ضاّ يف مٛز أٚي٦و 

ايسٚاؾض َٔ ايػٝع١ اٱث٢ٓ عػس١ٜ ايرٜٔ تًؼ أيطٓتِٗ ـ ايكرز٠ ـ يف أبٞ بهس، ٚعُس، ٚعجُإ ، بٌ ٚيف ضا٥س 

ايصشاب١ ، ٚتصؿِٗ بأٚصاف ٫ تًٝل بِٗ! ـ قاتًِٗ اهلل أ٢ْ ٜ٪ؾهٕٛ ـ ،بٌ ٚصٌ ايهؿس ببعطِٗ إٔ سسف 

ِٔ ٝٵ َٴتدٻـٹرٳ امُلطًَ يتهٕٛ ٫ثٓني  (2)  ( بؿتض اي٬ّ ع٢ً ايتج١ٝٓ ٖرٙ اٯ١ٜ ٚغري تػهٌٝ سسٚؾٗا ؾكاٍ ) َٚا نٓتٳ 

 ؾكط ،ٚاملكصٛد بُٗا )أبٛ بهس ٚعُس ( زضٞ اهلل عُٓٗا 

ٖٚرا دأب ايػٝع١ ايسٚاؾض يف ؼسٜـ نتاب اهلل ـ تعاىل ـ سطب أٖٛا٥ِٗ ايطك١ُٝ ، ٫ٚ غساب١ إٔ ٜصدز ذيو 

 َٔ قّٛ ٜصعُٕٛ ؼسٜـ ايكسإٓ ايهسِٜ! ضبشاْو ٖرا بٗتإ ععِٝ !

ايدنتٛز قُد اؿبؼ : " أيٝظ ذيو طعٓا ٶ يف أَا١ْ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٚاتٗاَّا ي٘ باٱعساض قاٍ 

عٔ أَس زب٘ بعد إٔ ْٗاٙ عٔ اؽاذ املطًٹني عطدّا ٚعّْٛا ؟! ٖٚهرا ؾإٕ اتٗاّ نباز ايصشاب١ بايؿطل ٚاـٝا١ْ 

 عًٝ٘ ٚضًِ ـ ايرٟ ْٗاٙ اهلل ـ عص ٚدٌ ـ إٔ ٜتدر أعٛاْا َا ٖٛ يف اؿكٝك١ إ٫ اتٗاّ  َبطَّٔ ملكاّ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل

                                                           
 11/6ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب  ( 1)

 1/66ٜٓعس : يطا٥ـ اٱغازات يًكطط٬ْٞ ( 2)
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َٔ املطًني ، ٚقسا٠٤ أبٞ دعؿس َٔ أظٗس ا٭دي١ ع٢ً عداي١ ايصشاب١ ، ٚاضتكاَتِٗ ، ٚتصنٝتِٗ ، إذ ٫ ٜٓاشع 

ايػٝع١ يف إٔ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أصٗس إىل ايػٝدني ، ٚشٚز ابٓتٝ٘ عجُإ بٔ عؿإ، ٚعٗد إىل 

ٜل مبعاضدت٘ يف اهلذس٠ ، ٚاضتػاز عُس يف أَس ا٭ضس٣ ٚأَٛز أخس٣ ، ٚعٗد إىل عجُإ مبؿاٚض١ ايصد

قسٜؼ ّٜٛ اؿدٜب١ٝ ، ؾهٝـ ٜٴطٓد إيِٝٗ ٖرٙ ا٭عُاٍ اؾ١ًًٝ ، ٖٚٞ َٔ أبسش أغهاٍ املعاضد٠ ٚاملٓاصس٠  

اهلل بٔ عبد ايهسِٜ ايساشٟ ( ٚصدم أبٛ شزع٘ ) عبٝد  (1)، ثِ ٜكٛيٕٛ بعد ذيو إٕ ٖ٪٤٫ ايصشاب١ َٔ املطًني 

ص٢ً اهلل  -سُٝٓا قاٍ : " إذا زأٜت ايسدٌ ٜٓتكص أسدّا َٔ صشاب١ زضٍٛ اهلل ؾاعًِ أْ٘ شْدٜل ; ٭ٕ ايسضٍٛ

عًٝ٘ ٚضًِ ـ عٓدْا سل ، ٚايكسإٓ سل ، ٚإمنا أد٣ إيٝٓا ٖرا ايكسإٓ ، ٚايطٓٔ أصشاب زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل 

 (2)سسٛا غٗٛدْا ; يٝبطًٛا ايهتاب ٚايط١ٓ ، ٚاؾسح بِٗ أٚىل ِٖٚ شْادق١ "عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٚإمنا ٜسٜدٕٚ إٔ جي

   چ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ املطًب ايسابع : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ ٹ چ  

 ص٧٨ا٭ْبٝا٤: ط چڻ  ڻ  ۀ  

 كسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : اي

:)إٔ ئ ْٳكـٵدٹزعًٝ٘( بايٕٓٛ املؿتٛس١ ٚايداٍ املهطٛز٠ ع٢ً ايبٓا٤ يًُعًّٛ ٚقسأ قسأ ضا٥س ايعػس٠ إ٫ ٜعكٛب

 (3) ٜعكٛب:) إٔ ئ ٜٴِكدٳزٳعًٝ٘( بايٝا٤ املط١َُٛ ٚايداٍ املؿتٛس١ ع٢ً ايبٓا٤ يًُذٍٗٛ

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

د٘ ع٢ً إٔ ايؿعٌ َطازعٷ َب٢ٓ يًُذٍٗٛ ، ٚاؾاز ٚاجملسٚز ْا٥ب ؾاعٌ، ٚقسا٠٤ اؾُٗٛز : : تٛ قسا٠٤ ٜعكٛب

ٚيهٔ ! مث١ إغهاٍ يف َع٢ٓ قسا٠٤  (4)  تٛد٘ ع٢ً إٔ ايؿعٌ َطازع َب٢ٓ يًُعًّٛ َطٓد إىل ضُري ايعع١ُ

ػاضبّا يكَٛ٘ إٔ اؾُٗٛز ، ؾش٣ٛ ٖرا اٱغهاٍ ، ٌٖ ْيب اهلل ْٜٛظ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ اعتكد بعد إٔ ذٖب َ

 اهلل تعاىل ـ ئ ٜكدز عًٝ٘ ؟!

                                                           
 155ايكسا٤ات املتٛاتس٠ ٚأثسٖا يف ايسضِ ايجعُاْٞ ٚا٭سهاّ ايػسع١ٝ ص : ( 1)

 34ايعٛاصِ َٔ ايكٛاصِ ٫بٔ ايعسبٞ املايهٞ ص : ( 2)

 393اف يًدَٝاطٞ ص :اٱؼ 2/243ٜٓعس : ايٓػس ٫بٔ اؾصزٟ  ( 3)

 2/65ٜٓعس : املطتٓري حملُد ضامل قٝطٔ  ( 4)
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ٖٓاى َٔ اعتكد ٖرا ، قٌٝ: َعٓاٙ : اضتصي٘ إبًٝظ، ٚٚقع يف ظٓ٘ إَهإ إٔ ٫ ٜكدز اهلل عًٝ٘ مبعاقبت٘ . ٖٚرا  

قٍٛ َسدٚد ،َسغٛب عٓ٘ ;٭ْ٘ نؿس، ٚقد زٟٚ عٔ ضعٝد بٔ دبري، سهاٙ عٓ٘ املٗدٟٚ ، ٚايجعًيب عٔ 

زضٞ اهلل عٓ٘ ـ ؾكد اضتدع٢  –را اٱغهاٍ يًصشابٞ اؾًٌٝ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ ضؿٝإ ٚقد سصٌ ٖ (1) اؿطٔ 

عبداهلل بٔ عباع ـ زضٞ اهلل عُٓٗا ـ ؾكاٍ ي٘ : يكد ضسبتين أَٛاز ايكسإٓ ايبازس١ ؾػسقت ؾٝٗا ، ؾًِ أدد 

إٔ ٫ ٜكدز عًٝ٘ ،  يٓؿطٞ خ٬صّا إ٫ بو ! قاٍ : َٚاٖٞ ٜا َعا١ٜٚ؟ ؾكسأ ٖرٙ اٯ١ٜ ، ٚقاٍ : أٚ ٜعٔ ْيب اهلل

ٚذٖب مجٗٛز ايعًُا٤ إٔ املع٢ٓ : ؾعٔ إٔ ئ ْطٝل عًٝ٘ ،  (2) ؾكاٍ ابٔ عباع : ٖرا َٔ ايـٵكـٳدٳِز٫ َٔ ايـٵكـٴدٵزٳ٠ 

چ   چ  چ  ڇ   چ   ص أٟ : ٜطٝل ، ٚقٛي٘ : 26ايسعد: ط چۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېې  چ   ٖٚٛ َٔ قٛي٘ تعاىل : 

ٌٝ : ٖٛ َٔ ايكدز ايرٟ ٖٛ ايكطا٤ ٚاؿهِ ، أٟ : ؾعٔ إٔ ئ ْكطٞ عًٝ٘ ص ، ٚق٨ايط٬م: ط چ     ڇ  

ٚسكٝك١ َا ذٖب إيٝ٘ اؾُٗٛز ٖٛ ايصشٝض ، ٚاي٥٬ل بٓيب َٔ أْبٝا٤ اهلل ـ عًِٝٗ ايط٬ّ ـ ؾْٝٛظ ـ  (3)بايعكٛب١ .

ًٝ٘ ، إذّا ٫ ميهٔ يٓيب عًٝ٘ ايط٬ّ ـ ظٔ )أٜكٔ( إٔ اهلل ـ دٌ د٬ي١ ـ ئ ٜٴكدِّز عًٝ٘ ايعكٛب١ أٚ ئ ٜٴطِّٝل ع

اصطؿاٙ اهلل ؿٌُ زضايت٘ ٚتبًٝػٗا يًٓاع،ٚعصُ٘ َٔ نبا٥س ايرْٛب إٔ ٜط٧ ايعٔ بسب٘ ٜٚعتكد أْ٘ ئ 

 ٜٳكـٵدٹزع٢ً عكاب٘. 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ز ؾُعٓاٖا املب١ٝٓ يًُذٍٗٛ قسا٠٤ عػس١ٜ َتٛاتس٠ ناْت مبجاب١ املؿتاح ؿٌ إغهاي١ٝ قسا٠٤ اؾُٗٛ قسا٠٤ ٜعكٛب

ٜٓصب ع٢ً ايَكدٳِز ٫ ايُكدٵزٳ٠ ، ٖٚٓا ٜهُٔ ايطس يف إعذاش تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ، ؾتعددٖا إَا ٜٛضع املع٢ٓ، 

 أٚ ٜؿطس املػهٌ، أٚ ٜطٝـ َع٢ٓ ب٬غّٝا زاقّٝا ... إىل غري ذيو َٔ ا٭غساض . 

 :(4) ب َٓٗا ٖٚٓاى قسا٤ات أخس٣ )غاذ٠( نًٗا مبع٢ٓ : ايتكدٜس تعطد َع٢ٓ قسا٠٤ ٜعكٛ

ْـٴكـٳدِّزٳ عًٝ٘ ( بطِ ايٕٓٛ ٚتػدٜد ايداٍ َع نطسٖا ،  قسا٠٤ عُس بٔ عبد ايعصٜص ٚايصٖسٟ : ) ؾعٔ إٔ ئ 

 ٚسه٢ ٖرٙ ايكسا٠٤ املاٚزدٟ عٔ ابٔ عباع . 

: ) ؾعٔ إٔ ئ ٜٴـكـٳدِّزٳ عًٝ٘ ( بطِ ايٝا٤ ٚتػدٜد ايداٍ ٚنطسٖا ع٢ً  قسا٠٤ عبٝد بٔ عُري ٚقتاد٠ ٚا٭عسز

 ؿعٌ يًُذٍٗٛ . اي

                                                           
 11/289ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب ( 1)

 .3/132ٜٓعس : ايهػاف يًصكػسٟ  ( 2)

 . 6/311ٞ، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايكسْاط4/97، احملسز ايٛدٝص ٫بٔ عط١ٝ 260ـ 11/289ٜٓعس اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب ( 3)

 11/290ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  ( 4)
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ٜٳـِكدٹزٳ عًٝ٘ ( بٝا٤ َؿتٛس١ َع نطس ايداٍ .  قسا٠٤ اؿطٔ ايبصسٟ  : ) ؾعٔ إٔ ئ 

: ٖٚرإ ايتأ٬ٜٕٚ، ٜكصد ـ ايطٝل ٚايتكدٜس ـ تأٚهلُا ايعًُا٤ يف قٍٛ ايسدٌ ـ ايرٟ مل  قاٍ اٱَاّ ايكسطيب

ٞٻ يٝعربين عرابّا َا عرب٘ أسدّا ...  ٜعٌُ خريّا ـ قط ـ ٭ًٖ٘ إذا َت ؾشسقْٛٞ : " ؾٛ اهلل ي٦ٔ قـٳدٳزٳ اهلل عً

ٞٻ ٚبايؼ يف قاضبيت ٚدصاْٞ ع٢ً ذْٛبٞ (1)اؿدٜح " ؾع٢ً ايتأٌٜٚ ا٭ٍٚ ٜهٕٛ تكدٜسٙ:) ٚاهلل ي٦ٔ ضٝٸل اهلل عً

يٝهْٛٔ ذيو، ثِ أَس إٔ ٜٴشسٸم بإؾساط خٛؾ٘ ،ٚع٢ً ايتأٌٜٚ ايجاْٞ : أٟ ي٦ٔ نإ ضبل يف قدز اهلل ٚقطا٥٘ 

ٌ ذٟ دسّ ع٢ً دسَ٘ يٝعربين اهلل ع٢ً إدساَٞ ٚذْٛبٞ عرابّا ٫ ٜعرب٘ أسدا ٶ َٔ ايعاملني غريٟ ، إٔ ٜعرب ن

ٚايسدٌ نإ َ٪َٓا ٶ َٛسدا ٶ ، ٚقد دا٤ يف بعض طسق٘ ) مل ٜعٌُ خريّا إ٫ ايتٛسٝد( ٚقد قاٍ سني قاٍ اهلل 

ِٳ ؾعًت ٖرا ؟ قاٍ : َٔ خػٝتو ٜا زب ، ٚاـػ١ٝ ٫ تهٕٛ إ٫ مل ۋ     چ ٪َٔ َصدم ، قاٍ تعاىل : تعاىل يٹ

 (2) ص 2٧ؾاطس: ط چ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   

 چڳ  ڱ   ڱ  چ املطًب اـاَظ :اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : 

 ص12ايصاؾات: ط چڳ  ڱ   ڱ  چ قاٍ تعاىل : 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

 (3) اقٕٛ بايؿتض " قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ : ) بٳٌ عذبتٴ ( بطِ ايتا٤ ، ٚقسأ ايب

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: " قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ : ) عذبتٴ( بطِ ايتا٤ ، ٚقسأ ايباقٕٛ : ) عذبتٳ( بؿتض ايتا٤ ، أٟ : بٌ قاٍ ابٔ شل١ً 

عذبت ٜا قُد َٔ ْصٍٚ ايٛسٞ عًٝو  ٜٚطدسٕٚ ، ٚجيٛش إٔ ٜهٕٛ : بٌ عذبت َٔ إْهازِٖ ايبعح ، 

ص أٟ : إٕ تعذب 5ايسعد: ط چ  ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې ٴۇ      چ ٚسذتِٗ قٛي٘ تعاىل : 

ٜا قُد َٔ قٛهلِ ، ؾعذب قٛهلِ عٓد َٔ مسع٘ ٚمل ٜسد ؾإْ٘ عذب ، قاٍ أبٛ عبٝد : قٛي٘ : ) بٌ عذبتٳ( 

بايٓصب ، بٌ عذبت ٜا قُد َٔ دًِٗٗ ٚتهرٜبِٗ ِٖٚ ٜطدسٕٚ َٓو ،َٚٔ قسأ :) عذبتٴ( ؾٗٛ إخباز عٔ 

 (4)ـ عص ٚدٌ ـ  اهلل

 ٚسذ١ َٔ ٜجبت ايعذب هلل ـ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖرٙ ا٭سادٜح ايػسٜؿ١ : ـ

                                                           
 (.3481أخسد٘ ايبدازٟ يف نتاب أسادٜح ا٭ْبٝا٤ ، باب سدٜح ايػاز زقِ ) ( 1)

 .11/290ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  ( 2)

 151، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 318ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 3)

   606ص  سذ١ ايكسا٤ات( 4)
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عٔ أبٞ ٖسٜس٠ ـ زضٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ : مسعت زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٜكٍٛ : عذب زبٓا ـ  -1

يف  تعاىل ـ َٔ قّٛ ٜكادٕٚ إىل اؾ١ٓ يف ايط٬ضٌ. ٚيف زٚا١ٜ : عذب اهلل َٔ قّٛ ٜدخًٕٛ اؾ١ٓ

 (1) ايط٬ضٌ .

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ عذب زبٓا ـ  _عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد ـ زضٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل   -2

تبازى ٚتعاىل ـ َٔ زدٌ غصا يف ضبٌٝ اهلل ،ؾاْٗصّ أصشاب٘ ؾعًِ َا عًٝ٘ ، ؾسدع ست٢ أٖسٜل دَ٘ ، 

ب١ ؾُٝا عٓدٟ ، ٚغؿك١ مما عٓدٟ ست٢ ؾٝكٍٛ اهلل ـ عص ٚدٌ ـ مل٥٬هت٘ : اْعسٚا إىل عبدٟ زدع زغ

 (2)«أٖسٜل دَ٘ 

عٔ عكب١ بٔ عاَس ـ زضٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ : مسعت زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٜكٍٛ : ٜعذب  -3

زبو َٔ زاعٞ غِٓ يف زأع غط١ٝ يًذبٌ ، ٜ٪ذٕ بايص٠٬ ٜٚصًٞ ، ؾٝكٍٛ اهلل ـ عص ٚدٌ ـ : اْعسٚا 

 . (3) «ِٝ ايص٠٬ خياف َين ، قد غؿست يعبدٟ ٚأدخًت٘ اؾ١ٓ ، ٜ٪ذٕ يًص٠٬ ٜٚكإىل عبدٟ ٖرا 

قاٍ ايصداز : ٚقد أْهس قّٛ ٖرٙ ايكسا٠٤ ، ٚقايٛا إٕ اهلل ـ دٌ ٚعص ـ ٫ ٜعذب! ٚإْهاز ٖرا غًط ;٭ٕ ايكسا٠٤  

   ڱ      چ ٚايسٚا١ٜ نجري٠، ؾايعذب َٔ اهلل خ٬ف ايعذب َٔ اٯدَٝني ، ٖرا نُاٍ قاٍ اهلل ـ دٌ ٚعص ـ  

 چ   چ  چ  چ   چ     چ   ٚ  ص ٨١ايتٛب١: ط چ  ېئ   ېئ  ېئ      چ ص َٚجٌ قٛي٘ :  3٢ا٭ْؿاٍ: ط چںڱ

ص  ؾاملهس َٔ اهلل ٚاـداع خ٬ؾ٘ َٔ اٯدَٝني ،ٚأصٌ ايعذب يف ايًػ١ إٔ اٱْطإ إذا زأ٣ َا 142ايٓطا٤: ط 

 ٕ َا ٜٓهسٙ اهلل داش إٔ ٜكٍٛ ٜٓهسٙ ٜٚكٌ َجً٘ قاٍ : عذبت َٔ نرا ٚنرا، ؾهريو إذا ؾعٌ اٯدَٝٛ

ؾٝ٘: عذبت. ٚاهلل قد عًِ ايػ٤ٞ قبٌ نْٛ٘،ٚيهٔ اٱْهاز إمنا ٜكع َٔ ايعذب ايرٟ تًصّ ب٘ اؿذ١ عٓد 

 (4) ٚقٛع ايػ٤ٞ

                                                           
 (.3010أخسد٘ ايبدازٟ يف نتاب اؾٗاد ، باب ا٭ضاز٣ يف ايط٬ضٌ ، سدٜح زقِ )( 1)

( ٚسطٓ٘ ا٭يباْٞ يف صشٝض اؾاَع 2536سدٜح سطٔ ، أخسد٘ أبٛ داٚد يف نتاب اؾٗاد ، باب يف ايسدٌ ايرٟ ٜػسٟ ْؿط٘ ، سدٜح زقِ )( 2)

 .508/ 9، ٚسطٓ٘ أٜطّا قكل داَع ا٭صٍٛ 4/27

( ٚاؿدٜح صشش٘ ا٭يباْٞ يف ايطًط١ً 1203سدٜح صشٝض أخسد٘ أبٛ داٚد يف نتاب ايص٠٬ ،باب ا٭ذإ يف ايطؿس ، سدٜح زقِ) ( 3)

 .9/395(، ٚصشش٘ أٜطّا قكل داَع ا٭صٍٛ 41، سدٜح زقِ )1/65ايصشٝش١ 

 . 300، 4/299َعاْٞ ايكسإٓ ٚإعساب٘ ( 4)
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ٛٸٍ ع٢ً قٍٛ َٔ ضعٸـ قسا٠٤ )محص٠  اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : ايكسا٤تإ َتٛاتستإ صشٝشتإ ، ٫ ٜٴع

َرٖب٘ ا٫عتكادٟ ،ٚنإ ا٭ٚىل يًُطعـ قبٍٛ ايكسا٠٤ ٚايبشح يف ضس َعٓاٖا، ٚايهطا٥ٞ( يعدّ َطابكتٗا 

 أٚ تؿٜٛط٘ إىل اهلل تعاىل )عامل ايطس ٚأخؿ٢ (.

ٚاؿكٝك١ اييت ٫ َٓاص عٓٗا إٔ ايكسا٤تني ؼ٬ُٕ َديٛيني خيتًـ أسدُٖا عٔ اٯخس متاَّا، ؾكسا٠٤  

يعًُا٤ ؾايعذب َطٓد إىل زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ اؾُٗٛز:)عذبتٳ( ٚاضش١ املع٢ٓ ٫ اخت٬ف ؾٝ٘ بني ا

ٚضًِ ـ، ملا ضبل يف تٛدٝ٘ ابٔ شل١ً ـ زمح٘ اهلل ـ ٚقسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ :) عذبتٴ( ْطب١ ايعذب إىل اهلل ـ 

دٌ د٬ي٘ ـ ٫ٚ ًٜصّ أبدّا إذا قًٓا إٔ اهلل ـ تعاىل ـ ٜعذب إٔ ٜهٕٛ عذب٘ نعذب اٯدَٝني ، ؾاهلل ـ دٌ ٚع٬ـ 

ٝظ نُجً٘ غ٤ٞٷ ٖٚٛ ايطُٝع ايبصري ، َٚػه١ً ايٓاؾني يصؿ١ ايتعذب عٔ اهلل أِْٗ ٜكٛيٕٛ:أصٌ ايتعذب ي

ْاغ٧ عٔ خؿا٤ يف ا٭ضباب ، أٚ دٌٗ عكا٥ل ا٭َٛز ٚاهلل ـ دٌ ٚع٬ ـ َٓصٙ عٔ ذيو، ؾٗٛ ايرٟ ٫ ؽؿ٢ عًٝ٘ 

 خاؾ١ٝ يف ايطُا٤ ٚا٭زض!

ـ ايتعذب إٔ ٜهٕٛ تعذب٘ ـ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ـ ْاػّا عٔ خؿا٤ يف  : ٫ ًٜصّ إذا أثبتٓا هلل ـ دٌ ٚع٬ ْٚكٍٛ

ا٭ضباب ،أ٫ٚ ٜعًِ عكا٥ل ا٭َٛز، نشاٍ اٯدَٝني، إمنا ْكٍٛ: ْجبت هلل تعذبّا ًٜٝل ب٘، َٔ غري تػبٝ٘، ٫ٚ 

 ـ َا متجٌٝ، ٫ٚ تهٝٝـ ، ٚبريو ْهٕٛ قد ػاٚشْا  احملعٛز ايرٟ خياؾ٘ ْؿا٠ ايتعذب ، ٚأثبتٓا هلل ـ تعاىل

 أثبت٘ يٓؿط٘ يف قهِ نتاب٘.

قاٍ ايدنتٛز قُد عُس باشٍَٛ يف َعسض سدٜج٘ عٔ اخت٬ف ايكسا٤تني : " ... ٚقد ٜهٕٛ َع٢ٓ إسداُٖا  

يٝظ ٖٛ َع٢ٓ ا٭خس٣، يهٔ ن٬ املعٓٝني سل، ٖٚرا اخت٬ف تٓٛع ٚتػاٜس،٫ اخت٬ف تطاد ٚتٓاقض، َٚٔ 

 ذيو:

ييت ٜتػري ؾٝٗا املع٢ٓ نًٗا سل ، ٚنٌ قسا٠٤ َٓٗا َع ايكسا٠٤ ا٭خس٣ ) عذبتٳ ، عذبتٴ( ؾٗرٙ ايكسا٤ات ا

مبٓصي١ اٯ١ٜ َع اٯ١ٜ ، جيب اٱميإ بٗا نًٗا، ٚاتباع َا تطُٓت٘ َٔ املع٢ٓ عًُا ٚع٬ُ، ٫ٚ جيٛش تسى َٛدب 

ؾكد : ) َٔ نؿس عسف َٓ٘ (ذ) ٭دٌ ا٭خس٣ ، ظّٓا إٔ ذيو تعازض ، بٌ نُا قاٍ ابٔ َطعٛد  إسداُٖا 

 (2)  نؿس ب٘ نً٘ (

                                                           
 1/55ٖرا ا٭ثس أٚزدٙ ايطربٟ يف تؿطريٙ ( 1)

 ) بتصسف ( 327-1/324ايكسا٤ات ٚأثسٖا يف  ايتؿطري ٚا٭سهاّ ( 2)
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ٖٚرا ٖٛ ايتٛدٝ٘ املكبٍٛ :ْ٪َٔ بايكسا٤تني، ٚمبا ديت عًٝ٘ نٌ قسا٠٤ َٔ َع٢ٓ ْٚعد ذيو َٔ باب : تعدد 

ايكسا٤ات مبجاب١ تعدد اٯٜات ) ٖٚٛ ْٛع َٔ اٱعذاش(  ؾهٌ قسا٠٤ هلا َعٓاٖا اـاص، ٖٚهرا تتعاضد 

ٚغإٔ يٝظ بايٝطري ؾاضتشل ٖرٙ ايعٓا١ٜ، ٖٚرا ٖٛ ا٭ٚىل ايكسا٤تإ، ؾأَس ٜعذب َٓ٘ اهلل ٚزضٛي٘ أَس ععِٝ 

 يف محٌ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ املتٛاتس٠ .  

  : ) ٞٗاملبشح ايجاْٞ : ) إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايؿك 

   چ   ۉ  ې  ې  ې   ېى     چ املطًب ا٭ٍٚ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : 

 ص125ط ايبكس٠ :  چۉ  ې  ې  ې   ېى   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ چقاٍ تعاىل : 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

 (1) قسأ ْاؾع ٚابٔ عاَس بؿتض اـا٤ يف قٛي٘:) ٚاتـٻدٳرٚا ( ٚقسأ ايباقٕٛ بايهطس )اتـٻدٹرٚا( 

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات  :

 عًٝ٘ ٚضًِ ـ أِْٗ اؽرٚا َكاّ " َٔ قسأ بؿتض اـا٤ ، ؾٗرا إخباز عٔ ٚيد إبساِٖٝ ـ ص٢ً اهلل قاٍ ابٔ شل١ً :

َٚٔ  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى چ إبساِٖٝ َص٢ً ، ٖٚٛ َسدٚد إىل قٛي٘ : 

نطس اـا٤ ؾشذتِٗ يف ذيو : َا زٟٚ يف ايتؿطري إٔ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أخر بٝد عُس ، ؾًُا أت٢ 

ِ ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؟ قاٍ : ْعِ. قاٍ : أؾ٬ تتدرٙ َص٢ً ؟ املكاّ قاٍ ي٘ عُس : ٌٖ ٖرا َكاّ أبٝٓا إبساٖٝ

  (2)ٜكٍٛ : اؾعًٛا.   چۉ  ې  ې    ېىچ ؾأْصٍ اهلل ـ عص ٚدٌ ـ 

ُٻٔ نإ قبًٓا َٔ امل٪َٓني ، أِْٗ اؽرٚا َٔ  ٚقاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب : " َٔ قسأ بؿتض اـا٤ ع٢ً اـرب ع

قبً٘ َٔ اـرب َٚا بعدٙ ... َٚٔ قسأ بهطس اـا٤ ؾع٢ً ا٭َس بإٔ  َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً ، ؾٗٛ َسدٚد ع٢ً َا

 (3)ٜتدرٚا َٔ َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً ثِ ذنس قص١ عُس ايطايؿ١ ايرنس 

 ٚبٓا٤ٶ ع٢ً اخت٬ف ايكسا٤تني ؾكد اختًـ ايعًُا٤ سٍٛ سهِ ايص٠٬ خًـ َكاّ ضٝدْا إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ 

ع٢ً إٔ ايص٠٬ خًـ املكاّ ض١ٓ، ٚإىل ٖرا ايكٍٛ ذٖب َايو ٚايػاؾعٞ يف  ؾُٔ قسأ بصٝػ١ اـرب اضتدٍ باٯ١ٜ

، ٚاضتديٛا ـ أٜطّاـ عدٜح ا٭عسابٞ ايرٟ دا٤ إىل زضٍٛ ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ثا٥س ايسأع (4) أسد قٛيٝ٘ 

ٞٸ َٔ ايص٠٬ ؟ ؾكاٍ : ايصًٛات اـُظ إ٫ إٔ تطٛ ; (5) ع غ٦ٝا ...ؾكاٍ :ٜا زضٍٛ اهلل أخربْٞ َاذا ؾسض اهلل عً

                                                           
 65، ايتٝطري يًداْٞ ص :  161ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :( 1)

 113سذ١ ايكسا٤ات ص : ( 2)

 1/263ايهػـ ( 3)

 .384/ 3، املػين ٫بٔ قداَ٘ 223/ 1املٗرب يًػرياشٟ ( 4)

 109(، َٚطًِ يف نتاب اٱميإ ، باب بٝإ ايصًٛات زقِ 1891دٛب صّٛ زَطإ زقِ)أخسد٘ ايبدازٟ يف نتاب ايصّٛ ، باب ٚ( 5)
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أَا َٔ قسأ بصٝػ١ ا٭َس:)اؽٹرٚا( ؾكد اضتدٍ  ٚ٭ْٗا مل تػسع هلا مجاع١ ، ؾًِ تهٔ ٚادب١ نطا٥س ايٓٛاؾٌ

ع٢ً ٚدٛب ايص٠٬ خًـ املكاّ; ٭ٕ ايكسا٠٤ ٚزدت بصٝػ١ ا٭َس، ٚا٭َس ٜؿٝد ايٛدٛب، ٫ٚ صازف ٜصسؾ٘ عٔ 

 (1)قٛي٘ ايجاْٞ  ذيو ، ٚإىل ٖرا ايكٍٛ ذٖب أبٛ سٓٝؿ١ ٚايػاؾعٞ يف

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات :

ُٻٔ قبًٓا أِْٗ اؽرٚا َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً،  ايكسا٤تإ َتٛاتستإ، ٚنٌ قسا٠٤ ؽايـ ا٭خس٣، ؾٛاسد٠ ؽرب ع

 ٚا٭خس٣ تأَس باؽاذٙ َص٢ً ! ؾهٝـ لُع بني ايكسا٤تني ؟ ٚأٜٔ ٜهُٔ اٱعذاش ؟ 

صازف يف اٯ١ٜ ٜصسؾ٘ عٔ ذيو، يهٔ  ٖرا ايٛدٛب إذا أخرْاٙ ع٢ً  ؾايكسا٠٤ بصٝػ١ ا٭َس تؿٝد ايٛدٛب، ٫ٚ

ظاٖسٙ ضبب يًُطًُني سسدّا نبريّا خاص١ أٜاّ غٗس زَطإ املبازى َٔ نٌ عاّ، سٝح ٜ٪ّ ايبٝت ٦َات 

اٯ٫ف َٔ املعتُسٜٔ، ٫ضُٝا يف ايعػس ا٭ٚاخس َٓ٘،ٚنريو يف أٜاّ اؿر ايرٟ ٜصٌ عدد اؿذاز امل٬ٜني!  

ٔ ملا١٥ أيـ َٔ ايٓاع إٔ ٜصًٛا خًـ َكاّ ضٝدْا إبساِٖٝ َس٠ ٚاسد٠؟ اؾٛاب:٫. ضٝدٚع بعطِٗ ؾٌٗ ميه

ھ     چ بعطا ٶ ، ٜٚعًٛ بعطِٗ بعطّا، ٜٚطبب هلِ سسدّا غدٜدّا! ٚاهلل  ـ تعاىل ـ قد زؾع اؿسز عٔ ا٭١َ بكٛي٘: 

ايبكس٠: ط چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ ٚقٛي٘ : ص ٨٧اؿر: ط چ ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  

إذّا نٝـ ٜٴصسف ا٭َس عٔ ايٛدٛب؟ ٜٴصسف بايكسا٠٤ ا٭خس٣، ٖٚٓا ٜعٗس اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات  ص 1٧5

 ايكسآ١ْٝ : ؾايكسا٤تإ مبجاب١ اٯٜتني ، ٫ٚبد َٔ اؾُع بُٝٓٗا ست٢ ٫ ٜكٍٛ َتكٍٛ:إٕ يف ايكسإٓ تعازض!

ها١ٜ َا نإ يف شَٔ إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ ٚشَٔ ذزٜت٘ َٔ بعدٙ ؾايكسا٠٤ بصٝػ١ املاضٞ ٫ ؼتٌُ غري س 

أِْٗ اؽرٚا َٔ َكاَ٘ ـ ٖٚٛ اؿذس ايرٟ ازتؿع عًٝ٘ إبساِٖٝ سني ضعـ عٔ زؾع اؿذاز٠ اييت نإ إمساعٌٝ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  چ ، ٖٚٛ َسدٚد إىل قٛي٘:  (2) ٜٓاٚي٘ إٜاٖا يف بٓا٤ ايبٝت ٚغسقت قدَاٙ ؾٝ٘

 ص125ط ايبكس٠ : چ ې  ې   ېى   ې 

ٚعًٝ٘: ؾإٕ ايص٠٬ خًـ َكاّ إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ ض١ٓ ٚيٝطت ٚادب٘، نُا ديت عًٝ٘ قسا٠٤ ايهطس، 

ٚع٢ً ٖرا ايسأٟ نجري َٔ ايؿكٗا٤، ٖٚرا ٜؿٝد أِْٗ أزادٚا ايعٌُ بايديًٝني، ٚاؾُٝع بني ايكسا٤تني، ٚمما 

                                                           
 .3/384، املػين ٫بٔ قداَ٘ 1/223ٜٓعس :املٗرب يًػرياشٟ ( 1)

كسإٓ ، تؿطري اي1/552، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايػسْاطٞ 2/113، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 1/208ٜٓعس: احملسز ايٛدٝص ٫بٔ عط١ٝ ( 2)

 .169/ 1ايععِٝ ٫بٔ نجري 
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بدازٟ يف صشٝش١ عٔ عُس بٔ اـطاب زضٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ:ٚاؾكت زبٞ يف ٜ٪ٜد ٖرا ايسأٟ َا أٚزدٙ اٱَاّ اي

ۉ  ې  ې   چث٬خ، أٚ ٚاؾكين يف ث٬خ،قًت ٜا زضٍٛ اهلل: يٛ اؽرت َٔ َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً، ؾٓصيت : 

ؾػسعت ايص٠٬ خًـ َكاّ إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ بعد إٔ مل تهٔ َػسٚع١  (1).... اؿدٜح  چ ې   ېى  

 ، ٚيهٔ نُا قًٓا ـ ضايؿّا ـ ع٢ً ضبٌٝ ايٓدب ٫ ع٢ً ضبٌٝ ايٛدٛب  .َٔ قبٌ

﮸      چ املطًب ايجاْٞ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :     چ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ 

 ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲ چ قاٍ تعاىل : 

﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾     ص222ايبكس٠: ط چ   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  

ٕٳ( بتػدٜد ايطا٤ ٚاهلا٤  ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : ٗٻسٵ قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ ٚأبٛبهس:)ست٢ ٜٳطَّ

ٗٴسٵٕ( بتدؿٝـ ايطا٤ ٚضِ اهلا٤ ٚايتدؿٝـ   (2)ٚؾتشُٗا، ٚقسأ ايباقٕٛ : )ٜٳِط

ايتؿطري ) ست٢ ٜػتطًٔ باملا٤( بعد اْكطاع  : سذ١ َٔ قسأ بايتػدٜد َا دا٤ يف قاٍ ابٔ شل١ً تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

ايدّ ، ٚذيو إٔ اهلل أَس عبادٙ باعتصاهلٔ يف ساٍ اؿٝض ع٢ً إٔ ٜتطٗسٕ باملا٤، ٚسذ١ أخس٣:ٖٚٞ قٛي٘:) ؾإذا 

ٔٳ ( ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ هلا ؾعٌ ، ٚؾعًٗا إمنا ٖٛ ا٫غتطاٍ ; ٭ٕ اْكطاع ايدّ  ًـٵ ٗٻسٵٕ( قايٛا ٖٞ ع٢ً ٚشٕ )تؿعٸـ تطـٻ

ٗٻـسٵٕ( أٟ : باملا٤ ، يٝظ َ ٔ ؾعًٗا ...ٚسذ١ َٔ قسأ بايتدؿٝـ إٔ َع٢ٓ ذيو : ست٢ ٜٓكطع ايدّ عٓٗٔ،)ؾإذا تـٳطـٳ

ٗٴست إذا اْكطع ايدّ عٓٗا  ٗٳست املسأ٠ ٚطـٳ ٗٴسٵٕ : ٜٓكطع عٓٗٔ ايدّ ، ٜكاٍ : (3)  قايٛا : ٳط . قاٍ ابٔ قتٝب١ : ٜٳِط

ٗٴسٳت إذا زأت ايطٗس ٚإٕ مل ٗٳسٳت املسأ٠ َٚط  (4)تػتطٌ  َط

ٗٴسٵٕ : ٜٓكطع عٓٗٔ ايدّ. ٜٳِط  (5) ٚقاٍ ايؿسا٤ : 

: ٚقد اختًـ ايعًُا٤ يف ايطٗس املساد باٯ١ٜ َاٖٛ ؟ ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ضبعٝتإ  اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ٝع بدْٗا َٚت٢ ؼٌ املسأ٠ يصٚدٗا ؟ ؾكاٍ بعطِٗ: ٖٛ ا٫غتطاٍ باملا٤ ٫ٚ حيٌ يصٚدٗا إٔ ٜكسبٗا ست٢ تػطٌ مج

 ، ٚقاٍ بعطِٗ : ٖٛ ايٛض٤ٛ يًص٠٬،  

                                                           
 (4483أخسد٘ ايبدازٟ يف نتاب ايتؿطري ، باب ٚاؽرٚا َٔ َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً زقِ )( 1)

 68، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 236ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 2)

 135، 134ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات  ص: ( 3)

 222/ 1شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ ( 4)

 1/143َعاْٞ ايكسإٓ يًؿسا٤ ( 5)
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 (1) ٚقاٍ آخسٕٚ:ٖٛ غطٌ ايؿسز ؾإذا غطًت ؾسدٗا ؾريو تطٗسٖا ايرٟ حيٌ ب٘ يصٚدٗا غػٝاْٗا

ٕٳ ( ؾايرٜٔ اخرٚا بكسا٠٤ ايتػدٜد ِٖٚ:  ٗٴسٵ ٗٳسٵٕ، ٜٳطـٵ ٖٚرا اـ٬ف ايطابل ْاتر عٔ اخت٬ف ايكسا٤تني:) ٜٳـطـٽ

ٖٹب عٓٗا ايدّ: ٖٛ املايه١ٝ، ٚايػاؾع١ٝ، ٚ اؿٓاب١ً زأٚا إٔ ايطٗس ايرٟ حيٌ ب٘  مجاع اؿا٥ض ايرٟ ٜٴر

تطٗسٖا باملا٤ نطٗس اؾٓب، ٫ٚ جيصٟ َٔ ذيو تُِٝ ٫ٚ غريٙ ، ٚايرٜٔ أخرٚا بكسا٠٤ ايتدؿٝـ ِٖٚ اؿٓؿ١ٝ، 

ٛضأ، ٚقد اغرتطٛا زأٚا إٔ ايطٗس ٖٛ اْكطاع ايدّ، ٚاْكطاع ايدّ ٜٴشٌ املسأ٠ يصٚدٗا ٚإٕ مل تػتطٌ، ٚيهٔ تت

يريو غسطا ٖٚٛ اْكطاع دَٗا بعد َطٞ عػس٠ أٜاّ، أَا قبٌ عػس٠ أٜاّ ؾ٬ حيٌ يصٚدٗا ايٛط٤ ست٢ تػتطٌ ، 

أٚ ميس عًٝٗا ٚقت ص٠٬ ;٭ْٗا إذا دخٌ ٚقت ايص٠٬ ؾكد ٚدبت عًٝٗا ايص٠٬ ٚازتؿع سهِ نْٛٗا سا٥طّا ; 

 (2)ايص٠٬ سًت يصٚدٗا أٜطّا ٭ٕ ايص٠٬ ٫ ػب ع٢ً اؿا٥ض ، ٚإذا ٚدبت عًٝٗا 

ٖٚٓا ٜعٗس اٱعذاش يف ايكسا٤تني، ؾكد تكسز عٓد عًُا٤ ايتٛدٝ٘ ـ نُا ضبل ـ إٔ ايكسا٤تني مبٓصي١ اٯٜتني، ؾُا  

ٕٳ(ع٢ً أْٗا آ١ٜ َطتك١ً ٜٚٴعٌُ بٗا َطتك١ً ، ٜٚٴكاٍ : ظٛاش إتٝإ ايسدٌ  ٗٴسٵ املاْع َٔ محٌ ايكسا٠٤ ايجا١ْٝ )ٜٳطـٵ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    چْكطاع سٝطٗا قبٌ إٔ تػتطٌ ، ٖٚرا ٜتُاغ٢ َع ٜطس ايػسٜع١ ٫َسأت٘ بعد ا

 ص  ٨٧اؿر: ط چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   چ ص ، 1٧5ايبكس٠: ط  چٴۇ   ۋ

َٔ ضؿس طاٍ أَدٙ ٜٚصادف اْكطاع ايدّ عٔ شٚدت٘ قبٌ إٔ تػتطٌ ؾُا ٜطتطٝع صربّا ست٢  ؾكد ٜأتٞ ايسدٌ

را أَس َعًّٛ ٫ ٜٴُاز٣ ؾٝ٘، تؿسض٘  ايؿطس٠ ايبػس١ٜ، إضاؾ١ إىل ذيو إٔ )ا٭ذ٣( ايرٟ تػطٌ ناؾ١ بدْٗا، ٖٚ

سرز اهلل ـ عص ٚدٌ ـ َٓ٘ ايسدٌ عٓد ايتكا٤ اـتاْني قد شاٍ بصٚاٍ ايدّ ٚاْكطاع٘، ؾًِ ٜعد ٖٓاى خطس ع٢ً 

ايصٖسٟ. ٚغسٜعتٓا ايسدٌ إٔ ٜصاب مبسض َٔ ا٭َساض املتطبب١ عٔ إتٝإ اؿا٥ض، نايط٬ٕٝ، ٚاهلسبص، ٚ

 ايطُش١ مل تأت أسهاَٗا إ٫ ؾًب َصًش١، أٚ دز٤ َؿطد٠، ؾكد دز٥ت املؿطد٠ باْكطاع ايدّ . 

ٚزد عٔ طاٚع ٚفاٖد أُْٗا قا٫ : إذا طٗست املسأ٠ َٔ ايدّ ؾػا٤ شٚدٗا إٔ ٜأَسٖا بايٛض٤ٛ قبٌ إٔ تػتطٌ  

 (3) إذا أدزن٘ ايػبل ؾًٝصب 

                                                           
 .3/86، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 1/298، احملسز ايٛدٝص 1/462ٜٓعس : داَع ايبٝإ يًطربٟ ( 1)

، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ 3/86، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 1/299، احملسز ايٛدٝص ٫بٔ عط١ٝ 1/293ٜٓعس : ايهػاف يًصكػسٟ ( 2)

 .2/178 ايػسْاطٞ

 .462/ 2داَع ايبٝإ يًطربٟ  ( 3)
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ٚغطًت ؾسدٗا باملا٤ سٌ ٚط٪ٖا ، ٚعٓد ا٭ٚشاعٞ ٚابٔ سصّ ايعاٖسٟ :إٕ  ٚقاٍ عطا٤ ٚطاٚع : إذا تٛضأت 

 (1) غطًت ؾسدٗا باملا٤ داش ٚط٪ٖا 

 إذّا ؾٗرا ايسأٟ  يٝظ بدعّا َٔ ايكٍٛ ؾعًٝ٘ مجع َٔ نباز ؾكٗا٤ا٭١َ ؾً٘ اعتبازٙ ، ٫ٚ سسز ع٢ً َٔ أخر ب٘  . 

﮾ ﮿  ﯀  ﯁                    چ املطًب ايجايح : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :  ﮹ ﮺  ﮻  ﮼   ﮽     چ   ﮷      ﮸   

﮹  چ قاٍ تعاىل: ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴   ﮵ ﮶   ﮷  ﮸  

 ص22١ايبكس٠:ط چ﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁                     

 (2) إٔ ٜٴداؾا( ٚقسأ ايباقٕٛ بؿتض ايٝا٤ قسأ محص٠ بطِ ايٝا٤ يف:) إ٫ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

: قسأ محص٠ : ) ٜٴداؾا ( بطِ ايٝا٤ . ٚسذت٘ قٛي٘ بعدٖا ) ؾإٕ خؿتِ( ؾذعٌ اـٛف يػريُٖا ،  قاٍ ابٔ شل١ً

ٚمل ٜكٌ : ) ؾإٕ خاؾا ( ٚقسأ ايباقٕٛ : ) ٜٳداؾـٳا( ٚسذتِٗ َا دا٤ يف ايتؿطري : إ٫ إٔ خياؾا ، أٟ : إ٫ إٔ خياؾا 

 (3) ٚاملسأ٠ أ٫ ٜكُٝا سدٚد اهلل ؾُٝا جيب نٌ ٚاسد َُٓٗا ع٢ً صاسب٘ َٔ اؿل ٚايعػس٠ ايصٚز 

" سذ١ قسا٠٤ محص٠ بطِ ايٝا٤ أْ٘ ب٢ٓ ايؿعٌ يًُؿعٍٛ ، ٚايطُري يف )ٜٴداؾا( َسؾٛع  ٚقاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب :

مبع٢ٓ:ايٝكني، ٚقٌٝ:  مل ٜطِ ؾاعً٘ ، ٜسدع يًصٚدني ، ٚايؿاعٌ قرٚف ، ٖٛ ) اي٠٫ٛ ٚاؿهاّ(، ٚاـٛف

مبع٢ٓ: ايعٔ ... ٚٚد٘  قسا٠٤ ؾتض ايٝا٤ أْ٘ محٌ ع٢ً ظاٖس اـطاب ، ٜٚساد ب٘ ايصٚدإ ، إذا خاف نٌ ٚاسد 

 (4)   َُٓٗا أ٫ ٜكُٝا سدٚد اهلل ، سٌ ا٫ؾتدا٤ ، ؾُٗا ايؿاع٬ٕ 

أّ ٫ بد َٔ ايسدٛع إيُٝٗا  : ٌٖ جيٛش اـًع بني ايصٚدني دٕٚ ايسدٛع إىل اؿهاّ ٚايط٬طني اختًـ ايعًُا٤

إىل دعٌ (8)، ٚغعب١  (7)، ٚقُد بٔ ضرئٜ (6)، ٚضٝعد بٔ دبري(5)ذٖب اؿطٔ ايبصسٟ  ست٢ ٜؿص٬ يف ا٭َس؟

                                                           
 .1/504ايجُسات ايٝاْع١ يًكاضٞ ٜٛضـ ايج٥٬ٞ ( 1)

 69، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 166ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب  ص :  (2)

 135ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات ص :  (3)

 1/295ٜٓعس : ايهػـ    (4)

بصسٟ ، إَاّ شَاْ٘  عًُا ٚع٬ُّ ، قاٍ عٓ٘ ايػاؾعٞ : يٛ أغا٤ إٔ  أقٍٛ إٔ ايكسإٓ ْصٍ بًػ١ اؿطٔ يكًت اؿطٔ بٔ أبٞ اؿطٔ أبٛ ضعٝد اي (5)

  . 235/ 1،غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 36ٖـ(  . ٜٓعس : َعسؾ١ ايكسا٤ ص  110يؿصاست٘  ، َٚٓاقب٘ د١ًًٝ ، ٚأخبازٙ ط١ًٜٛ ، تٛيف عاّ )

٬ّ عسض ايكسإٓ ع٢ً عبد اهلل بٔ عباع ٚمسع َٓ٘ اؿدٜح ، قتً٘ اؿذاز بٔ ٜٛضـ ايجكؿٞ ضعٝد بٔ دبري ايهٛيف املكس٨ ايؿكٝ٘ أسد ا٭ع( 5)

 .  307/ 1ٖـ. ٜٓعس : غا١ٜ ايٓٗا١ٜ  95بٛاضط عاّ 

قُد بٔ ضرئٜ ا٭ْصازٟ ٫َِٖٛ أبٛ بهس ايبصسٟ ، إَاّ ٚقت٘ ، ز٣ٚ عٔ أْظ ٚشٜد بٔ ثابت ، ٚمجاع١ ٚعٓ٘ ايػعيب ٚقتاد٠ ٚخًـ ، نإ ( 6)

 .  340ٖـ( . ٜٓعس : اـ٬ص١ ص:110اَّا نجري ايعًِ غدٜد ايٛزع ، تٛيف عاّ )إَ

غعب١ بٔ اؿذاز اؿاؾغ ، غٝذ اٱض٬ّ ، ْصٌٜ ايبصس٠ ٚقدثٗا ، قاٍ عٓ٘ ايػاؾعٞ : ي٫ٛ غعب١ ملا عسف اؿدٜح يف ايعسام ، تٛيف عاّ ( 7)

 . 193/ 1ٖـ( . ٜٓعس : ترنس٠ اؿؿاظ 160)
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ُٻٔ  (2)ٖٚٛ اختٝاز أبٞ عبٝد (1)  اـًع إىل ايطًطإ َطتديني بكسا٠٤ ايطِ ) ٜٴداؾا( قاٍ غعب١: قًت يكتاد٠ : ع

ـًع دٕٚ ايطًطإ ؟ ؾكاٍ : أخرٙ عٔ شٜاد ، ٚنإ ٚايّٝا يعُس ٚعًٞ ـ زضٞ اهلل أخر اؿطٔ قٛي٘ : ٫ ٜهٕٛ ا

ٚصض عٔ عُس ٚعجُإ ٚعًٞ ٚابٔ عُس ،  ٚ غسٜض ٚايصٖسٟ إىل دٛاش اـًع دٕٚ ايطًطإ، ؾهُا  (3)عُٓٗا ـ

 (4)داش ايط٬م ٚايٓهاح دٕٚ ايطًطإ، ؾهريو اـًع ٖٚٛ قٍٛ اؾُٗٛز َٔ ايعًُا٤

: ٚتٛدٝ٘ قسا٠٤ ايطِ ظاٖس يٝظ ؾٝٗا أْ٘ ٫ ٜصض اـًع إ٫ بايطًطإ; ٭ْ٘ نُا  يػسْاطٞقاٍ أبٛ سٝإ ا

ٚدب ع٢ً اؿهاّ َٓع َٔ أزاد إٔ ٜأخر غ٦ّٝا َٔ ذيو،   چ   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴   ﮵  ﮶   چقاٍ:

طٕٛ ، ثِ قاٍ )إ٫ إٔ ٜٴداؾا( ؾايطُري يًصٚدني، ٚاـا٥ـ قرٚف، ِٖٚ:اي٠٫ٛ ، ٚاؿهاّ ، أٚ املتٛض

 (5)ٚايتكدٜس :  إ٫ إٔ خياف ا٭ٚيٝا٤ٴ ايصٚدني ،أّيا ٜكُٝا سدٚد اهلل ؾٝذٛش ا٫ؾتدا٤ 

: ٚقد ُأْهس اختٝاز أبٞ عبٝد ـ ٜكصد اختٝازٙ يكسا٠٤ ضِ ايٝا٤ ـ ٚزٴد ، َٚا عًُت َٔ اختٝازٙ  قاٍ ايكسطيب

ملع٢ٓ، أَا اٱعساب: ؾإٕ عبداهلل بٔ غ٦ّٝا أبعد َٔ ٖرا اؿسف ; ٭ْ٘ ٫ ٜٛدب٘ اٱعساب ، ٫ٚ ايًؿغ ، ٫ٚ ا

ِٻ ؾاعً٘، قٌٝ : ) إ٫ إٔ خياؾا ( ٚأَا ايًؿغ:ؾإٕ  َطعٛد قسأ: )إ٫ إٔ ؽاؾٛا( ؾٗرا يف ايعسب١ٝ إذا زد إىل َامل ٜٴط

نإ ع٢ً يؿغ )خياؾا( ٚدب إٔ ٜكاٍ : ؾإٕ خٹـٝـ ، ٚإٕ نإ ع٢ً يؿغ ) ؾإٕ خؿتِ ( ٚدب إٔ ٜكاٍ: ) إ٫ إٔ 

املع٢ٓ: ؾإْ٘ ٜبعد إٔ ٜكاٍ: ٫ حيٌ يهِ إٔ تأخرٚا مما آتٝتُٖٛٔ غ٦ّٝا إ٫ إٔ خياؾا غرينِ،  ؽاؾٛا ( ٚأَا

 (6)ٚمل ٜكٌ ـ دٌ ٚعص ـ ؾ٬ دٓاح عًٝهِ إٔ تأخرٚا ي٘ َٓٗا ؾد١ٜ ، ؾٝهٕٛ اـًع إىل ايطًطإ 

ٔٴ ايٓشاع ايكسطيب يف ٖرا ايكٍٛ   (7)  ٚقد ضبل اب

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

تإ َتٛاتستإ، اْطبكت عًُٝٗا غسٚط ايكسا٠٤ ايصشٝش١، ٚايكسا٠٤ املطعٕٛ ؾٝٗا َٔ قبٌ ايٓشاع، ايكسا٤

ٚايكسطيب، ٖٞ قسا٠٤ اٱَاّ محص٠، ايرٟ قاٍ ؾٝ٘ ضؿٝإ ايجٛزٟ : غًب محص٠ ايٓاع ع٢ً ايكسإٓ ٚايؿسا٥ض ، 

                                                           
 . 3/131، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 1/222بٔ اؾٛشٟ شاد املطري ٫( 1)

 .   1/114ٜٓعس : إعساب ايكسإٓ يًٓشاع ( 2)

 .3/132ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب ( 3)

 .  207/ 2، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايػسْاطٞ  3/132، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب   1/222ٜٓعس : شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ ( 4)

 .2/207ٜٓعس : ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايػسْاطٞ ( 5)

 . 2/207، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايػسْاطٞ  3/132اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب ( 6)

 .114/ 1إعساب ايكسإٓ  ( 7)
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كٍٛ ي٘ : غ٦ٝإ غًبتٓا عًُٝٗا يطٓا ٚنإ أبٛ سٓٝؿ١ ٜ(1) ٚقاٍ أٜطّا: َا قسأ محص٠ سسؾّا َٔ نتاب اهلل إ٫ بأثس

ؾشُص٠ أسد ايكسا٤ ايطبع١ املػٗٛد هلِ بايعداي١، ٚصش١ ايٓكٌ، ٚن٬ّ  (2)ْٓاشعو ؾُٝٗا  )ايكسإٓ ٚايؿسا٥ض(

 –ايٓشاع ٚايكسطيب ـ َع د٬ي١ قدزُٖا ـ ٫ ًٜتؿت إيٝ٘; يهٕٛ ايكسا٠٤ ضبع١ٝ َتٛاتس٠ ، ٚؼًٌٝ ايكسطيب 

حيتٌُ اـطأ، نُا حيتٌُ ايصٛاب، ع٢ً ٚد٘ َٔ أٚد٘ ايًػ١ اييت ٖٞ  ٖٛ زأٜ٘ ايرٟ -ايطايـ ايرنس

نايبشس ٫ ٜدزى هلا قعس! ٫ٜٚعين ذيو إٔ ٖرا ايٛد٘ يٝظ ي٘ ثإ، ؾٗٓاى أٚد٘ ٚأٚد٘ خاص١ يف عًِ ايكسا٤ات 

ٕٻ ايكسا٤تني ؾُٝٗا إعذاش بٝٻٔ، ؾكسا٠٤ ؾتض ايٝا٤ )إ٫ إٔ ٜٳداؾا( سٴٌُ ع٢ً ! ظاٖس  ْٚطتطٝع إٔ ْكٍٛ : إ

ٌٻ ا٫ؾتدا٤ ، ؾُٗا ايؿاع٬ٕ  اـطاب، ٜٴساد ب٘ ايصٚدإ، إذا خاف نٌ ٚاسد َُٓٗا أ٫ ٜكُٝا سدٚد اهلل ، س

اؿكٝكٝإ، ؾع٢ً املسأ٠ إٔ تؿتدٟ ْؿطٗا مبٗسٖا، أٚ أشٜد َٔ ذيو، أٚ أقٌ إٕ زضٞ ايصٚز ، ٜٚكّٛ بط٬قٗا ، 

 يف ايكط١ٝ ، َجًٗا َجٌ ايٓهاح ٚايط٬م . ٜٚٓتٗٞ ا٭َس ، ٫ٚ داعٞ يطًطإ ، أٚ ٚيٞ ، أٚ ٚضٝط 

 ٚقسا٠٤ ايطِ )إ٫ إٔ ٜٴداؾا( دعٌ اـًع إىل ايطًطإ، أٚ ايٛضٝط، ٚيهٔ َت٢ ذيو ؟ !

إذا خاف ايصٚدإ أ٫ ٜكُٝا سدٚد اهلل ، ٚمل ٜرتاضٝا ع٢ً غ٤ٞ ، ؾًًطًطإ أٚ ايٛيٞ ، أٚ ايٛضٝط بُٝٓٗا إيصاّ 

 دا٤ ْؿطٗا ٖٚٓا ٜربش إعذاش ايكسا٠٤ !ايصٚز باـًع ، ٚإيصاّ ايصٚد١  باؾت

ٖٚرا ٖٛ اؿاصٌ يف شَآْا، ؾأنجس قطاٜا اـًع ٫ تتِ إ٫ يف احملانِ أٚ عٓد ايٛضطا٤، عهِ إٔ يف  

َٴبايؼ ؾٝٗا  ايكط١ٝ اؾتدا٤ )َبايؼ َاي١ٝ ٚع١ٝٓٝ( ٚايصٚدإ ٚأًُٖٝٗا خيتًؿإ نجريّا يف تكدٜس ٖرٙ املبايؼ، َابني 

كًٌ هلا ِٖٚ )أٌٖ ايصٚد١(، ٚنٌ َٔ ايؿسٜكني ٜس٣ صٛاب زأٜ٘ ؾٝٓتر عٔ ذيو خ٬ف ِٖٚ )أٌٖ ايصٚز( َٚ

ٚعًٝ٘: ؾًٝظ يًصٚدني يف ٖرٙ اؿاي١ إ٫ احملانِ ايػسع١ٝ، يتكدٜس ) ا٫ؾتدا٤( سطب  غدٜد ٫ ؼُد عكباٙ !

اـًع، ٜٚٴعاقب َا دس٣ عًٝ٘ ايعٌُ يف قطاٜا َػابٗ٘، ٚإدباز ايصٚد١ ٚأًٖٗا ع٢ً دؾع٘، ٚإدباز ايصٚز ع٢ً 

 َٔ خايـ ذيو، ٚبٗرا ٜستؿع اـصاّ ، ٜٚصطًض ايؿسٜكإ، ٜٚػين اهلل ـ بعد ذيهـ ن٬ ٶ َٔ ضعت٘ . 

   چ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ     چ املطًب ايسابع : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ قاٍ تعاىل : 

 ص 6: املا٥د٠ط چٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

                                                           
 .1/263غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكات ايكسا٤ ٫بٔ اؾصزٟ ( 1)

 املصدز ْؿط٘ .( 2)
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  (1)قسأ ْاؾع ٚابٔ عاَس ٚايهطا٥ٞ ٚسؿص، بٓصب : ) أزدًهِ ( ٚقسأ ايباقٕٛ باـؿض

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: ) أزدًَهِ ( بايٓصب ، أْٗا َعطٛؾ١ ع٢ً ايٛدٛٙ ٚا٭ٜدٟ ، ؾأٚدبٛا ايػطٌ عًُٝٗا ، ٚسذ١ َٔ  سذ١ َٔ قسأ

 .(2)ؿض ، أْ٘ محً٘ ع٢ً ايعطـ ع٢ً ايس٩ٚع ; ٭ْٗا أقسب إىل ا٭زدٌ َٔ ايٛدٛٙ قسأ: ) أزدًٹهِ ( باـ

ٚقد اختًـ ايعًُا٤ يف ايٛادب يف ا٭زدٌ: ايػطٌ ، أٚ املطض ؟ ؾرٖب مجٗٛز ايعًُا٤ ٚأنجس ايؿكٗا٤ إىل ٚدٛب 

طض ٚايػطٌ، ٚعٔ َٔ آٍ ايبٝت: ايٛادب اؾُع بني امل(4)ٚايباقس (3)طٗاز٠ ايكدَني بايػطٌ، ٚقاٍ ايصادم 

اٱَا١َٝ ايٛادب ٖٛ املطض ، ٚقاٍ أبٛ عًٞ اؾبا٥ٞ ٚابٔ دسٜس ايطربٟ ٚاؿطٔ ايبصسٟ : إْ٘ كري بني ايػطٌ 

ٚاملطض ، ٚضبب ٖرا اـ٬ف ٖٛ ايكسا٠٤ ايكسآ١ْٝ )ٚأزدًهِ( بٓصب اي٬ّ ٚدسٖا ، ؾايٓصب عطـ ع٢ً 

ٚاؿهِ  ٚاؾس عطـ ع٢ً ايس٩ٚع ٚاملعطٛف ـ  ايٛد٘ ٚايٝدٜٔ ، ٚاملعطٛف ٜػازى املعطٛف عًٝ٘ يف ايًؿغ

ٚمما ٜطتدٍ ب٘ َٔ ذٖب إىل املطض َا زٟٚ عٔ عبداهلل  (5)  نريو ـ ٜػازى املعطٛف عًٝ٘ يف ايًؿغ ٚاؿهِ 

بٔ عباع أْ٘ قاٍ : ايٛض٤ٛ غطًتإ َٚطشتإ ، ٚقاٍ عاَس ايػعيب : ْصٍ دربٌٜ باملطض أ٫ تس٣ أْ٘ أٌُٖ َا 

 (6)  إ غط٬ّ بايتُِٝ نإ ممطٛسا َٚطض َا ن

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات :

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ـ ٫ غو يف ذيو ـ  ٚتسدٝض ٚاسد٠ ع٢ً ا٫خس٣ تهًـ غري َطتطاؽ ، ٚا٭ٚىل ٖٛ إعُاٍ 

ايكسا٤تني ٚإْصاهلُا َٓصي١ اٯٜتني ، ؾهٌ قسا٠٤ هلا سهُٗا اـاص ، ؾكسا٠٤  ايٓصب تدٍ ع٢ً ٚدٛب ايػطٌ 

َعطٛؾ٘ ع٢ً ايٛدٛٙ ٚايٛدٛٙ َػطٛي١ ٫ ممطٛس١ ٚض١ٓ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ تدٍ ع٢ً  ; ٭ٕ ا٭زدٌ

ايػطٌ ـ نريو ـ ٫ املطض ، ؾكد تٛاتست ايعػسات َٔ ا٭سادٜح ايصشٝش١ ع٢ً غطٌ زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚضًِ ـ يكدَٝ٘ ـ ٚأَسٙ يػريٙ بػطًٗا ، َٚٔ ٖرٙ ا٭سادٜح : 

ٛٵٍز ـ إْا٤ ـ َٔ َا٤ ؾتٛضأ هلِ ض٦ٌ عبد اهلل   -1 بٔ شٜد عٔ ٚض٤ٛ زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾدعا بتٳ

ٚض٤ٛ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾأنؿأ ع٢ً ٜدٙ َٔ ايتٛز ؾػطٌ ٜدٜ٘ ث٬ثّا ، ثِ أدخٌ ٜدٙ يف ايتٛز 

                                                           
 82، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 196هٞ بٔ أبٞ طايب ص : ٜٓعس : ايتبصس٠ مل (1)

 1/407، ايهػـ ملهٞ بٔ أبٞ طايب  221ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١ ص :  (2)

دعؿس بٔ قُد ايباقس بٔ عًٞ  شٜٔ ايعابدٜٔ بٔ اؿطني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ، أبٛ عبد اهلل ايصادم ، ضادع ا٭١ُ٥ اٱثين عػس عٓد  ( 3)

 .      196/ 1ٖـ( ٜٓعس غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾصزٟ 148ٱَا١َٝ نإ َٔ ضاد٠ أٌٖ ايبٝت ٚؾطً٘ أغٗس َٔ إٔ ٜرنس  تٛيف )ا

قُد بٔ عًٞ بٔ اؿطني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب، ًٜكب بايباقس ، خاَظ ا٭١ُ٥ اٱثين عػس عٓد اٱَا١َٝ  ، نإ َٔ ؾط٤٬ ٚعًُا٤ آٍ ايبٝت   (4)

 .  1/55ٖـ( . ٜٓعس : املٛضٛع١ املٝطس٠ 114صاز٠ عًُ٘ ، تٛيف )، يكب بايباقس يػ

 َٚا بعدٖا . 3/59ٜٓعس : ايجُسات ايٝاْع١ يًكاضٞ ٜٛضـ ايج٥٬ٞ ( 5)

 .2/162، احملسز ايٛدٝص ٫بٔ عط١ٝ 6/156ٜٓعس : داَع ايٝبإ يًطربٟ ( 6)
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دٜ٘ َستني إىل ؾُطُض ٚاضتٓػل ٚاضتٓجس ث٬خ غسؾات ، ثِ أدخٌ ٜدٙ ؾػطٌ ٚدٗ٘ ث٬ثّا ثِ غطٌ ٜ

 (1) املسؾكني ، ثِ أدخٌ ٜدٙ ؾُطض زأض٘ ؾأقبٌ بٗا ٚأدبس َس٠ ٚاسد٠ ، ثِ غطٌ زدًٝ٘ إىل ايهعبني 

ٚعٔ محسإ َٛىل عجُإ بٔ عؿإ أْ٘ زأ٣ عجُإ بٔ عؿإ دعا بٛض٤ٛ ؾأؾسؽ ع٢ً ٜدٜ٘ َٔ إْا٥٘   -2

جس ث٬ثّا ،ثِ َطض ؾػطًٗا ث٬خ َسات ، ثِ أدخٌ ميٝٓ٘ يف ايٛض٤ٛ ثِ متطُض ٚاضتٓػل ٚاضتٓ

بسأض٘ ، ثِ غطٌ نٌ زدٌ ث٬ثّا ، ثِ قاٍ زأٜت ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٜتٛضأ مٛ ٚض٥ٛٞ 

 (2) ٖرا 

عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ قاٍ : ؽًـ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ عٓا يف ضؿس٠ ؾأدزنٓا ٚقد أزٖكٓا  -3

 ت٘ : ٌٜٚ يٮعكاب َٔ ايٓاز َستني أٚ ث٬ثّا ايعصس ؾذعًٓا ْتٛضأ ٚمنطض ع٢ً أزدًٓا ؾٓاد٣ بأع٢ً صٛ

(3) 

قٛي٘ ـص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يٮعسابٞ ايرٟ ضأي٘ عٔ ايٛض٤ٛ : تٛضأ نُا أَسى اهلل ؾاغطٌ ٚدٗو   -4

 (4) ٜٚدٜو ، ٚاَطض زأضو ، ٚاغطٌ زدًٝو 

ًٝ٘ ٚسدٜح أبٞ زاؾع عٔ أبٝ٘ عٔ ددٙ قاٍ زأٜت زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ تٛضأ ؾػطٌ زد -5

ٚمل ٜجبت عٔ أسد َٔ ْطا٥٘ ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أْٗا َطشت ع٢ً قدَٝٗا ، ؾعٔ عا٥ػ١   (5) ث٬ثّا 

ٞٸ َٔ أَطض ع٢ً ايكدَني بػري خؿني  زضٞ اهلل عٓٗا   (6)  قايت : ي٦ٔ تكطعا أسب إي

 

 

                                                           
 (.186) زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايٛض٤ٛ ، باب غطٌ ايسدًني إىل ايهعبني زقِ( 1)

 (164زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايٛض٤ٛ باب املطُط١ يف ايٛض٤ٛ زقِ )( 2)

 (163زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايٛض٤ٛ ، باب غطٌ ايسدًني ٫ٚ ميطض ع٢ً ايكدَني زقِ )( 3)

ع٢ً غسط ايػٝدني ، ( قاٍ اؿانِ سدٜح صشٝض 858زٚاٙ أبٛ داٚد يف نتاب ايص٠٬ ، باب َٔ ٫ٜكِٝ صًب٘ يف ايسنٛع ٚايطذٛد زقِ )( 4)

 ( سدٜح صشٝض ٚأصً٘ يف ايصشٝشني .1/353ٚقاٍ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع )

/ 1( ٚقد صشض ايع١َ٬ ا٭يباْٞ ٖرا اؿدٜح يف صشٝض ابٔ َاد١ )457زٚاٙ ابٔ َاد٘ يف نتاب ايطٗاز٠ ، باب َا دا٤ يف غطٌ ايكدَني زقِ )( 5)

 (.375( زقِ )150

 . 1/646ايهػاف يًصكػسٟ ( 6)
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عٔ عبد املًو بٔ ٚمل ٜجبت عٔ أسد َٔ صشاب١ زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أْ٘ َطض ع٢ً قدَٝ٘ ، ؾ

قًت يعطا٤ : ٌٖ عًُت أسدّا َٔ أصشاب زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َطض (1)عبد ايعصٜص بٔ دسٜر

 (2)ع٢ً ايكدَني ؟ ؾكاٍ : ٚاهلل َا أعًُ٘ 

ٚعًٝ٘ : ؾتٓصٍ قسا٠٤ اؾس َٓصي١ اٯ١ٜ املطتك١ً ؾٝهٕٛ تأًٜٚٗا: املطض ع٢ً ايكدَني ٚيهٔ ي٬بظ اــ ، 

بني سهُني غسعٝني َطتكًني ، ٖٚرا َا ؾطست٘ ض١ٓ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾكد ثبت عٓ٘ ؾتذُع اٯ١ٜ 

 با٭سادٜح ايصشٝش١ املتٛاتس٠ أْ٘ َطض ع٢ً اـؿني َٚٔ ٖرٙ ا٭سادٜح : 

 (3) سدٜح ضعد بٔ أبٞ ٚقاص عٔ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أْ٘ َطض ع٢ً اـؿني  -1

ضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ خسز ؿادت٘ ؾاتبع٘ املػري٠ بإدا٠ٚ ؾٝٗا ٚسدٜح املػري٠ بٔ غعب١ إٔ ز -2

 (4)َا٤ ؾصب عًٝ٘ سني ؾسؽ َٔ سادت٘ ، ؾتٛضأ َٚطض ع٢ً اـؿني 

 ٚبٗرا ايتأٌٜٚ ٜصٍٚ اٱغهاٍ ، ٚخيتؿٞ اـ٬ف  ، ٜٚعٗس ضس إعذاش تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ.  

 چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ       چاملطًب اـاَظ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل:  

 ص٧١املا٥د٠: ط چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   چ  قاٍ تعاىل : 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

قسأ ابٔ ذنٛإ : ) مبا عاقدمت ( بأيـ كؿؿا ، ٚقسأ أبٛ بهس ٚمحص٠ ايهطا٥ٞ كؿؿا ٶ َٔ غري أيـ : ) مبا 

 (5) ٶ َٔ غري أيـ : ) عٳكَّـدٵمت (  عٳَكدٵمت ( ٚقسأ ايباقٕٛ َػددا

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: " سذ١ َٔ غدد: أْ٘ أزاد تهجري ايؿعٌ ع٢ً َع٢ٓ : عكد بعد عكد ، أٚ ٜهٕٛ أزاد  قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

ميإ بد٫ي١ قٛي٘ : ) ٚيهٔ ٜ٪اخرنِ ( ؾداطب مجاع١ ، أٚ ٜهٕٛ غدد بٛقٛع يؿغ تهجري ايعاقدٜٔ يٮ

دٙ ؾهأْ٘ عكد ميني بعد عكد ميني ؾايتػدٜد ٜدٍ ع٢ً نجس٠ ا٭ميإ ، ٚسذ١ َٔ خؿـ : ا٭ميإ باؾُع بع

                                                           
عبد املًو بٔ عبد ايعصٜص بٔ دسٜر ، أبٛ ايٛيٝد ايكسغٞ ٫َِٖٛ املهٞ ، اسد ا٭ع٬ّ ، ز٣ٚ ايكسا٠٤ عٔ عبد اهلل بٔ نجري ، تٛيف عاّ ( 1)

 .469/  1ٖـ(. ٜٓعس : غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾصزٟ 149)

 .3/59ع١ يٝٛضـ ايج٥٬ٞ ، ايجُسات ايٝا646ْ/ 1، ايهػاف يًصكػسٟ  221ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١ ص :   (2)

 (202زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايٛض٤ٛ ، باب املطض ع٢ً اـؿني زقِ ) ( 3)

 (203املصدز ْؿط٘ زقِ )( 4)

 .83، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 198ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 5)
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أْ٘ أزاد ب٘ عٳَكدٳ َس٠ ٚاسد٠ ; ٭ٕ َٔ سًـ َس٠ ٚاسد٠ يصَ٘ ايرب أٚ ايهؿاز٠ ، ٚيٝطت ايهؿاز٠ ٫ تًصّ إ٫ َٔ 

ايهؿاز٠ ٫ إٔ ُٜٖٛإ نسز ا٭ميإ ، ؾٝشتاز ضسٚز٠ إىل ايتػدٜد ، ٚايتػدٜد يًتهجري ، ٚتهسٜس ا٭ميإ 

تًصّ إ٫ َٔ نسز ايُٝني، ٚإذا يصَت ايهؿاز٠ يف ايُٝني ايٛاسد٠ ناْت يف ا٭ميإ املهسز٠ ع٢ً غ٤ٞ بعٝٓ٘ 

ايتػدٜد ؾٝ٘ إيصاّ ٚ مل ٜهسز ، ٚؾٝ٘ زؾع يٲغهاٍ،ٕ ؾايتدؿٝـ ؾٝ٘ إيصاّ ايهؿاز٠ ٚإند، أيصّ ٚآ

ُٻٔ مل ٜهسز ايُٝني ... ٚسذ١ َٔ قسأ با٭يـ أْ٘ اؿايؿني ايهؿاز٠ ع٢ً عددِٖ، ٚؾٝ٘ إٜٗاّ تسى ايهؿا ز٠ ع

دعٌ ) ؾاعٌ ( ٜساد ب٘ املس٠ ايٛاسد٠ ، ؾعٌ ايٛاسد ، نعاؾاٙ اهلل ، ؾتهٕٛ باملع٢ٓ مبٓصي١ قسا٠٤ َٔ خؿـ بػري 

أيـ ، ٚجيٛش إٔ ٜٴساد ب٘ اثٓإ ؾأنجس ع٢ً باب ؾاعًني ، ؾتهٕٛ ايُٝني َٔ نٌ ٚاسد َٔ اؿايؿني 

 (1) .." امُلتعاٖدٜٔ .

ٕٸ نياختًـ ايعًُا٤ سٍٛ َع٢ٓ ٖرٙ ايكسا٤ات ؟  ٚسٍٛ ايُٝ   ايٛادب تهؿريٖا ؟ ؾرٖب بعض أٌٖ ايعًِ إىل أ

ٕٻ نٌ قسا٠٤ ،ٖرٙ ايكسا٤ات مبع٢ٓ قسا٠٤ ايتدؿٝـ )عكدٳتـٳِ( تؿٝد فسد ايؿعٌ تؿٝد َع٢ٓ ٚذٖب آخسٕٚ إىل أ

 نُا ٜأتٞ:  

ؾُع٢ٓ قسا٠٤ ايتدؿٝـ )عكـدمت( أٟ : أٚدبتِ ع٢ً أْؿطهِ ٚعصَت عًٝٗا قًٛبهِ ؾ٬ تؿٝد ض٣ٛ فسد 

 (2) ايؿعٌ دٕٚ تهساز 

َٚع٢ٓ قسا٠٤ ايتػدٜد )عكـٻدمت ( أٟ : ٚندمت ا٭ميإ ٚتعُدمتٖٛا ٚزددمتٖٛا ، ؾتؿٝد تهجري ايؿعٌ ٚتهسازٙ 

ػدٜد ٜكتطٞ ايتهساز ؾ٬ ػب عًٝ٘ ايهؿاز٠ إ٫ إذا ع٢ً َع٢ٓ : عكد بعد عكد . زٟٚ عٔ ابٔ عُس إٔ ايت

نسز ، قاٍ أبٛ عبٝد : ايتػدٜد ٜكتطٞ ايتهسٜس َس٠ بعد َس٠ ، ٚيطت آَٔ َٔ إٔ ًٜصّ َٔ قسأ بتًو ايكسا٠٤ 

 (3) أ٫ تٛدب عًٝ٘ نؿاز٠ يف ايُٝني ايٛاسد٠ ست٢ ٜسددٖا َسازّا ٖٚرا خ٬ف اٱمجاع  .

ٚذيو ٫ ٜهٕٛ إ٫ َٔ اثٓني يف ا٭نجس ٚقد ٜهٕٛ ايجاْٞ َٔ سًـ ٭دً٘ يف َٚع٢ٓ ايكسا٠٤ با٭يـ )عاقدمت( 

ن٬ّ ٚقع َع٘ ، أٚ ٜهٕٛ ايه٬ّ مبا عاقدمت عًٝ٘ ا٭ميإ  أٟ : تهٕٛ ايُٝني َٔ نٌ ٚاسد يٰخس ع٢ً 

 (4) أَس عكدٚٙ ، ؾٝهٕٛ ؾعٌ َٔ اثٓني

                                                           
 1/417ٜٓعس : ايهػـ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ( 1)

 . 2/248، شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ 234، سذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١  ص :  7/18يًطربٟ  ٜٓعس : داَع ايبٝإ ( 2)

، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب  2/248.،  شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ 280/ 1، إعساب ايكسإٓ يًٓشاع  7/18ٜٓعس : داَع ايبٝإ يًطربٟ ( 3)

6/249 . 

 248/ 6، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 325ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١  ص : ( 4)
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ـ ٚأغاز إىل ضعـ قسا٠٤ ايتدؿٝـ ، قاٍ : ) عكدمت ٚقاٍ ابٔ ايعسبٞ بعد إٔ أٚزد ايكسا٤ات ايج٬خ ـ قتذا ٶ بٗا ٶ 

( ؾٝ٘ ث٬خ قسا٤ات ) عكـٻدمت ( بتػدٜد ايكاف ، ٚ) عكدمت ( بتدؿٝـ ايكاف ،  ٚ) عاقدمت (  با٭يـ ، ؾأَا 

ايتدؿٝـ ؾٗٛ أضعؿٗا زٚا١ٜ ٚأقٛاٖا َع٢ٓ; ٭ْ٘ ؾعًتِ َٔ ايعكد ٖٚٛ املطًٛب ، ٚإذا قس٨ ) عاقدمت ( ؾٗٛ ) 

و ٜهٕٛ َٔ اثٓني ، ٚقد ٜهٕٛ ايجاْٞ َٔ سًـ ٭دً٘ يف ن٬ّ ٚقع َع٘ ، ٚقد ٜعٛد ذيو إىل ؾاعًتِ( ٚذي

احملًٛف عًٝ٘ ، ؾإْ٘ زبط ب٘ ايُٝني ، ٚقد ٜهٕٛ ) ؾاعٌ ( مبع٢ٓ ) ؾعٌ ( ، نكٛيو : طازم ايٓعٌ ، ٚعاقب 

ختًـ ايعًُا٤ يف تأًٜٚ٘ ايًص يف أسد ايٛدٗني يف ايًص خاص١ ، ٚإذا قس٨ ) عكـٻدمت ( بتػدٜد ايكاف ، ؾكد ا

 ع٢ً أزبع١ أقٛاٍ : 

 ٚايجايح: قاٍ اؿطٔ : َعٓاٙ : َا تعُدت ب٘ اٱثِ ؾعًٝو ؾٝ٘ ايهؿاز٠ ،  ايجاْٞ: قاٍ فاٖد : تعُدمت .  ا٭ٍٚ

: قاٍ ابٔ عُس : ايتػدٜد ٜكتطٞ ايتهساز، ؾ٬ ػب عًٝ٘ ايهؿاز٠ إ٫ إذا نسز ايُٝني . ايسابع : قاٍ فاٖد 

 (1)يًتأنٝد ٖٚٛ قٛي٘ : ٚاهلل ايرٟ ٫ إ٫ إي٘ ٖٛ : ايتػدٜد 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات  :

ايكسا٤ات ايج٬خ ثبت تٛاتسٖا ٚاتصاٍ ضٓدٖا بسضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾهًٗا قسا٤ات ضبعٝ٘ ؾ٬ 

ٛٻٍ عًٝ٘ ، ٚقد حيل ملؿطس أٚ مٟٛ إٔ ٜطعـ قسا٠٤ أٚ ٜسدٖا، ٚن٬ّ ابٔ ايعسبٞ ـ َع د٬ي١ قدزٙ ـ ٫ ٜع

تٓاقض َع ْؿط٘ ، ؾؿٞ ايٛقت ايرٟ ٜطعـ زٚا٠ ايكسا٠٤ ٜكٟٛ َعٓاٖا ! ٚن٬ّ ايعًُا٤ ايرٜٔ ذٖبٛا إىل إٔ 

ايكسا٤ات مجٝعٗا مبع٢ٓ قسا٠٤ ايتدؿٝـ يٝظ براى ! ؾُا ايؿا٥د٠ ـ إذٕ ـ َٔ ث٬خ صٝؼ كتًؿ١ يه١ًُ ٚاسد٠ 

 ًّٛ ـ َعذص بًؿع٘ ، ٚزمس٘ ، َٚعٓاٙ ، ٚقسا٤ات٘ !بدٕٚ َػص٣ ، أٚ َع٢ٓ ٜرنس ! ٚايكسإٓ ـ نُا ٖٛ َع

ٝٻّٓا ، ؾكسا٠٤ ايتدؿٝـ ؾٝٗا زؾع َا ٜتُٖٛ٘ بعطِٗ َٔ قسا٠٤  ٚايصشٝض َٔ ايكٍٛ : إٔ يف ايصٝؼ ايج٬خ إعذاشّا ب

ُٻٔ مل ٜهسز ايُٝني ; ٭ٕ قسا٠٤ ايتػدٜد ٜؿِٗ َٓٗا إٔ ايهؿاز٠ ٫ تًصّ إ٫ َٔ  ايتػدٜد ، ٖٚٛ تسى ايهؿاز٠ ع

سز ايُٝني َس٠ بعد َس٠ ، ؾأؾادت قسا٠٤ ايتدؿٝـ إٔ َٔ سًـ ٚعكد ميٝٓ٘ ٚيٛ َس٠ ٚاسد٠ يصَ٘ ايرب ٚايٛؾا٤ ن

، أٚ ايهؿاز٠ ، ٚقسا٠٤ ايتػدٜد ـ أٜطا ٶ ـ أؾادت سهُا ٶ ددٜدا ٶ ٖٚٛ أْ٘ َت٢ أعاد ايُٝني ع٢ً ٚد٘ ايتهساز 

د َسات ايط٬م ٚازد٠ يف ا٫عتباز ، ٚأؾادت ؾ٬ ًٜصَ٘ إ٫ نؿاز٠ ٚاسد٠ غ٬ف َطأي١ ايط٬م ، سٝح إٕ عد

إيصاّ اؿايؿني ايهؿاز٠ ع٢ً عددِٖ ، بد٫ي١ قٛي٘ :  ) ٚيهٔ ٜ٪اخرنِ ( ؾداطب مجاع١، أَا قسا٠٤ ) 

عاقدمت ( ؾتؿٝد ٚدٛب ايُٝني املٓعكد٠ بني غدصني ، ؾؿٝٗا زؾع تِٖٛ إٔ ايُٝني املٓعكد٠ ٫ تهٕٛ إ٫ َٔ 

ـ ع٢ً َػسٚع١ٝ ايُٝني بني املتعاقدٜٔ،أٚ ايػسٜهني، بتذاز٠، أٚ عكاز، أٚ مٛ  ٚاسد ، ٚؾٝٗا د٫ي١ ـ أٜطا ٶ

                                                           
 .1/173اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٫بٔ ايعسبٞ  ( 1)
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ذيو ; يٝهٕٛ ايػ٤ٞ املتؿل عًٝ٘ َ٪ند بُٝني ؾ٬ خيٕٛ ايػسٜو غسٜه٘ ، أٚ حيتاٍ عًٝ٘ ، ؾا٫ستٝاٍ 

 خٝا١ْ ٚتعد ؿدٚد اهلل ، َٚٔ ٜتعد سدٚد اهلل ؾأٚي٦و ِٖ ايعاملٕٛ  .

ا٤ات مجٝعٗا ٚاضتدسدٓا َٔ نٌ قسا٠٤ َػص٣ َٚع٢ٓ ٜتُاغ٢ َع نتاب اهلل ٚبٗرا ْهٕٛ قد أعًُٓا ايكس

 ايرٟ ٫ تٓكطٞ عذا٥ب٘ ست٢ تكّٛ ايطاع١ . 

 َطايب :  ٚؾٝ٘ مخط١ (  إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايب٬غٞ: )  املبشح ايجايح

 چ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  چ : :اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل   املطًب ا٭ٍٚ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹    ﮺ ﮻   چ  ٚقٛي٘ تعاىل :

 ص 2٢٧ايبكس٠: ط چ﮼  

 ص61ا٭ْؿاٍ: ط چی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب   چ ٚقٛي٘ تعاىل:

 ص35قُد:  طچڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  چ ٚقٛي٘ تعاىل:

 : ايٛازد٠ يف اٯٜاتايكسآ١ْٝ  ايكسا٤ات

  (1)ْاؾع ٚابٔ نجري ٚايهطا٥ٞ َٛضع ايبكس٠ بؿتض ايطني ، ٚقسأ ايباقٕٛ بهطسٖا قسأ 

ٚقسأ أبٛ بهس ٚمحص٠ َٛضع  )قُد( بهطس  (2)ٚقسأ أبٛبهس َٛضع ا٭ْؿاٍ بهطس ايطني ٚايباقٕٛ بؿتشٗا 

 (3) ايطني ، ٚايباقٕٛ بؿتشٗا 

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: ادخًٛا يف املطامل١ ٚاملصاؿ١ ، ٚقسا٠٤ ايهطس ، أٟ : يف اٱض٬ّ : " قسا٠٤ ايؿتض املكصٛد بٗا  قاٍ ابٔ شل١ً

 (4) ، ٚقاٍ قّٛ : ُٖا يػتإ 

: " ايطٻًِ ٖٓا مبع٢ٓ : اٱض٬ّ . قاي٘ فاٖد ، ٚز٣ٚ عٔ ابٔ عباع ، َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس  ٚقاٍ ايكسطيب

 ايهٓدٟ : 

ِٴ تٛيٛا َدبسٜٓا  دعٛت عػريتٞ يًطٻـًِ ملا  * *  زأٜتٗ

                                                           
 68، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص :  165ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :  (1)

 96، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 224ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 2)

 163، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 339ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :  ٜٓعس : ايتبصس٠( 3)

 130ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات  ص : ( 4)
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ىل اٱض٬ّ ، ملا ازتدت نٓد٠ بعد ٚؾا٠ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ َع ا٭غعح بٔ قٝظ ايهٓدٟ ، : إ أٟ

ٚ٭ٕ امل٪َٓني مل ٜ٪َسٚا قط  بايدخٍٛ يف املطامل١ اييت ٖٞ ايصًض ، ٚإمنا قٌٝ يًٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ إٔ 

 (1) جيٓض يًطًِ إذا دٓشٛا ي٘ ، ٚأَا إٔ ٜبتد٨ بٗا ؾ٬ .

: ايطٻًِ ٚايطًِِّ مبع٢ٓ ٚاسد،ٚنرا ٖٛ عٓد أنجس ايبصسٜني ُٖٚا مجٝعّا ٜكعإ يٲض٬ّ ايهطا٥ٞقاٍ 

 (2)ٚاملطامل١ 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ، ٚؼٌُ نٌ قسا٠٤ َع٢ٓ خيتًـ عٔ اٯخس ؾًٝطتا َرتادؾتني نُا ذٖب ايبعض ، ٚإٕ 

كسا٠٤ بايهطس ، تعين : ايدخٍٛ يف اٱض٬ّ ، ٚايكسا٠٤ بايؿتض تعين ايدخٍٛ نإ املع٢ٓ اٯخس قت٬ُ ٶ ، ؾاي

چ   چ  چ  ڇ  چ يف ايصًض ٚاملطامل١ ، ؾاملطًِ أَس إٔ ٜدخٌ يف اٱض٬ّ ٖٚرا َٔ باب قٛي٘ تعاىل : 

ص َع أِْٗ َ٪َٕٓٛ ، َٛسدٕٚ ، ٚأَس املطًِ إٔ  136ايٓطا٤: ط چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ٞټ أَس املطًُني ٜدخٌ يف ايطًِ  ٚاملصاؿ١ ضٛا٤ ناْت ايػًب١ يٓا أٚ عًٝٓا ، أٚدعت اؿاد١ إيٝ٘ ، أٚ زأ٣ ٚي

َصًش١ يف َصاؿتِٗ ٚبٗرٙ ايكسا٠٤ ْسد ع٢ً املطتػسقني ٚأبٛاقِٗ ايرٜٔ ٜتُٕٗٛ اٱض٬ّ ـ شٚزا ٶ ٚبٗتاْا ٶ ـ أْ٘ 

 ؾاضتشًٛا ب٘ دَا٤ املطًُني  ! دٜٔ ايطٝـ ،  ٚايعٓـ ، ٚايدَا٤ ، ٚأخريا ٶ أيصكٛا ب٘ صؿ١ اٱزٖاب

ٕٻ اٱض٬ّ أٜٗا ايػا٦ْٕٛ دٜٔ ٷ َٔ َباد٥٘ ايعع٢ُ :  حيٌُ بني دٛام٘ ؼكٝل ايط٬ّ يف   چ   ی  جئ    حئ  مئىئ  چ إ

ا٭زض ، ٜطعٞ ؿكٔ ايدَا٤ ، بٌ ٜعترب سؿغ ايٓؿظ ايبػس١ٜ ٚإنساَٗا َٔ أععِ َكاصدٙ اييت دعا إيٝٗا . 

ٕٻ أبا عُسٚ ايبصسٟ ، ٖٚٛ  ؾهٝـ ٜٴًصل ب٘ َا يٝظ َٓ٘ ٕٻ مما ٜ٪ٜد محٌ ايكسا٤تني ع٢ً َعٓٝني كتًؿني أ ! إ

َٔ ٖٛ عًُا ٶ ٚع٬ُ ٶ! قسأ َٛضع ايبكس٠ ) بايهطس (  ٚقسأ َٛضع ا٭ْؿاٍ ٚقُد ) بايؿتض ( ؾؿٞ ايبكس٠ نطس 

إيٝ٘ ، ٚيف ا٭ْؿاٍ  ايطني يٝػري بهطسٙ إىل اٱض٬ّ ، ٚضٝام اٯ١ٜ املدتّٛ به١ًُ ) ناؾ١ ( تٛاؾل َا ذٖب

ی  ی   ی  چٚقُد قسأ بايؿتض يٝٛاؾل َا ذٖب إيٝ٘ ٖٚٛ ايصًض، ٚايطٝام ظاٖس ٚٚاضض ٫ يبظ ؾٝ٘:

 ص  35قُد: ط چ   ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  چ ص  ،  61ا٭ْؿاٍ:ط چی  جئ 

مبع٢ٓ ; يعدّ اضتكا١َ املع٢ٓ ـ إٕ محٌ ايكسا٤تني ع٢ً أُْٗا آٜتإ أٚىل َٔ ايكٍٛ بأُْٗا َرتادؾتإ ، أٚ يػتإ 

 نُا أضًؿٓا ـ ؾطبشإ َٔ دعٌ تعدد ايكسا٤ات َهُٓا ٶ َٔ َهأَ أضساز نتاب٘ ايعصٜص !

 

                                                           
 3/26ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  ( 1)

 املصدز ْؿط٘ .( 2)
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 چ   ائ         ائ    چ :  املطًب ايجاْٞ

 چۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ      چ قاٍ تعاىل : 

 ص21١ايبكس٠: ط 

 يٛازد٠ يف اٯ١ٜ : ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ا

 (1): ) إثِ نجري ( بايجا٤ ٚايباقٕٛ بايبا٤  قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: " سذ١ َٔ قسأٙ بايجا٤ دع٬ٙ َٔ ايهجس٠ ; مح٬ ٶ ع٢ً املع٢ٓ ، ٚذيو إٔ اـُس  قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

ٚخٝاْ٘ ، ٚتؿسٜط يف ايؿسا٥ض ،  ؼدخ َع غسبٗا آثاّ نجري٠ َٔ يػط ، ٚؽًٝط ، ٚضب ، ٚأميإ ، ٚعدا٠ٚ

ٚيف ذنس اهلل  ، ٚغري ذيو ، ؾٛدب إٔ تٛصـ بايهجس٠ .... ٚأٜطا ٶ ؾإٕ ٚصـ اٱثِ بايهجس٠ أبًؼ َٔ ٚصؿ٘ 

ا٭سصاب: ط چی  جئ           چ  ص ٚقاٍ: 14ايؿسقإ: ط چڤ  ڤ  ڤ    چ بايهرب ، ٚقد قاٍ اهلل ـ دٌ ذنسٙ ـ

س ، ع٢ً َع٢ٓ ايععِ ، ٚقد أمجعٛا ع٢ً إٔ غسب اـُس َٔ ايهبا٥س ، ٚسذ١ َٔ قسأ بايبا٤ َٔ ايهٹبٳ  ص41

 چڦ  ڄ    ڄ  ڄ     چ  ؾٛدب إٔ ٜٛصـ إمث٘ بايهـٹبـٳس ، ٚقد ٚصـ اهلل ايػسى بايعٹعـٳِ  ؾكاٍ :

ؾهريو ٜٓبػٞ إٔ ٜٛصـ َا قسب َٔ ايػسى بايععِ ٖٚٛ غسب اـُس ٭ُْٗا نبا٥س ، ٚايعٹعـٳِ  ص13يكُإ: ط

ٚقاٍ اٱَاّ ايكسطيب ـ َٛدٗا ٳٶ قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ ـ : " ٚسذتُٗا إٔ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل   (2)ضٛا٤ " ٚايهـٹبـٳس

عًٝ٘ ٚضًِ ـ يعٔ اـُس ، ٚيعٔ َعٗا عػس٠ : با٥عٗا ، َٚبتاعٗا ، ٚاملػرتا٠ ي٘ ، ٚعاصسٖا ، ٚاملعصٛز٠ ي٘ ، 

 (3) ٚضاقٝٗا ، ٚغازبٗا ، ٚساًَٗا ، ٚاحملُٛي١ ي٘ ، ٚآنٌ مثٓٗا 

ٚأٜطّا  ؾذُع ايٓاؾع حيطٔ َع٘ مجع اٯثاّ ) نجريّا ( ... أَا قسا٠٤ اؾُٗٛز ، ؾشذتِٗ : إٔ ايرْب يف ايكُاز  

 (4) ، ٚغسب اـُس َٔ ايهبا٥س ، ؾٛصؿ٘ بايهبري أيٝل ـ ٚأٜطّا ـ ؾاتؿاقِٗ ع٢ً : ) أنرب ( سذ١ يـ ) يهبري ( 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ : 

َتٛاتستإ ، ٫ تٓايف ، أٚ تطاد بُٝٓٗا ، نٌ ٚاسد٠ محًت َدي٫ٛ ٶخاصا ٶ بٗا ٜصب املدي٫ٕٛ يف ايكسا٤تإ 

قايب ٚاسد ، ٜطؿض ٖرا ايكايب بايب٬غ١ ٚايسٚع١ ٚاؿطٔ ، َع إٔ ايه١ًُ املدتًـ ؾٝٗا ٚاسد٠ ٚبسضِ ١٦ٖٝٚ 

ع٢ً املع٢ٓ ; ملا يف اـُس َٔ نجس٠ ٚاسد٠ ، ٚايتػٝري يف سسف ٚاسد ؾكط ، ؾؿٞ ايكسا٠٤ بـ : ) نجري ( مح٬ ٶ 

                                                           
 68، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 166ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :  (1)

 220، 1/219ٜٓعس : ايهػـ  (2)

(، ٚابٔ َاد١ يف أبٛاب ا٭غسب١ ، باب يع١ٓ اـُس ع٢ً عػس٠ أٚد٘ زقِ 3674أخسد٘ أبٛ داٚٚد يف نتاب ا٭غسب١ باب ؼسِٜ اـُس ، زقِ )( 3)

 ( ٚإضٓادٙ دٝد ٚزداي٘ نًِٗ ثكات .3380)

 3/58ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ( 4)
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اٯثاّ ، ؾايػازب يًدُس عٓدَا ٜطهس ٜٚرٖب عكً٘ بٓػ٠ٛ مخست٘ ، ٜؿعٌ آثاَا ٶ نجري٠ ، ٫ تكتصس ع٢ً إثِ 

ٚاسد بعٝٓ٘ إمنا آثاّ ، يهْٛ٘ ٫ عكٌ ي٘ ! ٜتصسف تصسف اجملٕٓٛ ، ؾشطٔ ايتعبري ) بايجا٤( ، ٚأٜطا ٶ ٚزد 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ :  محٌ ايكسا٠٤ ع٢ً قٛي٘ تعاىل

ص ؾٗرٙ اٯ١ٜ  تعدد ضسٚبا ٶ َٔ اٱثِ ايرٟ ضببت٘ اـُس ٚاملٝطس ٖٚٞ : ١1املا٥د٠: ط چڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ

اٱٜكاع يف ايعدا٠ٚ ، ٚايبػطا٤ ٚايصد عٔ ذنس اهلل ، ٚعٔ ايص٠٬ ، ؾٗٞ إذٕ أغٝا٤ نجري٠ َتعدد٠ ، َٚٔ 

يٛصـ ) إثِ نجري( ٚاٱثِ ٖٓا ٜٚساد ب٘ اٯثاّ ايهجري٠ ، ؾٗٛ ٚاسد يف ايًؿغ ، َٚعٓاٙ اؾُع ، ٜٚدٍ ٖٓا دا٤ ا

 ع٢ً ذيو قٛي٘ : ) َٚٓاؾع يًٓاع( يف َكابٌ إثِ نجري ، َٚٔ ٖٓا سطٔ إٔ ٜٛصـ اٱثِ بايهجري .

ع٢ً إٔ اـُس َٔ نبا٥س ايرْٛب ، : ) نبري ( َٔ ايهٹربٳ ، ) ايعٹـٳعِ ( ; ٭ٕ ايعًُا٤ فُعٕٛ ـ قاطب١ ـ  ٚقسا٠٤

  چ   ى  ى  ائ         ائ     چ ؾٛدب إٔ ٜٛصـ اٱثِ بايهرب ... إذا ٶ يف ايكسا٤تني ؼرٜس ععِٝ يػازب اـُس :  

ٚمل ٜٛصـ ذْب يف ايكسإٓ ايهسِٜ مبجٌ ٖرا ايٛصـ ) ايهٹربٳ ٚايهجس٠( َٚٔ ٖٓا ظٗس ضس تط١ُٝ ايسضٍٛ ـ 

 بأّ اـبا٥ح دٕٚ احملسَات ا٭خس٣ ! ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ يًدُس

ٖٚٓاى ضس آخس يكسا٠٤ : ) نجري ( ٖٚٛ إٔ املبت٢ً بػسب اـُس ٫ ٜهاد ٜكًع عٓ٘ ، ٖٚرا ٜطتًصّ َٓ٘ تعدد 

ايؿعٌ )ايػسب( ٚتعدد ايؿعٌ ٜطتًصّ نجس٠ اٱثِ بعهظ غريٙ َٔ ايرْٛب اييت قد ٜؿعًٗا املس٤ َس٠ ٚاسد٠ ، ٫ٚ 

 ٜطتدعٞ ايتعدد . 

عذب َٔ ذيو إٔ ايطب اؿدٜح أثبت يًدُس أَساضّا)نجري٠( ٜٴصاب بٗا غازبٗا : ؾأَساض ايكًب بٌ ا٭

ٚايػساٜني ، ٚأَساض ا٭ٚع١ٝ ايد١َٜٛ ، ٚتًٝـ ايهبد ، ٚازتؿاع ضػط ايدّ ، ٚايٓٛبات ايكًب١ٝ ، ٚاؾًطات 

 ايدَاغ١ٝ ، 

 (1)ٚضسطإ ايسأع ٚايعٓل ٚاؾٗاش اهلطُٞ ٚغري ذيو ...

بايبا٤ ؟  ؾاؾٛاب إٔ ا٭ٍٚ يف قٛي٘ : ) إثِ    چ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ     چ مجع ايكسا٤ ع٢ً قسا٠٤ أَا ملاذا أ

ٓاٙ باٱؾساد ٜدٍ ع٢ً َٚع ٘ؾًؿع چ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ     چ نجري ( مبع٢ٓ اٯثاّ ، ٚأَا ايجاْٞ يف قٛي٘ : 

ب٘ قبً٘ فُٛعا ٶ ، ؾكاٍ ) َٚٓاؾع  ذيو أْ٘ أت٢ بايٓؿع بعدٙ َٛسدا ٶ ؾكاٍ :)أنرب َٔ ْؿعُٗا ( يف سني أت٢

 يًٓاع ( . 

 

 

 

                                                           
 َٚا بعدٖا. 39ايعصٜص ص :  ٜٓعس :  ملاذا سسّ اهلل ٖرٙ ا٭غٝا٤ د. نُاٍ قُد عبد( 1)
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 چ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  چ :  املطًب ايجايح

 ص٨ايطذد٠: ط چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  چ قاٍ تعاىل : 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠  يف اٯ١ٜ : 

ًـٳـك٘ ( بؿتض اي٬ّ   (1)، ٚقسأٖا ايباقٕٛ باٱضهإ قسأ ايهٛؾٕٝٛ)عاصِ ٚمحص٠ ٚايهطا٥ٞ( ْٚاؾع:)خ

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

ًـٳك٘ ( دعًٛٙ ؾع٬ّ َاضٝا ٶ ، صؿ١ يـ )  قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب : " قسأ ايهٛؾٕٝٛ ْٚاؾع بؿتض اي٬ّ َٔ :  ) خ

غ٤ٞ( ، أٚ يـ ) نٌ ( ٚاهلا٤ تعٛد ع٢ً املٛصٛف ع٢ً ) غ٤ٞ( ، أٚ ع٢ً ) نٌ ( ٚقسأ ايباقٕٛ بإضهإ اي٬ّ ، 

ٕٻ قٛي٘ )أسطٔ نٌ غ٤ٞ( دٍ ع٢ً خًل نٌ دعًٛٙ َ صدزا ٶ ، عٌُ ؾٝ٘ َا دٍ عًٝ٘ ايه٬ّ املتكدّ ، نأ

غ٤ٞ خًكا ٶ ، َٚعٓاٙ : أتكٔ نٌ غ٤ٞ خًك٘ ، ٚاهلا٤ تعٛد ع٢ً اضِ اهلل ـ دٌ ذنسٙ ـ أٚ ع٢ً ) نٌ ( ٚجيٛش 

 (2)سهُ٘ " ْصب ) خًك٘ ( ع٢ً ايبدٍ َٔ ) نٌ( ٚايتكدٜس : أسطٔ خًل نٌ غ٤ٞ ، أٟ : أتكٓ٘ ٚأ

ًـٵل نٌ غ٤ٞ ، ٚحيتٌُ ٚقاٍ ابٔ خايٜٛ٘  :  " اؿذ١ ملٔ أضهٔ اي٬ّ أْ٘ أزاد : ايرٟ دعٌ عبادٙ حيطٕٓٛ خـٳ

إٔ ٜهٕٛ أزاد : املصدز ، ؾهأْ٘ قاٍ : ايرٟ أسطٔ نٌ غ٤ٞ خًكّا ٚابتدا٤ٶ ، ٚاؿذ١ ملٔ ؾتض : أْ٘ أزاد : 

ًـٵل نٌ ايؿعٌ املاضٞ ، ٚاهلا٤ املتص١ً ب٘ يف َٛضع ْصب ; ٭ ْٗا نٓا١ٜ عٔ َؿعٍٛ ب٘ ، َٚعٓاٙ : أْ٘ أسطٔ خـٳ

غ٤ٞ خًك٘ ، ؾهـٸْٛ٘ ع٢ً إزادات٘ ، َٚػ٦ٝت٘ ، ؾً٘ يف نٌ غ٤ٞ صٓع١ سط١ٓ تدٍ بأثسٖا ع٢ً ٚسداْٝت٘ 

 (3)ص  ٨ايهٗـ: ط چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ٚسهُت٘، ٚديٌٝ ذيو قٛي٘ تعاىل:

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ٍٻ عًٝ٘ َا تكدّ ايكسا٤تإ َتٛا تستإ : إسداُٖا : ؾعٌ ٷ َاض ٺ َب٢ٓ ع٢ً ايؿتض ، ٚا٭خس٣ : َصدز َٓصٛب ٷ  د

َٔ قٛي٘ : ) أسطٔ نٌ غ٤ٞ ( ٚمبع٢ٓ آخس : إسداُٖا : مج١ً ؾع١ًٝ ، ٚا٭خس٣ : مج١ً امس١ٝ ، ٚبني اؾًُتني 

، ٚاؾ١ًُ ا٫مس١ٝ تدٍ ع٢ً َٔ سٝح ايد٫ي١ ايؿسم ايهبري ، ؾاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ تدٍ ع٢ً اؿدٚخ ٚايتذدد

 ايجبٛت ٚايًصّٚ ، أٚ ايدمي١َٛ ٚا٫ضتُساز١ٜ . 

 (4): " َٚطُٕٛ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ سادخ َٚتذدد ... غ٬ف ا٫مس١ٝ ؾإْٗا يًجبٛت ٚعدّ اؿدٚخ " . قاٍ ا٭شٖسٟ

                                                           
 144، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص :  307ٜٓعس : ايتبصس٠  ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 1)

 2/191ٜٓعس : ايهػـ  : ( 2)

 287ٜٓعس : اؿذ١ يف ايكسا٤ات ايطبع ص : ( 3)

 1/356ٜٓعس : غسح ايتصسٜض ع٢ً ايتٛضٝض ( 4)
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بعد غ٤ٞ ،  : " َٛضٛع ا٫ضِ ع٢ً إٔ ٜجبت ب٘ املع٢ٓ يًػ٤ٞ َٔ غري إٔ ٜكتطٞ ػددٙ غ٦ٝا ٶ ٚقاٍ اؾسداْٞ

ٚأَا ايؿعٌ : ؾُٛضٛع٘ ع٢ً إٔ ٜكتطٞ ػدد املع٢ٓ املجبت ب٘ غ٦ٝا ٶ بعد غ٤ٞ ، ؾإذا قًت : شٜدٷ َٓطًل ٷ ، ؾكد 

أثبت ا٫ْط٬م ؾع٬ ٶ ي٘ َٔ غري إٔ ػعً٘ ٜتذدد ، ٚحيدخ ؾٝ٘ غ٦ٝا ٶ ؾػ٦ٝا ٶ ، بٌ ٜهٕٛ املع٢ٓ ؾٝ٘ ، 

، ؾهُا ٫ تكصد ٖآٖا أ٫ ػعٌ ايطٍٛ ، أٚ ايكصس ،  ناملع٢ٓ يف قٛيو : شٜدٷ طٌٜٛ ٷ ، ٚعُسٚ ٷ قصري ٷ

ٜتذدد ٚحيدخ ، بٌ تٛدبُٗا ٚتجبتُٗا ؾكط ، ٚتكطٞ بٛدٛدُٖا ع٢ً اٱط٬م ، نريو ٫ تتعسض يف قٛيو : 

) شٜدٷ َٓطًل ٷ ( ٭نجس َٔ إثبات٘ يصٜد ، ٚأَا ايؿعٌ ؾإْ٘ ٜكصد ؾٝ٘ إىل ذيو ، ؾإذا قًت : شٜد ٷ ٖا ٖٛ ذا ٜٓطًل 

شعُت إٔ ا٫ْط٬م ٜكع َٓ٘ دص٤ّا ؾذص٤ا ٶ ، ٚدعًت٘ ٜصاٚي٘ ٜٚصدٝ٘ ، ٚإٕ غ٦ت إٔ ؼظ ايؿسم بُٝٓٗا  ، ؾكد

 َٔ سٝح ًٜطـ ؾتأٌَ ٖرا ايبٝت : 

 ٫ ٜأيـ ايدزِٖ املطسٚب خسقتٓا  * يهٔ ميس عًٝٗا ٖٚٛ َٓطًل ٴٷ

ٚعًٝ٘ : ؾايؿسم بني  (1) حيطٔ ٖرا ٖٛ اؿطٔ اي٥٬ل باملع٢ٓ ، ٚيٛ قًت٘ بايؿعٌ : يهٔ ميس عًٝٗا ٜٚٓطًل مل 

ايكسا٤تني إٔ قسا٠٤ ؾتض اي٬ّ : ) اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ( تدٍ ع٢ً إٔ اٱتكإ ٚاٱسهاّ يف كًٛقات اهلل تعاىل سادخ ٷ 

َٚتذدد يف نٌ َا خًك٘ اهلل ٚضٝدًك٘ إىل قٝاّ ايطاع١ ، ٚأَا قسا٠٤  إضهإ اي٬ّ ) اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ ( ؾإْٗا 

كإ ٚاٱسهاّ ثابت ٚدا٥ِ ٫ ٜتػري ٫ٚ ٜتبدٍ ، بٌ ٖٛ ض١ٓ اهلل ، ٚئ ػد يط١ٓ اهلل تدٍ ع٢ً إٔ ٖرا اٱت

تبد٬ٜ ٶ ، ٚئ ػد يط١ٓ اهلل ؼ٬ٜٛ ٶ ، ٖٚرا ٖٛ َهُٔ اٱعذاش يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ، ؾطبشإ َٔ ي٘ 

ت ٚأعذص نٌ ايهُاٍ املطًل ! ٚضبشإ َٔ دعٌ ْعِ ن٬َ٘ ٚأضًٛب٘ خازز ٷ عٔ ا٭ضايٝب املعسٚؾ١ ؾبٗ

 َٓطٝل إٔ ٜأتٞ بطٛز٠ َٔ َجً٘! 

 چ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ :  املطًب ايسابع

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ قاٍ تعاىل:

 ص6اؿذسات:طچ

ايتجبت ، ٚقسأ ايباقٕٛ بايٝا٤ : ) ؾتجبتٛا ( بايجا٤ َٔ  قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ  ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ:

(2) ٚايٕٓٛ ) ؾتبٝٓٛا ( َٔ ايبٝإ   

: ) ؾتجبتٛا ( بايجا٤ ، أٟ : ؾتأْٛا ، ٚتٛقؿٛا ست٢ تتٝكٓٛا  تٛدٝ٘ ايكسا٤ات  :قاٍ ابٔ شل١ً يف تٛدٝ٘ ايكسا٤ات

 (3)صش١ اـرب ، ) ؾتبٝٓٛا ( بايٝا٤ ٚايٕٓٛ ، أٟ : ؾاؾشصٛا ، ٚانػؿٛا

                                                           
 141د٥٫ٌ اٱعذاش يًذسداْٞ ص : ( 1)

 164، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 342ٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ٜ( 2)

 209ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات   ص : ( 3)
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: "  ٚسذ١ َٔ قسأ بايجا٤ ، أْ٘ ملا نإ َع٢ٓ اٯ١ٜ : اؿض يًُ٪َٓني ع٢ً ايتأْٞ ،  ٚقاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

ٚتسى اٱقداّ ع٢ً ايكتٌ دٕٚ تجبت ٚتبني ، أت٢ بايتجبت ; ٭ْ٘ خ٬ف اٱقداّ ، ٚايتجبت أؾطض يًُأَٛز َٔ 

ذيو ; ٭ْ٘ قد ٜتبني ايتبني ; ٭ٕ نٌ َٔ أزاد إٔ ٜتجبت قدز ع٢ً ذيو ، ٚيٝظ نٌ َٔ أزاد إٔ ٜتبني قدز ع٢ً 

٫ٚ ٜتجبت ي٘ َا أزاد بٝاْ٘ ، ٚسذ١ َٔ قسأ بايٝا٤ َٔ ايبٝإ ، أْ٘ ملا نإ َع٢ٓ اٯ١ٜ : اؾشصٛا عٔ أَس َٔ 

يكٝتُٛٙ ، ٚانػؿٛا عٔ ساي٘ قبٌ إٔ تبطػٛا بكتً٘ ست٢ تبني يهِ سكٝك١ َاٖٛ عًٝ٘ َٔ ايدٜٔ ، محٌ ع٢ً 

ٕ ايتبني ٜعِ ايتجبت ; ٭ٕ نٌ َٔ تبني أَسا ٶ ؾًٝظ ٜتبٝٓ٘ إ٫ بعد تجبت ، ايتبني ٭ْ٘ ب٘ ٜعٗس ا٭َس ـ ٚأٜطا ٶ ـ ؾإ

ظٗس ي٘ ذيو ا٭َس أٚ مل ٜعٗس ي٘ ، ٫بد َٔ ايتجبت َع ايتبني ؾؿٞ ايتبني َع٢ٓ ايتجبت ، ٚيٝظ نٌ َٔ تجبت يف 

 .(1)ع٢ً ايتجبت أَس تبٝٓ٘ ، ؾكد ٜتجبت ٫ٚ ٜتبني ي٘ ا٭َس ، ؾايتبني أعِ َٔ ايتجبت يف املع٢ٓ ٫غتُاي٘

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات: 

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ، ٚقبٌ ايه٬ّ ع٢ً إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٫بد َٔ بٝإ ضبب ْصٍٚ اٯ١ٜ ايهسمي١ ، 

 ؾأضباب ايٓصٍٚ تعني املؿطس ع٢ً ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ ٚتٛضض َع٢ٓ اٯ١ٜ تٛضٝشا ٶ داَعا ٶ . 

سٜس ايطربٟ يف ضبب ْصٚهلا .. عٔ ثابت َٛىل أّ ض١ًُ ، عٔ أّ ض١ًُ ، قايت : أخسز غٝذ املؿطسٜٔ قُد بٔ د

بعح زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ زد٬ ٶ يف صدقات بين املصطًل بعد ايٛقع١ ، ؾطُع بريو ايكّٛ ، 

قايت : ؾسدع  ؾتًكٛٙ ٜععُٕٛ أَس زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ قاٍ : ؾشدث٘ ايػٝطإ أِْٗ ٜسٜدٕٚ قتً٘ ،

إىل زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾكاٍ : إٕ بين املصطًل قد َٓعٛا صدقاتِٗ ، ؾػطب زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً 

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٚاملطًُٕٛ ، قاٍ : ؾبًؼ ايكّٛ زدٛع٘ قاٍ : ؾأتٛا زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾصؿٛا ي٘ 

ضدط اهلل ٚضدط زضٛي٘ بعجت إيٝٓا زد٬ ٶ َصدٻقا ؾطسزْا بريو ،  سني ص٢ً ايعٗس ، ؾكايٛا : ْعٛذ باهلل َٔ

ٚقست ب٘ أعٝٓٓا ، ثِ إْ٘ زدع َٔ بعض ايطسٜل ، ؾدػٝٓا إٔ ٜهٕٛ ذيو غطبّا َٔ اهلل ٚزضٛي٘ ، ؾًِ ٜصايٛا 

 (2)  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    چ ٜهًُْٛ٘ ست٢ دا٤ ب٬ٍ ، ٚأذٕ بص٠٬ ايعصس قاٍ: ْٚصيت 

اٯ١ٜ ايهسمي١ ، ٚايعرب٠ ـ نُا ٖٛ َعًّٛ ـ بعُّٛ ايًؿغ ٫ غصٛص ايطبب ، ؾاٯ١ٜ عا١َ  ٖرا ٖٛ ضبب ْصٍٚ

 يٮ١َ إىل قٝاّ ايطاع١ . 

ٚعٛد٠ ي١ٰٜ ايهسمي١ َٚا ؾٝٗا َٔ قسا٤ات ؾٓكٍٛ : قسا٠٤ اؾُٗٛز ) ؾتبٝٓٛا ( َٔ ايتبني ، ٖٚٛ ايؿشص ايدقٝل 

بطاتٗا ، َٚٔ ثِ اؽاذ ايكساز اي٬شّ سٝاٍ ايكط١ٝ ، ٚيٛ ست٢ تتطض اؿكٝك١ بهٌ أبعادٖا ، ٚسٝجٝاتٗا ،٬َٚ

 طاٍ ٚقت ايؿشص ٚايتشكٝل ! 

                                                           
 395، 1/394ٜٓعس : ايهػـ ( 1)

 26/142داَع ايبٝإ يًطربٟ : ( 2)
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 ٖٚرٙ ايكسا٠٤ أعِ َٔ قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ: ) ؾتجبتٛا ( اييت تعين : ايتأْٞ ٚايتٛقـ ست٢ ٜٴتٝكٔ صش١ اـرب . 

