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: قْاعد اليشس: أّاًل

تكْو جمل٘ دامع٘ الياصس بيشس البشْخ ّالدزاضات باللػتني العسبٔ٘ ّاإلدملٔصٓ٘ يف خمتلف جماالت 

 :العله ّاملعسف٘ ّفكًا للشسّط التالٔ٘

1) ٌ  للبشح العام٘ الشسّط  فُٔ ّتتْافس براتَا، معٔي٘ قضٔ٘ ّٓعاجل  أصٔاًل املكدو البشح  ٓهٌْ  أ

 يف األنادمئ٘، البشْخ نتاب٘ يف علَٔا املتعازف ّامليَذٔ٘ العلنٔ٘ الكْاعد علٙ املعتند العلنٕ

 ..ّالتطبٔكٔ٘ اإلىطاىٔ٘ اجملاالت خمتلف

2) ٌ ( AL-Mohanad Bold ) :ّخبط( 12 )ببيط ّمطبْعًا -  ضلٔن٘ بلػ٘ مهتْبًا البشح ٓهٌْ أ

 باللػ٘ للبشْخ باليطب٘ ( Times New Roman )ّخبط ، العسبٔ٘ لػ٘ل للبشْخ باليطب٘

 .ّاملسادع املصادز متضني٘ صفش٘( 40)عً البشح صفشات تصٓد ال ّأٌ اإلدملٔصٓ٘،

   .PDF البشح إىل صٔػ٘ ٓته حتْٓلأٌ  (3

أٌ ٓسفل مع البشح ملخصًا باللػتني العسبٔ٘ ّاإلدملٔصٓ٘ علٙ أٌ ال ٓصٓد عدد نلنات نل ميَا  (4

 .نلن٘ (200)عً 

 .أٌ ال ٓهٌْ البشح قد ىشس أّ قدو لليشس يف جمل٘ أخسٚ (5

اجملل٘ تسسب بيشس ما ٓصل إلَٔا مً ملخصات لسضاٜل املادطتري ّالدنتْزاِ، اليت مت مياقشتَا  (6

 .ّإداشتَا، يف ناف٘ املعازف اإلىطاىٔ٘ ّالتطبٔكٔ٘، علٙ أٌ ٓهٌْ امللخص مً قبل صاسب السضال٘

 .أٌ تهٌْ ٍْامش البشح يف ىَآ٘ نل صفش٘ باليطب٘ للبشْخ اليعسٓ٘ (7

 .مسادع٘ البشح لػْٓا ّمطبعٔا مً قبل تطلٔنُ للنذل٘ (8

 :إدساٛات اليشس ّالتشهٔه : ثاىًٔا

 : التالٕ  العيْاٌ علٙ الياصس دامع٘ جمل٘ إىل املساضالتّ البشْخ تسضل  –1

 .الياصس دامع٘ جمل٘(  www.al-edu.com ) دامع٘ الياصس  – صيعاٛ – الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘

       أّ بسٓد زٓٝظ التشسٓس اإلنرتّىٕ الربٓد أّ (536310 )تلٔفانظ ( 536307: )ٍاتف

dr.m.shawgi5175@gmail.com 

 املادٗ تهٌْ  أٌ ّٓشرتط( A4 )ّزم علٙ مطبْع٘   ّزقٔ٘ ىطخ ّثالخ أصل مً لليشس املكدو البشح ٓطله -2

 يف ٓعَس حبٔح ، أعالِ اجملل٘ عيْاٌ إىل ّذلو ( CD )مدمر بكسص ّحمفْظ٘ مضاعف٘ مبطافات مطبْع٘

. ختصصُ ّجمال عنلُ، ّمهاٌ العلنٕ، ّلكبُ الباسح إضه البشح غالف

 امليصل ٍْاتف ّأزقاو ، ّعيْاىُ الباسح إضه متضني٘ ، الراتٔ٘ ضريتُ  عً خمتصسٗ ىطخ٘ الباسح ٓسفل- 3

. الضسّزٗ عيد معُ التْاصل ٓطَل لهٕ ّالفانظ ّالعنل

http://www.al-edu.com/
http://www.al-edu.com/
http://www.al-edu.com/
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 البشح، جمال يف  ّاالختصاصاخلربٗ  ذّٖ  مً حمهنني إىل إسالتُ ٓته مبدًٜٔا، البشح قبْل سال٘ يف -4

  مدٚ سْل آزاَٜه إلبداٛ ّذلو ، بٔاىاتُ  أّ الباسح إضه علَٔه ٓعسض ّال تام٘، بطسٓ٘ اختٔازٍه ّٓته

 حتدٓد احملهه  مً ّٓطلب علَٔا، املتعازف بامليَذٔ٘ الباسح التصاو  ّمدٚ العلنٔ٘، ّقٔنتُ ، البشح أصال٘

. عدمُ مً اجملل٘ يف لليشس البشح صالسٔ٘ مدٚ

 تطلٔنُ تازٓخ مً األنجس علٙ أشَس ثالث٘ خالل عدمُ مً لليشس حبجُ صالسٔ٘ بكساز الباسح خيطس -5

. للبشح

 اللصم٘، التعدٓالت إدساٛ بَدف الباسح إىل املالسعات تلو تسضل ، احملهنني مً السعاتامل ّزّد سال٘ يف- 6

. شَس أقصاٍا مدٗ يف للنذل٘ تعاد أٌ علٙ

. حبجُ  مً مطتالت ثالخ مع اجملل٘ عدد مً ّاسدٗ ىطخ٘ البشح امليشْز صاسب مييح -7

 : اجملل٘ يف ّاليشس التشهٔه زضْو: ثالجًا

: التالٔ٘ السضْو ّالتشهٔه البشْخ ىشس مكابل اجملل٘ تفسض

 زٓال آالف ٗعشس( 10000 )الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘ داخل مً املسضل٘ البشْخ  

 أمسٓهٕ دّالز ماٜ٘ ( $100 )الٔنئ٘ ادتنَْزٓ٘ خازز مً املسضل٘ البشْخ   

 ِاليشس ٓته مل أو لليشس البشح قبْل مت ضْاٛ لإلزداع قابل٘ غري السضْو ٍر .

 ٛالسضْو تطدٓد مً ٌّٖعفو الياصس جبامع٘ ٌّّالباسح التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعضا .

  ( و2013/ 10/ 28( )630)زقه اإلٓداع  

 (داز الهتب-  اهلٔٝ٘ العام٘ للهتاب ّاليشس ّالتْشٓع  )

 

 (للمجلة محفوظة الطبع حقوق جميع) 
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 المحتويات

 الصفحة الباحث املوضوع م

1 
 املضريف التشٕٖل بهفاٞٚ  االسرتاتٗج٘ التخطٗط عالقٛ

 الٗىٍٗٛ اإلسالوٗٛ باملضارف  املاه راض نفاٞٚ ٔ

 باحح أه  _أ. د / ابٕ سفٗاُ حمىذ البظري 

 باحح ثاٌ٘ –صادم محٕد عبذ اهلل اجلىاع٘ 

جاوعٛ  –نمٗٛ االقتضاد ٔالتٍىٗٛ الرٖفٗٛ  –استار وظارك 

 الشٕداُ –اجلزٖرٚ 

11 – 55  

2 
استخذاً تكٍٗات تٍكٗب البٗاٌات لهظف التطفن يف 

 طبهات احلاسٕب

 باحح ثاٌ٘ –   أ.د.الشىاٌ٘ عبذ املطمب أمحذ

 باحح أه  _الربّٖ٘   ٖاد حمىذ وّٕٗب غالبإأ.

نمٗٛ عمًٕ احلاسٕب ٔتكاٌٛ املعمٕوات، جاوعٛ  –استار وظارك 

 مجّٕرٖٛ الشٕداُ الٍٗمني،

55 – 85  

3 

 ٖذٓ حتت حمرر بتكذٖي الظخط إلزاً آثار

 ٔاملضرٙ الٗىين الكإٌُ وَ نن يف وكارٌٛ دراسٛ

 ٔاألردٌ٘

 الطري الرمحَ عبذ حمىذ الهرٖي عبذأ.د/

 –نمٗٛ الظرٖعٛ ٔالكإٌُ  – املظارك املرافعات قإٌُ أستار

 جاوعٛ صٍعاٞ
85 - 124 

4 
 اإلسالوٗٛ املضارف يف االستجىارات متٕٖن أسالٗب

 (املكرتحٛ ٔاحلمٕه املخاطر)  الٗىٍٗٛ

 الطٕق٘ عبذاهلل عم٘ عبذاهلل/ د

   جاوعٛعىراُ  -التجارٚ نمٗٛ -األقتضاداملشاعذ أستار

 
125 - 154 
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 دراسٛ املال٘ األداٞ نفاٞٚ رفع يف الذاخمٗٛ الرقابٛ دٔر

 الٗىٍٗٛ االتضاالت طرنات عمٜ وٗذاٌٗٛ

 عٗاش وشعٕد عبذاهلل امحذ الِٕاب عبذأ.

 ٔالتىٕٖن احملاسبٛ يف ٔباحح قإٌٌ٘ حماسب  

 

 
155 - 152 

 

6 
 وّارات وَ الجإٌٙ الجاٌ٘ الضف طمبٛ متهَ وذٝ

 الٗىٍٗٛ اجلىّٕرٖٛ يف الكراٟ٘ الفّي

َٗر/ دنتٕرآ باحح  األعٕر حمىذ حيٜٗ ِحى

 الرتبٗٛ عمًٕ نمٗٛ ـ الشٕٖش٘ اخلاوص حمىذ جاوعٛ

 ربٗٛاملغ املىمهٛ ـ الرباط
153 - 214 

7 
اإلٌشاُبين العٍف لذٝ 

. 
 أمحذ وعذ باحح دنتٕرآ/.      

 ـ الرباط الرتبٗٛ عمًٕ نمٗٛ ـ الشٕٖش٘ اخلاوص حمىذ جاوعٛ

                                                                         املغربٗٛ املىمهٛ
                    

215 – 236   

8 

 لعضٕ التذرٖش٘ األداٞ يف اجلٕدٚ وعاٖري تٕافر وذٝ

 طمبٛ ٌعر ٔجّٛ وَ الٍادرٚ  الرتبٗٛ بهمٗٛ التذرٖص ٠ِٗٛ

 الهمٗٛ

 الكحفٛ أمحذ عبذاهلل أمحذ/ د

 ٔحذٚ رٟٗص – املشاعذ الرٖاضٗات تذرٖص ٔطرم املٍاِج أستار

 إب جاوعٛ الٍادرٚ– الرتبٗٛ بهمٗٛ -اجلٕدٚ ضىاُ
238 – 286  

9 

 اإلسالً يف ٌٔفْٗ بالٍش إثبات

 الفكّ٘ ٔاملٍجز األصٕل٘ املرتهز يف دراسٛ
 

 الشعٗذٙ حمىذ أمحذ عبذالِٕابد/

ٌٔاٟب عىٗذ نمٗٛ الظرٖعٛ  –أستار أصٕه الفكْ املشاعذ 

  جاوعٛ احلذٖذٚ -ٔالكإٌُ 
288 – 316  

10 
 وٕضٕعٗٛ دراسٛ - األٌعاً سٕرٚ يف العظر الٕصاٖا

 

 َسحمٕه عم٘ حمىذ عبذٓ. د

 بكشي الذراسات اإلسالوٗٛ ار التفشري املشاعذأست

 جاوعٛ حجٛ - ٔعىٗذ نمٗٛ الرتبٗٛ

318 – 363  

11 

 الٕسطٜ العضٕر تارٖخ يف قراٞات

 ٔ أٔرٔبا يف داللتْ ٔ  ظّٕرٓ"  الٕسطٜ العضٕر" وضطمح

 لبحح ترمجٛ وع العربٗٛ التارخيٗٛ الهتابٛ إىل إٌتكالْ

 بٕرٔ ُآال الفرٌش٘ لمىؤرخ" الٕسطٜ العضٕر"

حمىذ حمىذ ٌاصر احلذاد/د  

 نمٗٛ  التارٖخ قشي املشاعذ الٕسطٜ العضٕر تارٖخ أستار

 عىراُ جاوعٛ – األلشَ ٔ الرتبٗٛ
361 – 436  

12 
 الكذواٞ بني داللٗٛ حنٕٖٛ دراسٛ -  الٍاقط الفعن

 ٔاحملذثني

 الٍكٗب حشني حمىذ/ د

 ٔ الرتبٗٛ نمٗٛ- املشاعذ ٔالمغٛ ٔالضرف الٍحٕ أستار

 عىراُ جاوعٛ – األلشَ
438 - 415 

 سٍَ الٍّضٛ يف الكرآُ الهرٖي ) عٕاون الٍّٕض (  13

 د/فرحاُ خالذ وكبن ٌاج٘

 أستار التفشري املشاعذ بكشي الذراسات اإلسالوٗٛ

 جاوعٛ صٍعاٞ  –بهمٗٛ الرتبٗٛ 
415 - 463 
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 :االفتتاس١ٝ

 ع٢ً ٚايػالّ ٚايكال٠ غًطاْ٘، ٚععِٝ ٚدٗ٘ دتالٍ ٜٓبػٞنُا  محسًا أمحسٙ ايعاملني، ضب هلل اذتُس

 ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘  أمجعني إىل ّٜٛ ايسٜٔ . املكسٚم ستُس بٔ عبساهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ األَني ايكازم

 ٚبعس:

إٔ ْتٛاقٌ َعهِ َٔ خالٍ ٖصا اإلقساض ايطابع قطا٤ْا االععا٤ ٜػعسْا ٜٚؿطفٓا يف زت١ً داَع١ ايٓاقط 

َٔ اجمل١ً ستاٚيني قسض االغتطاع١ ايتٛاقٌ َع مجٝع قطا٤ زتًتٓا املٛقط٠ ع٢ً ايطغِ َٔ ايكعٛبات اييت 

 ميط بٗا ايُٝٔ ايػعٝس ٖٚٛ ٜعٝـ ٖصٙ املطس١ً اذتطد١ َٔ تاضخي٘.

١ً يف عاَٗا ايجاْٞ، ٚانعني ْك  ٖٚا ضتٔ شا يف زت١ً داَع١ ايٓاقط ْكسّ يهِ ٖصا االقساض َٔ اجمل

ْؿط األعاخ ايع١ًُٝ احمله١ُ يف شتتًف ايسضاغات ايٓعط١ٜ يعَٓا ب٘ أْفػٓا، يف خس١َ َا أ أعٝٝٓا

 ٚايتطبٝك١ٝ.

يتهٕٛ غاع١ٝ ،  يف ايساخٌ ٚارتاضز احمله١ُايع١ًُٝ يف مسا٤ اجملالت  تأيكٗاٚيف ٖصا ايعسز تٛاقٌ اجمل١ً 

 يف ٖصا اجملاٍ.اآلخطٜٔ ايبشٛخ ، َػتفٝس٠ َٔ خربات ٚجتاضب ايف تٓٛع ايح َٔ َجٝالتٗا َٔ سٝاألفهٌ 

يف شتتًف ايتدككات ايتطبٝك١ٝ ٚايٓعط١ٜ،  عتا عًُٝا ستهُا  ثالث١ عؿطكس تهُٔ ٖصا ايعسز يٚ

 .ٚايعطب١ٝ َٔ األنازميٝني املتُٝعٜٔ َٔ شتتًف ادتاَعات اي١ُٝٓٝ نٛنب١  تكسّ بٗا إىل اجمل١ً

األغتاش  _نباسح أٍٚ  ايبؿري ستُس غفٝإ ابٛاألغتاش ايسنتٛض / شٛخ َكسّ َٔ ٖصٙ ايب :أٚىل

املؿاضى به١ًٝ اإلقتكاز ٚايت١ُٝٓ ايطٜف١ٝ ظاَع١ ادتعٜط٠ مجٗٛض١ٜ ايػٛزإ ايؿكٝل   ٚاألر/ قازم محٛز 

 ٚ كطيفامل ايتػٜٛل بهفا٠٤  االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط عالق١)املٛغّٛ بـ ، ٚ عبساهلل ادتاَعٞ نباسح ثاْٞ 

   االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط عالق١ زضاغ١إيٞ  ( سٝح ٖسف ايبشح اي١ُٝٓٝ اإلغال١َٝ باملكاضف  املاٍ ضاؽ نفا٠٤

 ايٛقفٞ املٓٗر ايبشح اتبع.  اي١ُٝٓٝ االغال١َٝ باملكاضف املاٍ ضاؽ ٚنفا٠٤ املكطيف ايتػٜٛل بهفا٠٤

 املعًَٛات دتُع اذتكط١ٜ ايع١ٓٝ ٚاغتدساّ.    االغتبٝاْات ططٜل عٔ ٚاملعًَٛات ايبٝاْات مجع ٚ.  ايتشًًٝٞ

 اإلغال١َٝ املكاضف يف  املاٍ ٚضاؽ املكطيف ايتػٜٛل نفا٠٤ َؤؾطات  َٚعًَٛات بٝاْات اغتدالم ٚ  االٚي١ٝ

 يًتدطٝط عالق١ ٚدٛز عسّ  اىل ايسضاغ١ ٚتٛقًت  ايسضاغ١ قٝس يًُكاضف  املٓؿٛض٠ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ َٔ اي١ُٝٓٝ

 تكسِٜ مت.   اي١ُٝٓٝ اإلغال١َٝ املكاضف  يف املاٍ ضاؽ نفا٠٤ ٚ املكطيف ايتػٜٛل نفا٠٤ يف  االغرتاتٝذٞ

 يطفع االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط اغتدساّ اي١ُٝٓٝ االغال١َٝ املكاضف عًٞ جي  اُٖٗا ايتٛقٝات َٔ ايعسٜس

 املكاضف ازا٤ ٠٤نفا َؤؾطات يف االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط مماضغ١ عالق١ ضبط ٚ.  املاٍ ٚضاؽ ايتػٜٛل نفا٠٤

 ..املاٍ ضاؽ نفا٠٤  َؤؾطات ٚ،  املكطيف ايتػٜٛل نفا٠٤ َؤؾطات يف املتُج١ً   اإلغال١َٝ

أغتاش اذتاغٛب ٚتك١ٝٓ -أمحس املطً  عبس ايػُاْٞ.سّ َٔ األغتاش ايسنتٛض/كامل ايبشح ٗا:ٝٚثاْ

َٗٝٛب ايربٜٗٞ  نباسح ثاْٞ  ٚاألر / أٜاز ستُس  ثاْٞ باسحاملعًَٛات ظاَع١ ايًٓٝني مجٗٛض١ٜ ايػٛزإ ن
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ايٞ  ايسضاغ١ ٖسفتسٝح  (اذتاغٛب ؾبهات يف ايتطفٌ يهؿف ايبٝاْات تٓكٝ  تكٓٝات اغتدساّ)ٚاملٛغّٛ بـ 

 ٚاملؤغػات ايؿطنات َٔ يهجري املؤضق١ ايط٥ٝػ١ٝ ايكه١ٝ تعترب ايؿبهات يف املعًَٛات ٚغط١ٜ أَإبٝإ أ١ُٖٝ 

 يف ايؿبهات ذتُا١ٜ املػتدس١َ ايططم َٔ ايعسٜس ٖٓاى ٚباملكابٌ ايبٝاْات، َٔ نبري٠ ن١ُٝ تػتدسّ اييت

 دسا اغتاتٝه١ٝ ططم تعترب ايططم ٖصٙ نٌ ٚيهٔ اذتُا١ٜ، ٚدسضإ ، VPN ٚايـ ايتؿفري َجٌ ايطأٖ ايٛقت

 تطبل سٝح ايػطض هلصا ايبٝاْات تٓكٝ  تكٓٝات ٚتػتدسّ املٗسزات، ٚعسز املٗسزات نس ايفعاي١ يًشُا١ٜ

 dataايبٝاْات تٓكٝ  تكٓٝات إلغتدساّ ايٛضق١ ٖصٙ تٗسفٚ  intrusion detection فٌايتط يهؿف

mining ) )بٝاْات زتُٛع١ َٔ عؿٛا٥ٝتني عٝٓتني ع٢ً تطبٝكًا ايؿبهات يف ايؿصٚش ساالت يهؿف NLS-

KDD Data Set ، ايكطاض ؾذط٠ َكٓف ايتكٓٝف تك١ٝٓ ايٛضق١ اغتدسَتdecision tree ) )تٓفص اييت 

 ايؿبهات يف ايتطفٌ يهؿف فعاي١ ْتا٥ر أظٗط C4.5 َكٓف إٔ تعطض ايتذطب١ ْتٝذ١ ،C4.5 ظ١َٝخٛاض

 .  عاي١ٝ ايتٓبؤ ٚزق١ أقٌ ارتطأ ْػب١ تهٕٛ نبري٠ ايبٝاْات ن١ُٝ ناْت نًُا اْ٘ ايٓتا٥ر ٚأظٗطت اذتاغٛب١ٝ

 يف َكاض١ْ زضاغ١- ٜٙس حتت ستطض بتكسِٜ ايؿدل إيعاّ آثاض :) املٛغّٛ بـأَا ثايح ٖصٙ ايبشٛخ فٗٛ 

 أغتاش ايطري ايطمحٔ عبس ستُس ايهطِٜ عبسيألغتاش ايسنتٛض/  ٚاألضزْٞ ٚاملكطٟ ايُٝين ايكإْٛ َٔ نٌ

 أ١ُٖٝ، سٝح غًط ايه٤ٛ ع٢ً (  قٓعا٤ داَع١ - ٚايكإْٛ ايؿطٜع١ ن١ًٝ -املؿاضى املطافعات قإْٛ

 بتكسِٜ ايؿدل إيعاّ نٕٛ إىل تطدع" ٜسٙ تحت ستطض بتكسِٜ ايؿدل إيعاّ آثاض" بـ املٛغّٛ ايبشح َٛنٛع

 َٔ ع٢ً ٚايُٝني ايب١ٓٝ املسعٞ ع٢ً إٔ: "َفازٖا اإلثبات يف قاعس٠ َٔ اغتجٓا٤ مبجاب١ ٜعس ٜسٙ حتت ستطض

 إٔ جيٛظ ال"  قاعس٠ تكابًٗا اييت" ْفػ٘ نس زيٌٝ تكسِٜ ع٢ً ايؿدل جيرب ال"  قاعس٠ ع٢ً اغتجٓا٤ ٖٚٛ" أْهط

 .ٓفػ٘ي زيٝال ايؿدل ٜكطٓع

 ن١ًٝ –األقتكازاملػاعس أغتاش ايطٛقٞ عبساهلل عًٞ عبساهللْٚكطأ يف ٖصا ايعسز إغٗاّ ايسنتٛض/ 

) اي١ُٝٓٝ اإلغال١َٝ املكاضف يف االغتجُاضات متٌٜٛ أغايٝ )املٛغ١َٛ بـ يف زضاغت٘  داَع١عُطإ ايتذاض٠

 تتعاٌَ ٚال األغطاض تعسز٠امل غال١َٝاإل املكاضفعًٞ ( ٚاييت غًط ايه٤ٛ فٝٗا  (املكرتس١ ٚاذتًٍٛ املداطط

 أْٗا نُا اجملاالت، شتتًف يف االقتكازٟ ايٓؿاط تفعٌٝ ع٢ً ايكسض٠ يسٜٗا جيعٌ ٖٚصا ايطب١ٜٛ، بايفا٥س٠

 .ٚاالدتُاع١ٝ االقتكاز١ٜ ايت١ُٝٓ ع١ًُٝ ختسّ اييت االغتجُاضات متٌٜٛ إىل األغاؽ يف تٗسف

فكس  ٚايتٌُٜٛ احملاغب١ يف باسحايٚ كاْْٛٞاي اغ احمل عٝاف َػعٛز عبساهلل امحس ايٖٛاب عبس/ األرأَا 

 ؾطنات ع٢ً َٝسا١ْٝ زضاغ١ املايٞ األزا٤ نفا٠٤ ضفع يف ايساخ١ًٝ ايطقاب١ زٚض)ع٘ املٛغّٛ بـ تططم َٛنٛ

 ايطقاب١ ْعِ ٚتكِٜٛ ايساخ١ًٝ، ايطقاب١ ٖٝهٌ عٓاقط ع٢ً ايتعطف اىلسٝح ٖسفت زضاغت٘  (اي١ُٝٓٝ االتكاالت

 ٚنفا٠٤ ايساخ١ًٝ ايطقاب١ عٓاقط بني عالق١ ٚدٛز َس٣ َٚعطف١ اي١ُٝٓٝ االتكاالت ؾطنات يف ١ايساخًٝ

 يًسضاغ١ ايٓعطٟ اإلطاض يٛنع ايٛقفٞ املٓٗر اغتدساّ مت ٚقس اي١ُٝٓٝ، االتكاالت ؾطنات يف املايٞ األزا٤

 خالٍ َٔ ايبٝاْات مجع اخالهل مت فطنٝاتٗا ٚاختباض ايسضاغ١ أٖساف يتشكٝل َٝسا١ْٝ زضاغ١ إدطا٤ مت ،نُا

 .اي١ُٝٓٝ االتكاالت ؾطنات ع٢ً ٚظعت اغتبا١ْ
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 عًّٛ ن١ًٝ - زنتٛضاٙ باسح - أمحس َعس / يألر/ ( اإلْػإ بين يس٣ ايعٓف) ْٚكطأ يف ٖصا ايعسز

إٔ اإلْػا١ْٝ  متط يف ، ايصٟ بني يف عج٘  املػطب١ٝ املًُه١ – ايػٜٛػٞ ارتاَؼ ستُس داَع١ ايرتب١ٝايطباط

 إْػإ ٜعرتٟ فُٝا تتبس٣ ايعطٚف ٖصٙ ٚيعٌ َه٢، ٚقت أٟ َٔ أنجط عكٝب١ إْػا١ْٝ ظطٚفاْا اذتانط عكط

 االدتُاع١ٝ ايكٓاعات تعععع َٚؿانٌ أظَات ب٘، حيٝط َا ٚسٍٛ ْفػ٘ سٍٛ ٚتٛدػات ختٛفات َٔ ايّٝٛ

 ٚقف٘ ميهٔ ؽإسػا بايعٓف،إْ٘ املٗسز َكريٙ سٍٛ ؾها أنجط اإلْػإ جتعٌ مما ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاف١ٝ

 ٚد٘ ع٢ً اإلٜسٜٛيٛد١ٝ ايٛظٝف١ شات ارتكٛم ٚد٘ ع٢ً املط١ٝ٥ اإلعالّ ٚغا٥ٌ يعبت بعسَا خكٛقا باملصٌٖ

 أٚايطبٝع االستذاد١ٝ باذتطنات مسٞ مبا ٜتعًل فُٝا باملباؾط ستطنا بٌ يًٓعط، ًَٚفتا باضظا زٚضا ايتسقٝل

 .ٚايالغتكطاض ٚايتسَري ٚايتكتٌٝ ٚايكتٌ ايعٓف عٓٛاْ٘ ٚداف ساض قٝف إىل ٜتشٍٛ إٔ ٜفرتض ايصٟ ايعطبٞ

 ايطٜانٝات تسضٜؼ ٚططم املٓاٖر أغتاش ايكشف١ أمحس عبساهلل أمحسٚنإ إغٗاّ  األغتاش ايسنتٛض/ 

 ادتٛز٠ َعاٜري تٛافط َس٣) ٕبعٓٛا إب داَع١ ايٓازض٠– ايرتب١ٝ به١ًٝ -ادتٛز٠ نُإ ٚسس٠ ض٥ٝؼ – املػاعس

( سٝح ٖسفت ٖصٙ ايه١ًٝ طًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ ايٓازض٠  ايرتب١ٝ به١ًٝ ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ يعهٛ ايتسضٜػٞ األزا٤ يف

 ايٓازض٠ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ يعهٛ ايتسضٜػٞ األزا٤ يف ادتٛز٠ َعاٜري تٛافط َس٣ قٝاؽالى  ايسضاغ١

 َٔ ه١َْٛ اغتبا١ْ تطبٝل خالٍ َٔ ايبشح ٖصا أغ١ً٦ عٔ اإلداب١ متت ٚقس ايه١ًٝ، طًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ

 نٌ َجًت فكط٠،( 111) ع٢ً اؾتًُت بايه١ًٝ، ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ عهٛ مياضغٗا اييت األزا٤ات َجًت ستاٚض مثا١ْٝ

 ع١ٓٝ ع٢ً االغتباْ٘ طبكت ايتسضٜؼ، ١٦ٖٝ أعها٤ يس٣ تٛافطٖا َس٣ قٝاؽ مت اييت ادتٛز٠ َعاٜري أسس فكط٠

 .ايه١ًٝ، أقػاّ مجٝع يف ايطابع املػت٣ٛ طًب١ َٔ ٚطايب١ طاي ( 100) عسزٖا

 ن١ًٝ عُٝس ْٚا٥ . املػاعس ايفك٘ أغتاشأقٍٛ ايػعٝسٟ ستُس أمحس عبسايٖٛابٚتٓاٍٚ ايسنتٛض/ 

 األقٛيٞ املطتهع يف زضاغ١- اإلغالّ يف ْٚفٝ٘ ايٓػ  إثباتَٛنٛع ) اذتسٜس٠ داَع١ -ٚايكإْٛ ايؿطٜع١

 إلقا١َ ْعطت٘ عٔ ختتًف يًٓػ  طتْ٘ع  سٝح  يًٓػ  ايؿطع ْعط٠ ( ٖٚسف ايبشح إىل َعطف١ايفكٗٞ ٚاملٓذع

 ؾب١ٗ، أٟ يٛدٛز ٜػكط٘ ايؿطع فإٕ اذتس أَا يصيو، ٜتؿٛف ٖٚٛ َالبػ١، ألز٢ْ ايٓػ  ٜجبت فايؿطع اذتس

 ثبٛت يف األقٌ ٖٛ َاٚ .اإلغكاط عٔ ايبشح جي  اذتسٚز ٚيف اإلثبات، عٔ ايبشح جي  اذتكٛم يف ٚنصيو

 ايعٚاز، َع١ً حتت ٚاملطأ٠ ايطدٌ بني دٓػٞ اتكاٍ َٔ ْؿأ ٛيٛزامل نٕٛ ٖٚٛ.. اإلغال١َٝ ايؿطٜع١ يف ايٓػ 

 يًُطأ٠ ٚٚيسا املا٤ يكاس  ٚيسا املٛيٛز يهٕٛ ايٓػ  ذتٛم عًٝ٘ ٜرتت  املع١ً ٖصٙ خاضز دٓػ١ٝ عالق١ ٚأٟ

 إاإلْػ ًٜسٙ َٛيٛز فهٌ ٚايهافط، أٚاملػًِ ٚايطدٌ املطأ٠ باختالف خيتًف ال ٚاسس٠ سكٝك١ ي٘ ايٓػ  ألٕ ؾطعا؛

 مماضغ١ أٟ أٚ ٚاملطأ٠ ايطدٌ بني ستط١َ دٓػ١ٝ عالق١ نٌ عًٝ٘ ٜكاؽ أقٌ ٖٚصا ٚطبّا ٚيػ١ ؾطعا ابٓ٘ فٗٛ

 حتكل فكس َكسضِٖ يسٜٓا ٚثبت أٚالزا املُاضغ١ أٚ ايعالق١ تًو عٔ ْتر فإشا يإلصتاب، ستط١َ يٛغا٥ٌ طب١ٝ

 .آلبا٥ِٗ ْػبِٗ يصيو فٝجبت االْتػاب َٓاط

 ٚعُٝس اإلغال١َٝ ايسضاغات بكػِ املػاعس ايتفػري أغتاش َغشًٍٛ عًٞ ستُس عبسٙٚتططم ايسنتٛض/ 

( َٛنٛع١ٝ زضاغ١ - األْعاّ غٛض٠ يف ايعؿط ايٛقاٜا)املٛغ١َٛ بـ  يف زضاغت٘ سذ١ داَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝ
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ٍٕ َٔ ايٛقاٜا تًو عًٝ٘ اؾتًُت َا اغتٓباط بٝإإىل سٝح ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١   ٚتٛدٝٗات ٚأسهاّ، ََعا

 ٚاالقتكازٟ ٚاالدتُاعٞ ايَعَكسٟ االضتطاف َعاٖط بعض عٔ يًهؿف املعاف بايٛاقع شيو ٚضبط طب١ٜٛ،ت

 َكاقس ع٢ً تؿتٌُ- ٚداظتٗا ع٢ً – ايٛقاٜا فتًو اجملتُعات، َٔ نجري يف ايّٝٛ َبَطَظْت اييت ٚغريٖا،

 يإلْػإ، ايهطمي١ اذتٝا٠ تتشكل بٗا ٚاييت اإلْػإ ذتكٛم امله١ْٛ ايعٓاقط ٖٞ اييت اإلغال١َٝ ايؿطٜع١

 ٚايعكٌ، ٚاملاٍ، ٚايِعْطض، ٚايٓفؼ، ايسِّٜٔ، محا١ٜ  يف املتُج١ً ارتُؼ ايهطٚضٜات َكسَتٗا ٚيف سكٛق٘، ٚقٝا١ْ

 .عٓٗا ٜتفطَّع َٚا

 ن١ًٝ ايتاضٜذ قػِ-املػاعس ايٛغط٢ ايعكٛض تاضٜذ أغتاش اذتساز ْاقط ستُس ستُس أَا ايسنتٛض /

 َكطًح ايٛغط٢ ايعكٛض تاضٜذ يف قطا٤اتفكس ناْت َػاُٖات٘ بعٓٛإ ) عُطإ ١داَع – األيػٔ ٚ ايرتب١ٝ

 يبشح تطمج١ َع ايعطب١ٝ ايتاضخي١ٝ ايهتاب١ إىل إْتكاي٘ ٚ أٚضٚبا يف زاليت٘ ٚ  ظٗٛضٙ"  ايٛغط٢ ايعكٛض"

 اضخيٞايت ايتكػِٝ ظٗٛض تاضٜذ تتبع -( سٝح ٖسفت ايسضاغ١  بٛضٚ آالٕ ايفطْػٞ يًُؤضر" ايٛغط٢ ايعكٛض"

 زٕٚ فرت٠ إىل َٓٗا نٌ تؿري زقٝك١ زالالت حتٌُ َكطًشات ظٗٛض َٔ تالٙ َا ٚ ايػطب١ٝ ايهتابات يف خكٛقا

 – املٝالزٟ عؿط ايجايح ايكطٕ َٓص ايػطب١ٝ ايهتابات يف ظٗطت قس ايبػٝط١  ايتاضخيٞ ايتكػِٝ بٛازض إٕ. غريٖا

 ٚ ايهٓػٞ اٚ ايس٢ٜٓ ايتاضٜذ ع٢ً إعتُازا شيو ٚ -املٝالزٟ ايجأَ ايكطٕ إىل تعٛز ضؤ٣ َٔ فهطت٘ َػتُسا

 ايساٍ" ايٛغط٢ ايعكٛض" َكطًح فإٕ عًٝ٘ ٚ. ايػطبٝني ٖؤال٤ يس٣ ايتكػِٝ فهط٠ يف نُطدع١ٝ اعتُس ايصٟ

 إىل ٜٓػ  سٝح، ايعطبٞ ايتاضخيٞ األزب يف ٜعٗط إٔ قبٌ أٚضٚبا يف ظٗط قس ايػطبٞ ايتاضٜذ َٔ فرت٠ ع٢ً

 فالفٝٛ  إٔ ٜط٣ َٔ ٖٓاى ايٛقت ْفؼ يف ٚ 1141ّ عاّ املكطًح ٖصا إغتعٌُ َٔ ٍٚنأ بٛغٞ أْسضٜا دٝٛفاْٞ

 .1140ّ عاّ إغتعًُ٘ قس فٛضيٞ زٚ بْٛسٟ

 ن١ًٝ- املػاعس ٚايًػ١ ٚايكطف ايٓشٛ أغتاش- ايٓكٝ  سػني ستُسٚناْت َػا١ُٖ ايسنتٛض / 

(  ٚاحملسثني ايكسَا٤ بني زالي١ٝ ١ضتٜٛ زضاغ١ -  ايٓاقل ايفعٌبعٓٛإ ) عُطإ داَع١ – األيػٔ ٚ ايرتب١ٝ

 إىل ْكٌ ايسالالت ٖصٙ إظٗاض خالٍ َٚٔ، َباْٝٗا ٚزالي١ ايًػ١ ٖصٙ َهْٛات زالي١سٝح ٖسفت زضاغت٘ إىل بٝإ  

 َِٗ دع٤ ٖٚصا بٗا ايٓاطكني غري َٔ تعًُٗا يف ٚايطغب١، ٚمجاهلا ايًػ١ ٖصٙ ضٚع١ بٝإ ٖٚٛ املٓؿٛز اهلسف

 سٝح َٚٔ، َططز٠ ضت١ٜٛ نكاعس٠ ايعٌُ سٝح َٔ ايٓاقل ايفعٌ ٜٚتٓاٍٚ، ١ٝايعطب ايًػ١ يف يالغتجُاض

 .ايبشح ٖصا يف األِٖ ٖٚٛ، ٚاملع٢ٓ ايسالي١

 ايسضاغات قػِ  املػاعس ايتفػري أغتاش-  ْادٞ َكبٌ خايس فطسإ/ يًسنتٛض ٚأخريا ْكطأ يف ٖصا ايعسز عجا

)  ايهطِٜ ايكطإٓ يف ايٓٗه١ غٓٔ٘ املٛغّٛ بـ )فكس تططم عج قٓعا٤ داَع١ - ايرتب١ٝ ن١ًٝ - االغال١َٝ

 يف ايهٕٛ ْعاّ حتهِ ن١ْٝٛ غٓٔفكس تٓاٍٚ ايبشح  غٓٔ ايٓٗه١ يف ايكطإٓ ايهطمب ٚأْٗا   ( ايٓٗٛض عٛاٌَ

 ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ َٔ ٚغريٖا ٚايط  ٚايفٝعٜا٤ ٚايهُٝٝا٤ ايفًو زتاٍ يف املدتًف١ ايهٕٛ ٚظٛاٖط ، ْٚٗاضٙ يًٝ٘

 حتهِ اييت اإلهل١ٝ ايػٓٔ ٖصٙ بٛنٛح ٜسضى ايكطإٓ آٜات يف ٚاملتأٌَ،  ايه١ْٝٛ ايػٓٔ َٔ وشي ٚغري عَُٛا،

 . ايبؿطٟ ٚاالدتُاع ايهٕٛ ٚعُاض٠ ايبؿطٟ، االغتدالف



 

01 
 

 م2014  ديسمبر -يوليو الرابعالعدد  جامعة الناصرمجلة 

 االفتتاحية

، اإلععا٤ ايتٛاقٌ املػتُط َع اجمل١ًايكطا٤  تت٢ُٓ َٔايبشٛخ ايك١ُٝ  ٙأغط٠ ايتشطٜط ٖصتٓؿط ٚإش 

ٚتؤنس هلِ زتسزا باتباع  ،ِٗ بؿهٌ إجيابٞ يف خس١َ ايبشح ايعًُٞ، ػت ٚإحتافٗا باألعاخ ايك١ُٝ اييت

َٔ غاِٖ  ٌٚيف ارتتاّ ال ٜػعين إال إٔ أتكسّ بايؿهط ٚايعطفإ يه  األعاخ،املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يف حتهِٝ ْٚؿط 

ع٢ً غٝسْا  ٚق٢ً اهلل ٚغًِٚفكٓا اهلل يف خس١َ ايبشح ايعًُٞ  أٚ ؾاضى يف إخطاز ٖصٙ اجمل١ً إىل سٝع ايٛدٛز، 

 ستُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني.

 

 ايتشطٜط ض٥ٝؼ

 ز / ستُس ؾٛقٞ ْاقط عبساهلل 

 قٓعا٤ 

12   /12   /  2014 ّ 
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاللح انرخطٍط االسرتاذٍجً  تكفاءج انرسىٌك املصريف و كفاءج رأس املال  
 تاملصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

ببحث أول  _ أبى سفُأى هحوذ البشُش / د .أ

ببحث ثبًٍ  – صبدق حوىد عبذ اهلل الجوبعٍ / أ

ولُت االلتصبد والتٌوُت الشَفُت – أستبر هشبسن 

 السىداى– جبهعت الجزَشة – 

 

 املًدص

1 

 بهؿا٠٤   االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط عالق١ زضاغ١     إىل ايٛضق١ تٗسف

 . اي١ُٝٓٝ اإلغال١َٝ باملصاضف املاٍ ضأؽ ٚنؿا٠٤ املصطيف ايتػٜٛل

 ٚاملعًَٛات ايبٝاْات مجع ٚ . ايتشًًٝٞ ايٛصؿٞ املٓٗر ايبشح اتبع

 املعًَٛات ؾُع اؿصط١ٜ ايع١ٓٝ ٚاغتدساّ   , االغتبٝاْات ططٜل عٔ

 ايتػٜٛل نؿا٠٤ َؤؾطات  َٚعًَٛات بٝاْات اغتدالص ٚ  األٚي١ٝ

 املاي١ٝ ايكٛا٥ِ َٔ اي١ُٝٓٝ اإلغال١َٝ املصاضف يف  املاٍ ٚضأؽ املصطيف

 ٚدٛز عسّ  إىل ايسضاغ١ ٚتٛصًت  ايسضاغ١ قٝس يًُصاضف  املٓؿٛض٠

 نؿا٠٤ ٚ املصطيف ايتػٜٛل نؿا٠٤ يف  االغرتاتٝذٞ يًتدطٝط عالق١

 َٔ ايعسٜس تكسِٜ مت .  اي١ُٝٓٝ اإلغال١َٝ املصاضف  يف املاٍ ضأؽ

 اغتدساّ اي١ُٝٓٝ اإلغال١َٝ املصاضف ع٢ً هب : أُٖٗا ايتٛصٝات

 ضبط ٚ . املاٍ ٚضأؽ ايتػٜٛل نؿا٠٤ يطؾع االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط

 أزا٤ نؿا٠٤ َؤؾطات يف االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط مماضغ١ عالق١

 , املصطيف ايتػٜٛل نؿا٠٤ َؤؾطات يف املتُج١ً   اإلغال١َٝ املصاضف

 .املاٍ ضأؽ نؿا٠٤  َٚؤؾطات
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

:  لـذمـحامل  

 ٖٛ ع١ًُٝ صٝاغ١ ٚضغِ ضغاي١ املٓع١ُ يف ض٤ٛ ضؤٜتٗا،  ٚبٓا٤ غاٜتٗا ٚأٖساؾٗا ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ       

املػتكب١ًٝ،  ٚإعسازٖا يعًُٝات ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ اـاضدٞ ٚايساخًٞ مبا ميهٓٗا َٔ ايٛقٛف ع٢ً ايؿطص 

ٜٚػاعسٖا يف شيو ع١ًُٝ , ٚنصيو ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعـ اييت تتُٝع بٗا املٓع١ُ, ٚايتٗسٜسات احملٝط١ 

إٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٖٛ خطٜط١  (2009)ٚضح سٓؿٞ ,  (2009ّ )االختٝاض االغرتاتٝذٞ املػطبٞ،

ططٜل ٚمنط عًُٝات يف إطاض ؾًػؿ١ ٚعكٝس٠ َٓٗذ١ٝ يتشكٝل ٚتععِٝ أٖساف ايٓؿاط َٚٛاد١ٗ َتػريات 

ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ ٚايتٓبؤ بايعًُٝات املػتكب١ًٝ يتشسٜس االػاٙ طٌٜٛ األدٌ َٚٔ ثِ ميهٔ تٛدٝ٘ املٛاضز إىل   

ٚبايتإىل   ؼكٝل , ايؿطص املػتُط٠ ٚػٓٝب املداطط ٚايتػًب ع٢ً أٚد٘ ايطعـ ٚايبٓا٤ ع٢ً عٓاصط ايك٠ٛ 

ٜٚعٌُ ايتدطٝط , َطنع تٓاؾػٞ َتُٝع َٔ خالٍ ؼكٝل ايؿعاي١ٝ ٚيف شات ايٛقت ضُإٔ ايهؿا٠٤ يف ايتٓؿٝص 

تكع َػ٦ٛي١ٝ ايتدطٝط ٚ. (1999ّ)املػطبٞ، ,االغرتاتٝذٞ ع٢ً ؼكٝل املٓع١ُ يًعا٥س االقتصازٟ املطضٞ 

 ٚاإلزاض٠ ايعًٝااالغرتاتٝذٞ ع٢ً نٌ املػتٜٛات اإلزاض١ٜ يف املٓع١ُ ٚيهٓٗا تكع يف املكاّ األٍٚ ع٢ً اإلزاض٠ 

 ٚميهٔ سصطٖا يف ثالخ دٗات  ,ايتٓؿٝص١ٜ َٚسضا٤ اإلزاضات ٚضؤغا٤ األقػاّ َٚٓػكٞ ايتدـطٝط االغرتاتٝذٞ

اإلزاض٠ ايعًٝا ٚايصـ ايجاْٞ هلأٚ  اـربا٤ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يس٣ املٓع١ُ بصؿ١ زا١ُ٥ ٚاالغتؿاضٜني غاغ١ٝ ٖٞ أ

ايتػريات ايعامل١ٝ إٔ  (2004) ٚشنط املػطبٞ (1998 )ايػٝس، .ايصٜٔ ميهٔ االغتعا١ْ غسَاتِٗ خاضز املٓع١ُ 

 ع٢ً َٓعُات األعُاٍ تبين أغًٛب ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ناؾ١ فاالت األعُاٍ اييت  ؾطضت ٚاحمل١ًٝ

ٚاملصاضف اإلغال١َٝ ٖٞ صٛض٠ َٔ صٛض املٓعُات اؿسٜج١ اييت تػع٢ زا٥ُا يًتشسٜح  , تعاٚهلا تًو املٓعُات

ؾٗٞ ْعِ زٜٓاَٝه١ٝ س١ٝ ٜتٓاغب ٜٚتٛاؾل َعٗا أغًٛب ايعٌُ االغرتاتٝذٞ , ٚايتطٜٛط ٚايتػٝري يألؾطٌ 

ٖٚصا ًٜعّ صٓاع ايكطاض يف املصاضف اإلغال١َٝ إٔ ٜعًُٛا داٖسٜٔ ع٢ً تبين ضؤ٣ َػتكب١ًٝ تكّٛ ع٢ً املٝع٠ .

ٖٚصا . ايتٓاؾػ١ٝ املػتسا١َ يتشكٝل أؾطٌ أزا٤ اغرتاتٝذٞ يًُصاضف اإلغال١َٝ اييت تتصـ عساث١ ايٓؿأ٠

. .  نبسٌٜ َٓطكٞ ٚصشٝح يت١ُٝٓ املاٍ ٚتجُريٙملٓٗذٝتٗا ؼسٜس ٚدٗتٗا يتشكٝل أٖساؾٗا ٚؾكًا عًٝٗاوتِ 

 ٚضٛح ايطؤ١ٜ املػتكب١ًٝ ٚاؽاش ايكطاضات ٜؤزٟ إىل    املصاضف اإلغال١َٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ تطبٝل إٔ 

 ايٓتا٥ر االقتصاز١ٜ ٚؼكٝل. ايتٓاؾػٞتسعِٝ املطنع ٚ ،  ايتؿاعٌ ايب٦ٝٞ ع٢ً املس٣ ايبعٝس، ٚاالغرتاتٝذ١ٝ

,   املٛاضز ٚاإلَهاْات بططٜك١ ؾعاي١ايتػٝري، ٚ ؽصٝصسساخ إايكسض٠ ع٢ً  ٚٚاملاي١ٝ املطض١ٝ ٚأضاف  

 يف املصاضف ايعًٝااإلزاض٠  ٜػاعس  ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ إٔ  (2009ّ) ٚايعَاْٞ ( 2004ّ)املػطبٞ

ٜٚتٝح . ٚاقع١ٝزٜس أٖساف املصطف اإلغالَٞ بصٛض٠ أنجط تحاإلغال١َٝ ع٢ً ؼكٝل عسز َٔ املعاٜا أُٖٗا 

املػا١ُٖ يف تٛدٝ٘ االٖتُاّ مٛ املٛضٛعات االغرتاتٝذ١ٝ ٚبٝإٔ ٚ.ايؿطص١ يًُؿاضن١ يف ؼسٜس األٖساف 

, نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ٚسسات األعُاٍ ايؿعاي١ ٚغري ايؿعاي١ ٜٚػِٗ يف تٓؿٝط ايكسضات االبتهاض١ٜ ٚاإلبساع١ٝ  
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 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 ٜٚػاعس ع٢ً ايػٝطط٠ ع٢ً .ايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ َعسٍ منٛ املصطف ٚؼػني ضعٝت٘ٚ. ألعطا٤ اإلزاض٠ ايعًٝا

ٚايعٌُ ع٢ً   ,تٛؾري املعًَٛات ايالظ١َ الؽاش ايكطاضات األؾطٌٚ. َٛاضز املصطف ٚسػٔ ؼكٝكٗا ٚتٛدٝٗٗا

 املصطف َٔ ؼسٜس َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚايطعـ مما ٜػٌٗ َٔ تك١ٜٛ ظٜاز٠ ؾعاي١ٝ االتصاالت زاخٌ املصطف،  ٚمتهني

اإلغٗاّ يف ؼسٜس االػاٖات ايط٥ٝػ١ٝ يًتػريات ايب١ٝ٦ٝ َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ ؾطص ٚ. املطنع ايتٓاؾػٞ

سساخ ايتٛاظٕ ايؿعاٍ بني سطن١ ايك٣ٛ ايب١ٝ٦ٝ اـاضد١ٝ اييت ال تػتطٝع إاملػاعس٠ ع٢ً ، ٚٚتٗسٜسات

املػاعس٠ ع٢ً ٚضع ايتٓعِٝ ايهـ٤ ٚ ,عًٝٗا ٚعٓاصط ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ اييت ميهٔ ايػٝطط٠ عًٝٗاايػٝطط٠ 

عساز نٛازض إ ع٢ً تسضٜب املٛاضز ٜٚٚػاعس , ضغاي١ املصطف ٚايتٛصٌ ألٖساؾ٘ ضؤ١ٜ ٚايصٟ ميهٔ َٔ ؼكٝل

سهاّ ايطقاب١ ع٢ً إ َٔ ٜٚػاعس ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ع٢ً تطبٝل َسخٌ اإلزاض٠ بايٓعِ ٚميهٔ. دسٜس٠

. ايعًُٝات ٚسػٔ تكِٝٝ األزا٤

 :  مشــكهح انثحس -2
اغتشٛش َٛضٛع ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ع٢ً اٖتُاّ كتًـ املؤغػات َٚٓٗا املصاضف اإلغال١َٝ اييت      

 هعٌ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ضطٚض٠ ٚيٝؼ تطؾًا ٖٚصا, ايتعكٝستعٌُ يف ب٦ٝات أعُاٍ ؾسٜس٠ 

ٖساف أ ٚٚقِٝيًُصاضف اإلغال١َٝ ست٢ تصبؼ ع٢ً ْؿػٗا ؾطع١ٝ ايٛدٛز َٔ خالٍ صٝاغ١ ضؤ١ٜ ٚضغاي١ 

املصاضف ٚتعترب ,  َع ايب١٦ٝ ع٢ً املس٣ ايبعٝسايتؿاع١ًٝٚاضش١ هلا ٚضغِ َٛقؿٗا ايتٓاؾػٞ ٚإزاض٠ ايعالقات 

 نػريٖا َٔ خطاٖا ؾ٠ٞٗ نْٛٗا َاظايت تؤغؼ قٛاعسٖا ٚتتًُؼ أاإلغال١َٝ نٝاْات تٓع١ُٝٝ سسٜج١ ايٓـ

 َٔ ايتػريات ايب١ٝ٦ٝ َجٌ ظٗٛض تهتالت اقتصاز١ٜ َاز١ٜ، ٚؼايؿات ايٓاؾ١٦املؤغػات تٛاد٘ االْعهاغات 

. اغرتاتٝذ١ٝ، ٚاْسَادات بني املؤغػات املاي١ٝ ايعُالق١، ٚؼطٜط ػاض٠ اـسَات ٚايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ املصٌٖ

َاّ َجٌ ٖصٙ ايتشسٜات، أ َٛانب١ املػتذسات يف ايصٓاع١ املصطؾ١ٝ ست٢ تصُس عًٝٗااألَط ايصٟ وتِ 

ٚبايتإىل   أصبشت ع١ًُٝ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًُصاضف اإلغال١َٝ أنجط أ١ُٖٝ     ست٢ تتُهٔ 

  تطًبَ٘ٔ اؿؿاظ ع٢ً َعسالت أزا٤ َطتؿع١ تتٓاغب َع أ١ُٖٝ     ٚطبٝع١ عًُٗا ْٚتٝذ١ ؿساث١ ْؿأتٗا َٚا

 ,  ٚايتُٝع يف األزا٤ٚاالٖتُاّ باإللاظ بتبين ايطؤ١ٜ املػتكب١ًٝ ٚاعتُاز ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ اٖتُأَّ 

 نبريًا عًٝٗا عب٦ًاًٜكٞ  ْؿطتٗا ٚتكسّ خسَاتٗا املتعسز٠ يف ب١٦ٝ َصطؾ١ٝ صعب١ َٚتؿابه١ مماأؾٗٞ متاضؽ 

ْؿ٦ت املصاضف ايتكًٝس١ٜ ؾٝٗا َٓص ظَٔ بعٝس ٚتكسّ خسَاتٗا بٓا٤ ع٢ً ػاضب أ ايب١٦ٝ اييت ٖصٙيف َجٌ 

٠ بايٓػب١ هلٝهٌ ايٓعاّ أٚتعترب املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ سسٜج١ ايٓـ(, 2004 )املػطبٞ ٚخربات َتعسز٠ 

ّ بؿإٔ املصاضف 1996يػ١ٓ  (21)ٜٚٓعِ عًُٗا ايكإْٛ ضقِ ّ 1996ت عًُٗا عاّ أؾكس بس املصطيف ايُٝين

َٔ اؿص١ ايػٛق١ٝ % 40ضبع١ َصاضف تػتشٛش ع٢ً أ اي١ُٝٓٝ َٔ اإلغال١َٜٝٚتهٕٛ قطاع املصاضف اإلغال١َٝ 

ّ ٚبٓو ايتطأَ 1996-6ٖٚٞ ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض ٚبسأ ايعٌُ يف يف ايُٝٔ  

ّ َٚصطف 1997-4ّ ٚبٓو غبأ ايػػالَٞ  ٚبسأ ايعٌُ يف 1996-7اإلغالَٞ ايسٚيٞ ٚبسأ ايعٌُ يف 
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َٛظـ   (1851)ٜٚعٌُ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ . ّ 2002-2ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ ٚبسأ ايعٌُ يف 

عػب إؾاز٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ يف َاضؽ  (354)ٚايطاقِ االؾطايف ٚايكٝازٟ 

أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ     ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚأثطٙ ع٢ً نؿا٠٤  (2009)ٚٚضح ايعَاْٞ . ّ 2013

أزا٤ املٓع١ُ ٚؼكٝل املٝع٠ ايتٓاؾػ١ٝ هلا َٚٛاد١ٗ ايتشسٜات اييت تٛادٗٗا  ؾإٔ ٖٓاى عسّ إزضاى بايؿهٌ 

ايهايف َٔ قبٌ إزاض٠ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ بأ١ُٖٝ     ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚت١٦ٝٗ ٚإعساز املصاضف 

اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ ؾاالػاٙ ايػا٥س يف صٝاغ١ اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ ٖٞ إعساز اـط١ 

االغرتاتٝذ١ٝ َٔ قبٌ ؾ١٦ قسٚز٠ دسًا ؾال تؿاضى نٌ املػتٜٛات اإلزاض١ٜ يف صٝاغ١ اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ 

األَط ايصٟ ٜؤزٟ إىل   صٝاغ١ بعٝس٠ عٔ ايٛاقع ٚعسّ ػاْؼ ايؿهط ٚاملُاضغ١ يألْؿط١       يس٣ املٛظؿني 

ٚاْؿػاٍ , ؾاألْؿط١       ايتدطٝط١ٝ ال تبسٚ ٚاضش١ َٚؿ١َٛٗ ٚغري َهتٛب١ أٚ        َٓؿٛض٠ أٚ        َع١ُُ 

إزاض٠ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ باألعُاٍ اي١َٝٛٝ ايطٚت١ٝٓٝ ٚضعـ َتابع١ تٓؿٝص اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ 

ٜطعـ االيتعاّ بتٓؿٝصٖا ٜٚٛيس ؾعٛضًا بعسّ اُٖٝتٗا ؾع١ًُٝ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف املصاضف 

اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ال تتصـ باالغتُطاض١ٜ ؾال ٜتِ َطاقب١ ٚتكِٜٛ اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ ٚال َطادعتٗا بؿهٌ 

زٚضٟ مما ٜؤزٟ إىل   تكازَٗا ٚعسّ َٛانبتٗا يًُػتذسات ٚاملتػريات اييت تططأ يف ب٦ٝتٗا ايساخ١ًٝ 

ٚؼتاز املصاضف اإلغال١َٝ إىل خط١ اغرتاتٝذ١ٝ َتػري٠ َٚتذسز٠ ٚتطٜٛط َػتُط يإلدطا٤ات ,  ٚاـاضد١ٝ 

ٚإظاي١ املعٛقات َٚٛاد١ٗ ايتشسٟ اؿكٝكٞ ايصٟ ٜهُٔ يف ايكسضات . ٚاألدٗع٠  يتشػني َػت٣ٛ األزا٤ 

ايتٓاؾػ١ٝ هلصٙ ايصٓاع١  ٚأخص ظَاّ املبازض٠ ٚاالبتهاض ٚايسٜٓاَٝه١ٝ ٚايكسض٠ ع٢ً االػاٙ مبط١ْٚ ٚنؿا٠٤ 

 :ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل تططح ايٛضق١ ايتػاؤٍ اآلتٞ . (2003ّ )املهاٟٚ،.ٚغطع١ الستٝادات األغٛام 

 يف املصاضف االغال١َٝ    عالق١  بهؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف ٚنؿا٠٤ ضأؽ املاٌٍٖ  يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

؟ اي١ُٝٓٝ 

  :حسـداف انةــأي -3

نؿا٠٤ أزا٤ املصاضف اإلغال١َٝ ب ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  عالق١زضاغ١ ايػطض َٔ ٖصا ايبشح

:  ايتاي١ٝايتؿص١ًٝٝاالٖساف زضاغ١ شيو َٔ خالٍ ٚ  اي١ُٝٓٝ

 .زضاغ١ عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  بهؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ: 3-1

. زضاغ١ عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ بهؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ: 3-2

  : فرضٍاخ انثحس:-4
 .املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝايتػٜٛل املصطيف يف نؿا٠٤ االغرتاتٝذٞ ٚ ايتدطٝط تٛدس عالق١ بني  : 4-1

  .املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝضأؽ املاٍ يف نؿا٠٤ االغرتاتٝذٞ ٚايتدطٝط تٛدس عالق١ بني : 4-2
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  : زـ أهمٍح  انثح:-5

نْٛ٘ ٜبشح يف أسس املٛاضٝع اإلزاض١ٜ اؿسٜج١ ْػبًٝا ٖٚٛ ايتدطٝط  ايبشح َٔ ٖصاتٓبع أ١ُٖٝ       

االغرتاتٝذٞ ٚ َٔ خالٍ تٓاٚي٘ يكطاع َِٗ ٚضنٝع٠ أغاغ١ٝ َٔ ضنا٥ع االقتصاز ايُٝين ٖٚٛ قطاع املصاضف 

، نُا  ٚنؿا٠٤ األزا٤ يف املصاضف اي١ُٝٓٝاالغرتاتٝذٜٞعترب أٍٚ قاٚي١ يًطبط بني ايتدطٝط اإلغال١َٝ ٚ

  ٚ. ٚنؿا٠٤ األزا٤ يف ايُٝٔاالغرتاتٝذٜٞعترب سذط االغاؽ يًكٝاّ بسضاغات َػتكب١ًٝ سٍٛ ايتدطٝط 

. َطدعًا أغاغًٝا يف املهتب١ اي١ُٝٓٝ ٚاملهتبات ايعطب١ٝ

 االطار انىظري وانذراساخ انساتمح- 6
  :انرخطٍط االسرتاذٍجً يف املصارف اإلسالمٍح: 6-1

بإٔ األسساخ األخري٠ اييت ؾٗسٖا ايعامل أؾطظت عس٠ تطٛضات أزت يف فًُٗا إىل  (2003ّ)       ٚضح املهاٟٚ 

. ْتا٥ر بسأت تعٗط َالقٗا ٚاضش١ ع٢ً االقتصاز ايسٚيٞ بصؿ١ عا١َ ٚع٢ً اؾٗاظ املصطيف بصؿ١ خاص١ 

ٚيف ض٤ٛ ايتطٛضات املصطؾ١ٝ املعاصط٠ ؾإْ٘ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تتأثط املصاضف اإلغال١َٝ ٚإٔ تٛاد٘ مبٓاؾػ١ ساز٠ 

متًٞ عًٝٗا ضطٚض٠ بٓا٤ اغرتاتٝذٝات عٌُ دسٜس٠ سيت تتُهٔ َٔ اؿؿاظ ع٢ً املهتػبات اييت انتػبتٗا 

خالٍ املطس١ً ايػابك١ سٝح ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ مبجاب١ عًِ ٚؾٔ ايتعاٌَ َع املػتكبٌ ٖٚٞ ١َُٗ مل تعس 

ٚأضاف املهاٟٚ إٔ املطس١ً املكب١ً تتطًب َٔ نٌ َصطف اغالَٞ إٔ ٜطع يٓؿػ٘ خط١ . غ١ًٗ ايّٝٛ 

اغرتاتٝذ١ٝ ؾاع١ً َؤثط٠ يف ايػٛم احملًٞ  ٚاإلقًُٝٞ أٚ        ايعاملٞ ٜػري عًٝٗا ٜٚعٌُ يتٓؿٝصٖا ٚمبا ٜؤزٟ 

إىل ايتهٝـ َع املتػريات  َٔ خالٍ سػٔ تٛظٝـ املٛاضز ْٚكاط ايك٠ٛ القتٓاص َا ت٦ٝٗ٘ ايب١٦ٝ َٔ ؾطص َٚا 

َٚٔ ثِ ميهٔ بًٛؽ األٖساف اييت صُُت االغرتاتٝذ١ٝ نػبٌٝ يبًٛغٗا، ٚ ؼتاز . تؿطض٘ َٔ تٗسٜسات 

املصاضف اإلغال١َٝ إىل   خط١ اغرتاتٝذ١ٝ َتػري٠ َٚتذسز٠ ٚتطٜٛط َػتُط يإلدطا٤ات ٚاالدٗع٠ يتشػني 

َػت٣ٛ      األزا٤ ٚإظاي١ املعٛقات َٚٛاد١ٗ ايتشسٟ اؿكٝكٞ ايصٟ ٜهُٔ يف ايكسضات ايتٓاؾػ١ٝ هلصٙ ايصٓاع١ 

.  ٚأخص ظَاّ املبازض٠ ٚاالبتهاض ٚايسٜٓاَٝه١ٝ ٚايكسض٠ ع٢ً االػاٙ مبط١ْٚ ٚنؿا٠٤ ٚغطع١ الستٝادات األغٛام 

ٚاٖتُاّ املصاضف اإلغال١َٝ بع١ًُٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٜؤزٟ إىل   ٚضٛح ايتٛد٘ االغرتاتٝذٞ، ٚايتؿاعٌ 

ايب٦ٝٞ  ع٢ً املس٣ ايبعٝس، ٚؼكٝل ايٓتا٥ر املطد٠ٛ، ٚتسعِٝ املطنع ايتٓاؾػٞ، ٚايكسض٠ ع٢ً إسساخ ايتػٝري، 

ٜٚػاعس اإلزاض٠ ايعًٝا ع٢ً  ؼسٜس أٖساف املصطف اإلغالَٞ .  ٚؽصٝص املٛاضز ٚاإلَهاْات بططٜك١ ؾعاي١

ٜٚتٝح ايؿطص١ يًُؿاضن١ يف ؼسٜس األٖساف ٚاملػا١ُٖ يف تٛدٝ٘ االٖتُاّ مٛ . بصٛض٠ أنجط ٚاقع١ٝ

ٜٚػِٗ يف تٓؿٝط . املٛضٛعات االغرتاتٝذ١ٝ ٚبٓا٤ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ٚسسات األعُاٍ ايؿعاي١ ٚغري ايؿعاي١

. ايكسضات االبتهاض١ٜ ٚاإلبساع١ٝ  ألعطا٤ اإلزاض٠ ايعًٝا  ٚايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ َعسٍ منٛ املصطف ٚؼػني ضعٝت٘

نُاٜػاعس ع٢ً ايػٝطط٠ ع٢ً َٛاضز املصطف ٚسػٔ ؽصٝصٗا ٚتٛدٝٗٗا ٚتٛؾري املعًَٛات ايالظ١َ الؽاش 
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ٜٚعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ ؾعاي١ٝ االتصاالت زاخٌ املصطف ٚمتهٝٓ٘ َٔ ؼسٜس َٛاطٔ ايك٠ٛ . ايكطاضات األؾطٌ 

ٚايطعـ ٚايؿطص ٚايتٗسٜسات ٜٚػاعس ع٢ً ٚضع ايتٓعِٝ ايهـ٤ ايصٟ ميهٔ َٔ ؼكٝل ضؤ١ٜ ٚ ضغاي١ 

، ٚٚضح  (2004ّ )املػطبٞ . ٚ ٜٗتِ بسضاغ١ ٚؼًٌٝ ضزٚز أؾعاٍ املٓاؾػني ملٛادٗتٗا. املصطف ٚايتٛصٌ ألٖساؾ٘ 

إٔ أِٖ    اـطٛط ايط٥ٝػ١ٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ تطنع عًٝٗا اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ يف املصاضف  (2003)املهاٟٚ 

اإلغال١َٝ  ٖٞ ؼكٝل ايتٛاظٕ بني األصٍٛ ٚااليتعاَات ٚتٓٛع قؿع١ االغتجُاضات يتشػني داْب املداطط 

ٚؼػني ايطع١ٝ ٚبٓا٤ عالقات عُٝك١ ؿؿس املٛاضز ٚاؾٗٛز يتشكٝل ؾا٥س٠ أنجط يًُصطف ٚضع١ٝ أنرب 

يًُػاُٖني ، ٚبصٍ دٗس يبٓا٤ ٚعٞ غسَات املصاضف اإلغال١َٝ ٚشيو الدتصاب أنرب قطاع َٔ املتعاًَني 

ٚايتٛغع ٚاالْتؿاض تطبٝكًا يطؤ١ٜ اغرتاتٝذ١ٝ تععِ ايٓصٝب ايػٛقٞ ٚشيو عٔ ططٜل تكسِٜ فُٛع١ َٔ .

