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 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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ُ  ٓ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 ( 00111)  الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘ داخل مً املسضل٘ البخ.  

  ْميَا:  أمسٓلٕ دّالزّمخطٌْ  ماٜ٘(  $ 101) 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 -العام٘ للل اب ّاليشس ّال ْشٓع اهلٔٝ٘ ( )  و 2013/  10/  28( )  630زقه ايٓداع  )    
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 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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 دراسة مقارنة -الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم احلكومي 
 يماض عبدالرمحو عبدالرحيم عهرتد. 

 كلية احلقوق–اخلاص أستاذ القانوى 

  الرياض –معة دار العلوم جا

 

 املًدص

1 

 اؿه١َٛ َٔ املدع١َٛ ا٭عاخ َٔ اؾاَعات ايٝٗا تتٛصٌ اييت ا٫خرتاع بسا٠٤ ًَه١ٝ قط١ٝ وًٌ ايبشح ٖرا

 ايطٝاض١ ؼًٌٝ خ٬ٍ َٔ ٚذيو ، ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ داخٌ ايٛطين ٚاملطت٣ٛ ايدٚيٞ، املطت٣ٛ ع٢ً

 باإلضاف١ ايطعٛد١ٜ، اؾاَعات داخٌ ػس٣ اييت ا٭عاخ عٔ ايٓاػ١ ايفهس١ٜ املًه١ٝ عكٛم اـاص١ ايػا١ًَ

 أٚ ،(٭ضاتر٠ تهٕٛ ا٫خرتاع ًَه١ٝ.)يٮضاتر٠ ناَتٝاش: ا٫خرتاع بسا٠٤ ًَه١ٝ أْٛاع َٔ ْٛعني بني املكاز١ْ إىل

 تتٛصٌ ييتا ٚايربا٤ات ايتك١ٝٓ ْكٌ َٛضٛع إ سٝح( يًذاَعات تهٕٛ ا٫خرتاع بسا٠٤ ًَه١ٝ) يًُعاٖد اَتٝاش

:  املصاحل أصشاب كتًف َٔ ٚاٖتُاّ َٓاقػ٘ َٛضٛع ٖٛ ايعا١َ، ا٭َٛاٍ َٔ املدع١َٛ ايبشح َٓعُات إيٝٗا

 ايطٝاضات، صاْعٞ ،ايصٓاع١، ايط٬ب ايباسجني، ، ايعاّ املاٍ َٔ املُٛي١ ا٭خس٣ ايبشج١ٝ ٚاملٓعُات اؾاَعات،

 اؾدٜس َٚٔ. َتعازض٘ َٛاقف هلِ ٖ٪٤٫ املصاحل أصشاب اؿا٫ت َٔ نجري يف اْ٘ ٚاملػه١ً ايعاّ، ٚاؾُٗٛز

 ناْت ايفرت٠ ٖرٙ قبٌ أْ٘ سٝح ا٭خري٠، عاًَا ايج٬ثني يف فاع١ًٝ أنجس أصبشت املٓاقػ١ ٖرٙ بايرنسإٔ

 يف تكع ٫ ايربا٠٤ إٔ نُا ايعا١َ، اـد١َ يف دٚزٖا َع ٜتعازض ا٫خرتاع بسا٠٤ َٛضٛع إٔ تعترب اؾاَع١

 يًذاَع١ تكًٝدٜني دٚزٜٔ ٖٓاى إٔ سكٝك١ َٔ دا٤ت تػريات سدثت ٚيهٔ  ايتع١ًُٝٝ ع١ًُٝاي أٖداف ْطام

 ايعًُٞ ٚايبشح ايتعًِٝ يف يدٚزٖا َصاسبا هلا ثايح دٚز أضٝف ايّٝٛ ٚيهٓٗا ، ايعًُٞ ٚايبشح ايتعًِٝ، ُٖٚا،

 ايفهس١ٜ، باملًه١ٝ باغس٠َ بػهٌ  ٜستبط ا٫خرتاع إىل فايتٛصٌ ٚايتطٜٛل، ايصٓاع١ َع ٚايتداخٌ ايتفاعٌ ٖٚٛ

 ع٢ً زنصت   املبهس٠ ايٓكاغات ٚيرا املًه١ٝ، عٔ ايتًكا٥ٞ ايط٪اٍ ٜهٕٛ ممًٛن٘ سص١ ٖٓاى ٜهٕٛ ٚعٓدَا

 ا٭َٛاٍ َٔ املدعَٛ٘ ايبشج١ٝ املٓعُات قبٌ َٔ َٔ ايٓاػ١ ايفهس١ٜ املًه١ٝ ؿكٛم املايو ٖٛ َٔ ض٪اٍ،

 قبٌ َٔ املُٛيني ٚايباسجني ايبشج١ٝ املٓعُات ه١َٛ،اّاؿ قبٌ َٔ املُٛي١ ايٛنا٫ت ِٖ ٌٖ ايعا١َ؟،

  املًه١ٝ عٔ ايتٓاشٍ ٜتِ أ٫ هب بأْ٘ عاّ، زأٟ قبٍٛ مت اْ٘ اىل ايتٛصٌ مت طٌٜٛ دداٍ بعد عَُٛا اؿه١َٛ؟

 ٚعدّ ايدٚي١ نفا٠٤ عدّ إىل ت٪دٟ ايبريٚقساط١ٝ إٔ ٖٚٞ ٚاقع١ٝ َٓطك١ٝ سذ٘ بطبب ٚذيو: اؿه١َٛ إىل

 .ايتك١ٝٓ ْٚكٌ داز٠إ ع٢ً قدزتٗا

 ا٭ٚضع بايكط١ٝ َستبط١ ايفهس١ٜ املًه١ٝ ؿكٛم اؾاَع١ ًَه١ٝ: قا١ْْٝٛ ْعس ٚد١ٗ َٚٔ  -

 .أٚاملساضِٝ ايٛط١ٝٓ ايكٛاْني ًَهٝتٗا ْعُت املٛظفني،ايت٢ ٫خرتاعات

 املٛظف،أّ أّ ايعٌُ زب ٖٛ ٌٖ ي٬خرتاع املايو ٜعد أُٜٗا ْفط٘ طسح ايرٟ ايس٥ٝطٞ ايط٪اٍ ٚيرا 

 بسا٠٤ ع٢ً اؿصٍٛ بطًب ايتكدّ ي٘ ول َٔ ثِ، َٚٔ ايعا١َ؟ با٭َٛاٍ يًذاَعات ايداع١ُ ايٛنا٫ت

 ْكٌ ع٢ً ٜطاعد ذيو ٭ٕ يًذاَعات ا٫خرتاع بسا٠٤ متتح إٔ هب أْ٘ ايبشح َٔ أضتٓر ٚقد.اخرتاع؟

 .ايتك١ٝٓ
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 يًعًّٛ ٚط١ٝٓ َٓع١َٛ خ٬ٍ َٔ املعسف١ ع٢ً قا٥ِ ٚفتُع اقتصاد"بٓا٤  يف زغب١ َٔ املًُه١متٗٝد:  

يًعًّٛ  عبدايعصٜص املًو َد١ٜٓ 1406ٙعاّ يف ايصادز املًهٞ املسضّٛ ٚد٘ فكد" ٚا٫بتهاز ٚايتك١ٝٓ

 ٚاـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚٚضع ٚايتك١ٝٓ، ايعًّٛ يتطٜٛس ١ايٛطٓٝ ايطٝاض١ باقرتاح" ايكٝاّ إىل ٚايتك١ٝٓ

املًُه١  يف ٚايتك١ٝٓ يًعًّٛ ايٛط١ٝٓ ايطٝاض١ "بإعداد ايطٝام ٖرا يف املد١ٜٓ بدأت اي٬ش١َ يتٓفٝرٖا ٚقد

ٙ ٚسٝح إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ 1423عاّ يف ايٛشزا٤ فًظ َٔ عًٝٗا املٛافك١ متت اييت 1 "ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ

اؾاَعات ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ، ايدٚز ايرٟ مل ٜعد قاصسًا ع٢ً ايبشح ايعًُٞ ٚيهٔ  يف ظٌ تطٛز دٚز

أصبح دٚز اؾاَع١ زا٥دًا يف اإلبداع ايفهسٟ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ املٛدٛد٠ 

ٚتسخٝص يف اؾاَعات ٖٚٛ َا بادزت ب٘ داَع١ املًو ضعٛد َٔ خ٬ٍ إْػا٤ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

، ٚغريٖا َٔ اؾاَعات، ٚيف ظٌ ٖرٙ  4، ٚداَع١ املًو فٗد 3، ٚداَع١ املًو عبدايعصٜص 2ايتك١ٝٓ،

ايتػريات ايعامل١ٝ قاَت املد١ٜٓ بإدسا٤ ايعدٜد َٔ ايتعد٬ٜت ع٢ً ايطٝاض١ ايطابك١ املستبط١ بايدعِ 

وكل َصاحل اؾاَعات ٜٚعٛد اؿهَٛٞ يًبشح ٚايتطٜٛس يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ"ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ 

بايٓفع ع٢ً اجملتُع ٚمبا ٜتٛافل َع ايٓعِ ايعامل١ٝ يف ٖرا ايػإٔ، ٚمت إقساز "ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ 

ايفهس١ٜ اـاص١ بايبشح ٚايتطٜٛس املٍُٛ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ ٚا٫بتهاز يف املًُه١ 

ٙ 1/2/1433يًدط١ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ ٚا٫بتهاز بتازٜذ  ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ اإلغساف١ٝ

  5ّ ٚاييت ضٝتِ َسادعتٗا بعد ث٬خ ضٓٛات َٔ ايتذسب26/12/2011،١املٛافل 

ٜعد ٖرا املٛضٛع َٔ املٛضٛعات امل١ُٗ ددًا يٝظ ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين فكط بٌ ع٢ً  أ١ُٖٝ املٛضٛع :

سف١ ٚأُٖٝت٘ يف ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ سٝح تطِٗ فٝ٘ اؾاَع١ املطت٣ٛ ايدٚيٞ يف ظٌ تٓاَٞ اقتصاد املع

بدٚز نبري  يف ظٌ تٓاَٞ دٚزٖا ايتكًٝدٟ  سٝح مل ٜعد دٚز اؾاَع١ قاصس ع٢ً ايتعًِٝ بٌ تطٛز دٚزٖا 

                                                           
1
 "السؼوديت الؼشبيت الوولكت في والتقنيت للؼلوم الوطنيت السياست "هن الجذيش بالزكش أنه سيتن إستخذام كلوت سياست أو السياست للتؼبيش ػن   

ة بتاسيخ أقش هجلس جاهؼت الولك سؼود هششوع الئحت بشناهج الولكيت الفكشيت وتشخيص التقنيت بجاهؼت الولك سؼود بالجلست األولى الونؼقذ  2

 هن نظام هجلس التؼلين الؼالي والجاهؼاث. 21إػوااًل للوادة  11/11/2112هـ الووافق 22/11/1431

http://ipa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ AR 3، 

http://ttie.kfupm.edu.sa/ 4 
5
امس ياسة. امبند امثامث: غرض امغرض من وكد ثضمنت ىذه امس ياسة س تة بنود غبارة غن: امبند األول: ثؼريفات نلمططلحات املس تخدمة يف ىذه امساسة. امبند امثاين: هظرة ػامة ػىل   

خلامس: إدارة امللكية امفكرية. امبند امسادس: امتكوين امتجاري حللوق امللكية امفكرية. امبند امسابع: حوافز امللكية امفكرية ىذه امس ياسة. امبند امرابع: ملكية حلوق امللكية امفكرية. امبند ا

 ا مبلحق بشأن ثفطيل حوافز امللكية امفكرية.ثذييليملبتكرهيا وتكويهنا امتجاري. امبند امثامن:  ثطبيق امس ياسة ومراجؼهتا وختاماً مت 

http://ipa.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=7010&Lng=AR
http://ttie.kfupm.edu.sa/


 

8 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  - العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 يماض عبدالرحمن عبدالرحيم عنترد.  دراسة مقارنة -احلكومي الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم 

فأصبشت متازع ايبشح ايعًُٞ باإلضاف١ إىل دٚزٖا أ٫بتهازٟ.ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜطاعد يف زقٞ ٚتطٛز 

ٍ غري تكًٝد١ٜ يًُػانٌ اييت تٛاد٘ اؿهَٛات مب وكل ايسفا١ٖ يًُٛاطٔ اجملتُعات ٚتكدِٜ سًٛ

 ٜٚطاعد ع٢ً تكدّ اجملتُع نهٌ. 

اهلدف َٔ اختٝاز املٛضٛع : تعدٌٜ ايطٝاض١ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜتٛافل َع ضٝاض١ ايدٍٚ املتكد١َ بػإٔ 

هٝٓٗا َٔ ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس ايدعِ اؿهَٛٞ يًذاَعات يتُهٝٓٗا َٔ ايكٝاّ بدٚزٖا ٚتٛفري اؿافص هلا ٚمت

 دٚزٖا أ٫بتهازٟ، ٚاملطا١ُٖ يف بٓا٤ ا٫قتصاد ايٛطين .

مبطايع١ ٖرٙ ايطٝاض١ اتطح أْٗا متجٌ غي عكٛم اؾاَعات املستبط١ باملًه١ٝ  ضبب اختٝاز املٛضٛع:      

ا تٓطبل ع٢ً ، خاص١ ٚ إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ تطبل ع٢ً ناٌَ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ مبع٢ٓ أْٗ 1ايفهس١ٜ 

. َٚٔ ثِ ضتهٕٛ غدٜد٠ ايتأثري ع٢ً ناف١ اؾاَعات ايطعٛد١ٜ مبا ٜعٛد 2ناف١ اؾاَعات ايطعٛد١ٜ 

باإلهاب أٚ ايطًب ع٢ً اجملتُع بأنًُ٘.ٚيرا ماٍٚ يف ٖرا ايبشح تععِٝ اإلهابٝات ٚت٬يف ايطًبٝات 

اَعات يف ايدٍٚ املتكد١َ هلا خرب٠ َٔ خ٬ٍ قاٚي١ اضتعٗاز املٛقف ايدٚيٞ يف ٖرا ايػإٔ خاص١ ٚإٔ اؾ

 نبري٠ غصٛص ايدعِ اؿهَٛٞ ٚأثسٙ ع٢ً ضٝاض١ ا٫بتهاز.

إغهاي١ٝ ايبشح : ٖرٙ ايطٝاض١ بصٝػتٗا اؿاي١ٝ قد ٫ ؼكل املصًش١ ايعا١َ، نُا أْٗا تتعازض َع 

ٞ املٓافط١ بني بعض ا٭ْع١ُ، ٚ تكًص دٚز اؾاَع١ ايسٜادٟ يف ايبشح ايعًُٞ ٚا٫بتهازٟ، نُا أْٗا تًػ

 اؾاَعات خصٛصا ٚإٔ ٖرٙ ايطٝاض١ ضتطبل ع٢ً ناف١ اؾاَعات ايطعٛد١ٜ.

  تتعازض ايطٝاض١ َع ْعاّ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٚايتصُُٝات ايتدطٝط١ٝ يًدازات املتها١ًَ ٌٖ

3ٚا٭صٓاف ايٓبات١ٝ ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ ايطعٛدٟ 

                                                           
1
من كبل انلجنة اإلرشافية  "والابتاكر يف اململكة امؼربية امسؼودية"امس ياسة امشامةل نلملكية امفكرية اخلاضة ابمبحث وامتطوير املمول من اخلطة اموطنية نلؼلوم وامتلنية ر مت إكرا   

، وكد ثضمنت ىذه امس ياسة س تة ا بؼد جالث س نوات من امتجربةم واميت سيمت مراجؼهت22/12/2111ه املوافق 1/2/1433بتارخي  والابتاكرنلخطة اموطنية نلؼلوم وامتلنية 

وتكون  ، وال ثللص دور اجلامؼة امرايدي،س ياسة ػادةل حتلق املطلحة امؼامة امتطدي ميذه امس ياسة وثؼديليا متكون امتلنيةبرانمج امللكية امفكرية وترخيص  أملبنود غبارة غن ي

  س تطبق ػىل اكفة اجلامؼات امسؼودية. امس ياسة ىذهخطوضا وأن  نافسة ب ن اجلامؼات،وال ثلغي امل  ،والابتاكردافع نلبحث امؼلمي 

2
 3.2 Applicability of the Policy،3.2.1 This Policy applies to the whole of KSA.  

3
اػيت، الصادس بالوشسوم الولكي سقن نظام بشاءاث االختشاع والتصويواث التخطيطيت للذاساث الوتكاهلت، واألصناف النباتيت، والنوارج الصن  

 .هـ22/5/1425وتاسيخ  22م/
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 1عًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات؟ ٌٖ ايطٝاض١ تتعازض َع ْعاّ فًظ ايت. 

  2ٌٖ تتعازض ايطٝاض١ َع اي٥٬ش١ املٛسد٠ يًبشح ايعًُٞ يف اؾاَعات؟. 

  ايطٝاض١ تتعازض َع يٛا٥ح بساَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ باؾاَعات خصٛصا ٥٫ش١ ٌٖ

 . اييت متٓح ًَه١ٝ ا٫خرتاع ؾاَع١ املًو ضعٛد.3داَع١ املًو ضعٛد نُٓٛذز ؟

 ٝاض١ تتعازض َع تٛدٗات اؾاَعات ايعامل١ٝ يف ايدٍٚ املتكد١َ يف ٖرا ايػإٔ؟ٌٖ ايط 

   ٌسٝح أْٗا ٖٞ املايو ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ مما ٜطاعدٖا ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا ع٢ً ايٓشٛ ا٭َج

 ٚتصبح املًه١ٝ ايفهس١ٜ زافد َٔ زٚافد دعِ اؾاَعات.

 .ملٔ تهٕٛ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع 

 با٭َٛاٍ ايعا١َ ميٓح اؿه١َٛ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع. ٌٖ دعِ اؾاَعات 

 ٜهٕٛ ا٭ضتاذ َايو يربا٠٤ ا٫خرتاع أّ اؾاَع١ ٌٖ 

 .َا َد٣ تأثري دعِ اؾاَع١ با٭َٛاٍ ايعا١َ ع٢ً ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٚتٛشٜع ايعا٥د 

 .نٝف ٜتِ ْكٌ ايربا٤ات ٚايتك١ٝٓ َٔ اؾاَع١ إىل اجملتُع

 أمتهٔ َٔ ايعجٛز ع٢ً دزاضات ضابك١ يف ٖرا املٛضٛع، أثٓا٤ عجٞ  ٚقد ٜهٕٛ ايدزاضات ايطابك١ :  مل

 ذيو زادع ؿداث١ ٖرٙ ايطٝاض١.

ضٝتِ إتباع أضًٛب ايبشح املكازٕ ٚذيو َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ ايطٝاض١ ٚتٛضٝح َد٣  َٓٗر ايبشح:

 تٛافكٗا أٚ تعازضٗا َع َٛقف اؾاَعات يف ايدٍٚ املتكد١َ.

 اع ايتكطِٝ ايج٬ثٞ يف ٖرا ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ.ضٝتِ إتب خط١ ايبشح:

 املبشح ا٭ٍٚ: ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚسكٛم اؾاَعات 

 املطًب ا٭ٍٚ: تطٛز دٚز اؾاَع١ ايتكًٝدٟ

                                                           
المادة الثامنة والعشرون  بشأن  مما يتعارض مع  ألنها ستفرض على الجامعات سياسة معينة بشأن الملكية الفكرية يجب أن تلتزم بها، 1

س ػلمي يتوىل اإلرشاف ػىل امشؤون امؼلميةألغضاء ىيئة امتدريس وشؤون امبحوث واميت أوحضت أهو ينشأ يف لك جامؼة جمل امبحثية في العملية هالمجلس العلمي ودور

  وادلراسات وامنرش.
2
إثراء حيث أن امالحئة أوحضت يف املادة امثاهية مهنا أن اميدف من امبحوث اميت جترى يف اجلامؼات  بشأن امبحث امؼلمي 2،3امالحئة املوحدة نلبحث امؼلمي يف اجلامؼات خطوضاً املادة   

هلل وثوط ن امتلنية احلديثة واملشاركة يف ثطويرىا وثطويؼيا متالمئ امظروف احمللية خلدمة  -يف مجيع اجملاالت امنافؼة، وػىل وجو اخلطوص فامي يأيت أ......ب...ج......د وامنرش امؼمل واملؼرفة

 أغراض امتمنية ،

من هظام جملس امتؼلمي  21م إغاماًل نلامدة 2112\11\11ىـ املوافق 1431 \11\22وترخيص امتلنية جبامؼة املكل سؼود يف أكر جملس اجلامؼة مرشوع الحئة برانمج امللكية امفكرية  3

 امؼايل واجلامؼات.
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 املطًب ايجاْٞ: ًَه١ٝ اؿكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشٛخ املدع١َٛ داخٌ اؾاَع١          

 ايطعٛد١ٜ املًُه١ ايعسب١ٝ يف ٚايتك١ٝٓ يًعًّٛ ايٛط١ٝٓ ايجايح: دزاض١ ْكد١ٜ يًطٝاض١ املطًب            

 املبشح ايجاْٞ:   املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ

 املطًب ا٭ٍٚ:  املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ باي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ          

 ٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ باإلؼاد ا٭ٚزٚبٞاملطًب ايجاْٞ:  امل         

املطًب ايجايح: ايطٝاض١ ايػا١ًَ ٚدٚزٖا يف ْكٌ ايتك١ٝٓ بػإ ا٭عاخ املدع١َٛ باملًُه١         

 ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 املبشح ايجايح: ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ٚتٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ

 ملًه١ٝ ايفهس١ٜاملطًب ا٭ٍٚ: تٛشٜع سكٛم ا       

 املطًب ايجاْٞ:اَتٝاش ا٭ضتاذ       

 املطًب ايجايح: ًَه١ٝ امل٪ضط١ )اؾاَع١( يًشكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ َٔ ا٭عاخ املدع١َٛ.     

 املبشح ا٭ٍٚ

 ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚسكٛم اؾاَعات

فهس١ٜ ٚا٭ْع١ُ يًذاَعات َٔ : ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ، قد تطس باؿكٛم ايمتٗٝد

ْٛاسٞ عدٜد٠،فكد أقست ايطٝاض١ أْ٘ ميهٔ ايدخٍٛ يف تعاقدات َباغس٠ َع ايبشجني دٕٚ إتباع 

ايطسٜل ايٓعاَٞ، نُا أْٗا دعًت نٌ َا ٜتعًل باملًه١ٝ ايفهس١ٜ َبِٗ بايسغِ َٔ ٚضٛح ٖرٙ 

 اؿكٛم، ٚاملايو هلا بايدٍٚ املتكد١َ.

 املطًب ا٭ٍٚ

اَع١ ايتكًٝدٟتطٛز دٚز اؾ

مل ٜطتكس ا٭َس ع٢ً ز١ٜ٩ َٛسد٠ بػإٔ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع نأسد عٓاصس سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

ٜٚعٗس ذيو دًًٝا َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ املٛقف ايدٚيٞ بػإٔ ًَه١ٝ اؿكٛم ايفهس١ٜ:ضٝتِ بٝإ ًَه١ٝ 

يدٚيٞ َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ بسا٠٤ ا٫خرتاع ايٓاػ١ َٔ ا٭عاخ املدع١َٛ َٔ اؿه١َٛ  ع٢ً املطت٣ٛ ا

ْٛعٞ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ضٛا٤ مبٓح ًَهٝتٗا يٮضاتر٠ ناَتٝاش هلِ أٚ مبٓح ًَهٝتٗا يًُعاٖد 

مبع٢ٓ إٔ تهٕٛ ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع يًذاَع١.
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املٓاقػ١ غصٛص ايط٪اٍ ايطابل أصبشت أنجس فاع١ًٝ يف ايج٬ثني عاًَا ا٭خري٠، سٝح أْ٘ قبٌ ٖرٙ ايفرت٠ 

اؾاَع١ تعترب إٔ َٛضٛع بسا٠٤ ا٫خرتاع ٜتعازض َع دٚزٖا يف اـد١َ ايعا١َ، نُا إٔ ايربا٠٤ ٫ تكع ناْت 

ٚيهٔ سدثت تػريات دا٤ت َٔ سكٝك١ إٔ ٖٓاى دٚزٜٔ تكًٝدٜني يًذاَع١  1يف ْطام أٖداف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

اسبا يدٚزٖا يف ايتعًِٝ ٚايبشح ُٖٚا، ايتعًِٝ، ٚايبشح ايعًُٞ ، ٚيهٓٗا ايّٝٛ أضٝف إيٝٗا دٚز ثايح َص

ايعًُٞ ٖٚٛ ايتفاعٌ ٚايتداخٌ َع ايصٓاع١ ٚايتطٜٛل، فايتٛصٌ إىل ا٫خرتاع ٜستبط  بػهٌ َباغس٠ باملًه١ٝ 

زنصت   2ايفهس١ٜ، ٚعٓدَا ٜهٕٛ ٖٓاى سص١ ممًٛن٘ ٜهٕٛ ايط٪اٍ ايتًكا٥ٞ عٔ املًه١ٝ، ٚيرا ايٓكاغات املبهس٠ 

املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١  َٔ قبٌ املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ  ع٢ً ض٪اٍ، َٔ ٖٛ املايو ؿكٛم

ايعا١َ؟، ٌٖ ٖٞ ايٛنا٫ت املُٛي١ َٔ قبٌ اؿه١َٛ،أّ املٓعُات ايبشج١ٝ ٚايباسجني املُٛيني َٔ قبٌ 

 اؿه١َٛ؟

يًُٓعُات ايبشج١ٝ يف بدا١ٜ ا٭َس دادٍ ايعدٜد َٔ ايعًُا٤ بإٔ َٓح اؿل يف ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٫ ٜهٕٛ  

املفسٚض١ ع٢ً ايعا١َ ) سٝح أْ٘ ٜتِ متٌٜٛ ايبشح  3املُٛي١ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٭ْ٘ ضٛف ٜطاعف ايطسا٥ب

َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ، ٜٚتِ دفع َبايؼ نبري٠ ؿُا١ٜ املٓتر أٚ ايطسٜك١ بربا٠٤ ا٫خرتاع(.ٚيهٔ ُتطٓد املًه١ٝ إىل 

 اؿه١َٛ.

 َفادٙ بأْ٘ هب أ٫ ٜتِ ايتٓاشٍ عٔ املًه١ٝ  إىل اؿه١َٛ:ٚيهٔ بعد ذيو مت قبٍٛ زأٟ عاّ 

ٚذيو بطبب سذ٘ َٓطك١ٝ ٚاقع١ٝ، ٖٚٞ إٔ ايبريٚقساط١ٝ ت٪دٟ إىل عدّ نفا٠٤ ايدٚي١ ٚعدّ  -

قدزتٗا ع٢ً إداز٠ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ.

ٚسذ١ أخس٣ َٔ ٚد١ٗ ْعس قا١ْْٝٛ: ٖٞ إٔ ًَه١ٝ اؾاَع١ ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ َستبط١ بايكط١ٝ  -

ا٭ٚضع ٫خرتاعات املٛظفني،اييت ْعُت ًَهٝتٗا ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ أٚ املساضِٝ. ٚيرا ايط٪اٍ 

ايس٥ٝطٞ ايرٟ ٜطسح ْفط٘، ٖٓا أُٜٗا ٜعد املايو ي٬خرتاع ٌٖ ٖٛ زب ايعٌُ أّ املٛظف،أّ 

                                                           
1
S.STERCKX, Patenting and Licensing of University Research: Promoting Innovation or 

Undermining Academic Values?, in Science and Engineering Ethics 2009, 1ff., at 2 
2
Elaborated discussion can be found for example in R. EISENBERG, Public Research and Private 

Development: Patents and Technology Transfer in Government Sponsored Research, in Virginia 

Law Review 1996, 1663 ff. 
3
Double taxation refers to funding of the research by public money, and paying higher price 

because of the patent protection 
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ايٛنا٫ت ايداع١ُ يًذاَعات با٭َٛاٍ ايعا١َ؟ َٚٔ ثِ، َٔ ول ي٘ ايتكدّ بطًب اؿصٍٛ ع٢ً 

 ٠ اخرتاع؟.بسا٤

َٔ اؾدٜس بايرنس إٔ ايط٪اٍ ايطابل ي٘ تأثري فعاٍ ع٢ً ايٓٛاسٞ ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚتهٕٛ اإلداب١ 

عًٝ٘ بػهٌ كتًف ٚفكاً  يكإْٛ ايبًد املعين، "ٚٚفكًا يٓعاَٗا ايكاْْٛٞ" ْٚٛع املًه١ٝ ايفهس١ٜ املع١ٝٓ

ٔ قبٌ صاسب ايعٌُ"، ٚعًُٝات املطايب١ بايربا٠٤، ، تٓاقؼ قطاٜا َجٌ اإلخطاز "1َفايًٛا٥ح ايس٥ٝط١ٝ

ٚؼدٜد ايتعٜٛض ايعادٍ يًُدرتع، عَُٛا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ٖرٙ ايًٛا٥ح ميهٔ إٔ ٜهٕٛ هلا تأثري نبري ع٢ً 

املٛظف، ٚع٢ً اؿٛافص، ٚاإلْتاد١ٝ، ٚيهٔ ٖرٙ ايتعكٝدات عهطت سكٝك١ إٔ ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ َجٌ اتفاق١ٝ 

،مل ٜتطُٓٛا أ١ٜ أسهاّ خاص١ باخرتاعات 4َٚعاٖد٠ ايتعإٚ بػإٔ بسا٤ات ا٫خرتاع 3ايرتٜبظٚاتفاق١ٝ  2بازٜظ

َٓٗا سهِ بػإٔ ٖرٙ  5" 1فكسٙ  60املٛظفني، ٚإٕ ناْت اتفاق١ٝ ايربا٠٤ ا٭ٚزٚب١ٝ تطُٓت فكط يف املاد٠ "

ٝإ ٜهٕٛ َكبٍٛ إٔ ايكط١ٝ يف ساي١ ا٫خت٬ف بني ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ، ففٞ ايكطاع ايعاّ يف أغًب ا٭س

ا٫خرتاع ايرٟ مت ايتٛصٌ إيٝ٘ أثٓا٤ ايٛظٝف١ ىص زب ايعٌُ َع إتاس١ تعٜٛض عادٍ يًُٛظف، َٚع ذيو، 

عٔ املباد٨ ايعا١َ يكٛاْني اخرتاع 6يف ايكطاع ا٭نادميٞ َطأي١ ًَه١ٝ ا٫خرتاع تعاٌَ بػهٌ كتًف 

                                                           
1
Examples from German Employees‘law (Arbeitnehmererfindungsgesetz or AEG) can be found in 

M. DECKER, J. MATTHES, Employee Inventions in Germany, in Intellectual Asset Management 
2
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh 

Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments-Results of 

the Uruguaz Round, 33 I.L.M. 1125, 1197 (1994) 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as modified in 1967),  
mentioned in the WTO TRIPS Agreement Article 2. 

3
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (as modified in 1967),  

mentioned in the WTO TRIPS Agreement Article 2.  
4
Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June19, 1970, amended on September 28,  

1979, modified on February 3, 1984, 2001, as in force from April 1,2002, adopted by 142 

countries 
5
 EPC Article 60(1) in the second sentence states‖  If the inventor is an employee the right to the 

European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the 

employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be 

determined,  the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of 

business to which the employee is attached‖ . 
6
The Norwegian Employee Invention Act before changes in 2005 stated that ―For the purpose of 

this Act teachers and scientific staff at universities and colleges shall not, in that capacity be 

deemed to be employees‖ . 
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تفطٌ ايتٓاشٍ عٔ اؿل يًُدرتع ) املٛظفني(  2اٚبًدإ مشاٍ أٚزٚب 1املٛظف،عًَُٛا بػهٌ تكًٝدٟ أملاْٝا 

) اؿل يف  3بػض ايٓعس عٔ َصدز ايتٌُٜٛ ع٢ً أضاع اؿس١ٜ ا٭نادمي١ٝ، ٚست٢ سكٛم اإلْطإ 

ايٓػس(.ٖٚرا ٜعين إٔ  مل ٜتِ َٓح بسا٤ات ا٫خرتاع يًٛنا٫ت ايداع١ُ يًذاَعات َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ َٔ قبٌ 

ا٭خر ب٘ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ سٝح إٔ ٜتعازض َع ا٭ْع١ُ املعٍُٛ بٗا ٖرا ا٫ػاٙ، ٖٚرا َا ٫ ميهٔ 

داَع١ املًو ضعٛد بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ.يف املًُه١، نُا أْ٘ ٜتعازض َع ضٝاض١ اؾاَعات خاص

مبٓشٗا ، َجٌ نٓدا ٚأَسٜها، ٚاملًُه١ املتشد٠، ٚاضرتايٝا تعطٞ أفط١ًٝ يًذاَع١ 4أَا بًدإ ايكإْٛ ايعاّ 

ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع باعتبازٖا  زب ايعٌُ. َٚا هب ٬َسعت٘ ٖرا ٖٛ ا٫ػاٙ ايرٟ ٜتٛافل َع أْع١ُ املًُه١ 

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ نُا ٜتٛافل َع ضٝاض١ اؾاَعات ٚخاص١ داَع١ املًو ضعٛد بػإٔ 

املًه١ٝ ايفهس١ٜ دٕٚ َٓاشع، َٚٔ ثِ ٫ ول ٭ٟ د١ٗ  املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٔ ثِ تهٕٛ اؾاَعات ٢ٖ املايو ؿكٛم

داع١ُ يًذاَع١ با٭َٛاٍ ايعا١َ إٔ تدع٢ ًَهٝتٗا يربا٠٤ ا٫خرتاع، ٚإ٫ أقتط٢ ا٭َس تػري ناف١ ْعِ املًه١ٝ 

ايفهس١ٜ املعٍُٛ بٗا داخٌ املًُه١ ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اْتٗاى أٚ تعازض َع ا٭ْع١ُ.

                                                           
1
H.GODDAR, Compliance with the German Employees‟  Invention Law in the Handling of 

Inventions Developed by Universities, in Proceedings of the 1999 Summit Conference on 

Intellectual Property, University of Washington, Seattle, 1999 
2
W.PRINZ, M.J. ADELMANN, R. BRAUNEIS, J.DREXL, R.NACK, Patents and Technological 

Progress in a Globalized World, Chapter 5., Springer-Verlag Berlin, 2009, 329 ff. 
3
In Finland, Article 16 (3) of the constitution states that ―The freedom of science, the arts and 

higher education is guaranteed‖ , while Article 13 in European Charter of Fundamental Right 

states:  The art and scientific research shall be free of constraints. Academic freedom shall be 

respected 
4
A.F. CHRISTIE, S.D‘ALOSIO, K.L. GAITA, M.J. HOWLETT, Analysis of the Legal 

Framework for Patent Ownership in Publicly Funded Research Institutions, Commonwealth 

Department of Education Science and Training, Canberra, Austarlia, 2003 
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 املطًب ايجاْٞ

 كٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشٛخ املدع١َٛ داخٌ اؾاَع١ًَه١ٝ اؿ

بػإٔ ًَه١ٝ اؿكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ أعاخ َدع١َٛ متت داخٌ ضٓكّٛ بتشًٌٝ َٚكاز١ْ اػاٖني 

 .1كتًفني بػإٔ إضٓاد ًَه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ايٓاػ١ عٔ أعاخ داخٌ اؾاَع١

 ا٠٤ ا٫خرتاع ٭ْ٘ مت إدسا٤ ايبشح فٝٗا.ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ: ًَه١ٝ امل٪ضط١ )اؾاَع١( يرب-

ا٫ػاٙ ايجاْٞ: ميٓح ًَه١ٝ ا٫خرتاع نشل اضت٦جازٟ يٮضتاذ ناَتٝاش ي٘، سٝح أْ٘ ٖٛ ايرٟ قاّ بايبشح -

. ٚيهٔ ايطٝاض١ يف َعاؾتٗا هلرا املٛضٛع دا٤ت ؾعٌ اؿكا٥ل ايٛاضش١ دٚيًٝا يف 2ايرٟ ْتر عٓ٘ ا٫خرتاع 

ٚضشت  إٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشح اؾازٟ باضتدداّ متٌٜٛ اـط١ صٛز٠ َب١ُٗ سٝح أْٗا أ

ايٛط١ٝٓ ًَهًا يًشه١َٛ ُٚتعٗد أٚ ُتدٍٛ ٖرٙ املًه١ٝ إىل املد١ٜٓ ٚاؾاَع١ أٚ املٓع١ُ ايبشج١ٝ اييت أدس٣ فٝٗا 

ايكٍٛ بإٔ ايفكس٠ ٚيرا ميهٔ  3ايبشح، مبذسد نػف ايفسد أٚ املٓع١ُ ايكا١ُ٥ بايبشح ايٓاتر عٓ٘ ا٫خرتاع 

ايطابك١ أتطُت بايػُٛض خاص١ أْٗا اضتددَت أيفاظ غري ٚاضش١ فٗٓا مل ٜتِ ايتٛضٝح َا املكصٛد 

باؿه١َٛ، أٜطا مل ٜتِ تٛضٝح َا املكصٛد به١ًُ ُتعٗد بٞ أٚ ؽٍٛ )فُا ٖٞ ايص٬سٝات املُٓٛس١ يف ٖرا 

أْ٘ ٖرٙ املًه١ٝ ُتعٗد إىل املد١ٜٓ ٚاؾاَع١ أٚ  ايػإٔ أٚ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات(  أٜطًا ايفكس٠ ايطابك١ أٚضشت

املٓع١ُ ايبشج١ٝ اييت أدسٟ ايبشح فٝٗا. فايطٝاض١ مل تٛضح دٚز نٌ َٔ املد١ٜٓ ٚاؾاَع١ يف ٖرا ايػإٔ مما 

قد ٜ٪دٟ إىل تعازض بٌ تطازب ايكسازات، َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ ايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ هب إٔ تتطِ بايٛضٛح 

ميهٔ ايكٍٛ أْ٘ مت إضٓاد ًَه١ٝ  با٫يتصاَات عَُٛايطٗٛي١ اؿصٍٛ ع٢ً اؿكٛم ٚايٛفا٤ ٚعدّ اإلبٗاّ، 

اؿكٛم ايفهس١ٜ يًشه١َٛ يف قاٚي١ يٓصعٗا َٔ اؾاَع١ اييت هب إٔ تهٕٛ َايه٘ يٓتاز باسجٝٗا َٚٛظفٝٗا، 

١ٜ ٖٚرا ٖٛ املٓصٛص ملا أتاست٘ َٔ ٚضا٥ٌ َاد١ٜ ٚف١ٝٓ ٚع١ًُٝ ضاعدت يف ايتٛصٌ إىل سكٛم املًه١ٝ ايفهس

                                                           
1
The report focuses on the patents, considering they are the most significant type of IP to be 

transferred from universities. Other important IP assets include copyright (mostly software) 
2
In broader sense, the privilege extends to collaborators and student. In some countries it is also 

known as teacher‘s privilege 
3
 4.1.1  Intellectual Property generated through research conducted using NSTIP Funding will be owned by the Government. Such 

rming Organization at which the research was with KACST and the university or the Research Perfo vestownership will immediately 

conducted, immediately upon the disclosure of the invention by an individual or the Research Performing Organization 
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سٝح إٔ  1عًٝ٘ يف ْعاّ بسا٠٤ ا٫خرتاع ايطعٛدٟ سٝح أٚضح  أْ٘ تهٕٛ ًَه١ٝ ٚثٝك١ اؿُا١ٜ يصاسب ايعٌُ

ذيو ضٝطاعد ع٢ً إدسا٤ املصٜد َٔ ا٭عاخ بطبب ايعٛا٥د اييت ٜتِ ؼصًٝٗا َٔ تطٜٛل سكٛم املًه١ٝ 

 ايفهس١ٜ،

( ع٢ً مجٝع أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓامج١ custodianيٛصٞ)ايطٝاض١ أٜطًا أٚضشت إٔ املد١ٜٓ تكّٛ بدٚز ا

عٔ متٌٜٛ اـط١ ايٛط١ٝٓ ٚضتشسص املد١ٜٓ ع٢ً خد١َ َصًش١ املًُه١، ٚاؿه١َٛ َٔ خ٬ٍ إتاس١ املًه١ٝ 

ايفهس١ٜ يًذ١ٗ املٓاضب١ ٫ضتجُازٖا عٓد تٛافس ايفسص١ املٓاضب١، ٚذيو ٚفكًا يتكدٜس املد١ٜٓ، ٖٚٓا لد إٔ ٖرٙ 

٠ ْصَََّبت املد١ٜٓ ْفطٗا ٚصٞ ع٢ً ْتاز اؾاَعات ٚقد ٫ نط٧ إذا قًٓا أْٗا ْصبت ْفطٗا ٚصٞ ع٢ً ايفكس

اؾاَعات مما ٜعٛد بايطًب ع٢ً اضتك٬ي١ٝ اؾاَع١ ٚقد ٜعٛم ايتكدّ ايعًُٞ بطبب غٌ ٜد اؾاَع١ عُا 

ا٥د تطٜٛل سكٛم املًه١ٝ متًه٘ َٔ ًَه١ٝ فهس١ٜ، ٚذيو بطبب سسَاْٗا أٚ ع٢ً ا٭قٌ تكًٝص سصٛهلا ع٢ً عٛ

ا٭نجس َٔ ذيو قد ٜتِ إعاق١  .2ايفهس١ٜ اييت أصبشت َٔ أِٖ َٛازد اؾاَعات ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ 

اضتدداّ اؾاَع١ يٓاػٗا ايفهسٟ عٓدَا تسغب يف ذيو ٚذيو ٭ْٗا ُقٝدت بػإ ايٛصٍٛ إىل كصٕٚ املًه١ٝ 

١ُٝٝ أٜطا أٚضشت ايطٝاض١ إٔ املد١ٜٓ تطُٔ سصٍٛ ايفهس١ٜ ٫ضتدداَ٘ فكط يف ا٭غساض ايبشج١ٝ ٚايتعً

املٓعُات ايبشج١ٝ ايكا١ُ٥ بايبشح بػهٌ فٛزٟ ٚدٕٚ قٝٛد ع٢ً املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايت٢ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا اـاص١ 

 .3بامل٪ضط١ يٮغساض ايبشج١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ.

ًٝٞ عٔ اؾاَعات ايطٝاض١ ايتفط١ًٝٝ دٕٚ ٚد٘ سل: ايطٝاض١ ٚضعت ايػسنات ايصٓاع١ٝ ف٢ َسنص تفط

سٝح أتاست هلرٙ ايػسنات ايٓفاذ ايتفطًٝٞ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٫ٚ تٓفر اؾاَعات يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ هلرٙ 

أٚضشت إٔ املد١ٜٓ تطُٔ ايٛصٍٛ ايتفطًٝٞ حملفع١ املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٔ قبٌ املػسٚعات ايصػري٠  4ايػسنات

 ٚاملتٛضط١ عٓدَا ٜهٕٛ ذيو َٓاضب.

                                                           
1
النباتيت والنوارج الصناػيت، الصادس  ساجغ الوادة السادست هن نظام بشاءاث االختشاع والتصويواث التخطيطيت للذاساث الوتكاهلت واألصناف  

 هـ.22/5/1425/م( وتاسيخ22بالوشسوم الولكي سقن)
2
 4.1.2KACST will act as the custodian of all IP assets generated through NSTIP Funding. It will serve the best interests of the country and 

the Government, by making the IP available for commercialization at the right opportunity and by the right party, at the discretion of KAC 
3
 4.1.6 KACST will ensure that the Research Performing Organizations are given immediate, unlimited access to the IP created at the 

respective institutions for research and education purposes 
4
 4.1.5 KACST will ensure that Saudi enterprises (especially Saudi small and medium enterprises) are given preferential access to the 

national IP portfolio, when appropriate 
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اؾٗات ايػري سه١َٝٛ اييت تطاعد يف متٌٜٛ ايبشح َٓشتٗا ايطٝاض١ سل ايتطٜٛل  باإلضاف١ إىل َا ضبل

ٚايتهٜٛٔ ايتذازٟ ٚاملػازن١ يف املًه١ٝ بعهظ اؾاَعات،اييت ٜتِ متًٜٛٗا َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ َع ايعًِ 

ٕ ٜهٕٛ دٚز املد١ٜٓ إٔ ٖر ا٭َٛاٍ يٝطت َٔ َٝصا١ْٝ املد١ٜٓ بٌ ٖٞ كصص٘ َٔ قبٌ املٛاش١ْ ايعا١َ ٫ٚ ٜعدٚا أ

أْ٘ يف ساي١ نٕٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ  سٝح أٚضشت فكط تٛشٜع ٖرا املبايؼ ع٢ً اؾاَعات يدعِ ايبشح ايعًُٞ

اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا ْاػ١ عٔ عح مت متًٜٛ٘ باملػازن١ َٔ قبٌ نٌ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ ٚدٗات غري 

فل اتفاقٝات قدد٠ بني املد١ٜٓ ٚاؾٗات غري سه١َٝٛ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتهٜٛٔ ايتذازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚ

 1اؿه١َٝٛ املػازن١ يف متٌٜٛ ايبشح.

ايٓفاذ ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ: ايطٝاض١ أتاست يًػسنات ايصٓاع١ٝ ايطعٛد١ٜ ايٓفاذ إىل املًه١ٝ ايفهس١ٜ زغِ 

تُع ٭ْ٘ قد َا قد ٜطبب٘ ذيو َٔ َػانٌ ٚتعازض يف بعض ا٭سٝإ َع سكٛم اؾاَع١،بٌ َٚع سكٛم اجمل

تهٕٛ اؾاَع١ أبسَت اتفاقٝات دٚي١ٝ َستبط١ باملًه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٔ ثِ قد تهٕٛ اؾاَع١ َكٝد٠ بعدّ اإلفصاح 

أٚ َٓح ايػري َجٌ ٖرٙ اؿكٛم، نُا قد تهٕٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٖرٙ ا٭ضاع يطًع١ س١ٜٛٝ َٚٔ ثِ اؾ١ٗ 

تهازٖا مما ٜطس باجملتُع خاص١ ٚإٔ اهلدف ا٭ٍٚ ايصٓاع١ٝ ضٛف تتشهِ يف ضعسٖا بٌ قد ٜصٌ ا٭َس إىل اس

يًػسنات ايصٓاع١ٝ ٖٛ ايسبح عهظ ايٛضع يف امل٪ضطات ايبشج١ٝ سٝح إٔ ْػاطٗا يف ا٭ضاع غري زعٞ  

ٜٚعٗس ذيو دًٝا سٝح أٚضشت إٔ تًتصّ املد١ٜٓ عصٍٛ ايػسنات ايطعٛد١ٜ، ٫ٚضُٝا تًو ايصػري٠ 

 2اَٗا يًُدصٕٚ ايٛطين يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ، سطب َا تكتطٝ٘ اؿاد١.ٚاملتٛضط١ َٓٗا، ع٢ً ا٭ٚي١ٜٛ باضتدد

ا٭نجس َٔ ذيو إٔ ايطٝاض١ عُكت فهس٠ ايدخٍٛ يف تعاقد َع ايباسجني َٔ داخٌ اؾاَعات َباغس٠ دٕٚ 

ايسدٛع يًذاَع١ مما قد ٜ٪ثس ع٢ً قدز٠ اؾاَع١ ع٢ً تكِٝٝ ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ٚعدّ زقابتٗا مما ٜ٪دٟ إىل خًٌ 

ع١ًُٝ ايبشج١ٝ، خاص١ ٚإٔ اؾاَع١ ٢ٖ املط٦ٛي١ عٔ إدسا٤ ٖرٙ ا٭عاخ ْٚتا٥ذُٗا، ا٭نجس َٔ ذيو يف اي

املد١ٜٓ ٫ ؽفٞ زغبتٗا يف ضٝطستٗا ع٢ً ناف١ ا٭عاخ زغِ خطٛز٠ ذيو سٝح إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ متهٔ املد١ٜٓ 

ييت ألصت قبٌ إقساز ٖرٙ َٔ ا٫ستهاز ٚايطٝطس٠ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ ست٢ َٔ ايبشٛخ ا

ايطٝاض١ مبا قد ٜتعازض َع اتفاقٝات ايتصَت بٗا اؾاَع١ َع دٗات خازد١ٝ مما ٜطس بطُع١ اؾاَع١ سٝح 

                                                           
1
 6.2.1 In cases where IP is created through research jointly funded by NSTIP and non-governmental entities, commercialization of IP 

will be guided by a specific agreements between KACST and the non-governmental entity co-funding such research.  
2
 4.1.5 KACST will ensure that Saudi enterprises (especially Saudi small and medium enterprises) are given preferential access to the 

national IP portfolio, when appropriate.  
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أْٗا أٚضشت إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً ا٭عاخ غري املُٛي١ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ مبٛدب إتفام 

  1َػرتى بني املد١ٜٓ ٚا٭طساف املع١ٝٓ.  

 طًب ايجايحامل

ايطعٛد١ٜ املًُه١ ايعسب١ٝ يف ٚايتك١ٝٓ يًعًّٛ ايٛط١ٝٓ دزاض١ ْكد١ٜ يًطٝاض١

ضٓكّٛ يف ٖرا املطًب بايتعًٝل ع٢ً بعض َا تٓاٚيت٘ ايطٝاض١ َٔ أَٛز َستبط١ باملًه١ٝ ايفهس١ٜ بايدزاض١ 

ابٝات ايهجري٠ اييت ٚايتعًٝل ع٢ً مٛ ٜهٕٛ اهلدف َٓ٘ يٝظ ايتكًٌٝ َٔ غإٔ ايطٝاض١ ٚيهٔ يتععِٝ اإله

تطُٓٗا ايطٝاض١ ٢ٖٚ يٝطت قٌ ايدزاض١ ٚيهٔ يت٬يف بعض ايطًبٝات ايت٢ قد تهٕٛ أملت بٗرٙ ايطٝاض١ 

خاص١ ٚإٔ أْع١ُ املًه١ٝ ايفهس١ٜ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ت٪ٜد ٚتدعِ ًَه١ٝ اؾاَعات يربا٤ات ا٫خرتاع ، 

يف ٥٫ش١ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ اييت أقسٖا أٜطًا ضٝاض١ داَع١ املًو ضعٛد ، املتُج١ً 

فًظ اؾاَع١ ، بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚاييت  أٚضشت إٔ اؾاَع١ ٢ٖ املايو ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ 

عٔ أعاخ تتِ داخٌ اؾاَع١ ، ٚمما ٜجري ايعذب إٔ اؾاَع١ ؼصٌ ع٢ً متٌٜٛ مببًؼ طا٥ٌ َٔ ا٭َٛاٍ 

يدفع عذ١ً ايبشح ايعًُٞ ٚاملطا١ُٖ يف ا٫قتصاد املعسيف ، فهٝف جملسد دعِ بعض ايبشٛخ َٔ قبٌ  ايعا١َ

اـط١ ايٛط١ٝٓ تهٕٛ املًه١ٝ ملد١ٜٓ املًو عبدايعصٜص يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ! زغِ َا متًه٘ بعطٗا َٔ خربات 

١ قا٫ٚت اْتٗاى سكٛم محا١ٜ أٚ احملافع١ أٚ ايتصدٟ يهاف ٚنٛادز َ٪١ًٖ يف ناف١ اجملا٫ت ،ٚيرا هب

 املًه١ٝ ايفهس١ٜ .

ْكٌ ايتك١ٝٓ ٚايتهٜٛٔ ايتذازٟ ، مت َعاؾ١ ٖرا املٛضٛع ع٢ً مٛ ٜٗدز َا قطعت٘ تًو اؾاَعات َٔ تكدّ 

يف ٖرا املطُاز َٔ خ٬ٍ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ ، ٭ْ٘ ٚفكا يًطٝاض١ مت إضٓادٖـا يٛسـد٠ 

ٜـ١ اييت ضٝـتِ إْػا٩ٖا هلرا ايػسض سٝح أٚضشت أْ٘ ٜتِ إْػا٤ ٚسد٠ إداز٠ املًه١ٝ ايفهس١ٜ إداز٠ املًهٝـ١ ايفهس

مبٛدب إطاز عٌُ ٖرٙ ايطٝاض١ يتهٕٛ اؾ١ٗ املٓٛط١ ظُٝع املطا٥ٌ املتعًك١ بإداز٠ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓامج١ 

أٚضشت أٜطًا أْ٘ ٜتِ تصٜٚد  ٚيكد 2عٔ متٌٜٛ اـط١ ايٛط١ٝٓ ، سٝح ٜعٗد عكٛم ايتهٜٛٔ ايتذازٟ يًُد١ٜٓ 

                                                           
1
 3.2.6 This Policy may apply to non-NSTIP funded research based on mutual agreement between KACST and the concerned parties.  

2
 5.2.1  An IP Management Unit will be established under the framework of this Policy as a body responsible for all aspects of 

management of IP and IP Rights created through the NSTIP Funding, where commercialization rights are vested with KACST.  
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ٚسد٠ املًه١ٝ ايفهس١ٜ باملٛازد املاي١ٝ ٚايبػس١ٜ اي٬ش١َ يتكدِٜ ايتٛصٝات يًُد١ٜٓ بػإٔ املٛضٛعات املستبط١ 

 1باإلٜداع أٚ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٚفسص ْكٌ ايتك١ٝٓ ٚإضرتاتٝذٝات ايتهٜٛٔ ايتذازٟ. 

فصاح يًُد١ٜٓ َباغس٠ عٔ أٟ ًَه١ٝ فهس١ٜ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ اإلفصاح عٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ : ٜتِ اإل

ايتٌُٜٛ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ ، ٖٚرا إيػا٤ يدٚز َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ يف اؾاَع١ ٚتأصٌٝ يًُسنص١ٜ،بٌ 

ا٭نجس َٔ ذيو ٜتِ اإلفصاح ؾ١ٗ ايتٌُٜٛ املع١ٝٓ أٜطًا ٚذيو قد ٜٗدد املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٭ْ٘ َٔ غسٚط 

صٍٛ ع٢ً بسا٠٤ ا٫خرتاع غسط اؾد٠ ٚاؾد٠ املكصٛد٠ ٖٓا اؾد٠ املطًك١ مبع٢ٓ أْ٘ مل ٜتِ اإلفصاح عٔ اؿ

ا٫خرتاع قبٌ اإلٜداع بأٟ غهٌ أٚ يف أ٣ صٛز٠ ، نُا أْ٘ ٜتعازض َع ا٭ْع١ُ املع١ٝٓ بربا٠٤ ا٫خرتاع فإذا 

اؾاَع١ زب ايعٌُ فتشت أٟ ْعاّ نإ املدرتع ٜتٓاشٍ يًذاَع١ عٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚذيو بصف١ 

ضتتٓاشٍ اؾاَع١ عٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ يًُد١ٜٓ  ٚيرا ٜٓبػٞ ايهػف يًُد١ٜٓ ، ٚؾ١ٗ ايتٌُٜٛ املع١ٝٓ ، 

ًَٜٛا  60عٔ أ١ٜ ًَه١ٝ فهس١ٜ ٜتٛصٌ إيٝٗا َتًكٞ ايتٌُٜٛ اٚ ؼت زقابت٘ مبٛدب اتفاق١ٝ ايتٌُٜٛ ، يف غطٕٛ 

أْ٘  2، بعد تازٜذ املعسف١ ايفع١ًٝ بٛدٛد َجٌ ٖرٙ املًه١ٝ ايفهس١ٜ.سٝح أٚضشت  ًَٜٛا 90ٚيف َٛعد ٫ ٜتذاٚش 

ٜعد ايهػف عٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ عٓصسًا بايؼ ا٭١ُٖٝ يف ع١ًُٝ محا١ٜ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ا٭َس ايرٟ ٜتٛدب َع٘ 

ذيو َٔ ايتفاصٌٝ. ٚع٢ً  تٛثٝل ١ٜٖٛ املدرتع )أٚ املدرتعني( ا٭ٍٚ، ٚتازٜذ ايتٛصٌ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٚغري

 3املدرتع)ٜٔ( ْطب سكٛق٘)ّ( يًُتًكٞ/املٓع١ُ ، ٚايرٟ ٜكّٛ بدٚزٙ بايتٓاشٍ عٔ ٖرٙ اؿكٛم يًُد١ٜٓ.

ايطٝاض١ ؼذِ إْفتاح اؾاَع١ ع٢ً ايعامل املتكدّ: سٝح إٔ ايطٝاض١ ػرب اؾاَعات ع٢ً إساط١ أٟ َتعاٌَ 

اتفاقٝات ع٢ً إب٬غ٘ بايتٌُٜٛ ٚأثسٙ مما قد وٍٛ دٕٚ تٛقٝع  َع اؾاَع١ ضٛا٤ يف صٛز٠ تعإٚ عجٞ أٚ إبساّ

ايعدٜد َٔ ا٫تفاقٝات ذات ا٭١ُٖٝ ايكص٣ٛ يًُصًش١ ايعا١َ خاص١ ٚإ ًَه١ٝ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٫ 

ميهٔ ٭ٟ د١ٗ ٚفكا يًطٝاض١ إٔ تػازى بٓطب١ َا يف ًَهٝتٗا َُٗا قدَت َٔ َٛازد أٚ غازنت بأفهاز. ٚيكد 

                                                           
1
 5.2.2  The IP Management Unit will have adequate human capital and financial resources to make informed recommendations to 

KACST on matters relating to the filing and protection of IP, technology transfer opportunities and commercialization 

strategies.  
2
 5.3.1  Any IP created by or under the control of a Recipient(s) under a Funding Agreement shall be disclosed to KACST and the 

concerned funding agency within 60 days, but not later than 90 days, after the date of actual knowledge of the existence of such IP.  
3
 5.3.2 Disclosure is a critical part of the process of protecting IP. It formally documents the identity of the first inventor(s), the date 

of creation of the IP and other details. The inventor(s) shall assign their rights to the Recipient(s)/organization, which in turn 

will assign these rights to KACST.  
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٘ هب ع٢ً املٓع١ُ َتًك١ٝ ايتٌُٜٛ إٔ تبًؼ نتاب١ مجٝع ايباسجني ايصا٥سٜٔ فط٬ً عٔ ايباسجني أٚضشت أْ

يد٣ امل٪ضطات املتعا١ْٚ ٚاملػازنني يف ا٭ْػط١ ايبشج١ٝ املُٛي١ َٔ قبٌ اؾٗات اؿه١َٝٛ ايطعٛد١ٜ ، أٚ أٟ 

أٚ اتفام تعإٚ عجٞ بني َتًكٞ َتعاقدٜٔ آخسٜٔ بٗرٙ ايطٝاض١ ، ٚتعد ٖرٙ ايطٝاض١ َسدع أٟ اتفام متٌٜٛ 

 1متٌٜٛ اؿه١َٛ ايطعٛد١ٜ ٚامل٪ضطات ايػسٜه١.

ايتهٜٛٔ ايتذازٟ ٚاضتجُاز سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ : ايطٝاض١ أضٓدت اضتجُاز أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓامج١  

هلا إٔ  عٔ عح ممٍٛ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ " يػسن١ تكٓٝ٘ غسن١ ضعٛد١ٜ " بٌ ا٭نجس َٔ ذيو أتاست

ؽتاز َا تسٜد تطٜٛك٘ ٚيف ساي١ زغبتٗا يف عدّ ايتطٜٛل تبشح املد١ٜٓ عٔ َطٛم آخس أٜطًا متٓح غسن١ 

تك١ٝٓ سل ايػفع١ ٚسل ايرتخٝص غري أ٫ضت٦جازٟ ملًه١ٝ فهس١ٜ َع١ٓٝ َٔ أدٌ ايتهٜٛٔ ايتذازٟ ، ٚمما ضبل 

ٜٔ ايتذازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ املًُٛن١ يًذاَع١ ٫ ٜهٕٛ يًذاَع١ أ١ٜ ص١ً  باضتجُاز سكٛم املًه١ٝ ، ٫ٚ بايتهٛ

ٚايٓاػ١ َٔ خ٬ٍ باسجٝٗا داخٌ ٚخازز اؾاَع١ ٖٚرا إٖداز ؿل اؾاَع١ ، ٚيكد أٚضشت ايطٝاض١ إٔ 

ايتهٜٛٔ ايتذازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشٛخ املُٛي١ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ ضٝتِ إضٓادٙ  ملا تط٢ُ 

 STDIC” or“)ن١ ايطعٛد١ٜ يًتطٜٛس ايتكين ٚا٫ضتجُاز ٚاييت ٜػاز إيٝٗا إختصازًا بـ بـ " تك١ٝٓ " أٚ ايػس

“Taqnia”)  ٟضُٔ إطاز عٌُ ٖرٙ ايطٝاض١ باعتبازٖا ايكاطس٠ ا٭ضاض١ٝ يًشه١َٛ يًكٝاّ بايتهٜٛٔ ايتذاز

يػفع١ نُا  أٚضشت ايطٝاض١ أٜطًا إٔ غسن١ تك١ٝٓ متًو سل ا 2يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ املًُٛن١ يًشه١َٛ.

بػإٔ أٟ سكٛم ًَه١ٝ فهس١ٜ ْاػ١ َٔ ايبشٛخ املدع١َٛ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ نُا إٔ تك١ٝٓ ضتُٓح تساخٝص 

أٚضشت إٔ غسن١ تك١ٝٓ ضتكّٛ بتشدٜد أفطٌ  3غري إضت٦جاز١ٜ ملجٌ ٖرٙ اؿكٛم َٔ أدٌ ايتهٜٛٔ ايتذازٟ.

َػازن١ َ٪ضطات ضعٛد١ٜ ٚغري  ٚأضسع ْٗر يًتهٜٛٔ ايتذازٟ ، نُا ميهٔ يتك١ٝٓ عٓدَا تس٣ ذيو َٓاضبًا

ضعٛد١ٜ ، يًتهٜٛٔ ايتذازٟ ملجٌ ٖرٙ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، َع تفطٌٝ ايػسنات ايطعٛد١ٜ ٚغاص١ تًو املتٛضط١ 

                                                           
1
 5.4.4  A Recipient organization must notify, in writing, all visiting researchers, as well as researchers from collaborating institutions 

who take part in research activities funded by Saudi Government agencies, or other contractors, of this Policy. Any Funding 

Agreement or collaborative research agreement between a Recipient of Saudi Government Funding and partner institutions 

must refer to this  Policy.  
2
 6.1.1  Under the framework of this Policy, the Saudi Technology Development and Investment Company (“STDIC” or “Taqnia”) will 

be the primary vehicle for the Government to commercialize Government-owned IP.  
3
 6.1.2  Taqnia will have the “first right of refusal” on commercialization of any specific IP created through NSTIP Funding. Taqnia 

will receive non-exclusive license to such IP for commercialization 
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نُا أٚضشت ايطٝاض١ أْ٘ إذا  1ٚايصػري٠ ، اييت تكّٛ فعًًٝا بتصٓٝع املٓتذات يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. 

يتهٜٛٔ ايتذازٟ ٭ٟ ًَه١ٝ فهس١ٜ قاب١ً يًتهٜٛٔ ايتذازٟ ، ضتبشح املد١ٜٓ قسزت غسن١ تك١ٝٓ عدّ ايكٝاّ با

ع٢ً ٚد٘ ايطسع١ عٔ غسنات ضعٛد١ٜ أٚ دٚي١ٝ يعٌُ تهٜٛٔ ػازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ عٓدَا ٜعد ذيو َٓاضبًا 

  2.، ٚضتكّٛ املد١ٜٓ مبٓح تسخٝص غري اضت٦جازٟ ، ٚتطٜٛل قدد يًػسنات اـاص١ ايطعٛد١ٜ ٚغري ايطعٛد١ٜ

تٛشٜع ايعٛا٥د : غصٛص ايعٛا٥د تٓفسد املد١ٜٓ باؿصٍٛ ع٢ً عٛا٥د املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٭ْ٘ ٜتِ. أ٫ًٚ : خصِ  

ناف١ تهايٝف إداز٠ املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٔ ايدخٌ ايٓاتر عٔ تسخٝص املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٖٚٓا مل ٜتِ ؼدٜد  َكداز 

قصس ايعٛا٥د ايت٢ ضتشصٌ عًٝٗا اؾ١ٗ ايبشج١ٝ ع٢ً  ايتهايٝف ٚاإلداز٠ ٫ٚ نٝف١ٝ ؼدٜدٖا. ثاًْٝا : ٜتِ

% فكط َٔ صايف ايدخٌ ايٓاتر عٔ تسخٝص أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚيرا ٜتِ ايتطا٩ٍ عٔ َصري  50ْطب١ 

ايدخٌ ايٓاتر عٔ اضتجُاز أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ بػهٌ أخس َٔ أغهاٍ ا٫ضتجُاز غري ايرتخٝص ، َجٌ ايبٝع اٚ 

ْصت ع٢ً أْ٘ باإلضاف١ إىل اؿٛافص املرنٛز٠ أع٬ٙ ، ٚفُٝا ٜتعًل بايدخٌ ايٓاتر عٔ  ايػسان١ ٚخ٬ف١.ٚقد

% يٛسد٠ إداز٠ 50تسخٝص ًَه١ٝ فهس١ٜ قدد٠ ، ٜتِ تٛشٜع ٖرا ايدخٌ ، بعد خصِ تهايٝف اإلداز٠ عٝح تهٕٛ 

شٜع سصتٗا َٔ ايدخٌ % يًُٓع١ُ ايكا١ُ٥ بايبشح ، ٚهٛش يًُٓع١ُ ايكا١ُ٥ بايبشح ت50ٛاملًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٚ

ع٢ً املدرتعني ٚفكًا يطٝاضتٗا ايداخ١ًٝ. َٚا هب اإلغاز٠ إيٝ٘ ٖٓا ٖٛ ٚدٛب عدّ َػازن١ ٚسد٠ إداز٠ املًه١ٝ 

 3ايفهس١ٜ يف أٟ عٛا٥د ْاػ١ عٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ املًُٛن١ يًذاَع١ ٭ٕ املػازن١ ضتهٕٛ دٕٚ ٚد٘ سل.

 

                                                           
1
 6.1.3  Taqnia will determine the best and the fastest approach to commercialization. When deemed appropriate, Taqnia may partner 

with Saudi and non-Saudi enterprises for commercialization of such IP. Preference will be given to Saudi enterprises, 

particularly Saudi small and medium enterprises where reasonable, substantially manufacturing products in KSA.  

2
 6.1.7  If Taqnia decides not to commercialize any such commercializable IP, KACST will expeditiously seek Saudi and international 

firms to commercialize the IP. When deemed appropriate, KACST will provide a market specific, non-exclusive license to Saudi 

and non-Saudi private firms.  

3
7.1.2 In addition to the above incentives, and in the case of income received from the licensing of any specific IP, such income, after 

the deduction of associated IP management costs, will be distributed at the rate of 50% to the IP Management Unit and50% to 

the Research Performing Organization. The Research Performing Organization may distribute its share of the income to the 

Inventors according to its own institutional policy. 
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 املبشح ايجاْٞ

 ع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓاملٓعُات ايبشج١ٝ املد

ٚ ايربا٤ات اييت تتٛصٌ إيٝٗا َٓعُات ايبشح املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ، ٖٛ َٛضٛع  1َٛضٛع ْكٌ ايتك١ٝٓ 

، ٚاملٓعُات ايبشج١ٝ ا٭خس٣ املُٛي١ َٔ املاٍ ايعاّ ، 2اؾاَعات  :َٓاقػ٘ ٚاٖتُاّ َٔ كتًف أصشاب املصاحل

ات، ٚاؾُٗٛز ايعاّ، ٚيف نجري َٔ اؿا٫ت أصشاب املصاحل ايباسجني، ايط٬ب ،ايصٓاع١، صاْعٞ ايطٝاض

 .ٖٚرا َا ضٝتطح َٔ خ٬ٍ املطايب ايتاي3:١ٖٝ٪٤٫ هلِ َٛاقف كتًف١

 املطًب ا٭ٍٚ

 املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ باي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ  

ايبشج١ٝ املُٛي١ َٔ ا٭َٛاٍ يفِٗ أفطٌ يكط١ٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ ٚبسا٤ات ا٫خرتاع َٔ املٓعُات 

 ايعا١َ،)اؾاَعات( َٔ ايطسٚزٟ إٔ ْٓعس إىل ايتطٛز ايتازىٞ ٚاؾػسايف.

بسا٠٤ يف عاّ  436فاي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ تعد زا٥د٠ يف ٖرا اؾاْب، فايربا٤ات اييت ضذًتٗا شادت َٔ  

اد٠ ع٢ً إٔ ايصٜادات يف عدد بسا٤ات ا٫خرتاع ، ٚدست ايع4ّ 2001بسا٠٤ اخرتاع  يف عاّ  3500إىل أنجس َٔ  1981

                                                           
1
Technology transfer is the process of sharing of skills, knowledge, technologies, methods of 

manufacturing, samples of manufacturing and facilities among governments and other institutions 

to ensure that scientific and technological developments are accessible to a wider range of users 

who can then further develop and exploit the technology into new products, processes, 

applications,  materials or services. Definition from www.wikipedia.org. 
2
This work is focused on the universities as the main representative of publicly funded research 

organizations (PFRO). Some national legislation may treat universities differently from the rest of 

PFROs 
3
The extensive analysis of the subject can be found in a following works: A.L. MONOTTI, S.  

RICKETSON, Universities and Intellectual Property. Ownership and Exploitation, Oxford 

University Press, Oxford, UK, 2003; F. MONTOBBIO, Intellectual Property Rights and 

Knowledge Transfer from Public Research to Industry in US and Europe: which Lessons for 

Innovation Systems in Developing Countries?in The Economics of Intellectual Property WIPO, 

2009; R.  EISENBERG, Public Research and Private Development: Patents and Technology 

Transfer in 

Government Sponsored Research, in Virginia Law Review, 1996, 1663 ff. 
4
The data on US patenting and licensing from US universities can be found on the 

www.autm.net/surveys, official web page of the Association of University Technology Managers 

(AUTM). 
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ايرٟ غذع ايػسنات ايصػري٠  By-Dol Act ))1دٍٚ -يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ٜعٛد إىل قإْٛ  بٞ

ٚاملٓعُات غري ايسع١ٝ ع٢ً ا٫خرتاع ٚذيو بايطُاح هلا با٫ستفاظ مبًه١ٝ بسا٠٤ ا٫خرتاع ايٓاػ١ عٔ 

١، ٚمما ٫ غو فٝ٘ إٔ قإْٛ بٞ دٍٚ نإ ي٘ تأثري نبري ع٢ً اخرتاعات ا٭عاخ املُٛي١ َٔ اؿهَٛ

هاديٕٛ بإٔ ايصٜاد٠ يف بسا٤ات ا٫خرتاع يف أَسٜها َستبط  2اؾاَعات. ٚيهٔ زغِ ذيو ٖٓاى بعض ايعًُا٤

 أٜطًا بايجكاف١ ٚايتكايٝد، بػإٔ ايع٬ق١ ايك١ٜٛ بني اؾاَعات ٚايصٓاع١ يف ٖرٙ ايبًد ٚإٔ ذيو ٖٛ ضبب

( ( By-Dol Act ايطفس٠ يف بسا٤ات ا٫خرتاع،ٚإٔ ٖرٙ ايصٜاد٠ ناْت ضتتِ ست٢ ٚيٛمل ٜٛدد قإْٛ بٞ دٍٚ

ا٭نجس َٔ ذيو إ ايدٚز ايرٟ ت٪دٜ٘ اـصا٥ص احملدد٠ يًٓعاّ ا٭َسٜهٞ  يٝظ َٔ املُهٔ إٔ ْفرتض إٔ 

ييت ت٪دٜ٘ ٖرٙ ايتػسٜعات يف اي٫ٜٛات بًدإ أخس٣ ٜتِ فٝٗا عٌُ ايتػسٜعات املُاث١ً ميهٔ إٔ ت٪دٟ ايدٚز ذات٘ ا

 املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ َٔ سٝح شٜاد٠ ْاتر عدد بسا٤ات ا٫خرتاع.

عَُٛا َٔ اؾدٜس بايرنس إٔ قإْٛ بٞ دٍٚ ٜعطٞ اؾاَعات اؿل يف إٔ ؽتاز اضتدداّ  ايرتخٝص  

تعٗس كاطس إضعاف أٚ  بػإ َا متًه٘ َٔ بسا٤ات اخرتاع، َٔ أدٌ ذيو قد 3اإلضت٦جازٟ أٚ غري اإلضت٦جازٟ

 تأخري ْكٌ ايتك١ٝٓ.

أٚضشت إٔ َععِ تساخٝص بسا٤ات ا٫خرتاع ايّٝٛ َٔ قبٌ اؾاَعات  4ٚيهٔ ٖٓاى دزاض١ اضتكصا١ٝ٥ 

اضت٦جاز١ٜ، ٚبايسغِ َٔ إٔ ٖرٙ ايطٝاضات ميهٔ إٔ تتٝح يًذاَعات املصٜد َٔ ايعٛا٥د ع٢ً املد٣ ايكصري ٚيهٔ 

 ْتا٥ر ضًب١ٝ ع٢ً اؾاَعات يٝظ قًٗا ٖرٙ ايدزاض١. ع٢ً املد٣ ايطٌٜٛ ميهٔ إٔ ؼدخ

َٔ نٌ َا ضبل ٜتطح إٔ اؾاَعات ٖٞ املًو يربا٠٤ ا٫خرتاع يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ٢ٖٚ َٔ تكّٛ 

 بتطٜٛكٗا.

 

                                                           
1
Act of Dec.12, 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015-3028 (codified as ammended at 35 U.S.C. 

§§ 200-211, 301-307 (1994) 
2
D.MOWERY, B.N. SAMPAT, The Bayh-Dole Act of 1980 and University Technology Transfer:  

A Model for Other OECD Governments?,in Journal of Technology Transfer 2005, 124 ff. 
3
M. LAMLEY, Are Universities Patent Trolls?,in Stanford Public Law Working Paper No.  

980776. 2007 
4
J. THURSBY, M. THURSBY, Knowledge Creation and Diffusion of Public Science with 

Intellectual Property Rights, in Intellectual Property Rights and Technical Changes, K. Maskus  

(Ed.), Elsevier Ltd. 2007 
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 املطًب ايجاْٞ

 املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ باإلؼاد ا٭ٚزٚبٞ

ت أٜطًا شٜاد٠ ١َُٗ يف عدد بسا٤ات ا٫خرتاع يًذاَعات، ٚيهٔ َععِ ايربا٤ات يف بًدإ اإلؼاد ا٭ٚزٚبٞ غٗد

اؾاَعات ا٭ٚزٚب١ٝ  ايٓاػ١ َٔ ايبشٛخ  ممًٛن١ يػسنات خاص١ ٚيرا َٔ املِٗ إٔ ٬ْسغ أْٗا عهظ 

ادمي١ٝ % َٔ ايربا٤ات ا٭ن 24ػسب١ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ، فايػسنات ايتذاز١ٜ يف أَسٜها متًو فكط 

ٚزغِ ذيو َاشاٍ َٔ املػهٛى فٝ٘ َا إذا ناْت  1% يف ايطٜٛد81% يف فسْطا إىل 60ٚيهٔ يف أٚزٚبا ايٓطب١ َٔ 

ايٓطب١ املستفع١ َٔ بسا٤ات ا٫خرتاع املًُٛن١ يًػسنات اـاص١ ميهٔ إٔ تعترب َ٪غسًا ع٢ً ٚدٛد ْعاّ 

أقٌ لاسا يف ؼٌٜٛ ْاػٗا ا٭نادميٞ إىل َتُٝص يف ْكٌ ايتك١ٝٓ، عًَُٛا َٔ املفّٗٛ ايعاّ إٔ أٚزٚبا 

كسدات اقتصاد١ٜ، فاملفٛض١ٝ ا٭ٚزٚب١ٝ عربت عٔ قًكٗا بػإٔ سكٝك١ إٔ املدسدات ا٭نادمي١ٝ ايٓاػ١ عٔ 

املعاٖد ايبشج١ٝ ا٭ٚزٚب١ٝ تهٕٛ دٝد٠، سٝح إٔ ٖرٙ املعاٖد غري قادز٠ ع٢ً ْكٌ ٖرٙ املدسدات يًصٓاع١ " ٖٚرا 

س٠ ايتٓاقض ا٭ٚزٚب١ٝ" ٖٚرٙ املػهً٘ ميهٔ إٔ تهٕٛ َستبط١ بعدّ نفا٠٤ َهاتب أٚزٚبا َا ٜعسف باضِ " ظاٖ

 يٓكٌ ايتك١ٝٓ.

أٜطًا أٚضشت إٔ ٖرٙ ايفذ٠ٛ تطٝل )بني املهاتب ا٭ٚزٚب١ٝ ٚاملهاتب ا٭َسٜه١ٝ  2ٚزغِ ذيو ٖٓاى دزض١ سدٜج١ 

١ً ايت٢ ٚصًت ايٝٗا اي٫ٜٛات املتشد٠ يٓكٌ ايتك١ٝٓ( مما ضبل ٜتطح إٔ اإلؼاد ا٭ٚزٚبٞ مل ٜصٌ اىل املسس

ا٭َسٜه١ٝ بػإٔ ْكٌ ايتك١ٝٓ َٔ امل٪ضطات املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٚقاَت بايتٛصٌ اىل اخرتاعات َٔ 

خ٬ٍ ايدعِ ٚيرا َٔ املفسٚض إٔ ايعامل ايٓاَٞ ٜتبع ايُٓٛذز ا٭َسٜهٞ ست٢ ٜطتفٝد َٔ خرباتٗا املرتان١ُ 

دٜس بايرنس أْ٘ تتعاظِ أ١ُٖٝ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايت١ُٝٓ ا٫قتصاد١ٜ بتعاظِ ٚايطازب١ يف ايكدّ، َٚٔ اؾ

َ٪ضطات ايتعًِٝ ايعايٞ، ست٢ غدت مس٘ اقتصاد ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ. ٚتدخٌ ايتهٓٛيٛدٝا نعٓصس 

أضاضٞ أنجس فأنجس يف ت١ُٝٓ ناف١ قطاعات اإلْتاز ٚ اـدَات، ٚ ٜتذ٢ً ذيو يف شٜاد٠ ْطب١ ايصادزات 

يٛد١ٝ َٔ فٌُ ايصادزات ايعامل١ٝ، ا٭َس ايرٟ أد٣ إىل تػٝري أضاضٞ يف سطابات ا٭صٍٛ ايجابت١ ٚ ايتهٓٛ

 ا٭صٍٛ غري املاد١ٜ يًػسنات ايعامل١ٝ يصاحل ا٭صٍٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ. 

                                                           
1
A. CONTI, P. GAULE, D. FORAY, Academic Licensing: a European Study, Working paper 

2007-001 CEMI, 2007 
2
A.L. MONOTTI, S.RICKETSON, Universities and Intellectual Property. Ownership and 

Exploitation, Oxford University Press, Oxford, 2003 at 302 
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ٜٚتذ٘ ا٫قتصاد ايعاملٞ أنجس َٔ أٟ ٚقت َط٢ يف تازٜذ ايبػس١ٜ إىل ا٫قتصاد املبين ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا، ففٞ 

% فٝ٘، يف سني إضٗاّ زأع املاٍ ٚا٭ٜدٟ 80/90دٍٚ املتكد١َ تعترب شٜاد٠ اإلْتاز إلضٗاّ ايتهٓٛيٛدٝا َا بني اي

، ٚإذا  2008ًَٝاز د٫ٚز عاّ  2556%    . أَا ايٓاتر اإلمجايٞ ايعسبٞ فٝبًؼ َع ايٓفط 10/20ايعا١ًَ َا بني 

ًَٝاز د٫ٚز ٚايباقٞ َٔ ايصٓاع١ ،  80د٫ٚز، َٔ ايصزاع١ ًَٝاز  580اضتجٓٝا ايبرتٍٚ فإ ٖرا ايٓاتر ٜهٕٛ سٛايٞ 

ًَٕٝٛ ْط١ُ، ٚايبايؼ إْتادٗا  16ٚباملكاز١ْ بايدٍٚ املطتدد١َ يًتهٓٛيٛدٝا ْساٙ أقٌ َٔ ْاتر ٖٛيٓدا ذات 

ًَٝاز د٫ٚز، نُا أْ٘ أقٌ َٔ ْاتر  2866ًَٝاز د٫ٚز، ٖٚٛ أٜطا اقٌ َٔ مخظ إْتاز فسْطا ايبايؼ  909اإلمجايٞ 

 ًَٝاز د٫ٚز   . 947نٛزٜا اؾٓٛب١ٝ ايبايؼ 

ٜٚدٍ ٖرا ا٫نفاض ع٢ً ضعف اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايٛطٔ ايعسبٞ، ٚ يًتديٌٝ ع٢ً ذيو ْأخر ساي١  

% َٔ ايعُاي١ ايعسب١ٝ تعٌُ يف 50ايكطاع ايصزاعٞ يف ايٛطٔ ايعسبٞ سٝح تدٍ اإلسصا٥ٝات ع٢ً إٔ أنجس َٔ 

% َٔ عا٥دات ايدخٌ اإلمجايٞ ايعسبٞ بدٕٚ برتٍٚ، أٟ إٔ 13.8طاع ٫ ٜػهٌ ض٣ٛ ٖرا ايكطاع، إ٫ إٔ ٖرا ايك

ايتهٓٛيٛدٝا املطتع١ًُ يف ٖرا ايكطاع ؼتاز إىل إعاد٠ ْعس، ٚاٖتُاّ نبري يف إداز٠ ايسٟ، ْٚٛع ايبرٚز، ْٚٛع 

ايتطعري ٚايتطٜٛل ايطُاد، َٚٓٗذ١ٝ اضتعُاي٘، ٚأمتت١ ا٭عُاٍ ايصزاع١ٝ، إداز٠ ا٭زاضٞ،  ٚإعاد٠ ضٝاضات 

% َٔ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يف ايدٍٚ املتكد١َ ٜعٛد  80ٚايتصدٜس. ٚباملكاز١ْ ٜكدز ا٫قتصادٜٕٛ إٔ أنجس َٔ 

% َٔ ايُٓٛ ايرتانُٞ يدخٌ ايفسد يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ 85إىل اَت٬ى ايتهٓٛيٛدٝا، بٌ إٕ أنجس َٔ 

  1طٔ ايعسبٞ فٝعٛد ضعف دخٌ ايفسد فٝ٘ اىل ضعف ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٜٞعٛد إىل ايتكدّ ايتهٓٛيٛدٞ. أَا ايٛ

 املطًب ايجايح

 ايطٝاض١ ايػا١ًَ ٚدٚزٖا يف ْكٌ ايتك١ٝٓ بػإ ا٭عاخ املدع١َٛ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

( ع٢ً مجٝع أصٍٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓامج١ عٔ custodianايطٝاض١  أٚضشت إٔ املد١ٜٓ تكّٛ بدٚز ايٛصٞ)

متٌٜٛ اـط١ ايٛط١ٝٓ ٚضتشسص املد١ٜٓ ع٢ً خد١َ َصًش١ املًُه١ ٚاؿه١َٛ َٔ خ٬ٍ إتاس١ املًه١ٝ 

ايفهس١ٜ يًذ١ٗ املٓاضب١ ٫ضتجُازٖا عٓد تٛافس ايفسص١ أملٓاضب١ ٚذيو ٚفكًا يتكدٜس املد١ْٝ ٖٚٓا لد أْ٘ َٔ 

 نط٧ إذا قًٓا أْٗا ْصبت ْفطٗا خ٬ٍ ٖرٙ ايفكس٠ ْصَََّبت املد١ٜٓ ْفطٗا ٚصٞ ع٢ً ْتاز اؾاَعات ٚقد ٫

ٚصٞ ع٢ً اؾاَعات مما ٜعٛد بايطًب ع٢ً اضتك٬ي١ٝ اؾاَع١ ٚقد ٜعٛم ايتكدّ ايعًُٞ بطبب غٌ ٜد 

اؾاَع١ عُا متًه٘ َٔ ًَه١ٝ فهسٜ٘ ٚذيو بطبب سسَاْٗا أٚ ع٢ً ا٭قٌ تكًٝص سصٛهلا ع٢ً عٛا٥د تطٜٛل 

                                                           
1
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ا٭نجس َٔ ذيو قد ٜتِ  .1زد اؾاَعات ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ اييت أصبشت َٔ أِٖ َٛا

إعاق١ اضتدداّ اؾاَع١ يٓاػٗا ايفهسٟ عٓدَا تسغب يف ذيو ٚذيو ٭ْٗا ُقٝدت بػإ ايٛصٍٛ إىل كصٕٚ 

املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٫ضتدداَ٘ فكط يف ا٭غساض ايبشج١ٝ ٚ ايتع١ًُٝٝ أٜطا أٚضشت ايطٝاض١ إٔ املد١ٜٓ تطُٔ 

ات ايبشج١ٝ ايكا١ُ٥ بايبشح بػهٌ فٛزٟ ٚدٕٚ قٝٛد ع٢ً املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايت٢ ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا سصٍٛ املٓعُ

 .2اـاص١ بامل٪ضط١ يٮغساض ايبشج١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ.

مما ضبل ٜتطح إٔ ايطٝاض١ ٚضعت ايػسنات ايصٓاع١ٝ ف٢ َسنص تفطًٝٞ عٔ اؾاَعات سٝح أتاست هلرٙ 

سٝح إٔ  3فهس١ٜ ٫ٚ تٓفر اؾاَعات يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ هلرٙ ايػسناتايػسنات ايٓفاذ ايتفطًٝٞ يًًُه١ٝ اي

املد١ٜٓ تطُٔ ايٛصٍٛ ايتفطًٝٞ حملفع١ املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٔ قبٌ املػسٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ عٓدَا ٜهٕٛ 

 ذيو َٓاضب.

تطٜٛل باإلضاف١ إىل َا ضبل اؾٗات ايػري سه١َٝٛ اييت تطاعد يف متٌٜٛ ايبشح َٓشتٗا ايطٝاض١ سل اي

،اييت ٜتِ متًٜٛٗا َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ َع ايعًِ  ٚايتهٜٛٔ ايتذازٟ ٚاملػازن١ يف املًه١ٝ بعهظ اؾاَعات

إٔ ٖر ا٭َٛاٍ يٝطت َٔ َٝصا١ْٝ املد١ٜٓ بٌ ٖٞ كصص٘ َٔ قبٌ املٛاش١ْ ايعا١َ ٫ٚ ٜعدٚا إٔ ٜهٕٛ دٚز املد١ٜٓ 

أْ٘ يف ساي١ نٕٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ  سٝح أٚضشت يعًُٞفكط تٛشٜع ٖرا املبايؼ ع٢ً اؾاَعات يدعِ ايبشح ا

اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا ْاػ١ عٔ عح مت متًٜٛ٘ باملػازن١ َٔ قبٌ نٌ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ ٚدٗات غري 

سه١َٝٛ تهٕٛ ع١ًُٝ ايتهٜٛٔ ايتذازٟ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚفل اتفاقٝات قدد٠ بني املد١ٜٓ ٚاؾٗات غري 

 4ٌٜ ايبشح.اؿه١َٝٛ املػازن١ يف متٛ

ايٓفاذ ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ : ايطٝاض١ أٜطًا أتاست يًػسنات ايصٓاع١ٝ ايطعٛد١ٜ ايٓفاذ إىل املًه١ٝ ايفهس١ٜ 

زغِ َا قد ٜطبب٘ ذيو َٔ َػانٌ ٚتعازض يف بعض ا٭سٝإ َع سكٛم اؾاَع١،بٌ َٚع سكٛم اجملتُع ٭ْ٘ 

                                                           
1
 4.1.2KACST will act as the custodian of all IP assets generated through NSTIP Funding. It will serve the best interests of the country and 

the Government, by making the IP available for commercialization at the right opportunity and by the right party, at the discretion of KAC 
2
 4.1.6 KACST will ensure that the Research Performing Organizations are given immediate, unlimited access to the IP created at the 

respective institutions for research and education purposes 
3
 4.1.5 KACST will ensure that Saudi enterprises (especially Saudi small and medium enterprises) are given preferential access to the 

national IP portfolio, when appropriate 

 
4
 6.2.1 In cases where IP is created through research jointly funded by NSTIP and non-governmental entities, commercialization of IP 

will be guided by a specific agreements between KACST and the non-governmental entity co-funding such research.  
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ه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٔ ثِ قد تهٕٛ اؾاَع١ َكٝد٠ بعدّ قد تهٕٛ اؾاَع١ أبسَت اتفاقٝات دٚي١ٝ َستبط١ باملً

اإلفصاح أٚ َٓح ايػري َجٌ ٖرٙ اؿكٛم ، نُا قد تهٕٛ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٖرٙ ا٭ضاع يطًع١ س١ٜٛٝ َٚٔ ثِ 

اؾ١ٗ ايصٓاع١ٝ ضٛف تتشهِ يف ضعسٖا بٌ قد ٜصٌ ا٭َس إىل استهازٖا مما ٜطس باجملتُع خاص١ ٚإٔ اهلدف 

ع١ٝ ٖٛ ايسبح عهظ ايٛضع يف امل٪ضطات ايبشج١ٝ سٝح إٔ ْػاطٗا يف ا٭ضاع غري ا٭ٍٚ يًػسنات ايصٓا

زعٞ  ٜٚعٗس ذيو دًٝا عٓدَا  ايطٝاض١ إٔ املد١ٜٓ تًتصّ عصٍٛ ايػسنات ايطعٛد١ٜ ٫ٚضُٝا تًو 

ايصػري٠ ٚاملتٛضط١ َٓٗا ، ع٢ً ا٭ٚي١ٜٛ باضتدداَٗا يًُدصٕٚ ايٛطين يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ، سطب َا تكتطٝ٘ 

ا٭نجس َٔ ذيو إٔ ايطٝاض١ عُكت فهس٠ ايدخٍٛ يف تعاقد َع ايباسجني َٔ داخٌ اؾاَعات  1ؿاد١.ا

َباغس٠ دٕٚ ايسدٛع يًذاَع١ مما قد ٜ٪ثس ع٢ً قدز٠ اؾاَع١ ع٢ً تكِٝٝ ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ٚعدّ زقابتٗا مما 

٤ ٖرٙ ا٭عاخ ْٚتا٥ذُٗا ، ٜ٪دٟ إىل خًٌ يف ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ، خاص١ ٚإٔ اؾاَع١ ٢ٖ املط٦ٛي١ عٔ إدسا

نُا إ املد١ٜٓ ٫ ؽفٞ زغبتٗا يف ضٝطستٗا ع٢ً ناف١ ا٭عاخ زغِ خطٛز٠ ذيو سٝح إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ 

متهٔ املد١ٜٓ َٔ ا٫ستهاز ٚايطٝطس٠ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ ست٢ َٔ ايبشٛخ اييت ألصت قبٌ 

ايتصَت بٗا اؾاَع١ َع دٗات خازد١ٝ مما ٜطس بطُع١  إقساز ٖرٙ ايطٝاض١ مبا قد ٜتعازض َع اتفاقٝات

اؾاَع١ سٝح أْٗا أٚضشت إٔ ٖرٙ ايطٝاض١ ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً ا٭عاخ غري املُٛي١ َٔ قبٌ اـط١ ايٛط١ٝٓ 

  2مبٛدب إتفام َػرتى بني املد١ٜٓ ٚا٭طساف املع١ٝٓ.  

 املبشح ايجايح

ايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ ٚتٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ

تشدٜد َٔ املايو يًشكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ َٔ أعاخ متت داخٌ اؾاَعات ) ٚاييت يف بعض اؿا٫ت ٜتِ ي

 فصًٗا عٔ املدرتع(   ٜتٛقف ذيو ع٢ً عدد َٔ ا٭ض١ً٦ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 َٔ ِٖ َبدعٞ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚع٬قتِٗ ايكا١ْْٝٛ فُٝا بِٝٓٗ ؟.

 َٔ ِٖ َصدز ايتٌُٜٛ ؟. -

 ا٭طس ايكا١ْْٝٛ ) ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ، ضٝاض١ اؾاَع١ بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ا٫تفاقٝات ايتعاقد١ٜ( ؟ َا ٖٞ-

                                                           
1
 4.1.5 KACST will ensure that Saudi enterprises (especially Saudi small and medium enterprises) are given preferential access to the 

national IP portfolio, when appropriate.  
2
 3.2.6 This Policy may apply to non-NSTIP funded research based on mutual agreement between KACST and the concerned parties.  
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ٖٚرا ٜعين أْ٘ ْتٝذ١ يريو ميهٔ إٔ تٛشع املًه١ٝ ع٢ً أنجس َٔ فسد أٚ أنجس َٔ د١ٗ،فتٛشع املًه١ٝ ع٢ً   

 ١َٛ ، ٚٚنا٫ت ايتٌُٜٛ ا٭خس٣.املدرتعني ) ايباسجني ٚايط٬ب(،ٚاؾاَع١،ٚغسنا٤ ايصٓاع١ ، اؿه

 املطًب ا٭ٍٚ

 تٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ

تعد أٍٚ خط٠ٛ يف ع١ًُٝ تٛشٜع املًه١ٝ ٖٛ ؼدٜد املدرتعني ٚٚضعِٗ ايكاْْٛٞ ، ٚع٬قتِٗ باؾاَع١، ٚؼدٜد 

ايبشح  ، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ط٬ب ايدزاضات ايعًٝا ايرٜٔ ٜػازنٕٛ بػهٌ نبري يف?ٌٖ املدرتع َٛظف أّ ٫

 َٛظفني يف اؾاَع١ ، ٚتعٗس أ١ُٖٝ ؼدٜد املدرتع  يف أْ٘: غايبا غري

 أ٫ًٚ : ٜطاعد ع٢ً تطٌٗٝ تٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهسٟ.

ثاًْٝا : ْصبح ع٢ً بٝٓ٘ بايػدص ايرٟ ميهٓ٘ إٔ ٜطايب بايتعٜٛض يف ساي١ اضتػ٬ٍ ايربا٠٤ َٔ قبٌ ايػري 

 بػهٌ غري قاْْٛٞ.

املٛقف ا٭نجس غٝٛعًا يف ٖرا ايػإٔ ٖٛ ايرٟ ميهٔ فٝ٘ يًذاَع١ إٔ  تطايب عكٗا  َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ

فُٝا مت ايتٛصٌ إيٝ٘ ْتٝذ١ يكٝاّ املٛظف بأدا٤ َٗاّ عًُ٘ ، ٚأٜطًا تٛدد سا٫ت  أخس٣ تطُح يًذاَع١ 

دٗات أخس٣) باملطايب١ مبًهٝتٗا  ؿكٛم اضت٦جاز١ٜ عٓدَا تٛفس اؾاَع١ ايتٌُٜٛ أٚ ؼصٌ ع٢ً ايتٌُٜٛ َٔ 

تٛفس املعدات ، أٚ املسافل ٚايب٢ٓ ايتشت١ٝ ، أٚ يف ساي١ إتاس١ اؾاَع١  1زاعٞ يًبشٛخ(، أٚ إذا ناْت اؾاَع١

 املًه١ٝ ايفهس١ٜ املٛدٛد٠ يدٜٗا َٔ قبٌ.

ٚاملرٖب املِٗ ايرٟ ٜعد أنجس تأثريًا يف تٛشٜع سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ يف ايب١٦ٝ ا٭نادمي١ٝ ٖٛ َا ٜط٢ُ 

ٛظٝف ي٬خرتاع ، ٖٚرا املرٖب َستبط بكط١ٝ ددي١ٝ ٢ٖٚ ايتُٝص بني ايبشح ٚا٫خرتاع ، ففٞ قط١ٝ /بايت

احمله١ُ َٝصت بني ايبشح ٚا٫خرتاع ، بدع٣ٛ إٔ  2اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ضد غسن١  دٜبًٝٓس يًُهجفات،

شح مل ٜٛظف يٝدرتع تًكا٥ٝا ،  ا٫ثٓني غري َتهاف٦ني ، ْٚتٝذ١ يريو ايػدص ايرٟ مت اضت٦ذازٙ يًكٝاّ بايب

 َٝصت بني ث٬خ أْٛاع َٔ ا٫خرتاعات: 3ٚيرا َععِ ايتػسٜعات ا٭ٚزٚب١ٝ

                                                           
1
United States v. Dubliner Condenser Corporation, 289 U.S. 178, amended, 289 U.S. 706 (1993) 

2
L. MACDONALD, G. CAPART, Community Research. Management of Intellectual Property in 

Publicly-Funded Research Organizations: Towards European Guidelines, Commission of 

European Communities, Brussels, 2004. at 11 
3
 A.L. MONOTTI, S. RICKETSON, Universities and Intellectual Property. Ownership and 
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اخرتاعات اـد١َ) ٖٚٞ ا٫خرتاعات اييت ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ قبٌ ايػدص أثٓا٤ ايكٝاّ بأدا٤  -

 ٚادبات٘ ايتعاقد١ٜ( فتهٕٛ املًه١ٝ يسب ايعٌُ.

ٕ تستبط بٛادبات٘ ايٛظٝف١ٝ أٚ َٛازد مت تكدميٗا َٔ قبٌ زب ا٫خرتاعات اؿس٠)اييت تتِ دٕٚ أ -

 ايعٌُ ( فتهٕٛ املًه١ٝ يًُٛظف.

ا٫خرتاعات املستبط١ ) ٢ٖٚ ا٫خرتاعات اييت ٜتٛصٌ إيٝٗا خازز ايعكد ٚيهٔ ٜطتددّ َٛازد زب  -

 ايعٌُ( فتهٕٛ املًه١ٝ يسب ايعٌُ.

دد٠ املرتتب١ ع٢ً ايتٛصٌ إىل ا٫خرتاعات ٚسدٚخ ٚيرا أد٣ اـٛف َٔ اٯثاز ايكا١ْْٝٛ ايعدٜد٠ ٚغري احمل 

نجري َٔ املٓاشعات  إىل شٜاد٠ ا٫تفاقٝات ايتعاقد١ٜ بني املدرتع ٚ اؾاَع١ يتشدٜد اؿكٛم ٚايٛادبات بني 

َٔ قبٌ اؾاَع٘ بػإٔ ًَهٝتٗا يًشكٛم ايفهس١ٜ ،  ٚنٌ  1مجٝع ا٭طساف ، ٚأٜطا مت عٌُ  ضٝاضات تفصًٝ٘

ٔ َكٝد٠ بكٝٛد قا١ْْٝٛ صاز١َ )َجٌ قإْٛ بٞ دٍٚ ( ضٝاضتٗا  ت٪دٟ إىل تكًٌٝ َطت٣ٛ اؾاَعات َامل ته

ايتٛافل ست٢ بني امل٪ضطات املتػاب١ٗ بػإٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ، ٚاملجاٍ املجري ي٬ٖتُاّ ٖٛ ضٝاض١ داَع١ 

يٓاػ١ َٔ ايبشح ، إ٫ إٔ سٝح أْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ اؾاَع١ ٢ٖ املايو ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ا2إضتٓا فٛزد 

املدرتع ي٘ اؿل يف ٚضع ا٫خرتاع يف املًو ايعاّ ، ٚيكد أضفست ايع٬قات املتداخ١ً بني كتًف ايتػسٜعات 

َٔ مناذز ضٝطس٠ اؾاَعات ع٢ً  3ٚايطٝاضات يف ايعدٜد َٔ أْع١ُ املًه١ٝ املدتًف١  إىل تكطُٝٗا إىل ْٛعني

 أْع١ُ  ًَه١ٝ اؿكٛم ايفهس١ٜ:

 ش ا٭ضاتر٠اَتٝا -

 .ًَه١ٝ امل٪ضط١ .)اؾاَع١( -

 

 

 

                                                           
1

  Exploitation, supra at note 25, at 298 Exploitation, supra at note 25, at 298 
2
 Stanford University IP policy available at http://rph.stanford.edu/5-1.html 

3
 In EU the ownership systems are as follows:  Professor‘s Privilege: Sweden, Italy Institutional 

Ownership: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovak 

Republic, Spain, UK 
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 املطًب ايجاْٞ

 اَتٝاش ا٭ضتاذ

ٜكّٛ ع٢ً فهس٠ إٔ ْتا٥ر ا٭عاخ اييت أدسٜت يف اؾاَع١ أٚ يف املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ ٠ اَتٝاش ا٭ضاتر

ٔ قبٌ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٜتِ ا٫ستفاظ بٗا َٔ قبٌ غدص غايبًا )ا٭ضتاذ( ايرٟ أدس٣ ايبشح ٚيٝظ َ

امل٪ضط١)اؾاَع١( اييت أدس٣ ايبشح فٝٗا سٝح أْٗا تٗدف إىل دعًٗا سافص أنادميٞ يًُػازن١ بفاع١ًٝ يف 

تطٜٛل املدسدات ا٭نادمي١ٝ. ٚيف ٖرا ايػإٔ ٜتٛدب عًٝٓا تٓاٍٚ ايتٛد٘ ايدٚيٞ بػإٔ اَتٝاش ا٭ضتاذ ففٞ 

ّ 2000ٚيرا لد إٔ ايدمنازى أيػت٘ عاّ  1ضتاذأٚزٚبا لد إٔ ا٫ػاٙ ايعاّ ٜطري مٛ إيػا٤ ْعاّ اَتٝاش ا٭

ميهٔ إٔ لدٙ يف  2ّ  ٚايطبب ايس٥ٝطٞ يف ذيو 2007ّ  ٚأخريًا فًٓٓدا 2003ّ ٚايٓسٜٚر 2002ٚتبعتٗا أملاْٝا 

شٜاد٠ ا٫عرتاف بإٔ َبدأ اؿس١ٜ ا٭نادمي١ٝ يٝطت ضببًا ٚدٝٗا ملٓح إَتٝاشات يٮضتاذ ٚسسَإ اؾاَع٘ َٔ 

تػري املًه١ٝ، زغب١ صاْعٞ ايطٝاض١ يف خًل ساي١ َػابٗ٘ ي٫ًٜٛات  3يفهس١ٜ ٚايطبب ا٭خسسكٛم املًه١ٝ ا

املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ سٝح ؼتفغ اؾاَعات عكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ، ٚناْت إٜطايٝا ايدٚي١ ايٛسٝد٠ اييت 

اعتُدت ْعاّ اَتٝاش ّ ٜٚبدٚا إٔ إٜطايٝا 2001ذٖبت يف اإلػاٙ املعانظ يف تبين ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ يف 

 ُٖا: 4ا٭ضتاذ يطببني ز٥ٝطٝني

أْ٘ ميهٔ تػذٝع ايربا٤ات ايٓاػ١ َٔ ايبشح.

ميهٔ إٔ ٜطاعد يف سٌ َػه١ً ايبريٚقساط١ٝ املٛدٛد٠ يف إدازات اؾاَع١ اييت دعًت َٔ املطتشٌٝ يف نجري -

أظٗست كاٚف بني اؾاَعات  5ٖٚرٙ ايتػريات  ايعدٜد َٔ ا٫خرتاعات ا٭نادمي١َٝٔ ا٭سٝإ اضتػ٬ٍ 

اإلٜطاي١ٝ ٚايػسنات َٓر إٔ أصبشت َععِ بسا٤ات اؾاَع١ ممًٛن١ يًكطاع اـاص، ٚيٓفظ ايطبب تبٓت 

                                                           
1
 Turning Science into Business: Patenting and Licensing at Public Research Organizations, 

OECD, Paris, 2003 
2
 W.PRINZ, M.J. ADELMANN, R. BRAUNEIS, J.DREXL, R.NACK, Parents and Technological 

Progress in a Globalized World, supra at note 14, at 339 
3
F. LISSONI, P.LOTZ, J. SCHOVBSO, A. TRECCANI, Academic Patenting and the 

Professor‟ sPrivilege: Evidence on Denmark from the KEINS database, in Science and Public 

Policy 2009, 595 ff. at 596 
4
 Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property Regimes and Their 

Use, Draft report to the commission, Mayson Hayes and Curran, 2008, at 17 
5
F. MONTOBBIO, Intellectual Property Rights and Knowledge Transfer from Public Research to 

Industry in US and Europe: which Lessons for Innovation Systems in Developing Countries? in 

The Economics of Intellectual Property WIPO 2009, 180 ff., at 200 
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ايدٍٚ ايٓا١َٝ ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ ٚاييت زمبا ٫ تهٕٛ ايفهس٠ ا٭سطٔ ٭ٕ امل٪ضطات ايعاَ٘ أٜطًا ميهٓٗا 

زاع٘ ٚايصش١ ، عَُٛا سايٝا ٫ ٜٛدد يف اإلؼاد ا٭ٚزٚبٞ ض٣ٛ ايطٝطس٠ ع٢ً اجملا٫ت اإلضرتاتٝذ١ٝ َجٌ ايص

إٜطايٝا ٚايطٜٛد تكدَا ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ ٚيف خازز أٚزٚبا ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ نإ َٛدٛد يف ايٝابإ ست٢ 

 ّ فا٭عاخ ا٭نادمي١ٝ تدعِ يف ايٝابإ بك٠ٛ َٔ ايكطاع اـاص ، ٚاَتٝاش ا٭ضتاذ نإ بطسٜك2004١عاّ 

َع١ٓٝ فُٔ ايطسٚزٟ ضُإ إٔ نٌ ا٫خرتاعات احملتٌُ تطٜٛكٗا ٜتِ إزداعٗا يًساعٞ ع٢ً "ضبٌٝ املجاٍ 

ايػسنات اـاص١ "، ٖٚرا ايٓٛع َٔ ع١ًُٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ مت ايتطاَح بػأْ٘ َٔ قبٌ صاْعٞ ايطٝاضات ٚإدازات 

  اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ.اؾاَع١ ، َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ مل ٜٛدد َطًكا يف

ايٓطام  1أَا عٔ اـصا٥ص ايُٓٛذد١ٝ )املجاي١ٝ( ٫َتٝاش ا٭ضتاذ نُا طبكت يف نٌ َٔ إٜطايٝا ٚايطٜٛد 

 ٜطبل عًٝ٘ اَتٝاش ا٫ضتاذ بػإ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ:ايرٟ

٘ يٝظ فكط ع٢ً نٌ ففٞ إٜطايٝا ٖرا ايٓطام أٚضع باملكاز١ْ َع ايطٜٛد ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ أْٗا تطبك-

املٛظفني يف امل٪ضطات ايبشج١ٝ  املدع١َٛ َٔ املاٍ ايعاّ ، ٚيهٔ أٜطا ع٢ً نٌ املطتػازٜٔ ٚا٭طساف ايجايج١ 

اييت غازنت يف ايبشح بُٝٓا يف ايطٜٛد ٜطبل فكط ع٢ً ا٭ضاتر٠ ) املدزضني( ط٬ب ايدزاضات ايعًٝا 

اّ ا٫َتٝاش ع٢ً سكٛم امل٪يف أٜطًا بُٝٓا ٫ ٜٓطبل ٖرا ٚاملسغشني يًدنتٛزاٙ ، نُا أْ٘ يف ايطٜٛد ٜطبل ْع

ايٛضع يف إٜطايٝا.

ايتعٜٛطات املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ تطتشل دص٤ َٔ ا٭زباح ايٓاػ١ عٔ اضتػ٬ٍ  -

 ا٫خرتاع ٚيهٔ يف ايطٜٛد ٖرٙ املٓعُات ٫ ميهٔ إٔ تطتفٝد َٔ ذيو.

ٖٓاى ايتصاّ صازّ ع٢ً ايباسجني ؿُا١ٜ اخرتاعاتِٗ ٚيهٔ ٖرا اؿهِ يٝظ  محا١ٜ ا٫خرتاع يف إٜطايٝا

 َٛدٛد يف ايطٜٛد، 

ضٓٛات ول  5اإلْتكاصات : ايٓعاّ يف إٜطايٝا ٜٓص ع٢ً أْ٘ إذا مل ٜطتػٌ ايباسح ا٫خرتاع صٓاعًٝا خ٬ٍ -

ا٫خرتاع ا٭نجس َٔ ذيو  ملٓع١ُ ايبشٛخ املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعاَ٘ إٔ متازع سكٛم غري إضت٦جاز١ٜ ع٢ً

إذا دا٤ ا٫خرتاع َٔ ايبشٛخ املُٛي١ َٔ ايكطاع اـاص َٓع١ُ ايبشٛخ املدع١َٛ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ متًو 

 ا٫خرتاع ٫ٚ تٛدد أسهاّ َػابٗ٘ يف ايكإْٛ ايطٜٛدٟ.

                                                           
1
 Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property regimes and Their 

Use, supra at note 34, at 15. 
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و غسان١ َٓح أٚ إيػا٤ ْعاّ اَتٝاش ا٭ضتاذ ٜ٪دٟ إىل ْتا٥ر ٖاَ٘ بػإٔ ا٫خرتاعات اؾاَع١ٝ ، ٚنري

 .1اؾاَع١ ٚايصٓاع١ ، ٚتعطٌٝ ايطسٜل املعتاد يًتعإٚ 

ؼًٌٝ عٛخ ايتهٓٛيٛدٝا اؿ١ٜٛٝ يف ايدمنازى: َجاٍ دٝد ٭ٕ ايدمنازى أٍٚ َٔ أيػت ْعاّ ا٫َتٝاش َٓر َا 

ضشت ّ أ2000ٜٚصٜد عٔ عػس ضٓٛات) ٖٚٛ َا ميهٔ إٔ ٜعطٝٓا أثس اإليػا٤ املبهس( بعد إيػا٤ ْعاّ ا٫َتٝاش عاّ 

أْ٘ سدخ إنفاط يف ايتعإٚ بني عًُا٤ ايدمنازى ٚايػسنات ، ٚيرا ا٭خري٠ بدأت ايتفاٚض َع ايعًُا٤ ايرٜٔ 

ٜطتفٝدٕٚ َٔ ْعاّ ا٫َتٝاش َجٌ تًو املٛدٛد٠ يف ايطٜٛد ، ْٚفظ ايدزاض١ أٚضشت إٔ إدخاٍ ٚضٝط َجٌ 

 ًه١ٝ ايفهس١ٜ.َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ ميهٔ إٔ تأخس بػهٌ َا قسازات اؾاَع١ بػإٔ امل

دمنازن١ٝ: أٚضشت إٔ قدز نبري َٔ أْػط١ ايربا٠٤ ؼسنت َٔ ا٭ضاتر٠ يًذاَعات ،  2ٖٚٓاى دزاض١ أخس٣

فبايسغِ َٔ إٕ ًَه١ٝ ا٫خرتاع سافص َايٞ قٟٛ يًباسجني  سٝح إٔ ٖٝانٌ املستبات صاز١َ ٚاملهافآت ْادز٠ يف 

ا ٚظٝف١ أخس٣ ٢ٖ َهافأ٠ ا٭فساد ع٢ً فٗٛدِٖ ٚسفص ايب١٦ٝ أ٭نادمي١ٝ نُا إٔ ًَه١ٝ بسا٠٤  ا٫خرتاع هل

 ايباسجني يًكٝاّ بدٚز فعاٍ يف تطٜٛل اخرتاعاتِٗ.

ْكص املٛازد اي٬ش١َ يًتطٜٛل عاد٠ً   3ٚزغِ ذيو ع٢ً اؾاْب ا٭خس قد اْتكد ْعاّ ا٭ضتاذ يٮضباب ايتاي١ٝ  

املٛازد املاي١ٝ ٫ٚ ست٢ ا٫ٖتُاّ يتطٜٛل ايباسجني ٚا٭نادميٝني يٝظ عٓدِٖ املٗاز٠ ٫ٚ اـرب٠ ٫ٚ ست٢ 

كسداتِٗ ايبشج١ٝ ، نُا ٫ تٛدد َٓفع١ يًذاَعات ، سٝح إٔ إضٓاد ناف١ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ يًباسجني 

٫ وكل أ٣ فا٥د٠ َسد٠ٛ َٔ ايبشح،ٚيرا املٓفع١ ٚاملعازف ٜػازى فٝٗا عدد قًٌٝ َٔ ايٓاع بد٫ َٔ اجملتُع 

طام ٚاضع ، نُا إ املٓعُات ايبشج١ٝ املُٛي١ با٭َٛاٍ ايعا١َ َٔ غري احملتٌُ إٔ ايعًُٞ ٚاؾُٗٛز ع٢ً ْ

تػذع ع٢ً ايسبط بني ايباسجني ٚايصٓاع١ خػ١ٝ إٔ ٜتشسى ايباسجٕٛ إىل  ايبشح عٔ َهافآت اؾٗات 

 ايصٓاع١.

 املطًب ايجايح

ًَه١ٝ امل٪ضط١ )اؾاَع١( يًشكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ َٔ ا٭عاخ املدع١َٛ

                                                           
1
 F.VALENTIN, R.L. JENSEN, Effects on Academia-Industry Collaboration of Extending 

University Property Rights, in Journal of Technology Transfer 2007, 251 ff., at 271. 
2
 F. LISSONI, P.LOTZ, J. SCHOVBSO, A. TRECCANI, Academic patenting and the professor‘s 

privilege: evidence on Denmark from the KEINS database, supra at note 33. 
3
Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property regimes and Their 
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ًه١ٝ امل٪ضط١ يًبشٛخ تعين إٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ايبشح ا٭نادميٞ ؽص َ

امل٪ضط١)اؾاَع١( اييت مت فٝٗا ايبشح ،ٖٚرا ٜعٗس دًٝا َٔ خ٬ٍ ا٫ػاٙ ايعاملٞ ايطا٥د مٛ إقساز ًَه١ٝ 

 ا  ايٓٛع  إىل قطُني:، ٚبٛد٘ عاّ ميهٔ تكطِٝ ٖر 1امل٪ضط١ يًشكٛم ايفهس١ٜ ايٓاػ١ عٔ ا٭عاخ املدع١َٛ

،سح ٜهٕٛ املايو ا٭ٍٚ ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ زب ايعٌُ اؾاَع١ ، ٚيف ٖرا 2: املًه١ٝ ايتًكا١ٝ٥  ايكطِ ا٭ٍٚ 

ايٓعاّ عاد٠ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى سكٛم تسدع يًُٛظف ، نُا إٔ اؿل يف ايتعٜٛض يًُٛظف ٜعتُد ع٢ً ايتػسٜع 

 هس١ٜ.ٚضٝاض١ اؾاَع١ بػإ ًَهٝتٗا ايف3ايٛطين

سٝح ٜهٕٛ املايو ا٭ٍٚ ٖٛ املٛظف ) ايباسح( ٚيهٔ زب ايعٌُ   4: ًَه١ٝ امل٪ضط١ ؿل ايػفع١ايكطِ ايجاْٞ

اؾاَع١ ، ول هلا املطايب٘ با٫خرتاع ،) عاد٠ بػسٚط قدد٠( ٚيف ساي١ إٔ  اؾاَع١ مل تطايب با٫خرتاع 

ايب١ املٓع١ُ ايبشج١ٝ املدع١َٛ َٔ املاٍ ايعاّ أٚ يف اؿكٛم تعاد إىل املدرتع ، إعاد٠ اؿكٛم ) يف ساي١ عدّ َط

ساي١ زغبتٗا يف عدّ تطٜٛل ا٫خرتاع( إىل املٛظف ٜعتُد إىل سد نبري ع٢ً اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ايتػسٜع١ٝ ، 

غٗٛز باإلضاف١ إ اؾاَع١ تًتصّ عاد٠ بدفع تعٜٛض َعني يًُدرتع نتعٜٛض  6إىل  3ٚايٛقت مبعدٍ َٔ 

  5بسا٠٤ ا٫خرتاع ، ٚتٛدد ايعدٜد َٔ طسم ايتعٜٛض اييت تعتُد ع٢ً ايكإْٛ ايٛطينيٓكٌ اؿل يف ًَه١ٝ 

  6فٗٓاى بًدإ اييت ٫ ميٓح فٝٗا ايكإْٛ تعٜٛض

  7ٚبًدإ ٜٛدد فٝٗا سل ايتعٜٛض ٜٚتِ ؼدٜدٙ بدق١ 

 .8ٚبًدإ ٜٛدد فٝٗا سل ايتعٜٛض ٚيهٔ مل ودد بٛضٛح 

 .1ٛد يف ساي١ إٔ زب ايعٌُ َايو ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚبًدإ ٜهٕٛ سل ايتعٜٛض اإلضايف َٛد 

                                                           
1
Italy is rare example of opposite trend of moving from institutional ownership to professor‘s 

privilege 
2
The examples of countries with automatic ownership are : Latvia, France, U.K. Estonia and 

Ireland 
3
 The comparison of employees‘ remuneration in Germany, Sweden, Denmark, UK, France. Japan, 

 Switzerland and US can be found in D. HARHOFF, K. HOISL, Institutionalized Incentives for 

Ingenuity-Patent Value and the German Employees' Inventions Act, in Research Policy 2007, 1143 

ff., at 1146 
4
The examples of countries with pre-emption rights are: Austria, Finland, Germany, Lithuania 

5
Monitoring and Analysis of Technology Transfer and Intellectual Property regimes and Their 

Use, supra at note 34, at 23 
6
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2
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عَُٛا ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ًَه١ٝ امل٪ضط١ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٜكًٌ َٔ سس١ٜ ٚسكٛم ايباسح  ٚيهٔ يف ْفظ ايٛقت 

 املدافعني عٔ ْعاّ ًَه١ٝ امل٪ضط١ أٚضشٛا أْ٘ تٛدد ايعدٜد َٔ اؾٛاْب اإلهاب١ٝ يف ٖرا ايٓعاّ َٓٗا.

١ًُٝ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاملٓافط١ فًُه١ٝ امل٪ضط١ ٜهٕٛ سافص يًُٓعُات ايبشج١ٝ أْٗا تطٌٗ ع -

املدع١َٛ باملاٍ ايعاّ يتطٜٛس قدزات َٚٗازات ْكٌ ايتك١ٝٓ ، ٚاي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ خري َجاٍ 

 ع٢ً ذيو سٝح إ ٖرٙ ايٓعس١ٜ خًكت فٝٗا ب١٦ٝ تٓافط١ٝ.

ٕٚ ْعاّ املًه١ٝ ايتًكا١ٝ٥ املٓعُات ايبشج١ٝ املدع١َٛ َٔ ْكص اؿٛافص يتطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ، بد -

 املاٍ ايعاّ ٫ ٜهٕٛ يدٜٗا ايدافع يتطٜٛس ست٢ ب١ٝٓ ؼت١ٝ يتطٜٛل ا٫خرتاعات.

ْكٌ ايتك١ٝٓ ببطاط١ ، تبين ًَه١ٝ امل٪ضط١  ٜطُح بإْػا٤ َهاتب يٓكٌ ايتك١ٝٓ اييت تسنص ٚتطٌٗ  -

يرتنٝص فُٝا ٜكَٛٛا ب٘ بػهٌ افطٌ َٚٔ ثِ  ٜٛدٟ إيٞ اإلدسا٤ات ٚبٗرٙ ايطسٜك١ ميهٔ يًباسجني ا

 عٌُ ا٫خرتاعات ٚايتكدّ يف ايبشٛخ.

ايٛعٞ بٓكٌ ايتك١ٝٓ، َٚٔ املسسر  إٔ ٚدٛد َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ يف ايب١٦ٝ اؾاَع١ ٜصٜد َٔ فِٗ  -

 سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚوفص ا٭عاخ يتطٜٛكٗا.

عازض َع ْعاّ املًه١ٝ ايتًكا٥ٞ ، فُٝهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ تأثري ضًيب املِٗ ٚدٛب ايتأنٝد ع٢ً إٔ ْعاّ ايػفع١ ٜت

ع٢ً قفع١ اؾاَع١ َٔ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ،ٚذيو ٭ْ٘ نإ ٖٓاى ايعدٜد َٔ اؿا٫ت اييت مل تكِ فٝٗا 

اؾاَع١ باملطايب١ بربا٠٤ ا٫خرتاع. يرا ٜٓفسد بٗا املدرتع، ٚيف ْٗا١ٜ املطاف ٫ ميهٔ إعاد٠ اضتدداَٗا 

نادميٝا ٫ َٔ قبٌ املطتددَني  ٫ٚ َٔ قبٌ ايصٓاعٝني.ٚيرا َٔ داْبا ْس٣ ٚدٛب إعُاٍ ْعاّ املًه١ٝ أ

ايتًكا٥ٞ

 خ٬ص١ َا ضبل:

إٔ اؾاَع١ ٖٞ املايو يربا٠٤ ا٫خرتاع ٖٚرا ٖٛ ايٓعاّ ايطا٥د ٚايُٓٛذز اؾٝد ع٢ً ْكٌ ايتك١ٝٓ ، سٝح إٔ  

ايعدٜد َٔ ايتذازب َٚسٚز ايعدٜد َٔ ايطٓٛات مما دعًٗا  اؾاَعات املتكد١َ ٚصًت هلرٙ ايٓتٝذ١ بعد

صاسب١ خرب٠ ٚباع نبري بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ ، ا٭نجس َٔ ذيو بدأت َععِ اؾاَعات 

ا٭ٚزب١ٝ تتذ٘ إىل ا٫ضرتغاد ٚتطبٝل ايُٓٛذز ا٭َسٜهٞ بػإ ًَه١ٝ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ إىل 

 اجملتُع ، 

                                                                                                                                                               
1
 EU example : France 
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 يٓتا٥ر ٚايتٛصٝات:ا

 إمجا٫ً ميهٔ ايكٍٛ َٔ خ٬ٍ َا ضبل إ ٖرٙ ايطٝاض١ تٗدز سكٛم اؾاَع١ يٮضباب ايتاي١ٝ: 

تتعازض ايطٝاض١ َع ْعاّ بسا٠٤ ا٫خرتاع ٚايتصُُٝات ايتدطٝط١ٝ يًدازات املتها١ًَ ٚا٭صٓاف ايٓبات١ٝ -

 ًَه١ٝ ايربا٠٤ يسب ايعٌُ. ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ ايطعٛدٟ خصٛصا املاد٠ ايطادض١  اييت َٓشت

ايطٝاض١ تتعازض َع ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات ٭ْٗا ضتفسض ع٢ً اؾاَعات ضٝاض١ َع١ٓٝ -

بػإٔ املًه١ٝ ايفهس١ٜ هب إٔ تًتصّ بٗا، مبا ٜتعازض َع  املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ  بػإٔ اجملًظ ايعًُٞ ٚدٚزٙ 

ٜٓػأ يف نٌ داَع١ فًظ عًُٞ ٜتٛىل اإلغساف ع٢ً ايػ٪ٕٚ ايع١ًُٝ يف ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ ٚاييت أٚضشت أْ٘ 

تػذٝع ايبشح  -3٭عطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚغ٪ٕٚ ايبشٛخ ٚايدزاضات ٚايٓػس ، ٚي٘ ع٢ً اـصٛص:......

 ٚضع قٛاعد يتػذٝع إعداد ايبشٛخ ايع١ًُٝ، -ايعًُٞ ٚايتأيٝف ٚايرتمج١ ٚايٓػس ٚي٘ يف ضبٌٝ ذيو. أ

بػإٔ ايبشح ايعًُٞ  2،3ع اي٥٬ش١ املٛسد٠ يًبشح ايعًُٞ يف اؾاَعات خصٛصًا املاد٠ تتعازض ايطٝاض١ َ-

ٚايٓػس ، سٝح إٔ اي٥٬ش١ أٚضشت يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٓٗا إٔ اهلدف َٔ ايبشٛخ اييت ػس٣ يف اؾاَعات إثسا٤ 

ْكٌ ٚتٛطني  -..ز......دايعًِ ٚاملعسف١ يف مجٝع اجملا٫ت ايٓافع١ ، ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص فُٝا ٜأتٞ أ......ب.

ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ٚاملػازن١ يف تطٜٛسٖا ٚتطٜٛعٗا يت٥٬ِ ايعسٚف احمل١ًٝ ـد١َ أغساض ايت١ُٝٓ َٚٔ 

ايعسض ايطابل إٔ ايطٝاض١ تًػٞ َهاتب ْكٌ ايتك١ٝٓ يف اؾاَعات َٚٔ ثِ ٫ ميهٔ إعُاٍ أٖداف ٖرٙ 

ٕٛ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايط٬ب ع٢ً إدسا٤ اي٥٬ش١،نُا إٔ املاد٠ ايجايج١ أٚضشت أْ٘ وفص ايباسج

ايبشٛخ ا٭ص١ًٝ املبتهس٠ اييت ُتطِٗ يف إثسا٤ املعسف١ املتدصص١ ٚؽدّ اجملتُع، ٚتٛفري ضبٌ إلاشٖا، ٚاإلفاد٠ 

ايتعإٚ َع اهل٦ٝات ٚامل٪ضطات ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ داخٌ املًُه١  -َٓٗا، ٚيًذاَعات يف ضبٌٝ ذيو......ب

ٜل إدسا٤ ايبشٛخ ٚتبادٍ املعازف ، ٚيهٔ ٖرٙ ايطٝاض١ تفسض ع٢ً اؾاَعات ز١ٜ٩ قدد٠ ٚخازدٗا عٔ طس

خاص١ باملًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتًصَٗا بٗا ٚهب ع٢ً اؾاَع١ إخطاز َٔ ٜتعاٌَ َعٗا بٗرٙ ايطٝاض١ ٚايت٢ فشٖٛا 

ؾٗات اـازد١ٝ عٔ ضٝطس٠ املد١ٜٓ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ َٚٓٗا بسا٠٤ ا٫خرتاع. مما ٜ٪دٟ إىل عصٚف ا

 ايتعإٚ َع اؾاَع١.

ايطٝاض١ تتعازض َع ٥٫ش١ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ باؾاَع١ اييت متٓح ًَه١ٝ ا٫خرتاع -

 ؾاَع١ املًو ضعٛد.
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ايطٝاض١ تعُل ايبريٚقساط١ٝ ٚتٛصٌ يًُسنص١ٜ ٚضتهٕٛ عكب١ ن٪ٚد اَاّ تطٛز ايبشح ايعًُٞ ، ٭ْٗا -

 كٌ ايتك١ٝٓ داخٌ اؾاَعات.تًػٞ َهاتب ْ

ايطٝاض١ تتعازض َع تٛدٗات اؾاَعات ايعامل١ٝ يف ايدٍٚ املتكدَ٘ يف ٖرا ايػإٔ سٝح أْٗا ٢ٖ املايو -

ؿكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ مما ٜطاعدٖا ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا ع٢ً ايٓشٛ ا٭َجٌ ٚتصبح املًه١ٝ ايفهس١ٜ زافد َٔ 

 زٚافد دعِ اؾاَعات.

تتطُٔ اضِ داَع١ املًو ضعٛد ، ٖٚرا َا قد ٜ٪ثس ع٢ً تصٓٝف اؾاَع١ سٝح إٔ عدد ٚثٝك١ اؿُا١ٜ ئ -

 بسا٤ات ا٫خرتاع ايصادز٠ باضِ اؾاَع١ َ٪غس ع٢ً َد٣ تكدّ ايبشح ايعًُٞ فٝٗا.

 ايتٛصٝات : 

تعدٌٜ ايطٝاض١ ؾعًٗا أنجس عداي١ يتشكٝل املصًش١ ايعا١َ ، ٚع٢ً مٛ ٫ تكًص دٚز اؾاَع١ ايسٜادٟ ، 

 ٚتهٕٛ دافع يًبشح ايعًُٞ ٚا٫بتهاز.

تصٜٚد ايطٝاض١ مبا ٜطِٗ يف إغعاٍ عبكس١ٜ املٓافط١ ايفعاي١ بني اؾاَعات بػإٔ دٚزٖا اإلبتهازٟ ع٢ً 

 ايٓشٛ ايرٟ ٜطِٗ يف بٓا٤ ٚتك١ٜٛ ا٫قتصاد املعسيف مما ٜطاِٖ يف تطٛز اجملتُع ٚتكدَ٘.

صس دٚز املد١ٜٓ ع٢ً اإلغساف ٚايسقاب١ ست٢ ٫ ٜٓشسف ايدٚز تكس ايطٝاض١ مبًه١ٝ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚق

 أ٫بتهازٟ يػري املصًش١ ايعا١َ.

إضاف١ بٓد يًطٝاض١ ع٢ً مٛ ٜدفع ناف١ اؾاَعات ع٢ً ايتعإٚ يف فاٍ املًه١ٝ ايفهس١ٜ ْٚكٌ خربات  -

  َتأخسًا.اؾاَعات املتكدَ٘ يف ٖرا ايػإٔ يًذاَعات اييت مل تًشل بسنب املًه١ٝ ايفهس١ٜ إ٫

يٛ زغبت املد١ٜٓ يف ػُٝع ناف١ سكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ؼت إداز٠ ٚاسد٠ ٜهٕٛ ذيو َٔ خ٬ٍ ٚضع -

ضٝاض١ ٜتِ إقسازٖا َٔ قبٌ ناف١ دٗات املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ذات ايص١ً مبا وكل املصًش١ ايعا١َ ٜٚعٛد 

 بايٓفع ع٢ً اؾُٝع.

 

 

 امل٬سل

1املًشل زقِ
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 1ع١ًُٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ يف داَع١ املًو ضعٛد

عِ ايٛقت ٜتبع نُا ٖٛ يف َععِ داَعات ايعامل ايعسبٞ، فإٕ ايبشح يف داَع١ املًو ضعٛد نإ يف َع

َطاز " ايٓػس فكط " مبع٢ٓ إٔ ْتا٥ر ا٭عاخ ٜتِ ػُٝعٗا ْٚػسٖا يف اجمل٬ت ايع١ًُٝ أٚ تكدّ يف امل٪متسات 

ٚايًكا٤ات ايع١ًُٝ. ٚيف سني إٔ َجٌ ٖرٙ ا٭ْػط١ ايبشج١ٝ متجٌ دص٤ًا َتها٬ًَ ٭ٟ تٛد٘ عجٞ يف أٟ داَع١ 

طُٔ إٔ ٜطتفٝد ايعُّٛ َٔ ا٭فهاز املبتهس٠ اييت ٜتِ إْػا٩ٖا يف عسٜك١، فإٕ َجٌ ٖرٙ ا٭ْػط١، َٓفسد٠ ، ٫ ت

داَع١ املًو ضعٛد. ٚيف ايٛاقع، فإْ٘ ست٢ ا٭ٕ ٖٓاى ْطب١ ض١ًٝ٦ َٔ ايعٌُ ايبشجٞ ايرٟ ْػست٘ داَع١ 

املًو ضعٛد ٚدد طسٜك٘ إىل ايعُّٛ يف غهٌ ْتا٥ر أٚ َٓتذات ًَُٛض١. ٚبعباز٠ أخس٣، فإٕ َا تفتكدٙ داَع١ 

ضعٛد ٖٛ ع١ًُٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ اييت ٜتِ تطٜٛسٖا يف اؾاَع١ إىل ايعُّٛ َٔ أدٌ إفاد٠ اجملتُع. ٚيف ظٌ  املًو

ايتش٫ٛت ايهبري٠ اييت تػٗدٖا داَع١ املًو ضعٛد، فإٕ ْكٌ املعسف١ إىل عا١َ اؾُٗٛز مل تعد زفا١ٖٝ ميهٔ 

َٔ ١ٜٖٛ داَع١ املًو ضعٛد ٚاملصٜد َٔ  اإلضتػٓا٤ عٓٗا. يف ايٛاقع يكد أصبشت ٖرٙ ايع١ًُٝ دص٤ًا ٫ ٜتذصأ

 .ايط٬ب ٚأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايعاًَني فٝٗا ٜدزنٕٛ ا٭ٕ أ١ُٖٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ إىل ايعُّٛ

ٚيف ع١ًُٝ ْكٌ ايتك١ٝٓ ٜتِ ايتعسف ع٢ً ا٭عاخ اييت تتطُٔ إنتػافات ٚتكٓٝات َبتهس٠ يف َسس١ً َبهس٠. 

٠، فإٕ ٖرٙ ايتكٓٝات تهٕٛ َٓشصس٠ ع٢ً املدتصني ٚاحملرتفني يف ٚبد٫ً َٔ ايكٝاّ بٓػس ٖرٙ ا٭عاخ َباغس

بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ْٚكٌ ايتك١ٝٓ يف داَع١ املًو ضعٛد

ٚإذا َا ظٗس، بٓا٤ًا ع٢ً ع١ًُٝ ايتكِٝٝ، إٔ ٖرٙ ايتك١ٝٓ ددٜد٠ ٚذات ق١ُٝ ػاز١ٜ، فإٕ ايربْاَر ٜبدأ يف 

أص١ًٝ. ٚبعد تأَني ع١ًُٝ اؿُا١ٜ ٖرٙ، ضتهٕٛ ايفسص١  ايتشسى َباغس٠ َٔ أدٌ محاٜتٗا نًُه١ٝ فهس١ٜ

َتاس١ يًباسجني يٓػس أعُاهلِ إلثاز٠ إٖتُاّ ا٭خسٜٔ بتًو ا٭عاخ. ٚتكّٛ داَع١ املًو ضعٛد، مبطاعد٠ 

املدرتع، بايبد٤ يف ع١ًُٝ ايتطٜٛل يًتكٓٝات ٚايبشح عٔ املطتجُسٜٔ ايرٟ قد ٜهٕٛ يدِٜٗ إٖتُاّ يف اؿصٍٛ 

هلرٙ ايتكٓٝات َكابٌ زضًَٛا َاي١ٝ ٜتِ اإلتفام عًٝٗا ع٢ً تساخٝص

ٚعٓدَا ٜتِ ايتٛصٌ إىل اتفام غصٛص ايرتخٝص، فإٕ داَع١ املًو ضعٛد ضٛف تتطًِ زضّٛ ايرتخٝص. 

ٚإذا َا مت تطٜٛل ايتك١ٝٓ ػازًٜا بػهٌ ناٌَ، فإٕ اؾاَع١ تتطًِ إٜسادات َاي١ٝ ع٢ً بٝع املٓتذات. ٖٚرٙ 

تطاَٗا بني املدرتعني ٚبني ايرباَر ا٭نادمي١ٝ َٔ أدٌ إعاد٠ إضتجُازٖا يف أعاخ ٚأفهاز اإلٜسادات ٜتِ إق

 .إبداع١ٝ ددٜد٠

 :ٖٚرٙ ايع١ًُٝ هلا فٛا٥د نجري٠ َكاز١ْ مبطاز "ايٓػس فكط"، َٔ ٖرٙ ايفٛا٥د َا ًٜٞ

                                                           
http://iptl.ksu.edu.sa/page/316 

1
 

 

http://iptl.ksu.edu.sa/page/316


 

53 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  - العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 يماض عبدالرحمن عبدالرحيم عنترد.  دراسة مقارنة -احلكومي الدور اإلبتكاري للجامعات ونقل التكنولوجيا يف ظل الدعم 

 تكدِٜ َٓتذات ذات ق١ُٝ صٓاع١ٝ ٚف١ٝٓ عاي١ٝ تفٝد اجملتُع

  ِإضتجُازٙ يف ا٭عاخ بايهًٝات ٚايرباَر ا٭نادمي١ٝ اييت تربش َٓٗا اؿصٍٛ ع٢ً عا٥د َايٞ ٜت

 اإلخرتاعات

 اؿصٍٛ ع٢ً عا٥د َايٞ يًُدرتعني ايرٜٔ ؼصٌ تكٓٝاتِٗ ع٢ً تساخٝص 

 بدا١ٜ غسان١ َطتدمي١ َع قطاع ايصٓاع١ 

 تٜٓٛع ا٭ْػط١ اإلقتصاد١ٜ يف اجملتُع 

٠ بني اؾاَع١ ٚبني اجملتُع ٚيصٜاد٠ ثك١ ايصٓاعات ٖرٙ ايفٛا٥د ايٛاضش١ ٖٞ ايطسٜك١ املج٢ً يطد ايفذٛ

يف املٓطك١ ٚا٫بتهازاحمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يف ايدٚز ايرٟ تًعب٘ داَع١ املًو ضعٛد نسا٥د يإلبداع 

 املسادع 

 املسادع ايعسب١ٝ
يتك١ٝٓ "ايطٝاض١ ايػا١ًَ يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ اـاص١ بايبشح ٚايتطٜٛس املٍُٛ َٔ اـط١ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚا

ٚا٫بتهاز يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ"مت اقسازٖا َٔ قبٌ ايًذ١ٓ اإلغساف١ٝ يًدط١ ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ 

 ّ ٚاييت ضٝتِ َسادعتٗا بعد ث٬خ ضٓٛات َٔ ايتذسب26/12/2011.١ٙ املٛافل 1/2/1433ٚا٫بتهاز بتازٜذ 

املًو ضعٛد باؾًط١ ا٭ٚىل املٓعكد٠ بتازٜذ  ٥٫ش١ بسْاَر املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ ظاَع١ 2

 َٔ ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات. 20إعُا٫ً يًُاد٠  10/11/2009ٖـ املٛافل 22/11/1430

ْعاّ بسا٤ات ا٫خرتاع ٚايتصُُٝات ايتدطٝط١ٝ يًدازات املتها١ًَ، ٚا٭صٓاف ايٓبات١ٝ، ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ،   3

 ٖـ.29/5/1425ٚتازٜذ  27زقِ ّ/ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ

٥٫ش١ اجملًظ ايعًُٞ ٜٓػأ يف نٌ داَع١ فًظ عًُٞ ٜتٛىل اإلغساف ع٢ً ايػ٪ٕٚ ايع١ًُٝ ٭عطا٤ ١٦ٖٝ  1

 ايتدزٜظ ٚغ٪ٕٚ ايبشٛخ ٚايدزاضات ٚايٓػس. 

 اي٥٬ش١ املٛسد٠ يًبشح ايعًُٞ يف اؾاَعات .  4

 \11\22ايفهس١ٜ ٚتسخٝص ايتك١ٝٓ ظاَع١ املًو ضعٛد يف أقس فًظ اؾاَع١ َػسٚع ٥٫ش١ بسْاَر املًه١ٝ  1

 َٔ ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات. 20ّ إعُا٫ً يًُاد٠ 2009\11\10ٖـ املٛافل 1430

ْعاّ بسا٤ات ا٫خرتاع ٚايتصُُٝات ايتدطٝط١ٝ يًدازات املتها١ًَ ٚا٭صٓاف ايٓبات١ٝ ٚايُٓاذز ايصٓاع١ٝ،   5

 ٖـ.29/5/1425/ّ( ٚتازٜذ27ٞ زقِ)ايصادز باملسضّٛ املًه

 143، ايت١ُٝٓ يف ايٛطٔ ايعسبٞ، إصداز ن١ًٝ فتُع ايعًّٛ امل١ٝٓٗ ٚايتطبٝك١ٝ، غص٠، ص2005فٛشٟ ضعٝد:  6
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 املسادع ا٭دٓب١ٝ

‖

‖

―

‖
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 البراقعبدربو  محمد عباد. د                                الىطني تقتااداال في ودوره  تهامة سهل في الزراعي اإلنتاج مقىمات

 

 

 

 مقىمات اإلىتاج السراعٌ يف شهل تهامُ  ودوره يف االقتصاد الىطين للجنهىريُ الًنيًُ

 

2 

 امللخص

 د. عباد حمند الرباق

  قصه اجلغرافًابأشتاذ اجلغرافًا املصاعد 

 ئًض دائرَ الدراشات العلًا ر –للًُ اآلداب ب

 جامعُ ذمار 

ٜعد َٛقٛع االْحاط ايصزاعٞ  َٔ اِٖ املٛقٛعاد اييت متظ االَٔ 

ايػرا٥ٞ يف أٟ دٚي١ ملا ي٘ َٔ اذس يف دعِ اقحؿادٖا ايٛطين، ٚع٢ً ايسغِ َٔ 

اَحالى ايُٝٔ ملكَٛاد شػساف١ٝ جؤًٖٗا الٕ جسفع َٔ َعدالد االْحاط ايصزاعٞ 

ٜساٚح يف َعدالد ال جحٓاضت َع االَهاْاد ايطةٝع١ٝ ٚايةػس١ٜ اذا َا  ايرٟ

اضحرُسد يطد اظحٝاشاد ايطهإ ، االَس ايرٟ ضٝكًٌ َٔ االيحصاَاد املاي١ٝ 

 ع٢ً ايدٚي١ يف املٝصإ ايحصازٟ ايػرا٥ٞ.

ٚبايٓطة١ إلقًِٝ ضٌٗ جٗا١َ ايرٟ ٜعد اظد َٓاطل االْحاط ايصزاعٞ اييت جػطٞ 

االْحاط ايٛطين ملا جحٛفس فٝ٘ َٔ املطاظاد ايصزاع١ٝ اخلؿة١ ظصِ نةري َٔ 

ٚاملٛازد املا١ٝ٥ ٚاالٜادٟ ايعا١ًَ فٝعحاط اىل شٜاد٠ االضحرُاز احلهَٛٞ ٚاخلاف  

مبا ٜهفٌ جٓٛع االْحاط ٚازجفاع َعدالج٘، ظٝز اذةحخ ايدزاض١ إ ضٝاض١ 

اقٞ ايؿاحل١ االضحرُاز ايصزاعٞ ايرٟ متازض٘ ايدٚي١  مل جطحػٌ ناف١ االز

 يًصزاع١ اٚ ايحٛضع ايساضٞ يف االزاقٞ املطحػ١ً شزاعًٝا.

يرا ضعخ ايدزاض١ اىل ابساش ٖرٙ االَهاْٝاد اييت اذا َا مت 

اضحػالهلا بػهٌ شٝد َع زضِ ضٝاض١ شزاع١ٝ شدٜد٠ ضحؤدٟ اىل ازجفاع 

َعدالد االْحاط ايصزاعٞ يف ضٌٗ جٗا١َ مما ضٝصٜد َٔ َطا١ُٖ االقًِٝ يف دعِ 

 القحؿاد ايٛطين َٔ خالٍ احلد َٔ االضحرياد اخلازشٞ.ا
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 َكد١َ
ٜػككككهٌ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ أظككككد أٖككككِ ايقككككايِٝ ايصزاعٝكككك١ يف ايككككُٝٔ; يككككدٚزٙ ايهككككةري يف جككككٛفري االظحٝاشككككاد           

%( َكككٔ اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ بػكككك١ٝ ايٓةكككاجٞ ٚاحلٝكككٛاْٞ، ٚ حكككد     42ايػرا٥ٝككك١ يًطكككهإ، ظٝكككز ٜطكككاِٖ بٓعكككٛ    

ايًعٝككك١ ,كككاال، ٚظحككك٢  ( نكككِ، ابحكككدا٤ًا َكككٔ َٓطكككك١  400مبعكككاذا٠ ضكككاظٌ ايةعكككس ايبكككس بطكككٍٛ ٜةًكككؼ سلكككٛ    

( نكككككِ، ٖٚكككككٛ بكككككريو ٜػكككككػٌ َطكككككاظ١ جككككككدز 60كككككك 40َدٜسٜككككك١ اخلٛخككككك١ شٓٛبكككككا، ٜٚككككك اٚح عسقككككك١ بككككك   

( ، ٚضلحككككٔ دلُٛعككك١ ايٚدٜككك١   1( ًَٝكككٕٛ ٖهحكككاز خازطككك١    2، أٟ َكككا ٜعكككادٍ سلكككٛ    2( نككك20000ِبٓعكككٛ 

قًكككِٝ أظكككد  ايصزاعٝككك١  ايػسبٝككك١ اخلؿكككة١ ايكككيت جحطكككِ بكككٛفس٠ ٚشكككٛد٠ عْحاشٗكككا ايصزاعكككٞ ،ممكككا شعكككٌ ٖكككرا اإل          

زنكككا٥ص اإلْحكككاط ايػكككرا٥ٞ يف ايكككُٝٔ يكككدٚزٙ ايهكككةري يف احلكككد َكككٔ جٛضكككع ايفصككك٠ٛ ايػرا٥ٝككك١ ايكككيت ٜعكككا٢ْ َٓٗكككا      

 ( . 1%( 3ايُٝٔ; ْحٝص١ ازجفاع َعدٍ منٛ ايطهإ ايرٟ ٜةًؼ سلٛ  

ٚايةػككككس١ٜ، ايكككككيت ٜحُٝككككص بٗكككككا اإلقًككككِٝ ٚجٓكككككٛع َٓحصاجكككك٘ ايصزاعٝككككك١      ايطةٝعٝككككك١ٜككككلش ايةعكككككز دٚز املكَٛككككاد   

ُٖح٘  يف اإلْحكككككاط ايكككككٛطين يف مكككككٌ اضكككككحػالٍ َكككككٛازدٙ  اسكككككدٚد ٚاملحٛاقكككككع يف أضكككككايٝت ٚٚضكككككا٥ٌ      َٚطكككككا

 املدخالد ايصزاع١ٝ ٚقعف ظصِ االضحرُاز.

َػكككه١ً ايدزاضككك١: جكككحًدـ َػكككه١ً ايدزاضككك١ يف عكككدّ اضكككحػالٍ  ايعٛاَكككٌ ايهآَككك١، ايكككيت ضل ككك٢ بٗكككا          

         ٞ ، ايكككرٟ ضكككٝعٌُ بكككدٚزٙ عًككك٢ جكًكككٝـ     عقًكككِٝ ضكككٌٗ جٗاَككك١، ايكككيت َكككٔ غكككاْٗا زفكككع َعكككدٍ اإلْحكككاط ايػكككرا٥

ايفصكككك٠ٛ ايػرا٥ٝكككك١ يف ايككككُٝٔ، ٚجكًٝككككٌ ايكككككػم عًكككك٢ االقحؿككككاد ايككككٛطين َككككٔ االظحٝاشككككاد ايػرا٥ٝكككك١ َككككٔ         

 اخلازط.

 أٖداف ايدزاض١

 ك عبساش دٚز املكَٛاد اييت ضل ٢ بٗا ضٌٗ جٗا١َ ايصزاعٞ .

 ك عٜكاح َطح٣ٛ االضحرُاز ايصزاعٞ ٚآذازٙ.

 ايرٟ ٜطِٗ ب٘ اإلقًِٝ ع٢ً املطح٣ٛ ايٛطين.ك عمٗاز ْٛع ٚظصِ اإلْحاط 

 ك َعسف١ أِٖ عٛاٌَ جد٢ْ اإلْحاط ايصزاعٞ، اييت حتٍٛ دٕٚ حتكٝل نفا٠٤ ٚشٜاد٠ اإلْحاط. 

َٓٗصٝكككك١ ايدزاضكككك١ : ملككككا جكحكككككٝ٘ أٖككككداف ايدزاضكككك١ اعحُككككدد عًكككك٢ املككككٓٗض ايٛؾككككفٞ ايحعًًٝككككٞ، ٚاملككككٓٗض         

ٚايزقكككاّ بػكككسو ايٛؾكككٍٛ عىل ْحكككا٥ض دقٝكككك١ متهكككٔ   اإلظؿكككا٥ٞ ملعااككك١ ايةٝاْكككاد اإلظؿكككا١ٝ٥ َكككٔ ااكككداٍٚ   

 َٔ اضحػساف َطحكةٌ اإلْحاط ايصزاعٞ يف اإلقًِٝ.

جٓعؿكككس ايدزاضككك١ عًككك٢ اقًكككِٝ ضكككٌٗ جٗاَككك١ ايكككرٟ ٜػكككػٌ ايٓطكككام ايػسبكككٞ َكككٔ ااُٗٛزٜككك١     :كككك َٓطكككك١ ايدزاض١

 (1اي١ُٝٓٝ، ٜٚعد اظد املٓاطل ايصزاع١ٝ اهلا١َ يف ايةالد، خازط١  

                                                           
 67و، ريبس،ص1111و (، انزمشٌش انفًُ 1111انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاالسشبد انضساػً،)(  1)
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 كَٛاد ايطةٝع١ٝ ٚايةػس١ٜامل

حػهٌ املككككٛازد ايطةٝعٝكككك١ أٖككككِ َكَٛككككاد اإلْحككككاط ايصزاعككككٞ، عذ ٜحٛقككككف عًكككك٢       :كككككٚاًل:ككككك املكَٛككككاد ايطةٝع١ٝ أ

ٚفسجٗككككا، ْٚٛعٝحٗككككا، ٚطككككسم ايحعاَككككٌ َعٗككككا، ٚعَهاْٝكككك١ جطٜٛعٗككككا، ٚ جككككٛفري ايػككككرا٤ ي ْطككككإ، ٚ حتكٝككككل      

 املٛازد االج١ٝ :ك  قدز َٔ االضحكساز االقحؿادٟ، ٚجحٛفس يف اإلقًِٝ مج١ً َٔ

اي بككك١ :كككك جعكككد اي بككك١ َكككٛزدًا ظٜٝٛكككًا يًٓػكككاا ايصزاعكككٞ، فٗكككٞ جه كككٕٛ ااكككص٤ ايعًككك٢ َكككٔ ضكككط            -1

ايزو ايككككرٟ ٜطككككحُد َٓكككك٘ ايٓةككككاد غككككرا٤ٙ ٚجحٛقككككف عًٝكككك٘ شٛدجكككك٘ ٚعْحاشكككك٘; يٕ ايكككككدز٠ اإلْحاشٝكككك١ يكككك زو  

ددٖا بفعكككككٌ جحكككككاذس بؿكككككفاد ٚخؿكككككا٥ـ اي بككككك١،َٚا  ٝكككككص ضكككككٌٗ جٗاَككككك١ جٓكككككٛع جسبحككككك٘ ٚخؿكككككٛبحٗا ٚ ككككك     

 اجملسٚفاد ايط١ًٝٝ ٚاي ضةاد اهلٛا١ٝ٥، ٚاييت جؿٓف عىل اآلجٞ:ك 

جكككسث املكككساٚح ايفٝكككك١ٝ :كككك جحٛاشكككد ٖكككرٙ اي بككك١ يف ايٓطكككام اسكككاذٟ يقكككداّ املسجفعكككاد ايػسبٝككك١،            -أ 

املطًككك١ عًككك٢ ضكككٌٗ جٗاَككك١، عٓكككد رلكككازط ايٚدٜككك١ ااةًٝككك١، عًككك٢ غكككهٌ َكككساٚح فٝكككك١ٝ، جهْٛكككخ بفعكككٌ             

 ، ذيارانًظدر:ـ خارطح األقانٛى انسراػٛح فٙ انًٍٛ ،يركس تحٕز انًٕارد انطثٛؼٛح انًرعددج، قسى َظى انًؼهٕياخ انعغرافٛح ٔاالسرشؼار ػٍ تؼد
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طككك١ًٝٝ اخلػككك١ٓ ٚاملحٛضكككط١ اخلػككك١ْٛ ٚايسَكككٌ، ٚبعكككر شص٦ٜكككاد ايطككك  ٚايػكككسٜٔ، ٖٚكككٞ    ُكككع اجملسٚفكككاد اي

بككككريو جسبكككك١ زًَٝكككك١ غسٜٓٝكككك١ قًًٝكككك١ املًٛظكككك١ حتحكككك٣ٛ عًكككك٢ نسبْٛككككاد ايهايطككككّٝٛ، ٚجحٛاشككككد عًكككك٢ شككككاْ     

( َ ًا،ٚجحُٝكككككص جسبككككك١ املكككككساٚح   15ايٚدٜككككك١ بطةككككككاد اٝهككككك١، ٜؿكككككٌ ازجفاعٗكككككا يف بعكككككر املٓكككككاطل عىل      

ايعايٝككك٢ٖٚ،١ ذاد جؿكككسٜف شٝكككد يًُٝكككاٙ ٚاهلٛا٤،ٚجطكككحػٌ بػكككهٌ ٚاضكككع يف ايصزاعككك١        ايفٝكككك١ٝ باخلؿكككٛب١  

 املس١ٜٚ ٚاملطس١ٜ،ٚجٓحػس فٝٗا شزاع١ أغصاز ايفان١ٗ.

جسبككك١ ايٚدٜككك١ ايط٦ُٝككك١ :كككك جػطكككٞ قٝعكككإ ايٚدٜككك١ ٚقكككفافٗا يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ ٚاحلككككٍٛ ايصزاعٝككك١،            -ث 

غكككهٌ أغكككسط١ عسقككك١ٝ عًككك٢ اَحكككداد    ايكككيت ج ضكككت فٝٗكككا َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ، ٚجككككع بٛيحٗكككا ايػسٜٓٝككك١ عًككك٢       

دلككككازٟ ايٛدٜإ،ٚجحطككككع َطككككاظاجٗا يف ٚادٟ شبٝككككد ٚ زَككككاع، ٚجككككحكًـ يف ايٚدٜكككك١ اآٛبٝكككك١ زضككككٝإ َٚككككٛشع  

عىل ظكككككد نةري،ٚجحُٝكككككص ٖكككككرٙ اي بككككك١ يف نْٛٗكككككا َٓكٛيككككك١ ٚظدٜرككككك١، ٚجحصكككككدد دا٥ُكككككا بٛاضكككككط١ ايسٚاضكككككت  

       ٛ اضكككِ ايَطكككاز،ٚجحٛقف خؿكككٛبحٗا   ايػسٜٓٝككك١ ايكككيت حتًُكككٗا َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ، ٚجسضكككةٗا بػكككهٌ َطكككحُس يف َ

عًكككك٢ اهٗككككا َٚهْٛاجٗا،ٚجعككككد اي بكككك١ ايط٦ُٝكككك١ املٓكٛيكككك١ أظككككد عٛاَككككٌ ايٓػككككاا ايصزاعككككٞ ايكككككا٥ِ يف           

(، َٚكككع ذيكككو مل جطكككحػٌ 1دلكككازٟ ٚقكككفاف ايٚدٜككك١; ملكككا متحكككاش بككك٘ َكككٔ قابًٝككك١ يف حتكٝكككل نفكككا٠٤ زٟ عايٝككك١   

 ٛ اد ٚعٜؿكككككاٍ خطكككككٛا ْككككككٌ املٝكككككاٙ عىل اآلٕ نافككككك١ َطكككككاظاجٗا; يعكككككدّ قكككككدز٠ املكككككصازع  عًككككك٢ غكككككل ايكٓككككك

 (. *عيٝٗا 

اي بككك١ ايةٓٝككك١ ااافككك١ :كككك جٛشكككد عًككك٢ ْطكككام ٚاضكككع يف املٓكككاطل ايٛضكككط٢ ٚايػكككُاي١ٝ َكككٔ اإلقًكككِٝ،         -ط 

ٚاملٓكككاطل ايكككيت جفؿكككٌ بككك  دلكككازٟ ايٚدٜككك١ ايس٥ٝطككك١، نُكككا جحٛاشكككد َحداخًككك١ َكككع اي بككك١ ايسًَٝككك١، ٖٚكككٞ          

١، ٚجحُٝكككص بٓكككٛع َكككٔ ايحعطكككٔ يف ايةٓٝككك١ ْحٝصككك١ ااٗكككد      جكككسث اْحكايٝككك١ بككك  اي بككك١ ايػسٜٓٝككك١ ٚاي بككك١ اهلٛا٥ٝككك     

ايةػكككسٟ يككككسٕٚ طًٜٛككك١، ٚجحكككابع ايعًُٝكككاد ايصزاعٝككك١ املحٛايٝككك١ عًٝٗكككا،٢ٖٚ َكككٔ ايككك ث َحٛضكككط١ اخلؿكككٛب١           

ٚحتحككككاط عىل زفككككع نفا٤جٗككككا بٛاضككككط١ املدؿككككةاد ٚاملككككٛاد ايعك١ٜٛ،ٚجطككككحػٌ َع ككككِ َٓككككاطل ٖككككرٙ ايكككك ث        

 طاقٗا ايٛاضع خباؾ١ ااُاٍ ٚ املاعص.يًسعٞ، ظٝز متازع فٝٗا ظسف١ ايسعٞ يف ْ

اي بكك١ املًعٝكك١ :ككك جحُٝككص ٖككرٙ ايكك ث باْٗككا فكككري٠ ٚقككعٝف١ اإلْحككاط، ٚغككري ؾككاحل١ يًصزاعكك١; ْحٝصككك١               -د 

قكككعايحٗا ٚافحكازٖكككا عىل املكككٛاد ايعك١ٜٛ،فككككال عكككٔ ازجفكككاع دزشككك١ احلكككساز٠ ٚايحةدكككس ٚقًككك١ ايَطاز،ٚمتحكككد      

( نًٝككٛ َ ،ٖٚككرا   5ككك2ايطككاظٌ بعككسو ٜكك اٚح بكك      ٖككرٙ اي بكك١ عًكك٢ غككهٌ غككسٜم  قككٝل َٛاشٜككا خلككم        

ايٓكككٛع َكككٔ اي بككك١ غكككري ؾكككار يًصزاعككك١،فٗٞ جكككسث زد٦ٜككك١ ايحؿكككسٜف; بطكككةت ازجفكككاع ْطكككة١ ايطككك  فٝٗكككا،              

نُكككا جعكككا٢ْ َكككٔ جسنكككص ايَكككالح بػكككهٌ نةري،باضكككحرٓا٤ ايٓةاجكككاد ايلٜككك١ املال٥ُككك١ يًًُٛظككك١ ايكككيت جُٓكككٛ           

يف شٓكككٛث ٖكككرا ايػكككسٜم فحُٓكككٛ أغكككصاز ايٓدٝكككٌ ابحكككدا٤ًا    فٝٗكككا، ٚجطكككحػٌ نكككاعالف يًصُكككاٍ ٚاملاغككك١ٝ، أَكككا 

                                                           
   88و(، جغشافٍخ انًٍٍ انطجٍؼٍخ نهشطش انشًبنً، يكزجخ األَٕاس ،ديشك ، ص1389شبْش جًبل آغب،) ( 1)
 و18/8/1112يٍ خالل انضٌبسح انًٍذاٍَخ انزً لبو ثٓب انجبحش انى يُطمخ انذساعخ ،   *
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َككككٔ َدٜسٜكككك١ ايككككدز٢ُٜٗ ٚظحكككك٢ َدٜسٜكككك١ اخلٛخكككك١ ايككككيت جحطككككع فٝٗككككا َطككككاظاد شزاعكككك١ ايٓدٝككككٌ بػككككهٌ           

 (.  1نةري 

ٜحُحككككع ضككككٌٗ جٗاَكككك١ بككككٛفس٠ َؿككككادز املٝككككاٙ ايككككيت ٜعحُككككد عًٝٗككككا يف ايْػككككط١         :ككككك  املككككٛازد املا٥ٝكككك١  -2

ا٥ٝكككك١ يف ايككككُٝٔ، جًكككككٞ ملٝككككاٙ ايَطككككاز َككككٔ املسجفعككككاد     ايصزاعٝكككك١، ظٝككككز ٜػككككهٌ أنككككل املطككككحصُعاد امل   

( 1.5، َككككٔ عمجككككايٞ َٝككككاٙ ايَطككككاز املحطككككاقط١ ضككككًٜٓٛا ايككككيت جةًككككؼ سلككككٛ        3( ًَٝككككٕٛ 740ّايػسبٝكككك١ بٓعككككٛ  

(، ٚ جحككككدفل عًٝكككك٘ ايفٝكككككاْاد عًكككك٢ غككككهٌ غككككةهاد َا٥ٝكككك١ ٜحٛقككككف غككككهًٗا ٚجٛشٜعٗككككا عًكككك٢  2 3ًَٝككككازّ

ٗكككا، يكككرا جعكككد ايَطكككاز املؿكككدز ايكككس٥ٝظ يسفكككد ايٚدٜككك١    طةٝعككك١ ايؿكككدٛز ٚجككككازٜظ ايزو ايكككيت  كككسٟ عًٝ  

 باملٝاٙ ايططع١ٝ، ٚجػر١ٜ املٝاٙ ااٛف١ٝ ،ٚجكطِ املٝاٙ يف َٓطك١ ايدزاض١ نُا ًٜٞ:ك

 حككاش ضككٌٗ جٗاَكك١ بككٛفس٠ َٝاٖكك٘ ايطككطع١ٝ َع ككِ أغككٗس ايطكك١ٓ، ظٝككز ج ككٌ           :ككك   املٝككاٙ ايطككطع١ٝ   . أ

 غكككة٘ دا٥كككِ طكككٛاٍ ايطككك١ٓ; ْحٝصككك١ يػكككصاز٠      َع كككِ دلكككازٟ َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ يف جكككدفل ٜحفكككاٚد بككك  دا٥كككِ عىل       

ٚنُٝكككك١ املٝككككاٙ ايككككيت ٜحًكاٖككككا اإلقًككككِٝ ٚطةٝعكككك١ ايحهككككٜٛٔ ااٝٛيككككٛشٞ ايككككرٟ ٜطككككُ  بحػككككةع ايطةكككككاد        

احلاًَككك١ يًُٝاٙ،ممكككا ٜكككؤدٟ عىل خسٚشٗكككا عًككك٢ غكككهٌ غٝكككٍٛ َا٥ٝككك١، جطكككحُس يفككك ٠ طًٜٛككك١ بعكككد َٛاضكككِ           

ري٠، ذككككِ جةككككدأ بااسٜككككإ ملطككككافاد   ايَطككككاز. فححصُككككع املٝككككاٙ عًكككك٢ ضككككط  ايزو يف املٓدفكككككاد ايؿككككػ    

ٛسٕ اجملكككازٟ املا٥ٝككك١ ايطكككطع١ٝ، ٜٚحكككك  َكككٔ بٝاْكككاد ااكككدٍٚ     ( 1قؿكككري٠، ظٝكككز جحؿكككٌ َكككع بعككككٗا يحهككك

، ٜٚحُحكككع 2( نككك7912ِ( إٔ ظكككٛو ٚادٟ َكككٛز ٜػكككػٌ أنكككل َطكككاظ١ أٚدٜككك١ اإلقًكككِٝ بٓعكككٛ       2ٚاخلازطككك١  

         ٔ ايَطككاز ايطكك١ٜٛٓ جةًككؼ سلككٛ     جبسٜككإ ضككطعٞ َحكطككع عىل غككة٘ دا٥ككِ طككٛاٍ ايعككاّ، عذ ضل كك٢ بهُٝكك١ َكك

،ٚجسػرٜككك٘ عكككد٠ زٚافكككد َحعكككدد٠ املٓكككابع،     3( ًَٝكككٕٛ 207ّ،َٚعكككدٍ جؿكككسٜف ٜؿكككٌ سلكككٛ    3( ًَٝكككٕٛ 3780ّ 

َركككٌ َسجفعكككاد ظاغكككد، َٚسجفعكككاد غكككسث َٓطكككك١ ظاغكككد، َٚسجفعكككاد نعكككالٕ، َٚسجفعكككاد شةكككٌ َطكككٛز    

جبسٜككإ ضككطعٞ طككٛاٍ   ٚنٛنةككإ، ايككيت ٜككاجٞ َٓٗككا أنككل ايسٚافككد املا٥ٝكك١ َككٔ ٚادٟ العكك١ ايككرٟ ٜحُحككع           

ايعكككككاّ، ٚ ٜكككككصداد َعكككككدٍ ااسٜكككككإ  يف فؿكككككًٞ ايسبٝكككككع ٚايؿكككككٝف ٜٚهكككككاد ٜحٛقكككككف ااسٜكككككإ يف فؿكككككًٞ  

اخلسٜكككف ٚايػكككحا٤، ٚ حكككاش ٚادٟ َكككٛز جبسٜكككإ أٚدٜحككك٘ َكككٔ ايػكككُاٍ عىل اآكككٛث  يكككريٟٚ أنكككل َطكككاظ١          

 شزاع١ٝ َٔ املٝاٙ.

،ٜحُٝككككص جبسٜككككإ  2( نكككك4623ِ أَككككا ظككككٛو ٚادٟ شبٝككككد، ذككككاْٞ أنككككل أٚدٜكككك١ املطككككحصُع َطككككاظ١ً جةًككككؼ        

َكككٔ َٝكككاٙ ايَطكككاز،ٚ جةًكككؼ نُٝككك١ جؿكككسٜف٘  ايطكككٟٓٛ     3( ًَٝكككٕٛ 2447ّضكككطعٞ غكككة٘ دا٥كككِ، ٜٚحًكككك٢ سلكككٛ   

                                                           
 118( ، جغشافٍخ انزشثخ فً انًٍٍ، يشكض ػجبدي نهذساعبد ٔانُشش، صُؼبء،ص1337شٓبة ػجبط)  (1)

)2) Centeral department of hydrogeology Water Resources of Yemen Report (W.R.A.Y),  (1995),Sana'a, 
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( 1620،ٜٚحًككككك٢ سلككككٛ  2( نكككك4050ِ،يف ظكككك  جةًككككؼ َطككككاظ١ ظككككٛو ٚادٟ ضككككٗاّ    3( ًَٝككككٕٛ 135ّسلككككٛ  

 (. 1  3( ًَٕٝٛ 89ّ،َٔ َٝاٙ  ايَطاز ضٜٓٛا، ٜٚٓدفر فٝ٘ ظصِ ايحؿسٜف ايطٟٓٛ عىل  3ًَٕٝٛ ّ

، ٚضل ككك٢ جبسٜكككإ ضكككطعٞ غكككة٘ دا٥كككِ   2( نًٝكككٛ 2370ّبُٝٓكككا ٜػكككػٌ ظكككٛو ٚادٟ ضكككسدٚد َطكككاظ١ جةًكككؼ     

/ضككككًٜٓٛا، ٜٚعككككد ٚادٟ ايٖصككككس أٖككككِ زٚافككككدٙ،   3( ًَٝككككٕٛ 65ّٚمبعككككدٍ جؿككككسٜف َككككٔ َٝككككاٙ ايَطككككاز ٜةًككككؼ   

اٙ ٖكككرا ايسافكككد ايكككيت جٓةكككع َكككٔ شٓكككٛث َسجفعكككاد غكككةاّ، ٜٚحؿكككٌ بكككااص٤ ايعًككك٢ َكككٔ احلكككٛو، ٚجٓعكككدز َٝككك   

 (.2( أيف فدإ 25سلٛ اآٛث ايػسبٞ; يريٟٚ َطاظ١ َٔ ايزاقٞ ايصزاع١ٝ جكدز بٓعٛ 

،ٚجؿككككٌ نُٝكككك١ 2( نكككك2250ِٜٚعكككد ٚادٟ زَككككاع أؾككككػس أظكككٛاو ضككككٌٗ جٗاَكككك١ َطككككاظ١ عذ جةًكككؼ     

،فُٝكككا ٜةًكككؼ املعكككدٍ ايطكككٟٓٛ يحؿكككسٜف املٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ سلكككٛ     3( ًَٝكككٕٛ 1512َّٝكككاٙ ايَطكككاز ضكككٜٓٛا سلكككٛ    

 83  ّ (ٚجحػكككر٣ أٖككككِ زٚافكككدٙ َكككٔ ايَطككككاز ايكككيت جحطكككاقم  عًكككك٢ َسجفعكككاد ,كككاٍ ذلاف كككك١        3، 3( ًَٝكككٕٛ 

ذَكككاز، عال إٔ طةٝعككك١ ااسٜككككإ يًُٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ َحكطككككع بٛشككك٘ عككككاّ ٜٚحُحكككع ااكككص٤ ايدْكككك٢ َكككٔ احلككككٛو         

 . 4( ٖهحاز2400ب ب١ شزاعٝ٘ خؿة١ جػط٢ سلٛ  

 
 طٟٓٛ َٚعدٍ ااسٜإ ايططعٞ( َطاظ١ ايظٛاو املا١ٝ٥ ٚظصِ ايَطاز اي1شدٍٚ  

 البًاىات       

 

 الىادٍ

مصاحُ 

 احلىض

طبًعُ اجلريان 

 الصطخٌ

حجه اجلريان 

الصطخٌ )ملًىن 

 ( شيىيا3/و

 معدل كنًُ التصريف 

 (شيىيا3)ملًىن /و

 207 3780 متقطع إىل دائه 7912 مىر

 135 2447 شبه دائه 4623 زبًد

 65 1276 شبه دائه 2370 شردود

 89 1620 شبه دائه 4050 شهاو

 83 1512 متقطع 2250 رماع

انًظددددددددددددر: طددددددددددداغ ان رتدددددددددددا  ٔيحًدددددددددددد األَثؼدددددددددددار٘ ، ظٕٛنٕظٛدددددددددددح اندددددددددددًٍٛ ، يركدددددددددددس ػثددددددددددداد٘ نهدراسددددددددددداخ   
 .625،ص 6996ٔانُشر،طُؼاء،

 

 

                                                           
 ( 1جذٔل )  (1)
 137( ، انجغشافٍخ انؼبيخ نهجًٕٓسٌخ انًٍٍُخ، انًٍثبق نهطجبػخ ٔانُشش، صُؼبء، ص1118ػٕض انحفٍبٌ)(1)

 (1جذٔل ) ( 9)
 137(، يصذس عبثك ، ص1118ػٕض انحفٍبٌ)(8)
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ٚممكككا ضكككةل ٜحكككك  بكككإ ضكككٌٗ جٗاَككك١ غكككين باملٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ، ايكككيت جحدًكككٌ َع كككِ أٚدٜحككك٘ ايصزاعٝككك١  

ذا َككككا اضككككحرُسد بادخككككاٍ ٚضككككا٥ٌ ايككككسٟ احلدٜركككك١ ٚبٓككككا٤ ايكٓككككٛاد ايحعًٜٛٝكككك١  ٚاحلككككٛاشص      طككككٛاٍ ايعككككاّ، ٚع 

املا٥ٝكككك١ اي ابٝكككك١ ٚاخلساضككككا١ْٝ، ضككككٝعٌُ عًكككك٢ جكًٝككككٌ االعحُككككاد عًكككك٢ املٝككككاٙ ااٛفٝكككك١ ٚايحٛضككككع يف ايزاقككككٞ  

 ايؿاحل١ يًصزاع١ مبا ٜهفٌ شٜاد٠ اإلْحاط ايصزاعٞ.

٘ ٚقككككدا١َ ضسككككُو طةكاجكككك٘ احلاٜٚكككك١ ملدصْٚككككاد ٜحُٝككككص ضككككٌٗ جٗاَكككك١ باجطكككاع :ددددـ  املٝكككاٙ ااٛفٝكككك١   . ث

املٝكككاٙ ااٛفٝككك١، فككككاًل عكككٔ نركككس٠ ايٛدٜكككإ ايكككيت جؿكككت فٝككك٘، ٚجككككدز نُٝككك١ املٝكككاٙ ااٛفٝككك١ املدصْٚككك١           

(، بفككككٌ قًككك١ اسلكككداز  1ضكككًٜٓٛا   3( ًَٝكككٕٛ 550ّ،َٚعكككدٍ جػرٜككك١ ضككك١ٜٛٓ جؿكككٌ اىل   3( ًَٝكككاز 2.5ّبٓعكككٛ  

                                                           
(1) W.R.A.Y.(1995).p88 

 .ركس تحٕز انًٕارد انطثٛؼٛح انًرعددج، ذيارانًظدر:ـ خارطح أحٕاع انظرف ٔيسرعًؼاخ انًٛاِ نألٔدٚح انرئٛسح فٙ انًٍٛ، ي
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ضكككت ايٛدٜكككإ، َٚكككٔ أٖكككِ ايظكككٛاو املا٥ٝككك١ ااٛفٝككك١ َكككا        ايطكككٌٗ ٚايٓفاذٜككك١ ايعايٝككك١ ايكككيت جحُٝكككص بٗكككا زٚا     

 ٜاجٞ:ك

جعكككد ايسٚاضكككت املسٚظٝككك١ ٚايػسٜٓٝككك١ ايكككيت جهركككس فٝٗكككا ايسَكككاٍ ٖكككٞ ايطةككككاد    :كككك ظكككٛو ٚادٟ َكككٛز  -

ايكككيت جػكككهٌ احلكككٛو ايضاضكككٞ ايكككرٟ ضلحكككٟٛ عًككك٢ املٝكككاٙ، أَكككا ايطةككككاد املدحًطككك١ بسٚاضكككت َحةدكككساد    

عًككك٢ املٝكككاٙ ااٛفٝككك١ َكككٔ ايحطكككسث عىل ايضكككفٌ، ٚج ٗكككس   ايؿكككًٝف املًعٝككك١ جػكككهٌ ايكاعكككد٠ ايكككيت حتكككاف   

عًككك٢ ضكككط  ايكككٛادٟ ايهرةكككإ ايسًَٝككك١ ٚايسٚاضكككت ايؿكككعسا١ٜٚ ايكككيت متركككٌ ايػطكككا٤ ايعًكككٟٛ يًعٛو،ٚجعكككد      

ٖكككاث ايةعككس ايبككس ايككيت جٓةككع ٚ ككسٟ َٓٗككا املٝككاٙ سلككٛ ايككٛادٟ بؿككٛز٠ َحكطعكك١ َؿككدزًا ٖاَككًا يحػرٜكك١              

يف ٖكككرا احلكككٛو َكككٔ أٚضكككع ايػكككةهاد املا٥ٝككك١ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١     احلكككٛو ااكككٛيف،ٚجعحل ايػكككةه١ املا٥ٝككك١ 

 بهاًَ٘.

ٜحككككككازث ٚادٟ شبٝكككككد َكككككٔ ايٓاظٝككككك١ اي نٝةٝككككك١ َكككككع ٚادٟ َكككككٛز عىل ظكككككد       :دددددـ  ظكككككٛو ٚادٟ شبٝكككككد ـددددد 

نةري،ظٝككز مترككٌ ايػكككةه١ املا٥ٝكك١ يكككٛادٟ شبٝككد ذكككاْٞ أٚضككع ايػكككةهاد بعككد ٚادٟ َكككٛز، نُككا جػكككهٌ        

يًعكككٛو ااكككٛيف. أَكككا ايطةكككك١ ايطكككُٝه١ َكككٔ احلؿككك٢        اي ضكككةاد ايؿكككعسا١ٜٚ ايسًَٝككك١ ايػطكككا٤ ايعًككك٢    

ٚايطُكككككٞ ٚايسَكككككاٍ ٚؾكككككدٛز ايهٓصًكككككَٛساد  ايسؾكككككٝـ( ايحابعككككك١ يًعؿكككككس ايسبكككككاعٞ، فحُركككككٌ اخلكككككصإ  

ايككككككس٥ٝظ يًُٝككككككاٙ ااٛفٝكككككك١، يف ظكككككك  جػككككككهٌ ؾككككككدٛز ايكاعككككككد٠ ايطةككككككك١ ايطككككككف٢ً ايككككككيت حتككككككحف      

( َكككك ًا، ٜٚككككحػري ٖككككرا املٓطككككٛث  56ككككك 8باملٝككككاٙ،ٜٚ اٚح عُككككل املٝككككاٙ ااٛفٝكككك١ يف ظككككٛو ٚادٟ شبٝككككد بكككك    

ظطكككت طةٛغسافٝككك١ املٓطكككك١، ٚجًعكككت املسجفعكككاد ايػسبٝككك١ دٚزًا نكككةريًا يف جػرٜككك١ ٖكككرا احلكككٛو، ايكككرٟ ٜعكككد    

َككككٔ أغٓكككك٢ ايظككككٛاو ااٛفٝكككك١ باملٝككككاٙ يف ايككككُٝٔ ٚأنرسٖككككا عرٚبكككك١ ٜٚعككككص٣ ذيككككو عىل ضسككككُو ايطةكككككاد       

 . ( َ 400ك 100احلا١ٜٚ يًُٝاٙ، ظٝز ٜ اٚح اهٗا ب   

جحُٝكككص ايػكككةه١ املا٥ٝككك١ يكككٛادٟ ضكككسدٚد باالجطكككاع يف ايػكككسم، ٚ جككككٝل نًُكككا      :كككك ٛو ٚادٟ ضكككسدٚد كككك ظككك 

ا ٗٓككا سلككٛ ايػككسث، َككع ٚشككٛد َٝككٌ يف ايطةكككاد عًكك٢ ْفككظ اال ككاٙ، ايَككس ايككرٟ ٜعطكك٢ فسؾكك١ نككةري٠            

يحػرٜكككك١ اخلككككصإ ااككككٛيف، ٜٚػطكككك٢ احلككككٛو َككككٔ ايعًكككك٢ زٚاضككككت ايٚدٜكككك١ غككككري املػككككةع١ باملٝككككاٙ، ايككككيت       

َكككٔ ايسَكككاٍ ٚايسٚاضكككت ايط٦ُٝككك١ ٚايػسٜٓٝككك١، ذكككِ جكككاج٢ بعكككدٖا زٚاضكككت ْٗسٜككك١ َكككٔ طككك  ٚزَكككاٍ          جحهكككٕٛ 

 .1ٚظؿ٢، ٢ٖٚ ايطةك١ احلا١ًَ يًُٝاٙ ااٛف١ٝ

جٓةكككع أُٖٝككك١ املٓكككاه َكككٔ جكككاذريٙ ايهكككةري نعاَكككٌ طةٝعكككٞ يف ايْػكككط١ ايصزاعٝككك١; يٝعكككدد    :دددـ انًُدددا    -3

املحعهُككككك١ يف َٛاضكككككِ ايصزاعككككك١ ايمنكككككاا ٚاساؾكككككٌٝ يف نكككككٌ عقًكككككِٝ شزاعكككككٞ، َكككككٔ خكككككالٍ عٓاؾكككككسٙ  

                                                           
(، األحٕاض انحبٌٔخ ػهى انًٍبِ انجٕفٍخ فً انجًٕٓسٌخ انًٍٍُخ،انًهزمى انثبًَ نهجغشافٌٍٕ انؼشة ،انمبْشح ، 1111ْشبو ػجذانكشٌى انُٓذي،) 1

 998انجضء انثبًَ، ص
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( 14ٚظؿكككككادٖا ٚشٓٝٗكككككا، ٚعًككككك٢ مٗكككككٛز اآلفكككككاد ايصزاعٝككككك١، ٚاْحػكككككازٖا،ٚقد مت جؿكككككٓٝف ايكككككُٝٔ عىل      

ْطكككام َٓكككاخٞ َكككٔ قةكككٌ اهل٦ٝككك١ ايعاَككك١ يًةعكككٛس ايصزاعٝككك١ اعحُكككادًا عًككك٢ نُٝككك١ ايَطكككاز َٚعكككدٍ دزشككك١            

ؿكككٓٝف ٜحكككك  إٔ ضكككٌٗ   احلكككساز٠، ٚعاَكككٌ االزجفكككاع عكككٔ َطكككح٣ٛ ضكككط  ايةعكككس، ٚاعحُكككادا عًككك٢ ٖكككرا ايح      

جٗاَككك١ ايٛاقكككع يف ايٓطكككام ايػسبكككٞ يًكككُٝٔ ٚاسكككاذٟ يطكككاظٌ ايةعكككس ايبكككس، ٜككككع حتكككخ جكككاذري ايٓطاقكككاد         

%( َكككٔ َطكككاظ١ 35( ٜػطككك٢  12( إٔ ايٓطكككام  3( ظٝكككز ٜحكككك  َكككٔ اخلازطككك١  12ك      9ك      8ك       5كككك 3املٓاخٝككك١  

 ظككك  ٜٓعؿكككس جكككاذري ايٓطكككام %( عًككك٢ ايحكككٛايٞ، يف25اإلقًككِٝ، فُٝكككا ٜػطككك٢ ايٓطكككام ايركككأَ ٚايحاضكككع سلكككٛ   

%( َكككٔ املطكككاظ١ املحةكٝككك١ َكككٔ عقًكككِٝ ضكككٌٗ جٗاَككك١. ٖٚٓكككا ضكككٛف ْحٓكككاٍٚ   15املٓكككاخٞ ايرايكككز ٚاخلكككاَظ عًككك٢  

 عٓاؾس املٓاه ملعسف١ جاذري نٌ عٓؿس ع٢ً ايصزاع١ بطٌٗ جٗا١َ نُا ًٜٞ:ك

   

انًظدر: خارطح انُطاقاخ انًُاخٛح نهًٍٛ ،يركس تحٕز انًٕارد انطثٛؼٛح انًرعددج، قسى َظى انًؼهٕياخ انعغرافٛح ٔاالسرشؼار ػٍ تؼد، 

 ذيار

 ذٓايح سٓم فٙ انًُاخٛح انُطاقاخ( 3) خارطح
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 درظح انحرارج - أ

       ٛ اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١ خكككالٍ مجٝكككع     الغكككو إٔ دزشككك١ احلكككساز٠ َكككٔ أنركككس عٓاؾكككس املٓكككاه جكككاذريًا عًككك٢ منككك

َساظككككٌ ايُٓٛ،فاذٓككككا٤ َساظككككٌ اإلْةككككاد حتحككككاط ايةكككككرٚز عىل دزشكككك١ ظككككساز٠ َعٝٓكككك١، ظطككككت ْٛعٝكككك١ بكككككرٚز           

اسؿكككٍٛ املكككساد شزاعحككك٘،دٝز جهكككٕٛ دزشككك١ ظكككساز٠ اي بككك١ َال٥ُككك١ إلْةكككاد ايةكككرٚز ٚمنٖٛكككا، أَكككا بايٓطكككة١    

١ يف نُٝكككككك١ اإلْحككككككاط ٚشٛدجكككككك٘ ملساظككككككٌ ايُٓككككككٛ فككككككإ دزشكككككك١ احلككككككساز٠ جهككككككٕٛ أظككككككد ايعٛاَككككككٌ ايس٥ٝطكككككك  

فُراًل ال  هككككٔ يًُعاؾككككٌٝ ايؿككككٝف١ٝ إٔ جُٓككككٛ يف فؿككككٌ ايػككككحا٤، ٚنككككرا اساؾككككٌٝ ايػككككح١ٜٛ  ٚضككككالَح٘،

ال جحعُكككٌ ازجفكككاع دزشككك١ ظكككساز٠ ايؿكككٝف، نُكككا إٔ بعكككر اساؾكككٌٝ  هكككٔ إٔ جكككصزع ٚجُٓكككٛ بككك  فؿكككً         

سٜككف، نُككا ٖككٛ احلككاٍ يف ضككٌٗ      َحكككازب ، َرككٌ ايككرز٠ ايػككا١َٝ ٚايككرز٠ ايسفٝعكك١ بكك  فؿككًٞ ايؿككٝف ٚاخل         

( َكككد٣ َال٤َككك١ ٚجككككازث َعكككدالد دزشكككاد احلكككساز٠ ايفؿككك١ًٝ يف     2، ٜٚحكككك  َكككٔ بٝاْكككاد ااكككدٍٚ     1جٗاَككك١

ضككككٌٗ جٗاَكككك١، ٖٚككككرا ٜعٓكككك٢ ؾككككالظٝح٘ يًصزاعكككك١ طككككٛاٍ ايعككككاّ، ظٝككككز صلُككككع بكككك  اظحٝاشككككاد اساؾككككٌٝ        

يحةككككأٜ  احلككككسازٟ بكككك   ايؿككككٝف١ٝ ٚايػككككح١ٜٛ َككككٔ دزشكككك١ احلككككساز٠، ٚعككككدّ جطككككسف َعككككدالجٗا، عذ زلككككد إٔ ا    

( َككك ًا فكككٛم َطكككح٣ٛ   250( َككك ًا، ٚايٓطكككام املسجفكككع عٓكككد أقكككداّ ااةكككاٍ      11ايٓطكككام ايطكككاظًٞ املكككٓدفر    

ضككككط  ايةعس،ٜعطكككك٢ عَهاْٝكككك١ فسٜككككد٠ َٚحُٝككككص٠ يف ايحٓككككٛع املٓككككاخٞ، ايككككرٟ بككككدٚزٙ ٜككككٓعهظ عًكككك٢ ايحٓككككٛع  

( 32ككككك30ٓطككككام ايطككككاظًٞ   ايصزاعٞ،ظٝككككز ٜةًككككؼ َعككككدٍ دزشكككك١ احلككككساز٠ يف فؿككككًٞ ايسبٝككككع ٚايؿككككٝف يف اي   

( دزشككك١ ٦َٜٛككك١ ،ٜٚكككٓدفر ايفكككازم احلككككسازٟ عىل     30ك       27دزشككك١، بُٝٓكككا جكككٓدفر يف ايٓطكككام املسجفكككع اىل       

( دزشككك١ ٦َٜٛككك١ يف ايٓطكككام   25-26( دزشكككاد،يف فؿككك٢ً اخلسٜكككف ٚايػكككحا٤ ظٝكككز جةًكككؼ سلكككٛ       7-4سلكككٛ  

عًككك٢ ايحكككٛايٞ . ايَكككس   ( دزشككك١ ٦َٜٛككك١  20 -21ايطكككاظًٞ، يف ظككك  جكككٓدفر يف ْطكككام أقكككداّ ااةكككاٍ عىل       

 ايرٟ ٜحٝ  اضحُساز ايدٚز٠ ايصزاع١ٝ ٚجٓٛعٗا. 

 (و .2005ـ6995( يؼدل درظاخ انحرارج انفظهٛح فٙ سٓم ذٓايح نهًدج )2ظدٔل )

 فظم انشراء فظم ان رٚف فظم انظٛف فظم انرتٛغ انُطاق ٔاالرذفاع

( 66انسدددددددددددددداحهٙ )
 يرر

30 32 26 25 

اقدددددددددددداو انعثدددددددددددال 
 انسراػٛح

22 30 26 20 

انًظددددر: يحًدددد ػثدددد انٕاسدددغ ان رسددداَٙ، دنٛدددم انًُدددا  انسراػدددٙ فدددٙ اندددًٍٛ، انٓٛتدددح انؼايدددح نهثحدددٕز انسراػٛدددح ،انًرحددددج                
 636و،ص2005نهطثاػح ٔانُشر،طُؼاء ،

 

                                                           
 7ُؼبء ، ص( ، دنٍم انًُبخ انضساػً فً انًٍٍ، انًزحذح نهطجبػخ ٔانُشش، ص1112يحًذ ػجذ انٕاعغ انخشعبَى ) (1)
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 األيطار  - ب
%( َكككٔ  60جًعكككت ايَطكككاز دٚزًا ز٥ٝطكككًا يف ايصزاعككك١، ظٝكككز جػكككهٌ ايصزاعككك١ املطسٜككك١ يف ايكككُٝٔ سلكككٛ           

.  ٚضل ككك٢ ايٓطكككام املٓكككاخٞ ايرايكككز يف اإلقًكككِٝ بكككانل نُٝككك١    1ٝككك١ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ عمجكككايٞ املطكككاظ١ ايصزاع

( ًَكككِ ضكككًٜٓٛا، ٚجحككككازث نُٝككك١ ايَطكككاز يف ايٓطكككام اخلكككاَظ      700 -400َكككٔ َٝكككاٙ ايَطكككاز جؿكككٌ عىل      

( ًَككككِ ضككككًٜٓٛا عًكككك٢ ايحككككٛايٞ، ٚجعككككص٣ ٖككككرٙ ايككككٛفس٠ املطسٜكككك١ عىل عاَككككٌ االزجفككككاع        500ككككك200ٚايرككككأَ عىل  

%( يف ضكككٌٗ جٗاَككك١، يف ظككك  40داّ ااةكككاٍ، ٚبكككريو جةًكككؼ املطكككاظ١  ايػٓٝككك١ بايَطكككاز سلكككٛ  خباؾككك١ عٓكككد أقككك

(ًَِ/ضككككٓ٘، ٜٚعككككد ٖككككرا  200ٜككككٓدفر َعككككدٍ ايَطككككاز يف ايٓطككككام ايحاضككككع ٚايرككككاْٞ عػككككس اىل اقككككٌ َككككٔ      

%( َككككٔ َطككككاظ١ 60ايٓطككككام َككككٔ أفكككككس َٓككككاطل ايطككككٌٗ َككككٔ َٝككككاٙ ايَطككككاز، ٜٚػطككككٞ ٖككككرا ايٓطككككام سلككككٛ      

طةٝعككك١ شسٜكككإ َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ جعكككٛو فككككس ٖكككرا ايٓطكككام، أذٓكككا٤ َٛاضكككِ ايَطكككاز ٜٚكًكككٌ َكككٔ      اإلقًكككِٝ، عال إٔ

 .2ظد٠ اافاف

لعلانلىايااااملان  ز  لللللللل جًعككككت ايعٛاَككككٌ ايةػككككس١ٜ دٚزًا نككككةريًا، عىل شاْككككت ايعٛاَككككٌ ايطةٝعٝكككك١، يف  :ااااعلثانيااااا

ايطةٝعٝككك١ املحكككٛفس٠ حتطككك  ٚشكككٛد٠ اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ، فعٓكككدَا جسجفكككع اخلكككلاد ٚأضكككايٝت ايحعاَكككٌ َكككع املكككٛازد  

جحككككافس جًكككو ايعٛاَكككٌ عىل ايككككدز ايكككرٟ ضلككككل َككككدازًا َكككٔ ايسفكككاٙ ٚحتطكككٔ املطكككح٣ٛ املعٝػكككٞ يًطكككهإ            

  -َٚٔ أُٖٗا َا ٜاجٞ: 

 اسر داياخ األرع انسراػٛح  -6

( ًَٝككككٕٛ ٖهحككككاز،ضلح٣ٛ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ عًكككك٢  1.3جكككككدز املطككككاظ١ ايؿككككاحل١ يًصزاعكككك١ يف ايككككُٝٔ بٓعككككٛ   

(  ٚجحكككٛشع ايزاقكككٞ ايؿكككاحل١   3%( َكككٔ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١   24.1ا ْطكككةح٘  ( أيكككف ٖهحكككاز،أٟ َككك  314سلكككٛ 

يًصزاعكككك١ يف داالد ايٚدٜكككك١، َٚككككداخٌ ايطككككٍٝٛ َككككٔ املسجفعككككاد ايػسبٝكككك١، ٚعًكككك٢ شٛاْككككت اجملككككازٟ ايفٝككككك١ٝ   

ٚبطكككٕٛ ايٚدٜككك١، أَكككا بكٝككك١ ايزاقكككٞ، فحطكككحرُس يف زعككك٢ املاغككك١ٝ، َركككٌ ايغٓكككاّ ٚاملكككاعص ٚاإلبكككٌ، ٚعًككك٢             

َطكككاظاد املساعككك٢ فكككإ احلٝٛاْكككاد ال جطكككحفٝد َكككٔ ايكككةعر َٓٗكككا بايػكككهٌ ايفككككٌ;           ايكككسغِ َكككٔ اجطكككاع  

يؿككعٛب١ ايٛؾككٍٛ عيٝٗككا َككٔ شٗكك١، ٚجككداخٌ ٖككرٙ ايزاقككٞ َككع االزاقككٞ ايصزاعٝكك١ َككٔ شٗكك١ أخككس٣ ٚمتككازع             

 يف ضٌٗ جٗا١َ ايمناا ايصزاع١ٝ اآلج١ٝ :ك 

 انسراػح انكصٛفح انًرٔٚح تًٛاِ انسٕٛل  -أ 

  ٗ ٌ جٗاَككك١، ظٝكككز جٓحػكككس يف نكككٌ داالد ايطكككٌٗ ٚخباؾككك١ يف أٚدٜحككك٘ ايكككيت      ٜعكككد ايكككُٓم ايطكككا٥د يف ضككك

جطكككككحددّ  جكاْكككككاد ايطكككككدٚد ٚايكٓكككككٛاد ايحعًٜٛٝككككك١ احلدٜرككككك١، ٚ ايحكًٝدٜككككك١ يًطكككككٝطس٠ عًككككك٢ ايفٝككككككاْاد        

ٚحتًٜٛككككٗا َككككٔ اجملككككس٣ ايككككس٥ٝظ، عككككل غككككةهاد َككككٔ قٓككككٛاد ايككككسٟ املدحًفكككك١; يػُككككس ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١،  

                                                           
 11(،كزت اإلحصبء انضساػً ،ص1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي، ) (1)
 81( ، يصذس عبثك، ص1112يحًذ ػجذانٕاعغ انخشعبًَ) (1)
 11(، كزت اإلحصبء انضساػً ص1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي،)  (9)
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( 3ضكككفٌ ٚايٛاظكككد٠ جًكككٛ ايخكككس٣ ،ظٝكككز ٜحكككك  َكككٔ بٝاْكككاد ااكككدٍٚ      بػكككهٌ جحكككابعٞ َكككٔ ايعًككك٢ سلكككٛ اي  

%( َككككٔ عمجككككايٞ 47(أيككككف ٖهحككككاز أٟ َككككا ْطككككةح٘   139إٔ ظصككككِ ايزاقككككٞ املسٜٚكككك١ مبٝككككاٙ ايَطككككاز جةًككككؼ    

املطكككاظ١ املصزٚعكككك١ يف ايطكككٌٗ، ٚعككككاد٠ َكككا جككككس٣ٚ ايزاقككككٞ ايصزاعٝككك١ يف ايٓطككككام ايٚضكككم َككككس٠ عىل َككككسج       

، بُٝٓكككا حت ككك٢ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ عٓكككد رلكككازط ايطكككٍٝٛ يف ْطكككام     ظطكككت نُٝككك١ ايفٝككككاْاد ٚجهسازٖكككا  

أقكككداّ ااةكككاٍ مبكككساد عكككد٠، ظٝكككز جطكككحكةٌ َٝكككاٙ ايفٝككككاْاد خكككالٍ َٛاضكككِ ايَطكككاز يف فؿكككًٞ ايسبٝكككع           

ٚايؿكككٝف، أَككككا اساؾككككٌٝ ايكككيت جككككصزع ٚجعحُككككد عًكككك٢ ٖكككرا ايككككُٓم شزاعكككك١ ذلاؾكككٌٝ احلةككككٛث َرككككٌ ايككككرز٠     

ت ايكككرز٠، أَكككا املٓكككاطل ايكسٜةككك١ َكككٔ َكككداخٌ ايفٝككككاْاد، ايكككيت     ايػكككا١َٝ ٚايكككرز٠ ايسفٝعككك١ ٚايعكككالف ٚقؿككك  

جحطكككِ بايحكككدفل املٓكككح ِ اسٜكككإ املٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ، فكككإ شزاعككك١ املكككٛش ٖكككٞ املٓحػكككس٠، ٜٚعكككد اْحكككاط املكككٛش يف            

 ( .1ضٌٗ جٗا١َ َٔ أشٛد ايْٛاع يف ايعامل ،ٜٚؿدز عىل أضٛام اخلًٝض ايعسبٞ، ٚخاؾ١ ايطعٛد١ٜ 

 و.2066اػٛح )ْكرار( حسة ٔسٛهح انر٘ ػاو ( االراضٙ انسر3ظدٔل )

انًساحح 
 انًسرٔػح

 ٔسٛهح انر٘

 أخرٖ سدٔد ٔحٕاظس غٕٛل سٕٛل آتار أيطار

295.252 639.006 .2..62 53.236 2690 966. 3.45 

 %2,4 %3 %2.6 %62 %.2 %42 انُسثح%

 .66،ص  2062،،طُؼاء  2066انًظدر: ٔزارج انسراػح ٔانر٘ ، كراب اإلحظاء انسراػٙ نؼاو 

 انسراػح انشرٚطّٛ  -ب 

جحكككٛشع  ايصزاعككك١ ايػكككسٜطٝ٘ عًككك٢ شٛاْكككت ٚقكككفاف ايٚدٜككك١ ايصزاعٝككك١، ٚ ُكككع بككك  خؿكككا٥ـ ايصزاعككك١       

املطسٜككك١ ٚ خؿكككا٥ـ ايصزاعككك١ ايحكًٝدٜككك١ املسٜٚككك١ مبٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ ٚاآلبكككاز; ْ كككسًا يطةٝعككك١ ايَطكككاز املٛاٝككك١،         

خككككس، ايَككككس ايككككرٟ ضلككككحِ ايًصكككك٤ٛ عىل اآلبككككاز      ايككككيت جحُٝككككص بحػرياجٗككككا ايصَاْٝكككك١، ٚنُٝاجٗككككا َككككٔ عككككاّ آل      

ايطككككطع١ٝ ٚايْةٛبٝكككك١ ايعُٝككككك١; يطككككد اظحٝاشككككاد ايصزاعكككك١ ايػككككسٜط١ٝ، َٚككككٔ املعككككسٚف إٔ اآلبككككاز مككككاٖس٠        

َايٛفككك١ ٚجازطلٝككك١ يف ايكككُٝٔ، اضكككحددَخ يكككسٟ  اساؾكككٌٝ يف َٓكككاطل عدٜكككد٠  َٚٓٗكككا ضكككٌٗ جٗاَككك١، عال إٔ           

ٛفٝككك١ يًصزاعككك١، مٗكككسد يف ايكككُٝٔ َٓكككر بداٜككك١  اْٝٓٝكككاد       ايطفكككس٠ احلكٝكٝككك١ يف دلكككاٍ اضكككحدداّ املٝكككاٙ اا    

ايكككككسٕ املاقككككٞ; ْحٝصكككك١ ايحطككككٛز يف ٚضككككا٥ٌ احلفككككس االزجككككٛاشٟ، َٚكككككداد زفككككع املٝككككاٙ ايعُٝككككك١، ٚجٓككككٛع          

ٚضككككٗٛي١ َككككد غككككةهاد ْكككككٌ املٝككككاٙ عىل َطككككافاد بعٝككككد٠، ٚبككككريو أظككككدذخ جٛضككككع يف ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١،   

، ٚدخًككككخ َطككككاظاد َككككٔ ايزاقككككٞ 2بطككككةت اافككككاف ايككككيت ناْككككخ جحعككككسو ذلاؾككككًٝٗا ايصزاعٝكككك١ يًحًككككف 

                                                           
 191ٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاإلسشبد انضساػً،ريبس،ص( ،دنٍم انًٕاسد انطجٍؼٍخ نًحبفظخ انحذٌذح، ان1111يشكض ثحٕس انًٕاسد انطجٍؼٍخ )  (1)
 191( ،دنٍم انًٕاسد انطجٍؼٍخ نًحبفظخ انحذٌذح ، يصذس عبثك، ص1111يشكض ثحٕس انًٕاسد انطجٍؼٍخ ) (1)
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اهلاَػكككك١ٝ  عىل ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١ املسٜٚكككك١ باملٝككككاٙ ااٛفٝكككك١، زافككككل ذيككككو شٜككككاد٠ نككككةري٠ يف ظفككككس اآلبككككاز         

ايْةٛبٝككك١، ظٝكككز أغكككازد بٝاْكككاد احلؿكككس ايصزاعكككٞ ايػكككاٌَ ايكككرٟ ْفرجككك٘ ٦ٖٝككك١ جطكككٜٛس جٗاَككك١ أْٗكككا بًػكككخ          

يحػطككككٞ َطككككاظ١   2004ّ2( ب٦ككككس عككككاّ 35000اآلبككككاز عىل  . ٚازجفككككع عككككدد 1995ّ1( ب٦ككككس عككككاّ 10500سلككككٛ  

% َكككٔ املطكككاظ١ املصزٚعككك١ يف ايطكككٌٗ، ٚجٓحػكككس يف ٖكككرا ايكككُٓم       28( أيكككف ٖهحكككاز، َكككا ْطكككةح٘    82.8جةًكككؼ   

 شزاع١ أغصاز ايفان١ٗ، َرٌ ايةاباٟ ٚاملازلٛ ٚايةكٛيٝاد ٚاخلكسٚاد ٚايطُطِ ٚ ايٝاا .

 انسراػح انًرٔٚح تًٛاِ انغٕٛل    -ض 

َككككٔ أْككككٛاع ايصزاعكككك١ ايحكًٝدٜكككك١، عال أْٗككككا أؾككككةعخ متككككازع بٛضككككا٥ٌ ظدٜركككك١، ممككككا أد٣ عىل     ٖككككٞ ْككككٛع 

اجطككاع ْطاقٗككا ايصزاعككٞ، ٜٚ نككص ٖككرا ايٓككٛع َككٔ ايصزاعكك١ يف َٓككاطل ْٗاٜكك١ ايٛدٜككإ ايػسبٝكك١  ٚايكسٜةكك١ َككٔ              

ايػكككاط٧، ايكككيت جٛشكككد فٝٗكككا املٝكككاٙ عًككك٢ أعُكككام قسٜةككك١ َكككٔ ايطكككط ، ٚجػطكككٞ َٝكككاٙ ايعٝكككٕٛ َطكككاظ١ سلكككٛ            

%( َككككٔ عمجككككايٞ املطككككاظ١ املصزٚعكككك١ يف ايطككككٌٗ، ٚجػًككككت عًكككك٢ ٖككككرا        2.6(ٖهحككككاز أٟ َككككا ْطككككةح٘    7690 

 ايُٓم ايصزاعٞ شزاع١ أغصاز ايٓدٌٝ َع ٚشٛد شزاع١ ذلاؾٌٝ احلةٛث، َرٌ ايرز٠ ٚايةكٛيٝاد.            

ٛع ٚممكككا ضكككةل ٜحكككك  إٔ اضكككحدداَاد ايزو ايصزاعٝككك١  يف ضكككٌٗ جٗاَككك١، ٜحٛقكككف عًككك٢ ٚضكككا٥ٌ ايكككسٟ، ْٚككك         

املٝكككاٙ املحكككٛفس٠، ٚجحُٝكككص َع كككِ ايزاقكككٞ باْٗكككا ذاد قابًٝككك١ عايٝككك١ يالضكككحػالٍ ايصزاعكككٞ، ٚذيكككو خلؿكككٛبحٗا      

ٚضكككعحٗا ٚٚفكككس٠ املٝكككاٙ فٝٗكككا، عال أْٗكككا حتحكككاط عىل عؾكككالح ٚؾكككٝا١ْ الضكككحرُازٖا. نُكككا إٔ فسؾككك١ االعحُكككاد           

َكككداد املٓكككاطل اسسَٚككك١ عًككك٢ املٝكككاٙ ايطكككطع١ٝ أٚفكككس ٚأقكككٌ نًفككك١، عذا َكككا جٛضكككعخ قٓكككٛاد ايكككسٟ احلدٜرككك١ إل  

 َٓٗا. 

 انسٛاسح انرُظًٛٛح انحكٕيٛح -2

بكككدأ اٖحُكككاّ ايدٚيككك١ بطكككٌٗ جٗاَككك١ نكككاقًِٝ شزاعكككٞ َٓكككر ضكككةعٝٓٝاد ايككككسٕ ايعػكككسٜٔ، ٚمتركككٌ ايحكككدخٌ        

احلهكككَٛٞ باقاَككك١ َػكككازٜع ايكككسٟ ايطكككًٝٞ ملٛاشٗككك١ ايفٝككككاْاد ايٓا ككك١ عكككٔ ايَطكككاز املٛاٝككك١ املحدفكككك١           

ايةكككًا َكككا جككك ى آذكككازًا جدَريٜككك١ َكككٔ شٗككك١ ٚذٖابٗكككا عىل ايةعكككس دٕٚ االضكككحفاد٠     َكككٔ املسجفعكككاد ايػسبٝككك١، ايكككيت غ 

َٓٗككككا َككككٔ شٗكككك١ أخككككس٣، ظٝككككز جكككككّٛ احلككككٛاشص ايحعًٜٛٝكككك١ عًكككك٢ ايحكًٝككككٌ َككككٔ ضككككسعحٗا ٚظصصٖككككا ٚحتٜٛككككٌ  

َطككككازٖا ٚا اٖاجٗككككا بٛاضككككط١ ايكٓككككٛاد عىل ايزاقككككٞ ايةعٝككككد٠ عًكككك٢ شككككاْ  دلككككازٟ ايطككككٍٝٛ، ٚقككككد أد٣     

ع يف ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١ عىل ظككككدا َككككا ٚجػرٜكككك١ اخلككككصإ ااككككٛيف، ٚاحلفككككام عًكككك٢  ٖككككرا االٖحُككككاّ عىل ايحٛضكككك

 اي ب١، ٚجحُرٌ ٖرٙ املػازٜع يف ايٚد١ٜ ايصزاع١ٝ ع٢ً ايٓعٛ اآلجٞ : ك

ٜعككككد ٚادٟ شبٝككككد يف ضككككٌٗ جٗاَكككك١ َككككٔ أنرككككس ايٚدٜكككك١ جككككاذسًا بفٝكككككاْاد املسجفعككككاد      :ددددـٔاد٘ زتٛددددد   -أ 

باقاَككك١ املػكككازٜع، ممرًككك١ يف احلكككٛاشص ٚايطكككدٚد ايحعًٜٛٝككك١        ايػسبٝككك١; يكككرا نكككإ َكككٔ أٍٚ ايٚدٜككك١ اٖحُاَكككاً     

                                                           
 111يجهظ حًبٌخ انجٍئخ ،صُؼبء، ص (،انزمشٌش انجٍئً،1332ٔصاسح انًٍبِ ٔانجٍئّ ) (1)
 18ٕفٍخ فً عٓم رٓبيخ االعزُضاف ٔانزغزٌخ، رمبسٌش انًٍبِ ،انٍٓئخ انؼبيخ نزطٌٕش رٓبيخ ص( ، انًٍبِ انج1112ػجذ انٕنً عٍف) (1)



 

77 
 

 2015ديسمبر  -يىليى -المجلد األول  -العدد السادس   جامعة الناصرمجلة 

 البراقعبدربو  محمد عباد. د                                الىطني تقتااداال في ودوره  تهامة سهل في الزراعي اإلنتاج مقىمات

( أيككككف ٖهحككككاز َككككٔ ايزاقككككٞ ايؿككككاحل١    250ّ، الضككككُٝا ٚ أْكككك٘ ٜكككككِ سلككككٛ    1978ٚايكٓككككٛاد َٓككككر عككككاّ  

 يًصزاع١، َٚٔ أِٖ َػازٜع٘ ايصزاع١ٝ :ك 

مخطككك١ ظكككٛاشص حتًٜٛٝككك١ جةكككدأ َكككٔ َكككدخٌ ايكككٛادٟ ظحككك٢ ايطكككٌٗ ايسضكككٛبٞ عىل ايػكككسث َكككٔ طسٜكككل جعصكككك           ـددد 

( نكككِ، ٚجحفكككاٚد أظصكككاّ احلكككٛاشص   4كككك 3دٜكككد٠، ٜٚفؿكككٌ نكككٌ ظكككاشص عكككٔ اآلخكككس َطكككاف١ جككككدز بككك        احل

املا٥ٝككك١ عًككك٢ ظطكككت املٛقكككع ااػكككسايف، َكككٔ ظٝكككز اجطكككاع أٚ قكككٝل اجملكككس٣ املكككا٥ٞ، ٚجككككاّ ٖكككرٙ احلكككٛاشص            

املحكككٛاجس٠ يف اي جٝكككت مبكككا  هكككٔ َكككٔ ظصكككص ٚحتٜٛكككٌ َٝكككاٙ ايفٝككككاْاد عىل شٛاْكككت اجملكككس٣ املكككا٥ٞ ملطكككافاد     

 . 1( ٖهحاز١ًٜٛ13490، ٚجةًؼ َطاظ١ ايزاقٞ املطحفٝد٠ سلٛ  ط

ايكٓككٛاد اي ابٝكك١، ٚجحفككسع َككٔ نككٌ ظككاشص حتككًٜٛٞ با ككاٙ ايزاقككٞ ايصزاعٝكك١، ٚعككاد٠ َككا جككصزع شٛاْككت              ـدد 

ٖككككرٙ ايكٓككككٛاد بايغككككصاز ٚايػككككصرياد حلُاٜكككك١ اي بكككك١ َككككٔ االزلككككساف، نُككككا جحةككككأٜ ٖككككرٙ ايكٓككككٛاد يف        

( قٓككككا٠ ز٥ٝطكككك١ 11ظاد ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١ ٚاَحككككدادٖا، ٚجٛشككككد سلككككٛ    أطٛاهلككككا ٚأظصاَٗككككا، ظطككككت َطككككا 

 جحفسع َٓٗا أٜكا قٓٛاد فسع١ٝ، متهٓٗا َٔ ايٛؾٍٛ عىل املطاظاد ايكٝك١ ٚايةعٝد٠.

املكطكككُاد املا٥ٝككك١، ٚجٛشكككد ضكككةع١ َكطكككُاد أْػككك٦خ يف ايكٓكككٛاد ايس٥ٝطككك١; يحٛشٜكككع املٝكككاٙ عًككك٢ ايكٓكككٛاد          ـددد 

١ٝ، جطكككحطٝع حتدٜككد نُٝككك١ املٝككاٙ ايكككيت جحعًُككٗا ايكٓكككٛاد، أذٓكككا٤    ايفسعٝكك١ َكككٔ خككالٍ بٛابككك١ حتهككِ خسضكككاْ   

 .(أيف ٖهحاز17ايفٝكاْاد، ٚجػطٞ ٖرٙ ايكٓٛاد َطاظ١ جكدز بٓعٛ  

ٜكككاجٞ ٚادٟ زَكككاع يف املسجةككك١ ايراْٝككك١، َكككٔ ظٝكككز جعسقككك٘ ي قكككساز ايٓامجككك١ عكككٔ      :دددـ ٔاد٘ ريددداع  -ث 

(أيككككف 24ٜحعككككسو سلككككٛ    االزلككككساف، ٚجًككككف املصزٚعككككاد; بطككككةت غككككد٠ شسٜككككإ َٝككككاٙ ايفٝكككككاْاد ظٝككككز       

ٖهحكككاز َكككٔ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ يف ٖكككرا ايكككٛادٟ يالزلكككساف، ٚقكككد أْػكككاد ايدٚيككك١ ظكككاشصًا حتًٜٛٝكككًا عٓكككد          

( 2000َككككدخٌ ايككككٛادٟ يف َٓطككككك١ املػككككساف١، جةًككككؼ قدزجكككك٘ ايحعهُٝكككك١ يف جؿككككسٜف َٝككككاٙ ايطككككٍٝٛ سلككككٛ        

( نكككِ، 32ٜةًكككؼ طٛهلكككا    /س، ٜٚحؿكككٌ ٖكككرا احلكككاشص ايحعكككًٜٛٞ بكٓكككا٠ جحفكككسع عىل فكككسع  : قٓكككا٠ شٓٛبٝككك١      3ّ

( نكككِ، نُكككا مت  َكككؤخسا متدٜكككد غكككةهاد زٟ ظدٜرككك١ َكككٔ احلكككاشص     9ٚقٓكككا٠ ,ايٝككك١ ٜةًكككؼ طٛهلكككا ظكككٛايٞ    

ايس٥ٝطكككككٞ ٚايكٓكككككٛاد عىل َطكككككافاد َحعكككككدد٠ اال اٖكككككاد ٚاملطكككككاظاد، عال إٔ ٖكككككرا املػكككككسٚع ال ٜػطكككككٞ عال    

 . 2( ٖهحاز8000َطاظ١ ذلدٚد٠ َٔ ايزاقٞ ايصزاع١ٝ ال جحصاٚش  

جكككككاخسد املػكككككازٜع ايصزاعٝككككك١ يف ٚادٟ ضكككككٗاّ، ظٝكككككز ْفكككككر أٍٚ َػكككككسٚع عكككككاّ    :دددددـ ٓاو ٔاد٘ سددددد -ط 

ّ، يف َٓطككككككك١ ٚاقككككككس عٓككككككد رلككككككسط شةككككككٌ ايفالفككككككٌ، ٜٚحهككككككٕٛ َككككككٔ ضككككككد حتككككككًٜٛٞ ٜةًككككككؼ طٛيكككككك٘  1997

(َككك ًا، ٜعُكككٌ عًككك٢ اضكككحكةاٍ ٚظصكككص َٝكككاٙ ايفٝككككاْاد، ٚٚقكككف ضكككسع١ جكككدفكٗا، َٚكككٔ ذكككِ ايطكككُاح      68سلكككٛ 

حٛعت نُٝكككك١ احلؿكككك٢ ٚايطُكككك٢ ٚايفحككككاد ايؿككككدسٟ، قةككككٌ إٔ    يًُٝككككاٙ بايككككدخٍٛ عىل ظككككٛو جسضككككٝ  ٜطكككك  

                                                           
 71و،يششٔع رٓبيخ انخبيظ ، انحذٌذح، ص1111 – 1331(، انًشبسٌغ انًُفزح خالل 1112ٍْئخ رطٌٕش رٓبيخ، انزمشٌش) 1))
 99د انًبئٍخ، صُؼبء، ص(، خطٕاد ػهى انطشٌك ،انغذٔد ٔ انًُشب1118ٔصاسح انضساػخ ٔانشي،)  (1)
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جؿككٌ ٖكككرٙ ايعٛايككل عىل املٓافكككر املا٥ٝكك١ ايكككيت جككسجةم  بكككايكٓٛاد ايس٥ٝطكك١، ٜٚكككحِ جؿككف١ٝ ظكككٛو اي ضككٝت َكككٔ        

بكككٛالد ايفٝككككاْاد ضكككًٜٓٛا; يهكككٞ ٜ كككٌ احلكككٛو ذلاف كككًا عًككك٢ قدزجككك٘ االضكككحٝعاب١ٝ يًُٝكككاٙ باضكككحُساز،          

ٙ، َحؿككك١ً دكككٛو اي ضكككٝت يف ا اٖكككاد رلحًفككك١ سلكككٛ ايزاقكككٞ     نُكككا جٛشكككد ذكككالس قٓكككٛاد يحٛشٜكككع املٝكككا    

 . 1(أيف ٖهحاز17ايصزاع١ٝ، جطحفٝد َٔ ٖرا املػسٚع َطاظ١ َٔ ايزاقٞ ايصزاع١ٝ جةًؼ  

ٜسعككككد ايطككككد ايحعككككًٜٛٞ يف ٚادٟ َككككٛز املػككككسٚع ايٛظٝككككد ايككككرٟ أْػككككاج٘ احلهَٛكككك١،   :ددددـ ٔاد٘ يٕر -د 

(َكككك ًا، ٚازجفكككككاع   240ٜةًكككككؼ طٛيكككك٘ سلكككككٛ   ٜٚػككككهٌ أنككككل املٓػككككك د ايصزاعٝكككك١ يف ضكككككٌٗ جٗاَكككك١، ظٝككككز      

/س، 3(2100ّظكككسو، ٜٚككككّٛ بحؿكككسٜف    -(أَحكككاز، ٜٚككككع عٓكككد َكككدخٌ ايكككٛادٟ غكككسم طسٜكككل احلدٜكككد٠     4 

ٚيككك٘ ذكككالس بٛابكككاد ز٥ٝطككك١ يحؿكككسٜف املٝكككاٙ عىل ظكككٛو اي ضكككٝت، ايكككرٟ ٜكككحِ فٝككك٘ ايكككحدًـ َكككٔ بكككٛالد            

ايحؿككككسٜف  ككككإ بٛابكككككاد   ايفٝكككككاْاد َككككٔ املفححككككاد ايؿكككككدس١ٜ ٚاحلؿكككك٢ ٚايسَككككاٍ، ٜٚٛشككككد يف ظكككككٛو       

( قٓكككا٠ فسعٝككك١، جعُكككٌ   18يًُٝكككاٙ، نكككٌ أزبكككع َٓٗكككا جحؿكككٌ بكٓكككاجٞ جؿكككسٜف َسنصٜككك١، جحفكككسع َكككٔ ايٚىل       

( قٓكككا٠   21عًككك٢ جٛشٜكككع َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ عًككك٢ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ ايػكككُاي١ٝ.أَا ايكٓكككا٠ ايراْٝككك١ فححؿكككٌ بٗكككا              

(أيكككف ١20، ٜٚػطككك٢ ٖكككرا املػكككسٚع سلكككٛ  فسعٝككك١، جعُكككٌ عًككك٢ جٛشٜكككع املٝكككاٙ عًككك٢ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ اآٛبٝككك 

 .  2ٖهحاز

ٚممككككا ضككككةل  هككككٔ ايكككككٍٛ إٔ ظصككككِ املػككككازٜع ايككككيت مت جٓفٝككككرٖا قككككٞ ضككككٌٗ جٗاَكككك١، ال جككككسٟٚ ضكككك٣ٛ   

% َككككٔ امجككككايٞ االزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١  18.6(ٖهحككككاز، ٚبٓطككككة٘ 58490َطككككاظاد ذلككككدٚد٠، جةًككككؼ  دككككٛايٞ   

د ايؿككككاحل١ يًصزاعكككك١ يف ايطككككٌٗ ٚايككككيت يف ضككككٌٗ جٗاَكككك١، ٖٚككككرٙ املطككككاظ١  ال جحٓاضككككت َككككع  ظصككككِ املطككككاظا 

، ٖٚكككرا ٜعٓككك٢ أْككك٘ َكككاشاٍ ٖٓكككاى َحطكككع نكككةري َكككٔ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ ،  3(ٖهحكككاز314777جككككدز دكككٛايٞ  

(ٖهحككككاز  هككككٔ اضككككحػالهلا يف شٜككككاد٠ اإلْحككككاط، َككككٔ خككككالٍ شٜككككاد٠ االضككككحرُاز يف   256287جؿككككٌ اىل سلككككٛ  

خكككاٍ غكككةهاد ايكككسٟ احلدٜرككك١، ايكككيت جكًكككٌ     َػكككازٜع ايكككسٟ َكككٔ احلكككٛاشص ٚايطكككدٚد ٚايكٓكككٛاد املا٥ٝككك١، ٚعد     

ايفاقككد َككٔ املٝككاٙ َككٔ شٗكك١، ٚجؿككٌ عىل نافكك١ ايزاقككٞ ايصزاعٝكك١ ايةعٝككد٠ بطككٗٛي١ ٜٚطككس َككٔ شٗكك١ أخككس٣،             

نُكككا ٜالظككك  عغفكككاٍ شٛاْكككت ايؿكككٝا١ْ ايدا٥ُككك١ يًُػكككازٜع ايكا٥ُككك١ خباؾككك١ ايكد ككك١ َٓٗكككا، ممكككا ٜعسقكككٗا        

 ملداطس ايفٝكاْاد.

 انحٛازاخ انسراػٛح  -3

٠ ايزاقكككٞ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ بككك  ذالذككك١ أْكككٛاع َكككٔ احلٝكككاشاد، ٖكككِ ؾكككػاز املكككالى ٚ رًكككٕٛ       جحكككٛشع ظٝكككاش 

أبٓككككا٤ املٓطككككك١، ٚأزاقككككٞ االضككككحرُاز يهةككككاز املككككالى; ٚجحطككككِ مبطككككاظاجٗا ايهككككةري٠، ٚأزاقككككٞ ايدٚيكككك١           

                                                           
 93(، يصذس عبثك، ص1112ٍْئخ رطٌٕش رٓبيخ ) (1)
 92(، يصذس عبثك، ص1112ٔصاسح انضساػخ ٔ انشي، خطٕاد ػهى انطشٌك) 1))
 9(، كزبة االحصبء انضساػً،ص1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي،) ( 9)
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( ظٝكككككاش٠ عكككككاّ 87.486نايٚقكككككاف ٚايَكككككالى ايعاَككككك١، ٜٚةًكككككؼ ظصكككككِ احلٝكككككاشاد يف ضكككككٌٗ جٗاَككككك١ سلكككككٛ     

 .1( ٖهحاز16.7-3.4ظٝاش٠ ؾػاز املالى ب   ّ، ٚج اٚح 2010

نُكككا أذكككسد اية٦ٝككك١ ايدٜٓٝككك١ ملدٜٓككك١ شبٝكككد نْٛٗككككا متركككٌ عظكككد٣ املكككدازع ايعًُٝككك١ ايكككيت ٜ كككدزع فٝٗككككا             

أؾكككٍٛ ايػكككسٜع١ ٚايًػككك١ ايعسبٝككك١، ٚحتفكككٝ  ايككككسإ ايهكككسِٜ عًككك٢ نكككرري َكككٔ ايٖكككايٞ َٓكككر ايككككدّ، ظٝكككز      

زٜعٗكككا عىل خدَككك١ املطكككاشد ٚزعاٜحٗكككا، ٚشكككص٤  قكككاَٛا بٛقكككف َطكككاظاد َكككٔ أزاقكككِٝٗ، نٛقكككف دٜكككين، ٜعكككٛد   

آخككس َٓٗككا ٚقككف يًعككسّ املهككٞ ٚاملككدْٞ، نُككا ٜعككٛد شككص٤ َككٔ ٖككرا ايعا٥ككد ايصزاعككٞ يًدٚيكك١ ممرًكك١ بكككٛشاز٠                

 ايٚقاف ٚاإلزغاد، ايرٟ ٜعد ايٓؿٝت ايٚفس ظطت ْ اّ ايٛقف ايدٜين ايطا٥د.

 ـ أراضٙ اندٔنح .

     ٗ اَككك١، جحكككٛشع عًككك٢ أغًكككت ايٚدٜككك١ ايصزاعٝككك١، ٜكككحِ       متحًكككو ايدٚيككك١ أزاقكككٞ شزاعٝككك١ غاضكككع١ يف ضكككٌٗ ج

اضكككحػالهلا َكككٔ قةكككٌ ايفكككساد ٚاملؤضطكككاد ٚايكككٛشازاد، َركككٌ املؤضطككك١ االقحؿكككاد١ٜ ايُٝٓٝككك١، ٚٚشاز٠ ايصزاعككك١         

 6934ٚايككككسٟ، ٦ٖٝٚكككك١ جطككككٜٛس ضككككٌٗ جٗاَكككك١، ٚ ٜةًككككؼ ظصككككِ ايزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١ املًُٛنكككك١ يًدٚيكككك١ سلككككٛ        

ػٌ بعككككد  يف اااْككككت ايصزاعككككٞ، ٚايحابعكككك١ ي٦ًٝٗكككك١ ايعاَكككك١    (ٖهحككككاز، فكككككاًل عككككٔ ايزاقككككٞ ايككككيت مل جطككككح   

 .2يزاقٞ ٚعكازاد ايدٚي١، نؿاف١ٝ مخٝظ بين ضعد

 ـ األراضٙ انسراػٛح االسرصًارٚح. 

ا ككك٘ ايعدٜككككد َككككٔ أؾككككعاث زييع ايَككككٛاٍ يف ايككككُٝٔ يالضككككحرُاز يف ضككككٌٗ جٗاَكككك١ اخلؿككككت، ٚقككككاَٛا  

قكككٞ ايصزاعٝككك١، ٚمت عدخكككاٍ ايهكككرري َكككٔ أغكككصاز  بػكككسا٤ َطكككاظاد ٚاضكككع١ َكككٔ ايٖكككايٞ الضكككحرُاز جًكككو ايزا 

ايفانٗككك١ ٚاساؾكككٌٝ ايٓكدٜككك١، ايَكككس ايكككرٟ قًكككـ َكككٔ ظصكككِ احلٝكككاشاد ايؿكككػري٠، ٚضكككاعد عًككك٢ ضكككٝاد٠          

ايٓ ككككاّ ايصزاعككككٞ املحدؿككككـ، َككككٔ خككككالٍ جٛظٝككككد اإلْحككككاط ظطككككت َحطًةككككاد ايضككككٛام اسًٝكككك١ ٚاخلًٝصٝكككك١   

      ٛ ٜس ٚحتطككك  ٚضكككا٥ٌ اإلْحكككاط َكككٔ قةكككٌ ايكطكككاع     ايكسٜةككك١، ٚقكككد نكككإ هلكككرا ايحٛشككك٘ ايذكككس اإلصلكككابٞ يف جطككك

اخلكككاف، ٜٚحُحكككع ٖكككرا ايٓكككٛع َكككٔ احلٝكككاشاد باضكككحدداّ املكككدخالد ايصزاعٝككك١ احلدٜرككك١; ْ كككسًا يًككككدز٠ املايٝككك١     

 ايرٟ ضلككٗا ايعا٥د َٔ املٓحصاد ايصزاع١ٝ.  

لثانثًا:علواقعلاإلنتاجلانزراعي

د٠ ٚايٓكؿكككإ; جةعكككًا يًُكككؤذساد ايطةٝعٝككك١    ٜحطكككِ اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ بايحربكككرث بككك  ايصٜكككا      

ٚايةػككككس١ٜ، ممكككككا أد٣ عىل ايحةكككككأٜ يف نُٝكككككاد اإلْحكككككاط َكككككٔ عككككاّ آلخكككككس، يكككككريو عًُكككككخ ايدزاضككككك١ عًككككك٢   

      ٞ ( بٛؾككككفٗا  Y=bx+aايةطككككٝم   *اضككككحدداّ ايحعًٝككككٌ اإلظؿككككا٥ٞ باضككككحعُاٍ َعاديكككك١ االسلككككداز اخلطكككك

                                                           
 11(، كزبة اإلحصبء انضساػً، ص1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي،)(1)
 12( ، انذنٍم انضساػً نغٓم رٓبيخ،انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاإلسشبد انضساػً،ريبس، ص1338احذ ػثًبٌ يكشد )ػجذانٕ  (1)
*

ٔ   y( حٛدددس اٌ y=bx+aيؼادندددح االَحددددار ان طدددٙ )   =ْدددٙ قدددٛى شاتردددح ذحسدددة يدددٍ االَرددداض    bٔa=انًرغٛدددر انًسدددر م ْٔدددٕ انسهسدددهح انسيُٛدددح 

 =ان ًٛح انًرٕقؼح.xانسُٕ٘ ايا 
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صَٓٝككك١، ٚمت ذيكككو باضكككحدداّ بسْكككاَض    ٚضككك١ًٝ َٓاضكككة١ يًحعكككسف عًككك٢ منكككم ٚا اٖكككاد ايكككحػري يف ايطًطككك١ً اي      

( إٔ 1( ٚايػككككهٌ  4(،ٚقككككد أمٗككككسد ايٓحككككا٥ض نُككككا يف ااككككدٍٚ      SPSS( ْٚ ككككاّ  Excelاإلنطككككٌ  

( 137660نُٝكككك١ االْحككككاط َككككٔ ذلاؾككككٌٝ احلةككككٛث  ايككككرز٠ ايسفٝعكككك١، ٚايككككرز٠ ايػككككا١َٝ ، ٚايككككدخٔ ( بًػككككخ   

د َعكككدٍ اإلْحكككاط باالزجفكككاع يٝعككككل   ّ . ٜٚعكككٛ 2003( طٓكككًا عكككاّ  83548ّ. يحكككٓدفر عىل سلكككٛ   2001طٓكككًا عكككاّ  

(طٓككككًا، عال إٔ ٖككككرا ايُٓككككٛ عككككاد  49529ّ. أٟ بفككككازم عصلككككابٞ بًككككؼ   2007( طٓككككًا عككككاّ 187189شٜككككاد٠ جةًككككؼ   

( طكككٔ عًككك٢ ايحكككٛايٞ، ٜٚػكككهٌ    116203كككك140444ّ عىل سلكككٛ   2009ٚ 2008يٝكككٓدفر ذاْٝككك١ خكككالٍ عكككاَٞ    

( 209569ّ  بًػككككخ  2000ٚ2010  ّ أنككككل َعككككدٍ يف نُٝكككك١ اإلْحككككاط َككككٔ احلةككككٛث يًُككككد٠ بكككك     2010عككككاّ 

%( خكككالٍ فككك ٠ ايدزاضككك١، ٚبكككايسغِ َكككٔ   56.4طٓكككًا، ظٝكككز ظككككل َعكككدٍ عْحكككاط احلةكككٛث ْطكككة١ منكككٛ بًػكككخ      

ايحةكككككأٜ َكككككٔ عكككككاّ عىل آخكككككس عال إٔ اال كككككاٙ ايعكككككاّ ايكككككرٟ أمٗسجككككك٘ َعاديككككك١ االسلكككككداز اخلطكككككٞ، جكككككة  إٔ   

 ذلاؾٌٝ احلةٛث يف جصاٜد َطحُس.

(طككككٔ. أَككككا 168668حلةعككككت ٚايةؿككككٌ ٚايػككككُاّ فكككككد بًككككؼ عْحككككاط    اَككككا اخلكككككسٚاد َككككٔ ايطُككككاطِ ٚا 

( طٓكككًا بككك   267173كككك 254055ٚاخلٝكككاز ٚاملًٛخٝككك١ ٚايهٛضككك١ ٚايفصكككٌ، فككككد جساشعكككخ نُٝككك١ اإلْحكككاط َكككٔ      

ّ . يح كككٌ جكككساٚح يف ٖكككرا املعكككدٍ ظحككك٢     2004(طٓكككًا عكككاّ   125218ّ عًككك٢ ايحكككٛايٞ عىل   2003ّ 2000ٚعكككاَٞ 

ٜعص٣ ٖكككرا اي اشكككع يف عْحكككاط اخلككككس عىل عكككدّ ٚشكككٛد ضٝاضككك١ جطكككٜٛل        (طٓكككًا.168668ّٚ يحةًكككؼ  2010عكككاّ 

َرككككٌ رلككككاشٕ جلٜككككد أٚ ضككككا٥ٌ ْكككككٌ دلٗككككص٠ يككككحاليف جًككككف ايككككةعر َٓٗككككا ٚ صٜٓٗككككا، ممككككا أد٣ عىل عككككصٚف      

( ايكككيت 1أذةكككخ ٖكككرا اي اشكككع مبعاديككك١ االسلكككداز اخلطكككٞ غكككهٌ     املكككصازع  َكككٔ ايحٛضكككع يف شزاعحٗكككا، ٚقكككد 

 %(.  33.61-ذلاؾٌٝ اخلكسٚاد، ٚبٓطة١ شٜاد٠ ضاية١   جة  اي اشع املطحُس إلْحاط
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 و.)طٍ(2060ـ 2000( حعى اإلَراض انسراػٙ فٙ سٓم ذٓايح نهًدج 4ظدٔل )
 

 انؼاو
 ت ٕنٛاخ فٕاكّ خضرٔاخ حثٕب

يحاطٛم 
 َ دٚح

 أػاف

2000 633962 254055 6.4320 26624 354.5 42694. 

2006 632660 265692 203636 26363 3692. 434300 

2002 609.22 26535. 206625 25522 36393 423400 

2003 .354. 262623 20904. 25502 36522 422625 

2004 96335 62526. 26.5.2 6.995 34902 4.3560 

2005 965.2 634.42 224349 2600. 36200 52056. 

2006 656326 632646 250649 303.6 469.2 54.542 

2002 6.26.9 656442 26.693 35.49 4450. 630.29 

200. 640444 655264 2.2302 329.5 45.5. 6.0046 

2009 666023 663623 292409 29362 466.6 246525 

2060 209596  66.66.  2..052  32695  4.296 293946 

ٍ انًظدددددر: يددددٍ ػًددددم انثاحددددس اػرًددددادا ػهددددٗ ٔزارج انسراػددددح ٔانددددر٘، كرددددة اإلحظدددداء انسراػددددٙ انسددددُٕ٘، طددددُؼاء، يدددد      
 و 2060ـ 2000

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ل0222ي لنهفتزةلاإلنتاجلانزراعيلفيلسهملتهالخطىط(ل1شكمل)

لو0212

 ( 4انًظدر :ـ تٛاَاخ انعدٔل)
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فُٝكككا ظكككككخ عْحاشٝككك١ ايفٛانككك٘ َكككٔ ايٓدٝكككٌ ٚاملكككٛش ٚايةابكككاٟ ٚاملكككازلٛ ٚاحلُككككٝاد ٚنكككرا ايةكٛيٝكككاد َكككٔ     

( طٓككككا عككككاّ 26174ككككك184370ايفاؾككككٛيٝا ٚايًٛبٝككككا جطككككٛزًا ًَعٛمككككًا يف َعككككدٍ ايُٓككككٛ، ظٝككككز ازجفعككككخ َككككٔ   

 56.2طككككككة١ شٜككككككاد٠ جكككككككدز بٓعككككككٛ    ّ، أٟ ب2010ٓ( طٓككككككا عككككككاّ  37195ككككككك288052ّ . يحةًككككككؼ سلككككككٛ   2000

%( عًككك٢ ايحكككٛايٞ .ٚقكككد أمٗكككسد َعاديككك١ االسلكككداز اخلطكككٞ بكككإ ذلاؾكككٌٝ ايفٛانككك٘ ٚايةكٛيٝكككاد،        42.1%كككك

 ّ.2010 -2000قد اضحُسد يف شٜاد٠ اإلْحاط خالٍ املد٠ َٔ 

يف ظككك  ظاف كككخ اساؾكككٌٝ ايٓكدٜككك١ َكككٔ ايطُطكككِ ٚايكطكككٔ ٚايحةكككؼ ٚأٜككككا ايعكككالف عًككك٢ َعكككدٍ شٜكككاد٠             

( 35485ّ . عذ شادد نُٝككككك١ اإلْحكككككاط يًُعاؾكككككٌٝ ايٓكدٜككككك١ َكككككٔ  2010ٚ 2000ًُكككككد٠ بككككك  عكككككاَٞ ي َحكككككٛاشٕ

%( .أَكككا بايٓطكككة١ ي عكككالف فككككد    36.1ّ بٓطكككة١ منكككٛ   2010(طٓكككا عكككاّ  48291ّ يحؿكككٌ عىل  2000طٓكككا عكككاّ  

ّ بٓطككككة١  2010( طٓككككا عككككاّ  793946ّ يحؿككككٌ عىل    2000( طٓككككا عككككاّ  426948شادد نُٝكككك١ اإلْحككككاط َككككٔ    

%( ،عال إٔ ٖكككرٙ ايصٜكككاد٠ ناْكككخ قكككد ازجفعكككخ يف عْحكككاط ذلاؾكككٌٝ ايعكككالف أنركككس َكككٔ          85.9 منكككٛ بًػكككخ  

 (1 اساؾٌٝ ايٓكد١ٜ، نُا بٝٓخ املعادي١ اخلط١ٝ غهٌ 

ٜٚحكككة  ممكككا ضكككةل إٔ ذلاؾكككٌٝ اخلككككسٚاد، قكككد ظكككككخ جساشعكككًا ضكككًةًٝا يف اإلْحكككاط، بُٝٓكككا ظاف كككخ بكٝككك١       

إلْحكككاط َحةآٜككك١ ٖكككرٙ ايصٜكككاد٠ َكككٔ ذلؿكككٍٛ عىل آخكككس، َٚكككٔ     اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١ عًككك٢ ايصٜكككاد٠ املطكككحُس٠ يف ا  

 عاّ عىل آخس.  

 رابلًا:علانًساح لانزراعي لانًنتد 

ٜعكككد ظصكككِ املطكككاظ١ ايصزاعٝككك١ املٓحصككك١ يًػكككرا٤، أظكككد َعكككاٜري جكٝكككِٝ ايٓػكككاا ايصزاعكككٞ ايطكككا٥د، عذ ٜعطكككٞ           

، َٚككككداز ؾكككٛز٠ ٚاقكككع١ عكككٔ ظؿكككـ اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١، َكككٔ َطكككاظاد ايزاقكككٞ ايؿكككاحل١ يًصزاعككك١         

أُٖٝحٗكككا َكككٔ بككك  َحطًةكككاد ايطكككهإ َكككٔ ايػكككرا٤، ٚنكككرا َكككد٣ َال٤َككك١ اإلقًكككِٝ ايصزاعكككٞ إلْحكككاط ْٛعٝككك١          

( ٖهحككككاز،َٔ ايزاقككككٞ  314777ايػككككالد َككككٔ ذلؿككككٍٛ آلخس،ٚضلحككككٟٛ عقًككككِٝ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ عًكككك٢ سلككككٛ      

ٛ %( َكككككٔ عمجكككككايٞ ايزاقكككككٞ ايصزاعٝككككك١ يف ايكككككُٝٔ ٚايةايػككككك١ سلككككك  24.1ايؿكككككاحل١ يًصزاعككككك١ أٟ َكككككا ْطكككككةح٘   

( عىل إٔ شزاعكككككك١ 5( ٚجػككككككري بٝاْككككككاد ااككككككدٍٚ  11،ف2010( ٖهحككككككاز  اإلظؿككككككا٤ ايصزاعككككككٞ ،1306776 

%( َكككٔ ايزاقكككٞ املٓحصككك١ يًػكككرا٤ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١      50احلةكككٛث يف ضكككٌٗ جٗاَككك١، جطكككحعٛذ عًككك٢ أنركككس َكككٔ       

%( عىل 53.7( ٖهحكككككاز بٓطكككككة١   165423ّ . ظٝكككككز ازجفعكككككخ َطكككككاظاجٗا َكككككٔ     2010كككككك 2000بككككك  عكككككاَٞ  

%( َكككٔ عمجكككايٞ املطكككاظ١ املصزٚعككك١ يًُكككد٠ ْفطكككٗا،  ٚغكككٗد ايعكككاّ     63.3( ٖهحكككاز َكككا ْطكككةح٘   223595سلكككٛ 

( ٖهحككككاز ، َككككا  122904ّ  جكًككككـ ظصككككِ املطككككاظ١ املصزٚعكككك١ بككككاحلةٛث; خككككالٍ املككككد٠ ْفطككككٗا عىل         2003

 %( َٔ عمجايٞ املطاظ١ املصزٚع١ يٓفظ ايعاّ.45.9ْطةح٘  

١ ايراْٝككك١، َكككٔ ظٝكككز ظصكككِ املطكككاظ١ املصزٚعككك١، ظٝكككز بًػكككخ     جكككاجٞ اساؾكككٌٝ ايٓكدٜككك١ ٚايعكككالف يف املسجةككك  

% ( عًكككككك٢ 11.1% ك           12.5ّ ، أٟ َكككككا ْطكككككةح٘    2000( ٖهحكككككاز عكككككاّ   34074كككككك  38514َطكككككاظاجٗا سلكككككٛ   
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ايحككككٛايٞ، عال عٕ َطككككاظحٗا جازشعككككخ َككككٔ عككككاّ آلخككككس، ظٝككككز ازجفعككككخ َطككككاظ١ اساؾككككٌٝ ايٓكدٜكككك١ عككككاّ       

( 34322خ َطكككككاظ١ شزاعككككك١ ايعكككككالف َكككككٔ   %(،نُكككككا ازجفعككككك14.8( ٖهحكككككاز ٚبٓطكككككة١  39746اىل   2003

%( 17.3(ٖهحاز،َككككا ْطككككةح٘   60987ّ، َككككٔ عمجككككايٞ املطككككاظ١ املصزٚعكككك١ عىل     2001%( عككككاّ 10.9بٓطككككة١  

ّ، يف ظككك  اشلفككككخ َطكككاظ١ شزاعككك١ ايعكككالف عىل َكككا ْطكككةح٘    2010َكككٔ عمجكككايٞ املطكككاظ١ ايصزاعٝككك١ يًعكككاّ   

 11.3 ّ ْككككخ أنركككس اضكككحكسازًا ٚمنكككًٛا َكككٔ اساؾككككٌٝ     ّ، عال إٔ َطكككاظاد شزاعحٗكككا ايطككك١ٜٛٓ، نا   2002%(عكككا

ايٓكدٜككك١، ٖٚكككرا َكككا ٜالظككك ، ظٝكككز اْعهكككظ ذيكككو عًككك٢ ايُٓكككٛ ايكككرٟ غكككٗدج٘ ايركككس٠ٚ احلٝٛاْٝككك١ يف ضكككٌٗ         

 جٗا١َ، الضُٝا ايغٓاّ َٓٗا.

( إٔ املطكككاظاد املصزٚعككك١ َكككٔ ايفٛانككك٘ ٚاخلككككسٚاد ٚايةكٛيٝكككاد ناْكككخ يف     5نُكككا ٜحكككك  َكككٔ ااكككدٍٚ    

ككككك 22312ككككك 31112ّ، ظٝككككز بًػككككخ سلككككٛ     2003ٚ 2000زبكككك١ بكككك  عككككاَٞ   أظصككككاّ َطككككاظ١ٝ نككككةري٠ َٚحكا  

كككككك 21005%( عًككككك٢ ايحكككككٛايٞ، فُٝكككككا اشلفككككككخ عىل سلكككككٛ   6.7%كككككك 8.3%كككككك 11.6(ٖهحكككككاز، ٚبٓطكككككة١  18077

ّ عًكككك٢ ايحككككٛايٞ َككككٔ عمجككككايٞ   2004%( عككككاّ 2.9%ككككك 4.3%ككككك 7.9( ٖهحككككاز، أٟ َككككا ْطككككةح٘    7686ككككك 11607

ّ     املطكككاظ١ املصزٚعككك١، يح كككٌ َطكككاظاجٗا املصز   ّ عًككك٢ ْفكككظ  2010ٚعككك١ ايطككك١ٜٛٓ َحكازبككك١ بكٝككك١ املكككد٠ ظحككك٢ عكككا

 ٖرا احلصِ َٔ املطاظاد.