ع ، ٫ ضُٝا ٚبعض ايكطاٜا ٚعًٝ٘ : ؾايكسا٤تإ دعاَتإ أضاضٝتإ يهٌ َٔ تٛىل ايكطا٤ أٚ اؿهِ بني ايٓا

اييت تسؾع إىل ايكطا٤ ؾٝٗا دَا٤ٷ ، ٚأعساضٷ ، ٚأَٛاٍ ، ٚاؽاذ أٟ قساز دٕٚ ) تجبت ٚتبني ( ٜٛقع صاسب٘  يف 

ايصيٌ ٚاٱثِ ٜٚصبض  ْادَّاع٢ً ؾعً٘ يف ٚقت ٫ جيدٟ ؾٝ٘ ايٓدّ ، ٖٚٓا ٜعٗس ضس إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف 

صٝػ١ ؼٌُ َدي٫ٛ ٶ ٚبعدا ٶ خيتًـ عٔ اٯخس إذا ادتُعا نْٛا ضٝادا ٶ  ٚزٚدُٖا بصٝػتني كتًؿتني نٌ

 ععُٝا ٶ يف ٚد٘ َٔ حيٌُ ا٭ْبا٤ ايهاذب١ .

: " أؾادت قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ ٚدٛب ايتجبت ع٢ً ايكاضٞ ايعادٍ ، ٖٚٛ َع٢ٓ  قاٍ ايدنتٛز قُد اؿبؼ

كسٜس ؾاْب َِٗ َٔ أصٍٛ ايتكاضٞ ، إذ ٜٓبػٞ ٜػًب يف ايتشكٝل َٔ ايرٚات ٚايػدٛص ٚا٭عٝإ ، ٚيف ذيو ت

ايتشكٝل َٔ غدص١ٝ املتداصُني ، َٚدازنِٗ ايعك١ًٝ ، ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚص٬سٝتِٗ يٮ١ًٖٝ ٚايتصاّ 

ايتهايٝـ ، نُا ديت قسا٠٤ ايباقني ع٢ً ٚدٛب ايتشكٝل َٔ ا٭سداخ ٚايٛقا٥ع ; ي٬٦ ٜأخر ايكاضٞ أسدا ٶ 

 (1)قسا٠٤ ) ؾتبٝٓٛا ( ظسٜس٠ أسد ، ٖٚٛ َا ديت عًٝ٘ 

    چڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک         چ :  املطًب اـاَظ

 ص٧ايصـ: ط چڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک چقاٍ تعاىل:

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

ْـٴِٛزٙٹ( باـؿض  ِٴ ( بػري تٜٓٛٔ )  َٴتٹ ِٷ( قسأ ابٔ نجري ٚسؿص ٚمحص٠ ٚايهطا٥ٞ : )  َٴـٹت ، ٚقسأ ايباقٕٛ: ) 

 بايتٜٓٛٔ، 

 (2)ٚ ) ْٛزٳٙ ( بايٓصب 

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

ْـٴٛزٳٙٴ( : سذتِٗ إٔ ايؿعٌ َٓتعس : ) َطتكبٌ ( ؾايتٜٓٛٔ ا٭صٌ ،  قاٍ ابٔ شل١ً ِٷ  َٴـتٹ يف تٛدٝ٘ قسا٠٤ ايتٜٓٛٔ ) 

ْـٴِٛزٙٹ(  ٖٚٛ ٚعد َٔ اهلل ؾُٝا ٜٴطتكبٌ ، ٚيف ساٍ ايؿعٌ ، نُا تكٍٛ : أْا ضازبٷ ِټ  َٴـتٹ شٜدا ٶ ، ٚسذ١ َٔ قسأ : ) 

ع٢ً اٱضاؾ١ ، ٚقد  ٴذنس ؾٝٗا ٚدٗإ : أسدُٖا : إٔ اٱضاؾ١ قد اضتعًُٗا ايعسب يف املاضٞ ٚاملطتكبٌ ، 

ٚإٔ ايتٜٓٛٔ مل ٜطتعٌُ إ٫ يف ) املطتكبٌ( خاص١ ، ؾًُا ناْا َطتعًُني ٚقد ْصٍ بُٗا ايكسإٓ ُأخٴـر بأنجس 

، ٚايٛد٘ اٯخس إٔ ٜساد ب٘ ايتٜٓٛٔ ، ثِ حيرف ايتٜٓٛٔ طًبا ٶ يًتدؿٝـ ، نُا قاٍ ـ عص ٚدٌ ـ   ايٛدٗني أص٬ ٶ

 ص3٧ايصاؾات: ط چھ   ھ  ھ  ھ  چ ص ٚ قٛي٘ تعاىل : 1٧5آٍ عُسإ: ط چ ں  ں  ڻ  ڻڻ   چ  :

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

                                                           
 361ايكسا٤ات املتٛاتس٠ ٚأثسٖا يف ايسضِ ايكسآْٞ ٚا٭سهاّ ايػسع١ٝ ص :  (1)

 171، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : ٠358 ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ٜٓعس : ايتبصس (2)



 

216 
 

  2015ديسمبر  -يوليو –المجلد الثاني  –العدد السادش      جامعة الناصرمجلة 

 إعجاز القراءات القرآنية

 

 رازي د. فائس محمد الغ
 

ٙٹ( ع٢ً اٱضاؾ١ ، ؾٝٗا ضس  ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ؼ٬ُٕ بني ثٓاٜا سسٚؾُٗا أضسازا ٶ ، ْـٴِٛز ِټ  َٴـٹت ؾايكسا٠٤ : ) 

چ  چ  چ     چ إمتاّ ايٓع١ُ ع٢ً املطًُني ، ؾاهلل ـ تعاىل ـ قد أمت ْٛزٙ بإنُاٍ ايدٜٔ ٚإمتاّ ايٓع١ُ :

ص ٚمل ٜٓتكٌ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ إىل 3املا٥د٠: ط چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    

ٚقد نطست غٛن٘ ا٭عدا٤ ، ٚاْتػس ايدٜٔ اٱض٬َٞ داخٌ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚخازدٗا ،  ايسؾٝل ا٭ع٢ً إ٫

ثِ بعد ٚؾات٘ تتابع ايؿتض ع٢ً عٗد اـًؿا٤ ايساغدٜٔ ؾٗصَت أنرب إَرباطٛزٜتني يف ايعامل ) ؾازع ٚايسّٚ ( 

ْـٳٛزٳٙ( ؾٝٗا ٚعد زباْٞ ـ ٚ ِٷ  َٴـٹت اهلل ٫ خيًـ املٝعاد ـ بإٔ اهلل ٚٚصٌ اٱض٬ّ إىل سدٚد ايصني ، ٚايكسا٠٤ : ) 

تعاىل ْاصس دٜٓ٘ ٫ قاي١ إىل إٔ ٜسخ ا٭زض َٚٔ عًٝٗا ; ٭ٕ اضِ ايؿاعٌ املٕٓٛ ، ٚايٓاصب ملا بعدٙ ٜؿٝد عٓد 

أٌٖ ايًػ١ اؿاٍ ٚا٫ضتكباٍ ، نكٛيٓا : أْا ضازبٷ شٜدا ٶ ، أٟ : ؾُٝا ٜطتكبٌ َٔ ايصَإ . ؾايدٜٔ ـ إذٕ ـ ؾُٝا 

 َإ ع٢ً اٱط٬م .ٜٴطتكبٌ َٔ ايص

ٕٻ َٔ ٜدزى  قاٍ ايدنتٛز  قُد أمحد اؾٌُ : ... ٚزمبا ٜٴعٔ ٭ٍٚ ١ًٖٚ  إٔ ايكسا٤تني غ٤ٞٷ ٚاسدٷ ، إ٫ أ

أضساز ايعسب١ٝ يف إسهاَٗا ٚأسهاَٗا ٚدقتٗا تتػٛف ْؿط٘ إىل َا تعطٝ٘ ٖرٙ اؿسنات َٔ ؾسٚم بني 

ايعسب١ٝ  أْٗا تؿسم بني املعٓٝني باؿسن١ تاز٠ ، ٜكٛيٕٛ : املعاْٞ ْاػ١ عٔ ايؿسٚم بني ا٭يؿاظ ، إٕ َٔ زٚع١ 

 ضٴـشٵـهـٳ١ ٴ ، 

ٚ ضٴـشٳهـٳ١ ٴ، ؾبإضهإ اؿا٤ ٖٛ ايرٟ ٜطشو َٓ٘ ، ٚبؿتشٗا ٖٛ ايرٟ ٜطشو َٔ غريٙ ، ٚقد ٜهٕٛ 

ايتؿسٜل عسف َٔ سسٚف املعاْٞ نتؿسٜكِٗ بني ) اي٬ّ ( ٚ) إىل ( ؾػتإ بني قٛيٓا : أمحد أسب ٭بٝ٘ ، 

ص ٚقد ٜهٕٛ ٧ٜٛضـ: ط چ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  چ ٚامحد أسب إىل أبٝ٘ ، قاٍ تعاىل : 

ايتؿسٜل بايتٜٓٛٔ ، ٜكاٍ ٖرا ضازبٴ شٜدٺ ، ٚضازبٷ شٜدا ٶ ، ؾا٭ٍٚ : ٜؿٝد ؼكٝل ايطسب ٚٚقٛع٘ ،  ٚايجاْٞ : 

ٕٻ اهلل ٜؿٝد إٔ ايطسب مل ٜتشكل بعد ، ٚع٢ً ٖرا جيب إٔ تـٴؿِٗ اٯ١ٜ ايهس مي١  ؾكسا٠٤ اٱضاؾ١ تسغد إىل أ

تعاىل قد أمت ْٛزٙ ، ٚقد ٜهٕٛ ٖرا اٱمتاّ بإنُاٍ ايدٜٔ ، ٚقد ٜهٕٛ بٓصس أًٖ٘ ، ٚايتُهني هلِ ، ٚدسس 

أعدا٥ِٗ ، ؾكسا٠٤ اٱضاؾ١ ـ إذّا ـ ؾٝٗا امل١ٓ اٱهل١ٝ ع٢ً ْبٝ٘ ٚامل٪َٓني َع٘ مبا أنسَِٗ اهلل ب٘ َٔ إمتاّ ٖرا 

ايكسإٓ ايهسِٜ يٝظ هلرٙ ايؿ١٦ ٚسدٖا ، بٌ ٖٛ يًُطًُني مجٝعا ٶ ، إىل إٔ ٜسخ اهلل ا٭زض   ايٓٛز ، ٚيهٔ

َٚٔ عًٝٗا  ، ؾإذا ناْت قسا٠٤ اٱضاؾ١ ؾٝٗا ١َٓ إهل١ٝ ، ؾإٕ قسا٠٤ ايتٜٓٛٔ ؾٝٗا عد٠ زبا١ْٝ ٚٚعد اهلل ٫ 

بػاخ ، بإٔ سا٫ ٶ َجٌ ٖرا ئ ٜتدًـ ، ؾٝٗا طُأ١ْٓٝ يًُ٪َٓني عٓدَا تدهلِ ظ١ًُ ، ٜٚٛسؼ يٌٝ ، ٜٚطتٓطس 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  چ ٜدّٚ أبدا ٶ ، ٫ٚ بد إٔ ٜتِ اهلل ْٛزٙ ، نُا أمت٘ َٔ قبٌ : 

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
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ص ؾُا أضدٻ   55ايٓٛز: ط چڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

  (1)َٔ ايكسا٤تني يف َعٓاٖا ، َٚا أصدم نٌ قسا٠٤ ؾُٝا تسغد إيٝ٘ "  ن٬ ٶ

 اـامت١ : 

 اؿُد هلل ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً  زضٍٛ اهلل  

 َٔ أِٖ ْتا٥ر ايبشح اٯتٞ :

ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ َعذص٠ بًؿعٗا ،َٚعذص٠ بسمسٗا ،َٚعذص٠ مبعاْٝٗا ٫ٚ ٜصاٍ َٛضٛع إعذاش  -1

 ز أضسازٙ َٔ خ٬ٍ ايبشح ايعًُٞ ايدقٝل ؾص٦ٜات املٛضٛع .ايكسا٤ات عاد١ إىل َٔ خيس

تعسض عًُا٤ تٛدٝ٘ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايكدا٢َ إىل تٛدٝ٘ ايكسا٤ات بطسٜك١ إٜساد ايعًٌ ٚاؿذر  -2

ايٓش١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ ٚايتؿطري١ٜ ٚايؿك١ٝٗ دٕٚ بٝإ اٱعذاش يف ٖرٙ ايكسا٠٤ أٚ تًو ٖٚٛ فٗٛد ععِٝ 

 كد ضًٗٛا ا٭َس ملٔ دا٤ بعدِٖ ٫ضتدساز إعذاش ايكسا٤ات .قاّ ب٘ أٚي٦و ايسداٍ ؾ

عدّ غٝٛع َصطًض )إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ( أٚ ْدزت٘ يف عصس تدٜٚٔ عًِ ايكسا٤ات ٚتٛدٝٗ٘ )  -3

 ايكسٕ ايجايح ٚايسابع اهلذسٟ( نإ ايطبب ايس٥ٝظ يف عدّ ايهتاب١ يف ٖرا ايؿٔ . 

ػس يف ذيو ايعصس ; ٭ٕ عًُا٤ اٱعذاش تٓاٚيٛا ايهتاب١ يف زمبا إٔ َصطًض )إعذاش ايكسا٤ات ( مل ٜٓت -4

إعذاش ايكسإٓ بػهٌ عاّ ، ٚمل ٜهٔ ُِٖٗ َٓصبّا ع٢ً تٓٛع ايكسا٤ات بكدز َا نإ َٓصبّا ع٢ً 

ايرتنٝص ع٢ً ْعس١ٜ ) ايٓعِ ايكسآْٞ ( ايرٟ بٗس ايعسب ٚأخسع نٌ َٓطٝل ، ٖٚرا ٬َسغ يف 

 ٬ْٞ ، ٚعبد ايكاٖس اؾسداْٞ .نتابات اـطابٞ ، ٚايسَاْٞ ، ٚايباق

تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٜٓتر عٓ٘ إعذاشٷ عكدٟ ،أٚ إعذاش تػسٜعٞ ،أٚ إعذاش ب٬غٞ ... أٚ غري ذيو  -5

مما ٜدٍ د٫ي١ ٚاضش١ ع٢ً إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ن٬ّ اهلل ايرٟ ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بني ٜدٜ٘ ٫ٚ َٔ 

 خًؿ٘ إىل قٝاّ ايطاع١ .

١ٝ مبجاب١ تعدد اٯٜات، يهٌ آ١ٜ َعٓاٖا اـاص ايرٟ خيتًـ عٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ تعدد ايكسا٤ات ايكسآْ -6

ا٭خس٣ يف نجري َٔ املٛاضع، ٚيٛ دعًت نٌ آ١ٜ ع٢ً سدٙ يهإ ايكسإٓ أضعاف َا ٖٛ عًٝ٘ اٯٕ 

 ، ٚيصعب ع٢ً ا٭١َ سؿع٘ ٚؾُٗ٘ .

                                                           
 .501ايٛدٛٙ ايب٬غ١ٝ يف تٛدٝ٘ ايكسا٠٤ ايكسآ١ْٝ ص :  (1)
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 ىل يف بٝإ ايٛض٤َٛٔ إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايؿكٗٞ : ايد٫ي١ ع٢ً سهُني كتًؿني نكٛي٘ تعا -7

َََأيِۡدَيُكمۡ ِإَلى ٱلَۡمَساِفِق} ٌَُكمۡ  َُُجُ َْٰٓا ِإَذا ُقمُۡتمۡ ِإَلى ٱلصََّلَُِٰح َفٱغِۡسُلُْا  ٍَب ٱلَِّريَه َءاَمُى ََٱمَۡسُحُْا َيَََٰٰٓأيُّ  

٭ٕ ايعطـ ع٢ً  ٜؿٝد ايػطٌ {َأزُۡجَلُكمۡ}ؾكسا٠٤ ْصب[ 6{]املائدة:لَۡكعَۡجيِۡهِۚاَََأزُۡجَلُكمۡ ِإَلى  ِثُسُءَِسُكمۡ

ٜؿٝد طًب املطض ;٭ٕ ايعطـ ع٢ً ممطٛح ٚقد بني ايسضٍٛ ـ ص٢ً {ُكمَۡأزُۡجِل}َػطٍٛ ، ٚقسا٠٤ دس

 اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ إٔ املطض ٜهٕٛ ي٬بظ اــ  ٚإٔ ايػطٌ ٜهٕٛ عٓد عدَ٘ .

 }:َٔ إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ  ايعكدٟ : ػ١ًٝ عكٝد٠ ضٌ ؾٝٗا نجري َٔ ايٓاع مٛ قٛي٘ تعاىل -8

دا٤ت ايكسا٤ات املتٛاتس٠ بطِ املِٝ [ 22{]اإلنسان: َكِجيًسا اٗ  ََُملۡك اٗ  ََِإَذا َزَأيَۡت َثمَّ َزَأيَۡت َوِعيم

َٚعٓاٖا ظاٖس ٚدا٤ت قسا٠٤ )غاذ٠( بؿتض املِٝ ٚنطس اي٬ّ  }مُلْكاً{ٚضهٕٛ اي٬ّ يف يؿغ 

ز١ٜ٩ امل٪َٔ هلل تعاىل ّٜٛ ؾسؾعت ٖرٙ ايكسا٠٤ ْكاب اـؿا٤ عٔ ٚد٘ اؿل يف سكٝك١  }مَلِكاً{

 ايكٝا١َ .

ًُ ُمِتمُّ ُوُِزِيۦ  } َٔ إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايب٬غٞ: تٓٛع املعاْٞ ٚتعددٖا مٛ قٛي٘ تعاىل :  -9 ََٱللَّ

}مُتِمٌ{ و ٚقس٥ت بايتٜٓٛٔ  }نُورِه{بػري تٜٓٛٔ ٚغؿض  }مُتِّمُ{سٝح ُقس٥ت  { َََلُۡ َكِسَي ٱلَۡكَِٰفُسََن

ؾكسا٠٤ اٱضاؾ١ تؿٝد إٔ اهلل قد أمت ْٛزٙ بإنُاٍ ايدٜٔ ،ْٚصس أًٖ٘ ،  بايٓصب}نورَه{ 

ٚايتُهني هلِ ٚدسس أعدا٥ِٗ ،ٚقسا٠٤ ايتٜٓٛٔ ؾٝٗا ٚعد زباْٞ ـ ٚاهلل ٫ خيًـ املٝعاد ـ بإٔ اهلل تعاىل 

 َتِ ْٛزٙ ْٚاغس دٜٓ٘ ع٢ً ضا٥س ايرب١ٜ ٚيٛ نسٙ ايهاؾسٕٚ .

ايبـٹهس ( ؾبدأٚا ٜػرتؾٕٛ َٔ َعٝٓ٘ ايصايف ، ؾهاْت نتاباتِٗ تٓبٻ٘ ايهتاب املتأخسٕٚ هلرا ايؿٔ )  -10

زا٥ع١ ، ٚؼ٬ًٝتِٗ بدٜع١ ، َٚٔ ٖ٪٤٫ ايهتاب : د. قُد أمحد اـساط ، د. أمحد قُد ضعد ، د. 

 قُد أمحد اؾٌُ ، ٚغريِٖ .  

 قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع :

 ايكسإٓ ايهسِٜ

ٖـ(  ٚضع 1117س ، يًع١َ٬ : أمحد بٔ قُد ايدَٝاطٞ ايػٗري بايبٓا)تـ إؼاف ؾط٤٬ ايبػس يف ايكسا٤ات ا٭زبع١ عػ -1

 َـ..1998 _ٖـ  1419،  1سٛاغٝ٘ سطٔ َٗسٙ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، ط
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ٖـ( زادع٘ ٚخسز أسادٜج٘ : قُد عبد ايكادز عطا ، داز 543أسهاّ ايكسإٓ ٭بٞ بهس قُد بٔ عبد اهلل بٔ ايعسبٞ )تـ -2

 ، ت ، ط. ايؿهس بريٚت ب 

، 1ٖـ( داز عامل ايؿٛا٥د َه١ املهس١َ ، ط 1393أضٛا٤ ايبٝإ يف إٜطاح ايكسإٓ بايكسإٓ ، حملُد ا٭َني ايػٓكٝطٞ )تـ -3

 ٖـ.1426

ٖـ( ٚضع سٛاغٝ٘ ٚعًل عًٝ٘ ، عبد املٓعِ خًٌٝ إبساِٖٝ ، داز 338إعساب ايكسإٓ ٭بٞ دعؿس امحد بٔ إمساعٌٝ ايٓشاع )تـ -4

 َـ.2001_ٖـ 1421،  1،ط ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت

 ٖـ. 1424،  1إْباٙ ايسٚا٠ يف أْبا٤ ايٓشا٠  ، ؾُاٍ ايدٜٔ عًٞ بٔ ٜٛضـ ايكؿطٞ ، املهتب١ ايعصس١ٜ بريٚت  ، ط -5

ٖـ ( ؼكٝل ، عادٍ أمحد عبد املٛدٛد ٚآخسٜٔ ، داز ايهتب  745ايبشس احملٝط ، ٭بٞ سٝإ ا٭ْديطٞ ايػسْاطٞ )ت -6

 َـ . 2001 _ٖـ 1422،  1ايع١ًُٝ ، بريٚت ، ط

 َـ .2006 _ٖـ  1427،  1ايتبصس٠ يف ايكسا٤ات ايطبع ، ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝطٞ ، داز ايصشاب١ يًرتاخ ، طٓطا ،  ط -٨

 ٖـ( داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ت،ت،ط. 748ترنس٠ اؿؿاظ ، حملُد بٔ أمحد ايرٖيب )تـ -٧

ـ( ضبط٘ ٚصشش٘ مجاع١ َٔ ايعًُا٤ بإغساف ايٓاغس ، داز 816ٖايتعسٜؿات ،يعًٞ بٔ قُد ايػسٜـ اؾسداْٞ )تـ -١

 َـ.1983 _ٖـ1403/  1ايهتب ايع١ًُٝ ،بريٚت ، ط

 َـ.1982ٖـ ، 1401ٖـ( داز املعسؾ١ بريٚت ، 774تؿطري ايكسإٓ ايععِٝ ،ٱمساعٌٝ بٔ نجري ايكسغٞ )تـ -1٢

،  1تٛ ٜستصٍ ، داز ايهتب  ايع١ًُٝ بريٚت ، طٖـ( عٴين بتصشٝش٘ أٚ 444ايتٝطري يف ايكسا٤ات ايطبع ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ )ت  -11

 َـ. 1996 -ٖـ  1416

ايجُسات ايٝاْع١ ٚا٭سهاّ ايٛاضش١ ايكاطع١ ، يٝٛضـ بٔ أمحد ايج٥٬ٞ ، ؼكٝل : قُد قاضِ اهلامشٞ ، َهتب١ ايرتاخ  -12

 َـ. 2002_ٖـ 1423،  1اٱض٬َٞ ، صعد٠ ، ط

ٖـ( ، ؼكٝل : عبد ايكادز 606ضًِ ـ ، ملبازى بٔ قُد ا٭ثري  )تـ داَع ا٭صٍٛ يف أسادٜح ايسضٍٛ ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ -13

 ٖـ.1403، 2ا٭زْ٪ٚط ، داز ايؿهس ، ط

ٖـ( ضبط ٚتعًٝل : قُٛد  310داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ ) تؿطري ايطربٟ( ٭بٞ دعؿس قُد بٔ دسٜس ايطربٟ )تـ -14

 َـ2001 _ٖـ 1421،  1غانس ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ط

ٖـ ( ؼكٝل عبد 671اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ )تؿطري ايكسطيب ( ٭بٞ عبد اهلل قُد بٔ أمحد ا٭ْصازٟ ايكسطيب )تـ -15

 َـ . 2000ٖـ ،  1420، 2ايسشام املٗدٟ، داز ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت ، ط

ٖـ 1410، 5َ٪ضط١ ايسضاي١ طسذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١ عبد ايسمحٔ بٔ قُد بٔ شل١ً ، ؼكٝل : ضعٝد ا٭ؾػاْٞ ،  -16

 َـ.1990،

ٖـ( ، ؼكٝل عبد ايعاٍ ضامل َهسّ ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت  370اؿذ١ يف ايكسا٤ات ايطبع ، يًشطني بٔ خايٜٛ٘ )تـ -1٨

 َـ .1990 _ٖـ 1410،  5، ط

بدٙ ، ايٓاغس : خ٬ص١ تٗرٜب ايهُاٍ يف أمسا٤ ايسداٍ ، يصؿٞ ايدٜٔ اـصزدٞ ايُٝين ، قدّ ي٘ : عبد ايؿتاح أبّٛ ع -1٧

 َهتب١ املطبٛعات اٱض١َٝ٬ ، سًب ، ضٛزٜا . ب ، ت ، ط. 
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 _ٖـ 1413،  3ٖـ( ؼكٝل : قُٛد غانس ، داز املدْٞ ظد٠ ط471د٥٫ٌ اٱعذاش ، ٭بٞ بهس عبد ايكادز اؾسداْٞ )تـ -1١

 َـ.1992

 َـ.1995 _ٖـ 1415ز ايؿهس ، بريٚت ، ٖـ( دا 590شاد املطري يف عًِ ايتؿطري يعبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ قُد اؾٛشٟ )تـ -2٢

، بإغساف َٚسادع١ ايػٝذ صاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايػٝذ ، داز ايط٬ّ  ٖـ(273ضٓٔ ابٔ َاد١ حملُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚين )تـ -21

 َـ . 1999 _ٖـ  1420،  1، ايسٜاض ، ط 

صاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايػٝذ ،  ايػٝذٖـ( ،بإغساف َٚسادع١ 275ضٓٔ أبٞ داٚد ، يطًُٝإ بٔ ا٭غعح ايطذطتاْٞ )تـ -22

  َـ . 1999 _ٖـ  1420،  1داز ايط٬ّ ، ايسٜاض ، ط 

 ، ب ، ت، ط . 1غسح ايتصسٜض ع٢ً ايتٛضٝض ، ـايد ا٭شٖسٟ ، داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ ، ايكاٖس٠ ط -23

 1419،  2ع ، ايسٜاض ، طٖـ ( ، داز ايط٬ّ يًٓػس ٚايتٛشٜ 256صشٝض ايبدازٟ ، يٲَاّ قُد بٔ إمساعٌٝ ايبدازٟ )ت  -24

 َـ . 1999 _ٖـ 

 ٖـ.1399،  2صشٝض اؾاَع ايصػري ، حملُد ْاصس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، املهتب اٱض٬َٞ  ،ط  -25

 َـ.1997_ٖـ1417، 1صشٝض ضٓٔ ابٔ َاد١ ، حملُد ْاصس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، َهتب١ املعازف ايسٜاض ط  -26

ٖـ( اعت٢ٓ ب٘ 216ًِ بٔ اؿذاز ايكػريٟ  ايٓٝطابٛزٟ )تـصشٝض َطًِ املط٢ُ اؾاَع ايصشٝض ، ٭بٞ اؿطني  َط -2٨

 َـ.2001_ٖـ 1422ٚزادع٘ : ٖٝجِ خًٝؿ٘ ، املهتب١ ايعصس١ٜ صٝدا ، بريٚت ، 

 ايعٛاصِ َٔ ايكٛاصِ ٫بٔ ايعسبٞ املايهٞ ، ط: املهتب١ ايع١ًُٝ بًبٓإ . -2٧

س ز بسدطرتاضس ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ٖـ( ، ْػ833غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكات ايكسا٤ ، حملُد بٔ قُد اؾصزٟ )تـ -2١

 َـ1982_ٖـ1402، 3، ط

ٖـ(  ؼكٝل : عبد ايسمحٔ 1250ؾتض ايكدٜس اؾاَع بني ؾين  ايسٚا١ٜ  ٚايدزا١ٜ يف عًِ ايتؿطري ، حملُد عًٞ ايػٛناْٞ )تـ -3٢

 ٖـ.1395،  2، عُري٠ ، داز ايٛؾا٤ ، َصس ، املٓصٛز٠ ، ط

 ،1أثسٖا يف ايسضِ ايعجُاْٞ  حملُد اؿبؼ ، داز ايؿهس بدَػل ،طايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ املتٛاتس٠ ٚ -31

 َـ.1999_ٖـ 1419 

 ، 1ايكسا٤ات ٚأثسٖا يف ايتؿطري ٚا٭سهاّ ،حملُد عُس ضامل  باشٍَٛ داز اهلذس٠ ، ايسٜاض ، ط -32

 َـ.  1996_ٖـ 1417 

 َـ.2006_ٖـ1427،  1نتاب ايؿٗسضت ، حملُد بٔ إضشام ايٓدِٜ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ط -33

ٖـ( داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، 538ايهػاف عٔ سكا٥ل ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ ٭بٞ ايكاضِ قُٛد بٔ عُس ايصكػسٟ  )ت -34

 َـ .1997_ٖـ 1417،  1بريٚت ،ط

إ ٖـ( ؼكٝل : قٞ ايدٜٔ زَط437ايهػـ عٔ ٚدٛٙ ايكسا٤ات ايطبع ٚعًًٗا ٚسذذٗا ، ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝطٞ )تـ -35

 َـ .1997_ٖـ  1418،  5،َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت ، ط

ٖـ( ؼكٝل : عاَس ايطٝد عجُإ ٚعبد ايصبٛز غاٖني 923يطا٥ـ اٱغازات يؿٕٓٛ ايكسا٤ات ـ يػٗاب ايدٜٔ ايكطط٬ْٞ )تـ -36

 ّ. 1972-ٖـ 1392، اجملًظ ايعًُٞ ايكاٖس٠ ، 
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دزع به١ًٝ ايطب ،داَع١ ا٭شٖس ،َهتب١ ايكسإٓ ، ب٫ٛم ملاذا سسّ اهلل ٖرٙ ا٭غٝا٤ ، د. قُد نُاٍ عبد ايعصٜص امل -3٨

 ايكاٖس٠ ب،ت،ط.

احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜص ، يًكاضٞ : عبد اؿل بٔ غايب بٔ عط١ٝ ا٭ْديطٞ ، ؼكٝل : عبد ايط٬ّ عبد  -3٧

 . 1993 _ٖـ  1413،  1ايػايف ، داز ايهتب ايع١ًُٝ،  بريٚت ، ط

شنسٜا حيٞ بٔ غسف ايٟٓٛٚ  ، ؼكٝل قُد غٝت املطٝعٞ ، َهتب١ اٱزغاد ، دد٠ ايطعٛد١ٜ اجملُٛع غسح املٗرب ٭بٞ  -3١

 ، ب،ت،ط.

ٖـ( ؼكٝل : عبد ايسمحٔ بٔ قُد بٔ قاضِ ط: 728فُٛع ايؿتا٣ٚ ، ٭محد بٔ عبد اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اؿساْٞ )تـ -4٢

 َـ.1995_ٖـ1416

ٖـ  1409،  1، حملُد ضامل قٝطٔ ، داز اؾٌٝ ، بريٚت ، ط املطتٓري يف ؽسٜر ايكسا٤ات املتٛاتس٠ َٔ سٝح ايًػ١ -41

 َـ .1989

ٖـ( ؼكٝل عبد ايسشام املٗدٟ ، داز 510َعامل ايتٓصٌٜ يف تؿطري ايكسإٓ حملٞ ايط١ٓ اؿطني بٔ َطعٛد ايبػٟٛ ايػاؾعٞ )تـ -42

 ٖـ 1420، 1إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ،ط

 َـ 1983 _ٖـ  1403،  2ٖـ( ، عامل ايهتب ، ط207يؿسا٤ )تـَعاْٞ ايكسإٓ  ٭بٞ شنسٜا حي٢ٝ بٔ شٜاد ا -43

، 1ٖـ( ؼكٝل: عبد اؾًٌٝ عبدٙ غًيب ،عامل ايهتب  ،بريٚت ط311َعاْٞ ايكسإٓ ٚإعساب٘ ييب إضشام ايصداز )تـ -44

 َـ.1988ٖـ ، 1408

ٖـ 1399ٚت ، ط:ٖـ( ؼكٝل : عبد ايط٬ّ ٖازٕٚ ، داز ايؿهس بري395َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ ، ٭محد بٔ ؾازع ، )ت  -45

 َـ.1979_

ٖـ( ؼكٝل : د. عبد اهلل ايرتنٞ ، داز عامل ايهتب ، ايسٜاض ، 620املػين ، يعبد اهلل بٔ أمحد بٔ قداَ٘ املكدضٞ )تـ -46

 َـ.1997_ٖـ 1417، 3ط

 ،1َٓاٌٖ ايعسؾإ يف عًّٛ ايكسإٓ ، حملُد عبد ايععِٝ ايصزقاْٞ ، داز ايؿهس ، بريٚت ، يبٓإ ط -4٨

 ـ.2006َ_ٖـ 1424 

 املٗرب ، ٱبساِٖٝ ايػرياشٟ ، طبع١ عٝط٢ اؿًيب ، ب ، ت ، ط .  -4٧

،  3املٛضٛع١ املٝطس٠ يف ا٭دٜإ ٚاملراٖب ٚا٭سصاب املعاصس٠ ، إغساف د. َاْع اؾٗين ، ايٓاغس داز ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ ، ط -4١

 ٖـ. 1418

،  1يهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، يبٓإ  ، طٖـ( داز ا833ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس، يًشاؾغ قُد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ )ت -5٢

  َـ.              1998_ٖـ 1418

ٖـ ، 1426ايٛدٛٙ ايب٬غ١ٝ يف تٛدٝ٘ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ املتٛاتس٠ : د. قُد أمحد اؾٌُ ، داَع١ ايريَٛى ، ا٭زدٕ ،  -51

 َـ. 2005

، ؼكٝل إسطإ عباع ، داز إسٝا٤ ايرتاخ  ٚؾٝات ا٭عٝإ ٚأْبا٤ أبٓا٤ ايصَإ ، ٭محد بٔ قُد بٔ إبساِٖٝ بٔ خًهإ -52

 ايعسبٞ بريٚت ، ب ، ت ،ط . 
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 املميُ اىؾفؼ ؼفٛف ٙ تْٚٛف يف املمحؽ ؼٙـ

8 

 امليعَ
بؾًّ اهلل ٙتٚؽٜقٗ تْاٙىت يف ٕؿا اىبرث املتٚاِع املعْضٚٔ دؼٙـ املمضحؽ يف تْضٚٛف ٙؼفٛضف     

ٙوضفؽٗ   اىؾفؼ املميُ( ؾىه أٔ ىيَمحؽ فؽل٠ٜ يف فيٚب املميَني ٛمتَؽ ٍناّتٗ اىمضا٠ٍٜ 

اىععضضُٜ ىْمضضبتٗ هلل  اهلل مّٚضضٗ ـٍضضك اىٍضضي٠ بضضني اىعبضضؽ ٙـبضضٗ فضضه أوضضفـ فبضضاؼٟ ٙأؽّضضيٖا         

داى٫ٍٟ( اىيت ٕٝ ٍٍؽـ تٚجٜٗ اجملتَع هللمياّٜٟا اىؿٞ ٕٚ اىّضَ  اؿضٝ ىسّمضأض هللِضاؽ٠     

هلل  أٔ املمضضحؽ مي ضضً امل٩لمضض٠ اىعيَٜضض٠ ٙا٪جتَافٜضض٠ ٙاى قاؽٜضض٠ ٙبضضٗ تٍضضاؼ ا٬ؽنضضاـ املتْضضٚـٟ   

 فضضهٕٙضضٚ املنضضأ اىضضؿٞ مي ضضً ـمضضا٤ك فعَضض٠ ا٬ٍضض٠ض ٕٙضضٚ اؿاِضضٓ ىنضضً ؽّضضٜي٠       ٙاملترضضفـٟض

تضضيـٛغ االلضض٫ِض هلل٪ أّضضٗ أٌضضٜت بوٌضضاباو أٙفؾضضت تفٙلضضٗ املترفمضض٠ فيَٜضضٟا ٙفَيٜضضٟا ٙأذضضؽ ت  

هللّقمضضاٍاو فَيضضت فيضض١ هللظتؾضضا٣ ؼٙـ٘ اىععضضُٜ ٍضضٓ االوضضعاي املعضضفيف ٙاىتْضضٚٛفٞ املترضضفـ ٍضضٓ     

أٔ اؿفٛضض٠ يف االلضض٫ِ ٪ عْضض١ فْٖضضا بضضً ٕضضٝ ؽٛضضفٟ  طغٜضضأ االّمضضأ فيضض١ أظٜضضٗ االّمضضأض هللؾ 

 ونيت ذقٜق٠ ٙجٚؼ٘ ٙجٕٚف٘ موّمأ ٍنفِ.

ٙيف ٕؿا اىبرث ؼفٟٚ الذٜا٣ ؼٙـ٘ املباـو ٙالتعاؼٟ ٍناّتٗ اىعي٠َٜ يف ٣ِٚ اىضٚذٝ االيضٝ   

ٙاىبعؽ فٓ ا٬لباب اىيت أؽقؽتٗ ظاٌٜتٗ االميا٠ّٜ ٍع ٍفاجع٠ اـٛاب اىضؽفٚٞ ٙهللٌض٫ط   

ٍٙضضا أٌضضابٗ ٍضضٓ فْضضا٣ ٍٙضضا ؿضضك بيلضضيٚب أؼا٤ضضٗ ٙاْٖحٜتضضٗ ٍضضٓ ؼا٣ ٙاىضضيت    اىؾنضضف االلضض٫ٍٝ

 ماّت لببٟا ألالٜٟا ٪ّنماـ اىؽٙـ اؿّاـٞ ى٭٠ٍ.

 

 ـٞا٬مشٚ قَؽ فيٝؼ.

 ٙفيٍٚٗ اىقفآٔ قمُباملمافؽ  اىقاـٔ اىؾق٠ ألتاؾ

 فَفأ جاٍع٠- فَفأ ٙا٬ىمٓ اىرتب٠ٜ بني٠ٜ
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  -ٍقؽ٠ٍ :  

ٖٓ في١ ٕؿ٘ ا٠ٍ٬ بئ بعث ؽٜٖا ـلٟٚ٪ ٍٓ  اؿَؽ هلل ٙإت اىْعُ ض ٙفكٌ اىنفِ ض اىؿٞ ٍٓ ّعَٗ أٔ ٍ

أّؾمُٖ ض ّٖٙكٌ فيٜٗ اىنتاب ٙمل هعيٗ فٚجا ض املعاطت ىيعقٌٚ ٙاىقيٚب اجملبٚـٟ في١ اىؾٛفٟ اىم٠ٛٚ فاٌ 

٘ٔ َلٔبٜٔيٝ ٜأِؼُفٚ  }:تعا   َٕضٔؿ  ًِ ٗٔ هلل٢ٜى١ ٝف ْٔٝ اىي١ ٢ٓ اتََٓبَع ٍَ َٙ َّٞا  ٟٕ ٜأ  ٍَٔ ٙاى٫ٍٟ ٙاىم٫ِ في١  ز 108  : ٛٚلؿ ش    {َفٜي١ َب

ـلٚىٗ اىنفُٛ اىؿٞ ؼفا اىْاه هلل  ٍا وٜٝ فيٚبُٖ ٙفقٚيُ ٙميؽُٕ بْٚـ اهلل اىؿٞ ٛؾتس بٍا٤فُٕ 

ْٖا ظ  ٍا جك٢ ّبٜٟا فٓ ٙٛؿمٝ ففا٤رُٖ ض ٙٛفبُٖٛ باؿك ْٙٛي٧ ب ُٖ فٓ اىباطً ٙاى٫ٌّ ض جكا٘ اهلل ف

 أٍتٗ ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙفي١ آىٗ ا٬بفاـ ٙأٌرابٗ ا٬ظٜاـ ٍٙٓ لاـ في١ ٕؽٛٗ هلل  ِٛٚ اىؽٛٓ .

 -لبت هللظتٜاـ املِٚٚي :

 هللٔ ا٠ٍ٬ املمي٠َ ٕٝ ا٠ٍ٬ اىٚذٜؽٟ تيـىٜٟا اىيت تىنيت ٍٓ ظ٫ٌ متاب داىقفآٔ ( تىنيت ٍٓ ظ٫ٌ

فقٜؽٟ ٙؽنفٟ ض ا٬ٍف اىؿٞ ٛيٜك باالّمأ ٙٛفتقٝ بوّما٠ّٜ ٙميْرٗ ذف٠ٛ ا٪ظتٜاـ ىتنّٚ َفٟ ىتيه 

اىعقٜؽٟ ٙاىؾنفٟ اىيتني تيلمتا في١ ٠ٍَٖ محً اـ  ىيْاه ماؽ٠ تقؽٛمٟا ىيَعفؽ٠ اىْابع٠ ٍٓ اىقفآٔ 

 اجملٜؽ ٪ ٍٓ ا٬وعاُ .

ـٟ االّما٠ّٜ املىتَي٠ في١ اىنتاب اىعكٛك دد اىقفآٔ هلل٪ أٔ ٕؿ٘ ا٠ٍ٬ أٌٜبت بوٌاباو أٙفؾت تفٙه اؿّا

اىنفُٛ (( ٙىعً إُٔ تيه االٌاباو تفاجع ؼٙـ املمحؽ يف االل٫ِ اىؿٞ ٕٚ املٍؽـ ا٬ٌٙ ىسوعاي ٙاىتْٚٛف 

ٙاىترفٛف ىيعقً ٙاىؾنف املميُ ٙاىؿٞ ؼٌٚ ى٭لؿ اىىؽٛؽ تؽجني املميُ ٙؽقٟا ىيْعفٟ اؿكب٠ٜ 

 ىيت تؾٚط باؿقؽ ٙاىىرٓ ٙاالوافاو ؽيٌٙيت ا٠ٍ٬ املمي٠َ هلل  ٕؿا اىِٚع املٖني . ٙاىٛا٤ؾ٠ٜ ٙاملؿٕب٠ٜ ا

ٙيؿا ـأٛت أّٗ ٍٓ اىٚاجت فيٝ أٔ ألُٖ هلللٖاِ املقً يف ٕؿا اؾاّت بعؽ ٍا مْت ٍٓ ٙفت ٛقاـب اىعقؽ 

ّٟا ٙاىٍْؿ ٍٓ اىكٍٓ متاّعين ظفٙـ فإفٟ هللِٛفتين ىيتيًٍ ىيراٌ اىؿٞ ٌٙيْا هللىٜٗ ٙاىتمٚٛؿ أذٜا

أؼني اىؾف٠ٌ ىستٜأ باؾؽٛؽ ٍع ؽٚـ ٍٓ اؿماباو اـاط٠٥ ٙاملمبق٠ ض هلل٪ أّٝ ٌََت اىؽظٌٚ 

ببّاف٠ ٍكجاٟ فيٖا تنٚٔ قاٙى٠ ٍع ميً يف اىؿٕٓ ٙاِٛفاب يف اىؾنف ٬لباب إَٖٔا اىٍفاي املمتعف 

في١ لبًٜ اهلل اىٚاِس يف اىبيؽ االل٫ٍٝ بناٍيٗ ٙاىؿٞ وً اىؾنف ٙأمخؽ اىْؾٚه ّعفٟا ىتنا ؿ اىّباب 

 باىكٛؿ ٙاىترفٛؿ ّتٜح٠ ىسّقماٍاو بني ٍنّٚاو ا٠ٍ٬ مً ذكب ااىؽُٖٛ ؽفذٚٔ .

 -أ٠َٜٕ املِٚٚي :

هللٔ ـلاى٠ املمحؽ تعته ٍٓ إُٔ اىفلا٤ً اىعي٠َٜ ٙاى قاؽ٠ٜ بافتباـ أٔ ىيَمحؽ ٍْٙه٘ فؽل٠ٜ ظا٠ٌ فْؽ 

٫ٍؾٟا آٍْٟا ىنً ِا٤ق٠ تيُ باىؾفؼ املميُ ف٫َٟ   مً املميَني ض ذٜث هللُّٖ ٛيٙٙٔ هللىٜٗ ٙوتَٚٔ بٗ مّٚٗ
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ٗٔبقٚىٗ تعا  دد َََمأجَؽ ٔىيٜٓ َٔٓ اٞى ٗٔ ٜأَذّؽا َٜٙأ ٍََع اىيٜٓ ٙفٌٚ ـلٚىٗ ا٬مفِ ٌي١ اهلل  18لٚـٟ اؾٓ/} ((ٜؽٜيا َتِؽُفٚا 

 (1دفيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ : دد أـذْا بٖا ٛا ب٫ٌ ((

بٜا٣ ل٫ِ اهلل فيُٜٖ ض ٙاىيت جا٣و ال٫ٌط ٙافع ٕٙٝ جك٣ ٍٓ ؽٛفٟ االّمأ اىيت ٕٝ ؼفٟٚ ا٬ّ

فتَعاتُٖ ٙتقُٚٛ افٚجاد أفٚاٍُٖ ض ٙماّت املماجؽ ٙاملْابف املٍؽـ ا٬ٌٙ ىيب٫ؼ املبني املىفٙط 

 باؿن٠َ ٙاملٚفع٠ اؿم٠ْ . 

ا ىٜمت ٙاىيت تتٛيت فَي٠ٜ مب ٟ ٙواف٠ ٙعا٠ٛ يف ا٠َٜٕ٬ ٪ أٍفٟا لاؾجٟا ٙفؾٟٚٛا ٙهللـػاىٜٟا ض مَا أّٖ

 ؽٖيٟٚ ٙفؽـٟ في١ ؾ٪ف٠ اىيمأ ٙاىتَتع بفؽع اىٍٚو ٙاىقؽـٟ في١ هلل اـٟ اؿَاه . 

 هللٔ اىؽفٟٚ هلل  اهلل فيُ ٍٙعفؽ٠ ٙليٚو ٙفؽـٟ في١ هللظتٜاـاملؾفؼاو ٙا٬ؼٙاو امل٠َ٤٫ ٙامل٩ فٟ. 

املع١ْ ٙٛمف  ٙفؽ متٜكو ؼفٟٚ ـلٌٚ االل٫ِ اـامت ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ببماط٠ يف اىيؾغ ِٙٙٚط يف

يف اىتؽٛٓ ض ٙيؿا مل ٛعٖؽ اىتيـٛغ ٍٍيرٟا أٛقغ اىْؾٚه ٙأذٜا ا٬ظ٫ل ٙـؽع وئ اىؾّٜي٠ يف قٍٓ 

 فٜالٝ مَا ؽعً قَؽ بٓ فبؽاهلل ٌيٚاو اهلل فيٜٗ ٙآىٗ .

ؾىه أّٗ اّٛيك ٍٓ اىؽىًٜ اىعقيٝ ٙاؿن٠َ اـاىؽٟ ٍٓ ظ٫ٌ آٛاو اىقفآٔ اىنفُٛ اىيت ٕٝ اىٚذٜؽٟ 

 ؼقك اىتٚاقٔ اىفٙذٝ ٙاملاؼٞ يف ذٜاٟ االّمأ . تمتٜٛع أٔ

ٙبٖؿا املْٖخ املتَٜك التٛافت اىؽفٟٚ هللل٠ٍٜ٫ أٔ تًٍ هلل  فقٌٚ اىْاه ٙٙجؽاُّٖ ؼٙٔ ٌعٚب٠ ض ٬ّٖا 

ؼفٟٚ فقي٠ٜ بنً ٍعاّٝ اىني٠َ ض ذٜث هللٔ ماؽ٠ ا٬ؼى٠ ٙاىهإني تىٜؽ أٔ االل٫ِ ؼٛٓ ٛقِٚ في١ ا٪فتْاي ض 

ٔ يف كاطب٠ اىْاه ٕٙؿا ٍا ٛمتؽفٝ ٍٓ اىؽفاٟ ٙفيَا٣ ا٠ٍ٬ املفاجع٠ ىيعٛاب ٙٛمتْؽ هلل  اىهٕا

اىؽفٚٞ ٙؽقٟا ىمبًٜ اهلل املمتقُٜ املتبٍف ض ؾىه أٔ ِٙٚط اىمبًٜ ٙالتٜعاب املْٖخ بنً ٍا ٛتٛيبٗ ٍٓ 

ٚىٗ اـٛط ٙاىهاٍخ ىترقٜك ا٬ٕؽاـ ٕٚ املؾًٍ ا٬لاه يف االلاق امل٤٫ُ ٍٙٓ ْٕا مينٓ أٔ ّتؽبف ف

٘ٔ َلٔبٜٔيٝتعا  :د َٕٔؿ  ًِ َُِىف٢ٔمنَي ٝف َٓ اٞى ٍٔ َّا  ٍَا ٜأ َٙ  ٔٗ َٔ اىيٜٓ َُٙلِبَرا  ْٝٔ ٢ٓ اتََٓبَع ٍَ َٙ َّا  ٟٕ ٜأ  ٍَٔ ٗٔ َفٜي١ َب ((  ٜأِؼُفٚ هلل٢ٜى١ اىيٜٓ

 108ٛٚلؿ 

ٙأٔ ِٙٚط املْٖخ ٙاّّباطٗ ٛٚاقٞ يف إَٜٔتٗ هللبٍاـ ايؽـ ٙاىترقك ٍٓ ٍؽ٢ فَٜتٗ ٕٙٚ ٍا لٚـ ٛتْاٙىٗ 

 -اىبرث املتٚاِع فيٗ ٛنٚٔ ٍما٠َٕ يف ٕؿا اؾاّت اياِ ٙؾىه يف متٖٜؽ ٙ ٫ ٠ ٍباذث ٕٙٝ : ٕؿا

 متٖٜؽ : فٓ ٙافع ا٠ٍ٬ ا٬ىُٜ ٙعٜاب ؼٙـ املمحؽ . -

 املبرث ا٬ٌٙ : ٍؾِٖٚ املمحؽ يف االل٫ِ . -

 املبرث اى اّٝ : ؼٙـ املمحؽ يف تْٚٛف اىؾفؼ املميُ . -

 ؼفٛف اىؾفؼ املميُ .املبرث اى اىث : ؼٙـ املمحؽ يف  -

                                                           
 4172 \ـفُ اؿؽٛث \لْٓ أبٝ ؼاٙؼ ( (1



 

333 
 

 2015ديسمبر  –يوليو  –المجلد الثاني  –السادس العدد  الناصر جامعةمجلة 

 

 المسلم الفرد تحرير و تنوير في المسجد دور
 

  األشموري عبداهلل محمد  علي.د    
 

 فٓ ٙافع ا٠ٍ٬ ا٬ىُٜ ٙعٜاب ؼٙـ املمحؽ  -متٖٜؽ:

 نٓ ألٚأ ٍا ٍفبٗ يف تيـى٠ٜ ميٗ ٛعٜي اىعامل االل٫ٍٝ اىِٜٚ ٍفذي٠ ٍٓ ألٚأ ٍفاذيٗ اىتيـى٠ٜ ض هللٔ مل ت

فٟ ض ؽيُ تنٓ ا٬قٍاو املا٠ِٜ تٍٜت املميَني ميُٖ يف ٙفت ٙاذؽ يف بقاي ا٬ـض مَا ٕٚ اؿاٌ ٕؿ٘ امل

 (1د ٙمل ٛنٓ اىؿٌ ٙايٚأ ٙاىّٜاي ٛىًَ ا٠ٍ٬ االل٠ٍٜ٫ ميٖا مَا ٛىًَ ٕؿ٘ املفٟ .

هللٔ ٙافع املميَني اىِٜٚ ض ٙافع ٍيقِٙ بنً املقاٜٛن ض ؽؾٝ ؼاظً مً ؼٙى٠ ٍٓ ؼٙيُ التبؽاؼ لٜالٝ ض ٙؽماؼ 

 ق٠ بني اؿامُ افتٍاؼٞ ض ٙمتكل اجتَافٝ ض ٙامٛاط أظ٫فٝ ض ٙأ٠ٍٜ ظإفٟ ٍٙقْع٠ ض ٙاّعؽاِ 

ٙاحملنِٚ ض ٙبني اىْعب٠ ٙاىعا٠ٍ ض ٙبني اىؽٌٙ ظ٫ؽاو ظإفٟ ٙظؾ٠ٜ ض ذاىت ؼٙٔ ؼقٜك ٍع١ْ ا٠ٍ٬ ؾاو 

 (2د ا٬ؽك االّماّٝ اىؿٞ ٛنٚٔ وإؽٟا في١ اىْاه باؿك ٙاىعؽٌ ٙاـ  .

بس هللؼفا٣او ٍتّاـب٠ ٙاىؿٞ ٩ٛلؿ ىٗ أٔ اىؽٛٓ فْؽ املميَني ض ٙبعباـٟ أؼل اىؾنف اىؽٛين فْؽ املميَني أٌ

بني هللل٫ِ تقيٜؽٞ ـمسٝ ٙوعيب ٛٚظؾٗ املتْؾؿٙٔ في١ اظت٫ـ وعاـاتُٖ ٙتٚجٖاتُٖ ض ٙٛمتعَيّٚٗ أؼاٟ 

ملىفٙفُٖ ٛمافؽُٕ يف ؾىه فيَا٣ اىب٫ط ْٛمحٚٔ يُ مً ؽت٢ٚ  تؾفض في١ ا٠ٍ٬ اىٍه ٙاىٛاف٠ 

ّٟا تؽجني اىؾفؼ املميُ في١ املفاب٠ٛ في١ ٙىٝ ا٬ٍف ٍَٖا ؽمؽ ٙػه ض ٙهللل٫ِ ذٚقاو ٙأـب٠ٛ ََٕٖا أٛ

فْؽ فبٚـ ا٬ٙىٜا٣ ٙآظف التغفال اىٚفت يف اىكٛاـاو ى٭٠َ٤ ضض اهلل املمتعأ ضض ٙهللل٫ِ فٍفٞ نبٚٞ تتٚقي 

في١ تب٠ْٜ ؽ٥او ٍتّاـب٠ ٍٓ أف١ٍ ؼـجاو ا٪ؽفاط هلل  أف١ٍ ؼـجاو اىتؾفٛط ٙاىؿٞ أٌبس ٛىنً فب٥ٟا 

 (3د بعض ض ٙفب٥ٟا فيُٜٖ يف ف٫فاتُٖ باٮظفٛٓ . في١ املميَني يف ف٫فاو بعُّٖ ب

ىقؽ ذؽ ت امفاؽاو م  ٟ يف ذٜاٟ املميَني يف ٍم تُٖ اىٛٚٛي٠ ظ٫ٌ اىتيـٛغ ؼٙٔ أٔ تنٚٔ أؼ١ّ 

ٍفاجع٠ أبؽٟا ض ذت١ باتت أٞ قاٙى٠ ىيْقؽ ٙاملفاجع٠ ٙاىتقُٚٛ ملم ٟ اىعًَ االل٫ٍٝ ٍٙٚاٌؾاو اىعًَ 

تٛاـؼ بالُ محا٠ٛ االل٫ِ ٙاؿٜيٚى٠ ؼٙٔ اىًْٜ ٍْٗ تاـٟ ض ٙبالُ محا٠ٛ اىٍؿ اىؽفٚٞ ض ؼاـب ٙؼاٌف ٙ

اىؽفٚٞ ٙفؽِ تبٍ  ا٬فؽا٣ اٚاطٓ اىّعؿ ٙاـيً ٙاى غفاو ذت١ ٪ ٛٚجٖٚا لٖاٍُٖ هللىٜٖا تاـٟ أظف٢ 

ٙبؿىه  تنفلت ا٬ظٛا٣ ٙفؽلت اىؿٙاو ٙتٚفؾت فَي٠ٜ اىْقؽ ٙاملفاجع٠ ٙاىتقُٚٛ ض ٙونيت ا٬ظٛا٣ 

ٛاٛا أىغاِ اجتَاف٠ٜ يف جمُ اىعًَ اىؽفٚٞ أؼو هلل  هللّؾحاـاو كٜؾ٠ ٍٙففب٠ في١ ٍمتٚٛاو ٙاـ

ٍتعؽؼٟ ٙاىترفو ؼت ـا٠ٛ فؽ تنٚٔ ف٠َٜ يف م   ٍٓ ا٬ذٜأ ظا٠ٌ فْؽٍا ؼفو ا٪ّتَا٣او اىّٜق٠ 

 (4د ا٬ٍف اىؿٞ ٛكٛؽ ا٠ٍ٬ ظباٟ٪ ٕٙٚ ٍا ٕٚ ذاًٌ يف قٍْْا اىعٍٜت ٍٓ تاـٛغ ا٠ٍ٬ . 

                                                           
 1991ِ - 6فٙل ط ؼاـ اىى 7ٍؾإُٜ ْٛبغٝ أٔ تٍرس قَؽ فٛت ٌض ( (1
 ِ.2006 – 44اىعؽؼ  1في٠ ال٠ٍٜ٫ املعفؽ٠ ٌض ( (2
 املفجع اىمابك بتٍفـ( (3
ٕؿا اىعامل ٙاىباذث ٙاحملقك اؾيًٜ اىؿٞ ػؽ طفذٗ االمياّٝ اىؿٞ ٛترمن ٕض فَف فبٜؽ ذم٠ْ 1421 – 76ٍقؽ٠ٍ متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ ( (4

٠ٍ ٙاىؿٞ أمت١ْ أٔ اهلل مينْين بئ أتٚ  عمع تيه املقؽٍاو املؾٜؽٟ يف متاب ٙاذؽ ذاٌ ا٠ٍ٬ ا٬ىُٜ يف مً ٍاٛنتبٗ يف ٍقؽ٠ٍ متاب ا٬

 بعؽ الت٥ؿاّٗ هللٔ وا٣ اهلل  
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مً امفاـ ٙفع يف ذٜاتُٖ فٓ املْٖخ اىفباّٝ ماّت ىٗ ٙ٪وه فافبتٗ اىب٠٥ٜٛ أٙ اىمفٛع٠ ذمت ّٚي ٙ

 ا٪مفاـض ٙؼـج٠ تؾىٜٗ ض ٍٙٚفؿ ا٠ٍ٬ ٍْٗ عناٍٖا ٙفيَا٤ٖا ٙفاٍتٖا .

بً هللٔ ا٬ؼ١ٕ ٙا٬ٍف أٔ ٍٓ ٍّافؾاو ا٬ق٠ٍ ٙاملفض يف جمؽ ا٠ٍ٬ ٙاىيت تتَ ً يف ؾٛٚي اىٛا٤ؾ٠ٜ 

ؿكبٝ اىيؿٛٓ لؽ ٍٓ ٛىحع فيٜٖا ٙٛؽفٚ ملٖا بعض ٍٓ ْٛتعف ؽُٜٖ اىعنن ٙٛفٙجٚٔ يَا ٙاىتعٍت ا

ٙ٪تبافَٖا بنً ا٬لباب ٙاؿًٜ ٙاىّغٚط ٙاؿبا٤ً ٙٛقؽٍَّٖٚا في١ أّٖا ٍعإف ىيٍر٠ ٍْٙٛيقٟا 

املعاّاٟ ىيتقؽِ ٍٙٓ في١ ٍْابف املماجؽ ـعُ أ اـَٕا اىٚظ٠َٜ في١ ا٠ٍ٬ يف تعَٜك جفاذتٖا ٙمتنني ألباب 

ٙاىّعؿ ؽٜٖا ٙمتنني اىؽا٣ ٙا٬فؽا٣ ٍْٖا ض ٙ٪ تف٢ هلل٪ ذكّٟا ٛعتٍف فيٚب املعيٍني يؿا اىؽٛٓ ٙإُٔ 

تيه ا٬ذكأ اىيت ؼٜط بٚافع اؿٜاٟ االل٠ٍٜ٫ املعاٌفٟ ٕٙٝ م  ٟ جؽٟا ض ؽوّٗ ٪ تناؼ تقف فْٜه اا 

مبٜٟا ذت١ تف٢  ٍٓ ظيؿ تيه اىعٚإف ٍا تفا٘ ٍٓ اتماي ىيرفم٠ االل٠ٍٜ٫ ض ٙتنا ؿ اىنُ االل٫ٍٝ ّ

ٍٚذؽ ض ٙ٪  خوكّه ض ٙمي٭ ّؾمه أل١ ٙذمفٟ ؽاالل٫ٍٜٚٔ ٍىتتٚٔ ٪ هَعُٖ ؽنف ٙاذؽ ٙ٪ ٍْٖ

ْٛتعَُٖ ٌؿ ٍعٟا ٪ظت٫ـ أؽناـُٕ ٍْٙإحُٖ فؽ ٙفعٚا يف اىغفل ٙا٪ظت٫ـ اىؿٞ ١ّٖ اهلل فْٗ ٙذؿـ 

ُّٚا ٜماىٜٓدد فباؼ٘ ٍْٗ ؽقاٌ : َٓ َتٜؾفَٓٝفٚاَٜٙىا َتٝنٚ َْاُو ٔؿٛ ٜٓٔ ُُ اٞىَب ُٕ ٍَا َجا٣َ ِٓ َبِعٔؽ  ٍٔ  105آٌ فَفأ:((َٙاِظَتٜيٝؾٚا 

ٙمأ ّتٜح٠ ٕؿا اىّعؿ ٕٙؿ٘ اىؾفف٠ أٔ التٖأ بُٖ اىٛغاٟ ض ٙـٍإُ فؽُٕٙ فٓ فٚه ٙاذؽ أٌابت 

ٕؿا  ٍُْٖ اىٍَُٜ ض ٙـاذت تقٛؿ ٍٓ ظ ٟ وبابُٖ ٍا وا٣ يا مً بّع لْٚاو ضض ٙيف أ ْا٣ متاب٠

اىتَٖٜؽ تؽو هلللفا٤ًٜ ؽيمٛني ؼؽٛؽٟا عكٟ اىعكٟ بنً أّٚاي ا٬لير٠ اىؾتام٠ ؼٙٔ أٔ ػؽ ٍٓ اىٛغاٟ 

قفَا٣ اىعفب ٍٚفؾٟا ٍىفؽٟا هلل٪ اىنٜؽ اـؾٝ ٙاىتيٍف املؾّٚط ٍع اىعؽٙ ٙأّٟٛا ػؽ اىغاىت في١ اىؽٌٙ 

سآلٝ تتعاظُ ضض مل َّف ٍُْٖ ؼفٟٚ اىْؽا٣ االل٠ٍٜ٫ بٖا ذفٙب طاذ٠ْ تٖؽؼ اىعباؼ ٙاىب٫ؼ ٙا٬ذكأ تتنا ف ٙامل

. ٌٙؽل فٌٚ اهلل فك ٙجً (1د ىيَفاجع٠ ملْإحُٖ املتعؽؼٟ املتؾفف٠ ٙهلل  هللفاؼٟ اىْعف يف ظٛٚاتُٖ املىتتٗ

ُٗدد ـَُلٜٚى َٙ  َٗ َْاَقُفٚا ٜؽَتٞؾَىٝيٚا َٜٙأٔطُٜعٚا اىيٜٓ ُِ  َٜٙىا َت ـ٢ٝوٝن ََٕت  ٌِٔبُفٙاََۖٙتِؿ ٍََٓۚٙا َََعاى َٖ َّٓاىيٜٓ َٓهلل٢  46(( ا٬ّؾاٌ : أبف٢ٛ

ٙأّا يف ٕؿ٘ اىتَٖٜؽ ٪ ٛمَس ىٝ اىِٚع املْٖحٝ ا٪لتقٍا٣ ؽَٜا ٛتعيك اِٚٚي اىبرث ٙهللمنا َٖٛين يف 

ٕؿ٘ اىعحاى٠ أٔ أّبٗ هلل  ٍا هت ِٙعٗ بني ٛؽٞ مً كيَ ٍٓ فيَا٣ ا٠ٍ٬ ٍٙؾنفٖٛا أّٗ باو ٍٓ 

ٍؿٕب٠ٜ أٙ طا٤ؾ٠ٜ ٙاىيت جٖفو في١ ا٠ٍ٬ اى٫ٛٚو اىّفٙـٞ اىرتؽع فٓ ا٪ّتَا٣او اىّٜق٠ لٚا٣ ذكب٠ٜ أٙ 

ىقفٙٔ فؽٟ ض ٙاىؿٞ ظٖف جيٜٟا ٍٓ ظ٫ٌ اىٚافع ا٬ىُٜ اىؿٞ فاوٗ املميَٚٔ ٙ٪ قىْا ّعٜىٗ ممكفني 

ٍىتتني ٙمً ٍا ذاٌٙ أٌراب اىَّا٤ف اؿ٠ٜ هللظفاد ا٠ٍ٬ مما ٕٝ ؽٜٗ ٝاىتؿ فيٜٖا ٙذٚىت هلل  ٍمفذ٠ٜ 

املمفط ٪ ؼٙـ يا ؽَٜا هفٞ في١ املمفط ض ؽٖٚ ٍيٖاٟ ٙمت ًٜ ٪ ٛعنن و٥ٜٟا هعً ا٠ٍ٬ ٍقاِ اىْعاـٟ يف 

ذقٜقٜٟا يف مٜاّٖا ض ٙمً ٍا فيٜٖا ٕٚ أٔ تقؿ ٍْٗ ٍٚفؿ اىتؾافً اىمييب باىٍفاػ ٙايتاـ ميَا ؼفت 

                                                           
ِ . ٙأّعف ٍؾإُٜ 1986 -2ؼاـ ا٬ـفُ ط  -طاـل فبؽ اؿيُٜ   –قَؽ اىعبؽ٘  9ض  8ٍقؽ٠ٍ يف ألباب اظت٫ـ املميَني ٙتؾففُٖ ٌض ( (1

 ك .ٍفجع لاب 11ْٛبغٝ أٔ تٍرس ٌض 
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 اؿبن٠ املمفذ٠ٜ هلل  و٣ٝ ٍٓ ا٪ّؾعاٌ ض ٙىنٓ ؾىه ٪ ٛعين يف اؿقٜق٠ أٞ ؼٙـ ى٭٠ٍ ؽَٜا هفٞ في١

ظىب٠ املمفط بني املَ يني ٍٓ اىقٜاؼاو اىمٜال٠ٜ ٙا٪جتَاف٠ٜ ٙاىؾنف٠ٛ ض ٙىؿىه ميَا اّتٖت ٍمفذ٠ٜ ض 

ٍا ماّت ؽٜٗ مئ مل ٛعنف  في١ٙميَا لقط قفُٜ ٙميَا اّت١ٖ ؼٙـ ْٛؾض عمع ا٠ٍ٬ ٙتٍْفـ 

 (1د  ٌؾٕٚا أٍفض ىْبؽا٣ ٍمفذ٠ٜ جؽٛؽٟ ٙؼٙـٟ ذيٌٚ تقيٜؽ٠ٛ ٙأجْب٠ٜ جؽٛؽٟ .

يمل  ىٗ أّٟٛا أّه ػؽ مً ؽفف٠ ٍٓ تيه اىؾفل املتؾفج٠ في١ املماـط اىمٜال٠ٜ ٍٙا أم فٕا ٙاىؿٞ ٛت

ؼٙٔ افتباـ فؽ أىبمت اؿك باىباطً ؽيظفجت ىيْاه بؽفٖا ٫ِٙيا ؼت ٪ؽتاو هللل٠ٍٜ٫ ٙيف فٚاىت 

اىنتاب  هللل٠ٍٜ٫ ىٜغرتبٖا اىعا٠ٍ ٙتيق١ يف املماجؽ ٍٙٓ في١ ٍْابفٕا ؽٜتبعُّٖٚ ٍعتقؽٛٓ أُّٖ في١

 ٙاىم٠ْ ٍقَٜٚٔ ض ٙملؿٕت اىميؿ اىٍاحل ٍتبعٚٔ .

ٛقٌٚ ابٓ اىقُٜ يف هللعا ٠ اىيٖؾأ بعؽ م٫ِ فٓ اىتريًٜ ىيباطً ٕٙٚ اظتٍف ٍْٗ دد.... ٙهللمنا عفِٗ 

اىتًٌٚ بٖا هلل  ٍا ٕٚ ممْٚي ٍْٗ ض ؽحعيٖا لرتٟ ٙج٠ْ ٛتمرتبٖا ٍٓ اـتنت ٍا ١ّٖ فْٗ ؽيظفجٗ يف فاىت 

ـباب اىبؽي عمٜعُٖ بؽفُٖ يف فٚاىت ٍتْٚف٠ عمت تيه اىبؽي ؽنً ٌاذت باطً ٪ اىىفي .....ٙأظفد أ

 (2د مينٓ ٍٓ تفٙٛخ باطيٗ هلل٪ بوظفاجٗ يف فاىت ذك (( 

ٙأظ ٟا هللٔ ٍٓ اىٚاِس أٔ ؽنف ا٠ٍ٬ مَا ٕٚ فا٤ُ وتاد هلل  هلل٫ٌط ض مَا أٔ ٍٓ اىٚاِس أٔ اىعْا٣  

باالٍنأ ى٭ؽفاؼ ٙا٬جٜاٌ أٔ ٛؽـمٚا ٍا ٛقؽِ يُ ٍٓ اىْؾمٝ ى٭٠ٍ مَا ٕٚ بْا٣ كتً ض ٙهللؾا مأ 

ٍعيٍٚاو ٙؽنف جؽٛؽ ض هلل٪ أٔ ٕؿا االؼـاو ٕٚ فَي٠ٜ ؾ٠ْٜٕ فقي٠ٜ التعٖاـ٠ٛ ض ؽتيؿ يف جٕٚفٕا فٓ 

فَي٠ٜ اىبْا٣ ٙاىتنٚٛٓ اىْؾمٝ ض اىؿٞ ٛيظؿ ٌؾاتٗ ٫ٍٙقٗ ا٬لال٠ٜ يف ٍفذي٠ اىٛؾٚى٠ ٙاملفإق٠ فْؽ 

ىيعْا٣ اىْؾمٝ االّماّٝ بعؽ ؾىه ىيباىغني يف ٍفاذً اىعَف ٙاىتنٚٛٓ اىْؾمٝ ىيؾفؼ  اىبىف ض أٍا ٍا وؽث

ض ؽؤ جً ٍا ٛٛفأ في١ اىباىػ هللمنا ٕٚ تعؽًٛ يف اىتٚجٜٖاو ٙاىغاٛاو ٛمتَؽ ؽافيٜتٖا مما وَيٗ اىؾفؼ ٍٓ 

ل٫ِ هللؾا طاف٠ ٌٙؾاو ّق٠ٜ امتمبٖا يف ٍفاذً فَف٘ املبنفٟ دد ظٜاـمُ يف اؾإي٠ٜ ظٜاـمُ يف اال

ٙيؿا أٍنٓ ىبؽٙ اىعفب ا٬وؽا٣ ا٬ذفاـ اىىحعأ ذني تقبيٚا عاٛاو االل٫ِ ّٙعاٍٗ أٔ (3د ؽقٖٚا (( 

 (4د وققٚا يف أٍؽ فٍ  الاقاو ٕا٤ي٠ مَٟا ٙمٜؾٟا 

ٛتَ ً ؼٙـ٘ ا٬لالٝ يف هللؼـاو طبٜع٠ اىماذ٠ ض ٍٙٚافع  ٠ٙيؿا ؽؤ اؾًٜ اىقاؼِ ٍٓ أبْا٣ ا٠ٍ٬ االل٫ٍٜ

ً ٙهللٍناّاتٗ ض ٙتقؽُٛ اىؾنف اؾٜؽ ٙبْا٣ احملآِ اىْاو٠٥ ض في١ امل ً ٙاىَْاؾد باىٚلا٤ً اىٍرٜر٠ اىعَ

 اىيت تفٙٞ ؽُٜٖ اىٍؾاو اؾٜؽٟ ٙاالميأ اىعَٜك بغاٛاو االل٫ِ ٍٙقاٌؽ٘ ٙتىفٛعاتٗ .

                                                           
 ِ  1981ؼ. فبؽاؿَٜؽ أمحؽ ليَٜأ اىؽاـ اىعامل٠ٜ ىينتاب االل٫ٍٝ  36ض  35أق٠ٍ اىعقً املميُ  ٌض ( (1
 .81ٌضض  -2هللعا ٠ اىيٖؾأ : ابٓ اىقُٜ ( (2
3
 2526 \ـفُ\ٌرٜس ٍميُ ( (

 ٍفجع لابك221 – 219أق٠ٍ اىعقً املميُ ٌض ( (4



 

333 
 

 2015ديسمبر  –يوليو  –المجلد الثاني  –السادس العدد  الناصر جامعةمجلة 

 

 المسلم الفرد تحرير و تنوير في المسجد دور
 

  األشموري عبداهلل محمد  علي.د    
 

٠ٜ اىناٍي٠ ٙيف لبًٜ ؼقٜك تيه اىغا٠ٛ هت في١ ٍؾنفٞ ا٠ٍ٬ ٙفيَا٤ٖا ٍٙ قؾٜٖا أٔ ٛمتىعفٙا املم٩ٙى

ٛٔٝ اىعفٙـ  أٍاِ اهلل ٙأٔ ٛعٜؽٙا ا  اىؾنف ٙاىف٠ٛ٨ االل٠ٍٜ٫ أٌاىتٖا ٙمشٚىٜتٖا ٙؽٛفتٖا ٙٙافعٜتٖا َٙتَع

ٙاىتحاـب ٙاىع فاو اىتاـى٠ٜ اىيت لببت امفاـ اىؾنف ٙاىف٠ٛ٨ االل٠ٍٜ٫ ٙتؾفٛغٖا ٍٓ قتٚإا ض 

٠ٍ في١ اىعقٚؼ ٙاىقفٙٔ هلل  ّتٜح٠ أٙ جاؼٟ ٪ تْتٖٝ با٬ ٠ٙؼٚٛيٖا هلل  ونيٜاو ٙطقٚه ٙوعاـاو لفابٜ

ٙهللمنا اىْعف هللىٜٖا مٚافع لييب ؽفض في١ املميَني ٙأٔ ٛعٚؼ ىيَمحؽ ؼٙـ٘ اىفا٤ؽ يف بْا٣ ذٚآِ ا٠ٍ٬ 

 (1د ّٙىيتٖا ٙاملتَ ً يف االوعاي املعفيف اىْابع ٍٓ املٍؽـٛٓ ا٬لالٜني .

 املبرث ا٬ٌٙ

 ٍؾِٖٚ املمحؽ يف االل٫ِ

املمحؽ ٙؼٙـ٘ يف ذٜاٟ ا٠ٍ٬ يف قٍْْا ٕؿا   ؾٙ وحٚٔ ض ؾىه أٔ ـلاى٠ املمحؽ اؿقٜق٠ٜ هللٔ اؿؽٛث فٓ 

اىيت أـاؼٕا اهلل لبراّٗ ٙبْٜٖا ٍٓ اٌٛؾا٘ ىتبيٜػ ٕؽٛٗ ـيقٗ ضفؽ عٜبت بْمب٠ مب ٟ ض هللِاؽ٠ هلل  أٔ 

ضٙػاـب  عٜاب اىؽفٟٚ ٙألاىٜت اىب٫ؼ املبني ىيٚذٝ االيٝ ضبْا٣ في١ ٣ِٚ ٕؽاٛاو اىٚذٝ االيٝ

ٍٙنتمباو اىعقً ٙٙفٝ ا٠ٍ٬ باملْٖخ اىْبٚٞ اىقُٚٛ ٙذمٓ اىتعاًٍ ٍعٗ ٙاٍت٫و اىقؽـٟ في١ اّتاد 

اىَْاؾد امليٍٚى٠ ض اىيت ؼقك ظيٚؼ املْٖخ اىقاؼـ في١ محً أٍا٠ّ ا٪لتع٫ـ ٙاىعَفأ ضٙهللؼا٠ٍ اىبرث 

ٟ اىؿٞ التٚفت ٍْٖخ اىٌٌٚٚ ا  ٙاىْعف يف ظفٙـ ٙوفٙط ٫ٍٜؼ اجملتَع ا٬ٌٙ املتعفد ٍٓ ٍمحؽ اىْبٚ

اىتَنني يف ا٬ـض ٙؼقٜك ٠ٍَٖ ا٪لتع٫ـ االّماّٝ ٙاىعَفأ اىبىفٞ يف اىؽّٜا ٙاىؾٚق ٙاىْحاٟ يف 

اٮظفٟ ٍّٙ ً ىمبٜيٗ ٕؿا غط ٍمتقُٜ ٙاِس ض ىٜقِٚ باىؽٙـ اىؿٞ ّاطٗ اهلل بٗ بٚال٠ٛ ـلٚىٗ قَؽ 

٠ََٟ }فاٌ تعا  : (2د هللؿال اىفمح٠ باىْاه. ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ٙاملتَ ً ابتؽا٣ يف  ـَِذ َْاٜو هلل٢ى٤ا  ـَِلٞي ٍَا ٜأ َٙ

َٔنَي  107ا٬ّبٜا٣{ ىِّٞيَعاٜى

ٙذن٠َ متٜك وفٛع٠ االل٫ِ بٖؿ٘ املك٠ٛ أٔ أذٚاٌ اىْؾٚه اىبىف٠ٛ ٍّت فيٜٖا فٍٚـ ٙأطٚاـ تٖٜيو 

ٙـ٠ٛ ٪تقاِ املٍاحل بؽّٖٙا ض ؽَا يف بتٛٚـاتٖا ; ٬ٔ تماه باىفمح٠ ٙأٔ تؽؽع فْٖا املىق٠ هلل٪ اقاؼٛف ِف

اىىفا٤ع اىماىؾ٠ ٍٓ اظت٫ط اىفمح٠ باىىؽٟ ض ٍٙا يف وفٛع٠ االل٫ِ ٍٓ مترض مل هَف ٍٓ قٍٓ ٍٓ 

ا٬قٍأ هلل٪ في١ ٍقت١ّ اؿن٠َ ض ٙىنٓ اهلل ألعؽ ٕؿ٘ اىىفٛع٠ ٙاىؿٞ جا٣ بٖا ٙا٠ٍ٬ املتبع٠ يا 

                                                           
ٕض ض اىٛا٤ؾ٠ٜ آظف ٙـف٠ ىيعاىني يف ا٬ـض 1421 - 76ب ا٠ٍ٬ ؼ. فَف فبٜؽ ذمْٗ اىعؽؼ املفجع اىمابك ٙاّعف يف ٕؿا ميٗ ٍقؽ٠ٍ متا( (1

ِ ض اىٍرٟٚ االل٠ٍٜ٫ بني اظت٫ـ املىفٙي ٙاىتؾفل املؿٍِٚ  ؼ. ٛٚلؿ 2006 – 2ؼاـ املْإً ب ٙو ط  26- 20ابفإُٜ بٓ فيٝ اىٚقٛف ٌض 

 ِ.  1992 ٩ٍ2ٙلم٠ اىفلاى٠ ط 6ض 5اىقفِاٙٞ ٌض 
2
 ٍفجع لابك 76ف ٍقؽ٠ٍ متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼاّع( (



 

333 
 

 2015ديسمبر  –يوليو  –المجلد الثاني  –السادس العدد  الناصر جامعةمجلة 

 

 المسلم الفرد تحرير و تنوير في المسجد دور
 

  األشموري عبداهلل محمد  علي.د    
 

هلل يف لٜال٠ اىبىف أٔ ٛنٚٔ اىتىفٛع يُ تىفٛع ـمح٠ هلل  اٍاؼؽتٖا ىيكٍٓ ٙاىٛٚـ اىؿٞ هللفتّت ذن٠َ ا

 (1د هللّقّا٣ اىعامل  

ؽالتٚفبت ٠ٍَٖ اىؽفٟٚ هلل  اهلل ٙالتْقاؾ اىْاه ٍٓ االؽماؼ ٙلؾه اىؽٍا٣ ٙاىيت ٕٝ أوفـ املٖاِ 

َٙ}ٙأفعَٖا أجفٟا ٙاذمْٖا فٟٚ٪ فاٌ تعا  :  ٔٗ َٖٓ َؼَفا هلل٢ٜى١ اىي٤ ٍٚ  ٪ِٟٚ ُٓ ٜف ِٓ ٜأِذَم ٍَ َٙ َٓ ٍٔ  ْٝٔ ّٖ ٌَ هلل٢ َٜٙفا ٌَأىرٟا   ًَ َٔ َف

َٔنَي  َُِمٔي ٠ٟ {33} اٞى َٙ ُٗ َفَؽا َْ ِٜ ََٙب َْٜه  ِٜ ُٓ ٜؽو٢َؾا اى٤ٔؿٞ َب َٝ ٜأِذَم ٕٔ ٠ٝ٥َٜٚ اِؼٜؽِع ٔباى٤ٔتٝ  َٜٙىا اىٖم  ٠َْٝ ٢ٚٞ اٞىَرَم ُٗ َٜٙىا َتِمَت ّٖ ٜمٜي

ُْ َٜٔ ٝٙ َذ  33ض 34ؽٍيت{ َٙٔى

ىقْاف٠ االّمأض ٙؼىًٜ في١ ذف٠ٛ اظتٜاـ٘ ٙاذرتاِ هللـاؼتٗ ٙؼقٜك  ٍبْٜٟا يُ أٔ االميأ ٙاىتؽٛٓ مثفٟ

مفاٍتٗ ٙكاطب٠ فقيٗ ضىٜيتٝ االميأ اظتٜاـٟا ٙىٜن هللمفإٟا ٙهللجباـٟا ٙفْتٟا ٍٍٙاؼـٟ الـاؼٟ االّمأ بً 

تفّٟٙٛا في١ اىتعيك بؿىه اـيك اىنفُٛ ٕٙٚ أٔ تنٚٔ اىْؾن ٍٍؽـٟا ىسذمأ ض ٙملا ماّت ا٬فَاٌ 

 (2د ٠ تؽٌ في١ ٫ٌط ٍ اـٕا أٍف اهلل ـلٚىٗ ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ باىؽؽع باىيت ٕٝ أذمٓ اىٍاؿ

ٗٔ ٜؽٜقٔؽ }فاٌ تعا  : ٍٔٓ ٔباىي١ ٩ُِٛ َٙ ٤ٛاٝعٚٔو  َٛٞنٝؾِف ٔباى  ِٓ ََ ٝٚ ٜؽ َٓ اٞىَغ ٍٔ َٓ اىٗفِوُؽ  ٖٜ ٢ٓ ٜفؽ ٖتَب َ٘ ٔؽٝ اىٚؽٛ ٜ٪ هلل٢ٞمَفا

ُِٚ ٜق ٟٔ اٞى َٙ ََِمٜه ٔباٞىُعِف ُْاِلَت َْٜٔع َفٔيٜ ُٗ َل َٙاىي١ َٖا  َِ ٜى ٍَا ََا ٜأَّت }ٙفاٌ تعا  :256اىبقفٟ{ ١َ ٜ٪ أّؾ ّٖ ٜؽَؿمِِّف هلل٢

ٛٔف٣{21 }ٍَُؿمِّْف ِٜ ٍَ َُ ٢ُٖ ٔب ِٜ  22-21اىغاو٠ٜ{ ى٤ِمَت َفٜي

َٔ}ٙفاٌ تعا  في١ لبًٜ ا٪لتؾٖاِ ا٪لتْناـٞ : ُِ َج ُٖ ـِض٢ ٝمي٥ ٍَٓ ٔؽٝ ا٬ٜ  َٓ ٍَ ـَٗبٜه ٮ ِٚ َوا٣  ٜعٟا ٜأٜؽٜيَّت َٜٙى

ْٔنَي ٍٔ ٩ٍُِ ُّٚٞا  َٛٝنٚ ْٖاَه َذٖت١  ُ٘ اى ٙجعً ٠ٍَٖ اىفلاى٠ اىؽفٟٚ ٙاجملاؼى٠ باىيت ٕٝ  أذمٓ ٙاىب٫ؼ  99ّٛٚن{ ُتٞنف٢

ٍٖ}املبني فاٌ تعا  : ِٜٝنُ  ََٙفٜي  ًَ َٚ ٍَا ُذ  ٔٗ ِٜ ََا َفٜي ّٖ َٚى٤ٚا ٜؽو٢ ٌَ ٜؽو٢ٔ َت َٜٙأٔطُٜعٚا اىٖفُلٚ  َٗ ًِ ٜأٔطُٜعٚا اىي٤ َٙهلل٢ٔ ٝف  ُِ َٚٞيُت ا ُذ

َُٔبنُي ٢ٌ هلل٢ى٤ا اٞىَبٜياُؼ اٞى ٍَا َفٜي١ اىٖفُلٚ َٙ َِٖتُؽٙا  ُ٘ َت ُٜٛٔعٚ َُٔبنُي}54اىْٚـ{ ُت ِٜٜه اٞىَب٫ُٜؼ اٞى ٍَا َفٜي  ٖٔ ِٚٞا ٜؽو٢ َٚى٤  ٜؽو٢ٔ َت

 (3د أٍا االجباـ ٙاالمفا٘ ٙاىمٜٛفٟ ٙاىتميط ؽيٍف ْٛافض اىْبٟٚ ٍٙٛاؼِ اىؾٛفٟ . 82اىْرً{

َٙٔفٜٔؽ}عا  :فاٌ ت ـُ  ََٛعا  ٍَٓ  ٢ٔ ـ٣ ٜؽَؿمِِّف ٔباٞىٝقِفآ ٢ُٖ ٔبَحٖبا ِٜ ٍَا ٜأَّت َفٜي َٙ  َٔ َٛٝقٚٝىٚ ََا  ُُ ٔب ُٓ ٜأِفٜي  45ل{ َِّر

ؾىه أٔ املمحؽ ٛعته امل٩لم٠ اىتعي٠َٜٜ ا٬ٙ  ٙاملْه ا٪ف٫ٍٝ اىٚذٜؽ يف تيـٛغ االل٫ِ ض ؽيلت ـجاٟ٪ 

ض ؽاّتىف ظ٫ٌ ؽرتٟ ٙجٜكٟ اّتىاـ اىعً ض ٬ُّٖ أؼـمٚا ف٠َٜ ٕؿا ماّٚا بٍؽل محي٠ يؿا اىؽٛٓ اىقُٚٛ 

اىؽٛٓ ٙإَٜٔتٗ ٪لتْقاؾ ا٠ٍ٬ ٍٓ بفا ٓ اؾًٖ ٙاىتعيؿ ٙاىّٜاي ٍقتؽ٠ٛ بْبٜٖا اـامت اىؿٞ ـلغ فُٜ 

اىىعٚـ باملم٩ٙى٠ٜ ض ٍٓ ا٪وؾال في١ اىْاه ٙهللؿال اىفمح٠ بُٖ ض ٙػمٜؽ ا٬ٌٌٚ اىْق٠ٜ ىيقُٜ 

ٓ ٍ ً ا٬ظٟٚ ٙاالذمأ ض ٙاىعؽٌ ٙاىتعاٙٔ ٙاىعؾٚ ٙاىفمح٠ض ٙاالٛ اـ ٙا٪ذتماب ض ٙاىعًَ االل٠ٍٜ٫ ض ٍ

في١ اىتّيع با٪ظتٍاُ ٙاالبؽاي ض ٙالتبؽاٌ املٚاج٠ٖ باؿٚاـ ض ٙاىؽفٟٚ باؿن٠َ ٙاملٚفع٠ اؿم٠ْ ض 

                                                           
 اىؽاـ اىتّٚم٠ٜ ىيْىف168ُ -16اىترفٛف ٙاىتْٚٛف : ابٓ فاوٚـ ( (1
 459-3اىتؾم  اىٚاِس  3495-3ٙاّعف اىتؾم  اىٚلٜط : اىكذٜيٝ  58ُ -25اىترفٛف ٙاىتْٚٛف د( (2
 432اٛمف اىتؾال  بتٍفـ : ىيحكا٤فٞ ُ( (3
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بئ ؾىه مي٠  ٙاجملاؼى٠ باىيت ٕٝ أذمٓ ٙاىؽفٟٚ ا  مي٠َ لٚا٣ ذت١ ٍع اىناؽفٛٓ ض ٙافْاي ا٬ظفٛٓ

 (1د مثفٟ ىيتؽٛٓ ٙؽفِٙٗ في١ ا٪ّمأ .

ذٜث هللٔ ؽٛفٟ ا٪ّمأ بىنً فاِ ٙؼٙا٤ف اـ  يف اجملتَع ٕٝ اجملاٌ ٙاملٚفع اؿقٜقٝ ٙاىفٌٜؽ اؿقٜقٝ 

 ىؽفٟٚ املميُ ض أٙ املنٚٔ ا٬لاه ـٛاب ا٠ٍ٬ .

ٍعفؽ٠ ٙليٚو ٙفؽـٟ في١ ؽناّت كفجاو املمحؽ اىْبٚٞ ىىعٍٜاو ٍؽـم٠ أٔ اىؽفٟٚ ا  اهلل فيُ ٙ

اظتٜاـ املؾفؼاو ٙا٪ؼٙاو امل٠َ٤٫ ٙامل٩ فٟ ض ذت١ ٌاـ اـٛاب اىؽفٚٞ ملٓ بعؽ٘ فؽٟٙ ٌاؿ٠ ض ؽّْٖت 

ا٠ٍ٬ ٌٙاـو ٕٝ ذؽٛث ا٪ٍُ ٬ّٖا ِٙعت ا٬ٍٚـ اٚاِعٖا ض ٙٙقّتٖا اٚاقْٖٛا ٍيتك٠ٍ فٌٚ اؿك 

٠ََٔ}لبراّٗ : ـَٚبٜه ٔباٞىٔرٞن  ٢ً ُُ  اِؼُي هلل٢ٔى١ َلٔبٜ َٚ ٜأِفٜي ُٕ ـَٖبٜه   ٖٔ ُٓ هلل٢ َٝ ٜأِذَم ٕٔ ُُٖ ٔباى٤ٔتٝ  ََٙجأؼٞى  ٠َْٔ ِٚٔفٜع٠ٔ اٞىَرَم ََ َٙاٞى

َٓ َِٖتٔؽٛ َُ ُُ ٔباٞى َٚ ٜأِفٜي ُٕ َٙ  ٔٗ ًٖ َفٓ َلٔبٜٔي َِ  ََٓ ُٓ }ٙفٚىٗ تعا  : 125اىْرً{ ٔب َٝ ٜأِذَم ٕٔ َٛٝقٚٝىٚٞا اى٤ٔتٝ  َٙٝفً ىِّٔعَبأؼٞ 

ََْٛكُؼ َب  َٔ ٜٛا ِٜ ٖٔ اىٖى ٍٗٔبْٜٟاهلل٢ ٟٙٓا  ٢ٔ َفُؽ َِّما َٔ ٔىس٢ َٔ ٜما ٜٛا ِٜ ٖٔ اىٖى ُِ هلل٢ ُٖ َْ  53االلفا٣{ ِٜ

ٕٙٝ فَي٠ٜ مب ٟ ٙعا٠ٛ يف ا٠َٜٕ٬ ٍتٚظ٠ٜ ٍٛابق٠ اىن٫ِ ملقت١ّ اؿاٌ قؽؼٟٟ يؽـ اـٛاب 

اىؽفٚٞ ٙذاٌ املعاطت ٙأليٚب اـٛاب ٍٙؾفؼاتٗ ٍِٙٚٚي اـٛاب ٍتؾَٖني أٔ اىؽفٟٚ ٙألاىٜت اىب٫ؼ 

 (2د  بني ىيٚذٝ االيٝ ٍىفٙط٠ باؿن٠َ ٙاملٚفع٠ اؿم٠ْ ٙاملؽاؽع٠ باىيت ٕٝ أذمٓ.امل

ٙيف ٕؿا تععُٜ وئ اؿن٠َ ؾىه أٔ اؿنَا٣ يُ طفٛق٠ ٙاذؽٟ يف اىؽفٟٚ هلل  اؿك ٍبين في١ طيت 

 (3د . اىعؽٌ يف ا٬ؽناـ ٙا٬ظ٫ل اىيتني بَٖا هلل٫ٌط ذاٌ اىْاه ٙافتقاؼُٕ ا٫ٌذٟا ٍمتَفٟا ٪ ٛتغ  

ؽاملمحؽ يف االل٫ِ  ىٗ ـلاى٠ تفب٠ٛٚ مب ٟ ىبْا٣ اجملتَع ا٪ل٫ٍٝ املتَٜك ض ذٜث هللٔ أٌٙ فًَ فاِ بٗ 

ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ فْؽٍا ًٌٙ ا  املؽ٠ْٛ بْا٣ املمحؽ اىْبٚٞ اىىفٛؿ ٕٙٚ ؼأب مً 

باؾاّت اىؿٞ ٛتنٚٔ ٍٓ جاّت ٍاؼٞ ا٪ّبٜا٣ ل٫ِ اهلل فيُٜٖ عمٜعاض مٚٔ املمحؽ ىٗ ظ٠ٌٍٜٚ تتعيك 

ٙجاّت ـٙذٝ ؽٛف ا٪ّمأ فيَٜٖا ٙ٪ٛنتًَ ا٪ّمأ موّمأ ٍنفِ في١ لا٤ف املعيٚفاو هلل٪ بَٖا ض ٙإُٔ 

ٍنٚٔ ـٙذٝ ٍٓ املنّٚاو اىفٙذ٠ٜ اى٫ٍٟ اىيت تىتًَ في١ ظٍا٤َ ٙالفاـ بيٜغ٠ ٪ تىاـمٖا ؽٜٖا أٞ 

ٙظ  ا٬فَاٌ ض٬ّٖا ذٍٓ ذٍني ىميٚو ا٪ّمأ ٙاملن٠ّٚ  فباؼٟ اظف٢ ض ؽٖٝ فَٚؼ اىؽٛٓ ٍٙؾتاط اؾ٠ْ

ىففاب٠ ؾات٠ٜ فْؽ اىؾفؼ تبعؽ٘ فٓ اىؾرىا٣ ٙاملْنف ٙاىبغٝ ض ؽوؾا ؼٍٓ ا٪ّمأ ٍٓ اتٜأ ٕؿ٘ ا٪وٜا٣ ٌاـ 

 (4د اّماّٟا ٌاؿٟا ىْؾمٗ ٙألفتٗ ٙجملتَعٗ ٕٙٚ ٍٍؽـ ىنً اـ .

                                                           
 1990ِ -1. ٩ٍلم٠ اىنتت ى قاؽ٠ٜ ط 23-19ٗ ا٪جتَافٝ في١ ٍؽاـ اىتيـٛغ : ؼ.فبؽاهلل فالُ اىٚويٝ ٌض اّعف يف ٕؿا املمحؽ ّٙىاط( (1
 ؼ. فَف فبؽ ذم٠ْ      13ض 12ٕض ٌض 1432 \143ٍقؽ٠ٍ متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ ( (2
 216-3تؾم  املْاـ 332-327ٌض  14اىترفٛف ٙاىتْٚٛف جض ( (3
 . بؽٙٔ طبع٠ 117-116ٌض اىرتب٠ٜ االل٠ٍٜ٫ ؼ.فيٝ اىقافؽٞ ( (4
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ٕؿ٘ اىىع ٟ بٍٚـٟ عماف٠ٜ ٥ٜٕٙاو ٙاِر٠ يف ٍمحؽ ىٗ  ٙىؿا أىكِ ا٪ل٫ِ املميَني عمٜعٟا بئ تقاِ

ٍتٛيباو ٍٓ اىٖٛاـٟ ٙاىْعاؽ٠ ض ٬ّٗ ٛؿمف ؽٜٗ الُ اهلل ض ٙذؽؼ يا مخن أٙفاو عٜث تنٚٔ ٌَاِ أٍأ 

ىميٚو ا٪ّمأ ض ٕٙٚ ىٜمت ففؼ أفٚاٌ ٛيٚمٖا اىيمأ ٙذفماو ت٩ؼٖٛا اؾٚاـط ب٫ تؽب  ٍٓ فقً ض 

 (1د  ٙ٪ظىٚي ٍٓ فيت .

ٍٙٓ امل٩مؽ أٔ ـلاى٠ املمحؽ يف االل٫ِ ترتمك يف اىؽـج٠ ا٪ٙ  في١ اىرتب٠ٜ اىفٙذ٠ٜ اىيت تنٚٔ املْٛيك 

 (2د اىف٤ٜن ىْىاط املميُ يف مً جٚاّت اؿٜاٟ اىمٜال٠ٜ ٙا٪فتٍاؼ٠ٛ ٙاى قاؽ٠ٜ ٙا٪جتَاف٠ٜ .

٫ِ ـٕب٠ْ ٙ٪ؼـٙو٠ ض ٙـلٚىٗ ؽاملمحؽ يف ا٪ل٫ِ ىٜن ؼٛفٟا ىفٕب٠ْ ٙ٪ قا٠ٛٙ ىيَتعٛيني ؽيٜن يف االل

ٍٙؽىٌٚ اؾٖاؼ ٛىًَ  مً أّٚاي ا٪فَاٌ اىيت (3د ٛقٌٚ ٬بٝ ؾـ ددفيٜه باؾٖاؼ ؽاّٗ ـٕبا٠ّٜ أٍيت (( 

 ٛعتكبٖا ا٪ل٫ِ ٙاملميُ . 

ٕٙٚ جاٍع٠ وعب٠ٜ تمع اؾَٜع يف ـذابٖا ض ٙ٪ تفؼ طاىبا أٙ وٜعٟا أٙ ٌبٜٟا ض ٙ٪ تيظؿ ـلٍٚا ٙ٪ تاٍْٜٟاض 

ّع ففافًٜ ٙ٪ فٜٚؼٟا ضتعيُ اؾَٜع فٚافؽ االل٫ِ ٙفقا٤ؽ٘ ض  ٙؽفا٤ض اىعباؼاو ٍٙناـِ ا٪ظ٫ل ٙ٪ ت

ٙقالٓ اٮؼاب ٙطفا٤ؿ املعا٫ٍو ض ٙتعقؽ ؽٜٖا ذيقاو اىعيُ بناؽ٠ ؽّْٚٗ ض ٙٛيتٝ ٕؿا اىتَٜك ىيؽفٟٚ 

يَني يف وت١ اجملا٪و ض االل٠ٍٜ٫ ٍٓ اىْعفٟ اىىَٚى٠ٜ ىيؽٛٓ االل٫ٍٝ ض اىؿٞ جا٣ جاٍعٟا ؿٜاٟ املم

ؾىه أٔ ـلاى٠ املمحؽ ؽتيؿ يف ٙلا٤يٖا ٙألاىٜبٖا ٍٓ ٙفت ٮظف ٍٙٓ ذاٌ هلل  ذاٌ عمت املقتّٜاو 

ٙا٬قٍأ ٙيؿا هت أٔ ٛنٚٔ اىؽاف٠ٜ في١ فؽـ مب  ٍٓ اىعيُ ٙاملعفؽ٠ ٙاىتق٢ٚ ٙاـى٠ٜ ٍٓ اهلل لبراّٗ 

 (4د ٙتعا 

 -املمحؽ بفملأ ؼا٤ُ :

َٔ }ؿا املمحؽ ّٙٚابٗ ُٕ ٙأٞ بفملأ مٖ َٔ اىٖمأجؽٙ َٔ اىٖفأمُعٚ َٔ اىٖما٤ُٔرٚ ٍُٔؽٙ َٔ اٞىَرا َٔ اٞىَعأبُؽٙ اىٖتا٤ُٔبٚ

ْٔنَي ٍٔ ٩َُِ ََٙبٚىف٢ اٞى  ٔٗ َٔ ٔىُرُؽٙٔؼ اىي١ َٙاٞىَرأؽٝعٚ َُْٜنف٢  ٢ٓ اٞى َٔ َف ُٕٚ ْٖا َٙاى ـٔ  ََِعُفٙ َٔ ٔباٞى ٍُٔفٙ  112اىتٚب٠{ اٮ

 -املمحؽ ٩ٍمتف :

                                                           
 34- 30ٙاّعف املمحؽ ّٙىاطٗ ا٪جتَافٝ ٌض ٍض 1983 -٩ٍ11لم٠ اىفلاى٠ ط213-210االل٫ِ ؼ. ٛٚلؿ اىقفِاٙٞ ٌض يف اىعباؼٟ( (1

 ٍفجع لابك
 ٍض1997 -31ؼاـ اىم٫ِ ٍٍف ط 733-732ٌضض2فبؽاهلل ّاٌففيٚأ |تفب٠ٜ ا٬ٙ٪ؼ يف االل٫ِ ( (2
 361 \اؿؽٛث فُ ـ \ٌرٜس ابٓ ذبأ ( (3
4
ض 44. ٙاّعف املمحؽ ّٙىاطٗ ا٪جتَافٝ ٌض 1995 ٩ٍ3لم٠ اىفلاى٠ ب ٙو ط 278املؽظً ا  فيُ اىؽفٟٚ : قَؽ ابٚ اىؾتس اىبٜاتّٚٝ ٌض ( (

 . ٍفجع لابك 52
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املمحؽ هَع ظ٠ٌ٫ اؿٝ يف مً ٫ٌٟ ض ٌٙؾٟٚ اىبيؽ يف مً عمع٠ ض ىنٝ ٛتعاـؽٚا ؽ٫ ٙأٞ ٍيتق١ م

ٛتْامفٙا ض ٙٛتقاـبٚا ؽ٫ ٛتبافؽٙا ض ٙٛترابٚا ؽ٫ ٛتباعّٚا ض ٙٛتٍاؽٚا ؽ٫ ٛتىاذْٚا ٬ّٗ فبي٠ ا٬ـٙاط 

 اىيت تعىك اىٖٛاـٟ ٙاىتٚب٠ ٙتكم٠ٜ اىْؾن. 

يف ؾىه ىٚؽفٙا في١ أّؾمُٖ ّؾقاو طا٤ي٠ تّٜع يف ذؾ٫و ٙىٚ أٔ ٍميَٝ اىِٜٚ اؽؿٙا ليؾُٖ ألٟٚ 

 (1د بفاف٠ ٙع  ؾىه . 

 -املمحؽ ىيرتب٠ٜ اىعَي٠ٜ : 

 ٙهللٔ و٥ت ؽقً ٕٚ ذقً ػفب يف لاذتٗ تعاىُٜ اىؽٛٓ اىْعف٠ٛ ضٙتِٚع ٍباؼ٨٘ االّما٠ّٜ ٍِٚع اىتْؾٜؿ . 

ٟ يف اىفأه أٙ مي٠َ ػفٞ في١ ؽقؽ مأ ٍٓ ٍكاٛا ٕؿا اىؽٛٓ اـاىؽ أّٗ مل هعً ٍباؼ٣٘ ؽنفٟ ففؼ

 اىيمأ ض ٙىنْٗ ـبٖٛا عٜاٟ املميُ ّٙعاٍٗ اىٍٜٚٝ ـبٟٛا ٪ ْٛؾه فْٗ .

 ؽنٚٔ بؿىه هللّماّٟا ٍنفٍٟا ظيقٗ اهلل ٙالتعيؾٗ ىبْا٣ اؿٜاٟ بنً ٍقٍٚاتٖا ٍٙتٛيباتٖا ٛبين ٙ٪ ٖٛؽِ .

٠َٜٜ اىفا٤ؽٟ ىبْا٣ االّمأ اىؿٞ ٕٚ ٙتيلٜما في١ ٍا لبك ٛتبني أٔ ـلاى٠ املمحؽ بافتباـ٘ امل٩لم٠ اىتعي

قً اىتنيٜؿ ٙا٪لتع٫ـ اىبْا٣ املتناًٍ ٍٓ ؾىه اؿف٠ٛ ٙاالظا٣  ٙاملماٙاٟ اىيت تعته ذقا٤ك فَي٠ٜ 

 (2د تعيٓ فٓ ّؾمٖا ب٫ ٌٚو ٙ٪ ذفـ ٙ٪ ِحٜخ . 

ا٠ٍ٬ في١  ٙيؿا إتُ اىتىفٛع االل٫ٍٝ باىٚفؿ اىىففٝ اىؿٞ اّت١ٖ اىؾقٗ اىىففٝ فْؽ عاىت ؽقٖا٣

تيلٜن ّعاِ اىٚفؿ ٙاىؿٞ أٌبس َِاّٟا ٪لتَفاـ ٩ٍلم٠ اىؾقٗ ٙؼٙـ اىعباؼٟ ٙاىعيُ يف تيؼ٠ٛ اىٚاجباو 

املْٚط٠ بٖا ىًْٜ اى ٚاب  ٍٓ اهلل ٙؽقٟا ىيرتعٜت ؽٜٗ ففآّٟا ٙل٠ْ ٙفًَ اىٍراب٠ ٙاىؿٞ ٌاـ بىنً ٍٚـؼٟا 

ؽِٚع يا أذنتُ تؾٍٜي٠ٜ ىيٚفؿ بيّٚافٗ افتٍاؼٟٛا ىٗ أ ف٘ اىعيَٝ ٙا٪جتَافٝ ذت١ م فو ا٬ٙفاـ 

املعتيؾ٠ ؽنٓ ىٗ ا٬ ف اىنب  يف هللفباٌ إًٔ اـ  في١ ا٬ٕتَاِ بٗ ظا٠ٌ ؼٙـ اىعباؼٟ املتَ ي٠ يف املمحؽ ملا 

 (3د ىٗ ٍٓ فؽل٠ٜ ظا٠ٌ . 

 -ضض ٍٓ إٔؽاـ املمحؽ يف االل٫ِ :

 -اؿف٠ٛ : -1

ٍٓ مً فبٚؼ٠ٛ هلل٪ هلل ض ٙذؽ٘ ٛفمع ٙٛمحؽ ض  ؽيٞ ذف٠ٛ أفك ٍٓ ذف٠ٛ املٍيٝ يف املمحؽ ض ٕٙٚ طيٜك

َََمأجَؽ }ٙىٚجٖٗ ٙذؽ٘ ٛؿٌ ٙىىع ضأٍا اىبىف ٍَٖا تعاظَٚا ؽُٖ فبٜؽ ٍ يٗ ٪ ليٛأ يُ فيٜٗ  ٖٔ اٞى َٜٙأ

ٗٔ ٜأَذؽٟا ٍََع اىي٤ ٗٔ ٜؽٜيا َتِؽُفٚا   تيه ٕٝ ذف٠ٛ اىَّ  االّماّٝ أٙ  اؿفٛاو ٙأفَقٖا.18اؾٓ{ ٔىي٤

                                                           
 ٍفجع لابك 56ض  54املمحؽ ّٙىاطٗ ا٪جتَافٝ ٌض  227اىعباؼٟ يف االل٫ِ ٌض ( (1
 اىمابك فجعامل( (2
 ٍض  2002ٍْىٚـاو اؿييب اؿقٚف٠ٜ ب ٙو ط  – 188عاِ االـث ٙاىٌٚاٛا يف االل٫ِ : أ.ؼ . أمحؽ ؽفد ذمني ٙؼ. قَؽ مَاٌ اىؽٛٓ ٌض ّ( (3
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ٖٝ }أٞ ٙاىْقؽ ؽرمبه فٌٚ املٚ  فك ٙجً ىْبٜٗ ا٬مفِ ٙأٍا ذف٠ٛ اىف َُٛٚذ١ هلل٢ٜى  ُِ ٍِٚ ٝيٝن َّا َبَىْف  ََا ٜأ ّٖ ًِ هلل٢ ٝف

ٟٔ ُِٛىف٢ٞو ٔبٔعَباَؼ َٜٙىا  ٌَأىرٟا   ٫ََٟ ًِ َف ََ َِٜع ٗٔ ٜؽٞي ـَٚب َِٛفُجٚ ٔىٜقا٣   َٔ ََٓ ٜما َٙأذْؽ ٜؽ  ْٗ ُِ هلل٢ٜى ُٖٝن ََا هلل٢ٜى ّٖ ٗٔ ٜأَذؽٟاٜأ ـَٚب   

 110اىنٖؿ{

 (1د  فاٌ ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ددهللمنا أّا أبٓ اٍفأٟ تيمً اىقؽٛؽ ((  .ٙ

ؾىه أٔ اىفأٞ اؿف يف اىتٍٚـ االل٫ٍٝ ىٗ آؼابٗ اىىفف٠ٜ ٙفَٜٗ اىفؽٜع٠ اىيت تّبٛٗ  بؽ٣ٟا ٍٓ ؼٙافٜٗ 

 ِٚابط ٍٙفٙـٟا اِٚٚفاتٗ ض ٙاّتٖا٣ّ بّٚابٛٗ ؽؾٝ اىتٍٚـ االل٫ٍٝ تْٛيك اىني٠َ اؿفٟ ٪ ونَٖا هلل٪

اـيك ٙاىْعاِ ؾىه أٔ اىؾفؼ املميُ املتعفد ٍٓ ٍماجؽ اهلل ٛؽـو أٔ ٍا ٛيؾغ بٗ فيٜٗ ـفٜت ٙدمفاٍٟا 

ماتبني( ؽَٜتْع ٍٓ التعؽاِ ذف٠ٛ اىفأٞ في١ ٙجٖٗ ٛم٦ هلل  اٮظفٛٓ ض ذٜث أّٗ ؼفا٠ٍ ؾَٜع ٍا لْٗ 

 (2د تَع هللّماّٝ ليُٜ . االل٫ِ ض ٬ّٖٙا أّٟٛا اذؽ٢ ٍقٍٚاو اىىع٠ٍٜ اىف٤ٜم٠ٜ ٙألاه أٞ ف

هللٔ ٕؿ٘ اىقُٜ ٙاملباؼ٧ ٕٝ اىيت ؽيك فْؽ االّمأ اؿن اىٚطين اىٍاؼل ض ٙتٚؽف املْاػ امل٤٫ُ ىتعب٠٥ 

طافاو اجملتَع ٙبيٚـٟ مؾا٣او نب٠ٛٚ ٙهللبؽاف٠ٜ ض ؽاؿف٠ٛ ٪ تعين بيٞ ذاٌ اىتؾيت ٍٓ اىقُٜ ٙقالٓ 

عؽاِ االـاؼاو ٙاىتعاًٍ ٍع ٍا ْٛمحُ ٙامل ً اىعيٜا اىعاؼاو ٙا٬ففاـ ا٪جتَاف٠ٜ ض ٙهللمنا تعين الت

 ٕٙٚ ٍا لٜتُ التٜؾا٣٘ يف املبرث اى اىث (3د ٙاىَّ  ٙاىٚجؽأ. 

  -االظا٣: -2

أٍا االظا٣ ؽرمبه أٔ املمحؽ ُّٛ إًٔ اؿٝ يف مً ِٛٚ مخن ٍفاو ض تت٫ٌك  ا٬بؽأ ضٙتتعاــ ؽٜٖا 

ىمٓ ضٙتتيىؿ ؽٜٖا اىقيٚب ضٙٛيتقٚٔ في١ ٙذؽٟ اىغا٠ٛ اىٚجٚ٘ ضٙتتٍاؽس ؽٜٖا ا٬ٛؽٞ ض ٙتتْاج١ ؽٜٖا ا٬

ٙاىٚلٜي٠ ض ٙأٞ ٙذؽٟ أبيػ ٙأفَك ٍٓ ٙذؽٟ املٍيني فٝ عماف٠ ٍٛيٚٔ ظيؿ ـجً ٙاذؽ ْٙٛاجٚٔ ـبٟا ٙاذؽٟا 

 ٕٚ اهلل ض ٙٛتيٚٔ متابٟا ٙاذؽٟا ٕٚ اىقفأ ٙٛتحٖٚٔ هلل  فبي٠ ٙاذؽٟ ٕٝ اىنعب٠ ؟

ىٚـ ض ٙذؽٟ يف اىْعفٟ ٙاىؾنفٟ ض ٙذؽٟ يف اىغا٠ٛ ٙاىٚج٠ٖ ضٙذؽٟ يف ٙذؽٟ ّؾؿو هلل  ا٬ىباب ٙمل تنتؿ باىق

٠ٟ }اىقٌٚ ٙاىعًَ ض ٙذؽٟ يف املعه ٙاملعٖف ٙذؽٟ ٛىعفٙٔ ؽٜٖا بفٙط اٮ٠ٛ اىنفمي٠ : َٚ َٔ هلل٢ِظ ُْٚ ٍٔ ٩َُِ ََا اٞى ّٖ هلل٢

َٔ َُٚ ُِ ُتِفَذ َٗ ٜىَعي٤ٝن َٙاٖتٝقٚا اىي٤  ُِ ِٛٝن َٚ َٓ ٜأَظ ِٜ ٌِٔيُرٚا َب  (4د 10اؿحفاو{ ٜؽٜي

هللٔ ؾىه  االظا٣ ٛىنً ؽّا٣ّ ٍؾتٚذٟا ىنً اؾٖٚؼ ٙاالٍناّاو ٙاملنّٚاو ىتعه فٓ ؼٙـٕا ٙٙظٜؾتٖا 

ٍٙم٩ٙىٜتٖا يف هللطاـ ٙلٜال تعَٜك ٍٚجباو ٙذؽٟ ا٠ٍ٬ ض ٙؽتس اجملاٌ اىؾعيٝ ىنً املنّٚاو ىيَىاـم٠ يف 

                                                           
 3312\اؿؽٛث ـفُ \ابٓ ٍاجٗ ( (1
2
 -11ط -63فلاى٠ ٌض ٙاّعف ٍعامل اى قاؽ٠ االل٠ٍٜ٫ : ؼ. فبؽاىنفُٛ ف َأ . ٩ٍلم٠ اى 153ٕض ٌض 1428ضض  122متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ ( (

 ٍض1984
3
 44ٍض ٌض2001|33ا٬فيٜاو ٙجؽى٠ٜ اىٚذؽٟ ٙاؿف٠ٛ : قَؽ قؾٚظ في٠ اىني٠َ اىعؽؼ ( (

 ٍض2000-11ط – 253ؼاـ اىٚؽا٣ ٙاىٍه ٌض  –ٌؾٝ اىفمحٓ املباـمؾٚـٞ  –. ٍٍؽـ لابك ض اىفذٜك املعتِٚ 229اىعباؼٟ يف االل٫ِ ٌض ( (4
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يحٖؽ اىؾفؼٞ ٙاؾَعٝ املبؿٌٙ ت٠َْٜ املٍاحل املىرتم٠ ٙـبٖٛا بٚافع اؿٜاٟ اى٠ٍٜٜٚ ض ذت١ ٛتم١ْ ى

ٍٜٟٛٚا أٔ ٛعَك ٙهؿـ ألن تىابه املٍاحل ٙٙذؽٟ املٍ  ضؽامل ً ٙاملباؼ٧ اىعا٠ٍ  عاج٠ ؼا٠َ٤ يف االطاـ 

ا٪جتَافٝ أٔ تتمفب هلل  تؾاًٌٜ اؿٜاٟ ا٪جتَاف٠ٜ ٙتنٚٔ جك٣ٟا ٍٓ اىْمٜخ ا٪جتَافٝ اىؿٞ تفبط بني 

تعؽؼٟ اجتَافٜٟا ٙ افتٍاؼٟٛا ٙهللّماّٜٟا بسآؽافٗ اىفذب٠ ض ٕٙؿا ميٗ مً أطفاـ اجملتَع اىٚاذؽ بؽٙا٤ف٘ امل

بؾًّ هللظٟٚ االل٫ِ ٙلٜاجٗ ا٬ظ٫فٝ اىؿٞ وٍٓ أؽفاؼ اجملتَع ٙليٚمٗ ٍٓ اىْكافاو اىْؾم٠ٜ 

 (1د ٙا٪جتَاف٠ٜ اىيت فؽ تمإُ يف تؽٍ  اؿٜاٟ املىرتم٠ .