اـسَات اييت غتعٜس َٔ ْصٝب املصطف يف ايػٛم ٚاالغتذاب١ الستٝادات األغٛام ٚتطٜٛط تًو 

االستٝادات ٚتكسِٜ اؾسٜس ٚاملبتهط َٔ صٝؼ ٚأزٚات ، ٚظٜاز٠ ايكاعس٠ ايطأمساي١ٝ يهؿا١ٜ ضأؽ املاٍ ٚشيو عٔ 

ططٜل تٛغٝع قاعس٠ املػاُٖني ، ٚإٔ تهٕٛ اغتجُاضات املصاضف اإلغال١َٝ يف أؾٝا٤ َط١ُْٛ ٚؼكل عا٥س 

فعٟ، ٚشيو عٔ ططٜل ايرتنٝع ع٢ً ؽؿٝض املداطط،  ٚاؿس َٓٗا ٚتععِٝ ايعا٥س ٚتععٜع نؿا١ٜ ضأؽ 

املاٍ ٚػٓب اـػا٥ط بتشػني ْٛع١ٝ االغتجُاض ٚؽؿٝـ َطنع١ٜ املٛاؾكات ايت١ًُٜٝٛ ٚاالغتجُاض١ٜ 

ٚاألخص باألغايٝب , ٚايرتنٝع ع٢ً املؿطٚعات ايهرب٣ ٚشيو يتشػني املداطط اـاص١ مبشؿع١ االغتجُاض 

ٚأِٖ    املكَٛات األغاغ١ٝ يف . اؿسٜج١ ٚتطٜٛط ؾبهاتٗا االيهرت١ْٝٚ الغتدساّ االْرتْت ٚايتذاض٠ االيهرت١ْٝٚ 

"(2009)ٚايعَاْٞ،  (2008)ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َا شنطٖا ايطُٛض،  ٚعٞ اإلزاض٠ ايعًٝا ٚاإلزاض٠  

ايتٓؿٝص١ٜ بأ١ُٖٝ     املصاضف اإلغال١َٝ ٚأ١ُٖٝ     ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ، ٚٚدٛز املٛاضز ايبؿط١ٜ ايهؿؤ٠ 

ٚٚدٛز َٓٗذ١ٝ ٚاضش١ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚػتٛعب١ َٔ ناؾ١ . ٚشات املٗاض٠ ايعاي١ٝ 

املػتٜٛات اإلزاض١ٜ ٚ األْع١ُ االيهرت١ْٝٚ ٚأْع١ُ املعًَٛات املٓاغب١ ٚايًٛا٥ح ٚايسيٌٝ اإلضؾازٟ يًدط١ 

االغرتاتٝذ١ٝ، ٚايب١٦ٝ احملٝط١ باملٓع١ُ ٚاملؿذع١ يع١ًُٝ ايتدطٝط، ٚتٛؾري اإلَهاْٝات املاز١ٜ ٚاألدٗع٠ 

ٚاملعسات، ٚتٛؾري قاعس٠ َعًَٛات ٚبٝاْات، ٚ املؿاضن١ ايٛاغع١ َٔ نٌ املػتٜٛات اإلزاض١ٜ، ٚٚدٛز اإلضاز٠ 

ٚايكٓاع١ ايصازق١ ٚايٓٗر ايٛاضح بططٚض٠ اغتدساّ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚاالبتعاز عٔ ايعؿٛا١ٝ٥ 

. ٚاألغطاض ايسعا١ٝ٥ ٚاملصاضف اإلغال١َٝ تعترب نٝاْات تٓع١ُٝٝ سسٜج١ ايٓؿأ٠ نْٛٗا َا ظايت تؤغؼ "

قٛاعسٖا ٚتتًُؼ خطاٖا ٖٚصا وتِ عًٝٗا زضاغ١ ايعٛاٌَ املؤثط٠ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ألْٗا 

 )ٚيف ٖصا اإلطاض شنط املػطبٞ, تػاعس إىل سس نبري يف إدطا٤ ايتٓبؤات ايالظ١َ عٔ َػاض األَٛاٍ يف املػتكبٌ

ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ اييت هب َطاعاتٗا عٓس قٝاّ املصاضف اإلغال١َٝ بإعساز اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ  (2004

يتشكٝل أٖساؾٗا ٚأزا٤ ضغايتٗا يف اجملتُع، ٚأِٖ    ايعٛاٌَ املؤثط٠ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ اإلميإٔ 

ٚاالػاٙ ايصاتٞ يًُػ٦ٛيني يف . ٚايكٛاعس ٚاملبازئ ٚاألغؼ اؿان١ُ يًُصطف. بطغاي١ املصاضف اإلغال١َٝ
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ٚايصٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُصطف يف اجملتُع ٚاملها١ْ ايس١ٜٝٓ ٚ املاي١ٝ . ٚااليتعاّ باألٚاَط ايؿطع١ٝ.  ايبٓو

  ٚوتٌ قٝاؽ .ٚايٛعٞ اجملتُعٞ. ٚايب١٦ٝ االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ. ٚ ايب١٦ٝ املصطؾ١ٝ. ٚايػٛق١ٝ

األزا٤ االغرتاتٝذٞ يف املٓعُات بصؿ١ عا١َ ٚاملصاضف بصؿ١ خاص١ َها١ْ َتُٝع٠ يف ايٛقت اؿاضط ملاي٘ َٔ 

) ٚقاٙ ، (2008 )ٚأٚدع دٛزٟ. أ١ُٖٝ     يف ؼسٜس نؿا٠٤ األزا٤ املصطيف َٚس٣ ؼكٝل املصطف ألٖساؾ٘

أ١ُٖٝ     قٝاؽ األزا٤ االغرتاتٝذٞ يًُصاضف بأْ٘ ٜٛؾط َكٝاغًا ملس٣  لاح املصطف َٔ خالٍ غعٝ٘  (2011

ملٛاص١ً ْؿاط٘ بػ١ٝ ؼكٝل أٖساؾ٘ ؾايٓذاح َكٝاؽ َطنب هُع بني ايؿاع١ًٝ ٚايهؿا٠٤ َٚٔ ثِ ؾٗٛ أٚغع 

َٔ أٟ َُٓٗا يف تععٜع أزا٤ املصطف مبٛاص١ً ايبكا٤ ٚايُٓٛ ٚ ٜؤزٟ إىل ؼػني َٓتذاتٗا ٚخسَاتٗا ٚع١ًُٝ 

ُٜشػٔ ٚاقع االتصاالت ايساخ١ًٝ بني ايعاًَني ؾطاًل عٔ االتصاالت اـاضد١ٝ بني املٓع١ُ  تكسميٗا يًعُال٤ ٚ

ٚعُال٥ٗا َٚعاًَٝٗا ٜٚٛؾط يًُصطف َعًَٛات ملدتًـ املػتٜٛات االزاض١ٜ باملصطف ألغطاض ايتدطٝط 

ٚايطقاب١ ٚاؽاش ايكطاضات املػتٓس٠ إىل   سكا٥ل ع١ًُٝ َٚٛضٛع١ٝ ؾطال عٔ أ١ُٖٝ     ٖصٙ املعًَٛات يألططاف 

ٖٚصا بسٚض٠ ٜسؾع باملصطف . اـاضد١ٝ ٚ ٜػاعس ع٢ً إهاز   ْٛع َٔ املٓاؾػ١ بني مجٝع املػتٜٛات االزاض١ٜ 

يتشػني َػت٣ٛ      ازا٥٘ ٚ ٜٛؾط بٝاْات سكٝك١ٝ ًَُٛغ١ ميهٔ االغتٓاز عًٝٗا يف اؽاش قطاضات غ١ًُٝ سٍٛ 

عًُٝات املصطف ٚ ٜعٜس َٔ تأثري املصطف سٝح ٜتِ ايتعطف َٔ خالي٘ ع٢ً احملاٚض اييت ؼتاز إىل   االٖتُاّ 

ٚايرتنٝع ٚ ايتأنس َٔ زضد١ نؿا٠٤ األزا٤ املصطيف ٚتٛضح ع١ًُٝ قٝاؽ األزا٤ املطنع االغرتاتٝذٞ 

َٚٔ ثِ ؼسٜس االيٝات ٚساالت ايتػٝري املطًٛب١ .يًُصطف ضُٔ اطاض ايب١٦ٝ ايكطاع١ٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا 

يتشػني املطنع االغرتاتٝذٞ ٚتعهؼ زضد١ املٛا١ُ٥ ٚاالْػذاّ بني االٖساف ٚاالغرتاتٝذٝات املعتُس٠ 

إٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  وكل  املعاٜا  (2008)عًٜٛٞ / ٚٚضشت أبٛ.ٚعالقتٗا بايب١٦ٝ ايتٓاؾػ١ٝ يًُصطف

ايتٓاؾػ١ٝ يًُؤغػ١ املصطؾ١ٝ ٚبايتإىل   ٜعٌُ ع٢ً تطٜٛط اـسَات املصطؾ١ٝ ٚاالٖتُاّ ظٛز٠ اـسَات، 

شنط٣ . ٚؼكٝل ضغبات ايعُال٤ ٢ٖٚ أسس املساخٌ أيط٥ٝػ١ٝ يعٜاز٠ ٚتطٜٛط ايكسضات ايتٓاؾػ١ٝ يًُصاضف 

إٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٜػاعس إزاض٠ املصطف يف تٛظٝـ ٚتٛدٝ٘ املٛاضز ( بسٕٚ تاضٜذ)َٚعال (2010)ايهطزٟ 

بأْ٘ ٜؤز٣ إىل ت١ُٝٓ املٛاضز أملاي١ٝ ٚنؿا٠٤  (2005ّ )ٚٚضح  بٔ عبس اهلل،.  املتاس١ بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ 

ؾتطبٝل ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٜؤز٣ إىل نؿا٠٤ األزا٤ املصطيف مما ٜع٢ٓ نؿا٠٤ . االغتجُاضات املصطؾ١ٝ 

ٚنؿا٠٤ االْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايطض٢ ايٛظٝؿٞ يًعاًَني، . ايعٓصط ايبؿط٣، ٚ نؿا٠٤ اإلزاض٠ ٚدٛز٠ االصٍٛ 

 )ٜٚط٣ دٛزٟ ٚايصا٥ؼ. ٚنؿا٠٤ األزا٤ ايتػٜٛكٞ  ٚنؿا٠٤ ضأؽ املاٍ . ٚدٛز٠ األزا٤ املؤغػٞ يًُصاضف 

. بإٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٜعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ اؿص١ ايػٛق١ٝ يًُصطف  (2008ّ إٔ  (2010)ٜٚط٣ بٝػتٍٛ. 

زٚض ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ايتػٜٛل املصطيف وسز َبسأ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ، ٚتعتُس نؿا٠٤ 

ٜٚعترب ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يألْؿط١       ايتػٜٛك١ٝ . ايتػٜٛل املصطيف ع٢ً زق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

دع٤ً الٜتذعأ َٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ايعاّ يًُؤغػ١ ٜٚٗسف ؽطٝط األْؿط١       ايتػٜٛك١ٝ بؿهٌ 
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بإٔ ايتعاٜس يف ايصٓاع١  (1999ّ )ٚتط٣ زضاغ١ ؾٛنا ٚضا،.  أغاغٞ إىل تععٜع ايٛضع ايتٓاؾػٞ يًُصطف 

املصطؾ١ٝ قس أْؿأ أ١ُٖٝ     ايتػٜٛل نأزاٙ ١َُٗ َٔ أدٌ َػاعس٠ املصاضف يًشصٍٛ ع٢ً سص١ غٛق١ٝ 

ٚانتؿؿت املؤغػات املصطؾ١ٝ بإٔ ايتػٜٛل االغرتاتٝذٞ ٖٛ أؾطٌ اغتذاب١ يتشكٝل أٖساؾٗا . أؾطٌ 

.  املصطؾ١ٝ 

 كفـاءج األداء املـصريف : 6-2

 :مفـهىو كـفاءج األداء املـصريف : 6-2-1
ٜعس َؿّٗٛ األزا٤ َٔ املؿاِٖٝ اؾٖٛط١ٜ يف َٓعُات األعُاٍ بصٛض٠ عا١َ ٚاملٓؿأ٠ املصطؾ١ٝ بصٛض٠ 

خاص١ ألٕ َٔ خالي٘ ميهٔ إعطا٤ صٛض٠ نا١ًَ ٚؾا١ًَ عٔ غري أْؿط١       املٓع١ُ ٚأعُاهلا ع٢ً َػت٣ٛ      

ايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ؾٗٛ َؿّٗٛ ٚاغع ْٚؿاط مشٛيٞ َػتُط باملٓع١ٍُ ٜٗسف إىل اغتػالٍ َٛاضزٖا 

املاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ ٚمبا ٜتال٤ّ َع ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ٚبهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ يتشكٝل 

.أٖساؾٗا االغرتاتٝذ١ٝ ؾٗٛ َؤؾط ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ ألٟ َٓع١ُ إش إْ٘ ميجٌ قٛضًا أغاغًٝا يف قٝاؽ نؿا٠٤ . 

(. 2004)اؾبٛضٟ.َٓعُات األعُاٍ ٚؾاعًٝتٗا الغُٝا األزا٤ املكاؽ مبؤؾطات ايتشًٌٝ املإىل   االغرتاتٝذٞ 

ٚتؿري ن١ًُ األزا٤ إىل ايتٓؿٝص ايؿعًٞ ملطاسٌ ايعٌُ، نُا تعين زضد١ أٚ        َػت٣ٛ املٗاض٠ ٚاجملٗٛز املبصٍٚ 

. (2007)يف ايتٓؿٝص عبازٙ، إٔ األزا٤  ٖٛ َس٣ قسض٠ ؼكٝل املٓع١ُ ألٖساؾٗا ع٢ً املس٣   (2011)ٜٚط٣ قاٙ 

ايبعٝس َٔ خالٍ قسضتٗا يف اغتػالٍ ٚتٛظٝـ كتًـ َٛاضزٖا يف إطاض األخص بعني االعتباض تأثريات ايب١٦ٝ 

إٔ َؿّٗٛ األزا٤ املصطيف  ٖٛ عباض٠ عٔ ْؿاط ناٌَ   (2007)ٜٚطٝـ عبازٙ. ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ ألْؿطتٗا 

َٚػتُط ٜػع٢ يتشكٝل أٖساف قسز٠ ٖٚصا ٜعهؼ قسض٠ املصطف ع٢ً اغتػالٍ إَهاْٝات٘ ٚقسضات٘ ع٢ً ؼكٝل 

إٔ األزا٤ املصطيف ٖٛ ايٛغا٥ٌ ايالظ١َ ٚأٚد٘ ايٓؿاط املدتًؿ١ ٚاؾٗٛز املبصٚي١  (2004)ٜٚط٣ غالّ .  األٖساف

يكٝاّ املصاضف بسٚضٖا، ٚتٓؿٝص ٚظا٥ؿٗا يف ظٌ ايب١٦ٝ احملٝط١ يتكسِٜ اـسَات املصطؾ١ٝ اييت ؼكل 

نؿا٠٤ األزا٤ بأْ٘ اغتػالٍ ايطاقات االْتاد١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ املٓع١ُ  (2004)ٜٚعطف خايص . األٖساف

ٚتٛدٝ٘ املٛاضز االقتصاز١ٜ املتاس١ مٛ ؼكٝل أنرب قسض ممهٔ َٔ ايعٛا٥س بأقٌ قسض ممهٔ َٔ اهلسض، أٟ 

ٚمبا ٜطُٔ أزا٤ أؾطٌ يف ظٌ احملٝط .  ايتشهِ ايٓادح يف إَهاْٝات املؤغػ١ املاز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايبؿط١ٜ

بهؿا٠٤ األزا٤ املصطيف  َس٣   (2002)ٜٚكصس قشـ .  االقتصازٟ ٚاالدتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ايصٟ تٓؿط ؾٝ٘ 

بُٝٓا ٜطٟ ,  إلاظ إزاض٠ املصطف ألٖساؾ٘ يف ت١ُٝٓ أصٛي٘، ٚتععِٝ أضباس٘ يف األدًني ايطٌٜٛ ٚايكصري 

إٔ نؿا٠٤ األزا٤ املصطيف  تعين ؼسٜس َػت٣ٛ      َعني ٜطغب املصطف ؼكٝك٘ ٚإٔ ٖصا (2004خايص، )

إٔ تكِٝٝ   (2009)ٚٚضح ايعبٝسٟ"  املػت٣ٛ ٜطُٔ إلاظ املٗاّ ٚايؿعايٝات ٚايٛظا٥ـ بصٛض٠ نؿؤ٠ ٚضؾٝس٠ 

األزا٤ املصطيف ٜتِ َٔ خالٍ تكِٝٝ فُٛع١ َٔ املسخالت َجٌ املٛاضز ايصات١ٝ ٚايٛزا٥ع ٚخربات ٚقسضات 



 

19 
 

 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

ايعاًَني يف املصطف ٚاهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ٚؼسٜس اختصاصات٘ ٚاألْؿط١       ٚايعًُٝات املصطؾ١ٝ ٚكطدات 

نؿا٠٤ أزا٤  (2013ّ)ٚقس عطف ايػعٟ . تًو املسخالت َجٌ ظٜاز٠ األصٍٛ ٚاـسَات املصطؾ١ٝ ، ٚاألضباح

أزا٤ اعُاٍ املصطف بططٜك١ صشٝش١ مما تؤزٟ إىل   اغتدساّ املٛاضز املتاس١ أؾطٌ " املصطف اإلغالَٞ  بأْ٘

.  اغتدساّ ممهٔ يتشكٝل أؾطٌ ايٓتا٥ر املُه١ٓ إٔ اعتُاز قٝاؽ ٚتكِٝٝ نؿا٠٤   (2004)ٚشنط خايص"

األزا٤ َٔ قبٌ إزاض٠ املصطف ٜتٝح هلا إَها١ْٝ ؼسٜس االمطاؾات ٚؼسٜس أغبابٗا ٚنٝؿ١ٝ َعاؾتٗا ٚضغِ 

ع٢ً ايعهؼ يف ساي١ عسّ مماضغ١ تكِٝٝ نؿا٠٤ األزا٤ َٔ قبٌ . ايػٝاغات املٓاغب١ يالضتكا٤ ٚؼػني األزا٤ 

قس . املصطف يف ظٌ ايعطٚف ايػا٥س٠ يف اقتصاز ايػٛم ٚاملتُج١ً باملٓاؾػ١ ٚعسّ االغتكطاض ٚايتكًبات ٚاألظَات 

يصيو ٜعترب خايص تكِٝٝ نؿا٠٤ األزا٤ َٔ األزٚات اييت ٜػتٓس عًٝٗا يف . ٜؤزٟ إىل إؾالؽ ٖصٙ املؤغػ١

ٚشنط . ع١ًُٝ صٝاغ١ ٚاؽاش ايكطاضات ايػ١ًُٝ ٚايصا٥ب١ اييت تطُٔ لاح املصطف يف مماضغت٘ يٓؿاط٘ 

إٔ تكِٜٛ نؿا٠٤ األزا٤ املصطيف ٜتِ َٔ خالٍ ؼًٌٝ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يًُصاضف َٚعطؾ١   (2012ّ)عبسايػتاض

 .  زضد١ ايتطٛض يف األزا٤ ٚؼسٜس اإلهابٝات ٚايعٌُ بٗا ٚتؿدٝص ايػًبٝات َٚعاؾتٗا 

 :لٍاس كفاءج أداء املصارف اإلسالمٍح :  6-2-2
      تعتُس املصاضف اإلغال١َٝ يكٝاؽ نؿا٠٤ أزا٤ٖا ع٢ً فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ٚ املؤؾطات نُا بٝٓٗا ايكطؾٞ 

. بسٕٚ تاضٜذ)ٚؾشات١ (2007)ٚعبازٙ  (2005)ٚعُط  (2005ّ)  :يف اآلتٞ ( 

 : نؿا٠٤ األزا٤ ايؿطعٞ : اٚاًل

ٜٚتشكل نؿا٠٤ األزا٤ ايؿطعٞ  َٔ خالٍ ايػال١َ ايؿطع١ٝ يف داْب االغتدساَات  ٚايػال١َ ايؿطع١ٝ يف 

َٚؤؾطات األزا٤ . ٚزٚض اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ٚإزاض٠ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ؼكٝل ايػال١َ ايؿطع١ٝ. داْب املٛاضز

ٚؽصصات . ٚعسز أعطا٤ اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ. املتعًك١ بايعاٌَ ايؿطعٞ تتُجٌ بٛدٛز ١٦ٖٝ ؾطع١ٝ َٚػُٝاتٗا 

أعطا٤ اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ،  ٚايسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘ اهل١٦ٝ، َٚٛاعٝس ادتُاعات اهل١٦ٝ ٚاْتعاَٗا ، ٚأٜطًا ٚدٛز إزاض٠ 

 .ضقاب١ ؾطع١ٝ، ٚ َطاقبني ؾطعٝني

 :نؿا٠٤ األزا٤ املصطيف : ثاًْٝا

يكس أصبشت املؤؾطات املاي١ٝ املػتٓتذ١ َٔ ؼًٌٝ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ َٔ األزٚات أيط٥ٝػ١ٝ يف تكِٝٝ نؿا٠٤ األزا٤ 

املصطيف، سٝح تٛؾط ٖصٙ املؤؾطات َعًَٛات ١َُٗ عٔ ايعالق١ بني ايبٓٛز املدتًؿ١ يألْؿط١       املصطؾ١ٝ ميهٔ 

َٔ خالهلا زضاغ١ ٖصٙ ايعالقات ٚايتػري ايعَين هلا، ٚنصيو إدطا٤ عًُٝات َكاض١ْ األزا٤ املصطيف َع أزا٤ 

املصاضف األخط٣ يًشهِ ع٢ً نؿا٠٤ األزا٤ املصطيف َٛضٛع ايتكِٝٝ ٚؼًٌٝ أغباب االمطاؾات يف ساٍ 

 (1997ّايهٛظٟ،  ٚاخطٕٚ، )ٚدٛزٖا بايؿهٌ ايصٟ ٜعطٞ صٛض٠ ٚاضش١ عٔ اـًٌ ٚأغباب٘ ٚآي١ٝ عالد٘ 

ٚتٛدس نجري َٔ املؤؾطات املاي١ٝ اييت تكٝؼ نؿا٠٤ أزا٤ املصاضف اإلغال١َٝ مت اختٝاض فُٛع١ َٓٗا ٚ 

 . َؤؾطات تكٝؼ نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف ، َٚؤؾطات تكٝؼ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ . اغتدساَٗا يف ٖصا ايبشح
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ٚتتشكل نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف َٔ خالٍ ؼػني ْٛع١ٝ اـسَات  : نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف  -1

ٚتٛغٝع قاعس٠ اـسَات املصطؾ١ٝ، ٚت١ُٝٓ ايٛزا٥ع يف . يًعُال٤، ٚؼػني اـسَات املصطؾ١ٝ يف ظٌ املٓاؾػ١ 

املصاضف، ٚضؾع ايجك١ باملصطف، ٚاحملاؾع١ ع٢ً اَٛاٍ املػاُٖني ٚاملٛزعني، ٚغًٛنٝات ايعاًَني، ٚأغًٛب 

ٚتكٝؼ َؤؾطات نؿا٠٤ ايتػٜٛل . ايتعاٌَ َع ايعبا٥ٔ ٚقاٚي١ إضضا٤ِٖ، ٚغطع١ تكسِٜ اـس١َ إىل ايعبا٥ٔ 

املصطيف  قسض٠ املصاضف ع٢ً تكسِٜ خسَات َصطؾ١ٝ ظٛز٠ عاي١ٝ ٚبأغعاض َٓاغب١ َع ايكسض٠ ع٢ً ايتطٜٛط 

ٚايتشػني ٚإهاز   خسَات َصطؾ١ٝ دسٜس٠ َٚبتهط٠  ٖٚٓاى عسز َٔ املؤؾطات املاي١ٝ اييت تػتدسّ يف قٝاؽ 

نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف اإلغال١َٝ ٚأِٖ    ٖصٙ املؤؾطات اييت مت اغتدساَٗا يف ٖصا ايبشح َا 

 :ٜأتٞ

 :َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع  - أ

.     ٜعهؼ ٖصا املؤؾط َس٣ َكسض٠ املصطف ع٢ً إضضا٤ اؾُٗٛض ٚبايتإىل   ت١ُٝٓ املٛاضز َٔ خالٍ ت١ُٝٓ ايٛزا٥ع 

ٚتعسز ٚزا٥ع ايعُال٤ ٖٚٞ أغاؽ ْؿاط املصطف اإلغالَٞ َٚصسض ضعٝت٘، ؾعٜاز٠ ايٛزا٥ع تعين ضض٢ اؾُٗٛض 

 .عٔ املصطف بكسض ٖصٙ ايعٜاز٠

 :َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ  - ب

    ٜكٝؼ ٖصا املؤؾط َكسض٠ املصطف ع٢ً تكسِٜ خسَات َصطؾ١ٝ ؼكل ايطض٢ يعُال٤ اؿػابات اؾاض١ٜ 

ٜٚسٍ ٖصا املؤؾط ع٢ً نؿا٠٤ اغرتاتٝذٝات ايتػٜٛل ٚاييت مت َٔ خالهلا ؼسٜس استٝادات ٚتطًعات عُال٤ 

اؿػابات اؾاض١ٜ ٚمت تًبٝتٗا ع٢ً ؾهٌ خسَات َصطؾ١ٝ مت تكسميٗا ظٛز٠ ٚمتٝع ٜؿٛم َا ٜكسَ٘ املٓاؾػٕٛ 

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ     ٖصا املؤؾط َٔ األ١ُٖٝ     اييت تتُتع بٗا اؿػابات اؾاض١ٜ نُٛضز ٖاّ َٔ َٛاضز املصطف 

ٚاييت تعترب عسمي١ ايهًؿ١ َكاض١ْ باملٛاضز االخط٣ ٜٚعهؼ ٖصا املؤؾط َس٣  إقباٍ اؾُٗٛض ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ 

ايٛزا٥ع  ٖٚٞ سػابات غري َهًؿ١ ٚتعهؼ َس٣ قسض٠ ايبٓو ع٢ً دصب ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ غري املهًؿ١ ٚتأتٞ ٖصٙ 

قطاعٞ )ايكسض٠ َٔ سذِ ايجك١ اييت ٜتُتع بٗا ايبٓو يسٟ ؾ٦ات ايعُال٤ اييت تػتدسّ اؿػابات اؾاض١ٜ 

مبع٢ٓ سذِ اؿػابات اؾاض١ٜ ٜعس َؤؾطًا ع٢ً ْٛع١ٝ ايعُال٤ ايصٜٔ  (ايتذاض٠ ٚايصٓاع١،  ٚايكطاع اـسَٞ

 . ٜتعإًَٛ َع ايبٓو

 : ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ اىل ايٛزا٥ع - ز

     ٜكٝؼ ٖصا املؤؾط َس٣ نؿا٠٤ إزاض٠ املصطف ع٢ً ايتػٜٛل ؾصب ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ ٜٚٓتر ٖصا املؤؾط َٔ 

ٚاضتؿاع ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل فُٛع ايٛزا٥ع ٜعين انؿاض . إمجإىل   ايٛزا٥ع / ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ 

ايتهايٝـ اييت ٜتشًُٗا املصطف َكابٌ سصٛي٘ ع٢ً املٛاضز اـاضد١ٝ ألٕ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ تعس َٔ املٛاضز عسمي١ 

  .(2002ّ )ايؿُاع،.ايهًؿ١ االَط ايصٟ ٜؤز٣ إىل ظٜاز٠ االضباح اييت وصٌ عًٝٗا املػاُٖٕٛ 
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ٚاػاٙ املصاضف إىل تسعِٝ َطانعٖا . ٜعترب َٛضٛع سذِ ضأؽ املاٍ املصطيف : نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ  - ت

املاي١ٝ اسس االػاٖات اؿسٜج١ يف إزاض٠ املصاضف ٚيف إطاض غعٞ اؾٗاظ املصطيف يف َععِ زٍٚ ايعامل إىل تطٛض 

ايكسضات ايتٓاؾػ١ٝ يف فاٍ املعاَالت املاي١ٝ ٚيف ظٌ ايتطٛضات املتالسك١ اييت تؿٗسٖا األغٛام ايعامل١ٝ َٚع 

تعاٜس املٓاؾػ١ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ أصبح أٟ َصطف عطض١ يًعسٜس َٔ املداطط اييت قس تٓؿا َٔ ايعٛاٌَ 

ٚأٚىل اـربا٤ يف فاٍ املصاضف اٖتُاَا نبريًا عذِ ضأؽ . ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا املصطف 

. املاٍ ْعطًا ألْ٘ خط ايسؾاع األٍٚ يف ساي١ تعطض املصاضف ـػا٥ط بػبب تٛظٝـ األَٛاٍ يف عًُٝات كاطط 

ٜٚعترب ضأؽ املاٍ َؤؾطًا يكٝاؽ األَإٔ ٚقاب١ًٝ املصطف ع٢ً ضز ايٛزا٥ع َٚعسٍ سكٛم املًه١ٝ يألصٍٛ اـطط٠ 

  ٚتكٝؼ َؤؾطات نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ  نؿا٠٤ (. 2004 )خايص،. ٖٚاَـ األَإٔ يف َكاب١ً كاطط االغتجُاض 

زضد١ اغتدساّ املصطف يًُطًٛبات قٝاغًا عكٛم املًه١ٝ ضُٔ َعٜر اهلٝهٌ املإىل   ٚنٝؿ١ٝ االغتؿاز٠ َٔ 

ٜٚٛدس نجري َٔ  (2002)ايؿُاع " املال٠٤ املصطؾ١ٝ " ايطؾع املإىل   يف ؼػٔ ايطع١ٝ َٚس٣ َتا١ْ ضأؽ املاٍ 

املؤؾطات يكٝاؽ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ ٚأِٖ    املؤؾطات اييت مت اغتدساَٗا يف ٖص ايبشح 

 :اآلتٞ 

 : َعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني - ا

      ٜبني ٖص املؤؾط َعسٍ ايتطٛض يف سكٛم املػاُٖني يف املصاضف اإلغال١َٝ ٜٚبني َعسٍ تطٛض سكٛم 

 . املػاُٖني غٛا٤ بػبب ايعٜاز٠ يف ضأؽ املاٍ أٚ        بػبب ايعا٥س عًٝٗا

 :َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ - ب

 ؾطاًل عٔ َتطًبات 2      ٜعهؼ ٖصا املؤؾط َس٣  قسض٠ املصاضف اإلغال١َٝ ع٢ً اإلٜؿا٤ مبتطًبات ؾ١ٓ باظٍ 

ايبٓو املطنعٟ يف بًساْٗا ٚميهٔ تعطٜـ َعٝاض نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ باْ٘ ازا٠ ضقاب١ٝ ؼ١ًًٝٝ تؤؾط َس٣  نؿا١ٜ 

ضأؽ املاٍ َٚتاْت٘ ٚتٗسف ٖصٙ ايٓػب١ إىل   تكِٜٛ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف َٛاد١ٗ املداطط احملت١ًُ اييت قس 

 . تتعطض هلا أصٍٛ املصطف 

ْعطًا أل١ُٖٝ     ايسضاغات ايػابك١ يف ؼسٜس َػاض ايبشح مٛ ؼكٝل اهلسف : انذراساخ انساتمح: 6-3

َٓ٘ ، ٚؼكٝل ايتهاٌَ َٔ اؾٗس املبصٍٚ  مت عطض فُٛع١ َٔ ايسضاغات ايػابك١ ٚايبشٛخ شات ايص١ً 

 . مبٛضٛع ايبشح  

: (2012)زضاغ١ ايػعٟ: 6-3-1  أثط ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف لاح ايبٓٛى اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

     ٖسؾت  ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ايبٓٛى اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

ٚايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ لاح ايبٓٛى اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ َٚعطؾ١ أثط مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف 

 يف SPSSاعتُست ايسضاغ١ ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ ايتشًًٝٞ ٚاغتدساّ . َػت٣ٛ لاح ايبٓٛى اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ َٚٔ أِٖ   ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايبٓٛى اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ متاضؽ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 
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. 71.7مبػت٣ٛ      عإىل   َٔ ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ بٓػب١  ٚ َػت٣ٛ  لاح ايبٓٛى اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ نإٔ %

ٖٓاى عالق١ اضتباط إهاب١ٝ عاي١ٝ بني ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚلاح ايبٓٛى اإلغال١َٝ % 68.3عايٝا بٓػب١ 

َٚٔ أِٖ  ايتٛصٝات اييت خطدت بٗا ايسضاغ١ ضطٚض٠ مماضغ١ أْؿط١  ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ % 72.6بٓػب١ 

ٚإٔ تكّٛ ايبٓٛى اإلغال١َٝ بٓؿط ايتٛع١ٝ . َٔ قبٌ ايبٓٛى اإلغال١َٝ بؿهٌ أٚغع َٔ املُاضغ١ اؿاي١ٝ 

ٚإْؿا٤ إزاض٠ . املػتُط٠ بني َٛظؿٝٗا بأ١ُٖٝ  مماضغ١ أْؿط١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚبأثط شيو يف لاسٗا

 .أٚ ٚسس٠ إزاض١ٜ ؽتص بايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نٌ بٓو

: (2003ّ)زضاغ١ ايٓاصط " 6-3-2 ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚزٚضٙ يف ضؾع ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط  

املػتؿٝسٜٔ باإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات األ١َٝٓ ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً خصا٥ص ايتدطٝط 

االغرتاتٝذٞ األَين يف اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات األ١َٝٓ، ٚايهؿـ عٔ َعاٜري لاح ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

يس٣ اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات األ١َٝٓ ٚاملؤثط٠ ع٢ً نؿا٠٤ إْتادٝتِٗ، ٚعٔ أثط َعٛقات ايتدطٝط 

االغرتاتٝذٞ يف اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات األ١َٝٓ، ٚايتعطف ع٢ً َس٣ َؿاضن١ ايكٝازات ايتٓؿٝص١ٜ يف اإلزاض٠ 

ٚاعتُست ايسضاغ١ ع٢ً االغتبٝإٔ نأزا٠ ؾُع . ايعا١َ يًسٚضٜات األ١َٝٓ يف ٚضع اـطط االغرتاتٝذ١ٝ

ٚقس تٛصًت ايسضاغ١ . ايبٝاْات، ٚتعهؼ قاٚض ايبشح، ٚمت تطبٝل ايبشح ع٢ً مجٝع أؾطاز فتُع ايبشح 

إىل عسز َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا ؾُٝا ٜتعًل غصا٥ص ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ املتٛؾط٠ يف اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات 

األ١َٝٓ، تبني إٔ أنجط اـصا٥ص تٛؾطًا، ٚدٛز ضقاب١ ٚتكِٜٛ ع٢ً َػت٣ٛ اؾٗاظ نهٌ ٚع٢ً َػت٣ٛ 

ٚأقٌ . ايكطاعات ايط٥ٝػ١ٝ يٓؿاط اؾٗاظ يًتأنس َٔ إٔ األْؿط١ تػري ٚؾل اـطط االغرتاتٝذ١ٝ 

اـصا٥ص تٛؾطًا، تتعًل بٛضع خطط ط١ًٜٛ األَس يف اؾٗاظ يسضاغ١ املؿهالت املػتكب١ًٝ احملتٌُ ٚاالغتعساز 

أَا ؾُٝا ٜتعًل بعباضات قٛض َس٣ َؿاضن١ ايكٝازات ايتٓؿٝص١ٜ يف اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات األ١َٝٓ يف . ؿًٗا

ٚضع اـطط االغرتاتٝذ١ٝ، تبني إٔ االختصاص ايط٥ٝػٞ ملػؤٚي١ٝ إعساز ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َكتصط٠ 

ٚؾُٝا ٜتعًل مبعٛقات ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات تبني إٔ . ؾكط ع٢ً اإلزاضات ايعًٝا

أنرب املعٛقات ٜتُجٌ يف املطنع١ٜ ايؿسٜس٠ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط ٚاؽاش ايكطاضات، ٚؾُٝا ٜتعًل مبتطًبات 

لاح ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يس٣ اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات األ١َٝٓ يطؾع ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ،  ٚأٚصت ايسضاغ١ 

االٖتُاّ بؿهٌ أنرب بايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات املطٚض١ٜ، ٚتكبٌ زٚض َؿاضن١ 

ٚيًشس َٔ . ايكٝازات ايتٓؿٝص١ٜ يًطؾع َٔ نؿا٠٤ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف اإلزاض٠ ايعا١َ يًسٚضٜات املطٚض١ٜ

َعٛقات ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ أٚصت ايسضاغ١، باؿس َٔ املطنع١ٜ ايؿسٜس٠ يف ع١ًُٝ ايتدطٝط 

االغرتاتٝذٞ،  ٚزعِ اؾٗاظ بايهؿا٠٤ ٚايكٝازات املتدصص١، ٚاالٖتُاّ بٛضع املعاٜري احملسز٠ يكٝاؽ األزا٤ يف 

 . اؾٗاظ

: (2007ّ)زضاغ١ َٝا ٚع٢ً: 6-3-3  .اإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ ٚأثطٖا يف ضؾع أزا٤ َٓعُات األعُاٍ 
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       غعت ايسضاغ١ إىل ؼكٝل ٖسف إٜطاح َؿّٗٛ اإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ َٚهْٛاتٗا ٚأُٖٝتٗا ٚضطٚض٠ تطبٝكٗا 

يف َٓعُات األعُاٍ ايصٓاع١ٝ ايعا١َ ،  ٚتؿدٝص املُاضغ١ ايؿع١ًٝ يإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ يف َٓعُات األعُاٍ 

ايصٓاع١ٝ ايعا١َ يف ايػاسٌ ايػٛضٟ،   ٚقس أٚضشت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ عسز قسٚز دسًا َٔ َسضا٤ املٓعُات 

يسِٜٗ َعًَٛات عٔ َؿّٗٛ اإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ َٚهْٛاتٗا نُا أٚضشت ايٓتا٥ر ٚدٛز قصٛض نبري ٚٚاضح 

يف نٝؿ١ٝ ٚضع ايسعا٥ِ االغرتاتٝذ١ٝ يف املٓعُات عٔ نٝؿ١ٝ ٚضعٗا باملؿّٗٛ ايعًُٞ ٚايٛادب تطبٝكٗا 

أِٖ    تٛصٝات ايسضاغ١ ايػعٞ يتطبٝل أغًٛب اإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ ظُٝع َهْٛات٘ مبؿّٗٛ عًُٞ ٚ بؿهٌ 

داز يف املٓعُات ايصٓاع١ٝ ايعا١َ يف ايكطط ايعطبٞ ايػٛضٟ باعتباضٙ َطًبًا ًَشًا ٚيإلغتؿاز٠ َٔ َعاٜاٙ يف 

 .ضؾع أزا٤ املٓع١ُ

: (1993ّ)زضاغ١ عجُإ: 6-3-4 . ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ أمناط٘ ٚتأثريٙ ع٢ً نؿا٠٤  

ٚؾاع١ًٝ صٓاع١ ايػعٍ ٚايٓػٝر  ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ضؾع نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ اغتدساّ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف قطاع 

ايػعٍ ٚايٓػٝر ظُٗٛض١ٜ َصط ايعطب١ٝ ٚبايتإىل   ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ ايه١ًٝ يؿطنات ٖصا ايكطاع ٚشيو َٔ 

خالٍ اغتدساّ َٓٗر ؾاٌَ َٚتهاٌَ ٖٚٛ َٓٗر ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ٚأٜطًا تٛدٝ٘ أْعاض 

ضداٍ اإلزاض٠ ايعًٝا يف ايؿطنات إىل ضطٚض٠ االٖتُاّ مبٓٗر ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ بؿهٌ عاّ ٚايتدطٝط 

َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اتطح َٔ ايسضاغ١ إٔ َؿه١ً ايهؿا٠٤ . االغرتاتٝذٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ بؿهٌ خاص

ٚايؿاع١ًٝ أخطط َٔ إٔ تٓاٚهلا َٔ خالٍ ْعط٠ دع١ٝ٥ قصري٠ املس٣ ؾٗٞ َتؿعب١ ٚؼتٟٛ ع٢ً أنجط َٔ ظا١ٜٚ 

بعطٗا َتعًل باألٖساف ٚبعطٗا بايب١٦ٝ ايساخ١ًٝ مبهْٛاتٗا املدتًؿ١ ٚايبعض اآلخط بايب١٦ٝ اـاضد١ٝ مبا 

ؾٝٗا َٔ عٓاصط َتبا١ٜٓ َتعسز٠، َٚٔ ٖٓا ٜهُٔ أ١ُٖٝ     ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٖٚٛ املٓٗر ايؿُٛيٞ ايصٟ 

ٜكّٛ ع٢ً ضؤ١ٜ ؾا١ًَ ٚإمجاي١ٝ ٚؽطع أبعاز أٟ َٛقـ يًتشًٌٝ ايب٦ٝٞ ايساخًٞ ٚاـاضدٞ ٚتبشح عٔ 

نصيو اتطح َٔ ايسضاغ١ إٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ال ٜتِ ع٢ً َػت٣ٛ املٓع١ُ . االغرتاتٝذٝات ايبس١ًٜ

ٖٚصٙ االغرتاتٝذٝات ايٛظٝؿ١ٝ تعٌُ زا٥ًُا يف ظٌ . ؾكط ٚإمنا اٜطًا ع٢ً َػت٣ٛ اإلزاضات ايٛظٝؿ١ٝ امله١ْٛ هلا

االغرتاتٝذٝات اـاص١ باملٓعُات ٚاتطح إٔ أِٖ    ٖصٙ االغرتاتٝذٝات ع٢ً اإلطالم ٖٞ اغرتاتٝذ١ٝ املٛاضز 

ٚقس تٛصًت ايسضاغ١ . ايبؿط١ٜ ؾٗٞ ايعٓصط ايط٥ٝػٞ إللاح مجٝع االغرتاتٝذٝات ايٛظٝؿ١ٝ األخط٣

يتطبٝك١ٝ ملٛضٛع ايبشح إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ٚمت تكػِٝ ٖصٙ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات إىل 

قػِ . األقػاّ ايتاي١ٝ قػِ َتعًل باملؿاِٖٝ ايتدطٝط١ٝ يس٣ أعطا٤ اإلزاض٠ ايعًٝا بؿطنات ايػعٍ ٚايٓػٝر

ٚقػِ َتعًل . َتعًل باضتباط اغرتاتٝذ١ٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ باالغرتاتٝذ١ٝ ايعا١َ يف ؾطنات ايػعٍ ٚايٓػٝر

ٚ قػِ َتعًل . بتشًٌٝ ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ احملٝط١ بؿطنات ايػعٍ ٚايٓػٝر ٚاملؤثط٠ ع٢ً َٛاضزٖا ايبؿط١ٜ

ٚقػِ َتعًل باختٝاض ايبسا٥ٌ االغرتاتٝذ١ٝ . بتشًٌٝ ْعاّ املٛاضزايبؿط١ٜ زاخٌ ؾطنات ايػعٍ ٚايٓػٝر

 َٚتابع١ تٓؿٝصٖا
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: (1994ّ)زضاغ١ مساس١ : 6-3-5  ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يإلْتاز نُسخٌ يطؾع نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ  

ايكطاع ايصٓاعٞ تػع٢ ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً َس٣ إتباع ايؿطنات ملسخٌ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

اعتُس ايباسح يف إعساز ايسضاغ١ ع٢ً أغًٛب املكابالت ايؿدص١ٝ املتعُك١ َع املػ٦ٛيني بكطاع . يإلْتاز

ايسضاغ١ ٚزضاغ١ املطادع ٚايسٚضٜات األدٓب١ٝ ٚايعطب١ٝ ٚايتكاضٜط املتاس١ املتعًك١ مبٛضٛع ايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ 

املتعُل يٓتا٥ر أزا٤ ؾطنات ١٦ٖٝ ايكطاع ايعاّ ملٛاز َٚػتًعَات ايبٓا٤ ٚمشٌ فتُع ايبشح مجٝع ؾطنات 

َٚٔ أِٖ  ايٓتا٥ر اييت أغؿطت عٓٗا ايسضاغ١ .  ؾطن١٦ٖٝ13١ ايكطاع ايعاّ ملٛاز َٚػتًعَات ايبٓا٤ ٚعسزٖا

ٚانؿاض نؿا٠٤ اغتدساّ . تعسز ٚتهطاض ٚمتاثٌ أٚد٘ ايكصٛض ٚايطعـ يف ؽطٝط ٚتٓؿٝص َؿطٚعات ايتٛغع

ٚامساض . ٚانؿاض ايكسضات اإلْتاد١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ يٓعِ اإلْتاز مبععِ ايؿطنات. ناؾ١ عٓاصط اإلْتاز

. ٚؾؿٌ اغرتاتٝذ١ٝ ايتٛغع يهاؾ١ املٓتذات ؾُٝا عسا االمسٓت. ايكسضات اإلْتاد١ٝ ايتٓاؾػ١ٝ يًكطاع نهٌ

ٚعسّ قسض٠ ايعسٜس َٔ ايؿطنات ع٢ً ؼسٜس ْٛع١ٝ ْتا٥ر األعُاٍ ايكازض٠ . ٚانؿاض ؾعاي١ٝ ايكطاع نهٌ

ٚتكسِٜ فُٛع١ َؤؾطات عا١َ ٜػرتؾس بٗا .ع٢ً ؼكٝكٗا،  ٚع٢ً شيو أثبتت ايسضاغ١ صش١ ؾطٚض ايبشح 

ٚتكسِٜ . يف ايتعطف ع٢ً َس٣ ساد١ املٓع١ُ إىل اتباع ْعاّ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚؼسٜس َالق٘ ايعا١َ

. إطاض عاّ َكرتح يًعالق١ االغرتاتٝذ١ٝ بني ٚظٝؿ١ اإلْتاز ٚنٌ َٔ املٓع١ُ ٚايٛظا٥ـ ايط٥ٝػ١ٝ األخط٣

ٚاقرتاح ٚتطبٝل أغًٛب يكٝاؽ ايكسضات . ٚتكسِٜ إطاض عاّ َكرتح يٓعاّ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يإلْتاز

 .ايتٓاؾػ١ٝ ٚاؾع١ٝ٥ ٚايه١ًٝ يٓعِ اإلْتاز يًػٛم ٚؼسٜس أٚد٘ قٛتٗا أٚ ضعؿٗا

: (2006ّ)زضاغ١ عػهط : 3-6 ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ نأزا٠ يتشػني َعاٜري أزا٤ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ يف  

" قٌ ايسضاغ١"َصط تٗسف  ايسضاغ١ إىل قاٚي١ صٝاغ١ َٓٗذ١ٝ يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ بايبٓٛى ايتذاض١ٜ 

تػتٗسف  ايتعطف ع٢ً أٚد٘ اـًٌ يعٛاٌَ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف إزاض٠ ايعٛا٥س يس٣ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ 

ٚتكِٝٝ اغرتاتٝذ١ٝ ايتٜٓٛع يف قؿع١ اإلقطاض ٚاـصِ يس٣ . ٚتؿعٌٝ إزاض٠ ايعٛا٥س نٗسف ض٥ٝػٞ يسٜٗا

خالٍ ؾرت٠ ايسضاغ١ يًهؿـ عٔ منط نؿا٠٤ َتدص " قطاع عاّ ٚقطاع خاص"ايبٓٛى ايتذاض١ٜ يف َصط 

ٚاغتدساّ بعض املؤؾطات ايط٥ٝػ١ٝ ملعٝاض نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ نُٓٛشز متٗٝسٟ يًشهِ ع٢ً َس٣ . ايكطاضات

ٚقٝاؽ َس٣ اْعهاؽ ع١ًُٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ بأبعازٖا . نؿا٠٤ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ قٌ ايسضاغ١ 

 اعتُس .املدتًؿ١ ع٢ً إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚعاؾ١ َؿه١ً َعسٍ زٚضإٔ ايعُاي١ يس٣ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ يف َصط

ايٛصؿ١ٝ " ايباسح ع٢ً ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ ٚايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ٚاغتدسّ أغايٝب ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ 

َٚٔ أِٖ    ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايسضاغ١ ٚدٛز ٚبطْاَر ؼًٌٝ املداطط٠ . spss بطْاَر " ٚايتش١ًًٝٝ

َٔ َصط ٚتعس اختالف يف نؿا٠٤ إزاض٠ اغرتاتٝذ١ٝ ايتٜٓٛع مبشؿع١ اإلقطاض ٚاـصِ يس٣ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ 

ٚبؿإٔ نؿا٠٤ . أٟ تكرتب َٔ ايصؿط% 0.0016إىل % 0.001َتسٖٛض٠ دسًا سٝح تطاٚست نؿا٤تٗا َا بني 

إزاض٠ اغرتاتٝذ١ٝ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يس٣ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ يف َصط ؾكس اغتدسّ ايباسح ثالخ َؤؾطات 
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 يف 2نُٓٛشز يًسضاغ١ ايتُٗٝس١ٜ ٚاْت٢ٗ إىل إٔ بٓٛى ايكطاع ايعاّ ميجٌ إىل ايبعس عٔ َتطًبات َعٝاض باظٍ 

: سني إٔ بٓٛى ايكطاع اـاص ايتذاض١ٜ ميجٌ إىل ايكطب َٔ تطبٝل شيو املعٝاض اغتٓازًا إىل ثالخ َؤؾطات ٖٞ

إمجإىل   / َؤؾط سكٛم املالى . إمجإىل   األصٍٛ/ َؤؾط سكٛم املالى. َعسٍ ايتٛيٝس ايساخًٞ يطأؽ املاٍ 

 ع٢ً َػ٦ٛيٞ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ باإلزاض٠ : َٚٔ أِٖ    ايتٛصٝات اييت خطدت بٗا ايسضاغ١.ايكطٚض

ايعًٝا يًبٓٛى ايتذاض١ٜ يف َصط غطع١ ايتٓب٘ إىل انتؿاف اـًٌ ايصٟ ٜعاْٞ َٓ٘ َعسٍ ايعا٥س ع٢ً سكٛم 

بتٓؿٝط ايعا٥س ع٢ً ٚبصيو ٜٛصٞ ايباسح . ايعا٥س ع٢ً االغتجُاض  َٚطاعـ سل املًه١ٝ) يف َهْٛٝ٘ املًه١ٝ 

ٚتٓؿٝط َطاعـ سل املًه١ٝ بايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ األصٍٛ بٓػب١ أنرب َٔ . االغتجُاض بعٜاز٠ تسؾكات اإلٜطازات 

، أٟ هعٌ َعسٍ منٛ (2)ظٜاز٠ سكٛم املًه١ٝ َع االيتعاّ مبعاٜري نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ سػب َتطًبات باظٍ 

. األصٍٛ ٜؿٛم َعسٍ منٛ سل املًه١ٝ ملعسٍ ايعا٥س ع٢ً االغتجُاض  ٠ٚيتععِٝ االغتؿاز٠ َٔ احملسزات ايساخًٞ.