ٜٚعككككص٣ ٖككككرا اي اشككككع  يف املطككككاظاد ايصزاعٝكككك١  ْحٝصكككك١ قًكككك١ االضككككحرُازاد املايٝكككك١ املحُرككككٌ يف بٓككككا٤ ايكٓككككٛاد  

املا٥ٝكككك١ َٚككككد غككككةهاد ْكككككٌ املٝككككاٙ اىل نافكككك١ املطككككاظاد ايؿككككاحل١ يًصزاعكككك١ ضككككٛا٤  َككككٔ قةككككٌ ايدٚيكككك١ اٚ         

 املصازع  يف مٌ غٝاث زي١ٜ  اض اجٝص١ٝ ٚط١ٝٓ يًصزاع١ٝ ٚايالضحرُاز.
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لخايسًا:علحدىلاالنتاجلانغذائيلينلانًساح لانًزروع 

ٜػككهٌ عقًككِٝ ضككٌٗ جٗاَكك١ أظككد َهككأَ اإلْحككاط ايػككرا٥ٞ يف ايككُٝٔ، مبككا ٜحؿككف بكك٘ َككٔ شككٛد٠ اساؾككٌٝ               

شككككاد ايػرا٥ٝكككك١ يًطككككهإ، ممككككا شعًكككك٘ ٜػككككهٌ ضكككك١ً غككككرا٤  ايصزاعٝكككك١، ٚظصككككِ َطككككاُٖح٘ يف ضككككد االظحٝا

( ايكككرٟ جػكككري بٝاْاجككك٘ عيكككٞ عمجكككايٞ عْحاشككك٘ ايصزاعكككٞ َكككٔ اإلْحكككاط ايكككٛطين      6ايكككُٝٔ، ٜٚحكككك  َكككٔ ااكككدٍٚ    

ّ ٚ ظصكككِ املطكككاظ١ املصزٚعككك١ يًُكككد٠ ْفطكككٗا، إٔ ظصكككِ عْحكككاط  ذلاؾكككٌٝ احلةكككٛث َكككٔ        2010 – 2000يًُكككد٠ 

( طٓككككككا، عًكككككك٢ َطككككككاظ١ شزاعٝكككككك١ بًػككككككخ    184838199ًككككككؼ  ايككككككرز٠ ايسفٝعكككككك١ ٚايككككككرز٠ ايػككككككا١َٝ ٚايككككككدخٔ ب  

( ٖهحكككاز، ممكككا ٜعٓككك٢ إٔ ظصكككِ اإلْحكككاط َكككٔ املطكككاظ١ املصزٚعككك١، قكككد ضكككصٌ اشلفاقكككًا ًَعٛمكككًا     188678402 

( طٓككككا، عًكككك٢ ظطككككت ايدزاضككككاد ايٛطٓٝكككك١  املحدؿؿكككك١، 5.612.928يف عْحككككاط اهلهحككككاز َككككٔ احلةككككٛث بًككككؼ  

( طككككٔ، ٚيف ايصزاعكككك١  6ٜٚكككك١ َككككٔ ايككككرز٠ باْٛاعٗككككا ٜةًككككؼ     ايككككيت جؤنككككد إٔ عْحككككاط اهلهحككككاز يف ايصزاعكككك١ املس   

(، أٟ أْككك٘ َكككٔ املفككك و إٔ ٜةًكككؼ ظصكككِ اإلْحكككاط َكككٔ املطكككاظاد املصزٚعككك١ خكككالٍ        1( طكككٔ 3.8املطسٜككك١ ٜةًكككؼ   

 ( طٓا، يًصزاع١ املس١ٜٚ ٚاملطس١ٜ ع٢ً ايحٛايٞ. 780968127ك 1182048412املد٠ سلٛ 

( 1.5(طكككٔ، ٚسلكككٛ 3ٔ، فحةًكككؼ يف ايزاقكككٞ املسٜٚككك١  أَكككا فُٝكككا طلكككـ عْحاشٝككك١ اهلهحكككاز َكككٔ ذلؿكككٍٛ ايكككدخ 

( طككككٔ عًكككك٢ ايحككككٛايٞ .ٚعٓككككد َكازْكككك١ عْحككككاط 2801103ككككك 586028206طكككٔ يف ايصزاعكككك١ املطسٜكككك١، أٟ َككككا ٜةًككككؼ   

ضكككٌٗ جٗاَككك١ َكككع عمجكككايٞ َكككا جٓحصككك٘ ايكككُٝٔ ذلًٝكككًا َكككٔ ذلاؾكككٌٝ احلةكككٛث زلكككد إٔ ْطكككة١ َطكككاُٖح٘ بًػكككخ        

 20  ٔ ( طٓككككا،  رككككٌ عْحاشٝكككك١ سلككككٛ  5.487.552َككككٔ احلةككككٛث بًككككؼ    %(، عال أْٓككككا زلككككد إٔ ظصككككِ عْحككككاط ايككككُٝ

ّ، ٖٚككككٛ أَككككس ال طلحًككككف يف جككككد٢ْ َطككككح٣ٛ اإلْحككككاط عًكككك٢  2010 -2000( ٖهحككككاز يًُككككد٠ َككككٔ 789558109 

 ايٛظد٠ املطاظ١ٝ يف ضٌٗ جٗا١َ.

( 287278550ككككك187958546يف ظكككك  ازجفعككككخ عْحاشٝكككك١ اهلهحككككاز ايصزاعككككٞ َككككٔ اخلكككككسٚاد ٚايفٛانكككك٘ عىل       

( ٖهحكككاز، يحةًكككؼ ْطكككة١ َطكككا١ُٖ عْحكككاط ضكككٌٗ جٗاَككك١ َكككٔ       2728747كككك 1598544َطكككاظ١ بًػكككخ   طٓكككا، عًككك٢  

 %( يهٌ َٓٗا ع٢ً ايحٛايٞ .2981%ك 1783اإلْحاط ايٛطين سلٛ  

( إٔ ظصكككِ اإلْحكككاط َكككٔ ايةكٛيٝكككاد ٚاساؾكككٌٝ ايٓكدٜككك١، ٜحككككازث عىل ظكككدا َكككا   6نُكككا ٜالظككك  َكككٔ ااكككدٍٚ  

( طٓكككا، عًككك٢ َطكككاظاد َصزٚعككك١     4538216كككك 3168290ْحكككاط  َكككع ظصكككِ املطكككاظاد املصزٚعككك١، ظٝكككز بًكككؼ اإل     

( ٖهحكككككاز، يريجفكككككع ظصكككككِ َطكككككا١ُٖ عْحكككككاط ايطكككككٌٗ ايػسبكككككٞ عىل َكككككا ْطكككككةح٘  3508560كككككك 1428548بًػكككككخ  

( طٓكككككا عًككككك٢ َطكككككاظ١ بًػكككككخ      181928373كككككك  8378908%(، ظٝكككككز بًػكككككخ عْحاشٝككككك١ ايكككككُٝٔ      38%كككككك 37.7 

 اؾٌٝ ايٓكد١ٜ .( ٖهحاز َٔ ايةكٛيٝاد ٚاس182898439ك  5038091

                                                           
 17(، رشجًخ خهٍم انششججً ، انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاالسشبد انضساػً ، ريبس، ص1119ٍ،)ٌٔ رُج ربٌ  (1)
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( طٓكككككا، عًككككك٢ َطكككككاظ١ شزاعٝككككك١ مل جحصكككككاٚش   683708927فُٝكككككا ازجفكككككع ظصكككككِ اإلْحكككككاط َكككككٔ ايعكككككالف عىل     

( طٓكككا، ٚعًككك٢  1981408445%( َكككٔ اإلْحكككاط ايكككٛطين ايكككرٟ ٜةًكككؼ      3382( ٖهحكككاز، أٟ َكككا ْطكككةح٘    5118874 

ز ايصزاعكككٞ، ٚ ( ٖهحكككاز. َٚكككٔ ٖكككرا ٜالظككك  جكككد٢ْ َعكككدٍ اإلْحكككاط َكككٔ اهلهحكككا       185068922َطكككاظ١ بًػكككخ   

ٜعكككص٣ ايحكككدْٞ يف ظصكككِ االْحكككاط ايصزاعكككٞ عًككك٢ ايٛظكككد٠ املطكككاظ١ٝ َكككٔ اهلهحكككاز عىل جٛاقكككع أضكككايٝت ٚٚضكككا٥ٌ   

ايٓػككككاا ايصزاعككككٞ، ٚغٝككككاث اإلزغككككاد ٚايككككٛعٞ ايصزاعككككٞ، ٚضكككك٤ٛ اضككككحدداّ املدؿككككةاد ٚاياككككد٠ بطككككسم      

 عػٛا١ٝ٥ ٚغري َك١ٓٓ .

سٓم ذٓايح يٍ اإلَراض انٕطُٙ نهًدج يٍ  ( حعى اإلَراض انسراػٙ ٔيساحرّ َٔسثح يساًْح6ظدٔل )
 و2060ـ2000

            
 انًحظٕل

 
 انرظُٛف

 
 حثٕب

 
 خضرٔاخ

 
 فٕاكّ

 
 ت ٕنٛاخ

 
 يحاطٛم

 َ دٚح
 

 
 اػاف
 

سددددددددددددددٓم  
 ذٓايح

 انًساحح
 )ْكرار(

6,.62,402 659,544 222,242 642,54. 350,560 566,.24 

االَرددددددددددداض 
 طٍ

6,4.3,699 6,295,546 2,222,550 366,290 453,266 6,320,922 

االَردددددددددداض 
 انٕطُٙ

 انًساحح
 )ْكرار(

2,955,609 .5.,..2 99.,902 503,096 6,2.9,439 6,506,922 

االَرددددددددددداض 
 )طٍ(

2,552،54. 60,342,669 9,345,934 .32,90. 6,692,323 69,640,445 

َسدددددددددددددددثح 
 انًساًْح

 %33,2 %.3 %32,2 %29,6 %62,3 %69.6 االَراض

 %33,9 %22,6 %3,.2 %22,3 %5,.6 %23,4 انًساحح

انًظددددر : يدددٍ ػًدددم انثاحدددس اػرًدددادا ػهدددٗ ٔزارج انسراػدددح ٔاندددر٘ ، كرددداب اإلحظددداء انسدددُٕ٘ ، طدددُؼاء ، نألػدددٕاو يدددٍ             
 و .2060ـ 2000

لسادسًا:عليحدداتلاإلنتاجلانزراعي

خالد ٜسشكككع اشلفكككاو اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ، ٚعكككدّ ايحٛضكككع يف املطكككاظاد ايؿكككاحل١ يًصزاعككك١ عىل قكككعف  املكككد       

ايصزاعٝككك١، ٚجككككدْٞ َطكككح٣ٛ اخلككككلاد يكككد٣ املككككصازع ، ٚغٝكككاث ايككككسي٣ ٚاالضككك اجٝصٝاد احلهَٛٝكككك١ ايككككيت      

َككككٔ غككككاْٗا إٔ جعُككككٌ عًكككك٢  ككككاٚش نافكككك١ ايعٛاَككككٌ املطككككٝطس٠ عًكككك٢ ايمنككككاا ايصزاعٝكككك١ مبككككا ٜككككحال٤ّ َككككع       

  ٔ اسكككدداد  املكككحػرياد االقحؿكككاد١ٜ ٚايد ٛغسافٝككك١ ايكككيت جػكككٗدٖا ايكككُٝٔ، ٜٚعكككاْٞ ضكككٌٗ جٗاَككك١ َكككٔ مجًككك١ َككك

 اييت حتٍٛ دٕٚ شٜاد٠ اإلْحاط َٚٓٗا:ك

جكككسجةم ايحُٓٝككك١ ايصزاعٝككك١ بكككايسي٣ االقحؿكككاد١ٜ، ايكككيت    عااالضدددؼف انرددددخم ٔاالسدددرصًار انحكدددٕيٙ :   -1

جكككككّٛ عًكككك٢ ظصككككِ االظحٝاشككككاد ايػرا٥ٝكككك١ يًطككككهإ، ٚمبككككا ٜحٛافككككل َككككع َعككككدالد ايصٜككككاد٠ ايطككككها١ْٝ،ٚ    

%( َكككٔ َٛاشْككك١ ايدٚيككك١ َٓكككر 2ٜحصكككاٚش سلكككٛ   قككعف اإلْفكككام احلهكككَٛٞ عًككك٢ ايكطكككاع ايصزاعكككٞ، ايكككرٟ مل  
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،قكككد اْعهكككظ ضكككًةًا عًككك٢ جطكككٛز ٖكككرا ايكطكككاع احلٝكككٟٛ، ايكككرٟ ٜككككِ سلكككٛ             (1 ّ ٚظحككك٢ اآل1995ٕعكككاّ 

%( َكككككٔ عمجكككككايٞ ايكككككك٣ٛ ايعاًَككككك١، فُٝكككككا نكككككإ ْؿكككككٝت ضكككككٌٗ جٗاَككككك١ َكككككٔ ظصكككككِ االضكككككحرُازاد        60 

( 9حلكككادٟ ٚايعػكككسٜٔ سلكككٛ  احلهَٛٝككك١، َٓكككر ضكككةعٝٓٝاد ايككككسٕ املاقكككٞ ٚظحككك٢ ايعككككد ايٍٚ َكككٔ ايككككسٕ ا  

  2( قٓككككٛاد َا٥ٝكككك١ 4( خككككصإ َككككا٥ٞ، ٚ  49َػككككازٜع، مترًككككخ يف ضككككدٚد ٚظككككٛاشص َا٥ٝكككك١ حتًٜٛٝكككك١، ٚسلككككٛ    

ٚ هككٔ ايكككٍٛ عٕ ٖككرا ايحككدخٌ ال ٜحٓاضككت َككع ظصككِ املٝكككاٙ ايككيت ٜحًكاٖككا اإلقًككِٝ َككٔ خككم جكطككِٝ املٝكككاٙ              

. ٖٚككككرا ٜعٓكككك٢ إٔ نُٝككككاد  3ًا/ضكككك3ٜٛٓ( ًَٝككككٕٛ 470َّككككٔ أعككككايٞ املسجفعككككاد ايػسبٝكككك١، ايككككيت جةًككككؼ سلككككٛ     

نكككةري٠ َكككٔ َٝكككاٙ ايطكككٍٝٛ جٗكككدز ضكككًٜٓٛا با كككاٙ ايةعكككس ايبكككس، دٕٚ االضكككحفاد٠ َٓٗكككا،ٚيف ايٛقكككخ ْفطككك٘       

جعُكككٌ ٖكككرٙ ايطكككٍٝٛ عًككك٢ جكككدَري ايزاقكككٞ ٚشكككسف اي بككك١، ْٚككككـ ٚجكًٝكككٌ َطكككاظ١ ايزاقكككٞ ايؿكككاحل١          

ـ      ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ الضكككُٝا    يًصزاعككك١; ٚاساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١ ْحٝصككك١ غكككد٠ ااسٜإ،ممكككا ٜكككؤدٟ عىل جكًككك

يف أٚضكككككاا احلٝكككككاشاد ايؿكككككػري٠; يعكككككدّ قكككككدز٠ املكككككصازع  املايٝككككك١ عًكككككٞ ععكككككاد٠ عؾكككككالح ٚجاٖٝكككككٌ ٖكككككرٙ    

ايزاقٞ.عقككككاف١ً عىل قككككعف جككككدخٌ احلهَٛكككك١ بايحٛضككككع يف بٓككككا٤ ايطككككدٚد ٚاحلككككٛاشص ايحعًٜٛٝكككك١ ٚقٓككككٛاد 

 ايسٟ.

ٗككككاد املعٓٝكككك١، ٚقككككٝاع املٝككككاٙ   نُككككا جعككككاْٞ بكٝكككك١ أٚدٜكككك١ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ اهلاَػكككك١ٝ، َككككٔ عككككدّ اٖحُككككاّ اا      

ايطكككككطع١ٝ َكككككٔ ايفٝككككككاْاد، ممكككككا ٜكككككدفع املكككككصازع  عىل ايحٛشككككك٘ عىل ظفكككككس اآلبكككككاز االزجٛاشٜككككك١ ٚبداٜككككك١         

 اضحٓصافٗا.

ٜػكككهٌ اإلزغكككاد ايصزاعكككٞ ايعاَكككٌ ايكككس٥ٝظ، يف عظكككداس ايحطكككٛز    ضدددؼف اإلر ددداد انسراػدددٙ :دددـ    -2

   َ طككككح٣ٛ ايدا٤ ٚايحعاَككككٌ َككككع   يف أضككككايٝت ٚطككككسم اضككككحدداَاد ايزو يف أٚضككككاا املككككصازع ، ٚحتطكككك  

نافكككك١ املككككدخالد ايصزاعٝكككك١،  مبككككا ٜهفككككٌ شٜككككاد٠ ٚشككككٛد٠ اإلْحككككاط ايصزاعككككٞ، ٚعًكككك٢ ايككككسغِ َككككٔ قككككدّ        

اإلزغكككاد يف ٖكككرا اإلقًكككِٝ  ايصزاعكككٞ اهلكككاّ َكككٔ قةكككٌ َػكككسٚع ايَكككِ املحعكككد٠ اإلمنكككا٥ٞ يف ضكككةعٝٓٝاد ايككككسٕ      

شزاعٝكككك١ ذلككككدٚد٠، َككككٔ خككككالٍ   املاقككككٞ، عال إٔ دٚز اإلزغككككاد ايصزاعككككٞ اقحؿككككس عًكككك٢ جكككككدِٜ اضحػككككازاد  

اعحُكككدد عًككك٢ نكككادز    4عداز٠ َسنصٜككك١ يف َدٜٓككك١ احلدٜكككد٠، قطكككُخ اإلقًكككِٝ عىل ذكككالس َٓكككاطل عزغكككاد١ٜ    

عزغكككككادٟ َحكككككدْٞ ايحعؿكككككٌٝ ايعًُكككككٞ املحدؿكككككـ، ظٝكككككز اسلؿكككككس جاًٖٝكككككِٗ عًككككك٢ دٚزاد أضكككككةٛع١ٝ أٚ    

يراْٜٛككك١ ايعاَككك١ ( إٔ ايهكككادز اإلزغكككادٟ ممكككٔ ٖكككِ يف َطكككح٣ٛ ا 7غكككٗس١ٜ قؿكككري٠، عذ ٜحكككك  َكككٔ ااكككدٍٚ   

%( عًكككك٢  789 - 3681 – 2282( أٟ َككككا ْطككككةح٘   45 -73 -16ٚاإلعدادٜكككك١ َٚككككا دْٚٗككككا ٜةًككككؼ عككككددِٖ     

                                                           
 11(،صُؼبء ، دٌغًجش، ص11( ، يزكشح حٕل االعزشارٍجٍخ انضساػٍخ لً انًٍٍ ،يجهخ انثٕاثذ،انؼذد )1111انجُك انذٔنً )(1)
 196اإلحصبء انضساػً،  ص (، كزبة1111ٔصاسح انضساػخ ٔانشي ،) (1)

(3)   . W.R.A.Y(1995) p32 
 111(، رفؼٍم دٔس اإلسشبد انضساػً فً انزًٍُخ ٔانزخفٍف يٍ انفمش فً انًٍٍ، ريبس ص1118انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاإلسشبد انضساػً،) 8))
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( فكككسدًا، 68ايحكككٛايٞ، يف ظككك  ٜةًكككؼ عكككدد املسغكككدٜٔ ممكككٔ ضلًُكككٕٛ ذاْٜٛككك١ شزاعٝككك١  دبًكككّٛ شزاعكككٞ( سلكككٛ         

 %( َٔ عمجايٞ ايهادز اإلزغادٟ.33.6أٟ َا ْطةح٘  

١ اإلزغككككاد ٚايحٛعٝكككك١ ايصزاعٝكككك١، مل حتككككدس جٛعٝكككك١ شزاعٝكككك١ فعًٝكككك١، يهْٛٗككككا    ٜٚطككككحٓحض َككككٔ ذيككككو إٔ عًُٝكككك 

اعحُككدد عًككك٢ نككادز غكككري َؤٖككٌ ٚٚضكككا٥ٌ َحٛاقكككع١، مترًككخ يف شٜكككازاد ظكًٝكك١ َٓصيٝككك١ َعحُككد٠ عًككك٢ طكككسم       

عٜككككاظ١ٝ جكًٝدٜككك١ ٚ اشحُاعكككاد عزغكككاد١ٜ، فككككاًل عكككٔ إٔ ٖكككرٙ ايفكككسم جفحككككس عىل أدٚاد اإلزغكككاد ٚايحُٜٛكككٌ        

 .1طٝط١، َرٌ املٛجس ضٝهٌ  ايدزشاد ايٓاز١ٜ(ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ اية

ّ يف ايةٓٝكككك١ 2006ّ ٚظحككك٢  1995َٚكككا ٜكككرري ايكًككككل إٔ ايحعطكككٔ ايكككرٟ غككككٗدٙ قطكككاع اإلزغكككاد ايصزاعككككٞ َٓكككر        

ايحعحٝككك١، ال  ركككٌ ضككك٣ٛ َسنكككصٜٔ عزغكككادٜ ، أَكككا املطكككاظ١ ايصزاعٝككك١، ايكككيت ناْكككخ حت ككك٢ بحػطٝككك١ َكككٔ        

( 57000ّ عىل سلكككككٛ  1992( ٖهحكككككاز عكككككاّ 93.500اإلزغكككككاد ٚايحركٝكككككف ايصزاعكككككٞ، فككككككد جساشعكككككخ َكككككٔ    

ّ. ٚقككككد ْككككحض عككككٔ جٛاقككككع أدا٤ اإلزغككككاد ايصزاعككككٞ ٚ اْهُككككاؽ َعككككدٍ ايحػطٝكككك١ َككككٔ        2005ٖهحككككاز عككككاّ  

( ٖهحككككاز يًُسنككككص اإلزغككككادٟ ،عىل اشلفككككاو   1400املطككككاظ١ ايصزاعٝكككك١ عىل ظككككدٙ ايدْكككك٢ عاملٝككككًا بٛاقككككع      

 . 2بكا٤ ايٛعٞ املحدْٞ عْحاش١ٝ ايٛظد٠ املطاظ١ٝ، ٚاشلفاو جػط١ٝ املصازع  ٚ

لول.1991(لانًستىيلانلهًيلنهًزشد نلانزراعيينلفيليناطقلسهملتهاي لحتًل7خدول)

 انًُط ح       
 انًؤْم

 َسثّ انر ظض االظًانٙ و/انشًانٛح و /انٕسطٗ و انعُٕتٛح

 %22.2 45 9 60 26 دٌٔ اإلػدادٚح

 %36.6 23 36 64 .2 اػدادٚح ػايح

 %2.9 66 6 2 . شإَٚحػايح

 %33.6 .6 26 .2 69 شإَٚح زراػٛح

 %600 202 62 59 6. اإلظًانٙ

،طددددُؼاء ، .699انًظدددددر: ػثدانٕاحددددد ػصًدددداٌ يكددددرد، اندددددنٛم انسراػددددٙ نسددددٓم ذٓايددددح ،انٓٛتددددح انؼايددددح نهثحددددٕز انسراػٛددددح ، 
 .32،36ص

 

١ ٜعككككاْٞ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ َككككٔ ضكككك٤ٛ عداز٠ املككككٛازد املا٥ٝكككك١; ْحٝصكككك       سددددٕء ةدارج انًددددٕارد انًائٛددددح :ددددـ     -3

ؾكككعٛباد َٚعٛقكككاد َؤضطككك١ٝ يف ٖٝهًٝككك١ ٚشاز٠ ايصزاعككك١ ٚايكككسٟ، ايكككيت جحؿكككف بككككعف بٓٝحٗكككا، ْٚككككـ       

نٛادزٖكككا املحدؿؿككك١ ذاد ايهفكككا٠٤ ايفٓٝككك١ ايالشَككك١ يف عداز٠ ٚجػكككػٌٝ املػكككازٜع املا٥ٝككك١ فككككاًل عكككٔ عكككدّ      

     ٚ شكككٛد عقكككاف١ ٚجطةٝكككل ايحكٓٝكككاد املحكدَككك١ عىل شاْكككت غٝكككاث ايكككٛعٞ املكككا٥ٞ يكككد٣ املكككصازع ، بطكككةت عكككدّ 

اضككك اجٝص١ٝ َحهاًَككك١ يف ايقكككايِٝ ايصزاعٝككك١، يكككرا فكككإ شكككد٣ٚ عداز٠ املكككٛازد املا٥ٝككك١ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ جفحككككس    

                                                           
 138(، يصذس عبثك، ص1111انجُك انذٔنً، يزكشح االعزشارٍجٍخ انضساػٍخ) 1))
 111(،رفؼٍم دٔس اإلسشبد انضساػً فً انزًٍُخ ، يصذس عبثك،ص1118،)انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاإلسشبد انضساػً 1))
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عىل اخلطككككم يالضككككحفاد٠ ايكؿكككك٣ٛ َككككٔ املككككٛازد املا٥ٝكككك١ املحاظكككك١، ال ضككككُٝا املٝككككاٙ ايطككككطع١ٝ َٓٗككككا، ٖٚككككرا   

طكككٜٛس ايةٓٝككك١  ٜحطًكككت ٚقكككع ضٝاضككك١ َا٥ٝككك١ ٜهكككٕٛ شٖٛسٖكككا شٜكككاد٠ االضكككحرُاز احلهكككَٛٞ ٚاخلكككاف، يح         

 ايحعح١ٝ. 

أَكككا ٚضكككا٥ٌ ٚطكككسم ايكككسٟ ايكككيت متكككازع يف اإلقًكككِٝ يكككسٟ ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١، فكككإ اال كككاٙ ايطكككا٥د ٜػكككري عىل  

اشلفككككاو نفككككا٠٤ ايككككسٟ، ٚجةدٜككككد املٝككككاٙ، ٚازجفككككاع ْطككككة١ ايفاقككككد، ظٝككككز جةًككككؼ ْطككككة١ املككككصازع  ايككككرٜٔ       

ًكككؼ نفكككا٠٤ ْككككٌ املٝكككاٙ َكككٔ َؿكككادزٖا   %( َكككٔ عمجكككايٞ املكككصازع . نُكككا جة 70 ازضكككٕٛ ايكككسٟ بكككايػُس سلكككٛ   

%( َككككٔ ظصككككِ املٝككككاٙ املٓكٛيكككك١، أٟ إٔ َعككككدٍ ايفاقككككد   60نايطككككدٚد ٚاحلككككٛاشص ٚاآلبككككاز عىل املصزعكككك١ سلككككٛ    

(  ٜٚعكككص٣ ٖكككرا اهلكككدز َكككٔ املٝكككاٙ املٓكٛيككك١ عىل جٗايكككو غكككةهاد ْككككٌ املٝكككاٙ، الضكككُٝا    1%( 40ٜةًكككؼ َكككا ْطكككةح٘  

جفكككد شككص٤ًا َككٔ املٝككاٙ  بايحطككسث عىل ايضككفٌ، ٚااككص٤ اآلخككس          املعدْٝكك١ َٓٗككا ٚطةٝعكك١ ايكٓككٛاد اي ابٝكك١ ايككيت     

بكككايحةدس، ظٝكككز جطكككاعد ايعػكككاث ٚاحلػكككا٥ؼ ايكككيت جُٓكككٛ عًككك٢ ايكٓكككٛاد اي ابٝككك١ عًككك٢ احلكككد َكككٔ جكككدفل          

املٝككككاٙ بػككككهٌ اْطككككٝابٞ ٚضككككسٜع، ٚبايحككككايٞ جعسقككككٗا يًعككككساز٠ ٚشٜككككاد٠ ايحةدس،ٜٚطككككاعد عًكككك٢ ذيككككو عككككدّ     

 االزو املس١ٜٚ.اضحدداّ ايحكٓٝاد احلدٜر١ يحط١ٜٛ 

ٚممككا ٜصٜككد َككٔ اضكككحٗالى املٝككاٙ ٚاضككحٓصافٗا عكككدّ اجةككاع ايطككسم احلدٜركك١ يًكٝكككاع; ٚشدٚيكك١ ايككسٟ، ٚحتدٜكككد           

ايهُٝكككاد ايكككيت حتحاشٗكككا اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١، ظطكككت ْٛعٝحٗكككا ظٝكككز ٜكككؤد٣ جككككدِٜ َٛعكككد اظحٝكككاط ايكككسٟ       

يف عطكككؼ ايٓةكككاد ٚبايحكككايٞ    عىل فككككدإ املٝكككاٙ دٕٚ االضكككحفاد٠ َٓٗكككا، أٚ جكككاخري َٛعكككد ايكككسٟ ايكككرٟ ٜحطكككةت        

 اشلفاو عْحاط  اساؾٌٝ.

ٜػكككهٌ ايحؿكككعس أظكككد َ كككاٖس جكككدٖٛز ايٓ كككاّ اية٦ٝكككٞ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١،    انرظدددحر ٔيهٕحدددح انررتدددح :دددـ   -4

بفعكككٌ ايعٛاَكككٌ املٓاخٝككك١ ااافككك١، ٚضككك٤ٛ اضكككحػالٍ ايْ ُككك١ اية٦ٝٝككك١، ٚضكككٝاد٠ اي كككسٚف ايؿكككعسا١ٜٚ، ممكككا          

يسَكككاٍ، ٚاسلطكككاز ٚجساشكككع ايػطكككا٤ ايٓةكككاجٞ، نُكككا جعُكككٌ      ٜٓكككحض عٓٗكككا اشلفكككاو املكككٛاد ايعكككك١ٜٛ، ٚشظكككف ا   

ايحعسٜككك١ املا٥ٝككك١  يف ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ ايٛاقعككك١ عٓكككد َكككداخٌ ايطكككٍٝٛ ٚايزاقكككٞ ايٛاقعككك١ بككك  ايٚدٜككك١ يف            

. ٚجٓػككككم ًَٛظكككك١ اي بكككك١ 2املٓككككاطل ايٛضككككط٢ َككككٔ اإلقًككككِٝ عًكككك٢ شككككسف اي بكككك١ ٚجككككدَري االزاقككككٞ ايصزاعٝكككك١  

ٓةكككاد، ٚعقكككاف١ بعكككر اياكككد٠ عىل َٝكككاٙ ايكككسٟ، ايكككرٟ ٜكككؤدٟ عىل شٜكككاد٠      ْحٝصككك١ ايكككسٟ ايصا٥كككد عكككٔ ظاشككك١ اي  

جكككسانِ ايَكككالح; ْحٝصككك١ الزجفكككاع َعكككدالد ايحةدكككس يف ايزاقكككٞ ايصزاعٝككك١ املسٜٚككك١، الضكككُٝا جًكككو ايكككيت ٜكككحِ         

غُسٖكككا باملٝكككاٙ بؿكككٛز٠ َطكككحُس٠ ٚجكًٝدٜككك١، َٚكككٔ املعكككسٚف أْككك٘ نًُكككا ازجفكككع جسنٝكككص ايَكككالح يف اي بككك١،           

اكككٛشٟ يف ذلًكككٍٛ اي بككك١، ايكككرٟ ٜعُكككٌ عًككك٢ جكًٝكككٌ ايٓػكككاا ايهُٝكككا٥ٞ يًُٝكككاٙ داخكككٌ        ازجفكككع ايككككػم اي 

                                                           
 86(، إداسح يٍبِ انشي رضًٍٍ انغٍبعخ، َذٔح اإلداسح انًزكبيهخ نهًٕاسد انًبئٍخ فً انًٍٍ، صُؼبء،ص1337يحًذ انغُجبًَ ،)  (1)

 112(،يصذس عبثك، ص1118ػٕض انحفٍبٌ)  1
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اي بكككك١، عذ ٜككككؤدٟ عىل اشلفككككاو قككككدز٠ ايٓةككككاد عًكككك٢ اَحؿككككاف املٝككككاٙ ٚاملككككٛاد ايػرا٥ٝكككك١، ظحكككك٢ يككككٛ ناْككككخ  

ل  َحٛفس٠ بهُٝاد نةري٠، مما ٜٓعهظ ضًةًا ع٢ً ايكدز٠ اإلْحاش١ٝ يً ب١.
-ول0212اجلانزراعاااايلوانحيااااىانيلفاااايلسااااهملتهاياااا لنهًاااادةل)للللسابلًا:ااااعلاست اااازايليساااات  هيلن نتااااللل

لو(0202

ّ( باضكككككحعُاٍ املعاديككككك١ 2010 – 2000اضكككككحٓادًا عىل ْحكككككا٥ض ايحعًٝكككككٌ اإلظؿكككككا٥ٞ يًُكككككد٠ ايصَٓٝككككك١ ايطكككككابك١    

اخلطٝكككك١، ايككككيت جعحُككككد عًكككك٢ ايكككككِٝ ايرابحكككك١ َككككٔ اإلْحككككاط ايطككككٟٓٛ، عًُككككخ ايدزاضكككك١ عًكككك٢ اضحػككككسافاد          

َٓٝككك١ ايطكككابك١، ٚؾكككٛاًل عىل جككككدٜساد قكككد جهكككٕٛ ذاد أُٖٝككك١ نكككةري٠ يف       َطكككحكة١ًٝ عًككك٢ أضكككاع املكككد٠ ايص   

َعسفكككك١ اال ككككاٙ ايعككككاّ، ي ْحككككاط ايٓةككككاجٞ ظحكككك٢ ٜككككحِ ٚقككككع اخلطككككم املطككككحكة١ًٝ يف شٜككككاد٠ ٚجطككككٜٛس اإلْحككككاط    

ايصزاعكككٞ يًُعاؾكككٌٝ االضككك اجٝص١ٝ، ٚنكككريو اساؾكككٌٝ ايصزاعٝككك١ ايكككيت ج اشكككع ْطكككت عْحاشٗكككا عكككاّ بعكككد        

 ٓعٛ اآلجٞ:ك آخس،ٚقد ناْخ ع٢ً اي

(ٚايػككككهٌ 8ٜحككككة  َككككٔ ااككككدٍٚ  :ااااعللو(0202ل0211تىقااااعل ًياااا لاإلنتاااااجلانزراعاااايلنهًاااادةل)لل -1

(طٔ/ضكككٜٓٛا، يحؿكككٌ نُٝككك١ اإلْحكككاط   5914.6(إٔ ذلاؾكككٌٝ احلةكككٛث ضكككحصٜد نكككٌ عكككاّ بٛاقكككع     2 

ّ، ٚجعككككككككد ٖككككككككرٙ ايهُٝكككككككك١ َحٛاقككككككككع١ َكازْكككككككك١ بككككككككةعر      2020( طٓككككككككًا عككككككككاّ  220768عىل  

( 12572-اخلككككككسٚاد يف ظايككككك١ اشلفكككككاو َطكككككحُس بٛاقكككككع  اساؾكككككٌٝ.بُٝٓا جكككككة  إٔ ذلاؾكككككٌٝ 

ّ، فكككإ مل ٜكككحِ جكككاليف جساشكككع  2020( طٓكككًا دًكككٍٛ عكككاّ  1277طًٓا/ضكككًٜٓٛا يحككككٌ نُٝككك١ اإلْحكككاط عىل   

عْحاشككك٘ َٚعااككك١ أضكككةابٗا فاْككك٘ ضكككٝ ٌ يف جساشكككع َطكككحُس. يف ظككك  جكككة  إٔ ايفٛانككك٘ ٚايةكٛيٝكككاد         

 (، 11402عْحاشٗككككككا ضككككككًٜٓٛا بٛاقككككككع   ٚاساؾكككككٌٝ ايٓكدٜكككككك١ ٚايعككككككالف، جحةككككككأٜ يف جطككككككٛز 

( طًٓا/ضكككككًٜٓٛا عًككككك٢ ايحكككككٛايٞ. ٚبايحكككككايٞ جؿكككككٌ نُٝكككككاد اإلْحكككككاط     39413(، 1401.6(، 1107

( طٓككككًا دًككككٍٛ  1146765(، 61375 (، 44722(، 409877يًُعاؾككككٌٝ املككككرنٛز٠ عىل   

 ّ ع٢ً ايحٛايٞ.2020عاّ 

 بٓككككا٤  عًكككك٢ املعاديكككك١ اخلطٝكككك١ ،ال  ٜٚحككككك  َككككٔ ذيككككو إ ايحربككككرث يف َعككككدالد االْحككككاط ايصزاعككككٞ َطككككحكةالً    

(، ٚايكككرٟ ضٝككككاعف عكككدد ايطكككهإ  1%( ضكككًٜٓٛا 3ٜحٛافكككل َكككع َعكككدٍ ايُٓكككٛ ايطكككهاْٞ يف ايكككُٝٔ ٚايةكككايؼ    

مبككككا ال ٜحٓاضككككت َككككع ايصٜككككاداد ايطفٝفكككك١ يف َعككككدالد االْحككككاط ايصزاعككككٞ، ممككككا ضٝكككككٝف ايحصاَككككاد َايٝكككك١       

 نةري٠ يطد اظحٝاشاد ايطهإ َٔ ايػرا٤.   

ل
ل
ل

                                                           
 67و، ريبس،ص1111و (، انزمشٌش انفًُ 1111اػً،)انٍٓئخ انؼبيخ نهجحٕس ٔاالسشبد انضس  (1)
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لو(0202-ل0211تىقعليست  هيلن نتاجلانزراعيلفيلسهملتهاي لنهًدةل)ل(8خدولل)

 انث ٕنٛاخ انفٕاكّ ان ضرٔاخ انحثٕب انؼاو
انًحاطٛم 

 انح هٛح
 االػاف

2011 167536 114428 307257 34759 48761 792046 

2012 173451 101856 318659 35866 50163 831459 

2013 179366 89284 330061 36973 51564 870872 

2014 185280 76711 341463 38080 52966 910286 

2015 191195 64139 352866 39187 54367 949699 

2016 197109 51566 364268 40294 55769 989112 

2017 203024 38994 375670 41401 57171 1028525 

2018 208939 26422 387073 42508 58572 1067938 

2019 214853 13849 398475 43615 59974 1107352 

2020 220768 1277 409877 44722 61375 1146765 

 (4انًظدر :ـ تٛاَاخ انعدٔل)

 (y=bx+aيؼادنح االَحدار ان طٙ )

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 و(0202-ل0211(لتىقعليست  هيلن نتاجلانزراعيلفيلسهملتهاي لنهًدةل)0شكم)

 (66انًظدر: تٛاَاخ انعدٔل)
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لاننتائحلوانتىصياتلل

َكككٔ خكككالٍ دزاضكككحٓا ملكَٛكككاد ٚخؿكككا٥ـ اإلْحكككاط ايصزاعكككٞ يف اإلقًكككِٝ  خًؿكككخ ايدزاضككك١ عىل ايٓحكككا٥ض           

 اآلج١ٝ:ك 

خككككس عقًككككِٝ ضككككٌٗ جٗاَكككك١ جبًُكككك١ َككككٔ ايعٛاَككككٌ ااػسافٝكككك١ ايككككيت جعُككككٌ عًكككك٢ اضككككحُساز ايككككدٚز٠     ٜص -1

ايصزاعٝكككك١ طككككٛاٍ ايعككككاّ، نُككككا أد٣ قككككسث اإلقًككككِٝ َككككٔ املسجفعككككاد ايػسبٝكككك١ عىل غٓككككاٙ َككككٔ َٝككككاٙ       

 9، فككككاًل عكككٔ اعحكككداٍ دزشككك١ احلكككساز٠ بككك      3( ًَٝكككٕٛ 470ّايَطكككاز ايطككك١ٜٛٓ ايكككيت ٜةًكككؼ سلكككٛ   

 بايطُٞ ٚايػسٜٔ بفعٌ ايطٍٝٛ املحدفك١ عًٝ٘. ّْ( ٚ دد اي ب25١-

جٛاقكككككع االضكككككحرُاز احلهكككككَٛٞ يف عقاَككككك١ املػكككككازٜع ايصزاعٝككككك١ باْٛاعٗكككككا نايطكككككدٚد ٚايكٓكككككٛاد   -2

ايحعًٜٛٝكككك١ عذ مترًككككخ يف مخطكككك١ ظككككٛاشص  حتًٜٛٝكككك١ يف ٚادٟ شبٝككككد ٚضككككد ٚاظككككد يهككككٌ َككككٔ ٚادٟ      

 ضٗاّ ٚزَاع َٚٛز يف ظ  مًخ  قٓٛاد ايسٟ ذلدٚد٠ املطافاد.

(ظٝكككاش٠، ٚغٝكككاث ايكككدعِ هلكككرا  878486د ايدزاضككك١ إٔ جفحكككخ احلٝكككاشاد ايصزاعٝككك١ ايكككرٟ ٜةًكككؼ   أمٗكككس -3

ايكككُٓم ايصزاعكككٞ، قكككد اْعهكككظ عًككك٢ ٚقكككع ايزاقكككٞ ٚجكككدٖٛزٖا ْحٝصككك١ االَهاْٝكككاد املحٛاقكككع١     

 يًُصازع  مما قاعف َٔ جدْٞ اإلْحاط ايصزاعٞ.

بًكككككؼ يف ذلؿكككككٍٛ   اشلفكككككاو َعكككككدٍ اإلْحكككككاط ايصزاعكككككٞ يًٛظكككككد٠ املطكككككاظ١ٝ  اهلهحكككككاز(، ظٝكككككز     -4

 – 2000(طٓككككًا، إلمجككككايٞ املطككككاظ١ املصزٚعكككك١ يف َككككد٠ ايدزاضكككك١ َككككٔ     586128928احلةككككٛث سلككككٛ   

%( ْحٝصكككككك١ قككككككعف 2089( ٖهحككككككاز أٟ بٓطككككككة٘ عصككككككص بًػككككككخ  188678402ّ( ايككككككيت بًػككككككخ  2010

 ٚ ًف املدخالد ايصزاع١ٝ.

ةكٛيٝكككاد ٚ أٚقكككعخ ايدزاضككك١ إٔ ظصكككِ َطكككا١ُٖ عقًكككِٝ ضكككٌٗ جٗاَككك١ َكككٔ اإلْحكككاط ايكككٛطين َكككٔ اي         -5

%( يهككككٌ َٓٗكككا عًكككك٢  3382%( ،  38%( ،  38اساؾكككٌٝ ايٓكدٜكككك١ ٚايعكككالف قككككد بًكككؼ َككككا ْطكككةح٘      

% ، 2981ايحككككٛايٞ ، فُٝككككا بًػككككخ ْطككككة١ َطككككا١ُٖ ذلاؾككككٌٝ ايفٛانكككك٘ ٚاحلةككككٛث ٚاخلكككككسٚاد       

 %( يهٌ َٓٗا ع٢ً ايحٛايٞ . %1783 ، 20

 :ايحٛؾٝاد 

 ٙ تاٜذٙ :ـتُاءًا ػهٗ يا ذٕطهد ةنٛح اندراسح يٍ َرائط ذٕط
عٕ جعكككدد املكَٛككككاد ايصزاعٝككك١ ايككككيت جحكككٛافس يف عقًككككِٝ ضكككٌٗ جٗاَكككك١، جطكككحدعٞ ايعُككككٌ عًككك٢ شٜككككاد٠        -1

االضكككككحرُاز احلهكككككَٛٞ ٚاخلكككككاف يف املٓػككككك د املا٥ٝككككك١، يحػكككككٌُ نافككككك١ ايزاقكككككٞ ايؿكككككاحل١        

يًصزاعككككك١، باعحةكككككاز املٝكككككاٙ اسكككككدد ايكككككس٥ٝظ ي ْحكككككاط، ٚايحٛضكككككع يف غكككككةهاد ايكككككسٟ احلدٜرككككك١       

 ُاز املٝاٙ ايططع١ٝ ايٛفري٠ ٚايحٛضع يف ايصزاع١ املس١ٜٚ.ٚايكٓٛاد الضحر
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ٚقككع اضككك اجٝص١ٝ شزاعٝككك١ جػككٌُ  حتطككك  ٚنفكككا٠٤ اإلزغككاد ايصزاعكككٞ َكككع َساعككاٙ اي نٝكككص عًككك٢      -2

 ايحدؿـ يف ايصزاع١، مبا ٜحٓاضت َع ايعٛاٌَ املٓاخ١ٝ يف اإلقًِٝ.

زاقككككٞ ايككككيت جعسقككككخ  جفعٝككككٌ ايدزاضككككاد املٝداْٝكككك١، يٛقككككف مككككاٖس٠ ايحؿككككعس ٚععككككاد٠ جاٖٝككككٌ اي   -3

 ٚجحعسو يالزلساف عٓد َداخٌ ايطٍٝٛ ٚع٢ً شٛاْت ايٚد١ٜ املا١ٝ٥.

ٚقكككع بكككساَض ٚجطكككٗٝالد َايٝككك١ شزاعٝككك١ يؿكككػاز املكككالى َكككٔ ذٟٚ احلٝكككاشاد ايؿكككػري٠;  يحُهٝكككِٓٗ     -4

َكككٔ ؾكككٝا١ْ أزاقكككِٝٗ ٚعدخكككاٍ املهٓٓككك١ ٚاملدؿكككةاد ايصزاعٝككك١، ٚزبكككم ٖكككرٙ ايكككلاَض َكككع ضٝاضككك١      

 زاعٞ ي قًِٝ.ايحدؿـ يف اإلْحاط ايص

جػكككصٝع ايؿكككٓاعاد ايػرا٥ٝككك١ َكككٔ خكككالٍ عقاَككك١ دلُعكككاد ؾكككٓاع١ٝ الضكككحرُاز ايفكككا٥ر َكككٔ اإلْحكككاط     -5

ايصزاعكككككٞ املكككككٛاٞ، َركككككٌ ؾكككككٓاع١ ٚظفككككك  ٚجعًٝكككككت ايفٛانككككك٘ ٚايطُكككككاطِ ٚجطكككككٜٛكٗا عٓكككككدَا    

 ٜٓدفر االْحاط مبا ٜهفٌ ايحٛاشٕ ب  ايعسو ٚايطًت ٚاضحكساز االضعاز.

يصزاعٝكككك١ املٓحصكككك١ ٚخباؾكككك١ يف املٓككككاطل ايككككيت جعحُككككد عًكككك٢ ايككككسٟ    ايحٛضككككع ايساضككككٞ يف االزاقككككٞ ا  -6

 ايططعٞ َٚٝاٙ ايطدٚد يك١ً نًفحٗا ٚشٜاد٠ االْحاط.

ل:قائً لانًزاخعللل

(،ؾكككٓعا٤ 22ايةٓكككو ايكككدٚيٞ ، َكككرنس٠ ظكككٍٛ االضككك اجٝص١ٝ ايصزاعٝككك١ قكككٞ ايكككُٝٔ ،دلًككك١ ايرٛابخ،ايعكككدد         -1

 ّ.2000، دٜطُل، 

داز٠ املككككٛازد املا٥ٝكككك١ ٚايحُٓٝكككك١ االقحؿككككاد١ٜ ، ايحكسٜككككس ايٓٗككككا٥ٞ ،ااككككص٤ بسْككككاَض ايَككككِ املحعككككد٠ اإلمنككككا٥ٞ، ع -2

 ّ.1992ايٍٚ ،

 ّ.1983غاٖس مجاٍ آغا(،شػساف١ٝ ايُٝٔ ايطةٝع١ٝ يًػطس ايػُايٞ،َهحة١ ايْٛاز ،دَػل، -3

غكككككككٗاث ذلطكككككككٔ عةكككككككاع، شػسافٝككككككك١ اي بككككككك١ يف ايكككككككُٝٔ، َسنكككككككص عةكككككككادٟ يًدزاضكككككككاد ٚايٓػكككككككس،        -4

 ّ.1996ؾٓعا٤،

ٝف، املٝكككاٙ ااٛفٝككك١ يف ضكككٌٗ جٗاَككك١ االضكككحٓصاف ٚايحػرٜككك١،جكازٜس املٝكككاٙ ،اهل٦ٝككك١ ايعاَككك١   عةكككدايٛيٞ خايكككد ضككك -5

 ّ.2005يحطٜٛس جٗا١َ،

عةكككككد ايٛاظكككككد عرُكككككإ َهكككككسد ، ايكككككديٌٝ ايصزاعكككككٞ يطكككككٌٗ جٗا١َ،اهل٦ٝككككك١ ايعاَككككك١ يًةعكككككٛس ٚاإلزغكككككاد           -6

 ّ.1998ايصزاعٞ،ذَاز،

، املٝركككككككككام يًطةاعككككككككك١  عكككككككككٛو عبكككككككككساِٖٝ احلفٝكككككككككإ ، ااػسافٝككككككككك١ ايعاَككككككككك١ يًصُٗٛزٜككككككككك١ ايُٝٓٝككككككككك١      -7

 ّ.2004ٚايٓػس،ؾٓعا٤،

قكككادزٟ عةكككدايةاقٞ ابكككد ،اإلَهاْكككاد ايطةٝعٝككك١ يًحُٓٝككك١ ايصزاعٝككك١ يف ايكككُٝٔ ٚ أبعادٖكككا اية٦ٝٝككك١، املًحكككك٢        -8

 ّ.2000ايراْٞ يًصػسافٕٝٛ ايعسث،ااص٤ ايراْٞ،
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د املا٥ٝككك١ يف ذلُكككد َؿكككً  ايطكككٓةاْٞ ،عداز٠ َٝكككاٙ ايكككسٟ جككككُ  ايطٝاضككك١، ْكككد٠ٚ اإلداز٠ املحهاًَككك١ يًُكككٛاز     -9

 ّ.1996ايُٝٔ، ؾٓعا٤، 

ذلُككككككد عةككككككد ايٛاضككككككع اخلسضككككككاْٞ، ديٝككككككٌ املٓككككككاه ايصزاعككككككٞ يف ايُٝٔ،املحعككككككد٠ يًطةاعكككككك١          -10

 ّ.2005ٚايٓػس،ؾٓعا٤،

َسنككككص دككككٛس املككككٛازد ايطةٝعٝكككك١ املحصككككدد٠،ديٌٝ املككككٛازد ايطةٝعٝكككك١ ساف كككك١ احلدٜد٠،اهل٦ٝكككك١       -11

 ّ.2010ايعا١َ يًةعٛس ٚاإلزغاد ايصزاعٞ،ذَاز،

عًكككككٞ ايًكككككٗ  ،ايطكككككٌٗ اي ضكككككٝ  يكككككٛادٟ زَاع،دزاضككككك١ يف شُٝٛزفٛيٛشٝككككك١ املٓكككككاطل      ْكككككاشٞ   -12

 ّ.2001اااف١ ٚغة٘ اااف١ ،زضاي١ َاشطحري،شاَع١ اخلسطّٛ،ن١ًٝ اآلداث ،

ٖػككككككاّ عةككككككدايهسِٜ اهلٓككككككدٟ ، ايظككككككٛاو احلاٜٚكككككك١ عًكككككك٢ املٝككككككاٙ ااٛفٝكككككك١ يف ااُٗٛزٜكككككك١   -13

 ّ.٠2000 ، ااص٤ ايراْٞ،اي١ُٝٓٝ،املًحك٢ ايراْٞ يًصػسافٕٝٛ ايعسث ،ايكاٖس

اهل٦ٝكككككك١ ايعاَكككككك١ يًةعككككككٛس ٚاإلزغككككككاد ايصزاعككككككٞ ،جفعٝككككككٌ دٚز اإلزغككككككاد ايصزاعككككككٞ يف ايحُٓٝكككككك١       -14

 ّ.2008ٚايحدفٝف َٔ ايفكس يف ايُٝٔ، ذَاز،

 ّ.2011ّ، ذَاز، 2010اهل١٦ٝ ايعا١َ يًةعٛس ٚاالزغاد ايصزاعٞ، ايحكسٜس ايفين  -15

ّ،َػككككككسٚع جٗاَكككككك١  2000 – 1990خككككككالٍ  اهل٦ٝكككككك١ ايعاَكككككك١ يحطككككككٜٛس جٗا١َ،املػككككككازٜع املٓفككككككر٠     -16

 ّ.2005اخلاَظ ، احلدٜد٠ ، 

ٜٚككككككٔ جككككككٓض جككككككاٜض، َحطًةككككككاد اساؾككككككٌٝ ايصزاعٝكككككك١ ايطككككككا٥د٠ يف ايككككككُٝٔ، جسمجكككككك١ د.خًٝككككككٌ     -17

 ّ.2003ايػسش ، املحعد٠ يًطةاع١ ٚايٓػس، ؾٓعا٤،

 ّ.2010- 2000ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚايسٟ، نحت اإلظؿا٤ ايصزاعٞ يًُد٠  -18

 ّ.2004خطٛاد ع٢ً ايطسٜل،ايطدٚد ٚ املٓػاد املا١ٝ٥،ؾٓعا٤،ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚايسٟ،  -19

ٚشاز٠ املٝككككككاٙ ٚاية١٦ٝ،اهل٦ٝكككككك١ ايعاَكككككك١ حلُاٜكككككك١ اية٦ٝكككككك١،جكسٜس ايٛقككككككع اية٦ٝككككككٞ يف ايككككككُٝٔ يعككككككاّ   -20

 ّ، ؾٓعا٤.2005
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 امللخص

للنال العاو أٍنية كربى إذ يعد العصب السئيطي لليظاو االقتصادي 

للدولة. لرا حسصت املنللة العسبية الطعودية إىل وضع أىظنة حتد مً 

يائية واملدىية االعتداء عليُ بصوز خمتلفة، وذلم بتكسيس اذتناية ادت

فطاًل عً اذتناية اإلدازية واليت ضتلوٌ مثاز حبثيا. حيث يأتي ٍرا اليوع 

مً اذتناية ليلنل ضلطلة اذتناية اليت يتنتع بَا املال العاو. فكد 

زكصت العديد مً االىظنة على ٍرا اليوع مً اذتناية كاليظاو 

ءات اليت ميلً االضاضي للحله. فاإلدازة العامة متلم العديد مً اإلجسا

أٌ تتخرٍا حتت عيواٌ اذتناية اإلدازية للنال العاو. ففي إطاز الوظيفة 

العامة يستلب بعض املوظفني أحياىًا املخالفات اإلدازية واملالية مما يوجب 

على اإلدازة اختاذ مجيع اإلجساءات اإلدازية اليت حتني املال العاو. كنا 

ملال العاو بإحدى صوز االعتداء، قد يكوو أحد األشخاص باالعتداء على ا

كاإلتالف والتخسيب وٍرا ال مييع اإلدازة أيطا مً اختاذ اإلجساءات 

اإلدازية الالشمة لسد التعدي، كيوع مً اذتناية اإلدازية للنال العاو. 

كنا تكيه الدولة األجَصة املختصة بالسقابة ضواء املالية أو اإلدازية 

 العاو.وذلم بَدف احملافظة على املال 

 

 اغسيس صبحي ندحم أمحدد.

 بللية اذتكوق املطاعد العاو الكاىوٌ اضتاذ

 السياض -جامعة داز العلوو 
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Abstract 
Financial year of great importance as it is the backbone of the economic 
system of the state. So Saudi Arabia is keen to develop regulations limit 
the abuse it in different ways , and that the report of the criminal and civil 
protection as well as administrative protection and that would be a matter 
of our research. Where this kind of protection comes to complement the 
protection enjoyed by a series of public money . Many systems have 
focused on this type of protection fundamental principles like the rule. 
Public administration has a number of measures that could be taken under 
the administrative protection of public money title. In the framework of 
public service employees sometimes commits some administrative and 
financial irregularities which requires the administration to take all the 
administrative procedures that protect public money . It may also one 
person to the attack on public money in one of the pictures assault , 
vandalism and Kalatlav and this does not prevent the administration also 
to take the necessary administrative procedures respond infringement , as 
a kind of administrative protection of public money . State evaluated as 
competent organs of censorship , whether financial or administrative, in 

order to maintain the public money 

 :كد١ََ

ميجٌ املاٍ ايعاّ ايٛض١ًٝ املاد١ٜ يإلداز٠ يًكٝاّ بٓػاطٗا، نُا ميجٌ املٛظؿٕٛ ايٛض١ًٝ ايبػس١ٜ، ٚايكساز ٚايعكد 

اإلدازٟ ميج٬ٕ ايٛض١ًٝ ايكا١ْْٝٛ هلا. ٚيًُاٍ ايعاّ أ١ُٖٝ نرب٣ إذ ٜعد ايعصب ايس٥ٝطٞ يًٓعاّ ا٫قتصادٟ 

عا١َ َٔ خ٬ٍ ؼكٝل َبدأ ضُإ اضتُساز املسؾل ايعاّ باْتعاّ يًدٚي١، ٜٚتٛقـ ع٢ً محاٜت٘ ؼكٝل املصًش١ اي

ٖٚرا ٜٓعهظ بصٛز٠ نبري٠ ع٢ً زؾا١ٖٝ اجملتُعات ٚتطٛزٖا ٚتكدَٗا. ٚاْطذاًَا َع ٖرٙ ا٭١ُٖٝ  ،ٚباطساد

ؾكد أٚيت املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املاٍ ايعاّ عٓا١ٜ نبري٠، سٝح سسصت ع٢ً إٔ تهؿٌ هلرٙ ا٭َٛاٍ 

١ َٔ خ٬ٍ تكسٜس اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملد١ْٝ ؾط٬ً عٔ اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ ٚاييت ضتهٕٛ َجاز عجٓا. محا١ٜ ؾعاي

 سٝح ٜأتٞ ٖرا ايٓٛع َٔ اؿُا١ٜ يٝهٌُ ضًط١ً اؿُا١ٜ اييت ٜتُتع بٗا املاٍ ايعاّ.

١ٜ يًُاٍ ايعاّ، ؾاإلداز٠ ايعا١َ متًو ايعدٜد َٔ اإلدسا٤ات اييت ميهٔ إٔ تتدرٖا ؼت عٓٛإ اؿُا١ٜ اإلداز 

ضٛا٤ ضُٔ إطاز ايٛظٝؿ١ ايعا١َ أّ بإشاي١ ا٫عتدا٤ ايٛاقع ع٢ً أَٛاهلا، ؾط٬ً عٔ ايسقاب١ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ اييت 

 يف ٖرا ايصدد.متازضٗا ا٭دٗص٠ املتدصص١ 

 :َػه١ً ايبشح 

ُٝع َساؾل اؿٝا٠ أصبح املاٍ ايعاّ يف ٚقتٓا اؿاضس َصدزًا ٖاًَا ٫قتصاد ايدٍٚ، نُا أصبح غا٬ًَ ؾ

ايعا١َ، َٚا لدٙ يف املكابٌ َٔ اَتداد ٜد ايعابجني إيٝ٘ ٚا٫عتدا٤ عًٝ٘ بصٛز كتًؿ١، مما سدا بايدٍٚ َٚٓٗا 
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املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ إىل ٚضع أْع١ُ خاص١ ؿُا١ٜ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٭َٛاٍ. ٚضٓشاٍٚ يف ٖرا ايبشح بٝإ 

٫ضُٝا إٔ أغًب ايدزاضات يف ٖرا ايصدد زنصت ع٢ً  ،يف املًُه١دٚز اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يٮَٛاٍ ايعا١َ 

اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ أٚ املد١ْٝ يًُاٍ ايعاّ. نُا ضٓتٓاٍٚ دٚز اإلداز٠ ايعا١َ ٚا٭دٗص٠ ايسقاب١ٝ املتدصص١ يف ٖرا 

١ ايػإٔ َٔ خ٬ٍ إبساش ايٓصٛص اييت تٓاٚيت َٛضٛع اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ ٚاييت ٚزدت يف ايعدٜد َٔ ا٭ْعُ

 ايطعٛد١ٜ.

 :أٖداف ايبشح

 ايرتنٝص ع٢ً ايٓصٛص اييت تٓاٚيت َٛضٛع اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. -1

 ايهػـ عٔ َد٣ نؿا١ٜ ٖرٙ ايٓصٛص ؿُا١ٜ املاٍ ايعاّ َٔ ايٓاس١ٝ اإلداز١ٜ. -2

 ٍ ايعاّ.بٝإ َٛاطٔ ايطعـ ٚايك٠ٛ ؾُٝا ٜتعًل باؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُا -3

 :َٓٗر ايدزاض١

يكد اتبعٓا يف ٖرٙ ايدزاض١ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ٚذيو َٔ خ٬ٍ اضتكسا٤ أسهاّ ا٭ْع١ُ ايصادز٠ يف املًُه١ 

ٗر ايتشًًٝٞ َٔ خ٬ٍ ٓايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚاملتعًك١ عُا١ٜ املاٍ ايعاّ إدازًٜا. نُا اتبعٓا يف بعض ا٭سٝإ امل

 ا٭ْع١ُ. ٖرٙ ايٓصٛص ايٛازد٠ يفؼًٌٝ بعض ٖرٙ 

 تكطِٝ ايبشح:

يعسض ا٭ؾهاز املتعًك١ مبٛضٛع ايبشح ؾكد مت تكطِٝ ايبشح إىل َبشح متٗٝدٟ َٚباسح ث٬ث١ ٚذيو ع٢ً 

 ايٓشٛ ايتايٞ:

 املبشح ايتُٗٝدٟ: َا١ٖٝ املاٍ ايعاّ

 املطًب ا٭ٍٚ: تعسٜـ املاٍ    

 املطًب ايجاْٞ: تعسٜـ املاٍ ايعاّ   

 سم بني املاٍ ايعاّ ٚاملاٍ اـاصاملطًب ايجايح: ايؿ   

 املبشح ا٭ٍٚ: اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ ضُٔ إطاز ايٛظٝؿ١ ايعا١َ

 املبشح ايجاْٞ: إشاي١ ايتعدٟ عٔ املاٍ ايعاّ

 املبشح ايجايح: ا٭دٗص٠ املتدصص١ يف اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ.
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 عح متٗٝدٟ

 َا١ٖٝ املاٍ ايعاّ

َط٪ٚيٝات ٚاضع١ حيتِ عًٝٗا اإلط٬ع بأعُاٍ ٚخدَات أضاض١ٝ، ؾٝتِ إْػا٤ َػازٜع تٛاد٘ ايدٚي١ َُٗات ٚ

عا١َ بػ١ٝ تًب١ٝ تًو اؿادات ا٫دتُاع١ٝ ٚيهٞ ت٪دٟ ايدٚي١ ٚظا٥ـ ٚؼكٝل ا٭ٖداف املطًٛب١ َٓٗا ؾإْٗا 

أَٛاٍ ايدٚي١ يٝطت نًٗا  تطتعني باملاٍ ايعاّ ايرٟ ٜعترب ايٛض١ًٝ املاد١ٜ اييت تباغس اإلداز٠ بٗا ْػاطٗا . إ٫ إٔ

ضٛا٤ َٔ سٝح املعا١ًَ، ؾُٓٗا َا متًه٘ اإلداز٠ ًَه١ٝ عاد١ٜ نًُه١ٝ ا٭ؾساد ٭َٛاهلِ ، ٚهلرا ؾ٬ داعٞ 

٭ٕ ٜعاٌَ َعا١ًَ ؽتًـ عٔ َعا١ًَ أَٛاٍ ا٭ؾساد ٜٚطًل ع٢ً ٖرا اؾاْب َٔ أَٛاٍ ايدٚي١ )ا٭٬َى اـاص١( 

 يدٚي١ ) ا٭٬َى ايعا١َ ( ٖٚٛ املدصص يًُٓؿع١ ايعا١َ. بُٝٓا ٜط٢ُ اؾص٤ ا٭خس َٔ أَٛاٍ ا

ٚيف ٖرا املبشح تعسٜـ املاٍ بصؿ١ عا١َ ٚتعسٜـ املاٍ ايعاّ َٚٔ ثِ بٝإ ايؿسم بني أَٛاٍ ايدٚي١ ٚا٭َٛاٍ 

 ايعا١َ. 

 املطًب ا٭ٍٚ

. أَا يف ايؿك٘ 1َٛاٍٜطًل تعبري املاٍ يػ١ ع٢ً َا ميًه٘ اإلْطإ َٔ نٌ غ٤ٞ، ٚمجع املاٍ ٖٛ أ تعسٜـ املاٍ:

اإلض٬َٞ ؾكد اْصسف َديٍٛ املاٍ إىل ايػ٤ٞ املتكّٛ ايرٟ ٜهٕٛ َٛضعًا يًشل ٚق٬ً يًتعاٌَ ، ايرٟ ٜسد 

َٓٗا : " املاٍ ٖٛ َا ميٌٝ إيٝ٘ طبع  126عًٝ٘ سل املًه١ٝ ، سٝح عسؾت٘ ف١ً ا٭سهاّ ايعدي١ٝ يف املاد٠ 

. ٚقد دا٤ يف غسح ٖرا ايتعسٜـ " بإٔ  (2) نإ أٚ غري ذيو "اإلْطإ ٚميهٔ إدخازٙ إىل ٚقت اؿاد١ َٓك٫ًٛ

نٌ غ٤ٞ أبٝح ا٫ْتؿاع ب٘ أٚ مل ٜبح ، نٌ َا ٖٛ ممًٛى بايؿعٌ أٚ مل ٜهٔ ممًٛنًا َٔ املباسات ٚميهٔ 

 .(3)إدخازٙ ؾٗٛ داخٌ ؼت ايتعسٜـ " 

  (4)باملكابٌ اْكطِ ؾكٗا٤ ايكإْٛ عٓد تعسٜؿِٗ يًُاٍ ع٢ً ث٬ث١ أقطاّ:

يؿسٜل ا٭ٍٚ: اعتُد عٓصس املٓؿع١، ؾعسؾ٘ بأْ٘ نٌ غ٤ٞ حيكل يإلْطإ َٓؿع١ َا ٜٚهٕٛ قاب٬ً يًتًُو ا

 اـاص.

ايؿسٜل ايجاْٞ: اعتُد عٓصس املًه١ٝ ؾعسؾ٘ بأْ٘ نٌ غ٤ٞ ٜصًح يف ذات٘ ٭ٕ ٜهٕٛ ق٬ً ؿل َايٞ ٜدخٌ يف 

 تكدٜس ذ١َ غدص طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ.

 ١َ املاي١ٝ ؾعسؾ٘ بأْ٘ ضا٥س ايعٓاصس ا٫جياب١ٝ يًر١َ املاي١ٝ.ايؿسٜل ايجايح: اعتُد ؾهس٠ اير

                                                           
 .48، ص 1993آبادٟ، قٞ ايدٜٔ ايؿريٚش: ايكاَٛع احملٝط: باب اي٬ّ، ؾصٌ املِٝ، املهتب١ ايتذاز١ٜ، ايكاٖس٠،  (1)

 .  16، ص  1999، اإلصداز ا٭ٍٚ ، داز ايجكاؾ١ يًٓػس ، عُإ  1٭سهاّ ايعدي١ٝ : طف١ً ا   (2)

 .  11، ص  1991،  1، داز اؾٌٝ ، بريٚت ، ط  1داز عًٞ سٝدز : دزز اؿهاّ يف غسح ف١ً ا٭سهاّ ، تعسٜب احملاَٞ ؾُٗٞ سطني ، َر   (3)

 .224، ص 1994، ايعدد ايجايح 2ّ يف ايكإْٛ ايطٛزٟ، ف١ً اؿكٛم، داَع١ ايهٜٛت، ط( د. قُد ضعٝد ؾسٖٛد: ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًُاٍ ايعا 4)
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نُا عسف ايٓعاّ ايطعٛدٟ املاٍ يف ْعاّ َهاؾش١ غطٌٝ ا٭َٛاٍ يف َادت٘ ا٭ٚىل بأْ٘  ) ا٭صٍٛ 

ٚاملُتًهات أًٜا نإ ْٛعٗا َاد١ٜ ناْت أٚ َع١ٜٛٓ، َٓكٛي١ أٚ ثابت١، ٚاملطتٓدات ايكا١ْْٝٛ أٚ ايصهٛى اييت 

 .(1)ًو ا٭صٍٛ أٚ أٟ سل َتعًل بٗا (تجبت مت

 املطًب ايجاْٞ

 تعسٜـ املاٍ ايعاّ

ضٓبدأ يف ٖرا املطًب بتعسٜـ املاٍ يد٣ ايؿك٘ اإلض٬َٞ َٚٔ ثِ يد٣ ؾكٗا٤ ايكإْٛ، ٚأخريًا َؿّٗٛ املاٍ ايعاّ 

 يف ايٓعاّ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 تعسٜـ املاٍ ايعاّ يف ايؿك٘ اإلض٬َٞ: أ٫ًٚ: 

 ١ً1235 ا٭سهاّ ايعدي١ٝ املٓبجك١ عٔ املرٖب اؿٓؿٞ ا٭ٍَٛ ايعا١َ يف عدد َٔ املٛاد أُٖٗا املاد٠ عسؾت ف

بإٔ ) ا٭َٛاٍ اييت ٜعٛد ْؿعٗا يًعا١َ ٚغري قاب١ً يًتًُو املا٤ اؾازٟ ؼت ا٭زض يٝظ مبًو أسد(.  نُا ْصت 

دعا٣ٚ املاٍ اييت ٜعٛد ْؿعٗا يًعا١َ نايطسٜل َٔ اجمل١ً املرنٛز بأْ٘ ٫ اعتباز ملسٚز ايصَٔ يف  1275املاد٠ 

 ايعاّ ٚايٓٗس ٚاملساعٞ ( . 

َٔ د١ٗ أخس٣ ٜكطِ ايبعض َٔ ايؿك٘ املاٍ ايعاّ إىل قطُني: ا٭ٍٚ: ٖٛ املٛازد ايدٚز١ٜ ايجابت١، ٖٚٞ َٛزد 

جٌ باملٛازد ز٥ٝظ يٝطت َاٍ املطًُني، ٚتتهٕٛ َٔ ايصنا٠ ٚاؾص١ٜ ٚاـساز ٚايعػٛز. أَا ايكطِ ايجاْٞ ؾتتُ

غري ايدٚز١ٜ ٚغري ايجابت١ ، ٚتعترب إٜسادات اضتجٓا١ٝ٥ َجٌ ايػٓا٥ِ ٚايؿ٤ٞ ٚايكسٚض ٚايرتنات اييت ٫ ٚازخ هلا، 

 . (2)ٚنٌ َاٍ يٝظ ي٘ َطتشل

نُا ٜس٣ ايبعض بإٔ املاٍ ايعاّ ازتبط بهٝؿ١ٝ ؼصًٝ٘ ٚاضتعُاي٘ ٚاضتك٬ي٘ ٚايتصسف ؾٝ٘ ازتباطًا ٚثٝكًا 

اإلض١َٝ٬، َع اإلغاز٠ إىل إٔ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ تػري إىل إٔ ٖٓاى أَٛا٫ً ٫ جيٛش متًهٗا أٚ ظرٚز ايؿًطؿ١ 

متًٝهٗا، أٟ ٫ جيٛش ايتصسف ؾٝٗا، ٖٚٞ َا تكع يًُٓاؾع ايعا١َ، نايطسم ايٓاؾر٠ ٚايػٛازع ٚاؾطٛز املعد٠ 

 . (3)ي٬ْتؿاع ايعاّ

يًُاٍ ايعاّ بأْ٘ نٌ َسؾل ي٘ خصا٥ص املًه١ٝ ايعا١َ،  ٚقد أند ع٢ً ٖرا املع٢ٓ ايبعض َٔ ايؿك٘ يف تعسٜؿ٘

  (4) ؾٗٛ يًهٌ ٫ جيٛش إٔ خيصص يؿسد أٚ ا٭ؾساد دٕٚ آخسٜٔ.

 

                                                           
  ٖـ.1433يعاّ  31/ َٔ ْعاّ َهاؾش١ غطٌٝ ا٭َٛاٍ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ 1( ّ / 1)

 .  258ٖـ، ص  1410عاّ  1طعٓا١ٜ غاشٟ : املاي١ٝ ايعا١َ ٚايٓعاّ املايٞ اإلض٬َٞ ، دزاض١ َكاز١ْ ، بريٚت ، داز اؾٌٝ ،    (2)

 .   29، ص  1964د . قُد أبٛ شٖس٠ : ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ يف اإلض٬ّ ، ايداز ايك١َٝٛ ، ايكاٖس٠ ،    (3)

 .  92ٖـ ، ص  1398،  3د . اـٛيٞ ايبٗٞ : ايجس٠ٚ يف ظٌ اإلض٬ّ ، داز ا٫عتصاّ ، ط   (4)
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 ثاًْٝا : تعسٜـ املاٍ ايعاّ يد٣ ؾكٗا٤ ايكإْٛ : 

عاًَا  زنص ؾكٗا٤ ايكإْٛ يف تعسٜؿِٗ ع٢ً ايعاّ ايعاّ ع٢ً ؾهس٠ املٓؿع١ ايعا١َ، ؾكد اعتربٚا إٔ املاٍ ٫ ٜعترب

إ٫ إذا نإ كصصًا يًٓؿع ايعاّ، ضٛا٤ ناْت ٖرٙ املٓؿع١ خصصت ٫ضتعُاٍ اؾُٗٛز أّ ناْت كصص١ 

  (1) ـد١َ َسؾل َٔ املساؾل ايعا١َ ، ٚاملكصٛد بايتدصٝص ٖٓا ٖٛ ايتدصٝص بايٓعاّ أٚ بايؿعٌ.

 ثايجًا : تعسٜـ املاٍ ايعاّ يف ايٓعاّ : 

َٓ٘ املاٍ ايعاّ بأْ٘ )تعترب أَٛا٫ً عا١َ ايعكازات  87يف املاد٠  1972يط١ٓ  35عسف ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ زقِ 

ٚاملٓك٫ٛت اييت يًدٚي١ أٚ ا٭غداص ا٫عتباز١ٜ ايعا١َ، ٚاييت تهٕٛ كصص١ ملٓؿع١ عا١َ بايؿعٌ أٚ مبكتط٢ 

 قإْٛ أٚ " َسضّٛ " ٚقساز َٔ ايٛشٜس املدتص ( . 

ت٘ ع٢ً أْ٘ ) تؿكد ا٭َٛاٍ ايعا١َ صؿتٗا باْتٗا٤ ؽصٝصٗا يًُٓؿع١ ايعا١َ، َٔ ايكإْٛ ذا 88ٚتٓص املاد٠ املاد٠ 

ٜٚٓتٗٞ ايتدصٝص مبكتط٢ ايكإْٛ أٚ َسضّٛ أٚ بكساز َٔ ايٛشٜس املدتص أٚ بايؿعٌ أٚ باْتٗا٤ ايػسض ايرٟ 

 َٔ أدً٘ خطعت تًو ا٭َٛاٍ يًُٓؿع١ ايعا١َ ( . 

ازًا عاًَا يًُاٍ ايعاّ )ٖٚٛ ؽصٝص٘ يًُٓؿع١ ايعا١َ( ٚتسى ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو انتؿ٢ ايكإْٛ املصسٟ بٛضع َعٝ

يًكاض٢ ٚؾكًا يهٌ ساي١ إٔ حيدد َا ٜعترب َٔ َؿسدات ا٭٬َى ايعا١َ، ٚبأْ٘ ٚؾكًا هلرا املعٝاز يهٞ ٜعترب 

املاٍ عاًَا جيب إٔ ٜتٛاؾس ؾٝ٘ غسطإ : ا٭ٍٚ إٔ ٜهٕٛ ٖرا املاٍ خاصًا بايدٚي١ أٚ بأسد أغداص ايكإْٛ 

 . (2)عاّ ا٭خس٣، ٚايجاْٞ إٔ خيصص ٖرا املاٍ ملٓؿع١ عا١َ " اي

نُا إٔ ٖرا ايكإْٛ أضؿ٢ صؿ١ ايع١َُٝٛ ع٢ً املاٍ املٓكٍٛ ٚمل ٜكصسٙ ع٢ً ايعكازات ؾكط ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

بع أَٛاٍ مجٝع املساؾل ايعا١َ اإلداز١ٜ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ايتذاز١ٜ تعترب َا٫ً عاًَا ضٛا٤ أناْت تتبع ايدٚي١ أٚ تت

ا٭غداص احملًٝني، ٚنريو أَٛاٍ املساؾل ايعا١َ ايصٓاع١ٝ أٚ ايتذاز١ٜ تعترب أَٛا٫ً عا١َ، غسٜط١ إٔ تهٕٛ 

 . (3)ممًٛن١ ٭سد ا٭غداص ايعا١َ

أَا املٓعِ ايطعٛدٟ مل ٜهٔ َٛقؿ٘ يف َسس١ً أٚىل ٚاضشًا َٔ ؼدٜد َؿّٗٛ املاٍ ايعاّ سٝح ناْت ا٭ْع١ُ 

 . (4)اّ يف سا٫ت خاص١ايصادز٠ تٓص ع٢ً املاٍ يع

                                                           
، د .  512، ص  1996دزاض١ َكاز١ْ ، داز ايؿهس ايعسبٞ ، ايكاٖس٠ :  -يف ايكإْٛ اإلدازٟ اْعس يف ذيو د . ضًُٝإ ايطُاٟٚ : ايٛدٝص    (1)

،  1968، د . َصطؿ٢ ساَد : َباد٨ ايكإْٛ اإلدازٟ ايعساقٞ ، بػداد ،  44، ص  1ؾ٪اد ايعطاز : ايكإْٛ اإلدازٟ ، ايكاٖس٠ ، داز ايٓٗط١ ، ز 

 .  92ص 

 .  511،  510ضابل ، ص د . ضًُٝإ ايطُاٟٚ : َسدع    (2)

 .  20، ص  2002د . إبساِٖٝ عبد ايعصٜص : ا٭َٛاٍ ايعا١َ ، َٓػأ٠ املعازف ، اإلضهٓدز١ٜ ،    (3)

ٖـ ع٢ً أْ٘ )ٜعترب ًَهًا يًدٚي١ ٚسدٖا مجٝع ايسٚاضب 1382يعاّ  40ْصت املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ْعاّ ايتعدٜٔ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ    (4)

دٕ ٚخاَات احملادس أًٜا نإ غهًٗا ٚتسنٝبٗا ضٛا٤ ناْت يف ايرتب١ أٚ ؼتٗا(. نُا ٚزد يف املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ْعاّ محا١ٜ خطٛط ايطبك١ٝ يًُعا
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ؾكد  15/11/1392بتازٜذ  64ٚيهٔ بعد صدٚز ْعاّ ايتصسف يف ايعكازات ايبًد١ٜ باملسضّٛ املًهٞ زقِ 

اتطشت ايس١ٜ٩ متاًَا يف ٖرا ايصدد ، سٝح تطُٓت املاد٠ ايجايج١ َٔ ٖرا ايٓعاّ تعسٜؿًا ٚاضشًا يًُاٍ ايعاّ 

با٭َٛاٍ ايعا١َ ا٭َٛاٍ املدصص١ يًُٓؿع١ ايعا١َ بايؿعٌ أٚ  ٚذيو ع٢ً أْ٘ ٜكصد يف تطبٝل ا٭سهاّ ايطابك١

 بايٓعاّ ٜٚعترب با٭َٛاٍ اـاص١ َا عدا ذيو. 

 املطًب ايجايح

 ايؿسم بني املاٍ ايعاّ ٚاملاٍ اـاص

َٔ خ٬ٍ ايٓصٛص ايٓعا١َٝ يتُٝٝص املاٍ ايعاّ عٔ املاٍ اـاص ْس٣ إٔ املٓعِ ايطعٛدٟ ٫ ٜعترب إٔ املاٍ عاّ 

إذا خصص يًُٓؿع١ ايعا١َ بايؿعٌ أٚ ايٓعاّ، ضٛا٤ أنإ ذيو بتدصٝص٘ ٫ضتعُاٍ اؾُٗٛز َباغس٠ أٚ  إ٫

نإ ؽصٝص٘ ـد١َ َسؾل عاّ، ٚذيو ٚؾكًا ملا ْصت عًٝ٘ املاد٠ ايجايج١ َٔ ْعاّ ايتصسف يف ايعكازات 

 ايبًد١ٜ املػاز إيٝٗا ضابكًا . 

اييت متًهٗا ايدٚي١ دٕٚ إٔ تهٕٛ كصص١ يًٓؿع ايعاّ ٚإمنا أَا ا٭َٛاٍ اـاص١ ٚؾكًا هلرا ايٓعاّ ؾٗٞ 

ٜكصد اضتػ٬هلا أٚ اؿصٍٛ ع٢ً َا تٓتذ٘ َٔ َٛازد َاي١ٝ أض٠ٛ باضتػ٬ٍ ا٭ؾساد ٭َٛاهلِ اـاص١، ؾكد 

ذنست املاد٠ ايجايج١ ذاتٗا بأْ٘ ) ٜعترب َٔ ا٭َٛاٍ اـاص١ َا شايت عٓ٘ بايؿعٌ أٚ بايٓعاّ صؿ١ ايتدصٝص 

 ١ ايعا١َ ( .يًُٓؿع

 اٍ اـاص١ ايتابع١ هلا مبا ًٜٞ نُا دا٤ يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖرا ايٓعاّ ع٢ً أْ٘ جيٛش يًبًدٜات ايتصسف با٭َٛ

 اإلػاز .  - 2  ايبٝع .  - 1

 ايرتخٝص با٫ْتؿاع بٗا بدٕٚ َكابٌ أٚ َكابٌ زضِ .  - 3

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
ٖـ ع٢ً إٔ تعترب املا٥يت َرت َٔ َسنص ايطه١ اؿدٜد١ٜ ع٢ً ن٬ً اؾاْبني ًَهًا 1382يعاّ  21ايطهو اؿدٜد١ٜ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ 

  ي١ ، ٚتط٢ُ َٓطك١ أزاضٞ ايطهو اؿدٜد١ٜ.عاًَا يًدٚ
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 املبشح ا٭ٍٚ

 ايٛظٝؿ١ ايعا١َ اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ ضُٔ إطاز

ٜستهب بعض املٛظؿني أسٝاًْا املدايؿات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت تتصٌ بطري ايعٌُ املٓٛط بِٗ مما ٜػهٌ اعتدا٤ 

ع٢ً املاٍ ايعاّ يف إطاز ايٛظٝؿ١ ايعا١َ. َٚٔ ٖٓا نإ ع٢ً اإلداز٠ ٚادب اؽاذ مجٝع اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ اييت 

 ا١َ. ؼُٞ املاٍ ايعاّ داخٌ ايٛظٝؿ١ ايع

ٚقد دأبت ا٭ْع١ُ ايطعٛد١ٜ ع٢ً إزضا٤ ايكٛاعد اييت تعٌُ ع٢ً محا١ٜ املاٍ ايعاّ َٔ ايٓاس١ٝ اإلداز١ٜ ؾط٬ً عٔ 

 َٔ قاضب١ َٔ خيط٧ َٔ املٛظؿني يف ٖرا ايصدد. 

 . (1)( َٔ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ ع٢ً إٔ يٮَٛاٍ ايعا١َ سسَتٗا ٚع٢ً ايدٚي١ محاٜتٗا 16ؾكد ْصت املاد٠ )

ُا دا٤ يف املاد٠ ايجا١َٓ َٔ ْعاّ ٚظا٥ـ َباغس٠ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ع٢ً أْ٘ ) ُٜعد عدّ إدسا٤ اؾسد ٚاحملاضب١ ن

يف املٛاعٝد املكسز٠ يف املاد٠ " ايجايج١ " َٔ ٖرا ايٓعاّ أٚ إدسا٩ٙ بطسٜك١ غري ْعا١َٝ كايؿ١ إداز١ٜ، ٚتكع 

أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ، أٚ ميازع اختصاصات٘  -ؾسد َط٪ٚي١ٝ ذيو ع٢ً املط٪ٍٚ اإلدازٟ املباغس عٔ إدسا٤ ا

 . (2)يف اؾ١ٗ اييت ٜتبع هلا ايصٓدٚم أٚ املطتٛدع أٚ ايعٗد ايع١ٝٓٝ (  -

نُا بٝٓت املاد٠ ايجا١َٓ ي٥٬ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يًٓعاّ املرنٛز ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا يف املٛظـ يًكٝاّ بأعُاٍ 

 ملا ًٜٞ :  أٟ َٔ ايٛظا٥ـ املػُٛي١ بٗرا ايٓعاّ ٚؾكًا

 املٛاؾك١ اـط١ٝ ع٢ً ايتهًٝـ قبٌ إصداز قساز ايتهًٝـ.  .1

إٔ ٫ ٜهٕٛ َعًٓٝا ع٢ً بٓد أدٛز ايعُاٍ أٚ ايٛظا٥ـ امل٪قت١ أٚ ٥٫ش١ اضتدداّ املٛظؿني غري  .2

 ايطعٛدٜني. 

 مل ٜطبل إخ٬ي٘ بٛادب ٚظٝؿت٘.  .3

 إٔ ٫ ٜهًـ أثٓا٤ ؾرت٠ ايتشكٝل َع٘.  .4

 . (3)غسٚط غػٌ ٚظٝؿت٘ خاضع١ يٓعاّ َباغس٠ ا٭َٛاٍ ايعا١َعدّ ٚدٛد َٛظـ تٓطبل عًٝ٘  .5

                                                           
 . 27/8/1412بتازٜذ  90/ َٔ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ ايصادز با٭َس املًهٞ زقِ 16ّ  /   (1)

  ٖـ .23/2/1426تازٜذ  18َٔ ْعاّ ٚظا٥ـ َباغس٠ ا٭ؾساد ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ  8ّ    (2)

 ٖـ . 15/10/1436ا٥ـ َباغس٠ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ايصادز٠ بتازٜذ / َٔ اي٥٬ش١ ايتٓؿٝر١ٜ يٓعاّ ٚظ8ّ /   (3)
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ٚيف ضبٌٝ محا١ٜ املاٍ ايعاّ إدازًٜا ْصت املاد٠ ايطادض١ َٔ ْعاّ قان١ُ ايٛشزا٤ ع٢ً أْ٘ ) ٜرتتب ست٢ ع٢ً 

اؿهِ بإدا١ْ ايٛشٜس أٚ َٔ يف َستبت٘، عصي٘ َٔ َٓصب٘ ٚسسَاْ٘ َٔ تٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ َٚٔ عط١ٜٛ 

 . (1)ازا٠ اهل٦ٝات أٚ ايػسنات ٚامل٪ضطات َٚٔ أٟ ٚظٝؿ١ٝ ؾٝٗا( فايظ إد

ٜٚعٗس َٔ خ٬ٍ ٖرا ايٓص إٔ املٓعِ قد اؽر إدسا٤ صازًَا سٝاٍ أٟ ٚشٜس أٚ َٔ يف َستبت٘ ٜجبت اؿهِ 

بإداْت٘ ، ٚذيو بعصي٘ َٔ َٓصب٘ ٚسسَاْ٘ ْٗا٥ًٝا َٔ دخٍٛ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، َطتٗدؾّا بريو محا١ٜ ايٛظٝؿ١ 

 ١َ بهٌ َهْٛاتٗا مبا ؾٝٗا املاٍ ايعاّ. ايعا

ٚيف ذات املع٢ٓ سعس املٓعِ ع٢ً املٛظـ ايعاّ ا٫غتػاٍ بايتذاز٠ بطسٜك١ َباغس٠ أٚ غري َباغس٠ أٚ ا٫غرتاى 

يف تأضٝظ ايػسنات أٚ قبٍٛ عط١ٜٛ فايظ إدازتٗا أٚ أٟ عٌُ ؾٝٗا أٚ يف قٌ ػازٟ ، إ٫ إذا نإ َعًٝٓا 

 . (2)َٔ اؿه١َٛ

دا٤ يف املرنس٠ ايتؿطري١ٜ يٓعاّ تأدٜب املٛظؿني بإٔ املٛظـ أَني ع٢ً املصًش١ ايعا١َ يف ْطام  نُا

اختصاص٘، َٚط٪ٍٚ إٔ ٜبرٍ قصاز٣ دٗدٙ يف سطٔ أدا٤ املسؾل ايرٟ ٜعٌُ ب٘، ٚأْ٘ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تع٢ٓ 

املٛظؿني، ست٢  ايدٚي١، ٖٚٞ بصدد ضبط ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، بإزضا٤ ايكٛاعد اييت ؼاضب َٔ خيط٤ٞ َٔ

ٜهٕٛ اؾصا٤ زادعًا يًُدط٧ ٚعرب٠ ٭َجاي٘. ؾاؾصا٤ات اإلداز١ٜ يٝطت عكٛبات دٓا١ٝ٥، ؾاؾصا٤ اإلدازٟ 

ٜطتٗدف أضاضًا قاضب١ املٛظـ عٔ خط٦٘ ايٛظٝؿٞ، ٚإْصاٍ دصا٤ ب٘ ٜٓاي٘ يف سٝات٘ ايٛظٝؿ١ٝ، بُٝٓا تعاقب 

ٍ ب٘ عكابًا ٜٓاي٘ يف سسٜت٘ ايػدص١ٝ أٚ يف َاي٘. ٚيرا اؾصا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ازتهاب غدص ؾسمي١ َا، ٚتٓص

ؾإٕ ايٓعِ اؾٓا١ٝ٥ ترنس عاد٠ اؾسا٥ِ ع٢ً ضبٌٝ اؿصس، بٝد إٔ ايٓعِ اإلداز١ٜ ٚإٕ مل تعدد املدايؿات 

اإلداز١ٜ تعدادًا سصسًٜا إ٫ أْٗا تػرتى َع غريٖا َٔ ايٓعِ يف ؼدٜد اؾصا٤ات اييت جيٛش تٛقٝعٗا ؼدٜدًا 

 . (3)٫ ٜرتى فا٫ً يًتكدٜس عٓد ايتطبٝل دقٝكًا

َٔ ْعاّ تأدٜب املٛظؿني ايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ اييت جيٛش إٔ تٛقع ع٢ً  32ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو ؾكد سددت املاد٠ 

 املٛظـ ٖٚٞ : 

 أ٫ًٚ : بايٓطب١ ملٛظؿٞ املستب١ ايعاغس٠ ؾُا دْٚٗا أٚ َا ٜعادهلا. 

 اإلْراز .  - 1

 ايًّٛ .  - 2

                                                           
 ٖـ . 22/9/1380بتازٜذ  88/ َٔ ْعاّ قه١ُ ايٛشزا٤ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ ، زقِ 6ّ /   (1)

  ٖـ .10/7/1397بتازٜذ  49/ َٔ ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ 13ّ /   (2)

 ٖـ . 1/2/1391تازٜذ  7يٓعاّ تأدٜب املٛظؿني ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ  املرنس٠ ايتؿطري١ٜ   (3)
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َٔ ايساتب مبا ٫ ٜتذاٚش صايف زاتب ث٬ث١ أغٗس ع٢ً إٔ ٫ ٜتذاٚش املدصّٛ غٗسًٜا ثًح صايف اـصِ  - 3

 ايساتب ايػٗسٟ. 

  اؿسَإ َٔ ع٠ٚ٬ دٚز١ٜ ٚاسد٠ .  - 4

 ايؿصٌ.  - 5

 ثاًْٝا : بايٓطب١ يًُٛظؿني ايرٜٔ ٜػػًٕٛ املستب١ اؿاد١ٜ عػس٠ ؾُا ؾٛم أٚ َا ٜعادهلا : 

 ايؿصٌ.  - 3             اؿسَإ َٔ ع٠ٚ٬ دٚز١ٜ ٚاسد٠ .   - 2        ايًّٛ .  - 1

ٚيف ٖرا ايطٝام أٜطًا صدز ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ ايرٟ أزض٢ ايعدٜد َٔ ايكٛاعد يف ْطام اؿُا١ٜ 

٠ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ ، ؾكد ْصت املاد٠ ايجا١َٓ َٔ ايٓعاّ املرنٛز بأْ٘ ٜعٌُ ايدٜٛإ ع٢ً إجياد ا٭دٗص

 اي٬ش١َ اييت تهؿٌ َا ٜأتٞ : 

ايتشكل َٔ إٔ مجٝع إٜسادات ايدٚي١ َٚطتشكاتٗا املاي١ٝ َٔ أَٛاٍ ٚأعٝإ ٚخدَات قد أدخًت يف ذَتٗا  .1

ٚؾكًا يًٓعِ ايطاز١ٜ ٚإٕ ناؾ١ َصسٚؾاتٗا قد متت ٚؾكًا ٭سهاّ املٝصا١ْٝ ايط١ٜٛٓ ٚطبكًا يًٓعِ 

 (1)ر٠. ٚايًٛا٥ح اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاؿطاب١ٝ ايٓاؾ

ايتشكل َٔ إٔ ناؾ١ أَٛاٍ ايدٚي١ املٓكٛي١ ٚايجابت١ تطتعٌُ يف ا٭غساض اييت خصصت َٔ أدًٗا َٔ قبٌ  .2

اؾ١ٗ املدتص١، ٚإٔ يد٣ ٖرٙ اؾٗات َٔ اإلدسا٤ات َا ٜهؿٌ ض١َ٬ ٖرٙ ا٭َٛاٍ ٚسطٔ 

ييت خصصت اضتعُاهلا ٚاضتػ٬هلا، ٜٚطُٔ عدّ إضا٠٤ اضتعُاهلا أٚ اضتدداَٗا يف غري ا٭غساض ا

 َٔ أدًٗا. 

ٚسسصًا َٔ املٓعِ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ع٢ً املاٍ ايعاّ، ٚإدزانًا َٓ٘ بأُٖٝت٘ ؾكد مت إْػا٤  .3

اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد، سٝح بني إٔ اهلدف َٔ إْػا٤ ٖرٙ اهل١٦ٝ ٖٛ محا١ٜ ايٓصا١ٖ ٚتعصٜص 

ت٢ صٛزٙ َٚعاٖسٙ ٚأضايٝب٘، ٚإٔ ي١٦ًٝٗ يف َبدأ ايػؿاؾ١ٝ، َٚهاؾش١ ايؿطاد املايٞ ٚاإلدازٟ بػ

 ضبٌٝ ؼكٝل ذيو اختصاصات عدٜد٠ َٓٗا: 

  .َتابع١ اضرتداد ا٭َٛاٍ ٚايعا٥دات ايٓاػ١ َٔ دسا٥ِ ايؿطاد َع اؾٗات املدتص١ 

  إعداد ايطٛابط اي٬ش١َ بإقسازات اير١َ املاي١ٝ، ٚأدا٤ ايكطِ ايٛظٝؿٞ يبعض ؾ٦ات ايعاًَني يف ايدٚي١

 إىل املًو يًٓعس يف اعتُادٖا. ٚزؾعٗا 

                                                           
  ٖـ .11/2/1391بتازٜذ  9ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ    (1)
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  ٍايعٌُ َع اؾٗات املع١ٝٓ َٚ٪ضطات اجملتُع املدْٞ ع٢ً ت١ُٝٓ ايػعٛز باملٛاط١ٓ، ٚبأ١ُٖٝ محا١ٜ املا

 . (1)ايعا١َ ٚاملساؾل ٚاملُتًهات ايعا١َ ٚسطٔ إدازتٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا

َات ٚايٛادبات ٚاؾصا٤ات املتعًك١ ٚػدز اإلغاز٠ إىل إٔ املٓعِ ايطعٛدٟ مل ٜكـ عٓد ايٓص ع٢ً ا٫يتصا

باؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ بٌ أٚدد ٚدًٗا إجيابًٝا يف ٖرا ايصدد، ٚذيو بايٓص ع٢ً َٓح َهاؾآت 

 يًُٛظؿني ايرٜٔ حياؾعٕٛ ع٢ً ا٭َٛاٍ ايعا١َ. 

قرتاح َٓ٘ َٚٛاؾك١ / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ ع٢ً أْ٘ ) يس٥ٝظ ايدٜٛإ بٓا٤ ع٢ً ا26ؾكد ْص يف املاد٠ /

ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ صسف َهاؾأ٠ تػذٝع١ٝ ملٛظؿٞ ايدٜٛإ ايرٜٔ ب٪دٟ ادتٗادِٖ إىل تٛؾري َبايؼ ضد١ُ 

 . (2)يًدص١ٜٓ ايعا١َ، أٚ إْكاذ ن١ُٝ نبري٠ َٔ أَٛاٍ ايدٚي١ َٔ خطس قكل ( 

ؼكٝل شٜاد٠ يف إٜسادات نُا أقس ْعاّ إٜسادات ايدٚي١ مبٓح َهاؾآت تػذٝع١ٝ يًُٛظؿني ايرٜٔ عًُٛا ع٢ً 

 . (3)ايدٚي١

ؾط٬ً عٔ ذيو أٚدب تٓعِٝ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد بإٔ تعد اهل١٦ٝ قٛاعد ؿُا١ٜ ايٓصا١ٖ، ٚتػتٌُ 

َع١ٜٛٓ ( ملٛظؿٞ اؾٗات ايعا١َ يف ايدٚي١ ٚغريِٖ، ممٔ ٜ٪دٟ  -ع٢ً آيٝات ملٓح َهاؾآت تػذٝع١ٝ ) َاد١ٜ 

 . (4)ايؿطاد أٚ تٛؾري َبايؼ يًدص١ٜٓ ايعا١َادتٗادِٖ إىل انتػاف سا٫ت 

 املبشح ايجاْٞ

 إشاي١ ايتعدٟ عٔ املاٍ ايعاّ

متجٌ ٖرٙ اؿاي١ إٔ ٜكّٛ أسد ا٭غداص با٫عتدا٤ ع٢ً املاٍ ايعاّ بإسد٣ صٛز ا٫عتدا٤، ناإلت٬ف 

س١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، ٚايتدسٜب ٚاهلدّ أٚ تًٜٛح املٝاٙ ايعا١َ ٚغري ذيو َٔ ا٭ؾعاٍ املاد١ٜ اييت قد تهٕٛ ف

إ٫ إٔ ذيو ٫ ميٓع اإلداز٠ َٔ اؽاذ اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ اي٬ش١َ يسد ايتعدٟ ٚإشاي١ آثازٙ، ٚذيو نٓٛع َٔ 

اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ. ٖٚرا َا أندٙ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ يف املًُه١ عٓدَا ذنس يف َادت٘ 

يٮَٛاٍ ايعا١َ سسَتٗا ٚع٢ً ايدٚي١ محاٜتٗا، ٚع٢ً املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايطادض١ عػس٠ املػاز إيٝٗا ضابكًا بإٔ 

 . (5)احملاؾع١ عًٝٗا 

                                                           
 ٖـ . 13/4/1432بتازٜذ  65/ٚ ْعاّ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد ايصادز با٭َس املًهٞ زقِ 3ّ /  (1)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ . 26ّ /  (2)

  / َٔ ْعاّ إٜسادات ايدٚي١ .6ّ / (3)

 / َٔ تٓعِٝ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد . 13ّ /  (4)

 ٖـ  . 20/12/1405بتازٜذ  62ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعاّ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ   (5)
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ٚتأنٝدًا ع٢ً ٖرا املع٢ٓ ؾكد أصدز املٓعِ ايطعٛدٟ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ سٝح تطُٔ ٖرا ايٓعاّ 

 . (1)املساؾل اييت ٜطبل عًٝٗا ايٓعاّ

ّ بأٟ عٌُ َٔ غأْ٘ ايتأثري ع٢ً غبهات َٚٓػآت أٟ َسؾل َٔ ٚقد بني ايٓعاّ املرنٛز بأْ٘ قبٌ ايكٝا

املساؾل ايعا١َ، اؿصٍٛ َٔ اؾ١ٗ املدتص١ ع٢ً املدططات ٚايتعًُٝات اـاص١ بريو املسؾل، ٚأخر أقص٢ 

ا٫ستٝاطات اييت تطُٔ محاٜت٘، ٚعدّ تٛقـ خدَات٘ عٔ أٟ َطتؿٝد َٓ٘، ٚيف ساٍ إؿام ضسز بأٟ َسؾل 

 .(2)غعاز اؾ١ٗ املع١ٝٓ بٗرا املسؾلجيب ع٢ً املتطبب إ

نُا أٚدب ايٓعاّ ع٢ً اإلدازات ٚايػسنات املع١ٝٓ بإداز٠ نٌ َسؾل، اؽاذ ا٫ستٝاطات اي٬ش١َ ؿُا١ٜ 

ٚتٛع١ٝ ايػري مبا جيب عًُ٘ يطُإ ٚض١َ٬ غبهات املسؾل َٚٓػآت٘. ٚعًٝ٘ تكدِٜ كططات املسؾل 

َٔ ذٟٚ ايع٬ق١ خ٬ٍ َد٠ ٫ تتعد٣ مخط١ عػس ًَٜٛا َٔ ٚزٚد ايطًب ٚايتعًُٝات املعد٠ ؿُاٜت٘ إىل َٔ ٜطًبٗا 

 .(3)إيٝٗا، ٚتهٕٛ َط٪ٚي١ عٔ صش١ ايتعًُٝات ٚاملدططات اييت تكدَٗا

نُا أٚدب ايٓعاّ أٜطًا ع٢ً إدازات ٚغسنات املساؾل ايعا١َ ايتٓطٝل ؾُٝا بٝٓٗا مبا خيدّ محا١ٜ نٌ 

ضسع١ ممه١ٓ، ٚعًٝٗا َٔ أدٌ ذيو اإلع٬ّ عٔ املط٪ٍٚ  َسؾل، ٚضُإ إص٬ح أٟ ضسز ٜتعسض ي٘ بأقص٢

 يدٜٗا ايرٟ ميهٔ ا٫تصاٍ ب٘ يف أٟ ٚقت. 

ٚقد ْص ايٓعاّ املرنٛز ع٢ً عكٛب١ تعُد إت٬ف أٟ َٔ متدٜدات َٚٓػآت املساؾل ايعا١َ أٚ قطعٗا أٚ 

 . (4)تعطًٝٗا

ٚإثباتٗا ٚايتشكل ؾٝٗا ٚؾل اإلدسا٤ات اييت ٚبني ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ إٔ كايؿات ٖرا ايٓعاّ ٜتِ ضبطٗا 

تطعٗا ؾ١ٓ تػهٌ َٔ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ ٚٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ ٚٚشاز٠ املٛاص٬ت 

  (5) ٚٚشاز٠ ايصٓاع١ ٚايهٗسبا٤ ٚٚشاز٠ ايربم ٚايربٜد ٚاهلاتـ ٜٚعتُدٖا ٚشٜس ايداخ١ًٝ.

ُتع ٖٚٞ بصدد محا١ٜ املاٍ ايعاّ َٔ ا٫عتدا٤ عًٝ٘ عل ايتٓؿٝر املباغس، ايرٟ ٚػدز اإلغاز٠ إٔ اإلداز٠ تت

ٜعين إٔ تكّٛ اإلداز٠ ْؿطٗا بتٓؿٝر قسازاتٗا يف َٛاد١ٗ ا٭ؾساد تٓؿٝرًا دربًٜا دٕٚ ساد١ ي٬يتذا٤ إىل ايكطا٤ إذا 

 مل ٜٓؿرٖا ا٭ؾساد طٛعًا أٚ اختٝازًا . 

 خسٚدًا ع٢ً ا٭صٌ ايعاّ ٚايرٟ ٜكطٞ بإٔ ا٭ؾساد ٫ ٜأخرٕٚ سكِٗ بٝدِٖ ٖٚرا ا٫َتٝاش املُٓٛح يإلداز٠ ٜعترب

عٓد َٓاشع١ ايػري هلِ يف ٖرا اؿل، إذ ٜتٛدب عًِٝٗ إٔ ًٜذأٚا إىل ايكطا٤ بٛصؿ٘ صاسب اي١ٜ٫ٛ ايعا١َ يف 

                                                           
ساؾل ايعا١َ ع٢ً أْ٘ ) ٜطبل ٖرا ايٓعاّ ع٢ً املساؾل ايعا١َ ايتاي١ٝ : املٝاٙ ٚاجملازٟ ٚتصسٜـ ايطٍٝٛ ْصت املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ْعاّ محا١ٜ امل   (1)

 ٚايهٗسبا٤ ٚاهلاتـ ٚايطسم ايعا١َ ٚايطهو اؿدٜد١ٜ ٚاملساؾل ا٭خس٣ اييت ٜصدز بتشدٜدٖا  قساز َٔ فًظ ايٛشزا٤ ( . 

  / َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ  .2ّ /  (2)

 /  َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ  . 3/ ّ (3)

 / َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ   .  10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5ّ /  (4)

 / َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ . 12ّ /  (5)
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ؾٗٞ تصدز طعٔ املٓاشعات يٝكسز هلِ ٜٚعطٞ نٌ ذٟ سل سك٘، أَا اإلداز٠ ؾإْٗا ؽسز عٔ ا٭صٌ َٔ ْاسٝتني: 

 . (1)بٓؿطٗا قسازًا تٓؿٝرًٜا ثِ تٓؿرٙ بٓؿطٗا ع٢ً ا٭ؾساد، زا٥د صايف ذيو اؿسص ع٢ً ؼكٝل املصًش١ ايعا١َ

ٜٚربش ٖرا ا٫َتٝاش املُٓٛح يإلداز٠ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ خ٬ٍ ا٭ْع١ُ اييت أعطت يإلداز٠ تاؿل 

 ٍ ايعاّ َٔ قبٌ ا٭ؾساد. بايتدخٌ َباغس٠ عٓد سصٍٛ أٟ اعتدا٤ ع٢ً املا

ؾكد ْصت املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠ َٔ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعاّ بأْ٘ ) ... يًذ١ٗ املدتص١ إٔ تًصّ َستهب املدايؿ١ 

بإص٬ح َا ٜٓتر عٔ كايؿت٘ أٚ إٔ تكّٛ باإلص٬ح ع٢ً ْؿك١ املدايـ، ٜٚسدع عًٝ٘ يف ٖرٙ اؿاي١ بهاؾ١ 

ايتعدٟ ٚإص٬ح ا٭ضساز اييت تستبت عًٝٗا، ٚؼدد َصازٜـ اإلشاي١  املصازٜـ ٚايٓؿكات اي٬ش١َ إلشاي١

ٚاإلص٬ح بكساز َٔ ايٛشٜس املدتص، ؾإٕ مل ٜكِ بدؾعٗا اضتٛؾٝت َٔ َطتشكات٘ يد٣ أ١ٜ د١ٗ سه١َٝٛ ٚإ٫ مت 

 .(2)ؼصًٝٗا ٚؾكًا يكٛاعد دبا١ٜ ا٭َٛاٍ ايعا١َ (

هو اؿدٜد١ٜ بأْ٘ )يف ساي١ ايتعسض ملٓطك١ أزاضٞ نُا دا٤ يف املاد٠ ايسابع١ َٔ ْعاّ محا١ٜ خطٛط ايط

ايطه١ اؿدٜد بأسد صٛز ايتعسض املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ ايجا١ْٝ، ٜهٕٛ ملصًش١ ايطه١ اؿدٜد مبٛدب 

 . (3)قساز ٜصدزٙ َدٜسٖا ايعاّ إشاي١ ايتعسض بايطسم اإلداز١ٜ( 

 مجٝع ا٭سٛاٍ إشاي١ أضباب املدايؿ١ ٚزد ايػ٤ٞ / َٔ ْعاّ اٯثاز بأْ٘ ) ع٢ً املدايـ يف 73نُا ْصت املاد٠ / 

 .(4)إىل أصً٘ يف َد٠ تعٝٓٗا دا٥س٠ اٯثاز، ؾإذا مل ٜؿعٌ قاَت بريو دا٥س٠ اٯثاز ع٢ً ْؿكت٘ ( 

نُا ٚزد يف املاد٠ اـاَط١ َٔ ْعاّ احملاؾع١ ع٢ً َصادز املٝاٙ بأْ٘ ) ع٢ً ٚشزا٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ إص٬ح أٚ زدّ 

سض ايجس٠ٚ املا١ٝ٥ يًطٝاع، أٚ ت٪دٟ إىل اإلضساز بايرتب١ أٚ تًٛخ املٝاٙ، ٚذيو ع٢ً ْؿكتٗا إذا اٯباز اييت تع

ناْت قؿٛز٠ مبٛدب تسخٝص َٔ ايٛشاز٠ ٚؾكًا يًتعًُٝات اييت أصدزتٗا. أَا اٯباز اييت مت سؿسٖا خ٬ؾًا 

ب املايو إذا أَتٓع عٔ إص٬سٗا خ٬ٍ ايؿرت٠ اييت سددتٗا يريو ؾتكّٛ ايٛشاز٠ بإص٬سٗا أٚ زدَٗا ع٢ً سطا

 . (5)ٚشاز٠ ايصزاع١ ٚاملٝاٙ (

ٚغريٖا ايعدٜد َٔ ا٭ْع١ُ اييت أصدزٖا املٓعِ ايطعٛدٟ ٚأعط٢ َٔ خ٬هلا يإلداز٠ اَتٝاش ايتٓؿٝر املباغس يف 

 . (6)ساٍ اعتدا٤ ا٭ؾساد ع٢ً املاٍ ايعاّ

                                                           
  .   595د . ضًُٝإ ايطُاٟٚ ، َسدع ضابل ، ص  (1)

 ملساؾل ايعا١َ.( ايؿكس٠ ا٫ٚىل َٔ املاد١ٜ اؿاد١ٜ عػس٠ َٔ ْعاّ محا١ٜ ا 2)

 ٖـ  . 3/4/1382/ بتازٜذ  20/ َٔ ْعاّ محا١ٜ خطٛط ايطهو اؿدٜد١ٜ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ /  4ّ /  (3)

 ٖـ .  1392يعاّ  26/ َٔ ْعاّ اٯثاز ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ  73ّ /   (4)

 ٖـ   . 24/8/1400/ بتازٜذ  34ًهٞ زقِ / / َٔ ْعاّ احملاؾع١ ع٢ً َصادز املٝاٙ ايصادز باملسضّٛ امل 5ّ /  (5)

ٖـ ، ) 13/2/1421بتازٜذ  6/ َٔ ْعاّ َٝاٙ ايصسف ايصشٞ ٚاملعاؾ١ ٚإعاد٠ اضتدداَٗا ، ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ 30ْصت املاد٠ / (6)

ست٢  -بعد إٔ تهٕٛ ايعكٛب١ ْٗا٥ٝا -ملكسز٠ يًذ١ٗ املدتص١ قؿٌ َٝاٙ ايصسف ايصشٞ املعاؾ١ عٔ املدايـ إذا مل ٜكِ بتطدٜد ايػسا١َ املاي١ٝ ا

  ٜتِ ايطداد(  .
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٤ٛ إىل ايطسم اإلداز١ٜ ؿُا١ٜ أَٛاهلا ايعا١َ َٔ ا٫عتدا٤ عًٝٗا، ٖٚٛ سل أصٌٝ إذًا تطتطٝع اؾ١ٗ اإلداز١ٜ ايًذ

باعتباز إٔ اإلداز٠ ٖٞ ا٭١َٓٝ ع٢ً َصاحل ٚسكٛم اجملتُع. غري إٔ اإلداز٠ جيب إٔ ُتساعٞ ٖٚٞ بصدد إشاي١ 

شاي١ ايتعدٟ عًٝ٘ إدازًٜا ايتعدٟ إٔ ٫ ْصاع ع٢ً املاٍ ايعاّ أٟ ضٓدٖا يف اإلدعا٤ مبًهٝتٗا املاٍ ايرٟ تتدخٌ إل

ضٓدًا ددًٜا ثابت با٭ٚزام، أٟ قا٥ِ ع٢ً ضبب ٜربزٙ، أَا إذا نإ ضٓدٖا يًُاٍ ايعاّ ؾٝ٘ ْصاع ددٟ ؾإٕ قساز 

 .(1)اإلشاي١ يف ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ َصابًا بعٝب يف ايطبب

اي٬شّ يًؿصٌ يف أَس ٖرٙ ٚددٜس بايرنس إٔ َػسٚع١ٝ ايكساز ايصادز بإشاي١ ايتعدٟ إدازًٜا إمنا ٜهٕٛ بايكدز 

املػسٚع١ٝ، دٕٚ ايبشح يف أضاْٝد أصشاب ايػإٔ يف املًه١ٝ بكصد ايرتدٝح ؾُٝا بِٝٓٗ، ؾريو مما ٫ ٜدخٌ 

يف اختصاص ايكطا٤ اإلدازٟ ٚإمنا ٖٛ َٔ اختصاص ايكطا٤ ايػسعٞ. ٖٚرا َا قسزٙ دٜٛإ املعامل ايطعٛدٟ 

ملدع٢ عًٝٗا بطداد أدس٠ ا٭زض املًُٛن١ ي٘ طٛاٍ ؾرت٠ ا٫ْتؿاع بٗا بكٛي٘ ) َطايب١ املدعٞ بإيصاّ د١ٗ اإلداز٠ ا

ٚتكدمي٘ ايصهٛى ايداي١ ع٢ً املًه١ٝ دؾع د١ٗ اإلداز٠ بأْٗا املايه١ٝ ٚتكدميٗا يصهٛى ًَه١ٝ طعٔ ؾٝٗا 

ز املدعٞ َطتٓدًا إىل أْٗا ؽص أزضًا أخس٣ غري أزض٘. املٓاشع١ يف سكٝكتٗا تدٚز سٍٛ ًَه١ٝ ا٭زض مما خيس

 .(2) عٔ اختصاص ايدٜٛإ (

 املبشح ايجايح

 ا٭دٗص٠ املتدصص١ باؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ

إٕ اتطاع دا٥س٠ ايعٌُ اإلدازٟ ٚإشدٜاد ايعاًَني يف ايدٚي١ مبدتًـ ضًٛنٝاتِٗ ٚأخ٬قِٗ أد٣ إىل تعاظِ دٚز 

اي١ٝ أٚ اإلداز١ٜ ٚذيو ست٢ متٓع ايسقاب١ اإلداز١ٜ، ٚيريو تكِٝ ايدٚي١ ا٭دٗص٠ املدتص١ بايسقاب١ ضٛا٤ امل

اإلمساف ٚايؿطاد ٚأضباب٘. ٚتٓبع أ١ُٖٝ ايسقاب١ اإلداز١ٜ يف محاٜتٗا يًعًُٝات اإلداز١ٜ َٔ ا٫مساف قبٌ 

 ٚقٛع٘، ٚبعد ٚقٛع٘. 

ٚقد اٖتُت املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َبهسًا مبطأي١ ايسقاب١ اإلداز١ٜ نعاٌَ إص٬ح يإلداز٠ عٓد أَس املًو 

ٖـ ٚاييت نًؿت بٛضع قٛاعد تطبط ضًٛى 1345ايعصٜص زمح٘ اهلل بتأضٝظ ؾ١ٓ ايتؿتٝؼ ٚاإلص٬ح عاّ عبد 

املٛظؿني، ٚقد تٛصًت ٖرٙ ايًذ١ٓ إىل ٚضع ْعاّ خاص بتأدٜب املٛظؿني. نُا نًؿت أٜطًا بايٓعس يف مجٝع 

ؿايٞ، نُا أْٗا نًؿت ايػهاٜات اييت تكّٛ ضد أٟ إداز٠، ٖٚٞ امل١ُٗ اييت ٜكّٛ بٗا دٜٛإ املعامل ا

بدزاض١ ساي١ اإلداز٠ ا٭َس ايرٟ اقتط٢ ايسقاب١ ٚايتؿتٝؼ ٚاملتابع١ يإلدازات ٚقبٍٛ آزا٤ َٚكرتسات إص٬س١ٝ 

 . (3)َٔ ا٭ؾساد

                                                           
 . 304،  37/303املهتب ايؿين  21/12/1991م ظًط١  33يط١ٓ  743احمله١ُ اإلداز١ٜ ايعًٝا املصس١ٜ ، ايطعٔ زقِ   (1)

  . 18ٖـ ، فُٛع١ ايكطا٤ اإلدتازٟ ، ص 1410/ يعاّ  3/ ت /  389سهِ دٜٛإ املعامل زقِ  (2)

 / .  11ٖـ ، ص / 1405صايف إَاّ َٛض٢ : ػسب١ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف اإلص٬ح اإلدازٟ ٚإعاد٠ ايتٓعِٝ ، ايسٜاض ، داز ايعًّٛ  (3)
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نُا دأبت ا٭ْع١ُ ايطعٛد١ٜ ع٢ً ايٓص ع٢ً أ١ُٖٝ ايسقاب١ اإلداز١ٜ ع٢ً أَٛاٍ ايدٚي١، ٚع٢ً ضسٚز٠ إجياد 

 اضب١ٝ اييت تكّٛ بٗرا ايدٚز ٚع٢ً ضسٚز٠ ايتٓطٝل ؾُٝا بني ٖرٙ ا٭دٗص٠.ا٭دٗص٠ ايسقاب١ٝ ٚاحمل

/ َٔ ايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًشهِ بأْ٘ ) تتِ ايسقاب١ اي٬سك١ ع٢ً مجٝع إٜسادات ايدٚي١  79ؾكد ْصت املاد٠ / 

رٙ ا٭َٛاٍ َٚصسٚؾاتٗا، ٚايسقاب١ ع٢ً ناؾ١ أَٛاٍ ايدٚي١ املٓكٛي١ ٚايجابت١، ٜٚتِ ايتأند َٔ سطٔ اضتعُاٍ ٖ

ٚاحملاؾع١ عًٝٗا، ٚزؾع تكسٜس ضٟٓٛ عٔ ذيو إىل ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤، ٚبني ايٓعاّ دٗاش ايسقاب١ املدتص 

 بريو ٚازتباط٘ ٚاختصاصات٘ (. 

/ َٔ ايٓعاّ املرنٛز ايٓص ع٢ً أْ٘ ) تتِ َساقب١ ا٭دٗص٠ اؿه١َٝٛ ٚايتأند َٔ  80ٚقد تابعت املاد٠ / 

ل ا٭ْع١ُ، ٜٚتِ ايتشكٝل يف املدايؿات املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ، ٜٚسؾع تكسٜس ضٟٓٛ عٔ سطٔ ا٭دا٤ اإلدازٟ، ٚتطبٝ

 ذيو يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤، ٚبني ايٓعاّ اؾٗاش املدتص بريو، ٚازتباط٘ ٚاختصاصات٘ (.

/ َٔ َسضّٛ َٝصا١ْٝ ايدٚي١ باْ٘ ) ع٢ً ا٭دٗص٠ ايسقاب١ٝ َتابع١ تطبٝل َا تكطٞ ب٘  14نُا دا٤ يف املاد٠ / 

 . (1)ا٭ْع١ُ ايطاز١ٜ ٚايكسازات ٚايتعًُٝات ذات ايص١ً ( 

ؾط٬ً عٔ ذيو ْصت املاد٠ ايسابع١ َٔ تٓعِٝ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايؿطاد ع٢ً أْ٘ )تتعإٚ اؾٗات ايسقاب١ٝ 

مبا حيكل تهاٌَ ا٭دٚاز ٚاتطاقٗا،  -يف غإٔ أٟ اضتؿطاز أٚ إدسا٤  -املدتص١ َع اهل١٦ٝ يف فاٍ عًُٗا 

 ضبٌٝ تٓؿٝر اختصاصات نٌ َٓٗا املتعًك١ عُا١ٜ ايٓصا١ٖ َٚهاؾش١ ايؿطاد(. يف

َٚٔ ٖرا املٓطًل نإ ٫بد َٔ ٚدٛد ا٭دٗص٠ ايؿعاي١ يًسقاب١، ثِ املسادع١ ايدا١ُ٥ ٭ْع١ُ تًو ا٭دٗص٠ 

اؾع١ عًٝ٘، ٚتتُجٌ ملٛانب١ ايتطٛزات اإلداز١ٜ ٚايتك١ٝٓ، مبا ٜطِٗ يف اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ يًُاٍ ايعاّ ٚاحمل

 ٖرٙ ا٭دٗص٠ باٯتٞ : 

 أ٫ًٚ : ١٦ٖٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل : 

/ تازٜذ 7أْػ٦ت ١٦ٖٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل مبٛدب ْعاّ تأدٜب املٛظؿني ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ /

يسقاب١ ٖـ . ٚايرٟ ْص يف َادت٘ ا٭ٚىل ع٢ً إٔ تٓػأ مبٛدب ٖرا ايٓعاّ ١٦ٖٝ َطتك١ً تط٢ُ ١٦ٖٝ ا1/2/1391

ٚايتشكٝل تستبط َباغس٠ بس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤. نُا ْص ايٓعاّ ع٢ً إٔ اهل١٦ٝ تطِ دٗاشٟ ايسقاب١ 

 . (2)ٚايتشكٝل

اختصاصات أدٗص٠ اهل١٦ٝ ٚإدازتٗا، ٚطبكًا ملا دا٤ بٗرٙ  (3)نُا تطُٓت ْصٛص اي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ ي١٦ًٝٗ

 داز٠ ايسقاب١ اإلداز١ٜ ٚإداز٠ ايسقاب١ املاي١ٝ . ايٓصٛص، ٜتهٕٛ دٗاش ايسقاب١ َٔ ايٛنٌٝ يػ٪ٕٚ ايسقاب١ ٚإ

                                                           
 ٖـ . 3/3/1436تازٜذ  21/ َٔ َسضّٛ َٝصا١ْٝ ايدٚي١ زقِ  14ّ /  (1)

 / َٔ ْعاّ تأدٜب املٛظؿني .  3ّ /  (2)

  . 1/7/1392بتازٜذ  3/  13136يٛشزا٤ زقِ صدزت اي٥٬ش١ بكساز فًظ ا (3)
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تتبع ٚنٌٝ اهل١٦ٝ يػ٪ٕٚ ايسقاب١، ٚؽتص مبباغس٠ ايسقاب١ ع٢ً َٛظؿٞ  إداز٠ ايسقاب١ اإلداز١ٜ :  - 1

 داز٠ ايسقاب١ اإلداز١ٜ مبا ًٜٞ اإلدازات ايعا١َ. ٚقد ؾصًت املاد٠ ايجا١َٓ َٔ اي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ ي١٦ًٝٗ اختصاصات إ

 عٔ املدايؿات اإلداز١ٜ ٚاؽاذ اإلدسا٤ات اي٬ش١َ بػاْٗا.  ايهػـ .1

َساقب١ تؿٜٛض ايص٬سٝات ٚاملط٪ٚيٝات ٚؾكًا يًٓعِ املعتُد٠ ٚايًٛا٥ح املكسز٠ ٚايكسازات ايصادز٠  .2

 املٓع١ُ يريو. 

 ايهػـ عٔ املدايؿات ايٓاػ١ عٔ ايتكصري يف ايسقاب١ ايداخ١ًٝ يف ايٛسدات اإلداز١ٜ.  .3

ايع٬ز اي٬ش١َ يف ساي١ ٚقٛع سٛادخ اإلُٖاٍ أٚ املدايؿات اإلداز١ٜ ٚإسايتٗا يًذٗات اقرتاح ٚضا٥ٌ  .4

 املدتص١. 

ايتعإٚ َع ايدٜٛإ ايعاّ يًدد١َ املد١ْٝ يف ايهػـ عٔ املدايؿات اـاص١ بػ٪ٕٚ املٛظؿني ؾُٝا  .5

 ٜتعًل بػسعٝتٗا. 

 ا َٔ خ٬ٍ أعُاهلا. إب٬ؽ اؾٗات املدتص١ عٔ َٛاطٔ ايكصٛز يف ايتٓعِٝ اييت تٓهػـ هل .6

 ايتعإٚ َع دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ عٓد انتػاؾ٘ ملدايؿات إداز١ٜ أثٓا٤ َباغست٘ ٫ختصاصات٘ املاي١ٝ. .7

 ؾشص اإلخبازٜات ٚايػها٣ٚ املتعًك١ بايٓٛاسٞ اإلداز١ٜ.  .8

از٠ ٜٚتطح َٔ ٖرٙ ا٫ختصاصات إٔ ٖرٙ اإلداز٠ متازع مجٝع أْٛاع ايسقاب١ اإلداز١ٜ ع٢ً أدٗص٠ اإلد

 . (1)ايعا١َ، ٖٚٛ َا جيعٌ هل١٦ٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل دٚزًا بازشًا بني أدٗص٠ ايسقاب١ يف املًُه١

 إداز٠ ايسقاب١ املاي١ٝ :  -2 

ٚتتبع ٖرٙ اإلداز٠ أٜطًا ٚنٌٝ اهل١٦ٝ يػ٪ٕٚ ايسقاب١، ٚؽتص بايهػـ عٔ املدايؿات املاي١ٝ اييت ٫ ؽطع 

ز٠ املاي١ٝ ٚا٫قتصاد ايٛطين ٚدٜٛإ املساقب١ ايعا١َ، عٝح ٫ ٜهٕٛ يسقاب١ اؾٗات املط٪ٚي١ عٔ ايصسف ٚشا

قٝاَٗا بٛظٝؿتٗا تهسازًا ملا تكّٛ ب٘ اؾٗتإ املػاز إيُٝٗا، ٚهلرا ْصت اي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ هل١٦ٝ ايسقاب١ 

ٚايتشكٝل ع٢ً إٔ تتؿل اؾٗات ايج٬خ ضايؿ١ ايرنس ع٢ً ؼدٜد ا٫ختصاصات، ٚذيو بإعداد قطس هلرا 

 . (2)ايػسض ٜسؾع إىل صاسب اؾ٬ي١ ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ إلقسازاٙ 

ٚبٓا٤ عًٝ٘ مت إعداد َرنس٠ بتشدٜد اختصاصات إداز٠ ايسقاب١ املاي١ٝ ب١٦ٝٗ ايسقاب١ ٚايتشكٝل ٚزؾعت مبشطس 

 ٖـ . 26/9/1394بتازٜذ  3/  29516يصاسب اؾ٬ي١ ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ايرٟ ٚاؾل عًٝٗا بسقِ 

ٙ املرنس٠ اضتعساض ايدٚز ايسقابٞ يهٌ َٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚا٫قتصاد ٚايٛطين ٚدٜٛإ املساقب١ ٚقد تطُٔ ٖر

ايعا١َ ٚدٚز ١٦ٖٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل، ٚذيو يًٛصٍٛ إىل متٝٝص دٚز اهل١٦ٝ يف ايسقاب١ املاي١ٝ. ٚيف ٖرا ايػإٔ 

سٍٛ ايسقاب١ اييت متازضٗا اهل١٦ٝ ٜبني أٚزدت املرنس٠ " ٚاْط٬قًا َٔ ٖرا ا٫ضتعساض املٛدص ملا ٚزد با٭ْع١ُ 

                                                           
 .  275، ص  2012،  2د . ايطٝد خًٌٝ ٖٝهٌ : ايكإْٛ اإلدازٟ ايطعٛدٟ ، داز ايصٖسا٤ ، ايسٜاض ، ط  (1)

  / َٔ اي٥٬ش١ ايداخ١ًٝ . 9ّ /  (2)
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َبد٥ًٝا إٔ دٚز اهل١٦ٝ يف ايسقاب١ املاي١ٝ خيتًـ متاًَا عٔ دٚز نٌ َٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚا٫قتصاد ايٛطين ٚدٜٛإ 

املساقب١ ايعا١َ، ذيو إٔ اهل١٦ٝ ٫ متازع ايسقاب١ املطبك١ ) املطتُس٠ املاْع١ ( اييت تت٫ٖٛا ٚشاز٠ املاي١ٝ، نُا ٫ 

ازع ايسقاب١ اي٬سك١ ) املطتُس٠ ايهاغؿ١ ( اييت ٜت٫ٖٛا دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ .... ٚإمنا ميهٔ ايكٍٛ إٔ َٔ مت

بني ٖرٜٔ ايًْٛني َٔ ايسقاب١ ٜٓبجل ْٛع ددٜد َٔ ايسقاب١ متازض٘ اهل١٦ٝ ٜٚهٌُ دٚز أدٗص٠ ايسقاب١ ا٭خس٣ 

املؿادأ٠ يف نجري َٔ اؿا٫ت، بٗدف املطا١ُٖ  ٜٚتهاٌَ َعٗا ٫ٚ ٜهسزٖا ... ٖٚرا ايدٚز ٜعتُد ع٢ً عٓصس

يف إص٬ح املٛظـ ايعاّ، ٚبايتايٞ ٚقا١ٜ اإلداز٠ اؿه١َٝٛ َٔ ا٭خطا٤ ٚاملدايؿات، إَا عٔ طسٜل َٓعٗا قبٌ 

ٚقٛعٗا نُا حيدخ يف سا٫ت اإلخبازٜات ٚايػها٣ٚ، ٚيف ٖرا ايصدد متازع اهل١٦ٝ ْٛعًا َٔ ايسقاب١ املطبك١ 

ٚ عٔ طسٜل نػؿٗا بعد ٚقٛعٗا نُا حيدخ يف ايكطاٜا املاي١ٝ، َٚا قد ٜتطًب٘ ا٭َس َٔ إعاد٠ احملدٚد٠.... أ

ؾشص املطتٓدات ٚايطذ٬ت. ٚيف ٖرا ايصدد متازع اهل١٦ٝ ْٛعًا َٔ ايسقاب١ اي٬سك١ احملدٚد٠. دٕٚ إٔ ٜتعازض 

١٦ٝ يف فاٍ "ايسقاب١ ايؿذا١ٝ٥ ذيو نً٘ َع دٚز ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚدٜٛإ املساقب١، َٚٔ ثِ ميهٔ تط١ُٝ دٚز اهل

 ايٛقا١ٝ٥" بٗدف املعا١ْٚ يف َتابع١ إلاش ا٭عُاٍ ٚأدا٤ اـدَات ٚؾكًا ملا ٖٛ َكسز هلا غط١ ايدٚي١(.

نُا خًصت املرنس٠ املسؾٛع١ مبشطس إىل د٬ي١ املًو ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ايطايـ، ذنسٖا إىل إٔ 

 اب١ ٚايتشكٝل ٖٞ : اختصاصات إداز٠ ايسقاب١ املاي١ٝ هل١٦ٝ ايسق

دزاض١ ايكطاٜا اييت ؼاٍ إيٝٗا َتعًك١ مبدايؿات َاي١ٝ ٚذيو يتشدٜد املدايؿات ٚاملط٪ٚي١ٝ عٓٗا َجٌ  .1

 ايتشكٝل ؾٝٗا، ٚاقرتاح ايٛضا٥ٌ ايهؿ١ًٝ مبٓع ٖرٙ املدايؿات. 

تؿشص َا ُٜشاٍ إيٝٗا َٔ غها٣ٚ تتٓاٍٚ كايؿات َاي١ٝ، ٚنريو تؿشص َا ٜتذُع يدٜٗا َٔ  .2

َات أٚ ؼسٜات تتعًل باؾٗات اييت تتٓاٚهلا ٖرٙ املعًَٛات ٚايتشسٜات، ٚاؽاذ َا ٜكتطٝ٘ أَس َعًٛ

 ٖرا ايؿشص َٔ إدسا٤ ايتؿتٝؼ ع٢ً اؾٗات اييت تتٓاٚهلا. 

إدسا٤ ايؿشص ٚؾكًا ملا تتطًب٘ أغساض ايتشكٝل ايرٟ ػسٜ٘ اهل١٦ٝ يف ايكطاٜا ٚاملعا٬َت احملاي١  .3

َٓدٚب َٔ أسد أدٗص٠ ايسقاب١ ا٭خس٣ يؿشص ْؿظ املٛضٛع املهًـ ب٘ إيٝٗا. ٚإذا تصادف ٚدٛد 

 َٓدٚب اهل١٦ٝ ؾٝتِ ايؿشص بايتعإٚ بٝٓٗا تٛسٝدًا يإلدسا٤. 

 َعا١ْٚ اؾٗات املع١ٝٓ يف َتابع١ تٓؿٝر اـط١ ايط١ٜٛٓ املعتُد٠ هلا بٗدف تكِٜٛ َطت٣ٛ اإللاش.  .4

ختصاص املٛنٌ ي١٦ًٝٗ بكساز فًظ ايٛشزا٤ زقِ ايتؿتٝؼ ع٢ً ايدٚز اؿه١َٝٛ املطتأدس٠ ٚؾكًا ي٬ .5

 ٖـ.8/11/1392بتازٜذ  1164
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 َتابع١ املدايؿات املاي١ٝ اييت تجريٖا أدٗص٠ ايسقاب١ ا٭خس٣.  .6

ٚبعد إٔ تتِ ع١ًُٝ املساقب١ ٜٚكدّ عطٛ اهل١٦ٝ ايرٟ قاّ بٗا تكسٜسٙ ٜصبح ايتصسف يف ايكط١ٝ عطب َا 

ٛع املدايؿ١ ٜكّٛ ز٥ٝظ اهل١٦ٝ بإساي١ ايكط١ٝ إىل دٗاش ايتشكٝل يٝكّٛ بأدا٤ . ؾإذا ثبت ٚق(1)أضؿست عٓ٘ املساقب١

ٚظٝؿت٘ يف ؼكٝكٗا، ٚأَا يف ساي١ ثبٛت عدّ صش١ املدايؿ١، ٜكّٛ ز٥ٝظ اهل١٦ٝ بإصداز تٛدٝٗات٘ بكؿٌ املًـ 

 بصؿ١ َ٪قت١ أٚ دا١ُ٥. 

 (2)ثاًْٝا : دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ : 

١ زقاب١ َاي١ٝ ع٢ً كتًـ أدٗص٠ اإلداز٠، َع ٬َسع١ إٔ اختصاص ايدٜٛإ ؾُٝا ميازع دٜٛإ املساقب١ ايعاَ

بكٛهلا )  (3)ٜتعًل بايسقاب١ ٫ ٜتعد٣ ايسقاب١ اي٬سك١ ؾكط، ٖٚٛ َا أٚضشت٘ املاد٠ ايطابع١ َٔ ْعاّ ايدٜٛإ

ا٭َٛاٍ  خيتص بايسقاب١ اي٬سك١ ع٢ً مجٝع إٜسادات ايدٚي١ َٚصسٚؾاتٗا ( ٚع٢ً ذيو ؾٗٛ ٜساقب ناؾ١

 . (4)اؿه١َٝٛ ضٛا٤ ناْت َٓكٛي١ أٚ ثابت١، نُا ُٜساقب سطٔ اضتػ٬ٍ ٖرٙ ا٭َٛاٍ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا

 ٚميازع ايدٜٛإ اختصاصات٘ ع٢ً ٖرٙ اؾٗات ايتاي١ٝ : 

 مجٝع ايٛشازات ٚاإلدازات اؿه١َٝٛ ٚؾسٚعٗا.  .1

 ايبًدٜات ٚإدازات ايعٕٝٛ َٚصاحل املٝاٙ.  .2

 ازات ا٭خس٣ ذات املٝصاْٝات املطتك١ً. امل٪ضطات ايعا١َ ٚاإلد .3

 نٌ َ٪ضط١ خاص١ أٚ غسن١ تطِٗ ايدٚي١ يف زأع َاهلا أٚ تطُٔ هلا سدًا أد٢ْ َٔ ا٭زباح. .4

نٌ ١٦ٖٝ ٜهًـ ايدٜٛإ مبساقب١ سطاباتٗا بأَس َٔ ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ أٚ بكساز َٔ فًظ  .5

 .(5)ايٛشزا٤

ٚؾعاي١، ؾكد أٚدب ايٓعاّ عدّ ايتذاٚش عٔ أٟ كايؿ١  ٚيهٞ تهٕٛ ايسقاب١ اييت ميازضٗا ايدٜٛإ َ٪ثس٠

 . (6)َاي١ٝ إ٫ بكساز َٔ فًظ ايٛشزا٤، ٚذيو بعد أخر زأٟ ايدٜٛإ يف ذيو

                                                           
  / َٔ ايؿصٌ ا٭ٍٚ َٔ ايباب ايجايح َٔ اي٥٬ش١ . 6ّ /  (1)

 ٖـ . 11/2/1391بتازٜذ  9ا١َ ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايع (2)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ .  7املاد٠ /  (3)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ.  7(املاد٠ / 4)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ.  9( ّ / 5)

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ.  18( ّ / 6)



 

210 
 

 2015ديسمبر  -يوليو -المجلد األول  -العدد السادس  جامعة الناصرمجلة 

 اغرير صبحي محمد أحمدد. السعودية العربية المملكة في   العام للمال اإلدارية الحماية
 

إ٫ أْ٘ يف ساي١ املدايؿات ايبطٝط١ اييت ٫ تًشل باـص١ٜٓ ايعا١َ ضسزًا ؾإْ٘ ميهٔ ايتذاٚش عٓٗا بػسط أ٫ 

املٛظـ بسد املبًؼ إىل اـص١ٜٓ ٜٚبدٟ أضبابًا ٫زتهاب٘ املدايؿ١ ٜكتٓع  تتعد٣ قُٝتٗا مخطُا١٥ زٜاٍ، ٚإٔ ٜكّٛ

 . (1)بٗا ز٥ٝظ ايدٜٛإ

 / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ ٖرٙ املدايؿات نُا ًٜٞ :  15نُا سددت املاد٠ / 

 كايؿ١ أٟ سهِ َٔ أسهاّ ٖرا ايٓعاّ أٚ ايًٛا٥ح ايتٓؿٝر١ٜ ايصادز٠ تٓؿٝرًا ٭سهاَ٘. .1

أٟ سهِ َٔ أسهاّ أْع١ُ ايدٚي١ ٚيٛا٥شٗا املتعًك١ باحملاؾع١ ع٢ً أَٛاهلا املٓكٛي١ ٚايجابت١ كايؿ١  .2

 ٚتٓعِٝ غ٪ْٚٗا املاي١ٝ نأسهاّ املٝصا١ْٝ ٚا٭ْع١ُ املاي١ٝ ٚاؿطاب١ٝ ٚيٛا٥ح املطتٛدعات. 

نٌ إُٖاٍ أٚ تكصري ٜرتتب عًٝ٘ ضٝاع سل َٔ اؿكٛم املاي١ٝ يًدٚي١ أٚ تعسٜض َصًش١ َٔ  .3

 ؿٗا املاي١ٝ يًدطس، أٚ ٜهٕٛ َٔ غأْ٘ إٔ ٜ٪دٟ إىل ذيو. َصا

ٖرا ٜٚكتصس عٌُ ايدٜٛإ ع٢ً املساقب١ ؾكط دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ملؿتػٝ٘ اؿل يف إدسا٤ ايتشكٝل َع املٛظـ ايرٟ 

ازتهب إسد٣ املدايؿات ايطابل ذنسٖا، ٜٚهٕٛ يًدٜٛإ اـٝاز يف نٝؿ١ٝ ايتصسف يف املدايؿ١، ٚذيو 

ا١َ املدايؿ١ ٚأُٖٝتٗا. ؾإَا إٔ ٜطًب َٔ اؾ١ٗ ايتابع هلا املٛظـ املدايـ إٔ ػسٟ عطب تكدٜسٙ ؾط

ايتشكٝل اي٬شّ َع٘ ٚتعاقب٘ إدازًٜا، ٚإَا إٔ حيسى ايدٜٛإ ايدع٣ٛ ايع١َُٝٛ ضد ٖرا املٛظـ أَاّ اؾ١ٗ 

 ػسٟ ايتشكٝل اي٬شّ َع ٖٚٞ يف ايٛقت اؿايٞ ١٦ٖٝ ايسقاب١ ٚايتشكٝل اييت( 2)املدتص١ ْعاًَا بإدسا٤ ايتأدٜب 

 املٛظـ، ثِ ؼٌٝ ايدع٣ٛ بعد ذيو إىل دٜٛإ املعامل. 

 اـامت١

تٓاٚيٓا يف ٖرا ايبشح اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايعاّ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚاييت تعترب اضتهُا٫ً ٭ْٛاع 

١ُٝ عُٓٗا. سٝح أصدز املٓعِ ايعدٜد َٔ اؿُا١ٜ يف ٖرا ايصدد ٖٚٞ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملد١ْٝ، بٌ ٫ تكٌ أٖ

ا٭ْع١ُ اييت تهؿٌ محا١ٜ املاٍ ايعاّ َٔ ايعبح ب٘ َٔ قبٌ املٛظؿني يف إطاز ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ٚنريو 

ا٭ْع١ُ اييت تهؿٌ إشاي١ أٟ اعتدا٤ ع٢ً املاٍ ايعاّ َٔ قبٌ ا٭ؾساد. نُا مل ٜػؿٌ املٓعِ عٔ إجياد ا٭دٗص٠ 

 اب١ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ يًُشاؾع١ ع٢ً املاٍ ايعاّ َٚٓعًا ي٬مساف ٚايؿطاد اإلدازٟ.ايسقاب١ٝ اييت تهؿٌ ايسق

 ايتٛصٝات:  

جيب ع٢ً املٓعِ إجياد ْعاّ ٜعسف املاٍ ايعاّ بػهٌ ٚاضح ٜٚؿسم بٝٓ٘ ٚبني املاٍ اـاص، ٚحيدد  -1

 قٛاعدٙ ٚأضط٘. 

                                                           
  / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ. 19(املاد٠ / 1)

  / َٔ ْعاّ دٜٛإ املساقب١ ايعا١َ. 16(ّ / 2)
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اّ يف ْعاّ قدد، عٝح ٜهٕٛ زنٝص٠ ضسٚز٠ تٛسٝد ايٓصٛص اييت تكسز اؿُا١ٜ اإلداز١ٜ يًُاٍ ايع -2

 يهٌ ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح اإلداز١ٜ يف ٖرا ايػإٔ.

 زؾع ٚعٞ املٛظؿني بأ١ُٖٝ املاٍ ايعاّ َٔ خ٬ٍ تدزٜبِٗ ع٢ً ايطسم املج٢ً يًتعاٌَ َع املاٍ ايعاّ. -3

ُٝت٘، ٚشزع َعاْٞ شٜاد٠ ٚعٞ املٛاطٓني عٔ طسٜل اإلع٬ّ َٚٓاٖر ايتعًِٝ ٚغريٖا بؿا٥د٠ املاٍ ايعاّ ٚأٖ -4

 ٚاسرتاَٗا ٚعدّ اإلضا٠٤ يًُساؾل ايعا١َ. ،اإلخ٬ص ٚايعٓا١ٜ با٭َٛاٍ ايعا١َ

يًذُٗٛز ٚيععِ ايطسز  اإٕ املٓعِ ايطعٛدٟ زنص محاٜت٘ يًُاٍ ايعاّ ع٢ً َساؾل َع١ٓٝ ٭١ُٖٝ ْؿعٗ -5

 ا١َ دٕٚ اضتجٓا٤.ايٓاتر عٔ ا٫عتدا٤ عًٝٗا، َٚٔ ا٭ٚىل إٔ تػٌُ ٖرٙ اؿُا١ٜ مجٝع املساؾل ايع

إعاد٠ ايٓعس يف دزاض١ ٚتكِٝٝ ْعاّ محا١ٜ املساؾل ايعا١َ ٚؼدٜج٘، ٫خت٬ف ٚتطٛز ا٭َٛاٍ ايعا١َ ٚاتطاع  -6

 .يف ٖرا ايٓعاّ دٛاْب ايٓكص ٚايكصٛز ست٢ ٜتِ اضتهُاٍْطاقٗا يف ايٛقت ايسأٖ، 

ات اؿه١َٝٛ املستبط باملاٍ ايعاّ، إٔ تكّٛ اؾٗات ايسقاب١ٝ اؿه١َٝٛ بتكدِٜ تكازٜس عٔ أدا٤ اؾٗ -7

 ْٚػسٖا يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ بػهٌ دٚزٟ، ٜبني ؾٝٗا أٚد٘ ايكصٛز ٚاإلُٖاٍ أٚ اضا٠٤ ا٫ضتدداّ. 
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 ايهسِٜ ايكسإٓ يف ٚا٫بتدا٤ َعاٜريايٛقـ

َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ َتأند غا١ٜ ايتأنٝد، إذ ٫ٜتبني َع٢ٓ ن٬ّ اهلل 

ٚ ٜتِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ إ٫ بريو، ؾسمبا قاز٨ ٜكسأ ٜٚكـ قبٌ متاّ املع٢ٓ، 

ؾ٬ ٜؿِٗ ٖٛ َا ٜكسأ َٚٔ ٜطُع٘ نريو، ٜٚؿٛت بطبب ذيو َا ٭دً٘ 

ٜكسأ نتاب اهلل تعاىل، ٫ٚ ٜعٗس َٔ ذيو اٱعذاش، بٌ زمبا ٜؿِٗ َٔ ذيو 

 غري املع٢ٓ املساد، ٖٚرا إؾطاد ععِٝ .

ًَا ع٢ً قاز٨ ايكسإٓ إٔ ٜتعسف ع٢ً َعاٜري ايٛقـ  َٚٔ ٖٓا نإ يصا

ًٓا ٚاب تدا٩ٙ نرايو، ست٢ ٜضٌ إىل ايػا١ٜ ٚا٫بتدا٤; يٝهٕٛ ٚقؿ٘ سط

املسد٠ٛ َٔ ت٠ٚ٬ ايكسإٓ، ٖٚٛ ايؿِٗ ملعاْٞ ن٬ّ اهلل، ٜٚرتتب ع٢ً ذيو 

 ؾٛا٥د نجري٠ ٚاضتٓباطات غصٜس٠، ٜٚ٪َٔ ا٫سرتاش َٔ ايٛقٛع  يف املػه٬ت .

ؾًٝظ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ إدسا٤ ٜكّٛ ب٘ ايكاز٨ نُا حيًٛ ي٘، بٌ ٖٛ عٌُ 

١ًُٝ دقٝك١، ٚي٘ أسهاَ٘ ايضاز١َ اييت سددٖا خيغع ملعاٜري ٚعٛابط ع

عًُا٤ ايكسا٤ات، ٚيف ٖرا ايبشح ػ١ًٝ هلرا ا٭َس، ٚايهػـ عٔ إدزاى 

ًٝا بني  سكٝكٞ يك١ُٝ ٖرا ايعًِ، ٚعسٚز٠ تعسٜـ ا٭دٝاٍ ب٘; يٝبك٢ س

 ايٓاع .

نُا ٜطع٢ ايبشح إىل إٔ ٜضٌ دٗٛد ايكسا٤ ظٗٛد ايًػٜٛني ٚايٓشا٠ َع 

ايؿكٗا٤ ٚاملتهًُني ٚايب٬غٝني، ٖٚٞ دٗٛد ٜهٌُ بعغٗا دٗٛد املؿطسٜٔ ٚ

بعًغا يف ؾِٗ ايٓط ايكسآْٞ، َٛظًؿا يف ذيو ق١ُٝ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف 

 تٛدٝ٘ املع٢ٓ

 

 ٖادٟ قُد حي٢ٝ فاٖد. د  

   املطاعد ٚعًَٛ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ أضتاذ 

                                                                                    صٓعا٤ داَع١ ـ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ـ ٚعًَٛ٘ ايكسإٓ قطِ

 املًدط

4 
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  :املكد١َ

اؿُد هلل ايرٟ أْصٍ ع٢ً عبدٙ ايهتاب ٚمل جيعٌ ي٘ عًٛدا، ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ْبٝٓا قُد ٚع٢ً آي٘ 

ًُا نجرًيا، ٚبعد.  ٚصشب٘ ٚضًِ تطًٝ

يكاز٨ ٯٟ ؾإٕ َٛعٛع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ َِٗ يف أدا٤ ايعباز٠ ايكسآ١ْٝ، ؾٗٛ ٜٛعح نٝـ ٚأٜٔ جيب إٔ ٜٓتٗٞ ا

ايكسإٓ ايهسِٜ مبا ٜتؿل َع ٚدٛٙ ايتؿطري ٚاضتكا١َ املع٢ٓ ٚصش١ ايًػ١، َٚا تكتغٝ٘ عًَٛٗا َٔ مٛ 

ٚب٬غ١ ٚقسا٤ات ٚغريٖا، ست٢ ٜطتتِ ايكاز٨ ايػسض نً٘ َٔ قسا٤ت٘، ؾ٬ خيسز ع٢ً ٚد٘ َٓاضب َٔ 

ع٢ً أدا٤ ذيو ايتؿطري ٚاملع٢ٓ،  ايتؿطري ٚاملع٢ٓ َٔ د١ٗ، ٫ٚ خيايـ ٚدٛٙ ايًػ١ ٚضبٌ أدا٥ٗا، اييت تعني

 ٚبٗرا ٜتشكل ايػسض ايرٟ َٔ أدً٘ إٔ ٜكسأ ايكسإٓ، أ٫ ٖٚٛ ايؿِٗ ٚاٱدزاى.

ؾٝٓبػٞ يكاز٨ ايكسإٓ إذا قسأ إٔ ٜتؿِٗ َا ٜكس٩ٙ، ٜٚػػٌ قًب٘، ٜٚتؿكد ايكطع ٚا٥٫تٓاف، ٚحيسظ ع٢ً إٔ 

ًٓا.ٜؿِٗ املطتُعني يف ايض٠٬ ٚغريٖا، ٚإٔ ٜهٕٛ ٚقؿ٘ عٓد ن٬ّ َط  تػٔ أٚ غبٝ٘ ب٘، ٚإٔ ٜهٕٛ ابتدا٩ٙ سط

ٚغا١ٜ ٖرا ايبشح متهني ايكاز٨ إٔ ٜؿعٌ ذيو ، َٔ خ٬ٍ َعسؾت٘ مبعاٜري ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف نتاب اهلل 

عصٚدٌ. ٚزغِ اٖتُاّ عًُا٤ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ باملعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ، ٚاضتعُاهلِ هلا يف تؿطري ايٛقٛف، 

اؿدٜح يف أبٛاب أٚ َباسح َطتك١ً يف نتبِٗ، ٚإمنا دا٤ سدٜجِٗ ؾٝٗا فًًُا أٚ إ٫ أِْٗ مل ٜؿسدٖٚا ب

َتٓاثًسا أثٓا٤ عسعِٗ يًُٛاعع; يرا يصّ ايعٌُ ع٢ً مجع َا قاي٘ أٌٖ ايؿٔ ٚتبٝٝٓ٘، ٚإبساشٙ يف دزاض١ 

 َٓٗذ١ٝ َتها١ًَ تعٗس َؿّٗٛ املعٝاز١ٜ ٚأُٖٝتٗا َٚهْٛاتٗا ٚأثسٖا ٚتطبٝكاتٗا.

 ع١ املٛعٛع إٔ ػ٤ٞ دزاضت٘ يف متٗٝد ٚمخط١ َباسح ٚخامت١:ٚقد اقتغت طبٝ

 عين ايتُٗٝد باؿدٜح عٔ َضطًشات ايبشح يف ث٬ث١ ؾسٚع:   

 أًٚيا: تعسٜـ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤.

ًٝا: ايؿسم بني ايٛقـ ٚايكطع ٚايطهت.  ثاْ

ط١ َباسح، نإ ثِ تٛشعت بعد ذيو َهْٛات َعاٜري ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ع٢ً مخ ثايًجا: َؿّٗٛ املعاٜري

 اؿدٜح ؾٝٗا عٔ َؿّٗٛ املعٝاز ٚأُٖٝت٘ ٚصًت٘ بايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ٚأثسٙ ٚتطبٝكات٘، 

 ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:       

  املبشح ا٭ٍٚ: املعٝاز ايًؿعٞ: ٚؾٝ٘ مخط١ ؾسٚع تبني املت٬شَات ايًؿع١ٝ اييت ٫ جيٛش

 ايؿضٌ بُٝٓٗا، ٖٚٞ:

 أًٚيا: بني نٌ َعٍُٛ ٚعاًَ٘.

ًٝا  : بني نٌ ذٟ خرب ٚخربٙ.ثاْ

                                                             ثايًجا: بني نٌ ذٟ دٛاب ٚدٛاب٘.
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 زابًعا: بني نٌ ذٟ َٛصٍٛ ٚصًت٘.

 خاًَطا: يف ايتٛابع ٚايؿغ٬ت.

 :املبشح ايجاْٞ: املعٝاز املعٟٓٛ: ٚؾٝ٘ دٗات عد٠ َٛشع١ ع٢ً أزبع١ ؾسٚع 

 َٔ د١ٗ دؾع ايتِٖٛ. أًٚيا: َا ٜهٕٛ

ًٝا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ تٛضٝع املع٢ٓ.  ثاْ

 ثايًجا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايعكٝد٠.

 زابًعا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايؿك٘.

   :املبشح ايجايح: املعٝاز ايكسا٥ٞ: ٚقد تٛشعت ؾسٚع٘ ع٢ً أْٛاع ايه٬ّ ايج٬ث١ 

 أًٚيا: يف ا٭مسا٤.

ًٝا: يف ا٭ؾعاٍ.  ثاْ

 ثايًجا: يف اؿسٚف.

 بشح ايسابع: املعٝاز ايب٬غٞ: ٚدا٤ت صٛزٙ يف ث٬ث١ ؾسٚع:امل 

 أًٚيا: نُاٍ ا٫ْكطاع.

ًٝا: غب٘ نُاٍ ا٫ْكطاع.  ثاْ

 ثايًجا: غب٘ نُاٍ ا٫تضاٍ.

 :املبشح اـاَظ: َعٝاز١ٜ ز٩ٚع اٯٟ: ٚؾٝ٘ بسشت بعض ا٭غساض ايد٫ي١ٝ ع٢ً ث٬ث١ ؾسٚع 

 أًٚيا: تٛدٝ٘ ايٓعس.

ًٝا: ايتػٜٛل.  ثاْ

 ايتٓبٝ٘.ثايًجا: 

 .ض١ٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايدزاٚؾٝٗا أِٖ اي ٚأخرًيا اـامت١:       

 املبشح ايتُٗٝدٟ

 َضطًشات ايبشح

از ٜطًل ايٛقـ يف ايًػ١  ع٢ً عد٠ َعإ، َٓٗا: اؿبظ، ٜكاٍ: ٚقـ ا٭زض أٚ ايد أًٚيا: تعسٜـ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤:

ع٢ً املطانني أٚ يًُطانني ٚقًؿا، أٟ: سبطٗا، َٚٓٗا: ايطهٛت، ٜكاٍ: ٚقـ ايكاز٨ ع٢ً ايه١ًُ ٚقًٛؾا، أٟ 

ًٜا، أَا اي٬شّ ؾُضدزٙ ايٛقٛف  .1 ضهت، ٚأنجس أٌٖ ايًػ١ ع٢ً إٔ ايٛقـ َضدز يًؿعٌ ٚقـ إذا نإ َتعد

                                                           
1

ؼكٝل َٗدٟ املدصَٚٞ ٚإبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ، ط/ َهتب١ اهل٬ٍ، د.ت، يطإ  223/ 5ٖـ( 175ٜٓعس: ايعني: اـًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟ )ت   -

، ط/ داز صادز، بريٚت، ا٭ٚىل د.ت، تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع: قُد 361 -360/ 9ٖـ( 711ايعسب: مجاٍ ايدٜٔ قُد بٔ َٓعٛز )ت 

 َٚا بعدٖا، ؼكٝل فُٛع١ َٔ احملككني، ط/ داز اهلدا١ٜ د.ت. 467/ 24ٖـ( 1205ين ايصبٝدٟ    )ت َستغ٢ اؿطٝ
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ٚايبد٤ ؾعٌ ايػ٤ٞ أًٚيا، ٚبدٜت بايػ٤ٞ: قدَت٘،  ،٤ًؾٝكاٍ: ابتدأت ايػ٤ٞ ؾعًت٘ ابتداٚأَا ا٫بتدا٤ يف ايًػ١،     

 . 1 َٚبدأ ايػ٤ٞ: ٖٛ ايرٟ َٓ٘ ٜرتنب أٚ َٓ٘ ٜتهٕٛ، ٚبدأ يف ا٭َس: أخر ؾٝ٘ ٚغسع

ًٓا ٜتٓؿظ ؾٝ٘ عاد٠ ب١ٝٓ اضت٦ٓاف ايكسا٠٤ ٚيف ا٫صط٬ح ٜعسف ايكسا٤ ايٛقـ بأْ٘:  قطع ايضٛت عٔ ايه١ًُ شَ

2. 

ضازِٖ ع٢ً اؾاْب ا٭دا٥ٞ، ٫ٚ ٜعين ٖرا إٔ ايكسا٤ مل ٜساعٛا املع٢ٓ، بٌ ٚٚاعح َٔ تعسٜـ ايكسا٤ يًٛقـ اقت

ايٛقـ َستبط عٓدِٖ أضاًضا باملع٢ٓ، ؾاملعٍٛ عًٝ٘ عٓدِٖ يف إداش٠ ايٛقـ ٚعدّ إداشت٘ ٖٛ ض١َ٬ املع٢ٓ أٚ 

 ؾطادٙ، َٚضٓؿاتِٗ يف ٖرا ايعًِ غاٖد٠ بريو.

   .3 كسا٠٤ بعد ايٛقـ، أٚ ٖٛ ايػسٚع يف ايت٠ٚ٬ بعد قطع أٚ ٚقـاضت٦ٓاف اي ٚأَا ا٫بتدا٤ ؾكد عسؾ٘ بعغِٗ بأْ٘:

َٚا قٌٝ يف تعسٜـ ايٛقـ َٔ ا٫قتضاز ع٢ً اؾاْب ا٭دا٥ٞ ٜكاٍ نريو يف تعسٜـ ا٫بتدا٤، ٚعًٝ٘ ميهٔ 

تعسٜـ نًًا َٔ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ بضٛز٠ أنجس مشٛي١ٝ بأُْٗا: عًِ ٜعسف ب٘ نٝؿ١ٝ أدا٤ ايكسا٠٤ بايٛقـ ع٢ً 

 ٛاعع اييت تتِ عٓدٖا املعاْٞ، ٚحيطٔ ا٫بتدا٤ مبا بعدٖا، عٝح تتؿل َع ٚدٛٙ ايتؿطري ٚصش١ ايًػ١.امل

ٖـ ( بكٛي٘: )) ٚقد قدَٛا ايٛقـ ع٢ً ا٫بتدا٤، 923ٚيف ع١ً تكدِٜ ايٛقـ ع٢ً ا٫بتدا٤ ؾطَّسٙ ايكطط٬ْٞ )ت 

 ٚا٫بتدا٤ ايٓاغ٧ عٔ ايٛقـ، ٖٚٛ بعدٙ. ٚإٕ نإ َ٪خًسا يف ايستب١; ٭ٕ ن٬َِٗ يف ايٛقـ ايٓاغ٧ عٔ ايٛصٌ،

أَا ا٫بتدا٤ اؿكٝكٞ ؾطابل ع٢ً ايٛقـ اؿكٝكٞ ـ أٟ ايكطع ـ ؾ٬ ن٬ّ ؾُٝٗا، إذ ٫ ٜهْٛإ إ٫ ناًَني، 

 .4 ((ٛز٠ ٚاـطب١ ٚايكضٝد٠، ٚأٚاخسٖا نأٍٚ ايط

ًٝا: ايؿسم بني ايٛقـ ٚايكطع ٚايطهت: ، ٫ٚ 5 يهًُات َساًدا بٗا ايٛقـأطًل عًُا٤ ايكسا٤ات املتكدَٕٛ ٖرٙ ا ثاْ

 ٜسٜدٕٚ بٗا غري ايٛقـ إ٫ َكٝد٠.

ؾايٛقـ نُا ضبل تعسٜؿ٘ أَا املتأخسٕٚ ٚغريِٖ َٔ احملككني ؾؿسقٛا بٝٓٗا ٚدعًٛا نًًا َٓٗا ملديٍٛ خاظ:  

ًٓا ٜتٓؿظ ؾٝ٘ عاد٠ ب١ٝٓ اضت٦ٓاف ايكسا٠٤ ٫ عٓد ايكسا٤ بأْ٘: ٜٚهٕٛ اٱعساض،  بٍُت عباز٠ عٔ قطع ايضٛت شَ

 .6 يف ز٩ٚع اٯٟ ٚأٚضاطٗا، ٫ٚ ٜأتٞ يف ٚضط ايه١ًُ ٫ٚ ؾُٝا اتضٌ زمًسا
                                                           

1
 .1/223ٜٓعس: يطإ ايعسب:   -

2
ؼكٝل عًٞ قُد ايغباع، ط/ املهتب١ ايتذاز١ٜ  1/240ٖـ( 833ٜٓعس: ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس: أبٛ اـري قُد بٔ قُد اؾصزٟ )ت  - 

ؼكٝل عاَس ايطٝد عجُإ ٚعبد ايضبٛز  248/ 1ٖـ( 923س٠ د.ت ، يطا٥ـ اٱغازات يؿٕٓٛ ايكسا٤ات: غٗاب ايدٜٔ ايكطط٬ْٞ )ت ايهرب٣، ايكاٖ

 ّ.1972-ٖـ 1382غاٖني، ط/ اجملًظ ا٭ع٢ً يًػ٦ٕٛ اٱض١َٝ٬، ايكاٖس٠ 
3

، ط/ داز ايؿذس اٱض١َٝ٬، املد١ٜٓ املٓٛز٠، ا٭ٚىل 1/392ٜٓعس: ٖدا١ٜ ايكازٟ إىل ػٜٛد ن٬ّ ايبازٟ: عبد ايؿتاح ايطٝد عذُٞ املسصؿٞ   -

 ّ.2001 -ٖـ 1421
 .1/249يطا٥ـ اٱغازات:  -4
5

 .1/239ايٓػس:  -
6

ؼكٝـل  طــ٘ عبد ايس٩ٚف ضعد، ط/ املهتب١ ايتٛقٝؿ١ٝ،  247/ 1ٖـ( 911ٜٓعس: اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ: د٬ٍ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ ايطٝٛطٞ )ت  -

 ايكاٖس٠ د.ت.
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: قطع ايكسا٠٤ زأًضا، ؾٗٛ نا٫ْتٗا٤، ٖٚٛ ايرٟ ٜطتعاذ بعدٙ يًكسا٠٤ املطتأْؿ١، ٫ٚ ٜهٕٛ إ٫ ٚأَا ايكطع ؾٗٛ

 .1 ع٢ً زأع آ١ٜ

ًٓا ٖٛ دٕٚ شَٔ ايٛقـ عاد٠ َٔ غري تٓٚأَا ايطهت ؾٗٛ ، ٚذيو نطهتات سؿط ا٭زبع 2 ؿظ: قطع ايضٛت شَ

 ٖـ(:590املػٗٛز٠ َٔ طسٜل ايػاطب١ٝ، ٚؾٝٗا ٜكٍٛ ايػاطيب )ت 

 ٚضهت١ سؿط دٕٚ قطع يطٝؿ١         ع٢ً أيـ ايتٓــــٜٛٔ يف عٛدــــــًا ب٬

 3 ٚيف ْٕٛ َٔ زام َٚسقدْا ٫ٚ        ّ بٌ زإ ٚايباقٕٛ ٫ ضهت َٛص٬

ث١ ٜبدٚ يف أَسٜٔ: ا٭ٍٚ َد٠ ايكطع، ٚايجاْٞ ايكضد َٓ٘. ؾايؿسم بني ايٛقـ ٚايؿسم بني ٖرٙ املضطًشات ايج٬

ٚايطهت ٖٛ يف َد٠ ايكطع، ؾٗٛ يف ايطهت أقٌ َد٠ َٔ ايٛقـ، ٚأًٜغا ايتٓؿظ َع ايٛقـ ٚعدّ ايتٓؿظ َع 

 ايطهت، ٖٚٛ ؾسم تعازف عًٝ٘ مجٗٛز ايكسا٤.

٦ٓاف ايكسا٠٤، خ٬ًؾا يًكطع ايرٟ ٜكضد َٓ٘ ٚأخرًيا ٜتؿل ايٛقـ ٚايطهت يف خاص١ٝ ٚاسد٠ ٖٞ: ١ْٝ اضت

 ايتٛقـ ايتاّ َع عدّ ١ْٝ ا٫ضت٦ٓاف.

يػ١: مجع َعٝاز، َأخٛذ َٔ ايعٝاز، ٖٚٛ: نٌ َا تكدز ب٘ ا٭غٝا٤ َٔ نٌٝ أٚ ٚشٕ، َٚا ثايًجا: َؿّٗٛ املعاٜري: 

َٴتضَّٛز ملا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٛ ٕ عًٝ٘ ايػ٤ٞ، َٚٓ٘ ايعًّٛ اؽر أضاًضا يًُكاز١ْ، ٚيف ايؿًطؿ١: منٛذز َتشكَّل أٚ 

 .4 املعٝاز١ٜ، ٖٚٞ: املٓطل ٚا٭خ٬م ٚاؾُاٍ ٚمٖٛا

ٖٞ املٛاشٜٔ اييت ٜتعسف بٗا ع٢ً َٛاعع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسإٓ  ٚاملكضٛد باملعاٜري يف َضطًح ايبشح:

َٓاضب َٔ  ايهسِٜ، ٚتهٕٛ أضاًضا يًُكاز١ْ بني َساتب ايٛقـ املدتًؿ١، عٝح ٫ خيسز ايكاز٨ عٔ ٚد٘

 ايتؿطري، ٫ٚ خيايـ ٚدٛٙ ايًػ١ ٚضبٌ أدا٥ٗا، َٚا تكتغٝ٘ عًَٛٗا َٔ قسا٤ات ٚإعساب ٚب٬غ١ ٚمٖٛا.

ؾًٝظ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ إدسا٤ ٜكّٛ ب٘ ايكاز٨ نُا حيًٛ ي٘، بٌ ٖٛ عٌُ خيغع ملعاٜري ٚعٛابط ع١ًُٝ دقٝك١، 

َّشــٚي٘ أسهاَ٘ اييت سددٖا عًُـــا ًٝا عٔ ابٔ فاٖد 338)ت  ـاع٤ ايكسا٤ات، ٜٚسٟٚ اي ٖـ( َا ٜؿٝد يف ٖرا سان

ٖـ( صاسب أٍٚ َ٪يـ يف ايكسا٤ات ايطبع أْ٘ قاٍ: )) ٫ ٜكّٛ بايتُاّ إ٫ مٟٛ عامل بايكسا٤ات، عامل 324)ت

بايتؿطري، عامل بايكضط ٚتًدٝط بعغٗا َٔ بعض، عامل بايًػ١ اييت ْصٍ بٗا ايكسإٓ. ٚقاٍ غريٙ: حيتاز 

                                                           
1

،           ط/ َضطؿ٢  8ٖـ( ظ 1111، َٓاز اهلد٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتـــــــدا٤: أمحـــد بٔ عبد ايهسٜــِ ا٭مشـــْٛٞ )ت  1/239ٜٓعس: ايٓػس:  - 

 ّ.1973 -ٖـ 1393ايبابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚدٙ، َضس، ايجا١ْٝ 
2

ؼكٝل مجاٍ غسف ط/ داز ايضشاب١، طٓطا،  35ٖـ( ظ 1376ايغبـــاع )ت  ، اٱعا٠٤ يف بٝإ أصٍٛ ايكسا٠٤: قُد عًٞ 8ٜٓعس: َٓاز اهلد٣:  - 

 ّ.2002 -ٖـ 1422ايجا١ْٝ 
3

عبط /  66ٖـ( ظ 590َنت ايػاطب١ٝ امُلط٢ُ ) سسش ا٭َاْٞ ٚٚد٘ ايتٗاْٞ يف ايكسا٤ات ايطبع( ايكاضِ بٔ ؾرٍيٙ ابٔ خًـ أمحد ايػاطيب ) ت  -

 ّ.1996 -ٖـ 1417ملدٜٓــــ١ املٓٛز٠، ايجايج١  قُد متِٝ ايصعيب، ط/ َهتب١ داز اهلد٣، ا
4

 ّ.1972، فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، ط/ املهتب١ اٱض١َٝ٬ تسنٝا 639/ 2ٜٓعس: املعذِ ايٛضٝط: إبساِٖٝ َضطؿ٢ ٚآخسٕٚ  -
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، ٚحيتاز أًٜغا إىل املعسؾ١ 1 إىل املعسؾ١ بأغٝا٤ َٔ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف أسهاّ ايكسإٓ(( صاسب عًِ ايتُاّ

 بأغٝا٤ َٔ عًّٛ ايكسإٓ نعًِ ايؿٛاصٌ ٚعًِ ايعدد.

ٖـ( ٚغريٙ ؾُٝا حيتاز إيٝ٘ َٔ سكل ايٓعس يف ايتُاّ ٖٞ يف اؿكٝك١ 324َٚا تكدّ َٔ اغرتاط ابٔ فاٖد )ت

ابط ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، ٫ٚ ٜتشكل يٓا بٝإ ذيو إ٫ إذا ٚقؿٓا عًٝٗا بػ٤ٞ َٔ َٗاٌد ٚأصٌ ملعسؾ١ َعاٜري ٚعٛ

ح، ٚتهػؿ٘ عْٓٛات َباسج٘ ٜتػٝاٖا ٖرا ايبش ايتؿضٌٝ ٚايتشًٌٝ ٚايتطبٝل، ٖٚٞ ايػا١ٜ اييت

 ناٯتٞ:.ٖٚٞاـُط١،

 املبـشح ا٭ٍٚ

 املعٝــاز ايًؿعٞ

ٜٚكضد ب٘ اتضاٍ ايًؿغ مبا قبً٘ اتضاًيا ٜكع يف دا٥س٠ عًِ ايٓشٛ. ؾأنجس ايعًُا٤ ايرٜٔ أيؿٛا يف ٚقٛف 

ايكسإٓ ايهسِٜ ناْٛا ٜضدزٕٚ عٔ أصٌ مٟٛ، َؿادٙ: إٔ ايه١ًُ عٓدَا تدخٌ ايرتنٝب تكتغٞ نًُات 

 .2 ه٬ّ، ٚداش ايٛقـ عًٝ٘أخس٣، تًيب ساد١ َا ؼًُ٘ َٔ ٚظا٥ـ م١ٜٛ، ست٢ إذا َا نإ هلا ذيو متَّ اي

ٚايرٟ ٜديٌ ع٢ً ايضبػ١ ايٓش١ٜٛ يف نتب ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ نجس٠ اؿدٜح ؾٝٗا عٔ ت٬شّ ايعٛاٌَ 

 َٚع٫ُٛتٗا ت٬شًَا ميتٓع ٭دً٘ ايٛقـ ع٢ً أسدُٖا دٕٚ اٯخس.

سٝح أسهاّ  ٖـ( خطَّ ب٘ ايه٬ّ ع٢ً َا٫ ٜتِ ايٛقـ عًٝ٘ 328ََٔٚٔ ذيو باب طٌٜٛ عكدٙ ابٔ ا٭ْبازٟ )ت

ايعسب١ٝ، ؾٗٛ ٜكٍٛ يف أٚي٘: )) اعًِ أْ٘ ٫ ٜتِ ايٛقـ ع٢ً املغاف دٕٚ َا أعٝـ إيٝ٘، ٫ٚ ع٢ً املٓعٛت دٕٚ 

. إىل آخس تًو ايٛدٛٙ، ؾٝكتغٝٗا ست٢ ٜٓتٗٞ إىل ايتُجٌٝ ع٢ً نٌ 3 ايٓعت ٫ٚ ع٢ً ايساؾع دٕٚ املسؾٛع...((

 ٚد٘ مبا ٜٛعش٘ غا١ٜ ايتٛعٝح.

ُّ نتب ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، فتص١٥ َٓ٘، ًَٚدض١ ي٘، ْٚاضذ١ ع٢ً َٓٛاي٘، نٚقد تٓاٚيت ٖرا اي ُا يف باب دٴ

)) ٚأَا َا٫ جيٛش ايٛقـ ؾؿٞ َٛادب٘ ْٚعا٥سٙ نجس٠، ٫ٚ بد َٔ ذنسٙ : إٔ ٫ ٖـ(: 560قٍٛ ايطذاْٚدٟ )ت

ثِ خيتتِ ٖرا املبشح ، ٜٚتبع نٌ ٚد٘ بايتُجٌٝ، 4 ٜٛقـ بني ايػسط ٚدصا٥٘، َكدًَا نإ اؾصا٤ أٚ َ٪خًسا ((

                                                           
يع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل ؼكٝل أمحد ؾسٜد املصٜدٟ ط/ داز ايهتب ا 32ٖـ( ظ 338ايكطع ٚا٥٫تٓاف: أبٛ دعؿس أمحد بٔ قُد ايَّشاع )ت  -1

 ّ.2002 -ٖـ 1423
2

 ّ.2008 -ٖـ 1428، ط/ داز ايػٛثاْٞ يًدزاضــــات ايكسآ١ْٝ، دَػل، ا٭ٚىل 145ايٛقـ يف ايعسب١ٝ ع٢ً ع٤ٛ ايًطاْٝات: عبد ايبدٜع ايٓريباْٞ ظ  - 
3

َٚا بعدٖا، ؼكٝل  1/116ٖـ( 328٭ْبـازٟ ايٓشـٟٛ )ت إٜغاح ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف نتاب اهلل عصٚدٌ: أبٛ بهس قُد بٔ ايكاضِ بٔ بػـــــاز ا -

 ّ.1971 -ٖـ 1390قٞ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ زَغإ، ط/ فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، دَػل، 
4

َٚا بعدٖا ؼكٝل قُد بٔ عبد اهلل بٔ قُد ايعبٝدٟ، ط/ َهتب١  1/132ٖـ( 560)تعًٌ ايٛقٛف: أبٛ عبداهلل قُد بٔ طٝؿٛز ايطذاْٚدٟ  -

 ّ.2006 -ٖـ 1427يسٜاض ، ايجا١ْٝ ايسغد، ا
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برنس بعض َٔ خايؿ٘ َٔ أ١ُ٥ ايٓشٛ، ؾٝكٍٛ: ))ٚإمنا ذنس بعض ا٫خت٬ف ي٬٦ خيًٛ ايهتاب عٔ أقاٌٜٚ 

 .1 صٓع١ ايٓشٛ((

ٖـ( يف نتاب٘ 1111، ٚنرا ا٭مشْٛٞ )ت 2 ٖـ( يف نتاب٘ ايتُٗٝد833ٚضاز ع٢ً ٖرا ايٓٗر ابٔ اؾصزٟ )ت 

ٖـ( ؾكد انتؿٝا باٱغاز٠ إىل ا٭صٌ 444ٖـ( ٚايداْٞ )ت 833ـــإ ايٓشــاع )ت ، ٚأَــــا اٱَا3َ َٓـــــاز اهلد٣

، ٚيهٔ مل خيٌ نتاباُٖا َٔ 4 ايٓشٟٛ يف َعسؾ١ ايٛقٛف عُٔ ذنسُٖا قٛاعد َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤

 تؿضٌٝ ايٛدٛٙ ايٓش١ٜٛ عٓد عسض املٛاعع ع٢ً اَتداد ايٓط ايكسآْٞ.

شّ ايًؿعٞ أٚ َا ٜعسف با٭صٌ ايٓشٟٛ إىل عدّ ايؿضٌ بني املتعًكات ٚقد اْطًل ايكسا٤ َٔ َعٝاز١ٜ ايت٬

 اٱعساب١ٝ، ٚاييت ميهٔ إمجاهلا يف ايٛدٛٙ ايتاي١ٝ: 

ؾ٬ ٜؿضٌ بني ا٭ؾعاٍ ايٓاضد١ َٚعُٛيٝٗا أٚ أسدُٖا، ٚبني اؿسٚف ايٓاضد١ أًٚيا: بني نٌ َعٍُٛ ٚعاًَ٘: 

) ايػسط(  ٓضٛب١، ٚبني َٛزؾُٝات اؾصا٤       عاهلا املَٚعُٛيٝٗا أٚ أسدُٖا، ٚبني َٛزؾُٝات ايٓضب ٚأؾ

 .5 ٚأؾعاهلا اجملص١َٚ، َٚٛزؾُٝات اؾس ٚفسٚزاتٗا، ٚبني ايؿعٌ ٚؾاعً٘ أٚ َؿعٛي٘

َّ( ايٓضب يف ا٫ضِ بعدٖا ٚايسؾع يف خربٖا، ٚتعٌُ )يف(  ؾهٌ ٖرٙ ثٓا٥ٝات متجٌ عاًًَا َٚعُٛي٘، سٝح تعٌُ )أ

 ٖهرا.اؾس يف ا٫ضِ بعدٖا... ٚ

َّ( ٚٚقؿٓا، دٕٚ ْطل ن١ًُ بعدٖا، ؾًٔ ٜؿِٗ غ٤ٞ; ٭ٕ املع٢ٓ قد برت، ٫ٚ ٜتِ إ٫ برنس  ًًا: )إ ؾإذا قسأْا َج

 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ :َعُٛيٝٗا، امسٗا املٓضٛب ٚخربٖا املسؾٛع، ٚعٓد٥ر ٜهتٌُ املع٢ٓ يٝضري

 .]3٣إبساِٖٝ: [

ٚٚقؿٓا ع٢ً عاٌَ اؾس )َٔ( يبرت املع٢ٓ  چ ...  ٹ   ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  َٚجً٘ نريو إذا قسأْا:

 ٚمل ٜؿِٗ; يريو ٫ بد َٔ إمتاَ٘ برنس َعٍُٛ )َٔ( اجملسٚز، ٖٚٛ املسنب ايعسيف )سٛيو( يتضري اؾ١ًُ:

 . ]15٣آٍ عُسإ: [    چ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ 

 ]4٣ايٓٛز: [ چھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  ھ  ھ  چ ٚأَا سسٚف اؾصا٤ دٕٚ ايؿعٌ ايرٟ ًٜٝٗا نكٛي٘ تعاىل:

ؾايٛقـ ع٢ً )إٕ( قبٝح; ٭ْٗا داش١َ يـ )ٜهٔ(، ُٖٚا مبٓصي١ سسف ٚاسد، ٚايٛقـ ع٢ً )ٜهٔ( غري تاّ; ٭ٕ 

                                                           
1

 .1/144املسدع ايطابل:  -
2

 -ٖـ 1422، ؼكٝل مجاٍ غسف  ط/ داز ايضشاب١، طٓطا، 79ٖـ( ظ 833ٜٓعس: ايتُٗٝد يف عًِ ايتذٜٛد: قُد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ ) ت  -

2002.ّ 
 .17ٜٓعس: َٓاز اهلد٣:   -3
ؼكٝل مجاٍ غسف، ط/ داز  25ٖـ( ظ 444ـ ٚا٫بتدا٤: أبٛ عُسٚ عجُإ بٔ ضعٝد ايداْٞ )ت ، ٚاملهتؿ٢ يف ايٛق32ٜٓعس: ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -4

 ّ.2006 -ٖـ 1427ايضشاب١، طٓطا 
 17، َٓاز اهلد٣: 1/116ٜٓعس: اٱٜغاح:  -5
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ڃ  ڃ  چ  :، نكٛي٘ تعاىلٔفاعهّ )ٜأتٛا( دٛاب اؾصا٤، ٫ٚ ٜؿضٌ بني ٖرٙ املت٬شَات، َٚجً٘ بني ايؿعٌ

 .1 ؾايٛقـ ع٢ً )أعذب( ٫ ٜتِ; ٭ٕ )أعذب( زاؾع يًٓبات، ]2٢اؿدٜد: [ چچ  

ًٝا: بني نٌ ذٟ خرب ٚخربٙ  ٚا٭خباز يف ايعسب١ٝ ث٬ث١ ٖٞ:  :2 ثاْ

 خرب املبتدأ، ٖٚٛ َسؾٛع. - أ

 خرب ا٭ؾعاٍ ايٓاضد١، ٖٚٛ َٓضٛب. - ب

 خرب اؿسٚف ايٓاضد١، ٖٚٛ َسؾٛع. -ز            

يٍ ركٍُٓا، ٔأصحاب ْذِ  اسًٍت؛ بحٍث تكٌٕ ركًُا أساسًٍأتٕجد ْذِ األخبار داخم َطاق جًهت        
 أٔ يعًٕالتٓا ًْ عهى انتٕانً: األخبار

 انًبتدأ. - أ
 اسى انفعم انُاسخ. - ب

 اسى انحزف انُاسخ. -ج   
) خبز كاٌ أٔ خبز اسخ ٔانحزف انُاسخ، فُقٕل يثًها ٔنكٍ فً انفقزتٍٍ )ب، ج( َعزٔ األخبار إنى انفعم انُ

 ألخبار يسُد إنٍٓا اسى انعًم اإلعزابً دٌٔ اإلسُاد انذي ظم كًا ْٕ.نعم(؛ يع أٌ ْذِ ا

، ٚٚقؿٓا عٓد املبتدأ  )ٖرا(، عٝح ]12ؾاطس: [ چٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ؾإذا قسأْا َج٬ً قٛي٘ تعاىل:

ٜؿِٗ  تؿضٌ بك١ٝ اؾ١ًُ، ملا ؾُٗٓا َٓ٘ غ٦ًٝا، نُا إٔ ا٫بتدا٤ باـرب )عرٌب ؾساٌت( ٫ ٜؿٝد غ٦ًٝا أًٜغا، ٫ٚ

املع٢ٓ إ٫ بٛصًُٗا ًَعا، ٚنريو َا أغبٗ٘ َٔ ايؿضٌ بني أمسا٤ ا٭ؾعاٍ ايٓاضد١ ٚأمسا٤ اؿسٚف ايٓاضد١ 

 .3 ٚبني أخبازٖا

 ٚا٭دٛب١ يف ايعسب١ٝ ٖٞ: ثايًجا: بني نٌ ذٟ دٛاب ٚدٛاب٘: 

 دٛاب ايػسط. - أ

 دٛاب ايكطِ. - ب

 دٛاب ا٭َس أٚ ايطًب. -ز   

 دٛاب ايٓٗٞ. -٤   

 ٙ ا٭ضايٝب ع٢ً ايرتتٝب، نكٛي٘ تعاىل:ٚا٭َج١ً هلر

 .]٩٨األعزاف: [ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   چ  - أ

 .]٥٥األَبٍاء: [ چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   چ  - ب

                                                           
1

 .136، 121/ 1ٜٓعس: اٱٜغاح: - 
 .126/ 1ٜٓعس: اٱٜغاح: -2
 ّ.2008، ط/ داز ؾسس١، املٓٝا، َضس، 75دٜح: أمحد عازف سذاشٟ ظ ٜٓعس: ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ع٤ٛ عًِ ايًطاْٝات اؿ -3
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 .]٦٦غافز: [چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  -ج   

 .]١١٣ْٕد: [ چڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  چ  -ء   

ٛي٘: ) نرًبا( مل ٜتِ املع٢ٓ; ٭ٕ قٛي٘: ) إٕ عدْا( َتعًل بطٝام ايه٬ّ، ؾإذا ٚقؿٓا يف املجاٍ ا٭ٍٚ ع٢ً ق

ًَا نإ اؾصا٤ أٚ َ٪خًسا  .1 ٚا٫ؾرتا٤ َكٝد بػسط ايعٛد، ٫ٚ ٜٛقـ بني ايػسط ٚدصا٥٘، َكد

ٚنريو ا٭َس يف بك١ٝ ا٭َج١ً، ؾاملساد بعدّ ايؿضٌ بني نٌ ذٟ دٛاب ٚدٛاب٘ ٜعين: إمتاّ ْطل تًو 

 ٕ ؾضٌ بني أزناْٗا، ٖٚٞ أضايٝب َطتك١ً بٓؿطٗا يف اٱعساب ٚاملع٢ٓ.ا٭ضايٝب دٚ

ٚذٚ املٛصٍٛ ٖٛ ا٫ضِ عٓد ايٓشا٠ ايعسب، أٚ ايغُري املٛصٍٛ، ٖٚٛ عُري زابًعا: بني نٌ ذٟ َٛصٍٛ ٚصًت٘: 

َبِٗ ٫ ٜصاٍ إبٗاَ٘ إ٫ بغُري غدضٞ َٓؿضٌ أٚ َتضٌ، ؾإٕ نإ َتضًًا ؾٗٛ يف مج١ً ؾع١ًٝ، ٚإٕ نإ 

٢َّ ص١ً املٛصٍٛ، ٫ٚ قٌ هلا َٔ اٱعسابَٓ   .2 ؿضًًا ؾٗٛ يف مج١ً امس١ٝ، ٚنًتا اؾًُتني تٴط

ؾإبٗاّ ايغُري املٛصٍٛ ٫ ٜؿِٗ إ٫ ظ١ًُ بعدٙ ٖٞ مج١ً ايض١ً، ٚع٢ً ذيو ؾ٬ ميهٔ ؾِٗ املساد َٔ ٖرا 

ې  ې  ې   ى         ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې   چ  ؾؿٞ قٛي٘ تعاىل: ايغُري إ٫ برنس ٖرٙ اؾ١ًُ بعدٙ،

إذا ٚقؿٓا عٓد ايغُري املٛصٍٛ )ايرٜٔ( ٫ لد أ١ٜ د٫ي١ يف ايرٖٔ، بٌ ٫بد َٔ ، ]١٦٥انكٓف: [ چى  

تٛعٝح املساد َٔ ٖرا ايغُري، ٖٚٛ َا تؿطسٙ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ )آَٓٛا(، اييت ٖٞ ايض١ً هلرا املٛصٍٛ، ٚايغُري 

(، ٫ٚ ٜتِ املع٢ٓ ٖٓا بايٛقـ ع٢ً مج١ً ايض١ً; يٛقٛع اـرب ايؿاع١ًٝ )ٚاٚ اؾُاع١ 3ايعا٥د ؾٝٗا َٛزؾِٝ

ؾ٬ بد َٔ ٚصًٗا مبا قبًٗا; ٫زتباطٗا باؿسف ، چې          ې  ې  ې   ى  ى      چ بعدٖا، ٖٚٞ مج١ً

َّ( ٚامسٗا املٛصٍٛ  .4ايٓاضذ )إ

ٕ ٚقؿٓا ، إ]١1ايصخسف: [  چ  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ ٜٚتهسز ٖرا ايتشًٌٝ يف قٛي٘ تعاىل: 

مل ْؿِٗ املساد َٓٗا إ٫ إذا ٚصًٓا ظ١ًُ ) تػتٗٝ٘( اييت ٖٞ  -اييت ٖٞ عُري َٛصٍٛ -عٓد ن١ًُ )َا( 

 .5 مج١ً ايض١ً، ٚايغُري ايعا٥د ؾٝٗا ٖٛ َٛزؾِٝ املؿعٛي١ٝ املتضٌ ) اهلا٤(

                                                           
 .133 -1/132ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -1
َٚا بعدٖا، ؼكٝل عبد ايط٬ّ ٖازٕٚ، ط/ داز اؾٌٝ،  2/105، 1/138ٖـ( 180ٜٓعس: ايهتاب: يطٝبٜٛ٘ ) أبٛ ايبػس عُسٚ بٔ عجُإ بٔ قٓرب )ت  -2

َٚا بعدٖا، ؼكٝل بدز ايدٜٔ ايػطاْٞ، ط/ داز  1/81ٖـ( 911غسح مجع اؾٛاَع: د٬ٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ )ت  بريٚت، ا٭ٚىل، د.ت، ُٖٚع اهلٛاَع

 ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، د.ت.
 َضطًح يطاْٞ سدٜح، ٜطًل ع٢ً أصػس ٚسد٠ يػ١ٜٛ ذات َع٢ٓ. -3

 
 17، َٓاز اهلد134:٣ -1/133ٜٓعس: اٱٜغاح:  -4
5

 .1/134ٜٓعس: اٱٜغاح:  -
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تٛنٝد، ؾٗرٙ ؾ٬ ٜؿضٌ بني نٌ تابع َٚتبٛع٘، نايٓعت ٚايعطـ ٚايبدٍ ٚايخاًَطا: يف ايتٛابع ٚايؿغ٬ت: 

َت٬شَات يؿع١ٝ تتبع َا قبًٗا، ٚنرا ا٭َس يف ايؿغ٬ت، ناؿاٍ ٚايتُٝٝص، ؾ٬ ٜؿضٌ بني اؿاٍ ٚصاسبٗا، 

َّص عٓ٘   .1 ٫ٚ بني ايتُٝٝص ٚاملُ

ًًا قٛي٘ تعاىل: ، ٚٚقؿٓا ع٢ً       ]1١اؿر: [ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  ؾإذا قسأْا َج

َٳٔ( ايجا١ْٝ عطـ ع٢ً ا٭ٚىل ) ايطُٛات( ، َٚا بعدٖا َٔ املؿسدات عطـ عًٝٗا، ٫ٚ 2 ٫ ٜتِ املع٢ٓ; ٭ٕ )

تطتكٌ مبعٓاٖا سني ا٫بتدا٤ بٗا،  ؾايعطـ ٖٓا َؿسد ٚيٝظ مج١ً، ٖٚٛ ٜكتغٞ ايتػسٜو يف اؿهِ 

ٖرا َا ٜؿٝدٙ ٚاملتعًكات، أٟ إٔ ايطذٛد ٜػٌُ نٌ َٔ ذنس يف اٯ١ٜ َٔ أٌٖ ايطُٛات ٚا٭زض ٚغريِٖ، ٚ

ايٛصٌ ٖٚٛ املساد; غ٬ف ايؿضٌ ايرٟ خيط ايطذٛد مبٔ يف ايطُٛات ٚخيسز غريِٖ ممٔ ذنس يف اٯ١ٜ، 

  ٚؾطادٙ ظاٖس.

َٚع ذيو ؾإْ٘ ميهٔ ايؿضٌ بني ٖرٙ ايتٛابع ٚايؿغ٬ت إٕ دا٤ت مج١ً، ٚذيو ٭ٕ اؾ١ًُ تطتكٌ مبعٓاٖا 

 يف اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ، ٚاملبتدأ ٚاـرب يف اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ.  عٓد متاّ زنٓٝٗا ا٭ضاضٝني، ُٖٚا ايؿعٌ ٚايؿاعٌ

ًًا ٜهٕٛ َؿسًدا ٚمج١ً، ٚاملؿسد ٜكتغٞ ايتػسٜو يف اؿهِ ٚاٱعساب ٚاملتعًكات نُا ضبل ذنسٙ،  ؾايعطـ َج

  ٖٚٛ غ٬ف ايكطع، إذ ايعطـ ٜؿٝد املػازن١ ٚايكطع ٜدؾع َع٢ٓ املػازن١.

ًٓا ايؿسم بني ايكطع ٚايعطـ بايٛاٚ، ؾٝكٍٛ: )) ٚتط٢ُ ٚاٚ 794ٚإىل ٖرا املع٢ٓ ٜػري ايصزنػٞ )ت  ٖـ( َبٝ

 ايكطع، ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ بعدٖا اؾًُتإ، ؾا٫مس١ٝ نكٛي٘ تعــاىل:

 چہ  ہ  ہ      ہۀ   ۀچ  ٚايؿع١ًٝ نكٛي٘ تعاىل:، ] ٢األَعاو: [ چ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹچ 

 . 3 ٕ َا بعدٖا َٔ املؿسدات َعطٛف ع٢ً َا قبًٗا((، ٚإمنا مسٝت ٚاٚ ا٫ضت٦ٓاف; ي٬٦ ٜتِٖٛ أ]5اؿر: [

ٚٚاٚ ايكطع ٖرٙ ٖٞ اييت ٜطُٝٗا ايب٬غٕٝٛ ٚاٚ ايؿضٌ اييت )) تكع بني اؾًُتني يتؿضٌ بني َعُٓٝٝٗا، 

)) اييت ٜطُٝٗا ايٓشا٠ ٚاٚ ا٫ضت٦ٓاف، : ، 4ٖٞٚؾتهٕٛ نٌ ٚاسد٠ ذات َع٢ٓ َطتـــكٌ عٔ اٯخس َٚتُــٝص عٓ٘((

 .6 ، ٚتكتغٞ ٚقؿًا عٓد ايكسا5٤ بني اؾٌُ((ٚتهٕٛ يًعطـ 

 

                                                           
1

 .79َٚا بعدٖا، ايتُٗٝد:  1/134: عًٌ ايٛقٛف: ٜٓعس - 
 .1/124ٜٓعس: اٱٜغاح:  -2
ؼكٝل أبٞ ايؿغٌ إبساِٖٝ، ط/ املهتب١ ايعضس١ٜ، بريٚت،  4/265ٖـ( 794ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ: بدز ايدٜٔ قُد بٔ عبد اهلل ايصزنػٞ )ت  -3

 ّ.2004 -ٖـ 1425ا٭ٚىل،
4

 ّ.1997، ط/ َٓػأ٠ املعازف، اٱضهٓدز١ٜ، ايجا١ْٝ 92َٓري ضًطإ ظ ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايكسإٓ ايهسِٜ:  -
 ّ.2004 -ٖـ 1425، ط/ َهتب١ ٖٚب١ ايكاٖس٠، ايجايج١ 324د٫٫ت ايرتانٝب ) دزاض١ ب٬غ١ٝ(: قُد قُد أبٛ َٛض٢ ظ  -5
 .61د٣:، َٓاز اهل1/179، عًٌ ايٛقٛف: 33، املهتؿ٢: 47، ايكطع ٚا٥٫تٓاف: 1/492ٜٓعس: اٱٜغاح:  -6
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 املبشح ايجاْٞ                                       
 املعٝاز املعٟٓٛ

، ٚاملساد 1 )) ايٛقـ َٓاشٍ ايكسإٓ((اهلل بٔ َطعٛد زعٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: ٖـ( ٚغريٙ: إٔ عبد 1053ْكٌ ايضؿاقطٞ )ت

ٕ خيتاز املكاطع اييت ٜٓصٍ ؾٝٗا، ٜٚكـ عٓدٖا، عٝح تهٕٛ تا١َ َٔ ٖرا ايتػبٝ٘: أْ٘ جيب ع٢ً قاز٨ ايكسإٓ أ

 املع٢ٓ، يٝطتؿٝد َٓٗا.

ٖـ( يف ايٓػس، سٝح 833ٚيعٌ مما ٜٛعح اعتباز املع٢ٓ يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ عٓد ايكسا٤ َا ذنسٙ ابٔ اؾصزٟ )ت 

٭ٖٛا٤ مما ٜكتغٞ ٚقًؿا ٜكٍٛ: ))يٝظ نٌ َا ٜتعطؿ٘ بعض املعسبني أٚ ٜتهًؿ٘ بعض ايكسا٤ أٚ ٜتأٚي٘ بعض ا

 ٚضام أَج١ً يريو. 2 أٚ ابتدا٤ ٜٓبػٞ إٔ ٜتعُد ايٛقـ عًٝ٘، بٌ ٜٓبػٞ ؼسٟ املع٢ٓ ا٭مت ٚايٛقـ ا٭ٚد٘((

ًًا:833ؾصزٟ)ت ٜٚعكِّب أضتاذْا ايدنتٛز أمحد نػو ع٢ً َا ذنسٙ ابٔ ا  )) ؾُساعا٠ املع٢ٓ ايد٫يٞ  ٖـ( قا٥

; يريو مل ٜهٔ غسًٜبا إٔ ٜضسح 3 كسا٤ دا٥ًُا يف ْعستِٗ إىل ايٛقـ((َع ايٛقـ ٖٓا ٚاعش١، ٖٚرا َا سسى اي

 .4 ايكسا٤ ب٘ قا٥ًني: )) إذ ايٛقـ تابع يًُع٢ٓ((

ٚقد أدزى املضٓؿٕٛ ايكدا٢َ ٖرٙ املعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ، ٚدا٤ت ْضٛصِٗ غاٖد٠ ع٢ً ذيو، َٓٗا: قٍٛ 

، ٖٚرا  ايٓط ايؿسٜد غا١ٜ يف 5 مل ٜعًِ ايكسإٓ(()) َٔ مل ٜعسف ايٛقـ  ٖـ( :255أبٞ سامت ايطذطتاْٞ )ت 

 ا٭١ُٖٝ ٜٛقؿٓا ع٢ً َد٣ ٚثٛم ايض١ً بني ايٛقـ ٚاملع٢ٓ.

)ايٛقـ ٚا٫بتدا٤(  ق١ بني ايٛقـ ٚاملع٢ٓ يف نتابٖ٘ـ( ٜ٪ند ع٢ً ٖرٙ ايع683٬َٚٔ ٖٓا لد ايٓهصاٟٚ )ت 

٭سد َعسؾ١ َعاْٞ ايكسإٓ، ٫ٚ اضتٓباط سني قاٍ: )) باب ايٛقـ ععِٝ ايكدز، دًٌٝ اـطس; ٭ْ٘ ٫ ٜتأت٢ 

 .6 ا٭دي١ ايػسع١ٝ َٓ٘، إ٫ مبعسؾ١ ايؿٛاصٌ((

ٖـ( عٓد تعسٜؿ٘ ايٛقـ بكٛي٘: )) ٖٚٛ ؾٔ دًٌٝ، ٚب٘ ٜعسف نٝـ أدا٤ 794ْٚكسا َجٌ ٖرا َا قاي٘ ايصزنػٞ )ت

ٜٚ٪َٔ ا٫سرتاش َٔ ايكسإٓ، ٜٚرتتب ع٢ً ذيو ؾٛا٥د نجري٠، ٚاضتٓباطات غصٜس٠، ٚب٘ تتبني َعاْٞ اٯٜات، 

 .7 ايٛقٛع يف املػه٬ت((

                                                           
تٓبٝ٘ ايػاؾًني ٚإزغاد اؾاًٖني عُا ٜكع هلِ َٔ اـطأ ساٍ ت٬ٚتِٗ يهتاب اهلل املبني: أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ قُد ايٓٛزٟ ايضؿاقطٞ  -1

 ّ.2005 -ٖـ 1426ؼكٝل مجاٍ ايدٜٔ قُد غسف، ط/ داز ايضشاب١، طٓطا،  126ٖـ( ظ 1053)ت
 .1/231ايٓػس:  -2
 ّ.2010، ط/ داز غسٜب، ايكاٖس٠ 230. أمحد نػو ظ ايٓشٛ ٚايطٝام ايضٛتٞ: د -3
 .9َٓاز اهلد٣:   -4
 .1/249يطا٥ـ اٱغازات:  -5
، ؼكٝل مجاٍ عبدايعصٜص أمحد، 1/49ٖـ( 683نتاب ا٫قتدا٤ يف َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: عبداهلل بٔ قُد بٔ أبٞ شٜد ) املعسٚف بايٓهصاٟٚ ت  -6

 ّ.1995 -ٖـ 1416دـــاَع١ ايكـــاٖس٠  –داز ايعـــًــّٛ أمحد، زضاي١ دنتٛزاٙ كطــــــٛط١ به١ًٝ 
١

 .1/241ايربٖإ:  - 
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ٖـ( ع٢ً َٔ ٜكٍٛ ببدع١ تكطِٝ ايٛقـ قا٬ً٥: )) ؾؿٞ َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ايرٟ دْٚ٘ 643ٜٚسد ايطداٟٚ )ت 

ايعًُا٤ تبٝني َعاْٞ ايكسإٓ ايععِٝ، ٚتعسٜـ َكاصدٙ، ٚإظٗاز ؾٛا٥دٙ، ٚب٘ ٜتٗٝأ ايػٛظ ع٢ً دززٙ ٚؾسا٥دٙ، 

 .2 ٖـ( بٓض٘ يف ايتُٗٝد833، ْٚكً٘ ابٔ اؾصزٟ )ت 1 ١ ؾٓعُت ايبدع١ ٖرٙ((ؾإٕ نإ ٖرا بدع

ٚنإ ٖرا ايؿِٗ يض١ً ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ باملع٢ٓ قط أْعاز املتأخسٜٔ، ٚيف َضٓؿاتِٗ َا ٜبني ذيو 

ٖـ( يف تٓبٝ٘ ايػاؾًني: )) َٚعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ َتأند غا١ٜ 1053ٜٚٛعش٘، ؾُٔ ذيو قٍٛ ايضؿاقطٞ )ت 

ايتأنٝد، إذ ٫ ٜتبني َع٢ٓ ن٬ّ اهلل ٜٚتِ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ إ٫ بريو، ؾسمبا قاز٨ ٜكسأ ٜٚكـ قبٌ متاّ 

املع٢ٓ، ؾ٬ ٜؿِٗ ٖٛ َا ٜكسأ َٚٔ ٜطُع٘ نريو، ٜٚؿٛت بطبب ذيو َا ٭دً٘ ٜكسأ نتاب اهلل تعاىل، ٫ٚ 

 .3 اد ععِٝ((ٜعٗس َع ذيو اٱعذاش، بٌ زمبا ٜؿِٗ َٔ ذيو غري املع٢ٓ املساد، ٖٚرا إؾط

ٚدا٤ت عبازات احملدثني ٚايدازضني هلرا ايؿٔ َ٪ند٠ املعٝاز املعٟٓٛ يف ٚقٛف ايكسإٓ، ؾُٔ ذيو قٛهلِ: )) 

، 4يعٌ َٔ أخطس املعاٖس ايضٛت١ٝ ٚأُٖٗا يف ا٭دا٤ ايكسآْٞ، ظاٖس٠ ايٛقـ اييت ٜتٛقـ عًِٝٗ ؾِٗ املع٢ٓ((

 .5 ٛاعد ايتػسٜع ٚعًِ ايه٬ّ ؾُٝا ٜتضٌ بايكسإٓ((ٜتضٌ بكٖاّ ٭ْ٘ ٚقاٍ د. نػو: )) إٕ َعسؾ١ ايٛقـ 

ًًا، صٓؿت ؾٝ٘ املضٓؿات، ٚسٴسِّزت ايػإٔ  ٚدا٤ يف ايتكسٜس ايعًُٞ ملضشـ املد١ٜٓ: )) ٚقد صاز ٖرا ًُا دًٝ عً

َطا٥ً٘ ٚغٛاَغ٘، إ٫ أْ٘ َع ذيو ٜعد فاًيا ٚاضًعا ٱعُاٍ ايؿهس ٚايٓعس; ٭ْ٘ ٜٓبين ع٢ً ا٫دتٗاد يف ؾِٗ 

 .6 اٯٜات ايكسآ١ْٝ ٚاضتهػاف َساَٝٗا، ٚػ١ًٝ غٛاَغٗا((َعاْٞ 

ٜٴ٪ند ٖرٙ املعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ تكطِٝ ايكسا٤ يًٛقـ إىل َساتب َساعا٠ يًُع٢ٓ، )) ؾإٕ َسدع أْٛاع  ٚمما 

طع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ايٓعس يف َعاْٞ اٯٜات، ٚتؿادٟ ػص١٥ املع٢ٓ ايٛاسد، ٚؼاغٞ ايبد٤ مبا ٜؿطد املع٢ٓ، ٜٚك

 .7 َٔ أٚصاٍ اٯ١ٜ ايٛاسد٠((

َٔ فُٛع ٖرٙ ايٓضٛظ سٍٛ املعٝاز املعٟٓٛ يًٛقـ ٚا٫بتدا٤ ميهٔ بٝإ ايض١ً بُٝٓٗا بايتشًٌٝ ٚايتُجٌٝ 

 َٔ خ٬ٍ دٗات عد٠، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

                                                           
1

ؼكٝل عًٞ سطني ايبٛاب، ط/ َهتب١ ايرتاخ، َه١  2/553ٖـ( 643مجاٍ ايكسا٤ ٚنُاٍ اٱقسا٤: أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ قُد ايطداٟٚ )ت  -

 ّ.1987 -ٖـ 1408املهس١َ، ا٭ٚىل 
 .79ٜٓعس: ايتُٗٝد:  -2
 .125ايػاؾًني: تٓبٝ٘ -3
، عح َٓػٛز يف ف١ً ايبشٛخ ٚايدزاضات ايكسآ١ْٝ، ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ 102املعاٖس ايضٛت١ٝ ٚأثسٖا يف َكاصد ايتٓصٌٜ: د. ضًُٝإ بٔ عًٞ، ظ  -4

 ّ.2006 -ٖـ 1427اٱض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف بايطعٛد١ٜ، ط/ فُع املًو ؾٗد يطباع١ املضشـ ايػسٜـ، ايعدد ايجاْٞ 
 .226م ايضٛتٞ: ايٓشٛ ٚايطٝا -5
6

 ٖـ .1425، ط/ داز ابٔ اؾٛشٟ، ا٭ٚىل 11ْك٬ً عٔ ايٛقـ ا٫ختٝازٟ: مجاٍ إبساِٖٝ ايكسش ظ  -
 ّ.1972، ط/ َهتب١ ا٭لًٛ املضس١ٜ، ايكاٖس٠، ايسابع١، 221َٔ أضساز ايًػ١: إبساِٖٝ أْٝظ ظ  -١
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ايكسا٤ بـ )) َا يٛ ٚغايبًا َا ٜهٕٛ ٖرا يف َٛاعع ايٛقـ اي٬شّ، ايرٟ ٜعسؾ٘  أ٫ًٚ: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ دؾع ايتِٖٛ:

 ، ؾاحملو يف يصّٚ ايٛقـ ٖٛ تِٖٛ َع٢ٓ غري َساد عٓد ايٛصٌ.1ٚصٌ طسؾاٙ ٭ِٖٚ َع٢ٓ غري املساد((

ٖٚٓاى َ٪يؿات َطتك١ً خاص١ بٗرا ايٓٛع َٔ ا٭ٚقاف، تتبع َٛاعع٘ ع٢ً اَتداد ايٓط ايكسآْٞ، َٔ ذيو: 

، 2 ايب٬غ١ٝ( يًدنتٛز إمساعٌٝ صادم عبد ايسسَِٝٛاعع٘ ٚأضسازٙ  –نتاب ) ايٛقـ اي٬شّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

 .3 ٚنتاب ) ايٛقـ اي٬شّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ( يًػٝذ مجاٍ إبساِٖٝ ايكسش

ٱ  ٻ  چ  ْٚهتؿٞ ٖٓا بعسض َٛعع ٜربش ايػا١ٜ َٔ ايٛقـ اي٬شّ يف دؾع ايتِٖٛ عٔ املع٢ٓ، نكٛي٘ تعاىل:

 .]٥١: انًائدة[چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  

ؾايٛقـ ع٢ً قٛي٘ تعاىل: )) أٚيٝا٤(( ا٭ٚىل ٫شّ، ٚا٫بتدا٤ بكٛي٘: )) بعغِٗ أٚيٝا٤ بعض((. ٚٚد٘ يصّٚ ايٛقـ 

ٖٓا: أْ٘ يٛ ٚصٌ ٭ِٖٚ إٔ اؾ١ًُ بعدٙ صؿ١ ٭ٚيٝا٤; ؾٝهٕٛ ايٓٗٞ عٔ اؽاذِٖ أٚيٝا٤ صؿتِٗ بعغِٗ أٚيٝا٤ 

را ايٛصـ داش اؽاذِٖ أٚيٝا٤، ٖٚٛ قاٍ، ٚإمنا ايٓٗٞ بعض، ٚايضؿ١ قٝد ٜتطًط ع٢ً املع٢ٓ، ؾإذا اْتؿ٢ ٖ

 .4 عٔ اؽاذِٖ أٚيٝا٤ َطًًكا

ٖـ(: ))قٛي٘ تعاىل: ))بعغِٗ أٚيٝا٤ بعض(( مج١ً َكطٛع١ عٔ ايٓٗٞ تتغُٔ ايتؿسق١ 541قاٍ ابٔ عط١ٝ )ت 

 ((. 5 بِٝٓٗ ٚبني امل٪َٓني

٢ٗ عبادٙ امل٪َٓني عٔ َٛا٠٫ ايٝٗٛد ٚايٓضاز٣ ٚاملع٢ٓ اٱمجايٞ ٜكسز ايٛقـ ٜٚٛعش٘: ؾاهلل تبازى ٚتعاىل ٜٓ

ايرٜٔ ِٖ أعدا٤ اٱض٬ّ ٚأًٖ٘ بإٔ ٫ ٜعتُدٚا ع٢ً ا٫ضتٓضاز بِٗ َتٛددٜٔ إيِٝٗ، ٚأ٫ ٜعاغسِٖٚ َعاغس٠ 

 امل٪َٓني.

ًٓا يف ٖرٙ اؾ١ًُ ا٫ضت٦ٓاؾ١ٝ ايع١ً املٛدب١ يًٓٗٞ  ثِ ابتدأ اؿل ضبشاْ٘ ؾكاٍ: ))بعغِٗ أٚيٝا٤ بعض(( َبٝ

 .6 ع٢ً امل٪َٓنيٚاملُا٭٠ َٛا٠٫ ايٝٗٛد ٚايٓضاز٣، ٚناغًؿا أَسِٖ، ٖٚٛ ادتُاعِٗ يف ايهؿس عٔ 

ؾٝتغح َٔ خ٬ٍ املع٢ٓ اٱمجايٞ ي١ٰٜ إٔ ايه٬ّ َٔ مجًتني: مج١ً ايٓٗٞ ٚمج١ً ايتعًٌٝ; ؾٝٓبػٞ ايؿضٌ 

ايٛصؿ١ٝ يف مج١ً ايتعًٌٝ، بُٝٓٗا سؿاًظا ع٢ً اْتعاّ املع٢ٓ ٚترب١٥ ايطٝام َٔ ا٫خت٬ٍ; إذ ايٛصٌ ِٜٖٛ 

 ٚذيو َؿطد يًُع٢ٓ; ٭ٕ ايضؿ١ قٝد، ٚايٓٗٞ إمنا ٖٛ ع٢ً اٱط٬م; يرا يصّ ايٛقـ.

                                                           
 .9، َٓاز اهلد1/232:٣، ٜٚٓعس: ايٓػس: 1/108عًٌ ايٛقٛف:  -1
2

 ّ.2008 -ٖـ 1429ط/ داز ايبضا٥س، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل   - 
 ٖـ.1427 -ٖـ 1426ط/ داز ابٔ اؾٛشٟ، ايدَاّ، ايطعٛد١ٜ، ا٭ٚىل   -3
 .121، َٓاز اهلد٣: 2/457ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -4
بدايط٬ّ عبدايػايف قُد، ط/ داز ؼكٝل ع 5/127ٖـ( 541احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜص: عبداؿل بٔ غايب بٔ عط١ٝ ا٭ْديطٞ )ت  -5

 ّ.1993 -ٖـ 1413داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٫ٚىل 
ؼكٝل عادٍ أمحد عبد املٛدٛد ٚآخسٜٔ، ط/ داز ايهتب  3/519ٖـ( 745ٜٓعس: ايبشس احملٝط: قُد بٔ ٜٛضـ ايػٗري بأبٞ سٝإ ا٭ْديطٞ )ت  -6

 ّ.2001ٖـ 1422ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 
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ًٝا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ تٛضٝع املع٢ٓ: َٚا ميظ املع٢ٓ بايتػٝري إٕ تكدٜس ايٛقٛف يف ايه٬ّ ؾسع ع٢ً املع٢ٓ،  ثاْ

ٖـ( 1393)ت جري املعاْٞ، ٜكٍٛ ابٔ عاغٛز      ته ايٛقـ نريو، ؾكد ٜهٕٛ تػري َٛعع ايٛقـ ضببًا يفميظ 

َٛعًشا ٖرا ا٭َس: )) ع٢ً إٔ ايتعدد يف ايٛقـ قد حيضٌ ب٘ َا حيضٌ بتعدد ٚدٛٙ ايكسا٤ات يف تعدد املع٢ٓ 

 .1 َع اؼاد ايهًُات((

ا ٚقد اْطًل ايكسا٤ َٔ َػسٚع١ٝ تكدٜس ايٛقٛف يف ٍْط َا; ٭ٕ نًًا َِٓٗ قد حياٍٚ يف قسا٤ت٘ ٚدًٗا مم

 خيتًـ ٭دً٘ املع٢ٓ.

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ َٔ ذيو قٛي٘ تعاىل: 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺ ﮻    ﮼   ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  

 .]٥آل عًزاٌ: [ چ  

ي١ )) اهلل ((، َٔ ٚقـ ع٢ً )) ٚايساضدٕٛ يف اختًـ ايكسا٤ يف ايٛقـ ٖا ٖٓا: ؾُِٓٗ َٔ ٚقـ ع٢ً يؿغ اؾ٬

 .4 ، ٚأٌٖ ا٭ص3ٍٛ ، ٚتبعِٗ نجري َٔ املؿطس2ٜٔايعًِ((

ٚاؿل إٔ ٖرا ايتعدد يف ايٛقـ ْاتر عٔ اخت٬ؾِٗ يف تأٌٜٚ املتػاب٘، إذ ٖٛ ْٛعإ: ْٛع اختط اهلل تعاىل 

 .5 بعًُ٘، ْٚٛع ميهٔ ٚصٍٛ اـًل إيٝ٘

ٛقـ ع٢ً يؿغ اؾ٬ي١ )) اهلل((; ٭ٕ سكا٥ل ا٭َٛز ٚنٓٗٗا ٫ ٜعًُٗا ع٢ً اؾ١ًٝ ؾإٕ أزٜد بايتأٌٜٚ ا٭ٍٚ ؾاي

إ٫ اهلل عصٚدٌ، ٚإٕ أزٜد بايتأٌٜٚ املع٢ٓ اٯخس ٖٚٛ ايتؿطري ٚايبٝإ، ؾايٛقـ ع٢ً ))ٚايساضدٕٛ يف ايعًِ((; 

 ب٘ بٗرا ا٫عتباز.خٛطبٛا  ٭ِْٗ ٜعًُٕٛ ٜٚؿُٕٗٛ َا

                                                           
 ّ.1984، ط/ ايداز ايتْٛط١ٝ، 1/83ٖـ( 1393ٜٓٛس: قُد ايطاٖس بٔ عاغٛز)ت ايتشسٜس ٚايت -1
 .1/361، عًٌ ايٛقٛف: 57، املهتؿ٢: 117، ايكطع ٚا٥٫تٓاف:2/565ٜٓعس: اٱٜغاح:   -2
ٖـ ، عس ايعًّٛ: أبٛ ايًٝح 1405، ط/ داز ايؿهس، بريٚت 3/81ٖـ( 310ٜٓعس َج٬ً: داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ: قُد بٔ دسٜس ايطربٟ )ت   -3

، ؼكٝل قُٛد َطسدٞ، ط/ داز ايؿهس، بريٚت، د.ت، ايهػاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ 220/ 1ٖـ( 373ْضس بٔ قُد ايطُسقٓدٟ )ت 

/ داز ايهتب ايع١ًُٝ ، ؼكٝل قُد عبد ايط٬ّ غاٖني، ط1/333ٖـ( 538ا٭قاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ: أبٛ ايكاضِ داز اهلل قُٛد ايصكػسٟ )ت 

 ، ٚغريٖا َٔ نتب ايتؿطري.2/400، ايبشس احملٝط: 1/403ّ، احملسز ايٛدٝص: 1995 -ٖـ 1415بريٚت، ا٭ٚىل 
ٖـ 1415، ط/ َ٪ضط١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، بريٚت ا٭ٚىل 139-138ٖـ( ظ 606ٜٓعس َج٬ً: أضاع ايتكدٜظ يف عًِ ايه٬ّ: ؾدس ايدٜٔ ايساشٟ ) ت   -4

، ؼكٝل عبد ايسمحٔ ايٓذدٟ، 37-5/36ٖـ( 728ٚزضا٥ٌ ٚؾتاٟٚ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ: أمحد بٔ عبداؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ )ت  ّ، نتب1995 -

ٖـ 1391، ط/ املهتب اٱض٬َٞ، بريٚت، ايسابع١ 1/234ٖـ( 792ط/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايجا١ْٝ، د.ت، غسح ايعكٝد٠ ايطشا١ٜٚ: أبٛ ايعص اؿٓؿٞ )ت 

، ؼكٝل غعٝب ا٭زْا٩ٚط، 53ٖـ( ظ 1033 تأٌٜٚ ا٭مسا٤ ٚايضؿات ٚاٯٜات احملهُات ٚاملتػابٗات: َسعٞ بٔ ٜٛضـ املكدضٞ )ت ،أقاٌٜٚ ايجكات يف

 ٖـ.1406ط/ َ٪ضط١ ايسضاي١، بريٚت، ا٭ٚىل 
 .402 -400/ 2، ايبشس احملٝط: 404 -1/403ٜٓعس: احملسز ايٛدٝص:   -5
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728ًٜٓكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ )ت ا ايٛقـ يف ايكسا٤تني: )) إٔ ٜهٕٛ يف اٯ١ٜ قسا٤تإ، قسا٠٤ َٔ ٜكـ ع٢ً قٛي٘: )) ٖـ( َبٝ

إ٫ اهلل ((، ٚقسا٠٤ َٔ ٜكـ عٓد قٛي٘: )) ٚايساضدٕٛ يف ايعًِ ((، ٚنًتا ايكسا٤تني سل، ٜٚساد با٭ٚىل املتػاب٘ 

رٟ ٜعسف ايساضدٕٛ تؿطريٙ، ٖٚٛ يف ْؿط٘ ايرٟ اضتأثس اهلل بعًِ تأًٜٚ٘، ٜٚساد بايجا١ْٝ املتػاب٘ اٱعايف اي

 .1 تأًٜٚ٘، َٚجٌ ٖرا ٜكع يف ايكسإٓ((

ٚبٗرا قسب اـ٬ف َٔ ا٫تؿام، ٚمت اؾُع بني اٯزا٤ اييت تبدٚ يف ظاٖسٖا كتًؿ١; ٚيرا ْكٌ عٔ ابٔ عباع 

ا ٜعًِ )) َٚ     ٚن٬ُٖا سل، )) ٚإذا عسؾت ٖرٙ اؾ١ٗ عسؾت إٔ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘:  2زعٞ اهلل عٓ٘ ٖرا ٖٚرا

ًٗا سطبُا دٍ عًٝ٘  تأًٜٚ٘ إ٫ اهلل(( ٚٚصً٘ بكٛي٘: )) ٚايساضدٕٛ يف ايعًِ(( دا٥ص، ٚإٔ يهٌ ٚاسد َُٓٗا ٚد

 .3 ايتؿضٌٝ املتكدّ((

ًٝا ٜعط٢ ايكسا٠٤ َع٢ٓ خاصًا ـ أ١ُٖٝ يف  ثايًجا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايعكٝد٠: ًٜك٢ ايٛقـ ـ باعتبازٙ َطًًبا ضٝاق

ٚاملراٖب ايه١َٝ٬; )) إذ إٕ َعسؾت٘ تعٗس َرٖب أٌٖ ايط١ٓ َٔ َرٖب املعتصي١، َباسح ايعكٝد٠ بني ايؿسم 

، ؾايٛقـ ع٢ً ]6١ايكضط: [ چ  ىې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ نُا يف قٛي٘ تعاىل: 

))خيتاز(( ٖٛ َرٖب أٌٖ ايط١ٓ; يٓؿٞ اختٝاز اـًل، ٫ اختٝاز اؿل، ؾًٝظ ٭سد إٔ خيتاز، بٌ اـري٠ هلل 

 .4 تعاىل((

ًًا: )) ٚايضشٝح 514ٜٚ٪ند ٖرا َا ذنسٙ ايكػريٟ )ت  ٖـ( يف تٛدٝ٘ اـ٬ف بني ايؿسم سٍٛ ٖرٙ اٯ١ٜ قا٥

ا٭ٍٚ ـ أٟ إٔ تهٕٛ )َا( يف قٛي٘ تعاىل: )) َا نإ هلِ اـري٠(( يًٓؿٞ ـ ٱطباقِٗ ع٢ً ايٛقـ ع٢ً )خيتاز(، 

 .5 ٖٚٛ أغب٘ مبرٖب أٌٖ ايط١ٓ ((

بـ ) َا( ع٢ً أْٗا ْاؾ١ٝ، ٖٚٛ  ايٛقـ ع٢ً )خيتاز( ٚا٫بتدا٤ ٚمل ٜصٍ ايٓاع ٜكٛيٕٛ: إٕٚيف ايؿتٛسات اٱهل١ٝ: )) 

 .6 َرٖب أٌٖ ايط١ٓ((

701ًٓٚيًٓطؿٞ )ت   ا ع٬ق١ ايٛقـ ٖـ( عٓا١ٜ بٗرا املع٢ٓ يف تؿطريٙ َدازى ايتٓصٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ، إذ ٜكٍٛ َبٝ

ل َا ٜػا٤، ٚزبو خيتاز َا ٜػا٤، )َا نإ هلِ )) ٜٚٛقـ ع٢ً )خيتاز(، أٟ: ٚزبو خيً باملع٢ٓ ايعكدٟ:

                                                           
 .17/382ؿطري: نتب ٚزضا٥ٌ ٚؾتا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ يف ايت  -1
 .57َٚا بعدٖا، املهتؿ٢:  3/81ٜٓعس: داَع ايبٝإ:  -2
 .2/246اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ:  -3
 5َٓاز اهلد٣:  -4
5

 ، ط/ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، د.ت.13/305ٖـ( 671اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ: قُد بٔ أمحد ايكسطيب )ت  - 
، ط/ َطبع١ 3/205ٖـ( 1204يًدقا٥ل اـؿ١ٝ، املــعسٚؾ١ بـ )ساغ١ٝ اؾٌُ(: ضًُٝـــإ اؾـــٌُ )ت ايؿتٛسات اٱهل١ٝ بتٛعٝح تؿطري اؾ٬يني  -6

 اؿًيب، ايسابع١ د.ت.
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اـري٠( أٟ: يٝظ هلِ إٔ خيتازٚا ع٢ً اهلل غ٦ًٝا َا. َٚٔ قاٍ َعٓاٙ: ٚخيتاز يًعباد َا ٖٛ خري هلِ ٚأصًح ؾٗٛ 

 .1َا٥ٌ إىل ا٫عتصاٍ((

ٗا ؾكد نإ يًٛقـ ٖٓا ص١ً ٚثٝك١ يف بٝإ املٓصع ايعكدٟ سٍٛ َطأي١ ايض٬ح ٚا٭صًح اييت اْطًل َٓ

املعتصي١ يف تكدٜس ايكدز، ٚأٚدبٛا ؾٝ٘ َساعا٠ ا٭صًح يًعباد، َٔ خ٬ٍ إجيابِٗ ع٢ً اهلل إٔ ٜبني اؿل ٚاهلدا١ٜ 

; ٚيرا أٚدبٛا ايٛقـ ع٢ً )اـري٠( ٫ ع٢ً 2 يًعبد ٜٚٛؾس ي٘ أضبابٗا ٜٚصٌٜ َٛاْعٗا، ٖٚٛ َا ٜطُْٛ٘ بايعدٍ

 املطأي١.)خيتاز( يٝتؿل املع٢ٓ َع َرٖبِٗ ايه٬َٞ سٍٛ ٖرٙ 

ٚيف ا٫ػاٙ اٯخس ْس٣ أٌٖ ايط١ٓ ٜ٪ندٕٚ َا ذٖبٛا إيٝ٘ َٔ إط٬م اـري٠ هلل ٚسدٙ، ٚيٝظ ٭سد إٔ ٜٛدب 

 عًٝ٘ غ٤ٞ، ٚذيو بتعُدِٖ ايٛقـ ع٢ً )خيتاز(. 

ايع٬ق١ بني ايؿك٘ ٚايٛقـ ذات ص١ً ٚثٝك١; ٭ٕ آٜات ا٭سهاّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ  زابًعا: َا ٜهٕٛ َٔ د١ٗ ايؿك٘:

 تؿِٗ إ٫ ع٢ً ع٤ٛ ع٬قات ايهًُات ٚاؾٌُ، اييت ؽتًـ سطب ايٛقٛف ٚا٫بتدا٫.٤ 

ًًا: )) يعًِ ايٛقـ ص١ً ق١ٜٛ بعًِ ايؿك٘; ٭ْ٘ قد ٜضسح  َٚٔ ٖٓا لد َٔ بٗرٙ ايع٬ق١ بني ايؿك٘ ٚايٛقـ قا٥

َّشاع )ت  3 خيتًـ يف ايٛقـ تبًعا ي٬خت٬ف يف اؿهِ ايؿكٗٞ(( ١ بٗرا ا٭َس يف نتاب٘ ٖـ( عٓا338ٜٚيٲَاّ اي

ايكطع ٚا٥٫تٓاف، سني ذنس َا حيتاز إيٝ٘ َٔ سكل ايٓعس يف ايتُاّ، ؾكاٍ: )) حيتاز صاسب عًِ ايتُاّ إىل 

 .4 املعسؾ١ بأغٝا٤ َٔ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يف أسهاّ ايكسإٓ((

ْ٘ َٔ قاٍ َٔ ثِ ٜعكب ع٢ً ٖرٙ املعٝاز١ٜ بني ايؿك٘ ٚايٛقـ برنس َجاٍ ع٢ً ٚد٘ اٱمجاٍ، ؾٝكٍٛ: )) ٭

ٔإٌ تاب،  ]٤انُٕر: [ چ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ايؿكٗا٤ ٫ تكبٌ غٗاد٠ ايكاذف ٚإٕ تاب، نإ ايٛقـ عٓد: 

َّثِ  ((، 5 َٚٔ قاٍ: ػٛش غٗادت٘ إذا تاب، نإ ايه٬ّ عٓدٙ َتضًًا، ٚايٛقـ عٓدٙ )) ؾإٕ اهلل غؿٛز زسِٝ(( ٔ ب

هلرٙ املعاْٞ إ٫ َٔ ٚقـ ع٢ً َراٖب ا٭١ُ٥ املػٗٛزٜٔ يف َٔ قاٍ َٔ أٌٖ ايعًِ بهٌ َٔ ايسأٜني، ٫ٚ ٜٛؾل 

 ايؿك٘ اٱض٬َٞ.

ٖٚٓاى دزاضات َطتك١ً سٍٛ ٖرا املٛعٛع، ٚإٕ نإ بعغٗا يف إطاز َرٖيب، َٔ ذيو دزاض١ يًدنتٛز عصت 

 ، ٚؾٝٗا تتبع ايباسح َٛقـ املرٖب6 غشات٘ نساز بعٓٛإ )ايٛقـ ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف ايرتدٝح عٓد اؿٓؿ١ٝ(

                                                           
 ، ط/ داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، د.ت.2/654ٖـ( 701َدازى ايتٓصٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ: أبٛ ايربنات عبداهلل بٔ أمحد ايٓطؿٞ )ت  -1
َٚا بعدٖا، ؼكٝل َضطؿ٢ ايطكا،  14/7ٖـ( 415ايتٛسٝد ٚايعدٍ: يًكاعٞ أبٞ اؿطٔ عبداؾباز بٔ أمحد املعتصيٞ )ت ٜٓعس: املػين يف ابٛاب  -2

 ّ.1965 -ٖـ 1385ط/ عٝط٢ ايبابٞ اؿًيب ٚغسناٙ، ايكاٖس٠ 
 -ٖـ ٬1427ّ ، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل ، ط/ داز ايط54ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ٚصًتُٗا باملع٢ٓ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: عبدايهسِٜ إبساِٖٝ عٛض صاحل، ظ  -3

2006.ّ 
 .32ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -4
 .32املسدع ايطابل:  -5
 ّ.2006 -ٖـ 1427ط/ َ٪ضط١ املدتاز، ايكاٖس٠، ايجا١ْٝ  -6
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اؿٓؿٞ َٔ ا٫ضتد٫ٍ بايٛقـ نُسدح يف املطا٥ٌ ايؿك١ٝٗ، ٚقد امضست دزاضت٘ يف عػس َطا٥ٌ َٔ ايؿسٚع 

 ايؿك١ٝٗ.

، 1 ٚيٓا عٓا١ٜ بٗرا املٛعٛع يف دزاضتٓا يًدنتٛزاٙ سٍٛ ظاٖس٠ ايٛقـ يف ايكسا٤ات ٚأثسٙ يف ايتؿطري ٚا٭سهاّ

بني ايٛقـ يف ايكسا٤ات ٚا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ، يف عٌُ سٝح أؾسدْا ؾضًًا َٔ ؾضٍٛ ٖرٙ ايدزاض١ يبشح ايع٬ق١ 

تطبٝكٞ ع٢ً اَتداد ايٓط ايكسآْٞ، ٜتذاٚش َسس١ً ؼًٌٝ املجاٍ إىل ايتطبٝل غب٘ ايهاٌَ، ٚقد ظٗس أثس 

 .ايٛقـ يف َطا٥ٌ َتعدد٠ تسبٛ ع٢ً ايعػسٜٔ َطأي١، َٛشع١ ع٢ً أبٛاب ايؿك٘ املدتًؿ١

 املبشح ايجايح

 املعٝاز ايكسا٥ٞ

٘ ا٭سسف ايكسا١ٝ٥ يف أدا٤ بعض ايهًُات ايكسآ١ْٝ، املس١ٜٚ عٔ ا٭١ُ٥ ايكسا٤ ايعػس٠ ٚغريِٖ، أٚ نُا ٜٚكضد ب

 . 2 )) ٖٛ عًِ بهٝؿ١ٝ أدا٤ نًُات ايكسإٓ ٚاخت٬ؾٗا بعصٚ ايٓاق١ً((ٖـ( بكٛي٘: 833ؾ٘ ابٔ اؾصزٟ )تعسَّ

ا ع٢ً ايعباد، َع َا ؾٝٗا َٔ نُاٍ اٱعذاش ؾايكسا٤ات ظاٖس٠ صٛت١ٝ أباح اهلل بٗا قسا٠٤ ايكسإٓ تٝطرًيا ٚؽؿًٝؿ

ٚمجاٍ اٱجياش، َٚٓٗا: َا يف ذيو َٔ ععِٝ ايربٖإ ٚٚاعح ايد٫ي١، إذ ٖٛ َع نجس٠ ٖرا ا٫خت٬ف ٚتٓٛع٘ 

مل ٜتطسم إيٝ٘ تغاد ٫ٚ تٓاقض ٫ٚ ؽايـ، بٌ نً٘ ٜضدم بعغ٘ بعًغا، ٜٚبني بعغ٘ بعًغا، ٜٚػٗد بعغ٘ 

 . 3 ٛب ٚاسديبعض، ع٢ً منط ٚاسد، ٚأضً

ٚايع٬ق١ بني عًِ ايكسا٤ات ٚعًِ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ذات ص١ً ٚثٝك١، ٖٚٓا ٫بد َٔ َعسؾ١ أصٍٛ َراٖب ا٭١ُ٥ 

ٌٍٍ َرٖب٘، ؾٓاؾع )ت ٚا٫بتدا٤ يٝعتُد ايكسا٤ يف ايٛقـ  ٖـ( نإ ٜساعٞ قاضٔ ايٛقـ 169يف قسا٠٤ ن

ا أْ٘ نإ ٜكٍٛ: ))إذا ٚقؿت يف ايكسإٓ ع٢ً قٛي٘ ٖـ( ز٣ٚ عٓ٘ ًْض120ٚا٫بتدا٤ عطب املع٢ٓ، ٚابٔ نجري )ت 

، ٚع٢ً ]1٢٣ا٭ْعاّ:  [           چېئ  ىئ  چ ، ٚع٢ً قٛي٘: ]١آٍ عُسإ: [ چ   ﮸﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ  تعاىل:

، مل ُأباٍ بعدٖا ٚقؿت أّ مل أقـ((، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً أْ٘ نإ ٜكـ ]1٢3ايٓشٌ: [ چ  پٻ  پ  پچ  قٛي٘:

عٓ٘: أْ٘ نإ ٜساعٞ ايٛقٛف ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ َطًًكا، ٫ٚ ٜتعُد يف أٚضاط اٯٟ سٝح ٜٓكطع ْؿط٘، ٚز٣ٚ 

 ٚقًؿا ض٣ٛ ايج٬ث١ املتكد١َ.

ٖـ( ؾسٟٚ عٓ٘: أْ٘ نإ ٜتعُد ايٛقـ ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ، ٜٚكٍٛ: ٖٛ أسب إيٞ، ٚز٣ٚ عٓ٘ 154ٚأَا أبٛ عُسٚ )ت 

 نريو: أْ٘ نإ ٜساعٞ سطٔ ايٛقـ ٚسطٔ ا٫بتدا٤.

                                                           
 ّ.2010 -ٖـ 1431كطٛط١ به١ًٝ داز ايعًّٛ، داَع١ ايكاٖس٠  -1
، ؼكٝل شنسٜا عُريات ، ط/  داز ايهتب ايع١ًُٝ، 9ٖـ( ظ 833ؾصزٟ )ت َٓذد املكس٥ني َٚسغد ايطايبني: أبٛ اـري قُد بٔ قُد بٔ ا -2

 ّ.1999  -ٖـ 1420بريٚت، ا٭ٚىل 
 َٚا بعدٖا. 1/49ٜٓعس: ايٓػس:  -3
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ٖـ(: ؾهاْا ٜطًبإ ايٛقـ َٔ سٝح ٜتِ ايه٬ّ، ٚز٣ٚ عٔ عاصِ: أْ٘ 189ٖـ( ٚايهطا٥ٞ )ت 128ٚأَا عاصِ )ت 

 نإ ٜساعٞ سطٔ ا٫بتدا٤. 

ٚأَا محص٠ اتؿكت ايسٚا٠ عٓ٘: أْ٘ نإ ٜكـ عٓد اْكطاع ايٓؿظ، ؾكٌٝ: ٭ٕ قسا٤ت٘ ايتشكٝل ٚاملد ايطٌٜٛ، ؾ٬ 

ز٠ ايٛاسد٠. ٚايباقٕٛ َٔ ايكسا٤ ناْٛا ٜساعٕٛ سطٔ ٜبًؼ ايتُاّ ٫ٚ ايهايف، أٚ ٭ٕ ايكسإٓ عٓدٙ نايطٛ

 .1 اؿايتني ٚقًؿا ٚابتدا٤

ٚتعترب ايكسا٤ات َعٝاًزا ًَُٗا يف تعٝني ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، )) ؾكد ٜ٪دٟ اخت٬ف ايكسا٤ يف أدا٤ بعض نًُات 

 .2 ايكسإٓ إىل اخت٬ف يف َؿاصٌ ايه٬ّ، اييت جيٛش عٓدٖا ايٛقـ((

ظ عٔ أ١ُ٥ ٖرا ايؿٔ باعتُاد املعٝاز ايكسا٥ٞ يف ٚقٛف ايكسإٓ، َٔ ذيو َا ذنسٙ ٖٚٛ َا صسست ب٘ ايٓضٛ

َّشاع )ت  ٖـ( يف ايكطع ٚا٥٫تٓاف ؾُٝا حيتاز إيٝ٘ َٔ سكل ايٓعس يف ايتُاّ، ؾكاٍ: )) ٚحيتاز إىل 338اي

ٚإٕ عِ  نإ ٖرا ايتُاّ عٓدٙ، ]22ايؿسقإ: [ چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  املعسؾ١ بايكسا٤ات; ٭ْ٘ إذا قسأ:

ؾايٛقـ عٓد: ) ٜٚكٛيٕٛ سذًسا(، ْٚكٌ عٔ ابٔ فاٖد )ت  -ٖـ(110ٖٚٞ قسا٠٤ اؿطٔ ايبضسٟ )ت  –اؿا٤ 

 .3 ٖـ( قٛي٘: ٫ ٜكّٛ بايتُاّ إ٫ مٟٛ عامل بايكسا٤ات...((324

ًًا: )) ٚقد ٜهٕٛ ايٛقـ سطًٓا ع ٢ً ْٚكسأ َجٌ ٖرا َا ذنسٙ صاسب َٓاز اهلد٣ عٓد بٝاْ٘ ملساتب ايٛقـ قا٥

 .4قسا٠٤، غري سطٔ ع٢ً أخس٣((

َٚٔ مل ٜضسح بٗرٙ املعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ َٔ أ١ُ٥ ٖرا ايؿٔ، ؾًِ تػؿً٘ ْضٛصِٗ ٚأسادٜجِٗ َٔ خ٬ٍ 

 مناذز ايٛقـ يدِٜٗ ع٢ً آٟ ايكسإٓ.