هٕا فاؼـٟ في١ ؼًٚٛ املٚافؿ ِٙبط اىعؽاٙاو ىؿىه لؽ أٔ اىقفأ اىنفُٛ ٩ٛمؽ في١ ٕؿ٘ اىقُٜ ض ٙٛعت

ُٓ ٜؽو٢َؾا }مَقؽ٠ٍ الّٖا٤ٖا ض هللؾ ٛقٌٚ تباـو ٙتعا :  َٝ ٜأِذَم ٕٔ ٠ٝ٥َٜٚ اِؼٜؽِع ٔباى٤ٔتٝ  َٜٙىا اىٖم  ٠َْٝ ٢ٚٞ اٞىَرَم َٜٙىا َتِمَت

ُْ َٜٔ ٝٙ َذ َٙٔى  ُٗ ّٖ ٠ٟ ٜمٜي َٙ ُٗ َفَؽا َْ ِٜ ََٙب َْٜه  ِٜ  .34ؽٍيت{ اى٤ٔؿٞ َب

اِي٠ ٙاىتعاًٍ اؿمٓ ٙاؿّاـٞ ٍع اٮظفٛٓ ٛمإُ بىنً ٍباوف يف ّكي اىغً ٙا٬ذقاؼ ؽا٬ظ٫ل اىؾ

َٜٙ٪ َتٜؾٖفٝفٚٞا }ٍٓ اىْؾٚه ٙعفه فُٜ احملب٠ ٙا٪ذرتاِ ٙفاٌ فك ٍٓ فا٤ً:  َٜٔعٟا  ٗٔ َج ٢ً اىي١ َُٚٞا ٔبَرِب ٍٔ َٙاِفَت

ُِ ٜأِفَؽا٣ ٜؽٜي ُِ هلل٢ِؾ ٝمُْت ِٜٝن ٗٔ َفٜي َََت اىي١ ِّٔع ُِ َفٜي١َ َوٜؾا َٙاِؾٝمُفٙٞا  َٙٝمُْت َٚاّٟا  ٗٔ هلل٢ِظ ََٔت ِْٔع ٌَِبِرُتُ ٔب ُِ ٜؽٜي َٓ ٝفٝيٚٔبٝن ِٜ ى٤َؿ َب

َٔ َِٖتُؽٙ ُِ َت ٗٔ ٜىَعي٤ٝن َٛأت ُِ آ ُٗ ٜىٝن ُٓ اىي١ ٜٚ َُٛب َٖا ٜمَؿٔىٜه  ِْ ٍٚ ـ٢ ٜؽٜيّٜقَؿٝمُ  ْٖا َٓ اى ٍٚ  ٕٟ  .103آىعَفأ{ ُذٞؾَف

 (2د ٚب بني٠َ ٙاذؽٟ ٕٙٝ داىفمح٠(ٙبوٍناّْا أٔ ّىًَ  ٕؿا اىمٜاد ا٬ظ٫فٝ املٛي

هللؾ ٕٝ جٕٚفٟ احملب٠ ٙا٬ىؾ٠ ِٙؽ اىتْاؽف ٙاىنفا٠ٜٕ ض ؽٖٝ ا٬ًٌ اىْؾمٝ ٙا٬ظ٫فٝ اىؿٞ ٛؾٜض باـ  

َٔنَي}اعتيؿ أبعاؼ٘ ض فاٌ تعا   ٠ََٟ ىِّٞيَعاٜى ـَِذ َْاٜو هلل٢ى٤ا  ـَِلٞي ٍَا ٜأ  107ا٬ّبٜا٣{ َٙ

ُ ؽتربُٖ ٙتىؾك فيُٜٖ ٙتتَ ً مي٠َ طٜب٠ ذا٠ّٜ ٙملم٠ ٕٙٝ اىفٙذ٠ٜ اىيت تقؽـ اٮظفٛٓ ٙؼرتٍٖ

ـفٜق٠ ض ٙفّٟٚا يف اىىؽا٤ؽ ٙذمْٟا يف اؾٚاـ ضٍٙا ٪و١ٍ ٍٓ ا٬فٚاٌ ٙا٬ؽعاٌ ض ىتْعنن في١ مً ؾـٟ يف 

ٕؿا اىٚجٚؼ ض ٙفي١ مً ونً ٍٓ أوناٌ اىع٫ف٠ االّما٠ّٜ اىؾفؼ ٙاؾَاف٠ ؽتنٚٔ بؿىه أٌٜي٠ يف اىْؾن 

 ؿ .بؽٙٔ ِغط أٙ تني

ََا ٕٙنؿا مأ فيت ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ٙمؿا ذٜاتٗ ٍع اىْاه فاٌ تعا  دد ٜؽٔب

٠ََٕ َٓ ـَِذ ٍٔ ٔٗ ُِ  اىيٜٓ ُٖ َٙاِلَتِغٔؾِف ٜى  ُِ ُٖ ِْ ِٚٔىٜه ٜؽاِفُؿ َف ِٓ َذ ٍٔ ُّٓٚا  ِّٜؾ َِْت ٜؽع١ٟا ٜعٔيٜٜغ اٞىٜقٞئت ٜىا ِٚ ٝم َٜٙى  ُِ ُٖ َِْت ٜى ٔى

ٍِ ُِ ٔؽٝ اٞىٜي ُٕ ـِ ٢ٙ ًِ َفٜي١ََٙوا َٚمٜٓ ٍَِت ٜؽَت ٗٔ ف٢ ٜؽو٢َؾا َفَك َٔٓ اىيٜٓ َٗ هلل٢ َٚمٔٓٔينَي اىيٜٓ ََُت ٙفاٌ ـلٌٚ  159((آٌ فَفأ : ُٛٔرتُٓ اٞى

ٙيؿا ٍامأ ٍٓ ا٬ففابٝ اىؿٞ باٌ (3د اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ دد هللمنا بع ت ٬متُ ٍناـِ ا٬ظ٫ل ((د

                                                           
 278ض ٌض 26 -21. ٙاّعف املمحؽ ّٙىاطٗ ا٪جتَافٝ ٌض  بتٍفـ320ص303ٌض 13ـٙط املعاّٝ اؾك٣ ( (1
ٍٍؽـ لابك . ٙاّعف ظ٫ٌ  440ٌضض -ٕض 1409قاؼ املبيغني ٍٚلٚف٠ ؽنف٠ٛ تعني اـٛبا٣ ٙاملٚجٖني قمٓ فٛٚٞ ؼاـ اىتعاــ ب ٙو ( (2

 3343 -6اىقفآٔ : لٜؽ فٛت 
 1\18\فَع اىكٙا٤ؽ  \ايٜ َٝ ( (3



 

333 
 

 2015ديسمبر  –يوليو  –المجلد الثاني  –السادس العدد  الناصر جامعةمجلة 

 

 المسلم الفرد تحرير و تنوير في المسجد دور
 

  األشموري عبداهلل محمد  علي.د    
 

ف فيٜٗ بعض اىٍرابٗ ٙاىؿٞ اّتقؽ٘ ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ يف قا٠ٛٙ ٍٓ قٙاٛا املمحؽ اىْبٚٞ فْؽٍا أّن

 ٙآىٗ ٙليُ ؽقاٌ ا٬ففابٝ اىيُٖ اـمحين أّا ٙقَؽ ٙ٪ تفذُ ٍعْا أذؽ .

هللٔ اىفمح٠ يف املْعٚـ االل٫ٍٝ ٕٝ إُٔ ٌؾ٠ ٌٙؿ اهلل تعا  بٖا ّؾمٗ ٕٙٝ ـمٓ يف اىتىفٛع ض ٕٙٝ 

ذاٌ اىعؽا٣ ٍع اٮظفض ٬ٔ املميُ املتىبع باىفمح٠ عماي ا٬ظ٫ل ض ٕٙٝ اىيت هت أٔ تمٚؼ ذت١ يف 

ٙاملتيقٝ ٍٓ اىفذُٜ ٙاملبيػ ىيفمح٠ َٖٛٗ اىٌٌٚٚ هلل  اهلل ٙـمحتٗ  ض ٕٙٝ ٍٛيٚب٠ ٍع اؿٜٚأ ـؽقٟا بٖا 

ذ٠ٜ ض ٙفؽِ اىقمٟٚ فيٜٖا ؾبٜر٠ ض ٕٙٝ ٍٛيٚب٠ أّٟٛا ٍع اؾَاؼ فْا٠ٛ ٙتٍفؽٟا ليَٜٟا ٍعٗ ٪ ٕؽِ ؽٜٗ 

هللّماّٜٟا بتحيٜاتٖا قب٠ ٙـؽقٟا ٙوؾق٠ ٍٙمافؽٟ ٍّٜٙر٠ ٙمٕٚا ضمَا تقؿ ِؽ مً ض٬ٔ اىؾفؼ تىبع 

 (1د ػيٜاو اىقمٟٚ ٙاىىؽٟ ٙاىتباعض ٙاىتْاؽف ٙاؾفمي٠ ٙاىعيُ . 

ؽاىفمح٠ بنً ػيٜاتٖا ٙآؽافٖا ض ٕٝ اىمٜاد اىؿٞ وؾغ اىٚذؽٟ  ا٪جتَاف٠ٜ ٍٓ ا٪ّك٪ل هلل  ٍٖاٙٞ 

 اىٍؽاِ ٙاىىقال .

ُ اىعيٜا اىيت تبين اىؾفؼ املميُ هللٔ ٕٚ اىتكٍٖا ض ٕٙٝ لٜاد متْع ٍٓ مماـل٠ اىعْؿ ٙاىعمؿ ٕؿ٘ ٕٝ اىقٜ

عك اٮظفٛٓ ىنُّٖٚ اظتيؾٚا ٍعٗ يف اىف٠ٛ٨ أٙ اىؾنفٟ ض ٬ٔ فُٜ اىؽٛٓ ٙاىعؽاى٠ ػه٘ في١ اذرتاِ 

ٟ ٙاىفمح٠ ض اٮظفٛٓ يف ؾٙاتُٖ ٙأذٚايُ ٙأففاُِٖ ٍَٖا ٙجؽ ٍٓ اظت٫ـ يف اىفأٞ أٍاِ ٕؿ٘ ا٬ظٚ

ٙاىفمح٠ ٙاىىؾق٠ َٕا جمف اىٌٌٚٚ هلل  ا٬ٍٓ اىىاًٍ  يف  أٞ فتَع ض َٕٙا اىيؿأ ٛعَقأ ألباب 

 اىٚذؽٟ بنً ٌٚـٕا ٍٙمتٚٛاتٖا ض َٕٙا اىيؿأ ٛٛفؼأ مً ّٚاقي ٙبٚافث اىتؾتت ٙا٪ّقماِ بنً ٌٚـ٘ .

هلل  ٍىفٙي ٙطين لؽؼ بٗ  –٠ٜ بعؽ هللٔ ابتيْٜا باملىاـٛع اىّٜق٠ اىىعٍ –ٙهللٔ تٚمٜؽ ذاجتْا اىِٜٚ 

ـ٨ٛتْا اىٚط٠ْٜ ض ّّٜٙؿ هللىٜٖا فْاٌف جؽٛؽٟ تنٚٔ لب٫ٟٜ ىيعٛا٣ اىْٚفٝ ٙاالبؽاي املتٚاًٌ ىٍاحل ٙطْْا 

ٍٓ أجً  ٙط٠ْٜ ل٠ٛٚ لي٠َٜ تعًَ ٍع ؼؽٛاو اىعٍف بعقي٠ٜ ٍْؾتر٠ تتحاٙق ٍٓ ظ٫يا مً اىعٍبٜاو 

 (2د ف ٍؾِٖٚ ا٪ّتَا٣ اىٚطين .ٙاىيت ؽفِت في١ املميَني اىيت ذاىت ؼٙٔ تٛٚٛ

ؽاالّتَا٣ اىٚطين ض ٪ ٛعين ؽقط أٔ أمحً ا٬ٙـال اىفمس٠ٜ اى بٚت٠ٜض مَا أّٗ ٪ ٛعين أٔ أذؾغ اىْىٜؽ 

اىٚطين ٙأفِٚ بتر٠ٜ اىعيُ ض ٙهللمنا ٕٚ فبً مً ؾىه وعٚـ فَٜك باىعٜي اىٚاذؽ ٍع مً أبْا٣ اىٚطٓ 

اؼل ٛؽؽع باؾَٜع ىيعًَ بنً هللٍناّٜاتٗ ٙطافاتٗ ٍٍٙ  ٍىرتو ٛفبٛين ٍعُٖ ض ٕٙؿا اىىعٚـ اىٍ

 (3د ٙفؽـاتٗ ٙؼٚٛيٗ هلل  ذقا٤ك فا٠َ٤ في١ اىٍعؽ ماؽ٠. 

ٙاالل٫ِ اا ٛىنً ٍٓ ككٙٔ ـٙذٝ ٙفَٜٝ ٙأظ٫فٝ ٕٚ طاف٠ تٚذٜؽ٠ٛ ٙٙذؽ٠ٛٙ يف آٔ ٙاذؽ ض ذٜث هللٔ 

 ٙ طبق٠ٜ أٙ فٍْف٠ٛ  .اىؽٛٓ االل٫ٍٝ واـب اىتَكفاو ٙاىتَٜٜك بني اىبىف في١ فافؽٟ جغفاؽ٠ٜ أ

                                                           
 169ض 168ٌض  16ٌضض اىترفٛف ٙاىتْٚٛف جض1477ٌض ض 1474د 1ٌضض قٕفٟ اىتؾال  503ص500فأ : اىمٜؽ فٛت يف ظ٫ٌ اىق( (1
 .37-36ٌض 2002\ 36اىعٚمل٠ ٙاىٚذؽٟ اىٚط٠ْٜ : أؽناـ اىكٍٓ فاؼِ : قَؽ قؾٚظ في٠ اىني٠َ اىعؽؼ ( (2
 . ٍٍؽـ لابك38-33ٌض2002\36في٠ اىني٠َ اىعؽؼ ( (3



 

333 
 

 2015ديسمبر  –يوليو  –المجلد الثاني  –السادس العدد  الناصر جامعةمجلة 

 

 المسلم الفرد تحرير و تنوير في المسجد دور
 

  األشموري عبداهلل محمد  علي.د    
 

 -املماٙاٟ : -3

أٍا املماٙاٟ ؽيٞ ٍماٙاٟ أِٙس ٍٓ تيه اىيت ّفإا يف اىٍؾٚـ املرتا٠ٌ يف املمحؽ ض ا٪ٍ  ا  جاّت 

امليٍٚـ ٙاؿق  ض ٙاىغين ظٚاـ املمنني ض ٙاىعامل ٙاملؾنف ٙفٓ ميْٜٗ اىعاًٍ ٙفٓ مشاىٗ ؽ٫ط ض ؽيٜن 

ـا٣ ٙاىٍؿ اى اّٝ ىيْٚاب أٙ ٍٚظؾٝ اىؽـج٠ ا٬ٙ  أٙ مباـ ىيَمحؽ ٪٤ر٠ ؽٍَ اىٍؿ ا٬ٌٙ ىيٚق

 ٍم٩ٙىٝ اىؽٙى٠ ض ٙهللمنا اؾَٜع لٚال٠ٜ ميلْأ املىط اىٚاذؽ. 

هللٔ هللظتٜاـ فبي٠ ٙاذؽٟ ى٫ٍٟ املميَني أـٛؽ بٗ أٔ ٛنؾً ٙذؽٟ اىىعٚـ ىيحَاف٠ ٥ٜٕٙتٖا في١ اىعَِٚ ققك 

 (1د ىسذماه باملماٙاٟ ا٪جتَاف٠ٜ ٙتقٚٞ أٙاٌف٘ .

مَا أٔ اىؽٛٓ ىيك اىفٙذ٠ٜ اىعاى٠ٜ اىيت تمَس ىيؾنف أٔ مياـه ؼٙـ٘ ٙى٫جتٖاؼ أٔ ٛيظؿ ٍؽا٘ ض ىؿىه 

ْٛبغٝ أٔ ٪ ّّٜك لع٠ االل٫ِ ٙتماقٗ بّٜك تؾن ّا ٙإتَاٍاتْا ض مَا ْٛبغٝ أٔ ٪ مٌٚ اىؽٛٓ ا  

ٝ تٚذٜؽ ا٠ٍ٬ ٙٙذؽٟ اىْاه طاف٠ تقمَٜٗ ٙاّىقاف٠ٜ يف ا٠ٍ٬ ٙاجملتَع ض ٬ٔ ـلاى٠ اىؽٛٓ اىنه٢ ٕ

ؽيْفل عمٜعٟا هلل  فُٜ االل٫ِ ّٙفتؾع فٓ مً اىتٍفؽاو ٙاىقْافاو اىيت ؼبمْا ٙؼحكّا فٓ ـ٠ٛ٨ 

 (2د االل٫ِ اىؿٞ ٛمع اىعامل ميٗ.

ٙٛنٚٔ ا٬ٍٓ اؿقٜقٝ ظإفٟا ٙباطْٟا مٚٔ املميُ ٍفتبٟٛا باالميأ باهلل ٙاا أّكٌ ؽيْعيُ أٔ املمحؽ 

٠ ٍٙيٙا٘ ٕٚ باىْمب٠ ىيَميَني امل٩ٍْني أٍٓ ٙأٍأ فاوٗ املميَٚٔ ا٬ٙا٤ً ٙافعٟا ٙأذمٚا بٗ ٩ٍلم٠ هللمياّٜ

ذقٜق٠ ٙالتَؽٙ٘ ٍْٗ تٚجٜٖٟا ٙتٛبٜقٟا ؽتعيقت فيٚبُٖ بٗ ض ؾىه أٔ املمحؽ ٙٙظا٤ؾٗ هللمنا ٕٝ ٍٍؽـ أٍٓ 

ىٜؿ اىعي٠َ اىؿٛٓ  ىيعامل ميٗ ىٚ أٍّؿ ٍؾنفٙ٘ ض ٬ٔ االل٫ِ جا٣ ىمعاؼٟ اىبىف ؼّٜا ٙأظف٢ ض ٙامنا

 (3د ٖٛفبٚٔ ٍٓ ت بٜت اىعؽٌ يف ا٬ـض .  

ٙاؿؽٛث فٓ ٍؾِٖٚ املمحؽ يف االل٫ِ ٪ ٛمعٗ املنأ ٙ٪ وٜط بٗ املِٚٚي ؽٖٚ عٜض ٍٓ ؽٜضض٬ٔ 

املمحؽ مأ امل٩لم٠ اىتعي٠َٜٜ ىنً ؽْٚٔ اىعيُ ابتؽا٣ ض  ُ تٚلع اىتعيُٜ هلل  ظاـجٗ ذمت ظفٙـ 

 أٔ اىؿٞ ٩ٛلؿ ىٗ أٔ تيه اىتٚلعاو ٙاىتٛٚـاو جا٣و فه ٍفاذً ٍتعؽؼٟ ٙعمت ا٬ق٠ٍْ ٙا٬ٍن٠ْ ض هلل٪

اىِٚع اىمٜالٝ اىؿٞ ذاٌٙ ذٍف اىغاىت ٍٓ فيَا٣ ا٠ٍ٬ يف قٙاٛا املماجؽ ٛتْامؾٚٔ ؽَٜا بُْٜٖ يف 

ٍما٤ً ظ٫ؽ٠ٜ ٕاٍى٠ٜ ض ؽنأ اؾ٠ٖ املغؿ٠ٛ ىتيه اـ٫ؽاو ض ؽت٫و١ ؼٙـ املمحؽ بعؽ أٔ مأ ٍٍؽـ 

اي ىنً ؽْٚٔ اىعيُ ٙاملعفؽ٠ ٙهللظفاد اىْاه ٍٓ اىعيَاو هلل  اىْٚـ ٙهللؼظايُ يف لع٠ ٕؿا اىؽٛٓ ٙـذابتٗ هللوع

 ٙفكتٗ ىينا٤ٓ اىبىفٞ ؽناّت اىقى٠ اىيت فٍَت ظٖف اىبع  .

 

                                                           
 ٍٍؽـ لابك 231-230ل٫ِ ٌضضاىعباؼٟ يف اال( (1
 . ٍٍؽـ لابك37ٌض2002\36في٠ اىني٠َ اىعؽؼ( (2
 ٍفجع لابك 81- 80املمحؽ ّٙىاطٗ ا٪جتَافٝ ٌض  ((3
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 املبرث اى اّٝ

 ؼٙـ املمحؽ يف اىتْٚٛف ٙاالوعاي املعفيف 

هلللؾاـ اىٍبس ض ٛقاٌ فؽ ّٚـ اىٍبس تْٚٛفٟا ض  ٕٚ االظفاد ٍٓ اىعي٠َ هلل  اىْٚـ ض ٙفت -اىتْٚٛف ىغ٠ :

 ٙاىتْٚٛف االّاـٟ . 

ٙاىتْٚٛف االلؾاـ ض ٙيف ذؽٛث ٍٚافٜت اى٫ٍٟ : أّٗ ّٚـ باىؾحف أٞ ٫ٌٕا ٙفت التْاـ ا٬ؽك م  ٟا ض ٙيف 

ذؽٛث االٍاِ فيٝ مفِ اهلل ٙجٖٗ : ّا٤فاو ا٬ذناِ ٍْٙ او االل٫ِ ض اىْا٤فاو اىٚاِراو اىبْٜاو ض 

ملْ او مؿىه ض ؽا٬ٙ  ٍٓ ّاـ ض ٙاى ا٠ّٜ ٍٓ أّاـ ٪قِ ٍٙتعؽ ض ٍْٙٗ :  ُ أّاـٕا قٛؽ بٓ  ابت ض ٛقٍؽ بٗ ٙا

 (1د . -ـِٝ اهلل فْٗ –ؽفض اؾؽ اىؿٞ ؽفِٗ فَف 

ِٚٓ ىيؽفٟٚ تٚف٠ٜ ؽفد املؽفٚ ٍٓ ظي٠َ اؾًٖ  ٍٓ املعيِٚ أٔ اؾًٖ ظي٠َ ٙاملعفؽ٠ ّٚـ ض ؽٜنٚٔ اىتْٚٛف املق

ملعفؽ٠ ضٍٙعيِٚ أّٟٛا أٔ االل٫ِ هعً ٍٓ ؽعً ض ما٤ْٟا ٍا مأ  ظيقٟا وَؽ أٙ ٛؿِ ض أٙ فً ومٓ هلل  ّٚـ ا

أٙ ٛقبس ض ؽوؾا مأ اىؾعً املعفيف في١ ظ٫ـ  اىفأٞ اىما٤ؽ ض ٛعؽ يف املَاـل٠ االل٠ٍٜ٫ ؽع٫ٟ ظيقٜٟا ٍ يٗ 

ٓ أٙ باىقبس ض ؽْٖاو املعفؽ٠ اىيت يف ؾىه ٍ ً اىؾعً اىميٚمٝ اىٍفٛس ض بؽىًٜ هللٍنأ اؿنُ في٠ٜ باؿم

ػيت اـ  ض ؽتنٚٔ ذم٠ْ ض ْٕٙاو املعفؽ٠ اىيت ػيت اىىف  ؽتنٚٔ فبٜر٠ ض ٙفي١ ٕؿا  ٛنٚٔ اىتْٚٛف 

ِٚٓ ىيؽفٟٚ تٚف٠ٜ ظيق٠ٜ ٌفو٠ ؽفد املؽفٚ ٍٓ ظي٠َ اؾًٖ هلل  ّٚـ املعفؽ٠ .   (2د املق

ٕؿا ا٪٫ِٛي ا٠َٖ اىبٜأ تعته ٍٓ افي١ املٖاِ ض ٙأفعُ ٕٙٚ ٙـا ٠ اىْبٟٚ ىيقٜاِ بيٍف اىؽفٟٚ ا  اهلل ض ٙ

املم٩ٙىٜاو ض ٙأ قً اىٍْافاو ض ٙأٌعت املىال ملٓ ٛؽـو أبعاؼٕا ٙٛقؽـ آ اـٕا ض ٙٛمتٚفت ٍا ٛرتتت فيٜٗ 

ّٖ}ٍٓ  ٚاب ض ٛقٌٚ تعا  : ٌَ هلل٢ َٜٙفا ٌَأىّرا   ًَ َٔ ََٙف  ٔٗ ِٓ َؼَفا هلل٢ٜى١ اىي٤ َٖ ٍٔ  ٪ِٚ ُٓ ٜف ِٓ ٜأِذَم ٍَ َٔنَيَٙ َُِمٔي َٓ اٞى ٍٔ  ْٝٔ 

ٙٛمتٚفت أّٟٛا ٍا تتٛيبٗ ٕؿ٘ امل٠َٖ ٍٓ امل٫ٕ٩و ٙاىقؽـاو ض ٙتمتيكٍٗ ٍٓ اـٍا٤َ ٙبْا٣  33ؽٍيت{

 (3د املٖاـاو ض ٕٙؿا ٍا مأ فيٜٗ أٌراب قَؽ ٍٓ اىتْٚٛف باملعفؽ٠ .

٠َ امل٠َٖ ٍٙا تتٛيبٗ ٍٓ ؽيّبٜا٣ اهلل عمٜعٟا ض ٙاىؿٛٓ اٌٛؾإُ اهلل لبراّٗ الب٫ؼ ـلاىتٗ ض أؼـمٚا فع

ِٟٚ٪ َ ٔق٫ٟٜ}هللفؽاؼ ٙالتعؽاؼ ض ٍٙا ٛعفض يا ٍٓ ٍٚاجٖاو  ِٜٜه ٜف ُْٞئقٝ َفٜي ّٖا َل ٢ُ } 5املكًٍ{ هلل٢ ٌِٔبِف ٔىُرٞن ٜؽا

ِٙ ٜمٝؾٚـٟا ُِ آٔ َٟا ٜأ ُٖ ِْ ٍٔ ِٛٔع  َٜٙىا ُت  24االّمأ{ ـَٚبٜه 

ٙماّت ٠ٍَٖ واف٠ ٌٙعب٠ ض ٬ٔ هلل٫ٌط اىعقٌٚ ٙىقؽ أىكِ اهلل ـليٗ عمٜعٟا عًَ املم٩ٙى٠ٜ هلل  أفٚاٍُٖ ض 

 (4د ٍٙا تعيك بٖا ٍٓ أؽناـ ىٜن با٬ٍف ايني .

                                                           
 ٍض2005. ؼاـ ٌاؼـ ب ٙو ط 380 – 379ٌضض  14ىمأ اىعفب : ابٓ ٍْعٚـ اؾك٣( (1
 .138ٌضض 2001ضضض2ىعؽؼ تي٫ٍو ؽيمؾ٠ٜ يف ٙافع اىؽفٟٚ ا٪ل٠ٍٜ٫ املْٛيك في٠ ؽنف٠ٛ ا( (2
 .8ضض 7ٕض ٌض1432 – 43متاب ا٠ٍ٬ : ىغ٠ اـٛاب اىؽفٚٞ اىعؽؼ( (3
4
 .262ض 261ٌض  29اىترفٛف ٙاىتْٚٛف جض  684ض 683ٌض  30ٍؾاتٜس اىغٜث جض( (
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ٙجا٣و اىْبٟٚ اـامت٠ ظَاي ا٬ٍف ميٗ ض ٙمتٜك اىفلٌٚ اـامت ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ظٚاٍع اىنيُ ض 

٬ىؾاظ اىقيٜي٠ ؽقط ض ٙهللمنا ٙىٜن ٍع١ْ جٚاٍع اىنيُ ضض ؽَٜا ّف٢ ضض اىقؽـٟ في١ عمع املعاّٝ اىن  ٟ يف ا

اٍت٫و اىقؽـٟ في١ االذاط٠ باىؾّا٣ املعفيف بيذٚاٌ اىْاه ٙذا٪تٗ ٙتقب٫تٗ ض ٙاظتٜاـ اـٛاب امل٤٫ُ 

 اؿنُٜ امل٩ ف يف وعٍٜتٗ ض املٚاؽك ىيٖحتٗ ض اىقاؼـ في١ 

قفآٔ في١ لبع٠ أذفـ تغٜ  ذاىٗ ض ٙؼقٜك اتٍاىٗ ٙتؾافيٗ ٙاّتقاىٗ ٍٓ اىنؾف هلل  االميأ ٙىٜن ّكٌٙ اى

ٙففا٣اتٗ اىعىف هلل٪ هللواـٟ ٙىٚ ٠َِْٜ هلل  بعض أبعاؼ ٍمتيكٍاو اىؽفٟٚ ٙالترقافٖا ٙبعض ظٍا٤َ 

 (1د اىْبٟٚ ض قً اىقؽٟٙ يف ؼفٟٚ اىْاه هلل  املقاـب٠ ظٚاٍع اىنيُ اىيت ماّت ٍٓ ظٍا٤َ اىْبٟٚ اـامت٠.

االف٫ِ ٙاىب٫ؼ ض ٍِٙٚٚفٖا االّمأ ٙكاطب٠ ؽنأ اىقفآٔ ٍعحكتٗ اـاىؽٟ ض ٙماّت ٙلٜيتٖا اىبٜأ ٙ

فقيٗ ٙٙفٜٗ ض ٙمأ ؼفٛه فقيٗ ٙهلل اـٟ تؾن ٘ ّٙعف٘ لب٫ٟٜ المياّٗ ض ٙمأ هللفحاق ٙظيٚؼ اىقفآٔ لببٟا 

ىىرؿ ؽنفتٗ ٙاـتقا٣ ٙفٜٗ ض ٙت٠َْٜ ٍيناتٗ ض ٙتىنًٜ ـ٨ٛتٗ ىيرٜاٟ ٙاىنٚٔ ض ٙاالجاب٠ فٓ أل٥ي٠ ٍا بعؽ 

 (2د اؿٜاٟ اىؾا٠ّٜ. 

ٙيؿا بني ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ : أٔ اىؽفٟٚ االل٠ٍٜ٫ ٍٓ ذٜث ٍؾٍٖٖٚا ؼفٟٚ تْٚٛف٠ٛ 

ـبا٠ّٜ ض أٞ ؼفٟٚ تبيػ اىْٖا٠ٛ  ىتًٍ االّمأ بفبٗ ٙأّٖا ٍٓ ذٜث اّٛبافٖا ؼفٟٚ ف٠ٍَٜٚ ٙليٚم٠ٜ ذ٠ٜ ض  

٠ٍٜ٫ ٪ مما٤ف اىؽفٚاو ٕٝ ؼفٟٚ أٞ ؼفٟٚ تبيػ اىْٖا٠ٛ يف ًٌٙ االّمأ باالّمأ ضؾىه أٔ اىؽفٟٚ االل

 ليٚم٠ٜ ٍتْٚـٟ ض ٍمتَؽٟ ٍٓ اىىفي االيٝ ض ؼفٟٚ باؿن٠َ ؼفٟٚ باملٚفع٠ اؿم٠ْ .

ـَٚبٜه }ٙاؿن٠َ ٕٝ اىقٌٚ اىعَيٝ املمؽؼ يف ٍقاٌؽ٘ ض ٙامل٩ٛؽ يف ٙلا٤يٗ فاٌ تعا :   ٢ً اِؼُي هلل٢ٔى١ َلٔبٜ

ََٙجا  ٠َْٔ ِٚٔفٜع٠ٔ اٞىَرَم ََ َٙاٞى  ٠ََٔ ُُ ٔباٞىٔرٞن َٚ ٜأِفٜي ُٕ َٙ  ٔٗ ًٖ َفٓ َلٔبٜٔي َِ  ََٓ ُُ ٔب َٚ ٜأِفٜي ُٕ ـَٖبٜه   ٖٔ ُٓ هلل٢ َٝ ٜأِذَم ٕٔ ُُٖ ٔباى٤ٔتٝ  ٔؼٞى

َٓ َِٖتٔؽٛ َُ  (3د 125اىْرً{ ٔباٞى

ىؿىه أـاؼ اهلل أٔ تنٚٔ ٍعحكٟ ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ٍعحكٟ هللّما٠ّٜ فقي٠ٜ ٪ ٛمتٜٛع 

ّ  ض ذٜث هللٔ اىعقً ا٪ّماّٝ ى٫ّمأ ٕٚ أؼاٟ  االّن ٙاؾٓ االتٜأ ا يٖا ٙىٚ مأ بعُّٖ ىبعض ظٖ ا

ا٪ؼـاو ٙاىؾُٖ ٙاىْعف ٙاىتيقٝ ٙاىتَٜٜك ٙاملٚاق٠ّ ض ٕٙٚ ٙلٜي٠ االّمأ ٬ؼا٣ ٍم٩ٙى٠ٜ اىٚجٚؼ ٙاىؾعً يف 

فامل اىىٖاؼٟ اا وقك عا٠ٛ اىٚذٝ ٍٙقاٌؽ٘ ٕٙٚ اىؿٞ ميٜك بني اـٜٓف ٙاىٍرٜس ٙاىؽجً ٙاـفاؽ٠ 

 (4د ىنٖا٠ّ اىناؾب٠ اىؾالؽٟ اىّاى٠ عٜث االّمأ أٍاِ املميه ٙاملٍ  .ٙا

                                                           
 .9ٕضٍض1421 – 143متاب ا٠ٍ٬ : ىغ٠ اـٛاب اىؽفٚٞ اىعؽؼ ( (1
 13-1ٕضٍض 1421-76ٙٙلا٤ً اىتمؽٛؽ اىعؽؼ متاب ا٠ٍ٬ : ؼفٟٚ اؾَإ  ٍنّٚاو اـٛاب ( (2
 ٍفجع لابك .141 – 140املْٛيك في٠ ؽنف٠ٛ ٌض ( (3
 .332-326ٌض 14ـاجع اىترفٛف ٙاىتْٚٛف جض( (4
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ًٖ ويّٗ أٔ ُت بت ـلاى٠ ّبٜٗ باؿح٠ اىب٠ْٜ ٙاىؽىًٜ اىؽاٍػ فٓ طفٛك اىؽىًٜ اىٜقٜين ٙا٪فتْاي  ٙيؿا أـاؼ ج

٩ٍٓ اىْاه اىٍاؼل ض ٬ّٖا ٍتٍي٠ باىعقٌٚ ٙاىقيٚب ض ٙاىؽٛٓ اىؿٞ ٛقِٚ في١ ٕؿا ا٬لاه أؼف١ هلل  أٔ ٛ

  (1د عمٜعٟا في١ مف اىعٍٚـ ٙاظت٫ـ ا٬ٍُ ٙتباٛٓ اىيغاو ض ملا ٛتَتع بٗ ٍٓ هللوعاي ٍعفيف ٍتْٚـ .

عٜث أٔ تنٚٔ اىف٠ٛ٨ االل٠ٍٜ٫ اىٍرٜر٠ ٙاملْٖح٠ٜ االل٠ٍٜ٫ اىٍرٜر٠ ٪فاٌ ىسمفاؽبالُ اىعقً 

بؽاؼ بتٍفٛؿ و٩ٙٔ ا٠ٍ٬ في١ ع  ٙى٫مفاؽبولُ اىؽٛٓ ٙ٪فاٌ ىسلتبؽاؼبولُ اىؽٛٓ ٙاىقؽالاتيسلت

 (2د فْاف٠ ٍْٖا ٍٙىٚـٟ 

هللٔ ؼؽٛؽ ٕؿ٘ املْٛيقاو اىيت مىؾت أٔ قٚـ اىفلاى٠ ٙاىؽفٟٚ اىٜٖا ابتؽا٣ ٕٚ اـٛاب اىْعفٞ املىؾٚي 

باؿح٠ اىبإفٟ ٙاملعحكٟ اىعإفٟ ض ٙاىميٚو اىتٛبٜقٝ املىؾٚي  أّٟٛا بامل اى٠ٜ ٙاىتحفؼ ض فاٌ تعا  

ُٗ َفك٢ٛكٟا َذٔنَٜٟاـُٗل٫ٟ }: َٔ اىي١ َٜٙما  ٢ً ٗٔ ُذٖح٠٠ َبِعَؽ اىٗفُل ْٖاه٢ َفٜي١ اىي١ َٔ ٔىي َٛٝنٚ َٓ ٔى٤٫٥َ  ـ٢ٛ ٍُْٔؿ َٙ  َٓ  ٍَٗبٚىف٢ٛ

 .165اىْما٣{

ؽاىيمأ ـمٜكٟ اىؽفٟٚ االل٠ٍٜ٫ ض ٕٙٚ املم٩ٌٙ فٓ اىْؾاؾ هلل  أفَال اىقيٚب ٙأعٚاـ اىْؾٚه ض ٙفؽ ٛغين 

 (3د فْٗ اىمٜؿ.فٓ اىمٜؿ ٙىنٓ ٪ ٛغين 

٬ّٗ لٜال  قايف تْٚٛفٞ ض ّٙمٜخ ؼ٪ىٝ ْٛمحُ ٍع أّع٠َ اىقفا٣ٟ ٙأب٠ْٜ اىتؾن  ض ؾىه أٔ اىقفآٔ ـبط 

ُِ}بني داىقفا٣ٟ ٙاىنفا٠ٍ ( فاٌ تعا : ـَٗبٜه اٞىٜيٞمَف َٙ ٙأم ف ا٬ٍُ ففا٣ٟ ٕٝ أم فٕا مفا٠ٍ ض 3اىعيك{ اٞفَفٞأ 

اى٤ٔؿٞ }اىؿامفٟ اؾَع٠ٜ ىرتامُ ظهاو اىبىف فه اىعٍٚـ  مَا ـبط بني د اىعيُ ٙاىنتاب٠ ( اىيت ٕٝ

٢ُ َُ ٔباٞىٜقٜي ٙـبط بني اـتقا٣ االّمأ مٜؿ ٛتىنً ظيقٟا ٍٓ بعؽ ظيك بٖؿا اىى٣ٝ اؾؽٛؽ يف  4اىعيك{ َفي٤

َٔ}تيـٛغ االّما٠ّٜ ٙاىؿٞ مل ميض فيٜٗ أم ف ٍٓ مخم٠ آ٪ـ ل٠ْ ٕٙٝ ؽرتٟ اظرتاي اىنتاب٠  َُ اٞىو٢َّما  َفي٤

ُِ َِٛعٜي  ُِ  (4د 5اىعيك{ ٍَا ٜى

ٙيؿا تؽـو ملاؾا مأ اىب٫ؼ املبني ٕٚ ٠ٍَٖ اىْبٟٚ اـامت٠ ٙـلاىتٖا ا  اىبىف٠ٛ ٍٙعحكتٖا ا  اىْاه يف 

مً قٍأ ٍٙنأ ض ؾىه أٔ تقؽِ اىعقً االّماّٝ أٙ اىفوؽ االّماّٝ أظٖف أٔ اىني٠َ اىٜٛب٠ مل تؾقؽ 

يمؽ ٍع تقؽِ اىبىف٠ٛ ضٙأٔ املٚاجٖاو املاؼ٠ٛ ٙاىؾماؼ ٙلؾه اىؽٍا٣ فَٜتٖا ض ٙأٔ ٕؿ٘ اىق٠َٜ تتقؽِ ٙتت

 ؼىًٜ ايَح٠ٜ ٙاىتعيؿ ٙا٪ّتناه .

ىؿىه مينٓ اىقٌٚ : بئ املعحكٟ اؿقٜق٠ ملفذي٠ اىفوؽ االّماّٝ ٕٝ املعحكٟ اىؾنف٠ٛ اىبٜا٠ّٜ ا٪ف٠ٍٜ٫ 

ؾقؽ فَٜتٖا ٙفؽـتٖا في١ اىتي   ٙتعٖف ٙأّٖا مت ً أذؽ أؼى٠ اـيٚؼ ض ٙأٔ املعحكاو املاؼ٠ٛ ٪ تيبث أٔ ت

                                                           
 ٍض1968 -15ٍنتب٠ اى٠ّْٖ املٍف٠ٛ ط . 72ذٜاٟ قَؽ : ٕٜنً ٌض ( (1
 ٍفجع لابك121أق٠ٍ اىعقً املميُ ٌض ( (2
 41ض 40ُ -6جض ٍٍؽـلابك اّعف ااىترفٛف ٙاىتْٚٛف 21ٌض  143متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ ( (3
 442 -439ٌض  30اىترفٛف ٙاىتْٚٛف جض 215 -214مٜؿ تؾقؽ اىىعٚب املْاف٠ ِؽ ا٪لتبؽاؼ ٌض( (4
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فحكٕا فٓ ػاٙق فٍفٕا ض ٙى٥ٓ ماّت ٍْالب٠ ىٛؾٚى٠ اىبىف ٙمتٜكٕا ٍٙفإقتٖا ض ذني ٛغٜت اىترمني 

املاؼٞ أٌٙ ٍؽـماو اىعقً ; ؽؤ املعحكٟ اىؾنف٠ٛ اىب٫ع٠ٜ ا٪ف٠ٍٜ٫ جا٣و ٍعحكٟ اىفلاى٠ اـامت٠ 

أٔ اىتحفٛؽ فٓ ظفٙـ اىكٍأ ٙاملنأ ض ٙاىتٚىٜؽ ىنً قٍأ  ٍت٠َ٤٫ ٍع ٍفذي٠ اىفوؽ االّماّٝ ض ؾىه

 . (1د ٍٙنأ ٙاىقؽـٟ في١ اىتْكًٛ ذمت اىعفٙـ ٙا٬ذٚاٌ ٕٝ أفي١ ٍؽـماو اىعقً االّماّٝ 

ٙاىؽٛٓ اؿك ٕٚ االّما٠ّٜ اىٍرٜر٠ ٙاالّما٠ّٜ اىٍرٜر٠ ٕٝ اىعقً اىّابط ىيرقٜق٠ املمتْ ٟ باىعيُ 

 (2د  ٍٓ ا٬ٕٙاِ .ض اىّا٤ك باـفاؽ٠ اىْاؽف 

َْا هلل٪ أٔ ٕؿا اىبْا٣ اىؾنفٞ املمتْ  بْٚـ اهلل : فاٌ تعا  : د َِّكٞى ْٗٚـ٢ اى٤ٔؿٞ ٜأ َٙاى  ٔٗ ـَُلٚٔى َٙ  ٔٗ ُْٚا ٔباىي٤ ٍٔ ٜؽسآ

ََّعٔبْ (اىتغابٓ ۚ ََٝيٚ ََاَتِع ُٖٔب  8َٙاىي٤

ب اـ٫ؽ٠  اىفاوؽٟ هلل  اىؿٞ بؽأ ٛىع يف أـض اهلل ىٜعفد اىْاه ٍٓ اىعيَاو هلل  اىْٚـ ت٫و١ بعؽ اّق٫

امليه اىعّٚض ض ٙتىٕٚت اىف٠ٛ٨ اىني٠ٜ االل٠ٍٜ٫ ىسّمأ ٙالتع٫ؽٗ في١ اىنٚٔ ىتعَ ٘ ض هللِاؽ٠ هلل  

ٍا ظاىط  قاؽ٠ املميَني ٍٓ آؽاو ٙظفاؽاو ٙوعٚؾاو أٙفؾت تفٙه فحي٠ ذّاـٟ االل٫ِ اىن٠ّٜٚ ض 

لاىٜت تفبٜتُٖ ض ٙبافؽو بُْٜٖ ٙبني ٍا ماّٚا ٙوٕٚت فقيٜتُٖ ض ٙأؽمؽو ٍعاـؽُٖ ٙمماـلاو ذٜاتُٖ ض ٙأ

 (3د فيٜٗ ٍٓ فٟٚ اىتٚمً في١ اهلل ض ٙاىتكاِ ّٖخ اىمْٓ االي٠ٜ يف مً و٩ٙٔ لعُٜٖ ٙذٜاتُٖ .

ٙاىمبت يف ٕؿ٘ اىؾت٠ْ ٙلقٚط اـ٫ؽ٠ اىفاوؽٟ ض ٙتغ  اىقافؽٟ اىمٜال٠ٜ اىيت اـتنكو فيٜٖا اىقٜاؼٟ 

ُ فيٜٗ اى٫ٍٟ ٙاىم٫ِ هلل  اىفؽٜك ا٬في١ ضٙبعؽ هللٔ مأ ا٬ٌراب  ٙاـ٫ؽ٠ بعؽ اّتقاٌ اىفلٌٚ ا٬فع

ٙجٜي ا٬ٌراب  ٙمٚاؼـ ا٬ٌراب ُٕ فافؽٟ ؼٙى٠ االل٫ِ ض ٙفاِ في١ أمتاؽُٖ بتْٚٛف ٙٙفٝ ٙتٚجٜٗ 

ٙهللفؽاؼ ّّٙخ ٙتفب٠ٜ ض ٙيف قمح٠ ا٬ذؽاث ٙتؽاؽعٖا ٍٙا ٙاجٖتٗ اىؽٙى٠ االل٠ٍٜ٫ ٍٓ ؼؽ ؼاظيٝ ٙظاـجٝ 

ؽ أٔ اجملاٌ فؽ أؽمس ٙالعٟا ىتؽؽك ـجاٌ اىقبا٤ً ٍٓ ا٬ففاب في١ ٍا ماّٚا فيٜٗ يف ؾىه اىٚفت ض ؽوّْا ل

ٍٓ فٍب٠ٜ ٙجٖاى٠ مل ؽّع ّؾٚلُٖ مَا ظّع ىٗ ا٬ٌراب ٍٓ تفب٠ٜ ٙتؽـٛت ٙتٚف٠ٜ ض ٙتْٚـ بْٚـ 

٠ االل٠ٍٜ٫ اـاى٠ٍ املعفؽ٠ ؽتغ و اىقافؽٟ اىمٜال٠ٜ ض ٙمل تعؽ اىقُٜ ٙاىغاٛاو ٙاملقاٌؽ ٙاملعاٛ  اىْبٚٛ

اىيت تْٚـو بْٚـ اىقفآٔ ٙايؽٞ احملَؽٞ ض ؽترٚىت ٍٓ ظ٫ؽ٠ هلل  لي٠ٛ عيت فيٜٖا طابع اىقبي٠ٜ 

 (4د ٙاىعٍب٠ٜ ٙا٪لت٥ اـ ٙا٪لتبؽاؼ .

                                                           
 . 35ض 34فَف فبٜؽ ذم٠ْ ٌض  - 76متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ ( (1
 ٍض 2005-2ؼ. قَؽ اىغكاىٝ ؼاـ اىىفٙل ط 17اىغكٙ اى قايف ميتؽ يف ؽفاعْا ٌض ( (2
. في٠  123ال٠ٍٜ٫ اؾاٍع٠ ٙتؾعًٜ اىتعيُٜ اىعاىٝ بني اىْعف٠ٛ ٙاىتٛبٜك اؾاٍع٠ ا٪ل٠ٍٜ٫ ٍاىٜكٛا :ؼ. فبؽاؿَٜؽ ابٚ ليَٜأ ٌض ( (3

 123ٕضٍض 1422-26اىعؽؼ ال٠ٍٜ٫ املعفؽ٠ 
4
 46أق٠ٍ اىعقً املميُ ٌض( (
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ٙيف ٕؿا ؼؿٛفٟا ٍا ـٙا٘ ذؿٛؾ٠ ابٓ اىَٜأ فٓ ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ 

ُُٓتعَفُضدد ٍٔ ٢ِفَضَفاىٝقيٚٔبفي١اىٔؾَت ٞٗ فيٕت ُفّٚؼاُفّٚؼااٜؿ ُّنت٠٠ َلٚؼا٣ُ ض ٙأ ُّٔنَتِت ؽٜٗ  ٞٗ فيٕت ٝأِوف٢َبٖا  ض ؽي

ٍَٔت اىمَٚاُو  ُّٗف٘ ٔؽت٠٠ْ ٍا ؼا ٍٖؾا ض ٪ َت ًَ اى ٍَٔ  اىقيُت أبَٜض ٍ  ُّنت٠٠ بّٜا٣ُ ض ذت١ ٛ ُّٔنَتِت ؽٜٗ  ِّٜنَفٕا  أ

ٍُ ٍُفَب٘ؽا ماىٝنٚق٢  َٕٚا٘ٙا٬ـُض ض ٙاٮَظُف ألَٚؼ  ٍُْٜنّفا ض هلل٪ ٍا ٝأِوف٢َب ٍٓ  ُْٛٔنُف  ٍَعفٟٙؽا ض ٙ٪  ـُ  َٛعف٢ ّٜا ض ٪  د ((  َحٚع

1) 

فاٌ ا٬ٍاِ فيٝ مفِ اهلل ٙجٖٗ : دد هللمنا بؽ٣ ٙفٚي اىؾنت إٔٚا٣ تتبع ض ٙأذناِ تبتؽي ض ىاىؿ ؽٜٖا متاب  

ُٛعؿ في١ اهلل ض ٙٛتٚ  فيٜٖا ـجاٌ ـجاٟ٪ ض في١ ع  ؼٛٓ اهلل ض ؽيٚ أٔ اىباطً  ظيَ ٍٓ ٍكاد اؿك مل 

املفتاؼٛٓ ض ٙىٚ أٔ اؿك ظيَ ٍٓ ىبن اىباطً ض اّقٛعت فْٗ اىمٓ املعاّؽٛٓ ض ٙىنٓ ٩ٛظؿ ٍٓ ٕؿا وغث ض 

َٔٓ ٍٙٓ ٕؿا ِغث ض ؽَٜكجأ : ؽْٖاو ٛمتٚىٝ اىىٜٛأ في١ أٙىٜا٤ٗ ض ْٙٛحٚ دد َٓ َلَبٜقِت  هلل٢ اىٜٓٔؿٛ

ُِ ُٖ َْٓا ٜى ٍٔ ١َْ َٔ اٞىُرِم ٍُِبَعُؽٙ َٖا  ِْ  (2د  101(( ا٬ّبٜا٣ : ٝأٜٙى٥ٜٔه َف

ٕٙنؿا ماّت بؽا٠ٛ ا٪مفاـ ٙاىتبافؽ فٓ عاٛاو االل٫ِ ٍٙؾإَٜٗ اـاى٠ٍ ٍْٖٙحٗ اىميُٜ ض بتغ  

اىقافؽٟ اىمٜال٠ٜ ىتْتٖٝ ا٠ٍ٬ هلل  فٜاؼٟ ّٙعاِ ٕٚ ظيٜط ٍٓ هللل٫ِ ٙجإي٠ٜ ٙتنبًٜ اىعقً ٙهللع٫ل اىؾنف 

 (3د املتْٚـ

ٍ ً ٕؿا اىؾٍاِ بني اىقٜاؼٟ اىؾنف٠ٛ ٙاىقٜاؼٟ اىمٜال٠ٜ اىرتب٠ اـٍب٠ ٬ٍفاض ا٠ٍ٬ املت٫ذق٠ ىقؽ 

ٙاىيت جعيتٖا اىِٜٚ تقؿ ؽنفٟٛا ٍٙاؼٛا ٍبٖٚـٟ ا٬ّؾاه ض فاجكٟ ٍٖٙؽؼٟ يف ٌَُٜ ٙجٚؼٕا ٙمٜاّٖا أٍاِ 

ٙاىؽٍاـ ٙفكٌ اىقٜاؼٟ اىترؽٞ اؿّاـٞ اىغفبٝ املعاٌف اىؿٞ اّتٍت ٖٛؽؼٕا ٍاؼٟٛا ٍٙعْٟٚٛا باىمرك 

اىؾنف٠ٛ فٓ املم٩ٙى٠ٜ ا٪جتَاف٠ٜ ٙاىعَي٠ٜ ض ٕٙؿا بؽٙـ٘ مأ اىعاًٍ ا٬لاه ٙا٬ُٕ ظيؿ فحك اىعقً 

بني طٜاو اىنتت اىْعف٠ٛ  –املٍٜٛف فيٜٖا ـفابٜٟا  –املميُ َِٙٚـ٘ ذت١ اّك٢ٙ يف أـٙف٠ املماجؽ 

ٞ يف ٍعفؽ٠ ٍفاٍٝ ٙعاٛاو ٍُّٚ اىنتاب ٙاىتاـى٠ٜ اىيت تعين يف جٕٚفٕا بيليٚب ٌٙؾٝ ٍْٖٙخ ىغٚ

ٙاىم٠ْ ٙقاٙى٠ اؿٜيٚى٠ بني اىميٛأ ٙأتبافٗ ٙبني التعَاٌ ٕؿ٘ اىٍُْٚ مٚلٜي٠ ٙأؼاٟ ىتيًٌٜ 

امفاؽاتٗ ض ٙاّت١ٖ ا٬ٍف بٖؿ٘ املعفم٠ ا  ٍا ففـ بقؾً باب ا٪جتٖاؼ ض ٙمل ٛنٓ ى٫جتٖاؼ باب ٛقؾً ٙ٪ 

فَا اّت١ٖ اىٜٗ ا٬ٍف ٍٓ اىَّٚـ اىؿٞ أٌاب اىؾنف ٍٓ آ اـ فؽِ ؼاـ ٖٛؽِ ض ٙهللمنا مأ ؾىه تعب ٟا 

ا٪ىتكاِ ىؽ٢ اىقٜاؼٟ اىمٜال٠ٜ ٍٙا ؿك ؾىه ٍٓ قاٙ٪و اىميٛأ اىمٜالٝ ىيقٖف ٙا٪لتبؽاؼ بتٛٚٛع 

مً و٣ٝ تًٍ هللىٜٗ ٛؽ٘ ـؽ٠ٍ ٍٍاحل اىمي٠ٛ ٙأفٚاّٖا ٙفٍبٜاتٖا ض مما جعً اىعيَا٣ ْٛنؾ٥ٚٔ في١ ٍا 

                                                           
 2960 \ـفُ  –ٌرٜس اؾاٍع  –ا٬ىباّٝ ( (1
 . 123ٌض  1993فذٗ ا٬ٍاِ ا٬مه قَؽ فبؽ٘ ظفد ٍٍاؼـ٘ اىىٜغ ذمني ا٬فيَٝ اىٛبع٠ ا٬ٙ   ّٖخ اىب٫ع٠ و( (2
 .47 -46أق٠ٍ اىعقً املميُ ؼ. فبؽاجملٜؽ أبٚ ليَٜأ ٌض ( (3
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ٌرٚٔ املماجؽ بعٜؽٟا فٓ مً ذاؼث ٙجؽٛؽ ض ٙ٪ ٛمَس يَا هلل٪ اا ٛفِٝ اؿامُ يف أٛؽُٖٛ يف 

 (1د ٙذاوٜتٗ. 

ذت١ ًٌٙ ا٬ٍف ٍٓ اـ٫ـ اىقا٤ُ بني أٍّاـ تيه ا٬ّع٠َ أُّٖ جعيٚا يف مً ٍمحؽ قفابني 

ؽٙى٠ ٍْٙهٛٓ ٙهللٍاٍني ٙىٛبأ مً عمع٠ في١ ٍْهٛٓ فاٌ ابٓ م   ٍعيقٟا في١ ٕؿا اىِٚع يف آظف اى

ا٠ٍٛٚ٬ ٕٙؿا ٍٓ فحٜت ٍاٙفع ٙعفٛت ٍا اتؾك ٙؽّٜع ٍا اذؽث بمبت اىؾت٠ْ ٙايٚا٣ ٙاىعٍب٠ٜ ّميٌ ٍٓ 

 (2د اهلل اىم٠ٍ٫ ٙاىعاؽ٠ٜ 

بعؽ ٕؿا ا٪ّؾٍاِ بني اىؾنف اىتْٚٛفٞ ٙاىقٜاؼٟ اىمٜال٠ٜ ّىيو املؽاـه اىؾق٠ٜٖ ٙاىؾفل االل٠ٍٜ٫ ٙبؽا٣ 

ؽاـه ٙاىؾفل هلل  أٔ ًٌٙ ا٬ٍف بتٚقٛع املماجؽ ؽَٜا بْٜٖا ٌٙاـو اىتعٍت ٛؽب و٥ٜٟا ؽى٥ٜٟا بني تيه امل

يا ذٚاجك ّؾم٠ٜ بني املميَني ّتٜح٠ ىيتعٍت ىيَؿٕت أٙ اىٛا٤ؾ٠ ٙأظ ٟا ىيركب٠ٜ اىيت ٕٝ أؼٕا٣ ٙأٍف 

ٙيف ٕؿا ٛقٌٚ اىع٠ٍ٫ اجملتٖؽ ٌاحل املقبيٝ دد ٙىقؽ مهو بؽف٠ اظرتفٕٚا يف املمحؽ اؿفاِ اىؿٞ 

ُٖ ؽففٚا جعيٗ اهلل  ىيْاه لٚا٣ اىعامؿ ؽٜٗ ٙاىباؼ ؽىغيٚا بقعٟا ٍْٗ باؿحاـٟ فَفٕٙا مسٕٚا املقاٍاو  

عماف٠ املميَني ٍٛيٚٔ ؽٜٖا أـبع ٌيٚاو يف ٙفت ٙاذؽ ٕٙؿ٘ ٍؾمؽٟ بني املميَني ٙذٍفٟا في١ املؿإت 

 (3د  ا٬ـبع٠ ((

ٍف هلل  ٍا ٕٚ فيٜٗ اٮٔ ٍٓ ؽفف٠ ؽناّت أؼاٟ تمتعؽٍٖا اىميٛاو ىّفب بعّٖا ببعض ذت١ ًٌٙ ا٬   

ٙوتاو التغيٗ اىعؽٙ ىسل٫ِ ٙاملميَني فه ٩ٍلماتٗ املب ٚ ٠ يف أـجا٣ اىعامل ميٗ ابتؽا٣ با٪لتىفال ض 

 ُ اىتبى  هلل  ا٪لتعَاـ هلل  فًَ ا٪لتعَاـ هلل  تٍْٜؿ االل٫ِ بيّٗ ؼٛٓ هللـٕاب بعؽ أٔ التغيٚا محاه 

اي عَال٠ أم ف ٍْٗ بعق٠ّٜ٫ ٙ٪ ْٛٛيقٚٔ ٍٓ ؽفاؼ بً ْٕاو ب١ْ اىىباب اىؿٛٓ ٛفٛؽٙٔ تغٜ  ا٬ِٙ

ّعف٠ٛ ٙجؿٙـ فقا٤ؽ٠ٛ ٍرتام٠َ ٍٓ املؽاـه ٙاىؾفل اىمابك ؾمفٕا ملا ٛتٍفؽٚٔ ض ٙاىىباب أم ف جفأٟ 

في١ افتراِ املعاطف ىعؽِ تقؽٛفُٕ اىعٚافت اا ؽٜٖا اىقتً ٙاىقتً املّاؼ ض ٙ٪ مينٓ أٔ ٛيقٝ اذؽُٕ 

تٖين٠ ىٚ٪ ٙفٚفٗ ؼت لًٜ ٍٓ أؽناـ فقؽ٠ٛ ؼنُ فبّتٖا في١ ٙجؽأ ٙفقً ٌاذبٖا بْؾمٗ يف اى

ؽتٚذٝ ىٗ أّٗ هإؽ يف لبًٜ اهلل ؽتٛٚي ىٗ ّؾمٗ فتً أظٜٗ ؽٜقتيٗ ض ٙىنٓ ًٕ وً اىعْؿ ٍىني٠ 

د ٠ .اجملتَع أِ ٛكٛؽ املىني٠ تعقٜؽٟا؟ ٕؿا ٍا ْٛبغٝ ٍفاجعتٗ ض ٙهللٔ اىعْؿ ٛٚىؽ فْؾا ٍَٖا مأ ج٣٫ اؿح

4) 

                                                           
 . ٍٍؽـ لابك49ضض  48أق٠ٍ اىعقً املميُ ٌضض ( (1
2
 ِ.1987-3بع٠ ؼاـ اىنتت اىعي٠َٜ ب ٙو ط 47ٌض 10اىبؽا٠ٛ ٙاىْٖا٠ٛ ابٓ م   جض ( (

 1985ِاملنتب٠ اى٠َْٜٜ اىٛبع٠ اى ا٠ّٜ 286اىعيُ اىىاٍغ ٌاحل املقبيٝ ٌض ( (3
 ٍفجع لابك 219ض 218مٜؿ تؾقؽ ا٠ٍ٬ املْاف٠ ِؽ االلتبؽاؼ ٌض ( (4
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فاٌ اىغكاىٝ : دد ٍٙٓ امل٩لؿ أٔ أّالٟا ٍٓ املتنيَني يف االل٫ِ أوبٖٚا م٠ْٖ اىؽٛاّتني اىمابقتني يف ِٜك 

ا٬ؽك ٙـؼاو اىْعف ٍٙفض اىؽٙل ٙعي اىعفض ؽناّٚا ب٣ّ٫ في١ االل٫ِ ٙعٛا٣ّ في١ ّٚـ٘ ٌٙؽٟا فٓ لبٜيٗ 

 (1د ((. 

ا٠ٍ٬ ٙؼؽٛاتٖا اىنه٢ ض هلل٪ بتْق٠ٜ أجٚا٤ْا ٙ أِٙافْا هللّْا معفب ٍٙميَني ٪ ّمتٜٛع أٔ ّٚاجٗ أفؽا٣ 

ٍٓ تيه ا٬ٍفاض ٙا٬ؼـأ ض اىيت تفبه أذٚاىْا اىؽاظي٠ٜ ض ٙتمع١ مٚ تؾتٜتْا ٙتىتٜتْا ؼت فْاٙٛٓ 

 ٍٙمَٜاو كتيؾ٠ ض ميْا اىمبت يف ٙجٚؼٕا .

ـاـد ٩ٍٙاٍفاتٗ املتٚاٌي٠ ض ٙىعً ٕؿ٘ املعاطف اىيت ت  ٕا تيه اىعْاٙٛٓ ض ٕٝ أظٛف بن   ٍٓ ؼؽٛاو ا

ؽٖٝ تْعف يف اؾمُ ا٪جتَافٝ نفٟا ض ٙتقٚض ألن اىقٟٚ ٙاىعكٟ ببط٣ ٕٙؽ٣ٙ ض مما ٩ٛؼٞ هلل  تي  ٕا 

َْاَقُفٚٞا ٜؽَتٞؾَىٝيٚٞا }فاٌ تعا  (2د  اىععُٜ ؼٙٔ اّتبا٘ اىن   ٍٓ اىْاه ٙاملعْٜني . َٜٙ٪ َت  ُٗ ـَُلٜٚى َٙ  َٗ َٜٙأٔطُٜعٚٞا اىي١

ََٕت َٓ ََٙتِؿ ٍٖأبف٢ٛ ٍََع اى  َٗ ٖٔ اىي١ ٌِٔبُفٙٞا هلل٢ َٙا  ُِ  . 46ا٬ّؾاٌ{ ـ٢ٝوٝن

ٙملا مأ اىتْاقي ٍٓ ويّٗ أٔ ْٛىي فٓ اظت٫ـ ا٬ـا٣ ٕٙٚ أٍف ٍفتنك يف اىؾٛفٟ بمط اىقفأ اىنفُٛ اىقٌٚ 

ََٕت ؽٜٗ ببٜأ ل٣ٝ أ اـ٘ ؽحا٣ باىتقفٛع يف فٚىٗ دد ََٙتِؿ َْاَقُفٚٞا ٜؽَتٞؾَىٝيٚٞا  ََٜٗٙ٪ َت َٔٓ اىيٜٓ ٌِٔبُفٙٞا هلل٢ َٙا  ُِ ٍََع  ـ٢ٝوٝن

َٓ ٍَٓأبف٢ٛ ؽرؿـُٕ أٍفٛٓ ٍعيٍٚني ل٣ٚ ٍغبتَٖا َٕٙا اىؾىً ٙؾٕاب اىفٛس ٙاىؾىً ٕٚ  46ا٪ّؾاٌ/((  اى

 (3د امٛاط اىقٟٚ ٕٙٚ مت ًٜ ؿاٌ املتقافن .

 قاؽ٠ اؿقؽ هللٔ ٙذؽتْا اىٚط٠ْٜ ٙاىعفب٠ٜ ٙاالل٠ٍٜ٫  تقتّٝ ٍْا عمٜعٟا ّبؿ اىتعٍت ض ٙقاـب٠ 

ٙاىّغ٠ْٜ ٙاىنفا٠ٜٕ ض ؾىه أٔ ٕؿ٘ اى قاؽ٠ بتي  اتٖا ٍٙتٚاىٜاتٖا اىْؾم٠ٜ ٙاىميٚم٠ٜ ٕٝ اىيت تؽظيْا 

 ّؾك اىّٜاي ٙاىرتؼٞ.

اّٗ ٪ ـٛت أٔ بْا٣ اىٚفٝ ا٪جتَافٝ ٙتْٚٛف٘ ب قاؽ٠ اىتماٍس ٙاذرتاِ اظت٫ـ اىف٢٨ ض ٕٚ بوذؽاث فٜٛع٠ 

ىميٚمٝ ٍع  قاؽ٠ اىتعٍت ٙاىنفا٠ٜٕ اىيت ماّت اىمبت يف ٕكميتْا ذقٜق٠ٜ فيٝ املمتٚٛني املعفيف ٙا

 (4د ٙتيظفّا 

هللٔ ٙاجت اىؽفاٟ ٙاـٛاب اىؽفٚٞ بىنً فاِ اىقٜاِ بٚاجبٗ اىفلاىٝ في١ ّىف اىٚفٝ ض ٙتْٚٛف اىؾفؼ املميُ 

الظ٫ُ ض باىٚفٝ اىعَٜك ٙاىبٍ ٟ اىيت تعين املعفؽ٠ اىؽفٜق٠ ض في١ أٔ ٛنٚٔ اىؽاف٠ٜ ٛتري١ باىٍؽل ٙا

 ٬ٔ ٍَٖتُٖ ٌٜاع٠ اىَّا٤ف ٙتْى٠٥ ا٬ظ٫ل ٙتٚجٜٗ اىعٚاطؿ ٙاملىافف .

                                                           
1
 ٍض                             2005-2ؼاـ اىىفٙل ط 17اىغكٙ اى قايف ميتؽ يف  ؽفاعْا : ؼ. قَؽ اىغكاىٝ ٌض( (

 ٕض1424 \40 اىعؽؼفي٠ اىني٠َ 37 \ 35 قٚب يف اىٚفٝ االجتَافٝ ؼؽٛاو يف فامل ٍتغ :قَؽ قؾٚظ ٌض ( (2
 31ٌض  10اىترفٛف ٙاىتْٚٛف جض ( (3
 ٍفجع لابك ٕض1424–40في٠ اىني٠َ اىعؽؼ  37-35 قٚب يف اىٚفٝ ا٪جتَافٝ ؼؽٛاو يف فامل ٍتغ  ٌض ( (4
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هللٔ ٕؿ٘ امل٠َٖ ؼفٜق٠ ٙفَٜق٠ ؽ٫بؽ ؽٜٖا ٍٓ ٍْاعاٟ اىعٚاطؿ ض ٙ٪بؽ ؽٜٖا ٍٓ ٍْاجاٟ اىَّا٤ف ٙاملىافف ض 

ؿت ض ٙٛمفٞ ٙ٪بؽ أٔ تنٚٔ املْاجاٟ يف ظ٫ٌ االميأ ٙؼت ـفاٛتٗ ىٜمفٞ االميأ ٙاىتٖؿٛت ٍٓ طفٛك ا

 (1د ٍٓ طفٛك اىقؽٟٙ ض ٙٛمفٞ ٍٓ طفٛك االوعاي . 

ٙألس اىؽفاٟ يف ٍَٖتٗ ٙأٍنُْٖ ٍٓ بيٚؼ عاٛتٗ ٍٓ التٛاي أٔ ٛترؽث هلل  اىعاطؾ٠ بيمأ اىٚجؽأ ض ٍٓ 

التٛاي أٔ ٛتغيغً هلل  ٕؿ٘ ا٬فَال ض ؽٜٚجٗ باىعًَ مَا ٛٚجٗ باىقٌٚ ٙفؽتٗ يف اىٌٌٚٚ هلل  ٕؿا املؽ٢ 

اىىاًٍ اىؿٞ ٛٛبك أـجا٣ اىْؾن ٣ّٝٛٙ أطفاؽٖا ض ٕٚ اىؾنف امل٩ٍٓ ٙاىْؾن امل٠ٍْ٩ ٙاىَّ   ٕٚ االميأ

 (2د امل٩ٍٓ ض ٙاىعاطؾ٠ امل٠ٍْ٩ ٙاـيك امل٩ٍٓ . 

بٖؿ٘ اىعؽٟ ا٬ظ٫ف٠ٜ ٙا٪ىتكاِ متنٓ اىؽفاٟ اىفلاىٜٚٔ فه اىتيـٛغ ٍٓ ّىف اىٚفٝ ٙاىؾّٜي٠ ض ٕٙؿ٘ ٕٝ 

ٙهللٔ اىني٠َ اىٍاؼف٠ امليتك٠ٍ باملْٖخ اىقُٚٛ االمياّٝ املىع ٛنٚٔ يا أم ف ٍٓ طفٛق٠ االل٫ِ يف اىرتب٠ٜ ض 

ٍؽىٌٚ ض ؽاىؽفٟٚ ا  اهلل ٪ تىفي بث اؿقؽ ٙاىنفا٠ٜٕ بً ىغ٠ اىفمح٠ ٙاحملب٠ ٬ٔ فًَ ـلا٤ً اىفلً 

اىعباؼ يف ل٫ِ اهلل فيُٜٖ ٍعيي٠ اٍاحل اىعباؼ فاٌ اىىاطيب : دد ٕٝ أٔ ِٙع اىىفا٤ع هللمنا ٕٚ ملٍاحل 

 (3د  اىعاجً ٙاٮجً ((

ٙاىؽفاٟ اىؿٛٓ ْٛعفٙا اىْاه ا  ليٚمُٖ املكؼٙد ٙأظ٫فُٖ اـى٠ْ ٙاؾاؽ٠ ض ُٕ ٛم٥ٜٚٔ هلل  اىؽٛٓ ٙهلل  

 أّؾمُٖ . 

 ؽاالل٫ِ ؼٛٓ اىفمح٠ ٙ٪ هٚق أٔ ّعفِٗ ٙميّٗ ؼٛٓ اىقتً ٙاىتؽٍ  ٙاىنفا٠ٜٕ .

ٞ ٙاؾاٍؽ ٙاملىٚ٘ ىٗ ض ٬ٔ ٕؿا اىؾُٖ ٍٙتٚاىٜاتٗ ٕٚ اىؿٞ ىقؽ آٔ ا٬ٙأ ىْعيَ االل٫ِ ٍٓ ؽَْٖا اىقىف

 أؼظً اىعامل االل٫ٍٝ اىِٜٚ يف اىن   ٍٓ املتإاو ٙاىترؽٛاو .

 (4د ؽاىني٠َ اىٜٛب٠ ٕٝ فْٚأ أفٚاٌ املميُ ض ٙاىعًَ اىٍاحل ٕٚ فْٚأ أفَاىٗ ٙأؽعاىٗ. 

ٛتقٍؽٙا بؽفٚتُٖ اـٛاب اىؽفٚٞ  ظا٠ٌ اىؽفاٟ اىؿٛٓ ُٕ قً  ق٠ اىْاه ض ٙاىؿٞ هت فيُٜٖ أٔ 

اىْابع ٍٓ إٔؽاـ ٍٙقاٌؽ اىؽٛٓ االل٫ٍٝ اؿْٜؿ اىؿٞ ٕٚ ـلاى٠ ا٬ّبٜا٣ ٍٙٓ لاـ في١ ؼـبُٖ ٍٓ 

اىؽفاٟ ٙاملٍيرني ٬ُّٖ ٍٍابٜس ايؽ٢ ٙاىْٚـ الّقاؾ اىْاه ٍٓ ٕٙؽٟ اى٫ّى٠ ٙىقٜاؼٟ اىعامل هلل  طفٛك 

ىْاه ٙأم فُٕ ب٣٫ ٙتّر٠ٜ ذٜث هللُّٖ ٪ تٜٛت يُ ّؾن اهلل املمتقُٜ ىنُّٖٚ أم ف اىْاه ذفٌٟا با

 (5د ٙ٪ ٛفتاط يُ َِ  ض ذت١ ٛيظؿٙا بيٛؽٞ اٮظفٛٓ هلل  ٍا ؽٜٗ  لعاؼتُٖ ٙظ ُٕ  . 

                                                           
 137ٕضٍض 1427 – 54 –في٠ اىني٠َ اىعؽؼ ي املىرتو : قَؽ قؾٚظ ٍؾِٖٚ اىتماٍس ٙفّاٛا اىعٜ( (1
 45هلل  اىٛيٜع٠ امل٠ٍْ٩ : قَؽ أٍني قٛٓ اىؽٛٓ ٌض ( (2
 ؽ٠ ب ٙو  .فؼاـ املع 6 \2يىاطيب ىاملٚاؽقاو ( (3
 .139 -138ٕض ٌضض 1427 -54(30في٠ اىني٠َ اىعؽؼ د( (4
 ٍفجع لابك136ٌض  143ىغ٠ اـٛاب اىؽفٚٞ اىعؽؼ :متاب ا٠ٍ٬ ( (5
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ؾىه أّٗ ٍٓ املىني في١ إًٔ اىؽفٟٚ أٔ ٛقَٜٚا اىؽّٜا ٙ٪ٛقعؽٕٙا ٍٓ أجً ٍميى٠ ظ٫ؽ٠ٜ ؽفف٠ٜ فيٜي٠ 

ْاقفٚٔ ٬جيٖا ٙٛتعاٌَٚٔ بمببٖا ٙفؽ ٛتقاتيٚٔ ض بَْٜا ا٬ٍف ميٗ اـٛف في١ ا٠ٍ٬ ٙفي١ االل٫ِ ؽٜت

 ٍتعًٛ ض ٙاىٚاجت املقٛٚي بٗ ًٍَٖ ض ٙإُٔ أبٚاب اىىفٛع٠ ٌٍٚؽٟ ض ٙاىقٛع٠ٜ ٍْبٚؾٟ ٙاىبْٜاو فٖٚى٠ .

ٍٙٓ املىني أّٟٛا أٔ ػؽ بعض ظٛبا٣ اؾَع٠ ٛمتَف٧ اىىتُ ٙاىتؾمٜك ٙاىتّيًٜ بً ٙاىتنؾ  يف 

 (1د ؽفف٠ٜ بنًٜ اىىتا٤ُ ىبعض ـٍٚق اىؽفٟٚ املعاىؾ٠ ىٗ يف اىفأٞ ٙاىؾنف .  ٍميى٠ ظ٫ؽ٠ٜ

ٙيؿا لؽ أٔ اىميؿ اىٍاحل مأ ٛتعاًٍ ٍع ا٬ذناِ اىؾق٠ٜٖ اىؾفف٠ٜ ٍٓ ا٬ٍٚـ اىيت ؽٜٖا اىمع٠ طاملا 

جا٣و بفٙا٠ٛ ٌرٜر٠ ٪ٛتمع اجملاٌ ىؿمفٕا ٙمما ؾمف يف ٕؿا ٍا ؾمف٘ ٌاذت تٜم  اىع٫ِ وفط 

دد ٙفافؽتْا يف ٕؿا اىباب أٌس اىقٚافؽ ض ٕٙٝ أٔ عمٜع ٌؾاو اىعباؼاو ٍٓ  :ٟ ا٬ذناِ ذٜث فاٌ فَؽ

ا٬فٚاٌ ٙا٬ؽعاٌ اؾا ماّت ٍي ٚـٟ أ فٟا ٍٛس اىتَمه بٗ مل ٛنف٘ و٣ٝ ٍٓ ؾىه ض بً ٛىفي ؾىه بنيٗ 

اي اىتىٖؽاو .... هلل  أٔ مَا فيْا يف أّٚاي ٫ٌٟ اـٚـ ّٙٚفني ا٬ؾأ ّٙٚفني االفا٠ٍ وؾعٖا ٙاؽفاؼٕا ٙأّٚ

فاٌ ٙاىٍٚاب اىتْٚي يف ؾىه ٍتابع٠ ىيْيب ٙهللذٜا٣ّ ؾَٜع لْْٗ بعًَ ٕؿ٘ ٍفٟ ٙفًَ اٮظف ٍفٟ أظف٢ ض 

 (2د ؽؾٜٗ تيىٜؿ فيٚب ا٠ٍ٬ ٙاذٜا٣ ىيم٠ْ ٍٙتابع٠ ىٗ ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ((. 

ؽيم ف ٍٓ أٔ ّْٛبط ض ٙىٚ مأ ميَا ٙيف ٕؿا فاٌ ابٓ مت٠ٜ ـمحٗ اهلل: دد ٙأٍا ا٪ظت٫ـ يف ا٬ذناِ 

 (3د اظتيؿ ٍميَأ يف و٣ٝ تٖاجفا ض مل ٛبك بني املميَني ف٠ٍَ ٙ٪ اظٟٚ ((. 

هللٔ وٓ االوافاو اىناؾب٠ ٍٓ في١ أؽًّ ٍْه هللف٫ٍٝ ٍقؽه ٩ٛلؿ ىٗ ٬ٔ اىؿٞ هت ٍٓ ظ٫ىٗ أ٫ٌٟ 

٬لبٚفٝ ىيَمحؽ ذقً ٍؾتٚط أٍاِ ٍٍؽـ هللوعاي ىيبْا٣ اىْؾمٝ ٙاىؾنفٞ ىيؾفؼ املميُ ض ؾىه أٔ املْه ا

ا٠ٍ٬ ٙأٍاِ مً جًٜ ٛكٙؼ اىْؾٚه باىقٟٚ ٙاىٛاف٠ باىٚلا٤ً اىٍرٜر٠ اىيت تفبٝ ؽُٜٖ اىٍؾاو اؾٜؽٟ 

ٙاالميأ اىعَٜك بغا٠ٛ االل٫ِ ٍٙقاٌؽ٘ ٙتىفٛعاتٗ أٍا االواف٠ اىيت تفامَت يف أٙلاط اجملتَع 

مب ٟيف ٕؽِ ب٠ْٜ اجملتَع ٙؽننت ٙذؽتٗ ٌٙاـو  االل٫ٍٝ ونيت ظإفٟ اجتَاف٠ٜ ل٠٥ٜ ألَٖت بؽـج٠

ٍفِٟا ٛمتٖؽـ اجملتَع ٙٛؾته با٠ٍ٬ ٙل٫ذٟاـٕٜبٟا ٍٓ أوؽ اؿفب اىْؾم٠ٜ ىىً ؽنف االّمأ ٙػعيٗ 

ْٛقاؼ مَا ْٛقاؼ اىقٜٛع ٍٓ اىغُْ ٛفؼؼ ٍا ٪ ٛؾعيٗ ٙونٝ ٍا ٪ ٛؾَٖٗ ؾىه أٔ االواف٠ ل و اىن   

ُُٕ ٍٙؿٕبٗ ذؿـ اهلل ٍْٖا أوؽ ؼؿٛف فاٌ تعا  دد ٍٓ اىْاه ذبٜن طا٤ؾتٗ ٙذكبٗ ٍَِف ُٜٛٓعٚا ٜأ ٜؽَتٜق

ُِ ُٖ َْ ِٜ َُٔۖقُبّفا  َب َِٜؾف٢ُذٚ ٢ٖ ِٛ ََاٜىَؽ َٔٓد 53(( امل٩ٍْني : ٝميٝٓٔرِكٕبٔب َّٜعا هلل٢ ُّٚا ٔو َٜٙما  ُِ ُٖ َْ َٓ ٜؽفَٓٝفٚا ٔؼٛ ُِ ٔؽٝ  اىٜٓٔؿٛ ُٖ ِْ ٍٔ ىِٜٓمَت 

 ٣ِٕٝ ٢ُٖ َۚو َِو٢ٜى٢اىيٜٓ ُٕ ٍُِف ََاٜأ َّٓ َٔهلل٢ َٛٞؾَعٝيٚ ُّٚا ََاٜما َُٖٔب َْب٥ُٓٔ ُٜ . فاٌ ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ 156( ا٬ّعاِ ََٓ

                                                           
 .99ض 98ؼفٟٚ اؾَإ  ٍنّٚاو اـٛاب : ٙٙلا٤ً اىتمؽٛؽ ؼ. فبؽاهلل اىكب  ٌض  76متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ( (1
ٍض 1994ؼقٜك قَؽ ٌبرٝ اؿ٫ل ٍنتب٠ االـواؼ ط -324ٌض  -1تٜمف اىع٫ِ وفط فَؽٟ ا٬ذناِ : فبؽ اهلل فبؽاىفمحٓ آٌ بماِ جض( (2

 ٍض  1983 – 3اىقٚٙافؽ ا٬ٌٚى٠ٜ يف اظت٫ـ اىؾقٖا٣ :ؼ. ٍٍٛؾ١ اـٓ ٩ٍلم٠ اىفلاى٠ ط .ٙاّعف أ ف االظت٫ـ يف 
 73ٌض  -24اىؾتا٢ٙ :ابٓ ت٠َٜٜ جض ( (3
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هللٔ اظٚـ ٍا أظاـ في١ أٍيت ٍْاؽك فيُٜ اىيمأ (( ٙمأ فَف ـِٝ اهلل فْٗ ٛقٌٚ د مْا ّترؽث أٔ  ((

 (1د  ٍا ٖٛيه ٕؿ٘ ا٠ٍ٬ مً ٍْاؽك فيُٜٖ اىيمأ .

ى ق٠ املتباؼى٠ ٙاىع٫فاو اىٚؼ٠ٛ بني أؽفاؼ اجملتَع ض ٙمنت ـٙط اىىه هللٔ االواف٠ فَيت في١ قفكفت ا

ٙلٜٛف اىقيك ٙا٪ِٛفاب ٙاىعؽا٣ ٙتنٚٛٓ اىتنت٫و املتْاذفٟ ٙظيك ا٬ماؾٛت ٙباىتاىٝ ٙجؽ اىتميط 

ٙا٪لتبؽاؼ ـاذتٗ ٙالتَفاـ٘ ٙفًَ في١ تغؿ٠ٛ اىتْاقي ٙاىتْابك با٬ىقاب هلل  أٔ ًٌٙ ا٬ٍف هلل  ذؽ 

 (2د ٙاىتقاتً بعؽ ظيعيتٗ ٙقفكفتٗ . ا٪ذرتاب

ٕٙؿا اىِٚع أؿك با٠ٍ٬ٕكا٤ُ ٍت٫ذق٠ باو ٍٓ اىٚاجت اىىففٝ في١ فيَا٣ ا٠ٍ٬ ٍٙؾنفٖٛا املعيٍني 

املؽـمني ؾما٠ٍ املم٩ٙى٠ٜ مُّٖٚ هت فيُٜٖ اىتِٜٚس ٙاىبٜأ بّفٙـٟ املفاجع٠ ىيعٛاب اىؽفٚٞ 

ملمحؽ ـاؽع٠ ىيتؾن  ٙقفو اىعقً ٙألف اىقيٚب في١ ٣ِٚ اىٚذٝ االيٝ متاب ٙل٠ْ مٚٔ ـلاى٠ ا

 (3د ٍٙؾتاط اىىع٠ٍٜ االل٠ٍٜ٫ اا ميتيه ٍٓ ظٍا٤َ ٙممٜكاو تقؽِ ىنً هللّمأ يف مً قٍأ ٍٙنأ . 

اى اىث املبرث  

 املمحؽ ٍٍؽـ ىيترفٛف                                                  

هلل  اؿف٠ٛ ض ٍٙعيِٚ أٔ اىتعيك باملعيٚل فبٚؼ٠ٛ ٙاىتعيك باـاىك اىترفٛف ىغ٠ : ٕٚ االظفاد ٍٓ اىعبٚؼ٠ٛ 

ِٚٓ ىيؽفٟٚ تعب٠٥ ؽفد املؽفٚ ٍٓ ـل اىعبٚؼ٠ٛ ىيَعيٚل هلل  ذف٠ٛ اىعباؼٟ  ذف٠ٛ ض ؽٜنٚٔ اىترفٛف املق

ىيعاىك ض ٍٙعيِٚ أّٟٛا أٔ االل٫ِ هعً ٍٓ مً ذفم٠ ض ما٠ْ٤ ٍا ماّت ض ف٫َٟ ٍٛيس أٙ ٛؾمؽ ض ؽوؾٔ 

تعيك باىى٣ٝ ض في١ ظ٫ـ اىفأٞ اىما٤ؽ ض تعؽ يف املَاـل٠ االل٠ٍٜ٫ ذفم٠ فَي٠ٜ ٍ يٖا يف ذفم٠ اى

ؾىه ٍ ً اؿفم٠ اىع٠ّٛٚ اىٍفو٠ ض بؽىًٜ هللٍنأ اؿنُ فيٜٖا باى٫ٍط ٙاىؾماؼ ض ؽْٖاو اىتعيك 

نٚٔ اىؿٞ هيت اـ  ؽٜنٚٔ ٍٍيرٟا ض ْٕٙاو اىتعيك اىؿٞ هيت اىىف ؽٜنٚٔ ٍؾمؽٟا ض ٙفي١ ٕؿا ٛ

 (4د  اىترفٛف املقِٚ ىيؽفٟٚ تعب٠٥ فَي٠ٜ ٌفو٠ ؽفد املؽفٚ ٍٓ اىعبٚؼ٠ٛ ىيَعيٚل هلل  فباؼٟ اـاىك.

ٙىقؽ بؽأو اىؽفٟٚ االل٠ٍٜ٫ بترفٛف اىٚجؽأ اىبىفٞ ٍٓ فباؼٟ أذؽ ع  اهلل لبراّٗ ض ٍٙٓ اـّٚي 

أٙ وٜٜٗ هلل٪ اهلل ض ٍٙا أذؽ مييه  ٬ذؽ ع  اهلل ض ؽَا ٬ذؽ فيٜٗ ع  اهلل ٍٓ ليٛأ ض ٍٙا ٍٓ أذؽ ميٜتٗ

                                                           
 1\86\ٍمْؽ أمحؽ ( (1
 في٠ اىقفأ اىقفأ ّٚـ اىعؽؼ اـاٍن . 118ا٪واف٠ اْعٚـ ففاّٝ ىيىٜغ قَؽ فيٝ اؿفق ٌض ( (2
3
 ٍٙا بعؽٕا  20. ٙاّعف املقؽ٠ٍ ٌض 182ض 181ض 29ض 21ٌض  ـٛاب اىؽفٚٞ ؼ بى  فبؽاهلل املماـٞىغ٠ ا 143متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ( (

4
 ٍفجع لابك  139ٌض  املْٛيك في٠ ( (
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ىٗ ِفٟا ٙ٪ ّؾعٟا ض ٍٙا ٍٓ أذؽ ٛفقفٗ ٍٓ و٣ٝ يف ا٬ـض ٙ٪ يف اىمَا٣ ض ٙىٜن بْٜٗ ٙبني اهلل ٙلٜط ٙ٪ 

 (1د وؾٜع ض ٙاهلل ٙذؽ٘ ٕٚ اىؿٞ ٛمتٜٛع ض ٙاىنً لٚا٘ فبٜؽ ض ٪ ميينٚٔ ٬ّؾمُٖ ٙ٪ ىغ ُٕ و٥ٜٟا .

 ُٗ َٚ اىي٤ ُٕ  ًِ ََُؽ  {1}ٜأَذْؽ فاٌ تعا  :دٝف ٍٖ ُٗ اى ُٜٛٚىِؽ  {2}اىي٤  ُِ َٜٙى َٛٔيِؽ   ُِ ُٗ ٝمٝؾٟٚا ٜأَذْؽ  {3}ٜى َٛٝنٓ ى٤  ُِ  ({4}َٜٙى

ٙهللؾا تٚذؽ اهلل تٚذؽو فباؼتٗ ض ٙاػٗ اؾَٜع هللىٜٗ ؽ٫ فباؼٟ ىمٚا٘ ض ٙ٪ ذامَٜٗ ىغ ٘ ض مٝ ٪ ٛتعؿ 

 (2د ُ ؽًّ في١ أذؽ هلل٪ بعَيٗ ٙتقٚا٘ .اىْاه بعُّٖ بعّٟا أـبابٟا ٍٓ ؼٙٔ اهلل ض ٙ٪ ٛنٚٔ ٬ذؽ ٍْٖ

ٕٙؿ٘ اىٚج٠ٖ يف اىتؾن  ٕٝ اىيت ّكٌ بٖا اىٚذٝ في١ ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ٍْؿ ابتعا ٗ هلل  

ٕحفتٗ هلل  اّتقاىٗ هلل  اىفؽٜك ا٬في١ ض ٕٙٝ اىيت جعيتٗ جْٚذٟا ىيميُ ـاعبٟا فٓ اىقتاٌ ض ٙمأ َٕٗ تٚؽ  

ـلاىتٗ ض ذت١ ٛقبً في١ االميأ املرتؼؼ ٙاـا٤ؿ ٙاىّعٜؿ ٍٓ بٛي أٌراب  اىَٛي٠ّْٜ ملٓ ٛتبعٚٔ

اىْؾٚؾ ٙاىعٖٚـ ض ًٌٙٙ بٗ اؿفُ في١ ع  أتبافٗ أٔ ٍْرُٖ ذف٠ٛ اىعقٜؽٟ ٙمؾً يُ ؾىه ٍٓ اىٜٖٚؼ 

ٙاىٍْاـ٢ ٍٙىفمٝ اىعفب ض مّٚٗ ٛؽـو أٔ اؿف٠ٛ ٙذؽٕا مؾٜي٠ باّتٍاـ اؿك ض ٙبتقؽِ اجملتَع  

اىنَاٌ يف ٙذؽتٗ اىعيٜا ض ٙمً ذفب في١ اؿف٠ٛ متنني ىيباطً ّٙىف ؾًٜٚ اىع٫ِ في١  اىبىفٞ مٚ

جؿٟٙ اىْٚـ امل٠٥ّٜ يف اىْؾن االّما٠ّٜ ض ٙاىيت تًٍ بْٜٖا ٙبني اىنٚٔ ميٗ ض ٍٓ أقىٗ هلل  أبؽ٘ ض ٌي٠ 

 (3د اتمال ٙقب٠ ٙٙذؽٟ ض ٪ ٌي٠ ّؾٚـ ٙؽْا٣  

ف املعحكٟ ٙهللٍتٜاقاو ا٬وعاُ عمٜعٟا يف أٞ ظا٠ّ ماّٚا ض ٍٓ فا٤ي٠ ٬ٔ االل٫ِ أـاؼ ؼفٛف االّمأ ٍٓ ؽن

أٙ ذكب أٙ طا٤ؾ٠ أٙ طبق٠ أٙ جْن ض ٙفَؽ ا  ممف اىنٖا٠ّ ٙاىمرفٟ ٙاىعفاؽني ض الظفاد منٚؾد جؽٛؽ 

 (4د  ىسّمأ ٙاجملتَع ض هللّمأ قفـ بعقً ع  ٍعتقً ٙفتَع تٚذٜؽٞ ٍتحاّن بؽٙٔ طبقاو ٙهللٍتٜاقاو .

 ت ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ٍبؽأ ذف٠ٛ اىعقٜؽٟ ض بافتباـٕا إُٔ اؿفٛاو في١ االط٫ل .ٙىؿا  ب

 ٍٙٓ امل٩مؽ أّٗ بؽٙٔ ذف٠ٛ املعتقؽ تبؽٙ اؿف٠ٛ ىغٟٚا ٍٓ اؿؽٛث ٕٙؿـٟا ٍٓ اىيؾغ .

ٙبني اؿف٠ٛ  هللٔ أعي١ ٍا ٛعتك بٗ املف٣ ٕٚ ذف٠ٛ ٍعتقؽ٘ ض ؽوؾا ذًٜ بني املف٣ ٙبني فقٜؽتٗ ؽقؽ ذًٜ بْٜٗ

متاٍٟا ض ٙاالل٫ِ فؽ َِٓ ذف٠ٛ املعتقؽ ٙاىعقٜؽٟ ىنً اىْاه ض َِٙاّتٗ ٕؿ٘ ٍْٛيق٠ ٍٓ ٍٚفؾٗ ِؽ 

 (5د االمفا٘ ٙا٪ِٖٛاؼ ٙاىتميط ٙاىقٖف . 

                                                           
 املفجع اىمابك( (1
 .38اىعؽاى٠ ا٪جتَاف٠ٜ لٜؽ فٛت ٌضض ( (2
 ٍٍؽـ لابك . 235ذٜاٟ قَؽ : ٕٜنً ٌضض ( (3
 2002ِ. 2. ـٛاض اىفٛن ىينتت ٙاىْىف طض 161ص160لتبؽاؼ ٌضض مٜؿ تؾقؽ اىىعٚب املْاف٠ ِؽ اال( (4
 ٍض2000 1ٍفمك اىرتاث ٙاىبرٚث اىَٜين ط .88اىؾفؼ٠ٛ : قٛؽ بٓ فيٝ اىٚقٛف ٌضض ( (5
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ٙاالل٫ِ ٛؽـو ٍع١ْ االمفا٘ ٙٛؽـو ٍع١ْ االفْاي ؽفؽض ا٬ٌٙ ـؽّٟا باتٟا ٙافتْك اى اّٝ افتْافٟا ٍٛيقٟا ض 

مفا٘ ٙاىقٖف ٙاىغٍت ض ٙأٙجت االفْاي ٙا٪ظتٜاـ ٙاؿف٠ٛ ض ٕٙؿ٘ اىقٚافؽ اى ٫ث ٕٝ ٙىؿىه ذفِ اال

 أجْر٠ اىفلاى٠ اىعامل٠ٜ ض ٙبؽّٖٙا ّقض تيه ا٬جْر٠ احمليق٠ .

ٖٓ ٍبؽأ ذف٠ٛ ا٬ؼٛأ فْؽٍا جيحً اىٚذٝ باٮٛاو اىنفمياو  ٍٙٓ امل٩مؽ أّٟٛا أٔ االل٫ِ مأ أٌٙ ٍٓ ل

َ٘ ٔؽٝ اى}: ٢ٓ ٜ٪ هلل٢ٞمَفا ْٖاَه }256اىبقفٟ{  ٚؽٛ ُ٘ اى َٜٔعٟا ٜأٜؽٜيَّت ُتٞنف٢ ُِ َج ُٖ ـِض٢ ٝمي٥ ٍَٓ ٔؽٝ ا٬ٜ  َٓ ٍَ ـَٗبٜه ٮ ِٚ َوا٣  َٜٙى

ْٔنَي  ٍٔ ٩ٍُِ ُّٚٞا  َٛٝنٚ َّا }99ّٛٚن{ َذٖت١  ّٖا ٜأِفَتِؽ َٜٞنٝؾِف هلل٢ ٍَٓ َوا٣ ٜؽٞي َٙ  ٍٓٔ ٩ُِٜ ََٓ َوا٣ ٜؽٞي ُِ ٜؽ ـٖٚبٝن  ٍٓٔ ٢ً  اٞىَرٗك  َٙٝف

َّاـٟا ٔىيع٤أى  .29اىنٖؿ{َٔنَي 

هللٔ ٍْع ذف٠ٛ اىعقٜؽٟ ٛعفض فامل٠ٜ االل٫ِ ىسىغا٣ ض ٙٛيتٝ في١ مً ؽّٜي٠ ٍٓ ا٬لاه ض ٙىٚ امف٘ 

اىْاه ٌٙاؼـ ذفٛتُٖ ملا بقٝ ٍٓ ـلاىتٗ و٥ٜٟا ض ٙ ىترٚىت ؼفٚتٗ االّما٠ّٜ هلل  فٟٚ ؾـا٤ع٠ٜ عى٠ٍٚ ٕؽؽٖا 

٠ٜ اىغامش٠ ض  ُ هللٔ االمفا٘ ٙاىقٖف وٚ٪ٔ ؼٙٔ اّتىاـ أٞ اىتٚلع ٙا٪لتغ٫ٌ ويّٖا وئ بق٠ٜ اىق٢ٚ اىعامل

 (1د ؽنف ٍَٖا تيىك يف ىؾعٗ ٙتكٛٓ يف تعاب ٘ .

ٙىؿا مأ ٍْٖخ ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ٍْٖحٟا ىٗ عا٠ٛ ٙاذؽٟ أٟٙ٪ : ٕٝ مؾاى٠ ذف٠ٛ اىعقٜؽٟ 

قٜؽٟ ٙفٚافؽ أظ٫ف٠ٜ ض ٙفاؼ عمافتٗ ٙاىفأٞ ض ؽيُ ْٛى٦ ؼٙى٠ ؽقط بً أّىي أ٠ٍ ٍتسآظ٠ٜ تقِٚ في١ ف

باىىٚـ٢ ض ٙأؼبٖا با٬لٟٚ اؿم٠ْ ض ٙٙؽك هللٛقاظ اىَّ  اؿٝ فْؽ اىْاه ض ٕٙؿا اىَّ  ٕٚ اىؿٞ ل  

 (2د اؾَاف٠ يف اـط اىميُٜ اىؿٞ لاـو ؽٜٗ يف فٍف اىْبٟٚ ٍٙا ت٫ٕا ٍٓ ؽرتاو اىتكٍت ٕؿا اـط .

االّمأ ٙاىقفآٔ مٚافع ٍترقك يف اىتيـٛغ ض ٙاىؿٞ ىٗ وٚإؽ ٙاىؿٞ فؽِ وٚإؽ ـا٤ع٠ ىٚفٝ اىٍي٠ بني 

ّ ٟ يف اىٚفٝ اىتٛبٜقٝ ض في١ فني اىْبٟٚ اىما٤فٟ في١ ظط اىَْ ٙظط ٍعْا٘ ض ٙؼ٪ىتٗ يف اىؾنف ٙاىٚافع 

ض مٝ ٛعً اىقفآٔ اىنفُٛ ٥ٍّٜٟا اع١ْ ايؽا٠ٛ هلل  اىيت ٕٝ أفِٚ .ذٜث أٔ اىَْ اىقفآّٝ ٛؽفٚ هلل  اىعيُ 

ٙاىؾُٖ ٙاىتيًٙٛ اياؼـ ٍٓ اىَْ ض املتؾافً بْٜٗ ٙبني اىٚافع ض باىقفا٣ٟ اىٚاف٠ٜ اىعافي٠ ض  ٙاىْعف

ٙؽعاىٜتٖا اىؽا٠َ٤ يف التعفاد املع١ْ اىقفآّٝ اىؿٞ ٛتٜس ىسّمأ ا٪لتؾاؼٟ ٍٓ ٍعْٜٗ ٍٓ ذني هلل  آظف 

ٙٔ قٍأ ٙ٪ ىْاه ؼٙٔ ّاه ٍٓ ظ٫ٌ ٍّٗ املؾتٚط في١ ٍتغ او اىكٍٓ ض ٬ٔ اهلل مل ْٛكٌ اىقفآٔ ىكٍأ ؼ

هللٔ اىؽفٟٚ اىقفآ٠ّٜ املؾتٚذ٠ في١ اىتبٍف (3د ؽٖٚ يف مً قٍأ جؽٛؽ ٙفْؽ مً فِٚ عض هلل  ِٛٚ اىقٜا٠ٍ .

ٙاىتؽبف ٙاىتؾنف ٙالتعَاٌ اؿٚاه ٙؽك املْٖخ اىعقيٝ املتْاعُ ٍع ؽٛفٟ اىتٚذٜؽ ض ت   ا٪ّتبا٘ هلل٪ أٔ 

رفـ ىٜبيػ باالّمأ مٚ ا٪لتقا٠ٍ اىيت لتًٍ عفاـٟ اىَْ اىقفآّٝ ؼا٤ُ اؿفم٠ ٙاىتحؽٛؽ ٙاىت

                                                           
ع لابك  ٍفج 60ٙاّعف اى قاؽ٠ ا٪ل٠ٍٜ٫ ٌض  ٍٍؽـ لابك 88ٙاّعف اىؾفؼ٠ٛ : ٌضض  19اىؽٙى٠ ٙاىمي٠ٛ يف االل٫ِ : ؼ.ٍعفٙؽاىؽٙاىٜيب ٌضض ( (1

 ٍض2000-1ؼاـ اىقيُ ؼٍىك طٍٙا بعؽٕا . 200.ٙاّعف مٜؿ ّتعاًٍ ٍع اىقفآٔ : اىىٜغ قَؽ اىغكاىٝ ٌضض 
 . 57ؼـالاو يف اىم ٟ اىْب٠ٛٚ : ؼ. ذمني ٩ٍّن ٌضض ( (2
 ٕضضض1422- 25في٠ اىبٍا٤فاىعؽؼض  96جؽى٠ٜ اىعقً ٙاىٚذٝ : ذمني وراؼٟ ٌض ( (3
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اىنىؿ ٙاملعفؽ٠ مٚ أمس١ اىغاٛاو اىْبٜي٠ ض اىيت متؽٕا  قاؽ٠ اىقفآٔ بىرْاو ٪ تْتٖٝ ٍٓ اىف٢٨ 

املِٚٚف٠ٜ باـٛاب اىؽفٚٞ ض ذٜث هللٔ ؼاف٠ٜ ٪ ْٛٛيك ظٛابٗ اىؽفٚٞ املترفـ ٍٓ ٍْٛيك اىقفآٔ ٙ٪ 

ٙ٪ ٛعه ٍا ٛفٛؽ هللٍٛاىٗ ىيْاه بؿاو تعب  اىقفآٔ ٙ٪ ٖٛتُ اا إتُ بٗ ٛعفض فّاٛا٘ ففض اىقفآٔ ض 

اىقفآٔ يف فؽـتٗ يف ؼفٟٚ عمإ  ا٠ٍ٬ هلل  اىتَمه بنتاب اهلل ؽقؽ جؾا ظٛابٗ فٓ ٍْٛيقاتٗ ٙفّاٛا٘ 

ي١ اهلل بٜؽ أٔ املتغ او اىتاـى٠ٜ اىنه٢ اىيت ذؽ ت بعؽ ـلٌٚ اهلل ٌ(1د ٙهللليٚبٗ ٙتعب ٘ ض ٙأ١ّ ىٗ ؾىه .

أؼو هلل  اظت٫ٌ يف اـط اىميُٜ اىيت فتً ؽٜٖا فَف ٙف َأ ٙفيٝ  فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ٙؽرتٟ اـ٫ؽ٠ اىفاوؽٟ

اىؿٞ ـمسٗ ـلٌٚ اهلل ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ ٙاّٛيك ٍْٗ اىٍراب٠ ا٬ظٜاـ ٙذٌٚ أٙى٥ه هلل  فعَا٣ 

ٙؼفـ ىقاؼٟ اىؾفه : ج٥ْا ىْعفد اىتيـٛغ ٍٓ ؾىه اىفجً اىبؽٙٞ ـبعٝ بٓ فاٍف اىؿٞ ٛقٌٚ بنً  ق٠ 

ؽٖؿا اىؾُٖ اىقفآّٝ ٍٓ ٙـا٣ ا٫ّٛل  ض ٬ّٗ ؽُٖ االل٫ِ ٍٓ اىقفآٔ اىْاه ٍٓ فباؼٟ اىعباؼ ا  فباؼٟ اهلل

االل٫ِ ا٬ٌٙ ض ٙاؾكـ اىؿٞ ذًٍ بعؽ املؽ ض هللمنا ذؽث ٍٓ تقيَ اىؾيمؾ٠ اىقفآ٠ّٜ ض ٙا٬ّع٠َ اىقفآ٠ّٜ ض 

ّتٖت هلل  أٍُ أوبٗ باملغٌٚ ٙاىتتاـ ض تقاتً ب٫ ؽيمؾ٠ ٙبؽٙٔ ٙفٝ ض ٙاّت١ٖ ؽرتاجعت ا٠ٍ٬ االل٠ٍٜ٫ ٙا

ا٬ٍف هلل  ٍا اّتْٖٜا هللىٜٗ ض بمبت وٜٚي فاؼاو ٙـ٢٨ ِعٜؾ٠ جعيت ا٠ٍ٬ االل٠ٍٜ٫ ٪ مت ً متاب ـبٖا 

ً في١ ىقؽ تفتت في١ تٛٚـاو ا٬ذؽاث ٙاىٍفافاو اىمٜال٠ٜ يف اىب٫ؼ االل٠ٍٜ٫ ٙاىؿٞ فَ(2د اىؿٞ ّكٌ  . 

فكٌ اىكفا٠ٍ اىؾنف٠ٛ املترفـٟ اىفلاى٠ٜ فٓ فا٪و اؿنُ ٙاملم٩ٙى٠ٜ ض اىؿٞ أؼ٢ هلل  اّٖٜاـ امل٩لم٠ 

اىعي٠َٜ اىفا٤ؽٟ يف بْا٣ ا٠ٍ٬ هللبتؽا٣ّ ٍٓ املمحؽ اىؿٞ مأ ا اب٠ ا٬ـ٠ِٜ اـٍب٠ اىيت مأ تمتْبت 

عاــ ٙتٛٚٛف ا٬ّع٠َ ض ٙاىيت ماّت ؽٜٖا ا٬ؽناـ اىٍاؿ٠ ذت١ فحكو ا٠ٍ٬ فٓ ا٪لتَفاـ يف تٚىٜؽ امل

ٙمما قاؼ اىٛني بي٠ ّى٣ٚ اىؾفل االل٠ٍٜ٫ ٙاملؿإت (3د  تمتحٜت ىيعفٙـ ٙاؿاجاو ٙاالٍناّاو املتٛٚـٟ .

اىؾق٠ٜٖ اىيت فَيت اىميٛاو آّؿاو في١ ّى٤ٖٚا ٙتغؿٛتٖا ىنٝ تنٚٔ أؼاٟ ٪لتعؽاٍٖا ٬ٞ ظإفٟ ٌر٠ٜ 

قفآٔ ىيْٖٚض با٠ٍ٬ هلل  ٍفافٝ اىتقؽِ ٙاىؾُٖ ٙاملعفؽ٠ ٙاىرتب٠ٜ تعًَ في١ هللفاؼٟ اٍت٫و اىقؽـٟ باى

ٙاالؼـاو ض ٙأ ٍا ذًٍ ٍٓ اـتقا٣ با٠ٍ٬ ا٠ٍٜ٬ ؼىًٜ في١ أٔ املعحكٟ اىقفآ٠ّٜ هللمنا تترقك ٍٓ ظ٫ٌ 

ٙفؽ أؼ٢ ٕؿا اىِٚع اىؾنفٞ (4د فكٍاو اىبىفٙؼفٛف أؽناـُٕ ٕٙٚ ٍا ذاىت ؼّٙٗ اىميٛاو ذت١ ٍْٛٚا ٕؿا .

ٝ اىؿٞ ذٌٚف ؽٜٗ اىعيَا٣ اىفلاىٜٚٔ ٙـجاٌ اىقٜاؼٟ اىؾنف٠ٛ هلل  ِعؿ اىْعف اىؾنفٞ ٙاىعَيٝ يف ٙاىْؾم

اجملاٌ اىؽفٚٞ ٙـلاى٠ املمحؽ املباـم٠ ض ٍٙٚـلت مً أفَاٌ اىتّٜٜك ٙاؿٍاـ في١ ؼفٛف ا٬ؽناـ ٙؽقٟا 

ؿٞ ٛٚـ ٗ ف٠َٜ ٍعتهٟ ىيَْٖخ اىْبٚٞ ىيرؽ ٍٓ فؽـتٗ في١ اىب٫ؼ اىؽفٚٞ اىؿٞ ٛبيػ ٍقٍؽ٘ ا٬ٌيٝ ض اى

                                                           
1
 فَف فبؽ ذم٠ْ  .ٍْٖخ اىمٜال يف ؽُٖ اىَْ ؼ ٍٙا بعؽٕا 11ٕضضٍضض 1427 -111متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼٍقؽ٠ٍ ( (

 ٍفجع لابك 223اىىٜغ اىغكاىٝ ٌضض مٜؿ ّتعاًٍ ٍع اىقفآٔ :( (2
 .223ض 219 202ض 196ٍفجع لابك ٌض  أق٠ٍ اىعقً املميُ بتٍفـ( (3
 ٍفجع لابك12 -11ٌضض  -111متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ ( (4
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يف اىٚجٚؼ ض ملا ىؿىه ٍٓ فؽـٟ في١ ؼفٛف اىعباؼ ض ٙٛترَيٖا عمٜع فَِٚ ا٠ٍ٬ املمي٠َ ض ٙتعٖف يف 

ليٚمٜاتُٖ ض ٍٙعيِٚ أّٟٛا أٔ مً ٍا ميْع اىى٣ٝ  ٍٓ اىٌٌٚٚ هلل  املقٍؽ اىؿٞ ٛترؽؼ بٗ ٙجٚؼ٘ ٛعؽ 

ٟ االل٠ٍٜ٫ ظيُ ٪ عباـ فيٜٗ ; ٬ّٗ افتؽا٣ ظيَٟا ٌفوٟا يؿا اىى٣ٝ ض ؽٜيكِ ٍٓ ؾىه أٔ ذٍاـ اىؽفٚ

في١ املْٖخ اىقُٚٛ ض ٙاا أٔ اىعيُ ٛنٚٔ في١ فؽـ اىى٣ٝ اىؿٞ ّكٌ بٗ عٜث هللؾا قاؼو ـتب٠ ٕؿا اىى٣ٝ قاؼ ض 

ٙهللؾا ّقٍت ّقَ ض ؽؤ ظيُ اىؽفٟٚ االل٠ٍٜ٫ ٛنٚٔ فؽ بيػ اىْٖا٠ٛ يف اىعيُ ض فيَٟا بيّٗ ٪ و٣ٝ ٛعيٚ في١ 

ٙاىؿٞ ٩ٛلؿ ىٗ أّٗ ىٜن املقٍٚؼ با د اؿٍاـ اىؽاظيٝ ( ذٍاـ (1د ٠ٜ ٪ ؼ٪ى٠  ٙ٪ هللذاى٠ .اىؽفٟٚ االل٫ٍ

ا٬ّع٠َ اىؽاظي٠ٜ اؿام٠َ ىيؽاف٠ٜ ؽرمت ض بً أّٟٛا مً أّٚاي اؿٍاـ اىيت متاـلٖا فيٜٗ كتيؿ 

اىفلاىٝ  اىتنت٫و املمي٠َ املٚجٚؼٟ يف ٙطْٗ بني أذكاب ٙعمعٜاو ٍْٙعَاو ٙعمافاو ; ؽيٜن اىؽاف٠ٜ

املترفـ طيٜك اىني٠َ ٙ٪ ٙالع اؿفم٠ ٙ٪ ٍؾمٚط اجملاٌ ض ٙ٪ ممْٚط اىؾف٠ٌ يف مً أٌقاي اىب٫ؼ 

االل٠ٍٜ٫ ; ؽٜبيػ اىتّٜٜك فيٜٗ يف بعّٖا ٍٓ ٕؿا اىْعاِ أٙ ؾاو أٙ ٍٓ ٕؿا اىتْعُٜ أٙ ؾاو ٍبيغٟا 

ٍت ٙل٣ٚ اىعٓ ٙاىْكٙي ا٪لتبؽاؼٞ ىقؽ فاّت وعٚبْا اى٫ٛٚو ٍٙا قاىت تعاّٝ ٍٓ جفا٣ اىتع(2د  فعَٜٟا.

ٙاىعقي٠ٜ املترحفٟ اىيت تماٙل بني أؽناـٕا ٍٙىفٙفاتٖا ٙبني اؿك ٙاؿقٜق٠ ض ٙاىيت ّىيو بعؽ ا٪ّق٫ب 

في١ اـ٫ؽ٠ اىفاوؽٟ ٙالتَفو تفبه لاذاو املميَني اىؽاظي٠ٜ ٙتؾتس جفٙذٟا ٙذفٙبٟا ٙؽتْٟا تٖؽؼ 

اىعؽٙ اـاـجٝ ٍٓ ّؾٚؾ٘ هلل  أٙلاط اىماذ٠ االل٠ٍٜ٫ ٙأؼـو اؾَٜع با٪ّؽ اـ ٙاىّٜاي بعؽ أٔ متنٓ 

 ّق٠ٛ اىّعؿ ض ؽيٙجؽ ليٛاو ٍٓ أبْا٣ جيؽتْا بعؽ التعَاـ ٍتٚاٌ مُّٖٚ أّؾع يف تْؾٜؿ كٛٛاتٗ .    

ٙاىم٩اٌ اىؿٞ ٛٛفط ّؾمٗ بوؿاط ٕٚ ملاؾا مسرْا ٬ّؾمْا بعٖٚـ ٕؿ٘ االّقماٍاتٚاىتحك٤او بً ٙاىتؾفف٠ 

عفف٠ٜ ٙاىٛبق٠ٜ ٙاىق٠ٍٜٚ في١ اىفعُ ٍٓ ٙجٚؼ فقٜؽٟ اىتٚذٜؽ اىيت تٍفػ ؽْٜا ى٫ٟٜ ّٖاـٟا أٔ اىٛا٤ؾ٠ٜ ٙاى

مي٠َ اىتٚذٜؽ تعين تٚذٜؽ اىني٠َ؟ ٙهللؾهلل مْا اٮٔ ّعاّٝ ٍٓ متكل ٙتتٛاذٓ ٙباىؿاو اىٛا٤ؾ٠ٜ اىيت 

هللؾ ٪ٛيك بْا تؾعً ؽعً اىٛاذٚٔ ؽ٫ بؽ ٍٓ ممف طٚل اؾَٚؼ ٙاىتٍؽٞ ىيٚافع املتعيؿ ٙاىِٚع املكـٞ 

مي٠ٍ ٍٚذؽٟ أٔ تعٜي ٙافع اىتحك٠٤ ٙاىتىفؾِ ٙهللمنا هت أٔ ّغفه ِفٙـٟ اىٚذؽٟ يف أفَافْا محك٣ ٍٓ 

ٙأٔ االّقماٍاتٚاالّىقافاو اىيت تؽل يف ا٠ٍ٬ اىٚاذؽٟ (3د اى ٚابت اىؾنف٠ٛ اىؽ٠ْٜٛ اىيت ٪مٜؽ فْٖا أبؽٟا . 

تعٍبٟا ؼٙٔ تؾُٖ ىٚجٖاو اىْعف ا٬ظف٢ أٙ اذرتاٍٖا ّتٜح٠ اىٍفافاو اىؽا٠ٍٜ ٙاالٌفاـ في١ ٙج٠ٖ اىْعف 

َٓ في١ ا٬فً أؼ٢ هلل  االّغ٫ل ٙاىتركب ٙاىٚفٚي يف اىؾفف٠ ٍٙٓ  ُ اىؾت٠ْ فاٌ تعا  دد ُّٚا ٜماىٜٓٔؿٛ َٙ٪ َتٝنٚ

ُْ. َتٜؾفَٓٝفٚا ُِ َفَؿاْب َفٔعٜ ُٖ ِٜٙى٥ٜٔه ٜى َٙٝأ َْاُو  ٜٓٔ ُُ اٞىَب ُٕ ٍَا َجا٣َ ِٓ َبِعٔؽ  ٍٔ ٙفاٌ ـلٌٚ اهلل  105شآٌ فَفأ: ((َٙاِظَتٜيٝؾٚا 

٪ؽتيؾٚا ؽتعتيؿ فيٚبنُ ض ٍٙا أظتيؾت أ٠ٍ بعؽ ّبٜٖا هلل٪ ٙظٖف إًٔ باطيٖا ((ٌي١ اهلل فيٜٗ ٙآىٗ ٙليُ 

                                                           
 ٍفجع لابك 142ٍض ٌض 2001 -2املْٛيك اىعؽؼ ( (1
 اىمابك املفجع( (2
 ٍفجع لابك46ض 27ض 22ٌضٍض 1988 1ل٫ط اىعؽٙ ا٬ظ  اـٛ  ٍٚل١ اياؼٞ ؼاـ املْإً ط اىٛا٤ؾ٠ٜ ( (3
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. ٙجا٣ فٓ ا٬ٍاِ فيٝ مفِ اهلل ٙجٖٗ فٚىٗ دد هللٔ اىىٜٛأ ٛمْٓٝ ىنُ طففٗ ض ٙٛفٛؽ أٔ (1د  في١ إًٔ ذقٖا ((

 (2د باؾَاف٠ اىؾفف٠ ٙباىؾفف٠ اىؾت٠ْ ؽاٌؽؽٚا فٓ ّكفاتٗ ّٙؾ اتٗ ((  وً ؼْٛنُ فقؽٟ فقؽٟ ٙٛعٜٛنُ

ٍا أذٚد ا٠ٍ٬ يف اىعفٙـ اىفا٠ْٕ ٙيف ٍقؽ٠ٍ أٙى٥ه اىؽفاٟ ىْرٜٝ ؼٙـ املمحؽ اىؿٞ هَع ٙ٪ ٛؾفل أٔ 

 ؽًٖ مٓ يف دأق٠ٍ ؽنف٠ٛ ( تّفب ؽٜٖاض  لتَع في١ مي٠َ لٚا٣ بْْٜا آ٪ ٕٙٝ أٔ ّؾنف ٙأٔ ًّٜٛ اىتؾن 

ؽفاؼ د  آـا٨ّا بعّٖا ببعض ؟ أِ يف ٕكمي٠ ؽنف٠ٛذيت بْا ىٚجٚؼ ؽاؾٌ ٍْا يف اىقٜاِ بٚاجبْا ؟ أِ مٓ يف 

لُ فٓ ِعؿ أؽٖاٍْا أِ فٓ ( فحك ؽنفٞد  أت١ ٍٓ ظٚو أٌراب اىؿٕٓ ٙاىقيت ؽْٜا ؟ أِ يف( ؽنفٞ

بْا ٕٚ في١ اؿقٜق٠ تٜٗ فعُٜ ؽ٭ٔ ٍا ّكٌ ض  ّقَ يف ٍعاـؽْا ؟هللؾا مٓ تْاؼْٛا جٖاـٟا هلل  أٔ ّؾنف ل٠ٛٚ

هللؾا ٪ إٔؽاـ ٛعيَٖا اىتا٤ٗ ض  ٙاىتٜٗ يف اىؾنف ماىتٜٗ يف ا٬ـضض  يف فامل ا٬ؽناـ ؽْرٓ تا٤ٖٚٔ ذا٤فٙٔ

ٙ٪ ٙلا٤ً ميينٖا ذقٟا ذت١ تٌٚيٗ ا  ٕؿ٘ ا٬ٕؽاـ ; ٙاىتٜٗ اىؾنفٞ اىؿٞ ض  ٛقْٜٟا ذت١ ٛتحٗ هللىٜٖا

 . ٕٙؿا اىىتاو أىٚأ وت١ض   إًٔ اىؾنف بني أظٖفّاأٌابٖا ْٛٛك بٗ ذاٌ اىىتاو اىؿٞ ٛٚجؽ يف

ٙهلل  أٔ ًّٜٛ اىتؾن  ؽَٜا ْٛبغٝ أٔ ّنٚٔ ض  ؽَا أوؽ ذاجتْا هللؾٔ هلل  أٔ ّؾنف ٍعرتِني في١ ٍا مٓ ؽٜٗ

 بؽٙٔ أٞ ٍهـ ٛؿمفض  هللؾا ٪ ٍؾف ىْا ٍٓ أٔ ّمع١ هلل  اـفٙد ٍٓ اىتٜٗ اىؾنفٞ اىؿٞ طاٌ بْا أٍؽ٘ض  فيٜٗ

ٙ٪ ظفٙد ٍٓ ٕؿا اىتٜٗ هلل٪ با٪ٕتؽا٣ هلل  ا٬ٕؽاـ اىٍاؿ٠ ض  مَا ٖٛيه اىتا٤ٗ يف املؾاٙـٙهلل٪ ٕينْا ض 

ؽ٫ ب٩ه ض  ؽاىؽفٟٚ هلل  اهلل باؿن٠َ ٙاملٚفع٠ اؿم٠ْ ٕٝ إُٔ فٚاًٍ لاط اىؽاف٠ٜ(3د .  ٙاىٚلا٤ً اىْاؽؿٟ

ٙفي١ ض  ؽفٚ هلل  ا٬ىؾ٠ ٙاىٚذؽٟٙهللمنا اىٚؽا٣ ىقُٜ االل٫ِ ٙ ٚابتٗ اىيت تض  ٙ٪ لت ٙ٪ وت٠َٜض  ٙ٪ ظى٠ّٚ

تمتٚفت ض  ؽاىفٙط املمحؽ٠ٛ ػَع ٙ٪ تؾفلض  ؽٖٝ ـٙط اؾَع ٙا٪ذتّأض  اىؽاف٠ٜ أٔ ميتيه ـٙط املمحؽ

ؽؤ املىامً ٙاىتٚتفاو اىيت تعاّٜٖا ب٫ؼ اىعفب :  ٙعماي اىقٌٚ ؼرتِ اىتْٚي ٙ٪ ؼاـبٗض  املتعؽؼ ٙ٪ تيغٜٗ

عاج٠ هلل  لٜال املعاؾ٠ ٙاـفٙد ٍٓ ّؾك ٕؿ٘ املىامً ض  أم ف ٍٓ ٌعٜؽ ٙاملميَني ب٫ الت ْا٣  في١ 

ض  هلل  ٍْع٠ٍٚ  قاؽ٠ٜ جؽٛؽٟ فٚاٍٖا اؿف٠ٛ ٙاىتماٍس ٙا٪فرتاـ باٮظفض  ٍٙتٚاىٜاو ٕؿ٘ اىتٚتفاو

 (4د . ٌٜٙا٠ّ ذقٚل االّمأ ٙتعَٜك ألن اىعٜي املىرتو

اؿؽٛث فٓ ؼٙـ املمحؽ يف ذٜاٟ ا٠ٍ٬ وتاد هلل  بعؽ ٍا لبك ففِٗ ففِٟا ٍٚجكٟاض ذٜث هللٔ : دظامت٠ (

فيؽاو ٙىٜن ىبرث ٍتٚاِع ض ؽاملمحؽ املْاـٟ ا٬ٙ  اىيت تمت٣ّٝ بٖا ا٠ٍ٬ ض ٕٙؿا ٍا ٛمتؽفٝ  

-ظ٠ٌ٫ ٍااذت٢ٚ فيٜٗ اىبرث  :  

                                                           
 .228\لْٓ اىرتٍؿٞ  ـفُ اؿؽٛث ( (1
 . 85ص84ٕض : ىغ٠ اـٛاب اىؽفٚٞ ٌض1432 -143. ٙاّعف متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ 1455ٌض  – 2جض ٍٜكأ اؿن٠َ((2
3
 6-5ٕضض ٌضض 1423-36في٠ اىني٠َ اىعؽؼ اىني٠َ اىمٚا٣ أٔ ّؾنف ًّٜٙٛ اىتؾن  : ؼ. طٗ فبؽاىفمحٓ  ((

 
 140ٌضض  1427ضض 54في٠ اىني٠َ اىعؽؼ ((4
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 أٙيا : هللٔ اىؽفٟٚ هلل  ؼٛٓ االل٫ِ يف مً قٍأ ٍٙنأ ٕٝ ٠ٍَٖ املميَني ض ٕٙٝ اىتؾم  اىٚذٜؽ ىٍؾ٠

اـ ٠ٛ اىيت أفٛإُ اهلل هللٛإا ض ؽأ اىن   ٍٓ وفٙط ّٖٚض ٕؿ٘ ا٠ٍ٬ بٖؿ٘ امل٠َٖ ٪ تكاٌ ٍؾقٚؼٟ ض 

ٍْٖٙا اـٛاب اىؽفٚٞ ػا٘ اٮظفٛٓ ض ٍٙٓ ؼٙٔ وه ؽؤ ْٕاو فٚاًٍ فؽ ألَٖت يف اىّعؿ ا٬ليٚبٝ 

َٜع ض ٍٓ تيه عٜاب اىؽفٟٚ ىيعٛاب اىؽفٚٞ اىِٜٚ ض اىؿٞ تؾاٙو بني اؾؾٟٚ ٙاىىؽٟ ض ٙبني اىرتفٜع ٙاىتي

اىفلاى٠ٜ اىيت تتْالت ٍٙنا٠ّ املمحؽ يف االل٫ِ ض ٙالتبؽايا ب قاؽ٠ لٛر٠ٜ ٛتيقإا اىؽاف٠ٜ تتيٚٔ ٙؽقٟا 

ملتٛيباو اؾ٠ٖ اىيت ْٛتَٝ هللىٜٖا ض ذت١ ٌاـ اىؽاف٠ٜ آى٠ٜ ٍٓ آىٜاو اىِٚع اىمٜالٝ ٙا٪جتَافٝ ٙؽقٟا 

 ىيتٚظٜؿ اىمٜالٝ ٙاىفٍٚق اؿفمٝ .