بايٓػب١ يبٓٛى ايكطاع ايعاّ ايتذاض١ٜ عًٝٗا ضطٚض٠ االٖتُاّ بٛضع اغرتاتٝذٝتني  ايباسح بأَطٜٔ  ٚص٢

. زاخٌ املٝعا١ْٝ" ٖٞ اغرتاتٝذ١ٝ منٛ األصٍٛ َعسٍ ايعا٥س عًٞ  االغتجُاضأغاغٝتني يف اػاٖات  "

. خاضز املٝعا١ْٝ" ٚاغرتاتٝذ١ٝ منٛ االيتعاَات ايعطض١ٝ بايٓػب١ يبٓٛى ايكطاع اـاص ايتذاض١ٜ عًٝٗا ضطٚض٠ "

َعسٍ ايعا٥س ع٢ً االغتجُاض اغرتاتٝذ١ٝ منٛ  االٖتُاّ بٛضع ثالخ اغرتاتٝذٝات أغاغ١ٝ يًتشهِ يف اػاٖات 

. االْتؿاض اؾػطايف يًؿطٚع"اغرتاتٝذ١ٝ منٛ ايٛسسات . األصٍٛ اغرتاتٝذ١ٝ ايبشٛخ ٚايتطٜٛط ملالسك١ "

 .ايتطٛضات ايؿهط١ٜ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ يف ايصٓاع١ املصطؾ١ٝ سٍٛ ايعامل

: (2003ّ)زضاغ١ قُٛز : 6-3-7  .ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًتػٜٛل نُسخٌ يتععِٝ ق١ُٝ املٓؿأ٠  

تٗسف ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً أِٖ أبعاز ايتٛدٝ٘ بايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًتػٜٛل املؤثط٠ ع٢ً تععِٝ 

ق١ُٝ املٓؿأ٠ يف ايؿطنات قٌ ايسضاغ١ ٚايهؿـ عٔ طبٝع١ ٚدٖٛط١ٜ ْٚٛع ايعالق١ بني أبعاز ايتٛد٘ 

بايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًتػٜٛل ٚاملتػريات ايتابع١، اعتُس ايباسح ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ ٚاملٓٗر االغتٓباطٞ 

ٚفتُع ايسضاغ١ ٖٞ ايؿطن١ ايكابط١ . ٚاملٓٗر االهابٞ ٚاملٓٗر املعٝاضٟ. ٚع٢ً َٓٗر تٓاٍٚ األؾٝا٤ 

اعتُس ايباسح ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ ٚايسضاغ١ .  ؾطن١ تابع١ هلا24يًصٓاعات اهلٓسغ١ٝ ٚاييت تؿطف ع٢ً 

يف  (0 .05 )ٚدٛز ؾطٚم َع١ٜٛٓ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ.  َٚٔ أِٖ    ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايسضاغ١.املٝسا١ْٝ 

اختًؿت أٚي١ٜٛ تأثري ْٛع . ايتٛد٘ بأبعاز ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًتػٜٛل بني ايؿطنات املتعجط٠ ٚايطاع١

ايتٛد٘ بأبعاز ايتدطٝطٞ االغرتاتٝذٞ يًتػٜٛل ع٢ً َؤؾطات تععِٝ ق١ُٝ املٓؿأ٠ باختالف ْٛع املؤؾط 

ٚعسّ ٚدٛز ؾطٚم دٖٛط١ٜ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ . املػتدسّ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطنات املتعجط٠ ٚايؿطنات ايطاع١

ٚٚدٛز ؾطٚم . بني ايؿطنات املتعجط٠ ٚايطاع١ ع٢ً َس٣ إزاضتِٗ يتأثري عٓاصط ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ( 0.05)

 بني ايؿطنات املتعجط٠ ٚايطاع١ يف َس٣ اغتدساَٗا ألغايٝب ٚأزٚات 0.05دٖٛط١ٜ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ
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َٚٔ أِٖ ايتٛصٝات اييت خطدت بٗا . ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ع٢ً َػت٣ٛ ٚسس٠ األعُاٍ أٚ ايٓؿاط أٚ  املٓتر

 ايسضاغ١ ٖٞ ضطٚض٠ تبين إزاض٠ ايؿطنات قٌ ايسضاغ١ ايتٛد٘ بأبعاز ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًتػٜٛل 

: (2009)زضاغ١ ايػاييب ٚ إزضٜؼ: 6-3-8 زضاغ١ تطبٝك١ٝ . عالق١ االػاٙ االغرتاتٝذٞ باألزا٤ ايتٓعُٝٞ  

 .يف صٓاع١ املصاضف ايتذاض١ٜ االضز١ْٝ 

. تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً َهْٛات االػاٙ االغرتاتٝذٞ يف املصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١ 

ٚتهْٛت .  بٓٛى اضز١ْٝ 6مت اختٝاض . ٚايتعطف ع٢ً ايعالق١ بني َهْٛات االػاٙ االغرتاتٝذٞ ٚاألزا٤ ايتٓعُٝٞ 

َٚٔ أِٖ    ْتا٥ر ايسضاغ١ ٖٓاى . ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ املسٜطٜٔ ٚضؤغا٤ االقػاّ يف ايبٓٛى ايتذاض١ٜ االضز١ْٝ 

. عالق١ شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني َهْٛات االػاٙ االغرتاتٝذٞ يًبٓو ٚنٌ َٔ األزا٤ املإىل   ٚايعًُٝاتٞ 

ٖٚٓاى عالق١ شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ضغاي١ ايبٓو ٚنٌ َٔ األزا٤ املإىل   ٚايعًُٝاتٞ ٖٚٓاى عالق١ شات زالي١ 

إسصا١ٝ٥ بني قِٝ ايبٓو ٚنٌ َٔ األزا٤ املاىل  ٚايعًُٝاتٞ ٚعالق١ شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ضؤ١ٜ ايبٓو ٚنٌ 

ضطٚض٠ ايطبط بني َهْٛات االػاٙ .  قسَت ايسضاغ١ ايعسٜس َٔ ايتٛصٝات أُٖٗا . َٔ األزا٤ املإىل   ٚايعًُٝاتٞ 

َٚٔ ايططٚضٟ إٔ ٜسضى . االغرتاتٝذٞ ٚنٌ َٔ األزا٤ املإىل   ٚايعًُٝاتٞ  يف ايبٓٛى االضز١ْٝ قٝس ايسضاغ١ 

املسٜطٕٚ ٚضؤغا٤ األقػاّ يف ايبٓٛى األضز١ْٝ أ١ُٖٝ  االػاٙ االغرتاتٝذٞ يف تسعِٝ املٛقـ ايتٓاؾػٞ يًبٓو 

 .َٔ خالٍ األزا٤ املإىل   ٚايعًُٝاتٞ يف ايٛقت اؿاضط ٚاملػتكبٌ 

 :تؿٌُ َٓٗذ١ٝ ايبشح االتٞ :مىهجٍح انثحس: 7

ايصٟ ٜكّٛ بٛصـ ٚزضاغ١ ايعٛاٖط اييت ٜٗتِ . ٜكّٛ ايبشح ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ ايتشًًٝٞ :  وىع انثحس :7-1        

بٗا ايبشح  نُا ٖٞ يف ايٛاقع ٜٚعٌُ ع٢ً ؾطح طبٝع١ ايعالقات بني املتػريات املٛدٛز٠، ٜٚؤغؼ عالق١ ايػبب 

نُا ٜٗتِ مبعطؾ١ االػاٖات ايها١َٓ يف ايبٝاْات بٗسف ايٛصٍٛ َٔ خالهلا إىل  (2007ّايعطٜكٞ، )ٚايٓتٝذ١ 

. َٚعطؾ١ ايٓعع١ املطنع١ٜ . تعُُٝات متهٔ ايتٓبؤ باملػتكبٌ َٚعطؾ١ اضتباط َتػري َعني مبتػري آخط 

  (2006ّاألزميٞ، )ٚاالمطاؾات يف ايبٝاْات  

تتُجٌ يف ع١ٓٝ سصط١ٜ تطِ األؾطاز ع٢ً َػت٣ٛ اإلزاض٠ ايعًٝا ٚاإلزاض٠ ايتٓؿٝص١ٜ  يف : ع١ٓٝ ايبشح : 7-2

ْا٥ب ض٥ٝؼ فًؼ /ض٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ )ٚتتُجٌ باإلزاض٠ ايعًٝا  (354)املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٓٝٝ ٚعسزِٖ 

َػاعس )ٚاإلزاض٠ ايكطاع١ٝ  (ْٚا٥ب َسٜط عاّ/ َسٜط عاّ /عطٛ فًؼ إزاض٠ َٓتسب / عطٛ فًؼ إزاض٠/إزاض٠ 

َػاعس َسٜط -ؾطع/َسٜط إزاض٠ )ٚاإلزاض٠ ايٛظٝؿ١ٝ  (َػاعس َسٜط قطاع/ َسٜط قطاع / َسٜط عاّ 

 ٜٛضح تٛظٜع ع١ٓٝ  ايبشح (1-7)ٚضؤغا٤ َٚؿطيف االقػاّ ٚاؾسٍٚ  (َسٜط َهتب-ؾطع/إزاض٠
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ذىزٌغ ػٍىح  انثحس حسة املصارف (1-7)جذول   

ايٓػب١ ايعسز اغِ املصطف ّ 

% 14 51ايبٓو االغالَٞ ايُٝين يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض  1

% 40 140بٓو ايتطأَ االغالَٞ ايسٚيٞ  2

% 29 102بٓو غبأ االغالَٞ  3

% 17 61َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ  4

% 100 354االمجايٞ  

 (2013ّ: َاضؽ )إعساز ايباسح عػب إؾاز٠ إزاض٠ املٛاضز ايبؿط١ٜ باملصاضف : املصسض 

 :مت مجع املعًَٛات  ٚايبٝاْات  َٔ خالٍ املصازض ايتاي١ٝ: مصادر مجغ املؼهىماخ وانثٍاواخ: 7-3

مت اؿصٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚاغتدالصٗا َٔ املصازض ايجا١ْٜٛ املتُج١ً يف : املصادر انصاوىٌح: 7-3-1

ايتكاضٜط ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ يف  املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ، ٚاالطالع ع٢ً َا ْؿط يف ايهتب ايع١ًُٝ ٚايسٚضٜات 

  .املتدصص١ ٚايسضاغات ايػابك١ َٚٛاقع االْرتْت

 .مت احلصول على املعلومات والبيانات من خالل مجعها من جمتنع البحث وعينته :املصادر االونٍح: 7-3-2

مت مجع بٝاْات ايبشح عٔ ططٜل أغًٛب االغتبا١ْ َٔ املصازض األٚي١ٝ ٚأغًٛب :ايبشح  أدواخ : 7-4

  .االغتدالص َٔ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚبك١ٝ املصازض ايجا١ْٜٛ

 –املؤٌٖ ايعًُٞ )ايكػِ األٍٚ ايبٝاْات ايؿدص١ٝ ٖٚٞ . ٜتهٕٛ االغتبٝإٔ َٔ قػُني: االسرثٍأن : 7-4-1.

. ( ايبٓو– ايعُط – َهإٔ ايٛظٝؿ١ – غٓٛات اـرب٠ يف ايبٓو – املػت٣ٛ ايٛظٝؿٞ –اؾٓؼ  ايكػِ ايجاْٞ  

ؾكطات املتػري املػتكٌ يًسضاغ١ ٚاملتعًل  مبُاضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚؾل َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ ٚمت تٛظٜعٗا 

َٚطس١ً تٓؿٝص . َٚطس١ً صٝاغ١ اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ . ع٢ً َطس١ً ايت١٦ٝٗ ٚاالعساز يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

ثِ َطس١ً ضقاب١ ٚتكِٜٛ َٚطادع١ اـط١ . َٚطس١ً َتابع١ تٓؿٝص اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ . اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ 

 االغرتاتٝذ١ٝ 

ٜٛضح تٛظٜع ؾكطات االغتبٝإٔ ع٢ً َطاسٌ  (2-7)ؾكط٠  ٚاؾسٍٚ  (131)سٝح بًػت عسز ؾكطات االغتبٝإٔ  

. ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

(2-7)اجلذول   

 ذىزٌغ فمراخ االسرثٍأن ػهى مراحم انرخطٍط االسرتاذٍجً وفك مىهجٍح ػهمٍح
الوشحلت 

الٌشبط 
عذد الفمشاث 

الفشعٍ الشئُسٍ 

 فمشة 15 التهُئت واالعذاد للتخطُظ االستشاتُجٍ 

ت 
جُ

تُ
شا

ست
ال
 ا
طت

خ
 ال

غت
ُب
ص

 ٍ
جب

الت
 ا
َذ

حذ
ت

 ٍ
ج
تُ
شا

ست
ال
 فمشة 15الشؤَت ا

 فمشة 17الشسبلت 

 فمشاث 6المُن التٌظُوُت 

 فمشة 11األهذاف االستشاتُجُت 
ل 

لُ
ح
لت
ا

 ٍ
ج
تُ
شا

ست
ال
ا

ت 
ُئ
لب
التحلُل االستشاتُجٍ للبُئت ل

الذاخلُت 
 فمشاث 8

التحلُل االستشاتُجٍ للبُئت 
الخبسجُت 

 فمشاث 5

 فمشاث 8الوىلف االستشاتُجٍ للبٌه 

الخطت االستشاتُجُت العبهت والمطبعُت والىظُفُت وعلً هستىي      
االلسبم 

 فمشاث 7

 فمشة 13 تٌفُز الخطت االستشاتُجُت 

 فمشاث 7 هتببعت تٌفُز الخطت االستشاتُجُت 

  فمشة19 سلببت وتمىَن وهشاجعت الخطت االستشاتُجُت 

 فمشة 131االجوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلٍ 

 (2013ّ)إعساز ايباسح : املصسض

ّ بعس أخص املٛاؾك١ بايتٛظٜع َٔ اإلزاضات املع١ٝٓ 2013 (َاضؽ ٚابطٌٜ)مت تٛظٜع االغتبٝإٔ خالٍ ؾٗطٟ  

ٜٛضح تٛظٜع االغتبٝإٔ ع٢ً املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  (3-7)ٚاؾسٍٚ . باملصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

ٚاملطػع َٔ االغتبٝإ 
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 (3-7)جذول 
 ٌىضح ذىزٌغ االسرثٍأن ػهى املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح واملرجتغ مه االسرثٍان

فتُع ايبشح اغِ املصطف م 

املطػع املٛظع 

ايٓػب١ عسز ايٓػب١ عسز 

1 
ايبٓو االغالَٞ ايُٝين يًتٌُٜٛ 

ٚاالغتجُاض 
51 47 92 %42 89 %

% 94 122% 93 130 140بٓو ايتطأَ االغالَٞ ايسٚيٞ  2

% 89 83% 93 95 102بٓو غبأ االغالَٞ  3

% 91 52% 94 57 61َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ  4

% 91 299% 93 329 354االمجايٞ  

 (2013ّ)إعساز ايباسح عػب ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ : املصسض

اـاص بتٛظٜع االغتبٝإٔ ع٢ً املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٚاملطػع َٔ  (3-7)ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ 

َٔ فتُع ايبشح سٝح % 93بٓػب١  (329)ٚ االغتبٝاْات املٛظع١   (354)إٔ فتُع ايبشح , االغتبٝإٔ 

َٔ % 91بٓػب١  (299)ٚ االغتبٝاْات املطػع١ ٖٞ .ٚدست صعٛب١ يًٛصٍٛ يبعض اعطا٤ فًؼ اإلزاض٠  

اغتبا١ْ غري صاؿ١ ٚبصيو ٜهٕٛ ايعسز  (2)االغتبٝاْات املٛظع١ ٚأثٓا٤ إزخاٍ ايبٝاْات مت اغتبعاز عسز

 .َٔ فتُع ايسضاغ١ % 84بٓػب١  (297)ايصشٝح ٚايػًِٝ َٔ االغتبٝاْات ٖٛ 

يطُإٔ صسم ٚثبات أزا٠ ايكٝاؽ مت تٛظٜع قا١ُ٥ االغتبٝإٔ ع٢ً بعض :صذق أداج انثحس  : 7-4-2

املدتصني يف قٝازات املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ بٗسف ايتعطف ع٢ً َس٣  ٚضٛح األغ١ً٦ ٚغٗٛي١ ؾُٗٗا 

ٚعطض االغتبٝإٔ ع٢ً فُٛع١ َٔ األنازميٝني بعس تعٜٚسِٖ مبؿه١ً ٚأغ١ً٦ ٚأٖساف . ٚزضد١ مشٛيٝتٗا 

ٚؾطض١ٝ ايبشح ٚشيو ملعطؾ١ آضا٥ِٗ بؿكطاتٗا َٚس٣  ٚضٛسٗا ٚتطابطٗا َٚال٤َتٗا يالغتدساّ َٔ ادٌ 

َٚس٣  اْػذاّ .اؿصٍٛ ع٢ً إدابات ألغ١ً٦ ايبشح ٚؼكٝل أٖساؾ٘ ٚالختباض صسم ٚثبات االغتبٝإٔ 

مت . ٚتبعًا يًتػص١ٜ ايعهػ١ٝ . ايعباضات اييت ؼتٜٛٗا َكاٜٝؼ ايسضاغ١ ٚتطابكٗا َع أغ١ً٦ ٚأٖساف ايبشح 

ٚاملٓاقؿ١ َع االنازميٝني ٚاملدتصني يف إعاز٠ صٝاغ١ بعض ايعباضات ٚسصف بعطٗا ٚاعاز٠ تطتٝب االغتبٝإٔ 

 ٚملعطؾ١ ْػب١ ثبات أزا٠ مجع ايبٝاْات َٚصساق١ٝ اداب١ ايع١ٓٝ ع٢ً ؾكطات  . االسصا٤ يف داَع١ اؾعٜط٠

، cronbach. )االغتبٝإٔ  مت اغتدساّ اختباض أيؿا نطٚ ْبار 

 s ALPHa) ٚتعهؼ .  ترتاٚح بني ايصؿط ٚايٛاسس ايصشٝح " سٝح إٔ ق١ُٝ َعاٌَ أيؿا نطٚ ْبار  تأخص قُٝا
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

ؾإشا ناْت ق١ُٝ ايؿا صؿط ؾإٔ شيو ٜؿري إىل   ساي١ عسّ اضتباط . َس٣  االضتباط بني أغ١ً٦ االغتبٝإٔ 

أَا إشا ناْت قُٝت٘  ايٛاسس ايصشٝح ؾإٔ شيو ٜؿري إىل  إٔ االغ١ً٦ َطتبط١ متاًَا . َطًل بني األغ١ً٦ 

ؾأنجط أَا إشا ناْت ايك١ُٝ أقٌ َٔ شيو ؾإْٗا تعترب  (0.6)ٚتعترب ايك١ُٝ املكبٛي١ إسصا٥ًٝا ملعاٌَ أيؿا ٖٞ

 ضعٝؿ١ 

ْتا٥ر اختباض أيؿا نطٚ ْبار  ؾُٝع ؾكطات االغتبٝإٔ يًتأنس َٔ ْػب١ ثبات  (4-7)ٜٚٛضح اؾسٍٚ  

  االغتبٝإٔ ٚصسم آضا٤ ايع١ٓٝ

 (4-7)اجلذول 
 ورائج اخرثار  أنفا كرو وثاخ جلمٍغ فمراخ االسرثٍان

 الوشحلت

 الٌشبط
عذد 

 الفمشاث
دسجت 
 الثببث

دسجت 
 الوصذالُت

 الفشعٍ الشئُسٍ

 0.91 0.95 15  التهُئت واإلعذاد للتخطُظ االستشاتُجٍ

ُت
ج
تُ
شا

ست
ال
 ا
طت

خ
 ال

غت
ُب
ص

 

ٍ
ج
تُ
شا

ست
ال
 ا
بٍ

ج
الت

 ا
َذ

حذ
ت

 

 0.88 0.93 15 الشؤَت

 0.83 0.91 17 الشسبلت

 0.81 0.90 6 المُن التٌظُوُت

 0.87 0.93 11 األهذاف االستشاتُجُت

 0.91 0.95 64 اإلجوبلٍ

 التحلُل االستشاتُجٍ للبُئت

 0.91 0.95 8 التحلُل االستشاتُجٍ للبُئت الذاخلُت

 0.81 0.90 5 التحلُل االستشاتُجٍ للبُئت الخبسجُت

 0.88 0.93 13 اإلجوبلٍ

 0.84 0.91 8  الوىلف االستشاتُجٍ للبٌه

الخطت االستشاتُجُت العبهت والمطبعُت 
 والىظُفُت وعلً هستىي      االلسبم

 7 0.88 0.79 

 0.85 0.92 92 اإلجوبلٍ

 0.95 0.97 13  تٌفُز الخطت االستشاتُجُت

 0.97 0.98 7  هتببعت تٌفُز الخطت االستشاتُجُت

 0.93 0.96 19  سلببت وتمىَن وهشاجعت الخطت االستشاتُجُت

 0.96 0.97  131 االجوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلٍ

 احملًٌ االسصا٥ٞ: املصسض
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

اـاص باختباض أيؿا نطٚ ْبار  ؾُٝع ؾكطات االغتبٝإٔ  إٔ ق١ُٝ َعاٌَ ايجبات  (4-7)ٜتطح َٔ اؾسٍٚ 

ٖٚصا ٜعين ق٠ٛ ثبات ؾكطات االغتبٝإٔ ٚإٔ املكٝاؽ صاحل يكٝاؽ َا  (0.97)ؾُٝع ؾكطات االغتبٝإٔ بًػت 

ٖٚصا ٜعين إٔ زضد١ َصساق١ٝ  (0.96)ٚضع  يكٝاغ٘، نُا ٜتطح إٔ ْػب١ املصساق١ٝ إلدابات ايع١ٓٝ بًػت 

مما ٜسٍ ع٢ً ق٠ٛ َػا١ُٖ نٌ ؾكط٠ َٔ ؾكطات االغتبٝإٔ يف بٓا٤ ايسضد١ ايه١ًٝ . اإلدابات َطتؿع١ دسًا اٜطًا

 يًكٝاؽ

مت تطَٝع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚإزخاهلا يف اؿاغب اآليٞ ثِ ؼًًٝٗا : طرٌمح حتهٍم انثٍاواخ : 7-5

ٚ اغتدساّ َػت٣ٛ ايسالي١ ايٓعط١ٜ  (SPSS)باغتدساّ بطْاَر اؿع١َ اإلسصا١ٝ٥  يًعًّٛ االدتُاع١ٝ 

ٚاالمطاف , ٚاغتدساّ االزٚات اإلسصا١ٝ٥  ايٛصؿ١ٝ  ايٛغط اؿػابٞ . يف اختباض زالي١ ايؿطضٝات  (0.05)

, َعاٌَ ايؿا نطٚ ْبار . ٚاغتدساّ األزٚات اإلسصا١ٝ٥  االغتسالي١ٝ . املعٝاضٟ    َٚعاٌَ االضتباط بريغٕٛ, 

 :  تريسىنمؼامم االرذثاط: 7-5-1
ٚأْ٘ َكٝاؽ .      ٜعطف َعاٌَ االضتباط بأْ٘ َكٝاؽ يسضد١ ق٠ٛ ايعالق١ اـط١ٝ ٚاػاٖٗا بني َتػرئٜ 

بني  اضتباط ملعطؾ١ َس٣  ٚدٛز عالق١ٚ . (2013ّاملعاح، )إسصا٥ٞ ٜػتدسّ يبٝإٔ ْٛع ايعالق١ بني املتػرئٜ 

نؿا٠٤  ٖٚٞ املتػري املػتكٌ َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚؾل َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ ٚبني املتػريات ايتابع١

. قٟٛ) ٙاالضتباط يف ساي١ ٚدٛزاػاٙ ٖٛ   َٚاايتػٜٛل املصطيف ٚضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

ْػب١ ( )Pearson)اغتدساّ َعاٌَ االضتباط بريغٕٛ مت ( ططزٟ، عهػٞ)ْٚٛع ايعالق١  (.ضعٝـ . َتٛغط 

. (يًعامل ناضٍ بريغٕٛ عترب َٔ أؾٗط ايططم يكٝاؽ َعاٌَ االضتباط بني َتػرئٜ ْػبٝني أٚ  ؾ٦ٜٛني ؾُٝا ٟٚ 

ٜٚعترب األنجط نؿا٠٤ ٚزق١ يف . ٜٚػتدسّ عٓسَا ٜهٕٛ نال املتػرئٜ نُٞ ٜٚكاؽ مبكٝاؽ ؾ٦ٟٛ بِٝٓٗ 

 (2013ّ )ساي١ نٕٛ قِٝ املتػرئٜ ن١ُٝ ٖٚٛ املكٝاؽ املٓاغب يسضاغ١ ايعالق١ بني ايبٝاْات ايه١ُٝ املعاح،

ؾتِ تٛيٝس َتػريات دسٜس٠ ٚبصٛض٠ ن١ُٝ يهٌ . ؾبٝاْات ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ن١ُٝ ٚاالغتبٝإٔ بٝاْات٘ ْٛع١ٝ 

 .قٛض َٔ قاٚض االغتبٝإٔ ٚبعسٖا مت إهاز  َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ 

، x  ٚقٝاؽ يك٠ٛ ايعالق١ بنيx ،y بٛدٛز اضتباط أٚ  عالق١ بني (x ،y) ق٠ٛ االضتباط بني املتػرئٜ يسضاغ١  ٚ

y ..ٜكٝؼ َس٣ تػري y ساٍ ظٜاز٠ ق١ُٝ x ٌٗؾ y تعزاز بعٜاز٠ x( اضتباط َٛدب)  أٚ  تٓكص بعٜازتٗا

  : االت١ٝ تاملعازال َٔ خالٍ ٜٚكاؽ .(ال ٜٛدس اضتباط )x أٚ  ال تتأثط بعٜاز٠ (اضتباط غايب)
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 

 
X ٌاملتػري املػتك  

 Y  ملتػري ايتابع  

  r  َٕٛعاٌَ اضتباط بريغ 

            X ٌايٛغط اؿػابٞ يًُتػري املػتكx1 ،x2 ،. . . ،xn  

 -   Y ايٛغط اؿػابٞ يًُتػري ايتابعy1 ،y2 ،. . . ،yn  

 Sx  ٌاالمطاف املعٝاضٟ يًُتػري املػتكx1 ،x2 ،. . . ،xn   

  Sy  االمطاف املعٝاضٟ يًُتػري ايتابعy1 ،y2 ،. . . ،yn  

N          سذِ ايع١ٓٝ    

 (5-7)يًذسٍٚ " ٚتكاؽ زضد١ االضتباط ٚؾكا
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

(5-7)اجلذول   

 درجح لىج ارذثاط تريسىن
 درجة االرتباط  Rقينة 

 ضعيفة  0.49-0من 

 متوسطة  0.79-0.50من 

 قوية  فاكثر 0.80من 

 االسصا٤ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ: املصسض 

 ناْت ايعالق١ ق١ٜٛ ٚ 1ٚنًُا اقرتب َعاٌَ االضتباط َٔ +( 1)ٚ (-1)ٜٚرتاٚح ق١ُٝ َعاٌَ االضتباط بني

 ؾأنجط 0.80َٚٔ .  عالق١ َتٛغط0.80١ إىل أقٌ َٔ 0.50 عالق١ ضعٝؿ١ 0.50َٔٚإىل اقٌ َٔ- 0َٔ 

ٚتهٕٛ ايعالق١ ططز١ٜ عٓسَا ٜهٕٛ َعاٌَ االضتباط َٛدب ٚايعالق١ عهػ١ٝ عٓسَا ٜهٕٛ َعاٌَ . ايعالق١ ق١ٜٛ 

 .االضتباط غايب

  كفاءج انرسىٌك املصريف يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح -8

 :مؤشراخ لٍاس كفاءج انرسىٌك املصريف يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 8-1
تكٝؼ ٖصٙ املؤؾطات قسض٠ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً تكسِٜ خسَات َصطؾ١ٝ ظٛز٠ عاي١ٝ ٚبأغعاض      

َٓاغب١ ٚقسضتٗا ع٢ً ايتطٜٛط ٚايتشػني ٚإهاز خسَات َصطؾ١ٝ دسٜس٠ َٚبتهط٠ ٚتٛدس عسز َٔ املؤؾطات  

مت اغتدساّ بعض َٓٗا يكٝاؽ . اييت تػتدسّ يف قٝاؽ نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف اإلغال١َٝ 

 :نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

 :مؼذل منى انىدائغ يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 8-1-1
     ٜعهؼ ٖصا املؤؾط َس٣  َكسض٠ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً اضضا٤ اؾُٗٛض ٚبايتإىل   ت١ُٝٓ املٛاضز َٔ 

خالٍ ت١ُٝٓ ايٛزا٥ع ٚتعسز ٚزا٥ع ايعُال٤، ؾعٜاز٠ ايٛزا٥ع تسٍ ع٢ً نؿا٠٤ اغرتاتٝذٝات ايتػٜٛل ٚبايتإىل   

ٜبني َعسٍ  (1)ٚايؿهٌ  (1-8)ضضٞ اؾُٗٛض عٔ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ بكسض ٖصٙ ايعٜاز٠ ٚ اؾسٍٚ 

.  منٛ ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ
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 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 (1-8)اجلذول 
 مؼذل منى انىدائغ يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

 (2013)إعساز ايباسح َٔ ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ املٓؿٛض٠ يًُصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ: املصسض 

 (1)انشكم 

 مؼذل منى انىدائغ يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

 
 االسالمي
 

 سباء

 
 التضامن
 

 البحرين

 (2013)اعساز ايباسح: املصسض 

اـاص مبعسٍ منٛ ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ خالٍ  (1)ٚايؿهٌ  (1-8)    ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ 

ايؿرت٠ إٔ َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع يف املصاضف األضبع١ ٚيف مجٝع ايػٓٛات تتؿاٚت َٔ عاّ آلخط بٌ إٕ مجٝع املصاضف 

اسن 
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اإلسالهٍ 
 الُوٌٍ

0% 16% 50% 33% 21% -23% -5% -3% 2% -3% 7% -10% 7% 

التضبهي 
اإلسالهٍ 

 الذولٍ
0% 55% 49% 43% 33% 26% 36% 20% 20% 18% 14% -12% 25% 

سبأ 
 اإلسالهٍ

0% 66% 36% 76% 54% 41% 15% 46% 28% 20% 14% -16% 32% 

الُوي 
البحشَي 

 الشبهل
  

0% 61% 13% 145% 39% -58% 26% 65% -8% 7% 24% 
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 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

سككت تطادعًا يف َعسٍ ايُٓٛ يف بعض األعٛاّ ؾكس نإٔ أع٢ً َعسٍ منٛ يف ايٛزا٥ع يف ايبٓو اإلغالَٞ 

نُا إٔ ايبٓو سكل تطادع يف  (%7)ّ بٓػب١ 2010ٚأز٢ْ َعسٍ منٛ يف عاّ  (%50) بٓػب2002١ايُٝين عاّ 

نُا ٜؿري اؾسٍٚ إىل %-( 23)ّ بٓػب١ 2005َعسٍ ايُٓٛ يف بعض األعٛاّ ناْت أع٢ً َعسٍ تطادع عاّ 

%55) ّ بٓػب2001١إٔ أع٢ً َعسٍ منٛ يف ايٛزا٥ع يف بٓو ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ ناْت عاّ  ٚأز٢ْ  ( 

-12)ّ بٓػب١ 2011يف سني تطادع َعسٍ ايُٓٛ عاّ  (%14)ّ بٓػب١ 2010َعسٍ منٛ عاّ  %). ٜٚبني اؾسٍٚ  

ٚأز٢ْ َعسٍ منٛ عاّ  (%76)ّ بٓػب١ 2003إٔ أع٢ً َعسٍ منٛ يف ايٛزا٥ع يف بٓو غبأ اإلغالَٞ  ناْت عاّ 

-16)ّ بٓػب١ 2011يف سني تطادع َعسٍ ايُٓٛ عاّ  (%14)ّ بٓػب١ 2010 ٜٚٛضح اؾسٍٚ إٔ أع٢ً  (%

ٚأز٢ْ َعسٍ منٛ  (%145) بٓػب١ 2005َعسٍ منٛيف ايٛزا٥ع يف َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ  ايؿاٌَ ناْت عاّ 

ّ 2007نُا إٔ املصطف سكل تطادعًا يف بعض األعٛاّ ناْت أع٢ً َعسٍ تطادع عاّ  (%7)ّ بٓػب١ 2011عاّ 

-58)بٓػب١  ٜٚعٗط َٔ اؾسٍٚ إٔ بٓو غبأ االغالَٞ  سكل اع٢ً َتٛغط َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع بٓػب١   (%

(32%) . . (%25)ٚيف املطتب١ ايجا١ْٝ بٓو ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ  مبتٛغط َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع  بٓػب١    ثِ    

.  (%24)املطتب١ ايجايج١ َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ  مبتٛغط َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع بٓػب١  ٚيف االخري ٜأتٞ  

ْٚػتٓتر َٔ ايػابل إٔ َتٛغط َعسٍ  %( . 7)ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين  مبتٛغط َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع بٓػب١ 

إال إٔ ايتؿاٚت يف . منٛ ايٛزا٥ع يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ َكبٍٛ َا عس٣ ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين َتسْٞ 

َؤؾط بإٔ منٛ ايٛزا٥ع غًٜٓٛا مل ٜهٔ ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ .  َعسٍ ايُٓٛ َٔ عاّ آلخط ٚايرتادع يف بعض األعٛاّ

 . تػٜٛك١ٝ مما ٜعين ضعـ يف االزا٤ ايتػٜٛل  يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

 :مؼذل منى احلساتاخ اجلارٌح يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 8-1-2
    ٜكٝؼ ٖصا املؤؾط َكسض٠ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً تكسِٜ خسَات َصطؾ١ٝ ؼكل ايطض٢ يعُال٤ 

اؿػابات اؾاض١ٜ ٜٚسٍ ٖصا املؤؾط ع٢ً نؿا٠٤ اغرتاتٝذٝات ايتػٜٛل اييت مت َٔ خالهلا ؼسٜس استٝادات 

ٚتطًعات عُال٤ اؿػابات اؾاض١ٜ ٚمت تًبٝتٗا ع٢ً ؾهٌ خسَات َصطؾ١ٝ مت تكسميٗا ظٛز٠ ٚمتٝع ٚتأتٞ 

أ١ُٖٝ ٖصا املؤؾط َٔ األ١ُٖٝ اييت تتُتع بٗا اؿػابات اؾاض١ٜ نُٛضز ٖاّ َٔ َٛاضز املصاضف اإلغال١َٝ 

اي١ُٝٓٝ اييت تعترب عسمي١ ايهًؿ١ َكاض١ْ باملٛاضز األخط٣ ٜٚعهؼ ٖصا املؤؾط َس٣  إقباٍ اؾُٗٛض ع٢ً ٖصا 

ايٓٛع َٔ ايٛزا٥ع ٖٚٞ سػابات غري َهًؿ١ ٚ َس٣  قسض٠ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً دصب ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ 

غري املهًؿ١ ٚتأتٞ ٖصٙ ايكسض٠ َٔ سذِ ايجك١ اييت تتُتع بٗا املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ يس٣ ؾ٦ات ايعُال٤ 

مبعين سذِ اؿػابات  (قطاعٞ ايتذاض٠ ٚايصٓاع١، ٚايكطاع اـسَٞ)اييت تػتدسّ اؿػابات اؾاض١ٜ 

( 2-8)اؾاض١ٜ ٜعس َؤؾطًا ع٢ً ْٛع١ٝ ايعُال٤ ايصٜٔ ٜتعإًَٛ َع املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ، ٚاؾسٍٚ 

 .ٜبني َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ (2)ٚايؿهٌ 
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 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 (2-8)اجلذول 
 مؼذل منى احلساتاخ اجلارٌح يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

 (2013)إعساز ايباسح َٔ ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ املٓؿٛض٠ يًُصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ: املصسض 

(2)انشكم   

 مؼذل منى احلساتاخ اجلارٌح يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

 
 االسالمي

 
 سباء

 
 التضامن

 
 البحرين

2013  

اـاص مبعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ يف املصاضف اإلغال١َٝ  (2)ٚ ايؿهٌ  (2-8)َٔ اؾسٍٚ  

اي١ُٝٓٝ خالٍ ايؿرت٠ ٜالسغ ٚدٛز تصبصب يف َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ  َٔ عاّ ألخط ٚتطادع يف َعسٍ 

ايُٓٛ يف بعض االعٛاّ  سٝح سصٌ ايبٓو االغالَٞ ايُٝين ع٢ً اع٢ً َعسٍ منٛ يف اؿػابات اؾاض١ٜ عاّ 
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اإلسالهٍ 
 الُوٌٍ

0% 32% 53% 33% 31% -50% -30% 1% -30% 12% 35% -36% 4% 

التضبهي 
اإلسالهٍ 

 الذولٍ
0% 65% 85% 29% 21% 55% 11% 25% 42% -4% 16% -11% 28% 

 %26 %39- %51 %12 %14 %18 %11 %31 %50 %53 %18 %90 %0 سبأ اإلسالهٍ

الُوي البحشَي 
   الشبهل

0% 102% -9% 15% 121% -38% 5% 142% -16% 6% 33% 
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 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

نُا إٔ ايبٓو سكل تطادعًا يف بعض االعٛاّ  (%1)ّ بٓػب١ 2007ٚازْٞ َعسٍ منٛ عاّ % 53 بٓػب2002١

-50)ّ بٓػب١ 2005نإٔ اع٢ً َعسٍ تطادع عاّ  ٜٚؿري اؾسٍٚ إىل   إٔ اع٢ً َعسٍ منٛ يًشػابات  (%

ّ بٓػب١ 2006ٚاز٢ْ َعسٍ منٛ عاّ  (%85) بٓػب2002١اؾاض١ٜ يف بٓو ايتطأَ االغالَٞ ايسٚيٞ عاّ 

-11)ّ بٓػب١ 2011يف سني نإٔ اع٢ً َعسٍ تطادع عاّ  (11%) ٚ ٜبني اؾسٍٚ إٔ اع٢ً َعسٍ منٛ يف  (%

ّ بٓػب١ 2006ٚاز٢ْ َعسٍ منٛ عاّ  (%90)بٓػب2001١اؿػابات اؾاض١ٜ يف بٓو غبا٤ االغالَٞ  عاّ 

-39)ّ بٓػب١ 2011يف سني تطادع عاّ  (11%) ٜٚٛضح اؾسٍٚ إٔ اع٢ً َعسٍ منٛ يًشػابات اؾاض١ٜ  يف  (%

يف سني  (%5)ّ بٓػب١ 2008ٚازْٞ َعسٍ منٛ عاّ  (%121)ّ بٓػب١ 2006َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ عاّ 

-38)ّ بٓػب١ 2007نإٔ اع٢ً َعسٍ تطادع عاّ  %) . ٚ ٜعٗط َٔ اؾسٍٚ إٔ بٓو ايتطأَ االغالَٞ  

ٜٚأتٞ يف املطتب١ ايجا١ْٝ َصطف    (%28)ايسٚيٞ سكل اع٢ً َتٛغط  َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ بٓػب١ 

. (%27)ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ  مبتٛغط َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ  بٓػب١  ثِ بٓو غبا٤ االغالَٞ     

ٜٚأتٞ يف االخري ايبٓو االغالَٞ ايُٝين  مبتٛغط    (%26)مبتٛغط َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ بٓػب١  

ْٚػتٓتر َٔ ايػابل  إٔ َتٛغط َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ يف %(  . 4)َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ بٓػب١  

اال  إٔ ايتصبصب يف َعسٍ منٛ . املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ َكبٍٛ  َا عس٣ ايبٓو االغالَٞ ايُٝين َتسْٞ 

َؤؾط بإٔ َعسٍ ايُٓٛ يف . اؿػابات اؾاض١ٜ  َٔ عاّ ألخط ٚايرتادع يف َعسٍ ايُٓٛ يف بعض األعٛاّ  

مل ٜهٔ ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ تػٜٛك١ٝ مما ٜعين ضعـ االزا٤ ايتػٜٛكٞ يف املصاضف " اؿػابات اؾاض١ٜ غٜٓٛا

 .االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

 وسثح انىدائغ اجلارٌح إىل   انىدائغ يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 8-1-3.

فُٛع ايٛزا٥ع ٜٚكٝؼ َس٣  نؿا٠٤ إزاض٠ املصاضف / ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ .ٜٓتر ٖصا املؤؾط َٔ 

.اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً ايتػٜٛل ؾصب ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ ٚاضتؿاع ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل   فُٛع ايٛزا٥ع . 

ٜعين انؿاض ايتهايٝـ اييت تتشًُٗا املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ َكابٌ سصٛهلا ع٢ً املٛاضز اـاضد١ٝ ألٕ 

ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ تعس َٔ املٛاضز عسمي١ ايهًؿ١ االَط ايصٟ ٜؤز٣ اىل ظٜاز٠ االضباح اييت وصٌ عًٝٗا املػاُٖٕٛ 

ٜبني ْػب١ ايٛزا٥ع  (3)ٚايؿهٌ  (3-8)يف ساي١ مت تٛظٝؿٗا يف ايكطاعات االغتجُاض١ٜ املدتًؿ١  ٚاؾسٍٚ

 . اؾاض١ٜ إىل   ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 

 

 (3_8)اجلذول
 مؤشر وسثح انىدائغ اجلارٌح إىل انىدائغ يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

2013

(3)انشكم  

 وسثح انىدائغ اجلارٌح إىل   انىدائغ يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

 االسالمي
 سباء

 البحرين التضامن

2013  

 اسن الوصشف

ت 
سٌ

س
سب

أل
ا

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

ظ
س

تى
لو

ا
 

 %24 %13 %18 %14 %12 %18 %17 %24 %36 %34 %34 %33 %29 اإلسالهٍ الُوٌٍ

التضبهي 
 اإلسالهٍ الذولٍ

21% 22% 28% 25% 22% 28% 22% 23% 27% 22% 23% 23% 24% 

 %36 %23 %31 %23 %25 %28 %35 %36 %39 %40 %46 %53 %47 سبأ اإلسالهٍ

الُوي البحشَي 
   الشبهل

44% 56% 45% 21% 33% 49% 41% 61% 55% 54% 46% 
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

اـاص بٓػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع يف املصاضف  (3)ٚايؿهٌ  (3-8)       ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ

اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ خالٍ ايؿرت٠ إٔ أع٢ً ْػب١ يًٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع يف ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين عاّ 

ٚ أع٢ً ْػب١ يًٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع يف بٓو ايتطأَ  (%12)2008ّٚأز٢ْ ْػب١ عاّ  (36%)ّ 2004

ٚأع٢ً ْػب١ يًٛزا٥ع اؾاض١ٜ  (%21)ّ 2000ٚأز٢ْ ْػب١ عاّ  (%28)ّ 2005ّ 2002اإلغالَٞ ايسٚيٞ عاَٞ 

ٚأع٢ً ْػب١  (%23)ّ 2011ّ 2009ٚأز٢ْ ْػب١ عاَٞ  (%53)2001ّإىل ايٛزا٥ع يف بٓو غبأ اإلغالَٞ عاّ 

ّ 2005ٚازْٞ ْػب١ عاّ  (%61)2009ّيًٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع يف َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ عاّ 

ٜٚعٗط َٔ اؾسٍٚ إٔ َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ سكل أع٢ً  َتٛغط يٓػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل  (21%)

%(   36)ٚيف املطتب١ ايجا١ْٝ ٜأتٞ بٓو غبأاإلغالَٞ  َتٛغط ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع  (%46)ايٛزا٥ع 

ثِ بٓو ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ ٚايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين َتٛغط ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع . 

إال إٔ ايتؿاٚت يف ايٓػب١ . َٚٔ ايػابل ْػتٓتر إٔ  َتٛغط ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع َكبٛي١%( 24)

َؤؾط  بإٔ منٛ ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع غًٜٓٛا مل ٜهٔ ٚؾل . َٔ عاّ آلخط ٖبٛطًا ٚصعٛزًا 

.مما ٜعين ضعـ يف األزا٤ ايتػٜٛكٞ يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ . اغرتاتٝذ١ٝ تػٜٛك١ٝ   

اـاص١ مبؤؾطات قٝاؽ نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف  يف   (3-8)ٚسيت  اؾسٍٚ  (1-8)ٜٚالسغ َٔ اؾسٍٚ 

ٚايصعٛز , ٚايتصبصب, اال إٔ  ايتؿاٚت. املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  إٔ  ْػب َتٛغطات املؤؾطات  َكبٛي١ 

َؤؾط بإٔ َعسالت ايُٓٛ . ٚاهلبٛط يف املؤؾطات َٔ عاّ آلخط ٚايرتادع يف بعض املؤؾطات يف بعض األعٛاّ 

مما ٜعين إٔ األزا٤ ايتػٜٛكٞ مل ٜهٔ ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ تػٜٛك١ٝ . ايػ١ٜٛٓ   مل تهٔ ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ تػٜٛك١ٝ 

.ٖٚصا ضعـ يف نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  

:ػاللح انرخطٍط االسرتاذٍجً  تكفاءج انرسىٌك املصريف يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح: 8-2  
يتشكٝل ٖسف ايبشح بسضاغ١ عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  بهؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف     

ٜٛدس عالق١ بني ايتدطٝط " ٚيًتأنس َٔ َس٣  ؼكل ايؿطض١ٝ األٚىل  ٖٚٞ . اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

"االغرتاتٝذٞ ٚنؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ . 

مت إدطا٤ ايتشًٝالت اإلسصا١ٝ٥  َٔ سٝح ايٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ملس٣  مماضغ١ ايتدطٝط 

، ٚايٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ملؤؾطات قٝاؽ نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف .االغرتاتٝذٞ 

 :َٚػت٣ٛ ايسالي١ ملعاٌَ اإلضتباط ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ   " بريغٕٛ" اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ َٚعاٌَ االضتباط

 ػاللح انرخطٍط االسرتاذٍجً  مبؼذل منى انىدائغ يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 8-2-1

 عالق١  ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  مبعسٍ منٛ ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  (4-8)ٜٛضح اؾسٍٚ 
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 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

(4-8)اجلذول   

  يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍحػذل منى انىدائغمب انرخطٍط االسرتاذٍجً ػاللح

الذاللت 
 اللفظُت

هستىي      
الذاللت 
 اإلحصبئُت

هعبهل االستببط 
"بُشسىى"  

 هعذل ًوى الىدائع
هذي  هوبسست التخطُظ االستشاتُجٍ وفك 
 هٌهجُت علوُت

 
 السلسلت الزهٌُت

 الوتغُشاث
 
 
 الىسظ الحسببٍ االًحشاف الوعُبسٌ الىسظ الحسببٍ االًحشاف الوعُبسٌ البٌه

 2000-2011 35، 1 453، 0 07. 219. 13. 71. غُش دالت
البٌه 
اإلسالهٍ 
 الُوٌٍ

 2000-2011 91، 1 426، 0 25. 246. 42. 17. غُش دالت

بٌه 
التضبهي 
اإلسالهٍ 
 الذولٍ

 2000-2011 62، 2 539، 0 32. 272. 44. 15. غُش دالت
بٌه سبأ 

 اإلسالهٍ

 2002-2011 45، 1 464، 0 24. 442. 04. 90. غُش دالت

هصشف 
الُوي 
البحشَي 
 الشبهل

2013  

 يف عسٍ منٛ ايٛزا٥ع مبايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚاـاص بسضاغ١ عالق١ ( 4-8)ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ        

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ايبٓو اإلغالَٞ ٣إٔ ايٛغط اؿػابٞ ملس. املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

بامطاف  (0.07)ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ ايٛزا٥ع ٖٛ (0.453)بامطاف َعٝاضٟ (1.35)ايُٝين ٖٛ 

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ ٣بني َس" بريغٕٛ"َعاٌَ االضتباط يف سني إٔ ( 0.219)َعٝاضٟ

 ٖٚٞ أنربَٔ (0.71)سصا١ٝ٥ ٖٞ إغت٣ٛ زالي١ ٚمبعالق١ ططز١ٜ ضعٝؿ١  ٖٚٞ (0.13)منٛ ايٛزا٥ع ٖٛ 

(0.05 .) 

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف بٓو ايتطأَ ٣ايٛغط اؿػابٞ ملسنُا ٜؿري اؾسٍٚ إىل إٔ 

ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ ايٛزا٥ع ٖٛ  (0.426)بامطاف َعٝاضٟ ٖٛ (1.91)اإلغالَٞ ايسٚيٞ ٖٛ 

بني َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ " بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.246)بامطاف َعٝاضٟ (0.25)

 ٖٚٞ (0.17)ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥  ٣ غتٛضعٝؿ١ ٚمبٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ ( 0.42)َٚعسٍ منٛ ايٛزا٥ع ٖٛ 

 (. 0.05)أنربَٔ 

 اإلغالَٞ  ٖٛ أ االغرتاتٝذٞ يف بٓو غب مماضغ١ ايتدطٝط٣ايٛغط اؿػابٞ ملسٜٚبني اؾسٍٚ إٔ 

بامطاف َعٝاضٟ  (0.32)ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ ايٛزا٥ع ٖٛ (0.539)ٚبامطاف َعٝاضٟ  (2.62)

بني َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ منٛ ايٛزا٥ع ٖٛ " بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.272)
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 (. 0.05) ٖٚٞ أنرب َٔ (0.15)سصا١ٝ٥ إ زالي١ ٣غتٛٚمب ضعٝؿ١ٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.44)

مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ٣ ايٛغط اؿػابٞ ملسٜٚٛضح اؾسٍٚ أٜطًا إٔ 

( 0.24)ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ ايٛزا٥ع ٖٛ  (0.464)بامطاف َعٝاضٟ  (1.45)ايؿاٌَ ٖٛ 

مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ ٣ بني َس" بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.442)بامطاف َعٝاضٟ

 ٖٚٞ أنرب َٔ (0.90)غت٣ٛ ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥  ضعٝؿ١ ٚمبٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.04)منٛ ايٛزا٥ع ٖٛ 

(0.05 .) 

سصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ إشات زالي١ اضتباط ٚمما غبل ٜالسغ عسّ ٚدٛز عالق١ 

( 0.05)نرب َٔ اإلسصا١ٝ٥ أ ايسالي١ ٣سٝح ٜالسغ إٔ َػتٛ.يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ منٛ ايٛزا٥ع 

 ٚضعـ االضتباط بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚبني نؿا٠٤ .ازاٍ إسصا٥ٞ أقٌ َٓٗاايصٟ ٜعترب ٚ

 املصاضف ٜطدع إىل ضعـ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يفايتػٜٛل املصطيف َكاغ١ مبعسٍ منٛ ايٛزا٥ع 

 يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف َكاغ١ يف زٚض زعسّ ٚدٜٛعين  مما اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

 .َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

 ػاللح  انرخطٍط االسرتاذٍجً مبؼذل منى احلساتاخ اجلارٌح يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح: 8-2-2

عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  مبعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ يف املصاضف اإلغال١َٝ  (5-8)ٜٛضح اؾسٍٚ 

 اي١ُٝٓٝ

 (5-8)اجلذول 

  يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍحػذل منى احلساتاخ اجلارٌح مب االسرتاذٍجً طػاللح انرخطً

الذاللت 
 اللفظُت

هستىي      
الذاللت 
 اإلحصبئُت

هعبهل 
االستببط 

"بُشسىى"  

 هعذل ًوى الحسبببث الجبسَت
هذي  هوبسست التخطُظ االستشاتُجٍ وفك 

 هٌهجُت علوُت
 
 السلسلت الزهٌُت

 الوتغُشاث
 
 
 البٌه

االًحشاف 
 الوعُبسٌ

 الىسظ الحسببٍ االًحشاف الوعُبسٌ الىسظ الحسببٍ

 2000-2011 35، 1 453، 0 04. 147. 01. 97. غُش دالت
البٌه االسالهٍ 

 الُوٌٍ

 2000-2011 91، 1 426، 0 28. 312. 42. 18. غُش دالت
بٌه التضبهي 

 االسالهٍ الذولٍ

 2000-2011 62، 2 539، 0 26. 299. 06. 85. غُش دالت
بٌه سببء 

 االسالهٍ 

 2002-2011 45، 1 464، 0 33. 442. 22. 55. غُش دالت
هصشف الُوي 

 البحشَي الشبهل
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

2013  

 

 ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  مبعسٍ منٛ اؿػابات اـاص بسضاغ١ عالق١ (5-8)ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ 

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ايبٓو ٣إٔ ايٛغط اؿػابٞ ملسيف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ اؾاض١ٜ 

ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ  (0.453)بامطاف َعٝاضٟ (1.35)االغالَٞ ايُٝين ٖٛ 

 مماضغ١ ايتدطٝط ٣بني َس" بريغٕٛ"َعاٌَ االضتباط يف سني إٔ ( 0.147)بامطاف َعٝاضٟ (0.04)ٖٛ

سصا١ٝ٥ إزالي١  غت٣ٛمبٚضعٝؿ١ ٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.01)االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ ٖٛ 

 (. 0.05) ٖٚٞ انرب َٔ (0.97)ٖٞ 

ايٛغط اؿػابٞ ملس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف بٓو ايتطأَ نُا ٜؿري اؾسٍٚ إىل إٔ 

ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ اؿػابات  (0.426)بامطاف َعٝاضٟ ٖٛ (1.91)اإلغالَٞ ايسٚيٞ ٖٛ 

بني َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط " بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.312)بامطاف َعٝاضٟ (0.28)اؾاض١ٜ ٖٛ 

 ايسالي١ ٣غتٛمب ضعٝؿ١ٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ ( 0.42)االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ ٖٛ 

 (. 0.05) ٖٚٞ أنرب َٔ (0.18)اإلسصا١ٝ٥  

 اإلغالَٞ  أ االغرتاتٝذٞ يف بٓو غبمماضغ١ ايتدطٝط٣ ايٛغط اؿػابٞ ملس ٜٚٛضح اؾسٍٚ إٔ 

( 0.26)ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ  (0.539)ٚبامطاف َعٝاضٟ  (2.62)ٖٛ 

بني َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ " بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.299)ٚبامطاف َعٝاضٟ

 ٖٚٞ أنرب (0.85)سصا١ٝ٥ إ زالي١ ٣غتٛضعٝؿ١ ٚمبٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.06)منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ ٖٛ 

 َٔ(0.05 .) 