ڃ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ         ٖـ( عٓد ؼًًٝ٘ ملٛعع ايٛقـ يف قٛي٘ تعاىل:328َٔ ذيو َا أٚزدٙ ابٔ ا٭ْبازٟ )ت 

، ؾكد ذنس َٔ قسأ بايسؾع أٚ اـؿض يف يؿغ اؾ٬ي١، ثِ بني   ]٢إبزاٍْى: [ چ  چڃ  چ  چ  چ

ًًا: )) ؾُٔ قسأ بايسؾع ٚقـ ع٢ً )اؿُٝد(، َٚٔ قسأ باـؿض ٚقـ ع٢ً  َٛعع ايٛقـ ع٢ً نًتا ايكسا٤تني قا٥

 .5 )َا يف ا٭زض( ((

ڻ  چ                       ٛعٞ ايٛقـ عطب ايكسا٠٤، عٓد قٛي٘ تعاىل: ٖـ( سني ؾسم بني 444َْٚجً٘ أًٜغا َا ذنسٙ ايداْٞ )ت 

﮻  ﮼  ﮽    ﮺﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮲ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ

                                                           
 .263-262/ 1، ٚيطا٥ـ اٱغازات: 238/ 1ٜٓعس: ايٓػس:  -1
 .173ايٛقـ يف ايعسب١ٝ:  -2
 .33 -32ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -3
 .12َٓاز اهلد٣:  -4
 .2/739اٱٜغاح:  -5
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، ؾكاٍ: )) َٔ خػ١ٝ اهلل(( ناف ع٢ً قسا٠٤ َٔ قسأ: ))َٚا اهلل بػاؾٌ عُا ]١4ايبكس٠: [ چ﮾  ﮿   ﯀  

َتضٌ باـطاب املتكدّ يف قٛي٘: )) ثِ قطت قًٛبهِ((، َٚٔ قسأ ذيو بايٝا٤ ؾايٛقـ  تعًُٕٛ(( بايتا٤; ٭ْ٘

 .1 ع٢ً ))َٔ خػ١ٝ اهلل(( تاّ; ٭ٕ َا بعدٙ اضت٦ٓاف إخباز َٔ اهلل عصٚدٌ بريو، ؾٗٛ َٓكطع مما قبً٘((

ٖرا ايعًِ، ؾٗٓاى ٚتتأند َعٝاز١ٜ ايكسا٤ات يف ٚقٛف ايكسإٓ ايهسِٜ عٓد ايدازضني احملدثني ايرٜٔ أيؿٛا يف 

دزاضات ع١ًُٝ َتدضض١ اضتكًت ببٝإ ٖرٙ ايع٬ق١ بني عًِ ايكسا٤ات ٚعًِ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، َٓٗا: زضاي١ 

، ٚأًٜغا زضاي١ 2 عًٞ أمحد ب٬ٍ بعٓٛإ )أثس اخت٬ف ايكسا٤ يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤(اؾًٝٞ  ايدنتٛزاٙ يًدنتٛز/

 .3 ٕ )ايٛقـ يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٚأثسٙ يف ْعاّ اؾ١ًُ(ايدنتٛزاٙ يًدنتٛز/ قُٛد قُد زَغإ بعٓٛا

 ٚقد اْتعُت ٖرٙ ايع٬ق١ بني ايٛقـ ٚايكسا٤ات أْٛاع ايه٬ّ ايج٬ث١، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ  نكٛي٘ تعاىل: أًٚيا: يف ا٭مسا٤:

، سٝح قسأ ابٔ عاَس بسؾع ]54ا٭عساف: [ چ  ڱگ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 .4 ا٭زبع١ ا٭مسا٤ يف ) ايػُظ ٚايكُس ٚايٓذّٛ َطدسات( ، ٚقسأ ايباقٕٛ بايٓضب يف نًٗا

، ٚؼدخ 5 ؾايكسا٠٤ بايسؾع ؾٝٗا نًٗا ع٢ً ا٫بتدا٤ ٚاـرب، أٟ: اٱخباز عٔ ٖرٙ املدًٛقات ايبدٜع١ بايتطدري

دا٤ َٔ سٝح ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، تبًعا يتكدٜس املع٢ٓ، ؾؿٝٗا ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً قٛي٘ ٖرٙ ايكسا٠٤ أثًسا يف نٝؿ١ٝ ا٭

ًٓا; ٭ْ٘ اضتأْـ ايه٬ّ ٚقطع٘ مما قبً٘، ؾسؾع با٫بتدا٤، ٚعطـ بعض ا٭مسا٤ ع٢ً بعض  تعاىل )سجًٝجا( سط

طدري ٚاضتُسازٙ يف ٚدعٌ )َطدسات( خرًبا ي٬بتدا٤، ٚيف ٖرا ايكطع ٚا٫ضت٦ٓاف بٝإ ددٜد يٲع٬ّ ببكا٤ ايت

٫ٚ ٜٛقـ ع٢ً قسا٠٤ اؾُٗٛز بايٓضب  عٙ اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ يف قسا٠٤ ايسؾٖرٙ ا٭دساّ ايعع١ُٝ، ٖٚٛ َا تؿٝد

 .6 ع٢ً قٛي٘ تعاىل ) سجًٝجا(; ٫تضاٍ ايه٬ّ بعغ٘ ببعض; ٭ٕ َا بعدٙ ْطل ع٢ً َا قبً٘ ؾ٬ ٜكطع َٓ٘

ًٝا: يف ا٭ؾعاٍ:         چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۆڭ  ۇ  ۇچ  نكٛي٘ تعاىل: ثاْ

ٕٳ(، ٚقسأ ايباقٕٛ بسؾع٘]11١ايبكس٠: [  .7 ، سٝح قسأ ابٔ عاَس بٓضب ايؿعٌ يف )ؾٝهٛ

                                                           
 .40املهتؿ٢:  -1
 ّ.2007ط/ داز ايكًِ، دبٞ، اٱَازات، ا٭ٚىل  -2
 ّ.1997كطٛط١ ظاَع١ اـسطّٛ، ايطٛدإ  -3
 .2/269ايٓػس:   -4
ايع١ًُٝ،  ، ؼكٝل ناٌَ َضطؿ٢ اهلٓداٟٚ، ط/ داز ايهتب2/241ٖـ( 377ٜٓعس: اؿذ١ يًكسا٤ ايطبع١: أبٛ عًٞ اؿطٔ بٔ أمحد ايؿازضٞ ) ت  -5

املصٜدٟ، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ،  ، ؼكٝل أمحد ؾسٜد181ٖـ( ظ 370ّ، َعاْٞ ايكسا٤ات: أبٛ َٓضٛز ا٭شٖسٟ )ت 2001ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

 ّ.1999بريٚت،
6

 .147-146، َٓاز اهلد٣: 186ٜٓعس: املهتؿ٢:  -
 .2/220ايٓػس:  -١
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ايكسا٠٤ بايٓضب دٛاًبا ع٢ً يؿغ )نٔ(، سٝح أدسٟ فس٣ دٛاب ا٭َس، ٚايكسا٠٤ بايسؾع ع٢ً ا٫ضت٦ٓاف، 

 .1 ٚاملع٢ٓ: ؾٗٛ ٜهٕٛ

ًٗا َٔ ايٛقـ ػٝصٙ قسا٠٤ ايسؾع، ؾع٢ً قسا٠٤ ابٔ عاَس بايٓضب ٫ جيٛش ايٛقـ ٖٚٓا متٓع ايكسا٠٤ بايٓضب ٚ د

ع٢ً )نٔ( يتعًك٘ مبا بعدٙ َٔ سٝح نْٛ٘ دٛاًبا; إذ ٫ ٜضح قطع ايػسط عٔ دٛاب٘، نُا ٖٛ َكسز يف 

 .2 املت٬شَات ايًؿع١ٝ، ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً )ؾٝهٕٛ( ٖٚٛ ايتُاّ ع٢ً ايكسا٤تني

)نٔ( ع٢ً قسا٠٤ اؾُٗٛز; ٭ٕ َا بعدٙ َطتأْـ، ؾٝهٕٛ خرب َبتدأ قرٚف، تكدٜسٙ: ؾٗٛ، ٚداش ايٛقـ ع٢ً 

أٟ: ؾٗٛ ٜهٕٛ، ٚقد دعٌ بعغِٗ ٖرا ايكطع ٚادب ملع٢ٓ عكدٟ، ٚذيو يًؿضٌ بني أشي١ٝ ايه٬ّ ٚسدٚخ 

 .3 ايتهٜٛٔ; ٭ٕ ايكٍٛ قدِٜ ٚايتهٜٛٔ سادخ، ؾ٬ ٜضح عطؿُٗا

أ ايهطا٥ٞ ، سٝح قس]4٣ايدخإ: [ چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  چ  :نكٛي٘ تعاىل ثايًجا: يف اؿسٚف:

 بؿتح اهلُص٠ يف )إْو(،

 .4 ٚقسأ ايباقٕٛ بهطسٖا

ايكسا٠٤ بؿتح اهلُص٠ ع٢ً َع٢ٓ: ذم ٭ْو نٓت تكٍٛ ٖرا، أٟ: ع٢ً قٛيو، ٚقسا٠٤ اؾُٗٛز بهطس اهلُص٠ 

ٚقٛيٛا ي٘: نٝت ٚنٝت، ؾشه٢ اهلل قٛي٘ ع٢ً َا ع٢ً ا٫ضت٦ٓاف ع٢ً د١ٗ اؿها١ٜ بايكٍٛ املكدز، أٟ: اعتًٛٙ 

 . 5 نإ ًٜؿغ ب٘ شٜاد٠ يف تعرٜب٘ بايتٛبٝذ ٚايتكسٜع

ؾؿٞ ؾتح اهلُص٠ ٚنطسٖا أثس يف تعدٌٜ املع٢ٓ مما أثَّس بدٚزٙ ع٢ً َٛعع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، ؾ٬ ٚقـ ع٢ً 

ًًا ملا قبً ٘; يٝدٍ ع٢ً ايطبب املٛدب يًعراب، َٚا ايكسا٠٤ بؿتح اهلُص٠ ع٢ً )ذم(; يتعًك٘ بـ )إْو( ؾٝهٕٛ تعًٝ

 سٌ ب٘ َٔ ايٓك١ُ ٚايعكاب.

ًٝا َّو أْت ايعصٜص ايهسِٜ( ع٢ً 6 ٚع٢ً قسا٠٤ اؾُٗٛز تهطس اهلُص٠، ؾٝهٕٛ ايٛقـ ع٢ً )ذم( ناؾ ، ٜٚبتدأ )ِإ

يديٌٝ د١ٗ ا٫ضت٦ٓاف; يتضٜٛس َا ٖٛ عًٝ٘ َٔ املٗا١ْ ٚايري١، )) ؾٗٛ نٓا١ٜ عٔ كاطبت٘ باـط١ َع إقا١َ ا

 .7 ع٢ً ذيو مبا ؾٝ٘ َٔ املٗايو((

 

                                                           
 .1/536يبشس احملٝط: ، ا1/372، اؿذ١: يًؿازضٞ: 61ٜٓعس: َعاْٞ ايكسا٤ات:  -1
 .80، ايكطع ٚا٥٫تٓاف:1/530ٜٓعس: اٱٜغاح:  -2
 .1/202ٜٓعس: احملسز ايٛدٝص:  -3
 .2/371ايٓػس:  -4
 .16/105، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ: 3/387، اؿذ١: يًؿازضٞ:444َعاْٞ ايكسا٤ات:  -5
 .323، املهتؿ٢: 476، ايكطع ٚا٥٫تٓاف: 2/889ٜٓعس: اٱٜغاح:  -6
، ط/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل 18/47ٖـ( 885ايدزز يف تٓاضب اٯٜات ٚايطٛز: بسٖإ ايدٜٔ أبٛ اؿطٔ إبساِٖٝ بٔ عُس ايبكاعٞ )ت  ْعِ -١

 ّ.1969 -ٖـ 1389
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 املبشح ايسابع

 املعٝاز ايب٬غٞ

ًٝا ٜعني نجرًيا ع٢ً تسدٝح َا ٖٛ ا٭قسب إىل ايطداد يف اؿهِ بًصّٚ  إٕ تعًٌٝ ايٛقـ ٚايٛصٌ، ٚتٛدُٝٗٗا ب٬غ

ٌ ٚدٚزُٖا يف ، ثِ ٖٛ ٜهػـ عٔ ٚظٝؿ١ ايٛقـ ٚايٛص –بأسٛاٍ اؾٛاش ايج٬ث١  –ايٛقـ أٚ اَتٓاع٘ أٚ دٛاشٙ 

عًِ ايٛقـ ٜتػٝاٖا  ايػا١ٜ اييت –يف ايتشًٌٝ ا٭خري  -ايتُهني َٔ إدزاى املع٢ٓ، ٚض١َ٬ ايتأد١ٜ، ُٖٚا 

 .1 ٚا٫بتدا٤

يرا مل ٜهٔ غسًٜبا إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسا٤ات ٖٛ أصٌ ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايب٬غ١، ثِ اتػح 

إٔ )ايؿضٌ ٚايٛصٌ( قد ْػأ يف عًِ ايكسا٤ات، ذيو ايعًِ ايرٟ  بٛغاسٗا، بٌ إٕ ايدنتٛز َٓري ضًطإ ٜ٪ند

 .2 ٜستبط بايب٬غ١ ازتباًطا ٚثًٝكا

ٚٴصـ إٔ ايعًِ مبا ٜٓبػٞ إٔ ٜضٓع يف اؾٌُ َٔ عطـ بعغٗا ع٢ً بعض أٚ تسى ايعطـ ؾٝٗا ٚاجمل٤ٞ  ٚقد 

َس يف ذيو أِْٗ دعًٛٙ سًدا بٗا َٓجٛز٠ تطتأْـ ٚاسد٠ َٓٗا بعد أخس٣ َٔ أضساز ايب٬غ١، بٌ بًؼ َٔ ق٠ٛ ا٭

 .3 يًب٬غ١، ؾكد دا٤ عٔ بعغِٗ أْ٘ ض٦ٌ عٔ ايب٬غ١؟ ؾكاٍ: َعسؾ١ ايؿضٌ َٔ ايٛصٌ

يف صٛز٠ ٬َسعات  –نُا ؼدثٓا بريو نتب ا٭دب  –ٚايبشح ايب٬غٞ سٍٛ ٖرا املضطًح ظٗست بٛادزٙ 

ْٴكٌ عا١َ، ْٚضا٥ح أٚي١ٝ تكّٛ ع٢ً َساعا٠ ايتٓاضب بني املعاْٞ، ٚا٫ٖتُا ّ مبكاطع ايه٬ّ، ٚيعٌ أٚعح تطبٝل 

إيٝٓا يريو املبدأ ٖٛ َا ٜتُجٌ يف أدا٤ ايٓط ايكسآْٞ ٚت٬ٚت٘، ٚذيو ؾُٝا ٜعسف بؿٔ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف عًِ 

 .4 ايتذٜٛد

ٚايٛاقع إٔ ايرٟ ٜكسِّب بني املٓصعني سًكا يف تٓاٍٚ ٖرا ايؿٔ ٖٛ سدٜح عًُا٤ ا٭دا٤ عٔ َساتب ايٛقـ ٚطبٝع١ 

قاتٗا مبا قبًٗا ٚمبا بعدٖا َٔ د١ٗ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ، ٖٚٞ ع٬قات تتؿاٚت بتؿاٚت ا٭ٚد٘ اٱعساب١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ع٬

ًَا إذا اْكطع َا بعدٙ عُا قبً٘ يؿًعا َٚع٢ٓ، ؾإذا َا تعًل املٛقٛف  ٚايكسا١ٝ٥ ٚاملع١ٜٛٓ، سٝح ٜهٕٛ ايٛقـ تا

ًٝا، ٜٚهٕٛ ا ًٓا إذا تعًل َا بعدٙ مبا قبً٘ يؿًعا بػسط عًٝ٘ مبا قبً٘ َع٢ٓ ٫ يؿًعا نإ ايٛقـ ناؾ يٛقـ سط

 .5 متاّ ايه٬ّ عٓد املٛقٛف عًٝ٘

ٖٚرٙ عٛابط تػب٘ إىل سد بعٝد سدٜح ايب٬غٝني عٔ ع٬ق١ ايتٓاضب أٚ اؾُع ايرٟ ٜطٛؽ ايؿضٌ أٚ ايٛصٌ 

طاع ٚغب٘ نُاٍ بني املؿسدات ٚاؾٌُ، بٌ زمبا ناْت َٗاًدا ٚأصًًا ي٘، ٚنأْٓا ْطُع بريو عٔ نُاٍ ا٫ْك

                                                           
 .-ت -ايٛقـ اي٬شّ: إمساعٌٝ صادم: املكد١َ -1
 .15ايؿضٌ ٚايٛصٌ: -2
 ّ.1980، ؼكٝــــل قُــد عبـد املٓعِ خؿادٞ  ط/ داز املهتب١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠ 222ٖـ( ظ 471ٜٓعس: د٥٫ٌ اٱعذاش: عبد ايكاٖس اؾسداْٞ )ت  -3
 ّ.2000 -ٖـ 1421، ط/ َهتب١ اٯداب، ايكاٖس٠، ايجا١ْٝ  358ايتٛدٝ٘ ايب٬غٞ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ: أمحد ضعد قُد، ظ  -4
 .10-9: ، َٓاز اهلد1/226٣َٚا بعدٖا، ايٓػس:  19ٜٓعس: املهتؿ٢:  -5
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إىل ايكٍٛ  –نُا متت اٱغاز٠ ضابًكا  -ا٫ْكطاع، سطبُا ازتأ٣ ايدنتٛز َٓري ضًطإ، ٖٚٞ ز١ٜ٩ أضًُت٘ 

 .1 بإٔ َضطًح ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايب٬غ١ َضدزٙ عًِ ايكسا٤ات بديٌٝ ضبك٘ إيٝ٘ ٚتػاب٘ املديٍٛ ٚايػسض

ًْا يبشج٘، نُا ؾعٌ ايدنتٛز/ ٖٚٓا لد َٔ ٜٓط ع٢ً ٖرا املعٝاز ايب٬غٞ يف ٚقٛف ايكسآ ٕ، بٌ ٜٚضدزٙ عٓٛا

، ٖٚٞ دزاض١ ملا قاي٘ عًُا٤ 2 صبشٞ زغاد عبدايهسِٜ يف عج٘ املٛضّٛ بـ )) ايٛقٛف ايكسآ١ْٝ ٚاملعاٜري ايب٬غ١ٝ((

ايٛقـ، ٜتعسف َٓٗا ع٢ً أٟ أضاع ٚععت ع٬َات ايٛقٛف، َٚا ٖٞ املعاٜري ايب٬غ١ٝ اييت تب٢ٓ ع٢ً أضاضٗا، 

 سهاّ ايٛقـ.ؾتعًِ أ

ٚنريو صسح ايدنتٛز/ قُد ضامل قٝطٔ يف نتاب٘ ) ايهػـ عٔ أسهاّ ايٛقـ ٚايٛصٌ يف ايعسب١ٝ( 

باملكٝاع ايب٬غٞ نأسد املكاٜٝظ ا٭زبع١ اييت اعتُد عًٝٗا ايكسا٤ أثٓا٤ ْعستِٗ ٚتتبعِٗ يًٛقـ ع٢ً بعض 

 .3 نًُات ايكسإٓ ايهسِٜ

ا يف ٖرا ايؿٔ ؾهاْت ْعستِٗ إىل املعٝاز ايب٬غٞ ساعس٠ عٓد ؼًًِٝٗ ٚأَا عًُا٤ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ايرٜٔ أيؿٛ

يًُٛاعع ٚأسادٜجِٗ ع٢ً مناذز آٟ ايكسإٓ، إذ ناْٛا ٜضسسٕٛ ببعض ايٛدٛٙ ايب٬غ١ٝ عٓد اؿهِ ع٢ً بعض 

 .5 ٖـ(1111، ٚا٭مشْٛٞ )ت 4 ٖـ(560أْٛاع ايٛقـ، نُا ؾعٌ ايطذاْٚدٟ )ت 

كسإٓ اييت ازتبطت ببعض ايضٛز ايب٬غ١ٝ ؼت َٓعاز ايٛقٛف ايكسآ١ْٝ، ٖٚٓا ْػري إىل بعض مناذز آٟ اي

 ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: 

٢ًٓ ؾكط، ٖٚرٙ ٖٞ ايضٛز٠  ٖٚٛ:أًٚيا: نُاٍ ا٫ْكطاع:  ٢ًٓ، أٚ َع إٔ ؽتًـ اؾًُتإ خرًبا ٚ إْػا٤ً، يؿًعا َٚع

ٕ ايعطـ ٫بد ي٘ َٔ َٓاضب١ َع١ٓٝ ا٭ٚىل، ٚايضٛز٠ ايجا١ْٝ: أ٫ ٜهٕٛ بني ايه٬َني داَع ٜضشح ايعطـ; ٭

 .6 بني طسيف مجًتٝ٘ َٚا ٜتعًل بِٗ

  ڃڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ تعاىل:

، ٚٚصؿ٘ 7 ، ؾايٛقـ ع٢ً ) ايرٜٔ آَٓٛا( باتؿام ايكسا٤]212ايبكس٠: [ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ   چ  

ايٛصٌ إٔ َا بعدٙ َعطٛف ع٢ً َا قبً٘، ؾٝضري املع٢ٓ إىل ٚقٛع ايطدس١ٜ َٔ ايبعض باي٬شّ; ي٬٦ ِٜٖٛ 

                                                           
 .19ٜٓعس: ايؿضٌ ٚايٛصٌ: -1
 ّ.1988 -ٖـ 1408َضس، ايعدد ايجأَ  –املٓٛؾ١ٝ  –عح َٓػٛز عٛي١ٝ ن١ًٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ  -2
 ّ.1992 -ٖـ 1412، ط/ داز اؾٌٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 51ٜٓعس: ظ  -3
 ٚغريٖا. 310، 269، 1/171ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -4
 ٚغريٖا. 65، 61، 38ٜٓعس: َٓاز اهلد٣:  -5
، 285 – 284ٖـ( ظ 1383ٖـ( تأيٝـ عبد املتعاٍ ايضعٝدٟ )ت 739ٜٓعس: بػ١ٝ اٱٜغاح يتًدٝط املؿتاح يف عًّٛ ايب٬غ١ )يًدطٝب ايكصٜٚين ت  -6

 ّ.2005 -ٖـ 1426ط/ َهتب١ اٯداب،  ايكاٖس٠، ايطابع١ عػس٠ 
 .58، َٓاز اهلد٣: 1/292ايٛقٛف: ، عًٌ 50، املهتؿ٢: 97، ايكطع ٚا٥٫تٓاف: 1/549ٜٓعس: اٱٜغاح:  -١
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ايهاؾسٜٔ ع٢ً امل٪َٓني يف ايدْٝا ٚاٯخس٠، ٚيٝظ ا٭َس نريو; ٭ٕ ايطدس١ٜ ٚاقع١ َٔ ايهاؾسٜٔ ع٢ً امل٪َٓني 

 .1 يف ايدْٝا ؾكط، أَا يف اٯخس٠ ؾإٕ امل٪َٓني ِٖ ايرٜٔ ٜطدسٕٚ َٔ ايهؿاز

ؿضٌ ٖٓا يـ )) نُاٍ ا٫ْكطاع(( بضٛزت٘ ايجا١ْٝ، ؾٗرإ سا٫ٕ كتًؿإ: ساٍ ايهاؾسٜٔ ٚهلِ ٚايب٬غ١ تس٣ اي

)) تكع بني    غأِْٗ، ٚساٍ امل٪َٓني ٚهلِ غأِْٗ، ؾايٛاٚ يف قٛي٘: )) ٚايرٜٔ اتكٛا(( ي٬ضت٦ٓاف، ؾٗٞ أدا٠ ؾضٌ 

 .2 اؾًُتني يتؿضٌ بني َعُٓٝٝٗا، ؾتهٕٛ نٌ ٚاسد٠ ذات َع٢ٓ َطتكٌ عٔ اٯخس َٚتُٝص عٓ٘((

ٜكٍٛ ايدنتٛز أبٛ َٛض٢: )) ٚقد تكع ايٛاٚ بني أَجاٍ ٖرٙ اؾٌُ اييت تؿضٌ يـ )) نُاٍ ا٫ْكطاع (( ٚس٦ٓٝر 

عطـ قض١ ع٢ً قض١، أٚ َغُٕٛ  تط٢ُ ٚاٚ ا٫ضت٦ٓاف، ٚيٝطت ٚاٚ ايعطـ يؿكدإ غسط٘، ٚإمنا ٖٞ ٚاٚ

ًَا; يـ ))نُاٍ ا٫ْكطاع(( بني اؾًُتني.3ن٬ّ ع٢ً َغُٕٛ ن٬ّ آخس((  ، ٚع٢ً ٖرا ٜهٕٛ ايٛقـ ٫ش

ًٝا: غب٘ نُاٍ ا٫ْكطاع:  .4 ٖـ(: نٕٛ ايجا١ْٝ مبٓصي١ املٓكطع١ عٔ ا٭ٚىل739ٖٚٛ نُا عسؾ٘ اـطٝب )ت  ثاْ

ٍ: )) ؾػب٘ نُاٍ ا٫ْكطاع إًذا إٔ ٜهٕٛ ايعطـ ع٢ً مج١ً ٜٚؿضٌ ايدنتٛز اـؿادٞ ٖرا ايتعسٜـ، ؾٝكٛ

صشًٝشا َٚعكًٛيا، إ٫ أْ٘ َع٘ استُاٍ عطـ غري َكضٛد ع٢ً مج١ً أخس٣، ؾٝرتى ايعطـ بتاًتا دؾًعا هلرا 

 .5 ا٫ستُاٍ((

، ]26: ايعٓهبٛت[ چڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    ک      گ     گ    چ  َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ تعاىل:

ٖـ( باي٬شّ; ٭ٕ 560، ٚٚصؿ٘ ايطذاْٚدٟ )ت 6 ؾايٛقـ ع٢ً )يٛط( عٓد أنجس ايكسا٤، ٚإٕ اختًؿٛا يف دزدت٘

 .7 قٛي٘ )ٚقاٍ( ؾاعً٘ إبساِٖٝ، ٚيٛ ٚصٌ ٭ِٖٚ اؼاد ايؿاعٌ، ٚإمنا آَٔ يٛط، ٚقاٍ إبساِٖٝ

إىل زبٞ(( ع٢ً مج١ً ))ؾآَٔ ي٘ ٚايب٬غ١ تس٣ ايكٍٛ بًصّٚ ايؿضٌ، سٝح إٕ عطـ مج١ً ))ٚقاٍ إْٞ َٗادٌس 

يٛط(( ٜ٪دٟ إىل استُاٍ عطـ غري َكضٛد; سٝح ؽتًط ايغُا٥س; يرا ًٜصّ ايؿضٌ ٖٓا، ٜٚتِ املع٢ٓ عٓد 

قٛي٘ )) ؾآَٔ ي٘ يٛط((، ثِ ٜطتأْـ ايكاز٨ َع٢ٓ ددًٜدا ٖٛ: )) ٚقاٍ إْٞ َٗادس إىل زبٞ((، ؾايؿضٌ ٖٓا ع٢ً 

ستُاٍ ايعطـ ايرٟ جيعٌ املع٢ٓ املؿّٗٛ غري املساد، ٚيعٌ ٖرا املٛعع إٔ ايٛاٚ ي٬ضت٦ٓاف ٜرب٨ ايطٝام َٔ ا

 .8 ٜٓطبل عًٝ٘ ايٛقـ يـ )) غب٘ نُاٍ ا٫ْكطاع((

                                                           
 .115ٜٓعس: ايٛقـ اي٬شّ: إمساعٌٝ صادم:  -1
 .92ايؿضٌ ٚايٛصٌ:  -2
 .333دزاض١ ب٬غ١ٝ(:د٫٫ت ايرتانٝب ) -3
 ، ط/ َهتب١ ايهًٝات ا٭شٖس١ٜ، ايجا١ْٝ، د.ت.117ٜٓعس: اٱٜغاح بػسح د. اـؿادٞ: ظ  -4
 اؿاغ١ٝ. 118املسدع ايطابل:  -5
 .296، َٓاز اهلد٣: 2/788، عًٌ ايٛقٛف: 394يكطع ٚا٥٫تٓاف: ٜٓعس: ا -6
 .2/788ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -١
 .219 -218ايٛقـ اي٬شّ: إمساعٌٝ صادم  -١
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إٔ تهٕٛ اؾ١ًُ ايجا١ْٝ دٛاًبا عٔ ض٪اٍ ثايًجا: غب٘ نُاٍ ا٫تضاٍ: أٚ َا ٜط٢ُ با٫ضت٦ٓاف ايبٝاْٞ، ٖٚٛ: 

 .1 ا١ْٝ عٓٗا نُا ٜؿضٌ اؾٛاب عٔ ايط٪اٍاقتغت٘ اؾ١ًُ ا٭ٚىل، ؾتٓصٍ َٓصيت٘، ؾتؿضٌ ايج

         چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  چ  َٚٔ أَجًت٘ قٛي٘ تعاىل:

ٖـ( باي٬شّ; ٭ْ٘ يٛ ٚصٌ 728، ٚٚصؿ٘ ايٓٝطابٛزٟ )ت 2 ، ؾايٛقـ ع٢ً )بعض( نُا سهاٙ ايكسا٤]253ايبكس٠: [

ؾٝٓضسف بٝإ تؿغٌٝ ايسضٌ إىل )بعض(، ؾٝهٕٛ َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ  صاز اؾاز َٚا دخٌ عًٝ٘ صؿ١ يبعض،

 .3 َٔ ٖرا ايبعض املؿغٌ عًٝ٘ غريٙ، ٫ َٔ املؿغٌ ع٢ً غريٙ بايتهًِٝ

ٖرا ٚقد تس٣ ايب٬غ١ يف تعًٌٝ يصّٚ ايٛقـ ع٢ً )بعض( إٔ املٛعع َٔ َٛاعع ايؿضٌ ي٬ضت٦ٓاف ايبٝاْٞ;  

ًًا 4 سٝح قاٍ ب٘ نجري َٔ ايكسا٤ ٚاملؿطسٜٔ ، ؾاؾ١ًُ ايتاي١ٝ )َِٓٗ َٔ نًِ اهلل ( مج١ً َطتأْؿ١ ٚنإٔ ضا٥

ًًا ض٦ٌ: َٔ ٖ٪٤٫ ايرٜٔ ؾغًٛا؟ ٚمبا ؾغًِٗ زبِٗ؟ ؾهإ اؾٛاب: )َِٓٗ َٔ نًِ اهلل(; ٚهلرا ؾضًت  ضا٥

ٜٴط٢ُ عٓد ايب٬غٝني بـ ))غب٘ نُاٍ  اؾ١ًُ ايجا١ْٝ عٔ ضابكتٗا نُا ٜؿضٌ اؾٛاب عٔ ايط٪اٍ، ٖٚرا َا 

 ا٫تضاٍ((.

 املبشح اـاَظ

 َعٝاز١ٜ ز٩ٚع اٯٟ

 .5 ٜٚكضد ب٘ ايؿٛاصٌ اييت ؽتِ بٗا اٯٜات، ٜٚعرب عٓٗا بس٩ٚع اٯٟ، ٚايؿاص١ً آخس ن١ًُ يف اٯ١ٜ

. ٚأبإ ا٭ضتاذ 6 ٚقد ذنسٚا يف تعسٜـ ايؿٛاصٌ: )) أْٗا سسٚف َتػان١ً يف املكاطع ٜكع بٗا إؾٗاّ املعاْٞ((

ًًا: )) ٚاملساد بكٛهلِ ٜكع بٗا إؾٗاّ املعاْٞ: أْٗا تعكٝب ع٢ً املعاْٞ عبدايهسِٜ اـطٝب عٔ ٖرا ايتعسٜ ـ قا٥

ًْا، ٚإذ ذاى تهٕٛ  ٌ٘ ددٌٜد يتًو املعاْٞ ؾتصداد ٚعًٛسا ٚبٝا ٜٴس٣ ٚد اييت تغُٓتٗا اٯ١ٜ، ٚيف ٖرا ايتعكٝب 

ز٠ َغ١٦ٝ إىل َسنص ٚظٝؿ١ ايؿاص١ً تًدٝط َع٢ٓ اٯ١ٜ تًدًٝضا ٜربش ب٘ املع٢ٓ املساد، أٚ َع٢ٓ آخس: ٖٞ إغا

ؾإٕ ايه١ًُ أٚ اؾ١ًُ اييت ؽتِ بٗا اٯ١ٜ ايكسآ١ْٝ، أٚ خيتِ بٗا املٛقـ يف ايٓط ايكسآْٞ ذات  7 ايجكٌ يف اٯ١ٜ((

ذات ق١ُٝ خاص١; ٭ْٗا تتضٌ مبع٢ٓ اٯ١ٜ َٔ ْاس١ٝ ٚتتُ٘، َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ تتضٌ بٓعاّ ايؿٛاصٌ ْٚطكٗا، 

                                                           
 .293بػ١ٝ اٱٜغاح:  -1
 .62، َٓاز اهلد٣: 1/325ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -2
ؼكٝل إبساِٖٝ عط٠ٛ عٛض،  3/9( 728اؿطني ايكُٞ ايٓٝطابٛزٟ )ت  ٜٓعس: غسا٥ب ايكسإٓ ٚزغا٥ب ايؿسقإ: ْعاّ ايدٜٔ اؿطٔ بٔ قُد بٔ -3

 ّ.1962-ٖـ 1381عٛض، ط/ َهتب١ َضطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚدٙ مبضس، ا٭ٚىل 
 .2/283، ايبشس احملٝط: 3/9غسا٥ب ايكسإٓ: 1/293، ٚايهػاف: 62، َٓاز اهلد٣: 62، املكضد: 1/232، ايٓػس: 325/ 1ٜٓعس: عًٌ ايٛقٛف:  -4
 ّ.2000 -ٖـ 1421، ط/ داز عُاز، عُإ، ايجا١ْٝ 138عس: ايؿاص١ً يف ايكسإٓ: قُد اؿطٓاٟٚ  ظ ٜٓ -5
 ّ.1977، ط/ داز ايعازف، َضس   ايسابع١ 270ٖـ( ظ 403إعذاش ايكسإٓ: أبٛ بهس قُد بٔ ايطٝب ايباق٬ْٞ ) ت  -6
 ّ.1964 -ٖـ 1383 ضس، ا٭ٚىل، ط/ داز ايهتاب ايعسبٞ، 2/206َإعذاش ايكسإٓ: عبدايهسِٜ اـطٝب   -١
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يف ايًػ١، ٖٚٛ دص٤ مما اْؿسد ب٘ ايكسإٓ، ٚد٫ي١ ع٢ً اٱعذاش يف  )) طسٜك١ ا٫ضتٗٛا٤ ايضٛتٞ ٜٚط٢ُ ذيو 

 .1 ايٓعِ املٛضٝكٞ((

ٜٴعسف بس٩ٚع اٯٟ ؾكد اختًـ ايعًُا٤ يف ذيو، ٚزدشٛا ايٛقـ ع٢ً ز٩ٚع  ٚسٍٛ َعٝاز١ٜ ايؿٛاصٌ أٚ َا 

ٜح أّ ض١ًُ زعٞ اهلل اٯٟ، ٚقايٛا: ا٭ؾغٌ ايٛقٛف ع٢ً ز٩ٚع اٯٜات، ٚإٕ تعًكت مبا بعدٖا; عًًُا بايط١ٓ ؿد

عٓٗا قايت: )) نإ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٞ ٚضًِ ٜكطع قسا٤ت٘، ٜكٍٛ )) اؿُد هلل زب ايعاملني(( ثِ ٜكـ )) 

ٝٴعًِ 2 ايسمحٔ ايسسِٝ(( ثِ ٜكـ(( ، أٟ ٜكـ ع٢ً نٌ آ١ٜ، ٚإمنا ناْت قسا٤ت٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نريو ي

 .3 ز٩ٚع اٯٟ

يٛقـ عٓد ز٩ٚع اٯٟ، ست٢ عدت ٖرٙ ايكسا٠٤ ايط١ٓ املطتشب١ يف أدا٤ ايٓط ٖٚرا اؿدٜح أصٌ ٜعتُد يف ا

 .4 ايكسآْٞ

ٖـ( خامت١ احملككني يف ايكسا٤ات باًبا يف ايٛقـ ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ، ٚذنس أْ٘ 833ٚقد عٕٓٛ ابٔ اؾصزٟ )ت 

 .5 َرٖب أنجس ايكسا٤ ٚأٌٖ ا٭دا٤، ْٚكٌ عِٓٗ ْضًٛصا يف ذيو

، ٖٚٞ ا٭َانٔ اييت حيطٔ قطع 6 ٕ َٔ ؾٛا٥د ايؿٛاصٌ )) د٫يتٗا ع٢ً املكاطع((ٖـ( أ384ٚذنس ايسَاْٞ )ت 

 ايضٛت عٓدٖا.

ٖـ(: )) ؾإٕ ٖرا ايؿٛاصٌ إمنا أْصٍ ايكسإٓ بٗا يٝٛقـ عًٝٗا، ٚتكابٌ أختٗا، ٚإ٫ ؾُا 643ٚقاٍ ايطداٟٚ )ت 

، ]21ايػاغ١ٝ: [      چ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉچ  تكابٌ ]22ايػاغ١ٝ: [ چې    ې  چ  املساد بٗا ؟ أ٫ تس٣ إٔ

 .7 (( ]23ايػاغ١ٝ: [ چى  ائ  ائ  ەئ  چ  متاثٌ ]24ايػاغ١ٝ: [ چۇئ      چ  ٚنريو

; ٭ْ٘ زأع ]2ايبكس٠: [ چڀ   ڀ  ڀ  چ  ٖـ( عٔ بعغِٗ: أْ٘ ٜطتشب ايٛقـ ع٢ً قٛي٘:338ٚسه٢ ايٓشاع )ت 

 .8 آ١ٜ، ٚإٕ نإ َتعًًكا مبا بعدٙ

                                                           
 .64ايؿاص١ً يف ايكسإٓ:  -1
، ٚٚاؾك٘ 2/232ٚصشش٘ اؿانِ يف املطتدزى: نتاب ايتؿطري  5/185 –باب يف ؾاؼ١ ايهتاب  –أخسد٘ ايرتَرٟ يف ضٓٓ٘: نتاب ايكسا٤ات  -2

 .ايرٖيب
 .253 -1/252اٱغازات يؿٕٓٛ ايكسا٤ات:  ، يطا٥ـ554 – 553/ 2، مجاٍ ايكسا٤ ٚنُاٍ اٱقسا٤: 31، 22ٜٓعس: املهتؿ٢:  -3
 .1/246ٜٓعس: ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ:  -4
 َٚا بعدٖا. 1/226ٜٓعس: ايٓػس:  -5
ؼكٝل قُد خًـ اهلل  91ٖـ( ظ 384ايٓهت يف إعذاش ايكسإٓ ) َٔ نتاب: ث٬خ زضا٥ٌ يف إعذاش ايكسإٓ(: ع٢ً بٔ عٝط٢ ايسَاْٞ   )ت  -6

 عازف، َضس، ا٭ٚىل، د.ت.ٚقُد شغًٍٛ، ط/ داز امل
 .2/553مجاٍ ايكسا٤:  -١
 44ايكطع ٚا٥٫تٓاف: -١
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يكسإٓ ايهسِٜ َٔ عدٍٚ يف َٛاعع َٓ٘، اعتٓا٤ بايؿٛاصٌ يتهٕٛ ض١ٓ ٚاسد٠ ٚقد تٓب٘ بعض ايعًُا٤ ع٢ً َا يف ا

 .1 ٖـ( ايرٟ أيـ يف ذيو نتاًبا مساٙ ) إسهاّ ايساٟ يف أسهاّ اٯٟ(776يف ايٛقـ، َٚٔ ٖ٪٤٫ ابٔ ايضا٥ؼ )ت 

ع٢ً املع٢ٓ، ٚمما ٜ٪ند ٖرٙ املعٝاز١ٜ يف ٚقٛف ايكسإٓ: َعطٝات ايٛقـ ا٭زبع١ املعتُد٠ املطتُد٠ َٔ ايٛقـ 

ُٖٚا بايرتتٝب أٚىل أقطاّ ايٛقـ َأيٛؾإ يف ايؿٛاصٌ، ))ؾأنجس   -ايتاّ ٚايهايف  -ؾايكطُإ ا٭٫ٕٚ 

 .3 ٖـ(207، ٚاؿطٔ أصً٘ ز٩ٚع اٯٟ نُا قاٍ ايؿسا٤ )ت 2 أٚاخس اٯٟ يف ايكسإٓ تاّ أٚ ناف((

ٍ ايٛقٛف ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ، ست٢ ٚإٕ ٚتتأند ٖرٙ املعٝاز١ٜ با٭غساض ايد٫ي١ٝ اييت ميهٔ إدزانٗا َٔ خ٬

بدت كايؿ١ يكٛاعد اٱعساب، ))ؾإٕ ايعسب قد ؼٌُ ع٢ً أيؿاظٗا ملعاْٝٗا ست٢ تؿطد اٱعساب يضش١ 

 ٹ  ڤ  ڤچ  يف قٛي٘ تعاىل: 5 ٖـ( عٓد تٛدٝٗ٘ يًكسا٠٤ بٗا٤ ايطهت392، ٖهرا قاٍ ابٔ دين )ت 4 املع٢ٓ((

ايًػ١ يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ، ٜعٗس َد٣ اٖتُاّ ايعسب باملعاْٞ،  ٖٚرا ْط ؾسٜد َٔ إَاّ يف ]٣٦ٌس: [    چ ڤ

ٚميهٔ إعاد٠ ايٓط بهاًَ٘ نُا دا٤ يف احملتطب; يٝتغح ا٭َس أنجس، سٝح ٜكٍٛ: )) إٕ قسا٠٤ َٔ قسأ )ٜا 

باهلا٤ ضان١ٓ إمنا ٖٛ يتك١ٜٛ املع٢ٓ يف ايٓؿظ، ٚذيو أْ٘ يف َٛعع ٚعغ ٚتٓبٝ٘، ٚإٜكاظ     سطس٠ ع٢ً ايعباد(

ٜس، ؾطاٍ بايٛقٛف ع٢ً اهلا٤ نُا ٜؿعً٘ املطتععِ يٮَس املتعذب َٓ٘ ايداٍ ع٢ً أْ٘ قد بٗسٙ، ًَٚو ٚؼر

عًٝ٘ يؿع٘ ٚخاطسٙ، ثِ قاٍ َٔ بعد )ع٢ً ايعباد( عاذًزا ْؿط٘ يف ايٛقٛف ع٢ً املٛصٍٛ دٕٚ صًت٘ ملا نإ ؾٝ٘، 

 -اٱعساب ٚؼذسٙ ع٢ً مجًت٘  ع٢ً ساد١ املٛصٍٛ إىل صًت٘ ٚععـ –ٚداًيا يًطاَع ع٢ً أْ٘ ػػِ ذيو 

 يٝؿٝد ايطاَع َٓ٘ ذٖاب ايضٛز٠ بايٓاطل.

٫ٚ جيـ ذيو عًٝو ع٢ً َا ب٘ َٔ ظاٖس اْتكاظ صٓعت٘، ؾإٕ ايعسب قد ؼٌُ ع٢ً أيؿاظٗا ملعاْٝٗا ست٢ 

 .6 تؿطد اٱعساب يضش١ املع٢ٓ((

يت جيٛش عٓدٖا قطع ايطًط١ً ٚتتبع ٖرٙ املكاصد ٚا٭غساض َٔ خ٬ٍ ؾٛاصٌ ايكسإٓ ايهسِٜ يف املٛاعع اي

ٜٴطٔ، ميهٔ ذنس بعغٗا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:  ايٓطك١ٝ بٌ 

                                                           
 .2/946ٜٓعس: اٱتكإ:  -1
 .1/246ايربٖإ:  -2
 .44-43/ 1ٜٓعس: َعاْٞ ايكسإٓ:  -3
ْاصـ ٚآخسٜٔ، ط/ ؼكٝل عًٞ ايٓذدٟ  2/211ٖـ( 392احملتطب يف تبٝني ٚدٛٙ غٛاذ ايكسا٤ات ٚاٱٜغاح عٓٗا: أبٛ ايؿتح عجُإ بٔ دين )ت  -4

 ّ.2004 -ٖـ 1424ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ايكاٖس٠ 
، ط/ َهتب١ 125ٖـ( ظ 370ٖٚٞ غاذ٠، ٚتٓطب يٮعسز. كتضس يف غٛاذ ايكسإٓ َٔ نتاب ايبدٜع: أبٛ عبداهلل اؿطني بٔ أمحد بٔ خايٜٛ٘ )ت  -5

 َهتب١ املتٓيب، ايكاٖس٠، د.ت.
 .211-2/210احملتطب:  -6
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َّ دص٤ سكٝل بايتٛقـ ٚايتأٌَ ؾٝ٘، مٛ ايٛقـ  أًٚيا: تٛدٝ٘ ايٓعس: نإٔ جيصأ ايه٬ّ بايٛقـ يًٝؿت ب٘ إٔ ن

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ     ڻ  چ  ع٢ً ) ٜطشبٕٛ( يف قٛي٘ تعاىل:

، ٚيهٔ 1 ؾإٕ ٖرا ايٛقـ َٔ ايٓاس١ٝ ايًؿع١ٝ غري دا٥ص; ٭ٕ َا بعدٙ ظسف يًطشب ]٥٢ – ٥١غافز: [ چڻ  

ٜٴطٔ، ٚغسض ايٛقـ ٖٓا يؿت ايٓعس إىل إٔ عراب ٖ٪٤٫ ايرٟ خيرب ب٘ ايكسإٓ ٖا ٖٓا  نْٛ٘ زأع آ١ٜ ٜضح بٌ 

ساٍ ايٛصٌ، ؾغًًا عُا يف ايٛقـ إمنا ٖٛ عرابإ: ايطشب بايط٬ضٌ، ٚأْ٘ يف اؾشِٝ، ٖٚٛ َا قد ٜػؿٌ عٓ٘ يف 

ع٢ً )ٜطشبٕٛ( َٔ ا٫بتدا٤ بـ ) يف اؿُِٝ(، ٚيف ٖرا ا٫بتدا٤ َٔ ايتدٜٛـ باؾتتاح ايه٬ّ برنس اؾشِٝ َا 

 .2 ؾٝ٘

ًٝا: ايتػٜٛل: پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   چ  نكٛي٘ تعاىل: ثاْ

 . ]١ايتشسِٜ: [چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

)) ٭ٕ ا٥ص َٔ ايٓاس١ٝ ايًؿع١ٝ; ، ٚايٛقـ ٖٓا غري د3 ٤ ايعٍد اؿُضٕٝٛ ٜعدٕٚ يؿغ )ا٭ْٗاز( زأع آ١ٜعًُا

، ٚيهٔ قد ٜهٕٛ ايٛقـ عًٝٗا نؿاص١ً يًتػٜٛل ٚايط٪اٍ عٔ 4 قٛي٘: ) ّٜٛ ٫ خيصٟ اهلل ايٓيب ( ظسف ملا قبً٘((

 ايٓيب ٚايرٜٔ آَٓٛا َع٘(، ٚنُا ْعًِ عٔ ) أٚ ايتؿهري يف ( َٛعد دخٛهلا، ؾٝهٕٛ اؾٛاب )ّٜٛ ٫ خيصٟ اهلل

ؾا٭ْٗاز َتػان١ً َع َا قبًٗا َٚا بعدٖا َٔ ؾٛاصٌ، إ٫ إٔ ايعسف ٖٚٛ )ّٜٛ ٫ خيصٟ اهلل ايٓيب ٚايرٜٔ آَٓٛا 

ٜٴطأٍ عٓ٘ بًٗؿ١، ؾتهٕٛ اٱداب١ املٓتعس٠ عٓ٘ ٚاملرتقب١، ٖٚرا أضًٛب تسبٟٛ غري خاف  .5 َع٘( 

﮽    ﮼ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹                 ﮺  ﮻  ھ  ے  ےچ  َٚجً٘ قٛي٘ تعاىل:

                                         ﮾      ﮿  ﯀  ﯁  

ؾايٛقٛف ٖٓا ع٢ً ز٩ٚع اٯٟ غري دا٥ص َٔ ايٓاس١ٝ ايًؿع١ٝ; ٭ٕ َا بعدٖا َتعًل مبا . ]٥ – ٢انزٔو: [چ

َّش ايٛقٛف ، 6٫ٚ قبً٘; نْٛ٘ ظسًؾا أٚ ص١ً ٜٴذ  ٜؿضٌ بني ٖرٙ املت٬شَات ايًؿع١ٝ، ٚيهٔ ف٦ٝٗا نؿٛاصٌ 

 عٓدٖا.

                                                           
 .341، َٓاز اهلد٣: 3/895، عًٌ ايٛقٛف: 456ٜٓعس: ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -1
2

 .185ٜٓعس: ايٛقـ يف ايعسب١ٝ: -
، ؼكٝل قُد عبدايكادز غاٖني، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، 287ٖـ( ظ 1118ٜٓعس: غٝح ايٓؿع يف ايكسا٤ات ايطبع: عًٞ ايٓٛزٟ ايضؿاقطٞ )ت  -3

 ّ.1999 -ٖـ 1419بريٚت، ا٭ٚىل 
 .398َٓاز اهلد٣:  -4
 ّ.2008 -ٖـ 1429، ط/ داز ايضشاب١، طٓطا ا٭ٚىل 43عذاش ٚايبٝإ يف ؾٛاصٌ ايكسإٓ ايهسِٜ: أمحد قُد صربٟ ظ ٜٓعس: اٱ -5
6

 .298، َٓاز اهلد٣: 2/797، عًٌ ايٛقٛف: 399ٜٓعس: ايكطع ٚا٥٫تٓاف:  -
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ٜٴت٢ً، ؾإٕ املس٤ إذا مسع قٛي٘ تعاىل:  )غًبت ايسّٚ(  ٚايػسض َٔ ٖرٙ ايٛقٛف ايتػٜٛل إىل مساع قض١ َا 

ٕٛ( تطا٤ٍ: )يف أد٢ْ ا٭زض(، ٚإذا مسع: )ِٖٚ َٔ بعد غًبِٗ ضٝػًب تطا٤ٍ أٜٔ ٚقع ٖرا؟ ؾٝأتٝ٘ اؾٛاب:

َٚت٢ ذيو؟ ؾٝأتٝ٘ اؾٛاب: ) يف بغع ضٓني(، ٚإذا مسع: )٦َٜٛٚر ٜؿسح امل٪َٕٓٛ( تطا٤ٍ: مب؟ ؾٝأتٝ٘ اؾٛاب: 

 .1 )بٓضس اهلل(، ؾٝصداد ٭دٌ ذيو إقباٍ ايطاَع ع٢ً َا ٜطُع

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  چ  نكٛي٘ تعاىل: ثايًجا: ايتٓبٝ٘:

ًًا: )) ) مبا تعًُٕٛ( غري دا٥ص; ٭ٕ 1111، ؾكد بني ا٭مشْٛٞ )ت ]134 – 132ايػعسا٤: [ ٖـ( ايٛقـ ٖٓا قا٥

اؾ١ًُ ايجا١ْٝ بٝإ ٚتؿطري يٮٚىل، أٚ إٔ قٛي٘ )بأْعاّ( بدٍ َٔ قٛي٘ )مبا تعًُٕٛ(، ٚن٬ُٖا ٜكتغٞ عدّ 

 .2 ايٛقـ، َٚٔ سٝح نْٛ٘ زأع آ١ٜ جيٛش((

ًَا بػإٔ ٖرا ايتٓبٝ٘; ٭ْ٘ إٜكاظ ٚايػسض َٔ ايٛقـ ٖٓا ايتٓبٝ٘ ع٢ً  ْعِ اهلل ضبشاْ٘، ٚاملكاّ ٜكتغٞ اٖتُا

يًػاؾًني َٔ ض١ٓ غؿًتِٗ عٔ ْعِ اهلل تعاىل، ٚيٝظ َٔ غو إٔ اؾ١ًُ ايجا١ْٝ أٚؾ٢ بتأد١ٜ ٖرا املساد يد٫يتٗا 

ا١ْٝ َٔ ايٓعِ عًٝ٘ تؿض٬ٝ، ٚإمنا ناْت اؾ١ًُ ايجا١ْٝ بدٍ ايبعض َٔ ا٭ٚىل; ٭ٕ َا ذنس يف اؾ١ًُ ايج

 .3 ا٭زبع بعض َا ٜعًُٕٛ

    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ  ٚغبٝ٘ بٗرا ايٛقـ يف ايػسض قٛي٘ تعاىل:

 . 4 ، بايٛقـ ع٢ً )يًُضًني( يًتٓبٝ٘ ع٢ً إٔ تأخري ايض٠٬ عٔ ٚقتٗا إثِ ععِٝ]5 – 4املاعٕٛ: [

إثاز٠ ايتطا٩ٍ; ملاذا نإ ايٌٜٛ يًُضًني؟ ٚايٛاقـ ٖٓا )) حيح بٛقٛؾ٘ ع٢ً تٓػٝط ايرٖٔ ٚإعُاٍ ايؿهس ٚ

٭ِْٗ بهٌ بطاط١ صًٛا دٕٚ إٔ ٜكُٝٛا ص٬تِٗ ؾذعًٖٛا َا١ً٥ َعٛد١، خاي١ٝ َٔ َغُْٛٗا يٝطت إ٫ صٛز٠ 

ؾذ١، ٚيٛ أقاَٖٛا َا ناْٛا َسا٥ني ٚملا عٴدُّٚا ضاٖني ٚيًُاعٕٛ ايرٟ ٜطتعني ب٘ ايٓاع ع٢ً قغا٤ سٛا٥ذِٗ 

 .5 َاْعني((

 :حْتا٥ر ايبش

يف ْٗا١ٜ ٖرا ايبشح سٍٛ )َعاٜري ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسإٓ ايهسِٜ( أٚد إٔ أـط أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ 

 إيٝٗا ايبشح، ٚذيو يف ايٓكاط اٯت١ٝ:

أًٚيا: تعسٜـ ايكسا٤ يًٛقـ ٚا٫بتدا٤ دا٤ َكتضًسا ع٢ً داْب ا٭دا٤ ٚأغؿٌ داْب املع٢ٓ، َع إٔ تطبٝكاتِٗ 

 مل تػؿٌ ٖرا اؾاْب; يرا خًط ايبشح إىل تعسٜـ ٜػٌُ ا٭َسٜٔ ًَعا. ع٢ً مناذز آٟ ايكسإٓ

                                                           
 .185ٜٓعس: ايٛقـ يف ايعسب١ٝ:  -1
 .280َٓاز اهلد٣:  -2
 .202ايعسب١ٝ: ايهػـ عٔ أسهاّ ايٛقـ ٚايٛصٌ يف  -3
 .187ايٛقـ يف ايعسب١ٝ:  -4
 .22اٱعذاش ٚايبٝإ يف ؾٛاصٌ ايكسإٓ ايهسِٜ:  -5
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ًٝا: ع٢ً طسٜك١ ؼدٜد املضطًشات أندت ايدزاض١ ايؿسم بني ايٛقـ ٚايكطع ٚايطهت ٚإٔ يهٌ َضطًح  ثاْ

َديٛي٘ اـاظ يف ايتعاٌَ َع ايكسا٠٤، ٚنرا بٝٓت ايدزاض١ َؿّٗٛ املعاٜري نُضطًح يًبشح، ٖٚٞ أضاًضا 

 بعًّٛ كتًؿ١.َستبط١ 

ٜٴعد ايبرٚز ا٭ٚىل  ٜٴعترب ن٬ُسعات أٚي١ٝ ٚ ثايًجا: َا ذنسٙ ابٔ فاٖد ٚغريٙ ؾُٝا جيب ع٢ً صاسب ايتُاّ 

 يف ؼكٝل ايٓعس سٍٛ َعٝاز١ٜ ايٛقٛف يف ايكسإٓ ايهسِٜ.

سدٜجِٗ زابًعا:  أنجس ايعًُا٤ ايرٜٔ أيؿٛا يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ناْٛا ٜضدزٕٚ عٔ أصٌ مٟٛ، ٜدٍ ع٢ً ذيو 

عٔ املت٬شَات ايًؿع١ٝ، ٜٚعد ابٔ ا٭ْبازٟ صاسب ايطبل يف تؿضٌٝ ٖرا املعٝاز ٚتٛعٝش٘، سٝح عكد ؾٝ٘ باًبا 

 ؽطؿت٘ دٌ نتب ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ًَدض١ ي٘ ْٚاضذ١ ع٢ً َٓٛاي٘.

را َا سسَّى خاًَطا: ٜعد املعٝاز املعٟٓٛ ايسنٔ ايسنني يف ؼدٜد ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، إذ ايٛقـ تابع يًُع٢ٓ، ٖٚ

ًُا يف ْعستِٗ يًٛقـ، ٚأمجعت عًٝ٘ ْضٛظ أٌٖ ايؿٔ قدمًيا ٚسدًٜجا.  ايكسا٤ دا٥

ضادًضا: نػؿت ايدزاض١ عٔ دٗات َتعدد٠ يف ع٬ق١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ باملع٢ٓ، مما جيعٌ َٛعٛع ايٛقـ 

 ا ايعًِ.ٚا٫بتدا٤ يف نتاب اهلل تعاىل ذا أ١ُٖٝ خاص١ ٫ ٜكدز عًٝ٘ إ٫ َٔ ؼككت ؾٝ٘ غسٚط ٖر

ًُا يف تعٝني ايٛقـ ٚؼدٜدٙ، ؾكد ٜ٪دٟ اخت٬ف ايكسا٤ يف أدا٤ بعض نًُات  ضابًعا: تعترب ايكسا٤ات َعٝاًزا َٗ

ايكسإٓ إىل اخت٬ف يف َٛاعع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤، ٚقد اْتعُت ٖرٙ ايع٬ق١ بني ايٛقـ ٚايكسا٤ات أْٛاع ايه٬ّ 

 ايج٬ث١.

ًٓا: تعًٌٝ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ٚتٛدٗٝ ًٝا ٜعني ع٢ً تسدٝح َا ٖٛ ا٭قسب إىل ايطداد يف اؿهِ ع٢ً ْٛع ثاَ ُٗا ب٬غ

 ايٛقـ.

تاضًعا: ٜعد عًِ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسا٤ات أصٌ ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايب٬غ١، بديٌٝ ضبك٘ إيٝ٘ ٚتػاب٘ 

 املديٍٛ ٚايػسض.

اصٌ ٚإٕ تعًكت مبا بعدٖا; عًًُا عاغًسا: سٍٛ َعٝاز١ٜ ز٩ٚع اٯٟ اْتٗت ايدزاض١ إىل تسدٝح ايٛقٛف ع٢ً ايؿٛ

 بايط١ٓ، ٚق٠ٛ املع٢ٓ يف ؾٛاصٌ ايكسإٓ ٚإٕ بدت كايؿ١ يكٛاعد اٱعساب.

ٚأخرًيا: َٛعٛع ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٫ حيطٔ ايكٝاّ ب٘ إ٫ َٔ أٚتٞ سًعا َٔ عًِ بايًػ١ 

 يكسإٓ.ٚايكسا٤ات ٚايتؿطري، ٚغ٦ًٝا َٔ املعسؾ١ بايؿك٘ ٚايعكٝد٠ ٚعًّٛ ا

 :قا١ُ٥ املضادز ٚاملسادع      

ٖـ( ؼكٝل  ط٘ عبد ايس٩ٚف ضعد، 911اٱتكإ يف عًّٛ ايكسإٓ: د٬ٍ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ ايطٝٛطٞ )ت  -1

 ط/ املهتب١ ايتٛقٝؿ١ٝ، ايكاٖس٠ د.ت.

 اٱَازات، ا٭ٚىل أثس اخت٬ف ايكسا٤ يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: اؾًٝٞ عًٞ أمحد ب٬ٍ، ط/ داز ايكًِ، دبٞ -2

2007.ّ 
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ٖـ( ط/ َ٪ضط١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، بريٚت ا٭ٚىل 606أضاع ايتكدٜظ يف عًِ ايه٬ّ: ؾدس ايدٜٔ ايساشٟ ) ت  -3

 ّ.1995 -ٖـ 1415

ٖـ(   ؼكٝل مجاٍ غسف ط/ داز ايضشاب١، 1376اٱعا٠٤ يف بٝإ أصٍٛ ايكسا٠٤: قُد عًٞ ايغباع )ت  -4

 ّ.2002 -ٖـ 1422طٓطا، ايجا١ْٝ 

 ّ.1977َضس، ايسابع١  عازفٖـ( ط/ داز امل403بهس قُد بٔ ايطٝب ايباق٬ْٞ ) ت  إعذاش ايكسإٓ: أبٛ -5

 ّ.1964 -ٖـ 1383 إعذاش ايكسإٓ: عبدايهسِٜ اـطٝب، ط/ داز ايهتاب ايعسبٞ، َضس، ا٭ٚىل -6

ٖـ 1429اٱعذاش ٚايبٝإ يف ؾٛاصٌ ايكسإٓ ايهسِٜ: أمحد قُد صربٟ، ط/ داز ايضشاب١ طٓطا، ا٭ٚىل  -7

- 2008.ّ 

أقاٌٜٚ ايجكات يف تأٌٜٚ ا٭مسا٤ ٚايضؿات ٚاٯٜات احملهُات ٚاملتػابٗات: َسعٞ بٔ ٜٛضـ املكدضٞ )ت  -8

 ٖـ.1406ٖـ(  ؼكٝل غعٝب ا٭زْا٩ٚط، ط/ َ٪ضط١ ايسضاي١ بريٚت، ا٭ٚىل 1033

إٜغاح ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف نتاب اهلل عصٚدٌ: أبٛ بهس قُد بٔ ايكاضِ بٔ بػاز ا٭ْبازٟ ايٓشٟٛ )ت  -9

 ّ.1971 -ٖـ 1390ٖـ( ؼكٝل قٞ ايدٜٔ عبد ايسمحٔ زَغإ، ط/ فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، دَػل، 328

 ت. .اٱٜغاح بػسح د. اـؿادٞ: ط/ َهتب١ ايهًٝات ا٭شٖس١ٜ، ايجا١ْٝ، د -10

ٖـ(  ؼكٝل قُٛد َؿسدٞ، ط/ داز 373عس ايعًّٛ: أبٛ ايًٝح ْضس بٔ قُد ايطُسقٓدٟ )ت  -11

 ايؿهس، بريٚت، د.ت.

ٖـ( ؼكٝل عادٍ أمحد عبد 745يبشس احملٝط: قُد بٔ ٜٛضـ ايػٗري بأبٞ سٝإ ا٭ْديطٞ )ت ا   -12

 ّ.2001ٖـ 1422املٛدٛد ٚآخسٜٔ، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

ايؿغٌ  ٖٞـ( ؼكٝل أب794ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ: بدز ايدٜٔ قُد بٔ عبد اهلل ايصزنػٞ )ت  -13

 ّ.2004 -ٖـ 1425ضس١ٜ، بريٚت، ا٭ٚىل،إبساِٖٝ، ط/ املهتب١ ايع

ٖـ( تأيٝـ عبد املتعاٍ 739بػ١ٝ اٱٜغاح يتًدٝط املؿتاح يف عًّٛ ايب٬غ١ )يًدطٝب ايكصٜٚين ت  -14

 ّ.2005 -ٖـ 1426ٖـ( ط/ َهتب١ اٯداب،  ايكاٖس٠، ايطابع١ عػس٠ 1383ايضعٝدٟ )ت 

ٖـ( ؼكٝل 1205)ت             تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع: قُد َستغ٢ اؿطٝين ايصبٝدٟ  -15

 فُٛع١ َٔ احملككني، ط/ داز اهلدا١ٜ د.ت.

 ّ.1984ٖـ( ط/ ايداز ايتْٛط١ٝ 1393ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس: قُد ايطاٖس بٔ عاغٛز)ت  -16

ٖـ( ؼكٝل مجاٍ غسف، ط/ داز 833ايتُٗٝد يف عًِ ايتذٜٛد: قُد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ ) ت  -17

 ّ.2002 -ٖـ 1422ايضشاب١، طٓطا، 
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بٝ٘ ايػاؾًني ٚإزغاد اؾاًٖني عُا ٜكع هلِ َٔ اـطأ ساٍ ت٬ٚتِٗ يهتاب اهلل املبني: أبٛ اؿطٔ تٓ -18

ٖـ(  ؼكٝل مجاٍ ايدٜٔ قُد غسف، ط/ داز ايضشاب١، 1053عًٞ بٔ قُد ايٓٛزٟ ايضؿاقطٞ )ت

 ّ.2005 -ٖـ 1426طٓطا، 

ٖـ 1421 داب، ايكاٖس٠ ايجا١ْٝايتٛدٝ٘ ايب٬غٞ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ: أمحد ضعد قُد، ط/ َهتب١ اٯ -19

- 2000.ّ 

 ٖـ 1405ٖـ( ط/ داز ايؿهس، بريٚت 310داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ: قُد بٔ دسٜس ايطربٟ )ت  -20

 ٖـ( ط/ داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، د.ت.671اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ: قُد بٔ أمحد ايكسطيب )ت   -21

ٖـ( ؼكٝل عًٞ سطني 643بٔ قُد ايطداٟٚ )ت مجاٍ ايكسا٤ ٚنُاٍ اٱقسا٤: أبٛ اؿطٔ عًٞ  -22

 ّ.1987 -ٖـ 1408ايبٛاب، ط/ َهتب١ ايرتاخ، َه١ املهس١َ، ا٭ٚىل 

ٖـ( ؼكٝل ناٌَ َضطؿ٢ 377اؿذ١ يًكسا٤ ايطبع١: أبٛ عًٞ اؿطٔ بٔ أمحد ايؿازضٞ ) ت  -23

 ّ.2001اهلٓداٟٚ، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

١ ب٬غ١ٝ(: قُد قُد أبٛ َٛض٢، ط/ َهتب١ ٖٚب١ ايكاٖس٠، ايجايج١ د٫٫ت ايرتانٝب ) دزاض -24

 ّ.2004 -ٖـ 1425

ٖـ( ؼكٝل قُد عبد املٓعِ خؿادٞ، ط/  داز 471د٥٫ٌ اٱعذاش: عبد ايكاٖس اؾسداْٞ )ت    -25

 ّ.1980املهتب١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠ 

 ٖـ .1391ض٬َٞ، بريٚت، ايسابع١ ٖـ( ، ط/ املهتب اٱ792غسح ايعكٝد٠ ايطشا١ٜٚ: أبٛ ايعص اؿٓؿٞ )ت  -26

بٔ عبد اهلل بٔ اٖـ(  ؼكٝل قُد 560)تعًٌ ايٛقٛف: أبٛ عبداهلل قُد بٔ طٝؿٛز ايطذاْٚدٟ  -27

 ّ.2006 -ٖـ 1427قُد ايعبٝدٟ، ط/ َهتب١ ايسغد، ايسٜاض ، ايجا١ْٝ 

سا٥ٞ، ط/ ٖـ( ؼكٝل َٗدٟ املدصَٚٞ ٚإبساِٖٝ ايطا175َايعني: اـًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟ )ت  -28

 د.ت. َهتب١ اهل٬ٍ

غسا٥ب ايكسإٓ ٚزغا٥ب ايؿسقإ: ْعاّ ايدٜٔ اؿطٔ بٔ قُد بٔ اؿطني ايكُٞ ايٓٝطابٛزٟ )ت   -29

-ٖـ 1381( ؼكٝل إبساِٖٝ عط٠ٛ عٛض، ط/ َهتب١ َضطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚدٙ مبضس، ا٭ٚىل 728

1962.ّ 

ٖـ(  ؼكٝل قُد عبدايكادز 1118ت غٝح ايٓؿع يف ايكسا٤ات ايطبع: عًٞ ايٓٛزٟ ايضؿاقطٞ ) -30

 ّ.1999 -ٖـ 1419غاٖني، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

 ّ.2000 -ٖـ 1421ايؿاص١ً يف ايكسإٓ: قُد اؿطٓاٟٚ، ط/ داز عُاز، عُإ، ايجا١ْٝ  -31

ايؿتٛسات اٱهل١ٝ بتٛعٝح تؿطري اؾ٬يني يًدقا٥ل اـؿ١ٝ، املعسٚؾ١ ب)ساغ١ٝ اؾٌُ(: ضًُٝإ  -32

 ، د.ت.ٖـ( ط/ َطبع١ اؿًيب، ايسابع1204١ؾٌُ )ت ا
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 ّ.1997اٱضهٓدز١ٜ، ايجا١ْٝ   ضًطإ، ط/ َٓػأ٠ املعازف ايؿضٌ ٚايٛصٌ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: َٓري -33

َّشاع )ت -34 ٖـ( ؼكٝل أمحد ؾسٜد املصٜدٟ، ط/ داز 338ايكطع ٚا٥٫تٓاف: أبٛ دعؿس أمحد بٔ قُد اي

 ّ.2002 -ٖـ 1423ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل 

) املعسٚف بايٓهصاٟٚ ت  نتاب ا٫قتدا٤ يف َعسؾ١ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: عبداهلل بٔ قُد بٔ أبٞ شٜد -35

داَع١ ايكاٖس٠  –ٖـ(، ؼكٝل مجاٍ عبدايعصٜص أمحد، زضاي١ دنتٛزاٙ كطٛط١ به١ًٝ داز ايعًّٛ 683

 ّ.1995 -ٖـ 1416

ٖـ( ، ؼكٝل عبد ايط٬ّ ٖازٕٚ، ط/ داز 180)ت  قٓربايهتاب: يطٝبٜٛ٘ ) أبٛ ايبػس عُسٚ بٔ عجُإ بٔ  -36

 اؾٌٝ، بريٚت، ا٭ٚىل، د.ت.

ٖـ( ؼكٝل 728)ت  ١ُٝ: أمحد بٔ عبداؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝنتب ٚزضا٥ٌ ٚؾتاٟٚ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ تٝ -37

 عبد ايسمحٔ ايٓذدٟ، ط/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايجا١ْٝ، د.ت.

أبٛ ايكاضِ داز اهلل قُٛد  ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ: ايهػاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ يف  -38

ٖـ 1415ٖـ( ؼكٝل قُد عبد ايط٬ّ غاٖني، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت، ا٭ٚىل 538ايصكػسٟ )ت 

- 1995.ّ 

ايهػـ عٔ أسهاّ ايٛقـ ٚايٛصٌ يف ايعسب١ٝ: قُد ضامل قٝطٔ، ط/ داز اؾٌٝ، بريٚت، ا٭ٚىل    -39

 ّ.1992 -ٖـ 1412

 ٖـ( ط/ داز صادز، بريٚت، ا٭ٚىل د.ت.  711مجاٍ ايدٜٔ قُد بٔ َٓعٛز )ت يطإ ايعسب:   -40

ٖـ( ؼكٝل عاَس ايطٝد عجُإ 923يطا٥ـ اٱغازات يؿٕٓٛ ايكسا٤ات: غٗاب ايدٜٔ ايكطط٬ْٞ )ت   -41

 ّ.1972-ٖـ 1382ٚعبد ايضبٛز غاٖني، ط/ اجملًظ ا٭ع٢ً يًػ٦ٕٛ اٱض١َٝ٬، ايكاٖس٠ 

بٔ خًـ  ٙسش ا٭َاْٞ ٚٚد٘ ايتٗاْٞ يف ايكسا٤ات ايطبع( ايكاضِ بٔ ؾريٳَنت ايػاطب١ٝ امُلط٢ُ ) س -42

ٖـ( عبط / قُد متِٝ ايصعيب، ط/ َهتب١ داز اهلد٣، املد١ٜٓ املٓٛز٠، ايجايج١، 590أمحد ايػاطيب ) ت 

 ّ.1996 -ٖـ 1417

ٖـ( 392)ت  بٔ دينا      احملتطب يف تبٝني ٚدٛٙ غٛاذ ايكسا٤ات ٚاٱٜغاح عٓٗا: أبٛ ايؿتح عجُإ  -43

 ّ.2004 -ٖـ 1424ؼكٝل عًٞ ايٓذدٟ ْاصـ ٚآخسٜٔ، ط/ ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ايكاٖس٠ 

ٖـ( ؼكٝل 541احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜص: عبداؿل بٔ غايب بٔ عط١ٝ ا٭ْديطٞ )ت  -44

 ّ.1993 -ٖـ 1413عبدايط٬ّ عبدايػايف قُد، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت ا٫ٚىل 

    ٖـ( 370غٛاذ ايكسإٓ َٔ نتاب ايبدٜع: أبٛ عبداهلل اؿطني بٔ أمحد بٔ خايٜٛ٘ )ت كتضس يف   -45

 ط/ َهتب١ املتٓيب، ايكاٖس٠، د.ت. 
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ٖـ( ط/ داز ايهتاب 701َدازى ايتٓصٌٜ ٚسكا٥ل ايتأٌٜٚ: أبٛ ايربنات عبداهلل بٔ أمحد ايٓطؿٞ )ت  -46

 ايعسبٞ، بريٚت، د.ت.

ٖـ( ؼكٝل 405)ت اهلل بٔ ايبٝع ايٓٝطابٛزٟ بٔ عبداملطتدزى ع٢ً ايضشٝشني: اؿانِ قُد  -47

 ٜٛضـ عبدايسمحٔ املسعػًٞ، ط/ داز املعسؾ١، بريٚت، د.ت.

املعاٖس ايضٛت١ٝ ٚأثسٖا يف َكاصد ايتٓصٌٜ: د. ضًُٝإ بٔ عًٞ، عح َٓػٛز يف ف١ً ايبشٛخ  -48

ًو ؾٗد يطباع١ املضشـ ٚايدزاضات ايكسآ١ْٝ، ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ اٱض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف بايطعٛد١ٜ ط/ فُع امل

 ّ.2006 -ٖـ 1427ايػسٜـ، ايعدد ايجاْٞ 

دٟ ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، صٜامل ٖـ( ؼكٝل أمحد ؾسٜد370َعاْٞ ايكسا٤ات: أبٛ َٓضٛز ا٭شٖسٟ )ت  -49

 ّ.1999 بريٚت

املعذِ ايٛضٝط: إبساِٖٝ َضطؿ٢ ٚأخسٕٚ، فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، ط/ املهتب١ اٱض١َٝ٬، تسنٝا  -50

1972.ّ 

ٖـ( 415بٛاب ايتٛسٝد ٚايعدٍ: يًكاعٞ أبٞ اؿطٔ عبداؾباز بٔ أمحد املعتصيٞ )ت أاملػين يف    -51

 ّ.1965 -ٖـ 1385ؼكٝل َضطؿ٢ ايطكا، ط/ عٝط٢ ايبابٞ اؿًيب ٚغسناٙ ايكاٖس٠ 

ٖـ(  ؼكٝل مجاٍ غسف، ط/ 444املهتؿ٢ يف ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: أبٛ عُسٚ عجُإ بٔ ضعٝد ايداْٞ )ت   -52

 ّ.2006 -ٖـ 1427ب١، طٓطا داز ايضشا

 ّ.1972َٔ أضساز ايًػ١: إبساِٖٝ أْٝظ، ط/ َهتب١ ا٭لًٛ املضس١ٜ، ايكاٖس٠، ايسابع١  -53

ٖـ(، ط/ َضطؿ٢ 1111َٓاز اهلد٣ يف بٝإ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤: أمحد بٔ عبد ايهسِٜ ا٭مشْٛٞ )ت  -54

 ّ.1973 -ٖـ 1393ايبابٞ اؿًيب ٚأ٫ٚدٙ، َضس، ايجا١ْٝ 

ٖـ( ؼكٝل شنسٜا 833َٚسغد ايطايبني: أبٛ اـري قُد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ )ت َٓذد املكس٥ني  -55

 ّ.1999 -ٖـ 1420، ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ا٭ٚىل  عُريات

 .2010ّ : أمحد نػو، ط/ داز غسٜب، ايكاٖس٠ٛتٞايٓشٛ ٚايطٝام ايض -56

( ؼكٝل عًٞ قُد ٖـ833ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس: أبٛ اـري قُد بٔ قُد اؾصزٟ )ت   -57

 ايغباع، ط/ املهتب١ ايتذاز١ٜ ايهرب٣، ايكاٖس٠ د.ت.

ٖـ( 885ْعِ ايدزز يف تٓاضب اٯٜات ٚايطٛز: بسٖإ ايدٜٔ أبٛ اؿطٔ إبساِٖٝ بٔ عُس ايبكاعٞ )ت  -58

 ّ.1969 -ٖـ 1389ط/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل 

)ت      ذاش ايكسإٓ(: ع٢ً بٔ عٝط٢ ايسَاْٞ ايٓهت يف إعذاش ايكسإٓ ) َٔ نتاب: ث٬خ زضا٥ٌ يف إع -59

 ٖـ( ؼكٝل قُد خًـ اهلل ٚقُد شغًٍٛ، ط/ داز املعازف، َضس، ا٭ٚىل، د.ت.384
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ٖدا١ٜ ايكازٟ إىل ػٜٛد ن٬ّ ايبازٟ: عبد ايؿتاح ايطٝد عذُٞ املسصؿٞ، ط/ داز ايؿذس   -60

 ّ.2001 -ٖـ 1421اٱض١َٝ٬، املد١ٜٓ املٓٛز٠، ا٭ٚىل 

ٖـ( ؼكٝل بدز ايدٜٔ ايػطاْٞ، 911اَع غسح مجع اؾٛاَع: د٬ٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ )ت ُٖع اهلٛ  -61

 ط/ داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، د.ت.

 ٖـ 1425ايٛقـ ا٫ختٝازٟ: مجاٍ إبساِٖٝ ايكسش ، ط/ داز ابٔ اؾٛشٟ، ا٭ٚىل   -62

كاٖس٠، ايجا١ْٝ ايٛقـ ايكسآْٞ ٚأثسٙ يف ايرتدٝح عٓد اؿٓؿ١ٝ: عصت غشات٘، ط/ َ٪ضط١ املدتاز اي -63

 ّ.2006 -ٖـ 1427

ايٛقـ اي٬شّ  يف ايكسإٓ ايهسِٜ: مجاٍ إبساِٖٝ ايكسش، ط/ داز ابٔ اؾٛشٟ ايدَاّ، ايطعٛد١ٜ، ا٭ٚىل  -64

 ٖـ.1427 -ٖـ 1426

: إمساعٌٝ صادم عبدايسسِٝ، ط/ داز (َٛاعع٘ ٚأضسازٙ ايب٬غ١ٝ)ايٛقـ اي٬شّ يف ايكسإٓ ايهسِٜ  -65

 ّ.2008 -ٖـ 1429ايبضا٥س، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل 

ايٛقـ يف ايعسب١ٝ ع٢ً ع٤ٛ ايًطاْٝات: عبد ايبدٜع ايٓريباْٞ ط/ داز ايػٛثاْٞ يًدزاضات ايكسآ١ْٝ،  -66

 ّ. 2008 -ٖـ 1428دَػل، ا٭ٚىل 

كطٛط١ ظاَع١ ايٛقـ يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٚأثسٙ يف ْعاّ اؾ١ًُ: قُٛد قُد زَغإ  -67

 ّ.1997اـسطّٛ، ايطٛدإ 

كطٛط١ به١ًٝ داز ٤ات ٚأثسٙ يف ايتؿطري ٚا٭سهاّ: فاٖد حي٢ٝ قُد ٖادٟ ايٛقـ يف ايكسا -68

 ّ.2010 -ٖـ 1431ايعًّٛ، داَع١ ايكاٖس٠ 

ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ يف ع٤ٛ عًِ ايًطاْٝات اؿدٜح: أمحد عازف سذاشٟ، ط/ داز ؾسس١، املٓٝا، َضس    -69

2008.ّ 

ايهسِٜ إبساِٖٝ عٛض صاحل، ط/ داز ايط٬ّ ايٛقـ ٚا٫بتدا٤ ٚصًتُٗا باملع٢ٓ يف ايكسإٓ ايهسِٜ: عبد -70

 ّ.2006 -ٖـ 1427، ايكاٖس٠، ا٭ٚىل 

عح َٓػٛز عٛي١ٝ ن١ًٝ ايًػ١ ايٛقٛف ايكسآ١ْٝ ٚاملعاٜري ايب٬غ١ٝ: صبشٞ زغاد عبدايهسِٜ،  -71

 ّ.1988 -ٖـ 1408َضس، ايعدد ايجأَ،  –املٓٛؾ١ٝ  –ايعسب١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 



 

757 
 

 2015ديسمبر  -يوليو  -المجلد األول  -العدد السادس   جامعة الناصرمجلة 

 حمد نوفليم العزيز عبد إقبال. د واإلعجام الُعجمة بين القديمة العربية المعاجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعاجِ ايعسب١ٝ ايكدمي١ بني ايُعح١ُ ٚاإلعحاّ

5 

 املًدص
ٔ  نٓزص  ايعسب١ٝ املعاجِ         ، ايعسبٝز١  َهتبتٓزا  ذبٜٛٗزا  ايز   ايثُٝٓز١  ايهٓزٛش  َز

 َزث ّ  ، ايٓطزخ  ضبهُز١  ، ايٓطخ تا١َ ، ايطٝاع َٔ ايًُّػ١ٜٛ ثسٚتٓا   ذؿظت اي  ؾٗٞ

ِ  ٖززرٙ ٚيززٛا.  ٚايب غزز١ ايؿصززاذ١ يف أعًز٢   ، ٚاسبطززازٟ ايًُّػززٟٛ تساثٓززا يطززاع املعزاج

 ا ٚاملعزززاجِ.  املتٓٛعززز١ اضزززتعُااتٗا ٚطزززسم ايعسبٝززز١ أضزززايٝ  عزززٔ ايهزززثر ًٓزززاٚزبٗ

ٍ  يف باذٍث نٌ إيٝٗا ايسجٛع عٔ ٜطتػ٢ٓ ٌ  ايُّػز١  صبزا ٟ  ٚنز  ؾْٓٛٗزا  ملصاٚيز١  َتصزد

 زٚح َطززاٜس٠ َززٔ  ٜززتُهٔ ٚذتزز٢ ، ايُّػٜٛزز١ األعززساف عززٔ خيززسد ا ذتزز٢ ; ْٚثززسّا غززعسّا

 املعزززاْٞ َعزززاجِ بزززني َزززا َتٓٛعززز١ ٝززز١ايعسب َعامجٓزززا.  اسبطزززاز٠ َٚكتطزززٝا  ايعصزززس

ّٕ إا ، املعززازف ٚدٚا٥ززس املٛضززٛعا  بززٌ ; األيؿززا  َٚعززاجِ  َززٔ بززايسغِ  املعززاجِ ٖززرٙ أ

ٞ  ٚغسح ايُّػ١ ذؿظ يف يعبت٘ ايرٟ  ايهبر ايدٚز  بزبع   اتطزُت  قزد  َؿسداتٗزا،  َعزاْ

 ايبززززاذثني أَززززاّ نززززبر٠ عكبزززز١ غززززهًت ألّْٗززززا ; عًٝٗززززا َآخززززرّا ُعززززد  ايزززز  األَززززٛز

ٞ  ايززز  األضاضززز١ٝ املعحزززِ ٚ ٝؿززز١ يف ٚطعٓزززت  ، املعزززاجِ ٖزززرٙ َزززٔ طزززتؿٝدٜٔٚامل  ٖززز

ٌ  ايز   ايكدميز١  َعامجٓزا  عبزاز٠  ٚتعكٝزد  ؾػُزٛ  .  ٚاإلباْز١  ٚايتٛضزٝس  ايتٝطزر   متثز

ِ  طز    زٚح ٚا ايعصزس  زٚح تٓاضز   ا ، ايؿٔ ٖرا يف ايهت  أَٗا  ٘  ايعًز ٔ  ، ؾٝز  ٚايزرٜ

 ايعصزس  ٖزرا  يف األصٛا  َٔ ايهثر عتازتؿ يرا ، ايصرب ٚعدّ ايكًل غُِٝٗ أبسش َٔ

ٌ  غاٌَ عسبٞ َعحِ إىل ٚصّٛا األَس، ٖرا َعازب١ بطسٚز٠ تٓادٟ ِ  املأخزر  ضزٗ  عُزٝ

ِ  إٔ زأٜت يرا ; ايؿا٥د٠ ٞ  أضز ِ  إىل صزٛت ٞ  أصزٛاتٗ ٕ  ذبزت  األَزس  ٖزرا  يف ببرثز "  عٓزٛا

 " . ٚاإلعحاّ ايُعح١ُ بني ايكدمي١ ايعسب١ٝ املعاجِ

 د. إقباٍ عبد ايعصٜص َٓٛؾًٞ محد

 -ن١ًٝ اآلدا  ٚاإلداز٠ - طاعدامل ٚايٓرٛذ ايًػ١ أضتا

 ب١ٝ ايطعٛد١ٜاملًُه١ ايعس -بٝػ١ جاَع١ 



 

758 
 

 2015ديسمبر  -يوليو  -المجلد األول  -العدد السادس   جامعة الناصرمجلة 

 حمد نوفليم العزيز عبد إقبال. د واإلعجام الُعجمة بين القديمة العربية المعاجم

 

 



 

759 
 

 2015ديسمبر  -يوليو  -المجلد األول  -العدد السادس   جامعة الناصرمجلة 

 حمد نوفليم العزيز عبد إقبال. د واإلعجام الُعجمة بين القديمة العربية المعاجم

 :كد١َ امل 

ذؿظ ٖرٙ ايُّػ١ ايهسِٜ ، ايرٟ أند  ْصٛص٘   ب١ٝ خصٗا ايًٓ٘ مبها١ٍْ زؾٝع١ٍ ذني أْصٍ بٗا نتاب٘ايُّػ١ ايعس  

َٓا  َْصَِّي  ُٔ َِْر َّا  َّا يرِِّنَسٱإىل ّٜٛ ايدٜٔ، قاٍ تعاىل: "ٔإ ُ٘ َٚٔإ . ٚيًُعاجِ ايُّػ١ٜٛ دٚز عظِٝ يف ذؿظ 1" ِؾُظَٰٕٛيَرز ۥَي

اَٗا ع٢ً أيط١ٓ ايعس  ايؿصرا٤  يف ضباؾًِٗ ايسمس١ٝ أٚيف ٖرٙ ايُّػ١ ، ؾُا َٔ ن١ًٍُ جس٣ اضتدد

صبتُعاتِٗ احمل١ًٝ ٚذٝاتِٗ ايعاد١ٜ ، إا ٚذؿظتٗا ٖرٙ املعاجِ َكس١ْٚ بػسذٗا ٚتؿطرٖا ٚاضتعُااتٗا 

ّْٗا تطُٓت ايهثر َٔ ايهًُا  األعح١ُٝ اي  جس٣ اضتعُاهلا يف ايب٦ٝا  ايعسب١ٝ ايكدمي١ .   املدتًؿ١ ; بٌ أ

ّٕ َعامجٓا ايعسب١ٝ بسغِ قُٝتٗا ايعظ١ُٝ ٚقاَتٗا ايعاي١ٝ ٖرٙ مل تطًِ َٔ مج١ً عٝٛ  ا    زبدٜس بايرنس أ

َٚآخر ، َٓٗا َا ٜتعًل بطسٜك١ تستٝ  بعطٗا َٚٓٗا َا ٜتعًل بتٓظُٝٗا ايداخًٞ ; مما جعٌ ايتعاٌَ َعٗا 

ٖٚرا األَس ٜتٓاؾ٢ َع ٚ ٝؿ١  ٚااضتؿاد٠ َٓٗا أَس يٝظ بايٝطر ، ٚجعًٗا ؾٛم َطت٣ٛ ايطاي  ايعادٟ ،

ّٕ َعامجٓا ايكدمي١  املعحِ ااصط ذ١ٝ َٔ ذٝث إشاي١ ايعح١ُ ٚتٝطر ؾِٗ َعاْٞ ايهًُا . بٓا٤ّ ع٢ً ٖرا ؾأ

ذبتاد إىل جٗٛد نبر٠ َٔ أجٌ ذبسٜسٖا َٔ ٖرٙ ايعٝٛ  ، ذت٢ ا تطٝع ق١ُٝ ثسٚتٗا ايًٓؿظ١ٝ ايعظ١ُٝ  ، 

ايرٟ ٜعين إشاي١ ايُعح١ُ إىل َؿّٗٛ  " عحِ " ايرٟ ٜعين ايُعح١ُ ٚذت٢ ا ربسد  عٔ َؿّٗٛ  " أعحِ " 

ٚايػُٛ  . ْظسّا أل١ُٖٝ ٖرا األَس اخرت  إٔ أحبث يف ٖرا ااطاز ، ذبت عٓٛإ " املعاجِ ايعسب١ٝ ايكدمي١ بني 

١ٝ ايطابك١ يًُدزض١ املعحُ ايث ث ايُعح١ُ ٚاإلعحاّ ". ٚضٛف تطتعس  ايدزاض١ أّٚا املدازع املعح١ُٝ

; ألٕ ٖرٙ املدازع ٖٞ اي  صٓعت يٓا املاد٠ املعح١ُٝ األٚىل اي  اضتؿاد  َٓٗا املدزض١ اهلحا١ٝ٥ اسبدٜث١ 

ٚإعطا٤ ؾهس٠ طبتصس٠ عٔ نٌ  ، ايٓظاّ اي  اتبعت٘ نٌ َدزض١ يف تستٝ  األيؿا اسبدٜث١ إىل ذد نبر ، ٚ

ُٜ ّٕ ايهثر َٔ ٖرٙ املعاجِ  ّٕ َعحِ َٔ َعاجِ تًو املدازع ; أل عد َٔ أَٗا  املعاجِ يف َهتبتٓا ايعسب١ٝ ، ٚأ

ّٝٔ املآخر ٚٚجٛٙ ايكصٛز اي  تيهٌ َعحِ َصاٜا ربتًـ عٔ بك١ٝ َعاجِ املدزض١ األخس٣ . ثِ بعد ذيو  ب

عصٜص٠ ضبؿٛؾ١  َٓٗا اتطُت بٗا تًو املعاجِ ، ٚاي  أضؿت  عًٝٗا ايتعكٝد ٚايػُٛ  ; مما جعٌ ااضتؿاد٠

 بايصعا  .

 از املٛضٛع :أضبا  اختٝ

 زز  ايدٚز ايعظِٝ اي  تًعب٘ املعاجِ يف ذؿظ ايُّػ١ ٚتٝطر ؾِٗ َعاْٝٗا .1

                                                           
 9ز ضٛز٠ اسبحس : اآل١ٜ  1
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 زز َعسؾ١ ايطسم املدتًؿ١ اي  مجعت بٗا املاد٠ ايُّػ١ٜٛ ايطد١ُ اي  اغتًُت عًٝٗا أَٗا  َعامجٓا . 2

 املطتؿٝدٜٔ َٔ ٖرا املعحِ .   ززز تبٝني ٚجٛٙ اشبًٌ يف َعحُٓا ايعسبٞ ، ٚاي  تػهٌ عٛا٥ل  ٚعكبا  يف ٚج3٘

 أٖزداف ايدزاض١ :

ايٛقٛف َٔ خ ٍ ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً اجملٗٛدا  ايعظ١ُٝ اي  برهلا عًُاؤْا يف مجع َؿسدا  ايًٓػ١ داخٌ  -1

 َعاجِ َٓظ١ُ ، ٚؾل طسم طبتًؿ١ ، تدٍ ع٢ً عبكسٜتِٗ ٚعُل تؿهرِٖ .

املكاز١ْ باملعاجِ األجٓب١ٝ اي  متتاش بايطٗٛي١  ايٛقٛف ع٢ً األضبا  اي  أقعد  املعحِ ايعسبٞ عٔ -2

 ٚايٝطس ٚٚضٛح ايعس  .

 تٓبع َٔ:  أ١ُٖٝ ايدزاض١ : 

1 . ٌّ  زز  ازتباط املعحِ ايعسبٞ بًػ١ نتا  اهلل عّص ٚج

زز ضسٚز٠ يؿت ااْتباٙ ٚغرر ُِٖ املدتصني ملٛاص١ً جٗٛدِٖ يف إص ح َٛاطٔ اشبًٌ يف املعحِ ايعسبٞ ; 2

ٖٓ ّٕ  . ايو َكرتذا  عدٜد٠  يف ٖرا ايصددخاص١ أ

 :ذدٚد ايدِّزاض١ 

ايدٚز ايهبر ايرٟ يعب٘ يف مجع ايُّػ١ ٚغسح َؿسداتٗا . ٚايهػـ عٔ ايعٝٛ  ٚاملعحِ ايعسبٞ َصاٜا  تبٝني

ٚايٓكا٥ص اي  ٚصُت بٗا َعامجٓا ايكدمي١ ، ٚاي  تتعاز  َع ايتٝطر ٚايٛضٛح ايرٟ جي  إٔ تتصـ ب٘ 

 ١ٜٛ .املعاجِ ايُّػ

 َٓٗخ  ايدزاض١ :

 اتبعت ايدزاض١ َٓٗحّا ٚصؿّٝا. 

 ضباٚز ايدزاض١ : 

 تػتٌُ ايدزاض١ ع٢ً ث ث١ ضباٚز : 

 احملٛز األٍٚ : تعسٜـ املعحِ ٚأُٖٝت٘ ٚأْٛاع٘ .

 احملٛز ايثاْٞ : املدازع املعح١ُٝ . 

احملٛز ايثايث : عٝٛ  املعحِ ايعسبٞ



 

767 
 

 2015ديسمبر  -يوليو  -المجلد األول  -العدد السادس   جامعة الناصرمجلة 

 حمد نوفليم العزيز عبد إقبال. د واإلعجام الُعجمة بين القديمة العربية المعاجم

 ت٘ ٚأْٛاع٘احملٛز األٍٚ : تعسٜـ املعحِ ٚأُٖٝ

يؿظ " عحِ " ٜدٍ يف األصٌ ع٢ً اإلبٗاّ ٚعدّ ايبٝإ ، ٜكاٍ زجٌ أعحُٞ  ٚاَسأ٠ عحُا٤ أٟ َٔ             

ايعحِ ،إذا ناْا ا ٜؿصرإ ، ٚايعحُٞ ٖٛ َبِٗ ايه ّ ايرٟ ا ٜتبني ن َ٘، ٚأَس َعحِ إذا اعتاص . 

ٕ ؾاضتعحِ عًٝ٘ َا قسأٙ ، إذا ايتبظ عًٝ٘ ٚمل َٚعحِ اشبط ٖٛ ايرٟ أعحُ٘ صاذب٘ بايٓكط ، ٜٚكاٍ قسأ ؾ 

ّٕ عحُت٘ تٓكٝط٘ ، يهٞ تطتبني عحُت٘ ٚتصس . ٚمسٝت  ٜتٗٝأ ي٘ إٔ ميطٞ ؾٝ٘. ٚإذا قًت نتا  َعحِ ؾإ

. قاٍ ابٔ جين : تصسٜـ "عحِ " يف ن َِٗ 1ذسٚف املعحِ بريو َٔ ايتعحِٝ ٖٚٛ إشاي١ ايعح١ُ بايٓكط 

ّٝٓت٘ ، ؾكد تس٣ ٖرا طبايؿّا ملا  َٛضٛع يإلبٗاّ ٚخ ف اإلٜطاح ، ٚإذا قًت أعحُت ايهتا  ؾُعٓاٙ أٚضرت٘ ٚب

ذنس ، ؾتكٍٛ َٔ أٜٔ يو ازبُع بُٝٓٗا ، ؾازبٛا  أعِحُت ٚشْ٘ أؾِعًت ، أؾِعًت ٖرٙ ٚإٕ ناْت يف غاي  

ٜٚساد بٗا أَسٖا تأتٞ يإلثبا  ٚاإلجيا  عبٛ : أنسَت شٜدّا ، أٟ أٚجبت ي٘ ايهسا١َ ، ٚقد تأتٞ أؾعًت أٜطّا 

١َْٝ َأَناُد  َّ ايطَّاَع١َ ٤َاِت ايطً  ، ٚذيو عبٛ: أغهٝت شٜدّا إذا أشيت ي٘ َا ٜػهٛٙ  ، ٚذيو َثٌ قٛي٘ تعاىل  " ٔإ

َٗا  "   3، أٟ أناد أ ٗسٖا ٚأشٌٜ عٓٗا خؿا٤ٖا. ٜٚهٕٛ قٛيٓا أعحُت ايهتا  ،أٟ أشيت عٓ٘ اضتعحاَ٘ . 2ُأِخِؿٝ

ايعح١ُ ٚايػُٛ  ٚاإلبٗاّ ، َٚٔ ٖٓا أطًل ع٢ً ْكط اسبسٚف يؿظ " ٚع٢ً ٖرا ٜصر َع٢ٓ أعحِ : إشاي١ 

َُ .اإلعحاّ " ألّْ٘ ٜصٌٜ َا ٜهتٓؿٗا َٔ غُٛ   ّٕ يؿظ "  عحِ " اضِ َؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ " أعحِ " ُٚؾِٗ َٔ ٖرا أ

  4أٚ ٖٛ َصدز َُٝٞ َٔ ايؿعٌ ْؿط٘ ، ٜٚهٕٛ َعٓاٙ اإلعحاّ أٚ إشاي١ ايعح١ُ ٚايػُٛ  . 

ٗٛ : نتا  جيُع أيؿا  ايًٓػ١ بطسٜك١ ٚاؾ١ٝ ،أَٚٔ شا١ٜٚ خاص١ ٜساٖا َؤيؿ٘ ؾِ يف ااصط ح أَا املعح     

ّٕ جيُع ايصرٝس ، أٚ املّٗر  ، أٚ ازبُٗٛز َٔ ن ّ ايعس  ٜٚػسذ٘ ٜٚؤٜد غسذ٘ مبأثٛز ن ّ ايعس  .  5نأ

ّْ٘ " نتا  ٜطِ بني دؾتٝ٘ َؿسدا  يػ١ َا َٚعاْٝٗا ٚاضتعُااتٗا يف ايرتانٝ  املدتًؿ١ ،  ُٚعّسف أٜطّا بأ

ٚنٝؿ١ٝ ْطكٗا ٚنتابتٗا ، َع تستٝ  ٖرٙ املؿسدا  بصٛز٠ َٔ صٛز ايرتتٝ  اي  غايبّا َا تهٕٛ ايرتتٝ  

، ٚاملعاجِ ٖٞ حبٛث تسَٞ إىل ذؿظ ايُّػ١ ٚضبطٗا ٚض َتٗا ٚربًٝدٖا ، ٖٚٞ ذا  أثس جًٌٝ   6اهلحا٥ٞ . " 

 7ٚتٗرٜبٗا ْٚكًٗا َٔ ايطًـ إىل اشبًـ .يف ذٝا٠ يػ١ ايهتاب١ ٚذؿظٗا َٔ ايترسٜـ 

                                                           
" ضبُد بٔ أمحد األشٖسٟ ، ، َاد٠ " عحِ  ھ 1414،  3ز مجاٍ ايدٜٔ ضبُد بٔ َهسّ بٔ َٓظٛز األؾسٜكٞ : يطإ ايعس  ، برٚ  : داز صادز ،ط 1

 ّ ، املاد٠ ْؿطٗا .2001، 1تٗرٜ  ايُّػ١ ، ذبكٝل ،ضبُد عٛ  َسع  ، برٚ  ، داز إذٝا٤ ايرتاث ايعسبٞ ، ط

15زز  ضٛز٠ ط٘ : اآل١ٜ  2

52زز  50ّ ، ص 2000، 1زز  أبٛ ايؿتس عثُإ بٔ جين ، ضس صٓاع١ اإلعسا  ، برٚ  ، داز ايهت  ايع١ًُٝ ، ط3

16 4ّ ،  ص 2010،  9د طبتاز عُس ، ايبرث ايُّػٟٛ عٓد ايعس  ، ايكاٖس٠ : عامل ايهت  ، ط زز أمح4

8ّ ، ص2006،  1زز عثُإ ضبُد أمحد اسباٟٚ ٚضبُد ضعد ايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ايدَاّ : َهتب١ املتٓيب ، ط 5

 162زز أمحد طبتاز ، املسجع ايطابل ، ص 6

 283ّ ، ص  2013،  15د ٚايف ، عًِ ايُّػ١ ، ايكاٖس٠ : داز ْٗط١ َصس ، طزز عًٞ عبد ايٛاذ7
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أٍٚ َٔ أطًل يؿظ َعحِ مبعٓاٙ ااصط ذٞ ِٖ زجاٍ اسبدٜث ايٓبٟٛ ، ؾكد أطًكٛا ن١ًُ   "َعحِ "         

ّٕ اإلَاّ ايبدازٟ ٖٛ أٍٚ َٔ  ع٢ً ايهتا  املست  ٖحا٥ّٝا ٚايرٟ جيُع أمسا٤ ايصراب١ ٚزجاٍ اسبدٜث ، ٜكاٍ إ

ايُّػٜٕٛٛ ايكدَا٤ مل ٜطًكٛا ٖرٙ ٚ املعحِ.ٚف نتب٘ املستب١ ع٢ً ذس اذد َٔ ٛأطًل يؿظ َعحِ ٚصؿّا ي

ُّْا ناْٛا ٜطًكٕٛ عًٝٗا أمسا٤ خاص١ َثٌ ايعني ، ٚازبُٗس٠ ٚغر ذيو ، ٚإط م  ايتط١ُٝ ع٢ً َؤيؿاتِٗ إ

ضتعُاهلا يؿظ َعحِ ع٢ً ٖرٙ ايهت   جا٤ يف ٚقتٍ  َتأخس . َٚٔ ايهًُا  املسادؾ١ يه١ًُ َعحِ ٚاي  نثس ا

يف ايعصس اسبدٜث ن١ًُ  "  قاَٛع ". اي   ٗس  يف ايكسٕ ايتاضع اهلحسٟ ٚغاعت يف ايعصس اسبدٜث ، 

 1ٚأطًكت ع٢ً أٟ َعحِ ض٣ٛ نإ بايُّػ١ ايعسب١ٝ أٚ بػرٖا َٔ ايُّػا  .

يف صاْع٘  ٜعد صباٍ ايعٌُ املعحُٞ َٔ أصع  اجملاا  يف عًِ ايُّػ١ ، ؾٗٛ ٜتطً  َٛاصؿا  خاص١        

ّْ٘ ٜطتًصّ َعسؾ١ نٌ غ٤ٞ عٔ ايُّػ١ املع١ٝٓ ٚايٓظاّ ايعاّ هلرٙ ايُّػ١ .  ٜٚتطً  دق١ ٚصرب َتٓاٖٝني ، نُا أ

ٚصعٛب١ ايعٌُ املعحُٞ تأتٞ َٔ نٕٛ املعحِ ٜعاجل  اٖس٠ َؿتٛذ١ ا تطتكس ع٢ً ذاٍ ; مما جيعٌ ذصسٖا 

ّْ٘ ٜتعًل باملع٢ٓ يف املكاّ ا    2ألٍٚ ٖٚٛ َٔ أصع  ذكٍٛ ايُّػ١ .أَسّا عصٜصّا ، نُا أ

املعاجِ بصؿ١ٍ عا١َ ٚيف أٟ يػ١ هلا ٚ ا٥ـ ٚؾٛا٥د َتعدد٠ ، ٚاملعاجِ ايعسب١ٝ جباْ  ذؿظٗا أليؿا             

ّْٗا تؤدٟ ايعدٜد َٔ ايٛ ا٥ـ اي  تصٜد َٔ أُٖٝتٗا ،   َٔ ٖرٙ ايٛ ا٥ـ : ٚايُّػ١ ع٢ً َس األشَإ ؾإ

 يهسِٜ َٔ األخطا٤ اي  تتعًل بايٓطل ٚايؿِٗ . زز اسبؿا  ع٢ً ايكسإٓ ا1

 زز اسبؿا  ع٢ً ايُّػ١ َٔ دخٍٛ أيؿا  دخ١ًٝ ا ربطع يًُكاٜٝظ ٚاملٛاشٜٔ ايعسب١ٝ .  2

زز تعد املعاجِ َسجعّا عبّٜٛا يطبط املؿسدا  بايػهٌ ٚاسبسنا  ، ٚايتؿسٜل بني ايهًُا  اي  تتػاب٘ يف  3

 األذسف ٚايرتتٝ  .

 عاجِ َسجعّا يف تصسٜـ ايهًُا  َٚعسؾ١ اغتكاقاتٗا . زز تعد امل 4

 زززززززز تعد َسجعّا يًتصرٝس ٚايتدقٝل اإلَ ٥ٞ .    5

 زز املعاجِ تعد َسجعّا ز٥ٝطّا يًُصادز ايطُاع١ٝ اي  ا قاعد٠ هلا .  6

ٛقا٥ع ايتازخي١ٝ َٚا َسجعّا جػساؾّٝا ٚتازخيّٝا اذتٛا٥ٗا ع٢ً ايعدٜد َٔ أمسا٤ األَانٔ ٚاي املعاجِ زز تعد 7

 ٜتعًل بٗا . 

                                                           
 13زز  12زز  اسباٟٚ ٚايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ص 1

161زز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ عٓد ايعس  ، ص 2
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  1زز متد ايػعسا٤ ٚايهتا  مبا ٜعِٝٓٗ َٔ أيؿا  يف أدا٤ زضايتِٗ . 8

ّٕ ايعٓا١ٜ بػسٜ  ايكسإٓ ٚاسبدٜث ايٓبٟٛ ناْت ايباعث األٍٚ يًعٓا١ٜ بايُّػ١ غعسّا ْٚثسّا، ٚايبرث يف ٖرا         إ

برٍ ايعًُا٤ ازبٗٛد ازبباز٠ زبُع أيؿا  ايُّػ١ َٔ َٓابعٗا اادباٙ ٜعد ايٓٛا٠ األٚىل يًُعاجِ ايعسب١ٝ . ؾكد 

األص١ًٝ خد١َّ يهتا  اهلل ايهسِٜ ، ؾرٖبٛا إىل ايباد١ٜ ٚغاؾٗٛا األعسا  ٚاضتُعٛا إيِٝٗ ِٖٚ ٜتردثٕٛ يف 

ٚاملعاجِ ايعسب١ٝ اي   2مجٝع غؤِْٚٗ ٚضحًٛا َا مسعٛا َِٓٗ ، ٚناْت ضبص١ً ذيو ثس٠ٚ يؿظ١ٝ ضد١ُ .

ّٕ َصٓؿٝٗا ْٗحٛا ْٗخ ٖٞ يف غا يبٗا عباز٠ عٔ صبًدا  ضد١ُ ٖٞ أصٍٛ املعاجِ اي   ٗس  يف أٚزبا ; أل

  3املػازق١ يف تصٓٝـ َعامجِٗ ايُّػ١ٜٛ.

تؿٓٔ ايُّػٜٕٛٛ ايعس  يف أغهاٍ َعامجِٗ ٚطسم تبٜٛبٗا ٚؾاقٛا يف ذيو ضا٥س األَِ ، ؾكد تعدد  طسم       

د نٌ ااذتُاا  املُه١ٓ. ٚقد زاع٢ ٖؤا٤ ايعًُا٤ يف تبٜٛ  ٚضع املعحِ ايعسبٞ ذت٢ ناد  تطتٓؿ

 َعامجِٗ جاْيب ايه١ًُ  " ايًؿظ  ٚاملع٢ٓ " َٚٔ ٖٓا اْكطُت َعامجِٗ إىل قطُني ُٖا : 

 َعاجِ املعاْٞ ززززززز أ   

 َعاجِ األيؿا   زززززززز  

  4عاجِ األيؿا  .ٚقد ضاز  َعاجِ املعاْٞ ع٢ً طسٜك١ٍ ٚاذد٠ ; بُٝٓا تعدد  ايطسم يف َ

أصرا  املعاجِ بٓٛعٝٗا مل ٜدْٚٛا يف َعامجِٗ  إا َا صس يدِٜٗ َٔ األيؿا  ، ؾبحاْ  َػاؾٗتِٗ        

ألعسا  ايباد١ٜ ، ؾكد اضتكٛا َادتِٗ ايُّػ١ٜٛ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚاسبدٜث ايٓبٟٛ َٚا خًٓؿ٘ ايعس  ايؿصرا٤ 

  5.  َٔ ايػعس ٚايٓثس يف عصٛز ااذتحاد ايًُّػٟٛ

ؾهس٠ َعاجِ املعاْٞ اي  تست  األيؿا  حبط  املٛضٛعا   ناْت أضبل يف ايٛجٛد َٔ َعاجِ األيؿا  ، ؾكد   

نإ املدْٕٚٛ األٚيٕٛ يًػ١ ٜدْٕٚٛ املؿسدا  اي  مسعٖٛا َٔ األعسا  َٔ غر تستٝ  ، ثِ جا٤  اشبط٠ٛ 

نت  األصُعٞ َثٌ  ، نإ يف ٖرا ايػإٔايثا١ْٝ ذٝث مجعٛا ايهًُا  اشباص١ مبٛضٛعٍ  ٚاذد، ٚأ ٗس َا 

نتا  األْٛا٤ ، ٚنتا  األبٌ ، ٚنتا  ايػاٙ ٚغرٙ ; ذٝث نإ جيُع َا ٚزد َٔ األيؿا  ايُّػ١ٜٛ يف َٛضٕٛع 

                                                           
18زز  17زز اسباٟٚ ٚايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ص  1

211،  108، ص  ھ1433، ؾصٍٛ يف ؾك٘ ايعسب١ٝ  ، ايدَاّ : َهتب١ املتٓيب ، ز زَطإ عبد ايتٛا   2

 14ّ ، ص2000ّ زز 1979،  1زز زٜٓٗاز  بٝرت إٓ دٚشٟ ، ته١ًُ املعاجِ ايعسب١ٝ ، بػداد : داز ايسغٝد ، ط 3

175ز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ، ص  4

31زز اسباٟٚ ٚايبػدادٟ ، املسجع ْؿط٘ ، ص  5
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ثِ تطٛز األَس يف ايكسٕ ايثايث ذٝث  ٗس  نت  دبُع أنثس َٔ َٛضٛع يف صبًٍد  1ٚاذد ٜٚطُٝ٘ نتابّا .

يًٓطس بٔ مشٌٝ  ٚنتا   " ايػسٜ  املصٓـ  " ألبٞ عبٝد ايكاضِ بٔ ض ّ ٚ" ٚاذد ، َثٌ نتا   " ايصؿا  " 

َتدر األيؿا   " ابٔ ؾازع ٚ " ؾك٘ ايُّػ١ ٚضس ايعسب١ٝ " ألبٞ َٓصٛز ايثعاييب . ٚقد أيؿت ايهثر َٔ املعاجِ 

ّٕ أِٖ ٖرٙ  املعاجِ  ٖٛ نتا   "املدصص  " ابٔ ضٝدٙ األْديطٞ;  ع٢ً ٖرا ايٓٗخ  ٚنتا  " نؿا١ٜ  إا أ

  2ابٔ األجدابٞ . "   املترؿظ  ْٚٗا١ٜ املتًؿظ

ايٓٛع ايثاْٞ َٔ املعاجِ ٖٛ َعاجِ األيؿا  ٖٚٛ ايرٟ ذظٞ بٓصٝ  أٚؾس َٔ جٗٛد ايعًُا٤  ، ذٝث نثس 

ٌٕ ًَرٛ  َكابٌ ْظراتٗا َٔ َعاجِ  ايٓٛ ، تٓاؾطِٗ  يف ايتأيٝـ ؾٝ٘ ع ؾهثس  املعاجِ اي  َٔ ٖرا ايٓٛع بػه

األٍٚ ، ايرٟ اعتُد ع٢ً طسٜك١ ٚاذد٠  ; بُٝٓا تعدد  طسم ايٛضع ٚايرتتٝ   يف َعاجِ األيؿا  ، إذا اختًؿت 

ٚج١ٗ ْظس ايعًُا٤  يف مجع أيؿا   ايٌّػ١ ٚذصسٖا ، ؾطًهٛا يف ذيو طسقاّ  َتعدد٠ ، ؾٓتخ عٔ ذيو ايعدٜد 

ضابكتٗا، ٖٚرا َا ضٓكـ ع٢ً أِٖ تؿاصًٝ٘ يف َٔ املدازع املعح١ُٝ  اي  متثٌ نٌ َٓٗا  َسذ١ً  ربتًـ عٔ 

 احملٛز ايتايٞ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   302، د .   ، ص 7أمحد أَني ، ضر٢ اإلض ّ ، ايكاٖس٠ : َهتب١ ايٓٗط١ املصس١ٜ ، ط زز 1

  288زز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ، ص  2
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 احملٛز ايثاْٞ : املدازع املعح١ُٝ

 تتُثٌ ٖرٙ املدازع يف : 

 / َدزض١ ايتكًٝبا  ايصٛت١ٝ  :1

زا٥د ٖرٙ املدزض١ ٖٛ اشبًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟ ، ايرٟ مل جيد ؾُٝا بني ٜدٜ٘  َٔ زضا٥ٌ صػر٠           

ّا ٜعٝٓ٘  يف تطبٝل ؾهس٠ املعحِ اي  انتػؿٗا ٚذاٍٚ تطبٝكٗا . ٚقد اٖتد٣ اشبًٌٝ إىل َٕٓٗخ اعتُد َٓٗح

ّٕ ايُّػ١ ايعسب١ٝ تتأيـ َٔ تطع١ ٚعػسٜٔ ذسؾّا ا ربسد عٓٗا أٟ ن١ًُ .اشبًٌٝ ايرٟ نإ ٜعٝؼ يف  ع٢ً أ

ّٕ  جٛ األصٛا  ٚاألْػاّ ٚإٜكاعا  املٛضٝك٢ ٚتؿعٝ   ايعسٚ  ،ابتهس ْظاَّا جدٜدّا قا٥ُّا ع٢ً األصٛا  ،أل

ّْٗا تدزع نُا تدزع ٖرٙ األْػاّ .  األيؿا  ايُّػ١ٜٛ عٓدٙ أصٛا  غب١ٗٝ بأْػاّ   1اآلا  املٛضٝك١ٝ ; يرا زأ٣ أ

زت  اشبًٌٝ نتاب٘ ايرٟ مساٙ " ايعني " ايرٟ ٜعد أٍٚ َعحِ عسبٞ َٓظِ تستٝبّا صٛتّٝا ذط  أبعد      

ؾكد ذصس  2سٚف اسبًل ، ثِ أقص٢ ايًطإ إىل إٔ ٚصٌ إىل اسبسٚف ايػؿ١ٜٛ .اسبسٚف طبسجّا ، ؾبدأ حب

ّٕ ثابت ٜهٕٛ اسبسف األٍٚ َٔ ٖرا ايرتتٝ  أٚهلا ، ٚايهًُا   اشبًٌٝ أيؿا  ايُّػ١ برتتٝ  ٖرٙ اسبسٚف يف ْظا

ّٕ ايهً ُا  ايعسب١ٝ اي  ٜهٕٛ ٖٛ ْؿط٘ ثاْٝٗا ، ثِ اي  ٜهٕٛ ٖٛ ثايثٗا ... إخل ، ٚقد اذظ  يف ذيو أ

ضبصٛز٠ بني ايثٓا٥ٞ ٚاشبُاضٞ ، ؾٗٞ ا تكٌ عٔ ذيو ٚا تصٜد عٓ٘ إا حبسٚف ايصٜاد٠ اي  ا دخٌ هلا يف 

املع٢ٓ األصًٞ يًه١ًُ . ؾٗٛ قد زت  نتاب٘ تستٝبّا طبسجّٝا ، َبتد٥ّا بأعُل اسبسٚف ٖٚٞ ذسٚف اسبًل ، 

اهلحا٤ يف نٌ نتا  ; ذٝث ٜطع ايهًُا  اي   ٚجعٌ يهٌ ذسف نتابّا بامس٘ ، ؾاملعحِ نتا  بعدد ذسٚف

تػٌُ اسبسف ايرٟ حيٌُ اضِ ايهتا  ، ض٣ٛ نإ يف أٍٚ ايه١ًُ أٚ ٚضطٗا أٚ آخسٖا . أٜطّا اعتُد اشبًٌٝ 

بايكاف ثِ  أْظاّ ايتكايٝ  ، ؾهإ ٜكً  ايه١ًُ ع٢ً مجٝع أٚجٗٗا احملت١ًُ ، ؾه١ًُ " قد " تكسأ بٛجٗني ، تبد

ف ثِ ايداٍ ،  ٚن١ًُ " عٓد " تهٕٛ " ع ٕ د" زز " ع د ٕ " زز " ٕ ع د " زز " ٕ د ع " ززز " د ع ٕ " زز " د ع ٕ ايداٍ ٚتكسأ بايكا

. "

ٚؾل ٖرا ايٓظاّ عبصٌ َٔ ازبرز ايث ثٞ ع٢ً ضت١ نًُا  ، ٚازبرز ايسباعٞ عبصٌ َٓ٘ ع٢ً أزبع١         

ع٢ً َا١٥ ٚعػسٜٔ ن١ًُ. ٚطسٜك١ ايهػـ عٔ  ٚعػسٜٔ ن١ًُ ، ٚازبرز اشبُاضٞ عبصٌ َٔ تبدٌٜ ذسٚؾ٘

                                                           
175،  174، ص  1ّ ، د1988،  4زز ذطني ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ْػأت٘ ٚتطٛزٙ ، ايكاٖس٠ : داز َصس يًطباع١ ، ط 1

208ّ ، 2009،  1زا  ايُّػ١ٜٛ ، ايسٜا  : َهتب١ ايسغد ، طزز عبد ايؿتاح ؾسح ضٛ ، املٗا 2

15زز اشبًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟ ، نتا  ايعني ، ذبكٝل د. َٗدٟ املدصَٚٞ ٚ د. إبس اِٖٝ ايطاَسا٥ٞ ، ش د. ط ز، ص 3
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ايهًُا  تكتطٞ أّٚا دبسٜد ايه١ًُ َٔ ايصٚا٥د يتردٜد جرزٖا ، ثِ ايبرث عٔ أعُل أصٛاتٗا يتردٜد ايهتا  

ّٕ َهإ ايه١ًُ نتا  ايعني ّٕ مل ٜهٔ بٗا  " ع " ٚٚجد بٗا " ح "  ، ، ؾإٕ نإ بٝٓٗا "ع " أّٜا نإ َٛضعٗا ؾإ ٚإ

سبا٤ ، يرا جي  ع٢ً ايباذث َعسؾ١ ايرتتٝ  املدسجٞ يًرسٚف ٚعًٝ٘ إٔ ٜبرث عٔ أقص٢ ؾُٛضعٗا نتا  ا

ذسف َٔ ذٝث املدسد ، ثِ بعد ذيو ٜٓظس يًه١ًُ أٖٞ َٔ ايثٓا٥ٞ أّ َٔ ايث ثٞ ايصرٝس أّ املعتٌ ; ٚبعد 

ٓٗا ، ٚضٝحد ذيو حيدد َاد٠ ايه١ًُ عٔ طسٜل إعاد٠ تستٝبٗا صٛتّٝا، ثِ ٜطتدسد نٌ ايتكًٝبا  املُه١ٓ َ

 1جرز ايه١ًُ املطًٛب١ ضُٔ ٖرٙ ايتكًٝبا  .

بعد إٔ  ٗس نتا  ايعني نؿاذب١ سبسن١ ايتأيٝـ املعحُٞ املٓظِ ، ٚنأٍٚ َعحِ يؿظٞ يف ٖرا       

ايػسٜؿ١ َٔ خ ٍ مجع   ؿس ٖرا اجملاٍ جبٗٛد ايعدٜد َٔ ايعًُا٤ ايرٜٔ اْربٚا شبد١َ ٖرٙ ايًٓػ١ ايصدد;

يهت  َصرٛب١ بػسٚذٗا ٚتؿطراتٗا ، ؾظٗس  مخط١ َعاجِ أخس٣ اْتٗحت ْٗخ اشبًٌٝ أيؿا ٗا بني دؾا  ا

يف ايرتتٝ  ، يتهٕٛ َعاجِ ٖرٙ املدزض١ ضت١ َعاجِ ، نٌ ٚاذٍد َٓٗا أذدث صد٣ّ ًٜٝل باجملٗٛد ايعظِٝ 

خٍٛ ٖرا ايرٟ برٍ ؾٝ٘ ، ْٚاٍ غسف ااْتُا٤ ألٍٚ َدزض١ َعح١ُٝ ، نإ هلا ايؿطٌ يف يؿت ْظس املؤًٖني يد

 اجملاٍ ٚخد١َ ايُّػ١ َٔ خ ي٘. ٖٚرٙ املعاجِ ٖٞ : 

 ٗس يف ب د األْديظ يف ايكسٕ ايسابع  :/ نتا  " ايبازع يف ايُّػ١ " إلمساعٌٝ بٔ ايكاضِ ايكايٞ ايبػدادٟ 1 

ّٓ ٚقد اتبع  ْظاّ ايرتتٝ  حبط  املدازد اهلحسٟ يف عٗد اسبهِ املطتٓصس باهلل. ٘ مل نُا ؾعٌ اشبًٌٝ ، ٚيه

ّْ٘  ٜست  املدازد نُا زتبٗا اشبًٌٝ ;ٚإمنا زتبٗا ذط  تستٝ  ضٝبٜٛ٘ يًُدازد " ٙ ،ع ، م ، ى...... اخل ; بٝد أ

 ،  أزاد ايكايٞ إص ح بع  ٚجٛٙ ايٓكص اي  ناْت يف نتا  ايعني 2ٚاؾل اشبًٌٝ يف ْظاّ ايتكايٝ  متاَّا .

ّٝس يف َٓٗح٘ بع  األَٛز ذٝث أجسٟ   ، ؾأضاف بع  َا أًُٖ٘ اشبًٌٝ ْٚط  بع  بع  ايتعدٜ  ؾػ

نُا أنٌُ ايػٛاٖد املبتٛز٠ ، ٚؾصٌ ايسباعٞ ايرٟ مجع٘ اشبًٌٝ َع  ايػٛاٖد غر املٓطٛب١ إىل قا٥ًٝٗا ،

اشبُاضٞ ٚأؾسد يهٌٍ َُٓٗا بابّا خاصّا ب٘، نُا ؾصٌ األيؿا  ايث ث١ٝ املعت١ً حبسٍف ٚاذد عٔ با  ايًؿٝـ 

 3ايث ثٞ املعتٌ . ٚجعًٗا يف با  خاص باضِ

إذ شاد  دؾع نتا  ايبازع ذسن١ ايتأيٝـ املعحُٞ  خطٛا  إىل األَاّ ؾُٝا ٜتعًل باملاد٠ نُّا ٚنٝؿّا،        

٢ٓ بايصرٝس َٔ املساجع ٚضبط ع٢ً نتا  اشبًٌٝ عبٛ ث ث ٚمثاْني ٚضتُا١٥ ٚمخط١ أيـ ن١ًُ ، ٚقد ُع

                                                           
 193ز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ، ص 1

246ز  245، ص  1ز ذطني ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ  ، د 2

22، 18ّ ، ص ، 1984،  1عبد ايعًٞ ايٛد غرٟ ، املعحِ ايعسبٞ باألْديظ ، ايسباط : َهتب١ املعازف ، ط ز 3
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ٍٕ ٣أيؿا ٘ سبُاٜتٗا َٔ ايترسٜـ ، نُا عص اقتبط٘ إىل قا٥ً٘ ٚزبط بني املعاجِ ٚنت  األد  .ٚقد  نٌ قٛ

  1قاٍ عٓ٘ ايصبٝدٟ " ا ْعًِ أذدّا َٔ املتكدَني أٚ املتأخسٜٔ أيـ ْظرٙ يف اإلذاط١ ٚااضتٝعا   ." 

 ٗس يف ايكسٕ ايسابع ، ٚنإ َؤيؿ٘ ٜسَٞ إىل : / نتا  تٗرٜ  ايُّػ١ ألبٞ َٓصٛز ضبُد بٔ أمحد األشٖسٟ 2

ػ١ َٔ ايػٛا٥  اي  تطسبت إيٝ٘ ع٢ً ٜد ضابكٝ٘ َٚعاصسٜ٘ ، نُا ٜكٍٛ يف َكد١َ ايهتا  " ٚقد تٓك١ٝ ايُّ

أدخٌ يف يػا  ايعس  َٔ األيؿا  اي   مسٝت نتابٞ ٖرا تٗرٜ  ايُّػ١ ألّْٞ قصد  مبا مجعت ؾٝ٘ ْؿٞ َا

بٞ َٔ ايتصرٝـ ٚايترسٜـ أشايتٗا األغبٝا٤ عٔ صٝػتٗا ٚغرٖا ايُػتِ عٔ َضٓٓٗا  ، ؾٗربت َا مجعت يف نتا

ع٢ً قدز عًُٞ ، ٚمل أذسص ع٢ً تطٌٜٛ ايهتا  باسبػٛ ايرٟ مل أعسف أصً٘ ، ٚايػسٜ  ايرٟ مل ٜطٓدٙ 

 .                   2ايثكا  إىل ايعس  . "

اتبع األشٖسٟ يف تكطِٝ نتاب٘ املٓٗخ ايرٟ ٚضع٘ اشبًٌٝ يف َكد١َ نتا  ايعني َٔ ذٝث ايرتتٝ         

ّْ٘ خايؿ٘ يف املٛاد اي  تطدُت عٓدٙ نثرّا ْتٝح١ أخرٙٚتكطِٝ  عٔ ايهثر َٔ ايُّػٜٛني ،  أبٛا  ايهتا  ;إا أ

ؾاألشٖسٟ مل ٜكتصس ع٢ً املٛاد اي  أٚزدٖا قبً٘ اشبًٌٝ ٚابٔ دزٜد ; بٌ شاد عًٝٗا نثرّا ، ٚنإ َتأثسّا بأذهاّ 

ب٘ ؾرص أيؿا ٘ ؾرصّا غدٜدّا ْٚكد أيؿا  ضابكٝ٘ ; ٚميتاش ايتٗرٜ  بإٔ صاذ اشبًٌٝ ايُّػ١ٜٛ ٚايٓر١ٜٛ .

ؾصرس نثرّا َٔ َؿسدا  ايُّػ١ ٚاضتػٗد بايهثر َٔ اآلٜا  ايكسآ١ْٝ ٚاألذادٜث ايٓب١ٜٛ ، ؾأصبرت ضُٔ 

  3ايرتاث املعحُٞ .

  ٗس يف ايكسٕ ايسابع اهلحسٟ ع٢ً تستٝ  :/ نتا  احملٝط يًٛشٜس ايصاذ  أبٞ ايكاضِ إمساعٌٝ بٔ عباد 3

إذ  ٚقد اختًـ احملٝط  نثرّا عٔ املعاجِ ايُّػ١ٜٛ اي   ٗس  يف ايكسٕ ايسابع ; اشبًٌٝ ٚاألشٖسٟ يًرسٚف.

اتطِ بااختصاز ألّْ٘ اعتُد ع٢ً تؿطر ٚاذد يًؿظ دٕٚ اايتؿا  إىل األيؿا  املتؿك١ ٚاملدتًؿ١ اي  أدىل بٗا 

ّْ٘ أنثس َٔ األيؿا  ٚقًٌ ايػٛا ايُّػٜٕٛٛ بػأْ٘، ّْ٘ اْؿسد دٕٚ غرٙ َٔ َؤيؿٞ املعاجِ ايطابك١ ٚأ ٖد .  نُا أ

     4ي٘ بايهثر َٔ األيؿا   ٚاملعاْٞ َع عٓاٜت٘ ايهبر٠ بايعبازا  اجملاش١ٜ .

/ نتا  احملهِ ألبٞ اسبطٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ ضٝدٙ األْديطٞ :  ٗس يف ايكسٕ ايسابع اهلحسٟ، ٚقد نإ 4

ػ١ٜٛ يف ايهت  ٚايسضا٥ٌ يف نتا  ٚاذد ٜػين عٓٗا ، ٚإيٞ ااْتظاّ ٚااختصاز ٖدؾ٘ مجع املػتت َٔ املٛاد ايًٓ

ّٕ نتابٓا َػؿٛع املثٌ باملثٌ َكرتٕ ايػهٌ  ٚدق١ ايتعبر ، ٚقد ٚصـ ابٔ ضٝدٙ ايهتا  يف َكدَت٘ بكٛي٘ " إ

                                                           
 22ز  ايٛد غرٟ ، املعحِ ايعسبٞ باألْديظ ، ص  1

 45، ص  1ز ضبُد بٔ أمحد األشٖسٟ اهلسٟٚ ، تٗرٜ  ايُّػ١  " َسجع ضابل "،د 2

279ز  ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، ص 3

 285زز  284، ص  2طني ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، دز  ذ 4
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  ، ٚاإلغباع بايػهٌ ، َٗر  ايؿصٍٛ ، َست  األصٍٛ بعد ايؿسٚع ،ٖرا إيٞ َا ذب٢ً ب٘ َٔ ايتٗرٜ  ٚايتكسٜ

     1جياش ٚااختصاز َع ايط ١َ َٔ ايتهساز ٚاحملاؾظ١ ع٢ً املعاْٞ ايهثر٠ يف األيؿا  ايٝطر٠ . "ٚااتطاع ، ٚاإل

اْتٗخ ابٔ ضٝدٙ ْٗخ اشبًٌٝ يف تستٝ  َعحُ٘ ، ٚزضِ يٓؿط٘ يف َكدَت٘ خط١ ضبه١ُ يٝطر عًٝٗا يف      

ّٝص أمسا٤ ازبُٛع اختٝاز األيؿا  اي  ضٝدخًٗا ذبت َٛادٙ،  ؾررف املػتكا  ايكٝاض١ٝ اضطسادٖا ، َٚ

ٚمجٛع ازبُٛع ، نُا زاع٢ يف تستٝ  األيؿا  داخٌ املٛاد تكدِٜ املؿسد ع٢ً ازبُع ، ٚمجع ايك١ً ع٢ً ايهثس٠، 

ّٕ َٔ أٖداف ايهتا   ٚاجملسد ع٢ً املصٜد. ٚقد نثس  األذهاّ ايٓر١ٜٛ ٚايصسؾ١ٝ  جدّا يف احملهِ ; ٚذيو أل

 2ٝس اآلزا٤ ايٓر١ٜٛ اشباط١٦ .تصر

 / َدزض١ ايرتتٝ  األيؿبا٥ٞ َع ْظاّ ايتكايٝ   : 2

أٍٚ َعاجِ ٖرٙ املدزض١ ٖٛ نتا  ازبُٗس٠ ألبٞ بهس ضبُد بٔ اسبطٔ بٔ دزٜد األشدٟ ايرٟ دبٓ  ْظاّ       

يرتتٝ  األيؿبا٥ٞ ايعادٟ املدازد ايرٟ اتبعت٘ املدزض١ ايطابك١ ، ملا ؾٝ٘ َٔ ايعطس ٚاملػك١ ع٢ً ايكّسا٤ ٚاتبع ا

ايرٟ قاٍ عٓ٘ يف َكدَت٘  عٔ نتاب٘ " ٚأجسٜٓاٙ ع٢ً تأيٝـ اسبسٚف املعح١ُ إذ ناْت بايكًٛ  أعبل ٚيف 

األمساع أْؿر ،ٚنإ عًِ ايعا١َ بٗا نعًِ اشباص١، ٚطايبٗا َٔ ٖرٙ ازب١ٗ بعٝدا َٔ اسبر٠ َػؿّٝا ع٢ً 

   3املساد . "

األٍٚ األب١ٝٓ ، ٚذنس ذيو أٜطّا يف املكد١َ ; ذٝث قاٍ " أٍٚ َا حيتاد إيٝ٘ ٚقد جعٌ ابٔ دزٜد أضاض٘       

ايٓا س يف ٖرا ايهتا  يٝرٝط عًُ٘ مببًؼ عدد أبٓٝتِٗ املطتع١ًُ ٚامل١ًُٗ ، ٚإٔ ٜعسف اسبسٚف املعح١ُ 

ب١ٝٓ ٖٛ ٚتصٓٝـ ابٔ دزٜد يف األ 4مبدازجٗا َٚدازجٗا ٚتباعدٖا ٚتكازبٗا، َٚا ٜأتًـ َٓٗا َٚا ا ٜأتًـ."

تصٓٝـ اشبًٌٝ َع بع  ايصٜادا  ، ؾاألب١ٝٓ عٓدٙ ث ث١ٝ ٚزباع١ٝ ٚمخاض١ٝ ناشبًٌٝ َع إضاؾت٘ ًَركا  

بهٌ صٓـ َٓٗا . ٚابٔ دزٜد ٚاشبًٌٝ ٜػرتنإ يف ايهثر َٔ ايظٛاٖس اي  ضاد  نتابُٝٗا يتٛايُٝٗا ، إا 

ُّْٗا اختًؿا يف بع  ايصٝؼ ٚايػٛاٖد ْتٝح١ يسجٛع ابٔ دزٜد  إىل َساجع أخس٣ غر ايعني ، ٚقد تؿٛم ابٔ أ

                                                           
، 1ز أبٛ اسبطٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ ضٝدٙ األْديطٞ، احملهِ ٚاحملٝط األعظِ ، ذبكٝل  عبد اسبُٝد ٖٓداٟٚ ، برٚ  : داز ايهت  ايع١ًُٝ ، ط 1

 37، ص  1ّ ، د2000

200، ص2ز  أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ،د 2

40ّ ، ص1987،  1اسبطٔ بٔ دزٜد األشدٟ ، مجٗس٠ ايُّػ١ ، ذبكٝل زَصٟ َٓر ايبعًبهٞ ، برٚ  : داز ايعًِ يًُ ٜني ، طززأبٛ بهس ضبُد بٔ  3

 41زز ْؿط٘ ، ص 4
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ّٕ ابٔ دزٜد ع٢ٓ باملعّس   دزٜد ع٢ً اشبًٌٝ يف ذنس ايُّػا  ٚاإلنثاز َٓٗا ٚخاص١ ايُّػا  اي١ُٝٓٝ ، نُا أ

  1ٚاملٛيد ٚايدخٌٝ َٔ ايُّػا  األخس٣ .

تٝ  ايرٟ اضتٓٗا ابٔ جباْ  ازبُٗس٠ بانٛز٠ اْتاد ٖرٙ املدزض١  ٗس َعحُإ آخسإ ع٢ً طسٜك١ ايرت       

 دزٜد هلرٙ املدزض١ ، ٖٚرإ املعحُإ ُٖا :

/  نتا  َكاٜٝظ ايُّػ١ ألمحد بٔ شنسٜا ٤ ايكصٜٚين  " ابٔ ؾازع " : يف أٚاخس ايكسٕ ايسابع اهلحسٟ انتٌُ 1

ّْٗا املدتًؿ١ ، ٚأصبرت ذبت أٜدٟ ايُّػٜٛني يٝحدٚا أضطّا جدٜد٠ يٛضع َعامجِٗ  مجع املاد٠ ايُّػ١ٜٛ َٔ َظا

، ٚقد ٚصًٛا بايؿعٌ إىل أضظ َبتهس٠ ْتٝح١ تعُكِٗ يف ٖرٙ املاد٠ اي  مجعٗا ايطابكٕٛ هلِ ، ٚيف َكد١َ 

ٖؤا٤ أمحد بٔ ؾازع يف نتاب٘ ايرٟ أمساٙ " املكاٜٝظ " ٚايرٟ ز٢َ ؾٝ٘ إىل تٛضٝس املع٢ٓ األصًٞ املػرتى 

ّٕ يًػ١ ايعس  َكاٜٝظ صرٝر١ ، ٚأصّٛا ا تتؿسع يف مجٝع صٝؼ املاد٠ ، ظبدٙ ٜكٍٛ يف َكد١َ ٖرا ايهتا    " إ

. ٚقد أيـ ايٓاع يف جٛاَع ايُّػ١ َا أيؿٛا ٚمل ٜعسبٛا يف غ٤ٞ َٔ ذيو عٔ َكاٜٝظ َٔ تًو َٓٗا ؾسٚع

  2املكاٜٝظ ، ٚا أصٌ َٔ األصٍٛ . "

أليـ با٤ " ، ايرٟ جعً٘ يكد ٚاؾل ابٔ ؾازع يف تكطِٝ ٚتستٝ  نتاب٘ ابٔ دزٜد َٔ ذٝث اّتباع٘ ْظاّ " ا      

ّٓ٘ مل جيعٌ األب١ٝٓ أضاع ايتكطِٝ نُا ؾعٌ ابٔ دزٜد ، ٚبريو ربًص َٔ  األضاع األٍٚ يًتكطِٝ ; يه

ذبس٣ ابٔ ؾازع األيؿا  ايصرٝر١ ٚنإ ٜٓص ع٢ً نٌ أصٌ  3األبٛا  ايهثر٠ اي  ناْت عٓد ابٔ دزٜد .

 ٜٗتِ بتبٝني املعّس  ٚاسبسٚف املبدي١ َٔ غرٖا، جعً٘ َٚا ا ٜستطٝ٘ بايطعـ ٚايػرٚذ ; مما ازتطاٙ بايصر١ ،

ُّْا ٖٛ َعحُا  ٜٚسد ايُّػا  ايطعٝؿ١ ٚا ٜستطٞ إا ن ّ أٌٖ ايباد١ٜ ، ٚاملكاٜٝظ ا ٜعد َعحُّا عاَّا يُّػ١ ، ٚإ

ّٓ٘ َع ٖرا  أؾاد املعاجِ ايعسب١ٝ َٔ ذٝث امل اد٠ بإضاؾ١ ّ خاصّا ٜداؾع عٔ ؾهس٠ بعٝٓٗا ٖٞ ؾهس٠ املكاٜٝظ ; ٚيه

ّْ٘ طسح ؾهس٠ ايتكايٝ  اي  تكٝد بٗا ابٔ دزٜد َٚعحُٝٛ  أغٝا٤ نثر٠ أًُٖٗا َٔ ضبكٛٙ ، َٚٔ ذٝث املٓٗخ ، ؾإ

  4املدزض١ األٚىل .

/ نتا  صبٌُ ايُّػ١  ألمحد بٔ ؾازع : أيـ ابٔ ؾازع ٖرا ايهتا  يًتدًص َٔ تعكٝدا  املعاجِ ايطابك١ 

ْٞ غاٖد  نتا  ايعني ايرٟ صٓؿ٘ اشبًٌٝ ابٔ أمحد ، ٚٚعٛز٠ أيؿا ٘ ٚغد٠ ي٘ ، قاٍ يف َكد١َ ايهتا  " إ

                                                           
335زز  334، ص  2زز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 1

 3ّ ، ص1979از ايؿهس ، زز أمحد بٔ شنسٜا٤ ايكصٜٚين ، َكاٜٝظ ايُّػ١ ، ذبكٝل عبد ايط ّ ٖازٕٚ ، برٚ  : د 2

341زز ْصاز ، املسجع ْؿط٘ ، ص 3

 358زز  ْؿط٘ ، ص 4
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ايٛصٍٛ اىل اضتدساد أبٛاب٘، ٚزأٜت نتا  ازبُٗس٠ ايرٟ صٓؿ٘   أبٛ بهس بٔ دزٜد، ٚقد ٚؾ٢ مبا مجع٘ اشبًٌٝ 

٥دٙ ، ٚمسٝت٘ ٚشاد عًٝ٘ ، ألّْ٘ قصد إىل تهثر األيؿا  ٚإ ٗاز قدزات٘ ; أْػأ  نتابٞ ٖرا ٜكٌ يؿظ٘ ٚتهثس ؾٛا

1صبٌُ ايُّػ١ ألّْٞ أمجًت ايه ّ ؾٝ٘ إمجاّا ٚمل أنّثسٙ بايػٛاٖد ٚايتصازٜـ إزاد٠ ااجياش " 

ٜعد اجملٌُ َٔ أؾطٌ َا أيؿ٘ ابٔ ؾازع ، ٚقد ٚصؿ٘ صاذب٘ بصػس اسبحِ ٚذطٔ ايرتتٝ  ، ٚقد زتب٘ َثٌ    

  2ا شاد ع٢ً ث ث١ أذسف .املكاٜٝظ  ع٢ً ذسٚف اهلحا٤ ، ؾكطُ٘ إىل َطاعـ ٚث ثٞ ، َٚ

/ َدزض١ ايكاؾ١ٝ : يف أٚاخس ايكسٕ ايسابع اهلحسٟ  ٗس َعحِ " تاد ايُّػ١ ٚصراح ايعسب١ٝ " ، ايرٟ ٜعسف 

ّٕ املؤيـ قد ز٢َ  اختصازٓا بايصراح ألبٞ ْصس إمساعٌٝ بٔ محاد ازبٖٛسٟ ايؿازابٞ ، ٚضب  ٖرٙ ايتط١ُٝ إ

يُّػ١ . ٚقد أدخٌ ازبٖٛسٟ ْظاَّا جدٜدّا يف تستٝ  املعاجِ ، أا ٖٚٛ إىل تدٜٚٔ  ايصرٝس ؾكط َٔ أيؿا  ا ؾٝ٘

بابّا ٜٚطُٞ اسبسف األٍٚ ؾصّ  ،أٟ  ٢ْظاّ " ايكاؾ١ٝ " ايرٟ ٜعتُد ايرتتٝ  ذط  اسبسف  األخر، ايرٟ ٜطُ

ّٕ املعحِ ٜٓكطِ إىل مثا١ْٝ ٚعػسٜٔ بابّا ، نٌ با  َٓٗا ٜتٓاٍٚ األيؿا  املترد٠ اسبسف األخر ، ثِ ٜكطِ أ

نٌ با  إىل ؾصٍٛ ذط  اسبسف األٍٚ َٔ ايًؿظ َستبّا ع٢ً ذسٚف األيؿبا٤. ٚقد اضتًِٗ ازبٖٛسٟ  ؾهس٠ 

ٖرا ايرتتٝ  َٔ دٜٛإ األد  شباي٘ ايؿازابٞ . ٚقد اَتاش ايصراح بايطٗٛي١ ٚااختصاز يف ايػسح ، ُٚع٢ٓ 

ّٛباملطا٥ٌ ايٓر١ٜٛ ٚايصسؾ١ٝ ٚاملّع أغاز إىل ايطعٝـ ٚاملٓهس َٔ ايُّػا  ٚايُّػا   يد ٚايدخٌٝ ، نُاس  ٚامل

قاٍ ابٔ َٓظٛز عٔ ايصراح يف َكد١َ  يطإ ايعس  :  " زأٜت أبا ْصس إمساعٌٝ  3املدتًؿ١ يف ايًؿظ ايٛاذد . 

بٔ محاد ازبٖٛسٟ قد أذطٔ تستٝ  طبتصسٙ ، ٚغٗسٙ بطٗٛي١ ٚضع٘ ، ؾدـ ع٢ً ايٓاع أَسٙ ؾتٓاٚيٛٙ ، ٚقّس  

 4داٚيٛٙ ٚتٓاقًٛٙ . " عًِٝٗ َآخرٙ ؾت

تبع ازبٖٛسٟ يف ايتأيٝـ ٚؾل ٖرا ايٓظاّ ايعدٜد َٔ املعحُٝني ايرٜٔ تعد َعامجِٗ َٔ أَٗا  املعاجِ 

 يف املهتب١ ايعسب١ٝ ٖٚٞ نُا ًٜٞ : 

/ ايعبا  ايصاخس ٚايًبا  ايؿاخس حملُد بٔ اسبطٔ بٔ ضبُد ايعدٟٚ ايصاغاْٞ :  ٗس يف ايكسٕ ايطابع 1

نإ ٖدف ايهتا  ازبُع ٚايتصرٝس . ٚقد اذتٌ ايعبا  َها١ْ ممٝص٠ بني املعاجِ ايعسب١ٝ ; ألّْ٘ اهلحسٟ ، ٚ

مجع خر َا يف املعاجِ اي  قبً٘ َاد٠ّ َٚٓٗحّا ، ؾكد ُعد َٔ املعاجِ ايعسب١ٝ ايس٥ٝط١ اي  ا ٜطتػ٢ٓ عٓٗا 

اَتاش املعحِ ايرٟ ُزت  ع٢ً ْظاّ قد ٚ . ايباذث ، ٚقد أغاد ب٘ نباز ايُّػٜٛني أَثاٍ ايطٝٛطٞ ٚايؿرٚش آبادٟ

                                                           
 75، ص 1ّ ، د1986،  2زز أمحد بٔ شنسٜا٤ ايكصٜٚين ، صبٌُ ايُّػ١ ، ذبكٝل شٖر عبد احملطٔ ضًطإ ، برٚ  : َؤضط١ ايسضاي١ ، ط 1

 215، ص  2ز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ، د 2

 23، ص1ّ ، د1987،  4اد ازبٖٛسٟ ، تاد ايُّػ١ ٚصراح ايعسب١ٝ ، ذبكٝل أمحد عبد ايػؿٛز عطاز ، برٚ  : داز ايعًِ يًُ ٜني ، طزز إمساعٌٝ بٔ مح 3

7، ص 1ز ابٔ َٓظٛز ، يطإ ايعس  " َسجع ضابل " ، د 4
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ّْ٘ اضتػٗد بايكسإٓ ٚاسبدٜث ايٓبٟٛ ٚأغعاز ايعس   ايكاؾ١ٝ باغتُاي٘ ع٢ً َا تؿسم يف نت  ايُّػ١ املػٗٛز٠ ، ٚأ

  1ٚأَثاهلِ ، نُا اٖتِ برنس أمسا٤ ايُّػٜٛني .

: َٔ أضدِ املعحُا  ايعسب١ٝ / يطإ ايعس  ألبٞ ايؿطٌ مجاٍ ايدٜٔ ضبُد بٔ َهسّ بٔ َٓظٛز األؾسٜكٞ 2

ًطإ ايٚقد ُزت  ذط  ايكاؾ١ٝ نُا زت  ازبٖٛسٟ صراذ٘ ، ٚنإ ٜٗدف إىل ااضتكصا٤ ٚايرتتٝ  . اَتاش 

ٚنثس٠ ايػٛاٖد ٚتٓٛعٗا،  ،بايطٗٛي١ ٚايتٛضع يف ايػسح ٚاإلؾاض١ يف ذنس أمسا٤ ايسٚا٠ ٚايُّػٜٛني ٚايٓرٜٛني 

ٚايعٓا١ٜ باملرتادؾا  ٚايٓٛادز ، قاٍ عٓ٘ صاذب٘ يف َكدَت٘ "  ، ايصسؾ١ٝٚ ٚنثس٠ األذهاّ ٚايتؿطرا  ايٓر١ٜٛ

جا٤ ايهتا  حبُد اهلل ٚاضس املٓٗخ ضٌٗ ايطًٛى ، آَّٓا مب١ٓ اهلل َٔ إٔ ٜصبس َثٌ غرٙ ٖٚٛ َطسٚح َرتٚى ، 

حا٤ حبُد اهلل عظِ ْؿع٘ مبا اغتٌُ عًٝ٘ َٔ ايعًّٛ ، مجع َٔ ايُّػا  ٚايػٛاٖد ٚاألدي١ َا مل جيُع َثً٘ ، ؾ

 2بدٜع اإلتكإ ، صرٝس األزنإ ، ضًُّٝا َٔ يؿظ١ يٛ نإ. "

/ ايكاَٛع احملٝط جملد ايدٜٔ أبٞ طاٖس ضبُد بٔ ٜعكٛ  بٔ ضبُد ايؿرٚش آبادٟ : جا٤ يف ايكٍٛ املأْٛع : 3

رٖا ، " صاذ  ايكاَٛع املطتطا  اقتؿ٢ أثس صراح ازبٖٛسٟ يف تستٝ  ايؿصٍٛ ٚاألبٛا  ٚشاد عًٝٗا َٔ غ

قاٍ ايؿرٚش آبادٟ  يف َكدَت٘ " ٚأيؿت ٖرا ايهتا   3ٚمساٙ ايكاَٛع احملٝط  ، أٟ ٖٛ حبس ضبٝط ايُّػا  . "

ضبرٚف ايػٛاٖد ، َطسٚح ايصٚا٥د ، َعسبّا عٔ ايؿصس ٚايػٛاٖد ، ٚضُٓت٘ خ ص١ َا يف ايعبا  ٚاحملهِ ، 

ّٔ اهلل بٗا ٚأْعِ . "  4ٚأضؿت إيٝ٘ شٜادا  َ

يكاَٛع احملٝط حبطٔ ايتٓظِٝ ايداخًٞ يًُٛاد ٚااضتكصا٤ ٚاإلجياش، جباْ  عٓاٜت٘ باملصطًرا  متٝص ا     

  5د ٚاألعحُٞ ٚايػسٜ  َٔ األيؿا  .ايع١ًُٝ ٚايطبٝا  ،ٚاملٛٓي

/ تاد ايعسٚع َٔ جٛاٖس ايكاَٛع ألبٞ ايؿٝ  ايطٝد ضبُد املستط٢ ايصبٝدٟ :  ٗس يف أٚاخس ايكسٕ ايثاْٞ 4

ٚنإ ٜٗدف إىل مجع ايدزاضا  ايهثر٠ اي  داز  ذٍٛ ايكاَٛع احملٝط بطب  إجياشٙ  عػس اهلحسٟ ، 

ٚغُٛض٘ يف نتا  ٚاذد ، ٚغسح مجٝع َا يف ايكاَٛع ٚذبكٝك٘ ذبكٝل عًُّٝا َٛثكّا . ٚقد برٍ املؤيـ يف 

ٗادٟ ذيو صبٗٛدّا عظُّٝا بسجٛع٘ إيٞ عػسٜٔ َٚا١٥ َٔ املساجع ، قاٍ ايصبٝدٟ  : " قسعت  ٓٛ  اجت

                                                           
254زز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ عٓد ايعس  ، ص 1

 8ص ، 1زز ابٔ َٓظٛز ، يطإ ايعس  ، د 2

26زز 25، ، صھ 1287ز ضبُد ضعد اهلل ، ايكٍٛ املأْٛع يف صؿا  ايكاَٛع ، اهلٓد : َطبع١ أدٜإ ،  3

27، ص  1، د ھ 1426،  8زز أبٛ طاٖس ضبُد بٔ ٜعكٛ  ايؿرٚش آبادٟ ، ايكاَٛع احملٝط ، برٚ  : َؤضط١ ايسضاي١ ، ط 4

464زز  463،  2ز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 5
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ٚاضتطعٝت ٜعبٛ  اعتٓا٥ٞ يف ٚضع غسح عًٝ٘ ممصٚد ايعباز٠ ، جاَع ملٛادٙ بايتصسٜس يف بع  ٚيف بع  

ٕٚ يرنس ْهت٘  باإلغاز٠ ، ٚاٍف ببٝإ َا اختًـ َٔ ْطد٘ ٚايتصٜٛ  ملا صس َٓٗا َٔ صرٝس األصٍٛ ، ذا

بصسٜس ايٓكٍٛ ، ٚايتكاط أبٝا  ايػٛاٖد ي٘ ، َطتُدّا  ْٚٛادزٙ ٚايهػـ عٔ َعاْٝ٘ ٚاإلْباٙ عٔ َطازب٘ َٚآخرٙ

 1ذيو َٔ ايهت  اي  ٜطس اهلل تعاىل بؿطً٘ ٚقٛيف عًٝٗا . " 

ايُّػٜٕٛٛ َعحُّا عّدٙ  ٗس  غدص١ٝ ايصبٝدٟ يف ايتاد إىل ذٍد جعً٘ ٜؿٛم صبسد غسح أٚ تعًٝل ; بٌ قد      

ّْ٘ ميتاش بهثس٠ املٛاد ٚاألع  ّ ٚايؿٛا٥د ايطب١ٝ ٚاملصطًرا  ، إضاؾ١ يعٓاٜت٘ باجملاش ٚضبط قا٥ُّا برات٘; إذ أ

األيؿا  ٚاايتؿا  إىل ايًٗحا  ايعا١َٝ ٚداي١ ايرتانٝ  ، ٚقد ختِ ٖرا املعحِ عٗد املعحُا  املطٛي١ ، ُٚعد 

ّْ٘ أصس ٚأمشٌ ٚأنرب َعحِ ; ألّْ٘ اطًع ع٢ً أنثس املعاجِ ايكدمي١ األَٗا  ، ْٚظس يف  تاجّا يًُعاجِ ٚأ

  2ْكٛد أصرابٗا نٌ َِٓٗ ألخٝ٘،  ؾأؾاد َٔ ذيو ، ٖٚٛ ًٜٞ ايًطإ يف ايػٍُٛ ٚايهثس٠ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5زز  4، ص1ُد بٔ عبد ايساشم اسبطٝين املستط٢ ايصبٝدٟ ، تاد ايعسٚع َٔ جٛاٖس ايكاَٛع ،ايهٜٛت : داز اهلدا١ٜ ، ش د.   ز ، دزز ضب 1

 540زز 539، ص 2زز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 2
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 احملٛز ايثايث : عٝٛ  املعاجِ ايكدمي١

ّٕ املعاجِ ايكدمي١ اي  ناْت تسَٞ شبد١َ ايُّػ١ ايعسب١ٝ ٚتٝطر ايٛصٍٛ إىل َؿسداتٗا ٚؾُٗٗا ،  إ

ايعٝٛ  ٚاملآخر اي  أضؿت ايهثر َٔ ايػُٛ  ٚايتعكٝد عًٝٗا ; مما ٜتٓاؾ٢ َع  اغتًُت ع٢ً ايهثر َٔ

طبٝع١ املعحِ اي  تسَٞ إىل ايتٛضٝس ٚايتٝطر، ٚجعًتٗا ذبتاد يًػسح ٚايتبطٝط ذت٢ تهٕٛ يف َطت٣ٛ 

ع٢ً ازبُٝع  ايعا١َ املٓتؿعني بٗرٙ  ايُّػ١ ايعظ١ُٝ، ِٖٚ ُنثس يف ٖرا ايعصس ايرٟ أصبس ايعًِ ؾٝ٘ ؾس  عني 

 أٚ يًصؿ٠ٛ اي  ْصز  ْؿطٗا يًتعًِ ، ؾُأيؿت املعاجِ ع٢ً َطت٣ٛ عكٛهلا.  ، ، ٚمل ٜعد ملٔ ٜسغ 

ّٕ بع             يكد نثس  يف ٖرا ايعصس غه٣ٛ طًب١ ايعًِ َٔ صعٛب١ ايبرث يف َعامجٓا ايكدمي١ ، يدزج١ أ

د اط عِٗ ع٢ً املعاجِ ايػسب١ٝ اي  متتاش األصٛا  ازتؿعت تطاي  بايتدًص َٔ ايُّػ١ ايؿصر٢ ; خاص١ بع

ّٕ أيط١ٓ األعاجِ شامحت يف ٖرا ايعصس  بايطٗٛي١ ٚايٝطس ٚتٛؾر ازبٗد ٚايٛقت . ٜكٍٛ أمحد ؾازع ايػدٜام " إ

ّْٗا ق١ًًٝ املػتكا  ، ٚيٝظ يف أيؿا ٗا نبر  ّٕ نت  يػاتِٗ أضٌٗ ٚايٛصٍٛ إيٝٗا أعحٌ ، اضُٝا أ ; أل

ِّٓٗ أيؿٛا نتبِٗ ذط  أؾٗاَِٗ ٚأؾٗاّ أٌٖ شَاِْٗ اخت ف يف ايسٚاٜا  . ّٕ املؤيؿني األٚا٥ٌ أجادٚا ٚبسعٛا ٚيه إ

ّٕ مل خيطس ع٢ً باهلِ ايتصرٝـ ; بٌ  ، ؾاختصسٚا ٚأٚجصٚا ، ٚأغازٚا ٚزَصٚا ، ٚمل ٜطبطٛا ن َِٗ  ، ؾهأ

                                                              1َا بني ْؿٞ ٚإثبا  . "ناْٛا ٜهتبٕٛ ب  ْكط ، َٚٔ ٖٓا نثس اشب ف يف ايسٚاٜا  ، ٚاتطع صباٍ ايتأٌٜٚ 

ّْٗا دباٚش  ذيو عٝٛ   ّٓٗا ; بٌ أ ُٜػ  ايطسف ع  ّٕ ٖرٙ املعاجِ يٝطت صبسد ٖٓا  أٚ أخطا٤ طؿٝؿ١ ميهٔ أ

تاٖاتٗا ، ِٖٚ خايني ، ٚذاز ديًِٝٗ يف اشبسٚد َٔ َ ٚدبسع ط   ايعًِ َساز٠ ايٛقٛع يف بساثٔ تعكٝداتٗا

ّٕ املدزض١ اهلحا١ٝ٥ اسبدٜث١ مل تطتطع ايٛؾا  مما زَٛا إيٝ٘ يف غاي  األذٝإ  ; ٚمما شاد األَس تعكٝدّا أ

. ذبسٜس َادتٗا بايهاٌَ َٔ بساثٔ املدازع ايكدمي١ ، ؾكد نسز  ايهثر َٔ األخطا٤ بطب  ايتكًٝد ملٔ ضبكٖٛا

 ٖٚرٙ ايعٝٛ  تتُثٌ يف : 

ايتصرٝـ ٖٛ تػٝر يف ْكط اسبسٚف أٚ ذسناتٗا َع بكا٤ صٛز٠ اشبط ، ؾايهتاب١ ايعسب١ٝ ا  / ايتصرٝـ :1

ّٝٔ ْطل اسبسٚف اي  تسمسٗا، ٖٚٞ ذبتاد إىل إغازا  َطاؾ١ يتبٝني األيؿا  ، ٖٚرٙ اإلغازا  ٖٞ أصٛا   تب

املُهٔ إٔ تكسأ ع٢ً عد٠  املد ايكصر٠ " ايط١ُ ، ٚايؿتر١ ، ٚايهطس٠ " ، ٚاأليؿا  َٔ غر ٖرٙ اإلغازا  َٔ

                                                           
 3، ص ھ1299زز أمحد ؾازع أؾٓدٟ ايػدٜام ، ازباضٛع ع٢ً ايكاَٛع ، قططٓط١ٝٓٝ : َطبع١ ازبٛا٥  ، 1
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ٚجٛٙ ، َٚٔ املُهٔ أا تكع ٖرٙ اإلغازا  يف َٛاضعٗا ايصرٝر١ ، ٚقد جس  ايعاد٠ إٔ تّدٕٚ ايهًُا  عاز١ٜ عٔ 

  1ٖرٙ اسبسنا  .

مل ٜهرتث أصرا  املعاجِ هلرا األَس ؾهثس ايتصرٝـ يف َعامجِٗ ، ذت٢ جا٤ أبٛ عًٞ ايكايٞ ٚضبط       

بازع " بايعباز٠ ، نُا ؾعٌ ذيو ايؿرٚش آبادٟ يف " ايكاَٛع " ٚيهٔ ٖرا ايٓٛع َٔ األيؿا  يف َعحُ٘ " اي

ٌّٜ نٌ ن١ًُ بأخس٣ ، أٚ  ايطبط ضاعد ع٢ً ذػٛ املعاجِ مباد٠ إضاؾ١ٝ ، ألّْٗا أزغُت املؤيـ ع٢ً إٔ ٜر

ّٕ ذسٚف ايسضِ ايعسبٞ تٓكط ِ بهًُا  قد تصٌ إىل مخظ يٝبني ضبطٗا . َٚٔ أضبا  ايتصرٝـ نريو أ

ّٜؿسم بني بعطٗا ايبع  إا باإلعحاّ أٚ  إىل طٛا٥ـ ،  تػتٌُ نٌ طا٥ؿ١ َٓٗا ع٢ً ذسٚف َترد٠ ايصٛز٠ ا 

ّٕ ايكًِ نثرّا َا ٜصٍ يف تدٜٚٔ ٖرٙ ايٓكط ، ؾٝػؿٌ بعطٗا، أٚ ٜٓكص أٚ ٜصٜد،  اإلُٖاٍ ، أٚ بعدد ايٓكط  ، ٚأ

  2أٚ ٜٓرسف بٗا عٔ َٛضعٗا ايصرٝس .

َٓ٘ أذد َٔ أصرا  املعاجِ ذت٢ يف ايعصس اسبدٜث ، ٚقد صّرـ مجاع١ َٔ  ايتصرٝـ مل ٜطًِ

أ١ُ٥ ٖرٙ األ١َ أَثاٍ اشبًٌٝ ، ٚعٝط٢ بٔ عُس، ٚاألخؿؼ ، ٚازباذظ ، ٚايهطا٥ٞ، ٚايؿّسا٤ ، ٚاملؿطٌ ايطيب  

٤ت٘ يف ٚغرِٖ، جا٤ يف املصٖس يف ايٓٛع ايثايث ٚاألزبعني : " أصٌ ايتصرٝـ إٔ ٜأخر ايسجٌ ايًؿظ َٔ قسا

صرٝؿ١ ، ٚمل ٜهٔ مسع٘ َٔ ايسجاٍ ؾّٝػرٙ عٔ ايصٛا  . ٚقد قع ؾٝ٘ مجاع١ َٔ األج ٤ َٔ أ١ُ٥ ايُّػ١ 

ُّْا ٖٛ بامل١ًُٗ . "صّرٚاسبدٜث ، قاٍ ابٔ دزٜد :  3ـ اشبًٌٝ بٔ أمحد ؾكاٍ " ّٜٛ ُبػاث " بايػني املعح١ُ ٚإ

ٌّ عٔ اسبصس ، ٚخر غاٖد ّٕ ايطٝٛطٞ أؾسد بابّا ٚأَث١ً ايتصرٝـ يف َعامجٓا دب يف  ناَّ ع٢ً ذيو  أ

َصٖسٙ يتصرٝـ ازبٖٛسٟ ، َع إغازت٘ يٛقٛع ٖرا األَس يف نت  غرٙ  ذٝث قاٍ " ٚاختصصت نتا  

ازبٖٛسٟ َٔ ايهت  ايُّػ١ٜٛ َع َا يف غايبٗا َٔ األٖٚاّ ايٛاضر١ ٚاألغ ط ايؿاضر١ ، يتداٚي٘ ٚاغتٗازٙ  

َٓٗا َا يف ازبُٗس٠  ، ٛص٘ ." نُا ٜكٍٛ أٜطّا  : " ٚأَث١ً ٖرا ايٓٛع نثر٠ٚاعتُاد املدزضني ع٢ً ْكٛي٘ ْٚص

 4ابٔ دزٜد . " 

                                                           
195ز عًٞ عبد ايٛاذد ٚايف ، ؾك٘ ايُّػ١ " َسجع ضابل " ، ص  1

 197زز ْؿط٘ ، ص  2

ٚص ح ايدٜٔ بٔ 302، ص2ّ ، د1998،  1زز عبد ايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ، ج ٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ ، املصٖس يف ايُّػ١ ٚعًَٛٗا ، برٚ  : داز ايهت   ، ط 3

 5زز4ّ ، ص1987، 1ذبكٝل ايطٝد ايػسقاٟٚ ، ايكاٖس٠ : َهتب١ اشباظبٞ ، طأبٝو ايصؿدٟ ، تصرٝس ايتصرٝـ ٚذبسٜس ايترسٜـ ،

79ز  78زز  ايطٝٛطٞ ، املصٖس ، ص  4
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ايتصرٝـ ايٛاضع ايٓطام يف املعاجِ أد٣ إىل ٚجٛد عدد نبر َٔ ايهًُا  ا ُتعسف ذسنات٘ ٚا ذسٚؾ٘   

مل تعسؾٗا ايعسب١ٝ َٔ قبٌ ع٢ً ٚج٘ ايٝكني ، ٚنثس  األيؿا  اي  ادعٞ ؾٝٗا إبداٍ اسبسٚف ، ٚابتهس  أيؿا  

.1  

/ ايكصٛز: مجٝع املعاجِ ايكدمي١ قاصس٠ يف َادتٗا زغِ زغب١ َؤيؿٝٗا يف مجع غتا  ايُّػ١، ؾ  ٜٛجد َٓٗا 

َعحِ غاٌَ باملع٢ٓ ايدقٝل . ٖٚرا ايكصٛز أضباب٘ َتعدد٠ ، ؾبحاْ   ق١ً املساجع اي  اعتُد عًٝٗا صاذ  

ّٕ ْظس٠ أصرا  نٌ َعحِ َع إغؿاهلِ األيؿا  اي   ٚزد  يف ايسضا٥ٌ ايصػر٠ ٚيف دٚاٜٚٔ ايػعسا٤ ; ظبد أ

ّٕ بع  ايكبا٥ٌ ايعسب١ٝ غر ؾصٝر١ ا ٜعتد بًػتٗا  املعاجِ يُّػ١ ناْت ْظس٠ ْاقد٠ ا غا١ًَ ، تٓبين ع٢ً أ

يكصٛز َٚٔ أضبا  ٖرا ا 2ٚبعطٗا ؾصٝس ٜعتد بًػت٘ ، ؾتكٝدٚا بهًُاتٗا دٕٚ غرٖا ٚغسذٖٛا يف َعامجِٗ .

د ٚعدّ اعتبازٙ َٔ ايُّػ١ ، مما أضاع ايهثر َٔ أيؿا  اسبطاز٠ ازبدٜد٠ اي  ابتهسٖا ٓيٛأٜطّا إُٖاٍ امل

ايعباضٕٝٛ ، ٚجعٌ ايُّػ١ غر َٛانب١ يًتطٛز . ٚنريو ْكص املٛاد ٚعدّ اتطاعٗا إلغؿاٍ بع  املعاجِ 

   3   .َٛاد ذا  أ١ُٖٝ ، ٚإٜسادٖا يًػسٜ  ٚغر املطتعٌُ َٔ األيؿا

َظاٖس ايكصٛز ٚاضر١ يف َعامجٓا َٚٔ ذيو ، تعسٜؿِٗ ايًؿظ١ بأخس٣ دٕٚ ذنس ايؿسم بُٝٓٗا ، 

ّْ٘ اضِ جاَد ، أٚ ٜرنسٕٚ ايؿعٌ دٕٚ َصدز ، نُا ٜرنسٕٚ  ٚنرنسِٖ املصدز َٔ غر ؾعٌ ؾُٖٕٝٛٛ بأ

ّٕ ايث ثٞ غر ٚازد ، نر نس األؾعاٍ ايسباع١ٝ املطاعؿ١ ايؿعٌ ايسباعٞ دٕٚ ذنس ايؿعٌ ايث ثٞ ، ؾُٖٕٝٛٛ أ

ِّْٗ ٜٛزدٕٚ يف ايتعسٜـ أيؿا ّا ا ٜرنسٖٚا  ايداي١ ع٢ً اسبسن١ َٔ غر ث ثٞ َثٌ : " شعصع  ٚدغدؽ"، نُا أ

ّْٗا َع تٛقـ املعين عًٝٗا ، نكٍٛ ازبٖٛسٟ : زبس يف دبازت٘ أٟ اضتػـ ، ٚمل ٜرنس اضتػـ يف بابٗا،  يف َظا

ِّْٗ قد ٜطتعٝطٕٛ عٔ اا   4بتدا٤ بايؿعٌ أٚ املصدز برنس ايؿاعٌ أٚ املؿعٍٛ أٚ ايصؿ١ املػب١ٗ  .نُا أ

ٖرا ايكصٛز ميهٔ َعازبت٘ جبُع َا أًُٖ٘ أصرا  املعاجِ َٔ خ ٍ  ذبكٝل دٚاٜٚٔ ايػعسا٤ ٚنت           

تط٢ُ "  ٚاحملدث١ ؾُٝهٔ إٔ ّْطُٓٗا َعاجِاملٛٓيد٠ األد  ، ؾًسمبا ذبصًٓا ع٢ً َعاْٞ جدٜد٠ ; أَا األيؿا  

  5َعاجِ ايُّػ١ ايعسب١ٝ ايعا١َ " ذبٟٛ ٖرٙ األيؿا  جباْ  األيؿا  ايؿصٝر١ .

                                                           
 602، ص  2زز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 1

14ز زٜٓٗاز  بٝرت إٓ دٚشٟ ، ته١ًُ املعاجِ ايعسب١ٝ " َسجع ضابل " ، ص  2

604، ص 2زز ْصاز،  املسجع ْؿط٘ ، د 3

14،  12ٜام ، ازباضٛع ع٢ً ايكاَٛع ، صزز ايػد 4

 610،  607زز  606، ص 2زز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 5
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/اإلبٗاّ ٚايػُٛ  : املاد٠ املعح١ُٝ بصؿ١ عا١َ ٜعٝبٗا قصٛز ايعس  ٚإبٗاَ٘ ٚض٤ٛ ايتؿطر. ؾأنثس 3 

شّ ، ٚاملؿسد َٔ بتٛضٝس أبٛا  ايؿعٌ َٚصادزٙ ، ٚاملتعدٟ َٓ٘ ٚاي   ٕأصرا  املعاجِ ايكدمي١ ا ًٜتصَٛ

 ِّْٗ األمسا٤ ٚايصؿا  ٚمجٛعٗا ، ٚاملعس  ٚأصً٘ َٚت٢ ٚنٝـ دخٌ يًعسب١ٝ ، َٚا اعرتاٙ َٔ تػٝرا  ، نُا أ

نثرّا ا ميٝصٕٚ األؾعاٍ ٚايصؿا  ٚاألمسا٤ . نُا ٜهثس يدِٜٗ ايتؿطر بًؿٍظ صبٍٗٛ أٚ أقٌ دٚزاّْا َٔ 

ّْ٘ َعسٚف ، ذت٢ ضاعت ايًؿظ املؿطس ، أٚ ايتؿطر باملسادف ، أٚ عدّ ا يتؿطر ايبت١ ،اعتُادّا ع٢ً ايػٗس٠ أٚ أ

ٜسجع غُٛ  ايعباز٠ ٚإبٗاَٗا يف ايػاي  إىل اإلجياش ايرٟ  أَٛز نثر٠ نإ ٜعسؾٗا ايكدَا٤ ٚا ْعسؾٗا عبٔ .

صرا  املعاجِ ، ؾٓحد ابٔ ؾازع َثّ  يف املكاٜٝظ ميٌٝ إىل ااختصاز ؾٝرتى  ذنس بع  أايتصَ٘ بع  

ؼ  أٚ ٜرتى بع  ايصٝؼ دٕٚ غسح . ٚنريو ٜؤخر ع٢ً ايؿرٚش آبادٟ يف قاَٛض٘ إبٗاّ عبازت٘ ايصٝ

ٚغُٛضٗا بطب  ااختصاز ايرٟ ايتصَ٘ ; مما أزغُ٘ ع٢ً ذرف نٌ َا ا ٜتعًل بايتؿطر ٚإٕ نإ َُّٗا،  

ؿاعٌ َؤْث . بع  ٚإىل ايتعسٜـ باملرتادف ٚعطـ املعاْٞ نًٗا دٕٚ متٝٝص ، ؾحا٤ ايؿعٌ املرنس ًَركّا ب

املعحُٝني غؿٌ أٜطا غسح نثر َٔ ايهًُا  ايػسٜب١ ايػاَط١ ، َهتؿّٝا بإٔ ٜطع بعدٖا ذسف " ّ " يإلغاز٠ 

ّْ٘ ا ميّٝص بني  ّْ٘ ٜػسح املرتادؾني باآلخس بدٕٚ تٛضٝس يًُع٢ٓ ايرٟ ٜدإ عًٝ٘ ، ٚأ ّْٗا َعسٚؾ١ ، ٚأ إىل أ

                    1ايؿصٝس ٚايػسٜ  ٚاملٌُٗ .

َٔ ايػُٛ  أٜطّا عدّ ايدق١ يف ايتعبر ٚايتصسف يف ااقتباضا  ٚإٜساد األيؿا  يف ضٝام غر َرتابط ،        

 2َٚثٌ ذيو ٚصِ ب٘ ايصبٝدٟ يف تاد ايعسٚع .

 نٌ ٖرٙ األَٛز أضؿت ع٢ً عباز٠ األقدَني غُٛضّا ٜتٓاؾ٢ َع طبٝع١ املعحِ ، اي  تسَٞ إيٞ ايػسح        

 ٚايتٛضٝس ٚإشاي١ ايػُٛ  .

/ ااضطسا  : ايٓظِ اي  اتبعتٗا املعاجِ يف ٚتستٝ  َٛادٖا تطببت يف إذداث ؾٛض٢ ٚاضطسا   غدٜدٜٔ 4

ملدزض١ األٚىل اي  زت  أيؿا  َعامجٗا ذط  املدازد ٚاألب١ٝٓ ٚايتكايٝ  ، اداخٌ ٖرٙ املعاجِ ، ؾٓظاّ 

ٚزثت٘ َٔ املدزض١ األٚىل ، أٚقع املؤيؿني  رٟاألب١ٝٓ ٚايتكايٝ  ايٚنريو املدزض١ ايثا١ْٝ اي  اذتؿظت بٓظاّ 

أْؿطِٗ يف أخطا٤ يف تًو اشبطٛا  ، َثٌ ٚضع ن١ًُ يف غر بٓا٥ٗا أٚ اعتباز ذسف َصٜد أصًّٝا أٚ ايعهظ، 

ٚغر ذيو مما ّٜصع  ١َُٗ ايباذث يف ٖرٙ املعاجِ .ؾكد اْتكٌ اشبًط ٚض٤ٛ ايتؿطر إيٞ مجٝع املعاجِ 

                                                           
219زز  ٚايف ، ؾك٘ ايُّػ١  ، ص 1

 539،  2زز ْصاز ، املسجع ْؿط٘ ، د 2
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ذك١ بطب  ايتكًٝد ٚاذتؿا  اي ذكني بعبازا  ايطابكني ، نابٔ َٓظٛز يف يطإ ضاز ضر٠ ابٔ ضٝدٙ اي 

يكد ٚقع يف املعاجِ ايهثر َٔ ااضطسا   1ٚاضطس  اضطساب٘ ; بٌ اشداد اضطساب٘ اشدٜاد َٛادٙ َٚساجع٘ .

١ ٚايصرٝر١ ، ٚاشبًط بني ناشبًط بني ايسباعٞ ٚاشبُاضٞ َٚا ًٜرل بُٗا ، ٚاشبًط بني األيؿا  املعتً

ايث ثٞ األجٛف ٚايًؿٝـ. َٚٔ ااضطسا  أٜطّا خًط األؾعاٍ ايث ث١ٝ بايسباع١ٝ ، ٚاشبًط بني األؾعاٍ  

ٚخًط َػتكا  األؾعاٍ ، ؾٝأتٞ أذٝاّْا اشبُاضٞ ٚايطداضٞ قبٌ ايث ثٞ ٚايسباعٞ ،  ،اشبُاض١ٝ ٚايطداض١ٝ 

ٚباقٞ َعاْٝ٘ يف آخسٖا . ٚاملاد٠  قد متأل عد٠ صؿرا  ، ٚزمبا تصؿس ٚقد ٜأتٞ أذد َعاْٞ ايؿعٌ يف أٍٚ املاد٠ 

ايباذث املاد٠ نًٗا ٚمل ٜظؿس بطًب٘ ، خب ف َا إذا ناْت املاد٠ َستب١ ذط  تستٝ  ايصسؾٝني ، ايرٟ ًٜتصّ 

  2ايث ثٞ ؾايسباعٞ ؾاشبُاضٞ ؾايطداضٞ .، تستٝ  املاد٠ 

ؿسدا  بطب  َساعاتِٗ  يبع  األذهاّ ايصسؾ١ٝ نااغتكام اضطس  املعحُٕٝٛ يف ٚضع نثر َٔ امل     

ٚأصاي١ اسبسٚف ٚشٜادتٗا ; مما أزغُِٗ ع٢ً تهساز نثر َٔ األيؿا  اي  اختًـ ايصسؾٕٝٛ يف اصًٗا ايرٟ 

ايباذث عٓٗا ، ٚع٢ً إٔ خيتًـ َٛضع  ٍاغتكت َٓ٘ ، ٚع٢ً إٜساد بع  األيؿا  يف َٛاضع ا ربطس ع٢ً با

إىل آخس . َٚٔ ااضطسا  أٜطّا ٚضع ايًؿظ املّعس  يف َٛاضع بعٝد٠ عٔ  َِٓٗ َٔ ٚاذد نثر َٔ األيؿا 

األذٖإ. أَا ااخت ف ذٍٛ اهلُص٠ ٚذسٚف ايع١ً خاص١ املعتٌ ايٝا٥ٞ ٚايٛاٟٚ ؾٗٛ نثر َٚ ذظ يف َعظِ 

 املعاجِ ايكدمي١ . 

ّْٗا جباْ  اضطسا  املعاجِ يف أبٛا  ٚؾصٍٛ َٛادٖا ظبد ااضطسا           داخٌ املٛاد أغد ٚأعظِ ; ذٝث أ

ربًط بني املعاْٞ اجملاش١ٜ ٚاسبكٝك١ٝ ، ٚاملتكد١َ يف ايصَٔ باملتأخس٠، ٚاملػتكا  بعطٗا ببع  ، ٚقد ترنس 

  3ايصٝػ١ يف انثس َٔ َٛضع ، ٚقد ٜسد يف تؿطرٖا أنثس َٔ قٍٛ .

َعامجٓا ايكدمي١ عدّ ايتصاّ املؤيؿني / ايبعد عٔ اهلدف ايرٟ ذددٙ املؤيـ : َٔ أعظِ َٛاطٔ اشبًٌ يف 5

بأٖداؾِٗ اي  َٔ أجًٗا ٚضعٛا َعامجِٗ . ظبد َثّ  ابٔ دزٜد أزاد إٔ ٜكتصس يف مجٗست٘ ع٢ً املػٗٛز ايػا٥ع 

ّْ٘ نُا ،َٔ ن ّ ايعس  ، ؾإذا ب٘ حيػٛ ايهتا  بايًٗحا  اي١ُٝٓٝ اي  ا ٜعسؾٗا عس  ايػُاٍ أٚزد َٔ  أ

ايعس  ، قاٍ األشٖسٟ " ٚممٔ أيـ يف عصسْا ايهت  ؾٛضِ باؾتعاٍ ايعسب١ٝ ٚتٛيٝد  األيؿا  َا يٝظ َٔ ن ّ

األيؿا  اي  يٝظ هلا أصٍٛ ، ٚإدخاٍ َا يٝظ َٔ ن ّ ايعس  يف ن َِٗ ،أبٛ بهس ضبُد بٔ دزٜد األشدٟ 

                                                           
451، ص2ز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 1

 298زز  295ٚأمحد طبتاز عُس ، ايبرث ايًٓػٟٛ ، 10زز ايػدٜام ، ازباضٛع ، ص 2

 153زز اسباٟٚ ٚايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ص 3
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ٚنريو   1أٚقع يف تطاعٝـ ايهتا  ذسٚؾّا نثر٠ أْهستٗا ٚمل أعسف طبازجٗا . "ٚصاذ  نتا  ازبُٗس٠ ، 

أمحد بٔ ؾازع ايرٟ نإ ٖدؾ٘ ااختصاز ٚمجع ايصرٝس َٔ األيؿا   يف نتاب٘ اجملٌُ ظبدٙ ؾعٌ َا ٜٓايف 

ذيو نثرّا ، بطب  تهساز ايًؿظ ايٛاذد يف َٛاضع نثر٠ يتعدد َعاْٝ٘ ، ٚتصدٜسٙ بع  األيؿا  بطٓد 

٘ إىل مجع ايٛاضس ٚايػسٜ  يف ايُّػ١ طٌٜٛ عٔ زٚاتٗا ، جباْ  ذػٛ نتاب٘ مبا جا٤ يف ايعني ايرٟ ز٢َ صاذب

ّٝد َؤيؿ٘ 2، ٚازبُٗس٠  اي  ُذػٝت بايُّػا  اي١ُٝٓٝ . َثاٍ آخس ي عبساف عٔ اهلدف ايكاَٛع احملٝط ايرٟ ق

ْؿط٘ يف َكدَت٘ مبحُٛع١ َٔ اشبطط اي  مل ًٜتصّ بٗا ، عبٛ قٛي٘ " إذا تأًَت صٓٝعٞ  ٚجدت٘ َػتُّ  

ر٠ ، َٔ ذطٔ ااختصاز ٚتٗرٜ  ايه ّ ; َٚٔ أذطٔ َا اختص ب٘ ٖرا ايهتا  ع٢ً ؾسا٥د أثر٠ ٚؾٛا٥د نث

ّْٞ ا أذنس َا جا٤ َٔ مجع   ربًٝص ايٛاٚ َٔ ايٝا٤ ، ٚذيو قطِ ِٜطِ املصٓؿني بايعٞ ٚاإلعٝا٤ ، َٚٓٗا أ

ٌّ بهٌ ذيو ٚمل ميتثً٘ 3ؾاعٌ املعتٌ ايعني ع٢ً ؾِع١ً إا إٔ ٜصس َٛضع ايعني َٓ٘ . " ، ؾًِ ًٜتصّ  ظبدٙ قد أخ

ّْ٘ مل ًٜتصّ بايسَٛش اي  ْص  بتُٝٝص ايٛاٟٚ َٔ ايٝا٥ٞ، ٚأنثس َٔ ذنس املطسد َٔ أمسا٤ ايؿاعًني، نُا أ

ّْ٘ ذػ٢ ايهتا  برنس األع ّ ٚاملصطًرا  ٚأمسا٤ األَانٔ ،مما يٝظ ي٘ ع ق١ بايُّػ١  عًٝٗا يف َكدَت٘ ٚأ

4. 

ّٕ مجٝع أصرا  املعاج      ِ قد اعبسؾٛا عٔ أٖداؾِٗ ٚمل ميتثًٖٛا بايهاٌَ ، نُا ٚعد بصؿ١ٍ عا١َ ْ ذظ أ

بريو نٌ ٚاذد َِٓٗ يف َكدَت٘ ، ٚنثرّا َا اْؿطرت املاد٠ َِٓٗ  ٚاتطعت يرنس أيؿا  َٚطُٝا  غر 

 نُا يػ١ٜٛ ، َهاْٗا َعامجٗا املتدصص١ ٚيٝطت املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، نُعاجِ ايبًدإ ٚاألع ّ ٚغرٖا .

ٌّ بٛ ٝؿت٘  مما سبهاٜا  ٚاملعًَٛا  ٚايطر ٚاألخباز ،املعاجِ با ٝتذػ أد٣ إىل تطدِ املعحِ ايعسبٞ ٚأخ

 5ٖٞ ايطبط ٚغسح املعاْٞ احملت١ًُ يًصٝؼ املػتك١ َٔ تًو املاد٠ . اي  األضاض١ٝ ٚ

ّٕ ٖرٙ ايعٝٛ  تعد ايعٓاٜٚٔ ايبازش٠ اي  تٓدزد ذبتٗا ايعدٜد َٔ ايعٓاٚ ٜٔ يف اشبتاّ ميهٓٓا ايكٍٛ بأ

ؾسع١ٝ َٓٗا ، تطعٔ يف جطِ املعحِ ايعسبٞ ٚتدّعِ اادباٙ  ّاايصػر٠ ، اي  تعد إؾساشاّ  طبٝعّٝا هلا ٚمتثٌ عٝٛب

ّٕ املعاجِ ايكدمي١ ا تًيب َتطًبا  ايعصس اسبدٜث١ ، ٚا تساعٞ ايتطٛز ايتازخيٞ يُّػ١ ; ألّْٗا  ايرٟ ٜكٍٛ أ

                                                           
27، ص 1زز األشٖسٟ ، تٗرٜ  ايُّػ١ " َسجع ضابل " ، د1

 373، ص  2ز  ْصاز، املعحِ ايعسبٞ ، د 2

27زز  ايؿرٚش آبادٟ ، ايكاَٛع احملٝط " َسجع ضابل " ، ص 3

 306،  204ز ايػدٜام ، ازباضٛع ، ص  4

 155زز  154ٚايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ص  زز اسباٟٚ 5
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ّْٗا دبعٌ َعامجٓا بايسغِ َٔ ازتباطٗا بًػ١ ايكسإٓ ضٝد٠ يػا   ٚقؿت عٓد عصس ااذتحاد ايُّػٟٛ ، نُا أ

ٚيد آدّ ، دٕٚ َطت٣ٛ املعاجِ ايػسب١ٝ اي  متتاش بايطٗٛي١ ٚايٛضٛح ، ٚتساعٞ ٚقت ٚجٗد ايباذثني ؾٝٗا

 تػتٌُ ع٢ً ايٓتا٥خ ٚايتٛصٝا  اي  خسجت بٗا ايدزاض١ .اشبامت١ :

 تتُثٌ يف :  اي  دٜد َٔ ايٓتا٥خأّٚا : ايٓتا٥خ :زز تٛصًت ايدزاض١ إىل ايع

 زز برٍ املعحُٕٝٛ ايعس  جٗٛدّا جباز٠ يف مجع ٚغسح ٚتستٝ  َادتِٗ ايُّػ١ٜٛ .  1

زز تٓٛعت املدازع املعح١ُٝ بطب  ضعٞ أصرا  املعاجِ يألؾطٌ َٔ ذٝث طسٜك١ ايعس  ٚايتٓاٍٚ ، ذبكٝكّا  2

 يؿا٥د٠ ايباذثني ٚاملٓتؿعني َٔ َعامجِٗ . 

ّٕ  ، ع٢ً ايطسٜل ايصرٝسايعس   شبًٌٝ بٔ أمحد بتأيٝؿ٘ أٍٚ َعحِ َٓظِ ، املعحُٝنيزز ٚضع ا 3 َٔ ذٝث أ

 املاد٠ املعح١ُٝ جي  إٔ تعاجل بطسٜك١ ربتًـ عٔ املٛاد ايع١ًُٝ  األخس٣ .

 زز ذاٍٚ نٌ صاذ  َعحِ إٔ ميّٝص َعحُ٘ عٔ املعاجِ اي  ضبكت٘ ; مما جعٌ يهٌ َعحِ َصاٜا خاص١ ب٘ .  4

عدٜد٠ ، ْظسّا شبصٛص١ٝ ايعٌُ يف  ّاذيو قسْٚ ػسمأَٗا  َعامجٓا ايًٓؿظ١ٝ مل تؤيـ دؾع١ ٚاذد٠ ; بٌ اضتزز  5

 ٖرا اجملاٍ ، ٚنْٛ٘ ٜعاجل ايُّػ١، ٖٚٞ  اٖس٠ َؿتٛذ١ ربطع يًتؿاعٌ ٚايتأثر ٚايتأثس .

 ؿ١ األضاض١ٝ يًُعحِ . زز املعحِ  ايعسبٞ ب٘ ايهثر َٔ ايٓكا٥ص ٚايعٝٛ  ايٛاضر١ اي  تتعاز  َع ايٛ ٝ 6

 زز َٔ أبسش عٝٛ  املعحِ ايعسبٞ ايتصرٝـ ، ٚايكصٛز، ٚبعد املؤيؿني عٔ أٖداؾِٗ .  7

 زز ذػٛ َعامجٓا مبٛاد نثر٠ غر يػ١ٜٛ ٜتطب  يف عٓا٤ ايباذثني ٚضٝاع ٚقتِٗ ٚجٗدِٖ .  8

 ٛضٛح ٚقس  املأخر .ٚتٓكصٗا ايطٗٛي١ ٚاي ، زز املعاجِ ايكدمي١ بعٝد٠ عٔ َكتطٝا  ايعصس اسبدٜث9

ّٕ َادتٗا ٚقؿت عٓد عصس ااذتحاد ايًُّػٟٛ .ثاّْٝا :  ; زز َعامجٓا ا تساعٞ ايتطٛز ايتازخيٞ يُّػ10١ أل

 تٛصٞ ايدزاض١ باآلتٞ : : ايتٛصٝا  

ٙ ايُّػ١ ايعسب١ٝ عٓظُٗا  اهلل ٚزؾع غأْٗا ، ؾعًٝٓا إٔ ْؿدس بريو ْٚسؾع َطت٣ٛ َعحُٗا ذت٢ ٜطُٛ هلر زززززززز1

 املها١ْ ايسؾٝع١ . 

جي  ٚضع ضٛابط صاز١َ يٛضع َعحِ عسبٞ خايٞ َٔ ايعٝٛ  ، يكطع ايطسٜل أَاّ أٟ ضباٚا  تأيٝـ ززززززززز 2

جدٜد٠ تكتدٟ باملعاجِ ايكدمي١ ، يتصٜد ايٛاقع تعكٝدّا نُا ؾعٌ ايهثر َٔ َعاجِ املدزض١ اهلحا١ٝ٥ اسبدٜث١ 

 ٚع٢ً زأضٗا املعاجِ ايٝطٛع١ٝ .

ْظسّا يًتردٜا  اي  تٛاج٘ ايعسب١ٝ ٚإض َٗا ، ،  جي  ايهـ عٔ ايكٍٛ ب  عٌُ يف ٖرا األَس اشبطر زززززززز3

 إٔ ٜترٌُ ازبُٝع املط٦ٛي١ٝ خاص١ َٔ بٝدٙ ايكساز .  َٔ ؾ بد
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  لنادرةتشخيص اخلصائص العصابيت الشائعت لذى طلبت كليت الرتبيت ا
 

6 

 املًخغ

 

ٖددتؾا ايتسا دد١ ات اي عدد ف صًدد٢ اشبعددي٥غ ايععدديل١ٝ ايصددي٥ع١ يددت٣  ً دد١  

 –نًٝدد١ اييلٝدد١ ايٓدديوس٠ ف َٚع ؾدد١   ٝعدد١ ايؿدد ٚم ٚؾكددي ملدد ػ ا    ازبددٓ          

مش  ييددو ٚ يي دد١ َددٔ   052يعٝٓدد١  املسدد ٣ٛ ايتسا ددٞ مش ف اًددا ا   –اي خعددغ 

مجٝددددس املسدددد ٜٛي  ٚاي خععددددي  ايتسا دددد١ٝ فائدددد    ل  ٜكدددد١ صصددددٛا١ٝ٥ ف       

ا  ختّ َكٝيس اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يهد إٚ ن ا دو ف ٚح اسديد ظدتق٘     

ٚث يت٘ لأنث  َٔ   ٜك١  ف ٚقت اشديس  ايٓ دي٥ا ات إ اشبعدي٥غ ايععديل١ٝ     

مش َكيلدٌ امل ٛ دط   38.34كل  ال تٓ ص  لتسج١ صيي١ٝ ف اٝث لًؼ امل ٛ ط امل ح

مش ف نُي ت ني ٚجٛو ؾد ٚم وايد١ ااعدي٥ٝي لدني ايد نٛس      34ايٓع ٟ يًُكٝيس   

 –املخددديٚف  -ٚاالْدددي  خل اشبعدددي٥غ ايععددديل١ٝ ٚ يدددو ق ددديال    ايكًدددل   

ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ مش ٚيعيحل االْي  ف لُٝٓي خل صبيٍ اهلس  ٜي  -االن ٦يد

ٓ ددي٥ا صددتّ ٚجددٛو ؾدد ٚم خل   مل تٛجددت ؾدد ٚم لددني ازبٓسددني . نُددي ٚؼددحا اي    

اشبعددي٥غ ايععدديل١ٝ ٚؾكددي ملدد ػ  اي خعددغ ايتسا ددٞ . نُددي تدد ني ٚجددٛو        

ؾ ٚم َع١ٜٛٓ خل صبيال    ايكًلف ايؿٛلٝدي ف االن ٦ديد مش ٚؾكدي ملد ػ  املسد ٣ٛ      

ايتسا دددٞ ف ؾؿدددٞ صبددديٍ ايكًدددل ٚاالن ٦ددديد ايؿددد ٚم يعددديحل املسددد ٣ٛ االٍٚ ف   

 ايكٗ ٟ مش مل تٛجت ؾ ٚم .     لُٝٓي خل صبييٞ   اهلس  ٜي ف ايٛ ٛاس 

 ايؿكٝ٘ ص تٙ امحت اهلل ص تو. 

 األ  ي  املسيصت له١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠

  جيَع١ إد
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 َكت١َ ايتسا ١ 5

لييعع  اسبتٜث  اإلْسيْٕو اسبٝي٠ ف إال إٔ اليي غِ َٔ اي كتّ اهلي٥ٌ اي ٟ اكك ٘ اإلْسي١ْٝ خل ش ٢ جٛ

ٗي ٜصع  لٓٛع َٔ اي ٖ ١ ف ٚصتّ اال  ك اس ايٓؿسٞ خل ٚ ط إٜكيع اسبٝي٠ امل سيسص١ ف ؾٗ ٙ اسبؽيس٠ لآيٝيت

يهٞ ٜعٝض صع ٙ لهٌ َٓ  يت٘ ٚا  ٗالن٘ ممي  ٚإَهيْٝيت٘ٚأوٚاتٗي ؾ ؼا ص٢ً ايؿ و َ  ً ي  تؿٛم قتسات٘ 

امليو١ٜ امل ٛؾ ٠ ف ممي جعً٘ ٜصع  لٓٛع َٔ  اإلَهيْي جعً٘ ٜصع  ل٠ٛٗ  حٝك١ لني أٖتاؾ٘ اسبٝيت١ٝ ف ٚلني 

عٛس لييؽٝل ف ٚاالؼ  اد ف صتّ األَٔ ف االغياد ايٓؿسٞ ٚصتّ ذبكٝل  ات٘ َٚٔ ْ ي٥ا  يو ايٛاقس ٖٛ ايص

صع ْي اسبييٞ  ٜ ُٝز لسُي  صتٜت٠ ايؾز٠ يًكًل َثٌ ايؿ و١ٜ ف  إٔٚاي ٛقس ايسًيب يألاتا  َس كد اًل . أٟ 

ايعزي١ ايٓؿس١ٝ ف صتّ ايكتس٠ ص٢ً اي هٝـ ايس ٜس َس تكٓٝي  االتعيٍ املعيظ ٠ ف َٚي تؿ زٙ َٔ ٚؾ ٠ نثٝؿ١ خل 

إت ايي١ االغياد ايٓؿسٞ اييت ٜعٝصٗي أْسإٔ صع  َي لعت اسبتاث١ ٚاي عٓٝس .   ضبُت ف املعًَٛي  ف إؼيؾ١ 

 مش002ف ػ5 0220

ايٓؿسٞ  األَٔايعع  اسبييٞ ٜعا ليألاتا  املث ٠ يًكًل ٚاالؼ  اد ايٓؿسٞ اي ٟ ٜٗتو  أظ حاٝث 

ال َؿ  َٓ٘ .   أَ ًاسٞ تع ؼ٘ يًؽػٛط ٚاالؼ  اد ايٓؿ أظ حٚازبسُٞ ٚامليوٟ ٚاالج ُيصٞ يًؿ و ف اٝث 

 مش 33ف ػ 84415و ٛق٢ ف 

أٟ وٚي١ .   هيٕ%مش َٔ صتو 45-42صتو ايععيلٝني ٜياٚح لني    إٔايٓؿسٝني  األ  ي٤اٝث ٜع كت نث  َٔ 

ٚاسبكٝك١ إٔ ْس ١ اي عسي٤ لس و االؼ  الي  ايٓؿس١ٝ قت تهٕٛ انرب َٔ ٖ ا إ ا َي الاعٓي لأْ٘ خل اٝي٠ 

 مش 38ف ػ5 8432ف  إل اِٖٝ     ١ًٜٛ أٚ قع ٠ ٜصع  ؾٝٗي ليالؼ  اد .  نٌ ؾ و سبعي  ضبتو٠  

 إتخل ايعيمل تع ؼٛا  أْسإٔمش ًَٕٝٛ 352   اٛايٞ إٔإت 0228نُي ٜص  تك ٜ  َٓع١ُ ايعح١ ايعيمل١ٝ يعيّ 

 مش 042ف ػ5 0228ٕ ف ااؼ  الي  َٚصينٌ ْؿس١ٝ .   زٖ 

%مش َٔ ايٓسي٤ 5%مش َٔ اي جيٍ ٚ 3   إٔ االظبًٝز١ٜ  ازبيَعي إات٣ٜٚص  َ نز اشبتَي  ايعح١ٝ خل   

ٖ ٙ ايٓس ١ ضبهي ؾإٔ  أئ ْي ٚإ ااٝيتِٗ ايتسا ١ٝ .  إثٓي٤يؿي٠ قع ٠ ف   ١ٖٝٓ أْٚؿس١ٝ  أص اضَٔ  ٜعيْٕٛ

 مش  32ف ػ5 8423ْس ١ ايععيد   زٜت صٔ ٖ ا وٕٚ شو .      اسجيٌٜ ف 

ايععيل١ٝ لصهٌ ن   يت٣  األَ اضتؿص٢  إتا ي  ايعتٜت َٔ ايتس أشيس ٚص٢ً َس ٣ٛ ايعيمل ايع لٞ 

وائٌ اجمل ُس  االْؿعييٞشٝٛع ايكًل ٚصتّ اال  ك اس  إتمش 8425وسا ١ غييٞ    أشيس  الد ازبيَعي  ف اٝث 

ْس ١ ايععيل١ٝ ٚايكًل تزواو لني اي الد املع ٜني  إٔ إتمش 8425   إل اِٖٝ وسا ١وسا ١  ٚأشيس ايهٜٛيت ف 

 ايكًل َس ٜٛي  استؿيع إتمش  0222   ف صس ٟوسا ١   أشيس .  نُي  ٚايربٜ يْٝني األَ ٜهٝنيَك ١ْ ليي الد 

مش ف َٚي     8444مش ف ٚايعَٛعٞ    8444   ايع يٕوسا ١ نال َٔ  أشيس ف  نُي   صيي١ٝ ٚلٓسو اي ً ١ يت٣

مش ف  0228صيٟٚ   مش ف ايرب8442مش ف ٚشك    8444   ٚصثُيٕمش  ف 8444مش ف ٚسشيو 0225مش ف ٚق و   8428

 مش ف جٛزٜال ٚائ ٕٚ 8443مش ف االَ ٟ  0228مش ف  ٚصبًٞ  0225ف اي ٓي٤ ٚاي لعٞ    
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 مش0222ٕ ٚائ ٕٚ يمش ف ايٓ 8445ٗمش األْعيسٟ  8444 مش ف وسا ١ ليسٕٚ ٚنيَ ٌ 8448 

مشف 0223ف وسا ١ ايععُٝٞ ف    مش 0221ّ   ٕيصثُ وسا ١ف   مش  0223  إل اِٖٝمش فٚوسا ١ 0222 ف ٚوسا ١ ٖٛسٟ 

ٚايععٛلي  اسبٝيت١ٝ ٚايتسا ١ٝ يت٣  ً ١  ٚاألزَي ّمشإت شٝٛع االؼ  الي  ايٓؿس١ٝ 0221وسا ١ شٝيب   

 ازبيَع١ .

 َصه١ً ايتسا ١ 5

ً ١ ن١ًٝ ممي  ٝل  ع٢ اي ياث إلج ا٤ وسا ١ ت ٓيٍٚ   " تصخٝغ اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣   اْ الم     

اييل١ٝ ايٓيوس٠ "  اٝث دبست  َصه١ً ايتسا ١ َٔ ايٛاقس املٛؼٛصٞ املعيط ف اٝث الاغ اي ياث َٔ ئالٍ 

َٓٗي  ٜعيْٞاسبٝيت١ٝ اييت  ٚاألزَي ٖٓيى ايهث  َٔ املصهال  ايٓؿس١ٝ  إٔص١ًُ اي تسٜسٞ له١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ 

سبٝيتٞ ف نُي  قيّ اي ياث لإج ا٤ وسا  ني ص٢ً  الد  يو ص٢ً تٛاؾكِٗ ايتسا ٞ ٚا ٚاْعه  الد ايه١ًٝ ف 

استؿيع  إتْ ي٥ا ايتسا  ني  أشيس ت عًل لكًل املس ك ٌ ف ٚقت  ٚايثي١ْٝت عًل لييؽػٛط ايٓؿس١ٝ   األٚتايه١ًٝ 

َس ٜٛي  ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ ٚقًل املس ك ٌ لتسجي  صيي١ٝ   ايتسا  ني الزايا ذبا ايٓص  مش ممي اؿز اي ياث 

وسا  ٘ اسبيي١ٝ "  تصخٝغ اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠"   ٚميهٔ ظٝيغ١   ا٤إجص٢ً 

 5 اآلت١َٝصه١ً ايتسا ١ ليي سيؤال  

َي ٖٞ اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايصي٥ع١ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ؟ -8

ل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ ايي إاعي١ٝ٥ٌٖ تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١  -0

مش.  إْي  –مل ػ  ازبٓ     نٛس 

خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي  إاعي١ٝ٥ٌٖ تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١   -4

صًُٞ مش .  – أْسأْٞمل ػ  اي خعغ ايتسا ٞ   

وس٠ ٚؾكي خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓي إاعي١ٝ٥ٌٖ تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١   -3

 اي الس مش . –ايثييث  – ايثيْٞ – األٍٚمل ػ  املس ٣ٛ ايتسا ٞ   

أ١ُٖٝ ايتسا ١  5

 ت  ٢ً أ١ُٖٝ ايتسا ١ لييٓكيط اآلت١ٝ 5       

تصخٝغ َٚع ؾ١ اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايصي٥ع١ يت٣  ً ١ ايه١ًٝ . -8

يالز١َ .َٛؼٛص١ٝ يًكي٥ُني ص٢ً ايه١ًٝ إلج ا٤ املعيزبي  ا ٚلٝيْي تٛؾ  َعًَٛي   -0

إث ا٤ َه  ١ ايه١ًٝ قٛؼٛع ٜهصـ األَ اض ايٓؿس١ٝ . -4

تعُِٝ ل اَا إسشيو١ٜ تٛج١ٝٗٝ ٚصالج١ٝ ي ً ١ ايه١ًٝ ٚؾكًي يٓ ي٥ا اي حث . -3

تعزٜز ايثكيؾ١ ايٓؿس١ٝ لني  ً ١ ايه١ًٝ . -5
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اي ع ف ص٢ً أ  يد األَ اض ايٓؿس١ٝ ٚايعٌُ ص٢ً ايٛقي١ٜ َٓٗي  . -1

ٓ ٗي ِٖٚ  الد ايه١ًٝ ٚاي ٜٔ ٜعتٕٚ ظٓيع ايػت نُي ت ؽح أ١ُٖٝ ايتسا ١ خل صٝ -2

نُي تعت ايتسا ١ اسبيي١ٝ  األٚت ص٢ً َس ٣ٛ ازبيَعي  اي١ُٝٓٝ اسو َعًَٛي  اي ياث . -3

 ايتسا ١ 5  أٖتاف

اي ع ف ص٢ً  اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايصي٥ع١ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ . -8

ايصي٥ع١ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي اشبعي٥غ ايععيل١ٝ  ايؿ ٚم خل ١اي ع ف ص٢ً   ٝع  -0

إْي  مش.  –مل ػ  ازبٓ     نٛس 

ايؿ ٚم خل  اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايصي٥ع١ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي  ١اي ع ف ص٢ً   ٝع -4

ايعًُٞ مش . – اإلْسيْٞمل ػ  اي خعغ ايتسا ٞ   

ي٥ع١ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي ايؿ ٚم خل  اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايص ١اي ع ف ص٢ً   ٝع -3

اي الس مش . –ايثييث  –ايثيْٞ  – األٍٚمل ػ  املس ٣ٛ ايتسا ٞ   

 ؾ ٚض ايتسا ١ 5     

تصٝس اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠  لتسج١ ن  ٠ . -8

يل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي ال تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١ إاعي١ٝ٥ خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اي -0

إْي  مش.  –مل ػ  ازبٓ     نٛس 

خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي  إاعي١ٝ٥ال تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١  -4

صًُٞ مش .  – أْسأْٞمل ػ  اي خعغ ايتسا ٞ   

وس٠ ٚؾكي خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓي إاعي١ٝ٥ال تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١  -3

 اي السمش . –ايثييث  –ايثيْٞ  – األٍٚمل ػ  املس ٣ٛ ايتسا ٞ   

اتٚو ايتسا ١ 5

 ات جػ اخل   ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ مش . -

 ات لص ٟ    الد املس ٣ٛ األٍٚ ف ايثيْٞف ايثييثف اي الس مش . -

 .0284َّيٜٛ  –ال ٌٜ  –ات زَين   َيسس -     

 ايتسا ١ 5 َع ًحي 

-ٖٓيى ايعتٜت َٔ اي ع ٜؿي  َٓٗي َي ًٜٞ 5يل١ٝ 5  اشبعي٥غ ايعع-

اشبربا  املؤمل١ أٚ ايعتَي   إت أ ي ًي" اؼ  الي  ٚظٝؿ١ٝ خل ايصخع١ٝ ت جس  لأْٗيمش 8433ٜع ؾٗي ايزساو  -

األْؿعيي١ٝ ايصتٜت٠ ف ٚاؼ  الي  ايعالقي  ايصخع١ٝ.
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تٚ ايصخغ غ  قيوس٠ ص٢ً ؼ ط  ًٛن٘ صُٝل ٜ  اْؿعييٝ ّ مش لأْٗي " اؼ  اد  0224ٜع ؾٗي ايس يتني   -

مش2فػ02245ٜٚ ع ٌ صًُ٘" .   ايس يتنيف

ٜٚع ؾٗي ايكُض ف ٚاملعيٜ ١ لأْٗي " اؼ  اد ْؿسٞ ٜ ؽح صٓتَي ٜسًو ايؿ و  ًٛنًي َٓح ؾًي لعٛس٠ -

ٚاؼح١ صٔ ايسًٛى امل عيسف صًٝ٘ خل اجمل ُس اي ٟ ٜٓ ُٞ إيٝ٘ ايؿ و حبٝث ٜ ه س ٖ ا ايسًٛى لي  ُ اس 

هٔ َالاع ٘ ٚاسبهِ صًٝ٘ َٔ ق ٌ اي اشتٜٔ األ ٜٛي٤ ممٔ هلِ صالق١ لييؿ و ".  ايكُض ف املعيٜ ١ ف ٚمي

مش .  81ّ ف ػ 5 0222

ٜٚع ؾٗي سٜيض لأْٗي " أَ اض ٚظٝؿ١ٝ تٓصأ َٔ ائ الٍ ٚظي٥ـ ازبٗيز ايععيب وٕٚ أ يس صؽٟٛ أٟ وٕٚ -

مش 824ّ ف ػ 5 0223  سٜيض ف    ٚجٛو إظيل١ ٚاؼح١ َع١ٓٝ لييٓسٝا ايععيب .

ٜٚع ؾٗي ؾيٜت " أمنيط أٚ صًُٝي  اي ؿه  أٚ املصيص  اييت ٜٓع  إيٝٗي لٛا  ١ ايؿ و أٚ اجمل ُس ليص  يسٖي غ  

 مش   88ّ ف ػ 5 0224  ؾيٜت ف  َ غٛد ؾٝٗي أٚ َ ًٛد اي حهِ ؾٝٗي ٚتػٝ ٖي  ٛا٤ َٔ ق ٌ ايؿ و أٚ اجمل ُس "

 ْك ع  ص٢ً َي 5ًٜٞ  ٚيًخعي٥غ ايععيل١ٝ تعٓٝؿي  َ عتو٠  ٛف

األٌَ     ٚؾكتإايٓؿ   اْهسيسٚص ؾ٘ صٝسٟٛ لأْ٘ " ايي١ ْؿس١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ ت سِ قصيص  5   االن ٦يد -

مش  804ّ ف ػ 5 8440ايك١ُٝ .   صٝسٟٛ ف  ليْعتاّلعتّ ايك١ُٝ أٚ  ٚايصعٛس لييهسٌ ٚاال يئي٤ ٚاي الو٠ ٚايصعٛس

اٝث ٜهٕٛ املزاج  ٛواٟٚ أٚ إاسيس لعتّ اي ؼي ٚصتّ  ايٛجتا١ْٝ لأْ٘  "اؼ  اد خل اسبيي١ غيمنٚص ؾ٘  - 

لييٓصيط ايسيلل ف ايٝأس خل َٛج١ٗ املس ك ٌ ٚؾكت ايكتس٠ ص٢ً ايٓصيط ٚايصعٛس ليإلسٖيم  اإلتٝيٕايكتس٠ ص٢ً 

 مش    825ّ ف ػ 5 0225ف  غيمناي يّ َس اؼ  اد خل ايّٓٛ ٚايص١ٝٗ . "    

مش  044ّ ف ػ 5 0223٘ " صتّ استٝيح ْؿسٞ ٚجسُٞ "       ص ت اي محٔ ف  5ص ؾ٘ ص ت اي محٔ لأْ  ايكًل -

 ٚص ؾ٘  ال١َ ف صسه  لأْ٘ "ا   يلي  ئٛف َه س ١ ح تص ٜ ٗي يعتٜت َٔ املث ا  اشبيسج١ٝ ." -

 مش 33ّ ف ػ 5  8443   ال١َ ف صسه  ف        

ال ٜس  ٝس اي خًغ َٓٗي ٜٚه س ٗي 5 ص ؾ٘ األمحت لأْ٘  " ٖٛاج  ت حهِ ليي ؿٌ ٚ ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ -

مش  811ّ ف ػ 5 0223غيي ًي صٔ   ٜل اي عًِ ٚاإلؼبي٤ َٔ اآلئ ٜٔ "    األمحت ف 

ٚص ؾ٘ لكٕٝٛ لأْ٘ "ٖٛ ص يس٠ صٔ اؼ  اد خل األؾهيس أٚ األؾعيٍ ٜٚس ػ م ٚق ًي  ٜٛاًل َٔ امل ٜض ٚقت ٜعٝل  -

مش  22ّ ف ػ 5 0222امل ٜض صٔ أوا٤ ٚاج يت٘ َٚس٦ٛيٝيت٘ .    لكٕٝٛ ف 

خل  اإلْسي5ٕ  ص ؾٗي صٝسٟٛ لأْٗي " ٚاات٠ َٔ األَ اض ايٓؿس١ٝ أٚ ايععيل١ٝ ٚاييت تعٝو  اهلس  ٜي-

   طب ًـ َ ااٌ صُ ٙ لعتو َٔ األص اض امل ؼ١ٝ اييت ال ٜٛجت هلي أ يس صؽٟٛ خل جسُ٘ .                                                

مش 835ف ػ 5 ّ 8440  صٝسٟٛ ف   

ٚص ؾٗي ايك اخل لأْٗي " اؼ  اد صعيلٞ ٜ ُٝز لعٗٛس أص اض ْؿ  جس١ُٝ تؤوٟ إت اتٚ  اؼ  الي   -

مش  802ّ ف ػ 5 8443خل ٚظي٥ـ ازبسِ .  "   ايك اخل ف 



 

388 
 

 2015ديسمبر  -يوليو  -المجلذ األول  -العذد السادس   جامعت الناصرمجلت 

 الفقيو عبذه احمذ اهلل عبذد.           النادرة التربيت كليت طلبت لذى الشائعت العصابيت الخصائص تشخيص

5 ص ؾٗي  ال١َ ف صسه  لأْٗي "اشبٛف امل ييؼ ؾٝ٘ َٔ أشٝي٤ َٚٛاقـ َع١ٓٝ ال تٓ ٟٛ خل  مشايؿٛلٝي   املخيٚف -

مش  52ّ ف ػ 5  8443اقس ص٢ً أٟ ئ   أٚ تٗتٜت . "     ال١َ ف صسه  ف ايٛ

 مش  52ّ ف ػ 5 0228ٚص ؾٗي اكٞ لأْٗي" تع ض ايؿ و إلاسيس ئيػ ليي ٗتٜت "  اكٞ ف  -

 ِٖ اي الد ٚ اي يي ي  املس ًني لس ال  ن١ًٝ  اييل١ٝ ايٓيوس٠  . 5 اي ً دد١ -

يلع١ زبيَع١ إد .5 ٖٞ  إات٣  ايهًٝي  اي  نًٝدد١ ايٓدديوس٠ -

5 تعًٝل ص٢ً املع ًحي  -

اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ٖٞ ص يس٠ صٔ اؼ  الي   خل  إٜٔ ؽح َٔ اي ع ٜؿي  ايسيلك١ لإٔ مجٝعي تؤنت ص٢ً 

ٖٞ  ًٛى غ  َأيٛف َٚٓح ف صٔ ايسٝيم  أٚٚايسًٛن١ٝ ٚاالج ُيص١ٝ ف  االْؿعيي١ٝٚظي٥ـ ايصخع١ٝ 

ٚاؼ  اد صالقي  ايؿ و َس  االْؿعيي١ٝاملؤمل١ ٚايعتَي   اشبربا  إت يو ٜ جس  أ  يداالج ُيصٞ ٚإٔ 

ٚقت اق ع    األص اضاحملٝط االج ُيصٞ . ٚإٔ تًو االؼ  الي  تعرب صٔ ْؿسٗي َٔ ئالٍ صبُٛص١ َٔ 

ايٛ ٛاس  –ايؿٛلٝي  –اهلس  ٜي  –االن ٦يد  –ايتسا ١ اسبيي١ٝ ص٢ً اشبعي٥غ ايععيل١ٝ اي يي١ٝ   ايكًل 

 ايكٗ ٟ مش .  

  ي  ايسيلك١ 5ايتسا

 5  ٖٓيى ايعتٜت َٔ ايتسا ي  ايسيلك١ اييت تٓيٚيا َٛؼٛع اشبعي٥غ ايععيل١ٝ َٓٗي َيًٜٞ   

َٓٗي  تعيْٞاي ع ف ص٢ً املصهال  ايصخع١ٝ ٚايٓؿس١ٝ اييت  إتمش ٖتؾا ايتسا ١ 8444   ايع يٕوسا ١ -

ص٢ً ص١ٓٝ ايتسا ١ ف أشيس   ئعي٥غ ايصخع١ٝ ا   ٝيٕ يي ي  ن١ًٝ اييل١ٝ يً ٓي  جبت٠ . ٚلعت ت  ٝل 

ْس ١ يت٣ اي يي ي  خل املصهال  ايٓؿس١ٝ ٖٞ قًل االئ  يس ف ثِ َصه١ً ايكًل ٚاي ٛت  ف  أص٢ًايٓ ي٥ا إت إٔ 

ف ٚاسبسي ١ٝ املؿ  ١ ٚاسبزٕ ف نُي أشيس   ٚاإلا يطايػؽو ف اشب ٌ ف ثِ االن ٦يد ٚايصعٛس لييٛات٠ ف 

.خل املصهال  ايٓؿس١ٝ ٚايصخع١ٝ ٚيعيحل  ٚاإلْسيْٞ خعغ ايعًُٞ ٚجٛو ؾ ٚم لني  يي ي  اي إتايٓ ي٥ا 

. اإلْسيْٞاي خعغ 

اي ع ف ص٢ً ايععٛلي  اييت ٜٛاجٗٗي  الد ن١ًٝ اييل١ٝ خل ازبيَع١  إتمش ٖتؾا 8444وسا ١ ايعٛلعٞ   -

 اإلَهيْٝي ١ٝ ْٚكغ لييهً اإلواس١ٜ اإلج ا٤ا  إٔ إتايٓ ي٥ا  أشيس ايتسا ١ ف  ا   ٝيٕف ٚلعت ت  ٝل  األسو١ْٝ

ايععٛلي  اييت ٜٛاجٗٗي اي الد لييه١ًٝ .  أَِٖٔ 

. ٚلعت ت  ٝل قي١ُ٥ َٛخل  ليألسوٕاي ع ف ص٢ً َصهال  ايص يد ازبيَعٞ  إتمش ٖتؾا 8428وسا ١  َي    -

املصهال  ايتسا ١ٝ َٚصهال  اسبٝي٠ ازبيَع١ٝ جي٤   إٔ إتايٓ ي٥ا  أشيس يًُصهال  ص٢ً ص١ٓٝ ايتسا ١ ف 

اسو ته اس َصهال  ايص يد ازبيَعٞ . األٍٚليييتٝو 

اي ع ف ص٢ً   ٝع١ ايعالق١ لني االغياد ٚاي حعٌٝ ايتسا ٞ ف ٚايهصـ  إتمش ٖتؾا 0225وسا ١ ق و   -

 إتْ ي٥ا ايتسا ١  أشيس صٔ ايؿ ٚم خل االغياد ايٓؿسٞ ٚؾكي مل ػ ا  اي خعغ ٚاملس ٣ٛ ايتسا ٞ .ٚقت 
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ي لني االغياد ٚاي حعٌٝ ايتسا ٞ ف ٚن يو صتّ ٚجٛو ؾ ٚم لني  يي ي  اي خعغ ٚجٛو صالم واي١  ً ٝ

ٚاي الس خل االغياد ايٓؿسٞ .  األٍٚٚلني املس ٣ٛ  ٚاألولٞايعًُٞ 

اي ع ف ص٢ً املصهال  ايٓؿس١ٝ ٚاالج ُيص١ٝ يً ييو خل جيَعيت ايزقيزٜل  إتمش ٖتؾا 8444وسا ١ سشيو   -

 أنث  إٔ إتايٓ ي٥ا  أشيس ايتسا ١ ص٢ً ايع١ٓٝ ف  أوا٠لييسعٛو١ٜ ٚلعت ت  ٝل  ضبُت لٔ  عٛو ٚاإلَيّقع  

 إتاي ييو ازبيَعٞ حبيج١ َي ١  إٔف ثِ املصهال  ايك١ُٝٝ ف قع٢ٓ  اإلسشيو١ٜاملصهال  شٝٛصي ٖٞ املصهال  

 ٚايتٜٔ ٚايعالقي  ايصخع١ٝ .        األ  ٠خل صبيال   اإلسشيوئتَي  

ايكًل يت٣ اي ً ١ ف ٚن يو َع ؾ١ ايؿ ٚم  أمنيطايهصـ صٔ  إتمش ٖتؾا ايتسا ١ 8444وسا ١ صثُإٔ   -

مش  ييو ٚ يي ١ ف 032ايتسا ١ ص٢ً ص١ٓٝ اًا   أوا٠لني اي ً ١ ٚؾكي مل ػ   اي خعغ ايتسا ٞ . ٚلعت ت  ٝل 

١ٝ ايعًّٛ ايكًل ف ن يو ٚجٛو ؾ ٚم لني  الد نً إتظ ٚف اال  ثيس٠ ٚايؽػط تؤوٟ  إتايٓ ي٥ا  أشيس 

ٚاآلواد .

َع ؾ١ َت٣ شٝٛع االن ٦يد صٓت  إتمش ٖتؾا ايتسا ١ 8445 وسا ١ سٚشيو ٚاستٝػي -

مش  يي ي ٚ يي ١ ف 848خل املهسٝو  ف ٚلعت ت  ٝل َكٝيس لٝو ص٢ً ص١ٓٝ اًا    ً ١ جيَع١  

%مش ف ٚن يو صتّ ٚجٛو ١3.88 ٚلٓس ١  االن ٦يد لني  ً ١ ازبيَع١ لعؿ١ صيَ اْ صيس إتايٓ ي٥ا  أشيس 

ؾ ٚم خل االن ٦يد يت٣ ايع١ٓٝ ٚؾكي مل ػ  ازبٓ  .  

اي ع ف ص٢ً  ايعالق١ لني ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ ٚاالايام ايٓؿسٞ .  إتمش   ٖتؾا ايتسا ١ 8442وسا ١ شك    -

ٚجٛو صالق١ َٛج ١ لني  تإايٓ ي٥ا  أشيس مش  يي ١ ف 422ايتسا ١ ص٢ً ص١ٓٝ  ايتسا ١       أوا٠ٚلعت ت  ٝل 

ايع١ٓٝ .  أؾ اوايؽػٛط ايٓؿس١ٝ ٚاالايام ايٓؿسٞ يت٣ 

اي ع ف ص٢ً ايؿ ٚم لني  ً ١ ازبيَع١ خل تكتٜ  َعيوس  إتمش ٖتؾا ايتسا ١ 0228وسا ١ ايربصيٟٚ  -

َس ٣ٛ ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ يت٣  إٔ إتْ ي٥ا ايتسا ١  أشيس ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ ف ٚصالق ٗي ليزبٓ  .ٚقت 

تأث ا ف ن يو صتّ ٚجٛو ؾ ٚم  األنث ف ٚل١٦ٝ ازبيَع١ ٖٞ  االْؿعيي١ٝ%مش ف ٚإٔ ايؽػٛط 54.3اي ً ١ نإٔ  

لني ايع١ٓٝ ٚؾكي مل ػ  ازبٓ  .

 ٚاألص اضاسبٝي٠ ايؽيغ ١  أاتا اي ع ف ص٢ً ايعالق١ لني  إتٖتؾا ايتسا ١  وسا ١-

مش  ييو 828ايتسا ١ ص٢ً ايع١ٓٝ ٚاييت اًا   أوا٠لعت ت  ٝل ايتائ١ًٝ يًُ اٖل نييكًل ٚاالن ٦يد .  ٚ

 ايكًل ٚاالن ٦يد يت٣ اي ً ١ .           إتاسبٝي٠ ايؽيغ ١ تؤوٟ  أاتا  إٔ إتايٓ ي٥ا  أشيس ٚ يي ١ ف 

 األقع٢املصهال  شٝٛصي يت٣  الد جيَع١  أنث مش ٖتؾا ايتسا ١ اي ع ف ص٢ً 0221وسا ١ اي ٓي ٚاي لعٞ  -

ايتسا ١   ص٢ً ص١ٓٝ  أوا١٠ ايؿ ٚم خل املصهال  ت عي مل ػ ا  ازبٓ  ٚاملس ٣ٛ ايتسا ٞ ف ٚلعت ت  ٝل ف َٚع ؾ

ازبيَع١ٝ فَٚصهال   اي عًِٝ ف  ٚامل يْٞشٝٛع َصهال  اسبٝي٠ ف  إتايٓ ي٥ا  أشيس َٔ  الد ازبيَع١ ف
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ف ٚٚجٛو ؾ ٚم واي١ خل َٚصهال  ْؿس١ٝ ف ن يو صتّ ٚجٛو ؾ ٚم واي١ ٚؾكي مل ػ  اي خعغ ايتسا ٞ 

املصهال  ت عي يً ٓ  ٚيعيحل اي نٛسف ن يو ٚجٛو ؾ ٚم ت عي مل ػ  املس ٣ٛ ايتسا ٞ . 

اي ع ف ص٢ً َس ٣ٛ املٍٝٛ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ازبيَع١ ف  إتمش ٖتؾا ايتسا ١ 0223   إل اِٖٝوسا ١ -

ايتسا ١ ص٢ً  أوا٠تسا ٞ . ٚلعت ت  ٝل َع ؾ١ ايؿ ٚم خل املٍٝٛ ايععيل١ٝ ت عي مل ػ ا  ازبٓ  ٚاي خعغ اي

َس ٣ٛ املٍٝٛ ايععيل١ٝ نإٔ َ ٛ ط يت٣ ايع١ٓٝ  إٔ إتايٓ ي٥ا  أشيس مش  ييو ٚ يي ١ ف 522ص١ٓٝ اًا  

ف ٚصتّ ٚجٛو ؾ ٚم خل  اإلْي نهٌ ف ن يو ٚجٛو ؾ ٚم واي١ خل املٍٝٛ ايععيل١ٝ ت عي مل ػ  ازبٓ  ٚيعيحل 

ي خعغ ايتسا ٞ . املٍٝٛ ايععيل١ٝ ت عي مل ػ  ا

يت٣  ً ١ ن١ًٝ  األؾهيس يالصكال١ْٝ اْ صيسايهصـ صٔ َت٣  إتمش ٖتؾا ايتسا ١ 0288وسا ١ صبًٞ     -   

 أوٚا اييل١ٝ ظعت٠ ف َٚس ٣ٛ ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ يتِٜٗ ف َٚع ؾ١ ايؿ ٚم ت عي  مل ػ  ازبٓ  ف ٚلعت ت  ٝل 

لني  ً ١  ايالصكال١ْٝ األؾهيس اْ صيس إتايٓ ي٥ا  أشيس ف  مش  ييو ٚ يي 422١ايتسا ١ ص٢ً ايع١ٓٝ ٚاييت اًا  

ٚايؽػٛط  ايالصكال١ْٝ األؾهيسايه١ًٝ ف ٚنإٔ َس ٣ٛ ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ َع تٍ ف ن يو ٚجٛو ؾ ٚم خل 

ايٓؿس١ٝ  ت عي مل ػ  ازبٓ   ٚيعيحل اي نٛس .                                                            

 ايتسا ي  ايسيلك١ 5 َٓيقص١

ص٢ً ٚجٛو َصهال  ٚؼػٛط  أنت لإٔ مجٝعٗي قت  أصالٜٙ ؽح َٔ ئالٍ ص ض ايتسا ي  ايسيلك١ امل نٛس٠ 

ٚتٛاؾكِٗ ايتسا ٞ  أوا٥َِٗٓٗي  ً ١ ازبيَع١ ٚقس ٜٛي  صيي١ٝ ف ممي اث  ص٢ً  ٜعيْْٞؿس١ٝ َ عتو٠  ٚأزَي 

 ٚإا يطملخ ًؿ١ َٔ قًل ف ٚان ٦يد ف ٚطبيٚفف ٚاسبٝيتٞ ٚجعًِٗ ص ؼ١ يإلظيل١ ليشبعي٥غ ايععيل١ٝ ا

ف ؾ عؽٗي  أٖتاؾٗيٚاغياد ْؿسٞ ف ٚغ ٖي َٔ االؼ  الي  ايٓؿس١ٝ ف ٚقت ت يٜٓا تًو ايتسا ي  َٔ اٝث 

مش ف ٚوسا ١  ايعٛلعٞ   8444   ايع يٕتٓيٚيا املصهال  ايصخع١ٝ ٚايٓؿس١ٝ ٚايععٛلي  اسبٝيت١ٝ َثٌ وسا ١  

مش ف  لُٝٓي سنز  وسا ي  0221مش ف  وسا ١ اي ٓي ٚاي لعٞ  8444مش ف  وسا ١ سشيو   8428مش ف وسا ١  َي     8444

ص٢ً ايعالق١ لني اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ٚلعض امل ػ ا  ايصخع١ٝ ٚايسُي  ايٓؿس١ٝ   اي حعٌٝ  أئ ٣

سا ١ مش ف ٚو0223   إل اِٖٝمش ف  وسا ١ 0225ايتسا ٞ ف منط ايصخع١ٝ ف اربي  ايك اس مش َثٌ وسا ١ ق و   

ف  لُٝٓي لك١ٝ ايتسا ي  تٓيٚيا ايعالق١ لني اشبعي٥غ ايععيل١ٝ َٚعيٖ ٖي  مش 8445 

مش َثٌ وسا ١ شك     ايالصكال١ْٝ األؾهيساسبٝي٠ ايؽيغ ١ ف  أاتا   ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ ف االايام ايٓؿسٞ ف 

ائ ًؿا ْ ي٥ا ايتسا ي  ايسيلك١ ؾُٝي مش ف ٖ ا ٚقت 0288ف وسا ١ صبًٞ    مش ف وسا ١     8442

وسا ١ اي ٓي٤  أشيس ٜ عًل ليمل ػ ا  اي عٓٝؿ١ٝ   ازبٓ  ف ٚاي خعغ ايتسا ٞف ٚاملس ٣ٛ ايتسا ٞ مش ف اٝث 

 إل اِٖٝمش ف وسا ١ 0221ٚاي لعٞ  

 وسا ١ أشيس ف لُٝٓي  ٚاإلْي ٚجٛو ؾ ٚم خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ َٚعيٖ ٖي لني اي نٛس  إتمش ف 0223   



 

313 
 

 2015ديسمبر  -يوليو  -المجلذ األول  -العذد السادس   جامعت الناصرمجلت 

 الفقيو عبذه احمذ اهلل عبذد.           النادرة التربيت كليت طلبت لذى الشائعت العصابيت الخصائص تشخيص

 ٚاإلْي صتّ ٚجٛو ؾ ٚم لني واي١ لني اي نٛس  إتمش8445 مش ف ٚوسا ١ 0228ايربصيٟٚ  

 خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ .

ف اٝث  أٜؽًيصًُٞ مش ؾكت ائ ًؿا ْ ي٥ا ايتسا ي  ايسيلك١   – أْسأْٞٚلييٓس ١ مل ػ  اي خعغ ايتسا ٞ   

ٚجٛو ؾ ٚم خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ٚؾكي  إتمشف 8444   صثُيٕمش ف وسا ١ 8444   ايع يٕوسا ١    أشيس 

مش ف  وسا ١ اي ٓي٤ ٚاي لعٞ 0225وسا ١ ق و    أشيس ف لُٝٓي  اإلْسيْٞيً خعغ ايتسا ٞ ٚيعيحل اي خعغ 

صتّ ٚجٛو ؾ ٚم خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ٚؾكي يً خعغ ايتسا ٞ .  إتمش ف 0223   إل اِٖٝمش ف ف وسا ١ 0221 

مش ف 0221ملس ٣ٛ ايتسا ٞ ؾكت ت يٜٓا ْ ي٥ ٗي ف اٝث أشيس  وسا ١ اي ٓي٤ ٚاي لعٞ  ٚن يو لييٓس ١ مل ػ  ا

مش إت 0225وسا ١ ق و    أشيس ٚجٛو ؾ ٚم واي١ خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ   تعز٣ يًُس ٣ٛ ايتسا ٞ ف لُٝٓي   إت

ايتسا ي   صتّ ٚجٛو ؾ ٚم خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ   تعز٣ يًُس ٣ٛ ايتسا ٞ . ْٚع ا يً ٓيقض خل ْ ي٥ا

ايسيلك١ مل ػ ا    ازبٓ  ف ٚاي خعغ ف ٚاملس ٣ٛ ايتسا ٞ مش خل  اشبعي٥غ ايععيل١ٝف ٚيٓتس٠ ايتسا ي  

ايسيلك١ ملٛؼٛع اشبعي٥غ ايععيل١ٝ خل اي ١٦ٝ اي١ُٝٓٝ ف  ؾكت تٓيٍٚ اي ياث ٖ ا املٛؼٛع َس ٖ ٙ امل ػ ا  خل 

 أٖتاف  ؿيو َٔ ايتسا ي  ايسيلك١ َٔ اٝث ظٝيغ١ ميهٔ ايكٍٛ إٔ اي ياث قت ا إمجياًلوسا  ٘ اسبيي١ٝ ف 

إٔ َي ميٝز ايتسا ١ اسبيي١ٝ صٔ  إالايتسا ١ اسبيي١ٝ ٚائ ٝيس ايع١ٓٝ ٚؾ ض ايؿ ٚض َٚٓيقص١ ايٓ ي٥ا ف 

ايتسا ي  ايسيلك١  فٖٛ أْٗي تٓيٚيا َععِ اشبعي٥غ ايععيل١ٝ    ايكًل ف االن ٦يد ف ٚاهلس  ٜي ف املخيٚف ف 

مش لُٝٓي اق ع   ايتسا ي  ايسيلك١ ص٢ً تٓيٍٚ ئيظ١ٝ ٚاات٠ ف أٚ َعٗ  ٚاات َٔ املعيٖ  ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ 

ايععيل١ٝ ف إؼيؾ١ إت إٔ ص١ٓٝ ايتسا ١ اسبيي١ٝ اًا نٌ املس ٜٛي  ايتسا ١ٝ   َٔ املس ٣ٛ األٍٚ ا ٢ 

 اي الس مش ٚاًا نٌ اي خععي  اإلْسي١ْٝ ٚايع١ًُٝ خل ايه١ًٝ . 

 ايتسا ١ 5 إج ا٤ا 

س اي حث 5صب ُ

ٜ هٕٛ صب ُس اي حث َٔ مجٝس  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ  ايٓيوس٠ لهيؾ١ ربععيتِٗ َٚس ٜٛيتِٗ ٚئعي٥عِٗ 

مش  8284مش  ييو ٚ يي ١ ف َِٓٗ اي نٛس    8124مش ف اٝث ٜ ًؼ صب ُس اي حث      إْي  –ازبٓس١ٝ    نٛس 

 مش. 541   اإلْي َِٚٓٗ 

ص١ٓٝ اي حث 5

 حث ص٢ً اي  ٜك١ ايعصٛا١ٝ٥ ف يهٞ ت يح ايؿ ظ١ أَيّ نٌ  ييو يٝهٕٛ اص ُت اي ياث خل ائ ٝيس ص١ٓٝ اي

مش  ييو ٚ يي ١ َٔ مجٝس املس ٜٛي  ٚمجٝس اي خععي  َٔ 052ؼُٔ ايع١ٓٝ ف ف قت اًا ص١ٓٝ اي حث   

 تٛؼح ئعي٥غ ايع١ٓٝ . اآلت١ٝف ٚازبتاٍٚ  ٚاإلْي اي نٛس 
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 مش8جتٍٚ     

 تٛزٜس أؾ او ايع١ٓٝ ٚؾكًي يً ٓ 

 ايٓس ١ ايعتو ازبٓ 

 %54 833  نٛس

 %38 820 إْي 

 %822 052 اإلمجييٞ

 مش 0جتٍٚ   

 تٛزٜس أؾ او ايع١ٓٝ ٚؾكًي يً خعغ .

 األقسيّ األول١ٝ األقسيّ ايع١ًُٝ اي خعغ

 842 802 ايعتو

 %50 % 33 ايٓس ١

 مش 4جتٍٚ   

 تٛزٜس أؾ او ايع١ٓٝ ٚؾكًي يًُس ٣ٛ

 اي الس يثايثي ايثيْٞ األٍٚ املس ٣ٛ ايتسا ٞ

 52 32 52 22 ايعتو

 %02 %40 %02 %03 ايٓس ١

 أوا٠ ايتسا ١ 5

ن ا و مش  ن ٚإذبكٝكًي ألٖتاف ايتسا ١ ٚاي حكل َٔ ؾ ٚؼٗي قيّ اي ياث ليالص ُيو ص٢ً َكٝيس   

املع ٚف قكٝيس "اشبعي٥غ ايععيل١ٝ" ٚاي ٟ ح ت مج ٘ إت ايع ل١ٝ ٚ  ل خل وٍٚ ص ل١ٝ َ عتو٠ ٚص٢ً 

 ًؿ١ ف   ٚاملكٝيس ٜ ُ س لتسج١ صيي١ٝ َٔ ايعتم ٚايث ي  ف يً حكل َٔ َٓي  ١ املكٝيس ي   ٝك٘ صٝٓي  طب

ص٢ً اي ١٦ٝ اي١ُٝٓٝ ٚالص ُيو َٓٗ ١ٝ ص١ًُٝ خل تهٝٝـ املكٝيس ال  ختاَ٘ خل مجس املعًَٛي  صٔ ايع١ٓٝ 

 -املتسٚ ١ .قيّ اي ياث ليي حكل َٔ ظتق٘ ٚث يت٘ ٚؾكًي ملي ًٜٞ 5

 يس 5  يً حكل َٔ ظتم ملكٝيس اص ُت اي ياث ص٢ً   ٜك5١ظتم ا املكٝ - أ
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ايعتم ايعيٖ ٟ 5 اٝث قيّ اي ياث لع ض املكٝيس ص٢ً صتو َٔ األ يت ٠ امل خععني خل صًِ  -5

ايٓؿ   خل ازبيَعي  اي١ُٝٓٝ ف  يػ ض اي أنت َٔ َت٣ َال١ُ٥ ضب ٣ٛ ايؿك ا  ٚقٝي ٗي ملي ٚؼعا 

 يكٝي ٘   اشبعي٥غ ايععيل١ٝمش. 

 مش صبيال  ٖٞ 5 5مش ؾك ٠ َٛزص١ ص٢ً    34كٝيس لعٛست٘ األٚي١ٝ ٜ هٕٛ َٔ   ٚنإٔ امل

مش . 82    ايكًل ايٓؿسٞ ٜٚصٌُ             -

مش . 80االن ٦يد ٜٚصٌُ                     -

مش . 4      املخيٚف   ايؿٛلٝي مش ٜٚصٌُ    -

مش .82اهلس  ٜي ٜٚصٌُ                    -

مش . 3        ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ ٜٚصٌُ      -

 ٚلعت ص ؼ٘ ص٢ً صبُٛص١ َٔ األ يت ٠ امل خععني ح تعتٌٜ ظٝيغ١ لعض ايؿك ا 

 ٖٚٞ َي 5ًٜٞ 

 مش 3جتٍٚ  

 ايؿك ٠ ق ٌ ٚلعت اي عتٌٜ َس اجمليٍ

 اجمليٍ ايؿك ٠ لعت اي عتٌٜ ايؿك ٠ ق ٌ اي عتٌٜ ّ

8 
ٌٖ تس ُ س صٓتَي تهٕٛ َ نزًا ليٖ ُيّ 

 اآلئ ٜٔ .

َ نز اٖ ُيّ صٓت  ٌٖ تس ُس صٓتَي تهٕٛ

 اآلئ ٜٔ
 اهلس  ٜي

0 
ٌٖ نث ًا َي تٓؿل َ ييؼ امليٍ ص٢ً ش ا٤ 

 املالل 

ٌٖ نث ًا َي تٓؿل َ ييؼ نث ٠ َٔ امليٍ 

 ص٢ً ش ا٤ املالل 
 اهلس  ٜي

4 
ٌٖ تصع  ل ٖ ١ خل األَينٔ املػًك١  خل املخيزٕ 

 َثاًل مش

ٌٖ تصع  خبٛف خل األَينٔ املػًك١   خل 

 مش املخيزٕ َثاًل

املخيٚف 

 امل ؼ١ٝ

 االن ٦يد ٌٖ تصع  لييعتاع غيي ًي ٌٖ ٜٓ يلو ايعتاع غيي ًي 3

5 
ٌٖ تصع  لعتّ االستٝيح ٚأْا خل اي يػ أٚ 

 ايك يس ا ٢ ٚإٔ نإٔ غ  َزواِ

ٌٖ تصع  لعتّ االستٝيح ٚأْا خل اي يػ ٚإٔ 

 نإٔ غ  َزواِ

املخيٚف 

 امل ؼ١ٝ

م اتسيم املكٝيس ف قيّ اي ياث ل   ٝل املكٝيس ص٢ً ص١ٓٝ أٚي١ٝ َٔ ظتم االتسيم ايتائًٞ 5  يً حكل َٔ ظت

مش  ييو ٚ يي ١ َٔ طب ًـ اي خععي  ف اٝث ح 822 ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ جبيَع١ إد ٚصتوِٖ   
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 الفقيو عبذه احمذ اهلل عبذد.           النادرة التربيت كليت طلبت لذى الشائعت العصابيت الخصائص تشخيص

َعيٌَ االست يط لني وسج١ نٌ ؾك ٠ ٚاجمليٍ اي ٟ تٓ ُٞ إي١ٝ ف ن يو ح اسيد َعيٌَ االست يط اسيد  

 .كٝيس ٚايتسج١ ايه١ًٝ  نُي ٖٛ َٛؼح أوْيٙ لني صبيال  امل

 مش 5جتٍٚ   

 َس ايتسج١ ايه١ًٝ يًُ يٍ  ظتم االتسيم مشايكًل ايٓؿسٞ َعٌُ است يط ؾك ا  صبيٍ  ٜ ني

 

 مش واٍ صٓت َس ٣ٛ  

 َس ٣ٛ ايتالي١ َعيٌَ االست يط  َس وسج١ اجمليٍ سقِ ايؿك ٠

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ   8

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ   88

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ   81

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ   08

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ   01

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ   48

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ   44

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ  41

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ  30

 مشٓت َس ٣ٛ واٍ ص 32
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 مش  1  جتٍٚ

 َس ايتسج١ ايه١ًٝ يًُ يٍ    ظتم االتسيم مش االن ٦يدٜ ني َعٌُ است يط ؾك ا  

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 َعيٌَ االست يط  َس وسج١ اجمليٍ سقِ ايؿك ٠
 َس ٣ٛ ايتالي١

 

5 
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

1  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

82  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

85  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

02  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

01  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

42  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

45  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

44  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

38  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

33  
 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

34 
 

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 
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 مش  2جتٍٚ  

 َس ايتسج١ ايه١ًٝ يًُ يٍ   ظتم االتسيم مشاملخيٚف   ايؿٛلٝيمشٜ ني َعٌُ است يط ؾك ا  

 

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 َعيٌَ االست يط  َس وسج١ اجمليٍ سقِ ايؿك ٠
 ٣ٛ ايتالي١َس 

 

4 
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  

 

3  
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  

 

84  
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  

 

83  
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  

 

04  
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  

 

03  
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  

 

32  
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  

 

35  
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  

 

31  
 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ  
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 مش 3جتٍٚ  

 َس ايتسج١ ايه١ًٝ يًُ يٍ اهلس  ٜيٜ ني َعٌُ است يط ؾك ا  صبيٍ 

     ظتم االتسيم مش  

 

 مشواٍ صٓت َس ٣ٛ 

 

َعيٌَ االست يط  َس وسج١  سقِ ايؿك ٠

 اجمليٍ

 َس ٣ٛ ايتالي١

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    0

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    2

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    80

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    82

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    00

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    02

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    40

 مش١ صٓت َس ٣ٛ  واي  43

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    42

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    33
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 مش4   جتٍٚ

 َس ايتسج١ ايه١ًٝ يًُ يٍ     ظتم االتسيم مشيٛ ٛاس ايكٗ ٟ ٜ ني َعٌُ است يط ؾك ا  صبيال

 

ٜ ؽح َٔ ازبتاٍٚ أصالٙ لإٔ مجٝس ايؿك ا  اعًا ص٢ً َعيٌَ است ط صييٞ ؾكت ت اٚاا ق١ُٝ َعيٌَ 

مش  مش  ٖٚ ٙ املعيَال  مجٝعٗي واي١ صٓت َس ٣ٛ     -است يط ايؿك ا  ليجمليال  لني    

 ٚ ا  ت الط صييٞ ٚأْٗي تكٝ  ش٦ٝي ٚااتا .   ٖٚ ا ٜتٍ ص٢ً إٔ مجٝس ايؿك ا  َ سك١ وائًٝي

نُي ح اسيد َعيٌَ است يط ايتسج١ ايه١ًٝ يهٌ لعت لييتسج١ ايه١ًٝ يًُكٝيس لي  ختاّ  َعيٌَ است يط 

مش ٖٚٞ َعيَال  واي١ إاعي٥ٝي  - ل  ٕٛ ف ٚقت ت اٚاا ق١ُٝ َعيَال  االست يط لني  

ص٢ً إٔ مجٝس صبيال  املكٝيس  ا  ٚات٠ َ سك١ ف نُي تكٝ  َي  مش ٖٚ ا ٜتٍصٓت َس ٣ٛ والي١  

ٚؼعا يكٝي ٘ نُ يال  ملكٝيس اشبعي٥غ ايعع ١ٝ ف قع٢ٓ إٔ املكٝيس مي ًو اتسيقي وائًٝي صييٝي خل 

 ؾك ات٘ ٚألعيوٙ ٚاست ي يتٗي ليملكٝيس نهٌ ف ٚازبتٍٚ اي ييٞ ٜٛؼح  يو   

سقِ 

 ايؿك ٠

 ٣ ايتالي١َس ٛ َعيٌَ االست يط  َس وسج١ اجمليٍ

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    3

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    4

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    83

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    84

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    03

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    04

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    43

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    34
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 مش82جتٍٚ   

 جمليال  َكٝيس اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايتائًٞ ٜٛؼح َعيَال  االتسيم

 َس ٣ٛ ايتالي١ َعيٌَ االست يط اجمليال 

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    ايكًل ايٓؿسٞ

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    مشاملخيٚف   ايؿٛلٝي

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    اهلس  ٜي

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    االن ٦يد

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ    س ايكٗ ٟايٛ ٛا

  -مش ؾك ٠ َٛزص١ ص٢ً ايٓحٛ اي ييٞ 5 34ٚاملكٝيس لعٛست٘ ايٓٗي١ٝ٥ ظيس ٜ هٕٛ َٔ   

 مش 88جتٍٚ سقِ   

 اجمليال  َس سقِ ايؿك ا  .