ٜٟا : هللٔ املمحؽ ٍٙا ميتينٗ ٍٓ فؽال٠ فْؽ املميَني عاج٠ هلل  هللفاؼٟ اىْعف يف املْإخ ٙا٬لاىٜت اىيت  اّ

تمإُ يف تىنًٜ ٙفٝ اىؽفاٟ ٙتنُْٖٚٛ اىْؾمٝ ٙاىؾنفٞ ؾىه أٔ اىغاىت في١ تٍفؽاو اىؽفاٟ ٙؽقٟا 

ُ ٙإٔٚا٤ُٖ ٍٜٙٚ٪تُٖ ض ىقْافتُٖ أُّٖ ٍٛاؼـٙٔ فُٜ االل٫ِ ٙٛيٚٙٔ فْك اؿقٜق٠ هللّمحاٍٟا ٍع أٍكجتٖ

ؽاالل٫ِ ميٗ ـمح٠ ٙقب٠ ٙأىؾ٠ ض ٙٛتمع ىنً تٛٚـاو اؿٜاٟ ض ؽ٫ ّّٜقٖا بيٍكجتْا ٙإٔٚا٤ْا ٍٜٙٚ٪تْا 

 اىّٜق٠ .

 اى ٟا : هللٔ ٙاجت اىؽاف٠ٜ أٔ ميتيه ـٙط املمحؽ اىيت ٕٝ ـٙط اؾَع ٙا٪ذتّأ ض ؽاىفٙط املمحؽ٠ٛ ػَع 

 ؽتٗ : ددهللمنا امل٩ٍْٚٔ هللظٟٚ ((ٙ٪ تؾفل ض تمع١ ىبْا٣ فتَع فاف

٬ٔ ؽٛفٟ اىْؾن االّما٠ّٜ ٙاجملَٚي االّماّٝ املتمامٓ متًٜ هلل  تٚطٜؽ اىميُ ا٬ٕيٝ ٙاىتعاٛي 

 ا٪جتَافٝ ض ٕٙٚ ٍا تؽٙـ فيٜٗ اىفلاى٠ االي٠ٜ .

ا٠ٍ٬ ٍٓ ـابعٟا : هللٔ إُٔ ٍا متاد هللىٜٗ ىنٝ ٩ٛؼٞ املمحؽ ؼٙـ٘ االمياّٝ ٙاملعفيف ض ٕٚ هلل٫ٌط ذاٌ فيَا٣ 

اىتَكل ٙاىتىفؾِ ٍْقٛعٝ اىْع  ض ٙاىيؿٛٓ ى٭لؿ اىىؽٛؽ باو اىْاه ٛفَّٖٙا ٍٓ ؼٙٔ ذحت أٙ لرت يف  

ٕؿ٘ اىؾرتٟ ض ٙمما لافؽ ذاى٠ اىتىفؾِ ٕٚ اىبعؽ ٙا٪ّتَا٣ اؿكبٝ ٙاملؿٕيب املقٜتأ ض بمبت أّٗ تميً هلل  

ٖتأ ض ٙفٜٛع٠ ماٍي٠ فَيت في١ تبؽٛؽ أٙلاطُٖ ٍٓ ٛفٛؽ اىٚفٜع٠ ٍٓ مح٫و ٙمح٫و ٍّاؼٟ ٙعٜب٠ ٙب

 اؾٖٚؼ اىيت هت أٔ تتماّؽ ؽالتْكؽت طافاو ٍا مأ أذٚجْا هللىٜٖا.

ظاٍمٟا: ٙذاًٌ اىن٫ِ يف اىؽفٟٚ االل٠ٍٜ٫ احَيٖا ٙاملمحؽ ظا٠ٌ أَّٖا فًَ تْٚٛفٞ ٙؼفٛفٞ 

ًٍٓ اىؽاف٠ٜ اـيك ٙاىٍؽل ٌاـ لببٟا ٙـفٜٟا تف ٗ ا٠ٍ٬  ٙهللؾا ذًٍ متاِ اىعًَ ملا ىسّمأ عمي٠ ؽوؾا ذ

ٛقٚىٗ مأ لببٟا ؼفـٟٛا التٛاي أٔ تؾّٝ ؼفٚتٗ هلل  تٚذٜؽ اىٍؿ اىؿٞ ٛقٛع ٩ٍاٍفاو اىعؽٙ في١ تْٚي 

ألاىٜبٗ ض ؾىه أٔ اـٛاب اىؽفٚٞ ىٗ ٍناّتٗ ٙأ ف٘ يف ّؾٚه اىْاه ٛنٚٔ ٍبؽأ اىتماٍس اىؿٞ ٛعته 

لتقفاـ ا٬ٍين ٙا٪جتَافٝ ٙتٛٚٛف أٙاٌف ٙألباب اىؾّٜي٠ اىْاؼـٟ يف االل٫ِ ٙٛقٚؼ هلل  اىتعاٛي ٙا٪

اىتعاٙٔ بني كتيؿ أبْا٣ ٙوفا٤س اجملتَع اىؿٞ ٕٚ ٍٓ ٌَُٜ اىقُٜ اىْبٜي٠ ض ٙاىيت ٛمإُ يف هللّتاجٖا 

 فؽـٟ املمحؽ اىؿٞ ٕٚ ٍٍؽـ هللوعاي ىتْٚٛف اىعقٌٚ ض ٙؼفٛف ا٬ؽناـ . 
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قٚا ٍٓ اىنيٜاو ٙاىقْافاو ٙاملقاٌؽ اىيت ْٛٛٚٞ لاؼلٟا : ٪بؽ ىيؽفاٟ فه ٍْه املمحؽ املباـو أٔ ْٛٛي

فيٜٖا َِ  ا٠ٍ٬ ض ٙفيُٜٖ بْا٣ ٍْٖخ اىتؾن  اىىَٚىٝ االل٫ٍٝ املمتقُٜ اىٍرٜس ض ٙاذمت أٔ اىؽفاٟ 

اىٍاؼفني ىٚ متٖؽ يُ اىٛفٛك ؽوُّٖ ٛقؽـٙٔ في١ التعاؼٟ مً اىقيٚب اىؾاـع٠ ض ٍٙي٥ٖا باؿك ٍفٟ أظف٢ 

ٛكاٌ أففب ا٬ؼٛأ ا  ٍٚا٣ٟ اىعقً ٙاىقيت ض ٙا  اىتحاٙب ٍع أٌاى٠ اىتؾن   ض ؽؤ االل٫ِ مأ ٙ٪

 ٙاهلل اياؼٞ هلل  لٚا٣ اىمبًٜ ٙل٠ٍ٫ اىَّ  ض ٙاىبْا٣ اىْؾمٝ اىمٚٞ اىفوٜؽ . 
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 2960 \ـفُ  –ٌرٜس اؾاٍع  –ا٬ىباّٝ   (6

 هلل  اىٛيٜع٠ امل٠ٍْ٩ : قَؽ أٍني قٛٓ اىؽٛٓ   (7

 -1املمحؽ ّٙىاطٗ ا٪جتَافٝ في١ ٍؽاـ اىتيـٛغ :ؼ.فبؽاهلل فالُ اىٚويٝض  ٩ٍلم٠ اىنتت ى قاؽ٠ٜ ط  (8

1990 ِ 

 .اىتؾال  بتٍفـ : ىيحكا٤فٞاٛمف   (9

 ِ.1987-3ؼاـ اىنتت اىعي٠َٜ ب ٙو طبع٠  ض 10اىبؽا٠ٛ ٙاىْٖا٠ٛ ابٓ م   جض  (10

 ِ. 2001ضضض2تي٫ٍو ؽيمؾ٠ٜ يف ٙافع اىؽفٟٚ ا٪ل٠ٍٜ٫ املْٛيك في٠ ؽنف٠ٛ اىعؽؼ    (11

 ٙاّعف اىتؾم  اىٚلٜط : اىكذٜيٝ  اىتؾم  اىٚاِس -25اىترفٛف ٙاىتْٚٛف د  (12

 .بؽٙٔ طبع٠ االل٠ٍٜ٫ ؼ.فيٝ اىقافؽٞ اىرتب٠ٜ   (13

 ٍض 1997 -31فيٚأ ؼاـ اىم٫ِ ٍٍف ط فبؽاهلل ّاٌف/ تفب٠ٜ ا٬ٙ٪ؼ يف االل٫ِ  (14

ؼقٜك قَؽ ٌبرٝ اؿ٫ل  -1تٜمف اىع٫ِ وفط فَؽٟ ا٬ذناِ : فبؽ اهلل فبؽاىفمحٓ آٌ بماِ جض (15

 ٍض .1994ٍنتب٠ االـواؼ ط

 – ٠ٜ3 يف اظت٫ـ اىؾقٖا٣ :ؼ. ٍٍٛؾ١ اـٓ ٩ٍلم٠ اىفلاى٠ ط ٙاّعف أ ف ا٪ظت٫ـ يف اىقٚافؽ ا٬ٌٚى (16

 ٍض  1983

 ٕض1424 \40 اىعؽؼ ؼؽٛاو يف فامل ٍتغ :قَؽ قؾٚظ في٠ اىني٠َ ا٪جتَافٝ قٚب يف اىٚفٝ  (17

 ٕضضض1422- 25في٠ اىبٍا٤فاىعؽؼجؽى٠ٜ اىعقً ٙاىٚذٝ : ذمني وراؼٟ  (18

 ٍض1968 -15ٍنتب٠ اى٠ّْٖ املٍف٠ٛ ط  ذٜاٟ قَؽ : ٕٜنً.  (19

 ؼـالاو يف اىم ٟ اىْب٠ٛٚ : ؼ. ذمني ٩ٍّن . (20
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 اىؽٙاىٜيب ٙاّعف اىؾفؼ٠ٛ :  اىؽٙى٠ ٙاىمي٠ٛ يف االل٫ِ : ؼ.ٍعفٙـ  (21

 ٍض2000-1ؼاـ اىقيُ ؼٍىك طاىىٜغ قَؽ اىغكاىٝ ٍٙا بعؽٕا .مٜؿ ّتعاًٍ ٍع اىقفآٔ  (22

 .ـٙط املعاّٝ (23

 .ٕض 1409ٓ فٛٚٞ ؼاـ اىتعاــ ب ٙو قاؼ املبيغني ٍٚلٚف٠ ؽنف٠ٛ تعني اـٛبا٣ ٙاملٚجٖني قم (24

 4172 \ـفُ اؿؽٛث \لْٓ أبٝ ؼاٙؼ  (25

 .228\لْٓ اىرتٍؿٞ  ـفُ اؿؽٛث  (26

 361 \اؿؽٛث ـفُ  \ٌرٜس ابٓ ذبأ   (27

 2526 \ـفُ\ٌرٜس ٍميُ   (28

 .ٍض1983 -11االل٫ِ ؼ. ٛٚلؿ اىقفِاٙٞ ٩ٍلم٠ اىفلاى٠ ط يف اىعباؼٟ (29

 ٍض2000-11ط –ؼاـ اىٚؽا٣ ٙاىٍه –ٌؾٝ اىفمحٓ املباـمؾٚـٞ  –اىفذٜك املعتِٚ  (30

 1985ِاملنتب٠ اى٠َْٜٜ اىٛبع٠ اى ا٠ّٜ  اىعيُ اىىاٍغ ٌاحل املقبيٝ (31

 .2002\ 36اىعٚمل٠ ٙاىٚذؽٟ اىٚط٠ْٜ : أؽناـ اىكٍٓ فاؼِ : قَؽ قؾٚظ في٠ اىني٠َ اىعؽؼ   (32

               ٍض        2005-2اىغكٙ اى قايف ميتؽ يف  ؽفاعْا : ؼ. قَؽ اىغكاىٝ ؼاـ اىىفٙل ط  (33

 ٍض                 2005-2ؼ. قَؽ اىغكاىٝ ؼاـ اىىفٙل ط اىغكٙ اى قايف ميتؽ يف ؽفاعْا (34

 اىؾتا٢ٙ :ابٓ ت٠َٜٜ. (35

 ٍض 2000 1ٍفمك اىرتاث ٙاىبرٚث اىَٜين ط اىؾفؼ٠ٛ : قٛؽ بٓ فيٝ اىٚقٛف. (36

 .يف ظ٫ٌ اىقفأ : لٜؽ فٛت   (37

 .ٕض1421-76لا٤ً اىتمؽٛؽ اىعؽؼ متاب ا٠ٍ٬ : ؼفٟٚ اؾَإ  ٍنّٚاو اـٛاب ٙٙ (38

  .ٕض1428ضض  122متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ  (39

 .ٍض1984 -11ط -ٍعامل اى قاؽ٠ االل٠ٍٜ٫ : ؼ. فبؽاىنفُٛ ف َأ . ٩ٍلم٠ اىفلاى٠  (40

 ٕضض 1423-36في٠ اىني٠َ اىعؽؼ اىني٠َ اىمٚا٣ أٔ ّؾنف ًّٜٙٛ اىتؾن  : ؼ. طٗ فبؽاىفمحٓ   (41

 2002ِ. 2بؽاؼ. ـٛاض اىفٛن ىينتت ٙاىْىف طض مٜؿ تؾقؽ اىىعٚب املْاف٠ ِؽ االلت (42

 ٍض 2005ؼاـ ٌاؼـ ب ٙو ط  14ىمأ اىعفب : ابٓ ٍْعٚـ اؾك٣   (43

 ِ.2006 – 44في٠ ال٠ٍٜ٫ املعفؽ٠ اىعؽؼ   (44

 ٕض.1427 -54(30في٠ اىني٠َ اىعؽؼ د (45

 .1427ضض 54في٠ اىني٠َ اىعؽؼ  (46

 . 199 ٠3 اىفلاى٠ ب ٙو ط٩ٍلم املؽظً ا  فيُ اىؽفٟٚ : قَؽ ابٚ اىؾتس اىبٜاتّٚٝ (47

 .ِ 2006 – 2اىٛا٤ؾ٠ٜ آظف ٙـف٠ ىيعاىني يف ا٬ـض ابفإُٜ بٓ فيٝ اىٚقٛف ؼاـ املْإً ب ٙو ط  (48

 2لم٠ اىفلاى٠ ط٩اىٍرٟٚ االل٠ٍٜ٫ بني اظت٫ـ املىفٙي ٙاىتؾفل املؿٍِٚ  ؼ. ٛٚلؿ اىقفِاٙٞ ٍ  (49

1992  .ِ 
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 1\86\ٍمْؽ أمحؽ  (50

 ٍؾاتٜس اىغٜث. (51

 1991ِ - 6تٍرس قَؽ فٛت ؼاـ اىىفٙل ط  ٍؾإُٜ ْٛبغٝ أٔ (52

 .ٕض1427 – 54 –في٠ اىني٠َ اىعؽؼ ٍؾِٖٚ اىتماٍس ٙفّاٛا اىعٜي املىرتو : قَؽ قؾٚظ  (53

 -2ؼاـ ا٬ـفُ ط  -طاـل فبؽ اؿيُٜ   –ٍقؽ٠ٍ يف ألباب اظت٫ـ املميَني ٙتؾففُٖ قَؽ اىعبؽ٘    (54

1986 .ِ 

 فَف فبؽ ذم٠ْ     ٕض ؼ. 1432 \143ٍقؽ٠ٍ متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ   (55

ٕؿا اىعامل ٙاىباذث ٙاحملقك اؾيًٜ اىؿٞ ٕض فَف فبٜؽ ذم٠ْ 1421 – 76ٍقؽ٠ٍ متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼ    (56

ػؽ طفذٗ االمياّٝ اىؿٞ ٛترمن ذاٌ ا٠ٍ٬ ا٬ىُٜ يف مً ٍا ٛنتبٗ يف ٍقؽ٠ٍ متاب ا٠ٍ٬ ٙاىؿٞ 

 اب ٙاذؽ بعؽ الت٥ؿاّٗ هللٔ وا٣ اهلل .    أمت١ْ أٔ اهلل مينْين بئ أتٚ  عمع تيه املقؽٍاو املؾٜؽٟ يف مت

 فَف فبؽ ذم٠ْ  .ٍْٖخ اىمٜال يف ؽُٖ اىَْ ؼ ٕضٍٚا بعؽٕا1427 -111متاب ا٠ٍ٬ اىعؽؼٍقؽ٠ٍ   (57

 ؽ٠ ب ٙو  . فؼاـ املع 6 \2يىاطيب ىاملٚاؽقاو   (58

 .ٍٜكأ اؿن٠َ (59

ٍْىٚـاو اؿييب  – ّعاِ االـث ٙاىٌٚاٛا يف االل٫ِ : أ.ؼ . أمحؽ ؽفد ذمني ٙؼ. قَؽ مَاٌ اىؽٛٓ (60

 ٍض  2002اؿقٚف٠ٜ ب ٙو ط 

ّٖخ اىب٫ع٠ وفذٗ ا٬ٍاِ ا٬مه قَؽ فبؽ٘ ظفد ٍٍاؼـ٘ اىىٜغ ذمني ا٬فيَٝ اىٛبع٠ ا٬ٙ     (61

1993. 

 1\18\فَع اىكٙا٤ؽ  \ايٜ َٝ   (62
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       ( 1939ّ-1919خالٍ ايفرت٠ )  اإلٜطاي١ٝ اي١ُٝٓٝ ايعالقات

9 

 املًدص
 ٍ ٍ  اإلٜطايٝا١  ايُٝٓٝا١  ايعالقات ايبخث ٖرا تٓااٚ  ،(1939ّ-1919) ايفارت٠  خاال

 نُاا  عػس، ايتاضع يكسٕا يف بايُٝٔ، إٜطايٝا إٖتُاّ بدا١ٜ إزي ايتطسم مت إذ

 (1925ّ-1919) ايفرت٠ خالٍ اإلٜطاي١ٝ اي١ُٝٓٝ ايعالقات إٜضاح مت

ّ  يف اإلٜطايٝاا١ ايُٝٓٝاا١ ايصاداق١  َعاٖااد٠ ٚتٛقٝاع    ذيااو ٚإْعهاااع ّ،1926 عاا

 ٚصاٛ ا  ايربٜطاْٝا١،  اإلٜطايٝا١  ٚايعالقات ايربٜطا١ْٝ، اي١ُٝٓٝ ايعالقات ع٢ً

 .1937ّ عاّ يف ٜطاي١ٝاإل اي١ُٝٓٝ ايصداق١ َعاٖد٠ دبدٜد إزي

 ٚغااسا٤ ايتجااازٟ، ٚايتبااا ٍ ايااُٝٔ، يف ايطٝاضااٞ ايٛضااع عًاا٢ ذيااو ٚإْعهاااع

 اإلٜطايٝا١  ايػسنات احتهاز ٚنريو إٜطايٝا، َٔ ايعطهس١ٜ املعدات ايُٝٔ

 ٚضبطااات َسانااص ٚتأضااٝظ اياادي، ٚغااسا٤( اياآف ) ٚايهريٚضااري ايهاااش دباااز٠

ٔ  بتادزٜ   اإٜطايٝا  قٝاّ إزي باإلضاف١ ٚايربم، ايالضًهٞ  يف ايُٝٓاٝري  ايطٝاازٜ

 .ايُٝٔ يف ٚايفٓٝري ايعطهسٜري ٚاشبربا٤ اإلٜطايٝري األطبا٤ ٚٚجٛ  إٜطايٝا

 ايعساَٞ أمحد دأمح أمحد.  

 كطِب املطاعد ٚاملعاصس اسبدٜث ايتازٜذ أضتاذ

 عُسإ جاَع١ ٚاأليطٔ، ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايتازٜذ،

 ٚ ْا٥  ز٥ٝظ جاَع١ حج١ يػ٦ٕٛ ايطالب
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Abstract   

This study investigated the issue of Yemeni-Italian relations during the era of 
(1919-1939) referring first to the beginning of the atention paid by Italians for 
Yemen in 19th century. The study exactli pointed out the Yemeni-Italian relations 
in the era of (1919-1925) when the friendship treaty between Italy and Yemen 
has been signed in 1926 and how that was reflected on both the Yemeni-British 
and Italian-British relations leading to the renewal of the Yemeni-Italian 
friendship treaty in 1937. It has been shown how that has affected the Yemeni 
political situation at that time and how it affected the status of commercial 
exchange, importing military equipments and weapons from Italy and restricting 
many privileges for Italian companies including importing and exporting the 
Yemeni oil, gasoline, and tea. That also included establishing telecommunication 
stations and centers in Yemen, sending Yemeni pilots to Italy for training, and 
providing doctors, military experts and technicians for Yemen. 

 َاكااادَا١:

يطٝاضاا١ ٚتطًعااات ايبًاادٜٔ،   ااطبٝعٝااْتاجاااا ، (1939ّ-1919) يف ايفاارت٠ اإلٜطايٝاا١ ايُٝٓٝاا١ايعالقااات  ناْاا 

إلعرتاف بإضتكالهلا إزي احباج١ ٚناْ  حباج١ يػسا٤ ايطالح ٚاملعدات ٚاشبربات ايف١ٝٓ، ٚ ضُٝا إٔ ايُٝٔ 

محاٜتٗاا    فسضا ٚعادٕ،  إحتًا   بسٜطاْٝاا ايا    َٛاج١ٗ ٚتطُح إزي َٔ ٜطاْدٖا يف ذب  حهِ اإلَاّ حي٢ٝ، 

إزي  ضد ايُٝٔ َطتغ١ً اشبالف اسبدٚ ٟ بُٝٓٗا، حٝٓٗا تطٛز اشباالف ايطعٛ ١ٜ ٚ عُ  ع٢ً جٓٛب ايُٝٔ، 

َعازباا١ أٚضاااعٗا اإلقتصااا ١ٜ اياا  تااأ ست بعااد     َٚاأ جٗاا١ أخااس٣ ضااع  إٜطايٝااا إزي     ،1934ّحااسب يف َااازع 

َطاتعُساتٗا   إضاتكساز ايطٛاحٌ ايػسق١ٝ يًبخاس األمحاس، يضاُإ    يٛصٍٛ إزي ٖٚدف  ااسبسب ايعامل١ٝ األٚزي، 

، يف اياُٝٔ بػاهٌ خاا ،    ٓفٛذٖاا، يتاتُهٔ َأ َٓافطا١ بسٜطاْٝاا     ييف ايطٛاحٌ ايغسب١ٝ، ٚجعًا  اياُٝٔ ٖادفاا    

 ٚيف غب٘ ازبصٜس٠ ايعسب١ٝ بػهٌ عاّ.

ايتٛقٝاع عًا٢ َعاٖاد٠ ايصاداق١ باري       ّ، ْكط١ ذبٍٛ يف طبٝعا١ ايعالقاات باري ايبًادٜٔ، إذ مت    1926ٚغهٌ ايعاّ 

ايبًدٜٔ، َٚا  فع اإلَاّ يتٛقٝع تًو املعاٖد٠، ٖاٛ ضاغ  بسٜطاْٝاا ايا  ذبتاٌ عادٕ ٚتفاسا محاٜتٗاا عًا٢          

 جٓٛب ايُٝٔ.
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ٚقد تأ ست ٖرٙ ايعالقات، حبرز اإلَاّ حي٢ٝ، ايرٟ نإ خيػ٢ َٔ ايٓفٛذ األجٓيب، ٖرا َٔ ج١ٗ، َٚٔ ج١ٗ 

 اي  حدت َٔ شيد  ْفٛذ إٜطايٝا يف املٓطك١.أخس٣ ايطٝاض١ ايربٜطا١ْٝ 

 أٚ ا: بدا١ٜ اٖتُاّ إٜطايٝا بايُٝٔ:

باادأ إٖتُاااّ إٜطايٝااا بااايُٝٔ َٓاار ايكااسٕ ايتاضااع عػااس حٝااث شيهاأ أزبعاا١ إٜطااايٝري َاأ اياادخٍٛ إزي ايااُٝٔ         

ٞ   1849-1805بٛصافِٗ أطباا٤ يف ازباٝؼ ايارٟ أزضاً٘ ضبُااد عًا٢ باغاا )        ، ّ( سباسب ايدٚيا١ ايطاعٛ ١ٜ األٚياا

(، ٚقاد عاسف اإلٜطاايٕٝٛ حكٝكا١ اياُٝٔ قباٌ  ريٖاِ،        1ٚناْ  تًو ايبدا١ٜ يدخٍٛ اإلٜطايٝري إزي املٓطك١)

( اياارٟ ٜعااد أٍٚ  Lorico Firtinaٚتعسفااٛا عًاا٢ أضااسازٖا ٚ سٚاتٗااا َٚاأ أٚا٥ااٌ اإلٜطااايٝري )يٛزٜهااٛ فازتٝٓااا      

مثاْٝا١ أغاٗس، ٚضاافس فُٝاا بعاد إزي      َغاَس أٚزبٞ  خٌ إزي ايُٝٔ، ٚصٛ ا إزي عدٕ، ٚ َٔ  ِ ضجٔ فٝٗا يفرت٠ 

صاآعا٤  ااِ ادباا٘ جٓٛباااا يٝصااٌ إزي تعااص، َٚٓٗااا ازي شبٝااد حتاا٢ ٚصااٌ إزي ايبخااس األمحااس َٚاأ  ااِ إْتكااٌ إزي        

اٜطايٝا ٚبعد تًو ايسح١ً أيف نتاباا عٔ ايُٝٔ، ٚبريو فاتح ايبااب يطٜطاايٝري ايارٜٔ شازٚا اياُٝٔ َٚآِٗ       

 (.2اسبصٍٛ ع٢ً َعًَٛات تازخي١ٝ عٔ ايُٝٔ) ( ايرٟ اضتطاعNallinoايعال١َ )ْايٝٓٛ 

ّ( إ  أْٗاااا فػاااً ، ٚضاااع  إلحاااتالٍ 1871ٚحاٚياا  إٜطايٝاااا غاااسا٤ جصٜاااس٠ ضاااكطس٣ َااأ بسٜطاْٝاااا يف )ْٜٛٝاااٛ  

( Vitor Pisaniازبصٜس٠ خاالٍ ايطآٛات ايتايٝا١، ٚيتخكٝال ٖادفٗا أزضاً  ايطاف١ٓٝ اسبسبٝا١ )فٝتاٛز بٝصاْاٞ           

 (.3إزي ايبخس األمحس)

 ٔ ّ( عااد اا َأ ايااسحالت ايا  قاَاا  بٗااا غدصاٝات إٜطايٝاا١ َػااٗٛز٠    1883-1877خاالٍ فاارت٠ )  ٚغاٗدت ايااُٝ

( ايرٟ أضاف َٔ خالٍ نتابا٘ ناارياا َأ املعًَٛاات ازبغسافٝا١      Renzo Manzoniَٚٓٗا )زٜٓصٚ َاْصْٚٞ 

( إذ Giuseppei( ٚ)جٝٛضٝيب Luigiّ شاز صٓعا٤ نٌ َٔ األخٜٛٔ )يٛجٞ 1883امل١ُٗ عٔ املٓطك١، ٚيف عاّ 

ناْاااا نااااالٕ غاااسنات دبازٜااا١ إٜطايٝااا١ ٚأ ٓاااا٤ تٛاجااادُٖا يف صااآعا٤ ناْااا  اسبدٜاااد٠ تطاااتكبٌ  ااااًري      

(، ٚعًاا٢ ايااس ِ َاأ إٔ ملاااٖس املُٗاا١ اياا  ٜكَٛااإ بٗااا تتعًاال با ضااتريا     4يػااسنات دبازٜاا١ إٜطايٝاا١ أخااس٣) 

طٝاضااٞ ٚايعطااهسٟ يف ٚايتصاادٜس إ  إٔ األصااٌ يف املُٗاا١ ٖااٛ اااع َعًَٛااات عاأ ايااُٝٔ ْٚػااا  بسٜطاْٝااا اي   

                                                           
(1    )Naval Intelligence Division, Gt. Brit, Naval Staff , Western Arabia and The Red sea, (H.M. stationery 

office, oxford, 1946), P. 307. 

 .22ّ،   1938حصٜسإ/ْٜٛٝٛ  8، 5، َج103( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج2)

 .28 - 27ّ، ايكاٖس٠،  از املعازف، ) . ت(،     1939-1919القات ايربٜطا١ْٝ اي١ُٝٓٝ بري اسبسبري ( فازٚم عاُإ أبامل١، ايع3)

(4      )                                            Naval, op. Cit., P. 306.                                    
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(، ٚبدأت إٜطايٝا بإزضاٍ َبعٛ ري إزي ايُٝٔ بغسا دبٓٝد نٓٝري يف ازبٝؼ اإلٜطايٞ، إذ اضتطاع 1املٓطك١)

ّ( َأ قبااٍٛ  1900-1896( يف ايفارت٠ ) Fernando Martiniَبعٛ ٗاا املادْٞ يف إزٜرتٜاا )فسْاْادٚ َاازتٝ       

 (.2ِ املاٍ ٚايآا٤)نٓٝري يًعٌُ يف اشبد١َ ايعطهس١ٜ يف إزٜرتٜا َٚٓخٗ

ّ إضتطاع  إٜطايٝا دبٓٝد ا  ف َٔ ايُٝٓٝري يًعٌُ يف اشبد١َ ايعطاهس١ٜ يف إقًاِٝ بٓاا ز يف    1906ٚيف عاّ 

ايصَٛاٍ، ايٛاقع ذب  محا١ٜ إٜطايٝا، ٚمت تدزٜبِٗ يف اإلقًِٝ ٚ فعِٗ يًكتاٍ ضد ايدٚيا١ ايعاُاْٝا١ يف عااّ    

ازٜااا١ إضااااف١ إزي أعُااااٍ أخاااس٣ نتٓوٝاااف ايغاباااات ٚايطاااسم       ّ، ٚايطاااُاح هلاااِ سيصاٚيااا١ األعُااااٍ ايتج   1911

ٚاملطتٓكعات َكابٌ تكاضٞ زٚاتا  َغسٜا١، َٚاا إٔ تٓتٗاٞ فارت٠ ايتجٓٝاد ٜاتِ َآخِٗ َغسٜاات أخاس٣ يتجدٜاد            

دبٓٝدِٖ، ٚيعٌ ايغسا َٔ ذيو ٖٛ إٔ ٜعٛ  أٚي٦و اجملٓدٕٚ إزي ايُٝٔ يتػهٌٝ أ ا٠ يٓػس ايدعا١ٜ ايطٝب١ 

 ت إٜطايٝااا َاأ ٖاارٙ ايطٝاضاا١ َاأ خااالٍ ظباحٗااا يف دبٓٝااد ناااري َاأ ايُٝٓااٝري        عاأ إٜطايٝااا، ٚقااد اضااتفا  

 (.3ٚاألفازق١ خالٍ اسبسب ايعامل١ٝ األٚزي، ٚقد عسف  تًو ايع١ًُٝ بتجاز٠ األْفاز)

( يف بعااا١ إزي املدااا يتجٓٝااد نٓااٝري ٚضااُِٗ   Benzoniّ أزضااً  إٜطايٝااا املااازنٝص )بٓصْٚااٞ   1909ٚيف ٜٓاااٜس 

ايصااَٛاٍ، إ  إٔ تًااو ايبعااا١ أ ذبكاال أ ساضااٗا يتعااسا )بٓصْٚااٞ( يًكتااٌ يف ملااسٚف   يًجااٝؼ اإلٜطااايٞ يف

(. ٚايواٖس إٔ إٜطايٝاا يف تًاو ايفارت٠ حصاً  عًا٢ شياٝاٌ قٓصاًٞ يف املٓطكا١ نتااش عأ ايتُاٝاٌ            4 اَض١)

ايا    (. ٖٚٛ َا جعٌ بسٜطاْٝا تتدر ز  فعٌ ٚاضاخاا، إذ أخارت تكًاد دبسبا١ ايتجٓٝاد     5ايربٜطاْٞ يف املٓطك١)

(. ٚتطٛزت أْػط١ إٜطايٝا ايتجاز١ٜ يف املٓاطل ايطاح١ًٝ سياا فٝٗاا عادٕ، ٚناإ     6َازضتٗا اٜطايٝا يف ايُٝٔ)

 (.7هلا َسنص دبازٟ يف صٓعا٤، أقاّ فٝ٘ دبازٖا بصٛز٠ َطتُس٠)

                                                           
 .131ّ،  1987،  َػل،  از ايفهس، 2ري ايعُسٟ،  ّ، تسا١  .حط1962-1571( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب 1)

 ( املصدز ْفط٘.2)

 .68-67ّ،     1976ّ، عدٕ، ) .ٕ(، 1967-1839( ضًطإ ْاجٞ، ايتازٜذ ايعطهسٟ يًُٝٔ، 3)

 .131( أزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  4)

(5   )AL-Amr, Saleh Muhammad, The Hajaz under of ottoman rule 1869-1914, ottoman vali, the Sharif of 

Mecca, and the growth of British influence, (Riyed university press, 1979), P. 157. 

(6 )Naval, op. Cit., P. 307.    

غري، قطس، َسضط١ ايعٗد، ّ، تسا١ عبداشبايل ضبُد  1970( أٚبا ْظ أ جاز، اسبسب يف ايُٝٔ،  زاض١ يف اياٛز٠ ٚاسبسب يف ايُٝٔ حت٢ عاّ 7)

1985   ،ّ60. 



 

733 
 

 2015ديسمبر  –يوليو  -المجلد الثاني  –العددالسادس  جامعت الناصرمجلت 

 العرامي أحمد أحمد أحمد. د       (       م9191-9191)  الفترة خالل اإليطاليت اليمنيت العالقاث

خالٍ تًو ايفرت٠ اٖتُ  إٜطايٝا بإْػا٤ خ  حدٜدٟ ٜسب  اسبدٜاد٠ ٚصآعا٤، يهأ اشبا  ْفرتا٘ غاسن١       

(.  اري إٔ اشبا  تعاسا يًكصاف َأ قباٌ األضاطٍٛ اإلٜطاايٞ، إباإ حسبٗاا َاع ايدٚيا١ ايعاُاْٝا١،              1فسْط١ٝ)

ٚأ ٓا٤ تًو اسبسب حاٚي  إٜطايٝاا ايتكاسب َأ اإلَااّ حيٝا٢ عأ طسٜال ضاًطإ سباج، إ  إٔ تًاو ا اٚيا١            

 (.2فػً  نٕٛ زؤ١ٜ اإلَاّ يًتكسب َٔ ايدٍٚ ايغسب١ٝ   ٜعد يف خد١َ اإلضالّ)

 ّ(:1925-1919ايعالقات اي١ُٝٓٝ اإلٜطاي١ٝ ) اْٝاا: 

ّ إْعهااع عًا٢ األٚضااع ا قتصاا ١ٜ إلٜطايٝاا َٚطاتعُستٗا       1914نإ يٓػٛب اسباسب ايعاملٝا١ األٚزي يف عااّ    

( ٖٚٛ َا  فعٗا ازي ايبخث عٔ أٟ صباٍ نهأ َأ خاليا٘ املطاا١ُٖ يف تطاٜٛس ايصاداق١ َاع اياُٝٔ،         3أزتريٜا)

إْعكاااا  َاااسشيس ايصاااًح يف بااازٜظ أباااد٣  اًاااٛ اسبهَٛااا١ اإلٜطايٝااا١ ااااا ٚبصاااٛز٠   ّ(، ٚخاااالٍ 1919ففااٞ )ٜٓااااٜس  

غدص١ٝ َع ْوسا٥ِٗ َٔ اسبه١َٛ ايربٜطا١ْٝ اا اٖتُاَاا نبرياا سيطاي  َبعٛ ٞ اإلَاّ حي٢ٝ ايرٜٔ ٚصًٛا 

إزي عدٕ حاًَري ايسضا٥ٌ إزي نٌ َٔ ايكٓصٌ اإلٜطاايٞ ٚايفسْطاٞ ٚاألَسٜهاٞ، ٚنارا إزي املٓادٚب ايطااَٞ       

يف عادٕ، ٚتتضأُ تًاو ايسضاا٥ٌ املطايبا١ بايتُاٝاٌ ايدبًَٛاضاٞ يطَااّ يف املاسشيس، ٚيف تًاو ايفارت٠ عًُا              

إٜطايٝا ع٢ً ذبسٜض اإلَاّ حي٢ٝ ع٢ً عدّ قبٍٛ إحتالٍ بسٜطاْٝا زبصٜس٠ قُسإ، ذات املٛقاع اإلضارتاتٝجٞ   

ٝااا١ قًكٗااا ايبااايل َاأ ذباااٍٛ    ( نُااا أباادت ايصااخاف١ اإلٜطاي   4املٗااِ ٚاملٛاجٗاا١ ملطااتعُساتٗا َصااٛع ٚعصااا )    

( إزي َٓطك١ ْفٛذ بسٜطاْٞ ٚ ضُٝا ٚإٔ بسٜطاْٝا قاد إضاتغً    5ازبصٜس٠ ايعسب١ٝ بعد جال٤ ايعاُاْٝري َٓٗا)

( املطاااعد األٍٚ Harold Jacobإضااتغً  ذيااو ايفااساا بإزضاااٍ بعااا١ ضٝاضاا١ٝ ٜسأضااٗا )ٖازٚيااد جااانٛب        

ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ ٚاضاتبعا  أٟ  ٚيا١ ذبااٍٚ      يًُكِٝ ايطٝاضٞ ايربٜطاْٞ يف عدٕ، بغٝا١ ايطاٝطس٠ عًا٢ غاسٕٚ     

(.  اري إٔ إٜطايٝاا قاد إضاتُست يف إٖتُاَٗاا باإلَااّ       6ايتدخٌ يف غسْٚٗا  ا قد ٜٗد  َصااسبٗا يف املٓطكا١)  

 (.7حي٢ٝ إذ أبدت اضتعدا ٖا يتصٜٚدٙ سيا حيتاج َٔ األضًخ١)

                                                           
 ّ.1927تػسٜٔ ايااْٞ/ْٛفُرب  7، 5( صب١ً ايػسم األ ٢ْ، ايعد 1)

 .293( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،   2)

(3 )Naval, op. Cit., P.306.         

 .73( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات ايربٜطا١ْٝ اي١ُٝٓٝ، َصدز ضابل،   4)

ّ، حبث ضُٔ نتاب اسبٝا٠ ايفهس١ٜ يف املػسم ايعسبٞ 1948-1900ايد أٚبسَاٜد، جسٜد٠ اإلنإ ٚاإلَاّ حي٢ٝ، ايعكٝد٠ ٚايدٚي١ يف ايُٝٔ ( جري5)

 .200ّ،  1983، بريٚت، َسنص  زاضات ايٛحد٠ ايعسب١ٝ، 1ّ، تعسٜ  عطا٤ عبدايٖٛاب،  1890-1939

 .75-١ُٝٓٝ74، َصدز ضابل،    ( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات ايربٜطا١ْٝ اي6)

(7  )Cavin, R.J, Aden under British rule 1839-1967, (London, 1st ed, 1975), P. 258 and 281.     
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ً  بعا١ إٜطاي١ٝ إزي ايُٝٔ، حاٚيا   ٖٚهرا بدأت ايػٛاٖد تػري إزي تكسب إٜطايٝا َٔ اإلَاّ حي٢ٝ، حٝث أزض

َاأ خالهلااا اضااتُاي١ اإلَاااّ يف ايتعاَااٌ َعٗااا ٚايٛ ااٛم بٗااا، ٚفااتح أبااٛاب بااال ٙ يػااسناتٗا ٚبعااتٗااا املدتًفاا١   

َٚٗاجسٜٗا، إ  إٔ تًو ايبعا١ أ ٜهتا  هلاا ايٓجااح، بعاد إٔ زفاض اإلَااّ حيٝا٢ اضاتكباهلا، ٚأ حياد ذياو           

اضاتطاع  يف تًاو ايفارت٠ إٔ تعاري  ٚألٍٚ َاس٠ يف املٓطكا١ ندٚيا١ أٚزبٝا١          ايسفض َٔ تطًعٗا يف املٓطكا١، إذ 

قٓصالا هلا يف صٓعا٤ بستب١ فسٜل ٜكِٝ بايكسب َٔ قصس اإلَاّ، نُا ٚصٌ إزي املٓطك١ ضاب  إٜطايٞ نبري 

د يغسا تٓوِٝ َعدات ايدفاع ٚايكتاٍ فٝٗا، ٚإصالح املدافع ٚايسغاغات، بعاد إٔ ٚافال اإلَااّ عًا٢ تعاٝري أحا      

ّ َآح اإلَااّ اَتٝااشاا يػاسن١ إٜطايٝا١ يف املداا;       1920اإلٜطايٝري يف إ از٠ َصٓع ايكرا٥ف يف ايُٝٔ. ٚيف عااّ  

إلْػاا٤ ٚإ از٠ َسانااص ٚضبطااات يًتًغااساف ٚايالضاًهٞ يف ايااُٝٔ، ٖٚااٛ َااا جعااٌ اإلَااّ ٜسضااٌ َٓاادٚباا ياا٘ عٓااد     

 (.1إلٜطايٝري يٝهٕٛ طبٝبا خاصاا ي٘)حانِ َصٛع اإلٜطايٞ، بٌ ٚصٌ األَس إزي إٔ خيتاز أحد األطبا٤ ا

ّ، غٗدت ايعالقاات تطاٛزاا ًَخٛملااا، بعاد إٔ أبادت إٜطايٝاا اضاتعدا ٖا ايتااّ يادعِ اإلَااّ حيٝا٢            1923ٚيف عاّ 

ضد األ ازض١، إذ قدَ  ي٘ نارياا َٔ املطاعدات املاي١ٝ ٚايعطهس١ٜ عك  دبٗٝص جٝػ٘ بايطالح ٚاملعدات. َٚاا  

ت  عا٥ِ ايٓواّ ايفاغط  يف إٜطايٝا َٚطتعُساتٗا يتصاٌ باريو إزي َصااف    ّ حت٢ تٛطد1925إٔ حٌ عاّ 

( املػااٗٛز٠ )إٕ َطااتكبٌ إٜطايٝااا يف ايػااسم( تأنٝااداا    Mussoliniاياادٍٚ ايهاارب٣، ٚتعااد  نًُاا١ )َٛضااًٝٝ     

يريو. إذ بدأت إٜطايٝا بتٛجٝ٘ أْوازٖا إزي ايطاحٌ ايػسقٞ يًبخس األمحس، ٚذيو يتأَري َطاتعُساتٗا يف  

طٛاحٌ ايغسبٝا١، ٚايبخاث عأ ا َتٝااشات ا قتصاا ١ٜ ايا  ناْا  يف أَاظ اسباجا١ إيٝٗاا، ٖٚاٛ َاا غاجعٗا              اي

عًاا٢ إ خاااٍ ايااُٝٔ نعاَااٌ َٗااِ ٜضاأُ هلااا ايٛصااٍٛ إزي َااا تتطًااع إيٝاا٘ يف َااد ْفٛذٖااا يف غااب٘ ازبصٜااس٠           

اَا  بٗاا بعاض املادٕ     (. ٚيف ايعاّ ْفط٘ اضاتطاع  إٜطايٝاا إحتهااز ناٌ ايعًُٝاات ايتجازٜا١ ايا  ق       2ايعسب١ٝ)

ايطاااح١ًٝ املُٗاا١ يف ايااُٝٔ ناسبدٜااد٠، إذ اضااتطاع اإلٜطااايٕٝٛ فٝٗااا بٓااا٤ َطتػااف٢ حدٜااا١، ٚإقاَاا١ قاعااد٠     

جٜٛاا١، ٚتأضااٝظ َسنااص يالتصااا ت اإلذاعٝاا١ ٖٚااٛ َسنااص اضااِٗ يف تكاادِٜ خاادَات ناابري٠ يطَاااّ إذ شيهاأ        

ايعاصا١ُ، ٚيف تًاو ايفارت٠ أٜضاا، باعا       بٛاضطت٘ َٔ ا تصاٍ سيٛملفٝا٘ اياسنيٝري يف املٓااطل ايبعٝاد٠ عأ      

 (.3إٜطايٝا أٍٚ طا٥س٠ ازي ايُٝٔ)

                                                           
 .3ّ،  1925آذاز/َازع  25، 3( جسٜد٠ ايطٝاض١، ايعد 1)

 .132( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  2)

(3    )Bidwell, Robin, The Two Yemens, (Longman, 1983), P. 112.   
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ٚيف ض٤ٛ َا تكادّ نهأ إٔ تادزى ازبٗاٛ  ٚا تصاا ت ايا  قاَا  بٗاا إٜطايٝاا يف اياُٝٔ تعاد سياابا١ َسحًا١              

جدٜااد٠ أناادت ٚجااٛ  إٜطايٝااا نُٓااافظ قااٟٛ يربٜطاْٝااا اياا  فااسا عًٝٗااا ٖاارا ايٛضااع إعااا ٠ ايٓوااس يف              

ع اإلَاّ حي٢ٝ َٔ ج١ٗ، ٚإٜطايٝا َأ جٗا١ آخاس٣، ٚإٔ تًاو ازبٗاٛ  قاد قٛبًا  ح٦ٓٝار بايتجااٚب          عالقتٗا َ

َٔ قبٌ اإلَاّ حي٢ٝ بعاد عاٛ ٠ زضاً٘ َأ َُٗاتِٗ اشباصا١ إزي َصاٛع، َصاطخبري َعٗاِ بعضااا َأ أجٗاص٠             

 (.1ايتًغساف ٚعد  َٔ اإلطبا٤)

   ٚ ياا١ نطااب٘ إزي جاْبٗااا باإلتفااام َعاا٘   ٚعًاا٢ أ ااس ذيااو حسصاا  بسٜطاْٝااا عًاا٢ ا تصاااٍ باإلَاااّ حيٝاا٢ ضبا

َٚٓع٘ يف ايٛق  ْفط٘ َأ ايتخاايف َاع أٟ قا٠ٛ أخاس٣، قاد تػاهٌ خطاساا عًا٢ َصااسبٗا يف املٓطكا١، ياريو             

ّ يًتفااٚا  1926( إزي صآعا٤ يف عااّ   Gilbert Claytonقاَ  بسٜطاْٝا بإزضااٍ ايطاري )جًاربت نالٜتإٛ     

    ٚ   باري َٓااطل ْفٛذٖاا يف ازبٓاٛب ٚاإلَااّ حيٝا٢، إ  إٔ       َع اإلَاّ، ٚذيو سبٌ اشبالفاات حاٍٛ َػاه١ً اسباد

ٖااارٙ ايبعاااا١ أ ذبكااال ٖااادفٗا بعاااد إٔ أملٗاااس اإلَااااّ تػاااد اا ٚاضاااخاا سيطايبااا٘، ٚقاااد غاااجع٘ يف ذياااو بعاااض    

(، ٜٚوٗاس إٔ فػاٌ بعاا١    2َطتػازٜ٘ ايرٜٔ غجعٛٙ ع٢ً ا دباٙ عبٛ إٜطايٝا، يتهٕٛ حًٝفاا ي٘ ضد بسٜطاْٝا)

اإلَاااّ حيٝاا٢ ناْاا  قااد  فعتاا٘ يًبخااث عاأ قاا٠ٛ أخااس٣ يًٛقااٛف إزي جاْباا٘ ضااد    نالٜتاإٛ يف َباحااتٗااا َااع

أعدا٥٘، يريو حاٍٚ يف بدا١ٜ ا َس اسبصٍٛ ع٢ً  عِ اسبه١َٛ ايرتن١ٝ، إ  أْ٘ فػاٌ يف ضباٚيتا٘ ٖٚاٛ َاا     

اضطسٙ إزي اإلدباٙ عبٛ إٜطايٝا، ايا  بادٚزٖا زأت يف ذياو فسصا١ مثٝٓا١ ناٞ تٓاافظ َأ خالهلاا بسٜطاْٝاا           

(. ٚبعادٖا ٚافال اإلَااّ عًا٢ اضاتكباٍ َٓادٚبٞ حاانِ إزٜرتٜاا اإلٜطاايٞ، عكا            3ضٝا ٚدبازٜااا يف املٓطكا١)  ضٝا

( 4طًبِٗ يًخضٛز إزي صٓعا٤ ملكاب١ً اإلَاّ حي٢ٝ حاًَري َعِٗ اهلداٜا َٚكدَري ي٘ ضاٝاز٠ ٚطاا٥س٠ خاصا١)   

 (.5ضدٖا) َٚٔ  ِ اضتكبًِٗ حبفا٠ٚ نبري٠ َٚٛضخاا يربٜطاْٝا ٚجٛ  َٔ ٜطاْدٙ ٜٚدعُ٘

ٚيف ملٌ تًو األٚضاع نإ اإلَاّ حي٢ٝ يف أَاظ اسباجا٘ ملأ ٜعارتف بإضاتكالٍ اياُٝٔ ذبا  حهُا١، ٚنادٙ          

بايطالح ٜٚطاعدٙ ع٢ً ايبد٤ بتطٜٛس ايُٝٔ، نُا إٔ إٜطايٝاا ايا  أ تهأ َطايا  اإلَااّ تضاسٖا بػا٤ٞ باٌ         

                                                           
 .92( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات ايربٜطا١ْٝ اي١ُٝٓٝ، َصدز ضابل،   1)

 .12-10ّ،    1928نإْٛ ايااْٞ/ٜٓاٜس  11، 15( صب١ً ايػسم األ ٢ْ، ايعد 2)

 .160ّ،   1975ػس، ، بريٚت، ايداز املتخد٠ ي2ًٓ، ج1( فًٝٝ  حت٢، مخط١ أ ف ض١ٓ َٔ تازٜذ ايػسم األ ٢ْ،  3)

 .23ّ،   1937اًٍٜٛ/ضبتُرب  15، 67( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج4)

 .98-97( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات اي١ُٝٓٝ ايربٜطا١ْٝ، َصدز ضابل،     5)
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ُٝااا بعااد ايتٛضااع يف غااب٘ ازبصٜااس٠     أْٗااا تعُااٌ عًاا٢ ذبكٝاال اياادٚافع ايطٝاضاا١ٝ ٚايتجازٜاا١ هلااا ٚشيٗااد هلااا ف        

 (.1ايعسب١ٝ)

 ّ:1926 ايااا: عكد َعاٖد٠ ايصداق١ اي١ُٝٓٝ اإلٜطاي١ٝ يف عاّ 

( يف عكاد َعاٖاد٠ يًصاداق١    Gasperiniظبخ  جٗاٛ  املبعاٛا اإلٜطاايٞ اشبابري بػاسٕٚ اياُٝٔ ) اضابازٜ         

 مثإ َٛا  ٖٞ: ّ، ٖٚٞ َعاٖد٠ تضُٓ 1926ضبتُرب  2ٚايعالقات ا قتصا ١ٜ َع ايُٝٔ يف 

 املا ٠ األٚزي: إعرتاف إٜطايٝا باإلضتكالٍ ايهاٌَ يًُٝٔ ٚاإلَاّ حي٢ٝ، ٚعدّ ايتدخٌ يف غسْٚٗا.

 املا ٠ اياا١ْٝ: تتعٗد ايدٚيتإ بتطٌٗٝ ايتبا ٍ ايتجازٟ بُٝٓٗا.

     ٜ طاااِٖ يف بٓااا٤  املااا ٠ اياايااا١: إعااالٕ ايااُٝٔ عاأ ز بتٗااا يف إضااتريا  اف ت ٚاملعاادات ايفٓٝاا١ َاأ إٜطايٝااا سيااا 

ٚت١ُٝٓ اقتصا  ايُٝٔ، إضاف١ إزي ا ضتفا ٠ َٔ ايهٛا ز ايف١ٝٓ اإلٜطاي١ٝ، ٚباملكابٌ تعًٔ إٜطايٝاا اضاتعدا ٖا   

 يتٓفٝر ذيو ٚفل أفضٌ األْٛاع ٚاألضعاز.

       ٔ  املا ٠ ايسابع١: حس١ٜ ايطسفري يف ايتجاز٠ ٚايتجٗٝصات َأ أٟ جٗا١،  ٕٚ إٔ شيٓاع املاا تري ايااْٝا١ ٚايااياا١ َا

 املعاٖد٠.

املا ٠ اشباَط١: عدّ ايطُاح ألٟ تاجس َٔ ايدٚيتري باضاتريا  أٚ تصادٜس أٟ َاا ٠ مت اإلتفاام عًا٢ َٓعٗاا باري        

 ايطسفري ٚخبالف٘ ضٝتِ َصا زتٗا.

 املا ٠ ايطا ض١:   ٜعٌُ باملعاٖد٠ إ  بعد إٔ تتِ َصا قتٗا َٔ ًَو إٜطايٝا ٚإَاّ ايُٝٔ.

عػااس ضاآٛات، ٚتباادأ َاأ تااازٜذ املصااا ق١ ٚتهاإٛ قابًاا١ يًتباادٌٜ أٚ ايتُدٜااد قبااٌ    املااا ٠ ايطااابع١: َااد٠ املعاٖااد٠  

 اْتٗا٤ َدتٗا بطت١ أغٗس.

املااا ٠ اياآَاا١: مت تٛقٝااع املعاٖااد٠ بٓطاادتري َتطااابكتري عسبٝاا١ ٚإٜطايٝاا١ َاأ قبااٌ اإلَاااّ حيٝاا٢ عاأ ايااُٝٔ       

فطاري ايٓصاري ٜاتِ ايسجاٛع     ٚ اضباز٢ٜٓ بايٛناي١ عٔ ًَاو إٜطايٝاا، ٚيف حايا١ ٚجاٛ  أٟ غاو أٚ خطاأ يف ت      

 (.2ازي ايٓص ايعسبٞ)

ٚعُالا بٓصٛ  تًو املعاٖد٠ اي  تعد أٍٚ َعاٖاد٠ عكادت َاع اياُٝٔ بعاد اضاتكالي٘، بادأت إٜطايٝاا بإزضااٍ          

عااد  َاأ ايفٓااٝري اإلٜطااايٝري إذ قاااّ أ ًاابِٗ سيُازضاا١ ْػاااطات ضٝاضاا١ٝ يصاااه بًاادِٖ، بااٌ حاااٍٚ بعضااِٗ        

                                                           
 .292ّ،   1963عامل١ٝ، ّ، ايكاٖس٠، املطبع١ ايعامل١ٝ، َعٗد ايدزاضات ايعسب١ٝ اي1948-1904( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث 1)

 .98-97ّ،     1939( حطري بٔ أمحد ايعسغٞ، بًٛا املساّ يف غسح َطو اشبتاّ، ايكاٖس٠، ) .ٕ(، 2)
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  ُ  ، ٚأزضاً  إٜطايٝاا بعاض املطااعدات ا قتصاا ١ٜ ٚايفٓٝا١ ايا  غاغً          ايتأ ري يف بعض ضبا  ازباٝؼ اياٝ

َصٓعاا يآل ت املدتًف١ إضاف١ إزي املعدات ايعطهس١ٜ، ٚاملادافع ايهابري٠ ٚايسغاغاات ٚايبٓاا م ٚايطاا٥سات ايا        

 (.1نإ اإلَاّ حي٢ٝ حباج١ إيٝٗا يًدفاع عٔ ايُٝٔ)

يًطاااالح مت ْكًاااٗا إزي صااآعا٤، يٝعُاااٌ فٝٗاااا عػاااسٕٚ  ٚأضاااتطاع اإلَااااّ حيٝااا٢ إٔ ٜػااارتٟ َااأ إٜطايٝاااا ٚزغااا١ 

(. ٚضااًٗ  تًااو ايعًُٝااات فااتح ضااٛم     2( زٜاااٍ غااٗسٜاا) 1000َٗٓدضاااا إٜطايٝاااا، ٜتكاضاا٢ نااٌ ٚاحااد َاآِٗ )     

يًبضااا٥ع اإلٜطايٝاا١ يف ايااُٝٔ، ٚحصااً  إٜطايٝااا عًاا٢ اَتٝاااش يػااسا٤ اياادي ايااُٝ  َكابااٌ تكاادنٗا األضااًخ١      

(، ٚنااإ اياادي يف ايااُٝٔ حٝٓااراى َاأ أٖااِ صااا زات  3ناارا إٜفااا  األطبااا٤)ٚتاادزٜ  ايُٝٓااٝري عًاا٢ ايطااريإ، ٚ

 (.4ايبال ، إذ إٔ َعوُ٘ نإ ٜصدز إزي إٜطايٝا)

ٚع٢ً ايس ِ َٔ إٔ تًو املعاٖد٠ ناْ  ْتٝجا١ طبٝعٝا١ يتطاٛز ايعالقاات ايُٝٓٝا١ اإلٜطايٝا١، َٚاًا  حاجا١         

ٗااس ٚأٖااداف عالقتُٗااا بػااهٌ خااا  ٚيف   َتبا ياا١ إقتضااتٗا َصااًخ١ ايطااسفري، ٚفتخاا  أبٛاباااا جدٜااد٠ يف َو   

املٓطك١ بػهٌ عااّ. ٚغاهً  أٍٚ إعارتاف بإضاتكالٍ اياُٝٔ ايهاَاٌ ٚاياابا  ذبا  حهاِ اإلَااّ حيٝا٢ َأ قباٌ              

أحد ايك٣ٛ األٚزب١ٝ امل١ُٗ. ٚضُٓ  يًُٝٔ ٚجٛ  حًٝف أٚزبٞ ٜكف إزي جاْبٗاا يف ْصاعٗاا َاع بسٜطاْٝاا ايا       

 (.5، بعد عكد املعاٖد٠)بدأت عالقتٗا َعٗا تأخر َطازاا جدٜداا

(. ٚفتخ  هلا 6أَا إٜطايٝا فكد إعتربت املعاٖد٠ سيااب١ اشبط٠ٛ األٚزي عبٛ تٛضعٗا يف غب٘ ازبصٜس٠ ايعسب١ٝ)

األبٛاب يتُازع ْػاطٗا يف املٓطك١، ٚقد حكك  يف ٖرا اجملاٍ َٓاافع اقتصاا ١ٜ عدٜاد٠ ٚاضاتطاع  سيٛجا       

٠ مخظ ضٓٛات، ٚع٢ً إَتٝاش دباز٠ ايهريٚضري )ايٓف ( اضف إزي ذيو اسبصٍٛ ع٢ً إَتٝاش إحتهاز ايهاش ملد

(. ٚباريو  7ذيو حصٛهلا ع٢ً بعض اإلَتٝاشات املتعًك١ بعًُٝاات ايتعادٜٔ، ٚبٓاا٤ ايطاسم ٚاملالحا١ ازبٜٛا١)      

إضااتطاع  إٜطايٝااا ا فااا ٠ َاأ تًااو ا َتٝاااشات اياا  عًُاا  عًاا٢ تابٝاا  أقااداَٗا يف ايااُٝٔ، اياارٟ إعتربتاا٘     

 ُستٗا يف إزٜرتٜا. َهُالا ملطتع

                                                           
 .89( ضًطإ ْاجٞ، ايتازٜذ ايعطهسٟ يًُٝٔ، َصدز ضابل،  1)

 .129-128( املصدز ْفط٘،     2)

  .372-371ّ،     1976أ ايهت ، ، ايكاٖس٠، عا3( ضبُد حي٢ٝ اسبدا ، تازٜذ ايُٝٔ ايطٝاضٞ،   3)

 .273ّ،   1963، بريٚت،  از ايطًٝع١، 1( َصطف٢ َسا  ايدباا، جصٜس٠ ايعسب،  4)

 .47ّ،   1959، ايكاٖس٠،  از إحٝا٤ ايهت  ايعسب١ٝ، 1( أَري ضعٝد، ايُٝٔ تازخي٘ ايطٝاضٞ بعد اضتكالي٘ يف ايكسٕ اياايث اهلجسٟ،  5)

 .3ّ،  1927حصٜسإ/ْٜٛٝٛ  7، 989عد ( جسٜد٠ ايعاأ ايعسبٞ، اي6)

 .294( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،   7)
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َٚااااأ ازبااااادٜس ذناااااسٙ إٔ تًاااااو اشبطاااااٛات أ ٜهااااأ َااااأ ايطاااااٗٛي١ ذبكٝكٗاااااا. إذ إٔ حااااارز اإلَااااااّ دبااااااٙ         

ايٓفااااٛذ األجاااآيب يف بااااال ٙ، ٚإٔ ايااااُٝٔ أ تهاااأ َطاااااتعد٠ إلضااااتٝعاب ٚإضااااتغالٍ أصااااخاب املٗاااأ األخاااااس٣          

(. ٚعًاااا٢ 1ياااابال )اياااارٜٔ قاااادَٛا إزي ايااااُٝٔ  ااااا ناْاااا  ياااا٘ ْتااااا٥ج ضااااًب١ٝ، ٚملٗااااست يف ز بااااتِٗ َغااااا ز٠ ا       

اياااااس ِ َااااأ إٔ جٗاااااٛ ِٖ ناْااااا  قاااااد عاااااصشت ْفاااااٛذ إٜطايٝاااااا يف املٓطكااااا١، إذ مت بٛاضاااااطتِٗ ْػاااااس األفهااااااز   

ايفاغطااااااات١ٝ اإلٜطايٝااااااا١ ايااااااا  ٖٝاااااااأت األجاااااااٛا٤ املسٜاااااااد٠ ألٖاااااااداف إٜطايٝاااااااا ايطٝاضااااااا١ٝ ٚايتجازٜااااااا١ يف      

 (.2املٓطك١)

ك١ ٚعالقتٗاا ْٚفٛذٖاا  اخاٌ ايااُٝٔ    ٚبػاهٌ عااّ نهأ ايكاٍٛ إٔ إٜطايٝاا شيهٓا  َأ تتاٜٛج صبٗٛ اتٗاا ايطااب          

(. إذ 3ٚتغًغًٗا فُٝاا بعاد يف غاب٘ ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ ٚيف صبااٍ َٓافطاتٗا اإلضاتعُاز١ٜ يربٜطاْٝاا يف املٓطكا١)          

َااأ ايٛاضاااح إٔ األخاااري٠ ٚبعاااد تًاااو ايتطاااٛزات بااادأت توٗاااس عًٝٗاااا عالَاااات ايكًااال إذ ملطااا  تعااااملِ ْفاااٛذ       

تغااٝري ضٝاضااتٗا دباااٙ اإلَاااّ حيٝاا٢ ٚاملٓطكاا١ يف ضاا٤ٛ ملٗااٛز       ( ٖٚااٛ َااا فااسا عًٝٗااا ايًجاا٤ٛ إزي     4إٜطايٝااا)

إٜطايٝا ع٢ً َطسح األحداا. يريو قاسزت إ ااز٠ َػاه١ً اسبادٚ  يف ا ُٝاات، ٚايادخٍٛ جادٜاا يف حطاِ ٖارا          

 (.5املٛضٛع)

ٚعًاا٢ ايااس ِ َاأ إٔ بعااض األٚضااا  ايطٝاضاا١ٝ يف بسٜطاْٝااا ناْاا  قااد أناادت إٔ قاا٠ٛ إٜطايٝااا ْٚفٛذٖااا يف        

طاا  َاأ األُٖٝاا١ سيهااإ حبٝااث نهاأ ايتدااٛف َٓٗااا، إذا فهااست اسبهَٛاا١ ايربٜطاْٝاا١ يف ايٛقااٛف     املٓطكاا١ يٝ

بٛجٗٗا ٚاسبد َٔ تطًعاتٗا. إ  إٔ حكٝك١ األَس طبتًف شياَاا، فبعد إٔ عكدت إٜطايٝا املعاٖاد٠ َاع اياُٝٔ،    

زبدٜااد يف ايااُٝٔ، ٚأزضااً  فُٝااا بعااد ْصااٗا إزي يٓاادٕ، َطايباا١ اسبهَٛاا١ ايربٜطاْٝاا١ باااإلعرتاف سيسنصٖااا ا   

ٚٚضاع حاد يًتٓاافظ بُٝٓٗاا، إذ أبادت بسٜطاْٝاا َٛافكتٗاا عًا٢ ذياو ٚاعتبااز اياُٝٔ َٓطكا١ ْفاٛذ إقتصااا ٟ              

 (.6إلٜطايٝا)

                                                           
 .148ّ،   1961( ٖاْص ٖٛيٝفستص، ايُٝٔ َٔ ايباب اشبًفٞ، تعسٜ  خريٟ محا ، بريٚت، املهت  ايتجازٟ يًٓػس ٚايتٛشٜع، 1)

(2 )Wenner, W.Man Fred, Modern Yemen 1928-1966, (The Johns Hopkins Press, Baltimore, 2nd ed,1968), P. 

153. 

 .100( فازٚم عاُإ أبامل١، ايعالقات ايربٜطا١ْٝ اي١ُٝٓٝ، َصدز ضابل،   3)

(4)Wenner, O P. Cit., P. 154.    

 .89( ضًطإ ْاجٞ، ايتازٜذ ايعطهسٟ يًُٝٔ، َصدز ضابل،   5(

 .12-10ّ،     1928ايااْٞ/ٜٓاٜس نإْٛ  11، 15( صب١ً ايػسم األ ٢ْ، ايعد 6(
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ٜٚوٗس َٔ تتبع األحداا إٔ بسٜطاْٝا ناْ  أناس حسصاا ع٢ً إجسا٤ ضبا  ات َاع إٜطايٝاا، ياريو أزضاً      

ك٢ سيُاٌ إٜطايٝا  اضابازٜ  فاٛز ٚصاٛي٘، يًتفااِٖ حاٍٛ      ّ  اًٗا نالٜتٕٛ ايرٟ ايت1927يف ٜٓاٜس َٔ عاّ 

ايكضاٜا املتعًك١ سيصااسبِٗ ايطٝاضا١ٝ ٚاإلقتصاا ١ٜ يف املٓطكا١، ٚقاد ملطا  بسٜطاْٝاا َأ جاْبٗاا باإ تًاو            

املصاه بدأت تتعسا إزي بعض ايتغٝريات  ا جعًٗا عسض١ يًدطس، ٚ ضُٝا بعاد عكاد املعاٖاد٠ اإلٜطايٝا١     

اٖد٠ اي  غجع  اإلَاّ حي٢ٝ ع٢ً إ از٠ املطايب١ با ُٝات ا ت١ً َٔ قبًٗا، ٚعًٝ٘ أبدت اي١ُٝٓٝ، تًو املع

 (.1بسٜطاْٝا ذبرٜسٖا يطَاّ ٚإٔ َطايبت٘ با ُٝات ضتٛاج٘ بايس  عًٝ٘ بايك٠ٛ)

ٚأ تهتف بسٜطاْٝا بريو، ففٞ ايٛق  ايرٟ غٗدت فٝ٘ اياُٝٔ بعاض اإلضاطسابات ايداخًٝا١ بادأت بإ ازتٗاا       

 (.2غالهلا سيا ٜص  يف َصًختٗا، بٌ إدبٗ  إزي ابٔ ضعٛ  ٚفطخ  اجملاٍ ي٘ ضد اإلَاّ حي٢ٝ)ٚاضت

ٚيف خضِ تًو األٚضاع املتأش١َ مت ايتٛصٌ إزي إتفام ضس٣ بري إٜطايٝا ٚايُٝٔ يف األٍٚ َأ ٜٛيٝاٛ َأ عااّ     

ٜطايٝاااا يف صبااااٍ  ّ إذ مت سيٛجبااا١ تصٜٚاااد اياااُٝٔ بايطاااالح اإلٜطاااايٞ َكاباااٌ َااآح اياااُٝٔ األفضااا١ًٝ إل     1927

ّ 1927(. ٚيعٌ قٝاّ ضٝف اإلضالّ ضبُد اإلبٔ األنرب يطَاّ حي٢ٝ يف ايسابع ٚايعػسٜٔ َٔ ْٜٛٝٛ 3ايتجاز٠)

بصٜاااز٠ إزي زَٚااا ٚبسفكاا١ نااٌ َاأ ٚشٜااس اشبازجٝاا١ ضبُااد زا اا  ٚبعااض املطااسٚيري ايُٝٓااٝري ٚذيااو يطيتكااا٤    

باازش٠ أنادت تفاٛم ايٓفاٛذ اإلٜطاايٞ يف اياُٝٔ باري        سيًو إٜطايٝا ٚز٥ٝظ ايٛشزا٤ َٛضًٝٝ  َا ٖٛ إ  عال١َ 

ايكا٣ٛ األٚزبٝا١ افخاس٣، إذ شيدااض َأ ٖارا ايًكااا٤ عكاد إتفاقٝا١ دبازٜاا١ تهًُٝٝا١ يطتفاقٝا١ األٚزي، ٚقااد مت          

سيٛجبٗا َٛافك١ إٜطايٝاا عًا٢ تكادِٜ املطااعد٠ اإلقتصاا ١ٜ ٚايتكٓٝا١ يًاُٝٔ، إضااف١ إزي تصٜٚادٖا باألضاًخ١           

ّ، شيهأ  1927(. ٚقد إضتُست تًو ايصٜااز٠ حتا٢ ايااياث عػاس َأ ٜٛيٝاٛ       4َٚٓٗا ايطا٥سات)ٚاملعدات املدتًف١ 

(، أضاف إزي ذياو إٔ   5ايٛفد أ ٓا٤ ايصٜاز٠ َٔ َػاٖد٠ اسبٝا٠ ايعاَا١ يف إٜطايٝاا، ٚشٜااز٠ َٓػاأتٗا ايصآاع١ٝ)     

ايبخسٟ اإلٜطايٞ  اسبه١َٛ اإلٜطاي١ٝ ناْ  قد  ع  ضٝف اإلضالّ إزي شٜاز٠ فسق١  بابات اهلجّٛ ٚا ضطٍٛ

 (.6ايرٟ أنٌُ يتٛٙ بعض املٓاٚزات ايبخس١ٜ)

                                                           
، بريٚت،  از ايطًٝع١، 1( ضبُد عُس اسببػٞ، ايُٝٔ ازبٓٛبٞ ضٝاضٝاا ٚإقتصا ٜاا ٚاجتُاعٝاا، تعسٜ   .إيٝاع فسج ٚ  .خًٌٝ أمحد خًٌٝ،  1(

1968  ،ّ103. 

 .117-115( املصدز ْفط٘،     2(

 .132( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  3(

(4    )   Wenner, O P. Cit., P.153.        

 .305( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،  5)

 .2ّ،  1927شيٛش/ٜٛيٝٛ  3، 1011( جسٜد٠ ايعاأ ايعسبٞ، ايعد  6)
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( ٚٚصااٛي٘ إزي ظبااسإ يٝػااسع يف اياادخٍٛ إيٝٗااا،  1إٕ إضااتُساز جااٝؼ اإلَاااّ حيٝاا٢ يف إخضاااع اشبااازجري عٓاا٘) 

( ٚاي  أبدت إٜطايٝا إٖتُاَاا نبرياا بٗا 2ّ)1934نإ ضبباا يف ْػٛب اسبسب َع ايطعٛ ١ٜ يف َازع َٔ عاّ 

أعًٓ  عدّ َٛافكتٗا ع٢ً ضكٛ  ايُٝٔ بأٜدٟ أخس٣، َٚٓعا يريو ٚ فاعا عٔ َصاسبٗا ايعدٜد٠ يف بعد إٔ 

املٓطكاا١، أزضااً  بعااض بٛازجٗااا اسبسبٝاا١، َسنااد٠ ًَٝااٗا إزي ايااُٝٔ، يف حااري قٛبااٌ ذيااو املٛقااف ْفطاا٘ َٝااٌ   

 (.3بسٜطاْٝا إزي ايطعٛ ١ٜ)

ٚإش ٜا  حد٠ ايتٓافظ عُا نإ عًٝ٘ يف ايفرتات  أ بت  تًو األحداا طبٝع١ ايعالق١ ايربٜطا١ْٝ اإلٜطاي١ٝ،

(، ٚقااد إْعهااظ ذيااو يف ايتااأ ري عًاا٢ عالقتُٗااا َااع املٓطكاا١، َٚاأ ايٛاضااح إٕ ظباااح إٜطايٝااا يف          4ايطااابك١)

عٗاد ناْا  فٝا٘ ايطٝاضا١      ّ ٜعترب اسبد ايفاصٌ بري عٗادٜٔ: 1935ٖجَٛٗا ع٢ً اسببػ١ يف ْٛفُرب َٔ عاّ 

 (.5اإلٜطاي١ٝ دبازٟ ايطٝاض١ ايربٜطا١ْٝ، ٚعٗد أصبخ  فٝ٘ ايطٝاض١ اإلٜطاي١ٝ َطتك١ً، تٓافظ بسٜطاْٝا)

 (.5بسٜطاْٝا)

ٚيكد أ ازت تًو ايتطٛزات األٚضا  ايطٝاض١ٝ  اخٌ ايُٝٔ، إذ أبد٣ اإلَااّ حيٝا٢ ربٛفا٘ َأ ْتاا٥ج عالقتا٘       

ٛقعاات تػاري إزي إٔ اياُٝٔ ضاٝهٕٛ اهلادف اياااْٞ إلٜطايٝاا        َع إٜطايٝا، يف ايٛقا  ايارٟ ناْا  فٝا٘ أ ًا  ايت     

 بعد إٔ تهٌُ  صٖٚا يًخبػ١.

ٚبػهٌ عاّ فإٕ تًو ايتطٛزات ناْ  قد أ ازت حاي١ َأ اشباٛف يٝطا  يف ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ فخطا ، باٌ يف        

 (.6ايٛطٔ ايعسبٞ عا١َ، ٚقد إْعهط  آ ازٙ ع٢ً َٛقف اإلَاّ ْفط٘)

 ّ:1937ق١ اي١ُٝٓٝ اإلٜطاي١ٝ يف عاّ زابعاا: دبدٜد َعاٖد٠ ايصدا

ّ ايا  ناْا  قاد عكادت يف عااّ      1936إْتٗ  َد٠ ايعٌُ باملعاٖد٠ اإلٜطاي١ٝ اي١ُٝٓٝ يف غٗس ضبتُرب َٔ عاّ 

ّ، بعد ضباٚي١ اإلٜطاايٝري دبدٜادٖا إ  إٔ اإلَااّ حيٝا٢ تاس   يف ذياو، ٚإضاتُست ا ااٚ ت اإلٜطايٝا١          1926

ا١ ايرٟ نإ قاد ظباح يف عكاد املعاٖاد٠ ايطاابك١، ٚٚصاٌ إزي صآعا٤ يف عااّ         ٚأزضً  ) اضبازٜ ( ز٥ٝظ ايبع

ّ، حاَالا َع٘ نارياا َٔ اهلداٜا َٚٓٗاا  بابتاإ ٚعػاسٕٚ اياف بٓدقٝا١، ٚأزبعا١ َادافع ملكاَٚا١ ايطاا٥سات،          1937

                                                           
 .113ّ،  1988، بريٚت،  از ايعٛ ٠، 2( ٖازٚيدٚف ٜعكٛب، ًَٛى غب١ ازبصٜس٠ ايعسب١ٝ، تعسٜ  أمحد املضٛاحٞ،  1)

 .171ّ،  1957( أمحد فدسٟ، ايُٝٔ بري َاضٝٗا ٚحاضسٖا، ايكاٖس٠، َطبع١ ايسضاي١، 2)

 .396-395( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،     3)

 .273ّ،  1965، تعسٜ  جعفس اشبٝا ، بغدا ،  از املٓت1،٢ٗ( جٛزج يٓػٛفطهٞ، ايػسم األٚض  يف ايػسٕٚ ايعامل١ٝ، ج4)

 .13ّ،  1939شيٛش/ٜٛيٝٛ  21، 154( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج5)

 . 433-432( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،     6)
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ٓٝاا١ َااع بعااض اف ت ايالضااًه١ٝ، إضاااف١ إزي تكاادِٜ ايٛعااٛ  يطَاااّ حيٝاا٢ بتصٜٚاادٙ باملعاادات ايعطااهس١ٜ ٚايف       

ٚايٛقاااٛف إزي جاْبااا٘ يف ْصاعااا١ َاااع بسٜطاْٝاااا  اااا أضاااطس اإلَااااّ حيٝااا٢ أخااارياا إزي املٛافكااا١ عًااا٢ دبدٜاااد            

 (.1املعاٖد٠)

ّ، ٚيف صٓعا٤ ذبدٜداا مت اإلتفام ع٢ً دبدٜد املعاٖد٠، حٝاث َااٌ فٝٗاا    1937ففٞ ايسابع َٔ ضبتُرب َٔ عاّ 

 ايعُاسٟ ٚايطاٝد عًاٞ بأ أمحاد إباساِٖٝ أَاري        اإلَاّ حي٢ٝ نٌ َٔ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ ايكاضٞ عبداهلل بٔ حطري

ازبٝؼ ٚايكا٥د عبدايهسِٜ إبٔ أمحاد َطٗاس ز٥اٝظ ايادٜٛإ املًهاٞ، َٚااٌ إٜطايٝاا  اضابازٜ  عضاٛ صبًاظ           

األعٝإ اإلٜطايٞ، ٚبعد إٔ مت ايتأند َٔ صخ١ ايٛ ا٥ل املتعًك١ باملعاٖد٠ شي  املٛافك١ ع٢ً َٛا ٖا ايعػس٠، 

 ٢ املعاٖد٠ ايطابك١، أَا املٛا  املتبك١ٝ فإْٗا تضُٓ  اإلتفام ع٢ً بٓٛ  آخس٣ ٖٚٞ:اي  إْطبك  ض  َٓٗا عً

املا ٠ ايطاابع١: ٜاتِ تعاٝري  ااًري ضٝاضاٝري بعاد َٛافكا١ ايطاسفري، عًا٢ إٔ تهإٛ َعاًَا١ ٖاس ٤ ٚفال صاٝغ١               

 )أناس األَِ حو٠ٛ( بري ايطسفري.

ٝع ايٓٛاحٞ ٚطبكاا يًكٛاْري ٚاألْوُا١ املتعاازف عًٝٗاا،    املا ٠ اياا١َٓ: تأَري اسبُا١ٜ يسعاٜا ايدٚيتري َٔ ا

 ٚٚفل صٝغ١ )أناس األَِ حو٠ٛ( أٜضاا.

 املا ٠ ايتاضع١: ٜٓطبل َا جا٤ يف املا ٠ اياا١َٓ ع٢ً ايبٛاخس ٚاملػخْٛات يهال ايطسفري.

عاٖاد٠ صباد ٠، إذا   املا ٠ ايعاغس٠: َد٠ املعاٖد٠ مخط١ ٚعػسٕٚ ض١ٓ، تبدأ َٔ تازٜذ املصا ق١ عًٝٗا، ٚتعتارب امل 

 (.2أ ٜتِ ربًٞ أحد ايطسفري عٓٗا، ٚقبٌ ضت١ أغٗس َٔ إْتٗا٥ٗا)

يكد نإ ظباح إٜطايٝا يف دبدٜد املعاٖد٠ َع ايُٝٔ ناٌ ْصاساا ضٝاضاٝاا نابرياا هلاا، إذ عبصاست صاخفٗا عأ        

دبدٜاد املعاٖاد٠ ٜعا     إزتٝاحٗا ايهبري باعتبازٙ   ي١ ع٢ً تٛاصٌ إٜطايٝا يف تعاْٚٗا َع ايعسب. ٚأّنادت باإٔ   

(. إٔ َٛقاف اياُٝٔ ناإ  اَضااا ٚأ ٜٛضاح َٛقفٗاا َأ        3بكا٤ ايُٝٔ ضُٔ ْطام ْفٛذ إٜطايٝا يف املٓطكا١) 

 (.4دبدٜد املعاٖد٠، إذ ايتصَ  ايصُ  ٚايطهٛت خٛفاا َٔ اإلْتكا  ايعسبٞ)

٢ٝ إزضااٍ بعاا١ نٓٝا١    ْٚتٝج١ يًُعاٖد٠ ملٗس ٚاضخاا ايتخسى اإلٜطايٞ يف ايُٝٔ، إذ اقرتح  ع٢ً اإلَاّ حي

يااتعًِ ايطااريإ يف إٜطايٝااا، ٚعًاا٢ إٔ تتخُااٌ اسبهَٛاا١ اإلٜطايٝاا١ تهايٝفٗااا. ٚبايفعااٌ مت ذيااو حٝااث أزضااٌ       

                                                           
 . 50( أَري ضعٝد، ايُٝٔ تازخي٘ ايطٝاضٞ، َصدز ضابل،  1)

 .137( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  2)

 .23ّ،  1937اًٍٜٛ/ضبتُرب  15، 67( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج3)

 .16ّ،  1980، بريٚت، َسنص األجبد١ٜ، 1ّ،  1952-1925( ْٛزٟ عبداسبُٝد خًٌٝ، ايتازٜذ ايطٝاضٞ  َتٝاشات ايٓف  يف ايعسام 4)
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اإلَاّ حي٢ٝ عػس٠ أغدا  هلرا ايغاسا، ٚبعاد إْتٗاا٤ ايادٚز٠ ايا  إضاتُست  االا ضآٛات عاا  املتادزبٕٛ إزي           

ري ٚاألطبا٤ ايارٜٔ ناإ هلاِ ْػاا  ضٝاضاٞ ٚإعالَاٞ       (. ٚٚصٌ إزي ايُٝٔ عد  َٔ ايفٓٝري ٚاملٗٓدض1ايُٝٔ)

ناابري يف ايااُٝٔ، ٚقاااد بااسشٚا َااأ خااالٍ عًُاااِٗ يف املطتػاافٝات اإلٜطايٝااا١ يف تعااص ٚاسبدٜاااد٠ ٚصاآعا٤ ايااا         

 (.2تٛاجدت فٝٗا بعا١ طب١ٝ َسيف١ َٔ إ ٢ٓ عػس طبٝباا)

َاضٞ، فكد أصبح إلٜطايٝا يف عاّ ْٚتٝج١ ملا تضُٓت٘ املا ٠ ايطابع١ َٔ املعاٖد٠ ٚاي  خص  ايتُاٌٝ ايدبًٛ

ّ ضبع١  اًري  بًَٛاضٝري يف ايُٝٔ، يف حاري أ ٜهأ يربٜطاْٝاا إ  َٛملفااا ٚاحاداا إعبصاس ْػااط٘ يف        1938

 (.3اسبدٜد٠)

ٚاضتطاع  إٜطايٝا ايطٝطس٠ عًا٢ اٝاع املهاملاات ايالضاًه١ٝ يف اياُٝٔ، إذ إٔ أٟ َهاملا١   نهأ ٚصاٛهلا إزي         

(. ٚغاهٌ اإلٜطاايٕٝٛ خطاساا ٖاد  األَأ ايعااّ يف اياُٝٔ،        4طتعُسات اإلٜطاي١ٝ يف إزٜرتٜاا) ايُٝٔ َاأ شيس بامل

بعد إٔ عُد ناري َِٓٗ إزي ايتطًٌ إزي املٓاطل ايطاح١ًٝ املط١ً ع٢ً ايبخاس األمحاس حبجا١ ايتجااز٠ ٚغاسا٤      

َآِٗ ٚإعاا تِٗ   اسببٛب، ٖٚٛ َا اضطس ضٝف اإلضالّ أمحد حانِ تعص إزي إصداز أَس ٜكضٞ بتطفري  ال ١ 

إزي ايصااَٛاٍ اإلٜطااايٞ، َاأ جٗاا١ أخااس٣ أباادت بسٜطاْٝااا اَتعاضااٗا َاأ دبدٜااد املعاٖااد٠، إزي حااد  باادأت فٝاا٘   

 (.5بسٜطاْٝا تػٔ مح١ً  عا١ٝ٥ غدٜد٠ ضد إٜطايٝا، بٌ ٚصٌ األَس إزي حد ايتٗدٜد بإضتدداّ ايك٠ٛ)

ٞ يف اياُٝٔ ٚايارٟ فاسا عًا٢ بسٜطاْٝاا فُٝاا       ٚبٗرا نهٔ ايكٍٛ إٔ دبدٜد املعاٖد٠ َاصٌ ق١ُ ايٓفٛذ اإلٜطااي 

بعد ٚإْطالقاا َٔ اسبفامل ع٢ً َصااسبٗا ايعُاٌ عًا٢ تغاٝري ضٝاضاتٗا يف املٓطكا١، َأ خاالٍ تكسٜا  ٚجٗاات           

ّ يف عكااد 1938ْوسٖااا َااع إٜطايٝااا يف تًااو املسحًاا١، يااريو ظبخاا  يف ايطااا ع عػااس َاأ إبسٜااٌ َاأ عاااّ           

يف املٓطك١ إذ مت اإلتفام ع٢ً عدّ إباساّ أٟ إتفاام باأٟ عُاٌ َأ       َعاٖد٠ زَٚا َع إٜطايٝا يتط١ٜٛ خالفاتُٗا

غأْ٘ تٗدٜد ضال١َ ٚاضتكالٍ ايُٝٔ ٚايطعٛ ١ٜ، ٚعادّ اسبصاٍٛ عًا٢ أٟ إَتٝااش أٚ َسناص ذٟ طاابع ضٝاضاٞ        

 فُٝٗا ٚعدّ ايتدخٌ يف ايٓصاع بُٝٓٗا يف حاي١ ْػٛب أٟ خالف.

                                                           
 . 129( ضًطإ ْاجٞ، ايتازٜذ ايعطهسٟ يًُٝٔ، َصدز ضابل،  1)

 .441-440 ( ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث، َصدز ضابل،   2)

 .37( إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب، َصدز ضابل،  3)

 .38ّ،  1938، غبا /فرباٜس 2( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ايعد 4)

 .53-52( أَري ضعٝد، ايُٝٔ تازخي٘ ايطٝاضٞ، َصدز ضابل،    5)
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ياا  اتفاال عًاا٢ إٔ تهاإٛ َاادتٗا عػااس ضاآٛات تتجااد   ٚاملالحااه ٖٓااا َٚاأ خااالٍ َااا تضاآُت٘ فكااسات املعاٖااد٠ ا 

تًكا٥ٝاا يف حاي١ عدّ إعرتاا أٟ طسف فٝٗا، إْٗا ناْ  تٗدف إزي اسبفامل ع٢ً َصاه بسٜطاْٝاا ٚإٜطايٝاا   

 (.1يف املٓطك١)

ٚعٓاادَا ناْاا  املفاٚضااات  ا٥ااس٠ بااري بسٜطاْٝااا ٚإٜطايٝااا قاااّ ضااٝف اإلضااالّ اسبطااري باأ حيٝاا٢ بصٜاااز٠ إزي           

تكاا٢ فٝٗااا ٚشٜااس اشبازجٝاا١ اإلٜطااايٞ ٚعااسا ز باا١ ايااُٝٔ يف غااسا٤ ايطااالح اإلٜطااايٞ، ٚقااد ٚافكاا     إٜطايٝااا، إي

إٜطايٝاا عًاا٢ ذيااو بػاس  إٔ تاادفع ايااُٝٔ اياأُ ناااَالا. ٚسيٓاضااب١ ٖارٙ ايصٜاااز٠ أقااِٝ حفاٌ خااا ، ٚنااإ       

ٚيتُٝٗااا ( قااد أباادٜا إزتٝاحُٗااا ايهاابري يتجدٜااد املعاٖااد٠ بااري       Schiannoضااٝف اإلضااالّ ٚايهْٛاا  )غااٝاْٛ    

ٚإعتصاشُٖا بسٚح ايصداق١ ٚاإلحرتاّ ٚتبا ٍ املٓافع، ٚصدم األٖداف، اي  عًُ  ع٢ً تٛطٝد  عا٥ِ ايعالقات 

 (.2ايٛ ١ٜ بري ايطسفري)

ّ أزضااً  إٜطايٝااا إزي ايااُٝٔ نُٝااات ناابري٠ َاأ األضااًخ١ ٚاملعاادات     1939ّ ٚأٚا٥ااٌ عاااّ  1938ٚيف أٚاخااس عاااّ  

طااافٔ اإلٜطايٝااا١ ٚاألملاْٝاا١ إزي اسبدٜاااد٠، يٝااتِ إ اااس ذيااو ْكًاااٗا َااأ    ايعطااهس١ٜ ايااا  مت ْكًااٗا عًااا٢ َااذي اي   

(. ٚبااريو أصاابح إلٜطايٝااا حكٛقاااا خاصاا١ يف بعااض ازبااصز ايٛاقعاا١ عًاا٢ ايطااٛاحٌ          3اسبدٜااد٠ إزي صاآعا٤) 

اي١ُٝٓٝ،  ا ضٌٗ هلا  حكاا إْػا٤ ايكٛاعد ايبخس١ٜ ايصغري٠ فٝٗا، ٚنٌ ٖرا أناد ْفاٛذ إٜطايٝاا ايطٝاضاٞ     

 ٟ نإ ٜفٛم أٟ ْفٛذ آخس.ٚايتجازٟ اير

 :خاشي١

ّ، ناْااا  ْتٝجااا١ سباجااا١  1939-1919نهااأ ايكاااٍٛ إٔ ايعالقاااات ايُٝٓٝااا١ اإلٜطايٝااا١ خاااالٍ فااارت٠ ايبخاااث     

ايدٚيتري، ألٕ اإلَاّ حي٢ٝ ٜسٜد اسبصٍٛ ع٢ً ق٠ٛ تدعُ٘، ملٛاجٗا١ بسٜطاْٝاا، ايا  ذبتاٌ جٓاٛب اياُٝٔ ٖارا        

جد يف اياُٝٔ بػاهٌ خاا ، ٚغاب٘ ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ بػاهٌ        َٔ ج١ٗ، َٚٔ ج١ٗ آخس٣ ألٕ إٜطايٝا تطع٢ يًتٛا

 عاّ، ٚيكد خًص ايبخث إزي:

 بدأ إٖتُاّ إٜطايٝا بايُٝٔ َٓر ايكسٕ ايتاضع عػس عٔ طسٜل املغاَسٜٔ ٚايباحاري. (1

                                                           
 .45ّ،  1971( شٜد بٔ عًٞ ايٛشٜس، ضباٚي١ يفِٗ املػه١ً اي١ُٝٓٝ، بريٚت، ايػسن١ املتخد٠، 1)

 .41ّ،  1938نإْٛ ايااْٞ/ٜٓاٜس  28، 131( صب١ً ايسابط١ ايعسب١ٝ، ج2)

 .101-100( حطري بٔ أمحد ايعسغٞ، بًٛا املساّ، َصدز ضابل،    3)
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باادأ اإلٖتُاااّ اإلٜطااايٞ ايسنيااٞ بااايُٝٔ َطًااع ايكااسٕ ايعػااسٜٔ ٚإضااتطاع  عاأ طسٜاال ضااًطاتٗا يف   (2

 ّ دبٓٝد األ ف َٔ ايُٝٓٝري.1906 إقًِٝ بٓا ز ايصَٛايٞ عاّ

ّ حصااً  1920شيهٓاا  إٜطايٝااا بعااد اسبااسب ايعاملٝاا١ األٚزي َاأ شٜااا ٠ أْػااطتٗا يف ايااُٝٔ، ففااٞ عاااّ         (3

ّ بادأت  1923غسن١ إٜطاي١ٝ عًا٢ إَتٝااش إْػاا٤ إ از٠ َساناص ٚضبطاات ايتًغاساف ايالضاًهٞ ٚيف عااّ         

 إٜطايٝا بتصٜٚد ازبٝؼ ايُٝ  باألضًخ١.

ّ، أ ٣ إزي تعصٜاص ايعالقاات ايُٝٓٝا١ اإلٜطايٝا١     1925يفاغطا  يًخهاِ يف إٜطايٝاا عااّ     ٚصٍٛ ايٓواّ ا (4

 ألٕ َٛضًٝٝ  نإ ٜسند ع٢ً إٔ َطتكبٌ إٜطايٝا يف ايػسم.

ّ، اسبصٍٛ ع٢ً  عِ اسبه١َٛ ايرتن١ٝ، ملٛاج١ٗ بسٜطاْٝا، إ  أْا٘ فػاٌ   1926حاٍٚ اإلَاّ حي٢ٝ عاّ  (5

 ٜطايٝا.يف ذيو،  ا إضطسٙ يتطٜٛس عالقات٘ بإ

ّ، ٜعترب ْتٝجا٘ طبٝعا١ يتطاٛز ايعالقاات باري ايبًادٜٔ،       1926تٛقٝع َعاٖد٠ ايصداق١ بري ايبًدٜٔ عاّ  (6

ٖٚااٞ أٍٚ إتفاقٝاا١ ٜٛقعٗااا اإلَاااّ َااع  ٚياا١ أٚزبٝاا١، َٚٓختاا٘ أٍٚ إعاارتاف َاأ  ٚياا١ أٚزبٝاا١، ٚإضااتفا ت         

ز٠ ايهااش ٚايهريٚضاري   إٜطايٝا بادخٛهلا إزي غاب٘ ازبصٜاس٠ ايعسبٝا١ ٚحصاً  عًا٢ إَتٝااشات إحتهااز دباا         

 ٚايتٓكٝ  عٔ املعا ٕ، نُا ضُٓ  إٜطايٝا بٗرا ايتٛاجد محا١ٜ َطتعُساتٗا يف إزٜرتٜا.

 ّ، ٚإش ا  ايتعإٚ يف غت٢ اجملا ت بري ايبًدٜٔ.1937مت دبدٜد َعاٖد٠ ايصداق١ عاّ  (7
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 ٚاملساجع املصا ز

 املصا ز ٚاملساجع ايعسب١ٝ:أٍٚ: 

،  َػل،  از ايفهس، 2ّ، تسا١  .حطري ايعُسٟ،  1962-1571إزٜو َانسٚ، ايُٝٔ ٚايغسب  (1

1987.ّ 

 ّ.1957أمحد فدسٟ، ايُٝٔ بري َاضٝٗا ٚحاضسٖا، ايكاٖس٠، َطبع١ ايسضاي١،  (2

ّ، ايكاٖس٠، املطبع١ ايعامل١ٝ، َعٗد 1948-1904ايطٝد َصطف٢ ضاأ، تهٜٛٔ ايُٝٔ اسبدٜث  (3
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 ّ.1965املٓت٢ٗ،
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 امللخص

هدفت الدراسةْ االلَةْ  م رفةفةْ االهةلض ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص  ةٌ         

بكلَْ الرتبَْ ءرحة  الرفةْ    ًالحندرٍص تٌظَف اإلنرتنت يف البخث الفلمُ

ػنفلٕ، ًاسةحندد  البلحةث اسةحنبلنْ رةو تهةٌٍةي لاَةلض االهةلض ء ـةلٕ         

هَٗةةْ الحنةةدرٍص يف رةةحنجلناض ااةةنص، ًالةتبةةْ الفلمَةةْ، ًسةةنٌاض ا ةة ّ،    

ًاقحنؼةةض الفَنةْ  لةٓ     ًالحنةدرٍص،  لت اجلل ن همةل: البخةث الفلمةُ،   ًمش

رةةةةةو لةةةةةدٍورت بةٍةةةةةد  لكرتًنةةةةةُ ءً رٌقةةةةة  للحنٌاػةةةةة  ا احنمةةةةةل ُ ر ةةةةة      

(Facebook( ًالبللغ  ددهرت ،)30( فةدًا، حَث اسحنجلب رنورت )39 )

( رو اجمٌع ا سةحنبلنلض ارةسةلْ،   %77 ـٌ هَْٗ تدرٍص، ر لٌا نشبْ )

ءسفةض النحنلٖج  و: ءن نٌع االهلض ء ـلٕ هَْٗ ًبفد الحنخلَ  للمفلٌرلض 

ٕ   البخةث الفلمةُ،   ُالحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف اجلل  ًالحنةدرٍص اةل

 جيلبَةةًل، ًءظوةةةض النحنةةلٖج  ةةد  ًاةةٌد فةةةًئ دالحنةةْ  حؼةةلًَٖل  ةةٌ تٌظَةةف   

 فزٔ رحنجلناض الدراسْ. ُت البخث الفلمُ، ًالحندرٍص، ُاإلنرتنت يف اجلل

 

 

 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د

بوية قسم العلوم الرت –أستاذ اإلدارة الرتبوية املساعد 

 اءجامعة صهع –ب والهفسية بكلية الرتبية أرح



 

583 
 

  2015ديسمبر   -يوليو  –المجلد الثاني  –العدد السادس     ة الناصرجامعمجلة 

 

 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

لاةةةةد فةةةةة  الحنخةةةةٌمل يف اجحنمفةةةةلض ارفةفةةةةْ، رةةةة  نولٍةةةةْ الاةةةةةن ارلؿةةةةُ،  لةةةةٓ ار سشةةةةلض ا  لد َةةةةْ         

الحنفلَمَةةةةةْ، ًًدٍةةةةةدًا االرفةةةةةلض ءن تكةةةةةٌن  نؼةةةةةةًا دا مةةةةةًل ًفةةةةةل ً   حنمفةةةةةلض ارفةفةةةةةْ، رةةةةةو  ةةةةة مل    

الةقمَةةةْ، ًتزًٍةةةد الهلبةةةْ بوةةةلراض البخةةةث    الرت َةةةز  لةةةٓ بةةةةارج البخةةةث الفلمةةةُ، ًالحنخةةةٌمل  م ارؼةةةلدر   

 ةةةةو ارفلٌرةةةةلض ًالٌػةةةةٌمل  لَوةةةةل، ًهةةةةُ روةةةةلراض ءسلسةةةةَْ   بةةةةد رةةةةو الحنشةةةةل  بوةةةةل يف اجحنمفةةةةلُض ءػةةةةبخت  

 (. 315 2012,ارفةفْ ًارفلٌرلض فَول رٌردًا اسرتاتَجًَل هلرًل ) الظٌابكْ، 

، لكةةةة ن  رةةةةو دًمل الفةةةةل ،  ةةةةٌ  ًطةةةةود الفاةةةةد ا  ةةةةن، رةةةةو الاةةةةةن ارلؿةةةةُ  قبةةةةلً  رحنزاٍةةةةدًا ًرحنشةةةةلر لً  

 ًظوةةةض  ةةلؾ، بظةةك  ًالحنفلحنمَةةْ الحنفلَمَةةْ الفملَةةْ يف ً ةةدرلتول تٌظَةةف طةةبكْ اإلنرتنةةت 

 Electronicاإللكرتًنةةُ  ارٌؿةةٌع، ًءبةاهةةل الةةحنفلرت   بوةة ا  رحنفلاةةْ ًرفةةلهَرٌت َ ةةٍدّ  رؼةةهلخلٌض

Learning)ارةةةةةةةن ) (، ًالةةةةةةحنفلرت(Flexible Learning  ٌ ب ، ً ةةةةةة  تكنٌلٌاَةةةةةةل االسةةةةةة

ًالظةةةبكلض هةةةٌ ءسةةةلٌب تةةةرتا فَوةةةل  جلةةةْ الاَةةةلدّ  م حةةةد رةةةل للمةةةحنفلرت،  َةةةث ٍكةةةٌن ارةةةحنفلرت ء  ةةةة            

ًكمةةةةًل يف الفملَةةةةْ الحنفلحنمَةةةةْ، ًٍشةةةةحنهَ  ًدٍةةةةد ا ًقةةةةلض ارنلسةةةةبْ لةةةةى ًارٌؿةةةةٌ لض الةةةة  تشةةةةحنوٌٍى،         

   2005, 5-4 ). بلإلؿلفْ  م الحنخكرت يف سة ْ الحنفلحنرت ًفاًل لادراتى ًًقحنى ً ركلنلتى )حنلًِ، 

ًرةةةو حَةةةث ا هحنمةةةل  الفةبةةةُ بظةةةبكْ اإلنرتنةةةت ًا رتبةةةلك بوةةةل، فاةةةد اةةةلٕض تةةةٌنص  ةةة ًمل دًلةةةْ  ةبَةةةْ،     

(، فلإلرةةةةلراض 1992(، ثةةةةرت تلحنوةةةةل الكٌٍةةةةت يف الفةةةةل  )  1991حَةةةةث ارتبهةةةةت بظةةةةبكْ ا نرتنةةةةت  ةةةةل  )  

 ًارتبهةةةةت قهةةةةة ًسةةةةٌرٍل ًالةةةةَمو يف   1994)(، ثةةةةرت لبنةةةةلن ًارجلةةةةةب يف الفةةةةل  )  1993ًرؼةةةةة يف الفةةةةل  ) 

. ًبفةةةةد هةةةة ا الحنةةةةلرٍ) ء ةةةة ض  درةةةةْ )ا نرتنةةةةت( تنحنظةةةةة  1999)، ثةةةةرت الشةةةةفٌدٍْ يف  ةةةةل  )1996)الفةةةةل  )

بظةةةك  ًاسةةة  حَةةةث ارتبهةةةت رفرةةةرت الةةةدًمل الفةبَةةةْ بللظةةةبكْ، ً لةةةٓ الةةةة رت رةةةو ءن رفةةةدمل اسةةةحنددا            

)اإلنرتنةةةةةت( يف الةةةةةٌأو الفةبةةةةةُ ءقةةةةة  رةةةةةو ارفةةةةةدمل الفةةةةةلرُ،    ءن اسةةةةةحنددارى يف الةةةةةٌأو الفةبةةةةةُ تزاٍةةةةةد   

(  مةةةل تةةةدمل  2007 – 2000لفًل  ةةةدّ، ًيف بفةةةل الةةةدًمل الفةبَةةةْ  ظةةةةاض ا ؿةةةفل  بةةة ن  ةةةلرُ )     ءؿةةةف

 2009).  حؼلَٖلض ا ًلد الدًلُ ل تؼل ض )الٌد، 

ٌ   ةةةةل  ًةةةةٌ ُض  ةةةةن رشةةةةبٌقْ فةؿةةةةحنول الـةةةةجلٌك ا قحنؼةةةةلدٍْ رةةةةو نلحَةةةةْ،    ًتفةةةةَع االرفةةةةلض  لةةةةٓ  ةةةة

نةةةْ يف ا ةةةةجي ن، ًتفةةةة  تلةةة  الحنخةةةٌ ض  ًرهللةةة  سةةةٌئ الفمةةة  رةةةو نلحَةةةْ ء ةةةةٔ، لحنةةةٌفن  ؼةةةلٖؽ رفَ 

 لةةةةةٓ االرفةةةةةلض الَمنَةةةةةْ ا سةةةةةحنجلبْ تةةةةة ي ارهللةةةةة  الةةةةة  رنوةةةةةل تٌظَةةةةةف اإلنرتنةةةةةت  درةةةةةْ رنحنشةةةةة        

االرفةةةةةلض،  بد   بةةةةةد للجلرفةةةةةلض اوَةةةةةز اردحنةةةةة اض االسةةةةةٌبَْ ًالبنةةةةةٓ الحنخحنَةةةةةْ ال ارةةةةةْ ل طةةةةةرتاا        

باةةةٓ ا سةةةحنلب ااةةةلرفُ، ًالفةةةلرل ن، ًالهلبةةةْ    بظةةةبكلض اإلنرتنةةةت الفلرَةةةْ يف االرفةةةْ ًلَةةة  رةافاوةةةل لَ   

يف اتؼةةةلمل ًتٌاػةةة  رةةة  ر َ توةةةل رةةةو االرفةةةلض الفةبَةةةْ ًالفلرَةةةْ. فةةةل ردن،  لةةةٓ سةةةبَ  ار ةةةلمل،  ملةةةت           
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 ( الرفةةْ(14  لةةٓ ا سةةحنفلدّ رةةو طةةبكْ اإلنرتنةةت  لةةٓ رشةةحنٌٔ االرفةةْ ًبةة ن االرفةةلض، حَةةث ربهةةت       

 ْ ْ  ً لَة ٓ  رٌقة   رنوةل  لكة   ًٌٍاةد  ارلؿةُ،  اإلنرتنةت يف ءًا ةة الاةةن    بظةبكْ  ءردنَة  الظةبكْ   لة

 (. ,2002 ,3 الفلرَْ، )الظلٍ  الفنكبٌتَْ

ًالهلبةةةْ، ًبةةةل ءن ا رةةةة ٍحنفلةةة       ـةةةٌ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص  ً  حنبةةةلر ءن اإلنرتنةةةت ٍحنـةةةمو ُبفةةةدًا  جيلبَةةةًل  لةةةٓ      

م بحنةةةةدرٍص الهلبةةةةْ ًالبخةةةةث الفلمةةةةُ، فننةةةةى رةةةةو الـةةةةةًرِ ءن ٍةةةةحنرت تٌظَةةةةف هةةةة ي الظةةةةبكْ ارفلٌرلتَةةةةْ     

ءقؼةةةٓ حةةةد نكةةةو، رةةةو رنهلةةة  ءن الحندؼةةةؽ باتةةةى  مؼةةةدر للمفلٌرلتَةةةْ، فمةةةو بةةةلب ءًم ءن ٍكةةةٌن       

لقًل  م تٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةت يف الحنةةةةدرٍص، ً ؼٌػةةةةًل يف ت هَةةةة  ألبةةةةْ  لَةةةةْ        ـةةةةٌ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص سةةةةبٍ   

 لةةةةٓ اسةةةةةحنددارول، ححنةةةةةٓ ٍكٌنةةةةةٌا رشةةةةحنفدٍو  ةةةةةٌ  ااَةةةةةلّ الفملَةةةةةْ،    -رفلمةةةةةُ الجلةةةةةد  -الرتبَةةةةْ  

 هلبلض سٌئ الفم ، ًيف اأ  ى  لٓ    ادٍد يف البخث الفلمُ.ًا سحنجلبْ رحن

ًرةةةةو هنةةةةل تبلةةةةٌرض رظةةةةكلْ الدراسةةةةْ االلَةةةةْ يف اسحناؼةةةةلٕ االهةةةةلض ء ـةةةةلٕ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص  ةةةةٌ            

  ُ الحنةةةةدرٍص بكلَةةةةةْ الرتبَةةةةْ ءرحةةةةة  الرفةةةةْ ػةةةةةنفلٕ رةةةةو ًاوةةةةةْ     ، ًتٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةةت يف البخةةةةث الفلمةةةةة

نص، الةتبةةةةْ ا  لد َةةةةْ، ًسةةةةنٌاض ا ةةةة ّ (، يف    نرةةةةةهرت، ًءثةةةةة  ةةةة  رةةةةو رةةةةحنجلناض الدراسةةةةْ ) ااةةةة     

 االهلتورت. 

 ءسٗلْ الدراسْ: 

سفت الدراسْ لإلالبْ  لٓ ا سٗلْ اآلتَْ:

رل ا الهلض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف البخث الفلمُ ًالحندرٍص بكلَْ  .1

 الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت؟

( يف االهلض ء ـلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص   α= 0.05اض د لْ  حؼلَْٖ  ند رشحنٌٔ الد لْ )ه  هنلا فةًئ ب .2

 ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف البخث الفلمُ بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رةو ًاوةْ نرةةهرت، تفةزٔ  م     

 رحنجلناض    رو )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ(؟

( يف االهةلض ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص     α= 0.05رشحنٌٔ الد لةْ )  ه  هنلا فةًئ باض د لْ  حؼلَْٖ  ند-3

 ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف الحنةدرٍص بكلَةْ الرتبَةْ ءرحة  الرفةْ ػةنفلٕ رةو ًاوةْ نرةةهرت، تفةزٔ  م رةحنجلناض            

    رو )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ(؟

 ءهدا  الدراسْ: 

 هدفت الدراسْ االلَْ للحنفٍة   لٓ: 

لض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ةٌ تٌظَةف اإلنرتنةت يف البخةث     ًاق  االه .1

 .الفلمُ ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت
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نٌع االهلض الشلٖدّ   ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص  ةٌ تٌظَةف اإلنرتنةت يف البخةث         .2

 .الفلمُ ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت

حنجلن    رةو ااةنص، ًالةتبةْ الفلمَةْ، ًسةنٌاض ا ة ّ،  لةٓ االهةلض         دًر ر .3

الشةةةلٖدّ   ـةةةلٕ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص  ةةةٌ تٌظَةةةف اإلنرتنةةةت يف البخةةةث الفلمةةةُ      

 .ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت

 ءهمَْ الدراسْ: 

بةةة  رهلبةةةلن للحنمٍَةةةز يف ءِ حاةةة    ٍفةةةد البخةةةث الفلمةةةُ ًالحنةةةدرٍص رةةةو ءًلٌٍةةةلض روةةةل  ءِ الرفةةةْ ًحشةةة ،  

رةةةةو اااةةةةٌمل الفلمَةةةةْ اردحنلفةةةةْ، ًنرةةةةةًا للةةةةدًر ا سلسةةةةُ الةةةة ِ ٍشةةةةورت بةةةةى  ـةةةةٌ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص يف ءِ     

يف  –الرفةةةةْ بةةةةللبخٌة الفلمَةةةةْ ارحندؼؼةةةةْ ً ملَةةةةْ الحنةةةةدرٍص، فةبةةةةل تةةةة تُ ءهمَةةةةْ الدراسةةةةْ االلَةةةةْ          

فةةةْ ػةةةنفلٕ تة ةةةز  لةةةٓ الكظةةةف    ءنوةةةل ءًمل دراسةةةْ يف  لَةةةْ الرتبَةةةْ ءرحةةة   لر    –حةةةدًد  لةةةرت البلحةةةث   

ُ ء ـةةةلٕ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص  ةةةو االهةةةلض  رةةةو  ، ًالحنةةةدرٍص ةةةٌ تٌظَةةةف ا نرتنةةةت يف اجةةةللُ، البخةةةث الفلمةةة

( ً  2011( ً )بٌتةةةى، 2012ًاوةةةْ نرةةةةهرت، ًهنةةةلا دراسةةةلض  ةبَةةةْ عةةةدًدّ،  دراسةةةْ ) ةةة  ،     

 تَْ:(،  لٓ رشحنٌٔ الفل  الفةبُ ًت ا ءهمَْ الدراسْ يف النالك اآل 2007)عمد،

ءنول تشفٓ للكظف  و االهلض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف البخةث الفلمةُ   -1

رةو ًاقة  الحنجةبةْ الفملَةْ لكة   ـةٌ هَٗةْ         .ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفةْ ػةنفلٕ رةو ًاوةْ نرةةهرت     

حندة ِ الاةةار يف الكلَةْ ًاالرفةْ     تدرٍص، ًبللحنللُ فنن الدراسْ االلَْ تشةورت يف تاةدٍرت رفلٌرةلض حاَاَةْ ر    

ًرة ز تهةٌٍة الحنفلةَرت ااةلرفُ  ةو دراةْ تٌظَةف اإلنرتنةت  ةلل ن رومة ن همةل الحنةدرٍص ًالبخةث الفلمةُ،              

فَمكنورت ا    بول يف ا هط الحنهٌٍةٍْ لفـٌ هَْٗ الحندرٍص ًلل ارج الدراسَْ ًالبخث الفلمُ، ًف  نحنلٖج 

الدراسْ ًتٌػَلتول

اللَةةةةْ اسةةةةحنكملً  للجوةةةةٌد الفلمَةةةةْ ًرشةةةةلهمْ ء ةةةةةٔ  لبخةةةةث حاَاةةةةْ االهةةةةلض        تةةةة تُ الدراسةةةةْ ا -2

الشةةةلٖدّ   ـةةةلٕ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص  ةةةٌ تٌظَةةةف اإلنرتنةةةت يف البخةةةث الفلمةةةُ ًالحنةةةدرٍص يف بَٗحننةةةل الَمنَةةةْ          

 ًالفةبَْ.

 اقحنؼةض الدراسْ االلَْ  لٓ احملدداض اآلتَْ: عدداض الدراسْ: 

اسةةةةْ ًهةةةةُ لَةةةة  ء ـةةةةلٕ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص، ء لةةةةٓ رةةةةو        عةةةةدداض بظةةةةةٍْ: تحنم ةةةة  بفَنةةةةْ الدر    .1

ء.رشةةةل د، الةةة  ٌر ًاإلنةةةلة الةةة ٍو ٍفملةةةٌن يف  لَةةةْ    ً ، ) ءسةةةحنلب، ًءسةةةحنلب رظةةةلرا(  ء.رشةةةل د

 الرتبَْ ب رح  الرفْ ػنفلٕ.

 عدداض ركلنَْ:  لَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ. .2
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/  2014عةةةةةدداض ارنَةةةةةْ: أباةةةةةت الدراسةةةةةْ  ةةةةة مل الفؼةةةةة  ال ةةةةةلنُ رةةةةةو الفةةةةةل  ااةةةةةلرفُ )       .3

2015.) 

عةةةةدداض رٌؿةةةةٌ َْ: حةةةةددض نحنةةةةلٖج الدراسةةةةْ االلَةةةةْ بةةةةل دًاض ًاإلاةةةةةإاض الةةةة  اسةةةةحنددرت    .4

امةةةةةة  ارفلٌرةةةةةةلض ًًلَلةةةةةةول، ًيف ارفةةةةةةلهَرت ًارؼةةةةةةهلخلض ا سلسةةةةةةَْ الةةةةةة  اطةةةةةةحنملت  لَوةةةةةةل 

الدراسةةةةْ حةةةةٌمل االهةةةةلض الشةةةةلٖدّ   ـةةةةلٕ هَٗةةةةْ الحنةةةةدرٍص  ةةةةٌ تٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةت يف البخةةةةث  

 ص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت.الفلمُ ًالحندرٍ

 رؼهلخلض الدراسْ:

 : َ ٍدّ ًهُ رؼهلخلض  لٓ الدراسْ اطحنملت

 الدراسةْ )اإلسةحنبلنْ(   ءداّ  لٓ ارشحنجَبٌن  لَول حيؼ  ال  ًٍاؼد بول  اةاًَٖل الدراْ :االهلض .1

 ورت.لتنٌع االهالبلحث لحنخاَ  ءهدا  الدراسْ االلَْ، يف ًدٍد  رو قب  ارهٌرّ

ء لةٓ رةو ءسةحنلب     ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص: ًٍاؼد بورت  اةاًَٖل لَ  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص ًرنورت بةتبْ .2

، يف لَةةةة  الحندؼؼةةةةلض ًا قشةةةةل  ًارشةةةةل د ًا، ًءسةةةةحنلبًل(رظةةةةلر  ًا، ًءسةةةةحنلبًاءسةةةةحنلب) رشةةةةل د

ُ ا  لد َْ بكلَْ الرتبَْ ءرح   لرفْ ػةنفلٕ الفةلرل ن،  ة مل الفؼة       الفةل  ااةلرفُ    رةو  ال ةلن

2014 /2015 . 

ْ  ااٌاسةَ   ءاوةزّ  تـرت اجمٌ ْ رةو  ؿدمْ طبكْ  لرَْ اإلنرتنت: ًتفة   اةاًَٖل ب نول .3  رةتبهة

ْ   هةٌك   و أةٍ  ببفـول ْ  بة ن  بحنة ر ن ا تؼةلمل ًالحنٌاػة     تاةٌ   هلتفَة ْ  االسةٌب  ءنرمة  بهةٍاة

 ٍة بٌن تفلحنمى. ال ِ ًءسلٌبورت تنلس  رشحنٌٔ ارشحنددر ن

هرت بةتبْ ءسحنلبًا  ونة   اةاًَٖل ب نى  ملَْ تفلَمَْ ٍاٌ  بول ءحد ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص الحندرٍص: ٍف .4

 ًٍ دٍول بهةئ تفلَمَْ رحننٌ ْ لهلبْ  لَْ الرتبَْ ءرح   لرفْ ػنفلٕ. ف  لٓ، رشل دًا

البخث الفلمُ:  ٍفة   اةاًَٖل ب نى علًلْ  لمَْ ننوجْ ا  رظكلْ ءً ظلهةّ رل ت رئ البلحث،  .5

أةٍةة  ا سحناؼةةلٕ ًالحنةةدقَ  امَةة  الظةةٌاهد ًا دلةةةْ الةة   كةةو الحنخاةة  رنوةةل ًػةةًٌ   م           ةةو

 اااَاْ.