ٕ ايؿاٌَ ٟ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف َصطف ايُٝٔ ايبشط٣ايٛغط اؿػابٞ ملس ٜٚبني اؾسٍٚ إٔ 

( 0.33)ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ ٖٛ  (0.464)بامطاف َعٝاضٟ  (1.45)ٖٛ 

بني َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ " بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.442)بامطاف َعٝاضٟ

 ٖٚٞ (0.55)ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥  ٣ غتٛٚمبعٝؿ١ ضٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.22)ٖٛ غابات اؾاض١ٜ منٛ احل

 (. 0.05)أنرب َٔ 

شات زالي١ اسصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط  اضتباط ٚمما غبل ٜالسغ عسّ ٚدٛز عالق١

سٝح ٜالسغ إٔ َػت٣ٛ      .يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ 

سصا٥ًٝا ٚضعـ االضتباط بني مماضغ١ إ زاٍ أقٌ َٓٗاايصٟ ٜعترب  (0.05)انرب َٔ  اإلسصا١ٝ٥  ايسالي١

ٜطدع إىل   ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚبني نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف َكاغ١ مبعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ 

 يًتدطٝط عسّ ٚدٛز زٚضٜعين ضعـ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ مما 
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف َكاغ١ يف َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ يف املصاضف اإلغال١َٝ 

 .اي١ُٝٓٝ

ػاللح انرخطٍط االسرتاذٍجً يف وسثح انىدائغ اجلارٌح إىل   انىدائغ يف املصارف : 8-2-3
 . اإلسالمٍح انٍمىٍح 

ٜٛضح عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل   ايٛزا٥ع يف املصاضف  (6-8)ٚاؾسٍٚ 

 .اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

 (6-8)اجلذول 
 اجلارٌح اىل انىدائغ ودائغوسثح ال يف  انرخطٍط االسرتاذٍجًػاللح

 يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

الذاللت 
 اللفظُت

هستىي      
 الذاللت االحصبئُت

هعبهل االستببط 
"بُشسىى"  

 ًسبت الحسبببث الجبسَت إلً الىدائع
هذي  هوبسست التخطُظ االستشاتُجٍ 
 وفك هٌهجُت علوُت

 
 السلسلت الزهٌُت

 الوتغُشاث
 
 
 البٌه

االًحشاف 
 الوعُبسٌ

الىسظ 
 الحسببٍ

االًحشاف 
 الوعُبسٌ

الىسظ 
 الحسببٍ

 2000-2011 35، 1 453، 0 23. 095. 43. 19. غُش دالت
البٌه االسالهٍ 

 الُوٌٍ

 2000-2011 91، 1 426، 0 24. 025. 29. 37. غُش دالت
بٌه التضبهي 

 االسالهٍ الذولٍ

 بٌه سببء االسالهٍ  2000-2011 62، 2 539، 0 36. 099. 46. 13. غُش دالت

 2002-2011 45، 1 464، 0 46. 120. 23. 53. غُش دالت
هصشف الُوي 

 البحشَي الشبهل

 

2013  

اـاص بسضاغ١ عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل    (6-8)ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ     

إٔ ايٛغط اؿػابٞ ملس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ايبٓو ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

 اؾاض١ٜ إىل   ٚزا٥عْػب١ اٍ ٍٚايٛغط اؿػابٞ (0.453)بامطاف َعٝاضٟ (1.35)اإلغالَٞ ايُٝين ٖٛ 

بني َس٣  مماضغ١ " بريغٕٛ"َعاٌَ االضتباط يف سني إٔ ( 0.095)بامطاف َعٝاضٟ (0.23)ايٛزا٥ع ٖٛ

 ضعٝؿ١ٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.43)ايٛزا٥ع ٖٛ  إىلٚ اؾاض١ٜ ٚزا٥عايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ ْػب١ اٍ

 ( 0.05) ٖٚٞ أنرب َٔ (0.19)سصا١ٝ٥ ٖٞ إ زالي١ ٣غتٛمبٚ

مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف بٓو ايتطأَ ٣ ايٛغط اؿػابٞ ملسنُا ٜؿري اؾسٍٚ إىل إٔ 

 اؾاض١ٜ إىل ٚزا٥ع ْػب١ اٍٍٚايٛغط اؿػابٞ  (0.426)بامطاف َعٝاضٟ ٖٛ (1.91)اإلغالَٞ ايسٚيٞ ٖٛ 
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 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

بني َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط " بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.025)بامطاف َعٝاضٟ (0.24)ايٛزا٥ع ٖٛ 

      ايسالي١ ٣غتٛٚمبضعٝؿ١ ططز١ٜ ٖٚٞ عالق١ ( 0.29)ايٛزا٥ع ٖٛ   اؾاض١ٜ إىلٚزا٥عاٍْػب١ االغرتاتٝذٞ ٚ

 (. 0.05) ٖٚٞ أنرب َٔ (0.37)اإلسصا١ٝ٥  

غالَٞ ٖٛ اإل أ االغرتاتٝذٞ يف بٓو غبإٔ ايٛغط اؿػابٞ ملس٣  مماضغ١ ايتدطٝط ٜٚٛضح اؾسٍٚ إىل 

( 0.36)اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع ٚزا٥ع ْػب١ اٍٍٚايٛغط اؿػابٞ  (0.539)ٚبامطاف َعٝاضٟ  (2.62)

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ ْػب١ ٣بني َس" بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.099)ٚبامطاف َعٝاضٟ

 ٖٚٞ (0.13)سصا١ٝ٥ إغت٣ٛ زالي١ ٚمب ضعٝؿ١ٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.46)ايٛزا٥ع ٖٛ   اؾاض١ٜ إىلٚزا٥عاٍ

 ( 0.05)أنرب َٔ 

مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ ٣ ايٛغط اؿػابٞ ملسٜٚبني اؾسٍٚ إٔ 

 اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع ٖٛ  ايٛزا٥عٚايٛغط اؿػابٞ يٓػب١ (0.464)بامطاف َعٝاضٟ  (1.45)ٖٛ 

بني َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط " بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.120)َعٝاضٟ بامطاف (0.46)

غت٣ٛ ايسالي١ مبعٝؿ١ ض ططز١ٜٖٚٞ عالق١  (0.23)ايٛزا٥ع ٖٛ  اؾاض١ٜ إىلٚزا٥ع اٍْػب١ االغرتاتٝذٞ ٚ

 (. 0.05) ٖٚٞ أنرب َٔ (0.53)اإلسصا١ٝ٥  

سصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ ْػب١ إشات زالي١  اضتباط ٚمما غبل ٜالسغ عسّ ٚدٛز عالق١

نرب َٔ أسٝح ٜالسغ إٔ َػت٣ٛ ايسالي١ .. يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع ٚزا٥ع اٍ

 ٚضعـ االضتباط بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚبني .ازاٍ إسصا٥ٞ أقٌ َٓٗاايصٟ ٜعترب  (0.05)

ٜطدع إىل   ضعـ مماضغ١ ايتدطٝط  اؾاض١ٜ إىل   ايٛزا٥ع ٚزا٥عْػب١ اٍبنؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف َكاغ١ 

 يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ زٚض عسّ ٚدٛزٜعين االغرتاتٝذٞ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ مما 

 . يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝعإىل ايٛزائاؾاض١ٜ ٚزا٥ع ْػب١ اٍبايتػٜٛل املصطيف َكاغ١ 

اـاص١ مبؤؾطات قٝاؽ نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف  (3-8) ٚسيت اؾسٍٚ  (1-8)َٚٔ اؾسٍٚ 

االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٜالسغ  إٔ ْػب١ َتٛغطات ايكٝاؽ ْػب َكبٛي١ إال إٔ ايتؿاٚت ٚايتصبصب ٚايصعٛز 

َؤؾط بإٔ َعسالت ايُٓٛ ايػ١ٜٛٓ . ٚاهلبٛط يف املؤؾطات َٔ عاّ آلخط ٚايرتادع يف املؤؾطات يف بعض األعٛاّ 

 تػٜٛك١ٝ مما ٜعين إٔ االزا٤ ايتػٜٛكٞ مل ٜهٔ ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ تػٜٛك١ٝ ٖٚصا ضعـ ٠مل تهٔ ٚؾل اغرتاتٝذٞ

 . يف نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

ٜالسغ عسّ ٚدٛز عالق١ يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ بهؿا٠٤ ايتػٜٛل  (6-8)ٚسيت  (4-8) َٚٔ اؾسٍٚ 

ٜٛدس عالق١ بني ايتدطٝط "املصطيف يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٚبصيو ٜتِ ضؾض ايؿطض١ٝ ٖٚٞ 

 "االغرتاتٝذٞ ٚنؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 



 

45 
 

 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

كفاءج رأس املال يف املصارف االسالمٍح انٍمىٍح - 9  
 مؤشراخ لٍاس كفاءج رأس املال يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح: 9-1
   ٖٞ فُٛع١ َٔ املؤؾطات تكٝؼ َس٣  اعتُاز املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً سكٛم املػاُٖني نُصسض  

أغاغٞ يتٌُٜٛ اغتجُاضات٘ ٚأٜطًا َس٣  قسض٠ املصاضف ع٢ً َٛاد١ٗ ايتعاَات٘ َٔ خالٍ األَٛاٍ املًُٛن١ 

ٖص ا ايبشح .ٜٚٛدس نجري َٔ املؤؾطات يكٝاؽ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ مت اخص بعطٗا يف 

 :يكٝاؽ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتإىل   

 مؼذل منى حمىق املساهمني يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 9-1-1
ٜبني ٖص املؤؾط َعسٍ ايتطٛض يف سكٛم املػاُٖني يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٜٚبني َعسٍ تطٛض سكٛم 

ٜبني َعسٍ  (4)ٚايؿهٌ   (1-9)املػاُٖني غٛا٤ بػبب ايعٜاز٠ يف ضأؽ املاٍ أٚ بػبب ايعا٥س عًٝٗا ٚاؾسٍٚ

 .منٛ سكٛم املػاُٖني يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

 (1-9)اجلذول
 مؼذل منى حمىق املساهمني يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

2013 

 

 

 

 

اسن 
 الوصشف

ت 
سٌ

س
سب

أل
ا

2
0
0

0
 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
ظ 
س

تى
لو

ا
 

اإلسالهٍ 
 الُوٌٍ

0% 30% 10% 4% 1% 31% 2% 47% -1% 42% -2% -9% 13% 

التضبهي 
اإلسالهٍ 

 الذولٍ
0% 7% 21% 9% 32% 10% 159% 8% 59% 98% -2% 22% 35% 

سبأ 
 اإلسالهٍ

0% 6% 13% 26% 21% 36% 52% 20% 24% 12% 16% 13% 20% 

الُوي 
البحشَي 

 الشبهل
  

0% -3% -1% 52% 26% 33% 27% 12% 0% 0% 15% 
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 (4)انشكم 

 مؼذل منى حمىق املساهمني يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

 سباء االسالمي

 البحرين التضامن

2013  

اـاص مبعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني يف املصاضف اإلغال١َٝ  (4)ٚايؿهٌ  (1-9)      ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ 

ّ بٓػب١ 2007اي١ُٝٓٝ خالٍ ايؿرت٠  إٔ أع٢ً َعسٍ منٛ ؿكٛم املػاُٖني يف ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين عاّ 

ّ بٓػب١ 2011يف سني نإٔ أع٢ً تطادع يف َعسٍ ايُٓٛ عاّ  (%1)ّ بٓػب١ 2004ٚأز٢ْ َعسٍ منٛ عاّ  (47%)

(9- ٚ ٜؿري اؾسٍٚ إىل إٔ أع٢ً َعسٍ منٛ ؿكٛم املػاُٖني يف بٓو ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ عاّ  (%

ّ 2010يف سني تطادع َعسٍ ايُٓٛ عاّ  (%7)ّ بٓػب١ 2001ٚأز٢ْ َعسٍ منٛ عاّ  (%159)ّ  بٓػب١ 2006

-2)بٓػب١  ّ  2006ٚ ٜبني اؾسٍٚ إٔ اع٢ً َعسٍ منٛ ؿكٛم املػاُٖني يف بٓو غبا٤ االغالَٞ  عاّ  (%

ٜٚٛضح اؾسٍٚ إٔ أع٢ً َعسٍ منٛ ؿكٛم املػاُٖني  (%6)ّ بٓػب١ 2001ٚازْٞ َعسٍ منٛ عاّ  (%52)بٓػب١ 

يف  (%0)ٚأز٢ْ َعسٍ منٛ يف ثالخ غٓٛات بٓػب١  (%52)ّ بٓػب١ 2005يف َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ  ايؿاٌَ عاّ 

-3)ّ بٓػب2003١سني تطادع َعسٍ ايُٓٛ عاّ  ٜٚعٗط َٔ اؾسٍٚ إٔ بٓو ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ  (%

ٖٚٞ   ٚيف املطتب١ ايجا١ْٝ بٓو غبأ اإلغالَٞ   (%35)سكل أع٢ً َتٛغط ملعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني  بٓػب١ 

ثِ َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ َتٛغط َعسٍ منٛ    (%20)َتٛغط َعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني  بٓػب١ 
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

ٜٚأتٞ يف األخري ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين َتٛغط منٛ َعسٍ سكٛم    (%15)سكٛم املػاُٖني  بٓػب١ 

ٚمما غبل  ْػتٓتر إٔ َتٛغط َعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني يف املصاضف اإلغال١َٝ . ٚ  (%13)املػاُٖني بٓػب١  

َٚتس١ْٝ يف ايبٓو اإلغالَٞ .اي١ُٝٓٝ َكبٛي١ يف بٓو ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ ٚبٓو غبأ اإلغالَٞ 

إال إٔ ايتؿاٚت يف َعسٍ ايُٓٛ َٔ عاّ آلخط ٚايرتادع يف بعض . ايُٝين َٚصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ 

 َؤؾط بإٔ َعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني غًٜٓٛا مل ٜهٔ ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ يُٓٛ سكٛم املػاُٖني  . األعٛاّ 

 : مؼذل كفاٌح رأس املال يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 9-1-2

 ؾطاًل عٔ 2     ٜعهؼ ٖصا املؤؾط َس٣  قسض٠ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ع٢ً اإلٜؿا٤ مبتطًبات ؾ١ٓ باظٍ 

َتطًبات ايبٓو املطنعٟ ٚتٗسف ٖصٙ ايٓػب١ إىل تكِٜٛ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف َٛاد١ٗ املداطط احملت١ًُ اييت 

قس تتعطض هلا أصٍٛ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٚتٛدس ْػب١ َعٝاض١ٜ ملعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ عػب 

تبني َعسٍ نؿا١ٜ  (5)ٚايؿهٌ  (2-9)ٚاؾسٍٚ  (%8)َٚتطًبات ايبٓو املطنعٟ  (%12 )2َتطًبات باظٍ

 . ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

 (2-9)اجلذول

 مؼذل كفاٌح رأس املال يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

2013

(5)انشكم   

 
 

2 اسن الوصشف
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 2

0
1

0
 

2
0
1

1
 

ظ
س

تى
لو

ا
 

 %5.03- %22.70- %39.30- %19.60 %9.20 %0.20 %2.80 اإلسالهٍ الُوٌٍ

 %13.88 %12.25 %15.23 %17.00 %14.80 %11.50 %12.50 التضبهي اإلسالهٍ الذولٍ

 %8.77 %2، 13 %9، 8 %11.60 %14.00 %13.00 %14.00 سبأ اإلسالهٍ

 %20.97 %23.50 %21.30 %21.70 %18.60 %20.50 %20.20 الُوي البحشَي الشبهل
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

 مؼذل كفاٌح رأس املال يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح

 االسالمي
 سباء

 البحرين التضامن

2013  

اـاص مبعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  (5)ٚايؿهٌ  (2-9)ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ    

%( 19.60)ّ بٓػب١ 2009خالٍ ايؿرت٠ إٔ أع٢ً َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين عاّ 

-39.30)ّ بٓػب١ 2010يف سني نإ أع٢ً تطادع عاّ  (%9.20)ّ بٓػب١ 2008ٚأز٢ْ َعسٍ عاّ  ٚ أع٢ً  (%

ٚأز٢ْ َعسٍ عاّ  (%17)ّ بٓػب١ 2009َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف بٓو ايتطأَ االغالَٞ ايسٚيٞ عاّ 

. (%11.50)ّ بٓػب١ 2007 ّ 2008ّ 2006ٚٚأع٢ً َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف بٓو غبأ اإلغالَٞ عاَٞ  

ٚ أع٢ً َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف َصطف ايُٝٔ  (%8.9)ّ بٓػب١ 2010ٚأز٢ْ َعسٍ عاّ  (%14)بٓػب١ 

. (%18.60)ّ بٓػب١ 2008ٚأز٢ْ َعسٍ عاّ  (%23.50)ّ بٓػب١ 2011ايبشطٜٔ عاّ  ٜٚعٗط َٔ اؾسٍٚ إٔ  

ٚيف املطتب١  (%20.97)َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ سكل أع٢ً َتٛغط ملعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ بٓػب١ 

ثِ بٓو غبأ  (%13.88)ايجا١ْٝ بٓو ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ َتٛغط َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ بٓػب١ 

ٜٚأتٞ يف االخري ايبٓو االغالَٞ ايُٝين  (%8.77)اإلغالَٞ  َتٛغط َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ بٓػب١ 

 %-(.5.03)َتٛغط َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ بٓػب١ 

 2ْٚػتٓتر َٔ  َتٛغط َعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ أْٗا تؿٞ مبتطًبات باظٍ 

.َٚتطًبات ايبٓو املطنعٟ ايُٝين  َا عسٟ ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين   

اـاص١ مبؤؾطات قٝاؽ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ  يف املصاضف   (2-9)ٚست٢ اؾسٍٚ  (1-9)ٜٚالسغ َٔ اؾسٍٚ 

إال إٔ  ايتصبصب ٚايتؿاٚت يف ايٓػب١  . إٔ ْػب َتٛغطات َؤؾطات ايكٝاؽ ْػب َكبٛي١ , اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 
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عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

ٚإٔ َعسٍ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ َكبٍٛ يف املصاضف . َؤؾط بإٔ ايُٓٛ مل ٜهٔ ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ .  َٔ عاّ  ألخط 

    .اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  َٚتسْٞ دسا يف ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين 

 :ػاللح انرخطٍط االسرتاذٍجً  تكفاءج رأس املال يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 9-2
    يتشكٝل ٖسف ايبشح بسضاغ١ عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ 

ٜٛدس عالق١ بني ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ " ٚيًتأنس َٔ َس٣  ؼكل ايؿطض١ٝ ايجا١ْٝ  ٖٚٞ . اي١ُٝٓٝ 

.نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  مت ادطا٤ ايتشًٝالت اإلسصا١ٝ٥  َٔ سٝح ايٛغط اؿػابٞ "

، ٚايٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ملؤؾطات .ٚاالمطاف املعٝاضٟ ملس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

َٚػت٣ٛ      ايسالي١ ملعاٌَ " بريغٕٛ" نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ َٚعاٌَ االضتباط

 :االضتباط ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ  

  ػاللح انرخطٍط االسرتاذٍجً  مبؼذل منى حمىق املساهمني يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 9-2-1

عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  مبعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني يف املصاضف  (3-9)ٜٛضح اؾسٍٚ 

 اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

(3-9)اجلذول   

  يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍحػذل منى حمىق املساهمني مبانرخطٍط االسرتاذٍجً ػاللح 

الذاللت 
 اللفظُت

هستىي      
 الذاللت اإلحصبئُت

هعبهل االستببط 
"بُشسىى"  

 هعذل ًوى حمىق الوسبهوُي
هذي  هوبسست التخطُظ 

 االستشاتُجٍ وفك هٌهجُت علوُت
 
 السلسلت الزهٌُت

 الوتغُشاث
 
 
 البٌه

االًحشاف 
 الوعُبسٌ

الىسظ 
 الحسببٍ

االًحشاف 
 الوعُبسٌ

الىسظ 
 الحسببٍ

 2000-2011 35، 1 453، 0 13. 295. 17. 60. غُش دالت
البٌه االسالهٍ 
 الُوٌٍ

 2000-2011 91، 1 426، 0 35. 500. 17.- 59. غُش دالت
بٌه التضبهي 

االسالهٍ 
 الذولٍ

 2000-2011 62، 2 539، 0 20. 257. 07. 83. غُش دالت
بٌه سببء 

 االسالهٍ 

 2002-2011 45، 1 464، 0 15. 315. 40. 25. غُش دالت
هصشف الُوي 

البحشَي 
 الشبهل

2013  

يف  االغرتاتٝذٞ  مبعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني طاـاص بسضاغ١ عالق١ ايتدطٞ (3-9)َٔ اؾسٍٚ          

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ايبٓو ٣ايٛغط اؿػابٞ ملس ٜالسغ إٔ .املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 
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 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني  (0.453)بامطاف َعٝاضٟ (1.35)اإلغالَٞ ايُٝين ٖٛ 

مماضغ١ايتدطٝط  بني َس٣" بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.295)بامطاف َعٝاضٟ (0.13)ٖٛ

سصا١ٝ٥ إغت٣ٛ زالي١ ضعٝؿ١ مبٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.17)االغرتاتٝذٞ ٚ َعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني  ٖٛ 

 (. 0.05) ٖٚٞ أنرب َٔ (0.60)ٖٞ 

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف بٓو ٣ايٛغط اؿػابٞ ملس نُا ٜؿري اؾسٍٚ إىل إٔ 

ٚ ايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ  (0.426)بامطاف َعٝاضٟ ٖٛ (1.91)ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ ٖٛ 

 مماضغ١ ٣بني َس" بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.500)بامطاف َعٝاضٟ (0.35)سكٛم املػاُٖني ٖٛ 

غت٣ٛ      مبٖٚٞ عالق١ عهػ١ٝ ضعٝؿ١ ( -0.17)ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني ٖٛ 

 ( .0.05) ٖٚٞ أنرب َٔ (0.59)ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥  

 اإلغالَٞ  ٖٛ أ االغرتاتٝذٞ يف بٓو غبمماضغ١ ايتدطٝط٣ ايٛغط اؿػابٞ ملسٜٚٛضح اؾسٍٚ إٔ 

بامطاف  (0.20)ٖٛ ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني (0.539)ٚبامطاف َعٝاضٟ  (2.62)

مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  َٚعسٍ منٛ سكٛم ٣ بني َس" بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.275)َعٝاضٟ 

 ٖٚٞ أنرب َٔ (0.83)سصا١ٝ٥ إغت٣ٛ زالي١ مبٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ ضعٝؿ١  (0.07)املػاُٖني ٖٛ 

(0.05 .) 

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ ٣ايٛغط اؿػابٞ ملسٜٚبني اؾسٍٚ إٔ 

( 0.15)ٚايٛغط اؿػابٞ ملعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني  ٖٛ  (0.464)بامطاف َعٝاضٟ  (1.45)ٖٛ 

مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ َعسٍ ٣ بني َس٣" بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.315)بامطاف َعٝاضٟ

 ٖٚٞ (0.25) ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥  ٣غتٛمب ضعٝؿ١ٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ  (0.40)منٛ سكٛم املػاُٖني ٖٛ

 (.0.05)أنرب َٔ 

اـاص بسضاغ١ َعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ إٔ   (1-9) ٜٚعٗط َٔ  اؾسٍٚ 

َتٛغط َعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني يف بٓو ايتطأَ االغالَٞ ايسٚيٞ َطتؿع ضغِ ضعـ مماضغ١ 

 .ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ايبٓو ٖٚصا ٜؿػط ايعالق١ ايعهػ١ٝ ملعاٌَ االضتباط 

سصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط إشات زالي١  اضتباط ٚمما غبل ٜالسغ عسّ ٚدٛز عالق١

سٝح ٜالسغ إٔ َػت٣ٛ      ..يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ االغرتاتٝذٞ ٚ َعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني  

زاٍ اسصا٥ٝا ٚضعـ االضتباط بني مماضغ١ ايتدطٝط اقٌ َٓٗا ايصٟ ٜعترب  (0.05)ايسالي١ انرب َٔ 

 ٜطدع إىل  ضعـ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚبني نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ َكاغ١ مبعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني 

 يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ضأؽ  زٚضٜعين عسّ ٚدٛزمما , االغرتاتٝذٞ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

 .املاٍ َكاغ١ مبعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني  يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ
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 ػاللح انرخطٍط االسرتاذٍجً  مبؼذل كفاٌح رأس املال يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍح : 9-2-2
عالقة التخطيط االستراتيجي  بمعدل كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية  (4-9)ويبين الجدول 

 اليمنية 

 (4-9)جلذول ا
  يف املصارف اإلسالمٍح انٍمىٍحكفاٌح رأس املال مبؼذل انرخطٍط االسرتاذٍجً ػاللح 

 الذاللت اللفظُت
هستىي      

 الذاللت اإلحصبئُت
هعبهل االستببط 

"بُشسىى"  

 ًسبت وفبَت سأس الوبل
هذي  هوبسست التخطُظ 

  االستشاتُجٍ وفك هٌهجُت علوُت
السلسلت 
 الزهٌُت

 الوتغُشاث
 
 
 البٌه

االًحشاف 
 الوعُبسٌ

الىسظ 
 الحسببٍ

االًحشاف 
 الوعُبسٌ

الىسظ 
 الحسببٍ

 2006-2011 35، 1 453، 0 01. 146. 12. 83. غُش دالت
البٌه اإلسالهٍ 

 الُوٌٍ

 2006-2011 91، 1 426، 0 14. 021. 49. 32. غُش دالت
بٌه التضبهي 

 اإلسالهٍ الذولٍ

 بٌه سبأ اإلسالهٍ 2006-2011 62، 2 539، 0 09. 019. 26. 61. غُش دالت

 2006-2011 45، 1 464، 0 21. 017. 20. 71. غُش دالت
هصشف الُوي 

 البحشَي الشبهل

2013  

 

 اـاص بسضاغ١ عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  مبعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف (4-9)َٔ اؾسٍٚ       

  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف ايبٓو ٣ايٛغط اؿػابٞ ملسٜالسغ إٔ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

 نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ عسٍٚايٛغط اؿػابٞ مل (0.453)بامطاف َعٝاضٟ (1.35)اإلغالَٞ ايُٝين ٖٛ 

مماضغ١ ايتدطٝط ٣ بني َس" بريغٕٛ"َعاٌَ االضتباط يف سني إٔ ( 0.146)بامطاف َعٝاضٟ (0.01)ٖٛ

سصا١ٝ٥ ٖٞ إ زالي١ ٣ غتٛططز١ٜ ضعٝؿ١ مبٖٚٞ عالق١  (0.12)ٚ  ٙ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍَعسٍاالغرتاتٝذٞ ٚ 

 (. 0.05) ٖٚٞ أنرب َٔ (0.83)

ايٛغط اؿػابٞ ملس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف بٓو ايتطأَ نُا ٜؿري اؾسٍٚ إىل إٔ 

 نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ ٖٛ عسٍٚايٛغط اؿػابٞ مل (0.426)بامطاف َعٝاضٟ ٖٛ (1.91)اإلغالَٞ ايسٚيٞ ٖٛ 

 مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٣بني َس" بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.021)بامطاف َعٝاضٟ (0.14)

 ٖٚٞ (0.32)غت٣ٛ ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥  مب ططز١ٜ ضعٝؿ١ٖٚٞ عالق١ ( 0.49) نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ ٖٛ َعسٍٚ

 .( 0.05)أنرب َٔ 

 اإلغالَٞ  ٖٛ أ االغرتاتٝذٞ يف بٓو غب مماضغ١ ايتدطٝط٣ايٛغط اؿػابٞ ملسٜٚٛضح اؾسٍٚ إٔ 
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بامطاف  (0.09) نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ  ٖٛعسٍٚايٛغط اؿػابٞ مل (0.539)ٚبامطاف َعٝاضٟ  (2.62)

 نؿا١ٜ َعسٍبني َس٣  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ " بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.019)َعٝاضٟ 

 ٖٚٞ أنربَٔ (0.61)سصا١ٝ٥ إغت٣ٛ زالي١ مبٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ ضعٝؿ١   (0.26)ضأؽ املاٍ ٖٛ 

(0.05. ) 

  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف َصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ ٣ايٛغط اؿػابٞ ملسٜٚبني اؾسٍٚ إٔ 

بامطاف  (0.21)ٖٛ  ؽ املاٍأ نؿا١ٜ ضعسٍٚايٛغط اؿػابٞ مل (0.464)بامطاف َعٝاضٟ  (1.45)ٖٛ 

 نؿا١ٜ َعسٍمماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ ٣ بني َس" بريغٕٛ"َٚعاٌَ االضتباط  (0.017)َعٝاضٟ

 ٖٚٞ أنرب َٔ (0.71)غت٣ٛ ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥  مبٖٚٞ عالق١ ططز١ٜ ضعٝؿ١  (0.20)ضأؽ املاٍ  ٖٛ

(0.05. ) 

 َعسٍسصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ إشات زالي١  اضتباط ٚمما غبل ٜالسغ عسّ ٚدٛز عالق١

ايصٟ  (0.05)نرب َٔ أايسالي١  سٝح ٜالسغ إٔ َػت٣ٛ.. يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ 

سصا٥ٝا ٚضعـ االضتباط بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚبني نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ إزاٍ أقٌ َٓٗا ٜعترب 

.ٜطدع إىل  ضعـ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ عسٍَكاغ١ مب

 نؿا١ٜ ضأؽ عسٍ يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ َكاغ١ مبزٚضٜعين عسّ ٚدٛز  مما 

 .املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

اـاص مبؤؾطات نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف  (2-9) ٚست٢ اؾسٍٚ  (1-9 )ٜٚالسغ َٔ اؾسٍٚ 

إال إٔ ايتصبصب .املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ إٔ ْػب َتٛغطات َؤؾطات قٝاؽ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ ْػب َكبٛي١ 

َؤؾط بإٔ منٛ املؤؾطات مل ٜهٔ ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ ٚإٔ َعسٍ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ ,ٚايتؿاٚت يف ايٓػب١ َٔ عاّ آلخط 

( 3-9)َكبٛي١ يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٚضعٝؿ١ دسًا يف ايبٓو اإلغالَٞ ايُٝين  َٚٔ اؾسٍٚ 

ٜالسغ عسّ ٚدٛز عالق١ يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ بهؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف  (4-9)ٚسيت اؾسٍٚ 

ٜٛدس عالق١ بني ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚنؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف " االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٖٚصا ضؾض يًؿطض١ٝ 

 " املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

: املىالشح : -10
ٚتصبصب يف َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ , ايسضاغ١ ٚضشت تؿاٚت  ٚتطادع يف  َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع 

ٖٚصا َؤؾط ع٢ً  إٔ األزا٤ , ٚعسّ اغتكطاض ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

ٚقس اثبتت ايسضاغ١ اْ٘ ال تٛدس . ايتػٜٛكٞ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ مل ٜتِ ٚؾكًا الغرتاتٝذ١ٝ تػٜٛك١ٝ 

عالق١ اضتباط١ٝ بني ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚؤؾطات قٝاؽ نؿا٠٤ ايتػٜٛل املتُج١ً يف َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع 
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َٚعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ ْٚػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل   فُٛع ايٛزا٥ع ، ٖصٙ ايٓتا٥ر ؽتًـ َع َا شنطٙ  

بإٔ َؤؾط َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع ٜعهؼ َس٣  َكسض٠ املصطف ع٢ً  إضضا٤ اؾُٗٛض ٚبايتإىل   ت١ُٝٓ  (2007)عبازٙ

ؾعٜاز٠ ايٛزا٥ع تعين ضض٢ , ايٛزا٥ع ٚتعسز ايعُال٤ ٖٚٞ أغاؽ ْؿاط املصطف اإلغالَٞ َٚصسض ضعٝت٘

ٚعًٝ٘ نًص إىل إٔ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ال متاضؽ ايتدطٝط . اؾُٗٛضعٔ املصطف بكسضٖصٙ ايعٜاز٠ 

االغرتاتٝذٞ ٚؾكًا ملٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ خاص١ ؾُٝا ٜتعًل بايتشًٌٝ االغرتاتٝذٞ ايب٦ٝٞ مما أز٣ إىل  ضعـ 

 ٚتصبصب منٛ ايٛزا٥ع 

ْتا٥ر ايسضاغ١ ال تتػل َع َا أٚضزت٘ أزبٝات اإلزاض٠ يف ايهؿا٠٤ ايتػٜٛك١ٝ ٚمماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف 

إٔ ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥ع ٜكٝؼ نؿا٠٤  (2002)ؾكس ٚضح ايؿُاع . املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

إٔ نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف تتشكل  (2007)إزاض٠ املصطف ع٢ً ايتػٜٛل ؾصب ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ ٚأضاف عباز٠ 

ٚتٛغٝع قاعس٠ , َٔ خالٍ ؼػني ْٛع١ٝ اـسَات يًعُال٤ ٚؼػني اـسَات املصطؾ١ٝ يف ظٌ املٓاؾػ١ 

ٚاحملاؾع١ ع٢ً أَٛاٍ املػاُٖني ٚاملٛزعني , اـسَات املصطؾ١ٝ ٚت١ُٝٓ ايٛزا٥ع يف املصاضف ٚضؾع ايجك١ باملصطف 

ٚاغتططز عباز٠ إٔ َؤؾطات نؿا٠٤ . ٚأغًٛب ايتعاٌَ َع ايعبا٥ٔ ٚقاٚي١ إضضا٤ِٖ , ٚغًٛنٝات ايعاًَني 

ايتػٜٛل املصطيف تكٝؼ قسض٠ املصاضف ع٢ً تكسِٜ خسَات َصطؾ١ٝ ظٛز٠ عاي١ٝ ٚبأغعاض َٓاغب١ َع ايكسض٠ 

ٚبٝٓت األزبٝات إٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  . ع٢ً ايتطٜٛط ٚايتشػني ٚإهاز خسَات َصطؾ١ٝ دسٜس٠ َٚبتهط٠ 

إٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٜعٌُ ع٢ً  (2008)ؾكس ٚضح أبٛعًٜٛٞ , وكل املعاٜا ايتٓاؾػ١ٝ يًُصاضف 

ٚؼكٝل ضغبات ايعُال٤ ٖٚٞ أسس املساخٌ ايط٥ٝػ١ٝ , تطٜٛط اـسَات املصطؾ١ٝ ٚاالٖتُاّ ظٛز٠ اـسَات 

( بسٕٚ تاضٜذ)َٚعال (2010)ٚع٢ً شات ايٓػل اؾاز ايهطزٟ , يعٜاز٠ ٚتطٜٛط ايكسضات ايتٓاؾػ١ٝ يًُصاضف 

ٜٚط٣ . إٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٜعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ اؿص١ ايػٛق١ٝ يًُصطف  (2008)ٚدٛزٟ ٚايصا٥ؼ ,

ٜٚعترب ايتدطٝط . إٔ نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف تعتُس ع٢ً زق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  (2010)بٝػتٍٛ

االغرتاتٝذٞ يألْؿط١ ايتػٜٛك١ٝ  دع٤ًا الٜتذعُا َٔ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ايعاّ يًُؤغػ١ ٜٚٗسف 

( 1999)ٚتطٟ ؾٛنا ٚضا . ؽطٝط  األْؿط١ ايتػٜٛك١ٝ بؿهٌ أغاؽ إىل   تععٜع ايٛضع ايتٓاؾػٞ يًُصطف 

بإٔ ايتعاٜس يف ايصٓاع١ املصطؾ١ٝ قس أْؿا٤ أ١ُٖٝ ايتػٜٛل نأزا٠ ١َُٗ َٔ أدٌ َػاعس٠  املصاضف يًشصٍٛ 

ٚأضاؾت إٔ املؤغػات املصطؾ١ٝ انتؿؿت إٔ ايتػٜٛل االغرتاتٝذٞ  ٖٛ أؾطٌ , ع٢ً سص١ غٛق١ٝ أؾطٌ 

ٚعًٝ٘ نًص إىل إٔ ضعـ ايهؿا٠٤ ايتػٜٛك١ٝ يًُصاضف اإلغال١َٝ . اغتذاب١ يتشكٝل أٖساؾٗا املصطؾ١ٝ 

 .اي١ُٝٓٝ ْتٝذ١ يطعـ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚؾكًا ملٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ 

سٝح ٚدست إٔ َعسٍ منٛ سكٛم , ٚضشت ايسضاغ١ ضعـ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

نصيو ٚضشت إٔ َعسٍ .  املػاُٖني َكبٍٛ يف بعض املصاضف ٚضعٝـ يف َصاضف اخطٟ ٚاْ٘ غري َػتكط
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إٔ ضعـ . ؿسَا ٚتتؿاٚت ْػبت٘ َٔ عاّ ألخط " نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ َكبٛال

بإٔ املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ال متاضؽ " نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٜعترب َؤؾطا

ٚاثبتت ايسضاغ١ عسّ ٚدٛز عالق١ اضتباط١ٝ بني مماضغ١ ايتدطٝط . ع١ًُٝ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٚنصيو عسّ ٚدٛز عالق١ بني 

 .مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ إيٝٗا ايبشح تؤنس ضعـ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٚضعـ مماضغ١ 

ٖصٙ ايٓتا٥ر  ال تتػل َع َا أٚضزت٘ األزبٝات ٚايسضاغات ايػابك١ . ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚؾكَا ملٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ 

إٔ َؤؾط َعسٍ سكٛم املػاُٖني ٜبني ايتطٛض يف سكٛم املػاُٖني يف  (2007)ؾكس شنط عبازٙ . يف ٖصا اجملاٍ 

املصاضف اإلغال١َٝ ٜٚبني َعسٍ تطٛض سكٛم املػاُٖني غٛا٤ بػبب ايعٜاز٠ يف ضأؽ املاٍ أٚ  بػبب ايعا٥س عًٝٗا 

ٚأضاف عبازٙ  بإٔ  َؤؾط نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ  ٜعهؼ َس٣  قسض٠ املصاضف اإلغال١َٝ عًٞ اإلٜؿا٤ مبتطًبات . 

عٔ َتطًبات ايبٓو املطنعٟ َٚس٣  نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ َٚتاْت٘ يف َٛاد١ٗ املداطط "  ؾطال2ؾ١ٓ باظٍ

, بإٔ سذِ ضأؽ املاٍ  (2004)ٚيف شات ايػٝام شنط خايص . احملت١ًُ اييت قس تتعطض هلا أصٍٛ املصطف 

َٚعسٍ سكٛم املًه١ٝ يألصٍٛ ٜعترب َؤؾطًا يكٝاؽ األَإٔ َكابٌ كاطط , ٚقاب١ًٝ املصطف ع٢ً  ضز  ايٛزا٥ع 

بإٔ َؤؾطات نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ تكٝؼ  نؿا٠٤ زضد١ اغتدساّ املصطف  (2002)ٚقس أنس ايؿُاع . االغتجُاض 

يًُطًٛبات قٝاغًا عكٛم املًه١ٝ ضُٔ َعٜر اهلٝهٌ املإىل   ٚنٝؿ١ٝ االغتؿاز٠ َٔ ايطؾع املإىل   يف ؼػني 

.  املال٠٤ املصطؾ١ٝ "ايطع١ٝ َٚس٣  َتا١ْ ضأؽ املاٍ  ٚعًٝ٘ نًص إىل   ضعـ نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف املصاضف "

 اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ ٚضعـ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚؾكًا ملٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ 

َٚا مت , اغتٓازًا ع٢ً َا مت تػطٝت٘ يف اإلطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات ايػابك١: انىرائج وانرىصٍاخ-  11

زضاغت٘ عٔ عالق١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  بهؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف ٚنؿا٠٤ ضأؽ املاٍ يف  املصاضف اإلغال١َٝ 

  :اي١ُٝٓٝ تٛصٌ ايبشح إىل   ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اآلت١ٝ

 : انىرائج : 11-1

كفاءج انرسىٌك املصريف يف املصارف ب نهرخطٍط االسرتاذٍجً ػاللحػذو وجىد  :  11-1-1
 : مه خاللاإلسالمٍح انٍمىٍح

يف سصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ منٛ ايٛزا٥ع إشات زالي١ اضتباط عسّ ٚدٛز عالق١ : اٚاًل

 يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف زٚض زعسّ ٚدٜٛعين  مما .املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ 

 .َكاغ١ يف َعسٍ منٛ ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ



 

55 
 

 م2014 ديسمبر - العذد الرابع  يوليو  جامعت الناصرمجلت 

عاللت التخطيط االستراتيجي  بكفاءة التسويك المصرفي وكفاءة رأس المال  

 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

سصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ َٚعسٍ منٛ اؿػابات إشات زالي١  اضتباط عسّ ٚدٛز عالق١: ثاًْٝا

 يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ايتػٜٛل عسّ ٚدٛز زٚضٜعين مما . يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ اؾاض١ٜ 

 .املصطيف َكاغ١ يف َعسٍ منٛ اؿػابات اؾاض١ٜ يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

 ٚزا٥عسصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ ْػب١ اٍإشات زالي١  اضتباط عسّ ٚدٛز عالق١: ثايجًا

 يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف زٚض عسّ ٚدٛزٜعين مما . يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ اؾاض١ٜ إىل   ايٛزا٥ع 

 .ايٛزا٥ع يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ  اؾاض١ٜ إىلٚزا٥عْػب١ اٍبنؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف َكاغ١ 

يف املصارف اإلسالمٍح رأس املال كفاءج ب نهرخطٍط االسرتاذٍجً  ػاللحػذو وجىد : 11-1-2
 :  مه خاللانٍمىٍح

سصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ َعسٍ منٛ سكٛم إشات زالي١  اضتباط عسّ ٚدٛز عالق١: اٚاًل

 يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ضأؽ زٚضٜعين عسّ ٚدٛز يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ مما املػاُٖني  

 .املاٍ َكاغ١ مبعسٍ منٛ سكٛم املػاُٖني  يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ

: ثاْٝا  نؿا١ٜ ضأؽ َعسٍسصا١ٝ٥ بني مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚ إشات زالي١  اضتباط عسّ ٚدٛز عالق١"

 يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ زٚضٜعين عسّ ٚدٛز مما . يف املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ املاٍ 

 ٠ نؿا١ٜ ضأؽ املاٍ يف املصاضف اإلغال١َٝ ايُٝينعسٍَكاغ١ مب

 : ع٢ً ايٓتا٥ر ايػابك١ تٛصٞ ايسضاغ١ باآلتٞ " بٓا٤:  انرىصٍاخ: 11-2

هب  عًٞ املصاضف االغال١َٝ اي١ُٝٓٝ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚؾكَا ملٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ :  11-2-1

 .يطؾع نؿا٠٤ ايتػٜٛل 

هب ع٢ً املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚؾكَا ملٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ : 11-2-2

 . يطؾع نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ 

َكاغ١ يف  ت نؿا٠٤ ايتػٜٛل املصطيف تضبط  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  مبؤؾطاهب  : 11-2-3

,  ايٛزا٥عَعسٍ منٛ    .َؤؾط ْػب١ ايٛزا٥ع اؾاض١ٜ إىل ايٛزا٥عٚ, اؿػابات اؾاض١َٜٚعسٍ منٛ  

 هب ضبط  مماضغ١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ  مبؤؾطات نؿا٠٤ ضأؽ املاٍ َكاغ١ يف َعسٍ منٛ:  11-2-4

, سكٛم املػاُٖني   . نؿا١ٜ ضأؽ املاٍَٚعسٍ 
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 لائمح املصادر و املراجغ
 : انكرة / أوال

 ايبٓو اإلغالَٞ اإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ يف ايبٓٛى اإلغال١َٝ،(:- 2004)، عبس اؿُٝس عبس ايؿتاح املػطبٞ .1

 . دس٠-يًت١ُٝٓ

-بريٚت-ايطبع١ ايعطب١ٝ-اؼاز املصاضف: ايبٓٛى ايعطب١ٝ ٚايهؿا٠٤ االغتجُاض١ٜ(:-2003)، عُاز صاحل غالّ .2

 . يبٓإ

: (2003ّ)، قُس قُٛزاملهاٟٚ .3  . َصط– َػتكبٌ ايبٓٛى اإلغال١َٝ يف ظٌ ايتطٛضات االقتصاز١ٜ ايعامل١ٝ 

 –ايطبع١ ايجايج١- َبازئ اإلسصا٤ ٚاالستُاالت يًعًّٛ االزاض١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ : (2013ّ)، قُس قُس املعاح– .4

 . صٓعا٤ ايُٝٔ –نع داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًهتاب اؾاَعٞ ضّ

:(1997ّ)َٗس٣ سػٔ ظًٜٚـ،  َسست ططا١ْٚ. ، ٚاخطٕٚ، امحس ايهٛظ٣ايهٛظ٣ .5  .عُإٔ –زاض ايؿهط – ازاض٠ ايبٓٛى 

  .ايُٝٔ صٓعا٤– ٚايتٛظٜع يًٓؿط االَني– االٚيٞ ايطبع١ ايبشح، ططم(:-2007ّ )امساعٌٝ قُس َٓصٛض  ،ايعطٜكٞ .6

.  َصط-ايكاٖط٠ األٚىل، ايطبع١ ،االغرتاتٝذ١ٝ(:-1999 )ايؿتاح عبس اؿُٝس عبس ،املػطبٞ .7

. َصط– طٓطا داَع١ َطبع١ – االغرتاتٝذٞ ايتدطٝط(:-2009ّ)ْاظِ قُس .سٓؿٞ .8

 االغهٓسض١ٜ داَع١ – االزاض١ٜ ايت١ُٝٓ َطنع – تطبٝك١ٝ ٚساالت َؿاِٖٝ االغرتاتٝذ١ٝ اإلزاض٠(:-1998ّ)امساعٌٝ ،ايػٝس .9

 .َصط –

. َصط. املٓصٛض٠– املتٛاظٕ األزا٤ بكٝاؽ االغرتاتٝذ١ٝ اإلزاض٠(:-2009 )ايؿتاح عبس اؿُٝس عبس ،املػطبٞ .10

 : انذراساخ وانذورٌاخ : شاوٍا
 ٚزٚض٠ يف ضؾع ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط املػتؿٝسٜٔ باإلزاض٠ ايعا١َ االغرتاتٝذٞايتدطٝط : ، ْاصط بٔ ؾٗسايٓاصط  .1

 .2003ّضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠ أنازمي١ٝ ْا٥ـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ ـ ايػعٛز١ٜ . يًسٚضٜات األ١َٝٓ

" اإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ ٚأثطٖا يف ضؾع أزا٤ َٓعُات األعُاٍ: غًطني، غَٛا - ظاٖط، بػاّ-  ع٢ً َٝا، .2 زضاغ١ َٝسا١ْٝ ع٢ً  

ّ ف١ً داَع١ تؿطٜٔ يًسضاغات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ غًػ١ً ايعًّٛ 2007املٓعُات ايصٓاع١ٝ ايعا١َ يف ايػاسٌ ايػٛضٟ 

(. 1)ايعسز  (29)االقتصاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ اجملًس 

 زضاغ١ َٝسا١ْٝ ـ ضغاي١ ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف بٓو ايتطأَ اإلغالَٞ ايسٚيٞ:  أْٛض عبس اجملٝس قُس غالّ ,  ايعَاْٞ .3

 .2009ّداَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا. َادػتري غري َٓؿٛض٠ 

غري . ، زضاغ١ َٝسا١ْٝ، ضغاي١ َادػتري ايتشسٜات اييت تٛاد٘ املصاضف اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ: عبس ايؿتاح ْادٞ, زضاغ١ ايعبٝسٟ .4

. 2009َّٓؿٛض٠ داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

. 2007ّ ضغاي١ زنتٛضاٙ َٓؿٛض٠ داَع١ ايريَٛىَؤؾطات األزا٤ يف ايبٓٛى اإلغال١َٝ،:  إبطاِٖٝ عبس اؿًِٝ , عباز٠ .5

  صٓاع١ ايػعٍ ٚايٓػٝر،ٚؾاع١ًٝايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ أمناط٘ ٚتأثريٙ ع٢ً نؿا٠٤ :  أَاْٞ زضٜٚـ, عجُإٔ  .6

. 1993ّضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ داَع١ عني مشؼ
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. ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يإلْتاز نُسخٌ يطؾع نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ ايكطاع ايصٓاعٞ: ، ايػٝس قُٛز مساس١ .7 زضاغ١  

. 1994ّتطبٝك١ٝ ع٢ً قطاع إْتاز َٛاز َٚػتًعَات ايبٓا٤، ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ َكس١َ ؾاَع١ عني مشؼ

 ـ زضاغ١ َكاض١ْ، ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ نأزا٠ يتشػني َعاٜري أزا٤ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ يف َصط : أَني غٝت, عػهط  .8

. 2006ّضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ داَع١ قٓا٠ ايػٜٛؼ

 ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًتػٜٛل نُسخٌ يتععِٝ ق١ُٝ املٓؿأ٠، زضاغ١ تطبٝك١ٝ،: ، قُس ضدب ظقعٚف قُٛز .9

. 2003ّضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، داَع١ عني مشؼ

 ٚضق١ عٌُ قسَت يف ًَتكٞ املٓع١َٛ املصطؾ١ٝ اؾعا٥ط١ٜ تكِٝٝ نؿا٠٤ األزا٤ يف ايكطاع املصطيف: ، صاحل خايص  .10

 .2004ّ ايٛاقع ٚايتشسٜات، –ٚايتشٛالت االقتصاز١ٜ 

 زٚض بطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ يف قٝاؽ ٚتكِٝٝ األزا٤ املػتساّ باملؤغػات املتٛغط١ يًصٓاعات ايػصا١ٝ٥:  عطب٠ٛ قاٙ، .11

 .2011ّ اؾعا٥ط– داَع١ ؾطسإٔ –غري َٓؿٛض٠  َادػتري ضغاي١.زضاغ١ َكاض١ْ 

ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠ .  زضاغ١ تطبٝك١ٝ َكاض١ْ األزا٤ املإىل   االغرتاتٝذٞ يًُٓؿأت املصطؾ١ٝ،: ، َٗسٟ عط١ٝ اؾبٛضٟ .12

 .2004ّ – ايعطام –داَع١ ايكازغ١ٝ . 

 زنتٛضاٙ ضغاي١ ٚاقع ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايكطاع ايعاّ يف االضزٕ،: ، َٛؾل قُسايطُٛض  .13

 .2008ّ عُإٔ االضزٕ –االنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ املاي١ٝ ٚاملصطؾ١ٝ . غري َٓؿٛض٠ 

- سٝسض محع٠ دٛزٟ، .14 . عالق١ ايكطاض االغرتاتٝذٞ يف األزا٤ املصطيف زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ:  ف١ً اإلزاض٠ ٚاالقتصاز ايعسز  

 .ّ اؾاَع١ املػتٓصط١ٜ ن١ًٝ اإلزاض٠ ٚاالقتصاز 2008عاّ 68

-،  ْبٌٝ ع٢ً  ايػعٟ .15 ضغاي١ َادػتري غري . أثط ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف لاح ايبٓٛى اإلغال١َٝ اي١ُٝٓٝ :

 .2012ّ- ايُٝٔ – صٓعا٤ – االنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ املاي١ٝ ٚاملصطؾ١ٝ –َٓؿٛض٠ 

تكِٜٛ األزا٤ املإىل   ملصطف ايطؾٝس ٚاُٖٝت١ يف قٝاؽ كاطط ايػٝٛي١ املصطؾ١ٝ : (2012ّ)، ضدا٤ ضؾٝس  عبسايػتاض .16

 .2012ّ-131ف١ً ن١ًٝ بػساز يًعًّٛ ٚاالقتصاز اؾاَع١ ايعسز. 

زضاغات يف االزا٤ االغرتاتٝذٞ ٚبطاق١ األزا٤ املتٛاظٕ : (2009ّ)طاٖط قػٔ َٓصٛض، ٚا٥ٌ قُس. إزضٜؼ. ايػاييب .17

 .عُإٔ االضزٕ–زاض ظٖطإٔ – زضاغ١ تطبٝك١ٝ يف املصاضف االضز١ْٝ عالق١ االػاٙ االغرتاتٝذٞ باألزا٤ ايتٓعُٝٞ–

: (2010ّ)،  امحس ايهطزٟ  .18  . عح َكسّ ؾاَع١ بٓٗا–ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ٚاُٖٝت١ يًُصطف  

منٛشز ) إزاض٠ املعطؾ١ ٚزٚضٖا يف ايتدطٝط ايتػٜٛكٞ االغرتاتٝذٞ يف ايكطاع املصطيف: (بسٕٚ تاضٜذ)،  ْادٞ شٜبَعال  .19

 .داَع١ ايعٜت١ْٛ االضز١ْٝ  (َتهاٌَ

زضاغ١ َادػتري .اثط ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ ع٢ً ازا٤ املؤغػات املصطؾ١ٝ : (2005ّ)، عبسايععِٝ وٞ بٔ عبساهلل .20

 .داَع١ ايػٛزإٔ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا –غري َٓؿٛض٠ ع٢ً بٓو ت١ُٝٓ ايصازضات 

 ٚضق١ عٌُ َكس١َ اىل املًتكٞ ايع٢ًُ –َعاٜري تكِٜٛ االزا٤ يف املصاضف االغال١َٝ : (2005ّ)، عبساؿًِٝ عُط  .21

-26 املٓعكس يف داَع١ اؾعا٥ط ظ ن١ًٝ ايسضاغات االغال١َٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ – ٚاقع ٚاؾام –ايػابع املصاضف االغال١َٝ 

28/4/2005ّ. 

: (2008ّ) سٝسض محع٠ ْٚػِ ع٢ً  دٛز٣، ايصاْع، .22  زضاغ١  ايػٛم يف اـسَات املصطؾ١ٝاغتٗساف اغرتاتٝذٝاتاثط  

ّ اؾاَع١ املػتٓصط١ٜ 2008/ايعسز ايتاغع ٚايػتٕٛ . ف١ً االزاض٠ ٚاالقتصاز . َٝسا١ْٝ ع٢ً اسس املصاضف ايعطاق١ٝ اال١ًٖٝ 

 .–ن١ًٝ االزاض٠ ٚاالقتصاز –
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 بالمصارف اإلسالميت اليمنيت

 

 باحث أول - أبو سفيأن محمذ البشير /          د 
 باحث ثاني–صادق حمود عبذ اهلل الجماعي / أ

: (2008ّ) غاز٠ قُٛز غال١َ  ابٛعًٜٛٞ، .23 َس٣  تبين َهْٛات االغرتاتٝذ١ٝ ايتػٜٛك١ٝ يف املصاضف ايعا١ًَ يف  

 . ضغاي١ َادػتري عري َٓؿٛض٠ اؾاَع١ االغال١َٝ غع٠ؾًػطني

، داَع١ االظٖط، قػِ االطاض ايعاّ ملعاٜري تكِٝٝ ازا٤ املصطف االغالَٞ :  (بسٕٚ تاضٜذ)، سػني سػني ؾشات٘ .24

 .احملاغب١

 : ايسٚضات: شانصا

 األنازمي١ٝ ايعطب١ٝ يًعًّٛ املاي١ٝ املصطؾ١ٝ بايتعإٚ َع ايبٓو املطنعٟ ؼًٌٝ ٚ تكِٝٝ أزا٤ املصطف: ، خًٌٝ ايؿُاع .1

 .2/5/2002ّ-20/4ايُٝين، زٚض٠ تسضٜب١ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

. ايكطؾٞ .2 . ؼًٌٝ ٚتكِٝٝ أزا٤ املصطف االغالَٞ: غعٝس     .2005ّ/ 13/5-9زٚض٠ تسضٜب١ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  

: مىالغ انكرتووٍح و حبىز ػهى االورتود: راتؼا  
 WWW.KAHF.NETعٛاٌَ لاح املصاضف اإلغال١َٝ : (2002ّ)قشـَٓصض  .1

2. Kenana online.com 
 ذمارٌر : خامساًا 
 2011ّٚسيت عاّ . 2000ّعاّ َٔ  األزا٤ ايػٟٓٛ يًبٓو االغالَٞ ايُٝين يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض اضٜطتل -1

 2011ّٚسيت عاّ . 2000ّعاّ َٔ  األزا٤ ايػٟٓٛ يبٓو ايتطأَ االغالَٞ ايسٚيٞ اضٜطتل -2

 2011ٚسيت عاّ . 2000ّعاّ َٔ  األزا٤ ايػٟٓٛ يبٓو غبا٤ االغالَٞ  اضٜطتل -3

 2011ّإىل   عاّ . 2002ّعاّ َٔ  األزا٤ ايػٟٓٛ ملصطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ اضٜطتل -4

 : سادساًا مراجغ اجىثٍح 
1-Fukaura  , A   (1999  )    On the Strategic Planning for Bank Marketing , Blanca Rosa Mou Su 

2-  PISTOL ,G   (2010) THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE STRATEGIC PLANNING IN BANK 

MARKETING,  Faculty of Finance and Banks, Bucharest,  Spiru Haret Universit 
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يهجري أَإ ٚضس١ٜ املعًَٛات يف ايػبهات تعترب ايكط١ٝ ايس٥ٝط١ٝ املؤزق١  املًؼص

، َٔ ايػسنات ٚاملؤضطات اييت تطتؼدّ ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايبٝاْات

ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايطسم املطتؼد١َ ؿُا١ٜ ايػبهات يف ايٛقت ٚباملكابٌ 

 ٚيهٔ نٌ ٖرٙ ايطسم ،ددزإ اؿُا١ٜ ٚ، VPNايسأٖ َجٌ ايتػؿري ٚايع 

 ،تعترب طسم اضتاتٝه١ٝ ددًا يًشُا١ٜ ايؿعاي١ ضد املٗددات ٚعدد املٗددات

تطتؼدّ تكٓٝات تٓكٝب ايبٝاْات هلرا ايػسض سٝح تطبل يهػـ ٚ

. intrusion detection ايتطؿٌ

(  (data miningتٗدف ٖرٙ ايٛزق١ إلضتؼداّ تكٓٝات تٓكٝب ايبٝاْات

يهػـ ساالت ايػرٚذ يف ايػبهات تطبٝكًا ع٢ً عٝٓتني عػٛا٥ٝتني َٔ 

، اضتؼدَت ايٛزق١ تك١ٝٓ  NLS-KDD Data Setفُٛع١ بٝاْات 

اييت تٓؿر ػٛازش١َٝ  ( (decision treeايتصٓٝـ َصٓـ غذس٠ ايكساز

C4.5ْتٝذ١ ايتذسب١ تعسض إٔ َصٓـ ، C4.5 ٖس ْتا٥ر ؾعاي١ ظأ

ْ٘ نًُا ناْت أيف ايػبهات اؿاضٛب١ٝ ٚأظٗست ايٓتا٥ر  يهػـ ايتطؿٌ

   .تٓبؤ عاي١ٝاٍن١ُٝ ايبٝاْات نبري٠ تهٕٛ ْطب١ اـطأ أقٌ ٚدق١ 

ٜـ، غذس٠ ايكساز، ٕتٓكٝب ايبٝاْات، ايتطؿٌ، ايتص:  ايهًُات املؿتاس١ٝ

 .Gain Ratio ،gini indexانتطاب املعًَٛات، 

 استخدام تقنيات تنقية البيانات لكشف التطفل يف شبكات احلاسوب

باسح ثاْٞ -ايطُاْٞ عبد املطًب أمحد.د.أ

 باسح أٍٚ - ايربٜٜٗٞاد قُد َٗٝٛب غايبإ.أ

داَع١ ايًٓٝني، ن١ًٝ عًّٛ اؿاضٛب ٚتكا١ْ 

 املعًَٛات، اـسطّٛ، مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ

2 
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 مقــــدمـة  -1

أَٔ أْع١ُ اؿٛاضٝب اـاص١ بٓا ٚايبٝاْات يف ػطس َطتُس، ٚيكد أد٣ ايُٓٛ ايٛاضع ايٓطام يإلْرتْت 

 ًاصبض عٓصسأٚاشدٜاد تٛؾس أدٚات ٚسٌٝ ايتطؿٌ َٚٗامج١ ايػبهات يًتٛد٘ يهػـ َٚٓع ايتطؿٌ، مما 

. ٚؾعااًل يف أْع١ُ ايػبهاتًا اضاضٞ

اْ٘ فُٛع١ َٔ األسداخ ٚاملٗددات اييت تٗدد ايطس١ٜ ٚايطال١َ ب (  Intrusion)ميهٔ تعسٜـ ايتطؿٌ 

. ظ١ُ املًؿات، ْٛا٠ ايٓعاّ إٔأٚتٛاؾس َٛازد ايػبه١ نشطاب املطتؼدّ،  . ص. 1طاخل.

ٜتطُٔ نػـ ايتطؿٌ ؼدٜد فُٛع١ َٔ األسداخ اـبٝج١ اييت تٗدد ضال١َ ٚضس١ٜ، ٚتٛاؾس َٛازد 

 .تطتٓد ايطسم ايتكًٝد١ٜ يهػـ ايتطًٌ ع٢ً املعسؾ١ ايٛاضع١ يتٛقٝعات اهلذُات املعسٚؾ١ .املعًَٛات

تكٓٝات نػـ ايتطًٌ املعتُد٠ ع٢ً تٓكٝب ايبٝاْات تطتٓد عًَُٛا ع٢ً ٚاسد٠ َٔ ؾ٦تني، ايهػـ عٔ 

يف  . anomaly detection أٚ ايهػـ عٔ ايػرٚذmisuse detectionض٤ٛ االضتؼداّ

misuse detection  ٌٜط٢ُ ن  instanceيف فُٛع١ ايبٝاْات إَا  'normal ' ٚأ ' 

intrusion 'ٖرٙ ايتكٓٝات قادز٠ ع٢ً إعاد٠ تدزٜب ٚ ، ٚ ٜتِ تدزٜب ػٛازش١َٝ ايتعًِ ع٢ً بٝاْات ايتدزٜب

مناذز نػـ ايتطًٌ تًكا٥ًٝا ع٢ً بٝاْات اإلدػاٍ املؼتًؿ١ اييت تػٌُ أْٛاع ددٜد٠ َٔ اهلذُات َا داّ 

  .قد ٚصؿت بػهٌ َٓاضب

 normal ، َٔ ْاس١ٝ أػس٣ ، ٜبين مناذز يًطًٛى ايطبٝعٞ  anomaly detectionايهػـ عٔ ايػرٚذ 

behaviorٚبػهٌ تًكا٥ٞ ٜتِ  ايهػـ عٔ أٟ احنساف عٔ ذيو ايطًٛى ،. 

ْع١ُ َٓع ايتطؿٌ نًُٝٗا تعٌُ ع٢ً َساقب١ سسن١ َسٚز ايػبه١ َٚٓع األْػط١ أاْع١ُ نػـ ايتطؿٌ اٚ 

-signatureْع١ُ نػـ َٚٓع ايتطؿٌ تطتؼدّ إَا ايهػـ املعتُد ع٢ً ايتٛقٝع أغايب١ٝ ٚ ،اـبٝج١

based detection ايهػـ املعتُد ع٢ً ايػرٚذ أ ٚanomaly-based detection. 