 ايعتو سقِ ايؿك ٠ اي عت اجمليٍ ّ

 82 مش 44ف  48ف  01ف  32ف 41ف  08ف 81ف 30ف88ف 8  ؾك ا  ايكًل ايٓؿسٞ -8

 4 مش31ف  32ف 35ف 03ف 04ف  83ف  84ف  3ف  4   ايؿٛلٝي   املخيٚف مش -0

 82 مش43ف 40ف 33ف 02ف 42ف 00ف 82ف 80ف 2ف 0   اهلس  ٜي -4

 80 مش 1ف 44ف 45ف 34ف 38ف 33ف 42ف 05ف 02ف 85ف 82ف 5   االن ٦يد -3

 3 مش 43ف 34ف 04ف 03ف 84ف 83ف 4ف 3   ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ -5

 

املكٝيس 5ث ي  

ٚيػ ض اي حكل َٔ ث ي  املكٝيس اسبييٞ ح ا  ختاّ   ٜك١ اي  ز١٥ ايٓعؿ١ٝ  يهٌ صبيٍ َٔ صبيال  

مش  ييو ٚ يي ١ َٔ طب ًـ اي خععي   822املكٝيس ؾكت قيّ اي ياث ل   ٝل املكٝيس ص٢ً ص١ٓٝ قٛاَٗي     
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ني ف ثِ ُأ  خ ج َعيٌَ االست يط ٚلعت ذبًٌٝ َكيٜٝ  ص١ٓٝ ايث ي  ح تكسِٝ نٌ صبيٍ إت ْعؿني َ سيٜٚ

ي   ٕٛ يًٓعؿني ثِ   كا َعيوي١    َإٔ ل إٚ إلػبيو َعيٌَ ايث ي  ايهًٞ يهٌ صبيٍ َٔ صبيال  

 مش نُي ٖٛ َ ني أوْيٙ  - املكٝيسف اٝث ت اٚاا َعيَال  االست يط لني  

 مش80جتٍٚ    

 ٜك١ اي  ز١٥ ايٓعؿ١ٝ َعيَال  االست يط   ايث ي  مش جمليال  املكٝيس ل  

 َعيٌَ االست يط اجمليٍ ّ

  ايكًل -8

  املخيٚف   ايؿٛلٝي مش -0

  اهلس  ٜي -4

  االن ٦يد -3

 ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ -5

 

ٚإلػبيو َعيٌَ ايث ي  ايهًٞ ح تكسِٝ املكٝيس لهٌ صبيالت٘ إت ْعؿني ثِ ظحح اي ٍٛ ايهًٞ ٚقت لًؼ   

 مش ٖٚٞ ْس ١ صيي١ٝ ٜع ُت صًٝٗي خل ت  ٝل املكٝيس ص٢ً ص١ٓٝ اي حث .   

  ٜك١ ايؿي ن ْٚ يخ  5  

نُي ح اسيد َعيٌَ ث ي  املكٝيس ل  ٜك١ ايؿين ْٚ يخ ف ٚقت لًػا ْس ١ ايث ي  يًُكٝيس نهٌ        

 مش .

 ؾك ٙ ثالث١ لتا٥ٌ ٖٞنٌ  أَيّمش ؾك ٠ ف 34املكٝيس ٜ هٕٛ َٔ      ٜك٘ تعحٝح املكٝيس 5    

ف ظؿ  مش ف ٚقي إٔ املكٝيس ٜ هٕٛ  8ف  0مش ٚنٌ لت ٌٜ ي٘ ق١ُٝ صتو١ٜ َع١ٓٝ    ألتًاف ال أاًٝٓيف  األاٝيٕ  اغًو  

 . أوْيٙظؿ  مش  ف نُي ٖٛ َٛؼح  – 43مش ؾك ٠ ؾإٔ َت٣ ايتسجي  ٜياٚح َي لني    34َٔ   
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 مش 84جتٍٚ    

 ي  املكٝيساي تا٥ٌ َس قُٝٗي ايعتو١ٜ َٚت٣ وسج

 ال ألتًا األاٝيٕلعض  األاٝيٕاغًو  اي تا٥ٌ

 ظؿ  8 0 ايتسج١

 ظؿ  34 43 َت٣ ايتسجي 

 اغبؿؽاؾهًُي استؿعا وسج١ اي ييو ص٢ً املكٝيس ف ؾٗ ا ٜعين إٔ يت١ٜ ئعي٥غ صعيل١ٝ شتٜت٠ ف ٚنًُي    

ٌ اي ييو ص٢ً  ظؿ  مش ؾٗ ا اع إ ا أَيايتسج١ ص٢ً املكٝيس ؾٗ ا ٜعين إٔ يت١ٜ  ئعي٥غ صعيل١ٝ لسٝ ١ ف 

 مش وسج34١صًُي لإٔ امل ٛ ط ايؿ ؼٞ يًُكٝيس ٖٛ    ٜعين أْ٘  ًِٝ ٚيٝ  يت١ٜ اٟ ئعي٥غ صعيل١ٝ.

 ايٛ ي٥ٌ اإلاعي١ٝ٥ املس خت١َ 5 

 5   ا  ختّ اي ياث ايٛ ي٥ٌ اإلاعي١ٝ٥ اآلت١ٝ 

 املعٝيسٟ ٚايٓس ١ امل١ٜٛ٦  ٚاالعب افامل ٛ ط اسبسيلٞ  -

 او ايع١ٓٝ  ص٢ً َ ػ ا   اي حث سيد ايؿ ٚم لني امل ٛ  ي  اسبسيل١ٝ يتسج١ أؾسب ائ  يس   -

َعيٍ است يط ل  ٕٛ سبسيد ظتم االتسيم ايتائًٞ يًُكٝيس ف ٚسبسيد َعيٌَ ث ي  َكٝيس  -

ل إٚ ي عحٝح َعيٌَ ايث ي  ايهًٞ يًُكٝيس .  ٝربَيٕاي حث . َٚعيٌَ است يط 

ؿ ٚم ص٢ً َ ػ  املس ٣ٛ ايتسا ٞ.سبسيد اي  األايوٟذبًٌٝ اي  ئٜ  -

 ْ ي٥ا اي حث َٚٓيقص ٗي 5

تصٝس اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠  لتسج١ ْ ي٥ا ايؿ ض األٍٚ ٚاي ٟ ٜٓغ ص٢ً " 

ٚيً حكل َٔ ظح١  ٖ ا ايؿ ض قيّ اي ياث لي  ختاّ ائ  يس "  " يع١ٓٝ ٚاات٠ ملع ؾ١ والي١ ايؿ ٚم ن  ٠" 

ط امل حكل خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايصي٥ع١  يت٣ أؾ او ايع١ٓٝ نهٌ ٚامل ٛ ط ايٓع ٟ يًُكٝيس لني امل ٛ 

 ٚأشيس  ايٓ ي٥ا إت َي ًٜٞ 5 
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 مش   83جتٍٚ      

 يًع١ٓٝ نهٌ اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ْ ي٥ا ائ  يس "  " يًؿ ٚم لني امل ٛ ط امل حكل ٚامل ٛ ط ايٓع ٟ ملكٝيس 

 ايع١ٓٝ
امل ٛ ط 

 امل حكل

 عب افاال

 املعٝيسٟ

امل ٛ ط 

ايٓع ٟ 

 ملكٝيس

 َس ٣ٛ ايتالي١ ق١ُٝ " " وسج١ اسب ١ٜ

     

 

 

 مشواي١ صٓت َس ٣ٛ   

ٜ ؽح َٔ ازبتٍٚ أصالٙ إٔ ٖٓيى ؾ ٚم  ا  والي١ إاعي١ٝ٥ لني امل ٛ ط امل حكل ٚامل ٛ ط ايٓع ٟ يًُكٝيس 

يت٣ أؾ او ايع١ٓٝ يٝسا َٓ ص ٠ لتسج١ صيي١ٝ  اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ط ايٓع ٟ ف ٖٚ ا ٜعين إٔ ٚيعيحل  امل ٛ 

مش  ٖٞ ق ٜ ١ َٔ .ممي ٜعين صتّ ذبكل ظح١ ايؿ ض األٍٚ ف يهٔ املالاغ إٔ وسج١ امل ٛ ط امل حكل  

١ ف ٜٚع كت امل ٛ ط ايٓع ٟ فٖٚ ا ٜعين إٔ اشبعي٥غ ايععيل١ٝ تٓ ص  لتسج١ َ ٛ  ١ لني  ً ١ ايهًٝ

اي ياث إٔ ٖ ٙ ايٓ ي٥ا فأمني تعه  ايٛاقس اسبٝيتٞ لهٌ دبًٝيت٘ فاٝث تسٛو االؼ  الي  ايسٝي ١ٝ فٚ ٤ٛ 

اشبعي٥غ ايععيل١ٝ لهٌ  الْ صيسف ممي جعٌ اي ١٦ٝ ضبؿز٠  األَيناالق عيو١ٜ فٚصِ اال  ك اس  األٚؼيع

مش فٚوسا ١ اي ٓي٤ ٚاي لعٞ 0288مش ف ٚوسا ١ صبًٞ  0223  إل اِٖٝ. ٚت ؿل ْ ي٥ا ٖ ٙ ايتسا ١ َس وسا ١  أشهيهلي

 مش .8444ف وسا ١ سشيو   مش 8445 سٚشيو ٚاستٝػي مشف  0228مشف ٚوسا ١ ايربصيٟٚ  0221 

ٚيً ع ف ص٢ً اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايصي٥ع١  ٚؾكي  جمليال  َكٝيس اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ف قيّ اي ياث 

 ايٓ ي٥ا َي ًٜٞ 5  ؾهيْااملعٝيسٟ ف يهٌ صبيٍ ف   افٚاالعبلي  خ اج امل ٛ ط اسبسيلٞ 

 مش    85جتٍٚ    

صبيال  َكٝيس 

 اشبعي٥غ ايععيل١ٝ

امل ٛ ط 

 اسبسيلٞ
 املعٝيسٟ االعب اف

امل ٛ ط 

 ايٓع ٟ
 اييتٝو

 اشبيَ     ايٓؿسٞ ايكًل

 اي الس    املخيٚف   ايؿٛلٝيمش
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 ٍٚاأل    اهلس  ٜي

 ايثييث    االن ٦يد

 ايثيْٞ    ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ

ٜ ؽح َٔ ازبتٍٚ أصالٙ إٔ مجٝس صبيال  َكٝيس اشبعي٥غ ايععيل١ٝ َ ٛ  يتٗي امل حكك١ أقٌ َٔ 

 َ ٛ  يتٗي  ايٓع ١ٜ ف َي صت٣ صبيٍ ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ اٝث نإٔ َ ٛ  ١ امل حكل

َٔ صعيد ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ  ٜعيْٕٛايع١ٓٝ  أؾ اومش ف ٖٚ ا ٜعين إٔ ايٓع ٟ َٔ امل ٛ ط  أص٢ً ٖٚٛ مش  

لتسج١ صيي١ٝ ف ن يو ظبت إٔ امل ٛ  ي  امل حكك١ ي ك١ٝ اجمليال  ق ٜ ١ َٔ امل ٛ  ي  ايٓع ١ٜ ف ٖٚ ا ٜعين 

١ صبيال  ايععيلٝ أنث إٔ  إالايع١ٓٝ . أؾ اوإٔ اشبعي٥غ ايععيل١ٝ َٓ ص ٠ يهٔ لتسج١  َ ٛ  ١ يت٣ 

 يو  اي ياثيٕ مش ٜٚع كتَ ٛ ط اسيلٞ   أص٢ًٚشٝٛصي ٖٛ صعيد اهلس  ٜي فاٝث اعٌ ص٢ً  اْ صيسًا

 ٜص  إت صبُٛص١ َٔ املؤش ا  َٓٗي

فٚاييت تعين صتّ ايث ي  خل ايعي ؿ١  االْؿعييٞ  َٔ املعًّٛ إٔ مسي  ايصخع١ٝ اهلس  ١ٜ ٖٞ "صتّ ايٓؽا 

ايعتاق١ ف ٚصتّ  ف ٚاي ل ل١ ايس ٜع١  ٛا٤ خل ايعي ؿ١ أٚ األ  يدتؿ٘ أل ٚاالْؿعيٍف االْؿعيي١ٝفٚايس ح١ٝ 

ي الد ٚ يي ي  ايه١ًٝ ف نُي  ايٛجتا١ْٝاملثيل ٠ مش. اٝث ٜع كت اي ياث إٔ تًو ايسُي  تهيو تعه  اسبيي١ 

ايهالّ ٚاو ايعٗٛس ف  ٚامل ييػ١ خل   ٜك١  األْي١ْٝايٓؿس١ٝ إٔ َٔ مسي  ايصخع١ٝ اهلس  ١ٜ  األولٝي تص  

َٔ  يو ٜ ٣ اي ياث إٔ ايي١ ايؿ اؽ ايعي ؿٞ ٚايصعٛس ليإلا يط  اْ المٚاملً   ٚاي  ٗ ج ٚيؿا األْعيس مش. 

اهلس  ١ٜ ايسيلك١ اي ن  ف ٚإٔ ْ ي٥ا  ٚاإلص اضايع١ٓٝ َٔ ئالٍ ايسًٛنٝي   أؾ اودبت هلي َ ٓؿ  يت٣ 

 ق ٜ ١ َٔ ايٛاقس ايٓؿسٞ ي الد ايه١ًٝ . نيْاايتسا ١ 

ال تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١ إاعي١ٝ٥ خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ ايؿ ض ايثيْٞ  ٚاي ٟ ٜٓغ ص٢ً  " ْ ي٥ا  -

ٚيً حكل َٔ ظح١ ٖ ا ايؿ ض إْي  مش. "  –يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي مل ػ  ازبٓ     نٛس 

اشبعي٥غ يعٝٓ ني َس كً ني يً ع ف ص٢ً   ٝع١ ايؿ ٚم خل  ف قيّ اي ياث لي  ختاّ ائ  يس 

إْي  مش ٚأشيس  ايٓ ي٥ا إت َي ًٜٞ 5 –ٚؾكي مل ػ  ازبٓ     نٛس ايععيل١ٝ 
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 مش 81جتٍٚ      

 ٚؾكي مل ػ  ازبٓ  .اشبعي٥غ ايععيل١ٝ املعٝيسٟ ٚق١ُٝ "  " جمليال  َكٝيس  ٚاالعب افامل ٛ ط اسبسيلٞ 

ّ 

صبيال  

يشبعي٥غ َكٝي 

 ايععيل١ٝ

 ازبٓ 
امل ٛ ط 

 اسبسيلٞ

 األعب اف

 املعٝيسٟ
 ق١ُٝ   

َس ٣ٛ 

 ايتالي١

 ايكًل 8
  اي نٛس

 
 اإلْي 

 املخيٚف 0
  اي نٛس

 
 اإلْي 

 اهلس  ٜي 4
   اي نٛس

  
   اإلْي 

 االن ٦يد 3
   اي نٛس

  
   اإلْي 

 ايٛ ٛاس ايكٗ ٟ 5
   اي نٛس

  
   اإلْي 

لني اي نٛس ٚاإلْي  خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ  لإٔ ٖٓيى ؾ ٚم  ا  والي١ إاعي١ٝ٥ أصالٜٙ ؽح َٔ ازبتٍٚ 

ٚيعيحل اإلْي  ف قع٢ٓ إٔ  اس ايكٗ ٟ مشٚ يو خل صبيال    ايكًل ايٓؿسٞ فٚاملخيٚف ف ٚاالن ٦يد ف ٚايٛ ٛ

ليشبعي٥غ ايععيل١ٝ َٔ اي نٛس ف ٜٚ ٣ اي ياث إٔ  يو ٜ جس إت ايينٝ ١  إظيل١ أنث اإلْي  

االج ُيص١ٝ يًُ  ُس ايُٝين نْٛ٘ صب ُس  نٛسٟ ليَ ٝيز فاٝث ٜع ٞ َسيا١ َٔ اسب ١ٜ ٚايؿعٌ يً جٌ 

صعيل١ٝ  أص اضَٔ  تعيْٞجٌ ف ممي ٜصع ٖي لييٓكغ ٚجعًٗي َٔ اي  أوْئَ امل أ٠ فٚػبعًٗي خل َ ت ١  أنث 

مشفٚوسا ١ 0288مشفلُٝٓي رب ًـ َس وسا ١ صبًٞ  0223  إل اِٖٝايتسا ١ َس وسا ١  ٖ َٙ عتو٠ .ٚت ؿل ْ ي٥ا 

. اَي  مش8445 سٚشيو ٚاستٝػي مشف ٚوسا ١ 0228مشف ٚوسا ١ ايربصيٟٚ  0221اي ٓي٤ ٚاي لعٞ  

لني اي نٛس ٚاإلْي  خل اشبعي٥غ  إاعي١ٝ٥اهلس  ٜي ؾٓ ت صتّ ٚجٛو ؾ ٚم  ا  والي١  لييٓس ١ جمليٍ
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. ممي   ل ميهٔ ايكٍٛ إٔ  ٚاالْؿعييٞايععيل١ٝ فاٝث ٜ سِ نال َُٓٗي حبيي١ َٔ صتّ ايٓؽا ايصخعٞ 

 ايؿ ض قت ذبكل جز٥ٝي.

خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  إاعي١ٝ٥ال تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١ ْ ي٥ا ايؿ ض ايثييث  ٚاي ٟ ٜٓغ ص٢ً " -

  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي مل ػ  اي خعغ ايتسا ٞ

يعٝٓ ني  ٚيً حكل َٔ ظح١ ٖ ا ايؿ ض ف قيّ اي ياث لي  ختاّ ائ  يس صًُٞمش " –  أْسأْٞ  

 – اي خعغ ايتسا ٞ   أْسأْٞٚؾكي مل ػ  اشبعي٥غ ايععيل١ٝ َس كً ني يً ع ف ص٢ً   ٝع١ ايؿ ٚم خل 

ٚأشيس  ايٓ ي٥ا إت َي ًٜٞ 5  صًُٞمش 

 مش 81جتٍٚ      

اي خعغ ٚؾكي مل ػ  اشبعي٥غ ايععيل١ٝ املعٝيسٟ ٚق١ُٝ "  " جمليال  َكٝيس  ٚاالعب افامل ٛ ط اسبسيلٞ 

 مش . صًُٞ –ايتسا ٞ   أْسأْٞ 

ّ 

صبيال  

يشبعيَكٝي 

٥غ 

 ايععيل١ٝ

 ازبٓ 
امل ٛ ط 

 اسبسيلٞ

 االعب اف

 املعٝيسٟ
 َس ٣ٛ ايتالي١ ق١ُٝ   

 ايكًل 8
   أْسأْٞ

  
   صًُٞ

 املخيٚف 0
   أْسأْٞ

  
   صًُٞ

 اهلس  ٜي 4
   أْسأْٞ

  
   صًُٞ

 االن ٦يد 3
   أْسأْٞ

 
   صًُٞ

5 
ايٛ ٛاس 

 ايكٗ ٟ

   أْسأْٞ
  

   صًُٞ
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صتّ ٚجٛو ؾ ٚم  ا  والي١ إاعي١ٝ٥ لني اي الد  ٟٚ اي خععي  ايع١ًُٝ  أصالٜٙ ؽح َٔ ازبتٍٚ 

ْ ي٥ا  ٚاإلْسي١ْٝ خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝف ٖٚ ا ٜعين ذبكل ظح١ ايؿ ض فٚت ؿل ْ ي٥ا ٖ ٙ ايتسا ١ َس

مش ف لُٝٓي رب ًـ َس ْ ي٥ا وسا ١ 0223  إل اِٖٝمشف ٚوسا ١ 0221مش فٚوسا ١ اي ٓي٤ ٚاي لعٞ  0225ا ١ ق و  وس

 مش.8444  صثُيٕمش ف ٚوسا ١ 8444  ايع يٕ

خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ  إاعي١ٝ٥ال تٛجت ؾ ٚم  ا  والي١ ْ ي٥ا ايؿ ض اي الس  ٚاي ٟ ٜٓغ ص٢ً "  -

اي الس مش  –ايثييث  –ايثيْٞ  –مل ػ  املس ٣ٛ ايتسا ٞ   األٍٚ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ ٚؾكي 

األايوٟ ذبًٌٝ اي  ئٜ  أ ًٛدٚيً حكل َٔ ظح١ ٖ ا ايؿ ض ف قيّ اي ياث لي  ختاّ "

 ٚأشيس  ايٓ ي٥ا إت َي ًٜٞ 5 

 مش82جتٍٚ  

ص٢ً َكٝيس اشبعي٥غ  ١يعٝٓا ٜٛؼح ْ ي٥ا ذبًٌٝ اي  ئٜ األايوٟ ٚق١ُٝ "ف"  َٚس ٣ٛ ايتالي١  يتسجي 

 ايععيل١ٝ  ٚؾكي مل ػ  املس ٣ٛ ايتسا ٞ

صبيال  

َكٝيس 

اشبعي٥غ 

 ايععيل١ٝ

 صبُٛع امل لعي  َعتس اي  ئٜ

وسج١ 

اسب ٜ

٠ 

َ ٛ ط 

 امل لعي 

ق١ُٝ 

 "ف"

َس ٣ٛ 

 ايتالي١

 ايكًل ايٓؿسٞ

 لني اجملُٛصي 

 

 وائٌ اجملُٛصي 

 

 اإلمجييٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املخيٚف

   ايؿٛلٝيمش

 لني اجملُٛصي 

 وائٌ اجملُٛصي 

 

 اإلمجييٞ
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صبيال  

َكٝيس 

اشبعي٥غ 

 ايععيل١ٝ

 صبُٛع امل لعي  َعتس اي  ئٜ

وسج١ 

اسب ٜ

٠ 

َ ٛ ط 

 امل لعي 

ق١ُٝ 

 "ف"

َس ٣ٛ 

 ايتالي١

 اهلس  ٜي

 لني اجملُٛصي 

 وائٌ اجملُٛصي 

 اإلمجييٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االن ٦يد

 لني اجملُٛصي 

 وائٌ اجملُٛصي 

 

 اإلمجييٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ايٛ ٛاس 

 ايكٗ ٟ

 لني اجملُٛصي 

 

 وائٌ اجملُٛصي 

 

 اإلمجييٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خل صبيال    ايكًل ايٓؿسٞ ف ٚايؿٛلٝي ف ٚاالن ٦يد مش  إاعي١ٝ٥ٚجٛو ؾ ٚم  ا  والي١   أصالٜٙ ؽح َٔ ازبتٍٚ 

ايؿ ٚم يعيحل  الد املس ٣ٛ ايثيْٞ ف اٝث  نيْات عي مل ػ  املس ٣ٛ ايتسا ٞ ف ؾؿٞ صبيٍ ايكًل ايٓؿسٞ 

ايؿ ٚم يعيحل  الد املس ٣ٛ األٍٚ  نيْآُي خل صبيٍ ايؿٛلٝي مش فلٝ َ ٛ ط     أص٢ًاعًٛا ص٢ً 

ايؿ ٚم يعيحل املس ٣ٛ ايثيْٞ ف  نيْامش ف ن يو خل صبيٍ االن ٦يد  فاٝث نإٔ لًؼ َ ٛ  ِٗ  

مش ف لُٝٓي 0221مش . ٚت ؿل ْ ي٥ا ٖ ٙ ايتسا ١ َس وسا ١ اي ٓي٤ ٚاي لعٞ  اٝث لًؼ َ ٛ  ِٗ اسبسيلٞ  
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خل صبيال  اهلس  ٜي  إاعي١ٝ٥مش. لُٝٓي ظبت صتّ ٚجٛو ؾ ٚم  ا  والي١ 0225وسا ١ ق و  رب ًـ َس ْ ي٥ا 

 جز٥ٝي. ٚايٛ ٛاس ايكٗ ٟ . ممي   ل ميهٔ ايكٍٛ لإٔ ايؿ ض قت ذبكل

 تٛظٝي  ايتسا 5١

 لٓي٤ ص٢ً ْ ي٥ا ايتسا ١ ٜٛظٞ اي ياث قي ًٜٞ 5  

ٚاي ٛجٝ٘ ٚايعالج ايٓؿسٞ يً ً ١. ؾ ح صٝيو٠ ْؿس١ٝ خل ايه١ًٝ ٚ يو يًكٝيّ قٗيّ اإلسشيو -

تػٝ   ٝي ١ ايك ٍٛ لييه١ًٝ ٚايكي٥ِ ص٢ً املعتٍ األنيوميٞ ٚاالص ُيو ص٢ً ٍَٝٛ اي الد  -

ٚاٖ ُيَيتِٗ.

َسيلكي  ص١ًُٝ زٜيسا  يهًٝي  اييل١ٝ  ل ك١ٝ  –إقي١َ ايؿعييٝي  اييؾ١ٝٗٝ   ساال  ص١ًُٝ ٚت ؾ١ٝٗٝ  -

ازبيَعي  مش .

َسيلكي  ايكعٝت٠  –ايص  ْا  –اي ي٥ ٠  –١ ٚاإللتاص١ٝ   ن ٠ ايس١ً تؿعٌٝ األْص ١ اي ٜيؼٝ -

َسيلك١ أؾؽٌ حبث خل ايه١ًٝ مش  ف صٌُ يٛا١ ش ف  –ايًٛاي  ايؿ١ٝٓ  –ايكع١ ايكع ٠  –ايصع ١ٜ 

يً ً ١ امل تصني .

ص٢ً صُيو٠ ايه١ًٝ ١٦ٖٝٚ اي تسٜ  ٚاإلواسٜني تػٝ  أ ييٝو اي عيٌَ َس اي ً ١ ٚاالص ُيو ص٢ً  -

أل ًٛد ايتميك ا ٞ ٚاالل عيو صٔ مميس ي  ايكٗ  ٚايه ا ي  ًعي   ٚاكٛم اي ً ١ .ا

ٚإوَيجِٗ خل  ٚاالْؿ يحص٢ً أصؽي٤ ١٦ٖٝ اي تسٜ  تص ٝس ايعٌُ املصيى لني اي ً ١ ٚاي يي ي  ٚتعزٜز ايثك١ 

 . ايٓؿس١ٝ أصُيٍ ص١ًُٝ َصين١ إلزاي١ املخيٚف ٚاي ٛجسي 

 َكياي  ايتسا ١  5    

 ح اي ياث إج ا٤ اي حٛ  اي يي١ٝ 5ٜكي

 ايسُي  ايصخع١ٝ ٚصالق ٗي ليشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ . -

وسا ١ َكيس١ْ لني امل زٚجني ٚغ  امل زٚجني خل اشبعي٥غ ايععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠   -    

 ععيل١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ .صالق١ لعض امل ػ ا  ايتميػ اؾ١ٝ ليشبعي٥غ اي  -    

اسبيي١ االج ُيص١ٝ مش .  –املس ٣ٛ  االق عيوٟ  –  ايعُ  

 ٚصالق ٘ ليشبعي٥غ ايععيل١ٝ  يت٣  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ ايٓيوس٠ . ايٛجتاْٞاي ني٤   -  

امل اجس 5

ل١ٝ ٚايكتس٠ ص٢ً مش ٚصالق ٗي ليملٍٝٛ ايععيمش " أمنيط ايصخع١ٝ   0223ٕ ص٢ً   اف سٜز إل اِٖٝ .8

اربي  ايك اس " ف س يي١ ون ٛساٙ ف ن١ًٝ اييل١ٝ الٔ اهلٝثِ ف جيَع١  لػتاو .
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.  ًس١ً صيمل املع ؾ١ فايعتو   يإلْسيٕ.مش ايعالج ايٓؿسٞ اسبتٜث ق٠ٛ 8432ف ص ت ايس يس    إل اِٖٝ .0

مش ف ايهٜٛا .02

ي١ يً  س ٚايٓص  ٚاي ٛزٜس ف ل ٚ  َصهال  ٚقؽيٜي ْؿس١ٝ ف َؤ س١ اي  ي مش .  0223األمحت ف أٌَ     .4

.

ف واس  إل اِٖٝمش   صًِ  ايٓؿ  َٚصهال  اسبٝي٠ االج ُيص١ٝف ت مج١ ص ت ايس يس 8423اسجيٌٜف َٝصٌٝ   .3

ايكًِ ف ايهٜٛا .

 ايعتٚإيًص يد ازبيَعٞ خل ايهٜٛا لعت  االْؿعيي١ٝمش . وسا ١ صي١ًَٝ يًحيال  8445األْعيسٟ ف لتس    .5

 -8االج ُيصٞ ف َٔ  اإلمني٤ايتٚيٞ ايثيْٞ يًعح١ ايٓؿس١ٝ ف ايهٜٛا ف َه  ١ ايع اقٞ . املؤمت  

ال ٌٜ .3

مش . " ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ يت٣  ً ١ ازبيَع١ ٚصالق ٗي ل عض امل ػ ا  " . 0228ايربصيٟٚ ف أْٛس    .1

ف غز٠ ف ؾًس ني . اإل ال١َٝس يي١ َيجس   غ  َٓصٛس٠ ف ن١ًٝ اييل١ٝ ف ازبيَع١ 

. صُيٕ مش .  اي و ايٓؿسٞ ف واس ايٝيزٚسٟ يًٓص  ٚاي ٛزٜس ف0222  لكٕٝٛ ف مس  .2

مش .   االؼ  اد ايٓؿسٞ ف َ نز اإل هٓتس١ٜ يًه يد ف َع  .0228اكٞ ف أيؿا    .3

ايٓؿسٞ ف  اإلسشيومش . وسا ١ صرب ثكيؾ١ٝ َكيس١ْ ملصهال   الد ازبيَع١ . صب١ً 8444سشيو ف ضبُت    .4

.833- 15مش ف ػ 2مش فايس١ٓ  82ايعتو   

مش  ايصخع١ٝ ف َؤ س١ اق أ يًٓص  ٚاي ٛزٜس ٚاييمج١ ف ايكيٖ ٠ .0223سٜيض ف  عت    .82

ف ايكيٖ ٠ ف صيمل ايه يد . 4مش . ايعح١ ايٓؿس١ٝ ٚايعالج ايٓؿسٞ . ط0228ٕ ف ايَت   ازٖ  .88

مش . األَ اض ايٓؿس١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚصالق ٗي لييصٝي ني ف واس أ ي١َ 0221ايس يتني ف ؾ ح١ٝ ٜٛ ـ    .80

. صُيٕٓص  ٚاي ٛزٜس ف األسوٕ ف يً

. 4مش صًِ ايٓؿ  ايعالجٞ ف صيمل ايه و ف ايكيٖ ٠ ف ط0228  ٟ ف إجالٍ ضبُت  .84

مش. ضبيؼ ا  خل صًِ ايٓؿ  االنًٝٓٝهٞ ف واس ايٓص  8443 ال١َ ف ممتٚا١ ف صسه  ص ت اهلل    .83

َه  ١ األظبًٛ املع ١ٜ ف ايكيٖ ٠ .

ٚصالق ٗي لييؽػٛط ايٓؿس١ٝ يت٣  ً ١ ن١ًٝ  ايالصكال١ْٝ ساألؾهيمش " 0288شيٜس ص ت اهلل صبًٞ .   .85

س يي١ َيجس   ف ن١ًٝ اييل١ٝ ف جيَع١  وَصل ..اييل١ٝ ظعت٠ .  

 اإلسشيومش . ايؽػٛط ايٓؿس١ٝ ٚاالايام ايٓؿسٞ يت٣  ً ١ ازبيَع١ . صب١ً 8442شك  ف زٜٓو    .81

مش .1ايٓؿسٞ ف ايعتو  
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مش ايٛات٠ ايٓؿس١ٝ ٚصالق ٗي لييسُي  ايصخع١ٝ يت٣ ص١ٓٝ  0221شٝيبف ازبٖٛ ٠ ص ت ايكيوس  ٘      .82

َٔ  يي ي  جيَع١ أّ ايك ٣ قه١ امله ١َ ف س يي١ َيجس   ف جيَع١ أّ ايك ٣ ف ن١ًٝ  اييل١ٝ .

ايٓؿسٞ يت٣ لعض  اإلسشيومش . املصهال  ايٓؿس١ٝ ٚايصخع١ٝ ٚاسبيج١ إت 8444  اْ عيسف ايع يٕ .83

مش .2مش ف ايس١ٓ   88ايٓؿسٞ ف ايعتو   اإلسشيوجبت٠ ف  صب١ً   يي ي  ن١ًٝ اييل١ٝ يً ٓي 

ف  األسو١ْٝمش . ايععٛلي  اييت تٛاج٘  ً ١ ن١ًٝ اييل١ٝ اي ٜيؼ١ٝ ليزبيَع١ 8444ايعٛلعٞف  َٗي    .84

س يي١ َيجس    غ  َٓصٛس٠مش ف ن١ًٝ اييل١ٝ اي ٜيؼ١ٝ ف ازبيَع١  االسو١ْٝ .

 و ايٓؿسٞ لني ايكتِٜ ٚاسبتٜث ف واس ايٝكني يًٓص  مش اي 0223ص ت اي محٔ ف صًٞ إمسيصٌٝ   .02

. األزٖ ٚاي ٛزٜس ف ل و  

مش . أمنيط ايكًل ٚصالق ٘ ليي خعغ ايتسا ٞ ٚازبٓ  ٚاي ١٦ٝ يت٣  الد 8444ف ايسٝت    صثُيٕ .08

مش .05اشبًٝا . صب١ً صًِ ايٓؿ  ف ايعتو   أز١َ إثٓي٤ازبيَع١ 

ت٣  ً ١ جيَعي  ايؽؿ١ ايػ ل١ٝ خل ؾًس ني مش . وسج١ ايكًل ي0221ف صيٜت ضبُت     صثُيٕ .00

ٚصالق ٗي ل عض امل ػ ا  ف صب١ً امل نز ايؿًس ٝين  يإلسشيو .

مش   َس ٜٛي  ايكًل يت٣  الد ازبيَع١ ف جيَع١ ْيٜـ ف 0222صس ٟ ف ص ت اهلل إل اِٖٝ ضبُت    .04

ايعًٝي . ن١ًٝ ايتسا ي 

ال  ايٓؿس١ٝ ايصي٥ع١ يت٣  الد َ ااٌ مش. لعض املصه0223ايععُٝٞ ف جزا٤ لٔ ص ٝت لٔ جزا٤    .03

اي عًِٝ ايعيّ قت١ٜٓ اي ي٥ـ ف جيَع١ أّ ايك ٣ ف ن١ًٝ اييل١ٝ .

مش ايعح١ ايٓؿس١ٝ ٚايعك١ًٝ ف واس ايٓٗؽ١ ايع ل١ٝ يً  يص١ ٚايٓص  ف 8440صٝسٟٛ ف ص ت اي محٔ   .05

ل ٚ  .

ٍ َكٝيس أٜزْو خل مش  وسا ١ َكيس١ْ ي عض ألعيو ايصخع١ٝ لي  عُي8425غييٞف ضبُت امحت    .01

اي ١٦ٝ

مش. األَ اض ايٓؿس١ٝ ٚايعالج اإل الَٞ ف امله  ١ املع ١ٜ يً  يص١  0225ف ضبُت اسٔ   غيمن .02

. اإل هٓتس١ٜٚايٓص  ٚاي ٛزٜس ف 

مش َؤ س١ اٛسس ايتٚي١ٝ يًٓص  ٚاي ٛزٜس ف 0224ؾيٜت ف اسني صًٞ ف االؼ  الي  ايسًٛن١ٝ   .03

ايكيٖ ٠ .

ف واس اي ٚاو يًٓص  ف   الً  . 0مش  ايعح١ ايٓؿس١ٝ ٚاي ٛاؾل ف ط 8443ضبُت  ف  سَؽيٕايك اخل ف  .04
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مش . االغياد خل ظٌ ايعٛمل١ ٚصالق ٘ ليي حعٌٝ ايتسا ٞ يت٣ ص١ٓٝ َٔ  يي ي  0225ق وف امئ    .42

ايٓؿسٞ ف جيَع١  اإلسشيومش ف َ نز 80ن١ًٝ اييل١ٝ ليملًُه١ ايع ل١ٝ ايسعٛو١ٜ . املؤمت  ايسٟٓٛ  

.35-32ػ   صني ا  ف 

 ٚاالْؿعيي١ٝمش االؼ  الي  ايسًٛن١ٝ 0221ايكُضف َع ؿ٢ ْٛسٟ ف املعيٜ ١ف ئًٌٝ ص ت اي محٔ   .48

 .ايهٜٛ ١ٝف ايهٜٛاف َ  ع١ ايهٜٛا اسبه١َٝٛ . صُيٕف واس املس ٠ يًٓص  ٚاي ٛزٜس ف 

"فس يي١  اإلسشيو١ٜٚايجيتِٗ  األسوٕمش .  "َصهال  ايص يد ازبيَعٝني خل 8428َي   ف ضبُت    .40

. األسو١َْٝيجس     غ  َٓصٛس٠ مش ف  ن١ًٝ اييل١ٝ ف ازبيَع١ 

مش .   لٓي٤ َكٝيس ايكًل االج ُيصٞ يعُال٤ ئت١َ ايؿ و 0220ضبُت ف ممتٚح ضبُت و ٛقٞ .    .44

. صب١ً ايكيٖ ٠ يًخت١َ االج ُيص١ٝ ف املعٗت ايعييٞ يًخت١َ االج ُيص١ٝ ف ايكيٖ ٠  ايثي١ْٜٛليمل ا١ً 

.014-002 مش ف  ػ 84ف ايعتو  

مش . وسا ١ ايكًل ٚاالن ٦يد صٓت  ً ١ 0222ٕف َٛ ٢ ف ايزغًٍٛ ف صُيو ف اهلٓتاٟٚ ف صًٞ   يايٓ ٗ .43

جيَع١ َؤت١ ٚايعالق١ لِٝٓٗ . صب١ً ايعًّٛ اإلْسي١ْٝ ٚاالج ُيص١ٝ ف ن١ًٝ ايعًّٛ اإلْسي١ْٝ ف جيَع١ 

 .803-42ف ايعتو األٍٚ ف ػ  اإلَيسا 

5 األجٓ ١ٝامل اجس  -
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 مسائل الذهب 
 دراسة تطبيقية  يف بعض نوازله يف الطب والزينة

  مراد عبداهلل بن فضن. د.أ 

  الشريعة كمية والثقافة الدعوة بقسم اركاملش االستاذ

 املعاصرة الفقهية القضايا أستاذ قطر جامعة

 املًدص

7 

هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف املسضًني، ضٝدْا اؿُد 

 قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني

 أَا بعد: 

  تطبٝك١ٝ دزاض١ - ايرٖب َطا٥ٌٜٗدف ٖرا ايبشح اىل َعسؾ١  أسهاّ ٚ

 .ٚايص١ٜٓ ايطب يف ْٛاشي٘ بعض يف

ٚقد اغتٌُ ايبشح ع٢ً  َكد١َ ذنست ؾٝٗا أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚاملٓٗر املتبع 

 يف ٖرٙ ايدزاض١ ٚث٬ث١ َطايب :                   

 تٓاٚيت يف املطًب ا٭ٍٚ : ا٫ضتعُا٫ت ايطب١ٝ يًرٖب ، ٚبدأت بتعسٜؿ٘ ثِ 

اؽاذ   عٔ شزاع١ عطٛ مجايٞ َٔ ايرٖب نا٫ْـ  ثِ تهًُت عٔتهًُت 

ايطٔ َٔ ايرٖب ْٛعإ: يًص١ٜٓ أٚ يًشاد١ ايطب١ٝ  ٚ شزاع١ ا٫من١ً 

 ٚا٫صبع ٚايٝد َٔ ايرٖب

 ٚبٝإ اؿهِ  ايػسعٞ َٔ ذيو .

ايص١ٜٓ بايرٖب ْٚٛاشهلا  َع بٝإ ٚيف املطًب ايجاْٞ ٚايرٟ مجعُت ؾٝ٘ 

 اؿهِ ايػسعٞ يف ٖرٙ ايٓٛاشٍ.

 ٚأسهاَ٘ املُٛٙ بايرٖب  تٓاٚيت املطًب ايجايحٚيف 

ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا بٝٓت ؾٝٗا أِٖ ثِ ختُت ايبشح غامت١ 

 . املصادز ٚاملسادع أِٖ ، ثِ  ايبشح يف 

 



 

312 
 

 2015ديسمبز  -يوليو  -المجلد األول  -العدد السادص     جامعة الناصزمجلة 

 

 مزاد عبداهلل بن فضل. د.أ دراسة تطبيقية  في بعض نواسله في الطب والشينة -مسائل الذهب 

َكد١َ:   

اؿُد هلل ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايسضٍٛ ا٫َني ٚبعد ؾٗرا عح ٬َٜظ ايٛاقع  ٜٚٓاقؼ َطا٥ٌ عُت بٗا 

 ايب٣ًٛ ٚنجس ايط٪اٍ عٓٗا يف َطا٥ٌ ايص١ٜٓ ٚايطب املتعًك١ بايرٖب ...

 يكد طسأت َطا٥ٌ يف ٖرا ايػإٔ عدٜد٠ َٓٗا : 

ًسداٍ يف تصٜني ايطاعات ..ا٫ق٬ّ.. ايبػٛت.. اؾٓابٞ َٚا ٜتعًل بايرٖب املكطع سهِ اضتعُاٍ ايرٖب ي

َٚطا٥ً٘ ط٤٬ ا٫ٚاْٞ ٚامل٬عل ٚأدٚات ايطعاّ ٚايّٓٛ ٚاؾدزإ بايرٖب غد ا٫ضٓإ بايرٖب ..ؼ١ًٝ املصاسـ 

 ٚاملطادد بايرٖب ٚغري ٖرا مما ضرتاٙ يف ايبشح 

 ومنهجيتي أني :

ي٫ٛتٗا ٚعًًٗا ٚايكٛاعد ٚا٫صٍٛ ٚ ن٬ّ ايؿكٗا٤ ٚٚثكت نٌ ذيو ٚٚضعت َا أزاٙ يف قد تتبعت ا٫دي١ َٚد

املطأي١ ٚذنست َدازى ايؿكٗا٤ ٚضبب خ٬ؾِٗ ٚزدشت َا زأٜت٘ زادشا ٚ َٚا نإ صٛابا ؾٗٛ َٔ اهلل ٚتٛؾٝك٘ 

َٔ ساش  َٚا نإ َٔ شيٌ ؾٗٛ َٔ طبٝع١ ايبػس ؾع٢ً ايٓاظس تطدٜد ذيو ٚا٫عتراز يهاتب ٖرا ؾطبشإ

ايهُاٍ ٚمل ازٖل اؿٛاغٞ بايرتادِ ٭ٕ َجٌ ٖرا ايبشح احملهِ ٫ ذنتٌُ ذيو ٚع٢ً ٖرا دست نجري َٔ 

اجمل٬ت احمله١ُ املعترب٠ ٚأذنس نريو املسادع ع٢ً ايطسٜك١ ايػٗري٠ املسدع ثِ امل٪يـ ٚايطبع١ يف أٍٚ َس٠ 

 ٚمل اضتعٌُ ايطسٜك١ ا٫خس٣ ٖٚٞ ذنس امل٪يـ ثِ املسدع ..

 هلدف َٔ ٖرا ايبشح سٌ إغهاٍ املطا٥ٌ املتعًك١ ب٘ يهجس٠ ٚزٚد ا٭ض١ً٦ ٚا٫ضتؿتا٤ سٛهلا ٚا

 َٚٔ ٖٓا تتطض أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح 

 وقد سميت هرا البحث :

 َطا٥ٌ ايرٖب 

 دزاض١ تطبٝك١ٝ  يف بعض ْٛاشي٘ يف ايطب ٚايص١ٜٓ 

 ٚقطُت٘ اىل ث٬خ َطايب ٚختُت٘ بايٓتا٥ر َٚسادع ايبشح  : 

 ا٭ٍٚ : ا٫ضتعُا٫ت ايطب١ٝ يًرٖب املطًب 

 املطًب ايجاْٞ : ايص١ٜٓ بايرٖب ْٚٛاشهلا  

 املطًب ايجايح : املُٛٙ بايرٖب ٚأسهاَ٘ 

 ٚيٓػسع يف أٍٚ َطايب٘ َطتعٝٓني باهلل تعاىل: 
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 املطًب ا٫ٍٚ

 ا٫ضتعُا٫ت ايطب١ٝ يًرٖب

دٖا سؿغ ا٫ْؿظ ; ٜٚتذ٢ً ٖرا يف نجري َٔ إٕ ايػسٜع١ دا٤ت زاع١ٝ ملصاحل ا٫ْطإ ، ٚنإ َٔ أِٖ َكاص

َطا٥ًٗا ; َٚا ٖرا املطًب ا٫ دص٤ ٜطري َٔ ٖرا اؿؿغ ايرٟ ٜعٗس ؾٝ٘ زعا١ٜ ٚسؿغ ايٓؿظ ايبػس١ٜ 

ٚسادٝاتٗا ايتشط١ٝٓٝ ٚاؾُاي١ٝ ٚإٕ نإ يف ذيو َعازض١ ظاٖس٠ يبعض احملطٛزات  اييت أدٝصت اضتجٓا٤ 

 ؿؿغ ايٓؿظ .

 عطٛ مجايٞ َٔ ايرٖب نا٫ْـ : ايؿسع ا٫ٍٚ  : شزاع١ 

 ا٫صٌ يف ٖرا ايباب سدٜح ٚقاعد٠ 

 ايٓيب ؾأَسٙ عًٝ٘ ؾأْنت ٚزم َٔ أْؿّا ؾاؽر ايُه٬ب ّٜٛ أْؿ٘ ُقطع أضعد: أْ٘  بٔ أَا اؿدٜح ؾعٔ  َعِسؾذ١ _1

 .ذٖب َٔ أْؿّا ؾاؽر ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً

 ٚقا٥عِٗ، َٔ َرنٛز٠ ٚٚقع١ اؾا١ًٖٝ أٜاّ َٔ َعسٚف ّٜٛ ( قاٍ اـطابٞ : ّٜٛ ايه٬ب1ٖٚٛ سدٜح سطٔ)

 ٚايػِٓ اإلبٌ َٔ املاٍ ايسا٤ بؿتض ٚايٛزم ايؿط١، ايسا٤ َهطٛز٠ ٚايٛزم

 ٫ مما فساٙ دس٣ َٚا ب٘ ا٭ضٓإ نسبط ايطسٚز٠ عٓد يًسداٍ ايرٖب َٔ ايٝطري اضتعُاٍ إباس١ ٚؾٝ٘

 .(2فساٙ) ؾٝ٘ غريٙ دنسٟ

ٝ٘ فساٙ ، ٜؿِٗ أْ٘ ٜػسط يف اضتعُاٍ ايرٖب تعرز قٝاّ ايؿط١ َكاَٗا ، ٚقٍٛ اـطابٞ: مما ٫ دنسٟ غريٙ ؾ

 ٚيًعًُا٤ يف ذيو قٛيني : 

ا٭ٍٚ :  َا ذٖب ايٝ٘ ا٫َاّ أبٛسٓٝؿ١ عًٝ٘ زمح١ اهلل تعاىل سٝح قسز أْ٘ ٫ دنٛش اضتعُاٍ ايرٖب ٚيٛ يف 

 ايطسٚزات إٕ ناْت ايؿط١ تػين عٓ٘ .

                                                           
 املهتب١: اؿُٝد ايٓاغس عبد ايدٜٔ قٝٞ قُد: احملكل - 4232بايرٖب بسقِ   ا٭ضٓإ زبط يف دا٤ َا باب يف( 92/ 4)تاْٞ يف ضٓٓ٘ ايطذط داٚد ( أخسد٘ اب1ٛ)

 غسن١: بتشكٝل ايع١َ٬ أمحد غانس، ايٓاغس 1770بايرٖب بسقِ  ا٭ضٓإ غد يف دا٤ َا باب: ايًباع يف (241/ 4)بريٚت ، ٚايرتَرٟ يف ضٓٓ٘  – صٝدا ايعصس١ٜ،

 ايجا١ْٝ : َصس ايطبع١ – اؿًيب ايبابٞ َصطؿ٢ َٚطبع١ َهتب١

سًب  – اإلض١َٝ٬ املطبٛعات َهتب: غد٠ ايٓاغس أبٛ ايؿتاح عبد: ؼكٝل  5161ذٖب بسقِ  َٔ أْؿّا ٜتدر ٌٖ أْؿ٘ أصٝب َٔ باب: ايص١ٜٓ يف (163/ 8) ٚايٓطا٥ٞ 

 عبد عٔ شزٜس، بٔ ضًِ ز٣ٚ ٚقد طسؾ١ بٔ ايسمحٔ عبد سدٜح َٔ ْعسؾ٘ إمنا سطٔ سدٜح ٖرا ز اؿدٜح قاٍ ايرتَرٟ بعد إخسا 1986 – 1406 ايجا١ْٝ،: ايطبع١

: َٗدٟ بٔ ايسمحٔ عبد ٚقاٍ هلِ سذ١ اؿدٜح ٖرا ٚيف بايرٖب، أضٓاِْٗ غدٚا أِْٗ ايعًِ أٌٖ َٔ ٚاسد غري ز٣ٚ ٚقد. ا٭غٗب أبٞ سدٜح حنٛ طسؾ١ بٔ ايسمحٔ

قًت : ٚاؿدٜح َدازٙ ع٢ً عبد ايسمحٔ بٔ طسؾ١ ٚعٓ٘ اثٓإ ُٖا أبٛ ا٫غٗب ٚضًِ  َٝطس  بٔ قُد امس٘: ايصاغاْٞ ضعد ٚأبٛ صضأ ٚشزٜس ِٖٚ ٖٚٛ زشٜٔ بٔ ضًِ

 بكٛي٘ ٚإٕ يباْٞ يف ا٫زٚا٤بٔ شزٜس ٚقد تؿسد ايعذًٞ ٚابٔ سبإ بتٛثٝل بٔ طسؾ١ َٚع زٚا١ٜ ثكتني عٓ٘ ٚنْٛ٘ يف طبك١ ايتابعني ذنطٔ سدٜج٘ ،ٖٚرا َا أغاز ايٝ٘ ا٫

 َعسٚف غري َطتٛزا نإ ٚيٛ ايتابع٢ ٖرا َجٌ سدٜح ذنطٕٓٛ اؿؿاظ بعض ؾإٕ ذيو َٚع،  ايتٛثٝل ؾ٢ بايتطاٌٖ َعسٚؾإ ؾإُْٗا،  سبإ ٚابٔ ايعذ٢ً ٚثك٘

 شٖري: إغساف بريٚت – اإلض٬َٞ املهتب: يٓاغسا  (309/ 3) ايطبٌٝ َٓاز أسادٜح ؽسٜر يف ايػًٌٝ أعًِ  إزٚا٤ ٚاهلل،  ٚغريُٖا زدب ٚابٔ نجري ابٔ ناؿاؾغ ايعداي١

 ٜ٪ثس ٚمل اثٓإ، عٓ٘ ز٣ٚ ٚإٕ -طسؾ١ بٔ ايسمحٔ عبد سطٔ، ٚع٢ً ٖرا دس٣ ا٫زْأٚط يف ؼكٝل املطٓد  ؾكاٍ : إضٓادٙ 1985ّ - ٖـ 1405 ايجا١ْٝ: ايػاٜٚؼ  ايطبع١

 19006بسقِ  (344/ 31) ايسضاي١ ط أمحد َطٓد -ايعذًٞ ٚٚثك٘ سبإ ابٔ غري عٔ تٛثٝك٘

ا٭ٚىل: سًب ايطبع١ – ايع١ًُٝ املطبع١: ايٓاغس (215/ 4)يًدطابٞ  ايطٓٔ (  َعامل2)



 

312 
 

 2015ديسمبز  -يوليو  -المجلد األول  -العدد السادص     جامعة الناصزمجلة 

 

 مزاد عبداهلل بن فضل. د.أ دراسة تطبيقية  في بعض نواسله في الطب والشينة -مسائل الذهب 

ا ا٫صٌ إمنا ٖٛ حملٌ ايطسٚز٠ ٫ٚ ضسٚز٠ َع ٚدٛد َا ٜطد َطدٙ َٔ ٭ٕ ا٫صٌ ٖٛ ؼسمي٘ ٚاضتجٓا٤ ٖر

 ( 1املباسات)

 (2ٚايكٍٛ ايجاْٞ:  يًػاؾعٞ ٚاؾُٗٛز سٝح قايٛا بإط٬م اؾٛاش)

َطتديني عدٜح عسؾذ١ ع٢ً أْ٘ أصٌ َٔ ا٫صٍٛ َطتكٌ برات٘ ٜكسز ٫ضتعُاٍ ايرٖب يف ايطسٚزات ٚيٛ 

ظاٖس ٚيٛ نإ َػرتطا ذيو يبني ي٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ؾًُا  اْدؾع ذيو بايؿط١ ،٭ٕ ايػسط غري

 مل ٜبني ي٘ ا٫غرتاط تبني أْ٘ سهِ عاّ يف نٌ َطأي١ َػاب١ٗ .

 ٚفسد ؾعٌ ايسدٌ ب٬ أَس ٫ٚ ْٗٞ َٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٫ ٜدٍ ع٢ً ا٫غرتاط .

اذ ايرٖب يًشاد١ ايطب١ٝ ٚعًٝ٘ خسدت ٚاؿاصٌ إٔ ٖرا اؿدٜح ٖٛ قٌ ْعس ايؿكٗا٤ يف َطا٥ٌ اؽ

 املطا٥ٌ 

 (3ٚأَا ايكاعد٠ ؾٗٞ : ايطسٚازت تبٝض احملطٛزات )  _2

 ٖٚرٙ ايكاعد٠ َٔ ايكٛاعد املػٗٛز٠ يد٣ ايعًُا٤ ٜٚتدسز عًٝٗا نجري َٔ املطا٥ٌ 

ُاٍ َٚعٓاٖا أْ٘ عٓد سصٍٛ ايطسز ع٢ً املهًـ َٔ تًـ ْؿظ أٚ عطٛ دنٛش ي٘   احملطٛز َٚٔ ذيو اضتع

 ايرٖب عٓد ايعسٚز٠   .

ََٚقِد ٚديًٝٗا قٛي٘ تعاىل : ( ٌَ ِِ َؾصَّ َّ ََا َيُه ِِ َسسَّ ُِٝه ًَ ِِ ََا ِإيَّا َع ِ٘( اِضُطِسِزُت ِٝ  ص.119:ا٭ْعاّط ِإَي

ِٔ: تعاىل ٚقٛي٘ َُ َِٝس اِضُطسَّ )َؾ  ص.173:ايبكس٠ط َعاٍد( ٫َٚ َباٍؽ َغ

ِٔ )ِإيَّا: تعاىل ٚقٛي٘ ََ َٙ ُ٘ ُأِنِس ًُِب ٌّ ََٚق ٦َُِ ِٕ( َُِط  ص.106:ايٓشٌط ِباإِلمَيا

 ٖٚرٙ قاعد٠  ػٝص إٔ ٜكدّ املهًـ ع٢ً احملطٛز عٓد طاز٨ ايطسٚز٠ 

ٚؾك٘ ٖرٙ ايكاعد٠ ٚتٓص٬ٜتٗا ٚاضع١ ددا ٫ٚ غسٚ ؾٗٞ َٔ ايكٛاعد اييت اتؿكت عًٝٗا املراٖب َٚٔ  ؾسٚع ٖرٙ 

 دند ٚمل غص، ملٔ باـُس ايًك١ُ ٚإضاغ١ اهل٬ى ،املدُص١ أٟ اجملاع١ َع خٛف  عٓد املٝت١ إباس١ ايكاعد٠ :

 إذا إذْ٘ بػري ايدٜٔ َٔ املُتٓع َاٍ أخر ٚنريو املاٍ، إت٬ف ٚنريو يًُهسٙ، ايهؿس ن١ًُ ْٚطل غريٖا،

                                                           
ايكدٜس  ايع١ًُٝ ، ٚ ؾتض ايهتب داز: ايٓاغس (ٖـ587: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايهاضاْٞ أمحد بٔ َطعٛد بٔ بهس أبٛ ايدٜٔ، يع٤٬ 132/ 5 ايػسا٥ع تستٝب يف ايصٓا٥ع (  بدا٥ع1)

 قُد أبٛ: امل٪يـ 12/119اهلدا١ٜ  غسح ايؿهس، ٚايبٓا١ٜ داز: ايٓاغس (ٖـ861: املتٛؾ٢) اهلُاّ بابٔ املعسٚف ايطٝٛاضٞ ايٛاسد عبد بٔ قُد ايدٜٔ نُاٍ: ٪يـامل 10/23

 يبٓإ بريٚت، - ١ٝايعًُ ايهتب داز: ايٓاغس (ٖـ855: املتٛؾ٢) ايع٢ٓٝ ايدٜٔ بدز اؿٓؿ٢ ايػٝتاب٢ سطني بٔ أمحد بٔ َٛض٢ بٔ أمحد بٔ قُٛد

 ايدٜٔ َٛؾل قُد أبٛ: امل٪يـ (46/ 3) قدا١َ ٫بٔ بريٚت ، ٚ املػين – املعسؾ١ داز: ايٓاغس (ٖـ204: املتٛؾ٢) إدزٜظ بٔ قُد اهلل عبد أبٞ( 71/ 1) يًػاؾعٞ ( ا٭2ّ)

 ايكاٖس٠ ، ٚايتاز َهتب١: ايٓاغس(ٖـ620: املتٛؾ٢) املكدضٞ قدا١َ بابٔ ايػٗري اؿٓبًٞ، ايدَػكٞ ثِ املكدضٞ اؾُاعًٝٞ قدا١َ بٔ قُد بٔ أمحد بٔ اهلل عبد

 داز: ايٓاغس(ٖـ897: املتٛؾ٢) املايهٞ املٛام اهلل عبد أبٛ ايػسْاطٞ، ايعبدزٟ ٜٛضـ بٔ ايكاضِ أبٞ بٔ ٜٛضـ بٔ قُد: امل٪يـ  (181/ 1) خًٌٝ ملدتصس ٚاإلنًٌٝ

 ايع١ًُٝ ، ايهتب

: ايهٜٛت١ٝ ايطبع١ ا٭ٚقاف ٚشاز٠: ايٓاغس(ٖـ794: املتٛؾ٢) ايصزنػٞ بٗادز بٔ اهلل عبد بٔ قُد ايدٜٔ بدز اهلل عبد أبٛ: امل٪يـ (317/ 2) ايؿك١ٝٗ ايكٛاعد يف (املٓجٛز3)

 1985ّ - ٖـ1405 ايجا١ْٝ،
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 ايتشل بريو ٭ْ٘ ضُإ; ٫ دؾعا ؾكتً٘ قسَا  ايصٝد باب٘ ، ٚيٖٛادِ بهطس نإ ٚيٛ دٓط٘ َٔ نإ

 (1إيٝ٘) ذنتاز َا اضتعُاٍ دنٛش ؾإْ٘ ْادزا، إ٫ س٬ٍ ؾٝ٘ ٜٛدد ٫ عٝح قطسا اؿساّ عِ ٚإذا بامل٪ذٜات،

 ٚيهٔ ٖرٙ ايكاعد٠ َكٝد٠ بكاعد٠ أخس٣ ٖٞ 

 ( 2ايطسٚزات تكدز بكدزٖا) 

َٚع٢ٓ ٖرٙ ايكاعد٠ :إٔ ايطسٚزات اييت تبٝض احملطٛزات يٝطت ع٢ً ٚد٘ ا٫ط٬م بٌ ٖٞ َطبٛط١ عطب قدز 

يف ايتٛضع ;٭ٕ ايسخص١ إمنا ؿكت ذيو ايكدز ٚبكٞ َا عداٙ ع٢ً سهُ٘ ا٭صًٞ تًو ايطسٚز٠ ٫ تتذاٚشٖا 

 ٖٚٛ املٓع . 

ؾإذا  داش اضتعُاٍ ايرٖب يف سا٫ت ا٫ إٔ ٖرا ا٫ضتعُاٍ ٜبك٢ َستبطا ؾكط مبشٌ ايطسٚز٠ ٚبكدزٖا ب٬ 

 تٛضع .

بل ٖٚٛ قٝد ؾٛاش ايسخص١ ٖٚٛ عدّ يف ايٓص ايطا ص173:ايبكس٠طٚ دٍ ع٢ً ذيو قٛي٘ تعاىل : )غري باؽ ٫ٚ عاد ( 

 (3ايبػٞ ٚايعدٚإ َٚٔ َعاْٞ ٖرا ػاٚش قٌ ا٫ذٕ اىل غريٙ )

 ٢ً َطا٥ٌ ْرنسٖا ؾُٝا ًٜٞ ٖٚٛ  :إذا تبني ٖرا ا٫صٌ ؾٝطتدٍ ب٘ ع

 ايؿسع ايجاْٞ

 اؽاذ ايطٔ َٔ ايرٖب 

 اؽاذ  ايطٔ َٔ ايرٖب ْٛعإ: يًص١ٜٓ أٚ يًشاد١ ايطب١ٝ

ًص١ٜٓ احملط١ ب٬ ساد١ طب١ٝ ، ٖٚٞ ع٢ً ٖرا   كسد١ ع٢ً َطا٥ٌ ايص١ٜٓ بايرٖب ، َٚعًّٛ ؾايٓٛع ا٭ٍٚ :  ي 

أْ٘ ٫ دنٛش ايتصٜٔ ب٘ ا٫ يًٓطا٤ ، أَا ايسداٍ ؾ٬ دنٛش ذيو يًٓص  ايصشٝض ايصسٜض اـايٞ عٔ املعازض١ يف 

 أَيت َٔ يإلْاخ ٚاؿسٜس ايرٖب أسٌ: »قاٍ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - ايٓيب إٔ َٛض٢ أبٞ عٔ ٖرٙ املطأي١ :

 (4).  «ذنٛزٖا ع٢ً ٚسسّ

                                                           
 يًصزنػٞ . (317/ 2) ايؿك١ٝٗ ايكٛاعد يف (املٓجٛز1)

: ضٛزٜا ايطبع١/  دَػل - ايكًِ داز: ايصزقا ايٓاغس أمحد َصطؿ٢: عًٝ٘ ٚعًل ، صشش٘ 187ص  زقاايص قُد ايػٝذ بٔ أمحد: ايؿك١ٝٗ امل٪يـ ايكٛاعد ( غسح2)

 ايجا١ْٝ.

 ايكسطيب ايدٜٔ مشظ اـصزدٞ ا٭ْصازٟ ؾسح بٔ بهس أبٞ بٔ أمحد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ: امل٪يـ 2/234ايكسطيب  تؿطري=  ايكسإٓ ٭سهاّ ( اْعس اؾاَع 3)

 ايجا١ْٝ،: ايكاٖس٠ ايطبع١ – املصس١ٜ ايهتب داز: أطؿٝؼ ايٓاغس ٚإبساِٖٝ ايربدْٚٞ أمحد: ٝلؼك (ٖـ671: املتٛؾ٢)

 َٛض٢ أبٞ عٔ 1720بسقِ  (217/ 4)   ، ٚايرتَرٟ 5148بسقِ  (161/ 8) ايٓطا٥ٞ ٚصشش٘ ا٫زْا٩ط يف تعًٝك٘ ع٢ً املطٓد ، ٚ 19502بسقِ  (256/ 32) أمحد (  َطٓد4)

 ٚعكب١ ٚعًٞ، عُس، عٔ ايباب قاٍ ايرتَرٟ ٚيف: «إلْاثِٗ ٚأسٌ أَيت ذنٛز ع٢ً ٚايرٖب اؿسٜس يباع سسّ: »قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ ٚيؿع٘ إٔ ا٭غعسٟ،

 سدٜح َٛض٢ أبٞ حٚسدٜ: ٚايربا٤ عُس، ٚابٔ زذنا١ْ، ٚأبٞ ٚدابس، ايصبري، بٔ اهلل ٚعبد سصني، بٔ ٚعُسإ عُسٚ، بٔ اهلل ٚعبد ٖا٧ْ، ٚأّ ٚسرٜؿ١، ٚأْظ، عاَس، بٔ

 - 1865بسقِ  (480/ 4)ي٬يباْٞ  ٚؾٛا٥دٖا ؾكٗٗا َٔ ٚغ٤ٞ ايصشٝش١ ا٭سادٜح صشٝض ، قًت ٚاؿدٜح بػٛاٖدٙ يف ضًط١ً سطٔ
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 ايسداٍ ع٢ً ايرٖب سًٞ اضتعُاٍ ؼسِٜ ع٢ً ايعًُا٤ أمجع ٚيف ايباب عٔ عدد َٔ ايصشاب١  ، قاٍ ايٟٓٛٚ : 

 (1ٚغريٖا) ايطابك١ ايصشٝش١ يٮسادٜح

 ًسداٍ ب٬ ساد١ . ٚعًٝ٘ ؾ٬ خ٬ف  يف سسَتٗا ٭ٕ َكصد ايتشسِٜ َتشكل ؾٝٗا ٖٚٛ ايص١ٜٓ بعني ايرٖب ي

 ٚنٌ ش١ٜٓ يًسداٍ بايرٖب ب٬ ساد١ ٖٞ يف ٖرا املع٢ٓ ٫ٚ ؾسم ، َٚٓ٘ َطأيتٓا ٖرٙ .

ٚإمنا قٝدْاٖا بكٝد عدّ اؿاد١ ٭ٕ ايصشابٞ عسؾذ١ نإ اؽر أْؿا َٔ ايرٖب يًشاد١ اؾُاي١ٝ ٖٚٞ َٔ 

٢ٓ املداٚا٠ ;إذ تعدٌٜ اـًك١ ٚإعادتٗا ايص١ٜٓ، ا٫ أْٗا ملا ناْت َٔ اؿادٝات اـًك١ٝ اضتجٓٝت ;٭ْٗا يف َع

ع٢ً َا ناْت عًٝ٘ يطسز طاز٨ ٖٛ ْٛع َداٚا٠ ٚيٝظ تػٝريا ـًل اهلل ; ؾٓعسا هلرا املكصد اؿادٞ داش اؽاذ 

 اْـ ايرٖب ٚيٛ يًص١ٜٓ ;٭ْٗا ٖٓا يٝطت َتُشط١ يف ايهُايٝات أٚ ايتشطٝٓات بٌ يف قطِ اؿادٝات 

 َجٌ ٖرا .ٖٚٞ تٓصٍ َٓصي١ ايطسٚزٜات يف 

 أَا اؽاذ ايٓطا٤ ضٔ ايرٖب يًص١ٜٓ ، ؾا٫صٌ سً٘ ; ٭ٕ ا٫باس١ َٓصٛص١ هلٔ خاص١ نُا تكدّ يف ايٓص 

 ٚايٓٛع ايجاْٞ: اضتعُاٍ ايرٖب يف طب ا٫ضٓإ يًشاد١ 

 ٚايه٬ّ ع٢ً ٖرا ٜػتٌُ ع٢ً عد٠ َطا٥ٌ :

ّٔ َٔ ذٖب َهإ أخس٣ يًشاد١ ،ٜٚهٕٛ ذيو  برتنٝب أٚ سػ٠ٛ أٚ تًبٝظ اٚ تػٝري املطأي١ ا٭ٚىل  : اؽاذ ض

 نًٞ 

 ٚايعًُا٤ يف ذيو ع٢ً قٛيني : 

 ايكٍٛ ا٭ٍٚ: َرٖب اؾُٗٛز ٖٚٛ اؾٛاش  ضٛا٤ ٚددت ايؿط١ أٚ ٫.

ٚايكٍٛ ايجاْٞ: ٭بٞ سٓٝؿ١ ٚقد ذٖب اىل اؾٛاش  ٚاغرتط عدّ ٚدٛد ايؿط١ ، أٚ تعرز اضتعُاهلا نُا تكدّ 

 (2ٚز٠ ٫ٚ ضسٚز٠ َع إَهإ ايؿط١);٭ٕ ا٭صٌ ؼسِٜ ايرٖب ٚأدٝص ضس

ٚٚؾكا يًتدسٜر ع٢ً ن٬ّ ايؿكٗا٤ غري أبٞ سٓٝؿ١ يف املطأي١ ، ؾاؾٛاش ظاٖس قٝاضا ع٢ً  سدٜح عسؾذ١ 

 املتكدّ .

ٖٚرا ايكٝاع عًت٘ اؾاَع١ َٔ ْٛع دٓظ ايع١ً ٖٚٞ ايطسٚز٠ ، يف عني اؿهِ ٖٚٛ دٛاش اؽاذ ايرٖب َهإ 

 اذا نًٝا أٚ دص٥ٝا .عطٛ تعسض يًتًـ أٚ ايطسز اؽ

 ٚاعتباز دٓظ ايع١ً يف عني اؿهِ َٔ ْٛع امل٪ثس امل٥٬ِ عٓد أٌٖ ا٫صٍٛ .

 دا٤ يف زٚض١ ايٓاظس: 

                                                           
 ايؿهس داز: ايٓاغس (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: امل٪يـ (441/ 4) املٗرب غسح ( اجملُٛع1)

 قُد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ ايدٜٔ مشظ: امل٪يـ   1/126خًٌٝ  كتصس غسح يف اؾًٌٝ َٚٛاٖب 8/96ٚؾتض ايكدٜس  5/132ايػسا٥ع  تستٝب يف ٥عايصٓا ( بدا٥ع2)

 2/262املؿتني  ٚعُد٠ بنيايطاي ايجايج١، ٚزٚض١: ايؿهس ايطبع١ داز: ايٓاغس(ٖـ954: املتٛؾ٢) املايهٞ ايسُّعٝين باؿطاب املعسٚف املػسبٞ، ايطسابًطٞ ايسمحٔ عبد بٔ

،  ايجايج١،: عُإ ايطبع١ -دَػل -بريٚت اإلض٬َٞ، املهتب: ايػاٜٚؼ ايٓاغس شٖري: ؼكٝل (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: امل٪يـ

 . 3/45ٚاملػين ٫بٔ قدا١َ 
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  .اؿهِ عني يف دٓط٘ تأثري ظٗس َا: "امل٥٬ِ ٖٚٛ

 ايص٠٬، قطا٤ إضكاط يف اؿسز دٓظ تأثري ظٗس ؾإْ٘ اؿا٥ض، عٔ ايص٠٬ إضكاط يف املػك١ أثس نعٗٛز

 (1بايكصس") ايطاقطتني ايسنعتني إضكاط يف ايطؿس َػك١ نتأثري

 اؾٓظ . يف دٓط٘ اعتباز أٚ...  بايعهظ نرا اؾٓظ يف "ايعني :ٚيف إداب١ ايطا٥ٌ يًصٓعاْٞ 

 عني يف ايع١ً دٓظ ؾٝ٘ اعترب َا ... ٖٚٛ ٚاملٛاؾك١ باملٓاضب١ ثبتت إمنا عًٝت٘ ٭ٕ ٥٬َُا اؾٓظ ٖرا مسٞ

 .(2) املطس" بعرز اؿطس يف ايص٬تني بني اؾُع زخص١ محٌ يف باؿسز ايتعًٌٝ اؿهِ )َجاي٘(

 ( .3ٚقد ٜهٕٛ ايكٝاع ؾٝ٘ َٔ ْٛع ْؿٞ ايؿازم أٚ َا ٜط٢ُ بايكٝاع املطاٟٚ أٚ يف َع٢ٓ ا٫صٌ )

 ٖٚٛ قٟٛ عٓد ايعًُا٤ ٚيريو اضتعًُ٘ ا١ُ٥٫ يف ٖرٙ املطأي١ .

 ؾأْنت ٚزم َٔ أْؿا ؾاؽر ايه٬ب ّٜٛ أْؿ٘ أصٝب عسؾذ١ إٔ» زٟٚ ٚقد ٚأَا اؿػٛ بايرٖب ؾكاٍ ايهاضاْٞ :

 ع٢ً قُد ذنتر اؿدٜح ٚبٗرا «ذٖب َٔ أْؿا ٜتدر إٔ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - اهلل زضٍٛ ضٝدْا ؾأَسٙ

ٚايتطبٝب ٖٛ يف َع٢ٓ اؿػ٠ٛ املعسٚؾ١ ايّٝٛ يف طب  (4) بايرٖب ايطٔ تطبٝب ؾٛاش اؾاَع يف ذنس َا

 ا٭ضٓإ . 

 :ايجا١ْٝ : غد ا٫ضٓإ  املطأي١

غد ا٭ضٓإ بايرٖب صسح املايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚايػاؾع١ٝ باؾٛاش ٖٚٛ قٍٛ اؿطٔ ٚايصٖسٟ ٚايٓدعٞ ٚقُد 

 (5َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚنرا أبٛ ٜٛضـ يف قٍٛ َٚٓع اإلَاّ يٓؿظ ايع١ً ايطابك١ )

 يف ٚذنس خ٬ؾا ٜرنس ملٚ دنٛش أْ٘ ايهسخٞ  ذنس ؾكد بايرٖب املتشسى ايطٔ غد( ٚأَا)قاٍ ايهاضاْٞ: 

 (6) ٜهسٙ ٫ اهلل زمحُٗا قُد ٚعٓد سٓٝؿ١ أبٞ عٓد ٜهسٙ أْ٘ ايصػري اؾاَع

 ثِ استر ع٢ً ذيو باملٓكٍٛ ٚايكٝاع ٚايكاعد٠ 

                                                           
 سٓبٌ بٔ أمحد اإلَاّ َرٖب ع٢ً ايؿك٘ أصٍٛ يف املٓاظس  ٚد١ٓ ايٓاظس ( زٚض1١)

: املتٛؾ٢) املكدضٞ قدا١َ بابٔ ايػٗري اؿٓبًٞ، ايدَػكٞ ثِ املكدضٞ اؾُاعًٝٞ قدا١َ بٔ قُد بٔ أمحد بٔ اهلل عبد ايدٜٔ َٛؾل قُد أبٛ: امل٪يـ (212/ 2) 

ّٜإ َ٪ضط١: ايٓاغس (ٖـ620  ايجا١ْٝ. ايطبع١: ٚايتٛشٜع ايطبع١ ٚايٓػس يًطباع١ ايس

 املعسٚف ايدٜٔ، عص إبساِٖٝ، أبٛ ايصٓعاْٞ، ثِ ايهش٬ْٞ اؿطين، قُد بٔ ص٬ح بٔ إمساعٌٝ بٔ قُد: امل٪يـ (203: ص)اٯٌَ  بػ١ٝ حغس ايطا٥ٌ ( إداب2١)

  بريٚت - ايسضاي١ َ٪ضط١: ا٭ٖدٍ ايٓاغس َكبٛيٞ قُد سطٔ ٚايدنتٛز ايطٝاغٞ أمحد بٔ سطني ايكاضٞ: احملكل(ٖـ1182: املتٛؾ٢) با٭َري

عؿٝؿٞ  ايسشام عبد: احملكل (ٖـ631: املتٛؾ٢) اٯَدٟ ايجعًيب ضامل بٔ قُد بٔ عًٞ أبٞ بٔ عًٞ ايدٜٔ ضٝد اؿطٔ أبٛ: امل٪يـ 4/4ا٭سهاّ  أصٍٛ يف اّ( اإلسه3)

 بٔ أمحد ابٔ( ايكاضِ أبٞ) ايسمحٔ عبد بٔ قُٛد: اؿادب امل٪يـ ابٔ كتصس غسح  3/246يبٓإ ، ٚبٝإ املدتصس  -دَػل -بريٚت اإلض٬َٞ، املهتب: ايٓاغس

1986ّ/  ٖـ1406 ا٭ٚىل،: ايطعٛد١ٜ ايطبع١ املدْٞ، داز: بكا ايٓاغس َعٗس قُد: احملكل (ٖـ749: املتٛؾ٢) ا٭صؿٗاْٞ ايدٜٔ مشظ ايجٓا٤، أبٛ قُد،

  5/132ايػسا٥ع  تستٝب يف ايصٓا٥ع ( بدا٥ع4)

 املايهٞ املٛام اهلل عبد أبٛ ايػسْاطٞ، ايعبدزٟ ٜٛضـ بٔ ايكاضِ أبٞ بٔ ٜٛضـ بٔ قُد: امل٪يـ (181/ 1) خًٌٝ ملدتصس ٚاإلنًٌٝ ، ايتاز (71/ 1) يًػاؾعٞ (ا٭5ّ)

 بٔ عُس بٔ أَني قُد عابدٜٔ، ابٔ: امل٪يـ (362/ 6)  عابدٜٔ ابٔ ٚساغ١ٝ املدتاز ّ ،ايدز1994-ٖـ1416 ا٭ٚىل،: ايع١ًُٝ ايطبع١ ايهتب داز: ايٓاغس(ٖـ897: املتٛؾ٢)

 . (46/ 3) قدا١َ ٫بٔ املػين ايجا١ْٝ،: بريٚت ايطبع١-ايؿهس داز: ايٓاغس (ٖـ1252: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايدَػكٞ عابدٜٔ يعصٜصا عبد

  5/132ايػسا٥ع  تستٝب يف ايصٓا٥ع ( بدا٥ع6)
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 ـ أَا املٓكٍٛ ؾشدٜح عسؾذ١ املتكدّ 1

  ايطٛا٤ ع٢ً ا٫ضتعُاٍ سس١َ يف ٭ُْٗا بايرٖب ؾهرا بايؿط١ ٜػدٙ إٔ ي٘ ٜباح ـ أَا ايكٝاع ؾٮ2ْ٘

 ـ أَا ايكاعد٠ ؾاضتدٍ بكاعد٠ ايتابع تابع ٫ٚ ٜطتكٌ باؿهِ قا٬٥ : 3

 (1) ا٭صٌ سهِ سهُ٘ ٚايتبع يًطٔ تبع ٚ٭ْ٘

 .(2ذٖب) َٔ ٚيٛ ضكطت ضٔ قٌ ب٘ ضد َٚا ا٭ْـ اؽاذ ٚدنٛش ٚدا٤ يف ؾك٘ املايه١ٝ :

 ٠  ؾكاٍ  : ٚقد صسح ا٫َاّ ايػاؾعٞ مبطأي١ غد ايطٔ بايرٖب َع٬ً ذيو بايطسٚز

 ٜسبطٗا إٔ بأع ٫ٚ( : قاٍ) تطكط ست٢ َٝت١ تصري ٫ ٭ْٗا بأع; ؾ٬ تٓدز إٔ قبٌ ؾسبطٗا ض١ٓ اعتًت ؾإٕ

 (.3) ضسٚز٠ َٛضع ٚإْ٘ ذٖب يبظ يٝظ ٭ْ٘ بايرٖب;

ثِ اضتطسد يف تٛدٝ٘ ذيو بايٓص املكٝظ عًٝ٘ قٝاضا اٚيٜٛا ٖٚٛ سدٜح عسؾذ١ املتكدّ َبٝٓا إٔ  غد ايطٔ 

 أٚىل باؾٛاش َٔ اؽاذ ا٫ْـ َٔ ايرٖب ٭ٕ ٖرا ا٫خري أنجس ؾذٛاش ا٫قٌ أٚىل : بايرٖب 

 إٔ» ٜس٣ٚ ٖرا َٔ أنجس ٖٛ َا ايرٖب يف - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - ايٓيب عٔ ٜس٣ٚ ٖٚٛ ؾكاٍ زمح٘ اهلل : 

 - ايٓيب سٙؾأَ ْتٓ٘ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - ايٓيب إىل ؾػها ؾط١ َٔ أْؿا ؾاؽر بايه٬ب قطع زدٌ أْـ

 (4) «ذٖب َٔ أْؿا ٜتدر إٔ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً

 ٚاضتدٍ ا٫َاّ امحد ع٢ً اؾٛاش بؿعٌ ا١َ٫ ب٬ ْهري يهٔ ٖرا َكٝد بايطس٠ٚ ؾكط 

 ايٓاع، ؾعً٘ قد تطكط إٔ عًٝٗا خػٞ إذا بايرٖب ا٭ضٓإ زبط: أمحد اإلَاّ ٚقاٍ قاٍ ابٔ قدا١َ اؿٓبًٞ :

 (5ايطسٚز٠) عٓد ب٘ بأع ؾ٬

إٔ ع١ًُٝ تعدٌٜ ا٭ضٓإ املعسٚؾ١ ايّٝٛ  ٚعًٞ ض٤ٛ َا تكدّ َٔ ايٓصٛص ٚايكٛاعد ٚن٬ّ أٌٖ ايعًِ ٜتبني 

ٚغدٖا غٝط َعدٕ أٚ ذٖب أٚ ؾط١ دا٤ يًطسٚز٠ ايطب١ٝ يف ايرٖب ؾإٕ مل تٛدد ضسٚز٠ بٌ َع ا٭َهإ 

سٙ باؽاذ  ايرٖب ملا اْنت بؿط١ أٚ َعدٕ ٫ ٜطس داش نريو ; ٭ٕ سدٜح عسؾذ١ مل ٜؿصٌ يف اؿهِ بٌ أَ

ٚيٛ قاٍ نريو يصض ا٫غرتاط إ٫ إٔ َا ٜسدض ٖرا ايػسط إٔ  ايؿط١ ٚمل ٜكٌ ي٘ :" إٕ أْنت ؾاؽر ؾط١" 

ا٭صٌ ٖٛ ؼسِٜ اضتعُا٫ت ايرٖب ع٢ً ايسداٍ ٫ٚ ٜصسصح عٓ٘ إ٫ بديٌٝ صازف صشٝض صسٜض خاٍ عٔ 

 املعازض١.

                                                           
 ( املسدع ايطابل  1)

 يًُٛام .  (181/ 1) خًٌٝ ملدتصس ٚاإلنًٌٝ ( ايتاز2)

 (71/ 1) يًػاؾعٞ ( ا٭3ّ)

 (71/ 1) يًػاؾعٞ ٭ّ(ا4)

 (46/ 3) قدا١َ ٫بٔ املػين (5)
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 إ غري ايرٖب ب٬ ضسز ؾ٬ ساد١ يًرٖب ض٣ٛ ايص١ٜٓ ب٘ ؾشسّ.َٚع إَهعٓد ٚدٛدٙ  ٚا٫ضطساز ع١ً اؾٛاش

 ٌُ سدٜح عسؾذ١ ع٢ً ٖرا ايتؿصٌٝ.ٚذن

 ؾايطبب يف ٖرا ا٫خت٬ف:

 ْٛع ايتعازض بني ايٓص اؾص٥ٞ ٚايكٝاع عًٝ٘ ٚا٭صٌ ايهًٞ املبين ع٢ً ْصٛص ايتشسِٜ.

يطسٚز٠ ؾ٬ تتعد٣ يػريٖا ٚع٢ً ٖرا ؾُٔ زدض ا٭صٌ ايهًٞ أدساٙ يف نٌ أؾسادٙ َٚٓٗا ٖرٙ  ٚاضتج٢ٓ قٌ ا

 ٢ٓ ٖٚرا َطًو ا٫َاّ أبٞ سٓٝؿ١ .ؾ٬ َعازض١ ؿدٜح عسؾذ١ بٌ ٖٛ يف ٖرا املع

َٚٔ زدض ايٓص اؾص٥ٞ ٖٚٛ سدٜح عسؾذ١ دعً٘ نا٭صٌ  ؾكاع عًٝ٘ َا يف َعٓاٙ، ٚملا نإ أص٬ برات٘ 

 يف َجٌ ٖرٙ ٜعين ايرٖب ٚغريٖا . نإ خازدا عٔ ا٭صٌ ايهًٞ ٖٚٛ ايتشسِٜ إ٫ يًطسٚز٠ إىل اإلباس١

ٚايسادض ٚاهلل أعًِ  ٖٛ ٖرا املطًو ٚضبب ايرتدٝض إٔ سدٜح عسؾذ١ مل ٜبني ؾٝ٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ٖرا ا٫غرتاط ٚتأخري ايبٝإ عٔ ٚقت اؿاد١ غري دا٥ص نُا ٖٛ َعًّٛ . ٚأَا ا٫صٌ ايعاّ يف ؼسِٜ ايرٖب 

٬ضتعُاٍ يف غري ايطسٚزات ٚاؿادٝات ؾ٬ ٜصًض سذ١ َع ايٓص اـاص ؾٗٛ اؽاذٙ يًص١ٜٓ يًسداٍ أٚ ي

 املبٝض ٭ٕ اـاص َكدّ ع٢ً ايعاّ .

 ايؿسع ايجايح

 شزاع١ ا٫من١ً ٚا٫صبع ٚايٝد َٔ ايرٖب

 أداش ايعًُا٤ شزاع١ أمن١ً َٔ ايرٖب قٝاضا ع٢ً َا دا٤ يف سدٜح عسؾذ١ 

 أصبع٘ أٚ ٜدٙ قطعت ملٔ دنٛش ٫ٚ ايرٖب َٔ اؽاذُٖا ٝذٛشؾ ٚا٫من١ً ايطٔ ا٫ْـ َع٢ٓ ٚؾ٢ : قاٍ ايساؾعٞ

 (1ؼسٜهٗا) ميهٔ ا٫من١ً غ٬ف ٫تعٌُ ٫ْٗا ؾط١ أٚ ذٖب َٔ ٜتدرُٖا إٔ

 ٫( أصشُٗا) طسٜكإ ؾٝ٘ ؾط١ أٚ ذٖب َٔ ٜتدرٖا إٔ قدَ٘ أٚ نؿ٘ أٚ إصبع٘ ذٖبت ملٔ ٌٖٚ : ٚيف اجملُٛع

 (2) ٚدٗإ ؾٝ٘( ٚايجاْٞ) ٚغريٙ ايبػٟٛ قطع ٚب٘ دنٛش

َٚٔ خ٬ٍ ن٬ّ ؾكٗا٤ ايػاؾع١ٝ يف ٖرٙ املطأي١ ًٜشغ ايٓاظس دًٝا ع١ً ايتؿسٜل بني دٛاش اؽاذ ا٫من١ً ٚبني 

ٖٚٞ ايٓؿع ٚاْدؾاع ايطسٚز٠ .ٚيف ن٬ّ ا٫َاّ ايساؾعٞ ايطابل ٖرا  اؽاذ ا٫صبع ٚايٝد ٚايكدّ َٔ ايرٖب 

 صساس١ إذ قاٍ : ٭ْٗا ٫ تعٌُ غ٬ف ا٫من١ً .

 ا٭من١ً غ٬ف ا٭ص١ًٝ عٌُ تعٌُ َُٓٗا ٫ ٚايٝد ا٭صبع ٭ٕ ٖرٙ عني ايع١ً اييت ْص عًٝٗا ايٟٓٛٚ بكٛي٘:ٚ

ٚنرا اؽاذ ايٝد  َٔ ذٖب ملٔ قطعت ٜدٙ ؾشسَتٗا يف قٍٛ ; يعدّ ايٓؿع بٗا ٚعدّ ايطسٚز٠ ،ٚ  (1أعًِ) ٚاهلل

 (    2َرٖب ايػاؾعٞ )َٔ أداش قٝاضا ع٢ً سدٜح عسؾذ١ ؾكٛي٘ َعترب ٖٚرإ ايك٫ٕٛ يف 

                                                           
 ايهسِٜ عبد: امل٪يـ( صٖـ 505: املتٛؾ٢) ايػصايٞ ساَد ٭بٞ ايػاؾعٞ ايؿك٘ يف ايٛدٝص يهتاب غسح ٖٚٛ (27/ 6) يًساؾعٞ ايهبري ٖٚٛ ايػسح ايٛدٝص بػسح ايعصٜص ( ؾتض1)

 ايؿهس ازد: ايٓاغس(ٖـ623: املتٛؾ٢) ايكصٜٚين ايساؾعٞ قُد بٔ

 (442/ 4) املٗرب يًٟٓٛٚ  غسح (  اجملُٛع2)
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 ٚايكٝاع ع٢ً سدٜح عسؾذ١ ي٘ ٚد٘ قٟٛ َٔ ايٓعس َسدض يًذٛاش ;٭ٕ ا٫ْـ ٜٓتؿع ب٘ يف اؾُاٍ ؾكط 

ٚا٫صبع نريو ٚنرا ايٝد يف ساٍ أَهٔ ا٫ْتؿاع ٖٚٛ يف شَٓٓا ممهٔ ْعسا يتكدّ ايطب عٝح ٜطتطاع 

 عٌُ منٛذز ٜطتطاع ب٘ ا٫ْتؿاع .

  يف أسد قٛيٞ املرٖب يع١ً عدّ ا٫ْتؿاع يعدّ إَهإ ذيو إٓ ذى  غ٬ؾ٘ اٯٕ . ٚإمنا َٓع ايٟٓٛٚ زمح٘ اهلل

يريو ؾايسادض ٖٛ قٍٛ اؾٛاش يصٚاٍ ع١ً املٓع ، ا٫ إٕ نإ ملكصٛد املٓع أَس آخس َتعًل باملكصٛد ايػسعٞ َٔ 

   ايتشسِٜ ٖٚٛ ايهرب ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤ ؾإٕ أَهٔ سصٍٛ ذيو ضد ٖرا ايباب ٚاهلل أعًِ

َٓٗا َٚطاَري  ٜٚتدسز ع٢ً ٖرا َٔ َطا٥ٌ ايعصس شزاع١ صُاَات ايكًب  َٔ ايرٖب ٚنرا املؿاصٌ أٚ دص٤

 ايهطٛز ٚحنٛ ٖرا .

ؾإذا داش يف ا٭ْـ جملسد َكصد مجايٞ ؾذٛاشٖا أٚىل يف ٖرٙ ا٭َٛز ملكصد ضسٚزٟ ٖٚٛ سؿغ اؿٝا٠ يف 

 ١ املؿاصٌ ٚشزاع١ َطاَري ايهطٛز َٔ ايرٖب.َطأي١ ايصُاَات أٚ ايكٝاّ بطسٚزٜاتٗا ٚسادٝاتٗا نُطأي

ٚقد ْص يف  ٚاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل أباح عٓد ا٫ضطساز ا٫نٌ َٔ املٝت١ ٚقٍٛ ن١ًُ ايهؿس سؿاظا ع٢ً اؿٝا٠ 

ََٚقِد ٌَ قٛي٘ تعاىل ) ِِ َؾصَّ َّ ََا َيُه ِِ َسسَّ ُِٝه ًَ ِِ ََا ِإيَّا َع ِ٘( اِضُطِسِزُت ِٝ  ص.119:ا٭ْعاّط ِإَي

ِٔ: تعاىل ت ا٫ضطساز َطتجٓا٠ َٔ ايتشسِٜ املؿصٌ ٚيف ٚقٛي٘ع٢ً إٔ سا٫ َُ َِٝس اِضُطسَّ )َؾ  َعاٍد( ٫َٚ َباٍؽ َغ

ْص ع٢ً اضتجٓا٤ سا٫ت ا٫ضطساز َٔ َٓصٛصات ؼسِٜ أنٌ املٝت١ ٚحنٖٛا ثِ غسط غسطني ص.173:ايبكس٠ط

ٖا ٫ٚ ٜتذاٚش ب٘ َٛقع اؿاد١ :ُٖا غري باؽ ٫ٚ عاد َٚٔ ٖرا ا٫غرتاط ْص ايؿكٗا٤ إٔ ايطسٚز٠ تكد بكدز

َٚجٌ ٖرا يف اؾٛاش شزاع١ أعطا٤ داخ١ًٝ َٔ ايرٖب عٓد ا٫ستٝاز  ، ٚنرا اضتعُاٍ َطاَري  (3ٚدؾع ايطسز )

 ايرٖب يف ايهطٛز ٚحنٖٛا .

ٚمجٝع ايعًٌ ٚاملكصٛدات ٚاؿهِ يف ايتشسِٜ يف اضتعُاٍ ايرٖب ٚايؿط١ غري ٚازد٠ ٖٓا ; إذ َكصٛدٖا َٓع 

ـ٤٬ٝ ٚايبطس ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤ ٖٚرا غ٬ف ٖرا نً٘ ; َٚكصٛدٖا ايتداٟٚ ٚدؾع اهل٬ى.أٚ ايهرب ٚا

 ايطسز ايبايؼ عٔ ايٓؿظ ؾذاشت.

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                               
 (256/ 1) املٗرب غسح ( اجملُٛع1)

 ( املصدز ايطابل 2)

 آٍ سطٔ بٔ َػٗٛز عبٝد٠ أبٛ: احملكل(ٖـ790: املتٛؾ٢) بايػاطيب ايػٗري ايػسْاطٞ ايًدُٞ قُد بٔ َٛض٢ بٔ امل٪يـ : إبساِٖٝ 4/420( املٛاؾكات يًػاطيب 3)

  163ٚ غسح ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ يًسشزقا ص   ا٭ٚىل ايطبع١: عؿإ ايطبع١ ابٔ داز: ضًُإ ايٓاغس
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 املطًب ايجاْٞ

 ايص١ٜٓ بايرٖب  ْٚٛاشهلا

ٌِ}ٜكٍٛ اهلل :  ِٔ ُق ََ َّ ١ََٓ َسسَّ ِ٘ ِشٜ ِٙ َأِخَسَز ايَِّتٞ ايَّ َِّباِت ِيِعَباِد َٔ َٚايطَّ ٌِ سِِّشِماي َِ َٞ ُق ِٖ َٔ َِّرٜ ُٓٛا ِي ََ َٝا٠ِ ِؾٞ آ َٝا اِيَش ِْ  ايدُّ

َّ َخاِيَص١ّ ِٛ َٜ ١ََِ َٝا ٌُ َنَرِيَو اِيِك َٜاِت َُْؿصِّ ٍّ اِيآ ِٛ َٕ ِيَك ُُٛ ًَ ،ٖٚرا خطاب َكصٛدٙ ا٫ْهاز ص32: ا٭عسافط {(32) َِٜع

، ٚايػسٜع١ زاع١ٝ يًُشاضٔ املع١ٜٛٓ  ع٢ً َٔ سسّ ايص١ٜٓ ، أَٚٓعٗا ، اذا ؾايص١ٜٓ أَس َباح  بٌ ٖٛ َٔ احملاضٔ

ٚاملاد١ٜ ،ٚنإ يًرٖب َطاس١ نبري٠ يف ايص١ٜٓ ب٘ ٚايتشًٞ ; ٚملا نإ ي٘ خصٛص١ٝ ْكد١ٜ ، ٚخصٛص١ٝ 

َستبط١ بكِٝ ا٫َٛاٍ ، نإ ٫بد َٔ ضبط ايص١ٜٓ ب٘ ٭ٕ ايػسٜع١ نُا ٖٞ َبٝش١ يًص١ٜٓ ، ٖٞ نريو 

ز اىل اـ٤٬ٝ ٚايهرب ٚايتطسف يف ايصٖٛ اجملتُعٞ ٚا٫خ٬قٞ، زاع١ٝ ؿؿغ املاٍ ، ٚسؿغ ا٫خ٬م َٔ اـسٚ

 ٚيف ٖرا املطًب ْبني نجريا َٔ ٖرٙ ا٫َٛز ؾٓكٍٛ :

( َٔ سدٜح أبٞ 1ايؿسع ا٫ٍٚ:  ا٭صٌ يف ٖرا  ايباب سدٜح "٢ْٗ عٔ ايتدتِ بايرٖب" ٖٚٛ يف ايصشٝشني)

 هلل عًٝ٘ ٚضًِ.ٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اٖسٜس٠، ٚايٓٗٞ ٚازد عٔ مجاع١ َٔ ايصشاب١ ع

ٚي٘ أيؿاظ صسذن١ يف ايتشسِٜ ؾعٔ أبٞ َٛض٢ زضٞ اهلل عٓ٘ َسؾٛعا "أسٌ ايرٖب ٚاؿسٜس يإلْاخ ٚسسّ ع٢ً 

 (2ذنٛزٖا"،ٖٚٛ عٓد أمحد ٚغريٙ ٖٚٛ سدٜح صشٝض )

 ٚاإلمجاع ع٢ً ٖرا ٚقد تكدّ ْكً٘ عٔ اإلَاّ ايٟٓٛٚ .

ٗٗا يٓطتدًص ايعًٌ ٚاملٓاطات اييت ب٢ٓ عًٝٗا ٚثِ ٖٓا َطا٥ٌ َٓتػس٠ نجري٠ ،ٚضٓشاٍٚ تًدٝص زٚسٗا ٚؾك

 ايؿكٗا٤ أسهاّ ٖرٙ املطا٥ٌ ٚص٫ٛ اىل  ؽسٜر ايٓٛاشٍ َٔ خ٬ٍ ذيو ؾُٓٗا  : 

 ـ سهِ اضتعُاٍ ايرٖب  يف أنٌ ٚغسب .1 

ٚسهِ ذيو ايتشسِٜ  بايٓص ٚاإلمجاع ؾؿٞ ايصشٝشني "ايرٟ ٜػسب يف آ١ْٝ ايرٖب ٚايؿط١ ؾإمنا دنس يف 

 ( ، ٚ ٖرا صشٝض صسٜض يف ايتشسِٜ.3ِ ")بطٓ٘ ْاز دٗٓ

 باب َٔ ذيو ٭ٕ ٚايؿط١; ايرٖب آ١ْٝ ؾ٢ ٚايػسب ا٭نٌ دنٛش ٫ أْ٘ َتؿكٕٛ :ايعًُا٤ بطاٍ قاٍ ابٔ

َّا ٚايؿط١ ايرٖب اهلل دعٌ إذ ايطسف، ّْا يًٓاع قٛا ُّا ملعاٜػِٗ ٚأمثا  (4يٮغٝا٤) ٚقٝ

 َٚعاٖس ايص١ٜٓ يف املطانٔ َٚساؾكٗا.ـ ٚأَا اضتعُا٫ت ايرٖب  يف ا٭ثاخ ٚا٫ؾرتاغات 2

ؾٗٛ قسّ إذ ٫ َع٢ٓ هلا ض٣ٛ ايهرب ٚاـ٤٬ٝ ٚايطسف ٚايتبرٜس ٖٚرٙ قسَات بإدي١ َكطٛعات أصٍٛ 

 نكٛي٘ تعاىل :

                                                           
(2093) - 59بسقِ  (1657/ 3) َطًِ ٚصشٝض  5864بسقِ  (155/ 7) ايبدازٟ ( صشٝض1)

 بػٛاٖدٙ صشٝض قاٍ احملكل ا٫زْا٩ط  سدٜح  19515بسقِ  (276/ 32) ايسضاي١ ط أمحد ( َطٓد2)

 (2065)بسقِ  (1634/ 3) َطًِ ٚصشٝض   5634بسقِ  (113 /7) ايبدازٟ ( صشٝض3)

َهتب١  داز ايٓػس: ؼكٝل: أبٛ متِٝ ٜاضس بٔ إبساِٖٝ ٖـ(449أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ خًـ بٔ عبد املًو )املتٛؾ٢:  امل٪يـ  (81/ 6) بطاٍ ايبدازٟ  ٫بٔ صشٝض ( غسح4)

ايطعٛد١ٜ، ايسٜاض -ايسغد 
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َّ َ٘ )ِإ َّ َّ ُِٜشبُّ َيا اي ٍٍ ُن ُ٘ ُتِطِسُؾٛا ََٚيا}. ٚقٛي٘ ضبشاْ٘ 18َؾُدٍٛز( يكُإ اٯ١ٜ  َُِدَتا َّ ُُِطِسِؾنَي ُِٜشبُّ َيا ِإ  { اِي

;نُا أْٗا خسٚز عٔ   ص 27ـ 26: اإلضسا٤ط { َتِبِرّٜساإٕ املبرزٜٔ ناْٛا إخٛإ ايػٝاطني ُتَبرِِّز ََٚيا}. ص141: ا٭ْعاّط

 ٚضط١ٝ اإلْؿام املكصٛد٠ يف ايػسع.

{َٔ َِْؿُكٛا ِإَذا َٚايَِّرٜ ِِ َأ ِِ ُِٜطِسُؾٛا َي َٕ َِٜكُتُسٚا ََٚي َٔ ََٚنا ِٝ َّاَق َذِيَو َب . ;ٚقٝاضا ع٢ً ا٭نٌ ٚايػسب ص67: ايؿسقإط {َٛا

 ٖرا عُد٠ املٓع يف مجٝع املراٖب.يعدّ ايؿازم ٚ

 َٚع ايٓعس إىل َكصٛد ايػسع يف تسى اـ٤٬ٝ ٚايهرب ٚايطسف ٚايتبرٜس.

ـ أَا سهِ اؽاذ آ١ْٝ  ايرٖب ٚايؿط١ غري ا٭نٌ ٚايػسب بٌ جملسد ا٫ؽاذ ، ؾٗٛ َطتٓبط َٔ ديٌٝ اـطاب 3

يف قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ "ايرٟ ٜػسب يف آ١ْٝ ايرٖب ٚايؿط١ إمنا دنس يف بطٓ٘ ْاز دِٗٓ" أخسد٘ َطًِ 

 ٖٚٛ يف ايبدازٟ بدٕٚ يؿغ ايرٖب ٚقد تكدّ .

ٜٚطتٓبط َٓ٘ دٛاش اؽاذ آ١ْٝ ايرٖب ٚايؿط١ نٓصا ٚثس٠ٚ ; إذ ايٓٗٞ ٚازد ع٢ً ايػسب َٚا يف َعٓاٙ َٔ 

 نٓصا ٚثس٠ٚ ٫ أز٣ َا ميٓع َٓ٘ ٚد٫ي١ اؿدٜح تدٍ عًٝ٘.ا٫ضتعُا٫ت يهٔ اؽاذٖا 

ٚاحملسّ ٖٛ اضتعُاي٘ أٚ ايتصٜٔ ب٘ يًسداٍ ٚيٝظ ا٫ؽاذ نريو ;٭ْ٘ ٫ ٜتدر يًص١ٜٓ بٌ يًجس٠ٚ ٖٚرا  قٍٛ 

 (.1صشٝض يف املرٖب ايػاؾعٞ )

 ـ َٚٔ ٖرا ايكطِ َطا٥ٌ َػٗٛزات ث٬خ:4

 نجاز َٔ اؿًٞ .ا٭ٚىل:سهِ يبظ املسأ٠ يٓعٌ ايرٖب أٚ اإل

 ٚايجا١ْٝ:سهِ يبظ ايطؿٌ ايرنس يًرٖب .

 ٚايجايج١: سهِ ؼ١ًٝ املصاسـ ٚايهعب١ ٚاملطادد.

 أَا املطأي١ ا٭ٚىل ٖٚٞ: سهِ يبظ املسأ٠ يٓعٌ ايرٖب أٚ اإلنجاز َٔ اؿًٞ،  ؾٝٓعس اجملتٗد ؾٝٗا إىل أصًني :

 األول: مأخىذ من النصىص الكلية  : 

ُ٘ ُتِطِسُؾٛا ََٚيا} " َّ ُُِطِسِؾنَي ُِٜشبُّ َيا ِإ َّ} " " ص26: اإلضسا٤ط { َتِبِرّٜسا ُتَبرِِّز ََٚيا} " " ص141: ا٭ْعاّط { اِي َ٘ ِإ َّ  ُِٜشبُّ َيا اي

ِٔ ََ َٕ  ".. ص36: ايٓطا٤ط {َؾُدّٛزا َُِدَتاّيا َنا

 ٖٚرٙ اصٍٛ قهُات َٔ أّ ايهتاب .

ِٔ}ٓصٛص ايصشٝش١ ايصسذن١ ٚقد قاٍ اهلل ضبشاْ٘: ٚاصٌ ثإ : ٖٛ سٌ ايرٖب يًٓطا٤ ٖٚٛ َعًّٛ باي ََ َٚ  َأ

َٓػَُّأ ١َِٝ ِؾٞ ُٜ ًِ  ص18: ايصخسفط {اِيِش

ٚا٭صٌ ا٫ٍٚ كصص هلرٙ; ٭ْ٘ عباز٠ عٔ صؿات يؿعٌ املهًـ ;اذ ا٫ضساف ٚايتبرٜس ٚا٫ختٝاٍ  ٚايؿدس 

 صؿات ٜٛصـ بٗا ايؿعٌ .

                                                           
 . ي46ًٟٚٛٓ – 44/ 1 املؿتني ٚعُد٠ ايطايبني (  زٚض1١)
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ٚؾعٌ ايص١ٜٓ ٚاؿًٞ يًٓطا٤ َطًل  قٝدت٘ ٖرٙ ٖٚرٙ ايصؿات قسّ ادنادٖا َع ايؿعٌ عَُٛا ٚخصٛصا ،

ا٫صٍٛ احمله١ُ، ٚعًٝ٘ ؾٝشسّ ع٢ً املسأ٠ يبظ ْعٌ َٔ ايرٖب ;٭ْ٘ ٫ َع٢ٓ ي٘ ض٣ٛ ٖرٙ ايصؿات ٚيف َرٖب 

 ( .1ايػاؾع١ٝ اخت٬ف: يصاسب يصشب اؿاٟٚ املٓع ٚيًساؾعٞ اؾٛاش َٚرٖب اؿٓاب١ً اط٬م ايتشسِٜ )

  دض ٖرٙ احملهُات ٚأْصهلا ع٢ً ٖرٙ املطاي١ َٔ باب ؼكٝل املٓاطٚضبب ا٫خت٬ف إٔ َٔ َٓع ز

َٚٔ أداش مل ٜتشكل املٓاط عٓدٙ ; إذ اـ٤٬ٝ ٚايؿدس صؿتإ َعٜٓٛتإ خؿٝتإ ٚاإلضساف ٚايتبرٜس رنتًـ 

 ضبط٘ ; ؾًِ ٜتشكل ايتعًٌٝ ؾرتدض أصٌ اإلباس١.

ػسٜع١ قا١ُ٥ يف أسهاَٗا ع٢ً ايػايب َٔ ايعٛا٥د ٚايرٟ ٜعٗس َٔ ايؿك١ ٖٓا إٔ ؼكٝل املٓاط يٝظ خؿٝا ;إذ اي

 ٚايػايب يف ٖرٙ اؿاي١ ٖٛ إٔ ذيو ضسف، ٚتبرٜس، ٚنرب، ٚخ٤٬ٝ ،َٚا ْدز ٫ سهِ ي٘.

 (.2ٚأَا املدخٔ ،ٚاملهش١ً، ٚأدٚات دٚزات املٝاٙ ،ٚبساٜٚص ا٭ثاخ َٔ ايرٖب  ؾُشسّ ;٭ْ٘ اضتعُاٍ ٫ سًٞ )

د٠ زادع١ إىل ايٓعس ايطابل يف َطأي١ ايٓعٌ ٚإٕ ناْت أخـ إذ ٖٞ َٔ َٚطأي١ اؽاذ املسأ٠ ـ٬خٌٝ َتعد

ايتشًٞ ٖٚٞ ظاٖس٠ ،ؾٗٞ أقسب إىل اؾٛاش ٚعًٝٗا اؿٓؿ١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚيًػاؾع١ٝ ٚد٘ باملٓع يع١ً 

 (.3ايطسف )

 املطأي١ ايجا١ْٝ : سهِ يبظ ايطؿٌ ايرنس يًرٖب َٚجً٘ اؿسٜس. 

 ػسع ٖٛ بتتبع تعاٌَ ايػسع َع ايتشسِٜ ع٢ً ايطؿٌ ٚمما ٜدٍ ع٢ً ذيوٚتأصٌٝ ٖرٙ املطأي١ َٔ اي

 متس َٔ متس٠ عُٓٗا، اهلل زضٞ عًٞ بٔ اؿطٔ أخر: قاٍ عٓ٘، اهلل زضٞ ٖسٜس٠ َا دا٤ يف ايصشٝض  إٔ أبا-1 

 ٫ أْا غعست أَا: »قاٍ ثِ يٝطسسٗا، «نذ نذ: »ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب ؾكاٍ ؾٝ٘، يف ؾذعًٗا ايصدق١،

 (.4) «ايصدق١ ْأنٌ

 ٚنذ نذ اضِ صٛت ٜكاٍ يصدس ايطؿٌ قبٌ ْطك٘ أٚ ساٍ تعًُٝ٘ .

ٚيٛ ناْت َباس١ يرتن٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ملا عًِ َٔ زمحت٘ بايصػري ، ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ايطؿٌ َٚعا١ًَ  "إْا ٫ ؼٌ" "أٚ ٫ ؼٌ ايصدق١" )نُا يف زٚا١ٜ ملطًِ ( ديٌٝ ع٢ً إدسا٤ سهِ اؿس١َ ع٢ً

 ايٛيٞ ي٘ بٗرا .

                                                           
 . 15 ـ 14/  3 ٚاملػين ٫بٔ قدا١َ 263/  2 ٚايسٚض١ ، 40/  6 (اجملُٛع1)

 اإلقٓاع َنت عٔ ايكٓاع ٚنػاف 6/41ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ   8/81( ؾتض ايكدٜس ٫بٔ اهلُاّ 2)

ايؿهس  داز: ايٓاغس (ٖـ1051: املتٛؾ٢) اؿٓب٢ً ايبٗٛت٢ إدزٜظ بٔ سطٔ ابٔ ايدٜٔ ص٬ح بٔ ْٜٛظ بٔ َٓصٛز: امل٪يـ 1/283

 .2/239ٚنػاف ايكٓاع يًبٗٛتٞ  6/40ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ  5/224( ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ 3)

 (751/ 2) َطًِ ٚ صشٝض 1491بسقِ  (128/ 2) ايبدازٟ ( صشٝض4)

 .1069بسقِ 
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( أدي١ 1ٚأَسايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايطؿٌ  بايص٠٬ ابٔ ضبع ٚضسب٘ ابٔ عػس ٚتؿسٜكِٗ يف املطادع) -2

 أخس٣ ع٢ً سؿغ ايطؿٌ عٔ فسد َا ضٝ٪ٍٚ إيٝ٘ ا٭َس َٔ ا٭عُاٍ ٚا٭خ٬م ٚاملصاحل.

 ؿغ ا٭عساض. إذ ايتؿسٜل يف املطادع بني أبٓا٤ عػس ْعس َآٍ ٚساٍ ذن

 ٚتأدٜب٘ ع٢ً ايؿسا٥ض َطتٓبط َٔ ضسب٘ ع٢ً ايص٠٬ تأدٜبا يعػس; يعدّ ايؿازم .

ؾٗرٙ ايٓصٛص ديٌٝ ع٢ً ٚقاٜت٘ َٔ احملسَات ٚأَسٙ بايٛادبات، َٚجٌ ٖرا ٜكاٍ يف  غسب اـُس ٚعٌُ 

إذ امل٪اخر٠ َسؾٛع١ عٔ ايؿٛاسؼ ٚايهرب ٚايكتٌ ، ؾ٬ ؼٌ ي٘ عاٍ ،ٚأَا زؾع امل٪اخر٠ ؾ٬ تسؾع ٖرا ا٭صٌ ; 

 ايٓا٥ِ ٚايٓاضٞ ٚاملهسٙ اضتجٓا٤.

ٚعًٝ٘ ؾٝشسّ إيباع طؿٌ اؿسٜس ٚايرٖب ،ٚعًٝ٘ ؾت٣ٛ اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً  خ٬ؾا يًػاؾع١ٝ يف  

 (تسدٝشا َِٓٗ يديٌٝ "زؾع ايكًِ عٔ ث٬خ..." .2ا٭صض )

ٚضًِ يف ؼسِٜ ايتُس٠ ع٢ً اؿطٔ طؿ٬ ٚيٛ نإ ٖرا ايصٓٝع صشٝشا ملا تسن٘ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

 بايٓص ايكٛيٞ "إْا ٫ ؼٌ" ٚبايؿعٌ سٝح اْتصعٗا َٔ ؾٝ٘.

 ؾًِ ٜهتـ مبذسد ايكٍٛ  بٌ َٓع٘ ق٫ٛ ٚؾع٬.

ٖٚرا ٜطعـ تعًٌٝ املبٝض بإبدا٤ ايؿازم بني ؼسِٜ غسب اـُس يًطؿٌ َطًكا ٚبني إيباض٘ ايرٖب ;إٔ اـُس 

 ٫ ٜتًُو عاٍ غ٬ف ايرٖب.

ٚٚد٘ إبطاي٘ إٔ ايتُس ٜتًُو َٚع ذيو َٓع َٓ٘ ايطؿٌ ايصػري، ؾبطٌ ايتعًٌٝ بٗرا ايؿازم ،ٚنِ ٜؿسح 

 املكًد٠ اؾٛاَد مبجٌ ٖرا ايتعًٌٝ ب٬ عح ٫ٚ ؼًٌٝ ٚتدقٝل ،ض٣ٛ ايجك١ املطًك١ مبا أٚزدٙ ايطابل يف املرٖب.

 ٖرا املٛطٔ. ٖرا إٕ نإ املكًد ُٜٗ٘ ايتعًٌٝ ٚإ٫ ؾا٭نجس١ٜ ايطاسك١ ٖادست

 املطأي١ ايجايج١: سهِ ؼ١ًٝ املصشـ ٚايهعب١ ٚاملطادد بايرٖب  

 ٚيًعًُا٤ ؾٝٗا أقٍٛ: 

ايكٍٛ ا٫ٍٚ ايتشسِٜ :  ٖٚٛ َا ذٖب ايٝ٘  ايػاؾع١ٝ يف ا٭صض ؾسأٚا ؼسِٜ ؼ١ًٝ ايهعب١ ٚضا٥س املطادد ملا ؾٝ٘ 

 (3َٔ ايطسف ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤)

 ؾؿٝ٘ ؾٝٗا قٓادًٜٗا ٚتعًٝل ضكؿ٘ ٚمتٜٛ٘ ٚايؿط١ بايرٖب املطادد ٚضا٥س ب١ايهع ؼ١ًٝ قاٍ ايٟٓٛٚ :ٚأَا

 عٔ املاٚزدٟ ْٚكً٘ املتكدَني َٔ ٚآخسٕٚ املسٚشٟ اضشل أبٛ قاٍ ٚب٘ ايتشسِٜ( أصشُٗا) َػٗٛزإ ٚدٗإ

                                                           
 يطبع بايص٠٬ أبٓا٤نِ َسٚا: " ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ ٍقا: قاٍ ددٙ، عٔ أبٝ٘، عٔ غعٝب، بٔ عُسٚ عٔ 6756بسقِ  (369/ 11) ايسضاي١ ط أمحد ( َطٓد1)

 املطادع.ٖٚٛ سدٜح سطٔ صشٝض  يف بِٝٓٗ ٚؾسقٛا ضٓني، يعػس عًٝٗا ٚاضسبِٖٛ ضٓني،

 ايدٜٔ ع٤٬: امل٪يـ 145/ 3/144اـ٬ف يًُسداٟٚ  َٔ ايسادض َعسؾ١ يف ، ٚ اإلْصاف 2/67، ٚايسٚض١ يًٟٓٛٚ  1/124َٖٚٛب اؾًٌٝ يًشطاب  6/362( زد احملتاز 2)

ايعسبٞ. ايرتاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس(ٖـ885: املتٛؾ٢) اؿٓبًٞ ايصاؿٞ ايدَػكٞ املسداٟٚ ضًُٝإ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ

 ايؿهس، داز: ايٓاغس (ٖـ1004 :املتٛؾ٢) ايسًَٞ ايدٜٔ غٗاب محص٠ بٔ أمحد ايعباع أبٞ بٔ قُد ايدٜٔ مشظ: امل٪يـ  1/91املٓٗاز  يًسًَٞ  غسح إىل احملتاز ( ْٗا3١ٜ)

 بريٚت
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 ض١ٓ ؾٝ٘ ٜسد مل بأْ٘ ي٘ ٚاضتديٛا ٚآخسٕٚ ٚايبػٟٛ ايطٝب أبٛ ايكاضٞ ب٘ ٚقطع املتكدَني أصشابٓا َٔ نجري

 عٓٗا اهلل زضٞ عا٥ػ١ عٔ ايصشٝشني ٚيف ض٬ي١ بدع١ ٚنٌ بدع١ ؾٗٛ ايساغدٜٔ اـًؿا٤ َٔ أسد عًُ٘ ٫ٚ

 ع٬ُ عٌُ َٔ) هلُا زٚا١ٜ ٚيف( زد ؾٗٛ َٓ٘ يٝظ َا دٜٓٓا يف أسدخ َٔ) قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ إٔ

 ع٢ً أمجعٛا نُا يًدٜٔ ٚإععاَا ٚاملطادد ب١يًهع تععُٝا اؾٛاش( ايجاْٞ ٚايٛد٘( )زد ؾٗٛ أَسْا عًٝ٘ يٝظ

 (.1باؿسٜس) ايهعب١ ضرت

 ٚايٛد٘ ا٭ٍٚ ٖٛ َرٖب اؿٓاب١ً نريو 

ٚايكٍٛ ايجاْٞ:  ٖٚٛ اؾٛاش ٖٚٛ ايٛد٘ ايجاْٞ عٓد ايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ، ٚغسط املايه١ٝ يًذٛاش يف املطادد إٔ 

 (2تهٕٛ عٝح ٫ تػػٌ املصًٞ ؾإٕ غػًت٘ ؾٗٛ َهسٚٙ)

 (.3بأع عٓد اؿٓؿ١ٝ إٕ نإ َٔ َاٍ ْؿط٘ ٫ َٔ َاٍ ايٛقـ )٫ٚ 

ٚايؿك٘ يف ٖرٙ املطأي١ إٔ ؼسِٜ اضتعُاٍ ايرٖب ٚايؿط١  ٌٖ دنسٟ  ٖٓا أٚ ٫، ؾُٔ أداش زأٟ عدّ دسٜاْ٘ ; 

٭ْ٘ َٔ باب ايتععِٝ يػعا٥س اهلل ع٢ً ايتؿصٌٝ ايطابل ،َٚٔ َٓع عًٌ ذيو بع١ً أخس٣ ٖٞ ايطسف ٖٚرٙ 

 ٓتصع١ َٔ ايٓص "٫ٚ تطسؾٛا" ٚيهٓٗا غري َٓطبط١.دٓظ ع١ً َ

 ٚيكا٥ٌ َٓع ؼككٗا يف َطأيتٓا ; ٭ٕ تصٜني ايهعب١ ٚايصشـ بايرٖب ٫ ٜعد إضساؾا عسؾا.

ٚايرٟ ٜرتدض: أْ٘ دنٛش يف ايهعب١ ؼًٝتٗا برٖب ٚؾط١ ٚغري ذيو َٔ املهٓٛشات ٚأصً٘ َػٍُٛ ظٓظ ع١ً 

ََ يف عني اؿهِ، ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل " َِٚٔ ِِ ِ٘ َغَعا٥َِس َُٜععِّ َٗا ايَّ َّ ِٔ َؾِإ َِ ٣َٛ ًُِٛب َتِك  " . ص32: اؿرط اِيُك

ؾايتععِٝ  سهِ ،ٚدٓظ ايع١ً غعا٥س اهلل ;إذ ٖٛ غاٌَ هلا ٚيػريٖا، ٖٚرا ديٌٝ ع٢ً ق٠ٛ ايتعًٌٝ ظٓظ ايعًٌ 

قساز ٚايرتى غسع َتبع ،ٜٚٓطاف إىل ٖرا ؾعً٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إذ تسى نٓص ايهعب١ ٚمل ٜٓؿك٘ ٖٚرا اإل

 ،ٖٚٛ َا ذٖب إيٝ٘ أبٛ بهس ٚعُس اتباعا نُا ثبت يف ايصشٝض 

 عٓ٘، اهلل زضٞ عُس اجملًظ ٖرا دًظ يكد: ؾكاٍ ايهعب١، يف ايهسضٞ ع٢ً غٝب١ َع دًطت: قاٍ ٚا٥ٌ، أبٞ عٔ

 ُٖا: »قاٍ ٜؿع٬، مل صاسبٝو إٕ: قًت. «قطُت٘ إ٫ بٝطا٤ ٫ٚ صؿسا٤ ؾٝٗا أدع ٫ إٔ ُُٖت يكد: »ؾكاٍ

 (.4بُٗا ) أقتدٟ املس٤إ

 إٔ أْظ، ٚسهِ شخسؾ١ املطادد بايرٖب  يف ٖرا املع٢ٓ ;ي٫ٛ ايٓص ايٛازد َٛزد ايرّ عٔ شخسؾ١ املطادد عٔ

 (.5)" املطادد يف ايٓاع ٜتبا٢ٖ ست٢ ايطاع١ تكّٛ ٫: "قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب

 ٗٞ املصًٞ ٚيٛ ض٠ٛٗ أٚ ضتاز٠ نُا دا٤ يف ايصشٝض "َٚا يف َعٓاٖا َٔ ايٓصٛص ايداي١ ع٢ً زؾع َا ًٜ

                                                           
 (42/ 6) املٗرب يًٟٓٛٚ غسح ( اجملُٛع1)

 .130/300/ 1.  َٛاٖب اؾًٌٝ يًشطاب  1/283( نػاف ايكٓاع  يًبٗٛتٞ 2)

 .1/999( ؾتض ايكدٜس ٫بٔ اهلُاّ  3)

 .(149/ 2) ايبدازٟ ( صشٝض4)

 . 12379 (372/ 19) أمحد (َطٓد5)
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 اْصسف ؾًُا ْعس٠، أع٬َٗا إىل ؾٓعس أع٬ّ، هلا مخٝص١ يف ص٢ً ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ عا٥ػ١، عٔ

 ٚقاٍ «ص٬تٞ عٔ آْؿا أهلتين ؾإْٗا دِٗ، أبٞ بأْبذا١ْٝ ٚأتْٛٞ دِٗ أبٞ إىل ٖرٙ غُٝصيت اذٖبٛا: »قاٍ

 ايص٠٬ يف ٚأْا عًُٗا، إىل أْعس نٓت: »ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب قاٍ عا٥ػ١، عٔ أبٝ٘، عٔ عس٠ٚ، بٔ ٖػاّ

 ( .1تؿتٓين") إٔ ؾأخاف

 ؾايٓص يف ايرّ َٚا يف َع٢ٓ ايٓص نُا ذنسْا ٜ٪دٟ بايٓاظس إىل اضتجٓا٤ املطادد مل٬سع١ ٖرا املع٢ٓ.

ٌ ٚايٛض١ًٝ عٓد عدّ إَهإ اؾُع أٚ سصٍٛ ٚ٭ٕ ايعٓا١ٜ باملكصد ٖٚٞ ايص٠٬ ٖٓا َكدّ ع٢ً ايعٓا١ٜ باحمل

 ْٛع تعازض يف ْعس اجملتٗد.

 َٚا زأٜٓاٙ َٔ ايتؿصٌٝ زادع إىل مجع أدي١ َٚكاصد ٚعًٌ ايباب  ٚاهلل أعًِ.

ٚملا ناْت ع١ً ايتععِٝ "َٚٔ ٜععِ غعا٥س اهلل " غري ظاٖس٠ يف ؼ١ًٝ نتب ايعًِ بايرٖب ٚايؿط١ ،ٚناْت 

 (2ا٤ بعدّ اؾٛاش،ٖٚٛ َا دست عًٝ٘ املراٖب )ع١ً ايطسف أظٗس نإ اإلؾت

ٚيتُاّ ايؿا٥د٠ خنتِ عهِ ايٛض٤ٛ ٚايتُِٝ يف آ١ْٝ ايرٖب ٚايؿط١ ،ؾٝذسٟ ؾٝٗا خ٬ف ايص٠٬ يف ا٭زض 

املػصٛب١، ؾاؿٓاب١ً يف ٚد٘ ع٢ً ايبط٬ٕ ٚايج٬ث١ املراٖب اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ  ع٢ً ايصش١، ٚا٭صض 

 (3ش١ َع اإلثِ ;٫ْؿهاى اؾ١ٗ)عٓد اؿٓاب١ً ايص

ٖٚرٙ املطأي١ أدخًت يف ا٭صٍٛ ٚايؿسٚع ٖٚٞ َٔ أغٗس َطا٥ًُٗا ٚمل ٜٓؿو خ٬ؾٗا تكًٝدٖا ٚادتٗادا أَا 

 تكًٝدا ؾاملكًد ٜطام َع املرٖب ٚأَا ادتٗادا ؾ٬ رنسز قٍٛ ا٫دتٗاد ؾٝٗا عٔ أسد ٖرٜٔ املٗٝعني .

 ص١ٜٓ  ْٚٛاشهلا ٚسهِ ايرٖب املكطع يف ايص١ٜٓ يًسداٍ ايؿسع ايجاْٞ  : سهِ ايرٖب ايٝطري يف اي

 ْؿتتض ٖرا ايؿسع بٗرٙ ايتطا٫٩ت : 

 ٌٖ دنٛش إٔ ًٜبظ ايسدٌ ضاع١ َ٪غسٖا َٔ ايرٖب ؟

 َٚاسهِ اضتدداّ قًِ صٓع ضٓ٘ َٔ ايرٖب اٚ قٌ ع٬قت٘ ؟

 َٚٚا سهِ زٜػ١ ايرٖب يف  ايصٛتٝات يف املاٜهات اؿطاض١؟

 ايرٖب ٚنرا ذٖب اؾٓابٞ ٚايطٝٛف ؟ َٚاسهِ َطُاز ايؿص َٔ

ؾٓكٍٛ ٚباهلل ايتٛؾٝل : ا٫صٌ يف ٖرا  سدٜح عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أْ٘ "٢ْٗ عٔ ايرٖب إ٫ 

 (.4َكطعا")

                                                           
(84/ 1) ايبدازٟ (صشٝض1)

 ايسسٝبا٢ْ غٗس٠، ايطٝٛطٞ عبدٙ بٔ ضعد بٔ َصطؿ٢: امل٪يـ   1/157املٓت٢ٗ  غا١ٜ غسح يف اي٢ٗٓ أٚيٞ ٚ َطايب 6/42ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ  1/126( َٛاٖب اؾًٌٝ 2)

 اإلض٬َٞ. املهتب: ايٓاغس (ٖـ1243: املتٛؾ٢) اؿٓبًٞ ايدَػكٞ ثِ َٛيدا

 .76  – 1/75طبع١ داز ايؿهس، ٚاملػين ٫بٔ قدا١َ   1/10ٚدٛاٖس اإلنًٌٝ ع٢ً كتصس خًٌٝ يٮبٞ ا٫شٖسٟ  1/46ٚايسٚض١ ي٣ًٚٛٓ   5/217( ساغ١ٝ بٔ عابدٜٔ 3)

 5150بسقِ   (161/ 8) ايٓطا٥ٞ ٖٚٛ يف ضٓٔ 16833زقِ  (45/ 28) ايسضاي١ ط أمحد ( َطٓد4)
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ٖٚٛ سدٜح صشٝض صسٜض يف ايٓٗٞ . ٚايصشٝض إٔ ٖرا ا٫ضتجٓا٤ يًسداٍ ، ٚإمنا خصصٓاٙ بايسداٍ ;٭ٕ اؿٌ 

 ٚعُّٛ ايٓٗٞ يًسداٍ.يًٓطا٤ ثابت بٓصٛص أخس٣ ،

 ؾٝهٕٛ ٖرا زخص١ يًسدٌ يف يبظ ايرٖب املكطع ٫ احملًل ، ٚبٗرا ٫ ؽايـ بني ا٭سادٜح.

 ٚإيٝو طا٥ؿ١ َٔ ايعًُا٤ يف غسح اؿدٜح :  

 َع ايٓٗٞ ؾذعٌ ٚايهسا١ٖ، ايتٓصٜ٘ قٌ ٚأسً٘ اـطابٞ ضًُٝإ أبٛ أٚي٘(: َكطعا إ٫: ) املػها٠ ؾؿٞ غسح

 ايهبري ذيو َٔ ٚنسٙ. ٚاـامت ايطٝـ حنٛ ايٝطري ايػ٤ٞ باملكطع أزاد: ٚقاٍ. ايٓطا٤ إىل َصسٚؾّا ا٫ضتجٓا٤

 إٔ غري دٝد تكدٜس ٖٚرا. ؾٝ٘ ايصنا٠ ػب ٫ َا ٚايٝطري. ٚايهرب اـ٤٬ٝ أٌٖ ٚش١ٜٓ ايطسف، أٌٖ عاد٠ ٖٛ ايرٟ

 .ايٓطا٤ٚ ايسداٍ بني ايٓٗٞ صٝػ١ يف ممٝص ٫ٚ ذيو عٔ مبٓب٧ ٖٛ َا َعا١ٜٚ سدٜح يؿغ

 ؾٝشتٌُ. ٚايٓطا٤ ايسداٍ سل يف عاّ ٚذيو ايُٓٛز، زنٛب عٔ ايٓٗٞ ع٢ً ايرٖب يبظ ع٢ً ايٓٗٞ زتب إْ٘ ثِ

 اييت ايؿط١ ع٢ً زنب إذا َٓ٘ ايتاؾ٘ ايٝطري إٔ زأٟ ثِ غريٙ، زٚاٙ نُا ايرٖب يبظ عٔ ايٓٗٞ ز٣ٚ َعا١ٜٚ إٔ

 قٝاضّا ايٓٗٞ; يف داخٌ غري اـامت، ؾص ب٘ ٜػد أٚ املٓطك١، سًك١ أٚ ايطٝـ قبٝع١ ب٘ ؾتش٢ً يًسداٍ، أبٝشت

 . (1ذيو) عكٝك١ أعًِ ٚاهلل ن٬َ٘، َٔ با٫ضتجٓا٤ ذيو ؾاضتدزى اؿسٜس، َٔ ايٝطري ع٢ً

 ايٝطري ايػ٤ٞ أزاد ايٓٗا١ٜ يف قاٍ َكطعا إ٫ ايرٖب يبظ عٔ ٚيف غسح ضٓٔ ايٓطا٥ٞ يًطٝٛطٞ  :٢ْٗ

 (2ٚاـ٤٬ٝ) ايطسف أٌٖ عاد٠ ٖٛ ايرٟ ايهجري ٚنسٙ ٚحنٖٛا ناؿًك١

 مبا ٫ عٓ٘ املعؿٛ بايكدز ايكطع تكٝٝد َٔ ؾٝ٘ بد ٫( َكطعا إ٫ ايرٖب يبظ ٚعٔ: )ٚقاٍ ايػٛناْٞ  :قٛي٘

 قطعا املكطع ٫ ايهجري ايرٖب بايٓٗٞ ٚاملساد: داٚد أبٞ ضٓٔ غسح يف زض٬ٕ ابٔ قاٍ. ا٭سادٜح بني مجعا ؾٛق٘

 أٌٖ عاد٠ ٖٛ ايرٟ َٓ٘ ايهجري ٚنسٙ ايسدٌ، ضٝـ يف أٚ يًٓطا٤ متاخا أٚ قسطا أٚ سًك١ ػعٌ َٓ٘ ٜطري٠

 ؾٝ٘ ػب ٫ مبا ٚايٝطري ايصنا٠، ؾٝ٘ ػب ْصابا نإ مبا َٓ٘ ايهجري ٜطبط ٚقد ٚايتهرب، ٚاـ٤٬ٝ ايطسف

 دٓظ ٭ٕ: قاٍ بايٓطا٤، خاصا ا٫ضتجٓا٤ ٖرا ٚدعٌ املعامل يف اـطابٞ ايه٬ّ ٖرا َجٌ ذنس ٚقد. اْت٢ٗ

 .(3ٚنجريٙ) قًًٝ٘ ايسداٍ ع٢ً سسّ نُا عًٝٗٔ مبشسّ يٝظ ٖباير

 قًت: تأٌٜٚ أبٞ ضًُٝإ اـطابٞ خ٬ف ظاٖس اؿدٜح ;٭ٕ يؿع٘ عاّ يًسداٍ ٚايٓطا٤ ،

                                                                                                                                                               
ٚامس٘ سٝٛإ بٔ خايد،  -٘ ثكات زداٍ ايػٝدني، غري أبٞ غٝذ اهلٓا٥ٞسدٜح صشٝض يػريٙ، ٖٚرا إضٓاد سطٔ، زداي قاٍ ايع١َ٬ ا٫زْا٩ط يف ؼكٝك٘ ٭محد:

5150ٚصشش٘ ا٫يباْٞ يف تعًٝك٘ ع٢ً ايٓطا٥ٞ بسقِ .16833زقِ  (45/ 28)املطٓد  ؾُٔ زداٍ أبٞ داٚد ٚايٓطا٥ٞ، ٖٚٛ سطٔ اؿدٜح -ٚقٌٝ: خٝٛإ

 عبد. د: احملكل(ٖـ743) ايطٝيب اهلل عبد بٔ اؿطني ايدٜٔ غسف: امل٪يـ (2915/ 9( )ٓٔايط سكا٥ل عٔ ايهاغـ) بـ املط٢ُ املصابٝض َػها٠ ع٢ً ايطٝيب (غسح1)

 . (ايسٜاض - املهس١َ َه١) ايباش َصطؿ٢ ْصاز َهتب١: ٖٓداٟٚ ايٓاغس اؿُٝد

: املتٛؾ٢) ايطٝٛطٞ ايدٜٔ د٬ٍ بهس، بٞأ بٔ ايسمحٔ عبد: امل٪يـ ايٓطا٥ٞ ضٓٔ املطبٛع َع ساغ١ٝ ايطٓدٟ ع٢ً (160/ 8)ايٓطا٥ٞ  ضٓٔ ع٢ً ايطٝٛطٞ ( ساغ2١ٝ)

 سًب - اإلض١َٝ٬ املطبٛعات َهتب: ايٓاغس (ٖـ911

 اؿدٜح، داز: ايصبابطٞ ايٓاغس ايدٜٔ عصاّ: ؼكٝل (ٖـ1250: املتٛؾ٢) ايُٝين ايػٛناْٞ اهلل عبد بٔ قُد بٔ عًٞ بٔ امل٪يـ  قُد (103/ 2)( ٌْٝ ا٫ٚطاز 3)

َصس
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ٚيهٔ ملا ناْت ايٓصٛص ا٫خس٣ ٚاضش١ ايد٫ي١ ع٢ً سٌ ايرٖب يًٓطا٤ َطًكا ;تبني إٔ ٖرا خاص بايسداٍ 

 نُا ضٝأتٞ عٓد ْكٌ املراٖب . ;ٖٚٛ َا زدش٘ ا٫َاّ أمحد ٚغريٙ

ٖٚرا َا دعٌ غازح املػها٠ ٜتعكب ا٫َاّ اـطابٞ يف قٛي٘ ذيو ٚؾاقا يهجري َٔ ايعًُا٤ غريٙ ٖٚٛ َا ذٖب 

 ايٝ٘ غٝذ ا٫ض٬ّ بٔ ت١ُٝٝ بكٛي٘ : 

 ايرٖب عٔ ٢ْٗ} َعا١ٜٚ ؿدٜح َطًكا; ايسخص١: أسدٖا: أقٛاٍ أمحد عٔ( ايًباع باب) يف ايرٖب ٜطري ٚيف

 يف: ٚايجايح. ؾكط ايط٬ح يف ايسخص١: ٚايجاْٞ. بهس أبٞ قٍٛ ،ٖٚٛ غريٙ َٔ أق٣ٛ ايكٍٛ ٖرا ٚيعٌ {َكطعا ٫إ

 اؾساد٠ عني ٚاـسٜص١ خسٜص١" ٫ٚ ايرٖب ٜباح "٫ أمسا٤ ؿدٜح َطًكا; بتشسمي٘ ٚد٘ ،ٚؾٝ٘ خاص١ ايطٝـ

 عٔ ثبت قد ٭ْ٘ ا٭زبع١; ا٭١ُ٥ عٓد سّٖرا ق إٔ زٜب ٫ٚ ايتابع; دٕٚ املؿسد ايرٖب ع٢ً ذنٌُ قد ٖرا يهٔ

 . ايٓٗٞ ٜبًػ٘ مل َٔ ايصشاب١ َٔ يبط٘ قد نإ ٚإٕ ايرٖب; خامت عٔ ٢ْٗ أْ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب

نايعًِ  تبعا ٜطريٙ ٚبني عٓ٘; ؾ٢ٗٓ نايته١)قطع١ َؿسد٠( َؿسدا اؿسٜس ٜطري بني ٚغريٙ أمحد ؾسم ٚهلرا

 بني ؾٝؿسم: ٚايهجري ايٝطري بني ايسخص١ يف ٜؿسم ؾهُا. ؾكط ايٓٛع ٖرا يف ٚقع ٤ا٫ضتجٓا إذ )قطع١ يف ايجٛب(;

 .(1يػريٙ) ايتابع ع٢ً"  َكطعا إ٫"  َعا١ٜٚ سدٜح ٚذنٌُ ٚاملؿسد ايتابع

ٚايرٟ ٜرتدض ٚاهلل أعًِ ٖٛ إٔ اؿدٜح ديٌٝ ع٢ً إٔ ايٝطري َٔ ايرٖب َطتج٢ٓ بايٓطب١ يًسداٍ ع٢ً َا ذٖب 

 ٚنجري َٔ ايؿكٗا٤ َٔ كتًـ املراٖب نُا ضٝأتٞ ايٝ٘ ا٫َاّ أمحد 

 ٚتأٍٚ َٔ تأٚي٘ أْ٘ ع٢ً ايٓطا٤ خازز عٔ ايعاٖس ب٬ سذ١ ظاٖس٠ ٚاهلل أعًِ .

 ٜٚتدسز عًٝ٘ َطا٥ٌ نجري٠ ٚدقٝك١ :

ؾٝطتٓبط َٓ٘ سٌ يبظ ضاع١ ؾٝٗا َ٪غس َٔ ايرٖب يهْٛ٘ َػٍُٛ بعُّٛ "ْٗٞ ايرٖب إ٫ َكطعا" ٖٚرا -1

 . َٔ املكطع ايٝطري

ٚذنٌ ؾص خامت  ٚدص٤ َٔ قًِ ، ٚقد ؿغ اإلَاّ أمحد زمح٘ اهلل تعاىل ٖرا ؾكاٍ ظٛاش نٕٛ ؾص  -2

 اـامت َٔ ذٖب إٕ نإ ٜطريا

 ٚنرا َطُاز ايرٖب يف ايطٝـ ٚحنٛٙ  -3

 .ايطٝـ يف ؾٝ٘ ايسخص١ ، أمحد، عٔ زٟٚ ؾكد ايرٖب، َٔ ذيو عدا دا٤ يف املػين : َٚا

 اٯٕ ؾراى اهلل عبد أبٛ قاٍ ذٖب، َٔ َطُاز سٓٝـ بٔ عجُإ ضٝـ يف نإ أْ٘ زٟٚ دق: أمحد قاٍ ا٭ثسّ، قاٍ

 ٚز٣ٚ. ْاؾع عٔ أ١َٝ، بٔ إمساعٌٝ سدٜح َٔ. ذٖب َٔ ضبا٥ه٘ ضٝـ يعُس نإ إْ٘: ٚقاٍ. ايطٝـ يف

                                                           
قاضِ  بٔ قُد بٔ ايسمحٔ عبد: احملكل (ٖـ728: املتٛؾ٢) اؿساْٞ ت١ُٝٝ بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أمحد ايعباع أبٛ ايدٜٔ تكٞ: امل٪يـ (87/ 21) ايؿتا٣ٚ  ( فُٛع1)

 ايطعٛد١ٜ. ايعسب١ٝ املًُه١ ايٓب١ٜٛ، املد١ٜٓ ايػسٜـ، املصشـ يطباع١ ؾٗد املًو فُع: ايٓاغس
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 ذٖب ضٝؿ٘ ٚع٢ً َه١ دخٌ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً - ايٓيب إٔ» ايعصسٟ، َصٜد٠ عٔ بإضٓادٙ ايرتَرٟ،

 .  (1)«ٚؾط١

 ٜطكط إٔ عًٝ٘ رناف: اهلل عبد ٭بٞ قًت: ا٭ثسّ قاٍ. ذيو ؼسِٜ ع٢ً تدٍ أخس٣ زٚا١ٜ أمحد عٔ ٚزٟٚ

: زٟٚ ؾكد املطُاز، ؾأَا ايطسٚز٠، ع٢ً ٖٛ إمنا ٚذيو ا٭ضٓإ، يف زخص إمنا: قاٍ ذٖب؟ َٔ َطُازا ؾٝ٘ دنعٌ

ايػعري٠  َجٌ صػري غ٤ٞ: قاٍ صٝص١؟خسٜ غ٤ٞ أٟ: قًت.  «ايكٝا١َ ّٜٛ بٗا نٟٛ غسٜصٝص١، ؼ٢ً َٔ»

(2) 

 ؼ٢ً أٚ سًٞ، َٔ: »قاٍ غِٓ، بٔ ايسمحٔ عبد عٔ سٛغب، بٔ غٗس عٔ بإضٓادٙ أٜطا، ا٭ثسّ ٚز٣ٚ

 ٜطري أباح أْ٘ أصشابٓا، َٔ بهس أبٞ عٔ ٚسهٞ.  «َعربا أٚ ي٘ َػؿٛزا ايكٝا١َ، ّٜٛ بٗا نٟٛ غسٜصٝص١،

 ع٢ً احملس١َ ايج٬ث١ أسد ٚ٭ْ٘ ايؿط١، ع٢ً ايرٖب ٚبكٝاع ،ا٭خباز َٔ زٜٚٓاٙ مبا ذنتر ٚيعً٘ ايرٖب،

ؾتًدص َٔ ٖرا ايٓكٌ زٚا١ٜ عٔ ا٫َاّ أمحد إٔ اؾٛاش  (3نطا٥سٖا ) ٜطريٙ ذنسّ ؾًِ اإلْاخ، دٕٚ ايرنٛز

أخرٙ َٔ ا٫ضتجٓا٤ يف اؿدٜح ٖٚٛ َسٟٚ عٔ اؿٓؿ١ٝ يف َطُاز ايرٖب ، دا٤ يف اهلدا١ٜ "٫ٚ بأع مبطُاز 

  (4عٌ يف سذس ايؿص" أٟ يف ثكب٘ ٭ْ٘ تابع نايعًِ يف ايجٛب ؾ٬ ٜعد ٫بطا ي٘. )ايرٖب دن

 يًجٛب نايعًِ ايتبع دٕٚ يٮصٌ ٚايعرب٠ يًؿص تبع ٭ْ٘ ايرٖب مبطُاز ايؿص بػد بأع ٚيف ايبدا٥ع : ٫ٚ

 . (5ٚحنٛٙ. )

ٚاملصشـ ٚايجٛب املهتٛب عًٝ٘ ٚهلِ تٛضع يف َطا٥ٌ ،ؾذٛشٚا ا٫ْا٤ املطبب بايرٖب ٚايهسضٞ ٚايطسٜس ٚايطسز  

بايرٖب ،ؾهٌ ٖرٙ دا٥ص٠ يف املرٖب اؿٓؿٞ عٓد ا٫َاّ ٚقُد ٚنسٖٗا أبٜٛٛضـ ، ٚأَا ايطٝـ املطبب 

ٚايطهني ، ؾاتؿكٛا ع٢ً اؾٛاش، ٖٚرا َع٢ٓ قٍٛ ايهاضاْٞ  أْ٘ إمجاع أٟ َٔ أٌٖ املرٖب ٖٚرا َا عسؾت٘ بايتتبع 

 ٚنريو باإلمجاع ب٘ بأع ؾ٬ ٚايطهني املطبب ايطٝـ( ٚأَا)ٍ :إذ قا ملٓٗذ٘ يف ناٌَ نتاب ايبدا٥ع 

 ،ٖٚرٙ َطتٓبط َٔ ٖرا اؿدٜح ، (6)  بريو بايسخص١ اٯثاز يٛزٚد املطبب١ املٓطك١

                                                           
 1690 بسقِ (252/ 3)  ايرتَرٟ ضٓٔ (1)

قًت ٖٚٛ َٔ طسٜل غٗس بٔ سٛغب ٚؾٝ٘ خ٬ف 459بسقِ( 182/ 24) يًطرباْٞ ايهبري ِ( املعذ2)

  (46/ 3) قدا١َ ٫بٔ ( املػين3)

 ط٬ٍ: احملكل (ٖـ593: املتٛؾ٢) ايدٜٔ بسٖإ اؿطٔ أبٛ املسغٝٓاْٞ، ايؿسغاْٞ اؾًٌٝ عبد بٔ بهس أبٞ بٔ عًٞ: امل٪يـ (367/ 4) املبتدٟ بدا١ٜ غسح يف ( اهلدا4١ٜ)

 يبٓإ - بريٚت - ايعسبٞ ايرتاخ اسٝا٤ داز: ٜٛضـ ايٓاغس

 (132/ 5) ايػسا٥ع يًهاضاْٞ تستٝب يف ايصٓا٥ع ( بدا٥ع5)

 قُد قٍٛ ٖٚٛ - عٓ٘ اهلل زضٞ - سٓٝؿ١ أبٞ عٓد ؾٝ٘ ٚايػسب با٭نٌ بأع ؾ٬ بايرٖب املطبب اإلْا٤( ٚأَا):  ايػسا٥ع تستٝب يف ايصٓا٥ع بدا٥ع يف ( قا6ٍ)

 َٔ ايكدز ٖرا إٔ قٛهلُا( ٚد٘) ؾٝهسٙ اإلْا٤ باضتعُاٍ سصٌ ٚقد بايٓص سساّ ايرٖب اضتعُاٍ إٔ ٜٛضـ أبٞ قٍٛ( ٚد٘) ٜهسٙ ٜٛضـ أبٞ ٚعٓد املٛطإ يف ذنسٙ

 ٚايطسز ٚايهسضٞ املطبب ٜسايطس ع٢ً اؾًٛع اـ٬ف ٖرا ٚع٢ً باؿسٜس املهؿٛؾ١ ٚاؾب١ املعًِ نايجٛب ايتابع دٕٚ يًُتبٛع ٚايعرب٠ ي٘ تابع ٖٛ عًٝ٘ ايرٟ ايرٖب

 .ا٫خت٬ف ٖرا ع٢ً برٖب نتاب١ ؾٝ٘ ثٛب ٚيبظ ايرٖب َٔ ناْت إذا املسأ٠ سًك١ ٚنرا اـ٬ف ٖرا ع٢ً املطبب املصشـ ٚنرا املطبب١ ٚايجؿس ٚايسناب ٚايًذاّ
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ٚأَا تصٜني ايطٝٛف ٚايط٬ح ٚاؾٓابٞ بايرٖب ؾٝذٛش ؼ١ًٝ ايطٝـ بايرٖب يف َرٖب  _6

 ( ،.2ُإ بٔ سٓٝـ )(ٚاؿٓاب١ً ْٚكٌ أمحد ذيو عٔ عُس ٚعج1املايه١ٝ)

 املطًب ايجايح  : املُٛٙ ْٚٛاشي٘

 أ٫ٚ : تعسٜـ املُٛٙ يػ١ ٚاصط٬سا .

 ايعني ٚاملط٢ً تػػٞ دًٝد٠ ايعؿس٠ ؾٝٗا اييت ٚايعني ٚاملصٜٔ بايباطٌ املًبظ( املُٛٙ)ـ تعسٜـ املُٛٙ يػ١ : 1

 (3) ٫ سكٝك١ ي٘ٚايطشس: ايباطٌ، ٖٚٛ ا٭َس املُٛٙ ايرٟ َُٓٗا  دٖٛسٙ ٚيٝظ ؾط١ أٚ برٖب

 ـ تعسٜـ املُٛٙ اصط٬سا :2

 ؾُٝا ًٜك٢ حناع حنٛ َٔ إْا٤ ٖٚٛ َٛٙ، َٔ َؿعٍٛ اضِ(  ممٛٙ) ؾكاٍ ايؿكٗا٤ :إْا٤  أَا يف ا٫صط٬ح ايؿكٗٞ

 ٜٚط٢ً نايٛزم دنع٬ بإٔ ؾط١، أٚ برٖب( َطًٞ) إْا٤( ٚ) نُصُت يْٛ٘، ؾٝهتطب ؾط١، أٚ ذٖب َٔ أذٜب

 ؾٝ٘ ٜٚٛضع سؿسا، خػب حنٛ َٔ اإلْا٤ يف ذنؿس بإٔ ؾط١، أٚ برٖب( َطعِ) إْا٤( ٚ) سدٜد، حنٛ َٔ اإلْا٤ ب٘

 .بكدزٖا ؾط١ أٚ ذٖب قطع

 ذٖب َٔ دقٝل غسٜط ؾٝٗا ٜٚٛضع ايدق١، غا١ٜ يف اجملازٟ غب٘ ؾٝ٘ ٜصري ست٢ اإلْا٤ ٜربد بإٔ( َهؿت) إْا٤( ٚ)

 .(4عًٝ٘ ) ٜٚدم ؾط١، أٚ

 رٖب .ثاْٝا : َراٖب ايؿكٗا٤ يف املُٛٙ باي

ايرٟ زدش٘ ؾكٗا٤ املرٖب اؿٓؿٞ دٛاش اضتعُاٍ املُٛٙ بايرٖب ٚايؿط١ بػسط نٕٛ ايتُٜٛ٘ ٜطريا  ٖٚٛ َا  

 ٫ ميهٔ ؽًٝص٘ َٓ٘ بعسض٘ ع٢ً ايٓاز .

                                                           
 .1/125( َٛاٖب اؾًٌٝ 1)

 2/236( نػاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع 1)  2/610( املػين ٫بٔ قدا١َ 2)

 داز َ٪ضط١: عُس طبع١ كتاز أمحد دنتٛز: ؼكٝل (ٖـ350: املتٛؾ٢) ايؿازابٞ، اؿطني بٔ إبساِٖٝ بٔ إضشام إبساِٖٝ أبٛ: امل٪يـ 1/181ا٭دب  دٜٛإ ( َعذ3ِ)

طؿ٢ / أمحد ايصٜات / ساَد عبد ايكادز )إبساِٖٝ َص فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكاٖس٠صادز عٔ  (892/ 2) ايٛضٝط ايكاٖس٠ ٚاملعذِ ٚايٓػس، ٚايطباع١ يًصشاؾ١ ايػعب

.ايٓاغس: داز ايدع٠ٛ / قُد ايٓذاز(

ايهتب ٚ  عامل: ايٓاغس (ٖـ1051: املتٛؾ٢) اؿٓب٢ً ايبٗٛت٢ إدزٜظ بٔ سطٔ ابٔ ايدٜٔ ص٬ح بٔ ْٜٛظ بٔ َٓصٛز: امل٪يـ (29/ 1) املٓت٢ٗ يػسح اي٢ٗٓ أٚيٞ ( دقا٥ل4)

 ٜٚاضني ا٭زْا٩ٚط قُٛد: احملكل (ٖـ709: املتٛؾ٢) ايدٜٔ مشظ اهلل، عبد أبٛ ايبعًٞ، ايؿطٌ أبٞ بٔ ايؿتض أبٞ بٔ قُد: ٪يـامل ( 81: ص) املكٓع أيؿاظ ع٢ً املطًع

 (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: امل٪يـ (83: ص) ايتٓبٝ٘ أيؿاظ ٚاْعس ؼسٜس يًتٛشٜع ايطٛادٟ َهتب١: ايٓاغس اـطٝب قُٛد

 ايٓؿا٥ظ داز: قٓٝيب ايٓاغس صادم ساَد - قًعذٞ زٚاع قُد امل٪يـ  (460: ص) ايؿكٗا٤ يػ١ ٚ َعذِ دَػل – ايكًِ داز: ايدقسايٓاغس ايػين عبد: احملكل

 (1645/ 2) ٚايعًّٛ ايؿٕٓٛ اصط٬سات ٚايتٛشٜع ٚ دا٤ يف نػاف ٚايٓػس يًطباع١

ّٙٛ  :املُ

 Plated ،disguisedص  ا٫ْهًٝص١ٜ يفط

 Plaque ،trompeurص  ايؿسْط١ٝ يفط  

َّا اإلْا٤ ؾٛم ايّرٖب َٔ زقٝك١ طبك١ إضاؾ١ مبع٢ٓ ايتُٜٛ٘ َٔ َػتّل ّٔ يف ٚأ ّٓٗا ايٓعِ يف ؾصٝش١ أيؿاظ إٜساد ؾٗٛ ايبدٜع ؾ  َع٢ٓ ٫ تاؾٗا ايػعس ٜهٕٛ تكسأ سني ٚيه

ُّد بٔ ساَد قُد ايكاضٞ ابٔ عًٞ بٔ قُد: امل٪يـ َؿٝد ٚغري ي٘  زؾٝل. د: َٚسادع١ ٚإغساف تكدِٜ (ٖـ1158 بعد: املتٛؾ٢) ايتٗاْٟٛ اؿٓؿٞ ايؿازٚقٞ صابس ق

 بريٚت - ْاغسٕٚ يبٓإ َهتب١: دسسٚز ايٓاغس عًٞ. د: ؼكٝل ايعذِ
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 غ٤ٞ َٓ٘ رنًص ٫ ايرٟ ٚايؿط١ ايرٖب مبا٤ امل١ُٖٛ ا٭ٚاْٞ( ٚأَا)ٚقد ْص ع٢ً ذيو يف ايبدا٥ع بكٛي٘ : 

 ٚايسناب بايطسز با٫ْتؿاع بأع ٫ ٚنرا باإلمجاع ذيو ٚغري ٚايػسب ا٭نٌ يف بٗا با٫ْتؿاع بأع ؾ٬

 (.1رنًص) ٫ أْ٘ ٜس٣ أ٫ بػ٤ٞ يٝظ ايتُٜٛ٘ ٭ٕ املُٛٙ ٚايطكـ ٚايطسٜس ٚايط٬ح

ٚذٖب ايػاؾع١ٝ اىل إٔ املُٛٙ دا٥ص بٓؿظ ايػسط ايرٟ قسزٙ اؿٓؿ١ٝ ،ٖٚٛ نْٛ٘ ٜطريا ٫ ذنصٌ َٓ٘ غ٤ٞ 

يٓاز ، ٚذيو إٔ سصٍٛ غ٤ٞ َٓ٘ ديٌٝ ع٢ً ايهجس٠ ؾٝ٘ َٚا نإ ذيو نريو اٌُٖ ؾٝ٘ عٓد ايعسض ع٢ً ا

 اضتعُاي٘ دنٛش أٟ: ؾط١ أٚ برٖب املطًٞ أٟ( املُٛٙ) اإلْا٤( ٚذنٌ)ؾؿٞ غسح املٓٗاز : ا٫صٌ ايػسعٞ ٖٚٛ املٓع

 بإٔ ب٘ املُٛٙ نجس ؾإٕ ايؿكسا٤، قًٛب ٚنطس يًد٤٬ٝ ذنسّ ٚايجاْٞ. َعدّٚ ؾهأْ٘ ب٘ املُٛٙ يك١ً( ا٭صض يف)

ٚحن٢ املايه١ٝ ٖرا املٓش٢ ا٫ أِْٗ مل ٜػسطٛا ٖرا ايػسط  (2)ايٓاز سسّع٢ً  بايعسض غ٤ٞ َٓ٘ ذنصٌ نإ

 ايرٟ عٓد  اؿٓؿ١ٝ ٚايػاؾع١ٝ بٌ اطًكٛا ايكٍٛ ٚاطًكٛا اـ٬ف .

 ْعسا ٚإباست٘ ايعاٖس إىل ْعسا ايٓكدٜٔ بأسد املطًٞ أٟ املُٛٙ ٚحنٛٙ ايٓشاع إْا٤ ٚاقتٓا٤ اضتعُاٍ سس١َ ٚيف

 ق٫ٕٛ. ايباطٔ إىل

ٚايع١ً يف ايسخص١ يف املُٛٙ ٖٛ أْ٘ ٜطري َٚا نإ نريو ؾٗٛ تابع ٚاملكسز يف ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ إ ايتابع ٫ 

 (3ٜطتكٌ باؿهِ )

  املطتكٓع ٚغسس٘: ٚاملعتُد يف َرٖب ا٫َاّ امحد املٓع ،دا٤ يف شاد

 بأسدُٖا ٚاملهؿت ٚاملطعِ ٚاملطًٞ املُٛٙ ٚنرا ٜأتٞ، َا غري بأسدُٖا أٚ (بُٗا َٚطببا ٚؾط١ ذٖب آ١ْٝ إ٫) 

 ٚغريُٖا ٚغسب أنٌ يف( ٚاضتعُاهلا) ايؿكسا٤ قًٛب ٚنطس ٚاـ٤٬ٝ ايطسف َٔ ؾٝ٘ ملا( اؽاذٖا ذنسّ ؾإْ٘)

 ٚنرا ز،يًصٚ ايتصٜٔ إىل ؿادتٗٔ يًٓطا٤ ايتشًٞ أبٝض ٚإمنا. املدصص ٚعدّ ا٭خباز يعُّٛ( أْج٢ ع٢ً ٚيٛ)

 .(4ٚحنٛٙ) املٌٝ ست٢ ٚاملدخ١ٓ ٚاجملُس٠ ٚايكٓدٌٜ ٚاملطعط ٚايكًِ نايدٚا٠ نًٗا اٯ٫ت

قًت : ٚأصٌ َٔ ذٖب اىل اؾٛاش َا تكدّ َٔ سدٜح ايرٖب املكطع ;٭ْ٘ إٕ داش املكطع ايٝطري ؾاملُٛٙ اٚىل 

 باؾٛاش .

ب ايؿكسا٤ عًتإ يًُٓع يف  اضتعُاٍ ايرٖب ا٫ أْ٘ ٜػهٌ عًٝ٘ إ ايؿكٗا٤ اضتعًُٛا دؾع اـ٤٬ٝ ٚنطس قًٛ

 ٚايؿط١ يف ا٫نٌ ٚايػسب; يريو تسدد َٔ تسد يف ايتُٜٛ٘ ْعسا ٫خت٬ف ؼكٝل املٓاط عٓدٙ .

يريو ٫ تهاد املراٖب ؽًٛا َٔ قٛيني أٚ اقٛاٍ يف داخٌ املرٖب ايٛاسد يف ٖرٙ املطاي١ ;ْعسا يرتدد ايٓعس 

ع يف املعتُد ناؿٓاب١ً ؾتذد  يف املرٖب اقٛاٍ اخس٣ تبٝض اضتعُاٍ عٓدِٖ يف ذيو ، ست٢ َٔ اطًل املٓ

                                                           
.(133/ 5) ايػسا٥ع تستٝب يف ايصٓا٥ع ( بدا٥ع1)

.(104/ 1)يًسًَٞ   املٓٗاز غسح إىل احملتاز ( ْٗا2١ٜ)

 .(100/ 1) دسغٞيً خًٌٝ كتصس (غسح3)

َٚع٘: ساغ١ٝ ايػٝذ  ٖـ(1051ٓصٛز بٔ ْٜٛظ بٔ ص٬ح ايدٜٔ ابٔ سطٔ بٔ إدزٜظ ايبٗٛت٢ اؿٓب٢ً )املتٛؾ٢: مل (15: ص) املطتكٓع ( ايسٚض املسبع غسح شاد4)

 .َ٪ضط١ ايسضاي١ -ايٓاغس: داز امل٪ٜد  خسز أسادٜج٘: عبد ايكدٚع قُد ْرٜس ايعجُٝني ٚتعًٝكات ايػٝذ ايطعدٟ
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 ( 1املُٛٙ ،ٚإ نإ املعتُد ٖٛ املٓع يف املرٖب)

 ٚايرٟ ٜرتدض يٞ بعد ايٓعس يف ٖرٙ املطاي١ ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ ؾٝٗا ٖٛ ايتؿصٌٝ :

  اسصَتٗا ؾٝذٛش ايتُٜٛ٘ يػ٤ٞ َٔ ايٓطٝر اـاص بايبػٛت ٚاؾبب ٚضِٝ اؾٓابٞ املطتعٌُ يف

 ي٬عتبازات ايتاي١ٝ :

 أ٫ٚ : قٝاضا ع٢ً سدٜح ايرٖب املكطع ايرٟ ضبل عج٘ َٚطا٥ً٘  

 ثاْٝا : يعدّ ظٗٛز ايع١ً ؾٝ٘ ٖٚٞ اـ٤٬ٝ ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤ 

 ؾسٜإ ايعاد٠ بني ايٓاع ع٢ً اضتعُاٍ ذيو بهجس٠ ؾًِ تعد ايع١ً ساص١ً ٫ غًب١ ٫ٚ نجس٠ 

 ٚاْٞ ٚامل٬عل ٚايطكٛف ٚايطسز ٚايهساضٞ ٚا٫ثاخ ٚدٚزات املٝاٙ ٚاَا املُٛٙ يف حنٛ ا٫

ؾايرٟ ٜعٗس ٖٛ ايتشسِٜ تبعا ملرٖب ا٫َاّ امحد يف املطاي١ نُا تكدّ ; ْعسا يٛضٛح ايع١ً يف ذيو ٖٚٞ 

اـ٤٬ٝ ٚنطس قًٛب ايؿكسا٤ ; ٫ٕٚ ٖرا ناؿ١ًٝ يف ا٫ضتعُاٍ املٓٗٞ عٓ٘ يعدّ ايؿسم َٔ سٝح ايتعًٌٝ 

 عدّ سصٍٛ غ٤ٞ عٓد ايعسض ع٢ً ايٓاز غري َٓصٛص١ ٫ٚ َ٪ثس٠ تاثريا بٝٓا . ;ٚع١ً

يريو ؾايكٍٛ بايتشسِٜ يف ٖرٙ املطا٥ٌ اقسب اىل َعاْٞ ايػسع يف ايتشسِٜ ; ٫ْٚ٘ خازز عٔ ايتٛضط اىل 

،٫ْٚ٘  ايطسف ٚاـ٤٬ٝ ٚايهرب ٖٚرا عني َا ْٗت عٓ٘ ايػسٜع١ ; ٚيعدّ اؿاد١ يريو ا٫ ايص١ٜٓ ٚايطسف ؾٝٗا

يٝظ َٔ ايٝطري ايرٟ رنؿ٢ ع٢ً ايٓاظس بٌ ظٗٛزٙ نعٗٛز عني ايرٖب سكٝك١ ب٬ ؾسم .ٚاهلل أعًِ ٚي٘ 

 اؿُد أ٫ٚ ٚأخريا .

 

 

 

                                                           
 مجاٖري ٚعًٝ٘. َطًكا املرٖب ٖرا( ب٘ ٚاملُٛٙ بايرٖب املٓطٛز يبظ ٚذنسّ) (477/ 1) اـ٬ف َٔ ايسادض َعسؾ١ يف ( ٜٛضض ٖرا َا قاي٘ املسداٟٚ يف اإلْصاف1)

 .ضبل َا ع٢ً غريٙ َع املٓطٛز اؿسٜس سهِ بايرٖب املٓطٛز سهِ: ٚقٌٝ. ٜهسٙ: ٚقٌٝ. َِٓٗ نجري ب٘ ٚقطع ا٭صشاب،

 ؾإٕ) قٛي٘. سسّ ؾط١ أٚ: ٚقٌٝ برٖب ْطر َٚا: ايسعا١ٜ يف ٚقاٍ. تكدّ ؾُٝا ب٘، ٚاملُٛٙ بايرٖب ناملٓطٛز بٗا ٚاملُٛٙ بايؿط١ املٓطٛز إٔ: املرٖب َٔ ايصشٝض: ؾا٥د٠

 ٚاؿاٜٚني، ايصػس٣، ٚايسعا١ٜ ادٟ،ٚاهل ٚايبًػ١، ٚايتًدٝص، ٚاـ٬ص١، ٚاملطتٛعب، ايرٖب، َٚطبٛى ٚاملرٖب، اهلدا١ٜ، يف ٚأطًكُٗا( ٚدٗني ؾع٢ً يْٛ٘ اضتشاٍ

 َباح ؾٗٛ. غ٤ٞ عٓ٘ ذنصٌ ٫ اضتشايت٘ بعد نإ ؾإٕ. ؾٛدٗإ املُٛٙ يٕٛ اضتشاٍ ؾإٕ: متِٝ ابٔ ٚقاٍ. َطًكا يْٛ٘ اضتشاٍ ؾُٝا اـ٬ف أطًكٛا ؾٗ٪٤٫. ٚايٓعِ

 َا ذنسّ: ترنست٘ يف عبدٚع ابٔ ٚقاٍ. اضتشايت٘ قبٌ برٖب ٚاملُٛٙ املٓطٛز ُاٍاضتع ٚذنسّ: ٚاملٓتدب ٚاملٓٛز، ايٛدٝص، يف ٚقاٍ. ايؿا٥ل يف قاٍ ٚنرا. ٚاسدا ٚدٗا

 املُٛٙ َٔ يْٛ٘ اضتشاٍ ٚؾُٝا: ايهرب٣ ايسعا١ٜ يف ٚقاٍ. ا٭صض يف أبٝض َطًكا: ٚقٌٝ غ٤ٞ َٓ٘ ذنصٌ ٚمل يْٛ٘، اضتشاٍ ؾإٕ: ايؿسٚع يف ٚقاٍ. بام برٖب َٛٙ أٚ ْطر،

(478/ 1) يًُسداٟٚ اـ٬ف َٔ ايسادض َعسؾ١ يف سو اإلْصاف إذا ٤غٞ َٓ٘ دنتُع ٫: ٚقٌٝ برٖب ٚحنٛٙ

 .اْت٢ٗ. ٚاسدا ٚدٗا سٌ: سو إذا غ٤ٞ َٓ٘ دنتُع ٚمل اضتشاٍ، َا: ٚقٌٝ ذنسّ ٫ٚ. ٜهسٙ: ٚقٌٝ. ٚدٗإ

. املرٖب َٔ ايصشٝض ع٢ً ٜبض مل سه٘ بعد غ٤ٞ َٓ٘ ذنصٌ نإ ٚإٕ. مجاع١ ب٘ ٚقطع. املرٖب َٔ ايصشٝض ع٢ً ٜباح: غ٤ٞ َٓ٘ ذنصٌ مل إذا أْ٘: ذيو ٚساصٌ

 املرٖب. ٖٚٛ ٚايؿسم، ٚعدَٗا، اإلباس١،: أقٛاٍ ث٬ث١ يْٛ٘ املطتشٌٝ ؾؿٞ
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 ايٓتا٥ر ٚاملسادع : 

 أ٫ٚ ايٓتا٥ر :

سٌ ايرٖب ؼًٝا يًٓطا٤ دٕٚ ايسداٍ َٔ املعًَٛات ايػسع١ٝ ٜٚطتج٢ٓ يًسداٍ ايرٖب املكطع ٚايسادض أْٗا  _1

ص١ ٫ضتعُاٍ ايٝطري َٔ ايرٖب يًسداٍ يف حنٛ ايطٝٛف ٚاـٓادس ٚزأع قًِ َٚ٪غس ضاع١ ٚحنٛ ٖرٙ زخ

 ا٫َٛز ايٝطري٠ 

 دٛاش ا٫ضتعُا٫ت ايطب١ٝ يًرٖب ضٛا٤ أغ٢ٓ عٓ٘ ايؿط١ اٚ ٫ نػد ا٫ضٓإ  _2

َرٖب  ايتؿصٌٝ يف َطأي١ املطًٞ بايرٖب سٝح ذنسّ َا ؼككت ؾٝ٘ ع١ً ايطسف ٚاـ٤٬ٝ نُا ٖٛ -3

 ا٫َاّ امحد ؾٝشسّ املُٛٙ يف امل٬عل ٚايطكٛف ٚا٫ثاخ ٚحنٖٛا 

ٜٚطتج٢ٓ َٔ ٖرا ايبػٛت ٚاؾٓابٞ ٚحنٖٛا َٔ ايص١ٜٓ ؽسدنا ع٢ً سدٜح ايرٖب املكطع ٚيعدّ ؼكل ع١ً 

 .  اـ٤٬ٝ ٚايطسف يكًت٘ ٚدسٜإ ذيو بني ايٓاع ب٬ ظٗٛز ٖرا املع٢ٓ

 ثاْٝا املسادع : 

 ثِ ايهش٬ْٞ اؿطين، قُد بٔ ص٬ح بٔ إمساعٌٝ بٔ قُد: امل٪يـ اٯٌَ  بػ١ٝ غسح ايطا٥ٌ ـ إداب1١

 ايطٝاغٞ أمحد بٔ سطني ايكاضٞ: احملكل(ٖـ1182: املتٛؾ٢) با٭َري املعسٚف ايدٜٔ، عص إبساِٖٝ، أبٛ ايصٓعاْٞ،

 بريٚت - ايسضاي١ َ٪ضط١: ا٭ٖدٍ ايٓاغس َكبٛيٞ قُد سطٔ ٚايدنتٛز

 ايجعًيب ضامل بٔ قُد بٔ عًٞ أبٞ بٔ عًٞ ايدٜٔ ضٝد اؿطٔ أبٛ: ا٭سهاّ امل٪يـ ٍٛأص يف ـ اإلسها2ّ

 يبٓإ ،  -دَػل -بريٚت اإلض٬َٞ، املهتب: عؿٝؿٞ ايٓاغس ايسشام عبد: احملكل (ٖـ631: املتٛؾ٢) اٯَدٟ

ايػاٜٚؼ   شٖري :بريٚت غساف - اإلض٬َٞ املهتب: ايٓاغس  ايطبٌٝ َٓاز أسادٜح ؽسٜر يف ايػًٌٝ ـ إزٚا3٤

 1985ّ - ٖـ 1405 ايجا١ْٝ: ايطبع١

 بريٚت  – املعسؾ١ داز: ايٓاغس (ٖـ204: املتٛؾ٢) إدزٜظ بٔ قُد اهلل عبد ٭بٞ يًػاؾعٞ ـ ا٭4ّ

 املسداٟٚ ضًُٝإ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ ايدٜٔ ع٤٬: امل٪يـ  اـ٬ف يًُسداٟٚ  َٔ ايسادض َعسؾ١ يف ـ اإلْصاف5 

 ايعسبٞ. ايرتاخ إسٝا٤ داز: ايٓاغس(ٖـ885: املتٛؾ٢) ٓبًٞاؿ ايصاؿٞ ايدَػكٞ

: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايهاضاْٞ أمحد بٔ َطعٛد بٔ بهس أبٛ ايدٜٔ، يع٤٬  ايػسا٥ع تستٝب يف ايصٓا٥ع ـ  بدا٥ع6 

 ايع١ًُٝ ، ٚ  ايهتب داز: ايٓاغس (ٖـ587

 بدز اؿٓؿ٢ ايػٝتاب٢ سطني بٔ أمحد بٔ َٛض٢ بٔ أمحد بٔ قُٛد قُد أبٛ: اهلدا١ٜ امل٪يـ غسح ـ ايبٓا7١ٜ

 يبٓإ بريٚت، - ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس (ٖـ855: املتٛؾ٢) ايع٢ٓٝ ايدٜٔ

 أمحد ابٔ( ايكاضِ أبٞ) ايسمحٔ عبد بٔ قُٛد: اؿادب امل٪يـ ابٔ كتصس غسح  3/246ـ  بٝإ املدتصس 8

 املدْٞ، داز: بكا ايٓاغس َعٗس قُد: احملكل (ٖـ749: املتٛؾ٢) ا٭صؿٗاْٞ ايدٜٔ مشظ ايجٓا٤، أبٛ قُد، بٔ

 1986ّ/  ٖـ1406 ا٭ٚىل،: ايطعٛد١ٜ ايطبع١
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 مزاد عبداهلل بن فضل. د.أ دراسة تطبيقية  في بعض نواسله في الطب والشينة -مسائل الذهب 

 أبٛ ايػسْاطٞ، ايعبدزٟ ٜٛضـ بٔ ايكاضِ أبٞ بٔ ٜٛضـ بٔ قُد: امل٪يـ  خًٌٝ ملدتصس ٚاإلنًٌٝ ـ ايتاز9

 ايع١ًُٝ ، ايهتب داز: ايٓاغس(ٖـ897: املتٛؾ٢) املايهٞ املٛام اهلل عبد

َصس  – اؿًيب ايبابٞ َصطؿ٢ َٚطبع١ َهتب١ غسن١: رتَرٟ بتشكٝل ايع١َ٬ أمحد غانس، ايٓاغسـ اي10

 ايجا١ْٝ : ايطبع١

 ؾسح بٔ بهس أبٞ بٔ أمحد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ: ايكسطيب امل٪يـ تؿطري=  ايكسإٓ ٭سهاّ اؾاَع -11

: أطؿٝؼ ايٓاغس ٚإبساِٖٝ ايربدْٚٞ دأمح: ؼكٝل (ٖـ671: املتٛؾ٢) ايكسطيب ايدٜٔ مشظ اـصزدٞ ا٭ْصازٟ

 ايجا١ْٝ،: ايكاٖس٠ ايطبع١ – املصس١ٜ ايهتب داز

 طبع١ داز ايهتب ايع١ًُٝ  1/10دٛاٖس اإلنًٌٝ ع٢ً كتصس خًٌٝ يٮبٞ ا٫شٖسٟ  -12

 ايسمحٔ عبد: امل٪يـ ايٓطا٥ٞ ضٓٔ ايٓطا٥ٝاملطبٛع َع ساغ١ٝ ايطٓدٟ ع٢ً ضٓٔ ع٢ً ايطٝٛطٞ ساغ١ٝ -13

 سًب - اإلض١َٝ٬ املطبٛعات َهتب: ايٓاغس (ٖـ911: املتٛؾ٢) ايطٝٛطٞ ايدٜٔ د٬ٍ س،به أبٞ بٔ

 عابدٜٔ ايعصٜص عبد بٔ عُس بٔ أَني قُد عابدٜٔ، ابٔ: امل٪يـ   عابدٜٔ ابٔ ٚساغ١ٝ املدتاز ايدز -14

 ايجا١ْٝ.: بريٚت ايطبع١-ايؿهس داز: ايٓاغس (ٖـ1252: املتٛؾ٢) اؿٓؿٞ ايدَػكٞ

 ايبٗٛت٢ إدزٜظ بٔ سطٔ ابٔ ايدٜٔ ص٬ح بٔ ْٜٛظ بٔ َٓصٛز: امل٪يـ املٓت٢ٗ يػسح اي٢ٗٓ أٚيٞ دقا٥ل -15

 (ٖـ1051: املتٛؾ٢) اؿٓب٢ً

ٓصٛز بٔ ْٜٛظ بٔ ص٬ح ايدٜٔ ابٔ سطٔ بٔ إدزٜظ ايبٗٛت٢ اؿٓب٢ً مل) املطتكٓع ايسٚض املسبع غسح شاد -16

خسز أسادٜج٘: عبد ايكدٚع قُد  عًٝكات ايػٝذ ايطعدَٟٚع٘: ساغ١ٝ ايػٝذ ايعجُٝني ٚت ٖـ(1051)املتٛؾ٢: 

 .َ٪ضط١ ايسضاي١ -ايٓاغس: داز امل٪ٜد  ْرٜس

 (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: املؿتني  امل٪يـ ٚعُد٠ ايطايبني زٚض١ -17

 ايجايج١،.: ١عُإ ايطبع -دَػل -بريٚت اإلض٬َٞ، املهتب: ايػاٜٚؼ ايٓاغس شٖري: ؼكٝل

 سٓبٌ بٔ أمحد اإلَاّ َرٖب ع٢ً ايؿك٘ أصٍٛ يف املٓاظس املٓاظس ٚد١ٓ ٚد١ٓ ايٓاظس زٚض١ -18

 ي٬يباْٞ  ٚؾٛا٥دٖا ؾكٗٗا َٔ ٚغ٤ٞ ايصشٝش١ ا٭سادٜح ضًط١ً -19

 – صٝدا ايعصس١ٜ، املهتب١: اؿُٝد ايٓاغس عبد ايدٜٔ قٝٞ قُد: ايطذطتاْٞ احملكل داٚد ضٓٔ ابٞ -20

 ت بريٚ

: سًب ايطبع١ – اإلض١َٝ٬ املطبٛعات َهتب: غد٠ ايٓاغس أبٛ ايؿتاح عبد: ؼكٝل ضٓٔ ايٓطا٥ٞ اجملتب٢  -21

  1986 – 1406 ايجا١ْٝ،

   ايصزقا قُد ايػٝذ بٔ أمحد: ايؿك١ٝٗ امل٪يـ ايكٛاعد غسح -22

 ٖـ(449)املتٛؾ٢:  أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ خًـ بٔ عبد املًو امل٪يـ  بطاٍ ايبدازٟ  ٫بٔ صشٝض غسح -23

 ايطعٛد١ٜ، ايسٜاض -داز ايٓػس: َهتب١ ايسغد  ؼكٝل: أبٛ متِٝ ٜاضس بٔ إبساِٖٝ
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 ايجا١ْٝ.: ضٛزٜا ايطبع١/  دَػل - ايكًِ داز: ايصزقا ايٓاغس أمحد َصطؿ٢: عًٝ٘ ٚعًل صشش٘

 ٭بٞ ايػاؾعٞ ٘ايؿك يف ايٛدٝص يهتاب غسح ٖٚٛ يًساؾعٞ ايهبري ٖٚٛ ايػسح ايٛدٝص بػسح ايعصٜص ؾتض -24

 داز: ايٓاغس(ٖـ623: املتٛؾ٢) ايكصٜٚين ايساؾعٞ قُد بٔ ايهسِٜ عبد: امل٪يـ( صٖـ 505: املتٛؾ٢) ايػصايٞ ساَد

 ايؿهس

: املتٛؾ٢) اهلُاّ بابٔ املعسٚف ايطٝٛاضٞ ايٛاسد عبد بٔ قُد ايدٜٔ نُاٍ: ايكدٜس امل٪يـ ؾتض -25

 ايؿهس،  داز: ايٓاغس (ٖـ861

 عبد. د: احملكل (ٖـ743) ايطٝيب اهلل عبد بٔ اؿطني ايدٜٔ غسف: امل٪يـ ايطٓٔ سكا٥ل ٔع ايهاغـ -26

 . (ايسٜاض - املهس١َ َه١) ايباش َصطؿ٢ ْصاز َهتب١: ٖٓداٟٚ ايٓاغس اؿُٝد

  ٚايعًّٛ ايؿٕٓٛ اصط٬سات نػاف -27

 ايبٗٛت٢ إدزٜظ بٔ سطٔ ابٔ ايدٜٔ ص٬ح بٔ ْٜٛظ بٔ َٓصٛز: اإلقٓاع امل٪يـ َنت عٔ ايكٓاع نػاف -28

 ايؿهس  داز: ايٓاغس (ٖـ1051: املتٛؾ٢) اؿٓب٢ً

: املتٛؾ٢) اؿساْٞ ت١ُٝٝ بٔ اؿًِٝ عبد بٔ أمحد ايعباع أبٛ ايدٜٔ تكٞ: امل٪يـ  ايؿتا٣ٚ  فُٛع -29

 املد١ٜٓ ايػسٜـ، املصشـ يطباع١ ؾٗد املًو فُع: قاضِ ايٓاغس بٔ قُد بٔ ايسمحٔ عبد: احملكل (ٖـ728

 ايطعٛد١ٜ. ايعسب١ٝ املًُه١ ايٓب١ٜٛ،

 داز: ايٓاغس (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ: امل٪يـ املٗرب غسح اجملُٛع -30

 ايؿهس

 اـطٝب قُٛد ٜٚاضني ا٭زْا٩ٚط قُٛد: احملكل

  ايسضاي١ ط أمحد َطٓد -31

 ايسسٝبا٢ْ غٗس٠، ايطٝٛطٞ عبدٙ بٔ ضعد بٔ َصطؿ٢: ـاملٓت٢ٗ امل٪ي غا١ٜ غسح يف اي٢ٗٓ أٚيٞ َطايب -32

 اإلض٬َٞ. املهتب: ايٓاغس (ٖـ1243: املتٛؾ٢) اؿٓبًٞ ايدَػكٞ ثِ َٛيدا

  ا٭ٚىل: سًب ايطبع١ – ايع١ًُٝ املطبع١: ايٓاغس ايطٓٔ َعامل

 (ٖـ350: تٛؾ٢امل) ايؿازابٞ، اؿطني بٔ إبساِٖٝ بٔ إضشام إبساِٖٝ أبٛ: ا٭دب امل٪يـ دٜٛإ َعذِ -33

 ايكاٖس٠ ٚاملعذِ ٚايٓػس، ٚايطباع١ يًصشاؾ١ ايػعب داز َ٪ضط١: عُس طبع١ كتاز أمحد دنتٛز: ؼكٝل

)إبساِٖٝ َصطؿ٢ / أمحد ايصٜات / ساَد عبد ايكادز /  فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكاٖس٠صادز عٔ    ايٛضٝط

 .ايٓاغس: داز ايدع٠ٛ قُد ايٓذاز(

 قٓٝيب صادم ساَد - قًعذٞ زٚاع قُد ايؿكٗا٤ يػ١ َعذِ -34

 اؾُاعًٝٞ قدا١َ بٔ قُد بٔ أمحد بٔ اهلل عبد ايدٜٔ َٛؾل قُد أبٛ: امل٪يـ قدا١َ ٫بٔ املػين -35

 ايكاٖس٠ ، ٚ َهتب١: ايٓاغس(ٖـ620: املتٛؾ٢) املكدضٞ قدا١َ بابٔ ايػٗري اؿٓبًٞ، ايدَػكٞ ثِ املكدضٞ
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 ايصزنػٞ بٗادز بٔ اهلل عبد بٔ قُد ايدٜٔ بدز اهلل عبد أبٛ: ـامل٪ي ايؿك١ٝٗ ايكٛاعد يف املٓجٛز -35

 1985ّ - ٖـ1405 ايجا١ْٝ،: ايهٜٛت١ٝ ايطبع١ ا٭ٚقاف ٚشاز٠: ايٓاغس(ٖـ794: املتٛؾ٢)

: املتٛؾ٢) بايػاطيب ايػٗري ايػسْاطٞ ايًدُٞ قُد بٔ َٛض٢ بٔ املٛاؾكات يًػاطيب امل٪يـ : إبساِٖٝ -36

  ا٭ٚىل ايطبع١: عؿإ ايطبع١ ابٔ داز: ضًُإ ايٓاغس آٍ سطٔ بٔ َػٗٛز ٝد٠عب أبٛ: احملكل(ٖـ790

 بٔ ساَد قُد ايكاضٞ ابٔ عًٞ بٔ قُد: ٚايعًّٛ امل٪يـ ايؿٕٓٛ اصط٬سات نػاف َٛضٛع١ -37

ُّد  (ٖـ1158 بعد: املتٛؾ٢) ايتٗاْٟٛ اؿٓؿٞ ايؿازٚقٞ صابس ق

 (ٖـ709: املتٛؾ٢) ايدٜٔ مشظ اهلل، عبد أبٛ ٞ،ايبعً ايؿطٌ أبٞ بٔ ايؿتض أبٞ بٔ قُد: امل٪يـ

 .ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًطباع١ ايٓؿا٥ظ داز: ايٓاغس

: ايتٓبٝ٘ امل٪يـ أيؿاظ يًتٛشٜع ؼسٜس ايطٛادٟ َهتب١: ايٓاغس املكٓع أيؿاظ ع٢ً املطًع ايهتب ٚ  عامل: ايٓاغس

 ايكًِ داز: ايدقس ايٓاغس ايػين عبد: احملكل (ٖـ676: املتٛؾ٢) ايٟٓٛٚ غسف بٔ ذن٢ٝ ايدٜٔ قٝٞ شنسٜا أبٛ

 دَػل -

 محص٠ بٔ أمحد ايعباع أبٞ بٔ قُد ايدٜٔ مشظ: املٓٗاز  يًسًَٞ امل٪يـ غسح إىل احملتاز ْٗا١ٜ -38

 \بريٚت ايؿهس، داز: ايٓاغس (ٖـ1004: املتٛؾ٢) ايسًَٞ ايدٜٔ غٗاب

: ؼكٝل (ٖـ1250: املتٛؾ٢) ايُٝين ػٛناْٞاي اهلل عبد بٔ قُد بٔ عًٞ بٔ امل٪يـ  قُد  ٌْٝ ا٫ٚطاز -39

  َصس اؿدٜح، داز: ايصبابطٞ ايٓاغس ايدٜٔ عصاّ

 اؿطٔ أبٛ املسغٝٓاْٞ، ايؿسغاْٞ اؾًٌٝ عبد بٔ بهس أبٞ بٔ عًٞ: امل٪يـ  املبتدٟ بدا١ٜ غسح يف اهلدا١ٜ -40

 يبٓإ - بريٚت - ايعسبٞ خايرتا اسٝا٤ داز: ٜٛضـ ايٓاغس ط٬ٍ: احملكل (ٖـ593: املتٛؾ٢) ايدٜٔ بسٖإ

 ايسمحٔ عبد بٔ قُد بٔ قُد اهلل عبد أبٛ ايدٜٔ مشظ: خًٌٝ امل٪يـ كتصس غسح يف اؾًٌٝ َٛاٖب

 ايجايج١، : ايؿهس ايطبع١ داز: ايٓاغس(ٖـ954: املتٛؾ٢) املايهٞ ايسُّعٝين باؿطاب املعسٚف املػسبٞ، ايطسابًطٞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

939 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 

 ستُس نُاٍ غطسإز.  جالل لمحمد (كىبنهاجن في حب) رواية في واآلخز الذات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حملُس د٬ٍ (ايصات ٚاٯخط وت ضٚا١ٜ )سب وت نٛبٓٗادٔ
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 انتًدل
ٝٶا،: ٚانتتباعس٠ انتدتًؿ١ ؿتطدعٝاتُٗا باٯخط ا٭ْا ع٬ق١ تٓاٍٚ ايسضاغ١ ٖصٙ ٝٶا، غٝاغ  ٚادتُاع

ٝٶا، ٜٶا ٚزٜٓ  ْٛعٝت٘ وت بىتاضت ايٓل زاخٌ اذتهاضٟ ايكطاع إٔ ا٭ٚؾت ايكطا٠٤ نؿؿت ٚقس. سهاض

 ٚايػطب١ٝ، ايؿطق١ٝ ٚانتاز١ٜ، ايطٚسا١ْٝ: َتباعسٜٔ قطبؽت بؽت َتٓاقه١ نس١ٜ بجٓا٥ٝات ٚزضدت٘

ٜٶا، قطاعٶا عًٝ٘ تطتب هتا ٚا٫ضت٬ٍ; ا٫يتعاّ  إؾت ٜؿري ايصٟ ايعٓٛإ قطا٠٤ َٔ بسا١ٜ انتتًكٞ ًُٜػ٘ قٛ

 عتٌٝ َا ٖٚصا ايؿطم; َع َباؾط٠ َٛاد١ٗ وت ايسفتاضى/نٛبٓٗادٔ ٖٚٞ أ٫ ن١ُٝٓ، دػطاؾ١ٝ ثٓا١ٝ٥

 .ادتاْبؽت بؽت ستُٞ قساّ ٚقٛع إؾت َباؾط٠ بكٛض٠

 بكٛض٠ انتتعسز٠، ٚقٛضُٖا بأؾهاهلُا ايػطبٞ ٚاٯخط ايؿطق١ٝ، ايصات تكٜٛط ايهاتب اغتطاع ٚيكس

ٓٶا َكٓع١، ٝٶا،: ايؿدك١ٝ حتسٜس ع٢ً تػاعس اييت ايؿ١ٝٓ ايعٓاقط َٔ بايعسٜس شيو وت َػتعٝ  خاضد

ٝٶا،ٚزا  .ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ، ادتػس١ٜ،: ايتاي١ٝ ايعٓاقط خ٬ٍ َٔ خً

 َطس١ً: ٚتؿٌُ شتتًؿ١، َطاسٌ وت ايػطبٞ ٚاٯخط ايصات بؽت اذتهاض١ٜ انتٛاد١ٗ تؿهًت ايطٚا١ٜ ٚوت

 ٚايعٛز٠ اٯخط ضؾض َطس١ً ٚايكساّ، انتٛاد١ٗ َطس١ً ٚايتكطب، ايتٛزز َطس١ً ٚا٫ْبٗاض، ايتطًع

 َٛاد١ٗ ايٓل وت ًتٗطت ٚإفتا ؾكىت; ايػطبٞ اٯخط َٛاد١ٗ ع٢ً تكتكط ٫ يصاتا ٚقطاع. طٔيًٛ

 بُٝٓٗا ٚيهٔ إيٝ٘، تٓتُٞ ايصٟ زتتُعٗا َٚٔ َٓٗا دع٤ ٖٛ ايصٟ ايؿطقٞ، ٚاٯخط ايصات بؽت ناض١ٜ

 قطاع َطاسٌ ٚـتٌتٗطت. َٚٛاد١ٗ قساّ وت دعًُٗا هتا ٚايٛعٞ; ٚايجكاؾ١ ايؿهط وت عسٜس٠ اخت٬ؾات

 َطس١ً ايؿطقٞ، اٯخط ع٢ً ايصات ـتطز َطس١ً ٚتٛدؼ، قًل َطس١ً: وت ايؿطقٞ ٯخطا َع ايصات

 .يًصات ايؿطقٞ اٯخط ٚاغتػ٬ّ خهٛع

: انتتكاطبإ ايؿها٤إ ظتػسٖا ؾّعاي١، قٛض٠ وت ٚاٯخط يًصات قٟٛ سهٛض عٔ ايٓل نؿـ ٚقس

 َٚا ا٭ٚضبٞ ٚايػطب ،انتتسٖٛض ٚايٛاقع ايطٚسٞ، ٚايبعس ايصات،: َعاْٞ َٔ ٜػتسعٝ٘ َٚا ايؿطم

 .ايػطزٟ ايكطاع سطن١ أثط٣ هتا ٚايتطٛض; انتازٟ، ٚايبعس اٯخط،: َعاْٞ َٔ ٜػتشهطٙ

 ستُس نُاٍ غطسإز. 

 ايعطب١َٝكط كتٗٛض١ٜ – زنتٛضاٙ وت ا٭زب اذتسٜح
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Abstract 

Search self and the other in the novel (Love in Copenhagen) Mohamed Jalal, Dr. 
Mohamed Kamal Sarhan 

This study dealt with the ego of the other relationship Bmarjaaat two different and 

divergent: politically, and socially, and religiously, culturally. The first reading has 

revealed that the cultural conflict within the text has been linked to the quality and 

degree of polychlorinated antibody contradictory between the two poles apart: the 

spiritual and the physical, eastern and western, commitment and decay; resulting in a 

power struggle, touches the receiver start to read the title, which refers to bilateral 

geographic implied, namely, Copenhagen / Denmark in direct confrontation with the 

East; and this is what refers directly to an inevitable clash between the two sides. 

Author East have been able to self-portrayal, the western and the other multiple forms 

and manifestations, convincingly, drawing on many of the technical elements that help 

determine the personal: externally and internally, through the following elements: 

physical, psychological, and social. 

In the novel it formed the cultural confrontation between the self and the other west at 

various stages, including: the stage of aspiration and fascination, and get close to the 

stage of courtship, the stage of confrontation and clash, the other stage and refused to 

return to the homeland. And the conflict of self is not limited to the face of the western 

one only; it appeared in the text face fierce between self-east and the other, which is 

part of them and society to which they belong, but their many differences in thought 

and culture and awareness; making them in Saddam's face. Tmzart stages and self-east 

with the other in the conflict: the stage of anxiety and apprehension, the stage of self-

insurgency on the eastern one, the other stage submission and surrender to the east 

with. 

The text has revealed a strong presence of the self and the other in an effective image, 

embodied Alvdhaouan Almottagataban: Middle and summon him of meanings: the self, 

the spiritual dimension, and in fact deteriorating, the EU and the West and Asthoudrh of 

meanings: the other, the physical dimension, and development; enriched by the 

movement of the narrative conflict 

 



 

942 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 
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ايع٬ق١ بؽت ا٭ْا ٚاٯخط َٔ ايكهاٜا اييت هلا َهاْٗا ايباضظ وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ انتعاقط٠ اييت  ـ١:َكسَــــــ

ًّٖتٗا ٭ٕ تتبٛأ  ّٕ ايطٚا١ٜ هلا غٝاز٠، أ اغتطاعت ـتجٌٝ قه١ٝ ايكطاع اذتهاضٟ بسق١ ٚعٓا١ٜ; ٖٚصا َٔ َٓطًل أ

ايصٟ قتتًو قسضات ٚإَهاْات ايتعبري عٔ انتها١ْ ايطؾٝع١ بؽت ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب، نُا أْٗا ادتٓؼ ا٭زبٞ 

 ايع٬قات اٱْػا١ْٝ انتعكس٠ غٛا٤ ع٢ً قعٝس ايصات أّ ع٢ً قعٝس ؾِٗ اٯخط.

ّٕ قطاع ا٭ْا/ايصات ايعطب١ٝ ٚاٯخط/ايػطبٞ اغتكطبت اٖتُاّ ايطٚا٥ٝؽت َٓص ٚقت َبهط; سٝح ًتٗطت  ٚايٛاقع أ

عس سطنات ا٫ست٬ٍ ا٭ٚضبٞ يب٬ز ايؿطم، ٚايصٟ وت أزبٓا ايعطبٞ اذتسٜح وت أٚاغىت ايكطٕ ايتاغع عؿط ب

ٖسف إؾت ايتشهِ ؾٝٗا ٚاغتػ٬هلا ع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿهط١ٜ 

ٝٶا; ْٚؿأ عٔ ٖصا ؾهط٠ ا٫غتتباع  ٜٶا ٚزٜٓ ٜٶا ٚسهاض ٚايجكاؾ١ٝ، َع اذتطم ع٢ً إنعاؾٗا ٚإْٗانٗا عػهط

ِّ ُططست ع٢ً ايػاس١ ا٭زب١ٝ ايعطب١ٝ ؾهط٠ ايكطاع ٚا٫غتكطاب ٚاهل١ُٓٝ ٚانتكًش ١ٝ يسٟ ايػطب، َٚٔ ث

اذتهاضٟ بؽت ايؿطم ٚايػطب، ٚاييت نؿؿت ايتبأٜ ادتًٞ بؽت حتهط ايػطب ٚتأخط ايعطب، ًٚتٗطت ايعسٜس 

يط٘ سػؽت، ٚ"عكؿٛض َٔ  1935َٔ ايطٚاٜات اييت تطقس ٚتكٛض ٚتعاجل شيو ايكطاع، َجٌ: "أزٜب" 

يػٌٗٝ إزضٜؼ،  1954يٝش٢ٝ سكٞ، ٚ"اذتٞ اي٬تٝين"  1944تٛؾٝل اذتهِٝ، ٚ"قٓسٌٜ أّ ٖاؾِ" ي 1938ايؿطم"

 1980" 80، ٚ"ْٜٝٛٛضى1964، ٚ"ضداٍ ٚثريإ" 1962" 60يًطٝب قاحل، ٚ"ؾٝٝٓا 1966ٚ"َٛغِ اهلذط٠ إؾت ايؿُاٍ" 

وت قٛايب ؾ١ٝٓ ٚكتاي١ٝ، ا٭ْا ٚاٯخط  ١ٝيٝٛغـ إزضٜؼ،...ٚغريِٖ َٔ ايطٚا٥ٝؽت ايصٜٔ اغتطاعٛا تٛثٝل دسي

  عربت عٔ خباٜا انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ بؿ١ٝٓ عاي١ٝ.

"بإضغاٍ أبٓا٥٘ وت بعٛخ  ٚتطدع ؾهط٠ ايكطاع ٚانتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ إؾت قٝاّ ايؿطم وت ضس١ً ايتساضى اذتهاضٟ

ِّ ايعٛز٠ َٔ دسٜس إؾت ؾطقِٗ انتتدًـ يًٓٗٛض  ب٘، ٚبعح ع١ًُٝ إؾت أٚضٚبا يًشكٍٛ ع٢ً َعاضؾٗا ٚعًَٛٗا ث

زّ دسٜس ؾٝ٘، يهٔ ٖ٪٤٫ ايؿبإ ايصٜٔ شٖبٛا ٜطًبٕٛ ايعًِ وت أٚضٚبا، ٚدسٚا أْؿػِٗ ؾذأ٠ وت ب٦ٝات ختتًـ 

عٔ ب٦ٝتِٗ، ٚسهاض٠ غري سهاضتِٗ، ٚدابٗتِٗ ثكاؾات شتتًؿ١ َٚؿاِٖٝ ؾهط١ٜ ٚعازات ادتُاع١ٝ ٚقِٝ ٫ 

اضْات َٚٛاظْات بؽت قٛض٠ ايصات ايؿطق١ٝ، َٚا إؾت عكس َك –ٚاعؽت ٚغري ٚاعؽت – . ٖٚصا زؾع1ِٗ"عٗس هلِ بٗا

تتػِ ب٘ َٔ قؿات ْؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚبس١ْٝ، ٚبؽت قٛض٠ اٯخط اييت ٖٞ: "زتُٛع١ ارتكا٥ل 

ٚايػُات ٚانتعتكسات ٚايػًٛنٝات ٚا٭ؾهاض اييت ْٓػبٗا يٰخطٜٔ غٛا٤ ناْٛا َٔ ا٭ؾطاز أٚ ادتُاعات أٚ 

                                                           
-داَع١ تًُػإ -زنتٛضاٙ أططٚس١  -أؾهاٍ ايكطاع اذتهاضٟ وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، َكاضب١ ْؿػ١ٝ  ؾطٜـ ؿتٛغ٢ عبس ايكازض:  -1

  م)أ(. -2004 -ادتعا٥ط
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ٰخط اْبٗاض١ٜ غًب١ٝ وت أٍٚ ا٭َط َع بسا١ٜ ا٫ستهاى بايػطب وت ايكطٕ ايتاغع . ٚبسأت ض١ٜ٩ ايصات ي1ايؿعٛب"

إعذابِٗ باٯخط ٚسهاضت٘ َٔ ْاس١ٝ  -وت قٛض٠ اْطباع١ٝ –عؿط ٚشيو َٔ خ٬ٍ انتؿهطٜٔ ايصٜٔ غذًٛا 

ب ايعُطإ ٚايٌٓتاّ ايػٝاغٞ ٚايػًٛى اذتهاضٟ، ضاسٛا ًٜتُػٕٛ ا٭غايٝب ي٬قتباؽ ٚا٫ستصا٤ وت ادتٛاْ

ِّ حتٛيت  ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ، ٚساٚيٛا اْتكا٤ اٱصتاظات اذتهاض١ٜ اييت تعٛز ع٢ً ب٬زِٖ بايٓؿع ٚايؿا٥س٠، ث

ايط١ٜ٩ إؾت ايؿهٌ ا٫ْبٗاضٟ اٱظتابٞ وت بساٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔ َع ايُهّتاب ايصٜٔ تٛدٗٛا يًػطب طًبٶا يًعًِ; 

اٯخط ٚسطٜت٘ إؾت ض١ٜ٩ َتعُك١ نتعطؾ١ غط ايتكسّ  سٝح تعسٚا ايٌٓتط٠ ا٭ٚؾت ايػطش١ٝ وت ا٫ْبٗاض عهاض٠

 ايػطبٞ ٚضقٝ٘ اذتهاضٟ، ٚوت ايٛقت ْؿػ٘ َتُػهؽت بكِٝ ايؿطم ايطٚسا١ْٝ ٚعازات٘ ٚتكايٝسٙ.   

ٓٶا عٔ سهاض٠  ّٝ إٕ ايصات ايؿطق١ٝ غاؾطت يًػطب َٚعٗا سهاض٠ ب٬زٖا بكُٝٗا َٚباز٥ٗا اييت ختتًـ اخت٬ّؾا ب

ٚيهٔ زٕٚ ايتًُل َٔ  ،اتٝعاب عكًٞ ٚٚدساْٞ عُٝل يًػطب ٚعانتِٗ ايصٟ قاض قطٜبٶؾِٗ ٚاغَٔ أدٌ " ايػطب;

بٌ عرب ؾِٗ نُين يًكطاع اذتهاضٟ بؽت ايؿطم ٚايػطب وت َطس١ً  ا٫ْتُا٤ إؾت ايؿطم بإظتابٝات٘ ٚغًبٝات٘،

ٜٶتؿٗس ب٬ ؾو تؿّٛق بٌ أسٝاْا  ٚاٜات،ا٭َط ايصٟ ضؿتا نإ ٚضا٤ تبأٜ َٛاقـ أبطاٍ ٖصٙ ايط; ا يٮخريا سهاض

ِّ ٜٓؿأ ْٛع َٔ ايكطاع بؽت ; 2"تبأٜ َٛقـ ايبطٌ ايٛاسس ٚتصبصب٘ َٔ ايػطب ٚاٱْػإ ايػطبٞ َٚٔ ث

اذتهاضتؽت: سهاض٠ اٯخط بتكسَٗا ٚتطٛضٖا ايعًُٞ ٚايجكاوت ٚا٫قتكازٟ ٚنٌ َا ـتًه٘ َٔ َاٍ ٚق٠ٛ َاز١ٜ، 

ٙ اجملا٫ت. ٫ٚؾو إٔ ٖصا ايكطاع: "ٜػتُس قٛت٘ ٚسهاض٠ ايصات اييت تتها٤ٍ ٚتهعـ أَاّ اٯخط وت نٌ ٖص

َٔ َػاس١ ايتباعس بؽت ايكٛتؽت انتتكاضعتؽت ع٢ً انتػت٣ٛ اذتػٞ أٚ اجملطز...بؽت قطبؽت َتباعسٜٔ وت نٌ 

زتا٫ت ايؿهط ٚايٓؿأ٠ ٚانتٛقع، سٝح اذتهاض٠ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬)ايصات ايعطب١ٝ(، ٚاذتهاض٠ ا٭ٚضب١ٝ 

 .3ظ(..."انتعاقط٠)اٯخط انتُٗا

"عًُٝات إس٬ٍ ٚتبسٌٜ ٚإظاس١  :حتاٍٚ إسساخ ْٛع َٔ ايتٛاؾل َع)اٯخط(عٔ ططٜل ٚايٛاقع إٔ)ايصات(

َػتُط٠، تٓتٗٞ إؾت ايتػري، وت ستاٚي١ ٫غتٝعاب اٯخط اذتهاضٟ ع٢ً سػاب ايصات اذتهاض١ٜ. إْٗا ستاٚي١ 

ش تٛاد٘ اٯخط اذتهاضٟ، ؾتٛقع إ ;ْؿػٗا وت خهُ٘ -ايؿطز١ٜ–يًتدًل َٔ ا٫غرتاب اييت جتس ايصات 

                                                           
 .323م -1998 –١ٜ ايعا١َ يًهتاباهل١٦ٝ انتكط –ؾانط عبس اذتُٝس: اذتًِ ٚايطَع ٚا٭غطٛض٠  - 1

 -ايطبع١ ا٭ٚؾت -ا٭ضزٕ -عامل ايهتب اذتسٜح -زضاغات أزب١ٝ َكاض١ْ  ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ انتعاقط٠ ٚاٯخط،: ناًتِ اهللصتِ عبس  - 2

.72م -2007      

غًػ١ زضاغات  -١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب اهل -ستُس صتٝب ايت٬ٟٚ: ايصات ٚانتُٗاظ، زضاغ١ ايتكاطب وت قطاع ضٚاٜات انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ  -2

 .42م -1998-أزب١ٝ
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. 1وت ساي١ قًل َػتُط" -ايؿطز١ٜ أٜهٶا-ْؿػٗا وت عسز َٔ اٱؾها٫ت ايٓؿػ١ٝ اذتهاض١ٜ، جتعٌ ايصات 

ٖٚصا ظتعٌ ايصات وت َأظم ؾسٜس ْابع َٔ ؾعٛضٖا بأْٗا َٛظع١ بؽت عانتؽت: "انتاز٠ ٚايطٚح، أٚ ايعًِ ٚاٱقتإ، أٚ 

أ٠ أٚضب١ٝ ٚأخط٣ عطب١ٝ. ٚيهٔ نٌ ٖصٙ انتتكاب٬ت تطَع وت ايٓٗا١ٜ إؾت اذتهاض٠ ايعكٌ ٚايكًب، ٚقس قتجًٗا باَط

 . 2ايػطب١ٝ بٛغا٥ًٗا انتاز١ٜ، ٚاذتهاض٠ ايعطب١ٝ بكُٝٗا ايطٚس١ٝ"

 ستسز نتؿّٗٛ ايــــ"أْا" وت َؿَٗٛٝٗا ايؿطزٟ ٚادتُعٞ ايـ"ضتٔ"، َكابٌ  ٚوت ٖصا اجملاٍ ًٜعّ ٚنع إطاض

أَا انتككٛز بايصات/ا٭ْا ؾٗٞ "اذتهاض٠ ايعطب١ٝ بعُكٗا  .ؿَٗٛٝ٘ ايؿطزٟ ٚادتُعٞايــ"ٖٛ/اٯخط نصيو وت َ

ايطٚا٥ٕٝٛ َعطٝات اذتهاض٠ ايعطب١ٝ  اٱغ٬َٞ ايػا٥ط وت ايتاضٜذ ٚبػطشٝتٗا وت ايٛاقع انتعاقط، ٚقس اختكط

َا)ادتُاع١( إشا اٱغ١َٝ٬ وت)بطٌ( أٚ)كتاع١(. أَا)ايبطٌ ايؿطز( إشا اْتكًت ايصات إؾت ؾها٤ اٯخط، ٚأ

اْتكٌ)اٯخط( إيٝٓا، ٚوت اذتايتؽت اغتشٛشت)ايصات(ع٢ً َكايٝس ا٭َٛض ايطٚا١ٝ٥، بٌ ٚسطنت ايكطاع ٚاْتكت 

3ّٕاٯخط)عُسٶا أٚ قسؾ١(" "ْكس اٯخط ؾطيت يٛعٞ ايصات بٓؿػٗا، ٚيهٔ ٚعٞ ايصات ٖٛ ْؿػ٘ ؾطيت  :; ٚشيو ٭

ّٕ شات اٯخط تعٌُ "4خط"ع٢ً ايتعاٌَ ايٓكسٟ ايٛاعٞ َع اٯ ٫نتػاب ايكسض٠ َطآ٠ ْط٣ ؾٝٗا شاتٓا ; سٝح إ

ؾٝػسٚ بصيو  ،ا يًٌٓتطات ٚتكاطعٗاهتا ٜٓتر تبازّي ;اييت تعٌُ بسٚضٖا نُطآ٠ تػاعس اٯخط ع٢ً ض١ٜ٩ شات٘

  .5"اا وت إٓ َعٶا إيٝ٘، ٚانتٌٓتٛض إيٝ٘ ْاًتطٶٌَٓتٛضٶ ايٓاًتط

ا" ع٢ً انتػت٣ٛ: ايؿدكٞ، ٚايكَٛٞ، ٚايؿهطٟ، ؿتا ـتجً٘ "ا٭ْ -اييت ٖٞ ْكٝض يٰخط-ؾا٭ْا ٖٞ ايصات 

ّٕ ٚايجكاوت، ٚا٫دتُاعٞ، ٚايػٝاغٞ، ٚا٫قتكازٟ. ٍٚافتا  ،ا يس٣ ا٫ٍْػإا َٛضٚثٶؾ٦ٝٶ تيٝػ"ايصات  ٚايٛاقع أ

نُا إٔ  .١ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ابتسا٤ َٔ ايطؿٛي١ ٚعرب َطاسٌ ايُٓٛ انتدتًؿ١ٜٝتؿهٌ خ٬ٍ ايتؿاعٌ َع ايب٦ٝ

ُٜٚٓٛ ٜٚتطٛض باتػاع ايب١ٝ٦ٝ اييت ٜتعاٌَ بٗا، َٚٔ خ٬ٍ ارتربات  ا عٓس بسا١ٜ سٝات٘،بسأ نّٝكايٛعٞ بايصات ٜ

تأثري ; سٝح ٜٛدس "6"احملٝط١ ب٘ ادتع١ٝ٥ ٚانتٛاقـ اييت قتط بٗا ايؿطز وت أثٓا٤ ستاٚيت٘ يًتهٝـ َع ايب١٦ٝ

                                                           
 .13م -1990-اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -عكاّ بٗٞ: ايطس١ً إؾت ايػطب وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ اذتسٜج١  - 1

 .16م -1978 -اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -ؾهطٟ عٝاز: ايط٩ٜا انتكٝس٠، زضاغات وت ايتؿػري اذتهاضٟ يٮزب   - 2

 .61م –َطدع غابل  –ستُس صتٝب ايت٬ٟٚ: ايصات ٚانتُٗاظ، زضاغ١ ايتكاطب وت قطاع ضٚاٜات انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ  -1

 .190م -1985 -2يت –يبٓإ  –زاض ايطًٝع١  -ستُس عابس ادتابطٟ: ارتطاب ايعطبٞ انتعاقط - 2

 .1م -2008 -ادتعا٥ط – داَع١ بات١ٓ -ريَادػت ضغاي١ -ٟػُاضقٛض٠ ا٭ْا ٚاٯخط وت ؾعط َكطؿ٢ ستُس اي: غ٬ف بٛس٬ٜؼ  - 5

 .47م -2004-1يت - ا٭ضزٕ –زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع  -َؿّٗٛ ايصات بؽت ايٌٓتط١ٜ ٚ ايتطبٝل : قشطإ ألتس ايٌتاٖط - 6
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ايعامل(، ٚايتؿاعٌ بؽت أٟ ظٚز َٓٗا ٚ ايصات خط،ايصٚات ا٭ٚ ايصات، ايصاتٚ ايصات: )َتبازٍ بؽت تًو ا٭قطاب

 .1"َا بكٝت أططاؾ٘ ٜٗٔ ٜٚؿتس ٍٚإ بكٞ

"ٍاْ٘  :أَا اٯخط ؾٗٛ ٖٛ ايهس، انتدتًـ ٚايٓكٝض يٮْا ؿتا عتًُ٘ َٔ قؿات ٚخكا٥ل ٚقِٝ َتٓٛع١ َٚتبا١ٜٓ

ٛز ايصات اٯخط ايصٟ ٜكابٌ ايصات، ٜبػىت أَاَٗا قُٝ٘ ايٛدٛز١ٜ ٚأفتاط٘ انتطتبط١ ب٘ نه١ْٛٓٝ عانػ١ يٛد

٫ٚؾو إٔ َؿّٗٛ اٯخط ٜتأغؼ ع٢ً َؿّٗٛ ادتٖٛط، أٟ إٔ مث١ مس١ أغاغ١ٝ دٖٛط١ٜ ". 2ٚإزضانٗا شات٘"

ّٕ 3ا عٓٗا، ٚبايتايٞ ٫ ٜٓتُٞ إؾت ٌْتاَٗا أٜا نإ"هتا ظتعٌ اٯخط شتتًّؿ ;حتسز ايصات ; هتا تطتب عًٝ٘ أ

 ٠ٛ. ايع٬ق١ َع٘ تٓبين ع٢ً أغاؽ تكازَٞ، ٖسؾ٘ ؾطض اهل١ُٓٝ ٚايػط

ّٕ اٯخط ٫ قتهٔ "ايؿطز ؾ ٜكتكط ع٢ً ايػطب/اٱَربٜايٞ/احملتٌ/ ْكٝض ا٭ْا ٚسسٙ، ٖٚٓا ًٜعّ ايتأنٝس ع٢ً أ

إٔ ٜهٕٛ آخط ست٢ بايٓػب١ إؾت ْؿػ٘ قبٌ َس٠ قكري٠، ٚ قتهٔ إٔ ٜتشٍٛ إؾت آخط بعس َس٠ قكري٠ أٜها، ٚ نٌ 

ّٕ 4"ؾدل ٖٛ آخط بايٓػب١ ٭ٟ ؾدل ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض خط قتهٔ إٔ ٜهٕٛ دع٤ٶا َٔ ايصات، ٌٜتٗط أٚ اٯ. أٟ أ

دع٤ َٔ اجملتُع ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ايصات زاخٌ زتتُعٗا أْ٘  "ضتٔ" ادتُعٞ، أٟ ـغتتؿٞ وت ا٭ْا ايؿطزٟ أٚ اي

َٔ ا٫خت٬ؾات ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ;  ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘/اجملتُع ايعطبٞ/ايؿطقٞ، ٚبُٝٓٗا ايعسٜس

ّٕهتا دعٌ ايؿطٜكؽت  ِّ قتهٔ ايكٍٛ بأ "اٯخط بهٌ أيٛاْ٘ ٚأطٝاؾ٘ شٚ  وت َٛاد١ٗ ٚقساّ َع بعهُٗا. َٚٔ ث

تربظ َاٖٝت٘ َٚعسْ٘، ٫ٚ قتهٔ إزضاى ٖصا اٯخط إ٫ بإزضاى ايصات اييت تػاِٖ بؿهٌ أٚ  ،خكٛقٝات ٚمسات

ات ٚايتٓاقهات اييت بآخط وت ايتعطف ع٢ً شاتٗا اْط٬ّقا َٔ ٖصا اٯخط، ٚاعتُازٶا ع٢ً ايؿطٚقات ٚا٫خت٬ؾ

ت٪قٌ ٚحتهِ ايع٬قات انتتبا١ٜٓ ٚايكطاعات ايٌتاٖط٠ ٚايباط١ٓ، انتهؿٛؾ١ ٚانتدؿ١ٝ بؽت ايصات ٚاٯخط; هتا 

أنؿ٢ ع٢ً اٯخط قبػ١ ايتؿطز ٚا٫خت٬ف َٓص ا٭ظٍ إؾت عكطْا انتعاقط، ٜٚبك٢ اٯخط ساًَّا نتعاْٞ ايؿٛق١ٝ 

يت ٫ تعاٍ ضابه١ وت َهاْٗا، تٓتٌتط ٚتٓسز ٚتت٢ُٓ ضؾع ضأغٗا ايصٟ ٚايتكسّ ٚايتطٛض وت اْتٌتاض ذتام ايصات اي

 .5أتعبت٘ ايطأطأ٠"

                                                           
 .7م -1996 -1يت –ايكاٖط٠  -ايساض ايسٚي١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  -دسي١ٝ ا٭ْا ٚاٯخطٟ : صتٝب اذتكاز - 1

 -ن١ًٝ اٯزاب ٚايًػات -ادتعا٥ط -ضغاي١ َادػتري -ايػطب١ ٚايٝتِٝ  يعبس اهلل  ايعطٟٚ :ٟ وت ضٚاٜيت عبساهلل أٚغطب: ايصات ٚاٯخط ايػط -6

.77م -2011-ٕتًُـػـا -داَع١ أبٛ بهط بًكاٜس

.2م -2005 -5يت -بٓإي -بريٚت  –انتطنع ايجكاوت ايػطبٞ -َٝذإ ايطًٜٚٞ، غعس ايباظعٞ: زيٌٝ ايٓاقس ا٭زبٞ -7

 ايطبع١ ا٭ٚؾت  -ايساض ايبٝها٤ انتػطب -انتطنع ايجكاوت ايعطبٞ -غطز اٯخط ،ا٭ْا ٚاٯخط عرب ايًػ١ ايػطز١ٜ: ق٬ح قاحل  - 4

 .10م  -2003-      

.94م –َطدع غابل  -ايػطب١" ٚ"ايٝتِٝ""عبساهلل أٚغطب: ايصات ٚاٯخط ايػطبٞ وت ضٚاٜيت  -5
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ايصات ٚاٯخط وت ضٚا١ٜ )سب وت نٛبٓٗادٔ( حملُس د٬ٍ; ا٭غباب ايتاي١ٝ: :ٚهتا ؾذع ع٢ً اختٝاض زضاغ١

 ُّز ضٚا١ٜ)سب وت نٛبٓٗادٔ( َٔ ايطٚاٜات انتتُٝع٠ وت زتاٍ ايكطاع اذتهاضٟ; سٝح تعهؼ تٳذس

ايط١ٜ٩ يسٟ َ٪يؿٗا وت ًتٌ َتػريات ايٛاقع اذتاؾٌ ؿتكازَات انتٛاد١ٗ َع اٯخط، ٫ٚغُٝا بعس َطٚض ؾرت٠ 

وت ايعَٔ  -سٝح إْ٘ ;ع٢ً ْؿأ٠ ٚتطٛض ضٚاٜات انتٛاد١ٗ وت َكط ٚايعامل ايعطبٞ -غري قكري٠-

ٚبطٚظ عٓاقط بؿعٌ تطٛض ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚتٓٛعٗا، ٚنصيو بؿعٌ تٛغع زتا٫ت انتجاقؿ١  -اذتانط

ٜٶا يًسضاغ١ ٚايتعُل.   ايًكا٤ ٚا٫خت٬ف، ظاز ايكطاع أ١ُٖٝ ٚق٠ٛ; هتا دعٌ اجملاٍ ثط

  تعُل دسي١ٝ ايع٬قات بؽت ايهٝاْات اذتهاض١ٜ ايجكاؾ١ٝ انتتبا١ٜٓ،  -ستٌ ايسضاغ١-ايطٚا١ٜ

كٛض٠ ٚايوت ايػطز ا٫غتعاضٟ ٚايطَعٟ َٔ خ٬ٍ ا٫غتػطام ٚتهؿـ ايتٓاقض بؽت تًو ايهٝاْات، 

 طَع١ٜ.ايٝاي١ٝ ٚارت

  تٗسف ايسضاغ١ إؾت إبا١ْ قٛض٠ اٯخط/ايػطبٞ، ٚنصيو قٛض٠ اٯخط ايؿطقٞ نُا تطتػِ وت َطآ٠

ّٕ زضاغ١ ايكٛضتؽت نطٚض٠ ؾ١ٝٓ ٫نتُاٍ تٛنٝح ايط١ٜ٩ وت سطن١ ايكطاع ٚانتٛاد١ٗ.  ايصات; ٚشيو ٭

 ٭ْا ٚاٯخط، ؾايبٓا٤ ايػطزٟ ٜػِٗ وت انتب٢ٓ اذتها٥ٞ ايٓاًتِ يًطٚا١ٜ قا٥ِ ع٢ً دسي١ٝ ايع٬ق١ بؽت ا

 .إظاي١ ايػُٛض عٔ دٛاْب ايتذطب١ اٱْػا١ْٝ يًصات، وت ساٍ غطبتٗا ٚاغرتابٗا

  جتػس ضٚا١ٜ )سب وت نٛبٓٗادٔ( ثٓا١ٝ٥ ا٭ْا ٚاٯخط، ٚشيو عرب زتُٛع١ َٔ ايط٣٩ ٚا٭فتايت

ترتدِ يٓا ثٓا٥ٝات:  ، نُاططٜك١ ؾ١ٝٓٚايكٛض انتتكاب١ً، بططح إؾهاي١ٝ اهل١ٜٛ ٚايتكابٌ بؽت ا٭ْا ٚاٯخط ب

 ايؿطم ٚايػطب، ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١، ايتكسّ ٚايتدًـ، انتاز٠ ٚايطٚح، ا٫خت٬ف ٚايتٛاؾل، ايتؿتح ٚا٫ْػ٬م.

  ط؟ َٚا أِٖ أْٛاع ايتُج٬ت ٚايط٣٩ ايؿًػؿ١ٝ خايصات ٚاٯ قٛض٠َعطؾ١ نٝـ ؾدكت ايطٚا١ٜ

ٝٶا؟ ؟ َٚا خكاايكٛض٠ٚاٱبساع١ٝ اييت دػست ٖصٙ  ٝٶا ًٚٚتٝؿ ٝٶا ٚكتاي  ٥ل ٖصٙ ايطا١ٜٚ ز٫ي

هلا َهاْتٗا –ٚاْط٬قّا َٔ ٖصا نً٘ ناْت اذتاد١ نتجٌ ٖصٙ ايسضاغ١ يتهٌُ َػري٠ زضاغات غابك١   

ّٕ عح -ٚؾا٥ستٗا  ٜٓسضزايصات ٚاٯخط  ٚتػس ؾطاغّا، ٚدسْا نطٚض٠ عج٘، ٚإيكا٤ ايه٤ٛ عًٝ٘. ٚايٛاقع أ

)ضٚا١ٜ سب وت  وت ٚاٯخط ا٭ْا ايسضاغ١ انتٛاد١ٗ بؽت تطقس سٝح ٛض٠;ايك أزب أٚ انتكاضٕ ا٭زب نُٔ

 : احملاٚض ايتاي١ٝ زتُٛع١ عرب ٚشيونٛبٓٗادٔ(، 

 قٛض٠ ايصات، ٚتتٌُتٗط وت: ايكٛض٠ ادتػس١ٜ، ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ، ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ. -أّٚيا

ٝٶا  ا٫دتُاع١ٝ. قٛض٠ اٯخط، ٚتؿٌُ: ايكٛض٠ ادتػس١ٜ، ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ، ايكٛض٠ -ثاْ
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 ايكطاع ايطٚا٥ٞ زاخٌ ايٓل ايػطزٟ، َؿَٗٛ٘، أُٖٝت٘، ْٛع٘. -ثايجٶا

، ٚتهِ َطسًتؽت، ُٖٚاَطاسٌ ايكطاع ٚانتٛاد١ٗ بؽت ايصات ٚاٯخط  -ضابعٶا

َطس١ً ايتٛزز ، َطس١ً ايتطًع ٚا٫ْبٗاض، ٚتتهُٔ: ايػطبٞ) ا ( َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط         

 .َطس١ً ضؾض اٯخط ٚايعٛز٠، انتٛاد١ٗ ٚايكساّ  َطس١ً، ٚايتكطب

َطس١ً ـتطز ايصات ، َطس١ً قًل ٚتٛدؼ( َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط ايؿطقٞ، ٚتؿٌُ:  2) 

 .َطس١ً خهٛع ٚاغتػ٬ّ اٯخط ايؿطقٞ يًصات، ايؿطقٞ  ع٢ً اٯخط

   .ؾها٤ اٯخط، ٚؾها٤ ايصات، ٜٚهِ: ايؿها٤ ايطٚا٥ٞ -خاَػٶا

سطم ايهاتب وت ضٚاٜت٘ ع٢ً دعٌ ايصات َطنعٶا يًٓل، ٚستٛضٶا يكس ًٜٞ تٛنٝح يتًو احملاٚض:  ٚؾُٝا

ٝٶا. َٚٔ  :ي٬ْط٬م ايػطزٟ، ست١ًُ با٭بعاز انتُٝع٠ هلا ٝٶا، ٚتاضغت ٝٶا، ٚدػطاؾ ٝٶا، ٚثكاؾ ٝٶا، ٚادتُاع ٜٶا، ْٚؿػ دػس

ًُِح ايكاض٨ ثٓا١ٝ٥ دػطاؾ١ٝ ن١ُٝٓ، أ٫ ٖٚٞ نٛب ٜٳ ٓٗادٔ/ايسفتاضى وت َٛاد١ٗ َباؾط٠ َع قطا٠٤ ايعٓٛإ 

ؾايصات ايؿطق١ٝ:  ;ٖٚصا َا عتٌٝ بكٛض٠ َباؾط٠ إؾت ٚقٛع قساّ ستُٞ بؽت ايصات ٚاٯخط; ايؿطم

نطقت١/ؾطٜـ ٜتٛدٗإ إؾت ؾها٤ اٯخط/نٛبٓٗادٔ; هتا تطتب عًٝ٘ َٛادٗات ٚقطاعات ًتاٖط٠ ٚخؿ١ٝ، 

ِّ تتشسز ١ٜٖٛ ايكطاع. ايصات تؿتس ٚتتًٕٛ ٚختتًـ تبعٶا نتػاؾات ا٫ستهاى ٚايتؿا عٌ بؽت ادتاْبؽت; َٚٔ ث

ٝٶا أّ  تٛاد٘ اٯخط، جتػسٙ بهاؾ١ قؿات٘ ٬َٚست٘ ارتاضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ; ٚتكسّ يٓا قٛض٠ اٯخط غٛا٤ أنإ غطب

ٝٶا، بط١ٜ٩ انتجكـ ايؿطقٞ ايٛاعٞ. ٚايطٚا١ٜ دػست قٛض٠ أبطاهلا ٚاٯخط( وت ايُٓاشز ايتاي١ٝ، ٚاييت  ،)ايصات: ؾطق

 ـتّجٌ قٛضٶا َتٓٛع١ ايط١ٜ٩ ٚايتٛدٗات ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝات :
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 ايسٜا١ْ     ا٭ْٛث١ ايطدٛي١ ايكٛض٠

 

 ايصات)ايؿطم(

ؾطٜـ، ؾاب َكطٟ، ٚدٛٙ مسطا٤، 

 قٛت عطبٞ. 

  نطقت١.

 اٱغ٬ّ.

 

 

 اٯخط)ايػطب(

قٛت ضدٌ،  -قاسب ْازٟ ادتٓؼ

عاظف، ايؿاش، ضدٌ عذٛظ، ضدٌ غهري، 

، ٟ ادتٓؼ، ؾت٢ ٫ٍٙؾت٢. ؾباب ْاز

ّٝاز  .ظٚز ، طؿٌ، عاظف دٝتاض، ق

َهٝؿ١ ايطريإ، قب١ٝ، با٥ع١ ايٛضز، 

اَطأ٠ تكطأ، قٛت أْجٟٛ، اَطأ٠ 

ٜابا١ْٝ. َػ١ٝٓ، ؾتا٠ ؾكطا٤، قاسب١ 

ايبٝت، ؾتا٠ ايًٌٝ، ؾتٝات ْازٟ 

 ادتٓؼ، ؾتا٠ ١ٖٝ٫، ؾتا٠ عاض١ٜ.

 

 

 انتػٝش١ٝ.

 

 اٯخط ايؿطقٞ

ٚايس  ٚايس نطقت١، أخٛ نطقت١،

ؾطٜـ، ايؿٝذ داز اهلل، با٥ع 

ا٭نؿإ، ابٔ ايعُس٠، ؾاب، ارتؿري، 

 طؿٌ، عذٛظ.

  ظبٝس٠، بسض١ٜ، أّ ؾطٜـ، اَطأ٠، ؾتا٠ .

 اٱغ٬ّ

تٌتٗط دسي١ٝ ايع٬ق١ بؽت ا٭ْا ٚاٯخط بٛنٛح;  -ستٌ ايسضاغ١–قٛض٠ ايصات: وت ٖصا ايعٌُ اٱبساعٞ -أّٚيا

ّٕ ٖصٙ ايع٬ق١ ٖٞ ارتٝىت ايٓاغ يٓل، ايصٟ ٜعاجل َأغا٠ َتأق١ً بعُل اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ، هلصا ار سٝح إ

ايكٛض٠ انتجاي١ٝ اييت تهْٛٗا كتاع١ بؿط١ٜ َا ، تًو اهل١ٜٛ اييت ٖٞ "ٚع٬قتٗا باٯخط وت قطاع إثبات ايٛدٛز

ات عٔ ْؿػٗا ٚعٔ تاضغتٗا، بايٓػب١ دتُاعات أخط٣، ٖٚصٙ ايكٛض٠ تتهُٔ بايهطٚض٠ ؾهط٠ انتكاض١ْ باٯخط، ٚإثب

شتتًؿ١ عٔ  إْٗا ايػبٌٝ إؾت تعطٜـ ايصات َٔ خ٬ٍ ايتأنس ع٢ً َا قتٝعٖا ٚ ظتعًٗا. ا٫خت٬ف ٚايتُٝع عٓ٘

 ،ٚأظَٓت٘، بٛقؿ٘ ،ٚأَهٓت٘ ،ٚضسابت٘، بؿدٛق٘ ،بػ٬غت٘: يكس اغتجُط ايهاتب ؾٔ ايطٚا١ٜ. 1ٚ"شٚات أخط٣

َٚس٣ قابًٝتٗا  ،ا، َهاْتٗا، تأثريٖاٚحتًًٝ٘; يتػًٝىت ايه٤ٛ ع٢ً ٚنع١ٝ ايصات ايؿطق١ٝ ايعطب١ٝ: قٛضتٗ

يًتأثط، ٚنؿـ ايكطاع ايٌتاٖط ٚارتؿٞ بٝٓٗا ٚبؽت اٯخط. نٌ ٖصا وت قٛض٠ ؾ١ٝٓ َتُٝع٠ ٖٚازؾ١. ٚيتٛنٝح 

، ٚايصات َٔ د١ٗ ٬ََح ايصات ٚقٛضتٗا وت َٛادٗتٗا يًكطاع ايؿهطٟ ٚاذتهاضٟ ايسا٥ط بؽت ايصات ؾُٝا بٝٓٗا

ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚاييت  ،ٚايٓؿػ١ٝ ،يًصات: ادتػس١ٜ ّ تٛنٝح ادتٛاْب انتدتًؿ١ؾإْ٘ ًٜعَٔ د١ٗ أخط٣;  ٚاٯخط

 . 2"ايؿش١ٓ اييت تٓكص ايٛدسإ انتتعب َٔ ا٫غتػ٬ّ أَاّ ا٭َط ايٛاقع" تػاعس ع٢ً إبطاظ ايكطاع، َٔ سٝح إْ٘

ت٢ وت زتتُعٗا، إش مل ايػطب١ ٚاذتعٕ سٚٚبط٬ ايطٚا١ٜ: ؾطٜـ، ٚنطقت١ ُٖا ضَعا "ا٭ْا ايعطب١ٝ" انتجك١ً باهلِ 

ِّ ايٛسس٠  َع تًبح ٖصٙ ا٭ْا تبشح هلا عٔ ٚدٍٛز بكطاعٗا َع اٯخط، غٛا٤ أنإ ٖصا اٯخط شاتٗا انتجك١ً بٗ

                                                           
 .15م -2007-ايجاْٞايعسز  -ادتعا٥ط -زت١ً أٜؼ  -وت خطاب عٔ انتجاقؿ١ ٚاهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ ٟ: م ايسٚاعبس ايطظا - 1

 .6م -1970 –ز يت –ايكاٖط٠  -زاض انتعاضف -غايٞ ؾهطٟ: أزب انتكا١َٚ -2
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ايؿطقٞ انتدايـ هلا وت اهلُّٛ ٚايتطًعات، أٚ اٯخط ايػطبٞ انتٓاقض  ٚايػطب١، أّ ٚاقعٗا انتعضٟ ٚؾكطٖا، أٚ اٯخط

  هاٍ يٮْا، أٚ عسٚ ا٭ْا.هلا، ٚاي٬َٓتُٞ بؿهٌ َٔ ا٭ؾ

ّٕ ايصات عايك١ وت قطاع ستتسّ بؽت أٜسٜٛيٛدٝتؽت: ا٫ْتُا٤ يًُانٞ، أٚ ارتهٛع  ٚقاض٨ ايطٚا١ٜ ٬ٜسٍت أ

يٰخط، ٚن٬ ارتٝاضٜٔ اضتطاف عٔ انتػاض; ؾا٫ْكٝاع يًُانٞ غري عهؼ انتػاض ايطبٝعٞ يًتطٛض ايعَين، 

ؾا٫ْتُا٤ إؾت شيو انتانٞ، ٖٛ اْتُا٤ إؾت تًو ايسا٥ط٠ ": ٜٛتٗاٚارتهٛع يٰخط تؿتٝت يٛدٛز ايصات ٚإيػا٤ هل

اذتهاض١ٜ انتٓػًك١ اييت أقبشت غري َ٪١ًٖ ٱخطاز انتتؿبح بٗا َٔ زا٥ط٠ ايتدًـ، ؾٗٞ أؾب٘ َا تهٕٛ ظعٜط٠ 

ٚأط٬ّيا  ْا١ٝ٥ ٫ غبٌٝ إيٝٗا أبسٶا، ؾٗٞ زتطز تاضٜذ مل ٜبل َٓ٘ إ٫ تًو ا٭خباض ٚا٭سساخ، اييت أقبشت آثاضٶا،

يكس اغتطاع ايهاتب تكٜٛط ٚ. 1ّٚيت ٚاْسثطت، ٚمل ٜبل َٓٗا إ٫ تًو ايع٬َات اييت ٫ تعاٍ ـتاضؽ طكٛغٗا"

ٓٶا وت شيو بايعسٜس َٔ ايعٓاقط  ايصات ايؿطق١ٝ بأؾهاهلا ٚقٛضٖا انتتعسز٠، بكٛض٠ َكٓع١ َٚ٪ثط٠، َػتعٝ

ٝٶ ٝٶا، ٚزاخً ا، ٚتؿهًٝٗا وت قٛض٠ س١ٝ، َٔ خ٬ٍ ايعٓاقط ايؿ١ٝٓ اييت تػاعس ع٢ً حتسٜس ايؿدك١ٝ: خاضد

ادتػس١ٜ، ٚايٓؿػ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ. ايتاي١ٝ:

ٜػع٢ ايهاتب عٓس بٓا٤ ؾدكٝات٘ ايطٚا١ٝ٥ إؾت تكسقتٗا وت قٛض٠ س١ٝ قازق١  :أ ـ ايكٛض٠ ادتػس١ٜ

ا باغتدساّ ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ ايؿ١ٝٓ، ٚؾ٢ َكسَتٗا اذتطم ع٢ً اختٝاض أمسا٤ يؿدكٝات٘; ٚشيو نت

; ٭ٕ" ايتػ١ُٝ أبػىت أؾهاٍ 2"زٚض نبري وت خًل ايؿدك١ٝ ٚإعطا٥ٗا ٚدٛزٶا ٚانشٶا" ي٬غِ َٔ

"إٕ اذتٝا٠  ، ٚيكس قاٍ)أْسضٜ٘ َٛضٚا(:3ايتؿدٝل، ٚنٌ تػ١ُٝ ْٛع َٔ أْٛاع ايبعح ٚاٱسٝا٤ ٚخًل ايؿطز"

. نُا إٔ "ٍاط٬م 4٘"تبسأ با٭مسا٤، ٚغٝؿعط اٱْػإ بايتأنٝس بأْ٘ عطٜإ، ٚزتٍٗٛ إشا غشب امس٘ َٓ

)سب وت ضٚا١ٜ . ٚوت5ا٭مسا٤ ع٢ً ايبؿط ٚا٭ؾٝا٤ ٚا٭َانٔ، ٖٞ أٚؾت ضَٛظ ايػٝطط٠ ع٢ً ٖ٪٤٫ كتٝعٶا"

نٛبٓٗادٔ( تتذػس ايصات ايؿطق١ٝ وت ايٓل َٔ خ٬ٍ اٱع٬ٕ عٔ سهٛضٖا ايػطزٟ وت قٛض٠ أمسا٤، 

وت شٖٔ انتتًكٞ، سٝح حتٌٝ أمسا٤ اختريت عٔ قكس ؾين، بإٔ تؿري يس٫٫ت ستسز٠ َككٛز٠، تػتكط 

                                                           
   -2005 -1يت -ادتعا٥ط -ايطا٥س يًهتاب زاض -إبطاِٖٝ عباؽ: ايطٚا١ٜ  انتػاضب١ٝ، تؿهٌ ايٓل ايػطزٟ وت ن٤ٛ ايبعس ا٭ٜسٜٛيٛدٞ  -1

 .126م        

ٝٶا  2-  .148م  –2002 –اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاؾ١  –ٚٚؾٝٛ تؿٝٓؼ : إبطاِٖٝ عبساجملٝس ضٚا٥

 بريٚت  –انت٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط  -تطكت١ ست٢ ايسٜٔ قبش٢  -ضٜٓٝ٘ ًٜٚٝو، أٚغؼت ٚاضٜٔ: ٌْتط١ٜ ا٭زب  - 3

 .229م -1981 –    

 .46م -1996-ٜٛيٝٛ -547عسز -نتاب اهل٬ٍ -تطكت١ ألتس عُط ؾاٖؽت  –: نتاب١ ايكك١ ايككري٠ ٖايٞ بريْت -4

 .16م -2004 -زاض ايهاتب اذتسٜح -سػٔ ْٛض ايسٜٔ: ا٭مسا٤ ايعطب١ٝ، َعاْٝٗا َٚسي٫ٛتٗا  -5
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ايؿطق١ٝ اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ  ت٪نسايؿدكٝات إؾت انتانٞ ايؿطقٞ انتؿّهٌ يٛعٞ ٚٚدٛز ايصات; باختٝاض أمسا٤ 

اٱغ١َٝ٬ وت ايكطاع اذتهاضٟ َع اٯخط. َجاٍ شيو بط٬ ايطٚا١ٜ: ؾطٜـ، ٚنطقت١، َٔ ا٭مسا٤ 

ٍٕ ثط١ٜ َتعسز٠، تػتُسٖا "ؾطٜـ": قاسب ايؿطف ـَٔ ايب١٦ٝ ايعطب١ٝ ا٭ق١ًٝ; ؾـ ايعطب١ٝ، اييت هلا َعا

ٚايػُع١ ايطٝب١ وت قَٛ٘، ظتُع بؽت اذتػب ٚايٓػب، ٜٚطًل ع٢ً نٌ َٔ ٜطدع ْػب٘ إؾت  اٚانتها١ْ ايعًٝ

ٜٴشُس،  ،ٚ"نطقت١": اغِ داَع ٭ْٛاع ارتري ٚايؿطف ٚايؿه١ًٝ .-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ايٓيب ٌّ َا  ٚيه

ز ٚايعطا٤. ٚايؿدكٝات ايجا١ْٜٛ سطم ايهاتب ع٢ً إٔ تهٕٛ عطب١ٝ إغ١َٝ٬، ٜٚسٍ ع٢ً ايػدا٤ ٚادتٛ

أقً٘ ظبس٠، ٖٚٛ َا ٜػتدطز بارتض َٔ ايًػت، ٚايعبس٠: خٝاض ايؿ٤ٞ  ،َجاٍ شيو "ظبٝس٠": اغِ َكػط

١ّٓ ٚأؾهً٘، ٚ"ظبٝس٠" ظٚد١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس. ٚٚايس ايبط١ً َٚٔ بًس٠  ."ايؿٝذ ضنٛإ"، ٖٛ اغِ خاظٕ ادت

ٚقطٜب١ ايبطٌ "بسض١ٜ". نٌ ٖصا ٜ٪نس إٔ أمسا٤ ايؿدكٝات خهعت يعٓا١ٜ  .ايؿٝذ "داز اهلل"ايبطٌ 

ٝٶا، ٜعٛز ذتكبات غابك١،  ;خاق١ َٔ انت٪يـ ٝٶا ٚع٥٬ك عٝح حتٌُ عبل ايتاضٜذ، ٚتهٕٛ ضَعٶا تاضغت

بطاق١ تػتسعٞ ايتاضٜذ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ايتًٝس; سٝح يهٌ عكٝس٠ ٚب١٦ٝ َعذِ خام با٭مسا٤، قتجٌ 

 ١ٜٖٛ ٚدٛز ذتاًَٗا.

ٚيكس سطم ايهاتب ع٢ً خًل ؾدكٝات ضٚا١ٝ٥ س١ٝ ٚقطٜب١ َٔ ايٛاقع، ٚٚغًٝت٘ وت شيو حتسٜس ايبعس 

، ايصٟ "ٖٛ ايهٝإ ايؿػٝٛيٛدٞ، أٚ ايهٝإ انتازٟ 1ادتػسٟ، أٚ نُا ٜطًل عًٝ٘ ادتاْب ارتاضدٞ أٚ ايرباْٞ

"ؾٗٛ  ;س ادتػسٟ ي٘ زٚضٙ ايؿعاٍ وت بٓا٤ ايؿدك١ٝ. ؾايبع2انتتكٌ برتنٝب دػِ ٖصا ايؿدل أٚ أٟ ؾدل"

٫ قتهٔ اذتسٜح عٔ اٱْػإ; ٭ْ٘  ايصٟ عتسز ١ٜٖٛ اٱْػإ، ٜٚعطٝ٘ قٛضت٘، ٚعتسز َاٖٝت٘، ٚبسٕٚ ادتػس

سٝٓصاى ئ ٜهٕٛ َٛدٛزّا، ٚادتػس ٖٛ انتهإ ايصٟ ٜطبطٓا بانتهإ ا٭نرب ٖٚٛ ايهٕٛ...ٚٚدٛز اٱْػإ ٖٛ وت 

ِّ اٖتِ ايهاتب وت ضٚا١ٜ )سب وت نٛبٓٗادٔ( ؿتٓح ايصات ايؿطق١ٝ قؿات  ;3سٟ"ا٭غاؽ ٚدٛز دػ َٚٔ ث

عطب١ٝ أق١ًٝ يكٝك١ بٗا، َٚطتبط١ بصنطٖا ٚٚدٛزٖا; شيو إٔ ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ انتتأق١ً وت ايهاتب تؿطض 

ٜٶا، اْط٬ّقا َٔ ضغِ ايٛدٛٙ ٚا٭ؾهاٍ ٚانت٬َح ٚايػُات ايعطب١ٝ. بطٌ ايط ٚا١ٜ "ؾطٜـ" عًٝ٘ ـتّجًٗا دػس

"ٚدٗ٘  :تطتػِ ؾدكٝت٘ ؿت٬َح ؾطق١ٝ ٚانش١: سٝح ٜأخص ايًٕٛ ايؿطقٞ سٝعٶا وت ايتؿهٌٝ ادتػسٟ يًصات

                                                           
 .48م  – ت ز. -125عسز  -غًػ١ً نتابو –زاض انتعاضف  –سػؽت ايكباْٞ : ٌْتطات وت ايكك١ ايككري٠   1 -

 .107م  –2000 –اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب –٫دٛؽ إدطٟ: ؾٔ نتاب١ انتػطس١ٝ  - 2 

 .221،222م –2002 –ؾرباٜط -اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاؾ١ -ضَهإ بػطاٜٚػٞ: اٱبساع ... ٚاذتط١ٜ  -  3
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شنا٤ٶا إ. ٚايؿاضب ي٘ تٛادس وت ايصات ايؿطق١ٝ; سٝح قتجٌ اعتعاظا بايطدٛي١ 1ٚأمسط، سطقت٘ مشؼ ايكعٝس"

ادتػس ايؿطقٞ باعتباضٖا اْتُا٤ دتٓؼ عطقٞ، . ٚايعٕٝٛ حتتٌ سٝعٶا وت ضغِ 2حتػؼ ؾٓب٘..."..." :يًصنٛض١ٜ

ّٕ وت عٝٓٝو ايػُطاٜٚٔ ايعؿل..."ػي٘ خكا٥ك٘ ايؿٝ . 3ٝٛيٛد١ٝ اييت ـتٝعٙ عٔ اٯخط،" نطقت١... ٜبسٚ أ

ٚايؿعط ٜتكـ بًْٛ٘ ا٭غٛز احملسز يًؿدك١ٝ ايؿطق١ٝ، )نطقت١( تتُٝع"....ظُاٍ ؾعطٖا ا٭غٛز. قاٍ هلا 

، نُا ٜتػِ ؾعطٖا بايطٍٛ" ٖعت نطقت١ نتؿٗا، 4.. ؾأسببتو".إؾت قًيبشات قباح: ؾعطى نإ ايططٜل 

، " ؾعطٖا ايصٟ 7، " تطنت ؾعطٖا ع٢ً نتؿٗا"6، "عازت ايٓػ١ُ عؿ١ٝ، تطاٜط ؾعطٖا..."5ٖؿٗـ ؾعطٖا..."