 اإلألر النرةِ ًالدراسلض الشلباْ:

 ءًً : اإلألر النرةِ:

( بلللجلةْ اإلجنلَزٍةْ  International Network(: هُ ا حنةؼلر لة )  Internet ن رؼهل  اإلنرتنت ) 

ض الفلرَْ، ًهُ  بلرّ  و طبكْ رو الكمبٌَتةاض الفلرَْ  مٌ ْ رو الظبكلض ًتفين طبكْ ارفلٌرل

ظوة يف نولٍْ " TPC-IP " الٌأنَْ ًاردنَْ ًا لػْ، ًهرت لَفًل رحنظلبك ن فَمل بَنورت    قلنٌن دًلُ

ًقد مت  الشحنَنَلض، ًنظ  يف الٌ ٍلض ارحنخدّ ا رةٍكَْ  نٌاّ  لمَْ تشفٓ لةبط االرفلض فَمل بَنول،
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ءن تةبط ءرب  الرفلض ءرةٍكَْ فَمل  1969فل  ال يف " ال  اسحنهل ت  " ARPANET  أ ئ تشمَْ

بَنول، ًلكو د   فَمل بَنورت ًاارّ الدفلع ا رةٍكَْ، ال  ررت ب ا  بلح َول رو ءا  تهٌر ه ي الفكةّ 

لتفَْ"، ًقد جنخت الحنجةبْ، ًبدء ًال  تفين" ربط ه ي ار سشلض الفلمَْ    بلقْ رة بْ رو اإلرسل ض ات

الفم  بظك  ادِ  لٓ تهٌٍةهل، لاد  لن الشفُ اااَاُ هٌ رو ءا  ربط  لفْ االرفلض ًرةا ز 

 م ءداّ هلرْ للبخث يف  لفْ ا ل ض  1980البخث ا رةٍكَْ فَمل بَنول، ًب ل  ًٌمل" اإلنرتنت"  ل  

ا  حلرت ربط االرفلض ا رةٍكَْ فَمل بَنول،     ندرل للم سشْ الفلمَْ ًالبخ َْ ا رةٍكَْ، ً  ٍحنخ

رو ءا  الفم   لٓ ًاَ  االرت ً ربط االرفلض فَمل بَنول  1985تد لت اامفَْ الٌأنَْ الفلمَْ  ل  

 (.2012)اللمدانُ، 

َْ، ًرنول ًنرةًا  همَْ ارفلٌرلض ارشحنالّ رو طبكْ اإلنرتنت ظوةض االاْ ارلسْ رو قب  ار سشلض الحنفلَم

االرفلض، ال  تشفٓ بدًرهل  م رٌا بْ ارشحنخدثلض الحنانَْ ًرنول تهبَ  اإلنرتنت يف ااؼٌمل  لٓ لَ  

ااٌان  ارفةفَْ رو   مل ارفلٌرلض ال  تزًدنل بول تانَْ اإلنرتنت ،  مل ءن اسحنددا  تانَْ اإلنرتنت رلاالت 

لفملَْ الحنفلَمَْ ءرةًا رلخًل ًيف  لٍْ ا همَْ للدًر ا سلسُ رشحنمةّ يف الحنهٌر ًالحنمدد، ًءػب   د لتل يف ا

ال ِ تلفبى يف تزًٍدنل بلرفلٌرلض الفلمَْ ارحنجددّ بلسحنمةار ،  مل  كو اسحنددارول  ٌسلٖ  رفَنْ 

 (. 2002, 553لألسحنلب االرفُ يف تدرٍشى للماةراض الدراسَْ رو ءا   اةإ ارٌقف الحنفلَمُ ) الظةهلن، 

ر  الحنجلَّةاض الكبنّ ال  ٍظودهل ا حنم  الفلرُ ارفلػة  مَ  ػٌري ر  د ٌمل  ؼة ارفلٌرلض  ًمتظًَل

ًثٌرّ ا تؼل ض، فنن بةارج ار سشلض الحنفلَمَْ بل فَول رو ردارض، ًرفلهد، ً لَلض، ًالرفلض  لاْ 

، ًتفللت الندإاض ارحنكةرّ إل لدّ  م   لدّ النرة بود  تهٌٍةهل، ًرو هنل فاد طفة الرتبٌٌٍن بو ي ا همَْ

النرة يف عحنٌٔ الفملَْ الحنفلَمَْ ًءهدافول ًًسلٖلول، ًنحنَجْ ل ل  مت ًؿ  رنلهج  لرلْ  لٓ اإلنرتنت 

 (.2000, 169ُتٌظف يف الفملَْ الحنفلَمَْ رن  بداٍْ الاةن الٌاحد ًالفظةٍو ) اتلبص ًالكندرِ، 

(، )الفحنٌح 1998)اتلبص،  ،اإلنرتنت يف الحنفلَرت،  دراسلضًءًػت   ن رو الدراسلض بـةًرّ  د لمل 

 طبكْ (، رل تحنمَز بى 1425(، ) الزهةانُ،  2004(، ) الفلٌِ،  1421(، )  مل،  1420ًالشلهلن، 

 ارحنٌفةّ ارفلٌرلض ا  ةٔ،  خداثْ الحنفلَمَْ ا دًاض رو  نهل  و تفلَمَْ ً  َْ   داّ اإلنرتنت

ءً  للمدرس ن  دٍدّ تفلَمَْ ا حنَلراض تحنٌافة يف ال  ًاإلركلنَلض ارفلٌرلض تنٌٍ بلسحنمةار، ً ًاددهل

 الحنخكرت   مل رو تفلَمَْ فةؾ بلاةٍْ، ًتٌافة تحنؼف تفلَمَْ بَْٗ بلر متةاض، ًتٌفن الهلبْ، ًا طرتاا

 ر  الحنٌاػ  رّرول فةٍ  بنلٕ ر    جيلبَْ، رولراض الفلمُ،  مل ءنول تكش  ًالحناد  ال اتُ الحنفلرت يف

(. 2007, 135ًالشةألًِ،  ًالنلقد، ) اٌدّ اإلبدا ُ الحنفكن ًرولرّ ح  ارظك ض، ًرولرّ اآل ةٍو،

  لٓ للخؼٌمل ًاقفُ ر لمل اإلنرتنت ب ن (Williams, 1995)ًلَلرز  ت  َد (،2005) ًب ة دًٍدِ

 الحنفلرت ر   اردحنلفْ الحنفلَرت ب منلك ْارفةف تنلًمل  لٓ تشل د ًءنول الفل ، رو ء لٕ ارفلٌرلض رو  رت ء  
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ًءف     حن  رو ارفةفْ رؼلدر فَول ًتحنٌافة للحندرٍص، أةٍاْ رو ء  ة ًتٌفة ال اتُ، ًالحنفلرت الحنفلًنُ،

 .(2005 ,4 اردحنلفْ، )دًٍدِ، الحنفلَمَْ للمشحنٌٍلض ًبةارج

  لٓ ا  حنؼلؾ ًبًِ ح  نًالبل الفلملٕ ب ن بل تؼلمل ٍزدهة الفلمُ الحناد  ( ءن2008ًٍةٔ )بة لض، 

  لٓ ًاإلأ ع ًرنلقظحنول ء ملترت نحنلٖج رالرنْ ًالالرٍْ; ًالدًلَْ ًالٌأنَْ ًاإلقلَمَْ ا ػفدّ احمللَْ لَ 

 ًػٌلى  ركلنَْ ؿفف ٍفين البلحث  زمل ً ن اردحنلفْ،   ورت اجل ض يف ًالبلح  ن،  لَى الفلملٕ تٌػ  رل

 ًرشحنجداتى، ًلاد الفلمُ البخث ًرنجزاض  ني، اجوٌداض  لٓ ةفىتف فةؾ ًقلْ رؼلدر ارفلٌرلض،  م

  لق ، 1993, رةسُ،  1994, أنلغ، 2005, س رْ، ( دّ  دراسلض  نحنلٖج دراسلض ءطلرض

الفللُ الفةبُ،  الحنفلَرت ًر سشلض االرفلض يف الفلمُ البخث تفَ   دٍدّ هنلا رفٌقلض (، ءن  1989

ً لٓ  ارفلٌرلض، تكنٌلٌاَل ًاسحنددا  اادٍ ْ الحنانَلض اسحنددا  رو دب    لن الؼفٌبلض ه ي ًلحن لَ 

ب ن  ًالحنٌاػ  ا تؼلمل رظك ض ح  يف ؿدمْ تشوَ ض رو تادرى رل ا نرتنت تانَْ ا ؼٌؾ ًاى

للبلح  ن  ًارحندؼؼْ اادٍدّ ارفلٌرلض لحنٌفن  سولرلض رو تادرى ًرل ا لراُ، ًالفل  البلحث

 (.2008, 8 - 7)بة لض، 

ًبفد ءن فةؿت طبكْ اإلنرتنت نفشول،   حد ءهرت رؼلدر ارفةفْ ًءسلٌبًل رو ءسللَ  الحنفلَرت ًالحنفلُّرت، 

ءػب    ن رو ارحنفلم ن ٍحنفلمٌن   نًا رو ارٌاد  و أةٍ  ل  ارفلٌرلض اادٍ ْ ًارحنكلرلْ رو رٌاق  

قلرت   ن رو االرفلض بهةح رٌادهل ًػفخلض اإلنرتنت، ًلَص رو اراةراض الدراسَْ اركحنٌبْ، ًقد 

، ً م لمل  لٓ بل  جند ءن الرفْ فٌنكص ءًن  ٍو (Web Pages)الدراسَْ  لٓ ػفخلض الٌٍ  

(University of Phonex on line)  أةحت  لٓ طبكْ اإلنرتنت بةااجول الحنفلَمَْ يف  دّ رشحنٌٍلض

لر لض  و أةٍ  ار متةاض الفلمَْ ر   البكللٌرٌٍض، ًارلاشحنن، ًالد حنٌراي، ًءػب  هنلا رظ

، ا رة ال ِ ركو البلح  ن (Telecom Ference)ًالندًاض ارحندؼؼْ  و أةٍ  الحندلأ   و بفد 

رو ااؼٌمل  لٓ رلدؼلض البخٌة رو ارةا ز البخ َْ الحنلبفْ للجلرفلض بشة ْ هلٖلْ ،  ؿلفْ  م رحنلبفْ 

   ًسلٖ     ن ًد لٍْ  لػْ بلر متةاض ًالنظلألض ارحندؼؼ ن ختؼؼلتورت الفلمَْ رو   مل اإلنرتنت، 

 (. 2005, 145الحنفلَمَْ ) ءبٌ رٍل، 

 ًالحنفلَرت الفلمُ البخث يف ل نرتنت النلا  ا سحنددا  ( يف دراسحنى ب ن 2007ًًفاًل رل سب  ء د )عمد، 

 الفللَْ، نل ٌ َْالن باض ارفلٌرلض رؼلدر  م الٌػٌمل سوٌلْ ءهمول،  ٌار ،  دّ  لٓ الفللُ ٍفحنمد

   ن الدا لَْ، ًءطلرض بنلٕ ًحداتول   لدّ  م الحنفلَمَْ ار سشلض ًسَدف  اردرض دًر تجلَن  م سَ دِ

 Rayder, and)، 1998) ، )اتلبص،(Golbreeth,1999, 60)الدراسلض ر   دراسْ،  رو

Wilson,1996, 60) (Faison,1996, 38)،,(Joo,1999, 245)   ءػبخت لضاالرف ءن م 

 ًالحنفلَرت، الفلمُ، البخث يف  درلتول رو ًا سحنفلدّ اإلنرتنت فةػْ اسحنددا  ًألبحنول  سلت تول تحنَ 
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 الدراسَْ، ًتادٍرت ارظلرٍ  ً متل  اإللكرتًنُ، ًال ٍد ًارنلقظْ، ااٌار، ً درلض ًا هط الدراسَْ،

   2007, 3).ارشلندّ )عمد، الحنفلَمَْ ال اجَلض

رفْ اادٍ ْ تٌفن الحنفلَرت ًالبخث الفلمُ ً درْ ا حنم ، ًرو هنل ٍالمل يف ا دبَةلض  ن االرفْ ًرومْ اال

 ا  ا حنم  ًءن  ا  االرفْ هٌ البخث الفلمُ، ًبللحنللُ فنن البةلح  ن ارمَةزٍو ًار افة ن ًارحننٌرٍو هرت 

ً ههى الحننمٌٍْ امَ  ا ل ض، ًءن  اٌمل ا حنم ; ال ٍو ٍاٌدًن حة ْ تهٌري ًتادرى، ًٌٍاوٌن بةااجى 

االرفلض ال    تفرت  بفد بل همَْ ال  ٍشحنددرول البخث الفلمُ فوُ تنرة ءًمل رةل تنرة ءن طجللول 

الظل   ختةٍج اله ب، دًن ءهمَْ البخث الفلمُ ًتةبَْ الفلملٕ  زاد للخلؿة ًارةشحناب ، ًءن ر   ه ي 

سلسُ ًال لنٌِ، ًتفاد اإلدراا الةٌا ُ لألهمَةْ ا قحنةؼلدٍْ للبخث الفلمُ، االرفلض بلتت ارحنداد للحنفلَرت ا 

 ل ل  جي   لٓ(. 2008ً, 10 مل تفاد الحنكلر  يف ا دإ لحنجلهَْ النٌاقؽ يف ه ا ا لمل )بة لض، 

ن تٌف رءض ُسلحنرت اهحنملرلتول ءن تـ   لٓ  لَلض الرفْ ػنفلٕ ًفةً ول، ًال  رنول  لَْ الرتبَْ يف ءرح ،

 بظبكْ اإلنرتنت.  الحنجوَزاض ال ارْ

(، ًتـرت تشفْ بةارج (1993ًلاد ءنظ ض  لَْ الرتبَْ ءرح ،  كلَْ فة َْ تحنب  الرفْ ػنفلٕ يف  ل  

ء لد َْ ًهُ تشمٓ بةارج   داد رفلمُ )الاةآن ً لٌرى، ًالدراسلض اإلس رَْ، ًاللجلْ الفةبَْ، 

لؿَلض، ًالحن رٍ)، ًااجلةافَل، ًبةنلرج اللجلْ اإلجنلَزٍْ(، بود  ًالكَمَلٕ ً لٌ  ااَلّ، ًالفَزٍلٕ، الةٍ

  داد رفلم ن للحنفلَرت الفل  فاط، ًلَص للحنفلَرت الفين ًالحندرٍ  اروين يف الٌقت االؿة،  مل تظلرا يف 

ة ا هحنمل  بدراسْ ا ًؿلع الرتبٌٍْ ًالحنفلَمَْ ارٌاٌدّ يف ا حنم  الَمين ًرفلاْ رظك تول ًفاًل للفك

الرتبٌِ اادٍث، ًالحنفلًن ر  ءاوزّ ًاارّ الرتبَْ ًالحنفلَرت ًركلتبول الحنفلَمَْ يف اجل ض اإل داد ًالحندرٍ  

ًالحن هَ  للٌظلٖف اإلدارٍْ ًالرتبٌٍْ، ًيف تادٍرت ا سحنظلراض الفلمَْ ًالرتبٌٍْ، ً  داد بلح  ن رحندؼؼ ن يف 

ض الرتبٌٍْ، ال  رو ط نول ءن تزٍد رو  منلٕ ارفةفْ اجل ض الرتبَْ ً لرت النفص، ً اةإ البخٌة ًالدراسل

الرتبٌٍْ، ًاإلفلدّ يف اجل ض الحننمَْ الظلرلْ يف الب د، ًارشل دّ يف د رت ااة ْ الرتبٌٍْ ًالفكةٍْ 

   (.6ًتنظَهول يف الَمو بل حيا  ءهدا  ا حنم  الَمين )ا   ِ، د.ض، 

د ءن طبكْ اإلنرتنت قد ا حنزلت اادًد الزرنَْ ًاركلنَْ ًرو   مل الفة  الشلب  للجلن  النرةِ جن

رحننٌ ْ، خيحنلر  ًبةارج ءطبى رل ٍكٌن بكلَْ ًاحدّ ًٌِ ءقشل  ء لد َْ -ءِ الرفْ  – لحنـ  االرفْ

 رو   ن ح   لٓ اإللكرتًنُ، ٍفم  ارنحنش   لَول رل ٍةٍدي،  بد ءػب  الحنفلَرت    اإلنرتنت، ءً الحنفلَرت

 ةجيُ اردارض  رو ارحنزاٍدّ ا  داد اسحنَفلب  لٓ االرفلض قدرّ  د  يف ارحنم لْ  بلٕارظك ض ًا 

الحنفلرت  تٌفن  ركلنَْ اسحنكظل   لٓ ارشحنٌٍلض خمحنلف يف ارفلمٌن الفةبَْ، ًٍفم  البلدان يف ال لنٌٍْ

 ا نرتنت  لٓ ارٌاٌدّ فلَمَْارٌاد الحن ًمتحند اإلنرتنت، طبكْ  لٓ ارحنٌفةّ الحنفلَمَْ ارؼلدر   مل رو ارفَد

 ًاى احمللؿةّ  لٓ اربين الحنالَدِ للحنفلَرت ارٌاٌدّ  مؼلدر ارٌاد تشحندد  حَث الحنكمَلَْ، ارٌاق  رو
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 ارلدّ ت ر ن ًٍحنرت البفل، بفـورت  و رنفؼل ن ًءاوزتورت الهلبْ فَكٌن بفد،  و الحنفلرت  م لٌاى

هَْٗ الحندرٍص لإلنرتنت  مكحنبْ  لكرتًنَْ، يف البخث اإلنرتنت،  مل ءن تٌظَف ء ـلٕ     الدراسَْ

الفلمُ ٌٍفة   ن رو ااود ًالٌقت لفـٌ هَْٗ الحندرٍص، ً كنى رو البخث  و ارؼلدر ًارةاا  اادٍ ْ 

يف ءِ ًقت ًءِ ركلن حش  ًقحنى، ءؿف  م بل  ادٍد رفلٌرلتى  و    رل خيؽ ختؼؼى ًلالٖى يف 

، ًالحنفة   لٓ آ ةٍو يف الرفلض ء ةٔ  ةٍاْ ًرل ٍنحنج  و بل  رو ت ق  ر متةاض  لمَْ بزر ٕ رونحنى

فكةِ ً لمُ نٌ ُ لحنٌلَد ارفةفْ، بدً  رو الرتدد  لٓ اركحنبلض الحنالَدٍْ ب ًقلُض ًءٍل   عددّ، قد   جيد 

رهلبى رو تل  ارؼلدر ًارةاا .

 ثلنًَل :الةةدراسةةلض الةةشلبةةاةةْ:

 فةبَْ:ءًً : الدراسلض ال

 ااةةٌ   لرفةةْ ضیالحنةةدر ٖةةْیي ء ـةةلٕ ااةةلضی( هةةدفت  م رفةفةةْ احةةت 2012دراسةةْ قةةل  بوةةل  ةة   ) -

 راضیارحنغ ًدًر بلاٌ ، الرتبَْ بكلَْ االرفُ ضیرتًنُ يف الحندراإللك  یبللشفٌدٍْ  ٌ اسحنددا  الحنف 

امة  البَلنةلض،   سةحنبلنْ اإل ًاسةحنددرت  ،(ّیبیالدًراض الحنةدر  -ا  ّ سنٌاض -الفلمُ ار ه  -اانص)

ْ  نةةْیًتكٌنةت ع  ْ ی(  ـةةٌ ي360) الدراسة ًرشةةل دٍورت بلالرفةْ، ًءسةةفةض نحنةلٖج الدراسةةْ  ةةو:    ضیتةةدر ٖة

ُ   یتفةٌئ الة  ٌر  ةو اإلنةلة يف اسةحنددا  الحنفةة        ار هةة  ءػةخلب  تفةٌئ  ااةلرفُ،  ضیالحنةدر  يف اإللكرتًنة

ٕ  ًتفةٌئ  رتًنُ،اإللك  یالحنف  اسحنددا  يف( الد حنٌراي)  و( ریارلاشت) الفلمُ ْ یي ء ـةل  بً ضیالحنةدر  ٖة

 نیالةة  ضیالحنةةدر ٖةةْی مةةل تفةةٌئ ء ـةةلٕ ي  ا  لةةٓ، ا ةة ّ بً ضیالحنةةدر ٖةةْیي ء ـةةلٕ  ةةو ا قةة  ا ةة ّ

رةةةو   حيؼةةةلٌا  لةةةُ ءِ دًراض ً ًاحةةةدّ دًرّ  لةةةُ حؼةةةلٌنی نیالةةة   ةةةو دّیلٌن  لةةةُ دًراض  ةةةدحؼةةةی

ٕ  االهةلض  يف ّیةةةْ  حؼةل   ، ًءظوةض النحنلٖج  و ًاةةٌد فةةةةةةًئ باض د لةةة  ّیبیتدر ْ یي ء ـةل  ضیالحنةدر  ٖة

ؼةةل  ل ااةةنص رةةحنجلن تفةةزٔ ااةةلرفُ ضیالحنةةدر يف اإللكرتًنةةُ  یالحنفةة  اسةةحنددا   ةةٌ ااةةةٌ   لرفةةْ

 ال  ٌر، ًرحنجلن ار ه  لؼل  ارلاشحنن، ًرحنجلن سنٌاض ا  ّ ا  لٓ، ًرحنجلن الدًراض الحندرٍبَْ.

ا نرتنةةت  م رفةفةةْ االهةةلض ا سةةلت ّ ًالهلبةةْ  ةةٌ اسةةحنددا       (، دراسةةْ هةةدفت 2011ًءاةةةض بٌتةةى ) -

 مؼدر للمفلٌرلض الحنفلَمَْ ًالبخ َْ يف الرفْ بلتنْ بلازاٖة، ًت ثن    رو الكلَْ، ًاانص، ًالدراةْ  

الفلمَْ بللنشبْ لألسلت ّ، ًت ثن الكلَْ ًاانص بللنشبْ للهلبْ، ًاسةحُنددرت اإلسةحنبلنْ امة  ارفلٌرةلض رةو      

( أللبًل، ً لؼت نحنلٖج الدراسْ  م ت  َةد االهةلض ا سةلت ّ    1024( ءسحنلبًا، ً)400فةاد الفَنْ البللجلْ )ء

ًالهلبْ  ٌ اسحنددا  اإلنرتنت  مؼدر للمفلٌرلض الحنفلَمَْ ًالبخ َةْ، ًًاةٌد فةةًئ باض د لةْ  حؼةلَْٖ يف      

الحنفلَمَةْ ًالبخ َةْ تفةزٔ رةحنجلناض      رحنٌسهلض االهلض ا سلت ّ  ةٌ اسةحنددا  اإلنرتنةت  مؼةدر للمفلٌرةلض     

الكلَْ ًاانص ًالدراْ الفلمَْ، ًءظوةض النحنلٖج  م ًاٌد فةًئ باض د لْ  حؼلَْٖ يف رحنٌسهلض االهلض 

 الهلبْ  ٌ اسحنددا  اإلنرتنت  مؼدر للمفلٌرلض الحنفلَمَْ ًالبخ َْ تفزٔ رحنجلناض الكلَْ ًاانص.  
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ت  م الحنفة   لٓ ًاق  اسحنددا  ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص لإلنرتنةت يف     ( دراسْ هدف2008ًءاةٔ ارهةيف )-

تدرٍص الفلةٌ  الهبَفَةْ يف االرفةلض الشةفٌدٍْ، ًتة ثن  ة  رةو الدراةْ الفلمَةْ، ًا ة ّ الفلمَةْ، ًالاشةرت             

الفلمُ لفـٌ هَْٗ الحندرٍص، يف اسحنجلبلض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص، ًلحنخاَ  بل  مت ا حنَةلر  َنةْ تكٌنةت رةو     

( علًر، تفلة  احملةٌر ا ًمل،  ةو رةدٔ اسةحنددا       6(  ـًٌا، ًا ت  لَورت اسحنبلنْ قشمت فاةاتول  م )255)

 و دراةْ ءهمَةْ اسةحنددا  اإلنرتنةت يف تةدرٍص ارةٌاد الفلمَةْ،         ،احملٌر ال لنًُ ـٌ هَْٗ الحندرٍص لإلنرتنت، 

، ًاحملةٌر الةابة ،  ةو رةدٔ     سةحنددا   ـةٌ هَٗةْ الحنةدرٍص رةو تٌظَةف اإلنرتنةت       اًاحملٌر ال للث،  و ء ةا  

اححنَلج  ـٌ هَْٗ الحندرٍص رو الدًراض الحندرٍبَْ يف اسحنددا  اإلنرتنت، ً لن احملةٌر ا ةلرص  ةو ارفٌقةلض     

  لنارفةفَْ ًالحنفلَمَْ ًالفنَْ ًارلدٍْ  سحنددا   ـٌ هَْٗ الحندرٍص لإلنرتنت، ءٍرل احملٌر الشلدض ًا  ن، 

ْ     و ُسب  تففَ  ًتهٌٍة اسحنددا   ءن دراةْ اسةحنددا     ، ـٌ هَْٗ الحندرٍص لإلنرتنةت، ًءظوةةض نحنةلٖج الدراسة

ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص لإلنرتنةةت  لنةةت بدراةةْ رحنٌسةةهْ، ًدراةةْ ءهمَةةْ ا سةةحنددا   لنةةت بدراةةْ  ةةبنّ،  

ًدراْ ا ححنَلج للدًراض الحندرٍبَْ  لنت بدراْ  بنّ، ًدراْ ًاٌد ارفٌقلض  لنت بدراْ  بنّ، ًدراْ 

 لةةٓ ء ةةةا  تٌظَةةف اإلنرتنةةت  لنةةت بدراةةْ رٌافةة ، ًدراةةْ ارٌافاةةْ  لةةٓ الشةةب  ارارتحةةْ لحنففَةة      ارٌافاةةْ 

ًتهٌٍة اسحنددا  اإلنرتنت  لنت بدراةْ رٌافة ،  مةل ءظوةةض النحنةلٖج ًاةٌد فةةًئ باض د لةْ  حؼةلَْٖ بة ن           

تفةةزٔ للدراةةْ  (، ًءطةةلرض النحنةةلٖج  م  ةةد  ًاةةٌد فةةةًئ   4، 2، 1ا  ـةةلٕ تفةةزٔ للدراةةْ الفلمَةةْ للمخةةلًر )  

الفلمَةةْ لباَةةْ احملةةلًر، ًبفةةد  ًاةةٌد فةةةًئ تفةةزٔ للدةة ّ الفلمَةةْ، ًءظوةةةض النحنةةلٖج ًاةةٌد فةةةًئ تفةةزٔ للاشةةرت   

 (، ًبفد  ًاٌد فةًئ تفزٔ للاشرت الفلمُ لباَْ احمللًر.6،  4للمخلًر )

رَْ رو (، دراسْ هدفت  م الحنفة   لٓ ًاق  اسحنددا  طبكْ ا نرتنت الفل2008 مل ءاةٔ بة لض، )-

ءاةة  البخةةث الفلمةةُ لةةةدٔ ء ةةةـلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص يف بفةةل االرفةةلض الفلشةةهَنَْ، ًهةةةُ، الرفةةْ النجةةلح          

الٌأنَةةْ، ًالاةةدض ارفحنٌحةةْ، ًالاةةدض، ًبَةةةة اٍةةةت، ًاةةن ن، ًاالرفةةةْ الفةبَةةةْ ا رةٍكَةةْ، ًاسةةحنددرت        

هَٗةْ تةدرٍص، ًتٌػةةلت الدراسةةْ     (  ـةٌ  166اإلسحنبلنْ ارجللاْ يف ل  البَلنةلض، ًقةد بلجلةت  َنةْ الدراسةْ )     

%( رو ءفةةاد الفَنْ ٍةًن ءن اسحنددا  اإلنرتنت رورت ادًا يف البخث 38.6 لةٓ نحنلٖج َ ٍدّ، رو ءهمول رل نشبحنى )

%( ٍةةًن ءن اسةحنددا  اإلنرتنةت عةدًد     12.7%( ٍةًن ءنةى روةرت، ًرةل نةشَحنورت )42.7الفلمُ، ًءن رل نشبحنورت )

%( ٍةةًن ءن اسةحنددا  اإلنرتنةت  ةن روةرت يف البخةث الفلمةُ.  مةل ءظوةةض نحنةلٖج           6)ا همَْ، بَنمل رل نشةبحنورت  

%(، بَنمةل  55.4الدراسْ ءن نشةبْ رةو ٍحنفةلرلٌن رةو ءفةةاد الفَنةْ رة  ا نرتنةت رةو ءاة  البخةث الفلمةُ بلجلةت )             

 %(   ٍحنفلرلٌن ر  ا نرتنت يف البخث الفلمُ.44.6ءظوةض رل نشبحنورت ) 

ٕ   م (، هةدفت 2007) ًيف دراسةْ ءاةاهةل عمةد،   - ٕ  اسةحنددا   تاةٌٍرت  اسحناؼةل ْ  ء ـةل  يف الحنةدرٍص  هَٗة

 ًا ة ّ  ا  لد َةْ ًااةنص،   الةتبْ رو:    ًءثة الفلمُ، البخث يف اإلنرتنت لظبكْ االرفْ اتلمشَْ

ْ  البلحث ًاسحندد  هَْٗ تدرٍص،  ـٌ ( 161 ) رو الدراسْ  َنْ الحندرٍص، ًتكٌنت يف ْ  اسةحنبلن  ركٌنة
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 الدراسْ نحنلٖج  ظفت ا سحنددا ، ًقد ه ا تنٌع ًردٔ ًدراحنى، ا سحنددا ، هُ نشبْ ل ض،ث ثْ اج رو

 دالحنْ فةًئ رحنٌسهْ،  مل ءطلرض نحنلٖج الدراسْ  م ًاٌد اسحنددا   بنّ ًبدراْ اسحنددا   م ًاٌد نشبْ

ًَل ْ  ّ، ًااةنص، ًا ة   الدراسْ، الةتبْ ا  لد َْ، تفزٔ رحنجلناض اسحنددا  اإلنرتنت لنشبْ  حؼلٖ  ًبدراة

ْ  هنةلا فةةًئ   رحنٌسهْ، ًءًؿخت نحنلٖج الدراسةْ ءن  اسحنددا  ًَل  دالة ْ   حؼةلٖ ِ  تبًفةل  ا سةحنددا   لدراة  رةحنجلن

ًَل  دامل ءثةة  هنةلا  ٍكةو    حة ن  يف يف الحنةدرٍص،  ًا  ّ الةتبْ ا  لد َْ ٔ   حؼةلٖ  ً ةلن  للجةنص،  ٍفةز

 .اإلنرتنت يف اسحنددا  تنٌع هنلا

ٓ  الحنفة   م ( ال  هدفت2005ًيف دراسْ حنلًِ )- ٌ  ا  ةلد َ ن  ارظةةف ن  االهةلض   لة اإلنرتنةت    ة

ا الهةلض،   تلة   ارحنجلناض  لٓ بفل فلشه ن، ًدًر يف ارفحنٌحْ الادض الرفْ يف الحنفلَرت يف ًاسحنددارلتول

ْ       ًاسحنددرت ا سةحنبلنْ   ،رظةةفًل ء لد َةلً   ( 360 ) رةو  ارجللاةْ يف لة  البَلنةلض، ًتكٌنةت  َنةْ الدراسة

 ْ ْ  اجحنمة   رةو  (27 %) ًبنشةب ْ  الكلةُ، ًتٌػةلت نحنةلٖج    الدراسة  ارظةةف ن  االهةلض   م ءن الدراسة

 لَ   لٓ  جيلبَْ فلشه ن يف ارفحنٌحْ الرفْ الادض يف الحنفلَرت يف ًاسحنددارلتى اإلنرتنت  ٌ ا  لد َ ن

 الحنةدرٍص  ًأةاٖة   رنةلهج ا تؼةمَرت  اجةلمل  ءن الدراسْ نحنلٖج تل، مل ءظوةض الكلَْ الدراْ ً لٓ ا ل ض

ٌ  ا  ةلد َ ن  ارظةةف ن  االهةلض  تفشةن  يف ا ل ض رشلهمْ ء  ة  لن  يف ًاسةحنددارلتول  اإلنرتنةت   ة

ْ  الحنفلةَرت  ْ  الاةدض  يف الرفة ْ  باض فةةًئ   م ًاةٌد  فلشةه ن، ًءطةلرض النحنةلٖج    يف ارفحنٌحة ْ  د لة  يف  حؼةلَٖ

ٌ  ا  لد َ ن ارظةف ن االهلض ٔ  الحنفلةَرت  يف رلتولًاسةحنددا  اإلنرتنةت   ة ا  ةلد ُ،   ال نةلرج  رةحنجلن  تفةز

ْ  باض فةةًئ  ًاةٌد   ةد    م الدراسْ نحنلٖج بَنمل ءطلرض ْ  د لة  ا  ةلد َ ن  ارظةةف ن  االهةلض  يف  حؼةلَٖ

 ٌ ٔ  الحنفلةَرت  يف ًاسةحنددارول  اإلنرتنةت   ة ًالفمةة،   الفلمةُ،  ًار هة   الةٌظَفُ،  ًالٌؿة   ااةنص،  رةحنجلن  تفةز

 ًسنٌاض ا  ّ.

( دراسةةْ هةةدفت  م رفةفةةْ ًاقةة  اسةةحنددا  اإلنرتنةةت لةةدٔ ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص  1425ةٔ ءاةةلارُ )ًءاةة-

(  ـٌ هَْٗ تةدرٍص، ًرةو ألبةْ    249ًأ ب  لَلض ارفلم ن بنهاْ ركْ اركةرْ، ًبلجلت  َنْ الدراسْ )

ْ الحنةةدرٍص  %( رةةو ء ـةةلٕ هَٗةة  66.7( أللبةةًل، ً ةةلن رةةو ءبةةةا نحنةةلٖج الدراسةةْ، ءن )     472الرتبَةةْ الفملَةةْ ) 

ٍشحنددرٌن اإلنرتنت، ًءن ء لٓ نشبْ ل سحنددا  لدٔ ا  ـلٕ  لنت بكلَْ ارفلمة ن بللهةلٖف، حَةث بلجلةت     

%(، يف حةة ن ءن ءقةة  نشةةبْ رشةةحنددرُ اإلنرتنةةت رةةو ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص  لنةةت يف  لَةةْ      79.7نشةةبحنورت )

ن ء لٓ نشبْ رشةحنددرُ اإلنرتنةت رةو    %(، يف ح ن ءظوةض نحنلٖج الدراسْ ء40.9ارفلم ن بللانف ّ، ًقد بلجلت )

%(، ًءن ءقةة  نشةةبْ رشةةحنددرُ   71.2أةة ب الرتبَةةْ ارَدانَةةْ  لنةةت يف  لَةةْ ارفلمةة ن  ةةدّ، ًقةةد بلجلةةت )    

%(، ًءطةلرض النحنةلٖج   24.4اإلنرتنت رو أ ب الرتبَْ ارَدانَْ  لنت يف  لَْ ارفلم ن بللانف ّ، ًقةد بلجلةت )  

يف نش  اسحنددا  اإلنرتنت ب ن ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص ًاله ب تفةٌد رحنجلٍَةة    ًاٌد فةًئ باض د لْ  حؼلَْٖ  م

الكلَةةْ، ًالحندؼةةؽ، ًارةةحن ا حلسةة  آلةةُ، ً ةةد  ًاةةٌد فةةةًئ باض د لةةْ  حؼةةلَْٖ يف ءهمَةةْ اسةةحنددا          
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ٍَةةة الكلَةْ، ًالحندؼةؽ، ًاسةةحنددا  اإلنرتنةت، بَنمةةل          اإلنرتنةت بة ن ء ـةةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص ًالهةة ب تفةٌد رحنجل

ًئ باض د لْ  حؼلَْٖ يف نشة  اسةحنددا  اإلنرتنةت بة ن أة ب الرتبَةْ ارَدانَةْ تفةٌد رحنجلٍَةة الكلَةْ،           تٌاد فة

 ًالحندؼؽ، ًاسحنددا  اإلنرتنت.

( بدراسْ هدفت  م الحنفة   لٓ  َفَْ تٌظَةف اإلنرتنةت يف الحنفلةَرت الفةللُ ًيف     2003 مل قل  ارٌسٓ )-

  ٌاٖ  اسحنددارى يف الحنفلةَرت الفةللُ، ا حنمةد البلحةث  لةٓ رةل       ا لمل ا  لد ُ ًاجلمل ارفلٌرلض،  ؿلفْ  م

(، 2000 – 1988ُ حن   يف ه ا ارٌؿٌع رو  حن  ًء ةلة ًدراسةلض يف اللجلةحن ن الفةبَةْ ًاإلجنلَزٍةْ رةو )      

ًال  اسحنهلع البلحث ااؼٌمل  لَول، ً لن رو ءهرت النحنلٖج الة  تٌػةلت  لَوةل الدراسةْ : ؿةةًرّ اسةحنددا        

 لحنفلَرت الفللُ  ٌسَلْ رشل دّ يف البخث  و ارفلٌرلض ًا  لة ًالدراسلض. اإلنرتنت يف ا

( دراسةةْ هةةدفت  م اسحناؼةةلٕ ًاقةة  اسةةحنددا  ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص ًالهلبةةْ يف    2002ًءاةةةٔ الفمةةةِ )-

( 124الرفةةْ الفلةةٌ  ًالحنكنٌلٌاَةةل ا ردنَةةْ، ًاسةةحنددرت ا سةةحنبلنْ امةة  البَلنةةلض، ًبلجلةةت  َنةةْ الدراسةةْ )  

%( رةةو ء ـةةلٕ هَٗةةْ  50 ( أللةة  ًأللبةةْ، ًءظوةةةض النحنةةلٖج، ءن )  336هَٗةةْ تةةدرٍص، ًرةةو الهلبةةْ )    ـةةٌ

%( ٍشحنددرٌنول ءسبٌ ًَل، ً  45( سل لض، ًءن )4-2الحندرٍص ٍشحنددرٌن اإلنرتنت ٌٍرًَل رةّ ًاحدّ ردّ )

و ا  ـةةلٕ %( رةة66تكظةةف الدراسةةْ  ةةو ًاةةٌد ءِ  ـةةٌ هَٗةةْ تةةدرٍص   ٍشةةحندد  اإلنرتنةةت رهلاةةًل، ًءن )    

%( رةةو ا  ـةةلٕ ٍحنانةةٌن روةةلرّ اسةةحنددا       75ٍفحنةة ًن طةةبكْ اإلنرتنةةت رومةةْ اةةدًا لبخةةٌثورت الفلمَةةْ، ًءن )       

%( رنورت تةتبط حٌاسبورت ربلطةّ بلإلنرتنت،  مل ءطلرض الدراسْ  م  د  ًاٌد فةةًئ يف  50اإلنرتنت، ًءن )

ْ ءً اانص، ًبَنت النحنلٖج  د  ًاٌد فةًئ اسحنجلبلض ءفةاد  َنْ ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص تفزٔ  م رحنجلن الكلَ

 يف اسحنجلبلض ءفةاد  َنْ الهلبْ تفزٔ  م رحنجلن الكلَْ ءً اانص. 

( دراسْ هدفت  م الحنفة   لٓ ًاق  اسحنددا  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص 2000 مل ءاةٔ همظةِ ًبٌ  زّ )-

دارول، ًارظةةك ض الةة    لرفةةْ الشةةلهلن قةةلبٌض بشةةلهنْ ُ مةةلن لظةةبكْ اإلنرتنةةت، ًالجلةةة  رةةو اسةةحند        

(  ـةٌ هَٗةْ   159ٌٍااوٌنول يف ه ا ا ةلمل، ًاسةحنددرت ا سةحنبلنْ امة  ارفلٌرةلض، ًبلجلةت  َنةْ الدراسةْ )        

%( رةو  لةةللُ ء ـةةلٕ هَٗةْ الحنةةدرٍص ٍشةةحنددرٌن   37تةدرٍص، ًتٌػةةلت الدراسةةْ  م نحنةلٖج، رةةو ءبةاهةةل ءن )  

 يف تهةٌٍة  ٍة بةٌن  ءنوةرت  ءطلرض  َنةْ الدراسةْ  م   دطبكْ اإلنرتنت، ًءن  للبَحنورت رو الكلَلض الفلمَْ، ًق

 الحنفلةَرت   ملَْ يف  ل ، ًاسحنددارى بظك  اإلنرتنت اسحنددا  طبكْ هُ رَٖشْ، اجل ض ث ثْ يف ءنفشورت

ْ   ةو  ًالبخةث  ًالةحنفلرت،  فل ة ،    ءن بةطٕ ا تؼةلمل ًا ادحةل  يف الظةبكْ رةو ءهةرت         بظةك   فَوةل  ارفلٌرلتَة

 اسحنددا  اإلنرتنت.الؼفٌبلض ال  تٌااوورت يف 

 ثلنًَل: الدراسلض ا انبَْ:
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 هَْٗ الحندرٍص ء ـلٕ اسحنددا  ردٔ  لٓ الحنفة   م بدراسْ هدفت (Allehaibi, 2004) اللو   قل -

ا  رتا ةةةةةةلض   نحنظةةةةةةلر ًمنةةةةةةٌبج رًاةةةةةةةا ا سةةةةةةحنبلنْ لإلنرتنةةةةةةت، ًاسةةةةةةحنددرت الشةةةةةةفٌدٍْ االرفةةةةةةلض يف

((Rogers,1995، رو الرفحن ن يف  ظٌاَْٖ  فَنْ هَْٗ تدرٍص  ـٌ (500)  لٓ اإلسحنبلنْ حَث ًا ت 

%( رةو  ةدد ا سةحنبلنلض ارٌا ةْ، ًءظوةةض نحنةلٖج        60الشفٌدٍْ، ًاسحنجلب رو ءفةةاد الفَنةْ بنشةبْ )    االرفلض

الدراسْ، ءن انحنظلر اإلنرتنت ب ن ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص يف االرفلض الشفٌدٍْ ٍفحن  يف رةاحلةى ا ًلَةْ،  مةل    

%( رةةةو ء ـةةةلٕ هَٗةةةْ الحنةةةدرٍص رفلرؿةةة ن  25.4%( ٍشةةةحنددرٌن اإلنرتنةةةت، ًءن )74ج  م ءن )ءطةةةلرض النحنةةةلٖ

 اسحنددا  اإلنرتنت، ًبَنت نحنلٖج الدراسْ  د  ًاٌد فةًئ دالْ  حؼلًَٖل ب ن الفٌار  احملددّ يف الدراسْ.

ْ الحنةدرٍص  هدفت  م الحنفة   لٓ ًاقة  اسةحنددا  ء ـةلٕ هَٗة     (Felba, 2003)ًيف دراسْ قل  بول فَلبل -

( ا رةٍكَةْ، ًاسةحنددرت   University of Nevadaالحنانَةْ ، ًرنوةل طةبكْ اإلنرتنةت  لرفةْ نَفةلدا )      

(  ـٌ هَْٗ تدرٍص رو ال  ٌر ًاإلنةلة، ًءظوةةض نحنةلٖج    67اإلسحنبلنْ ام  البَلنلض، ًبلجلت  َنْ الدراسْ )

نت روةرت اةدًا يف ا ةلمل ا  ةلد ُ،     %( رو ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص ٍفحنادًن ءن اسحنددا  اإلنرت93الدراسْ ءن )

    ءن اسحنددارول   ٍزامل عدًدًا يف الحنفلَرت.

دراسْ هدفت  م الحنفة   لٓ ردٔ اسحنددا  ء ـلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص    (Fusayil, 2002)ًءاةٔ فٌسلٍ  -

نشةةةبْ ، ءن يف الرفةةةْ ءًهةةةلٌٍ ا رةٍكَةةةْ لإلنرتنةةةت يف الحنةةةدرٍص، ً لؼةةةت الدراسةةةْ  م نحنةةةلٖج رةةةو ءهموةةةل    

ًٍفةد ال ٍةد اإللكرتًنةُ ًالٌٍة       ،%( 98.1شحنددرُ اإلنرتنت رو ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص يف االرفْ بلجلةت ) ر

%(،  71.7%(، )  95.20ا   ة اسحنددارًل رو قب  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص، حَث بلجلت النشبْ  لٓ الحنٌالُ ) 

ًءهةةرت الفٌاٖةة  يف اسةةحنددا    ًرةةو فٌاٖةةد اإلنرتنةةت ًشةة ن ا تؼةةلمل، ًالحنجللةة   لةةٓ  نؼةةةِ الٌقةةت ًارشةةلفْ،   

 اإلنرتنت : الٌقت، ًالحنجوَزاض الحنانَْ، ًالد ٌمل  لٓ اإلنرتنت، ًالحندرٍ .

ًاقة      ةو  الكظةف  ، بدراسْ هدفت  م (Wang and Cohen, 2000)ًقل     رو ًنج ً ٌهو-

ْ  Cyberspaceالرفْ سةَ  سةبَص )   يف الحندرٍص هَْٗ ء ـلٕ اسحنددا  ت، اإلنرتنة   ةدرلض  ( ا رةٍكَة

 يف تحنٌافة ال  ًالفٌار  ًالبخث الفلمُ، االرفُ الحنفلَرت يف اإلنرتنت دًر  و آراٖورت ًاسحنه ع ًتهبَالتول،

ٌ  ( 158 الدراسْ  َنْ ا سحنددا ، حَث بلجلت ه ا ْ  (  ـة   ةللبَحنورت  ءن  م النحنةلٖج  تةدرٍص، ًءطةلرض   هَٗة

 ال ٍةد  ًءن اإلنرتنت، تهبَالض رو احدًاً تهبَاًل اسحنددرٌا رنورت (85 %) ًءن نشبْ  اإلنرتنت، اسحنددرٌا

 ُ ٕ  ًءن اسةحندداًرل،  ء  ةة الحنهبَاةلض   اإللكرتًنة ْ  ء ـةل تهةٌرهرت   يف اإلنرتنةت  دًر ٍةدر ٌن  الحنةدرٍص  هَٗة

 اسحنددا   لٓ الحندرٍ  ارزٍد رو  م  لاْ ًءنورت االرفُ، الحنفلَرت يف تهبَالتى بلسحنددا  ًٍة بٌن اروين،

 اسْ  د  ًاٌد فةًئ دالْ  حؼلًَٖل ب ن ا سلت ّ تفزٔ رحنجلن اانص.تهبَالتول، ًءظوةض نحنلٖج الدر
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 ر سشةلض  يف الحندرٍص ء ـلٕ هَْٗ  لٓ اإلنرتنت آثلر رفةفْ  م (Wang, 1999)ًهدفت دراسْ ًنج -

ْ  البخٌة اجلمل يف الفللُ الحنفلَرت  يف اإلنرتنةت  تٌظَةف  يف تة ثة  الة   ًالفٌارة   الؼة ن ًءرةٍكةل،   يف الرتبٌٍة

 اسحنبلنْ أبات البلحث البخ َْ، ًاسحندد  ءسللَبورت تهٌٍة  لٓ ا لمل ه ا يف الرتبٌٍْ، ًرشل دتورت البخٌة

 البخةٌة  يف  ةبناً  لإلنرتنت ءثةةاً  ءن  م النحنلٖج البلدٍو، ًقد ءطلرض رو تدرٍص هَْٗ  ـٌ ( 570 )  لٓ

ٕ   (60%) ارةلمل، ًءن رةل نشةبحنورت    ًتةٌفن  نٌ َحنوةل  ًتهةٌٍة  ْ  رةو ء ـةل ًرةل   ءرةٍكةل،  يف الحنةدرٍص  هَٗة

ْ  الؼة ن ٍة بةٌن   يف الحندرٍص هَْٗ ء ـلٕ رو  (84 %)نشبحنورت ْ  حـةٌر  ءً رشةلئ  بدراسة ٓ  للةحنفلرت  ًرطة   لة

 ْ ْ     البخةٌة  يف ًتٌظَةف اإلنرتنةت   اسةحنددا    َفَة  اسةحنددارلض  ء  ةة  ءن الرتبٌٍةْ، ًءظوةةض نحنةلٖج الدراسة

ُ  ال ٍةد   ةلن  يف البخٌة اإلنرتنت ًتهبَالض الفنكبٌتَةْ   الظةبكْ   ة   فلٌرةلض ار  ةو  ًالبخةث  اإللكرتًنة

 ْ ْ  )ًٍة (  الفلرَة ْ  فةةًئ  ًقةد ءطةلرض النحنةلٖج  م ًاةٌد     النهةلئ،  الٌاسةف ًَل  دالة  ٍحنفلة  بوةلراض   فَمةل   حؼةلٖ

ٔ  اإلنرتنةت  اسةحنددا   ْ  ًا هحنملرةلض  الحنةدرٍص  ًرشةحنٌ  ًااةنص،  تبفةًل رةحنجلناض: الفمةة،    ًا الهةلض  البخ َة

 ًالبلد.  لد َْ،ا  ًالةتبْ ًا  ّ، الفلمَْ، ًالدراْ

 اسحنددا  تهبَالض تٌافة ردٔ  و الكظف هدفت  م   (Leggett, 1998)ًيف دراسْ قل  بول لَجَت-

 ًارفٌقلض الحنهبَالض تل  الحندرٍص هَْٗ ء ـلٕ ًاسحندد  ءً  هٌرل، يف ارفلم ن   داد بةارج يف اإلنرتنت

ٌ   328) الدراسةْ )   َنْ ًبلجلت ٌٍااوٌنول، ال  ْ   ـة  البلحةث  ًاسةحندد   رفوةًدا،  ( 16 ) يف ٍصتةدر  هَٗة

 تشحندد  ال ٍد الفَنْ ءفةاد رو (98 %) ءن رل نشبحنورت  م نحنلٖج الدراسْ اإلسحنبلنْ ام  البَلنلض، ًءطلرض

  ةدداً  ءن  َنْ الدراسْ ءفةاد ًاحمللدثْ، ًا حناد الدردطْ تشحندد  رنول  (50 %)ًرل نشبحنورت اإللكرتًنُ،

 الحنكنٌلٌاَل ه ي تبين يف دًرًا ت دِ ًارفحناداض الظدؼَْ ًا الهلض الحندرٍص ٖ بهةا ارحنفلاْ الفٌار  رو

 .تهبَالتول ًتٌظَف

 رنلقظْ الدراسلض الشلباْ:

 ٍرل   َنلتول ًاقحنؼةض الشلباْ يف بَٗلض علَْ ً ةبَْ ًءانبَْ، ًالبخٌة الدراسلض رفررت ءاةٍت .1

ْ رفًل، ًهدفت  م رفةفْ ردٔ اسحنددا   لٓ ا  لد َ ن فاط ءً  لٓ ء لد َ ن ًألبْ االرف

ٌ   ل ، ًءثة رحنجلناض  اإلنرتنت يف الحندرٍص، ءً يف البخث الفلمُ، ءً يف الحنفلَرت االرفُ  لٓ  

 .اانص ًار ه  ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ يف ا سحنددا 

 ارالب ض رًاةا ءً ا سحنبلنلض ًمنٌبج   مل رو الحنخلَلُ الٌػفُ ارنوج الشلباْ الدراسلض ءتبفت .2

 .الظدؼَْ

 الفلمُ ًالبخث اإلنرتنت يف الحندرٍص اسحنددا  ء ةا  تظلبى الشلباْ الدراسلض رفررت ءًؿخت .3

 .ا لكرتًنُ ال ٍد ً درْ
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 ًفةّ  د  يف اإلنرتنت مت لت  سحنددا  الفٌاٖ  ءهرت ءن  لٓ الشلباْ الدراسلض رفررت اتفات .4

 الحندرٍ  للفلرل ن.

 الحنخلَلُ، ًاسحنددرت الٌػفُ الدراسلض الشلباْ يف ءنول ا حنمدض ارنوج تحنف  ه ي الدراسْ ر  .5

(،  2008(، ًارهةيف )2011(، ًبٌتى )2012اإلسحنبلنْ   داّ ام  ارفلٌرلض،  دراسْ     )

(، ًختحنلف الدراسْ االلَْ  و Felba, 2003(، ً )2005(، ًحنلًِ )2008ًبة لض )

  رفةفْ االهلض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت الدراسلض الشلباْ يف ءنول الٕض بود

ءِ رو ًاق   يف البخث الفلمُ ًالحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت،

بَنمل الٕض دراسْ،  ًءثة رحنجلن اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًا  ّ، ارملرسْ لفـٌ هَْٗ الحندرٍص،

لض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ اسحنددا  الحنفلَرت اإللكرتًنُ يف (، بود  رفةفْ اححنَلا2012    )

(، ال  الٕض بود  رفةفْ ًاق  اسحنددا  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص 2008الحندرٍص، ًدراسْ ارهةيف )

( ال  هدفت  م رفةفْ ًاق  اسحنددا  اإلنرتنت  رو 2008لإلنرتنت يف الحندرٍص، ًدراسْ بة لض )

( ال  هدفت الفٌار  ار ثةّ يف تٌظَف Wang, 1999) ءا  البخث الفلمُ، ًدراسْ ًنج

 اإلنرتنت يف البخٌة الرتبٌٍْ.

بلالهلض ء ـلٕ هَْٗ  اهحنمت -البلحث   لرت حدًد يف -ءً  ٌة  دراسلض ءِ ٌٍاد   .6

 .ًالحندرٍص الحندرٍص يف  لَْ الرتبَْ ءرح   لرفْ ػنفلٕ  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف البخث الفلمُ

 

 اةإاتول:  رنوج الدراسْ ً 

ا حنمدض الدارسْ االلَْ  لٓ ارنوج الٌػفُ ارشخُ  ٌنى ر ٖمًل لحنخاَ  ءهةدافول، ًيف  رنوجَْ الدراسْ:

اإلالبْ  و تشلؤ تول.

 اجحنم  الدراسْ ً َنحنول:

بكلَْ الرتبَْ ءرح  رو قشرت ط ًن ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص رو ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص مت ء    حؼلَْٖ بفدد 

( فةدًا،   لٌن اجحنم  الدراسْ 53لفلرْ لظ ًن ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  لرفْ ػنفلٕ البللغ  ددهرت )اإلدارّ ا

ردحنلف الةت  الفلمَْ )ءسحنلب، ء.رظلرا، ء.رشل د( رو ال  ٌر ًاإلنلة الفلرل ن  مَ  ا قشل  الفلمَْ يف 

( 12( بةتبْ ءسحنلب، ً)3آلتُ: ) لَْ الرتبَْ ب رح  الرفْ ػنفلٕ، رٌا  ن  ش  رتبورت الفلمَْ ال  ة  ل

ًنرةًا  ن الكلَْ فة َْ جند قلحنْ  دد  (  نلة،8( رنورت )38( ءن ٓ، ًا سلت ّ ارشل دٍو )1ء.رظلرا رنورت )

االػل ن  لٓ رتبْ ءسحنلب، ًل ا متت اإلطلرّ  م رنورت بةتبْ ءسحنلبًا، ً ء.رظلر ًل، بفْٗ ًاحدّ ًهُ رتبْ 

 َنْ الدراسْ  لٓ رو لدٍورت بةٍد  لكرتًنُ ءً رٌق   لٓ طبكْ  ًاقحنؼةض ء لٓ رو ءسحنلب رشل د،

 73( فةدًا امَ  الةت  الفلمَْ، ً  لٌن نشبْ )39(، البللغ  ددهرت )Facebookالحنٌاػ  ا احنمل ُ )
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( فةدًا   لٌن 30%(، ًقد مت  رسلمل ا سحنبلنلض  لَورت لَفًل، ًتلآ البلحث رد بلإلالبْ  لٓ ا سحنبلنلض رو )

 (:1%( رو اجمٌع ا سحنبلنلض ارةسلْ،  مل هٌ رٌؿ  بلادًمل ) 77قشل  الفلمَْ  لفْ، ًبنشبْ بلجلت )ا 

( ٌٍؿ   دد ءفةاد اجحنم  الدراسْ ًرتبورت ًنشبْ ا سحنبلنلض ا لبْ رو  لللُ ا سحنبلنلض 1اادًمل رقرت )

 ارةسلْ للفَنْ

ْ  ،(  ؼةةلٖؽ  َنةةْ الدراسةةْ حشةة  رةةحنجلناض ااةةنص    2ٌٍؿةة  ااةةدًمل )  ًسةةنٌاض ا ةة ّ،   ،ًالةتبةةْ الفلمَةة

 :   لآلتًُرشحنٌٍلتول ً ددهل ًالنشبْ ارٌٍْٗ، 

 

ّ( ٌٍؿ   ؼلٖؽ  َنْ الدراسْ حش  اانص ًالةتبْ ًسنٌاض ا  2ادًمل )
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 ػدئ ا داّ:

رةو    ن( عكم 5(، حَث  ةؿت ا داّ  لٓ ) content validity) ت  د البلحث رو ػدئ احملحنٌٔ      

بًِ ا  حنؼلؾ يف اجلمل تكنٌلٌاَةل الحنفلةَرت ً لةرت االسةٌب، ًرنةلهج البخةث، ًالاَةلض ًالحناةٌٍرت، ًألة           

ْ آراٖورت يف ردٔ الدقْ ًالش رْ اللجلٌٍْ يف ػةَل ْ فاةةاض     بدإرنورت  ، ًرةدٔ رنلسةبْ الفاةةّ للمجةلمل     اإلسةحنبلن

بةةةى، ًرةةةدٔ تشلشةةة  فاةةةةاض ا ةةةلمل الٌاحةةةد، ًحةةة   ءً  ؿةةةلفْ بفةةةل الفاةةةةاض ًفاةةةًل ر حرةةةلض   ارحنـةةةمنْ 

( فاةّ، ًيف ؿٌٕ ار حرلض ال  ءبةداهمل   49 يف ػٌرتول ا ًلَْ ) اإلسحنبلنْاحملكم ن، ً لن  دد فاةاض 

شةةم ن، ق ـةةموحنتاحملكمةةٌن  لةةٓ ا داّ، ُءاةٍةةت الحنفةةدٍ ض ارارتحةةْ، ًءػةةبخت ا داّ بؼةةٌرتول النولَٖةةْ،    

( فاةّ رٌا ةْ  لةٓ اجةلل ن    41)   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص، ًالاشرت ال لنُ تـموبَلنلض  لرْ ، ؿرت الاشرت ا ًمل

 همل:

 (. 22اجلمل تٌظَف ا نرتنت يف البخث الفلمُ ً دد فاةاتى ) 

 (. 19اجلمل تٌظَف ا نرتنت يف الحندرٍص ً دد فاةاتى ) 

(، Cronbach Alphaّ بلسةحنددا  رفلدلةْ )ءلفةل  ةًنبةل ( )    اةٔ الحنخاة  رةو ثبةلض ا دا   

( ٌٍؿ  بل :3اةٔ اححنشلب رفلر  ال بلض  للُ ءداّ الدراسْ ًلألداّ  ك ، ًاادًمل )

 رفلر ض ثبلض  ةًنبل  الفل  للُ ءداّ الدراسْ ًلألداّ  ك ( ٌٍؿ  3ادًمل )

ب ن رفلر ض ال بلض  للُ ءداّ الدراسْ ًلألداّ  ك   لنت  للَْ، ًه ا  (3) ن حظ رو   مل اادًمل

 لحنخاَ  ءهدا  الدِّراسْ. اإلسحنبلنٍْظن  م دراْ  للَْ رو ال بلض، نل ٍد رت ال اْ بلسحنددا  

رو ءا  رفلاْ البَلنلض  حؼلًَٖل، مت اسحنددا  :ارفلالض اإلحؼلَْٖ: 

 Statistical Package for Social Sciencesبةنةلرج الةةا  اإلحؼةلَْٖ للحنخلَة  اإلحؼةةلُٖ     

(SPSS).ًٍْاسحندةات الحنكةارض ًالنش  ارٌٍْٗ ًارحنٌسهلض ااشلبَْ، ًا  ةافلض ارفَلر . 

 ءلفل  سحندةاج رفلر  ال بلض لألداّ. اسحنددا  رفلدلْ  ةًنبل 

 رفةفْ ءثة    رو رحنجلناض الدراسْ.  ال  ثُ نیالحنبل ملیً 

 رنلقظْ نحنلٖج الدراسْ ًتفشنهل:

 النحنلٖج اُرحنفلاْ بللش امل ا ًمل ًال ِ نٍؽ  لٓ:-1
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 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

  ُ بكلَةةْ  رٍصًالحنةةد " رةةل ا الهةةلض الشةةلٖدّ   ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص  ةةٌ تٌظَةةف اإلنرتنةةت يف البخةةث الفلمةة

 الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت ؟ "

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ  مت اسحندةاج قَرتلإلالبْ  لٓ الش امل ً

    ُ بكلَةةْ الرتبَةةْ ءرحةة  الرفةةْ    ًالحنةةدرٍص هَٗةةْ الحنةةدرٍص  ةةٌ تٌظَةةف اإلنرتنةةت يف البخةةث الفلمةة

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهةلض   خلن قَرتٌٍؿ ،(5(، )4ػنفلٕ، ًاادًل ن )

 ٌ تٌظَف ا نرتنت يف البخث الفلمُ ًالحنةدرٍص، ًقةد    ءرح هَْٗ الحندرٍص بكلَْ الرتبَْ  ء ـلٕ

(  اَمةةةْ رةافَةةةْ يف تفشةةةن النحنةةةلٖج، حَةةةث مت ةةة    2ا حنمةةةد البلحةةةث  لةةةٓ ارحنٌسةةةط الفةؿةةةُ )  

ارحنٌسةةهلض  قةةَرت ( االهةةلض  جيلبَةةْ، بَنمةةل مت ةة  2راةةْ )ارحنٌسةةهلض ااشةةلبَْ الةة  تزٍةةد  ةةو الد 

 ( االهلض سلبَْ.2ااشلبَْ ال  تا   و الدراْ )

النشبَْ  سحنجلبلض ءفةاد الفَنْ  ًا همَْ( ٌٍؿ  قَرت ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ 4ادًمل )

  ا ًمل لٓ فاةاض ا لمل 

النشبَْ  سحنجلبلض ءفةاد الفَنْ  ًا همًَْا  ةافلض ارفَلرٍْ  ٌٍؿ  قَرت ارحنٌسهلض ااشلبَْ( 4ادًمل )

 يف البخث الفلمُ تٌظَف ا نرتنتا ًمل  ٌ  لٓ فاةاض ا لمل 
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 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

ءفةاد  َنْ الدِّراسْ قد تةاًحت رل  لضبَْ إلالبارحنٌسهلض ااشل قَرت ( ءِن4اادًمل ) حنـ  روٍ 

 ,11 ,10 ,6 .4 ,2الفَنْ اجيلبَْ  ٌ الفاةاض ) ءفةاد(، ً لنت االهلض 3.00 – 1.13ب ن )

,8 ,7 ,5 ,3 ,1(. بَنمل  لنت سلبَْ  ٌ الفاةاض ) 22 ,21 ,20 ,18 ,16 ,15 .14 ,12

 .) ٌ ٌسط ااشلبُ  الي ا لمل  ك  ارحن قَمْ  ل  فاد بلغ ً لٓ  

. ًيف ؿٌٕ النحنلٖج ارحنفلاْ بو ا ا لمل ال  مت ْاجيلبَ قَمْ( ًهُ 0.39( بل ةا  رفَلرِ )2.03)

 الحنٌػ   لَول بلإلالبْ  و ه ا الش امل،  كو الاٌمل ءِن ا الهلض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص

 نرتنت يف البخث الفلمُ  لنت اجيلبَْ. ٌ تٌظَف اإل بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ

 

النشبَْ  سحنجلبلض ءفةاد الفَنْ  ًا همَْ( ٌٍؿ  قَرت ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ 5ادًمل )

 تٌظَف ا نرتنت يف الحندرٍص  ٌ  لٓ فاةاض ا لمل ال لنُ
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 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

ارحنٌسهلض ااشلبَْ إلالبْ ءفةاد  َنْ الدِّراسْ قد تةاًحت رل ب ن قَرت ( ءِن 5اادًمل ) ٍحنـ  رو

الفَنْ اجيلبَْ  ٌ رفررت فاةاض ا لمل. رل  دا فاةّ  ءفةاد(، ً لنت االهلض 1.53-3.00)

  تنؽ  لٓ " ءنظة علؿةاتُ ( ًال3ًاحدّ  لنت االهلتورت  ٌهل سلبَْ ًهُ الفاةّ رقرت )

ٌ للهلبْ بفد تدرٍشول ترت يف رٌقفُ الظدؼُ    ا نرتنت"،  ارحنٌسط  ت قَمْ ل  فاد بلجل ً لٓ  

اجيلبَْ. ًيف ؿٌٕ  قَمْ( ًهُ 0.10( بل ةا  رفَلرِ )2.79ااشلبُ  الي ا لمل  ك  )

 و ه ا الش امل،  كو الاٌمل ءِن  النحنلٖج ارحنفلاْ بو ا ا لمل ال  مت الحنٌػ   لَول بلإلالبْ

 ٌ تٌظَف اإلنرتنت  بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ ا الهلض الشلٖدّ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص

ًً َورت بدًر  ًقد ٍفشة تالرب االهلض ءفةاد  َنْ الدراسْ بندرا ورت يف الحندرٍص  لنت اجيلبَْ.

ةًا يف  جيلبَْ االهلتورت للمجلل ن  ك ، ء هٓ ر طألبْ ا رة ال ِ  اإلنرتنت اتل  يف تدرٍص

ءن البخث الفلمُ، ًالحندرٍص، ًءن ر طة بفل الفاةاض  الهلض ءفةا الفَنْ قد ٍكٌن بشب  

ًلَص رو َقب  االرفْ  ًبلطرتا لض فةدٍْ طدؼُ رو َقب  ءفةاد الفَنْ تٌظَف اإلنرتنت بجوٌد

(، ًدراسْ فَلبل 2005(، ًدراسْ حنلًِ )2011. ًتحنف  نحنلٖج الدراسْ ر  دراسْ بٌتى )ءً الكلَْ

(Felba;2003( ًدراسْ ًنج ً ٌهو ،)Wang and Cohen;2000  .) 

 ًال ِ نٍؽ  لٓ: ال لنُالنحنلٖج اُرحنفلاْ بللش امل -1
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 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

    ْ ( يف االهةةةةلض ء ـةةةةلٕ هَٗةةةةْ  α=0.05) ".هةةةة  هنةةةةلا فةةةةةًئ باض د لةةةةْ  حؼةةةةلَْٖ  نةةةةد رشةةةةحنٌٔ الد لةةةة

البخةةةةث الفلمةةةةُ بكلَةةةةْ الرتبَةةةةْ ءرحةةةة  الرفةةةةْ ػةةةةنفلٕ رةةةةو ًاوةةةةْ    الحنةةةةدرٍص  ةةةةٌ تٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةت يف  

ًلإلالبةةةْ  لةةةةٓ   نرةةةةهرت، تفةةةزٔ  م رةةةةحنجلناض  ةةة  رةةةةو )ااةةةنص، ًالةتبةةةْ الفلمَةةةةْ، ًسةةةنٌاض ا ةةةة ّ(؟       

ارحنٌسةةةةةهلض ااشةةةةةلبَْ ًا  ةافةةةةةلض ارفَلرٍةةةةةْ  الهةةةةةلض ء ـةةةةةلٕ هَٗةةةةةْ        قةةةةةَرت جااسةةةةةحندةالشةةةةة امل مت 

الفلمةةةةُ بكلَةةةةْ الرتبَةةةةْ ءرحةةةة  الرفةةةةْ ػةةةةنفلٕ رةةةةو ًاوةةةةْ   الحنةةةةدرٍص  ةةةةٌ تٌظَةةةةف اإلنرتنةةةةت يف البخةةةةث  

( ٍةةةةب ن 6نرةةةةةهرت،  شةةةة  رةةةةحنجلناض الدراسةةةةْ ااةةةةنص، ًالةتبةةةةْ الفلمَةةةةْ، ًسةةةةنٌاض ا ةةةة ّ، ًااةةةةدًمل )  

 بل :  

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف ٌٍؿ  قَرت  (6ادًمل )

ُ بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت،  ش  رحنجلناض الدراسْ اإلنرتنت يف البخث الفلم

 اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ  قَرت تبلٍنًل ظلهةًٍل يفءٍن ( 6اادًمل ) ٍحنـ  رو

الفلمُ بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت، هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف الَخث 

)ا لٓ رو اسحنلب رشل د، اسحنلب رشل د(،  (، ًاالةتبْ الفلمَْ نلةر، ٌ ش  رحنجلناض الدراسْ اانص )ب 

 قَرت سنٌاض ف   ة(. ًلبَلن د لْ الفةًئ اإلحؼلَْٖ ب ن 10سنٌاض،  10اق  رو  ًسنٌاض ا  ّ )

 :(7حندد  ًلَ  الحنبلٍو ال  ثُ،  مل هٌ رٌؿ  يف اادًمل )ارحنٌسهلض ااشلبَْ اس
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 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

نحنلٖج ًلَ  الحنبلٍو ال  ثُ للفةًئ ب ن اانش ن ًرشحنٌٍلض الةتبْ الفلمَْ ًا  ّ الحندرٍشَْ يف  (7ادًمل ) 

 الفَنْ  ٌ تٌظَف ا نرتنت يف البخث الفلمُ ءفةاداالهلض 

 

( يف االهةلض  α=0.05ًئ باض د لةْ  حؼةلَْٖ  نةد رشةحنٌٔ الد لةْ )     (: ءِنةى   تٌاةد فةة   7رو اادًمل )ٍحنـ  

ُ  ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَةف اإلنرتنةت يف    بكلَةْ الرتبَةْ ءرحة  الرفةْ ػةنفلٕ رةو ًاوةْ         البخةث الفلمة

ه ي النحنلٖج  تفشة. ً كو ءن (نرةهرت، تفزٔ  م رحنجلناض    رو )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ

ْ    اا در  م ُ   اإلنرتنةت يف  بةدًر  ًً ةَورت  الرتبَةْ ب رحة    ء ـلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص بكلَة  أ  وةرت   البخةث الفلمة

 لٓ    ادٍد يف ا  لة الفلمَةْ إلاةةإ ا  ةلة يف ختؼؼةلتورت ًحـةٌر ارة متةاض الفلمَةْ، ً ةو ظوةٌر          

طةةبكْ اإلنرتنةةت   انفةةدا بشةةب  ٍُفشةةة قةةدالحنبةةلٍو يف االهةةلض ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص  ةةٌ تٌظَةةف اإلنرتنةةت   

تٌظَةف اإلنرتنةت يف    ًربهول  لٓ رشحنٌٔ االرفْ ءً الكلَْ لك   ـةٌ هَٗةْ تةدرٍص رةو َقبة  االرفةْ، ًءن      

 .لفـٌ هَْٗ الحندرٍصهٌ بجوٌد طدؼُ  البخث الفلمُ

(..Allehaibi, 2004(، ًدراسْ اللو  )2002ًتحنف  نحنلٖج الدراسْ ر  دراسْ الفمةِ )

  ْ (، 2007(، ًدراسةةْ عمةةد ) 2008(، ًدراسةةْ ارهةةةيف ) 2011رةة  دراسةةْ بٌتةةى )   ًختحنلةةف نحنةةلٖج الدراسةة

(Wang and Cohen;2000(، ًدراسْ ًنج ً ٌهو )2005ًدراسْ حنلًِ )

 النحنلٖج اُرحنفلاْ بللش امل ال للث ًال ِ نٍؽ  لٓ: .1

ٗةْ الحنةدرٍص  ةٌ    ( يف االهلض ء ـةلٕ هَ α=0.05".ه  هنلا فةًئ باض د لْ  حؼلَْٖ  ند رشحنٌٔ الد لْ )

تٌظَف اإلنرتنت يف الحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت، تفزٔ  م رحنجلناض    رو 

 ؟ " )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ
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 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

ارحنٌسةةهلض ااشةةلبَْ ًا  ةافةةلض ارفَلرٍةةْ  الهةةلض ء ـةةلٕ هَٗةةْ   قةةَرت جااسةةحندةًلإلالبةةْ  لةةٓ الشةة امل مت 

 ةةٌ تٌظَةةف اإلنرتنةةت يف الحنةةدرٍص بكلَةةْ الرتبَةةْ ءرحة  الرفةةْ ػةةنفلٕ رةةو ًاوةةْ نرةةةهرت،  شةة     الحنةدرٍص 

 :(  ٍب ن بل 8رحنجلناض الدراسْ اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ، ًاادًمل )

نت ( ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرت8اادًمل )

يف الحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت،  ش  رحنجلناض الدراسْ اانص، ًالةتبْ 

 الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ.

ارحنٌسهلض ااشلبَْ ًا  ةافلض ارفَلرٍْ  الهلض ء ـلٕ هَْٗ  قَرت ( تبلٍنًل ظلهةًٍل يف8ٍب ن اادًمل )

بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت،  ش  الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف الحندرٍص 

)ا لٓ رو اسحنلب رشل د، اسحنلب رشل د(، ًسنٌاض  (، ًاالةتبْ الفلمَْ نلةر، ٌرحنجلناض الدراسْ اانص )ب 

سنٌاض ف   ة(. ًلبَلن د لْ الفةًئ اإلحؼلَْٖ ب ن ارحنٌسهلض ااشلبَْ  10سنٌاض،  10ا  ّ )اق  رو 

 (.9لحنبلٍو ال  ثُ،  مل هٌ رٌؿ  يف اادًمل )اسحندد  ًلَ  ا

نحنلٖج ًلَ  الحنبلٍو ال  ثُ للفةًئ ب ن اانش ن ًرشحنٌٍلض الةتبْ الفلمَْ ًا  ّ الحندرٍشَْ يف ( 9ادًمل )

 الفَنْ  ٌ تٌظَف ا نرتنت يف الحندرٍص ءفةاداالهلض 
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 الدعيسامساعيل  ناجي حممد. د           التدريسواجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف اإلنرتنت يف البحث العلمي 

( يف االهلض α=0.05ض د لْ  حؼلَْٖ  ند رشحنٌٔ الد لْ )(: ءِنى   تٌاد فةًئ با9رو اادًمل ) ٍحنـ 

ء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  ٌ تٌظَف اإلنرتنت يف الحندرٍص بكلَْ الرتبَْ ءرح  الرفْ ػنفلٕ رو ًاوْ نرةهرت، 

ًن حظ رو اادًمل تالرب ؿَٗ  يف  تفزٔ  م رحنجلناض    رو )اانص، ًالةتبْ الفلمَْ، ًسنٌاض ا  ّ.

 بجلل يف االهلتورت، الدراسْ  َنْ ءفةاد تالرب  م ٍظن ًه ا رل ارحنٌسهلض ااشلبَْ، رتب ن قَ الفةًئ

ء ـلٕ   دراا ب نه ي النحنَجْ  فشةت يف الحندرٍص. ًقد سنٌاض   تورت ءً الفلمَْ رتبورت  و انشورت ءً النرة

تل. ً و ظوٌر  االهورترو  ااد تدرٍص ألبحنورت اإلنرتنت يف بدًر ًً َورت الرتبَْ ب رح  هَْٗ الحندرٍص بكلَْ

رو َقب  االرفْ ءً  ٍُفشة انفدا  تٌظَف اإلنرتنت يف الحندرٍص قدء ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  الحنفلًض يف االهلض

 بةبط طبكْ  لٓ رشحنٌٔ الكلَْ ًاالرفْ ًتٌفن رشحنلزرلتول.  الكلَْ

(، Wang and Cohen;2000(، ًدراسْ ًنج ً ٌهو )2005ًتحنف  نحنلٖج الدراسْ ر  دراسْ حنلًِ )

 (.  Allehaibi, 2004دراسْ اللو  )

(، ًدراسْ 2008(، ًدراسْ ارهةيف )2011(، ًدراسْ بٌتى )2012ًختحنلف الدراسْ ر  دراسْ     )

 (.  1425االارُ )

 الحنٌػَلض : 

 تٌػُ الدراسْ يف ؿٌٕ النحنلٖج ال  تٌػلت  لَول بل ٍ تُ:

اإلنرتنةةت  لةةٓ رشةةحنٌٔ االرفةةْ ًالكلَةةلض ًتةةٌفن    لةةٓ الرفةةْ ػةةنفلٕ ءن تاةةٌ  بل طةةرتاا بظةةبكْ  .1

 ركلت  فَول حٌاسَ  ً درلض اإلنرتنت لك   ـٌ هَْٗ تدرٍص.

2. 

 .االردّ ّی یالحنف  ًالهةئ بیا سلمل رو للحندلؽ ًا تؼل ض

  و تكظف  لمَْ ًرالٍَص رٌؿٌ َْ رفلٍن ؿٌٕ يف بلالرفْ ْٗ الحندرٍص للحنفَ ن ـٌ هَ ا حنَلر .3

 .الحندرٍص يف اإللكرتًنُ الحنفلَرت لتٌظَف تكنٌلٌاَ  لُ ًقدرتى الفلمَْ  فلٕتى ردٔ

  داد قل دّ بَلنلض الكرتًنَْ   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص  لرفةْ ػةنفلٕ ًلكة   لَةْ تحنـةمو اإلنحنةلج        .4

ًتنظةة  لةٓ طةبكْ اإلنرتنةت، ًرنوةل ٍكةٌن لكة   ـةٌ هَٗةْ تةدرٍص بةٍةد            الفلمُ، ًٍحنرت ًدٍ ول 

  لكرتًنُ ًرٌق   لؾ بى ًبنظلأى  لٓ الظبكْ.

 ا حنملد راةر اإلنرتنت يف الحندرٍص االرفُ  محنهل  يف لَ  الكلَلض. .5

 اةإ ارزٍد رةو الدراسةلض  ةو رفةدمل اسةحنددا   ـةٌ هَٗةْ الحنةدرٍص لإلنرتنةت، ءً  ةو الكفلٍةلض             .6

   ـلٕ هَْٗ الحندرٍص ًءثة رحنجلناض ء ةٔ  للحندؼؽ، ًالكلَْ، ًالفمة.  ارونَْ
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(، اسةحنددارلض اإلنرتنةت رةو قبة  ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص يف الرفةْ         2005ءبٌ رٍل، عمد ٌٍسف، ) .1

ْ    اإلسةإ ا لػْ، ا رلنةْ الفلرةْ  ًةلد االرفةلض الفةبَةْ،       ، الفةدد  اجلةْ اًةلد االرفةلض الفةبَة

(45.) 

ْ    ِ، بدر، ) د.ض(، ء .2 ، ا رلنةْ  تؼٌر رارتح يف   لدّ هَكلْ  لَلض الرتبَْ يف االرفلض الَمنَة

 الفلرْ للمجلص ا  لٓ لحندهَط الحنفلَرت، ااموٌرٍْ الَمنَْ.

(، ًاقةة  اسةةحنددا  الظةةبكْ الفلرَةةْ للمفلٌرةةلض " اإلنرتنةةت " لةةدٔ   1425ءاةةلارُ ، الةة ائ ء ةةد )  .3

رسةةللْ  لَةةلض ارفلمةة ن بنهاةةْ ركةةْ اركةرةةْ، ركةةْ اركةرةةْ،  ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص ًأةة ب

 ،  لَْ الرتبَْ، الرفْ ء  الاةٔ، ركْ اركةرْ. رلاشحنن  ن رنظٌرّ

 لظبكْ االرفلض الفلشهَنَْ يف الحندرٍص هَْٗ ء ـلٕ اسحنددا  (، ًاق 2008بة لض، اٍلد، ) .4

ْ الفلمُ،  البخث يف ا نرتنت ْ  ًرقة ْ   لمَة ً  للمة متة  رادرة ْ  الةابة   لُالةد ْ  الاةلهةّ  الرفة  بنلسةب

 ( دٍشم ، الالهةّ. 18 -16،   مل الفرتّ )تل ا ًم ارٌٍْٗ

( االهةةلض ا سةةلت ّ ًالهلبةةْ  ةةٌ اسةةحنددا  ا نرتنةةت  مؼةةدر للمفلٌرةةلض    2011بٌتةةى، نةةٌامل، )  .5

داب ، قشةةرت  لةةرت الةةنفص ً لةةٌ  الرتبَةةْ،  لَةةْ اآلرسةةللْ رلاشةةحنن  ةةن رنظةةٌرّالحنفلَمَةةْ ًالبخ َةةْ، 

 ًالفلٌ  اإلنشلنَْ، الرفْ االج  ـة، اازاٖة.

، رالمل، "ًاق  اسحنددا  )ا نرتنت( ء لد ًَل يف الٌأو الفةبُ،  2009) الٌد، رَ لئ  ن اهلل،  ) .6

، را  اهلل فلشه ن. اجلْ دنَل الٌأو اإللكرتًنَْ

. http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/01/178631.html#ixz
z3ZZdiHlqs'  

 رَلدٍو يف ًا نرتنت االسٌب اسحنددا ، (2007) فلٍز، الشةألًِ،  لدملً سفلدّ، ء د اٌدّ .7

 .ا ردن ًالحنٌاٍ  للنظة الظةًئ دار , الرتبَْ ًالحنفلَرت

 ا نرتنةةت  ةةٌ ا  ةةلد َ ن ارظةةةف ن (، االهةةلض2005دِ عمةةد رطةةَد، )حنةةلًِ، اجةة .8

،  لَْ الدراسلض رسللْ رلاشحننفلشه ن،  يف ارفحنٌحْ الادض الرفْ الحنفلَرت يف يف ًاسحنددارلتول

 الفلَل، الرفْ النجلح الٌأنَْ، فلشه ن.  

ْ  فلَةل ال الدراسةلض  أللبةلض  اسةحنددا   (، ًاق (2005دًٍدِ،  لُ بو عمد لَ ،  .9  ارلة    لرفة

، اجلْ اامفَْ ارؼةٍْ للمنلهج ًأةئ الحنةدرٍص ًارفلٌرلتَْ،  للحنفلرت  مؼدر الفزٍز لإلنرتنت  بد

 (،  لَْ الرتبَْ، الرفْ   ن مشص، رؼة.108الفدد )

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/01/178631.html#ixzz3ZZdiHlqs
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/01/178631.html#ixzz3ZZdiHlqs
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(، ًاق  اسحنددا  ء ـلٕ اتَٗلض الحندرٍشةَْ يف االرفةلض ا ردنَةْ    2002الظلٍ ، ء د عمٌد، ) .10

 ،  لَْ الدراسلض الفلَل، ا ردن.رسللْ رلاشحنن  ن رنظٌرًّاالهلتورت  ٌهل، لظبكْ اإلنرتنت 

(، دراسةْ آرإ ء ـةلٕ هَٗةْ الحنةدرٍص بكلَةْ الرتبَةْ  لرفةْ        2002الظةهلن، للمل  بد الفزٍز، ) .11

(، الفةدد  14، ا لةد ) اجلْ الرفْ ارل  سفٌدارل  سفٌد يف طبكْ اإلنرتنت، الرفْ ارل  سفٌد، 

 ٍل .(، الة2)

ْ  الفلةٌ   ألبْ ، االهلض2012)الظٌابكْ، ٌٍنص ء د، ) .12 ٌ  الرتبٌٍة ْ   ة  رشةلئ  :ارفلٌرةلض  ثالفة

" ْ ْ ءمنٌباةًل،    "اسةحنددارول  ًروةلراض  اركحنبة ْ  ا لة ْ  الفلةٌ   يف ا ردنَة  ةدد   8),اجلةد )  ،الرتبٌٍة

 (، ا ردن.(4

ْ ی(، ااةةةةةلهلض ء ـةةةةةةلٕ ي 2012 ةة  ، اةةلبة ء ةةةد، )   .13   ةةةٌ ااةةةةةةةٌ   ةلرفْ ةةةةة ضیالحنةةدر  ٖةةةةة

ُ   یالحنفة   اسحنددا  ُ  ضیالحنةدر  يف اإللكرتًنة ْ  ااةلرف ْ  ارملكة ْ  الفةبَة ُ  ارة متة  ،الشةفٌدٍ  الفةبة

 (  بةٍ ، البخةٍو.5 -4) الفرتّ   مل ،الفللُ الحنفلَرت اٌدّ لـملن ال لنُ الدًلُ

ًألبةْ الرفةْ    (، ًاق  اسحنددا  اإلنرتنت لدٔ ء ـلٕ هَْٗ الحنةدرٍص 2002الفمةِ ، عمد  لَفْ ) .14

اجلةةْ اًةةلد االرفةةلض  الفلةةٌ  ًالحنكنٌلٌاَةةل ا ردنَةةْ، ا رلنةةْ الفلرةةْ  ًةةلد االرفةةلض الفةبَةةْ،    

 (، ا ردن.40، الفدد )الفةبَْ

رالمل، اجلْ الفلٌ  ا احنمل َْ (، "نظ ّ ًتهٌر اإلنرتنت، 2012اللمدانُ، عمد، ) .15

 ،الشفٌدٍْ،اإللكرتًنَْ

http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=2034 

ٕ  آرإ (، تاةٌٍرت  2007عمةد، اة ٍو  هَةْ، )     .16 ْ  ء ـةل ْ  يف الحنةدرٍص  هَٗة  اتلمشَةْ يف  االرفة

( 23، ا لةد )  اجلةْ الرفةْ درظة    الفلمةُ،  ةث رنظةٌر،     البخةث  يف اإلنرتنةت  طةبكْ  اسةحنددا  

 ا ًمل. سٌرٍْ.الفدد 

(، ًاقةة  اسةةحنددا  ء ـةةلٕ هَٗةةْ الحنةةدرٍص لإلنرتنةةت يف   2008ارهةةةيف،  ةةلاِ بةةو ػةة ح هلَةة ، )   .17

، الفةدد  اامفَةْ ارؼةةٍْ للمنةلهج ًأةةئ الحنةدرٍص     تدرٍص الفلٌ  الهبَفَْ يف االرفةلض الشةفٌدٍْ،   

 (، الالهةّ.137)

الحنفلَرت الفللُ، الرفْ ارل  سفٌد،  (، اسحنددا  اإلنرتنت يف2003ارٌسٓ،  بد اهلل  بد الفزٍز، ) .18

 (. الةٍل .1(، الفدد )15، ا لد )اجلْ الرفْ ارل  سفٌد

 الحنفلةَرت  راةد  رة متة    ةث  الفةللُ،  الحنفلةَرت  يف اإلنرتنةت  اسةحنددا   :( 1998 ) اهلل  بةد  اتلبص، .19

 ُ ُ  الةٌأو  يف الفةلل ٕ  يف الفةبة ْ  ،الفؼةة  رةحنجلناض  ؿةٌ   13 -15)اإلرةلراض  ة مل الفةرتّ )    الرفة

 ارحنخدّ. دٍشم ، اإلرلراض الفةبَْ

http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=2034
http://swmsa.net/articles.php?action=show&id=2034
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(،ا سةةص الفلمَةةةْ  2000اتةةلبص،  بةةةد اهلل  بةةد الفزٍةةةز، ًالكنةةدرِ،  بةةةداهلل  بةةد الةةةة و )     .20

 (، الكٌٍت.57، الفدد )ا لْ الرتبٌٍْلحنؼمَرت ًحدّ تفلَمَْ    اإلنرتنت، الرفْ الكٌٍت، 

بكْ اإلنرتنةت رةو قبة  ء ـةلٕ     (، ًاق  اسحنددا  ط2000همظةِ،  مة ،ًبٌ  زّ،  بد ا َد، ) .21

ْ  هَْٗ الحندرٍص  لرفْ الشلهلن قلبٌض،  (، 2( ، الفةدد ) 27، ا لةد ) اجلْ دراسلض الفلةٌ  الرتبٌٍة

 ا ردن.

 ارةاا  ا انبَْ:
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11 

 املًدف

 ايكشا٠٤، َٗاس٠ٍ اإلداسٟ )االتـا َٗاسات تٛافش ذ٣َ َعشف١ إىل ايذساط١ رٙٙ تٗذف

سؤطا٤  يذ٣ ، َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ(ايتشذخ َٚٗاس٠ االطتُاع، َٗاس٠ ايهتاب١، َٗاس٠

، ١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝاهل ْعش ٚد١ٗ َٔ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ

 -ؾاَع١ا -اؾٓعٚايتعشف ع٢ً ايفشٚم رات ايذالي١ اإلسـا١ٝ٥ ٚفكًا ملتغريات 

األنادمي١ٝ، ٚاطتدذّ املٓٗر ايٛؿفٞ، ٚمت اختٝاس ع١ٓٝ طبك١ٝ  ايشتب١ -ايه١ًٝ

( علٛ ١٦ٖٝ 1508( َٔ اجملتُع األؿًٞ املهٕٛ َٔ  )236عؼٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ )

أدا٠ قٝاغ ن االطتبٝإ تذسٜع َٔ داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ، ٚاطتدذّ ايباسح

 ايهتاب١، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠: )( فكش٠ َٛصع١ ع٢ً مخع فاالت ٖٞ 35َٔ ) تهٕٛ

، َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ(، ٚبعذ مجع ايبٝاْات ايتشذخ َٚٗاس٠ االطتُاع، َٗاس٠

ٚاطتدذاّ ايتشًٝالت اإلسـا١ٝ٥ املٓاطب١ يإلداب١ عٔ أط١ً٦ ايذساط١ تٛؿًت 

 ايش٥ٝظ١ ايٓتا٥ر عٔ ايذساط١ نؼفت :ايتاي١ٝ ايش٥ٝظ١ ايٓتا٥ر ايذساط١ إىل

 :ايتاي١ٝ

ٍ  َٗداسات  تدٛافش  َدذ٣  ٕإ-  بًد   إر َتٛطدة١;  ناْدت  فتُعد١  اإلداسٟ االتـدا

 (.3117) اؿظابٞ املتٛطط

ٔ  ايكدشا٠٤  َٗداس٠  استًدت  ٚقدذ - عًد٢   ًٜٝٗدا  ،األٚىل املشتبد١  تٛافشٖدا  دسدد١  سٝدح  َد

 ،االطتُاع، ايتشذخ، يغ١ اؾظِ. ايهتاب١ اتَٗاس ايرتتٝب

َتٛطدةات إدابدات   فأقدٌ َدٔ    0105ٚدٛد فدشٚم رات داليد١ إسـدا١ٝ٥ عٓدذ َظدت٣ٛ      -

أفدشاد عٝٓد١ ايذساطد١ سدٍٛ َدذ٣ تدٛافش َٗداسات االتـداٍ اإلداسٟ يدذ٣ سؤطدا٤ األقظدداّ           

األنادمي١ٝ ظداَعيت ؿدٓعا٤ ٚعُدشإ تعدض٣ ملدتغري اؾدٓع، ٚيـدا. اإلْداخ. ٚعدذّ          

 ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ تعض٣ ملتغري ايه١ًٝ ٚاؾاَع١، ٚايشتب١ األنادمي١ٝ.

شؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ يف دداَعيت  ي تذسٜب١ٝ دٚسات بعكذ ايذساط١ أٚؿت  

 يددذِٜٗ يغدد١ اؾظددِ ٚ ايتشددذخ َٗدداستٞ تعضٜددض عًدد٢ يتددذسٜبِٗ ؿددٓعا٤ ٚعُددشإ

      ِ ، ٚندزا  ٚتٛظٝفٗا مبا ٜتٓاطب َع طبٝعد١ َٗداَِٗ ٚفداٍ عًُدِٗ ٚقٓدٛات اتـداهل

 إدشا٤  دساط١ مماث١ً يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ األخش٣.

 

 

 

 ٔ ُسُٝذد. قُذ عبذ اهلل سظ

قظِ ايعًّٛ  س٥ٝع -أطتار اإلداس٠ ايتع١ًُٝٝ املظاعذ

 داَع١ سذ١ -ن١ًٝ ايرتب١ٝ -ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ

 



 

414 
 

 2015ديسمبر  –يوليو   -المجلد الثاني  –العدد السادس    جامعة الناصرمجلة 

 ُحميد حسن اهلل عبد محمد. د 

ABSTRACT 
The degree of Administrative communication Skills Availability to Academic 

Department Heads in Sana'a  and Amran university from Faculties' point of view. 
 

   This study aims to find out the availability of administrative communication 
skills (reading skill, writing skill, listening skill, speaking skill , and body language 
skill) with the heads of academic departments at the Universities of Sana'a, and 

Amran, from the standpoint of the teaching staff. and Identify statistically 

significant differences according to the variables Gender- University- Faculty- 
academic rank, is used descriptive approach, is chosen as a stratified random 
sample consisting of (236) of the original society, consisting of (1508), a faculty 
member from the University of Sana'a and Amran, the researcher uses the 
questionnaire as a tool to measure, and consists of (35) items distributed on five 
areas: (reading skill, writing skill, listening skill, and  speaking skill, and the skill of 
the body language), and after data collection and the use of appropriate 
statistical analyzes to answer questions . The study concludes the following 

findings: 

- The degree of availability of administrative communication skills are  

medium. 

- Reading skill has been ranked in terms of the degree of availability ranked 

first, followed by a mean, respectively, writing skills, listening, speaking, 

body language 

- And no statistically significant differences at the level of 0.05 or less in the 

study sample answers due to the variable sex, in favor of females. And 

the lack of a statistically significant due to the variable college university 

difference,and the academic rank. 

   The study recommends the holding of training courses for the heads of 
academic departments at the Universities of Sana'a and Amran to train them 
to enhance two skills, body language and speaking skill, as well as conducting 
a similar study in other Yemeni universities. 
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 َكذ١َ:

كددشٚس٠ ًَشدد١، ٚٚطدد١ًٝ تددشابط    تـدداٍاال إٕ نافدد١ املسطظددات ايتٓعُٝٝدد١ طددٛا٤ ايرتبٜٛدد١ ٚ ددري ايرتبٜٛدد١ تعتدد      

باعتباسٖدددا  إسدددذ٣ ايتٓعُٝددات ايرتبٜٛدد١ اهلاَدد١ يف اجملتُددع     -ٚتعددذ اؾاَعددات   ادتُدداعٞ يف نافدد١ اجملدداالت.   

 ١ٝ ؿشٝش١.املشدع ايزٟ ٜعتُذ عًٝ٘ يف بٓا٤ ٖزا اجملتُع ٚتةٜٛشٙ ع٢ً أطع عًُ

ٜٚعت  االتـاٍ َٔ األْؼة١ اهلا١َ يًشٝا٠ اإلْظا١ْٝ، ٚقذ اؽز اإلْظإ األٍٚ عذ٠ أػهاٍ ٚٚطا٥ٌ إلٜـاٍ 

سطا٥ً٘ يآلخشٜٔ َجٌ ايـشاخ ٚاإلػاسات ٚاإلميا٤ات، ٚنإ االتـاٍ َٚاصاٍ ٚطٝبك٢ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت 

 (.20: 2005)أبٛ ؿٛاٜٚٔ  ٟتسدٟ إىل ايتةٛس ٚايتغٝري ايجكايف ٚاالدتُاعٞ ٚاالقتـاد

ٚتعذ ع١ًُٝ االتـاٍ ع١ًُٝ َؼرتن١ تظع٢ مٛ ْكٌ املعًَٛات ٚايفِٗ َٔ ػدف إىل آخش، ٖٚزا ٜعين    

ٖزا ايٓعاّ كشٚس٠ َٔ  عت ١ًٝ ٜتِ َٔ خالهلا االتـاٍ، ٜٚٚدٛد َشطٌ يًُعًَٛات َٚظتكبٌ هلا، ٚٚط

: 2013)عاَش ٚاملـشٟ، ِ إلاص األعُاٍ ٚؼكٝل األٖذافٜت ٘كشٚسات ايعٌُ إداسًٜا ٚفًٓٝا ٚتشبًٜٛا، ٚعٔ طشٜك

(. يزا جيب إٔ ؼتٟٛ ع١ًُٝ االتـاٍ ع٢ً َعًَٛات دذٜذ٠، نُا جيب ؼذٜذ اهلذف املدةط ي٘ َٔ 189

ع١ًُٝ االتـاٍ يهٞ ٜتِ اطتدذاّ ايٛط١ًٝ ٚاملذخٌ املٓاطب، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تٓعِٝ طًِٝ يالتـاالت، 

 .ٚاختٝاس ايٛقت املٓاطب

ٚإٕ ع١ًُٝ االتـاٍ ٖٞ َٔ ايعًُٝات اؿ١ٜٛٝ ٚايذٜٓاَٝه١ٝ يف أٟ َسطظ١ تٓع١ُٝٝ ٚاييت تتذاخٌ َع مجٝع   

ايعًُٝات اإلداس١ٜ األخش٣، سٝح تؼهٌ كشٚس٠ ْفظ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ال  ٢ٓ عٓٗا يهاف١ األفشاد يف مجٝع 

تِ تبادٍ املعًَٛات ٚاألفهاس، ٚاملؼاعش ايتٓعُٝات ايظٝاط١ٝ، ٚاالدتُاع١ٝ، ٚايجكاف١ٝ ايرتب١ٜٛ، ٚ ريٖا، سٝح ٜ

 بِٝٓٗ إلجياد يغ١ َؼرتن١ تظٌٗ ايتفاِٖ ٚإسذاخ سدٚد إجياب١ٝ َسثش٠ يف سٝاتِٗ مٛ األفلٌ.

يزا فايكا٥ذ ايٓادح، ٖٛ ايزٟ تهٕٛ يذٜ٘ َٗاسات اتـاي١ٝ، َجٌ ايتفهري ٚايهالّ ٚاالطتُاع ٚاملؼاٖذ٠ ٚايهتاب١ 

عذٙ ع٢ً إْتاز سطاي١ اتـاي١ٝ َٓاطب١، ٚإسطاهلا يًُظتكبٌ املٓاطب، يف ايٛقت ٚايكشا٠٤ ٚايفِٗ ٚايتشًٌٝ، يتظا

 اإلداسٟ (. ٜٚعذ االتـا149ٍ: 1993املٓاطب، ٚاملهإ املٓاطب بايٛط١ًٝ املٓاطب١، ٚايتهًف١ املٓاطب١ )أبٛ عشقٛب، 

يٝع ع١ًُٝ إسطاٍ  ٚط١ًٝ ايتفاعٌ بني ايش٥ٝع ٚاملشؤٚغ يتشكٝل أٖذاف املسطظ١، ٜٚش٣ بعلِٗ إٔ االتـاٍ

 (.15: 2000ٚاطتكباٍ سطا٥ٌ، بٌ ٖٛ قاٚي١ يًتأثري ٚاإلقٓاع ٚال ق١ُٝ ي٘ دٕٚ إسذاخ ايتأثري ) ايبهشٟ، 

يزا فإٕ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ باؾُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ممج١ً باؾاَعات تظع٢ داٖذ٠ إىل ايكٝاّ    

 ١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ع٢ً َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ.بهاف١ عٓاؿش ع١ًُٝ االتـاٍ ٚإىل تذسٜب اهل

 ٖزٙ ،تأتٞ خاق بؼهٌ ٚيف اؾاَعات عاّ بؼهٌ املدتًف١ املسطظات يف االتـاٍ اإلداسٟ أل١ُٖٝ ٚإدسانًا   

ظاَعيت  سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ميتًهٗا اييت اإلداسٟ االتـاٍ َذ٣ تٛافش ع٢ً ايل٤ٛ إليكا٤ ايذساط١

اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ  االتـاٍ فإٕ َعشف١ َذ٣ تٛافش ، طبل َا ع٢ً ٚبٓا٤ً ؿٓعا٤ ٚعُشإ.

 ٚايتشًٌٝ. دذًٜشا بايذساط١ َٛكٛعًا ٜعت  باؾاَع١،
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 َؼه١ً ايبشح:

 َٓٗا; أٟ أثش َٔ ميهٔ ايتكًٌٝ ال ايبؼش١ٜ اؾٗٛد َٔ فُٛع١ تلافش ٜتةًب ،األنادميٞ ايعٌُ إٕ   

مجٝع  ٚت١٦ٝٗ ،ٚاألنادميٞ ع٢ً سذ طٛا٤ اإلداسٟ ايعٌُ ريٝتظ يف ايفعاٍ ات هلِ ايذٚسايهًٝب شؤطا٤ األقظاّف

 يف دٚسٙش٥ٝع ايكظِ ٚيً ٚايعةا٤، ايعٌُ ع٢ً فٝضِٖٚؼ ْفظًٝا أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع تذعِ اييت ايؼشٚط

ايكظِ  َظاعذ٠ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف تكذِٜ ٚتةٜٛش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ داخٌ ايه١ًٝ. سٝح ميجٌ س٥ٝع

يشؤطا٤  ًاٚاكش ًاسًك١ ايٛؿٌ بني أعلا٤ ايكظِ ٚايه١ًٝ، إر السغ ايباسح نْٛ٘ ٜعٌُ يف اؾاَع١ تبآٜ

األقظاّ األنادمي١ٝ يف اطتدذاّ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ، ٚيتأنٝذ ريو قاّ ايباسح بذساط١ اطتةالع١ٝ 

ملعشف١ َا  تةبٝل بةاق١ اطتةالع سأٟ مت فٝٗا ( س٥ٝع قظِ َٔ داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ،50ع٢ً ع١ٓٝ قٛاَٗا )

إرا نإ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ميتًهٕٛ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ )َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠ 

( َٔ اهل١٦ٝ 30ايهتاب١، ،َٗاس٠ االطتُاع َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ( أّ ال. ٚأٚكشت ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ : إٔ عذد )

يذ٣ سؤطا٤  اإلداسٟ َٗاسات االتـاٍ تٛافش دسد١%( ٜشٕٚ إٔ 60ٟ بٓظب١ )٤ ٚعُشإ أايتذسٜظ١ٝ ظاَعيت ؿٓعا

تٛافش َٗاسات االتـاٍ يذ٣ سؤطا٤  %( َِٓٗ ٜشٕٚ إٔ دسد32١( بٓظب١)16أقظاَِٗ ناْت كعٝف١، ٚإٔ عذد )

اهل١٦ٝ  %( 8َٔ( أٟ بٓظب١ )4األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ ناْت بذسد١ َتٛطة١، ٚإٔ عذد )

تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ أقظاَِٗ ناْت بؼهٌ عاّ َتٛفش٠ ٚبذسد١  ايتذسٜظ١ٝ ٜشٕٚ إٔ دسد١

 عاي١ٝ. ٚبٓا٤ ع٢ً ريو تتشذد َؼه١ً ايذساط١ باإلداب١ ع٢ً أط١ً٦ ايذساط١. 

 :أط١ً٦ ايذساط١

َٗاس٠ ايهتاب١، ،َٗاس٠ االطتُاع اإلداسٟ)َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤،  تٛافش َٗاسات االتـاٍ َذ٣َا  -1

اهل١٦ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش  ٚعُشإ ؿٓعا٤ يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝيذ٣  َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ(

 ؟ايتذسٜظ١ٝ

 ١تعض٣ يًُتغريات ايذميٛ شافٝ (α ≥ 0.05)رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ  فشٚمٌٖ تٛدذ  -2

 سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝيذ٣  (١ٝ األنادمي ايشتب١ -ايه١ًٝ -اؾاَع١ -:)اؾٓعايتاي١ٝ

 ؟اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١َٝٔ ٚد١ٗ ْعش  ٚعُشإ ؿٓعا٤ يتاَعظ

 :أٖذاف ايذساط١

 ؿٓعا٤ يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝيذ٣  ٟإلداساايهؼف عٔ َذ٣ تٛافش َٗاسات االتـاٍ  -1

 .اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١َٝٔ ٚد١ٗ ْعش  ٚعُشإ

َتغريات نٌ َٔ ١ إسـا١ٝ٥ يف آسا٤ ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ إرا نإ ٖٓاى فشٚم رات داليايتعشف  -2

يذ٣  ٟإلداساَٗاسات االتـاٍ تٛافش  ع٢ً َذ٣( األنادمي١ٝ ايشتب١ -ايه١ًٝ –اؾاَع١  -)اؾٓع

 اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ.َٔ ٚد١ٗ ْعش ٚعُشإ ؿٓعا٤  يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ
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 أ١ُٖٝ ايذساط١:

تٓاٚهلا َٛكٛع االتـاٍ أسذ املٛاكٝع امل١ُٗ ٚايلشٚس١ٜ يف اإلداس٠، نُا تٓبع أ١ُٖٝ ايذساط١ َٔ خالٍ 

تكِٝٝ ٚاقع تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣  ١ُٖٝ ٖزٙ ايذساط١ نْٛٗا طتبني ايكا٥ُني َٔ خالٍتٓبع أ

عٌُ ٚاي ٚعُشإ عٓذ اتـاهلِ َع اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف نًٝاتِٗ ؿٓعا٤ يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ

 تعضٜض دٛاْب ع١ًُٝ االتـاٍ اإلجياب١ٝ َٚعاؾ١ أٚد٘ ايكـٛس فٝٗا إٕ ٚدذت. ع٢ً

باإلكاف١ إىل ريو فإٕ ٖزٙ ايذساط١ تتٓاٍٚ َٛكٛع َذ٣ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ 

سذ )عًِ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ٖٚٛ َٔ املٛاكٝع ع٢ً  ؿٓعا٤ يتاَعظ األنادمي١ٝ

ايباسح( مل تتِ دساطت٘ ع٢ً َظت٣ٛ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ. يزا ٜأٌَ ايباسح إٔ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ طتٓعهع 

 ع  إدشا٤ دٚسات ٚبشاَر ٚٚسؾ عٌُ. ات االتـاٍ كُٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝع٢ً َٗاس

 سذٚد ايذساط١:

 يتاَعظ ألقظاّ األنادمي١ٝسؤطا٤ ا يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍَذ٣ تٛافش  تعشف ع٢ً ايذساط١ ٖزٙ اقتـشت  

ٚعُشإ رنٛسًا ٚإْاثًا، باعتباس األٚىل داَع١ قذمي١ ٚفٝٗا نًٝات َتٓٛع١، ٚايجا١ْٝ داَع١ سذٜج١. ٚمت  ؿٓعا٤

 ّ. 2016-2015تةبٝل ايذساط١ املٝذا١ْٝ يًعاّ اؾاَعٞ 

 َـةًشات ايذساط١:

 ي١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:مت ؼذٜذ املـةًشات ٚاملفاِٖٝ األطاط١ٝ املتعًك١ بايذساط١ اؿا

 ٚأفهاسًا، تتلُٔ َعًَٛات األفشاد َٔ فُٛع١ بني أٚ ٚآخش، إْظإ بني طًٛن١ٝ : ٖٛ "ع١ًُٝالتـاٍا

  (.257: 2002ايباقٞ،  عبذ." (َش ٛب١ أٖذاف ؼكٝل طبٌٝ يف أطايٝب عذ٠ ٚتظتدذّ

 إطاس ْفظٞ ٚادتُاعٞ ٚثكايف َعني ٜٚعشف أٜلًا بأْ٘ : تبادٍ املعًَٛات ٚاألفهاس ٚاالػاٖات بني األفشاد يف  

 (.156: 2008مما ٜظاعذ ع٢ً ؼكٝل ايتفاعٌ بِٝٓٗ َٔ أدٌ ؼكٝل األٖذاف املٓؼٛد٠. )عةٟٛ، 

ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ تبادي١ٝ تتلُٔ تبادٍ ايفِٗ )اإلدساى( بني طشيف االتـاٍ ٚايتأثري يف : ٖٛاالتـاٍ اإلداسٟ

 (.271 :2009ايظًٛى يتشكٝل أٖذاف املسطظ١ )سشِٜ، 

ٜٚعشف االتـاٍ اإلداسٟ بأْ٘: "ع١ًُٝ تبادٍ يًُعًَٛات، ٚاألفهاس، ٚاؿكا٥ل، ست٢ االْفعاالت بني ايعاملني  

(.208: 1993ع٢ً اختالف َظتٜٛاتِٗ" )ايكشٜٛتٞ ٚصًٜٚف، 

ب١، نُا ٜعشف أٜلًا بأْ٘: "إسطاٍ اإلػاس٠، َٔ ػدف إىل آخش ٚاطتكباهلا، إَا بؼهٌ َباػش َٔ خالٍ ايهتا   

أٚ ايهالّ، أٚ ايًغ١  ري املٓةٛق١، ٚإَا بؼهٌ  ري َباػش َٔ خالٍ ايتهٓٛيٛدٝا، َجٌ: اهلاتف، ٚايتًفاص، 

 .(Hackett, 1992: 161)ٚاؿاطٛب" 
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ع١ًُٝ تبادٍ ْٚكٌ املعًَٛات ٚاـ ات ف ايباسح االتـاٍ اإلداسٟ بأْ٘ :َٔ خالٍ ايتعاسٜف ايظابك١ ٜعش  

شفني طٛا٤ أفشاد أٚ مجاعات داخٌ أٚ خاسز ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ أٚ املسطظ١ ايرتب١ٜٛ عٔ ٚايتٛدٝٗات ٚتبادهلا بني ط

 طشٜل ٚط١ًٝ َٔ أدٌ ؼكٝل أٖذاف َع١ٓٝ.

: ٖٞ" ايكذس٠ ع٢ً ْكٌ املعًَٛات ٚايفِٗ بني َشطٌ يًُعًَٛات َٚظتكبٌ هلا" )عاَش ٚاملـشٟ، َٗاسات االتـاٍ

2013 :138.) 

اييت حيـٌ عًٝٗا سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ بهًٝات  بأْٗا ايذسد١ :ٟ إدشا٥ًٝاَٗاسات االتـاٍ اإلداسٚتعشف    

داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ يًظًٛنٝات ايٛاسد٠ يف َكٝاغ ايذساط١ )َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ االطتُاع ،َٗاس٠ 

 ايكشا٠٤، ، َٗاس٠ ايهتاب١، ، َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ(. 

 ايكظِ األنادميٞ:

ْ٘ " ريو اؾٗاص ايفشعٞ يهٌ ن١ًٝ َٔ نًٝات اؾاَع١ املظ٦ٍٛ عٔ اإلػشاف بأ ايكظِ األنادميٜٞعشف    

 (. 15: 1992ع٢ً األَٛس ايتع١ًُٝٝ ٚاإلداس١ٜ يف فاٍ ايتدـف املٓؼأ َٔ أدً٘" )غاسٟ، 

: ٖٛ ريو ايؼدف املعني َٔ س٥ٝع اؾاَع١ ٚايزٟ ٜكّٛ بتٓفٝز طٝاط١ س٥ٝع ايكظِ األنادميٜٞٚعشف 

ٍ عٔ تٓفٝز طٝاط١ ايكظِ ايع١ًُٝ ٚاملاي١ٝ ٚاإلداس١ٜ، ٚعٔ اْتعاّ طري احملاكشات اؾاَع١ ٖٚٛ املظ٦ٛ

 (.135: 2008ٚايتُاسٜٔ ٚايذسٚغ ايع١ًُٝ ٚ ريٖا َٔ ايٛادبات ايتذسٜظ١ٝ. )ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ:

غ فٝٗا : ٖٛ ايٛسذ٠ ايع١ًُٝ األنادمي١ٝ املتدــ١ باؾاَع١ ٚاييت متاس ايكظِ األنادميٞ إدشا٥ًٝاٜٚعشف 

األْؼة١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٚاييت تكّٛ بتٓفٝز ٚتةٜٛش اي اَر ايتع١ًُٝٝ ايتدــ١ٝ ٚتعٌُ ع٢ً ؼكٝل 

 أٖذاف اؾاَع١.

 ايذساط١ ايٓعش١ٜ:

 َٔ ٜشفع فاالتـاٍ ايفعاٍ يًُٛظفني، ايٛظٝفٞ ايظًٛى يف يًتأثري فعاي١ أدا٠ نْٛ٘ االتـاٍ أ١ُٖٝ ت ص

يًُسطظ١. )أبٛ  باالْتُا٤ عٓذِٖ ايؼعٛس ٜٚكٟٛ ايفشٜل، سٚح يذِٜٗ ُٜٚٓٞ املٛظفني، يذ٣ املع١ٜٛٓ ايشٚح

 (.41: 2007مسش٠ ٚعال١ْٚ ٚعٝاد، 

ٞ، ايكشٜٛت) املشط١ً يًشطاي١ ٚفًكا ٚاملظتكبٌ املشطٌ : بني ٚتأثري تفاعٌ ع١ًُٝ بأْ٘ اؿةالًسا االتـاٍ ٜعشفٚ 

 بكـذ ٚاملؼاعش ٚاألساطٝع ٚاالْفعاالت األفهاسٚ يًُعًَٛات تباداًل ايع١ًُٝ تًو تتلُٔ سٝح  (.200: 2000

 َظتُش٠، دٜٓاَٝه١ٝ، ع١ًُٝ بأْٗا اإلْظاْٞ االتـاٍ ع١ًُٝ ٚتتظِ اآلخشٜٔ، طًٛى يف َش ٛب١ إػاسات إسذاخ

 ايضَٔ تغري َع ايشطاي١ تتغري إر إعادتٗا; ميهٔ ٚال َتفاعٌ، ْظل يفمجٝع األطشاف  بني تذٚس دا٥ش١ٜ

 ٚأَانٔ َظتٜٛات يف ؼذخ َعكذ٠ ع١ًُٝ ْٗاأ نُا َكـٛد،  ري نإ ٚيٛ أثشٖا ٤إيغا ميهٔ ال ٚاؾُٗٛس،

 (.12-5: 1993)أبٛ عشقٛب،  االدتُاعٞ ايتفاعٌ كُٔ كتًف١
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 االتـاٍ ع١ًُٝ تتِ يهٞ ٜتكٓٗا إٔ ٚاملظتكبٌ املشطٌ ع٢ً جيب أطاط١ٝ َٗاسات أسبع االتـاٍ ع١ًُٝ تتةًب

ًُا ٚفاع١ًٝ، بهفا٠٤  عًٝٗا ايتذسب يألفشاد ٚميهٔ َٛسٚث١، ٚيٝظت َهتظب١ َٗاسات ٖٞ ساتاملٗا ٖزٙ بإٔ عً

 (. ٖٚزٙ املٗاسات ٖٞ:175 -170: 1999)عًٝإ ٚايذبع، 

 َٗاس٠ ايتشذخ: -1

 بذق١، ب٘ ايتشذخ املشاد املٛكٛع دساط١" يف تتُجٌ ايؼفٗٞ اؿذٜح يف َشاعاتٗا ٜٓبغٞ أطاط١ٝ قٛاعذ ٖٓاى    

 لعٌ نٝف االعتباس بعني األخز ٚاملشاٚ ١، ايجشثش٠ عٔ االبتعاد املكـٛد٠، يًُعاْٞ َةابك١ أيفاظ اطتدذاّ

 تؼذٝع بظشع١، اآلخشٜٔ ع٢ً ايتعُِٝ ػٓب اآلخش، يًؼدف َكبٛي١ ع١ًُٝ يًُعًَٛات ايشادع١ ايتغز١ٜ

 عذّ نالَ٘، إْٗا٤ قبٌ املتشذخ َكاطع١ عذّ َفتٛس١، أط١ً٦ طشح خالٍ َٔ اؾٝذ ايتفاعٌ ع٢ً اآلخشٜٔ

 تتٛافش إٔ جيب قذسات ٖٚٓايو ."َعِٗ ايتشذخ املشاد األفشاد أمسا٤ تزنش أ١ُٖٝ بٓفظ٘، املتشذخ وتؼهٝ

 ٚتؼٌُ اآلخشٜٔ، طًٛنٝات يف املسثش٠ ايك١ٜٛ ايؼدـ١ٝ يف تتُجٌ ْكاًػا ٜذٜش ايزٟ ايٓاكر ايكا٥ذ يف

ٚع٢ً س٥ٝع ايكظِ  .(Dermorest and Grady, 2002: 11) املعاٜري ايتشفٝض، االتـاٍ، َٗاسات ايزنا٤،

األنادميٞ ايتشذخ بةشٜك١ ٖاد١٥ دٕٚ إٔ ٜٛكح يًةشف اآلخش أْ٘ مل ٜفُٗ٘، ٚإٔ ٜبتعذ عٔ اهلذ١َٝٛ، نُا 

 عًٝ٘ إٔ ٜظتدذّ ْريات ؿٛت٘ َع طبٝع١ ْٛع ايشطاي١ أٚ ايفهش٠ املشاد إسطاهلا.

ع٢ً األط١ً٦ ٚطشح  ٚبزيو فإٕ االتـاٍ ايًفعٞ ٜظتٛدب ؼفٝض املظتكبٌ ٚدزب اْتباٖ٘ ٚتؼذٝع٘    

 االقرتاسات، ٚايًذ٤ٛ إىل ايبظاط١ يف اؿذٜح، ٚػشح ٚتٛكٝح يًُفاِٖٝ ٚاألفهاس اييت ٜٛد ْكًٗا.

 َٗاس٠ ايكشا٠٤: -2

 َعٗا ٜتعاٌَ ايزٟ ايؼدف إرا نإ ٚؿٝا تٗا، أطًٛبٗا يف َتك١ٓ ناْت َُٗا َعٓاٖا تفكذ فايهتاب١ 

 (120: 2007 ٚايعٝاؿش٠، )ايعٓاتَٞٗاس٠ ايكشا٠٤  ٜتكٔ ال َظتكباًل; أّ َشطاًل

 َٗاستإ أطاط١ٝ، عذ٠ َٗاسات يذٜ٘ تتٛافش ست٢ بٓذاح، االتـاٍ ع١ًُٝ إمتاّ َٔ ٜتُهٔ ال فاملشطٌ   

 ايكشا٠٤ ُٖٚا ايفهش٠، برتمج١ َتـًتإ ٚايتشذخ، َٚٗاستإ ايهتاب١ ُٖٚا ايفهش٠، مبٛكٛع َتـًتإ

 أٚ ايتششٜف، متٓع ٚٚكٛح بذق١ فهشت٘ عٔ ٜٚتشذخ ٜظُع إٔ املٗاسات يًُشطٌ ٖزٙ تظُح إر ٚاالطتُاع،

(. ٖٚزا ٜعين إٔ ع٢ً س٥ٝع ايكظِ األنادميٞ اَتالى ٚإتكإ 70: 2005املكـٛد )عبذ ايشصام،  يف املع٢ٓ ايتؼٜٛ٘

 َٗاسات ايهتاب١ ٚايكشا٠٤ .