  ٖرٙ ايطسٜك١ تطتؼدّ يًهػـ عٔ signature-based detection:  ايهػـ املعتُد ع٢ً ايتٛقٝع 0أ

ْٚعاّ َٓع االػرتام  اييت ٖٞ أمناط ٖذّٛ َه١ْٛ َطبكًا ٚقدد٠ ضًؿًا َٔ قبٌ ػربا٤ اجملاٍ، ايتٛقٝعات

اذا مت ايعجٛز َس٠ ٚاسد٠ ع٢ً ٚ ،املطتٓد٠ إىل ايتٛقٝع تساقب سسن١ َسٚز ايػبه١ ملطابكتٗا َع ٖرٙ ايتٛقٝعات

تطابل ؾإٕ ْعاّ نػـ ايتطًٌ ضٛف ٜبًؼ عٔ ٚدٛد ايػرٚذ ٚضٝتؼر ْعاّ َٓع االػرتام إدسا٤ات إضاؾ١ٝ 

  .َٓاضب١

: :Anomaly-based detectionايهػـ املعتُد ع٢ً ايػرٚذ  0ب ٖرٙ ايطسٜك١ تبين مناذز يطًٛى  

تطتؼدّ بعد ذيو يًهػـ عٔ األمناط اييت ؼٝد  (  profilesتػهٝالت  )ايػبهات ايطبٝع١ٝ تط٢ُ  

َجٌ ٖرٙ االحنساؾات قد متجٌ اإلػرتاقات ايؿع١ًٝ أٚ ببطاط١ ايطًٛنٝات ، ٚنجريًا عٔ ٖرٙ ايتػهٝالت

 املٝص٠ ايس٥ٝط١ٝ يًهػـ املعتُد ع٢ً ايػرٚذ قدزت٘ ع٢ً .اؾدٜد٠ اييت ؼتاز إٔ تطاف إىل ٖرٙ ايتػهٝالت
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أيٛؾ١ اييت مل ٜتِ َالسعتٗا، ٚعاد٠ دنب ع٢ً احملًٌ ؾسش االحنساؾات يًتأند أٜا املٜس ؽنػـ االػرتاقات 

 .َٓٗا متجٌ االػرتاقات اؿكٝك١ٝ

ضتتٓاٍٚ ٖرٙ ايٛزق١ اضتؼداّ تك١ٝٓ ايتصٓٝـ نتك١ٝٓ َٔ تكٓٝات تٓكٝب ايبٝاْات يتصٓٝـ بٝاْات 

 ايع١ٓٝ األٚىل -KDD99 data set  NLSايػبه١ يعٝٓتني عػٛا٥ٝتني َٔ فُٛع١ ايبٝاْات

نبٝاْات اػتباز  (byte 946,848) نبٝاْات تدزٜب byteٚ 5,290,866 )  (ؼتٟٛ ع٢ً

 نبٝاْات تدزٜب ٚ ( byte 1,058064)ٚؼتٟٛ ايع١ٓٝ ايعػٛا١ٝ٥ ايجا١ْٝ ع٢ً ن١ُٝ بٝاْات 

(497,700 byte )  نبٝاْات اػتباز ٜتِ تدزٜب اـٛازش١َٝC4.5  بٛاضط١ أدا٠ ايٜٛها Weka 

Tools  املص١ُُ يتدزٜب ٚاػتباز ػٛازشَٝات تٓكٝب ايبٝاْات، ٜتِ تكِٝٝ َصٓـ C4.5 بٛاضط١ 

 .Confusion Matrixسطاب دق١ املصٓـ ْٚطب١ اـطأ ايٓاػ١ َٔ َصؿٛؾ١ ايتطازب 

 : اضتؼداّ تٓكٝب ايبٝاْات يف نػـ ايتطؿٌ  -2

يتعصٜص أَٔ ايػبه١ ٖٓاى ايعدٜد َٔ اـٛازشَٝات املطتؼد١َ يف نػـ ايتطًٌ َجٌ ايتػؿري، ٚ 

VPN ،ٚدداز اؿُا١ٜ ،. . ٖرٙ اـٛازشَٝات تٛؾس اؿُا١ٜ بػهٌ ثابت عرب ايػبه١، ٚيهٔ ٚ ،اخل.

ٕ أميهٔ  ص.4طنػـ ايتطًٌ ع١ًُٝ دٜٓاَٝه١ٝ ٚيريو دنب تٛؾري محا١ٜ دٜٓاَٝه١ٝ عرب ايػبه١

: تطاعد تكٓٝات تٓكٝب ايبٝاْات يف تعصٜص أدا٤ أْع١ُ محا١ٜ َٚٓع ايتطؿٌ بعد٠ طسم أُٖٗا 

 :ػٛازشَٝات تٓكٝب بٝاْات ددٜد٠ يهػـ ايتطؿٌ   2-1

ايػرٚذ ٕ  ايتٛقٝع ٚايهػـ املعتُد ععٔميهٔ اضتؼداّ ػٛازشَٝات تٓكٝب ايبٝاْات يًهػـ املعتُد 

. َعًا

طبٝع١ٝ "يف ػٛازشَٝات ايهػـ املعتُد ع٢ً ايتٛقٝع تصٓـ بٝاْات ايتدزٜب إَا   2-1-1

normal  " ، ٚميهٔ بعد ذيو اغتكام املصٓـ ايرٟ ٜهتػـ " intrusionَتطؿ١ً "اٚ  

  .االػرتاقات املعسٚؾ١ يف ٖرا اجملاٍ

ػٛازشَٝات ايهػـ املعتُد ع٢ً ايػرٚذ ٜتِ بٓا٤ مناذز ايطًٛى يف   2-1-2

يًبٝاْات ٚبػهٌ تًكا٥ٞ ٜتِ ايهػـ عٔ االحنساؾات  ((normal behaviorايطبٝعٞ

 .اهلا١َ َٓٗا

  ٚمنط ايتُٝص correlation، ٚاالزتباطAssociationؼًٌٝ ايسبط  2-2

ٚتطبل إلدناد ايعالق١ بني ػصا٥ص ٠ تطاعد ٖرٙ اـٛازشَٝات يف اػتٝاز ٚبٓا٤ املصٓؿات ايتُٝٝصٟ 

 اييت تصـ بٝاْات ايػبه١، َٚجٌ ٖرٙ املعًَٛات ميهٔ إٔ تٛؾس  system attributesايٓعاّ

 .ايسؤٜا ايٛاضش١ ؾُٝا ٜتعًل باػتٝاز مسات َؿٝد٠ يهػـ ايتطًٌ
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 : Analysis of stream data ؼًٌٝ ايبٝاْات اجملدٚي١  2-3

دسا٤ ايهػـ عٔ ايتطؿالت يف ب١٦ٝ إْعسًا يطبٝع١ تٓكٌ ٚسسن١ ايتطؿالت ٚاهلذُات اـبٝج١ البد َٔ 

 اذا ْعس ًاعترب ضازاْ٘ إٕ اؿدخ قد ٜهٕٛ طبٝعًٝا َٔ تًكا٤ ْؿط٘ إال أايبٝاْات اجملدٚي١، ٚبايسغِ َٔ 

ٜ٘ نذص٤ َٔ تطًطٌ األسداخ، ٚبايتايٞ ؾُٔ ايطسٚزٟ دزاض١ َاٖٞ تطًطالت االسداخ املتصادؾ١ إٍ

طسم تعدٜٔ ايبٝاْات . دناد األمناط املتطًط١ً ٚؼدٜد ايكِٝ املتطسؾ١إَعًا بػهٌ َتهسز ٚالبد َٔ 

األػس٣ ضسٚز١ٜ أٜطًا إلدناد ايتذُعات املتطٛز٠ ٚبٓا٤ مناذز تصٓٝـ دٜٓاَٝه١ٝ يف دداٍٚ ايبٝاْات 

 .يف ايٛقت اؿكٝكٞ يهػـ ايتطًٌ

 :طسم تٓكٝب ايبٝاْات املٛشع١  2-4

ىل عد٠ ٚدٗات كتًؿ١، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ميهٔ إطالقٗا َٔ عد٠ َٛاقع كتًؿ١ يتٛد٘ إايتطؿالت ميهٔ 

اضتؼداّ طسم تٓكٝب ايبٝاْات املٛشع١ يتشًٌٝ بٝاْات ايػبه١ َٔ عد٠ َٛاقع يًػبه١ يًهػـ عٔ 

ص 3ط. ايتٗدٜدات املٛشع١

3-   : Type Intrusion Attacksاْٛاع َٗددات ايتطؿٌ   

ضتتٓاٍٚ ٖرٙ ايتذسب١ يف ٖرٙ ايٛزق١ ايهػـ عٔ أزبع١ َٗددات تٗادِ ايػبهات اؿاضٛب١ٝ، سٝح ضٝتِ 

ايهػـ عٓٗا بٛاضط١ تك١ٝٓ ايتصٓٝـ نتك١ٝٓ َٔ تكٓٝات تٓكٝب ايبٝاْات بٛاضط١ تٓؿٝر ػٛازش١َٝ 

C4.5 ع٢ً قاعد٠ بٝاْات NLS-KDD99 Data Set   .

  : Denial of Service Attack (DoS)َٗدد إْهاز اـد١َ   3-1

 ٠ٟ طًبات َػسٚعأٖٛ املٗدد ايرٟ دنعٌ َٛزد اؿٛضب١ اٚ ايرانس٠ َػػٛي١ ددًا اٚ ممت١٦ً يًتعاٌَ َع 

. ىل اـد١َ إٚ سسَإ املطتؼدَني ايػسعٝني َٔ ايٛصٍٛ أ

 : User to Root Attack (U2R)َٗدد املطتؼدّ ايس٥ٝطٞ   3-2

 ثِ ٜطتػٌ ْكاط ضعـ ايٓعاّ يًشصٍٛ ،ذٕإٖٛ املٗدد ايرٟ ٜتعاٖس بأْ٘ املطتؼدّ ايػسعٞ يًٓعاّ دٕٚ 

 َصدز ايتشهِ  بايٓعاّ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ اَتالى صالسٝات تٓصٌٜ إىلع٢ً صالس١ٝ ايٛصٍٛ 

ٚ تٓؿٝر بساَر ٖذ١َٝٛ نُا يٛ أْٗا دص٤ َٔ بساَر أايرباَر املؼؿ١ٝ اييت قد تتطبب يف ؾكد ايٓعاّ 

    .ايٓعاّ األص١ًٝ

 :Remote To Local Attack (R2L)َٗدد قًٞ عٔ بعد  3-3

صسغ هلِ ػالٍ ايػبهات  ٚذنصًٕٛ ع٢ً ٚصٍٛ قًٞ يًػبه١ نُطتؼدَٞ املِٖ املٗددٜٔ غري  

صبض أ َا ًااألدٗص٠ احمل١ًٝ، ٚميهِٓٗ غٔ اهلذُات َٔ أٟ َهإ ع٢ً االْرتْت، ٚيف ساي١ إ َطتؼدّ

ىل ْعاّ املعًَٛات ؾإْ٘ ميهٓ٘  اضتػالٍ ْكاط ايطعـ يف اؾٗاش احملًٞ يطسق١ إيدٜ٘ سل ايٛصٍٛ 
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 هلرا  ًايٝٗا تعترب ٖدفإٟ ػد١َ ؼتاز يه١ًُ ضس يًٛصٍٛ أ. ٚ تدَري ْعاّ املعًَٛاتأايبٝاْات اهلا١َ 

 َٔ أصعب اهلذُات نػؿًا ألْٗا تٓطٟٛ ع٢ً َطت٣ٛ ايػبه١ َٚٝصات  R2Lٖذُات.  املٗدد

 .َطت٣ٛ املطٝـ

 :PROBE ATTACKَٗدد ايتدقٝل   3-4

 IPٜتِ اهلذّٛ َٔ قبٌ املٗامجني باضتؼداّ بساَر ؾشص تًكا١ٝ٥ يعدد نبري َٔ عٓاٜٚٔ  ايع 

Address  اـاص بايػبهات َٔ أدٌ ايعجٛز ع٢ً ْكاط ضعـ ميهٔ اضتػالهلا، ؾإذا عجس ع٢ً 

ىل ايػبه١ ٚايبد٤ ظُع إ ؾإْ٘ ميهٔ يًُٗامجني اضتػالهلا يهطب ايٛصٍٛ ٠ ٚاسد٠ْكاط ضعـ ملس

 ص4ط.املعًَٛات بدٕٚ اذٕ

 classificationتك١ٝٓ ايتصٓٝـ  -4

 َعسؾ١  (class )بؿ١٦ (  x) يسبط فُٛع١ اـصا٥ص fايتصٓٝـ ٖٛ ١َُٗ  تعًِٝ داي١ َع١ٓٝ 

 . classification model أٜطًا بُٓٛذز ايتصٓٝـ f ، تعسف ايداي١ yَطبكًا تط٢ُ 

 

 التصييف (1)شكل 

اضتؼداّ )ٚايتصٓٝـ  (ػط٠ٛ بٓا٤ منٛذز ايتصٓٝـ ) تتِ ع١ًُٝ بٓا٤ املصٓـ غطٛتني ز٥ٝطٝتني ُٖا ايتعًِٝ

 .(عسٚؾ١املايُٓٛذز يٝتٓبأ بؿ٦ات ايبٝاْات غري 

 ع٢ً  classifing algorithm (ايتعًِ) ٜتِ تدزب ػٛازش١َٝ ايتصٓٝـ: يف اـط٠ٛ األٚىل . أ

 احملت١ٜٛ ع٢ً ضذالت َعسٚؾ١ يبٓا٤ املصٓـ ايرٟ  training dataبٝاْات ايتدزٜب

.  اييت ؼتٟٛ ع٢ً ضذالت غري َعسٚؾdata test١ضٝطتؼدّ يؿشص بٝاْات ايؿشص 

ٜكِٝ أدا٤ املصٓـ عطاب عدد ايطذالت املتٛقع١ املصٓؿ١ بػهٌ صشٝض : اـط٠ٛ ايجا١ْٝ . ب

 ٜتِ ظconfusion matrixٚايطذالت املصٓؿ١ بػهٌ ػطأ ؾُٝا ٜط٢ُ مبصؿٛؾ١ ايتعازض 
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تكِٝٝ أدا٤ مناذز املصٓؿات باؿصٍٛ ع٢ً ػٛازشَٝات تصٓٝـ تطع٢ يًشصٍٛ ع٢ً أع٢ً دق١ ٚ 

ص 5 . ط data testع٢ً بٝاْات االػتباز اقٌ ْطب١ ػطأ عٓد تطبٝكٗا

 

 خطوات بياء مصيف البياىات (2)شكل

 confusion matrixسطاب َصؿٛؾ١ ايتعازض  4-1

ٜتِ ددٚي١ عدد ايطذالت املصٓؿ١ بػهٌ صشٝض ٚعدد ايطذالت املصٓؿ١ بػهٌ ػطأ ع٢ً غهٌ َصؿٛؾ١ 

  .تعسف مبصؿٛؾ١ ايتعازض

Predicted class  

Class = 0 Class = 1 

FN  TP Class = 1  Actual class  

TN FP Class = 0  

 confusion matrix binaryص 1طَصؿٛؾ١ ايتعازض ايجٓا١ٝ٥  (3)غهٌ
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 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
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 املتٛقع تهٕٛ يف ايع class i يف َصؿٛؾ١ ايتعازض ٜػري اىل عدد ايطذالت يف ايع    fijنٌ َدػٌ 

class j   . َجالfo1  0ىل عدد ايطذالت يف ايع إ تػري class اييت مت تٛقعٗا بػهٌ ػطأ يف ايع 

1class   .

: اعتُادًا ع٢ً املصؿٛؾ١ ؾإٕ 

 ( . (f11 + f00فُٛع ايطذالت املتٛقع١  بػهٌ صشٝض ٖٞ  

 ( . f01+f10)فُٛع  ايطذالت املتٛقع١ بػهٌ ػطأ ٖٞ  

يتكِٝٝ أدا٤ املصٓؿات اعتُادًا ع٢ً َصؿٛؾ١ ايتعازض َٔ املعادي١   Accuracyؼطب  ايدق١

  ايتاي١ٝ

 

 : ٚبػهٌ َهاؾ٧ ذنطب َعدٍ اـطأ َٔ املعادي١ ايتاي١ٝ 

 

 Classification Techniquesتكٓٝات ايتصٓٝـ  4-2

ٜتطُٔ ايتصٓٝـ عد٠ تكٓٝات ز٥ٝط١ٝ ضتٓاقؼ ٖرٙ ايٛزق١ أِٖ ٖرٙ ايتكٓٝات ٖٚٞ تك١ٝٓ غذس٠ 

 .Decision Treeايكساز 

 Decision Tree classifier َصٓـ غذس٠ ايكساز 4-2-1

 نٌ   attribute.أغذاز ايكساز تصٓـ اؿاالت عٔ طسٜل ؾسشٖا  ع٢ً أضاع قِٝ ايصؿ١

، نٌ ؾسع ميجٌ ق١ُٝ attribute testعكد٠ داػ١ًٝ يف غذس٠ ايكساز متجٌ صؿ١ اػتباز 

، أع٢ً عكد٠ ( valueق١ُٝ )متجٌ كسدات االػتباز  (ٚزق١)ايعكد٠، ٚنٌ عكد٠ طسؾ١ٝ 

تصٓـ اؿاالت اْطالقًا َٔ عكد٠ اؾرز يف غذس٠ ايكساز، ٚيف ايػذس٠ ٖٞ درز ايػذس٠، 

 . classٜتِ تعٝني نٌ عكد٠ ٚزق١ٝ نؿ١٦
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 [4]غذس٠  قساز ايتصٓٝـ (17-1)ايػهٌ

-top)ضؿٌ أىل إضًٛب ؾسم تطد َٔ أع٢ً أ تطتؼدّ  ID3،C4.5 ،CARTاـٛازشَٝات 

down recursive divide-and-conquer manner)  اييت تبدأ  غذاز ايكسازأيتٛيٝد

  .املستبط١ بٗا (class labels)بايتدزٜب ع٢ً فُٛع١ بٝاْات ايتدزٜب ٚايؿ٦ات 

  How to Build a Decision Tree  بٓا٤ غذس٠ ايكساز  4-2-1-1

ٖا َٔ فُٛع١ َع١ٓٝ َٔ  ايصؿات ؤغذاز ايكساز ميهٔ بٓاأَٔ سٝح املبدأ، ٖٓاى عدد َٔ 

اؿصٍٛ ع٢ً ايػذس٠ األَجٌ  نجس دق١ َٔ األػس٣،أغذاز ايكساز تهٕٛ أبُٝٓا نجري َٔ ، املتٛؾس٠

َٓاضب سطابًٝا بطبب ايهِ اهلا٥ٌ َٔ سذِ عًُٝات ايبشح اييت تكّٛ بٗا اـٛازش١َٝ، َٚع ذيو 

ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ اـٛازشَٝات . ؾكد مت تطٜٛس ػٛازشَٝات ؾعاي١ يًشح ع٢ً ايدق١ بػهٌ َعكٍٛ

، اييت ٖٞ  أضاع ايعدٜد َٔ ػٛازشَٝات سح غذس٠ Hunt’s algorithmػٛازش١َٝ ٖاْت

ٜعسض ٖرا ايكطِ َٓاقػ١ زؾٝع١ املطت٣ٛ . ID3 ،C4.5 ،CARTايكسازات ايكا١ُ٥، مبا يف ذيو 

ص 5ط.ـٛازش١َٝ ٖاْت

 Hunt’s Algorithmػٛازش١َٝ ٖاْت  4-2-1-2

ضًٛب ايتهساز ايراتٞ عٔ طسٜل تكطِٝ ضذالت أباع اتيف ػٛازش١َٝ ٖاْت ٜتِ تٛيٝد غذس٠ ايكساز ب

. ىل فُٛعات ؾسع١ٝ بػهٌ تتابعٞإايتدزٜب 

 عباز٠ عٔ  N  ٚ y={ y1,y2,…,yn} فُٛع١ ضذالت ايتدزٜب املستبط١ بايعكد٠  Dtيٝهٔ

:  class lebelesصٓاف ايتصٓٝـأ

 عكد٠ ٚزق١ٝ  t ؾإٕ  class ytىل ْؿظ ايع إتٓتُٞ Dt ذا ناْت نٌ ايطذالت يف إ -1

  . class ytَستبط١ نع 
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  و2014ديسمثر - انعذد انراتع يىنيى  جامعة انناصرمجهة 

 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

 ، ٜتِ اػتٝاز غسط اػتباز ايصؿ١  classىل أنجس َٔ إ ؼتٟٛ ضذالت تٓتُٞ  Dtاذا  -2

attribute test condition))   ٜتِ تٛيٝد . فُٛعات ؾسع١ٝ صػري٠ إىليتكطِٝ ايطذالت

  Dtيهٌ كسز َٔ كسدات غسط االػتباز ٜٚتِ تٛشٜع ضذالت  ( (child nodeايعكد٠ االبٔ 

ٜتِ تطبٝل اـٛازش١َٝ بػهٌ تهساز ذاتٞ يهٌ عكد . يعكد األبٓا٤ اعتُادًا ع٢ً املؼسدات

 ص5 ط child nodeاألبٓا٤

 Attribute Selection Measuresَعاٜري اػتٝاز ايصؿ١  4-2-1-3

يبٓا٤ غذس٠ ايكسازات، ظاْب اػتٝاز ػٛازش١َٝ ايبٓا٤ دنب إٔ تؤػر بعني االعتباز َعاٜري اػتٝاز 

، َٔ اجملُٛعات Dايصؿ١ املٓاضب الػتٝاز َعٝاز ايتكطِٝ األؾطٌ ايرٟ ٜكطِ بٝاْات َع١ٓٝ 

ضتٓاقؼ ٖرٙ ايٛزق١ ثالث١ َعاٜري عا١َ . إىل فُٛعات ؾسد١ٜ  ((classايتدزٜب١ٝ املستبط١ بصـ 

 Information Gain ،Gain Ratio ،Giniإلػتٝاز ايصؿ١ املٓاضب١ يًتكطِٝ األؾطٌ 

Index  .

 Information Gainانتطاب املع١ًَٛ    4-2-1-3-1

ايصؿ١ اييت . Aٜعسف انتطاب املع١ًَٛ  باالخنؿاض املتٛقع يًُعًَٛات ايالش١َ يتصٓٝـ ايعصؿ١ 

 األػس٣ ٜتِ إػتٝازٖا نصؿ١ تكطِٝ  تهٕٛ ق١ُٝ انتطاب املع١ًَٛ هلا أع٢ً َٔ  ق١ُٝ ايصؿ١

  ص.1 ط D يف فُٛع١ ايبٝاْات Nيًعكد٠ 

:  حنطب األتٞ  D يف فُٛع١ ايبٝاْاتAٚؿطاب انتطاب املع١ًَٛ يصؿ١ َٓؿص١ً 

  :  َٔ املعادي١ ايتايEntropy(D)١ٝ  أٚ َا ٜط٢ُ  Dاملعًَٛات املتٛقع١ ايالش١َ يتصٓٝـ ضذٌ يف  - أ

   ...(1) 

  = Entropy(D) أو   

  :ت١ٝ  ٚؼطب َٔ ايعالق١ اآلCi   classىل ايعإ  D استُاي١ٝ اْتُا٤ ايطذٌ يف  سٝح 

 
:  class C  ، Dىل ايع إ املٓت١ُٝ  D عدد ايطذالت يف  سٝح  . ايعدد ايهًٞ يًطذالت  

 .   bits الٕ املعًَٛات تسَص بايع 2تطتؼدّ داي١ ايًٛغازٜجِ باالضاع 

Info(D) -       ٌَتٛضط ن١ُٝ املعًَٛات ايالش١َ يتشدٜد ؾ١٦ ايطذ ٖٞi   يفD .

 َٔ ايكِٝ  v ؼتٟٛ ع٢ً عدد  A سٝح   Dيف    attribute Aحنطبع املعًَٛات املتٛقع١ يًع - ب 

  :   َٔ  املعادي١ ايتايv={a1,a2,…,av}١ٝاملٓؿص١ً سٝح 
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  و2014ديسمثر - انعذد انراتع يىنيى  جامعة انناصرمجهة 

 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

…           .........  (2) 

أو 

 

  attribute A التابعة للـ  class j اليت تنمتي للـ  tuples عدد الـ  A ،Dj ابلنس بة لقمي الصفة  j  وزن اجلزء : حيث 

 .  Dيف 

 ( 2)واملعادةل  (1) حنسب الفرق بني املعادةل  Information Gain(A) حلساب معادةل - ج

(Gain(A) = -          ….  (3 

 أو

No. Duration 

dst_host_same 

_src_port_rate 

dst_host_srv_ 

diff_host_rate Flag src_bytes dst_bytes Class 

1 0.0 0.17 0.0 SF 491.0 0.0 Normal 

2 0.0 0.88 0.0 SF 146.0 0.0 Normal 

3 0.0 0.0 0.0 S0 0.0 0.0 Anomaly 

4 0.0 0.03 0.04 SF 232.0 8153.0 Normal 

5 0.0 0.0 0.0 SF 199.0 420.0 Normal 

6 0.0 0.0 0.0 REJ 0.0 0.0 Anomaly 

7 0.0 0.0 0.0 S0 0.0 0.0 Anomaly 

8 0.0 0.0 0.0 S0 0.0 0.0 Anomaly 

9 0.0 0.0 0.0 S0 0.0 0.0 Anomaly 

10 0.0 0.0 0.0 S0 0.0 0.0 Anomaly 

11 0.0 0.0 0.0 REJ 0.0 0.0 Anomaly 

12 0.0 0.0 0.0 S0 0.0 0.0 Anomaly 

13 0.0 0.12 0.03 SF 287.0 2251.0 Normal 

14 0.0 1.0 0.2 SF 334.0 0.0 Anomaly 

15 0.0 0.0 0.0 S0 0.0 0.0 Anomaly 

16 0.0 0.0 0.0 S0 0.0 0.0 Anomaly 

17 0.0 0.01 0.02 SF 300.0 13788.0 Normal 

18 0.0 1.0 1.0 SF 18.0 0.0 Anomaly 

19 0.0 0.02 0.03 SF 233.0 616.0 Normal 
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 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

.Gain(A) = - 

-nls  اخذت مً دلنوعة البياىات الشبكية D  يعزض اجلدول عيية عشوائية مً سجالت البياىات 

KDD99  . 

 nls_KDD99 data setعيية عشوائية جملنوعة سجالت  (1)جدول 

 : تية يته حساب املعادالت اآل  class اعتنادا على اخلاصية   Gain(flag)حلساب 

  :  كنا يلي Entropy (D)حنسب  -1

Entropy (D)= -((7/19) log2(7/19)+ (12/19) log2( 12/19)) = 0.949 bits 

 A= flag فنثال  D لكل خاصية يف EntropyA(D)حنسب  -2

 

Class REJ=2 SF=9 S0=8 

Normal 0 7 0 

Anomaly 2 2 8 

 
= -( 8/19)((0/8)*log(0/8) –( 8/8) log(8/8)) + (-9/19((7/9) log (7/9)- ((2/9) log(2/9))  + (-(2/19) 

((0/2)log(0/2) – (2/2)log(2/2))). 

= -( 8/19)(log21) + (-(9/19)((7/9)*log2(7/9)-(2/9)*log2(2/9))) + (-(2/19)(-log21)) 

= 0 + 0.473(0.77*log20.77) –( 0.2*log20.2)+0 

= 0.178 + 0.464 

=0.642 bits 

  :  flagللخاصية    information gainحنسب الـ  -3

Gain(flag)= Entropy(D)-Entropyflag(D)= 0.949 - 0.642 = 0.307bits  

ٕ ٖرا املعٝاز ٜؿطٌ أٟ أ ٜعتُد ع٢ً اػتباز عدد املؼسدات  information gainايتكطِٝ بٛاضط١ َعٝاز 

  unique attributeؾُجال ايصؿات ذات ايكِٝ ايٛسٝد٠ .  ذات عدد أنرب َٔ ايكِٝ attributeاػتٝاز ايع 

ضٛف تهٕٛ قٌ اٖتُاّ هلرا املعٝاز ٚبايتايٞ ؾإٕ ايتكطُٝات ايٓاػ٘ عٓ٘ ضٛف تهٕٛ  (product_idَجاًل )

ٚيريو ؾإٕ  (  unique attributeبعدد قِٝ ايع )  pureنبري٠ ددًا ٚ ٚسٝد٠

 infounique_attribute(D) =0   ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖرا املعٝاز غري َٓاضب يع١ًُٝ ايتصٓٝـ ألْ٘ ٜٓتر ، 

 . َٔ ايتكطُٝاتًاددًا نبريًا عدد
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 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

 

 Gain Ratio  ْطب١ ايهطب  4-2-1-3-2

يًهطب املعًَٛاتٞ ٜتؼًص َٔ ْكاط ضعؿ٘ ٜٚطبل ْٛعًا َٔ ايتطبٝع ع٢ً ايهطب ًا ْطب١ ايهطب  اَتداد

  يك١ُٝ َعسؾ١ بػهٌ قٝاضٞ نُا يف   ”split information“املعًَٛاتٞ باضتؼداّ َعًَٛات ايتكطِٝ

  :ص1طت١ٝاملعادي١ اآل

 
ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، يف ػٛازش١َٝ  ٖرا املعٝاز ٜأػر يف االعتباز سطاب عدد املؼسدات ايٓاػ١ الػتباز ايصؿ١

ٜٚعسف ٖرا   يتشدٜد االْكطاّ األؾطGain Ratioٌ ٜتِ اضتؼداّ َعٝاز تكطِٝ C4.5غذس٠ ايكسازات 

 : [4] : ت١ٝاملعٝاز باملعادي١ اآل

 
 D. [1]ايصؿ١ اييت ٜهٕٛ عٓدٖا ْطب١ ايهطب أع٢ً ق١ُٝ ٜتِ اػتٝازٖا نأؾطٌ صؿ١ تكطِٝ يًُذُٛع١ 

     (1) َٔ اؾدٍٚ  flagٚيتٛضٝض ذيو  ْطب١ ايهطب يًصؿ١ 

Splitinfoflag(D) = -(8/19)*log2(8/19) – (2/19)*log2(2/19) –(9/19)*log2(9/19) 

= 0.525+0.342+0.510 

splitinfo(flag) =1.377 bits 

Gainratio(flag)= gain(flag)/splitinfo(flag) 

=0.307/1.377 

=0.2229 bits . 

 Gini Index  َؤغس دٝين  4-2-1-3-3

 بتكٝٝد غسٚط االػتباز  Information Gainَعٝاز َؤغس دٝين ذناٍٚ ػٓب َػه١ً ايهطب املعًَٛاتٞ 

ىل تكطُٝات ثٓا١ٝ٥ ؾكط مبع٢ٓ ٜتِ سطاب فُٛع ايػٛا٥ب املٛش١ْٚ يهٌ قطِ ، ٜٚطتؼدّ ٖرا املعٝاز َع إ

 .   CARTػٛازش١َٝ 

Gini index  يقيس شوائب D  و أقساو البياىات حسب املعادلة التالية أ و دلنوعة سجالت التدريب :

 
 |pi = |Ci,D| / |D حيث 

:  اىل التقس مي التايل  D يقسم  gini indexفإن الـ    D2 و D1 اىل  D تقسم قاعدة البياانت A.اذا الصفة 
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 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

 
D1 متجٌ فُٛع١ َٔ ايطذالت يف D   ؼكل ايػسط A <= spilt_point   

D2 متجٌ فُٛع١ َٔ ايطذالت يف  D  ؼكل ايػسط A > spilt_point   

  َٓؿص١ً أٚ َطتُس٠ ايك١ُٝ ؼطب ٚؾل املعادي١  Aؽؿٝض ايػٛا٥ب املتٛقع َٔ االْكطاّ ايجٓا٥ٞ ع٢ً صؿ١ 

 :ايتاي١ٝ 

 
عٓدَا ايع   ؾإٕ عدد ايطذالت (1) نُا يف اؾدٍٚ  Dٚيتٛضٝض ذيو  يٓؿرتض فُٛع١ ايتدزٜب 

 class =normal  ٟٚٚعٓدَا ايع  7 تطا class = anomaly   ٟٚإلْػا٤ ايعكد٠ 12 تطا ،  N  اييت

 : حنطب اآلتٞ  Dمتجٌ درز ايػذس٠ يطذالت بٝاْات ايتدزٜب 

: سطب  املعادي١ ايتاي١ٝ  D   impurity of يع  gini indexاٚاًل حنطب ايع 

Gaini (D) =1 -(7/19)
2
 –(12/19)

2
 

= 1- 0.1357-0.39889 == 0.46541 bits .   

  فُٛعتني إىل  D ٜتِ تكطِٝ فُٛع١ ايتدزٜب  flag باضتؼداّ اـاص١ٝ  Dإلدناد ايتكطِٝ املٓاضب يع 

D1 ٚ D2ًٜٞنُا  :

D1={S0,SF}   ٚ D2 ={REJ}  عدد ايطذالت يف D1 = 17  عدد ايطذالت يف ٚ D2 = 2   

Giniflag(D)= (17/19)Gini(D1) + (2/19)Gini(D2) 

=( 17/19)(1-(7/17)
2 
- (9/17)

2
) + (2/19)(1-(2/2)

2
- (0/2)

2
) 

= 0.894(1-0.169-0.280)+0.105(1-1-0) 

= 0.527 bits .  

 أقٌ َٔ ق١ُٝ ايصؿات األػس٣ ٜتِ إػتٝازٖا نصؿ١ تكطِٝ جملُٛع١  Gini indexايصؿ١ اييت هلا ق١ُٝ

 ص.1 طDبٝاْات ايتدزٜب 

  NLS-KDD99 data set  اضتؼداّ تك١ٝٓ ايتصٓٝـ يهػـ ايتطؿٌ يف قاعد٠ بٝاْات4-5

 ايدزاضات  يبٓا٤ ْعِ نػـ ايتطؿٌ ٚأظٗستKDD Cup 1999بٝاْات ايباسجني َٔ ايعدٜد اضتؼدّ

ّٕ ٖرٙ يف ايها١َٓ املػانٌ بعض ٚدٛد ايطابك١ املِٗ هلرٙ ايبٝاْات ٖٛ ايعدد اهلا٥ٌ  ايتشدٜد ايبٝاْات، إ

 َٔ ضذالت االػتباز َتهسز٠، ٖرٙ ايبٝاْات  %75 َٔ ضذالت ايتدزٜب ٚ %78ٕ أيًطذالت ايصا٥د٠ مبع٢ٓ 

تعاْٞ َٔ بعض املػانٌ ٚقد ال تهٕٛ َج٢ً يًػبهات ايؿع١ًٝ املٛدٛد٠، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ قانا٠ اهلذّٛ ضُٔ 

  .(Dos , R2L , U2R , Probe)ٚاسد َٔ األصٓاف األزبع١ 
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 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

ضذاًل ع٢ً  (125973, 22544) مشًت   KDD Train ،KDD Testفاَٝع ايبٝاْات املتٛيد٠ 

  KDD سٌ َػانٌ بٝاْات  (.Tavallaee  et  al) َٔ قبٌ  NSL-KDDاقرتست بٝاْات . ايتٛايٞ

 َٝص٠ َع عٓٛإ 41 ع٢ً  TCP اييت ؼٟٛ يف نٌ ضذٌ اتصاٍ NSL-KDDتعترب  املرنٛز٠ ضابكًا

 َٝص٠ زَص١ٜ ، 3 َٝص٠ زق١ُٝ ٚ 38ٜٛضض ٌٖ ٖرا االتصاٍ ٖٛ اتصاٍ اعتٝادٟ أٚ ْٛع َٔ أْٛاع ايتطؿٌ ، ٖٚٓاى 

  . األص١ًٝ  KDDَكاز١ْ مبذُٛع١ بٝاْات  NSL-KDD ٜأتٞ ؾٛا٥د

 .ًاال تػٌُ ضذالت شا٥د٠ يف فُٛع١ ايتدزٜب ٚئ متٌٝ املصٓؿات باػاٙ ضذالت أنجس سدٚخ 

َطت٣ٛ ايصعٛب١ ٜتٓاضب عهطًٝا ْٚطب١ ايطذالت يف فُٛع١ : عدد ايطذالت املؼتاز٠ َٔ نٌ فُٛع١  

KDD ْتٝذ١ يريو ْطب تصٓٝـ طسا٥ل تعًِٝ اآلي١ املتُٝص٠ ؽتًـ مبد٣ ٚاضع، مما دنعٌ ، ٚ األص١ًٝ

 .شٜاد٠ ايؿعاي١ٝ اَتالى تكِٝٝ دقٝل يتكٓٝات تعًِٝ كتًؿ١

دسا٤ ػازب ع٢ً اجملُٛع١ إعدد ايطذالت يف ايتدزٜب ٚفاَٝع االػتباز َعكٍٛ مما دنعٌ َٔ احملتٌُ  

ايها١ًَ دٕٚ اؿاد١ يالػتباز ايعػٛا٥ٞ يٓطب١ ض١ًٝ٦ ْتٝذ١ يريو ضٝهٕٛ تكِٝٝ ْتا٥ر ايبشٛخ املؼتًؿ١ 

. ثابت١ َٚػاب١ٗ

     NLS-KDD ع٢ً   c4.5  تدزٜب ػٛازش١َٝ 4-6 

 NLS-KDD Train ع٢ً بٝاْات ايتدزٜب  C4.5 يتدزٜب ػٛازش١َٝ  Weka 3.7.9 اضتؼدَت أدا٠  

 ثِ مت تكِٝٝ أدا٤ املصٓـ َٔ   NLS-KDD Testيبٓا٤ َصٓـ ايبٝاْات ٚمت اػتبازٙ ع٢ً بٝاْات االػتباز 

 :تٞػالٍ سطاب دق١ ايتصٓٝـ ْٚطب١ اـطأ يف ايتصٓٝـ ميهٔ قٝاع دق١ املصٓؿات عطاب اآل

: (Precision)ْطب١ ايطبط١ٝ   ىل ايطذالت املصٓؿ١ إ املصٓؿ١ بػهٌ صشٝض  class Aْطب١ ضذالت ايع  

 .  class Aيف ايع 

:   Recallْطب١ االضتدعا٤ - أ ىل عدد ايطذالت يف ايع إ املصٓؿ١ بػهٌ صشٝض  class Aْطب١ ضذالت ايع  

class A  .  

ٟ ٜتِ تصٓٝـ أ :  false alarm أٚ اإلْراز ايهاذب   False positive (FP)اإلدناب١ٝ ايهاذب١  - ب

  normal ٖٚٞ يف اؿكٝك١  attacksايطذالت ع٢ً أْٗا

: False Negative (FN) ايطًب١ٝ ايهاذب١  - ت تصٓٝـ ايطذالت ع٢ً أْٗا طبٝع١ٝ ٖٚٞ يف  

 . ٖٚرٙ اهلذُات ٖٞ اهلدف َٔ ع١ًُٝ ايهػـ. اؿكٝك١ َٗددات 

: True Positive (TP) اإلدناب١ٝ ايصادق١  - خ  ٖٚٞ يف normalتصٓٝـ ايطذالت ع٢ً أْٗا  

  .normalاؿكٝك١ 
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  و2014ديسمثر - انعذد انراتع يىنيى  جامعة انناصرمجهة 

 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

- ز : False Negative (FN)  ايطًب١ٝ ايصادق١    ٖٚٞ يف اؿكٝك١ attacksتصٓٝـ ايطذالت ع٢ً اْٗا  

attacks   .

 False ٚ َعدٍ اإلْراز ايهاذب  Detected Rateٜتِ سطاب دق١ املصٓـ اعتُادًا ع٢ً َعدٍ ايهػـ

Alarm Rate . 

   :أتٞ ٚناْت ْتا٥ر ايتدزٜب نُا ٟ NLS-KDDاضتؼدَت ٖرٙ ايٛزق١ فُٛع١ عػٛا١ٝ٥ َٔ  بٝاْات 

  : ْتاتر تدزٜب اـٛازش4-5-1١َٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البياانت قبل تصنيفها بواسطة املصنف(1)جدول 
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  و2014ديسمثر - انعذد انراتع يىنيى  جامعة انناصرمجهة 

 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

 

 

 

 

 

ايبٝاْات بعد تصٓٝؿٗا بٛاضط١ املصٓـ  (2)ددٍٚ زقِ 

 ع٢ً بٝاْات االػتباز سٝح ٜٛضض اؾدٍٚ ايصـ اؿكٝكٞ C4.5ػتباز املصٓـ ا ْتٝذ١ (2)ٜبني اؾدٍٚ 

(class nominal) ٚايصـ املتٛقع بٛاضط١ املصٓـ (predicted class nominal) ّايرٟ ٜطتؼد 

ٖا طبٝع١ٝ إٕٔ ايطذالت اييت صٓؿت بايؿعٌ ع٢ً أنصـ َعتُد يتصٓٝـ ٖرٙ ايطذالت ، نُا ٜبني ايػهٌ 

normal اييت صٓؿت ع٢ً أْٗا َٗددات ٖٞ يف األصٌ َٗددات بايؿعٌ،   ٖٞ يف األصٌ طبٝع١ٝ ٚايطذالت

ٚيهٔ تٛدد ْطب١ ػطأ يف تصٓٝـ بعض ايطذالت اييت صٓؿت ع٢ً أْٗا َٗددات ٖٚٞ باؿكٝك١ٝ  ضذالت 

 . طبٝع١ٝ  ٚنريو ضذالت صٓؿت ع٢ً أْٗا طبٝع١ٝ ٖٚٞ باؿكٝك١ َٗددات 
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  و2014ديسمثر - انعذد انراتع يىنيى  جامعة انناصرمجهة 

 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

:  َصٓـ غذس٠ ايكساز ايٓاتر  4-5-2

  NLS-KDD data setَصٓـ غذس٠ ايكسازايٓاتر  يكاعد٠ بٝاْات  (5)غهٌ

 Evalution Classifierتكِٝٝ املصٓـ   4-6

 Of NLS-KDD Data Set Test 20 %َصؿٛؾ١ ايتطازب ايٓاػ١ يع١ًُٝ اػتباز املصٓـ ع٢ً 

Predicted class   

Class = anomaly  Class = normal  

273  1879  Class = normal Actual class  

5702  3996  Class = anomaly 
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  و2014ديسمثر - انعذد انراتع يىنيى  جامعة انناصرمجهة 

 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

 Of NLS-KDD Data Set Test % ع٢ً  C4.5َصؿٛؾ١ ايتطازب ايٓاػ١ إلػتباز املصٓـ  (6)غهٌ زقِ 

20 
 

Accurcy = (1879 + 5702) / (1879 + 273 + 3996 + 5702) 

                    =  (7581) / (11850) 

               = 0.639 =  63.9 % 

Errore rate  =  (3996 + 273) / (1879 +273 + 3996 + 5702 ) 

                               = (4269) / (11850) 

                               = 0.360 

                               = 36% 

true positive rate (TPR) or sensitivity= TP/(TP + FN) 

= 1879 /(1879 + 273) = 87 % 

true negative rate (TNR) or specificity = TN/(TN + FP). 

= 5702 / (5702 + 3996) = 59% 

false positive rate (FPR) = FP/(TN + FP), 

= 3996 / (5702 + 3996) = 41% 

false negative rate (FNR) = FN/(TP + FN). 

= 273/(1879 + 273) = 13% 

Precisoin = tp /(tp + fp) 

= 1879 / (1879 + 3996) =  32% 

Recall  = tp / ( tp + fn) 

= 1879 / (1879 + 273) = 87% 

 

 

 

  : يف اؾدٍٚ ايتايٞ 1تًؼص ْتا٥ر ايتذسب١

Accurcy Errore rate Recall Precisoin FN TP FP TPR 

63.9 % 36% 87% 32% 13% 58% 41% 87 % 

 Of NLS-KDD Data Set Test 20% ع٢ً بٝاْات  C4.5ْتا٥ر اػتباز املصٓـ  (7)غهٌ زقِ 

  ٣Full NLS- KDD 99 Data Set Test َصؿٛؾ١ ايتطازب ايٓاػ١ يع١ًُٝ اػتباز املصٓـ عٌ
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  و2014ديسمثر - انعذد انراتع يىنيى  جامعة انناصرمجهة 

 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ

 Full NLS-KDD 99 Data ع٢ً  C4.5َصؿٛؾ١ ايتطازب ايٓاػ١ إلػتباز املصٓـ  (6)غهٌ زقِ 

Set Test 

   :2ْتا٥ر ايتذسب١

Accurcy Errore rate Recall Precisoin FN TN FP  TP 

%81.5339  36% 97% 70.8% 2.7% 69.6% 59% 97 % 

 Full NLS-KDD 99 Data Set Test ع٢ً ب ع٢ً  C4.5ْتا٥ر اػتباز املصٓـ  (9)غهٌ زقِ 

5-   : CONCLUSION  اـالص١ 

يف ٖرٙ ايٛزق١ اضتؼدَت ٚ، اتنػـ ٖذّٛ  أْع١ُ ايػبوٍ ٖٓاى ساد١ ًَش١ إذا أزدْا اضتؼداّ ايػبه١ ؾإٕ 

ْتٝذ١ ايتذسب١  .يًهػـ عٔ ايػرٚذ يف ايػبه١  C4.5  ٚاسد٠ َٔ أِٖ تكٓٝات اضتؼساز ايبٝاْات ٖٚٞ

ْتٝذ١ ؾعاي١ يف نٌ َٔ نػـ ايػرٚذ َٚعدٍ االْراز ايهاذب يف  C4.5 املعسٚض١ ضابكًا اظٗست ػٛازش١َٝ 

ْ٘ نًُا ناْت ن١ُٝ ايبٝاْات نبري٠ تهٕٛ ْطب١ اـطأ أقٌ أفُٛع١ ايبٝاْات املتٛؾس٠، ٚأظٗست ايٓتا٥ر 

 عٓدَا ناْت ن١ُٝ بٝاْات االػتباز % 63.9ٚدق١ تٓبؤ املصٓـ عاي١ٝ سٝح ناْت دق١ املصٓـ 

(946,848 byte) ٚعٓدَا شادت ن١ُٝ بٝاْات اىل(497,700 byte  )  ازتؿت دق١ املصٓـ اىل

، ٖرٙ ايٓتا٥ر تديٌ قدز٠ املصٓـ ايعاي١ٝ يًتعًِ ٠، بُٝٓا ناْت ن١ُٝ  بٝاْات ايتدزٜب ثابت%81.5339

 .نًُا شاد سذِ ن١ُٝ ايبٝاْات

 

: مراجع -6

Predicted class   

Class = anomaly  Class = normal  

263 9448  Class = normal Actual class  

8933  3900  Class = anomaly 
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 استخذاو تقنيات تنقية انثيانات نكشف انتطفم في شثكات انحاسىب
تاحث ثاني -انسماني عثذ انمطهة أحمذ.د.أ
 تاحث أول- انثريهيياد محمذ مهيىب غانةإ./ أ
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 آثار إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده
 دراسة مقارنة يف كل من القانون اليمين واملصري واألردني

 امللخص

3 

فإن أهمية موضوع البحث املوسوم بـ" آثار إلزام الشخص بتقديم حمرر   

حتت يده" ترجع إىل كون إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده يعد 

قاعدة يف اإلثبات مفادها: "أن على املدعي البينة  مبثابة استثناء من

واليمني على من أنكر" وهو استثناء على قاعدة " ال جيرب الشخص على 

تقديم دليل ضد نفسه" اليت تقابلها قاعدة " ال جيوز أن يصطنع الشخص 

 .(1)دليال لنفسه

هم  أمام احملكمة واألصل أن املعين باإلثبات هم اخلصوم، واملعين باحلضور

 احنصارعلى  ءاستثنااخلصوم أيضا؛ إال أن هذا املوضوع يف جزء منه يعد 

آثار اخلصومة على أطرافها؛ حيث أجازت كثري من القوانني إلزام 

الشخص؛ وإن كان من غري أطراف اخلصومة بتقديم حمرر حتت يده، أو 

عرضه على اخلصوم أو احملكمة، أو إدخاله يف خصومة جملرد تقديم حمرر 

 ازته.حبي

تلك  ترتب عليها آثار فما هي-بطبيعة احلال-تلك االستثناءات

سواء كانت آثار ترتتب على توافر  هذا البحث؛؟ هذا هو حمور اآلثار

 شروط وحاالت إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده، أو أثار احلكم بناء

طلب اخلصم أو بناء على قرار احملكمة من تلقاء نفسها، وسواء كان  على

كخصم أو كحائز للمحرر)مبثابة  أو كان مدخاًل خص خصمًاالش

 شاهد(.

 

 

 عبد الكريم حممد عبد الرمحن الطري  أ.د/

 كلية الشريعة والقانون -أستاذ قانون املرافعات املشارك

 جامعة صنعاء  -
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 مقدمة
تبع هديه إىل يوم اوالصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن  رب العاملني احلمد هلل

 أما بعد  الدين.

فإن أهمية موضوع البحث املوسوم بـ" آثار إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده" ترجع إىل كون إلزام 

يده يعد مبثابة استثناء من قاعدة يف اإلثبات مفادها: "أن على املدعي البينة  الشخص بتقديم حمرر حتت

واليمني على من أنكر" وهو استثناء على قاعدة " ال جيرب الشخص على تقديم دليل ضد نفسه" اليت تقابلها 

 .(1)قاعدة " ال جيوز أن يصطنع الشخص دليال لنفسه

هم اخلصوم أيضا؛ إال أن هذا املوضوع  أمام احملكمة ملعين باحلضورواألصل أن املعين باإلثبات هم اخلصوم، وا

آثار اخلصومة على أطرافها؛ حيث أجازت كثري من القوانني إلزام  احنصارعلى  ءاستثنايف جزء منه يعد 

الشخص؛ وإن كان من غري أطراف اخلصومة بتقديم حمرر حتت يده، أو عرضه على اخلصوم أو احملكمة، أو 

 خصومة جملرد تقديم حمرر حبيازته.إدخاله يف 

سواء  هذا البحث؛؟ هذا هو حمور تلك اآلثار ترتب عليها آثار فما هي-بطبيعة احلال-تلك االستثناءات

 على كانت آثار ترتتب على توافر شروط وحاالت إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده، أو أثار احلكم بناء

تلقاء نفسها، وسواء كان الشخص خصما أو كان مدخال طلب اخلصم أو بناء على قرار احملكمة من 

 كخصم أو كحائز للمحرر)مبثابة شاهد(.

 

                                                                 
حيث جاء يف حكم هلا: "ذلك أن البني من االطالع على حكم الشعبة]شعبة االستئناف[ حمل  اليمنية أكدت على ذلك احملكمة العليا -1

( 06.006.7.6.7ته" مبلغ وقدره )الطعن بالنقض جند أنه قد قضى يف الفقرة / الثانية منه بإلزام املستأنف )الطاعن حاليًا( بدفع الدين "الثابت بذم

ريال وحبسب االطالع على ما جاء حبيثيات حكمها فقد استندت الشعبة يف ثبوت هذا املبلغ كدين يف ذمة الطاعن إىل مذكرة صادرة من البنك 

ن تلك إهو إمجالي الرصيد .. وحيث ( ريال مدعياً فيها إن هذا املبلغ 7..06.006م موجهة إىل الطاعن يطالبه فيها بدفع مبلغ )11/17/1771بتاريخ 

إذ املذكرة ليست إال عبارة عن حمرر عريف صادر من املدعي وهو البنك املطعون ضده حالياً ال يصلح إلثبات ما يدعيه البنك نفسه ضد الطاعن 

حيتج بعمل نفسه لنفسه كدليل  ال جيوز للخصم أن يستند يف إثبات ما يدعيه لنفسه إىل دليل من صنع يده وبقول آخر فإن اخلصم ليس له أن

غري مقبول يف مواجهة غريه ومن ثم فإن استناد الشعبة إىل هذا احملرر " تكليف الوفاء " للقول بثبوت هذا املبلغ كدين يف ذمة الطاعن يكون أمرًا 

نه صريح بذلك كما ال يفيد ذلك جمرد شرعًا أو قانونًا خاصة وأن هذا احملرر ال يوجد بشأنه مصادقة من الطاعن على ما جاء فيه أو إقرار م

/ربيع 10؛ صادر بتاريخ:52..1التوقيع عليه من الطاعن ، األمر الذي يضحى معه نعي الطاعن يف حمله يف هذا اخلصوص" حكـــــــــــــــــم جتاري رقم 

؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف االلكرتوني؛ القرارات ، احملكمة اليمنية العليا م عن الدائرة التجارية هيئة )ب(.177/./.1هـ املوافق:1210اآلخر/

 م..177املوافق -هـ1210الصادرة عام 
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 سبب اختيار املوضوع:
من هذه الدراسة؛ وأملي أن -خاصة املكتبة اليمنية-وما دفعين لبحث هذا املوضوع هو خلو املكتبة القانونية

 ميأل هذا البحث الفراغ القائم يف هذا اجلانب. 

للقضاة واحملامني واألكادمييني، واملستشارين القانونيني، والباحثني  يكون هذا البحث عونًا كما آمل أن

 والطالب، وكل املهتمني باجلوانب القانونية.

 الصعوبات التي واجهت الباحث:
 وتتمثل الصعوبات اليت واجهت الباحث يف اآلتي:

عربية، فقد مت البحث والتحري، فلم نعثر على ندرة املراجع اخلاصة يف هذا املوضوع على مستوى املكتبة ال

من املوضوع ويف نطاق ضيق، أو  ًاحبث مماثل يف اليمن ومصر واألردن إال ما وجدناه من مؤلفات تناولت جزء

 كتب عامة يف املرافعات واإلثبات.

(، .177-.177ات )نه مل يتم تصنيف أحكام احملكمة العليا يف اليمن إال ألربع سنوإندرة األحكام اليمنية حيث 

 هذا البحث ما متكنا من احلصول عليه وله عالقة باملوضوع. أثناءوقد أدرجنا يف 

 الكهرباء يف صنعاء لساعات طويلة.  انطفاء

 نطاق البحث والدراسة:

املوضوع يف قوانني ثالثة  دراسةأما نطاق البحث من حيث القوانني موضع الدراسة فقد اقتصر الباحث على 

ن اليمين، والقانون املصري، والقانون األردني؛ مع الرتكيز على قوانني املرافعات وأصول هي: القانو

احملاكمات، وقوانني اإلثبات والبينات، أما نطاق الدراسة من حيث املوضوع فقد متحورت حول اآلثار املرتتبة 

اإلطالة اليت حتول دون على إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده، ومت البعد عن الشروط واإلجراءات خشية 

نشر البحث )كونه حبثا حمكما(، أما نطاق البحث من حيث األشخاص فقد تناولت الدراسة آثار إلزام 

 اخلصم وإلزام الغري؛ سواء كان هذا الغري مدخال كخصم أو جمرد حائز للمحرر.

 منهج البحث:
ملقارن؛ أي وصف ما هو قائم يف القوانني ومنهجية البحث املتبعة يف هذه الدراسة هو األخذ باملنهج الوصفي ا

، وعرض اآلراء الفقهية يف هذ الشأن والتعليق عليها؛ بغرض اخلروج اموضع الدراسة ومقارنتها ببعضها بعض

 بأفضل النتائج.
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 تساؤالت البحث:
 ومن خالل البحث حناول اإلجابة على التساؤالت التالية:

الت إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده؟ما هي اآلثار املرتتبة على توفر شروط وحا

ما هي اآلثار املرتتبة على قرار احملكمة بإلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده؟

ماهي اآلثار املرتتبة على إدخال الغري يف اخلصومة لتقديم حمرر حتت يده؟

ض احملرر املوجود لدى رة بعما هي دعوى العرض وما عالقتها باملوضوع؟ وما هي األثار املرتتبة على قرار احملكم

حائزه؟

 ما هي اآلثار املرتتبة على تقديم احملرر؟ أو االمتناع عن تقدميه؟ 

 تقسيمات البحث:

 :تيةالسابقة من خالل املباحث اآل التساؤالت نوستتم اإلجابة ع

  .املرتتبة على تقديم الطلب من اخلصم إللزام اخلصم اآلخر بتقديم حمرر حتت يدهاآلثار املبحث األول 

 .اآلثار املرتتبة على الفصل يف الطلب من اخلصم إللزام خصمه بتقديم حمرر حتت يدهاملبحث الثاني 

 . إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يدهاملبحث الثالث 

 . دعوى العرضاملبحث الرابع 

 . آثار تقديم احملرر املطلوب وآثار حلف اليمني، وتقديم صورة احملرر من طالب احملرراملبحث اخلامس 
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 املبحث األول 
 .بتقديم حمرر حتت يده خصمهاآلثار املرتتبة على تقديم الطلب من اخلصم إللزام 

 تمهيد وتقسيم:

 أحد مسلكني إما أن تستجيب له، أو أن تتخذ -إزاء طلب إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده- لمحكمةل

فإذا  ترفضه، فاالستجابة مرهونة بتوافر شروط الطلب ، والرفض مرتبط بانتفائها، أو عدم استكماهلا. أن

بتقديم حمرر حتت يده؛ فإنه يرتتب على احملكمة بادئ  أو الغري تقدم خصم إىل احملكمة بطلب إلزام خصمه

ومعنى هذا وجوب التأكد من كون الطلب قد توافرت له الشروط املقررة األمر البت يف قبول الطلب أو رده، 

 .(1)قانونا، وأنه قد قدم على الوجه املعني يف القانون حبيث أصبحت احملكمة مكلفة بالبت يف الطلب

، فإن كان غري (1)الطلب إىل احملكمة يف صيغة صرحية جازمة تدل على تصميم مقدم الطلب قدموجيب أن ي

 :أتيحكم حملكمة النقض املصرية ما ي ويف هذا جاء يف (2)كمة أال تلتفت إليهذلك فللمح

تقرير احملكمة إلزام اخلصم بتقديم ورقة معينة تكون حتت يده يعترب من إجراءات اإلثبات التى جيوز  -1"

 .(2)مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبني سبب هذا العدول" ..1للمحكمة طبقا للمادة 

الفصل يف طلب إلزام اخلصم بتقديم أية ورقة منتجة يف الدعوى تكون حتت " يأتيآخر هلا ما  وجاء يف حكم

 (.)يده باعتباره متعلقًا بأوجه اإلثبات مرتوك لتقدير قاضى  املوضوع

فيقدم الطلب إىل احملكمة املنظورة أمامها الدعوى، أو بإثباته يف حمضر اجللسة، وال مانع من أن يقدم الطلب 

                                                                 
 .7.؛ دار اإلسراء؛ عمان؛ ص1..1مجال مدغمش؛ طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده؛  -1

 ...2؛ مطبعة السعادة؛ القاهرة؛ ص1..1؛ .؛ ط1سليمان مرقس ؛ الوايف يف شرح القانون املدني؛ ج -1

. وقد جاء فيه أنه إذا كان الطاعن مل يقدم أمام حمكمة النقض ما يثبت 1102م؛ طعن رقم 1.51/./.1نقض مدني مصري بتاريخ  -2

نون متسكه متسكا جازما يقرع مسع حمكمة املوضوع بوجوب تقديم السندات اإلذنية )موضوع الدين املنفذ به( فإن النعي على احلكم مبخالفة القا

م، إعداد: سعيد 1711-1.21؛ موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، لدفاع يكون على غري أساسواإلخالل حبق ا

 حممود الديب احملامي.

، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، 2..1-1- 17جلسة  -ق  .1لسنة  115الطعن رقم  الفقرة الثانية من-2

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1711-1.21دنية، الدائرة امل

، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض 1.00-.  -27قضائية جلسة     21لسنة   011الطعن رقم الفقرة الرابعة من  -.