قس أسب ايعطب انتطأ٠ اييت ـتتاظ بطٍٛ ؾعطٖا ا٭غٛز ايؿاسِ أٚ اذتايو نايًٌٝ انتٌتًِ; ٚ .8ٜ٪نس أْٛثتٗا"

ٍٛ ؾعط انتطأ٠ ٚؾّس٠ اغٛزازٙ أٚ ًَٝ٘ يًػٛاز َٔ عٓاقط ادتُاٍ وت انتطأ٠ ايؿطق١ٝ، ؾايعطبٞ ٜػتشػٔ طٍٛ ؾط

َٴػٵتٳؿٵِعضاٍت إؾت ايعٴًـ٢  ٙٴ  ٌِ".   ايؿعط ٚغٛاز يْٛ٘. ٜكٍٛ اَط٩ ايكٝؼ: " َغسا٥ِطٴ َٴطغٳ ٓٶ٢ ٚ ُّ ايِعكامٴ وت َج تٳِه

ػِ وت َٛاقؿات كت١ًٝ َؿٛب١ بايػ١ُٓ غري ايجك١ًٝ، نصيو َٔ مسات ا٭ْج٢ ايؿطق١ٝ إٔ تهٕٛ َهتٓع٠ ادت

"نطقت١ ٚاقؿ١ وت َهاْٗا... تسبسب  ،9نبط١ً ايطٚا١ٜ)نطقت١(: "قسضٖا ٜطتؿع ...خكطٖا ايبسٜٔ..."

"...ختطط  . ٚ)ظبٝس٠(:11،" ْػٝت قسضٖا انتتهٛض أَاَٗا. ٫َػ٘ أسس ايطداٍ..."10بكسَٝٗا، ٜرتدطز ثسٜاٖا..."

ّٕ ظبٝس٠ اَتٮت بايًشِ...قسضٖا اَتٮ ؾذأ٠"12ظًبابٗا ا٭لتط..."  . 13،" تبؽت أ

ٚايهاتب وت ضمس٘ يًصات ايؿطق١ٝ ٜؿري إؾت عُطٖا ايعَين بأغًٛب َباؾط ٚغري َباؾط; ٭ثطٙ ايباضظ وت" إقٓاع 

ايكاض٨ با٭ؾعاٍ اييت تكّٛ بٗا ايؿدك١ٝ، ٚايسٚض ايصٟ نًؿت ب٘ وت ايكك١، ٚبٗصا تهٕٛ أؾعاهلا ٚأقٛاهلا 

                                                           
 .179م  -2003 -ادتع٤ ايطابع -ها١ًَا٭عُاٍ اي -اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 1

 .193انتكسض ايػابل: م  - 2

 .198انتكسض ايػابل: م  - 3

 .231انتكسض ايػابل: م  - 4

 .141انتكسض ايػابل: م  - 5

 .158انتكسض ايػابل: م  - 6

 .238انتكسض ايػابل: م  - 7

.238انتكسض ايػابل : م  - 8

 .165انتكسض ايػابل : م   - 9

 .226ايػابل : م انتكسض  - 10

 .238انتكسض ايػابل : م  - 11

.153انتكسض ايػابل : م  - 12

 .154،155انتكسض ايػابل : م  - 13
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زاخٌ ايٓل -. ٚايهاتب ًٜكل ايؿدك١ٝ ايؿطق١ٝ 1ريٖا ٚغًٛنٗا َٓاغب يػٓٗا ٚعُطٖا ايعَين"ٚتؿه

ّٝع اجملتُع ايعطبٞ بايؿباب ٚايك٠ٛ،  -ايػطزٟ ؿتطس١ً ايؿباب، ٚوت ٖصا ز٫٫ت ٚإعتا٤ات ضَع١ٜ، تؿهٞ إؾت ـت

١ ايعكط. َجاٍ شيو ٚتًو إؾاض٠ ق١ٜٛ يكسض٠ ايؿطم ع٢ً: ايتػٝري، ٚايعطا٤ اذتهاضٟ، ٚايتطٛض، َٚٛانب

 .2نجري َٓ٘: نطقت١ ٚؾطٜـ َاظا٫ وت َطس١ً ايسضاغ١ ادتاَع١ٝ

 طايب: . ٚابٔ ايعُس4٠. ٚايبط١ً عٓسَا خطدت يتكابٌ خطٝبٗا; اقرتب َٓٗا ؾاب3ٚأخٛ نطقت١ قيب ؾكٞ

 -١وت ايعاق١ُ ايسفتاضنٝ -. ٚقابٌ ؾطٜـ 5"غٝػاؾط إؾت ب٬ز اٱصتًٝع وت ايعاّ ايكازّ يٝهٌُ زضاغت٘"

ٜٶا ّٕ ز٫ي١ ايهًُات: طايب، ؾتا٠، ؾت٢، قيب،7. ٚوت ايكطاض ضأ٣ ؾطٜـ ؾتا٠ ختؿٞ ٚدٗٗا6ؾابٶا َكط  . ٫ٚ ؾو أ

نُا  .ؾاب،...، تعرب عٔ زتتُع َؿعِ بايك٠ٛ ٚاذت١ٜٛٝ، ٜأخص قٛض٠ ٚاقع١ٝ َٔ سكٝك١ ايؿطم طايب، قيب،

ٜٶا َعربٶا عٔ ايصات. ّٕ انتطاسٌ ايعُط١ٜ ٖصٙ تعّس ًَُشٶا دػس  أ

ٝٶا يًصات  ٚهتا ّٝعٶا  ؾػٝٛيٛد غبل تبسٚ عٓا١ٜ ايهاتب ايؿا٥ك١ بطغِ انت٬َح ارتاضد١ٝ يؿدكٝات٘، اييت تعّس ـت

ٚاخت٬ّؾا عٔ اٯخط، ٚضغِ تٓٛع ايؿدكٝات اييت تعهؼ ايصات ادتُع١ٝ ٚتعسزٖا زاخٌ ايٓل; إ٫ أْٗا تؿرتى 

ّٕ مساتٗا بتٓٛعاتٗا ٚاخت٬ؾاتٗا ايؿطع١ٝ حتٌٝ إؾت أقٌ ٚاس وت س، ٖٚٛ ا٫ْتُا٤ يًؿطم عا١َ: سهاض٠، أ

 ؾٗٞ مسات ؾطق١ٝ أق١ًٝ زاي١ ع٢ً ايصات. ;ٚدٓػٶا

ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ: ايطٚا٥ٞ ادتاز ٜهؿٞ ع٢ً ؾدكٝات عانت٘ ايطٚا٥ٞ ًت٫ّ٬ َٔ اذتٝا٠، ٚأيٛاّْا َٔ  -ب

شيو إؾت  ايٛاقع١ٝ ٚانتكساق١ٝ بأ٫ ٜهتؿٞ وت ضمس٘ يًؿدك١ٝ بطقس ٌَتٗطٖا ارتاضدٞ انتازٟ، بٌ ٜتعس٣

ٚيصا "ع٢ً ايهاتب ايصٟ ٜعٓٝ٘ إٔ ٜكسّ يٓا  ;8ايتعبري عٔ زخ١ًٝ ايؿدك١ٝ، ٚايٛيٛز إؾت عانتٗا ايساخًٞ

ؾدك١ٝ س١ٝ قازق١، إٔ ٜتعُل زضاغ١ ايطبٝع١ اٱْػا١ْٝ عا١َ، ٚإٔ ٜؿطٔ إؾت زٚاؾع اٱْػإ ٚاْؿعا٫ت٘ 

                                                           
      -2005-داَع١ انتٓكٛض٠  –ن١ًٝ اٯزاب –ضغاي١ َادػتري  –ستُس نُاٍ غطسإ: بٓا٤ ايكك١ ايككري٠ عٓس ٜٛغـ ايػباعٞ  - 1

 .72م      

 .144م  -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 2

 .158انتكسض ايػابل: م  - 3

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 4

 .145انتكسض ايػابل: م  - 5

 .207،208انتكسض ايػابل: م  - 6

 .143،144انتكسض ايػابل: م   7-

   -اي١ زنتٛضاٙضغ -ستُس نُاٍ غطسإ:  ايؿدك١ٝ وت ايطٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ، زضاغ١ وت أعُاٍ عبس ايطلتٔ ايؿطقاٟٚ ٚ ٜٛغـ إزضٜؼ - 8

 .111م  -2009-داَع١ انتٓكٛض٠ -ن١ًٝ اٯزاب        
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كٝات٘، بتذػٝس قؿاتٗا ايٓؿػ١ٝ، . ٚستُس د٬ٍ اغتطاع ضغِ قٛض٠ ؾ١ٝٓ زقٝك١ ٭عُام ؾد1ٚعٛاطؿ٘"

ّْ٘" ٜهؿٞ زاخٌ ايطٚا١ٜ إٔ تٓػذِ ايؿدك١ٝ ٚطبٝعتٗا  ٚإًتٗاض زٚاؾعٗا ٚاْؿعا٫تٗا، ٖٚصا ٱقتاْ٘ أ

"نؿـ أبعازٖا، ٚغرب أغٛاضٖا، ٚعهؼ َانٝٗا، ٚبٝإ  ; بٗسف2ايٓؿػ١ٝ ٚانتعاد١ٝ ٚع٬قتٗا ا٫دتُاع١ٝ"

زاتٗا، ٚؾهح أغطاضٖا، ٚإَاط١ ايًجاّ عٔ غطا٥عٖا، عُل ٚعٝٗا، ٚزضد١ انططابٗا، َٚٝٛهلا ٚاغتعسا

وت ايكسض٠ ع٢ً  . ؾايطٚا١ٜ "تتؿٛم ع٢ً اذتٝا٠ اذتكٝك3١َٝٚهْٓٛاتٗا ايساخ١ًٝ، ْٚععاتٗا ايؿطط١ٜ..."

ًّا آخط يؿُِٗٗ ؾُّٗا دٝسّا"  .4ادتصابٓا إؾت أعُام ٚٚع٢ ايٓاؽ ايصٜٔ قس ٫ صتس غبٝ

ايساخًٞ يؿدكٝات٘، بطقس انتؿاعط ٚا٭ؾهاض ايسؾ١ٓٝ وت  ٚيكس قسّ ايهاتب قٛض٠ َعرب٠ عٔ ايعامل

ا٭عُام، ٚنؿـ ايسٚاؾع ايها١َٓ ٚضا٤ ايػًٛى، ٚإًتٗاض ايتؿاع٬ت ٚايكطاعات ايساخ١ًٝ، ٚحتًٌٝ ارتباٜا 

ايسؾ١ٓٝ. ؾطغِ قٛض٠ يًصات ايؿطق١ٝ اييت تعٝـ سا٫ت َٔ ايكًل زاخٌ ٚطٓٗا، ٚوت عُل زتتُعٗا، 

تٝا٤ َٔ ايٛاقع انتتسٖٛض، ٚايؿكط انتسقع يػايب١ٝ ا٭ؾطاز، ٚايعازات انتٓبٛش٠، َكسضٙ ساي١ ايػدىت ٚا٫غ

ٜكٍٛ ايبطٌ حملبٛبت٘; غاخطٶا  .ٚايػًٛنٝات انتطؾٛن١، َع عذع ع٢ً َٛاد١ٗ تًو ايػًبٝات َٚعادتتٗا

 "َطبات اهلٛا٤ وت ايػُا٤ نشاض٠ بٝتهِ. ايتانػٞ ضؾض إٔ ٜسخٌ ساضتهِ وت َٔ ايٛاقع ايػ٤ٞ سٛهلُا:

 .5ايكباح..."

"َٔ أٜٔ غتذ٧ أَ٘ بجُٔ ايطس١ً إؾت نٛبٓٗادٔ. ٜٓبػٞ إٔ  ٚعٔ ايؿكط انتسقع ايصٟ تعاْٝ٘ أغطت٘ ٜتػا٤ٍ: 

، " تصنط ٚد٘ أَ٘، ٖٚٞ تعطٝ٘ حتٜٛؿ١ ايعُط، قايت ي٘: اْتب٘ ٜا 6تعطٝ٘ مثٔ تصنط٠ نطقت١ أٜهٶا"

ٚايطدٌ ادتايؼ  .8"قاٍ ي٘: أبٞ َطٜض..." نُا ٜهؿـ عٔ ـتّهٔ انتطض َٔ أًٖ٘ ٚاحملٝطؽت ب٘: .7ؾطٜـ..."

"غعٌ ايؿٝذ أَاَ٘ وت ايكطاض. تٓاثط ايطشاش ع٢ً ٚد٘ ؾطٜـ...اظزاز غعاٍ  ادتايؼ ظٛاضٙ وت ايكطاض:

                                                           
 .100م -ز.ت  –يبٓإ  -بريٚت  -زاض ايجكاؾ١  -ستُس ٜٛغـ صتِ: ؾٔ ايكك١  -1

.20م -2003 -زَؿل  -َٓؿٛضات احتاز ايهتاب ايعطب –مسط ضٚسٞ ايؿٝكٌ: ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، ايبٓا٤ ٚايط٩ٜا  -2

   -2005 -أغػطؼ -1يت -اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاؾ١ –رتاخ ٚايبٓا٤ ايؿين وت أعُاٍ ستُس دربٌٜ ايطٚا١ٝ٥ مس١ٝ ايؿٛابه١: اي - 3

 .355م     

 -1999 -اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاؾ١ -تطكت١ ق٬ح ضظم  -ضٚدط ب. ٖٝٓهٌ: قطا٠٤ ايطٚا١ٜ، َسخٌ إؾت تكٓٝات ايتؿػري -4

 .218م         

 .170م  -ٛبٓٗادٔستُس د٬ٍ: سب وت ن - 5

 .146انتكسض ايػابل: م  - 6

 .163انتكسض ايػابل: م  - 7

 .144انتكسض ايػابل: م  - 8



 

953 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 
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ّٕ ضٚح ايطدٌ غتدطز َع غعاي٘" "ٜطقس ايؿٝذ وت ؾطاؾ٘...ٜػًِ ْؿػ٘  ٚٚايس نطقت١ .1ايؿٝذ...خٌٝ يؿطٜـ أ

ـتدض عٔ ٖصٙ ا٭ٚناع ؾعٛض ايصات بتٛتط زا٥ِ، ٚانططاب ٚ ; 3، "ًتٗطٙ َكٛؽ أنجط هتا نإ" 2يًؿطاف"

َػتُط، ٚاغرتاب ْؿػٞ ساز تعٝؿ٘ ٚتعاْٝ٘. َجاٍ شيو، ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ اييت ضمسٗا ايهاتب ٭بطاٍ ْك٘ 

ٝٶا  ايػطزٟ، ٚاييت تعهؼ ايٛاقع انتعٝـ وت ايٛدسإ ايؿطقٞ، خاق١ عٓس ؾ١٦ انتجكؿؽت، ايصٜٔ قتتًهٕٛ: ٚع

ٜٶا، ٚثكاؾ١ ٚاغع١، ٚاط٬عٶا ع٢ً سهاضات اٯخط. ؾبطٌ ايطٚا١ٜ )ؾطٜـ(، ٜػٝطط عًٝ٘ ايكًل ايسا٥ِ وت نٌ  ؾهط

، ٚ سؽت أخربت٘ اعرتاض 4"اضجتؿت أْؿاؽ ؾطٜـ" :أؾعاي٘ ٚأقٛاي٘، َٚٛاقؿ٘: عٓسَا غأيت٘ خطٝبت٘ عٔ ايػؿط

ت٘ ستبٛبت٘ بهصبٗا ع٢ً ، ٚسُٝٓا أع5ًُ"تكًكٌ ؾطٜـ وت دًػت٘ ... اضتعؿت ْرب٠ ؾطٜـ" :ٚايسٖا ع٢ً ايػؿط

. ٚانتكطع 6ٚايسٖا، وت غؿطٖا َع قسٜك١ هلا: "نػىت ع٢ً ؾؿت٘ ايػؿ٢ً...اختٌ تٛاظٕ ؾطٜـ. ناز ٜػكىت..."

ٚانتكطع ايػطزٟ ايتايٞ ظتػس ساي١ ايكًل ٚايتُعم ايساخًٞ ٚايكطاع احملتسّ وت أعُام ايبطٌ، عٓسَا ْػٞ 

ٝك١ اضتباط٘ بايؿتا٠ ايكاٖط١ٜ، ٚتطن٘ رتطب١ ؾتتهؿـ سك ;زب١ً خطٛبت٘ وت ٬َبػ٘ اييت غٛف تػػًٗا أَ٘

اب١ٓ عُ٘: "ضأ٣ ظبٝس٠ وت ٚدٗ٘...تصنط ايسب١ً ايصٖب١ٝ. ْػٝٗا وت دٝب ايبٓطًٕٛ. غتػػٌ أَ٘ ايبٓطًٕٛ. 

غتعجط عًٝٗا، ٚتؿعٌ ايسْٝا. ايٛيس خطز عٔ طٛعٞ. ٜٚٓٗاض سًُ٘. اْسؾع ظتطٟ. نأْ٘ ٫ ٜطاٖا. مسع امس٘. 

٘ بًٕٛ ايًٌٝ. غُػِ بؿ٤ٞ مل تػُع٘. هلح ٖٚٛ ظتطٟ. قطخت أقٛات ايًٌٝ. قاٍ ايتكت عٝٓاٙ بٛدٗٗا. ٚدٗ

. ٚ)نطقت١( سؽت ؾاٖست ٚايسٖا وت ساي١ 7قٛت خبري: ايبكط٠ ـتٛت َٔ اذتعٕ. قٛت ايٓاٟ ابتًع٘ ايكطار"

"انططبت. أؾكح قٛتٗا عٔ انططابٗا...اْهُؿت نطقت١ وت  نعـ ٖٚٚٔ; ٜكٝبٗا ارتٛف ٚا٫نططاب:

عٓسَا تأخط ؾطٜـ وت قطٜت٘; يٝأخص ضأٟ أًٖ٘ - ٚايعامل ايٓؿػٞ انتتٛتط ايكًل ايصٟ حتٝاٙ نطقت١ .8دًػتٗا"

تكٛضٙ ايؿكط٠ ايتاي١ٝ: "حتًُل وت غاع١ ٜسٖا. ايعَٔ ظتطٟ. عٝٓاٖا تسٚضإ. ؾطٜـ ٫  -أًٖ٘ وت خطبتُٗا

                                                           
 ايكؿش١ ْؿػٗا. - 1

 .157،158انتكسض ايػابل: م  - 2

 .151انتكسض ايػابل م - 3

 .139انتكسض ايػابل: م  -  4

 .140انتكسض ايػابل: م  - 5

.141انتكسض ايػابل: م  - 6

 .155م : ايػابلانتكسض  - 7

 .151انتكسض ايػابل: م  - 8
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بكعٶا غٛزا٤. ا٭ْؿاؽ  ظت٤ٞ...ايًٌٝ ٜٗبىت. ايٌٓٝ ٜطقس حتت قسَٝٗا. ايٓػ١ُ تطٚح ٫ٚ جت٧. تٓاثطت ايكٛاضب

 .1ضانس٠. ضَت ايٌٓٝ بكطع١ سذاض٠..."

ٚقًل ايصات ٜكٝبٗا وت أسب ا٭ٚقات إيٝٗا، ذتٌت١ حتكٝل سًُٗا بايػؿط يٰخط، ٚا٫ستهاى ب٘، ٚض١ٜ٩ سهاضت٘; 

ؾشؽت ؾطؽ)ؾطٜـ(َٔ إعساز أٚضام ايػؿط إؾت ايػطب تٓتاب٘ ساي١ َٔ ايكًل خّٛؾا ع٢ً ا٭ٚضام َٔ ايهٝاع، 

"حتػػٗا. ٜتدٌٝ وت ذتٌت١ َا أْ٘ غٝهع ٜسٙ وت  ا ع٢ً حتكٝل سًُ٘ وت ايطسٌٝ يٰخط ٚايٛقٍٛ إيٝ٘:ٚسطقٶ

دٝب٘ ؾ٬ ظتسٖا...تٛتطت أقابع٘. اَتست ـتػو أٚضام ايػؿط، ٜهػىت عًٝٗا، نأْ٘ ٜهػىت ع٢ً نطقت١، مل 

ّٕ أقابع٘ نًت ايططٜ ل إؾت دٝب دانت٘ ايصٟ ظتسٖا. ؾكسٖا. اطتًع قًب٘. دطت ٌْتطات٘ َصعٛض٠ ٚضا٤ٙ. تبؽت أ

 بساخ١ً أٚضام ايػؿط، أَػو ا٭ٚضام بكبه١ ٜسٙ؟ 

 . 2أخطدٗا َٔ دٝب٘. ئ ختؿ٢ ذتٌت١ عٔ عٝٓٝ٘. طاض بكسَٝ٘..."

 ;ًٚتًت َؿاعط ايكًل ٚايتٛتط ٚاٱسػاؽ بايػطب١ ت٬سل ايصات خاضز ٚطٓٗا، وت ضسًتٗا إؾت ؾها٤ اٯخط

ايسفتاضى يتشكٝل أًَُٗا وت ايًشام باٯخط ي٬غتؿاز٠  عٓسَا ضنب ؾطٜـ ٚنطقت١ ايطا٥ط٠ َتذٗؽت إؾتؾ

ٚانتٓؿع١; ٜكٝبُٗا ساي١ َٔ اٱسػاؽ بارتٛف ٚايتُعم ايساخًٞ; ٖٚصا َطدع٘ إؾت ٖذطتُٗا ايبًس اييت ْؿآ 

ؾٝٗا، ٚتٛدػُٗا َٔ ا٭ضض اجملٗٛي١/ؾها٤ اٯخط، ٚاييت مل ٜتعٛزا عًٝٗا. ٜؿكح عٔ ٖصا، ايؿكط٠ ايػطز١ٜ 

ٗا ٜتػاقىت. ايطا٥ط٠ ٫تعاٍ صتطٟ ع٢ً ا٭ضض؟ أْؿاغ٘ حتتهٔ نطقت١. قسضٖا ٜطتؿع...ٜكاّٚ ايتاي١ٝ: "قًب

ؾطٜـ ارتٛف بطَٛؾ٘. ٜبتػِ. ابتػاَت٘ تصٚب وت خٛؾ٘. ا٭ؾٝا٤ ترتْح وت عٝٓٝٗا. أطبكت نطقت١ 

دؿٓٝٗا...غُػُت بآ١ٜ ايهطغٞ... زؾؼ ؾطٜـ اذت٣ًٛ بؽت ؾؿتٝٗا بطعؿ١. ارتٛف ٜبتًع قٛت٘ أٜهٶا: 

تؿذعٞ ٜا نطقت١...تطتؿع ايطا٥ط٠. اْؿذط ايطعس وت أشْٝٗا. تػاقطت ا٭ؾٝا٤ سٛهلا. جتُست اذتطٚف بؽت 

. ٚ)ؾطٜـ( تػٝطط عًٝ٘ ساي١ قًل ٚتٛدؼ وت تٛاقً٘ َع اٯخط; ؾعٓسَا دًؼ ظٛاض ؾتا٠ 3ؾؿيت ؾطٜـ..."

دعٌ قٛت٘ ستبٛغٶا; ؾًِ ٜكٌ  ؾكطا٤، تكطأ، أضاز إٔ ٜػأهلا عٔ ايهتاب، ٚيػت٘ ٚستتٛاٙ، يهٔ تٛدػ٘ ٚتٛتطٙ

. ٚ)نطقت١( 4"أضاز إٔ ٜػأهلا باٱصتًٝع١ٜ. غأهلا بكٛت خاؾت. مل تػُع٘ ايؿتا٠. خؿٞ إٔ تهٕٛ...." :إيٝٗا

"قٛت  :تٓتابٗا ساي١ َٔ ايكًل َٔ اٯخط، ؾعٓسَا ٚدست ايؿتا٠ ايؿكطا٤ ـتٌٝ ع٢ً خطٝبٗا، ادتايؼ ظٛاضٖا

                                                           
.157انتكسض ايػابل: م - 1

 .161،162انتكسض ايػابل: م - 2

 .165،166انتكسض ايػابل: م  - 3

 .167م  :انتكسض ايػابل - 4
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. ٚؾعطت بإٔ 1بؽت انتكاعس...قايت نطقت١ غانب١: زَٗا ثكٌٝ..." ايطا٥ط٠ قتٮ ضأغٗا. خطت َػطع١. َؿت

ضسًتٗا إؾت اٯخط حتٌُ ايهجري َٔ اجملٍٗٛ، ٚإٔ ؾٝٗا ْٗاٜتٗا: "اضتعؿت غاقاٖا. ٌٖ تٓؿذط ايطا٥ط٠؟ اطتطـ 

. ٚ)نطقت١( وت ايعاق١ُ ايسفتاضن١ٝ قابًٗا ضدٌ زفتاضنٞ، 2قًبٗا. دطت زقات قًبٗا وت اجتاٙ ؾطٜـ..."

وت ٚدٗٗا نشه١ عاي١ٝ، ٚناز عتهٓٗا; ؾتكاب عاي١ َٔ ارتٛف ايؿسٜس ٚايكًل:" اْهُؿت وت ٚنشو 

ّٕ َٗسز بايكتٌ َٔ ايطدٌ ايسفتاضنٞ: " ؾعط باستكإ 3ٚقؿتٗا ع٢ً عتب١ ستٌ..."  . ٚعٓسَا عًِ)ايبطٌ( بأ

وت نٛبٓٗادٔ.  هُـ وت ٚقؿت٘...مسع قٛت ؾ٤ٞ ٜتُعم وت زاخً٘. حتًُ٘ قسَاٙ يٝٗطب...ٜٗطبْوت سًك٘...ا

 . 4غاقاٙ تطتعؿإ..."

ٚايعامل ايٓؿػٞ انتهططب، ٚاٱسػاؽ بايهعـ ٚارتٛف ايصٟ أقاب)ايبطٌ(عٓسَا أٚقؿت٘ ؾتا٠ ايًٌٝ، 

"اضتعؿت ؾؿت٘ ايػؿ٢ً. اْهُؿت أقابع٘  ٚاختاضت٘ بأقابعٗا، تٓاٚي٘ ٚضق١; ٜهؿـ عٓ٘ انتكطع ايػطزٟ ايتايٞ:

. ٚايطدٌ ايسفتاضنٞ 5ٕٚ نٌ ايعابطٜٔ. ؾعط بانططاب. تكًبت عٝٓاٙ..."ٖٚٛ ٜتٓاٍٚ ايٛضق١. ٜكطأ...اختاضت٘ ز

ايؿاش ايصٟ دًؼ ظٛاض ايصات/ؾطٜـ، ٚايتكل ب٘، ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜكشب٘ يبٝت٘، ٚغُع ي٘; س٦ٓٝص ٜكاب 

"نإٔ ؾطٜـ غكىت وت دب. ناعت قسضت٘ ع٢ً إٔ ٜتٓؿؼ...اضجتـ ٚدٗ٘  ايبطٌ عاي١ َٔ اهلًع ايؿسٜس:

     . 6بانتٛت..." با٫مش٦عاظ...ؾعط

 ّٕ ُٶا وت ناؾ١ دٛاْب سٝاتٗا، ٚوت نٌ أٚقاتٗا; ؾكاض ايكًل ٚبٗصا ٜتهح أ ايصات ايؿطق١ٝ تعٝـ قًّكا زا٥

 ؾعاؾت غطب١ ٚاغرتبٶا أُٜٓا سًّت.  ،عتاقطٖا ٜٚػٝطط عًٝٗا جتاٙ نٌ ؾ٤ٞ

ٜٴتِ ايهاتب ضغِ ؾدكٝات٘، ٜٚكسَٗا يًكاض٨ وت قٛض ٠ ٚانش١ ٚنا١ًَ، ظتب ز ـ ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ: يه٢ 

عًٝ٘ ٚقـ ادتاْب ا٫دتُاعٞ يهٌ ؾدك١ٝ َٔ ؾدكٝات ايعٌُ ايكككٞ، َٔ خ٬ٍ ٚقـ ايطبك١ اييت 

تٓت٢ُ إيٝٗا ايؿدك١ٝ، ٚتٛنٝح ايعٌُ ايص٣ تكّٛ ب٘ نٌ ؾدك١ٝ، ٚبٝإ ْؿاطٗا زاخٌ اجملتُع، ٚايب١٦ٝ 

ّٕ ٖصا ايبعس ي ٘ أثط نبري وت إنا٠٤ ايؿدك١ٝ، ٚتٛنٝح اييت تعٝـ ؾٝٗا: وت ايكط١ٜ أّ انتس١ٜٓ. ٫ٚ ؾو أ

                                                           
 .170،171م  :انتكسض ايػابل - 1

 .170م  :انتكسض ايػابل - 2

 .197انتكسض ايػابل م  - 3

.282،283انتكسض ايػابل م  - 4

 .179انتكسض ايػابل: م  - 5

، َٚا بعسٖا.313انتكسض ايػابل: م  - 6
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ايبعس ايجكاوت  وت . نُا ٜتُج1ٌهتا ظتعًٗا َكبٛي١ َٚكٓع١ ;٬َستٗا، ٚتربٜط غًٛنٝاتٗا ٚتكطؾاتٗا

يًؿدكٝات َٔ خ٬ٍ: ايهتب اييت ٜكط٩ْٚٗا، ٚاٖتُاَاتِٗ ٚأْؿطتِٗ ايجكاؾ١ٝ، ٚانتطاسٌ ايتع١ًُٝٝ اييت 

. 2سكًٛا عًٝٗا. َجاٍ شيو نطقت١ ٚؾطٜـ َاظا٫ ٜسضغإ وت ادتاَع١ ٚقًٛا إيٝٗا، ٚايؿٗازات ايع١ًُٝ اييت

. 5، ٜٚ٪شٕ يك٠٬ ايؿذط4. ٚايؿٝذ ضنٛإ ٜكطأ زَٚا ايكطإٓ ايهط3ِٜٚابٔ ايعُس٠ ٜهٌُ زضاغت٘ وت إصتًرتا

. ٚٚايس ايبطٌ 7. ٚايبطٌ ٜسقل وت نتاب َهتٛب بايًػ١ ايسفتاضن6١ٝٚايبط١ً حتطم ع٢ً قطا٠٤ آ١ٜ ايهطغٞ

  .                                                                                                                            8خؿطا٤ ايكط١ٜؾٝذ 

يكس اغتطاع ايهاتب وت ضٚاٜت٘ َٔ خ٬ٍ جتػٝس ايٛاقع ا٫دتُاعٞ يؿدٛق٘; ايتعبري عٔ ا٭ٚناع ٚ

ٚايتدًـ. ؾايبطٌ قًل; ٫ ٜعطف َٔ أٜٔ  ،ٚانتطض ،ٚادتٌٗ ،ايؿكط :ع٘، سٝحا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ زاخٌ زتتُ

. ٚنطقت١ تعٝـ وت بٝت قسِٜ، وت قاع سٞ 9ٜأتٞ بجُٔ تصنط٠ ايػؿط يًبشح عٔ عٌُ، ٜٛؾط ي٘ استٝادات٘

ٚانتطض ٜٓٗـ ايصات; ؾايؿٝذ ضنٛإ ٚايس  .11ظٛاض با٥ع أنؿإ ،، زضدات غًُ٘ َتآن10١ًايعتٝل اذت١ًُٝ

ّٕ ضٚح ١12 َطٜضايبطً . ٚايطدٌ ايعذٛظ ايصٟ قابٌ ايبطٌ; ٜػٝطط عًٝ٘ انتطض، ست٢ إٕ ايبطٌ اعتكس أ

 .  13; يٝٓكصٙايعذٛظ غتكعس; ؾكؿع بػطع١ يٝؿتح ايٓاؾص٠

نُُاضغات، َٚٓٗا:  اجملتُع عازات ادتُاع١ٝ، أيؿٗا ؾهٌ وت عٔ ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ يًصات ايهاتب ٜٚعًٔ

وت ايعٚاز: ؾعٓسَا شٖب ؾطٜـ رتطب١ نطقت١; ٜػأي٘ ٚايسٖا عٔ أبٝ٘ ٚغبب عسّ اسرتاّ ايجٛابت ا٫دتُاع١ٝ 

                                                           
 .93م -َطدع غابل -ستُس نُاٍ غطسإ:  بٓا٤ ايكك١ ايككري٠ عٓس ٜٛغـ ايػباعٞ - 1

 .144م  -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 2

 .145انتكسض ايػابل: م  - 3

 .163انتكسض ايػابل: م  - 4

 .166انتكسض ايػابل: م  - 5

 .165انتكسض ايػابل: م  - 6

 .167انتكسض ايػابل: م  - 7

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 8

 .146انتكسض ايػابل: م  - 9

 .161انتكسض ايػابل: م - 10

 .163انتكسض ايػابل: م - 11

 َٚا بعسٖا.،144انتكسض ايػابل: م - 12

 .144،145انتكسض ايػابل: م - 13
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ًّا: ّٕ غ٪اٍ ٚايس ايعطٚؽ دا٤ 1أبٞ َطٜض. غٝذ٧ٝ عٓسَا ٜكح" –"  سهٛضٙ َع٘; ؾٝهصب قا٥ . ٚايٛاقع أ

تؿط بكٛض٠ تأنٝسٶا ٫سرتاّ ايعازات ايؿطق١ٝ وت ايعٚاز. َٚٔ ايعازات ٚايتكايٝس ايؿطق١ٝ ظٚاز ا٭قاضب، ٚاييت تٓ

١ّٝ وت اجملتُعات ايطٜؿ١ٝ، خاق١ ايكعٝس، ؾٛايس ؾطٜـ شنَّطٙ بأْ٘ غٝتعٚز اب١ٓ عُ٘ بعس إٔ ٜهٌُ زضاغت٘  دً

.2ادتاَع١ٝ

َٚٔ ايعازات ايؿطق١ٝ اييت أؾاض هلا ايٓل، تػط١ٝ انتطأ٠ ايكعٝس١ٜ يٛدٗٗا، َجاٍ شيو، وت ايكطاض: "ؾتا٠ ختؿٞ 

رتطاؾات عاز٠ تًّح ع٢ً بعض أٌٖ ايؿطم، نايتؿا٩ٍ بطؾ١ ايعؽت ٚايتُػو با .3ٚدٗٗا وت ططس١ غٛزا٤"

اغتبؿاضٶا بارتري، ايبطٌ: "ايكباح لتٌ ي٘ ايتؿا٩ٍ. عٓسَا تطف عٝٓ٘ ايٝػط٣ ٜٗبىت ارتري. ضؾت عٝٓ٘ ايٝػط٣ 

 .4وت ايكباح"

ري، ٚغتهع ايكػري ٜٛقط ايهب :ٚايرتابىت ا٭غطٟ عاز٠ ؾطق١ٝ، َٚبسأ زٜين أقٌٝ وت اجملتُع; ؾساخٌ ا٭غط٠ 

. َٚٔ خكٛقٝات اجملتُع ايعطبٞ ايػري٠ 5٭ٚاَطٙ; َجاٍ شيو نطقت١ تػتأشٕ ٚايسٖا وت انتٛاؾك١ ع٢ً ايػؿط

ع٢ً احملبٛب; ؾهطقت١ أقابتٗا ايػري٠ ٚايػٍٝت ايؿسٜس عٓسَا ٫سٌتت ؾتا٠ ؾكطا٤ ـتٌٝ ع٢ً خطٝبٗا ؾطٜـ، 

ٝٶا عتسِّخ نطقت١. ٚؾطٜـ اؾتايت غهبٶا، ٚاٖتاز ايسّ وت ضأغ6ٚتطغب وت ستازثت٘  . 7٘ عٓسَا ٚدس زفتاضن

ٜٚؿري ايهاتب إؾت بعض ايعازات ايػًب١ٝ وت ايؿطم، َجٌ عسّ اسرتاّ خكٛق١ٝ اٯخط، ٖٚصٙ ًتاٖط٠ وت 

اجملتُعات ايؿطق١ٝ، ٫ٚ صتسٖا وت اجملتُعات ايػطب١ٝ; ؾهطقت١ عٓسَا دًػت ع٢ً ؾاط٧ ايٌٓٝ تٓتٌتط 

ًُت وت دًػتٗا ...اقرت ايؿاب َٓٗا. ٫ ـتٝع ٬َست٘ ... غكىت خطٝبٗا: "تٓبٗت. أسس ايؿبإ ٜطقبٗا. ـتً

ايؿاب ايصٟ جتاغط ع٢ً ٚسستٗا بادتًٛؽ. اْتؿض قًبٗا. ٖاكتٗا بٓربت٘ ايكًعا٤: ايكُط ظتًؼ ٚسٝسٶا. 

 . 8تهٛض ايػهب وت ٜسٖا. ضَت٘ عصا٥ٗا. دطٟ ايؿاب َصعٛضٶا"

                                                           
 .144انتكسض ايػابل: م - 1

انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 2

 .143انتكسض ايػابل: م - 3

.162انتكسض ايػابل: م - 4

 .140انتكسض ايػابل: م - 5

 .166،167انتكسض ايػابل: م - 6

 .183انتكسض ايػابل: م - 7

 .158،159انتكسض ايػابل: م  - 8
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ٝٶا وت ايتعبري  عٔ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ هلا، ٚوت ايؿدٛم اييت قتجٌ َٚٔ ٖٓا ـتٌتٗطت  ايصات ايؿطق١ٝ ادتُاع

ْٶا عٔ ا٫ْتُا٤ يهٌ َا ٖٛ ؾطقٞ; ؾتكبح اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًؿدٛم  سهٛضٖا وت ايٓل ايػطزٟ إع٬

نصيو جتػست ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ وت اٱساي١ إؾت ايجكاؾ١ ا٫دتُاع١ٝ ايؿعب١ٝ اييت  .تكٜٛطٶا يٛاقع عٝين

عطب١ٝ َٔ عازات ٚتكايٝس ضاغد١، غتهع هلا ادتُٝع، ٜٚأـتط بٗا. ٖصٙ ايعازات ـتٝع اجملتُعات ايؿطق١ٝ/اي

ٝٶا شا َطدع١ٝ ثكاؾ١ٝ وت اجملتُع ايؿطقٞ.  ْٶا تطاث  تؿهٌ عٓٛا

ٝٶــا ٜٶا ٚدػطاؾٝــا،  قــٛض٠ اٯخــط: –ثاْ ٝٶــا، ٚسهــاض ٜٶــا، ٚثكاؾ اٯخــط وت ايــٓل ٖــٛ انتدــايـ يًــصات ٚانتٓــاقض هلــا: ؾهط

ٝٶا، ٚادت ٝٶا، ٚغٝاغ ِّ ٫ ٜٓتُٞ يٌٓتاَٗا عا١َ. ٚاٯخط ي٘ مسـات ٚخكٛقـٝات ٫ تتهؿــ إ٫    ٚتاضغت ٝٶا; َٚٔ ث ُاع

وت حتسٜـــس اٯخـــط ٚعانتـــ٘ ارتـــام بـــ٘، بٓـــا٤ عًـــ٢ ايتٓاقهـــات    -بؿـــهٌ نـــبري-بـــإزضاى ايـــصات، ايـــيت تػـــِٗ  

 :وت ـتــج٬ت ث٬ثــ١ صٟ تتهــح قــٛضت٘  ايــ اٯخــطيــو ٚا٫خت٬ؾــات ايــيت ت٪قــٌ ايع٬قــات ٚايكــطاعات بُٝٓٗــا. ش   

، ٚايٓؿػ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ.دتػس١ٜا

أ ـ ايكٛض٠ ادتػس١ٜ: انت٬َح ادتػس١ٜ هلا أ١ُٖٝ نرب٣ وت تؿػري ٚتربٜط نجري َٔ أفتايت ايؿدك١ٝ، ٚتكبًٗا 

. ٚقاض٨ ايطٚا١ٜ 1يس٣ ايكاض٨; ٚهلصا ظتب إٔ " تتػل َع طبٝع١ ايسٚض ايؿين ايصٟ تكّٛ ب٘ ايؿدك١ٝ وت ايطٚا١ٜ"

ؿدك١ٝ، ٚحتسٜس ٬َستٗا ٚأبعازٖا انتدتًؿ١، ٚتٛنٝح َهْٛاتٗا، ست٢ تكري َكٓع١ ظتس عٓا١ٜ بايػ١ بطغِ اي

ٚٚاقع١ٝ، ٚتعطٝٓا قٛض٠ َع١ٓٝ كت١ًٝ يًشٝا٠، ٚنأْٗا جتطٟ وت ططٜكٗا ايطبٝعٞ. َٚٔ ٌَتاٖط شيو 

; " ؾايتػ١ُٝ 2ا٫ٖتُاّ، ا٫غِ ايصٟ ٜعّس:" أٍٚ زيٌٝ ع٢ً ؾطع١ٝ ٚدٛز ايؿدك١ٝ، ٚسل سهٛضٖا وت ايٌتاٖط"

 .3نطٚض٠ ٌْتطٶا إؾت ٚدٛز ٖصٙ ايتػ١ُٝ وت ايٛاقع ايعٝاْٞ يًبؿط، بٗا قتٝع بعهِٗ بعهّا"

ٚوت بٓا٤ قٛض٠ اٯخط عتطم ايهاتب ع٢ً اٱتٝإ بُٓاشز غطب١ٝ زٕٚ حتسٜس اغِ عًِ، قتٝعٖا، ٚعتسزٖا،  

عاظف، َػ١ٝٓ، ٜٚهؿـ خكا٥كٗا. ٚي٘ وت شيو تٜٓٛعات َتعسز٠، َٓٗا: ا٫نتؿا٤ بصنط أيكاب ١َٝٓٗ، َجٌ: 

َهٝؿ١ طريإ، أٚ ايٓػب إؾت َٛاطٔ إقا١َ ايؿدك١ٝ، َجٌ: اَطأ٠ ٜابا١ْٝ، ايطدٌ ايسفتاضنٞ، أٚ اغتدساّ 

أمسا٤ قؿات ـتٝع ايؿدك١ٝ عٔ غريٖا، َجاٍ شيو: ضدٌ عذٛظ، ضدٌ غهري، ؾت٢، ؾباب ْازٟ ادتٓؼ، ؾت٢ 

اٱتٝإ بأيؿاًت ايكطاب١: َجاٍ شيو:  أٚ ؾتا٠ عاض١ٜ. ٫ٍٙ، ظٚز، قب١ٝ، ؾتا٠ ايًٌٝ، ؾتٝات ْازٟ ادتٓؼ، ؾتا٠ ١ٖٝ٫،

                                                           
 .26م –1993 –2يت –زاض انتعاضف -ط٘ ٚاز٣: زضاغات وت ْكس ايطٚا١ٜ  -1

 .356م -2005 -أغػطؼ -1يت -اهل١٦ٝ ايعا١َ ايجكاؾ١ -مس١ٝ ايؿٛابه١: ايرتاخ ٚايبٓا٤ ايؿين وت أعُاٍ ستُس دربٌٜ ايطٚا١ٝ٥ - 2

.349م –2002–1يت -تْٛؼ –قؿاقؼ –ن١ًٝ اٯزاب ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ –ألتس ايػُاٟٚ: ؾٔ ايػطز وت قكل ط٘ سػؽت 3- 
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ٚأخريٶا تعُِٝ ا٫غِ زٕٚ شنط اغِ أٚ يكب، َجاٍ شيو: قٛت ضدٌ، قٛت أْجٟٛ.  .أب٢، أَٞ، أخٞ، ع٢ُ

ٚايهاتب ٜٗسف َٔ ٚضا٤ عسّ شنط اغِ عًِ يٰخط;  إؾعاض انتتًكٞ بايتباعس ٚانتػاؾات ايب١ٝٓٝ بؽت ايصات 

ٌّ غاَهٶا، غري َعطٚف، زتٍٗٛ اهل١ٜٛ ٚاٯخط، ٚتأنٝس عسّ ا ّٕ اٯخط ًت ْسَاز ايصات وت اٯخط، ٚاٱؾاض٠ إؾت أ

ٖٚصا  ;ؾاٯخط ايػطبٞ ْهط٠ زتٗٛي١، يتعُٝل ؾهط٠ ايتباعس ايؿهطٟ ٚاذتهاضٟ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٞ بُٝٓٗا .يًصات

بٝع١ اذتها١ٜ ٭ٕ "بطٌ ايكك١ ٜهٕٛ ْهط٠ زتٗٛي١...إشا قكس انت٪يـ شيو َٔ أدٌ َػع٣ ؾين، ٜتػل َع ط

ّٕ ٖصا اٯخط عتٌُ ؾهطٶا َٚؿاِٖٝ َتٓاؾط٠ َع َا تتُػو ب٘ ايصات َٔ 1اييت ٜػطزٖا" . ؾايهاتب ًُٜح إؾت أ

 قِٝ َٚباز٨. 

ّٕ ايؿدكٝات وت ايٓل ايػطزٟ هلا  ٚايبعس ادتػسٟ يٰخط ي٘ مسات٘ َٚعانت٘ اييت ـتٝعٙ عٔ غريٙ، سٝح إ

ا٭خط٣. ؾا٭ْج٢ ا٭ٚضٚب١ٝ تتكـ بأْٗا بٝها٤ ؾكطا٤، شات  ٬ََح أٚضٚب١ٝ، ختكٗا، ٚتؿطقٗا عٔ ا٭دٓاؽ

ٚايػاقؽت ايطًٜٛتؽت ايطؾٝكتؽت،  ،ٚايبؿط٠ ْاقع١ ايبٝاض ايؿعط ا٭ؾكط ٚايعٝٓؽت ارتهطاٜٚٔ أٚ ايعضقاٜٚٔ،

ٚا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ، ٚنصيو ايطدٌ ا٭ٚضٚبٞ ي٘ ايعسٜس َٔ  ،ٚاذت١ٜٛٝ ٚايٓؿايت ،ٚايكٛت انتٓدؿض

١ اييت ٜؿتٗط بٗا ٚـتٝعٙ عٔ غريٙ. ٚصتس يصى فتاشز نجري٠ َٚتٓٛع١. َجاٍ شيو ايؿتا٠ اييت ايكؿات انتعطٚؾ

. َٚهٝؿ١ ايطا٥ط٠ أْج٢ 2"ؾتا٠ ؾكطا٤، ـتٌٝ بطأغٗا... أقابعٗا ضؾٝع١... ٚدٗٗا َبتػِ" :دًػت ظٛاض ايبطٌ

. ٚقاسب١ ايبٝت ايصٟ 4قا٤"، "...شات عٕٝٛ ظض3ضقٝك١ ،ْؿٝط١، تتػِ باذت١ٜٛٝ ايسا١ُ٥: "تتٓكٌ نايؿطاؾ١..."

ٓٶا هتا ٜعتكس"5ٜػهٔ ؾٝ٘ ايبطٌ: "... غٝس٠ نايكُط" ، "... 7، "...وت عٝٓٝٗا يٕٛ ايبشط"6، "ٚنح أْٗا أقػط غ

، "عاض١ٜ نأْٗا 9. ٚؾتا٠ انت٢ًٗ: "نؿـ دػسٖا عٔ بٝاض نايٓٛض. تؿذط دْٓٛ٘"8دػسٖا ا٭بٝض "

ػت بؿػتإ بًٕٛ دًسٖا، تكؿع ع٢ً ايكدٛض بطؾاق١ د١ٝٓ...ؾهت أغط ؾعطٖا. تطاقل ايؿعط سٛهلا...انت

                                                           
 .199م –2001-ايكاٖط٠  –يٛصتُإ -ايؿطن١ انتكط١ٜ ايعانت١ٝ يًٓؿط –شز ط٘ ٚاز٣: ايكك١ زٜٛإ ايعطب، قهاٜا ٚفتا -1

 ،َٚا بعسٖا.166م  -ستُس د٬ٍ : سب وت نٛبٓٗادٔ - 2

 .167انتكسض ايػابل: م  - 3

 .169انتكسض ايػابل: م  - 4

 .177انتكسض ايػابل: م  - 5

 .190انتكسض ايػابل: م  - 6

 .193انتكسض ايػابل: م  - 7

 .194ايػابل: م انتكسض  - 8

 .275انتكسض ايػابل: م  - 9
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. ٚظٚز انتطأ٠ 3، " نؿـ دػسٖا عٔ بٝاض نايٓٛض..."2، "... تطاقل قسضٖا ايصٟ ب٬ قٝٛز..."1ضاقك١ بايٝ٘..."

. 5"بؿؿتؽت ضقٝكتؽت. ختًُٝٗا ؾؿيت اَطأ٠..." . ٚايطدٌ ايؿاش ٜتػِ:4انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ "...ضدٌ ؾاضع ..."

شٚ ؾاضب أقؿط، عتٌُ ٚدٗ٘ ا٫بتػا١َ اييت ضآٖا ع٢ً ٚد٘ انتطأ٠ اييت جتًؼ حتت ٚقاسب انتًٗٞ: "ضدٌ 

 . 7، "عٝٓاٙ نايككط..."6اي٬ؾت١..."

ْٶا– ٬ٜٚسٍت ؾايبطٌ ضأ٣ ؾيتٶ ٚؾتا٠  ;صنط ٚا٭ْج٢خط/ايإٔ ٖٓاى تكاضبٶا ٚتؿابٶا وت انت٬َح ادتػس١ٜ يٰ -أسٝا

ُا: "عازت ٌْتطات٘ تتؿطغُٗا َٔ دسٜس. تبؽت ي٘ أْ٘ ئ ظتًػإ َعٶا ع٢ً َػاؾ١، ٚمل ٜػتطع ايتُٝٝع بٝٓٗ

، " 8ٜػتطٝع إٔ قتٝع ايؿت٢ َٔ ايؿتا٠. ؾؿعطُٖا طٌٜٛ. ٚدػسُٖا ب٬ تهاضٜؼ. ٚارتٛامت وت أقابعُٗا..."

 . 10، " ايطداٍ نايٓػا٤ ٖٓا ...ٜرتنٕٛ ؾعٛضِٖ"9نٌ ايٛدٛٙ وت نٛبٓٗادٔ َتؿاب١ٗ"

 ّٕ وت قٛض٠، تٴٌتٗط تهطٜؼ ايهاتب  تتبس٣ -وت ٖصا ايٓل-دتػس١ٜ يٰخطانت٬َح اٚاْط٬ّقا هتا غبل ٜتهح أ

ٜ٪نس َٔ ضمسٗا ع٢ً ايػُات انت٬ست١ٝ ٚايتكاغِٝ، شات ايٛغِ ايػطبٞ. قٛض٠ تبسٚ  ،يؿٛاقٌ ٚتكاطعات

شتتًؿ١ اخت٬ّؾا نبريٶا َع قٛض٠ ايصات، ٖصا ايٛقـ ايؿػٝٛيٛدٞ دا٤ َٔ ٌَٓتٛض ٚض١ٜ٩ ايصات يٰخط. 

ّٕ قٛض ٠ اٯخط ادتػس١ٜ تؿهٌٝ َٔ انت٬َح اييت تبسٚ ؾٝٗا ؾ٦ٝٶا َٔ ادتُاي١ٝ، ٚشيو َا تطنع عًٝ٘ ٬ٜٚسٍت أ

وت ضمسٗا يٰخط َٔ َٓطًل ادتُاٍ وت ايٓاس١ٝ ادتػس١ٜ، َع بعض َٔ ٌَتاٖط  -بؿهٌ ٚانح  -ايصات 

 زٟ.ا٭ْٛث١ ٚاٱغطا٤; ٖٚصا َطدع٘ ا٫ْبٗاض ايػطشٞ ٚايػاشز يًصات باٯخط ٚسهاضت٘ ٚضقٝ٘ انتا

اييت" تؿٌُ ادتٛاْب ٚ ،ب ـ ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ: اعت٢ٓ ايهاتب أثٓا٤ ضمس٘ يؿدكٝات٘ بتٛنٝح انت٬َح ايٓؿػ١ٝ

اييت تتكٌ بايؿدك١ٝ َٔ ايساخٌ، َجٌ ايكؿات ارتًك١ٝ انتدتًؿ١ اييت تتػِ بٗا، ٚاذتا٫ت ايٓؿػ١ٝ انتتبا١ٜٓ 

يٓل نجريٶا َا ظتٓح يتكسِٜ قٛض٠ ْؿػ١ٝ . ٚايهاتب وت ٖصا ا11اييت تعرتٜٗا، ٚٚقـ َؿاعطٖا انتدتًؿ١"

                                                           
 .254،255انتكسض ايػابل: م  - 1

 .274انتكسض ايػابل: م  - 2

 .275انتكسض ايػابل: م  - 3

 .267انتكسض ايػابل: م  - 4

 .212انتكسض ايػابل: م  - 5

 .183انتكسض ايػابل: م  - 6

.203انتكسض ايػابل: م  - 7

 .226انتكسض ايػابل: م - 8

 .210انتكسض ايػابل: م - 9

.182انتكسض ايػابل: م - 10

داَع١  –ن١ًٝ اٯزاب –ضغاي١ زنتٛضاٙ -ٚيٝس ستُس غبٛض: ا٭ؾهاٍ ايككك١ٝ وت ايٓجط ايعطبٞ وت ايكطْؽت ارتاَؼ ٚايػازؽ يًٗذط٠  -11

   ايكاٖط٠ 
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يٰخط َب١ٝٓ ع٢ً ا٭يٛإ ا٫ْؿعاي١ٝ ٚا٭طٝاف ايؿعٛض١ٜ َٔ خ٬ٍ ض١ٜ٩ ايصات يٰخط; ٱَاط١ ايًجاّ عٔ أعُام 

 ايؿدك١ٝ، ٚنؿـ خباٜاٖا. 

ٚقس قّسّ ايهاتب ايعسٜس َٔ اٱؾاضات  ايٓؿػ١ٝ يتأطري ؾدك١ٝ اٯخط، َٚٔ شيو اتكاف اٯخط بايٌٓتاّ 

ًّا، تكٍٛ َجاٍ شيو ا٫يتعاّ; ٚ غٝس٠ ايبٝت ايصٟ تكِٝ ؾٝ٘ ايصات، ـتٓع ا٫ظعاز ٚايهشو ٚايهٛنا٤ يٝ

َٔ  -نجريٶا –. نصيو قاسب١ ايبٝت اْععذت 1نطقت١: "غٝس٠ ايبٝت تططزْا. ايهشو وت ايًٌٝ هتٓٛع"

كًّا. َتعذًّا. ٜطٜس إٔ " زّم ايباب زّقا َت :ايصات/ؾطٜـ; ٭ْ٘ ططم ايباب بؿس٠ ٚعٓـ، ؾأؾكسٖا ابتػاَتٗا

ًٜك٢ نطقت١...مل ٜؿتح ايباب. متٔ إٔ ضْؽت ادتطؽ ٫ ٜكٌ سذطتٗا...نطب ايباب ارتؿيب بكبه١ ٜسٙ. 

ّٕ ايػٝس٠ غانب١...اعتصض هلا..."  . 2اْؿطز ايباب عٔ ٚد٘ اَطأ٠...غُػِ َطتبّها...ؾطٔ أ

٠ ايسفتاضن١ٝ َع ايصات/ؾطٜـ; ؾاضنت٘ ٜٚتػِ اٯخط باسرتاّ َؿاعط ايػري ٚتكسٜطٖا، ٖٚصا َا ؾعًت٘ انتطأ

سايت٘ ايٓؿػ١ٝ انتتسٖٛض٠، ٚاسرتَت زَٛع٘ ايػعٜط٠; ؾاغتُعت ي٘، ٚساٚيت ايتدؿٝـ َٔ َُٖٛ٘: "اْؿذط 

ٝٶا. استُت انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ بكُتٗا، أطؿأت ايػٝذاض٠. نأْٗا بٗصا حترتّ زَٛع٘..." اٯخط ْؿٝىت ٚ. 3بان

" قؿع ايطدٌ نعكؿٛض. آيت٘ :ًٜٗٝ٘ عٓ٘ ؾ٤ٞ، َجاٍ شيو قاسب انتًٗٞستب يًعٌُ، سطٜل ع٢ً َتابعت٘، ٫ 

، " آي١ 5، "تصٚب نشهت٘ عٓسَا ٜطتؿع قٛت اٯي١ اذتاغب١..."4اذتاغب١ تسم. تبٝٓت أْٗا ؾػًت٘ عٔ آيت٘..."

. ٜٚبصٍ ٖصا ايطدٌ نٌ دٗسٙ ٚٚقت٘ يًهػب، ٚإصتاح ايعٌُ; 6ايطدٌ اذتاغب١ تسم. نشهت٘ تطٕ وت احملٌ"

بأٟ ؾ٤ٞ ٫غتُطاض عًُ٘، ٚتػٝطط عًٝ٘ ايٓؿع١ٝ ٚانتكًش١; ؾٝتعاٌَ ٜٚتعاقس َع نٌ َٔ ُٜٓٞ  ٜٚهشٞ

ٜٚعٜس نػب٘، ؾٗٛ ٜعطض ع٢ً ايصات/نطقت١، ايعٌُ َع٘ وت احملٌ; يجكت٘ وت قسضات ايؿطم ٚأًٖ٘، ؾِٗ 

ًُؽت َعٞ. أضٜس "َاشا تكٛيؽت؟ تع:  –ٚإٕ ناْٛا ٫ ٜػتػًْٛٗا-قتتًهٕٛ ارتريات ايعسٜس٠ َٚكَٛات ايٓذاح 

ؾعاع مشػهِ ٜطٌ ع٢ً هتًهيت. تكؿؽت َعٞ وت ٖصا انتهإ وت َٛاد١ٗ ايباب، ٫ أضٜس غري ٖصا. تعطؽت 

. 7ابتػاَتو يًساخًؽت. أضٜس يعبا٥ين إٔ ٜتسؾ٪ٚا عطاض٠ ايبػ١ُ. ٚأزؾع يو َا تطٜسٜٔ...نٌ َا تطٜسٜٔ..."

                                                           
 .176م -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 1

 .189،190انتكسض ايػابل: م - 2

 .264انتكسض ايػابل: م  - 3

 .198انتكسض ايػابل: م  - 4

 .239انتكسض ايػابل: م  - 5

 .277انتكسض ايػابل: م  - 6

.199انتكسض ايػابل: م - 7
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 ستُس نُاٍ غطسإز.  جالل لمحمد (كىبنهاجن في حب) رواية في واآلخز الذات
 

ّٕ ايػطب َاظاٍ ٜط٣ وت ايؿطم  َكسضٶا ٫ ٜٓهب َٔ ارتريات، ٚأْ٘ ٫ غين ي٘ عٔ ايًذ٤ٛ ٚوت ٖصا إؾاض٠ ق١ٜٛ إؾت أ

ٝٶا ظصب٘ يؿها٥٘، ٚغًب قٛت٘، ْٚٗب  يًؿطم يٓٗب خريات٘ ٚاغتٓعاؾٗا، غٛا٤ باست٬ٍ أضن٘ قسقتٶا; أّ ساي

 خريات٘ انتتبك١ٝ.

ّٕ سطم اٯخط ع٢ً ايبشح عٔ ايصات َٚؿاضنتٗا  ايعطٜل عٛز٠ يًتاضٜذ  -وت ايٛاقع- ٜعّسنُا أ

ٚسهاضات٘ ايعطٜك١ ٚتاضغت٘ ايٓاقع غٛا٤ أنإ وت أضن٘ أّ سؽت ناْت ضاٜات ايعطب  يؿطم ايعطبٞ/ايًصات

ٝٶا نٌ  ;خؿاق١ وت مسا٤ ا٭ْسيؼ ِّ ًّا أضض ايؿطم، ٚبكٞ ؾٝٗا عكٛزٶا، ْاؾطّا َٚٓ ٜٶا ستت َٚٔ ٖٓا دا٤ اٯخط غاظ

بىت ايؿطم بب٬ز ايػطب، ع٢ً ض -ؿتهط ٚخسٜع١–أغباب ايهعـ ٚاهلٛإ ٚايؿطق١ ؾٝٗا. نُا عٌُ اٯخط

ٓٶا أْ٘  ٚا٫ستٝاز إيٝٗا، ٚايٌٓتط إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ َطنع ايعًِ ٚاذتهاض٠، بططح ؾعاض "َطنع١ٜ اذتهاض٠"، َعً

ٝٶا، ٚوت ايٛقت شات٘ سطم ايػطب ع٢ً تؿهٌٝ ثكاؾات ايصات ٚتؿهريٖا ؿتا  ٝٶا عانت ٜٶا نْٛ قتتًو َؿطٚعٶا سهاض

نع١ٜ، َع زع٠ٛ ؾعٛب ايصات يًتدًٞ عٔ ثكاؾتٗا ٚتؿهريٖا ٜتٓاغب َع اهل١ُٓٝ انتطًك١ يًشهاض٠ انتط

ٚسهاضتٗا، َٔ سٝح ٖٞ سهاضات ز١ْٝٚ; ناْت غبب تأخطِٖ; ٚنإ يصيو عٌتِٝ ا٭ثط وت صتاح اٯخط وت 

ضبىت ايصات ب٘ ٚبب٬زٙ ٚسهاضت٘، اضتباّطا ٜكٌ يًعؿل، ٖٚصا َا ٜ٪نسٙ اٯخط وت تٛاقً٘ َع ايصات:" هتًهيت 

إيٝٗا َٔ نٌ ايسْٝا...٫ ظت٤ٞ هتًهيت غ٣ٛ ايعاؾكؽت أٜهٶا...ٜبسٚ وت عٝٓٝو ايكػري٠...ظت٦ٕٝٛ 

 .2، " أضٜس مشػهِ ٜطٌ ع٢ً هتًهيت..."1ايػُطاٜٚٔ ايعؿل. تؿهًٞ..."

ٚاٯخط وت قطاع٘ َع ايصات قتتًو ثك١ عاي١ٝ بٓؿػ٘ ٚبكسضات٘ ايتأثري١ٜ وت ايصات، ؾكاسب انت٢ًٗ عٓسَا ضأ٣ 

"تؿهًٞ ٜا  ثك١ َٔ عٛزتٗا إيٝ٘، ٚبايؿعٌ عازت إيٝ٘; ؾكاٍ هلا بجبات ٚتباٖٞ: نإ ع٢ً -أٍٚ َط٠-نطقت١ 

ٜٴٌتٗط اٯخط َعطؾت٘ ايك3١ٜٛأَريتٞ. عٓسَا ضأٜتو با٭َؼ. عطؾت أْو غتذ٦ٝؽت َط٠ أخط٣" أضض ب . ٚ

 ايصات، بهٌ تؿاقًٝٗا، وت إؾاض٠ ٫ست٬ٍ ايػطب يًؿطم، ٚبكا٥٘ وت أضن٘ عؿطات ايػٓٛات، ٜكٍٛ ٚظتٍٛ وت

وت ْرب٠  -عٔ أضض ايؿطم-دٛاْبٗا، ٫ ٜرتى ؾربٶا إ٫ ْٚعٍ ؾٝ٘، ٜػتًٗه٘ ٜٚٓٗب٘. ٜكٍٛ ايطدٌ ايسفتاضنٞ

:ٍٙ  .5، "تعطؾين اذتذاض٠...إْين عاؾل..."4أعطف ب٬زنِ..." ،"ب٬ز خٛؾٛ عاي١ٝ نًٗا اعتعاظ ٚتبا

                                                           
 .198انتكسض ايػابل: م  -  1

 .199انتكسض ايػابل: م  -  2

 .198انتكسض ايػابل: م  -  3

 .198انتكسض ايػابل:  - 4

 ايكؿش١ ْؿػٗا. انتكسض ايػابل: - 5
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اٍ، حتت ؾعاض َبسأ اذتط١ٜ; َجاٍ َٚٔ قؿات اٯخط اٱع٬ٕ عٔ َازٜت٘ وت دطأ٠ َٓؿط٠ ٚإباس١ٝ ظا٥س٠ وت ا٭ؾع

ٚؾطٜـ "أبكط ؾت٢ ٚؾتا٠ ٜتشسإ وت  .1شيو: ايؿتا٠ ايؿكطا٤ وت ايطا٥ط٠ ـتٌٝ وت دطأ٠ بطأغٗا، ٚحتسخ ؾطٜـ

، " 2ؾطؾ١ ٚاسس٠. هلح أْؿاغ٘. مسع نطقت١ تكٍٛ: ؾ٤ٞ َكطف. جتُعت ضا٥ش١ ا٭دػاز وت أْـ نطقت١ "

ٚع٢ً ؾاط٧ ايبشط" أبكط ؾطٜـ ؾتا٠ عاض١ٜ نأْٗا د١ٝٓ.  .3نُا أبكطت نطقت١ اَطأ٠ عاض١ٜ ايكسض..."

ّٕ عًُٗا ٖٛ إٔ ختًع ٬َبػٗا.  .4جتًؼ ع٢ً ايكدط٠. جتؿـ دػسٖا..." " قايت ي٘ ايؿتا٠ ايسفتاضن١ٝ أ

َٶا يًذٓؼ. ٚوت انتػا٤..." "دطت إؾت : . ٚحتاٍٚ إغٛا٤ ايصات بأ5ٕٚجتًؼ أَاّ ايهاَريا طٛاٍ ايٓٗاض. تكٛض أؾ٬

. دط٣ ؾطٜـ وت أثطٖا. استُت بػطٜطٖا. دػسٖا أبٝض... ٬َبػٗا تٓاثطت ع٢ً أضض سذط٠ سذط٠ ايّٓٛ

"تطنت باب  . ٚؾطٜـ عٓسَا شٖب يط١ٜ٩ نطقت١ ٚدًؼ وت ايػطؾ١، ؾاٖس قاسب١ ايبٝت6ايّٓٛ اي٬َع١"

ضغب١ أخؿتٗا اذتُاّ َؿتٛسٶا...تكبب ايعطم وت دبٗت٘. تطًع باب اذتُاّ. انتطأ٠ ختًع ٬َبػٗا. ضأ٣ وت عٝٓٝٗا 

ْٶا يتؿذٝع انتاض٠ ع٢ً زخٍٛ ْازٟ ادتٓؼ: "ايؿتا٠ اختاضت٘  .7بهشه١ غاشد١..." ٚوت ايؿاضع ؾتا٠ تٛظع إع٬

اْهُؿت أقابع٘ ٖٚٛ ٜتٓاٍٚ ايٛضق١. ٜكطأ: ْاٍز يًعطٟ ع٢ً بعس  أقابعٗا. تٓاٚي٘ ٚضق١. اضتعؿت ؾؿت٘ ايػؿ٢ً.

 .8خطٛات...غتًكاْٞ ٖٓاى بعس قًٌٝ..."

إٔ ايهاتب اغتطاع جتػٝس ايعامل ايٓؿػٞ يؿدك١ٝ اٯخط وت قٛض٠ ْؿػ١ٝ زقٝك١ َٚعرب٠، َٔ  ٚبٗصا ٜتهح

ٚانت٬َح ايٓؿػ١ٝ تؿـ عٔ ؾدك١ٝ: ٌَٓت١ُ، ًَتع١َ  .خ٬ٍ إؾاضات ْؿػ١ٝ ت٪طط اٯخط، ٚتعهؼ خباٜاٙ

ّٕ اٯخط ع اؾل يًشط١ٜ بايٌٓتاّ، ٚستب١ يًعٌُ ظس، تهاؾح ٱصتاس٘ بهاؾ١ ايػبٌ انتؿطٚع١ ٚغريٖا، ًٚتٗط أ

ٚا٫ْط٬م َٔ أغط ايكٝٛز، َٓػُؼ وت ضغبات٘ ًَٚصات٘، ٜبصٍ ستا٫ٚت عسٜس ٱؾباع غطا٥عٙ انتتساؾع١ وت أؾهاٍ 

تطَٞ ايطٚا١ٜ إؾت ايتأنٝس ع٢ً سٓؽت ٚاضتبايت ايػطب يًؿطم نُا غاؾط٠ َٓؿط٠، تهؿـ عانت٘ انتازٟ انتػٝطط. 

                                                           
 166انتكسض ايػابل: م  - 1

 .220انتكسض ايػابل: م  - 2

 .242انتكسض ايػابل: م  - 3

 .254انتكسض ايػابل: م  - 4

 .265انتكسض ايػابل: م  - 5

 .275انتكسض ايػابل: م  - 6

 .193انتكسض ايػابل: م  - 7

.179انتكسض ايػابل: م  - 8
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ٚاغتك٬ٍ ايؿعٛب ٚانتػتعُطات إ٫ أْ٘ ٫ ٜعاٍ سانطٶا، ٚخريات٘ ٚكتاي٘; ؾبايطغِ َٔ َػازض٠ ايػطب يًؿطم 

 بكٛت٘ ٚغطٛت٘، باٯثاض ٚانتباز٨ ارتبٝج١ اييت غطغٗا وت ايؿطم ٚأًٖ٘; ؾذعً٘ َطتبّطا ب٘، َٓذصب ضتٛٙ.

وت قٛض٠  اٯخط ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ: عتطم)ستُس د٬ٍ( وت ضٚاٜت٘ ع٢ً إنا٠٤ ؾدكٝات - ز

ا. َجاٍ شيو تٛنٝح عٌُ ١َٓٗٚ ايؿدك١ٝ. ايؿتا٠ شات ايعٕٝٛ ايعضقا٤ ٚانش١ بٛقـ ايبعس ا٫دتُاعٞ هل

. ٚوت أسس ؾٛاضع نٛبٓٗادٔ ضدٌ ٚاَطأ٠ 2. ٚايسفتاضنٞ شٚ ايؿاضب ا٭قؿط قاسب 1٢ًََٗهٝؿ١ طريإ

. ٜٚتهح ايبعس ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ ٚقـ انتهإ ايص٣ تعٝـ ؾٝ٘ ايؿدك١ٝ، َجاٍ شيو، 3ٜبٝعإ ايعٓب

. 4"ْتذٍٛ وت انتس١ٜٓ. نٛبٓٗادٔ كت١ًٝ وت ايًٌٝ. يًٝٗا ٫ ٜكاّٚ..." ١ًٝ دصاب١ يعٚاضٖا:نٛبٓٗادٔ بًس كت

ِّ ضا٥ش١ ٌْتاؾ١ ايبٝت..": ٚايبٝت ايصٟ ت٪دطٙ انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ ٜتكـ بايٌٓتاؾ١; ؾؿطٜـ . ٖصا ايبٝت ب٘ 5"ؾ

عٗٛز: " اذتذط٠ نٝك١ ... اذتذطات هلا قٛض٠ ستسز٠; ؾٗٞ تتػِ بايهٝل، ٚايطا٥ش١ ايػطٜب١، ٚايؿهٌ غري انت

 .  ٚبٝت ايؿباب ايصٜٔ ب٬ َأ6:٣ٚأثاخ اذتذط٠ ي٘ ضا٥ش١...باب اذتُاّ ٬َقل يًشذط٠...اذتذط٠ غذٔ..."

"ؾٝ٘ ايه٤ٛ خاؾت. ادتسضإ خطغإ. ايٛدٛٙ أؾباح. ا٭ْؿاؽ خاْك١...ٖصا ايبٓا٤ ٜٓاّ ؾٝ٘ ايؿباب ايصٟ ب٬ 

ٝك٢. ظأض ايطاقكٕٛ...جتُعت ضا٥ش١ ا٭دػاز وت أْـ َأ٣ٚ...تؿذطت َٛغٝك٢ قاخب١...عطبست انتٛغ

. 7نطقت١...ايكاي١ انتُتس٠ ظضعت با٭دػاز ايعاض١ٜ...اَتٮت ايكاي١ بايؿباب...ٜٓإَٛ وت سهٔ بعهِٗ..."

 .8ٚستٌ ايطدٌ ايسفتاضنٞ" بسا نعًب١ ايعداز..."

ُٶــا تعبريٜــ١   ٚتتٌُتٗــط ايكــٛض٠ ا٫دتُاعٝــ١ يٰخــط وت ايــٓل وت قــٛض٠ ستــسزات غــٝاق١ٝ يػٜٛــ١         ; تػتشهــط قٝ

; ٠انتػــاٜط ايــصاتكتايٝــ١ شات إســا٫ت عًــ٢ أبعــاز، تٴؿــهٌ قــٛض٠ اٯخــط ٚأفتاطــ٘ ا٫دتُاعٝــ١ ٚايــيت ختتًـــ عــٔ        

ًَّــٛض وت انتــطأ٠ ايسفتاضنٝــ١ قــاسب١ ايبٝــت، ٚايــيت ـتتًــو ثكاؾــ١ ادتُاعٝــ١، دعًتٗــا قــازض٠ عًــ٢ بػــىت     ٚشيــو تٳبٳ

. ٖــصا ايعبــاض٠ تعــرب عــٔ ثكاؾــ١ ادتُاعٝــ١    9و وت ايًٝــٌ هتٓــٛع" قُٝٗــا َٚباز٥ٗــا، "غــٝس٠ ايبــت تططزْــا. ايهــش   

                                                           
 .169انتكسض ايػابل: م  - 1

 .199سض ايػابل: م انتك - 2

 201انتكسض ايػابل: م  - 3

 .174انتكسض ايػابل: م  - 4

 .191انتكسض ايػابل: م  - 5

 ، َٚا بعسٖا173انتكسض ايػابل: م  - 6

 ، َٚا بعسٖا.217انتكسض ايػابل: م  - 7

 .183انتكسض ايػابل: م  -8

 .176انتكسض ايػابل: م  - 9
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أقــ١ًٝ يــس٣ اٯخــط، نُــا تٴٌتٗــط ايجٛابــت ا٫دتُاعٝــ١ ايــيت ٜــ٪َٔ بٗــا، ًٜٚتــعّ بتٓؿٝــصٖا زاخــٌ زتتُعــ٘، َٚــٔ    

غتايؿٗــا ٜهــٔ عطنــ١ يًعكــاب. نــصيو ٜكــٛض ايهاتــب ـتػــو ايػــٝس٠ بــايتعاّ ايٌٓتــاّ ٚايكٛاعــس ا٫دتُاعٝــ١،   

بٗا ايؿسٜس يتذاٚظ)ؾطٜـ( وت ايسمِّ ع٢ً ايباب بعٓــ; ؾًـِ ٜهتــ بـادتطؽ، بـٌ زّم ايبـاب       ٚايصٟ ـتٌتٗط وت غه

ــا عًــ٢ ايعــازات ايػطبٝــ١ ٚجتــاٚظٶا          ;ارتــاضدٞ بكبهــ١ ٜــسٙ  هتــا أثــاض اغــتٝا٤ٖا َــٔ ٖــصٙ ايؿعًــ١، ايــيت تعــّس خطٚدٶ

ُـاٍ ٚايٌٓتـاّ;   ادتٚقـ ايعاق١ُ نٛبٓٗـادٔ ب  –أٜهٶا-. َٚجاٍ شيو 1يًُؿاعط اٱْػا١ْٝ َٔ ٌَٓتٛض اٯخط

ٚايٌٓتاّ; ٚايتعاّ ادتُٝع باتباع قٛاعس ايٌٓتاّ، إ٫ إٔ ايصات ختايـ شيو، بانتطٚض َٔ انتهإ غري انتدكـل يعبـٛض   

انتؿا٠; وت إؾاض٠ ٫يتعاّ اٯخط ُٖٚذ١ٝ ايصات ٚعسّ خهٛعٗا يًٌٓتاّ ٚايتطٛض. ؾايبطٌ: "ٜعرب انتٝسإ َـٔ َهـإ   

 . 2يٝؼ شتككٶا يًعابطٜٔ..."

ط ٚنٛسٶا ٜهؿـ ايهاتب عٔ ايبعس ايجكاوت ي٘; بهؿــ ا٫ٖتُاَـات ٚا٭ْؿـط١ ايجكاؾٝـ١     ٚنٞ تهتٌُ قٛض٠ اٯخ

"ختـطز نتابٶـا َـٔ سكٝبتٗـا. تكًـب قـؿشات٘... ايؿتـا٠         اييت ٜتُػو بٗا. َجاٍ شيو، وت ايطا٥ط٠ ؾتا٠ ؾـكطا٤: 

. ٚوت انتٝـسإ:"  4. ٚوت ايطا٥ط٠ ْؿػـٗا:" قـٛت انتٛغـٝك٢..."   3ايؿكطا٤ تًتِٗ قؿشات ايهتاب...غاضق١ وت نتابٗا"

. ٚوت انتًــ٢ٗ: " ؾتــا٠ تػــين، ٚؾتــ٢ ٜعــعف عًــ٢  6، "ٚاَــطأ٠ تكــطأ نتابٶــا..." 5انتٝــسإ:" ضدــٌ ٜــساعب أْػــاّ دٝتــاضٙ..." 

 .7دٝتاضٙ..."

"خطا  نُا ٜؿري  ايهاتب إؾت زٜاْات اٯخط ايػطبٞ عٓسَا شٖب ايبطٌ يعٜاض٠ ستبٛبت٘، ٚوت َسخٌ ايبٝت:

نتػٝح َكًٛبٶا وت ْٗا١ٜ انتُط. اغتكطت وت شٖٓ٘ تؿاقٌٝ ٖصٙ ايكٛض٠ خطٛتؽت وت انتُط. ٚقعت عٝٓاٙ ع٢ً قٛض٠ ا

. نُا ٜؿري ايهاتب إؾت سط١ٜ ايعكٝس٠ يس٣ اٯخط; ؾايطدٌ 8َٓص ايًشٌت١ اييت اغتأدط ؾٝٗا اذتذط٠..."

 .9ايسفتاضنٞ ٜطغب وت تػٝري زٜٓ٘ يٝتعٚز َٔ انتطأ٠ اييت أسبٗا ٚأعذب بٗا

                                                           
 .189،190انتكسض ايػابل: م  - 1

. 215  سض ايػابل: مانتك2- 

، َٚا بعسٖا.166 انتكسض ايػابل: م - 3

 .166 انتكسض ايػابل: م - 4

 .184 انتكسض ايػابل: م - 5

 .209انتكسض ايػابل: م  - 6

 .229انتكسض ايػابل: م  - 7

 .   190 انتكسض ايػابل: م - 8

 .  279 انتكسض ايػابل: م - 9
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ب يٰخط ايػطبٞ وت ضٚاٜت٘; سٝح غاِٖ وت إيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً أِٖ انتُٝعات ض١ٜ٩ ايهات وت ن٤ٛ ٖصا ايعطض تتهح

ًّا ٚؾهطٶا ٚضٚسٶا ٚثكاؾ١ عٔ ايصات وت ناؾ١ قٛضٖا  ٚارتكا٥ل اييت تػِ ٖصا اٯخط، ٚجتعً٘ شتتًّؿا ؾه

 انتتعسز٠.

 زاخٌ ايٓل ايػطزٟايكطاع ايطٚا٥ٞ  -ثايجٶا

ع٢ً عٓكط أغاغٞ باضظ وت ايٓل; ـتّجٌ وت ايكطاع ايكا٥ِ  ٜطتهع ايبٓا٤ ايػطزٟ وت ضٚا١ٜ)سب وت نٛبٓٗادٔ( 

ع٢ً ٚدٛز قٛتؽت َتكابًتؽت: ايصات ايؿطق١ٝ، ٚاٯخط ايػطبٞ. ٖاتإ ايكٛتإ انتتكاضعتإ شتتًؿتإ وت دٛاْب 

١، َتعسز٠ َٓٗا: ا٭ٜسٜٛيٛدٝات، ٚايٓؿأ٠، ٚانتٛقع، ٚايعازات، ٚايؿهط، ٚايجكاؾ١، ٚايتطًعات; هتا ٜٓتر عٓ٘ َٛادٗ

َّ اهلبٛيت ايٓاظٍ يًٓٗا١ٜ  ت٪زٟ إؾت سطن١ َػتُط٠ َٚتٓا١َٝ يٮسساخ ضتٛ ايتطٛض، ٚايٛقٍٛ يًصض٠ٚ اهلط١َٝ، ث

اييت تؿبع تطًعات انتتًكٞ. ٚيكس اقرتٕ ايكطاع عطن١ َػتُط٠ ٚتؿاعٌ إظتابٞ ْؿىت، ٜكّٛ ع٢ً َٛاد١ٗ 

ٛٳيَّس عٓٗا ثٓا٥ٝات نس١ٜ قا١ُ٥ ع٢ً ناض١ٜ بؽت ايكٛتؽت، أغاغٗا انتػاؾات انتتباعس٠ بؽت قطيب ايكطاع ، ٚاييت تٳ

ايتٓاقض بؽت ادتاْبؽت، تعزاز بعٜاز٠ انتػاؾات انتتباعس٠ بؽت قطيب ايكطاع، َجٌ: ايطٚسا١ْٝ ٚانتاز١ٜ، ٚايتدًـ 

تططح  ؾاعٌ ٚ َٓؿعٌ ،ًَكح ًَٚكح، ٚدٛز ططؾؽت َٛدب ٚ غايب،; هتا ٜرتتب عًٝ٘ "ٚايتطٛض، ايجبات ٚايتشٍٛ

 . 1"نع١ًُٝ شات سسٜٔ َصنط َٚ٪ْح، يؿٛضْؿػٗا ع٢ً ا

ٜٚبسأ ايكطاع زاخٌ ايٓل ايػطزٟ بتٛد٘ ايصات ايؿطق١ٝ ايعطب١ٝ/ ؾطٜـ، ٚنطقت١ إؾت اٯخط ايػطبٞ ا٭ٚضبٞ; 

ّٕ ايصات ناْت قاسب١ ايػبل وت إزاض٠ ايكطاع  عّجا عٔ ؾطق١ عٌُ يعٜاز٠ ايسخٌ ٚحتػؽت ا٭ٚناع. ٬ٜٚسٍت أ

ٛاقـ اٯخط ٚضزٚز أؾعاي٘ انتجري٠ ٚهتاضغات٘ ايعٓكط١ٜ جتاٖٗا; سٝح ٜٓؿٞ عٓٗا ٚحتطٜه٘ ٚتٛدٝٗ٘، تبّعا نت

 ايتطٛض ٚايطقٞ اذتهاضٟ ٚايرتاخ ايعطٜل، ٜٚجبت يٓؿػ٘ نٌ دسٜس وت ايعًِ ٚاذتهاض٠. 

ٜٶا; سٝح ـتهٓت ايصات َٔ خٛض َٛاد١ٗ ٚقساّ َع اٯخط، ٚاغتطاعت وت  ٚيكس دا٤ ايكطاع وت ايطٚا١ٜ قٛ

تذطب١ َٔ حتسٜس ٖٜٛتٗا، ٚاٱع٬ٕ عٓٗا بٛنٛح، بعس انتػاب ارترب٠ ٚايسضب١; ؾايبطٌ/ ؾطٜـ ْٗا١ٜ ٖصٙ اي

ضؾع َػتٛاٙ ٜٚرتى ٚطٓ٘، ٜٚبصٍ ادتٗس يتٛؾري تصنط٠ طريإ; يٝشكل ٖسؾ٘ وت ايػؿط إؾت نٛبٓٗادٔ، 

ا٠ قاٖط١ٜ َجكؿ١ ؾٝرتى بًسٙ، ٜٚكطع ع٬قت٘ باب١ٓ عُ٘ اييت ٚعسٙ أبٛٙ بايعٚاز َٓٗا، ٜٚطتبىت بؿت ;انتعٝؿٞ

 ٚغتٛنإٚٚاع١ٝ، ٜٚكطض خطبتٗا، ٜٚكٓعٗا بؿهط٠ ايػؿط َع٘،

                                                           
   -4يت –بريٚت  - زاض ايطًٝع١ - زضاغ١ وت أظ١َ ادتٓؼ ٚ اذتهاض٠ وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، أْٛث١ضدٛي١ ٚ  ،ؾطم ٚ غطب: ٛضز ططابٝؿٞ د - 1

 .10م  -1997      
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جتطب١ ايكساّ َع اٯخط، ٜٚٛادٗإ دؿا٤ اٯخط ٚقػٛت٘ ٚإقتاْ٘ بانتازٜات ٚإؾباع ايطغبات ؾكىت،  -َعٶا-

ب٘ َٔ سكٝك١ ايػطب َٚا ٜتػِ  -َع َطٚض ا٭ٜاّ-بعٝسٶا عٔ ايطٚساْٝات، ٚاٱْػاْٝات ايؿطق١ٝ، ٜٚهتؿؿإ 

َاز١ٜ خايك١ ٚسطم قٟٛ ع٢ً تًب١ٝ ْسا٤ ؾٗٛات٘ بك٠ٛ; ًتٗطت آثاضٖا وت اجملاٖط٠ بٗا وت نٌ َهإ زٕٚ سصض 

ٚبعس ؾرت٠ ٚدٝع٠، ٚٚغىت غ٤٬ انتعٝؿ١، تٓؿس  .أٚ خؿا٤، وت ا٭َانٔ ايعا١َ ٚارتاق١، وت ايساخٌ ٚارتاضز

ايًذ٤ٛ إؾت بٝت ؾباب ب٬ َأ٣ٚ، ٜٚػعٝإ أَٛاهلُا، ٜٚتعطنإ ٭ظ١َ َاي١ٝ; جتربُٖا ع٢ً تطى غطؾتُٗا، ٚ

يًبشح عٔ عٌُ، ٚوت خ٬ٍ غعُٝٗا ٜتعطنإ يًكساّ َع اٯخط، ٜٚعاْٝإ قػٛت٘ انتاز١ٜ، ٚغطق٘ وت عط 

 ؾٗٛات٘، ٫ ٜٛقؿ٘ زٜٔ ٫ٚ عازات ادتُاع١ٝ; ؾؿطٜـ ؾٛد٧ بطدٌ زفتاضنٞ ؾاش، ًٜتكل ب٘، ٜٚعطض عًٝ٘

ٍ ٚطعاّ طٛاٍ إقاَت٘ وت نٛبٓٗادٔ، يهٔ ايصات تكاب بكس١َ ق١ٜٛ َا ٜطًب٘ َٔ َاَكابٌ  قشبت٘ وت َٓعي٘

بؿ٤ٞ ٜطبل ع٢ً أْؿاغ٘، ٜٚطؾع قٛت٘ وت ضؾض قٟٛ: ئ أعٌُ، ٜٚٗطب. ٜٚػكىت ؾطٜـ  ؾطٜـ ٚؾعع، ٜٚؿعط

َط٠ أخط٣ وت ؾباى اَطأ٠ زفتاضن١ٝ يعٛب، تػٜٛ٘ ٚجتصب٘; ؾٝصٖب َعٗا إؾت بٝتٗا، ٚحتت إؾعاع دػسٖا 

ٜعرتف ؾٝٗا اٯخط بٓذاح  ،َعٗا ع٬ق١ دٓػ١ٝ، ٜجبت ؾٝٗا ؾشٛي١ ايؿطم ٚقٛت٘، وت َػاَط٠ٚكتاٍ قسٖا، ٜكِٝ 

سبٗا ي٘، ٚتكطض ا٫ضتبايت،  -بعس ؾعٛضٖا بايٓؿ٠ٛ ٚاٱؾباع َع٘-ايصات ٚتؿٛقٗا ايصنٛضٟ، ٚتعًٔ ٖصٙ انتطأ٠ 

دًل َٓ٘ ٚايكها٤ نتطاضزات اٯخط، ٬َٚسكات٘ يًت َع١ًٓ أْٗا غتدرب ظٚدٗا بصيو; س٦ٓٝص ٜتعطض)ؾطٜـ(

ؾٝكاب ؾطٜـ بؿعع ٚضعب، ٜٚط٣ انتٛت عتاقطٙ، ٚختتٌ ا٭ؾٝا٤ وت عٝٓٝ٘ ٚقسَٝ٘، ٜٚأتٞ ايؿطم بكٛضٙ  ;عًٝ٘

ٚأقٛات٘ وت شٖٓ٘، ٜٚؿعط بإٔ ايٛضز ب٬ ضا٥ش١، ٚعتؼ بػطب١ َؿذع١. ٚأَاّ قػ٠ٛ اٯخط ٚغطٚضٙ، ٚأؾعاي٘ 

أْ٘ ٫ َأَٔ ي٘ ٫ٚ طُأ١ْٓٝ ي٘ إ٫  -سز ٖٜٛت٘بعس إٔ س -انتػتؿع٠ ٚعسٚاْٝت٘ ٚعٓكطٜت٘، ظتس ايبطٌ 

 بعٛزت٘ يبًسٙ، ٜٚكطض ايعٛز٠ حملبٛبت٘ ايؿطق١ٝ. 

ٚوت  -ضغِ ؾعٛضٖا بايكًل_ٚايبط١ً/نطقت١ تتُطز ع٢ً ايعازات ٚايتكايٝس ايؿطق١ٝ، ٚتكط ع٢ً ايػؿط 

ّٞ، عطن٘ عًٝٗا نٛبٓٗادٔ بعس إٔ تعطنت يهٝل َازٟ، تكطض ارتطٚز يًعٌُ، ٫ٚ جتس غ٣ٛ عٌُ وت ْاٍز  يًٝ

قاسب ايٓازٟ، يرتاقب ايع٤٬ُ ايساخًؽت ٚارتاضدؽت; ؾتٛاؾل، ٚتتعطض نتهاٜكات اٯخط، وت قٛض َتعسز٠; 

ؾأسس ايطداٍ ًُٜؼ قسضٖا، ؾٝتسؾل ايسّ وت عٝٓٝٗا ٚتهطب٘ بكسَٗا، ٚآخط ٜكرتب َٓٗا ٜطٜس إٔ عتهٓٗا، 

وت تطى ايعٌُ، ٬ٜسكٗا قاسب انت٢ًٗ، ٜٚ٪نس هلا  ٚأضازت إٔ جتطٟ، ٚيهٓٗا تجبت بك٠ٛ أَاَ٘، ٚعٓسَا ضغبت

ٚضدٌ ايسفتاضنٞ ٜعطض عًٝٗا ايعٚاز، ٜٚػري  .أْٗا ئ تٗطب َٓ٘، ٚأضازت إٔ تطبل ع٢ً أْؿاغ٘، ٚتتدًل َٓ٘

زٜٓ٘. نصيو اْتابتٗا ساي١ َٔ ايؿعع ٚا٫ختٓام يؿعٛضٖا بهٝاع سبٝبٗا ٚغكٛط٘ وت ؾباى اَطأ٠ زفتاضن١ٝ. 
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٠ اٯخط هلا وت نٌ َهإ; ؾبسأت تهٝل شضعٶا بؿها٤ اٯخط، ٚضغبت وت إٔ تٓكص ْؿػٗا تؿعط ؿتشاقط ٚقاضت

ٚسبٝبٗا َٔ بطاثٔ اٯخط ايصٟ ٜهٝل عًُٝٗا ارتٓام، ٚقاض عتاقطُٖا نؿطٜػتؽت، ٚقطضت إٔ تػطع بايطسٌٝ 

 َع سبٝبٗا ٚايعٛز٠ يًٛطٔ. 

ّٕ ايصات ٚدست وت اهلطٚب َٔ ؾها٤ اٯخط ٚاذتٓؽت  ِّ صتس أ ِّ ايعٛز٠ إيٝ٘ إع٬ْٶا َٚٔ ث يًٛطٔ ٚايتُػو ب٘، ث

قطعّتا عٔ سب ايؿطم ٚق٠ٛ ا٫ْتُا٤ إيٝ٘، ٚايتُػو باهل١ٜٛ ايؿطق١ٝ، ٚإبطاظ تعُل قِٝ ايؿطم ٚضغٛخٗا وت 

ٓٶا َٓٝعٶ ٜٶا، ٚأٜهٶا إؾاض٠ ن١ُٝٓ يًتعٜٛض عٔ ؾؿٌ أبٓا٥٘، ٚاييت َّجًت سك ٝٶا ٚسهاض ا أَاّ اٯخط انتدتًـ ْٛع

١ اٯخط. ٬ٜٚسٍت َٔ قطا٠٤ ايكطاع إٔ ايصات قس صتشت بكٛض٠ باضظ٠ وت حتسٜس ٖٜٛتٗا ٖٚسؾٗا ايصات وت َٛادٗ

ٚإضازتٗا، ٚايعٛز٠ اٱظتاب١ٝ يًٛطٔ، إْكاشٶا يًٓؿؼ َٔ ا٫غت٬ب ٚا٫غرتاب ٚايهٝاع: " أبكط نطقت١ َعضٚع١ بؽت 

ع ضتٛٙ. أخصت٘ وت سهٓٗا. أعؿاب ايؿاط٧. بست يًشٌت١ نأْٗا د١ٝٓ قاز١َ َٔ ايبشط. ناذتًِ ٚدسٖا تٓسؾ

ٝٶا.  عطف أْٗا نطقت١ بٓت ايؿٝذ ضنٛإ َٔ ضا٥شتٗا. مل ٜػُع أْؿاغ٘. شابت وت أْؿاغٗا. انتانٞ مل ٜعس َان

ت٬ؾ٢... ٚايسَٛع جتطٟ نأْٗا طٛؾإ... دطٜا َعٶا. ٜسٖا وت ٜسٙ. اهلٛا٤ ٜعؾُٗا. ايطا٥ط ٜطؾطف ؾٛقُٗا. 

 .1ٚانتٛز ٜرتاقل حتت أقساَُٗا..."

  ، ٚتهِ َطسًتؽت، ُٖٚا:  َطاسٌ ايكطاع ٚانتٛاد١ٗ بؽت ايصات ٚاٯخط  -اضابعٶ

انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ زاخٌ ايٓل ايػطزٟ تؿهًت َٔ خ٬ٍ تٛد٘ : ايػطبٞ) ا ( َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط 

ت٣ٛ إؾت اٯخط/ ايػطب ا٭ٚضبٞ; ٖطٚبٶا َٔ ايٛاقع ايؿطقٞ انتتسْٞ، ٚعجٶا عٔ عٌُ ٜطؾع َػ ،ايصات/ايبطٌ

 ٚايكطاع وت ٖصا ايٓل ٜتٌُتٗط وت عس٠ َطاسٌ، ٚتؿٌُ .انتعٝؿ١، َٚٔ ٖٓا ناْت انتٛاد١ٗ غري َتهاؾ١٦

َطس١ً ايتطًع ٚا٫ْبٗاض: ٖصٙ انتطس١ً تهٕٛ ْكط١ ايبسا١ٜ نتعطؾ١ ايصات باٯخط، ٚايتطًع إؾت إصتاظات٘ ايع١ًُٝ  - أ

نصيو بعس زخٛهلا ٖصا ايؿها٤ ٚايتؿاعٌ ٖصٙ انتطس١ً قبٌ غؿط ايصات يؿها٤ اٯخط، ٚ بسأٚاذتهاض١ٜ، ٚت

ٝٶا–َع٘. ٚغايبٶا تهٕٛ ٖصٙ ايٌٓتط٠ وت ايبسا١ٜ ؾطط١ٜ غاشد١ أٚ ٌْتط٠ ٚاع١ٝ  بايؿٛاضم انتٛدٛز٠ بؽت  -ْػب

ايؿطم/ انتهإ ا٭قٌ، ٚايػطب/ َٛطٔ ادتُاٍ ٚادتصب، ٚشيو َطدع٘ اهل٠ٛ ايؿاغع١ ايبعس بؽت انتتكاضعؽت 

ايبؿطٟ. ًٚتٗط تطًع ايصات يٰخط وت ٚقت َبهط، قبٌ ْعٚهلا ؾها٤ اٯخط;  وت ناؾ١ زتا٫ت ايٓهر ٚايتطٛض

ؾٗٞ تؿتام يٛيٛز عانت٘، ٖٚبٛيت ؾها٥٘، ٚا٫ستهاى بؿدكٝات٘. َجاٍ شيو اذتٛاض ايتايٞ بؽت بطًٞ 

ٚايصٟ ٜعرب عٔ ؾٛقُٗا يًػؿط، ٚحتكٝل سًُُٗا   -انتُجًؽت يًصات وت ايٓل-ايطٚا١ٜ/ ؾطٜـ، ٚنطقت١ 

                                                           
.286م  -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 1
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ُٶا، تٓتٌتطٙ ايصات بهٌ َؿاعطٖا ٚخًذاتٗا: " شابت أقابع٘ وت  بايٛقٍٛ إيٞ ؾها٤ اٯخط، ؾٗصا ٜعّس سً

 .1َت٢ ٜتشكل اذتًِ ؟ " اضجتؿت أْؿاؽ ؾطٜـ. قاٍ: َت٢ ْػاؾط؟ أقابعٗا. قايت : 

ؾؿطٜـ ٜعٖٛ بٓؿػ٘، ٭ْ٘  ;يتُٝعٖا بايػؿط -بؽت أقطاْٗا وت بًسٖا-ٚايصات تؿعط بايعٖٛ ٚايؿدط 

ُٶا  مل عتكك٘ أسس َٔ أبٓا٤ قطٜت٘، ٚنصيو أًٖ٘ ٜؿدطٕٚ بػؿط ابِٓٗ: "غٝؿطح أبٛٙ عٓسَا غٝشكل سً

ّٕ ابٓ٘ غٝػاؾط إؾت ارتاضز. ئ ٜكٍٛ ي٘ إْ٘ َػاؾط إؾت نٛبٓٗادٔ عاق١ُ ايسفتاضى. عٓسَا ٜصنط  ٜعًِ أ

ُٶ بًست٘ َٔ ا مل ٜكٓع٘ أسس وت أبٛٙ ارتاضز ٫ ٜصنط غ٣ٛ ب٬ز اٱصتًٝع...ؾعط ؾطٜـ بايعٖٛ. غٝشكل سً

. ٚؾطٜـ بعس إٔ أ٢ْٗ أٚضام ايػؿط ٜعتين بٗا، ٜٚعزاز سطق٘ 2قبٌ. أغٓس ضأغ٘ ع٢ً ساؾ١ انتكعس ارتؿيب..."

عًٝٗا، خّٛؾا عًٝٗا َٔ ايهٝاع، ٚزتطز ؾعٛضٙ ٚتؿهريٙ وت نٝاعٗا، ٜٓدًع قًب٘، ٜٚكٝب٘ ايصعط: "ؾطؽ َٔ 

٘ ؾ٬ ظتس ا٭ٚضام...تٛتطت أقابع ٜسٙ. اَتست إعساز أٚضام ايػؿط. ٜتدٌٝ وت ذتٌت١ َا أْ٘ غٝهع ٜسٙ وت دٝب

ـتػو أٚضام ايػؿط، ٜهػىت عًٝٗا نأْ٘ ٜهػىت ع٢ً نطقت١، مل ظتسٖا. ؾكسٖا. اطتًع قًب٘. دطت 

ّٕ أقابع٘ قس نًت ايططٜل إؾت دٝب دانتت٘ ايصٟ بساخً٘ أٚضام  ٌْتطات٘ َصعٛض٠ ٚضا٤ٙ. تبؽت بعس قًٌٝ أ

َٔ دٝب٘. ئ ختتؿٞ ذتٌت١ عٔ عٝٓٝ٘. طاض بكسَٝ٘. غٝطريإ  ايػؿط، أَػو ا٭ٚضام بكبه١ ٜسٙ. أخطدٗا

ّٕ غؿطٖ .3ؾٛم ايبشط ا٭بٝض وت ايكباح ايبانط. أغُض عٝٓٝ٘ ْكـ إغُان١..."  ا َعٚتطٟ نطقت١ أ

ؾطٜـ إؾت نٛبٓٗادٔ، ٚقشبتٗا ي٘ وت ضسًت٘، لتا١ٜ هلا هتا ٖٞ ؾٝ٘; سٝح عتًُٗا يرب ا٭َإ وت ؾها٤ 

قاضبٗا ايصٟ اْتؿًٗا َٔ َانٝٗا. ٜأخصٖا ع٢ً قسضٙ اذتٕٓٛ. عتًُٗا إؾت بط  "ؾطٜـ نٌ ايطداٍ. اٯخط:

 . 4ا٭َإ..."

عٓسَا تطأ ايصات ؾها٤ اٯخط تعزاز اْبٗاضٶا ب٘ ٚبعانت٘; ٜٓبٗط ؾطٜـ باٯخط ٚأدٛا٥٘ اذتاؾ١ً بايػعاز٠ ٚ

ي٘ ٚطبٝعت٘ ارت٬ب١، ٜكٍٛ . ٚاٯخط ٜبٗط ْع٤٫ٙ بػشط كتا5ٚايطاس١; سٝح :" ـتت٧ً ٚدٛٙ ايٓاؽ بايطاس١..."

 . 6ؾطٜـ حملبٛبت٘: "أضٜس إٔ ْتذٍٛ وت انتس١ٜٓ. نٛبٓٗادٔ كت١ًٝ وت ايًٌٝ. يًٝٗا ٫ ٜكاّٚ..."

                                                           
 .139انتكسض ايػابل: م  - 1

 .145انتكسض ايػابل: م  - 2

 .161،162انتكسض ايػابل: م  3 -

 .159انتكسض ايػابل: م  - 4

 167كسض ايػابل: م انت - 5

 .174انتكسض ايػابل: م  - 6
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ٚتٓبٗط ايصات ؿتا تتػِ ب٘ أدٛا٤ اٯخط َٔ سط١ٜ غري َكٝس٠; ؾطٜـ: "تؿذط ايسّ وت ضأغ٘. نطقت١ غتهٕٛ 

. ٚوت ايطا٥ط٠ :" 1ؿاؽ نطقت١ ٖٚٞ ْا١ُ٥. ؾتح ؾُ٘..."َع٘. تٓاّ َع٘ وت سذط٠ ٚاسس٠...خٌٝ ي٘ أْ٘ ٜػُع أْ

ٚتٓبٗط ايصات باٯخط وت حتطضٙ ٚاْط٬ق٘ وت سطٜت٘ زٕٚ قٝٛز; ؾطٜـ . 2تؿطؽ انتهٝؿ١ شات ايعٕٝٛ ايعضقا٤..."

ٜٓبٗط بكاسب١ انتٓعٍ، ٜٚتطًع إيٝٗا، ٖٚٞ عاض١ٜ زاخٌ اذتُاّ: " ختؿؿت َٔ ٬َبػٗا. ؾعط با٫ْؿطاح ٭ْ٘ 

دايؼ وت َهاْ٘. ٚايباب َؿتٛح... تطنت باب اذتُاّ َؿتٛسٶا. تكبب ايعطم وت دبٗت٘. مل ٜكطب اَطأ٠ وت 

. 3ت٘. تطًع إؾت باب اذتُاّ. انتطأ٠ ختًع ٬َبػٗا...تٛقع إٔ ختطز عاض١ٜ. أقار ايػُع. مسع سطن١..."سٝا

. "عٝٓاٙ ع٢ً 4ٚنصيو ؾطٜـ "عتًُل وت يٛسات ايعطٟ انتتكسض٠ احملٌ...نأْ٘ ٜؿطب بعٝٓٝ٘ ايعطٟ..."

ض ايكٛض ايعاض١ٜ : "َٓكطؾ١. تتؿشل بع -أٜهٶا –. ٚنطقت١ 5ايؿتا٠ اييت تؿ٢ٓ وت قب١ً ؾتاٖا..."

 . 6باٖتُاّ. ايكٛض تتكسض ستًّا يًذٓؼ..."

ِّ  - ب َطس١ً ايتٛزز ٚايتكطب: ايصات ٖٞ اييت غعت ٚادتٗست يًٛقٍٛ إؾت ؾها٤ اٯخط ا٭ٚضبٞ; َٚٔ ث

ًّا يًك٠ٛ ٚادتربٚت; هلصا نإ ايكطاع بؽت قٛتؽت  ؾٗٞ ـتجٌ داْب ايهعـ ٚارتهٛع وت َٛاد١ٗ اٯخط هتج

ّٕ ايصات وت ضسًتٗا َع اٯخط تٓتٗع ايؿطم ٚانتٛاقـ غري َتهاؾ٦تؽت وت ناؾ ١ ادتٛاْب; ٚتطتب ع٢ً ٖصا أ

يًتكطب َٓ٘، ٚايتٛزز إيٝ٘ نتعطؾت٘ ٚؾُٗ٘، ٚايتٛاقٌ َع٘، َٔ أدٌ ا٫غتُطاض١ٜ ٚايٛدٛز وت غاست٘. َجاٍ 

، ٚؾتح باب شيو بطٌ ايطٚا١ٜ/ ؾطٜـ عٓسَا دًؼ ظٛاض ؾتا٠ ؾكطا٤، ٖٚٞ تكطأ نتابٶا، عتاٍٚ ايتكطب إيٝٗا

. ٚعٓسَا شٖب ؾطٜـ; يٝػأٍ عٔ نطقت١، 7اذتٛاض َعٗا، ٜٚػأهلا عٔ ايهتاب ايصٟ تكطأٙ، ٚايًػ١ انتهتٛب بٗا

"بإٔ اضتػُت ع٢ً ٚدٗ٘  قابًت٘  انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ قاسب١ ايبٝت، ؾشاٍٚ ايتٛزز َعٗا بًػ١ ايطدٌ ايؿطقٞ:

ٜٴٌتٗطٙ َٔ أؾعاٍ تجري ايػهب ٚايػٍٝت; إ٫ . ٚايبط١ً عٓسَا شٖبت نتكاب١ً قاسب انت8ًٗابتػا١َ..." ٢; ضغِ َا 

"لتًكت نطقت١ وت عٝٓٝ٘. ٫  ، ًٚتًت قاَس٠، حتاٍٚ ؾُٗ٘ ٚتؿػري أؾعاي٘:9إ٫ أْٗا ثبتت ٚاقرتبت َٓ٘

                                                           
 .146انتكسض ايػابل: م  - 1

 .169انتكسض ايػابل: م  - 2

.193انتكسض ايػابل: م  - 3

.200انتكسض ايػابل: م  - 4

 .203انتكسض ايػابل: م  - 5

 .181انتكسض ايػابل: م  - 6

 .167انتكسض ايػابل: م  - 7

 .190انتكسض ايػابل: م  - 8

 .197انتكسض ايػابل: م  - 9
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يسٜٗا ضغب١ ٚتطًع ٫نتؿاف اٯخط َٚعطؾ١ ب٬زٙ ٚؾٛاضعٗا;  -أٜهٶا -ايبط١ًٚ .1ٜطجتـ هلا ضَـ! "

عطف وت نٛبٓٗادٔ غ٣ٛ ٖصا ايؿاضع. َؿٝت ؾٝ٘. ٚدست قسَٞ تسؾعاْٞ يٝػٌٗ ايتعاٌَ َع٘، تكٍٛ: "٫ أ

 .2يًٛقٛف أَاّ ٖصا احملٌ. أتؿطز، ٜٓبػٞ إٔ أض٣..."

ّٕ ٚدٛز ايصات وت ؾها٤ اٯخط غاعس ع٢ً ا٫ستهاى ٚايتؿاعٌ بؽت  -ز َطس١ً انتٛاد١ٗ ٚايكساّ: ٫ؾو أ

تٜٛات ايٓكس، ؾعاز ايكطاع، ٚتبآٜت ضزٚز ايططؾؽت بتعسز ايتعا٬َت ٚا٫ستٝادات انتدتًؿ١; ؾتعسزت َػ

ؿتٛاد١ٗ كتع١ٝ  ا٭ؾعاٍ ٚانتٛاقـ، ٚقٜٛت انتٛاد١ٗ ٚايكساّ بؽت ايكطبؽت انتتٓاقهؽت، ٜٚؿتعٌ ايكطاع ق٠ّٛ

 يٰخط نس ايصات.

ٜؿتدط بػٝططت٘ ع٢ً ايؿطم، ٚاٯخط ايػطبٞ وت ٖصٙ انتطس١ً ٜتبا٢ٖ بكٛت٘ ٚزتسٙ ايتاضغتٞ وت أضض ايؿطم، 

ع٢ً إش٫ي٘ ٚتطادع٘. ٖٚصا ٜتهح َٔ ايطدٌ ايسفتاضنٞ/ضَع ايػطب، ايصٟ ٌٜتٗط قٛت٘ ٚتؿٛق٘ ٚقسضت٘ 

بهشه١ زتًذ١ً تٓاثطت ع٢ً ٚد٘ نطقت١/ضَع ايؿطم، اييت اْهُؿت وت ٚقؿتٗا، ٚتطادعت; هتا نإ ي٘ 

٭قؿط. بسا "َػح ايطدٌ داْبٶا َٔ ؾٓب٘ ا نبري ا٭ثط وت إسػاؽ ايػطب بكٛت٘ ٚثبات٘ ٚتؿٛق٘ وت انتٛاد١ٗ:

 . ٖصٙ ايك٠ٛ ٚادتطأ٠ أؾعطت ايصات/ايؿطم بهعؿ٘ ٚختاشي٘:3ع٢ً ٬َست٘ نأْ٘ ٜطٜس إٔ عتهٓٗا..."

. يهٔ ايصات/ايؿطم ٜتصنط تاضغت٘ ٚزتسٙ، ٚقُٛزٙ وت َٛاد١ٗ اٯخط أثٓا٤ 4"نطقت١ أضازت إٔ جتطٟ..."

. ٫ٚ 5"ايسف٤ ٜػطٟ وت قسَٝٗا..." :است٬ي٘ يٮضض، ؾتٴبعح ايك٠ٛ ٚاذتٝا٠ ؾٝ٘; ؾٝجبت وت َٛادٗت٘، نطقت١

"بست أْٗا تكرتب َٔ ايطدٌ  :ٜهتؿٞ ايؿطم بٗصا انتٛقـ ؾكىت ، بٌ ٜكـ َٛقـ ارتكِ انتٓاؾؼ ايكٟٛ

"هتًهيت  . ٜٚعٖٛ اٯخط عهاضت٘ اذتاي١ٝ، ٚاؾتٝام ايعامل يط٩ٜتٗا ٚظٜاضتٗا: 6ايهاسو..."

 . 7ظت٤ٞ هتًهيت غ٣ٛ ايعاؾكؽت..."ايكػري٠...ظت٦ٕٝٛ إيٝٗا َٔ نٌ ايسْٝا...إْين عاؾل ٫ 

                                                           
 .198انتكسض ايػابل: م  - 1

 .203انتكسض ايػابل: م  - 2

 .197انتكسض ايػابل: م  - 3

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 4

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 5

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 6

 .198انتكسض ايػابل: م  - 7
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نُا ٌٜتٗط اٯخط تؿاخطٙ باست٬ي٘ يهٌ أضض ايؿطم، َٚعطؾت٘ بهٌ دٛاْبٗا، ٜٚعتع بأْ٘ ب٢ٓ سهاضت٘ ع٢ً 

أخص َٓٗا َا ٜهؿٞ ٫ْط٬ق٘ ٚتطٛضٙ: "قاٍ ايطدٌ، ٖٚٛ ًٌٜٗ: ب٬ز خٛؾٛ...أعطف  ٘سهاض٠ ايؿطم; بأْ

 اٍ نانتػشٛض:ب٬زنِ...أعؿل يكا٤ خٛؾٛ وت ن٤ٛ ايكُط...ق

عٓسَا ٜكبح قُطنِ بسضٶا. أتػًل ٖطّ خٛؾٛ. اذتذاض٠ ختسؾين. قٓعت ٖصا وت ضبٝعهِ انتانٞ.  -

 .1تعطؾين"

ٜٶا; سٝح إْ٘  ٜٚ٪نس ايػطب ع٢ً سكٝك١ أْ٘ عٓسَا تطى است٬ٍ ايؿطم، ؾإْ٘ مل ٜعط٘ إ٫ اغتك٬ّيا قٛض

ٝٶا، ؾٗٛ َاظاٍ حتت غٝططت٘، غتهع ي ٜٶا ٚثكاؾ ٘ ٜٚطتبىت ب٘ ًٜٚذأ إيٝ٘، ٚاٯخط ع٢ً ثك١ َاظاٍ عتتً٘ ؾهط

َٶا، ٜكٍٛ ايطدٌ/ايػطب يبط١ً ايطٚا١ٜ/ايؿطم: "عٓسَا ضأٜتو با٭َؼ. عطؾت  نبري٠ بعٛز٠ ايؿطم إيٝ٘ زٚ

 . 2أْو غتذ٦ٝؽت َط٠ أخط٣..."

 ٜٚعزاز ايكطاع ق٠ٛ، ٚتبسأ انتٛاد١ٗ وت ايتبًٛض ٚايٌتٗٛض أنجط عٓسَا تػرتز ايصات/ ايؿطم دػاضتٗا اييت

ؾكستٗا وت انتٛاد١ٗ; ؾتبسأ وت ْكس سهاض٠ اٯخط، يطػٝإ ادتاْب انتازٟ بكٛض٠ باضظ٠، ؾٗٞ تٓتكس انتاز١ٜ 

ا٭ٚضب١ٝ اييت تبٝح اذتط١ٜ ٱؾباع ايطغبات ٚايؿٗٛات بكٛض٠ تكٌ يًٓؿٛض ٚايهٝل; ؾادتٓؼ ٖٛ ايؿهٌ 

ضإ. ايٛاقؿٕٛ سٛهلا ٜٓإَٛ ٚايُٓىت ا٭بطظ وت نٌ َهإ: "زاضت عٝٓاٖا سٛهلا. ادتٓؼ ٜهطذع ع٢ً ادتس

بعِْٝٛٗ. ٚقٓازٜل تبسٚ نأغط٠. ٜتعالتٕٛ سٛهلا. ًٜكٕٛ بكطع ايع١ًُ ايكػري٠. ٌٜٚٓتطٕٚ َٔ ثكب ٜٚطٕٚ. 

تتبا٢ٖ ايصات بكٓاعتٗا بايبعس ايطٚسٞ انتُٝع ذتهاض٠ ٚ. 3ٚتط٣ نطقت١ ايبٗذ١ تطتعـ وت َ٪خط ض٤ٚغِٗ ..."

. س٦ٓٝص ٫ ظتس 4أْؿاغٗا. ايسف٤ غتسض ضَٛؾٗا...""تصنطت نطقت١ أباٖا ايؿٝذ. مسعت  ذتهاض٠ ايؿطم:

  اٯخط َؿطٶا َٔ انتٛاد١ٗ ايعٓٝؿ١ ٚايكساّ َع ايصات:

 "أَػهٗا ايطدٌ ايسفتاضنٞ َٔ ٜسٖا...ٖعٖا:

 أْت ق١ٜٛ.  -

                                                           
ا.انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗ - 1

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 2

 .198،199انتكسض ايػابل: م  - 3

 .199انتكسض ايػابل: م  - 4
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ؾعطت بٛقع أقابع٘. ضؾعت أقابع٘ عٔ شضاعٗا. ضام ي٘ سطنتٗا. عربت نشهت٘ عٔ شيو. اؾتعًت سطٚف 

ؿكس اٯخط ثبات٘، ٜٚهؿـ عٔ ٚدٗ٘ ايكبٝح; ؾٝؿهح َؿاعطٙ ٚسكس ايسؾؽت، َ٪نسٶا . 1ٜٚنًُات٘ سطاض٠..."

ٜٶا، سهاضت٘ قاَس٠، ٫ ٜكسض أسس ع٢ً ايٌٓٝ َٓٗا، ٚضغِ تتابع ٚتعاقب ا٭ظَإ إ٫ أْٗا: ّٕ ايؿطم َاظاٍ قٛ  أ

 .2"ق١ٜٛ. مشػهِ تكتٌ ايهعـ وت زاخٌ اٱْػإ. إْٞ أعطؾٗا ..."

هطٙ ا٫غتعُاضٟ ايٓؿعٞ ايكسِٜ وت ا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿطم ٚخريات٘، بأغًٛب دسٜس; ٜٚطغب اٯخط وت اغتعاز٠ ؾ

سٝح ٜطغب وت اغتٓؿاز ٚاغتػ٬ٍ َا تبكٞ َٔ ق٠ٛ ايؿطم، عٔ ططٜل اغتػ٬ٍ طاق١ أبٓا٥٘، بإٔ ٜكِٝ َعِٗ 

إٔ ايٛقٛف َع٘ َٚػاْست٘ وت عًُ٘ انتازٟ; ؾٝطًب َٓٗا إٔ  ايصاتؾطان١ عٌُ وت ؾها٥٘; ؾٝعطض ع٢ً 

َاشا تكٛيؽت؟ تعًُؽت َعٞ. أضٜس ؾعاع مشػهِ ٜطٌ ع٢ً  -" تػاعسٙ وت ْؿط اذتط١ٜ اييت ٜ٪َٔ بٗا:

هتًهيت. تكؿؽت َعٞ وت َٛاد١ٗ ايباب. ٫ أضٜس غري ٖصا. تعطؽت ابتػاَتو يًساخًؽت. أضٜس ظبا٥ين إٔ 

ك٠ٛ، َكسضٖا ؾطقٝتٗا ب ايصات. ٚتطؾض 3ٜتسؾ٪ٚا عطاض٠ ايبػ١ُ. ٚأزؾع يو َا تطٜسٜٔ...نٌ َا تطٜسٜٔ..."

ا٭ق١ًٝ، ْٚؿأتٗا وت ب١٦ٝ ؾطق١ٝ ستاؾٌت١، وت سٞ اذت١ًُٝ ايكسقت١، ٚتعزاز ثباتٶا بإسٝا٤ قِٝ ايؿطم اييت 

"ايتٗب ؾ٤ٞ ساض وت أعُاقٗا. اْؿذطت اب١ٓ سٞ اذت١ًُٝ. عربت عٓٗا بهٌ خًذ١ وت ْؿػٗا. ٫  تطبت عًٝٗا:

ّٕ اٯخط مل ٜتعذب َٔ ثبات ايصات َٚٛقؿٗا ايطاغذ، ٭ْ٘ وت . ٚايٛاقع 4تسضٟ َاشا ؾعًت ع٢ً ٚد٘ ايسق١..." أ

 ضس١ً انتٛاد١ٗ، َطت جتاضب٘ بايعسٜس َٔ قٛض قُٛز ايؿطم ٚثباتِٗ ايطاغذ وت انتٛاقـ انتتٓٛع١. 

ٚاٯخط/ ايػطبٞ ٫ ٜهٌ ٫ٚ ٜتعب وت ٬َسك١ ايصات; ؾإشا ؾؿٌ َع أسس أؾطزٖا، ٜهطض احملاٚي١ َع شات 

نٌ اذتٌٝ ٚارتسع يٲٜكاع بٗا وت ؾطن٘، ٚاغتٓؿاز نٌ طاقاتٗا نتٓؿعت٘ ٚإؾباع ضغبات٘.  ؾطق١ٝ ثا١ْٝ، ٜبصٍ

َجاٍ شيو ايطدٌ ايسفتاضنٞ ايؿاش عتاقط ايصات ايؿطق١ٝ/ؾطٜـ; ٜتابع٘، ٬ٜٚسك٘، ٜٚتتبع خطٛات٘، 

ٚناؾ١ ٚغا٥ٌ  ستاّٚيا بهٌ ايٛغا٥ٌ انتبتصي١ اٱٜكاع ب٘; ٜعطض عًٝ٘ انتاٍ ايهجري، ٚايطعاّ ايسغِ ايًصٜص،

، ٜٚطؾض وت ثبات اٱغٛا٤ ٚاٱغطا٤، َ٪نسٶا أْ٘ اختاضٙ زٕٚ غريٙ; ٭ْ٘ ايٓٛع ايؿطقٞ انتطغٛب ايصٟ ٜطٜسٙ

 .5ٚق٠ٛ

                                                           
 ايكؿش١ ْؿػٗا. انتكسض ايػابل: - 1

 .199م انتكسض ايػابل:  - 2

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 3

انتكسض ايػابل:  ايكؿش١ ْؿػٗا. -4

، َٚا بعسٖا.210انتكسض ايػابل: م  - 5
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ٜٶا َطٜطٶا َع اٯخط، ٚؾؿًت َطس١ً ضؾض اٯخط ٚايعٛز٠:  -ز وت حتكٝل سًُٗا وت ايصات عاؾت قطاعٶا قٛ

ضز١ٜ اييت نجريٶا َا عاؾتٗا; سٝح جتس ٚاقعٶا َػاٜطٶا أس٬َٗا ايٛ تايعٌُ ٚاذتكٍٛ ع٢ً ايػعاز٠، ٚحتطُ

يهٌ تكٛضاتٗا اييت ضمستٗا ٚؾهًتٗا خت٬ٝتٗا ٚأس٬َٗا; ؾتذس سٝا٠ قاغ١ٝ ؾطغ١، ٫ تطسِ َٔ ٫ قتًو 

أغؼ ايبكا٤: "اؾرتؾٓا اذتسا٥ل، طاضزتٓا ن٬ب ايؿطط١...ن٬ب ؾطغ١. أْتٌتط مثٔ ايعٛز٠ َٔ أبٞ. ناْت 

 ؾط...أَٞ ٫ ٜس يٞ إٔ أغا

ّٕ اذتٝا٠ ٖٓا غد١ٝ. ٚايطظم.... -  يهِٓٗ قايٛا يٓا أ

 مل ٜسع٘ ٜهٌُ عباضت٘.

 نشهٛا عًٝو ! -

 .1اذتٝا٠ ٖٓا تعطٞ...ٚيهٔ بجُٔ ؾازح ! " -

 " قايت بكٛت َطتعـ:

 يٝؼ َعٓا مثٔ طعاّ ايكباح. ْٚٓاّ وت غاب١ َٔ ا٭دػاز ايعاض١ٜ. يٝؼ أَآَا غ٣ٛ ٖصا.... -

 .2ؾعطت بارتٛف"

َع اٯخط، ٚؾؿٌ ايتٓاغِ ٚايًكا٤، ٚانتؿاف سكٝك١ اٯخط، َٚا ٜتػِ ب٘ َٔ: عٓـ، بعس ايكطاع ٚ

ٚسكس، ٚنطا١ٖٝ، ٚقػ٠ٛ، َٚاز١ٜ تطػ٢ ع٢ً نٌ دٛاْب اذتٝا٠، ٚعازات ٚطبا٥ع ٫ تتٓاغِ َع ايؿطم 

١ٝ ٚخكاي٘; تبسأ ايصات وت ضؾض اٯخط، ٚا٫قتٓاع باغتشاي١ ايًكا٤ بُٝٓٗا. َجاٍ شيو نطقت١/ ايصات ايؿطق

تٓؿط َٔ اٯخط/ايػطب، سٝح إْٗا نًُا َطت ؿتهإ ٚدست ايعطٟ ٚادتٓؼ ٚايؿصٚش، ؾكس ناقت بهٌ 

 هتا دعًٗا تؿتام يًؿطم: " قايت نطقت١: ;ا٭َه١ٓ

 تٓبٗت سٛاؽ ؾطٜـ. يٝتين مسعت ن٬ّ أبٞ ايؿٝذ ! -

١َٛ دستٞ ناْت أْت ايصٟ أقٓعتين باجمل٤ٞ. اخرتت يٞ بًسٶا تأنٌ ايبؿط. تطٜس إٔ تتدًل َين. انتطس -

 حتهٞ يٞ عٔ بًس٠ تتشٍٛ إؾت غٛي١ تأنٌ ايبٓات ٚتتػ٢ً بايكبٝإ.

ٚزؾػت ٜسٖا وت قسضٙ

                                                           
 .208،209انتكسض ايػابل: م  - 1

 .222انتكسض ايػابل: م  - 2
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ّٞ. غتأنًين...تبتًع عإْين خا٥ؿ١ َٔ أَٓا ايػٛي١ ٜا ؾطٜـ. ٫ تػُض  - ٝٓٝو ست٢ تطاٖا ٖٚٞ تٗذِ عً

  .2أطٝل ايّٓٛ ٖٓا! " ٫ -. ٚت٪نس ايصات ضؾهٗا يًبكا٤ وت ؾها٤ اٯخط: "1عٌتاَٞ. عٌتاَٞ تتهػط..."

ٚتهؿـ ايصات عٔ ضغبتٗا ايكازق١ وت اهلطٚب َٔ ؾها٤ اٯخط ٚايعٛز٠ يؿها٥ٗا ايؿطقٞ اٯَٔ انتط٦ُٔ أًٖ٘: 

 " قايت ٖٚٞ تسبسب بكسَٝٗا:

 أضٜس إٔ أعٛز إؾت أبٞ اٯٕ. ئ أبك٢ ذتٌت١ ٚاسس٠ وت ٖصٙ انتس١ٜٓ. بٝتٓا وت اذت١ًُٝ بايسْٝا. -

 بٌٓتط٠. ظضعت با٭دػاز ايعاض١ٜ.اغتٛعبت ايكاي١ انتُتس٠ 

 .3ٜا هلٟٛ... ٜا هلٟٛ...تعايٞ ٜا أَٞ.. اذتكٞ بٓتو ! " قطخت: 

ٚتكٍٛ َ٪نس٠ ضؾهٗا اٯخط ٚؾها٤ٙ: "ْػازض ٖصٙ انتس١ٜٓ انتًع١ْٛ. ٫ أطٝل إٔ أبك٢ ؾٝٗا ذتٌت١ ٚاسس٠. إْٞ 

 .4أختٓل. ٫ أغتطٝع إٔ أتٓؿؼ..."

ًعٚاز، اَتٮ ضأغٗا بكٛت أبٝٗا ٜطتٌ غٛض٠ ايطلتٔ، ٚختًٝت ٚد٘ ٚنطقت١ عٓسَا طًبٗا ايطدٌ ايسفتاضنٞ ي

 أبٝٗا ٖٚٛ ٜطؾع ٚد٘ َٔ انتكشـ ايؿطٜـ، ٜٚبكط ايطدٌ ايسفتاضنٞ وت شضاعٝٗا...

 .5تكٛضت ايؿٝذ قتٛت بايػهت١ ايكًب١ٝ"

ّٕ انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ اييت أقاَت َع ؾطٜـ يَٚٔ قٛض اهل٠ٛ ايؿاغع١  ع٬قات خاق١، ًتباعس بؽت ايؿطم ٚايػطب أ

ًٗح ٚضا٤ٙ، ٚتتطًع إيٝ٘ وت نٌ تتتد٢ً عٓ٘، ٚترتن٘، ٚتػًل زْٚ٘ ايباب، بعس إٔ ناْت  ;ٚضٚعت ؾٗٛتٗا َع٘

ذتٌتات سٝاتٗا: "زؾعت٘ إؾت ايباب ارتاضدٞ...أغًكت ايباب خًؿ٘...حتًُ٘ قسَاٙ يٝٗطب...مل ٜتطًع إؾت ْاؾص٠ 

ص٠. ؾٝذس انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ قس ؾتشت بٝسٖا ايٓاؾص٠ اييت ٫ ايبٝت. تعٛز عٓسَا نإ غتطز ٚسسٙ ٜتطًع إؾت ايٓاؾ

 تؿتح ٚأيكت بٓكؿٗا َٓٗا. ًَٛس١ بٝسٖا. نأْٗا 

. ٚايطدٌ ايسفتاضنٞ ٜطاضز ؾطٜـ ٜٚطغب وت قتً٘ ٫6 تطٜس إٔ تهٝع ذتٌت١ قتهٔ إٔ تطاٙ ؾٝٗا ٫ٚ تٓتٗعٖا..."

                                                           
 .220انتكسض ايػابل: م   - 1

انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 2

 .221انتكسض ايػابل: م  - 3

 .223انتكسض ايػابل: م  - 4

 .259انتكسض ايػابل: م  - 5

 .283انتكسض ايػابل: م  -  6
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ع ضٜك٘. سًك٘ زتطٚح.  ٜطٜس ايطدٌ إٔ ٜكتً٘ ٚايتدًل َٓ٘... ؾطقع وت أشْٝ٘ قٛت ايعداد١ ٖٚٞ تتهػط. ابتً

 .1بعداد١ متط َهػٛض٠ ..."

ّٕ يكا٤ ٚاْسَاز ايؿطم َع ايػطب أَط ٫ ٜتذاٚظ سسٚز ارتٝاٍ: "اضـت٢ ع٢ً  ٚت٪نس ايصات ايؿطق١ٝ/ؾطٜـ، ع٢ً أ

ّٕ ايصٟ دطٟ هلُا َٓص دا٤ نٛبٓٗادٔ نشًِ..."  . 2ا٭ضض...ٜػُض عٝٓٝ٘. بسا ي٘ أ

ّٕ شانط٠ ايصات تطؾض ا٫ستؿاًت زاخًٗا بأٟ ؾ٤ٞ ٜٚكٌ ايتباعس ٚاي طؾض َس٣ بعٝسٶا بؽت ايكطبؽت انتتٓاقهؽت; بأ

َٴِشٝت قٛضت٘ ٚمل ٜبل هلا أثط: "ؾطٜـ...اختًت ا٭ؾٝا٤ وت عٝٓٝ٘. وت قسَٝ٘. ٫ ٜعطف اغِ  ٜصنطٖا باٯخط; ؾكس 

يًشٌت١ أْ٘ ٫ ٜعطف يػ١ ايؿاضع ايصٟ ب٘ ستٌ ادتٓؼ. ايٓاؽ ٜتشسثٕٛ بًػ١ ٫ ٜعطؾٗا. نأْ٘ انتؿـ ا

 .3ايسفتاضنٝؽت. أسؼ بادتٛع..."

َٶا َع َا غبل  ّٕ ايصات اغتٓؿست نٌ طاقاتٗا ا٫ستُاي١ٝ يًبكا٤ وت ؾها٤ ايػري، ٚمل تعس  ٚاْػذا ٜتهح أ

ٜٴبل هلا َتٓؿػٶا  ـتتًو ايكسض٠ ع٢ً استُاٍ ايتعاٜـ َع اٯخط، ايصٟ مل ٜرتى ططّٜكا هلا إ٫ ٚأغًك٘، ٚمل 

ا دعًٗا تطغب وت ايطسٌٝ ايػطٜع ٚاهلطٚب إؾت ؾها٥ٗا انتتػع، اذتاؾٌ با٭َإ ٚايطٚساْٝات اييت يًشٝا٠; هت

 تعُط ايكًب ٚـتً٪ٙ ضاس١ ٚاغتكطاضٶا. 

ّٕ اٯخط ٖٛ ايهس أٚ انتدتًـ  -نُا غبل-هتا ٫ ؾو ؾٝ٘ ) ب ( َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط ايؿطقٞ:  أ

١ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، غٛا٤ أنإ ٖصا اٯخط وت َع ا٭ْا وت َػت٣ٛ َٔ انتػتٜٛات ايؿهطٜ

ّٕ ايكطاع ٫ ٜكتكط  -ستٌ ايسضاغ١-َؿَٗٛ٘ ايؿطزٟ أّ وت َؿَٗٛ٘ ادتُعٞ. ٚوت ايٓل ايػطزٟ ٜتهح أ

ع٢ً ايكساّ بؽت ايصات ايؿطق١ٝ ٚاٯخط ايػطبٞ، ٚإفتا ًتٗط ْٛع آخط َٔ ايكساّ ٚانتٛاد١ٗ بؽت ايصات ايؿطق١ٝ 

تُعٗا ايؿطقٞ، ٚانتدتًؿؽت َعٗا وت: ايؿهط، ٚايجكاؾ١، ٚا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ، ٚايعازات، ٚايتكايٝس، ٚقبٍٛ ٚأؾطاز زت

 ادتسٜس. ٚتتٌُتٗط َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط ايؿطقٞ ؾُٝا ًٜٞ :

١ّٓٝ بؽت ايصات اييت ْايت سٌّتا  -أ ّٕ ٖٓاى اخت٬ؾات ب َٔ  -غري قًٌٝ-َطس١ً قًل ٚتٛدؼ: َٔ ايجابت أ

يجكاؾ١ ٚا٫ط٬ع ع٢ً ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ٚاذتهاضٟ ٚبؽت اٯخط ايؿطقٞ انتكٝس وت خهِ ؾهط قسِٜ ايتعًِٝ ٚا

ثابت، ٚعازات ٚتكايٝس شتايؿ١ يًتطٛض ٚايعًِ; ٚتطتب ع٢ً شيو سسٚخ قطاع ٚخ٬ؾات بؽت ايططؾؽت، ْتر عٓ٘ 

ض نٌ ؾطٜل ٜكاب بايتٛتط ساي١ َٔ ايكًل ٚايتٛدؼ وت  ايتعا٬َت ٚأغايٝب اذتٝا٠، ٚحتسٜس انتػتكبٌ، ٚقا

عٓس اختاش أٟ قطاض ٜطتبىت باٯخط. َجاٍ شيو نطقت١/ ايصات ٚاييت عاؾت  غٓؽت وت زتتُع ٜعاْٞ ٚطأ٠ 

                                                           
 .283،284انتكسض ايػابل: م  - 1

 .284كسض ايػابل: م انت - 2

.285انتكسض ايػابل: م  - 3
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ايعازات ٚايتكايٝس ٚشنٛض١ٜ طاغ١ٝ; ؾ٬ قطاض يٮْج٢ وت سٝاتٗا أٚ َػتكبًٗا، ٚضب ا٭غط٠ ٖٛ قاسب ايطأٟ 

ساي١ َٔ ايتٛدؼ ٚايكًل عٓس نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ  ايؿكٌ وت نٌ َا ٜطتبىت بٗا; هتا دعٌ ا٭ْج٢ تعٝـ

سٝاتٗا، ٚوت نٌ َٛقـ عتتاز ٫ختاش قطاض. ؾهطقت١ عٓسَا ضغبت وت ايػؿط إؾت ايسفتاضى، تٓتابٗا ساي١ خٛف 

عٓسَا ضغبت وت إخباضٙ ؿتا ععَت عًٝ٘: "ايٓػ١ُ مل تعس حتٌُ غباضٶا. اْطؿأت ٚ .ٚقًل َٔ َٛقـ أبٝٗا ايؿٝذ

 ري. قاٍ ظس١ٜ:ايؿُؼ َٓص ٚقت قك

 ايؿٝذ بكُت٘ بعس إٔ أخربت٘ ! ... -

 ٚاقًت نطقت١ اذتسٜح:

جتٓب ايؿٝذ ٌْتطاتٞ. أعطف أبٞ . ٜؿعٌ ٖصا عٓسَا ٜطٜس إٔ عتتؿٍت بطأٜ٘. غٝٓؿذط وت ذتٌت١ غري  -

 .1َٓاغب١. ٜكػِ بأغًٍت ا٭قتإ: ئ تػاؾطٟ ٜا نطقت١."

 ؾض اٯخط/ٚايسٖا يًػؿط: تكٝب٘ ساي١ َٔ ايكًل ٚايطعؿ١ يط -خطٝب نطقت١-ٚؾطٜـ 

 " تكًكٌ ؾطٜـ وت دًػت٘...

 اضتعؿت ْرب٠ ؾطٜـ :  

 .2"إٕ ؾا٤ اهلل ئ ٜكٍٛ ايؿٝذ ؾ٦ٝٶا ٜععذٓا -

 " قايت بطَٛؾٗا: ٜٚعاٚز ايكًل ايصات َط٠ أخط٣ َٔ اٯخط ايؿطقٞ:

 ختاف ٜا ؾطٜـ؟ -

 أخؿ٢ إٔ ٜطؾض غؿطى؟ -

 .3ٚيهٓو..." -

دعًٗا تتعًل بأٌَ ٌْٝ ضنا اٯخط. ؾؿطٜـ نإ َتٛدػٶا َٔ  ٚايٛاقع إٔ قًل ايصات َٔ اٯخط ٚقطاضت٘;

ضؾض اٯخط/ٚايس خطٝبت٘ يؿهط٠ ايػؿط; ؾشاٍٚ ايبشح زاخٌ اٯخط عٔ قؿ١ تكطب بُٝٓٗا، ؾتصنط طٝب١ 

"تصنط ابتػا١َ ٚايس نطقت١ ايػد١ٝ. ئ ٜكٍٛ ٚايسٖا ايؿٝذ ؾ٦ٝٶا. ٜعطف أْ٘ ٫ ٜطٝل إٔ ٚايسٖا ٚسب٘ هلا:

 .4ٜطؾض هلا طًبٶا"

                                                           
 .139،140انتكسض ايػابل: م  - 1

 .140انتكسض ايػابل: م - 2

 .141انتكسض ايػابل: م  - 3

 .145انتكسض ايػابل: م - 4
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ٝٶا َٔ اٯخط ايؿطقٞ; عٓسَا شٖب ؾطٜـ يكطٜت٘ ٭خص ضأٟ  ٚايصات/نطقت١ تعاْٞ انططابٶا ٚقًّكا ْؿػ

طٟ. عٝٓاٙ تسٚضإ. ؾطٜـ "حتًُل وت غاع١ ٜسٖا. ايعَٔ ظت وت ايعٚاز َٔ اب١ٓ ايكاٖط٠: ايؿطقٞ ٚايسٙ/اٯخط

ايًٌٝ ٜٗبىت. ايٌٓٝ ٜطقس حتت  ٝذ٧ قبٌ إٔ تػطب ايؿُؼ...غقاٍ هلا قبٌ إٔ ٜػاؾط إؾت قطٜت٘:  ٫ ظت٤ٞ

ؾهطت ٌٖ ضؾهت أّ ؾطٜـ  قسَٝٗا. ايٓػ١ُ تطٚح ٫ٚ جت٧. تٓاثطت ايكٛاضب  بكعٶا غٛزا٤. ا٭ْؿاؽ ضانس٠...

 .1... قاٍ هلا ؾطٜـ: أَٞ ٫ تطؾض يٞ ن١ًُ. ٚأبٞ ؾٝذ ارتؿطا٤ ب٬ ن١ًُ..."

ايتٛدؼ ٚا٫نططاب; ؾعٓسَا أضاز ٚنصيو ع٬ق١ ؾطٜـ بٛايسٙ ٚٚايست٘/اٯخط ايؿطقٞ; ؾٝٗا ايهجري َٔ 

"أَه٢ ايًٌٝ ٜؿهط. نٝـ غتربٖا؟  إخباض ٚايست٘ بطغبت٘ وت ايعٚاز َٔ ستبٛبت٘ ٚايػؿط َعٗا إؾت ايسفتاضى:

ؾطى ٜسٜ٘. ْػ١ُ ايٓاٟ تؿذطوت ْؿػ٘ ؾ٦ٝٶا عُّٝكا...ع٣ٛ نًب. بكط٠ اذتاز داز اهلل ٜأنًٗا اذتعٕ. ايؿٝذ 

 .2داز اهلل َات ارتُٝؼ انتانٞ"

اييت أضغِ ع٢ً ا٫ضتبايت بٗا; خهٛعٶا يعازات ٚتكايٝس -ٓسَا ضغب ؾطٜـ وت ضؾض ايعٚاز َٔ اب١ٓ عُ٘ ٚع

"أبكطٖا  ٜهططب عانت٘ ايٓؿػٞ قًّكا ٚخّٛؾا عٓس إخباض اٯخط ايؿطقٞ/اب١ٓ عُ٘: –أغطت٘ ٚقطٜت٘

ٔ قازّ َٔ بعٝس... قؿع قاز١َ...تبسزت ٌْتطات٘ وت ايعُطإ. ايعُطإ أنٌ ٭عٛاز ايصض٠ ارتهطا٤. قٛت ْاٟ سعٜ

ايسّ إؾت عٝٓٝ٘. ٜبشح عٔ نًُات ٜكٛهلا ٫ب١ٓ عُ٘، أؾع١ ايؿُؼ جتُع ْؿػٗا نأْٗا حتٌُ ْؿػٗا 

ٚتصٖب...دؿت ايرتع١. ايبٝٛت تعسـ ع٢ً قسضٙ. ئ ٜػتطٝع إٔ ٜٗطب...بكط٠ اذتاز داز اهلل تجاقًت وت 

 .3َؿٝتٗا..."

َٔ ايؿتا٠ ايكاٖط١ٜ، ٜعزاز عانت٘  -زٕٚ عًِ أًٖ٘ – ٚسُٝٓا ْػٞ ؾطٜـ وت دٝب بٓطًْٛ٘ زب١ً خطٛبت٘

ٚتؿعٌ ايسْٝا. ايٛيس خطز : "ايٓؿػٞ تٛتطٶا ٚتٛدػٶا; ٭ٕ اٯخط ايؿطقٞ/أَ٘ غتػػٌ ايبطًٕٛ. ٚغتعجط عًٝٗا

عٔ طٛعٞ. ٜٚٓٗاض سًُ٘. اْسؾع ظتطٟ. نأْ٘ ٫ ٜطاٖا. مسع امس٘. ايتكت عٝٓاٙ بٛدٗٗا. ٚدٗ٘ بًٕٛ ايًٌٝ. 

تػُع٘. هلت ٖٚٛ ظتطٟ. تطضتت بكط٠ اذتاز داز اهلل. قطخت أقٛات ايًٌٝ. قاٍ قٛت خبري: غُػِ بؿ٤ٞ مل 

 . 4ايبكط٠ ـتٛت َٔ اذتعٕ... قٛت ايٓاٟ ابتًع٘ ايكطار"

                                                           
.157،158انتكسض ايػابل: م  - 1

 .154انتكسض ايػابل: م  - 2

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 3

 .155ل: م انتكسض ايػاب - 4
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 اتُتع بعًِ ٚثكاؾ١ ٚٚعٞ ٚعُل ؾهطٟ ٚأٜسٜٛيٛدٞ; َٓشٗتَطس١ً ـتطز ايصات ع٢ً اٯخط ايؿطقٞ: ايصات  –ب 

ت َا ٜتػِ ب٘ َٔ تطٛض عًُٞ ٚتهٓٛيٛدٞ وت ناؾ١ زتا٫ت اذتٝا٠، ؾانتػبقسض٠ ع٢ً ؾِٗ ايعكط اذتسٜح، ٚ

ِّ تػريت ٌْتطتٗ اايعك١ًٝ ٚؾُٗٗ اٚقسضاتٗ اثك١ وت ْؿػٗ ايصات ٠ قازض تيًشٝا٠، ٚقاض ايًٛاقع احملٝىت، َٚٔ ث

ٝ٘ قسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ اٯخط ايؿطقٞ ٚايتُطز عً اع٢ً ْكس غًبٝات ايٛاقع ٚضقس ٌَتاٖط ختًؿ٘، بٌ أقبشت هل

ٚع٢ً أؾهاضٙ ٚعازات٘. َجاٍ شيو نطقت١/ ايصات تكطض ايػؿط يًسفتاضى يًعٌُ، ٚتكط ع٢ً َٛقؿٗا، ٚإٕ ضؾض 

ٚايسٖا/اٯخط ايؿطقٞ:

 "أيكت بكطع١ سذط بعٝسٶا:

ٚنطقت١ تتُطز ع٢ً ايعازات ايؿطق١ٝ، ٚتٓطًل وت ايتشطض َٔ  1غأغاؾط ست٢ يٛ ضؾض ايؿٝذ غؿطٟ" -

طقٞ، ؾٗٞ ؾتا٠ َتؿتش١ َٓطًك١، ختطز ؿتؿطزٖا َع خطٝبٗا، ٚتؿاضن٘ قٝٛز َانٞ ٚتكايٝس اٯخط ايؿ

.شابت أقابعٗا وت أقابع٘...٫َػت ٬َبػٗا ."نشهت نطقت١ نشه١ خهطا٤. يعب٘ َٚطس٘:

. نُا أْٗا َتشطض٠; ٫ تهع غطا٤ ع٢ً ضأغٗا: "عازت ٬َ2بػ٘...نػطت ظػسٖا ع٢ً دػسٙ..."

طٖا ع٢ً ايطا٥ط٠ َع خطٝبٗا، تطغب وت أؾعاٍ غطٜب١ ع٢ً . ٚأثٓا٤ غؿ3ايٓػ١ُ عؿ١ٝ. تطاٜط ؾعطٖا"

تتٗا ضغب١ وت إٔ ختطـ أاجملتُع ايؿطقٞ َٚعتكسات٘: "ضغبت إٔ تػكىت عًٝ٘ ٚتٓتٗع ايؿطق١ ٚتعه٘...ٚ

 .4قبع١ ضدٌ عذٛظ، ظتًؼ وت انتكعس ايصٟ أَاَٗا"

ضع ايهٝل، ايٓاؽ ٜتٓؿػٕٛ نطٙ ايؿا"ٚبطٌ ايطٚا١ٜ/ؾطٜـ ضاؾض يٛاقع٘ َٚا ب٘ َٔ ٌَتاٖط ايتدًـ ٚايؿكط: 

. نُا أْ٘ ٜػدط َٔ انتهإ ايصٟ تكِٝ ؾٝ٘ خطٝبت٘، وت إؾاض٠ ٚانش١ يطؾه٘ يٛاقع٘ ايصٟ ْؿأ ؾٝ٘: 5أْؿاغ٘"

 ، 6َطبات اهلٛا٤ وت ايػُا٤ نشاض٠ بٝتهِ. ايتانػٞ ضؾض إٔ ٜسخٌ ساضتهِ وت ايكباح..." -"

 " قاٍ يهطقت١:

 .٢ً7 بابو ٜهؿٕٓٛ انتٛت٢"تعٝؿؽت َع انتٛت٢. أبٛى ٜكطأ ايكطإٓ. ٚع -

                                                           
 .140انتكسض ايػابل: م  - 1

 ، َٚا بعسٖا.139انتكسض ايػابل: م  - 2

 .158انتكسض ايػابل: م  - 3

 .170انتكسض ايػابل: م  - 4

 .162انتكسض ايػابل: م  - 5

.170انتكسض ايػابل: م  - 6

.163انتكسض ايػابل: م  - 7
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ٜٚٓعع زب١ً   -اييت خطبٗا ي٘ أبٛٙ–ٚنصيو ٜتُطز ع٢ً ايعازات ٚايتكايٝس، ٜٚطؾض اضتباط٘ باب١ٓ عُ٘  

خطبتٗا، ٜٚكطض خطب١ ظًَٝت٘ وت ايسضاغ١، ٚاييت اضتبىت بٗا قًب٘، ٚظاز ـتطزٙ بإٔ شٖب ؿتؿطزٙ رتطبتٗا، ٚزٕٚ إٔ 

 . 1غترب أسسٶا َٔ أًٖ٘

ًِّ -ؿ١ ًُٜح ايهاتب إؾت ضؾض ايصات/ؾطٜـ نٌ َا ٜطبط٘ باٯخط ايؿطقٞ; سٝح إْ٘ ٚوت إؾاض٠ يطٝ عٓسَا غٳ

ْػٞ نٌ َا ٜطبط٘ بِٗ، وت قٛض٠ ضَع١ٜ بؿ١ٝٓ عاي١ٝ: "ْػٞ َٓسًٜ٘ ع٢ً  -ع٢ً أًٖ٘ قبٌ غؿطٙ إؾت ايسفتاضى

 .2غطٜط أَ٘، ْػٞ أٜهٶا قٓسٚم ايهعو ايصٟ قٓعت٘ ي٘..."

ّٕ ايصات يسٜٗا تؿٛم عًُٞ ٚثكاوت، ٚـتتًو َطس١ً خهٛع ٚاغتػ٬ّ اٯ -ز خط ايؿطقٞ يًصات: ٫ ؾو أ

قُٛزٶا ٚثباتٶا وت ايتُػو بكُٝٗا، نُا أْٗا حتطم ع٢ً اذتط١ٜ ٚايتدًل َٔ قٝٛز انتانٞ، ٚتتػِ بكسض٠ 

ؾا٥ك١ ع٢ً اذتٛاض ٚاٱقٓاع; ٚشيو وت َكابٌ: نعـ اٯخط ايؿطقٞ، ٖٚطَ٘، ٚنعـ َٓطك٘، ٚعذعٙ عٔ 

جبات أَاّ ثكاؾ١ ٚٚعٞ ايصات، نٌ ٖصا أدرب اٯخط ايؿطقٞ ع٢ً ايرتادع عٔ َٛقؿ٘ ٚا٫غتػ٬ّ ايكُٛز ٚاي

ٚايتكاحل، تاضّنا ايػاس١ يًصات; نٞ تجبت ٚدٛزٖا، ٚتأخص زٚضٖا وت َػري٠ ايتطٛض. َجاٍ شيو ٚايس 

ُٶا بأغًٍت ا٭قتإ بأْٗا ئ  تػاؾط، يهٓٗا نطقت١/اٯخط ايؿطقٞ نإ ضاؾهٶا يػؿطٖا إؾت ايسفتاضى، َكػ

بجباتٗا ع٢ً َبس٥ٗا َٚجابطتٗا اغتطاعت إٔ تكٓع٘ ؿتٓطكٗا، ٚجتعً٘ ٜػتػًِ يطغبتٗا; ؾٝٛاؾل ٜٚباضى 

غؿطٖا. ٫ٚ ٜهتؿٞ بٗصا ؾكىت، بٌ ٜػاْسٖا ٜٚكٜٛٗا، ٜٚؿذعٗا ع٢ً إنُاٍ َػريتٗا; سٝح ٜٛقٌتٗا َبهطٶا 

. ًٚتٌ طٛاٍ ايًٌٝ غاٖطٶا; نأْ٘ 3طا٥ط٠ٜٚطًب َٓٗا اٱغطاع وت جتٗٝع أَٛضٖا; ست٢ ٫ تتأخط عٔ َٛعس اي

 .4عتطغٗا

ٚٚايس٠ ايبطٌ/ اٯخط ايؿطقٞ ضغِ ضؾهٗا يتُطز ابٓٗا ع٢ً عازات ٚثٛابت اجملتُع وت ارتطٛب١ بكاٖط١ٜ غطٜب١ 

عٔ ٚاقعٗا، ٚضغبت٘ وت  ايػؿط َعٗا إؾت ايسفتاضى; إ٫ أْٗا أَاّ قُٛزٙ ٚقٓاعات٘ ٚق٠ٛ َٓطك٘ ٚثبات َٛقؿ٘; 

٘، ٫ٚ تهتؿٞ ؿتٛاؾكتٗا بٌ تكسّ ي٘ حتٜٛؿ١ عُطٖا، يتػاعسٙ وت تٛؾري مثٔ تصنط٠ ايػؿط ي٘ تػتػًِ يطغبت

 ٚرتطٝبت٘.

                                                           
 .144انتكسض ايػابل: م  - 1

 .162انتكسض ايػابل: م  - 2

 .169انتكسض ايػابل: م  - 3

 .170انتكسض ايػابل: م  - 4
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"ؾٗٛ ايعُٛز ايؿكطٟ ايصٟ ٜطبىت  ايؿها٤ ايطٚا٥ٞ ي٘ زٚض أغاغٞ وت ايٓل ايػطزٟ; :ايؿها٤ ايطٚا٥ٞ -خاَػٶا

١ ا٭خط٣ وت ع٬قات َتؿابه١ ، "سٝح ٜتساخٌ َع انتهْٛات ايػطز1ٜأدعا٤ ايٓل ايطٚا٥ٞ ببعهٗا ايبعض"

َتعسز٠ يتؿهٌٝ ايبٓا٤ ٚايٓٗٛض ب٘، ؾٝؿاضى وت بٓا٤ ا٭سساخ ٚضغِ ايؿدكٝات ٚحتسٜس ٬َستٗا ٚبًٛض٠ 

ايط١ٜ٩، ٚخًل انتع٢ٓ ٚإًتٗاض ايًػ١. ؾانتهإ بأبعازٙ ادتػطاؾ١ٝ ٚايتاضغت١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ  ٜ٪ثط وت 

ب١ٝٓ ايعامل ايػطزٟ; ؾاذتسخ ٫ ٜتطٛض ٫ٚ ُٜٓٛ إ٫ وت َهإ ٜسٚض ؾٝ٘،  عٓاقط ايبٓا٤ ايطٚا٥ٞ، ٜٚػِٗ وت تؿهٌٝ

َٔ خ٬ٍ ايؿها٤ ايصٟ تتشطى ؾٝ٘، ٚايًػ١  -يسضد١ نبري٠-ٚايؿدكٝات تتهح ٬ََح ٖٜٛتٗا ٚقٛضتٗا

; إْ٘ "انتتهأ أٚ انتطنع ايصٟ تتشطى َٓ٘ ايؿدكٝات ٚا٭سساخ، ٚتتأثط 2تعهؼ طبٝع١ انتهإ ايكازض٠ َٓ٘"

ي٘ َؿّٗٛ ؾاٌَ ٫ ٜكتكط ع٢ً ايس٫ي١ ادتػطاؾ١ٝ وت  ٚايؿها٤. 3ت٘ يػ١ ايطٚا١ٜ ٚسطن١ ايعَٔ ؾٝٗا"بطبٝع

      َعٓاٖا ايهٝل انتطغّٛ بأضض ستسز٠ أٚ سٝع، نصيو ٫ ٜطاز ب٘ قٛضت٘ ايجابت١ ايػان١ٓ، ٚإفتا ٜككس ب٘

ي٘، َٚٔ سٛي٘، ٚإغٗاَ٘ وت َػاض "انتهإ بكٛضت٘ ايسضا١َٝ، بتأثطٙ ؿتا سٛي٘، َٚٔ سٛي٘، ٚتأثريٙ ؾُٝا سٛ

َّ ؾإٕ زضاغ١ ايؿها٤ ايطٚا٥ٞ يٝؼ اهلسف َٓ٘ ايهؿـ عٔ غاٜات 4ا٭سساخ عٝح ٜكعب إغؿاي٘" . َٚٔ ث

كتاي١ٝ َع١ٓٝ، ٚيهٔ إًتٗاض زٚضٙ ايؿّعاٍ وت ناؾ١ عٓاقط ايٓل ايػطزٟ; هتا ٜتػع اجملاٍ ٱْتاز أبعاز ز٫ي١ٝ 

 يؿها٤ ايطٚا٥ٞ وت ٖصا ايٓل ايػطزٟ ٜؿٌُ ؾها٤ ايصات ٚؾها٤ اٯخط.ٚا قاب١ً يًتؿػري ٚا٫غتٓتاز.ٚؾ١ٝٓ

وت ضٚا١ٜ "سب وت نٛبٓٗادٔ" سهٛض قٟٛ يًصات ٚاٯخط وت قٛض٠ ؾّعاي١، ظتػسٖا ؾها٤ ايصات ٚؾها٤ اٯخط: 

ايؿكط، انتهاْإ انتتكاطبإ: ايؿطم َٚا ٜػتسعٝ٘ َٔ َعاْٞ: ايصات، ٚايبعس ايطٚسٞ، ٚايٛاقع انتتسٖٛض، ٚادتٌٗ، ٚ

ٚايتدًـ. ٚايػطب ا٭ٚضبٞ َٚا ٜػتشهطٙ َٔ َعاْٞ: اٯخط، ٚايبعس انتازٟ، ٚايتطٛض، ٚايتهٓٛيٛدٝا. ٖصإ 

ّٕ سطن١  ايبعسإ ادتػطاؾٝإ، عت٬ُٕ قسضٶا نبريٶا َٔ ا٭بعاز اذتهاض١ٜ انتدتًؿ١ ٚانتتٓاقه١. ٚايٛاقع أ

ِّ ايعٛز٠ إؾت ايؿطم َط٠ أخطايصات/ ؾطٜـ ٚنطقت١ َٔ ؾها٥ٗا ايؿطقٞ إؾت ؾها٤ اٯخط ا٭ٚ نإ هلا ٣ ضبٞ، ث

زٚض باضظ وت تؿعٌٝ ايكطاع بؽت ايكطبؽت انتتباعسٜٔ، ٚتأنٝس اْتُا٤ ايصات يٛطٓٗا ٚايتُػو ب٘ ٚبكُٝ٘ 

ا٭ق١ًٝ، ٚبهٌ َا ٖٛ ؾطقٞ عطبٞ. ٚبٗصا انتٓطل ايطاغذ وت أعُام ايصات، مل تٓػًذ عٔ أقٛهلا ايؿطق١ٝ، 

                                                           
 .128م  -2005 –1يت –بريٚت –انت٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط -َطؾس ألتس: ايب١ٝٓ ٚايس٫ي١ وت ضٚاٜات إبطاِٖٝ ْكط اهلل  - 1

زَٝايت  -ات اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝزت١ً ن١ًٝ ايسضاغ -حملُس ايبػاطٞ  ستُس نُاٍ غطسإ: ب١ٝٓ انتهإ وت ضٚا١ٜ "قدب ايبشري٠" - 2

 .735م -2014-ْٛؾُرب -ايعسز ايجاْٞ –داَع١ ا٭ظٖط   –ادتسٜس٠

    داَع١ ايكاٖط٠  –ن١ًٝ اٯزاب –شتطٛط١  –ضغاي١ َادػتري -دٝٗإ عبس ارتايل َكطؿ٢: تًٛتٝـ انتهإ وت ايطٚا١ٜ انتكط١ٜ انتعاقط٠  -3

. 3م -1993-      

.11م –2000–اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاؾ١ –ٕ، زضاغ١ وت ايكك١ ٚايطٚا١ٜ ستُس دربٌٜ: َكط انتها -4
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يصٚبإ وت اٯخط، أٚ نػط ْػكٗا ايكُٝٞ; ؾًِ تٓسَر وت زتتُع اٯخط، بٌ ًتًت نصيو مل ٜهٔ وت َكسٚضٖا ا

ستتؿٌت١ بجٛابتٗا ايطق١ٓٝ، ٫ حتٝس عٓٗا; ؾٗٞ مل تتكٔ ايًػ١ ايسفتاضن١ٝ/يػ١ اٯخط. ؾعٓسَا شٖب ؾطٜـ 

ٛٶا، ثِ ساٍٚ إٔ عت سثٗا إؾت ايبٝت ايصٟ تكِٝ ؾٝ٘ نطقت١، ٚقابٌ قاسب١ ايبٝت; سسثٗا بايًػ١ ايعطب١ٝ غٗ

"تٓب٘ أْ٘ ٜتشسخ بايعطب١ٝ. اضتػُت ع٢ً ٚدٗ٘  ٫ تػعؿ٘ ع٢ً حتكٝل َطًب٘: ;ذا٤ت نعٝؿ١ؾبايؿطْػ١ٝ 

ابتػا١َ. أغطع ٜػتذُع يػت٘ ايؿطْػ١ٝ. ٜطٜس إٔ عتسثٗا بايؿطْػ١ٝ. مل تػعؿ٘ يػت٘. تًعجِ. أؾاضت إيٝ٘ بإٔ 

٤ ا٭ٚضبٞ; سٝح ًتًت وت ساي١ َٔ .نصيو مل تؿعط ايصات باغتكطاض َازٟ أٚ َعٟٓٛ وت ايؿها1ٜسخٌ..."

ايكًل ٚا٫نططاب ٚعسّ ايؿعٛض با٭َإ ٚايطُأ١ْٓٝ طٛاٍ ٚدٛزٖا بعٝسٶا عٔ ٚطٓٗا; هتا ٜ٪نس ـتػهٗا 

بكُٝٗا ايجابت١، ٚلتًٗا انتٛضٚخ انتهاْٞ اذتهاضٟ ايؿطقٞ، أٟ أْٗا وت سطنٝتٗا ٚاْتكاهلا يؿها٤ اٯخط ست١ًُ 

 بايؿطم. 

ّٕ انتهإ ي٘ سهٛض وت ا يطٚا١ٜ بس٤ٶا بايعٓٛإ ايصٟ دا٤ ستًُّا ببعس َهاْٞ َباؾط ستسز َٚعطٚف، ـتّجٌ وت إ

ٝٶا يكطا٠٤ ايٓل ايػطزٟ،  يس٫ي١ ع٢ً َػاس١ ٚا)نٛبٓٗادٔ(، عاق١ُ ايسفتاضى، ٖٚصا ؾّهٌ َؿتاسٶا اغرتاتٝذ

اٯخط، ٚضغبت وت بهجاؾ١ سهٛض اٯخط وت ايٓل; ؾايصات غاؾطت إؾت ؾها٤  ٚاٱعتا٤ايتأثري ايهبري٠ يًُهإ، 

ايتٛاقٌ َع أفتايت ؾدكٝات٘ انتتٓٛع١، ٚساٚيت ايصات ايؿطق١ٝ إظاي١ َٛاْع ايتٛاقٌ ايؿهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ِّ ًتٗط كتاٍ ؾها٤ اٯخط وت بسا١ٜ اتكاٍ ايصات ب٘; ؾطٜـ قاٍ:  ٚايجكاؾ١ٝ بٝٓٗا ٚبؽت اٯخط ايسفتاضنٞ; َٚٔ ث

، "دصبت٘ ايكٛاضٜذ اييت تؿذطت وت مسا٤ 2ّ...""... نٛبٓٗادٔ كت١ًٝ وت ايًٌٝ. يًٝٗا ٫ ٜكاٚ

، " اختاض ؾطٜـ َكعسٶا ٜػتطٝع إٔ ٜط٣ َٓ٘ َٝسإ 3انتٝسإ...نٛبٓٗادٔ حتتؿٌ بٓٗا١ٜ أغبٛع َٔ ايعٌُ"

 .4نٛبٓٗادٔ ايط٥ٝػٞ بٌٓتط٠ ٚاسس٠..."

ايصٍ ٚاهلٛإ يهٔ ستا٫ٚت ايصات وت ايتٛاقٌ ٚا٫ْػذاّ َع اٯخط با٤ت بايؿؿٌ; سٝح عاْت وت ؾها٤ اٯخط 

ٖٶا َٚطؾٛنٶا، تؿعط ؾٝ٘ ايصات بايهٝل  ٚايؿعٛض بايكػ٠ٛ ٚانتطاضز٠ ايسا١ُ٥; هتا دعٌ ؾها٤ اٯخط َهطٚ

 ٚا٫نططاب، ٚتطغب وت اهلطٚب َٓ٘; ؾكاض ؾها٩ٙ وت قٛض٠ هتكٛت١ َٓؿط٠، َٚجاٍ شيو نجري َٚتعسز، َٓٗا:

بٓٗادٔ ٜؿرتؽ ايعكاؾري...نٛبٓٗادٔ تبٝع "نٛبٓٗادٔ َس١ٜٓ آمث١... نٛبٓٗادٔ َس١ٜٓ ب٬ قًب...دٛع نٛ

                                                           
 .190م -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 1

 .174انتكسض ايػابل: م - 2

 .244انتكسض ايػابل: م - 3

 .207انتكسض ايػابل: م  - 4



 

983 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 
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ْٶا ايطدٌ...اَتٮ قًب انتس١ٜٓ بادتٕٓٛ"  ، 1ا٭ْج٢. ٚأسٝا

ْٓاّ وت غاب١ َٔ ا٭دػاز ايعاض١ٜ.. ."ايربز وت نٛبٓٗادٔ ٜأنٌ ايكسٚض...بًس٠ تأنٌ ايبؿط...٫ أطٝل ايّٓٛ ٖٓا..

٠. إْٞ أختٓل. ٫ أغتطٝع إٔ أتٓؿؼ  َس١ٜٓ أنًت ْػازض ٖصٙ انتس١ٜٓ انتًع١ْٛ. ٫ أطٝل إٔ أبك٢ ؾٝٗا ذتٌت١ ٚاسس

، "نٛبٓٗادٔ تأنًٓا قطع١ قطع١...اذتُاّ ٜتطاٜط...اؾرتؾٓا اذتسا٥ل. طاضزتٓا ن٬ب 2مشػٗا..."

 .3ايؿطط١...ن٬ب ؾطغ١.."

بٝت ايؿباب ايصٟ  َجاٍ شيو ٚقاضت ا٭َانٔ وت ٌَٓتٛض ايصات َٓؿط٠ َطؾٛن١; تٴؿعطٖا بايهٝل ٚا٫نططاب; 

يٝ٘ ؾطٜـ ٚنطقت١ بعس ْؿٛز أَٛاهلِ دا٤ وت قٛض٠ ؾها٤ َطؾٛض: "بسا نأْ٘ َعػهط دتٝـ دتآ إ

َٗعّٚ...ادتسضإ انتتٗايه١...اٖتع ايبٓا٤ بكدب ايطاقكؽت...عطبست انتٛغٝك٢. ظأض ايطاقكٕٛ....ؾ٤ٞ ٜجري 

 .4ايكطف...ضا٥ش١ ا٭دػاز وت أْـ نطقت١..."

ّْ٘ عٓسَا  بسأت ْسا٤ات انتهإ تػتكطخٗا  ;طٜـ ٚنطقت١ إيٞ نٛبٓٗادٔ ٚقًت ايصات/ؾٖٚٓا قتهٔ ايكٍٛ بأ

ٖٶا. ضدٌ ٜطؾع ٫ؾت١. أْجٞ جتًؼ  باٱغٛا٤ ٚاٱغطا٤ انتازٟ ٚادتٓػٞ بكٛض٠ باضظ٠: "تٛقـ ؾطٜـ. عتًُل َؿسٚ

طض .نتح بططف عٝٓ٘ قسض انتطأ٠ ايصٟ حت.حتت اي٬ؾت١... ٜكطأ : ْاز يًعطٟ...تكًبت عٝٓاٙ ع٢ً سطٚف اٱع٬ٕ انتًٕٛ.

 -. ٚؾطٜـ5تؿهريٙ..." ب.أعاز قطا٠٤ اٱع٬ٕ ًتًت عٝٓاٙ َجبتتؽت ع٢ً اذتطٚف زٕٚ إٔ ٜكطأ. غا.َٔ قٝسٙ.

"انتطأ٠ قس ٚقؿت. تبؽت أْٗا عاض١ٜ أنجط هتا  تًعجُت سطنات٘، ٚغُػِ بهًُات غري َؿ١َٛٗ; سُٝٓا ٚدس: -أٜهٶا

. نُا 7عٝٓٝٗا ضغب١; ؾٝتكبب ايعطم وت دبٗت٘. ٚقاسب١ ايبٝت تػطٟ ؾطٜـ بإٔ ختًع ٬َبػٗا، ٚوت 6ٜٓبػٞ..."

أْ٘ أبكط ؾتا٠ عاض١ٜ ع٢ً ؾاط٧ ايبشط; جتصب٘ ٚتصٖب ب٘ إؾت بٝتٗا، ٚغتٛض َعٗا جتطب١ دٓػ١ٝ، ٜجبت ؾٝٗا 

. ٚنطقت١ 9. ٚايطدٌ ايؿاش عتاٍٚ إغٛا٤ ؾطٜـ ٚإٜكاع٘ وت ؾطى ايطش١ًٜ َكابٌ ايػدا٤ انتاز8ٟؾشٛيت٘ ايؿطق١ٝ

                                                           
 ، َٚا بعسٖا.240انتكسض ايػابل: م - 1

 ، َٚا بعسٖا.217انتكسض ايػابل: م - 2

.208ض ايػابل: م انتكس - 3

 ، َٚا بعسٖا217انتكسض ايػابل: م  - 4

 .179،180انتكسض ايػابل: م  - 5

 .180انتكسض ايػابل: م  - 6

 .193انتكسض ايػابل: م  - 7

 .274انتكسض ايػابل: م  - 8

 ، َٚا بعسٖا211انتكسض ايػابل: م  - 9



 

984 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 
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ٚساٍٚ قاسب  .1. تتؿشل بعض ايكٛض ايعاض١ٜ باٖتُاّ. ايكٛض تتكسض ستٌ ادتٓؼ..."أثٓا٤ غريٖا: "َٓكطؾ١

 . 2انتًٗٞ إغٛا٤ نطقت١ بهاؾ١ ايػبٌ

ِّ صتس ايصات ٚقعت وت إغٛا٤ انتهإ وت بس١ٜ اتكاهلا باٯخط "ؾانتهإ ٜكّٛ بايسٚض ا٭ٍٚ وت حتسٜس َٛاقـ ; َٚٔ ث

ا ٜبسٚ ع٢ً ايػطح َٔ تأثرياتٗا ٚؾعايٝاتٗا انتباؾط٠ إؾت أعُام ..إٕ غط٠ٛ انتهإ تتعس٣ وت ايٛاقع َ.ايؿدكٝات

 .3ايتهٜٛٔ ايٓؿػٞ يًؿدكٝات..."

ّٕ ايصات وت قطاعٗا َع اٯخط مل تتدٌ عٔ ايتهٜٛٔ انتهاْٞ ٚاذتهاضٟ يكٛضتٗا ايؿطق١ٝ أثٓا٤ سطنتٗا  ٬ٜٚسٍت أ

ؾٝ٘ مسات ايطدٌ ايؿطقٞ ا٭مسط ؾؿطٜـ  ‘وت ؾها٤ اٯخط; سٝح حتٌُ ٬َستٗا مسات َٛطٓٗا ايصٟ ْؿأت ؾٝ٘

، " نإ ظتطٟ إؾت اذتكٌ ٜكبض ع٢ً ايؿأؽ ٜؿذط 4ايؿيّت: "ؾت٢ ٚدٗ٘ أمسط. سطقت٘ مشؼ ايكعٝس..."

 .5ا٭ضض.."

. 9قسضٖا َتهٛض..."...، "8، "...ٜرتدطز ثسٜاٖا..."7، "... خكطٖا ايجُؽت..."6ٚنطقت١ وت: "عٝٓٝٗا ايػُطاٜٚٔ..." 

ٖٶا مسطا٤. 10أ٠ ا٭ؾطٜك١ٝ احملتؿ١ُ انتتكسض٠ اذتا٥ىت". ٚؾاٖس ؾطٜـ: "قٛض٠ انتط9َتهٛض..." . نُا أبكط: "ٚدٛ

ّٕ "ايٓػا٤ وت نٛبٓٗادٔ ٜعؿكٔ ايطدٌ ا٭مسط..."11نأْ٘ ٜعطؾٗا. ٚاقؿ١..." . ٖٚصا َا ٜ٪نس 12. ٚتط٣ نطقت١ أ

ؾها٤ ـتسز انتهإ وت ٬ََح ايصات ايؿطق١ٝ َٔ سٝح ايبٓا٤ ادتػسٟ ٚايًٕٛ ٚاهل١٦ٝ اييت اغتكت َازتٗا َٔ 

 ايؿطم.

ّٕ ٖصا ايؿها٤ ايعطبٞ ايؿطقٞ ي٘ تأثري ع٢ً اٯخط ايػطبٞ ايصٟ ضغب وت ا٫ستهاى بايصات ٚايتؿاعٌ  ٬ٜٚسٍت أ

ضغب١ وت انتؿاف عانتٗا، هتا ظاز ايكطاع ق٠ٛ ٚتٖٛذٶا، ؾايطدٌ ايسفتاضنٞ ٜعذب بهطقت١  ;َعٗا; ؾأقبٌ ع٢ً ايصات

                                                           
 .181انتكسض ايػابل: م  - 1

 ٖا.، َٚا بعس258انتكسض ايػابل: م  - 2

 .172م -4عسز  -4زتًس  -ؾكٍٛ -1984 -ساؾٍت، َايو اذتعٜٔ: اذتساث١ ٚايتذػٝس انتهاْٞ يًط١ٜ٩ ايطٚا١ٝ٥ -3

 .179ستُس د٬ٍ : سب وت نٛبٓٗادٔ: م  - 4

 .145انتكسض ايػابل: م  - 5

 .198انتكسض ايػابل: م  - 6

.165انتكسض ايػابل: م  - 7

 .226انتكسض ايػابل: م  - 8

 .238يػابل: م انتكسض ا - 9

 .241انتكسض ايػابل: م  - 10

.209انتكسض ايػابل: م  - 11

.259انتكسض ايػابل: م  - 12
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. ٜٚعرتف 1ٜٚٔ ايعؿل. عؿل أَري٠. تؿهًٞ ٜا أَريتٞ انتعٌت١ُ..."ٚكتاهلا ايؿطقٞ; ٜكٍٛ هلا: "وت عٝٓٝو ايػُطا

أْت ق١ٜٛ. مشػهِ تكتٌ ايهعـ وت زاخٌ  -: " -أٜهٶا–يًصات بأثط انتهإ وت تهٜٛٓٗا ٚبٓٝاْٗا; ٜكٍٛ هلا 

. ٚانتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ تعذب 3. ٜٚطغب وت ايعٚاز َٓٗا، ٚبايؿطٚيت اييت تطتهٝٗا2اٱْػإ. إْٞ أعطؾٗا..."

/ايصات ايؿطق١ٝ، تطغب٘ ٚتؿتٗٞ عانت٘، تػطٜ٘، تٛقع٘ وت ؾباى إغطا٤ دػُٗا ادتٓػٞ انتتٖٛر; ؾٝػكىت وت بؿطٜـ

 .4عٔ إعذابٗا ب٘ ٚبؿشٛيت٘-بكٛت قٟٛ-أسهاْٗا، ٜؿبعٗا، تتأيل عٝٓاٖا بربٜل ايٓؿ٠ٛ، َعرب٠ 

جاٍ شيو نطقت١، ٖٚٞ ٚايصات وت ؾها٤ اٯخط ت٪نس اْتُا٤ٖا انتهاْٞ ٚاذتهاضٟ يًؿطم، ٚيهٌ َا ٖٛ ؾطقٞ، َ

تكِٝ وت ؾها٤ اٯخط، تعًٔ قطاس١ عٔ خك١َٛ ٚعسّ اْػذاّ َع َهإ اٯخط/ نٛبٓٗادٔ، ٚتجبت اْتُا٤ٶ ٚسبٶا 

 " قايت ٖٚٞ تسبسب بكسَٝٗا:يؿها٤ ايؿطم ٚضٚساْٝات٘ اييت تعٜس ايٓؿؼ ثباتٶ ٚضغٛخٶا:

. "ؾهطت نطقت١ وت 5. بٝتٓا وت اذت١ًُٝ بايسْٝا..."أضٜس إٔ أعٛز إؾت أبٞ اٯٕ. ئ أبك٢ ذتٌت١ ٚاسس٠ وت ٖصٙ انتس١ٜٓ -

وت إٔ تكّٛ. ٚختطز َٔ انتطعِ ٚحتٌُ سكٝبتٗا. ٚتطنب ايطا٥ط٠. ٚتعٛز إؾت سٞ اذت١ًُٝ. تطٜس إٔ تبهٞ ع٢ً 

. ٚنطقت١ عٓسَا تصنطت َعاْاتٗا َٚا تعطنت ي٘ َٔ 6قسض أبٝٗا ايؿٝذ. ايسَٛع وت نٛبٓٗادٔ ٫ تطعتٗا"

تػتشهط ؾها٤ ايؿطم ختؿّٝؿا ٯ٫َٗا: "اَتٮت عٝٓاٖا بٛد٘ أبٝٗا ايؿٝذ. أخطدت أٖٛاٍ وت ؾها٤ اٯخط، 

انتكشـ ايكػري َٔ قسضٖا. ٚقبًت٘... غٝذ٧ ؾطٜـ. ٜٚكٓع َٔ ْؿػ٘ قاضبٶا. تطنب٘. ٜٚعربإ إؾت سٞ 

اضٟ ، " اؾتكت ٜا ؾطٜـ يكٛت أبٞ ٖٚٛ ٜ٪شٕ يك٠٬ ايؿذط. ٚغطٜطٟ ارتؿيب ايساؾ٧. ٚغاع١ ايعك7اذت١ًُٝ..."

 .8اضٟ ع٢ً ايٌٓٝ..."ايعك

ٚؾطٜـ عٓسَا أسؼ بايهٝل انتازٟ ٚايٓؿػٞ وت ؾها٤ اٯخط، ٜكبح ؾها٤ ايؿطم َبتػاٙ ايصٟ ٜعٌٜ عٓ٘ آ٫ّ 

 . 9ٚقػ٠ٛ اٯخط: "قٛت قطاض ايكعٝس ٜسٟٚ وت أشْٝ٘. ايكٝس ايصٖيب وت إقبع٘"

                                                           
 198انتكسض ايػابل: م  - 1

 .199انتكسض ايػابل: م  - 2

 .279انتكسض ايػابل: م  - 3

 .275،276انتكسض ايػابل: م  - 4

 .221انتكسض ايػابل: م  - 5

 .257انتكسض ايػابل: م  - 6

 .241نتكسض ايػابل: م ا - 7

 .249انتكسض ايػابل: م  - 8

 .231انتكسض ايػابل: م  - 9
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ٜٴٌتٗط إعذاب٘ ايؿسٜس بؿها٤ ايصات; ؾٝػتسعٞ ؾها٤ٖا اذتهاضٟ انتعطٚف ، ٜٚ٪نس َعطؾت٘ بب٬ز ايؿطم ٚاٯخط 

ٓٶا غري قكري: "ب٬ز خٛؾٛ.. أعطف  ٚتاضغتٗا اجملٝس ٚسهاضتٗا ايتًٝس٠، ٖصٙ انتعطؾ١ تعٛز ٫ست٬ي٘ ايؿطم ظَ

. ٫ٚ ٜهتؿٞ بٗصا، بٌ ٜطًب َٔ نطقت١/ايصات ايؿطق١ٝ 1ب٬زنِ.. أعؿل يكا٤ خٛؾٛ وت ن٤ٛ ايكُط... مشػهِ..."

س٠ ٚقطا١َ، َكسضٖا قُٝٗا ايؿطق١ٝ انتتُػه١ بٗا، ٚنٞ تعهس ايؿطق١ٝ َؿاضنت٘ وت ايعٌُ َع٘; ؾرتؾض بؿ

ًّا وت: "قٛت أبٝٗا ايؿٝذ ٜطزز: أعٛش  ايصات ثباتٗا، ؾإْٗا تػتشهط ؾها٤ ايؿطم انتؿعِ بايطٚساْٝات ايس١ٜٝٓ َتُج

; عٓس٥ص ٜتُسز ؾها٤ ايؿطم زاخٌ ايصات، ٜٚتشطى وت أعُاقٗا بهٌ َعطٝات٘ 2باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ..."

 يعكا٥س١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ; ؾتعزاز ايصات ضغٛخٶا ٚثباتٶا ع٢ً قُٝٗا ايؿطق١ٝ اييت ْؿأت عًٝٗا. ا

ٚنصيو ؾطٜـ/ ايصات ايؿطق١ٝ عٓسَا شٖب َع انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ يبٝتٗا، ٚدًؼ َعٗا ؾرت٠، ٚأخربت٘ عٔ عًُٗا 

ٖٚٛ غتتِ ق٠٬ ايعؿا٤ وت  وت ستٌ ادتٓؼ; عٓس٥ص ٜػتسعٞ ؾها٤ ايؿطم وت أْ٘: "مسع قٛت أبٝ٘ ؾٝذ ارتؿطا٤،

 .  3قشٔ ايسٚاض... غتطز َٔ دٛؾ٘"

ٚبصيو ٜتشكل اْتكاضٶا يؿها٤ ايصات/ايؿطم، ايصٟ عتٌُ ضٚساْٝات إقتا١ْٝ ع٢ً ؾها٤ اٯخط اذتاؾٌ باذتط١ٜ 

ِّ ًتًت ايصات وت ٥٫ٚٗا يؿها٤ ايؿطم، ايصٟ ظتصبٗا عب ؾططٟ ٚسٓؽت  انتطًك١ ٚانتازٜات ارتايك١; َٚٔ ث

وت ؾها٤ اٯخط، ٚاييت ؾٗست خكَٛات ٚحتطِٝ آَاٍ َتبازي١ بُٝٓٗا. ٚهتا غبل  تٗات; ٚشيو بعس ضسًايصنطٜا

 ٜتأنس ايسٚض ايباضظ يًؿها٤ وت تك١ٜٛ سس٠ ايكطاع ٚتكعٝسٙ زاخٌ ايٓل.

ٜٶا شات ض١ٜ٩ اْتكاز١ٜ إؾهاي١ٝ، ٜتساخٌ ؾٝٗا ايٛاق١:ـــــــــــــــارتاـت عٞ َع ٖصٙ ايسضاغ١ تٓاٚيت َٓذعٶا غطز

ٝٶا :انتدتًؿ١ ٚانتتباعس٠ ايتدًٝٝٞ، يهؿـ ا٭بعاز ايس٫ي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ يع٬ق١ ا٭ْا باٯخط ؿتطدعٝاتُٗا ، غٝاغ

ٝٶ ٝٶاا، ٚادتُاع ٜٶا. ،ٚزٜٓ ٚقس نؿؿت ايكطا٠٤ ا٭ٚؾت عٔ َٗاض٠ غطز١ٜ وت إزاض٠ قطاع ايصات ايعطب١ٝ َع  ٚسهاض

ٓا٤ َؿطٚع غطزٟ ٖازف; هتا غاعس ع٢ً تكسِٜ بٓا٤ ؾين اٯخط ايػطبٞ وت ًتٌ ٌَٓت١َٛ َعٝاض١ٜ ق١ُٝٝ، تتيب ب

اييت دا٤ت َٚكٓع يًُتًكٞ ايٛاعٞ بإؾهاي١ٝ ٚأقٍٛ ايكطاع زاخٌ ايٓل َٓص بسا١ٜ ايٓل ٚقّٛيا يٓٗاٜت٘ 

 .ايػطز َتٓاغ١ُ َٚٓػذ١ُ َع ايتػًػٌ انتٓطكٞ يًٛقا٥ع ٚا٭سساخ زاخٌ

اْب انتكاذت١ شات ايطابع ايؿهطٟ انتتشسز وت ٚايكطاع اذتهاضٟ زاخٌ ايٓل اضتبىت وت ْٛعٝت٘ ٚزضدت٘ ظ

ثٓا٥ٝات نس١ٜ َتٓاقه١ بؽت قطبؽت َتباعسٜٔ: ايطٚسا١ْٝ ٚانتاز١ٜ، ايؿطق١ٝ ٚايػطب١ٝ، ا٫يتعاّ ٚا٫ضت٬ٍ; هتا 

ٜٶا، ًُٜػ٘ انتتًكٞ بسا١ٜ  ثٓا١ٝ٥ دػطاؾ١ٝ ن١ُٝٓ، أ٫ ٖٚٞ  ايصٟ ٜؿري إؾتَٔ قطا٠٤ ايعٓٛإ تطتب عًٝ٘ قطاعٶا قٛ

                                                           
 .198،199انتكسض ايػابل: م  - 1

.200انتكسض ايػابل: م  - 2

.265انتكسض ايػابل: م  - 3
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بؽت ٖٚصا َا عتٌٝ بكٛض٠ َباؾط٠ إؾت ٚقٛع قساّ ستُٞ  ;ادٔ/ايسفتاضى وت َٛاد١ٗ َباؾط٠ َع ايؿطمنٛبٓٗ

; هتا تطتب عًٝ٘ َٛادٗات ٚقطاعات ٜٓتك٬ٕ إؾت ؾها٤ اٯخط ؾايصات ايؿطق١ٝ: نطقت١/ؾطٜـادتاْبؽت، 

 .ًتاٖط٠ ٚخؿ١ٝ، تؿتس ٚتتًٕٛ ٚختتًـ تبعٶا نتػاؾات ا٫ستهاى ٚايتؿاعٌ بؽت ادتاْبؽت

ٓٶا وت ٚ يكس اغتطاع ايهاتب تكٜٛط ايصات ايؿطق١ٝ بأؾهاهلا ٚقٛضٖا انتتعسز٠، بكٛض٠ َكٓع١ َٚ٪ثط٠، َػتعٝ

ٝٶا، ٚتؿهًٝٗا وت قٛض٠  ٝٶا، ٚزاخً شيو بايعسٜس َٔ ايعٓاقط ايؿ١ٝٓ اييت تػاعس ع٢ً حتسٜس ايؿدك١ٝ: خاضد

 ادتػس١ٜ، ٚايٓؿػ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ. س١ٝ، َٔ خ٬ٍ ايعٓاقط ايتاي١ٝ:

-ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ ايؿ١ٝٓ، ٚؾ٢ َكسَتٗا اذتطم ايهاتب باغتدساّ ٚايكٛض٠ ادتػس١ٜ يًصات اتهشت  

ز٫٫ت ستسز٠ َككٛز٠، حتٌٝ إؾت انتانٞ ايؿطقٞ ، شات ع٢ً اختٝاض أمسا٤ يؿدكٝات٘ -عٔ قكس ؾين

عٝح حتٌُ ، ١ ا٭ق١ًَٝٔ ايب١٦ٝ ايعطبٝ ٠ػتُسَ انتؿّهٌ يٛعٞ ٚٚدٛز ايصات; باختٝاض أمسا٤ عطب١ٝ ٚإغ١َٝ٬

اٖتِ ايهاتب ؿتٓح ٚتأنٝس اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ وت ايكطاع اذتهاضٟ َع اٯخط. ٚشيو ي عبل ايتاضٜذ;

عًٝ٘ ـتّجًٗا  تايصات ايؿطق١ٝ قؿات عطب١ٝ يكٝك١ بٗا; شيو إٔ ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ انتتأق١ً وت ايهاتب ؾطن

ٜٶا، اْط٬ّقا َٔ ضغِ ايؿطق١ٝ َٔ سٝح: ايًٕٛ، ٚايعٕٝٛ، ٚايؿعط، ٚايؿاضب،  طب١ٝانت٬َح ٚايػُات ايع دػس

يًصات تهؿؿت َٔ  ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝٚ ايؿطقٞ. ًذٓؼياْتُا٤  ع٬َات باعتباضٖا، ٚغريٖا، ايٛد٘ٚايكٛاّ، ٚ

ضقس انتؿاعط ٚا٭ؾهاض ايسؾ١ٓٝ وت ا٭عُام، ٚنؿـ ايسٚاؾع ايها١َٓ ٚضا٤ ايػًٛى، ٚإًتٗاض ايتؿاع٬ت خ٬ٍ 

قٛض٠ يًصات ايؿطق١ٝ اييت تعٝـ سا٫ت َٔ ايكًل زاخٌ  ايهاتب يساخ١ًٝ، ٚحتًٌٝ ارتباٜا. ؾطغِٚايكطاعات ا

ٚطٓٗا، ٚوت عُل زتتُعٗا، َكسضٙ ساي١ ايػدىت ٚا٫غتٝا٤ َٔ ايٛاقع انتتسٖٛض، ٚايؿكط انتسقع يػايب١ٝ ا٭ؾطاز، 

ًٚتًت َؿاعط  .ات َٚعادتتٗاٚايعازات انتٓبٛش٠، ٚايػًٛنٝات انتطؾٛن١، َع عذع ع٢ً َٛاد١ٗ تًو ايػًبٝ

ؾعاؾت غطب١ ٚوت تٛاقً٘ َع٘;  ايكًل ٚايتٛتط ٚاٱسػاؽ بايػطب١ ت٬سل ايصات خاضز ٚطٓٗا، وت ؾها٤ اٯخط

 وت نٌ َهإ.ٚاغرتبٶا 

ايتعبري عٔ ا٭ٚناع ٚ; هلأَ خ٬ٍ جتػٝس ايٛاقع ا٫دتُاعٞ قٛض٠ ادتُاع١ٝ يًصات ايهاتب ٚضغِ 

عازات اي ، ٚنصيو جتػٝسٚايتدًـ ،ٚانتطض ،ٚادتٌٗ ،ايؿكط :تُع، سٝحاجملا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ زاخٌ 

ايجكاؾ١ ا٫دتُاع١ٝ ايؿعب١ٝ اييت ـتٝع ، حتٌٝ إؾت نُُاضغات اجملتُع أيؿٗا ايػا٥س٠، ٚاييت دتُاع١ٝا٫

ٝٶا شا َطدع١ٝ ثكاؾ١ٝ وت اجملتُع ايؿطقٞ، ٚاييت ايعطب١ٝ اجملتُعات ايؿطق١ٝ ْٶا تطاث نس إٔ ; هتا ٜ٪تؿهٌ عٓٛا

 .ا٫ْتُا٤ يهٌ َا ٖٛ ؾطقٞايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ يًصات تعًٔ بك٠ٛ عٔ 

ايهس ٚايٓكٝض يٮْا ؿتا عتًُ٘ َٔ قؿات ٚخكا٥ل ٚقِٝ أَا اٯخط ؾكس ًتٗط وت ايٓل ايػطزٟ وت قٛض٠  

ِّ ٫ ٜٓتُٞ يٌٓتاَٗا. شَتٓٛع١ َٚتبا١ٜٓ ، ادتػس١ٜ :وت ـتج٬ت ث٬ث١صٟ تتهح قٛضت٘ اي اٯخطيو ; َٚٔ ث

 يٓؿػ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ.ٚا
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عًِ، قتٝعٖا،  ٰخط عتطم ايهاتب ع٢ً اٱتٝإ بُٓاشز غطب١ٝ زٕٚ حتسٜس اغِي ادتػس١ٜ كٛض٠ايٚوت بٓا٤  

، ايؿهطٟ ٚاذتهاضٟ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٞ; ٚشيو يػا١ٜ ؾ١ٝٓ، تٗسف يتأنٝس ايتباعس ٚعتسزٖا، ٜٚهؿـ خكا٥كٗا

، اييت َٓشت٘ دا٤ َٔ ٌَٓتٛض ٚض١ٜ٩ ايصات يٰخط ايٛقـ ايؿػٝٛيٛدٞٚعسّ ا٫ْسَاز بؽت ايصات ٚاٯخط. ٚ

مسات خاق١ ب٘، ٬َٚقك١ دتٓػ٘، ـتٝعٙ ٚحتسزٙ عٔ بك١ٝ ا٭دٓاؽ ا٭خط٣. ٚضنعت ايصات وت جتػٝسٖا 

َع بعض َٔ ٌَتاٖط ا٭ْٛث١  َٔ انت٬َح اييت تبسٚ ؾٝٗا ؾ٦ٝٶا َٔ ادتُاي١ٝ ٗاتؿهًٝيًكٛض٠ ادتػس١ٜ ع٢ً 

نصيو ًتٗطت عٓا١ٜ  ض ايػطشٞ ٚايػاشز يًصات باٯخط ٚسهاضت٘ ٚضقٝ٘ انتازٟ.ٚاٱغطا٤; ٖٚصا َطدع٘ ا٫ْبٗا

كس قّسّ ايهاتب ايعسٜس َٔ اٱؾاضات ي٘; ؾ بتٛنٝح انت٬َح ايٓؿػ١ٝ قٛض٠ اٯخطضمس٘ نبري٠ َٔ ايهاتب وت 

س٠ ت٘ َٔ ايساخٌ، ٚـتٌتٗطت وت غٝطط٠ اذتٝا٠ انتاز١ٜ ع٢ً عانت٘، ٚستا٫ٚت٘ ايعسٜايٓؿػ١ٝ يتأطري ؾدكٝ

ٝٶا، بٛقـ  ٱؾباعٗا وت قٛض عسٜس٠ َتٓٛع١. ٫ٚنتُاٍ قٛض٠ اٯخط ٜعتين ايهاتب بإنا٠٤ فتاشد٘ ادتُاع

ب٦ٝت٘ ٚأعُاي٘ اييت قتاضغٗا، َٚػت٣ٛ انتعٝؿ١، ٚنؿـ ا٭فتايت ا٫دتُاع١ٝ يػًٛنٝات٘ ٚقُٝ٘ اييت قتاضغٗا 

 زاخٌ ب٦ٝت٘، ٚاييت تعّس ثكاؾ١ ادتُاع١ٝ ـتٝعٙ عٔ بك١ٝ ا٭دٓاؽ.

بإبطاظ ايكطاع ايطٚا٥ٞ ؿتطدعٝات٘ ايؿهط١ٜ ٚآيٝات٘ ايؿ١ٝٓ بؽت وت ضٚا١ٜ)سب وت نٛبٓٗادٔ( كس اعت٢ٓ ايهاتب ٚي

ايصات ايؿطق١ٝ ٚاٯخط ايػطبٞ، ٚإشنا٤ تٖٛذ٘ َٔ خ٬ٍ اضتهاظ ايٓل ايػطزٟ ع٢ً َػاس١ ايتباعس ٚايتبأٜ 

ٚايعازات، ٚايؿهط، ٚايجكاؾ١، ٚايتطًعات; هتا : ا٭ٜسٜٛيٛدٝات، ٚايٓؿأ٠، ٚانتٛقع، بؽت ايكطبؽت انتتكاضعؽت وت

; ٚتؿاعٌ إظتابٞ ْؿىت، ٜكّٛ ع٢ً َٛاد١ٗ ناض١ٜ بؽت ايكٛتؽت، ٜٓتر عٓ٘ َٛاد١ٗ، ت٪زٟ إؾت سطن١ َػتُط٠

انتتباعس٠ بؽت قطيب ايكطاع، َجٌ: ايطٚسا١ْٝ ٚانتاز١ٜ،  ايب١ٝٓٝ ٚايجٓا٥ٝات ايهس١ٜ تعزاز بعٜاز٠ انتػاؾات

ٜٶا; سٝح ـتهٓت ايصات َٔ خٛض َٛاد١ٗ  بات ٚايتشٍٛ.ٚايتدًـ ٚايتطٛض، ايج ٚيكس دا٤ ايكطاع وت ايطٚا١ٜ قٛ

ٚايعٛز٠  ٚقساّ َع اٯخط، ٚاغتطاعت وت ْٗا١ٜ ٖصٙ ايتذطب١ َٔ حتسٜس ٖٜٛتٗا، ٚاٱع٬ٕ عٓٗا بٛنٛح،

 .بعس انتػاب ارترب٠ ٚايسضب١ ،اٱظتاب١ٝ يًٛطٔ، إْكاشٶا يًٓؿؼ َٔ ا٫غت٬ب ٚا٫غرتاب ٚايهٝاع

َطس١ً  ٚوت ايطٚا١ٜ تؿهًت انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ بؽت ايصات ٚاٯخط ايػطبٞ وت عس٠ قٛض َٚطاسٌ شتتًؿ١، ٚتؿٌُ:

يًٛطٔ.  َطس١ً ضؾض اٯخط ٚايعٛز٠ ،َطس١ً انتٛاد١ٗ ٚايكساّ، َطس١ً ايتٛزز ٚايتكطب ،ايتطًع ٚا٫ْبٗاض

وت ايٓل َٛاد١ٗ ناض١ٜ بؽت ايصات  ٚقطاع ايصات ٫ تكتكط ع٢ً َٛاد١ٗ اٯخط ايػطبٞ ؾكىت; ٚإفتا ًتٗطت

ٚاٯخط ايؿطقٞ، ايصٟ ٖٛ دع٤ َٓٗا َٚٔ زتتُعٗا ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘، ٚيهٔ بُٝٓٗا اخت٬ؾات عسٜس٠ وت ايؿهط 
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َطس١ً وت:  َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط ايؿطقٞ تٚـتٌتٗطٚايجكاؾ١ ٚايٛعٞ; هتا دعًُٗا وت قساّ َٚٛاد١ٗ. 

 .َطس١ً خهٛع ٚاغتػ٬ّ اٯخط ايؿطقٞ يًصات، اٯخط ايؿطقٞ َطس١ً ـتطز ايصات ع٢ً، قًل ٚتٛدؼ

انتتكاطبإ: ايؿطم َٚا ايؿها٤إ سهٛض قٟٛ يًصات ٚاٯخط وت قٛض٠ ؾّعاي١، ظتػسٖا ٚقس نؿـ ايٓل عٔ 

ٜػتسعٝ٘ َٔ َعاْٞ: ايصات، ٚايبعس ايطٚسٞ، ٚايٛاقع انتتسٖٛض، ٚادتٌٗ، ٚايؿكط، ٚايتدًـ. ٚايػطب ا٭ٚضبٞ َٚا 

; هتا أثط٣ سطن١ ايكطاع ايػطزٟ، ٚاييت ٚايبعس انتازٟ، ٚايتطٛض، ٚايتهٓٛيٛدٝا اٯخط، َٔ َعاْٞ: ٜػتشهطٙ

ِّ ايعٛز٠ إؾت  ،ٚنطقت١ ايصات/ؾطٜـ سطن١نؿـ عٓٗا  َٔ ؾها٥ٗا ايؿطقٞ إؾت ؾها٤ اٯخط ا٭ٚضبٞ، ث

ُ٘ ا٭ق١ًٝ، ٚبهٌ َا اْتُا٤ ايصات يٛطٓٗا ٚايتُػو ب٘ ٚبك٣ٝ. ٖصٙ اذتطن١ ايج٬ث١ٝ تهؿـ ايؿطم َط٠ أخط

 .ٖٛ ؾطقٞ عطبٞ

ٝٶ، ايصٟ ؾهٌ َؿتاسٶايعٓٛإا َٔ طٚا١ٜ بس٤ٶاينجاؾ١ سهٛض انتهإ وت ٚقس اتهشت  ايٓل; ا يكطا٠٤ ا اغرتاتٝذ

نٛبٓٗادٔ/ايسفتاضى وت َٛاد١ٗ َباؾط٠  ُا:ٖٚسٝح عتٌُ ايعٓٛإ ز٫ي١ يؿها٤ٜٔ َتباعسٜٔ َٚتٓاقهؽت، 

 هاضٟ ٚقُٝ٘ انتٛضٚث١ َٔ َعطٝات انتهإ. ; سٝح يهٌ ؾها٤ ضقٝسٙ اذتَع ايؿطم

وت ايتٛاقٌ َع ؾدكٝات٘ انتتٓٛع١، ، سٝح تطغب ايصات ًتٗط كتاٍ ؾها٤ اٯخط وت بسا١ٜ اتكاٍ ايصات ب٘ٚقس 

ؿتطٚض ايٛقت ٚظٜاز٠  يهٔ. إظاي١ َٛاْع ايتٛاقٌ ايؿهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ بٝٓٗا ٚبؽت اٯخط ايسفتاضنٞٚ

بايؿؿٌ; سٝح عاْت وت ؾها٤ اٯخط ايصٍ  ٫ت ايصات وت ايتٛاقٌ ٚا٫ْػذاّ َع اٯخطستاٚ ا٫ستهاى با٤ت

ٖٶا، تؿعط ؾٝ٘ ايصات بايهٝل ٚا٫نططاب، ٚتطغب وت  نّٝكا ؾها٤ اٯخطؾكاض ٚايؿعٛض بايكػ٠ٛ ٚانتطاضز٠;  َهطٚ

 .اهلطٚب َٓ٘

ّٕ ايصات ًتًت وت ضسًتٗا ايط١ًٜٛ َٶا َع َا غبل ؾإْ٘ قتهٔ ايكٍٛ بأ وت ؾها٤ اٯخط َتُػه١ بب٦ٝتٗا  ٚاْػذا

; ؾاستؿٌتت بهٌ مساتٗا ايؿطق١ٝ; هتا ايتهٜٛٔ انتهاْٞ ٚاذتهاضٟ يكٛضتٗا ايؿطق١ٝايؿطق١ٝ، ٚمل تتدٌ عٔ 

 عتكل ـتسزٶا ٚؾاع١ًٝ يؿها٤ ايؿطم ع٢ً ؾها٤ اٯخط.

 انتكازض ٚانتطادع

 انتكازض: –أّٚيا 

 ٔادتع٤  -ا٭عُاٍ ايها١ًَ -يًهتاباهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ  -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗاد

 .2003-ايطابع

ٝٶا   انتطادـــع : –ثاْ

 ِٖٝايطا٥س  زاض -ا٭ٜسٜٛيٛدٞ، تؿهٌ ايٓل ايػطزٟ وت ن٤ٛ ايبعس انتػاضب١ٝ ايطٚا١ٜ   عباؽ إبطا

 .2005 -1يت -ادتعا٥ط    -يًهتاب
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 : ٟٚقؿاقؼ –ن١ًٝ اٯزاب ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ  –ؾٔ ايػطز وت قكل ط٘ سػؽت  ألتس ايػُا- 

 .1997-4يت –بريٚت .    2002-1يت -تْٛؼ 

 :ضغاي١ َادػتري -تًٛتٝـ انتهإ وت ايطٚا١ٜ انتكط١ٜ انتعاقط٠ دٝٗإ عبس ارتايل َكطؿ٢– 

.1993-داَع١ ايكاٖط٠  –ن١ًٝ اٯزاب   –شتطٛط١

 ٜٔ4عسز -4زتًس  -ؾكٍٛ -اذتساث١ ٚايتذػٝس انتهاْٞ يًط١ٜ٩ ايطٚا١ٝ٥: ساؾٍت، َايو اذتع-

- 1984. 

 2004 -اذتسٜحايهاتب  زاض - َٚسي٫ٛتٗاَعاْٝٗا ، ايعطب١ٝا٭مسا٤  : ٜٔايس سػٔ ْٛض. 

  ز.ت . -125عسز  -غًػ١ً نتابو  –زاض انتعاضف –سػؽت ايكباْٞ : ٌْتطات وت ايكك١ ايككري٠ 

 2002 –ؾرباٜط -اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاؾ١  -: اٱبساع ... ٚاذتط١ٜ  ٞضَهإ بػطاٜٚػ. 

 ٖٝ .اهل١٦ٝ ايعا١َ  -تطكت١ ق٬ح ضظم -ٓهٌ : قطا٠٤ ايطٚا١ٜ، َسخٌ إؾت تكٓٝات ايتؿػريضٚدط ب

 .1999–يككٛض ايجكاؾ١

 انت٪غػ١ ايعطب١ٝ  -تطكت١ ست٢ ايسٜٔ قبش٢ -ضٜٓٝ٘ ًٜٚٝو، أٚغؼت ٚاضٜٔ : ٌْتط١ٜ ا٭زب

 .1981-بريٚت -يًسضاغات ٚايٓؿط

 زَؿل  -ٓؿٛضات احتاز ايهتاب ايعطبَ –مسط ضٚسٞ ايؿٝكٌ : ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ ، ايبٓا٤ ٚايط٩ٜا– 

2003. 

  داَع١ بات١ٓ -ريَادػت -ٟقٛض٠ ا٭ْا ٚاٯخط وت ؾعط َكطؿ٢ ستُس ايػُاض: غ٬ف بٛس٬ٜؼ 

 .      2008 -ادتعا٥ط –

  اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض  -مس١ٝ ايؿٛابه١ : ايرتاخ ٚايبٓا٤ ايؿين وت أعُاٍ ستُس دربٌٜ ايطٚا١ٝ٥

 .2005-أغػطؼ     -1يت -ايجكاؾ١

 : 1998 –اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  –اذتًِ ٚايطَع ٚا٭غطٛض٠ \ؾانط عبس اذتُٝس. 

 أططٚس١ - ْؿػ١ٝ، َكاضب١ ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜأؾهاٍ ايكطاع اذتهاضٟ وت : ؿتٛغ٢ عبس ايكازض ؾطٜـ  

 .2004-ادتعا٥ط    -داَع١ تًُػإ  - زنتٛضاٙ

 اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ  -ػري اذتهاضٟ يٮزب ؾهطٟ عٝاز : ايط٩ٜا انتكٝس٠، زضاغات وت ايتؿ

 .1978 -يًهتاب

  ايساض  -انتطنع ايجكاوت ايعطبٞ - غطز اٯخط ،ا٭ْا ٚاٯخط عرب ايًػ١ ايػطز١ٜ: ق٬ح قاحل

 .2003  - 1يت -ايبٝها٤ انتػطب

  :ط٘ ٚاز٣ 

  1993 -2يت –زاض انتعاضف -زضاغات وت ْكس ايطٚا١ٜ . 
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 يٛصتُإ  -ايؿطن١ انتكط١ٜ ايعانت١ٝ يًٓؿط -شز ايكك١ زٜٛإ ايعطب، قهاٜا ٚفتا- 

 .2001-ايكاٖط٠ 

  : ايعطٚ عبس اهلل يايػطب١" ٚ "ايٝتِٝ"  :"ايصات ٚاٯخط ايػطبٞ وت ضٚاٜيت عبساهلل أٚغطب ٟ- 

 .2011-تًُـػـإ -داَع١ أبٛ بهط بًكاٜس -ن١ًٝ اٯزاب ٚايًػات  -ادتعا٥ط-َادػتري

 ايعسز  -ادتعا٥ط -زت١ً أٜؼ  -انتجاقؿ١ ٚاهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ وت خطاب عٔ ٟ : عبس ايطظام ايسٚا

 .2007-ايجاْٞ

   اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -عكاّ بٗٞ : ايطس١ً إؾت ايػطب وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ اذتسٜج١-

1990.  

  ٟ1970-ايكاٖط٠  -زاض انتعاضف  - أزب انتكا١َٚ: غايٞ ؾهط. 

 ا٭ضزٕ –زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  -ٌتط١ٜ ٚايتطبٝل َؿّٗٛ ايصات بؽت ايٓ: قشطإ ألتس ايٌتاٖط 

 .2004 -1يت -

  2000-اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -٫دٛؽ إدطٟ : ؾٔ نتاب١ انتػطس١ٝ. 

 2000–اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاؾ١ -ستُس دربٌٜ : َكط انتهإ، زضاغ١ وت ايكك١ ٚايطٚا١ٜ. 

 1985 -2يت -يبٓإ  –يطًٝع١ زاض ا -ستُس عابس ادتابطٟ : ارتطاب ايعطبٞ انتعاقط. 

 ٕستُس نُاٍ غطسا : 

 ٞن١ًٝ اٯزاب -ضغاي١ َادػتري -بٓا٤ ايكك١ ايككري٠ عٓس ٜٛغـ ايػباع-  

 .    2005 -داَع١ انتٓكٛض٠   

 ؿطقاٟٚ ٚ ٜٛغـ إزضٜؼايؿدك١ٝ وت ايطٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ، زضاغ١ وت أعُاٍ عبس ايطلتٔ اي- 

 ٙ2009- ٓكٛض٠داَع١ انت -ن١ًٝ اٯزاب -ضغاي١  زنتٛضا. 

 ١ً ن١ًٝ ايسضاغات زت -ُٞس ايبػاطحمل"قدب ايبشري٠"  ب١ٝٓ انتهإ وت ضٚا١ٜ

 -ايعسز ايجاْٞ –داَع١ ا٭ظٖط –زَٝايت ادتسٜس٠ -ٚايعطب١ٝاٱغ١َٝ٬  

 .2014-ْٛؾُرب

  ستُس صتٝب ايت٬ٟٚ : ايصات ٚانتُٗاظ، زضاغ١ ايتكاطب وت قطاع ضٚاٜات انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ- 

 .1998 -زضاغات أزب١ٝغًػ١  -١ٜ   ايعا١َ يًهتاب اهل١٦ٝ انتكط

  ز.ت . –يبٓإ  -بريٚت   -زاض ايجكاؾ١  -ستُس ٜٛغـ صتِ :  ؾٔ ايكك١ 

  انت٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط -َطؾس ألتس : ايب١ٝٓ ٚايس٫ي١ وت ضٚاٜات إبطاِٖٝ ْكط اهلل– 

 . 2005-1يت  -بريٚت
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 يبٓإ - بريٚت –انتطنع ايجكاوت ايػطبٞ  - اقس ا٭زبٞزيٌٝ ايٓ:  َٞٝذإ ايطًٜٚٞ، غعس ايباظع- 

 .2005 -5يت

  عامل ايهتب اذتسٜح -زضاغات أزب١ٝ َكاض١ْ  ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ انتعاقط٠ ٚاٯخط،: ناًتِ  اهللصتِ عبس

 .2007-1يت –ا٭ضزٕ -

 1996 -1يت –ايكاٖط٠  -ايساض ايسٚي١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  - دسي١ٝ ا٭ْا ٚاٯخطٟ : صتٝب اذتكاز. 