 َٗاس٠ ايهتاب١: -3

 ٚقٛاْني ٚتٓع١ُٝٝ ف١ٝٓ ٛكٛعاتَ َععُٗا يف ٖٞ ايتششٜش١ٜ االتـاالت إىل ؼتاز اييت املٛاكٝع إٕ   

 ٚاملظسٚيٝات ايـالسٝات ؼذد اييت األطاط١ٝ ايٓعِ ٕأ نُا َكاسْات، إىل ؼتاز َٚٛاكٝع ٚيٛا٥ح ٚأْع١ُ

(، نُا 217: 2000. )ايكشٜٛتٞ، ٚايتؼٜٛ٘ يًتششٜف عشك١ أقٌ ألْٗا نتاب١ٝ اتـاالت إىل ؼتاز األدا٤ َٚعذٍ
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اٍ نتابًٝا ملا فٝٗا  َٔ ؼذٜذ يًُظسٚيٝات ٚاالختـاؿات ٚؼذٜذ إٔ بعض املٛاكٝع تٛدب إٔ ٜهٕٛ االتـ

 (. 245 -244: 2005طشم ايعٌُ َٚعذالت األدا٤. )ايعُٝإ، 

ةشٜك١ ٚاكش١ َٚف١َٛٗ ٖٚزٙ املٗاس٠ تظاعذ س٥ٝع ايكظِ ع٢ً تٛؿٌٝ املعًَٛات ٚاألفهاس ٚاآلسا٤ ٚايكشاسات ب   

 ٚاَش ٚايتٛدٝٗات املهتٛب١ ٚايكشاسات، ٚاملٓؼٛسات.َٚٔ ٚطا٥ٌ ايهتاب١، ايٓؼشات ٚاأليًُظتكبًني،

 َٗاس٠ االطتُاع: -4

 عٔ تتِ اييت ايؼف١ٜٛ ٚ ري ايؼف١ٜٛ ايٓؼاطات فِٗ تتلُٔ عك١ًٝ ع١ًُٝ بأْٗا االطتُاع َٗاس٠ تعشف   

 املؼاسن١ يف طشف نٌ ٜتعٗذ إٔ ع٢ً أخش٣، د١ٗ َٔ ٚاملظتُع د١ٗ َٔ املتشذخ ايةشفني تفاعٌ طشٜل

 اتـاٍ ٖٓاى ٜهٕٛ ئ أْ٘ ٜعين فٗزا املظتُع طشف َٔ تعإٚ ٖٓاى ٜهٔ مل ٚإرا ايفهش، ٚبٓا٤ طاي١ايش بتؼهٌٝ

جٌ َٗاس٠ االطتُاع ايٛد٘ اآلخش ملٗاس٠ اؿذٜح (. يزا فإٕ َٗاس٠ االطتُاع مت36: 2000)سذاب،  تفاعٌ ٚال

 .املظتكبٌ أٚ املتشذخ -املشطٌ  -ايش٥ٝظٝني  االتـاٍ َُٚٓٗا َعا ٜتشذد طشفا ع١ًُٝ

 ٚآسا٤، َٔ أفهاس ٜكرتسْٛ٘ َٚا اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ بايكظِ، فِٗ ع٢ً س٥ٝع ايكظِ املٗاس٠ ٖزٙ ٚتظاعذ   

ِٗ بعل يذ٣ ٚاهلا١َ األطاط١ٝ األفهاس األطشاف نٌ ٜظتٛعب يهٞ ايفعاي١ ايةشٜك١ ٖٛ اؾٝذ ٚاالطتُاع

 .ايبعض

 املظتُع دظِ ٜهٕٛ ٚإٔ َظتكِٝ، بؼهٌ اؾًٛغ ٖٚٞ االطتُاع ع١ًُٝ يتفعٌٝ َشاعاتٗا جيب أًَٛسا ٖٓاىٚ   

 املظتُع ٜهجش ال ٚإٔ أخش٣، بأػٝا٤ ايعبح ٚػٓب طفٝف، بؼهٌ املتشذخ باػاٙ املظتُع ميٌٝ ٚإٔ ًاَفتٛس

 (.19: 2000ٓعاَٞ، )اي ثابت بؼهٌ ْعشٙ ع٢ً احملافع١ بٌ ايٓعش يف ايتشذٜل َٔ

ٚػذس اإلػاس٠ ٖٓا إىل إٔ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ال تكتـش ع٢ً ايتشذخ ٚايكشا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاالطتُاع    

فشظب، إر إٔ ٖٓاى اتـاالت أٚ سطا٥ٌ  ري يفع١ٝ تٓتكٌ َٔ خالٍ ْغُات ايـٛت ٚسشنات اؾظِ ٚتعابري 

 .(Griffin,1999: 562)ظتكبٌ. ايٛد٘ ٚاملظاف١ اؾظُا١ْٝ ٚاملاد١ٜ بني املشطٌ ٚامل

 يغ١ اؾظِ: -5

 -ٖٞ ْٛع َٔ أْٛاع االتـاٍ ال تظتدذّ فٝ٘ األيفاظ ٚايهًُات بٌ تظتدذّ فٝ٘ اؿشنات بايٝذ ٚاؾظِ   

ٚتظتدذّ أٜلا نٌ ايٛطا٥ٌ ايبـش١ٜ اييت ٜظتكبًٗا املتًكٞ عٔ طشٜل  -َجٌ تعبريات ايٛد٘ ٚايعٝٓني

 (.   26: 2002)دعًٛط،  ايعني، ٚتظ٢ُ االتـاٍ  ري ايًفعٞ.

ٜٚؼٌُ االتـاٍ  ري ايًفعٞ نٌ أػهاٍ االتـاالت اييت ال تظتدذّ ايه١ًُ املهتٛب١ أٚ احمله١ٝ يف إسطاٍ    

املعًَٛات ٚعاد٠ َا تالصّ االتـاالت  ري ايًفع١ٝ االتـاٍ ايؼفٗٞ ٜٚؼهٌ ايٓٛعإ َعًا ايشطاي١ نا١ًَ، ٖٚٞ 

ٕ ٚسشنات اؾظِ يًفشد ٖٚزٙ املالَح اؾظ١ُٝ ٚاؿشنات تعةٞ تهٕٛ عٔ طشٜل َالَح ايٛد٘ ٚيغ١ ايعٝٛ

(. ٖٚزا ٜعين إٔ يغ١ أعلا٤ اؾظِ 97: 2009دالالت َٚسػشات كتًف١ عٔ ايكبٍٛ ٚعذّ ايكبٍٛ.)ايظعٛد، 

 تتلُٔ مجٝع اؿشنات اييت ٜأتٝٗا ايؼدف يٓكٌ َا ٜشٜذ َٔ َعإ أٚ أساطٝع.

http://ayadina.kenanaonline.com/tags/7003/posts
http://ayadina.kenanaonline.com/tags/7003/posts
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إ االتـاٍ ايًفعٞ يف بعض املٛاقف نششن١ ايٝذ َٔ املتشذخ ٚقذ ؼٌ ع١ًُٝ االتـاٍ  ري ايًفعٞ َه   

يًُظتُع اييت تةًب َٓ٘ ايرتٜح ٚعذّ َكاطعت٘. ٚقذ  تهؼف ايشطا٥ٌ  ري ايًفع١ٝ عُا خيفٝ٘ ايفشد 

بٛاطة١ سذٜج٘، ريو ألٕ االتـاٍ  ري ايًفعٞ ٖٞ ع١ًُٝ ال ػعٛس١ٜ، إر أثبتت ايذساطات إٔ املتشذثني ايزٜٔ 

 Teny)قذ تعٗش تًو اؿكٝك١ َٔ خالٍ ْ ات ؿٛتِٗ أٚ َٔ خالٍ تعابري ٚدِٖٛٗ. خيفٕٛ اؿكٝك١ 

Fatt,1998: 12) . 

ششنات ايشأغ إٔ ٜتكٔ اؿشنات بأْٛاعٗا املدتًف١ ن حياٍٚ ش٥ٝع ايكظِ عٓذ ع١ًُٝ االتـاٍف   

اقلت٘ ي٘، فإرا حياٍٚ تغٝري ْ ات ؿٛت٘ يًتأنٝذ ع٢ً فش٣ٛ ايهالّ املٓةٛم أٚ َٓ ٚايٝذٜٔ.....اخل، نُا

ناْت أفعاي٘ تتظِ َع ب١٦ٝ املٓع١ُ آْزاى بايٛكٛح ٚطٗٛي١ االتـاٍ ع٢ً ايٓكٝض مما يٛ ناْت أقٛاي٘ 

 تتٓاقض َع أفعاي٘، س٦ٓٝز تهٕٛ ب١٦ٝ ايتٓعِٝ اإلداسٟ  اَل١ ٚال تتظِ االتـاالت فٝٗا بايٛكٛح.

 :ٖٞ ايعٓاؿش َٔ فُٛع١ خالٍ َٔ االتـاٍ ٜٚتِ

ٖٛ ريو ايؼدف ايزٟ يذٜ٘ ايش ب١ يف َؼاسن١ اآلخشٜٔ ملؼاعشٙ أٚ أفهاسٙ ) ٚؿٛق  ٌ:املتـ أٚ املشطٌ-1

ٜٚعذ املشطٌ احملشى األٍٚ يع١ًُٝ االتـاٍ، فاملشطٌ ٖٛ َـذس ايشطاي١ ٚايكا٥ِ  (308: 2014ٚاؾٛاس١ْ، 

يًفِٗ َٔ  بـٝا تٗا، ٚتكع عًٝ٘ ١َُٗ تشَٝض ايشطاي١، أٟ ٚكعٗا يف ؿٛس٠ أيفاظ أٚ سطّٛ أٚ أػهاٍ قاب١ً

اؾ١ٗ يًُظتكبٌ،إر أْ٘ ايزٟ ٜكّٛ بتهٜٛٔ ايفهش٠ ٚٚكعٗا يف سطاي١ َف١َٛٗ ٚؼذٜذ ايغشض َٔ اتـاي٘، 

ْٚكًٗا بايٛط١ًٝ املال١ُ٥ يف ايٛقت املٓاطب، ٖٚٛ ايزٟ ٜتًك٢ املعًَٛات املشتذ٠ َٔ املظتكبٌ ٜٚفظش َا تتلُٓ٘ 

 (279: ١2007 )سظإ ٚايعذُٞ، َٔ َعإ ٚأفهاس ٜٚظتذٝب هلا َٔ خالٍ ايتغز١ٜ ايشادع

ٖٚٛ ريو ايؼدف أٚ اجملُٛع١ املظتٗذف١ َٔ ع١ًُٝ االتـاٍ ٚايزٟ ٜٗذف املشطٌ إٔ   :املظتكبٌ-2

(.100: 2008ٜؼاسن٘ يف أفهاسٙ َٚؼاعشٙ. )محضاٟٚ، 

 ثِ تع١ًُٝٝ، أٚ ١َُٗ إْظا١ْٝ أٚ بعاٌَ َشتبط ظاٖشٟ:َظتٜٛني ع٢ً ايعاد٠ يف ٜٚهٕٛ :االتـاٍ  شض-3

 ايب٦ٝات يف  ريُٖا أٚ -املعًِ أٚ اإلداسٟ– يًُشطٌ خاؿ١ ساد١ أٚ ْفظ١ٝ بعاٖش٠ َشتبط خفٞ ترتَظ

 (21 :2000)محذإ،  .ايتع١ًُٝٝ

عاْٞ امللُٕٛ(: ٚتعذ ايشطاي١ ايشنٔ ايجاْٞ َٔ ايع١ًُٝ االتـاي١ٝ، ٚتتُجٌ بامل –ايشطاي١ )احملت٣ٛ -4

 أٚ إػاسات. أٚ ؿٛسًا أٚ سطًَٛا تهٕٛ ايشطاي١ سذٜجًا إىل املظتكبٌ فكذ ٚايهًُات اييت ٜشطًٗا املشطٌ

ٚايشطاي١ ٖٞ عباس٠ عٔ املعًَٛات اييت تشطٌ َٔ املشطٌ إىل املظتكبٌ بٗذف ايتأثري يف طًٛن٘ ٚٚكٛح    

ايشطاي١ ي٘ أثش يف تظٌٗٝ االتـاٍ ٚيهٌ سطاي١ داْبإ األٍٚ ي٘ عالق١ بامللُٕٛ ٖٚٛ ٜؼري إىل املعًَٛات 

 تهٕٛ (. ٚقذ102: 2004اْٞ ٜؼري إىل ايشَٛص اييت تظتدذَٗا ايشطاي١. )ايكشعإ ٚسشاسؼ١، ٚاؿكا٥ل ٚايج

 إْظا١ْٝ. ٚعٛاطف أٚ َؼاعش َٝٛاًل أٚ َٗاسات أٚ ٚسكا٥ل َعًَٛات
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ٖٚٞ ٚط١ًٝ االتـاٍ املدتاس٠ يتكٌ تًو ايشطاي١ طٛا٤ ناْت ايٛط١ًٝ سمس١ٝ أٚ  ري  :االتـاٍ قٓا٠-5

 ايعادٟ ايـٛت َٔ ابتذا٤ً ٚاملظتكبٌ، املشطٌ بني خالهلا ايشطاي١ َٔ متش اييت يكٓٛاتا أٚ ايكٓا٠ ٖٚٞ سمس١ٝ،،

 ٚقٓٛات ع  ٚطا٥ٌ سطا٥ً٘ ٜشطٌ إٔ يًُشطٌ ٚميهٔ اخل،.... ٚايشطّٛ ٚاـشا٥ط ٚايهتب ٚاملةبٛعات يًُشطٌ

 باطتدذاّ ش٠،َباػ  ري تهٕٛ ٚقذ اؾُاعات، أٚ بني األفشاد َباػش٠ االتـاٍ ٚط١ًٝ تهٕٛ ٚقذ ،١كتًف

(. يزا جيب اختٝاس ٚط١ًٝ االتـاٍ املٓاطب١ فكذ 61: 2007املٝهاْٝه١ٝ.)ايعٓاتٞ ٚايعٝاؿش٠، أٚ اآلي١ٝ األطايٝب

تهٕٛ مسع١ٝ أٚ َش١ٝ٥ أٚ سظ١ٝ أٚ نتاب١ٝ أٚ مجٝعٗا َعًا، ٚريو عظب االتـاٍ فكذ ٜهٕٛ ػفًٗٝا أٚ 

يعالقات بني األفشاد ٚطشع١ االتـاٍ، ٚايتهًف١ َٚذ٣ نتابًٝا، ٜٚتٛقف ع٢ً َٛكٛع ع١ًُٝ االتـاٍ، ٚطبٝع١ ا

 (305: 2010ايجك١ )ايعُٝإ، 

َٔ  أفعاٍ ٚظٛاٖش  ايشادع١: عباس٠ عٔ األثش ايزٟ ٜرتن٘ سد فعٌ َظتكبٌ ايشطاي١ ع٢ً املشطٌ ايتغز١ٜ-6

ش إجيابًٝا ميهٔ قٝاطٗا، ملعشف١ َذ٣ َا سكك٘ ايٓؼاط االتـايٞ َٚا أخفل يف ؼكٝك٘، ٚقذ ٜهٕٛ ٖزا األث

: 2008ٜٚذٍ ع٢ً عذّ ٚؿٍٛ ايشطاي١ إىل املظتكبٌ. )أبٛ ْاؿش،  ٜٚذٍ ع٢ً ٚؿٍٛ ايشطاي١ إىل املظتكبٌ أٚ طًبًٝا

 ٚسدٚد اْةباعات٘ ثِ إعةا٤ َٚٔ االتـاٍ، سطاي١ باطتكباٍ ايفشد اعرتاف يف ٚتتُجٌ ايتغز١ٜ ايشادع١ (،76

ايعا١َ )محذإ،  ؿالسٝتٗا أٚ ؿشتٗا سٍٛ ايظًٛن١ٝ، ١ٚاؿشنٝ ٚايعاطف١ٝ، اإلدسان١ٝ، فعً٘ ٚسدٚد فعً٘،

2000: 21.) 

ٜٚش٣ ايباسح إٔ  ٝاب أٟ عٓـش َٔ عٓاؿش االتـاٍ أٚ سذٚخ أٟ تؼٜٛؽ عًٝ٘ طٝسثش ع٢ً ع١ًُٝ االتـاٍ   

َٚلُْٛٗا، مما طٝـعب األَٛس ع٢ً س٥ٝع ايكظِ، ٚجيعٌ األَٛس أنجش تعكٝذًا ٜٚتذ٘ بايعٌُ األنادميٞ إىل 

 أنجش َٔ نْٛ٘ ١َُٗ مجاع١ٝ. ايفشد١ٜ

 :ٚطا٥ٌ االتـاٍ باؾاَع١

االدتُاعات: ٖٞ إسذ٣ ٚطا٥ٌ االتـاٍ ايًفعٞ ٖٚٞ عباس٠ عٔ َٛاعٝذ ًٜتكٞ فٝٗا اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ -1

بشؤطا٤ أقظاَِٗ بايه١ًٝ يٝتباديٛا األفهاس ٚاآلسا٤ ٚاملعًَٛات، ٚفٝٗا ٜٓاقؽ قلاٜا ايتعًِٝ ٚعالز َؼهالت 

االتـاٍ ايذميكشاط١ٝ سٝح ٜتاح يًذُٝع فشؿ١  ٚطا٥ٌ ١ بايه١ًٝ، ٚتعت  االدتُاعات إسذ٣ايةالب املدتًف

 (.49: 2007املؼاسن١ ٚايتعبري عُا جيٍٛ بذاخًِٗ. )ايكٛصٟ، 

ِ ٚدًٗا يٛد٘، ٚألْٗا ؽتًف عٔ أٚكح ٚطا٥ٌ االتـاٍ ألْٗا عاد٠ تتاملكابالت ايؼدـ١ٝ:  تعذ َٔ -2

ظاْب األخز ٚايشد ٚايتشًٌٝ ٚايتفاِٖ، يزا تتةًب املكاب١ً َٔ س٥ٝع ايكظِ  طا٥ٌ األخش٣ يف أْٗا متتاصٛاي

ايتُتع بـفات َع١ٓٝ َجٌ: ايبؼاػ١، ايًباق١، االسرتاّ، طالق١ اؿذٜح، فٝشاٍٚ س٥ٝع ايكظِ إٔ ٜـغٞ إيٞ 

قشٜبًا َٔ قذث٘ ٚحيرتّ سأٜ٘، ٚال ٜكاطع٘ أثٓا٤ سذٜج٘، حيظٔ ايتـشف يف املٛاقف ايةاس١٥، ٚريو يهٞ ٜهٕٛ 

 (.256: 2001قًٛب َٔ ٜكابًْٛ٘، يهٞ ٜتكبًٛا آسا٤ٙ، ٜٚكتٓعٛا بٗا. )ْـش اهلل، 

 :أْٛاع االتـاٍ اإلداسٟ يف اؾاَع١
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ٜكظِ أْٛاع االتـاٍ اإلداسٟ يف اؾاَع١ إىل اتـاٍ سمسٞ ٚآخش  ري سمسٞ، ٚفُٝا ًٜٞ ْبز٠ كتـش٠ عٔ   

 ٖزٜٔ ايٓٛعني:

 االتـاٍ ايشمسٞ:-3

ايشمسٞ ٜتِ َٔ خالٍ ايكٓٛات ايشمس١ٝ يف اؾاَع١ ٚيف إطاس ايكٛاعذ اييت ؼهِ اؾاَع١ ٚتتبع االتـاٍ    

 ايكٓٛات ٚاملظاسات اييت حيذدٖا ايبٓا٤ ايتٓعُٝٞ ايشمسٞ.

ٜٚتِ ٖزا ايٓٛع َٔ االتـاٍ باطتدذاّ ٚطا٥ٌ ٚقٓٛات االتـاٍ املدتًف١ بؼهٌ فعاٍ داخٌ اؾاَع١ ملظاعذتٗا 

ايتٓع١ُٝٝ، ٚتضداد أ١ُٖٝ االتـاٍ يف اؾاَع١ اييت تظع٢ إىل تعُٝل ؿالتٗا باؾُٗٛس يف ؼكٝل أٖذافٗا 

ٚتٛفري َٓاخ فعاٍ يالتـاٍ َعِٗ، ٜٚغًب ع٢ً االتـاٍ اإلداسٟ أطًٛب االتـاٍ ايؼدـٞ أٚ املٛادٗٞ )ٚدًٗا 

ايكظِ أٚ َع س٥ٝع يٛد٘( طٛا٤ أنإ االتـاٍ ايؼدـٞ ثٓا٥ٝا ناؿٛاس ٚاحملادث١ بني اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف 

ايكظِ، أٚ نإ االتـاٍ مجاعًٝا َٔ خالٍ ايًكا٤ات ٚاحملادث١ ٚادتُاعات األقظاّ ٚايهًٝات. )عًٝإ ٚطال١َ، 

2002 :152-153.) 

 االتـاٍ  ري ايشمسٞ:-3

تهاد ال ؽًٛ أٟ َسطظ١ طٛا٤ تع١ًُٝٝ أٚ  ري تع١ًُٝٝ َٔ تٓعِٝ  ري سمسٞ ظاْب تٓعُٝٗا ايشمسٞ.     

تٓعِٝ  ري ايشمسٞ إمنا ٜٓؼأ بني أفشاد املسطظ١ )ايشمس١ٝ( ْتٝذ١ يٛدٛد بعض ايعالقات اـاؿ١ ٖٚزا اي

ٚاملُٝض٠ فُٝا بِٝٓٗ، ٖٚزا ايتٓعِٝ  ري َٓـٛق عًٝ٘ يف ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ، ٜٚتهٕٛ تًكا٥ًٝا، ٚبـٛس٠ 

(. فٗزا ايتٓعِٝ ٜكّٛ 262 :1986اختٝاس١ٜ بني األفشاد عهِ ؿال٠ ايكشاب١ أٚ ايـذاق١ أٚ املـًش١ )عـفٛس، 

ع٢ً أطاغ ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ بني األفشاد ٚمجاعات ايعٌُ املدتًف١ طٛا٤ داخٌ اؾاَع١ أٚ 

 خاسدٗا.

ٜٚتُٝض االتـاٍ  ري ايشمسٞ بأْ٘ ال خيلع يًشقاب١ بٛاطة١ املظ٦ٛيني عٔ اؾاَع١، ٚأْ٘ َٔ أدٌ خذ١َ    

 ٜع باؾاَع١.األ شاض ايؼدـ١ٝ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذس

ٜٚعتُذ االتـاٍ  ري ايشمسٞ ع٢ً اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف كتًف ايهًٝات باؾاَع١، ٜٚتِ اطتدذاّ االتـاٍ    

 ري ايشمسٞ يف ْكٌ املعًَٛات، ٚاييت تتِ خاسز ايكٓٛات ايشمس١ٝ احملذد٠ يالتـاٍ ٚبني َظتٜٛات كتًف١ 

ق٠ٛ ايعالق١ ايؼدـ١ٝ اييت تشبط أدضا٤  ع٢ً َذ٣ َتدة١ٝ خةٛط ايظًة١ ايشمس١ٝ، ٚتعتُذ أطاطًا

ايتٓعِٝ اإلداسٟ ٚبني أعلا٥٘ طٛا٤ داخٌ ايكظِ أٚ ايه١ًٝ، ًٜٚذأ إيٝٗا ايعإًَٛ يتظٌٗٝ األَٛس ايتٓع١ُٝٝ 

يًٛقت يف مجٝع املعًَٛات، ٚال حيذخ االتـاٍ  ري ايشمسٞ داخٌ ايتٓعِٝ فكط بٌ ٜتعذاٙ ع٢ً خاسز  ٚتٛفريًا

سات ايتٓعُٝات َع ايتٓعُٝات األخش٣ َٔ خالٍ ايًكا٤ات  ري ايشمس١ٝ ٚاؿفالت ايتٓعِٝ إر تتفاعٌ إدا

ٚاملٓاطبات االدتُاع١ٝ، ٚميتاص ٖزا ايٓٛع َٔ االتـاالت بظشعت٘ قٝاطا باالتـاالت ايشمس١ٝ ٚقذ أػاست بعض 

ٌ االتـاٍ %( َٔ ايٛقت يف ْكٌ املعًَٛات، ٜٚتظِ باعتُادٙ ع٢ً ٚطا75٥ايبشٛخ إىل أْ٘ خيتـش أنجش َٔ )
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(. ٚعشفت ع١ًُٝ االتـاٍ بٗزا االطِ نْٛٗا ؼذخ خاسز املظاسات 313: 2014ايؼف١ٝٗ) ٚؿٛق ٚاؾٛاس١ْ، 

ايشمس١ٝ احملذد٠ يالتـاٍ، ٚتتِ بأطًٛب    سمسٞ، ٜٚظاعذ ٖزا ايٓٛع ع٢ً ت١ُٝٓ ايشٚابط ٚايـذاق١ 

 ٚايعالقات اإلْظا١ْٝ اؾٝذ٠ بني أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع باؾاَع١.

ٚميهٔ يعًُٝات االتـاٍ  ري ايشمسٞ إٔ تسدٟ ْتا٥ر إجياب١ٝ ١َُٗ قذ تعذض عٓٗا عًُٝات االتـاٍ ايشمسٞ    

باؾاَع١، فكذ ٜهٕٛ االتـاٍ  ري ايشمسٞ ٖٛ ايعاٌَ املظاعذ يف تكًٌٝ َعذالت ايتغٝب ٚدٚسإ ايعٌُ يف 

سأطِٗ سؤطا٤ األقظاّ بفاع١ًٝ  اؾاَع١ َجاًل، عٔ ريو ٜعتُذ ع٢ً َذ٣ قٓاع١ ايكٝادات األنادمي١ٝ ع٢ً

االتـاٍ  ري ايشمسٞ، ٚايزٟ مبكذٚسٙ إٔ جيعً٘ َـذسًا ًَُٗا يًُعًَٛات ٚنزيو يًتغز١ٜ ايشادع١ عٔ َذ٣ 

لاح أٚ فؼٌ فاع١ًٝ قشاسات٘، ال بٌ ميهٔ يش٥ٝع ايكظِ إٔ ٜشطٌ َعًَٛات تفـ١ًٝٝ ع  قٓٛات االتـاٍ  ري 

 (.306: 2009قٓٛات االتـاٍ ايشمسٞ يظبب أٚ آلخش. )صٜاس٠، ايشمسٞ ٖزا ٚاييت ال ميهٔ ْكًٗا ع  

 ايذساطات ايظابك١:

 تِ تٓاٍٚ ايذساطات ايظابك١ سظب األسذخ نُا ًٜٞ:ٜ

بعٓٛإ: "دسد١ اَتالى َذٜشٟ َذاسغ املشس١ً املتٛطة١ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ  (،2014دساط١ ْـش اهلل ) -

سط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت"، ٖٚذفت ٖزٙ ايذساط١ ٚعالقتٗا بذسد١ فاع١ًٝ االدتُاعات املذ

إىل تعشف دسد١ اَتالى َذٜشٟ َذاسغ املشس١ً املتٛطة١ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚعالقتٗا بذسد١ فاع١ًٝ 

االدتُاعات املذسط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت، ٚقذ ساٚيت ايذساط١ اإلداب١ عٔ ايظساٍ 

:"ٌٖ تٛدذ عالق١ استباطٝ٘ بني دسد١ اَتالى َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ َذٜشٟ َذاسغ املشس١ً ايتايٞ

املتٛطة١ ٚدسد١ فاع١ًٝ االدتُاعات املذسط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت"؟، ٚتهٕٛ فتُع 

١ٓ طبك١ٝ باطتدذاّ أطًٛب ايذساط١ َٔ مجٝع املعًُني ٚاملعًُات يف َذاسغ املشس١ً املتٛطة١، ٚمت اختٝاس عٝ

( َعًًُا َٚع١ًُ، ٚؾُع ايبٝاْات اطتدذَت اطتباْتإ 540املعا١ٜٓ ايعٓكٛد١ٜ ايعؼٛا١ٝ٥ بً  عذد أفشادٖا )

طٛسُٖا ايباسح ُٖا: اطتبا١ْ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ، ٚاطتبا١ْ فاع١ًٝ االدتُاعات املذسط١ٝ، ٚأظٗشت ْتا٥ر 

سغ املشس١ً املتٛطة١ يف دٚي١ ايهٜٛت ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ َٔ ٚد١ٗ ايذساط١ إٔ دسد١ اَتالى َذٜشٟ َذا

ْعش املعًُني ناْت َشتفع١، ٚإٔ فاع١ًٝ االدتُاعات املذسط١ٝ ناْت َتٛطة١، ٚأظٗشت ٚدٛد عالق١ رات 

بني دسد١ اَتالى َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ َذٜشٟ َذاسغ  (α≤ 0.05)دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

املتٛطة١ ٚبني دسد١ فاع١ًٝ االدتُاعات املذسط١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت، ٚأٚؿت املشس١ً 

ايذساط١ بتبين ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ يتعضٜض َكذس٠ َذٜشٟ املذاسغ ع٢ً إداس٠ االدتُاعات 

 املذسط١ٝ بفاع١ًٝ.

ايعضٜض  ؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ املًو عبذدسد١ مماسط١ س" ، بعٓٛإ:(2014ساط١ ايبؼشٟ  )د -

، ٖذفت ايذساط١ إىل ؼذٜذ دسد١ مماسط١ "ملٗاسات االتـاٍ ٚعالقتٗا بايشكا ايٛظٝفٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع
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سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ املًو عبذ ايعضٜض ملٗاسات االتـاٍ َع أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع، ٚؼذٜذ 

فٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ املًو عبذ ايعضٜض، ٚايهؼف عٔ ايعالق١ بني دسد١ دسد١ ايشكا ايٛظٝ

مماسط١ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ملٗاسات االتـاٍ، ٚعالقتٗا بايشكا ايٛظٝفٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع، 

ألفشاد  (فايتدـ ،اؾاَع١ٝ ايشتب١ األنادمي١ٝ،اـ ٠  ،اؾٓظ١ٝ ،اؾٓع)ٚؼذٜذ إطٗاّ َتغريات ايذساط١ 

ايع١ٓٝ يف إٜلاح ايعالق١ بني دسد١ مماسط١ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ملٗاسات االتـاٍ َٚظت٣ٛ ايشكا 

ايٛظٝفٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع.اتبعت ايذساط١ املٓٗر ايٛؿفٞ املظشٞ ٚقاّ ايباسح بتةبٝل أدٚات ايذساط١ 

ُع ايبٝاْات ايالص١َ يإلداب١ عٔ أط١ً٦ ع٢ً مجٝع أفشاد فتُع ايذساط١، ٚاطتدذَت االطتبا١ْ أدا٠ ؾ

دسد١ مماسط١ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ املًو عبذ ايعضٜض  ايذساط١. تٛؿًت ايذساط١ يًٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

ملٗاسات االتـاٍ ع٢ً املظت٣ٛ ايهًٞ دا٤ت بذسد١ َشتفع١. عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

عبذ ايعضٜض ملٗاسات  د ايع١ٓٝ يذسد١ مماسط١ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَع١ املًودالي١ ) يف تكذٜشات أفشا

يف سني أظٗشت ايٓتا٥ر ٚدٛد فشٚم تعض٣ يهٌ َٔ   االتـاٍ تعض٣ ملتغريات )اؾٓع، ايه١ًٝ، اؾٓظ١ٝ(;

َع١ املًو َتغريات )ايشتب١ األنادمي١ٝ ، اـ ٠ (. َظت٣ٛ ايشكا ايٛظٝفٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظا

عبذ ايعضٜض دا٤ ع٢ً املظت٣ٛ ايهًٞ بذسد١ َتٛطة١. يف ك٤ٛ ْتا٥ر ايذساط١ ٜٛؿٞ ايباسح مبا ًٜٞ: ؼفٝض 

َع اآلخشٜٔ. ايعٌُ ع٢ً تؼذٝع االتـاٍ  تٛاؿٌ بٚتؼذٝع سؤطا٤ األقظاّ ايزٜٔ ٜعٗشٕٚ تٓٛعا يف أطايٝ

 .ايؼدـٞ ٚاملعًَٛات املشتذ٠

، "َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ Al-Sumadi & Arna'out (2014) دساط١ أسْاؤٚط ٚايـُادٟ  -

ٖزٙ  ٖذفتيذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ايظ١ٓ ايتشلري١ٜ يف داَع١ لشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١"، ٚ

١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ايظ١ٓ  أعلا٤ ايذساط١ إىل َعشف١ َذ٣ تٛفش َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ يذ٣

١ لشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١ سظب قاٚس املعٗش اـاسدٞ، ٚايـٛت، ٚاؿشنات ايتشلري١ٜ يف داَع

طًب١ ايظ١ٓ  ( طايب١ 298َٔ( طايب ٚ)852ٚايضَإ، ٚاملهإ. ٚتهٕٛ فتُع ايذساط١ َٔ ) ٚاإلميا٤ات، اؾظذ١ٜ

يجاْٞ مت ٚا األٍٚ طايب١ َٔ املظتٜٛني (69( طايب ٚ)198ايتشلري١ٜ يف داَع١ لشإ. ٚتهْٛت ايع١ٓٝ َٔ )

فكش٠ نأدا٠ يًذساط١. ٚاطتدذّ َعاٌَ  (50ٚاطتدذَت اطتبا١ْ َٔ) ،اختٝاسِٖ بايةشٜك١ ايعؼٛا١ٝ٥ ايبظٝة١

 املعٝاس١ٜ ٚايذسد١ ٚايشتب١ يإلداب١ ٚاملتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات ايجبات، ثبات )نشْٚباخ أيفا( ؿظاب

ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ٚايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ يإلداب١ عٔ  ٚايجاْٞ، ٚاطتدذاّ املتٛطةات اؿظاب١ٝ األٍٚ ايظساٍ عٔ

ايٓتا٥ر إٔ َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع  أظٗشتٚ ايظساٍ ايجايح ٚايشابع.

تٛافشا  األنجش تٛفشت ٚبذسد١ تشاٚست بني املشتفع١ يف قٛس املعٗش اـاسدٞ )ٚايزٟ نإ قذ

ٚاملتٛطة١ يف باقٞ احملاٚس. ٚنإ تشتٝب احملاٚس َٔ سٝح تٛفش َٗاسات االتـاٍ ١٦ٖٝ ايتذسٜع(  أعلا٤ يذ٣

ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع نُا ًٜٞ: قٛس املعٗش اـاسدٞ، فُشٛس اؿشنات 
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ت ٚبٝٓت ايٓتا٥ر عذّ ٚدٛد فشٚم را قٛس ايـٛت. ٚأخريا ٚاإلميا٤ات، فُشٛس ايضَإ، فُشٛس املهإ، اؾظذ١ٜ

( يف َذ٣ تٛفش َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ يذ٣ α≤ 0.05) دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١

أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ايظ١ٓ ايتشلري١ٜ يف داَع١ لشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١ ٜعض٣ ملتغري اؾٓع )رنش 

 .ايزنٛس ٚأْج٢(، يف نٌ احملاٚس َا عذا قٛس اؿشنات اؾظذ١ٜ ٚاإلميا٤ات ٚيـا.

بعٓٛإ: ٌٖ َٗاسات االتـاٍ ملذسا٤ املذاسغ تسثش ع٢ً  Volkan & Fatih (2014)دساط١ فٛيهإ ٚفاتٝح  -

دافع١ٝ املعًُني. سٝح طعت ٖزٙ  ايذساط١  يًتعشف ع٢ً َٗاسات االتـاٍ ملذسا٤ املذاسغ ٚتأثريٖا ع٢ً دافع١ٝ 

َٛا َٗاسات ايتٛاؿٌ ايفعاي١ املشدح إٔ تضٜذ َٔ املعًُني، َٚعشف١ ايفشك١ٝ ٌٖ َذسا٤ املذاسغ ايزٜٔ ٜظتدذ

دافع١ٝ املعًُني، ٚناْت املٓٗذ١ٝ املظتدذ١َ يف ايذساط١ ٖٞ املٓٗر ايٛؿفٞ، ٚناْت أدا٠ ايذساط١ املكاب١ً اييت 

( َتةٛع مت اختٝاسِٖ عٔ طشٜل ايع١ٓٝ  ايعؼٛا١ٝ٥. ٚنؼفت ْتا٥ر ٖزٙ 13طبكت ٚدًٗا يٛد٘  بتك١ٝٓ ع٢ً )

فت إٔ َٗاسات االتـاٍ يًُذسا٤  يف ايٛاقع تسثش ع٢ً دافع١ٝ املعًُني، ٚيهٔ ٖٓاى تبأٜ يف ايذساط١ إٔ نؼ

 َفاِٖٝ املذسا٤ ٚاملعًُني سٍٛ َظت٣ٛ ٚدسد١ ايتأثري.

(، "دسد١ مماسط١ َذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ األسد١ْٝ يف قافع١ عُإ ملٗاسات 2013دساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش ) -

٣ٛ ايجك١ يف َذاسطِٗ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني" ٖٚذفت ايذساط١ إىل ايتعشف إىل دسد١ االتـاٍ ٚعالقتٗا مبظت

مماسط١ َذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ األسد١ْٝ يف قافع١ عُإ ملٗاسات االتـاٍ ٚعالقتٗا مبظت٣ٛ ايجك١ يف 

اطتبا١ْ ملٗاسات  ( َعًًُا َٚع١ًُ، ٚمت بٓا350٤َذاسطِٗ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني، ٚقذ تهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

االتـاٍ ٚتشمج١ َكٝاغ ايجك١ ايزٟ بٓاٙ ٖٟٛ ٚتظانٓٔ، ؾُع ايبٝاْات، ٚتٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ دسد١ 

مماسط١ املذٜشٜٔ ملٗاسات االتـاٍ ناْت َشتفع١ بؼهٌ عاّ، ٚيهٌ َٗاس٠ َٔ املٗاسات اـُظ١ إر دا٤ت َشتب١ 

 ايهتاب١، يغ١ اؾظِ، االطتُاع. تٓاصيًٝا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: َٗاس٠ ايكشا٠٤، ايتشذخ،

دسد١ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚعالقتٗا بايكذس٠ " ،(2011دساط١ َٓـٛس ) -

ٖذفت ٖزٙ ايذساط١ ايتعشف "، ٚع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ

ه١َٝٛ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ، ٚعالقتٗا بايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ع٢ً دسد١ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿ

ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، باإلكاف١ إىل بٝإ أثش َتغريات ايذساط١ : اؾٓع، 

١ٝ ملٗاسات ٚاملسٌٖ ايعًُٞ، ٚاـ ٠، ٚايتدـف، ٚاملذٜش١ٜ يف آسا٤ املعًُني سٍٛ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿهَٛ

االتـاٍ اإلداسٟ، ٚعالقتٗا بكذستِٗ ع٢ً سٌ املؼهالت يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، ٚتهٕٛ فتُع 

( َعًًُا. ٚاختريت َٓ٘ 13560َعًُٞ املذاسغ اؿه١َٝٛ يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، ٚايباي  عذدِٖ )

%( تكشٜبًا َٔ فتُع ايذساط١، 3.4ٜكاسب ) ( َعًًُا، أٟ َا465ع١ٓٝ بةشٜك١ طبك١ٝ عؼٛا١ٝ٥، ٚتهْٛت َٔ )

ٚيتشكٝل ٖذف ايذساط١، قاّ ايباسح بإعذاد اطتبا١ْ باالعتُاد ع٢ً األدب ايٓعشٟ ٚايذساطات رات ايـ١ً، ٚقذ 

: أٚاًل: ٖٓاى َظت٣ٛ اَتالى عاٍ ملذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ يف َٗاسات َٓٗا ْتا٥ر عذ٠ تٛؿًت ايذساط١ إىل
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ٍ  ع٢ً سٌ املؼهالت. ثاًْٝا : ال تٛدذ فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ االتـاٍ اإلداسٟ، باإل كاف١ إىل َظت٣ٛ قذس٠ عا

بني َتٛطةات اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ،  (α = 0.05) ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١

عض٣ ملتغري اؾٓع، يف ٚايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، ت

فاالت االتـاٍ ؿٌ املؼهالت املذسط١ٝ ٚاالتـاٍ َع اجملتُع احملًٞ ٚأٚيٝا٤ األَٛس، ٚايذسد١ ايه١ًٝ ملٗاسات 

بني َتٛطةات  (α = 0.05) االتـاٍ اإلداسٟ، بُٝٓا تٛدذ فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١

رتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚاالتـاٍ َع املعًُني ٚايةًب١، ٚيـا. اطتذاباتِٗ يف فايٞ االتـاٍ َع َذٜش١ٜ اي

بني َتٛطةات دسد١  (α = 0.05) ًا : ال تٛدذ فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١ثايجاملعًُات. 

اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني 

ات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ، تعض٣ ملتغري اـ ٠، يف فاالت االتـاٍ ؿٌ املؼهالت املذسط١ٝ، ٚاالتـاٍ يف َذٜشٜ

َع َذٜش١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚاالتـاٍ َع املعًُني ٚايةًب١، ٚاالتـاٍ َع اجملتُع احملًٞ ٚأٚيٝا٤ األَٛس، 

ملعًَٛات ٚتـٓٝفٗا ٚؼًًٝٗا، ٚتهٜٛٔ ٚايذسد١ ايه١ًٝ ملٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ، ٚؼذٜذ املؼه١ً، ٚمجع ا

ايبذا٥ٌ ٚتكُٝٝٗا، ٚايشقاب١ ٚاملتابع١، ٚايذسد١ ايه١ًٝ جملاالت ايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت، بُٝٓا تٛدذ فشٚم رات 

بني َتٛطةات اطتذاباتِٗ يف فاٍ املؼاسن١ يف ؿٓع  (α = 0.05) دالي١ إسـا١ٝ٥ ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١

ًا : ٚدٛد استباط اجيابٞ داٍ إسـا٥ٝا سابعطٓٛات فأقٌ(.  5ا، ٚيـا. ف١٦ اـ ٠ )ايكشاسات ايتٓع١ُٝٝ ٚاؽارٖ

بني دسد١ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات اإلتـاٍ اإلداسٟ، ٚايكذس٠  (α=0.05) ع٢ً َظت٣ٛ ايذالي١

ايباسح بلشٚس٠ أٚؿ٢ ٚ ع٢ً سٌ املؼهالت يذِٜٗ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف قافعات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ.

ايعٌُ ع٢ً ؼظني ب١٦ٝ االتـاٍ املذسط١ٝ، ٚتٓعُٝٗا، -تعضٜض قذس٠ املذٜشٜٔ ع٢ً ايتٛاؿٌ ايهرتًْٚٝا 

ٚتفعًٝٗا يف مجٝع أٚد٘ االتـاٍ املُه١ٓ، ٚريو ي٦ال ٜكتـش االتـاٍ يف املذسط١ ع٢ً االتـاٍ ايٓاصٍ فكط، 

 .ِٝٚنزيو اؿاٍ بني َذٜش املذسط١ َٚذٜش١ٜ ايرتب١ٝ ٚايتعً

 األسد١ْٝ اؾاَعات يف األنادمي١ٝ ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ ،(2008دساط١ أبٛ نشِٜ ٚطٓاؾ ) -

 اؾاَعات يف األنادمي١ٝ ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ دسد١ تعشف إىل ايذساط١ ٖذفت، ٚايشمس١ٝ

 دسد١ يف اختالف ٖٓاى نإ إرا فُٝا تعشفٚ ،ٖد1425/1426( املٛافل 2004/2005) يًعاّ ايشمس١ٝ األسد١ْٝ

 ٖذف ٚيتشكٝل (.ٚاؾاَع١ اإلداسٟ، ٚاملظت٣ٛ ٚايه١ًٝ، اؾٓع،) ملتغريات تبًعا اإلداسٟ االتـاٍ فعاي١ٝ

 ٚثباتٗا ؿذقٗا َٔ ايتأنذ مت إٔ بعذ ايذساط١ أدا٠ طبكت اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ اطتبا١ْ تةٜٛش مت ايذساط١

 أفشاد ( 306 ) أفشادٖا عذد بً  إر ايشمس١ٝ; األسد١ْٝ اؾاَعات يف األنادمي١ٝ اداتايكٝ َٔ ممج١ً ع١ٓٝ ع٢ً

 ايبٝاْات مجع ٚبعذ .أنادميٞ قظِ س٥ٝع ( 215 )ٚ عًُٝذا ( 73 )ٚ س٥ٝع ْا٥ب / س٥ًٝظا ( 18 ) َِٓٗ

 األسادٟ ٔايتباٜ ٚؼًٌٝ املعٝاس١ٜ، ٚاالمشافات اؿظاب١ٝ املتٛطةات باطتدذاّ ؼًًٝٗا مت ٚاملعًَٛات

 .ايبعذ١ٜ يًُكاسْات ػٝفٝ٘ ٚاختباس
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 يف األنادمي١ٝ ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ يف َتٛطة١ دسد١ ٚدٛد ايذساط١ ْتا٥ر بٝٓتٚ   

 ٚاملؼاسن١; ٚاالٖتُاّ املعًَٛات; ٚتٛؿٌٝ يالتـاٍ املٓاطب ايتٛقٝت :فاالت يف ايشمس١ٝ األسد١ْٝ اؾاَعات

 يف ٚريو االتـاٍ فاع١ًٝ يف عاي١ٝ دسد١ ٚدٛد ايذساط١ ْتا٥ر بٝٓت بُٝٓا .نهٌ ألدا٠ٚا ايشادع١; ٚايتغز١ٜ

 ٚقذ .املٓاطب١ االتـاٍ ٚط١ًٝ ٚاختٝاس املعًَٛات; ٚسذِ َٚـذاق١ٝ االتـاٍ; ْعاّ ٚٚكٛح اْفتاح :فاالت

 ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ تكذٜش يف إسـا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم ٚدٛد ايذساط١ ْتا٥ر بٝٓت

 دالي١ رات فشٚم ٚدٛد عذّ ايٓتا٥ر بٝٓت بُٝٓا اإلداس١ٜ، ٚملظتٜٛاتِٗ األنادمي١ٝ، يهًٝاتِٗ تعض٣ األنادمي١ٝ

 .فٝٗا ؽشدٛا اييت ٚيًذاَع١ ؾٓظِٗ، تعض٣ إسـا١ٝ٥

 :اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ ع٢ً ايًفع١ٝ  ري ٚايشطا٥ٌ االتـاٍ َٗاسات فشتٛا أثش، (2005دساط١ ايضعيب ) -

 تٛافش َذ٣ َعشف١ إىل ايذساط١ ٖزٙ ٖذفت، ايهشى قافع١ يف اؿه١َٝٛ األدٗض٠ َشانض يف َٝذا١ْٝ دساط١

 ايًفع١ٝ  ري ٚايشطا٥ٌ (ايتشذخ َٚٗاس٠ االطتُاع، َٗاس٠ ايهتاب١، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠) االتـاٍ َٗاسات

 يف اؿه١َٝٛ األدٗض٠ َشانض يف ايشؤطا٤ يذ٣ (املهإ ايضَإ، ايتـشفات، ايـٛت، اؿشنات، املعٗش،)

ٚتهٕٛ فتُع  .اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ ع٢ً أثشٖا بٝإ ثِ املشؤٚطني، ْعش ٚد١ٗ َٔ ايهشى قافع١

( ٚمت اختٝاس ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥ 704ايذساط١ َٔ ناف١ َٛظفٞ ايكةاع ايعاّ يف قافع١ ايهشى ايباي  عذدِٖ )

 نؼفت( أدضا٤، 4ٚ( فكش٠ َكظ١ُ إىل )65با١ْ َه١ْٛ َٔ )(، ٚمت تةٜٛش اطت540%( بً  أفشادٖا)50بٓظب١ )

 استًت ٚقذ َتٛطة١; ناْت فتُع١ االتـاٍ َٗاسات تٛافش دسد١ ٕإ :ايتاي١ٝ ايش٥ٝظ١ ايٓتا٥ر عٔ ايذساط١

، َٗاس٠ ايهتاب١ ايتشذخ، َٗاسات ايرتتٝب ع٢ً ًٜٝٗا األٚىل املشتب١ تٛافشٖا دسد١ سٝح َٔ ايكشا٠٤ َٗاس٠

 بعكذ ايذساط١ أٚؿت. َٚتٛطة١ ناْت فتُع١ ايًفع١ٝ  ري ايشطا٥ٌ َٗاسات تٛافش دسد١ ٕٚإ ،االطتُاع

 .اإلجيابٞ ايتفاعٌ إلسذاخ املٗاسات تًو اطتدذاّ نٝف١ٝ ع٢ً ايشؤطا٤ يتذسٜب تذسٜب١ٝ دٚسات

ايرتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى  "َٗاسات االتـاٍ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ن١ًٝ (،2002دساط١ ايٓعاَٞ ) -

َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١"، ٖٚذفت ٖزٙ ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً َذ٣ تٛافش َٗاسات االتـاٍ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ 

ايتذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى ٚريو َٔ ٚد١ٗ ْعش طًب١ ايه١ًٝ، ٚقذ مت اختٝاس ع١ٓٝ 

( 47رتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى، ٚتهْٛت االطتبا١ْ َٔ )( طايب ٚطايب١ َٔ ن١ًٝ اي1100عؼٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ )

فكش٠ َٛصع١ ع٢ً أسبع فاالت ٖٞ )َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠ ايهتاب١، َٗاس٠ االطتُاع(، ٚتٛؿًت 

ايذساط١ إىل عذ٠ ْتا٥ر َٓٗا: تتٛافش دسد١ َٗاسات االتـاٍ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف 

ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ ملذ٣ تٛافش  -ٛى بذسد١ َتٛطة١ ٚريو َٔ ٚد١ٗ ْعش ايةًب١داَع١ ايريَ

َٗاسات االتـاٍ يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى باختالف َتغري املظت٣ٛ 

التـاٍ يذ٣ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ ملذ٣ تٛافش َٗاسات ا  -ايذساطٞ ٚيـا. طًب١ ايظ١ٓ ايشابع١

أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ ايريَٛى باختالف َتغري اؾٓع ٚيـا. اإلْاخ. ٚأٚؿت 



 

429 
 

 2015ديسمبر  –يوليو   -المجلد الثاني  –العدد السادس    جامعة الناصرمجلة 

 ُحميد حسن اهلل عبد محمد. د 

ايباسج١ بايتٛؿٝات ايتاي١ٝ: عكذ دٚسات تذسٜب١ٝ َظتُش٠ ألعلا٤ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يتفعٌٝ َٗاسات االتـاٍ 

يذ٣ أعلا٤ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف داَع١  إدشا٤ دساط١ َؼاب١ٗ سٍٛ َٗاسات االتـاٍ -يذِٜٗ َع ايةًب١

 ايريَٛى، ٚيف ناف١ ايهًٝات.

 ايتعكٝب ع٢ً ايذساطات ايظابك١:

 االتـاٍ َٗاسات تٛافش َذ٣ ع٢ً تشنض قذ َععُٗا نإ إٔ ايظابك١ ايذساطات اطتعشاض خالٍ َٔ ٜالسغ

 يف َسطظات االتـاٍ دساط١ َٗاسات ع٢ً سنض قذ أٜلا ايبعض اآلخش إٔ ٜٚالسغ ايكاد٠ اإلداسٜني، يذ٣

 االتـاٍ فاع١ًٝ ع٢ً ٚأثشٖا َٗاسات االتـاٍ يتٛافش تعشض َٓٗا بعضٚاي أنادمي١ٝ )داَعات أٚ َذاسغ(

 .أنادمي١ٝ َٓعُات  ري يف اإلداسٟ

 االتـاٍ َٗاسات تٛافش عٔ َذ٣ طتبشح إر ٖزا اجملاٍ; يف ايباسجني ؾٗٛد اطتهُاال ايذساط١ ٖزٙ تأتٞ يزا

يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤   ، يغ١ اؾظِ(ايهتاب١ االطتُاع، ايكشا٠٤، ايتشذخ،اإلداسٟ)

. سٝح تتؼاب٘ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع عًِ ايباسح سذٚد يف – اجملاٍ ٖزا يف ايٛسٝذ٠ ايذساط١ ْٗاأ ، سٝحٚعُشإ

ايذساط١ ِٖٚ سؤطا٤  ايذساطات ايظابك١ يف عجٗا عٔ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ، بُٝٓا ؽتًف يف فتُع

األقظاّ األنادمي١ٝ، ٚاييت مل ٜظبل ألٟ دساط١ طابك١ إٔ اٖتُت بٗزا اجملتُع سظب عًِ ايباسح، ٚاطتفادت 

 ايذساط١ اؿاي١ٝ َٔ ايذساطات ايظابك١ يف بٓا٤ أدا٠ ايذساط١، ٚنتاب١ عٓاٜٚٔ اإلطاس ايٓعشٟ.

 ايةشٜك١ ٚاإلدشا٤ات:

تعشف ع٢ً َذ٣ تٛافش َٗاسات اييتشكٝل ٖذف ايذساط١ املتُجٌ يف اطتدذَت ايذساط١ املٓٗر ايٛؿفٞ    

االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ. ٚفُٝا ًٜٞ ٚؿف جملتُع ايذساط١ 

 ٚعٝٓتٗا ٚاألدٚات املظتدذ١َ ٚايٛطا٥ٌ ٚاإلدشا٤ات املدتًف١ اييت اتبعت يف ٖزٙ ايذساط١.

 :فتُع ايذساط١

هٕٛ فتُع ايذساط١ َٔ مجٝع أعلا٤ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ اؿاؿًني ع٢ً ستب١ أطتار، أطتار َؼاسى، أطتار ت   

(، فكذ بً  عذد أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤ 1508َظاعذ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ ٚايباي  عذدِٖ )

: 2013نتاب  اإلسـا٤، (، عظب آخش إسـا٥ٝات اؾٗاص املشنضٟ يإلسـا٤.) 47(، ٚداَع١ عُشإ )1461)

10.) 

 ع١ٓٝ ايذساط١:

ٚريو َٔ أدٌ إٔ متجٌ اجملتُع متجٝاًل دقٝكًا، ٚبعذ تٛصٜع أدٚات  ختٝاس ايع١ٓٝ ايةبك١ٝ ايعؼٛا١ٝ٥،مت ا   

%( َٔ فتُع ايذساط١، 15164( اطتذاب١ بٓظب١ )236ايذساط١ ع٢ً مجٝع أفشاد ايذساط١، مت اؿـٍٛ ع٢ً )

 (.األنادمي١ٝ صٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ تبعًا ملتغريات اؾٓع، اؾاَع١، ايه١ًٝ، ايشتب١( ت1ٜٛٚبني اؾذٍٚ سقِ )
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 (1دذٍٚ سقِ )

 تٛصٜع أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ ٚفكًا ملتغرياتٗا

 اؾاَع١ ايه١ًٝ ايشتب١ األنادمي١ٝ اؾٓع

أطتار  192 رنش

 َظاعذ

 212 ؿٓعا٤ 102 إْظا١ْٝ 141

أطتار  44 أْج٢

 َؼاسى

 24 عُشإ 134 ع١ًُٝ 65

 اجملُٛع
 236 اجملُٛع 236 اجملُٛع 30 أطتار 236

 236 اجملُٛع

 

 َتغريات ايذساط١:

  تؼتٌُ ايذساط١ ع٢ً املتغريات ايتاي١ٝ:   

 املتغريات املظتك١ً ٚتؼتٌُ ع٢ً: -1

 َتغري اؾٓع ٚي٘ َظتٜٛإ) رنٛس، ٚإْاخ(.  

 ظاعذ، أطتار َؼاسى، أطتار(.َتغري ايشتب١ األنادمي١ٝ ٚي٘ ثالخ َظتٜٛات )أطتار َ 

 َتغري ايه١ًٝ ٚهلا َظتٜٛإ ) ن١ًٝ ع١ًُٝ، ٚن١ًٝ إْظا١ْٝ(. 

 َتغري اؾاَع١ ٚهلا َظتٜٛإ )داَع١ ؿٓعا٤، داَع١ عُشإ(. 

 املتغريات ايتابع١ ٚتؼتٌُ ع٢ً : -2

ب١، ،َٗاس٠ َذ٣ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚي٘ مخظ١ فاالت ٖٞ: َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠ ايهتا

 االطتُاع َٚٗاس٠ يغ١ اؾظِ.

 أدا٠ ايذساط١:

 ايٓعشٟ، األدب ع٢ً تةٜٛشٖا يفاطتٓادًا  ايذساط١ أدا٠ بتةٜٛش ايباسح قاّ ايذساط١ أٖذاف ؼكٝل أدٌ َٔ

َذ٣ تٛافش  االطتبا١ْ تٓاٚيت .ٚايذٚسٜات ٚاملسمتشات، ايعٌُ أٚسام يف دا٤ َٚا ايظابك١، ايذساطات ٚؼًٌٝ

 (35) فكشاتٗا عذد ٚنإ ٚعُشإ تـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤َٗاسات اال

:)َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠ ايهتاب١، ،َٗاس٠ االطتُاع َٚٗاس٠ ٖٞ فاالتمخظ١  َٔ ٚتهْٛت ،فكش٠

 يغ١ اؾظِ(.
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املتدــني يف  َٔ احملهُني َٔ ُٛع١ف ع٢ً عشكٗا مت ايذساط١ أدا٠ ؿذم َٔ يًتشكل: ؿذم ٚثبات األدا٠

 سٍٛ سأِٜٗ إبذا٤ َِٓٗ طًب سٝح ،قهًُا (12) احملهُني عذد بً  ،ات اي١ُٝٓٝاؾاَع يف اإلداس٠ ٚعًِ ايٓفع

 ٚدق١ ٚطال١َ ايفكش٠ ٚٚكٛح ؼت٘، تٓذسز ايزٟ يًُذاٍ ايفكش٠ َال١َ٤ َذ٣ سٝح َٔ ايذساط١ أدا٠ فكشات

 سٝح َٔ احملهُني َالسعات بأِٖ األخز مت سٝح فكش٠، أ١ٜ سزف أٚ إكاف١ ٚبإَها١ْٝ ايًغ١ٜٛ ايـٝا ١

 .ايٓٗا٥ٞ ػهًٗا إىل االطتبا١ْ ٚؿًت إٔ إىل ٚاإلكاف١ ٚايتعذٌٜ اؿزف

 يألدا٠ أيفا نشْٚباخ َعاٌَ باطتدذاّ ايذاخًٞ االتظام َعاٌَ سظاب مت ايذساط١ أدا٠ ثبات َٔ يًتأنذ   

 (، ٚتعذ ٖزٙ ايٓظب َكبٛي١ يغا١ٜ ايذساط0197.١ – 0187 ) ُظ١، إر تشاٚست بنياـ ٚجملاالتٗا نهٌ

يتشكٝل ٖذف ايذساط١ ٚاإلداب١ عٔ طساهلا فكذ مت ؼذٜذ ايكِٝ املعٝاس١ٜ يًُكٝاغ   :ْتا٥ر ايذساط١

باطتدذاّ املتٛطةات اؿظاب١ٝ الطتذابات أفشاد ايذساط١ َٔ اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ، ٚمت 

غ يٝهشت اـُاطٞ،بإعةا٤ ٚصٕ َتذسز يًبذا٥ٌ، فكذ أعةٝت مخع دسدات يإلداب١ عٔ اطتدذاّ َكٝا

)دا٥ًُا(، ٚأسبع دسدات يإلداب١ عٔ ) ايبًا(، ٚثالخ دسدات يإلداب١ )أسٝاًْا(، ٚدسدتإ يإلداب١ )ْادسًا(، ٚدسد١ 

ألقظاّ األنادمي١ٝ ٚاسذ٠ يإلداب١ )أبذًا(. ٚقذ سذد َظت٣ٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ ا

ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ بتكظِٝ دسدات ايتكذٜش إىل ثالخ َظتٜٛات )َشتفع، َتٛطط، َٓدفض(، سظب َا 

 (.2ٜبني اؾذٍٚ سقِ )

 (2دذٍٚ سقِ )

 ؼذٜذ دسدات َعٝاس اؿهِ ملكٝاغ يٝهشت اـُاطٞ

 ايتكذٜش املتٛطط اؿظابٞ )سذٚد ف٦ات املكٝاغ اـُاطٞ( 

 تفعَش فأع٢ً 3170 

 َتٛطط 3169إىل أقٌ َٔ  2130َٔ 

 كعٝف 2130أقٌ َٔ  

 ٚبعذ مجع ايبٝاْات ٚؼًًٝٗا فكذ مت اإلداب١ عٔ طسايٞ ايذساط١:   

اإلداسٟ)َٗاس٠ ايتشذخ، َٗاس٠ ايكشا٠٤، َٗاس٠  تٛافش َٗاسات االتـاٍ َذ٣َا  ايٓتا٥ر املتعًك١ بايظساٍ األٍٚ:

َٔ  ٚعُشإ ؿٓعا٤ يتاَعظ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝيذ٣  يغ١ اؾظِ( ايهتاب١، ،َٗاس٠ االطتُاع َٚٗاس٠

اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ؟ ٚملعشف١ اػاٖات أفشاد ايذساط١ مٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ املتُج١ً ٚد١ٗ ْعش 

ألدا٠ ٚاألدا٠ مبذاالت أدا٠ ايذساط١، قاّ ايباسح باطتدذاّ املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ جملاالت ا

 ( ٜبني ريو.3نهٌ، ٚاؾذٍٚ سقِ )
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 (3دذٍٚ سقِ)

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ جملاالت أدا٠ ايذساط١ املتعًك١ مبٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ٚاألدا٠ نهٌ

سقِ 

 اجملاٍ

املتٛطط  فاالت األدا٠

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 شتفع١َ 80 3.72 َٗاس٠ ايكشا٠٤ 1

 َشتفع١ 1.08 3.70 َٗاس٠ ايهتاب١ 2

 َتٛطة١ 1.26 3.13 َٗاس٠ االطتُاع 3

 َتٛطة١ 1.21 2.66 َٗاس٠ ايتشذخ 4

 َتٛطة١ 1.30 2.64 َٗاس٠ يغ١ اؾظِ 5

 َتٛطة١ 1.10 3.17 األدا٠ نهٌ

 َٗاسات االتف يهاف١ ايذساط١ ع١ٓٝ أفشاد إلدابات اؿظابٞ املتٛطط إٔ( 3) سقِ اؾذٍٚ َٔ ٜالسغ   

 َٗاس٠ إٔ أًٜلا اؾذٍٚ َٔ ٜتبني نُا  (1110) َعٝاسٟ بامشاف (3117) بً  كذف ،ًانإ َتٛطة االتـاٍ

 املشتب١ استًت ٚقذ (0180) َعٝاسٟ بامشاف (3172) سظابٞ َتٛطط أع٢ً ع٢ً سـًت قذ ناْت ايكشا٠٤

 ٚامشاف (3170) سظابٞ مبتٛطط تاب١هاي َٗاس٠ ايجا١ْٝ املشتب١ يف تالٖا ثِ ٚبذسد١ َشتفع١،  األٚىل،

 (3113)سظابٞ مبتٛطط ايجايج١ املشتب١ استًت ٚقذالطتُاع ا َٗاس٠ تًٝٗا ٚبذسد١ َشتفع١ ....  (1108)َعٝاسٟ

 سظابٞ مبتٛطط ايشابع١  املشتب١ استًت فكذ تشذخاي َٗاس٠ أَا ، ٚبذسد١ َتٛطة١،(1126)َعٝاسٟ ٚامشاف

ٚبذسد١ َتٛطة١، ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ َٗاس٠ يغ١ اؾظِ مبتٛطط (، 1121)َعٝاسٟ ٚامشاف(، 2166)

سؤطا٤  يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ َٗاسات إٔ ٜعين ٖٚزا(، ٚبذسد١ َتٛطة١. 1130(، ٚامشاف َعٝاسٟ )2164سظابٞ )

َا بني َشتفع١ َٚتٛطة١  َتفاٚت١ ٚبذسدات َتٛافش٠ ناْت األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ

(3172  :2164 .) 

(، ٚدساط١ 2005(، ٚدساط١ ايضعيب )2008تتفل ْتا٥ر ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتٝذ١ دساط١ أبٛ نشِٜ ٚطٓاؾ )   

 (، إر أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ َٗاسات االتـاٍ بؼهٌ عاّ دا٤ت َتٛطة١.   2002ايٓعاَٞ )

ا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ دسد١ مماسط١ سؤط( ٚاييت أظٗشت إٔ 2014بُٝٓا ؽتًف َع ْتا٥ر دساط١ ايبؼشٟ )

، ٚتتفل أٜلًا َع دساط١ ظاَع١ املًو عبذ ايعضٜض ملٗاسات االتـاٍ ع٢ً املظت٣ٛ ايهًٞ دا٤ت بذسد١ َشتفع١

(، إر أظٗشت ْتا٥ر ٖزٙ ايذساطات إٔ َٗاسات االتـاٍ ناْت 2013(، ٚدساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )2014ْـش اهلل )

 َشتفع١ يف إمجايٞ اجملاالت بؼهٌ عاّ.

 بعذ ؼًٌٝ ايٓتا٥ر ٚفكًا يهٌ فاٍ َٔ فاالت االتـاٍ اإلداسٟ، أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ َا ًٜٞ:ٚ
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 ايكشا٠٤: -1

مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ 

تذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، ٚاؾذٍٚ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ اي

 ( ٜٛكح ريو.4سقِ )

 (4اؾذٍٚ سقِ )

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ َٗاس٠ ايكشا٠٤ َشتب١ تٓاصيًٝا 

سقِ 

 ايفكش٠

املتٛطط  ايفكش٠ تشتٝبٗا

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 ايعباس٠ اييت ميتًو ايكذس٠ ع٢ً تفظري 1 15

 عاد١ يزيو.

 َشتفع١ 1.01 3.97

 َشتفع١ 74. 3.90 ٜكشأ بـٛت َظُٛع. 2 11

 َشتفع١ 1.11 3.88 ٜعةٞ فشؿ١ يالطتفظاسات أثٓا٤ ايكشا٠٤. 3 12

ٜظتدذّ عٓـش ايتؼٜٛل ٚاإلثاس٠ خالٍ  4 14

 ايكشا٠٤.

 َشتفع١ 94. 3.86

ٜظتدذّ يغ١ ط١ًُٝ خاي١ٝ َٔ األخةا٤ أثٓا٤  5 10

 كشا٠٤.اي

 َشتفع١ 1.31 3.76

 َشتفع١ 1.22 3.70 ميتًو فـاس١ يف ايهالّ عٓذ ايكشا٠٤. 6 13

 َتٛطة١ 1.10 2.98 ٜتُهٔ َٔ دزب االْتباٙ َٔ خالٍ قشا٤ت٘. 7 16

 َشتفع١ 80. 3.72 املتٛطط ايعاّ

يكشا٠٤ ناْت دسد١ املتٛطط ايعاّ إلدابات أفشاد ايع١ٓٝ يف فاٍ َٗاس٠ ا( إٔ 4ٜتلح َٔ اؾذٍٚ سقِ )

( 15(، ٚدا٤ت يف املشتب١ األٚىل ايفكش٠ سقِ )0180( ٚامشاف َعٝاسٟ )3172، إر بً  املتٛطط اؿظابٞ )َشتفع١

(. تًٝٗا 3197اييت تٓف ع٢ً " ميتًو ايكذس٠ ع٢ً تفظري ايعباس٠ اييت عاد١ يزيو " مبتٛطط سظابٞ )

ٚدا٤ت يف املشتب١ قبٌ (، 3190ٛطط سظابٞ )( ٚاييت تٓف ع٢ً " ٜكشأ بـٛت َظُٛع" مبت11ايفكش٠ سقِ )

 ،(3170ذ ايكشا٠٤ " مبتٛطط سظابٞ )( اييت تٓف ع٢ً " ميتًو فـاس١ يف ايهالّ ع13ٓايفكش٠ سقِ )األخري٠ 

ٍ قشا٤ت٘ " ( اييت تٓف ع٢ً " ٜتُهٔ َٔ دزب االْتباٙ َٔ خال16ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ )

 (.2198مبتٛطط سظابٞ )
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(، ٚاييت أظٗشت إٔ َٗاس٠ ايكشا٠٤ 2013فل ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتٝذ١ دساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )تت   

 دسد١ سٝح َٔ استًت ايكشا٠٤ َٗاس٠ (، سٝح أظٗشت ايٓتا٥ر أ2005ٕدا٤ت يف ايشتب١ األٚىل، ٚدساط١ ايضعيب )

ٗاس٠ ايكشا٠٤ املشتب١ األٚىل بذسد١ ٤ت َ( فكذ دا2002، ٚؽتًف َع دساط١ ايٓعاَٞ )األٚىل املشتب١ تٛافشٖا

 .َشتفع١

 َٗاس٠ ايهتاب١: -2

مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ 

األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، ٚاؾذٍٚ 

 ( ٜٛكح ريو.5سقِ )

 (5اؾذٍٚ سقِ )

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ َٗاس٠ ايهتاب١ َشتب١ تٓاصيًٝا

سقِ 

 ايفكش٠

املتٛطط  ايفكش٠ تشتٝبٗا

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 َشتفع١ 1.208 3.90 ٜظتدذّ أطًٛب االختـاس يف نتابات٘. 1 20

 َشتفع١ 1.394 3.79 ايهتاب١ غط ٚاكح َٚكش٤ٚ. حيظٔ 2 17

 َشتفع١ 1.306 3.77 ٜـٛغ سطايت٘ املهتٛب١ بًغ١ ط١ًٗ. 3 19

 َشتفع١ 985. 3.76 جيٝذ نتاب١ ايشطا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ. 4 18

ٜظتدذّ يٛس١ اإلعالْات يتعُِٝ ايكشاسات  5 21

 ايشمس١ٝ.

 َتٛطة١ 1.015 3.31

 ١َشتفع 1.08 3.70 املتٛطط ايعاّ

( ٜتلح إٔ دسد١ املتٛطط ايعاّ إلدابات أفشاد ايع١ٓٝ يف فاٍ َٗاس٠ ايهتاب١ ناْت 5َٔ خالٍ اؾذٍٚ سقِ )

( 20(، ٚدا٤ت يف املشتب١ األٚىل ايفكش٠ سقِ )1108( ٚامشاف َعٝاسٟ )3170إر بً  املتٛطط اؿظابٞ ) َشتفع١

( 17(. تًٝٗا ايفكش٠ سقِ )3190ط سظابٞ )اييت تٓف ع٢ً " ٜظتدذّ أطًٛب االختـاس يف نتابات٘ " مبتٛط

ٚدا٤ت يف املشتب١ قبٌ األخري٠ (، 3179ٚاييت تٓف ع٢ً " حيظٔ ايهتاب١ غط ٚاكح َٚكش٤ٚ " مبتٛطط سظابٞ )

ٚدا٤ت يف (.3176( اييت تٓف ع٢ً " جيٝذ نتاب١ ايشطا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ " مبتٛطط سظابٞ )18ايفكش٠ سقِ )

ايشمس١ٝ "  ( اييت تٓف ع٢ً " ٜظتدذّ يٛس١ اإلعالْات يتعُِٝ ايكشاسات21املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ )

 (.3131مبتٛطط سظابٞ )



 

435 
 

 2015ديسمبر  –يوليو   -المجلد الثاني  –العدد السادس    جامعة الناصرمجلة 

 ُحميد حسن اهلل عبد محمد. د 

(، ٚدساط١ ايٓعاَٞ 2005ؽتًف ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ فُٝا خيف فاٍ ايهتاب١ َع ْتٝذ١ دساط١ ايضعيب )   

، بٝٓا ناْت يف ٖزٙ ايذساط١ يف (، سٝت أظٗشت ايٓتا٥ر إٔ فاٍ َٗاس٠ ايهتاب١ دا٤ يف املشتب١ ايجايج2002١)

 املشتب١ ايجا١ْٝ.

 َٗاس٠ االطتُاع: -3

مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ 

 األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، ٚاؾذٍٚ

 ( ٜٛكح ريو.6سقِ )

 (6اؾذٍٚ سقِ )

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ َٗاس٠ االطتُاع َشتب١ تٓاصيًٝا.

سقِ 

 ايفكش٠
 ايفكش٠ تشتٝبٗا

املتٛطط 

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ
 ايذسد١

 َشتفع١ 1.47 3.90 ٜعةٞ املتشذخ ايٛقت ايهايف يًشذٜح. 1 23

 َشتفع١ 1.24 3.77 ًَتكط َٚالسغ دٝذ ؿذٜح اآلخشٜٔ. 2 22

 َتٛطة١ 1.17 3.61 حيظٔ االطتُاع يآلخشٜٔ. 3 24

26 4 
ٜؼعش اآلخشٜٔ بأْ٘ َشتاح ؿذٜجِٗ عٓذ 

 َكابًت٘.
 َتٛطة١ 1.59 2.81

 َتٛطة١ 1.45 2.61 ٜذٕٚ َالسعات سٍٛ َٛكٛع اؿذٜح. 5 25

27 6 
تُاع إىل ٜتذٓب ايشد ع٢ً اهلاتف عٓذ االط

 املتشذخ.
 كعٝف١ 1.18 2.11

 َتٛطة١ 1.26 3.13 املتٛطط ايعاّ

( ٜتلح إٔ ٖٓاى تفاٚتًا يف اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ يف فاٍ 6َٔ خالٍ ايٓتا٥ر املٛكش١ يف اؾذٍٚ سقِ )

 َٗاس٠ االطتُاع، سٝح تشاٚست َتٛطةات االطتذابات َا بني دسد١ َشتفع١ َٚتٛطة١ ٚكعٝف١، ٚبً  املتٛطط

( ٚاييت تٓف ع٢ً " 23(، ٚسـًت ايفكش٠ سقِ )1126( أٟ بذسد١ تٛافش َتٛطة١، ٚامشاف َعٝاسٟ )3113ايعاّ )

( 22(، تًٝٗا ايفكش٠ سقِ )3190ٜعةٞ املتشذخ ايٛقت ايهايف يًشذٜح" ع٢ً املشتب١ األٚىل، مبتٛطط سظابٞ )

ٚدا٤ت يف املشتب١ قبٌ (، 3177)ٚاييت تٓف ع٢ً "ًَتكط َٚالسغ دٝذ ؿذٜح اآلخشٜٔ"  مبتٛطط سظابٞ 

(، 2161كٛع اؿذٜح" مبتٛطط سظابٞ )( ٚاييت تٓف ع٢ً " ٜذٕٚ َالسعات سٍٛ 25َٛايفكش٠ سقِ ) األخري٠
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ىل ( ٚاييت تٓف ع٢ً " ٜتذٓب ايشد ع٢ً اهلاتف عٓذ االطتُاع إ27ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ )

 (.2111املتشذخ" مبتٛطط سظابٞ )

( إر أظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ إٔ فاٍ َٗاس٠ االطتُاع 2005ٝذ١ ٖزٙ ايذساط١ َع ْتٝذ١ دساط١ ايضعيب )تتفل ْت  

( فكذ دا٤ فاٍ َٗاس٠ االطتُاع بذسد١ 2013دا٤ بذسد١ َتٛطة١، ٚؽتًف َع دساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )

 ايج١ ٚبذسد١ َتٛطة١.َشتفع١ ٚيف املشتب١ األخري٠، بُٝٓا ْتٝذ١ ٖزٙ ايذساط١ فكذ سـٌ ع٢ً ايشتب١ ايج

 :َٗاس٠ ايتشذخ -4

مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣    

سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، 

 ( ٜٛكح ريو.7ٚاؾذٍٚ سقِ )

 (7سقِ )اؾذٍٚ 

َٗاس٠ ايتشذخ َشتب١ تٓاصيًٝا سظب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ 

 املتٛطةات

سقِ 

 ايفكش٠

املتٛطط  ايفكش٠ تشتٝبٗا

اؿظاب

ٟ 

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 شتفع١َ 1.24 3.89  ميتًو ثك١ عاي١ٝ يف سذٜج٘. 1 9

 َتٛطة١ 1.31 2.91  ٜظتدذّ يغ١ ط١ًُٝ. 2 1

 َتٛطة١ 1.59 2.88 يذٜ٘ فٔ يف إداس٠ اؿٛاس. 3 5

حيافغ ع٢ً ْ ٠ ؿٛت ٚاكش١ أثٓا٤ ع١ًُٝ  4 7

 االتـاٍ.

 َتٛطة١ 1.34 2.55

 َتٛطة١ 1.33 2.42  ٜكذّ أفهاس بظٝة١ ٚٚاكش١.  5 3

ٜؼعش املظتُع باالسرتاّ خالٍ اؿذٜح ٜٚعٗش  6 4

 االٖتُاّ ب٘.

 َتٛطة١ 1.54 2.42

 َتٛطة١ 1.46 2.32 ٜبظط أفهاسٙ ست٢ تفِٗ بايؼهٌ ايـشٝح. 7 2

 َتٛطة١ 1.18 2.31 ٜظتدذّ ايتبًٝ  ايؼفٟٛ. 8 6

 كعٝف١ 1.10 2.26 ٜـٛغ ايشطاي١ عٝح ؼتٟٛ أطًٛب ايتؼذٝع. 9 8

 َتٛطة١ 1.21 2.66 املتٛطط ايعاّ
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يف فاٍ َٗاس٠ ايتشذخ ناْت ايع١ٓٝ املتٛطط ايعاّ إلدابات أفشاد  دسد١ ( أ7ٕٜالسغ َٔ اؾذٍٚ سقِ )

( 9(، ٚدا٤ت يف املشتب١ األٚىل ايفكش٠ سقِ )1121( ٚامشاف َعٝاسٟ )2166َتٛطة١، إر بً  املتٛطط اؿظابٞ )

( ٚاييت تٓف 1(. تًٝٗا ايفكش٠ سقِ )3189اييت تٓف ع٢ً " ميتًو ثك١ عاي١ٝ يف سذٜج٘ " مبتٛطط سظابٞ )

( اييت تٓف 6ايفكش٠ سقِ ) دا٤ت املشتب١ قبٌ األخري٠ (،2191طط سظابٞ )ع٢ً " ٜظتدذّ يغ١ ط١ًُٝ " مبتٛ

( اييت تٓف 8ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ ) (2131سظابٞ )ع٢ً " ٜظتدذّ ايتبًٝ  ايؼفٟٛ" مبتٛطط 

  (.2126ٛب ايتؼذٝع" مبتٛطط سظابٞ )ع٢ً " ٜـٛغ ايشطاي١ عٝح ؼتٟٛ أطً

(، 2005(، ٚدساط١ ايضعيب )2013اي١ٝ َع ْتا٥ر دساط١ نٌ َٔ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )تتفل ْتا٥ر ايذساط١ اؿ   

 ( ٚاييت أظٗشت مجٝعٗا إٔ َٗاس٠ ايتشذخ ناْت يف املشتبات األخري2014.٠ٚدساط١ أسْاؤٚط ٚايـُادٟ )

  َٗاس٠ يغ١ اؾظِ: -5

االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ مت سظاب املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملعشف١ َذ٣ تٛافش َٗاس٠   

سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يفكشات ٖزا اجملاٍ، 

 ( ٜٛكح ريو.8ٚاؾذٍٚ سقِ )

 (8اؾذٍٚ سقِ )

 املتٛطةات اؿظاب١ٝ ٚاالمشافات املعٝاس١ٜ ملٗاس٠ االتـاٍ يف فاٍ َٗاس٠ اؾظِ

سقِ 

 ايفكش٠

املتٛطط  ايفكش٠ اتشتٝبٗ

 اؿظابٞ

االمشاف 

 املعٝاسٟ

 ايذسد١

 َتٛطة١ 1.516 2.83 ٜتش٢ً باهلذ٤ٚ ٚايةُأ١ْٓٝ عٓذ االتـاٍ باآلخشٜٔ. 1 35

ٜرتى َظاف١ َٓاطب١ بٝٓ٘ ٚبني املتهًِ أثٓا٤ ع١ًُٝ  2 34

 االتـاٍ.

 َتٛطة١ 1.18 2.80

 طة١َتٛ 1.58 2.77 ٜظتدذّ ايتعبريات  ري ايًفع١ٝ ؾزب االْتباٙ. 3 29

 َتٛطة١ 1.51 2.61 تبذٚ ع٢ً ٚدٗ٘ عالَات ايشكا. 4 32

 َتٛطة١ 1.23 2.50 ٜعٗش االبتظا١َ أثٓا٤ ع١ًُٝ االتـاٍ. 5 30

 َتٛطة١ 1.50 2.54 ٜغري ْ ات ؿٛت٘ ٚفكًا ملكتل٢ اؿاٍ. 6 31

 َتٛطة١ 1.26 2.40 ٜظتدذّ اإلميا٤ات ٚاؿشنات نٛط١ًٝ اتـاٍ. 7 28

 َتٛطة١ 1.31 2.37 ثٓا٤ ع١ًُٝ االتـاٍ َع املتشذخ.ٜظتدذّ عٝٓٝ٘ أ 8 33

 َتٛطة١ 1.30 2.60 املتٛطط ايعاّ
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يف فاٍ َٗاس٠ اؾظِ ناْت  املتٛطط ايعاّ إلدابات أفشاد ايع١ٓٝ دسد١ ( أ8ٕٜتبني َٔ اؾذٍٚ سقِ )

( 35ايفكش٠ سقِ ) (، ٚدا٤ت يف املشتب١ األٚىل1130( ٚامشاف َعٝاسٟ )2160َتٛطة١ إر بً  املتٛطط اؿظابٞ )

(. تًٝٗا ايفكش٠ 2183اييت تٓف ع٢ً " ٜتش٢ً باهلذ٤ٚ ٚايةُأ١ْٓٝ عٓذ االتـاٍ باآلخشٜٔ " مبتٛطط سظابٞ )

االتـاٍ " مبتٛطط سظابٞ  ( ٚاييت تٓف ع٢ً " ٜرتى َظاف١ َٓاطب١ بٝٓ٘ ٚبني املتهًِ أثٓا٤ ع34١ًُٝسقِ )

( اييت تٓف ع٢ً " ٜظتدذّ اإلميا٤ات ٚاؿشنات 28) ايفكش٠ سقِ (، دا٤ت يف املشتب١ قبٌ األخري2180٠)

( اييت تٓف ع٢ً " 33ٚدا٤ت يف املشتب١ األخري٠ ايفكش٠ سقِ )(.2140نٛط١ًٝ اتـاٍ " مبتٛطط سظابٞ )

 (.2137ٜظتدذّ عٝٓٝ٘ أثٓا٤ ع١ًُٝ االتـاٍ َع املتشذخ " مبتٛطط سظابٞ )

( ٚاييت 2013غ١ اؾظِ َع دساط١ ايؼشٜفٞ ٚايٓاظش )تتفل ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ فُٝا خيف فاٍ َٗاس٠ ي   

 أظٗشت إٔ فاٍ يغ١ اؾظِ دا٤ يف املشتب١ قبٌ األخري٠.

ايٓتا٥ر إٔ َٗاسات االتـاٍ ايرتبٟٛ  ري ايًفعٞ  أظٗشت( ٚاييت 2014ٚؽتًف َع دساط١ أسْاؤٚط ٚايـُادٟ )  

 تٛافشًا األنجش ٗش اـاسدٞ ٚايزٟ نإتٛفشت ٚبذسد١ َشتفع١ يف قٛس املع يذ٣ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع قذ

 يف داَع١ لشإ. ١٦ٖٝ ايتذسٜع أعلا٤ يذ٣

 :ايٓتا٥ر املتعًك١ بايظساٍ ايجاْٞ

 ١تعض٣ يًُتغريات ايذميٛ شافٝ (α ≥ 0.05)ٌٖ تٛدذ عالق١ رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

 يتاَعظ اّ األنادمي١ٝسؤطا٤ األقظيذ٣  (األنادمي١ٝ ايشتب١ -ايه١ًٝ -اؾاَع١ -:)اؾٓعايتاي١ٝ

 ؟اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١َٝٔ ٚد١ٗ ْعش  ٚعُشإ ؿٓعا٤

يإلداب١ ع٢ً ٖزا ايظساٍ، ٚيًهؼف عٔ ايذالي١ اإلسـا١ٝ٥ يًفشٚم بني َتٛطةات اطتذابات أفشاد ع١ٓٝ 

ملتغري اؾٓع، نُا مت اطتدذاّ ؼًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ  (T-Test)ايذساط١ مت اطتدذاّ اختباس )ت( 

(ANOVA) تغريات املسٌٖ ايعًُٞ، ٚايعٌُ اؿايٞ، ٚاـ ٠، ٚريو  نُا ًٜٞ:مل 

 َتغريات اؾٓع، ٚايه١ًٝ، ٚاؾاَع١:  -1

يًتعشف ع٢ً َا إرا ناْت ٖٓاى فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ طبكًا ملتغريات 

تٛكٝح دالي١ ايفشٚم يف ي Independent Sample T-testاؾٓع، ٚايه١ًٝ، ٚاؾاَع١ مت اختباس)ت( 

 ( ٜبني ايٓتا٥ر.9َتٛطةات اإلدابات ٚاؾذٍٚ )
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 (9دذٍٚ سقِ )

 يًفشٚم يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ طبكًا ملتغريات اؾٓع، ٚايه١ًٝ، ٚاؾاَع١ T-testْتا٥ر اختباس )ت( 

 املتٛطط اايعذد املتغريات
 االمشاف

 املعٝاسٟ
 ق١ُٝ "ت"

دسد١ 

اؿشٜ

٠ 

َظت٣ٛ 

الي١ايذ  

 اؾٓع

 نٛسر
 
192 

 
2.53 

 
1.03 

-6.730- 23 .000 
 إْاخ

 
44 

 
3.67 

 
.902 

 ايه١ًٝ

 ع١ًُٝ
 
102 

2.77 
 

1.16 
-6.537- 

207 .751 

 إْظا١ْٝ
 
134 

2.72 
 

1.06 
.318 

 اؾاَع١
 1.24 3.18 24 عُشإ

-1.839- 27 .077 
 1.08 2.69 212 ؿٓعا٤

فأقٌ  0105( ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 9 اؾذٍٚ سقِ )ٜتلح َٔ خالٍ ايٓتا٥ر املٛكش١ يف

يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت 

ت ؿٓعا٤ ٚعُشإ تعض٣ ملتغري اؾٓع، ٚيـا. اإلْاخ.نُا ٜتبني َٔ خالٍ اؾذٍٚ ْفظ٘ عذّ ٚدٛد فشٚم را

فأقٌ يف اػاٖات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاس٠ االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣  0105دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ 

 سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ تعض٣ ملتغري ايه١ًٝ ٚاؾاَع١.

يف اؾٓع ٚيـا. ( ٚاييت أظٗشت إٔ ٖٓاى فشٚم 2002تتفل ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع دساط١ ايٓعاَٞ )   

( ٚاييت بٝٓت ٚدٛد فشٚم ملتغري اؾٓع ٚايه١ًٝ، نُا تتفل َع 2014اإلْاخ، نُا تتفل َع دساط١ ايبؼشٟ )

( ٚاييت أظٗشت فشٚم ملتغري اؾٓع ٚيـا. ايزنٛس، ٚؽتًف َع 2014ْتٝذ١ دساط١ أسْاؤؤط ٚايـُادٟ )

ٚاييت أظٗشتا عذّ ٚدٛد فشٚم تعض٣ ملتغري  (2008(، ٚدساط١ أبٛ نشِٜ ٚطٓاؾ)2011ْتٝذ١ دساط١  َٓـٛس )

 اؾٓع.

 ٚدٛد( سٝح أظٗشت ايٓتا٥ر 2008ٚؽتًف ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتٝذ١ دساط١ أبٛ نشِٜ ٚطٓاؾ )   

 يهًٝاتِٗ تعض٣ األنادمي١ٝ ايكٝادات يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ فاع١ًٝ تكذٜش يف إسـا١ٝ٥ دالي١ رات فشٚم

 .األنادمي١ٝ
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 األنادمي١ٝ: َتغري ايشتب١ -2

ملعشف١ إرا نإ ٖٓاى فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ طبكًا ملتغري ايشتب١ األنادمي١ٝ   

يتٛكٝح دالي١ ايفشٚم يف اإلدابات طبكًا ملتغري  (One Way ANOVA)مت اطتدذاّ ؼًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ 

 (.10ايشتب١ األنادمي١ٝ، نُا ٜٛكشٗا اؾذٍٚ سقِ )

 (10دذٍٚ سقِ )

يًفشٚم يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ طبكًا ملتغري  (One Way ANOVA)ْتا٥ر ؼًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ 

 ايشتب١ األنادمي١ٝ

 اجملاالت
 فُٛع َـذس ايتبأٜ

 املشبعات

دسد١ 

 اؿش١ٜ

َتٛطط 

 املشبعات
 ق١ُٝ "ف"

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

 1.18 2 2.37 بني اجملُٛعات َٗاس٠ ايتشذخ
.807 .448 

 1.46 233 .342 داخٌ اجملُٛعات

 1.01 2 2.02 بني اجملُٛعات َٗاس٠ ايكشا٠٤
1.572 .210 

 644. 233 .150 داخٌ اجملُٛعات

 190. 2 380. بني اجملُٛعات َٗاس٠ ايهتاب١
.161 .852 

 1.18 233 .275 داخٌ اجملُٛعات

 344. 2 689. بني اجملُٛعات َٗاس٠ االطتُاع
.211 .810 

 1.62 233 .379 داخٌ اجملُٛعات

 1.57 2 3.14 بني اجملُٛعات َٗاس٠ يغ١ اؾظِ
.911 .404 

 1.72 233 .401 داخٌ اجملُٛعات

 524. 2 1.04 بني اجملُٛعات األدا٠ نهٌ
426 .653 

 1.23 233 .286 داخٌ اجملُٛعات
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١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ( عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي10ٜتلح َٔ خالٍ ايٓتا٥ر املٛكش١ يف اؾذٍٚ سقِ )   

َتٛطةات إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ تبعًا ملتغري ايشتب١  فأقٌ بني 0105

 األنادمي١ٝ يف مجٝع فاالت األدا٠ ٚاألدا٠ نهٌ .

 أظٗشت ٚدٛد فشٚم تعض٣ ملتغري ايشتب١ ٚاييت 2014ؽتًف ْتٝذ١ ايذساط١ اؿاي١ٝ َع ْتٝذ١ دساط١ ايبؼشٟ )   

 األنادمي١ٝ.

 ايش٥ٝظ١ٝ َٚٓاقؼتٗا: ايذساط١ ْتا٥ر

 :ايتاي١ٝ ايش٥ٝظ١ ايٓتا٥ر عٔ ايذساط١ نؼفت 

 ٖٚزا (1.10) َعٝاسٟ ٚبامشاف (3.17) ناف١اإلداسٟ  االتـاٍ َٗاسات تٛافش يذسد١ ايعاّ املتٛططبً  -1

سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤  يذ٣ االتـاٍ اتَٗاس تٛافش َذ٣ إٔ إىل ٚاكح بؼهٌ ٜؼري

 .َتٛطة١ بذسد١ نإ ١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝاهل ْعش ٚد١ٗ َٔ ٚعُشإ

سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت  عٓذ تٛافشٖا دسد١ سٝح َٔ األٚىل املشتب١ ايكشا٠٤ َٗاس٠ استًت-2

 يف ايظبب ٜٚشدع (80) َعٝاسٟ ٚامشاف ( 3.72) سظابٞ مبتٛطط َشتفع١ بذسد١ ٚدذت إر ;ؿٓعا٤ ٚعُشإ

 قشا٠٤ َٔ ايشمس١ٝ االتـاالت ع٢ً ٜشنضٕٚ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ إٔ إىل ريو

 تفشض سٝح األخش٣، يًُٗاسات اطتدذاَِٗ َٔ أنجش ٚايتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات ٚايؼها٣ٚ ايتكاسٜش

 دسد١ سٝح َٔ ايجا١ْٝ املشتب١ يف ٜٚأتٞ ،اتني اؾاَعتنيٖ يف ايشمس١ٝ االتـاالت َٔ منًةا ايبريٚقشاط١ٝ

 يف ٜٚأتٞ (3.13) سظابٞ مبتٛطط الطتُاعا َٗاس٠ ًٜٝٗا ثِ (3.70) سظابٞ مبتٛططهتاب١ اي َٗاس٠ ايتٛافش

َٗاس٠ يغ١ اؾظِ مبتٛطط  (، ٚتأتٞ يف املشتب١ األخري2.66٠) سظابٞ مبتٛطط َٗاس٠  ايتشذخ ايشابع١ املشتب١

 ٜشنضٕٚ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ إٔ ٜعين ٖزا فإٕ عاّ ٚبؼهٌ (2.64) سظابٞ

ٚيغ١  تشذخاي تَٞٗاس َٔ أنجش ٚاالطتُاع ايهتاب١ مبٗاستٞ ٚاالطتعا١ْ األٚىل بايذسد١ ايكشا٠٤ َٗاس٠ ع٢ً

 اؾظِ.

فأقٌ يف إدابات أفشاد ع١ٓٝ  0105ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ  عٔ ايذساط١ ْتا٥ر نؼفت-3

ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ ظاَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ تعض٣ 

ملتغري اؾٓع، ٚيـا. اإلْاخ. ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ اإلْاخ يذٜٗٔ ْعشٙ كتًف١ عٔ ايزنٛس فُٝا خيف تٛافش 

زا فإٕ فُٛع١ اإلْاخ تش٣ إٔ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ تتٛافش َٗاسات االتـاٍ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ، ٚبٗ

يذِٜٗ َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ ، ٜٚشدع ايباسح ٖزٙ ايٓعش٠ سمبا يٛدٛد عاطف١ املشأ٠ قذ تغًب عًٝٗا أسٝاًْا 

 أنجش َٔ ايشدٌ يف تكِٝٝ ٚاؿهِ ع٢ً األػٝا٤.نُا بٝت ْتا٥ر ايذساط١ عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥

تعض٣ ملتغري ايه١ًٝ ٚاؾاَع١، ٖٚزا ديٌٝ ع٢ً أْ٘ ال فشم بني اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ يف ايهًٝات اإلْظا١ْٝ ٚايع١ًُٝ 

ٚنزا ال فشم بني أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ظاَع١ ؿٓعا٤ ٚعُشإ يف ْعشتِٗ ػاٙ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ 
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ريو إىل ٚدٛد تكاسب ثكايف ٚب٦ٝٞ بني أعلا٤  فُٝا خيف تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ يذِٜٗ، ٚسمبا ٜشدع

 ١٦ٖٝ ايتذسٜع باؾاَعتني.

فأقٌ يف َتٛطةات  0105ٚبٝٓت ْتا٥ر ايذساط١ أٜلًا عذّ ٚدٛد فشٚم رات دالي١ إسـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ -4

إدابات أفشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ تٛافش َٗاسات االتـاٍ اإلداسٟ تبعًا ملتغري ايشتب١ األنادمي١ٝ يف مجٝع 

فاالت األدا٠ ٚاألدا٠ نهٌ. ٚايظبب ٜشدع ْفظ٘ ٖٛ ايتكاسب ايجكايف ٚاملهاْٞ بني اؾاَعتني، إكاف١ إىل ريو 

، 2005إٔ نًٝات داَع١ عُشإ ٖٞ يف األؿٌ ناْت تابع١ ؾاَع١ ؿٓعا٤ قبٌ إٔ تهٕٛ داَع١ َظتك١ً يف عاّ 

 دات أفشاد ايع١ٓٝ ئ ٜهٕٛ نبري.ٚبٗزا فإٕ اؾاَعتني ناْت داَع١ ٚاسذ٠ يزا فإٕ االختالف بني دس

  ايتٛؿٝات ٚاملكرتسات:

 : مت ايتٛؿٌ إىل ايتٛؿٝات ٚاملكرتسات ايتاي١ٝ ايذساط١ ْتا٥ر إىل اطتٓاًدا

إٔ تذعِ داَع١ ؿٓعا٤ ٚعُشإ َٛكٛع االتـاٍ اإلداسٟ باعتباسٙ أسذ ايعٓاؿش ايش٥ٝظ١ٝ يًع١ًُٝ -1

 اإلداس١ٜ، ٚإعةاؤٙ أ١ُٖٝ خاؿ١.

، مما ٜتةًب إدشا٤ دساط١ يًتعشف ع٢ً َعٛقات ٖزٙ ع٢ً املشتب١ األخري٠ س٠ يغ١ اؾظِ سـًت َٗا تبني إٔ-2

املٗاس٠ يذ٣ سؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ يف داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُشإ. ٚعٌُ دساط١ مماث١ً يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ 

 األخش٣.

 َٗاستٞ تعضٜض ع٢ً يتذسٜبِٗشإ يشؤطا٤ األقظاّ األنادمي١ٝ يف داَعيت ؿٓعا٤ ٚعُ تذسٜب١ٝ دٚسات عكذ-3

 .يذِٜٗ يغ١ اؾظِٚ ايتشذخ

 ٚست٢ سذٜج٘، ع٢ً املـذاق١ٝ ٜلفٞ يهٞ أفعاي٘ َع ايكظِ س٥ٝع أقٛاٍ تةابل ع٢ً ايعٌُ كشٚس٠-4

 .َشؤٚطٝ٘ ثك١ ايش٥ٝع ٜهتظب

 ع٢ً ايرتنٝضٚ اجملاٍ ٖزا يف ؾُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝا يف املٝذا١ْٝ ايذساطات َٔ املضٜذ بإدشا٤ تٛدٝ٘ ايباسجني-5

 اؿه١َٝٛ ٚاألدٗض٠ املسطظاتاؾاَعات ٚ  يذ٣ اإلداسٟ االتـاٍ َٗاسات ع٢ً املسثش٠ ايعٛاٌَ خيف َا

 .شناتٚايؼ

 املشادع:

 فُٝا ًٜٞ املشادع ايعشب١ٝ ٚاإللًٝض١ٜ:

 أٚاًل: املشادع ايعشب١ٝ:

 يشؤطا٤ اإلداسٟاالتـاٍ  ٚاقع قٝاغ "(،2007) .قُذ ٚعٝاد، َعضٚص ٚعال١ْٚ، قُٛد مسش٠، أبٛ -1

 ايكذغ داَعيت يف ١٦ٖٝ ايتذسٜع أعلا٤ يذ٣ ايتٓعُٝٞ باالْتُا٤ ٚعالقت٘ األنادمي١ٝ األقظاّ

 .ايبششٜٔ -2 ايعذد -8 اجملًذ -ٚايٓفظ١ٝ ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ ف١ً "-ؿِ ٚبٝت
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.  "ت١ُٝٓ َٗاسات ايتٛاؿٌ ايؼفٟٛ ، ايتشذخ ٚاالطتُاع" ،( 2005) .أبٛ ؿٛاٜٚٔ ، ساػذ قُذ عة١ٝ  -2

 َـش اؾذٜذ٠ : اٜرتاى يًٓؼش ٚايتٛصٜع. 

 فذالٟٚ داس - "االدتُاعٞ ايتفاعٌ يف ٚدٚسٙ اإلْظاْٞ االتـاٍ "(،1993.)عشقٛب،إبشاِٖٝ أبٛ -3

 .عُإ -ٚايتٛصٜع يًٓؼش

 .1، ايعذد 35(، دساطات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، اجملًذ 2008أبٛ نشِٜ، امحذ فتشٞ، ٚطٓاؾ، طال١َ ٜٛطف.) -4

  ٚايتٛصٜع يًٓؼش املظري٠ داس:عُإ،1"، طايرتب١ٜٛ اإلداس٠ إىل َذخٌ، "( 2008 ).فتشٞ ْاؿش، أبٛ -5

 .ٚايةباع١

 أّ داَع١ َٔ نٌ يف األنادمي١ٝ األقظاّ تٛاد٘ اييت املؼهالت أِٖ،"(1992) .طعٝذ غاسٟ،طًةإ -6

 .ايكش٣ أّ داَع١: ٚايٓفظ١ٝ ايرتب١ٜٛ ايبشٛخ َشنض ،إؿذاسات "عبذ ايعضٜض ٚاملًو ايكش٣

ظاَع١ املًو عبذ  األنادمي١ٝ األقظاّدسد١ مماسط١ سؤطا٤ "( 2014طا١َ طًِٝ َظتٛس )أؼشٟ ، ايب -7

، سطاي١ َادظتري، قظِ "ايعضٜض ملٗاسات االتـاٍ ٚعالقتٗا بايشكا ايٛظٝفٞ ألعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع

 .اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ، داَع١ اّ ايكش٣

 -ايهتاب عامل -"االتـاٍ تهٓٛيٛدٝا عـش يف ايؼدـٞ االتـاٍ"(،2000) .املٓعِ عبذ فساد٠ ايبهشٟ، -8

 .ايكاٖش٠

 ايشكا داس:دَؼل،  "ٚاملُاسط١ املبادئ اإلداسٟ ٚاالتـاٍ االتـاٍ،")2002 .(ٚآخشٕٚ طاَش دًعٛط، -9

 .يًٓؼش

، َٛقع اؾٗاص املشنضٟ 2013اؾٗاص املشنضٟ يالسـا٤، نتاب االسـا٤ ايظٟٓٛ)ْظد١ ايهرت١ْٝٚ(  -10

 يالسـا٤.

 ايفذش داس ايكاٖش٠، ،2 ط ،"ٚايرتبٜٛني ٚايذعا٠ يإلعالَٝني االتـاٍ َٗاسات"، (2000.)قُذ سذاب، -11

 ٚايتٛصٜع. يًٓؼش

ٚظا٥ف  -ايعًُٝات اإلداس١ٜ -َبادئ اإلداس٠ اؿذٜج١ ) ايٓعشٜات" ،(2009سشِٜ سظني. ) -12

 داس َٚهتب١ ساَذ. . عُإ:2، ط "املٓع١ُ(

 .يًٓؼش ٚايتٛصٜع املظري٠ داس:عُإ، 1"، ط١ايرتبٜٛ اإلداس٠،"(2007 ).ٚايعذُٞ،قُذ سظٔ سظإ، -13

 .عُإ -اؿذٜج١ ايرتب١ٝ داس -"ايرتبٟٛ االتـاٍ طٝهٛيٛدٝا "(،2000.)صٜاد محذإ،قُذ -14

، ايشٜاض، "ايظًٛى اإلداسٟ ٚايتٓعُٝٞ يف املٓعُات املذ١ْٝ ٚاأل١َٝٓ،"(2008محضاٟٚ، قُذ طٝذ.) -15

 ايؼكشٟ يًٓؼش ٚايتٛصٜع.
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 فاع١ًٝ ع٢ً ايًفع١ٝ  ري ٚايشطا٥ٌ االتـاٍ َٗاسات تٛافش أثش" ،(2005).ايضعيب خايذ ٜٛطف -16

، دساطات، ايعًّٛ "ايهشى قافع١ يف اؿه١َٝٛ األدٗض٠ َشانض يف َٝذا١ْٝ دساط١:اإلداسٟ االتـاٍ

 .2، ايعذد 32اإلداس١ٜ، اجملًذ 

 . ايتٛصٜعٚ يًٓؼش ايع١ًُٝ ايٝاصٚسٟ داس : عُإ."اإلداس٠ ٚظا٥ف(،"2009. )فُٗٞ فشٜذ ، صٜاس٠ -17

 (، "اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ َفاِٖٝ ٚآفام". عُإ: ػشن١ طاسم.2009ايظعٛد، ساتب.) -18

دسد١ مماسط١ َذٜشٟ املذاسغ ايجا١ْٜٛ األسد١ْٝ يف قافع١ " (،2013)ايؼشٜفٞ عباغ ٚايٓاظش ًَو  -19

 ف١ً ايعًّٛ"،عُإ ملٗاسات االتـاٍ ٚعالقتٗا مبظت٣ٛ ايجك١ يف َذاسطِٗ َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني

عُإ، داسٚ ٚا٥ٌ يًٓؼش  1االتـاٍ ايرتبٟٛ، ط 2009.خ 216 -187، 1( 14ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ )

 .ٚايتٛصٜع

، ايكاٖش٠، داس ايعًّٛ 1، ط"ايكٝاد٠ ايرتب١ٜٛ َٚٗاسات االتـاٍ"، (2013.)عاَش ، طاسم ٚاملـشٟ، اٜٗاب -20

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع.

 اؾذٜذ٠ داس اؾاَع١ – "املٓعُات يف ايفعاٍ ايظًٛى(،"2002. )قُذ ايذٜٔ ايباقٞ،ؿالح عبذ -21

 .اإلطهٓذس١ٜ – يًٓؼش

 يف ايعا١َ باملذسط١ ايجا١ْٜٛ ايرتبٟٛ االتـاٍ فعايٝات "(،2005عًٞ.) قُذ سظني ايشصام، عبذ -22

 ايكاٖش٠. داَع١ -َٓؼٛس٠ َادظتري  ري سطاي١"– ايعشب١ٝ َـش ظُٗٛس١ٜ اؾٝض٠ قافع١

. عُإ، األسدٕ: داس املظري٠ يًٓؼش 3، ط"س٠ ايرتب١ٜٛاإلدا"(.2013ايعذُٞ، قُذ ٚسظإ سظٔ.) -23

 ٚايتٛصٜع ٚايةباع١.

 ، دذ٠: داس ايؼشٚم."ؿٍٛ ايتٓعِٝ"أ ،(1986).عـفٛس، قُذ ػانش -24

ٚتةبٝكاتٗا  ايٓعش١ٜ َفاُٖٝٗا اؿذٜج١ املذسط١ٝ اإلداس٠،"( 2004 ).دٛدت عةٟٛ، -25

 .ٚايتٛصٜع يًٓؼش ايجكاف١ داس:عُإ".ايع١ًُٝ

 ايٝاصٚسٟ· داس:عُإ."ايتعًِ َـادس َشانض إداس٠") 2002 (.عبذاؿافغ طال١َٚ سعٞ عًٝإ، -26

 .ٚايٓؼش يًةباع١

 داس عُإ، ،1 ط ،"يتعًِٝا ٚتهٓٛيٛدٝا االتـاٍ ٚطا٥ٌ "، (1999.)ايذبع ٚقُذ سعٞ، عًٝإ، -27

 .ٚايٓؼش يًتٛصٜع ؿفا٤

عُإ: داس ٚا٥ٌ يًٓؼش  ،1"، طايظًٛى ايتٓعُٝٞ يف َٓعُات األعُاٍ" ،(2010يعُٝإ، قُٛد.)ا -28

 ٚايتٛصٜع.

 .ٚايتٛصٜع يًٓؼش ٚا٥ٌ  داس:عُإ.3 ط" األعُاٍ َٓعُات يف ايتٓعُٝٞ ايظًٛى،")2005  -29
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 ايٓعش١ٜ ايرتبٟٛ بني ايفهش يف املسطظٞ االتـاٍ "(،2007.)ٚايعٝاؿش٠،عًٞ ختاّ ايعٓاتٞ، -30

 .ٚايتٛصٜع يًٓؼش اؿاَذ داس -عُإ: األسدٕ 1 ط – "ٚايتةبٝل

 .يًٓؼش اإلطشا٤ داس:عُإ."اؿذٜج١ املذسط١ٝ اإلداس٠". (2004.)ٚسشاسؼ٘ امحذ ايكشعإ، -31

: دساط١ يًظًٛى اإلْظاْٞ ايفشدٟ ٚاؾُاعٞ يف ايتٓعُٝٞ ايظًٛى" (2000.)قاطِ قُذ ايكشٜٛتٞ، -32

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع. ايؼشٚم داس عُإ، ،3 ط ،املٓعُات املدتًف١"

 ايٓعشٜات :يف اإلداس٠ اؿذٜج١ املفاِٖٝ "(،1993.)سظٔ َٗذٟ ٚصًٜٚف، قاطِ، قُذ ايكشٜٛتٞ، -33

 .املسيفإ عُإ، ،3 ط ،"ٚايٛظا٥ف

 ايعشب١ٝ ايٓٗل١ داس: "ايكاٖش٠.ٚتةٛسٖا االتـاٍ ٚطا٥ٌ ْؼأ٠،") 2007 ).عًٞ قُذ ايكٛصٟ، -34

 .ٚايتٛصٜع ٚايٓؼش يًةباع١

ٍ االداسٟ ٚعالقتٗا دسد١ اَتالى َذٜشٟ املذاسغ اؿه١َٝٛ ملٗاسات االتـا" ،(2011) .َٓـٛس قُذ -35

، سطاي١ "بايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت َٔ ٚد١ٗ ْعش املعًُني يف َذٜشٜات مشاٍ ايلف١ ايغشب١ٝ

 .َادظتري، داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ، ْابًع، فًظةني

- يًٓؼش ٚا٥ٌ داس، 1ط "،ٚاإلْظاْٞ ايرتبٟٛ االتـاٍ َبادئ(، "2002)0 ايشسِٝ عبذ عُش اهلل، ْـش -36

 .األسدٕ -عُإ

 داَع١ يف ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف ١٦ٖٝ ايتذسٜع أعلا٤ يذ٣ االتـاٍ َٗاسات"، (2002.)ْاْظٞ َٞ،ايٓعا -37

 .ايريَٛى داَع١ َٓؼٛس٠،  ري َادظتري سطاي١ ،"ْعش ايةًب١ ٚد١ٗ َٔ ايريَٛى

اإلػشاف ايرتبٟٛ: َاٖٝت٘، تةٛسٙ، " (.2014ٚؿٛق، دمي٘ قُذ، ٚاؾٛاس١ْ املعتـِ باهلل طًُٝإ.) -38

 ، عُإ، داس اـًٝر يًٓؼش ٚايتٛصٜع.1"، طأْٛاع٘، أطايٝب٘

 (. قٛاْني ٚيٛا٥ح ٚأْع١ُ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ.2008ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ) -39

 

 ثاًْٝا: املشادع بايًغ١ االلًٝض١ٜ:

1- Angell, and Lance R. (1998). Communication Comforting Strategies and 
Social Bereavement: Verbal and Nonverbal Planning. Journal of Personal 
and Interpersonal Loss, 3(3): 271. Arna'out Arwa Rafeeq, Al-Sumadi 
Marwan Saleh(2014). Non-Verbal Educational Communication Skills OF 
Faculty Members at The University OF Najran From Students Point of 
View, international Interdisciplinary Journal of Education, vol,3. Issue 1, 
pp,81-103 
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 م(1400-1220هـ/303-716) ولي لممشرق اإلسالمياألثر احلضاري لمغزو املغ

 

ػعٚ املػٛيٞ يًُؿطم اإلغ٬َٞ بؿكٝ٘  ساٍٚ  ايبشح عطض ا٭ثط اؿطاضٟ يً

املتُجٌ بكٝاّ املػٍٛ  بتسَري اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ يف املسَّ ا٭ٍٚ َٔ ايػًيب 

ايػعٚ غٛا٤ّ ع٢ً )املسٕ ٚايعُطإ، أٚ ايػهإ، أٚ ايكِٝ ٚا٭خ٬م، أٚ ع٢ً 

ايصٓاع ٚأضباب اؿطف، أٚ املهتبات ٚايهتب ٚايعًُا٤، أٚ ايتذاض٠ 

املتُجٌ بتأثط املػٍٛ عطاض٠ املػًُني اييت ناْت  هابٞٚاإلٚا٫قتصاز(،  

ب٬ ؾو أعظِ ٚأقسّ َٔ سطاضتِٗ  ٚ ٖصا ايتأثط ٚايتأثري نإ ي٘ عٛاٌَ 

عس٠ َٓٗا: سطاض٠ املػٍٛ ايبسا١ٝ٥، ٚتأثطٖا عطاضات عس٠ يف ططٜكِٗ 

يًؿطم ناؿطاض٠ ايص١ٝٓٝ ٚاملػٝش١ٝ ثِ اإلغ١َٝ٬، يٝصٌ ايبشح يعطض 

أزت ٫ْتؿاض اإلغ٬ّ بني املػٍٛ ْتٝذ١ استهانِٗ املباؾط  ايعٛاٌَ اييت

باملػًُني  غٛا٤ عٔ ططٜل املٛظؿني املػًُني أٚ ايعٚدات املػًُات أٚ تأثري 

غهإ ايب٬ز املؿتٛس١، َٚٔ ثِ ظٗٛض ايعسٜس َٔ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ يف عٗس 

إ أٚ املػٍٛ ٚاييت أثطت ٚتأثطت باؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ غٛا٤ ايؿٕٓٛ أٚ ايعُط

 ايجكاؾ١ ٚا٭زب ٚايًػ١ ٚايرتمج١ ٚاييت بٝٓٗا ايبشح 

 

 الوجيه حشن قايد حممد. د

 اآلداب كمية- التاريخ بقشم املشارك التاريخ  أستاذ

 الشعودية، العربية املمملة-بيشة جامعة- واإلدارة

 .اليمنية اجلمهورية-صنعاء جامعة – الرتبية كمية

 املمخص
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  : َكس١َ

(ايػاينب ىل  سطناض٠ املػًنٛب، ثنِ ونسخ إٔ      1)ٜعكب ايػعٚات ايهرب٣ يف ايتاضٜذ ؾرت٠ َنٔ اينعَٔ تٓتكنٌ ؾٝٗنا سطناض٠     

تتكابٌ اؿطاضتإ ٚت٪ثط ىلسساُٖا يف ا٭خط٣، ؾتظٗط سطاض٠ دسٜس٠ تهٕٛ عباض٠ عٔ َنعٜر َنٔ اؿطناضتني َعنا ،     

ناْٛا أ١َ سطاضتٗا ضعٝؿ١ ٚبسا١ٝ٥، غري أِْٗ ملا غعٚا ب٬ز ايصني اقتبػٛا َنٔ سطناضتٗا َنا غنري َنٔ       يهٔ املػٍٛ

 طبٝعتِٗ ايبسا١ٝ٥، ٚقبٌ ٚصٛهلِ يًعامل اإلغ٬َٞ مسعٛا عٔ سطاضت٘ ايعطٜك١.

     ٚ اؿطناض٠  ٚملا غٝطط املػٍٛ ع٢ً ايعامل اإلغ٬َٞ أثطت ؾِٝٗ سطاض٠ املػنًُني ٚثكناؾتِٗ، ٚاْعهػنت تًنو ايجكاؾن١ 

( إٔ دٓهٝع خإ نإ قس عًنِ عنٔ ططٜنل بعنت ايتذناض أْن٘ ؾُٝنا ٚضا٤ اؿنسٚز         2اإلغ١َٝ٬ عًِٝٗ، ؾٝصنط ٖٛضخ)

ايػطب١ٝ يسٚيت٘ تٛدس ايٛزٜإ اـصنب١ اينيت ٫ ٜهػنٖٛا اؾًٝنس َطًكنا، نُنا عنطف إٔ املػنًُني ٜعٝؿنٕٛ يف َنسٕ           

املػٍٛ ناْٛا غٝهتؿٕٛ مبا غٝططٚا عًٝ٘ َٔ َٓناطل  (، ؾُٔ غري املعكٍٛ إٔ 3)ٚأقسّ َٔ ساضطت٘ "قطٙ قٛضّ"أعظِ 

 (، ٚؾطم ايعامل اإلغ٬َٞ. 4يف آغٝا ايٛغط٢، ؾهاْٛا غٝػعٚ عاد٬  أّ آد٬  اهلطب١ اإلٜطا١ْٝ)

 ٚغٝتٓاٍٚ ايبشح غت١ عٓاصط ٚخامت١ َطتب١ نُا ًٜٞ:

 أ٫ٚ : ا٭ٚضاع ايػٝاغ١ٝ يًعامل اإلغ٬َٞ خ٬ٍ َطس١ً ايػعٚ املػٛيٞ.

 َٔ ِٖ املػٍٛ. ثاْٝا : 

 ثايجا : غاس١ ايصطاع.

 ضابعا : اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل اإلغ٬َٞ:

 -املهتبات ٚايهتب -ايصٓاع ٚأضباب اؿطف -ايكِٝ ٚا٭خ٬م -ايػهإ -)ع٢ً املسٕ ٚايعُطإ

 ايتذاض٠ ٚا٫قتصاز(. -ايعًُا٤

 اعست ع٢ً ايتأثري سطاضٜا  يف املػٍٛ.خاَػا : ايعٛاٌَ اييت غ

 غازغا : اٯثاض اؿطاض١ٜ ا٫هاب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل اإلغ٬َٞ.

 أ٫ٚ :ا٭ٚضاع ايػٝاغ١ٝ يًعامل اإلغ٬َٞ خ٬ٍ َطس١ً ايػعٚ املػٛيٞ:

                                                           
اؿطاض٠: ٖٞ فُٛعن١ َنٔ ايكنِٝ املعٜٓٛن١ ٚا٫لناظات املازٜن١ اينيت تؿنهٌ يف فُٛعٗنا ٚاقن  أَن١ ٚصنًت يف َطنُاض ايتكنسّ ٚايطقنٞ ٚغنٝطط٠                  - 1

م ىل  زضدن١ عايٝن١ بايكٝناؽ ىل  َػنت٣ٛ ايعصنط اينصٟ تعنٝـ ؾٝن٘ ٖنصٙ ا٭َن١. اْظنط: )ز.عُناز اينسٜٔ خًٝنٌ، ٚز.ؾناٜع                اإلْػإ ايٓابع١ َٔ ىلبساع٘ اـن٬ا 

 (.78ّ، ص2004ايطبٝ : ايٛغٝط يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض اؿاَس ا٭ضزٕ، ايطبع١ ا٭ٚ ، 

2-  .Howorth, History  of the Mongols,(London, 1876), Part I. p.99 

   John De Plane Carpinei  ٚصـ َس١ٜٓ قنط٠ قنٛضّ ساضنط٠ املػنٍٛ َبعنٛخ ايبابنا أْػنٛت ايطابن  ٚاينصٟ ٜػن٢ُ دنٕٛ زٟ ب٬ْنٛ نناضبٝ                - 3

 ,Barkerٚايصٟ ٚصٌ ىل  قط٠ قٛضّ ٚٚصؿٗا َ  ايب٬ز اييت َط بٗا يف ايؿطم مما أثاض ؾػـ ا٭ٚضبٝني ٚسؿعِٖ يإلغتعاز٠ َٔ أخباض ايؿطم. اْظنط:  

E, The Crusades. (London, 1925),P.86.  Sykes, Sir Percy, The Quest For Cathay, (London, 1936), PP.93-98. 