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1711-1.21املصرية، الدائرة املدنية، 
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أصلية )أي دون أن تكون هناك دعوى منظورة؛ شأنه يف ذلك شأن دعوى حتقيق اخلطوط أو دعوى  بصفة

 .(1)التزوير األصلية

إال أنه ال يصح تقديم الطلب إىل اخلبري املنتدب؛ فهو غري معين به، وإن كان مكلفا بتقديم تقرير متعلق 

أن طلب إلزام اخلصم بتقديم ورقة حتت يده حمكمة النقض املصرية  تبالدعوى املرفوعة، وتطبيقا لذلك قرر

 .(1)يقدم إىل احملكمة اليت تنظر الدعوى و ال خيتص به اخلبري املنتدب فيها

 :الل ثالثة مطالب على النحو اآلتي وسيتم تناول هذا املبحث من خ

 المطلب األول

 محرر تحت يده بتقديم استجابة المحكمة لطلب إلزام الخصم

ه ال يصح قبول الطلب الذي يقدمه اخلصم إىل قاضي األمور املستعجلة إللزام خصمه أو جتدر اإلشارة إىل أن

الغري بتقديم حمرر حتت يده، ألن هذا الطلب هو طلب موضوعي؛ فينبغي أن يقدم إىل قاضي املوضوع ، وال 

حيتاج األمر ينسجم مع طبيعة القضاء املستعجل؛ حيث جيب أن تراعي يف الطلب املوضوعي قواعد اإلثبات ، و

عند إنكار املطلوب وجود احملرر لديه، ومل يقدم الطالب دليال كافيا، وقد إىل حبث املوضوع من قبل احملكمة 

 (2)يصل األمر إىل توجيه اليمني إىل اخلصم األصلي أو املدخل، وهذا كله ال تتسع له والية القضاء املستعجل

صم إللزام خصمه بتقديم حمرر حتت يده أن يسلك قرار احملكمة بتلبية طلب اخل ويقتضي احلصول على

أو صاف احملرر الذي  -1 اآلتي: لطلب وبياناته املتمثلة يفلالطالب مسلكا يستويف فيه الشروط الالزمة 

بيان الواقعة اليت يستدل بها عليه  -2بيان حمتوى هذا احملرر بقدر ما ميكن من التفصيل  -1يتمسك به 

وجه إلزام خصمه بتقديم  -.تؤيد وجود احملرر لدى خصمه أو حتت تصرفه.  الدالئل والظروف اليت -2

 . (2)احملرر واحلكم مبوجبه

فيجب أن يذكر نوع الورقة املطلوب تقدميها، أهي ورقة عرفية أم رمسية، سندا موقعا أم خطابا أو برقية أو 

                                                                 
 .77.ابق؛ صسليمان مرقس؛ مرجع س -1

ما يلي: " طلب إلزام اخلصم بتقديم ورقة حتت يده يقدم إىل احملكمة اليت تنظر الدعوى و ال خيتص به اخلبري  احلكم حيث جاء يف -1

من قانون  1.2املنتدب فيها. و على تلك احملكمة إذا ما قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدالئله و مربراته املنصوص عليها يف املادة 

املرافعات فإذا كانت حمكمة االستئناف قد رفضت ذلك الطلب على أساس أنه مل يطلب من اخلبري مع أنه منها و من حمكمة أول درجة و حجبت 

 15-11-5..1ق ، جلسة  22لسنة  222نفسها بذلك عن حبث مربراته فإنها تكون قد أخطأت فى القانون و شاب حكمها القصور" الطعن رقم 

 .7.؛ مشار إليه يف مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص171؛ القاهرة؛ ص5..1؛ .مد علي راتب، وآخرون؛ قضاء األمور املستعجلة؛ طحم -2

 .10صالح الدين الناهي؛ الوجيز يف مبادئ اإلثبات والبينات؛ عمان؛ ص -2
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ها وبوجه خاص احلقوق وااللتزامات دفرتا جتاريا أو خصوصيا،...إخل، وتاريخ هذه الورقة وموضوعها أو مضمون

ها، ومصدر هذه احلقوق وااللتزامات، أي الواقعة القانونية اليت يستدل عليها بالورقة املطلوب فيالثابتة 

تقدميها والدالئل والظروف اليت تؤيد وجود هذه الورقة حتت يد اخلصم ، ووجه تعلقها بالدعوى األصلية ، 

. ومن أمثلة احملررات اليت (1)يف طلب تقديم الورقة املذكورة بصفة أصلية وجه املصلحةووكونها منتجة فيها 

ميكن أن يطلب اخلصم إلزام خصمه بتقدميها مستند ملكية املشرتي لتعطيله لصاحل الشافع يف دعوى 

 .(1)الشفعة

جود إلزام خصمه بتقديم حمرر حتت يده ؛ إذا استطاع أن يثبت وبفعلى احملكمة أن تستجيب لطلب اخلصم 

نها أاحملرر لدى اخلصم اآلخر، وتستجيب احملكمة أيضا حال إقرار املطلوب منه بوجود احملرر حبوزته ، كما 

تتخذ ذات املسلك إذا سكت من طلب منه تقديم احملرر، وبالتالي عليها أن تلزمه بتقدميه يف احلال أو يف 

( من قانون اإلثبات .11) قررته املادة، وهذا ما (2)املوعد الذي حتدده حسب مالبسات كل قضية على حدة

 هل يشرتط توفر نصاب لقيمة االلتزام الثابت باحملرر؟  (2)اليمين

ال يشرتط يف احملرر املطلوب تقدميه أن يكون لاللتزام الثابت به سقف معلوم أو نصاب حمدد، كما هو األمر 

ان حجم االلتزام الوارد به صغريا كان أم يف احملرر العريف املعد لإلثبات، بل جيوز طلب تقديم حمرر مهما ك

 كبريا، ويف هذا جاء يف حكم حملكمة النقض املصرية ما يلي: 

 .(.)مل يشرتط القانون نصابًا لقيمة االلتزام الثابت بالورقة اليت جييز للخصم إلزام خصمه بتقدميها" -1"

 

 

                                                                 
 .71.سليمان مرقس ؛ مرجع سابق؛ ص -1

؛ الذي قضى بأن على  املدعى  ض احلكم االستئنايف املطعون فيه وإقرار احلكم االبتدائي: " نقيف اليمن  جاء يف حكم للمحكمة العليا -1

م؛ صادر بتاريخ .177لعام 1.120 الدائرة املدنية اهليئة )أ( رقم  عليه إيصال أصل بصرية الشراء لتعطيلها حلساب الشافع" حـكــــــــــــــــــم

املوافق  -هـ1210اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام  ، احملكمةم.1/11/177هـ املوافق 11/11/1210

 م..177

 .10صالح الدين الناهي؛ مرجع سابق؛ ص -2

 .( إثبات مصري12، واملادة )( من قانون البينات األردني11( من قانون اإلثبات العراقي، واملادة )2.)تقابلها املادة  -2

، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، 1.50-11- 11ق جلسة  2.لسنة  .1.0عن رقم الط -.

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1.21-1711
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 المطلب الثاني 

 عدم استجابة المحكمة للطلب
؛ مبعنى عدم  رفضهلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده؛ فإن على احملكمة إذا مل تتوفر شروط ط

االستجابة  ولكي تتم ؛(1)( من قانون اإلثبات اليمين112-111االستجابة هلذا الطلب، طبقا لنصوص املواد )

 أن تتوفر الشروط التالية: جيب لطلب اخلصم إللزام اخلصم اآلخر بتقديم حمرر

االت اليت أجاز القانون طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده طبقا لنص املادة أن تتوفر حالة من احل

 ، وهي مذكورة على سبيل احلصر.(1)( إثبات ميين111)

 .أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي حمرر منتج يف الدعوى 

 .وأن يكون ذلك احملرر حتت يــد اخلصم اآلخر 

  وأن يبني يف هذا الطلب ما يأتي :ـ 

  احملرر الذي يعنيه . أوصاف 

  .فحوى احملرر بقدر ما ميكن من التفصيل 

  .الواقعة اليت يستدل به عليها 

  .الدالئل والظروف اليت تؤيد انه حتت يد اخلصم 

 . وجه إلزام اخلصم بتقدميه

 .(2)( إثبات ميين112فإذا مل تتوفر هذه الشروط فال يقبل طلب إلزام اخلصم بتقديم احملرر عمال باملادة )

وبناء على ذلك يتعني عند عرض الطلب على احملكمة أن تبت يف قبوله أو رده بعد فحص ما إذا كان احملرر 

، وما إذا كان يصلح يف الدعوى األصلية املنظورة أم ال، وما إذا كانت الشروط األخرى قد توفرت أم ال امنتج

طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده.  دليال إلثبات حق أم ال، فعدم توفر الشروط يرتتب عليه عدم قبول

                                                                 
 ( من قانون البينات األردني.11-17( من قانون اإلثبات املصري، واملادتني )11-17تقابلها املواد ) -1

 .( إثبات مصري17، واملادة )( بينات أردني11( إثبات عراقي، واملادة )2.املادة )تقابلها  -1

( من قانون اإلثبات املصري، ومل يكن 11تقابلها املادة )كما يلي: "ال يقبل الطلب إذا مل تراع فيه أحكام املادتني السابقتني." ها  ونص -2

 مقابل يف قانون البينات األردني.
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 .(1)وقد سارت على ذلك حمكمة النقض املصرية

وإذا تبني للمحكمة أن احملرر املطلوب تقدميه غري منتج يف الدعوى فال يعيب عليها إن هي أغفلت طلب اخلصم 

 .(1)هلا يف أحكام ةإلزام خصمه بتقديم ذلك احملرر، وقد أكدت هذا املعنى حمكمة النقض املصري

 

 

 

                                                                 
للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم  5..1لسنة  .1( من قانون اإلثبات رقم 17ما أجازته املادة )  -حكم هلا ما يلي: "حيث جاء يف  -1

من هذا القانون من بيان أوصاف  11أي حمرر منتج يف الدعوى يكون حتت يده فى األحوال الثالثة الواردة فى تلك املادة مشروط مبا أوجبته املادة 

والواقعة اليت يستدل بها عليه والدالئل والظروف اليت تفيد أنه حتت يد اخلصم ووجه  -يه وفحواه بقدر ما ميكن من التفصيل احملرر الذي يعن

ق  1.لسنة  1110من ذات القانون على أنه ال يقبل الطلب إذا مل تراع فيه أحكام املادتني السابقتني" الطعن رقم  11ونصت املادة  -إلزامه بتقدميه 

من قانون اإلثبات كيفية تقديم طلب  11بني املشرع يف املادة -1، وجاء يف حكم آخر حملكمة النقض املصريةا ما يلي: ".1.5-11- .1 جلسة -

يد أنه إلزام اخلصم بتقديم احملررات املوجودة حتت يده ووصف احملرر الذي يعينه وفحواه والواقعة اليت يستدل عليها والدالئل والظروف اليت تؤ

يد اخلصم ووجه إلزام اخلصم بتقدميه. ملا كان ذلك، وكان طلب الطاعن األول يف مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية، بل حتت 

لذي مل يطلب صراحة إلزام الشركة املطعون ضدها األولي بتقدميه، وال يكفي يف هذا الصدد جمرد اإلشارة إلي املستند حمل النزاع، إذ الطلب ا

طروحا علي احملكمة وتلتزم بالفصل فيه، وبيان رفضها له هو الذي يقدم إليها يف صيغة صرحية جازمة تدل علي تصميم صاحبه" الطعن رقم يعد م

 .1.51-.- .1ق جلسة  20لسنة  1102

ت يده أن يكون منتجاً إذا كان  يشرتط الستجابة حمكمة املوضوع لطلب اخلصم إلزام بتقديم حمرر حت -1ما يلي:   أحد األحكام جاء يف -1

يف الدعوى باعتبار أن ذلك يدخل يف نطاق السلطة التقديرية لقاضي املوضوع ، ملا كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى املبتدأة أن 

له وفقاً لكشفي املقدمني  املطعون ضده األول قد أسس طلبه بإلزام الطاعن باملبلغ املطالب به علي أنه ميثل رصيده للتسهيالت املصرفية املمنوحة

رعة سداده وكان األخري قد أسس صحيفة استئنافه للحكم الصادر ضده من حمكمة أول درجة سمنه إلي جانب اإلنذار الرمسي املوجه للطاعن 

صادر منه ه والقضاء برفض الدعوى علي قوله بأن الدين حمل النزاع يدخل ضمن مبالغ قام بسدادها خصمًا من قيمة شيك ءوطلب إلغا -

دوالر أمريكي ارتد لعدم سداده ، فاستجابت حمكمة االستئناف علي أثره إلي ندب خبري أودع  1.7777مسحوب علي بنك " ايرتنج كرست " مببلغ 

غ تقريره الذي أكد فيه أن عالقة الطاعن باملطعون ضده قد اقتصرت علي منحه تسهيالت مصرفية لسداد قيمة الشيك السابق ذكره وآخر مببل

دوالر أمريكي وهو ما أقر به الطاعن يف حماضر أعمال اخلبري واعتد به احلكم املطعون فيه يف تكييفه حلقيقة هذه العالقة فإن متسك  177777

من  الطاعن بتعييب احلكم املطعون فيه إذ مل يستجب إلي طلبه وإلزام املطعون ضده األول بتقديم عقود التسهيالت االئتمانية قد ورد غري حمل

مؤدى نص -1وجاء يف حكم آخر هلا ما نصه: " .1771-17 -11قضائية جلسة    ..لسنة   .25.الطعن رقم   " قضاء احلكم موجبًا لعدم قبوله

أنها جتيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي حمرر منتج يف الدعوى يكون  5..1لسنة  .2من قانون اإلثبات الصادر بالقانون رقم  17املادة 

من ذات القانون أن يبني يف الطلب الدالئل والظروف اليت تؤيد وجود احملرر  11ت يده إذا توافرت إحدى احلاالت الواردة فيها، كما أوجبت املادة حت

ضه إذا تبني حتت يد اخلصم، واملقرر يف قضاء هذه احملكمة أن الفصل يف الطلب باعتباره متعلقًا بأوجه اإلثبات مرتوك لقاضى املوضوع فله أن يرف

الدعوى تكون حتت يده هو  يفله عدم جديته كما أن تقدير الدالئل واملربرات اليت جتيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة 

دني؛ ، موسوعة النقض امل1.50-11- 11ق جلسة  2.لسنة  .1.0أمر موضوعي يتعلق بتقدير األدلة مما يستقل به قاضى املوضوع" الطعن رقم 

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1711-1.21أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، 
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 المطلب الثالث 

 إغفال المحكمة الرد على الطلب
لدى املطلوب، كون هذا الواجب أثرا إجرائيا يرتتب  وجودجيب على احملكمة أن تفصل يف طلب تقديم احملرر امل

، أما إذا (1)على تقديم الطلب الفصل فيه أيا كانت النتيجة اليت توصلت إليه احملكمة سواء بقبوله أو برفضه

اهلت احملكمة هذا الطلب فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور، وقد أكدت ذلك احملكمة العليا اليمنية، فإن جت

أن إغفال احملكمة  الدفوع اجلوهرية املتعلقة باحملرر ) كشوف  احملكمة العليا من املبادئ اليت استقرت عليها

، قبيل تقاعسها عن أداء واجبها ، ويعد جتاهل احملكمة هلذا الطلب من(1)حساب( يعرض حكمها للنقض

قا هلذا حكمت حمكمة النقض املصرية ي، وتطبويعرض حكمها للنقض كونه مشوبا بالقصور يف التسبيب

ن متسكا يف مذكرتهما املقدمة حملكمة االستئناف بأن املصعد مل يبدأ تشغيله إال يف ابقوهلا: إذا كان الطاعن

صاالت األجرة منذ بدء اإلجيار؛ إال أن احملكمة مل تعرض هلذا الطلب .... وطلبا تكليف املطعون عليه تقديم إي

مع أنه يعترب من إجراءات اإلثبات ويتعني على احملكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها 

بغري أن ( من قانون اإلثبات فإن هي أغفلته ومل ترد عليه وانتهت 17للدالئل ومربراته املنصوص عليها يف املادة )

تذكر سببا لذلك بتأييد احلكم االبتدائي القاضي بإلزام الطاعن بفرق أجرة استعمال املصعد ابتداء من .... 

. ولذلك فإن إغفال احملكمة على طلب اإللزام هذا قصور يستوجب نقض (2)فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور

.  (2)احلكم

 
                                                                 

 .2.7؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ص1.52حممد حممود إبراهيم؛ النظرية العامة للطلبات العارضة؛  -1

م واملقدم إليها يف جلسة 1777/.حساب البنك لشهر  حيث جاء يف حكم هلا: "ذلك أن حمكمة أول درجة وإن كانت قد تعرضت لكشف -1

م من البنك بناًء على إلزام احملكمة له بتقدميه بعد أن فتحت باب املرافعة ألهمية كشف حساب هذا الشهر إال أنها أهملت دفاعاً 21/2/1771

م واملبني مبستندات دفاعه رقم 1777رصيد النهائي لعام وال= =م1777/لعام .جوهريًا متثل يف أدلة الطاعن املتعلقة بهذا املستند كشف حساب شهر 

لتلك  ]التجارية االستئنافية[ ( وهما مكمالن لكشف حساب البنك سالف الذكر وإذ مل تتعرض حمكمة أول درجة ومن بعدها الشعبة..0)

؛ صادر 1.0.1حكـــــــــــــــــم جتاري  املستندات مما يعيب احلكم املطعون فيه بالقصور يف التسبيب مما يستوجب نقضه يف هذا اخلصوص".

، احملكمة اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف االلكرتوني؛ م ؛ عن الدائرة التجارية هيئة )ب( .2/177/.1هـ املوافق:1210/ربيع أول/15بتاريخ:

 م..177املوافق  -هـ1210القرارات الصادرة عام 

، موسوعة النقض املدني؛ 12.2ق. ص22س .01الطعن رقم  -1ج15السنة  -وعة املكتب الفينجمم -1.00 -. -5نقض مدني جلسة  -2

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1711-1.21أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، 

موسوعة النقض املدني؛ ، 5.2ق. ص.2س .11الطعن رقم  -1ع12السنة  -جمموعة املكتب الفين -1.01 -. -12نقض مدني جلسة  -2

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1711-1.21أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، 
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  املبحث الثاني
 الطلب من اخلصم إللزام خصمه بتقديم حمرر حتت يده اآلثار املرتتبة على الفصل يف

 نتناول بالدراسة عدة فروض تبعا لظروف كل حالة على النحو اآلتي:

 المطلب األول 

 اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء إقرار المطلوب بوجود المحرر لديه

كمة املوضوع يف امليعاد احملدد، ولكن قد ال ال تثور أية مشكلة لو امتثل اخلصم املطالب بتقديم احملرر أمام حم

تسري األمور على هذا النحو؛ فقد يرفض اخلصم املطالب بتقديم احملرر بعد إقراره بأنه حتت يده، فإذا أثبت 

الطالب طلبه، ثم أقر خصمه بأن احملرر يف حيازته أمرت احملكمة بتقديم احملرر يف احلال، إذا كان ذلك 

الة وإظهار احلقيقة، أو يف أقرب موعد حتدده إذا تبني هلا أن تنفيذ هذا الطلب حيتاج إىل ملصلحة العد مناسبًا

 .(1)بعض الوقت ألسباب تراها احملكمة، وهي مسألة موضوعية ختتلف وفقا لظروف كل حالة على حدة

  المطلب الثاني

 اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء إنكار المطلوب وجود المحرر لديه

إذا أنكر اخلصم وجود احملرر يف حوزته ، ومل يقدم طالب احملرر إثباتا كافيا بوجوده لدى خصمه؛ فعلى 

احملكمة حتليف املنكر: بأن احملرر املطلوب ال وجود له، وأنه ال يعلم بوجوده، وأنه مل خيفه، ومل يهمل البحث 

 .(1)انون اإلثبات اليمين( من ق.11عنه ليحرم خصمه من االستدالل به؛ طبقا لنص املادة )

ذلك هو الفرض األول املتمثل يف عجز طالب احملرر من إثبات وجوده لدى اخلصم املطالب بتقدميه، لكن 

الفرض الثاني أن اخلصم طالب تقديم احملرر أثبت وجوده لدى خصمه، واقتنعت احملكمة بذلك، ومل يقم 

يجة أن للخصم احلق يف إثبات مضمونه بأي طريق من املكلف بتقدميه يف الوقت الذي حددته احملكمة، فالنت

طرق اإلثبات، وجيوز للمحكمة أن حتمل املمتنع مصروفات ذلك اإلثبات، مهما كانت نتيجة الفصل يف 

                                                                 
 .7.؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ ص.177أمحد صدقي حممود؛ طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده؛  -1

لب طلبه واقر اخلصم بان احملرر يف حيازته أو سكت أمرت احملكمة بتقديم احملرر يف احلال أو ( على اآلتي: "إذا اثبت الطا.11حيث نصت املادة ) -1

نه ال يعلم يف اقرب موعد حتدده وإذا أنكر اخلصم ومل يقدم الطالب إثباتًا كافيا لصحة الطلب وجب أن حيلف املنكر ميينا بان احملرر ال وجود له وا

، ( بينات أردني11( إثبات عراقي، واملادة )2.يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من االستدالل به." وتقابلها املادة ) وجوده وال مكانه وانه مل خيفه أو مل

  ( من قانون اإلثبات املصري.12واملادة )
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، لكن القانون اليمين قرر عقوبة ( من قانون اإلثبات العراقي... وهو ما نصت عليه املادة )(1)الدعوى بشكل عام

 اخلصم املمتنع عن تقديم احملرر، إذا كان مشرتكا بني اخلصمني، ومل يقدم املطلوب عذرًاخيانة األمانة على 

 ( إثبات ميين. .11، وهو ما نصت عليه املادة )مقبواًل

كذلك احلال يف حال عجز طالب احملرر عن إثبات وجوده لدى خصمه، ومبوجب هذا العجز يتم توجيه 

( إثبات .11وهذا األثر متفق عليه يف القوانني حمل الدراسة؛ املادة ) ر،اليمني إىل اخلصم املطالب بتقديم احملر

فإذا نكل هذا األخري عن حلف اليمني كان للخصم طالب  ،2ميين، واملواد اليت تقابلها يف القوانني املذكورة

احملرر أن يثبت مضمونه بأي طريق من طرق اإلثبات، وجيوز للمحكمة أن حتمل اخلصم الناكل عن حلف 

 . (2)اليمني مصروفات ذلك اإلثبات

يف حال عجز طالب احملرر عن اإلثبات ونكول  -موضع الدراسة -تشريعاتالإىل جانب هذه النتيجة تتجه 

املطلوب بتقدميه: أن يتم األخذ مبضمون صورة احملرر اليت قدمها طالب احملرر واعتبار الصورة مطابقة 

( بينات 12( إثبات مصري، واملادة )12بات ميين، اليت تقابلها املادة )( إث110، وهو ما نصت عليه املادة )ألصلها

 .أردني

  المطلب الثالث

 اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء إثبات الطالب وجود المحرر لدى المطلوب منه

ر يف احلال أو يف إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر اخلصم بأن احملرر يف حيازته أو سكت أمرت احملكمة بتقديم احملر

 .(2)( من قانون اإلثبات اليمين.11موعد حتدده؛ وهذا ما نصت عليه املادة )

بإيراد النتيجة املذكورة )أمر احملكمة للخصم املطلوب بتقديم احملرر املطلوب( التزاما مبا  (.)سار بعض الفقه

 لتعليق.ورد يف النص املذكور والنصوص املقابلة دون إيراد شيء من التفصيل أو ا

؛ عمال (.)إال أن البعض اآلخر أكد على مراعاة القواعد املوضوعية يف اإلثبات عند السري يف إجراءات اإلثبات

                                                                 
 .15مرجع سابق؛ ص صالح الدين الناهي؛ -1

  ( إثبات مصري.12( بينات أردني، واملادة )11املادة ) -1

 .15املرجع السابق ؛ ص ؛صالح الدين الناهي -2

 .( من قانون البينات األردني11، واملادة )( من قانون اإلثبات املصري12تقابلها املادة ) -2

إقامة الدليل أمام  ، سيد أمحد حممود؛172؛ دار اجلامعة اجلديدة ؛ إسكندرية؛ ص.177أنور سلطان؛ قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛  -.

 .175؛ عمان؛ ص2..1، مفلح عواد القضاة؛ البينات يف املواد املدنية والتجارية؛ 0.؛ دار أبو اجملد للطباعة؛ القاهرة؛ ص.177؛ 1دني؛ طالقضاء امل

 1.5؛ منشأة املعارف؛ إسكندرية؛ ص2أمحد أبو الوفا؛ التعليق على نصوص قانون اإلثبات؛ ط -.
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 امللغي )كونها األصل التارخيي هلذا النص(. املصري للقانون ية مبا ورد يف املذكرة التفسري

ح ، واآلراء الفقهية؛ فال بد من التفصيل ولنا مالحظة أن اإلجياز يف النصوص القانونية مطلوب، خبالف الشرو

 فيها وإن كان يسريا؛ فالنص السابق حباجة إىل ذلك.

فالنص ورد بعبارة )إذا أثبت الطالب طلبه وأقر اخلصم(، فقد أتي النص بأمرين وجود أحدهما يغين عن 

نه إذ أثبت الطالب قوم مقام حرف العطف )أو(؛ مبعنى أي ( الواوحرف العطف )اآلخر، فمن وجهة نظرنا أن 

 طلبه أو أقر اخلصم بأن احملرر يف حيازته؛ فإنه يتم كذا وكذا.

حيث أن سري الطلب أمام احملكمة أن الطالب يقدم طلبه إىل احملكمة ملتزما بالشروط والضوابط اليت نص 

طوة التالية يوجه اخلو، (1)اليت أجاز فيها القانون تقديم مثل هذا الطلب االتعليها القانون، وأن يكون من احل

الطلب إىل املطلوب وهو يف هذا يسلك أحد مسلكني: إما أن يقر بوجود احملرر لديه، أو أنه ينكر وجوده لديه أو 

 حبيازته.

 إثبات وجوده لدى املطلوب.عبء  فإذا أقر املطلوب بوجود احملرر لديه فقد أعفى املدعي طالب تقديم احملرر

 ل إىل الطالب بأن يقدم الدليل على وجود احملرر حبيازة الطرف اآلخر.أما إذا أنكر فيتم توجيه السؤا

فإذا حصل اإلقرار من املطلوب، أو أنكر وأثبت الطالب وجود احملرر لدى املطلوب تتحقق النتيجة اليت قررها 

نفيذ هذا النص؛ أال وهي إلزام اخلصم بتقديم احملرر يف احلال أو يف موعد حتدده احملكمة؛ إذا تبني هلا أن ت

إذا أثبت الطالب وجود احملرر مفاده:  سؤال يثاروهنا  (1)الطلب حيتاج إىل بعض الوقت ألسباب تراها احملكمة

تقديم احملرر، أم أن األمر يبقى يف نطاق سلطتها  ًاحبيازة املطلوب منه فهل على احملكمة أن تصدر أمر

 التقديرية؟

( من 2.من جمال األمور اجلوازية حسب تفسريهم لنص املادة )أن تقدير احملكمة لألمر يقع ض (2)يرى البعض

 .(2)( إثبات ميين.11قانون اإلثبات العراقي اليت تقابلها املادة )

ومع تسليم أصحاب الرأي املشار إليه بأن صيغة اإللزام واضحة يف هذه املادة بقوهلا "أمرت احملكمة" فإنا 

                                                                 
 .171مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص -1

 .55مود؛ مرجع سابق؛ صأمحد صدقي حم -1

، وما 177، وما بعدها، و مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص111؛ جامعة بغداد؛ بغداد؛ ص7..1آدم وهيب النداوي؛ املوجز يف قانون اإلثبات؛  -2

 بعدها.

يف احلال أو يف اقرب موعد حتدده"  حيث جاء فيها:" إذا اثبت الطالب طلبه واقر اخلصم بان احملرر يف حيازته أو سكت أمرت احملكمة بتقديم احملرر 2

 ( من قانون البينات األردني.11وتقابلها املادة )
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أكثر مما حيتمل؛ مبعنى أن على احملكمة أن تأمر بتقديم خنالفهم فيما ذهبوا إليه كي ال حنمل النص 

احملرر إذا توفر فعل الشرط بأحد األمور املذكورة وهي: إقرار املطلوب أو سكوته أو أثبات الطالب وجود احملرر 

 يف أن تأمر به أو ال تأمر به. ًالدى املطلوب، مبعنى آخر أن األمر إلزامي على احملكمة وليس جوازي

تقديم احملرر يعترب من إجراءات اإلثبات؛ ال يعترب يف حد ذاته حكما قطعيا ، وال حيوز حجية األمر واألمر ب

املقضي، ومن ثم جيوز العدول عنه بعد إصداره، وقبل تنفيذه؛ وإذا كانت احملكمة قد أمرت بتقديم احملرر ومت 

هلا أن هناك من األدلة ما هو أقوى من احملرر تنفيذ هذا األمر فلها أال تتقيد بالنتيجة اليت أدى إليها إذا تبني 

 .(1)املطلوب ، أو مت تقديم ما ينقضه من األدلة األخرى

 المطلب الرابع 

 أثر امتناع الخصم عن تقديم محرر تحت يده

إذا قضت احملكمة بإلزام اخلصم بتقديم احملرر املطلوب فاستجاب لذلك انتهى األمر؛ أما إذا حكمت بذلك 

يث امتنع عن تقديم احملرر املطلوب فقد اخذ املشرع اليمين حبكم خالف فيه كثري من ومل يستجب؛ حب

التشريعات العربية؛ حبيث يرتتب على امتناع اخلصم عن تقديم احملرر احملكوم بتقدميه أن حيبس اخلصم 

( 17القانون رقم )( من قانون اإلثبات اليمين املعدلة ب110املمتنع حتى يقدم ذلك احملرر، عمال باملادة رقم )

م؛ وهذا احلكم ال يستقيم إال إذا قد أقر اخلصم بوجود احملرر لديه أو أن خصمه قد أثبت وجوده ...1لسنة 

 لديه.

قد قدم طالب  كان أما القانون املصري والقوانني اليت حذت حذوه فالنتيجة أو األثر خيتلف حسب ما إذا

يقدم صورة منه ولكنه أدىل ببيانات تتعلق بشكل احملرر أو أو مل  -وهي احلالة األوىل -احملرر صورة منه

 وهي احلالة الثانية.  -مبضمونه

قد نهجت  -غري القانون اليمين -ن كان قد قدم صورة من احملرر فالتشريعات العربية إففي احلالة األوىل 

ورة املقدمة تعد مبثابة أصل ؛ فالقانون املصري جعل األثر أن الص(1)منهجني يف األثر املرتتب على هذه املسألة

احملرر ويعمل بها كدليل إثبات، وهذا يعين أن األمر وجوبي على احملكمة وهو ما يوحي به النص؛ حبيث جيب 

( من قانون اإلثبات 12على احملكمة األخذ بقول الطالب فيما يتعلق حبقيقة احملرر، وهو ما نصت عليه املادة )

                                                                 
 ..17سابق؛ صالرجع املمجال مدغمش؛  -1

 .111؛ منشورات احلليب احلقوقية؛ القاهرة؛ ص.177حممد حسن قاسم؛ قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛  -1
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 . 1املصري

اللبناني فاألمر جوازي للمحكمة، فلها أن تعترب الصورة املقدمة من الطالب صحيحة أما الوضع يف القانون 

( من قانون .17مطابقة ألصلها؛ حبيث تعدها دليل إثبات معترب، أو ال تعدها كذلك، وهذا حسب حكم املادة )

 .(1)أصول احملاكمات املدنية

بتقديم حمرر حتت يده بناء على إقرار احملكوم  حكمت بإلزام اخلصمإذا أما احلالة الثانية؛ وهي أن احملكمة 

عليه أو إثبات من خصمه، ومع ذلك امتنع احملكوم عليه عن تقديم احملرر املطلوب، وأن الطالب مل يقدم صورة 

لذلك احملرر؛ فاألثر املرتتب جواز األخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل احملرر أو مبضمونه، وهذا األثر وارد 

فللمحكمة أن تأخذ بتلك األقوال أو ال تأخذ بها على أن  -عدا القانون اليمين -ت العربيةيف التشريعا

 . (2)( إثبات مصري12تبني أسباب ذلك يف حكمها، وهذا ما نصت عليه املادة )

ويالحظ أن التشريعات العربية فرقت يف اجلزاء املرتتب على وجود صور احملرر املطلوب من عدمه؛ فأوجبت 

ورة احملرر، لكنها أجازت األخذ بقول الطالب؛ ففي احلالة األوىل األمر وجوبي على القاضي، ويف العمل بص

 الثانية جوازي حسب ما يقدره من ظروف كل حالة على حدة.

وقد توحي النصوص يف القوانني العربية موضع الدراسة )عدا القانون اليمين( أن يف احلالة الثانية ختيري 

بقول الطالب فيما يتعلق بشكل احملرر أو مبوضوعة، )أي بأحدهما( إال أن حرف العطف  حملكمة يف أن تأخذا

 )أو( ال يفهم منه التخيري بقدر ما يفيد التعداد، وجواز اجلمع بني األمرين.

املشرع املصري، واملشرع األردني ومن حذا حذوهما بأن يعدل النص ويستبدل  توصيةب (2)نا نؤيد القولإوعليه ف

عطف )و( بـ )أو( لتصبح العبارة كاآلتي: " فإن مل يكن خصمه قد قدم صورة احملرر جاز األخذ بقوله حرف ال

 فيما يتعلق بشكله ومبضمونه" 

 مىت يعد اخلصم املطالب ممتنعا عن تقديم احملرر؟
اره بأن يعد اخلصم املطالب بتقديم احملرر ممتنعا عن تقدميه إذا أمرته احملكمة بتقدميه يف احلال بعد إقر

                                                                 
  ( بينات أردني.12)املادة  -أيضا -وهو ما نصت عليه -1

ونصها على النحو التالي: "إذا مل يقدم اخلصم الورقة يف املوعد املعني أو امتنع عن حلف اليمني جاز للمحكمة أن تأخذ بقول املستدعي  -1

 وبالصورة اليت أبرزها".

 ( من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناني..17وتقابلها املادة ) -2

 ..11سابق؛ صمجال مدغمش؛ مرجع  -2
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احملرر يف حيازته، ومل يفعل رغم إمكانية تقدميه يف ذات اجللسة؛ كما لو أبرز اخلصم احملرر املطالب بتقدميه 

يف ذات اجللسة، غري منكر لوجوده حتت يده وأنه مستعد لتقدميه يف احلال؛ إال أن هذا الفرض نادر احلدوث يف 

يم احملرر أو الستخراج صورة رمسية من اجلهة املنوط الواقع، وقد يطلب اخلصم منحه أجال ليتمكن من تقد

أن جتيبه لذلك، أو ترفض طلب التأجيل متى تبني هلا أنه غري  -يف كل األحوال -بها ذلك، وللمحكمة

 .(1)جدي، ومل يقصد به إال عرقلة سري اخلصومة نكاية خبصمه

تناع بسبب منطقي تقبله احملكمة، كما لو وال يعد اخلصم املطلوب ممتنعا عن تقديم احملرر؛ إذا برر هذا االم

لكنه غري موجود داخل الدولة، أو أن لديه  آخر ض الوقت إلحضار احملرر ألنه مودع لدى شخصعطلب إمهاله ب

 ؛ كأن يشتمل احملرر على أسرار عائليه.(1)مانع مشروع من تقديم احملرر

لوب تقدميه، كحدوث حريق، أو زلزال أو كذلك تعد القوة القاهرة سببا لعدم تقديم اخلصم للمحرر املط

 أو غري ذلك من األسباب اليت ال دخل إلرادة اخلصم املطالب بتقديم احملرر بها. أو نهب، سيول،

 المطلب الخامس 

 اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء عجز الطالب إثبات وجود المحرر لدى خصمه

يف جزئها الثاني: " ... وإذا أنكر اخلصم ومل يقدم الطالب إثباتًا  (2)( من قانون اإلثبات اليمين.11نصت املادة )

كافيا لصحة الطلب وجب أن حيلف املنكر ميينا بان احملرر ال وجود له وانه ال يعلم وجوده وال مكانه وانه مل 

 خيفه أو مل يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من االستدالل به."

عليه تكمن عند عدم قدرة املدعي على إثبات وجود احملرر لدى املدعى فنالحظ أن احلاجة إىل حلف املدعى 

 عليه، حبيث يقوي عجز املدعي يف اإلثبات إنكار املدعى عليه.

على دعواه فموقف املدعى عليه ال خيلو  فإذا ادعى املدعي وجود احملرر لدى املدعى عليه ومل يقدم املدعي دلياًل

 من ثالثة فروض:

 ار املدعى عليه بوجود احملرر حبيازتهالفرض األول : إقر

 الفرض الثاني: إنكار املدعى عليه بوجود احملرر حبيازته

                                                                 
 ..5أمحد صدقي حممود؛ مرجع سابق؛ ص -1

 ..5سابق؛ صالرجع املأمحد صدقي حممود؛  -1

 ( من قانون البينات األردني.11تقابلها املادة ) -2
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 الفرض الثالث: سكوت املدعى عليه ؛ أي أنه مل يقر بوجود احملرر حبيازته، ومل ينكر وجود احملرر لديه.

 بشيء من التفصيل على النحو التالي: مهااأحك وهذه االفرتاضات الثالثة نورد

أوال: يف الفرض األول )إقرار املدعى عليه( يرتتب عليه أن تلزمه احملكمة بتقديم احملرر حاال أو يف موعد حتدده، 

فإذا مل يقدم احملرر يف املوعد الذي حددته احملكمة وجب اعتبار الصورة اليت قدمها املدعي مطابقة لألصل، 

 ين واملصري اختلفت على اجتاهني:وإذا مل يكن املدعي قد قدم صورة فموقف التشريعني اليم

عن  الطالب بتقديم احملرر مل يقدم صورة له، وعجز خصمهطالب إلزام  اخلصم فاملشرع اليمين قرر يف حال أن

تقدميه بعد إقراره؛ فإن للمحكمة حبسه حتى يسلم  عن لدى خصمه، وامتناع املطلوب منه احملرر إثبات وجود

 احملرر.

عن إثبات  الطالب بتقديم احملرر وعجز خصمهطالب إلزام  اخلصم ر يف حال أنأما املشرع املصري فقد قر

وجود احملرر وامتناع املطلوب منه تقدميه، ومل يكن املدعي )طالب احملرر( قد قدم صورة فيجوز األخذ بقوله 

اليمني ملن فيما يتعلق بشكل احملرر أو موضوعه يف حال إن مل يكن قد قدم صورة للمحرر، وال حاجة ألن توجه 

 أقر) وهو املدعى عليه(.

( قد عاجل املوضوع جتاه املدعى عليه باختاذه 12وهنا نالحظ يف هذا الفرض أن موقف املشرع املصري يف املادة )

موقفا سلبيا؛ بأن امتنع عن تقديم احملرر املدعى به بعد إقراره بوجوده؛ يف حال أن املدعي مل يقدم صورة 

ذ بقوله فيما يتعلق بشكل احملرر أو موضوعه، ومقتضى هذا أن إقرار املدعى عليه للمحرر، فقد أجازت األخ

 منصب على شكل احملرر أو موضوعه.

أما إذا كان إقراره على وجود احملرر لديه فحسب فاحلكم مبوجب الصورة املقدمة من املدعي يعد من قبيل 

ر املدعى عليه، والصورة املقدمة من الدعي مبثابة احلكم بالقرائن ، وليس اإلقرار باعتبار أن املشرع جعل إقرا

 قرائن على صحة هذه الصورة، ومطابقتها لألصل.

وملا كان املدعي مل يقدم من جانبه صورة احملرر، وكان مؤدى ذلك أنه جيوز للمحكمة أن تأخذ أو ال تأخذ 

، وتطبقا هلذا (1)على سبيل اإللزاممبا قاله املدعي ؛ فاألمر جوازي للمحكمة يف هذه احلالة وليس واجبا عليها 

                                                                 
 .2.1حممد حممود إبراهيم؛ مرجع سابق؛ ص -1
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 .(1)حكمت حمكمة النقض املصرية بذلك

ثانيا: يف الفرض الثاني يف هذه املسألة املتمثل يف إنكار املدعى عليه وجود احملرر حبوزته، ومل يكن املدعي قادرا 

إثبات ميين، واملادة ( .11على إثبات ذلك ، ومل يكن قد قدم صورة للمحرر؛ فاحلكم هنا حسب ما قررته املادة )

( إثبات مصري أن توجه اليمني إىل املدعى عليه املنكر، فإذا نكل املدعى عليه عن اليمني، ومل يقدم احملرر يف 12)

( إثبات ميين اليت تقضي حببس املدعى عليه حتى يسلم املستند أو 110املوعد احملدد فيطبق حكم املادة )

 حيلف.

( من قانون اإلثبات حبل آخر وهو جواز األخذ بقول الطالب فيما 12املادة )ويف هذا أخذ املشرع املصري يف 

يتعلق بشكل احملرر وموضوعه عند عدم تقديم احملرر من قبل املدعى عليه وامتناعه عن حلف اليمني، كونه 

 .(1)منكرا حال عجز املدعي عن اإلثبات، ومل يقدم صورة للمحرر املدعى به

خيالف املنطق القانوني؛ حسب نص  يف هذا الصدد مسلكًا -ه من التشريعاتوغري -فسلك املشرع املصري

عند توفر االفرتاضات السابقة؛ حيث يتم احلكم على املدعى عليه مبضمون احملرر وشكله  (2)( إثبات12املادة )

جه املخالفة بدون دليل يقدمه املدعي ، وبدون إقرار من املدعى عليه ، وبدون قرينة يقدمها املدعي، وهذا هو و

 للمنطق القانوني.

( 12غري ذلك فعليه تعديل نص املادة ) -والنصوص العربية املماثلة -فإذا كان املقصود يف النص املصري

 إثبات املذكورة آنفا.

ثالثا: يف الفرض الثالث: حال ادعاء املدعي الذي يطلب إلزام خصمه تقديم حمرر حتت يده، ومل يقدم دليال 

ن موقف املدعى عليه سلبيا بسكوته )أي مل يقر ومل ينكر( فالتفسري األقرب هلذا السكوت هو على دعواه، ويكو

 اإلنكار؛ فيأخذ حكم السكوت حكم اإلنكار يف الفرض السابق، ويوجه إىل النص االنتقادات ذاتها.

ملطلوب قرينة ( مصري قد جعلت من سكوت ا12/1( إثبات ميين اليت تقابلها املادة ).11وإن كان نص املادة )

على إقراره، وهذا يتنافى مع القاعدة األصولية اليت تقول: " األصل براءة الذمة"، ويتنافى مع قاعدة أخرى 

                                                                 
، موسوعة النقض 12.7ق . ص21س 122الطعن رقم  -2ع10السنة  -جمموعة املكتب الفين -م...1 -.-12نقض مدني جلسةة  -1

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1711-1.21أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، 

 .111حممد حسن قاسم؛ مرجع سابق ؛ ص -1

 ( من قانون البينات األردني.12تقابلها املادة ) -2
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 إال بوجود قرينة ، وهو ما مل يتوفر هنا. (1)مضمونها: "ال ينسب لساكت قول"

  المطلب السادس

بات وامتناع المطلوب اآلثار المترتبة على قرار المحكمة في ضوء عجز الطالب عن اإلث

 عن الحلف

يف جزئها الثاني: " ... وإذا أنكر اخلصم ومل يقدم الطالب  (1)( من قانون اإلثبات اليمين.11حسب نص املادة )

إثباتًا كافيا لصحة الطلب وجب أن حيلف املنكر ميينا بان احملرر ال وجود له وانه ال يعلم وجوده وال مكانه 

 البحث عنه ليحرم خصمه من االستدالل به."وانه مل خيفه أو مل يهمل 

ما أن حيلف اليمني املذكورة؛ فوفقا إلو تأملنا مسلك املطلوب يف مسألة توجيه اليمني فمسلكه أحد أمرين: 

 .  (2)لقواعد اإلثبات يتعني على احملكمة أن تصدر قرارها برفض الطلب؛ حيث ينتهي الطلب عند هذا احلد

نكر حلف اليمني عند عجز الطالب عن إثبات ما يدعيه، وهو بهذه اليمني يعزز صدق فنالحظ أن املشرع ألزم امل

، وقنوع املدعي بأدائها، وهو بهذا يطبق القاعدة الشرعية يف اإلثبات )أن اليمني على من (2)إنكار املدعى عليه

 (5)، اليت أصلها قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "شاهداك أو ميينه"أنكر(

لك الثاني من قبل املطلوب وهو امتناعه عن حلف اليمني؛ فيعد ممتنعا عن حلف اليمني املوجهة إليه أما املس

من احملكمة لتكملة الدليل الناقص يف اخلصومة إذا رفض احللف بالصيغة اليت توجهها له احملكمة، أو إذا 

احللف يغين عن احلكم بإلزامه امتنع عن احللف دون إبداء أية أسباب، يف مثل هذه احلالة فإن امتناعه عن 

 .(.)بتقديم احملرر ويعترب مبثابة امتناع عن تقدميه؛ حسبما يري بعض الفقه

وحملكمة املوضوع أن تفسر هذا االمتناع ملصلحة طالب تقديم احملرر، وبالتالي تطبق اجلزاءات اليت يقررها 

                                                                 
ه(ـ؛ األشباه والنظائر 11.اعدة استثناءات. انظر: جالل الدين؛ عبد الرمحن السيوط ت )وعلى هذه الق -رضي اهلل عنه -هذه عبارة الشافعي -1

 .121م؛ دار الكتب العلمية؛ بريوت؛ ص1.52 -هـ1212؛ 1يف قواعد وفروع الشافعية؛ ط

 ( من قانون البينات األردني.11تقابلها املادة ) -1

 .170مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص -2

 .170جع السابق؛ صمجال مدغمش؛ املر -2

(،  وملا رواه عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه "أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمني .1752مسند اإلمام أمحد، مسند األنصار، حديث رقم ) .

 . حديث شريف مرفوع إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم. 217؛ كتاب األقضية؛ ص 2على املدعى عليه" سنن أبي داوود ؛ ج

؛ 2؛ ط1وإجراءاته يف املواد املدنية والتجارية يف القانون املصري؛ ج ، سليمان مرقس؛ أصول اإلثبات7.أمحد صدقي حممود؛ مرجع سابق؛ ص -.

 .212صم؛ دار املعارف؛ القاهرة؛  .1.5
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ارئ إىل أوجه اخلالف بني قانون اإلثبات اليمين ، ويف هذا حنيل الق(1)( من قانون اإلثبات اليمين110نص املادة )

 .(1)وقانون اإلثبات املصري ومن سار على منواله يف هذه املسالة

 املبحث الثالث 
 إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده

 تمهيد وتقسيم :

قد اؤمتن قد ميتنع الغري عن تقديم احملرر الذي طلب تقدميه أحد اخلصوم إليه مباشرة؛ إما ألن هذا الغري 

عليه من قبلهما معا ال يستطيع تسليمه إىل أحدهما دون رضا اآلخر، وأما ألنه مشرتك بينه وبني أحد 

 اخلصمني، فال يقبل التخلي عنه هلذا األخري.

رتبه املشرع للخصم صاحب املصلحة يف أن يتقدم بطلب إىل احملكمة اليت  يهذا االمتناع يرتتب عليه أثر قانون

لقائم بينه وبني خصمه يف أن يطلب منها يف أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام حمكمة تنظر النزاع ا

. (2)االستئناف أن تأذن له يف إدخال ذلك الغري إللزامه بتقديم احملرر املوجود حتت يده

ناء م حمرر حتت يده قد حيدث بناء على اختصامه سواء بناء على طلب أحد اخلصوم أو بيوإلزام الغري بتقد

على أمر احملكمة من تلقاء نفسها، وقد يتم إلزامه بتقديم حمرر حتت يده أو حبيازته دون حاجة إلدخاله 

ن احملرر حتت يده على أخصما جديدا يف الدعوى، ولكن كونه شاهدا ) كأمني املنطقة أو كاتب التوثيق( أو 

األمانة( أو العهدة )كموظف سبيل الوديعة )كوجود احملرر يف خزانة بنك، أو لدى شخص على سبيل 

 األرشيف يف أي إدارة حكومية أو غري حكومية(.

وستتم دراسة هذا املبحث من خالل ثالثة مطالب؛ نتناول يف املطلب األول مفهوم اختصام الغري ومدى األخذ 

ت يده، ويف به، ويف املطلب الثاني اآلثار املرتتبة على تقديم الطلب من اخلصم بإلزام الغري بتقديم حمرر حت

املطلب الثالث اآلثار املرتتبة على الفصل يف الطلب من اخلصم إللزام الغري بتقديم حمرر حتت يده؛ كل 

 :املطالب التالية على النحو اآلتيذلك سيتم السري فيه يف 

 

                                                                 
 ( من قانون اإلثبات املصري.12تقابلها املادة ) -1

 البحث. من هذااملطلب الرابع من املبحث الثاني انظر  -1

 .11.مرجع سابق ؛ القاهرة؛ صالوايف؛ سليمان مرقس؛  -2
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 المطلب األول 

 مفهوم اختصام الغير ومدى األخذ به

 معنى اختصام الغير:

به إجبار شخص على الدخول يف خصومة مل يكن طرفا فيها بناء على أمر  إدخال الغري يف اخلصومة: يقصد

احملكمة ملصلحة العدالة أو إلظهار احلقيقة، ويف كل األحوال يلزم بتقديم احملرر الذي حتت يده )أو 

 حبيازته(.

 مدى األخذ بمبدأ اختصام الغير: 

 (1)معايب -أو بناء على طلب اخلصومسواء كان بناء على أمر احملكمة  -لوحظ على نظام اختصام الغري

 منها: 

 -العيب األول: إن اختصام الغري جيرب الشخص على الدخول يف خصومة يف وقت غري مناسب له؛ فقد يري

 إرجاء تقديم دعواه حتى يستكمل أدلته. -أن من مصلحته

ن قد يكون مدعى عليه، ويرد على هذا أنه ليس بالضرورة أن يكون املدخل مدعيا، بأن يطلب شيئا لنفسه، ولك

وبالتالي ال يستلزم األمر البحث عن مصلحة املدخل، ولكن ما جيب البحث عنه هو توافر شروط الدعوى فيمن 

طلب إدخال الغري، أو البحث عن املربرات اليت استلزمها القانون املتمثلة يف مصلحة العدالة، أو إظهار 

 احلقيقة.

خيل مببدأ حياد  -(1)كما يرى البعض -ومة بناء على أمر احملكمة العيب الثاني: أن إدخال الغري يف خص

 القاضي؛ إذ ال يصح أن يكون القاضي مدعيا.

منفعة لنفسه؛ حتى نقول أنه قد  -بصدد إدخال طرف ثالث )الغري( -ويرد على هذا أن القاضي ال يطلب

يستجلي احلقيقة عن طريق  أصبح مدعيا، أو طرفا يف الدعوى، فهو يستكمل النقص يف أطراف الدعوى أو

 .(2)إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده

العيب الثالث: خيل اختصام الغري حبق اخلصوم يف تسيري الدعوى كيفما شاءوا، واختصام من يرون 

                                                                 
 .1.1صنعاء؛ ص مركز الصادق؛ ؛1711 إبراهيم حممد الشريف؛ الوجيز يف شرح قانون املرافعات؛ -1

؛ مكتبة دار 0..1آدم وهيب النداوي؛ مدى سلطة احملكمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ رسالة منشورة ؛ حممد حامد فهمي؛ مشار إليه يف:  -1

 200الثقافة؛ بريوت؛ ص

 .251؛ صاملرجع السابقآدم وهيب النداوي؛  -2
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 اختصامه فيها.

 ويرد على هذا أن األنظمة القضائية املعاصرة يف تطورها قد جعلت مبدأ تسيري اخلصومة موزعا بني القاضي

واخلصوم فلم يعد أمر تسيريها حكرا على اخلصوم يسريونها كيفما شاءوا، ولكن حبسب املصلحة؛ فقد تكون 

 .(1)دفة التوجيه بيد القاضي ومبا يقرره القانون

غري أن هذه املعايب على هذا النظام مل متنع من األخذ به، فقد يكون يف املنع حتقيق مصلحة الغري املراد 

قابل هناك مصاحل أخرى لألطراف املتنازعة يف إدخاله هي أجدر بالرعاية، ونظرا للميزات إدخاله، لكن يف امل

، والقانون قد برر إدخال الغري أما لتحقيق العدالة، ويف هذا مصلحة للمدخل، (1)اإلجيابية اليت قد حيققها

اد منها اخلصوم األصليني واخلصوم السابقني أيضا، وإما إلظهار احلقيقة، سواء استفاد منها املدخل أم استف

 حمرريف الدعوى، كما يؤدي إىل سهولة ويسر حسم الدعوى عن طريق إلزام املختصم بأن يقدم للمحكمة 

 .(2)يف الدعوى املنظورة اكون منتجي يده موجود حتت

كما أن هناك فوائد أخرى تتمثل يف عدم تكرار املنازعات، اليت تتحد فيها عناصر الدعوى، وعدم تناقض 

 .(2)ألحكاما

وقد أخذ بهذا النظام كثري من القوانني املعاصرة، ومنها القانون اليمين يف كل من قانون املرافعات ، وقانون 

( من قانون املرافعات اليمين على أن: "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر 1.7اإلثبات؛ فنصت املادة )

 ر حقيقة ومن ذلك :بإدخال من ترى إدخاله ملصلحة العدالــة أو إلظها

 من كان خصمًا يف الدعوى يف مرحلة سابقة.

 من تربطه بأحد اخلصوم رابطة تضامن أو التزام ال يقبل التجزئة.

الوارث مع املدعي أو املدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالرتكة قبل قسمتها أو 

 بعدها أو بالشيوع.

ن احلق املدعى به إذا كان مصرحًا بها".شركة التأمني املسئولة ع

                                                                 
، وأمحد هندي؛ سلطة اخلصوم واحملكمة يف اختصام .11م؛ دار املعارف؛ القاهرة؛ ص1.07؛ 17أمحد أبو الوفا؛ املرافعات املدنية والتجارية؛ ط 1

 ، وما بعدها..11م؛ دار اجلامعة اجلديدة؛ اسكندرية؛ ص.177الغري؛ 

 ..22آدم وهيب النداوي؛ املرجع السابق؛ ص -1

 .221آدم وهيب النداوي؛ املرجع السابق؛ ص -2

 .1.2إبراهيم حممد الشريف؛ املرجع السابق؛ ص -2
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واألمر ليس حمصورا يف املسائل األربع فلم ترد على سبيل احلصر؛ بل هي جمرد أمثلة يقيس عليها القاضي، 

، (1)سواء بناء على طلب اخلصوم أو بناء على قرار احملكمة من تلقاء نفسها، وهو ما سارت عليه احملكمة العليا

لمحكمة تقدر كل حالة حبسبها، مع االلتزام بالشروط والضوابط املنصوص عليها يف كما أن األمر جوازي ل

.(1)( من قانون املرافعات اليمين، وعلى ذلك سارت احملكمة العليا1.1( و )1.7املواد )

 على أنه:  جيوز للمحكمة أثناء سري الدعوى ولو أمام (2)( من قانون اإلثبات اليمين.11كما نصت املادة مادة )

حمكمة االستئناف أن تأذن يف إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده مع مراعاة األحوال واألحكام 

 واألوضاع املنصوص عليها يف املواد السابقة . 

( من قانون اإلثبات .11( إىل املادة )111وباستعراض األوضاع املنصوص عليها يف املواد املقصودة من املادة )

تتمثل  إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده حوالأيتبني أن  (2)ها يف القوانني موضع الدراسةاليمين وما يقابل

 ( من قانون اإلثبات اليمين: 111يف ثالثة أحوال هي كما حددتها املادة )

 إذا كان القانون جييز مطالبته بتقدميه أو تسليمه. 

األخص إذا كان احملرر ملصلحة اخلصمني أو إذا كان مشرتكا بينه وبني خصمه ويعترب احملرر مشرتكا على 

 كان مثبتا اللتزاماتهما وحقوقهما املتبادلة. 

إذا استند إليه خصمه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى. 

                                                                 
ت فهو قرار صحيح ( مرافعا1.7حيث جاء يف حكم هلا: "مما جيعلنا نقول )أن هذا القرار قد صدر من احملكمة املذكورة استنادًا إىل املادة ) -1

 وصائب ولو من تلقاء نفسها 

هـ؛ صادر بتاريخ .121( لسنة 1.2.2وعليه فإن مجيع أسباب الطعن قد جاءت يف غري حملها وال تؤثر على احلكم املطعون فيه" طعن بالنقض رقم )

 -هـ1210رشيف االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام ؛ احملكمة اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األم.177/./ 10هـ  املوافق 1210شعبان سنة  12

 م..177املوافق 

( مرافعات سالفة الذكر فإنه جيوز ألحد خصوم 1.1حيث جاء يف حكم هلا" كذلك احلال فإنه تبعًا ملفهوم املخالفة لذات نص املادة ) -1

املستأنف أمامها وملا كان الطاعن / كمستأنف أمام الشعبة مل االستئناف طلب إدخال من كان طرفًا يف اخلصومة أو الدعوى الصادر فيها احلكم 

ها يطلب إدخال مصلحة أراضي وعقارات الدولة يف خصومة االستئناف رغم أنها كانت خصماً وطرفاً يف الدعوى الصادر فيها احلكم املستأنف أمام

أو النعي عليها مبخالفة القانون إن هي مل ترى ضرورة إلشراك أو  فال يلومن إال نفسه سيما وأنه مل يستأنف يف مواجهتها وال تثريب على الشعبة

إدخال مصلحة أراضي وعقارات الدولة يف خصومة االستئناف مع ما قامت به حمكمة أول درجة من جهد يف توضيح ظروف ومالبسات إبرام 

، احملكمة اليمنية العليا م.2/11/177هـ املوافق 1210شوال  12( بتاريخ 10.52املصلحة عقد إجيار مع الطاعن للعني حمل النزاع." طعن جتاري رقم )

 م..177املوافق  -هـ1210؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام 

 ( من قانون املرافعات املصري.115تقابلها املادة ) -2

 ( من قانون البينات األردني..1-17( من قانون اإلثبات املصري، واملواد من ).1-17وهي املواد من ) -2
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 -وهذه األحوال مذكورة يف القانون على سبيل احلصر ال جيوز القياس عليها، فيما بني اخلصم وخصمه

من خصمه تقديم حمرر ال يندرج حتت أي حالة من هذه احلاالت؛  فال جيوز للخصم أن يطلب -حسبما نرى

 ( من قانون اإلثبات اليمين.112وإال كان طلبه غري مقبول طبقا للمادة )

 أما عندما يتم طلب إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده فال يتصور إال يف حالتني هما:

 ليمه. إذا كان القانون جييز مطالبة الغري بتقديم احملرر أو تس

 إذا كان احملرر مشرتكا بني اخلصم طالب احملرر وبني الغري احلائز له.

ويعترب احملرر مشرتكا على األخص إذا كان احملرر ملصلحة اخلصم والغري أو كان مثبتا اللتزاماتهما 

 وحقوقهما املتبادلة. 