  547عسز -نتاب اهل٬ٍ -تطكت١ ألتس عُط ؾاٖؽت -ٖايٞ بريْت : نتاب١ ايكك١ ايككري٠- 

 .1996 -ٜٛيٝٛ

 :ا٭ؾهاٍ ايككك١ٝ وت ايٓجط ايعطبٞ وت ايكطْؽت ارتاَؼ ٚايػازؽ يًٗذط٠ ٚيٝس ستُس غبٛض- 

 .2005-داَع١ ايكاٖط٠  –اٯزاب ن١ًٝ  –ضغاي١ زنتٛضاٙ

 ٝٶاٚٚؾٝٛ تؿٝٓؼ : إبطاِٖٝ عبساجمل  .2002-اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاؾ١  -ٝس ضٚا٥
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 د . عبد الملك عبد اهلل أحمد الزبيري 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الغافل عند األؾىلًني تكلًفه وأثسه يف االدتهاد الفقهٌ

 

9 

 امللخـ
مت تقطيييًذ  يييرا البشيييح اطيييع ا ليييُ املىقيييىعُ  ليييه    ث ثيييُ  باسح  

املبشييح األومت يهًييد وو تييىٍ علييِ  للييبني لييدثو يف املللييع األومت عيي   

وولييدثو يف املللييع الجيياأٌ عيي  أز ييا   احلكييذ الػييسعٌ تهسيفييه وأ طييا ه 

احلكييذ الػييسعٌ وأ ييا املبشييح الجيياأٌو والييرٍ عنىأتييه عتكلًيي  الغافييل عنييد     

األؾيييىلًني وأثيييسه يف االدتهييياد الفقهيييٌو  وفًيييه أزعهيييُ  لاليييع ليييدثو يف  

املللييع األومت عيي  التكلًيي  واملكليي  وغييسويفهو ولييدثو يف املللييع الجيياأٌ     

احلييديح عيي  الغفلييُ وأأىاعهييا وأ ييا  عيي  الغافييل وتهسيفييه  قييا تلس ييو   

املللع الجالح     را املبشح فقد أ تذ البشح فًيه اكيذ تكلًي  الغافيل     

عند األؾىلًني والفقهاْ وذ ست أ ىاهلذ وأدليتهذ فًيه وثيذ تناوليو  أيكيا      

يف امللليييع الساعيييي  احليييديح عييي  أثيييس االغيييت   يف تكلًييي  الغافيييل يف أثيييس  

وذلييين  ييي  غييي مت  عيييس  يفآفيييُ  ييي      االغيييت   يف  االدتهييياد الفقهيييٌو 

املطآل الفقهًُ اليت أوزدتها  نقياذز تلبًقًيُ الغيت   الفقهياْ ووعليِ      

ضييبًل التقجًييل وولييًظ احلؿييس  و  وغتقييو احلييديح عالنتييآر والتىؾييًات     

 اليت تىؾلو  لًها  

أضيلمت ا  تبييازت وتهييا  أ  يجًييبذ علييِ  يرا ااهييىد  املتىاقييي ووينفييي عييه   

 ني   وآغس دعىاأا    احلقد   زب الهاملني  أعناْ املطلق

 

 د   عبد امللن عبد ا  أمحد الصعريٍ 

 طذ الدزاضات   -أضتاذ أؾىمت الفقه املطاعد 

 دا هُ سذُ    - لًُ الرتعًُ-اإلض  ًُ 
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 املقد ييي6ُ

                                       1احلقيييييييييد   زب الهييييييييياملني القآيييييييييل    لًبليييييييييى ذ أيكيييييييييذ أسطييييييييي  عقييييييييي  و يييييييييى الهصييييييييييص الغفيييييييييىز         

 وعهد  

ْوده  عالهقيل اليرٍ   فقد  سم ا  تبازت وتها   را اإلأطا  عػسيهُ اإلض م وأو ل  لًه  هقيُ اليتهقريو و ش  

ميتاش عه ع  عقًُ خملى اته وودهله  ناط التكلً  و وألص ه أوا سه وتست أىا ًهو لتطتقًذ سًاته يف الدأًا 

و و عِ عنهًذ اآلغسَ و ال     را اإلأطا  قهً   د تهرتيه وتتخْلل سًاته عهض األ ىز اليت تفقيد عقليه   

عهييا أو املكليي  عهييا  يي   بييل الػيياز  و و ييد تكييى   ييره األ ييىز  عييدم القييدزَ علييِ اإلدزات وفهييذ أأل ييىز املخايفييع 

غازدييُ عيي   زادتييه  جييل6 اننييى  والنييىم والطييهى واإلوقيياْ والنطييًا  ووري يياو و ييد تكييى   فتهلييُ داغلييُ يف       

 دزته  دافهها الػهىَ والتلهٌ  جل 6الطكس ويف  ل األسىمت فإأهيا ريسز املكلي  عي  دآيسَ اإلدزات والفهيذ و       

و را يتطبع يف عدم القدزَ علِ التصا ه أوا س الػياز  وأىا ًيه   ّايا  يد يرتتيع علًيه  غي مت         ويؿبح واف 

عاألسكام الػسعًُ  ألَ  األؾل يف ؾشُ  األعقامت القؿد واإلزادَ ووا تقاهلا للػسوط واألز ا  وأ ا الرٍ 

لقيياْ يف ؾييشُ التكلًيي   فقييد عقلييه أل ييس  يي  األ ييىز الطيياعقُ يهييد ال  زادَ  لييه فهييى  وافييل وو ييد اغتليي  اله     

ًَ  سكيذ تكلًي  الغافيل وأثيس        عالنطبُ له عني  آل عتكلًفهو وعني  آل عهفىه و اأي  نه ولرا فقيد أزدت أ  أعي

 را البشح والرٍ ومستيه  أفهاله يف الفقه اإلض  ٌ عناْ علِ اغت   الهلقاْ يف تكلًفه وذلن    غ مت 

 االدتهاد الفقهٌ  وا  املىفق وأثسه يف  تكلًفه  الغافل عند األؾىلًنيعي  

 تتلخـ أضباب اغتًاز املىقى  وأ قًته يف األتٌ 6 أضباب اغتًاز املىقى  وأ قًته6

 اإلضهام يف غد ُ الفقه اإلض  ٌ وأؾىله عقى ا وتًطري الىؾىمت    أسكا ه  

اْ الهلقياْ و  مجي وعًا   ا تفسق  ي   طيآل يف  ىقيى  تكلًي  الغافيل و ػي  النقياب عنهيا وواضيتذ ْ أز         

 لًطهل  هسفتها و واالضتفادَ  نها   

احلادُ امللشُ ألؾشاب الها ات الهقلًُ ملهسفُ األسكام املتهلقُ عهذ و وغؿىؾا  يي تنيا ٌ وضيآل سيديح     

 تفقد الهقل وتفقده اإلدزات  جل6 التنىيذ املغنايفًطٌ ووالؿهق الكهسعآٌ       ووري ا  

الهقلًُ     بل األضسَ وااتقي والدولُ وعدو تىعًيُ  يره الػيس ُ يف    اإل قامت املتهقد ألؾشاب الها ات 

 ااتقي  

   املنهر الرٍ أزاه حمققا أل دا  اجٌ و و ؤديا    لقًق الجقسَ املسدىَ  نه  ى املينهر     نهر البشح6

ًيُو واملقازأيُ   االضتقسآٌو والتشلًل الهلقٌ واالضتنبايفٌ ووذلن    غي مت تتبيي املطيآل األؾيىلًُ والفقه    

 عًنهقا والرتدًح  

                                                           
1

 2سىرة الملك آيت   - 
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اغييتقلو غلييُ البشييح علييِ  قد ييُ و و بشييجني وا ايييُ والنتييآر والتىؾييًات و ييٌ علييِ   ييي غلييُ البشييح6

 النشى األتٌ 6

 ي املقد ُ

 املبشح األومت 6 يهًد وفًه  للبا   

 املللع األومت 6 احلكذ الػسعٌ                        

 لجاأٌ 6أز ا  احلكذ الػسعٌ  املللع                     

 املبشح الجاأٌ 6 تكلً  الغافل عند األؾىلًني وأثسه يف االدتهاد الفقهٌ  وفًه أزعهُ  لالع  -

 املللع األومت 6 التكلً   -                      

 املللع الجاأٌ 6  الغافل  -                      

 لً  الغافل عند األؾىلًني  املللع الجالح 6 سكذ تك                    

 املللع الساعي 6 أفهامت الغافل وآثاز ا يف االدتهاد الفقهٌ                     

 ا ايُ  

 النتآر والتىؾًات  

 

 املبشح األومت 6 يهًد

   احلديح ع  سكذ تكلً  الغافل يقتكٌ  ذ أ  أعدْ احلديح ع  احلكذ الػسعٌ تهسيفه وأ طيا ه الأيه   

يىؾ  فهل املكل  عاحلل أو عاحلس ُ   قا يقتكٌ املقام احلديح ع   أز ا  احلكذ الػيسعٌ    و   غ له

 و ٌ احلا ذ واحملكىم فًه واحملكىم علًه وذلن يف  للبني  وعلِ النشى اآلتٌ 6

 املللع األومت 6 احلكذ الػسعٌ 

را ضيلعس  احلكيذ   ضلتناومت تهسي  احلكيذ الػيسعٌ واحليديح عنيه عقيدز  اليه  ي  ؾيلُ بىقيى  البشيح ولي           

 الػسعٌ عاعتبازه لفعا  س با     لقتني األو  سكذ والجاأٌ غسعٌ وذلن علِ النشى األتٌ 6

 أوال 6 تهييييييييسي  احلكذ الػسعٌ عاعتبازه لفعا  س با     لقتني  قا   سكذ ووغسعٌ   

  1أي  احلكذ يف اللغُ               

ػتقاته علِ  ها   تهددَ  نها  ا يلتٌ  يللق لفغ احلكذ يف اللغُ و            

                                                           

 - 1111 - عييريوت - أاغييسو  لبنييا   كتبيي6ُ النػييس داز الييساشٍو عبييدالقادز عيي  عكييس أعييٌ عيي  حمقييد6 / تييللً 26ف/1ز الؿييشا  خمتيياز -1

 غايفس حمقىد6 لقًق دديدَو يفبه6ُ اللبهُ و1551
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 القكاْ  فًقامت سكذ عًنهذ سكقا وسكذ علًه وسكذ له  أٍ  كِ عًنهذ   و كِ علًه و كِ له   _

 احلكقُ    الهلذ فًقامت احلكًذ أٍ الهامل وؾاسع احلكقُ  _

 لأل ىز  املتق  أيكا اإلتقا  فًقامت اسكذ أٍ اتق  واحلكًذ _3

    ذليين يف علًييه فيياستكذ فًييه احلكييذ  لًييه دهييل  ذا لكًقييا  الييه يف املخاؾييقُ  فًقييامت سّكقييه التفييىيض و_1

   احلا ذ    املخاؾقُ احملا قُ بهنِ لا قىا و احلا ذ    واستكقىا

 ب يي احلكذ يف االؾل   6

  1  التقًًد يُ  النطبُ اكذ لًظ  ا عهرا فخسز ضلبا أو  جياعا آغس    أ س  ضناد احلكذ

  6دي6 الػسعٌ   6 يللق لفغ غس  و ػتقاته يف اللغُ علِ  ها   تهددَ  ٌ علِ النشى اآلتٌ  

 ل ضتقاْ  الناع  ىزد -1

 ا  غيس   غيسآيو و  وومجههيا  و يكاسه ومسًو الػسيهُ عرلن لىقىسهاووظهىز ا  ظهاز الػٌْ -6

 يػسعه أٍ يعهس  ا غفِ علًنا ويىقشه   را لنا

  لي   وعاعه ضَ  أٍ هلذ غس  وو د الدي     لهباده ا  غس   ا أيكا الػسيهُ و -3

 غيسعو  فًيه و   غيا   أٍ األ يس  يف غيس     األغر عالػٌْ واإل يدام علًيه  واليدغىمت فًيه و نيه يقيامت       -1

   الػسيهُ دغلو املاْ يف الدواب

 ضىاْ  أٍ غس  األ س  را يف الناع املطاواَ و نه  ىهلذ -1

 األععذ  اللسيق والػاز  -2

 ا 6  ل  ا ينطع ا  ا  تبازت وتها     األسكام املتهلقُ علفهامت املكلفني أو أ ىاهلذ  لفغ غسعٌ اؾل س

 أوال6 احلكذ الػسعٌ عند الفقهاْ  

 ذ يييييس الفقهييييياْ للشكيييييذ الػيييييسعٌ عيييييدَ تهسيفيييييات ولهيييييَل أوفيييييِ  يييييره التهسيفيييييات وأد هيييييا و يييييى املختييييياز عنيييييد      

   نفًُ  احل

 

 

     

                                                           

ٌ 6 /تيللً  163ف/1ز التهسيفيات  - 1 ٌ  عي   حمقييد عي   علي ٌ  الكتياب  داز6 النػييس داز انسدياأٌو  علي  األو و6 اللبهييُ و1141 - عيريوت  - الهسعي

 عًازٍ األ  عسا ًذ6 لقًق

ٌ  عي   حمقيد  ع  أمحد6 تللً  / 314ف1للسافهٌ ز الكبري الػس  وسيع يف املنري املؿبا   - 6 ٍ  علي ُ 6 النػيس  داز الفًيى ٌو  املقيس ُ  املكتبي  الهلقًي

  11ف/1ز الؿشا  خمتاز /عريوت -
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أ  احلكيييذ الػيييسعٌ 6  يييى أثيييس غلييياب الػييياز  املتهليييق علفهيييامت املكلفيييني عليييِ دهيييُ اال تكييياْ أو اليييتخري أو            

  1الىقي 

ثاأًييييا6 احلكييييذ الػييييسعٌ عنييييد األؾييييىلًني    يهييييس  احلكييييذ الػييييسعٌ عنييييد أ جييييس األؾييييىلًني  عييييالتهسي         

 األتٌ 6

   6عاال تكاْ أو التخري أو الىقي  6غلاب ا  املتهلق علفهامت املكلفني  الػسعٌ احلكذ

 غس  التهسي  6    

املساد    غلاب ا   6الىؾ  الرٍ يهلًه ا  تبازت وتها  ملا يتهلق علفهامت املكلفيني  يل  يقيامت  أيه سيسام       

 أو  كسوه أو  للىب أو  با    أو ؾشًح أو عايفل أو  ى غسط أو ضبع أو  اأي 

  3    ال سكذ ال  ذ عداه  ا غسز - تها  - ا     قافتهوعإ لألفهام الك م وا لاب6تىدًه

و هنييِ  لقييُ اال تكييياْ 6أٍ يفلييع  ضيييىاْ أ ييا  يفليييع فهييل أو يفلييع  نيييي  فيياحلسام فًيييه يفلييع  نيييي الشم          _              

 والىدىب فًه يفلع فهل الشم   والتخري6  ى أ  الػاز  أداش للقكل  أ  يفهل أو ال يفهل و  جل األ ل يف و يو 

 هني أو النىم يف و و  هني و وذمى ذلن    األفهامت املهتادَ لإلأطا  اليت ال يتهني علًه أى  واسد فًها و و   

  اأو مجلتها  للىعُ 

و  والىقي 6 أ  يكى  الػاز   د زعط عني أ سي  اا يتهلق عاملكلفني و  يل  ييسعط الىزثيُ ووفياَ غيخـ       _     

 أو يييسعط عييني أ ييسي  اًييح يكييى  أسييد قا غييسيفا غييسعًا لتشقًييق اآلغييس    وفاتييه ضييببا لىزاثييُ آغييس و   فتكييى  

 وتستًع آثازه و  اغرتاط الىقؤ للؿ َ   

عند اضتهسا  تهسي  احلكذ الػسعٌ عند الفقهياْ  الفسق عني احلكذ الػسعٌ عند األؾىلًني والفقهاْ 6

 واألؾىلًني أ سغ عل   نات عهض الفسوق  نها 6

 د األؾىلًني  ى أفظ غلاب ا  و أٍ أفظ النؿىف الػسعًُ  6 أ  احلكذ الػسعٌ عن1

ي أ  احلكذ الػسعٌ عند الفقهاْ  يى اثيس  يرا ا لياب 6 أٍ  يا يتكيقنه  يرا ا لياب و فقىليه تهيا   وال           6

  ى احلكذ عند األؾيىلًني و أ يا عنيد الفقهياْ 6 فهيى أثيس  يرا ا لياب أٍ  يا تكيقنه  يرا            1تقسعىا الصأا    

 و ى سس ُ الصأا    النـ الػسعٌ

                                                           

6 النػس داز الطبكٌو  الكايف عبد  ع علٌ ع  الى اب عبد النؿس أعٌ الدي  تاز6 تللً  146ف/1احلادعو ز اع  خمتؿس ع  احلادع زفي - 1

 املىدىد  عبد أمحد عادمت  هى و حمقد عل6ٌ لقًق األو و6 اللبهُ  يو1115 - م1555 - عريوت/  لبنا  - الكتع عامل

 د  الفكس  65/ أؾىمت الفقه اإلض  ٌ حمقد أعىش سه ف146املؿدز الطاعق ف  - 2

 146املؿدز الطاعق ف - 3

 36ضىزَ اإلضساْ آيُ  - 1
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 ي  غي مت التهسيي  الطياعق للشكيذ الػيسعٌ فقيد تيبني أ  فًيه ا تكياْ أو            ثاأًا6 أ طيام احلكيذ ألتكلًفيٌ     

رًري أو يكيى  فًيه زعيط عيني أ يسي  وعليِ  يرا األضياع  طيذ األؾيىلًى  احلكيذ الػيسعٌ     طيقني  قيا               

 علِ النشى اآلتٌ 6

فهل أو الك  ع  فهل و أو التخري عني أ سي    فق  األومت   ا يُ   و ى يفلع القطذ األومت 6 احلكذ ألتكلًفٌ 6

 و ي  الجياأٌ يفليع الكي      1الص ياَ    وآتيىا  الؿ َ الؿ َ و يتاْ الص اَ داْ ذلن يف  ىله تها   وأ ًقىا

 و جيامت اليتخري  ىليه ؾيلِ     6أسط     ٌ عاليت  ال الًتًذ  امت تقسعىا ع  أ ل  امت الًتًذ    امت تها   وال

  3علًه وضلذ    نو  د أهًتكذ ع  شيازَ القبىز أال فصوزو ا    ا  

 القطذ الجاأٌ 6 احلكذ الىقهٌ  6 و ى  ا يقتكٌ دهل غٌْ ضببا لػٌْ آغس و أو غسيفا له أو  اأها  نه  

ومسييٌ  ييرا النييى  عيياحلكذ الىقييهٌ ألأييه زعييط عييني غيئًني عالطييببًُ و أو الػييسيفًُ أو املاأهًييُ عىقييي  يي         

 ٍ جبهل  نه و أٍ أ  الػاز   ى الرٍ دهل  را ضببا هلرا و أو غسيفا له و أو  اأها  نه الػاز  أ

   يرا سكيذ غيسعٌ   ألأيه غلياب  ي        1أييديهقا     فيا لهىا  والطاز ُ و   أ جلته  ىله تها   والطازق       

ا  علًه وضلذ   الػاز  جبهل الطس ُ ضببا لىدىب  لي يد الطازق والطاز ُ  و   أ جلته أيكا  ىله ؾلِ 

   1زفي القلذ ع  ث ثُ 6 ع  النآذ ستِ يطتًقغ و وع  الؿيب ستِ  تلذووع  اانى  ستِ يفًيق       

  2فهرا غلاب    الػاز  جبهل النىم والؿغس واننى  أ ىزا  اأهُ    التكلً  

 املللع الجاأٌ 6أز ا  احلكذ الػسعٌ

 أوال 6 احلا ذ     

للييع األومت احلكييذ الػييسعٌ وذ سأييا أ طييا ه وعقييِ علًنييا أ  أتشييدخ عيي  احلييا ذ         ضييبق وأ  عسفنييا يف امل 

عاعتبازه الس   األومت للشكذ الػسعٌ و ذللن أ  احلكذ  قا ذ يس ضياعقا    يا  يى  ضيناد والعيد أ  يكيى         

 نات  طند  لًه وو را  ا يى ٌ  لًه التهسي  االؾل سٌ أيكا للشكذ الػسعٌ  ذ دمت علِ أ  احلكذ   ا 

 غلاب  نطىب       ؾدز عنه احلكذو وعلِ  را األضاع يهس  األؾىلًى  احلا ذ با يلتٌ 6  ى

                                                           
 13ضىزَ البقسَ آيُ   - 1

 31اإلضساْ آيُ  - 6

ٍ  احلطيني  أعيى  احلذاز ع   طلذ6 تللً   طلذو / اأعس ؾشًح 533سديح ز ذ  236ف 6أغسده  طلذ ز - 3 6 النػيس  داز النًطياعىزٍو  القػيري

 البا ٌ عبد فؤاد حمقد6 لقًق عريوتو - الهسعٌ الرتاخ  سًاْ داز

 34املآدَ آيُ  - 1

   سديح عٔاغُ زقٌ ا  6411سديح  214ف 1 ادُ  ز واع 3311سديح   363ف 1والنطآٌ ز1354سديح  135ف 1ز داود أعى أغسده - 1

 515سديح 345 1املطلذ / املطتدزت علِ الؿشًشني ز غسط علِ و امت املطتدزت يف احلا ذ عنها وزواه

  64الىدًص يف أؾىمت الفقه لي د / عبد الكسيذ شيدا  ف   - 2
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   1احلا ذ 6 ى    ؾدز عنه احلكذ و ى   تبازت وتها    ف سكذ  ال  ا سكذ عه وال غس   ال  ا غس   

سآ  الكييسيذ يف  ىلييه  ذ ا   ييره الػييسيهُ  يياأى  ديييذ يسدييي  يف أؾييله    وسييٌ الطييقاْو   وعلييِ  ييرا دمَت القيي  

   3  و ىله تها    وأ  اسكذ عًنهذ با أأصمت ا     6تهلِ      احلكذ  ال      

  1و ىله تها   و   مل  كذ با أأصمت ا  فلولٔن  ذ الفاضقى    

 قا أمجي املطلقى  علِ أ  احلا ذ احلقًقٌ  ى ا  تبازت وتها     وعلِ  را يتكح أ  وظًفُ السضيل  

بلًغ أسكام ا  و ووظًفُ ااتهدي  التهس  عليِ  يره األسكيامو والكػي  عنهيا عىاضيلُ القىاعيد واملنيا ر         ت

 اليت وقهها علذ األؾىمت   

 واحملكىم فًه يهد الس   الجاأٌ    أز ا  احلكذ الػسعٌ ويهسفه األؾىلًى  عاألتٌ 6 ثاأًا 6 احملكىم فًه6

  وأفهييامت  1عييه غليياب الػيياز  وأو  ييى  ىقييي احلكييذ الػييسعٌ        احملكييىم فًييه 6  ييى فهييل املكليي  الييرٍ تهلييق     

 ويف املكلفني  ٌ سس اتهذ اليت يتهلق عها التكالً     األوا س والنىا ٌ  و ٌ علِ مخطيُ أقيساب واديع   

  و يى ال يكيى   ال فهي  للقكلي      2املبيا      و ى عًنهقا وواضلُ  كسوه  قاعلته ويف و ندوب حمعىز  قاعلته

لشكييذ التكلًفييٌ أ ييا عالنطييبُ للشكييذ الىقييهٌ فقييد يكييى  فهيي  للقكليي   قييا يف الهقييىد           ييرا عالنطييبُ ل 

وانيسآذ و يد ال يكيى  فهي  للقكلي  لكنيه يسديي    فهلييه  ػيهىد غيهس ز كيا    و يا يكيى   ي  األعقييامت              

ذ فًيه  الىقهًُ اليت لًظ    عقل الهباد ال يتكلذ فًه األؾىلًى  يف  را الباب أل  احملكىم فًه الرٍ ييتكل 

علقاْ األؾىمت  ى  ا يكيى   ي  أفهيامت املكلفيني ضيىاْ  يا  سكقيا تكلًفًيا ميسدا   أم  يا  سكقيا تكلًفًيا             

يتؿل اكذ وقيهٌ  الىقيؤ  ي  سًيح  أيه غيسط للؿي َ والبًيي  ي  سًيح أأيه ضيبع للقلكًيُ    يرا و يد                

 تكلذ األؾىلًى  ع  األفهامت اليت تهلق عها التكلً     أاسًتني6

 غسوط ؾشُ التكلً    األومت 6    دهُ

  3الجاأٌ 6    أاسًُ انهُ اليت تكا   لًها  ره األفهامت  

                                                           

  م1552 -  ي1113 - عريوت - الفكس داز6 النػس داز و  احلاز أ ري اع 6 /تللً  115ف   األؾىمتو علذ يف والتشبري سي التقسي 1

 23و 14  يىض   13األأهام  - 6

  15املآدَ  - 3

 13املآدَ آيُ  - 1

ُ  الكتيع  داز6 النػيس  داز سا دو أعى الغصالٌ حمقد ع  حمقد6 تللً 25و 4ف  1ز  األؾىمتو علذ يف املطتؿفِ - 1  و1113 - عيريوت  - الهلقًي

 36ف6/ زفي احلادع ع  املختؿس ز 116ف 6الػايف/ التقسيس ز عبد الط م عبد حمقد6 لقًق األو و6 اللبهُ

ٌ  املهافسٍ الهسعٌ ع  عكس أعٌ القاق6ٌ /تللً  61ف/1ز الفقهو أؾىمت يف ي احملؿىمت 2  - ي ي 1164 - عقيا   - البًيازق  داز6 النػيس  داز و امليالك

 فىدَ ضهًد - الًدزٍ علٌ سطني6 لقًق األو و6 اللبهُ و1555

 31ي الىدًص يف أؾىمت الفقه لي د عبدالكسيى شيدا  ف  3



 

233 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد - السادس العدد  جامعة الناصرمجلة 

 الفقهي االجتهاد في وأثره تكليفو األصىليين عند الغافل
 

 د . عبد الملك عبد اهلل أحمد الزبيري 
 

وفًقا يلتٌ ضللدخ ع  انهُ األو و وذلن الزتباط  ىقيي اجيٌ عيه  وضًقتؿيس احليديح يف  يرا املقيام        

 عالنطبُ للذهُ األو  ع  غسوط ؾشُ التكلً  عالفهل و ٌ علِ النشى األتٌ 6

 يػرتط يف الفهل ستِ يؿح التكلً  عه مجلُ غسوط   لفهل 6غسوط ؾشُ التكلً  عا

أوال 6أ  يكييى   هلى ييا للقكليي  علقييا تا ييا  ستييِ يتؿييىز  ؿييده  لًييه و ًا ييه عييه  قييا يفلييع  نييه فيي  يؿييح    

  1التكلً  عااهىمت  

عليِ  ثاتًا 6 أ  يكى  الفهل املكل  عيه  قيدوز علًيه  أٍ  ي  األفهيامت الييت ميكي  للقكلي  فهليها أو تس هيا   و          

 را الػسط يسّ  جري    األؾىلني أأه ال تكلً  عاملطتشًل  ضىاْ أ ا   طيتشًل لراتيه  يانقي عيني     

النقكني و أو  طتشً  لغريه و ى  امل جتس الهادَ عى ىعه  اللريا     وري آلهو و رلن ال تكلً  با 

  6ال يدغل لو  زادَ اإلأطا  وذلن  تكلًفه عاأل ىز الىدداأًُ   

احملكييىم علًييه  يهييد الييس   الجالييح  يي  أز ييا  احلكييذ الػييسعٌ وألدلييه وفًييه تكلييذ      احملكييىم علًييه 6ثالجييا 6

 الهلقاْ ألأه املهذ خبلاب التكلً    وفًقا يلتٌ تهسيفه  

تهييييييييسيفه 6 ييى الػييخـ الييرٍ تهلييق غليياب الػيياز  عفهلييه   و كييذ علييِ أفهالييه عييالقبىمت أو الييسد و ىأهييا      

  3عه   أو املنهٌ عنه أو وري داغله   ويطقًه علقاْ األؾىمت عاملكل    داغلُ يف دآسَ املل ىز

وال غيي   عييني الهلقيياْ أ  الفهييل  ذا و ييي  يي  الػييخـ الكا ييل األ لًييُ و ييا  الفهييل  طييتىفًا ألز اأييه        

وغسويفه تستع علًه آثازه   ولكنهذ اغتلفىا فًقا  ذا و ي الفهل    الغافل   فهل يهتيد عفهليه وترتتيع علًيه     

ازه أم ال   وفًقا يلتٌ ضللدخ ع  تكلً  الغافل عند األؾيىلًني واغت فياتهذ يف تكلًفيه   ثيذ ضيللدخ      أث

ع  عهض أفهاله  نقاذز تلبًقًُ الغت فات الهلقاْ يف سكذ أفهاله وعلِ ضبًل التقجًيل وليًظ احلؿيس    

 6وذلن يف  املبشح آألتٌ

 

 

 

 

 

                                                           

 /لي فخس الدي  الساشٍ /ت د/يفه داعس الهلىاأٌ/  ؤضطُ السضال622ُف6احملؿىمت يف علذ األؾىمت ز- 1

 4الػى اأٌ ف /  زغاد الفشىمت لي  حمقد ع  عل143ٌف1أألسكام لآل دٍ ز - 6

6 النػيس  داز الصز ػيٌو  ا  عبيد  عي   عهيادز  عي   حمقد الدي  عدز6 تللً  / 632الفقهو ف أؾىمت يف احملًط /لبشس155ف 1ي أألسكام لآل دٍ ز 3

 حمقييد  د6 علًييه وعلييق أساديجييه وغييسز أؿىؾييه قييبط6 لقًييق األو و6 اللبهييُ مو6444 -  ييي1161 - عييريوت/ لبنييا  - الهلقًييُ الكتييع داز

 645ف 6تا س /التقسيس والتشبري ز دحمق
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 املبشح الجاأٌ 

 أثسه يف األدتهاد الفقهٌؾىلًني وتكلً  الغافل عند األ 

ضللدخ يف  را املبشح بػًُٔ ا  تبازت وتهيا  عي  التكلًي  تهسيفيه وغيسويفه ثيذ ضيللدخ عي  الغافيل          

تهسيفييه وغييسويفه عنييد األؾييىلًني   قييا ضييللدخ أيكييا عيي  فهلييه و ييل ترتتييع علًييه آثييازه وذليين يف أزعهييُ   

  لالع علِ النشى اآلتٌ 6 

 املللع األومت 

 التكلً 

 األومت 6تييييهسي  التكلً    الفس  

أوال 6 يف اللغُ 6 التكلً   ؿدز  لفه تكلًفا و ٌ    عاب تهع  ويللق لفغ التكلً  يف اللغيُ و ػيتقاته   

  1علِ  ها   تهددَ  نها  ا يلتٌ 

ي املػقُ والتهع 6  فًقامت  ّلفته األ س فتكّلفه    جل محّلته فتشقله وشأا و هنا علِ  ػقه  و ّل  ف أا 1

 أو أآبُ     أطا  يتكلفه  ا كلًفا أٍ أ سه با يػق علًه    وتكل  األ س 6 أٍ لقله علِ  ػقُ  والكلفُت

    66سق ويف  را املهذ يقىمت ش ري ع  أعٌ ضلقِ 

ٔٔقُو َٔ َتكالًَ  َض    3   َيِطلِم لَن أَعا ال َسِىاّل ئهِؼ                                        مثأأنَي َو   احَلًا

  ي الىلي عالػٌْ 6 فًقامت  لفو عهرا األ س أٍ أولهو عه  6

ييي الفييس  6فًقييامت  لفييه عيياأل س أٍ فسقييه علييِ  يي  يطييتلًي القًييام عييهو و نييه  ىلييه تهييا    ال يكليي  ا     3

 يكلي     يف تفطيري  يره اآلييُ 6ال   1  يامت الطيهدٍ   1أفطا  ال وضهها هليا  يا  طيبو وعلًهيا  يا ا تطيبو           

 الدي  يف علًكذ دهل  ا تها    امت  قا علًهقا ويػق يكلفها وال يفا تهقا تطهُ أ سا أٍ وضهها  ال أفطا

ِ  تػيق  اليت األ ىز    لًطو والنىا ٌ األوا س فلؾل  2سسز      ٌ  عيل  النفيىع  علي ْ   ي  ودواْ ليألزوا   ويرا

                                                           

  عييسا ًذ د/  املخصو ييٌ  هييدٍ د6 لقًييق اهليي متو و كتبييُ داز6 النػييس داز 336ف1الفسا ًييدٍ ز أمحييد عيي  ا لًييل6 تييللً   الهييني  تيياب - 1

 ي / ت / د عبيد  334تىفِ ضنُ /املؿبا  املنري يف وسيع الػس  الكبري لله  ُ أمحد ع  علٌ املقسٍْ امل 11ف1الؿشا  / ز الطا سآٌ ي / خمتاز 

   الهعًذ الػناوٍ /ط د املهاز 

ِ  واضيذ  ضلقِ أعِ ع  ش ري - 6 ِ  أعي ُ  ضيلق ُ  عي    ياش   عي   احليازخ  عي    يسط  اعي   زييا   عي   زعًهي ُ  عي   ثيىز  عي   ثهلبي  اعي   عجقيا   عي   اليفيذ  عي    ر ي

 غا س حمقد حمقىد6 لقًق ددَو - أٌاملد داز6 النػس داز انقشٌو ض م ع  حمقد6 تللً  11ف/1ز الػهساْ فشىمت  صينُ/ يفبقات

 1ف/1ز ضلقِ أعٌ ع  ش ري ديىا  - 3

 641ضىزَ البقسَ آيُ  - 1

 ى عبد السمح  ع  أاؾس الطهدٍ النذدٍ و حمدخ و و فطسوو أؾىلٌ و ولد يف عنًصَ  القؿًذ عنذد و     ؤلفاته   تطري الكسيذ املنيا    - 1

  166 – 161و ف  6 ي   اأعس  هذذ املؤلفني لكشالُ و ز1513ّ و تىيف ضنُ  يف تفطري القسآ    يف مثا  ملدات و تع أغس

 33ضىزَ احلر آيُ  - 2
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ُ  عيه  أ يس ذ  بيا  الهبياد  أ يس  تهيا   فيا   الكيسز  عي   ومحًُ لألعدا   عهيض  سؿيل   ذا  يرا  و يي  و سطياأا  زمحي

 امليسيض  عي   التخفًي   يف  قيا  عهكيه  عإضيقايفه  والتطيهًل  التخفً  سؿل املػقُ  عنُ  ٌ اليت األعراز

  1ووري ذ    واملطافس

 ثاأًا 6  التكلً  اؾل سا     

أوال 6التكلًييي  عنيييد األؾيييىلًني    6 اغتلفيييو عبيييازات األؾيييىلًني يف تهسيييي  التكلًييي  تبهيييا الغيييت فهذ يف    

 اْ علِ ذلن ميك  تؿنً  تهسي  التكلً  العتبازات و ٌ  قا يلتٌ  تفطريه وعن

 الػس        ىأه اعتقاد  ل  أوال 6 عاعتباز أ  التكلً  ال غريَ فًه للقكل  أٍ  ا

ْ   ليو  مجهتهقا و    لفه عنه اال تنا  يف عقا والنهٌ  لفُ فًه با فًكى  التكلً  6األ س   يا     اليدعا

 الكسا ًُ    التكلً    علِ والنهٌ الندب علِ ا األضاع دهل األ س  وعلِ  ر6 لفُ    فًه

ثاأًا  6 عاعتباز أأه   لصام وال  لفُ يف  ل تكلً  و نات غًاز يف عهيض أ طيا ه وعليِ  يرا االعتبياز عيسَ        

 التكلً  علأه  

   وعلِ  را يكى  الندب والكسا ُ واإلعاسُ فًه رري  3 لفُ    فًه  ا  لصام -1

  1ال   أو اإللصام وده علِ  لفُ فًه  ا يفلع أٍ يفلبه ال تست أو فهل     لفُ فًه  ا  لصام-6

 ثالجا 6 عاعتباز أأه ال  ػقُ يف التكالً  الػسعًُ   

  1أهٌ   أو عل س ا لاب الػسيهُ فًكى  التكلً  يف

 زاعها 6 عاعتباز أ  التكلً  فًه  ػقُ وتهع 6 

   2واملػقُ   النؿع و ٌ  لفُ فهله يف  ا املكل   لصام  ى-1

 

                                                           

ُ 6 النػيس  داز الطيهدٍو  أاؾيس  عي   اليسمح   عبيد 6 تللً 164ف/1املنا  /  ز   م تفطري يف السمح  الكسيذ ي تًطري 1 ُ   ؤضطي  عيريوت  - السضيال

 عجًقني  اع 6 لقًق مو6444 - ي1161 -

 34ف 1تؿفِ ز ي أملط 6

 44ف/1ز الفقه أؾىمت يف ي  الرب ا  3

1  ُ  -  ييي1164 - عييريوت/ لبنييا  - الهلقًييُ الكتييع داز6 النػييس داز الهلييازو سطيي 6 تييللً  / 666ف 1انىا ييي ز مجييي علييِ الهليياز ييي ساغييً

 األو 6 اللبهُ مو1555

ُ  عي   أمحد ع  ا  عبد6 /تللً  13ف 1املناظس ز ودنُ الناظس ي زوقُ 1 ٌ   دا ي ُ 6 النػيس  داز حمقيدو  أعيى  املقدضي  ضيهىد  عي   حمقيد  اإل يام  دا هي

 الطهًد السمح  عبد الهصيص عبد  د6 لقًق الجاأًُو6 اللبهُ و1355 - السيا  -

 -  يي 1164 - عقيا   - البًيازق  داز6 النػس داز و املالكٌ املهافسٍ الهسعٌ ع  عكس أعٌ القاق6ٌ / تللً  61ف/1ز الفقه  أؾىمت يف ي احملؿىمت 2

 فىدَ ضهًد - الًدزٍ علٌ سطني6 لقًق األو و6 اللبهُ و1555
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ُ  فًيه  مليا  لقًيل  اللطا  وقي يف له  و ألأه االدتناب أو عالفهل امللالبُ التكلً  غلاب سقًقُ -6   لفي

  1  غا ا أ سا أٍ ععًقا  لفتن  ىهلذ    و ى تس ه أو فهله يف   ا و ػقُ

 س  التكلً  علأه غا طا 6 عاعتباز أ   ل  ا ؾدز ع  الػاز  فهى     قتكِ ا لاب وعلِ  را ع

ِ   لييصام  ِ  الػييس و  غليياب   قتكيي ُ  تكيييى   ييرا  وعليي  ا لييياب  قتكييًات   يي   ألأهييا  تكلًفييا  اإلعاسيي

 6 

  3    طقني 6  ينقطذ التكلً  أ      سنًفُ أعٌ أؾشاب ذ عالتكلً  6 عند األسنا   

    االدتناب عنه أو عالفهل امللالبُ و ى أداْ ودىب  القطذ األومت 6

   علًه ضاعق الر ُ يف ودىب  جاأٌ 6القطذ ال

 تػييغل ذ تييه فييا   أطييا   ييامت اتليي   ذا  الؿيييب عالىادييع الر ييُ اغييتغامت الىدييىب  يي  القطييذ عهييرا وعنييىا

 علِ الؿ َ عىدىب ذلن يف واستذىا ولًهو علِ جيع عل األداْ علًه جيع ال و املتل و  ًقُ أعذ عالقًقُ

 ز كا   لػهس املطتغسق النىم وو رلن عنه   ىقى ا لاب     ي الؿ َ و و يف النآذ

ٌ  الفسق عني القطقني 6 فسق األسنيا  عيني وديىب األداْ ووديىب يف الر يُ فقيالىا عيل  وديىب األداْ           يطيتدع

ٌ  ال الر ييُ يف والىدييىب للخليياب وفهقييا عقيي    يي   والجيياأٌ ا ليياب  يي  يتلقييِ األومت وا  ذليين يطييتدع

 األضباب 

  1    ها  ث ثُ عند الفقهاْ  علِ التكلً  يللق لفغ ثاأًا 6 التكلً  عند الفقهاْ

    الرتت أو عالفهل 6امللالبُ  األومت

 فسقياو  أيام  أو عنيه  ضهِ فًقا علًه أ  الطا ٌ والنآذ  بهنِ الجاأٌ 6  بهنِ الىدىب  والفس و والقكاْ 

 أو ذا ييسا فًييه  نييو لييى و ييو يف  ييو أو أطييًو  ذا لييه فًقييامت وعهييده عقلييه شوامت  بييل عييرلن خيايفييع و  ييا

    كاؤ ا علًن ودع أٍ فقد  لص تن يقعاأا

ِ      1الجالح 6 ؾشُ األداْ واإلديصاْ    ٍ  الفهيل  و يى  يا يلليق علي  الؿييب   ؿي َ  الىاديع   نياب  ينيىب  الير

    ذلن يف التكلً  ويللقى  املطتلًي وري وسر وفهلها سكس ا  ذا الهبد ومجهُ املسيض وؾىم

                                                           

 133ف 1ي رسير الفسو  علِ األؾىمت ز 1

ُ 6 النػيس  داز الد ػيقٌو  عيدزا   عي   القيادز  عبيد 6 /تللً  111ف 1سنبل / ز ع  أمحد اإل ام  ر ع    ي املدغل 6 ُ   ؤضطي  - عيريوت  - السضيال

 الرت ٌ  احملط  عبد ع  ا  عبد  د6 لقًق الجاأًُو6 اللبهُ و1141

  و ا عهد ا 144ف 1ي أؾىمت الطسغطٌ ز 3

 35ف/1ز ي   اإلعهاز 1

 الطسغطٌ  / أؾىمت  القاؾسَ األ لًُ ودىد عند األداْ ؾشًح فهى تها  ا  سقىق    يكى   ا  لنا  را ي  ويف  را يقىمت الطسغطٌ  وعلِ 1

                                      311ف/6ز



 

232 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد - السادس العدد  جامعة الناصرمجلة 

 الفقهي االجتهاد في وأثره تكليفو األصىليين عند الغافل
 

 د . عبد الملك عبد اهلل أحمد الزبيري 
 

 فه وغسويفهالفس  الجاأٌ  6 املكل  تهسي

  و ى  قا ذ سأا ضاعقا  الػخـ اليرٍ تهليق غلياب الػياز      1علًه      ى احملكىم اوأل 6 تهسي  املكل  6 

عفهلهو و كذ علِ أفهاله عيالقبىمت أو اليسد و ىأهيا داغليُ يف دآيسَ امليل ىز عيهو  أو املنهيٌ عنيه أو ويري داغليه            

ًهيا آثاز يا الػيسعًُ  فقيد اغيرتط الهلقياْ غيسويفا        وستِ تكيى  أفهاليه وأ ىاليه  قبىليُ أو  يسدودَ ترتتيع عل      

  نها  ا تتهلق عفهلهو و نها  ا تتهلق عه و ٌ علِ النشى اآلت6ٌ

 6ثاأًا 6 6 غسوط املكل  

َُ   الػسط األومت 6 ًَا  مل ٔعيَنَذظ   َعِعَقيهُ  َوَؾيلَ  ليى    َؤلَهيَرا 6  امجي الهلقاْ علِ أأه ال تكلً  عليِ املًيو    اِلَش

َُ َ اَتِو َوَلِى ُيِنَصِ  ُُ اِلُقِهَتٖد ًًُٔبَها َداَش اِلُقِشِسَ  عليِ   َيِنَطئشعُ   يد  ٔعياِلَقِىٔت لكي    َضيَقطَ  اِلٔخَليابَ  َأٖ   َلِ َأَعّسا َتِل

 يف نييي  نييهألأييه   َواِلُقَهِؿييَفِس ٔعييالٖصِعَفَساِ  َوَ ييَرا ٔعيياِلَشِسيِس الٖسُدييِل َتِكٔفيينُي ُيِقَتَنييُي َؤلَهييَرا الٖتِكٔلًيئ و املًييو ُسِكييُذ

َٔ ًَا ًًُٔبُه َيِشُسُم َ اَت  َذا اِلُقِشِسُم َوَ َرٔلَن اِلَقِنُؿىُف  ى  قا اِلَش ُُ َتِل    3اِلَقفَّيامُت    َوَعلََّلُه َوُظِفِسٔه َغِهِسٔه َوِ َشاَل

ٌَ  اِلُهُقىٔد َأِلَصُم اِلَشٖر ٔعَلٖ  ِ   قيا  ُسِكُقيهُ  َفَبٔقي ٌَ  و يد  اِلُقِشيِسمُ  َ ياتَ  َوَليىِ  اِلِإِضيَلامِ  ُسِكيذُ  َيِبَقي  َأِزَ يا ِ   ي   علًيه  َعٔقي

   1  َأَعييييييييييييييييْس اِلَقِىٔ ييييييييييييييييَي ُوُ ىٔعيييييييييييييييئه َفٔفييييييييييييييييٌ َ ِىٔتيييييييييييييييئه َعِهييييييييييييييييَد َسَلييييييييييييييييَق فييييييييييييييييإذا اِلَشِلييييييييييييييييُق اِلَشييييييييييييييييرِّ

ًِِ     َ ِىُأُه 6  الٖجأأٌ الٖػِسُط ُٔ َواِلٔذ ِّ    اِلِإِأِظ الٖجَقَل َٓٔك   َواِلَقَلا

ًَِخييُسُز ُٓٔذعهييرا الػييسط تكلًيي  اِلَبَهيي  َف  اِلٔذَبييامِت و نييات  يي  يييسّ َتِكٔلًييُ  وعلًييه اأهقييد اِلِإِدَقيياَ و  َواِلَذَقيياَداُت ا

ُٔ ٔعِإِدَقيا ِ  َوُزٖد َواِلَقيَدزِ  َواِلَشَذييِس َواِلٔشًَليا ِ  َواِلَلِغيَذازِ  ِ  الٖؿييَشاَع  ُأَطييِ  َعِهيضِ  يف َوَ ييَي  يا  َوَأٖ يا  ذليين ٔغَليا ٔ  علي

ِّ    1  اِلُبَخاِز

 

                                                           

ُ 6 النػيس  داز الؿينهاأٌو  األ يري   مساعًيل  عي   حمقيد 6 / تللً   33ف1/ داعُ الطآل غس  عغًُ األ ل ز  4ف/1ز ملطتؿفِي ا 1   ؤضطُالسضيال

ٌ 6 لقًيق  األو و6 اللبهُ و1542 - عريوت - ٌ  عي   سطيني  القاقي ٌ  حمقيد  سطي   اليد تىز  و أمحدالطيًاو األ يدمت  /  زغياد الفشيىمت      قبيىل

                                                                                36ف1ز

 332ف1ي أقل اإلمجا  علًه الصز ػٌ يف البشس احملًط / اأعس البشس احملًط   6

حمقد ع  علٌ ع   مساعًل الػاغٌ القفامت أعى عكس عامل عالفقيه واحليديح واللغيُ و أومت  ي  ؾين  يف انيدمت احلطي   ي  الفقهياْ وعنيه            - 3

 ييي زسيل    غسضييا  والهييساق والػييام واحلذياش و و يي   ؿيينفاته   أؾييىمت     331 ييي وتيىيف ضيينُ  651هس  يير ع الػييافهٌ يف عي ده و  ىلييده و ضيينُ  اغيت 

الفقه و حماض  الػسيهُ و غس  زضالُ الػافهٌ  يفبقات الػافهًُ الكربّ لتاز اليدي  أعيٌ أؿيس عبيد الى ياب عي  عليٌ عي  عبيد الكيايف الطيبكٌ            

   115ؾي3/ األع م للصز لٌ دي 114وؾي1م / لاعي عًطِ الباعٌ احلليب وغس اه / وفًات األعًا  ودي 1521ط6و / 644وؾي3دي

 - الهلقًييُ الكتييع داز6 النػيس  داز الصز ػييٌو ا  عبيد  عيي  عهيادز  عيي  حمقيد  الييدي  عيدز 6 تييللً  /632ف 1الفقيهوز  أؾييىمت يف احمليًط  يي البشييس  1

 تا س حمقد حمقد  د6 علًه وعلق أساديجه وغسز أؿىؾه قبط6 لقًق األو و6 هُاللب مو6444 -  ي1161 - عريوت/ لبنا 

ؾاسع الؿشًح أغير   حمقد ع   مساعًل ع   عسا ًذ ع  املغريَ انهفٌ أعى عبد ا  البخازٍ دبل احلفغ و  ام الدأًا يف فقه احلديح - 1

/  43ؾيي 6 يي / يفبقيات الػيافهًُ ديي    612 يي  وتيىيف ضينُ    151ذ وليد ضينُ   و ووري ي والصعفساأٌ والكساعًطٌ وأعٌ ثىز أحلقًدٍع  أؾشاب الػافهٌ 

 املكتبُ الهلقًُ عريوت  علا القادز عبد  ؿلفِ ولقًق دزاضُ /11ؾي6تقسيع التهريع دي
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َّ  َأٖ   ًَِنُهِذ َشَأِ    َزَدُقىا ٔ َسَد   6  ُ لَِّ     َعَقاَيا    َفَلَهلَُّه َؾٖح   َفِإِ 1   َع

 6 6 اِلُبُلىُغ  الٖجألُح الٖػِسُط

ٌٗ  مل ِلاِلَهِقيي َزَد  َلييِ َوَلييِى َغييِسئفٔه َوُ ييِدِزُت اِلٔخَلييأبو َ َهييأأٌ  ِدَزأت عيي  َفِهٔقيئه ٔلُقُؿييىِز َأِؾييّلا ُ َكلَّّفييا لييًظ َفالٖؿيئب

ِِّص اِلَهأ ِل َتِكٔلًُ  َيِطَتٔشِل ًَاِ     اِلُقَق ٌٖ ُيِلِصِم مل الٖػِسَ  وَ َلٖ  الؿِِّب   ٔلَلِ َسِيِ  الٖتِكٔلًٔ  َ َكاَيا الٖؿٔب

ُٔ    َأَسٔدٔ ذ    6 أٖأُه َٔ َ ٔعٖن ْٔ َيِطَتٔقٗل َفَلا اِلَهِقِل َوَقِهٔ  اِلَغَباَو  الٖتِكٔلًٔ   ٔعَلِعَبا

ُٔ ع  َعَسّ 6 َأٖأُه  َوَثأأًِهَقا ًٖ ٌَ اِلُهِعَقِ اِلَبٔل َُو َؤ  َٔ  َوَتِسٔ ًيعٔ  ٔعَلَ ٕد الٖتِكٔلًٔ  اِلٔتَصاَم الٖػِسُ  َفَسَعَط الٖػِهَى و  الٖػيِهَى

ًُٔػييرُي اِلَلَ ييُد َأٖ ييا َٔ َتِسٔ ًييُع وَوَأٖ ييا ٔعالٖتَذيياِزٔب الٖتِهيئرئع  َلييِ َف  الٖػييِسُ  َفييَسَأّ اِلٔهَعيياِم ٔلِلَبَلاَيييا َهييسُِّ ُي فإأييه الٖػييِهَى

  3َشأدّسا    هه الٖتِكٔلًٔ  َتِجٔبًَو

 6 الٖسأعُي6اِلَهِقُل الٖػِسُط

 يفهذ غلاب التكلً  عنفطهو عا   يكى  أ  املل ىز   املكل    يف اتفق الهلقاْ مجًهاأأه يػرتط

  نيه  عيه  للقيل ىز  يفالع اآل س عل  املل ىز  ع م يتكق  لػٌْعا األ س عطؤامت الغريو أل  فهقه    يتقك  أو  

 َليا  ٔلَلٖأيهُ  َتِكٔلًُفيهُ  َوَيِطيَتٔشًلُ   ِدَقاّعياو  ٔعُقَكلَّي ٕ  امللبيق  ليًظ   فياِلَقِذُنى ُ   ميكي و  مل أو  نيه  سؿيىله  أ ك  ضىاْ

ٌَ اِلَلِ َس َيِهٔقُل ٌٗ  امت َوالٖنِه ًَِسٔف ِ  َوأسيدٕ  ُ ٗل ُ لَِّ  اِلُهُقىمِت َتَكاُ ِل يف اِؤتنَيُ َتَف الناع  ا     َوَلٖقا1  الٖؿ  علي

ًِٔه َئؿُل  ا َ ِدِز   1    َعِقُلُه  َل

ًَاُز الٖػِسُط  6 ا ا ظ ألاِغٔت

يػرتط يف املكل  أ  يكى  خمتازا ولرا اغتل  الهلقاْ يف تكلًي  املكسهووذ يع  يجري  ي  الهلقياْ    عيدم       

ُّ َئذُد َلا     ىو اِلُقِلَذٔل َتِكٔلًُ  دىاش  ُعيدٖ  َليا  َفُهيىَ  َغيأ ق      ُيِلَقِ َ َقِ  َعِقٔلٔه ُسُكىِز  ي اِلٔفِهِل ع  َ ِنُدوَس

ًَاَز َوَلا اِلُىُ ىِ     له ُْ   يى  َوِ ٖأَقيا  ليه  ٔعَفأعيل    يى  َوَليا  فًه له اِغٔت ُْ  آَلي ُْ  اِلَقيائفيِ  َييدٔ  يف َ الطِّيكِّنيِ  َ ِشَكي  َوَسَسَ ي

ُٔ ْٔ َوَ ِىمُت اِلُقِكَلٗس َؤ ِجُلُه ِسَتٔهِؼاِلُق َ َشَسَ   َذَ يُسوهُ   ٖأَقيا  ُؾيَىز   يف  لَّيا  الٖتَؿيٗس ٔ  َأَثيسَ  ُيِطئقطُ  اِليِإِ َساهُ  اِلُفَقَها

ُّ ُ ِطَتِجّنِ َأٖأُه َلا الٗؿَىِز ٔتِلَن ٔلَكِبٔط   2الٖؿٔشًُح   ى و را َسٔقًَق

   َ ِلُ ىّزا َكِىٔأٔهٔع اِلُقَخايَفٔع الٖطادع 6 ٔعِلُذ الٖػِسُط

                                                           
 3232سديح 1353ف 3أغسده البخازٍ / ؾشًح البخازٍ ز - 1

 633ف1ي املؿدز الطاعق ز 6

 11ف/1ز الناظس / زوق633ُف 1البشس احملًط ز - 3

حمقد ع  عبد ا  أعى عكس الؿرييف  الفقًه األؾىلٌ  تفقه علِ اع  ضسير  امت القفامت الػاغٌ  ا  أعلذ الناع عاألؾىمت عهد الػافهٌ  - 1

 646ؾي  1/ يفبقات الفقهاْ دي 112ؾي6 ي/ يفبقات الػافهًُ سي334 ُبؿس ضنوله  ؿنفات يف أؾىمت الفقه ووري ا تىيف 

 155ف/1ز لآل دٍ / اإلسكام13ف/1ز الناظس / زوق112ُف1/ اإلعهاز ز641 ف  1البشس احملًط ز - 1

 643ف 1البشس احملًط ز - 2
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ِ  ألاِ ٔتَجييامِت َشَ ييِ   بييل َ يِلُ ىّزا  َ ِىَأييُه اِلُقَخايَفييُع َيِهَليذَ  َأِ   ُوُدييىَد َيِهَلييِذ مل َوِ ِ  ألاِ ٔتَجييامِت َ ِؿيدُ   نييه ُيَتَؿييٖىَز ستي

 ٔعاملٗػييُسؤط اِلَذِهييَل َيِقَتٔكييٌ ٔعالٖػييِسٔط َواِلَذِهييُل اِلييَلِ ِس ٔلَتَشقُّييِق َغييِسْط اِلِإِ َكيياَ  أل   اِلَىِ يئو يف َوَتَقكُّٔنيئه َغييِسئفٔه

ٌ  َوَذٔلييَن اللََّلييُع واأل ييس  ٔعُىُ ييى ِ  َدأ ييْل الٖػييِسٔط ٔعُىُ ييى ِ  َواِلَذأ ييُل الٖتِكٔلًيئ  َغييِسطُ  َواِلِإِ َكيياُ  َغييِسيَفُه َيِطييَتِدٔع

َُ َلا اِلَقِػُسؤط   1   َ َشاَل

 6 6 اِلَفِهُذ الطاعي الٖػِسُط

 القدز ا لاب    يفهذ عل  تؿىزه بهنِ عه  َل  ملا املكَل  فهذ عالػسعًات التكلً  شُؾ يف و يػرتط

 ٍ ْ  التكلًيي  ال  اال تجيامتو  علًييه يتى ي   الير ِ  الفهيل  سؿييىمت اضيتدعا  عييادَ حميامت  و ييى اال تجيامتو   ؿييد علي

  6عاال س    له غهىز ال ا  وغسعا

 

 املللع الجاأٌ 

 الغافل  

 اللغ6ُو ا يػاعه يف  أوال 6 الغافل

يف  ييرا املللييع ضييللدخ بػيئًُ ا  تبييازت وتهييا  عيي  تهسييي  الغافييل لغييُ واؾييل سا  قييا ضييللدخ         

أيكيا  عي  تهسيي   املهياأٌ املػياعهُ ليه و يٌ النطيًا  واننيى  والطيكس  والطيهى  والنيىم وذلين عليِ النشيى                

 االت6ٌ 

  ويللق لفغ الغافل و ػتقاته  يف اللغُ الغافل يف اللغُ 6 الغافل اضذ فاعل  ؿدزه الفهل الج ثٌ   وفل 

  3علِ  ها    تهددَ  نها  ا يلتٌ 6 

 ي  الرتت والطهى  فًقامت وفل عنه وفىال  أٍ تس ه وضهِ عنه  1

     وفىال   الػٌْ ع    وفلو   يقامت له تر سه عدم و اإلأطا  عامت ع  الػٌْ ي وًب6ُ

  ىليييه يف  قيييا و عساقيييا فظ عليييِ  اتػيييتهٌ   قييياالأٍ  تاعهيييُ الييين عالكيييذ تهقيييده والتغفيييل يييي  والتغافيييل3

ُٕ ٔفِ َوُ ِذ ٔسَطاُعُهِذ ٔللٖناِع تها  اِ َتَسَب  وعيدم  اآليياتو  عي   6اإلعيسا    نيا  عالغفلُ    فاملساد1ٗ ِهِسُقىَ    َوِفَل

 عنها   الغافلني ؾازوا ستِ عنها أعسقىا فهذ  لًها االلتفات

 هسعه يػ أ  سقه با الػهىز فقد ي الغفلُ 16

 الػٌْ ع  ي  الغفلُ 6 الر ىمت1

                                                           
 651ف/1ز الفقه أؾىمت يف احملًط / البشس13ف1زوقُ الناقس ز - 1

 36ف/1ز الفشىمت /  زغاد23ف/1ز / املطتؿف13ِف/1ز الناظس / زوق112ُف/1ز اإلعهاز - 6

 645ف/1ز / التهسيفات1146362ف/1ز / التهازي 115ف/6ز املنري / املؿبا 1313ف/1ز احملًط  ىع/ القا153ف/11ز الهسب ي  لطا  3

 1األأبًاْ آيُ  - 1
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 والتًقغ التشفغ  لُ    يهرتٍ ي  الغفلُ  6 ضهى2

 والطنُ  ي  الغفلُ  6 الىض 3

 عالبلالُ  الى و ي  الغفلُ 6  علامت4

 ييرا مجلييُ  يي  املهيياأٌ اللغىيييُ اليييت وزدت يف املهييادذ اللغىيييُو وأييـ علًهييا علقيياْ اللغييُ يف  هنييِ الغفلييُ       

 لتٌ تهسي  الغافل 6و ػتقاتها وفًقا ي

 6الغافل يف االؾل   

  1الغافل 6  ى    ال يدزٍ ا لاب وال يفهقه  الطا ٌ والنآذ واانى  والطكسا    

  6  الهلذ  ؾ سًُ له لًظ    6  ى  الغافل

مل   والرٍ يعهس لٌ أ  املهاأٌ اللغىيُ  الىازدَ  يف تهسي  الغافل و ػتقاته  أ سب     هناه االؾل سٌ   

تتفيييق يا يييا والتهسيييي  االؾيييل سٌ عاضيييتجناْ أ  تكيييى  الغفليييُ  قؿيييىدَ  تهقيييده ووعليييِ  يييرا األضييياع      

أطتخلـ     ره املهاأٌ أَ  الغافل   ا أ  يكى  فا د الػهىز وآبا ع  اليىعٌ  عي  ويري  زادَ وال سىليُ وال     

الطييا ٌ والناضييٌ واانييى     ييىَ لييه  اًييح ال يييدزت  ييا سىلييه وال يفهييذ ا ليياب  ويف  ييرا املهنييِ يييدغل        

والنآذ والؿيب واملغقِ علًه والطكسا      و را  ىقى  اجٌ و د يكيى  تاز يا للػيٌْ  تهقيدا  يي علقيه       

أأه تست ا لاب  تاعهُ للنفظ علِ  ا تػتهٌ   قاال و عساقيا  نيه  ويف  يرا املهيذ ييدغل أيكيا الكفياز          

يقامت فًه  تغافل ألأه تهقد االغفليُ و ؿيد ا وفيسق  يبري     و را يف احلقًقُ ال يطقِ واف  و  ا احلق أ  

عني املهنِ األومت والجاأٌ فاألومت وآع ع  الىعٌ ويري  يدزت مليا سىليه ويري  اؾيد والجياأٌ عىعًيه  يدز ا مليا           

 سىله وو اؾدا عفهله  را اهلسوب والتنؿل    غلاب التكلً   

 ثاأًا 6املهاأٌ املػاعهُ للغافل 6

 النيى   عفيتح  أطيًا   وزديل  واحلفغ الر س قد الطني وضكى  النى  يف اللغُ عكطس  طًا الَن ي  النطًا  6  1

 أطًه أأه أفطه    أزّ تناضاه و الػٌْ ا  أأطاه و أطًاأاو عالكطس الػٌْ أطٌ و د للػٌْو النطًا   جري

    3   فنطًهذ ا   أطىا   تها  ا   امت الرتت أيكا النطًا  و

6 عس  النطًا  يف اللغُ عتهازي   نها النطًا  يف االؾل  

 1   ر ىزا  ا   د  ا ذ س عدم النطًا  و ًل الغفلُ  ى-

                                                           
 114/ف 1ي  احملؿىمت ز 1

 54ف/3ز والتشبري ي التقسيس 6

 23التىعُ آيُ   - 3

ٌ  املكتيع 6 النػيس  داز ا و عبيد  أعى احلنبلٌ البهلٌ الفتح أعٌ ع  حمقد6 / تللً 54ف/1ز املقني أعىاب علِ ي املللي 1  1141 - عيريوت  اإلضي  

 األدليب عػري حمقد6 لقًق و1541 -
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  1  القلع ع  ينشر  ستِ  ؿد ع  أو وفلُ ع  و  ا  لبه لكه    ا اضتىد   ا قبط اإلأطا  تست-6

  6األداْ  ودىب وال الىدىب أفظ أٍ الىدىب ينايف ف  الطنُ سالُ وري يف  هلىم ع  الغفلُ  ى -3

 ي الطهى 6 6

 وضيهىا و  ضاه فهى وريه     لبه وذ ع عنهو ووفل أطًه وضهىا ضهىا  دعا األ س يف و الطهى لغُ 6    ضها

  3الطكى  والغفلُ   والطهى

  1  وفلُ ع  غلل و ًل عالبامتو خيلس أ  ع  املهلىم ذ ىمت الطهى اؾل سا 6 

ِ  ليه  فًتنبيه  احلاؾيل  املهليىم  ع  الغفلُ أٍ 6 الر ىمت  والطهى  املهليىم  شوامت فهيى  النطيًا   خبي    تنبًيه  عيلدأ

  1لؿًله  فًطتلأ 

  2يك   مل وعقا  ر ىزا  ا  عقا ووفلُ 6 ذ ىمت  الطهى  

ُ  ي  اننى  6 اننيى  لغيُ  ي  دي  و يى األضيتتاز والتغلًيُ واننيُ عيالفتح         3  ذات و ًيل  الػيذسو  ذات احلديقي

  3عه  يتطرت ؾاسبه أل  املًذ عكطس   م    للرتع و ًل ضرتهو  تل عاب    النخل ود  علًه

  4أادز  اال أهذه علِ واأل ىامت األفهامت دسيا      اأي للهقل اغت مت اننى  يف االؾل   6  ى

ّ  وانقي الؿاسٌ قد ي الطكس يف اللغُ 6 الطكسا 1 ّ  و ضيكس   والطيكس   وقيقها وَضيَكساأاّ   الطيني  عفيتح  ضيكاز

ُْ ْٔ نيع َتِهَتِسُ  ساَل   5امُلِطٔكِس   الٓػساب يف ذالن ُيِطَتِهَقُل  ا وَأ َجُس وَعِقٔله اِلقس

 يىدبها   ا بباغسَ النفظ علِ الطسوز لغلبُ تهس  وفلُ   الطكس14الطكس يف االؾل  6  

  نها  وأمت الغًبُ    أ ىّ و ى واإللتراذ اللسب يهلٌ و ى  ىٍ عىازد وًبُ 6  ى الطكس

                                                           

 254ف/1ز ي التهازي  1

 345ف/1ز ي التهسيفات 6

ٍ  ع  غس  ع   6ًِ تللً  /  33ف/1ز التنبًه ألفاظ / لسيس1231ف/1ز احملًط ي القا ىع 3 ٍ   يس  القليذ  داز6 النػيس  داز ش سيياو  أعيى  النيىو

 الد س الغذ عبد6 لقًق األو و6 اللبهُ و1144 - د ػق -

 113ف/1ز ي التهازي  1

 -  ييي1164 - عييريوت/ لبنييا  - الهلقًييُ الكتييع داز6 النػييس داز الهلييازو سطيي 6 تييللً  / 612ف/1ز انىا ييي مجييي علييِ الهليياز ييي ساغييًُ 1

 السضييىمت عبييد عيي  اليينيب عبييد القاقيي6ٌ تييللً  135ف/6/ زالفنييى  اؾييل سات يف الهلييىم دييا ي / أو الهلقيياْ األو  / دضييتىز6 اللبهييُ مو1555

ُ  مو6444 -  يي 1161 - عيريوت /  لبنا  - الهلقًُ الكتع داز6 النػس داز أكسٍو األمحد ُ  عبازاتيه  عيسب 6 لقًيق  األو و6 اللبهي  سطي  6 الفازضيً

 فشـ  اأٌ

 54ف 1ي املللي علِ أعىاب املقني ز 2

 14ف1ز / خمتاز الؿشا 116ف1ي املؿبا  املنري ز 3

 143ف1ز / التهسيفات646ف1ز الهلقاْ / دضتىز631ف6ز والتشبري ي التقسيس 4

 165ف1ز الؿشا  / خمتاز11ف16ز الهسوع /تاز333ف 1ي   لطا  الهسب ز 5

 164ف6ز الهلقاْ / دضتىز115ف1ز / التهسيفات145ف1ز ي التهازي  14
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   ا قس ويكى      الطقاْ    األز  يهلذ أال 6ُسنًف أعٌ الطكس عند

 يف خيييتلط أ  عهكييهذ وعنييد    ييهو خيييتلط أ   ييى  والػييافه66ٌ   وحمقييد 1  يىضيي  أعييٌ الطييكس عنييد 

 لست   ػًته

ُ     أيىم  انقيي  و أيآذ  فهيى     نا يا  و أى يا    ي  النىم لغُ 6   ي  عياب تهيع فًقيامت  أيام ينيام      1 ُ  والنيىم وػيً  ثقًلي

ُ   يى   ًيل  وهلرا عاألغًاْو املهسفُ ع  فتقلهه لعالق علِ تهذذ   صييل   ًيل النيىم   و امليىتو  أغيى  النيىم  أل  آفي

  3والهقل    للقىَ

  1الد اغ      البخازات تس ٌ عطبع القىّ  هها تتهلل يفبًهًُ سالُ النىم يف االؾل   6 النىم

 احلًىاأًُ السو   ًل يفسيق ع  تاحملطىضا و دزات  ػا دَ ع  العا سَ احلىاع تى   ع  عبازَ  ى النىم

  1البايف    ذمى

   سعات 6 

 األو  6 أ  مجًي املهاأٌ الطاعقُ  لها بهذ واسد  

الجاأًُ 6 أ  القاضذ  املػرتت نقًي  ره املهاأٌ  ى غيسوز الهقيل عي  اإلدزات    عد يه أٍ  ي  اليىعٌ          

 أالوعٌ  

غفليُ الييت يؿياسبها عيدم التير س والير ىمت أتًذيُ تهليل         الجالجُ 6 أ  مجًيي  يره املهياأٌ دياْت بهنيِ ال     

 الهقل   

وعناْ علِ  ا ضبق فيإ  الغافيل  عنيد األؾيىلًني 6 يى  ي  ال ييدزٍ ا لياب وال يفهقيه  أو عيدم القيدزَ عليِ             

تر سه عطبع تهلل أدوات الفهذ لديه  ويدغل يف  يرا الطيكسا  والناضيٌ  والطيا ٌ واانيى  والؿييب ويري        

 افهيذ  ليه  يقيامت  وال يفهيذ  ال    والطكسا 2ذ ويف  را املهنِ يقىمت علِ ع  عباع البهلٌ احلنبلٌ املقًص والنآ

                                                           
أعى يىض  ؾاسع أعٌ سنًفُ وتلقًره و أومت    أػس  ر به و  ا  فقًهْا عاملّا يهقىب ع   عسا ًذ ع  سبًع األأؿازٍ الكىيف البغدادٍ و   - 1

 ي و يف عغداد و له  ؿنفات عديدَ  نهيا   ا يساز  و األ يالٌ يف الفقيه   / يفبقيات      146 ي وتىيف وضنُ 113   سفاظ احلديح و ولد عالكىفُ و ضنُ 

 و   312-311/ تاز الرتادذ  ؾي  153وؾي4ع م ودي/األ 131ؾي4/ضري أع م النب ْ دي 111الفقهاْ للػرياشٍ ؾي

أعى عبد ا  حمقد ع  احلط  ع  فس د الػًباأٌوالفقًه احلنفٌ أؾله     سييُ عليِ عياب د ػيق يف وضيط الغىيفيُ امسهيا سسضيتا  وليد           - 6

 يي  145ع أعيٌ سنًفيُ وتيىيف ضينُ      ي وأػل عالكىفُ ويفلع احلديح فًها و سكس ملظ أعٌ سنًفُ ثذ تفقيه عليِ أعيٌ يىضي  ؾياس     131فًها ضنُ 

  144 -134وف1/ وفًات األعًا  ودي 131ؾي5/ضري أع م النب ْ دي 116ؾي1 ي /يفبقات الفقهاْ دي143و ًل ضنُ 

 231ف6ز املنري / املؿبا 154ف16ز الهسب ي لطا  3

 313ف1ز / التهازي 313ف/1ز ي التهسيفات 1

 22ف1ز الهلقاْ ي دضتىز 1

خمتؿيس    ؿينفات  نهيا    ليه    يي  443تىيف ضينُ  احلط و ع ْ الدي  البهل6ٌ فقًه سنبلٌ    القكاَ    أ يل عهلبينو   لٌ ع  عباعو أعىع - 2

 653ؾي1والفىآد   ووري ا / األع م للصز لٌ دي و   القىاعد  يف أؾىمت فقه احلناعلُ 



 

233 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد - السادس العدد  جامعة الناصرمجلة 

 الفقهي االجتهاد في وأثره تكليفو األصىليين عند الغافل
 

 د . عبد الملك عبد اهلل أحمد الزبيري 
 

  عهد سديجه ع  6   ويف الرب ا  للذىيذ  1الغافل    تكلً  عنه يهرب و عه  ل   غلاب  ل غسط و ى

 يف  القىمت فًه قىمتال  لنا أطًاأه اضتقساز يف الناضِ تكلً  جيىش  ل  ًل    فإ 3تكلب  الطكسا  يقىمت  

ِ  1 يف اإلعهاز علِ غس  املنهاز عهيد سديجيه عي  تكلًي  الغافيل       1  ويقىمت الطبكٌ  الطكسا   ال  يرا     فهلي

ُ  انقياد  أ س جيىش ٍ  والؿييب  اانيى   أ يس  وال اضيتهداد قا  وعيدم  والفهيذ  الهقيل  لهيدم  والبهًقي  ال ميًيص  الير

  عهيد سديجيه عي  أفيٌ التكلًي  عالنطيبُ       3 املطتؿفِ    يف2التا ني   ويقىمت الغصالٌ   والفهذ الهقل لهدم

 يفهيذ  وال يطيقي  والرٍ واانى  الطا ٌ  تكلً  حمامت يهقل ال الرٍ الطكسا  تكلً  للغافل و رلن

 تنبًهه   ميك  الرٍ النآذ    ساال أضىأ الطكسا  عل

 ت6ًُثالجا6 اأىا  الغفلُ  تتنى  الغفلُ عناْ علِ تنى  أضباعها    أالأىا  األ

 ي وفلُ ضببها اننى  ي1

 ي وفلُ ضببها النىم  6

 ي وفلُ ضببها الطهى 3

 ي وفلُ ضببها الطكس  1

 ي وفلُ ضببها اإلوقاْ 1

 ي وفلُ ضببها النطًا  2

 ي وفلُ ضببها أقـ يف األ لًُ   الؿيب وري املقًص 3

 ي وفلُ ضببها أإلعسا  والتػاول  4

                                                           
 13ف/1ز األؾىلًُ والفىآد ي القىاعد 1

 يي  ي    115و أعيى املهيالٌ ز ي  اليدي  املقليع عإ يام احليس ني وليد يف ديىي  و ضينُ            انيى ييذ  د يىضي  عي  حمقي    عبيدا  عي    عبيد امللين عي     - 6

 أىاسٌ أًطاعىز زسل    عغداد و كيُ ثيذ عياد    أًطياعىز ليه  ؿينفات  يجريَ  نهيا   الهقًيدَ النعا ًيُ يف األز يا  اإلضي  ًُ  و الرب يا  يف             

/  633ؾيي 1/ يفبقيات الفقهياْ ديي     611ؾي6يفبقات الػافهًُ دي   ي / 134تىيف يف أًطاعىز ضنُ  ووري ا و   أؾىمت الفقه  واإلزغاد  يف أؾىمت الدي 

  124 يوؾ1ياألع م للصز لٌ و د / 123يوؾ3يوفًات األعًا  وأأباْ أعناْ الص ا  و د/ 124ؾي  14ضري أع م النب ْ دي 

 51ف/1ز الفقه أؾىمت يف ي الرب ا  3

ُ  القيا سَ  يف  ىلده  الطبكٌ لكايفا عبد ع  علٌ ع  الى اب عبد - 1   واليده   يي  د ػيق   يدم  ثيذ  مجاعيُو   ي    ؿيس  يف ومسيي  سكيس  و  يي 363 ضين

 ي له  ؿنفات  نهيا  زفيي احلاديع عي  خمتؿيس اعي  احلاديع و وغيس   نهياز البًكياوٍ و ووري يا   اأعيس يفبقيات الػيافهًُ               331وتىيف عها ضنُ 

 623ؾي1/  ىضىعُ األع م دي 141ؾي3دي

 112ف/1ز زي اإلعها 1

 يي وتيىيف   114حمقد  ع  حمقد ع  حمقد الغصالٌ اللىضٌ أعى سا د و سذُ اإلض م فًلطى   تؿى  له ذمى  آيت  ؿن  ووليد ضينُ     - 2

 يا      ؿنفاته    سًاْ علىم الدي      تهافو الف ضفُ     اال تؿاد يف االعتقاد   و  واملطتؿفِ واملنخىمت يف أؾىمت الفقه  ووري ي  141 ضنُ 

 اأعييس وفًييات األعًييا  / 614/ يفبقييات الفقهيياْ ؾييي   653/ يفبقييات الػييافهًُ لييي اعيي  غييهبه دييي ؾييي     331ؾييي 15ضييري أعيي م النييب ْ دييي    يي  الكتييع/ 

 613يؾ 3ي/ األع م د612يوؾ1يد

 24ف/1ز ي املطتؿفِ 3
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 املللع الجالح

 األؾىلًني سكذ تكلً  الغافل عند

لييدثنا آأفييا عيي  احلكييذ الػييسعٌ تهسيفييه  وأز اأييه  قييا لييدثنا عيي  غييسوط التكلًيي  عالفهييل و ييرلن   

غييسوط املكليي   و لنييا   أفهييامت املكلفييني ال تكييى  ؾييشًشُ ستييِ تطييتىيف أز اأهييا وغييسويفها و ييد اغييرتط          

ل و ا يػياعههو وفًقيا   الهلقاْ يف املكل  مجلُ    الػسوط  ذ سأا ا ضاعقا   قا لدثنا ع  تهسي  الغاف

 يلتٌ ضللدخ ع  سكذ تكلً  الغافل وأ ىامت الهلقاْ فًه وذلن علِ النشى اآلتٌ 6 

 اغتل  الهلقاْ يف سكذ تكلً  الغافل ا   ىلني 6

ال جيىش تكلً  الغافل و    را القىمت ذ ع مجهىز األؾىلًني     املتكلقني واضيتدلىا عليِ    القىمت األومت 6

  1تؿنًفها     أألدلُ اآلتًُ 6   ر بهذ علدلُ ميك  

 الطنُ النبىيُ 6اضتدمت مجهىز املتكلقني علِ  ا ذ بىا  لًه    الطنُ النبىيُ  با يلتٌ 6 الدلًل األومت 6

ًٖأت اِلَلِعَقامُت أوال 6 سديح عقس زقٌ ا  عنه القآل    ا  ّ   ا اِ ِسئ  ٔلُكلِّ َوِ ٖأَقا ٔعالنِّ  ُتيهُ ٔ ِذَس  اأيو  َفَقي ِ  َأيَى

ًَييا    َٕ    أو ُئؿييًُبَها ُدِأ   وودييه االضييتدالمت يف احلييديح أ  أٍ 6 لًييه    َ يياَدَس  ييا    َفِهِذَسُتييُه َيِنٔكُشَهييا اِ ييَسَأ

 يهتقييد ا تجيياال عالفهييل اإلتًييا  عقييل يقييىم عييه اإلأطييا  العييد وا  يطييبقه القؿييد واإلزادَ اليييت  ييٌ النًييُ أل  

هل والغافل ال  زاداَ له  و ذا و ي  نه الفهل و ي    وري  ؿد واألؾل يف الف مسد يكفٌ وال الهلذ و االزادَ

  3اللاعُ اإل تجامت والقؿد   

ِ   ا   هسفُ  جياب اعرت  علِ الدلًل الطاعق عاملهسفُ   سًح  الىا  ا تقىلى  يف  أٍ 1  الغافيل  تهيا  علي

 علِ ودىب التؿديق عا  تبازت وتها   

 التؿييديق عيي  ال التكلًيي  تؿييىز عيي  الغافييل تكلًيي  املييساد  ييى  أل  البشييحو يف لييه دغييل ال علأييه عنييه أدًييع

 ويافلني   ياأىا  و    كلفيى و  أأكيذ  هلذ  ًل ملا التكلً  تؿىزوا ألأهذ  كلفنيو الكفاز  ا  وهلرا عالتكلً و

ُ  علِ تى فو لى تها  ا   هسفُ عهكهذ و امت التؿديق ع  ُ  أ   يي  النًي ٍ   ؿيد  النًي  أ  مليص  عالقليع  املنيى

  1  حمامت  و ى  هسفته  بل عا  عازفا يكى 

                                                           
 24ف/1ز / املطتؿفِ 112ف/1ز / اإلعهاز 51ف/1ز الفقه أؾىمت يف / الرب ا  13ف/1ز األؾىلًُ والفىآد القىاعد - 1

 1عاب عدْ الىسٌ سديح ز ذ  3ف/1ز البخازٍ ؾشًح - 6

 و اعهد ا  112ف 1اإلعهاز ز  - 3

  31ف/1ز القازٍ عقدَ - 1

 31املؿدزالطاعق ف - 1
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 ا لياب  عي   عقيس  وأ يس  شأيو  و د ف   عذ بذنىأُ يفالع أعٌ ع  علٌ  س   امت 1  عباع ثاأًا 6 سديح اع 

 ا  ؾلِ  ا  زضىمت أ  تر س  ا أو  امت أهذ  امت  ره أتسدذ املؤ نني أ ري يا لهقس و امت علٌ فسد ا عسمجها

 وعيي  يطييتًقغ ستييِ النييآذ وعيي  عقلييه علييِ املغلييىب اانييى  عيي  ث ثييُ عيي  القلييذ زفييي   ييامت  وضييلذ علًييه

ِ  ؾيد و     يامت 6     تلذ ستِ الؿيب   ووديه االضيتدالمت يف احليديح أ  الينيب ؾيلِ ا  علًيه        عنهيا  فخلي

    ٓ ذ وضلذ أضقط التكلً  علِ اانى  وع  الؿيب وع  النآذ    وايُ اإلفا ُ  ي  اننيى  واضيتًقاظ النيا

ُ  مجًيي  يف التكلًي   عيدم  وعلىغ احللذ ويف  را يقيىمت الطيبكٌ يف اإلعهياز  فيا       ال اًيح  تهقهيا  الؿييب  أش ني

ُ  عهره فاملقؿىد والنىم اننى  أش نه و كرا غٌْ  نها يطتجذ   3التهقيًذ     لقًيق  الىديه   يرا   ي   الغايي

البليىغ والنيآذ عهيد االضيتًقاظ       ودمت احليديح بفهيىم املخالفيُ أ  اانيى   كلي  عهيد اإلفا يُ والؿييب عهيد         

ِ   يتلذ  ستِ الؿيب فر س ث ثُ ع  القلذ ويف املىافقات  زفي ِ  علًيه  واملغقي ْ  فذقًيي   يفًيق  ستي  ال  يؤال

    1عنهذ    التكلً  أسكام زفي يف الهلُ و ٌ هلذ  ؿد

 عهيد ذ يسه   3ىٍ  ويقيىمت اليد ل     2  وقيهه  عهيد  زفيي  أأيه  ال التكلًي   ا تنا   هناه ا  زمحه  1النىوٍ   امت

 واملهتييىه والؿيييب والنييآذ هلييا املقتكييًُ املؿيياح علييِ  لييها الهقييىد عييل الليي ق دييىاش  بنييِ للشييديح    

                                                           
وأػيل يف عيدأ   ق  يي و  3 ى عبد ا  ع  عباع عي  عبيد امللليع القسغيٌ اهلياوٌ أعيى الهبياع سيرب األ يُ و الؿيشاعٌ انلًيل وليد بكيُ ضينُ                - 1

 ييي ولييه يف الؿييشًشني ووري قييا   24عؿييس النبييىَ و الشم زضييىمت ا  ؾييلِ ا  علًييه وضييلذ وزوّ عنييه األساديييح الؿييشًشُ تييىيف يف اللييآ  ضيينُ    

  سيديح و  ينطيع  لًيه  تيياب   تفطيري القيسآ    مجهيه أ ييل الهليذ  ي   سوياتيه  / اأعييس اإلؾياعُ العي  سذيس 6 غييهاب اليدي  أعيٌ الفكييل               1224 

م و داز الفكيس و عييريوت / أضييد  1545 - ييي 1145و يفبهيُ  334و ف6محيد عيي  عليٌ عيي  حمقيد عيي  حمقيد علييٌ الهطيق أٌ ثييذ املؿيسٍ الػييافهٌ و ز      أ

الغاعُ يف  هسفُ الؿشاعُ الع  األثري الػً  اله  ُ عص الدي  ع  سط  علٌ ع  أعٌ الكسم حمقيد عي  حمقيد عي  عبيد الكيسيذ عي  عبيد الىاسيد          

/ ؾفُ الؿيفىَ نقيامت اليدي  أعيى الفيسز عبيد اليسمح  عي  عليٌ عي  حمقيد ينتهيٌ أطيبه                 153 -156و ف 6  عاع  األثري وزالػًباأٌ املهسو

و اللبهُ عدو  و داز اع  غلدو  / وفًات األعًا  وأأباْ أعناْ الص ا  ألعٌ الهباع ويظ اليدي  أمحيد عي      612و ف1ا لفًُ أعى عكس الؿديق و ز

 و اللبهُ عدو  و داز ؾادز و عريوت23 -26فو 3حمقد ع  أعٌ عكس و ز

ُ  الكتيع  داز6 النػيس  داز النًطياعىزٍو  احليا ذ  عبيدا   أعيى  عبيدا   عي   حمقد6 / تللً  345ف/1ز الؿشًشني علِ املطتدزت - 6  - الهلقًي

 خيسداه ومل لػًخنيا غسط علِ ؾشًح سديح علا/ امت  را القادز عبد  ؿلف6ِ لقًق األو و6 اللبهُ مو1554 -  ي1111 - عريوت

 126ف/6ز اإلعهاز- 3

ٌ   ىضِ ع   عسا ًذ6 تللً  و /114ف/1يف أؾىمت الفقه ز  املىافقات - 1 ٌ  اللخقي ُ  داز6 النػيس  داز امليالكٌو  الغسأيايف 6 لقًيق  عيريوتو  - املهسفي

 دزاش ا  عبد

 يي عنيىّ  ي   يسّ سيىزا  عطيىزيا و       231ضينُ   ًِ ع  غس  عي   يسٍ عي  سطي  احلصا يٌ النيىوٍ الػيافهٌ أعيى ش سييا حميٌ الدي و ىليده             -1

 ييي لييه  ؿيينفات عديييدَ  نها  نهيياز اللييالبني   و  التقسيييع والتًطييري يف  ؿييللح احلييديح   و  غييس      232ع  ييُ عالفقييه واحلييديح تييىيف ضيينُ   

 114ي115وؾي4/ األع م ودي226وؾي 1املهرب للػرياشٍ   ووري ا/اأعس يفبقات الػافهًُ  الكربّ دي

 615ف/6ز تشسيسال تًطري - 2

أمحد ع  عبد السسًذ ع  ودًه الفازو ٌ الد لىٍ اهلندٍ أعى عبد الهصيص امللقع غاه ولٌ ا  و فقًه سنفٌ    احملدثني و  ي  أ يل د ليِ     - 3

   115وف1 ي و زسل    احلذاش وله  ؿنفات  نها   سذُ ا  البالغُ   / األع م وز1132 ي وتىيف ضنُ 1114و ولد عاهلند   ضنُ 
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 الغسا ات  لصوم ينكس ف  والغفلُ النىم يف علفهاهلذ األسكام ثبىت   أ ا1املؿاح   تلن  هسفُ ع  بهصمت

 ووري ا 

  و يى يفيسق   6  يقىمت القيسايف    علًه اضتكس ىا و ا النطًا و ا لل أ يت ع  ثالجا6 سديح أعٌ  سيسَ   زفي

 و ييا والنطييًا  ا لييل أ يييت عيي   زفييي الطيي م علًييه لقىلييه عنييه فقهفييى الناضييٌ عيني النطييًا  وانهييل   وأ ييا 

ُ  سًيح   ي   فًه  ثذ ال النطًا  أ  علِ األ ُ وأمجهو علًه و اضتكس ىا  أ  و يى  ثيا   وفيسق  فيسق  فهيرا  انقلي

  3   عنه دفهه يف له سًلُ ال  هسا الهبد ِعل يهذذ النطًا 

 6الدلًل الجاأ6ٌ اإلمجا  

   سًيح  يقيىمت   1أوال 6اضتدمت القآلى  عهدم دىاش تكلً  الغافل عاإلمجا و و يد أقيل  يرا اإلمجيا  اآل يدٍ       

ْ   اتفيق  ِ   الهقي   ال  يي  وغلياب  غلياب  التكلًي   أل  للتكلًي و  فا قيا  عييا   يكيى   أ  املكلي   غيسط  أ  علي

  يي  تفاؾييًله دو  ا ليياب ألؾييل الفهييذ أؾييل لييه ودييد و يي  والبهًقييُ  انقيياد حمييامت فهييذ وال لييه عقييل

ُ  واديع  وأأيه  تهيا   ا   يى  عيه  اآل يس   يى   و ي   والهقياب  للجيىاب  و قتكًا وأهًا أ سا  ىأه  و يى   اللاعي

 ًلالتفاؾييي فهيييذ    عيييالنعس فهيييى ميًيييص ال اليييرٍ والؿييييب  ييياانى  و يييرا  يييرا ؾيييفُ عليييِ عيييه امليييل ىز

   قا أقيل  يرا اإلمجيا  أيكيا     1أيكا    تكلًفه ويتهرز ا لاب أؾل فهذ    عالنعس والبهًقُ  انقاد

ِ  الكل الطبكٌ سًح يقىمت  اتفق ِ  يلياق  ال بيا  التكلًي   جبيىاش  القيآلى   ستي  أ  امليل ىز  يف يػيرتط  أأيه  علي

 يفالييع اآل ييس عييل  املييل ىز م عيي  يتكييق  عالػييٌْ األ ييس أل  فهقييه  يي  يييتقك  أو ا ليياب عفهييذ عييا   عكييى 

  2يلاق    ال با التكلً  يف  قا ميك  مل أو  نه سؿىله أ ك  ضىاْ  نه عه للقل ىز

                                                           
  كتبييُ - احلديجييُ الكتييع داز6 النػييس داز الييد لىٍو الييسسًذ عبييد اعيي  ا  ولييٌ عػيياه املهييسو  أمحييد اإل ييام 311ف/1ز البالغييُ ا  سذييُ - 1

 ضاعق ضًد6 لقًق عغدادو - القا سَ - املجنِ

الكًُ و ى  ؿسٍ املىلد واملنػل والىفاَ و ليه   ى أمحد ع   دزيظ ع  عبد السمح  أعى الهباع غهاب الدي  الؿنهادٌ القسايف    علقاْ امل - 6

تيىيف    ؿنفات دلًلُ يف الفقه واألؾىمت  نها   أأىاز الربوق يف أأىا  الفسوق  و الرغريَ و غس  تنقًح الفؿيىمت   و وري يا  تبشيس يف عيدَ فنيى  و     

  51و ؾي1دي /األع م655ؾي6/ الىايف عالىفًات دي33ؾي1 ي /الديباز املر ع دي241 ي و ًل ضنُ 246ضنُ 

 614ف6الفسوق  ي  ىا ػه للقسايف ز - 3

ٍ     أليتغليب  ى ضً  الدي  أعى احلط  علٌ عي  أعيٌ عليٌ عي  حمقيد عي  ضيامل         - 1  ي   بياز علقياْ الػيافهًُ ليه       امللقيع و عطيً  اليدي  اآل يد

يفبقات الػافهًُ   /  ي 231و و ًل ضنُ   ي234و تىيف يف د ػق ضنُ   ؿنفات  جريَ  نها   األسكام يف أؾىمت األسكام يف أؾىمت الفقه  و ووري ا 

احملقق6 د  احلافغ عبد الهلًذ  ي   / 1143اللبهُ 6 األو /  35ؾي6 ي دي411غهبه املتىفِ ضنُعكس ع  أمحد ع  حمقد ع  عقس ع   اقٌ  عٌأ لي

الفي   احلطي  عي  أمحيد عي  حمقيد الهكيسٍ        ت / واأعس  غرزات الر ع يف أغباز    ذ يع لإل يام غيهاب اليدي  أعيٌ      عريو الكتع / داز عامل غا 

عبيد القيادز األزأيؤوط و حمقيىد األزأيؤوط و       –م و لقًق 1545 - ي 1114/و اللبهُ األو   363يؾ  4يد احلنبلٌ الد ػقٌواملػهىز عاع  الهقادو

   313يؾ1ياألع م د /  داز اع   جري 

 155ف1األسكام آل دٍ ز - 1

 112ف1اإلعهاز ز - 2
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 ال  ييا تكلًيي  لييه  ؿييد ال  يي  وتكلًيي  الػييسيهُ يف وا ييي وييري يليياق ال  ييا تكلًيي  أ  علييِ ثاأًييا 6 اإلمجييا  

  1يلاق 

وال فهذ دىشأا تكلًي  انقيادات والبهًقيُ و يرا      أأه لى داش تكلً     ال عقل له الدلًل الجالح 6 القًاع6

ٍ  والؿييب  اانيى   وري ديآص وذلين لهيدم الهقيل والفهيذ ولهيدم اضيتهداد قاو و يرلن           لهيدم  الميًيص  الير

 هلقا    طتهدي   اأا و   التا ني والفهذ الهقل

 6 اضتدمت القآلى  عهدم دىاش تكلً  الغافل عالهقل    عدَ أوده 6الدلًل الساعي6 الهقل

الىده األومت 6 التنا ض أل   ع م    ال عقل له وال فهذ  تنا ض  ذ يؿري التقيديس ييا  ي  ال فهيذ ليه افهيذ       

 ويا    ال عقل له اعقل املل ىز عهو و را وري اك  عق   

  ٌ ُ الىديه الجياأ ُ  يف األسكيام  ثبيىت  6 أ  أ لًي ُ   ي   تطيتفاد  الر ي َ  عقبيىمت  يطيتهد  هليا  الييت  اإلأطياأً  الهقييل  يى

 ٍ َ  عيه  الير ُ  أ  ستييِ التكلًي   فهيذ   يى َ  عالفهيل  ا لياب  فهيذ   ييىَ هليا  يكي   مل مليا  البهًقي  تتهًييل مل وال عيالقى

السسذ أٍ ا  اإلأطا  تجبيو ليه سقيىق و يى ال ييصامت ألفيُ        يف اليت النلفُ خب   ذ تها    احلكذ إلقافُ

ه أ لًُ األداْ اليت أضاضها يف السسذ وأل  أضاع ثبىت  ره األسكام  ٌ احلًاَ ستِ  ذا اأفؿل وعلغ ثبتو ل

الهقل فًكل  عاألسكام الػسعًُ علِ اعتباز أأيه  هًيِْ عالهقيل اليرٍ عيه الفهيذ وويف  يره احلاليُ يكيى   يد           

اأتقل    ض  التكلً   فتجبو يف ذ ته اسكام  لالع عها وأل  أضاع ثبىت األسكام يف  ره املسسليُ  الهقيل   

 التِ ال عقل هلا وال  ٌ  هًُٔ للفهذ  الرٍ عه الفهذ   و را علِ عكظ البهًقُ 

ِ  الفهل سؿىمت اضتدعاْ التكلً  ال  احملامتو للصم يػرتط مل الىده الجالح6 الفهذ غسط التكلً  ولى  علي

  6  عاال س  له غهىز ال ا  وغسعا عادَ حمامت و ى اال تجامت  ؿد

 6  سي أ أسد ذلن    خيل مل يهقل ال ب  التكلً  تهلق  دز الىده الساعي 6 لى

ْ   يي  عهيذ  التكلًي   تهلق  ًد فإ   املىاأي ازتفا  تقديس  ي يقدز أ  األ س األومت 6   ا  الهقيل   ي   املىاأيي  اأتفيا

   التشقًق علِ عا ل تكلً  و ى علًه يتفق اا فهرا

ْ   يي  عهذ التكلً  تهلق  دز و و   عقآها  ي يقدز أ  األ س الجاأٌ 6 و  ا  وذلين   طيتشً    يا   املىاأيي  عقيا

   3عه  الهلذ  بل للتكلً  تقسز ف  التكلً  تقسز  قد ُ عاملكل  الهلذ أل 
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 تتهليق  مل املقاؾد ع  عسيو فإذا عاملقاؾد والرتوت عاألفهامت تتهلق   ا ا قطُ الىده ا ا ظ 6 األسكام

  1عها   

 األدلُ اآلتًُ 6أ  الغافل  كل  و    را القىمت ذ ع الفقهاْ واضتدلىا علِ  ر بهذ عالقىمت الجاأٌ 6 

ََ َتِقَسُعييىِا اَل َْاَ ُنييىِا الَّيئريَ  الييدلًل األومت 6 الكتيياب اضييتدلىا عقىلييه تهييا   َياَأٗيَهييا    َسٖتييِ ُضييَكاَزّ َوَأأييُتِذ الٖؿييَلىا

  6َتُقىُلىَ     َ ا َتِهَلُقىِا

فهذ  فدمت ذلين عليِ   ووده االضتدالمت يف األيُ أ  ا  تبازت وتها   د غايفع الطكسا  سامت ضكسه و ى ال ي

 ال     ل  فقد له يقامت  ا يفهذ ال يقىمت  ا يهلذ ال و   يقىمت  ا يهلذ ال مل  ا س  اأه  الىا تكلًفه سًح

    3التكلً     يفهذ

 فكيرلن  الؿيشى  سيامت  يف  ا  وا  فًهو غبهُ ف  الطكس سامت يف غلاعا  را  ا     وا 1ويقىمت البصدوٍ  

    غًٔا يبلل ال الطكس أ  ثبو خمايفع اأه اثبو و ذا  را تفهل ف  دننو ا ذ للها ل يقامت أأه ال يسّ  ال

  لهاو الػس  اسكام فًلص ه اال لًُ

ْ  والبًيي  والهتياق  عيالل ق   ليها  عبازاته ويؿح  الهبيازَ   دو  القؿيد  عالطيكس  ينهيدم  وا يا  واال يازيس  والػيسا

 و د أدًع ع   را الدلًل عىدهني 6  1 

 يطتشطي    د فإأه عقله يصمت ومل واللسب النػاط  بادّْ فًه ظهس الرٍ املنتػٌ  ي غلاب 6 أأه أسد قا

ِ    تهيا   و  ىليه  عا ل ولكنه ذلن  بل يطتشطنه ال  ا واالأبطاط اللهع       2  تقىليى     يا  تهلقيىا   ستي

ِ   ؾيرب  للغكيبا   يقيامت   قيا  ثباتكذ فًكذ ويتكا ل تتبًنىا ستِ  هناه ِ  أٍ تقيىمت   يا  تهليذ  ستي  يطيك   ستي

 و يد  الطيكسا    يرا   جيل  عالؿي َ  يػيتغل  ال ألأيه  وو يرا  عا ًيا  عقليه  أؾيل   يا   و   علقين  فًكقل بنوك

  3   ا ػى  ويام احلسو  خمازز تؿشًح علًه يهطس

                                                           

 111ف 1املىافقات ز - 1

 13ضىزَ  النطاْ آيُ  - 6

 36ف1ازغاد الفشىمت ز - 3

ًييه أؾييىلٌ  يي  أ يياعس علقيياْ احلنفًييُ و  يي  ضييكا     علييٌ عيي  حمقييد عيي   احلطييني عيي  عبييد الكييسيذ أعييى احلطيي  فخييس اإلضيي م البييصدوٍ فق     - 1

   365وف1 ي له  ؿنفات عديدَ  نها    نص الىؾىمت  و    ػ  األضساز   ووري ا / األع م وز146 ي وفاته ضنُ 144مسس ند و  ىلده ضنُ 

ٌ 6 /تيللً    312ف 1األؾىمتوز  هسفُ ا  الىؾىمت  نص - البصدوٍ أؾىمت - 1 ٍ  حمقيد  عي   علي ُ 6 النػيس  داز احلنفًيِو  البيصدو  داوييد   لبهي

  ساتػٌ - عسيظ
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  ي   املنيي  عيل  الؿي َ   ي   املنيي  امليساد  ولًظ ا قس لسيذ  بل اإلض م اعتداْ يف عه ا لاب وزد 6 أأه  ثاأًها

 علًيين فًجقييل تػييبي ال و هنيياه غييبها  وأأييو التهذييد تقييسب ال يقييامت  قييا  َالؿيي و ييو يف الػييسب  فييساط

 التهذد 

الطنُ اضتدمت القآلى  عتكلً  الغافل    الطينُ عقيىهلذ أ  الؿييب املقًيص  يل ىز عالؿي َ         الدلًل الجاأٌ 6

ْ  و يذ  عالؿي َ  عقىله ؾلِ ا  علًه وضلذ   سو ذ ْ  و يذ  علًهيا  واقيسعى ذ  ضيبي  أعنيا   ووديه  1عػيس     أعنيا

االضتدالمت يف احلديح أ  الؿيب لى مل يك   كلي   يا وديه  لًيه ا لياب ومليا أ يس عالؿي َ ولكنيه خمايفيع           

  6 ل ىز عالؿ َ فدمت ذلن علِ أأه  كل    

ٌ  الىلٌ دهُ     ل ىز عالؿ َ  أدًع علِ  را الدلًل با يلتٌ 6     الؿيب املقًص  ُ   ي    يل ىز  واليىل  دهي

ْ  و يذ  عالؿي َ    يسو ذ  الطي م  لًهع  امت  ذ تها  ا  ْ  و يذ  علًهيا  واقيسعى ذ  ضيبي  أعنيا  وذلين  عػيس   أعنيا

 خييا   وال الػياز   يهيس   ال  ذ الػياز   غلياب  يفهيذ  وال له أ   فؿاز قسعه وخيا  الىلٌ غلاب يفهذ ألأه

 اآلغسَ  يفهذ ال و عقاعه

 عدَ أوده    اضتدمت القآلى  عتكلً  الغافل عالقًاع     6 الدلًل الجالح6 القًاع

 ويري      ىا ًتهيا  علًيه  ييس  اليت الؿلىات عقكاْ أى ه يف يتلفه  ا عكقا  النآذ الىده أألومت 6    تكلً 

األسكييام والقاعييدَ ال تكلًيي  علًييه  قييا  ييٌ  لييديكذ و ييي ذليين تىدبييى  علًييه أسكييام املكليي               يي  ذليين

سكام  ي أ  األؾل أأه ال تكلً  علًيه  فتلص ىأه عالكقا  ملا يتلفهو  ويقكٌ الؿلىات    وري ذلن    األ

 وألأه وافل ال يفهذ  ا لاب وال يدز ه  ذا فقا املاأي    تكلً  الغافل   

 ذليين عهييد ا ليياب علًيه  يتىدييه ولكيي  أى يه  سييامت يف خيايفييع و يد أدًييع علييِ  يرا الييدلًل عييل   النيآذ ال    

  3ذ س ا    ذ فلًؿلها أطًها أو ؾ َ تست      وضلذ علًه ا  ؾلِ  لقىله

الىده الجاأٌ 6  ذا ا تني تكلً  النآذ والغافيل ا تنيي التكلًي  عاملهيدوم و ذا أديصمت التكلًي  عاملهيدوم فقيد         

أدصمت تكلً  الغافيل  ي  عياب أو    أٍ أ   غيسط التكلًي  عالفهيل أ  يكيى  اكننيا  قيدوز علًيه داغيل يف            

ويفاعُ واملهيدوم ويري  قيدوز عليِ تؿيىزه  فكيرلن        دزَ املكل  لكٌ يلتٌ عه علِ الىده املللىب  نه  ؿدا  

الغافل ال  دزَ له وال  ؿد فلقاذا أدصييىه  نيات  يي عيدم القيدزَ ومل جتًيصوه عليِ الغافيل  يي أ  انقًيي           

  1 د اأهد و القدزَ فًه وولًظ األومت علو     الجاأٌ    

 أدًع علِ  را الدلًل عل سي  6
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  هليىم   يرا  علي    فإَ  عد ه سامت  نه  للىعا  أو الفهذ الفهل أ  هدومامل عتكلً  املساد األ س األومت 6 لًظ

 عالكسوزَ 

ٌ  األ ييس الجيياأٌ 6 أ  املييساد  ييى التهلييق       طييتذقها  ودييىده  ا  علييذ  يي      األشمت يف احلكييذ تىدييه  أٍ الهقليي

 علييِ فييهتى  وال  أشلًييا التكلًيي  يكيي  مل عاملهييدوم التكلًيي  يتهلييق مل لييى علأييه واستذييىا التكلًيي و غييسآط

ٌ  وألأيه   جليه  فيامللصوم  عايفيل  والي شم  سادثيا   ىأه يطتلصم احلادخ الىدىد ٌ  عياأل س  حلؿيىله  أشلي  و قيا  والنهي

  1  أشلٌ و ى ا    م

الىده الجالح6 ودىب الكقا  والغسا ات والص اَ يف  امت الؿيب واانى     األسكام الجاعتُ يف الر يُ أٍ  

   ال فهذ له وال  ؿد و د أفًتذ عنهذ التكلً  فكا  األو  أأه ال    التكالً  الػسعًُ و د ودبو علِ 

  6تكلً  علًهذو ألأهذ يف سكذ الغافل اطع القاعدَ لديكذ 

 الكييقا   لىدييىد عاملطييببات األسكييام زعييط  ييى عييل أفطييهقا علييِ لييًظ أدًييع علييِ  ييرا الييدلًل عييل  الىدييىب 

    ذلن الفهذ ولًظ لهدم يهقلو ال الرٍ الطكسا و والناضٌ النآذ علِ تكلً  ووال البهآذ أفهامت عبهض

ُ  علِ الديُ وجتع الغريو عفهل التكلً  يطتشًل  ذ غٌْ يف التكلً  ِ  ال الها لي  عفهيل   كلفيى   أأهيذ  بهني

 لجبيىت  ضبع النؿاب و لن اإلت   فكرلن ذ تهذ يف الغسم لجبىت ضبع الغري فهل أ  بهنِ ولك  الغريو

ٌ   لاب ضبع أأه بهنِ الؿبًا  ذ ُ يف احلقىق  ره ْ  اليىل  عهيد  الؿييب   لياب  وضيبع  احليامتو  يف عياألدا

  3  يهقل وال يطقي ال    خيايفع وأ  افهذ يفهذ ال مل  يقامت أ  احملامت   ا حمامت وري وذلن البلىغ

اليدلًل الساعيي الهقيل 6  قازعيُ الؿييب املقًيص  سسليُ البلييىغ دلًيل الهقيل و يي ذلين مل يكلفيه الػيس   قييا              

   وعلِ  ىلكذ  را يكى  أا ـ عقله واألؾل غ   ذلن  تقىلى

 الهقيل  أل  رفًفياو  عنيه  ا لياب  سَط لك  عق  يصيده ال  نه النلفُ أدًع علِ  را الدلًل عل  اأفؿامت

 ويهيس   الػيس   غلياب  عيه  يفهيذ  الرٍ احلد علِ عغتُ الى ى  ميك  ف  التدزير علِ فًه يعهس و  ا غفٌ

  1 ٌ السغد     ظا سَ ع  ُ له الػس  فنؿع واآلغسَ والسضىمت املسضل

عناْ علِ  ا تقدم ذ سه يف  ره املطللُ    أ ىامت الهلقاْ وأدلتهذ   لسيس حمل النصا  والسادح    األ ىامت6

وتهسي  التكلً  تبني لنا أ  ا    احلاؾل يف  ره املطللُ يهىد يف أؾله    اغت   الهلقياْ يف تفطيري   

  التكلًيي  عنييد األؾييىلًني يكييى  غلاعييا أٍ يفلبييا أو  لييصام عييل س أو أهييٌ للقخايفييعو و        هنييِ التكلًيي   ذ أ 

                                                           

 36ف 1 زغاد الفشىمت ز - 1

 111ف1املدغل ز - 6

 23ف/1ز املطتؿفِ - 3

 24ف1املطتؿفِ ز - 1



 

232 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد - السادس العدد  جامعة الناصرمجلة 

 الفقهي االجتهاد في وأثره تكليفو األصىليين عند الغافل
 

 د . عبد الملك عبد اهلل أحمد الزبيري 
 

مجًي  ره املهاأٌ للتكلً  تتللع الفهذ واالضتًهاب هلا ساال ووال ميك  ثبىتها يف الر ُ اعتداْ  امل يك  

وليًظ   املخايفع أ   للخلاب و را سامت الغافل فهى  قيا ذ سأيا ضياعقا  ي  ال يفهيذ ا لياب واليدز يه       

ْٔ  ٔعِنيدَ  ٔعاِلٔخَليابٔ  له ؾ سًُ الهلذ والفهذ  عًنقا اِلُقيَسادُ  ُٔ  يف اِلٔفِهيلِ  ُثُبيىتُ  اِلُفَقَهيا ايسد ا لياب وال     الرِّٖ ي

يػرتط أ  يكى  املخايفع  ادزا علِ فهقه و ًا ه عاملساد  نه ساال فهى يجبو اعتداْ يف الر ُ ستِ  يي عيدم   

 عند تىافس أضباب ودواعٌ القدزَ وهلرا  الىا عىديىب القكياْ للؿي َ عليِ     القدزَ ولك  ال يلالع عفهله  ال

النآذ عهد أى ه والناضٌ عهد ذ سهو و الىا عىديىب الكيقا  والغسا يات والص ياَ يف  يامت الؿييب واانيى و        

نهذ يقىليى  عىديىب القكياْ    لكي  َ َنُهيىُهو   يرا  اِلُقَتَكلُِّقيى َ  َيَتَؿيٖىزِ  مل ألأها    األسكام الجاعتُ يف الر ُ َوَلٖقا

للؿييي َ عليييِ النيييآذ والناضيييٌو ولكييي  خبلييياب ددييييد ويقىليييى  عىديييىب الكيييقا  والغسا يييات عليييِ الؿييييب   

واانى  ولك   ي  عياب أسكيام الىقيي وا ي   يف التكيالً و وعليٌ  يرا ميكي  القيىمت عيل  ا ي   يف  يره              

 املطللُ يكى  غ   ؾىزٍ وا  أعلذ  

أ يىامت الهلقياْ وأدليتهذ يف  يره املطيللُ والتل يل فًهياو ولسييس حميل النيصا   أ يىمت             عهيد اضيتهسا    السادح 6

وعييا  التىفًييق أَ   ييا ذ ييع  لًييه مجهييىز األؾييىلًني  يي  القييىمت عهييدم تكلًيي  الغافييل  ييى الييسادح وذليين               

 لألضباب األتًُ 6

هى عادص عي  فهيذ ا لياب    أوال 6 أ  ا  تها  دهل الهقل  ناط التكلً و والغافل ال عقل له سامت وفلته ف

 و امت أيكا   لٔ  يكى  علِ ا  1و دزا ه وا  تبازت وتها  يقىمت  و ا  نا  هرعني ستِ أبهح زضىال    

  فإ ا ُ احلذُ علِ الناع تكى  عالتبلًغ  ي   بيل السضيل ثيذ احلذيُ الجاأًيُ عالهقيل        6سذُ عهد السضل   

   و د ثبو أ  ا  تبازت وتها   اضع عالهقل 

ثاأًا 6دلو الطنُ النبىيُ يف  ىاقي  جريَ علِ زفي القلذ ع  اانى  والؿيب والنآذو و يرا زفهيا حليسز    

 ع  الناضٌ وذلن الأهدام القؿد 

6 لى  ا  الغافل  كلفا ملا أودع الػاز  الدييُ عليِ الها ليُ يف  تيل الؿييب أو اانيى  أو ستيِ النيآذ         ثالجا 

وأل  األؾل أ  الهقىعُ يف الػسيهُ تكى  علِ اناأٌ ولك  مَلا  ا  الغافل ال  ؿد له وال علذ دهلو الديُ 

     عاب أو   علِ الهافلُ  يراأا  نها عالهرز له    را يف سقىق الهبد ويف سق ا 

 املللع الساعي 6 أفهامت الغافل وأ ىاله وأثس ا يف اإلدتهاد الفقهٌ  

لدثنا فًقا  كِ ع  سكذ تكلً  الغافل عند األؾىلًني  وعند الفقهاْ وفًقا يلتٌ ضيللدخ عي  أفهيامت    

     ً فيه وذلين   ألغافل و ا تستع علٌ ذلن    اغت   عني الفقهياْ وعيني األؾيىلًني أتًذيُ اغيت فهذ يف تكل

    غ مت عس   اذز تلبًقًُ علِ ضبًل التقجًل ولًظ احلؿس و نها  ا يلتٌ 6 

                                                           
 11االضساْ آيُ  - 1

 121النطاْ آيُ  - 6
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 املطللُ األو 6 عذص املطافس ع  اضتهقامت املاْ أطًاأا   اغتل  الهلقاْ يف  ره املطللُ     ر بني 6

  قيا  لنطيًا  عا اضيتهقاله  عي   عذيص  ألأيه  جيصٓيه  فتيًقذ   طيافس  و يى  زسله فِ املاْ أطِ    املر ع األومت 6

و و    ييرا القييىمت ذ ييع مجهييىز   عييالتًقذ ا ليياب    امليياْ اضييتهقامت غليياب عييه فًطييقط امليياْ عهييدم يهذييص

األؾىلًني  وعهض الفقهاْ    الػافهًُ واحلناعلُ دسينيا عليِ  اعيدتهذ عسفيي التكلًي  عي  الغافيل وعليِ         

  1 را األضاع جيصؤه التًقذو وتؿح ؾ ته وال  عادَ علًه   

ْ  أطِ    الجاأ6ٌاملر ع  ِ  امليا وعلًيه اإلعيادَو و    يرا القيىمت ذ يع        ُيِذيِصهٔ  مل فتيًقذ   طيافس  و يى  زسليه  في

 عي   خيسديه  ال النطيًا     عيل  6عهض فقهاْ احلناعلُ واملالكًُ وعهيض فقهياْ الػيافهًُ واألسنيا    و يالىا       

 عالنطييًا  تطييقط فلييذ اليير س  ييي جتييع يفهييازَ وألأهييا الىدييدا و عييدم التييًقذ  عاسييُ وغييسط وادييداو  ىأييه

ُ  أطٌ لى و قا  احلدخ َ  الطيرتَ  و يامت النيىوٍ  ألأهيا     و نطيًا   عالؿيىم  و فيس  الس بي ُ  يفهياز  في   وادبي

   3يغطله    فلذ أعكآه    عكىا أطٌ لى  قا عالنطًا  تطقط

 وعتا ه  6 اغتل  الهلقاْ يف  ره املطللُ     ر بني 6 ويف  ه الطكسا  املطللُ الجاأًُ 6غلي

وا ي و    را القىمت ذ ع األسنا  و ٌ زوايُ أيكا ع  اإل ام  وعتا ه ويف  ه الطكسا  غلي ع األومت 6املر 

الػافهٌ واإل ام امحد  وعهض فقهياْ الػيافهًُ واحلناعليُ    واضيتدمت أؾيشاب  يرا القيىمت ملير بهذ عاألدليُ          

  1اآلتًُ 6 

ٌ  أفر حمله تؿسفه ؾاد  فإذا خمايفع الَطكسا  أ  الدلًل األومت 6    تهيا    ىليه  الىؾي   ودلًيل   الَؿياس

ووده االضتدالمت يف اآليُ  الىا    ا  تبيازت وتهيا   يد غايفيع الَطيكسا           ضكازّ وأأتذ الؿ َ تقسعىا  ال

ِ  دلًيل  فهيى  ضيكسه   بيل  ليه  غلاعا  ا  و   أـ فهى ضكسه سامت يف له فإ   ا  غلاعا   يف خمايفيع  أأيه  علي

 أ يس  ولكنيه  احليامت  عاعتيدامت  يتىديه    يا  ا لياب  أل  وه  يراو  تفهيل  في   دننيو   ذا يقامت ال وألأه ضكسه سامت

 وعالطيكس  تًطيريا   قا يه  عقيل  ع  البلىغ و ى علًه الدامت العا س الطبع فًقام سقًقته علِ يى   ال عايف 

ُ   عطيبع   اأيو  مليا  أفطيه  عي   وفلتيه   لنيا  خمايفيع  أأه ثبو فإذا املهنِ  را ينهدم ال  عيه  يطيتشق  وال  هؿيً

ْ  أفىذ    املني يف عرزا ذلن يك  مل التخفً   ييصومت  ال عالطيكس  وأل  ضيببه  تقيسز   يا  عهيد  تؿيسفاته   ي   غيٌ

 و ييا  هؿييًُ  عطييبع لًطييو وفلتييه فييإ  البيينر خبيي   علًييه الطييسوز لغلبييُ اضييتهقاله عيي  يهذييص   ييا عقلييه

  يي  مينهييه النييىم وأل  النييآذ وخبيي   اإلوقيياْ بنصلييُ فًكييى  سقًقييُ ضييكسا يكييى  أ  ال  ييس  أييى  يهرتيييه

                                                           
1

 345ف6 ىايفي األدلُ ز 

 314ف/1ز واإل لًل / التاز651ف/6ز / ااقى 612ف/1ز / املبد 634ف/1ز للقسداوٍ اإلأؿا  - 6

 651ف6ااقى  ز - 3

 ع  عل6ٌ تللً  / 132ف 2سنبل ز ع  أمحد اإل ام  ر ع علِ ا       السادح  هسفُ يف / اإلأؿا 132ف/2ز للطسغطٌ املبطىط - 1

ٌ  سا يد  حمقيد 6 لقًق عريوتو - الهسعٌ الرتاخ  سًاْ داز6 النػس داز احلط و أعى املسداوٍ ضلًقا   6الػيافهٌو ز   اإل يام  فقيه  يف / املهيرب الفقي

 عريوت - الفكس داز6 النػس داز  ضشاقو أعى الػرياشٍ يىض  ع  علٌ ع  تلل   عسا ًذ33ف
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ُ  أ   ي الهقل    مينهه يقيووالطكس ال ال  أه أقىمت اإليقا  ف أهدام الهقل  عي   تكي   مل النيىم  عطيبع  الغفلي

 عسدتييه  كييذ فيي  يقييىمت ملييا  هتقييد وييري والطييكسا  االعتقييادو فًهييا الييس   فييإ  الييسدَ خبيي   و ييرا  هؿييًُ

  1   الطبع تقسز عهد علًه للتخفً  ال ز نها الأهدام

 ووديه  6واملهتيىه      الؿييب  يفي ق   ال دآص يف ق اضتدلىا    الطنُ اديح   ل 6الجاأٌ 6 الطنُ الدلًل 

االضتدالمت يف احلديح أ   فهىم املخالفُ يف أـ احلديح دمت عليِ  أ  يفي ق  يا ضيىّ الؿييب واملهتيىه و يى        

 الطكسا  يقي  

  واضيتدلىا  3مت ذ ع مجهيىز األؾيىلًني   وعتا ه ال يقي و    را القى ويف  ه الطكسا  غلي املر ع الجاأ6ٌ

  16(علِ  ر بهذ علألدلُ اآلتًُ 

 الؿيب    يؿح ال وهلرا الؿشًحو القؿد يهتقد واإليقا  ؾشًحو  ؿد للطكسا  لًظ أأه الدلًل األومت 6

   واانى 

  النبًر     ضكس  ذا فكرلن يف  ه يقي مل البنر غسب    ضكس لى أأه الدلًل الجاأٌ 6

 يفي ق  ثيذ  ينتبه ال والطكسا  أبهو  ذا ينتبه النآذ فإ  النآذ وفلُ فىق أفطه ع  وفلته أ  جالح 6الدلًل ال

 ضييبع ووذليين املهؿييًُ عطييبع  نييا وفلتييه يقييىمت  يي  لقييىمت  هنييِ وال أو و الطييكسا  فليي ق يقييي ال النييآذ

ُ ال تقيي  وال عاالتفياق  زدتيه  تؿيح  مل ازتيد  ليى  الطكسا  فإ  للتخفً  ال علًه للتػديد  ا سأتيه  وعيني  عًنيه  فس ي

 زدته  عؿشُ حلكذ املهنِ  را اعترب ولى

  نا ػُ األدلُ وعًا  السادح  نها 6

   أدلُ القآلني عهدم ؾشُ أ ىامت الطكسا   قبىلُ وضلًقُ وأل  اعتباز القىمت   ا يكى  عالقؿيد وال  ؿيد   

ح وأل  الػيياز   ييد  ييدز لييه عقىعييُ للطييكسا  لييصوامت عقلييه فيي  يهتييربو وأ ييا  لصا ييه عقىلييه علًييه الهقىعييُ ال تؿيي 

  هًنُ وال تقدز عالسأٍ  

ولرا فإ  الطكسا   علسيق حمعىز ال يهتد جبقًي أ ىاله  ي  ؤاغرته ع  دسآقه  ؤاغرَ  ا لُ و را ال 

غ   فًه عالنطبُ ألؾشاب القىمت الجاأٌ  ال    األغر عاالعتباز يف أ ىاله وأفهاله     بًيل الىقييو وعليِ    

 كلفييا  ذ غليياب التكلًيي  وييري الىقييي وو ذا  ييا   ييرا  ييا يس ييٌ  لًييه القييآلى  عى ييى  يف  ييه      ييرا ال يكييى 

                                                           

 33ف 6الػافهٌو ز  اإل ام فقه يف / املهرب 132ف 2ز ا       السادح  هسفُ يف / اإلأؿا 132ف/2ز لطسغطٌ املبطىط - 1

 1151سديح ز ذ 352ف 3ه دو  الؿيب / ضن  الرت رٍ ززواه الرت رٍ علفغ  املهتى  - 6

و ى  ر ع العا سيُ وانهفسيُ وعجقا  البيت و ٌ أسدّ السويات ع  اإل ام أمحد و ى  غتًاز اللشاوٍ    احلنفًُ والكسغٌ واملصأيٌ   - 3

 /612ف/1ز / املبد 33ف 6/ملهرب ز132ف 6وأعٌ ثىز    الػافهًُ / املبطىط  للطسغطٌ ز

 616ف3ادز الطاعقُ / املبد   زاملؿ - 1
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وعتا ه ف  عئظو و    يا   ؿيد ذ أأيه  كلي  فهيرا عهًيدو وذلين الفتقياز أفهيامت املكلي     القؿيد  وا              

 أعلذ  

عقليه عطيبع يهيرز فًيه      واانى  والنآذ6 ال غ   عني الهلقاْ يف عدم و ى  اللي ق اي  شامت   الؿيب يف ق

 يف املبيد  سًيح يقيىمت     1 النآذ واانى  واملغقِ علًهو و د أقل اإلمجا  علِ ذلن اع   فليح احلنبليٌ    

ِ  والنييآذ  يياانى  فًيه  يهييرز عطيبع  عقلييه شامت   و ي  6   علًييه لقىلييه يف  ييه  مجاعيا  يقيي  مل علًييهو واملغقي

ِ  اانيى   ع  القلذ  زفي الط م ٌ  وعي   يفًيق   ستي  يفي ق   ال ديآص  اللي ق   امت  يل  أأيه   سفىعيا  سييسَ   أعي

  واغتلفىا يف يف ق الؿيب    أ ىامت 36عقله   علِ املغلىب املهتىه

والنيآذ و    يرا القيىمت ذ يع األؾيىلًى   وعهيض         يا انيى    الؿيب  للقيا   يف ق يقي ال  القىمت األومت 6

 ستييِ اانييى  وعيي  يبلييغ ستييِ الؿيييب  عيي ثيي خ عيي  القلييذ الفقهيياْ  واضييتدلىا علييِ  ييىهلذ  اييديح   زفييي

 عينهذ  زفيي    ووده االضتدالمت يف احلديح أأيه زفيي عينهذ القليذ  وسًيح     1    يطتًقغ ستِ النآذ وع  يفًق

 قيقا   عيدلًل  سقهيذ  يف ثاعو فهى الىقي غلاب  لذ وأ ا التكلً و غلاب  لذ واملساد تؿسفهذ علل القلذ

  قتكياه  فكيا   عاألضيباب  األسكيام  زعيط  و يى  الىقيي  غلياب  بعيا   ي   اللي ق  أ  ذلين  علِ يسد و أتلفىهو  ا

ٌ  سكيذ  يلص يه  الىقيي  غلياب  عيل   وجيياب  علًهذو و ىعه ُ  تكلًفي ُ   شس ي  التكلًي   وغلياب  عليًهذو  الصودي

 غليياب وأ ييا الليي قو  طييللُ غؿييىف يف امللييصوم زفييي التكلًيي  غليياب و ييى اليي شم زفييي  يي  فًلييصم  سفييى 

  1هذ يكقنى    ألأ  اإلت  و فجاعو وري ا يف الىقي

 وفًه تفؿًل علِ النشى اآلتٌ 6 القىمت الجاأٌ 6

ٍ  أٍ الها يل  أوال 6 يقيي  ي  الؿييب    وال يقؿيد عالها يل  ي   قليو أ لًتيهو        االغتًيازو  يف يهقيل اللي ق   الير

   وعهض فقهاْ احلناعلُ و ى زوايُ ع  اإل ام أمحد سًيح يقيىمت     2و    را القىمت ذ ع ضهًد ع  املطًع  

                                                           

وأػيل يف عًيو املقيدعو وتيىفِ       يي 344 يي و ًيل   316ضينُ   وليد  حمقد عي   فليح عي  حمقيد عي   فيسزو أعيى عبيد ا و ويظ اليدي  املقدضي6ٌ             - 1

ِ  الطنًُ والفىآد النكو ي له  ؿنفات  نها 323ضنُ  عؿاحلًُ د ػق   يفاليدزز الكا نيُ   ًيُ وأؾيىمت الفقيه ووري يا /    تًق العي   احمليسز   ػيكل  علي

 الع  سذس لهطق أٌ  الجا نُ املُٔ أعًا 

 143ؾي3/ األع م دي 11ؾي16/ ط عدو  / هذذ املؤلفني دي 143ؾي6دي

 133ف/1ز غذا  أعٌ /  نت611ف3املبد   - 6

 ضبق رسجيه - 3

 ضبق رسجيه - 1

 1ف/1ز اللالبني  عاأُ - 1

قسغٌ املخصو ٌ ضًد التياعهني وليد لطينتني  كيتا  ي  غي   عقيس و ًيل ألزعيي و زوّ عي            ضهًد ع  املطًع ع  سص  أعٌ و ًع ع  عقسو ال - 2

       ُ  يي   ي  غ فيُ الىلًييد عي  عبيد امللين / اأعييس تهيريع الكقيامت يف أمسياْ السدييامت          51 يجري  ي  الؿيشاعُ و و يا  زدييّ  فقهًيّا ؾياحلّا تيىيف ضيين

   611/ تقسيع التهريع و ؾي  644ي154وؾي3دي
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   أأه ظيا س 1    بريَ يقي يف  ه   وذ س اع   علًه ولسم عه تبني شودته أ  ويهلذ الل ق يهقل ٍالر وأ ا

ٌ   و يىمت 6    عالطياق   أغير  ملي   واضتدلىا اديح  اللي ق   املر ع  املهتيىه  يفي ق   ال ديآص  اللي ق    يل  علي

 يللقىا ال أ  فآدته أ   نه   فًفهذ1النكا    الؿبًا   ا تقىا  امت أأه عنه ا  زقٌ علٌ ع  وزوٍ   3  

 1   البالغ  ل ق فى ي الل ق حمل ؾاد  عا ل    يف ق ووألأه يللقىا

 وؾييشُ والؿييًام الؿيي َ علييِ للكييسب سييد الهػييس ضيينُ وأل  عػييسَ عػييسو و ًييل  اثيينيت لييدو  يقييي ثاأًييا 6 ال

  را  فكرلن الىؾًُ

ع ضهًد عي  املطيًع  يف زواييُ أغيسّ      يف  ه و    را القىمت ذ  داش ز كا  وؾام الؿ َ أسؿِ ثالجا 6  ذا

 2  

ِ  زاعها 6 أ  يف ق الؿييب ال جييىش   و يٌ    و الين   واألسنيا   4والص يسٍ     3النخهيٌ     يىمت  و يى   يتلذ  ستي

 عبيياع اعيي  عيي  ذليين ذمييى وزوٍ احلذيياشو وأ ييل الهييساق أ ييل  ييىمت  و و ييى5  زوايييُ عيي  اإل ييام أمحييد والجييىزٍ

 يف  يه  يقيي  فليذ   كلي   ويري   و وألأه   تلذ ستِ الؿيب ع  القلذ زفي   وضلذ علًه ا  ؾلِ  النيب لقىمت

  14عقله   علِ واملغلىب املهتىه يف ق  ال دآص يف ق  ل ووده  اانى 

                                                           
 فًييه غييس  ملييدات يف اإلفؿييا  ذليين  يي   فًييدَ دًييدَ  تييع  تبييا  اإلفؿييا   تيياب  ؿيين  املعفييس أعييى  ييبريَ  عيي حمقييد عيي   ًييِ - 1

  614ف166ز والنهايُ / البدايُ الهلقاْ  را ع علِ وتكلذ احلديح

 236ف1ضن  اع   اده ز - 6

 ضبق رسجيه - 3

 - السغييد  كتبيي6ُ النػييس داز الكييىيفو غييًبُ أعييٌ عيي  حمقييد عيي  ا  عبييد عكييس أعييى6 تييللً  / 31ف1واآلثيياز ز األساديييح يف املؿيين   تيياب - 1

 احلىت   يىض   قامت6 لقًق األو و6 اللبهُ و1145 - السيا 

 614ف3/ املبد  ز654ف 3/ املغذ ز13ف/2ز للطسغطٌ املبطىط - 1

 املؿادز الطاعقُ - 2

 يي  12 اعس التاعهني ؾي سّا وؾيد ّا زواييُ وسفعيّا و  ىليده ضينُ        عسا ًذ ع  يصيد ع   ًظ ع  األضىد أعى عقسا  ألنخهٌ و    رسر    أ - 3

/ أعي م احلفياظ واحمليدثني عيرب أزعهيُ       62 – 61ؾيي  1/ وفًيات األعًيا  ديي     44ؾيي  1/األع م ديي   164ؾي1 ي /  ضري أع م النب ْ دي52ووفاته ضنُ 

 م و داز القلذ و الداز الػا 1553ًُ ي ي 1113و و ا عهد ا و اللبهُ األو   362ؾي  1عػس  سأّا لهبد الطتازاالػً   ديو

4 -          ْ  ىليده   حمقد ع   طلذ ع  عبد ا  اع  غهاب الص سٍو    عنِ ش يسَ عي   ي بو6 أومت  ي  دو  احليديحو وأسيد أ ياعس احلفياظ والفقهيا

 53 يؾ  3 يٌ داألع م للصز ل/ 362ؾي1 ي /ضري أع م النب ْ دي 161تىيف ضنُ  تاعهٌو    أ ل املدينُ  ي 14ضنُ 

  ي52 ي و ًل 53ضنُ  ضفًا  ع  ضهًد ع   طسوق الجىزٍو    عذ ثىز ع  عبد  ناَو     كسو ضًد أ ل ش اأه يف علىم الدي  والتقىّ ولد - 5

فقهياْ  /  يفبقيات ال احليديح  يف    قيا   الؿيغري  انا ي  و  الكبري انا ي  يق   ؿنفاته  124 ي  و ًل 121وتىيف ضنُ  وأػل يف الكىفُو  ي52

 141 يؾ 3 ياألع م للصز لٌ د/   61/يفبقات احلنفًُ ؾي 41ؾي

 614ف3/ املبد  ز654ف 3/ املغذ ز13ف/2ز للطسغطٌ املبطىط - 14
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 6ا ايُ

 عهد  يام البشح عهى  ا  تبازت وتها  وتىفًقه تىؾلو    أ ذ والنتآر والتىؾًات اآلت6ًُ

 أوال أتآر البشح6

 ٌ  ى غلاب ا  تبازت وتها  املتهلق علفهامت الكلفني و ى أىعا  تكلًفٌ ووقهٌ  ي أ  احلكذ الػسع1

 ي التكلً  عند األؾىلًني  ى أفظ ا لاب والتكلً  عند الفقهاْ  ى أثس ا لاب  6

 يالتكالً  الػسعًُ فًها أى     املػقُ  ال أأها  ػقُ حمتقلُ تدغل يف اضتلاعُ املكل  و دزته  3

 ى  تبها لتنى  أضباعها  ي الغفلُ تتن1

ي الغافل  ى  ل  ي  ال ييدزت ا ليابو وال يفهقيه وييدغل ليو  يرا التهسيي  اانيى  والؿييب والناضيٌ            1

 والنآذ واملغقِ علًه و ل سالُ  ػاعهُ للشاالت الطاعقُ  

و يى دفيي   ي السادح يف سكذ تكلً  الغافل أأه وري  كل و أل   را  ا يتقاغٌ  ي املقؿيد أألعليِ للػيسيهُ    2

 احلسز واملػقُ ودلع التًطري والتطهًل وودفي املفاضد ودلع املؿاح للقكل   

 ي ا    يف سكذ تكلً  الغافل عني األؾىلًني والفقهاْ غ   ؾىزٍ   3

 ي ققا  الػسيهُ اإلض  ًُ حلقىق أتباعها عىدىب الكقا  علِ الغافل يف  ل ساالته  4
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  يف سق الغافل عهد غسوده    وفلته  عل جيع علًه القكياْ  ال فًقيا   ي ال تطقط سقىق ا  تبازت وتها5

 يتهلق عاننى  املطتقس  

 ي تنى  األسكام الػسعًُ أتًذُ االغت   يف تكلً  الغافل  14

ييي ضييهُ الػييسيهُ وزمحييُ ا  تبييازت وتهييا  عهييره األ ييُ و ييرا ظييا س  يي  غيي مت تنييى   األسكييام و و ساعاتهييا    11

 عاملكل   و ا يهرتيهللعسو  احملًلُ 

 ثاأًا التىؾًات6

 عهد التهس  علِ احلكذ الػسعٌ وأز اأه والتكلً  واملكل  وغسويفه وسكذ تكلً  الغافل أىؾٌ عاألتٌ 6

ي ودىب التصم املطيلقني أسكيام ا  تبيازت وتهيا  يف الطيساْ والكيساْ  يي  ساعياَ األغير عيالسغـ يف ساليُ            1

 الكه  واألعراز  

املفتني  ساعاَ أألسىامت والعسو  احملًلُ عاملكل  عند  ؾداز ذ األسكام و الفتاوّ اًيح  ي علِ القكاَ و6

 يساعِ فًها لقًق املؿاح ودفي املفطدَ 

 ي عدم التطا ل يف أداْ احلقىق املتهلقُ عالر ُ ضىاْ  اأو   أم للهباد  3

 َ   ي  أألغر عهني االعتباز  ا  د يهرتٍ املكل      ىاأي غسعًُ  هترب1

 ي  ساعاَ أؾشاب الها ات والتقاع األعراز هلذ يف سامت ودد التقؿري  نهذ  1

ي علِ الدولُ اال تقام والهنايُ علؾشاب الها ات وودمهذ يف ااتقيو والقًيام عفيتح املسا يص واملؤضطيات     2

 واملهاؽ   املتخؿؿُو لتىعًتهذ عل ىز دينهذ و واألغر عليديهذ و طاعدتهذ و ستِ يكىأىا أ   للتكلً 

 ي  علِ يفلبُ الهلذ القًام عدوز ذ املنػىد يف تىعًُ األ ُ و فًقا ال يطي املطلذ دهله  3

  ؿادز البشح

 القسآ  الكسيذ   -يلوال

 الطنُ النبىيُ  -ثاأًا

 التفاضري   -ثالجا 

 لكتع الها ُ   -زاعها 

  تع الرتادذ  -غا طا 

ِ  املنهياز  غس  يف اإلعهاز-1 ٌ 6 تيللً   للبًكياوٍو  األؾيىمت  عليذ     الىؾيىمت   نهياز  علي  الكيايف  عبيد  عي   علي

  الهلقاْ    مجاع6ُ لقًق األو و6 اللبهُ و1141 - عريوت - الهلقًُ الكتع داز6 النػس داز الطبكٌو

6 النػيييييس داز الؿييييينهاأٌو األ يييييري  مساعًيييييل عييييي  حمقيييييد6  داعيييييُ الطيييييآل غيييييس  عغًيييييُ األ يييييل تيييييللً  -6

 و أمحدالطييييًاوٌ عيييي  سطييييني القاقيييي6ٌ لقًييييق األو و6 لبهييييُال و1542 - عييييريوت -  ؤضطُالسضييييالُ

 األ دمت    قبىلٌ حمقد سط  الد تىز
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ٌ 6 تيللً   األسكامو أؾىمت يف اإلسكام-3 ٍ  حمقيد  عي   علي ٌ  الكتياب  داز6 النػيس  داز احلطي و  أعيى  اآل يد  الهسعي

 انقًلٌ  ضًد  د6 لقًق األو و6 اللبهُ و1141 - عريوت -

ٌ  عي   حمقيد 6 تللً  األؾىمتو علذ لقًق    الفشىمت  زغاد-1  داز6 النػيس  داز الػيى اأٌو  حمقيد  عي   علي

  ؿهع أعى البدزٍ ضهًد حمقد6 لقًق األو و6 اللبهُ و1556 - 1116 - عريوت - الفكس

أضييد الغاعييُ يف  هسفييُ الؿييشاعُ العيي  األثييري الػييً  اله  ييُ عييص الييدي  عيي  سطيي  علييٌ عيي  أعييٌ الكييسم       -1

 ذ ع  عبد الىاسد الػًباأٌ املهسو  عاع  األثري و حمقد ع  حمقد ع  عبد الكسي

اإلؾاعُ الع  سذس لي غهاب الدي  أعٌ الفكل أمحد ع  علٌ ع  حمقد ع  حمقد علٌ الهطق أٌ ثيذ  -2

 م و داز الفكس و عريوت1545 - ي 1145املؿسٍ الػافهٌ  يفبهُ 

ٍ  أؾىمت-3 ُ  ا  الىؾيىمت   نيص  - البيصدو ٌ 6 األؾيىمتو تيللً     هسفي ٍ  حمقيد  عي   علي  داز احلنفًيِو  البيصدو

  ساتػٌ  – عسيظ داويد  لبه6ُ النػس

ٌ  ضيهل  أعٌ ع  أمحد ع  حمقد6 تللً  الطسغطٌو أؾىمت-4 ُ  داز6 النػيس  داز عكيسو  أعيى  الطسغطي  - املهسفي

 عريوت

ٌ 6 تللً  الدي و بهقات الهني  سَ لػس  املهني فتح ألفاظ سل علِ اللالبني  عاأُ-5  الطيًد  اعي   عكيس  أعي

 عريوت - والتىشيي والنػس لللباعُ الفكس داز6 النػس داز لد ًايفٌوا غلا حمقد

ٌ 6 تيللً   سنبيلو  عي   أمحد اإل ام  ر ع علِ ا       السادح  هسفُ يف اإلأؿا -14  ضيلًقا   عي   علي

ٌ  اليرتاخ   سًاْ داز6 النػس داز احلط و أعى املسداوٍ ٌ  سا يد  حمقيد 6 لقًيق  عيريوتو  - الهسعي  يي البشيس  5الفقي

 الكتيع  داز6 النػيس  داز الصز ػيٌو  ا  عبيد  عي   عهيادز  عي   حمقيد  اليدي   عيدز 6 تيللً   الفقيهو  ؾىمتأ يف احملًط

ُ  مو6444 -  يي 1161 - عيريوت / لبنا  - الهلقًُ  أساديجيه  وغيسز  أؿىؾيه  قيبط 6 لقًيق  األو و6 اللبهي

 تا س  حمقد حمقد  د6 علًه وعلق

ُ 6 النػيس  داز الفداْو أعى غٌالقس  جري ع  عقس ع   مساعًل6 تللً  والنهايُو البدايُ-11  – املهياز    كتبي

 عريوت

6 النػيس  داز املهيالٌو  أعيى  انيىيذ  يىضي   عي   ا  عبيد  عي   امللين  عبيد 6 تيللً   الفقيهو  أؾىمت يف الرب ا -16

 الديع  حمقىد الهعًذ عبد  د6 لقًق الساعهُو6 اللبهُ و1114 -  ؿس - املنؿىزَ - الىفاْ

ِ  حمقد6 تللً  والقا ىع دىا س    الهسوع تاز-13  اهلداييُو  داز6 النػيس  داز الصعًيدٍو  احلطيًذ   ستكي

 احملققني    مقىع6ُ لقًق

ٌ  عي   يىضي   عي   حمقيد 6 تيللً   غلًيلو  ملختؿيس  واإل لًل التاز-11 ٍ  القاضيذ  أعي  داز ا و عبيد  أعيى  الهبيدز

 الجاأ6ًُ اللبهُ و1354 - عريوت - الفكس داز6 النػس
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 املييسداوٍ ضييلًقا  عيي  علييٌ احلطيي  أعييٌ الييدي  عيي 6ْ تييللً  الفقييهو متأؾييى يف التشسيييس غييس  التشييبري-11

ُ  مو6444 -  ي1161 - السيا /  الطهىديُ - السغد  كتب6ُ النػس داز احلنبلٌو 6 لقًيق  األو و6 اللبهي

 الطسا  أمحد  د القسأٌو عى   د انربي و السمح  عبد  د

ِ 6 تييللً  التنبًيه  ألفيياظ لسييس -12 ٍ  عيي  غيس   عيي   ًي  - القلييذ داز6 النػيس  داز ش سييياو أعيى  لنييىوٍا  يس

 الد س الغذ عبد6 لقًق األو و6 اللبهُ و1144 - د ػق

  ؤضطيي6ُ النػييس داز املنا ييعو أعييى الصدميياأٌ أمحييد عيي  حمقييىد6 تييللً  األؾييىمتو علييِ الفييسو  رييسير-13

 ؾاح أديع حمقد  د6 لقًق الجاأًُو6 اللبهُ و1354 - عريوت - السضالُ

ٌ  الكتاب داز6 النػس داز انسداأٌو علٌ ع  حمقد ع  عل6ٌ تللً  تالتهسيفا14  و1141 - عيريوت  - الهسعي

 األعًازٍ   عسا ًذ6 لقًق األو و6 اللبهُ

 املكتبُ الهلقًُ عريوت  علا القادز عبد  ؿلفِ ولقًق دزاضُتقسيع التهريع -15

 - عييريوت - الفكييس داز6 النػييس داز و  احليياز أ ييري اعيي 6 /تييللً   األؾييىمتو علييذ يف والتشييبري التقسيييس-64

  م1552 -  ي1113

6 النػيس  داز انيىيذو  يىضي   عي   ا  عبد ع  امللن عبد املهالٌ أعى6 تللً  الفقهو أؾىمت يف التلخًـ-64

 أمحيييد وعػيييري النبيييالٌ ديييىمل ا  عبيييد6 لقًيييق مو1552 - يييي1113 - عيييريوت - اإلضييي  ًُ البػيييآس داز

 الهقسٍ 

 دازو  املهاؾيس  الفكس داز6 النػس داز املناوٍو السؤو  عبد حمقد6 تللً  التهازي و  هقات علِ التى ً -61

  الدايُ زقىا  حمقد  د6 لقًق األو و6 اللبهُ و1114 - د ػقو  عريوت - الفكس

 عريوت - الفكس داز6 النػس داز عادغاهو عل ري املهسو  أ ني حمقد6 تللً  التشسيسو تًطري-66

ُ 6 النػيس  داز الطيهدٍو  أاؾيس  عي   اليسمح   لييهبد  املنيا    ي م  تفطيري  يف اليسمح   يذالكيس  تًطري-63   ؤضطي

 عجًقني  اع 6 لقًق مو6444 - ي1161 - عريوت - السضالُ

ٌ 6 تيللً   الفنيى   اؾيل سات  يف الهلىم دا ي-61  داز أكيسٍو  األمحيد  السضيىمت  عبيد  عي   الينيب  عبيد  القاقي

ُ  مو6444 -  يي 1161 - وتعيري /  لبنا  - الهلقًُ الكتع داز6 النػس  عبازاتيه  عيسب 6 لقًيق  األو و6 اللبهي

 فشـ  اأٌ سط 6 الفازضًُ

/ لبنييا  - الهلقًييُ الكتييع داز6 النػييس داز الهلييازو سطيي 6 انىا ييي تييللً  مجييي علييِ الهليياز ساغييًُ-61

 األو 6 اللبهُ مو1555 -  ي1164 - عريوت

 داز6 النػييس داز الييد لىٍو الييسسًذ عبييد اعيي  ا  لييٌو عػيياه املهييسو  أمحييد لييي اإل ييام  البالغييُ ا  سذييُ-62

 ضاعق ضًد6 لقًق عغدادو - القا سَ - املجنِ  كتبُ - احلديجُ الكتع
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 األمحيد  السضيىمت  عبيد  عي   النيب عبد القاق6ٌ تللً  الفنى و اؾل سات يف الهلىم دا ي أو الهلقاْ دضتىز

6 لقًييق األو و6 اللبهييُ مو6444 -  ييي1161 - عييريوت/  لبنييا  - الهلقًييُ الكتييع داز6 النػييس داز أكييسٍو

  فشـ  اأٌ سط 6 الفازضًُ عبازاته عسب

ٌ  عي   الى ياب  عبيد  النؿيس  أعٌ الدي  تاز6 احلادعو تللً  اع  خمتؿس ع  احلادع زفي   الكيايف  عبيد  عي   علي

 عليي6ٌ لقًييق األو و6 اللبهييُ  يييو1115 - م1555 - عييريوت/  لبنييا  - الكتييع عييامل6 النػييس داز الطييبكٌو

 املىدىد عبد أمحد عادمت  هى و حمقد

ٌ  عي   الى ياب  عبيد  النؿيس  أعٌ الدي  تاز6 تللً  احلادعو اع  خمتؿس ع  احلادع زفي  الكيايف  عبيد  عي   علي

 عليي6ٌ لقًييق األو و6 اللبهييُ  يييو1115 - م1555 - عييريوت/  لبنييا  - الكتييع عييامل6 النػييس داز الطييبكٌو

 املىدىد عبد أمحد عادمت  هى و حمقد

 دا هيي6ُ النػييس داز حمقييدو أعييى املقدضييٌ  دا ييُ عيي  أمحييد عيي  ا  عبييد6 املنيياظس تييللً  ودنييُ النيياظس زوقييُ

 اليييسمح  عبيييد الهصييييص عبيييد  د6 لقًيييق الجاأًييُو 6 اللبهيييُ و1355 - السييييا  - ضيييهىد عييي  حمقيييد اإل ييام 

 الطهًد

ُ 6 النػيس  داز  وا عبيد  أعيى  الير يب   اميياش  عي   عجقيا   عي   أمحيد  عي   حمقد6 تللً  النب ْو أع م ضري   ؤضطي

 الهس طىضٌ  أهًذ حمقدو  األزأاؤوط غهًع6 لقًق التاضهُو6 اللبهُ و1113 - عريوت - السضالُ

غييرزات اليير ع يف أغبيياز  يي  ذ ييع لإل ييام غييهاب الييدي  أعييٌ الفيي   احلطيي  عيي  أمحييد عيي  حمقييد الهكييسٍ      

عبد القادز األزأؤوط و  –م و لقًق 1545 - ي 1114اللبهُ األو   احلنبلٌ الد ػقٌواملػهىز عاع  الهقادو

  حمقىد األزأؤوط و داز اع   جري  

ٍ  احلطيني  أعيى  احلذياز  عي    طلذ6 تللً   طلذو ؾشًح  ْ  داز6 النػيس  داز النًطياعىزٍو  القػيري  اليرتاخ   سًيا

 البا ٌ عبد فؤاد حمقد6 لقًق عريوتو - الهسعٌ

ع  حمقيد ا لفًيُ أعيى عكيس اللبهيُ عيدو  و داز        ؾفُ الؿفىَ نقامت الدي  أعى الفسز عبد السمح  ع  علٌ

 اع  غلدو  

  ري6 النػس داز حمقدو أعى القسغٌ الىفاْ أعٌ ع  حمقد الىفاْ أعٌ ع  القادز عبد6 تللً  احلنفًُو يفبقات

  ساتػٌ - غاأه  تع حمقد

ُ   عكيس عي  أمحيد عي  حمقيد عي  عقيس عي   اقيٌ           عٌأ يفبقات الػافهًُ  لي اللبهيُ 6    يي / 411غيهبه املتيىفِ ضين

 ت عريو الكتع / داز عامل احملقق6 د  احلافغ عبد الهلًذ غا  ي   / 1143األو 

ٍ  يىضي   ع  علٌ ع   عسا ًذ6 تللً  الفقهاْو يفبقات  عيريوتو  - القليذ  داز6 النػيس  داز  ضيشاقو  أعيى  الػيرياش

 املًظ غلًل6 لقًق
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ٌ  ازد6 النػيس  داز انقشيٌو  ضي م  عي   حمقد6 تللً  الػهساْ فشىمت يفبقات  حمقيىد 6 لقًيق  ديدَو  - امليدأ

 غا س حمقد

  سًيياْ داز6 النػييس داز الهييًذو أمحييد عيي  حمقييىد الييدي  عييدز6 تييللً  البخييازٍو ؾييشًح غييس  القييازٍ عقييدَ

 عريوت – الهسعٌ الرتاخ

ْ  يف اليربوق  أأيىاز  أو الفسوق ٌ   دزييظ  عي   أمحيد  الهبياع  أعيى 6 تيللً   و  اهليىا ؼ   يي   الفيسوق  أأيىا  الؿينهاد

 غلًييل6 لقًييق األو و6 اللبهييُ مو1554 -  ييي1114 - عييريوت - الهلقًييُ الكتييع داز6 النػييس داز القييسايفو

 املنؿىز 

ُ   ىايفيي   داز6 النػييس داز الطيقهاأٌو  انبيياز عبيد  عي   حمقييد عي    نؿيىز  املعفييس أعيى 6 تيللً   األؾييىمتو يف األدلي

 الػافهٌ ًل مساع سط  حمقد سط  حمقد6 لقًق مو1553 - ي1114 - عريوت - الهلقًُ الكتع

ٌ  عبياع  عي   عل6ٌ تللً  األسكامو    عها يتهلق و ا األؾىلًُ والفىآد القىاعد 6 النػيس  داز احلنبليٌو  البهلي

 الفقٌ سا د حمقد6 لقًق و1512 - 1331 - القا سَ - احملقديُ الطنُ  لبهُ

  هيييدٍ د6 قلقًييي اهلييي متو و كتبيييُ داز6 النػيييس الفسا ًيييدٍ داز أمحيييد عييي  ا لًيييل6 تيييللً   الهيييني  تييياب

 الطا سآٌ ي  عسا ًذ د/  املخصو ٌ

ُ  أعييٌ عيي  حمقيد  عيي  ا  عبييد عكيس  أعييى6 تييللً  واآلثياز   األساديييح يف املؿيين   تياب  6 النػييس داز الكييىيفو غيًب

 احلىت   يىض   قامت6 لقًق األو و6 اللبهُ و1145 - السيا  - السغد  كتبُ

 الًهقييسٍ فسسييى  عيي  حمقييد عيي  علييٌ عيي   عييسا ًذ6  تييللً امليير عو علقيياْ أعًييا   هسفييُ يف امليير ع لييديباز

 عريوت - الهلقًُ الكتع داز6 النػس داز املالكٌو

 عريوت  – املهسفُ داز6 النػس داز الطسغطٌو الدي  وظ6 تللً  املبطىطو

 عدو    غذا  أعٌ  نت

 13م1553 - عريوت - الفكس داز6 النػس داز النىوٍو6 تللً  ااقى و

ٌ  عي   عكيس  أعٌ القاق6ٌ تللً  لفقه ا أؾىمت يف احملؿىمت ٍ  الهسعي ٌ  املهيافس  - البًيازق  داز6 النػيس  داز و امليالك

 فىدَ  ضهًد - الًدزٍ علٌ سطني6 لقًق األو و6 اللبهُ و1555 -  ي1164 - عقا 

 عيريوت  - أاغيسو   لبنا   كتب6ُ النػس داز الساشٍو عبدالقادز ع  عكس أعٌ ع  حمقد6 تللً  الؿشا  خمتاز

 غايفس حمقىد6 لقًق دديدَو يفبه6ُ اللبهُ و1551 - 1111 -

 عريوت - أاغسو  لبنا   كتب6ُ النػس داز الساشٍو عبدالقادز ع  عكس أعٌ ع  حمقد6 تللً  الؿشا و خمتاز

 غايفس حمقىد6 لقًق دديدَو يفبه6ُ اللبهُ و1551 - 1111 -

  ؤضطيي6ُ النػييس داز الد ػييقٌو زا عييد عيي  القييادز عبييد6 سنبييل تييللً   عيي  أمحييد اإل ييام  يير ع    املييدغل

 الرت ٌ   احملط  عبد ع  ا  عبد  د6 لقًق الجاأًُو6 اللبهُ و1141 - عريوت - السضالُ



 

239 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد - السادس العدد  جامعة الناصرمجلة 

 الفقهي االجتهاد في وأثره تكليفو األصىليين عند الغافل
 

 د . عبد الملك عبد اهلل أحمد الزبيري 
 

 داز6 النػييس داز النًطيياعىزٍو احلييا ذ عبييدا  أعييى عبييدا  عيي  حمقييد6 تييللً  الؿييشًشني علييِ املطييتدزت

 علا القادز عبد  ؿلف6ِ لقًق  واألو6 اللبهُ مو1554 -  ي1111 - عريوت - الهلقًُ الكتع

ُ  الكتيع  داز6 النػيس  داز سا يدو  أعيى  الغصالٌ حمقد ع  حمقد6 األؾىمتو علذ يف املطتؿفِ  عيريوت  - الهلقًي

 الػايف   عبد الط م عبد حمقد6 لقًق األو و6 اللبهُ و1113 -

ٌ  ع  حمقد ع  أمحد6 للسافهٌ تللً  الكبري الػس  وسيع يف املنري املؿبا  ٍ  علي 6 النػيس  داز الفًيى ٌو  املقيس

 عريوت – الهلقًُ املكتبُ

 املكتييع6 النػييس داز ا و عبييد أعييى احلنبلييٌ البهلييٌ الفييتح أعييٌ عيي  حمقييد6 تييللً  املقنييي أعييىاب علييِ املللييي

 األدليب عػري حمقد6 لقًق و1541 - 1141 - عريوت اإلض  ٌ

 داز حمقيدو  أعيى  املقدضٌ  دا ُ ع  أمحد ع  ا  عبد6 تللً  الػًباأٌو سنبل ع  أمحد اإل ام فقه يف املغذ

 عي    عيسا ًذ 6 الػافهٌو ألًي   اإل ام فقه يف ي املهرب36األو  6 اللبهُ و1141 - عريوت - الفكس داز6 النػس

 عريوت - الفكس داز6 النػس داز  ضشاقو أعى الػرياشٍ يىض  ع  علٌ

ِ  عي    عيسا ًذ 6 الفقيه تيللً    أؾىمت يف املىافقات ٌ اللخ  ىضي ٌ  قي ُ  داز6 النػيس  داز امليالكٌو  الغسأيايف  - املهسفي

 دزاش ا  عبد6 لقًق عريوتو

 املؤلفني لكشالُ  ط عدو  

ْ  داز6 النػس داز الؿفدٍو أيبن ع  غلًل الدي  ؾ  6 تللً  عالىفًاتو الىايف  - عيريوت  - اليرتاخ   سًيا

  ؿلفِ  وتس ٌ األزأاؤوط أمحد6 لقًق مو6444 - ي1164

 مت الفقه لي د / عبد الكسيذ شيدا   الىدًص يف أؾى

وفًات األعًا  وأأباْ أعناْ الص ا  ألعٌ الهباع وظ الدي  أمحد ع  حمقيد عي  أعيٌ عكيس و اللبهيُ عيدو  و       

 داز ؾادز و عريوت 
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  صنعاء جامعة خوالن التربية كليةب وعلومه الكريم القرآن قسم طلبة تمكه مدى
 

 المقبلي أحمد ويس علي عبدالغني. د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؾٓعا٤ داَع١ خ٫ٕٛ ايرتب١ٝ به١ًٝ ٚعًَٛ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ قطِ طًب١ متهٔ َد٣

 يًتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ املٗازات َٔ

10 

 املًدـ

ه١ًٝ ايرتب١ٝ بايبشح إىل ايتعسف ع٢ً َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ٖرا ٖدف      

( طايبا 71يبشح َٔ )، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ااملٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ َٔ-داَع١ ؾٓعا٤-خ٫ٕٛ

ؾٓعا٤ يًعاّ ادتاَعٞ  داَع١ –ٚطايب١ ٜدزضٕٛ يف قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ 

ٚقد قاّ ايباسح بتؿُِٝ قا١ُ٥ تكُٓت ث٬خ َٗازات أضاض١ٝ ٖٚٞ ايتدطٝط،  ّ 2013/2014

سع١ٝ، ٚمت ايتشكل َٔ ٚايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ، ٚقد استٛت نٌ َٗاز٠ أضاض١ٝ ع٢ً عدد َٔ املٗازات ايؿ

%(، ٚمت حتًٜٛٗا إىل بطاق١ 84ؾدقٗا ٚثباتٗا، سٝح بًؼ َعاٌَ ايجبات عطاب ايؿسم بني امل٬سعني )

املتٛضطات، -( )٬َسع١، ٚبعد تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح، َٚعادت١ ايبٝاْات بٛاضط١ بسْاَر 

 َٔ ايٓتا٥ر ٖٚٞ: مت ايتٛؾٌ إىل زتُٛع١-ٚا٫ضتساؾات املعٝاز١ٜ، ٚايٓطب امل١ٜٛ٦

-ايتدطٝط، ايتٓؿٝر، ايتكِٜٛ–( َٗازات أضاض١ٝ 3قا١ُ٥ مبٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ تكُٓت ) -

( َٗاز٠ ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ 14( َٗاز٠ ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ ايتٓؿٝر ع٢ً )17استٛت َٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً )

( َٗازات ؾسع9.١ٝايتكِٜٛ ع٢ً )

يكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ دا٤ت ايٓتا٥ر يتبني إٔ َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ا -

ٚاضتساف (، 3.215) َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ دا٤ عٓد َطت٣ٛ )َتٛضط(، مبتٛضط سطابٞ

(.%80.4) ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ(، 1.001) َعٝازٟ

(، 3.448مبتٛضط سطابٞ )ا٭ٚىل يف ايتُهٔ بدزد١ نبري٠،  سؿٍٛ َٗاز٠ ايتٓؿٝر ع٢ً املستب١ -

(، تًٝٗا َٗاز٠ ايتكِٜٛ يف ايرتتٝب ايجاْٞ بدزد١ %86.2(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )0.846)ٚاضتساف َعٝازٟ 

(، %78.4(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )1.046(، ٚاضتساف َعٝازٟ )3.134َتٛضط١، مبتٛضط سطابٞ )

(، 3.062ٚسؿًت َٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً ايرتتٝب ايجايح بدزد١ َتٛضط١، مبتٛضط سطابٞ )

 (.%١ٜٛ٦َ76.5 )(، ْٚطب١ 1.058ٚاضتساف َعٝازٟ )

 زتُٛع١ َٔ ايتٛؾٝات َٓٗا:شح ايبٚيف ق٤ٛ تًو ايٓتا٥ر قدّ      

قسٚز٠ شٜاد٠ ا٫ٖتُاّ بتُهني ايطًب١/ املعًُني َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ; باعتبازٖا ا٭دٚات 

ظ إقا١َ بساَر ع١ًُٝ يًطًب١/ املعًُني تتعًل مبٗازات ايتدزٜاملعدات ذتٝات٘ ايدزاض١ٝ ايكاد١َ ٚ ٚ

تدزٜب ايطًب١/ املعًُني بكطِ ٗا ع٢ً َٗازتٞ ايتدطٝط، ٚايتكِٜٛ ٚ املدتًؿ١، ٜٚتِ ايرتنٝص ؾٝ

ا٫ٖتُاّ بربْاَر ٚ ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً بٓا٤ أدٚات تكِٜٛ تتٓاضب َع خؿٛؾ١ٝ َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ.

ُني َٔ َٗازات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚايكٝاّ ب٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘; ملا ي٘ َٔ أثس ع٢ً متهٔ ايطًب١/ املعً

تدزٜب املعًُني يف املٝدإ ع٢ً ٚ  ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، ٚتعسٜؿِٗ بٛاقع اذتٝا٠ املدزض١ٝ، َٚتطًباتٗا.

َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، ٚايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ ايتدطٝط يف صتاح ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

ٚايرتب١ٜٛ.

 

 املكبًٞ أمحد ٜٚظ عًٞ عبدايػين. د

 املطاعد تدٜطٗا ٚطسا٥ل اإلض١َٝ٬ ايدزاضات َٓاٖر أضتاذ

 ؾٓعا٤ داَع١ -خ٫ٕٛ– ايرتب١ٝ ن١ًٝ
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 ًَدـ ايبشح بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ:

The Abstract 

The current research aims to identify the extent to which the students of 

the Holy Quran Department at the Faculty of Education-Khawlan, Sana'a 

University master the basic teaching skills. The sample consists of (71) students 

(male and female) studying at the Department of the Holy Quran and its Sciences, 

Faculty of Education-Khawlan, Sanaa University for the academic year 

2013/2014 m. 

The researcher has designed a list including three basic skills: planning, 

implementation, and evaluation. Each basic skill contains several sub-skills. Then 

the researcher makes sure of the validity and reliability of the list. The reliability 

coefficient reaches (84) considering the difference between the observers. After 

the application of the research tool, the data were processed by (spss) program, 

including the means, standard deviations, and percentages. 

The research showed the following results:  

- A list of the basic teaching skills including the three basic skills: planning, 

implementation, and evaluation. The planning skill includes (17) sub-skills, 

implementation (14) sub-skills, and evaluation (9) sub-skills. 

- The results showed that the extent of the Holy Quran Department students' 

mastery of the basic teaching skills is at a medium level with a means of 

(3.215), standard deviation of (1.001), and a percentage of (80.4%). The skill 

of implementation got the first rank with the highest mark of mastery, with a 

means (3.448), a standard deviation (0.846), and a percentage (86.2%). The 

skill of evaluation got the second rank, with a means (3.134), a standard 

deviation (1.046 ) and a percentage (78.4%). The planning skill got the third 

and final rank, with a means (3.062), a standard deviation (1.058), and a 

percentage (76.5%  (  

Accordingly, the research presents a series of recommendations including: 

- The necessity to increase attention to the student teachers' mastery of teaching 

basic skills, as they are the tools and equipments for their next school life. 
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- Establishing scientific programs for student teachers related to the various 

teaching skills, concentrating on the two skills: planning, and evaluation. 

- Training student teachers at the Holy Koran Department on building 

evaluation tools suitable with the privacy of the Holy Quran and its Sciences.  

- Concerning with Practicum program and doing it to the fullest; because of its 

impact on enabling student teachers to master the teaching basic skills, and 

acknowledge them with school life and its requirements. 

- Training teachers in reality on the basic teaching skills and the emphasis on 

the importance of planning in the success of the teaching and learning 

processes. 

 :َكد١َ

ٝعٝػٕٛ يف ٖرٙ ؾٜعد ايتدزٜظ َٔ أغسف املٗٔ; ملا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ تعًِٝ ايطًب١ أَٛز دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ،      

ې  ې     ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ   قاٍ تعاىل: ،اذتٝا٠ ع٢ً بؿري٠ تٛؾًِٗ إىل َسقا٠ اهلل، ٚايؿٛش ظٓاْ٘

ٚايتدزٜظ "خرب٠ َٔ ارتربات اذت١ٜٛٝ املعتُد٠ ع٢ً أضظ ستدد٠، ٚي٘ أؾٍٛ  (،72)ايتٛب١:  چې    ې  

َٚكَٛات ٚاقش١، ٜٚكّٛ ع٢ً دعاَتني ُٖا: املٖٛب١ ايطبٝع١ٝ، ثِ ايتعًِٝ ٚايؿٓاع١، ٚتتذ٢ً املٖٛب١ يف ق٠ٛ 

رنا٤، أَا داْب ايتعًِٝ ٚايؿٓاع١ ايػدؿ١ٝ، ٚٚقٛح ايؿٛت، ٚدٛد٠ ايٓطل ٚا٫يكا٤، ٚسطٔ ايتؿسف ٚاي

ؾٝعٗس يف إعداد املدزضني، ٜٚتطًب ذيو تعًُِٝٗ املاد٠ اييت ٜدزضْٛٗا، ٚإٔ ًُٜٛا بػ٤ٞ َٔ عًِ ايٓؿظ 

ٚايرتب١ٝ; يٝطتطٝعٛا يف ق٤ٛ ذيو ؾِٗ املتعًِ، ٜٚتصٚدٚا بطسا٥ل ايتعًِٝ املتبع١; ؾٝطٌٗ عًِٝٗ ايتدزٜظ". 

 (.30، ؾـ2011)ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ، 

             ٟ بٓٝــ١  اقرتْــتإذا َــا  ؾايتــدزٜظ َٗٓــ١ غــسٜؿ١ هــا أضطــٗا، ٚأؾــٛها يف نــٌ ايعًــّٛ، ٚهــا أدسٖــا ا٭خــسٚ

ٕ تدزٜظ ايكسإٓ ايهسِٜ ، يرا ؾإؾاذت١ ٚعٌُ َتابع، ؾهٝـ بتدزٜظ ن٬ّ خايل ايٓاع ايعامل بِٗ ٚبأسٛاهِ؟

ؾُٝـا زٚاٙ  رب بٗـا ايـٓص ؾـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ      ٚعًَٛ٘ َع ايتصاّ ايػسطني ايطابكني ضٝهٕٛ ي٘ َها١ْ ٚؾكـ٬ أخـ  

٘  اهلل ؾ٢ً ايٓص عٔ -عٓ٘ اهلل زقٞ- عجُإ ايبدازٟ يف ؾشٝش٘ عٔ ِ  ٚ عًٝـ قـاٍ: "خرينـِ َـٔ تعًـِ      ضـً

  (.4739، زقِ اذتدٜح1919، ف1987، 4ايكسإٓ ٚعًُ٘" )زٚاٙ ستُد بٔ إمساعٌٝ ايبدازٟ، دص٤

ؾعًٝٓا ا٫ٖتُاّ ب٘ يف نٌ َساسٌ ايتعًِٝ مبا يف ذيو ايتعًِٝ ؾطاملا ٚايتدزٜظ بٗرٙ املها١ْ ايك١ُٝ       

ادتاَعٞ، ايرٟ ٜٗدف إىل متهني ايطًب١ َٔ املعازف ٚاملعًَٛات ٚاملٗازات ٚا٫جتاٖات اييت تطاعدِٖ ع٢ً 

 ايطري يف سٝاتِٗ بؿٛز٠ ض١ًُٝ َٚتٛاش١ْ، ٚمبا ميهِٓٗ َٔ ايكٝاّ بأدٚازِٖ اذتٝات١ٝ بايػهٌ املطًٛب. 

ٜأتٞ تعًِٝ ايطايب/ املعًِ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ يف ٖرا اإلطاز; ملا هرٙ املٗازات َٔ أ١ُٖٝ ٚ      

نبري٠ جتعٌ َٓ٘ قادزا ع٢ً ايكٝاّ مب١ٓٗ ايتدزٜظ يف املطتكبٌ، ٚمتٓش٘ ايجك١ بٓؿط٘، ٚجتعٌ َٓ٘ َعًُا 
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١ ع٢ً أضظ ؾ١ٝٓ ٚع١ًُٝ أؾ١ًٝ" )زتدٟ أمحد، ْادشا، "ؾاملعًِ ٖٛ املط٦ٍٛ ا٭ٍٚ عٔ إداز٠ ايع١ًُٝ ايرتبٜٛ

2003 ،115    .) 

ٚقد اتؿكت اٯزا٤ ايرتب١ٜٛ ع٢ً إٔ املعًِ ٖٛ ايسنٝص٠ ا٭ضاض١ٝ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ اييت ٫ غ٢ٓ عٓٗا، ٖٚٛ      

ٜٚتٛقـ % َٓٗا إىل املعًِ ٚسدٙ، 60ايعٓؿس ايؿعاٍ يف حتكٝل ا٭ٖداف، بٌ إٕ صتاح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ تسدع 

% مما ظتسٟ داخٌ ايؿؿٌ ٜكّٛ ب٘ املعًِ. 70% ع٢ً بك١ٝ ايعٓاؾس، ٚقد بٝٓت عٛخ )ؾ٬ْدزٚش( إٔ 40صتاح 

( " ٚأؾبح َٔ املطًُات يف اذتكٌ ايرتبٟٛ إٔ املعًِ ٖٛ سذس ايصا١ٜٚ يف 323، 2003داٌَ،  ٔ)عبد ايسمح

 (.65،  2001ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ". )ستُٛد عبدٙ، 

ا٭١ُٖٝ يًُعًِ َٔ أدٚازٙ اييت ٫ تهاد تكتؿس ع٢ً ادتاْب ايرتبٟٛ ؾكط، بٌ تػتٌُ ع٢ً بك١ٝ  ٚتأتٞ ٖرٙ      

ادتٛاْب ا٭خس٣، يرا ؾكد تعددت أدٚاز املعًِ يف ظٌ تطازع ايتكدّ ايعًُٞ يف شتتًـ زتا٫ت اذتٝا٠; ؾًِ ٜعد 

ٜا ْٚؿطٝا، ٚضًط١ ع١ًُٝ دٚزٙ ْاق٬ يًُعسؾ١ ؾشطب، بٌ أؾبح َسبٝا، َٚؿًشا ادتُاعٝا، َٚسغدا تسبٛ

َتدؿؿ١، َٚٝطسا يب١٦ٝ ايتعًِ، ٖٚٛ َطايب إٔ ٜجسٟ املٓاٖر ٜٚطٛزٖا، ٚعتؿص املتعًُني ٧ٜٝٗٚ هِ ب١٦ٝ 

 (.13، 1989ؾاذت١ يًتعًِ، ٜٚطِٗ يف ت١ُٝٓ غدؿٝاتِٗ يف مجٝع زتا٫ت ايُٓٛ. )عًٞ سطني، 

َطاعد٠ املتعًُني ع٢ً انتػاف املعسؾ١ بأْؿطِٗ  ٜٚصداد ٖرا ايدٚز يف ظٌ ا٫ْؿذاز املعسيف يٝؿبح دٚزٙ      

اضتذاب١ ملا تٓادٟ ب٘ ا٫جتاٖات ايرتب١ٜٛ اذتدٜج١، ٚتسنٝصٖا ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعًِ ايراتٞ، ٚع٢ً إٔ ٜعتُد 

(; ٖٚرا ٜع٢ٓ إٔ دٚز املعًِ يف عؿس ثٛز٠ 2، 1988املتعًِ ع٢ً ْؿط٘ يف حتؿٌٝ املعسؾ١. )نٛثس نٛدو، 

از٠ ايداؾع١ٝ يًتعًِ، ٚإنطاب املتعًِ َٗازات ايتؿهري، ٚايٛؾٍٛ إىل املعًَٛات ٚاملعسؾ١ املعًَٛات ٜسنص ع٢ً إث

 بطسٜك١ ذات١ٝ، ٜٚؿبح دٚزٙ بٓا٤ ع٢ً ٖرا دٚز املٛد٘ ٚاملسغد يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. 

ين اذتكٝكٞ ٚبٗرا ٜتُهٔ املعًِ َٔ ْكٌ املتعًِ َٔ دٚز املتًكٞ ايٓاقٌ يًُعسؾ١ ٚايرتاخ إىل دٚز ا٭دا٤ املٗ     

ايرٟ ٜؿسض عًٝ٘ قدزا َٔ ايطٝطس٠ ٚايتشهِ ٚاملُازض١ حتت َبدأ احملاضب١ ٚاملط٪ٚي١ٝ. ) ؾتشٞ عًٞ، ٚآخسٕٚ، 

1999 ،199.) 

ٜتكح مما ضبل إٔ يًُعًِ دٚزا بازشا أَاّ ت٬َٝرٙ ٜتُجٌ يف ْكٌ املعسؾ١ إيِٝٗ، ٚتصٜٚدِٖ باملٗازات اي٬ش١َ      

ذات١ٝ، ٜٚطاعدِٖ ع٢ً ايُٓٛ املتٛاشٕ يف مجٝع اجملا٫ت، ٜٚعٌُ ع٢ً تهٜٛٔ  يًٛؾٍٛ إىل املعًَٛات بطسٜك١

غدؿٝاتِٗ بؿٛز٠ َتٛاش١ْ يف مجٝع ادتٛاْب، ٚمل ٜكتؿس دٚز املعًِ ع٢ً ت٬َٝرٙ بٌ ي٘ أدٚاز أخس٣ َٓٗا َا 

ٗات املع١ٝٓ، ٖٛ أَاّ َٗٓت٘ ٜتُجٌ باملػازن١ اإلظتاب١ٝ يف ايدزاضات ٚامل٪متسات ٚايٓدٚات اييت تكّٛ بٗا ادت

ٚا٫ضٗاّ يف ايؿشاؾ١ ايرتب١ٜٛ ملٓاقػ١ قكاٜا ايتعًِٝ ٚاجملتُع، َٚٓٗا َا ٖٛ أَاّ أَت٘ ايعسب١ٝ ٚاإلض١َٝ٬ 

ٜتُجٌ يف أدا٤ ايسضاي١ ايطا١َٝ جتاٙ ٖرا ا٫ْتُا٤، بإخ٬ؾ٘ يف تسب١ٝ ٚتأٌٖٝ أبٓا٤ ٖرٙ ا٭١َ، ٖٚرٙ ٖٞ بعض 

ٚيرا ؾكد أؾبح ٚدٛد املعًِ املدزى ٭دٚازٙ ايكادز ع٢ً ايكٝاّ بٗا قسٚز٠  ا٭دٚاز اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ بٗا املعًِ;

 (.640، 2000ملٛاد١ٗ َتطًبات املطتكبٌ ٚاستٝادات٘. )ستُد ا٭ؾُعٞ، 
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ٜٚصداد ٖرا ايدٚز أَاّ َعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ٫زتباط ختؿؿ٘ بايكسإٓ ايهسِٜ، ٖٚرا ٜؿسض عًٝ٘ إٔ       

بهؿا٠٤ عاي١ٝ ٫ضُٝا يف ٖرا ايعؿس ايرٟ ظٗست ؾٝ٘ نجري َٔ ايككاٜا اييت تٗدد  ٜكّٛ بهٌ ٖرٙ ا٭دٚاز

ايعكٝد٠ ٚتعٌُ ع٢ً َطذ ا٭خ٬م، مما عتتِ عًٝ٘ إٔ ٜكـ أَاَٗا َؿٓدا َٚٛقشا َٚطدسا يبعكٗا رتد١َ 

ايعًِ، ٚغعٛزا باملط٦ٛي١ٝ ؾكد ٚقؿت نجري َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ بػسض دزاض١ ٚقع املعًِ َٔ مجٝع 

دتٛاْب ٚأغازت ْتا٥ر بعكٗا إىل إٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املػه٬ت اييت تٛاد٘ املعًِ ٚتعٝك٘ عٔ حتكٝل ا٭دٚاز ا

املطًٛب١ َٓ٘، مما أد٣ إىل تدْٞ َطتٛاٙ عٓد تدزٜظ َكسزات ايكسإٓ ايهسِٜ املتُج١ً ب )اذتؿغ، ٚايتؿطري، 

( اييت أظٗست ْتا٥ذٗا 1983أمحد ايكٟٛ ) ٚايت٠ٚ٬، ٚايتذٜٛد، ٚعًّٛ ايكسإٓ(. َٚٔ ٖرٙ ايدزاضات: )دزاض١

تدْٞ َطت٣ٛ أدا٤ َعًِ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ باملعاٖد ا٭شٖس١ٜ يف تدزٜظ نٌ َٔ ايتؿطري ٚاذتدٜح، ٚدزاض١ ٜٛضـ 

( اييت أظٗست ْتا٥ذٗا اطتؿاض يف أدا٤ َعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسس١ً اإلعداد١ٜ بدٚي١ 1988ستُد )

( 2006%، ٚدزاض١ ؾٗد بٔ عبد ايسمحٔ )4445دا٤ ايعاّ يف َٗازات تدزٜظ املاد٠ ايبشسٜٔ; سٝح بًػت ْطب١ ا٭

اييت تٛؾًت إىل ٚدٛد تدٕ يف َطت٣ٛ أدا٤ َعًُٞ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ يف ايهؿاٜات 

 ايتع١ًُٝٝ اي٬ش١َ هِ.

ٚدٛد ٖرا ايكعـ، َٚٔ ٖرٙ ايدزاضات ٚايبشٛخ املٝدا١ْٝ  ٔٚع٢ً ايؿعٝد ايُٝين أندت ايعدٜد َ      

( اييت تٛؾًت إىل إٔ ٖٓاى قعؿا يد٣ َعًِ ايرتب١ٝ 2000ايدزاضات ٚايبشٛخ: دزاض١ عبد ايط٬ّ عبدٙ )

( اييت تٛؾًت إىل إٔ َعًُٞ ايرتب١ٝ 2005اإلض١َٝ٬ يف ممازضت٘ هرٙ ايهؿاٜات، ٚدزاض١ أمحد بٔ عجُإ )

١ اي١ُٝٓٝ ٜطتددَٕٛ إسد٣ ٚعػسٜٔ ٚض١ًٝ تع١ًُٝٝ َٔ اإلض١َٝ٬ مبسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛزٜ

( اييت تٛؾًت 2005أؾٌ أزبع١ ٚث٬ثني ٚض١ًٝ تع١ًُٝٝ يف ع١ًُٝ ايتدزٜظ، ٚدزاض١ عبد ايًطٝـ عبد اذتُٝد )

إىل ٚدٛد تدٕ يف َطت٣ٛ َعًُٞ َٚعًُات ايكسإٓ ايهسِٜ مبسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ يف 

 كسإٓ ايهسِٜ، ٚقد أند ذيو غه٣ٛ أٚيٝا٤ أَٛز ايطًب١ بكعـ أبٓا٥ِٗ يف َكسز ايت٠ٚ٬. إتكإ ت٠ٚ٬ اي

ٚأَاّ ٖرٙ ا٭دٚاز املٓٛط١ باملعًِ، ٖٚرا ايكعـ يف َطت٣ٛ أدا٥٘ تأتٞ قسٚز٠ زؾع نؿاٜات املعًِ ا٭ضاض١ٝ;      

اييت َطت طبٝع١ ايع١ًُٝ  يريو اجتٗت ادتٗٛد يف أغًب بًدإ ايعامل إىل متٗني ايتعًِٝ ْتٝذ١ ايتػريات

ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ، اييت "مسشت يًُعًِ عس١ٜ ايتؿسف داخٌ ايؿـ، َطتددَا ا٭ضايٝب ايرتب١ٜٛ اييت 

حتكل ي٘ نؿاٜات ؾ١ٝٓ ٚع١ًُٝ ٜٓبػٞ إٔ ميازضٗا داخٌ ايؿـ" 
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بطبٝع١ املتعًِ ٚمبٛقٛع ايدزع.  ، ٚتطتٓد إىل أضظ ع١ًُٝ ٚآزا٤ ٚاعتكادات اٖا ع٬ق١

 

ايطابك١ إٔ ٖٓاى قعؿا يد٣ َعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘، زغِ ثكٌ امل١ُٗ املًكا٠  تٚقد أٚقشت ايدزاضا     

، ع٢ً عاتك٘، مما ٜٛدب إعدادٙ إعدادا ميهٓ٘ َٔ ايكٝاّ مبُٗت٘ ع٢ً أسطٔ ٚد٘; ٚذيو بإنطاب٘ املعازف

 ٚاملٗازات، ٚا٫جتاٖات اي٬ش١َ يٓذاس٘ يف أدا٤ َٗٓت٘ بايػهٌ املطًٛب. 

بٓا٤ ع٢ً َا ضبل ٜتكح إٔ يع١ًُٝ إعداد ايطايب/ املعًِ أ١ُٖٝ خاؾ١ تتطًب ايتٛقـ عٓدٖا، ٚايتأند      

، بٟٛ ٚايتعًَُٝٞٔ إٔ ع١ًُٝ اإلعداد تكّٛ بٗاَٗا احملدد٠ جتاٙ املتعًِ; مبا ٜطاعدٙ َطتكب٬ يف أدا٤ دٚزٙ ايرت

ٚيف ق٤ٛ نٌ ٖرا دا٤ت ؾهس٠ ٖرا ايبشح ستاٚي١ َٔ ايباسح ايتعسف ع٢ً َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ 

 ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ.

 َػه١ً ايبشح:

ع١ًُٝ اإلعداد، ٚايتأند َٔ متهٓ٘ إٕ تصٜٚد ايطايب/ املعًِ باملعازف، ٚاملعًَٛات، ٚاملٗازات، ٚا٫جتاٖات يف      

َٔ ذيو; بػسض َطاعدت٘ ع٢ً ايكٝاّ مبُٗت٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ هٛ اهدف ا٭ضاضٞ َٔ ع١ًُٝ اإلعداد يف 

نًٝات ايرتب١ٝ; ٚيرا تٛقؿت ايعدٜد َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ عٓد ع١ًُٝ اإلعداد; بػسض تػدٝؿٗا، ٚإٜكاح 

َٔ ايجػسات ٚايطًبٝات اييت تٛاد٘ ع١ًُٝ اإلعداد ٚايتأٌٖٝ ْكاط قٛتٗا ٚقعؿٗا، ٫ضُٝا إٔ ٖٓاى ايعدٜد 

يًُعًِ ايُٝين، ٚإٔ ع١ًُٝ اإلعداد ٫شايت تتبع ْعاَا َعسؾٝا بعٝدا عٔ ا٫جتاٖات اذتدٜج١ يف اإلعداد 

ٚايتأٌٖٝ، ٫ٚ تؿٞ بإنطاب ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ املعسؾ١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚا٭دا١ٝ٥ اي٬ش١َ يع١ًُٝ ايتدزٜظ، ٖٚرا 

أندت٘ دزاض١ نٌ َٔ:  َا

( ٚاييت تٛؾًت إىل إٔ ْطب١ استٛا٤ املكسزات 1994ايدزاض١ اييت أدساٖا َسنص ايبشٛخ ٚايتطٜٛس ايرتبٟٛ )-

املكد١َ يًطايب املعًِ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ َٔ ايهؿاٜات اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜهتطبٗا يتأًٖٝ٘ نُدزع يف املطتكبٌ ٫ 

ؾ١ إىل عدّ ٚقٛح أٖداف بسْاَر اإلعداد، ٚقعـ ستتٛاٙ، ٚتؿػٞ % َٔ ايهؿاٜات املطًٛب١، إقا15تصٜد عٔ 

 ٚايتعًِٝ،)ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  ايطسم ايتكًٝد١ٜ ؾٝ٘، ٚاستٛا٥٘ ع٢ً نِ نبري َٔ املعًَٛات اييت ٫ تستبط بايٛاقع.

(142، 2000أٚزام ايعٌُ ا٭ضاض١ٝ،

دتا ع٢ً قعـ بسْاَر إعداد (، ايًتإ أن2003(، ٚدزاض١ عبد ايٛاسد عًٞ )1998دزاض١ أمحد َٗدٟ )-

املعًُني يف نًٝات ايرتب١ٝ بادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ.

(، ايًتإ تٛؾًت ْتا٥ذٗا إىل ٚدٛد 2005(، ٚدزاض١ عبد ايًطٝـ عبد اذتُٝد )2003دزاض١ ستُد عبداهلل )-

قؿٛز يف أدا٤ َعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘.
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٘ أثٓا٤ تدزٜطًطايب/ املعًِ; ٖٚرا َا ملط٘ ايباسح مما ضبل ٜتكح إٔ ٖٓاى قؿٛزا يف ا٭دا٤ املٗين ي     

يطًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ،  املكسزات ادتاَع١ٝ املتعًك١ بادتاْب ايرتبٟٛ ٚاملٗين

ٚعًٝ٘ تهُٔ ١َُٗ ٖرا ايبشح يف حتدٜد املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ اييت ٜٓبػٞ إٔ ًِٜ بٗا ايطايب/ املعًِ 

 كسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ، َٚد٣ متهٓ٘ َٔ أدا٥ٗا.بكطِ اي

 زنص ٖرا ايبشح ع٢ً اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايس٥ٝظ اٯتٞ: أض١ً٦ ايبشح:

، املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ؟ َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ –َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 

 ا٭ض١ً٦ اٯت١ٝ:ٜٚتؿسع عٔ ٖرا ايط٪اٍ 

ه١ًٝ ايرتب١ٝ با املٗازات ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ َ -

 خ٫ٕٛ؟

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

؟ايتدطٝط

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ١ٕٝ٫ٛ ن١ًٝ ايرتب-َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

؟ايتٓؿٝر

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

؟ايتكِٜٛ

املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ؟ َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ –َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

 ا٭ٖداف اٯت١ٝ: إىلايبشح يًتٛؾٌ  ٜطع٢ ٖرا أٖداف ايبشح:

ن١ًٝ –حتدٜد املٗازات ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ؟

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  َعسؾ١ -

؟ايتدطٝط

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -هٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ َد٣ مت حتدٜد -

؟ايتٓؿٝر

املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠  َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  َعسؾ١ -

 ؟ايتكِٜٛ

َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ  -٫ٕن١ًٝ ايرتب١ٝ خٛ–َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  ايٛقٛف ع٢ً -

يًتدزٜظ؟
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 أ١ُٖٝ ايبشح:

تربش أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ باعتبازِٖ َعًُٞ ٖرا ايهتاب      

ايععِٝ، ٚيتٓاٚي٘ ملٛقٛع سٟٝٛ تطبٝكٞ عتتاز إيٝ٘ نٌ َعًِ َٚعًُ٘ ؾك٬ عٔ ايطايب/ املعًِ ايرٟ ٫شاٍ 

 ٚايتأٌٖٝ، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح أٜكا يف ايٓكاط اٯت١ٝ: يف َسس١ً اإلعداد

، قطاع ايتٛدٝ٘( بكا١ُ٥ باملٗازات ا٭ضاض١ٝ ِتصٜٚد ادتٗات املط٦ٛي١ )ادتاَعات، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًٝ -

 يًتدزٜظ، ٚاملٗازات ايؿسع١ٝ يهٌ َٗاز٠، ٚاييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا َعًُٛ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘.

ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ نًٝات ايرتب١ٝ َِٚٓٗ  ايتدزٜظ مبٗازات تكدِٜ قا١ُ٥ -

ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ.–طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 

ملػسيف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ; بػسض تكِٜٛ أدا٤  ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ ايتدزٜظ تكدِٜ قا١ُ٥ تتكُٔ َٗازات -

يًُػسؾني ٚاملٛدٗني ايرتبٜٛني ي٬ضتؿاد٠ َٓٗا يف تكِٜٛ أدا٤ ملٝداْٞ، ٚايطايب/ املعًِ أثٓا٤ تطبٝك٘ ا

املعًُني يف املٝدإ ايرتبٟٛ.

تكدِٜ ؾٛز٠ عٔ ٚاقع أدا٤ ايطايب/ املعًِ بهًٝات ايرتب١ٝ، َٚا ٜٓبػٞ عًٝ٘ ا٫ملاّ ب٘. -

ب١ٝ، ٚايتشسٟ َٔ ٜعد ٖرا ايبشح دع٠ٛ َٔ قبٌ ايباسح يًٛقٛف ع٢ً شتسدات ا٭قطاّ ايع١ًُٝ بهًٝات ايرت -

َد٣ متهِٓٗ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ.

 سدٚد ايبشح:

املطت٣ٛ ايجايح، ٚايسابع  ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ، اقتؿس ٖرا ايبشح ع٢ً طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘     

يتدطٝط، ّ، ٚاقتؿس ع٢ً املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ )ا2014/ 2013يًعاّ ادتاَعٞ ايؿؿٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ 

 ايتٓؿٝر، ايتكِٜٛ(.

َؿطًشات ايبشح:

ٜٚكؿد ب٘ ايباسح املد٣ ايعاٖس يًتُهٔ َٔ ممازض١ املٗاز٠ اييت تكاع بايدزد١ اييت ٜتِ  َد٣ ايتُهٔ:

 حتدٜدٖا َٔ قبٌ امل٬سغ ع٢ً ايطايب/ املعًِ أثٓا٤ قٝاَ٘ مبٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ.

ْات ٚاملٗازات، ٖٚٞ أؾكٌ َطت٣ٛ عتتٌُ إٔ ٜؿٌ إيٝ٘ ايؿسد إذا سؿٌ : "ايطع١ ٚايكاب١ًٝ ٚايكدز٠ ٚاإلَهااملٗاز٠

ع٢ً تدزٜب أٚ تعًِٝ، ٚميهٔ ٬َسعتٗا ٚقٝاضٗا، ٚجتعً٘ قادزا ع٢ً حتكٝل أٖداؾ٘ بأؾكٌ َا ميهٔ" ) قاضِ 

 (559، 2010خصعًٞ، ٚعبدايًطٝـ َ٪َين، 

ايب/ املعًِ بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ : تًو ايهؿاٜات اييت ٜٓبػٞ إٔ ميتًهٗا ايطيف ٖرا ايبشح ٜٚكؿد بٗا

 به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ أثٓا٤ دزاضت٘ يًُكسزات امل١ٝٓٗ ٖٚٞ َٗازات )ايتدطٝط، ٚايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ(.

"ع١ًُٝ ع١ًُٝ تؿاع١ًٝ إْطا١ْٝ َٓع١ُ، تتِ بني طسؾني، قُٔ َٛقـ تدزٜطٞ ستدد; يتشكٝل : ايتدزٜظ

 (.12، ؾـ2008ا املطتكب١ًٝ". )ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ، أٖداف ستدد٠ يف ؾٝاغ١ ايػدؿ١ٝ، ٚأعُاه
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ايتدطٝط، ايتٓؿٝر،  –تطبٝل َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا ٜٚعسؾ٘ ايباسح بأْ٘: 

 ْكٌ املعًَٛات َٔ املعًِ إىل املتعًِ داخٌ املدزض١ بتذٗٝصاتٗا ٚاَهاْاتٗا املدتًؿ١. بػسض  -ايتكِٜٛ

 دزاضات ضابك١:

 ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: ذات ايع٬ق١، ع ايباسح ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايدزاضات ايطابك١اطً

 ّ(: 1983دزاض١ امحد ايك٣ٛ ضعد )-

ٖدؾت ٖرٙ ايدزاض١ إىل حتدٜد املٗازات ايتدزٜط١ٝ اي٬ش١َ يتدزٜظ َادتٞ ايتؿطري ٚاذتدٜح باملسس١ً ايجا١ْٜٛ  

ٖرٙ املٗازات، ٚقد تٛؾٌ ايباسح إىل قا١ُ٥ باملٗازات  ا٭شٖس١ٜ، ٚقٝاع َد٣ متهٔ َعًُٞ ٖاتني املادتني َٔ

اي٬ش١َ يتدزٜظ ايتؿطري ٚقا١ُ٥ باملٗازات اي٬ش١َ يتدزٜظ اذتدٜح ٚبٗرا ٜهٕٛ ايباسح قد سكل اهدف ا٭ٍٚ 

يبشج٘، ٚيتشكٝل اهدف ايجاْٞ ٖٚٛ قٝاع َد٣ متهٔ َعًُٞ ٖاتني املادتني يف ٖرٙ املٗازات قاّ ايباسح 

 ٬َسع١: ا٭ٚىل: يتكِٜٛ أدا٤ املعًُني يف َاد٠ ايتؿطري، ٚايجا١ْٝ: يتكِٜٛ أدا٤ املعًُني يف بتؿُِٝ بطاقيت

 َاد٠ اذتدٜح، ٚبعد تطبٝل ا٭دا٠ تٛؾٌ ايباسح إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٓٗا:

o ( 22( َٗاز٠ ٚقا١ُ٥ مبٗازات تدزٜظ اذتدٜح بًػت )24ايتٛؾٌ إىل قا١ُ٥ َٗازات تدزٜظ ايتؿطري بًػت )

 ز٠.َٗا

o  72.7تدْٞ َطت٣ٛ أدا٤ َعًُٞ ايتؿطري، سٝح بًػت ْطب١ ا٭دا٤ بدزد١ قعٝؿ١.%

o  69.4تدْٞ َطت٣ٛ أدا٤ َعًُٞ اذتدٜح أٜكًا، سٝح بًػت ْطب١ ا٭دا٤ بدزد١ قعٝؿ١.%

ّ(: 1988دزاض١ ٜٛضـ ستُد ٜٛضـ )-

اإلض١َٝ٬ يًُسس١ً اإلعداد١ٜ  يتدزٜظ َاد٠ ايرتب١ٝ ١ٖدؾت ٖرٙ ايدزاض١ إىل حتدٜد املٗازات اي٬شَ          

بدٚي١ ايبشسٜٔ، َٚعسؾ١ َد٣ متهٔ َعًُٞ ٖرٙ املاد٠ َٔ تًو املٗازات، َٚعسؾ١ ايؿسٚم ؾ٢ َطت٣ٛ ا٭دا٤، ٚقد 

قاّ ايباسح با٫ط٬ع ع٢ً املؿادز ٚاملسادع ٚايدزاضات ايطابك١ بٗدف ايتٛؾٌ إىل قا١ُ٥ املٗازات اي٬ش١َ 

( َٗاز٠ َٛشع١ 25يًُسس١ً اإلعداد١ٜ ٚبٗرا تٛؾٌ ايباسح إىل قا١ُ٥ تكُٓت ) يتدزٜظ َاد٠ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬

ع٢ً زتا٫ت ٖٚٞ. املٗازات املػرتن١ بني ؾسٚع َاد٠ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ ٚاملٗازات ارتاؾ١ بايكسإٓ ايهسِٜ، 

ل اهدف ايجاْٞ ٚاملٗازات ارتاؾ١ باذتدٜح، ٚاملٗازات ارتاؾ١ بايعكا٥د، ٚاملٗازات ارتاؾ١ بايعبادات، ٚيتشكٝ

( َعًُا َٚع١ًُ بدٚي١ ايبشسٜٔ 32قاّ ايباسح بتشٌٜٛ قا١ُ٥ املٗازات إىل بطاق١ ٬َسع١ مت تطبٝكٗا ع٢ً )

بػسض قٝاع َٗازاتِٗ ايتدزٜط١ٝ يف ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚاذتدٜح ٚايعكا٥د ٚايعبادات. ٚقد تٛؾًت ايدزاض١ إىل 

 ْتا٥ر َٓٗا:

o 7ب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسس١ً اإلعداد١ٜ بدٚي١ ايبشسٜٔ سٝح إٕ ٚدٛد اطتؿاض يف َطت٣ٛ أدا٤ َعًِ ايرت َٔ %

 %.50أؾساد ايع١ٓٝ نإ أدا٩ِٖ قعٝؿًا أقٌ َٔ 
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o  عدّ ٚدٛد ؾسم ذا د٫ي١ إسؿا١ٝ٥ بني أدا٤ املعًُني ٚاملعًُات يف ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚاذتدٜح، ٚايعكا٥د

ٚايعبادات.

o عًُات امل٪ًٖني مب٪٬ٖت د١ٜٝٓ ٚأدا٤ املعًُني ٚاملعًُات ٚدٛد ؾسم ذا د٫ي١ إسؿا١ٝ٥ بني أدا٤ املعًُني ٚامل

 امل٪ًٖني مب٪٬ٖت أخس٣ يف تدزٜظ ايكسإٓ ٚاذتدٜح ٚايعكا٥د ٚايعبادات يؿاحل امل٪ًٖني دًٜٓٝا.

 ّ(: 1996دزاض١ ع٢ً عبد ايععِٝ ض٬ّ )-

ػ١ ايعسب١ٝ، َٚعسؾ١ أثس نٌ ملعًُٞ ايً ١ٖدؾت ايدزاض١ إىل حتدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ امل١ٝٓٗ ٚا٭نادميٝ   

َٔ امل٪ٌٖ ٚارترب٠ ٚاملسس١ً ايتع١ًُٝٝ ع٢ً حتدٜد ٖرٙ ا٫ستٝادات، ٚقد قاّ ايباسح باضتدداّ اضتط٬ع زأٟ، 

( ؾكس٠، ٚقد تٛؾًت 46َٚكاب١ً، ٚاضتبا١ْ بٗدف حتكٝل ٖرٙ ا٭ٖداف عًُا بإٔ ؾكسات ا٫ضتبا١ْ بًػت )

 ايدزاض١ إىل عد٠ ْتا٥ر َٓٗا:

o يًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً اخت٬ف َ٪٬ٖت ٚخرباتِٗ ٚاملساسٌ ايتع١ًُٝٝ اييت ٜعًُٕٛ ؾٝٗا عاد١ إٕ َعًُٞ ا

 إىل ايتدزٜب ع٢ً مجٝع ؾكسات ا٫ضتبا١ْ.

o  بني َعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايتدؿـ )بني  0.01ٚدٛد ؾسٚم ذات د٫ي١ إسؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ د٫ي١

 امل١ٝٓٗ( يؿاحل ايجاْٟٛ ايرتبٟٛ. ايجاْٟٛ غري ايرتبٟٛ، ٚايجاْٟٛ ايرتبٟٛ يف اذتادات

 ّ(: 1997دزاض١ ؾاحل ذٜاب ٖٓدٟ، ع٢ً ستُد عتٞ )-

ٖدؾت ايدزاض١ إىل حتدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ ملعًُٞ َٚعًُات ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسسًتني اإلعداد١ٜ      

ح بإعداد اضتبا١ْ تهْٛت َٔ ٚايجا١ْٜٛ بطًط١ٓ عُإ َٔ ٚد١ٗ ْعس املعًُني أْؿطِٗ ٚاملٛدٗني، ٚقد قاّ ايباس

( ؾكس٠ َٛشع١ ع٢ً زتايني ُٖا: )َعسؾ١ املعًُني يًُاد٠، َٗازات ايتدزٜظ( ٚقد زنصت )َٗازات ايتدزٜظ( 36)

 ع٢ً )ايتدطٝط، ٚايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ(، ٚبعد تطبٝل ا٭دا٠ تٛؾًت ايدزاض١ إىل عد٠ ْتا٥ر َٓٗا:

o هِ ٖٚٞ: )تطٜٛس املٓاٖر، ايتكِٜٛ، َساعا٠ ايؿسٚم  سدد املعًُٕٛ أِٖ ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ بايٓطب١

 ايؿسد١ٜ، اضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ(.

 ّ(: 2000دزاض١ ع٢ً أمحد ستطٔ زدَإ )-

ٖدؾت ايدزاض١ إىل حتدٜد ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ ملعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ بأَا١ْ ايعاؾ١ُ ٚستاؾع١ ؾٓعا٤      

( ؾكس٠ َٛشع١ 45ايباسح بإعداد ا٫ضتبا١ْ ٚاييت تهْٛت عدد ؾكساتٗا َٔ )يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ، ٚقد قاّ 

ع٢ً ازبع١ ستاٚز ٖٚٞ )ايتدطٝط، ايتٓؿٝر، ٚايُٓٛ املٗين ٚايتدؿؿٞ، ٚايتكِٜٛ(، ٚعصش دزاضت٘ ببٓا٤ أدا٠ 

ض١ ( ؾكس٠ َٛشع١ ع٢ً احملاٚز ايطابك١، ٚبعد ايتطبٝل تٛؾًت ايدزا56أخس٣ ٢ٖٚ بطاق١ ٬َسع١ تهْٛت َٔ )

 إىل عد٠ ْتا٥ر َٓٗا:

o .أظٗست أؾساد ايع١ٓٝ استٝادٗا يًتدزٜب ع٢ً مجٝع ؾكسات ا٫ضتبا١ْ ٚؾ٢ نٌ احملاٚز 
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o  ،أظٗست أؾساد ايع١ٓٝ اٖتُاَٗا مبشاٚز ا٫ضتبا١ْ َستب١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:)ايتٓؿٝر، ٚايتكِٜٛ، ٚايتدطٝط

 ٚايُٓٛ املٗين ٚايتدؿـ(.

 (: 2003دزاض١ ستُد عبد اهلل ؾاحل )-

ٖدؾت ايدزاض١ إىل تكِٜٛ أدا٤ َعًُٞ ايكسإٓ ايهسِٜ يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ،      

( ؾكس٠ تٛشعت ع٢ً مخط١ ستاٚز ٖٚٞ: 93ٚيكد قاّ ايباسح بإعداد قا١ُ٥ بايهؿاٜات ا٭دا١ٝ٥ تهْٛت َٔ )

ات ايتدؿؿ١ٝ، ايتكِٜٛ، ٚملعسؾ١ َد٣ ا٭عداد ٚايتدطٝط يًدزع، تٓؿٝر ايدزع، تٓعِٝ ايؿـ ٚإدازت٘، ايهؿاٜ

( ؾكس٠، ٚبعد 50تٛؾس ٖرٙ ايهؿاٜات قاّ ايباسح يف ق٤ٛ قا١ُ٥ ايهؿاٜات ببٓا٤ بطاق١ ٬َسع١ تهْٛت َٔ )

 ايتطبٝل تٛؾٌ ايدزاض١ إىل ايٓتا٥ر اٯت١ٝ:

o .قعـ أدا٤ أؾساد ايع١ٓٝ يف بعض ايهؿاٜات ايتدؿؿ١ٝ ٚامل١ٝٓٗ

o ؾساد ايع١ٓٝ.بعض ايهؿاٜات غري َتشكك١ يد٣ أ

ّ(:  2011صتٝب غايب ْاغس ستُد، ٚآخسٕٚ )-

ٖدؾت ايدزاض١ إىل َعسؾ١ َد٣ إتكإ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ يف ختؿـ اهٓدض١ املعُاز١ٜ يًُٗازات امل١ٝٓٗ      

يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٚمت اضتدداّ املٓٗر ايٛؾؿٞ يتشكٝل أٖداف ايدزاض١، ٚقد مشًت ايدزاض١ 

ّ، ٚقد 2010/ 2009طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعاّ مجٝع 

 مت اضتدداّ ا٫ضتبٝإ املؿتٛح، ٚايتٛؾٌ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا:

o .ٌُحتدٜد املٗازات اي٬ش١َ ملتدسز اهٓدض١ املعُاز١ٜ اييت ت٪ًٖ٘ ي٬يتشام بطٛم ايع

o املٗازات يد٣ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ داَع١ ايعًّٛ  ٚدٛد تدٕ ٚاقح يف بعض

ّ.2010/ 2009ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعاّ 

 (:2014دزاض١ أمحد ستُد ايطري، ٚآخسٕٚ )-

 َتدسزٖدؾت ايدزاض١ إىل َعسؾ١ دزد١ اتكإ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ يًُٗازات امل١ٝٓٗ اي٬شّ تٛاؾسٖا يد٣      

ٚقد اضتددّ ايباسجٕٛ املٓٗر ايٛؾؿٞ يتشكٝل ٖرا  يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا،  ض١َٝ٬ايدزاضات اإل قطِ

ٚقد مشٌ زتتُع ايدزاض١ مجٝع ط٬ب املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ يف قطِ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ يف داَع١ ايعًّٛ اهدف، 

 ٚتٛؾٌ إىل ْتا٥ر أُٖٗا:، ٚقد اضتددّ ا٫ضتبٝإ نأدا٠ يًدزاض١، 2013ّ -2012ٚايتهٓٛيٛدٝا اي١ُٝٓٝ يًعاّ 

o ِيف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايدزاضات اإلض١َٝ٬ إعداد قا١ُ٥ باملٗازات اي٬شّ تٛاؾسٖا يد٣ خسٜر قط.

o ٕاملطت٣ٛ ايسابع يف قطِ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًُٗازات  ط٬ب دزد١ إتكا

(.امل١ٝٓٗ دا٤ت بتكدٜس )َتٛضط
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 ع٢ً ايدزاضات ايطابك١: تعًٝل عاّ 

تٓاٚيت عدد َٔ  ايدزاضات استٝادات َعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ َٚعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ، َٚد٣ متهِٓٗ يف      

(، ٚدزاض١ ؾاحل ذٜاب 1988ّ(، ٚدزاض١ ٜٛضـ ستُد ٜٛضـ )1983أدا٥ٗا َجٌ: دزاض١ امحد ايك٣ٛ ضعد )

(، ٚزنصت زتُٛع١ َٔ  ايدزاضات ع٢ً 2003 ؾاحل )ّ(، ٚدزاض١ ستُد عبد اهلل1997ٖٓدٟ، ع٢ً ستُد عتٞ )

ا٫ستٝادات ايرتب١ٜٛ ملعًُٞ َٛاد دزاض١ٝ شتتًؿ١ سٝح تٓاٚيت بعض ٖرٙ ايدزاضات تٓاٍٚ ا٫ستٝادات ملعًِ 

ّ(، ٚتٓاٚيت 2000ّ(، ٚدزاض١ ع٢ً أمحد ستطٔ زدَإ )1996ايًػ١ ايعسب١ٝ َجٌ: دزاض١ ع٢ً عبد ايععِٝ ض٬ّ )

 ْاغس غايب َد٣ اتكإ ايطايب ادتاَعٞ يًُٗازات امل١ٝٓٗ املطًٛب١ َٓ٘ َجٌ: دزاض١ صتٝب بعض ٖرٙ ايدزاضات

 (.2014ٚدزاض١ أمحد ايطري، ٚآخسٕٚ ) ،(2011ّ) ٚآخسٕٚ ستُد،

 أٚد٘ ا٫خت٬ف ٚا٫تؿام بني ايدزاض١ اذتاي١ٝ ٚايدزاضات ايطابك١:

١ٜ، ٚبٗرا تتؿل َع ايدزاض١ اذتاي١ٝ يف ايرتنٝص تٓاٚيت ايدزاضات ايطابك١ ا٫ستٝادات ايتدؿؿ١ٝ ٚايرتبٛ     

ع٢ً املٗازات ايرتب١ٜٛ اييت عتتاز إيٝٗا املعًِ، يف تأد١ٜ َٗاَ٘ ايرتب١ٜٛ، ٚختتًـ يف إٔ ايدزاضات ايطابك١ 

زنصت ع٢ً املعًِ، ٚاستٝادات٘، بُٝٓا ايدزاض١ اذتاي١ٝ زنصت ع٢ً ايطايب/ املعًِ َٚا عتتاز إيٝ٘ َٔ َٗازات 

ٞ ٜتُهٔ َٔ ايكٝاّ مب١ٓٗ ايتدزٜظ، ٚبٗرا تتُٝص دزاض١ ايباسح يف تٓاٚها يًطايب/ املعًِ أضاض١ٝ يه

ٚا٫ٖتُاّ ب٘، ٚايتأنٝد ع٢ً إعدادٙ بؿٛزٙ متهٓ٘ َٔ ايكٝاّ بدٚزٙ ايرتبٟٛ ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب، ٚتعد ٖرٙ 

ب٘ ٚايتُهٔ َٓ٘ ٭دا٤ َٗٓت٘، بد٫ ايدزاض١ مبجاب١ ٚقا١ٜ يًطايب/ املعًِ، ٚؾتح عٝٓٝ٘ ع٢ً َا ٜٓبػٞ عًٝ٘ اإلملاّ 

 َٔ إٔ ٜؿطدّ بايٛاقع ايرتبٟٛ، ٜٚبدأ بايبشح عٔ بساَر; بػسض ايتدزٜب ٚت٬يف ايكؿٛز املٛدٛد يدٜ٘.

 أٚد٘ ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايدزاضات ايطابك١: 

 ب٬غو إٔ ايباسح اضتؿاد ؾا٥د٠ نبري٠ َٔ ايدزاضات ايطابك١، َٚٔ أِٖ ٖرٙ ايؿٛا٥د:      

 ازات ايتدزٜط١ٝ اييت عتتاز إيٝٗا املعًُٕٛ بػهٌ عاّ َٚعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ بػهٌ خاف. حتدٜد املٗ -

ايباسح يف َعسؾ١ اإلدسا٤ات املتبع١ يبٓا٤ أدٚات ايبشح، ٚاختٝاز ايع١ٓٝ، ٚا٭ضايٝب  داضتؿا -

اإلسؿا١ٝ٥ املٓاضب١، ٚحتًٌٝ ايٓتا٥ر ٚتؿطريٖا.
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 ارتًؿ١ٝ ايٓعس١ٜ يًبشح

 ١ٝ يًتدزٜظاملٗازات ا٭ضاض

ميس ايتدزٜظ مبذُٛع١ َٔ ارتطٛات ٚاإلدسا٤ات; ٚيًكٝاّ بٗا ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ، ٚايطايب/ املعًِ ايتُهٔ      

َٔ زتُٛع١ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ َٚٗازاتٗا ايؿسع١ٝ، ٚختتًـ نؿاٜات املعًُني ايػدؿ١ٝ يف ايتدطٝط 

ا١ٜ ٚاسد٠ أَس ؾعب ٚحتد نبري هِ. ٚايتٓؿٝر ٚايتكِٜٛ بكدز ٚاضع، ٚإٔ اختٝازِٖ ايدقٝل يهؿ

 ، ٚؾُٝا ٜأتٞ خًؿ١ٝ َعسؾ١ٝ سٍٛ ٖرٙ املٗازات بػسض تٛقٝشٗا:

 ايتدطٝط:أ٫ٚ: َٗاز٠ 

ايتدطٝط مبجاب١ ْكط١ ايبد٤ املٓطك١ٝ يًعٌُ " باعتبازختطٝط دٝد، ع١ًُٝ حتتاز إىل  ع١ًُٝ ظايتدزٜ     

عًِ َط٪ٚي١ٝ ز٥ٝط١ يف ايتدطٝط يًُٛاد ايدزاض١ٝ )ضٜٓٛا، ؾؿًٝا، َٜٛٝا( ع٢ً أضاع َٔ ايتدزٜطٞ، ٜتشٌُ امل

 (.191، 2003ايرتتٝب ٚايتٓعِٝ ٚايسقاب١" )ض١ًٝٗ ستطٔ، 

ٜعسف بعض ايرتبٜٛني ايتدطٝط بأْ٘: "تؿٛز عكًٞ، ٚإعداد ْؿطٞ يًُٛاقـ ايتدزٜط١ٝ  َؿّٗٛ ايتدطٝط:

يف ؾرت٠ ش١َٝٓ ستدد٠، ٚملطت٣ٛ تعًُٝٞ ستدد; بكؿد حتكٝل أٖداف اييت ٜتِ اذتاد١ ها يف قاع١ ايدزع 

تع١ًُٝٝ، بطسم َٓع١ُ ٖادؾ١، عٔ طسٜل اختٝاز خربات، ٚأْػط١، ٚادسا٤ات، ٚٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ، ٚأض١ً٦ 

تٓػٝط١ٝ ٚتكٛمي١ٝ َٓاضب١، ٜٚتكُٔ ايتدطٝط َا ميهٔ إٔ ٜٓؿر يف بدا١ٜ ايدزع، أٚ يف َسس١ً َٔ َساسً٘، 

، أٚ عٓد إغ٬ق٘; ٚمبا ٜعطٞ ايط٬ب َٔ ايتهًٝؿات اييت ٜكَٕٛٛ بٗا داخٌ املدزض١ ٚخازدٗا" أٚ يف ْٗاٜت٘

 (.94ّ، ؾـ2003)سطٔ غشات٘، ٚشٜٓب ايٓذاز، 

ٚباإلَهإ تعسٜـ ايتدطٝط يًتدزٜظ بأْ٘: قٝاّ املعًِ بتشدٜد أٖداف ستدد٠ ٚٚاقش١ َٓبجك١ َٔ      

 حتدٜد ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١ املٓاضب١، ، َٓطًكا َٓٗا يفتسبٜٛاأضاضٝات َتؿل عًٝٗا 

 .ٚستددا أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يًتأند َٔ حتككٗا

(، ٢٢املًو: ) چى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ   قاٍ تعاىل:  أ١ُٖٝ ايتدطٝط:

تتطًب ختطٝطا  ١ًٝ ايتدزٜظ اييتتأتٞ ٖرٙ اٯ١ٜ يتٛقح أ١ُٖٝ ايتدطٝط يف اذتٝا٠ نًٗا، َٚٔ ذيو عُ

ٕ ساد١ املعًِ يًدط١ نشاد١ احملاَٞ إىل إعداد َساؾعت٘ أَاّ ايككا٤، أع٬ُ ؾٓٝا دقٝكا، ٚا َطبكا يهْٛٗ

ايهجري َٔ  متهٓ٘ َٔيتدطٝط ٜعين َٔ َٗاز٠ ااملعًِ  متهٔٚساد١ املٗٓدع إىل ختطٝط َػسٚعات٘، ٚإٕ 

ٚؾٝاغ١ ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥، ٚإعداد ا٫ختبازات ايتشسٜس١ٜ ٚايػؿ١ٝٗ،  املٗازات ايتدزٜط١ٝ َجٌ: حتًٌٝ احملت٣ٛ،

َت٦ٝٗا ْؿطٝا ٚذٖٓٝا  ٚظتعً٘ميهٔ املعًِ َٔ ختٌٝ املٛقـ ايتدزٜطٞ بهاٌَ أسداث٘، ٖٚرا ٜعين إٔ ايتدطٝط 

ٚايتدطٝط ٜعٛد بايهجري َٔ  إلدسا٤ات اي٬ش١َ يتدزٜظ ايطًب١ بطٗٛي١ ٜٚطس.يهرٙ ا٭سداخ، َٚطتعدا 

 (192، 2003)ض١ًٝٗ،  يؿٛا٥د ع٢ً املعًِ َٓٗا:ا
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زباى، ٚميهٓ٘ َٔ تٓعِٝ عٓاؾس املٛقـ ايتعًُٝٞ ٚتٓعِٝ تعًِ ايطًب١.ٓب املعًِ اإلظت -

ٜطاعد املعًِ ع٢ً اختاذ ايتدابري أَاّ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ احملسد١. -

ٜطاعد املعًِ ع٢ً حتدٜد أٚيٜٛات٘ يف ايعٌُ. -

ٛد٠ بايػهٌ املطًٛب.ٜعٌُ ع٢ً حتكٝل ا٭ٖداف املٓػ -

ٜٛد٘ مجٝع عٓاؾس املٛقـ ايتعًُٝٞ ضتٛ ا٭ٖداف املسض١َٛ.  -

 (.201، ؾـ2008ايُٓٛ املٗين املطتُس. )ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ،  -

، 84 -82اْعس ن٬ َٔ: )داٚٚد دزٜٚؼ سًظ، ٚستُد أبٛ غكري، ب. ت،  :َطتٜٛات ايتدطٝط ايتدزٜطٞ

 (.230 -213، 2008ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ، 

يًتدطٝط َطتٜٛات شتتًؿ١ عطب ايؿرت٠ ايص١َٝٓ اييت يف ق٥ٛٗا ٜتِ تٓؿٝر ارتط١، ؾإٕ ناْت ايؿرت٠      

ؾايتدطٝط  ا، أَا إذا نإ ايتدطٝط قؿريإاملٓاضب ٜإاملطتٛ ُٖا ٚايؿؿًٞ، ط١ًٜٛ ؾايتدطٝط ايطٟٓٛ

د أْ٘ ٫غ٢ٓ يًُعًِ عٔ ٖرٙ ايدزاضٞ ٖٛ ا٭ْطب. َع ايتأنٝ املٛقٛع ع٢ً َطت٣ٛ ايٛسد٠ أٚ ع٢ً َطت٣ٛ

املطتٜٛات مجٝعٗا; ؾاملعًِ عاد١ إىل إٔ ٜكع خط١ ض١ٜٛٓ، أٚ ؾؿ١ًٝ، ٚعاد١ إىل ٚقع خط١ ١َٜٝٛ يهٌ 

 .ا يتشكٝكٗاست٢ ٜطري ع٢ً ب١ٓٝ ٚٚقٛح، َطتشكسا يٮٖداف املطًٛب١ ضاعٝ ;دزع َٔ ايدزٚع املكسز٠

َٔ ٚزا٥ٗا حتكٝل أٖداف املكسز ايدزاضٞ خ٬ٍ ايط١ٓ  ٜٗدف املعًِٖٚٞ خط١ بعٝد٠ املد٣  ايتدطٝط ايطٟٓٛ:

، ٖٚرا ٜتطًب َٔ املعًِ إٔ ٜدقل ايٓعس يف املٓٗر، بكسا٤ت٘ قسا٠٤ ؾاسؿ١ ٚاع١ٝ متهٓ٘ َٔ حتدٜد ايدزاض١ٝ

ا٭ٖداف املساد حتكٝكٗا، ٚا٭ْػط١ ٚايٛضا٥ٌ املٓاضب١، ٚحتدٜد أدٚات ايتكِٜٛ اييت ميهٔ ايتأند َٔ خ٬ها 

٭ٖداف. بعد ٖرا ع٢ً املعًِ إٔ ٜٛشع املكسز ايدزاضٞ ع٢ً أغٗس ايط١ٓ، ٚأضابٝعٗا َساعٝا أٜاّ مبد٣ حتكل ا

 ايعطٌ ٚاإلداشات ٚؾرتات ا٫ختبازات.

ٜٚٓبػٞ إٔ تأخر ارتط١ ايط١ٜٛٓ سكٗا َٔ ا٫ٖتُاّ باعتبازٖا دي٬ٝ َٚسدعا َُٗا يًُعًِ َٔ بدا١ٜ      

 ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ إىل ْٗاٜتٗا. 

ٜ٪ند ايرتبٜٕٛٛ ع٢ً قسٚز٠ تٛاؾسٖا ، حتتٟٛ ارتط١ ايط١ٜٛٓ ع٢ً عٓاؾس أضاض١ٝ ارتط١ ايط١ٜٛٓ:عٓاؾس 

 بعد ذنس املعًَٛات ايعا١َ اييت ختـ اضِ املاد٠ ٚاملسس١ً ٚايط١ٓ ايدزاض١ٝ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

ظتد املعًِ ٖرٙ ، ٚإذا مل أٖداف تدزٜظ املاد٠، ٜتكُٓٗا عاد٠ املٓٗر ايدزاضٞ يتًو املاد٠، أٚ يف ديٌٝ املعًِ-

 ا٭ٖداف ؾً٘ إٔ ٜكع أٖداؾا َٓبجك١ َٔ عكٝد٠ اجملتُع ٚعادات٘ ٚتكايٝدٙ ٚثكاؾت٘، َٚساع١ٝ يًُعاٜري ايع١ًُٝ.

احملت٣ٛ ايدزاضٞ. -

ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ٖرٙ ٚعاد٠ تتٓٛع ، ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ايتدزٜط١ٝ املٓاضب١ يتٓؿٝر تًو ا٭ٖداف املكسز٠-

، ٚايؿسٚم ايؿسد١ٜ يدِٜٗا، َٚطت٣ٛ املتعًُنيع١ املاد٠ ٚأٖداف تدزٜطٗٚؾكا يطبٝ

ٚضا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ املٓاضب١ يطبٝع١ َٛقٛعات املاد٠ ٚأٖداف تدزٜطٗا.-



 

333 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 

 

  صنعاء جامعة خوالن التربية كليةب وعلومه الكريم القرآن قسم طلبة تمكه مدى
 

 المقبلي أحمد ويس علي عبدالغني. د
 

ٖداف تدزٜظ املاد٠.أأضايٝب تكِٜٛ َتٓٛع١ تٓاضب طبٝع١  حتدٜد-

يدزاض١ٝ َع َساعا٠ اٯتٞ:غٗس ايط١ٓ اأَٛقٛعات املكسز ٚٚسدات٘ ع٢ً  يتٛشٜعٚقع ددٍٚ شَين -

o .ايتطًطٌ املٓطكٞ يًُٛقٛعات ٚايٛسدات

o  حتدٜد ؾرت٠ ش١َٝٓ يدزاض١ نٌ َٛقٛع أٚ ٚسد٠ مبا ٜساعٞ حتكٝل ا٭ٖداف ايتع١ًُٝٝ ي٘، َٚع

َساعا٠ سذِ ٚخؿا٥ـ املٛقٛع ٚايٛسد٠ باإلقاؾ١ إىل َساعا٠ خؿا٥ـ منٛ املتعًُني.

o َٜٓٚٛاعٝد ا٫ختبازات ايتشسٜس١ٜ ٚايػؿ١ٝٗ  ،١ٝ ٚايٛط١َٝٓساعا٠ ايعطٌ ايسمس١ٝ ٚاملٓاضبات ايد

ايػٗس١ٜ ٚايط١ٜٛٓ. 

 حتدٜد قا١ُ٥ باملسادع يًكسا٠٤ اإلثسا١ٝ٥. -

ارتط١ ايؿؿ١ًٝ غب١ٗٝ بارتط١ ايط١ٜٛٓ إ٫ إٔ ؾرتتٗا أقؿس )ؾؿٌ دزاضٞ(; عٝح تٛشع ارتط١ ايؿؿ١ًٝ:

 .ايعٓاؾس ْؿطٗا يًدط١ ايط١ٜٛٓ ٢ًيهٌ غٗس، ٚحتتٟٛ عَداز ا٭ضابٝع ا٭زبع١ املٛقٛعات ع٢ً 

منٛذز َكرتح رتط١ ض١ٜٛٓ أٚ ؾؿ١ًٝ.

بعد اط٬ع ايباسح ع٢ً عدد َٔ مناذز رتطط ض١ٜٛٓ ٚؾؿ١ًٝ ؾإْ٘ ٜكرتح منٛذز رتط١ ض١ٜٛٓ أٚ ؾؿ١ًٝ      

 ٚؾُٝا ٜأتٞ تٛقٝح ذيو:

 املاد٠: ................................

 ايؿـ: .........

 ............................ايعاّ ايدزاضٞ: ...

 ٚؾـ املاد٠:

 ............. أٖداف املاد٠: ٜتٛقع َٔ ايدازع بعد إْٗا٤ املاد٠ إٔ:

 ....../ ......َٔ ايعاّ  ......يًؿؿٌ تٛشٜع املٛقٛعات ايدزاض١ٝ ع٢ً أٜاّ ايدزاض١ 

 ٬َسعات املٛقٛع ايدزاضٞ ايتازٜذ ايّٝٛ  ا٭ضبٛع ايػٗس

    ت ايطب ا٭ٍٚ ضبتُرب

    ا٫ثٓني 

    ا٭زبعا٤ 

     ايجاْٞ

    

    

     ايجايح

    

    

     ايسابع
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 ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ايتدزٜط١ٝ:............................

 ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ:........................................

 ......................................ا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ: ..

 أدٚات ايتكِٜٛ:..............................................

املسادع ايس٥ٝط١ٝ:.............................................

:ايتدطٝط ايَٝٛٞ

َٚٔ ايعٛاٌَ دبات٘، َٚٔ أِٖ ٚا ،ٜعد ايتدطٝط يًدزٚع اي١َٝٛٝ َٔ ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ امل١ُٗ يًُعًِ     

 ، ٚحتكٝل أٖداؾ٘ بأقٌ دٗد، ٚأٜطس طسٜل.ا٭ضاض١ٝ يف صتاح ايتدزٜظ

هؿا١ٜ بٚقد أظٗست دزاضات تسب١ٜٛ إٔ ايطًب١ املعًُني ايرٜٔ يف َسس١ً اإلعداد ٜٛيٕٛ اٖتُاَا نبريا      

ملُازض١  اأضاضٝ اطًبتعد ٖرٙ ايهؿا١ٜ َ; سٝح ختطٝط ايدزع ٜٚعتربْٚٗا ايهؿا١ٜ ا٭ضاض١ٝ إلعدادِٖ َٗٓٝا

 (.198، 2003)ض١ًٝٗ، .ايطايب/ املعًِ ايتدزٜب ايعًُٞ يًتدزٜظ يف أثٓا٤ ايتطبٝكات

 أ١ُٖٝ ايتدطٝط ايَٝٛٞ:

َٚٔ ٖرٙ  ،َا ٜعٛد ع٢ً املتعًُني َٚٓٗايًتدطٝط ايَٝٛٞ ؾٛا٥د عدٜد٠ َٓٗا َا ٜعٛد ع٢ً املعًِ غدؿٝا،      

 ايؿٛا٥د َا ٜأتٞ:

 :ًِبايٓطب١ يًُع 

.، ٚتكدٜسِٖ ي٘املعًِ املبتد٨ ايجك١ بٓؿط٘، ٚثك١ طًبت٘ ب٘ ميٓح -

.ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١ اييت تعٌُ ع٢ً حتكٝل أٖداف ايدزع حتدٜد -

 تطاعد املعًِ يف اختاذ ايكسازات املٓاضب١ ؾُٝا ٜتعًل بإدسا٤ات املٛقـ ايتدزٜطٞ. -

عُل اضتصاد٠ ٚد ادتص٥ٝات اييت عاد٘ إىل ا٫ط٬ع ع٢ً احملت٣ٛ ايدزاضٞ ٚحتًًٝ٘، ٚايتٛقـ عٓ -

.ختاذ ايتدابري جتاٙ بعض املٛاقـ احملسد١; مبا ميهٔ املعًِ َٔ اٚضع١ اط٬ع

ايتدطٝط ٜطاعد املعًِ يف اداز٠ ايؿـ بػهٌ أؾكٌ. -

، ٚتكدِٜ َاد٠ ع١ًُٝ َرتابط١ تطري ٚؾل خطٛات ايطري ٚؾل خطٛات شتطط١ٜطاعد املعًِ ع٢ً  -

ٓاضب١ َٚطت٣ٛ املتعًُني، ٚايٛقت احملدد.تدزٜط١ٝ ستدد٠، َٚت

 :ًِبايٓطب١ يًُتع

مما ٜطٌٗ  ;إٕ ايتدطٝط ايَٝٛٞ يًدزٚع َٔ قبٌ املعًِ ٜٛؾس يًُتعًُني دزضا َتطًطٌ ا٭ؾهاز -

.، ٚحتكٝل أٖداؾ٘عًِٝٗ ؾِٗ ايدزع ٚايتؿاعٌ َع٘

ايسغب١ يف تعًِ ايدزع. -
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، ؾاملعًِ َط٦ُٔ يف دزض٘ إلملاَ٘ ظُٝع ا٫ط٦ُٓإ ايرٟ ٜٛؾسٙ املعًِ املدطط يدزض٘ يًُتعًُني -

تؿاؾًٝ٘ مما ٜعٛد ٖرا ا٫ط٦ُٓإ ع٢ً ضري ايدزع. 

، ستُد 84)با٫ضتؿاد٠ َٔ: )داٚٚد دزٜٚؼ سًظ، ٚستُد أبٛ غكري، ب. ت،  عٓاؾس خط١ ايدزع ايَٝٛٞ:

 (.230 -213، 2008عبداهلل اذتاٚزٟ، 

 تتهٕٛ ارتط١ اي١َٝٛٝ َٔ عد٠ عٓاؾس ٖٚٞ:     

َات عا١َ سٍٛ ايدزع: )ايتازغتني، اضِ املاد٠، ايؿسع، ايٛسد٠، عٓٛإ املٛقٛع ايدزاضٞ، ايؿـ، َعًٛ -

ايؿؿٌ، اذتؿ١(.

َع ، ستت٣ٛ ايدزع، َٚٔ حتًٌٝ أٖداف املاد٠تػتل ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥ َٔ دسا١ٝ٥: ا٭ٖداف اإل -

َساعٝا َعاٜري  ،٠املعًِ إٔ ٜعطٞ حتدٜد ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥ عٓا١ٜ نبري /ايتأنٝد ع٢ً ايطايب

ارتط١ اي١َٝٛٝ، ٚع٢ً عًُٝيت  ملا يريو َٔ اْعهاع ع٢ً بك١ٝ عٓاؾس ؾٝاغ١ اهدف اإلدسا٥ٞ;

 . ايتٓؿٝر ٚايتكِٜٛ

.ايطسا٥ل ٚا٭ضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١ -

دسا٤ات ايدزع َٔ أِٖ عٓاؾس ارتط١ اي١َٝٛٝ; باعتبازٙ إٜعد عٓؿس  ايدزع: تٓؿٝر دسا٤اتإ -

اخٌ سذس٠ ايؿـ، ٜٚرتتب عًٝ٘ حتكٝل أٖداف ايدزع; مما عتتِ ايتٛقـ ارتط٠ٛ ايتطبٝك١ٝ د

سك٘ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط ايَٝٛٞ. ٜٚتكُٔ ٖرا ايعٓؿس عد٠  ٩ٙٚايرتٜح عٓد ٖرا ايعٓؿس ٚاعطا

 خطٛات ٖٚٞ:

  ًِ٫ بعد إٔ ٧ٜٝٗ إ عدّ ايدخٍٛ إىل َٛقٛع ايدزعايتُٗٝد ٚاملكد١َ: ع٢ً ايطايب/ املعًِ، ٚاملع

ِٖ إٔ دزضا ددٜدا قد بدأ، ٚيًُعًِ إٔ ٧ٜٝٗ طًبت٘ مبا ٜساٙ َٓاضبا، بعدٖا عًٝ٘ إٔ طًبت٘، ٜٚػعس

٭ٖداف املسض١َٛ اٜهتب َكد١َ ٜٓطًل َٔ خ٬ها إىل دزع سٟٝٛ ٤ًَٞ بايتؿاعٌ ٚايٓػاط ستككا 

ُٔ ناْت ؾ ،املكد١َ متجٌ ا٫ْط٬ق١ ؾإٕ ع٢ً املعًِ إٔ ٜٗتِ بٗا أميا اٖتُاّإٔ َٔ ايدزع، ٚطاملا 

داٜت٘ ستسق١ ناْت ْٗاٜت٘ َػسق١، ٚيف اختٝاز َكد١َ َٓاضب١ يًدزع ٜتشكل اٯتٞ:ب

 .ٞتسنٝص اْتباٙ ايطًب١ ضتٛ املٛقٛع ايدزاض

 .متهٔ املعًِ َٔ تٛقٝح أٖداف دزض٘، ٚأ١ُٖٝ دزاض١ املٛقٛع

 .قُإ ا٫ضتُساز١ٜ يف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ

 طابك١ ٚاي٬سك١. ٚتهٕٛ املكد١َ تك١ٜٛ ايب١ٝٓ املعسؾ١ٝ بني املٛقٛعات ايدزاض١ٝ اي

اضتدداّ ، أٚ اضتدداّ ا٭ض١ً٦ اييت تهٕٛ أدٛبتٗا َكد١َ يًدزع ادتدٜدإَا ب

ايٛض١ًٝ ايتع١ًُٝٝ قبٌ ايبد٤ بايدزع; ؾعسض ايٛض١ًٝ أَاّ ايطًب١ قبٌ أٟ 

زبط ايدزع ادتدٜد ، أٚ سدٜح ظتعٌ ايطًب١ َتًٗؿني ملعسؾ١ َساد َعًُِٗ
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، أٚ م إىل أ١ُٖٝ املٛقٛع ايدزاضٞ َٚا ٜرتتب عًٝ٘ايتطس، أٚ بايدزع ايطابل

ايدزع.  َٛقٛع ايتطسم إىل قكاٜا َٚػه٬ت سٝات١ٝ ٜتِ ا٫ْط٬م َٓٗا إىل

 َٔ يف ٖرٙاملعًِ  ٚع٢ً ،دسا٤ات ايدزع اييت تطع٢ يتشكٝل أٖداؾ٘إ أِٖ ايعسض: تعد خط٠ٛ ايعسض 

ٜٓعِ  ضايٝب احملدد٠; يٝكع عسقا َٓاضباٚإىل ايطسا٥ل ٚا٭ ، ٚاحملت٣ٛ،ارتط٠ٛ ايعٛد٠ إىل ا٭ٖداف

 ا٭ٖداف، َٚساعٝا َطت٣ٛ املتعًُنيببعض، َرتابطا بعك٘ ٚ ؾٝ٘ احملت٣ٛ تٓعُٝا عًُٝا َٓطكٝا،

 .احملدد٠ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ ، ٚٚتستٝبٗا اإلدسا١ٝ٥

 ٚتطبٝك٘ َٔ خ٬إىل ايتأند َٔ قدز٠ املتعًِ ع٢ً اضتٝعاب ايدزع ٖرٙ ارتط٠ٛ تٗدف: ايتطبٝل ، ٍ

ا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ.

  تٗدف إىل ارتسٚز َٔ َٛقٛع  ;دسا٤ات ايدزعإخري٠ َٔ ا٭ط٠ٛ ارتايػًل )ا٫غ٬م(: ٜعد ايػًل

، أٚ ارتامت١، أٚ ارت٬ؾ١إَا ب املٛقٛع قد اْت٢ٗ، ٜٚهٕٛ ايػًلإٔ ايدزع بأضًٛب ٜػعس ايطًب١ 

 .ايؿٛا٥د ايع١ًُٝ

تٗدف ايع١ًُٝ اييت ب٘ تًو ٜكؿد ط١ٝ يًدط١ اي١َٝٛٝ، ٜٚعد ايتكِٜٛ َٔ ايعٓاؾس ايس٥ٝ ايتكِٜٛ: -

بأضايٝب ٚ ،ايتأند َٔ حتكل أٖداف ايدزع، ٚظتب إٔ ٜهٕٛ ايتكِٜٛ َستبطا بأٖداف ايدزع إىل

ٜٚعترب ايٛادب املٓصيٞ ، إَا با٭ض١ً٦ املكاي١ٝ ايكؿري٠، أٚ با٭ض١ً٦ املٛقٛع١ٝ املتٓٛع١ ١َتٓٛع

.عٓؿسا َٔ عٓاؾس ايتكِٜٛ
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 منٛذز َكرتح َٔ قبٌ ايباسح:

 اطًع ايباسح ع٢ً مناذز نجري٠ يتدطٝط ايدزٚع اي١َٝٛٝ، ٚؾُٝا ًٜٞ منٛذز َكرتح َٔ قبٌ ايباسح:     

 املاد٠: ..............                                    املٛقٛع: ...............

 ايػعب١: ....................       ايؿـ: ...........                              

 ايتازٜذ: .......................                        املدزض١: ...........            

 اإلدسا١ٝ٥ا٭ٖداف 

ايطسا٥ل 

ٚا٭ضايٝب 

ٚايٛضا٥ٌ 

 ٚا٭ْػط١

 ايتكِٜٛ ايصَٔ ادسا٤ات ايدزع

 أٖداف َعسؾ١ٝ:

 

 

 

 

 

 أٖداف َٗاز١ٜ:

 

 

 

 

 اي١ٝ:أٖداف اْؿع

 ايطسٜك١:

 

 

 ا٭ضًٛب:

 

 

 ايٛض١ًٝ:

 

 

 ايٓػاط:

  ايتُٗٝد
 أدٚات ايتكِٜٛ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايٛادب:

 

 

 املكد١َ:

  

 تكِٜٛ بٓا٥ٞ:

 ايعسض:

 ايؿهس٠ ا٭ٚىل:

 
 

 تكِٜٛ بٓا٥ٞ:

 ايؿهس٠ ايجا١ْٝ:

  

 تكِٜٛ بٓا٥ٞ:

 ايؿهس٠ ايجايج١:

  

 تكِٜٛ بٓا٥ٞ:

 ايتطبٝل:

 
 

  اإلغ٬م:

 

 َٗازات ايتدطٝط:

 ٣يهٞ ٜتُهٔ املعًِ َٔ َٗاز٠ ايتدطٝط عًٝ٘ إٔ ٜتكٔ عددا َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ بد٤ا بتشًٌٝ احملتٛ    

 ، ٜٚطتطٝع حتدٜددسا١ٝ٥ يف اجملا٫ت ايج٬ث١ عطب َطتٜٛاتٗا املدتًؿ١اإل ٖدافا٭ؾٝاغ١ ايدزاضٞ،  ٚ
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 َٓاضبا، ٚعسقا متٗٝدا ، ٚنرا ايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١، ٜٚهتبٖدافا٭اضب١ يف حتكٝل ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ املٓ

أدٚات  يًطسٜك١ احملدد٠، ٜٚكدّ ًَدؿا ٚاؾٝا، ٜٚػًل ايدزع إغ٬قا َٓاضبا، ٚعتددارتطٛات ايع١ًُٝ َساعٝا 

أض١ً٦ بؿٛز٠  اييت ميس بٗا ايتكِٜٛ، ٜٚطتطٝع ؾٝاغ١ساسٌ ايج٬خ َساعٝا امل ٚاملتٓٛع١ ايتكِٜٛ املٓاضب١

ٖرٙ  بعض املسادع اييت تجسٟ ايدزع. ، ٜٚػري إىلايصَٔ ع٢ً َهْٛات خط١ ايدزع ، ٚقادزا ع٢ً تٛشٜعؾشٝش١

 بعض املٗازات اييت ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ ايتُهٔ َٓٗا ٚاييت تطاعدٙ يف إعداد خط١ دزع بؿٛز٠ ض١ًُٝ.

 َٗاز٠ ايتٓؿٝرثاْٝا: 

تكاْٗا، ؾاملعًِ يف ٖرٙ املٗاز٠ ٜعسض ْؿط٘ ع٢ً إاييت ظتب ع٢ً املعًِ  تعد َٗاز٠ ايتٓؿٝر َٔ أِٖ املٗازات     

املتعًُني; مما ٜتطًب َٓ٘ ايعٗٛز أَاَِٗ بػدؿ١ٝ ض١ٜٛ، َٚتُه١ٓ عًُٝا، َٚتٛاش١ْ يف تعاًَٗا ٚضًٛنٗا، 

 .َدزن١ ا٭ٖداف املساد حتكٝكٗا

 َؿّٗٛ تٓؿٝر ايتدزٜظ:

ْػط١ ٚايتؿاع٬ت بني عٓاؾس املٛقـ ايتدزٜطٞ َٚهْٛات٘; ٜكؿد مبؿّٗٛ تٓؿٝر ايتدزٜظ: "زتُٛع١ ا٭     

(. ٚيتُهٔ املعًِ َٔ َٗاز٠ 96، 2005بٗدف إسداخ ايتعًِ عٓد ايت٬َٝر". )عٓاٜات ستُد ستُٛد خًٌٝ، 

ٖٚٞ: )با٫ضتؿاد٠ َٔ: )داٚٚد دزٜٚؼ سًظ، ٚستُد أبٛ ايعدٜد َٔ املٗازات ايتُهٔ َٔ ٜتطًب َٓ٘ ايتٓؿٝر 

 (.241 -230، 2008، ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ، 123 -97غكري، ب. ت، 

ايت١٦ٝٗ ٚتٓعِٝ ايؿؿٌ: إٕ إغعاز املتعًُني ٚت٦ٝٗتِٗ يًدزع ادتدٜد قبٌ ايدخٍٛ ؾٝ٘ َٗاز٠ ١َُٗ  -

ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ َساعاتٗا، ٚعًٝ٘ ٚيف ؾرت٠ ايت١٦ٝٗ تٓعِٝ ايؿؿٌ، مبا ٜتٓاضب ٚايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ 

املطتدد١َ.

٢ املعًِ ا٫عتٓا٤ مبكد١َ ايدزع نُا ضبل اذتدٜح عٓٗا يف َٗاز٠ ايتدطٝط.املكد١َ ادتٝد٠: عً -

مست املعًِ ٚسٜٝٛت٘: إٕ املعًِ َُٗا ساٚيت ايٓعسٜات اذتدٜج١ ايتدؿٝـ َٔ دٚزٙ ٜعد ٖٛ املتشهِ  -

ا٭ٍٚ بايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ، ؾش١ٜٛٝ ايتدزٜظ، ْٚػاط٘، ٚتؿاعً٘ َستبط ع١ٜٛٝ املعًِ، ٚمبا عتًُ٘ 

ملتعًُني َٔ أخ٬م، ٚأدب، ٚعًِ; ؾشسنات املعًِ ٚإميا٤ات٘، ٚؾٛت٘ ٚيػت٘، ٚزٚس٘ ختًل دٛا ه٪٤٫ ا

تدزٜطٝا َؿعُا باذت١ٜٛٝ ٚايٓػاط، ٚجتعٌ ايطًب١ ٜعٝػٕٛ يف دٛ ميهِٓٗ َٔ ا٫ضتٝعاب، 

ٚايتؿاعٌ.

ايعسض: ٜكؿد بايعسض تكدِٜ ستت٣ٛ املاد٠ ايع١ًُٝ يًطًب١، مبا ٜساعٞ ا٭ٖداف املدطط١،  -

كُٔ حتككٗا، ٜٚتٓاضب َع ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ احملدد٠ يف ع١ًُ ايتدطٝط، ٚيكُإ ايعسض ٜٚ

ادتٝد يًدزع ع٢ً املعًِ َساعا٠ اٯتٞ:

 .ٌٝتػط١ٝ ا٭ؾهاز ا٭ضاض١ٝ يًدزع، ثِ ايتؿاؾ
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  ايتدزز يف عسض ايدزع َٔ املعًّٛ إىل اجملٍٗٛ، َٚٔ ايطٌٗ إىل ايؿعب، َٚٔ اجملسد إىل

احملطٛع.

 َ اضتٝعاب ايؿهس٠ ا٭ٚىل قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل غريٖا.ايتأند ٔ

 .ِٗتٓاضب ايعسض َع َطتٜٛات ايطًب١ ٚقدزات

 .تكدِٜ ًَدـ يف ْٗا١ٜ ايعسض ٜكُٔ حتكٝل ا٭ٖداف املٓػٛد٠ ٚبؿٛز٠ شتتؿس٠

تٛدٝ٘ ا٭ض١ً٦: تعد َٗاز٠ ؾٝاغ١ ا٭ض١ً٦ ٚتٛدٝٗٗا َٔ أِٖ املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠ تٓؿٝر ايدزع; ملا  -

َٔ إضٗاّ يف تؿعٌٝ ايطًب١، ٚقُإ َػازنتِٗ. ؾا٭ض١ً٦ تعٌُ ع٢ً إثاز٠ اٖتُاّ ايطًب١،  ها

(. نُا 294، 2008ٚحتؿصِٖ ع٢ً ايتعًِ، ٚتطاعد يف تٛدٝ٘ ايتعًِ ٚزؾع ؾاعًٝت٘. )سطٔ غشات٘، 

ّ تعد ا٭ض١ً٦ إسد٣ أدٚات ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً حتكل أٖداف ايدزع أ٫ٚ بأٍٚ; ٚيهٞ تكٛ

ا٭ض١ً٦ بدٚزٖا املِٗ يف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ ؾٝٓبػٞ َساعا٠ اٯتٞ:

 .تؿاؽ ؾٝاغ١ دٝد٠ ٚٚاقش١

 .٘إٔ حتدد املطًٛب َٔ ايطايب، ٫ٚ تػتت

 .٘إٔ تهٕٛ َستبط١ مبٛقٛع ايدزع ٚأٖداؾ

  ،ٍقدز٠ املعًِ ع٢ً طسح ايط٪اٍ مبعاْٝ٘، َتبعا اضرتاتٝذ١ٝ طسح ايط٪اٍ)إيكا٤ ايط٪ا

د إيكا٤ ايط٪اٍ، حتدٜد َٔ ظتٝب عٔ ايط٪اٍ، إتاس١ ايؿسؾ١ أَاّ ايطايب ايؿُت ق٬ًٝ بع

اجملٝب، ا٫ضتُاع إىل اإلداب١، تعصٜص اإلداب١ ٚضرب أغٛازٖا(.

َٗاز٠ املٓاقػ١: تعد املٓاقػ١ َٔ املٗازات امل١ُٗ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً املعًِ إٔ ٜتكٓٗا، ملا حتتاز َٔ إملاّ  -

ايطًب١ ٚاضتؿطازاتِٗ، َٚا تتطًب٘ َٔ سطٔ اإلؾػا٤ َٔ قبٌ املعًِ  باملاد٠ ايع١ًُٝ، ٚاضتكباٍ أض١ً٦

ٚاملتعًُني.

َٗاز٠ َساعا٠ ارتطٛات ايع١ًُٝ يًطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ عٓد تٓؿٝر ايدزع: يًكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  -

مخط١ ؾسٚع ٖٚٞ: )اذتؿغ، ٚايتؿطري، ٚايتذٜٛد، ٚايت٠ٚ٬، َٚباسح يف عًّٛ ايكسإٓ(، ٖٚرا ٜتٛدب 

 ات تدزٜظ نٌ ؾسع ع٢ً سد٠ ست٢ تتِ ايؿا٥د٠. َعسؾ١ خطٛ

ٚإقاؾ١ إىل َاذنس َٔ املٗازات ؾإٕ ع٢ً املعًِ; يهٞ ٜ٪دٟ َٗاز٠ ايتٓؿٝر يف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ بايػهٌ      

ايطبٛز٠، َبتد٥ا  ع٢ً ايدزع بٝاْات تٓؿٝرٙ، ناتبا عٓد ايدزع ختطٝط ع١ًُٝ املطًٛب ؾإٕ عًٝ٘ إٔ ٜساعٞ

املطتدد١َ، َٚٓٛعا ٭ضايٝب٘ ايتدزٜط١ٝ،  يًطسٜك١ ايع١ًُٝ ضب١، َٚساعٝا ارتطٛاتَٓا بتُٗٝد، َٚكد١َ

َٚطتددَا ايٛضا٥ٌ ٚا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ، َٚطتشكسا ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥، َتأندا َٔ حتككٗا أ٫ٚ بأٍٚ، 

 َٚػسنا يًطًب١ يف ايٓكاغات، َٚساعٝا يًصَٔ احملدد، َٚٓٗٝا يًدزع بؿٛز٠ ع١ًُٝ ض١ًُٝ.

 



 

333 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 

 

  صنعاء جامعة خوالن التربية كليةب وعلومه الكريم القرآن قسم طلبة تمكه مدى
 

 المقبلي أحمد ويس علي عبدالغني. د
 

 َٗاز٠ ايتكِٜٛ ثايجا:

ٜساؾل ايتكِٜٛ ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ َٓر بداٜتٗا مبا ٜط٢ُ بايتكِٜٛ ايكبًٞ، ثِ ٜطتُس َعٗا ست٢ ايٓٗا١ٜ      

 يٝتِ عٔ طسٜك٘ ايتأند َٔ حتكل أٖداف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ داخٌ سذس٠ ايؿـ.

 تعسٜـ ايتكِٜٛ: 

َٓػٛد٠ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ حتددٙ تًو ا٭ٖداف ٜعسف ايتكِٜٛ بأْ٘: "إؾداز سهِ ع٢ً َد٣ حتكٝل أٖداف      

(. ٜٚعّسف نريو بأْ٘: "ع١ًُٝ 491، 1982ٚعٝح حتدخ تػريات يف ضًٛى ايط٬ب ايدزاضني" )ؾ٪اد ضًُٝإ، 

 (. 61، 1985ايتأند َٔ حتكٝل ا٭ٖداف" )ستُد شٜاد، 

ِٜٛ تعًِٝ ايط٬ب، ٚايهؿا٠٤ ٜٚعسف بأْ٘: "إؾداز سهِ ع٢ً ع١ًُٝ ايتدزٜظ مبهْٛاتٗا املدتًؿ١، ٜػٌُ تك     

ايتدزٜط١ٝ يًُعًِ، ٚخطط ايتدزٜظ، َٚؿادز ايتعًِ، ٚب١ٝٓ ايؿؿٌ، ٚتٗدف إىل حتطني ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ 

َٚطاعد٠ املعًِ يف َعسؾ١ َد٣ صتاس٘ يف بًٛؽ أٖداؾ٘، ٚتصٜٚد املعًُني بتػر١ٜ زادع١ سٍٛ أدا٥ِٗ ايتدزٜطٞ". 

 (. 137، 2003)أمحد سطني ايًكاْٞ، عًٞ ادتٌُ، 

 يًتكِٜٛ ث٬ث١ أْٛاع ٖٚٞ: أْٛاع ايتكِٜٛ: 

: ايتكِٜٛ ايكبًٞ )ايتُٗٝدٟ(: ٚظتسٟ ٖرا ايتكِٜٛ قبٌ تٓؿٝر املٓٗاز ادتدٜد ٜٚٗدف إىل حتدٜد ايٓٛع ا٭ٍٚ

 (.32، 1999َطتٜٛات ايطًب١، ٚخرباتِٗ ايطابك١، ٚاضتعداداتِٗ َٚٝٛهِ ٚاجتاٖاتِٗ. )أ١َ ايسشام عًٞ محد، 

ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ )ايتهٜٛين(: ٖٚٛ ايرٟ ٜطاٜس ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ َٓر ايبدا١ٜ ست٢ ايٓٗا١ٜ، ٖدؾ٘  يجاْٞ:ايٓٛع ا

ايتأند َٔ حتكٝل نٌ ٖدف ضًٛنٞ قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل غريٙ، ٖٚرا ايٓٛع ٜعطٞ املعًِ تػر١ٜ زادع١ ع٢ً 

ٚي١ حتكٝك٘ بطسٜك١ أخس٣. َطت٣ٛ نٌ ٖدف ع٢ً سد٠،  ٚإذا مل ٜتشكل اهدف ا٭ٍٚ ٜعٛد َس٠ أخس٣ حملا

ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ: ٚعاد٠ ظتسٟ ٖرا ايٓٛع يف آخس ايط١ٓ ايدزاض١ٝ أٚ يف ْٗا١ٜ ايؿؿٌ ايدزاضٞ،  ايٓٛع ايجايح:

ٜٚٗدف إىل َعسؾ١ ٌٖ ٜطتشل املتعًِ ا٫ْتكاٍ َٔ املطت٣ٛ اذتايٞ إىل َطت٣ٛ أع٢ً أّ ٫، ٚظتسٟ ٖرا ايٓٛع 

عٓاؾس ايدزع اييت تعهظ مجٝع أٖداؾ٘ اإلدسا١ٝ٥; يًتأند َٔ أٜكا يف ْٗا١ٜ ايدزع، ٜٚػٌُ مجٝع 

 حتكٝكٗا قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل دزع ددٜد.

 أضايٝب ايتكِٜٛ ملاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘:

إٕ تكِٜٛ املطت٣ٛ ايرٟ ٚؾٌ إيٝ٘ املتعًِ يف دٛد٠ سؿع٘ ٚإتكإ ت٬ٚت٘ يًكسإٓ ايهسِٜ غتتًـ عٔ تكِٜٛ      

ّ ايكسإٓ، ٚيف املٛاد ا٭خس٣، ؾأضايٝب ايتكِٜٛ يًشؿغ ٚايت٠ٚ٬ ظتب إٔ تٗتِ َطتٛاٙ يف ايتؿطري، ٚعًٛ

بتشطني ا٭دا٤ ظاْب املكداز املكسز يًشؿغ، ٚظتب إٔ تٗتِ بتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد ظاْب ا٫ٖتُاّ باملعسؾ١ 

٣ ايطايب يف ايٓعس١ٜ ٭سهاّ ايتذٜٛد ٚايت٠ٚ٬، ٖٚٓا صتد إٔ أضًٛب ايتطُٝع أْطب ا٭ضايٝب يتكِٜٛ َطتٛ

اذتؿغ ٚايت٠ٚ٬، ٫ٚ ٜعين ٖرا ا٫ضتػٓا٤ عٔ أضايٝب ايتكِٜٛ ا٭خس٣، بٌ ظتب اضتدداَٗا عطب اهدف 

 املساد حتكٝك٘. 
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ٖٚرا َا أند عًٝ٘ ؾتشٞ عًٞ ْٜٛظ بكٛي٘: "سؿغ ايكسإٓ ايهسِٜ ٜتطًب قبط أيؿاظ٘ بايػهٌ ٚاإلعساب،      

٠ َٚتٓٛع١ يف سؿغ املتعًُني، ؾُِٓٗ َٔ غتط٧ يف ٚايؿِٗ، ٚسطٔ اذتؿغ، ٚهرا حتؿٌ أخطأ نجري

ايتٗذٞ، َِٚٓٗ َٔ غتط٧ يف قبط اذتسٚف، ؾك٬ً عٔ أخطا٤ يف ايٓطل أٚ ايرتدٜد، أٚ تبدٌٜ يؿغ َهإ 

يؿغ، ٖٚرا نً٘ ٜتطًب تٓٛعًا يف أضايٝب ايتكِٜٛ َع نٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايتكِٜٛ بد٤ًا بايتكِٜٛ 

ٜٛين ٚٚؾ٫ًٛ إىل ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ، ٚإٔ أِٖ َسس١ً َٔ ٖرٙ املساسٌ ٖٛ ايتػدٝؿٞ َٚسٚزًا بايتكِٜٛ ايته

(، 271، 1999ايتكِٜٛ ايتػدٝؿٞ، ٚايبٓا٥ٞ، ايًرإ ٜساؾكإ طسٜك١ ايتًكٞ ٚاملػاؾ١ٗ". )ؾتشٞ عًٞ، ٚآخسٕٚ، 

 ٚتتًدـ أضايٝب ايتكِٜٛ يف اٯتٞ:

 أ٫ًٚ: أضًٛب ايتطُٝع: 

 املتعًِ يف اذتؿغ ٚايت٠ٚ٬. ٜطتددّ ٖرا ا٭ضًٛب يتكِٜٛ َطت٣ٛ     

 ثاًْٝا: أضًٛب ايتكِٜٛ ايهتابٞ: 

ٜسنص أضًٛب ايتكِٜٛ ايهتابٞ ع٢ً دزد١ سؿغ اٯٜات ٚاضتدعا٥ٗا َٔ ايرانس٠ دٕٚ ايعٓا١ٜ بأدا٥ٗا      

 يؿعًٝا. 

 ثايجًا: ا٫ختبازات ايػؿ١ٝٗ: 

٠ٚ ايكسإٓ، ٚتطبٝل أسهاّ ايتذٜٛد، تٗدف ا٫ختبازات ايػؿ١ٝٗ إىل ايتأند َٔ بعض املٗازات َٚٓٗا ت٬     

ٚتعتُد ع٢ً تٛدٝ٘ ا٭ض١ً٦ غؿٗٝا ٜٚطًب َٔ املتعًُني اإلداب١ عٓٗا، ٚتٗدف إىل قٝاع املؿاِٖٝ ٚاذتكا٥ل 

ٚقدز٠ املتعًُني ع٢ً ايتعبري غؿٗٝا ٚطسٜك١ اإليكا٤ ٚايدؾاع عٔ ايسأٟ، نُا تكٝظ ايكدز٠ ع٢ً اذتؿغ 

 ملعسؾ١ٝ. ٚايترنس، ٚغري ذيو َٔ املطتٜٛات ا

 زابعا: امل٬سع١: 

 املتعًُني.   ٣تٗدف امل٬سع١ إىل قٝاع املٗازات ٚا٫جتاٖات املطًٛب تُٓٝتٗا يد   

 خاَطا: أضًٛب املكاب١ً:

ٖٚٞ عباز٠ عٔ زتُٛع١ َٔ ا٭ض١ً٦ املعد٠ ضًؿا ٜٛدٗٗا املعًِ يًُتعًُني، ٜٚطذٌ إداباتِٗ َٔ أدٌ      

 ف املكاب١ً إىل ايتشكل َٔ ايبٝاْات املتٛؾس٠ َٔ أدٚات ايكٝاع ا٭خس٣.ايٛؾٍٛ إىل أٖداف املكاب١ً، ٚتٗد

 ضادضا: ا٫ختبازات ايتشؿ١ًٝٝ: 

ايتشؿ١ًٝٝ إسد٣ املهْٛات ايس٥ٝط١ٝ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ اييت ٜػسف عًٝٗا َدٜس املدزض١  تتعد ا٫ختبازا     

ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاييت تٗدف إىل قٝاع َد٣ حتكٝل أٖداف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، َٚد٣ ١ُ٥٬َ َهْٛاتٗا 

 ٚعٓاؾسٖا، ٚقٝاع َطت٣ٛ ْتا٥ر ايتعًِ، ٚتصٜٚد املعٓٝني بايتػر١ٜ ايسادع١.
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ختباز ايتشؿًٝٞ: "طسٜك١ َٓع١ُ يتشدٜد َطت٣ٛ حتؿٌٝ ايت٬َٝر ملعًَٛات َٚٗازات يف َادٙ َؿّٗٛ ا٫

دزاض١ٝ مت تعًُٗا َطبكا، ٚذيو َٔ خ٬ٍ إداباتِٗ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايؿكسات اييت متجٌ ستت٣ٛ املاد٠ 

 (. 237، 2006ايدزاض١ٝ". ) ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، 

 أْٛاع ا٫ختبازات ايتشؿ١ًٝٝ: 

 تتهٕٛ ا٫ختبازات ايتشؿ١ًٝٝ َٔ اختبازات املكاٍ، ٚاختبازات َٛقٛع١ٝ، ٚؾُٝا ٜأتٞ تٛقٝح ذيو:     

 عٝح تهٕٛ اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ بعد٠ أضطس. ٖٚٞ ْٛعإ: أ٫ٚ: اختبازات املكاٍ:

٠ٚ ايكسإٓ ا٭ض١ً٦ ذات اإلداب١ احملدد٠ أٚ ايكؿري٠، ٚاملعًِ ٖٛ َٔ ٜكّٛ بايتشدٜد. َجٌ: أذنس أزبع١ آداب يت٬ -

ايهسِٜ.

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  ا٭ض١ً٦ ذات اإلدابات املطٛي١ ٚاذتس٠. َجٌ اغسح بايتؿؿٌٝ قٍٛ اهلل تعاىل:  -

 (.٣٤املعازز: ) چڄ  ڄ   ڄ  

أٟ َٛقٛع١ٝ ايتؿشٝح أٟ أْٓا ٫ صتد اخت٬ؾًا بني املؿششني يف ايدزد١ اييت  ثاْٝا: ا٫ختبازات املٛقٛع١ٝ:

ْٛٗا يًط٪اٍ ْؿط٘، ٚي٬ختبازات املٛقٛع١ٝ عد٠ ؾٝؼ َٓٗا: )ا٫ختٝاز َٔ َتعدد، ايؿٛاب ٚارتطأ، أض١ً٦ ٜكع

  املصاٚد١، أض١ً٦ ايتهٌُٝ، أض١ً٦ ايرتتٝب(.

 بٓا٤ ا٫ختباز ايتشؿًٝٞ:  

ٜؿُِ متس ع١ًُٝ بٓا٤ ا٫ختبازات بعد٠ خطٛات، َٚٔ املِٗ إملاّ املدزع بٗرٙ ارتطٛات ست٢ ٜطتطٝع إٔ      

اختبازا تتٛؾس ؾٝ٘ املٛاؾؿات املطًٛب١ ٚاملتعازف عًٝٗا َٔ قبٌ ارتربا٤ يف زتاٍ ايرتب١ٝ، ٚأِٖ ٖرٙ ارتطٛات 

 (. 261، 2006َا ًٜٞ: )ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، 

حتدٜد اهدف َٔ ا٫ختباز.  -

حتدٜد ا٭ٖداف اإلدسا١ٝ٥ املساد قٝاضٗا بٛاضط١ ا٫ختباز. -

)املٛقٛعات املدزٚض١( املساد قٝاض٘ ٚحتًًٝ٘. حتدٜد احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ -

إعداد ددٍٚ املٛاؾؿات ي٬ختباز. -

اختٝاز ْٛع ا٫ختباز املٓاضب يٮٖداف املساد قٝاضٗا )َٛقٛع١ٝ ، َكايٝ٘( املساع١ٝ ملطت٣ٛ املتعًُني  -

 ايعُسٟ، ٚايعكًٞ، ٚاإلَهاْات املتاس١، ٚطبٝع١ املاد٠ ايدزاض١ٝ.

١ يٮٖداف.حتدٜد ْٛع ا٭ض١ً٦ املٓاضب -

ؾٝاغ١ ا٭ض١ً٦ ا٫ختباز١ٜ، ٚإداباتٗا. -

إخساز ايٛزق١ ا٫ختباز١ٜ َتطًط١ً ايرتقِٝ يًؿكسات ٚا٭ض١ً٦، ٚاملٛاؾؿات ايػه١ًٝ ا٭خس٣. -

تٓؿٝر ا٫ختباز بعد اإلع٬ٕ عٓ٘، ٚبٝإ ايتعًُٝات، ٚتستٝب ايكاع١ ا٫ختباز١ٜ. -
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َٚعاٜري ايتكدٜس.تكدٜس ٚتؿشٝح اإلدابات يف ق٤ٛ اإلداب١ ايُٓٛذد١ٝ،  -

حتًٌٝ ا٭ض١ً٦، ْٚتا٥ر املتعًُني ٚتؿطريٖا. -

 ا٫ضتؿاد٠ َٔ ْتا٥ر ايتشًٌٝ يف تػر١ٜ زادع١.  -

املتٓٛع١، ٚمبساسً٘ املدتًؿ١، ٜٚؿٛؽ أض١ً٦  ايتكِٜٛ أدٚات ٚيتشكٝل َٗاز٠ ايتكِٜٛ; ع٢ً املعًِ إٔ ٜطتددّ     

ات طسح ايط٪اٍ، ٜٚهًـ املتعًُني بٛادبات َٓاضب١، ؾؿ١ٝ َتٓٛع١ ٜٚٛدٗٗا بؿٛز٠ ض١ًُٝ، ٜٚساعٞ اضرتاتٝذٝ

غسٜط١ َتابعت٘ ها، َٚعادتا ٭خطا٥ٗا.

ٜٚ٪ند بعض ايرتبٜٛني إٔ "ايهؿاٜات ايػدؿ١ٝ يف ايتدطٝط ٚايتٓؿٝر ٚايتكِٜٛ ختتًـ بكدز ٚاضع بني      

نؿاٜات املعًُني َٔ  املعًُني، ٚإٔ اختٝازِٖ ايدقٝل يهؿا١ٜ ٚاسد٠ أَس ؾعب ٚحتد نبري هِ، ْٚعسا يتٓٛع

َ٪ضط١ تع١ًُٝٝ إىل أخس٣ ؾإٕ نٌ َ٪ضط١ حتسف ع٢ً إٔ جتعٌ نؿاٜات َعًُٝٗا أنجس تٓاضكا يف ا٭دا٤ 

ايتدزٜطٞ ؾُٝا بِٝٓٗ َٔ خ٬ٍ إغسانِٗ يف ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يصٜاد٠ نؿا٠٤ املعًُني ٚؾكا يتدؿؿاتِٗ". 

. 

 إدسا٤ات ايدزاض١:

 اتبع ايبشح اذتايٞ زتُٛع١ َٔ اإلدسا٤ات يإلداب١ عٔ أض٦ًت٘، ٚحتكٝل أٖداؾ٘، ٚؾُٝا ٜأتٞ تٛقٝح ذيو:    

 َٓٗر ايبشح:

اضتددّ ايبشح اذتايٞ املٓٗر ايٛؾؿٞ يإلداب١ عٔ أض١ً٦ ايبشح ٚذيو بتؿشـ ايبشٛخ ٚايدزاضات      

 .تدزٜظ ا٭ضاض١ٝاييًتٛؾٌ َٔ خ٬ها إىل قا١ُ٥ مبٗازات  ، ٚحتًًٝٗا;ايطابك١

 زتتُع ايبشح :

–ه١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ب ايطًب١/ املعًُني ايدازضني بكطِٜتهٕٛ زتتُع ايبشح َٔ      

 ( طايبا ٚطايب407.١ايبايؼ عددِٖ )ّ، 2013/2014ٚداَع١ ؾٓعا٤ يًعاّ ايدزاضٞ 

 ٜٛقح ذيو: (1) ٚادتدٍٚ 
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 (1ادتدٍٚ )

 2014ّ/ 2013ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ يًعاّ  ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ املعًُني بكطِ ايطًب١/أعداد 

 اجملُٛع املطت٣ٛ ايسابع املطت٣ٛ ايجايح املطت٣ٛ ايجاْٞ املطت٣ٛ ا٭ٍٚ

ذن

 ٚز

 إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ ذنٛز إْاخ

109 48 81 20 65 14 55 15 310 97 

157 101 79 70 407 

( إْاخ، ٚيف املطت٣ٛ 11( ذنٛز، ٚ)30( طايبا ٚطايب١، َِٓٗ )41كٛز ايؿعًٞ يف املطت٣ٛ ايجايح )عًُا بإٔ اذت

 ( إْاخ، َٚٔ اذتكٛز ايؿعًٞ مت اختٝاز ايع13١ٓٝ( ذنٛز، ٚ)47( طايبا ٚطايب١، َِٓٗ )60ايسابع )

 ع١ٓٝ ايبشح:

ٜني ايجايح ٚايسابع ع١ٓٝ يًبشح ٭ٕ بايطسٜك١ ايعُد١ٜ; سٝح اختاز ايباسح املطتٛ ايبشح مت اختٝاز ع١ٓٝ     

ٖرٜٔ املطتٜٛني ُٖا َٔ قد دزضا املكسزات ذات ايع٬ق١ بأضايٝب ايتدزٜظ، ٚمت ايتطبٝل ع٢ً مجٝع طًب١ 

%(، ٚع٢ً 100( طايبا ٚطايب١، أٟ بٓطب١ )41املطت٣ٛ ايجايح ايبايؼ عددِٖ ايؿعًٞ )اذتاقسٜٔ يًُشاقسات( )

%(، ْعسا ٭ٕ ايتطبٝل يف املدازع عتتاز إىل ٚقت ٚدٗد 50سابع، أٟ بٓطب١ )( طايبا ٚطايب١ َٔ املطت٣ٛ اي30)

(  ٚادتدٍٚ 71َٚٓاضب١ ا٭ٚقات، ٚتٓطٝكٗا مما اقطس ايباسح ا٫قتؿاز ع٢ً ٖرٙ ايٓطب١، ٚبٗرا أؾبح ايعدد)

 ( ٜٛقح ذيو:2)

 ع١ٓٝ ايبشح  (2ددٍٚ)

 ايعدد ايٓطب١ املطت٣ٛ

 ٫ٜٛدد ٫ٜٛدد ا٭ٍٚ

 ٫ٜٛدد ٫ٜٛدد ايجاْٞ

 41 %100 ايجايح

 30 %50 ايسابع

 71  اجملُٛع

 أدٚات ايبشح:

إعداد قا١ُ٥ مبٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ: -1
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ايطايب/  اييت ٜٓبػٞ ع٢ً ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ بإعداد قا١ُ٥ تتكُٔ َٗازات ايباسحقاّ 

ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف اذتٝا٠ ايتُهٔ َٓٗا; َٔ أدٌ أدا٤ زضايت٘ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  املعًِ بكطِ 

ٚذيو بإتباع اٯتٞ: ايع١ًُٝ بعد ختسد٘ َٔ َسس١ً اإلعداد يف ايه١ًٝ،

         ا٫ط٬ع ع٢ً ايدزاضات ٚايبشٛخ ايطابك١ املتعًك١ بايبشح اذتايٞ.                                              -

 تدزٜظ أضايٝب ،(1) تدزٜظ أضايٝب املٓاٖر،) :اٯت١ٝ ادتاَع١ٝ ٚاملكسزات املطاقات ع٢ً ا٫ط٬ع -

 َٔ ايتٛؾٌ بػسض ;(ايرتبٟٛ ايتدطٝط ؾـ، اداز٠ ايٓؿظ، عًِ ،(ْعسٟ) ايع١ًُٝ ايرتب١ٝ ،(2)

 َٔ متهٓ٘ َٚٗازات َٚعازف َعًَٛات َٔ املعًِ/ يًطايب املكسزات ٖرٙ تكدَ٘ َا إىل خ٬ها

 .ايع١ًُٝ سٝات٘ يف املٗين دٚزٙ إتكإ

ايهتب ٚاملسادع ذات ايع٬ق١.  ا٫ط٬ع ع٢ً  -

 املٗازات َا: اٯتٞ ايط٪اٍ َتك١ُٓ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ َٔ يًُدتؿني َؿتٛس١ اضتبا١ْ -

 . ٚعًَٛ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ قطِ يف املعًِ/ ايطايب َٓٗا ٜتُهٔ إٔ ٜٓبػٞ اييت ٚايؿسع١ٝ ا٭ضاض١ٝ

 ٜتُهٔ إٔ ٜٓبػٞ اييت يؿسع١ٝٚا ا٭ضاض١ٝ باملٗازات قا١ُ٥ أٚي١ٝ إىل ضبل َا خ٬ٍ َٔ ايتٛؾٌ -

 . خ٫ٕٛ ايرتب١ٝ ن١ًٝ ٚعًَٛ٘ ايهسِٜ ايكسإٓ بكطِ املعًِ/ ايطايب َٓٗا

  :ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝؾدم قا١ُ٥ َٗازات 

مت عسض ايكا١ُ٥ بؿٛزتٗا ا٭ٚي١ٝ ع٢ً زتُٛع١ َٔ املدتؿني يف املٓاٖر ٚطسا٥ل ايتدزٜظ، ٚايتكٓٝات،      

ٚاستٛت  -ايتدطٝط، ايتٓؿٝر، ايتكِٜٛ–ت ايكا١ُ٥ ث٬خ َٗازات أضاض١ٝ ُٓٚايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘، ٚقد تك

( َٗاز٠ 14نٌ َٗاز٠ َٔ ٖرٙ املٗازات ع٢ً عدد َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ; سٝح استٛت َٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً )

 ، ٚمت( َٗازات ؾسع7١ٝ( َٗاز٠ ؾسع١ٝ، ٚاستٛت َٗاز٠ ايتكِٜٛ ع٢ً )14ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ ايتٓؿٝر استٛت ع٢ً )

ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ َتك١ُٓ ث٬خ َٗازات  ٗازاتمبايتٛؾٌ إىل قا١ُ٥ ، 1ٚزا٤ احملهُنيآتعدًٜٗا يف ق٤ٛ 

( 17أضاض١ٝ، استٛت نٌ َٗاز٠ ز٥ٝط١ ع٢ً عدد َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ; سٝح استٛت َٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً )

ٚبٗرا  ،( َٗازات ؾسع٢ً9١ٝ )( َٗاز٠ ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ ايتكِٜٛ ع14َٗاز٠ ؾسع١ٝ، َٚٗاز٠ ايتٓؿٝر استٛت ع٢ً )

  2بؿٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ أؾبشت ايكا١ُ٥

تؿُِٝ بطاق١ ٬َسع١: .2

 مت ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، َٗازات َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ متهٔ ايطايب/ املعًِ بكطِبٗدف َعسؾ١ َد٣ 

  .إىل بطاق١ امل٬سع١ا٭ضاض١ٝ  ٗازاتاملحتٌٜٛ قا١ُ٥ 

 بطاق١ امل٬سع١ بؿٛزتٗا ا٭ٚي١ٝ: 

                                                           
1

 (.1ملحق:) - 
٢

 (.٢ملحق: ) - 
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اييت  ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ عتُد ايبشح اذتايٞ يف بٓا٤ بطاق١ امل٬سع١ ٚؾٝاغ١ عبازاتٗا ع٢ً قا١ُ٥ املٗازاتا     

تكُٔ  ث٬ث١ ستاٚز ز٥ٝط١ٝسٝح قطُت بطاق١ امل٬سع١ إىل ; مت ايتٛؾٌ إيٝٗا عٓد اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ا٭ٍٚ

( يتشدٜد دزد١ متهٔ ايطايب/ املعًِ 4-1) عددا َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ، ٚمت حتدٜد َكٝاع زباعٞنٌ ستٛز 

 بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ

 :بطاق١ امل٬سع١ ؾدم

( 9يًتأند َٔ ؾدم ٚض١َ٬ عبازات بطاق١ امل٬سع١، مت عسقٗا ع٢ً زتُٛع١ َٔ احملهُني بًؼ عددِٖ )     

أغاز احملهُٕٛ ، ٚقد ؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ، ٚعًِ ايٓؿظ، َتدؿؿني يف املٓاٖر ٚطسا٥ل ايتدزٜظ، ٚايت1ستهُني

 .ٚمت ا٭خر بٗاسرؾا، ٚتعد٬ٜ، ٚإقاؾ١،  إىل زتُٛع١ َٔ ايتعد٬ٜت

 ثبات بطاق١ امل٬سع١:

طسٜك١ اتؿام  ايباسحيهٞ تؿبح بطاق١ امل٬سع١ ؾاذت١ يًتطبٝل ٫بد َٔ سطاب ثباتٗا، ٚقد اتبع      

ع٢ً عدد َٔ ; سٝح مت تٛقٝح آي١ٝ ايتطبٝل، ٚمت ايدخٍٛ  2دزٜظ بايه١٦ٖٝ١ًٝ ايت َع أسد اعكا٤ امل٬سعني،

%(، ٖٚٞ ْطب١ 84به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ، ٚناْت ْطب١ ا٫تؿام ) ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ايطًب١/ املعًُني بكطِ 

(.. %(  60َستؿع١; ٭ٕ ثباتٗا أع٢ً بهجري َٔ اذتد ا٭د٢ْ املكبٍٛ. )

 :بطاق١ امل٬سع١ بؿٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥

ث٬ث١ ستاٚز ، أؾبشت بطاق١ امل٬سع١ بؿٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥، َتك١ُٓ ايتأند َٔ ؾدم ايكا١ُ٥ ٚثباتٗابعد      

 ٜٛقح ذيو:( 3)ٚادتدٍٚ  ز٥ٝط١ٝ، ٚاستٛت نٌ َٗاز٠ ع٢ً عدد َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ

 (3ددٍٚ)

به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ  ِ ٚعًَٛ٘ايكسإٓ ايهسٜمتهٔ طًب١ قطِ بطاق١ ٬َسع١ َد٣ 

 يف ؾٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ يًتدزٜظ

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد املٗازات ايؿسع١ٝ املٗازات ايس٥ٝط١

 %42.5 17 ايتدطٝط

 %35 14 ايتٓؿٝر

 %22.5 9 ايتكِٜٛ

 %100 40 اجملُٛع

 ثاْٝا: تطبٝل بطاق١ امل٬سع١:

                                                           
1

 (1ملحق: ) - 
٢

 د. خالد الجبري 
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مت به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ِ متهٔ طًب١ قطملعسؾ١ َد٣      

 إتباع ارتطٛات اٯت١ٝ:

ع٢ً ايع١ٓٝ. ايتطبٝل يبطاق١ امل٬سع١ -1

مجع ايبطاقات ٚحتًًٝٗا. -٢

املعادتات اإلسؿا١ٝ٥. -٤

 ع٢ً ايع١ٓٝ: ايتطبٝل يبطاق١ امل٬سع١

; عٝح تطٌٗ ايتطبٝلسدٚث٘ أثٓا٤  ايباسح مبا ٜتٛقع ١ احملاٚزايج٬ثمت تستٝب عبازات بطاق١ امل٬سع١ يف      

ايع١ٓٝ املدتاز٠ َٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚمت ايتطبٝل ع٢ً ، خط٠ٛ تًٛ ا٭خس٣ ايطايب/ املعًَِتابع١ 

٤٬ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ )املطتٜٛني ايجايح، ٚايسابع(، ٚيف املطت٣ٛ ايسابع اضتعإ ايباسح بعدد َٔ ايصَ

ايرٜٔ أغسؾٛا ع٢ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بكطِ ايكسإٓ -بعد تعسٜؿِٗ اإلدسا٤ات ايؿشٝش١ يع١ًُٝ ايتطبٝل–

ايهسِٜ ٚعًَٛ٘; بطبب حتدٜد ّٜٛ ٚاسد يف ا٭ضبٛع ٜٓصٍ ؾٝ٘ مجٝع طًب١ ايكطِ إىل املدازع املتباعد٠ داخٌ 

ٚدد ؾعٛب١ يد٣ ايباسح َٔ قس٣ َٚدٜسٜات َٓطك١ خ٫ٕٛ، ٚيف َدازع أَا١ْ ايعاؾ١ُ ؾٓعا٤، ٖٚرا أ

 ايتطبٝل بٓؿط٘.