 .106ّ، ص1980، 1ؾ٪از ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، دن - 4
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اب  اهلذنطٟ َكػنُا  بنني قن٣ٛ غٝاغن١ٝ      ننإ ايعنامل اإلغن٬َٞ عؿن١ٝ ايػنعٚ املػنٛيٞ يف ايعكنس ايجناْٞ َنٔ ايكنطٕ ايػن           

 ض٥ٝػ١ٝ أُٖٗا سػب تػًػٌ است٬ٍ املػٍٛ هلا:

 ( 1يف ايب٬ز اييت متتس َٔ ايعطام ىل  سسٚز تطنػتإ.) ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ -1

اييت مشًت نجريا  َٔ أضاضٞ أضَٝٓٝا ٚآغٝا ايصػط٣، ٚقس ٖعَِٗ املػٍٛ ٚزاْٛا يػًطاِْٗ  زٚي١ غ٬دك١ ايطّٚ -2

 (2ّ.)1242ٖن/١640 َٓص غٓ

ايصٜٔ نإ هلِ ق٬ع ٚسصٕٛ يف ُٖصإ ٚؾاضؽ ٚأصؿٗإ، ٚب٬ز ايؿاّ، ٚقس خطَّب د٬ٍ اينسٜٔ   اإلمساع١ًٝٝ -3

( غن١ٓ  3َٓهربتٞ بٔ ع٤٬ ايسٜٔ خٛاضظّ ؾاٙ ننجريا  َنٔ ق٬عٗنِ، ٚتنٛ  ٫ٖٛننٛ ايكطنا٤ عًن٢ ق٬عٗنِ يف ىلٜنطإ)         

 (4ربؽ.)ّ، ٚيف ايؿاّ قطا عًِٝٗ ايظاٖط ب1252ٖٝن/650

اييت تكًص ْؿٛشٖا سٝح مل ٜعنس ؼنت غنًطإ اـًٝؿن١ يف أسػنٔ ا٭سنٛاٍ غن٣ٛ ايعنطام          زٚي١ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ  -4

 (5ٚخٛظغتٓإ ُٖٚصإ.)

 (6يف ب٬ز ايؿاّ َٚصط، سٝح ناْت َكػ١ُ بني أبٓا٤ ا٭ٜٛبٝني.) ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ  -5

                                                           
، ٚتطنػنتإ: اغنِ دناَ     136، ص12ّ،  دنن 1966، 1965ابٔ ا٭ثري، عنع اينسٜٔ أبنٛ اؿػنٔ عًنٞ: ايهاَنٌ يف ايتناضٜذ، زاض صنازض، بنريٚت،           - 1

 ؾُٝ  ب٬ز ايرتى، ٚسسِٖ ايصني ٚايتبت ٚايػنع، ٚأٍٚ سنسِٖ َنٔ بن٬ز املػنًُني ؾناضاب، َٚنسٕ ٖنصا اإلقًنِٝ غنت١ ٚعؿنطٜٔ َسٜٓن١ َؿنٗٛض٠. اْظنط:              

 (.23،ص2)ٜاقٛت بٔ عبس اهلل اؿُٟٛ: َعذِ ايبًسإ،زاض ايؿهط، بريٚت، ز.ت، دن

، 49-42ّ، 1968بٛت: ايػ٬دك١ تاضىِٗ ٚسطاضتِٗ، تطمج١: يطؿٞ اـٛضٟ ٚىلبطاِٖٝ ايسقٛقٞ، َطبع١ اإلضؾاز، بػنساز،  ضاٜؼ، تاَاضا تاي - 2

95. 

ٖٛ ٫ٖٛنٛ بٔ طًٛ بٔ دٓهٝع خإ،  سهِ َٓاطل ايعطام ايعذُٞ ٚخطاغإ ْٚٝػابٛض ٚب٬ز اؾبٌ ٚغريٖا َٔ املٓاطل عؿط غٓٛات ثِ تنٛيف   - 3

ٖن، ًَٚو بعسٙ ابٓ٘ أبػا يف ٖصٙ املٓاطل.اْظط: )ظٜٔ ايسٜٔ عُط بٔ املظؿط ابٔ ايٛضزٟ: تناضٜذ ابنٔ اينٛضزٟ، زاض ايهتنب     663 َٔ ضب  اٯخط غ١ٓ 19يف 

 (.  211،ص2ّ، دن1996ٖن/ 1417ايع١ًُٝ، بريٚت، 

ٖ 4/200ّ، 1968ابٔ خًسٕٚ، عبس ايطمحٔ بٔ قُس: تاضٜذ ابٔ خًسٕٚ، زاض ايهتناب ايًبٓناْٞ، بنريٚت،     - 4 ط بٝنربؽ: ٚينس بنب٬ز ايكبشنام     ، ايظنا

ٖنن، ٚتصنس٣ يًتتناض ٚايؿطلن١، ٚتنٛيف      658ٖن، ٚأغط ٚبٝ  ثِ محٌ ىل  ايكاٖط٠، ٚنإ َٔ املُايٝو ايبشط١ٜ، تػًِ ايػًط١ٓ بعنس قطنع غن١ٓ    625غ١ٓ 

 (.235،ص1ّ، دن1974، ٖن. اْظط: )ايهتيب، قُس بٔ ؾانط: ؾٛات ايٛؾٝات ٚايصٌٜ عًٝٗا، ؼكٝل: ىلسػإ عباؽ، زاض صازض، بريٚت676غ١ٓ 

ابننٔ ٚاصننٌ:مجاٍ ايننسٜٔ بننٔ قُننس بننٔ غننامل: َؿننطز ايهننطٚب يف أخبنناض بنن  أٜننٛب، ؼكٝننل: مجنناٍ ايننسٜٔ ايؿننٝاٍ، زاض ايهتننب ٚايٛثننا٥ل               - 5

 ، خٛظغتإ: بطِ أٚين٘ ٚىلغنهإ ثاْٝن٘، بن٬ز َنٔ ْنٛاسٞ خٛظغنتإ ْٚنٛاسٞ ا٭ٖنٛاظ، بنني ؾناضؽ ٚايبصنط٠ ٚٚاغنط.             170،ص4ّ،  دن1972ايك١َٝٛ،

 (.404،ص2اْظط: )ٜاقٛت: َعذِ ايبًسإ، دن

6 -     ٘ غن١ٓ   ابتسا٤ ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ عٓسَا تٛ  ؾرينٛٙ ٚص٬ح ايسٜٔ يًٛظاض٠ يف َصط يًدًٝؿ١ ايؿاطُٞ ايعاضس آخط اـًؿنا٤ ايؿناطُٝني ٚاينصٟ بٛؾاتن

ًٞ ايعًُٝٞ: ا٭ْؼ اؾًٌٝ بتناضٜذ ايكنسؽ اـًٝنٌ، ؼكٝنل:     ٖن تٛ  ص٬ح ايسٜٔ ا٭َٛض يف َصط ٚقاَت ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ. )اْظط: فري ايسٜٔ اؿٓب567

(، ٚقس اغتُطت ٖصٙ ايسٚي١ تن٪زٟ زٚضٖنا بعنس صن٬ح اينسٜٔ      312،ص1ّ، دن1999ٖن/1420عسْإ ْٜٛؼ عبس اجملٝس ْبات٘، َهتب١ ضْسٜؼ، عُإ، 

ملػٛيٞ، ؾهاْٛا يف ْعاع َػنتُط، ؾكطن٢ املػنٍٛ عًن٢ ب٬زٖنِ      َا ٜكاضب َٔ غتني غ١ٓ، ىل٫ إٔ أَطا٥ٗا اْعسّ ايٛؾام بِٝٓٗ يف ب٬ز ايؿاّ قبٌٝ ايػعٚ ا

 (.291، 290ٖن، ٚقاَت بس٫ عِٓٗ زٚي١ املُايٝو. اْظط: ) ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص657غ١ٓ 
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 ٞ يف ايعننامل اإلغنن٬َٞ عؿنن١ٝ ايػننعٚ املػننٛيٞ  بننصيو ٜتطننا يٓننا تؿهننو ٖننصٙ ايكنن٣ٛ اـُننؼ املتٛادننس٠ بؿننهٌ ض٥ٝػنن

 يًُؿطم اإلغ٬َٞ يعسّ ٚدٛز أٟ تعإٚ أٚ تؿاِٖ ؾُٝا بٝٓٗا.

ٚغٝشاٍٚ ايبشح ايرتنٝع ع٢ً ث٬خ ق٣ٛ ض٥ٝػ١ يف ايعامل اإلغ٬َٞ يف شيو ايٛقت يتأثطٖا بادتٝناح  املػنٍٛ يًعنامل    

 اإلغ٬َٞ ٖٚٞ:

ا يف عٗس خٛاضظّ ؾاٙ ع٤٬ ايسٜٔ قُس، سٝح ًَو َٔ سس ايعطام اييت بًػت أقص٢ اتػاع هل ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ -

ىل  تطنػننتإ، ًَٚننو بنن٬ز غعْنن١، ٚبعننت اهلٓننس، ًَٚننو غذػننتإ ٚنطَننإ ٚطربغننتإ ٚدطدننإ ٚبنن٬ز اؾبنناٍ        

 (2(، ٚب٬ز اـطا٥ٝني.)1ٚخطاغإ، ٚبعت ؾاضؽ)

(، ؾكنس اغنتعإ املػنٍٛ غنٛاضظّ ؾناٙ      3يططؾني)ٚيعٌ أٍٚ ىلؾاض٠ يًع٬قات اـٛاضظ١َٝ املػٛي١ٝ تبني سػٔ ايع٬ق١ بني ا

يف سطبِٗ ضس اـطا٥ٝني، ٚملا مت ايكطا٤ عًِٝٗ غا٤ت ايع٬ق١ بني ايططؾني بػبب َطايب خٛاضظّ ؾاٙ بٓصٝب٘ َنٔ  

(، ٚاغتُطت ايع٬قات ٖاز٥ن١ بنني ايطنطؾني ستن٢ ظٗنطت      4ايػٓا٥ِ، ؾٗسزٙ املػٍٛ بأْ٘ غًٝك٢ ْؿؼ َصري اـطا٥ٝني)

(، سٝنح ناْنت   6ّ)1220ٖن/617(، اييت قاّ ٚايٝٗا بكتٌ مجاع١ َٔ ايتذاض املػٍٛ ايٛاؾسٜٔ غ١ٓ 5طاض)سازث١ َس١ٜٓ أت

(، ؾعسنـ املػنٍٛ عًن٢ ىلثطٖنا عًن٢ أَن٬ى خنٛاضظّ ؾناٙ         7ناْت ايؿطاض٠ اييت ؾذطت ايع٬قن١ اؿطبٝن١ بنني ايطنطؾني)    

 (8ٚظًٛا ٜتبعْٛ٘ َٔ َهإ ىل  آخط ىل  إٔ َات ؾطٜسا .)

                                                           
د١ ٚضَاهلنا  غذػتإ: بهػط أٚي٘ ٚثاْٝ٘، ٚغني أخط٣ ١ًَُٗ ٚتا٤ َجٓناٙ َنٔ ؾنٛم ٚآخنطٙ ْنٕٛ، ٖٚنٞ ْاسٝن١ ننبري٠ ٫ٜٚٚن١ ٚاغنع١، ٚأضضنٗا غنب             - 1

(، نطَنإ: بنايؿتا ثنِ ايػنهٕٛ ٚآخنطٙ ْنٕٛ، ٚضمبنا نػنطت، ٚايؿنتا أؾنٗط، ٖٚنٞ ٫ٜٚن١             190، ص3ساض٠ بٗا نٝنٌ. )ٜناقٛت: َعذنِ ايبًنسإ، دنن      

(، طربغتإ: بؿتا أٚين٘ ٚثاْٝن٘ ٚنػنط اينطا٤، ٚتعنطف مباظْنسضإ،       454، ص4َؿٗٛض٠ بني ؾاضؽ َٚهطإ ٚغذػتإ ٚخطاغإ. )ٜاقٛت: َعذِ، دن

(، دطدنإ: بايطنِ ٚآخنطٙ ْنٕٛ،     13، ص4فاٚض٠ ؾ٬ٕٝ، ٚزًُٜإ، ٖٚٞ بني ايطٟ ٚقَٛؼ ٚايبشط ٚب٬ز اينسًِٜ.)ٜاقٛت: املصنسض ايػنابل، دنن    ٖٚٞ 

(، خطاغإ: ب٬ز ٚاغع١ أٍٚ سسٚزٖا مما ًٜٞ ايعطام، ٚآخط سسٚزٖا ممنا  119،ص2ٖٚٞ َس١ٜٓ َؿٗٛض٠ بني طربغتإ ٚخطاغإ. )ٜاقٛت: َعذِ، دن

 (.350،ص2ٚطداضغتإ ٚغع١ْ ٚغذػتإ ٚنطَإ. )ٜاقٛت: َعذِ،دنًٜٞ اهلٓس 

، ٚاـطا٥ٝني: ِٖ قبا٥نٌ ْعسنت َنٔ َٛطٓٗنا ا٭صنًٞ يف مشناٍ ايصنني، ٚاغنتكطٚا غنطب ىلقًنِٝ تطنػنتإ،            371،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 2

صٙ ايسٚين١ اينصٜٔ ننإ ًٜكنب ننٌ ٚاسنس َنِٓٗ بًكنب         سٝح نْٛٛا زٚي١ يف ١ٜ٫ٚ ناؾػط ٚخنت، ُعطَؾت باغِ "ايكطخطا٥ٝني"، ٚقس اغتطاع ًَنٛى ٖن  

يف "نٛضخإ" )أٟ ًَو املًٛى( إٔ ميسٚا سسٚز زٚيتِٗ َٔ صشطا٤ دنٛبٞ ىل  ْٗنط غنٝشٕٛ، َٚنٔ ٖطنب١ ايتبنت ىل  غنٝبريٜا. اْظنط: )ايصنٝاز: املػنٍٛ           

 (.65، ص1ايتاضٜذ، دن

 .97ايصٝاز:املطد  ايػابل، ص - 3

 .270،ص12ابٔ ا٭ثري: ايهاٌَ،دن - 4

قنطب  أتطاض: ٜٚكاٍ هلا أططاض، بايطِ ٚضا٥ٝني ًَُٗتني، اغِ َس١ٜٓ سص١ٓٝ ١ٜ٫ٚٚ ٚاغع١ يف أٍٚ سسٚز ايرتى، مبا ٚضا٤ ايٓٗط، عًن٢ ْٗنط غنٝشٕٛ     - 5

 (218، ص1قطب ؾاضاب، ٖٚٞ آخط ١ٜ٫ٚ خٛاضظّ ؾاٙ. اْظط: )ٜاقٛت: َعذِ، دن

 .362-361،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 6

 .85ّ، 1953محس: غري٠ ايػًطإ د٬ٍ ايسٜٔ َهربتٞ، ؼكٝل: ساؾظ أمحس محسٟ، زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، ايٓػٟٛ، قُس بٔ أ - 7

، غبط ابٔ اؾٛظٟ، ٜٛغـ بٔ قعاغًٞ: َنطآ٠ ايعَنإ يف تناضٜذ ا٭عٝنإ، َطبعن١ فًنؼ زا٥نط٠ املعناضف ايعجُاْٝن١،          85ايٓػٟٛ: املصسض ايػابل، - 8

 .298، ص2م، 8ّ، دن1952سٝسض أباز، اهلٓس، 
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يصٟ آيت ىليٝ٘ ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ َٓطكٝا  َ  طبٝع١ ا٭سساخ اييت غنبكت٘، ؾكنس عُنس خنٛاضظّ     ناْت اهلعمي١ املصري ا

(، ٚغاعس املػٍٛ يف ىلظاين١ زٚين١ اـطنا٥ٝني اينيت ناْنت تؿنهٌ غنسا         1ؾاٙ ىل  ىلخ٤٬ ايب٬ز َٔ املًٛى املٓاؾػني ي٘)

ٚايػبب يف شيو طًبن٘ ظعنٌ امسن٘ بعنس      (، نُا ناْت ع٬قت٘ غ١٦ٝ َ  اـ٬ؾ١ ايعباغ2،١ٝبني ب٬زٙ ٚب٬ز املػٍٛ)

ّ ين٫ٛ  1217ٖنن/ 614اغِ اـًٝؿ١ يف خطب١ اؾُع١، ٚملا مل ٜػتذٝب اـًٝؿ١ ايعباغنٞ قنطَّض ايتٛدن٘ منٛ بػنساز غن١ٓ       

 (3ايظطٚف اؾ١ٜٛ ايػ١٦ٝ اييت سايت زٕٚ شيو، سٝح غكط ثًر نجٝـ أًٖو ايسٚاب ٚؾطم اؾٓس.)

ٙ بعس أبٝ٘ مل وناٍٚ مجن  ايكن٣ٛ اإلغن١َٝ٬، ٚتٛسٝنس صنؿٗا، ؾعٓنسَا ضدن  ىل          ٚملاا تٛ  د٬ٍ ايسٜٔ بٔ خٛاضظّ ؾا

(، ؾنٔ سطبنا  عًن٢ ايسٚين١ اإلغن١َٝ٬، سٝنح أغناض عًن٢ أَن٬ى ايسٚين١           4اهلٓس عكنب ظسنـ املػنٍٛ عًن٢ أَن٬ى ٚاينسٙ)      

أغناض عًن٢   (، نُنا  6(، ٚأغناض عًن٢ أَن٬ى  ا٭ٜنٛبٝني يف خن٬ )     5ايعباغ١ٝ يف ُٖصإ ٚخٛظغنتإ، ٚأطنطاف ايعنطام)   

(، ٚمل 8(، ٚقس أز٣ شيو ىل  ؼايـ ا٭ٜٛبٝني ٚغ٬دك١ اينطّٚ ضنسٙ، ؾٗعَنٛٙ ٖعمين١ َٓهنط٠)     7ب٬ز غ٬دك١ ايطّٚ)

 (10(، ايصٜٔ خطدٛا ىليٝ٘ ٚأظايٛا ًَه٘ ٚأَطٙ.)9ٜصؼ أسس ىل  صٝشات ايٓذس٠ اييت أطًكٗا بعس ٖعميت٘ أَاّ املػٍٛ)

ـٛاضظ١َٝ عًن٢ ٜنس املػنٍٛ عًن٢ ايؿنطم اإلغن٬َٞ أمج ،ؾكنس أسنؼ         تٓب٘ بعت ًَٛى املػًُني ـطٛض٠ ظٚاٍ ايسٚي١ ا

(، ايصٟ قاٍ ملٔ ٖٓنأٙ بٗعمين١ دن٬ٍ اينسٜٔ: "ت٦ٓٗنْٛ  بن٘ ٚتؿطسنٕٛ، غنٛف تنطٕٚ غبَّن١، ٚاهلل           11بصيو املًو ا٭ؾطف)

ٝٓٓنا  يتهْٛٔ ٖصٙ ايهػط٠ غببا  يف زخٍٛ ايتتاض ىل  ب٬ز اإلغ٬ّ، َنا ننإ ٖنصا اـنٛاضظَٞ ىل٫ َجنٌ ايػنس اينصٟ ب       

 (12ٚبني ٜأدٛز َٚأدٛز".)

                                                           
 .610، ص2، م8غبط ابٔ اؾٛظٟ: املصسض ايػابل، دن - 1

 .67، ايصٝاز:املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص270،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ ،دن - 2

 .298، ص2، م8، غبط ابٔ اؾٛظٟ: َطآٙ ايعَإ، دن317،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 3

 .174: غري٠ ايػًطإ،ص، ايٓػ425ٟٛ،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 4

 .426،ص12ابٔ ا٭ثري: املصسض ايػابل،دن - 5

، ابنٔ ايعنربٟ، أبنٛ ايؿنطز املًطنٞ: تناضٜذ كتصنط اينسٍٚ،         299، ايٓػنٟٛ: غنري٠ ايػنًطإ، ص   487، 460،ص12ابٔ ا٭ثري:املصنسض ايػنابل، دنن    - 6

أٚين٘ ٚآخنطٙ طنا٤ ًَُٗن١، بًنس٠ عناَط٠ َؿنٗٛض٠، شات خنريات         ، ٚخ٬  ٖٞ: بهػط 215ّ، ص1985ايطبع١ ايجا١ْٝ، املطبع١ ايهاثٛيٝه١ٝ، بريٚت،

 (.380،ص2ٚاغع١ ٚايجُاض ايٝاْع١، ٖٚٞ َٔ ؾتٛح عاض بٔ غِٓ. )ٜاقٛت:َعذِ،دن

 .329ايٓػٟٛ:غري٠ ايػًطإ، ص - 7

 .329، ايٓػٟٛ: غري٠ ايػًطإ،ص489،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 8

 .246ابٔ ايعربٟ:تاضٜذ كتصط ايسٍٚ، ص - 9

 .497،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 10

ٖنن. اْظنط: )ابنٔ    635ٖنن، بايكناٖط٠، ًَنو سنطإ ٚخن٬  َنس٠ ثنِ زَؿنل، تنٛيف غن١ٓ           576ٖٛ َظؿط ايسٜٔ أبٛ ايؿتا َٛغ٢ بٔ ايعازٍ، ٚيس غ١ٓ  - 11

 (.139، ص 5خًسٕٚ: ايعرب، دن

بنٛ اااغنٔ: ايٓذنّٛ ايعاٖنط٠ يف ًَنٛى َصنط ٚايكناٖط٠،        ، ابٔ تػطٟ بطزٟ، مجناٍ اينسٜٔ أ  670، ص2، م8غبط ابٔ اؾٛظٟ:َطآ٠ ايعَإ، دن - 12

 .277، ص6َصٛض٠ عٔ طبع١ زاض ايهتب، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ، َصط، ز.ت، دن
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اييت اْؿصًت عٓٗا ايهجري َٔ ايسٍٚ اييت ناْت يف أططاؾٗنا، ٚمل تعنس تعطٝٗنا غن٣ٛ اين٤٫ٛ       اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ -

(، بنٌ أصنبشت ٖنصٙ اينسٍٚ ٜػطٜٗنا ايػنٝطط٠ عًن٢ ساضنط٠ اـ٬ؾن١ بػنساز، َجنٌ ايبنٜٛٗٝني، ٚايػن٬دك١،              1ا٫مسنٞ) 

ـًٝؿن١ ٚاـ٬ؾن١، ؾًنِ تعنس هلُنا أٟ غنًط١ ؾعًٝن١، ٚؼنٍٛ ايكنطاض يًػن٬طني           (، ٚبصيو ضنعـ أَنط ا  2ٚاـٛاضظَٝني)

 (3املتشهُني، أٚ ايٛظضا٤ املتٓؿصٜٔ، ؾصاض ايٓاؽ ٜتػا٤يٕٛ َا أبك٢ اـًٝؿ١ يٓؿػ٘.)

ٚقس عاصط ايػعٚ املػٛيٞ أضبع١ َٔ اـًؿنا٤ ايعباغنٝني يف بػنساز ٖنِ: ايٓاصنط ٚايظناٖط ٚاملػتٓصنط ٚاملػتعصنِ، أَنا          

(، ىل٫ أْن٘ مل ٜتدنص أٟ ىلدنطا٤ات    4ؾهإ أطنٛهلِ عٗنسا ، سٝنح بًػنت خ٬ؾتن٘ غنبع١ ٚأضبعنٕٛ عاَنا  ىل٫ قًن٬ٝ )         ايٓاصط 

ّ عٓنسَا ٖذنِ املػنٍٛ عًن٢ أطنطاف ايعنطام،       1220ٖن/617داز٠ تهؿٌ َٛاد١ٗ ايتتاض، ٜٚسٍ ع٢ً شيو َا سسخ غ١ٓ 

(، ؾًب٢ ْسا٤ٙ 5ب ا٫دتُاع ب٘ عٓس زقٛم)ؾكس نتب اـًٝؿ١ ىل  نٌ َٔ أَريٟ املٛصٌ ٚىلضبٌ، ٚاملًو ا٭ؾطف، ٜطً

ْسا٤ٙ أَريا املٛصٌ ٚىلضبٌ، ٚؽًـ املًو ا٭ؾطف ٫ْؿػاي٘ مبشاضب١ ايؿطْر َ  أخٝ٘ املعظِ، ؾًُا ادتُعنت عػنانط   

ىلضبٌ ٚاملٛصٌ طاٍ اْتظاضٖنا يًدًٝؿن١ اينصٟ انتؿن٢ بلضغناٍ أسنس ممايٝهن٘ َٚعن٘ ةناْٞ َا٥ن١ ؾناضؽ ؾكنط، ؾٛدنس              

ؿٞ يكتاٍ املػٍٛ، ٚي٫ٛ أِْٗ ضدعٛا ىل  ب٬زِٖ زٕٚ قتاٍ ؿسخ َا ٫ وُس عكباٙ، ٚقنس  ا٭َريإ إٔ َا َعُٗا ٫ ٜه

(، يهنٔ شينو   6قاٍ ا٭َري َظؿط ايسٜٔ نٛنربٟ: "ىلٕ ادتُ  َعٞ عؿط٠ آ٫ف ؾاضؽ اغتٓكصت َا ُأٔخَص َٔ ايب٬ز")

 ٜبني يٓا ؽاشٍ اـًٝؿ١ ٚتٗاْٚ٘ يف ىلعساز ايعس٠ ملٛاد١ٗ املػٍٛ.

( تٛ  بعسٙ ابٓ٘ ايظاٖط، غنري أْن٘ مل ٜنسّ يف اـ٬ؾن١ غن٣ٛ قطٜبنا  َنٔ        7ّ)1225ٖن/622ٝؿ١ ايٓاصط غ١ٓ ملا تٛيف اـً

(، ٚقس اتصـ عػٔ ايػري٠ ست٢ قاٍ عٓن٘ ابنٔ ا٭ثنري: "..ىلْن٘ مل ٜنٌ اـ٬ؾن١ بعنس عُنط بنٔ عبنس ايععٜنع            8غ١ٓ ٚاسس٠)

 -1226ٖنن/  640 -623اـ٬ؾ١ خن٬ٍ ايػنٓٛات    (، ٚقس آٍ ا٭َط َٔ بعسٙ ٫بٓ٘ املػتٓصط باهلل ايصٟ تٛ 9َجً٘")

(، ٚتٛدٗنٛا ملٗامجن١ أَن٬ى اـ٬ؾن١ ايعباغن١ٝ أنجنط َنٔ        10ّ، ٚيف عٗسٙ قط٢ املػٍٛ ع٢ً ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ)1242

                                                           
 ..69، ايصٝاز:املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص205،ص13ابٔ نجري:ايهاٌَ، دن - 1

 .35،ص4ابٔ ٚاصٌ:َؿطز ايهطٚب، دن - 2

 .525،ص2،م8غبط ابٔ اؾٛظٟ:َطآ٠ ايعَإ، دن - 3

، 106،ص13، ابٔ نجري، أبٛ ايؿسا٤ ىلمساعٌٝ بٔ عُنط: ايبساٜن١ ٚايٓٗا١ٜ،َطبعن١ ايػنعاز٠، َصنط، ز.ت، دنن      439،ص12ابٔ ا٭ثري: ايهاٌَ،دن - 4

ٖنن. اْطننط: )دن٬ٍ اينسٜٔ ايػننٝٛطٞ: تناضٜذ اـًؿنا٤، َهتبنن١ اإلمينإ، املٓصنٛض٠، ايطبعنن١ ا٭ٚ ،        622ٖنن  ستنن٢  غن١ٓ   575ٚناْنت خ٬ؾتن٘ َننٔ غن١ٓ    

 (.441، 438ّ، ص2003

 (.459،ص2زقٛقا:بؿتا أٚي٘ ٚضِ ثاْٝ٘، َس١ٜٓ بني أضبٌ ٚبػساز. )ٜاقٛت اؿُٟٛ:َعذِ، دن - 5

 .50،ص4، ابٔ ٚاصٌ:َؿطز ايهطٚب، دن379،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 6

 .438،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 7

 .456،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 8

 .438،ص12:املصسض ايػابل، دنابٔ ا٭ثري - 9

 .497،ص12ابٔ ا٭ثري:ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، دن - 10
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(، عٓسٖا قاّ اـًٝؿ١ بلضغاٍ ايطغا٥ٌ ىل  ا٭ؾطف يف َصط ٚايعطبنإ ٚغريٖنِ، ٚأخنطز ا٭َنٛاٍ ٚاغنتعس أٖنٌ       1َط٠)

 (3(، خاص١  بعس إٔ اغتٛيٛا ع٢ً أضَٝٓٝا.)2املػٍٛ)ايب٬ز ملٛاد١ٗ 

مّلا تٛيف اـًٝؿ١ املػتٓصط باهلل تٛ  اـ٬ؾ١ بعسٙ املػتعصِ باهلل أخط اـًؿا٤ ايعباغني، ٚايصٟ اَتست خ٬ؾت٘ َنٔ  

ّ، ٚقنس ٚصنـ ٖنصا اـًٝؿن١ بأْن٘ ننإ ضنعٝـ اينطأٟ، أيكن٢ َكايٝنس           1258ٖنن/ 656ّ ستن٢ غن١ٓ   1242ٖنن/ 640غ١ٓ 

(، ٚقس ناْت ايٛظاض٠ يف عٗنسٙ يًنٛظٜط   4ٝس نربا٤ زٚيت٘، ٚايصٜٔ أغا٤ٚا ٚمل وػٓٛا ؾُٝا أؾاضٚا ب٘ ٚزبطٚٙ)ا٭َٛض ب

(، ٚقس أؾاض ع٢ً اـًٝؿ١ بتػطٜا قػِ نبري َٔ دٝؿ٘، ٚقط  املاٍ عنٔ اؾٓنس، ممنا اضنططِٖ ىل      5ابٔ ايعًكُٞ)

 (7ٔ أيؿا  بعس إٔ نإ ٜبًؼ َا١٥ أيـ ؾاضؽ.)(، ٚأصبا عسز أؾطاز دٝـ ايعطام أقٌ َٔ عؿط6ٜايطسٌٝ عٔ ايعطام)

ٚقس بسأت ااا٫ٚت اا١َُٛ َٔ قبنٌ املػنٍٛ يًػنٝطط٠ عًن٢ ايعنطام ٚعاصنُت٘ بػنساز َنٔ ٚقنت َبهنط، ؾؿنٞ  غن١ٓ             

(، يف أشضبٝذنإ، ثنِ ؼٛينٛا عٓٗنا ىل  ىلضبنٌ، ؾدناف اـًٝؿن١ ايعباغنٞ إٔ         8ّ استٌ املػٍٛ َس١ٜٓ َطاغ١)1220ٖن/617

طقنٛا ايعنطام، ؾهتنب يصناسب ىلضبنٌ ٚصناسب املٛصنٌ، ؾنادتُعٛا بعػنانطُٖا ىل٫ أْن٘ مل ونسخ            ٜعسيٛا عٓٗا ٜٚط

 .-نُا َط غابكا-قتاٍ ٫ْػشاب املػٍٛ ٚعٛزتِٗ ىل  ب٬زِٖ زٕٚ قتاٍ

ّ ٚصٌ ايتتاض ىل  ظاٖط بػساز، ٚخطدت عػانطٖا يًكا٥ِٗ، ٚسسثت بني ايؿطٜكني َٓاٚؾات 1245ٖن/643ٚيف غ١ٓ 

 (9بت دٝـ بػساز أَاَِٗ، ؾاْػشبٛا ؼت دٓا ايظ٬ّ َٔ غري إٔ وسخ صساّ بني ايططؾني.)ٚتطاؾل بايػٗاّ، ٚث

 (9ايططؾني.)

                                                           
، ابنٔ ايػنٛطٞ، نُناٍ اينسٜٔ عبنس اينطظام ايبػنسازٟ: اؿنٛازخ اؾاَعن١ ٚايتذناضب ايٓاؾعن١ يف املا٥ن١             255ابٔ ايعربٟ:تناضٜذ كتصنط اينسٍٚ، ص    - 1

 .109، 98ٖن، ،ص1351ايػابع١، املهتب١ ايعطب١ٝ، بػساز، 

كطٜننعٟ، تكننٞ ايننسٜٔ أمحننس بننٔ عًننٞ: ايػننًٛى ملعطؾنن١ زٍٚ املًننٛى، ؼكٝل:قُننس َصننطؿ٢ ظٜنناز٠، َطبعنن١ ؾٓنن١ اينننتأيٝـ ٚايرتمجنن١ ٚايٓؿننط،   امل - 2

 .242، ص1، م1ّ، دن1971-1956ايكاٖط٠، 

 (.150،ص1ا. )ٜاقٛت: َعذِ،دنأضَٝٓٝا: ٖٞ بني ب٬ز ايطّٚ ٚخ٬  قطٜب١ َٔ أضظٕ ايطّٚ، ٚغايب أًٖٗا أضَٔ ٚؾٝٗا َػًُٕٛ ِٖٚ أعٝإ أًٖٗ - 3

، أبننٛ ايؿننسا٤، عُنناز ايننسٜٔ ىلمساعٝننٌ بننٔ قُننس: املدتصننط يف تنناضٜذ ايبؿننط، املطبعنن١ اؿػنن١ٝٓٝ، ايطبعنن١  270ابننٔ ايعننربٟ: كتصننط ايننسٍٚ، ص - 4

 .171،ص3ا٭ٚ ، ز.ت،دن

ٖن بعس ٚؾنا٠ اينٛظٜط ابنٔ    642ني مبٓصب ايٛظاض٠ َٔ غ١ٓ ٖٛ: قُس بٔ أمحس بٔ ايعًكُٞ ٚظٜط اـًٝؿ١ املػتعصِ باهلل آخط خًؿا٤ ب  ايعباؽ، ع - 5

ٖنن، ٚقنس ٚدن٘ ىليٝن٘ ننجري َنٔ املن٪ضخني املػنًُني تُٗن١ اـٝاْن١ يًد٬ؾن١ ٚاـًٝؿن١             656ابٔ ايٓاقس، ٚظٌ ٜؿػٌ ٖصا املٓصب ست٢ غنكٛ  بػنساز غن١ٓ    

ٍٛ ا٭ًٜداْني، َطبعن١ ايعناْٞ ، بػنساز، ايطبعن١ ا٭ٚ ،     ايعباغٞ ٚايتعإٚ ٚايتآَط َ  املػٍٛ،  اْظط عٓ٘: )دعؿط سػني خصباى: ايعطام يف عٗس املػ

 (.  27، 26ّ، ص1968

 .48،ص7، ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن321-320ابٔ ايػٛطٞ: اؿٛازخ اؾاَع١، ص - 6

 .194،ص3أبٛ ايؿسا٤:املدتصط، دن- 7

 (.93،ص5ٛت:َعذِ ،دنَطاغ١: بايؿتا ٚايػني املعذ١ُ، َٔ أؾٗط َسٕ  أشضبٝذإ،قطب تربٜع. )ٜاق - 8

ّ ، 1960ابٔ أبٞ اؿسٜس، أبٛ ساَس عبس اؿُٝس:ؾطح ْٗر ايب٬غ١،ؼٝل: قُس أبٛ ايؿطنٌ ىلبنطاِٖٝ، زاض ىلسٝنا٤ ايهتنب ايعطبٝن١، ايكناٖط٠،        - 9

 .168،ص13، ابٔ نجري: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، دن199، ابٔ ايػٛطٞ: اؿٛازخ اؾاَع١، ص241-240، ص8دن
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سنناٍٚ اـًٝؿنن١ املػتعصننِ تننساضى ا٭َننط، يهننٔ بعننس ؾننٛات ا٭ٚإ، ؾعٓننسَا اغننتٝكٔ قصننس املػننٍٛ بنن٬زٙ أضغننٌ ىل        

(، ىل٫ إٔ بػنساز غنكطت   1ا٭ٜٛبٝني َػتٓذسا ، ٚطًب إٔ ٜهٕٛ َكسّ عػانط ايٓذس٠ املًو ايٓاصط زاٚز بٔ املعظنِ) 

(، 3(، ٚبننصيو ؾكننس ظننٌ اـًؿننا٤ ٜٓتظننطٕٚ ٚصننٍٛ اـطننط ىليننِٝٗ ىل  إٔ ادتنناسِٗ)  2قبننٌ ؼننطى ايعػننانط ايؿننا١َٝ) 

ٚٚصننًت املٗاْنن١ ٚضننعـ اهلُنن١ باـًؿننا٤ يسضدنن١ إٔ املػتعصننِ ضز عًنن٢ َننٔ سننصضٙ َننٔ اقننرتاب املػننٍٛ َننٔ عاصننُت٘          

 َّ َّٞ ٚأْنا بٗنا،          بكٛي٘:"أْا بػساز تهؿٝ ، ٫ٚ ٜػتهجطْٚٗا عً ىلشا ْعيُت هلنِ عنٔ بناقٞ اينب٬ز، ٫ٚ أٜطنا  ٜٗذُنٕٛ عًن

 (4ٖٚٞ بٝيت ٚزاض َكاَٞ".)

ٚايػطٜب إٔ اـًٝؿ١ نإ ٜنطز عًن٢ َطاغن٬ت ٫ٖٛننٛ باغنتع٤٬ ٚؼنس ٚػاٖنٌ يًٛاقن  اينصٟ ٜعٝؿن٘، سٝنح ٜٗنسز             

عازتٗنا ىل  ْصنابٗا، ؾٝكنٍٛ: "    ٫ٖٛنٛ بإٔ باغتطاعت٘ إٔ ٜجري ضسٙ َػًُٞ ا٭ضض، ٚاْ٘ قازض ع٢ً سػِ ا٭َنٛض ٚىل 

أ٫ يٝعًِ ا٭َري أْ٘ َٔ ايؿطم ٚايػطب َٚٔ املًٛى ىل  ايؿشاشٜٔ،َٚٔ ايؿٝٛر ىل  ايؿبإ ممٔ ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٜٚعًُنٕٛ  

بايسٜٔ، نًِٗ عبٝس ٖصا ايب٬ ، ٚدٓٛز ينٞ، ىلْنٞ سنني أؾنري ُٜذُن  ايؿنتات، غنأبسأ عػنِ ا٭َنٛض يف ىلٜنطإ، ثنِ            

(، ٚأضنن  نننٌ ؾنندص يف َٛضننع٘، ٚعٓس٥ننص غٝصننري ٚدنن٘ ا٭ضض مجٝعننا  ممًنن٤ٛ بننايكًل        5أتٛدنن٘ ىل  بنن٬ز تننٛضإ)  

 (6ٚا٫ضططاب، غري أْٞ ٫ أضٜس اؿكس ٚاـصاّ، ٫ٚ إٔ أؾرتٟ ضطض ايٓاؽ ٚىلٜصا٤ِٖ".)

ٚقننس ٚقنن  اـًٝؿنن١ ضننش١ٝ ٖٚننِ، ٜٚتُجننٌ شيننو باعتكننازٙ إٔ اهلل عننع ٚدننٌ غننٝتهؿٌ عُاٜنن١ اـ٬ؾنن١ ايعباغنن١ٝ َننٔ       

ُننا ناْننت، ىلش ٜكننٍٛ هل٫ٛنننٛ قننصضا  َٚٗننسزا : "يننٛ غنناب عننٔ املًننو ؾًنن٘ إٔ ٜػننأٍ املطًعننني عًنن٢         (، 7َٗا٭خطنناض)

ا٭سٛاٍ، ىلش إٔ نٌ ًَو ست٢ ٖصا ايعٗس قصس أغط٠ ب  ايعباؽ ٚزاض ايػ٬ّ بػساز، ناْت عاقبت٘ ٚخ١ُٝ، َُٚٗا 

قهِ يًػا١ٜ، ٚغٝبك٢ ىل  قصسِٖ شٚٚ ايػط٠ٛ َٔ املًٛى ٚأصشاب ايؿٛن١ َٔ ايػ٬طني، ؾلٕ بٓا٤ ٖصا ايبٝت 

                                                           
زاٚز بٔ املعظِ عٝػ٢ ابٔ ايعازٍ. اْظط: )عبس ايكازض قُس ايٓعُٝٞ ايسَؿنكٞ: اينساضؽ يف تناضٜذ املنساضؽ، ؼكٝنل: ىلبنطاِٖٝ        ٖٛ املًو ايٓاصط  - 1

 (.446ّ، ص1990ٖن/1410مشؼ ايسٜٔ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، طبع١ أٚ ، 

 .1/173ّ،دن 1961ايعجُا١ْٝ، سٝسض أباز، اهلٓس،  ايْٝٛٝ ، قطب ايسٜٔ أبٛ ايؿتا َٛغ٢: شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، َطبع١ فًؼ زا٥ط٠ املعاضف - 2

 .29-27ابٔ ايػٛطٞ:اؿٛازخ اؾاَع١، ص - 3

4 -         ّ ، 1، م2اهلُصاْٞ، ضؾٝس ايسٜٔ ؾطٌ اهلل: داَ  ايتٛاضٜذ، تطمج١: قُنس صنازم ْؿنأت، ٚؾن٪از ايصنٝاز، زاض ىلسٝنا٤ ايهتنب ايعطبٝن١، ز.ت، 

 .269ص

 (.57،ص2بصيو، نُا إٔ تٛضإ قط١ٜ ع٢ً باب سطإ. )ٜاقٛت:َعذِ،دن تٛضإ: مجٝ  ب٬ز َا ٚضا٤ ايٓٗط متػ٢ - 5

، قُس َناٖط محناز٠: ٚثنا٥ل اؿنطٚب ايصنًٝب١ٝ ٚايػنعٚ املػنٛيٞ يًعنامل اإلغن٬َٞ زضاغن١ ْٚصنٛص،            269،ص1، م2اهلُصاْٞ:داَ  ايتٛاضٜذ، ّ - 6

 .347ّ، ص1979َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ايطبع١ ا٭ٚ ، 

 .318،ص12ٌ، دنابٔ ا٭ثري: ايهاَ - 7
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(، "ؾًننٝؼ َننٔ املصننًش١ إٔ ٜؿهننط املًننو يف قصننس أغننط٠ ايعباغننٝني، ؾاسننصض عننني ايػنن٤ٛ َننٔ ايعَننإ    1ٜننّٛ ايكٝاَنن١")

 (2ايػازض".)

: أَا بايٓػب١ ملصط ٚايؿاّ ؾكس سهُُٗا ب  أٜٛب، ايصٜٔ تكامسُٖٛا ؾُٝا بِٝٓٗ، عٝنح ٜصنا   زٚي١ ب  أٜٛب -

 زٚي١ أٜٛب١ٝ ٚاسس٠، بٌ زٍٚ َتعسز٠، ٚناْت ٖصٙ ايسٍٚ تٛاد٘ عس٠  أخطاض أُٖٗا: إٔ ٜكاٍ: ىلْ٘ مل تهٔ ٖٓاى

اـطط ايصًٝيب ايصٟ نإ َا ٜعاٍ باقٝا  يف َسٕ غاسٌ ايؿاّ، ٚقس ػسزت قن٠ٛ ايصنًٝبني َن  بساٜن١ ايكنطٕ       ا٭ٍٚ:

ٛا َنط٠ أخنط٣ ىلهناز    (، نُنا سناٚي  3ايػاب  اهلذطٟ، ٚػسز ْؿاطِٗ ايعػهطٟ، ؾشاٚيٛا ايتٛغٌ يف اينرب ايؿناَٞ)  

 (4قسّ هلِ يف َصط، ؾؿٓٛا اهلذّٛ ع٢ً زَٝا  أنجط َٔ َط٠ خ٬ٍ ٖصا ايكطٕ.)

اـ٬ؾات ايساخ١ًٝ بني ًَٛى ا٭ٜٛبٝني، ٚقس ناْت ؾسٜس٠ بِٝٓٗ، عٝح اغتعصنت عًن٢ اـًٝؿن١ ايعباغنٞ      ايجاْٞ:

ا ضنس اـطنط ايصنًٝيب اينصٟ ننإ      (، زٕٚ ؾا٥س٠، ست٢ أِْٗ مل هتُع5ٛايصٟ أضغٌ أنجط َٔ ضغٍٛ يٝصًا بِٝٓٗ)

(، ٜػتعني بٗنِ ضنس ايؿطٜنل اٯخنط اينصٟ ؾنأ بنسٚضٙ ىل         6ٜٗسزِٖ باغتُطاض، بٌ إٔ بعطِٗ بسأ ٜطاغٌ اـٛاضظَٝني)

(، ٚنإ ايػبب ايط٥ٝػنٞ يف ايصنطاع ؾُٝنا بٝنِٓٗ طُن  ننٌ ؾطٜنل ؾُٝنا         7ايصًٝبٝني سٝح ضاغًِٖٛ يٓؿؼ ايػطض)

ّ : "اغنتًٗت ٖنصٙ ايػن١ٓ    1263ٖنن/ 662(، ست٢ قاٍ ابٔ ننجري عنٔ أسنساخ غن١ٓ     8عٓس اٯخط، ٚقاٚيت٘ ا٫غت٦جاض ب٘)

 (9ًَٚٛى ب  أٜٛب َتؿطقٕٛ كتًؿٕٛ قس صاضٚا ؾٝعا  ٚأسعابا ".)

ٖٚهصا ؾلٕ ب٬ز اإلغ٬ّ اييت ؾٗست أسساخ ايػعٚ املػٛيٞ ناْت َكػ١ُ بنني ٖنصٙ ايكن٣ٛ املتعنسز٠، ٚزخًنت ننٌ       

ا٭ٜٛبٝني ٚاـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ، ٖٚصا ايٛض  مل ٜهٔ ٜبؿط غري، بٌ ٜنجري املدناٚف   ق٠ٛ َٓٗا يف ْعاع ؾُٝا بٝٓٗا، َجٌ 

يف ْؿٛؽ ايصٜٔ أبصطٚا عٛاقب ا٭َٛض، ٚقس صٛض ابٔ ا٭ثري ٖنصٙ اؿاين١ يًُػنًُني، ٚصنطاعِٗ ؾُٝنا بٝنِٓٗ بكٛين٘:"        

إٔ ٜٝػنط يإلغن٬ّ ٚاملػنًُني    ؾايػٝـ بٝٓٓا َػًٍٛ، ٚايؿت١ٓ قا١ُ٥ ع٢ً غام.. ؾلٕ هلل ٚىلْنا ىليٝن٘ ضادعنٕٛ، ْػنأٍ اهلل     

 (10ْصطا  َٔ عٓسٙ، ؾلٕ ايٓاصط ٚاملعني ٚايصاب عٔ اإلغ٬ّ َعسّٚ".)

                                                           
 .348،  قُس َاٖط محاز٠: ٚثا٥ل،ص275،ص1، م2اهلُصاْٞ: داَ  ايتٛاضٜذ، ّ - 1

 .349قُس َاٖط محاز٠:ٚثا٥ل،ص - 2

 .87، 67، 37،ص13، ابٔ نجري: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،دن273، 194،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ،  دن  - 3

 .83، 63،ص13صسض ايػابل، دن، ابٔ نجري:امل357،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 4

 .164، 137،ص3، أبٛ ايؿسا٤: كتصط،دن333،ص1ايْٝٛٝ : شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،دن - 5

 .179،ص4ابٔ ٚاصٌ:َؿطز ايهطٚب، دن  - 6

 .172، 38،ص3أبٛ ايؿسا٤:كتصط، دن - 7

 .699، ص2، م8َطآ٠ ايعَإ، دن - 8

، بننٔ ايػننٛطٞ: اؿننٛازخ اؾاَعنن١،  725، 657، ص2، م8ؾننٛظٟ: َننطآ٠ ايعَننإ، دننن ، غننبط ابننٔ ا123،ص13ابننٔ نننجري: ايبساٜنن١ ٚايٓٗا١ٜ،دننن  - 9

 .114ص

 .361،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 10
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  َٔ ِٖ املػٍٛ: ثاْٝا :

املػٍٛ قبا٥نٌ بسٜٚن١ تؿنب٘ اينرتى، نناْٛا ٜػنهٕٓٛ اهلطنب١ ا٭غن١ٜٛٝ َنٔ أطنطاف ايصنني يف ٚغنط آغنٝا، يف ٚازٟ              

ى ايػننٛضٜني، َٚننٔ ايؿننُاٍ أضض تننسع٢ غننًؿذا٣، َٚننٔ   وننسٙ َننٔ ايؿننطم اـطننا )ايصننٝٓٝني(، َٚننٔ ايػننطب ا٭تننطا  

(، ٚتتػِ ٖصٙ املٓطك١ بعس٠ صؿات َٓٗا: أْٗا َٓطك١ صشطا١ٜٚ قاض١ٜ، تٗنب عًٝٗنا ضٜناح ؾنسٜس٠، قنس      1اؾٓٛب اهلٓس)

(، يصيو ؾكس ناْنت ٖنصٙ ايكبا٥نٌ تعنٝـ سٝنا٠ بسٜٚن١ قاغن١ٝ أثنطت يف ؾدصنٝتِٗ          2تتشٍٛ أسٝاْا  ىل  أعاصري عات١ٝ)

 مل تهنٔ متنت ىل  اؿطناض٠ بصن١ً، تعنٝـ يف ْعاعنات قبًٝن١ َتعنسز٠ ؾُٝنا بٝٓٗنا عًن٢ َٓابنت ايعؿنب              ايٛسؿ١ٝ اينيت 

(،َٚٔ أدٌ ايػٝطط٠ عًُٝٗا متٝعٚا بايػنطع١ اهلا٥ًن١ عًن٢ ظٗنٛض اـٝنٌ، سٝنح ٜبنسٚا ؼنطنِٗ نُنا ينٛ           3ٚايهٮ)

، ؾهننإ ظٗننٛضِٖ نػننعا٠   (، هلننصا أدننازٚا اإلغنناض٠ عًنن٢ املٓنناطل اـصننب١ اجملنناٚض٠      4نننإ ظسؿننا  سطبٝننا  غننطٜعا)   

(،مما أنػبِٗ قسض٠ عاي١ٝ يف ايكتاٍ، ٚصرب ٚطاع١ عُٝا٤ يكٛازِٖ، ْتٝذ١ يصطاعِٗ ايسا٥ِ َ  ايطبٝع١، 5يًػٍٗٛ)

ايطبٝع١، َٚ  درياِْٗ، نُا اغتدسَٛا ايطعب ٚاإلباز٠ ملدايؿِٝٗ، َعتنربٜٔ إٔ ىلبناز٠ ايػنهإ أضنُٔ هلنِ ستن٢ ٫       

 (6ٜجٛضٚا عًِٝٗ.)

 غاس١ ايصطاع:ثايجا :

يػعٚ املػٛيٞ َٔ أعٓـ َا َط يف تاضٜذ ايبؿط١ٜ َنٔ ايػنعٚات، ٚأؾنس َنا عنطف املػنًُٕٛ َنٔ ايٓهبنات، ؾكنس          نإ ا

أتن٢ عًن٢ َطاننع ايعًنِ ٚاؿطناض٠ يف َؿنطم ايعننامل اإلغن٬َٞ، َٚطن٢ هنطف يف ططٜكن٘ َظناٖط ايعُنطإ، ستنن٢             

ؾٝٗنا َنا اغنتطاع، ىل٫ إٔ ٖعميتن٘ يف      ٚصٌ ىل  ايعطام، ؾأظاٍ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ، ٚتاب  غريٙ ىل  زٜاض ايؿاّ، ؾدطب

عني دايٛت مل ػعٌ ي٘ ؾٝٗا قطاض، ٚيهٔ ايػاظٟ املػٛيٞ مل ٜٝأؽ َٔ اَنت٬ى ايؿناّ، ؾكصنسٖا َنط٠ بعنس أخنط٣،       

ىل٫ أْ٘ مل ٜػتٛطٔ ؾٝٗا، ٚيف اؾاْب ا٭خط ؾكس نإ يتأثري اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ زٚض ؾاعٌ يف تػٝري املػٍٛ ٚؼنٛهلِ  

غ٬ّ، ؾتطبعٛا بطاب  اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، ٚتأثطٚا بٗا، ٚأزخًٛا عًٝٗا َا ناْٛا قس محًٛٙ َعٗنِ  َٔ ايٛث١ٝٓ ىل  اإل

 َٔ سطاض٠ ايصني.

ّ، ٚاْت٢ٗ باْتصاض املػًُني يف َٛقعن١  1258ٖن/656ٜتصٛض نجري َٔ ايٓاؽ إٔ ايػعٚ املػٛيٞ بسأ بػكٛ  بػساز غ١ٓ 

قبٌ غكٛ  بػساز بأضبع١ عكٛز، ٚبكنٞ بعنسٙ ٜأخنص طناب  املنس      ّ، غري إٔ ٖصا ايػعٚ بسأ 1260ٖن/658عني دايٛت غ١ٓ

                                                           
 .239، 235ّ، ص1991ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ ايعَٔ، بريٚت،  - 1

 .19،ص1982ّبطتٛيس ؾبٛيط: ايعامل اإلغ٬َٞ يف ايعصط املػٛيٞ،تطمج١: خايس أغعس، زَؿل،ايطبع١ ا٭ٚ ،  - 2

 .108ّ، ص1949، ساؾظ محسٟ: ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ، زاض ايؿهط، 165، ص1، دن2اهلُصاْٞ: داَ  ايتٛاضٜذ،ّ - 3

، أضَٝٓنٛؽ ؾناٜطٟ: تناضٜذ غناض٣، تطمجن١:      324ّ، ص1983ىلبنطاِٖٝ ايعنسٟٚ: تناضٜذ ايعنامل اإلغن٬َٞ،َعٗس ايسضاغنات اإلغن١َٝ٬، ايكناٖط٠،          - 4

 .161ّ، ص1987ط١ ايؿطم، أمحس قُٛز ايػازاتٞ، َهتب١ ْٗ

 .199ّ،ص1995نًٝؿٛضز. أ. بٛظٚضت: ا٭غطات اؿان١ُ يف ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ، عني يًسضاغات،  - 5

 .187ّ، 1985اغتاًْٞ يٝٓبٍٛ: طبكات غ٬طني اإلغ٬ّ، بريٚت،  - 6
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ٚاؾننعض ستنن٢ بساٜنن١ ايكننطٕ ايتاغنن  اهلذننطٟ، ٚقننس اتػننِ ايػننعٚ املػننٛيٞ بايطنناب  ا٫غننتٝطاْٞ يف ايعننطام ٚؾنناضؽ َٚننا     

ٚضا٥ُٗننا َننٔ زٜنناض املػننًُني، ٚاغننتطاع إٔ ٜكننِٝ ممًهننتني، ا٭ٚ : يف ؾنناضؽ ٚنننإ ًَٛنٗننا َننٔ شضٜنن١ ٫ٖٛنننٛ،   

 : يف ب٬ز ايكؿذام.ٚايجا١ْٝ

مل ٜهٔ يًصطاع بني املػًُني ٚاملػنٍٛ غناس١ قنسز٠ املعنامل، غنري إٔ ؼسٜنس غناس١ ايصنطاع ميهنٔ ايتٛصنٌ ىليٝٗنا            

ّ ىل  غننكٛ  بػننساز غنن١ٓ   1220ٖننن/617َٓننص اْطنن٬م ٖننصا ايػننعٚ غنن١ٓ     املطسًنن١ ا٭ٚ :بننايٓظط ملطاسننٌ ٖننصا ايػننعٚ،  

َٔ سسٚز ايعطام ىل  تطنػتإ، اييت ناْت ؼت سهِ ايسٚي١ ّ سٝح مشٌ ايصطاع املٓاطل ايٛاقع١ 1258ٖن/656

(، ىل٫ إٔ 4(، َٚصنط) 3(، ٚمل ٜبل أَاَِٗ غ٣ٛ بكٝن١ ايعنطام ٚاؾعٜنط٠)   2(، ٚٚصًت ٖذُاتِٗ ست٢ ىلضبٌ)1اـٛاضظ١َٝ)

املػٍٛ مل ٜػٝططٚا ع٢ً ٖصٙ املٓاطل بايهاٌَ، بٌ بكٞ بعت َٓٗا ؼت غًط١ ايػًطإ غٝاخ ايسٜٔ بٔ ع٤٬ ايسٜٔ 

 (5خٛاضظّ ؾاٙ.)

ّ، يف ب٬ز ايعطام )اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ(، ٚايؿناّ،  1260ٖن/658ّ ست٢ 1258ٖن/656َٔ غ١ٓ  املطس١ً ايجا١ْٝثِ دا٤ت 

ؾكس بسأ املػٍٛ خ٬ٍ ٖصٙ املطس١ً ايػٝطط٠ ع٢ً اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ يف بػنساز عنٔ ططٜنل ىلضغناٍ ايعسٜنس َنٔ اؿُن٬ت        

، ٚقس ناْنت ٖنصٙ ايهتا٥نب تكنّٛ مبُٗن١ اغنتط٬ع١ٝ ٫ختبناض قن٠ٛ اـ٬ؾن١          ٚايهتا٥ب ىل  ايططم امل٪ز١ٜ ىل  بػساز

ّ، ثِ  بنسأ املػنٍٛ بعنس شينو ٜعًُنٕٛ عًن٢        1258ٖن/656(، ٚمل تتٛقـ ٖصٙ املطس١ً ست٢ غكٛ  بػساز غ١ٓ 6ايعباغ١ٝ)

ىل  ايؿاّ، ْكٌ ايصطاع ىل  غاس١ دسٜس٠، ؾأخصٚا ٜعسٕٚ ايعس٠ ي٬غت٤٬ٝ ع٢ً ايؿاّ، ٚقس تٛد٘ ٫ٖٛنٛ، بٓؿػ٘ 

 (7ّ.)1260ٖن/658ٚغٝطط عًٝ٘، ٚاغتُطت ٖصٙ املطس١ً ست٢ َٛقع١ عني دايٛت غ١ٓ 

 -سًنب  -ّ، ٚزاضت أسساخ ٖنصٙ املطسًن١ يف ايؿناّ )محنص    1220ٖن/717ٖن ست٢ 659تبسأ َٔ املطس١ً ايجايج١: أَا 

 ايطسب١(. -زَؿل -غ١ًُٝ

                                                           
1 -          ٔ اينعَٔ أَناّ اهلذُننات املػٛيٝن١، ٚاْكطضنت بكتننٌ      ايسٚين١ اـٛاضظَٝن١: ٖنصٙ ايسٚينن١ أصنًٗا َنٔ ممايٝننو ايسٚين١ ايػنًذٛق١ٝ، ٚقننس ٚقؿنت ضزسنا  َنن

 ايػًطإ د٬ٍ ايسٜٔ، ٚناْت َس٠ قٝاَٗا َا١٥ ٚةإ ٚث٬ثني غ١ٓ ٚث٬ث١ أؾٗط، ٚسهِ ؾٝٗا غنبع١ سهناّ. اْظنط: )ؾنٗاب اينسٜٔ أمحنس ايٓنٜٛطٟ:       

 (.205، 137، ص27ّ، دن2004ْٗا١ٜ ا٭ضب يف ؾٕٓٛ ا٭زب، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،ايطبع١ ا٭ٚ ، 

ىلضبننننٌ: بايهػننننط ثننننِ ايػننننهٕٛ ٚبننننا٤ َٛسننننس٠ َهػننننٛض٠ ٫ّٚ، بننننٛظٕ ىلةننننس، ٚايطبننننٌ ضننننطب َننننٔ ايؿننننذط،ٚتعس َننننٔ أعُنننناٍ املٛصننننٌ.             - 2

 (.138، 137،ص1)ٜاقٛت:َعذِ،دن

س٠ ب٬ز َٓٗنا املٛصنٌ   اؾعٜط٠: ٖٞ اؾعٜط٠ ايؿطات١ٝ، ٖٚٞ ْػب١ ىل  اؾعٜط٠ ايٛاقع١ بني ب٬ز زد١ً ٚايؿطات، ٚىلمنا قٌٝ هلا دعٜط٠ هلصا، ٚؾٝٗا ع - 3

 (.141ّ، ص1997ٖن/1418ٚسطإ ٚايطق١ ٚغريٖا. )قُس بٔ خًٝؿ١ ايتُُٝٞ: َكاي١ ايتعطٌٝ ٚاؾعس بٔ زضِٖ، ْؿط أضٛا٤ ايػًـ، ايطٜاض، 

 .234 -233ابٔ ايعربٟ:تاضٜذ كصط ايسٍٚ، 86،ص13، ابٔ نجري:ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،دن360 -359،ص12،  ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 4

غٝاخ ايسٜٔ بٔ ع٤٬ ايسٜٔ خنٛاضظّ ؾناٙ بنٔ أضغن٬ٕ بنٔ أطنط ابنٔ قُنس بنٔ ٜٛغنتهني. اْظط:)عبنس اؿنٞ أمحنس بنٔ قُنس اؿٓبًنٞ: ؾنصضات                   - 5

 (.324، ص4ٖن، دن1351ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب، َهتب١ ايكسغٞ، ايكاٖط٠، 

 .174،ص3ؿسا٤: املدتصط، دن، أبٛ اي200، 199، 110، 109، 99، 24ابٔ ايػٛطٞ: اؿٛازخ اؾاَع١، ص  - 6

 .221-220،ص13، ابٔ نجري:ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، دن431-429، ص2، م 1اْظط: املكطٜعٟ:ايػًٛى، دن - 7
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(، اينصٟ استنٌ بن٬ز ايؿناّ     1ّ، ىل  إٔ ظٗط تُٝٛضيٓو)1220ٖن/717: ؾاغتُط ؾٝٗا اهلس٤ٚ َٔ غ١ٓ املطس١ً ايطابع١أَا 

 ّ.1400ٖن/803غ١ٓ 

قاّ بعت ًَٛى املػٍٛ خ٬ٍ ٖصٙ املطاسٌ بطًب اهلس١ْ ٚايصًا َ  املػًُني، نُا اعتٓل بعنت ًَنٛنِٗ اإلغن٬ّ،    

 (2ٚسػٔ ىلغ٬َِٗ، ٚنؿٛا ا٭ش٣ عٔ املػًُني، ٚاَتٓعٛا عٔ َٗامج١ زٜاض ايؿاّ.)

 طاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل اإلغ٬َٞ:اٯثاض اؿضابعا : 

 -املهتبات ٚايهتب -ايصٓاع ٚأضباب اؿطف -ايكِٝ ٚا٭خ٬م -ايػهإ -)ع٢ً املسٕ ٚايعُطإ

 ايتذاض٠ ٚا٫قتصاز( -ايعًُا٤

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً املسٕ ٚايعُطإ:  -أ

ّ نننجريا  َننٔ املننسٕ اإلغنن١َٝ٬ ايهننرب٣ يف ؾننطم ايعننامل        1220ٖننن/ 617 ظسؿٗننِ ايننصٟ بننسأ غنن١ٓ     ادتنناح املػننٍٛ يف  

اإلغنن٬َٞ، ٚأعًُننٛا ؾٝٗننا أغننباب ايتدطٜننب ٚايتننسَري، ٚنننإ ملننا ؾعًننٛٙ ؾٝٗننا صننس٣ عُٝننل َننٔ اؿننعٕ يف ْؿننٛؽ          

ايهتابن١ ٚتػنذٌٝ   املػًُني، ٚقنس عنرب عنٔ شينو ابنٔ ا٭ثنري يف سسٜجن٘ عنٔ ايػنعٚ املػنٛيٞ، ؾكنس بنني أْن٘ أعنطض عنٔ                

ا٭سساخ املتعًك١ بايػعٚ عس٠ غٓني ٭ٕ يف شيو ايتػذٌٝ ْعٝا  يإلغ٬ّ ٚاملػًُني، ٚمت٢ٓ يٛ مل تًسٙ أَن٘، أٚ ينٛ َنات    

(،ٚقس ٚصـ ايبعت أثط ٖصا ايػنعٚ عًن٢ املنسٕ اإلغن١َٝ٬ ؾكناٍ:      3قبٌ شيو اؿسخ ايصٟ مل تعطف ايبؿط١ٜ ي٘ َج٬ٝ)

 (4غًبٛا ٚشٖبٛا".)"دا٤ٚا ٚخطبٛا، ٚسطقٛا ٚقتًٛا، ٚ

(، ٚقنس  5قاّ ايتتاض خ٬ٍ غعِٖٚ ٖصا بتسَري ايؿذط ٚاؿذط ٚايبؿط يف املٓاطل اييت استًٖٛا َٔ ايعنامل اإلغن٬َٞ)   

زَننطٚا املننسٕ ٚاسننس٠ تًننٛ ا٭خننط٣، ؾًُننا زخًننٛا ىل  غنناض٣ أَننطٚا أًٖننٗا "بنناـطٚز َننٔ ايبًننس، ؾدطدننٛا فننطزٜٔ َننٔ    

ِِ، يٝؼ َ  أسس َِٓٗ غري ثٝاب –٘ اييت عًٝن٘، ٚزخنٌ ايهؿناض ايبًنس ؾٓٗبنٛٙ، ٚقتًنٛا َنٔ ٚدنسٚا ؾٝن٘، ٚأسنا            أَٛاهل

                                                           
تُٝٛضيٓو: ٖٛ أسس أسؿاز دٓهٝع خإ، ىل٫ اْ٘ مل ٜهٔ ٜٓشسض َٔ غ٬يت٘ بؿهٌ َباؾط، يصيو مل ٜهٔ ي٘ أٟ ْصٝب َٔ ايٛصٍٛ ىل  غنس٠   - 1

ع َنٔ خن٬ٍ قسضاتن٘ ايؿدصن١ٝ  ٚسٓهتن٘ ايكٜٛن١ إٔ ٜبػنط ْؿنٛشٙ عًن٢ املػنٍٛ، ٚبعنسٖا اغنتطاع إٔ ٜتػًنب عًن٢ ننٌ املًنٛى                 اؿهِ، ىل٫ أْ٘ اغتطا

َؿنناضم،  ٚا٭َنطا٤ املعنازٜٔ ين٘، ٚاغنتطاع ىلْؿننا٤ اإلَرباطٛضٜن١ املػٛيٝن١ يف ننٌ آغننٝا ىل  سنسٚز أٚضبنا ٚأؾطٜكٝنا. اْظننط: )غناٖط ضاؾن : تُٝٛضيٓنو، زاض             

 (.34 -23، 3ّ، ص2010 ، ايكاٖط٠، ايطبع١ ا٭ٚ

 .245، ص1، م2، دن574 -553، ص2، م1املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن - 2

 .358، ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 3

بننطإٚ، ازٚاضز دطاْؿٝننٌ: تنناضٜذ ا٭زب يف ىلٜننطإ َننٔ ايؿطزٚغننٞ ىل  ايػننعسٟ، تطمجنن١: ىلبننطاِٖٝ أَننني ايؿننٛاضبٞ، َطبعنن١ ايػننعاز٠، ايكنناٖط٠،          - 4

 .21ّ، ص1945

5 -  ٚ اينيت ْتذنت   عٔ اٯثاض ايتسَري١ٜ  اييت خًؿٗا املػٍٛ يف ب٬ز املػًُني اْظط ايطغاي١ اييت  ٚدٗٗا ٜاقٛت ىل  ايكؿطٞ ؾطح بٗا ٭ثاض اييت ؾناٖسٖا 

، ْتذت عٔ ايػعٚ املػٛيٞ  يف: ابٔ خًهإ، أمحس بٔ قُس بٔ أبٞ بهط: ٚؾٝنات ا٭عٝنإ ٚأْبنا٤ أبٓنا٤ ايعَنإ، ؼكٝنل: ىلسػنإ عبناؽ، زاض صنازض         

 .137-129، ص6ّ، دن1990بريٚت، طبع١ 
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باملػًُني، ؾأَط أصشاب٘ إٔ ٜكتػُِٖٛ، ؾاقتػُِٖٛ ٚنإ َٜٛا  عظُٝا  َٔ نجط٠ ايبها٤، َٔ   -دٓهٝع خإ

 (1ايطداٍ ٚايٓػا٤ أٜطا، ٚأصبشت غاض٣ خا١ٜٚ ع٢ً عطٚؾٗا، نإٔ مل تػٔ با٭َؼ...".)

املػٍٛ ملا زخًٖٛا اضتهبٛا " َنٔ ايكتنٌ ٚايػنيب ٚايؿػناز، ٚزخًنٛا ايبًنس ؾٓٗبنٛا َنا ؾٝن٘، ٚأسطقنٛا           ٚأَا مسطقٓس ؾلٕ 

 (2اؾاَ ، ٚتطنٛا باقٞ ايبًس ع٢ً ساي٘".)

ٚاغننتدسّ املػننٍٛ ْؿننؼ أغننايٝبِٗ يف نننٌ املننسٕ ايننيت استًٖٛننا غننٛا٤ َغننًاِ أًٖننٗا ٔغننًُا  أٚ زخًننٗا املػننٍٛ سطبننا ، ؾؿننٞ  

ّ، قتًٛا نٌ غهاْٗا، َٚٔ ؾط ىل  املػذس اؾاَ  ؿكٛا بِٗ ؾكتًنِٖٛ  1220ٖن/617ٍ غ١ٓ مسطقٓس ملا زخًٗا املػٛ

(، أَنا َسٜٓن١ باَٝنإ ؾكنس     4)(، ٚيف صؿط َٔ ْؿنؼ ايعناّ اغنتٛ  املػنٍٛ عًن٢ َسٜٓن١ دٓنس ْٚٗبٖٛنا        3ٚأسطقٛا اؾاَ )

َنٔ ايكطنا٤ ستن٢ عًن٢ ا٭غنط٣،       أٚغٌ املػٍٛ ؾٝٗا بايكتٌ ٚايتسَري، ؾكطضٚا بططٚض٠ عسّ اإلبكا٤ ع٢ً ؾٞ، بٌ ٫ بس

 (5)ْتٝذ١ ملكتٌ سؿٝس دٓهٝع خإ )تُٝٛدني ابٔ دػتاٟ(.

ٚناْت ايهاضث١ ايهرب٣ ع٢ً املػًُني يف غكٛ  بػساز عاص١ُ اـ٬ؾ١، ؾكس اغتباسٖٛا، ْٚٗبٛا نٌ َا ؾٝٗا،  

ٚصنـ ايؿنعطا٤ َنا سنٌ     (، ٚقنس  6ثِ ُأسطم َعظِ بػساز، ٚداَ  اـًٝؿن١ َٚنا هناٚضٙ، ٚاغنتٛ  اـنطاب عًن٢ ايبًنس)       

ببػساز َٔ ْهب١ ع٢ً ٜس املػٍٛ، ٚضغِ إٔ َا سٌ بٗا قس ٜهٕٛ َؿابٗا  ملسٕ نجري٠ يف ب٬ز املػًُني، ىل٫ إٔ َا َٝع 

(، َٚنٔ  7اؿعٕ عًٝٗا أْٗا عاص١ُ اـ٬ؾ١ اإلغ١َٝ٬، ٚؾٝٗا خًٝؿ١ املػًُني، يصيو نجط ضثا٤ ايؿعطا٤ هلا ٚ٭ًٖنٗا) 

 شيو قٍٛ أسس ايؿعطا٤:

 ٌ ايسَ  عٔ بػساز أخبنننناض     ؾُا ٚقٛؾو ٚا٭سباب قس غاضٚايػا٥

 (8ٜا ظا٥طٜٔ ىل  ايعٚضا٤ ٫ تؿسٚا     ؾُا بصاى اؿ٢ُ ٚايساض زَّننننناض.)

 ٜٚكٍٛ آخط: 

 ٜا ْاض قًيب َٔ ْاض ؿطب ٚغ٢     ُؾٓبت عًٝ٘ ٚٚايف ايطب  ىلعصاض

 (9٘ ظْنننننناض.)ع٬ ايصًٝب ع٢ً أع٢ً َٓابطٖا     ٚقاّ با٭َط َٔ وٜٛ

                                                           
 .367-366، ص12ابٔ ا٭ثري: ايهاٌَ،دن - 1

 .368، ص12ابٔ ٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 2

 .124ّ، ص1986ايػٝس ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، بريٚت،  - 3

 .124، ايباظ ايعطٜ : املصسض ايػابل، ص114ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 4

 .134، 133ايباظ ايعطٜ : املصسض ايػابل، ص - 5

 .330ابٔ ايػٛطٞ:اؿٛازخ اؾاَع١، ص - 6

 .53، ص7ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 7

 .271، ص5،ابٔ ايعُاز اؿٓبًٞ: ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب، دن52-51، ص7ابٔ تػطٟ بطزٟ: ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 8

 .52، ص7:املصسض ايػابل، دنابٔ تػطٟ بطزٟ - 9
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ّ، َٚن  أْٗنِ   1260ٖنن/ 658َٚٔ املسٕ اييت تعطضت يًتدطٜب ٚاهلسّ َٔ املػٍٛ َس١ٜٓ سًب اييت زخًتٗا دٝٛؾِٗ غ١ٓ 

ؾتشٖٛنا با٭َننإ، ىل٫ أْٗننِ "غننسضٚا بأًٖننٗا، ٚقتًننٛا َننِٓٗ خًكنا  ٫ ٜعًُٗننِ ىل٫ اهلل عننع ٚدننٌ، ْٚٗبننٛا ا٭َننٛاٍ، ٚغننبٛا    

ب ممننا دننط٣ عًنن٢ أٖننٌ بػننساز، ؾذاغننٛا خنن٬ٍ ايننسٜاض، ٚدعًننٛا أعننع٠ أًٖننٗا     ايٓػننا٤ ٚا٭طؿنناٍ، ٚدننط٣ عًننِٝٗ قطٜنن  

 (1أشي١...".)

ٜٚصنط ابٔ ايٛضزٟ بعت مما اضتهب٘ املػٍٛ يف سًنب ؾٝكنٍٛ: "سًبنت ايعٝنٕٛ َا٤ٖنا عًن٢ سًنب، ٚغنهبت اؾؿنٕٛ          

        ٚ ايكصنٛض... ٚضؾعنت   زَا٤ٖا َٔ ايصبب، ٚايتـ عًٝٗا اـتنٌ ٚا٫ختتناٍ، ٚاستنـ بٗنا ايكتنٌ ٚايٛبناٍ.. ٚؽطٜنب اينسٚض 

 (.2ايصًبإ ع٢ً املػادس، ٚٚضعت ا٭زٜإ ٚاملعابس ست٢ به٢ ع٢ً ايٛدٛز اؾًُس")

تعطضت زَؿل يهجري َٔ اـطاب ٚايتنسَري ٚشينو بعنس اغنت٥٬ِٝٗ عًن٢ سًنب،        -1260ّٖن/658-ٚيف ْؿؼ ايعاّ

ب ٫ٖٛننٛ أَاْنا  ٭ٖنٌ ايبًنس،     ؾأخصٚا املس١ٜٓ َٔ غري مماْع١ ٫ٚ َساؾع١، بٌ تًكاِٖ نباضٖا بايرتسٝنب، ٚقنس نتن   

ؾكط٨ باملٝسإ ا٭خطط، ْٚٛزٟ ب٘ يف ايبًس، ؾأَٔ ايٓاؽ ع٢ً ٚدٌ َٔ ايػسض، نُا ؾعٌ بأٖنٌ سًنب، ٖنصا ٚايكًعن١     

(، ٚغنًُت ايكًعن١، ؾدطبٖٛنا ٖٚنسَٛا بطٚدٗنا،      3ممتٓع١ َػتٛض٠، ٚيف أعايٝٗنا املٓذٓٝنل َٓصنٛب١، ٚاؿناٍ ؾنسٜس٠")     

 (4ايكًع١ ؾس٠ عظ١ُٝ".) "ٚدط٣ ع٢ً أٌٖ زَؿل بػبب عصٝإ

ّ يًب٤٬ ٚايتسَري َط٠ أخط٣ ع٢ً ٜس املػٍٛ، ٚشيو بعنس إٔ اْتصنطٚا عًن٢    1299ٖن/699نُا تعطضت  زَؿل يف غ١ٓ 

املػننًُني يف ٚازٟ اـعْننساض، ٚاَتٓعننت عًننِٝٗ قًعتٗننا، ٚدننطت يف زَؿننل َصننازضات، ٚمجعننت ا٭َننٛاٍ َننٔ أًٖننٗا،     

 (5ا نجري َٔ املػادس ٚاملساضؽ، ٚعِ ايٓٗب.)ٚاضتؿعت ا٭غعاض، ٚعِ ايػ٤٬، ٚاسرتم ؾٝٗ

ّ ٖادِ املػٍٛ سًنب َنط٠ أخنط٣ بكٝناز٠ تُٝٛضيٓنو، ٚساصنطٖٚا ٚاؾنتس اؿصناض سٝنح  دنطت           1400ٖن/803ٚيف غ١ٓ 

(، 6"سطٚب نجري٠ َٚٓاٚؾات بايٓؿاب ٚايٓؿٛ  ٚاملهاسٌ، ٚضننب أٖنٌ سًنب أغنٛاض املسٜٓن١، ٚقناتًٛا أؾنس قتناٍ")        

از٠ املُايٝننو ؾننأ نننجري َننٔ أٖننٌ سًننب ىل  ايكًعنن١، ٚاقننتشِ عػننانط تُٝٛضيٓننو املسٜٓنن١، ٚملننا اْٗننعّ دٓننس ايؿنناّ بكٝنن

ٚاغتدسَٛا نٌ ٚغا٥ٌ ايعٓـ ٚايتدطٜب، "ٚأؾعًٛا ؾٝٗا ايٓاض، ٚأخصٚا يف ا٭غط ٚايٓٗب ٚايكتٌ، ؾٗطب غا٥ط ْػنا٤  

ؿباٍ أغنط٣، ثنِ ٚضنعٛا    ايبًس ٚا٭طؿاٍ ىل  داَ  سًب، ٚبك١ٝ املػادس، ؾُاٍ أصشاب تُٝٛض عًٝٗٔ، ٚضبطٖٛٔ با

ايػٝـ يف ا٭طؿناٍ، ؾكتًنِٖٛ بأغنطِٖ، ٚؾنطعٛا يف تًنو ا٭ؾعناٍ ايكبٝشن١ عًن٢ عنازتِٗ... ٖنصا ٚايكًعن١ يف أؾنس َنا              

                                                           
 .76، ص7، ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن218، ص13ابٔ نجري: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،دن - 1

، 2ّ،  دننن1970ابننٔ ايننٛضزٟ، غننطاز ايننسٜٔ عُننط بننٔ َظؿننط: تتُنن١ املدتصننط يف أخبنناض ايبؿننط، ؼكٝننل: أمحننس ضؾعننت ايبننسضاٟٚ، زاض املعطؾنن١،          - 2

 .309-308ص

 .219، ص13سا١ٜ، دنابٔ نجري:ايب - 3

 .203، ص3أبٛ ايؿسا٤: املدتصط، دن - 4

 .10-8، ص14ابٔ نجري: ايبسا١ٜ، دن - 5

 .222، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 6
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(، 1ٜهٕٛ َٔ اؿصاض ٚايكتاٍ، ٚقس ْكبٗا عػهط تُٝٛض َٔ عنس٠ أَنانٔ، ٚضزّ خٓنسقٗا، ٚمل ٜبنل ىل٫ إٔ ت٪خنص")     

غط٣، ٚأخصت اؾٛاٖط ٚا٭َنٛاٍ غُٓٝن١ يتُٝٛضيٓنو ٚدٓنسٙ، "ؾؿطقٗنا      ٚملا غكطت بٝس عػهط تُٝٛض أخصت ايٓػا٤ أ

عًنن٢ أَطا٥نن٘ ٚاملكننطبني ىليٝنن٘، ٚاغننتُط ايٓٗننب ٚايػننيب ٚايكتننٌ عًننب يف نننٌ ٜننّٛ، َنن  قطنن  ا٭ؾننذاض ٖٚننسّ ايبٝننٛت    

(، يننصيو أصننبشت َسٜٓنن١ سًننب "خايٝنن١ َننٔ غننهاْٗا ٚأْٝػننٗا، قننس خطبننت ٚتعطًننت َننٔ اٯشإ     2ٚىلسننطام املػننادس")

 (3، ٚأصبشت خطابا  ٜبابا ، َظ١ًُ باؿطٜل، َٛسؿ١ قؿطا، ٫ ٜأٜٚٗا ىل٫ ايبّٛ ٚايطخِ".)ٚايصًٛات

ّ، ٚايتك٢ ؾٝٗا بعػانط املًو ايٓاصط ؾطز 1400ٖن/803ٚملا ؾطؽ تُٝٛضيٓو َٔ سًب تٛد٘ ىل  زَؿل يف ْؿؼ ايعاّ  

ُٛضيٓنو ٚدٓنٛزٙ، ؾطًنب ايصنًا     (، ٚصنُس املُايٝنو يف ٚدن٘ تٝ   5(،عٓس ىلسس٣ قط٣ زَؿل ٜكاٍ هلا قطٓنا) 4بٔ بطقٛم)

َطاضا  ؾطؾت املُايٝو شيو، ىل٫ إٔ ا٫خت٬ف غنطعإ َنا زب ىل  صنؿٛف املُايٝنو، ؾاْػنشب عنسز َنِٓٗ ىل  َصنط         

(، ٚقنس أز٣ شينو ىل  دعنٌ زَؿنل "أنًن١      6تاضنني ايباقني ي٬ٝقٛا َصريِٖ "ٚتطننٛا أَنط تُٝنٛض ننإٔ مل ٜهنٔ")     

 (7ٚأعُطٖا.)يتُٝٛض، ٚناْت ّٜٛ شاى أسػٔ َسٕ ايسْٝا 

ؾبعس إٔ اغنتٛؾ٢ أَنطا٤ تُٝنٛض َنا ٜطٜنسٕٚ َنٔ أٖنٌ زَؿنل، غنًُٖٛا ٭تبناعِٗ، ؾنسخًٖٛا "َٚعٗنِ ايػنٝٛف َػنًٛي١               

 ( 8َؿٗٛض٠، ِٖٚ َؿا٠ ؾٓٗبٛا َا قسضٚا عًٝ٘ َٔ آ٫ت ايسٚض ٚغريٖا".)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً املهتبات ٚايهتب: -ب

دتًؿ١ ؾكس تعطضت يًشطم ٚايتنسَري، ؾُسٜٓن١ َنطٚ ناْنت َؿنٗٛض٠ بهجنط٠ املهتبنات ايعاخنط٠         أَا بايٓػب١ يًعًّٛ امل

(، ٚبػساز "أسطقت نتب ايعًنِ اينيت ناْنت بٗنا َنٔ غنا٥ط       9بايهتب، ٚنجط٠ املساضؽ  ٚايعًُا٤ ٚايهتَّاب ٚا٭زبا٤)

، َٚنٔ لنا ؾنط َٓٗنا ىل  ايؿناّ      (،نُا قتٌ آ٫ف َٔ ايعًُا٤ ٚايؿنعطا٤ 10ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ، ٚاييت َا ناْت يف ايسْٝا")

                                                           
، 221-220، ص9، ابٔ ا٭ثنري: ايهاٌَ،دنن  1033، ص3، م3، املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن224-223، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 1

ّ، 1970ايصرييف، ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ زاٚز اؾٖٛطٟ:ْع١ٖ ايٓؿٛؽ ٚا٭بنسإ يف تنٛاضٜذ ايعَنإ، ؼكٝنل: سػنٔ سنبـ، ٚظاض٠ ايجكاؾن١، ايكناٖط٠،         ابٔ 

 .76-75، ص2دن

 .225-224، 12ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 2

 .225، ص12املصسض ايػابل، دن - 3

 .108، ص7اؿٓبًٞ:ؾصضات ايصٖب، دنٖن، اْظط: )بٔ ايعُاز 815ٖن، ٚقتٌ غ١ٓ 791ٚيس غ١ٓ  - 4

 .374، ص4ٜاقٛت: َعذِ،دن - 5

 .235، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 6

 .237، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 7

 .1051، ص3، م3، املكطٜعٟ:ايػًٛى، دن245-244، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 8

 .130، ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص131ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 9

 .51،ص7ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 10
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َٚصط ٚغريُٖا َٔ ايبكاع، ٚأسطقت املهتبات، ٚخطبت املساضؽ ٚاملعاٖس، ٚقطٞ ع٢ً اٯثاض اإلغ١َٝ٬ اينيت َتٔعنَب   

 (1ايؿٓإْٛ املػًُٕٛ يف ىلبساعٗا، نٌ ٖصا ايرتاخ اجملٝس، أصبا يف ايرتاب أثطا  بعس عني.)

ؿنل بعنس إٔ ْٗبٖٛنا ٚقتًنٛا َنٔ ؾٝٗنا ثنِ أؾنعًٛا "ايٓناض يف املٓناظٍ ٚاينسٚض            قاّ تُٝٛضيٓو َٚٔ َع٘ َٔ املػٍٛ بلسطام زَ

ٚاملػادس، ٚنإ ّٜٛ عاصـ اينطٜا، ؾعنِ اؿطٜنل مجٝن  ايبًنس، ستن٢ صناض هلٝنب ايٓناض ٜهناز ٜطتؿن  ىل  ايػنُا٤،             

ؿطٜنل،  (، ستن٢ "اسرتقنت نًنٗا، ٚغنكطت غنكٛف دناَ  بن  أَٝن١ َنٔ ا         2ٚعًُت ايٓاض يف ايبًس ث٬ث١ أٜاّ بًٝايٝٗا")

ٚظايت أبٛاب٘، ٚتؿطط ضخاَ٘، ٚمل ٜبل غري دسضٙ قا١ُ٥، ٚشٖب َػادس زَؿل ٚزٚضٖا ٚمحاَاتٗنا، ٚصناضت أطن٫٬    

 (3باي١ٝ، ٚضغَٛا  خاي١ٝ.)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً ايػهإ:  -دن

ط ٚاؿذننط ٚايؿنذط(، ؾؿنٞ نننٌ   اغنتدسّ املػنٍٛ نننٌ أْنٛاع اينسَاض ٚاـننطاب يف ايبًنسإ اينيت زخًٖٛننا )غنٛا٤ يًبؿن        

َهننإ زخًننٛٙ نننإ ايػننهإ ٜػنناقٕٛ بأعننساز ضنند١ُ ملػنناعستِٗ يف سصنناض املننسٕ اؿصنن١ٓٝ، ٚعٓننس َٗامجنن١            

ا٫غتشهاَات ؾٝٗا اعتاز املػٍٛ ع٢ً إٔ ٜػٛقٛا أَاَِٗ أٚي٦و ايتعػا٤، ست٢ ٜنسض٩ٚا عنِٓٗ َنا ُٜٓٗنط َنٔ ايػنٗاّ،       

طِٖ، ٚيف بعنت ا٭سنٛاٍ ٜكَٛنٕٛ بتٛظٜن  ا٭عن٬ّ املػٛيٝن١ عًنِٝٗ،        َٚٔ أدٌ ميٗسٚا ايططٜل يًذٝـ ايصٟ ٜػري يف ىلثن 

 (، ٚبصيو ٜهٕٛ املػٍٛ قس اغتدسَٛا ايػهإ نسضٚع بؿط4.١ٜست٢ ٜظٔ ايعسٚ إٔ عسز اؾٝـ املػٛيٞ نبريا )

اضتهب املػٍٛ يف غاض٣  َٔ ايؿظا٥  يف ايٓػا٤ ايعظِٝ، ٚايٓاؽ ٜٓظطٕٚ ٜٚبهنٕٛ، ٫ٚ ٜػنتطٝعٕٛ إٔ ٜنسؾعٛا عنٔ     

(، َٚٔ بكنٞ سٝنا  ُأدنرب عًن٢ ايطسٝنٌ ٚإٔ ٫      5ْؿػِٗ ؾ٦ٝا  مما ْعٍ بِٗ، ؾُِٓٗ َٔ مل ٜطض بصيو، ٚاختاض املٛت...")أ

(، أَننا يف مسطقٓننس ؾكننس 6وننتؿظ َننٔ أ٬َننن٘ ىل٫ َننا ٜطتسٜنن٘ َننٔ ٬َبننؼ، َٚننٔ خننايـ ٖننصٙ ا٭ٚاَننط تعننطض يًكتننٌ) 

 (7ٚقتًٛا َٔ مل ٜصًا يًػيب".)اؾتطٛا ا٭بهاض، ٚعصبٛا ايٓاؽ بأْٛاع ايعصاب يف طًب املاٍ، 

(، زٕٚ ايكت٢ً، أَا يف َس١ٜٓ ْػا اييت اغنتطاع ساَٝتٗنا قتنٌ    8ٚبًؼ ا٭غط٣ زٕٚ ايكت٢ً يف بًذ ٚايطايكإ غبعني أيؿا )

أسس قٛاز )طػاداض ْٜٛإ(،ظٚز اب١ٓ دٓهٝع خنإ، ؾًُنا غنكطت املسٜٓن١ اْنتكِ املػنٍٛ َٓٗنا ؾنط اْتكناّ سٝنح غناقٛا            

ضا٤ ايبػنناتني...نأِْٗ قطعننإ ايطننا١ْٝ تػننٛقٗا ايطعننا٠ .. ىل  إٔ سؿننطِٖٚ ىل  شيننو ايؿطننا٤   ايػننهإ "ىل  ؾطننا٤ ٚ

                                                           
 .218ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 1

 .91-90، ص2، ابٔ ايصرييف: ْع١ٖ ايٓؿٛؽ،دن1051، ص3،م3، املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن245، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 2

، 2، ابننٔ ايصرييف:املصننسض ايػابل،دننن 1051، ص3، م3، املكطٜعٟ:املصننسض ايػابل،دننن 245246، ص12ايػننابل، دننن ابننٔ تػننطٟ بطزٟ:املصننسض   - 3

 .92-91ص

 .123، 122ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 4

 .367-366، ص12ابٔ ا٭ثري: ايهاٌَ،دن - 5

 .123ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 6

 .368، ص12ابٔ ٭ثري:ايهاٌَ، دن - 7

 .130عطٜ : املػٍٛ،صايباظ اي - 8
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ايٛاغ  بايصػاض ٚايٓػا٤، ٚايطذٝر ٜؿل دًباب ايػُا٤، ٚايصٝاح ٜػس َٓاؾص اهلٛا٤، ثِ أَطٚا ايٓاؽ بنإٔ َُٜهتفُؿنٛا   

ايعنسا ٚأطعُنِٖٛ غنباع ا٭ضض ٚطٝنٛض      بعطِٗ بعطا  ؾؿعًٛا شيو خص٫ْا ، ..ثِ دا٤ٚا ىليِٝٗ بايكٛؽ ٚأضذعِٖٛ عًن٢ 

اهلٛا٤، ؾُٔ زَا٤ َػؿٛن١، ٚغنتٛض َٓٗٛنن١، ٚصنػاض عًن٢ ثنسٟ أَٗاتٗنا املكتٛين١ َرتٚنن١، ٚننإ عنس٠ َنٔ قتنٌ             

 (2(،نُا بًؼ عسز ايكت٢ً يف َطٚ غبعُا١٥ أيـ قتٌٝ.)1..غبعني أيؿا ")

   ٛ ض، قنطض املػنٍٛ ا٫ْتكناّ ين٘ َنٔ أًٖنٗا ؾتدًنٛا عنٔ         ٚملا قتٌ طػاداض ْٜٛإ ايكا٥س املػٛيٞ أثٓا٤ قاصنطت٘ ملسٜٓن١ ْٝػناب

ننٌ ايصننؿات اإلْػننا١ْٝ عٓننسَا غننًُت هلنِ، ؾكتًننٛا نننٌ َننٔ صننازؾِٗ َنٔ ضدنناٍ ْٚػننا٤ ٚأطؿنناٍ، ٚمل ٜرتنننٛا يف     

املسٜٓنن١ أثننطا  َننٔ آثنناض اؿٝننا٠، ثننِ عًُننٛا َننٔ ض٩ٚؽ ايكتًنن٢ أٖطاَننات عايٝنن١ يًطدنناٍ ٚايٓػننا٤ ٚا٭طؿنناٍ، ٚشيننو ستنن٢    

(، ٚملنا ثناضت َسٜٓن١ ٖنطا٠ عًن٢ سانُٗنا املػنٛيٞ،        3)ا أسس َٔ غٝٛؾِٗ بازعا٥ن٘ املنٛت بنني ايكتًن٢    ٜطُٓٛا إٔ ٫ ٜٓذٛ

(، سٝنح قنسض اينبعت بنإٔ     4)ؾتكسّ املػٍٛ ٚأبازٚا ايػهإ عٔ آخنطِٖ َنط٠ ٚاسنس٠، ٚخطبنٛا املسٜٓن١ ؽطٜبنا  ننا٬َ        

 قس ٜهٕٛ َبايؼ ؾٝ٘.(،ضغِ إٔ ٖصا ايطقِ 5)عسز قت٢ً ٖصٙ املس١ٜٓ ٚصٌ ىل  ًَٕٝٛ ْٚصـ َٔ ايكت٢ً

(، ٚيف 6ٚعٓسَا ٚصٌ املػٍٛ ىل  َطاغ١ قتًٛا َٔ أًٖٗا َا ػاٚظ اؿس ٚاإلسصا٤،ْٚٗبٛا نٌ َا ٚقعت عًٝن٘ أٜنسِٜٗ)  

 (7)ايهطز مل ٜػًِ َِٓٗ ىل٫ ايؿطٜس، سٝح بًؼ ايكت٢ً ث٬ثني أيؿا .

ٌ ايبًنس، َٚنٔ ايتذنأ ىلينِٝٗ َنٔ أٖننٌ      أَنا يف بػنساز ؾكنس"قتًٛا ايطدناٍ ٚايٓػنا٤ ٚايصنبٝإ ٚا٭طؿناٍ، ؾًنِ ٜبننل َنٔ أٖن          

(، ٚشيو بعس إٔ خسعٛا اـًٝؿ١ بنإٔ ٜٓنازٟ يف ايٓناؽ بليكنا٤ ايػن٬ح َكابنٌ إٔ ٜعطنِٖٛ ا٭َنإ،         8ايػٛاز ىل٫ ايكًٌٝ")

(، ٚقتًٛا عؿطات اٯ٫ف َٔ ايٓاؽ، ٜكٍٛ ابٔ ننجري: "ٚقنس   9)ؾًُا ؾعٌ شيو طًبٛا َِٓٗ اـطٚز ، ثِ قتًِٖٛ مجٝعا 

ن١ُٝ َٔ قتٌ ببػساز َٔ املػًُني يف ٖصٙ ايٛاقع١، ؾكٌٝ ةامنا١٥ أيـ، ٚقٌٝ أيـ ٚةامنا١٥ أيـ،  اختًـ ايٓاؽ يف

(، نُا إٔ املػٍٛ غبٛا ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ،ٚداغٛا خ٬ٍ اينسٜاض، ٚدعًنٛا أعنع٠    10ٚقٌٝ بًػت ايكت٢ً أيؿٞ أيـ ْػ١ُ")

                                                           
 .115-114ايٓػٟٛ: غري٠ د٬ٍ ايسٜٔ َٓهربتٞ، ص - 1

 .131ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 2

 .560بطإٚ: تاضٜذ ا٭زب يف ىلٜطإ َٔ ايؿطزٚغٞ ىل  ايػعسٟ، ص - 3

 .134ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 4

 .135ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 5

 .136ايعطٜ : املطد  ايػابل،ص - 6

 .136ايعطٜ : املطد  ايػابل،ص - 7

 .330ابٔ ايػٛطٞ:اؿٛازخ اؾاَع١،ص - 8

 .264ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 9

 .202، ص13ابٔ نجري:ايبسا١ٜ، دن - 10
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سس ايؿظاعن١، سٝنح قناّ أسنس املػنٍٛ بكتنٌ أضبعنني         (، بٌ إٔ املػٍٛ ٚصًٛا يف ا٫غتٗتاض بكتٌ ا٭ْؿؼ1أٌٖ ايبًس أشي١)

 (2طؿ٬  يف بػساز ؾؿك١ َٓ٘ ٚضمح١ سني عًِ إٔ أَٗاتِٗ قتًٔ َٔ قبٌ.)

ّ زخٌ تُٝٛضيٓو سًب ٚؾعٌ بٗا ٚدٓسٙ ا٭ؾاعٌٝ، ؾبعس ايكتٌ ٚايتٓهٝنٌ ستن٢ يٮغنط٣ "صناض     1400ٖن/803ٚيف غ١ٓ 

غنري استؿناّ... ثنِ بنصيٛا ايػنٝـ يف عاَن١ سًنب ٚأدٓازٖنا         ا٭بهاض تؿتت َٔ غري تػرت، ٚاملدسضات ٜؿػل ؾٝٗٔ َٔ 

ست٢ اَتٮت اؾٛاَ  ٚايططقات بايكت٢ً.. ٚاغتُط ٖصا َٔ ضش٠ٛ ْٗاض ايػبت ىل  أثٓا٤ ّٜٛ ايج٬ثا٤، ضاب  عؿط ضبٝن   

(، َٔ ْؿؼ ايعاّ، ٚداؾت سًب ٚظٛاٖطٖا َٔ ايكت٢ً، عٝح صاضت ا٭ضض َِٓٗ ؾطاؾا، ٫ هس ايؿدص 3ا٭ٍٚ")

ا  ميؿٞ عًٝ٘، ىل٫ ٚؼت ضدًن٘ ضَن١ قتٝنٌ، ٚعُنٌ تُٝنٛض َنٔ ض٩ٚؽ املػنًُني َٓنا٥ط عنس٠ َطتؿعن١ َنٔ            ايؿدص َهاْ

ِٚض عؿطٜٔ شضاعا ، سػب َا ؾٝٗا َٔ ض٩ٚؽ ب  آزّ، ؾهنإ ظٜناز٠ عًن٢ عؿنطٜٔ أينـ       ا٭ضض مٛ عؿط٠ أشضع، يف َز

ل بننأمجعٗٔ، ٚغنناقٛا ا٭٫ٚز  (، ثننِ "غننبٛا ْػننا٤ زَؿنن  4ضأؽ، ٚملننا بٓٝننت دعًننت ايٛدننٛٙ بنناضظ٠ ٜطاٖننا َننٔ ميننط بٗننا")     

 (5ٚايطداٍ، ٚتطنٛا َٔ ايصػاض َٔ عُطٙ مخؼ غٓني ؾُا زْٚٗا، ٚغاقٛا اؾُٝ  َطبٛطني يف اؿباٍ".)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً ايكِٝ ٚا٭خ٬م: -ز

َننٔ ايٛضنن٤ٛ  نننإ املػننٍٛ يف بساٜنن١ أَننطِٖ ؾننعب َتدًننـ بننسا٥ٞ اؿطنناض٠ يننصيو نننإ دٓهٝننع خننإ ميٓنن  دٓننسٙ     

ٚا٫غتػاٍ، نُا ميٓ  ططٜك١ املػًُني يف شبا اؿٝٛإ، ملا يف شينو َنٔ كايؿن١ يًعنازات ٚايتكايٝنس املػٛيٝن١، ينصيو        

ناْٛا ٜٓؿطٕٚ َٔ اؿٝا٠ املػتكط٠، ٚميًٕٝٛ ىل  تسَري سطاض٠ املنسٕ، ؾٝكطنٛا عًن٢ ا٭ضاضنٞ ايعضاعٝن١، ٚوٛيٖٛنا       

(،يصيو قط٢ ع٢ً اؿطاض٠ ٚاملس١ْٝ اينيت اؾنتٗطت بٗنا غناض٣،     6)ٍ ا٭َطىل  بطاضٟ تتٓاغب َ  طبٝع١ سٝاتِٗ يف أٚ

( 7)سٝح ناْت قس بًػت ؾأْا  نبريا  يف شيو ٫ؾتػاٍ غهاْٗا بايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ املدتًؿن١، ؾأصنبشت أثنطا  بعنس عنني     

زٕٚ  (، نُنا أؾنعًٛا اينٓريإ يف مسطقٓنس    8)بٌ إٔ دٓهٝع خإ أَط بكتٌ نٌ َٔ عذع عٔ املؿٞ َنٔ أغنط٣ غناض٣   

َربض بعس إٔ اغتػًِ هلِ ايػهإ، ٚمجعٛا نٌ َا ؾٝٗا َٔ أَنٛاٍ ٚسٝٛاْنات، ٚأبناسٛا ايكتنٌ ايعناّ يف ايػنهإ،       

(، ىلَا نسضٚع بؿط١ٜ، 9)ٚمل ٜػتجٓٛا ىل٫ َٔ نإ شٚ سطؾ١ أٚ صٓع١ أٚ نإ صاؿا  ٫غتدساَ٘ يف اؾٝـ املػٛيٞ

                                                           
 .76، ص7ايعاٖط٠، دن ايٓذّٛابٔ تػطٟ بطزٟ:، 218، ص13دن املصسض ايػابل،ابٔ نجري: - 1

 .265، 264ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 2

، 221-220، ص9، ابٔ ا٭ثنري: ايهاٌَ،دنن  1033، ص3، م3، املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن224-223، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 3

 .76-75، ص2، ابٔ ايصرييف:ْع١ٖ ايٓؿٛؽ دن221

 .225-224، 12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 4

 .1051، ص3، م3، املكطٜعٟ:ايػًٛى، دن245-244، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 5

 .139ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 6

 .118ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 7

 .124ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 8

 .120، 119ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 9
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١ املػنٍٛ ٚقًن١ سطناضتِٗ ؾُٝنا قناَٛا بن٘ ضنس        بؿط١ٜ، أٚ إلٜٗاّ َٔ غٝٗامجِْٛٗ بهجط٠ عسزِٖ، نُنا ػًنت بطبطٜن   

غهإ َس١ٜٓ دطدا١ْٝ، عٓسَا سطُنٛا ايػنس اينصٟ ميٓن  َنا٤ دٝشنٕٛ عنٔ املسٜٓن١، ؾتٗنسَت ا٭بٓٝن١، ٚظنٌ َٛضن              

 (1)املس١ٜٓ ظَٓا  ط٬ٜٛ  َػُٛضا  باملا٤، ؾُٔ لا َٔ ايكتٌ غطم يف خطِ املا٤، أٚ ًٖو بني ا٭ْكاض.

١ َ  سهاّ املػًُني ايصٜٔ اننسعٛا بٛعنٛزِٖ، ؾػنًُٛا هلنِ، ؾكنس ظًنت ايػنًطا١ْ        نُا تعاًَٛا بططٜك١ ٫ أخ٬قٝ

(، َٚن   2)1233ّٖنن/ 630ّ، ست٢ ٚؾاتٗنا غن١ٓ   1220ٖن/617تطنإ خاتٕٛ أّ خٛاضظّ ؾاٙ أغري٠ يس٣ املػٍٛ َٔ غ١ٓ 

أضغٌ ي٘ يًُؿاٚض١ إٔ اـًٝؿ١ ايعباغٞ املػتعصِ ساٍٚ اغرتضا٤ ٫ٖٛنٛ آخط ا٭َط ملاا اؾتس اؿصاض ع٢ً بػساز ؾ

ايبططٜطى َانٝها يٝهٕٛ، يف قاٚي١ يًتٛغط ين٘ عٓنس زٚقنٛظ خناتٕٛ ظٚدن١ ٫ٖٛننٛ اينيت ناْنت عًن٢ ايسٜاْن١           

 (، مل تهٔ تِٓ عٔ أٟ داْب سطاضٟ يس٣ املػٍٛ.4)(، ىل٫ إٔ اـًٝؿ١ قتٌ ؾط قت3١ً)املػٝش١ٝ

س زب يف عظاّ بعت ا٭َنطا٤ ؾكنسَٛا اين٤٫ٛ    ّ، نإ ايطعب ق1259ٖن/657ٚعٓسَا تكسّ املػٍٛ ىل  ب٬ز ايؿاّ غ١ٓ 

ٚايطاع١ هل٫ٛنٛ، ىل٫ إٔ ايبعت َِٓٗ زاؾ  زؾاع ا٭بطاٍ عٔ بًسٙ ٚنإ َجا٫ يًطدٛي١ ٚايؿذاع١، َجنٌ َنا قناّ بن٘     

املًو ايهاٌَ )قُس بٔ املًو املظؿنط بنٔ ايعنازٍ أبنٞ بهنط بنٔ أٜنٛب(،أَري َٝاؾناضقني، سٝنح ظنٌ ٜكناّٚ اؿصناض             

ت املس١ٜٓ ٚمت ايكبت عًٝ٘ َٔ قبٌ املػٍٛ قتًٛٙ بؿهٌ َكعظ، ٫ٚ أخ٬قٞ، سٝح نناْٛا ٜكطعنٕٛ   ط٬ٜٛ، ٚملا غكط

ؿِ دػسٙ قطعا ، ثِ ٜسؾعْٛٗا ىل  ؾُ٘ ست٢ َات، ثِ قطعٛا ضأغ٘ ٚمحًٛٙ ع٢ً ضَا، ٚطاؾٛا ب٘ يف ايب٬ز ايػنٛض١ٜ  

املػننٍٛ عًنن٢ املٛصننٌ غنن١ٓ     (، ٚملننا غننٝطط 5)ايهننبري٠، ٜتكننسّ َٛنننب ضأغنن٘ َػٓننٕٛ ٚطبننايٕٛ، ثننِ عًننل يف زَؿننل       

ّ، ٚاغنتطاعٛا ايكنبت عًن٢ املًنو ايصنان،تؿٓٓٛا يف قتًن٘ بططٜكن١ بؿنع١ أٜطنا ، ؾكنس ٚضنعٛٙ سٝنا  يف             1262ٖن/660

زٖٔ ٚيباز، ٚأيكٛٙ يف ايؿُؼ ست٢ ؼٍٛ ايسٖٔ ىل  زٜسإ بعس أغبٛع، ؾؿطعت ايسٜنسإ تأننٌ دػنسٙ ستن٢ َنات      

ايصٟ مل ٜبًؼ َٔ ايعُط ث٬خ غٓٛات ؾكس ؾكٛٙ ْصؿني ع٢ً غناسٌ ْٗنط   ع٢ً تًو ايصٛض٠ ايبؿع١ بعس ؾٗط، أَا ابٓ٘ 

 (6زد١ً.)

أيعّ تُٝٛضيٓنو أٖنٌ زَؿنل بنسؾ  َنا تطنتن٘ ايعػنانط املصنط١ٜ َنٔ ايػن٬ح ٚا٭َنٛاٍ بعنس إٔ غنازضت املعطنن١ ىل                

ض٠ مبنا  َصط، ؾًُا ؾطؽ َٔ شيو ؾطم ساضات زَؿل ع٢ً أَطا٥٘ ٚقػِ ايبًس بِٝٓٗ، ؾكسّ ننٌ أَنري ٜطاينب ننٌ سنا     

ٜؿا٤ َٔ ا٭َٛاٍ، ٚملا مل ٜكسضٚا ع٢ً طًباتِٗ اغتدسَٛا َعِٗ نٌ ٚغا٥ٌ ايتعصٜب َنٔ ايطنطب ٚايعصنط ٚاإلسنطام     

                                                           
 .129ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 1

 .125، 124ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 2

 .282ػابل،صايصٝاز: املطد  اي - 3

عٔ ططٜك١ قتٌ اـًٝؿ١ املػتعصِ اْظط: صربٟ عبس ايًطٝـ غًِٝ: ايصطاع ايػٝاغٞ ٚاملصٖيب بنني ايؿنٝع١ ٚايػن١ٓ يف عصنط غنٝطط٠ ىلًٜداْنات        - 4

 D Ohsson, Histoire des ، 234، 232ّ، ص1996املػنٍٛ يف ىلٜنطإ، ضغناي١ زنتنٛضاٙ، قػنِ ايتناضٜذ، نًٝن١ زاض ايعًنّٛ، داَعن١ ايكناٖط٠،           

Mongols Depuis Tehinguiz Khan Jusqu a Timour Bey ou Tames I-IV (Amster-dam 1852). III, P.242. 

 .293ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 5

 .322ايصٝاز: املطد  ايػابل،ص - 6
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بايٓاض، ٚايتعًٝل َٓهٛغا، ٚغِ ا٭ْـ غطق١ ؾٝٗا تطاب ْاعِ ٚنًُا تنٓؿؼ َنٔ ُعنصفب بنصيو زخنٌ اينرتاب ىل  أْؿن٘        

ت ٚا٭٫ٚز، ٚقػُٛا عًن٢ أصنشاب ا٭َنطا٤ ٚساؾنٝتِٗ، ؾنطأ٣      ست٢ تهاز ْؿػ٘ تعٖل، ثِ قاَٛا بأخص ايٓػا٤ ٚايبٓا

 (1أٌٖ زَؿل َٔ ايعصاب َا مل ٜػُ  مبجً٘)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً ايصٓاع ٚأضباب اؿطف: -ٖن

سطص املػٍٛ ع٢ً اغتجٓا٤ َٔ ي٘ سطؾ١ أٚ صاسب صٓاع١ َٔ ايكتٌ اؾُاعٞ ايصٟ ناْٛا مياضغْٛ٘ ضس غهإ 

املدتًؿ١، ثِ ٜكَٕٛٛ بلضغاٍ ٖ٪٤٫ ىل  َٓػٛيٝا ي٬غتؿاز٠ َٔ خرباتِٗ املدتًؿ١، ٚنإ ٖصا ا٭َط َٔ ا٭غباب  املسٕ

اييت أزت ىل  تٓٛع استهاى املػٍٛ عطاضات عس٠ َٔ ايؿطم ٚايػطب، أٚ أٚاغط آغٝا، يتدتًط ٖصٙ اؿطاضات 

ٔ املػٍٛ ٜسضنٕٛ شيو، أٚ ٜػعٕٛ ىليٝ٘، ىلمنا َ  بعطٗا ٚيت٪زٟ يف ايٓٗا١ٜ ىل  َعٜر سطاضٟ ضا٥ ، يهٔ مل ٜه

نإ دٌ ِٖ يف بسا١ٜ ا٭َط، ا٫غتؿاز٠ َٔ أصشاب اؿطف ٚايصٓاعات يف َٝسإ ايكتاٍ َٚػا٥ٌ اؿطب، يهٔ 

ايصٟ ٜعٓٝٓا ٖٓا َا صٓع٘ املػٍٛ َ  أصشاب اؿطف ٚايصٓاعات يف املسٕ اإلغ١َٝ٬، ؾعٓسَا زخًٛا ىل  غاض٣ 

(، نُا قاَٛا با٭َط ْؿػ٘ يف َس١ٜٓ 2)ٕ، َا عسا ايصٓاع ؾكس أضغًِٖٛ ىل  َٓػٛيٝاقاَٛا بكتٌ مجٝ  ايػها

(، ٫ٚ ٜعًِ بايتشسٜس نِ نإ عسز ٖ٪٤٫ ايصٓاع، 3)بٓانات، سٝح قتًٛا ايػهإ ٚمحًٛا َعِٗ أضباب ايصٓا٥ 

ؾٝصنط ايبعت إٔ  ٭ٕ ايطٚاٜات تتٓاقت ؾُٝا بٝٓٗا َا بني عؿطات اٯ٫ف يف بعت املسٕ، َٚا بني عس٠ ٦َات،

ايصٓاع ايصٜٔ أخصِٖ املػٍٛ َٔ َس١ٜٓ دطدا١ْٝ عاص١ُ خٛاضظّ ٚصٌ ىل  َا١٥ أيـ َٔ ايصٓاع ٚأضباب اؿطف، ثِ 

(، ٚيعٌ يف شيو ْٛع َٔ املبايػ١ يف ا٭ضقاّ يهٓٗا يف ايٓٗا١ٜ تسٍ ع٢ً سطص املػٍٛ 4ٚدِٖٗٛ ىل  املٓاطل ايؿطق١ٝ)

 صٓع١.ع٢ً ا٫غتؿاز٠ ممٔ  نإ ي٘ سطؾ١ أٚ 

اغتُط املػٍٛ يف اغتدساّ ٖصٙ ايػٝاغ١ َ  ايصٓاع،ؾؿٞ مسطقٓس مل ٜٓر َٔ ايكتٌ غ٣ٛ أصشاب اؿطف، سٝح 

أضبعُا١٥ َٔ ايصٓاع  400(، ٚيف َطٚ مل ٜٓر َٔ ايكتٌ غ٣ٛ 5أضغًٛا عسزا  نبريا  َٔ ايعُاٍ ٚايصٓاع ىل  َٓػٛيٝا)

اطل َٔ اإلباز٠، ؾكس نإ يٓكٌ ٖ٪٤٫ ايصٓاع ٚأضباب (، ٚضغِ َا تعطض ي٘ ايػهإ يف ٖصٙ امل6ٓٚأضباب اؿطف)

اؿطف ىل  ب٬ز ايؿطم ع٢ً ٜس املػٍٛ زٚض يف ْؿط اإلغ٬ّ يف تًو املٓاطل، ىل  داْب غبب آخط متجٌ يف تؿٛم 

                                                           
 .1050، ص3، م3، املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن245 -244، ص12اْظط: ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 1

 .124ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 2

 .125ايعطٜ : املطد  ايػابل، ص - 3

 .129ايعطٜ : املطد  ايػابل،ص - 4

 .120ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 5

 .130، ايصٝاز: املطد  ايػابل، ص132ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 6
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املػًُني يف اؾاْب ايتذاضٟ يف ؾطم آغٝا، مما أز٣ ىل  ٚصٍٛ اإلغ٬ّ ىل  ايبًسإ اييت نإ ٜٓؿط ؾٝا ايبٛشٜٕٛ 

 (1ْتِٗ.)زٜا

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً ايتذاض٠ ٚا٫قتصاز: -ٚ

تعطضت املسٕ اإلغ١َٝ٬ اييت زخًٗا املػٍٛ ٭ضطاض ػاض١ٜ ٚاقتصاز١ٜ بايػن١، ؾعٓنسَا زخًنٛا غناض٣ أَنطٚا ايػنهإ       

ٚننٌ َنا ؾٝٗنا، ٚقتًنٛا َنٔ      باـطٚز َنٔ املسٜٓن١ ٚينٝؼ َعٗنِ ىل٫ ٬َبػنِٗ، ثنِ زخًنٗا املػنٍٛ ْٚٗبنٛا اينسٚض ٚاملتنادط            

(، ٚيف َطٚ أخصٚا أضباب ا٭َٛاٍ ؾططبِٖٛ ٚعصبِٖٛ يف طًنب ا٭َنٛاٍ، ٚضمبنا َنات أسنسِٖ َنٔ ؾنس٠        2ٚدسٚٙ ؾٝٗا)

(، 4(، َٚٔ أدٌ املاٍ قاَٛا بٓنبـ قنرب ايػنًطإ غنٓذط ايػنًذٛقٞ ظٓنا  َنِٓٗ أْٗنِ غنٝذسٕٚ شٖبنا  ٚؾطن١)           3ايططب)

دًٗا ٜكّٛ املػٍٛ باغتدساّ نٌ أْٛاع ايتعصٜب يٮٖايٞ، ٚؾطضٛا عًِٝٗ َٚٔ أدٌ غٝاغ١ مج  املاٍ اييت نإ َٔ أ

 (5ايططا٥ب ايٓٛع١ٝ ايباٖظ١، هلصا ايػبب ثاض أٌٖ َس١ٜٓ ٖطا٠ ع٢ً سهِ املػٍٛ.)

مل تهٔ طبك١ ايتذاض ٚأضبناب ا٭َنٛاٍ ٚسنسٖا َنٔ ٜكنّٛ املػنٍٛ باغنتػ٬هلا َايٝنا ، بنٌ نناْٛا هُعنٕٛ أَنٛا٫  طا٥ًن١              

ايبًسإ اإلغ١َٝ٬ ٚايصٜٔ اَتاظٚا ظُ  أَٛاٍ طا١ً٥ يف ٖصٙ ايؿرت٠، ٚيصيو ملا زخٌ املػنٍٛ بػنساز   نصيو َٔ سهاّ 

ٚغٝططٚا عًٝٗا تٛد٘ ٫ٖٛنٛ ىل  قصط اـ٬ؾ١ يٝذس ؾٝ٘ ٖنٛ ٚقناز٠ دٓنسٙ ايعنسز ايهنبري َنٔ اجملنٖٛطات ٚاؿًنٞ         

َنا غنطق٘ َنٔ بػنساز ٚاينطّٚ ايػن٬دك١،       (، ٚملانا غنازض ٫ٖٛننٛ بػنساز محنٌ      6ٚايٓؿا٥ؼ ٚاملطصعات، ٚايصٖب ٚغريٙ)

(،ٚايهطز ٚا٭ضَٔ َٚٔ ق٬ع اإلمساع١ًٝٝ،ٚ ٚأضغنً٘ ىل  أشضبٝذنإ، سٝنح ؾنٝس     7)ٚدٛضدٝا، ٚأض١َٝٓٝ، ٚنطزغتإ

 (8)ي٘ قصط سصني يف ىلسس٣ دعض عري٠ أٚض١َٝ.

إٔ تننطنِٗ  ٚدننس أًٖننٗا أْٗننِ غننٝٛادْٗٛ٘ مبؿننطزِٖ بعننس   1400ّٖننن/803ٚعٓننسَا تكننسّ تُٝٛضيٓننو ىل  زَؿننل غنن١ٓ    

املُايٝو َتٛدٗني ىل  َصط،  ٚنإ ايػبب يف ضدٛع غًطإ املُايٝو ىل  َصط ٚتنطى ايكتناٍ ضنس املػنٍٛ َنا ٚصنٌ       

(،عٓنسٖا قناّ أٖنٌ زَؿنل ؾنن "غًكنٛا أبنٛاب زَؿنل، ٚضنبنٛا          9ىليٝ٘ َٔ قٝاّ َ٪اَط٠ ضسٙ ٖٓاى يكًب ْظاّ اؿهنِ) 

ٚظسـ عًِٝٗ تُٝٛض بعػانطٙ، ؾكاتً٘ ايسَؿكٕٝٛ َٔ أع٢ً أغٛاض ايبًس، ْٚازٚا باؾٗاز، ؾتٗٝأ أٌٖ زَؿل يًكتاٍ، 

                                                           
1 - Huzayyin, S. A., Arabia and the Far East, Their Commercial and Cultural Relations in Graeco-Roman and 

Irano-Arabian Times. (Cairo 1942).PP.264-265.  

 .117ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 2

 .131ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 3

 .131ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،،ص - 4

5 - Howorth, History of the Mongols, Vol.I. P.133. 

 .265ضٜذ،صايصٝاز: املػٍٛ يف ايتا  - 6

7 - Rashid-Eidin, Histoire des Mongols de la Perse. Edit. Par M. Quatremere. (Paris 1833).tom.i. P.317. 