بتقديم حمرر حتت يده مل فإذا ختلف هذا الشرط فال على احملكمة إن هي أغفلت طلب اخلصم بإلزام خصمه 

.(1)يكن مشرتكا بينهما ومل تتوفر بقية الشروط، وبهذا حكمت حمكمة النقض املصرية

قد  يكون يف مرحلة سابقة يف اخلصومة بأن ما إذا كان الغري ممثاًلفيأما احلالة الثالثة فيمكن أن حتدث 

ن يتم تعديل نطاق اخلصومة من حيث ، وقد حيدث أأول درجة استند إىل احملرر أثناء مثوله أمام حمكمة

األشخاص خبروجه منها ألي سبب؛ فمن حق اخلصم الباقي فيها أن يطلب تقديم احملرر الذي حبيازة الغري 

 )اخلصم سابقا(.

وال ميكن تصور تقديم طلب إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده ال يندرج حتت احلاالت الثالث املذكورة ألنه 

 ( إثبات ميين.112احملكمة عدم قبوله لتعارضه مع نص املادة ) تلو مت تقدميه لقرر

باعتباره متعلقا  -على أن توافر إحدى هذه احلاالت ال يعين إجابة اخلصم لطلبه؛ وإمنا خيضع هذا الطلب

لتقدير قاضي املوضوع؛ فله أن يقبله، وله أن يرفضه إذا تبني له عدم جديته، أو إذا كون  -بأوجه اإلثبات

                                                                 
من قانون اإلثبات إذا كان ملصلحة خصمي الدعوى  17يعترب احملرر مشرتكا يف مفهوم املادة .... : "2يف البند  حيث جاء يف حكم هلا ما نصه -1

 2..1من يناير سنة  11بالبيع املؤرخ  كان مثبتا اللتزاماتهما وحقوقهما املتبادلة وكان الثابت أن الطاعن األول الذي ادعى صدور عقد الوعد

لبه لصاحله من مورث املطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له مل يطلب من احملكمة إلزام املطعون ضده األول بتقديم أصله املوجود حتت يده وإمنا ط

ة مشرتكة بينهم وبني املطعون ضده األول تولد من باقي الطاعنني الذين مل يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم فلم تنشأ هلم بهذه املثابة عالقة قانوني

فانه  التزامات متبادلة ختول هلم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا احملرر ومن ثم فان احلكم املطعون فيه إذ انتهى إىل عدم توافر شروط هذا الطلب

تستكمل هذه األسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي يكون قد أصاب صحيح القانون وال يعيبه القصور يف أسبابه القانونية إذ حملكمة النقض أن 

 .7..1-11- 11ق جلسة  0.لسنة  1072على غري أساس" الطعن رقم 
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 .(1)يف الدعوى من األدلة األخرى اليت اطمأن إليها عقيدته

على أن: "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى  (1)( من قانون اإلثبات اليمين22ونصت املادة )

منها التشريعات حمل -والتشريعات اليت أجازت هذا االختصام لزوما لسماع شهادته إظهارًا للحقيقة.

ما بناء على طلب اخلصوم وموافقة احملكمة، أو بناء على أمر احملكمة من تلقاء إبشكلني: أباحته  -الدراسة

 نفسها.

 المطلب الثاني 

 إلزام الغير بتقديم محرر تحت يدهبالطلب من الخصم  تقديم اآلثار المترتبة على

بتقديم حمرر بناء على يف هذا املوضوع سنتناول اآلثار املرتتبة على إدخال الغري خصما يف الدعوى إللزامه 

طلب اخلصم؛ وكذا اآلثار املرتتبة على طلب إدخال الغري لتقديم حمرر حتت يده؛ يف حال عدم توفر شروط 

االختصام، وذلك على النحو التالي:

 أوال: اآلثار المترتبة على توفر شروط طلب إدخال الغير لتقديم محرر تحت يده 

 أو بطلب إلزامه بتقديم حمرر فيلزم توفر الشروط املطلوبة طبقا إذا تقدم أحد اخلصوم بطلب إدخال الغري

 ( من قانون اإلثبات اليمين؛ املتمثلة يف اآلتي:111لنص املادة )

 يف الدعوى. اأوال: أن يكون احملرر املطلوب تقدميه من الغري منتج

 رته.ثانيا: أن يكون احملرر املطلوب تقدميه حبيازة ذلك الشخص، أو حتت سلطته وسيط

كم يلزم أيضا أن تتوفر حالة من احلاالت اليت حددها القانون جلواز إلزام الشخص بتقديم حمرر حتت يده 

 وهي:

إذا كان القانون جييز مطالبته بتقديم احملرر أو تسليمه؛ أي إذا كان القانون جييز إلزام الغري بتقديم احملرر 

  يكن خصما حقيقيا(.سواء كان طرفا ثالثا مدخال أم كان من الغري )أي مل

 إذا كان احملرر املطلوب مشرتكا بني أحد اخلصوم والغري املطالب بتقدميه أو تسليمه.

إذا أدخل الغري يف اخلصومة ومتسك مبحرر؛ فللخصوم كلهم أو بعضهم طلب تقديم احملرر أو تسليمه إىل 

                                                                 
 .5..؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ ص7..1أمحد السيد صاوي؛ الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية؛  -1

 ملصري، وال يوجد مقابل هلذا النص يف قانون البينات األردني.( من قانون اإلثبات ا07تقابلها املادة ) -1
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 .(1)ات اليمين/ج( من قانون اإلثب111احملكمة وضمه يف ملف القضية طبقا لنص املادة )

ثالثا:  حتى تستجيب احملكمة لطلب أحد اخلصوم بإلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده ال بد أن يتضمن 

 وهي: (1)( من قانون اإلثبات اليمين112الطلب مجلة من البيانات اليت حددتها املادة )

 حمرر ورقي أم حمرر إلكرتوني. أوصاف احملرر الذي حبيازة الغري؛ كأن يبني أنه عقد أو سجل أو دفرت، وهل هو

أن يثبت الطالب يف طلبه فحوى احملرر بقدر ما أمكن من التفصيل، هل هو عقد بيع أو عقد وكالة أو عقد 

 إجيار أو عقد تأسيس شركة؛ إخل.

 أن يذكر الطالب يف طلبه الدالئل اليت تشري إىل وجود احملرر حتت يد الغري.

أن تكون هناك واقعة أوردها اخلصم بالغري بقديم احملرر الذي حبيازته.  أن يذكر الطالب يف طلبه وجه إلزام

طالب احملرر يف طلبه أو دعواه، ويريد أن يستدل بذلك احملرر ليثبت تلك الواقعة؛ كأن يورد يف دعواه أن أحد 

احملرر املوجود اخلصوم مدين أو عليه واجب التزام، ومل يتم الوفاء به، ولكنه حباجة إىل إثبات ذلك االلتزام ب

 حبيازة الغري سواء كان مدخال يف اخلصومة أو جمرد حائز للمحرر.

 وهناك شروط إجرائية أخرى خاصة بإدخال الغري يف الدعوى ليكون خصما؛ هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الشخص املراد اختصامه من الغري الذي كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى؛ إذ ال جيوز أن يكره 

 .(2)الدخول يف الدعوى إال من كان باإلمكان اختصامهم عند إقامتهاعلى 

أال يكون الشخص املراد اختصامه يف الدعوى ممثال فيها؛ وذلك ألنه بتمثيله فيها يكون طرفا، وبالتالي ال 

 يعد من الغري وال يوجد مسوغ الختصامه.

فعة اجلدية، وأن تعود عليه مصلحة مشروعة، أن تتوفر املصلحة لدى اخلصم طالب تقديم احملرر، تتمثل يف املن

حبيث تقنع احملكمة بقبول الطلب، فإذا مل يكن هناك أية مصلحة؛ كأن يكون احلكم الذي سيصدر يف 

.(2)راد اختصامه فيهاالدعوى ليس من شأنه املساس مطلقا بذلك الشخص امل

ديم حمرر حتت يده، مما يربر تعدد يف أن يتوفر شرط االرتباط بني الدعوى املقامة وطلب إدخال الغري لتق

اخلصوم؛ فبناء على هذا االرتباط ميكن ألحد اخلصوم يف الدعوى طلب إدخال الغري.

                                                                 
 ( من قانون البينات األردني.17/1/ج( من قانون اإلثبات املصري، واملادة )17تقابلها املادة ) -1

 ( من قانون البينات األردني.11( من قانون اإلثبات املصري، واملادة )11تقابلها املادة ) -1

 ..22مدى سلطة احملكمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ مرجع سابق؛ ص آدم وهيب النداوي؛ -2

 220آدم وهيب النداوي؛ املرجع سابق؛ ص -2
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ل باب املرافعة. اقفإأن يتم تقديم الطلب بعد رفع الدعوى وقبل 

ن كان ؛ إ ، أو شفاها يف اجللسة، ويثبت يف حمضرها؛ إن كان الغري غائباأن يتم تقديم الطلب بعريضة

.حاضرا فيها

 .؛ إذا مل يكن حاضرا يف اجللسةأن يتم إعالن الغري بهذا الطلب

فال مسوغ الختصام شخص ليبدي معلومات يف الدعوى؛ ألن مثل هذا الشخص ميكن أن يستدعى كشاهد، أو 

تلزمه احملكمة بتقديم حمرر منتج يف حسم الدعوى.

، وتوفرت الشروط احملددة آنفا فإن على احملكمة فحص هذا فإذا ما قدم طلب إلزام الغري بالصورة املذكورة

الطلب، وعليها التأكد من تطابق الشروط مع الواقع، فإذا ما ثبت لديها صحة الشروط املذكورة؛ فعليها 

تلبية طلب اخلصم يف إلزام الغري بتقديم حمرر حتت يده، وهذا هو األثر املرتتب على توفر الشروط يف الطلب؛ 

ب التنويه إىل أن مسألة تطابق الشروط مع احلقيقة هي مسألة واقع وليست مسألة قانون؛ فال إال أنه جي

ختضع حمكمة املوضوع لرقابة احملكمة العليا )حمكمة النقض(؛ فإذا ما ثبت توفر الشروط وانطباقها على 

ضع فيها حمكمة الواقع؛ أصبحت املسألة مسألة قانون وعلى القاضي أن يطبق النص املناسب عليها، وخت

 املوضوع لرقابة احملكمة العليا )حمكمة النقض.(

 :ثانيا: اآلثار المترتبة على عدم توفر شروط إدخال الغير لتقديم محرر تحت يده 

فإن  (1)خصما لتقديم حمرر حتت يده ومطالبته بأمور أخرىليصبح وبداهة إذا ختلفت شروط إدخال الغري 

يف ذلك، وكذلك احلال يف حال عدم توفر الشروط اليت استلزمها  النتيجة احلتمية رفض طلب الطالب

القانون من كون احملرر غري منتج يف الدعوى، أو مل يثبت وجوده لدى الغري فإن النتيجة هي رفض الطلب، 

.(1)وبذلك حكمت حمكمة النقض املصرية

                                                                 
 كما سنوضحه يف املطلب التالي. -1

إدخال  يفللمحكمة أن تأذن أثناء سري الدعوى  ]املصري[ من قانون اإلثبات .1أجازت املادة  -.]البند رقم [  حيث جاء يف حكم هلا ما يلي: " -1

من هذا القانون، إال أن املشرع تطلب مراعاة  17املادة  يفاألحوال الثالثة الواردة  يفالدعوى يكون حتت يده  يفالغري إللزامه بتقديم حمرر منتج 

احملرر املطلوب  إلزام الغري من بيان أوصاف  11من ذلك القانون ، و منها ما أوجبته املادة  .1إىل  11املواد من  يفاألحكام و األوضاع املنصوص عليها 

تؤيد أنه حتت يد هذا اخلصم املدخل و  اليتيستدل به عليها و الدالئل و الظروف  اليت ةو فحواة بقدر ما ميكن من التفصيل و  الواقع بتقدميه

وجودة حتت يده إذا مل يتضمن البيانات امل احملرراتعلى أنه ال يقبل طلب إلزام اخلصم  بتقديم  11املادة  يف، و نص املشرع  بتقدميهوجه إلزامه 

 يف" اخلصم املدخل  الثانيإلزام املطعون ضده  احتياطيااملشار إليها ، ملا كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة االستئناف أن الطاعن طلب فيها 

بتقديم ما لديه من عقود  إدخالهحيفة حتكم كافة بتقدميها أمام حمكمة أول درجة ، و كان البني من ص اليتالدعوى " بتقديم املستندات 
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فله أن يطلب التعويض عن  ذلك ما يتعلق مبسلك احملكمة أما ما يتعلق بالغري الذي وجه إليه الطلب؛ 

الضرر الذي حلق به نتيجة خلطأ الطالب يف ذلك، كما له أن يطلب توقيع اجلزاء على الطالب يف حال 

التعسف يف استخدام احلق اإلجرائي.

 المطلب الثالث 

 م محرر تحت يدهياآلثار المترتبة على الفصل في الطلب من الخصم إللزام الغير بتقد

 :رتبة على قرار المحكمة إدخال الغير لتقديم محرر تحت يدهاآلثار المتأوال: 
( من قانون اإلثبات اليمين على أنه: "جيوز للمحكمة أثناء سري الدعوى ولو أمام حمكمة .11تنص املادة )

االستئناف أن تأذن يف إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده مع مراعاة األحوال واألحكام واألوضاع 

 . (1)عليها يف املواد السابقة"املنصوص 

على أن: "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من  (1)( من قانون املرافعات اليمين1.7وتنص املادة )

 ترى إدخاله ملصلحة العدالــة أو إلظهار حقيقة ومن ذلك"

 وى، وكون الغري أصبح طرفًادعيف ال إما أن جيعل الغري طرفًا -املذكور يف املواد السابقة -وهذا اإلدخال

ولكن إذا وجهت إليه طلبات من  -كما يرى البعض -فيها ليس جملرد أن اخلصوم هم الذين طلبوا إدخاله

اخلصوم السابقني، أو من أحدهم، أو تقدم هو بطلبات يف مواجهتهم مجيعا أو يف مواجهة بعضهم بعد إدخاله؛ 

 ويف هذه احلالة يعد خصما حقيقيا ال جمازا.

؛ (2)على سبيل اجملاز ، ولكن يصبح خصمًاحقيقيًا إما أن يؤدي إدخال الغري يف الدعوى دون أن يصبح طرفًاو

حبيث ال يوجه إليه طلبات من قبل اخلصوم، ولن تتأثر ذمته املالية باالفتقار بناء على إدخاله، وال يتقدم 

 بطلبات يف مواجهتهم أو بعضهم بأن ال يثري بناء على اختصامه. 

فإن هناك  -وليس مبجرد قبول اختصامه -إذا مت قبول إدخال الغري ووجهت إليه طلبات أو تقدم بطلباتف

 مجلة من اآلثار ترتتب على ذلك:

، ويعد طرفا فيها، ويرتتب على ذلك أن عليه ما على (2)يصبح الغري )الشخص املدخل( خصما يف الدعوى

                                                                                                                                                                                  
أوجبت  اليتطلب اإللزام عن أوصاف تلك احملررات و فحواها و سائر البيانات  يفو أوراق و حسابات و مستخلصات ... و مل يفصح الطاعن  اتفاقاتو

، .1.0 -2-.جلسة  -ق  22لسنة  12طعن رقم عنه" ال التفتن إبيانها فإن طلبه يكون غري مقبول و ال يرتتب على احلكم املطعون فيه  11املادة 

 .1.55-.- .ق جلسة  1.لسنة  11.الطعن رقم و

 ( من قانون البينات األردني..1، واملادة )( من قانون اإلثبات املصري.1تقابلها املادة ) -1

 مات املدنية األردني.( من قانون املرافعات املصري، ومل يوجد نص مقابل يف قانون أصول احملاك115تقابلها املادة ) -1

 .220آدم وهيب النداوي؛ مدى سلطة احملكمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ مرجع سابق؛ ص -2

 .201سابق؛ صالرجع امل، آدم وهيب النداوي؛ .12؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ص1أمحد مليجي؛ اختصام الغري؛ ط -2
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وإبداء دفوعه فيها، ومتابعة سري القضية، فإن مل حيضر  اخلصم وله ما للخصم؛ فعليه حضور جلسات احملكمة

.(1)( من قانون املرافعات اليمين.11-175طبقت احملكمة بشأنه قواعد احلضور والغياب؛ عمال باملواد )

للغري )الشخص املدخل( أن يتمسك بالدفوع املوضوعية والشكلية، فإذا ما قد مت إبداء الدفع ومت الفصل فيه 

ملن أدخل إثارته من جديد؛ فإذا متسك املدعى األول بعدم اختصاص احملكمة وفصلت وقررت من قبل فليس 

.(1)اختصاصها؛ فليس للغري )املدخل( أن يقدم هذا الدفع، وإن قدمه ال ينظر فيه

ال يعتد يف مواجهة الغري )الشخص املدخل( باألدلة اليت قدمها اخلصوم السابقون يف الدعوى سواء قدمها 

أو املدعى عليه فيما يضره ال فيما ينفعه، فإذا قدمت أدلة من أحد األطراف السابقني وهي تدعم موقف املدعي 

.(2)املدخل فمن حقه أن يتمسك بها

إذا صدر حكم يف الدعوى بعد إدخال الغري فإنه يعد حجة  له وعليه، ويرتتب على هذا أن له أن يطعن يف هذا 

خصوم األصليني.احلكم بكل الطرق املتاحة قانونا لل

بصدور حكم بعد إدخال الغري فإنه ميتنع عليه أن يرفع دعوى جديدة؛ يتحد فيها عناصر الدعوى بعناصر 

 الدعوى املفصول فيها باحلكم املذكور، فإذا ما رفعت يطبق بشأنها قواعد عدم القبول لسبق الفصل فيها.

أن توجه إليه طلبات أو أن يتقدم هو بطلبات يف  أما إذا مت إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده دون

 يعد خصما جوازيا. أن السابقني؛ فإنه ال يعد يف هذه احلالة خصما حقيقيا ولكن ميكن همواجهة خصوم

، أو شخص مكلف (2)فمركز الغري )املدخل(، إن كان إدخاله جملرد تقديم حمرر حتت يده يعد مبثابة شاهد

 أحد اخلصوم يف الدعوى.باحملافظة على دليل من أدلة 

وبالتالي ليس للغري امللزم بتقديم حمرر حتت يده حقوق اخلصم احلقيقي؛ فليس له حضور اجللسات 

كطرف، إال أن عليه احلضور إذا دعي لتقديم احملرر، وال تطبق بشأنه قواعد احلضور والغياب اليت حتكم 

( من قانون 2.، حسب نص املادة )(.)لشهودحضور وغياب اخلصوم، ولكن تطبق بشأنه قواعد حضور وغياب ا

اإلثبات اليمين اليت تنص على أنه: "إذا رفـض الشاهد احلضور إجابة لدعوة اخلصم أو احملكمة جاز للقاضي 

 . (.)إحضاره جربا."

 

                                                                 
 ي.( من قانون املرافعات املصر.5-51تقابلها املواد ) -1

 .1.7أمحد مليجي؛ املرجع السابق؛ ص -1

 .202آدم وهيب النداوي؛ مدى سلطة احملكمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ مرجع سابق؛ ص -2

 ...أمحد مليجي؛ مرجع سابق؛ ص -2

 .1.1أمحد مليجي؛ املرجع السابق؛ ص -.

ويف أحوال االستعجال الشديد جيوز أن تصدر احملكمة أو القاضي أمرا ( من قانون اإلثبات املصري اليت نصت على أن: " ... 05تقابلها املادة ) -.

 بإحضار الشاهد"
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 :بناء على قرار المحكمة من تلقاء نفسها األثر المترتب على مركز الشخص المدخلثانيا: 
يعد مظهرا من مظاهر تطور  -من تلقاء نفسها -رر حتت يده بقرار من احملكمةإلزام الغري بتقديم حم

، فقد كان دور القاضي سلبيا يف تسيريها، وأصبح اآلن له دور إجيابي ة من قبل القاضيمبدأ تسيري اخلصوم

 .(1)يف ذلك

ون احلكم حجة له ال يؤدي جمرد اختصام إدخال الغري بأمر احملكمة إىل جعله طرفا يف اخلصومة؛ حبيث يكف

أو عليه، وإمنا يعترب الغري املدخل طرفا يف اخلصومة إذا ما قدم فيها طلبا، أو تقدم أحد اخلصوم فيها بطلب 

 .(1)يف مواجهته، أو كان الغري املدخل ممن جيوز للخصم اختصامه عند رفع الدعوى

ا بإلزامه بتقديم حمرر حتت يده؛ فإذا كان غرض احملكمة من إدخال الغري هو خدمة اإلثبات وتنوير عقيدته

 فإن هذا الغري ال يعد خصما ؛ ألنه ال يوجه طلبا فيها، وال يوجه إليه طلب.

بينما إذا كان اهلدف من إدخال الغري بأمر احملكمة من تلقاء نفسها هو استكمال عناصر اخلصومة، كإدخال 

 اخلصومة له ما للخصم وعليه ما شخص تربطه بأحد األطرف رابطة تضامن، فهذا املدخل يصبح طرفا يف

 .(2)على اخلصم األصلي يف اخلصومة القائمة

 :الغير إدخال اآلثار اإليجابية منثالثا: 
لدى شخص ثالث وبعد إثبات  اقد يكون احملرر املنتج يف الدعوى بني اخلصمني ) املطلوب تقدميه( موجود

ميه حتقق املطلوب وانتهت هذه املرحلة من القضية، الطالب وجوده لدى الغري، أو إقراره بذلك، فإن قام بتقد

ويبدأ بعدها فحص الدليل، ومدى صدقه على ثبوت الواقعة اليت ادعاها طالب احملرر، وبهذا تكون القضية قد 

 حترك خطوة حنو الفصل فيها.

 :الغير إدخال اآلثار السلبية منرابعا: 
أنه: "جيوز للمحكمة أثناء سري الدعوى ولو أمام حمكمة  على (2)( من قانون اإلثبات اليمين.11تنص املادة )

االستئناف أن تأذن يف إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده مع مراعاة األحوال واألحكام واألوضاع 

 املنصوص عليها يف املواد السابقة".

أن للمحكمة: "  -كم السابقإىل جانب احل -( من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناني175وتقرر املادة )

 .(.)الرمسية إذا تعذر عليهم ذلك" ةأن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصوم جبلب أوراق من الدائر

                                                                 
 .1.2أمحد مليجي؛ مرجع سابق؛ ص -1

 ...1إبراهيم حممد الشريف؛ مرجع سابق؛ ص-1

 .155أمحد مليجي؛ مرجع سابق؛ ص -2

 ( من قانون أصول احملاكمات اللبناني.175واملادة )بينات األردني، ( من قانون ال1/.1واملادة )( من قانون اإلثبات املصري، .1تقابلها املادة ) -2

 ( من قانون البينات السوري1/.1تقابلها املادة ) -.
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( من قانون أصول احملاكمات اللبناني بأن: "للمحكمة أن حتكم بغرامة من أربعني ألف إىل .17وتقضي املادة )

 .(1)ن تنفيذ أمر صادر عنها بإبراز مستندات يف املهلة احملددةأربعمائة ألف لرية على من يتخلف ع

 ال يقبل هذا احلكم الطعن؛ إمنا يبقى للمحكمة أن تعفي احملكوم عليه من الغرامة إذا أبدى عذرا مقبوال"

قد يكون احملرر املنتج يف النزاع موجودا لدى مصلحة حكومية، وقد متتنع هذه املصلحة عن تسليم احملرر إىل 

( أصول حماكمات لبناني األمر بأن للمحكمة أن تأمر جبلب ذلك 175البه مباشرة، فقد عاجلت املادة )ط

 احملرر سواء بناء على طلب اخلصوم أو من تلقاء نفسها.

ومقتضى ذلك أنه إذا كان األمر بناء على طلب اخلصم أن يثبت وجود احملرر لدى تلك املصلحة احلكومية؛ 

صلة إليه؛ من رقم قيد وتارخيه، ورقم امللف، وما يدل على امتناع اجلهة عن تسليم احملرر بإعطاء البيانات املو

 .؛ كأن ترد على طلبه باالعتذار كتابةإىل اخلصم مباشرة

فإذا قررت احملكمة جلب احملرر من تلك اجلهة احلكومية تعني على األخرية تسليمه إىل القضاء بعد أخذ 

 فظه يف مكان األصل حتى يعاد إىل مكانه.صورة طبق األصل من احملرر وح

فنالحظ على نصوص القانون اللبناني وما يقابلها من القوانني العربية قد عاجلت وجود احملرر لدى اجلهات 

 احلكومية أو الرمسية، ومل تعاجل حالة وجوده لدى جهات خاصة.

 قانون اإلثبات اليمين واملصري مثل تلك يوجد يف قانون املرافعات اليمين واملصري وال يف نه الفإويف املقابل 

النصوص الواردة يف القانون اللبناني وما يقابلها من القوانني، ولكن وجدت معاجلات حلالة احملرر املوثق؛ فقد 

( 22أوجب املشرع اليمين واملصري عدم نقل احملررات املوثقة إال بناء على قرار سلطة قضائية؛ فقد نصت املادة )

 " على أن: (1)توثيق اليمينمن قانون ال

حيظر نقل السجالت والدفاتر أو الوثائق احملفوظة لدى أقالم التوثيق من مقر اإلدارة إال يف حال إنتقال  -1 

املقر إىل موقع آخر ، وجيوز إذا اقتضى احلال االطالع عليها يف مكان حفظها حتت إشراف رئيس القلم 

عليها يف الالئحة واملوظف املختص وفقا لإلجراءات املنصوص

إذا أصدرت احملكمة قرارًا بضم حمرر موثق حمفوظ لدى قلم التوثيق إىل دعوى منظورة أمامها، وجب -1

على قلم التوثيق عمل نسخة مطابقة للمحرر احملفوظ يدون بذيلها حمضرا يوقعه قلم التوثيق وفقا 

نزاع وتقوم مقام األصل يف االستدالل على لإلجراءات املنصوص عليها يف الالئحة وتضم النسخة إىل ملف ال

 موضوع النزاع أثناء نظر القضية فقط

                                                                 
 م.1777/./.بتاريخ  2577معدلة باملرسوم رقم  -1

( لسنة 1م املعدل بالقانون رقم )1..1سنة ( ل11( من قانون كاتب العدل األردني رقم )17، واملادة )( من قانون التوثيق املصري17تقابلها املادة ) -1

 م.1772
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ذلك فيما يتعلق باحملررات املوثقة، أما بالنسبة للمحررات اليت توجد لدى مصاحل حكومية غري املوثقة فقد 

قة إذا جرى العمل يف مصر على أن ترخص احملكمة للخصم الذي يطلب ذلك باستخراج صورة رمسية من الور

 كانت اجلهة احلكومية ترفض إعطاء هذه الصورة دون ترخيص.

بالضم، ويتعني على اجلهة احلكومية يف هذه احلالة  وإذا رأت احملكمة حاجة لضم أصل احملرر فإنها تصدر قرارًا

 .(1)أن تودع احملررات املأمور بضمها ملف الدعوى

مبا هو عليه احلال يف احملاكم املصرية؛ فإن األمر  وإذا سلمنا جدال أن العمل يف احملاكم اليمنية يسري

 حباجة تدخل تشريعي ميأل الفراغ القانوني يف هذه اجلزئية.

قد أجازت للمحكمة إدخال  (1)( من قانون اإلثبات اليمين والنصوص املقابلة هلا.11ونالحظ أن نص املادة ) 

عتباريا، وهذا اجلواز هو القاسم شخص لتقديم حمرر حتت يده سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا ا

املشرتك بني النصوص يف القوانني موضع الدراسة، ولكن أغلبها مل حيدد اجلزاء املرتتب على امتناع 

الغري)الشخص املدخل( امللزم بتقديم حمرر حتت يده؛ ماعدا القانون اللبناني؛ الذي قرر عقوبة الغرامة من 

الشخص الذي مل يستجب لقرار احملكمة بتقديم احملرر املطلوب يف  أربعني ألف إىل أربعمائة ألف لرية على

 .(2)املوعد الذي حددته

وقد سبق استعراض اجلزاء املقرر على اخلصم املمتنع عن تقديم حمرر حتت يده، ولكن هذا اجلزاء ال يكون 

مناسبا حال امتناع الغري عن تقديم احملرر املطلوب؛ فالغري ال يعنيه أن احملكمة تعتد بأصل احملرر أو أن تعتد 

ليس طرفا يف النزاع وال خيشى أن خيسر شيئا بقول اخلصم طالب احملرر فيما يتعلق بشكله، أو مبضمونه، فهو 

 . (2)حال امتناعه عن تقديم احملرر الذي حبيازته

جزاءات على اخلصم امللزم بتقديم حمرر حتت يده سواء كان خصما أصليا أو كان  الحظ وجودلذا فإنا ن

 خصما مدخال حال امتناعه عن تقديم احملرر املطلوب منه.

 جزاء على الغري الذي ال يصدق عليه وصف اخلصم احلقيقي. يف املقابل عدم وجود الحظون

للمشرع اليمين واملصري من تاليف هذا الفراغ، وإن كان البعض يرى تطبيق نص املادة  نرى أنه ينبغيولذا 

( من القانون املدني املصري والنصوص املقابلة هلا يف القوانني العربية اليت تقضي بإلزام اخلصم بتقديم 112)

حتت يده وبدفع غرامه تهديدية حتددها احملكمة على الغري إن امتنع عن تقدميها، وفوق ذلك للخصم ورقة 

املتضرر من امتناع الغري املطالبة بتعويض األضرار النامجة عن امتناعه؛ حسب القواعد العامة املنظمة 

                                                                 
 .12.مرجع سابق؛ صالوايف ؛ سليمان مرقس؛ -1

 ( من قانون البينات السوري..1( من قانون اإلثبات املصري، واملادة ).1وهي املادة )-1

 .172أنور سلطان؛ قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛ مرجع سابق؛ ص-2

 .12.؛  مرجع سابق؛ صسليمان مرقس -2
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 . (1)للمسؤولية

رية الستخالص داللة عدم قيام الشخص ويرى البعض اآلخر ترك أمر هذا االمتناع لسلطة القاضي التقدي

 .(2)هذا الشخص بتقديم احملرر املطلوب تقدميه

هذا القول ال يعاجل ما حنن بصدده وهو ما حكم امتناع الغري عن تقديم حمرر حتت يده؟ مع التذكري أن لكن 

 حمرر حتت يده. الغري ليس طرفا حقيقيا يف الدعوى، وال يتأثر باجلزاء املرتتب على امتناع اخلصم بتقديم

لذا فأنا نؤكد وجوب تدخل املشرع املصري واليمين والقوانني املقابلة إىل وضع جزاء المتناع الغري عن تقديم 

 حمرر حتت يده.

 مدى جواز تغريم الغير:
على أنه : "حتكم احملكمة على من يتخلف من العاملني بها أو  (2)( من قانون املرافعات اليمين1.1نصت املادة ) 

ن اخلصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات املرافعات يف امليعاد الذي حددته بغرامة ال تقل عن ألف ريال وال م

له ما لألحكام من قوة  ،تتجاوز ستة آالف ريال ، ويكون ذلك بقرار من احملكمة يثبت يف حمضر اجللسة

كوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها تنفيذية وال يقبل الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن احمل

إذا أبدى عذرًا مقبواًل ويكون تنفيذ أحكام الغرامات احملكوم بها بعد إعالن احملكوم عليه بذلك ، وجيوز 

للمحكمة بداًل من احلكـم على املدعى بالغرامة أن حتكم بوقف الدعوى مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد مساع 

ة، وإذا مضت مدة الوقف ومل ينفذ املدعى ما أمرت به احملكمة جاز احلكم باعتبار أقوال املدعى عليه يف اجللس

 الدعوى كأن مل تكن." 

عاجلت هذه املادة والنصوص املقابلة يف القوانني العربية جزاء تقاعس اخلصوم والعاملني عن القيام بأي 

 -الشخص املقصر؛ لكنها مل تشمل لىع إجراء من إجراءات املرافعات يف امليعاد الذي حددته، وأوجبت غرامة

 الغري املدخل لتقديم حمرر حتت يده. -حسب ظاهر النص

فهذا مشل احلكم بالغرامة على املوظف باحملكمة، وعلى اخلصوم بغرامة تقدرها احملكمة بني حدها األدنى 

احملررات واألقصى، وهي تشمل كل صور التخلف عن القيام بأي إجراء من اإلجراءات مبا فيها تقديم 

 .(2)املطلوبة

ونرى أنه إذا مت تفسري هذا النص تفسريا موسعا؛ فإن الغري سيعد من اخلصوم جمازا؛ فباإلمكان إعمال النص 

يف مواجهته إذا تقاعس عن تقديم احملرر الذي حتت يده وتوافرت الشروط واإلجراءات اليت نص عليها 

                                                                 
 ..11، حممد حسن قاسم؛ مرجع سابق؛ ص1.مرجع سابق؛ ص ، سيد أمحد حممود؛12.رجع سابق؛ صاملسليمان مرقس؛  -1

 .115م دار اجلامعة اجلديدة، اسكندرية، ص1770رمضان أبو السعود؛ مبادئ اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية،  -1

 ( من قانون املرافعات املصري...، واملادة )( من قانون أصول احملاكمات األردني10م، تقابلها املادة )1717لسنة  1عدلت بالقانون رقم  -2

 ..11مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص -2
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 القانون.

م إعماله على الغري املدخل لتقديم حمرر حتت يده، ومل توقع عليه أما إذا فسرنا النص تفسريا ضيقا فلن يت

 العقوبة املقررة حال تقاعسه عن تقديم احملرر املطلوب يف امليعاد الذي حددته احملكمة.

  املبحث الرابع
 دعوى العرض

رضه على من على أن: "كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بع (1)( من قانون اإلثبات اليمين117/1تنص املادة )

يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت يف احلق املدعى به من حيث وجوده ومداه، فإذا 

كان األمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشان وبتقدميها عند احلاجة 

 ليها يف إثبات حق له" إىل القضاء ولو كان ذلك ملصلحة شخص ال يريد إاَل أن يستند إ

على أنه: "جيوز للقاضي أن يرفض إصدار األمر بعرض الشيء إذا كان ملن أحرزه  منه (117/1وتنص املادة )

 مصلحة مشروعة يف االمتناع عن عرضه" 

( من قانون اإلثبات 10( اليت تقابلها املادة )117نظم القانون اليمين دعوى العرض وما يرتتب عليها يف املادة )

املصري حيث تضمنت إلزام أي شخص سواء كان خصما أو من الغري أن يعرض ما حبوزته سواء كانت 

 ء كان بناء على طلب اخلصم أو بقرار من احملكمة من تلقاء نفسها.احمررات أو أشياء مادية أخرى، سو

 ن هما:ايستخلص من النصوص السابقة أمر

ه على من يدعى حقا متعلقا به لفحصه؛ إذا كان ذلك األمر األول: إلزام من حاز شيئا أو أحرزه بعرض

ضروريا للبت يف احلق املدعى به سواء من حيث وجوده أو مداه، ويضرب لذلك مثال: طلب وارث املهندس 

متكينه من معاينة املبنى الذي متت فيه الرتميمات اليت أجراها مورثه املهندس، حتى يتسنى له أن يعني مدى 

 جرة اليت آلت إليه باملرياث وأصبح صاحب الصفة بالطالبة بها.حقه يف املطالبة باأل

مطالبة القاضي بإصدار أمره إىل اخلصم أو الغري بعرض لذي الشأن  النصوص السابقة أجازتاألمر الثاني 

حمررات حتت يده على ذوي الشأن، ولو كان ذلك جملرد االستناد إليها الستخالص دليل يف إثبات حق من 

رب لذلك مثال: املوظف الذي يدعي أنه مت فصله من وظيفته فصال تعسفيا، يطلب تقديم احلقوق، ويض

 ملف خدمته؛ ليستخلص منه الدليل على كفاءته ونزاهته.

واملالحظ على النص السابق أنه ألزم كل من حاز شيئا أو أحرزه بعرضه على اخلصم أو احملكمة أو تقدميه 

بي على هؤالء األشخاص، لكن النص ما لبث حتى جعل األمر خاضعا إليها، وهذا يستشف منه أن األمر وجو

؛ تقدر كل ًالتقدير القاضي إذا تعلق األمر مبحررات؛ فجعل تقدير استجابة احملكمة لطلب عرضها جوازي

                                                                 
 ، وال يوجد مقابل يف قانون البينات األردني.( من قانون اإلثبات املصري10تقابلها املادة ) -1



 

888 
 

 م 2014  ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 أ.د/  عبد الكريم حممد عبد الرمحن الطري آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده

 .(1)حالة على حدة

، وال يعد ويعترب واجب العرض على الغري من الواجبات العامة بهدف معاونة القضاء يف أداء رسالته النبيلة

( إثبات ميين اليت 111من احلاالت الواردة يف املادة ) -(1)حسب ما يرى البعض -واجب العرض من الغري

 ( من قانون اإلثبات املصري اخلاص بإلزام اخلصم أو الغري بتقديم حمرر حتت يده.17تقابلها املادة )

 وهذا االجتاه نؤيده يف جانب ، وخنتلف معه يف جانب آخر.

عندما يتم إدخال الغري باعتباره خصما حقيقيا، ستوجه إليه طلبات إىل جانب طلب تقديم حمرر فنؤيده 

حتت يده، أو مت إدخاله لتقديم حمرر وبعدها قدم طلبات يف مواجهة اخلصوم األصليني مجيعهم أو يف 

 مواجهة بعضهم.

؛  فلو قلنا أن واجب العرض وخنتلف معه من ناحية أنه إذا مت إدخاله بغرض حمدد وهو تقديم حمرر فحسب

( ملا كنا حباجة للنص عليها على استقالل، وكما 111على الغري يعد من احلاالت اليت وردت يف املادة )

يقدم طلبا يف مواجهة اخلصوم األصليني، أو توجه  -بإدخاله خصما حقيقيا -الحظنا أن الغري قد يكون

( من 111ا كان خصما حقيقيا فتسري أحكام املادة )وقد يكون خصما جمازيا؛ فإذ -إليه طلبا من قبلهم

قانون اإلثبات اليمين وما يقابلها يف القوانني موضع الدراسة، أما إذا كان خصما جمازيا فهو هنا يقدم واجبا 

 عاما ملعاونة القضاء يف أداء رسالته.

 أثر توفر شروط دعوى العرض )اآلثار اإليجابية(:
( من قانون اإلثبات اليمين وما يقابلها من 117حسب ما أوردته املادة ) رضالع شروط قبول احملكمة لدعوى

 النصوص يف التشريعات العربية تتمثل يف اآلتي:

من  )دعوى أصلية( يكون أحد أطرافها املستفيد من عرض احملرر أو غريه أمام احملكمة دعوى قائمة وجدأن ت

 األشياء

حقا متعلقا باحملرر أو الشيء املطلوب  -يد من العرضاملستف -أن يدعي أحد خصوم الدعوى األصلية

 عرضه.

 أن يكون عرض احملرر أو الشيء ضروريا للبت يف الدعوى األصلية يف إثبات املدعى به من حيث وجوده ومداه.

فإذا توفرت الشروط السابقة فاألثر اإلجرائي أن للقاضي إصدار أمره بعرض احملرر املطلوب أو الشيء املتعلق 

 واألمر مرتوك لتقديره حسب كل حالة على حدة.. (2)زاعبالن

                                                                 
؛ .177؛ مشار إليها يف أنور سلطان؛ قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛ 2.1؛ ص1ملدني املصري؛ ججمموعة األعمال التحضريية للقانون ا -1

 ..17مرجع سابق؛ ص

 .1.؛ املؤسسة الفنية؛ القاهرة؛ ص5..1أسامة أمحد شوقي املليجي؛ القواعد اإلجرائية لإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛  -1

 ..17ابق؛ صأنور سلطان؛ مرجع س -2
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 :آثار تخلف شروط دعوى العرض )اآلثار السلبية(
جيوز للقاضي عدم إصدار أمره بعرض احملرر املطلوب، عند ختلف الشروط السابق ذكرها اليت تتمثل يف 

 اآلتي:

د ارتباط بني الدعوى األصلية وبني عدم قيام دعوى أصلية يكون طالب عرض احملرر أحد أطرافها، أو عدم وجو

احملرر املطلوب عرضه، أو عدم وجود مربر أو ضرورة لعرض احملرر؛ بأن يستشف القاضي عدم اجلدوى من 

 عرضه، ويتم ذلك بعدم قدرة اخلصم طالب عرض احملرر على إقناع القاضي بذلك.

 :آثار إصدار أمر العرض )اآلثار اإليجابية(
 إىل الشخص بعرض احملرر أو الشيء فمسلك هذا الشخص يكون أحد أمرين: إذا أصدر القاضي أمره 

األول هو االستجابة ألمر احملكمة وعليه يتحقق املطلوب، وتنتقل احملكمة إىل مسألة تالية تتمثل يف فحص 

ات ما احملرر، وارتباطه مبوضوع الدعوى ومدى قبوله دليال ملا يدعيه طالب العرض أو املستفيد من تقدميه إلثب

 يدعيه.

 أما املسلك الثاني فهو امتناع املأمور بعرض احملرر عن تقدميه أو عرضه على اخلصم أو احملكمة.

وبناء على مسلك الشخص املطلوب تتقرر النتيجة واألثر القانوني ملسلكه، وسيتم عرض هذين االفرتاضني 

 على النحو التالي:

 :لعرض(آثار إصدار أمر القاضي بالعرض )االمتناع عن ا
قد يكون امتناع الشخص املطلوب عن عرض احملرر أو الشيء املطلوب عرضه يستند إىل أساس مشروع، وقد ال 

 يستند إىل ذلك، بأن يكون امتناعا تعسفيا، ومن هنا سيكون مسلك الشخص املطلوب أحد طريقني:

ية العرض أو األسرار الطريق األول: إذا متسك من طلب منه عرض احملرر أو الشيء حبق مشروع يف محا

العائلية، فإن على القاضي أن يوازن بني املصلحتني، ويرجح أحدهما، فإذا غلبت مصلحة الشخص املطلوب 

( من قانون اإلثبات اليمين 117/1فللقاضي أن ميتنع عن إصدار أمره بعرض احملرر أو الشيء طبقا لنص املادة )

 املصري. ( من قانون اإلثبات10/1اليت تقابلها املادة )

الطريق الثاني: قد يكون امتناع الشخص عن عرض احملرر ال يستند إىل سند مشروع وبالتالي يكون قد خالف 

 أمر احملكمة بعرض احملرر أو الشيء؛ فما هو اجلزاء القانوني الذي يستحقه؟

ري على اجلواب أن القانون نص على جزاء امتناع اخلصم عن تقديم أو عرض حمرر حتت يده، وهو ما يس

الغري الذي أدخل يف اخلصومة، وأصبح خصما حقيقيا له ما للخصوم وعليه ما عليهم، ولكن القانون أغفل 

اجلزاء على الغري الذي طلب منه تقديم حمرر حتت يده أو عرضه، ومل يكن هذا خصما حقيقيا، وكان 

تم تعديل القانون وينص فيه على امتناعه غري مربر، وبالتالي يبقى اجلزاء غري متاح أمام القاضي إىل أن ي
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 اجلزاء املناسب.

 املبحث اخلامس 

 آثار تقديم احملرر املطلوب وآثار حلف اليمني، وتقديم صورة احملرر من طالب احملرر
  تمهيد وتقسيم:

بتقديم احملرر، أو عجز اخلصم طالب  -سواء كان خصما أو من الغري -إذا استجاب الشخص املطلوب

إثبات وجوده لدى الشخص املطلوب، ومل يكن للخصم طالبه صورة للمحرر املراد تقدميه، أو تقديم احملرر عن 

استجاب اخلصم ألداء اليمني، بأن حلف فعال؛ فما هي اآلثار اليت ترتتب على هذه اخلطوات؟ لإلجابة على 

 :من خالل املطالب الثالثة اآلتية ذلك سيتم تناول هذا املبحث

  المطلب األول

 يم المحرر المطلوبآثار تقد

 :حق الخصم اآلخر في إثبات عكس مضمون المحرر 
 تقديم احملرر املطلوب يتولد عنه أثر هو حق اخلصم اآلخر يف دحض ذلك احملرر؛ بإثبات عكس مضمونه.

 -بغرض إثبات ما يدعيه -وإن تقديم أحد اخلصوم دليال معينا أو طلب إلزام خصمه أو الغري بتقدميه

 .(1)اء احلق خلصمه بتقديم إثبات العكسيستتبع ذلك إعط

( من قانون اإلثبات 1فعلى الدائن إثبات احلق وعلى املدين إثبات التخلص منه، عمال بنص املادة رقم )

، فذلك النص قد أعطى للمدعي أن يدعي ما شاء من احلقوق يف مواجهة خصمه ولكن لكي حيكم (1)اليمين

ى تلك الدعوى، ويف املقابل منح املدعى عليه أن يدحض  أو ينكر وجود له مبا ادعاه عليه أن يقيم الدليل عل

 ذلك احلق املدعى به، ولكي يصل إىل نتيجة النفي عليه أن يثبت العكس مبا هو أرجح من دليل خصمه.

و جيوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطالنها كما جيوز له أن يأتي بشهود جلرح شهود خصمه 

 . (2)( من قانون اإلثبات اليمين20ملادة )عمال بنص ا

 حق الطعن في المحرر:
ومن صور أثر تقديم دليل يف مواجهة اخلصم اآلخر له أن يطعن يف احملرر الرمسي املقدم يف مواجهته 

                                                                 
، حلمي حممد احلجار؛ 1.؛ دار النهضة العربية ؛القاهرة؛ ص1.51؛1؛ ط1عبد الرزاق أمحد السنهوري؛الوسيط يف شرح القانون املدني؛ ج -1

 .112؛ بريوت؛ ص1القانون القضائي اخلاص)وفقا للقانون اللبناني(؛ ج

 يقابلهما يف قانون البينات األردني.( من قانون اإلثبات املصري، ومل يوجد ما 1تقابلها املادة ) -1

 ( من قانون اإلثبات املصري...( من قانون البينات اللبناني، واملادة )107تقابلها املادة ) -2
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، (1)( من قانون اإلثبات اليمين177؛ عمال باملادة )إن كان اخلصم قد قدم صورة منه، أو قدمه الغري  -بالتزوير

 .(1)( من قانون اإلثبات املصري11املادة )و ( من قانون البينات األردني،0املادة ) ليت تقابلهاا

مل ينكرها ( من قانون اإلثبات اليمين املتضمنة حجية احملررات الرمسية ما177وبالتأمل يف نص املادة )

قانون اإلثبات املصري املتضمنة  ( من11اخلصم فيتعني إثباتها بالطرق الشرعية، أو يتبني تزويرها، واملادة )

للمحرر الرمسي  قد جعال واألردني املصري نيحجية احملررات الرمسية ما يطعن فيها بالتزوير؛ جند أن املشرع

 حصانة؛ حبيث ال جيوز جحوده باإلنكار، وإمنا ملن متسك به ضده أن يدفع بتزويره، وعليه إثبات التزوير.

رر الرمسي بل جعله عرضة للجحود ممن يتمسك به ضده؛ فله أن يدفع أما املشرع اليمين فلم حيصن احمل

 بإنكار احملرر أو إنكار جزء من حمتواه، أو يدفع بتزويره، أو يدفع باألمرين )اإلنكار، والتزوير(.

فإذا تقدم أحد اخلصمني بدعوى واستدل على دعواه مبحرر رمسي؛ كان للخصم اآلخر أن يدفع جبحود هذا 

ى املتمسك به أن يثبت رمسيته، وللطرف اآلخر أن يطعن فيه بالتزوير، وعليه أن يثبت ذلك احملرر، وعل

 التزوير.

وخالصة اخلالف بني القانونني )اليمين، واملصري( يف هذه اجلزئية أن احملرر الرمسي يف القانون املصري ال 

باإلنكار أو  مواجهتهجوز تانون اليمين فجيوز الطعن فيه إال بطريق االدعاء بتزويره، أما احملرر الرمسي يف الق

 التزوير أو هما معا. 

كما أن من آثار تقديم احملرر أن ينكر اخلصم احملرر العريف؛ فيعترب احملرر العريف املوقع من اخلصم حجة 

عليه وعلى وارثه أو خلفه ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإذا مل 

املدعي الربهان على اخلط حلف املدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فانه حيلف على نفي  يقم

 ( إثبات ميين. 172العلم؛ وذلك طبقا لنص املادة )

والقانون إذ كفل للخصم احلق يف اإلثبات وللخصم اآلخر احلق يف إثبات العكس؛ لضمان قيامهما بدورهما 

جراءات التقاضي عموما؛ بهدف الوصول إىل احلقيقة يف الدعوى املطروحة أمام اإلجيابي يف اإلثبات ويف إ

، وقد استقر لدى احملكمة العليا أنه إذا تسلل (2)القضاء، وبالتالي حتقيق العدل وضمان استقرار املعامالت

                                                                 
 حيث نصت على أن: "احملررات الرمسية حجة مبا جاء فيها من أمور قام بها حمررها يف حدود مهمته الرمسية أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره 1

ودق منه على توقيعاتهم عليها يف حضورهم بعد التحقق من أشخاصهم ما مل ينكرها اخلصم فيتعني إثباتها بالطرق الشرعية أو يتبني أو ص

 تزويرها." 

نصها على النحو التالي: احملررات الرمسية حجة على الناس كافة مبا دون فيها من أمور قام حمررها يف حدود مهمته أو وقعت من ذوي  -1

 ن يف حضوره ما مل يتبني تزويرها بالطرق املقررة قانونا."الشأ

 ..2؛مركز الصادق؛ صنعاء؛ ص1772علي صاحل القعيطي؛ اإلثبات بالكتابة يف املواد املدنية والتجارية؛  -2
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. (1)الشلك إىل )الدليل( احملرر فإهماله أوىل من إعماله

 المطلب الثاني 

 آثار حلف اليمين

 :المطلوب اليمين من قبل ض طلب الطالب بناء على حلفرف

ما أن حيلف اليمني إسبق أن أشرنا إىل مسلك املطلوب يف مسألة توجيه اليمني فمسلكه أحد أمرين: 

يتعني على احملكمة أن تصدر قرارها برفض الطلب؛ حيث  -وفقا لقواعد اإلثبات -املذكورة؛  وبناء عليه

 .  (1)ينتهي الطلب عند هذا احلد

ألزم املنكر حلف اليمني عند عجز الطالب عن إثبات ما  -يف القوانني موضع الدراسة -فنالحظ أن املشرع

، وقنوع املدعي بأدائها، وهو بهذا يطبق القاعدة (2)يدعيه، وهو بهذه اليمني يعزز صدق إنكار املدعى عليه

 الشرعية يف اإلثبات )أن اليمني على من أنكر(. 

 احلالف احلكم للخصم اآلخر؟هل متنع ميني 

إذا كان احملرر املطلوب تقدميه من اخلصم هو حمور القضية وال يوجد لدى املدعي غريه من األدلة فقد رأينا 

أن احملكمة ترفض طلب الطالب، وتتوقف عند هذا احلد، ولكن إذا وجدت احملكمة أدلة أخرى متكنها من 

                                                                 
حملكمة االبتدائية املورد إىل حيث جاء يف حكم هلا: " أن الشعبة قد بينت وبوضوح عدم اعتماد مبلغ مليون وستمائة ألف ريال للطاعن من قبل ا -1

الشركة خبمسة مستندات قبض وذلك لعدم تعويل احملكمة على تلك املستندات لتطرق االحتمال إىل تلك املستندات كما بينتها احملكمة 

دائية حول املستند األول من القوي حمسن إذ بينت احملكمة االبت االبتدائية وأيدتها يف ذلك الشعبة وإعمااًل أيضًا لتقرير احملاسب القانوني عبد

( أما املستند 1( ال حيمل ختم الصندوق وكذلك رقم)1املستندات اخلمسة أنه ليس خمتومًا خبتم صندوق املدعى عليها وكذلك مستند رقم )

ذي جعل احملكمة ال ( فقد بينت أن ختم الصندوق غري واضح باإلضافة إىل أن املستند ملصق من جانبه األيسر وممزق يف نفس املكان ال2رقم)

م فتارخيه كما جاء يف احلكم االبتدائي املؤيد ../1/2( املؤرخ 2تطمئن إليه وال تعول عليه وكذلك فيما يتعلق باملستند اخلامس إذن توريد رقم )

تندات وأعملت احملكمة من الشعبة االستئنافية غري واضح باإلضافة إىل عدم وضوح ختم الصندوق ، األمر الذي جعل الشك يتسلل إىل هذه املس

وحيث يتبني وكما سبق ذكره أن احلكم املطعون فيه قد جاء بأسباب ... القاعدة الشرعية إذا تسلل الشك إىل الدليل فإهماله أوىل من إعماله

( 1.1يف املادة ) أي سبب صحيح يدخل ضمن األسباب احملددة األوراق، وحيث أن عريضة الطعن قد جاءت خالية من سائغة هلا أصلها الثابت يف

( مرافعات وبعد املداولة نصدر احلكم 1.1،277وبناًء على ما تقدم ذكره من تسبيب وعماًل باملادتني ). مرافعات فإن الطعن يكون جدير بالرفض

؛ الصادر 1.1.2ــــــم جتاري ويف املوضوع برفض الطعن ملا عللناه" حكـــــــــــ (1. )قبول الطعن شكاًل عماًل بقرار دائرة فحص الطعون( 1: )اآلتي

، احملكمة اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف م عن الدائرة التجارية هيئة )ب(.177/./15هـ املوافق:1210بتاريخ:غرة مجادى األوىل /

 م..177املوافق  -هـ1210االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام 

 .170مجال مدغمش؛ مرجع سابق؛ ص -1

 .170دغمش؛ املرجع السابق؛ صمجال م -2



 

880 
 

 م 2014  ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 أ.د/  عبد الكريم حممد عبد الرمحن الطري آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده

صم اآلخر نهاية املطاف، بل على احملكمة الفصل فيها مبا الفصل يف الدعوى فال يعد حلف اليمني من اخل

 .(1)صح لديها من األدلة، وبهذا حكمت حمكمة النقض املصرية

  المطلب الثالث

 آثار تقديم صورة المحرر من طالبه

الحظنا يف االفرتاضات السابقة أن اخلصم طالب تقديم احملرر إذا أثبت وجوده لدى خصمه، واقتنعت احملكمة 

ك، ومل يقم املكلف بتقدميه يف الوقت الذي حددته احملكمة، فالنتيجة أن للخصم احلق يف إثبات بذل

 .مضمونه

كما الحظنا أن قانون البينات األردني يف حال عجز طالب احملرر عن اإلثبات ونكول املطلوب بتقدميه؛ أجاز 

 مطابقة ألصلها.األخذ مبضمون صورة احملرر اليت قدمها طالب احملرر واعتبار الصورة 

قد نهجت منهجني يف األثر  -غري القانون اليمين - موضع الدراسة أن التشريعات العربية أيضا والحظنا

األثر أن الصورة املقدمة تعد مبثابة أصل احملرر  جعال واألردني املصري ان؛ فالقانون(1)املرتتب على هذه املسألة

  .ويعمل بها كدليل إثبات

ون اللبناني فاألمر جوازي للمحكمة، فلها أن تعترب الصورة املقدمة من الطالب صحيحة أما الوضع يف القان

                                                                 
والذي سبق أن أمرته  -من قانون اإلثبات أن اليمني اليت حيلفها اخلصم  12إىل  17مفاد املواد من -1حيث جاء يف حكم  هلا ما يلي: " -1

 خيفه أو مل يهمل البحث عنه حمرر يف حوزته بناء على طلب خصمه ـ بأن احملرر ال وجود له وال يعلم بوجوده وال مكانه، وأنه مل بتسليم احملكمة

هي ليحرم خصمه من االستدالل به "... حملها وسائر اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املواد هو وجود احملرر يف حوزة اخلصم أو عدم وجوده ف

مينعها أداء اخلصم لليمني أن حتكم  بهذه املثابة تتعلق بالدليل على التصرف، ال التصرف ذاته ومرجع األمر فيها إىل تقدير احملكمة للدليل، فال

 لصاحل اخلصم اآلخر إذا ترجح لديها أنه احملق، وليس من شأن حلف اخلصم بعدم وجود احملرر أن حتجب احملكمة نفسها عن حبث األدلة األخرى

 على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى ومتسك بها اخلصوم.

قد أقام قضاءه على قول أن "املستأنف ضده............البائع للمستأنفة قد حلف اليمني بعدم وجود عقد البيع ملا كان احلكم املطعون فيه  -1

د البيع املقول بصدوره من.............املالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما.............مل يقع وال وجود له، وترتيبا على ذلك فإن عق

وى صحة التعاقد يكون صادرا من غري مالك، ومن ثم ال ميكن للبائعني للمستأنفة أن ينقال إليها ملكية العقار املبيع سند دع .1/1.0/.املؤرخ 

( من قانون اإلثبات دليال على 12أحد البائعني بالصيغة الواردة باملادة ) حلف وبالتالي يتعني رفض دعوى صحة التعاقد..." فاعترب بذلك جمرد

ه ـ رغم انتفاء التالزم بينهما، وحجبه ذلك عن حبث ومتحيص اإلقرارات الصادرة من البائعني ملورثة الطاعنة وملحق العقد عدم وقوع البيع ذات

وجه  -إن صح  -املشار إليه آنفا، رغم متسك األخرية بداللتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من املالك األصلي، وهو ما كان يتغري به 

، األمر الذي يعيب احلكم املطعون فيه فضال عن اخلطأ يف تطبيق القانون بالفساد يف االستدالل والقصور يف التسبيب الطعن رقم الرأي يف الدعوى

م، 1711-1.21، موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، ...1-. -27جلسة    -قضائية  1.لسنة   1.12

 ديب احملامي.إعداد: سعيد حممود ال

 .111صمرجع سابق؛ حممد حسن قاسم؛  -1
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( من قانون .17مطابقة ألصلها؛ حبيث تعدها دليل إثبات معترب، أو ال تعدها كذلك، وهذا حسب حكم املادة )

 .(1)اللبناني أصول احملاكمات املدنية

 :أتييقاتها حيث جاء يف حكم هلا ما ينص يف تطبومع ذلك فإن حمكمة النقض املصرية صححت مسار ال

( من قانون اإلثبات على أنه إذا مل يقم اخلصم بتقديم احملرر فى املوعد الذي حددته 12النص يف املادة )  -2

 ااعتربت صورة احملرر اليت قدمها خصمه صحيحة ومطابقة ألصلها مفاده أن يكون احملرر صاحل -احملكمة 

 .(1)صم املمتنع فإذا مل يكن حيمل توقيعا  له فال حمل إلعمال هذا النص"لالحتجاج به على اخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
ونصها على النحو التالي: "إذا مل يقدم اخلصم الورقة يف املوعد املعني أو امتنع عن حلف اليمني جاز للمحكمة أن تأخذ بقول املستدعي  -1

 وبالصورة اليت أبرزها".