( 66ايتأند َٔ ؾ٬سٝتٗا، ٚاييت بًؼ عددٖا )بطاقات امل٬سع١، ٚمجٝع  مت مجع :مجع ايبطاقات ٚحتًًٝٗا

 بطاق١، ٚمت اضتبعاد مخظ بطا٥ل يعدّ انتُاٍ اإلداب١ عٓٗا، ٚمت تؿسٜؼ بٝاْاتٗا.

دداّ بعض املعاد٫ت ٚاملعادتات اإلسؿا١ٝ٥، ٚذيو اضتًصَت طبٝع١ ٖرا ايبشح اضت املعادتات ا٫سؿا١ٝ٥:

 يًتأند َٔ ؾدم أدٚات ايبشح ٚثباتٗا، ٚايتٛؾٌ إىل ْتا٥ذ٘، ٚقد مت اضتدداّ اذتص١َ اإلسؿا١ٝ٥

يًشؿٍٛ ع٢ً ايٓتا٥ر، ٚمتجًت املعاد٫ت املطتدد١َ يف ايبشح اذتايٞ مبا ًٜٞ: )َعادي١ ْطب١ ا٫تؿام، َعاٌَ 

 اذتطابٞ، ا٫ضتساف املعٝازٟ، ايٓطب امل١ٜٛ٦(.ايجبات، املتٛضط 

  عسض ْتا٥ر ايبشح:

أ٫ٚ: يإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ا٭ٍٚ، ْٚؿ٘: َا املٗازات ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ قطِ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ؟–ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 

اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا  1ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝدزٜظ ايت بعد اتباع اإلدسا٤ات مت ايتٛؾٌ إىل قا١ُ٥ مبٗازات

 (.4ٚبٝإ ذيو يف ادتدٍٚ ) ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ–طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 

 

 

                                                           
1

 ٢ملحق   
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 (4ددٍٚ)

–ا٭ضاض١ٝ ٚايؿسع١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتُهٔ َٓٗا طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘  ايتدزٜظ َٗازاتقا١ُ٥ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ

 ٬َسعات ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد املٗازات ايؿسع١ٝ ازات ايس٥ٝط١املٗ

  %42.5 17 ايتدطٝط

  %35 14 ايتٓؿٝر

  %22.5 9 ايتكِٜٛ

  %100 40 اجملُٛع

 

قاّ ايباسح باتباع اإلدسا٤ات املٛقش١ ضابكا، ٚإدسا٤ املعادتات اإلسؿا١ٝ٥ ٚيإلداب١ عٔ بك١ٝ أض١ً٦ ايبشح 

 ذيو: (، ٜٛقح5ٚؾل املتٛضطات، ٚا٫ضتساؾات، ٚايٓطب امل١ٜٛ٦، ٚادتدٍٚ ) يتُهٔاملٓاضب١، ٚمت حتدٜد دزد١ ا

  (5ددٍٚ: )

 تؿطري املتٛضطات

 نٝؿ١ٝ تؿطري َع٢ٓ ْطب١ املتٛضط نٝؿ١ٝ تؿطري َع٢ٓ املتٛضط

 إذا ناْت ايٓطب١ايتكدٜس ايًؿعٞإذا نإ املتٛضط
ايتكدٜس 

ايًؿعٞ

ٝؿ١ دداقع %43.8أقٌ َٔ قعٝؿ١ ددا 1.75أقٌ َٔ 

قعٝؿ١%62.5% ٚأقٌ َٔ 43.8َٔ قعٝؿ2.50١إىل أقٌ َٔ  1.75َٔ 

َتٛضط١%81.3% ٚأقٌ َٔ 62.5َٔ َتٛضط3.25١إىل أقٌ َٔ  2.50َٔ 

نبري٠ %100% إىل 81.3َٔ نبري٠ 4إىل  3.25َٔ 

إٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكس"ثاْٝا: اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجاْٞ َٔ أض١ً٦ ايبشح، ْٚؿ٘: 

 "؟املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠ ايتدطٝط َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -
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َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ َٗاز٠ ايتدطٝط َٚٗازاتٗا  (6ادتدٍٚ )

 املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦( تايؿسع١ٝ )املتٛضطات ٚا٫ضتساؾا

زقِ 

 ايعباز٠
 ايعبازات

تٛضط امل

 اذتطابٞ

 ا٫ضتساف

 املعٝازٟ

دزد١ 

 ايتُهٔ

َد٣ ايتُهٔ 

ًُذتُع بدزد١ ي

 %95ثك١ 
ايتكدٜس 

 ايًؿعٞ

ايرتتٝب 

عطب 

 املتٛضط

 ايدْٝا ايعًٝا

 1ع
 ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ بؿٛز٠ ؾشٝش١.

3.682 0.527 92.0% 
95.2

% 

88.9

% 
 نبري٠

1 

 2ع

طب ع ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ يف اجملا٫ت ايج٬ث١

 %86.5 0.681 3.462 َطتٜٛاتٗا املدتًؿ١.
90.7
% 

82.4
% 

 نبري٠

4 

 3ع

غتتاز ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ املٓاضب١ يف حتكٝل 

 %82.2 0.917 3.288 أٖداف ايدزع.
87.7
% 

76.7
% 

 نبري٠

8 

 4ع
 عتدد ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع.

3.470 0.743 86.7% 
91.2

% 

82.3

% 
 نبري٠

3 

 5ع
 ط املٓاضب يتشكٝل أٖداف ايدزع.عتدد ايٓػا

3.167 1.095 79.2% 
85.8

% 

72.6

% 
 َتٛضط١

12 

 6ع
 ٜكع متٗٝدا َٓاضبا يًدزع.

3.318 0.838 83.0% 
88.0

% 

77.9

% 
 نبري٠

7 

 7ع

أثٓا٤  طسٜك١ ايع١ًُٝ يهٌ طٛاتارتٜساعٞ 

 %83.1 0.861 3.323 ايتشكري.
88.3
% 

77.8
% 

 نبري٠

6 

 8ع

مبا ٜتٛاؾل َع  عتدد أضايٝب تدزٜط١ٝ َتٓٛع١

 %78.1 1.015 3.123 حتكٝل أٖداف ايدزع.
84.2
% 

71.9
% 

 َتٛضط١

13 

 9ع

عتدد أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف 

 %81.2 0.977 3.246 ايدزع.
87.1
% 

75.2
% 

 َتٛضط١

10 

 10ع

أثٓا٤ ختطٝط ايج٬خ  ٜساعٞ ايتكِٜٛ مبساسً٘ 

 %68.9 0.698 2.758 ايدزع.
73.1

% 

64.7

% 
 َتٛضط١

15 

 11ع
 ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١.

3.424 0.854 85.6% 
90.8

% 

80.5

% 
 نبري٠

5 

 12ع
 ٜٓٛع يف أدٚات ايتكِٜٛ مبا عتكل أٖداف ايدزع.

3.000 0.816 75.0% 
79.9

% 

70.1

% 
 َتٛضط١

14 

 13ع
 ٜكع ٚادبا بٝتٝا َٓاضبا يف خط١ ايدزع.

3.477 0.896 86.9% 
92.4

% 

81.5

% 
 نبري٠

2 

 14ع
 ٔ ع٢ً َهْٛات خط١ ايدزع.ٜٛشع ايصَ

1.569 0.928 39.2% 
44.9

% 

33.6

% 

قعٝؿ١ 

 ددا

16 
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 15ع
 عتدد بعض املسادع اييت تجسٟ ايدزع.

1.258 0.681 31.4% 
35.5

% 

27.3

% 

قعٝؿ١ 

 ددا

17 

 16ع
 عتدد اإلغ٬م املٓاضب يًدزع.

3.258 0.724 81.4% 
85.8

% 

77.1

% 
 نبري٠

9 

 17ع

ٓؿس ٜهتب ًَدؿا ضبٛزٜا يهٌ عٓؿس َٔ ع

 %80.8 0.924 3.231 ايدزع.
86.4
% 

75.2
% 

 َتٛضط١

11 

 %76.5 1.058 3.062 املتٛضط ايعاّ
78.1
% 

75.0
% 

  َتٛضط١

( يٝٛقح اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجاْٞ، ٜٚتكح َٓ٘ إٔ متهٔ ايطايب/ املعًِ بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ 6دا٤ ادتدٍٚ )

ايتدطٝط دا٤ت بدزدات َتؿاٚت١، ؾبعكٗا دا٤ ٚعًَٛ٘ ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ حملٛز 

بدزد١ نبري٠، ٚبعكٗا بدزد١ َتٛضط١، ٚبعكٗا بدزد١ قعٝؿ١ ددا; سٝح سؿًت تطع عبازات ع٢ً متهٔ 

%( َٔ مجٝع عبازات احملٛز، بُٝٓا سؿًت ضت عبازات ع٢ً متهٔ بدزد١ 52.94بدزد١ نبري٠ َجًت ْطب١ )

 %(. ٢ً11.76 دزد١ قعٝؿ١ ددا بٓطب١ )%(، ٚسؿًت عبازتني ع35.29َتٛضط١; بٓطب١ )

(،  دا٤ يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ ايعباز٠ زقِ 16، 13، 11، 7، 6، 4، 3، 2، 1ٚايعبازات اييت سؿًت ع٢ً دزد١ نبري٠ ٖٞ: )

(، ٚاضتساف ( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ بؿٛز٠ ؾشٝش١"، ٚذيو مبتٛضط سطابٞ )1)

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜكع ٚادبا بٝتٝا 13(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )١ )(، ٚبٓطب١ ٦ََٜٛعٝازٟ )

(، (، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ )َٓاضبا يف خط١ ايدزع" مبتٛضط سطابٞ )

(، ( ٚاييت تٓـ: "عتدد ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع" مبتٛضط سطابٞ )4تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜؿٛؽ أٖداؾا 2(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )ساف َعٝازٟ )ٚاضت

(، ٚاضتساف َعٝازٟ إدسا١ٝ٥ يف اجملا٫ت ايج٬ث١ عطب َطتٜٛاتٗا املدتًؿ١"، ٚمبتٛضط سطابٞ )

، 10، 9، 8، 5، ٚسؿًت ايعبازات )( بايتٛاي16ٞ، 3، 6، 7، 11( تًٝٗا ايعبازات )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ ))

( ٚاييت تٓـ : "عتدد أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل 9( ع٢ً متهٔ بدزد١ َتٛضط١ دا٤ت ايعباز٠ زقِ )17، 12

(، تًٝٗا ( ، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ)أٖداف ايدزع"، مبتٛضط سطابٞ )

ًَدؿا ضبٛزٜا يهٌ عٓؿس َٔ عٓؿس ايدزع"، مبتٛضط سطابٞ ( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜهتب 17ايعباز٠ زقِ )

( ع٢ً ايتٛايٞ، 10، 12، 8، 5(، تًٝٗا ايعبازات )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ ))

( ع٢ً دزد١ قعٝؿ١ ددا ٚايًتإ تٓؿإ ع٢ً: "ٜٛشع ايصَٔ ع٢ً َهْٛات خط١ 15، 14ٚسؿًت ايعبازتإ )

(، ٚاضتساؾني (، )ض املسادع اييت تجسٟ ايدزع" مبتٛضطني سطابٝني)ايدزع"، " عتدد بع

( ع٢ً ايتٛايٞ، ٖٚرٙ ايٓتٝذ١ اختًؿت (، )(، ٚبٓطبتني ٦َٜٛتني )(، )َعٝازٜني )

ري٠، ( اييت نإ أدا٤ املعًُني يف َٗاز٠ ايتدطٝط بدزد١ نب1997َع ْتٝذ١ دزاض١ ؾاحل ٖٓدٟ، ٚعًٞ عت٢ٝ )

( يف ٚدٛد قعـ يد٣ املعًُني يف َٗاز٠ ايتدطٝط، ٚاتؿكت 2003ٚاتؿكت َع دزاض١ ستُد عبداهلل ايعُسٟ )
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ًُٗازات امل١ٝٓٗ دا٤ت بتكدٜس ايطًب١ ي ( اييت تٛؾًت إىل إٔ دزد١ اتكا2014َٕع دزاض١ أمحد ايطري، ٚآخسٕٚ )

١ اذتاي١ٝ ع٢ً دزد١ نبري٠ َٔ سٝح (، ٚاختًؿت َعٗا يف َٗاز٠ ايتٓؿٝر اييت سؿًت يف ايدزاض)َتٛضط

 ايتُهٔ.

َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚيإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجايح َٔ أض١ً٦ ايبشح ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً: "

 ".؟املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠ ايتٓؿٝر َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ -ٚعًَٛ٘ 

 

 (7ادتدٍٚ )

رتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ َٗاز٠ ايتٓؿٝر َٚٗازاتٗا ايؿسع١ٝ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايَد٣ متهٔ 

 (املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ تاملتٛضطات ٚا٫ضتساؾا)

زقِ 

 ايعباز٠

املتٛضط  ايعبازات

 اذتطابٞ

 ا٫ضتساف

 املعٝازٟ

دزد١ 

 ايتُهٔ

ًُذتُع يَد٣ ايتُهٔ 

 %95بدزد١ ثك١ 
ايتكدٜس 

 ايًؿعٞ

ايرتتٝب 

عطب 

 املتٛضط
 ايدْٝا ايعًٝا

 1ع

ٜهتب بٝاْات ايدزع ع٢ً ايطبٛز٠. )ايتازغتني، املاد٠، 

 نبري٠ %89.3 %97.8 %93.6 0.703 3.742 ايؿسع، املٛقٛع(

3 

 2ع
 ٜطتددّ متٗٝدا َٓاضبا.

 نبري٠ 83.4% 92.0% 87.7% 0.720 3.507
7 

 3ع

ٜسبط بني َعًَٛات املتعًُني ايطابك١ َٚٛقٛع ايدزع 

 نبري٠ %91.2 %97.4 %94.3 0.516 3.773 ادتدٜد.

2 

 4ع
 ٜساعٞ ارتطٛات ايع١ًُٝ يهٌ طسٜك١ أثٓا٤ ايتٓؿٝر.

 نبري٠ 80.5% 89.9% 85.2% 0.778 3.409
8 

 5ع
 ٜطتددّ أضايٝب تدزٜط١ٝ َتٓٛع١.

 نبري٠ 78.3% 88.4% 83.3% 0.841 3.333
11 

 6ع
 ٜساعٞ أٖداف ايدزع أثٓا٤ خطٛات ضري ايدزع.

 نبري٠ 86.8% 94.7% 90.8% 0.646 3.631
5 

 7ع

ٜتأند َٔ حتكل أٖداف ايدزع أ٫ٚ بأٍٚ َٔ خ٬ٍ 

 نبري٠ %78.6 %88.8 %83.7 0.844 3.348 ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ.

10 

 8ع
 ٜطتددّ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاضب١ بؿٛز٠ ؾشٝش١.

 نبري٠ 78.9% 87.1% 83.0% 0.733 3.320
12 

 9ع
 ٜٛظـ ايٓػاط مبا عتكل أٖداف ايدزع.

 َتٛضط١ 59.2% 74.9% 67.0% 1.305 2.682
14 
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 10ع
 عتطٔ إغ٬م ايدزع.

 نبري٠ 84.1% 93.6% 88.8% 0.785 3.554
6 

 11ع
 ٜساعٞ ع١ًُٝ ختطٝط ايدزع عٓد تٓؿٝرٙ.

 نبري٠ 79.7% 89.8% 84.8% 0.822 3.391
9 

 12ع
 ٜػسى ايطًب١ يف ايٓكاغات اثٓا٤ ايدزع.

 نبري٠ 92.1% 98.8% 95.5% 0.548 3.818
1 

 13ع
 ٠ بؿٛز٠ ؾشٝش١.ٜطتددّ ايطبٛز

 نبري٠ 86.6% 95.2% 90.9% 0.710 3.636
4 

 14ع

ٜساعٞ ايصَٔ احملدد يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تٓؿٝر 

 َتٛضط١ %73.2 %84.4 %78.8 0.925 3.152 ايدزع.

13 

  نبري٠ %84.8 %87.6 %86.2 0.846 3.448 املتٛضط ايعاّ

إٔ متهٔ ايطايب/ املعًِ بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ  ( يٝٛقح اإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايجايح ٜٚتكح 7َ٘ٓدا٤ ادتدٍٚ )

ٚعًَٛ٘ ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ املٗازات ايؿسع١ٝ حملٛز ايتٓؿٝر دا٤ت بدزدات نبري٠، َٚتٛضط١، ٚقد 

%( َٔ مجٝع عبازات احملٛز 85.71سؿًت اثٓتا عػس٠ عباز٠ َٔ ستٛز ايتٓؿٝر عٌ متهٔ بدزد١ نبري٠ ٚبٓطب١ )

( ٚاييت تٓـ 12(، ٚدا٤ت يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ ايعباز٠ زقِ )13، 12، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ٖٚرٙ ايعبازات ٖٞ: )

(، ٚاضتساف َعٝازٟ ع٢ً: ٜػسى ايطًب١ يف ايٓكاغات أثٓا٤ ايدزع.، ٚذيو مبتٛضط سطابٞ )

ًُني ( ٚاييت تٓـ ع٢ً: ٜسبط بني َعًَٛات املتع3(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ ))

(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ (، ٚاضتساف َعٝازٟ )ايطابك١ َٚٛقٛع ايدزع ادتدٜد. مبتٛضط سطابٞ )

( ٚاييت تٓـ: ٜهتب بٝاْات ايدزع ع٢ً ايطبٛز٠. )ايتازغتني، املاد٠، ايؿسع، 1(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ ))

(، تًٝٗا ايعبازات ١ٜٛ٦ )(، ٚبٓطب١ َ(، ٚاضتساف َعٝازٟ )املٛقٛع( مبتٛضط سطابٞ )

( ع٢ً متهٔ بدزد١ َتٛضط١ دا٤ت ايعباز٠ زقِ 9، 14( بايتٛايٞ، ٚسؿًت ايعبازتإ )8، 5، 7، 11، 4، 2، 10، 6، 13)

(، ( ٚاييت تٓـ: "ٜساعٞ ايصَٔ احملدد يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تٓؿٝر ايدزع"، مبتٛضط سطابٞ )14)

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: ٜٛظـ ايٓػاط 9(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )١ٜٛ )( ، ٚبٓطب١ ٦َٚاضتساف َعٝازٟ)

(، (، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ )مبا عتكل أٖداف ايدزع. مبتٛضط سطابٞ )

(، اييت أظٗست إ ٖٓاى قعؿا 2003ٚبٗرٙ ايٓتٝذ١ ختتًـ ايدزاض١ اذتاي١ٝ َع دزاض١ ستُد عبداهلل ايعُسٟ )

( اييت تٛؾًت إىل ٚدٛد تدٕ ٚاقح يف بعض 2011عًُني يف َٗاز٠ ايتٓؿٝر، َٚع دزاض١ صتٝب، ٚآخسٕٚ )يد٣ امل

 املٗازات يد٣ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ.
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َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚيإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ايسابع َٔ أض١ً٦ ايبشح ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً: "

 ".؟املٗازات ايؿسع١ٝ ملٗاز٠ ايتكِٜٛ َٔ-خ١ٕٝ٫ٛ ن١ًٝ ايرتب-ٚعًَٛ٘ 

 (8ادتدٍٚ )

طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ َٗاز٠ ايتكِٜٛ َٚٗازاتٗا ايؿسع١ٝ َد٣ متهٔ 

 (املعٝاز١ٜ ٚايٓطب امل١ٜٛ٦ تاملتٛضطات ٚا٫ضتساؾا)

زقِ 

 ايؿكس٠
 ايعبازات

املتٛضط 

 اذتطابٞ

 ا٫ضتساف

 املعٝازٟ
 زد١ ايتُهٔد

َد٣ ايتُهٔ ايتكدٜسٟ 

جملتُع ايبشح بدزد١ ثك١ 

95% 

ايتكدٜس 

 ايًؿعٞ

ايرتتٝب 

عطب 

 املتٛضط

 ايدْٝا ايعًٝا

 1ع

ٜطتددّ أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل 

 قعٝؿ١ %56.1 %65.1 %60.6 0.740 2.424 أٖداف ايدزع.

9 

 2ع

ٜطتددّ ايتكِٜٛ ا٭ٚيٞ أثٓا٤ تٓؿٝر 

 نبري٠ %79.2 %90.0 %84.6 0.889 3.385 ايدزع.

3 

 3ع

ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر 

 َتٛضط١ %71.2 %84.1 %77.7 1.075 3.106 ايدزع يًتأند َٔ حتكل  نٌ ٖدف.

6 

 4ع

ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر 

 َتٛضط١ %70.1 %84.4 %77.3 1.190 3.091 ايدزع.

7 

 5ع
 .ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١

 نبري٠ 83.8% 93.5% 88.6% 0.801 3.545
2 

 6ع

ٜٓٛع يف ا٭ض١ً٦ مبا ٜٓاضب َطتٜٛات 

 نبري٠ %77.2 %88.7 %83.0 0.956 3.318 املتعًُني.

4 

 7ع

ٜٛد٘ ا٭ض١ً٦ َساعٝا اضرتاتٝذٝات طسح 

 نبري٠ %76.7 %88.1 %82.4 0.930 3.297 ايط٪اٍ.

5 

 8ع

 ٜهًـ املتعًُني بايٛادبات احملدد٠ يف خط١

 نبري٠ %85.0 %94.2 %89.6 0.762 3.585 ايدزع.

1 

 9ع

ٜعاجل ا٭خطا٤ ايػا٥ع١ يد٣ ايطًب١ بعد 

 قعٝؿ١ %54.1 %68.9 %61.5 1.216 2.462 تؿشٝح ايٛادبات.

8 

  َتٛضط١ %76.2 %80.5 %78.4 1.046 3.134 املتٛضط ايعاّ



 

333 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 

 

  صنعاء جامعة خوالن التربية كليةب وعلومه الكريم القرآن قسم طلبة تمكه مدى
 

 المقبلي أحمد ويس علي عبدالغني. د
 

هسِٜ ٚعًَٛ٘ ن١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ َٔ ( ٜتكح إٔ متهٔ ايطايب/ املعًِ بكطِ ايكسإٓ اي8َٔ خ٬ٍ ادتدٍٚ )

املٗازات ايؿسع١ٝ حملٛز ايتكِٜٛ دا٤ت بدزدات َتؿاٚت١; سٝح سؿًت مخظ عبازات َٔ ستٛز ايتكِٜٛ عٌ 

%(، 22.22%(، ٚسؿًت عبازتإ ع٢ً متهٔ بدزد١ َتٛضط١ بٓطب١ )55.55متهٔ بدزد١ نبري٠ َجًت ْطب١ )

%(، أَا ايعبازات اييت سؿًت ع٢ً دزد١ 22.22ٚبٓطب١ )ٚسؿًت عبازتإ أخسٜإ ع٢ً متهٔ بدزد١ قعٝؿ١ 

( اييت تٓـ: "ٜهًـ املتعًُني بايٛادبات 8(، دا٤ت يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ ايعباز٠ زقِ )8، 7، 6، 5، 2نبري٠ ؾٗٞ: )

(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ (، ٚاضتساف َعٝازٟ )احملدد٠ يف خط١ ايدزع"، ٚذيو مبتٛضط سطابٞ )

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١"، مبتٛضط سطابٞ 5باز٠ زقِ )(، تًٝٗا ايع)

( ٚاييت تٓـ: "ٜطتددّ 2(، تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ ))

١ (، ٚبٓطب١ ٦َٜٛ(، ٚاضتساف َعٝازٟ )ايتكِٜٛ ا٭ٚيٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع" مبتٛضط سطابٞ )

( ع٢ً متهٔ بدزد١ َتٛضط١; سٝح 4، 3( بايتٛايٞ،  بُٝٓا سؿًت ايعبازتإ )7، 6(، تًٝٗا ايعبازتني ))

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع يًتأند َٔ حتكل 3سؿًت ايعباز٠ زقِ )

(، تًٝٗا ١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚبٓطب(، ٚباضتساف َعٝازٟ )نٌ ٖدف" ع٢ً َتٛضط سطابٞ )

(، ٚباضتساف َعٝازٟ ( "ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع" مبتٛضط سطابٞ )4ايعباز٠ زقِ )

( ع٢ً متهٔ بدزد١ قعٝؿ١; ؾكد سؿًت ايعباز٠ 1، 9(، ٚسؿًت ايعبازتإ )(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ ))

د٣ ايطًب١ بعد تؿشٝح ايٛادبات" ع٢ً َتٛضط سطابٞ ( ٚاييت تٓـ ع٢ً: "ٜعاجل ا٭خطا٤ ايػا٥ع١ ي9)

( ٚاييت تٓـ ع٢ً: 1( تًٝٗا ايعباز٠ زقِ )(، ْٚطب١ ١ٜٛ٦َ )(، ٚاضتساف َعٝازٟ ))

(، ٚباضتساف َعٝازٟ "ٜطتددّ أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع"  مبتٛضط سطابٞ )

( اييت تٛؾًت 1990ٚختتًـ ٖرٙ ايٓتٝذ١ َع ْتٝذ١ دزاض١ إبساِٖٝ عطا ) (،(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ ))

إىل ٚدٛد متٝص يف أدا٤ أؾساد ايع١ٓٝ يف ايتكِٜٛ; سٝح نإ عايًٝا، ٚاتؿكت َع دزاض١ ؾاحل ٖٓدٟ، ٚعًٞ عت٢ٝ 

تدزٜب (  ايًتني تٛؾًتا إىل إٔ َٗاز٠ ايتكِٜٛ متجٌ استٝادا ي2000ً(، َٚع دزاض١ عًٞ أمحد زدَإ )1997)

( اييت تٛؾًت إىل ٚدٛد تدٕ ٚاقح يف بعض املٗازات يد٣ طًب١ 2011عًٝٗا، َٚع دزاض١ صتٝب، ٚآخسٕٚ )

( اييت تٛؾًت إىل 2014املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ ، ٚاتؿكت َع دزاض١ أمحد ايطري، ٚآخسٕٚ )

١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًُٗازات املطت٣ٛ ايسابع يف قطِ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ ظاَع ط٬ب إٔ دزد١ اتكإ

 (.امل١ٝٓٗ دا٤ت بتكدٜس )َتٛضط

َا َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ  ٚيإلداب١ عٔ ايط٪اٍ ارتاَظ َٔ أض١ً٦ ايبشح ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً: "

  "املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ؟ َٔ-خ٫ٕٛن١ًٝ ايرتب١ٝ –ٚعًَٛ٘ 
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 (9ادتدٍٚ ) 

ٝاز١ٜ ٚايٓطب١ امل١ٜٛ٦ ايعا١َ ملد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ َٗازات املع تاملتٛضط ايعاّ ٚا٫ضتساؾا

 ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ

 احملٛز
املتٛضط 

 اذتطابٞ

 ا٫ضتساف

 املعٝازٟ

دزد١ 

 ايتُهٔ

َد٣ ايتُهٔ ايتكدٜسٟ 

جملتُع ايبشح بدزد١ ثك١ 

95% 

ايتكدٜس 

 ايًؿعٞ

 

 

 ايرتتٝب

 ايدْٝا ايعًٝا

 َتٛضط١ %75.0 %78.1 %76.5 1.058 3.062 ايتدطٝط
 ايجايح

 ا٭ٍٚ نبري٠ %84.8 %87.6 %86.2 0.846 3.448 ايتٓؿٝر

 َتٛضط١ %76.2 %80.5 %78.4 1.046 3.134 ايتكِٜٛ
 ايجاْٞ

املتٛضط 

 ايعاّ
 َتٛضط١ 79.4% 81.3% 80.4% 1.001 3.215

 

به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ داَع١ ( اتكح إٔ َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ 9َٔ خ٬ٍ ادتدٍٚ )

(، ٚباضتساف 3.215) سطابٞتٛضط ؾٓعا٤ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ دا٤ عٓد َطت٣ٛ )َتٛضط(، مب

(، ٚامل٬سغ َٔ ادتدٍٚ إٔ ستٛز ايتٓؿٝر دا٤ يف املستب١ ا٭ٚىل َٔ %80.4ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )(، 1.001َعٝازٟ )

(، ٚباضتساف َعٝازٟ 3.448(، مبتٛضط سطابٞ )سٝح ايتُهٔ; سٝح نإ ايتُهٔ ؾٝ٘ بدزد١ )نبري٠

(، ٜٚأتٞ يف املستب١ ايجا١ْٝ ستٛز ايتكِٜٛ ٚبدزد١ )َتٛضط١(، ٚمبتٛضط %86.2(، ْٚطب١ ١ٜٛ٦َ )0.846)

(، ٜٚأتٞ يف املستب١ ايجايج١ ٚا٭خري٠ %78.4(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ )1.046(، ٚباضتساف َعٝازٟ )3.134سطابٞ )

(، ٚبٓطب١ ١ٜٛ٦َ 1.058(، ٚباضتساف َعٝازٟ )3.062(، ٚمبتٛضط سطابٞ )ستٛز ايتدطٝط بدزد١ )َتٛضط١

(76.5%.)

ٚيعٌ سؿٍٛ ستٛز ايتٓؿٝر ع٢ً املستب١ ا٭ٚىل بني بك١ٝ احملاٚز يٝدٍ د٫ي١ ٚاقش١ ع٢ً أْ٘ ًٜك٢ اٖتُاَا 

قبٌ ايطايب/ نبريا يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ قبٌ ا٭ضتاذ ادتاَعٞ يف ايتدزٜظ، ٚنرا اٖتُاَا ٚداؾع١ٝ َٔ 

املعًِ باعتبازٙ احملٛز ايرٟ ٜكّٛ بعسق٘ يف ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ َطتكب٬، سسؾا َٓ٘ ع٢ً أدا٤ زضايت٘ ايرتب١ٜٛ 

بايػهٌ املطًٛب، ٚايتٛقٞ َٔ تعسق٘ ملٛاقـ ستسد١ ضٛا٤ يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ أثٓا٤ َسس١ً ايتأٌٖٝ ٚاإلعداد، 

 أٚ يف اذتٝا٠ املدزض١ٝ.

يف ايرتتٝب ايجاْٞ بدزد١ )َتٛضط(، ٚيعٌ سؿٍٛ ٖرا احملٛز ع٢ً ايرتتٝب ايجاْٞ بعد ٚدا٤ ستٛز ايتكِٜٛ 

ستٛز ايتٓؿٝر ٜدٍ ع٢ً إٔ ايطايب/ املعًِ ٜػعس بأ١ُٖٝ ٖرا احملٛز إ٫ إٔ زت٦ٝ٘ بدزد١ )َتٛضط(; يعًٗا 
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ٛب١ بٓا٥ٗا، ْاجت١ عٔ قعـ ا٫ٖتُاّ بٗرا احملٛز َٔ قبٌ ايتعًِٝ ادتاَعٞ، ٚنجس٠ أدٚات٘ ٚتٓٛعٗا، ٚؾع

ٚخؿٛؾ١ٝ نٌ َاد٠ دزاض١ٝ َٔ سٝح ايتكِٜٛ; مبع٢ٓ ع٢ً ايتعًِٝ ادتاَعٞ إعطا٤ أ١ُٖٝ هرا احملٛز 

 يٝتط٢ٓ يًطايب اإلملاّ ب٘، ٚايتُهٔ َٓ٘.

ٚزت٧ٝ ستٛز ايتدطٝط يف املستب١ ايجايج١ أَس غري َطتػسب، ملا عتًُ٘ ايطًب١/ املعًُٕٛ َٔ تؿٛز عٔ 

ط ايرتبٟٛ املدزضٞ بػهٌ خاف َٔ أْ٘ غري َِٗ ٚأْ٘ عدِٜ ادتد٣ٚ َٚكٝع١ ايتدطٝط بػهٌ عاّ ٚايتدطٝ

يًٛقت، ٚسذت٘ يف ذيو إٔ املعًُني ايرٜٔ ميازضٕٛ ١َٓٗ ايتدزٜظ ٫ غتططٕٛ ٚدؾاتس حتكريِٖ تطتُس 

َٚع  -إداز٠ املدزض١، املٛد٘–يدِٜٗ يطٓٛات بدٕٚ حتدٜح َٔ قبًِٗ، ٫ٚ َتابع١ ٚتػذٝع َٔ ادتٗات املط٦ٛي١ 

يو ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ تطري بدٕٚ تعجس َٔ ٚد١ٗ ْعسٙ، ٚقبٌ ٖرا ايٛاقع املعاؽ ايرٟ ٜطري بدٕٚ ختطٝط، ذ

يعٌ ٖرا ايتؿٛز اْتكٌ إىل ايكا٥ُني ع٢ً ايتعًِٝ ادتاَعٞ ؾأؾبشٛا ٫ ٜعطٕٛ َٗاز٠ ايتدطٝط املها١ْ 

 املٓاضب١ ها.

( اييت تٛؾًت إىل إٔ أدا٤ أؾساد ايع١ٓٝ يف 1990طا )ٚبٗرٙ ايٓتٝذ١ ختتًـ ايدزاض١ اذتاي١ٝ َع دزاض١ إبساِٖٝ ع

ايتكِٜٛ نإ عايًٝا، ٚنإ يف ايدزاض١ اذتاي١ٝ بدزد١ َتٛضط، ٚاتؿكت َع دزاض١ ؾاحل ٖٓدٟ، ٚعًٞ عت٢ٝ 

( يف 2000( يف استٝاز املعًُني إىل ايتدزٜب ع٢ً َٗاز٠ ايتكِٜٛ، ٚاتؿكت َع دزاض١ عًٞ أمحد زدَإ )1997)

ؿٝر ع٢ً املستب١ ا٭ٚىل، ٚايتكِٜٛ ع٢ً املستب١ ايجا١ْٝ، َٚٗاز٠ ايتدطٝط ع٢ً املستب١ ايجايج١، سؿٍٛ َٗاز٠ ايتٓ

( اييت تٛؾًت إىل ٚدٛد 2003ٖٚرا ٜعد تطابكا بني ايدزاضتني، ٚاختًؿت َع دزاض١ ستُد عبداهلل ايعُسٟ )

تٛؾًت إىل إٔ َد٣ ايتُهٔ قعـ يف املٗازات ا٭ضاض١ٝ يد٣ َعًُٞ ايكسإٓ ايهسِٜ بُٝٓا ايدزاض١ اذتاي١ٝ 

( اييت تٛؾًت إىل إٔ ٖٓاى تدْٝا ٚاقشا يف 2001نإ بدزد١ َتٛضط١، ٚاختًؿت َع دزاض١ صتٝب، ٚآخسٕٚ )

بعض املٗازات يد٣ طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ ختؿـ ٖٓدض١ َعُاز١ٜ، ٚاتؿكت َع دزاض١ أمحد ايطري، ٚآخسٕٚ 

٣ٛ ايسابع يف قطِ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ ظاَع١ ايعًّٛ املطت ط٬ب ( اييت تٛؾًت إىل إٔ دزد١ اتكا2014ٕ)

 (.ٚايتهٓٛيٛدٝا يًُٗازات امل١ٝٓٗ دا٤ت بتكدٜس )َتٛضط

 تٛؾٝات ايبشح:

 بعد ايتٛؾٌ إىل ٖرٙ ايٓتا٥ر ؾإٕ ايبشح اذتايٞ ٜٛؾٞ باٯتٞ:

٭دٚات قسٚز٠ شٜاد٠ ا٫ٖتُاّ بتُهني ايطًب١/ املعًُني َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ; باعتبازٖا ا -

 ٚاملعدات ذتٝات٘ ايدزاض١ٝ ايكاد١َ.

اقا١َ بساَر ع١ًُٝ يًطًب١/ املعًُني تتعًل مبٗازات ايتدزٜظ املدتًؿ١ ٜٚتِ ايرتنٝص ؾٝٗا ع٢ً  -

َٗازتٞ ايتدطٝط، ٚايتكِٜٛ.

تدزٜب ايطًب١/ املعًُني بكطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً بٓا٤ أدٚات تكِٜٛ تتٓاضب َع خؿٛؾ١ٝ َاد٠  -

ًَٛ٘.ايكسإٓ ايهسِٜ ٚع
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ا٫ٖتُاّ بربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف بساَر إعداد املعًُني يف املعاٖد ٚايهًٝات ايرتب١ٜٛ يٝطتٛعب  -

املطتذدات يف زتاٍ ايهؿاٜات َٚٗازات ايتدزٜظ ٜٚتٝح ايؿسؾ١ أَاّ ايطًب١ املعًُني يًتدزٜب 

دسز، ٚهرا أثس نبري ايعًُٞ ايهايف مما ٜ٪دٟ إىل ايتشطٔ ايٓٛعٞ يف َطت٣ٛ أدا٥ِٗ املٗين بعد ايت

ع٢ً متهٔ ايطًب١/ املعًُني َٔ َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، ٚتعسٜؿِٗ بٛاقع اذتٝا٠ املدزض١ٝ، 

 َٚتطًباتٗا.

تدزٜب املعًُني يف املٝدإ ع٢ً َٗازات ايتدزٜظ ا٭ضاض١ٝ، ٚايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ ايتدطٝط يف صتاح  -

ازضت٘; ملا هرا ايعٓؿس َٔ أ١ُٖٝ يف ايتشهِ يف ضري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ، ٚايتػذٝع ع٢ً مم

 ايع١ًُٝ ايتدزٜط١ٝ.

 َكرتسات ايبشح:

ٜأتٞ يف ْٗا١ٜ ٖرا ايبشح عدد َٔ املكرتسات ٜكعٗا ايباسح بني ٜدٟ ايباسجني; يعًٗا جتد قب٫ٛ عٓدِٖ      

 ؾٝكَٕٛٛ ببشجٗا ٚدزاضتٗا ٖٚٞ:

٢ً َد٣ متهٔ ايطًب١ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ ادسا٤ دزاضات مماث١ً يف نًٝات تسب١ٜٛ أخس٣ يًٛقٛف ع -

يًتدزٜظ.

ادسا٤ دزاضات تعٌُ ع٢ً تطٜٛس املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ; مبا ٜتٓاضب َع تػريات ايعؿس،  -

َٚتطًبات٘.

 بٓا٤ بساَر تدزٜب١ٝ تطاعد ع٢ً حتطني أدا٤ ايطايب/ املعًِ، ٚاملعًِ أثٓا٤ ارتد١َ. -

 

     املؿادز ٚاملسادع:

 دع بايًػ١ ايعسب١ٝ:املساأ٫ٚ: 

أمحد ايكٟٛ ضعد: دزاض١ تكٛمي١ٝ ٭دا٤ َعًِ ايعًّٛ ايد١ٜٝٓ يف ق٤ٛ املٗازات ايتدزٜط١ٝ اي٬ش١َ  -1

.1983يتدزٜطٗا، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ا٭شٖس، 

ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬  أمحد بٔ عجُإ بٔ إبساِٖٝ ايعٛي٘: َد٣ اضتدداّ ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ يف تدزٜظ َاد٠ -2

مبسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ 

.2005ؾٓعا٤، 

(، 3أمحد سطني ايًكاْٞ، عًٞ ادتٌُ: َعذِ املؿطًشات ايرتب١ٜٛ املعسؾ١ يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، ط) -3

.2003ايكاٖس٠، عامل ايهتب، 
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َد٣ اتكإ طًب١ ايدزاضات  ، ٚعبدايسمحٔ شٜد اذتبٝػٞ:عبدايسمحٔ قا٥د ايؿكٝ٘ري، ٚأمحد ستُد ايط -4

، زت١ً ايدزاضات ا٫دتُاع١ٝ، تؿدز عٔ اإلض١َٝ٬ يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًُٗازات امل١ٝٓٗ

دٜطُرب  ، أنتٛبس/42، ايعدد 20نًٝيت ايعًّٛ اإلداز١ٜ ٚاإلْطا١ْٝ ظاَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، اجملًد 

2014.ّ

أمحد َٗدٟ عًٞ ايُٝاْٞ: تكِٜٛ بسْاَر إعداد َعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف داَع١ عدٕ،  -5

.1998زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عدٕ، 

رتب١ٜٛ يف أضايٝب تكِٜٛ ط٬ب املسس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ق٤ٛ ا٭ٖداف اي: أ١َ ايسشام عًٞ محد -6

، َسنص 6، ايط١ٓ 14ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ "دزاض١ تكٛمي١ٝ" زت١ً ايبشٛخ ٚايدزاضات ايرتب١ٜٛ، ايعدد 

.1999ّ ،ايبشٛخ ٚايتطٜٛس ايرتبٟٛ، ؾٓعا٤

(، ايكاٖس٠، ايداز املؿس١ٜ 1سطٔ غشات٘: اضرتاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ اذتدٜج١ ٚؾٓاع١ ايعكٌ ايعسبٞ، ط) -7

.2008ايًبٓا١ْٝ، 

.2003(، ا٭زدٕ، داز ايػسٚم يًٓػس ٚايتٛشٜع، ١1 ستطٔ ناظِ ايؿت٬ٟٚ: املدخٌ إىل ايتدزٜظ، ط )ضًٗٝ -8

ؾاحل ذٜاب ٖٓدٟ، ٚعًٞ ستُد عت٢ٝ: حتدٜد اذتادات ايتدزٜب١ٝ ملعًُٞ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ يف املسسًتني  -9

املؿس١ٜ يًُٓاٖر ٚطسم  اإلعداد١ٜ ٚايجا١ْٜٛ بطًط١ٓ عُإ، دزاضات يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، ادتُع١ٝ

.1997(، ْٜٛٝٛ 42ايتدزٜظ، ايعدد )

عبد ايسمحٔ داٌَ: املعًِ بني استٝادات ايت١ُٝٓ ٚضٝاض١ ايتأٌٖٝ ٚايتدزٜب يف َعاٖد ٚنًٝات  -10

"َٓاٖر ايتعًِٝ ٚاإلعداد يًشٝا٠ املعاؾس٠"،  ايرتب١ٝ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، امل٪متس ايعًُٞ ارتاَظ عػس

. 2003ٜٛيٝٛ  22-21ُٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، اجملًد ا٭ٍٚ، داَع١ عني مشظ، ادتُع١ٝ املؿس١ٜ يً

عبد ايط٬ّ عبدٙ قاضِ: ايهؿاٜات ايتدؿؿ١ٝ اي٬ش١َ ملعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ َٚطت٣ٛ ممازضتٗا يف  -11

.2000ايُٝٔ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ، داَع١ ؾٓعا٤ ،  –املدازع ايجا١ْٜٛ بأَا١ْ ايعاؾ١ُ 

ايتُٗٝد: َد٣ اتكإ َعًُٞ َٚعًُات َاد٠ ايكسإٓ ايهسِٜ ٭سهاّ ايتذٜٛد  عبد ايًطٝـ عبداذتُٝد -12

يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ 

.2005، ؾٓعا٤
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عاؾ١ُ يف عبد ايٛاسد عًٞ ستُد اٯْطٞ: تكِٜٛ أدا٤ َعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف تدزٜظ ايٓشٛ بأَا١ْ اي -13

.2003ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ"، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ؾٓعا٤، 

عًٞ أمحد ستطٔ زدَإ: ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ ملعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ،  -14

. 2000زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ؾٓعا٤، 

ات ايعسب١ٝ املتشد٠ يف ق٤ٛ ا٫جتاٖات ايعامل١ٝ املعاؾس٠، عًٞ سطني سطٔ: إعداد املعًِ يف دٚي١ اإلَاز -15

.1989(، 4عح َٓػٛز، زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ اإلَازات، ايعدد )

عًٞ عبد ايععِٝ ض٬ّ: اذتادات ايتدزٜب١ٝ )امل١ٝٓٗ ٚا٭نادمي١ٝ( ملعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚأثس نٌ  -16

اتِٗ إيٝٗا، زت١ً َطتكبٌ ايرتب١ٝ ايعسب١ٝ، ايعدد َٔ: امل٪ٌٖ ٚارترب٠ ٚاملسس١ً ايتع١ًُٝٝ ع٢ً استٝاد

.1996(، ؾرباٜس 5)

عٓاٜات ستُد ستُٛد خًٌٝ: ؾاع١ًٝ بسْاَر تدزٜص َكرتح يت١ُٝٓ َٗاز٠ ايتدطٝط ايدزع يد٣  -17

َٛدٗٞ ايرتب١ٝ املٛضٝك١ٝ، دزاضات يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، ادتُع١ٝ املؿس١ٜ يًُٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ، 

ّ.2005 ، َازع101ايعدد

، عامل ايهتب، 1ؾتشٞ عًٞ ْٜٛظ، ٚآخسٕٚ: ايرتب١ٝ ايد١ٜٝٓ اإلض١َٝ٬ بني ا٭ؾاي١ ٚاملعاؾس٠، ط -18

. 1999ايكاٖس٠، 

ؾٗد بٔ عبد ايسمحٔ بٔ ستُد ايبداح: َد٣ تٛؾس ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ يد٣ َعًُٞ ايرتب١ٝ  -19

، ادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝاإلض١َٝ٬ باملسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، زضاي١ َ

.2006 ؾٓعا٤، داَع١

ّ.1982، ، ايكاٖس٠، داز املعازف1ؾ٪اد ضًُٝإ ق٬د٠: ا٭ٖداف ايرتب١ٜٛ ٚايتكِٜٛ، ط -20

قاضِ خصعًٞ، ٚعبدايًطٝـ َ٪َين: ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ يد٣ َعًُات املسس١ً ا٭ضاض١ٝ ايدْٝا يف  -21

يعًُٞ ٚضٓٛات ارترب٠ ٚايتدؿـ، زت١ً داَع١ دَػل يًعًّٛ املدازع ارتاؾ١ يف ق٤ٛ َتػريات امل٪ٌٖ ا

 592 -553ّ. ف ف 2010، ايعدد ايجايح، 26ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ، اجملًد

نٛثس نٛدو: تؿٛزات ٭ضًٛب ختطٝط ٚتٓؿٝر دٚزات تدزٜب١ٝ يًُعًُني يف أثٓا٤ ارتد١َ ع٢ً  -22

 ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبؿس، داَع١ ْد٠ٚ ايًذ١ٓ ايعًٝا يًتدزٜب يفَكد١َ إىل  طسم ايتدزٜظ، ٚزق١ عٌُ

.1988اإلضهٓدز١ٜ، أغططظ 
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زتدٟ أمحد ستُٛد إبساِٖٝ: ايٛعٞ ايطٝاضٞ يد٣ املعًِ يف َؿس بعد أسداخ اذتادٟ عػس َٔ  -23

ضبتُرب بأَسٜها )دزاض١ َٝدا١ْٝ(، عح َٓػٛز، زت١ً ايرتب١ٝ، ادتُع١ٝ املؿس١ٜ يًرتب١ٝ املكاز١ْ ٚاإلداز٠ 

.2003، دٜطُرب 6(، ايط١ٓ 10د )ايتع١ًُٝٝ، ايعد

 حتكٝل)ؾشٝح ايبدازٟ(، املدتؿس ايؿشٝح ادتاَع ،ادتعؿٞ ايبدازٟ إمساعٌٝ بٔ ستُد -24

.1987، بريٚت، ايُٝا١َ نجري، ابٔ داز، 3، طايبػا دٜب َؿطؿ٢

ستُد ا٭ؾُعٞ ستسٚع ضًِٝ: إدزاى َعًُٞ ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ ٭دٚازِٖ ايرتب١ٜٛ يف ايكسٕ اذتادٟ  -25

َٝدا١ْٝ(، امل٪متس ايعًُٞ ايجاْٞ "ايدٚز املتػري يًُعًِ ايعسبٞ يف زتتُع -ٔ )دزاض١ حت١ًًٝٝٚايعػسٜ

.2000أبسٌٜ  20-18ايػد"، اجملًد ايجاْٞ، داَع١ أضٝٛط، 

تدزضٝ٘ َٚٛازدٙ ايرتب١ٜٛ املطاعد٠، عُإ، داز  اضرتاتٝذٝاتستُد شٜاد محدإ: تطٜٛس املٓٗر َع  -26

.1985ّ ،ايرتب١ٝ اذتدٜج١

د عبد اهلل ايعُسٟ: تكِٜٛ أدا٤ َعًِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ يف َسس١ً ايتعًِٝ ا٭ضاضٞ يف ستُ -27

.2003ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ؾٓعا٤ ، 

(، ؾٓعا٤، املتؿٛم 1ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ: ايتدزٜظ طسا٥ك٘ ايعا١َ ٚأضايٝب٘ ٚعًُٝات٘، ط) -28

.2008ايٓػس ٚايتٛشٜع، يًطباع١ ٚ

(، ؾٓعا٤، املتؿٛم يًطباع١ 1ستُد عبداهلل اذتاٚزٟ: ستاقسات يف تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ط) -29

.2011ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، 

ستُٛد خًٌٝ أبٛ دف: ؾٝػ١ َكرتس١ يتهٜٛٔ املعًِ ايعسبٞ ع٢ً أعتاب ايكسٕ اذتادٟ ٚايعػسٜٔ،  -30

أبسٌٜ  20-18ايعسٟ يف زتتُع ايػد"، اجملًد ا٭ٍٚ، أضٝٛط،  امل٪متس ايعًُٞ ايجاْٞ "ايدٚز املتػري يًُعًِ

2000.

ستُٛد عبدٙ أمحد ؾسز: ايعٛمل١ ٚأبعادٖا يف بساَر إعداد َعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ بهًٝات ايرتب١ٝ  -31

.2001(، أغططظ 102َٚد٣ ٚعٞ ايط٬ب املعًُني بٗا، عح َٓػٛز، زت١ً ايرتب١ٝ، داَع١ ا٭شٖس، ايعدد )

ْاغس ستُد، ٚستُد ض٬ّ املدسذٞ، َٚٓٝـ مشظ ايدٜٔ، ٚؾداّ اذتد١َ: َد٣ اتكإ  صتٝب غايب -32

طًب١ املطت٣ٛ ايٓٗا٥ٞ يف ختؿـ اهٓدض١ املعُاز١ٜ يًُٗازات امل١ٝٓٗ يف داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، 

ّ.  2011(، 8اجمل١ً ايعسب١ٝ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ، ايعدد )
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.2006ع ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ايربْاَر ايتدزٜص ملعًُٞ َاد٠ ايسٜاقٝات، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ: قطا -33

-8ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، أٚزام ايعٌُ ا٭ضاض١ٝ يٓد٠ٚ ٚاقع ايتعًِٝ ايعاّ ٚآؾام تطٜٛسٙ، ؾٓعا٤،  -34

.2000ٜٛيٝٛ  10

يف ق٤ٛ  ٜٛضـ ستُد ٜٛضـ: تكِٜٛ أدا٤ َعًِ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ باملسس١ً اإلعداد١ٜ بدٚي١ ايبشسٜٔ -35

.1988املٗازات اي٬ش١َ يتدزٜظ ٖرٙ املاد٠ ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ طٓطا ، 

 

 ١:املسادع بايًػ١ اإلصتًٝصٜ

 

 

 

 

 املسادع َٔ ايٓت:

غكري: ستاقسات يف َٗازات ايتدزٜظ، داٚٚد دزٜٚؼ سًظ، ٚستُد أبٛ  -
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 امل٬سل:

 (1)ًَشل: 

 أمسا٤ احملهُني

 َهإ ايعٌُ ايتدؿـ ايدزد١ ا٫ضِ

 داَع١ ؾٓعا٤ َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ أضتاذ ستُد سامت املد٬يف

 داَع١ ؾٓعا٤ ١ََٝٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايرتب١ٝ اإلض٬ أضتاذ َػازى أمحد إمساعٌٝ َكبٌ

 داَع١ ذَاز َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ أضتاذ َػازى ستُد أمحد ادت٬ٍ

 داَع١ ؾٓعا٤ َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ أضتاذ َػازى ستُد سطني خاقٛ

 داَع١ ؾٓعا٤ َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ أضتاذ َطاعد بًٝؼ قاضِ ستُد ايٛؾٞ

 داَع١ اإلميإ إعذاش عًُٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ أضتاذ َطاعد ٟ ايطٓباْٞؾاحل عبدايكٛ

 داَع١ ؾٓعا٤ عًِ ْؿظ أضتاذ َطاعد ؾاحل َؿًح املكاحل

 داَع١ إب عًِ ْؿظ اضتاذ َطاعد ط٘ ايعٛبًٞ

 داَع١ ؾٓعا٤ َٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ َدزع ساؾٌ ْاؾس ساؾٌ

 (2)ًَشل: 

 بطاق١ امل٬سع١ بؿٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥

َٔ املٗازات   -داَع١ ؾٓعا٤  -َد٣ متهٔ طًب١ قطِ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ به١ًٝ ايرتب١ٝ خ٫ٕٛ 

 ا٭ضاض١ٝ يًتدزٜظ.

 احملٛز ا٭ٍٚ: ايتدطٝط:

 ايدزد١ املٗازات ايؿسع١ٝ ّ

4 3 2 1 

     ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 1

     طتٜٛاتٗا املدتًؿ١.ٜؿٛؽ أٖداؾا إدسا١ٝ٥ يف اجملا٫ت ايج٬ث١ عطب َ 2

     غتتاز ايطسٜك١ ايتدزٜط١ٝ املٓاضب١ يف حتكٝل أٖداف ايدزع. 3

     عتدد ايٛض١ًٝ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع. 4
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     عتدد ايٓػاط املٓاضب يتشكٝل أٖداف ايدزع. 5

     ٜكع متٗٝدا َٓاضبا يًدزع. 6

     تشكري.ٜساعٞ ارتطٛات ايع١ًُٝ يهٌ طسٜك١ أثٓا٤ اي 7

     عتدد أضايٝب تدزٜط١ٝ َتٓٛع١ مبا ٜتٛاؾل َع حتكٝل أٖداف ايدزع. 8

     عتدد أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع. 9

ختاَٞ ( أثٓا٤  _بٓا٥ٞ  _ٜساعٞ ايتكِٜٛ مبساسً٘ ايج٬خ ) أٚيٞ  10

 ختطٝط ايدزع.

    

     ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 11

     يف أدٚات ايتكِٜٛ مبا عتكل أٖداف ايدزع. ٜٓٛع 12

     ٜكع ٚادبا بٝتٝا َٓاضبا يف خط١ ايدزع. 13

     ٜٛشع ايصَٔ ع٢ً َهْٛات خط١ ايدزع. 14

     عتدد بعض املسادع اييت تجسٟ ايدزع. 15

     عتدد اإلغ٬م املٓاضب يًدزع. 16

     ٜهتب ًَدؿا ضبٛزٜا يهٌ عٓؿس َٔ عٓؿس ايدزع. 17

      

 

 احملٛز ايجاْٞ: ايتٓؿٝر:

 ايدزد١ املٗازات ايؿسع١ٝ ّ

4 3 2 1 

     ٜهتب بٝاْات ايدزع ع٢ً ايطبٛز٠. )ايتازغتني، املاد٠، ايؿسع، املٛقٛع( 1

     ٜطتددّ متٗٝدا َٓاضبا. 2

    ٜسبط بني َعًَٛات املتعًُني ايطابك١ َٚٛقٛع ايدزع ادتدٜد. 3

     يع١ًُٝ يهٌ طسٜك١ أثٓا٤ ايتٓؿٝر.ٜساعٞ ارتطٛات ا 4

     ٜطتددّ أضايٝب تدزٜط١ٝ َتٓٛع١. 5
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  صنعاء جامعة خوالن التربية كليةب وعلومه الكريم القرآن قسم طلبة تمكه مدى
 

 المقبلي أحمد ويس علي عبدالغني. د
 

     ٜساعٞ أٖداف ايدزع أثٓا٤ خطٛات ضري ايدزع. 6

     ٜتأند َٔ حتكل أٖداف ايدزع أ٫ٚ بأٍٚ َٔ خ٬ٍ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ. 7

     ٜطتددّ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املٓاضب١ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 8

     ط مبا عتكل أٖداف ايدزع.ٜٛظـ ايٓػا 9

    عتطٔ إغ٬م ايدزع. 10

     ٜساعٞ ع١ًُٝ ختطٝط ايدزع عٓد تٓؿٝرٙ. 11

     ٜػسى ايطًب١ يف ايٓكاغات اثٓا٤ ايدزع. 12

     ٜطتددّ ايطبٛز٠ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 13

     ٜساعٞ ايصَٔ احملدد يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات تٓؿٝر ايدزع. 14

 

 تكِٜٛ:احملٛز ايجايح: اي

 ايدزد١ املٗازات ايؿسع١ٝ ّ

4 3 2 1 

     ٜطتددّ أدٚات ايتكِٜٛ املٓاضب١ يتشكٝل أٖداف ايدزع. 1

     ٜطتددّ ايتكِٜٛ ا٭ٚيٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع. 2

     ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝر ايدزع يًتأند َٔ حتكل  نٌ ٖدف. 3

     ٝر ايدزع.ٜطتددّ ايتكِٜٛ ايٓٗا٥ٞ أثٓا٤ تٓؿ 4

     ٜؿٛؽ ا٭ض١ً٦ بؿٛز٠ ؾشٝش١. 5

     ٜٓٛع يف ا٭ض١ً٦ مبا ٜٓاضب َطتٜٛات املتعًُني. 6

     ٜٛد٘ ا٭ض١ً٦ َساعٝا اضرتاتٝذٝات طسح ايط٪اٍ. 7

     ٜهًـ املتعًُني بايٛادبات احملدد٠ يف خط١ ايدزع. 8

     ات.ٜعاجل ا٭خطا٤ ايػا٥ع١ يد٣ ايطًب١ بعد تؿشٝح ايٛادب 9
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 اغيـٛاقـع اإلعـشابٝـ١أليفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ايٛاسد٠ ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ

11 

 اغيًخف

ٚسدت ؼي ايكــشإٓ  ُعــا ايثرــر بذساطــ١ أسباــ١ أيفــاؿي َــٔ األمســا٤ اـُظــ١      

فــٛو ٚبٝٓــا َٛاقاٗـا اإلعشابٝــ١ سفاــٟا ْٚـــثٟا   –رٚ  –أُخ  –ايهـشِٜ ٖٚــٞ : ُأُ   

ٚجشٟا باؿشٚف إرا اجتُاا ايؼشٚؾي اغيا١ًَٛ ٚباؿشنات األؿ١ًٝ عٓذَا 

 تفكذ ػشٚطٗا . 

ــا      ــا اثـ ــ١   أعكثٗـ ــٍٛ ٚ اشيـ ــ١ فــ ــذ ٚامتاـ ــ١ ٚشيٗٝـ ٜٚكـــع ايثرـــر ؼي َكذَـ

 .  باغيـادس ٚ اغيشاجع اِ ايفٗاسغ

ــ٘   ٚؼي      ــ٘ ٚ شكـ ــ٘ َٚٓٗحـ ــٛه ايثرـــر ٚ ٛتـ ــ١ َٛكـ ــذدُت ؼي اغيكذَـ ــذ ذـ ٚقـ

ايتُٗٝذ عثا أؿٍٛ ٖزٙ األيفاؿي األسبا١ َٚثٓاٖا ٚطياٗا َٚااْٝٗا   اـِ  

بٝٓــــُا ذهُٗــــا اإلعشابــــٞ َٚــــا قا،ــــا ايٓرــــا٠ ؼي ريــــو   ٚػــــشٚؾي إعشابٗــــا  

 باؿشٚف ٚايًغات اييت ٚسدت فٝٗا . 

يفــاؿي األسباــ١ اغيشفٛعــ١ َــٔ األمســا٤  ٚؼي ايفـــٌ األٍٚ ؼــذاا فٝــ٘ عــٔ األ

 اـُظ١ ؼي ايكشإٓ َٚٛاقاٗا اإلعشاب١ٝ   ٚقظُت٘ ع٢ً َثرثري : 

 اغيثرر األٍٚ : َٛاقع َا اجتُاا فٝ٘ ايؼشٚؾي .

 ٚؼي اغيثرر ايثاْٞ : دسطُا َٛاقع َا ا تًفا فٝ٘ ايؼشٚؾي . 

ٚجاًـــا ايفــــٌ ايثـــاْٞ بآـــٛإ  األيفـــاؿي األسباـــ١ اغيٓــــٛب١ َـــٔ األمســـا٤  

ـُظــــ١ ؼي ايكــــشإٓ ايهــــشِٜ َٛاقاٗــــا اإلعشابٝــــ١  ٚنــــزيو قظــــُت٘ إزي   ا

 َثرثري : 

 اغيثرر األٍٚ : عٔ َٛاقع َا اجتُاا فٝ٘ ايؼشٚؾي .

 ٚؼي اغيثرر ايثاْٞ : تٓاٚيا َٛاقع َا ا تًفا فٝ٘ ايؼشٚؾي . 

ٚأَــا ايفــــٌ ايثايــر فكـــذ دسطــا األيفـــاؿي األسباــ١ ا ـــشٚس٠ َــٔ األمســـا٤      

 ِٜ َٚٛاقاٗا اإلعشاب١ٝ   ٚقظُت٘ ع٢ً َثرثري : اـُظ١ ؼي ايكشإٓ ايهش

 اغيثرر األٍٚ : عٔ َٛاقع َا أطياا فٝ٘ ايؼشٚؾي .

 ٚؼي اغيثرر ايثاْٞ : تٓاٚيا َٛاقع َا ا تًفا فٝ٘ ايؼشٚؾي . 

 ٚآ ش دعٛاْا إٔ اؿُذ هلل س  ايااغيري ...

 

 د / قُـذ ْـاػــش طـايــِ عًــٞ

أطتار ايًغ١ اياشب١ٝ اغيظاعذ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚ اآلدا  

 جـاَاــ١ عُـــشإ . -ؿاذ٠ –ٚاياًّٛ 
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 اغيكــذَــــ١:

اؿُذ هلل س  ايااغيري   ٚ ايـمت٠ ٚايظمتّ األشيإ األنُمتٕ ع٢ً طٝذْا قُٕذ ٚع٢ً آي٘ ٚؿرث٘ رٟٚ ايذسجات 

 ٚباــــذ :   ايُا٢ً ٚ ايكذس ايشفٝع إزي ّٜٛ ايذٜٔ . 

٣ٌ   ٚاصداد           ٣ٌ ٚعـٕر طٜٛـ عـض   –تاًكـٞ بـ٘ نْٛـ٘ ٜـشتثؽي بهتـا  اهلل      فكذ ٚقـع ا تٝـاسٟ عًـ٢ ٖـزٙ ايثرـر باـذ تحبَـ

ٚٚؿــٟٛ  إزي ايهؼــ  عــٔ أُٖٝــ١ دساطــ١ ايٓرــٛ ؼي ؿيــٌ ايــٓف ايكشآْــٞ   ٚأٜلــٟا أٖــذف إزي ػُٝــع ٖــزٙ        –ٚجــٌ 

اغيظـا٥ٌ ايٓرٜٛـ١ ٚذـــشٖا ؼي َ يـ  ٚاذـذ   ٚقـذ طـًها ؼي ايثرـر َظـًهٟا   فهٓـا أبـذأ بـزنش اغيٛقـع اإلعشابـٞ               

 َٓاقؼٟا َٚشجرٟا َا ضيهٔ تشجٝر٘ ٚايكٓشا٤ ٚايتفظري   َثٟٝٓا أٚج٘ ا تمتفِٗ ٚ ٚأتثا٘ سيا قاي٘ اياًُا٤ ٚايٓرا٠

َٚــٓٗخ ايثرــر ٜكــّٛ عًــ٢ أطــاغ اغيــٓٗخ ايٛؿــفٞ ايؼــاٌَ   ٚاغيــٓٗخ ايترًًٝــٞ ايتٛثٝكــٞ   إِر اطتكـــٝا ٖــزٙ        

 األمسا٤ فحبذـٝتٗا ٚؿٓفتٗا ٚقظُتٗا ع٢ً أبٛا  ايٓرٛ َٚٛاقاٗا . 

ري ٚعيــع ٚطــثإٛ آٜــ١ قشآْٝــ١   اػــتًُا عًــ٢ األيفــاؿي األسباــ١ َــٔ األمســا٤         و َــا٥ت 275ٚقــاّ ايثرــر عًــ٢ ُ   

و ٚإذـذ٣ ٚاـإْٛ آٜـ١     81و َا١٥ ٚعيع آٜات يهًُـ١ ُ أ  و   ٚ ُ   105اـُظ١   ٚقذ تٛصعا ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ : ُ 

  ٚايتضَــا بــزنش و امتاــ١ عؼــش٠ آٜــ١ يهًُــ١ ُ فــٛ و  13و طــا ٚطــثإٛ آٜــ١ يهًُــ١ ُ رٚ و   ُٚ  76يهًُــ١ ُ أخ و   ُٚ 

 اآل١ٜ ٚاطِ ايظٛس٠ ٚسقُٗا دا ٌ َذي ايثرر . 

ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا طثل فكذ اقتلا طثٝا١ ايثرر إٔ ٜؼتٌُ ع٢ً شيٗٝذ ٚامتا١ فـٍٛ تظثكٗا َكذ١َ ٚتتًٖٛا 

 اشي١   ففٞ ايتُٗٝذ ؼذاا عٔ أؿٍٛ ٖزٙ األيفاؿي ٚذهُٗا اإلعشابٞ ٚػشٚؾي إعشابٗا باؿشٚف َٚا قاي٘ 

  ايٓرا٠ فٝٗا .

ٚؼي ايفـٌ األٍٚ نإ بآٛإ ُ األيفاؿي األسبا١ اغيشفٛع١ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ َٚٛاقاٗا 

اإلعشاب١ٝ و   ٚفٝ٘ َثرثإ : اغيثرر األٍٚ : دسطا فٝ٘ َٛاقع َا اجتُاا ؼي ايؼشٚؾي   ٚؼي اغيثرر ايثاْٞ : 

 دسطا فٝ٘ َٛاقع َا ا تًفا فٝ٘ ايؼشٚؾي . 

فحاًت٘ بآٛإ ُ األيفاؿي األسبا١ اغيٓـٛب١ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ؼي ايكشإٓ َٚٛاقاٗا  ٚأَا ايفـٌ ايثاْٞ

اإلعشاب١ٝ و   ٚفٝ٘ َثرثإ : ا غيثرر األٍٚ : عشكا غيٛاقع َا اجتُاا فٝ٘ ايؼشٚؾي   ٚاغيثرر ايثاْٞ : كِ 

 اؿذٜر عٔ َٛاقع َا ا تًفا فٝ٘ ايؼشٚؾي . 

سبا١ ا شٚس٠ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ؼي ايكشإٓ َٚٛاقاٗا اإلعشاب١ٝو  ٚجا٤ ايفـٌ ايثاير بآٛإ ُ األيفاؿي األ

ٚفٝ٘ َثرثإ : اغيثرر األٍٚ : دسغ َٛاقع َا اجتُاا فٝ٘ ايؼشٚؾي   ٚاغيثرر ايثاْٞ : دسغ َٛاقع َا ا تًفا 

 فٝ٘ ايؼشٚؾي . 

غيـادس ٚاغيشاجع اييت ُعذت ٚقفُٝا ايفـٍٛ غاشي١ٕ أبشصت َا تٛؿًا إيٝ٘ َٔ ْتا٥خ   ٚأ١ِتثاا ريو اثتٟا بحبمسا٤ ا

 إيٝٗا . 

 ٚؼي اـتاّ   أًَو إ  ايكٍٛ : إْٞ بزيا اؾٗذ ٚأ ًـا اي١ٝٓ ..

 ٚاهلل اغيٛفل ٚا،ادٟ إزي ايٛشٜل اغيظتكِٝ    
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 ايتُٗٝـــــذ:

ؼي ايًغ١ اياشب١ٝ عيع نًُإت اؿًٛح عًُا٤ ايٓرٛ ع٢ً تظُٝتٗا بـُاألمسا٤ اـُظ١ و ٖٚٞ: أبٛى   أ ٛى   

ٛى   فٛى   رٚ سيا٢ٓ ؿاذب   ٚصاد بالِٗ ن١ًُ ُ ٖٓٛى و   فحبؿثرا تاشف باألمسا٤ ايظت١  ٚيهٔ ظي

األؿٛ  أْٗا عيظ١ أمسا٤ فكؽي ; ألٕ أنثش ايٓرٜٛري   ٜزنشٕٚ ا طِ األ ري   ٖٚٞ تٓفشد عٔ  ريٖا ؼي 

 و1اإلعشا  بؼشٚطٗا اغيث١ٓٝ ؼي ايهتب ايٓر١ٜٛ . ُ

فٛى و  –رٚ  –أ ٛى  –ايهشِٜ َٔ ٖزٙ األمسا٤ أسبا١ فكؽي ٖٚٞ : ُ أبٛى  ٚاأليفاؿي اييت ٚسدت ؼي ايكشإٓ

  ٚطحبدسطٗا ناآلتٞ :

 أؿــــٛ،ـــــا : 

َٛإ   بشد  َ٘ ُ ايٛاٚ و احملزٚف١  2أ  : أؿًُ٘ ُٛ   ع٢ً ٚصٕ ٜفَاٌ   فمتَ٘ ُ ايٛاٚ و قذ ؼزف   َٚثٓاٙ : ٜأَب و ٜأَب

ٟٗ  ٚتـغري األ  ٖٛ : و : أَبإ   ٚطيا٘ آبا3ٚباض اياش  ٜثُٓٝ٘ ٤   ٚٝأُب٠ٛ   ٚأبٕٛ   ٚايٓظث١ إزي إٔ  ٖٞ : ٜأَبٛ

ُٓٞ  و. 4ٝأَب

و  ع٢ً ٚصٕ ٜفَاٌ   ذزفا  َ٘ ٖٚٞ ايٛاٚ   ٚتثٓٝت٘ : ٜأَ ٛإ بشد  َ٘ احملزٚف١ ايٛاٚ   ٜٚثٓٝ٘ 5أخ : أؿً٘ : ٜأَ ُٛ

٠َٛ   ٚقٌٝ َٛإ ٚ إِ  ُٕٛ   ٚاإل ٛإ َٔ ايـذاق١ باض اياش  ع٢ً : ٜأَ إ بايٓكف   ٚطيا٘ : إِ  : آ ا٤ْ ٜٚأ 

ُ . ٟٓ  و 6ٚاغيـاذث١   ٚأَا األ ٠ٛ فُٔ ايٛ د٠   ٚايٓظث١ إزي أخ ٖٞ : أ ٛ

رٚ : سيا٢ٓ ؿاذب   ٚقذ ا تً  اياًُا٤ ؼي أؿًٗا   فري٣ بالِٗ أْٗا ع٢ً أؿٌ رٚا ع٢ً ٚصٕ فاٌ   ٚأؿًٗا 

ٖٟٚ ع٢ً ٚصٕ ٜفَاٌ   ٜٚش٣ اـًٌٝ إٔ أ ُْٚعٓذ طٝثٜٛ٘ : ر ٠ٓٛ   ٚٚصْٗا فا١١ً   ٜٚثذٚ إٔ 7ؿًٗا : رٚ ٠ٓٛ ٚق و َٔ با   

ٖٚزٙ ،  ٨٤انزحًٍ:  چچچ چچ ايكٍٛ األٍٚ أسجح ٚأقش  إزي ايٓفع   ٚقذ جا٤ ؼي ايكشإٓ قٛي٘ تاازي :

٢ٕ  ػُع ع٢ً رٕٚٚ  ٚت ْر ع٢ً رات  ٚطياٗا رٚات  ٚايٓظث١ُ و إيٝٗا 8ايه١ًُ  صَ٘ اإلكاف١ ٚتث٢ٓ ع٢ً رٚا

 . ٟٓ  رٚٚ

أٟ ايزٟ قاّ    –و اييت تظتاٌُ اطِ َٛؿٍٛ عٓذِٖ   فٝكٛيٕٛ : جا٤ْٞ رٚ قاّ 9ٖٚٞ  ري ُ رٚ و ايٛا١ٝ٥ُ

أٟ اييت قاَا   ٚمل تهٔ سيا٢ٓ ؿاذب   بٌ جا٤ باذٖا طي١ً ايـ١ً د ي١ ع٢ً أْٗا اطِ  –ٚجا٤تا رٚ قاَا 

  َٛؿٍٛ .

                                                           
  ٚػشح ػزٚس  38/ 1  ٚأٚكح اغيظايو :  1/46  ٚػشح ابٔ عكٌٝ :  1/50اٝؽ :   ٚػشح اغيفـٌ  بٔ ٜ 1/69و ٜٓـيش: ػشح ناف١ٝ ابٔ اؿاجب : 1ُ

   َٚا٢ٓ ُ ٖٓٛ و قٌٝ اطِ يًفشد أٚ اياٛس٠ أٚ نٓا١ٜ عُا ٜظتكثح رنشٙ   ٚقٌٝ تذٍ ع٢ً ػ٤ٞ قًٌٝ ٚذكري .  54ايزٖب : 

   ُأب٢و .7/18  ٚيظإ اياش  :  44/  1   َٚكاٜٝع ايًغ١ : 253/  5  ٚتٗزٜب ايًغ١ :  419/  8ٚ  320 4و ٜٓـيش : اياري : 2ُ

 .  43/  1و ٜٓـيش : أٚكح اغيظايو : 3ُ

 .  58/  2  ٚاغيكش  :  359/  3  ٚنتا  طٝثٜٛ٘ :  419/  8و ٜٓـيش : اياري : 4ُ

 .  19/  14  ٚيظإ اياش  :  10/  1  َٚكاٜٝع ايًغ١ :  33 – 32/  3و ٜٓـيش : تٗزٜب ايًغ١ : 5ُ

 .  58/  2بٔ عـفٛس : و ٜٓـيش : اغيكش   6ُ

   53/  1  ٚػشح اغيفـٌ :  105/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًٓراغ :  234ٚ  34/  1  ٚاغيكتلب :  263/  3  نتا  طٝثٜٛ٘ :  207/  8و ٜٓـيش : اياري : 7ُ

 .  133/  1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  364/  15  ٚيظإ اياش  :  448 – 447/  1ٚايثرش احملٝؽي : 

 .  58  ٚاغيكش   بٔ عـفٛس :  366/  3طٝثٜٛ٘ : و ٜٓـيش : نتا  8ُ

 .  40  ٚاؾ٢ٓ ايذاْٞ ؼي ذشٚف اغيااْٞ :  437/  1  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح اغيشادٟ :  45/  1و ٜٓـيش : ػشح ابٔ عكٌٝ : 9ُ
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1ٌَفٛ : سيا٢ٓ ايفِ   ٚأؿٌ بٓا٥ٗاُ ِٛٙ ع٢ً ٚصٕ ٜفِا   ٚؼزف َٔ آ شٖا ا،ا٤ اطتثكاٟ    ٚقاٍ ابٔ جا : ٚإرا  و : ٜف

ُٜكل٢ بظهْٛ٘ ; ألٕ ايظهٕٛ ٖٛ األؿٌ ذت٢ تكّٛ ايذ ي١ ع٢ً  ٕٖ عري فِ ؼي األؿٌ ٚاٚ فٝٓثغٞ إٔ  ٚإرا اثا أ

 اؿشن١ ايضا٥ذ٠ . 

ٞٙ 2ٚتـغريٖاُ ُٔ ِٜ٘  ٚطياٗا : أفٛاٙ   ٚ  تكٌ أفُا٤   ٚ ايٓظث١ إيٝٗا تكٍٛ : ٜف َٛ ٟٙ  ٚأجاصٚا ريوُو : ٝف َُٛ و; 3أٚ ٜف

 و; ألٕ ٖٓاى ذشفٟا قزٚفٟا ٖٚٛ ا،ا٤   نحبِْٗ جاًٛا اغيِٝ ؼي ٖزٙ اؿاٍ عٛكٟا عٓٗا   عٔ ايٛاٚ . 3ريوُ

 ذهُٗــا اإلعــشابــٞ : 

ٖزٙ األمسا٤ تاش  باؿشٚف ْٝاب١ عٔ اؿشنات اإلعشاب١ٝ األؿ١ًٝ   فرتفع بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ مٛ:  

: ٚقٛي٘ تاازي ،  ٦٠١انشؼزاء:  چېئ  ېئ  ېئچ  ٚقٛي٘ تاازي :،  ٤٨يىسف: چوئ  ەئچ  قٛي٘ تاازي:

 . ٧انطالق:  چڃ  ڃ  ڃ    چ 

 ٚقٛيو : فٛى ْـيْٝ    ٚؼي اغيثٌ اياشبٞ : ٜذاى أٚنتا ٚفٛى ْفخ . 

  ٚتٓـب باألي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ مٛ :

چ  ٚقٛي٘ تاازي :،  ١٦سف: يى چڃ   چ  چ  ٚقٛي٘ تاازي :،  ٦١يىسف:  چٿ   ٿ  چ  قٛي٘ تاازي :

 .  ٦١اإلسزاء:  چوئ  وئ  ۇئ  

 ٚقٛيو : سأٜا فاى . 

 ٚػش بايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠ مٛ : 

انقصض:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  ٚقٛي٘ تاازي :، ١٦يىسف:  چىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  قٛي٘ تاازي :

 . ٨٦األَفال:  چڀ  ڀ  چ  ٚقٛي٘ تاازي :، ٦٦

ِٖ َٔ فٝ٘ .   ٚقٛيو : تهً

  بك١ٝ األمسا٤ اـُظ١ أٚ ايظت١  ٚقذ أػاس ابٔ َايو ؼي أيفٝت٘ إزي ٖزا اؿهِ بكٛي٘: ٖٚهزا ؼي

٣ٚ   ٚاْـدٖي باألي    و4ٚاجشس بٝا٤ٕ َٔ األمسا٤ أؿ ُ  ٚاسفع بٛا

ٌٖ أقٛاٖا ٚأؿرٗا َا 5ٚقذ ا تً  ايٓرٜٕٛٛ ؼي إعشابٗا ع٢ً َزاٖب كتًف١ رنشتٗا ايهتب ايٓر١ُٜٛ و  ٚيا

ٕ اؿشٚف عمتَات إعشا  فشع١ٝ ْا٥ث١ عٔ ايامتَات األؿ١ًٝ   عٝر إٔ ايٛاٚ تٓٛ  عٔ ايل١ُ رنشْاٙ طابكٟا بحب

  ٚاألي  تٓٛ  عٔ ايفتر١   ٚايٝا٤ تٓٛ  عٔ ايهظش٠   قاٍ ابٔ َايو : ُ َِٚٓٗ َٔ جاٌ إعشابٗا عشٚف اغيذ 

 و . 6ع٢ً طثٌٝ ايٓٝاب١ عٔ اؿشنات   ٖٚزا أطٌٗ اغيزاٖب ٚأباذٖا عٔ ايتهً وُ

 ػـشٚؾي إعـشابٗـا باؿـشٚف : 

                                                           
 .  364/  15ٚ  525/  13ٚ  459/  12  ٚيظإ اياش  :  245/  5و ٜٓـيش : تٗزٜب ايًغ١ : 1ُ

 .  53/  1  ٚػشح اغيفـٌ :  459/  12يظإ اياش  : و ٜٓـيش : 2ُ

 .  465   464/  36و ٜٓـيش : تاد اياشٚغ : 3ُ

 .  46/  1و ٜٓـيش : ػشح ابٔ عكٌٝ : 4ُ

 .127 –1/125  ُٖٚع ا،ٛاَع : 35–1/51  ٚػشح اغيفـٌ :  18–1/17و ٜٓـيش : اإلْـاف ؼي َظا٥ٌ اـمتف : 5ُ
  . 43/  1و ٜٓـيش : ػشح ايتظٌٗٝ : 6ُ
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و ػشٚطٟا إلعشا  ٖزٙ األمسا٤ باؿشٚف ٚقظُتٗا ع٢ً ْٛعري ُٖا : ػشٚؾي عا١َ   1ذذدت ايهتب ايٓر١ُٜٛ

 ٚػشٚؾي  اؿ١ . 

 ايؼــشٚؾي اياـاَـــ١ : 

 ايؼــشؾي األٍٚ : 

  ٚطًُا ع٢ً إٔ تهٕٛ َلاف١ ٚطٛا٤ّ أكٝفا إزي اطِ ؿياٖش َثٌ قٛيو : جا٤ أبٛ قُٕذ   ٚسأٜا أبا قُٕذ

ِٕ مل تل  فإْٗا  ٦٠١انشؼزاء:  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  أبٞ قُٕذ   أٚ أكٝفا إزي كُري مٛ قٛي٘ تاازي :   فإ

 ٚقٛي٘ تاازي :،  ٧٤يىسف:  چی  ی  ی  ی  جئ                  چ  ُتاش  باؿشنات األؿ١ًٝ ايـياٖش٠ مٛ قٛي٘ تاازي :

 . ٧٧ف: يىس چ  ېٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ

 ايؼــشؾي ايثــاْـــٞ : 

أ ٤ تلاف ٖزٙ األمسا٤ إزي كُري ٜا٤ اغيتهًِ   فإٕ أكٝفا إزي ٜا٤ اغيتهًِ فإْٗا تاش  باؿشنات األؿ١ًٝ 

 اغيكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ٜا٤ اغيتهًِ مٛ : 

 .  ٦٦انقصض:  چگ   گ  گ  چ  قٛي٘ تاازي :

 .  ٤٠يىسف:  چچ  چ  ڇ  چ  ٚقٛي٘ تاازي :

 انًركهى ضًٛش يثُٙ فٙ يحم جش يضاف إنّٛ .  ْٔزِ ٚاء

 ايؼــشؾي ايثـايـــر : 

ِٕ ُآٝا أعشبا بإعشا  اغيث٢ٓ باألي  سفاٟا   ٚبايٝا٤ ْـثٟا ٚجشٟا   َثٌ قٛيو :  إٔ تهٕٛ ٖزٙ األمسا٤ َفشد٠   فإ

أٔ ،  ٦٦انُساء:  چۋ  ۅ  چ  جا٤ أ ٛاى   ٚسأٜا أ ٜٛو   ٚطًُا ع٢ً أ ٜٛو   ٚمٛ قٛي٘ تاازي :

ْٕ   ٚسأٜا  تهٕٛ طياٟا فتحُع طيع تهظري   فآذ٥ز تاش  باؿشنات ايـياٖش٠ َثٌ قٛيو : جا٤ إ ٠٠ٛ أٚ إ ٛا

 . ٦٤يىسف:  چٱ  ٻ  ٻ  چ  أبٟا  ٚطًُا ع٢ً إ ٠ٕٛ ٚآبا٤ٕ  ٚمٛ قٛي٘ تاازي :

 ايؼـشؾي ايـشابـــع : 

َُٜهٖثش٠  ري َـٓغش٠   فإرا ُؿٚغشت أٟ تكٍٛ ٞٓ و فإْٗا تاش  باؿشنات األؿ١ًٝ  إٔ تهٕٛ ٖزٙ األمسا٤  ٞٓ   ٝأٓ  : ُ ٝأَب

ٝٚو .  ٖٝو  سٓذِثُا بحٝب ٝٚو ٚبحٝبب ٖٝو ٝأب ٝٓو   ػاٖذُت ٝأَ  ٝٗو ٝأب  ايـياٖش٠   َثٌ قٛيو : ذلش ٝأَ 

 ايؼــشٚؾي اــاؿـــ١ : 

  ٣ٍ أٟ ؿاذب َاٍ    تهٕٛ ؼي نًُيت ُ رٚ   فٛ و فؼشؾي ُرٚو إٔ تهٕٛ سيا٢ٓ ؿاذب   فتكٍٛ َثمٟت : جا٤ رٚ َا

 . ٦٠٦انبقزة:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ ٚمٛ قٛي٘ تاازي : 

                                                           
 1  ُٖٚع ا،ٛاَع : 42–38/ 1  ٚ أٚكح اغيظايو:  1/48  ٚػشح ابٔ عكٌٝ :  69/  1  ٚػشح ناف١ٝ ابٔ اؿاجب :  53–1/85و ٜٓـيش : ػشح اغيفـٌ : 1ُ

 /124 – 125 .  
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ٚأَا ػشؾي ُ فٛ و فٗٛ ذزف اغيِٝ َٓٗا   فتكٍٛ : فٛى ْـيٝ    سأٜا فاى   ْٚـيشت إزي فٝو   فإٕ مل ؼزف 

ُُو ٜٓٛل باـري   ٚسأٜا فُٟا ْـيٝفٟا   اغيِٝ َٔ آ شٖا فإْٗا تاش  باؿشنات األؿ١ًٝ   َثٌ قٛيو : ف

٣ِ ْـيٕٝ  . ْٚـيش  ت إزي ف

 و 1ٚأػاس ابٔ َايو ؼي أيفٝت٘ إزي ٖزٜٔ ايؼشطري بكٛي٘ : ُ

ِٕ ؿرث١ أباْا  ُِ َٓ٘ باْا َٔ راى ُ رٚ و إ  ُٚ ايفِ و ذٝر اغيٝ

 ايًغات ؼي ٖزٙ األمسا٤ : 

جح و إٔ يًاش  ؼي ٖزٙ األمسا٤ اـُظ١ أٚ ايظت١ أسبع يغات  أٚ ،حات  أٚ ذا ت ع٢ً األس2رنش عًُا٤ ايٓرُٛ

 َٔ ذٝر عمتَات اإلعشا  ٚقٛتٗا ٖٚٞ ناآلتٞ : 

 َا فٝ٘ امتث يغات :  -1

ظيٛ و   فًغ١ اإلشياّ ٜهٕٛ بإعشابٗا  –أ ٛ  –اإلشياّ ٚايٓكف ٚ ايكـش   ٜٚهٕٛ ؼي األمسا٤ أٚ أيفاؿي ُ أبٛ 

 باؿشٚف   فُثمٟت : 

 تكٍٛ : جا٤ أبٛى   سأٜا أباى   طًُا ع٢ً أبٝو . 

 أٜا أ اى   طًُا ع٢ً أ ٝو . ٚتكٍٛ : جا٤ أ ٛى   س

 ٚتكٍٛ : جا٤ ظيٛى   سأٜا ظياى   طًُا ع٢ً ظيٝو . 

ٚيغ١ ايٓكف ٜهٕٛ عزف  ّ ايه١ًُ ُ ايٛاٚ و   ٚعٓذ٥ٕز تاش  ٖزٙ األمسا٤ باؿشنات ايـياٖش٠ ع٢ً ايثا٤ أٚ 

 اـا٤ أٚ اغيِٝ   فُثمٟت تكٍٛ : 

 جا٤ أُبو   سأٜا أَبو   طًُا ع٢ً أٔبو . 

 ا٤ أُ و   سأٜا أَ و    طًُا ع٢ً أٔ و . ٚتكٍٛ : ج

 ٚتكٍٛ : جا٤ ظٝيو   سأٜا ظٜيو   طًُا ع٢ً ظٔيو .  

 و 3َٚٔ ػٛاٖذ ايٓكف عٓذ اياش  قٍٛ ايؼاعش : ُ

ٟٙ ؼي ايهشّ   َٚٔ ٜؼاب٘ أَب٘ فُا ؿيًِ  بحبٔب٘ اقتذ٣ عذ

تاش  بإعشا  ا طِ اغيكـٛس  ٚيغ١ ايكـش : تهٕٛ بإيضاّ األي  أٟ إاثات٘ ؼي ٖزٙ األمسا٤ دا٥ُٟا   ٚعٓذ٥ٕز

 عشنات َكذس٠ ع٢ً األي  سفاٟا ْٚـثٟا ٚجشٟا َٓع َٔ ؿيٗٛسٖا ايتازس   فتكٍٛ َثمٟت : 

 طًُا ع٢ً أباى . –سأٜا أباى  –جا٤ أباى 

 َشست بحب اى .  –ػاٖذت أ اى  –ٚتكٍٛ : ذلش أ اى 

 َشست عُاى .  –ػاٖذت ظياى  –ٚتكٍٛ : ذلش ظياى 

 و 4ـش عٓذ اياش  قٍٛ ايؼاعش : َُٚٔ ػٛاٖذ يغ١ ايك

ٕٖ أباٖا ٚأبا أباٖا   قذ بًغا ؼي ا ذ  اٜتاٖا إ

                                                           
 .  47/  1و ٜٓـيش : ػشح ابٔ عكٌٝ : 1ُ

 .  116–1/114ػشح األمشْٛٞ ع٢ً أيف١ٝ ابٔ َايو :    ٚذاػ١ٝ ايـثإ 53–1/51  ٚػشح ابٔ عكٌٝ :  1/53و ٜٓـيش : ػشح اغيفـٌ : 2ُ

  . 129/  1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  42/  1و ٜٓـيش : أٚكح اغيظايو : 3ُ
 . 1/129  ُٖٚع ا،ٛاَع :  1/44  ٚأٚكح اغيظايو :  1/53  ٚػشح ابٔ عكٌٝ :  1/53و ٜٓـيش : ػشح ابٔ ٜاٝؽ :4ُ
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 َـا فٝــ٘ يغتـــإ :  -2

 ا شياّ ٚايٓكف : ٚتهٕٛ ؼي يفـي١ ُ ٖٓٛ و   فاإلشياّ ٜهٕٛ باؿشٚف   فتكٍٛ : 

 ٖزا ٖٓٛى  سأٜا ٖٓاى   َٚشست بٗٓو .

كف فٗٛ األنثش ٚسٚدٟا   ٜٚهٕٛ عزف  َ٘ ُ ايٛاٚ و   ٚعٓذ٥ٕز تاش  ٚاإلشياّ ؼي ٖزا ايًففي قًٌٝ ْٚادس   ٚأَا ايٓ

 عشنات أؿ١ًٝ ؿياٖش٠   فتكٍٛ َثمٟت: 

ُٓو  َٖ  سأٜا ٖٓو   َشست بٗٓٝو .  –ٖزا 

 َـا فٝـ٘ يغــ١ ٚاذـــذ٠ :  -3

 فٛ و   ٚتاش  باؿشٚف فتكٍٛ َثمٟت :  –اإلشياّ : ٜٚهٕٛ ؼي يفـييت ُ رٚ 

 ٣ٌ ٣ٌ . –عكٌ سأٜا را  –جا٤ رٚ عك  طًُا ع٢ً رٟ عك

ٕٖ فاى ْـيْٝ    خيشد َٔ فٝو نمتّْ طْٝب .  –ٚتكٍٛ : فٛى ْـيْٝ     إ

 ايتؼـــذٜــــذ :  -4

 ْادس٠ ٚػاد٠   ٚتهٕٛ ؼي يفـييت ُ أ    أخ و بتؼذٜذ ايثا٤ ٚاـا٤   ٚتاش  عشن١ ؿياٖش٠ فتكٍٛ َثمٟت : 

 ٚبو أٚ بحبٚ و . َشست بحب –سأٜا أٖبو أٚ أٖ و  –ٖزا أٗبو أٚ أٗ و 

ٖٛغ  ُٜظ َٖا  ريٖا فُٔ با  ايك١ً ٚايٓذس٠   ٚيٝع ٖٓاى َا  ٚتهاد ايًغ١ اغيؼٗٛس٠ ؼي ٖزا ايثا  ٖٞ يغ١ اإلشياّ   ٚأ

 تاُُٝ٘ ؼي عـشْا إ  َٔ با  ا طمته َٚاشف١ طا١ ايًغ١ اياشب١ٝ ٚفلًٗا .
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 ايفــــٌ األٍٚ

 يكشإٓ ايهشِٜ َٚٛاقاٗا اإلعشاب١ٝ ااأليفاؿي اغيشفٛع١ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ايٛاسد٠ ؼي

ٕٖ عًُا٤ اياشب١ٝ قذ ذذدٚا اغيشفٛعات بـُ اغيثتذأ ٚاـرب   ٚايفاعٌ ْٚا٥ث٘   ٚاطِ نإ ٚأ ٛاتٗا    َٔ اغياًّٛ أ

ٕٖ ٚأ ٛاتٗا   ٚايتابع اغيشفٛه و   ٚقذ ٚسدت طا٥ف١ َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ َشفٛع١ ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ    ٚ رب إ

 اطتٗا ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ : ٚضيهٔ دس

 
 اغيثرــر األٍٚ

 َا اجتُاا فٝ٘ ايؼشٚؾي

 
ٕٖ ٖٓاى ػشٚطٟا إلعشا  ٖزٙ األمسا٤ اـُظ١ بايامتَات ايفشع١ٝ   ٚقذ طثل رنشٖا   عٝر تشفع  اغيتفل عًٝ٘ أ

 بايٛاٚ  ٚقذ جا٤ت ٖزٙ اغيٛاقع اإلعشاب١ٝ َتٓٛع١ ٖٚٞ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ : 

 . أٟٚ  : اغيثتـــــــذأ 

،  ٦٦: ، اآليت انقصض چڃ   ڃ  چ  چ  ٚسد ٖزا اغيٛقع اإلعشابٞ ؼي َٛكع ٚاذٕذ ؼي قٛي٘ تاازي :

و َثتذأ َشفٛه با بتذا٤ ٚعمت١َ سفا١ ايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ   ٖٚٛ َلاف   ُٚ ْا و كُري اغيتهًُري 1فـُأبٛوُ

و اؿذٜر 2ٜٟٛا عٓذ عًُا٤ ايٓرَُٛثا ع٢ً ايظهٕٛ ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚجا٤ت ٖزٙ اآل١ٜ ػاٖذٟا م

 ع٢ً ٖزا ايثا  ٚإعشابٗا بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ . 

 ااْٟٝا : اـــــرب . 

اغيثتذأ ٚاـرب ٜظُٝإ ُ اغيظٓذ ٚاغيظٓذ إيٝ٘ و   ُٖٚا ُ َا   ٜظتغا ٚاذذ َُٓٗا عٔ اآل ش   ٚ  جيذ اغيتهًِ 

 و . 3عٔ أذذُٖا ُبذٟا وُ

 و ااا عؼش َٛكاٟا ٖٚٞ :  12بٞ ؼي ُ ٚقذ ٚسد ٖزا اغيٛقع اإلعشا

و  رب اغيثتذأ ُ أْا و  4  فـُ أ ٛى وُ ١٤يىسف:  چحب   خب    مب  ىب  يب  جت  چ ؼي قٛي٘ تاازي :  -1

َشفٛه بايٛاٚ ٖٚٛ َلاف   ُٚ ايهاف و كُري َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚاؾ١ًُ ا مس١ٝ ُأْا 

 . ٖٕ  أ ٛى و ؼي قٌ سفع  رب إ

ٕٓ و ٚباؾ١ًُ ا مس١ٝ ٚبايكـش ايزٟ أفادٙ كُري ايفـٌ   أٟ : أْا َكـْٛس  قاٍ ابٔ عاػٛس : ُ أن١ذ اـرب بـُ إ

 و .  5ع٢ً ايهٕٛ أ اى   أجٓيب عٓو وُ

                                                           
/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ  302/  7  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ  243/   20ٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ   ٚاؾذ 235/  3ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ  و1ُ

 .  388  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًخشاؾي  426

  ٚايترف٘ ايظ١ٝٓ ػشح اغيكذ١َ  28  ٚتاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣ يًفٛصإ :  29و ٜٓـيش: ديٌٝ ايظايو إزي أيفٝ٘ بٔ َايو يًفٛصإ : 2ُ

 .  24ش١َٝٚ : األج

  .183/ 1  ٚػشح األمشْٛٞ  201/ 1  ٚػشح ابٔ عكٌٝ  1/58  ٚاألؿٍٛ ؼي ايٓرٛ  4/126  ٜٚٓـيش : اغيكتلب  1/23و نتا  طٝثٜٛ٘ 3ُ
 .  2/97  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  25/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ ٚبٝاْ٘ يًذسٜٚؽ :  30/ 13و ٜٓـيش: اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 4ُ

 .  26/  13ش ٚايتٜٓٛش : و ايترش5ُٜ
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، وسىرة  ٧٨، وسىرة آل ػًزاٌ: ٦٠٦انبقزة:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -2

و َفشد َشفٛه بايٛاٚ 1ُ رٚ و  ربُ  فـ ٨، وسىرة انجًؼت: ٦٤و  ٦٦، وسىرة انحديد:  ٦٤األَفال: 
ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ُٚايفلٌ و َلاف إيٝ٘ فشٚس ٚعمت١َ جشٙ 

 ايهظش٠ ايـياٖش٠ . 

ٚقذ أكٝ  ُ رٚو إزي اغياشف١ ُ ايفلٌو يمتطتغشام ٚيٝذٍ ع٢ً طيٝع أْٛاه ايتفلمتت  اِ ٚؿفٗا اهلل تاازي بـُ 

 طاتٗا ٚنثشتٗا . .  اياـيِٝ و   يٝذٍ ع٢ً

ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ :    ٚقٛي٘ تاازي ٦٧٨آل ػًزاٌ:  چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ ٚؼي قٛي٘ تاازي :  -3

  فـُ رٚ و أٜلٟا  رب َفشد َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايٛاٚ ٖٚٛ َلاف    ٦٦٦آل ػًزاٌ:  چہ      

٣ٌ و َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ ايـياٖش٠ .ُ  و 2ُٚفل

و ُ سبهِ و 3فـُ رٚ و  رب اغيثتذأُ،  ٦٨٧األَؼاو:  چپ  پ   ٻ  ٻ  ٻ چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -4

َشفٛه بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ٚقذ جا٤ت اؾ١ًُ امس١ٝ ألْٗا أبًغ ؼي 

اإل ثاس ٚتٓثٟٝٗا ع٢ً َثايغ١ طا١ ايشظي١ ; ٚألٕ ا مس١ٝ أدٍ ع٢ً ايثثٛت ٚايتٛنٝذ َٔ اؾ١ًُ 

  و4غ١ٝ ؼي اهلل تاازي بايشظي١ ايٛاطا١.ُايفا١ًٝ   فٓاطثا األبً

و : ُ فزٚ دعا٤ 5قاٍ ابٔ عثاغُ،  ٦٦فصهج:  چڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ  ۆ چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي: -5

عشٜض و أٟ رٚ تلشه ٚاطتغاا١   قاٍ ايؼٛناْٞ : ٚاياش  تظتاٌُ ايٍٛٛ ٚ اياشض ؼي ايهثش٠ فاصٟا . 

و قزٚف تكذٜشٙ 7و   فـُ رٚ و  رب غيثتذأ6ُش وُٜكاٍ : ُأطاٍ فمتٕ ؼي ايهمتّ ٚأعشض ؼي ايذعا٤ إرا أنث

تكذٜشٙ ُ ٖٛ و َشفٛه بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ٖٚزٙ اؾ١ًُ ا مس١ٝ ٚاقا١ 

 ؼي جٛا  ايؼشؾي  ري اؾاصّ   قٌ ،ا َٔ اإلعشا  .

مت  چشؾي   مٛ قٛي٘ تاازي : ٚتاذ ٖزٙ اآل١ٜ َٔ اغيٛاكع اييت حيزف فٝٗا اغيثتذأ جٛاصٟا باذ فا٤ اؾٛا  يًؼ

   أٟ فاًُ٘ يٓفظ٘ ٚإطا٤ُت٘ عًٝٗا .،  ٨١فصهج:  چ  مجىث  يث  حج  مثىت  يت   جث

قاٍ ايكشطيب : ،  ٦٦ - ٦٨انبزوج:  چے     ے         ۓ   ۓ   ﮲     ﮳  ﮴   ﮵  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -6

 و  8مل ٜهٔ ع٢ً طشٜشوَُُا٢ٓ رٚ اياشؾ : رٚ اغيًو ٚايظًٛإ  نُا ٜكاٍ: فمتٕ ع٢ً طشٜش ًَه٘ ٚإٕ 
 

 

                                                           
/ 1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  244/  28   164/  27    205/  9   218/  3  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  365/  4و ٜٓـيش: إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 1ُ

 . 553   541 95 17  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًخشاؾي :  90/ 10  9/480  558  535  163

 .  112ٚ  74/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  378ٚ  335/  4ؼي إعشا  ايكشإٓ : و ٜٓـيش : اؾذٍٚ 2ُ

 .1/342  ٚأعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  263/ 3  ٚإعشا  ايكشإٓ بٝاْ٘ يًذسٜٚؽ :  315/ 8و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 3ُ

 .  145/  8  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  247/ 4و ٜٓـيش : ايثرش احملٝؽي : 4ُ

 .  373/  15و ٜٓـيش : اؾاَع ألذهاّ ايكشإٓ : 5ُ

 .  743/  4و فتح ايكذٜش : 6ُ

  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ 3/197  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  9 – 7/  9  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  12/  25و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 7ُ

  . 482يًخشاؾي : 

  . 712/  91( انجايع ألحكاو انمشآٌ : 8)
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 و 1ٚقذ أكاف اياشؾ إزي اهلل ٚ ـ٘ بايزنش تؼشٜفٟا ٚتٓثٟٝٗا ع٢ً أْ٘ أعـيِ اغيخًٛقات .ُ -7

و ع٢ً تاذد اـرب   فـُ رٚ و  رب ااير يًُثتذأ ُ ٖٛ و َشفٛه بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ 2ٚبٗزٙ اآل١ٜ ٜظتذٍ ايٓرا٠ُ

 شؾ َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ . ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ُٚ رٚ و َلاف ٚايا

 َٚٔ اآلٜات ايكشآ١ْٝ اييت ٚسدت فٝٗا ُ رٚ و ٚقذ تاذد اـرب َا ٜحبتٞ : 

األَؼاو:   چٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي:، ٨آل ػًزاٌ:  چڃ  ڃ  ڃ  چ چ  ؼي قٛي٘ تاازي:

ۈ  ٴۇ  ۋ   چ ٚؼي قٛي٘ تاازي:، ٦٤انكهف: چ ےے ھ  ھ ھ چ ٚؼي قٛي٘ تاازي :، ٦٦٦

 . ٦٤انذارياث:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ ٚؼي قٛي٘ تاازي : ، ٦٦غافز:  چۋ

 ففٞ ٖزٙ اآلٜات ٜتلح إٔ ُرٚو تاش   رب ااْٞ َشفٛه بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ألْٗا َٔ األمسا٤ اـُظ١.

 اايثٟا : اطِ يـُ نـإ و ٚأ ٛاتٗا .  

فع األٍٚ أمسٟا ،ا   ٚتٓـب ايثاْٞ  ربٟا ،ا  أٟ: أْٗا َاًّٛ إٔ ٖزٙ األفااٍ تذ ٌ ع٢ً اغيثتذأ ٚاـرب   فرت

ٕٖ 4و   ٚأَا ايهٛف3ُٕٛٝعا١ًَ ؼي اؾضأٜٔ َاٟا   ٖٚٛ َا ٜشاٙ ايثـشُٜٕٛ و فزٖثٛا إزي أْٗا تٓـب اـرب فكؽي  ٚأ

ٕٖ اغيثتذأ بام٣ ع٢ً سفا٘ األٍٚ قثٌ د ٛ،ا .   ٚأ

 اؿي األمسا٤ اـُظ١ ُٖا : ٚقذ ٚسد اطِ نإ ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ ؼي َٛكاري اآري َٔ أيف

و بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; 5فـُ أبٛ و اطِ نإ َشفٛهُ،  ٤٦انكهف:  چې  ې  ى  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

 ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ُٚ ُٖا و كُري َثا ع٢ً ايظهٕٛ ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

و َشفٛه بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ 6ٛى و نإُ  فـُ أب ٦٤يزيى:  چڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

َٔ األمسا٤ اـُظ١  ٖٚٛ َلاف   ُٚ ايهاف و كُري اغيخاطب اغي ْث١ َثا ع٢ً ايهظش ؼي قٌ جش َلاف 

و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ يفـي١ ُ أبٛى و َٔ األمسا٤ اـُظ١ اييت تاش  بايٛاٚ سفاٟا   7إيٝ٘   ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

و ُُ  َا نإ أباى أَشؤ ط٤ٛ وو ظاٌ اـرب أباى اغياشف١ اغيكذّ ٚا طِ ايٓهش٠ 8ظا٤ ايتُُٝٞ ٚقذ قشأ عُش بٔ

ٌٖ ٖزٙ ايكشا٠٤ ػار٠   ٜاتٗذ بٗا .  اَشؤ امسٗا   ٚيَا

ٕٖ و ٚأ ٛاتٗا .    ساباٟا :  رب يـُ إ

٠ ؼي نْٛٗا ذشٚفٟا   فكذ َٔ ايٓٛاطخ اييت تذ ٌ ع٢ً اؾ١ًُ ا مس١ٝ ُ إٕ ٚأ ٛاتٗا و   ٚ   متف بري ايٓرا

 فٝٗا باذٖا ناٌُ ايفاٌ فُٝا ْف طٝثٜٛ٘ ع٢ً ذشفٝتٗا بكٛي٘ : ُ ٖزا با  اؿشٚف اـُظ١ اييت تاٌُ

                                                           
 .  445/  8  ٚ ايثرش احملٝؽي :  2587و ٜٓـيش : ايتظٌٗٝ  بٔ جضٟ : 1ُ

 و ٜٓـيش : 2ُ

   278/  2  ػشح ايشكٞ ع٢ً ايهافٝ٘: 1/110  ٚػشح األمشْٛٞ: 257/ 1    ػشح ابٔ عكٌٝ: 46  اغيفـٌ: 196و ٜٓـيش: اؾٌُ ؼي ايٓرٛ يًخًٌٝ: 3ُ

 .  124ٛش ايٓذ٣ :   ػشح ق 373/  1ٚػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ  بٔ َايو : 

 .  353/  1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  376/  1  ٚػشح طيٌ ايضجاجٞ :  97/  3  ٚ اغيكتلب :  245/ 1و ٜٓـيش : نتا  طٝثٜٛ٘ : 4ُ

 .  353/  1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  376/  1و ٜٓـيش : ػشح طيٌ ايضجاجٞ : 5ُ

 . 230/  2:    ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ 11/  6و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 6ُ

 .  241/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  88/  6  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  292/ 16و ٜٓـيش: اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 7ُ

  . 143/  1و ٜٓـيش : ُٖع ا،ٛاَع : 8ُ
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و أْٗا عًُا ؼي اؾضأٜٔ  أَا ايهٛفٕٝٛ 2  ٖٚزٙ اؿشٚف أػثٗا األفااٍ فاًُا   ٜٚش٣ ايثـشُٜٕٛ ( باذٙ

   ٚأْ٘ بام ع٢ً سفا٘ قثٌ د ٛ،ا . و أْٗا عًُا ؼي ا طِ ٚ  تشفع اـرب 3فريُٕٚ

ٕٖ و َٚٛكع  ٕٖ َع يفـي١ ُ رٚ و تظع َشات ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ   َٓٗا اا١ْٝ َٛاكع َع ذشف ُ إ ٚقذ ٚسد  رب إ

ٖٔ و   ٚبٝاْٗا ناآلتٞ :   ٚاذذ َع اؿشف ُ يه

ٕٖ :  -أ   ـــــــرب إ

فـُ رٚ  ، ١٦، غافز:  ١٠يىَس : ،  ٦٨٦انبقزة:  چھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ  چ اٍ اهلل تاازي : ق -9

ٕٖ َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف  4وُ و  رب إ

ُٚفلٌ و َلاف إيٝ٘ فشٚس ٚعمت١َ جشٙ ايهظش٠   ٚقذ جا٤ت ن١ًُ ُ فلٌ و ْهشٙ يًتاـيِٝ ; ألٕ ْاِ 

 و .5ٓاغ طيٝاٟا ُاهلل تاازي عـي١ُٝ ج١ًًٝ   أٟ : يزٚ فلٌ عـيِٝ ع٢ً اي

ٕٖ و   ٚنزيو ايمتّ ؼي اـرب صا٥ذ٠ يًتٛنٝذ ٚتظ٢ُ ايمتّ  ٚقذ جا٤ت ٖزٙ اؾ١ًُ َ نذ٠ عشف ايتٛنٝذ ُ إ

ٕٖ تذٍ ع٢ً ايؼشف ٚايشفا١   ٚغيا ٜذٍ عًٝ٘ ُرٚ و َٔ  اغيضذًك١ ٚايتك١ٜٛ تٛنٝذٟا يًخرب  ٚيفـي٘ ُ رٚو  رب إ

 و بٗزٙ اآل١ٜ ؼي با  اؿشٚف ايٓاطخ١ ٚعًُٗا. 7ؼٗذ ايٓرا٠ُو غمتف ؿاذث٘ . ٚاطت6ػشف َا ٜلاف ٖٛ إيُٝ٘

 ٚعًُٗا. 

ې  ې      ى    چ:  ٚؼي قٛي٘ تاازي،  ٨٦، فصهج :  ١ انزػد:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي : -7

ٕٖ َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ ،  ٧٦انًُم:  چى  ائ  ائ فـُ رٚ و  رب إ

اف ُٚ َغفش٠ ٚفلٌ و َلاف إيٝ٘ فشٚس٠ ٚعمت١َ جشُٖا ايهظش٠   ٚجا٤ت األمسا٤ اـُظ١   ٖٚٞ َل

ٕٖ و ٚايمتّ يضٜاد٠ ٚتك١ٜٛ ايتٛنٝذ  ٖزٙ اإلكاف١ إزي ْهشٙ ; يًتاـيِٝ ٚايتؼشٜ    ٚأنذت اؾ١ًُ بـُ إ

  و8.ُ

ٕٖ اغيهظٛس٠ .9ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ  و بٗزٙ اآلٜات ع٢ً د ٍٛ ايمتّ اغي نذ٠ ؼي  رب إ

 چڇ    ڍ         ڍ  ڌ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :،  ١٤يىسف:  چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  زي :ٚؼي قٛي٘ تاا -3

فـُ رٚ و  رب عٔ َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ ،  ٧٤انقصض: 

اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ٚ ُ عًِ ٚذفي و َلاف إيٝ٘ فشٚس ٚعمت١َ جشٖا ايهظش٠ ايـياٖش٠ ع٢ً 

                                                           
 .  88/  16  سٚح اغيااْٞ يأليٛطٞ :  16/  3و ٜٓـيش : ايهؼاف يًضكؼشٟ : 1ُ

 .   431/  1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  107/  4  ٜٚٓـيش : اغيكتلب :  131/  2و نتا  طٝثٜٛ٘ : 2ُ

 .  93  ٚأطشاس اياشب١ٝ :  176/  1و :  22و ٜٓـيش : اإلْـاف ؼي َظا٥ٌ اـمتف ُ ّ 3ُ

 .  431/  1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  94  ٚأطشاس اياشب١ٝ :  176/  1و ٜٓـيش : اإلْـاف ؼي َظا٥ٌ اـمتف : 4ُ

/  4ٚ  361/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  266/  24ٚ  153/  11ٚ  515/  2  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  324/  1يًٓراغ :  و ٜٓـيش : إعشا  ايكشآ5ُٕ

 .  162/  3   33/  2ٚ  102/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  505/  8ٚ  266

 .  186/  24  ايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  372/  4:    ٚػشح ايشكٞ ع٢ً ايهاف١ٝ 370/  1و ٜٓـيش : ايذس اغيـٕٛ يًظُري اؿًيب : 6ُ

 .  372/  4  ٚػشح ايشكٞ ع٢ً ايهاف١ٝ :  370/  1و ٜٓـيش : طش ؿٓاع١ اإلعشا  : 7ُ

    ٚإعشا 7/250ٚ  87/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  205/ 20ٚ  94/  13  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  31ٚ  28/  20و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚايتٜٓٛش : 8ُ

 .  415ٚ  112/  2ايكشإٓ يًذعاغ : 

ٚ  51  ٚػشح ػزٚس ايزٖب : 12  ٚاغيظا٥ٌ ايظفش١ٜ:  164  ٚػشح قٛش ايٓذ٣ :  55/  1  ٚايًُر١ ؼي ػشح اغيًر١ :  42/  3و ٜٓـيش : أٚكح اغيظايو : 9ُ

   . 30  ٚتاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣ :  439/ 2ٚ  503/  1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  548
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ٕٖ و ٚايمتّ اغيضذًك١ يضٜاد٠ ايتٛنٝذ ٚتكٜٛت٘ ٚيمتٖتُاّ بٗزا اـرب   و . ٚٝأ1آ شٖاُ نِّذِت اؾ١ًُ بـُ إ

ٕٖ َتاذد بـُ رٚ و ؼي قٛي٘ تاازي :   فـُ رٚ و  رب  ٨٧إبزاهيى:  چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ  ٚجا٤  رب إ

 ااْٞ َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايٛاٚ . 

  –   : ٓٔ ۆ  ۆ  چ  ألمسا٤ اـُظ١ ؼي َٛكع٣ ٚاذٕذ ؼي قٛي٘ تاازي :ٚسد  رب يهٔ يفـيٟا َٔ ا ــــرب يهــــ

و َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايٛاٚ ْٝاب١ عٔ 2  فـُ رٚ و  رب يهُٔ ٦٦٦انبقزة:  چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 ايفتر١; ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ُٚ فلٌ و َلاف إيٝ٘ فشٚس ٚعمت١َ جشٙ ايهظش٠ . 

  اَظٟا : ايفــــاعــــٌ . 

ّْ  ري َـٛٓغ يًُفاٍُٖٛٛ ا  ٌْ تاّ أٚ ػثٗ٘   َكٓذ ٓٔذ إيٝ٘ فا و أٟ  ري َثا يًُحٍٗٛ   ٚقذ ٚسدت 3طِ ايزٟ ٝأِط

 طا٥ف١ َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ٚقاا فاعمٟت ؼي اا١ْٝ َٛاكع ٖٚٞ ناآلتٞ : 

 و فاعٌ يًفاٌ اغياكٞ ُأَش4فـُ أبٛ وُ،  ١٤يىسف:  چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي : -1

و َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ُِٖٚ و كُري  ُأَش

ؾُع ايغا٥ب اغيزنش َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚاؾ١ًُ ايفا١ًٝ ُ أَشِٖ أبِٖٛ و ؼي قٌ جش 

 َلاف إيٝ٘ باذ ُ ذٝر و . 

مسا٤ اـُظ١ اييت تشفع بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ و ع٢ً إٔ ُ أبٛ و َٔ األ5ٚجا٤ت ٖزٙ اآل١ٜ ػاٖذٟا مٜٟٛاُ

 ٚباذٖا ايلُري ٜاش  َلافٟا إيٝ٘ فشٚسٟا قمٟت . 

و فاعٌ َشفٛه 6فـُ أبٛ وُ، ٤٨يىسف:  چ ۆئۇئۇئ  ۆئ ەئوئ وئچ ٚؼي قٛي٘ تاازي :  -2

 ٚعمت١َ سفا٘ ايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ   ٖٚٛ َلاف ٚايلُري ُ ِٖ و قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 
 

و فاعٌ َشفٛه 7  فـُ أ ٛ وُ ٦١٦،  ٦٨٦،  ٦٦٨، ٦٠١انشؼزاء:  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -3

بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ُِٖٚو كُري َثا ؼي قٌ جش َلاف 

ِ و  بٌ أ اِٖ ؼي ايٓظب ٚايكشاب١ ٚقٌٝ ؼي ا اْظ١  ٚإصيا جاً٘ آ ا8ٖإيٝ٘   ٚمل ٜهٔ أ اِٖ َٔ ايذُٜٔ

 جشٜٟا ع٢ً أطًٛبِٗ ؼي قٛ،ِ: ٜا أ ا اياش    ٜٚا أ ا شيِٝ   ٜشٜذٕٚ : ٜا ٚاذذٟا َِٓٗ . 

                                                           
 . 2/97  ٚأعشا  ايكشإٓ يًذعاغ: 207ٚ 5/25  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ: 13/28ٚ211: اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ:  و ٜٓـيش1ُ

  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ  106/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  374/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  14/  3و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 2ُ

 .  41يًخشاؾي : 

 .  94  ٚػشح اؿذٚد ايٓر١ٜٛ :  386/  1  ٚػشح األمشْٛٞ :  88: ايًُع ؼي اياشب١ٝ : و ٜٓـيش 3ُ

 .  97/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  24/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  28/  13و ٜٓـيش: اؾذٍٚ ؼي أعشا  ايكشإٓ : 4ُ

 .  66َكشس ايٓرٛ ٚايـشف :   ٚاغيٗز  ؼي  24و ٜٓـيش : ايترف١ ايظ١ٝٓ ػشح اغيكذ١َ األجش١َٝٚ : 5ُ

  . 105/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  55/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  61/  13و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 6ُ
 . 393ٚ  2/389  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  107ٚ  99/  7  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  19/97و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 7ُ

/  19  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش : 4/156  ٚفتح ايكذٜش :  31ٚ  29/  7  ٚايثرش احملٝؽي :  118/  13  ٚ اؾاَع ألذهاّ ايكشإٓ :  328/ 3و ٜٓـيش : ايهؼاف : 8ُ

 .  99/  7  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  178ٚ  158
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و فاعٌ َشفٛه ٚعمت١َ 1فـُ رٚ و ُ،  ٦٤٠انبقزة:  چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ ەئوئ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -4

يفاٌ ٖٛ سفا٘ ايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ٖٚٛ َلاف  ُٚ عظش٠ و َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ ايـياٖش٠   ٚا

ُنإو فاٌ َاض تاّ سيا٢ٓ ذذث أٚ ٚقع أٚ ٚجذ ٚذـٌ   فٗٛ فاٌ  ري ْاقف ع٢ً أؿح األقٛاٍ ؼي ٖزٙ 

األقٛاٍ  ٚقذ أكٝفا ُرٚو إزي ن١ًُ ُ عظش٠ و ٚفٝٗا َٔ ايؼذ٠ ٚايتاب ايزٟ ٖٛ عهع ايتؼشٜ  

 ٚايتاـيِٝ. 

ٕٖ نإ ايٓاطخ١ تحبت2ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ -5 ٞ تا١َ ٚؼتاد إزي فاعٌ ٚتـثح و بٗزٙ اآل١ٜ ايهشضي١ ع٢ً أ

 ِٕ ٖٞ بٔ ناب ُٚإ ٕٓ ٚقع رٚ عظش٠ َٔ ايٓاغ   ٚؼي قشا٠٤ عثذاهلل بٔ َظاٛد ٚٝأب  ري ْاقـ١   ٚايتكذٜش : ٚإ

و  ٜٚثذٚ إٔ قشا٠٤ اؾُٗٛس بايشفع ٖٞ األق٣ٛ 3نإ را عظش٠ و ع٢ً إكُاس اطِ نإ   ُٚ راو  ربٖاُ

 ظشٜٔ.بايشفع يٝهٕٛ اؿهِ عاَٟا ؼي طيٝع اغيا

  ايمتّ تظ٢ُ  ّ األَش أٚ ايًٛب تذ ٌ ع٢ً  ٧انطالق:  چ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -6

ايفاٌ اغيلاسه فتحضَ٘ فحبؿثح ُ ٜٓفل و فاٌ َلاسه فضّٚ بٗزٙ ايمتّ   ٚعمت١َ جضَٗا ايظهٕٛ   ُٚ رٚ و 

٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف  ُٚ طا١ و فاعٌ َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ُ ايٛاٚ و ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ األمسا

 و 4َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ ايـياٖش٠ .ُ

  و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ ُ  ّ األَشو أٚ ايًٛب َٔ اؿشٚف اييت ػضّ ايفاٌ اغيلاسه.5ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ 

 طادطٟا : ْـا٥ــب ايفــاعـــٌ . 

 فشٚس أٚ ؿيشف َتـشف كتف َكاَ٘ . و ايٓا٥ب َٔ َفاٍٛ ب٘ أٚ َـذس أٚ جاس 6ٖٚٚٛ َا ُذزف فاعً٘ ٚٝأقُِٝ

 . 

ٚقذ ٚسدت يفـي١ ُ رٚ و ؼي َٛكع ٚاذذ َٔ بري األمسا٤ اـُظ١ ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ   ٚجا٤ت ْا٥ب فاعٌ ؼي قٛي٘ 

و  فـُ ايٛاٚ و ذشف عٛ  7  أٟ رٚ ْـٝب ٚافش َٔ اـري اياـيُِٝ 35فـًا:  چ  ہ  ہ    ۀ        ۀ      ڻ  ڻ چتاازي : 

فٞ   ُٚ ًٜك٢ و فاٌ َلاسه َثا يًُحٍٗٛ َشفٛه بايل١ُ اغيكذس٠ ٖٚٛ َٔ األفااٍ اييت عٛ    ُٚ َا و ذشف ْ

تٓـب َفاٛيري   ُٚ ا،ا٤ و كُري َثا ع٢ً ايظهٕٛ ؼي قٌ ْـب َفاٍٛ ب٘   ُٚ إ  و ذشف ذـش ٚاطتثٓا٤ 

اف  ُٚ ذفي و ًَغٞ  ُٚرٚ و ْا٥ب فاعٌ َشفٛه بايٛاٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َل

                                                           
  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ 1/143  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ:  117/ 1ٕ :   ٚايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشآ 342/  1و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 1ُ

 .  432/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  79/  3:  

/  1/    ٚػشح األمشْٛٞ : 2  ٚأٚكح اغيظايو: 279/  1  ٚػشح ابٔ عكٌٝ :  161/  1  ٚنتا  طٝثٜٛ٘ :  148و ٜٓـيش : اؾٌُ ؼي ايٓرٛ يًفشاٖٝذٟ : 2ُ

 .  425/  1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  136  ٚػشح قٛش ايٓذ٣ :  120/ 

/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 1/350  ٚايهؼاف :  371/ 3ٚ  409/  2  ٚاؾاَع ألذهاّ ايكشإٓ :  368/  2ٚ  186/  1و ٜٓـيش: َااْٞ ايكشإٓ يًفشا٤ :  3ُ

 .  354/  2  ٚايثرش احملٝؽي :  342/ 

 .  281/  28  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  125/  10: و ٜٓـيش: إعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ 4ُ

  66  ٚتاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣: 593  ٚػشح ػزٚس ايزٖب: 17  ٚاؾ٢ٓ ايذاْٞ ؼي ذشٚف اغيااْٞ: 23و ٜٓـيش : سطايتإ ؼي ايًغ١ يًشَاْٞ: 5ُ

 .  4/201كح اغيظايو:   ٚأ3/1562ٚ  ٚػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ  بٔ َايو:  2/856ٚايًُر١ ؼي ػشح اغيًر١: 

  . 93و ٜٓـيش : ػشح اؿذٚد ايٓر١ٜٛ : 6ُ
/  8  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 2/252  ٚايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  5109ٚ  5101  ٚايذس اغيـٕٛ :  4/305ٚ  15/363و ٜٓـيش : اؾاَع ألذهاّ ايكشإٓ: 7ُ

 /337  ٚ9  /398  ٚ346  ٚ404  . 
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َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠   ُٚ عـيِٝ و ؿف١ أٚ ْاا فشٚس٠ بايهظش٠ ايـياٖش٠   ٖٚزٙ اؾ١ًُ ايفا١ًٝ 

 .  چڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  چ  َاٛٛف١ ع٢ً َا قثًٗا

 طاباٟا : ايتـــٛابـــــــع . 

إلعشا    ٖٚٞ عٓذ اياًُا٤ َٔ اغياًّٛ إٔ ايتٛابع طيع تابع   ٚتحبتٞ يتٛكٝح اغيتثٛه ٚؽـٝـ٘   ٚتًرل ب٘ ؼي ا

أسبا١ : ْاا ُ ؿف١و   ٚ عٛ    ٚتٛنٝذ   ٚبذٍ   ٚاغيٛاقع اإلعشاب١ٝ ألْٛاه ايتٛابع اييت ٚسدت بحبيفاؿي األمسا٤ 

 اـُظ١ ٖٞ ناآلتٞ : 

 ايٓاــا أٚ ايـفـــ١ :  -أ

ٛع١ بايٛاٚ ؼي أسبا١ و إعشا  ايكشإٓ ايهشِٜ بحبْٗا ؿف١ َشف1ٚسدت يفـي١ ُ رٚ و ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ ٚأطياا نتبُ

 َٛاكع ٖٚٞ : 

، ٦٦انزحًٍ: چۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  چ  ٚقٛي٘ تاازي :، ٦٦ص: چائ ەئ  ەئ چ  قٛي٘ تاازي:

جى:  چڤ  ڤ      ڤ  ڤ  چ  ٚقٛي٘ تاازي:، ٦٧انزحًٍ:  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  ٚقٛي٘ تاازي : اُن

١ . 

 اياٛــــــ  :  - 

 اياٛ  ع٢ً أطِ ؿياٖش :  -1

 تإ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٝأعشبا اطِ َاٛٛف ع٢ً اطِ ؿياٖش ؼي َٛكاري َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ ُٖا: ٚسدت يفـي

 .  ٤يىسف:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  چ  قٛي٘ تاازي : -أ 

 .   ٨٦فصهج:  چھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ  قٛي٘ تاازي: -ب 

  و2ٚ ْٝاب١ عٔ ايل١ُ .ُفـُ أ ٛ و ٚ ُ رٚ و امسإ َاٛٛفإ َشفٛعإ ٚعمت١َ سفاُٗا ايٛا

  اياٛ  ع٢ً كُري ايشفع : -2

جا٤ت يفـي١ ُ أ ٛى و اطِ َاٛٛف ع٢ً كُري ايشفع اغيظتُش ؼي َٛكع ٚاذذ َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ ؼي قٛي٘ 

  فـُأ ٛ و اطِ َاٛٛف َشفٛه بايٛاٚ ٚقذ  ٨٦طه:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  چ  تاازي :

  و3ذ تهشاسٙ . ُعٛ  ع٢ً كُري ايشفع اغيظترت با

 

 

 

                                                           
 . 3/275ٚ292  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 94ٚ 27/88  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 3/456راغ : و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ ي1ًُٓ

  . 389  ٚ اغيٛجض ؼي ايٓرٛ :  369/  1و ٜٓـيش : طش ؿٓاع١ اإلعشا  : 2ُ
 .  119/  2و ٜٓـيش : األؿٍٛ ؼي ايٓرٛ : 3ُ
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 اغيثرر ايثـاْــٞ

 َـا ا تًفـا فٝـ٘ ايؼـشٚؾي

َٔ اغياًّٛ إٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ يهٞ تاش  بايٛاٚ سفاٟا   ٚاألي  ْـثٟا   ٚبايٝا٤ جشٟا   جيب إٔ تهٕٛ 

زٙ ايؼشٚؾي َٓٛثك١ َٚتٛفش٠ فٝٗا  ٚإٕ فكذت ػشطٟا َٔ ايؼشٚؾي فآذ٥ٕز تاش  بامتَات  ريٖا   ٚقذ جا٤ت ٖ

 اغيٛاقع اإلعشاب١ٝ َتٓٛع١   ٚضيهٔ تٛكٝرٗا ناآلتٞ : 

 أٟٚ  : اغيثتـــــذأ . 

َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ اييت ٚسد َٛقاٗا اإلعشابٞ َثتذٟأ َشفٛعٟا بغري ايٛاٚ ألْ٘ فكذ ايؼشٚؾي اغيتفل عًٝ٘ 

 ؼي أسبا١ َٛاكع ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ ٖٚٞ : 

     فـُ آباؤنِ و  11:  ايٓظا٤ چ ىئىئ     ىئ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ چ لال اهلل ذعانٗ :  -1

و َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايل١ُ ايـياٖش٠ ألْ٘ طيع تهظري ٖٚٛ َلاف ُٚ نِ و كُري َثا ؼي 1َثتذأُ

و 2قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚطي١ً ُ   تذسٕٚ أِٜٗ أقش و ؼي قٌ سفع  رب اغيثتذأ   ٚ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

ِٕ ناْا  ٕٖ ُ أبٛ و إ  فُٛع١ طيع تهظري أعشبا باؿشنات . بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً أ

و ٚعمت١َ 3  فـُ أخ و َثتذأ َ  ش َشفٛه با بتذا٤ُ 12ايٓظا٤:  چک  ک  گ  گ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -2

و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ ُ أخ و ٚ ريٖا َٔ أيفاؿي األمسا٤ 4سفا٘ ايل١ُ ايـياٖش٠   ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 ِٕ  مل تل  أعشبا باؿشنات األؿ١ًٝ . اـُظ١ َٔ ػشٚطٗا إٔ تهٕٛ َلاف١   فإ

و َشفٛه 5  فـُ أ ٞ و َثتذأُ 34ايكـف:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -3

با بتذا٤ ٚعمت١َ سفا٘ ايل١ُ اغيكذس٠ َٓع َٔ ؿيٗٛسٖا اػتغاٍ احملٌ باؿشنات اغيٓاطث١ ٖٚٞ ٜا٤ 

ٕٖ َٔ ػشٚؾي إعشا  األمسا٤ و بٗزٙ اآل6اغيتهًِ ايزٟ ٜٓاطث٘ ايهظش   ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ ١ٜ ع٢ً أ

اـُظ١ إٔ تهٕٛ َلاف١ يغري ٜا٤ اغيتهًِ   فإٕ أكٝفا إزي ٜا٤ اغيتهًِ ٝأعشبا باؿشنات األؿ١ًٝ 

 اغيكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ٜا٤ اغيتهًِ . 

                                                           
   172/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  453/  4  ٚ اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  1063  ٚايذس اغيـٕٛ :  169/  1و ٜٓـيش : ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 1ُ

 .  187/  1ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 

 .  25  ٚايترف١ ايظ١ٝٓ ػشح اغيكذ١َ األجش١َٝٚ :  29و ٜٓـيش : تاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣ : 2ُ

   457/  4  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  1067  ٚايذس اغيـٕٛ :  170/  1عشا  ايكشإٓ :   ٚايتثٝإ ؼي إ 441/  1و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 3ُ

 .  187/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  175/  2ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 

يظ١ٝٓ ػشح اغيكذ١َ األجش١َٝٚ :    ٚايترف١ ا 29/  1  ٚأيف١ٝ أبٔ َايو َع ػشح ايفٛصإ :  39/  1و ٜٓـيش : أٚكح اغيظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو : 4ُ

25 .  
 . 2/430  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  325/  7  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  255/ 20و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 5ُ

 . 29يٓذ٣:  ٚتاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ا 30  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ايفٛصإ : 1/41و ٜٓـيش : أٚكح اغيظايو أليف١ٝ ابٔ َايو : 6ُ
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ُٕ و  202األعشاف:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -4   فـُ إ ٛا

ٚعمت١َ سفا١ ايل١ُ ألْ٘ طيع تهظري ٖٚٛ َلاف   ُٚ ِٖ و كُري َثا  و َشفٛه با بتذا1٤َثتذأُ

٣ٍ َتاذد٠   2ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚقذ اكٛشبا أقٛاٍ اغياشبري ٚاغيفظشُٜٔ و ؼي ٖزٙ اآل١ٜ إزي أقٛا

ٌٖ كتـشٖا بحبٕ ايتكذٜش : ٚإ ٛإ ايؼٝاطري شيذِٖ ايؼٝاطري .   ٚيا

 ااْٟٝا : اــــــــرب .  

 ُ أخو اييت فكذت ػشٚؾي إعشا  األمسا٤ اـُظ١ ؼي عيظ١ َٛاكع َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ ٖٚٞ : ٚسدت يفـي١ 

 . 220ايثكش٠:  چ  ٺٺ  ٺ  ٺچ  قاٍ اهلل تاازي : -9

 . 11ايتٛب١:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي : -7

   .5األذضا : چ ہۀ ۀ ڻ   ڻ ں  ں  ڻ  ڻچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي:  -3

و  َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايل١ُ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ 3غيثتذٕأ قزٚف ٚايتكذٜش : فِٗ إ ٛاْهُِ فـُ إ ٛإ و  رب

ألْ٘ طيع تهظري ٖٚٛ َلاف   ُٚ نِ و كُري َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٖٚزٙ اؾ١ًُ ا مس١ٝ َكرت١ْ 

َْهِ و بايٓـب   أ4بايفا٤ ايٛاقا١ جٛابٟا يًؼشؾي ؼي قٌ جضّ   ٚقش٥ا ػزٚرٟاُ ٟ بفاٌ َكذس : فكذ و ُ إ ٛا

  ايٛتِ إ ٛاْهِ   أٟ ع٢ً تكذٜش فادعِٖٛ إ ٛاْهِ   ٚقشا٠٤ اؾُٗٛس بايشفع ٖٞ األق٣ٛ .

و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً أْ٘ جيٛص ذزف اغيثتذأ باذ فا٤ اؾٛا  يًؼشؾي ايٛاقا١ ؼي اؾ١ًُ 5ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

  ا مس١ٝ.

و اغيثتذأ ُٖزا و َشفٛه ٚعمت١َ 6ُ أ ٞ و  ربُ  فـ 90ٜٛط :  چ  گک  ک  ک  ک  گچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 سفا٘ ايل١ُ اغيكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ٜا٤ اغيتهًِ ٖٚٛ َلاف   ٜٚا٤ اغيتهًِ كُري ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ .

و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ ُ أخ و إرا أكٝفا إزي ٜا٤ اغيتهًِ تاش  عشنات َكذس٠ ع٢ً َا قثٌ 7ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 اػتغاٍ احملٌ باؿشن١ اغيٓاطث١ .  قثٌ ايٝا٤ َٓع َٔ ؿيٗٛسٖا

و اغيثتذأ ُاغي َٕٓٛ و َشفٛه ٚعمت١َ 8  فـُ أ ٠ٛ و  ربُ 10اؿحشات:  چۈ  ٴۇ  ۋ       چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 سفا١ ايل١ُ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ ألْ٘ طيع تهظري . 

١ٝ ألْٗا طيع تهظري و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ ُ إ ٠ٛ و قذ أعشبا باؿشنات األؿ1ًٚقذ اطتؼٗذ عًُا٤ ايٓرُٛ

 ٚفكذت ػشطٟا َٔ ػشٚؾي إعشا  األمسا٤ اـُظ١ . 

                                                           
 . 415/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  521/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  160/ 9و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 1ُ

 .  181/  2  ٚايهؼاف  2060  ٚايذس اغيـٕٛ :  172/  2و ٜٓـيش : أعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 2ُ

  ٚايذس اغيـٕٛ : 21/128ٚ 1/94  ٚايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ يًاهربٟ:1/310ايكشإٓ يًٓراغ :   ٚإعشا  1/129و ٜٓـيش : َؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ:3ُ

  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  596/  7ٚ  62/  4ٚ  326/  1  ٚأعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  128/  21ٚ  291/  10ٚ  456/  2  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  504

 .  418   188   35عشا  ايكشإٓ يًخشاؾي :   َٚؼهٌ إ 42/  3ٚ  446ٚ  92/  1

    ٖٚٞ قشا٠٤ أبٛ فًض . 504/  1  ٚايذس اغيـٕٛ :  190/  2و ٜٓـيش : ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 4ُ
  . 823و ٜٓـيش َغا ايًثٝب : 5ُ
 . 104/  2يًذعاغ :   ٚإعشا  ايكشإٓ  48/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  57/  13و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 6ُ

 .  26و ٜٓـيش : ايترف١ ايظ١ٝٓ ػشح اغيكذ١َ األجش١َٝٚ : : 7ُ

 . 3/252  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ:  268/  9  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  283/  26و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 8ُ
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 اايثٟا : اطِ نـإ ٚأ ـٛاتٗـا .  

 جا٤ اطِ نإ َشفٛعٟا بًفـيري َٔ األمسا٤ اـُظ١  ٚقذ فكذ ػشٚؾي إعشابٗا ؼي عيظ١ َٛاكع ٖٚٞ : 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :   ٚؼي قٛي٘ تاازي 170ايثكش٠:  چٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ :  ؼي قٛي٘ تاازي

   فـُآبا٤ُو24ايتٛب١: چڇ چ  چ  چ ڇچ   ٚؼي قٛي٘ تاازي:104اغيا٥ذ٠:  چٹ   ٹ  ٹ   ٹ  

و َشفٛه ٚعمت١َ سفا١ ايل١ُ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ ألْ٘ طيع تهظري ٖٚٛ َلاف  ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ 2اطِ نإُ

و َشفٛه 3ا و اطِ نإُ  فـُ أبٛ 80ايهٗ :  چہ  ہ  ہ  چ  ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚؼي قٛي٘ تاازي :

باألي  ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ألْ٘ َث٢ٓ   ٖٚٛ َلاف ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚمل تاش  

ې  ې        چ :  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ألْ٘ جا٤ بـٝغ١ اغيث٢ٓ فٝاش  بإعشاب٘ سفاٟا ْٚـثٟا ٚجشٟا  ٚؼي قٛي٘ تاازي

و َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايل١ُ ايـياٖش٠ ع٢ً 4إ ٠ٛ و اطِ نإ َ  شُ   فـُ 11ايٓظا٤:  چ  ائې  ې     ى  ى

 آ شٙ ألْ٘ طيع تهظري . 

 و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ ايمتّ ؼي ُي٘و جا٤ت سيا٢ٓ ا  تـاق ؼي ذشٚف اؾش َٚااْٝٗا.5ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

ٕٖ ٚأ ٛاتٗا .   ساباـٟا :  رب إ

ٕٖ بًففي َٔ األمسا٤ اـُظ١ اييت فكذت  ايؼشٚؾي ؼي َٛكع٣ ٚاذٕذ   قاٍ اهلل تاازي :   فـُأ ٞ و  رب ٚسد  رب إ

 و 6إٕ َشفٛه ٚعمت١َ سفا٘ ايل١ُ اغيكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ايٝا٤ ٚإلكاف١ ٜا٤ اغيتهًِ إيٝ٘ . ُ

  اَظٟا : ايفـــاعــــــٌ .

 ٞ : جا٤ ايفاعٌ بحبيفاؿي األمسا٤ اـُظ١  ٚقذ فكذت ايؼشٚؾي ؼي امتا١ عؼش َٛكاٟا َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ ٖٚ

چ  چ  چ:  ٚقاٍ اهلل تاازي، ٦٦انُساء:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ  قاٍ اهلل تاازي :

  ٚقاٍ اهلل 62ٖٛد: چيث  حج    مج  جح  مح  جخ  چ :    ٚقاٍ اهلل تاازي 70األعشاف:  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ

 ہ ۀ ۀچ   ٚقاٍ اهلل تاازي:173األعشاف:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  چ  تاازي :

   109ٖٛد:  چ  ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ     ٺ  ٺ  ٺچ :    ٚقاٍ اهلل تاازي87ٖٛد:  چ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ :   ٚقاٍ اهلل تاازي 10إبشاِٖٝ:  چەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  چ ٚقاٍ اهلل تاازي : 

 .43طثحب:  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ         ک  ک   

١ سفا١ ايل١ُ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ; ألْ٘ طيع تهظري ٖٚٛ و يًفاٌ اغيتكذّ عًٝ٘ ٚعمت1َفـُ أبا٤ُ و فاعٌ َشفٛهُ

 َلاف   ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ .

                                                                                                                                                               
  1/1896يف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح األمشْٛٞ ٚذاػ١ٝ ايـثإ:   ٚأ155/  3و ٜٓـيش : أيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ابٔ عكٌٝ ٚذاػ١ٝ اـلشٟ : 1ُ

 .  25ٚايترف١ ايظ١ٝٓ ػشح اغيكذ١َ األجش١َٝٚ : 

 . 3/33ٚ 1/238  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  7/40ٚ   2/338  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 1495ٚ 1/1484و ٜٓـيش : ايذس اغيـٕٛ :2ُ

 . 2/229  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  10/  6  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  240/  16و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 3ُ

  . 171/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  450/  4و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 4ُ
 .  275  َٚغا ايًثٝب :  992ٚ  990/  1و ٜٓـيش : أيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح األمشْٛٞ ٚذاػ١ٝ ايـثإ : 5ُ

 .  347/  8  ٚإعشا  ايكشإٓ ٚبٝاْ٘ يًذسٜٚؽ :  112/  23  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  85/  4: ايهؼاف : و ٜٓـيش 6ُ



 

733 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلذ -  السادس العذد جامعت الناصرمجلت 

 

 د / محمـذ نـاشــر سـالــم علــي الكريم القرآن يف الواردة الخمست األسماء اإلعـرابيـتأللفاظ المـواقـع

 

و َشفٛه ٚعمت١َ 2. فـُ أبٛاٙ و فاع11ٌُايٓظا٤: چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ ٚقاٍ اهلل تاازي : 

 قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚذزفا ْٕٛ سفا٘ األي  ْٝاب١ عٔ ايل١ُ ألْ٘ َث٢ٓ ٖٚٛ َلاف  ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ ؼي

 اغيث٢ٓ يإلكاف١ ٚمل ٜاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ; ألْ٘ فكذ ػشطٟا ٖٚٛ عذّ اإلفشاد .

و َشفٛه ٚعمت١َ سفا١ ايل١ُ 3. فـُ أبٞ و فاع80ٌُٜٛط :  چڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 لاف   ٜٚا٤ اغيتهًِ كُري َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . اغيكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ايٝا٤ يًرشن١ اغيٓاطث١ ٖٚٛ َ

و بٗزٙ اآل١ٜ إٔ َٔ ػشٚؾي ُ أبٛى و أ ٤ تلاف إزي ٜا٤ اغيتهًِ   فإٕ أكٝفا إزي ٜا٤ اغيتهًِ 4ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 أعشبا باؿشنات اغيكذس٠ . 

مت١َ سفا١ ايل١ُ ايـياٖش٠ و َشفٛه ٚع5. فـُ إ ٠ٝٛ و فاع58ٌُٜٛط :  چڱ  ڱ        ڱ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

ع٢ً آ شٙ ; ألْ٘ طيع تهظري ٖٚٛ َلاف   ٜٚٛط  َلاف إيٝ٘ فشٚس بايفتر١ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠; ألْ٘ ػيٓٛه 

 َٔ ايـشف يًا١ًُٝ ٚاياح١ُ . 

و َشفٛه ٚعمت١َ 6. فـُأْخ و فاع77ٌُٜٛط :  چ  ېٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ ٚؼي قٛي٘ تاازي :

و ع٢ً إٔ ُ أخ و تاش  بإعشا  األمسا٤ 7ٖش٠ ع٢ً آ شٙ   ٚقذ اطتؼٗذ بٗزٙ اآل١ٜ عًُا٤ ايٓرُٛسفا١ ايل١ُ ايـيا

اـُظ١ إرا ناْا َفشد٠ َٚلاف١ إزي  ري ٜا٤ اغيتهًِ   ٚؼي ٖزٙ اآل١ٜ أفشدت ٚمل تل  فحبعشبا باؿشنات 

 األؿ١ًٝ ايل١ُ سفاٟا . 

و َشفٛه ٚعمت١َ سفا١ األي ; ألْ٘ 8ُ رٚا و فاعٌُ  فـ 106اغيا٥ذ٠:  چڑ   ڑ   ک  ک  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

َث٢ٓ ٖٚٛ َلاف   ٚعذٍ َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ ايـياٖش٠   ٚمل تاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ألْٗا 

 فكذت ػشطٟا ٖٚٛ مل تحبٔت َفشد٠ٟ . 

طادطٟا : ْـا٥ــب ايفـــاعــــٌ .  

چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  ٛي٘ تاازي :ٚسد ؼي َٛكع ٚاذٕذ بًفـي١ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٞ ؼي ق

و َشفٛه ٚعمت١َ سفا١ ايل١ُ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ ; ألْ٘ طيع تهظري ٖٚٛ 1  فـُ آباؤِٖ و ْا٥ب فاعٌُ 6ٜع:  چ

  َلاف  ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ .

                                                                                                                                                               
 419ٚ  389/  4ٚ  191/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  123/  9ٚ  164/  13ٚ  333ٚ  302/  12ٚ  450/  8ٚ  475/ 4و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 1ُ

 .  127ٚ  69/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  106/  8ٚ  164/  5ٚ 

 . 1/186  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ:  171/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  451/  4و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 2ُ

 .  33/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  43/  13و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 3ُ

 .  999/  2ايؼاف١ٝ  بٔ َايو :  و ٜٓـيش : ػشح ايهاف4١ُٝ

 .  94/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  14/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  15/  13و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 5ُ

 .  30/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  39/  13  ٚ اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  340/  2و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 6ُ

/  1  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح األمشْٛٞ ٚذاػ١ٝ ايـثإ:  75/  3ٚ  89/  1و ٜٓـيش : أيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ابٔ عكٌٝ ٚذاػ١ٝ اـلشٟ : 7ُ

 . 25  ٚ ايترف١ ايظ١ٝٓ ػشح اغيكذ١َ األجش١َٝٚ : 210/  4  ٚأٚكح اغيظايو ع٢ً أيف١ٝ ابٔ َايو :  167

/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  20/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  25/  7  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  41/  2و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 8ُ

278  . 
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 طاباـٟا : ا طــِ اغياٛــٛف . 

 اطِ َاٛٛف ع٢ً اطِ ؿياٖش :  -أ

 يُٓؽي ؼي األمسا٤ اـُظ١ ٚمل ٜاشبا بإعشابٗا يٓكف ػشٚطٗا سيٛكاري اآري ُٖا : ٚسد ٖزٙ ا

  .24ايتٛب١:  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

  .13م:  چې  ې  ې   ې  ى  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

ألْ٘ طيع تهظري ٖٚٛ  و َشفٛه ٚعمت١َ سفا١ ايل١ُ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ 2فـُ إ ٛإو اطِ َاٛٛف ع٢ً َا قثًُ٘

 َلاف   َٚا باذٙ ايلُري ُنِو ٚيٛؾي َلاف إيٝ٘ . 

و باآل١ٜ األٚزي ع٢ً إٔ ُ أذب و اطِ تفلٌٝ جا٤ َفشدٟا َع اؾُاع١; ألْ٘ جا٤ ْهشٙ 3ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 فًٝضَ٘ اإلفشاد ٚايتزنري . 

 اطِ َاٛٛف ع٢ً كُري .  - 

ع٢ً ايلُري اغيتـٌ اغيشفٛه ٜؼرتؾي فٝ٘ ٚجٛد فاؿٌ بإعاد٠ و ع٢ً إٔ ا طِ اغياٛٛف 4اتفل عًُا٤ ايٓرُٛ

 ايلُري ٚتحبنٝذٙ   ٚقذ ٚسدت أيفاؿي َٔ األمسا٤ اـُظ١ اطِ َاٛٛف ع٢ً ايلُري ؼي َٛاكع ٖٚٞ :   

 . 23  ٚايٓحِ:  40  ٜٛط :  71األعشاف:  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

غيتـٌ ايفاعٌ مسٝتِ ٚجا٤ ايلُري أْتِ ؼي قٌ سفع تٛنٝذٟا ،زا و َاٛٛف ع٢ً ايلُري ا5فـُ آبا٤ُ و اطُِ

   ايلُري اغيتـٌ   ُٚنِ و كُري َتـٌ ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘.

  .91األْااّ:  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

كُري َٓفـٌ سيا ؼي قٌ و ع٢ً ايلُري ايفاعٌ ٚاٚ اؾُاع١ ؼي تاًُٛا   ُٚ أْتِ و 6فـُ آبا٤ُ و اطِ َاٛٛفُ

 سفع تٛنٝذ يًفاعٌ   ٚجا٤ت ُ   و صا٥ذ٠ يتٛنٝذ ايٓفٞ   ُٚ نِو كُري َتـٌ ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ اياٛ  ع٢ً كُري ايشفع اغيتـٌ   بذ َٔ ٚجٛد ايفاؿٌ   فكذ 7ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ
 ١ٝ . اجتُع ؼي اآل١ٜ تهشاس ايلُري ٚٚجٛد ُ   و ايٓاف

  .148األْااّ:  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

و ع٢ً ايلُري ايفاعٌ ؼي أػشنٓا  ٚنإ ايفاؿٌ ٖٛ ذشف ايٓفٞ ُ   و يًتٛنٝذ   1فـُ آبا٤ُ و اطِ َاٛٛفُ
 ٚايلُري ُ ْا و يًُتهًُري ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

                                                                                                                                                               
  ٚإعشا  ايكشإٓ  8/175  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  291/  22  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  599/  2و ٜٓـيش : َؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ : 1ُ

  . 88/  3يًذعاغ : 
/  3ٚ  450/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  285/  9ٚ  77/  4  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  305/  26ٚ  309/  10و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 2ُ

257  . 

 .  281  ٚػشح قٛش ايٓذ٣ :  381  ٚػشح ػزٚس ايزٖب  509  َٚغا ايًثٝب :  23/  3و ٜٓـيش: أٚكح اغيظايو : 3ُ

   ٚقاٍ ؿاذب األيف١ٝ: ٚإٕ ع٢ً كُري سفع َتـٌ...عٛفا فافـٌ بايلُري اغيٓفـٌ.1/133ٓـيش: إعشا  ايكشإٓ يًضجاد: و 4ُٜ

  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  9/354ٚ  495/  4ٚ  385/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  46/ 27ٚ  12/431ٚ  451/  8و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 5ُ

 .  240  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًخشاؾي :  277/  3ٚ  98 / 2ٚ  372/  1

 .  166/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  217/  7و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 6ُ

 .3/390  ٚأٚكح اغيظايو:  2/1023  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح اغيشادٟ:  1/22و ٜٓـيش: أيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح األمشْٛٞ: 7ُ
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ع٢ً ايلُري اغيشفٛه اغيتـٌ ذت٢ ٜ نذ بلُري أٚ بٛجٛد  و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً أْ٘   ٜاٛ 2ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ  فاؿٌ ذشف ايٓفٞ ُ و  َٚثٌ ٖزٙ اآل١ٜ قٛي٘ تاازي :

  فكذ فـٌ بري ايلُري ٚا طِ  67ايٌُٓ:  چژ  ڑ  ڑ  ک  چ    ٚايهمتّ ْفظ٘ ؼي قٛي٘ تاازي :35ايٓرٌ:

٣ٌ ٖٚٛ ُ تشابٟا    و3و  رب نإ . ُاغياٛٛف بفاؿ

 چ گ  گ    گ  گ  ڳچ    ٚقٛي٘  تاازي : 83اغي َٕٓٛ:  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ ٔلٕنّ ذعانٗ : 

  ٚايتكذِٜ بري اآلٜتري ديٌٝ ع٢ً إٔ اغيكذّ ٖٛ ايغشض اغياتُذ بايزنش ٚإٕ ايهمتّ طثل ألجً٘   ففٞ  68ايٌُٓ: 

متّ   ٚؼي اآل١ٜ األ ش٣ دٍ ع٢ً إٔ اؽار اغيثاثٕٛ إذذ٣ اآلٜتري دٍ ع٢ً إٔ اؽار ايثار ٖٛ ايزٟ تاتُذ بايه

 و4بزيو ايـذد . ُ

 ايفــٌ ايثـاْـٞ

 األيفاؿي اغيٓـٛب١ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ َٚٛاقاٗا اإلعشابٞ

تكذّ ؼي ايفـٌ ايظابل بٝإ َا ٚسد َٔ َظا٥ٌ اغيشفٛعات   ٚؼي ٖزا ايفـٌ ْذسغ َا ٚسد َٔ َظا٥ٌ اغيٓـٛبات   

  تلِ اغيفاعٌٝ بحبْٛاعٗا   ٚاؿاٍ   ٚايتُٝٝض   ٚا طتثٓا٤   ٚايٓذا٤  َٚٓـٛبات ايٓٛاطخ اغياشٚف١ . ٚاييت

فاؿي اغيٓـٛب١ ع٢ً ايٓرٛ ٚقذ   خيًٛ اغيٛكٛه َٔ تهشاس   ٖٚزا تفشك٘ طثٝا١ ايثرر   ٚضيهٔ دساط١ ٖزٙ األي

 اآلتٞ . 

 اغيثرر األٍٚ

 َا اجتُاا فٝ٘ ايؼشٚؾي

 اإلعشاب١ٝ َتٓٛع١ ٚتٛكٝرٗا ناآلتٞ : جا٤ت ٖزٙ اغيٛاقع 

 أٟٚ  :  رب نإ ٚأ ٛاتٗا . 

 ٚسد ٖزا اغيٛقع اإلعشابٞ ؼي عيظ١ َٛاكع َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ 

و َٓـٛ  ٚعمت١َ 5  فـُ أبا و  رب نإُ 40األذضا :  چې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

ُظ١ فٝ٘ ٖٚٛ َلاف   ٚأذٕذ َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠  ٚقٞ ْـث١ األي  يتٛفش ٚاجتُاه ػشٚؾي األمسا٤ اـ

و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ 6  فـُ را و  رب نا18ُٕ  فاطش: 152  األْااّ: 106اغيا٥ذ٠:  چ   ْٓ  ّ  ْ  ہ چقٛي٘ تاازي: 

 األي  ; ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ . 

                                                                                                                                                               
  ٚايتثٝإ ؼي إعشا  105/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًٓراغ:  323ٚ  227  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ :  168ٚ  134/ 1عشا  ايكشإٓ يًضجاد : و ٜٓـيش : إ1ُ

 .  263/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  8/318  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ:  1362ٚ  127  ٚايذس اغيـٕٛ :  216/  1ايكشإٓ : 

   3/237  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ابٔ عكٌٝ :  431  ٚايًثا  ؼي عًٌ ايثٓا٤ ٚاإلعشا  :  210/  3  ٚاغيكتلب :  379/  2طٝثٜٛ٘ : و ٜٓـيش : نتا  2ُ

  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح  221/  1  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح األمشْٛٞ :  201/  2ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ابٔ عكٌٝ ٚذاػ١ٝ اـلشٟ : 

  ٚػشح  333/  2  ٚػشح ايشكٞ ع٢ً ايهاف١ٝ :  350  ٚػشح ػزٚس ايزٖب :  390/  3  ٚأٚكح اغيظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو :  1023/  2اغيشادٟ : 

 .  118/  5  ٚ ضا١ْ األد  ٚيب يثا  يظإ اياش  : 254/ 1  ٚايهاٌَ ؼي ايًغ١ ٚاألد  :  1244/  3ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ  بٔ َايو : 

 .  414/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  202/  20ؼي إعشا  ايكشإٓ :  و ٜٓـيش : اؾذ3ٍُٚ

  . 385/  3و ايهؼاف : 4ُ
 .  53/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  27/  8  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  168/  22و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 5ُ

 .  46/  2يًٓراغ :   إعشا  ايكشإٓ  36/  3و ٜٓـيش : َااْٞ ايكشإٓ يأل فؽ : 6ُ
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: ٚيٛ ذلش رٚ قشب٢   ٚياٌ ايكشا٠٤ األٚزي و ُ رٚ و بايشفع ػزٚرٟا ع٢ً أْٗا نإ ايتا١َ ٚاغيا٢ٓ 1ٚقذ ٝقشئُ

 بايٓـب ٖٞ األػٗش ٚ األقش  إزي ايٓفع . 

و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ األي  2  فـُ را و  رب نإُ 14ايكًِ:  چۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ . 

ٕٖ ُ رٚ و جيب إٔ تهٕٛ سيا٢ٓ ؿاذب يهٞ تاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ و بٗزٙ اآل١ٜ عٔ أ3ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 ٚتٓـب باألي  . 

ٕٖ ٚأ ٛاتٗا .   ااْٟٝا : اطِ إ

ٕٖ بحبيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ؼي َٛكاري اآري ُٖٚا :   ٚسد اطِ إ

ألي  ْٝاب١ و ٚعمت١َ ْـث٘ ا4  فـُ أبا و اطِ إٕ َٓـٛ ُ 8ٜٛط :  چک    ک  گ  گ  گ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

 عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ُٚ ْا و كُري َثا ؼي قٌ جش باإلكاف١ . 

 و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً أْ٘ َٔ ػشٚؾي األمسا٤ اـُظ١ أ  تلاف إزي ٜا٤ اغيتهًِ. 5ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

ُٕٖ  فـُ أبا و  80ٜٛط :  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  چ ٚؼي قٛي٘ تاازي :  و 6اطِ أ

َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ األي  ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري ُ نِ و ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚاغيـذس اغي ٍٚ 

ٕ٘ ٚامسٗا ٚ ربٖا طذ َظٓذ َفاٛيٞ تاًُٛا .   اغيٓظثو َٔ أ

و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إعشا  األمسا٤ اـُظ١ بايامتَات ايفشع١ٝ اؿشٚف عٓذَا ػتُع فٝ٘ 7ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 اغيتفل عًٝٗا . ايؼشٚؾي 

 اايثٟا : اغيفاــٍٛ بــــ٘ . 

ٚسدت طا٥ف١ َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ َٚٛقاٗا اإلعشابٞ َفاٟٛ  ب٘ ؼي عؼشٜٔ َٛكاٟا َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ 

 ٖٚٞ ناآلتٞ : 

 َا نإ عاًَ٘ ُ فاً٘ ٚفاعً٘ و َزنٛسٟا :  -1

ۉ  ې  ې  ې     ې  چ  ٘ تاازي :  ٚؼي قٛي16ٜٛط :  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

  .61ٜٛط :  چى  ى  

 
 

                                                           
  ٚايتثٝإ 2/594  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ:  22/289  ٚ ايترشٜش ٚايتٜٓٛش:  490/  4  ٚفتح ايكذٜش :  368/  2و ٜٓـيش : َااْٞ ايكشإٓ يًفشا٤ : 1ُ

  . 230/  1ؼي إعشا  ايكشإٓ : 

 .  10/171  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 29/37ذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :   ٚاؾ2/749  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ: 1/224و إعشا  ايكشإٓ يًضجاد: 2ُ

 .  51و ٜٓـيش : ػشح ػزٚس ايزٖب : 3ُ

  ٚإعشا  ايكشإٓ  12/385  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  222/  12  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  283/  5  ٚايثرش احملٝؽي :  420/  2و ٜٓـيش : ايهؼاف : 4ُ

 .  79/  2ا  ايكشإٓ يًذعاغ :   ٚإعش 4/457يًذسٜٚؽ : 

 .  52و ٜٓـيش : ػشح ػزٚس ايزٖب : 5ُ

 . 5/31  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 2606  ٚايذس اغيـٕٛ : 3/66  ٚفتح ايكذٜش :  331/  5  ٚايثرش احملٝؽي :  466/  2و ٜٓـيش : ايهؼاف 6ُ

 .  28  ٚتاحٌٝ ايٓذ٣ ػشح قٛش ايٓذ٣ :  418و ٜٓـيش : َغا ايًثٝب : 7ُ
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و َٓـٛ  ٚعمت١َ األي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ٖٚٛ 1أباٙ و َفاٍٛ بُ٘ –فـُ أباِٖ 

 َلاف   ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 63ٜٛط :  چمئ  ىئ  يئ  جب  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  چ ٚقٛي٘ تاازي:  69ٜٛط :  چ  جبمئ  ىئ   يئچ   ٚقٛي٘ تاازي: 65ٜٛط :  چ  ڇچ        چ

   ٚقٛي٘ تاازي :53َشِٜ:  چپ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   ٚقٛي٘ تاازي :76ٜٛط :  چہ  ھ 

ايٌُٓ:  چٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ چ    ٚقٛي٘ تاازي :35ايفشقإ:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ

  . 21األذكاف:  چٻ   ٻ   ٻ    چ  ٚقٛي٘ تاازي : 45

و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ األي  ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١  ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري اغيتـٌ 2فـُ أ ا و َفاٍٛ بُ٘

 ب٘ أٚ ا طِ ايـياٖش باذٙ فشٚس باإلكاف١ . 

  .38 ايشّٚ: چڳ  ڱ  ڱ     ڱ  چ  اازي:  ٚقٛي٘ ت26اإلطشا٤:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ ٚؼي قٛي٘ تاازي :

و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث١ األي  ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ٚايكشب٢ َلاف 3فـُ را و َفاٍٛ ب٘ أٍُٚ

َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ اغيكذس٠ يًتازس   ٚقذ ُعٖثش بزٟ ايكشب٢ ألٕ ايكشاب١ اابت١   تتحذد   ٚرٚ   تظتاٌُ 

ْٕ رٚ سأُٟؼي األ ًب إ  ؼي ايثاب  و. 4ا   فتكٍٛ : فمت

و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ ُ رٚ و ٜؼرتؾي إٔ تلاف إزي اطِ جٓع ؿياٖش  ري ؿف١ يهٞ تاش  5ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ . 

و باألي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ 6. فـُ فاٙ و َفاٍٛ ب٘ َٓـٛ 14ُايشعذ:  چ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 ٚايلُري ا،ا٤ َثا ؼي قٌ جش باإلكاف١.  ٖٚٛ َلاف  

 َا نإ عاًَ٘ ُ فاً٘ ٚفاعً٘ و قزٚفٟا :  -2

 ٚسدت أيفاؿي َٔ األمسا٤ اـُظ١ َٚٛقاٗا اإلعشابٞ َفاٍٛ ب٘   ٚقذ ُذزف عاًَ٘ ؼي طثا١ َٛاكع ٖٚٞ : 

 چۆۇ  ۆ ڭ  ۇ چ:   ٚؼي قٛي٘ تاازي50  ٖـٛد: 65األعشاف:  چ  ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋچ  ؼي قٛي٘ تاازي:

 . 36  ايآهثٛت:  84  ٖــٛد:  85األعشاف:  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ    ٚؼي قٛي٘ تاازي :61  ٖــٛد:73األعشاف:

و ٚعمت١َ ْـث٘ األي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ٖٚٛ َلاف   7فـُ أ ا و َفاٍٛ ب٘ َٓـٛ ُ

   ٚايلُري ُ ِٖ و َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

                                                           
  ٚإعشا  ايكشإٓ  4/461  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  19/17ٚ  38ٚ  13/18ٚ  394/  12  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  16/  3و ٜٓـيش : فتح ايكذٜش : 1ُ

  . 81/  2يًذعاغ : 

 . 99ٚ245ٚ 97ٚ 2/95  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 30ٚ 23ٚ 13/19  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ: 13/18ٚ26و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚايتٜٓٛش: 2ُ

 .  48/  21ٚ  15/50  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  76/  15  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  15/3  ٚسٚح اغيااْٞ :  3/316و ٜٓـيش : فتح ايكذٜش : 3ُ

 .  486/  3  ٚايهؼاف :  45/  21و ٜٓـيش : سٚح اغيااْٞ : 4ُ

 .  95  ٚايترف١ ايظ١ٝٓ :  30ايٓذ بؼشح قٛش ايٓذ٣ :   تاحٌٝ  29و ٜٓـيش : أيف١ٝ ابٔ َايو ػشح ايفٛصإ : 5ُ

 5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 3/106  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  63/ 2  ٚ ايثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  170ٚ 1/103و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًضجاد : 6ُ

 /99 .  

  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش:  2/317  ٚفتح ايكذٜش:  380/  2  ٚايهؼاف :  12شإٓ يأل فؽ :  /   َٚااْٞ ايك 383ٚ  35/  1و ٜٓـيش : َااْٞ ايكشإٓ يًفشا٤ : 7ُ

12  /94  ٚ107  . 
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و ارنشٚا أ اِٖ ٖٛدٟا   أٚ أسطًٓا إزي عإد 1عاٌَ اغيفاٍٛ ب٘ ُأ او قذ ُذزف يًاًِ ب٘ ٚايتكذٜشُٚتمتذفي إٔ 

 أ اِٖ ٖٛدا   ٚأسطًٓا إزي اٛد أ اِٖ ؿاؿا   ٚأسطًٓا إزي َذٜٔ أ اِٖ ػاٝثٟا   ٖٚهزا . 

ْـيري ريو أٜلٟا قٛي٘ و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً جٛاص ذزف عاٌَ اغيفاٍٛ ب٘ إرا دٍ عًٝ٘ ديٌٝ  2ٚٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 -  ٚايتكذٜش ٚارنش را ايٕٓٛ ... أٟ ؿاذب اؿٛت ْٜٛع 87األْثٝا٤:  چک  ک   ک  ک  گ  چ  تاازي :

 عًٝ٘ ايظمتّ .

 ساباٟا : ا طـِ اغيٓـاد٣ . 

 ٚسد اغيٓاد٣ اغيلاف عشف ايٓذا٤ ُ ٜا و ؼي اا١ْٝ َٛاكع أليفاؿي األمسا٤ اـُظ١ َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ ٖٚٞ : 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ:    ٚؼي قٛي٘ تاازي11ٜٛط :  چۇ  ۇ ۆ ۆۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ  قٛي٘ تاازي :ؼي 

ڤ  چ:    ٚؼي قٛي٘ تاازي63ٜٛط :  چی  ی  ی  جئ  حئچ :    ٚؼي قٛي٘ تاازي 17ٜٛط :  چڤ   

چ    ٚؼي قٛي٘ تاازي 97ٜٛط :  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 65ٜٛط :  چ  ڦڦ   ڦ  ڦ

  .81ٜٛط :  چک  ک   ژ  ڑ  ڑ    

و َاش  َٓـٛ  باألي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ 3فـُ ٜا و ذشف ْذا٤ ٚ ُ أبا و َٓاد٣ َلافُ

اـُظ١   ُٚ ْا و كُري َثا ؼي قٌ جش باإلكاف١ . ٚد ي١ ابتذا٤ ايهمتّ َع أبِٝٗ بكٛ،ِ ُ ٜا أباْا و ٜكلٞ 

 و. 4إٔ تًو عادتِٗ ؼي  ٛا  ا بٔ أباٙ ُ

ع٢ً أقظاّ اغيٓاد٣ اغيثا ٚاغياش    ٚإٔ اغيٓاد٣ اغياش  ٜهٕٛ  چڑچ  و بكٛي٘ تاازي :5ذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُٚق

 َٓاد٣ َلاف َثٌ ٖزٙ اآل١ٜ . 

 . 94ايهٗ :چې  ې  ې چ   ٚقٛي٘ تاازي:86ايهٗ :  چڤ  ڦ  ڦ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي:

١َ ْـث٘ األي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ و َلاف َاش  َٓـٛ  ٚعمت6فـُ ٜا و ذشف ْذا٤   ُٚ را و َٓاد٣ُ

 األمسا٤ اـُظ١   ُٚ ايكشْري و َلاف إيٝ٘ فشٚس بايٝا٤ ألْ٘ َث٢ٓ . 

  اَظٟا : ايتـابــع اغيٓـــٛ  . 

 ايـفــ١ أٚ ايٓاـــا :  -1

 ٚسد ٖزا اغيٛقع اإلعشابٞ ؼي عيظ١ َٛاكع َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ بًففٕي َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٞ: 

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ    ٚقٛي٘ تاازي : 17ق:  چ  ڀٻ  پ  پ  پ  پچ  اازي :ؼي قٛي٘ ت

﮹  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 13اغيضٌَ:  چڻ  ڻ  ڻ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 77اغي َٕٓٛ:  ﮸    ﮷      .15ايثًذ:  چ﮶  

                                                           
  12/114  ٚسٚح اغيااْٞ يأليٛطٞ :  2/136  ٚإعشا  ايكشإٓ يًٓراغ:  1/296  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ:  1/4و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًضجاد : 1ُ

 . 2/59ٚ  1/370  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ:  4/378ٚ 3/379  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ: 12/287: ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ

 . 1/209  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ايفٛصإ: 812ٚ 1/570  َٚغا ايًثٝب:3/114  ُٖع ا،ٛاَع : 3/353و ٜٓـيش: اغيكتلب : 2ُ

  ٚإعشا   388/  12  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  12/  13  ٚسٚح اغيااْٞ :  66ٚ  55ٚ  15/  3  ٚفتح ايكذٜش :  1/47و ٜٓـيش : َااْٞ ايكشإٓ يأل فؽ : 3ُ

 .  55/  5ٚ  458/  4ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 

  227/  12و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚايتٜٓٛش : 4ُ

  . 268  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ايفٛصإ :  1296/  3و ٜٓـيش : ػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ  بٔ َايو : 5ُ

/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ: 29ٚ 22  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ: /251ٚ 16/244  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ: 40ٚ 16/26و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚايتٜٓٛش: 6ُ

 /230  . 
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مسا٤ اـُظ١   ٖٚٛ و غيا قثً٘ َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ األي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ األ1فـُ را و ؿف١ أٚ ْااُ

َلاف َٚا باذٙ َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ ايـياٖش٠ أٚ اغيكذس٠  ٚقذ اطتاٌُ ايٛؿ  بـُ را و د ي١ ع٢ً ػذ٠ 

 و ٚأغي٘ ٚٚجا٘  ٚفٝٗا ػ٤ٞ َٔ ايتٛنٝذ. 2ايازا  ٚقظٛتُ٘

﮶  ﮷  ﮸   ﮹   چ  و بكٛي٘ تاازي :3ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ ﮴   ﮵   ﮲      ﮳     ع٢ً إٔ 15-14ايثًذ:  چے  ۓ   ۓ 

ّْ و ٜاٌُ عٌُ فاً٘ فحا٤ت ُٜتُٟٝا و َٓـٛب١ ع٢ً أْٗا َفاٍٛ ب٘ .   اغيـذس ُ إطاا

 ا طـــِ اغياٛــــٛف :  -2

 اياٛ  ع٢ً اطِ ؿياٖش َٓـٛ  :  -أ

 جا٤ت أيفاؿي َٔ األمسا٤ اـُظ١ َاٛٛف١ عشف اياٛ  ُ ايٛاٚ و ع٢ً اطِ ؿياٖش ؼي أسبا١ َٛاكع ٖٚٞ : 

چ  ڇ  ڇ  چ   ٚقٛي٘ تاازي : 45اغي َٕٓٛ:  چڦ  ڄ  ڄ     ڄ    ڦچ  ؼي قٛي٘ تاازي :

ڍ   چ    ٚقٛي٘ تاازي : 87األْثٝا٤:  چک  ک   ک  ک  گچ    ٚقٛي٘ تاازي :85األْثٝا٤:  چ  ڇڇ

  .48ق:  چ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ

١ ْـث٘ و عشف اياٛ  ُ ايٛاٚ و ع٢ً اطِ ا طِ ايـياٖش َٓـٛ  ٚعمت4َفحا٤ ُ أ ا   را و امسإ َاٛٛفإُ

األي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١  ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري ٚا طِ ايـياٖش باذُٖا فشٚس 

 باإلكاف١ . 

 اياٛ  ع٢ً كُري ايغا٥ب اغيٓـٛ  :  - 

 ٚسد ٖزا اياٛ  ؼي َٛكاري : 

  .111األعشاف:  چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

  .36ايؼاشا٤:  چېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ىئ    ۈئ  ۈئ  ېئچ  ٚقٛي٘ تاازي :

فـُ أ ا و ؼي اآلٜتري اطِ َاٛٛف عشف اياٛ  ُ ايٛاٚ و ع٢ً ايلُري ا،ا٤ ايزٟ ؼي قٌ ْـب َفاٍٛ ب٘  

و َٓـٛ  باألي  ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ 5ٖٚزا ا طِ اغياٛٛفُ

  َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ .

                                                           
  ٚإعشا  ايكشإٓ  489ٚ  10/262ٚ 6/535  ٚإعشا  ايكشإٓ ٚبٝاْ٘ يًذسٜٚؽ :  18/197  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  56/  18و ٜٓـيش : سٚح اغيااْٞ : 1ُ

 .  449ٚ  395/  3ٚ  335/  2يًذعاغ : 

 .  359/  30ٚ  102/  18و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚايتٜٓٛش : 2ُ

  ٚ األؿٍٛ ؼي ايٓرٛ  195  ٚايًُع ؼي اياشب١ٝ  بٔ جٓٓٞ /  55  ٚسطايتإ ؼي ايًغ١ يًشَاْٞ : 1/14  ٚاغيكلب :  1/198و ٜٓـيش : نتا  طٝث١ٜٛ : 3ُ

  ٚاغيٛجض ؼي قٛاعذ ايًغ١ اياشب١ٝ  103  ٚجاَع ايذسٚغ اياشب١ٝ :  308  ٚعًٌ ايٓرٛ يًٛسام :  183  ٚػشح قٛش ايٓذ٣ :  175ٚ  1/138شاد :  بٔ ايظ

  . 196يألفغاْٞ 

  إعشا  ايكشإٓ ٚبٝاْ٘ 23/131ٚ  17/61  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 17/130  ٚايترشٜش ٚايٜٓٛش:3/601  ٚفتح ايكذٜش: 3426و ٜٓـيش : ايذس اغيـٕٛ: 4ُ

 . 3/126ٚ  294ٚ  2/331  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  8/370ٚ  352ٚ  6/519يًذسٜٚؽ : 

  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 19/69ٚ 9/32  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  1/281  ٚايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  2/142و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ: 5ُ

  . 382/  2ٚ  384/  1ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :    7/70   30/420: 
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 ثرر ايثاْٞاغي

 َا مل ػتُع فٝ٘ ايؼشٚؾي

اتفل ايٓرا٠ ع٢ً ايؼشٚؾي اييت تاش  بٗا األمسا٤ اـُظ١ باؿشٚف عمتَات فشع١ٝ   ٚإٕ مل ػتُع ٖزٙ 

ايؼشٚؾي   فآذ٥ٕز تاش  بايامتَات األؿ١ًٝ ايفتر١ ٚايل١ُ ٚايهظش٠   ٚاغيٛاقع اإلعشاب١ٝ ضيهٔ دساطتٗا ع٢ً 

 ايٓرٛ اآلتٞ : 

 إ ٚأ ٛاتٗـا . أٟٚ  :  ـرب نـ

ٚسد  رب نإ أٚ إذذ٣ أ ٛاتٗا بًففي َٔ األمسا٤ اـُظ١ اييت فكذت ايؼشٚؾي ؼي أسبا١ َٛاكع ؼي ايكشإٓ 

 ايهشِٜ ٖٚٞ : 

  .22ا ادي١:  چڀ  ٺ  ٺ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

ٌ جش و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث١ ايفتر١ ايـياٖش٠ ٖٚٛ َلاف   ُٚ ِٖ و كُري َثا ؼي ق1فـُ آبا٤ و  رب نإُ

 َلاف إيٝ٘ . 

  .103آٍ عُشإ:  چڍ  ڍ  ڌ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

ٖٛص2ُفـُ إ ٛاْا وُ و إعشابٗا 3و  رب أؿثح َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ ايفتر١ ايـياٖش٠  َٚٔ ايغشٜب إٔ اياهربٟ ج

قش  إزي ذاٟ  ٚجاٌ  رب أؿثح ُ بٓا١ُ و اؾاس ٚا شٚس ػث٘ طي١ً   ٜٚثذٚا إٔ ايـٛا  ٖٛ ايشأٟ األٍٚ ٖٚٛ األ

 ايٓفع ٚاغيتفل عًٝ٘ . 

 و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ ُ أؿثحو َٔ أ ٛات نإ تحبتٞ سيا٢ٓ ؿاس ؼي باض اغيٛاكع . 4ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

  .27اإلطشا٤: چیىئ  ىئ  ىئ  ی   یچ   ٚقٛي٘ تاازي:176ايٓظا٤:  چڄ  ڃ  ڃچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي:

يفتر١ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شُٖا   ٚمل تاش  بإعشا  و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـثُٗا ا5فـُ إ ٠ٛ   إ ٛإ و  رب نإُ

 األمسا٤ اـُظ١ ; ألُْٗا طيع ٚفكذت ػشؾي اإلفشاد . 

ٕٖ ٚأ ٛاتٗا .   ااْٟٝا : اطِ إ

ٕٖ ؼي َٛكاري اآري :   ٚسد اطِ إ

  .78ٜٛط :  چی  ی  ی  ی  جئ        چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

ايـياٖش٠ ٚمل ٜاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ نْٛٗا  و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ ايفتر6١فـُ أبٟا و اطِ إٕ َ  شُ

 مل تل  إزي اطِ . 

                                                           
 .  322/  3  ٚإعشا  ايكشٕ يًذعاغ :  30/  10  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  383/  4و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 1ُ

  ٚإعشا  ايكشإٓ 4/262ٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ:   ٚاؾذ 34/  4  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  19/  4  ٚسٚح اغيااْٞ :  398/  1و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 2ُ

 .  153/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  11/  2يًذسٜٚؽ : 

 .  145/  1و ٜٓـيش : ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 3ُ

احٌٝ ايٓذ٣ ػشح   ٚت134  ٚػشح قٛش ايٓذ٣: 347  ٚػشح ػزٚس ايزٖب: 1/395  ٚػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ  بٔ َايو: 1/320و ٜٓـيش: ُٖع ا،ٛاَع :4ُ

 .  25  ٚايترف١ ايظ١ٝٓ ػشح اغيكذ١َ األجش١َٝٚ :  58  ٚجاَع ايذسٚغ اياشب١ٝ :  113قٛش ايٓذ٣ : 

ٚ  2/397  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  37/  15ٚ  262/  6  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  90/  15  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  820/  1و ٜٓـيش : فتح ايكذٜش : 5ُ

 .  188/  2ٚ  240/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  425/  5ٚ 

 .  100/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  40/  13و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 6ُ
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و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إعشا  األمسا٤ اـُظ١ باؿشنات األؿ١ًٝ عٓذَا تفكذ ايؼشٚؾي اغيتفل 1ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 عًٝٗا . 

  .25ايكـف:  چ  ڱگ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 َٓـٛ  بايفتر١ اغيكذس٠ َٓع َٔ ؿيٗٛسٖا إكاف١ ٜا٤ اغيتهًِ إيٝٗا . و 2فـُ أبٞ و اطِ إُٕ

 اايثٟا : اغيفاـــٍٛ بـــ٘ . 

تهشس اغيفاٍٛ ب٘ ؼي عؼشٜٔ َٛكاٟا بحبيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ اييت مل تهتٌُ فٝٗا ايؼشٚؾي  ٚضيهٔ تٛكٝح ٖزٙ 

 اغيٛاكع ناآلتٞ : 

 َا نإ َٓـٛبٟا بايٝا٤ :  -1

   99ٜٛط :  چڇ  ڇ  ڇ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 27األعشاف:  چک  ک  گ  گ  ک چ قاٍ اهلل تاازي : 

  .100ٜٛط :  چژ  ژ  ڑ  ڑ   چ  ٚقٛي٘ تاازي :

و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايفتر١ ألْ٘ َث٢ٓ ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري 3فـُ أبٜٛ٘ و َفاٍٛ بُ٘

 تاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ياذّ اإلفشاد . اغيتـٌ سيا ؼي قٌ جش باإلكاف١   ٚذزفا ْْٛ٘ يإلكاف١ ٚمل

  ع٢ً تث١ٝٓ ُ أ  و ٚأْٗا   تاش  بإعشا   چژ  ژ  ڑ  ڑ   چ  و بكٛي٘ تاازي :4ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 األمسا٤ اـُظ١ عٓذ ايتث١ٝٓ . 

و ب٘ َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ ايٝا٤ 5  فـُ رٟٚ و َفا2ٍُٛايٛمتم:  چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

٣ٍ َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ُأل ٿ  چ  و  ٚؼي قٛي٘ تاازي :6ْ٘ َث٢ٓ را سيا٢ٓ ؿاذب ٖٚٛ َلاف   ٚعذ

  .177ايثكش٠:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

و َٓـٛ  بايٝا٤ ألْ٘ ًَرل ظُع اغيزنش ايظامل   نزيو مل تاش  بإعشا  األمسا٤ 7فـُ رٟٚ و َفاٍٛ بُ٘

 غيكذس٠ يًتازس ٚذزفا ايٕٓٛ يإلكاف١ . اـُظ١   ٚايكشب٢ َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ ا

 َا نإ َٓـٛبٟا بايفتر١ ايـياٖش٠ :  -2

                                                           
  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح األمشٛسٟ  1/89  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ابٔ عكٌٝ ٚذاػ١ٝ اـلشٟ :  451ٚ  135/  1و ٜٓـيش : ُٖع ا،ٛاَع : :1ُ

 .  25  ٚايترف١ ايظ١ٝٓ :  29  ٚتاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣ :  39/  1  ٚأٚكح اغيظايو :  167/ 1ذاػ١ٝ ايـثإ : ٚ

 .  426/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  303/  7  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  2/7و ٜٓـيش: اــا٥ف ألبٔ جا : 2ُ

 . 2/106  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ:  13/67ٚ  8/385ٍ ؼي إعشا  ايكشإٓ :   ٚاؾذٚ 2/121و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ: 3ُ

  ٚايترف١  29  ٚتاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣ :  30  ٚأيف١ٝ ابٔ َايو َع ػشح ايفٛصإ :  150/ 1  ُٖٚع ا،ٛاَع :  900و ٜٓـيش : َغا ايًثٝب : 4ُ

  ٚايترف١ ايظ١ٝٓ ػشح األجش١َٝٚ .

 . 558  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًخشاؾي:  3/352  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  10/120يًذسٜٚؽ :  و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ ٚبٝا5ُْ٘

 .  514/  2و ٜٓـيش : ُٖع ا،ٛاَع : 6ُ

 .  250/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  2/352  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  77/  1و ٜٓـيش : ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 7ُ
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  ايض شف : 21  يكُإ:74  ايؼاشا٤: 53  األْثٝا٤: 78  ْٜٛع: 104اغيا٥ذ٠: چٺٺ  ٺ  ٺچ  قاٍ اهلل تاازي :

 24: ايض شف چ  ڦڤ  ڦ  ڦچ    ٚقٛي٘ تاازي :28األعشاف:  چے  ۓ  ۓ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 53ٚ  22

 چىئ  يئ    جب  حب   خب  چ   ٚقٛي٘ تاازي : 69ايـافات:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ   ٚقٛي٘ تاازي :

ہ    ہ  ہ  ہ   چ    ٚقٛي٘ تاازي:23ايتٛب١:  چٹ  ڤ ڤ   ڤ  ڤ چ    ٚقٛي٘ تاازي:95األعشاف: 

  .5األذضا : چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ چ    ٚقٛي٘ تاازي:68اغي َٕٓٛ: چھ   ھ  ھ 

و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ ايفتر١ ايـياٖش٠   ٖٚٛ َلاف ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ َثا ؼي قٌ 1و َفاٍٛ بُ٘ فـُ آبا٤

ا تري ايتاثري  }جش باإلكاف١   ٚمل ٜاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ألْ٘ ع٢ً ؿٛس٠ اؾُع . قاٍ ابٔ عاػٛس : 

ا ٜهظثِٗ تاًكٟا بٗا  ٚأْٗا ناْا بـُ ٚجذْا و غيا فٝ٘ َٔ اإلػاس٠ إزي أِْٗ ْؼحبٚا عًٝٗا ٚعكًٖٛا  ٚريو ػي

 {أذٛاٍ آبا٥ِٗ   ػيا ٜضٜذِٖ تاًكٟا بٗا تثاٟا حملث١ آبا٥ِٗ   ألٕ قث١ ايؼ٤ٞ تكتلٞ قث١ أذٛاي٘ َٚمتبظات٘ 

 و2.ُ

 و 3. ُ{ٚاإلتٝإ عشف ُع٢ًو يذ ي١ ع٢ً شيهٔ آبا٥ِٗ َٔ تًو األذٛاٍ َٚمتصَتِٗ ،ا }ٚقاٍ أٜلٟا:  

  ع٢ً إٔ ايفاٌ ُأيف٢ و َٔ أ ٛات ُ ؿئ و  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  ٘ تاازي :و بكٛي4ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 ٜٓـب َفاٛيري َا نإ أؿًُٗا اغيثتذأ ٚاـرب . 

 َا نإ عا١ًَ َـذسٟا :  -3

  .200ايثكش٠:  چ ہہ ہ ڻڻ  ڻ ۀۀچ  ٚسد ؼي قٛي٘ تاازي :

 غيـذس ُ رٞنشو ايزٟ ٜاٌُ عٌُ فاً٘ . و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ ايفتر١ ايـياٖش٠   عاًَ٘ ا5فـُ آبا٤ و َفاٍٛ بُ٘

 . 

و قٛ،ِ : ُ نزنشِٖ آباؤنِ و بشفع آبا٤   ْٚكٌ بالِٗ بكشا٠٤ أبانِ ع٢ً اإلفشاد 6ٚٚسد ؼي باض ايكشا٤اتُ

 اإلفشاد   ٚقشا٠٤ آبا٥هِ بايٓـب ٖٞ األق٣ٛ ٚاغيتفل عًٝٗا ٚ األقش  إزي ايزٖٔ ٚأيل باغيا٢ٓ ٚأٚكح . 

ساباــٟا : اغيٓــــــــاد٣ . 

 ت يفـي١ ٜا أبٔا بٗزٙ ايـٛس٠ ؼي اا١ْٝ َٛاكع َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ : تهشس

 . 102  ايـافات: 26  ايكـف:  45ٚ 44ٚ 43ٚ 42  َشِٜ: 4ٚ100 ٜٛط :  چ...ې  چ  بكٛي٘ تاازي :

                                                           
 596ٚ  7/552ٚ  281ٚ / 76ٚ 412ٚ  33/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  10/307ٚ  23/64ٚ  8/388ٚ  9/15ٚ  40/  7إعشا  ايكشإٓ : و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي 1ُ

 ٚ8/277  . 

 .  251/  11و ايترشٜش ٚايتٜٓٛش : 2ُ

  . 252/  11و اغيـذس ْفظ٘ : 3ُ

 .  31/  2و ٜٓـيش : أٚكح اغيظايو أليف١ٝ ابٔ َايو : 4ُ

  ٚإعشا  ايكشإٓ  1/298  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  2/416  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  2/246  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  1/312فتح ايكذٜش :  و ٜٓـيش :5ُ

 .  31  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًخشاؾي :  1/84ايكشإٓ يًذعاغ : 

 .  460  ٖٚٞ قشا٠٤ قُذ بٔ ناب   ٚايذس اغيـٕٛ :  2/111و ٜٓـيش : ايثرش احملٝؽي : 6ُ
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و ايفتر١ اغيكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ٜا٤ اغيتهًِ 1فـُ ٜا و ذشف ْذا٤   ُٚ أ  و اطِ َٓاد٣ َاش  َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـثُ٘

إزي ايتا٤ اغيثذي١ َٔ ٜا٤ اغيتهًِ  ٚناْا ايهظش٠ ع٢ً ايثا٤  –نظش٠ اغيٓاطث١  –زٚف١   ْٚكًا ايهظش٠ احمل

ايتا٤  ٖٚٞ عٛض َٔ ٜا٤ اغيتهًِ احملزٚف١   ٚقٌٝ تا٤ ايتحبْٝر عٓذ ايضكؼشٟ   ٜٚا٤ احملزٚف١  فٓكًا إزي

 كُري اغيتهًِ َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

ٔا و   ٚقش٥ا ُ ٜا أبَا و ٖٚٞ قشا٠٤ ابٔ عاَش   ٚبايٛق  عًٝٗا عٓذ ابٔ نثري با،ا٤ ُ ٜا و ُ ٜا أب2ٚقشأ اؾُٗٛسُ

ٕٖ ايٛق  بايتا٤ َشاعا٠ سطِ اغيـر  ايؼشٜ    ٚرنش اياهربٟ امتث قشا٤ات أ ش٣  أب٘ و   ٚرنش ابٔ َايو أ

 و 3مل ٜٓظثٗا .ُ

ٕٖ ايٓذا٤ ؼي ُ أ  و عٓذ إكافت٘ إزي ٜا٤ 4ٚأٚكح ايٓرا٠ُ ِٞ و بإاثات و بحب اغيتهًِ ع٢ً عؼش يغات   فٝكٛيٕٛ : ُ ٜا أب

َٞ وبإاثات ايٝا٤ َفتٛذ١   ُٚ ٜا أٔ  و عزف ايٝا٤ ٚإبكا٤ ايهظش٠ ديٝمٟت عًٝٗا   ُٚ ٜا  بإاثات ايٝا٤ طانٓ٘   ُ ٜا أب

٤ اغيفتٛذ١ أُ  و عزف ايٝا٤ ٚايثٓا٤ ع٢ً ايلِ تؼثٟٝٗا بايٓهش٠ اغيكـٛد٠   ُٚ ٜا أبٜا و بكًب ايهظش٠ اييت قثٌ ايٝا

فتر١   فتٓكًب ايٝا٤ أيفٟا يترشنٗا ٚاْفتاح َا قثًٗا   ُٚ ٜا أَ  و عزف األي  ٚإبكا٤ ايفتر١ ديٝمٟت عًٝٗا  

 ُٜٚا أبَاو بإبذاٍ تا٤ َفتٛذ١   ُٚ ٜا أبتا و بايتا٤ ٚباألي    ُٚ ٜا أبيت و بايتا٤ ٚايٝا٤. 

  اَظٟا : اؿــــــــاٍ . 

  .47اؿحش: چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  ٘ تاازي:ٚسد ؼي َٛكع ٚاذذ : ؼي قٛي

و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث١ ايفتر١ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ   ٚمل ٜاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ 5فـُ إ ٛاْٟا و ذاٍُ

و بٗزٙ اآل١ٜ ع٢ً إٔ ُ إ ٛاْا و ذاٍ َٔ ايلُري ُ ِٖ و اغيلاف إيٝ٘ ؼي 6ألْ٘ طيع . ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 ـذٚس جض٤ َٔ اغيلاف إيٝ٘ . ن١ًُ ؿذٚس ; ألٕ اي

 طادطـٟا : ايتــــٛابـــــع . 

 ا طــِ اغياٛـــٛف :  -1

 اياٛ  بـُ ايٛاٚ و ع٢ً اطِ ؿياٖش َٛقا٘ اإلعشابٞ َفاٍٛ ب٘ :   -أ

 ٚسد ؼي أسبا١ َٛاكع ٖٚٞ : 

ايض شف:  چڱ  ڳ   ڱ  ڱ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 44األْثٝا٤:  چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چ  قٛي٘ تاازي :

29 . 

                                                           
 .  449/  4ٚإعشا  ايكشإٓ يًذٚسٜؽ :  378/  12و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 1ُ

 .  3/1327  ٚػشح ايهاف١ٝ ايؼافٝ٘ : 3/20ٚ  417 – 416/  2  ٚايهؼاف:  35ٚ 32/  2و ٜٓـيش : َااْٞ ايكشإٓ يًفشا٤ : 2ُ

 .  206  ٚػشح قٛش ايٓذ٣ :  39/  2   ٚايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 479ٚ  7/  3و ٜٓـيش: فتح ايكذٜش : 3ُ

   2/39  ٚايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ:2/310  ٚإعشا  ايكشإٓ يًٓراغ:  377  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ : 1/194و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًضجاد : 4ُ

  . 39/  4  ٚأٚكح اغيظايو:  2/1093ُشادٟ :   ٚػشح أيف١ٝ ابٔ َايو يً 2/195ٚ  3/276  ٚػشح أيف١ٝ ابٔ َايو :  2516  ٚايذس اغيـٕٛ :  48

 . 5/244  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  14/247  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ: 331  ٚايذس اغيـٕٛ:  1/182و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًضجاد: 5ُ

  1/257  ٚػشح أيف١ٝ ابٔ َايو يًفٛصإ :  2/707  ٚػشح أيف١ٝ ابٔ َايو يًُشادٟ  2/268  ٚػشح ابٔ عكٌٝ: 98و ٜٓـيش : اؾٌُ ؼي ايٓرٛ : 6ُ

 .  5/28  ٚػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ  بٔ َايو :  2/453  ٚػشح ػزٚس ايزٖب ؼي َاشف١ نمتّ اياش  يًحٛجشٟ :  325/  2ٚأٚكح اغيظايو : 
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و عشف اياٛ  ايٛاٚ ع٢ً َا قثً٘ ا طِ اغيٓـٛ    ٚعمت١َ ْـث٘ ايفتر١ ايـياٖش٠ 1فـُ آبا٤ و اطِ َاٛٛفُ

 ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري ُ ِٖ و اغيتـٌ ب٘ ؼي قٌ جش باإلكاف١ . 

و عشف 2  فـُ أ ٞ و اطِ َاٛٛفُ 25اغيا٥ذ٠:  چ  ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

و : ُ 3يٛاٚ و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ ايفتر١ اغيكذس٠ إلكافت٘ إزي ٜا٤ اغيتهًِ   ٚقشأ اؿظٔ ايثـشُٟاياٛ  ُ ا

َٞ و بفتح ايٝا٤ فُٝٗا . َٞ ٚأ    إ  ْفظ

  .23ايتٛب١:  چ...ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ  ٚقٛي٘ تاازي :

ايفتر١ ايـياٖش٠ ٖٚٛ و بايٛاٚ ع٢ً ا طِ اغيٓـٛ  اغيتكذّ عًٝ٘   ٚعمت١َ ْـث٘ 4فـُ إ ٛإ و اطِ َاٛٛفُ

َلاف   ٚ ُ نِ و كُري َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚمل ٜاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ألْ٘ طيْع فكذ 

 ػشؾي اإلفشاد . 

 اياٛ  بايٛاٚ ع٢ً كُري َٚٛقا١ اإلعشابٞ َفاٍٛ ب٘ :   -  

  .18ايفشقإ:  چہ  ہ      ہ  چ  ٚسد ؼي قٛي٘ تاازي :

 عشف اياٛ  ايٛاٚ ع٢ً ايلُري اغيٓـٛ  قمٟت ُ ِٖ و .  و5فـُ آبا٤ و اطِ َاٛٛفُ

 اياٛ  بـُ أٚ و ع٢ً اطِ ؿياٖش َٛقا٘ اإلعشابٞ  رب نإ :  -د

  .22ا ادي١:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ  ٚسد ؼي قٛي٘ تاازي :

ايفتر١  و عشف اياٛ  ُ أٚ و َٓـٛ  ع٢ً َا قثً٘ ُ آبا٤ِٖ و   ٚعمت١َ ْـث6٘فـُ إ ٛإ و اطِ َاٛٛفُ

 ايـياٖش٠ ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري ُ ِٖ و َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

 عٛ  ايثٝإ أٚ ايثذٍ اغيٛابل :  -2

  فـُ أ ٞ و عٛ  بٝإ يـُ ٖاسٕٚ و َٓـٛ  ٚعمت١َ ْـث٘ 30:  ط٘ چوئ   ۇئ   ۇئ  چ  ٚسد ؼي قٛي٘ تاازي :

 و. 7ايفتر١ اغيكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ايٝا٤ يإلكاف١ ُ

                                                           
  َٚؼهٌ 197/ 3ٚ 2/287شا  ايكشإٓ يًذعاغ:   ٚإع 9/80ٚ 6/318  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  80/  25ٚ  33/  17و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ: 1ُ

  . 491إعشا  ايكشإٓ يًخشاؾي : 

  ٚرنش ابٔ عادٍ ٚجٛد طت١ أٚج٘ ؼي إعشا  ُأ ٞو ٚأقٛاٖا  7/275  ٚايًثا  ؼي عًّٛ ايهتا  :  190ٚ  134/ 1و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًضجاد : 2ُ

 .  321/  6عٛفٗا ع٢ً ا طِ ايـياٖش   ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 

 .  1/251  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 7/276  ٚايًثا  ؼي عًّٛ ايهتا :  3/472  ٚايثرش احملٝؽي: 223و ٜٓـيش : َؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ: 3ُ

/  1ايكشإٓ يًذعاغ :   ٚإعشا   76/  4  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  307/ 10  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  53/  10و ٜٓـيش : ايًثا  ؼي عًّٛ ايهتا  : 4ُ

 /450  . 

  ٚقذ تهٕٛ ٖزٙ ُايٛاٚ و  361  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًخشاؾي :  367/  4  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  681/  6و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ : 5ُ

 سيا٢ٓ ٚاٚ اغيا١ٝ فٝـثح ُ أبا٤ و َفاٍٛ َا٘ . 

 3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 30/  10  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  189/  28ؼي إعشا  ايكشإٓ     ٚاؾذٍٚ  383/  4و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 6ُ

 /322  . 

  6/186  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  363/  16  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  38/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 225/  6و ٜٓـيش : ايثرش احملٝؽي : 7ُ

  . 313  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًخشاؾي :  257 / 2ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 
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 :  ايـفـــــ١ -3

و ؿف١ فشٚس٠ ٚعمت١َ جشٙ ايٝا٤ ألْ٘ 1  فـُ رٚاتٞ و16ُ:  طثحب چڦ  ڦ  ڄ  چ  ٚسدت ؼي قٛي٘ تاازي :

 ايفــٌ ايثـايـر. َث٢ٓ ٖٚٛ َلاف   ُٚ ٝأنٌ و َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ ايـياٖش٠

 األيفاؿي ا شٚس٠ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ايٛاسد٠ ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ

 اإلعشاب١ٝ َٚٛاقاٗا

تفل عًٝ٘ بحبٕ اؾش َٔ  ـا٥ف األمسا٤   ٜٚهٕٛ عشف أٚ إكاف١ٕ أٚ تثا١ٝ   ٚقذ ٚسدت طا٥ف١ َٔ ٖزٙ َٔ اغي

 أليفاؿي فشٚس٠ طٓذسطٗا ناآلتٞ : ا

 اغيثرر األٍٚ

 َا اجتُاا ؼي ايؼشٚؾي

 أٟٚ  : ا شٚس عشف جش . 

 يرتتٝب ا،حا٥ٞ ناآلتٞ : د ًا عذْد َٔ ذشٚف اؾش ع٢ً أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١   ٚضيهٔ بٝاْٗا ع٢ً ٚفل ا

 ذــشف اؾـــش ُ إزي و : -1

 ٚسد ذشف اؾش ُ إزي و جاسٟا ؼي أسبا١ َٛاكع ٖٚٞ : 

ىئ  ىئ  ىئ  چ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 8ٜٛط :  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

  .81ٜٛط :  چڈ  ڈ   ژ  چ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 63ٜٛط :  چی  

و عشف اؾش ُ إزي و ٚعمت١َ جشٙ ايٝا٤ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ٖٚٛ َلاف  2و اطِ فشٚسُ فـُ أبٞ

 ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

  ع٢ً إٔ ُ أبٛ و جيش بايٝا٤ ْٝاب١ عٔ  چڈ  ڈ   ژ  چ  و بكٛي٘ تاازي :3ٚقذ اطتؼٗذ عًُا٤ ايٓرُٛ

 ألمسا٤ اـُظ١ بايامتَات ايفشع١ٝ . ايهظش٠ إرا اجتُاا ايؼشٚؾي إلعشا  ا

و بـُإزي و ٚعمت١َ جشٙ 4  فـُ رٟ و اطِ فشٚسُ 42اإلطشا٤:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠   ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ٖٚٛ َلاف   ُٚ اياشؾ و َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ 

 ايـياٖش٠ . 

 

                                                           
  ٚإعشا  ايكشإٓ  82/  8  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  214/  22  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  266/  27ٚ  172/  22و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚايتٜٓٛش : 1ُ

  . 66/  3يًذعاغ : 

  ٚإعشا  ايكشإٓ 34ٚ  5/17ٚ  4/457  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  13/44ٚ  12/19ٚ  12/385  اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ  2524و ٜٓـيش : ايذس اغيـٕٛ : 2ُ

 .  101ٚ  95ٚ  79/  2يًذعاغ 

  . 28  ٚتاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣ :  29/  1و ٜٓـيش : ديٌٝ ايظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو 3ُ

 .  31/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  448/  5ٜٚؽ :   ٚإعشا  ايكشإٓ يًذس 45/  15و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 4ُ
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 ايثــا٤ و :   ذــشف اؾــش ُ -2

 جا٤ ٖزا اؿشف جاسٟا أليفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ؼي َٛٔكاري اآري ُٖا : 

و بايثا٤ ٚعمت١َ جشٙ 1  فـُ أ ٝو و اطِ فشٚسُ 35ايكـف:  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

 ايٝا٤ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١  ٖٚٛ َلاف   ٚايهاف كُري اـٛا  َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

و بايثا٤ ٚعمت١َ جشٙ ايثا٤ 2  فـُ رٟ و اطِ فشٚسُ 36ايٓظا٤:  چڻ  ڻ  ڻ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :ٚ

و : إْ٘ 3ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١  ٖٚٛ َلاف   ٚايكشب٢ َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ اغيكذس٠ . ٚقاٍ أٌٖ ايًغ١ُ

١َ احملُذ١ٜ   فا عتٓا٤ بٗا أنثش تهشس ٚٝأعٝذ ذشف اؾش ايثا٤ صٜاد٠ٟ ؼي ايتحبنٝذ   ألٕ ٖزٙ اآل١ٜ ؽف األ

 ٚاـٛا  ٚاألَش ؼي ٖزٙ اآل١ٜ أل١َ قُذ ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚطًِ . 

 ذــشف اؾــش ُ عًـ٢ و :  -3

ٚسد ذشف اؾش ُ ع٢ً و جاسٟا يًفـي١ ٚاذذ٠ َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٞ ُ أ ٝوو ؼي َٛكع ٚاذذ ؼي قٛي٘ 

و 4  فـُ أ ٝ٘ و اطِ فشٚسُ 64ٜٛط :  چڀپ  پ  ڀ    ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ چ  تاازي :

عشف اؾش ُ ع٢ً و ٚعمت١َ جشٙ ايٝا٤ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ٖٚٛ َلاف ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ ؼي قٌ جش 

 و بٗزٙ اآل١ٜ بحبٕ َٔ َااْٞ ذشٚف اؾش ُ ع٢ً و ٜهٕٛ سيا٢ٓ ا طتامت٤ . 5َلاف إيٝ٘ . ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 اؾــش ُ عـٔ و : ذــشف  -4

حئ   چ ٚسد ذشف اؾش ُ عٔ و جاسٟا يًفـي١ ُ رٟ و َٔ األمسا٤ اـُظ١ ؼي َٛكع ٚاذذ ٖٚٞ قٛي٘ تاازي :

و بـُ عٔ و ٚعمت١َ جشٙ ايثا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠ ألْ٘ َٔ 6  فـُ رٟ و اطِ فشٚسُ 83ايهٗ :  چ  جبمئ  ىئ  يئ

 ٚعمت١َ جشٙ ايثا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠ ألْ٘ َث٢ٓ. األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف  ايكشْري: َلاف إيٝ٘ فشٚس 

 ذــشف اؾـــش ُ ايمتّ و : -5

 ٚسد ذشف اؾش ايمتّ جاسٟا أليفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ؼي امتا١ عؼش َٛكاٟا ٖٚٞ ناآلتٞ : 

ڦ  ڄ  ڄ  چ   ٚؼي قٛي٘ تاازي :74األْااّ:  چ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱچ  ؼي قٛي٘ تاازي :

ڃ  ڃ   چچ   چ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 85  ايـافات :  70  ايؼٛس٣ :  52األْثٝا٤ :    42َشِٜ:  چ

ې        ې  ې     ې  چ   ٚقٛي٘ تاازي :4ٜٛط :  چۉ  ۉ  ې  ېچ    ٚؼي قٛي٘ تاازي :114ايتٛب١:  چچ 

 . 4اغيُتر١ٓ:  چى  ى  

                                                           
 .  326/  7  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  257/  20و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 1ُ

 .  33/  5  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  454/  1و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ : 2ُ

 .  1113و ٜٓـيش : ايذس اغيـٕٛ : 3ُ

 .  95/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  18/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  21/  13ذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : و ٜٓـيش : اؾ4ُ

  . 142و ٜٓـيش : َغا ايًثٝب : 5ُ

 .  22/  6  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  243/  16و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 6ُ
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ش٠ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف  و بـُ ايمتّو ٚعمت١َ جشٙ ايثا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظ1فـُ أبٞ و اطِ فشٚسُ 

 ٚايلُري ا،ا٤ َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚاؾاس ٚا شٚس َتاًكإ بايفاٌ قثًُٗا . 

 چڀ  ڀچ :   ٚؼي قٛي٘ تاازي142األعشاف:  چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي:

   .5ايفحش: چٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      چ   ٚقٛي٘ تاازي:7  اؿؼش: 41األْفاٍ: 

و فشٚسإ بايمتّ ٚعمت١َ جشُٖا ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠ ألُْٗا َٔ األمسا٤ 2فـُ أ ٞ و ٚ ُ رٟ و امسإُ

 اـُظ١   ٚايلُري ؼي ُ أ ٞ و ٚايكشب٢   ٚذحش َلاف إيٝ٘ فشٚس ُٖٚا َتاًكإ بايفاٌ قثًُٗا . 

ٕٖ ُ رٟ و فشٚس٠ بايٝا٤ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   ع٢ً  چٺ  ٺ  ٿ      چ  و بكٛي٘ تاازي :3ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ أ

  ٖٚٛ َلاف   ٚ ُ ذحش و َلاف إيٝ٘ فشٚس .

 ذـــشف اؾـــش ُ َـٔ و :  -6

 جا٤ ذشف اؾش ُ َٔ و جاسٟا أليفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ؼي امتا١ َٛاكع ٖٚٞ : 

 چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 59ٜٛط :  چ  ھہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھچ  ؼي قٛي٘ تاازي :

  .34عثع:  چىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   چ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 178ايثكش٠: 

و عشف اؾش ُ َٔ و ٚعمت١َ جشُٖا ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠ ألْ٘ َٔ األمسا٤ 4فـُ أبٞ ٚ أ ٞ و امسإ فشٚسإُ

 األمسا٤ اـُظ١ ُٖٚا َلاف  ٚ ايلُري اغيتـٌ بُٗا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘. 

  ع٢ً أْ٘ ٜؼرتؾي ؼي األمسا٤ اـُظ١  چ  ھہ  ہ   ھ  ھ  ھ چ و بكٛي٘ تاازي :5اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ ٚقذ

 اإلكاف١ إزي  ري ٜا٤ اغيتهًِ َثٌ : ُ أبٝهِ و . 

 ااْٟٝا : ا ـــشٚس باإلكـافــ١ . 

ايكشإٓ  ٚسدت عذد َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ؼي َٛقع َلاف إيٝ٘ فشٚس بايٝا٤ ؼي اا١ْٝ عؼش َٛكاٟا َٔ

 ايهشِٜ ٖٚٞ : 

  ٚؼي  78اؿخ:  چڭڭ  ڭ  ڭچ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 9ٜٛط :  چڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  قاٍ اهلل تاازي :

  .1اغيظذ:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ قٛي٘ تاازي : 

                                                           
   9/79ٚ  4/183ٚ  448ٚ  3/153  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ:  12/379ٚ  16/304ٚ  11/45ٚ  9/66ٚ  25/79ٚ  7/195و ٜٓـيش: اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 1ُ

 .  78ٚ  9/  2ٚ  197/  3ٚ  393ٚ  314/  1ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 

 .  448/  3ٚ  468/  10  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  320/  30ٚ  66/  9و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ: 2ُ

  . 30و ٜٓـيش : تاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣ : 3ُ

 .  378/  10ٚ 15/  5ٚ  253/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  320/  30ٚ  16/  13ٚ  357/  20و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 4ُ

 .  29  ديٌٝ ايظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو :  998/  2و ٜٓـيش : ػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ  بٔ َايو : 5ُ



 

333 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلذ -  السادس العذد جامعت الناصرمجلت 

 

 د / محمـذ نـاشــر سـالــم علــي الكريم القرآن يف الواردة الخمست األسماء اإلعـرابيـتأللفاظ المـواقـع

و ٚعمت١َ جشٙ ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   ٚ 1فـُ أبٞ و َلاف إيٝ٘ فشٚسُ

 فشٚس بايهظش٠ ؼي ا طِ ايـياٖش ُري اغيتـٌ ب٘   ٚ ن١ًُ ُ ،ب و َلاف إيٝ٘ فشٚس قمٟت ؼي ايلُا٥ش ٚايل

  ع٢ً إٔ ْٕٛ اغيث٢ٓ ؼي ُ ٜذ و ؼزف عٓذ  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ  و بكٛي٘ تاازي :2ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 اإلكاف١ .  

 چ  ېئۆئ          ۆئ   ۈئ  ۈئچ  ٘ تاازي :  ٚقٛي 30اغيا٥ذ٠:  چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  چ  ٚقاٍ اهلل تاازي :

ٻ  ٻ  پ  پ  چ    ٚقٛي٘ تاازي :150األعشاف:  چ  ٹٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹچ    ٚقٛي٘ تاازي : 31اغيا٥ذ٠: 

ڱ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 76ٜٛط :  چگ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 70ٜٛط :  چپ

 چ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ   ٚقٛي٘ تاازي : 76ٜٛط :  چ  ںڱ  ڱ       ڱ  ں

 .12اؿحشات: 

و ٚعمت١َ جشٙ ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   3فـُ أ ٝ٘ و َلاف إيٝ٘ فشٚسُ

 ٚايلُري ا،ا٤ َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

ؿاذب اؿاٍ   ع٢ً إٔ َٝتٟا ذاٍ ٚ چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  و بكٛي٘ تاازي :4ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 اغيلاف إيٝ٘ أ ٝ٘ . 

   90ايٓرٌ:  چڇ  ڇ  ڍ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 36ايٓظا٤:  چۀ   ۀ  ہ  چ  ٚقاٍ اهلل تاازي :

   3ٖٛد:  چ  ٴۇۇ   ۆ         ۆ  ۈ  ۈچ    ٚقٛي٘ تاازي : 146األْااّ:  چ  ائې    ې  ى  ىچ  ٚقٛي٘ تاازي :

   37إبشاِٖٝ:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  ٚقٛي٘ تاازي :   76ٜٛط :  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ٚقٛي٘ تاازي :

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 28ايضَش:  چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ  ٚقٛي٘ تاازي :

  .20ايتهٜٛش:  چۀ  

و فشٚس ٚعمت١َ جشٙ ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠ ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ٖٚٛ َلاف   5فـُ رٟ و َلاف إيُٝ٘

 اييت باذٖا َلاف إيٝ٘ فشٚس . ٚايه١ًُ 

و تٓثٟٝٗا ع٢ً عـيِ ذك٘   ٚتاٗذ ٖزٙ ايكشا٠٤ ْادس٠ ٚػار٠   6ٚقشئ ُ ٚاؾاس را ايكش٣ و ْـثٟا ع٢ً ا  تـاقُ

 ٚقشا٠٤ اؾش ٖٞ األق٣ٛ ٚاألػٗش .

                                                           
  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 6/361ٚ  282/ 5  ٚ ايثرش احملٝؽي:  495/  2  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ :  197/ 1و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًضجاد : 1ُ

 .  475/  3  ٚ    323ٚ  2/80  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  610/  10ٚ  493/  6ٚ  457/  4  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  152/  17ٚ  386/ 12

  . 58  ٚديٌٝ ايظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو :  420  ٚػشح ػزٚس ايزٖب :  84/  3و ٜٓـيش : أٚكح اغيظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو : 2ُ

   458ٚ  2/457  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  37/  13ٚ  329ٚ  328/  6  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  214/  1و ٜٓـيش: ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 3ُ

 .  253ٚ  252/  1ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 

 7  ٚ ضا١ْ األد  ٚيب يظإ اياش  :  451ٚ  321  ٚػزٚس ايزٖب :  222ٚ  25  َٚغا ايًثٝب :  325/  2و ٜٓـيش : أٚكح اغيظايو أليف١ٝ ابٔ َايو : 4ُ

 /510  . 

ٚ  8/314ٚ  14/374ٚ  34ٚ 5/34  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  58 – 57/  2ايكشإٓ :   ٚايتثٝإ ؼي إعشا   454/  1و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ: 5ُ

 .  99ٚ  46/  2ٚ  342/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  354/  5ٚ  214/  2  ٚ إعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  38/  13ٚ  11/216

 . 4/285  ٚ ضا١ْ األد  ٚيب يثا  اياش :  1/1113  ٚايذس اغيـٕٛ :  3/255  ٚايثرش احملٝؽي  1/541و ٜٓـيش: ايهؼاف : 6ُ
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 اايثٟا : ا ــشٚس بايتثاٝـــ١ . 

 ايـف١ أٚ ايٓاا ا شٚس :  -1

 ٚس٠ ايٝا٤ ؼي تظا١ َٛاكع َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ ٖٚٞ : ٚسدت أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ فش

   37ايضَش: چں  ں  ڻ         ڻ  ڻچ :    ٚقٛي٘ تاازي1ق:  چٻ  ٻ  ٻ      پ    ٻٱچ  ؼي قٛي٘ تاازي:

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 3 افش:  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ  ٚقٛي٘ تاازي :

ڳ    چ    ٚقٛي٘ تاازي : 30اغيشطمتت:  چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ  :   ٚقٛي٘ تاازي 78ايشظئ:  چڑ   

 چچ  چ  ڇ    ڇ   چ    ٚقٛي٘ تاازي : 20 - 19ايتهٜٛش:  چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ   ٚقٛي٘ تاازي :14ايثًذ:  چے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳  ﮴   ﮵  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 10ايفحش: 

  .3اغيااسد:  چۉ  

و فشٚس٠ غيا قثًٗا ٚعمت١َ جشٖا ايٝا٤ ْٝاب١ عٔ ايهظش٠   ألْ٘ َٔ األمسا٤ اـُظ١   1فـُ رٟ و ْاا أٚ ؿف١ُ

 ٖٚٞ َلاف َٚا باذٖا َلاف إيٝ٘ فشٚس بايهظش٠ . 

ؼي با  ايتٛابع  ع٢ً إٔ رٟ ٚقاا ؿف١ يًففي  چ  ڄڦ  ڄ  ڄ ڄچ  و بكٛي٘ تاازي:2ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

  .2 - 1 افش:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤچ  ي١ ُاهللو َٔ قٛي٘ تاازي :اؾمت

 ا طِ اغياٛٛف ا شٚس :  -2

ٚسدت طا٥ف١ َٔ األمسا٤ اـُظ١ َاٛٛف١ عش اياٛ  ايٛاٚ   فشٚس٠ بايٝا٤ ع٢ً اطِ ؿياٖش ؼي طت١ َٛاكع 

 َٔ ايكشإٓ ايهشِٜ ٖٚٞ ناآلتٞ : 

ڭ  ۇ  ۇ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 35 – 34عثع:  چی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ   ىئ  ىئ      چ  قاٍ اهلل تاازي :

چ    ٚقٛي٘ تاازي : 87ٜٛط :  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 87ْٜٛع:  چۆ   

  ٚؼي  12اغيااسد:  چڀ  ڀ  ٺ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 89ٜٛط :  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

 . 83ايثكش٠:  چۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ قٛي٘ تاازي: 

و  ٚعمت١َ جشٖا ايٝا٤ ألْٗا َٔ 3رٟ و أمسا٤ َاٛٛف١ فشٚس٠ ع٢ً َا قثًٗا بايٛاُٚ –أ ٝ٘  –فكذ جا٤ت ُ أبٝ٘ 

 األمسا٤ اـُظ١ . 

                                                           
  اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ: 4537  ٚ ايذس اغيـٕٛ :  4/684  فتح ايكذٜش:  2/217  ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ:  4/26و ٜٓـيش: إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ: 1ُ

 .  119/  3ٕ يًذعاغ :   ٚإعشا  ايكشآ 456ٚ  326/  8  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  219ٚ  24/184ٚ  23/101

 .  404و ٜٓـيش : ػشح قٛش ايٓذ٣ : 2ُ

ٚ  4/287ٚ  10/378ٚ  1/136  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ  56ٚ  53/  13ٚ  183/  11ٚ  177/  1  اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  219و ٜٓـيش : ايذس اغيـٕٛ : 3ُ

  . 102ٚ  2/39ٚ  36/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  5/44
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 اغيثرر ايثاْٞ

 َا ا تًفا فٝ٘ ايؼشٚؾي

إرا فكذت أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ايؼشٚؾي اغيتفل عًٝٗا عٓذ٥ٕز تاش  بامتَات أ ش٣   ٚقذ جا٤ت ٖزٙ اغيٛاقع 

 اإلعشاب١ٝ َتٓٛع١   ٚضيهٔ تٛكٝرٗا ناآلتٞ : 

 أٟٚ  : ا شٚس عشف اؾش . 

 ٚناآلتٞ :  طحبدسغ ا طِ ا شٚس َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ٚاغيظثٛم عشف اؾش ع٢ً ٚفل ايرتتٝب ا،حا٥ٞ

 ذشف اؾـش ُ ايثـا٤ و :   -1

 جا٤ ذشف اؾش ُ ايثا٤ و جاسٟا ياذٕد َٔ ٖزٙ األيفاؿي بايهظش٠ ايـياٖش٠ ؼي أذذ عؼش َٛكاٟا ٖٚٞ : 

ڑ  ک  ک   ک   ک  چ   ٚؼي قٛي٘ تاازي : 36ايذ إ:  چائ  ائ    ەئ    ەئ               وئ  وئ  چ قاٍ اهلل تاازي : 

  . 25اؾاا١ٝ:  چگ  

و فشٚس عشف اؾش   ٚعمت١َ جشٖا ايهظش٠ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٖا ألْٗا جا٤ت ع٢ً 1كذ جا٤ت يفـي١ ُ آبا٥ٓا وُف

 ؿٛس٠ اؾُع . 

و اطِ فشٚس عشف ايثا٤ ٚعمت١َ جشٙ 2  فـُ أخ وُ 59ٜٛط :  چ  ھہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

و أْ٘ مل ٜكٌ بحب ٝهِ باإلكاف١  3  ٚرنش اغيفظشُٕٚ ايهظش٠ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ  ٚقذ جا٤  ري َلاف إزي اطِ

 يُِٖٝٛٗ أْ٘ مل ٜشد أ ٟا َاٗٛدٟا عٓذٙ  َٚثايغ١ٟ ؼي عذّ تاشف٘ بِٗ . 

ِٕ مل تل  ُ أخ و أعشبا باؿشنات األؿ١ًٝ . 4ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ  و بٗزٙ اآل١ٜ إ

ں  ں  ڻ  چ  زي :  ٚقٛي٘ تاا167آٍ عُشإ:  چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

   ٚقٛي٘ تاازي :8ايتٛب١: چڃ  ڃ ڃ ڃچ    ٚقٛي٘ تاازي :  41اغيا٥ذ٠:  چ  ۀڻ  ڻ  ڻ

ايتٛب١:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ    ٚقٛي٘ تاازي :30ايتٛب١: چ  ہہ  ہ  ہچ 

   4األذضا :  چ  کڑ  ڑ  کچ    ٚقٛي٘ تاازي : 15ايٓٛس:  چڻ  ڻ     چ  ٚقٛي٘ تاازي :  32

  .8ايـ :  چڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    چ  : ٚقٛي٘ تاازي

و اطِ فشٚس عشف اؾش ايثا٤ ٚعمت١َ جشٖا ايهظش٠ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٖا   5فتمتذفي إٔ ن١ًُ ُ أفٛاِٖٗ وُ

 ألْٗا جا٤ت ع٢ً ؿٛس٠ اؾُع ٖٚٞ َلاف١  ٚايلُري اغيتـٌ فٝٗا َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

                                                           
 .  155ٚ  9/131  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  154ٚ  130/  25  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  363/  25: ايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  و ٜٓـيش1ُ

 .  15/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ :  16/  13  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  456/  2و ٜٓـيش : ايهؼاف : 2ُ

 .  2584ـٕٛ :   ٚايذس اغي 356/  2و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚايتٜٓٛش : 3ُ

  . 998/  2  ٚػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ :  29/  1و ٜٓـيش : ديٌٝ ايظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو : 4ُ

 28/236ٚ  325ٚ  10/321  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  3615  ٚايذس اغيـٕٛ :  211/  2  إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ :  276/  1و ٜٓـيش : اؾٌُ ؼي ايٓرٛ : 5ُ

 .  61/  4ٚ  476/  2يًذسٜٚؽ :    ٚإعشا  ايكشإٓ
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 د / محمـذ نـاشــر سـالــم علــي الكريم القرآن يف الواردة الخمست األسماء اإلعـرابيـتأللفاظ المـواقـع

 ذــشف اؾــش ُ عًـ٢ و :  -2

 اؿشف ع٢ً عذٕد َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ؼي امتا١ َٛاكع : د ٌ ٖزا 

و بـُ ع٢ً و ٚعمت١َ جشٙ 1  فـُ أبٜٛو و اطِ فشٚس6ُٜٛط :  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ  ففٞ قٛي٘ تاازي :

ايهظش٠ ايٝا٤ ألْ٘ َث٢ٓ ٖٚٛ َلاف   ٚ ايلُري ايهاف ؼي قٌ جش باإلكاف١ ٚمل تاش  بإعشا  األمسا٤ 

 ا٤ت َثٓا٠  ري َفشد٠ . اـُظ١ نْٛٗا ج

و اطِ فشٚس بـُ ع٢ً و ٚعمت١َ 2  فـُ إ ٛتو وُ 5ٜٛط :  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

جشٙ ايهظش٠ ايـياٖش٠ ٖٚٛ َلاف   ٚ ايلُري اغيتـٌ ب٘ َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘  ٚجا٤ت ٖزٙ ايًفـي١ 

 طياٟا فًِ تاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ . 

و اطِ فشٚس بـُع٢ًو 3  فـُأفٛاِٖٗ وُ 65ٜع:  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  : ٚؼي قٛي٘ تاازي

ٚعمت١َ جشٙ ايهظش٠ ايـياٖش٠   ٚايلُري ِٖ ؼي قٌ جش باإلكاف١  ٚمل تاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ألْٗا 

 فكذت ػشؾي اإلفشاد ٚجا٤ت طياٟا . 

 ذــشف اؾــش ُ فـٞ و :  -3

 ٚسدت ؼي َٛكاري اآري ُٖٚا : 

 چں  ڻ  ڻ  ڻچ    ٚقٛي٘ تاازي : 55األذضا :  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قٛي٘ تاازي : ؼي

  .9إبشاِٖٝ: 

و عشف اؾش ُ ؼي و   ٚعمت١َ اؾش ايهظش٠ ايـياٖش٠  ٚايلُري 4فكذ جا٤ت ُ آبا٥ٗٔ   أفٛاِٖٗ و أمسا٤ فشٚس٠ُ

 اغيتـٌ فُٝٗا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

 ١ ع٢ً إٔ ُؼي و تحبتٞ سيا٢ٓ ايثا٤ أٟ : فشدٚا أٜذِٜٗ بحبفٛاِٖٗ . و باآل١ٜ ايثا5ْٝٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 ذــشف اؾــش ُ ايمتّ و :  -4

 د ًا ايمتّ ع٢ً عذد َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ؼي عؼش٠ َٛاكع ٖٚٞ : 

                                                           
 .  383/  12  ٚ اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  209/  12  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  276/  5و ٜٓـيش : ايثرش احملٝؽي : 1ُ

 .  4/450  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  381/  12  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  193/  1و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًضجاد : 2ُ

  . 222/  8  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  29/  23  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  328/  7ـيش : ايثرش احملٝؽي : و 3ُٜٓ

/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  162/  13  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  169/  13  ٚايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  66/  2و ٜٓـيش : ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 4ُ

163  . 

 .  225  َٚغا ايًثٝب :  42/  1  ٚاؾ٢ٓ ايذاْٞ :  279/  4ـيش : ػشح ايشكٞ ع٢ً ايهاف١ٝ : و 5ُٜٓ
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و اطِ فشٚس بـُايمتّو ٚعمت١َ 1  فـُ أبٜٛ٘ وُ 11ايٓظا٤:  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

ْ٘ َث٢ٓ ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري اغيتـٌ ب٘ ؼي قٌ جش باإلكاف١   ٚمل ٜاش  بإعشا  األمسا٤ جشٙ ايٝا٤ أل

 اـُظ١ ألْ٘  ري َفشد   ٚاؾاس ٚا شٚس ػث٘ طي١ً ؼي قٌ سفع  رب َكذّ . 

 چڳ  ڳچ   ٚؼي قٛي٘ تاازي : 5ايهٗ :  چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 چڍ  ڍ  ڌ        ڌ  چ    ٚقٛي٘ تاازي:156آٍ عُشإ:  چې  ې  چ    ٚقٛي٘ تاازي:5األذضا : 

   ٚؼي قٛي٘ 10اؿؼش:  چپ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ    ٚقٛي٘ تاازي :168آٍ عُشإ: 

األذضا :  چ  ڌڇ   ڍ   ڍ  ڌچ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 11اؿؼش:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ تاازي :

18 .  

و عشف اؾش ايمتّ  ٚعمت١َ جشٖا ايهظش٠ ايـياٖش٠   2ِٗ و أمسا٤ فشٚس٠ُطتمتذفي إٔ ُ آبا٥ِٗ   ٚإ ٛاْ

ٚايلُري اغيتـٌ فِٝٗ ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘   ٚمل تاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ نْٛٗا فكذت ػشٚؾي 

متٕ و: إٕ ايمتّ ؼي ُآلبا٥ِٗو ٖٞ  ّ ا ْتظا    ٚ ّ ا طتركام ٜكاٍ ف3اإلفشاد فحا٤ت طياٟا   ٚقاٍ اياًُا٤ُ

 يفمتٕ   أٟ ٖٛ : ابٓ٘ ٜٚٓتظب ي٘  ٚقذ ُتظثل بـُ   و ايٓاف١ٝ صٜاد٠ يتحبنٝذ ايٓفٞ . 

   86ايؼاشا٤: چٺ  ٺ     چ  ٚجا٤ت باض أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ فشٚس٠ بايهظش٠ اغيكذس٠ ؼي قٛي٘ تاازي:

و عشف اؾش 4شٚس٠ُ  فـُ أبٞ  ٚأل ٞ و أمسا٤ ف 151األعشاف:  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 ايمتّ   ٚعمت١َ جشُٖا ايهظش٠ اغيكذس٠ ألْ٘ أكٝفا إزي ٜا٤ اغيتهًِ   ففكذت ػشؾي إعشا  األمسا٤ اـُظ١ . 

 ذــشف اؾــش ُ َـٔ و :  -5

د ٌ ذشف اؾش َُٔو ع٢ً باض أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ ٚجشتٗا بايهظش٠ ؼي عيظ١ َٛاكع ٖٚٞ : ؼي قٛي٘ 

  .87األْااّ: چ ںڱ  ڱ  ڱ  ںچ    ٚؼي قٛي٘ تاازي:23عذ:ايش چک ک گ گ چ  تاازي:

و عشف اؾش ُ َٔ و ٚعمت١َ جشٙ ايهظش٠ ايـياٖش٠ ع٢ً آ شٙ   ٖٚٛ َلاف  ٚ ايلُري 5فـُآبا٥ِٗو اطِ فشٚسُ

 اغيتـٌ ب٘ َثا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

    ؼي با  اياٛ  . چک  ک  گ  گ  چ  و بكٛي٘ تاازي :6ٚاطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

پ         ڀ  ڀ  ڀ   چ   ٚؼي قٛي٘ تاازي : 118آٍ عُشإ:  چڑ  ک  ک   ک  ک  چ  قٛي٘ تاازي : ٚؼي

  . 5ايهٗ :  چ  ٺڀ

                                                           
 . 452/  4  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ:  1060  ٚايذس اغيـٕٛ:  1/115  ٚإعشا  ايكشإٓ يًضجاد:  1/513و ٜٓـيش: ايهؼاف: 1ُ

/  7ٚ  532/  5  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  28/200ٚ  4/368ٚ  21/128ٚ  139/  15:    ٚ اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ 385/  3و ٜٓـيش : فتح ايكذٜش / 2ُ

596  ٚ2  /105  ٚ10  /49  ٚ46  . 

 .  5239  ٚايذس اغيـٕٛ :  286/  5  ٚفتح ايكذٜش :  261/  21و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚ ايتٜٓٛش : 3ُ

  . 88/  7شإٓ يًذسٜٚؽ :   ٚ إعشا  ايك 89/  19و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 4ُ

 . 2/117  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  121/ 13  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  2666  ايذس اغيـٕٛ :  349/ 7و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚايتٜٓٛش : 5ُ

 .  1244/  3و ٜٓـيش : ػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ  بٔ َايو : 6ُ
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و عشف اؾش ُ َٔ و ٚعمت١َ جشٙ ايهظش٠ ايـياٖش٠ ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري ُ ِٖ و 1فـُ أفٛاِٖٗ و اطِ فشٚسُ

 َثا ؼي قٌ جش باإلكاف١ . 

َٔٔو ؼي2ٚقاٍ اياهربُٟ   ٖزٙ اآل١ٜ تذٍ ع٢ً ابتذا٤ ايغا١ٜ  أٟ ؿيٗشت  اسج١ َٔ أفٛاِٖٗ. و: إٕ ُ

 ااْٟٝا : ا ــشٚس باإلكـافـــ١ . 

 ٚسدت طا٥ف١ َٔ األمسا٤ اـُظ١ ؼي َٛقع اغيلاف إيٝ٘   ٚمل تاش  بإعشابٗا ؼي ااا عؼش َٛكاٟا ٖٚٞ: 

و ألْٗا َلاف إيٝ٘  3س٠ُ  فـُ أ ٜٛهِ و امسا٤ فشٚ 10اؿحشات: چ  ۉۋ  ۅ  ۅچ  ؼي قٛي٘ تاازي:

و بري إ ٛتهِ بايتا٤ ع٢ً اؾُع   ٚٝقش٢َئ بري إ ٛاْهِ 4ٚعمت١َ جشٖا ايٝا٤ ألْٗا َث٢ٓ  ٚقذ قشأ ابٔ عاَشُ

بايٕٓٛ ع٢ً اؾُع   ٚعٖثش بـُ أ ٜٛهِ و ع٢ً ؿٝغ١ ايتث١ٝٓ َشاعا٠ يهٕٛ ايهمتّ جاس٣ ع٢ً طا٥فتري َٔ اغي َٓري   

 ٣   ٚألٕ أقٌ َٔ ٜكع َِٓٗ ايؼكام اآإ . فُحاًا نٌ طا٥ف١ ناألخ يأل ش

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 61ايٓٛس:  چگ  گ  ڳ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

﮵      چ    ٚقٛي٘ تاازي : 100ٜٛط :  چ  ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ    ٚقٛي٘ تاازي : 26ايؼاشا٤: 

ڀ    ڀ   ڀ  چ    ٚقٛي٘ تاازي : 61ايٓٛس:  چ   ڱ  ڱ  ڱچ    ٚقٛي٘ تاازي : 31ايٓٛس:  چ﮶  ﮷   

  . 55األذضا :  چ

و ; ألٕ َٛقاٗا اإلعشابٞ َلاف إيٝ٘ فشٚس 5إ ٛاْهِ و أمسا٤ فشٚس٠ُ –إ ٛاْٗٔ  –أ ٛتٞ  –فـُ آبا٥هِ 

 ٚعمت١َ جشٖا ايهظش٠ ايـياٖش٠ ٚاغيكذس٠   ٚايلُري اغيتـٌ َثا ؼي قٌ جش باإلكاف١ . 

  .31اغيا٥ذ٠: چمئی  جئ  حئچ    ٚقٛي٘ تاازي:93ٜٛط :  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۅچ  ٚؼي قٛي٘ تاازي:

و فشٚس ٚعمت١َ جشٙ ايهظش٠ اغيكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ايٝا٤  تـاي٘ بٝا٤ اغيتهًِ   6أ ٞ و َلاف إيُٝ٘ –فـُ أبٞ 

 ٚيزيو مل تاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ . 

  ع٢ً أْ٘ إرا أكٝفا يٝا٤ اغيتهًِ أعشبا  چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ  و بكٛي٘ تاازي :7ٚقذ اطتؼٗذ ايٓرا٠ُ

 عشنات أؿ١ًٝ َكذس٠ ع٢ً َا قثٌ ٜا٤ اغيتهًِ . 

  فـُ األخ و َلاف إيٝ٘ فشٚس ٚعمت١َ جشٙ ايهظش٠ ايـياٖش٠ ع٢ً  23ايٓظا٤:  چژ   ژ  چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

 آ شٙ   ٚمل ٜاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ألْ٘ مل ٜل  . 

                                                           
 .  140/  15ؼي إعشا  ايكشإٓ :   ٚاؾذٍٚ  250/  15و ٜٓـيش : ايترشٜش ٚ ايتٜٓٛش : 1ُ

 .  147/  1و ٜٓـيش : ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 2ُ

 . 119  َٚؼهٌ إعشا  ايكشإٓ يًكٝظٞ :  2/7  ٚايثرش احملٝؽي :  4899  ٚايذس اغيـٕٛ :  4/212ٚ 1/280و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ: 3ُ

  .26/245  ٚ ايترشٜش ٚايتٜٓٛش :  90/  5  ٚفتح ايكذٜش :  8/111:   ٚايثرش احملٝؽي  1/2109و ٜٓـيش : ايتظٌٗٝ  بٔ جض٣ : 4ُ

 2ٚ  208/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ:  13/68ٚ  18/295  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  4/582  فتح ايكذٜش:  3/148و ٜٓـيش : إعشا  ايكشإٓ يًٓراغ: 5ُ

2  /106  ٚ350  . 

 . 104/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  5/54ٚ  2/459  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  13/60ٚ  6/330و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 6ُ

 .  30و ٜٓـيش : ديٌٝ ايظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو : 7ُ
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و 1  فـُ آبا٥و و َلاف إيٝ٘ فشٚسُ 133ايثكش٠:  چې   ى  ى  ائ  ائ  چ  ٚأَا قٛي٘ تاازي :

ٚعمت١َ جش٠ ايهظش٠ ايـياٖش٠ ٖٚٛ َلاف   ٚايهاف كُري َثا ؼي قٌ جش باإلكاف١   ٚمل ٜاش  بإعشا  

 األمسا٤ اـُظ١ نْٛ٘ جا٤ ع٢ً ؿٛس٠ طيع ايتهظري . 

 و بٗزٙ اآل١ٜ ؼي با  ايتٛابع اياٛ . 3ايٓرا٠ُو ُٚإي٘ أبٝو و ع٢ً اإلفشاد   ٚاطتؼٗذ 2ٚقذ قشأ بالُِٗ

 اايثٟا : ا ــشٚس بايتثاٝـــ١ . 

ٚسدت طا٥ف١ َٔ أيفاؿي األمسا٤ اـُظ١ فشٚس٠ بايتثا١ٝ ٚ اؿ١ ؼي با  اياٛ  ؼي عيظ١ َٛاكع 

 ٚتٛكٝرٗا ناآلتٞ : 

 اطــِ َاٛــٛف بـُ أٚ و :  -1

 ٚسد ؼي َٛكاري :

ۓ    ۓ  چ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 31ايٓٛس:  چہ  ہ  ھ   ۀ  ۀ   ہ  ہ چ  ؼي قٛي٘ تاازي :

  .31ايٓٛس:  چ﮲   ﮳  ﮴  

و ٚعمت١َ جش٠ ايهظش٠ ايـياٖش٠ ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري ُ 4إ ٛاْٗٔ و أطِ َاٛٛف بـُ أٚ و فشٚسُ –فـُ آبا٥ٗٔ 

ٖٔ و اغيتـٌ فٝ٘ ؼي قٌ جش باإلكاف١   ٚمل ٜاش  بإعشا  األمسا٤ اـُظ١ ألْ٘ طيع تهظري ٖ  . 

 اطــِ َاٛــٛف بـُ ايـــٛاٚ و : -2

 ٚسد ؼي َٛكاري : 

ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    چ    ٚؼي قٛي٘ تاازي : 87األْااّ:  چ  ںڱ  ڱ  ڱ  ںچ  ؼي قٛي٘ تاازي :

 . 7ٜٛط :  چڍ  ڌ  ڌ  

لاف   و بـُ ايٛاٚ و فشٚس٠ ٚعمت١َ جشٖا ايهظش٠ ايـياٖش٠ ٖٚٞ 5َإ ٛت٘ و أمسا٤ َاٛٛف١ُ –فـُ إ ٛاِْٗ 

 ٚايلُري اغيتـٌ بٗا ؼي قٌ جش َلاف إيٝ٘ . 