 .Rashid, OP.Cit، 278ايصٝاز: املطد  ايػابل،ص - 8

 .1201، ص7، ابٔ خًسٕٚ: ايعرب، دن235، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 9



 

468 
 

  2015ديسمبر  –يوليو  المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 الوجيه حسن قايد محمد. د األثر احلضاري لمغزو املغولي لممشرق اإلسالمي

(، ٚملا صعب ع٢ً تُٝٛضيٓو زخٍٛ زَؿل ؾأ ىل  اؿ١ًٝ ٚاملدازع١ 1ايػٛض أؾس قتاٍ، ٚضزِٖٚ عٔ ايػٛض ٚاـٓسم")

 (  2ٚاملدازع١ ٭ٌٖ زَؿل، ؾأعًٔ أْ٘ ٜطٜس ايصًا، ٚطًب َِٓٗ ىلضغاٍ ضدٌ َِٓٗ يٝشازث٘)

ى زَؿل َكابٌ زؾ  َا أٚدب٘ عًِٝٗ، "ٚناْت ٖصٙ عازت٘ ىلشا أخص َس١ٜٓ صًشا، ٚبعس ااازثات ٚاؾل تُٝٛض ع٢ً تط

(، ٚقنس بنصٍ أٖنٌ    3ىطز ىليٝ٘ أًٖٗا َٔ نٌ ْٛع َنٔ أْنٛاع املنأنٍٛ ٚاملؿنطٚب ٚاينسٚاب ٚامل٬بنؼ ٚايتشنـ، تػنع١")        

غتكٌ ٖنصا املبًنؼ   (، ٚيهٔ تُٝٛض ا4زَؿل نٌ اؾٗٛز َٔ أدٌ تٛؾري املبًؼ ايصٟ سسزٙ تُٝٛض ٚقسضٙ أيـ أيـ زٜٓاض)

(، ْٚتٝذ١ يصيو ْنعٍ  5ٚطًب عؿط٠ آ٫ف أيـ، ٚنإ َٔ ضُٔ ايٛؾس ايسَؿكٞ ايصٟ قابٌ تُٝٛض امل٪ضر ابٔ خًسٕٚ)

ْعٍ بايٓاؽ ب٤٬ عظِٝ، "ؾٓعٍ بايٓاؽ باغتدطاز ٖصا َِٓٗ ثاْٝا  ب٤٬ عظِٝ، ٚعٛقب  نجري َنِٓٗ بايطنطب، ؾػًنت    

  أضبعني زضُٖا ؾط١، ٚتعطًت ص٠٬ اؾُعن١ َنٔ زَؿنل، ؾًنِ تكنِ      ا٭غعاض، ٚعع ٚدٛز ا٭قٛات، ٚبًؼ املس ايكُا ىل

 (6بٗا مجع١ ىل٫ َطتني".)

اتب  تُٝٛض َ  أٌٖ زَؿل أغًٛب ايتعذٝع يٝصٜكِٗ أينٛإ ايعنصاب، ؾكنس اعتنرب املناٍ اينصٟ مجعنٛٙ ين٘ يًُنط٠ ايجاْٝن١ ٫           

، ٚقنس بكنٞ عًنٝهِ غنبع١ آ٫ف أينـ      ٜػاٟٚ َنا ٜطًبن٘ ٚقناٍ: "ٖنصا املناٍ عػنابٓا ىلمننا ٖنٛ ٜػنٟٛ ث٬ثن١ آ٫ف زٜٓناض           

 (7زٜٓاض".)

 ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً ايتأثري سطاضٜا  يف املػٍٛ:خاَػا : 

ٌِ أٟ سطاض٠ تصنط، ٚينصيو ؾكنس نناْٛا ٜعٝؿنٕٛ عًن٢       ملاؿطاض٠ ايبسا١ٝ٥ يًُػٍٛ:  -1 ٜهٔ يًُػٍٛ ايُطسَّ

عتربْنا إٔ هلنِ سطناض٠ يف ٖنصٙ املطسًن١      (، ٚينصيو ؾنلٕ ا  8أنٌ اؿٝٛاْات ايهط١ٜٗ املٝت١، ٜٚؿطبٕٛ سًٝنب ا٭ؾنطاؽ)  

(،يهٔ عٓسَا خطدٛا َٔ َػكط ضأغِٗ ٚادتاسٛا بًنسإ هلنا سطناض٠    9املبهط٠ ؾلْٗا غتهٕٛ سطاض٠ بسا١ٝ٥ قب١ًٝ)

عطٜكنن١ اعتُننسٚا عًنن٢ سطنناض٠ ٚأٖننٌ ٖننصٙ ايبًننسإ، ٚاغننتطاعٛا ىلخننطاز سطنناض٠ تكننرتٕ بنناؿهِ ايػٝاغننٞ يًُػننٍٛ،   

اؿطناضات تنأثطٚا ٚأثنطٚا بٗنا ٚمحًٖٛنا َعٗنِ، ٚمل ٜهنٔ هلنِ َنٔ اؿٓهن١           ؾهاْت سطاضتِٗ عباض٠ عٔ َعٜر َٔ 

ايػٝاغن١ٝ ٚاإلزاضٜنن١ يف ىلزاض٠ ا٭ضاضنٞ ايننيت ادتاسٖٛننا، ؾؿنٞ عٗننس ظعنُِٝٗ دٓهٝننع خننإ اعتُنسٚا عًنن٢ اٯٜػننٛضٜني      

                                                           
 .1046، ص3، م3، املكطٜعٟ: دن238، 12املصسض ايػابل، دنابٔ تػطٟ بطزٟ: - 1

 .238، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 2

 .1204،ص7، ابٔ خًسٕٚ: ايعرب، دن239، ص2ابٔ تػطٟ بطزٟ: املصسض ايػابل، دن - 3

 .1202، ص7، ابٔ خًسٕٚ: املصسض ايػابل، دن240، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 4

 .1204، ص7عٔ شيو اْظط: ابٔ خًسٕٚ:املصسض ايػابل، دن - 5

 .1048-1047، ص3، م3، املكطٜعٟ:ايػًٛى، دن242، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 6

 .243، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 7

 .235ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ ايعَٔ،ص - 8

َصننط ٚآثاضٖننا ايجكاؾٝنن١ ٚا٫دتُاعٝنن١ يف ايعصننط املًُننٛنٞ، فًنن١ املنن٪ضر، نًٝنن١ اٯزاب، داَعنن١    عًننٞ ايػننٝس قُننٛز: اهلذننطات املػٛيٝنن١ ىل   - 9

 .96ّ، ص1995، ٜٛيٝٛ 15ايكاٖط٠، ايعسز 
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    ٝ  ـٚايؿننطؽ ٚايصنننٝٓٝني يف ايٓظننناّ اإلزاضٟ، ٚقننس بنننطظ َٓننن٘ ؾ٦نن١ َنننٔ ايهتبننن١ اٯٜػننٛضٜني املعنننطٚؾني باغنننِ ايبدؿننن

bakhshish(.1، ٚناْٛا ٜسٜٕٓٛ بايبٛش١ٜ) 

 اؿطاضات اييت تأثط بٗا املػٍٛ ٚمحًٖٛا َعِٗ: -2

 اؿطاض٠ ايص١ٝٓٝ: - أ

(،يهنٔ ٜبنسٚا إٔ املػنٍٛ قنس زخًنٛا      2ّ)1215ٖنن/ 612ضغِ إٔ ايبعت سسز تاضٜذ اغت٤٬ٝ املػٍٛ ع٢ً ايصني يف غ١ٓ   

ّ تأغٝؼ أٍٚ زٚي١ َػٛي١ٝ 1215-1208ٖن/612-605ٕ ىل  ايصني ٚبس٤ٚا بايػٝطط٠ عًٝٗا َٓص اغتطاع قب٣٬ خا

سان١ُ يف ايصني، ٖٚٞ أغط٠ ٜٛإ )٦ٜنٛإ(، ٚننإ ايصنٝٓٝني أنجنط تؿٛقنا  َنٔ املػنٍٛ يف َٝنسإ اؿطناض٠، هلنصا           

تننأثط املػننٍٛ بعننازات ايصننٝٓٝني، ٚاعتُننسٚا يف اإلزاض٠ ٚايبٓننا٤ عًنن٢ ايعٓاصننط ايصنن١ٝٓٝ، بننٌ إٔ بعننت ًَننٛنِٗ اعتٓننل    

ش١ٜ،بٌ إٔ ايبعت َٔ خاْات املػٍٛ ٚظعُا٥ِٗ تعصب هلصٙ ايسٜاْن١، ٚأقناّ هلنا عنسز ننبري َنٔ املعابنس،يف        ايسٜا١ْ ايبٛ

(، ٚئ ٜتِ هلِ شيو ىل٫ با٫غنتعا١ْ بايعسٜنس َنٔ املٗٓسغنني ايصنٝٓٝني، ٭ٕ      3ايهجري َٔ املسٕ، ٚست٢ يف بعت ايكط٣)

تاسْٛ٘ ؾ٬ ٜعًُٕٛ ع٢ً قتًنِٗ ٚىلبنازتِٗ نبكٝن١    املػٍٛ ناْٛا ٜػتؿٝسٕٚ َٔ طبك١ اؿطؾٝني ٚايصٓاع يف نٌ بًس ه

 (4)ايػهإ، ؾٝشاؾظٕٛ ع٢ً سٝاتِٗ ي٬غتؿاز٠ َِٓٗ، ٚبٌ ٜٓكًِْٛٗ ىل  أٟ َهإ ٜطٜسٕٚ َٔ َٓاطكِٗ ا٭ص١ًٝ.

اغتؿاز املػٍٛ َنٔ ايصنٝٓٝني يف ننٌ أَنٛضِٖ، ؾؿنٞ فناٍ ايبٓنا٤ اغنتؿازٚا َنٔ ايعُناٍ ٚايصنٓاع ايصنٝٓٝني، أَنا يف              

يكتناٍ ؾكنس اغنتعًُٛا ا٭غنًش١ ايصن١ٝٓٝ يف سنطٚبِٗ، ٚاغنتعًُٛا ايصنٝٓٝني يف صنٝا١ْ أٯت اؿنطب،           فاٍ اؿطب ٚا

ٚىلص٬سٗا أٚ ست٢ يف صٓاعتٗا، ٚصٓاع١ نٌ َا وتادْٛ٘ َٔ أزٚات، ٚأضغًٛا ايعسٜس َٔ ايصٓاع ٚأضبناب اؿنطف   

 )ٜنٛإ( ٖنٞ املصنسض ا٭ٍٚ    (،ٚظًت ايصني بعس إٔ غنٝطط عًٝٗنا َػنٍٛ ايصنني    5)َٔ َٓاطل أخط٣ نلٜطإ ىل  ايصني

(، ٚبصيو أخص املػٍٛ َنٔ  6)يًٛضم ايصٝ  ايؿاخط املػتدسّ يًُهاتبات، نصيو اـعف ٚاؿطٜط ٚأْٛاع ايصباغات

                                                           
، ٚايبٛشٜنن١: ْػننب١ ىل  ىل  بننٛشا، ٚتننسعٛا ىل  ايعننعٚف عننٔ املتنن  ٚاملنن٬ش ايسْٜٝٛنن١ ٚاملٝننٌ ىل   187اغننتاًْٞ يٝٓبننٍٛ: طبكننات غنن٬طني اإلغنن٬ّ، ص - 1

ىلثناض٠ ٖنصا   طٖب١ٓ ٚايتبتٌ، ٜٚٓتؿط أتباعٗا يف اهلٓس ٚايصني ٚايٝابإ، ٚقس اختًـ ايباسجٕٛ سنٍٛ َنا ىلشا ناْنت ايبٛشٜن١ زٜٓنا  أٚ ؾًػنؿ١، ٚايػنبب يف        اي

ػننؿٞ ا٫خننت٬ف إٔ املتتبنن  ؿٝننا٠ بننٛشا ٬ٜسننظ أْنن٘ مل ٜتعننطض يف َباسجنن٘ يٛدننٛز اهلل، ٚإٔ ا٭غنناؽ ايننصٟ سنناٍٚ ؾٝنن٘ سننٌ َػننأي١ اؿٝننا٠، أغنناؽ ؾً   

  ٛ ٠، ؾايبٛشٜنن١ بٓننا٤ عًنن٢ ٖننصا ايننطأٟ ؾًػننؿ١، ٚيهٓٗننا يف ضأٟ ايبننٛشٜني زٜننٔ. اْظننط: )ز َصننطؿ٢ سًُننٞ: اإلغنن٬ّ ٚا٭زٜننإ، زضاغنن١ َكاضْنن١، زاض ايننسع

 .76، 75ّ، ص1990اإلغهٓسض١ٜ، ايطبع١ ا٭ٚ ، 

 .299ّ، ص1987طبٞ، عصاّ ايسٜٔ عبس ايط٩ٚف ايؿكٞ: ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ املػتك١ً يف ايؿطم، زاض ايؿهط ايع - 2

 .66، 58بطتٛيس  ؾبٛيط: ايعامل اإلغ٬َٞ يف ايعصط املػٛيٞ، ص - 3

ضاد  َا صٓ  املػٍٛ يف ب٬ز املػًُني َٔ اغتػ٬ٍ طبك١ ايصٓاع يف نٌ َٔ دطدا١ْٝ عاص١ُ خٛاضظّ سٝح ْكًٛا َا ٜعٜس ع٢ً أيـ َنٔ ايصنٓاع    - 4

، ايصنٝاز: املػنٍٛ يف ايتناضٜذ،    129ٝن١ ؾنطا٥ا ايػنهإ. اْظنط: )ايبناظ ايعنطٜ : املػنٍٛ، ص       ايصٓاع ٚأضباب اؿطف ىل  املٓاطل ايؿطق١ٝ بُٝٓا قتًٛا بك

 (.127، ص1دن

 .22ّ،ص1941ظنٞ قُس سػٔ: ايصني ٚؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، - 5

6 - Rogers (1.M) Evidence for Mamluk Mongol Relations, 1260-1360. Le Caire 1969, P.886.      َنٔ أعناخ ْنس٠ٚ

 ّ.٠1969 ايسٚي١ٝ، داَع١ ايكاٖط
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اؿطاض٠ ايص١ٝٓٝ تأثريات نجري٠ أثط٠ ؾِٝٗ، ٚعًُت ع٢ً تطٜٛط اؿطناض٠ املػٛيٝن١، ٚعٓنسَا ؼطننٛا منٛ املؿنطم       

 اضات ايٛاؾس٠.اإلغ٬َٞ أخصٖٚا َعِٗ َٔ ضُٔ اؿط

 اؿطاض٠ املػٝش١ٝ: - ب

استو املػٍٛ بايعٓاصط املػٝش١ٝ َٓص ايبسا١ٜ ا٭ٚ  يظٗنٛضِٖ، غنٛا٤ بػنبب سػنٔ َعناًَتِٗ يًعٓاصنط املػنٝش١ٝ، أٚ        

بػبب اتصناهلِ مبػنٝشٞ بٝعْطن١ ٚزٍٚ أٚضبنا ايػطبٝن١، أٚ بؿعنٌ ايع٬قنات ايتبؿنري١ٜ أٚ ايػٝاغن١ٝ أٚ ايتذاضٜن١، ٚقنس            

ايصننني يف ايعٗنس املػنٛيٞ عننٔ ططٜنل املبؿنطٜٔ املػننٝشٝني، ممنا دعنٌ بعننت ايععُنا٤ املػننٛيٝني        اْتؿنطت املػنٝش١ٝ يف   

َتعاطؿني َ  املػٝشٝني أٚ َتعٚدني َػٝشٝات، ؾكنس ننإ هل٫ٛننٛ ظٚدن١ َػنٝش١ٝ، نُنا ناْنت أَن٘ َػنٝش١ٝ          

١ٓ (،نُنننا ناْنننت ع٬قتننن٘ سػننن١ٓ َننن  ايبابنننا اغنننهٓسض ايطابننن  اينننصٟ أضغنننٌ ىليٝننن٘ غننن   1عًننن٢ املنننصٖب ايٓػنننطٛضٟ)

ّ ٜؿذع٘ ع٢ً اعتٓام املػٝش١ٝ، ٚنإ عنسز َنٔ أتبناع ٫ٖٛننٛ َنٔ املػنٝشٝني، َٚنِٓٗ ايكا٥نس اينصٟ          1260ٖن/658

 (2تطن٘ ع٢ً غٛضٜا.)

غع٢ ايصًٝبٝني ىل  اغنتدساّ املػنٍٛ أزا٠ ٜطنطبٕٛ بٗنا َنا ننإ يًُػنًُني َنٔ قن٠ٛ يف بن٬ز ايؿناّ َٚصنط، ناْنت              

يت استًٖٛنا، ٚقنس غناعسِٖ يف شينو اْتؿناض املػنٝش١ٝ يف بن٬ز املػنٍٛ،         ؼٍٛ بِٝٓٗ ٚبني تجبٝت دصٚضِٖ يف ايب٬ز اين 

(، غنري إٔ ٖنصا ايتشنايـ    3ٚقس قاّ غؿطا٤ صنًٝبٕٝٛ بعٜناض٠ بن٬ز املػنٍٛ َنٔ أدنٌ ىلقاَن١ ؼنايـ َعٗنِ ضنس املػنًُني)           

املػٛيٞ ايصًٝيب مل ٜهٔ غ٣ٛ يف فا٫ت قنسز٠، َنٔ أدنٌ تطنٝٝل اـٓنام عًن٢ املػنًُني، ينصيو ٚصنـ اينبعت           

(، ٜٚظٗط ٖصا ايتعاطـ ١ً4 ٫ٖٛنٛ ع٢ً ايعطام ٚايؿاّ بأْٗا اؽصت "مسات اؿطب ايصًٝب١ٝ ا٭ض١َٝٓٝ املػٛي١ٝ")مح

ايتعاطـ املػٛيٞ املػٝشٞ يف تعناطـ املػنٍٛ َن  ْصناض٣ اينب٬ز اإلغن١َٝ٬ اينيت استًٖٛنا، ؾًنِ ٜتعطضنٛا هلنِ بنأش٣،             

(، ٚأعطنن٢  ٫ٖٛنننٛ بططٜننطى   5َننٔ اهلنن٬ى)  ٚناْننت بٝننٛتِٗ يف بػننساز َأَٓننا  ايتذننأ ىليٝنن٘ بعننت املػننًُني ؾٓذننٛا      

 (6ايٓػاطط٠ ٚاسسا  َٔ قصٛض اـًٝؿ١، اؽصٙ َكطا  ٚنٓٝػ١، ٚأغسم عًٝ٘ ايعطاٜا.)

ّ ٚدننس ايٓصناض٣ يف زَؿنل عْٛنا  َنٔ ٚايٝٗنا املػنٛيٞ اينصٟ نننإ        1260ٖنن/ 658عٓنسَا استنٌ املػنٍٛ بن٬ز ايؿناّ غن١ٓ       

ِ، ؾعظُِٗ دسا ، ٚظاض نٓا٥ػِٗ، ؾصاضت هلِ دٛي١ ٚصنٛي١  َعظُا  يسٜٔ ايٓصاض٣، ؾادتُ  بأغاقؿتِٗ ٚقػاٚغتٗ

بػبب٘، ٚشٖب طا٥ؿ١ َٔ ايٓصاض٣ ىل  ٫ٖٛنٛ، ٚأخصٚا َعِٗ ٖساٜا ٚؼؿا، ٚقسَٛا َٔ عٓسٙ َٚعِٗ أَاْا  ٚؾطَنإ  

                                                           
٠، مجاٍ ؾٛظٟ قُس: أٚضاع غري املػًُني بلٜطإ ٚايعطام يف عٗس اإلًٜدإ أضغٕٛ، )ْس٠ٚ ؾطم ايعامل اإلغ٬َٞ، ن١ًٝ اٯثاض، داَعن١ ايكناٖط   - 1

 .320ّ، ص1988

 .47بطتٛيس ؾبٛيط: ايعامل اإلغ٬َٞ،ص - 2

 .526، 515-514، ص3ّ،دن1986ايعطٜ ، زاض ايجكاؾ١، بريٚت،  ضْػُٝإ: تاضٜذ اؿطٚب ايصًٝب١ٝ، تطمج١: ايػٝس ايباظ - 3

 .526، ص3ضْػُٝإ: املطد  ايػابل، دن  - 4

 .329ابٔ ايػٛطٞ:اؿٛازخ اؾاَع١،ص - 5

 .522، ص3ضْػُٝإ:تاضٜذ اؿطٚب ايصًٝب١ٝ، دن - 6
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َٓ٘، ٚزخًٛا َٔ باب تَٛا َٚعِٗ صًٝب َٓصٛب وًُْٛ٘ ع٢ً ض٩ٚؽ ايٓاؽ، ٖٚنِ ٜٓنازٕٚ بؿنعاضِٖ ٜٚكٛينٕٛ: ظٗنط      

يصشٝا، زٜٔ املػٝا، ٜٚصَٕٛ زٜٔ اإلغ٬ّ، ٚأًٖ٘، َٚعِٗ أٚاْٞ ؾٝٗا مخط، ٫ ميطٕٚ عًن٢ بناب َػنذس ىل٫    ايسٜٔ ا

ضؾٛا عٓسٙ مخطا ، َٚعِٗ قُاقِ ٧ًَ باـُط، ٜطؾٕٛ َٓٗا ع٢ً ٚدٛٙ ايٓاؽ ٚثٝابِٗ، ٜٚأَطٕٚ نٌ َٔ هتاظٕٚ بن٘  

ؾنهاِٜٚٗ يًنٛايٞ املػنٛيٞ َنٔ ايٓصناض٣ َٚنا ٬ٜقْٛن٘        (، ٚملنا َقنسَّّ املػنًُٕٛ    1يف ا٭ظق١ ٚا٭غٛام، إٔ ٜكّٛ يصنًٝبِٗ) 

َِٓٗ َٔ غ٤ٛ املعا١ًَ مل ًٜتؿت يؿهاِٜٚٗ، بٌ تعاطـ َ  ايٓصاض٣، بٌ أِْٗ "أٖٝٓٛا ٚططزٚا ، ٚقسّ ن٬ّ ض٩غا٤ 

 (، ٚقس َصَسَم ع٢ً املػًُني يف ب٬ز ايؿاّ ايكٍٛ بأِْٗ  أضشٛا خ٬ٍ ايػعٚ املػٛيٞ "٭ٍٚ َط٠ َٓنص 2ايٓصاض٣ عًِٝٗ")

 (، ٚىلٕ ناْٛا غايب١ٝ ايػهإ ب٬ َٓاظع.3ايكطٕ ايػاب  ٜعتربٕٚ أق١ًٝ َػًٛب١ ع٢ً أَطٖا")

اعتٓننل بعننت ظعُننا٤ املػننٍٛ املػننٝش١ٝ، ؾننابٔ ٫ٖٛنننٛ املػنن٢ُ أْػننا )ابكننا خننإ( نننإ َػننٝشٝا ، ٚاؾننتٗط مبٝٛينن٘          

صنًٝيب ايؿناّ، ٚقنس أضغنٌ عنس٠      املػٝش١ٝ، ٚتكطٜب املػٝشٝني َٓ٘، نُا أقاّ ع٬قات ٚز١ٜ َ  ايبابا ًَٚٛى أٚضبا ٚ

(، ٫ٚ ؾنو إٔ  4ضغا٥ٌ ىل  ايبابا ًَٚٛى ايعامل املػٝشٞ ٜطًب َنِٓٗ املػناْس٠ ٚايعنٕٛ يف ىلضغناٍ محن٬ت عًن٢ َصنط)       

ٖصٙ ايع٬ق١ بني ايطنطؾني قنس أزت ىل  ايتنأثري ٚايتنأثط بُٝٓٗنا يف دٛاْنب املػناعسات ا٭خنط٣، غنٛا٤ ناْنت ؾٓٝن١ أٚ            

ٚىلٕ ناْت املصازض مل تؿط ىل  شيو، َٚ  َا غبل ؾًِ تٓذا املػٝش١ٝ يف ؼٜٛنٌ   سطف ٚصٓاعات، أٚ دٛاْب أخط٣

املػٍٛ ىل  زٜاْتٗا ٚىلٕ اعتٓكٗا ايبعت َِٓٗ أٚ تعاطؿٛا َعٗا، ؾكنس ظنٌ املػنٍٛ عًن٢ زٜناْتِٗ ايٛثٓٝن١، ٚننإ ؼنٛهلِ         

 ىل  اإلغ٬ّ أنجط َٔ أٟ زٜٔ مساٟٚ آخط.

 ضغٞ:تأثط املػٍٛ بايعٓاصط شات ا٭صٌ ايؿا -دن 

تننأثط املػننٍٛ بايعٓاصننط شات ا٭صننٌ ايؿاضغننٞ ضغننِ َننا أسسثنن٘ املػننٍٛ يف ٖننصٙ املٓنناطل ايؿننطق١ٝ َننٔ ايعننامل اإلغنن٬َٞ    

)ُٖننصإ، ٚطربغننتإ، ٚتطنػتإ،خطاغننإ...( َننٔ زَنناض ٚخننطاب نننبرئٜ، ؾكننس َقننطََّب املػننٍٛ ايعسٜننس َننٔ ايعًُننا٤    

ٙ املٓاطل،ؾكنس شاع صنٝت ايعسٜنس َنٔ ايؿنعطا٤ يف ٖنصٙ       ٚا٭زبا٤، ٚاغتؿازٚا َنِٓٗ يف تػنٝري زؾن١ اؿهنِ هلنِ يف ٖنص      

املٓناطل َنٔ ؾنطم ايعننامل اإلغن٬َٞ يف عصنط املػنٍٛ َجننٌ: غنعسٟ ايؿنرياظٟ، ٚدن٬ٍ ايننسٜٔ ايطَٚنٞ، ٚؾطٜنس ايننسٜٔ            

 ايعطاض، ٚغريِٖ، ٚيهٔ غٓسيٌ ع٢ً ٖصٙ ايٓكط١ بج٬ث١ عًُا٤ يف ايعصط املػٛيٞ:

ثكن١ املػننٍٛ، ٚقطبنٛٙ ىلينِٝٗ ٚننإ َنٔ نبناض املن٪يؿني يف ايؿًػننؿ١         ا٭ٍٚ: ْصنري اينسٜٔ ايطٛغنٞ اينصٟ أصنبا َٛضن       

ٚايتاضٜذ، ٚناؾ١ ايعًّٛ ا٭خط٣، نُا ؾنٛض ىليٝن٘ املػنٍٛ أَنط ا٭ٚقناف ؾكناّ بطنبطٗا، ٚأقناّ املطصنس ايهنبري يف           

ّ   5)1265ّٖن/664َطاغ١ غ١ٓ   (، ٚأْؿأ ب٘ َهتب١ ؼٟٛ أضبعُا١٥ أيـ فًس، ٚأقاّ املطصس َٓعٛتا  عًن٢ يكنب سهنا

                                                           
 .364-362، ص1، ايْٝٛٝ : شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، دن219،ص، ص13ابٔ نجري: ايبسا١ٜ، دن - 1

 .363، ص1ايْٝٛٝ : شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،دن - 2

 .514515، ص3ضْػُٝإ: تاضٜذ اؿطٚب ايصًٝب١ٝ،دن - 3

 .141ّ، ص1967عًٞ ىلبطاِٖٝ سػٔ: تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، َهتب١ ايٓٗط١، ايطبع١ ايجايج١،  - 4

 .319عصاّ ايسٜٔ ايؿكٞ: ايسٍٚ املػتك١ً، ص - 5
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(، ٚأَننس ٖننصا املطصننس ظٗنناظٜٔ ا٭ٍٚ يكٝنناؽ ظاٜٚنن١ ا٫ضتؿنناع ٚاٯخننط يكٝنناؽ ظاٜٚنن١  1)املػننٍٛ ٚمسنناٙ "ايننعٜر اإلًٜدنناْٞ"

 (2)املٌٝ.

أَا ايؿدص١ٝ ايجا١ْٝ اييت ناْت يف ؾطم ايعامل اإلغن٬َٞ ٚٚظضِت يًُػنٍٛ: ضؾنٝس اينسٜٔ ؾطنٌ اهلل اهلُنصاْٞ اينصٟ        

ٚأٚؾنناٜتٛ، ٚأبننٛ غننعٝس(، ٚايننصٟ أيننـ  "دنناَ  ايتننٛاضٜذ" ٖٚننٛ أنننرب   ٚظض يج٬ثنن١ غنن٬طني َػننٍٛ ٖننِ: )غنناظإ خننإ، 

(، أَنا ايؿدصن١ٝ ايجايجن١: ؾٗنٛ     3َٛغٛع١ تاضى١ٝ ٚأيؿ٘ بايؿاضغ١ٝ، ٚاغتعإ بايتصنٜٛط يف ؾنطح ا٭سنساخ ايتاضىٝن١)    

١ٝ شننط ؾٝن٘   ع٤٬ ايسٜٔ بٔ اباقا، أخٛ أمحس أضغٕٛ بٔ اباقا، ٚنإ َتٛيٝنا  يبػنساز، ٚنتنب تاضىنا  بايًػن١ ايؿاضغن      

 (4تاضٜذ ايسٚي١ ايػًذٛق١ٝ ٚاـٛاضظ١َٝ ٚاملػٛي١ٝ.)

 تأثط املػٍٛ باؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬: -ز

ّ عًن٢ ٜنس املػنٍٛ، ؾاْتكنٌ     1258ٖن/656اضُشٌ ايعامل اإلغ٬َٞ ايؿطقٞ اضُش٫٬ نبريا  بعس غكٛ  بػساز غ١ٓ 

(،َٚ  إٔ املػٍٛ مل ٜعتٓكٛا اإلغن٬ّ ىل٫ بعنس   5ايٓؿا  ايػٝاغٞ ٚايجكايف ىل  َصط اييت أصبشت قب١ً أْظاض املػًُني)

ؾرت٠ يٝػت بايكصري٠ َٔ زخٛهلِ يًعامل اإلغ٬َٞ ٚادتٝاس٘، ؾلِْٗ بعس إٔ زخًٛا يف اإلغ٬ّ اختًطنٛا باملػنًُني يف   

ايؿطم، ٚأز٣ شيو ىل  خًل دٌٝ دسٜس َٔ ايعطب ٚاملػٍٛ، ؾظٗنطت ْتٝذن١ ينصيو طا٥ؿن١ َنٔ ايعًُنا٤ اينصٜٔ ىتًؿنٕٛ         

(، ٚقس أز٣ ٖصا ىل  تػٝري يف اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ اإلغن١َٝ٬  ٥6ؿ١ اييت عطؾٗا ايعامل اإلغ٬َٞ قبٌ تًو ايػعٚات)عٔ ايطا

بٛدنن٘ عنناّ، خاصنن١ بعننس إٔ تننأثطت اؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬ باؿطنناض٠ ٚايجكاؾنن١ ايننيت محًننٗا املػننٍٛ َعٗننِ َننٔ َننٛطِٓٗ     

غنبٌٝ املجناٍ أضنعـ ايػنعٚ املػنٛيٞ َنٔ املهاْن١         ا٭صًٞ ٚاييت اقتبػٖٛا عٔ ايصٝٓٝني بعنس غنعِٖٚ ينب٬زِٖ، ؾعًن٢    

ا٭زبٝن١ اينيت اَتناظت بٗنا بن٬ز َنا ٚضا٤ ايٓٗننط، ؾبعنس إٔ ننإ ا٭ٖنايٞ يف ْٝػنابٛض َٚنطٚ ٜتٓاؾػنٕٛ يف َٝننازٜٔ ا٭زب             

ٜٚتباضٕٚ يف ايؿعط ٚايٓشٛ ٚايطب ٚغريٙ، ْنط٣ إٔ ايػنعٚ املػنٛيٞ قنس ٚضن  سنسا يًشٝنا٠ ايعكًٝن١ يف ٖنصٙ اينب٬ز بٛدن٘            

ٚيف أٚاغط آغٝا بٛد٘ عاّ، ٭ٕ املػٍٛ قتًٛا أٌٖ ايب٬ز ا٭صًٝني ايصٜٔ ناْٛا ْٛا٠ اؿطاض٠ اإلغن١َٝ٬ ثنِ    خاص،

(، نُنا إٔ ايًػن١ ايعطبٝن١ ضنعؿت ننجريا بؿعنٌ       7تطنٛا ايب٬ز يف ٜس ؾطش١َ َٔ ا٭تطاى ٫ ٜعطؾنٕٛ طعُنا ؿطناض٠)   

 ايػعٚ املػٛيٞ خاص١ يف ايؿرت٠ ا٭ٚ  َٓ٘.      

                                                           
 .200ّ، ص2002ٛغٛع١ ايؿًه١ٝ، اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، ؾاضهطت. ا. تػُطَإ. ٖن.: امل - 1

 .80ّ، ص1997ؾ٪از ايصٝاز: زضاغات يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض ايجكاؾ١،  - 2

 .83ايصٝاز: املطد  ايػابل،ص - 3

 .349ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ ايعَإ، ص - 4

 .130ّ، ص1939كاٖط٠، سػٔ ىلبطاِٖٝ سػٔ ٚعًٞ ىلبطاِٖٝ سػٔ: ايٓظِ اإلغ١َٝ٬، اي - (5)

(6)-  Browne, A Literary History of Persia, (London, 1906), Vol.1. P.442. 

(7)- Vambery, History of Bokhara from the Earliest Period down to the Present, (London, 1873), P.138.  
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ػننعٚ املػننٛيٞ مل ٜهننٔ نًنن٘ غطَننا  عًنن٢ املػننًُني، ؾكننس تننأثطٚا بننايػعا٠ املػننٍٛ غننٛا٤ّ يف اؾاْننب املننازٟ أٚ   عًنن٢ إٔ اي

ا٭زبٞ، خاص١ َا محً٘ املػٍٛ َعِٗ َٔ ْظِ اؿهِ ايص١ٝٓٝ، ٚاييت اقتبػٗا املػٍٛ ٚطبكٖٛا يف اينب٬ز اإلغن١َٝ٬   

ني ٚاملننٛظؿني َننٔ ضدنناٍ ايؿننطم ا٭قصنن٢ ايننصٜٔ (، نُننا ٚصننٌ يًننب٬ز اإلغنن١َٝ٬ نننجري َننٔ املرتمجنن1ايننيت استًٖٛننا)

(، ٫ٚ بننس إٔ ٜهنٕٛ هلنن٪٤٫ تنأثري َباؾننط أٚ غنري َباؾننط يف    2محًنِٗ املػننٍٛ َعٗنِ ىل  ايننب٬ز اإلغن١َٝ٬ ايننيت غعٖٚنا)    

ٌْ باملٗٓن١ ٚاـنرب٠ اينيت ننإ وًُنٗا خاصن١ أْٗنِ قنس اغنتكطٚا يف ٖنصٙ               اؿطاض٠ اييت ناْت يف بن٬ز اإلغن٬ّ، نن

س٠، نُا إٔ املػٍٛ بعس إٔ اغتكطٚا يف ب٬ز املػًُني بس٥ٛا ٜتكبًٕٛ آضا٤ املػًُني ٚأؾهاضِٖ بعس شينو  ايبًسإ اؾسٜ

 اْتكًٛا تسضهٝا يإلغ٬ّ ٚزخًٛا ؾٝ٘، ثِ ؾذعٛا ايعًّٛ املدتًؿ١ يف ب٬ز املػًُني.

َعٗنِ، ٚ٭ٕ املػنٍٛ   نُا نإ تأثري املػٍٛ يف ايؿٔ اإلغ٬َٞ نبريا ، خاص١ عٔ ططٜل ايؿنٔ ايصنٝ  اينصٟ محًنٛٙ     

ؾعب بسا٥ٞ بطبطٟ ضعٝـ اؿطاض٠ مل ورتّ املس١ْٝ ٚاؿطناض٠ عٓنس زخٛين٘ يًنب٬ز اإلغن١َٝ٬ ضغنِ َنا نػنب٘ َنٔ          

سطاض٠ ايصني، ؾظًت اؿطاض٠ ايبسا١ٝ٥ َتأص١ً ؾٝن٘، ؾكناّ بتدطٜنب ايعُنا٥ط اإلغن١َٝ٬، ٚؼطنِٝ ايتشنـ ا٭ثطٜن١         

تكطٚا يف بن٬ز املػنًُني تؿُٗنٛا تنسضهٝا نٓن٘ اؿطناض٠ اإلغن١َٝ٬ اينيت         اييت ٫ تكسض بجُٔ، ىل٫ إٔ املػٍٛ بعس إٔ اغ

 ٚدسٖٚا ٖٓاى، ؾهإ شيو َسعا٠ ٭ٕ ٜعطٛا ايؿٕٓٛ ٚاؿطاض٠ عٓاٜتِٗ ٚضعاٜتِٗ.   

ٚضغِ َا أسطم املػنٍٛ َنٔ َنسٕ ىلغن١َٝ٬ ىل٫ أْٗنِ َنٔ بساٜن١ عٗنس دٓهٝنع خنإ نؿًنٛا  ٭ٖنٌ املًنٌ سنطٜتِٗ ايسٜٓٝن١                

(،ٚعًنن٢ ايننطغِ َننٔ إٔ دٓهٝننع خننإ ظننٌ َتُػننها   3ٜهطَننٕٛ ظٖنناز نننٌ طا٥ؿنن١ زٕٚ تؿطٜننل) ٚعكا٥ننسِٖ ٚننناْٛا 

(، ؾكس اختًط نجري َٔ نباض قازتن٘ بايسٜاْن١ اإلغن١َٝ٬، ٚننإ املػنٍٛ يف بساٜن١ أَنطِٖ ٜػًنب         4)بسٜاْت٘ ايؿاَا١ْٝ

طٜل ننبري َنِٓٗ، ٚأٍٚ َنٔ    عًِٝٗ ايسٜاْتني ايؿاَا١ْٝ ٚايبٛش١ٜ ست٢ اختًطٛا بايرتى ٚغريِٖ يف ؾتٛساتِٗ، ؾأغًِ ؾ

أغًِ َِٓٗ ٖٛ بطن١ خإ سؿٝس باتٛخإ ظعنِٝ ايكبًٝن١ ايصٖبٝن١ يف ايكنطٕ ايتاغن  اهلذنطٟ/ ايجاينح عؿنط املن٬ٝزٟ،          

ٖننن/ 703-649ٚتبعنن٘ أمحننس تهننٛزاضٟ ا٫ًٜدنناْٞ سؿٝننس ٫ٖٛنننٛ يف ىلٜننطإ ستنن٢ دننا٤ قُننٛز خإ)غنناظإ خننإ(     

ؼٍٛ ايكبا٥ٌ املػٛيٝن١ يإلغن٬ّ، ٚدعنٌ اينسٜٔ اإلغن٬َٞ زٜنٔ        ّ ؾهإ يسخٛي٘ اإلغ٬ّ أثط نبري يف1251-1303

 (.5ايسٚي١ ايطمسٞ، ٚأزخٌ ع٢ً اجملتُ  املػٛيٞ تػريات دسٜس٠ أنػبت٘ ايطاب  اإلغ٬َٞ)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ا٫هاب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل اإلغ٬َٞ:غازغا :

 غ٬ّ  بني املػٍٛ:ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً اْتؿاض اإل - أ

                                                           
1 -   Lamb, Genghis-Khan, The Emperor of All Men,(London, 1934), P.206. 

 .16ّ، ص1941ز. ظنٞ قُس سػٔ: ايصني ٚؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، ايكاٖط٠،  - 2

 .180أضَٝٓٛؽ ؾاَربٟ: تاضٜذ غاض٣، ص - 3

٬  عٔ تتُجٌ ٖصٙ ايسٜا١ْ يف عباز٠ بعت اٯهل١ ايؿطٜط٠ اييت نإ ىؿاٖا املػٍٛ، ؾٝكسَٕٛ ىليٝٗا ايكطابني ٚايطشاٜا اتكا٤ يؿطٖا ٚأشاٖا، ٚؾط - 4

 Arnold, T,W. Theإ أتبناع ٖنصٙ ايسٜاْن١ ٜعبنسٕٚ أضٚاح أدنسازِٖ ٫عتكنازِٖ إٔ هلنصٙ ا٭ضٚاح غنًطاْا  ننبريا  عًن٢ سٝناتِٗ. اْظنط:             عٔ شيو نن 

Preaching of Islam, (London, 1916), P.220. 

 .165ط٘ ْسا: ؾصٍٛ َٔ تاضٜذ اؿطاض٠، زاض اؾاَعات، اإلغهٓسض١ٜ، ز.ت، ص - 5
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قبنٌ اؿننسٜح عًن٢ اٯثنناض اؿطنناض١ٜ اإلهابٝن١ يًُػننٍٛ عًنن٢ اؿطناض٠ اإلغنن١َٝ٬ ٚايعننامل اإلغن٬َٞ بعننس إٔ أغننًُٛا      

ٚزخًٛا يف ايسٜٔ اإلغ٬َٞ، ٚاختًطٛا باملػًُني ٚأثنطٚا ٚتنأثطٚا بٗنِ، غنٝتشسخ ايبشنح عنٔ ايعٛاَنٌ اينيت غناعست          

 ٛض٠ تسضه١ٝ ظَٓٝاّ، يهٓٗا آتت ةاضٖا يف ايٓٗا١ٜ، ٚأِٖ ٖصٙ ايعٛاٌَ:ع٢ً اْتؿاض اإلغ٬ّ بني املػٍٛ ٚيٛ بص

 اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬:  -

تعسزت ايعٛاٌَ اييت أزت ىل  اعتٓام املػٍٛ يإلغ٬ّ، َٚٔ أِٖ ٖصٙ ايعٛاٌَ تسْٞ أسٛاٍ املػٍٛ ايس١ٜٝٓ ٚاؿطناض١ٜ،  

  ٞ اْسٖؿننٛا ٚأصننٝبٛا بايننصٍٖٛ سننني استهننٛا   ٚمسننٛ اؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬ ٚتكننسَٗا، ؾًُننا ادتنناسٛا ايعننامل اإلغنن٬َ

عطاض٠ املػًُني يف ايب٬ز اييت ٖامجٖٛا، ؾذصبتِٗ املسٕ اإلغ١َٝ٬ بكصٛضٖا ٚمحاَاتٗا َٚساضغنٗا، ٚسنسا٥كٗا،   

َٚػادسٖا، نُا ضأٚا أغايٝب َعٝؿ١ٝ ضاق١ٝ مل ٜأيؿٖٛا َٔ قبٌ، ؾكس اتػُت سٝاتِٗ بايؿظـ ٚاملعاْا٠ ٚاهلُذٝن١  

(، ؾكننس ناْننت سٝنناتِٗ تكننّٛ عًنن٢ اؿننٌ ٚايرتسنناٍ ايننسا٥ِ، ممننا دعًننِٗ يف أَٝنن١ ٚدٗننٌ    1)َا٤ٚايٛسؿنن١ٝ ٚغننؿو ايننس

َػتُط، ؾًُا غٝططٚا ع٢ً أغًب ايعامل اإلغ٬َٞ ؾنستِٗ سٝنا٠ ا٫غنتكطاض ٚا٭َنإ، خاصن١ ٚإٔ زٜناْتِٗ ايؿناَا١ْٝ        

ضٙ ٚزعات٘ َٔ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ناْت بسا١ٝ٥ ٚث١ٝٓ، ٫ تكّٛ ع٢ً ْٗر أخ٬قٞ، ؾاْتصط عًِٝٗ اإلغ٬ّ بأتباع٘ ٚأْصا

ايننصٜٔ ميًهننٕٛ قنن٠ٛ اؿذنن١، ٚاإلقٓنناع، ؾًننِ ًٜبننح املػننٍٛ إٔ ؼٛيننٛا ىل  اإلغنن٬ّ، ٚتؿنناعًٛا َنن  سطنناضت٘، ؾاْتؿننط  

 (2اإلغ٬ّ بِٝٓٗ ٚغاعس ع٢ً شيو اخت٬طِٗ بايؿطؽ ٚايرتى املػًُني ٚايتعٚز َِٓٗ.)

 ايتصٛف:  -

اييت غٝطط عًٝٗا املػٍٛ، ٚنجطت ايططم ايصٛؾ١ٝ ٚتعنسزت أمسا٤ٖنا    اْتؿط ايتصٛف يف ٖصٙ املطس١ً يف نٌ ايب٬ز

ّ(، ٚايططٜكن١ ايطؾاعٝن١ ْػنب١ ىل     1166ٖنن/ 562َا بني ايططٜكن١ ايكازضٜن١ ْػنب١ ىل  ايؿنٝذ عبنس ايكنازض اؾ٬ْٝنٞ )ت       

ٕ       1183ٖنن/ 579ايؿٝذ أمحنس ايطؾناعٞ )ت   ز١ٜ (، ٚايططٜكن١ ايػنٗطٚض  3)ّ(، اينصٟ لنا يف ْؿنط اإلغن٬ّ بنني تتناض ىلٜنطا

ّ( ،ٚايططٜكنن١ ايهرباٜٚنن١ ْػننب١ ىل  ايؿننٝذ لننِ ايننسٜٔ   1167ٖننن/563ْػننب١ ىل  ايؿننٝذ عبننس ايكننازض ايػننٗطٚضزٟ )ت 

ّ(، ٚغريٖا َٔ ايططم، ٚيعٌ َٔ أؾٗطٖا يف عٗنس املػنٍٛ ايططٜكن١ املٛيٜٛن١،     1221ٖن/618ايهرب أمحس بٔ عُطٚ )ت

تؿننطت يف نننجري َننٔ َننسٕ أغننٝا ايٛغننط٢،     ّ(، ٚايننيت ا1213ْٖننن/672ْػننب١ ىل  ايؿننٝذ دنن٬ٍ ايننسٜٔ ايطَٚننٞ )ت    

ٚاغتطاعت إٔ تن٪ثط عًن٢ املػنٍٛ ٚإٔ تعُنٌ عًن٢ اعتٓناقِٗ يإلغن٬ّ، سٝنح ننإ ايتصنٛف قنس أثنط يف غنهإ ٖنصٙ               

(، ٚقس أز٣ اْتؿاض ايتصنٛف يف َٓناطل عنس٠ َنٔ ايعنامل اإلغن٬َٞ يف ٖنصٙ املطسًن١ ْتٝذن١ ملنا           4)املٓاطل َٓص ىلغ٬َِٗ

                                                           
 .312، 311، ص4، ايكًكؿٓسٟ: صبا ا٭عؿ٢، َصط، ز.ت، دن25، 24، 7، ص2، 2ّاضٜذ، دناهلُصاْٞ: داَ  ايتٛ - 1

 .66، 65ّ،ص1986ضدب قُس عبس اؿًِٝ: اْتؿاض اإلغ٬ّ بني املػٍٛ، ايكاٖط٠،  - 2

 .220، 219، 200ّ صؿشات1992ابٔ بطٛط١: ايطس١ً  املػُا٠ ؼؿ١ ايٓظاض يف غطا٥ب ا٭َصاض، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ،  - 3

، نتنناب َٓؿننٛض يف َٛقنن  ايػننًؿٝني ا٭تننطاى عًنن٢ ضابننط:  356ايؿننٝذ ؾطٜننس ايننسٜٔ آٜننسٕ: ايططٜكنن١ ايٓكؿننبٓس١ٜ بننني َاضننٝٗا ٚساضننطٖا، ،ص   - 4

www.ikraislam.com   َؿننكٞ: ا٭عنن٬ّ، زاض ايعًننِ ي٬ًُٜننني، ايطبعنن١ اـاَػنن١  ، ٚاْظننط عننٔ ايططٜكنن١ املٛيٜٛنن١: ايعضنًننٞ، خننري ايننسٜٔ ايس

  .30، ص7ّ، دن2002عؿط٠، َاٜٛ

http://www.ikraislam.com/
http://www.ikraislam.com/
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ْٛعا  َٔ املكا١َٚ ايػنًب١ٝ ضنس أعنسا٤ اإلغن٬ّ، هلنصا اْتؿنطت ايطنطم ايصنٛؾ١ٝ يف ننٌ          اعتربٙ ايبعت ٬َشا آَٓا ، ٚ

(، ٚقننس غنناعس شيننو عًنن٢ ايتننأثري عًنن٢ املػننٍٛ  1َهننإ َٚنن  اْتؿنناضٖا ظازت عننسز ايعٚاٜننا ٚاـٛاْننل يف نننٌ َهننإ) 

ػِٗ بكاض٨ يًكنطإٓ  ؾهإ ٖصا عاٌَ َػاعس ع٢ً اْتؿاض اإلغ٬ّ ؾِٝٗ، ؾكسََّٛا ايؿكٗا٤ يف فايػِٗ، ٚأساطٛا أْؿ

(، ٚىلٕ ناْنت اهلذُنات املػٛيٝن١    2يف ب٬طِٗ، نُا أغسقٛا ع٢ً ايصٛؾ١ٝ َٚؿاىٗا ايعطاٜا ٚاهلبات بنسٕٚ سػناب)  

ايننيت اتػننُت بايٛسؿنن١ٝ قننس أزت ىل  ٖذننط٠ أعظننِ أقطنناب ايتصننٛف ايؿاضغننٞ ايننصٟ نننإ َعزٖننطا  يف ىلٜننطإ عصننط   

 (3) ق١ْٝٛ، ٖٚادطت مجاعات أخط٣ ىل  اهلٓس.ايػ٬دك١ ىل  ا٭ْاضٍٛ، سٝح دعٌ املٛي١ٜٛ َطنعِٖ يف

 ايعٚدات املػًُات:  –

أز٣ غٝطط٠ املػٍٛ ع٢ً ايعامل اإلغ٬َٞ ٚادتٝاس٘ ىل  ؼٍٛ عسز نبري َٔ ْػا٤ املػنًُني ىل  أغنريات ينس٣ املػنٍٛ     

ني ايصٜٔ قاَٛا بعس شيو ىلَا بايعٚاز َٓٗٔ أٚ اغتدساَٗٔ نػطاضٟ ٚسظٝات، ٚنإ شينو بصنؿ١ عاَن١ ينس٣ غن٬ط     

املػٍٛ نُا نإ ينس٣ اؾٓنٛز أٜطنا، َٚنٔ أَجًن١ شينو َنا قناّ بن٘ ٫ٖٛننٛ َنٔ أغنط ْػنا٤ اـًٝؿن١ املػتعصنِ بعنس                 

ّ بعس قتً٘ يًدًٝؿ١ سٝح بًػٔ َا ٜكاضب غبعُا١٥ َنٔ ايٓػنا٤ ٚايػنطاٜا، ٚأيؿنا  َنٔ      1258ٖن/656ادتٝاس٘ يبػساز غ١ٓ 

ٛ 4)اـسّ ٍ بنسيٌٝ إٔ ابنٔ ٫ٖٛننٛ املػن٢ُ تهنٛزاض قنس تنعٚز َنٔ         (، ٚقس نإ تأثري ٖ٪٤٫ ايٓػ٠ٛ  نبريا ع٢ً املػن

(، ٚقننس تننعٚز أَننطا٤ ٚقننٛاز ٚدٓننٛز املػننٍٛ بهننجري َننٔ املػننًُات       5َػننًُات ؾهننإ شيننو غننببا  ٫عتٓاقنن٘ يإلغنن٬ّ)    

ايرتنٝات ٚايؿاضغٝات ٚايعطبٝات، ؾهإ هلٔ تأثري َباؾط يف ايكطا٤ ع٢ً بنسا٥ٝتِٗ ٚؼطنطِٖ، ٚأٜطنا  يف ايتنأثري     

 ِ يإلغنن٬ّ، ٚتننطى زٜنناْتِٗ ايٛثٓٝنن١، ٚقننس نننإ املػننٍٛ ٜهٓننٕٛ يعٚدنناتِٗ املػننًُات نننٌ ا٫سننرتاّ          ؾننِٝٗ ٚؼننٛهل

 (6ٚايتكسٜط، ٖٚصٙ ايعٚد١ املػ١ًُ أطًل عًٝٗا اغِ خاتٕٛ ٚناْت تعط٢ ضاتبا  غٜٓٛا  نبريا .)

 تأثري غهإ ايب٬ز املؿتٛس١:  -

املػٍٛ ٚأثطٚا ٚتأثطٚا بٗا،سٝح ننإ ايػنهإ يف    يكس تأثط املػٍٛ بايػهإ املػًُني يف ث٬خ َٓاطل غٝطط عًٝٗا

ٖصٙ املٓاطل أنجط ؼططا  ٚثكاؾ١ ٚؾهطا  ٚغًٛنا  َٔ املػنٍٛ، غنٛا٤ّ نناْٛا عطبنَا أٚ تطننا  أٚ ؾطغنا ، ٚأٖنِ ٖنصٙ         

 املٓاطل اإلغ١َٝ٬ ث٬ث١ ٖٞ:

                                                           
ًٜشظ شيو َٔ خن٬ٍ تتبن  ضسًن١ ابنٔ بطٛطن١ اينيت ٫ ىًنٛ َهنإ ٜٓعين٘ َنٔ ظاٜٚن١ ٚؾنٝذ صنان ٚعنازات خاضدن١ تٓنعٍ عًن٢ ٖن٪٤٫ ايؿنٝٛر َنٔ                      - 1

ْٛا يف ساد١ َاغ١ يطٚح املكا١َٚ ٚاؾٗناز اؿنل. اْظنط: ضسًن١ ابنٔ بطٛط١،صنؿشات       ايصٛؾ١ٝ نهطا١َ َٔ اهلل، َ  إٔ املػًُني يف تًو املطس١ً نا

(20 ،21 ،42 ،44 ،540 ،541.) 

 .391ّ، ص1983قُس عًٞ ايباض: املػًُٕٛ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت، زاض ايؿطٚم، دس٠،  - 2

 (.268، 267، 252شات )ّ، صؿ1977ىلبطاِٖٝ ايسغٛقٞ ؾتا: زضاغات يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض ايجكاؾ١،  - 3

 .266ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص  - 4

 .475ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ كتصط ايسٍٚ، ص - 5

 .61، ص4أبٛ ايؿسا٤: املدتصط، دن - 6
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َ   املٓطكنن١ ا٭ٚ :  عظننِ ايننرتى يف ٖننصٙ يف بنن٬ز آغننٝا ايٛغننط٢ ٚايكؿذننام، سٝننح ٜكطٓٗننا املػننًُٕٛ ايننرتى، ٚنننإ 

املٓنناطل قننس زخًننٛا يف اإلغنن٬ّ قبننٌ قننسّٚ املػننٍٛ ٚاْننسفٛا يف اؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬، ؾتننأثط َػننٍٛ ايكؿذننام ٚآغننٝا      

ايٛغط٢ بايرتى ٚايًػ١ ايرتن١ٝ، ؾهإ تأثريِٖ عاٌَ َٔ عٛاٌَ تأثريِٖ ع٢ً املػٍٛ، سٝح غنتشٌ ايًػن١ ايرتنٝن١    

ايطمسٝن١ يًنب٬ز، ٚغناعس عًن٢ شينو إٔ املػنًُٕٛ يف تًنو املٓناطل وٝطنٕٛ           قٌ ايًػ١ املػٛي١ٝ بايتنسضٜر يتصنبا ايًػن١   

بناملػٍٛ َننٔ نننٌ داْننب غننٛا٤ َننٔ خننٛاضظّ أٚ َننٔ غن٬دك١ ايننطّٚ، أٚ َننٔ بنن٬ز ايبًػنناض، سٝننح َػننًُٞ ٚازٟ ايؿًذننا    

 ا٭ٚغط، ؾايػهإ تطى َػًُٕٛ مما غاعس ع٢ً ىلغ٬ّ املػٍٛ يف ٖصٙ املٓاطل.

تإ ٚطربغتإ ٚايطٟ ٚغريٖا َنٔ بن٬ز اإلغن٬ّ ايؿنطق١ٝ، سٝنح ناْنت ؾٝٗنا اؿطناض٠         ب٬ز تطنػ املٓطك١ ايجا١ْٝ:

ايؿاضغ١ٝ، ٚاييت نإ هلا تأثريٖا ست٢ ع٢ً اينرتى خن٬ٍ ايسٚين١ ايعباغن١ٝ يف عصنطٖا ايجناْٞ سنني سنٌ اينرتى قنٌ           

، َٚنٔ بعنسِٖ املػنٍٛ    ايؿطؽ يف ا٫غت٦جاض ٚايٓؿٛش يف ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬، ؾػشطت اؿطناض٠ ايؿاضغن١ٝ ايعنطب ٚاينرتى    

عٓس غٝططتِٗ ع٢ً ٖصٙ املٓاطل، ؾأصبشت ايؿاضغ١ٝ ٖٞ ايًػ١ ايطمس١ٝ يًب٬  املػٛيٞ يف ٖصٙ املٓناطل، ٖٚنٞ ايًػن١    

ايطمس١ٝ يًتذاض يف نٌ أمنا٤ ايسٚين١ املػٛيٝن١ ىل  داْنب ايرتن١ٝ،ٚغناعس عًن٢ ْٗطن١ ايًػن١ ايؿاضغن١ٝ فُٛعن١ َنٔ            

ننإ ين٘ زٚض ننبري يف شينو يف عٗنس غنٝطط٠ املػنٍٛ ضمبنا مبنا ٜنٛاظٟ اينسٚض            ايؿعطا٤ َِٓٗ ايؿناعط ايؿطزٚغنٞ اينصٟ    

 (1)ٚايتأثري ايصٟ قاّ ب٘ زاْيت ؾُٝا بعس يإلٜطاي١ٝ ٚيٛثط يٮملا١ْٝ.

ايب٬ز ايعطب١ٝ يف ايعطام ٚب٬ز ايؿاّ، سٝح نإ املػًُٕٛ ايعطب يف ٖنصٙ املٓناطل أصنشاب َنٛضٚخ      املٓطك١ ايجايج١:

املػٍٛ ع٢ً ٖنصٙ املٓناطل شًٖنٛا ملعٝؿن١ ايػنهإ ايطاقٝن١ َنٔ سٝنح املأننٌ ٚاملػنهٔ            سطاضٟ عظِٝ، ؾًُا غٝطط

ٚاملؿطب، ٚملا ِٖ ؾٝ٘ َٔ سٝا٠ اغتكطاض ٚضؾا١ٖٝ، ؾتأثطٚا بايكصٛض ٚايبػناتني ٚاؿًنٞ ٚاملًبٛغنات،ٚغريٖا ممنا أثنط      

 ِ (، ٚىلٕ ناْننت عًُٝنن١ ؼننٛهلِ يإلغنن٬ّ يننٔ تننتِ عًنن٢ ايطقعنن١ 2)يف املػنٍٛ ٚدعًننِٗ ٜتننأثطٕٚ بايػننهإ ٚطبٝعنن١ سٝنناتٗ

ايعطب١ٝ ٭ِْٗ غٝػتكطٕٚ يف ب٬ز ىلٜطإ ٚآغٝا ايٛغط٢ ٚب٬ز ايكؿذام ؾتتِ ع١ًُٝ ايتأثري ٚايتنأثط ٖٓناى يٝنتِ ؼنٛهلِ     

 بعس شيو ىل  اإلغ٬ّ، ٭ٕ ايتأثري اؿطاضٟ ٫ ٜأتٞ خ٬ٍ ّٜٛ ٚي١ًٝ.

 ٛ يٝن١ بٗنصٙ ايًػنات اينج٬خ، ٚمل تػنتط  ايصنُٛز أَناّ ايًػنات ايرتنٝن١ ٚايؿاضغن١ٝ           َٔ خ٬ٍ َا غبل تأثطت ايًػن١ املػ

ٚايعطب١ٝ، مما غاعس ع٢ً اْسَاز املػٍٛ َ  غهإ ٖصٙ ايب٬ز َٔ املػًُني سطاضٜا ، ؾتأثطٚا بِٗ ٚأثنطٚا بٗنِ غنٛا٤    

اْصٗط املػٍٛ يف ٖنصا  عٔ ططٜل ا٫ستهاى املباؾط، أٚ عٔ ططٜل ايتصاٖط َعِٗ، أٚ عٔ ططٜل ايتعاٌَ ايتذاضٟ، ؾ

 .(3)ااٝط.

 

 

                                                           
1 - Saunders, J.J.A History of the Mongol Conquests, London, 1971, P.32. 

 .65اْظط: قُس َاٖط محاز٠: ٚثا٥ل، ص  - 2

 .84، ص2، 1ّ: اهلُصاْٞ: داَ  ايتٛاضٜذ، سناْظط - 3
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 املٛظؿني املػًُني:  -

يكس نإ َعظِ ايٛظضا٤ ٚايهتاب ٚاملنٛظؿني ينس٣ املػنٍٛ َنٔ املػنًُني، غنٛا٤ يف َٓناطل أغنٝا ايٛغنط٢ أٚ املٓناطل           

ايؿننطق١ٝ يًعننطام يف تطنػننتإ َٚننا داٚضٖننا، أٚ يف ايعننطام ٚايؿنناّ، ٖٚننصٙ ٖننٞ املٓنناطل ايننيت غننٝطط عًٝٗننا املػننٍٛ       

اْنت ضقعن١ َػن١ًُ، ٚايػنبب إٔ املػننٍٛ مل ٜهنٔ ينسِٜٗ أٟ ضصنٝس سطناضٟ نننبري ؾهناْٛا ٜعتُنسٕٚ عًن٢ أبٓننا٤            ٚن

املٓاطل ا٭صًٝني يف ىلزاض٠ ب٬زِٖ َ  ٚض  مجاعن١ َنٔ املػنٍٛ ممنٔ وػنٔ ايطقابن١ عًنِٝٗ عٝنح ٜطنُٓٛا ايػنٝطط٠           

ٛظؿني ؾنلِْٗ غايبنا  َنا ٜػنتدسَٕٛ ايػنٝـ      ع٢ً ٖصٙ املٓاطل ٚع٢ً عا٥ساتٗا، ٚيف ساي١ َا َؾهُّٛا بأسس َٔ ٖ٪٤٫ امل

َباؾط٠ ، ضغِ أِْٗ ٜعطِْٛٗ ْنٛع َنٔ اؿطٜن١ يف اختٝناض ا٭غنًٛب اينصٟ ٜطْٚن٘ َٓاغنبا  يف ىلزاض٠ ٖنصٙ املٓناطل،ٖٚٛ َنا            

( يف ىلزاض٠ بٝنت املناٍ يف ايصنني، ٚننإ     1)اغتدسَ٘ املػٍٛ ست٢ يف ب٬ز ايصني، ؾذٓهٝع خنإ اعتُنس عًن٢ ا٭ٜػنٛض    

(، ٖٚننٛ َننا طبننل يف املٓنناطل  3(،نُننا نننإ أغًننب َػتؿنناضٜ٘ َننٔ ايتذنناض املػننًُني)  2)ٚاٜٚٓنن٘ َننِٓٗسذابنن٘ ٚعُنناٍ ز

اإلغ١َٝ٬ أٜطا  َٔ اعتُاز سهناّ املػنٍٛ عًن٢ املنٛظؿني املػنًُني يف ىلزاض٠ اينب٬ز، ٚقنس ننإ ٖن٪٤٫ املنٛظؿني َنٔ            

اضت٘ ؾهنإ َنٔ ايعٛاَنٌ اينيت     أصشاب ايهؿا٠٤ ايعاي١ٝ، ممنا أثنط عًن٢ املػنٍٛ ٚغناعس عًن٢ تنأثطِٖ باإلغن٬ّ ٚسطن         

غاعست ع٢ً ؼٛهلِ ىل  اإلغ٬ّ، َٚٔ أَج١ً ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٚاملٛظؿني: ْصنري اينسٜٔ ايطٛغنٞ اينصٟ اؽنصٙ ٫ٖٛننٛ       

َٔ ايعًُا٤ ايباضظٜٔ يف ؾت٢ ايعًّٛ خاص١ عًنِ ايؿًػنؿ١ ٚايؿًنو،     -نُا غبل ايكٍٛ–ٚظٜطا  َٚػتؿاضا  ي٘، ٚنإ 

ّ   نُنا نننإ يهتاباتنن٘ زٚض بنناضظ يف  (، 4)ىلسٝنا٤ ايٓٗطنن١ ٚاؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬ بعنس ْهبتٗننا يف بػننساز ٚىلٜننطإ ٚايؿننا

نصيو امل٪ضر ع٤٬ ايسٜٔ عطا ًَو اؾنٜٛ ، َٚنٔ أبنطظ نتاباتن٘ يف ٖنصٙ املطسًن١ نتناب "تناضٜذ دٗاْؿنهاٟ" أٟ          

ؾنِٝٗ، ؾنلٕ أٍٚ َنٔ     أَا عٔ بسا١ٜ اعتٓام املػٍٛ يإلغ٬ّ ٚأثط شينو  (5تاضٜذ ؾاتا ايعامل، ٚاملكصٛز ب٘ دٓهٝع خإ.)

(، عٝنح أْن٘ بعنس ىلغن٬َ٘ ْاصنب      6)اعتٓل اإلغ٬ّ َٔ املػٍٛ بطن١ خإ، غًطإ ايكب١ًٝ ايصٖب١ٝ يف بن٬ز ايكؿذنام  

 (7)٫ٖٛنٛ ايعسا٤ ٖٚسزٙ ٚتٛعسٙ يػعٚٙ بػساز ٚقتٌ خًٝؿتٗا،ٚتسَريٖا ٚؽطٜبٗا ٚقتٌ أًٖٗا.

                                                           
ا٭ٜػٛض: َٔ أضق٢ قبا٥ٌ اينرتى سطناض٠ َٚنٛاطِٓٗ ا٭ٚ  ٖنٞ ا٫غنتبؼ ايٛاغنع١ يف دٓنٛب غنٝربٜا ٚٚغنط آغنٝا. اْظنط: )ضبٝن  ساَنس خًٝؿن١: ؾنٔ                 - 1

 .3ّ، ص1996ايتصٜٛط عٓس ا٭تطاى ا٭ٜػٛض، زاض طٝب١، ايكاٖط٠، 

 .237ص ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ ايعَإ، - 2

 .125ّ، ص1983باضتٛيس: تاضٜذ اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، تطمج١: محع٠ طاٖط، زاض املعاضف، ايطبع١ اـاَػ١،  - 3

 .500ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ كتصط ايسٍٚ، ص - 4

، اجملًننس 2، أمحننس قُننٛز ايػننازاتٞ: تنناضٜذ دٗاْؿننهاٟ، فًنن١ تننطاخ اإلْػننا١ْٝ، عننسز 338، ص1ّ،2اْظننط: اهلُننصاْٞ: دنناَ  ايتننٛاضٜذ، دننن  - 5

 .120-118ّ،ص1966ايطاب ، َصط، 

أؾطاز ايكب١ًٝ ايصٖب١ٝ ناْٛا ٜػهٕٓٛ آغٝا ايٛغط٢، ٚننإ ٭تنطاى خنٛاضظّ ٚآغنٝا ايٛغنط٢ زٚض يف ْؿنط اإلغن٬ّ بٝنِٓٗ، ٚننإ بطنن٘ بنٔ             - 6

                 ٕ ٚبنني غنًطإ َصنط ايظناٖط      دٛدٞ ابٔ دٓهٝنع خنإ ٖنٛ خنإ ايكبذنام، ٚقنس أغنًِ عًن٢ ٜنس ػناض َػنًُني، ٚقنس تٛثكنت ايع٬قن١ بنني بطنن٘ خنا

، 318بٝننربؽ، ٚتعاْٚننا يف عننسا٥ُٗا املؿننرتى ملػننٍٛ ىلٜننطإ، ٚقننس مت تبننازٍ ايػننؿاضات بُٝٓٗننا أنجننط َننٔ َننط٠. اْظننط: )ايصننٝاز: املػننٍٛ يف ايتنناضٜذ، ص  

 (.2ٖاَـ

 .322اْظط: ايصٝاز: املطد  ايػابل،ص  - 7
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ٛ  –نُا نإ إلغ٬ّ أمحس تهنٛزاض   املػنًُني يف بن٬ز ىلٜنطإ، ؾكنس أعًنٔ محاٜتن٘        أثنط ننبري عًن٢    -ابنٔ ٫ٖٛنن

يًسٜٔ اإلغ٬َٞ ٚتٛثكت صًت٘ بايعًُا٤ املػًُني، ٚظاز َٔ بٓا٤ املػادس، نُا غري زغتٛض املػٍٛ املعنطٚف بنا ىليٝاغنا    

(، ٚضغِ نٌ اؾٗٛز اييت بصهلا يٓؿط اإلغ٬ّ ىل٫ إٔ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ مل ٜعًنٔ زٜٓنا   1)بايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ

ٚقس ؼُنؼ املػنٍٛ يإلغن٬ّ    ،1295ّٖن/694ضمسٝا يًُػٍٛ يف ىلٜطإ ٚايؿطم اإلغ٬َٞ ىل٫ يف عٗس غاظاخإ َٔ غ١ٓ 

ٚغريٚا ظِٜٗ ؾًبػٛا ايعُا١َ، ٚقاّ ٖصا ايػًطإ املػٛيٞ بٗسّ أصٓاّ بٛشا، مما غاعس ع٢ً اْسَاز املػٍٛ يف اجملتُ  

 (2اإلغ٬َٞ.)

 س املػٍٛ ٚاييت أثطت ٚتأثطت باؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬:أبطظ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ اييت ظٗطت يف عٗ - ب

 ظٗٛض َطانع صٓاع١ٝ دسٜس٠: 

يكننس اؾننتٗطت ايعسٜننس َننٔ املننسٕ بٛدننٛز َطانننع صننٓاع١ٝ ؾٝٗننا قبننٌ ادتٝنناح املػننٍٛ هلننا غننٛا٤ يف بنن٬ز ؾننطم ايعننامل        

دك١، ٚمل ؽتًنـ  اإلغ٬َٞ أٚ ب٬ز ايرتى، أٚ يف ب٬ز ايعطام ٚب٬ز ايؿاّ، َٚٔ شيو ىلْتناز اـنعف يف عصنط ايػن٬    

يف ايعصنننط املػنننٛيٞ ىل٫ يف اخنننت٬ف ايهُٝنننات ٚبعنننت ا٭غنننايٝب ايتطبٝكٝننن١ ٚايؿٓٝننن١ ايعخطؾٝننن١، َٚنننٔ ٖنننصٙ املنننسٕ:  

 (6(، َؿٗس، زاَػإ.)5(، غا٠ٚ)4(، دطدإ، ْٝػابٛض، مسطقٓس)3قاؾإ)

                                                           
 .205عصاّ ايسٜٔ ايؿكٞ: ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ املػتك١ً، - 1

 .200ّ، ص1987٪از عبس املعطٞ ايصٝاز: ايؿطم اإلغ٬َٞ يف عٗس اإلًٜداْٝني،قطط، ؾ - 2

 (.296، ص4قاؾإ: بايؿني املعذ١ُ ٚآخطٙ ْٕٛ َس١ٜٓ قطب أصؿٗإ تصنط َ  قِ. )ٜاقٛت:َعذِ، دن - 3

 (.246،ص3يصؿس. )ٜاقٛت: املصسض ايػابل،دنمسطقٓس: بؿتا أٚي٘ ٚثاْٝ٘ ٜٚكاٍ هلا بايعطب١ٝ مسطإ، بًس َعطٚف َؿٗٛض، ٚضا٤ ايٓٗط، قصبت٘ ا - 4

 (.246،ص3ايػابل،دن

ض غا٠ٚ: بؿتا ايػني ٚايٛاٚ، بعسٖا ٖا٤ غان١ٓ، َس١ٜٓ سػ١ٓ بني اينطٟ ُٖٚنصإ يف ٚغنط بُٝٓٗنا، ٚبكطبٗنا َسٜٓن١ ٜكناٍ هلنا آٚٙ. )ٜناقٛت: املصنس           - 5

 (.179، ص3ايػابل، دن

 Geza (f.) Islamic Pottery, P. 120/ TARE Q RAJAB، 273، 272ّ، ص1938ظننٞ قُنس سػنٔ: ؾٓنٕٛ اإلغن٬ّ، ايكناٖطٙ،        - 6

Museum, 1999, P.60.       ،ٚزاَػإ: بًس نبري بني ايطٟ ْٚٝػابٛض، ٖٚٛ قصب١ قَٛؼ، ٖٚٞ َسٜٓن١ نجنط٠ ايؿٛانن٘. )ٜناقٛت: املصنسض ايػنابل ،

 (.433، 2دن
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ط ايػ٬دك١ بلْتادٗا ّ، ٖٚٞ اييت اؾتٗطت يف عص1220ٖن/617َٚٔ أَج١ً شيو َس١ٜٓ ايطٟ اييت زَطٖا املػٍٛ غ١ٓ 

ايٛؾري َٔ اـعف بأْٛاع٘،ثِ ظٗطت َسٕ دسٜس٠ يصٓاع١ اـعف يف ىلٜطإ، يكطبٗا َٔ ايعٛاصِ اييت اؽصٖا 

(، ؾاؾتٗطت تربٜع نُطنع ٖاّ يف صٓاع١ اـعف يف عصط 1ىلًٜداْات املػٍٛ هلِ يف ىلٜطإ َجٌ غًطا١ْٝ ٚتربٜع)

 (2ٚقس عجط ؾٝٗا ع٢ً أؾطإ ٚقُا٥ٔ يصٓاع١ اـعف.)املػٍٛ خاص١ َٓص إٔ اؽصٚا َطاغ١ عاص١ُ هلِ، 

نُا عجط يف زاَػإ ع٢ً عسز َٔ ايب٬طات اـعؾ١ٝ اييت تسٍ صٓاعتٗا ع٢ً أْٗا تعٛز ىل  ايعصط املػٛيٞ، ٚقس 

متٝع ٖصا ايٓٛع َٔ اـعف باغتدساّ عٓاصط آز١َٝ ٚسٝٛا١ْٝ ْٚبات١ٝ، َ  أطط نتاب١ٝ باـطني ايٓػدٞ 

 ايٓصٛص ايس١ٜٝٓ َٔ ايكطإٓ، أٚ أزبٝات َٔ ؾعط اؿب ايصٛيف نكصص فاظ١ٜ ٚضَع١ٜ ٚايؿاضغٞ، تؿري ىل 

 (3)تؿري ىل  اؿب اإلهلٞ.

َٚٔ أؾٗط املطانع ايصٓاع١ٝ اييت ظٗطت يف ايعٗس املػٛيٞ ٚاؾتٗطت بصٓاع١ اـعف َس١ٜٓ غًطاْباز اينيت تكن  بنني    

ايػ٬ٝزٕٚ ٚاملطغّٛ ؼت ايط٤٬ ٚشٚ ظخاضف ص١ٝٓٝ  (، نُا مت ايعجٛض ع٢ً مناشز َٔ اـعف ايصٝ 4قِ ُٖٚسإ)

صنن١ٝٓٝ يف َسٜٓنن١ نطَننإ، ٖٚننصا ا٭َننط ٜعٜننس َننٔ قنن٠ٛ ا٫ستُنناٍ بننإٔ تهننٕٛ نطَننإ ٖننٞ َطنننع صننٓاعت٘، أٚ إٔ    

صٓاعت٘ متت يف َطانع أخط٣ يف ىلٜطإ، ع٢ً أٜسٟ صٓاع صٝٓٝني ٚاؾسٜٔ، أٚ صٓاع ىلٜطاْٝني تعًُٛا َٔ ايصٝٓٝني، 

يػ٬ٝزٕٚ، قٛاّ ظخطؾت٘ ضغِ ثن٬خ مسهنات ٚغنط ىلْنا٤، ٖٚنٛ َنٔ ايتصنُُٝات ايؿٓٝن١         َٚٔ أَج١ً شيو: صشٔ َٔ ا

 (5املأخٛش٠ َباؾط٠ َٔ ايصٝٓٝني.)

نُا اْتؿط ايتصٜٛط يف ايعصط املػٛيٞ بؿهٌ نبري، ٚقس ظٗط خ٬ٍ ٖصٙ املطس١ً اغتدساّ املٛضٛعات ايس١ٜٝٓ  

ٍٛ ع٢ً ؾطم ايعامل اإلغ٬َٞ ٚؾٗطتِٗ بايٛي  اإلغ١َٝ٬ بصٛض٠ نبري٠ يف ايتصٜٛط، ٜٚطد  شيو يػٝطط٠ املػ

بايتصٜٛط، ٖٚٛ َا دا٤ َتٛاؾكا  َ  اعتساٍ املصٖب ايؿٝعٞ يف نطا١ٖٝ ايتصٜٛط يف اإلغ٬ّ، ٖٚٛ َا ٜعهؼ 

 (6املعا١ًَ اؿػ١ٓ اييت يكٝٗا ايؿٝع١ َٔ قبٌ املػٍٛ، َٚا ٜعهؼ اعتكاز املػٍٛ باضتبا  ايتصٜٛط باؿٝا٠ ايطٚس١ٝ.)

 اـعف ٚا٭يٛإ يف ؾٔ ايطغِ ٚايتصٜٛط ٚايعخطؾ١:اغتدساّ  -

عٓس قسّٚ املػٍٛ يًعامل اإلغن٬َٞ أثنطٚا ؾٝن٘ ٚتنأثطٚا عطناضت٘ يف ننٌ ايؿٓنٕٛ ٚايعًنّٛ، ؾكنس مت ىلْؿنا٤ ايعسٜنس َنٔ             

املساضؽ اييت بطظ ؾٝٗا ؾٔ ايطغِ، يهٔ بصُات ايتأثري ايصٝ  ناْنت ٚاضنش١ ؾٝٗنا، خاصن١ يف املٓناطل ايؿنطق١ٝ       

                                                           
1 - Geza (f.) Islamic Pottery, P. 120/ TARE Q RAJAB Museum, 1999, P.60. 

 .35ّ، ص1986ط: نتاب ايؿٕٓٛ اإلغ١َٝ٬، اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، غعاز َاٖ - 2

3 - Porter (v.) Islamic tiles, British Museum, 1999, P.34-35. 

 .34غعاز َاٖط: املطد  ايػابل،ص - 4

5 - Geza (f.) Islamic Pottery. P.168. 

ايعصنطٜٔ ايصنؿٟٛ ٚايكادناضٟ بنني املنٛضٚخ ااًنٞ ٚايتنأثري ٚايتنأثري ايصنٝ  ايٛاؾنس،            ٢َٓ قُس بسض: ايطغّٛ اٯز١َٝ ع٢ً اـعف اإلٜطاْٞ يف - 6

 .148ّ، ص2003)َٔ ْس٠ٚ ايتكا٤ اؿطاضات يف عامل َتػري(، َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ، آزاب ايكاٖط٠، 
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اإلغ٬َٞ يف ىلٜطإ َٚا داٚضٖا، ؾظٗطت ايتأثريات ايص١ٝٓٝ ع٢ً ايطغّٛ، خاص١ ظخاضف دًٛز ايهتنب،   َٔ ايعامل

(، ٚضغِ اعتٓام املػٍٛ يإلغ٬ّ ىل٫ إٔ تأثري تكايٝس ايؿٔ 1)ٚنإ ايعٓصط ا٭غاغٞ ؾٝٗا اؿٝٛاْات اـطاؾ١ٝ ايص١ٝٓٝ

َنٔ خن٬ٍ بعنت ايطغنّٛ، َٚنٔ شينو تصنٜٛطِٖ        ايصٝ  ع٢ً ااظٛضات اييت دا٤ت بٗا ايؿنطٜع١ اإلغن١َٝ٬ ظٗنطت    

يًطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضانبنا  اينربام ٚسٛين٘ امل٥٬هن١ ٜتكنسَِٗ غنٝسْا دربٜنٌ عًٝن٘ ايػن٬ّ، نُنا ٜصنٛضٚا            

(، ٖٚنصا ا٭َنط َنٔ ااظنٛضات يف ايعنامل اإلغن٬َٞ، اينيت مل ٜكنسّ         2َكاب١ً ايطنب يٮْبٝنا٤ ٚايطغنٌ يف ايػنُٛات)   

ٚقس سًٌ ايبعت ٖصٙ ايصٛض باعتباض أْٗا تطد  يطغاَني صنٝٓٝني أٚ يتنأثري صنٝ  بػنبب َنا       عًٝ٘ أسس هلصا ايػبب،

 (3)ٜظٗط َٔ ايطغّٛ يًٛدٛٙ املػتسٜط٠ ٚايعٕٝٛ ايصػري٠ املٓشطؾ١.

 ايعُطإ ايصٟ ظٗط يف ايعٗس املػٛيٞ: -

اؿٝا٠ ؾٝٗا، ىل٫ أِْٗ بعس إٔ ضغِ َا أسسث٘ املػٍٛ َٔ خطاب أثٓا٤ تسَريِٖ يًُسٕ ٚزى أغٛاضٖا، ٚىلباز٠ نٌ أْٛاع 

خطعت هلِ ٖصٙ ايب٬ز ٚزاْت هلِ ٚقط٢ ع٢ً نٌ أْٛاع املكا١َٚ ؾٝٗا، عازٚا يٝتؿٓٓٛا يف ايبٓا٤، َػتدسَني نٌ 

طاقات ايصٓاع ٚايبٓا٥ني ايصٜٔ محًِٖٛ َعِٗ َٔ نٌ ايبًسإ اييت أخطعٖٛا، ؾدطز ايبٓا٤ َعها بني نٌ 

١َٝ أٚ ايػًذٛق١ٝ أٚ اإلٜطا١ْٝ ٚايعطب١ٝ، بٌ أِْٗ ؾطضٛا ع٢ً َٗط٠ ايبٓا٥ني بٓا٤ اؿطاضات غٛا٤ ايص١ٝٓٝ أٚ اـٛاضظ

(، نُا آثط ايؿدا١َ يف ايبٓا٤ سٝح نإ َٛيعا  بلهاز 4عُا٥ط خاص١ بِٗ نُا ؾعٌ تُٝٛضيٓو بعاصُت٘ مسطقٓس)

تُٝٛضيٓو يف ايؿاّ   ؾعٓسَا ؾاٖس، (، يصيو غطم أؾهاض ايعُاض٠ َٔ ب٬ز ايؿا5ّ)نٌ دسٜس يف ايبٓا٤ ٚايعُطإ

قاّ بٓكٌ ٖصٙ ايؿهط٠ ىل  مسطقٓس، ٚأؾاز  -هلا ططف ىل  أع٢ً ٜػتسم ست٢ ٜصبا َسببا -قب١ بص١ًٝ ايؿهٌ 

ايعسٜس َٔ ٖصٙ ايكباب ٖٓاى، ْٚؿط ٖصا ايططاظ بني اهلٓس ٚضٚغٝا، ست٢ نإ َؿٗٛضا  يف تاز قٌ، ٚأنرب َجاٍ 

 َػذس املًو ايصٟ ؾٝسٙ يٓؿػ٘ ٚوٟٛ بٛاب١ اضتؿاعٗا َا١٥ قسّ، ع٢ً شيو َا قاّ ب٘ تُٝٛضيٓو َٔ ؾٔ ايبٓا٤ يف

عُٛزا  َٔ اؿذط، نُا ؾٝس ٭خت٘ تؿٛ ؾٛى بٝها، ضطوا   يتسؾٔ ؾٝ٘ أصبا ؼؿ١  480ٚغكـ َطؾٛع ع٢ً 

ايعُاض٠ يف عصطٙ، نُا أَط ببٓا٤ َػذس يتدًٝس شنط٣ ظٚدت٘ اابٛب١ ىليٝ٘ ٚاييت تػ٢ُ بٝيب خاتٕٛ، ؾأسطط 

(، نُا ؾٝست دٖٛط ؾاز ظٚد١ ؾاٙ ضر َػذسا أعذٛب١ باؾُاٍ ٚططاظ 6)املٗط٠ ٚأؾطف ع٢ً ايبٓا٤ بٓؿػ٘ايصٓاع 

ايبٓا٤ يف َؿٗس  ع٢ً ايططٜل بني طٗطإ ٚمسطقٓس، ٚقس محٌ ٖصا املػذس امسٗا، ٚقس متٝع بلساط١ املآشٕ املعٚز٠ 

ىل  ؾٓا٤ ض٥ٝػٞ، نػٝت ٚاد١ٗ نٌ َٓٗا  بايؿٛاْٝؼ ايطا٥ع١ بايططٜا ٚنأْٗا ؼطغ٘، ٚت٪زٟ أضبع١ َساخٌ ؾد١ُ

                                                           
 .180، 179ظنٞ قُس سػٔ: ؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، ص - 1

 .183ظنٞ سػٔ: املطد  ايػابل، ص - 2

 .183ظنٞ سػٔ: املطد  ايػابل، ص - 3

 102ظنٞ قُس سػٔ: ؾٕٓٛ اإلغ٬ّ،  - 4

 .68-67، ص13ٍٚ زٜٛضاْت: قص١ اؿطاض٠،تطمج١: ز.عبس اؿُٝس ْٜٛؼ ٚ قُس أبٛ زض٠، ز.ت، فًس  - 5

 ٍٚ زٜٛضاْت: ْؿؼ املطد  ٚايصؿش١. - 6
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(، ٚخ٬ص١ ا٭َط إٔ ايعصط املػٛيٞ مل ٜهٔ ي٘ سطاض٠ خاص١ ب٘ يف ؾٔ 1بآدط َٔ اـعف املعخطف ٫ َجٌٝ هلا)

 (2ايبٓا٤ سٝح اَتاظ ٖصا ايعصط مبعز ؾٕٓٛ كتًـ ا٭َِ اييت خطعت ؿهِ املػٍٛ ؾُٝا ؾٝسٚٙ َٔ َباْٞ.)

 ايجكاؾ١ ٚا٭زب: -

ٍ ع٢ً ايطقٞ باؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿعط ٚايٓجط بعس ىلغن٬َِٗ، ؾأْؿن٦ٛا املنساضؽ املدتًؿن١ ٚغناُٖٛا يف تُٓٝن١       عٌُ املػٛ

اؿٝا٠ ايعك١ًٝ ٚايؿهطٜن١، ؾتٓاؾػنٛا يف بٓنا٤ املنساضؽ ٚاملػنادس ٚزٚض ايؿنؿا٤ َٚٓؿنآت ايطعاٜن١ ا٫دتُاعٝن١ ٚأِدنطٚا           

أْؿأٖا آخط ايػ٬طني ايتُٝٛضٜني ايػًطإ سػنني بناٜكطا،   (، ٚيعٌ أؾٗط ٖصٙ املساضؽ املسضغ١ اييت 3)ا٭ضظام عًٝٗا

عٝح اغتسع٢ يبٓا٥ٗا املٗٓسغني ٚايطغاَني َٔ نٌ َهإ، ؾأبسعٛا يف بٓا٥ٗا ٚظخطؾتٗا، ؾأصبشت آ١ٜ َٔ آٜات 

(، نُا أقاّ ٚظٜط سػني بكطا ٚاملػ٢ُ عًٝؿري ْٛا٥ٞ َسضغن١ أخنط٣ ٚمسٝنت باملسضغن١ اإلخ٬صن١ٝ،      4)ايؿٔ املعُاضٟ

ؾٝٗننا َسضغننني يتننسضٜؼ اؿننسٜح، ٚبٓننا يف ٖننصٙ املسضغنن١ قبنن١ مساٖننا "زاض اؿؿظ١"،خصصننٗا يننت٠ٚ٬ ايكننطإٓ      ٚعننني 

(، ٚبؿطٌ ضعا١ٜ املػٍٛ ٚٚظضا٥ِٗ يًعًِ ٚايعًُا٤ قاَت ْٗط١ 5)ٚسؿظ٘، ٚأؿل بٗا َػذس ٚخاْكاٙ إلطعاّ املػانني

 ْٗط١ ع١ًُٝ ٚثكاؾ١ٝ ٫ ظاٍ ايتاضٜذ ٜؿٗس ع٢ً تكسَٗا.

 ايًػ١ ٚايرتمج١: -

نُا بطظ ايعًُنا٤ يف ايجكاؾن١ ٚا٭زب يف عصنط املػنٍٛ ننصيو بنطظ ايٓشٜٛنٕٛ ٚايؿكٗنا٤ ننصيو، ؾكنس تٓناٍٚ ايعًُنا٤              

(، نُا اٖتُٛا بهتب ايب٬غ١ ٚاإلْؿا٤ مما أز٣ يربٚظ 6نتب ايٓشٛ ايعطبٞ بايؿطح ٚايتًدٝص َجٌ:أيؿ١ٝ ابٔ َايو)

(، نُنا ْؿنطت سطنن١ ايرتمجن١ يف      7ٚاملػنٍٛ)  يربٚظ ايعسٜس َٔ ايعًُنا٤ َنٔ خطاغنإ ٚمسطقٓنس ٖٚنطا٠، َٚنٔ اينرتى       

عصط املػٍٛ غٛا٤ َٔ ايعطب١ٝ ىل  ايؿاضغ١ٝ ٚايرتن١ٝ، أٚ َٔ ايرتن١ٝ يًؿاضغ١ٝ أٚ ايعهؼ، َٚٔ ٖصٙ ايهتب اييت 

ّ(، ٖٚننٛ تًدننٝص يهتنناب 1461ٖننن/866ظٗننطت يف ٖننصٙ املطسًنن١ نتنناب )اؾنناَ ( يػننٝس بننٔ قُننس غننٝس سػننٔ)ت  

َٚٔ املعادِ ايؿاضغ١ٝ نتناب أزا٠ ايؿطن٤٬، يًكاضنٞ خنإ بنسض قُنس اينسًٖٟٛ،        صشاح ايًػ١ يًذٖٛطٟ ايؿاضابٞ، 

                                                           
 .69 -68املطد  ايػابل، ص - 1

 .52تطمج١: عازٍ ظعٝرت، َطبع١ ىلسٝا٤ زاض ايهتاب ايعطبٞ، ز.ت، ص غٛغتاف يٛبٕٛ: سطاض٠ ايعطب، - 2

 .256أضَٝٓٛؽ ؾاَربٟ: تاضٜذ غاض٣، ص- 3

 .58ّ، ص1974ضداهلا، بػساز،  -آثاضٖا -خًٌٝ اهلل خًًٝٞ: ٖطا٠ تاضىٗا - 4

بساٜن١ ايعصنط ايصنؿٟٛ، فًن١ َعٗنس ايسضاغنات        ؾرئٜ عبس ايٓعِٝ: ايجكاؾ١ ايعطبٝن١ اإلغن١َٝ٬ يف بن٬ز ايؿنطؽ َنٔ بعنس ايعصنط ايعباغنٞ ٚستن٢          - 5

 .328ّ، ص1993ايعطب١ٝ بعٓٛإ: ايع٬قات ايعطب١ٝ اإلٜطا١ْٝ، 

كنس اغنتؿاز   أيؿٝت ابٔ َايو اؾَّاْٞ ا٭ْسيػٞ، ٖٚٛ نتاب يف ايٓشٛ ٚايب٬غ١ ٚايبٝإ، ؾتا بٗا بابا  ٚاغعا  يف ٖصا ايؿٔ ملعاصنطٜ٘ ٚملنٔ بعنسٙ، ؾ    - 6

   َٔ آضا٤ ايبصطٜني ٚايهٛؾٝني ٚايبػسازٜني، ٚقس أنب ع٢ً زضاغتٗا ايعسٜس َٔ ايباسجني، غٛا٤ زضاغ١ أٚ ؾطسا .َٔ دٗٛز ا٭قسَني، ٚمج

ّ(. اْظنط:  1438ٖنن/ 842ّ(، ٚأبٛ ايكاغِ بٔ أبٞ بهط ايًٝجٞ، ٚمشؼ ايسٜٔ قُس بػاطٞ )ت1418ٖن/886َٔ أَجاٍ: سػني بٔ قُس ؾاٙ )ت - 7

 (.185ّ، ص2002يعصط ايتُٝٛضٟ، ضغاي١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ ايسضاغات اإلْػا١ْٝ، داَع١ ا٭ظٖط، اْظط: )غٗري بَٝٛٞ:ٖطا٠ ٚؾعطا٩ٖا يف ا
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ّ، نُننا ٚضنن  ضغننتِ َٛيننٟٛ َعذُنن٘ املػنن٢ُ )ٚغنن١ًٝ املكاصننس ىل  أسػننٔ املطاصننس( يتعًننِٝ  1419ٖننن/822أيؿنن٘ عنناّ 

 (1قٛاعس ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ.)

 اـامت١:

، ؾكس ٚصنٌ املػنًُٕٛ ىل  أقصن٢ أقنايِٝ آغنٝا      اْتؿط اإلغ٬ّ يف ب٬ز ؾطم آغٝا َٓص ٚقت َبهط عٔ ططٜل ايتذاض٠

ايؿطق١ٝ يًتذاض٠ َن  أًٖنٗا، ٚلشنٛا يف تأغنٝؼ دايٝنات عطبٝن١ ىلغن١َٝ٬ ٖٓناى، ٚيف ايعٗنس ايعباغنٞ ظاز عنسزِٖ،            

(، ٚضغِ إٔ اإلَرباطٛض١ٜ املػٛي١ٝ اْكػُت ؾُٝا بعس ىل  أضبع١ 2)خاص١ بعس إٔ تعٚز ٖ٪٤٫ املػًُٕٛ َٔ ْػا٤ صٝٓٝات

ا يف ايصني، ٚثاْٝٗا يف ٚغط آغٝا، ٚثايجٗا يف ب٬ز ايكؿذام، ٚضابعٗا يف ؾاضؽ، ؾلٕ ايع٬قات ايتذاض١ٜ أقػاّ: أٚهل

 ( 3بني ٖصٙ ا٭قػاّ ظًت قا١ُ٥ ٚنٌ َٓٗا سطٜص ع٢ً اؿؿاظ عًٝٗا.)

ذناض٠  أٚ باْتكناهلِ يًت  -ىلٕ ناْٛا َٔ أصشاب اؿطف ٚايصنٓاعات -يصيو ملا اْتكٌ املػًُٕٛ غٛا٤ بٓكٌ املػٍٛ هلِ 

ىل  ؾننطم أغننٝا ٚبنن٬ز ايؿننطم، ْكًننٛا َعٗننِ نننجريا َننٔ املعًَٛننات عننٔ اؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬ ىل  ٖٓنناى، ٚباملجننٌ ؾعننٌ   

املػننٝشٕٝٛ ايننصٜٔ شٖبننٛا َننٔ أٚضبننا ىل  تًننو ايننب٬ز، نُننا إٔ املػننٍٛ ننناْٛا قننس ْكًننٛا َعٗننِ ايهننجري َننٔ اؿننطؾٝني  

٬َٞ، أٚ مننٛ أٚضبننا، ممننا أز٣ ىل  سطننن١ اتصنناٍ  ٚايؿٓنناْني ٚايصننٓاع ايصننٝٓٝني عٓننس ؼننطنِٗ مننٛ ايؿننطم اإلغنن 

غٝاغٞ ٚػاضٟ ٚؾ  ٚصٓاعٞ بنني اؾناْبني ايؿنطقٞ ٚايػطبنٞ، ٚأز٣ ىل  اتصناٍ اؿطناضات ايصن١ٝٓٝ ٚاإلغن١َٝ٬         

ٚا٭ٚضب١ٝ، ثِ ىل  تساخٌ ٚمتاظز ٖصٙ اؿطاضات، يهٔ شيو قس نإ ةٓ٘ باٖظا ، سٝح إٔ اؿطاض٠ مل تصنٌ ىل   

عس إٔ سطِ املػٍٛ سسٚز عؿطات ايسٍٚ اينيت ناْنت ؼنٍٛ بنني ٖنصا ا٫تصناٍ، ٚيف ايبساٜن١ زَنطٚا         ٖصٙ ايٓتٝذ١ ىل٫ ب

َٖذَّننُطٚا آ٫ف ايصننٓاع    عؿننطات املننسٕ مبننا ؾٝٗننا َننٔ ؾٓننٕٛ ٚقصننٛض ٚآثنناض ٚغريٖننا، ٚقتًننٛا ٦َننات ا٭يننٛف َننٔ ايبؿننط، ٚ

ٛادع متهٔ ايطساي١ ا٭ٚضبٝنٕٛ  ٚاؿطؾني، يهٔ يف ْٗا١ٜ ا٭َط اتصًت ٖصٙ اؿطاضات ببعت، ؾًُا ظايت ٖصٙ اؿ

 ( 4)َٔ إٔ ٜصٖبٛا ىل  ايؿطم، ٜٚصؿٛا َا ٜطْٚ٘ َٔ نٓٛظ آغٝا، بعس عٛزتِٗ ىل  ب٬زِٖ.

ٚيعٌ َٔ آثاض ٖصا ايت٬قٞ بني اؿطاضات بني ايؿطم ٚايػنطب إٔ عنطف املػنٍٛ َنا ننإ خاؾٝنا  عًنِٝٗ َنٔ سطناضات          

ِ       ايػطب ٚعازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ، نُنا سناٍٚ ايػطبٝنٕٛ بهنٌ      (، 5)ايطنطم ايتنأثري عًن٢ املػنٍٛ ٚعًن٢ عنازاتِٗ ٚعكا٥نسٖ

مبشاٚي١ ؼًِٜٛٗ ىل  املػٝش١ٝ، نُا نإ يًػعٚ املػٛيٞ زٚض غري َباؾط يف قٝاّ ايٓٗط١ ا٭ٚضب١ٝ عنٔ ططٜنل زؾعٗنِ    

عؿننري٠ ا٭تننطاى ىل  آغننٝا ايٛغننط٢، ٚايننيت امننسض َٓٗننا ا٭تننطاى ايعجُننإْٝٛ ؾُٝننا بعننس، ٚايننصٜٔ اغننتطاعٛا ؾننتا            

                                                           
 .184، 183غٗري بَٝٛٞ: املطد  ايػابل، ص - 1

2 - Fitzgeraid, China, A Short Cultral History, (London, 1935).PP.320. 

3 - Huzayyin, Arabia & The Far East, P.172. 

4 - Browne, A Literary History of Persis, Vol.II. P.442. 

5 - Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, (Leipzig, 1886). Tom.II. P.70. 
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طٓط١ٝٓٝ عاص١ُ ايسٚي١ ايبٝعْط١ٝ، ممنا أز٣ ىل  استهناى ا٭ٚضبٝنٕٛ بٗنِ بؿنهٌ َباؾنط ٚىل  تطنٜٛط ايعكًٝن١         ايكػ

 (1ا٭ٚضٚب١ٝ اؾاَس٠ اييت غٝطط٠ ع٢ً أٚضبا ط١ًٝ ايكطٕٚ ايٛغط٢.)

أزت سطن١ ا٫تصاٍ اؿطاضٟ ٖصٙ بني ايؿطم ٚايػنطب ينٝؼ ٫غنتؿاز٠ املػنٍٛ ٚاملػنًُٕٛ ٚاملػنٝشٕٝٛ ؾشػنب، بنٌ         

ؿاز ايصٕٝٓٝٛ أٜطا  برتسٌٝ أٚ ضسٌٝ املػًُٕٛ ٚاملػٝشٕٝٛ ىل  ب٬زِٖ، ٚخاص١ أِْٗ يف املطاسٌ ا٭ٚ  َٔ ايػنعٚ  اغت

املػٛيٞ ناْٛا َٔ أصشاب اؿطف ٚايصٓاعات، ثِ ٫سكا  َٔ أصشاب ايتذاض٠، ؾشًُٛا َعِٗ سطاضاتِٗ، مما أز٣ 

إٔ املعًَٛنات ايصن١ٝٓٝ اؾػطاؾٝن١ تنأثطت ننجريا  َنٔ دنطا٤         ىل  ايتأثري يف ايعًّٛ املدتًؿ١ عٓس ايصنٝٓٝني، ؾُنج٬ لنس   

 (2)نجط٠ ضس٬تِٗ ايرب١ٜ ٚايبشط١ٜ يف ٚغط آغٝا ٚغطبٗا، ٚظاضٚا دعض اهلٓس ايؿطق١ٝ، ٚغ٬ٕٝ ٚغريٖا.

نُا نإ ايتأثري ايؿ  نبريا  ْتٝذ١ ٖصا ايتٛاصٌ اؿطاضٟ بني ايؿطم ٚايػنطب، بنني ايؿٓنٕٛ اإلغن١َٝ٬ ٚايؿٓنٕٛ      

ستننن٢ ظٗنننطت ايعٓاصنننط ايؿٓٝننن١ اإلغننن١َٝ٬ ٚايصننن١ٝٓٝ دٓبنننا  ىل  دٓنننب يف بعنننت ايصنننٛض، ، َٚٓٗنننا بعنننت   ايصننن١ٝٓٝ،

املٛضٛعات ايعخطؾ١ٝ ٚخاص١ ضغِ ايػشب ايص١ٝٓٝ، ٚبعت اؿٝٛاْات اـطاؾ١ٝ اييت ناْت َٔ أِٖ ممٝعات ايؿٔ 

ًُني اينصٜٔ قًنسٚا ايطغنّٛ    (، بٌ إٔ بعت ايًٛسنات ٜصنعب ايتُٝٝنع ؾٝٗنا عنٔ ْٛعٝن١ املصنٛض، أٖنٛ َنٔ املػن          3ايصٝ )

  .ايص١ٝٓٝ، أّ ٖٛ َٔ ايصٝٓٝني ايصٜٔ قًسٚا ايؿٕٓٛ اإلغ١َٝ٬

 املصازض ٚاملطاد :

ٖن(: ايطس١ً  املػُا٠ ؼؿ١ ايٓظاض يف غطا٥ب ا٭َصاض، زاض 779ابٔ بطٛط١،قُس بٔ عبس اهلل ايًٛاتٞ ايطٓذٞ)ت -

 ّ. 1992ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

ٖن(: ايٓذّٛ ايعاٖط٠ يف ًَٛى َصط ٚايكاٖط٠، َصٛض٠ عٔ طبع١ زاض 874ػطٟ بطزٟ، مجاٍ ايسٜٔ أبٛ اااغٔ)تابٔ ت -

 ايهتب، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ، َصط، ز.ت.
، 1965ٖننن(:ايهاٌَ يف ايتنناضٜذ،زاض صننازض، بننريٚت، 630ابننٔ ا٭ثننري، عننع ايننسٜٔ أبننٛ اؿػننٔ عًننٞ بننٔ أبننٞ ايهننطّ)ت  -

1966.ّ 

ٖنن(:ؾطح ْٗنر ايب٬غن١،ؼٝل: قُنس أبنٛ ايؿطنٌ ىلبنطاِٖٝ،        655ساَس عبس اؿُٝنس)ت ابٔ أبٞ اؿسٜس، أبٛ  -

 ّ. 1960زاض ىلسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 

 ٖن(: َعذِ ايبًسإ،زاض ايؿهط، بريٚت، ز.ت.628اؿُٟٛ،ٜاقٛت بٔ عبس اهلل)ت -

 .1968ّبٓاْٞ، بريٚت، : تاضٜذ ابٔ خًسٕٚ، زاض ايهتاب ايًٖن(808)تبٔ خًسٕٚ، عبس ايطمحٔ بٔ قُسا -

ٖن(: ٚؾٝات ا٭عٝإ ٚأْبا٤ أبٓنا٤ ايعَنإ، ؼكٝنل: ىلسػنإ عبناؽ،      681ابٔ خًهإ، أمحس بٔ قُس بٔ أبٞ بهط)ت -

 .6ّ، دن1990زاض صازض، بريٚت، طبع١ 

                                                           
1 -   Browne, A Literary History of Persis, (London, 1906).Vol.II. P.442. 

2 - Hirth & Rockhill, Chinese & Arab Trade in the Twelfth and Therteenth Centuries Translated from 

Chinese. (St. Petersburg, 1911). PP.25-28. 

 .4ّ، ص1938ظنٞ قُس سػٔ: ايتصٜٛط ٚأع٬ّ املصٛضٜٔ يف اإلغ٬ّ، ف١ً املكتطـ، عسز أنتٛبط،  - 3
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ٖنن(: اينساضؽ يف تناضٜذ املنساضؽ، ؼكٝنل: ىلبنطاِٖٝ مشنؼ اينسٜٔ، زاض         927ايسَؿكٞ، عبنس ايكنازض قُنس ايٓعُٝنٞ)ت     -

 ّ.1990ٖن/1410هتب ايع١ًُٝ، طبع١ أٚ ، اي

 . 7ّ،دن2002ايعضنًٞ،خري ايسٜٔ ايسَؿكٞ:ا٭ع٬ّ، زاض ايعًِ ي٬ًُٜني،ايطبع١ اـاَػ١ عؿط٠،َاٜٛ -

غبط ابٔ اؾٛظٟ، ٜٛغـ بٔ قعاغًٞ:َطآ٠ ايعَإ يف تاضٜذ ا٭عٝإ، َطبع١ فًنؼ زا٥نط٠ املعناضف ايعجُاْٝن١، سٝنسض       -

 ّ.1952أباز، اهلٓس، 

 ّ.2003ٖن(: تاضٜذ اـًؿا٤، َهتب١ اإلميإ، املٓصٛض٠، ايطبع١ ا٭ٚ ، 911ػٝٛطٞ،د٬ٍ ايسٜٔ)تاي -

ٖن(:ْع١ٖ ايٓؿٛؽ ٚا٭بسإ يف تٛاضٜذ ايعَإ،   ؼكٝنل: سػنٔ   900ابٔ ايصرييف، ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ زاٚز اؾٖٛطٟ)ت -

 ّ.1970سبـ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١، ايكاٖط٠، 

 ّ.1985ٖن(:تاضٜذ كتصط ايسٍٚ،ايطبع١ ايجا١ْٝ،املطبع١ ايهاثٛيٝه١ٝ، بريٚت،685ًطٞ)تابٔ ايعربٟ، أبٛ ايؿطز امل -

 ّ. 1991تاضٜذ ايعَٔ، بريٚت، -

اـًٝنٌ، ؼكٝنل: عنسْإ ٜنْٛؼ عبنس اجملٝنس       ٚ: ا٭ْنؼ اؾًٝنٌ بتناضٜذ ايكنسؽ     ٖن(928)تفري ايسٜٔ اؿٓبًٞايعًُٝٞ، -

 .1999ّٖن/1420ْبات٘، َهتب١ ضْسٜؼ، عُإ، 

 ٖن.1351ٖن(: ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب، َهتب١ ايكسغٞ،ايكاٖط٠، 1089ايعُاز اؿٓبًٞ)ابٔ  -

ٖن(: املدتصط يف تاضٜذ ايبؿط، املطبع١ اؿػن١ٝٓٝ، ايطبعن١ ا٭ٚ ،   732أبٛ ايؿسا٤، عُاز ايسٜٔ ىلمساعٌٝ بٔ قُس)ت -

 ز.ت. 

خ اؾاَعن١ ٚايتذناضب ايٓاؾعن١ يف املا٥ن١ ايػنابع١،      ٖن(: اؿنٛاز 723ابٔ ايػٛطٞ، نُاٍ ايسٜٔ عبس ايطظام ايبػسازٟ)ت -

 ٖن. 1351املهتب١ ايعطب١ٝ، بػساز، 

 ٖن(: صبا ا٭عؿ٢، َصط، ز.ت.821ايكًكؿٓسٟ، أبٛ ايعباؽ أمحس)ت -

 ٖن(: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،َطبع١ ايػعاز٠، َصط، ز.ت.774ابٔ نجري، أبٛ ايؿسا٤ ىلمساعٌٝ بٔ عُط)ت -

: ؾٛات ايٛؾٝات ٚايصٌٜ عًٝٗا، ؼكٝل: ىلسػإ عباؽ، زاض صازض، بريٚت، ٖن(764ايهتيب، قُس بٔ ؾانط)ت

1974 .ّ 

 ّ.1997ٖن/1418قُس بٔ خًٝؿ١ ايتُُٝٞ: َكاي١ ايتعطٌٝ ٚاؾعس بٔ زضِٖ، ْؿط أضٛا٤ ايػًـ،ايطٜاض، -

َطبعن١   ٖنن(: ايػنًٛى ملعطؾن١ زٍٚ املًنٛى، ؼكٝل:قُنس َصنطؿ٢ ظٜناز٠،       845املكطٜعٟ، تكٞ ايسٜٔ أمحنس بنٔ عًنٞ)ت   -

 ّ.1971-1956ؾ١ٓ اينتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، ايكاٖط٠، 

ٖننن(: غننري٠ ايػننًطإ دنن٬ٍ ايننسٜٔ َهربتننٞ، ؼكٝننل: سنناؾظ أمحننس محننسٟ، زاض  639ايٓػننٟٛ، قُننس بننٔ أمحننس)ت -

 ّ.1953ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، 

 ّ.2004ٚت،ايطبع١ ا٭ٚ ، ايٜٓٛطٟ،ؾٗاب ايسٜٔ أمحس: ْٗا١ٜ ا٭ضب يف ؾٕٓٛ ا٭زب، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بري -

ٖننن(هلل: دنناَ  ايتننٛاضٜذ، تطمجنن١: قُننس صننازم ْؿننأت، ٚآخننطٕٚ، زاض ىلسٝننا٤    716اهلُصاْٞ،ضؾننٝس ايننسٜٔ ؾطننٌ ا)ت  -

 ايهتب ايعطب١ٝ، ز.ت.
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ٖنن(: َؿنطز ايهنطٚب يف أخبناض بن  أٜنٛب، ؼكٝنل: مجناٍ اينسٜٔ          697ابٔ ٚاصٌ،مجاٍ ايسٜٔ بٔ قُنس بنٔ غنامل)ت    -

 ّ.1972ايٛثا٥ل ايك١َٝٛ،ايؿٝاٍ، زاض ايهتب ٚ

 ّ. 1996ٖن/ 1417ٖن(: تاضٜذ ابٔ ايٛضزٟ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، 749ابٔ ايٛضزٟ،عُط بٔ املظؿط)ت -

 ّ.1970.تت١ُ املدتصط يف أخباض ايبؿط، ؼكٝل: أمحس ضؾعت ايبسضاٟٚ، زاض املعطؾ١،  -

ُا١ْٝ، سٝسض أباز، ٕ، َطبع١ فًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايعجٖن(: شٌٜ َطآ٠ ايعَا726ايْٝٛٝ ،قطب ايسٜٔ أبٛ ايؿتا َٛغ٢) -

 ّ.1961اهلٓس، 

 املطاد :

 ّ.1977ىلبطاِٖٝ ايسغٛقٞ ؾتا: زضاغات يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض ايجكاؾ١،  -

 ّ.1983ىلبطاِٖٝ ايعسٟٚ: تاضٜذ ايعامل اإلغ٬َٞ،َعٗس ايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايكاٖط٠،  -

 ّ.1968ٗس املػٍٛ ا٭ًٜداْني، َطبع١ ايعاْٞ ، بػساز، ايطبع١ ا٭ٚ ، دعؿط سػني خصباى: ايعطام يف ع -

 ّ.1949ساؾظ محسٟ: ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ، زاض ايؿهط،  -

 ّ.1939سػٔ ىلبطاِٖٝ سػٔ ٚعًٞ ىلبطاِٖٝ سػٔ: ايٓظِ اإلغ١َٝ٬، ايكاٖط٠،  -

 ّ.1974ضداهلا، بػساز،  -آثاضٖا -خًٌٝ اهلل خًًٝٞ: ٖطا٠ تاضىٗا -

 ّ.1996اَس خًٝؿ١: ؾٔ ايتصٜٛط عٓس ا٭تطاى ا٭ٜػٛض، زاض طٝب١، ايكاٖط٠، ضبٝ  س -

 ّ.1986ضدب قُس عبس اؿًِٝ: اْتؿاض اإلغ٬ّ بني املػٍٛ، ايكاٖط٠،  -

 ّ.1938ظنٞ قُس سػٔ: ايتصٜٛط ٚأع٬ّ املصٛضٜٔ يف اإلغ٬ّ، ف١ً املكتطـ، عسز أنتٛبط،  -

 ّ.1941ايصني ٚؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، ايكاٖط٠،  -

 ّ.1938.ؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، ايكاٖط٠،  -

 ّ.2010غاٖط ضاؾ : تُٝٛضيٓو، زاض َؿاضم، ايكاٖط٠، ايطبع١ ا٭ٚ ،  -

 ّ.1986غعاز َاٖط: نتاب ايؿٕٓٛ اإلغ١َٝ٬، اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب،  -

 ّ.1986ايػٝس ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، بريٚت،  -

ٔ آٜسٕ: ايططٜك١ ايٓكؿبٓس١ٜ بني َاضٝٗا ٚساضطٖا، نتاب َٓؿٛض يف َٛق  ايػًؿٝني ا٭تطاى عًن٢  ايؿٝذ ؾطٜس ايسٜ -

  www.ikraislam.comضابط: 

 ط٘ ْسا: ؾصٍٛ َٔ تاضٜذ اؿطاض٠، زاض اؾاَعات، اإلغهٓسض١ٜ، ز.ت. -

 ّ.1987إلغ١َٝ٬ املػتك١ً يف ايؿطم، زاض ايؿهط ايعطبٞ، عصاّ ايسٜٔ عبس ايط٩ٚف ايؿكٞ: ايسٍٚ ا -

 ّ.1967عًٞ ىلبطاِٖٝ سػٔ: تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، َهتب١ ايٓٗط١، ايطبع١ ايجايج١،  -

 ّ.2004عُاز ايسٜٔ خًٌٝ، ٚز.ؾاٜع ايطبٝ : ايٛغٝط يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض اؿاَس ا٭ضزٕ، ايطبع١ ا٭ٚ ،  -

 ّ.1997ايصٝاز: زضاغات يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض ايجكاؾ١، ؾ٪از عبس املعطٞ  -

 ّ.1987ايؿطم اإلغ٬َٞ يف عٗس اإلًٜداْٝني،قطط،   -
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 ّ.1983قُس عًٞ ايباض: املػًُٕٛ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت، زاض ايؿطٚم، دس٠،  -

-  ٚ ب ايصنًٝب١ٝ ٚايػنعٚ املػنٛيٞ يًعنامل اإلغن٬َٞ زضاغن١ ْٚصنٛص، َ٪غػن١ ايطغناي١،          قُس َاٖط محاز٠: ٚثا٥ل اؿنط

 ّ.1979بريٚت، ايطبع١ ا٭ٚ ، 

 ّ.1990َصطؿ٢ سًُٞ:اإلغ٬ّ ٚا٭زٜإ،زضاغ١ َكاض١ْ، زاض ايسع٠ٛ، اإلغهٓسض١ٜ، ايطبع١ ا٭ٚ ،  -

 ايسٚضٜات:

 ّ.1966، اجملًس ايطاب ، َصط، ١2، عسزأمحس قُٛز ايػازاتٞ: تاضٜذ دٗاْؿهاٟ، ف١ً تطاخ اإلْػاْٝ -

مجاٍ ؾٛظٟ قُس: أٚضناع غنري املػنًُني بنلٜطإ ٚايعنطام يف عٗنس اإلًٜدنإ أضغنٕٛ، )ْنس٠ٚ ؾنطم ايعنامل اإلغن٬َٞ،              -

 ّ.  1988ن١ًٝ اٯثاض، داَع١ ايكاٖط٠، 

ٚستن٢ بساٜن١ ايعصنط ايصنؿٟٛ،     ؾرئٜ عبس ايٓعِٝ: ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف ب٬ز ايؿطؽ َٔ بعس ايعصط ايعباغٞ  -

 ّ.1993ف١ً َعٗس ايسضاغات ايعطب١ٝ بعٓٛإ: ايع٬قات ايعطب١ٝ اإلٜطا١ْٝ، 

عًٞ ايػٝس قُنٛز: اهلذنطات املػٛيٝن١ ىل  َصنط ٚآثاضٖنا ايجكاؾٝن١ ٚا٫دتُاعٝن١ يف ايعصنط املًُنٛنٞ، فًن١ املن٪ضر،             -

 ّ.1995، ٜٛيٝٛ 15ن١ًٝ اٯزاب، داَع١ ايكاٖط٠، ايعسز 

قُس بسض: ايطغّٛ اٯز١َٝ ع٢ً اـعف اإلٜطاْٞ يف ايعصطٜٔ ايصنؿٟٛ ٚايكادناضٟ بنني املنٛضٚخ ااًنٞ ٚايتنأثري        ٢َٓ -

ٚايتأثري ايصٝ  ايٛاؾنس، )َنٔ ْنس٠ٚ ايتكنا٤ اؿطناضات يف عنامل َنتػري(، َطننع ايبشنٛخ ٚايسضاغنات ا٫دتُاعٝن١، آزاب            

 ّ.2003ايكاٖط٠، 

 ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ:

يف ايعصنننط ايتُٝننننٛضٟ، ضغننناي١ زنتننننٛضاٙ، نًٝننن١ ايسضاغننننات اإلْػنننا١ْٝ، داَعنننن١      ٚؾننننعطا٩ٖاغنننٗري بٝنننَٛٞ:ٖطا٠    -

 ّ.2002ا٭ظٖط،

صربٟ عبس ايًطٝـ غًِٝ: ايصطاع ايػٝاغٞ ٚاملصٖيب بني ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ يف عصط غٝطط٠ ىلًٜداْات املػٍٛ يف ىلٜطإ،  -

 ّ.1996ضغاي١ زنتٛضاٙ، قػِ ايتاضٜذ، ن١ًٝ زاض ايعًّٛ، داَع١ ايكاٖط٠، 

  املطاد  ا٭دٓب١ٝ املعطب١:

 ّ.1987أضَٝٓٛؽ ؾاَربٟ: تاضٜذ غاض٣، تطمج١: أمحس قُٛز ايػازاتٞ، َهتب١ ْٗط١ ايؿطم،  -

 ّ.1985اغتاًْٞ يٝٓبٍٛ: طبكات غ٬طني اإلغ٬ّ، بريٚت،  -

 .1983ّباضتٛيس:تاضٜذ اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، تطمج١: محع٠ طاٖط، زاض املعاضف، ايطبع١ اـاَػ١،  -

بطإٚ، ازٚاضز دطاْؿٌٝ: تاضٜذ ا٭زب يف ىلٜطإ َٔ ايؿطزٚغٞ ىل  ايػعسٟ، تطمج١: ىلبنطاِٖٝ أَنني ايؿنٛاضبٞ، َطبعن١      -

 ّ.1945ايػعاز٠، ايكاٖط٠، 

 .1982بطتٛيس  ؾبٛيط: ايعامل اإلغ٬َٞ يف ايعصط املػٛيٞ، تطمج١: خايس أغعس عٝػ٢، زَؿل، ايطبع١ ا٭ٚ  ،  -

 ّ.1995ا٭غطات اؿان١ُ يف ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ، عني يًسضاغات،  نًٝؿٛضز. أ. بٛظٚضت: -

ضاٜؼ، تاَاضا تايبٛت: ايػ٬دك١ تاضىِٗ ٚسطاضتِٗ، تطمج١: يطؿٞ اـٛضٟ ٚىلبنطاِٖٝ اينسقٛقٞ، َطبعن١ اإلضؾناز،      -

 ّ.1968بػساز، 
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 .13ًس ٍٚ زٜٛضاْت: قص١ اؿطاض٠،تطمج١: ز.عبس اؿُٝس ْٜٛؼ ٚ قُس أبٛ زض٠، ز.ت، ف -
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