  فـُإ ٛاِْٗ و اطِ َاٛٛف  55األذضا :  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     چ  ٚؼي قٛي٘ تاازي :

بـُ ايٛاٚ و فشٚس ٚعمت١َ جش٠ ايهظش٠ ٖٚٛ َلاف   ٚايلُري ُ ٖٔ و َثا ؼي قٌ جش باإلكاف١   ُٚ   و صا٥ذ٠ 

 و.6يتٛنٝذ ايٓفُٞ

                                                           
 .  191/  1  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  27/ 1و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 1ُ

 .  327  ٚايذس اغيـٕٛ :  65/  1  ٚايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  265/  1ا  ايكشإٓ يًٓراغ :   ٚإعش 1/82و ٜٓـيش : َااْٞ ايكشإٓ يًفشا٤ : 2ُ

  . 222/  2  ٚػشح أيف١ٝ ابٔ َايو :  738و ٜٓـيش : َغا ايًثٝب : 3ُ

 .  350/  2  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ :  254/  18  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  1231و ٜٓـيش : ايتظٌٗٝ  بٔ جضٟ : 4ُ

 .  163/  3  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ :  384/  12ٚ  210/  7و ٜٓـيش : اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : 5ُ

 . 3/58  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذعاغ : 8/42  ٚإعشا  ايكشإٓ يًذسٜٚؽ: 22/182  ٚاؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ :  424/  4و ٜٓـيش : فتح ايكذٜش : 6ُ
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 : اــــاشيــــ١
بإٛ اهلل ٚفلً٘ شيا دساط١ اغيٛاقع اإلعشاب١ٝ ألسبا١ أيفاؿي َٔ األمسا٤ اـُظ١ ؼي ايكشإٓ ايهشِٜ غيا ٚافكا 

 ايؼشٚؾي َٚا  ايفتٗا   ٚقذ اْت٢ٗ ايثرر إزي ْتا٥خ ضيهٔ إطيا،ا ع٢ً ٚفل اؾذٍٚ اآلتٞ : 

 انًىقغ اإلػزابي انهفظت
ػدد 
انًىاض

 ع
 رة ورقى اآليتاسى انسى حـانتـــه

 73انمظض :  يطاتك نهششٔط 9 يثرذأ يشفٕع أتٕ
 61ٕٚسف :  يطاتك نهششٔط 9 خثش يشفٕع أخٕ

 يطاتك نهششٔط 92 خثش يشفٕع رٔ
ٌ: 905انثمشج: ، 71،  األَفال: 4ٔ24ٔ924ٔ957، آل عًشا
ٚذ: ، 59،فظهد:933ٔ942، األَعاو: 4، انجًعح:  71ٔ 79انحذ

ًائذج:95انثشٔج:  ٚاخ:95، غافش: 58كٓف:، ان15، ان  .58، انزاس
 . 78، يشٚى :  87انكٓف :  يطاتك نهششٔط 7 اسى يكاٌ يشفٕع أتٕ

َّ يشفٕع رٔ  يطاتك نهششٔط 8 خثش إ
، فظهد: 6، انشعذ: 69، غافش: 6، َٕٚس: 743انثمشج: 
 . 21، انمظض : 68، ٕٚسف:  23، انًُم:  43

 . 759انثمشج :  يطاتك نهششٔط 9 خثش نكٍ يشفٕع رٔ
 . 14،  68ٕٚسف :  يطاتك نهششٔط 7 فاعم يشفٕع أتٕ
 .969،  947،  974،  906انشعشاء:  يطاتك نهششٔط 4 فاعم يشفٕع أخٕ
 . 780انثمشج ،  يطاتك نهششٔط 9 فاعم يشفٕع رٔ
 . 35فظهد :  يطاتك نهششٔط 9 َائة فاعم يشفٕع رٔ
ع رٔ  .6، انُجى:  72ٔ 97: ، انشحًٍ 97ص: يطاتك نهششٔط 4 طفح )َعد( يشٕف
ع أخٕ  . 47، طّ :  8ٕٚسف:  يطاتك نهششٔط 7 اسى يعطٕف يشٕف
ع رٔ  . 35فظهد :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يعطٕف يشٕف
 . 99انُساء :  يخانف نهششٔط 9 يثرذأ يشفٕع آتاء
ساء:  يخانف نهششٔط 3 يثرذأ يشفٕع أخ  .34، انمظض: 707، األعشاف:97اُن

،  1، ٕٚسف: 5، األحزاب: 99، انرٕتح: 770انثمشج:  يخانف نهششٔط 5 شفٕعخثش ي اخٕاٌ ٔإخٕج
 . 90انحجشاخ : 

 . 80، انكٓف : 74، انرٕتح: 904، انًائذج: 920انثمشج:  يخانف نهششٔط 4 اسى كاٌ يشفٕع آتاء
 . 99انُساء :  يخانف نهششٔط 9 اسى كاٌ يشفٕع إخٕج
 . 73ص :  يخانف نهششٔط 9 خثش إٌ يش فٕع أخ

 يخانف نهششٔط 90 فاعم يشفٕع آتاء
 60، ْٕد: 923ٔ  20، األعشاف: 99ٔ 77انُساء: 

 . 80، ٕٚسف : 43، سثأ: 907، إتشاْٛى: 901ٔ 82ٔ
 . 22ٔ  58ٕٚسف :  يخانف نهششٔط 7 فاعم يشفٕع أخ
 . 906انًائذج :  يخانف نهششٔط 9 فاعم يشفٕع رٔ
 . 6س : ٚ يخانف نهششٔط 9 َائة فاعم يشفٕع آتاء

ع إخٕاٌ  . 93، ق :  74انرٕتح :  يخانف نهششٔط 7 اسى يعطٕف يشٕف

ع آتاء  يخانف نهششٔط 1 اسى يعطٕف يشٕف
ٔ 19، األَعاو: 73، انُجى: 40، ٕٚسف: 29األعشاف: 

 . 38، انًؤيٌُٕ :  68ٔ 62ٔ 35، انًُم: 948
 . 40األحزاب :  يطاتك نهششٔط 9 خثش كاٌ يُظٕب أتا
 . 949، انمهى: 98، فاطش: 957، األَعاو: 906انًائذج:  يطاتك نهششٔط 4 ُظٕبخثش كاٌ ي را
َّ يُظٕب أتا  . 80ٔ  8ٕٚسف :  يطاتك نهششٔط 7 اسى إ
 . 69ٔ  96ٕٚسف :  يطاتك نهششٔط 7 يفعٕل تّ يُظٕب أتا

 يطاتك نهششٔط 95 يفعٕل تّ يُظٕب أخا
، 35، انفشلاٌ: 53، يشٚى: 26ٔ 61ٔ 65ٔ 63ٕٚسف: 

، 85ٔ 65ٔ23، األعشاف:79، األحماف: 45نًُم: ا
 . 36، انعُكثٕخ : 84ٔ 50ٔ69ْٕد:

 ، 82، األَثٛاء: 38، انشٔو:  76اإلسشاء:  يطاتك نهششٔط 3 يفعٕل تّ يُظٕب را
 . 94انشعذ :  يطاتك نهششٔط 9 يفعٕل تّ يُظٕب فا
 .89ٔ 12ٔ 65ٔ 63ٔ 92ٔ 99ٕٚسف:  يطاتك نهششٔط 6 اسى يُادٖ يُظٕب أتا
 . 14ٔ  86انكٓف :  يطاتك نهششٔط 7 اسى يُادٖ يُظٕب را
َعد( ُيظٕب را  .95، انثهذ:93، انًزيم:22، انًؤيٌُٕ:92ص: يطاتك نهششٔط 4 طفح )
ؤيٌُٕ: يطاتك نهششٔط 3 اسى يعطٕف ُيظٕب أخا  .36، انشعشاء:999، األعشاف:45اًن
 . 48، ص :  82ٔ 85األَثٛاء:  يطاتك نهششٔط 3 اسى يعطٕف ُيظٕب را

 . 77انًجادنح :  يخانف نهششٔط 9 خثش كاٌ يُظٕب آتاء
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 انًىقغ اإلػزابي انهفظت
ػدد 
انًىاض

 ع
 رة ورقى اآليتاسى انسى حـانتـــه

 . 903آل عًشاٌ :  يخانف نهششٔط 9 خثش أطثح يُظٕب إخٕاٌ
 . 72، اإلسشاء :  926انُساء :  يخانف نهششٔط 7 خثش كاٌ يُظٕب إخٕج
َّ يُظٕب أب  . 75، انمظض :  28ٕٚسف :  يخانف نهششٔط 7 اسى إ

 . 900ٔ  11، ٕٚسف :  72األعشاف :  يخانف نهششٔط 3 ّ يُظٕبيفعٕل ت أتٕاٌ
 . 922، انثمشج :  7انطالق :  يخانف نهششٔط 4 يفعٕل تّ يُظٕب رٔ٘

 يخانف نهششٔط 94 يفعٕل تّ يُظٕب آتاء
ًائذج: 700انثمشج:  َٕس: 904، ان ، 15ٔ 78، األعشاف: 28،ٚ 
ٕتح:  ٛاء: 73انر ًؤي24ُٕ، انشعشاء: 53، األَث ، األحزاب: 68ٌ: ، ان

 .53ٔ 74ٔ 77، انزخشف:  61، انظافاخ: 5

 يخانف نهششٔط 8 اسى يُادٖ يُظٕب أب
، 45ٔ 44ٔ 43ٔ 47، يشٚى:900ٔ 4ٕٚسف: 

 .907، انظافاخ: 76انمظض: 
 . 42انحجش :  يخانف نهششٔط 9 حال يُظٕب إخٕاَا
 .98انفشلاٌ: ،71، انزخشف: 44األَثٛاء:  يخانف نهششٔط 3 اسى يعطٕف يُظٕب آتاء
 .77، انًجادنح:73، انرٕتح: 75انًائذج:  يخانف نهششٔط 3 اسى يعطٕف يُظٕب أخٙ
 . 30طّ :  يخانف نهششٔط 9 عطف تٛاٌ يُظٕب أخٙ

 . 96سثأ :  يخانف نهششٔط 9 طفح يُظٕب رٔاذٙ
 . 69ٔ  63ٔ  8ٕٚسف :  يطاتك نهششٔط 3 اسى يجشٔس تـ إنٗ أتٙ
 . 47اإلسشاء :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ إنٗ ر٘
 . 35انمظض :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ انثاء أخٙ
 . 36انُساء :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ انثاء ر٘
 . 64ٕٚسف :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ عهٗ أخٙ
 . 83انكٓف :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ عٍ ر٘

 طاتك نهششٔطي 1 اسى يجشٔس تـ انالو أتٙ
ٛاء: 47، يشٚى: 24األَعاو:  َث ، انظافاخ: 20، انشعشاء: 57، األ

ٕتح: 76، انزخشف:85 سف: 994، انر ًرحُح: 4، ٕٚ  . 4، اًن
 . 947األعشاف :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ انالو أخٙ
 . 5، انفجش:  2، انحشش:  49األَفال:  يطاتك نهششٔط 3 اسى يجشٔس تـ انالو ر٘
 . 51ٕٚسف :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ يٍ أتٙ
 . 34، عثس :  928انثمشج:  يطاتك نهششٔط 7 اسى يجشٔس تـ يٍ أخٙ
 . 9، انًسذ : 28، انحج: 1ٕٚسف:  يطاتك نهششٔط 3 يضاف إنّٛ يجشٔس أتٙ

 يطاتك نهششٔط 6 يضاف إنّٛ يجشٔس أخٙ
، 26ٔ 20، ٕٚسف: 950، األعشاف: 39ٔ 30انًائذج: 

 . 97شاخ: انحج

 يطاتك نهششٔط 8 يضاف إنّٛ يجشٔس ر٘
، 3، ْٕد: 946، األَعاو:10، انُحم: 36انُساء: 

 70، انركٕٚش :  78، انزيش: 32، إتشاْٛى: 26ٕٚسف: 
. 

 يطاتك نهششٔط 1 طفح يجشٔسج ر٘
، 28، انشحًٍ:3، غافش:32، انزيش: 9ص: 

 90، انفجش: 70، انركٕٚش:3، انًعاسج: 30انًشسالخ: 
 . 94نثهذ : ، ا

 . 35عثس :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يعطٕف يجشٔس أتٙ
 97، انًعاسج:82ٔ81، ٕٚسف:82َٕٚس: يطاتك نهششٔط 4 اسى يعطٕف يجشٔس أخٙ
 . 83انثمشج :  يطاتك نهششٔط 9 اسى يعطٕف يجشٔس ر٘
 . 75، انجاثٛح :  36انذخاٌ :  يخانف نهششٔط 7 اسى يجشٔس تـ انثاء آتاء
 . 51ٕٚسف :  يخانف نهششٔط 9 ٔس تـ انثاءاسى يجش أخ

 يخانف نهششٔط 8 اسى يجشٔس تـ انثاء أفٕاِ
، 30ٔ37ٔ 8، انرٕتح:49، انًائذج:962آل عًشاٌ:

 .8، انظف: 4، األحزاب:95انُٕس:
 . 6ٕٚسف :  يخانف نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ عهٗ أتٕ٘
 . 5ٕٚسف :  يخانف نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ عهٗ إخٕج
 . 65ٚس :  يخانف نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ عهٗ ِأفٕا
 . 55األحزاب :  يخانف نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ فٙ آتاء
 . 1إتشاْٛى :  يخانف نهششٔط 9 اسى يجشٔس تـ فٙ أفٕاِ
 . 86، انشعشاء :  99انُساء :  يخانف نهششٔط 7 اسى يجشٔس تـ انالو أتٕ٘
 . 5، األحزاب: 5، انكٓف: 959األعشاف: يخانف نهششٔط 3 اسى يجشٔس تـ انالو آتاء

، انحشش: 98، األحزاب : 956ٔ968آل عًشاٌ:  يخانف نهششٔط 5 اسى يجشٔس تـ انالو اخٕاٌ
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 انًىقغ اإلػزابي انهفظت
ػدد 
انًىاض

 ع
 رة ورقى اآليتاسى انسى حـانتـــه

90ٔ99 . 
 . 73، انشعذ :  28األَعاو :  يخانف نهششٔط 7 اسى يجشٔس تـ يٍ آتاء
 . 5، انكٓف :  998آل عًشاٌ :  يخانف نهششٔط 7 اسى يجشٔس تـ يٍ أفٕاِ
 . 90انحجشاخ :  يخانف نهششٔط 9 يضاف إنّٛ يجشٔس أخٕ٘
 .76، انشعشاء:  69، انُٕس: 933انثمشج:  يخانف نهششٔط 3 يضاف إنّٛ يجشٔس آتاء
ُٕس:900ٕٚسف: يخانف نهششٔط 4 يضاف إنّٛ يجشٔس إخٕج  .55، األحزاب: 39ٔ69، ان
 . 13ٕٚسف :  يخانف نهششٔط 9 يضاف إنّٛ يجشٔس أتٙ
 .  39، انًائذج : 73انُساء :  يخانف نهششٔط 7 ضاف إنّٛ يجشٔسي أخٙ
 . 39انُٕس :  يخانف نهششٔط 9 اسى يعطٕف يجشٔس آتاء

 يخانف نهششٔط 4 اسى يعطٕف يجشٔس إخٕاٌ
، األحزاب :  39، انُٕس :  2، ٕٚسف :  82األَعاو : 

55 . 

 َـادس ايثرر َٚشاجا٘

 ايكشإٓ ايهشِٜ . 

ٖـ و   دساط١ ٚؼكٝل: قُذ ذظٔ 577ثذ ايشظئ بٔ قُذ بٔ عثذ اهلل األْثاسٟ ُ ت أطشاس اياشب١ٝ : ع -

 ّ. 1997-ٖـ1418يثٓإ    –  داس ايهتب ايا١ًُٝ   بريٚت  1مشع ايذٜٔ   ؾي

ٖـ و   ؼكٝل: د. عثذ 316األؿٍٛ ؼي ايٓرٛ : أبٛ بهش قُذ بٔ طٌٗ بٔ ايظـشاد ايٓرٟٛ ايثغذادٟ ُ ت -

 ّ. 1999-ٖـ1420   1يثٓإ   ؾي –ظ١ ايشطاي١   بريٚت اؿظري ايفتًٞ   َ ط

ٖـو   ؼكٝل : د.صٖري  اصٟ صاٖذ   338إعشا  ايكشإٓ : أبٛ جافش أظيذ بٔ قُذ بٔ إمساعٌٝ ايٓراغ ُت -

 ّ . 1985 -ٖـ1405  2عامل ايهتب   َهتث١ ايٓٗل١ اياشب١ٝ   بريٚت   ؾي 

ّ و   تٓكٝح ٚتـرٝح: ٜٛط  عًٞ 1982يذسٜٚؽ ُ ت إعشا  ايكشإٓ ايهشِٜ ٚبٝاْ٘ : ايؼٝخ قٝٞ ايذٜٔ ا-

 ّ . 2003 -ٖـ 1424   9بريٚت  ؾي  –بذٜٟٛ  داس ابٔ نثري ٚداس ايُٝا١َ يًٛثاع١ ٚايٓؼش   دَؼل 

 ّ. 2006 -ٖـ 1425   1إعشا  ايكشإٓ ايهشِٜ: قاطِ ظيذإ دعاغ   داس اغيٓري   داس ايفاسابٞ   دَؼل   ؾي -

ايثـشٜري ٚايهٛفٝري : أبٛ ايربنات عثذ ايشظئ بٔ قُذ بٔ األْثاسٟ  اإلْـاف ؼي َظا٥ٌ اـمتف بري-

ٖـ و   َٚا٘ نتا  : ا ْتـاف َٔ اإلْـاف   تحبيٝ  : قُذ قٝٞ ايذٜٔ عثذ اؿُٝذ   577ايٓرٟٛ  ُت 

 ّ . 2003-ٖـ1424   1بريٚت   ؾي  –اغيهتث١ اياـش١ٜ   ؿٝذا 

ثذ اهلل طياٍ ايذٜٔ بٔ ٜٛط  بٔ أظيذ بٔ ٖؼاّ أٚكح اغيظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو : أبٛ قُذ ع-

ٖـ و  َٚا٘ نتا  : عذ٠ ايظايو إزي ؼكٝل أٚكح اغيظايو  تحبيٝ  : قُذ قٝٞ 761األْـاسٟ اغيـشٟ ُت

 ّ . 1992بريٚت   –ايذٜٔ عثذ اؿُٝذ  َٓؼٛسات اغيهتث١ اياـش١ٜ   ؿٝذا 

ٖـو   ؼكٝل: 745ري بحببٞ ذٝإ األْذيظٞ ُتايثرش احملٝؽي ٜٚظ٢ُ بايتفظري ايهثري : قُذ بٔ ٜٛط  ايؼٗ-

 -ٖـ 1422   1بريٚت   ؾي  –عادٍ أظيذ عثذ اغيٛجٛد ٚعًٞ قُذ َاٛض ٚآ شٕٚ   داس ايهتب ايا١ًُٝ   يثٓإ 

2001 . ّ 

ٖـو  1205تاد اياشٚغ َٔ جٛاٖش ايكاَٛغ: أبٛ فٝض ايظٝذ قُذ بٔ عثذ ايشصام َشتلـ٢ ايضبٝذٟ ُت-

 كري   داس ا،ذا١ٜ   ايهٜٛا   ُد.تو.ؼكٝل: فُٛع١ َٔ احملك

ٖٔ ب٘ ايشظئ و : أبٛ ايثكا٤ قب ايذٜٔ عثذ اهلل بٔ - ايتثٝإ ؼي إعشا  ايكشإٓ أٚ اغيظ٢ُ بـُ اَمت٤ َا َ

 ٖـ و   ؼكٝل: عًٞ قُذ ايثحاٟٚ   إذٝا٤ ايهتب اياشب١ٝ   بريٚت   ُ د . ت و . 616اؿظري اياهربٟ ُ ت 
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ٖـ و   داس طرٕٓٛ يًٓؼش ٚايتٛصٜع   تْٛع   1393خ قُذ ايٛاٖش بٔ عاػٛس ُ ت ايترشٜش ٚايتٜٓٛش : ايؼٝ-

 ّ . 1997ايٛثا١ ايتْٛظ١ٝ   

 –ايترف١ ايظ١ٝٓ بؼشح اغيكذ١َ األجش١َٝٚ : قُذ قٝٞ ايذٜٔ عثذ اؿُٝذ   اغيهتث١ اياـش١ٜ   ؿٝذا -

 ٖـ . 1427 –ّ 2006بريٚت   

 ٖـ. 1418  1ٔ ؿاحل ايفٛصإ  بشٜذ٠  ؾيتاحٌٝ ايٓذ٣ بؼشح قٛش ايٓذ٣: عثذ اهلل ب-

ٖـو  ؼكٝل : عثذ ايظمتّ قُذ ٖاسٕٚ  370تٗزٜب ايًغ١ : أبٛ َٓـٛس قُذ بٔ أظيذ األصٖشٟ ُت-

 َٚشاجا١ : قُذ عًٞ ايٓحاس  ايذاس اغيـش١ٜ يًتحبيٝ  ٚايرتطي١  ايكاٖش٠  ُ د . ت و . 

ٖـو  749بذس ايذٜٔ ذظٔ بٔ قاطِ اغيشادٟ ُت تٛكٝح اغيكاؿذ ٚاغيظايو بؼشح أيف١ٝ ابٔ َايو : أبٛ قُذ-

 ّ. 2008-ٖـ 1428   1ػشح ٚؼكٝل: عثذ ايشظئ عًٞ طًُٝإ  داس ايفهش اياشبٞ  ؾي 

ٖـ و   ساجا٘ : عثذ اياضٜض طٝذ األٌٖ   داس 1464جاَع ايذسٚغ اياشب١ٝ : ايؼٝخ َـٛف٢ ايغمتبٝا ُ ت-

 ّ . 2004 -ٖـ 1425   1يثٓإ   ؾي  –إذٝا٤ ايرتاث اياشبٞ   بريٚت 

ٖـو   داس ايشػٝذ َٚ طظ١ اإلضيإ   1376اؾذٍٚ ؼي إعشا  ايكشإٓ : قُٛد بٔ عثذ ايشذِٝ ايـاؼي ُ ت -

 ٖـ . 1418   4دَؼل   ؾي 

ٖـو   ؼكٝل : 671اؾاَع ألذهاّ ايكشإٓ : أبٛ عثذ اهلل قُذ بٔ أظيذ بٔ أبٞ بهش األْـاسٟ ايكشطيب ُت-

 ّ . 2003 -ٖـ 1423  1ايظاٛد١ٜ   ؾي –ايهتب   ايشٜاض  ٖؼاّ مسري ايثخاسٟ   داس عامل

ٖـ و   ؼكٝل : د. فخش ايذٜٔ قثا٠ٚ   ٚقُذ ْذِٜ 175اؾٌُ ؼي ايٓرٛ : اـًٌٝ بٔ أظيذ ايفشاٖٝذٟ ُت -

 ّ . 1998 -ٖـ 1419   1يثٓإ   ؾي  –فاكٌ   داس ايهتب ايا١ًُٝ   بريٚت 

ٖـ و   ؼكٝل ٚػشح : عثذ ايظمتّ 1093س بٔ عُش ايثغذادٟ ُ  ضا١ْ األد  ٚيب يثا  يظإ اياش  : عثذ ايكاد-

 ّ . 1988-ٖـ1408   2ايكاٖش٠   ؾي –قُذ ٖاسٕٚ   َهتث١ اـالٞ 

ٖـ و   ؼكٝل : قُذ عًٞ ايٓحاس   ا،١٦ٝ اغيـش١ٜ اياا١َ 392اــا٥ف : أبٛ ايفتح عثُإ بٔ جا ُ ت-

 ّ . 1999 -ٖـ 1419   4يًهتا    ايكاٖش٠   ؾي 

ٖـو   ؼكٝل: د. 756اغيـٕٛ ؼي عًّٛ ايهتا  اغيهٕٓٛ : أظيذ بٔ ٜٛط  اغياشٚف بايظُري اؿًيب ُت ايذس-

 أظيذ قُذ اـشاؾي   داس ايكًِ   دَؼل   ُ د . ت و . 

 ٖـ. 1416  1ديٌٝ ايظايو إزي أيف١ٝ ابٔ َايو: عثذ اهلل بٔ ؿاحل ايفٛصإ  بشٜذٙ  ؾي-

ٖـ و   ؼكٝل ٚتاًٝل: د. إبشاِٖٝ ايظاَشا٥ٞ   383ٝظ٢ ايشَاْٞ ُ تسطايتإ ؼي ايًغ١ : أبٛ اؿظٔ عًٞ بٔ ع-

 ّ . 1984داس ايفهش يًٓؼش ٚايتٛصٜع   عُإ   

ٖـ و   داس إذٝا٤ 1270سٚح اغيااْٞ ؼي تفظري ايكشإٓ اياـيِٝ ٚايظثع اغيثاْٞ : أبٛ ايفلٌ قُٛد األيٛطٞ ُت

 ايرتاث اياشبٞ   بريٚت   ُ د . ت و . 

ٖـو   َٚا٘ نتا  : َٓر١ ٢769 أيف١ٝ ابٔ َايو : بٗا٤ ايذٜٔ عثذ اهلل بٔ عكٌٝ ُ تػشح ابٔ عكٌٝ عً-

  20اؾًٌٝ بتركٝل ػشح ابٔ عكٌٝ   تحبيٝ  : قُذ قٝٞ ايذٜٔ عثذاؿُٝذ   َهتث١ داس ايرتاث   ايكاٖش٠   ؾي

 ّ . 1980 -ٖـ 1400
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ُذ بٔ عٝظ٢ األمشْٛٞ ػشح األمشْٛٞ ع٢ً أيف١ٝ ابٔ َايو : أبٛ اؿظٔ ْٛس ايذٜٔ عًٞ بٔ ق-

ّٖ ٚٚكع ٖٛاَؼ٘ : ذظٔ ظيذ ٚبإػشاف: د. إٌَٝ بذٜع ٜاكٛ    داس ايهتب ايا١ًُٝ   بريٚت 900ُت  –ٖـو  قذ

 ّ . 1998 -ٖـ 1419   1يثٓإ   ؾي 

ٖـو  ؼكٝل ٚتكذِٜ: د. قُذ 972ػشح اؿذٚد ايٓر١ٜٛ : طياٍ ايذٜٔ عثذ اهلل بٔ أظيذ ايفانٗٞ ُت-

 ّ. 1996 -ٖـ 1417  1يثٓإ   ؾي –س ايٓفا٥ع   بريٚت ايٛٝب اإلبشاِٖٝ  دا

ٖـو  ؼكٝل ٚتكذِٜ : د. عثذ اغيٓاِ 672ػشح ايهاف١ٝ ايؼاف١ٝ: طياٍ ايذٜٔ قُذ بٔ َايو ايٛا٥ٞ ُت-

 ّ . 1982-ٖـ1402   1دَؼل   ؾي  –أظيذ ٖشٜذٟ   داس اغيحبَٕٛ يًرتاث 

ٖـ و   ٚكع فٗاسط٘ ايف١ٝٓ :          د. 643ت ػشح اغيفـٌ : َٛفل ايذٜٔ ٜاٝؽ بٔ عًٞ بٔ ٜاٝؽ ايٓرٟٛ ُ -

 ّ . 1988 -ٖـ 1408   1عثذ اؿظري اغيثاسى   عامل ايهتب َٚهتث١ ايٓٗل١ اياشب١ٝ   بريٚت   ؾي 

ٖـو  ؼكٝل : د. 669ػشح طيٌٝ ايضجاجٞ: أبٛ اؿظٔ عًٞ بٔ َ َٔ بٔ عـفٛس األػثًٝٞ اؿلشَٞ ُت-

 ّ . 1999 -ٖـ 1419   1يثٓإ   ؾي –ؿاذب أبٛ جٓاح   عامل ايهتب   بريٚت 

ػشح ػزٚس ايزٖب ؼي َاشف١ نمتّ اياش  : ابٔ ٖؼاّ األْـاسٟ   َٚا٘ نتا  : َٓت٢ٗ األد  بتركٝل ػشح -

 ّ . 1991 -ٖـ 1411بريٚت   –ػزٚس ايزٖب  تحبيٝ  : قُذ قٝٞ ايذٜٔ عثذ اؿُٝذ  اغيهتث١ اياـ١ٝ  ؿٝذا

ٌٖ ايـذ٣ : أبٛ قُذ ع ثذ اهلل طياٍ ايذٜٔ بٔ ٖؼاّ األْـاسٟ  ؼكٝل : قُذ قٝٞ ػشح قٛش ايٓذ٣ ٚب

 ٖـ . 1983   11ايذٜٔ عثذ اؿُٝذ   َٛثا١ ايكاٖش٠   ؾي 

ٖـ و   تكذِٜ ٚؼكٝل :        686ػشح ناف١ٝ ابٔ اؿاجب : سكٞ ايذٜٔ قُذ بٔ اؿظٔ ا طرتابارٟ ُ ت-

 ّ . 1998 -ٖـ 1419   1  ؾييثٓإ  –د. إٌَٝ بذٜع ٜاكٛ    داس ايهتب ايا١ًُٝ   بريٚت 

ٖـ و   ؼكٝل: َٗا َاصٕ اغيثاسى   داس 381اياًٌ ؼي ايٓرٛ : أبٛ اؿظٔ قُذ بٔ عثذ اهلل اغياشٚف بايٛسام ُ ت

 ّ . 2000 -ٖـ 1421   1ايفهش   دَؼل   ؾي 

اياري : أبٛ عثذ ايشظئ اـًٌٝ بٔ أظيذ ايفشاٖٝذٟ   ؼكٝل : د. َٗذٟ اغيخضَٚٞ   ٚد. إبشاِٖٝ -

 ّ . 1980ايظاَشا٥ٞ   داس ايش ػٝذ يًٓؼش   بغذاد   

ٖـو  1250فتح ايكذٜش اؾاَع بري فا ايشٚا١ٜ ٚايذسا١ٜ َع عًِ ايتفظري : قُذ بٔ عًٞ ايؼٛناْٞ ُت-

 عامل اغياشف١   بريٚت   ُ د . ت و . 

ٝل : قُذ أبٛ ايفلٌ ٖـ و   ؼكٝل ٚتا285ًايهاٌَ ؼي ايًغ١ ٚاألد  : أبٛ اياثاغ قُذ بٔ ٜضٜذ اغيربد ُ ت-

 ّ. 1981  1إبشاِٖٝ   داس ْٗل١ َـش يًٛثاع١   ايكاٖش٠   ؾي

ٖـ و   ؼكٝل ٚػشح : عثذايظمتّ قُذ ٖاسٕٚ   180نتا  طٝثٜٛ٘ : أبٛ بؼش عُشٚ بٔ عثُإ بٔ قٓرب ُ ت-

 ّ . 1983 -ٖـ 1403   3عامل ايهتب   ؾي 

ٙ ايتحبٌٜٚ : أبٛ ايكاطِ قُٛد بٔ عُش ايهؼاف عٔ ذكا٥ل  ٛاَض ايتٓضٌٜ ٚعٕٝٛ األقاٌٜٚ ؼي ٚجٛ-

ٖـو  ؼكٝل ٚتاًٝل : عادٍ أظيذ عثذ اغيٛجٛد   ٚعًٞ قُذ َاٛض   َٚؼاسن١: د. فترٞ 538ايضكؼشٟ ُت

 ّ. 1998 -ٖـ 1418   1عثذ ايشظئ ذحاصٟ   َهتث١ اياثٝهإ   ايشٜاض   ؾي 

دساط١ ٚؼكٝل: د. ٖادٟ ع١ٝٛ َٛش  ٖـو599نؼ  اغيؼهٌ ؼي ايٓرٛ : عًٞ بٔ طًُٝإ اؿٝذس٠ ايُٝا ُ ت-

ُٓإ   ّ . 2002 -ٖـ 1423   1األسدٕ   ؾي –ا،متيٞ  داس عُاس يًٓؼش   ع
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 د / محمـذ نـاشــر سـالــم علــي الكريم القرآن يف الواردة الخمست األسماء اإلعـرابيـتأللفاظ المـواقـع

ٖـ و   ؼكٝل: 616ايًثا  ؼي عًٌ ايثٓا٤ ٚاإلعشا  : أبٛ ايثكا٤ قب ايذٜٔ عثذ اهلل بٔ اؿظري اياهربٟ ُ ت-

 ّ . 1995   1 اصٟ كتاس ؿيًُٝات   داس ايفهش   دَؼل   ؾي 

   3ٖـ و   داس ؿادس   بريٚت   ؾي 711اياش  : أبٛ ايفلٌ طياٍ ايذٜٔ بٔ َٓـيٛس األفشٜكٞ اغيـشٟ ُ ت يظإ

 ّ . 1994ٖـ   1414

ٖـو   دساط١ ٚؼكٝل: إبشاِٖٝ طامل ايـاعذٟ   720ايًُر١ ؼي ػشح اغيًر١ : قُذ بٔ اؿظٔ ايـاٜغ ُ ت-

 ّ . 2004 -ٖـ 1424  1ٛس٠   ؾيعُاد٠ ايثرر اياًُٞ باؾاَا١ اإلطمت١َٝ   اغيذ١ٜٓ اغيٓ

 –ايًُع ؼي اياشب١ٝ : أبٛ ايفتح عثُإ بٔ جا ايٓرٟٛ   ؼكٝل : د. فا٥ض فاسغ   داس األٌَ يًٓؼش   أسبذ-

 ّ . 1990 -ٖـ 1411   2األسدٕ   ؾي 

ٖـ و   ؼكٝل: د. ذامت ؿاحل ايلأَ   437َؼهٌ إعشا  ايكشإٓ : أبٛ قُذ َهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝظٞ ُ ت-

 ّ . 1985 -ٖـ 1405   2ظ١ ايشطاي١   بريٚت   ؾي َ ط-

َؼهٌ إعشا  ايكشإٓ: د. أظيذ بٔ قُذ اـشاؾي  فُع اغيًو فٗذ يٛثاع١ اغيـر  ايؼشٜ   اغيذ١ٜٓ اغيٓٛس٠  

 ُد.تو. 

ٖـ و   دساط١ ٚؼكٝل : إبشاِٖٝ 215َااْٞ ايكشإٓ : أبٛ اؿظري طاٝذ بٔ َظاذ٠ األ فؽ األٚطؽي ُ ت-

 ّ . 2002 -ٖـ 1423   1يثٓإ   ؾي  –ايهتب ايا١ًُٝ   بريٚت مشع ايذٜٔ   داس 

ٖـ و  ذكل اؾض٤ األٍٚ : أظيذ ٜٛط  لاتٞ 207َااْٞ ايكشإٓ : أبٛ صنشٜا حي٢ٝ بٔ صٜاد ايفشا٤ ُ ت-

ٚقُذ عًٞ ايٓحاس   ٚذكل اؾض٤ ايثاْٞ ٚساجا٘ : قُذ عًٞ ايٓحاس   ٚذكل اؾض٤ ايثاير ٚساجا٘ : د. عثذ 

عٌٝ ػًيب ٚعًٞ ايٓحذٟ ْاؿ    َشنض ؼكٝل ايرتاث   َٛثا١ داس ايهتب ٚايٛاا٥ل ايك١َٝٛ   ايفتاح إمسا

 ّ. 2002-ٖـ1422  3ايكاٖش٠   ؾي

ٖـ و   ؼكٝل ٚػشح: د. عثذ اؾًٌٝ عثذٙ ػًيب 311َااْٞ ايكشإٓ ٚإعشاب٘ : أبٛ إطرام بٔ ايظشٟ ايضجاد ُ ت-

 . ّ 2005 -ٖـ 1424   1  داس اؿذٜر   ايكاٖش٠   ؾي 

َغا ايًثٝب عٔ نتا  األعاسٜب : طياٍ ايذٜٔ بٔ ٖؼاّ األْـاسٟ  ؼكٝل ٚتاًٝل: د. َاصٕ اغيثاسى -

 ّ . 1992-ٖـ1412  1يثٓإ  ؾي–ٚقُذ عًٞ ظيذ اهلل  ساجا٘: طاٝذ األفغاْٞ  داس ايفهش  بريٚت

فـٌ ؼي ػشح أبٝات اغيفـٌ ؼي ؿٓا١ اإلعشا  : أبٛ ايكاطِ قُٛد بٔ عُش ايضكؼشٟ   ٚبزًٜ٘ نتا  : اغي-

اغيفـٌ يًظٝذ قُذ بذس ايذٜٔ ايٓاظاْٞ اؿًيب   تكذِٜ ٚتثٜٛب: د. عًٞ بٛ ًَرِ   داس َٚهتث١ ا،متٍ   

 ّ . 1993   1يثٓإ   ؾي  –بريٚت 

ٖـ و   ؼكٝل : عثذايظمتّ قُذ ٖاسٕٚ   داس 395َكاٜٝع ايًغ١ : أبٛ اؿظري أظيذ بٔ فاسغ بٔ صنشٜا ُ ت -

 ّ .1979 - ٖـ1399ايفهش   

اغيكتلب: أبٛ اياثاغ قُذ بٔ ٜضٜذ اغيربد  ؼكٝل: قُذ عثذ اـايل عل١ُٝ  ا ًع األع٢ً يًؼ ٕٚ -

 ّ . 1994-ٖـ1415اإلطمت١َٝ  ؾ١ٓ إذٝا٤ ايرتاث اإلطمتَٞ  َٛابع األٖشاّ ايتحاس١ٜ  ايكاٖش٠  

ظيذ عثذايظتاس اؾٛاسٟ   ٚد. عثذ اهلل ٖـ و   ؼكٝل: د. أ669اغيكٓش  : عًٞ بٔ َ َٔ بٔ عـفٛس األػثًٝٞ ُ ت 

 ّ . 1986اؾثٛسٟ   َٛثا١ ايااْٞ   بغذاد   

   1ؿاذ٠   ؾي  –اغيٗز  ؼي َكشس ايٓرٛ ٚايـشف : د. قُذ ْاػش طامل عًٞ   تٛصٜع َهتث١ ناٝث٘ -

 ّ . 2013-ٖـ1434
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 د / محمـذ نـاشــر سـالــم علــي الكريم القرآن يف الواردة الخمست األسماء اإلعـرابيـتأللفاظ المـواقـع

 ّ . 2003 -ٖـ 1424  يثٓإ  –اغيٛجض ؼي قٛاعذ ايًغ١ اياشب١ٝ : طاٝذ األفغاْٞ   داس ايفهش   بريٚت -

ٖـو  ؼكٝل 911ُٖع ا،ٛاَع ؼي ػشح طيع اؾٛاَع: أبٛ ايفلٌ عثذ ايشظئ أبٛ بهش جمتٍ ايذٜٔ ايظٝٛطٞ ُت

 ّ . 1998-ٖـ1418  1يثٓإ  ؾي–: أظيذ مشع ايذٜٔ  داس ايهتب ايا١ًُٝ  بريٚت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

324 
 

 2015 يسمبرد - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعت الناصرمجلت 

 

 أ.د. حسن ناصر أحمد سرار -د.أحمد علي أحمد يعقوب            ظاهرة التكفير في العصر الحديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 املًدص

 ظٝز املعاصس٠، اٱض١َٝ٬ اجملحُعاد أٚضاط يف ظٗسد َسض١ٝ ظاي١ ايحهؿري ظاٖس٠

ٔٵ َةهس ٚقخ يف بصٚغٗا بدأ ِٻ قدمياڄ، عرابٗا ايٓاع ٫ٚق٢ اٱض٬ّ، جازٜذ َ  أصبةعخ  ذ

 عصبة١ٝ  إجيادٖبا  عًب٢  ضباعد  َٚٓحدٜاجِٗ، فايطِٗ يف ايٓاع، جػػٌ ظاٖس٠ڄ ظدٜراڄ

ُټببل عببدّٚ ٚجكًٝببد، ٖٚبب٣ٛ ٚشٗببٌ ٕٷ ذيببو جٳةٹبب  ذببِ ايػٻببسع١ٝ، ايعًببّٛ دزاضبب١ يف جٳع  جٗبباٚ

ٔٵ ٚجكصببريٷ  ايعًُببا٤ متهببن عببدّ ٚأظٝاْبباڄ ٚاملؿهِّببسٜٔ، ٚايببدټعا٠ ٚايعًُببا٤ ا٭َببس، ٠٫ٚ َبب

ٔٳ ايعَّاٖس٠ ٖرٙ َعاؾ١ ع٢ً ٚايكادزٜٔ ايسٻاضدن،  أدٻ٣ ممَّا املٓػٛد، بدٚزِٖ ايكٝاّ َٹ

ٓٻصٛصا دٕٚ ايٓصٛص بةعض ا٭خر إىل  ٚأڂعسض اؾص٥ٝاد، ع٢ً ٚاعحُد ا٭خس٣، ي

ِّٝاد، عٔ ٓټصٛص، يةعض ايؿِٗ ق١ً عٔ ؾط٬ڄ ايهڂ ٕٻ ٫ظعٓبا  ٚقد اي  ايبحهؿري  َطبلي١  أ

 بعض ٚعٓد ضابكاڄب، قًٓاب نُا املحكدَن عٓد ناْخ ممَّا أنرس املحلخسٜٔ عٓد ؾځػٳخٵ

 .ٖرا عرٓا يف جٓاٚيٓاٙ َا ٖٚرا اجملحٗدٜٔ، ٫ املڂكًِّدٜٔ ايعًُا٤

 أَسٖبا،  خٴڀبٛز٠  آْراى( بعدِٖ َٚٔ ايصٻعاب١) ايطٻًـ اضحػعاز ب أٜطاڄ ب جٓاٚيٓا نُا

ِٻ أَسٖاب بدا١ٜ يف ٚغٓاعحٗا ٛٻزد ذ ٕٵ إىل جڀ  ظٝبز  املعاصسبب;  ٚقحٓا يف ظاٖس٠ڄ أصةعخ أ

 ريغب  ايبدٿٜٔ،  ٖبرا  ملةباد٨  ملٓاؾاجٗبا  بٴڀڃ٬ْٗبا،  عًب٢  ٚظٳهځُبٛا  خٴڀٛزجٗبا،  عًب٢  ببايسٻد  قاَٛا

ْٻبب٘ ٔٵ بببد٫ڄ أ ٕٵ َٹبب  جحعكَّببل مل ؾبباذا ٚايػټببسٚط بايطٻببٛاب  إ٫ ايحهؿريببب َطببلي١ ؽحؿببٞ أ

 قصببدٺ بػببري أٚ بكصبدٺ  عببدٚاٖا ٚاْحكًبخ  ظبباٖس٠ڄ، صببازد ايحهؿريبب،  ٜحعكَّببل مل ايػټبسٚط 

 ايه٬َٝبب١ ايؿٹببسٳم َععببِ إىل اـببٛازط ٖٚببِ ٚاظحطببٓحٗا بٗببا، اخحصٻببخ ايببي ايؿ٦بب١ َببٔ

 با٭يكبباث ٚايحٓببابص بببايهڂؿڃس ايحٻساَببٞ أصببعابٗا بعببض أخببر ظٝببز ايؿكٗٝبب١، ٚاملببراٖت

١ًِّ ُٵببس٠ يف عًٝبب٘ املڂطبب ًځخ ايببي املرٖةٝبب١ ايصٿببساعاد ٖببرٙ غځ ًځبب١ املطببًُن غٳببػٳ  قڂببسٕٚ طٹٝ

ًځخ، ٕٻ ايكٍٛ خحُٓا ذِ خٳ ٓٵصٹـ بل ٕٻ ٜعًِ ٚايحُٝٝص ايةصا٥س ذٟٚ َٔ املڂ ٛ  ا٭َس ٖرا أ  يب

ٜٻببب١ بٴعٹبببزٳ ٍٕ بٹسٳٚ َٳٛضبببٛع١ٝ; ٚظٴسٿٜببب١ٺ دٺٚجٳصبببسټ ٚجبببل  اؿبببلٿ طسٜبببل إىل أٚىل ذيبببو يهبببإ ٚ

ٕٻ ٚاهلڂد٣; ـځٛض ٭ ٝٵڀ١ٺ إىل حيحاط ايحهؿري َطلي١ يف ا  .ٚظٳرٳز ظٹ

 باظز اٍٚ -د.أمحد عًٞ أمحد ٜعكٛث  

 شاَع١ ظص١-٘ املطاعد ن١ًٝ ايرتب١ٝ أضحاذ ايؿك

 باظز ذاْٞ –أ.د. ظطٔ ْاصس أمحد ضساز 

                             شاَع١ ظص١ -ايكسإٓ املػازى   ن١ًٝ ايرتب١ٝ أضحاذ ايحؿطري ٚعًّٛ
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 : َكد١َ

 َعسؾ١ ٚأ١ُٖٝ ٭ُٖٝحٗا، ْعساڄ ايعَّاٖس٠ ٖرٙ اخرتْا املعاصس٠; اٱض١َٝ٬ اجملحُعاد أٚضاط يف ايحٻهؿري ظاٖس٠

ٝٵظ ظا١َٝ ٚنْٛٗا أضةابٗا، ٛٳطٹ ٔٵ عٓد ٚأَٛاهلِ ٚدَا٥ِٗ املطًُن، ٭عساض اي ًڂٗا; َٳ ٌٴ ظٝز ٜٳعٵكٹ  سؾحٗاَع جٴػهِّ

ٝٵعاڄ ٚضدٻاڄ ضٝاشاڄ، ٓٹ ٌٿ ظٍٛ َٳ ٔٵ ي٘ ٚٚقا١ٜڄ َٴطٵًِ، ن ٕٵ َٹ ٕٻ نُا ٣ٖٛ، أٚ غة١ٗٺ ٭د٢ْ بايهؿس عًٝ٘ ٜٴعهِ أ  َعسؾ١ أ

ٕٵ أزاد ملٔ ايحهؿري غا١ً٥ يف ايحٻكعِٝ َٔ ؼٹدټ أضةابٗا َٚعسؾ١ أٜطاڄب، ب ايعاٖس٠ ٖرٙ َؿّٗٛ  ْؿط٘ ٜٚكٞ ٜحةصٻس، أ

ٕٻ ب أٜطاڄ ب ٚنريو ٚعاقةح٘، بدٜٓ٘ ٜٴداطس ٫ ٚظحٻ٢ ;اجملاٍ ٖرا يف املػاَس٠  جيعٌ ٚأضةابٗا مبؿَٗٛٗا اٱملاّ ؾا

ًځُا٤ ِٖٚ أًٖ٘، إىل َطٓداڄ ايحهؿري غلٕ يف ا٭َس ًڃِ، يف ايسٻاضدٕٛ ايعٴ  يف ايكطا٤ إيِٝٗ املڂٛنځٌ ٚايكطا٠ ايعٹ

 .ٚا٭َٛاٍ ٚا٭عساض ايدٿَا٤

ٕٻ    ٍٕ أٟ جهؿري ٚ٭ ٔٵ عًُٝاڄ جيسٿدٙ ٚا٫مساف ٚايطٻ٬ٍ بايؿطل َ٘اجٗا أٚ إْطا ٜٴعٳسٿض٘ اٱْطا١ْٝ، ظكٛق٘ َ ٚ 

ِٻ ٚايكحٌ، يٲٖا١ْ  فاٍ ؾ٬ ايد١ٜٝٓ ايسٻابڀ١ اْٗازد ٚإذا ٚا٫خح٬ف، ايؿڂسٵق١ إىل اٱض٬َٞ اجملحُ  ٜٴعسٿض ذ

ٕٵ  .آخس بػ٤ٞٺ عٓٗا ٜٴطحعاض ٭

ٔٵ نٌ ١ٜٖٛ اظرتاّ إىل دعا ؾكد حهؿري،اي ظاٖس٠ ع١ًُٝ غڀٛز٠ اٱض٬ّ َٔ ٚإدزاناڄ  ايػٻٗادجن، ٜٳػٵٗد َ

ٔٵ باض٬ّ ايحٻػهٝو ٚعدّ ايدٿٜٔ، بلزنإ ًٜٚحصّ : جعاىل اهلل قاٍ ظٝز ايكحاٍ، ضاظاد يف ظحٻ٢ إض٬َ٘ ٜٴعٵًٔ َ

ٗٳا ٜٳا"  ٜټ ٔٳ أځ ٓٴٛاڃ ايَّرٹٜ َٳ ِٵ ِإذٳا آ ٌِ ؾٹٞ ضٳسٳبٵحٴ ٘ٹ ضٳةٹٝ ٓٴٛاڃ ايَّ ٝٻ ٔٵ جٳكڂٛيڂٛاڃ ٚٳ٫ځ ؾځحٳةٳ ُٳ ِٴ أځيڃكځ٢ يٹ ٝٵهڂ ّٳ ِإيځ ٓٶا يځطٵخٳ ايطٻ٬ځ َٹ ٕٳ َٴ٪ٵ  جٳةٵحٳػٴٛ

ٝٳا٠ٹ عٳسٳضٳ ٝٳا ايڃعٳ ْٵ ٘ٹ ؾځعٹٓدٳ ايدټ َّ ِٴ اي ْٹ ٌٴ َٿٔ نڂٓحٴِ نځرٳيٹوځ نځرٹريٳ٠څ َٳػٳا ٔٻ قځةٵ ُٳ ٘ٴ ؾځ َّ ِٵ اي ٝٵهڂ ًځ ٓٴٛاڃ عٳ ٝٻ ٕٻ ؾځحٳةٳ ٘ٳ ِإ َّ ٕٳ اي  نځا

ُٳا ٕٳ بٹ ًڂٛ ُٳ  " اڄخٳةٹري جٳعٵ

ٔٵ ٝٻاد ٖرٙ َٚ ٝٵرٹ  ٚباقا١َ ٚاٱقٓاع، اؿٛاز طسٜل عٔ ٚذيو ايؿهس، ٖرا ع٬ط ٖرا بةعرٓا أزدْا ٚاملٓڀًكاد اؿځ

ٔٵ ٚذيو ٚايةٴسٵٖإ، اؿڂصٻ١  ايعًُا٤ جؿاضري ض٤ٛ ٚع٢ً ايعًُا٤، عًٝ٘ أمج  َٚا ٚايطټ١ٓ، ايكسإٓ ْٴصٴٛص خ٬ٍ َ

 ٚايرٟ ٖرا، عرٓا يف ضٓحٓاٚي٘ َا نً٘ ٖٚرا ايطٻسٚزٜاد، ؿؿغ ١ٝايػٻسع املكاصد ب٘ شا٤د َٚا ايؿكٗا٤ ٚزأٟ

 (.ٚايع٬ط ايٛقا١ٜ ٚطڂسٴم ٚأضةابٗا، َؿَٗٛٗا، اؿدٜز، ايعصس يف ايحهؿري ظاٖس٠: )بعٓٛإ ٚمسٓاٙ

 :اخحٝازٙ ٚأضةاث ايةعز، أ١ُٖٝ

ٓٻعٛ ع٢ً ٖٚٞ أٍَٛز، مج١ً ؾٝ٘ ٚايهحاب١ ايةعز ٖرا أ١ُٖٝ إىل دؾعٓا ٚممَّا  :اٯجٞ اي

ِٻ اٱض١َٝ٬، اجملحُعاد ظٝا٠ يف املؿاضد َٔ عًٝٗا ٜرتجٻت َٚا ايحهؿري، ظاٖس٠ خڀس بٝإ-1  ْعس٠ بٝإ ذ

 .ايعاٖس٠ هلرٙ ايػسع١ٝ املكاصد

ٔٵ يًعٳدٿ غٳسٵع١ٝ، بس١ٜ٩ ٚيًدسٚط ايرٻػٵس٠، ٖرٙ ضٳدٿ يف املطا١ُٖ-2  .املعاصس ٚقحٓا يف ايحهؿري ظاٖس٠ َ
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 .ايػسع١ٝ ايٛضڀ١ٝ ع٢ً ٚايكا٥ِ املعحدٍ، بايؿهس املطًِ اجملحُ  ـجركٝ يف املطاعد٠-3

ٔٵ اجملحُعاد يحلَن ا٭َٛز ٠٫ٚ َ  ايحٻعإٚ-4 ِٻ ايدٻا٤، ٖرا َ  .ي٘ املٓاضة١ ٚاؿًٍٛ ايع٬ط ٚض  ذ

ٌٿ اٱض١َٝ٬ املهحة١ ٚإذسا٤ خٴصٛصاڄ، ايعًِ ٚط٬ث عٴَُٛاڄ، املطًُن بٓؿ  اٱضٗاّ-5  .ٚشدٜد ْاؾ ٷ ٖٛ َا به

 املٛاش١ْ خ٬ٍ َٔ ايؿك١ٝٗ املځًه١ ٚانحطاث ايػٻسع١ٝ، ايٓصٛص َٔ ا٫ضحٓةاط١ٝ ايكدز٠ انحطاث قاٚي١-6

 .ٚايصٻعٝح َٓٗا ايسٻاشح ٚبٝإ أديحِٗ، ٚاضحص٤٬ ايعًُا٤، أقٛاٍ بن

 :يًةعز ايطابك١ ايدزاضاد

 ايعًُا٤، نحت بڀٕٛ يف َٴحؿسٿق١ ٚأضايٝت ٥ٌٚضا عرب ٚخڀٛزج٘ ايحهؿري، َطلي١ إىل جڀسٻقخ قد عٛسٷ ٖٓاى    

 ايعًُا٤، أقٛاٍ بةٝإ ٚذيو ٚخڀٛزج٘، ايحهؿري َطلي١ إىل ايةعٛس ٖرٙ جڀسٻقخ نُا َحٓٛع١ٺ، َكا٫دٺ ٚعرب

ِٻ يًعكٝد٠، املدايؿ١ ايطٻاي١ ايؿٹسٳم بعض ع٢ً ٚايسټدٚد ٚاضحد٫هلِ، ٔٵ ايحعرٜس ذ  خ٬ٍ َٚٔ ؾك ، املطلي١ ٖرٙ َ

ٔٵ لد مل اضحكسا٥ٓاٚ جحةعٓا  دعاْا ممَّا ٖٚرا اؿدٜز، ايعصس ٖرا يف ٚقعخ ْاشي١ٺ نعاٖس٠ٺ ايحهؿري إىل جڀسٻم َ

 اٱض١َٝ٬، اجملحُعاد جٴٗدٿد َػه١ًڄ جٴعٳدټ ايعاٖس٠ ٖٚرٙ ظٝز ؾٝٗا، ٚايهحاب١ ايعاٖس٠ ٖرٙ اخحٝاز يف ٚغصٻعٓا

 َ  غسع١ٝٺ، بس١ٜ٩ٺ ٚيًدسٚط ؾٝٗا، ايرػٵس٠ ٚضدٿ يًُطا١ُٖ ايطٻةل، قځصٳت يٓا ؾهإ ٚدزاض١، عزٺ إىل عاش١ ٖٚٞ

 .ٚاؾدٜد٠ اؿدٜر١ ٚا٭ضايٝت بايٛضا٥ٌ هلا املٓاضت ايع٬ط ٚاؽاذ َٓٗا، ايٛقا١ٜ بٝإ

 :ايةعز َػه١ً

 .ٚأذساڄ ظٴهڃُاڄ اؿدٜز ايعصس يف ايحهؿري ظاٖس٠ إىل اٱض١َٝ٬ ايػسٜع١ ْعسد نٝـ

 :ايةعز ؾسضٝاد

ٕٵ اد٠ڄع ايةٴعٛس اقحطخ  جطا٫٩د ٜڀڃسح ٖرا ٚعرٓا َٚٓاقػحٗا، بةعرٗا ايةاظز يٝكّٛ عٹدٻ٠; جطا٫٩د جٴةٵسش أ

ٓٻعٛ ع٢ً ٖٚٞ نرري٠،  :اٯجٞ اي

 َٚا جعسٜـ ايهؿس يف ايًػ١ ٚا٫صڀ٬ح؟

 َٚا َؿّٗٛ ايحهؿري؟

 َٚا ا٭ضةاث ايدٻاؾع١ ي٘؟

 ٌٖٚ ايػٻسع اٱض٬َٞ ظسٻّ ظاٖس٠ ايحهؿري أّ ٫؟

 املؿطسٕٚ ٚايؿكٗا٤ هلرٙ ايعاٖس٠؟ َٚا َٛقؿِٗ َٓٗا؟ ٚ نٝـ ْعس

 َٚا اٯذاز املرتجٿة١ ع٢ً ظاٖس٠ ايحهؿري؟

 َٚا طڂسٴم ايٛقا١ٜ ٚايع٬ط هلرٙ ايعاٖس٠؟

 ٚنٌ ٖرٙ ايحطا٫٩د ٚغريٖا ضٓكّٛ بايسٻد ٚاؾٛاث عًٝٗا.
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ٕٻ املٓٗض ايرٟ زأٜٓاٙ قكِّكاڄ ٭ٖداف عرٓا َٚ٪دٿٜاڄ إ َٓٗص١ٝ ايةعز: ىل ايػسض َٓ٘ ٖٛ املٓٗض ا٫ضحكسا٥ٞ إ

ٓټصٛص ايكسآ١ْٝ ٚايٓة١ٜٛ، ذِ دزاضحٗا ع٢ً ض٤ٛ أقٛاٍ ايطٻًـ  ًڃُٞ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ جحة  اي ٚايحٻعٵًٌٝ ايعٹ

ِٻ اخحٝاز ايسٻاشح َٓٗا با٭دي١َّ ايصٻعٝع١. ٜٻ١، ذ  ٚاملؿطسٜٔ ٚايؿكٗا٤، ٚبٝاْٗا باؿڂصض ٚايرباٖن ايكٛ

 خڀ١َّ ايةعز:

ٓٻعٛ اٯجٞ:ٚقد ا  غحًُخ خڀ١َّ ايةعز ع٢ً َكد١َ، ٚذ٬ذ١ َةاظز، ٚخامت١، ٖٚٞ ع٢ً اي

أ٫ٚڄ: املكد١َ: ٚقد اظحٛد ع٢ً أ١ُٖٝ ايةعز، ٚأضةاث اخحٝازٙ، ٚايدٻزاضاد ايطٻابك١ ي٘، َ  بٝإ َػهًح٘ 

 ٚؾسضٝاج٘، ذِ خحُخ ٖرٙ املكد١َ مبٓٗص١ٝ ايةعز ٚطسٜك١ ايطٻري ؾٝ٘.

ٓٻعٛ اٯجٞ:ذاْٝاڄ: املةاظز، ٚ  ٖٞ ع٢ً اي

 ٚؾٝ٘ ذ٬ذ١ َڀايت: َؿّٗٛ ظاٖس٠ ايحهؿري: املةعز ا٭ٍٚ

 املڀًت ا٭ٍٚ: جعسٜـ ايحهؿري يػ١ڄ ٚاصڀ٬ظاڄ.

ٝٻٔ عٓد ايعًُا٤.  املڀًت ايراْٞ: أْٛاع ايحهؿري، ٚغسٚط٘ املڂعٳ

 املڀًت ايرايز: أذس ظاٖس٠ ايحهؿري ع٢ً اجملحُعاد اٱض١َٝ٬ املعاصس٠.

 ٚؾٝ٘ ذ٬ذ١ َڀايت: ْعس٠ املكاصد ايػسع١ٝ يعاٖس٠ ايحهؿري ٚأضةاث ٖرٙ ايعَّاٖس٠: اْٞاملةعز اير

 املڀًت ا٭ٍٚ: ْعس٠ املكاصد ايػٻسع١ٝ يعاٖس٠ ايحٻهڃؿري.

 املڀًت ايراْٞ: َٛقـ ايعًُا٤ َٔ ظاٖس٠ ايحهؿري.

 املڀًت ايرايز: أضةاث ظاٖس٠ ايحهؿري.

 ٚؾٝ٘ ذ٬ذ١ َڀايت: َٔ ظاٖس٠ ايحهؿري ٚؾحا٣ٚ ايعًُا٤ ؾٝٗاطڂسٴم ايٛقا١ٜ ٚايع٬ط :  املةعز ايرايز

 املڀًت ا٭ٍٚ: ايڀُّسٴم ايٛقا١ٜ َٔ ظاٖس٠ ايحهؿري.

 املڀًت ايراْٞ: ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝت املڂحٻدٸر٠ يف َعاؾ١ ظاٖس٠ ايحهؿري.

 املڀًت ايرايز: ؾحا٣ٚ ايعًُا٤ بػلٕ ظاٖس٠ ايحهؿري.

   أِٖ جٛصٝاج٘، ذِ قا١ُ٥ باملصادز ٚاملساش .اـامت١: ٚؾٝٗا أِٖ ْحا٥ض ايةعز، َ
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 املةعز ا٭ٍٚ

 َؿّٗٛ ظاٖس٠ ايحهؿري

 املڀًت ا٭ٍٚ

 جعسٜـ ايحهؿري يػ١ڄ ٚاصڀ٬ظاڄ

ٜٳطٵحٴس  جعسٜـ ايحهؿري يػ١ڄ: - أ ٌٴ بايهځاؾٹس; ٭ْٻ٘  ـٳ ايًٝ ايهڂؿس )بايطِ( يػ١ڄ: َعٓاٙ: ايطٻحٵس ٚايحٻػٵڀ١ٝ، ٚٚصٹ

ٚٴصٹـ ايصټزٻاع بايهڂؿَّاز; يطٳحٻسِٖ ايةٳرٵز يف ا٭زض،ا٭غٵدٳاص ٚا٭غٝا٤ بع٬َ " قاٍ اهلل جعاىل:  ٘، نُا 

ٕٴ ٜٳهڂٛ ِٻ  َٴصٵؿځسٽا ذٴ ٙٴ  ِٗٝضٴ ؾځحٳسٳا ٜٳ ِٻ  ٘ٴ ذٴ ْٳةٳاجٴ ٝٵزٺ أځعٵصٳتٳ ايڃهڂؿَّازٳ  ٌِ غځ ُٳرٳ ، َٚٓ٘ نڂؿڃسٳ ْع١ُ اهلل، ٚبٗا 1ظڀاَاڄ" نځ

ٓٿعٵ١ُ، ٚ"ايهڂؿس" أنرس اضحعُا٫ڄ يف ٚ"ايهڂؿڃسإ .2نڂؿڂٛزاڄ: شٳعٳدٖا ٚضٳحٳسٖا ": أنرس اضحعُا٫ڄ يف شٴعٛد اي

 .3ايعكٝد٠، ٚ"ايهؿٛز" ؾٝٗا مجٝعاڄ، ٚ"ايهڂؿَّاز" يف مج  ايهاؾس املڂطٳادٿ يٲميإ أنرس اضحعُا٫ڄ

ـٷ يٹؿځسٵدٺ أٚ   - ث ٚٳصٵ ْٻ٘ نڂؿڃسٷ، أٚ  ٌٍ أٚ اعحكادٺ أ ٍٍ أٚ ؾٹعٵ ـٷ يكٛ ٝٵسٴ اصڀ٬ظاڄ: ٚصٵ يڀا٥ؿ١ٺ اغٵحٗسدٵ ٚايحٻهڃؿٹ

ٝٻٔ، ضٛا٤ باؿڂهڃِ  َٴع ْٻٗا نځاؾس٠څ، ٚاملكصٛد عٓد إط٬ق٘ يف ايػايت: اؿڂهڃِ بايهڂؿڃس ع٢ً  ٔٳ املڂهځؿِّساد أ بػ٤ٞٺ َ

 .4ايدٿْٟٝٛ أٚ ا٭خٵسٟٚ، أٚ بُٗا مجٝعاڄ

ٓټةٛ    ٠، ٚايهڂؿڃسإ يف شٴعٴٛد ٚشا٤ يف َؿسداد غسٜت ايكسإٓ: "ٚأععِ ايهڂؿڃس شٴعٴٛد ايٛظدا١ْٝ ٚايػٻسٜع١، أٚ اي

ٓٿع١ُ أنرس اضحعُا٫ڄ، ٚايهڂؿڃس يف ايدٿٜٔ أنرس"  . 5اي

ٕٻ ايهڂؿس يڂػ١ڄ: ٖٛ ضٹدټ اٱميإ، ٚايهڂؿس: أنرسٙ اضحعُا٫ڄ يف ايعكٝد٠، ٚايهڂؿَّاز:     ٝٻٔ يٓا: أ ٔٵ خ٬ٍ َاضةل ٜحة َٚ

َٻا ايهڂؿڃس ا٫صڀ٬ظٞ ؾٗٛ: ًځ١ إىل ايهڂؿڃس مبع٢ٓ: اـسٚط  مج  نځاؾٹس املڂطٳادٿ يٲميإ. ٚأ ٔٵ أٌٖ ايكٹةٵ ْٹطٵة١ڂ أظدٺ َ

١َّ اٱض٬ّ. َٹ ٔٵ  َ 

 

 

                                                           
 (.30ضٛز٠ اؿدٜد، اٯ١ٜ: )1

١، ّ، ٚايصعاح جاط ايًػ١ ٚصعاح ايعسب1997ٝ(، داز اؾٌٝ، 133-2/123ايكاَٛع احملٝ ، قُد بٔ ٜعكٛث ايؿريٚش أبادٟ، َاد٠ ى ف ز، )-2

 ّ.1،1990( ، ؼكٝل: أمحد عةد ايػؿٛز عڀاز، ط808-2/807إمساعٌٝ بٔ محاد اؾٖٛسٟ، )

 .434اْعس: َؿسداد غسٜت ايكسإٓ، يًسٻاغت ا٭صؿٗاْٞ، َهحة١ ْصاز َصڀؿ٢ ايةاش، ص 3-

ايحهؿري ٚضٛابڀ٘، يًؿط١ًٝ ايػٝذ/  (، داز ايؿط١ًٝ، ٚاْعس:122َعصِ املصڀًعاد ٚا٭يؿاظ ايؿك١ٝٗ، د. قُد عةدايسمحٔ عةد املٓعِ، ص: ) 4 -

 ( ضُٔ ضًط١ً ٚصاٜا ٚجٛشٝٗاد يًػةاث، ْػس املهحت ايحعاْٚٞ يًصايٝاد بايعصٜص١ٜ، ايسٜاض. 155صاحل بٔ ؾٛشإ ايؿٛشإ، )

 (..195املؿسداد يف غسٜت ايكسإٓ، يًسٻاغت ا٭صؿٗاْٞ، ) -5
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 املڀًت ايراْٞ

 أْٛاع ايهڂؿڃس ٚغٴسٚط٘

ًځُا٤:  أ٫ٚڄ: أْٛاع ايحٻهڃؿري عٓد ايعٴ

ٔٷ،  ٝٻ َٴع َٴڀڃًلٷ، ٚجٳهڃؿٹريٷ  ايعًُا٤ ذنسٙ ٖٚرا َا أٚ جهؿري أنرب أٚ جهؿري أصػس ، ٖٚٛ ٜٓكطِ إىل ْٛعن: جهؿريٷ 

 ٚجٓاٚي٘ يف نحةِٗ.

ٕٻ جهؿري  ٝٻٔ، ٚأ ٕٻ ايحٻهڃؿري ي٘ غٴسٴٚطڅ َٚٛاْ ٷ قد جٓحؿٞ يف ظلٿ املڂع قاٍ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ: "ٚمل ٜحدبٻسٚا أ

ٝٻٔ إ٫ إذا ٚشدد ايػټسٚط ٚاْحؿخ املٛاْ " ٝٵس املڂع  .1املڂڀڃًل ٫ ٜطحًصّ جٳهڃؿٹ

ٝٻٔ ايرٟ قاّ ي٘ َا  ٚقد أغاز ايػٝذ إىل ٖرا يف نحاب٘ يف ٔٵ يځعٵٔ املڀًل ٫ ٜطحًصّ يځعٵٔ املڂع ٛٵضٍ  آخس، ؾكاٍ: "يه َٳ

 . 2ميٓ  يڂعٛم ايَّع١ٓ ي٘، ٚنريو ايحٻهڃؿري املڂڀڃًل ٚايٛعٝد املڂڀڃًل"

ٔٵ أصٍٛ أٌٖ     ٌٷ َ ٝٻٔ ٖٛ أص ايطټ١ٓ  ٚشا٤ يف غسح ايعكٝد٠ ايڀَّعا١ٜٚ: ايحٻؿڃسٜل بن ايحهؿري املڀًل ٚايحهؿري املڂع

 .3ٚاؾُاع١

ٝٻٔ ٛٵٍ دٕٚ جٓصٌٜ اؿڂهڃِ ع٢ً املڂع ، نكٍٛ أٌٖ 4ٚاملساد بايحٻهڃؿٹري املڂڀڃًل: ٖٛ جٓصٌٜ اؿڂهڃِ بايهڂؿڃس ع٢ً ايؿٹعٵٌ، ٚايكځ

ٔٵ شعٌ بٝٓ٘ ٚبن اهلل ٚضا٥  ٜدعِٖٛ  ٔٵ جسى ايصٻ٠٬ نؿس ... َٚ ٔٵ ضٳتٻ اهلل ٚزضٛي٘ نځؿځس ... َٚ ايعًِ: "َ

 نؿس".

١َّ، ؾٗرا  َٴدسط َٔ املٹ ١َّؾػري كسط ايحهؿري املڀًل ٚأَا ايؿعٌ نؿس   .5َٔ املٹ

ٜٳهڃؿس ظح٢ جحٛؾَّس ايػټسٚط، ٚجٓحؿٞ املٛاْ .   ٕٻ ؾاعً٘ ٫  ٔٵ ٖٓا ٜحٻطح يٓا: أ َٚ 

ْٻِٗ     قاٍ ايػٝذ صاحل آٍ ايػٝذ يف غسظ٘ يهحاث: ايعكٝد٠ ايڀعا١ٜٚ: "ؾلٌٖ ايط١ٓ ٚاؾُاع١ أصًِٗ أ

ٔٳ ا٭ؾساد، ؾٝهځؿِّسٕٚ ٜٴهؿِّس ٔٳ ايڀَّٛا٥ـ، أٚ َ ٔٵ نؿَّسٙ اهلل ب جعاىل ب، ٚنؿَّسٙ زضٛي٘ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب َ َ ٕٚ

                                                           
 ّ.2004-ٖب1425( فُ  املًو ؾٗد يڀةاع١ املصعـ ايػسٜـ، 12ط 488-487فُٛع ؾحا٣ٚ اٱَاّ غٝح اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ،) ص-1

 (.10، ط330-329املصدز ايطابل: )ص-2

، داز ابٔ اؾٛشٟ، 1، ط1، ط747اْعس: غسح ايعكٝد٠ ايڀعا١ٜٚ، يًع١َ٬ ايػٝذ/ صاحل آٍ ايػٝذ، يف نحاث: شاَ  غسٚح ايعكٝد٠ ايڀَّعا١ٜٚ، ص3-

 ّ.2006-ٖب1427ايكاٖس٠، 

(، 44عن عٓد غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث، ٚعًُا٤ ايدع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ ٭بٞ ايع٤٬ زاغد ابٔ ايع٬ ايساغد، )صضٛاب  جهؿري امل4-

 ،2006-ٖب1،1427َهحة١ ايسټغد، ايسٜاض، ط

 (.749اْعس: غسح ايعكٝد٠ ايڀَّعا١ٜٚ، يًػٝذ/ صاحل آٍ ايػٝذ، )ص5 -
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ٕٻ اهلل غٗد  ٓٻصاز٣، ٜٚهؿِّسٕٚ اجملٛع، ٜٚهؿِّسٕٚ أٌٖ ا٭ٚذإ َٔ ايهؿاز ا٭صًٝن; ٭ ايٝٗٛد، ٜٚهؿِّسٕٚ اي

ٔٵ ظهِ اهلل بهڂؿڃسٙ يف ايكسإٓ، ممَّٔ أْهس غ٦ٝاڄ يف ايكسإٓ" بهڂؿڃسِٖ... نريو ْكٍٛ باط٬م ايكٍٛ يف جهؿري َ1 . 

ْٳكٍٛ بحهؿري ؾٹسٵعٕٛ ٚأبٞ هلت َر٬ڂ; يحهؿري اهلل  ب جعاىل ب هلُا.   ٝٵٌ  ٔٵ ٖرا ايكځةٹ َٚ 

َٴدسٍط    ٝٻٔ: ٖٛ جهؿري ايػٻدص ايرٟ ٚق  يف أٍَس  َٻا ايحهؿري املڂع ٝٻٔ: ٚأ َٔ  ٚشا٤ يف نحاث ضٛاب  جهؿري املڂعٳ

ٜٴهؿَّس ظح٢ جحٛؾس ايػسٚط، ٚجٓحؿٞ املٛاْ   .2اٱض٬ّ، ٖٚرا ٫ 

ٔٵ ١ََّ اٱض٬ّ،       ٜٴدسط صاظة٘ َ ٕٻ ايرٻهڃؿري ٜٓكطِ إىل قطُن: نڂؿڃسٷ أنرب،  ْٚطحدًص ممَّا ضةل بٝاْ٘: أ

ٔٳ اٱض٬ّ، ٚاملساد بايهڂؿڃس ٖٓا: ايهڂؿڃس ا٭نرب املڂ ٜٴدٵسط صاظة٘ َ َٻا ايهڂؿس ٚنڂؿڃسٷ أصػس، ٫  ١َّ، أ ٔٳ املٹ دٵسط َ

ٜٴڀڃًل ع٢ً أصعاب٘ بٗرا املع٢ٓ، ٚايهڂؿ ١ًَّ، ؾ٬  ٔٳ املٹ ٞٷ.ا٭صػس غري املڂدٵسط َ ٞٷ، َٚٓ٘ عًُ  س ا٭نرب َٓ٘ قٛي

ٝٻٔ عٓد ايعًُا٤:  ذاْٝاڄ: غٴسٚط جهؿري املڂع

ٝٵس:  غٴسٴٚط ايحٻهڃؿٹ

ُٵ ٴ غسٵطٺ، ٖٚٛ يف ايًػ١ مبع٢ٓ ايعٳ٬   َٳازٳ٠، قاٍ اهلل جعاىل3َٳ١  اي٬ش١َٚايػټسٴٚط: شٳ ٕٳ ِإ٫َّ ، ٚا٭ ٜٳٓعڂسٴٚ ٌٵ  ٗٳ : "ؾځ

ٗٳا" ٗٴِ بٳػٵحٳ١ڄ ؾځكځدٵ شٳا٤ أځغٵسٳاطڂ ٝٳ  .5، أٟ: أَازاجٗا4ايطٻاعٳ١ځ أځٕ جٳلڃجٹ

ٔٵ ٚشٴٛدٙ  ٔٵ عٳدٳَ٘ عدّ اؿڂهڃِ، ٫ٚ ًٜصّ َ ٚيف ا٫صڀ٬ح: ٖٛ ا٭َس ايرٟ ٜحٛقَّـ عًٝ٘ ٚشٴٛدٴ اؿڂهڃِ، ًٜٚصّ َ

 .6شٴٛد اؿڂهڃِٚ

ٝٻٔ إ٫ بٗا، أٟ: إذا مل  ٝٻٔ: ٖٞ َا ٫ ٜحعكَّلٴ ايحهؿري املڂع ٔٵ غسٚط ايحهؿري املڂعٳ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ٖرا ايحعسٜـ ؾاملساد َ

ْٹ   َٳا ٔٵ ٚشٛد ايػټسٚط ٚشٛد ايحهؿري; ٱَها١ْٝ ٚشٴٛد  ٔٵ ٫ ًٜصّ َ جحٛؾَّس ٖرٙ ايػټسٚط مل ٜحعكَّل ايحهؿري، يه

 ايحٻهڃؿري.

ٕٻ َطلي١ قاٍ   ٝٻاڄ إ٫ بحٛؾُّس ايػټسٚط، ٚاْحؿا٤ املٛاْ ; ٭ ٔٵ أٌٖ ايكٹةٵ١ً جهؿرياڄ عٳٝٓ ايعًُا٤ ٫ جيٛش جهؿري أظدٺ َ

ٔٵ ٚق  يف ؾح١ٓ ايحهؿري ب٬ جٛؾُّس ايػټسٚط، ٚاْحؿا٤ املٛاْ ، ؾكد ٚق  يف نةري٠ٺ َٔ ايهةا٥س;  ايحهؿري عع١ُٝڅ، ؾُ

                                                           
 (.748املصدز ايطابل، )ص-1

ٝٻٔ،عٓد غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )صاْعس: ضٛاب  2 -  (.44جهؿري املڂعٳ

ّ، ٚاْعس: غسح كحصس ايسٚض١ يًڀٛيف، 2006-ٖب1427، َ٪ضط١ ايسضاي١، بريٚد،15(، ط59ايٛشٝص يف أصٍٛ ايؿك٘، د.عةد ايهسِٜ شٜدإ، )ص3 -

 0ّ.1987-ٖب1407، َ٪ضط١ ايسضاي1،١(، ط1، ط430)ص

 (.18ضٛز٠ قُد، اٯ١ٜ:)  -4

ُٻ٢ 1998-ٖب1418، َهحة١ داز ايؿٝعا٤، دَػل، 2(، ط4، ط226اْعس: جؿطري ابٔ نرري،) ص -5 ّ، ٚاْعس: جؿطري عةد ايسشام بٔ ايصٓعاْٞ ٚاملط

 ٖب.1410، 1(، ؼكٝل: َصڀؿ٢ َطًِ، ط345بحؿطري ايكسإٓ، ) ا/

(. ٚاْعس ب أٜطاڄ ب: إؼاف ذٟٚ ايةصا٥س بػسح زٚض١ ايٓاضس، يًدنحٛز: عةدايهسِٜ اي١ًُٓ، 59) صايٛشٝص يف أصٍٛ ايؿك٘، د.عةدايهسِٜ شٜدإ، -6

 ّ.2010(، داز ايؿهس ايعسبٞ، 59ّ، ٚأصٍٛ ايؿك٘ يًػٝذ قُد أبٛ شٖس٠، )ص1996-ٖب1417، داز ايعاص١ُ، 1(، ط2، ط202)ص
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ٛٻٍ ع٢ً اهلل ب جعاىل  ٍٕ، ٫ٚ ظصٻ١ َٔ اهلل ب جعاىل ب، قاٍ اهلل جعاىل٭ْٻ٘ قد جك ٞٳ ب، ٚظهِ بػري بٴسٵٖا ّٳ زٳبٿ ُٳا ظٳسٻ ْٻ ٌٵ ِإ : "قڂ

ٜٴ ِٵ  َٳا يځ ٘ٹ  َّ ٚٳأځٕ جٴػٵِسنڂٛاڃ بٹاي ٝٵِس ايڃعٳلٿ  ٞٳ بٹػٳ ٚٳايڃةٳػٵ ِٳ  ٚٳاِٱذٵ ٔٳ  َٳا بٳڀځ ٚٳ ٗٳا  ٓٵ َٹ ٗٳسٳ  َٳا ظځ ٛٳاظٹؼٳ  ٚٳأځٕ ايڃؿځ ْٶا  ًڃڀځا ٘ٹ ضٴ ٍٵ بٹ ٓٳصٿ

ٕٳ"جٳ ُٴٛ ًځ َٳا ٫ځ جٳعٵ ٘ٹ  َّ ًځ٢ اي  .1كڂٛيڂٛاڃ عٳ

ٚيكد ععَِّ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب غلٕ ايحهؿري بػري عًِ، ٚجٛعٻد ؾاعً٘ جٛعداڄ غدٜداڄ، ؾكاٍ: "أميا    

ٕٵ نإ نُا قاٍ، ٚإ٫ زشعخ عًٝ٘" ٌ ، ٚقاٍ ب أٜطاڄ ب: "إذا قاٍ ايسش2اَس٨ قاٍ ٭خٝ٘، ؾكد با٤ بٗا أظدُٖا، إ

 . 4"3٭خٝ٘ ٜا ناؾس، ؾكد با٤ بٗا أظدُٖا"

َٴطٵًِ يٝظ أ٬ٖڄ ي٬شحٗاد، ا٫شحٓاث ملرٌ ٖرٙ ايعاٖس٠ب ظاٖس٠  ٌٻ  ٕٻ نڂ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا ضةل بٝاْ٘ ٜرتشٻح يٓا: أ

ٜٳعٵهِ ع٢ً  ٕٵ ٜعسف غسٚط ايحهؿري; ظحٻ٢ ٫ ٜك  يف خڀل عٓدَا  ٔٵ ي٘ ظلپ يف ا٫شحٗاد أ ٌٿ َ ايحهؿريب، ٚع٢ً ن

ٍٔ بايهڂؿڃس َا اضحڀاع إىل ذيو.غد ٝٻ َٴع  ٍص 

ٛٵٍ املڂهؿِّ ٜٳسٵش  إىل ايؿٹعٵٌ أٚ ايكځ ٜٳسٵش  إىل ايؿځاعٌ، َٚٓٗا َا  َٻا غٴسٴٚطڂ ايحٻهڃؿري، َٓٗا َا   س، ٚممَّا ًٜٞ بٝاْٗا:ٚأ

 أ٫ٚڄ: ايػټسٚط ايي جٳسٵش  إىل ايؿاعٌ:

ٕٵ ٜهٕٛ عاق٬ڄ ُٿداڄ يؿعٌ ايهؿس، كحازاڄ ي٘.ٚايػټسٚط ايي جٳسٵش  إىل ايؿاعٌ ٖٞ: أ  ، بايػاڄ، َحع

ٔٵ ايصٻيب ٚاجملٕٓٛ; يكٍٛ ايسضٍٛ ب  -1 ٔٵ ؾعٌ ايهڂؿڃس، أٚ قاٍ قٍٛ ايهڂؿڃس، َ ٜٴهځؿَّس َ ٕٵ ٜهٕٛ عاق٬ڄ بايػاڄ: ؾ٬  أ

ٓٻا ٜٳؿٹٝل، ٚعٔ اي ٔٵ ذ٬ذ١ٺ، عٔ اجملٕٓٛ املػًٛث ع٢ً عٳكڃً٘ ظحٻ٢  ٥ِ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب: "زٴؾٹ ٳ ايكًِ ع

ٜٳعٵحًِ"  .5ظح٢ ٜطحٝكغ، ٚعٔ ايصٻيب ظح٢ 

ٕٻ اهلل ػاٚش عٔ أَي اـڀل  -2 ُٿداڄ يؿعٌ ايهڂؿڃس; يكٍٛ ايسضٍٛ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب: "إ ٕٵ ٜهٕٛ َحع أ

ٓٿطٝإ َٚا اضحهسٖٛا عًٝ٘" ٔٵ ؾعٌ أٚ قاٍ قٍٛ ايهؿس باـڀل.6ٚاي  . ؾ٬ ٜهٕٛ ناؾساڄ َ

                                                           
 (.33ضٛز٠ ا٭عساف، اٯ١ٜ:) -1

ٔٵ قاٍ ٱخٝ٘ أخسش٘ َطًِ يف صعٝع٘.،نحاث ا2 -  ( ؼكٝل قُد ؾ٪اد 59(، زقِ:)238املطًِ ٜاناؾس، )صٱميإ، باث: بٝإ ظاٍ إميإ َ

 ّ . 1994،  9عةدايةاقٞ،  داز اظٝا٤ ايهحت ايعسب١ٝ، ط 

ٔٵ قاٍ ٱخٝ٘ املطًِ ٜاناؾس، )ص -3  -ٖب  1427،  3َهحة١ ايسغد ط (60(، زقِ:)239أخسش٘ ايةدازٟ يف صعٝع٘، نحاث اٱميإ، باث: بن ظاٍ َ

2006 ّ. 

ٝٻٔ،عٓد غٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )ص - 4  (.48اْعس: ضٛاب  جهؿري املڂعٳ

(، 1467(، زقِ: )1/122(، قاٍ ا٭يةاْٞ صعٝح، ٚي٘ طسم ٚغٛاٖد. اْعس: إزٚا٤ ايػًٌٝ ؽسٜض أظادٜز املٓاز، )356أخسش٘ أبٛ داٚد يف ضٓٓ٘ زقِ: )-5

 ّ.1979، 1املهحت اٱض٢َ٬، ط

ّ، ٚقد صحٻ عٔ 2005ٖب 1426(، َهحة١ داز ايرتاس، 1/466(، قاٍ ابٔ ظصّ ا٭ْديطٞ ايعاٖسٟ، يف احمل٢ً، )2233أخسش٘ ابٔ َاش٘ يف ضٓٓ٘، زقِ: )-6

 (.1/123زٚا٤ ايػًٌٝ ؽسٜض أظادٜز املٓاز:)زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب، ٚصعٻع٘ ايػٝذ أمحد غانس، ٚنُا ْكٌ ذيو عٓ٘ ا٭يةاْٞ يف إ
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ٜٳهڃؿس َ -3 ٕٵ ٜهٕٛ كحازاڄ ي٘، ؾ٬  َٴهڃسٖاڄ ب٘ إنساٖاڄ ًَص٦لڄ; يًعدٜز ب أ ٔٵ ؾعٌ ايهڂؿڃس، أٚ قاٍ قٍٛ ايهڂؿڃس 

ٚٳيځهٹٔ ايطٻابل ب، ٚيكٍٛ اهلل جعاىل:   ِٕ ٔپ بٹاِٱميٳا ُٳ٦ٹ َٴڀڃ ٘ٴ  ًڃةٴ ٚٳقځ ٙٳ  ٔٵ أڂنڃِس َٳ ٘ٹ ِإ٫َّ  ْٹ َٹٔ بٳعٵدٹ إميٳا ٘ٹ  َّ َٳٔ نځؿځسٳ بٹاي "

ِٵ غځ ِٗ ٝٵ ًځ ِٷ"َٻٔ غٳسٳحٳ بٹايڃهڂؿڃِس صٳدٵزٶا ؾځعٳ ِٵ عٳرٳاثٷ عٳعٹٝ ٗٴ ٚٳيځ ٘ٹ  ٔٳ ايَّ َٿ  .2"1طٳتٷ 

 ذاْٝاڄ: ايػټسٚط ايي جٳسٵش  إىل ايؿعٌ أٚ ايكٍٛ املڂهؿځٸس:

َٻا ايػټسٚط ايي جٳسٵش  إىل ايؿعٌ أٚ ايكٍٛ املڂهؿِّس ٖٞ:  ٚأ

ْٻ٘ نڂؿسٷ أنرب أٚ غٹسٵىڅ أنرب. -1 ٕٵ ٜهٕٛ ؾعً٘ أٚ قٛي٘ ذةخ با٭دي١َّ ايػٻسع١ٝ أ  أ

ٕٵ ٜه -2 ١َّٚأ َٴدٵِسطٷ َٔ املٹ َٴهؿِّسٷ  ٍٷ  ٌٷ أٚ قٛ ْٻ٘ ؾع  ..3ٕٛ ٖرا ايؿعٌ املڂهځؿِّس ممَّا ذنس أٌٖ ايعًِ أ

ٕٵ ٜهٕٛ ايؿعٌ أٚ ايكٍٛ صسٜح ايد٫ي١ ع٢ً ايهڂؿڃس، ٫ٚ حيحٌُ ا٫ظحُا٫د، نكٍٛ ايسشٌ: ٜا ضٝدٟ  -3 ٚأ

ُټداڄ يف ايكاذٚزاد، َ  عًُ٘  ْٻ٘ نحاث اهلل ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو ؾ٬ٕ عاؾين ٚازشقين، أٚ إيكا٤ املصعـ جع بل

ٓٻيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب،  ْٻ٘ قاٍ: "دعاْا اي ٖٛ اؿدٜز املسٟٚ عٔ عٴةٳاد٠ بٔ ايصٻاَخ ب زضٞ اهلل عٓ٘ ب ، أ

ٜٴطٵسْا،  َٳهڃسٳٖٓا ٚعٴطٵسْا ٚ ٓٵػٳڀٹٓا ٚ َٳ ٕٵ باٜعٓاٙ ع٢ً ايطٻُ  ٚايڀَّاع١ يف  ؾةاٜعٓاٙ، ؾكاٍ ؾُٝا أڂخر عًٝٓا أ

ٕٷ" ٚأذس٠ڄ ٛٳاظاڄ عٓدنِ َٔ اهلل ؾٝ٘ بٴسٵٖا ٕٵ جسٚا نؿساڄ بٳ ٕٵ ٫ ْٓاشع ا٭َس أًٖځ٘ إ٫ أ ، ٚقٍٛ زضٍٛ 4عًٝٓا، ٚأ

ٕٷ". ؾحكحطٞ ٖرٙ  اهلل ب ص٢ً اهلل ٔٳ اهلل ؾٝ٘ بٴسٵٖا ٛٳاظاڄ عٓدنِ َ ٕٵ جٳسٳٚا نڂؿڃساڄ بٳ عًٝ٘ ٚضًِ ب: "إ٫ أ

 ا٭ظادٜز أَٛزاڄ:

ْٻ٘ ٫ ٜهؿٞ فسٻد ايعَّٔ ٚاٱغاع١ ٚا٫ظحُاٍ; ٚيريو قاٍ: "إ٫ ذةٛد ذيو املڂهځؿِّس ٚظٗٛزٙ، ٚايعٹ -1 ًڃِ ب٘، ٚأ

ٕٵ جٳسٳٚا".  أ

ٕٵ جٳسٳٚا". -2 ٌٿ ٚايعٳكڃد; يكٛي٘ خڀاباڄ هلِ: "أ  ذةٛد ذيو ٚظٗٛزٙ ؾُاع١ أٌٖ اؿځ

ُٵس، ٚيځعٹت  -3 ـځ َٴهځؿِّساڄ ؾ٬ ٜهؿٞ ايؿڂطٴٛم َُٗا نځةٴس، نايعًُِّ، ٚغٴسٵث ا ٕٵ ٜهٕٛ ذيو ا٭َس  ٝٵطس، ٚايصٿْا، أ املځ

ُٳاز; ٚيريو قاٍ: "نڂؿڃساڄ".  ٚايكٹ

                                                           
 (.103ضٛز٠ ايٓعٌ، اٯ١ٜ: ) 1-

ٝٻٔ، يػٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدٻع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )ص -2 (، ٚاْعس: ضٛاب  يف ايحهؿري ٚايحةدٜ ، 45، 44ضٛاب  جهؿري املڂعٳ

(، َهحة١ ايةدازٟ، اٱَازاد، 54س: ضٛاب  ايحهؿري، يًػٝذ د. إبساِٖٝ بٔ عاَس ايسظًٝٞ، )صقاضس٠ َؿسٻغ١، ملعايٞ ايػٝذ صاحل آٍ ايػٝذ. ٚاْع

ٜٴٓطت إىل ا٭غعسٟ، ٭بٞ ايكاضِ عًٞ بٔ اؿطٔ ابٔ عطانس، ؼكٝل: قُد ايهٛذسٟ، ط1ط  ّ.2013، 1. ٚاْعس: جةٝن نځرٵث املڂؿڃرتٟ ؾُٝا 

ٝٻٔ، يػٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج3ُٝٝ- (، ٚاْعس: ضٛاب  يف ايحهؿري ٚايحةدٜ ، 45، ١44 ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدٻع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )صضٛاب  جهؿري املڂعٳ

 (.54قاضس٠ َؿسٻغ١، ملعايٞ ايػٝذ صاحل آٍ ايػٝذ. ٚاْعس: ضٛاب  ايحهؿري، يًػٝذ د. إبساِٖٝ بٔ عاَس ايسظًٝٞ، )ص

 (.6647: )ٚاجكٛا ؾح١ٓ..(، زقِ اؿدٜز: )أخسش٘ ايةدازٟ يف صعٝع٘، نحاث ايؿنت، باث: َا شا٤ يف قٍٛ اهلل-4
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ٛٳاظاڄ". -4 ٕٵ ٜهٕٛ  ذيو ا٭َس نڂؿڃساڄ صسحياڄ ظاٖساڄ; ٚيرا قاٍ: "بٳ  أ

ٕٵ ٜهٕٛ ايديٌٝ ع٢ً صعٝح ايرټةٛد صسٜح ايدٻ٫ي١، ؾ٬ ٜهؿٞ ايديٌٝ ضعٝـ ايطٻٓد، ٫ٚ غاَض  -5 أ

 ايد٫ي١; ٚيرا قاٍ: "عٓدنِ ؾٝ٘ بٴسٵٖإ".

ٕٵ ٜهٕٛ  -6 ذيو ايربٖإ َلخٛذاڄ عٔ اهلل ب جعاىل ب يف نحاب٘، أٚ ذةخ يف ض١ٓ زضٛي٘ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب; أ

ٌٷ صسٜحٷ َٔ نحاث  ٔٳ اهلل"، ؾ٬ عرب٠ بكٍٛ أظدٺ يف ذيو َُٗا نإ إذا مل ٜهٔ يكٛي٘ ديٝ َٹ ٚيرا قاٍ: "

 .1اهلل أٚ ض١ٓ زضٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 ْصاث ايػٗاد٠ يف ايحهؿري:

ْٹصٳاثٴ ايػٻٗاد٠ يف ايحهؿري، ؾةػٗاد٠ زشًن عٳدٵيځن، ٖٚرا َا ذٖت إيٝ٘ مجٗٛز ايعًُا٤      َٻا  ، ؾ٬ جكةٌ غٗاد٠ 2ٚأ

ٓٿطا٤ يف إذةاد ايهڂؿڃس ع٢ً أظد; ٚيريو قاٍ ابٔ قدا١َ املكدضٞ: "ٚجكةٌ ايػٻٗاد٠ ع٢ً ايسٿد٠ َٔ عدين يف  اي

، ٚقاٍ ابٔ املٓرز: "ٚأمج  أٌٖ 3ٞ، ٚايػاؾعٞ، ٚأصعاث ايسأٟقٍٛ أنرس أٌٖ ايعًِ، ٚب٘ قاٍ َايو، ٚا٭ٚشاع

ٜٳسٵش  إىل اٱض٬ّ ٕٵ مل  ٕٻ غٗاد٠ غاٖدٜٔ جيت قةٛهلا ع٢ً ا٫زجداد، ٜٚكحٌ املڂسٵجد ع٢ً غٗادجُٗا إ  .4ايعًِ ع٢ً أ

 املڀًت ايرايز

 أذس ظاٖس٠ ايحهؿري ع٢ً اجملحُعاد اٱض١َٝ٬

ِٻ         ٍپ ع٢ً َطلي١ ايحهؿري َطلي١څ اٖح ٍٷ بِٝٓٗ ضٳًؿاڄ ٚخًؿاڄ، ٖٚر دا ًځُا٤ نررياڄ، ٚايه٬ّ ؾٝٗا َحداٚ بٗا ايعٴ

ٓٻاش١ٝ ٚغريٖا َٔ ايؿٹسٳم  ٔٳ ايؿٛاصٌ ايي جؿصٌ بن ايؿٹسٵق١ اي َٹ ٌٷ  ْٻ٘ ؾاص أُٖٝح٘ ٚخڀٛزج٘ عٓدِٖ، ظٝز إ

ٕٻ اٱض٬ّ ٖٛ دٜٔ ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ، ٚيكد قاٍ اهلل ب جعاىل ب يف نحاب٘ ايهسِٜ:  ايطٻاي١ ايي ؽايؿٗا; ٭

                                                           
ٝٻٔ، يػٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ ٚابٔ عةد ايٖٛاث ٚعًُا٤ ايدٻع٠ٛ اٱص٬ظ١ٝ، )ص-1 (، ٚاْعس: ايحُٗٝد ملايف املٛطل 48-46اْعس: ضٛاب  جهؿري املڂعٳ

ّ، ٚاْعس: ايحهؿري ٚضٛابڀ٘، 2009: بػاز عٛاد َعسٚف، (، َهحة١ ابٔ ج١ُٝٝ، ؼكٝل5/43َٔ املعاْٞ ٚا٭ضاْٝد، ٭بٞ عُس ٜٛضـ بٔ عةد ايرب، )

 (.160يًػٝذ صاحل ايؿٛشإ، )

ّ، ٚاْعس: بدا١ٜ اجملحٗد ْٚٗا١ٜ املكحصد، ٫بٔ 1974ٖب 1394، 2(، داز ايهحاث ايعسبٞ، بريٚد، ط3/321اْعس: بدا٥  ايصٓا٥ ، يًهاضاْٞ اؿٓؿٞ، ) -2

(، داز ايؿحح يٲع٬ّ 43-1/33ٖب ، ٚؾك٘ ايط١ٓ، يًػٝذ/ ايطٻٝد ضابل، باث ْصاث ايػٗاد٠،)1402، 6(، داز املعازف، بريٚد، ط3/233زغد اؿؿٝد، )

(، باث: ايػٻٗاد٠، داز ابٔ زشت، 400ّ،  ٚاْعس: ب أٜطاڄب: ايٛشٝص يف ؾك٘ ايطټ١ٓ ٚايهحاث ايعصٜص، د. عةد ايععِٝ بدٟٚ، )ص1999ٖب ب 1419، 2ايعسبٞ، ط

 ّ.2001-ٖب1431، 3ط

ٖب، ٚاْعس: اؿاٟٚ ايهةري يف ايؿك٘، ٭بٞ اؿطٔ 1402، 6(، داز املعازف، بريٚد، ط3/24: با١ٜ اجملحٗد ْٚٗا١ٜ املكحصد، ٫بٔ زغد اؿؿٝد، )اْعس- 3

ٖب ب 1429، 1ط ّ، ٚاملٛضٛع١ ايؿك١ٝٗ املٝطس٠، ؿطين بٔ عٛد٠ ايعٛاٜط١، داز ابٔ ظصّ،1994ٖب ب1414، بريٚد،1(، داز ايهحت ايع١ًُٝ، ط5/132املاٚزدٟ، )

2008.ّ 

 ّ.2003ٖب ب 1424، 2(، داز عامل ايهحت، ط1/235اْعس: اٱمجاع، ٫بٔ املٓرز، )- 4
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ٚٳضٳڀڄا" َٻ١ڄ  ِٵ أڂ ٓٳانڂ ًڃ ٚٳنځرٳيٹوځ شٳعٳ َٻ١ ٚض ، أٟ: 1" ْٻٗا أ َٻ١ يف ٖرٙ اٯ١ٜ ب ايهسمي١ ب، بل ، َٚدح اهلل ٖرٙ ا٭

ٕٵ  عٳدٵٍ،ؾٛضڀ١ٝ اٱض٬ّ ٚض څ بن غسٻٜٔ: ايػٴًٛ ٚايحٻكصري، ٚايحٻؿسٜ  ٚاٱؾساط، ٚن٬ُٖا غسپ، ٚاملطًِ عًٝ٘ أ

صّ بٗرٙ ايصٿؿ١، ٜٚدٚز َعٗا يف مجٝ  جٳصسټؾاج٘ ق٫ٛڄ ٚؾع٬ڄ ؾ٬ غًٛ ٫ٚ جكصري، ٫ٚ جؿسٜ  ٫ٚ إؾساط، بٌ ًٜح

ِّ٘ ٓٻيب  ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب، ايرٟ نإ ٖٛ ايٛض  بن ذيو نڂ  .2ٜطري ع٢ً ٖدٟ اي

ٕٻ أٌٖ ٖرا ايؿٹهڃس ايةاطٌ يف باث ايحه ؿري قد ضُّٛا ض٫٬ڄ بعٝداڄ، ؾلخرٚا ٚايرٟ ٜعٗس يٓا َٔ ن٬ّ املؿطسٜٔ: أ

ٍِ صعٍٝح هلا ع٢ً ايٓعٛ ايرٟ ؾُٗ٘ ايطٻًـ ايصٻاحل، ؾدًڀٛا بن نؿس ايعكٝد٠  بعٛاٖس ايٓصٛص دٕٚ ؾٗ

ٕٻ َسجهت ايهةري٠ أٟ نةري٠ ناؾس باهلل، ٚخًڀٛا بن ظهِ ايػسع بحهؿري املڀًل،  ٚنؿس ايعٌُ، ٚقايٛا بل

ٝٻٔ، ٚباؾ١ًُ ؾ ٔٵ ٚايحهؿري املڂع َٴٛا بايهڂؿڃس نٌ َ ٜٴساعٕٛ ايطٻٛاب  ايػٻسع١ٝ يف ايحهؿري; ظح٢ زٳ ْٻِٗ ٫  ا

ٌٻ غ٤ٞ.  خايؿِٖٛ يف ايسأٟ، أٚ مل ٜٓحطةٛا إىل ؾٹسٵقځحِٗ، ٚاضحةاظٛا َِٓٗ نڂ

ٌٍ أٚ ٣ٖٛ، أٚضعٓا خٴڀٛز٠     ٓٻاع ظٗ ٚملَّا ناْخ َطلي١ جهؿري املطًُن قد أصةعخ ظاٖس٠ڄ ٚق  ؾٝٗا ْؿسٷ َٔ اي

ٓٻاع بػري ظٳلٍّ.ٖ ٔٵ َعاٖس ايػٴًٛ يف ايدٿٜٔ ٚاٱؾساط ٚايحٻػدد يف اؿهِ ع٢ً اي ْٻٗا َ  رٙ ايعَّاٖس٠، ٚأ

ٕٻ اؿهِ بايهڂؿس ع٢ً  ٓٻعس يف أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚاضحد٫٫جِٗ : أ ْٴ٪صٿً٘ ٖٓا بعد ايكسا٠٤ املحل١ْٝ، ٚاي ٕٵ  ٚايرٟ ٜٓةػٞ أ

ِٷ خڀريٷ; ملځا ٜرتجٻت عًٝ٘ ٍٕ َا ظه ـځڀځس، َٚٓٗا ا٭خڀاز ايحاي١ٝ: إْطا ٔٵ آذاٍز، ٖٞ يف غا١ٜ ا َ 

ٕٵ جهٕٛ شٚش١ يهاؾس  -1 ٕٻ املط١ًُ ٫ ٜصحټ أ ٕٵ ٜؿسٻم بٝٓٗا ٚبٝٓ٘; ٭ ٌټ يصٚشح٘ ايةكا٤ َع٘، ٚجيت أ ٫ حي

 باٱمجاع املحٝكَّٔ.

ٕٵ ٜ٪ذٿس ع -2 ٜٴدػ٢ أ ٜٴ٪متٔ عًِٝٗ، ٚ ٕٵ ٜةكٛا ؼخ ضًڀاْ٘; ٭ْٻ٘ ٫  ًِٝٗ بهڂؿڃسٙ، ِٖٚ ٫ جيٛش ٭٫ٚدٙ أ

 أَا١ْڅ يف عٴٓل اجملحُ  اٱض٬َٞ نِّ٘.

َٳسٳم، َٓ٘ ٚخسط عًٝ٘ بايهؿ -3 ٕٵ  ٓټصٵس٠ َٔ اجملحُ  اٱض٬َٞ، بعد أ ْٻ٘ ؾكد ظلٻ اي١ٜ٫ٛ ٚاي س ايصٻسٜح، أ

ٜٴكاط  ظح٢ ٜحٛث إىل اهلل.ٛٚايسٿد٠ اية ٕٵ   اح; ٚهلرا جيت أ

ٝٴٓؿَّر ؾٝ٘ -4 ٔٵ ذٖٓ٘ ايػټةٗاد  ٜٴعانِ أَاّ ايكطا٤ اٱض٬َٞ; ي ٜٴطححاث، ٚجصاٍ َ ٕٵ  ظهِ املڂسٵجد، بعد أ

 ٚجٴكاّ، عًٝ٘ اؿڂصٳض.

                                                           
 (.143ضٛز٠ ايةكس٠، اٯ١ٜ: )-1

ّ ، 1384، 2(، ؼكٝل: أمحد ايربدْٚٞ، ٚإبساِٖٝ أطؿٝؼ، داز ايهحت املصس١ٜ، ايكاٖس٠، ط6/143اْعس: اؾاَ  ٭ظهاّ ايكسإٓ، يٲَاّ ايكسطيب، ) -2

ّ، ٚاْعس: جؿطري ؾحح ايكدٜس اؾاَ  بن ؾين ايدٿزا١ٜ ٚايسٿٚا١ٜ، قُد 1999، 2(، دازايحك٣ٛ، ط243ٚأضةاث ايٓصٍٚ، يعًٞ بٔ أمحد ايٓٝطابٛزٟ، )ص

 ّ، 2005 -ٖب 1426، داز ايٛؾا٤، املٓصٛز2،٠(، ط1،ط287بٔ عًٞ بٔ قُد ايػٛناْٞ،)ص
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َٻ١. -5  اـسٚط ع٢ً مجاع١ املطًُن ٚٚظٵدٳ٠ ا٭

ٜٴص٢َّ عًٝ٘، ٫ٚ ٜدؾٔ يف َكابس املطًُن، ٫ٚ  -6 ٜٴػطٻٌ، ٫ٚ  إذا َاد ٫ جٴصس٣ عًٝ٘ أظهاّ املطًُن، ؾ٬ 

َٴ ْٻ٘ ٫ ٜسس إذا َاد   ٛزٿسٷ ي٘.ٜٴٛزس، نُا أ

ٔٵ زمحح٘، ٚاـًٛد يف ْاز شِٗٓ. -7  إذا َاد ع٢ً ظاي٘ َٔ ايهؿس ٜطحٛشت يع١ٓ اهلل، ٚطځسٵدٙ َ

ٜٴسٵش  ٖرا ا٭َس إىل   ٕٵ  ٕٵ ٜرتٜٻز، ٚأ ٔٵ ٜحصٳدٻ٣ يًعهِ بحهؿري خًل اهلل أ ٖٚرٙ ا٭ظهاّ اـڀري٠ جٛشت ع٢ً َ

ْٻ٘ .  1أًٖ٘ ٜٴْٚطٝـ إىل َاذنسٙ ايعًُا٤ ب ضابكاڄب ٚأ ٜٴع٢ ي٘ بايسٻدٵ٫  َٳا مح١، ٫ٚ  طحػؿس ي٘; يكٍٛ اهلل جعاىل: "

َٳا جٳةٳ َٹٔ بٳعٵدٹ  ٚٵيٹٞ قڂسٵبٳ٢  ْٴٛاڃ أڂ ٛٵ نځا ٚٳيځ ُٴػٵِسنٹنٳ  ًڃ ٜٳطٵحٳػٵؿٹسٴٚاڃ يٹ ٓٴٛاڃ أځٕ  َٳ ٔٳ آ ٚٳايَّرٹٜ ٞٿ  ٓٻةٹ ٕٳ يٹً ِٵ أځصٵعٳاثٴ نځا ٗٴ ْٻ ِٵ أځ ٗٴ ٔٳ يځ ٝٻ

"ِِ ٔٵ قاٍ ايػٝذ عةد ايسمحٔ بٔ ْاص 2ايڃصٳعٹٝ س ايطٻعدٟ ب زمح٘ اهلل ب: "ايهڂؿس ظلټ اهلل ٚزضٛي٘، ؾ٬ ناؾس إ٫ َ

ٕٻ ايعًُا٤ قد أنَّدٚا ع٢ً خڀٛز٠ ظاٖس٠ ايحهؿري، َٚا   3نځؿَّسٙ اهلل ٚزضٛي٘" َٚٔ خ٬ٍ َا ضةل ٜحةن يٓا: أ

ٔٵ أبسش ايعٛاٌَ ايي ج ًڃِ، َٚ ٔٵ ١ََّ اٱض٬ّ بػري عٹ ٔٵ إخساط ايٓاع َ كـ ٚزا٤ ٖرٙ ايعاٖس٠ أْاعٷ ٜرتجٻت عًٝٗا َ

ٔٵ خڀس ٖرا ا٭َس; ٭ْٻ٘ ضةتٷ يف ظٗٛز ٖرٙ  ًڃِ هلِ ٫ٚدزا١ٜ با٭ظهاّ ايػٻسع١ٝ، ظٝز ٚقد ظرٻز ايعًُا٤ َ ٫ عٹ

ًِّٝاد  ايؿٹسٳم ٚاؾُاعاد ايي اعحُدد ع٢ً ايكحٌ ٚضٳؿڃو ايدٿَا٤، ٚاضحةاظ١ اؿڂسٴَاد، ٚايحٻعدٿٟ ع٢ً ايهڂ

َٻٌ  ُٵظ، ٚامل٪ ـځ ٕٵ ٜةريٛا يف جصعٝح أٚضاع ب٬دِٖ، ا َٴطٵ١ًُ أ ٜٳعٵهڂُٕٛ غٴعٛباڄ  ٔٵ قاد٠ ايدټٍٚ اٱض١َٝ٬ ِٖٚ  َ

ٔٵ جٛع١ٝ ايٓاع بدِٜٓٗ; يٝطريٚا ٚؾل َٓٗض اٱض٬ّ املعحدٍ مبا ٜحٛاؾل َ  َةاد٨  ٜٴُهِّٓٛا ايعًُا٤ ٚايدټعا٠ َ ٕٵ  ٚأ

َٻ١ ٚذٛابحٗا، ٚقُٝٗا َٚٛاشٜٓٗا.  ا٭

ٓٻصاز٣ ٚأَراهلِ ذ٬ذ١ أغٝا٤ٺ:قاٍ غٝذ اٱض٬ّ     ٕٻ ضةت ض٬ٍ اي أظدٖا: أيؿاظ  ابٔ ج١ُٝٝ ب زمح٘ اهلل ب:إ

 َحػاب١ٗ ف١ًُ َػه١ً َٓكٛي١ عٔ ا٭ْةٝا٤، ٚعديٛا عٔ ا٭يؿاظ ايصٻسحي١ املڂعٵه١ُ ٚمتطٻهٛا بٗا.

ٔٵ أظٛاٍ ايػٻٝاطن.  ٚايراْٞ: خٛازمٷ ظٓٻٖٛا آٜادٺ، ٖٚٞ َ

 إيِٝٗ ظٓٻٖٛا صٹدٵقاڄ ٖٚٞ نرث. ٚايرايز: أخةازٷ َٓكٛي١څ

ٍٷ صعٝحٷ،  ٍٷ صسٜحٷ، ٫ٚ َٓكٛ ٔٵ أٌٖ ايطٻ٬ٍ ع٢ً باطًِٗ، ٫ َعكٛ ٓٻصاز٣ ٫ٚ غريِٖ َ ٚقاٍ ب أٜطاڄب: يٝظ َ  اي

ٔٵ آٜادٹ ا٭ْةٝا٤  .٫ٚ4 آ١ٜڅ َ

                                                           
  ّ.3،1990ٛضـ ايكسضاٟٚ، َهحة١ ٖٚة١، ايكاٖس٠، ط(، د. 23ٜظاٖس٠ ايػٴًٛ يف ايحهؿري، )ص -1

 (.113ضٛز٠ ايحٛب١، اٯ١ٜ: ) -2

(، ؼكٝل: أغسف بٔ 198إزغاد أٚيٞ ايةصا٥س ٚا٭يةاث يٌٓٝ ايؿك٘ بلقسث ايڀُّسم ٚأٜطس ا٭ضةاث، يًػٝذ/ عةد ايسمحٔ بٔ ْاصس ايطٻعدٟ، ص:)-3

 ّ.2000ٖب  ب 1421/ 1عةد املكصٛد،ط

 ّ.2009، 1(، ؼكٝل: أبٛعةد ايسمحٔ عادٍ ضعد، ابٔ اهلٝرِ، ط3/315ح ملٔ بدٻٍ دٜٔ املطٝح، يػٝذ اٱض٬ّ ابٔ ج١ُٝٝ،) اؾٛاث ايصٻعٝ -4
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 املةعز ايراْٞ

 ٖرٙ ايعَّاٖس٠ ْعس٠ املكاصد ايػٻسع١ٝ يعاٖس٠ ايحهؿري، ٚأضةاث
 املڀًت ا٭ٍٚ

 ْعس٠ املكاصد ايػٻسع١ٝ يعاٖس٠ ايحهؿري

ٔٵ خٳڀځس ٖرٙ ايعَّاٖس٠ ب ظاٖس٠ ايحهؿريب َٚا ٜرتجٻت عًٝٗا َٔ املؿاضد ٚا٭ضساز ْلجٞ إىل بٝإ   ٕٵ جهًُٓا ع بعد أ

ٕٻ غسٜع١ اٱض٬ّ شا٤د زمح١ڄ  ْٳعًځُ٘ أ ٔٵ ؾُٗٗا َٚعسؾحٗا، ٚممَّا  املكاصد ايطٻسٚز١ٜ; ظحٻ٢ ْهٕٛ ع٢ً بصري٠ٺ َ

ٝٻٔ بدٕٚ ايطٛاب  ٚايكٛاعد املعحرب٠ خيايـ ٖرٙ املكاصد ايطٻا١َٝ ايي يً ٕٻ ايحهؿري املڂع ٔٵ ٖٓا ٜحةن أ عاملن; َٚ

ٍِ يٝظ  َٴطٵً ٌٻ  ْٻ٘ إىل ْػس ايؿطاد أقسث َٓ٘ إىل اٱص٬ح، ؾًٝعرز نڂ ٖٳدٵَاڄ، ٚأ ْٻ٘ ٜٗدَٗا  شا٤ بٗا اٱض٬ّ، بٌ إ

ٕٵ ٜحصسٻأ ع  ًٝ٘.ي٘ ظلپ يف ٖرٙ ايكط١ٝ أ

ُٳ١ڄ ظٝز ٚايػٻسٜع١ اٱض١َٝ٬ شا٤د ٱْكاذ ايٓاع، ٚايسٻمح١ بِٗ ; قاٍ اهلل جعاىل:  ٓٳاىځ ِإ٫َّ زٳظٵ ًڃ َٳا أځزٵضٳ ٚٳ "

ُٹنٳ" ًڃعٳايځ ُٳا ؾٹٞ ايصټدٴِٚز ، ٚقاٍ جعاىل ب أٜطاڄ ب: 1يِّ ٚٳغٹؿځا٤ يِّ ِٵ  َٿٔ زٻبٿهڂ ٛٵعٹعځ١څ  َٻ ٓٻاعٴ قځدٵ شٳا٤جٵهڂِ  ٗٳا اي ٜټ ٜٳا أځ ٖٴدٶ٣ " ٚٳ

ٓٹنٳ" َٹ ُٴ٪ٵ ًڃ ُٳ١څ يِّ ٔٵ أشًٗا أْصيخ ايػٻسٜع١، ٚبٗا متطٻو 2ٚٳزٳظٵ ٝٻٓخ املكاصد ايي َ ٓټصٛص ايػٻسع١ٝ جة ، ؾةٗرٙ اي

 املطًُٕٛ يًٛصٍٛ إىل ضعادجِٗ. 

ٔٵ َكاصد ايػٻ    ٔٵ َكاصد ايػٻسٜع١ اٱض١َٝ٬ ب أٜطاڄب  َاذنسٙ اٱَاّ ايػٻاطيب ظٝز قاٍ: َٚ سٜع١ ٚممَّا ٜؿِٗ َ

َٻ١، ٚص٬ح اٱْطإ، َٚا بن ٜدٜ٘ َٔ املٛشٛداد، ؾاملصاحل يف ايحػسٜ  َڀًك١ عا١َ  اٱض١َٝ٬ ظؿغ ْعاّ ا٭

ٕٻ ا٭ظهاّ  َٴڀَّسد٠ يف ن١ًٝ ايػٻسٜع١، ٚشص٥ٝحٗا بديٌٝ أ ٓٻٗا  َٳعٳٌٍّ، ٚيه ٌٍ دٕٚ  ٫ ؽحصټ بةاثٺ دٕٚ باث، ٫ٚ مبٳعٳ

 .3َػسٚع١ ملصاحل ايعةاد

ُٻاڄ عٓد ايعًُا٤ إذاڄ ؾع    ٓٻ٘ قد أصةح َٗ ًِ املكاصد يٝظ عًُاڄ ظدٜراڄ خيحصټ ب٘ املحلخٿسٕٚ با٫ٖحُاّ، ٚيه

َٻا املصًع١ ؾٗٞ  ايطٻابكن، ؾًكد عةٻس اٱَاّ ايػصايٞ ٖرٙ املكاصد باملصًع١ يف نحاب٘ )املطحصؿ٢(، ؾكاٍ: "أ

َٳطٳسٻ٠" َٻا 4عةاز٠څ يف ا٭صٌ عٔ شًت َٓؿع١، ٚدؾ   ٔٵ مل ، ٚأ اٱَاّ اؾٜٛين ؾكد قاٍ يف نحاب٘ )ايربٖإ(: "َٚ

، ٚقاٍ اٯَدٟ يف ا٭ظهاّ عٔ 5ٜحؿڀَّٔ يٛقٛع املكاصد يف ا٭ٚاَس ٚايٓٛاٖٞ ؾًٝظ ع٢ً بصري٠ٺ يف ٚض  ايػسٜع١"

ْٻُا نإ ْعساڄ إىل ايٛاق ، ٚايعًِ باْحؿا٤ َكصد ضسٚزٟ  املصاحل ايطسٚز١ٜ: "ٚاؿصس يف ٖرٙ اـُط١ ا٭ْٛاع إ

 .6خازط عٓٗا يف ايعاد٠"

                                                           
 (.107ضٛز٠ ا٭ْةٝا٤، اٯ١ٜ: ) -1

 (.157ضٛز٠ ْٜٛظ، اٯ١ٜ: ) -2

 ّ.2007-ٖب1427، (، داز اؿدٜز، ايكاٖس2٠، ط298-297اْعس: املٛاؾكاد، يٲَاّ ايػاطيب، نحاث املكاصد، )ص -3

 ّ..2010، 2(، داز ايؿهس، ؼكٝل: قُد ضًُٝإ ا٭غكس، َ٪ضط١ ايسضاي١، ط1، ط286املطحصؿ٢ يف أصٍٛ ايؿك٘، ٭بٞ ظاَد ايػصايٞ، )ص -4

 ّ.2009(، داز ايؿهس، َ٪ضط١ ايسضاي١، 1/231ايربٖإ يف أصٍٛ ايؿك٘، ٱَاّ اؿسَن أبٛاملعايٞ عةد املًو اؾٜٛين، )  -5

 ّ.2003-ٖب1424، 1(، داز ايصُٝعٞ، ط3، ط343ٱظهاّ يَٰدٟ، )صا -6
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ٓٻعس يف أقٛاٍ ايعًُا٤     ٔٵ جهَِّ عٔ املكاصد  ٜٴعٳدټ اٱَاّ ايػٻاطيب ؾإَٚٔ خ٬ٍ ايحٻحة  ٚا٫ضحكسا٤، ٚاي َٳ ٍٳ  ٚٻ أ

 بايحٻؿصٌٝ، ٚشعٌ يف نحاب٘ املٛاؾكاد باباڄ خاصاڄ يعًِ املكاصد.

ٕٻ ٖرٙ ا  َٻ١څ جيت ايحٻٓة٘ هلا ٖٚٞ: أ يٝطخ ظٳطت َا ٜساٙ اٱْطإ نًٗا َصًع١ يٲْطإ ٚ ملصاحل ٖٚٓا ْكڀ١څ ٖا

ذ٬ذ١ أْٛاع:  -ظطت ا٫ضحكسا٤ –ٖٚرٙ املصاحل قاٍ اٱَاّ ايػاطيب :  أٚ َؿطد٠ ي٘ ٚغساڄ، َصًع١ڄ ي٘ ْٚؿعاڄ،

ٝٻاد، قاٍ اٱَاّ ايػٻاطيب: "جهايٝـ ايػٻسٜع١ جٳسٵش  إىل ظؿغ َكا ايطٻسٚزٜاد، ٚاؿاشٝٻاد، صدٖا يف ٚايحٻعطٝٓ

ٕٵ  ٕٵ جهٕٛ ظاش١ٝ، ٚايرايز: أ ٕٵ جهٕٛ ضسٚز١ٜ، ٚايراْٞ: أ ًڃل، ٖٚرٙ املكاصد ٫ جٳعٵدٚ ذ٬ذ١ أقطاّ: أظدٖا: أ ـځ ا

 .1جهٕٛ ؼط١ٝٓٝ"

ٝٻٔ يٓا: أ ٔٵ أشٌ ٕٻ املكاصد ايطسٚز١ٜ ٖٞ ا٭ٖدافَٚٔ ٖٓا ٜحة ، أٚ املعاْٞ ايي زاعاٖا ايػٻازع يف ايحػسٜ  َ

ـڂطسإ يف دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ. ؼكٝل َصاحل ايعةاد،  عٝز إذا ؾاجحِٗ ٖرٙ املعاْٞ أدٻ٣ إىل ايؿطاد ٚا

َٻا طسٜك١ احملاؾع١ ع٢ً املكاصد ايطٻسٚز١ٜ جهٕٛ بڀسٜكحن:  ٚأ

أٚهلُا: احملاؾع١ َٔ شاْت ايٛشٛد، ٚذيو بؿعٌ َا ب٘ قٝاَٗا، ٚايراْٞ: احملاؾع١ َٔ شاْت ايعدّ، ٚذيو 

 برتى َا ؾٝ٘ جٓعدّ.

اّ ايػٻاطيب: ٚاؿؿغ هلا ٜهٕٛ بلَسٜٔ: أظدُٖا: َا ٜكِٝ أزناْٗا، ٜٚرةخ قٛاعدٖا، ٚذيو عةاز٠ عٔ قاٍ اٱَ

َساعاجٗا َٔ شاْت ايٛشٛد. ٚايراْٞ: َا ٜدزأ عٓٗا ا٫خح٬ٍ ايٛاق  املحٛق  ؾٝٗا، ٚذيو عةاز٠ عٔ َساعاجٗا َٔ 

 .2شاْت ايعدّ
ٓٻعس يف أقٛاٍ ا   ٔٵ خ٬ٍ اي يؿكٗا٤، ٚاضحد٫٫جِٗ ، َٚاشا٤د ب٘ ايػٻسٜع١ اٱض١َٝ٬ ٚخ٬ص١ ايكٍٛ: ٚذيو َ

ُٻا ناْخ اعحدا٤ٶ ع٢ً ْؿٛع ايٓاع، ٚأَٛاهلِ بػري ظلٍّ، ٚاْحٗاناڄ ؿسَاجِٗ،  ٕٻ ظاٖس٠ ايحهؿري يځ ٜحص٢َّ يٓا: أ

 ٚأَِٓٗ َٚصاؿِٗ، نإ ايٛاشت َداؾعحٗا، ٚايكطا٤ عًٝٗا; صٝا١ْڄ يطسٚزاد ايٓاع ٚأَِٓٗ َٚصاؿِٗ.

ٜٴدٵزى ٖرٙ املكاصد ايسٻاضدٕٛ ٚاي ْٻُا  ٛاشت َساعا٠ ٖرٙ املكاصد; ظح٢ جهٕٛ ا٭عُاٍ ايصاؿ١ َعحرب٠ غسعاڄ، ٚإ

َٻا غري ايسٻاضذ يف ايعًِ، ؾٝلخر ظص٥ٝاد ايٓصٛص، ٜٚكٍٛ ؾٝٗا بسأٜ٘، ؾٝٗدّ نڂًٝادٺ  ًڃِ بايػٻسٜع١، ٚأ يف ايعٹ

ٜٴعڀٌِّ َصاحل عا١َ َعحرب٠. ٚ 

َٴعٵحربٷ، َٚكصٛد غسعاڄ، ناْخ ا٭ؾعاٍ َٛاؾك١ أّ كايؿ١، قاٍ اٱَاّ ايػٻاطيب ٓٻعس يف َل٫د ا٭ؾعاٍ  : اي

ٔٳ ا٭ؾعاٍ ايصٻادز٠ عٔ املڂهځَّؿن باٱقداّ أٚ باٱظصاّ إ٫ بعد ْعسٙ إىل  ٜٳعٵهِ ع٢ً ؾعٌ َ ٕٻ اجملحٗد ٫  ٚذيو أ

 .3َا ٜ٪ٍٚ إيٝ٘ ذيو ايؿعٌ

 

                                                           
 (.2/265املٛاؾكاد، يٮَاّ ايػاطيب، ) -1

 املصدز ايطابل ْؿط٘. -2

 (.75-74املٛاؾكاد، يٲَاّ ايػاطيب، )ص -3
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 املڀًت ايراْٞ

 ايحهؿري َٛقـ ايعًُا٤ َٔ ظاٖس٠
ٕٻ ؾٹسٵق١ڄ ٚاظد٠ڄ َٓٗا  أخرب ايٓيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب باؾرتام أَح٘ بعدٙ إىل ذ٬سٺ ٚضةعن ؾٹسٵق١ٺ، ٚأخرب أ

ٔٵ نإ ع٢ً َرٌ َا ٖٛ  ْٻِٗ َ ٔٵ صؿحٗا ؾلخرب أ ٓٻاش١ٝ، ٚع ْاش١ٝ، ٚباقٞ ايؿٹسٳم يف ايٓاز، ٚقد ض٦ٌ عٔ ايؿٹسٵق١ اي

 عًٝ٘ ٚأصعاب٘.

ٔٵ ٖٛ ع٢ً َٛاؾك١ ايٓيب  ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ شا٤ يف نحاث ا    َٻ١ َ ٔٵ ؾٹسٳم ا٭ َٹ يؿځسٵم بن ايؿٹسٳم: ٚيطٓا لد ايّٝٛ 

، قاٍ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب: "اؾرتقخ 1ٚضًِ ب ٚأصعاب٘  ب زضٞ اهلل عِٓٗ ب غري أٌٖ ايط١ٓ ٚاؾُاع١

ٓٻصاز٣ ع٢ً اذٓحن ٚضةعن ايٝٗٛد ع٢ً إظد٣ ٚضةعن ؾٹسٵق١، ؾٛاظد٠ يف اؾ١ٓ ٚضةعٕٛ يف  ايٓاز، ٚاؾرتقخ اي

ؾٹسٵق١ڄ، ؾاظد٣ ٚضةعٕٛ يف ايٓاز، ٚٚاظد٠ يف اؾ١ٓ، ٚايرٟ ْؿطٞ بٝدٙ يحؿرتقٔ أَي ع٢ً ذ٬سٺ ٚضةعن ؾٹسٵق١ٺ، 

ٓٻاز"  .2ؾٛاظد٠ڄ يف اؾٓٻ١، ٚاذٓحإ ٚضةعٕٛ يف اي

ٕٻ أٌٖ ايطټ١ٓ ٚاؾُاع١ ِٖ أٌٖ اؿلٿ، ِٖٚ  ٔٵ ضًو ْٗصِٗ  ٚقاٍ ايعًُا٤ إ ٌټ َ ايصٻعاب١ ب زضٞ اهلل عِٓٗ ب ٚن

ِٻ أصعاث اؿدٜز، َٚٔ اجةعِٗ َٔ ايؿكٗا٤، ش٬ٝڄ ؾص٬ٝڄ إىل َٜٛٓا  ٔٵ خٝاز ايحٻابعن ب زمح١ اهلل عًِٝٗ ب، ذ َ

 .3ٖرا، َٚٔ اقحد٣ بِٗ َٔ ايعٳٛاّ يف غسم ا٭زض ٚغسبٗا

ٕٻ املعاصٞ صٳ ػٴسد أّ نځةٴسد إذا ناْخ دٕٚ ايػسى ٫ ج٪دٿٟ براجٗا إىل ٚقد أمج  أٌٖ ايطټ١ٓ ٚاؾُاع١ ع٢ً أ

ْٻٗا َعص١ٝ، بحعًٌٝ َا ظسٻّ  ْٻُا ٜهٕٛ ايهؿس بطةت اضحع٬ٍ املعص١ٝ املڂصٵُ  ع٢ً أ اؿهِ ع٢ً املطًِ بايهؿس، إ

٘ٳ ٫ځ  اىل ب:اهلل، أٚ ؼسِٜ َا أظٌ اهلل ب جعاىل ب، ٖٚرٙ َطلي١ ٫ خيحًـ ؾٝٗا اذٓإ َٔ ايعًُا٤، قاٍ اهلل ب جع ٕٻ ايَّ "ِإ

ٜٳػٳا٤" ُٳٔ  ٕٳ ذٳيٹوځ يٹ َٳا دٴٚ ٜٳػٵؿٹسٴ  ٚٳ ٘ٹ  ٜٴػٵسٳىځ بٹ  .4ٜٳػٵؿٹسٴ أځٕ 

ٕٻ ايهاؾس ٜدخٌ يف اٱض٬ّ بايٓڀل بايػٗادجن، ٚبعد ٖرا اٱع٬ٕ جٳصٵس٣ عًٝ٘  َٻا اٱصساز ع٢ً املعص١ٝ ؾا ٚأ

ٕٻ اهلل  ب جعاىل  أظهاّ املطًُن ظح٢ يٛ نإ ٜعٗس اٱميإ ٜٚةڀٔ ايهؿس، إ٫ إذا قاٍ، أٚ ؾعٌ َا ٜكحطٞ ايسٿد٠; ٭

ٕٵ ْرتى ايةٛاطٔ ؿهِ اهلل ب جعاىل ب يف اٯخس٠، ٚيكد أْهس  ٕٵ ْلخر بعاٖس أظٛاٍ ايٓاع، ٚأ ب أَسْا يف ٖرٙ ايدْٝا أ

ّٳ  اهلل ع٢ً َٔ زدٻ ايعاٖس، ؾكاٍ جعاىل: ِٴ ايطٻ٬ځ ٝٵهڂ ٔٵ أځيڃكځ٢ ِإيځ ُٳ ٚٳ٫ځ جٳكڂٛيڂٛاڃ يٹ ٓٶا"" َٹ َٴ٪ٵ  .5يځطٵخٳ 

                                                           
 (.318ايؿځسٵم بن ايؿِسم، يعةد ايكاٖس بٔ طاٖس ايةػدادٟ بةعض ايحصسف، )ص -1

(، 2640،2641(، ٚايرتَرٟ يف نحاث اٱميإ، باث اؾرتام ٖرٙ ا٭١َ، بسقِ )4596،4597حاث ايط١ٓ، باث غسح ايط١ٓ، بسقِ :)أخسش٘ أبٛ داٚد يف ن 2 -

 (.1/83(، ٚصعٻع٘ ا٭يةاْٞ يف صعٝح اؾاَ ، )3992ٚابٔ َاش٘ يف نحاث ايؿنت، باث اؾرتام ا٭َِ، بسقِ: )

ٓٿعٌ، ٫بٔ ظ3 - ًځٌ ٚا٭ٖٛا٤ ٚاي  ّ.2006، 3(، ؼكٝل: أمحد مشظ ايدٜٔ، داز ايهحت ايع١ًُٝ، ط2/113صّ ا٭ْديطٞ ايعاٖسٟ،) ايؿځصٵٌ يف املٹ

 ( َٔ ايطٛز٠ ْؿطٗا.48(، ٚنريو آ١ٜ: )161ضٛز٠ ايٓطا٤، اٯ١ٜ:)  -4

 (.94ضٛز٠ ايٓطا٤، اٯ١ٜ:) -5
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ٗٳازٴ نُا شعٌ اهلل ايكٍٛ ضةةاڄ يف املػؿس٠، قاٍ جعاىل:  ْٵ ٗٳا ا٭ځ َٹٔ جٳعٵحٹ ٓٻادٺ جٳصٵِسٟ  ُٳا قځايڂٛاڃ شٳ ٘ٴ بٹ َّ ِٴ اي ٗٴ "ؾځلځذٳابٳ

ٓٹنٳ" ُٴعٵطٹ ٚٳذٳيٹوځ شٳصٳا٤ ايڃ ٗٳا  ٔٳ ؾٹٝ  .1خٳايٹدٹٜ

ٔٵ نإ ع٢ً َرً٘  ٚخ٬ص١ ايكٍٛ: ٓٻاش١ٝ َ ٕٻ ايؿٹسٵق١ اي ْٻِٗ أٌٖ اؿلٿ، نُا إ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚأصعاب٘، ٚأ

ٕٻ ايؿاضل َٔ أٌٖ ايكة١ً ٫ ٜٓؿ٢ عٓ٘ َڀًل اٱميإ بؿطٛق٘، ٫ٚ  ٕٻ أٌٖ ايطټ١ٓ يف َطبلي١ ايحهؿري ٜكٛيٕٛ: إ أ

ٜٴعڀ٢ ا٫ضِ املڀًل، ٫ٚ ٜطًت َڀً ل ٜٛصـ باٱميإ ايحاّ، ؾٝكٛيٕٛ: ٖٛ َ٪َٔ بامياْ٘، ؾاضل بهةريج٘، ؾ٬ 

ٓٴٛا ِإٕ ا٫ضِ، ٚاملساد بايؿطل ٖٓا ٖٛ ا٭صػس، ٖٚٛ عٌُ ايرْٛث ايهةا٥س ايي مسٻاٖا اهلل جعاىل:  َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايَّرٹٜ ٜټ ٜٳا أځ "

َٹنٳ" ْٳادٹ ِٵ  ًڃحٴ َٳا ؾځعٳ ًځ٢  ٗٳايځ١ٺ ؾځحٴصٵةٹعٴٛا عٳ َٶا بٹصٳ ٛٵ ٓٴٛا أځٕ جٴصٹٝةٴٛا قځ ٝٻ ٓٳةٳلٺ ؾځحٳةٳ ِٵ ؾځاضٹلٷ بٹ خيسط ، َٚ  ذيو مل 2شٳا٤نڂ

ٓٵـ عٓ٘ اٱميإ املڀًل، ٚقاٍ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ضٹةٳاثٴ املطًِ ؾطٛمٷ،  ٜٳ ذيو ايسشٌ َٔ ايدٜٔ بايه١ًٝ، ٚمل 

، ٚقد اضٵحتٻ نرري َٔ ايصعاب١ ع٢ً عٗدٙ ص٢ً اهلل ٚضًِ، ؾٛععِٗ ٚأصًعِٗ، ٚمل ٜهؿسِٖ، 3ٚقحاي٘ نڂؿڃسٷ"

ُٳا ؾځِإ بٳػٳخٵ : بٌ بكٛا أْصازٙ، ٚٚشزا٤ٙ يف ايدٜٔ، قاٍ اهلل جعاىل ٗٴ ٓٳ ٝٵ ًٹعٴٛا بٳ ًڂٛا ؾځلځصٵ ٓٹنٳ اقڃحٳحٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٔٳ ايڃ َٹ  ِٕ ٚٳِإٕ طځا٥ٹؿځحٳا "

٘ٹ" َٵِس ايَّ ًڂٛا ايَّحٹٞ جٳةٵػٹٞ ظٳحٻ٢ جٳؿٹ٤ٞٳ ِإيځ٢ أځ ًځ٢ ا٭ڂخٵسٳ٣ ؾځكځاجٹ ُٳا عٳ ٖٴ  .4ِإظٵدٳا

ُٻ٢ اهلل ب جعاىل ب ن٬ڄ َٔ ايڀا٥ؿحن َ٪١َٓ، ٚأَس باٱص٬ح بُٝٓٗا  ُٳا ٚيٛ بكحاٍ ايةاغ١ٝ، ٚقاٍ جعاىل: ؾط ْٻ "ِإ

ٕٳ" ُٴٛ ِٵ جٴسٵظٳ َّهڂ ٘ٳ يځعٳ ٚٳاجٻكڂٛا ايَّ ِٵ  ٜٵهڂ ٛٳ ٔٳ أځخٳ ٝٵ ًٹعٴٛا بٳ ٛٳ٠څ ؾځلځصٵ ٕٳ ِإخٵ ٓٴٛ َٹ ُٴ٪ٵ ، ٚمل ٜٓـ عِٓٗ ا٭خ٠ٛ أخ٠ٛ اٱميإ، ٫ 5ايڃ

 ميإ َڀًكاڄ.ؾُٝا بن املكاجًن، ٫ٚ ؾُٝا بُٝٓٗا، ٚبن بك١ٝ امل٪َٓن، بٌ أذةخ هلِ أخ٠ٛاٱ

ٔٵ غسٿٙ  ٜٴعاقت، ٜٚ٪دٻث ششساڄ ي٘ ٚمحا١ٜڄ يًُصحُ  َ ٕٵ  ٕٻ املڂدڀ٧ جيت أ ٚممَّا ٜعٗس يٓا ايكٍٛ ب٘ ٚجسشٝع٘: أ

ٓٻ٘ َ  ذيو جيت َساعا٠ ايطٻٛاب  ايػٻسع١ٝ، ٚاؿكٛم اٱْطا١ْٝ َٔ اجملحُ  ٚع٢ً اخح٬ف  ًڃُ٘، ٚيه ٚظڂ

ٕٻ ايعٳدٵٍ ٚؾڃلٳ ا٭ظٛاٍ، ؾا٭صٌ ايةٸسٳا٠٤ ظحٻ٢ جٳرٵةخ  ٕٵ جهٕٛ بكدز اؾڂسٵّ، ٚذيو أ ايحټ١ُٗ ٚاٱدا١ْ، ٚايعكٛب١ جيت أ

 َا شا٤ ب٘ ايػٻسع ٖٛ ايهؿٌٝ ٚظٵدٳٙ باص٬ح ايؿځسٵد ٚزدٿٙ إىل ايصٻٛاث.

 

 

                                                           
 (.85ضٛز٠ املا٥د٠، اٯ١ٜ:) -1

 (.6ضٛز٠ اؿصساد، اٯ١ٜ:)  -2

ٜٳػٵعٴس، بسقِ:) أخسش٘ ايةدازٟ، يف نحا -3 ٕٵ حية  عًُ٘ ٖٚٛ ٫  ٔٵ أ (، َٚطًِ يف نحاث اٱميإ، باث بٝإ قٍٛ 48ث اٱميإ، باث خٛف امل٪َٔ َ

ٓٻيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: "ضٹةٳاث املطًِ ؾڂطٴٛم، ٚقحاي٘ نڂؿڃس"، بسقِ: )  (.64اي

 (.9ضٛز٠ اؿصساد، اٯ١ٜ: )4 - 

 (.10ضٛز٠ اؿصساد، اٯ١ٜ:)  -5
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 املڀًت ايرايز

 أضةاث ظاٖس٠ ايحهؿري

ٔٵ ضٳسٵد أضةاث ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚايي ظٗسد ٚؾځػٳخٵ يف اجملحُ ٔٵ قةٌ اؿدٜز ع عاد اٱض١َٝ٬ املعاصس٠، ٫ بدٻ َ

ٕٻ ٖرٙ ا٭ضةاث ؽحًـ يف دزش١ أُٖٝحٗا باخح٬ف اجملحُعاد اٱض١َٝ٬ ٚذيو جةعاڄ ٫خح٬ؾٗا يف  َعسؾ١ أ

اػاٖاجٗا ايطٝاض١ٝ، ٚظسٚؾٗا ا٫قحصاد١ٜ ٚا٫شحُاع١ٝ، ْٚعساڄ ٫خح٬ف اؿهَٛاد يف ايعٳامل اٱض٬َٞ يف 

ٔٳ ايدٿٜٔ ٚايحٻ ٕٵ ناْخ ٖٓاى أضةاباڄ َٛاقؿٗا َ ٔٵ فحٍُ  إىل فحٍُ  آخس، ٚإ دٜٔ، ٚبايحٻايٞ ؽحًـ ا٭ضةاث َ

 َحٻعٹدٳ٠ يف مجٝ  ايػټعٛث ٚاجملحُعاد.

ٓٻعٛ  ًڂٛ يٓا ذنس أضةاث ظٗٛز ظاٖس٠ ايحهؿري، ٖٚٞ ع٢ً اي ٜٳعٵ ٚبعد ٖرا املدخٌ ايةطٝ ، ٚاؿدٜز ايٝطري 

 اٯجٞ:

ٌٻ -1 ب، ٚاٱعساض عٔ غسٜعح٘، َٔ أععِ أضةاث املصا٥ت، ٚايي أدٻد إىل اؾڂٛع  ايحؿسٜ  يف أَس اهلل ب عصٻ ٚش

َٻ١، َٚٓٗا ظٗٛز ظاٖس٠ ايحهؿري. ْٳكڃص ا٭ْؿظ ٚايرٻُساد، ٚظٗٛز ايحٻُصټم ٚايحٻؿسټم يف ا٭ ـځٛف، ٚ  ٚا

ْٴصٛص ايهحاث ٚايطټ١ٓ -2 ٔٵ  ًڃِ ايصٻعٝح املڂطٵحٳٓد َ ْٳػٵس ايعٹ ِٻ ضعـ ايكٝاّ بحك١ٜٛ ايحٻٗإٚ ٚايحٻكصري يف  ، ذ

َٻ١ ٚٚظٵدٳجٗا.  َٓاٖض ايحعًِٝ مبا ٜحٛاؾل َ  عكٝد٠ ا٭

ٗٵٌ ب أٜطاڄب عكٛم  -3 اؾٌٗ ايرٻزٜ  مبطلي١ ايحهؿري، ٚعدّ ايحٻؿڃسٜل بن ايهڂؿڃسٜٔ ب ا٭صٵػس ٚا٭نڃربب، ٚاؾځ

 املطًُن، ٚمبكاصد ايػٻسٜع١.

ٚطځسٵح قطاٜاٙ، ٚجطا٫٩ج٘، ٚايسٻد ع٢ً غٴةٗاج٘ با٭دي١َّ ْٳكڃص ايهځؿا٤اد ايكادز٠ ع٢ً جٛشٝ٘ اجملحُ ،  -4

ِٻ جٳةٹ ٳ ذيو جٳكڃصريٷ يف إعداد ايرباَض ايع١ًُٝ ٚاٱع١َٝ٬، يًٛصٍٛ إىل  ايصٻعٝع١، ٚا٭ضايٝت املڂكڃٓع١، ذ

 جلصٌٝ َٓٗض ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ يف ْؿٛع ايٓاع.

َٔ ايعٛاٌَ ايي ضاعدد يف ؾػٛ أضةاث ظاٖس٠  اجةاع اهل٣ٛ ٚا٭خر با٭قٛاٍ ايػٻاذ٠، ٚايحعصت يًسأٟ -5

 ايحهؿري.

َٴ٪دٿ١ٜڅ إىل ايحهؿري.نًٗا  ظٗٛز ايػٴًٛ يف ايدٿٜٔ ٚاؾؿا٤ ٚاٱؾساط ٚايحؿسٜ   -6  َعاٖسٷ 

عدّ ايؿِٗ ايصعٝح يٲض٬ّ، ٚضعـ ايكسا٠٤ املكاصد١ٜ يًٓصٛص ايػسع١ٝ، ٚبلصٍٛ َٓاقػ١ ايكطاٜا  -7

  عدّ ايحصاّ ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ.اـ٬ؾ١ٝ ٚقٛاعدٖا، ممَّا أدٻ٣ إىل
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ًڃعدٜٔ، ٚق١ً ايصٻرب -8 ٔٳ ايعٴًُا٤ ٚايدټعا٠، ٚغٝاث  ب أٜطاڄ بب  جهاضٌ ايعًُا٤ أٚ بعطِٗ يف ايسٻد ع٢ً ايهڂؿاز ٚاملڂ َ

ٔٵ ؾك٘ اٱض٬ّ ٚأصٛي٘، ٚعدّ  مما اؿٹهڃ١ُ ١َّ بطاعحِٗ َ ٔٵ يٝظ أ٬ٖڄ يًؿحٝا يًحٻصدټز هلا، َ  قٹ ضاعد َ

ُټكِٗ ٓټصٛص دٕٚ بعض. جٳع  يف ايعٴًّٛ اٱض١َٝ٬ ٚايًػ١ٜٛ; ا٭َس ايرٟ شعًِٗ ٜلخرٕٚ بةعض اي

ايحټساس ايحٻهؿريٟ ايرٟ جٛيَّد ْحٝص١ جػابو املصاحل ٚاملٓاؾ  بن بعض ايؿكٗا٤، ٚبعض ايطٻ٬طن; ممَّا  -9

 أدٻ٣ َ  َسٚز ايصٻَٔ إىل شٴصٵ٤ٺ َٔ ايحټساس اٱض٬َٞ.

ٔٳ -10 ُٳازض١ ايكحٌ، ٚغريٖا َٔ ا٫ْحٗاناد املڂعسٻ١َ. ػاٌٖ اؿٹٛاز ضةتٷ َ َٴ  ا٭ضةاث امل٪دٿ١ٜ إىل 

 ضعـ َةاد٨ ايٛظد٠ اٱض١َٝ٬، ٚايػټعٛز بٗا بن أبٓا٤ ايػعٛث اٱض١َٝ٬. -11

اضڀٗاد ايدع٠ٛ اٱض١َٝ٬ املًحص١َ بايكسإٓ ٚايط١ٓ، ٚايحطٝٝل عًِٝٗ ٚع٢ً دعٛجِٗ; ممَّا أدٻ٣ إىل  -12

 .1َٞ ايطًِٝ بدٚزِٖ املٓػٛد ػاٙ فحُعاجِٗ املڂطٵ١ًُضعـ مح١ً ايؿهس اٱض٬

َٻ١ڄ جٴطٵِٗ يف اْحػاز ظاٖس٠ ايحهؿري،  ٕٻ ا٭ضةاث ايي ذٴنٹسٳد ب ضابكاڄب جٴعحرب أضةاباڄ ٖا ٜٚعٗس يٓا ممَّا جكدٻّ بٝاج٘: أ

َٳٸ١ يف ا ٫عحكاد ٚايؿك٘ ٚايؿٹهڃس ٜٴطاف إيٝٗا عدّ ا٫ٖحُاّ ايهةري باملعاؾاد ايحلص١ًٝٝ ايػٻا١ًَ يكطاٜا ا٭

ٕٻ غٝاث ايكد٠ٚ اؿط١ٓ ٚايحٻسب١ٝ ايصٻاؿ١  ٚايطټًٛى، ممَّا ْحض إغعاٍ ْاز ايؿح١ٓ بن طٛا٥ـ املطًُن ،  نُا أ

ٔٵ عٛاٌَ ٚأضةاث ظاٖس٠ ايحهؿري.  ٚاضحةصاز املصاحل، ٚدؾ  املؿاضد َ

ٕٻ ايؿكس ٚايةٳڀځاي١ ٚايطټػٛط ا٫ ٕٻ ٖرٙ ٚنُا ٜةدٚ يٓا: ب أٜطاڄ ب أ ٔٵ أضةاث ٖرٙ ايعَّاٖس٠; ٭ قحصاد١ٜ يٝطخ َ

ًڂِٗ ع٢ً ايكٝاّ بلعُاٍ قسٻ١َ غٳسٵعاڄ. ُٹ  ا٭ضةاث مل جٳػٹتٵ عٔ اجملحُعاد اٱض١َٝ٬، ٚمل جٳعٵ

ٔٵ   ٚممَّا جيت جلنٝدٙ يف خحاّ ٖرا املڀًت عدّ إضعاف دٚز ايعًُا٤ ٚايدټعا٠ ٚطًة١ ايعًِ يف َٛاش١ٗ َ

ْٴصٵعاڄ يٮ١َ، ٜٳعٵًُڂٕٛ ايؿٹهڃس املڂ ٓٵعسف باؿڂصٻ١، ٚنػـ ايػټة١ٗ، ٚاؾداٍ بايي ٖٞ أظطٔ، قٝاَاڄ بايٛاشت، ٚ

ٔٵ خٴڀٛز٠ ٖرٙ ايعَّاٖس٠. ٗٵد٠ ايحهًٝـ، ٚصٝا١ْڄ يًُصحُعاد َ  ٚخسٚشاڄ َٔ عٴ

 

 

 

                                                           
(، ايكاضٞ 1/254ّ، ٚاْعس: ايعٳٛاصٹِ َٔ ايؿٹنت ايكځٛاصٹِ،)1990، 3يػٴًٛ ٚايحهؿري، د. ٜٛضـ ايكسضاٟٚ، َهحة١ ٖٚة١، ايكاٖس٠، طظاٖس٠ ا -1

(، َٚكسزاد ايدٚزاد ايحل١ًٖٝٝ، َٚعًِ ايعًّٛ ايػسع١ٝ 56ّ، ٚف١ً ايةعٛس اٱض١َٝ٬، عدد: )1992ٖب 1412،َهحة١ ايطټ١ٓ، 1أبٛبهسايعسبٞ، ط

 (.1/123، ٭ٚقاف ايساشعٞ، )ٚايعسب١ٝ
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 املةعز ايرايز

ٔٵ ظاٖس٠ ايحٻهؿري ٚؾحا٣ٚ ايعًُا٤ ؾٝٗا  طڂسٴم ايٛقا١ٜ ٚايع٬ط َ

 املڀًت ا٭ٍٚ

ٔٵ ظاٖس٠ ايحهؿريايڀُّ  سٴم ايٛاق١ٝ َ

ٝٵس٠ ٚايطٻٝاع، ٖٚرا ممَّا     ٔٳ املطًُن ضع١ٝڄ يًٝلع ٚاؿٹ َٹ ْٻٓا ْعٝؼ يف عصٍس نځرٴسد ؾٝ٘ ايؿٹحٳٔ، ٚٚق  نرريٷ  إ

ْٹطٵٝإ  ٔٵ عٓد أْؿطٓا، ٚبطةت ذْٛبٓا، َٚا ٚصٌ إيٝ٘ نرريٷ َٔ املطًُن يف ظٝاجِٗ َٔ بٴعٵدٺ عٔ اهلل ٚ َ ٖٛ

ٓٵهساد، يٰخس٠، ٚاْػ ٔٳ املعاصٞ ٚاملڂ ٔٳ ا٭َٛز ايرٟ ظٗس بطةةٗا نرريٷ َ ُاع يف املًراد، ٚإقةاٍ ع٢ً ايدْٝا; َ

 ٚجٳسٵى ايڀَّاعاد ٚايٛاشةاد، ٚاغحداد ايؿٹحٳٔ.

َٚ  ٖرٙ ا٭َٛز نِّٗا ؾكد أزغدْا ايػٻازع اؿهِٝ إىل اجةاع أٚاَسٙ، ٚاشحٓاث ْٛاٖٝ٘، ؾةٗا لد ايڀُّسٴم ايٛاق١ٝ  

يٲْطإ بلخر اؿٝڀ١ ٚاؿرز، ٚاجةاعاڄ يٮٚاَس، ٚاشحٓاباڄ يًٓٛاٖٞ يٲْطإ َٔ املداطس ٚا٭ضساز  ٚاؿا١َٝ

ٔٳ ايعٹ٬ط"، ٚبعد ٖرا ايعٳسٵض  َٹ ٝٵڀ١ ٚاؿرزب: "ايٛقا١ٜ خريٷ  ِٻ ع٬ُڄ باملكٛي١ ايكا١ً٥ب ايي ؾٝٗا اؿٹ ٚاملؿاضد، ذ

َٻ١، ٚؼُٝٗا  ٝٻٔ ايڀُّسٴم ايي جكٞ ا٭ ْٴة ٓٻعٛ اٯجٞ:ايةطٝ    َٔ ايٛقٛع يف ظاٖس٠ ايحهؿري، ٖٚٞ ع٢ً اي

ْٿٞ ايؿساز إىل اهلل، ٚا٫عحصاّ ب٘، ٚاٱْاب١ إيٝ٘، نُا أَس ضةعاْ٘ بريو يف نحاب٘ ؾكاٍ:  -1 ٘ٹ ِإ َّ "ؾځؿٹسټٚا ِإيځ٢ اي

َټةٹنٷ" ْٳرٹٜسٷ  ٘ٴ  ٓٵ َٿ دعا ايعةاد إىل ايٓعس . ٜكٍٛ ايػٝذ ايطعدٟ  ب زمح٘ اهلل جعاىل ب يف ٖرٙ اٯ١ٜ: ؾًُا 1يځهڂِ 

يف آٜاج٘ املٛشة١ يًدػ١ٝ ٚاٱْاب١ إيٝ٘ أَس مبا ٖٛ املكصٛد َٔ ذيو ٖٚٛ ايؿساز إيٝ٘، أٟ: ايؿساز ممَّا ٜهسٖ٘ 

اهلل ظاٖساڄ ٚباطٓاڄ إىل َا حية٘ ظاٖساڄ ٚباطٓاڄ; ؾسازاڄ َٔ اؾٌٗ إىل ايعًِ، َٚٔ ايهؿس إىل اٱميإ، َٚٔ 

١ إىل ايرنس، ؾُٔ اضحهٌُ ٖرٙ ا٭َٛز ؾكد اضحهٌُ ايدٜٔ نَّ٘، ٚشاٍ املعص١ٝ إىل ايڀاع١، َٚٔ ايػؿً

 .2عٓ٘ املسٖٛث، ٚظصٌ ي٘ غا١ٜ املساد ٚاملڀًٛث

ِّؿٛا عٔ غص٠ٚ جةٛى، ظٝز ٚصـ اهلل ظاهلِ ِٖٚ   ٚاقعٕٛ يف املدايؿ١، ٜػعسٕٚ عساز٠   ٚيٓا يف قط١ٝ ايرٜٔ خٴ

ٕٻ املًصل ٚاملځ ِّؿڂٛاڃ ظٳحٻ٢ ِإذٳا ؿځسٻ إىل اهلل، قاٍ جعاىل: ايرْت، ٚغ٪ّ املعص١ٝ، ٜٚرنسِٖ أ ٔٳ خٴ ًځ٢ ايرٻ٬ځذٳ١ٹ ايَّرٹٜ ٚٳعٳ "

                                                           
 (.50ضٛز٠ ايرازٜاد، اٯ١ٜ: ) -1

ُٻ٢ جٝطري ايهسِٜ ايسٻمحٔ، يًع١َ٬/ عةدايسمحٔ ايطٻعدٟ،)ص2 - ّ، ٚاْعس: جؿطري أبٞ 2005-ٖب1425، 1(، داز ايط١ٓ، ط327جؿطري ايطٻعدٟ ٚاملط

ُٻ٢: )إزغاد ايعكٌ ايطٻًِٝ إىل َصاٜا ايكسإٓ ايهسِٜ ّ، ٚاْعس: جؿطري ايطٝٛطٞ 2009(، داز إظٝا٤ ايرتاس ايعسبٞ، بريٚد، 2/65(، )ايطټعٛد، املط

ُٻ٢:)بايدټز املٓرٛز، يعةد ايسمحٔ بٔ ايهُاٍ ش٬ٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ، ) ّ، ٚايحؿطري ٚاملؿطسٕٚ، د. قُد ظطن 1993(، داز ايؿهس، بريٚد، 4/232املط

 ّ.2001، 2(، َهحة١ ٖٚة١، ط1/34ايرٖيب، )
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٘ٹ ِإ٫َّ  َّ ٔٳ اي َٹ ًڃصٳلځ  َٳ ٓټٛاڃ أځٕ ٫َّ  ٚٳظځ ِٵ  ٗٴ ِٵ أځْؿڂطٴ ِٗ ٝٵ ًځ ٚٳضٳاقځخٵ عٳ ُٳا زٳظٴةٳخٵ  ِٴ ا٭ځزٵضٴ بٹ ِٗ ٝٵ ًځ ِٵ ضٳاقځخٵ عٳ ِٗ ٝٵ ًځ ِٻ جٳاثٳ عٳ ٘ٹ ذٴ ٝٵ ِإيځ

ٕٻ ٝٳحٴٛبٴٛاڃ ِإ ِٴ" يٹ ٛٻاثٴ ايسٻظٹٝ ٛٳ ايحٻ ٖٴ ٘ٳ  َّ  .1اي

ظٝز ايؿساز إىل اهلل ٜهٕٛ بايًص٤ٛ إيٝ٘ ضةعاْ٘، ٚاملطازع١ إىل َػؿسج٘ ٚشٓٻاج٘، ٚاهلسث َٔ ضدڀ٘ ٚعكٛبح٘، 

ْٻٗا جهٕٛ بايڀًَّت ٚاملځعةٻ١ ٚايعةٛد١ٜ  نُا قاٍ ابٔ قِٝ اؾٛش١ٜ َةٝٓاڄ َع٢ٓ اهلصس٠ إىل اهلل، ظٝز قاٍ: ٚأ

ٚاٱْاب١ ٚايحطًِٝ ٚايحؿٜٛض، ٚاـٛف ٚايسٻشا٤ ٚاٱقةاٍ عًٝ٘، ٚصدم ايًص٤ٛ إيٝ٘ ٚا٫ؾحكاز، ٖٚصس٠  ٚايحٛنٌ،

 إىل زضٛي٘ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب يف ظسناج٘ ٚضهٓاج٘ ايعاٖس٠ ٚايةاط١ٓ، عٝز جهٕٛ َٛاؾك١ يػسع٘.

ٜٳعحصِ بٗا املس٤ َٔ ايؿنت، ٚ ِٷ ٚطسمٷ أڂخس٣، ٚأضةاث غسع١ٝ  ٜحعكَّلٴ بٗا ايًص٤ٛ إىل اهلل ب جعاىل ب، ٚمثٻخ عٛاص

ٜٚطاعد بعطٗا بعطاڄ يف ضدٿ ؾنت ايػةٗاد، ٚباث ايػٗٛاد، ُٖٚا زأع ايؿنت، ٖٚرٙ ايڀُّسٴم ايي 

ٓٻعٛ اٯجٞ: ٍٕ ٚاق١ٝ ب ٖٚٞ ع٢ً اي ُٻخٵ َعا  ضٓرنسٖاإضاؾ١ڄ إىل ايڀَّسٜك١ ا٭ٚىل ب ٚايي ضٳ

ٜٳعٵُٞ ايعةد ٜٚعصُ٘ ٜٚدؾ  عٓ٘، قاٍ اهلل جعاىلا٫عحصاّ باهلل ٚايحٛنٌ عًٝ٘، ٚا٫ظحُا٤  -2 ٕٵ  : ب٘، ٚض٪اي٘ أ

ٚٳؾٹٞ اٯخٹسٳ٠ٹ" ٝٳا  ْٵ ٝٳا٠ٹ ايدټ ٍِ ايرٻابٹخٹ ؾٹٞ ايڃعٳ ٛٵ ٓٴٛاڃ بٹايڃكځ َٳ ٔٳ آ ٘ٴ ايَّرٹٜ َّ ٜٴرٳةٿخٴ اي . ؾايحرةٝخ نإ ٱمياِْٗ، ٚنًُا 2"

ٚايًص٤ٛ إيٝ٘، نَُّا نإ يٮدع١ٝ ْٚڀكٗا اَحٮ ايكًت َٔ جٛظٝد اهلل ٚاٱميإ ب٘، ٚصٹدٵم ايحٛنٌ عًٝ٘، 

بايًطإ أذسٖا ايععِٝ يف عص١ُ اهلل يعةدٙ ايداعٞ، ٚٚقاٜح٘ ي٘ َٔ ايؿنت ٚغسٚزٖا، ٚبكدز َا ٜهٕٛ يف 

ًڃةٹطٴٛاڃ ايكًت َٔ جٛظٝد اهلل، ٜهٕٛ ا٭َٔ َٔ املداٚف ٚايػسٚز ٚايؿنت، قاٍ اهلل جعاىل:  ٜٳ ِٵ  ٚٳيځ ٓٴٛاڃ  َٳ ٔٳ آ "ايَّرٹٜ

ْٳ ٕٳ"ِإميٳا ٗٵحٳدٴٚ َټ ٖٴِ  ٚٳ ٔٴ  َٵ ِٴ ا٭ځ ٗٴ ٚٵيځ٦ٹوځ يځ ٍِ أڂ ًڃ ٍٔ يف ايدْٝا 3ٗٴِ بٹعڂ . ٚأطًل ا٭َٔ يف اٯ١ٜ يٝػٌُ نٌ أَ

٘ٺ  ٚاٯخس٠، ٚأععِ ا٭َٔ ا٭َٔ َٔ ايؿنت، ؾٗرا شصا٤ٷ َسجٻتٷ ع٢ً نُاٍ ايحٛظٝد ايرٟ ٫ ًٜةٝ٘ غسى بٛش

 َٔ ايٛشٛٙ.

ضحعاذ٠ َٔ ايؿنت يف ايص٠٬، ؾكد أخسط ايةدازٟ َٚطًِ، عٔ ابٔ ٚقد أَس ايٓيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب با٫

ٜٴعٿًُِٗ ايطٛز٠  ٜٴعًُِِّٗ ٖرا ايدعا٤ نُا  ٕٻ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب نإ  عةاع ب زضٞ اهلل عُٓٗاب أ

ْٿٞ أعٛذ بو َٔ عراث شِٗٓ، ٚأعٛذ بو َٔ عراث ايكرب، ٚأعٛذ بو َٔ ؾح١ٓ احمل ٝا َٔ ايكسإٓ: "ايًِٗ إ

ـڂدٵزٟ ب زضٞ اهلل عٓ٘ ب عٔ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً 4ٚاملُاد، ٚأعٛذ بو َٔ ؾح١ٓ املطٝح ايدشاٍ" ، ٚعٔ أبٞ ضعٝد ا

                                                           
 (.118حٛب١، اٯ١ٜ: ) ضٛز٠ اي -1

 (.27): ضٛز٠ إبساِٖٝ، اٯ١ٜ -2

 (.82ضٛز٠ ا٭ْعاّ، اٯ١ٜ: ) -3

 (.558(، باث: َا ٜطحعاذ َٓ٘ يف ايص٠٬، بسقِ: )5أخسش٘ َطًِ يف نحاث املطاشد ) -4
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ْٻ٘ قاٍ: "جعٛذٚا باهلل َٔ ايؿنت، َا ظٗس َٓٗا َٚا بڀٔ،قًٓا: ْعٛذ باهلل َٔ ايؿنت، َا ظٗس َٓٗا  اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب أ

 .1َٚا بڀٔ"

ٕٻ ايعًِ ٜهػـ ايػةٗاد،  ايعٌُ بايػسع، ٚايؿك٘ يف ايدٜٔ، -3 ٚػسٜد اجةاع ايسضٍٛ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب; ٭

ًځص ٚاجٻك٢، ٜدؾ  بٗا طايت ايعًِ اهل٣ٛ، ٚيكد  ٝٿٔ ايػٳٞ َٔ ايسټغد، ٚاؿل َٔ ايةاطٌ إذا صاظة٘ أخٵ ٜٚة

ٜٴٛصٴٕٛ ط٬بِٗ بڀًت ايعًِ، ٜٚسٕٚ ؾٝ٘ عص١ُڄ  َٔ ايؿنت، نإ ايطٻًـ ايصٻاحل ب زمحِٗ اهلل جعاىل ب 

ٜٴكاٍ  ٚإشاي١ڄ يًػةٗاد، ٚطسداڄ يٛضاٚع ايػٝڀإ، َٚٔ ايؿك٘ يف ايدٜٔ ٚايعًِ مبكاصد ايػسع، جكدِٜ َا 

ٜٴكاٍ يًٓاع، ظطت عكٛهلِ ٚأظٛاهلِ ٚايٓٛاشٍ ايي ؼٝ  بِٗ.  َٚا ٫ 

ٝٻٔ اهلل ب ضةعاْ٘ ٚجعاىل ب يف نحاب٘ أذس ايحك٣ٛ يف جٝطري ا٭َٛز  -4 يصّٚ ايحك٣ٛ ٚايعٌُ ايصاحل، ظٝز ب

َٳدٵسٳشٶاٚاـسٚط َٔ ا٭شَاد ٚاملطاٜل، قاٍ اهلل ب جعاىل ب:  ٘ٴ  ٜٳصٵعٳٌ يَّ ٘ٳ  ٜٳحٻِل ايَّ َٳٔ  ٚٳ ٝٵزٴ ٫  " ٔٵ ظٳ َٹ ٘ٴ  ٜٳسٵشٴقڃ ٚٳ

ٜٴٛصٞ ابٔ عةاع بكٛي٘: "اظؿغ اهلل حيؿعو، اظؿغ اهلل  ، ٚايٓيب ب ص٢ً اهلل ع2ًٜ٘ٝٳعٵحٳطٹتٴ" ٚضًِ ب 

، ؾايعٌُ ايصاحل، ٚنرس٠ ايعةاد٠ ٚايص١ً باهلل، ٚنرس٠ ايرنس ٚا٫ضحػؿاز هلا أذس ععِٝ 3ػدٵٙ جٴصاٖو"

يف ايٛقا١ٜ َٔ ايؿنت ٚاملصايل ٚا٭ضساز ٚاملؿاضد قةٌ ٚقٛعٗا، ٚايٓصا٠ َٓٗا بعد ْصٚهلا، ٚيريو ٜكٍٛ ايٓيب 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب: "بادزٚا با٭عُاٍ ؾحٓاڄ نكڀ  ايًٌٝ املعًِ، ٜصةح ايسشٌ َ٪َٓاڄ ٚميطٞ ناؾساڄ، ب 

. ٚاملةادز٠ جهٕٛ باٱضساع إىل ا٭عُاٍ 4ٚميطٞ َ٪َٓاڄ، ٜٚصةح ناؾساڄ، ٜةٝ  دٜٓ٘ بعسض َٔ ايدْٝا قًٌٝ"

ٌټ بٗا، ٜٚهٕٛ ا٫يحصاّ ب ٜٳدٹ ػسٵع٘، ٚعدّ اصداز ا٭ظهاّ ايي قد جٴدٵسط ايصٻاؿ١، ٚا٫ٖحُاّ بٗا، ٚجسى َا 

ٔٵ دٜٓ٘.  اٱْطإ َ

ْٻُا ٜٓػل  -5 ٕٻ باث ايػٻٗٛاد ايي جدخٌ َٓ٘ ايؿنت إىل ايكًت إ ايصټٖد يف ايدْٝا، ٚايسغة١ يف اٯخس٠، ٚذيو أ

َدٟ أٚ َٔ ايسغة١ يف ايدْٝا ٚايحعًُّل بٗا، ْٚطٝإ اٯخس٠ ٚأٖٛاهلا، َٚا أعد اهلل ؾٝٗا َٔ ايٓعِٝ ايطٻس

ٜٳطدټ ٖرا ايةاث ٖٛ ايصٖد يف ايدْٝا ٚاٱْاب١ إىل داز اـًٛد، ٚنَُّا قٟٛ ٖرا  ايعراث ا٭بدٟ، ٚأععِ َا 

 اؾاْت يف قًت ايعةد، نإ أبعد َٔ ايػٻٗٛاد، ٚايػټةٗاد ٚا٭ٖٛا٤. 

                                                           
 (.2867ٚايحعٛذ َٓ٘، بسقِ: )(، باث: عسض َكعد املٝخ َٔ اؾ١ٓ أٚ ايٓاز عًٝ٘، ٚإذةاد عراث ايكرب، 51أخسش٘ َطًِ يف نحاث اؾ١ٓ ) -1

 (.2،3ضٛز٠ ايڀ٬م، اٯ١ٜ: ) -2

 (، ٚقاٍ: ظدٜز ظطٔ صعٝح.2516أخسش٘ ايرتَرٟ يف نحاث: صؿ١ ايكٝا١َ، بسقِ: ) -3

 (.118أخسش٘ َطًِ يف نحاث اٱميإ، باث: اؿز ع٢ً املةادز٠ با٭عُاٍ قةٌ جعاٖس ايؿنت، بسقِ: ) -4
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ْٳةر ايؿڂسق١، قاٍ اهلل ب جعاىل ب:  -6 ٘ٹ شٳيصّٚ اؾُاع١ ٚ ٌِ ايَّ ُٴٛاڃ بٹعٳةٵ ٚٳاعٵحٳصٹ ٚٳ٫ځ جٳؿځسٻقڂٛاڃ"" ٚٳ٫ځ ، ٜٚكٍٛ: 1ُٹٝعٶا  "

ِٷ" ِٵ عٳرٳاثٷ عٳعٹٝ ٗٴ ٚٵيځ٦ٹوځ يځ ٚٳأڂ ٓٳادٴ  ٝٿ ِٴ ايڃةٳ ٖٴ َٳا شٳا٤ َٹٔ بٳعٵدٹ  ًځؿڂٛاڃ  ٚٳاخٵحٳ ٔٳ جٳؿځسٻقڂٛاڃ  ْٴٛاڃ نځايَّرٹٜ ، ٚعٔ عةداهلل بٔ 2جٳهڂٛ

١ أَٚهإ يف دَػل ب، ؾكاٍ: عُس  ب زضٞ اهلل عُٓٗاب قاٍ: خڀةٓا عُس ب زضٞ اهلل عٓ٘ ب باؾاب١ٝ ب قسٜ

ٔٵ أزاد عةٛظ١  ٕٻ ايػٝڀإ َ  ايٛاظد ٖٚٛ َٔ ا٭ذٓن أبعد، َٚ "عًٝهِ باؾُاع١، ٚإٜانِ ٚايؿڂسق١، ؾا

. ٚعٔ ايٓعُإ بٔ بػري ب زضٞ اهلل عُٓٗا ب قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 3اؾ١ٓ ؾًٝصّ اؾُاع١"

 .4"ٚضًِ ب: "اؾُاع١ زمح١څ، ٚايؿڂسق١ عراثٷ

ٔٳ ايؿٹحٳٔ، ٚايي َٓٗا شٳزٵ ع    -7 ُٳ١ َ ٓٵص١ٝ، ٚايعاصٹ ٔٵ أنرب ايڀُّسم ايٛاق١ٝ املڂ ْٳةٵرٴ ايؿڂسٵق١ َ ؾًصّٚ اؾُاع١ ٚ

ـٹ٬ف، ٜٚهٕٛ يصّٚ اؾُاع١  ْٳُخٵ بٴرٚز ايؿنت إ٫ يف ايؿڂسٵق١ ٚا ايػټةٗاد يف دٜٔ اهلل، ٚقاٚي١ جػهٝه٘، َٚا 

صاڄ ٚع٬ُڄ ٚضًٛناڄ، ع٢ً َا نإ عًٝ٘ ايٓيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب با٫شحُاع ع٢ً دٜٔ اهلل، عكٝد٠ َٚٓٗ

 ٚأصعاب٘ َٔ أَٛز ا٫عحكاد ٚأڂصٍٛ ايعٌُ.

ٔٵ أخڀس ا٭َٛز ع٢ً املطًِ عٳصٳًح٘ ٚجطسټع٘، ٚزمبا ٜػازى يف ايػٻا٥عاد، ْٚكٌ  -8 ٕٻ َ ًڃِ، ٭ ايسٿؾل ٚايحٻلْٞ ٚاؿٹ

ِٻ ٜٓدّ ع٢ً جٳطسټ ٔٵ دٕٚ جرةټخ، ذ ّٻ اهلل ايعٸصٳ١ً يف ايكسإٓ، ؾكاٍ: ا٭َٛز َ ع٘ يف أٍَس نإ ي٘ ؾٝ٘ أْا٠، ٚقد ذ

ٕٴ عٳصٴ٫ٛڄ" ٕٳ اِٱْطٳا ٚٳنځا ٝٵِس  ٕٴ بٹايػٻسٿ دٴعٳا٤ٙٴ بٹايڃدٳ ٜٳدٵعٴ اِٱْطٳا ٚٳ ، ٚقاٍ ايٓيب ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب يٮغضٿ 5"

ًڃِ ٚا ٕٻ ؾٝو خٹصٵًحن حيةُٗا اهلل ٚزضٛي٘: اؿٹ  .6،7٭ْا٠"عةد ايكٝظ: "إ

ْٻٗا يف أٜاّ ايؿنت ٚاضڀساث  -9 ٍٕ، ؾا ًڃِ ٚا٭ْا٠ قُٛدجإ يف نٌ آ قاٍ ابٔ قِٝ اؾٛش١ٜ: ٚإذا نإ اؿٹ

 .8ا٭ٖٛاٍ، جهٕٛ قُٛد٠ أنرس، ٚاؿاش١ إيٝٗا أغدټ

                                                           
 (.103ضٛز٠ آٍ عُسإ، اٯ١ٜ: ) -1

 (.104ضٛز٠ آٍ عُسإ، اٯ١ٜ: ) -2

ُٵس، زقِ: ) -3  (.337أخسش٘ َطًِ يف صعٝع٘، نحاث اؿض، باث: اؿض َس٠ يف ايعٴ

(، زقِ: 2/276(، صعع٘ ا٭يةاْٞ يف ايطًط١ً ايصعٝع١،)18640أخسش٘ أمحد يف املطٓد َٔ ظدٜز ايٓعُإ بػري ب زضٞ اهلل عُٓٗاب، بسقِ: ) -4

(667.) 

 (.١ٜ13:)ضٛز٠ ايػٛز٣، اٯ -5

 0(.18(، )17أخسش٘ َطًِ يف نحاث اٱميإ، باث: ا٭َس باٱميإ باهلل جعاىل ٚزضٛي٘ ٚغسا٥  ايدٜٔ، زقِ: )6- 

ّ، ٚاْعس: عكٝد٠ أٌٖ 1997(، ؼكٝل: ط٘ عةد ايس٩ٚف ضعد، داز اؾٌٝ، بريٚد، 80-3/70إع٬ّ املٛقعن عٔ زثٿ ايعاملن،، ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ، )  -7

 ّ.2001-ٖب1422، 1(، داز طٝة١ اـطسا٤، ط442اؾُاع١، د. ضعٝد بٔ َطؿس ايكعڀاْٞ، )صايطټ١ٓ ٚ

 (.80-3/70إع٬ّ املٛقعن عٔ زثٿ ايعاملن،، ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ، ) -8
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َٻ١  -10 ٔٵ ظاٖس٠ ايحهؿري أَٛز نرري٠ ب عا ٕٻ ايڀُّسم ايٛاق١ٝ َ ٜٚحٻطح يٓا ظ٤٬ َٔ خ٬ٍ َا ضةل بٝاْ٘: أ

ٓٵةع٘ ايهحاث ٚايط١ٓ، ٚايسشٛع إيٝ٘ عٓد ٚ َٳ ظاصٻ١ ب أُٖٗا: غسع اؿلٿ، ٚجععُٝ٘ يف ْؿٛع ايٓاع، ٚايرٟ 

ٔٵ َصايل ايعصة١ٝ  ٕٵ جٴٓػٻل ا٭شٝاٍ عًٝ٘; ظح٢ جحعصٻٔ َ ٕٵ جٴسبٻ٢ ا٭١َ ع٢ً ذيو، ٚأ ا٫خح٬ف ٚايحٓاشع، ٚأ

ِٻ جهؿري ايٓا ع بػري ظلٍّ، ٚاـٛض يف أعساضِٗ ٚأَٛاهلِ ٚدَا٥ِٗ، املر١ََٛ املٛشة١ يًطٻ٬ٍ ٚايحٻؿځسټم، ذ

ٚٻٍ يف ض٤ٛ َا ٜطحصدټ َٔ ٚقا٥  َعاصس٠، ٚزدٿ ايػټة٘  ُٻ١ أ٫ٚڄ بل ِٻ ايكٝاّ بةٝإ املطا٥ٌ ايػٻسع١ٝ املڂٗ ذ

ٔٵ أَسِٖ.  باؿڂصض ٚايرباٖن، ٚايحٻصدٿٟ هلا ; ظح٢ ٜهٕٛ ايٓاع ع٢ً بصري٠ َ

َٴعٳدٻ٠ٺ َٚدزٚض١ٺ ع٢ً إص٬ح أَٛز نُا جيت ع٢ً اؿهَٛاد ٚاي   -11 ٕٵ جعٌُ ٚؾل خڀ ٺ  دټٍٚ املط١ًُ أ

ٕٵ جلخر  ايٓاع، ٚجًة١ٝ َڀايةِٗ ايطٻسٚز١ٜ، ٚع٬ط َػه٬جِٗ، ٚجٝطري أضةاث اؿٝا٠ ايهسمي١ هلِ، ٚأ

ٜٻ١ مبا حيكِّل هلا ايطٻٝاد٠ ٚايسٿٜاد٠، ٚايعٹصٻ٠ ٚايهسا١َ، ٖٚرا ممَّا ٜعڀٝ ٗا، ٚميهِّٓٗا َٔ بلضةاث ايك٠ٛ املادٿ

 ايكڂدٵز٠ ع٢ً اضحك٬ٍ قسازاجٗا ٚجٛشٗاجٗا.

 املڀًت ايراْٞ

 ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝت يف َعاؾ١ ظاٖس٠ ايحهؿري

َٻ١ عرب جازخيٗا، ب ٚايي صازد ظاٖس٠ يف   ٕٻ َطلي١  ايحهؿري َسضٷ َٔ ا٭َساض املٓحػس٠ يف شطِ ا٭ إ

ٔٵ َسٍض إ ٔٵ شٌٗ.اجملحُعاد اٱض١َٝ٬ املعاصس٠ ب، َٚا َ ٔٵ عسف، ٚشًٗ٘ َ  ٫ ٚي٘ دٚا٤ٷ عسؾ٘ َ

ٕٻ ؾهس ايحهؿري ب قدمي٘  ٚإذا أزدْا ع٬ط جًو ايعاٖس٠ ؾٝصت أ٫ٚڄ ػٓت ا٭ضةاث ايي أدٻد إىل ٖرٙ ايعاٖس٠، ٭

َٴطٳةٿةادٺ، ٖٚٞ َا جهًُٓا عٓٗاب ضابكاڄب. ْٻُا عٳةٵس أضةاث ٚ ٔٵ ؾساٍؽ، ٚإ  ٚظدٜر٘ ب مل ٜلد َ

َٻا خٴڀٛاد ع٬ط ؾحهٕٛ َعاؾحٗا َعاؾ١ڄ جلص١ًٝٝڄ ع٢ً ض٤ٛ َٓٗض  -ظاٖس٠ ايحهؿري –ٖرٙ ايعاٖس٠  ٚأ

َٻ١، ٚذيو با٭َٛز اٯج١ٝ:  ايهحاث ٚايطټ١ٓ ٚضًـ ا٭

 ْػس َٓٗض ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ عكٝد٠ڄ ٚق٫ٛڄ ٚع٬ُڄ. -1

ٛٵزٚس عٔ اهلل ٚعٔ زضٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚؾك٘ اي -2 طٻًـ ايصاحل جٛع١ٝ ايٓاع بايعًِ ايصعٝح املځ

 ٚايحابعن، ٚعًُا٤ ا٭١َ; إذ ٫ ٜكاّٚ ايؿهس املٓعسف إ٫ بؿهس صعٝح ٜكابً٘.

ع٢ً طسٜل ايعًُا٤ ايسٻباْٝن، ذيو أضًٛث اؿه١ُ ٚايةصري٠ اي٥٬ك١ شَاْاڄ َٚهاْاڄ، ٚٚاقعا ٚظا٫ڄ، ٜٚهٕٛ  -3

ـٹةٵس٠ ٚايحٻصٵِسب١. ٔٵ ذٟٚ ا  ٚايدټعا٠ اؿڂهځُا٤، ٚاـٝٿسٜٔ َ
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ِٝ ٚايرتب١ٝ ٚاؿٛاز اهلاد٨ ايسٻصن، ٚبهٌ ٚضٍٛح ٚغؿاؾ١ٝٺ ٚصساظ١ٺ يف جٓاٍٚ ٖرٙ ايعَّاٖس٠، بايحعً -4

َٻ١. ٝٻ١ جا  ٚمبٛضٛع

ٕٻ اٱض٬ّ  -5 ٌٷ ع٢ً اٱض٬ّ، ٚأ ٕٻ ايحهؿري أَسٷ دخٝ َٻ١څ َ٪دٿ١ٜ إىل َعسؾ١ أ ايٛعٞ ايعُٝل باٱض٬ّ ٚض١ًٝڅ ٖا

 سم ٚايٛضا٥ٌ.ٜٓهسٙ ٜٚسؾط٘، ٜٚدعٛ ملٛاشٗح٘ مبدحًـ ايڀُّ

ٕٻ ايؿح٣ٛ، َٚعسؾ١  -6 إبساش دٚز ايؿح٣ٛ، ٚأُٖٝحٗا، ٚذيو عٔ طسٜل ايعًُا٤ ايسٻباْٝن ايسٻاضدن يف ايعًِ ; ٭

ِٵ ٫ځ ا٭ظهاّ ايػٻسع١ٝ َٓاط١ بايعًُا٤ ايرٜٔ ِٖ أٌٖ ايرٿنس، ٜكٍٛ اهلل:  ٌٳ ايرٿنڃِس ِإٕ نڂٓحٴ ٖٵ "ؾځاضٵلځيڂٛاڃ أځ

ٕٳ" ُٴٛ ًځ ْٻِٗ ٜٛقعٕٛ عٔ زثٿ ايعاملن، ٚملَّا نإ -زمح٘ اهلل –ِٝ اؾٛش١ٜ ، ٜٚكٍٛ ابٔ ق1جٳعٵ ُٳ١ ايعًُا٤ ٚأ : ضٹ

ايحةًٝؼ عٔ اهلل ٜعحُد ايعًِ مبا ٜةًؼ، ٚايصٿدٵم ؾٝ٘، مل جصح َسجة١ ايحةًٝؼ بايسٿٚا١ٜ ٚايؿڂحٵٝا إ٫ ملٔ اجصـ 

 .2بايعًِ ٚايصٿدٵم

ٔٵ َؿازق١ اؾُاع١ ٚجسنٗا، قاٍ اهلل جعاىل -7 ٚٳ٫ځ جٳؿځسٻقڂٛاڃ": اؿرز َ ُٹٝعٶا  ٘ٹ شٳ ٌِ ايَّ ُٴٛاڃ بٹعٳةٵ ٚٳاعٵحٳصٹ ، ٚعٔ أبٞ 3"

ٕٻ اهلل ٜسض٢ يهِ ذ٬ذاڄ، ٜٚطد  يهِ  ٕٻ زضٍٛ اهلل  ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب قاٍ: "إ ٖسٜس٠ ب زضٞ اهلل عٓ٘ ب أ

ٕٵ جعحصُٛا عةٌ اهلل مجٝعاڄ" ٕٵ أځ، ٚقاٍ اهلل جعاىل: 4ذ٬ذاڄ، ٚذنس َٓٗا: ٚأ ٘ٹ""أځ ٚٳ٫ جٳحٳؿځسٻقڂٛا ؾٹٝ ٔٳ  ُٴٛا ايدٿٜ . 5قٹٝ

ٚممَّا شا٤ يف جؿاضري ايعًُا٤ب زمحِٗ اهلل جعاىل ب: يف ٖرٙ اٯ١ٜ:"بعز اهلل ا٭ْةٝا٤ نَِّٗ باقا١َ ايدٿٜٔ، 

 .6ٚا٭يؿ١ ٚاؾُاع١، ٚجسى ايؿڂسٵق١ ٚاملدايؿ١"

١ڄ، ٚغسظٗا ٚؾُٗٗا عٳةٵس ظًكادٺ ع١ًُٝٺ، ٚيف ا٫ٖحُاّ بٓػس ايهحت ايع١ًُٝ ٚاهلادؾ١، ٚدزاضحٗا دزاض١ڄ ؼًًٝٝ -8

ٝٵ١ٓ ع٢ً ع٬ط ظاٖس٠ ايحهؿري. ِٿ ايٛضا٥ٌ املڂعٹ ٔٵ أٖ ٕٻ ذيو َ  املدازع ٚاؾاَعاد، ٚيف اجملايظ ٚاملٓحدٜاد ؾا

ٓٻصٝع١ هلا َها١ْ عع١ُٝ يف دٜٔ اٱض٬ّ، َٚا  -9 ْٴصٵح أٌٖ ايػټةٗاد، ٚايؿٹهڃس املڂٓعسف، ؾاي أضًٛث ايحٻدزط يف 

ٔٵ ٔٵ ٖٛد ب عًٝ٘  َ ْيٍب إ٫ ٚقد ْصح أَح٘، ٚيف ذيو آٜادٷ نرري٠څ، ْٚصٛصٷ عدٜد٠څ، َٓٗا َا أخرب جعاىل ع

                                                           
 (.43ضٛز٠ ايٓعٌ، اٯ١ٜ: ) -1

 (.3/4إع٬ّ املٛقعن عٔ زثٿ ايعاملن، ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ ) -2

 (.103: )ضٛز٠ آٍ عُسإ، اٯ١ٜ -3

 (.4578أخسش٘ َطًِ يف صعٝع٘ ، زقِ: ) -4

 (.13ضٛز٠ ايػٛز٣، اٯ١ٜ: ) -5

ّ، ٚاْعس: 2009، 4(، املهحت اٱض٬َٞ، بريٚد، ط4/223جؿطري زٚح املعاْٞ ٚايطٻة  املراْٞ، يػٗاث ايدٜٔ قُد بٔ عةداهلل اؿطٝين اٯيٛضٞ، ) - 6

 (.7/187ٖب. جؿطري ايةػٟٛ، )1404، 3هحت اٱض٬َٞ، بريٚد،ط(،  امل4/231جؿطري شاد املطري، ٫بٔ اؾٛشٟ، )
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َٹنٷ"ايط٬ّ يكَٛ٘:  ْٳاصٹحٷ أځ ِٵ  ْٳاڃ يځهڂ ٚٳأځ ِٵ ِزضٳا٫دٹ زٳبٿٞ  ِّػٴهڂ ٔٵ صاحل ب عًٝ٘ ايط٬ّ ب 1"أڂبٳ ، َٚا أخرب جعاىل ع

ِٵيكَٛ٘:  ًځػٵحٴهڂ ِّ يځكځدٵ أځبٵ ٛٵ ٜٳا قځ ٓٻاصٹعٹنٳ" " ٕٳ اي ٚٳيځهٹٔ ٫َّ جٴعٹةټٛ ِٵ  ْٳصٳعٵخٴ يځهڂ ٚٳ  .2ِزضٳايځ١ځ زٳبٿٞ 

ٔٵ  -10 ٓټصٵح ي٠٫ٛ ا٭َٛز، ٚإخةازِٖ ممَّا ٚصٌ إيٝ٘ أصعاث ٖرا ايؿهس; ظح٢ ٜهْٛٛا ع٢ً دزا١ٜ َ جكدِٜ اي

ُٵ ْٳػٵس ؾٹهڃسِٖ، ايرٟ ٜدعٛ إىل ظٳ ٔٵ  ٜٴعن َٔ اؿدٿ َ ٌ ايطٻ٬ح ع٢ً ٠٫ٚ ٖ٪٤٫; يٝعاجل أَسِٖ، ٖٚرا ممَّا 

َٴدڀَّڀاجِٗ ٔٴ ب أٜطاڄ ب يف إؾطاد  ٝٵ ٜٴعٹ  .3ا٭َٛز، ٚمما 

ٕٻ َعاؾ١ ظاٖس٠ ايحهؿري جحڀًت ايعٛد٠ إىل نحاث اهلل ٚض١ٓ قُد ب ص٢ً اهلل   ْٚطحدًص ممَّا ضةل بٝاْ٘: أ

ِٻ  عًٝ٘ ٚضًِ ب، ٚػاٚش نٌ َا ٜحعازض َ  نحاث اهلل، ٚض١ٓ زضٛي٘ ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب َٻ١، ذ ٚؾِٗ ضًـ ا٭

ٕٻ اٱض٬ّ أٚض  َٔ املرٖت ٚاؾُاع١ املرٖة١ٝ، ذِ ايؿِٗ ا٭عُل ٚا٭مشٌ  ٝٳِ ا٭خ٠ٛ ٚايحعإٚ، ٚاعحةاز أ ٓٳا٤ٴ قٹ بٹ

ٝٿ١ُ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚاٱْطا١ْٝ.  ٚا٭ٚض  يٲض٬ّ، ممَّا ٜٛصٌ إىل ؾِٗ ٖرا ايدٿٜٔ بلبعادٙ ايكځ

ّ إغؿاي٘، بٌ اعحُادٙ نٛض١ًٝ يؿِٗ اٯخس ؾُٗاڄ عًُٝاڄ، ؾٗرا نُّ٘ ممَّا أضـ إىل ذيو ا٫ٖحُاّ باؿٛاز ٚعد 

 ٜٴطِٗ يف َعاؾ١ ٖرٙ ايعاٖس٠، ٚايكطا٤ عًٝٗا. 

 املڀًت ايرايز

 ؾحا٣ٚ ايعًُا٤ بػلٕ ظاٖس٠ ايحهؿري

ًڃِ ايصٻعٝح; ٚير ٌٍ، ٫ جٴكاّٚ إ٫ بايعٹ ٍِ أٚظٗ ًڃ ٕٻ اٯزا٤ ايي جٴدايـ ايػٻسٵع ضٛا٤ نإ بع ٕٵ جهٕٛ إ ا ٜٓةػٞ أ

َٴعٵه١ُ،  َعاؾ١ َطلي١ ظاٖس٠ ايحهؿري، َٚٓاقػ١ اضحد٫٫د أصعاث ٖرا ايسأٟ، ٚغٴةٴٗاجِٗ املڂرٳاز٠ بسدٚد ع١ًُٝ 

َٴط١َُّ، جسجهص إىل ايعًِ ٚايديٌٝ، ٚاؿڂصٻ١ ٚايةٝإ، ٚجحٓاٍٚ ايػټةٗاد ايي  بٌ بسدٚد جلص١ًٝٝ جٓعري١ٜ، ٚقٛاعد 

َٻ١، َ  اؿٹهڃ١ُ ٚايِّن يف جٴراز غٴةٵ١ٗڄ جًٛ غٴةٵ١ٗ ٝٻ١ٺ، ٚؾل َا نإ عًٝ٘ ضًـ ا٭ ًڃُ ٜٴصاث عٓٗا باشابادٺ ع ٚ ،

ٌٻ ب:  ـٹڀځاث، اَحرا٫ڄ ٭َس اهلل ب عصٻ ٚش ٞٳ ا ٖٹ ٗٴِ بٹايَّحٹٞ  ٚٳشٳادٹيڃ ٓٳ١ٹ  ٛٵعٹعځ١ٹ ايڃعٳطٳ ُٳ ٚٳايڃ ُٳ١ٹ  ٌِ زٳبٿوځ بٹايڃعٹهڃ "ادٵعٴ ِإيٹ٢ ضٳةٹٝ

ٖٴ ٕٻ زٳبٻوځ  ٔٴ ِإ ٔٳ"أځظٵطٳ ٗٵحٳدٹٜ ُٴ ِٴ بٹايڃ ًځ ٛٳ أځعٵ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ  ًٹ ٌٻ عٳٔ ضٳةٹٝ ُٳٔ ضٳ ِٴ بٹ ًځ  .4ٛٳ أځعٵ

                                                           
 (.68ضٛز٠ ا٭عساف، اٯ١ٜ: ) -1

 (.79ضٛز٠ ا٭عساف، اٯ١ٜ: ) 2 -

ٓټة٤٬، مشظ ايدٜٔ قُد بٔ أمحد ايرٖيب، 1997-ٖب1418(، داز ابٔ عؿإ، ط، 157ا٫عحصاّ، يٲَاّ ايػٻاطيب، )ص -3 ّ، ٚاْعس: ضري أع٬ّ اي

 (، بحصسف.10ب3/5ّ، ٚاْعس: إع٬ّ املٛقعن عٔ زثٿ ايعاملن، ٫بٔ قِٝ اؾٛش١ٜ )1994كٝل: غعٝت ا٭زْ٪ٚط، َ٪ضط١ ايسضاي١، (، ؼ7/456)

 (.125ضٛز٠ ايٓعٌ، اٯ١ٜ: )4- 
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ٔٵ ٖرٙ اؾٗٛد ايي بٴريخ يف ايسٻد ع٢ً غٴةٴٗاد أصعاث  ٚيكد قاَخ شٗٛدٷ َحعدد٠څ يًصٛاث عٔ ٖرٙ ايعاٖس٠، َٚ

ًځُا٤ ب ضٛا٤ ناْخ ؾسد١ٜڄ أٚ عٳةٵس فاٍَ  ؾك١ٝٗٺ ب بػلٕ ظاٖس٠   ايحهؿري.ايحهؿري، ؾحا٣ٚ ايعٴ

ٔٵ ٤٫ٖٛ ايعًُا٤ َا قاّ ب٘ ؾط١ًٝ ايػٝذ ايدنحٛز/ ٜٛضـ ايكسضاٟٚ ب ظؿع٘ اهلل جعاىل ب ظٝز قاٍ عٔ ٖرٙ  َٚ

ًڂؼ ٖرا ايحٻڀسف غاٜح٘، ظن ٜطك  عٹصٵ١ُ اٯخسٜٔ، ٜٚطحةٝح دَا٤ِٖ ٚأَٛاهلِ، ٫ٚ  ٜٳةٵ ايعَّاٖس٠ ايحهؿري١ٜ: ٚ

َٻ١; ٚهلرا أذةخ ايكسآ ُٿد ٚٚيٞ املكحٍٛ املطًِ، يكٛي٘ ٜس٣ هلِ ظٴسٵ١َڄ ٫ٚ ذٹ ٕ ا٭خ٠ٛ ايد١ٜٝٓ بن ايكاجٌ املحع

ٍٕ"جعاىل:  ٘ٹ بٹِاظٵطٳا ٝٵ ٚٳأځدٳا٤ ِإيځ ُٳعٵسٴٚفٹ  ٞٵ٤ٷ ؾځاجٿةٳاعٷ بٹايڃ ٘ٹ غٳ ٔٵ أځخٹٝ َٹ ٘ٴ  ٞٳ يځ ٔٵ عٴؿٹ ُٳ ، ٚؾاٚجخ ايػسٜع١ بن عكٛب١ ايكحٌ 1"ؾځ

َّٗا نؿساڄ يځعٴٛقٹت اؾ  ُٝ  عكٛب١ املڂسٵجد.ٚايص٢ْ ٚايطټهڃس، ٚيٛ ناْخ نڂ

ٔٵ نحاث  ٝٿٓاد َ ٌټ ايػټةٗاد ايي اضحٓد إيٝٗا ايػٴ٠٬ يف ايحهؿري َسدٚد٠څ باملڂعٵهځُاد اية ذِ قاٍ يف ْٗا١ٜ ؾحٛاٙ: ٚنڂ

ٕٵ قاٍ: ٖٚرا ايؿٹهڃس ؾځسٳغخ َٓ٘ ا٭١َ َٓر قڂسٴٕٚ، ؾصا٤ ٖ٪٤٫  اهلل ٚض١ٓ زضٍٛ اهلل ب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ب، إىل أ

، َٚٔ اؾٗٛد ب أٜطاڄ ب ؾح٣ٛ ايػٝذ ا٭يةاْٞ ب زمح٘ اهلل جعاىل ب يف َطلي١ ايحهؿري، ظٝز قاٍ: 2، ٖٚٝٗاد"ٜٴصدٿدْٚ٘

ٕٻ َطلي١ ايحهؿري ؾح١ٓڅ عع١ُٝڅ قدمي١، جٳةٓحٗا ؾٹسٵق١ َٔ ايؿٹسٳم اٱض١َٝ٬ ايكدمي١، ٖٚٞ املعسٚؾ١ باـٛازط.  إ

ٕٻ ايةعض َٔ ا يدټعا٠ ٚاملڂحعُطٹن قد ٜك  يف اـسٚط عٔ ايهحاث ٚايط١ٓ، ٚممَّا أؾح٢ ب٘ ب أٜطاڄب: ظٝز قاٍ ؾا

 ٚباضِ ايهحاث ٚايط١ٓ.

ٔٵ ٖٓا ضَّخ طٛا٥ـ نرري٠ شداڄ   ; ٭ْٻِٗ مل ٜهحؿٛا بعدّ ايحصاّ ضةٌٝ امل٪َٓن ؾعطت، -قدمياڄ ٚظدٜراڄ –َٚ

ٔٵ زنةٛا عكٛهلِ، ٚابحدعٛا يف جؿطري ايهحاث ٚايط١ٓ، ذِ بٓٛا ع٢ً ذيو ْحا٥ض خڀ ُٻا ٚيه ري٠ خسشٛا بٗا ع

 .3نإ عًٝ٘ ضًؿٓا ايصاحل زضٛإ اهلل عًِٝٗ مجٝعاڄ

: ايحهؿري أَسٷ خڀريٷ جيت ع٢ً املطًُن -ظؿع٘ اهلل جعاىل –ٜٚكٍٛ مساظ١ ايػٝذ عةد ايعصٜص آٍ ايػٝذ 

 .4عدّ اـٛض ؾٝ٘، ٚجسن٘ ٭ٌٖ ايعًِ ايساضدن

ٕٵ ٚممَّا جكدٻّ ٜحٻطح يٓا ايكٍٛ ب٘: عدّ اـٛض يف َطل ٔٵ ٚق  يف غ٤ٞٺ َٔ ذيو ايحٛب١، ٚأ ي١ ايحهؿري، ٚع٢ً َ

ـٻ يطاْ٘ عٔ ايحهؿري; يععِ ظٴس١َ أخٝ٘ املطًِ.  ٜٳهڂ

                                                           
 (.178ضٛز٠ ايةكس٠، اٯ١ٜ: )-1

 ٖب.1402، (، اٱصداز ايرا75ْٞ-71ايصع٠ٛ اٱض١َٝ٬ بن اؾعٛد ٚايحٻڀسف، د.ٜٛضـ ايكسضاٟٚ، )ص-2

 اْعس: ا٭غسط١ املطص١ً هلرٙ املٓاقػاد َٔ ضًط١ً اهلد٣ ٚايٓٛز، يًػٝذ/ قُد بٔ ْاصس ايدٜٔ ا٭يةاْٞ، ْػسجٗا شسٜد٠ املطًُٕٛ، ايعدد:-3

(556.) 

 (.8180ٖب، ايعدد: )27/1/1422يكا٤ صعٝؿ١ ايػسم ا٭ٚض ، يف -4
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ـځٛض ؾٝٗا  ٚممَّا أؾح٢ ب٘ اٱَاّ قُد عةدٙ ب زمح٘ اهلل ب، ٚذيو عٓدَا ض٦ٌ عٔ َطلي١ ايحهؿري، ٚنرس٠ ا

ٕٵ ٜكـ عٓد ٕٻ ايحهؿري جيت أ املكٛي١ دٕٚ ايكا٥ٌ، ٚعٓد ايؿعٌ دٕٚ ايؿاعٌ، إذ  ؾكاٍ: يكد أمج  ايعًُا٤ ع٢ً أ

ْٻ٘ غٴةٵ١ٗڅ، ٚاؿڂدٚد جٴدٵزأ بايػټةٴٗاد. ٌٷ، ظحٻ٢ ٚيٛ نإ جل٬ٜٚڄ ؾاضداڄ ؾا  زمبا نإ يًكا٥ٌ ٚايؿاعٌ يًهڂؿڃس جلٜٚ

ْٳطلٷ ؾٹهڃ ٔٷ ٫ٚ ؾًطؿ١څ، ٫ٚ  ًڂػٵ٘ دٹٜ ٜٳةٵ ٔٳ ايطٿع١ ٚأَا١ْ املط٪ٚي١ٝ َا مل  َٹ سٟ خازط دا٥س٠ اٱض٬ّ، ٚبٗرا بًؼ اٱض٬ّ 

ٜٳحٓهَّةٴٕٛ ٖرا املٓٗاط بدع٣ٛ ا٫ضحٓاد إىل قٍٛ اهلل:  ٘ٴ ٚيف َٛاش١ٗ ايةعض، ايرٜٔ  ٍٳ ايَّ ُٳا أځْصٳ ٜٳعٵهڂِ بٹ ِٵ  َٳٔ يَّ ٚٳ "

ٕٳ" ِٴ ايڃهځاؾٹسٴٚ ٖٴ ٚٵيځ٦ٹوځ   .2، 1ؾځلڂ

ا٥ـ ابحدا٤ َٔ جازٜذ ٚقد دزع فًظ )١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤( يف دٚزج٘ ايحاضع١ ٚا٭زبعن، املٓعكد٠ بايڀ

ٖب َا جيسٟ يف نرري َٔ اية٬د اٱض١َٝ٬ ٚغريٖا َٔ ايحهؿري َٚا ٜٓػل عٓ٘ َٔ ضؿو ايدَا٤، 3/4/1419

ٚؽسٜت املٓػلد، ْٚعساڄ ـڀٛز٠ ٖرا ا٭َس َٚا ٜرتجت عًٝ٘ َٔ إشٖام أزٚاح بس١٦ٜ، ٚإج٬ف أَٛاٍ َعص١َٛ، 

ٜٴٛضٿح ؾٝ٘ ظهِ ذيو، ؾصا٤ ؾٝ٘:ٚإخاؾ١ يًٓاع، ٚشعصع١ ٭َِٓٗ ٚاضحكسازِٖ: ؾكد ز  أ٣ اجملًظ اصداز بٝإ 

ٕٻ ايحعًٌٝ ٚايحعسِٜ ٚاٱميإ إىل اهلل ٚزضٛي٘، ؾهريو  ٞٷ َسدټٙ إىل اهلل ٚزضٛي٘، ؾهُا أ ِٷ غسع ايحهؿري ظه

١َّ، ٚملَّا  َٴدٵسشاڄ عٔ املٹ ٌٍ ٜهٕٛ نڂؿڃساڄ أنرب  ٍٍ أٚ ؾٹعٵ ٛٵ ٔٵ قځ َٳسدٸ ظهِ ايحهؿري، ٚيٝظ نٌ َا ٚصٴـ بايهڂؿڃس َ نإ 

ٍٻ ايهحاث ٚايطټ١ٓ ع٢ً نؿسٙ د٫ي١ڄ ٚاضع١ڄ، ؾ٬ ٜهؿٞ يف  ٔٵ د ْٴهځؿِّس إ٫ َ ٕٵ  ٜٳصٴصٵ أ ايحهؿري إىل اهلل ٚزضٛي٘ مل 

ٔٿ، ملځا ٜرتجٻت ع٢ً ذيو َٔ ا٭ظهاّ اـڀري٠ َٴصٳسد ايػټةٵ١ٗ ٚايعَّ  .3ذيو 

ًځُا٤ ظٍٛ َطلي١ ايح هؿري، ٚظاٖسج٘، ٚايي قد ٜرتجٻت عًٝٗا ايهرري َٔ َٚٔ خ٬ٍ ٖرا ايحټڀڃٛاف يف ؾحا٣ٚ ايعٴ

ٜٻ١. ٝٻ١ ٚايدْٝٛ  املؿاضد، ٚ ا٭ضسازايدٜٓ

ًڃِ بايدٿٜٔ ٚأظهاَ٘، ٚؾِٗ ْصٛص٘، ٚيف ايدع٠ٛ     ٜٳدًڂؿٕٛ ا٭ْةٝا٤ يف ايعٹ ٕٻ ايعًُا٤ ِٖ ايرٜٔ  ْٛدټ ايحرنري ب٘: أ

ٔٵ أَٛز دِٜٓٗ; ٚيرا ؾ ٕٻ ايٛاشت ع٢ً آظاد املطًُن ايسټشٛع إىل ايعٴًُا٤ إىل اهلل، ٚبٝإ َا حيحاش٘ ايٓاع َ ا

َٳطٵةٴٛط١ڄ،  َٻ١; ظح٢ جهٕٛ أقٛاٍ اٱْطإ ٚأؾعاي٘  ايسٻاضدن، ٫ٚ ضٝٿُا يف ايكطاٜا ايي جحعًَّل مبصاحل ا٭

 َٚٛاؾك١ڄ ٭َس اهلل ٚغٳسٵع٘.

ٍٕ ايحٻٛاصٞ باؿلٿ، ٚايحٻٓاصح، ٚاي ٌٿ َها حٻعإٚ ع٢ً ايةٹسٿ ٚايحٻك٣ٛ، ٚا٭َس باملعسٚف ٚايٛاشت ع٢ً املطًُن يف نڂ

ٓٻٗٞ عٔ املٓهس، باؿٹهڃ١ُ ٚاملٛعع١ اؿط١ٓ، ٚاؾٹداٍ بايي ٖٞ أظطٔ، قاٍ جعاىل:  ٝٳا٤ ٚاي ٚٵيٹ ِٵ أځ ٗٴ ٓٳادٴ بٳعٵطٴ َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳايڃ "

                                                           
 (.44ضٛز٠ املا٥د٠، اٯ١ٜ: )1 -

 ّ.2001(،ْػسجٗا ض١ٓ 907٭ٚض ، زقِ )املصدز: شسٜد٠ ايػسم ا-2

 ٖب.3/4/1419ؾح٣ٛ ١٦ٖٝ نةاز ايعًُا٤، ايدٚز٠ ايحاضع١ ٚا٭زبعن، املٓعكد٠ بايڀا٥ـ، بحازٜذ  3-
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ٕٳ ايصٻ٬ځ٠ځ  ُٴٛ ٜٴكٹٝ ٚٳ ُٴٓهځِس  ِٔ ايڃ ٕٳ عٳ ٛٵ ٗٳ ٓٵ ٜٳ ٚٳ ُٳعٵسٴٚفٹ  ٕٳ بٹايڃ َٴسٴٚ ٜٳلڃ ٚٵيځ٦ٹوځ بٳعٵٍض  ٘ٴ أڂ ٚٳزٳضٴٛيځ ٘ٳ  َّ ٕٳ اي ٜٴڀٹٝعٴٛ ٚٳ ٕٳ ايصٻنځا٠ځ  ٜٴ٪ٵجٴٛ ٚٳ

ِٷ" ٘ٳ عٳِصٜصٷ ظٳهٹٝ ٕٻ ايَّ ٘ٴ ِإ َّ ِٴ اي ٗٴ ُٴ ٝٳسٵظٳ  .1ضٳ

 اـامت١

ِټ ايصٻاؿاد، ٚايػټهس ٚايرٻٓا٤ ي٘ ع٢ً جٛؾٝك٘ يٓا بامتاّ ٖرا ايةعز، ٚايرٟ ضٓدحُ٘  اؿُد هلل ايرٟ بٓعُح٘ جح

ِٿ ْحا٥ض ايةع ٓٻعٛ اٯجٞ:بلٖ  ز َ  أِٖ جٛصٝاج٘، ٖٚٞ ع٢ً اي

 أ٫ٚڄ: أِٖ ْحا٥ض ايةعز:

ٔٵ أٌٖ ايكٹةٵ١ً إىل ايهڂؿڃس. -1 ْٹطٵة١ أظدٺ َ  ايحٻهؿري يف ا٫صڀ٬ح ايػٻسعٞ: 

ٔٷ، ٖٚرا َا ذٖت إيٝ٘ مجٗٛز  -2 ٝٻ َٴعٳ ايحٻهؿري عٓد عًُا٤ ايطټ١ٓ ٜٓكطِ إىل قطُن: جهؿريٷ َڀًلٷ، ٚجهؿريٷ 

ٔٵ أصٍٛ أٌٖ ايطټ١ٓ ٚاؾُاع١.ايعًُا٤، ٚايحؿسٜ ٌٷ َ  ل بُٝٓٗا أص

ٝٻٔ ٖٞ: َا ٫ ٜحعكَّل ايحٻهؿري إ٫ ب٘، ؾاذا مل جحٛؾَّس ايػټسٚط مل ٜحعكَّل ايحهؿري، يهٔ ٫  -3 غٴسٚط ايحٻهؿري املڂعٳ

ٔٵ ٚشٛد ايػسٚط ٚشٛد ايحهؿري; ٱَها١ْٝ ٚشٛد َاْ  ايحهؿري.  ًٜصّ َ

ٗٵٌ ٚاهلځ٣ٛ، ُٖٚا ضٳةٳةإ ز٥ٝطٝإ هلرٙ َطلي١ جهؿري املطًُن صازد ظاٖس٠،  -4 ٚٚق  ؾٝٗا بعض ايٓاع باؾځ

 .-ظاٖس٠ ايحهؿري –ايعاٖس٠ 

املكاصد ايطٻسٚز١ٜ: ٖٞ ا٭ٖداف َٔ ايػٻسع ايي زاعاٖا ايػٻازع َٔ أشٌ ؼكٝل َصاحل ايعةاد، عٝز إذا  -5

ـڂطسإ يف دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ.  ؾاجحِٗ أدٻ٣ ذيو إىل ايؿطاد ٚا

لي١ ايحهؿري، ب ٚايي صازد ظاٖس٠ ب ٚعدّ إزشاع ا٭َس إىل أًٖ٘، ٚبدٕٚ ؼكُّل ايػټسٚط، اـٛض يف َط -6

ًڃت ا٭َٛاٍ،  ٜٴ٪دٿٟ إىل ضٳؿڃو ايدٿَا٤، ٚاْحٗاى ا٭عساض، ٚضٳ َٻ١، ٚ كايـ يًهحاث ٚايطټ١ٓ، ٚأقٛاٍ ضٳًـ ا٭

ِٻ إىل ايطٻٝاع ٚايطٻ٬ٍ.  ذ

ٝٴطٵس ٚايعٳدٵٍ ٚايٛضڀٝ -7 ٔٴ اي ٔٵ ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚعٔ ايػٴًٛ ٚايحٻكصري.اٱض٬ّ دٜ  ١ ٢ٜٗٓ ع

ٕٻ املعاصٞ صٳػٴسد أّ نځةٴسد إذا ناْخ دٕٚ ايػٿسٵى ٫ جٴ٪دٿٟ براجٗا إىل  -8 ٔٵ َطلي١ ايحهؿري: أ َٛقـ ايعًُا٤ َ

ْٻٗا َعص١ٝڅ، بحعًٝ ْٻُا ٜهٕٛ ايهؿس بطةت اضحع٬ٍ املعص١ٝ املڂصٵُ  ع٢ً أ ٌ اؿڂهِ ع٢ً املطًِ بايهڂؿڃس، ٚإ

َٴصٵُ ٷ عًٝٗا بن ايعًُا٤، ٫ٚ خيحًـ ؾٝٗا اذٓإ بُٝٓٗا. ٌٻ اهلل، ٖٚرٙ َطلي١څ   َا ظسٻّ اهلل، أٚ ؼًٌٝ َا أظ

                                                           
 (.71ضٛز٠ ايحٛب١، اٯ١ٜ: )1- 
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َطلي١ ايحهؿري: يٝطخ َطلي١ شدٜد٠ڄ يف ٖرا ايعصس اؿدٜز، ؾكد ناْخ يف اؿكٝك١ َٛشٛد٠ قدمياڄ،  -9

ٜٳعٴٍٛ بن جٳؿځػٿٝٗا ٌٍ قدٚدٺ، ٚيٝطخ نعاٖس٠، نإ  ٚاْحػازٖا، ٚشٛد ظاي١ َٔ ايحٻعاٜؼ  ٚيهٔ بػه

ٕٻ ا٫خح٬ف ٫  ٕٵ اخحًؿخ يف َراٖةٗا ايه١َٝ٬ أٚ ايؿك١ٝٗ; ٭ ا٭خٟٛ بن كحًـ ايڀَّٛا٥ـ اٱض١َٝ٬، ٚإ

ًڃػٞ ظكٝك١ نٕٛ اٯخس َطًُاڄ جٴعؿغ ظٴسٿٜح٘ يف دَ٘ َٚاي٘ ٚعٹسٵض٘.  ٜٴ

ُٻ١څ ٚعع١ُٝڅ يف ايحٻدڀٝ  -10 ، ملٛاش١ٗ ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚايحٻٓطٝل َ  أٌٖ َط٪ٚي١ٝ اؿڂهَّاّ نةري٠څ َٚٗ

ٌٿ ٚايعٳكڃد، ٚأصعاث ايكڂدٴزاد ٚايهځؿځا٤اد املڂدحصٻ١ ٱجياد ا٭َٔ ايؿٹهڃسٟ، ٚؼهِٝ غسع اهلل جعاىل.  اؿ

ٔٵ ٚاق   -11 َٻ١ املڂطٵ١ًُ عٴَُٛاڄ اٱضٗاّ يف َعسؾ١ أضةاث  ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚع٬شٗا، ٚذيو َ ع٢ً ا٭

ٓٳاط١   بٗا.ا٭َا١ْ املڂ

ٚاشت ايعًُا٤ ب أٜطاڄب  نةريٷ يف َعسؾ١ أضةاث ٖرٙ ايعاٖس٠، ٚجةصري املطًُن بايڀُّسٴم ايٛاق١ٝ َٓٗا،  -12

ِٻ بايحٻليٝـ ٚايحٻدزٜظ،  ٓټصٵح، ٚايحٻرنري، ٚزدٿ ايػټةٴٗاد، ذ ٚايٛضا٥ٌ املڂحٻدٳر٠ يع٬شٗا، ٜٚحلجٻ٢ ذيو باي

ٔٵ قطاٜا َعاصس٠ َٚطا٥ٌ ْاشي١.ٚاؿٛاز ٚجسب١ٝ ايٓاغ١٦، ٚجلصٌٝ َٚعاؾ١ نٌ   َا ٜطحصدټ َ

ِټ جٛصٝاد ايةعز:  ذاْٝاڄ: أٖ

ْٴٛصٞ ايدٻٚي١ ايكٝاّ بدٚزٖا املٓػٛد خاصٻ١ڄ عٳةٵس ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ املطُٛع١ ٚاملكس٠٤ٚ ٚاملس١ٝ٥ بحٛع١ٝ ايٓاع  -1

ٌټ بدٜٔ اٱض٬ّ. ٜٴدٹ  َٔ كاطس ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚايحعرٜس َٔ ْػس َا 

ْٴٛصٞ ايعًُ -2 ًڃِ ٚايدټعا٠ ايعاًَن، ٚمح١ً ا٭ق٬ّ َٔ املؿهسٜٔ ٚاملركؿن ن٬ڄ يف نُا  ا٤ ايسٻاضدن يف ايعٹ

 فاي٘; يًعدٿ َٔ ظاٖس٠ ايحهؿري، ٚاؽاذ ايع٬ط املٓاضت هلا.

ْٴٛصٞ  -3 َٳدٳاطس ٖرٙ  -أٜطاڄ–ٚنُا  ٔٵ  اؾاَعاد ٚامل٪ضطاد ايع١ًُٝ بحعصن ايدٻازضن ٚاجملحُعاد َ

 ايعَّاٖس٠.

ْٴٛصٞ يف ا٭خري، ْٚ٪نِّدٙ ضعٞ اجملحُعاد اٱض١َٝ٬، ٱْػا٤ َسانص ع١ًُٝ جكّٛ بايحٛشٝ٘  ٚممَّا -4

ايطٻًِٝ، ٚمبٓٗض ايٛضڀ١ٝ ٚا٫عحداٍ يًسٻدٿ ع٢ً ايػټةٗاد، ٚبًػادٺ َحعدد٠ٺ، ٚج١ُٝٓ اؿٛاز ٚؾحع٘، ملعاؾ١ 

ِٻ ايطعٞ يدع٠ٛ زشاٍ املاٍ  ٝٿسٜٔ، يدعِ ٖرٙ نٌ َا ٜطحصدټ َٔ قطاٜا ْٚٛاشٍ َعاصس٠، ذ ـځ ٚا٭عُاٍ ٚا

َٻ١  املسانص ٚاملػازٜ  يًٛصٍٛ إىل ايػا١ٜ املٓػٛد٠، ٚؼكٝل ا٭ٖداف ايطٻا١َٝ ايي جحڀً  إيٝٗا ا٭

 اٱض١َٝ٬.
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 :املصادز ٚاملساش 

 :ايكسإٓ ايهسِٜ

 ّ.1996-ٖب1417، داز ايعاص١ُ، 1إؼاف ذٟٚ ايةصا٥س بػسح زٚض١ ايٓاضس، د. عةدايهسِٜ اي١ًُٓ، ط -1

 ّ.2003-ٖب1424، 2اٱمجاع ٫بٔ املٓرز، داز عامل ايهحت، ط -2

 ّ.2003-ٖب1424اٱظهاّ، يَٰدٟ، داز ايصُٝعٞ، ط، -3
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-ٖب1421، 2ايٛشٝص يف ؾك٘ ايطټ١ٓ ٚايهحاث ايعصٜص، د. عةد ايععِٝ بدٟٚ، داز ابٔ زشت، املٓصٛز٠، ط -60

2001 .ّ 

ملٓاقػاد َٔ ضًط١ً اهلد٣ ٚايٓٛز، يًػٝذ/ قُد ْاصس ايدٜٔ ا٭يةاْٞ، ا٭غسط١ املطصٻ١ً هلرٙ ا-61

 (.556ْػسجٗا شسٜد٠ املطًُٕٛ، ايعدد: )



 

1 
 

The Representation of Islam and Muslims  
 

Dr. Iman Ahmed Ali Aldukhina 

AL – NASSER UNIVERSITY 

JOURNAL 

 

July- December 2015   Vol. 1 No. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Introduction: 

       Several novels have appeared after the September 

11 attacks which deal directly or indirectly with the 

effect of the event on individuals. In most of these 

novels, the writers focus on Islam and Muslims for 

being responsible for these attacks. Don DeLillo is an 

American writer whose novels are concerned with the 

subject of terrorism. After the terrorist attacks in 2001, 

he wrote Falling Man which focuses on terrorism, 

experiences of some survivors and a group of terrorists 

who are Muslims. This paper is an attempt to analyze 

the portrayal of Islam and Muslims in Falling Man. It 

examines the ways in which the novelist has 

represented Muslims and Islam in his novel and the 

effects of the September 11 attacks on his 

representation of Muslim characters. The novel is 

significant as the novelist has a reputation of 

authenticity among his audience which increases the 

credibility of his claims. This novel was published in 

2007 and its events center around the psychological 

and social life of some survivors of that terrorist 

attacks and the life of  a group of terrorists who are 

Muslims. Terrorism in this novel is attached to Islam 

and Muslims and Islam is represented as the religion of 

struggle. This novel, like many other American novels, 

employ the terrorist attacks and these sad events to 

strengthen the old Orientalist image of Muslims and to 

distort the image of Islam as a religion. 

 

The Representation of Islam and Muslims  

in Don DeLillo's Falling Man 
 

1 

Dr. Iman Ahmed Ali Aldukhina 

Assistant Professor of English Literature 

Head of English Department 

Faculty of Education 

Hajjah University 
 

Abstract 



 

2 
 

The Representation of Islam and Muslims  
 

Dr. Iman Ahmed Ali Aldukhina 

AL – NASSER UNIVERSITY 

JOURNAL 

 

July- December 2015   Vol. 1 No. 6  

       Don DeLillo was born in 1936. He is an American author, playwright, and 

occasional essayist whose novels have dealt with diverse subjects and themes such 

as nuclear war, the cold war, the advent of the digital age, and global terrorism. 

The Anthology of American Literature (2004,Volume II, 8/E) lists DeLillo as 

canonical; The Concise Anthology of American Literature (2005, 6th edition) also 

puts Don DeLillo among the canonical writers. In addition, the Online Anthology 

of American Literature lists him as representing the American literary canon. 

DeLillo, ―the literary master of the terrorist‘s imagination‖ as the New York 

Magazine puts it, returned to his favorite theme of terrorism and its representation 

with Falling Man in 2007. 

      This paper attempts to examine the ways in which DeLillo has represented 

Islam and the Muslims in the context of the post 9/11 novels. It focuses on Don 

Delillo‘s Falling Man as it is one of New York Times bestsellers and the novelist 

is a prominent figure of American literature. Moreover, it investigates the effects 

of 11
th

 of September events on representing Islam and Muslims in this novel. 

Don DeLillo has written fourteen novels and three plays; he has won many awards 

both national and international. His novel Underworld (1997)  was named one of 

the best novels of the past twenty-five years. Falling Man was published in 2007. 

The publication of Don DeLillo‘s fourteenth novel, Falling Man, was keenly 

anticipated and then indifferently received. As many reviewers observed, DeLillo 

had already dealt in previous novels with the issues that 9/11 seemed to 

crystallize: international terrorism, the global impact of American politics and 

culture, the relationship between the media television in particular and the events 

on which it reports. 

Falling Man features a group of people who had survived the 9/11 attacks and the 

shock and horror they went through in its aftermath. At the same time with shifts 

in the narrative of the story, the readers are exposed to fractions of Hammad‘s 

mind, one of the 9/11 Muslim hijackers. Through these fragments the readers are 

supposed to become familiar with the motivations of a supposedly fundamentalist 

Muslim for carrying out a terrorist act as a Muslim. 

Falling Man is set at New York during and after the attacks of September 11.The 

novel neither has a real beginning or end, nor does it follow a chronological order. 

It rather consists of various episodes from peoples' lives which together form a 

picture of the reaction to and handling with the events of September 11 in order to 

reconstitute a sense of safety. Rodica Mihaila in a paper entitled "The Falling Man 

of the 9/11 Novel" observes: 
The book elaborates extensively on the constructed character of the 

opposition the West vs. Islam, Orientalism vs. Occidentalism, and the power 
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of stereotypes, and insists on an interactive relation between Self and Other: 

one cannot be known without the other, -- which should also apply in the 

case of the relation with the Muslim Other, usually based on stereotypes 

rather than knowledge.
1
  

2.The Impact of 9
th

 September Events on American Novels: 

The relationship between Islam and the west entered a new phase after the attacks 

of September 11. The attacks were interpreted as the fulfillment of a prophecy that 

the westerns had in their minds about Islam and Muslims. The relationship 

between the Islamic world and the West continues to be screened through 

inherited images and stereotypes. 

Unquestionably, the number of literary texts addressing 9/11, and especially the 

number of novels published in its aftermath, has been steadily growing ,and, 

unsurprisingly, first attempts at categorizing fictional texts have been made.
2
 

     However, the American novel was slow in responding to the 9/11 catastrophic 

and essentially transformative event. As V.S.Naipaul explained in an interview in 

2005, fiction had finally been rendered irrelevant by the events of 9/11 and their 

geopolitical aftershocks.
3
 DeLillo, whose novels, from Players (1977) to Mao II 

(1992) and Underworld (1997) abound in terrorists and terrorist themes 

foreshadowing the 9/11 attacks, reaches similar conclusions. In a post-9/11 essay, 

"In the Ruins of the Future", he admits that finally the terrorist has definitely 

replaced the novelist in the ability to alter the inner life of the culture. Against the 

hard evidence of death and destruction, the narrative ends in the rubble and the 

only thing left for the novelist to do is to create the counter narrative, as in fact 

DeLillo did in his own novel Falling Man – to write stories about people running 

for their lives and stories of heroism and encounters with dread, which take us 

beyond the hard numbers of dead and missing and give us a glimpse of elevated 

being.
4  

     Johnson‘s
5
 militant language in his paper, "Relentlessly and Thoroughly: The 

Only Way to Respond" is indicative of the extent to which the narrative of 

political Islam and terrorism contributes to the antagonistic representations of 

Islam as the ―other‖ of the West. In a similar spirit, Francis Fukuyama
6
 claimed 

that ―Islam, by contrast, is the only cultural system that seems regularly to 

produce people like Osama bin Laden or the Taliban who reject modernity lock, 

stock and barrel. This raises the question of how representative such people are of 

the larger Muslim community, and whether this rejection is somehow inherent in 

Islam.‖
  

 
Contemporary discussions about the causes and outcomes of 9/11 were usually 

couched in explanatory frameworks, terminologies and styles, which had deep 
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roots in American and Western cultural and intellectual history. At times there 

was an undeniably strong revisionist current in contemporary thought and culture. 

Yet wherever one looked in the post-9/11 era what was most striking was the 

absence of clean breaks.
7
  

3. DeLillo as  an International Writer of Terrorism: 

     DeLillo‘s work frequently encompasses various forms of domestic and 

international terrorism—for example, the Texas serial killer in Underworld; 

Oswald‘s role in Kennedy‘s assassination in Libra; hostage taking and bombings 

by Middle Eastern terrorists in Mao II; seizure of the Nasdaq exchange by 

anarchists in Cosmopolis, amongst others. He seems especially prescient when it 

comes to the narrative turn in ‗Age of Terror‘.  

Two months after September 11, 2001, Don DeLillo published an essay, "In the 

Ruins of the Future: Reflections on Terror and Loss in the Shadow of September." 

Five months later, "Baader-Meinhof" appeared. The title refers to Gerhard 

Richter's paintings of the 1960s German radicals, but the tale evokes the post-9/11 

climate. 

     The major motifs in the essay and tale resurface in DeLillo's new novel, 

Falling Man. It deals with Keith Neudecker; his estranged wife, Lianne; and their 

circle. DeLillo juxtaposes these New Yorkers with the terrorists who man the 

plane that hits the north tower where Keith is at his desk. All three texts portray 

the social, economic, and psychic fallout from the attacks. They also describe the 

disconnect between America's self-image and its image in the eyes of the world. 

DeLillo acknowledges that ―there are people who say my books have a prophetic 

quality‖
8
. He claims ―to show the things that are happening in such a way that one 

can understand them more clearly. And maybe I do see some things more clearly 

and a little earlier than others do. For example, terrorists appear in my books again 

and again. Why? Well, because they exist!‖.
9
 

     Andrew O‘Hagan suggests that DeLillo‘s ‗interest in the conjunction of visual 

technology and terrorism  put him on the road to having September 11 as his 

subject long before the events of that day happened‘.
10

  

     Ahmad Gamal claims that such narratives challenge the ‗conventions and 

traditions that are informed by the familiar oppositions between ‗them‘ and ‗us‘, 

East and West, and the pre-modern and modern‘.
 11

 

4- The Image of Muslims in Falling Man: 

4.1. The Beard as an Identity-Marker: 

The beard in this novel is represented as the symbol of a Muslim man. The word 

"beard" is mentioned 19 times in this novel. Muslims are characterized by having 

beards. 
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They were all growing beards. One of them even told his father to grow a 

beard. Men came to the flat on Marienstrasse, some to visit, others to live, 

men in and out all the time, growing beards. (Falling Man:56) 

The writer in this text assures the idea that all Muslims in this group have beards. 

The beard for them is something of  great importance so that one of them tells his 

father to grow a beard.  
He didn‘t know which one of them had told his father to grow a beard. Tell 

your father to grow a beard. This is not normally recommended. (Falling 

Man:P.56) 

The beard becomes an element of humor in the characterization of Muslims, 

adding to their strange habits and single-mindedness. The narrator says that 

Muslims were all growing beards and ―one of them even told his father to grow a 

beard‖ (Falling Man:56). Hammad who has recently joined the group feels a bit 

uneasy with growing long beard: ―he spent time at the mirror looking at his beard, 

knowing he was not supposed to trim it‖ (Falling Man:57). However, he gradually 

gets used to it and even feels more secure with it: 
The beard would look better if he trimmed it. But there were rules now and 

he was determined to follow them. His life had structure. Things were 

clearly defined. He was becoming one of them now, learning to look like 

them and think like them. This was inseparable from jihad. He prayed with 

them to be with them. They were becoming total brothers. (Falling Man:58) 

He considered the beard as being one of the rules to be followed. To be a part of 

this group, he has to look and think like them. Jihad is not only fighting ,but also 

being strict in applying the rules and in obeying the orders. One of these important 

rules is having the beard.  

4.2. Muslims as Jihadists: 
Islam is mentioned fourteen times in this novel. It is defined in the novel as the 

religion of violence and struggle against the enemy, instead of being the religion 

of peace. The Muslims' enemies are the Jews first and then the Americans. 
Islam is the world outside the prayer room as well as the surahs in the Koran. 

Islam is the struggle against the enemy, near enemy and far, Jews first, for 

all things unjust and hateful, and then the Americans. They needed space of 

their own, in the mosque, in the portable prayer room at the university, here 

in the apartment on Marienstrasse. (Falling Man:56) 

Jihad is a term that is attached to Islam and Muslims are described as being death-

lovers.  
The weight loss had come in Afghanistan, in a training camp, where 

Hammad had begun to understand that death is stronger than life. This is 

where the landscape consumed him, waterfalls frozen in space, a sky that 
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never ended. It was all Islam, the rivers and streams. Pick up a stone and 

hold it in your fist, this is Islam. God‘s name on every tongue throughout the 

countryside. There was no feeling like this ever in his life. (Falling 

Man:106) 

The Jihadists are being trained in camps in some countries like Afghanistan. The 

concept of death is being planted in their minds and souls as being desirable. They 

are taught that death makes them closer to God. Wearing a bomb vest and being 

ready to die  and to kill others means manhood to Hammad. 
He wore a bomb vest and knew he was a man now, finally, ready to close the 

distance to God. (Falling Man:106) 

One of the justifications for these bloody acts is the thought that they are fighting 

the enemies. The jihadists think that they are honored to be chosen for such tasks. 

This is for them is "fate". 
There was the claim of being chosen, out there, in the wind and sky of Islam. 

There was the statement that death made, the strongest claim of all, the 

highest jihad. (Falling Man:107) 

Muslims think that they are strong because they are willing to die ,but the 

Americans are afraid of death. 
We are willing to die, they are not. This is our strength, to love death, to feel 

the claim of armed martyrdom. (Falling Man:108) 

The words "jihad" and "jihadists"  were mentioned eight times in the novel. In a 

book written to ―explain‖ the 1993 bombing of the World Trade Center in New 

York City, Yossef Bodansky, defined jihad as the religious and social basis of an 

international terrorist infrastructure: ―Islamic terrorism has embarked on a Holy 

War --jihad-- against the West, especially the United States, which is being waged 

primarily through international terrorism‖.
12

 

The writer intends to convey to the readers the idea that Jihad ,that was mentioned 

in Holy Koran,  inspires Muslims to do some terrorist acts.  

5. Muslim Characters in the Novel: 

In this novel, many Muslim characters appear but the writer focuses on Hammad 

and Mohammed Atta. They have some certain features like being terrorists, 

having beard, being single and dirty.  

Rodica Mihaila writes: 
The relation of us/them, Self and Other and the idea of otherness is central to 

the novel. The identification of the terrorist as Muslim and the fear, 

suspicion and resentment this identification induces in the process of 

othering at the macro level of American society is seen as one of the most 

damaging long-term effects of the 9/11 attacks.
13

  

The first character to be analyzed in this paper is Hammad. 
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5.1- Hammad: 

Hammad wants to live a normal life and to have marriage and children. He has an 

overwhelming desire simply to be "normal" which he knows he must resist and be 

different from other people (Falling Man:83). He must renounce his little self in 

order to "love death, to feel the claim of armed martyrdom" with his brothers 

(Falling Man:108). His character is unforgettable because he secretly harbors 

doubts about jihad.  

Hammad ‗has to fight against the need to be normal‘ (Falling Man:58) in order to 

create the conditions that will allow him to help carry out the 9/11 plot. In ‗In the 

Ruins of the Future‘
14

, DeLillo marvels at the years prior to 9/11 which the 

terrorists spent ‗making the routine gestures of community and home‘ and in 

Falling Man, in the figure of Hammad, he dramatizes the tension between the 

imperative to seem unexceptional, to conform outwardly to the normative values 

of the U.S. and the necessity for cultivating a hatred for those values so 

implacable that it overcomes not only the normal taboo against murder but the 

fundamental human instinct for self-preservation. DeLillo splices into the main, 

post-9/11 narrative, sections that track the progress of Hammad towards the 

culmination of the terrorist plot on that day. In the last of these sections, Hammad, 

sitting in the cockpit of one of the hijacked planes, the air ‗thick with the Mace 

he‘d sprayed and his blood, draining through the cuff of his long-sleeved shirt‘ 

(Falling Man:144), reassures himself that ‗if other things were normal, in his 

understanding of the plan, the aircraft was headed toward the Hudson corridor‘ 

(Falling Man:144). Given the context, the word ‗normal‘ here inevitably seems 

ironic, as well as ambiguous (what are the ‗other things‘ to which Hammad 

refers? flight plans? environmental conditions? life outside the plane in general?). 

It also amounts to a confession that the situation that he has brought about on this 

plane —the things that are not the ‗other things‘—and, by extension, his own 

behavior, is not normal. It is only through constant reiteration of the mantras he 

has been taught ‗Forget the world‘, ‗Recite the sacred words‘ etc. that he is able to 

suppress this recognition that what he is doing is aberrant, perverse, inhuman 

(Falling Man:145). In other words, Hammad develops a kind of double vision, 

whereby he views the events of 9/11 and those that precede it from the radical 

perspective inculcated in him by the ringleader of his cell, Amir, as well as from 

the ‗normal‘ point of view that he has had to maintain in his everyday routines, his 

daily interactions with the people around him. 

Don DeLillo speaks authoritatively and negatively about the orient in essentialist 

terms. He seems to recognize Hammad and his friends‘ impulses and motivations 

as Muslim terrorists. The stereotypical representation of Arabs and Muslims as 
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Jacksons puts it ―tend to lump Arabs, Muslims, and Middle East into one highly 

negative image of violence and danger. Such images are largely drawn from 

collective memory than actual experience".
15

  

Aaron Mauro
16

 suggests that ―DeLillo offers Hammad‘s internal monologue as 

evidence of his confusion, but the terrorist rationale is so absurd that even 

Hammad struggles to believe it.‖ 

Moreover, these terrorists are represented as being dirty so Hammed wears the 

same clothes, even the underwear, for weeks without changing. He would take his 

friends' clothes to wear if he wants to wash them.  
He basically stopped changing his clothes. He wore the same shirt and 

trousers every day into the following week and underwear as well. He 

shaved but basically did not dress or undress, often sleeping in his clothes. 

The others made forceful comments. There was one time he took his clothes 

to the laundromat wearing someone else‘s clothes. He wore these clothes for 

a week and wanted the other man to wear his clothes now that they were 

clean, although clean or dirty didn‘t matter. (Falling Man: 107) 

In his early representation of the Muslims in Falling Man, the narrator, in free 

indirect speech, reads Hammad‘s mind this way: ―Islam is the world outside the 

prayer room as well as the surahs in the Koran. Islam is the struggle against the 

enemy, near enemy and far, Jews first, for all things unjust and hateful, and then 

the Americans‖ (Falling Man:56) . Thus, to ―satisfy the need for a clear enemy 

and a coherent narrative‖, DeLillo has recourse to the construction of a 

threatening Islam as the only enemy and Other of the United States.
17

 

Hammad‘s peculiar contact with the world outside the ―room‖ testifies to his 

unhealthy relationships with non-Muslims. Before his assimilation of Amir‘s 

subversive ideas, he is described as a sensual, bodily young man leading a 

hedonistic life, and his experiences of the reality are mainly rendered through 

sensory impressions. His first appearance in the novel is a good example: ―he 

cupped his hands to his mouth and exhaled six or seven times, slowly and 

deliberately, feeling a whisper of warm breath on his palms. A woman on a bike 

went past, pedaling hard‖ (Falling Man:55). Immediately after this scene, he is 

again described with the same implications and in similar moods: 
Hammad stood nodding. He felt the cold in his bones, the misery of wet 

winds and northern nights … waiting for the rain to stop, and he kept 

thinking that another woman would come by on a bike, someone to look at, 

hair wet, legs pumping. (Falling Man:56) 

The only aspect of Hammad‘s life which is developed in detail is his sexual 

relationships with his roommate Leyla who is ―German, Syrian, what else, a little 

Turkish‖ (Falling Man:57). What is attractive to Hammad, the narrator says, is her 
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―dark eyes and a floppy body that liked contact‖ (Falling Man,57). Hammad is 

described as a man whose identity is torn between strong instinctual desires and 

religious demands. The narrator observes that ―he had to struggle against himself, 

first, and then against the injustice that haunted their lives‖ (Falling Man:58). On 

the one hand, he dreams of getting married with Leyla to have babies, and on the 

other hand, he is affected by Amir‘s critical comments by accusing him of being 

too corporeal. The following passage clarifies this point: 
Amir looked at him, seeing right down to his base self. Hammad knew what 

he would say. Eating all the time, pushing food in your face, slow to 

approach your prayers. There was more. Being with a shameless woman ... 

What is the difference between you and all the others, outside our space? 

(Falling Man :58)  

In the following passage, DeLillo wants to complete his orientalist picture of 

Hammad representing him as a ruthless murderer. 
Together with two other Muslims, Hammad goes for hunting a man whose 

identity remains unclear. Being unsure what that act is all about, Hammad 

hits the guy three or four times and readily leaves the place. Afterwards, 

thinking over what he has done, Hammad hypothesizes that perhaps he was 

―the guy paying an Albanian whore for sex or the guy not growing a beard. 

He had no beard, Hammad noticed, just before he hit him‖ (Falling Man 

:57). 

Hammd obeys Atta in his orders and it is blind obedience. He would hit or kill an 

innocent man without having any idea about his guilt.  

5.2. Mohamed Mohamed el-Amir el-Sayed Atta 

Another Muslim character in Falling Man is Mohammed Atta who is called Amir 

(The leader). The writer introduces him in this way: 

The man who led discussions, this was Amir and he was intense, a small thin 

wiry man who spoke to Hammad in his face. He was very genius, others 

said, and he told them that a man can stay forever in a room, doing 

blueprints, eating and sleeping, even praying, even plotting, but at a certain 

point he has to get out. Even if the room is a place of prayer, he can‘t stay 

there all his life. (Falling Man:56) 

He is represented as the leader who plans for the terrorist attacks. He poisons 

others' minds by his thoughts and ideas. Amir has a certain philosophy about life, 

death and fate. He succeeded to convince Hammad to commit suicide by some 

thoughts and beliefs. He uses religion as a tool to achieve his devilish goals. He 

talks by the name of religion to convince them to do terrorist acts. 
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The end of our life is predetermined. We are carried toward that day from 

the minute we are born. There is no sacred law against what we are going to 

do. This is not suicide in any meaning or interpretation of the word. It is only 

something long written. We are finding the way already chosen for us. 

(Falling Man:56) 

Edward Said writes: 
What is bad about all terror is when it is attached to religion and political 

abstractions and reductive myths that keep veering away from history and 

sense.
18

 

Moreover, he convinced him to kill others because he has a certain philosophy 

regarding their lives. He stated that there are no others. He ignored all the others 

because they are created to fill the role designed for the terrorists.  
Hammed asks: What about the others? 

Amir said simply there are no others. The others exist only to the degree that 

they fill the role we have designed for them. This is their function as others. 

Those who will die have no claim to their lives outside the useful fact of 

their dying. Hammad was impressed by this. It sounded like philosophy. 

(Falling Man:107) 

Mohammed Atta serves only as a representative for jihadist ideology and this 

emphasizes the stereotypic representation of the terrorist as exclusively Muslim. 

With his superior powers of abstraction and rhetoric, Atta breaks down Hammad's 

resistance. The following passage reveals Atta's character from Hammad's point 

of view:  
The world changes first in the mind of the man who wants to change it. . . 

They were being crowded out by other cultures, other futures, the all-

enfolding will of capital markets and foreign policies. This was Amir, his 

mind was in the upper skies, making sense of things, drawing things together 

(Falling Man:75). 
The terrorists, however, have distorted Islam, for rather than death the highest 

jihad is an internal process, a rigorous spiritual striving in one's own heart to reach 

God. 

Hechinger "thinks these jihadists have something in common with the radicals of 

the sixties and seventies. They have their theorists. They have their visions of 

world brotherhood" (Falling Man:93). 

5.3. Other Characters related to Islam in the Novel: 

Aside from the Muslim terrorists, there are some other characters marked with 

Islam who play minor roles in the novel. One of them is Elena who lives in the 

same apartment building together with the main characters of the novel, Keith and 

Lianne. She is used to play a kind of music which appears to Lianne as belonging 

to ―another set of traditions, Middle Eastern, North African, Bedouin songs 



 

11 
 

The Representation of Islam and Muslims  
 

Dr. Iman Ahmed Ali Aldukhina 

AL – NASSER UNIVERSITY 

JOURNAL 

 

July- December 2015   Vol. 1 No. 6  

perhaps or Sufi dances, music located in Islamic tradition‖ (Falling Man:51). 

Trying to come to terms with the trauma of 9/11 event, Lianne becomes 

―ultrasensitive‖ (Falling Man:79) to and suspicious of all values and beliefs in 

terms of which she had lived her whole life. 

 Justin and his friends also create a picture of the terrorists behind the World 

Trade Center attack, especially their leader.  According to these children, Bill 

Lawton (derived from mishearing the name bin Laden) ―has a long beard".  He 

wears a long robe. He flies jet planes and speaks thirteen languages but not 

English except to his wives. He has the power to poison what we eat but only 

certain foods.‖  Finally, he also goes ―everywhere in his bare feet.‖  Such thoughts 

of terrorists are obviously incorrect, but are useful in showing how ideas are 

rapidly created or become misconstrued without proper media coverage. 

Without giving a clear picture of their social life, the writer merely depicts 

Muslims as being living in a utopian land ―the land of the free‖ in which 

everybody is equally entitled to the right of absolute liberty. While enjoying the 

benefits of American civilization, these ungrateful Muslims, take up arms against 

it and vehemently seek its fall and destruction. 

Falling Man seeks to explain the world after 9/11 by describing the experience of 

the victims. Yet, the dominant theme in these novels is the notion of spatial death 

within the sphere of terrorism. 

In Falling Man, Hammad tells his fellow terrorists ―about the boy soldiers 

running in the mud, the mine jumpers, wearing keys to paradise around their 

necks‖ (Falling Man:56). These images are reinforced in the novel when Hammad 

glorifies the violence of death as he comes close to his own: 
He thought of the Shia boys on the battlefield in the Shatt al Arab. He saw 

them coming out of trenches and redoubts and running across the mudflats 

toward enemy positions, mouths open in mortal cry. He took strength from 

this, seeing them cut down in waves by machine guns, boys in the hundreds, 

then the thousands, suicide brigades, wearing red bandannas around their 

necks and plastic keys underneath, to open the door to paradise.(Falling 

Man:145) 

In Falling Man, there are repetitive images of devastation and destruction that 

constantly testify to the horrors of terrorism, and legalize the consequent war on 

terror in order to seek justice. The terrorists have a set of beliefs: ―We are willing 

to die, they are not. This is our strength, to love death, to feel the claim of armed 

martyrdom‖ (Falling Man: 108). It is the ironic inequity of power that gives 

reason for the fear, as ―One side has the capital, the labour, the technology, the 

armies, the agencies, the cities, the laws, the police and the prisons. The other side 

has a few men willing to die‖ (Falling Man: 39).   
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6. Conclusion: 

The subject of terrorism has become one of the dominant preoccupations of 

American literature since the events of 9/11. DeLillo clearly identifies terrorism 

with Islam. He portrayed Islam as a religion that produces violence on a consistent 

basis. It is the image of suicide bombers, hijackings, and assassinations. Muslims 

are represented in this novel as terrorists who hate the Americans. They live in 

their lands and breathe freedom there, but inside the prayer rooms they plan to kill 

them.  

     Hammad‘s positioning in the novel offers a definition of the terrorist as 

inflected through the lens of the all-American survivors. 

The spirit of Islam is one of enmity, hostility, and jihad against both Jews and 

Americans. The word jihad is mentioned six times in the novel. It has been 

equated with militancy and terrorism. Jihad, which is always mentioned with such 

words as terrorism, hatred, and revenge, is used to create a mass hysteria that 

invigorates the monolithic considerations of Islam.  

     The choice of names of Muslim characters in this novel is of significance 

because these names are selected carefully like the names "Mohammed", 

"Hammed" and "Omar". The name of Mohammed is represented as the symbol 

for any terrorist "when every cabdriver in New York was named Muhammad" 

(Falling Man:29).These are religious names that are common in the Islamic 

world. The choice of names in this way clarifies the fact that Muslims in this 

novel are represented as terrorists.  

There are some characteristics of the Muslims like growing "the beard". This 

word is repeated in this novel to emphasize the appearance of the Muslims who 

are represented as terrorists. The Muslim grows beard and wears long robe. Those 

terrorists are longing to live a normal life, to get married and have children, but 

they are deviated from normality because of their leaders who lead them to the 

wrong way. Regarding the justifications for the terrorists attacks, the author 

presents many of them.  

To conclude, some English writers regularly use Orientalist stereotyping and it 

seems that after 9/11 this attitude toward Muslims has strengthened the old 

Orientalist discourse. DeLillo in this novel emphasizes the old image used by 

many American writers and the events of 11September work as evidence for their 

claim. 
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