-1.21ض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية، ، موسوعة النق7..1-11- 5جلسة  -ق  1.لسنة  1702الطعن رقم  -1

 م، إعداد: سعيد حممود الديب احملامي.1711
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 خامتة:
 تتمثل اخلامتة يف النتائج والتوصيات اليت مت التوصل إليها،ونوردها على النحو التالي:

 النتائج:  

كونه إجراء من  -دهتبني من خالل الدراسة أن األثر املرتتب على طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت ي

خيتلف من حالة إىل أخرى بقدر ما يلتزم مقدم الطلب بالشروط املقررة يف القانون وأن  -إجراءات اخلصومة

يكون الطلب منصبا على حالة من احلاالت اليت أجاز فيها القانون تقديم الطلب بشأنها؛ فإذا توفرت الشروط 

 روط كلها أو بعضها رفضت الطلب.استجابت احملكمة للطلب وقبلته، وإذا ختلفت الش

وقد تناولنا أثنا الدراسة األثر القانوني على إغفال احملكمة لطلب إلزام اخلصم أو الغري تقديم حمرر حتت 

 يده، حيث يعرض حكمها للنقض كونه مشوبا بالقصور يف التسبيب.

ديم احملرر على إثبات وجوده واتضح من خالل الدراسة أن نتائج الفصل يف الطلب ختتلف تبعا لقدرة طالب تق

لدى خصمه أو الغري الذي حبيازته احملرر؛ فإذا أثبت الطالب وجود احملرر لدى خصمه أو أقر املطلوب بوجوده 

فإذا مل ينفذ املطلوب قرار احملكمة سواء بتسليم احملرر أو مل حيلف اليمني؛ فقد اتفقت أمرت احملكمة بتقدميه،

تمثل يف األخذ بقول طالب تقديم احملرر فيما يتعلق بشكله أو مبضمونه، إال أن القوانني حمل الدراسة جزاء ي

القانون اليمين أضاف جزاًء آخر يتمثل يف عقوبة خيانة األمانة على حائز احملرر املتعنت عندما يكون احملرر 

 مشرتكا بينه وبني خصمه،

ت وجوده لدى امللطلوب، ومل يقر اخلصم إذا عجز طالب تقديم احملرر عن إثباوتبني من خالل الدراسة أنه 

خالف القانون املصري والقوانني –تستحلفه احملكمة فإذا مل يقدم احملرر أو مل حيلف ففي القانون اليمين 

 حيبس اخلصم أو يلزم بدفع غرامة. -اليت سارت على نهجه

ام من متت مواجهته بها أن وتبني أيضا أن هناك نتائج ترتتب على تقديم احملرر تتمثل يف إتاحة الفرصة أم

 يثبت عكسها، أو يطعن بتزويرها.

ومن خالل الدراسة تبني أن القوانني موضع الدراسة عاجلت موضوع دعوى العرض ، وهذا فيه شيء من التكرار 

فيما يتعلق بعرض احملررات كونها قد أوردت أحكامها من قبل، ومع ذلك فالقصور قائم فيها؛ حيث أنها مل 

امتناع الغري عن تقديم احملرر املطلوب، وخاصة عندما مل يكن الغري املدخل يف اخلصومة خصما حتدد جزاء 

 حقيقا.
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أن يضع جزاء على عدم امتثال -عند تعديل قانون اإلثبات -نوصي املشرع املصري واألردني التوصيات:

للمحكمة، وتعدل املادة اخلصم بتقديم حمرر حتت يده، ومل يقدم الطالب صورة له بأن يكون توقيعه جوازي 

 ( من قانون البينات اللبناني..17( من قانون البينات األردني؛ تأسيا مبا ورد يف املادة )12( مصري، واملادة )12)

لتصبح العبارة كاآلتي: " فإن مل يكن خصمه قد قدم صورة احملرر جاز األخذ بقوله فيما يتعلق بشكله 

 ومبضمونه" 

واألردني ترتيب جزاء على اخلصم املمتنع عن تقديم احملرر أو املمتنع عن حلف  كما نوصي املشرعني املصري

( 110اليمني حال ثبوت وجود احملرر حبيازته، ومل توجد صورة للمحرر لدى طالبه، تأسيا مبا ورد يف املادة )

 إثبات ميين.

ى الغري املدخل ومل يكن ونوصي املشرع عند تعديل قوانني اإلثبات والبينات موضع الدراسة بوضع جزاء عل

يف تلك القوانني مل تطاله. وخاصة  ةخصما حقيقا لعدم امتثاله بتقديم حمرر حتت يده، ألن اجلزاءات الوارد

 حسب القانون املصري. -من مل يكن موظف توثيق
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 أ.د/  عبد الكريم حممد عبد الرمحن الطري آثار إلزام الشخص بتقديم محرر تحت يده

 عـة املراجـقائم
.صنعاءادق؛مركز الص؛1711الوجيز يف شرح قانون املرافعات؛ إبراهيم حممد الشريف؛ .1

 ؛ منشأة املعارف؛ إسكندرية.2أمحد أبو الوفا؛ التعليق على نصوص قانون اإلثبات؛ ط .1

، .11م؛ دار املعارف؛ القاهرة؛ ص1.07؛ 17أمحد أبو الوفا؛ املرافعات املدنية والتجارية؛ ط .2

 ؛ة العربيةدار النهض ؛7..1 ؛أمحد السيد صاوي؛ الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية .2

القاهرة.

 ؛؛ دار النهضة العربية.177أمحد صدقي حممود؛ طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده؛  ..

 القاهرة.

القاهرة. ؛؛ دار الفكر العربي1أمحد مليجي؛ اختصام الغري؛ ط ..

م؛ دار اجلامعة اجلديدة؛ اسكندرية؛ .177أمحد هندي؛ سلطة اخلصوم واحملكمة يف اختصام الغري؛  .0

، وما بعدها..11ص

 .بغداد جامعة بغداد؛ ؛7..1 املوجز يف قانون اإلثبات؛ دم وهيب النداوي؛آ .5

؛ مكتبة دار 0..1آدم وهيب النداوي؛ مدى سلطة احملكمة املدنية يف تعديل الدعوى؛ رسالة منشورة ؛  ..

الثقافة؛ بريوت.

املؤسسة  ؛5..1 ية والتجارية؛القواعد اإلجرائية لإلثبات يف املواد املدن أسامة أمحد شوقي املليجي؛ .17

.القاهرة الفنية؛

 ؛ دار اجلامعة اجلديدة ؛ إسكندرية..177أنور سلطان؛ قواعد اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية؛  .11

.عمان دار اإلسراء؛ ؛1..1 طلب إلزام اخلصم بتقديم حمرر حتت يده؛ مجال مدغمش؛ .11

بريوت. ؛1للقانون اللبناني(؛ ج حلمي حممد احلجار؛ القانون القضائي اخلاص)وفقا .12

م دار اجلامعة اجلديدة، 1770رمضان أبو السعود؛ مبادئ اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية،  .12

اسكندرية.

؛ 2؛ ط1وإجراءاته يف املواد املدنية والتجارية يف القانون املصري؛ ج سليمان مرقس؛ أصول اإلثبات ..1

 م؛ دار املعارف؛ القاهرة.1.5

.القاهرة مطبعة السعادة؛ ؛1..1 ؛.؛ ط1؛ جالوايف يف شرح القانون املدني رقس؛سليمان م ..1

 القاهرة؛  ؛دار أبو اجملد للطباعة ؛.177 ؛1إقامة الدليل أمام القضاء املدني؛ طسيد أمحد حممود؛ .10

 صالح الدين الناهي؛ الوجيز يف مبادئ اإلثبات والبينات؛ عمان. .15
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دار النهضة العربية  ؛1.51؛1؛ ط1؛ جيف شرح القانون املدنيعبد الرزاق أمحد السنهوري؛الوسيط  ..1

؛القاهرة

.صنعاء ؛مركز الصادق؛1772 اإلثبات بالكتابة يف املواد املدنية والتجارية؛ علي صاحل القعيطي؛ .17

الرمسية رقم اجلريدة،  لسنةرقماألردني؛  املدنية احملاكمات أصولقانون  .11

(2.2.).

 م. .1.5لسنة  .1رقم  املصري قانون اإلثبات .11

م؛ اجلريدة الرمسية عدد 1..1/ ./10م؛ الصادر بتاريخ 1..1( لسنة 27قانون البينات األردني؛ رقم ) .12

(1175.)

 م..1.5لسنة  12رقم  املصري قانون املرافعات .12

قانون وتعديالته بال بشـأن املرافعات والتنفيذ املدني م1771( لسنة 27رقم ) املرافعات اليمين قانون ..1

 م.1717( لسنة 1رقم )

( لسنة 11م؛ حول القرار اجلمهوري بالقانون رقم )...1( لسنة .قرار جملس النواب اليمين رقم )  ..1

ــــات.1..1 ــ ــ ــ ــ  م بشان اإلثبـ

؛ 2.1؛ ص1جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدني املصري؛ ج .10

 -هـ1210االلكرتوني؛ القرارات الصادرة عام احملكمة اليمنية العليا ؛ مركز املعلومات ؛ األرشيف  .15

م..177املوافق 

 ؛منشورات احلليب احلقوقية ؛.177 ؛حممد حسن قاسم؛ قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ..1

القاهرة

 ؛ القاهرة. 5..1؛ .حممد علي راتب، وآخرون؛ قضاء األمور املستعجلة؛ ط .27

 ؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة.1.52طلبات العارضة؛ حممد حممود إبراهيم؛ النظرية العامة لل .21

(،  .1752مسند اإلمام أمحد، مسند األنصار، حديث رقم ) .21

عمان. ؛2..1مفلح عواد القضاة؛ البينات يف املواد املدنية والتجارية؛  .22

م، إعداد: 1711-1.21موسوعة النقض املدني؛ أحكام حمكمة النقض املصرية، الدائرة املدنية،   .22

. حممود الديب احملامي سعيد
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 رات يف املصارف اإلسالمية اليمنيةأساليب متويل االستثما
 ) املخاطر واحللول املقرتحة(

 

4 

 امللخص

 

 

املصاااااإلسال اة اااااا األغ اض اااااعام ابااااااا ا      ض إلاااااا   إل  إل ااااااعم       

يف ا   وياااغه   ااا ا ي ااا   اااعيىإل ا ياااعسم طلااات    ألااا  ا   اااإل  ا  ضصااااإلا           

خمضلااا االاااإل اه نهاااإل ف ىاااإل  ىااعال يف اب اااإلا ات  ويااا  ا  اااض هإلساا         

 ا يت ختعم طهلألغ ا ض هألغ ا  ضصإلايغ  ا جضهإلطألغ.

  ظااا ا بمل املخااااإلت  ا ااايت  واجااااي ف اااإل ألف ا ضهوياااا  يف املصااااإلسال        

اة ا األغ ا    ااغه ا  ذاا  ل ا   االسإل طلاات ا اضخعم  لاا  اب ااإل ألف يف          

  اإلتىإل يف ا ضهويا  طار ت يار امل ا اغه        وي  ا  ض هإلسااه حألث احنص 

 ممإل ف جع خل  يف ا ضخعام  يألغ ف إل ألف ا ضهوي  .         

  ألضم   إل ل اجلإل ف ا  ظ   يف اجلاء  اب ل اار  ا ل ا عسا اغه      

ا    يضه   يف  ف إل ألف  وي  ا  ض هإلساا املخضل اغ   امل ا اغه  املراإلس غه    

جاااإلسم مه ااار حألااث امل ىااوم  اب هألاااغ       امل ااإلسنغه  ا ماالمه  ا  ضصاا إل ه  اة   

ا  ضصااااإلايغ  ا صااااا و إلا  امل و ااااإلا ا ااااايت  واجىىااااإل املصاااااإلسال اة ااااا األغه        

  اا ضق يف يف اجلاااء  ا  ااإل ا ات اجلإل اااف ا ضقسألياااه اااار خاا ل امل لوااااإلا         

 ا سألإل ااإلا طاار   ااإل  املصااإلسال اة اا األغ يف  وياا  امل اا  طإلاه   لأللااىإل         

 وظألااا  لاا  املااعخ ااه  املخاااإلت      مل  فااغ  ااعس ىإل طلاات جاا ت املااعخ ااه       

ا ايت  واجااي املصااإلساله   صاا  يف  ىإلياغ ا عسا ااغ ات اإل  ااغ   اا  ا لااول          

 ا  زاغ  ضخ ألا خمإلت  ا ضهوي  طر ت ير آ ألإلا ا ضهوي  املخضل غ. 
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 قممة امل
 ضل  ف إل ألف اض وطغ  ضهوي  ا إلسي ىإل  ش نإلا امإل هغه  فىا املصإلسال اة  األغ اض عام ابا ا ه

ه نهإل ف ىإل  ىعال يف اب إلا ات ي لىإل  إلاسم طلت    أل  ا  ض هإلساا يف خمضلا االإل اممإل ا  ض هإلسيغه 

 إلايغ  ا جضهإلطألغ. وي  ا  ض هإلساا ا يت ختعم طهلألغ ا ض هألغ ا  ضص

  ظ ا بمل ا ظم ا واا   يف املصإلسال اة  األغ   صريم ابج ه   ا مل  ضهذر ار ا ضو   يف ا  ض هإلساا 

ه    ا  م   إلتىإل يف جمإلل امل ا غ. فاإل  يألغ اآل ألإلا  فهإل يءال ا س إل   أل إل جعا حنص  ا ظه تويلغ ابج 

ض هويغ ا يت  م ت ات  يأليىإل. ا  ف ىإل  إل ل ا ضو   يف  قسأل غ ا إلل ير ا ا س إل يف  يألر اب عاال ا 

   وي  آ ألإلا ا ضهوي   صوسم  عسيألغه   ذ ىإل اإل  ا   أل غ ي ضإل ىإل ا ذ ري ار ا ضخوال  ا  س.    

 هامل ا غ   املخضل غ ا  ض هإلساا ف إل ألف  وي  ا  ظ  ه ا    يضه   يف     ض إل ل يف اجلء  اب ل اجلإل ف  

 ا ص و إلا  ار حألث امل ىوم  اب هألغ ا  ضصإلايغمه س غه  امل إلسنغه  ا ملمه  ا  ضص إل ه  اةجإلسم  املرإل

 ار خ ل هاجلإل ف ا ضقسأليا    ضق يف يف اجلء  ا  إل ا اته  امل و إلا ا يت  واجىىإل املصإلسال اة  األغ

 املخإلت   ه وظألا  ل  املعخ اا  عسم املصإلسال طلت ج ت املعخ ااه  لىإله مل  فغسألإل إلا   لأل ا  امل لواإلا

طلت ا ع ار ا ضخعام  املصإلسال اة  األغا يت  و ح  عسم  امل لواإلا  ا سألإل إلا ه   ألضم  لأل ا يت  واجىىإل

ه   ص  يف  ىإليغ ا عسا غ ات اإل  غ     ا لول ا  زاغ ابخ ى  ضو   يف ا ضخعام اآل ألإلا اامل ا غ ه  

 إلا ا ضهوي  املخضل غمل إلجلغ اخلل  يف ا ضخعام آ أل

 أهمية المراسة  

هغ يف   إل  املصإلسال اة  األغ ه  ا يت   س  ف هألغ ا عسا غ نو ىإل   ع فحع املو وطإلا املى 

  ضه     يف ا  ا :

 اسا غ خمإلت   وي  ا  ض هإلساا يف املصإلسال اة  األغ. .1

ال اة  األغ يف  وي  اسا غ اخلل  يف ا ضخعام آ ألإلا ا ضهوي  ه ا يت   ع ف إلا   إل  املصإلس .2

 ا  ض هإلساا. 

اإل  غ     ا لول  ضخ ألا  ل  املخإلت  ه  ا ضو   يف ا ضخعام آ ألإلا ا ضهوي  ا    غ  .3

 املخإلت 
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    المراسة مشكلة
اس  إل  خمإلت   وي  ا  ض هإلساا يف املصإلسال اة  األغ ه فاى ات ا رتنألء طلت امل ا غ يف طهلألغ ا ضهوي  ه 

يف  طهلألغ ا ضهوي   له إلسي  ا ض هويغه   ضجلت امل ذلغ ار خ ل ا ضمإلؤ ا  ابخ ىاآل ألإلا     ا ا ضخعام

 اآل ألغ :

 ملإللا ا طضهإلا ط  ف لوت امل ا غ يف   إل  املصإلسال اة  األغ ؟ . .1

اإل ألغ ف سإلت اخن إل  ا ضخعام املرإلس غ  امل إلسنغ  ا ملم يف طهلألغ ا ضهوي   له إلسي   .2

 ا ض هويغ 

     إل  املصإلسال اة  األغ ؟ ء طلت امل ا غ ي ع خل  يف   ا رتنأل .3

   اس  إل  خمإلت  املرإلس غ  امل إلسنغ  ا ملم  ا  ضص إل   و ا مسف يف   ا ا ضخعام   ل  .4

 اآل ألإلا ؟ 

   المراسة أهماف 
يضه   اهلعال اب إل ا هل ل ا عسا غه يف طه  اسا غ  ص ألغ   لأللألغ ب إل ألف   وي   .1

 ملصإلسال اة  األغ ه مل  فغ اإل مت اجنإلزل ار امل إلسي  ا ض هويغ. ا  ض هإلساا يف ا

 ا ض  ال طلت املخإلت  ا يت  واجي طهلألغ  ا ضهوي  يف املصإلسال اة  األغ .  .2

 ا  ه  طلت  قوي  آ ألإلا ا ضهوي  ه  ا سحث طر آ ألإلا جعيعم . .3

 طهلألغ ا ضهوي . ا لول  لضخ ألا ار املخإلت  ا يت  واجي املصإلسال اة  األغ يف  يعيماإل  غ  .4

 منهج المراسة  
اصإلاس امل لواإلا ار ا ذضفه  اال ا ه   ا    ي نء طلت ا ضخعام  يوم   ل ا عسا غ طلت امل ىج ا وص ا

ه ملإل مت  يأليي يف   ا  امل لواإلا  ا سألإل إلا  ل  ار اجلىإلا ا  مسألغه   لأل   ا   إل   ا  لهألغ ه  ا سألإل إلا

 .اجلإل ف

 خطة المراسة  
 اسإلحث : ث ثغ   ل ا عسا غ   ضذومل

ي إل ش ا ضهوي  ا  ض هإلس  طر ت ير  امل ا غ ه ار حألث امل ىوم   قسأليىإل  نأل ألغ  : اب ل املسحث

ا ضهوي   طر ت ير املرإلس غ  اظىإلس طهلألغ ا ر ا يف ا ضخعام   ل اآل ألغ يف طهلألغ ا ضهوي    قوي  إله 

ا ضهوي  طر ت ير امل إلسنغ ه  اع ايغ  ملخإلت  ه  مسف اس  إل  خمإلت  إل ه  نألا ميذر خت ألا  ل  ا

ه ار حألث امل ىوم ا ضأجري ا ملم  ا  ضص إل   ا ضهوي   ه  ا ضهوي  طر ت ير إل  قسأليىإل ه   عيع خمإلت 

يف املسحث ا  إل ا  ات  قوس ا واا  ه   وظألا اواسا املصإلساله  املخإلت  ا يت  اب هألغ ا  ضصإلايغ .    ضق يف 
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يف طهلألغ ا ضهوي     ض إل ل يف ا سحث ا  إل ثه ا ضحعيإلا ا يت  واجي املصإلسال اة  األغه   واجي املصإلسال

 .   املرإلس غه  امل إلسنغه  ا  ضص إل ه  اةجإلسمطر ت ير    قوي  ف إل ألف ا ضهوي 

 

 األول ثحبامل
 أساليب متويل االستثمارات يف املصارف االسالمية

 يت  مضخعاىإل املصإلسال اة  األغ يف  وي  امل إلسي    إلك ا  عيع ار اب إل ألف ف  اآل ألإلا ا 

ا ض هويغه   ضه   ا م  ل  اب إل ألف يف ا ضهوي  طر ت ير امل ا غ  املرإلس غ  امل إلسنغ  ا ملم  ا  ضص إل  

  اةجإلسمه   ألضم   إل هلإل طلت ا  حو اآل ا :     

  املقلف ا  ل : ا ضهوي  طر ت ير امل ا غ 

  غ ف   : ا ىوم امل ا

ه    يمم ات  مهني  أل  املمإل اغ ه    ا خير   لض إل    ني ا ق فني  اباإل غامل ا غ  ا  أل   

 . 1هفاإل  أل  اباإل غ فألضقلف فألي ا  فغ ا  هر ابصلا  لمل غ 

  .   2    ال امل ا غ  أ ىإل "  أل  ا مل غ مب   ا  هر ا    اشرتيت  ت ا  زيإلام س ح ا لوم" 

     إلا   إلمل ا غ :اءايإل ا ضثإل ألإل : 

 امل ا غ ار فن   اآل ألإلا ا ضخعااإل يف املصإلسال اة  األغ ملإل  ضهض   ت ار اءايإل ف هىإل:

ه  مل س ح املص ال اعا  امسيإل    ي  سط    إل   اخن إل  املخإلت م يف طهلألغ ا ضهوي   إلمل ا غ .1

 ا  هأل  .

    لهص ال. ضهألء امل ا غ  أ ىإل ا ض هإلس  صري اآلج    ير س إل ا يو .2

ه حألث امل ا   ح اعا امسيإل. فر   صألغغ ا ضهوي   إلمل ا غ ار ف ى  ا صألغ ا ضخعااإل   قسأليإل .3

 طر  ول ا    غ  ني املص ال  ا  هأل  ات ط  غ اا ر  اعير.

ه  ل    ضهوي   يف طهلألغ ا ضهوي   إلمل ا غ   إلك امإلحغ ميذر فمل يضح ك يف  قإل ىإل املص ال .4

 . 3ه  ا مل   اخلعاإلا ا  ضى نألغ امل إلسي  اة ضإلجألغ 

 ش    صحغ  أل  امل ا غ :ثإل  إل : 

 

 

                                                                 
 11مه ص 2003ج    طسع اهلل امحعه ن إل م   قسألر صألغغ امل إلسنغه جملغ اسا غ اإل ألغ  اص فألغه ا  عا ا  إلار يو ألوه  -1

 23مه ص 2004 ه ا ضهوي  املص يف اة  ااه جإلا غ امل صوسمه طإلم اهع اهوا املذإل  -2
 143ه  142ه ص  م2004ا  وساا ا ليب ه فإلا  اهع ا  فإلطا ه املصإلسال اة  األغ ه - 3
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   إلك جمهوطغ ار ا       صحغ  أل  امل ا غ  ضه   يف اآل ا :  

مل امل ا غ  أل  مب   ا  هر اب ل ا  زيإلام ا   ح ه فإلا مل يضحير ذومل مثر ا مل غ اب ل ا لواإل ه بفمل ي -ف 

 ل   فإل سأل  فإل ع . 

 حيعا ا   ح ه ب ي جء  ار مثر املسأل  ه  وا  نإلمل  مسغ فم  عسا اعاا .فمل  -ت 

 . 1 فمل  ذومل ا مل غ يف ال  ا سإل   ه ف  يصح فمل يسأل  املص ال اإل  ميل  -ج 

 ه  مل اإل  ين طلت  إلت  فىو  إلت .  فمل يذومل ا  يع اب ل صحألحإل فإلا نإلمل فإل عا ف  يوز  أل  امل ا غ -ا 

 إل    له رت  ن  اإل يض لر  إل مل غ ار ا  ألوت ه  يف فمل يذومل صإلا إل  يف   ا ا سألإلفمل يو ح ا س - ا 

 ف هألغ امل ا غ يف ا ألإلم ا  ضصإلايغ :سا  إل :  

 امل ا غ هلإل ا س يف  يألر ا ض هألغ ا  ضصإلايغ  ل   ار ح ل : 

اخلإلم ار اخلإلسج  املمإل هغ يف    ألط ا ضجإلسم اخلإلسجألغ ه  ل   ار خ ل ا ضرياا ا مل   املواا - ف

   أل ىإل ا ا غ  لهوات ني .

      املمإل هغ يف اطم ا يقإلطإلا اة ضإلجألغه  ل    ضوفري امضلءاإلا اة ضإلج ار املواا اخلإلم  ا مل     - ت

 ا و ألقغه  امل عاا  اآل ا  ابجىءم.

     ه   ص يا اطم ا ص إلطإلا ا صغريم ه  ل   ار خ ل  وفري امضلءاإلا اة ضإلج  ضل  املصإل      -ج    

 . 2 ا ضجإل ىإل  ألف اا  املؤ مإلا املضو قغ  ا ذسريم

 املضاربةطريق  نالتمويل ع  املطلب الثاني 
 هامفهومأوال :  

ار امل إلسنغ  ني ا  هأل   املص ال ه  ألث  إًلار ف م آ ألإلا ا ضهوي  يف املصإلسال اة  األغ ه       وط  غاملرإلس

  .خ   ألرإلستحع هإل املإلل  آلف ييعم

    ال املرإلس غ  أ ىإل " طيع  ني ا س    ا  هأل   ألث ييعم ا س   سفا املإلل  يمىم ا  هأل  جبىعل " ف  ف ىإل 

طيع  ني ا ق فني   ا  هأل   ا س   م  يمهت ا س   ست املإلل  ا  هأل  املرإلست.  ي رتك ا س   مبإلل ا لوم ه 

 وزي  ابس إلح حمف ا   إليف  أل ىهإل .  ا  هأل  خبرب ي يف اجنإلز ا      ضوف  فألي ش    ا  جإلحه  يضم 

فإلملرإلس غ  ا ا  إليف  ني ت فني ييوم فحع هإل  ضيعيم اإل ي  آلخ   أل ه  فألي ه طلت فمل ييضمهإل ا   ح  مف 

 .3ا   إليف 

                                                                 
 .129مه ص1991ابسامله  -اهع صإلحل طسع ا يإلاسه  ظ يإلا ا ضهوي  اة  ااه ااس ا    إلمله طهإلمل  -1
2

 .219ه  211ه ص  م2000ظوا ط ا  ض هإلس يف ا  ظإلم ا  ضصإلا  اة  ااه س إل غ اإلجمضري ه جإلا غ ا رياوك ه حمر طلا صإلحل  رتامل ه  -

 .212م ه ص 2001طسع ا  محر يم   ه  رإليإل ا  األغ ا إلص م يف ا  يوا  ا س وك  ا ضهوي  ه ا عاس اجلإلا ألغ ه طإلم  - 3
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فإلملرإلس غ:  ا طاياع ش نغ يف ا   ح  ني اث ني  .  إل  ظ  ات   ل ا ض  ي إلا  اري إل يضرح فمل ا  ضىإل  احعم 

فحع هإل اإل ه  ييعم اآلخ  طه .  ف  فمل املإلل يذومل ار جىغ  ا  ه  ار جىغ فخ ى ه  يىعال  ف  فن  ه ييعم

املإلل ار فج   يألر ا   ح ا  ل ا    ييمم  ني ا ق فني حمف ا  مف املض ر  ا ض هإلسطيع املرإلس غ ات 

 طلألىإل ط ع ا ض إل ع .

ار ا   ح حضت  شألئإًلف ي   يمضحر فحع ا ق فني ه فيع  ني ا  يىإل    ب هألغ  هإلمل سفا املإلل  احملإلفظغ طلألي

يمرتا صإلحف سفا املإلل اإل  عاي ار اإلل.   يوم املرإلس غ طلت ف إلا ط ص ير ف إل ألني  هإل ا  يغ يف فاإل غ 

ه  ييعم  ه فأليعم املص ال سفا املإلل املرإلست  ا  يغ يف خرب ي  ن إل  ي يف ا ض هإلس املإلل   يألر ابس إلح امل إل سغ

ه  يضم ا   إليف  ني ا ق فني طلت  وزي  ابس إلح ه فأليوم املص ال  عسا غ امل      ل يف اااسم امل    املرإلست جىع

خ  ا رهإل إلا ا ذإلفألغ ار ا  هأل  . نهإل ي رتك ا ق فإلمل يف ف ا ضأنع ار جع ال ا  ضصإلايغ ه  اسا غ ا أليغ 

  هأل  يضحه  خمإلسم جىعل فيط  ه  املخإلت  ه  يف حإل غ اخلمإلسم يضحه  املص ال اخلمإلسم املإلايغ ه  ا

 .1ش يقغ طعم  يصريل 

 شروط صحة املضاربة :  ثانيا : 

  ض لر ش    صحغ املرإلس غ    ص ير ف إل ألني  هإل سفا املإلل  ا   ح:

 ش    سفا املإلل : - 1

 مل يذومل سفا املإلل ار ا  يواه   أل  طألين نإل مل .ف -ف 

 فمل يذومل سفا املإلل ا لواإل  اعا ا يعس. -ت 

 .2فمل يذومل املإلل املهإًل  لهرإلست ه  ألث يضهذر ار ا ض هإلسل   يغ  إلاغ   -ج 

 ش    ا   ح :  - 2

 ا   إليف طلت  مسغ ار ا   ح  ني صإلحف سفا املإلل  املرإلست ط ع ا ض إل ع. -ف 

 ه  ألث   خيضص  ي فحع هإل ا مل اآلخ . فمل يذومل ا   ح ا رتنإل  ني املض إل عير -ت 

 ه   أل  اسلغإل ايقوطإل. ار املمض ه   املرإلست  مسغ ار ا   ح فمل يذومل  صألف نً  -ج 

     .3 ه  يضحه  املمض ه  اخلمإلسم املإلايغ ه  يضحه  املرإلست خمإلسم جىعل  اإل ي يف حإل غ اخلمإلسم –ا 
  

                                                                 
 .21ه 20ص  ا ج   إل ره اهع اهوا املذإل  ه ا ضهوي  املص يف اة  ااه - 1
ابسامل ه طإلم  - إلاا حمر فمحع محوا ه  قوي  ابطهإلل املص فألغ مبإل يض ر ا  ا   ي غ اة  األغ ه ا قس غ ا  إل ألغ ه اقس غ ا   يف ه طهإلمل  - 2

 .363 ه362ه ص  م1992
جإلا غ  30قسألر م ه س إل غ اإلجمضري يف ا  ضصإلا ه صصإلايف امحع طسع اهلل طسع ا غين ه ا  ض هإلس يف املصإلسال اة  األغ   اب    آ ألإلا ا ض -3

 .142ه  141مه ص 1999ا يإلا ألغ ه ا   ايف ه 
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 أهمية املضاربة :ثالثا : 

 سئغ املواسا املإل ألغ  اءجىإل املرإلس غ ار ف م آ ألإلا ا ضهوي  يف املصإلسال اة  األغ ه ملإل هلإل ار ا س نسري يف  

ه  ا ص إلطألغ  ا ءساطألغ يف   إلملىإلساا ا ض ظألهألغ  اةااسيغ  ا   ألغ  ض  أل    و أل   قإليف ابطهإلل ا ضجإلسيغ

يف   ي   فإلطً ا ىإلاإًل املصإلسال اة  األغ . نهإل ف ىإل  مىم ه ا يت  يوم  ىإل  خمضلا االإل ا ا  ض هإلسيغ

ه فإلملصإلسال   ظألم     أل  امل إلسي  ا  ض هإلسيغ الا اإل  وف  هلإل سفا املإللا  يول ا يإلاسم طلت طهلألغ ا ض

اة  األغ  ع ابشخإلص ا  ير ميلذومل ا يعساا  املىإلساا  إلملإلل  أليواوا  إل ض هإلس  ل  اباوال يف ا إلسي  

 .1 ا  غ   وا  إل  إل عم طلت ابشخإلص املرإلس ني  املصإلسال اة  األغ 

ا   طمل املصإلسال  ض إلا  ا ىإل   س شعيع.  مل ختريم ا يت يضره ىإل اسعف املرإلس غ فإ  ظ ا  لهخإلت  ا ذس    

  مسغ  إلا ألغ ار امجإل ا ا  ض هإلساا يف املصإلسال اة  األغ . فإل طضهإلا طلت   ل ا صألغغ اطضهإلاًا ثإل ويإًل   

  األغ طر  عفىإل يض إل ف ا  ف هألغ ا صألغغ  ل ه  املص يف اة  اا.     ا يو ح احن اال املصإلسال اة

 .2 اب إل ا يف فضح جمإل ا  ا  غ    ض هإلس . ممإل فضح االإلل  ا  إل   ضيإلا إل يف ا غإل ف  ع مل  جي حر

 املشاركة طريق نالتمويل ع  املطلب الثالث 
 مفهومها  أوال : 

ه   ا طيع  ني  3   ال امل إلسنغ  "  أ ىإل خلط  صألسني فصإلطعا  ألث   ي  ال فحع ا  صألسني طر اآلخ  "      

اث ني ي رتنإلمل يف سفا املإلل ملهإلس غ   إل  جتإلس  ه  ألث يوز  ا   ح  أل ىإل  مف  مسغ ن  ا ىهإل يف سفا 

ه   ميذر    ي ىإل "  أ ىإل ا  إليف  ني املص ال  ا  هأل   4املإلل ه   ذومل اخلمإلسم  مف امإل هغ ن  ش ي  " 

      5مإل هغ يف سفا اإلل امل     " طلت ا  ه  يف ا     ا ني  غ    يألر س حه طر ت ير امل

  شروط املشاركةثانيا : 

 : اآل ا وا ط  امل إلسنغ  يف   ضه  

                                                                 
امل نء ا    ا  لعسا إلا ا  رتا ألجألغ ه ص  إل  ه اهع فمحع حألعس ه ا  ظإلم املص يف يف ا ألهر   ا و   ا  ا ر   عيإلا ا  وملغ املإل ألغ م ه  1-

 .31ه ص  2000ا  عا ا  إل ا ه طإلم 

 .121ه  126إلا  اهع ا  فإلطا ه املصإلسال اة  األغ  ه ا ج   إل ر ه ص ف -2
 .140ه ص  م2001ااس ا وفإل  ه ا قس غ اب ت ه طإلم اهع ص ح ا صإل   ه ا ذ ا ا  ض هإلس يف ا س وك اة  األغ  نألا طإلجلىإل اة  م ه - 3

 ضج  غ ا مواا ألغه جملغ املصإلساله ا إلا املصإلسال ا مواا اه ا  عا ا  إل اه   اج ا عير ط هإلمله صألغغ ا ضهوي  اة  اا املمضخعاغ يف اتإلس ا 4-

 20مه ص2002

 16مه ص2004اهع اهوا املذإل  ه ا ضهوي  املص يف اة  ااه جإلا غ امل صوسمه  5-
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ه بمل ا   ألغ اؤش  ف إل ا  لحذم طلت اجلع ى  ا اطإلم جإل ف ا   ح امل إل ف ط ع  وي  امل     .1

ح  وي   يف حإلل طعم  جوا س ح ا إل ف  له     ف  يص · ا  ضصإلايغ ب  ا ض هإلس يف ا     اإل

  ه بمل اة  م يأا  إل   ظ املإلل نأحع ايإلصع ا   ي غ اة  األغ املص ال  ي

ه ا ىإل اخللر  ا اطإلم جمهوطغ ار ا مهإلا  اخلصإل ص يف شخصألغ ا   ي  تإل ف ا ضهوي  .2

ه  ا  ذغ  ا ذ إل م اةااسيغ  له      اعى  ه  ا عسايغ مبجإلل ا ضهوي   ا مه غ ا قألسغ  ه اة  اا

 ا ضهوي  . ه  اخلربم اةااسيغ  ا  هلألغ  ا  لهألغ ا ذ أللغ   جإلح امل     ا  مبجإلل امل    اةملإلم 

ه  ل     واف  جمهوطغ ار ا رهإل إلا ار جإل ف ش ي  املص ال يف طهلألغ امل إلسنغ  إل ضهوي   .3

 ط ع ل    · ا هإل ي  نض ويض  لهص ال يف حإلل  يصري ا   ي   طعم ا ضءااي  س وا ا  يع ف

ر املص ال فمل ي ج  طلت ا   ي   إل ض ويض طر ا ر س ا        طلألي ج ا    ا يذومل ار ح

   ذومل   ل ا رهإل إلا اض إل سغ ا  تسأل غ امل      اع ي · اة هإلل ف  ا ضيصري ار جإل ف ا   ي 

 ه  مبإل يض ر  ايعسم امل إلسك . ه ار حألث ا يألهغ  ا  و 

 نواع التمويل باملشاركة ثالثا : أ

  إل ضغ :امل إلسنغ ا   - 1

 يف   ل ا إل غ ييوم املص ال  إلملمإل هغ يف سفا اإلل امل   طإلا اة ضإلجألغ هف  اخلعاألغ      مسغ اعامه      

فألهضل  يف امل      مف امإل هضي يف ا ضهوي  .   ى ا يذومل  ي ا ر يف امل إلسنغ يف طهلألغ اةااسم 

املمإل هغ يف  وي  امل      اجلىوا املس   غ ار  اةش اال  ا ض  أل   له     ه  يضم  يمألم ابس إلح طلت حمف 

 . 1 ن  ا ق فني ه  يسيت  ذ  ت ال حصضي ا  إل ضغ يف امل     ات حني ا ضىإل  امل    

 امل إلسنغ امل ضىألغ  إل ضهلأل  :  - 2

 يف   ل ا إل غ  ضم طهلألغ امل إلسنغ  ني املص ال  ا  هأل    مف ا صص املض ر طلألىإل ه   ضم   ل ا  هلألغ 

  إل  طلت طيع ش انغ  ني ا ق فني ه  ألث ييوم ا  هأل    هلألغ اةااسم     أل  امل     ه   ض إل ص حصغ 

املص ال نلهإل ا رتا جء  ار  ويلي  له     ار  س  ا  هأل  ه   ألث  ؤ ل الذألغ امل      ل هأل  يف  ىإليغ 

 .2 ابا 

 عوائق التمويل باملشاركة : رابعا : 

ا  جإلحإلا يف    األغ ات اب   ا  لهألغ ا يت  ذر املصإلسال اة  األغ ار  يألر   ضي  املصإلسال اة - 1

 ا ضخعام   ل اآل ألغ.

                                                                 
  11اهع اهوا املذإل   ه ا ضهوي  املص يف اة  اا ه ا ج   إل ر ه ص 1

-
2
  142ه ص  2000 وك ه جإلا غ ا يإل  م ه اين  طألمت ا  ألوتا ه اسإلائ ا س 
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ه حألث ف ىم يم ومل ات ا ضحإلي   ا ض طف   ء ي  ا وثإل ر  طعم  وف  ا صعيف  اباإل غ يف ا ظم ا  ه   - 2

 ه   ع يص  ابا  ات ااطإل  اخلمإلسم. ةخ إل  ابس إلح

ه    ا  قسأل غ ا إلل   ميذر املصإلسال  إلسال اة  األغ يغلف طلألىإل ف ىإل اواسا  صريم ابج اواسا املص - 3

 اة  األغ ار ا ضوجي حنو ا  ض هإلساا تويلغ ابج . 

افضيإلس املصإلسال اة  األغ ات ا ذإلاس ا س    ا    ميضل  ا يعسم  ا ذ إل م طلت  قسألر ف لوت  - 4

ه  ضإلج ات املىإلساا  اخلرباا ار     ص ا  ض هإلسيغ امل  هغ  له إلسنإلاامل إلسنغه  مل طهلألغ ا ض  ال طلت ا

 .1 س  اوظ ا املصإلسال اة  األغ 

 : األهمية االقتصادية للتمويل باملشاركةخامسا : 

اسعف امل إلسنغ ا    يضألح ا ضخعام خربم املص ال ا   ألغ يف     ألهإل عنضوس امحع ا  جإلس ف هألغ  يع لن  ا

جمإل ا ا  ض هإلس ه  ا سحث طر ففر  اب إل ألف يف ا  هلألغ ا  ض هإلسيغ ه       يضم املءج  ا سحث طر ففر 

 ني سفا املإلل  خربم ا  ه  يف ا ض هألغ ا  ضصإلايغ ه    ا يضوافر ا  ا ضوجىإلا اة  األغ ار حألث ا  إلظ 

إل  طلهىإل   ظ ث  م طلت سفا اإلل االضه   حمر ا ضخعااي ه فإلملصإلسال ط عاإل    إلسك خبرب ىإل   عسا ى

االضه  ار ا ض    ب   سعيع  ضألجغ طعم  واف  اخلربم  عى ا  ه   ه فر  ار ف ىإل  هألىم ار املخإلت  

ا يت  ع  عث هلم ه  يف   ا اب لوت اة  اا  هإلمل   جإلح امل   طإلا ا يت      طر ت ير امل إلسنغ  ني 

ي يف املصإلسال اة  األغ ه  يضم  وظأل ىإل طلت ف إلا امل إلسنغ ا  ه    ا س   . ف  عاإل يوا  ا   ا اململم اإل 

 وال حيص  طلت ا   ح ا  إلال ا    يضذإلفأ ا  ا ع س ا   لا ا    فاال يف ا ض هألغ ا  ضصإلايغه       

 آ ألإلا ا وي يضقلف   ي  املإلل يف ا  ض هإلس  ضحيألر ا ض هألغ ا  ضصإلايغ  ا جضهإلطألغ .

 السلم واالستصناع واإلجارة طريق نع التمويل   املطلب الرابع 
 عفا املصإلسال اة  األغ يف ا ألهر   إلتىإل  إل رتنألء طلت صألغغ امل ا غ يف  قسألر ا ضهوي  طر ت ير 

 املرإلس غ  امل إلسنغ.  ألث  ءيع ار ا ضخعااىإل ار فرتم بخ ى.  

ي    قوي  آ ألإلا ا ضهوي  . ار   ظ ًا  لضقوساا املص فألغ يف طإلمل ا ألوم يضقلف ار املصإلسال اة  األغ   و 

ه  ا م ا حنو ا  إل  ا مويف اة  األغ  خ ل ا ضأجري ا ضهويلا   أل  ا ملم  ا  ضص إل   ا ضهوي  املسإلش 

  أل سايف املإل ألغ .   يعم يف ا  ي اا ا ضإل ألغ   ض جوا ف   ل اآل ألإلا .

 

 

                                                                 
 519اهوا اهوا املذإل   ه امضيس  ا س وك اة  األغ يف ظ  ا ضقوساا ا  إلملألغ ه ا ج   إل ر ه ص  1-
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     : السلم طريق نالتمويل عأوال : 

 ط في املإل ذألغ  أ ي "  أل  يضيعم سفا املإلل  يضأخ  امل هر بج  ". ف  ا ي طيع يضم  ا ملم:  و "  أل  آج    إلج  "

ه    ا ض م ا مل غ آج  طلت طذ   ار خ  ي ا   إليف ار  س  املص ال ا  ا سإل    عف  ا  هر طإلج   لسإل  

 .1 ا سأل  اآلج  ا    يعف  فألي ا  هر  لسإل   طلت ف مإل  اؤجلغ

ألي  سض املسأل     جأل  اف  ا  هر ه  ي ألع طيع ا ملم املءاسطني . حألث حيص  املءاس   ا ملم طيع  أل  يؤج  ف

طلت ا  يوا ا يت حيضإلجىإل يف  عايغ او م ا ءساطغ    ا  ا س  س  ابمسعم  اري إل .  يملم املءاس  ا مل غ ا يت 

ايعاإله  ييسض ا ذهألغ  إلطىإل ط ع اومسا ا صإلا ات امل رت .  ميذر  لس   فمل ي رت  ا مل   يعف  ا  هر 

 . 2 ا يت مت ش ا ىإل   ع  ضغ فشى  ف    غ  ييوم املص ال   ع ل    سأل ىإل  م   فطلت ار مثر ا   ا 

 ش     أل  ا ملم :  - 1

 يضقلف  وف  طعا ار ا      يف  أل  ا ملم  ضه   يف اب ا :

 فمل يذومل سفا املإلل ا لوم اجل   نإل يهح ف  مثإلس ابشجإلس. يضقلف -ف 

 فمل حيعا امليعاس  إل ذأل  فمل نإلمل اذأل  ه   إل وزمل فمل نإلمل اوز  إل   إل  عا فمل نإلمل ا ع اا .يضقلف  –ت  

 فمل يملم سفا املإلل يف االل  ا    مت ا  يع فألي. - ج    

   : اخلقواا ا ملألهغ  ضقسألر  أل  ا ملم  - 2

إلج ا ءساطا ه  ميذر ا سإل  اخلقواا ار امل لوم فمل  أل  ا ملم ييوم  ضهوي  اة ضإلج املمضيسلا ه   ألهإل اة ض

 ا ضإل ألغ يف  قسألر طيع ا ملم : 

ه  ألث يضم  ملألهىإل يف   ألإلم املص ال  إل ض إل ع ا  امل ضجني   ألهإل املءاسطني    ا  ا ضجإل ىم ايعاإل -ف 

  إلسيخ آج   اعا .

ااسم  إ  ام طيوا ختصألص اااسم امضيلغ  سأل  ا ملم يف اهلألذ  ا ض ظألها  لس   .  ألث  يوم   ل اة -ت 

 ه  ا يألإلم  ضموير  رإلطغ ا ملم . ا ملمه  ا سحث طر ف ص ا  ض هإلس امل إل سغ  ا رت يج هلإل

 ألإلم املص ال  إ  إل  ش نغ   ض هإلساا ا ملم " .  ألث  ضوت طهلألغ ا سأل   ا   ا  طر ت ير  أل    -ج 

 3ا ملم.

 

                                                                 
 230حمر طلا صإلحل  رتامل  وا ط ح يغ ا  ض هإلس يف ا  ظإلم ا  ضصإلا  اة  اا ه ا ج   إل ر ه ص 1-

ألم  إلج ا عير  آخ ير ه امل إليري ا   طألغ  صألغ ا ضهوي  املص يف ا   س و  ه اذضسغ املل  فىعه ا  يإل  ه اهع طلا ا ي   ه  ألا ا عير ا  ا  2-

   16م ه ص1999

 

 .112 ه ص م2001ا سامل ه ا قس غ ا  ت ه طإلم  –ااس  ا   ه طهإلمل اهع حمر صوامل ه ف إل ألإلا ا  ه  املص يف اة  اا ه - 1
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 ا ع س ا  ضصإلا   سأل  ا ملم : - 3

 غ  لهءاسطني  ا ص إلطألني  امليإل  ني    ا  املواا اخلإلم  ابجىءم  املمضلءاإلا ا  زاغ  أل  ا ملم يوف  ا مألو

  ل  إل  ا  ضصإلا  ه  يضرح ل   ار خ ل : 

يف ا ضإلج   صعي  ا مل   امل ضجإلا ا يت   اف املصإلسال يف ش ا ىإل طر     ألهإله    وي  ا   إل  ا ضجإلس  - ف

ه  ا ضإلج   وا  نإلمل ف اا ف   ه  يذومل املص ال ست ا ملم   إلس جمءيغه  اطإلام  موييىإل  أ ت ير طيع ا ملم

 ش نغ املهإل ا ألي.  

اة ىإلم يف االإلل ا ءساطا ه  ل    ضهوي  املءاس  ايعاإل    ا  امضلءاإلا اة ضإلج ه  ذا يضهذر ار  - ت

 ل   جأل  امل إلسي  ه ار خ ه    هألغ ا عخ  ا وتين ا ءساطغ .    ا  ع سل يمىم يف  يألر ا نض إل  ا  ا ا

 ا ءساطألغ .

ا  ض إل غ   يوا ا ملم يف  وي  ا ضجإلسم اخلإلسجألغ ه  ل    إ  إليف فصحإلت سؤ ا اباوال فف اا  - ج

  اؤ مإلا  اصإلسال ا  جتإلس ف  ش نإلا طلت ش ا  امل     ا سوت  ا مل   اري إل .      

 1ا ي اس ا مألإل ا  ا  ضصإلا   لع  غ . يف   ي  ابار ا غ ا ا .   ألذومل      فث  نسري يألر   - ا

 واالستصناع :  طريق نمويل عالتثانيا : 

"  ميذر    ي ي  أ ي: " طيع  أل   ا  ضص إل   و : " تلف ا  ه  ار ا صإل   يف شا  خإلص  يإل  طو  ا لوم 

ري مثر  ني ا صإل    امل رت  " . مب  ت تلف شخص ار صإل   فمل يص    ي  ل غ اإل مبواا ار ط عل  ل    ظ

 يوز يف  ا  ضص إل    جأل  ا  هر ط ع ا  يع   أجأللي ه  ميذر ا ض إلاا ات طيع   2ا ني يض يإلمل طلألي.

ه  ه  ألث ييوم ا س    ع س ا و إلتغ  ني ش نغ نربى خإلصغ ف  طإلاغ ف   ألئغ ار اهلألئإلا ا ذواألغ اقلوت

آج     ض فصحإلت ابطهإلل ا ص إلطألغ .  قلف  ملألم  ل  ا أل غ اع ام املواص إلا مبيإلاي  ا أل غ يف  إلسيخ 

ه ا    يض ىع  ضملألم ا مل  املض إل ع طلألىإل نهإل  و اقلوت ه  ييوم املص ال  فضيوم  ضهوي  ا ق ال ابخري

 ضملألهىإل ات اجلىغ ا قإل سغ ايإل   ا  هر املض ر طلألي .   ضألح   ل ا و إلتغ  لهص ال ا صول طلت س ح 

 3طلألي ا  ا صإل   طر مثر ا مويف .  ظري ا  هر امل خ ض ا    مت ا   إليف

 ا      ا  إلاغ  إل  ضص إل  :  - 1

 فمل يذومل املص و  ا لواإل  سألإلمل ج مي   وطي. - 

 فمل يذومل  ا  ضص إل  ممإل ي   فألي ا ض إلا   ني ا  إلا . - 

 فمل  عا املعم   ض م املص و   - 

                                                                 
 .9م هص 2000ابسامل ه ا  عا املهضإلز ه  -اة  األغ يف ا ع ار اآلثإلس ا ملسألغ  ل وملغ ه جملغ صألغ ا ضهوي  ه طهإلمل  ذ  ا  حيإلمل ه ا س املصإلسال  -2

 .2493حمر طلت صإلحل  رتامل ه  وا ط ح يغ ا  ض هإلس يف ا  ظإلم ا  ضصإلا  اة  اا ه ا ج   إل ر ه ص - 3

 .293ص ا ج   إل ره  ا س وك  ا ضهوي  ه  طسع ا  محر يم   ه  رإليإل ا  األغ ا إلص م يف ا  يوا -4
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 ف هألغ  ا  ضص إل  :  - 2

 يضرح ف هألغ  ا  ضص إل  ار خ ل : 

ه ا   املو عاا  احمل نإلا ا ذى  إل ألغ   وي  ا ضإلج ا مل  ا  فمسإل ألغ املض عام نإلمل عاا  اآل ا املخضل غ -ف 

 .  ه ف  فمل اة ضص إل  مي   طيوا ة ضإلج  ل  جعيعم اقلو غ يف ا مويف 

 املمإل هغ يف   جأل  ا ضجإلسم ا سأل ألغ  ني ا ع ل اة  األغ . -ت 

املوا ف  ا يعساا ا ضذ و وجألغ يف جمإلل ا ضإلج ا مل  ا  فمسإل ألغ يف ا ع ل   مإل م   ل اآل ألغ يف   جأل  -ج 

 1اة  األغ . 

 :اإلجارة طريق  نثالثا : التمويل ع

.  ميذر    ي ىإل  أ ىإل " طيع ايإلس  ني ت فنيه 2اةجإلسم  ا " طيع طلت ا   غ اسإلحغ ا لواغ ملعم ا لواغ " 

املل   ألص  ا  فمسإل ا املؤج ه  ا ق ال ا  إل ا املمضأج  ا     ا ق ال املؤج    املص ال م ا    حيض ظ  ر

ه ف  ا ضخعااي ة ضإلج ا مل   اخلعاإلا.  يضم ا ضئجإلس   ا ابص  خ ل فرتم اعام  يضهض   إل  ض إل   إلبص 

. ف  فمل اةجإلسم طسإلسم طر طيع طلت امل إلف    و  ه   ا ا   طغ  إلةمجإل  3ه اةيإلس املض ر طلألي "   و 

 إلجغ ا  إلا ا ألىإل .   

  ع فخ ا املصإلسال اة  األغ   ظإلم اةجإلسم امل ضىألغ  إل ضهلأل  ه حألث ييوم ا س      ا  ا  ني ا يت    

ا ف  طيإلسه   إل  طلت تلف ا ضئجإلس ار ا  هأل   ير ىإل  ت  ص في ه مبوجف ا  يع ف  ا عا ضه   يف آ ا 

ا أل غ خ ل فرتم يضم ا   إليف طلألىإل   غ ف    ضإلمل ف  فن   طلت فمل يعف   لهص ال اسلغ ار اةيإلس يف  واسيخ 

 4ه  يف  ىإليغ   ل ا  رتم ي إلا  يعي   ألهغ اآل غ   ع خصم ا  ضى ك ا  فمسإل ا ا ىإل .

 فسنإلمل اةجإلسم : - 1

م ه  ي رت  فألىهإل اإل ي رت  يف املض إل عير يف ا سأل  ار اب لألغ  طع :   هإل املؤج   املمضأج  املض إل عامل –ف 

 اةن ال.

ا  و إلمل :   هإل ابج م ار املمضأج  ه  امل   غ ار املؤج  ه  ي رت  فألىهإل فمل  ذو إل ا لواضني ظإل  ا -ت 

 ير اسإلحضني ا ض    ىهإل ه ايع س طلت  ملألهىهإل . 

                                                                 
 .115 ه ف إل ألإلا ا  ه  املص يف اة  ااه ا ج   إل ره صملاهوا حمر صوا - 1
 .41م ه ص 2002ابسامله -اةجإلسم اإل ألضىإل  ف هألضىإله جملغ صألغ ا ضهوي   ا  هلألإلا املص فألغ اة  األغه ا  ع املهضإلزه  طهإلمل  -2

 .166 ه  املص يف اة  ااه ا ج   إل ره ص اهوا حمر صوامله ف إل ألإلا ا - 3

 .294طسع ا  محر يم   ه  رإليإل ا  األغ ا إلص م يف ا  يوا  ا س وك  ا ضهوي  ه ا ج   إل ر ه ص - 4
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ا صألغغ :   ا اإل يصعس ار املض إل عير ممإل يعل طلت  لأل  امل   غ  ا  و  ه  ي رت  يف طيع اةجإلسم  -ج 

  1اعم ا  يع . عيع 

 : ف هألغ اةجإلسم  - 2

 إلجإلسم ف هألغ نسريم يف ا  ه  املص يف اة  اا ه فىا  ذر املصإلسال اة  األغ ار ا ض هإلس فاواهلإل يف     

خمضلا االإل ا ه  ل   ار خ ل ش ا  ا  يإلساا  اآل ا  امل عاا   أجري إل ا ا فصحإلت امل   طإلا  ظري 

إلل فاإلاىإل    ا  اآل ا  امل عاا امل    غ ابمثإلمل  ا يت  ع    ضهذر ا   نإلاه طإل ع ا إل ف ه    ا ي ضح اال

 ابف اا ار ش ا ىإل ه   ع فصسح   ا ا  و  ار ا ضهوي  مي   اصعسا ار اصإلاس ا ضهوي  توي  ابج  ا    

 ض  أل    لجأ ا ألي ا ذ ري ار ا   نإلا ا يت   ع    سم    ا    ض اآل ا  امل عاا ا يت  ضإلجىإل

ا إلسي ىإل ه  ل   حملع ايغ ا ضخعااىإل ف    عم  وف  املواسا املإل ألغ    ا ىإل ه    ا  قسأل غ ا إلل ي   

 2املصإلسال اة  األغ  مىم   إلطلألغ يف  يألر ا ض هألغ ا  ضصإلايغ .

 املبحث الثاني
 يف املصارف اإلسالمية االستثمارات

ر ا  ه  ه   يوم   ضوظأل ىإل يف  وي   م ت املصإلسال اة  األغ ات ج ت املعخ اا ا 

الإل اه    ض إل ل يف   ا املسحث  قوس ا واا     وظأل ىإل يف ا  هلألغ ا  ض هإلسيغه اا  ض هإلساا يف خمضلا 

  خمإلت  ا ضهوي  ا يت  واجىىإل املصإلسال اة  األغ .  

 ح ا سألإل إلا ا ضإل ألغ :ار امل حظ فمل ا واا    ض إلات ار   غ بخ ى نهإل  و   قوس ا واا    : ف  

 م2009 – 1999م يو ح  قوس امجإل ا ا واا    لهصإلسال اة  األغ  ل رتم   1جع ل س م   

   الألومل سيإلل م                                                                                      

 1002 1001 1002 1002 1002 1002 1002 1002 
 336153 219511 242991 194514 149999 109949 14511 50606  امجإل ا ا واا 

 20:5 15:1 31:1 23:1 36:4 41:6 41:2 50:3 ا عل ا  هو%

 ا  ض هإلساا  لواا   

 % 
46 52 49:5 52:9 50:6 42:4 53:9 41:1 

 امجإل ا ات ا واا    

  اا   اجلىإلز املص يف

% 

16:2 20:3 24:3 26:3 29:9 29:5 26:5 21:3 

                                                                 
 .41م ص 2002اةجإلسم اإل ألضىإل  اءايإل إل ه ابنإلاميألغ ا    ألغ  ل لوم املإل ألغ املص فألغ ه  -1

 206ملصإلسال اة  األغ   ف    آ ألإلا ا ضقسألر م ه ا ج   إل ر ه ص صإلايف امحع طسع ا غين ه ا  ض هإلس يف ا- 2
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 الطوقي عبداهلل علي عبداهلل/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

ايعاغ ار حول ه  يألألم ا س املصإلسال اة  األغ ا أله ألغ يف   سئغ   وظألا املواسا املإل ألغ املصعس:   س غ طه  

  اة  األغ   هإلا   ه ايعاغ ملؤ   املصإلسالا ني إلا عنضوس ي

   109949ه  اس   ت  ات  م2001الألومل سيإلل يف طإلم  5060م فمل امجإل ا ا واا    لغ  1يذ ا   إل اجلع ل س م    

الألومل سيإل  ه  ا ضه ا ا واا    يف ا س  إل  ه  194514م ات 2005م   ه  زااا يف طإلم 2003الألومل  سيإل   يف طإلم 

و ح  عسم املصإلسال اة  األغ طلت ج ت   اااملؤش  لم ه    2009م الألومل سيإلل يف 336153 ضص  ات حنو  

 املعخ اا .

  ثإل ألإل : ا  ض هإلس  لواا  

س م   ه  يضرح ل   ار خ ل  ألإل إلا اجلع ل ما واا    صوسم جألع ا ض هإلسصإلسال اة  األغ ار  ذ ت امل     

  : ام ه  ل   طلت ا  حو اآل  1

يف   اس    ا  ض هإلسم ه 2001 % ار امجإل ا ا واا   يف طإلم 46 مسضي  مبإل واا   ا ض هإلس ا  ذ ت املصإلسال ار

ثم طإلا % ار امجإل ا ا واا   ه 4995ه ات  2003طإلم   يف  ضخن  ه% ار امجإل ا ا واا   52م ات 2002طإلم 

% ار  54 مسغ  ام ا 2001% ار امجإل ا ا واا  ه   ص  يف طإلم  53م اإل  مسضي 2004  س  إل  فسلغ يف طإلم 

   إل  ا ذ اااملؤش  ل    مه 2009% ار امجإل ا ا واا  ه يف طإلم  41امجإل ا ا واا  ه  طإلا   خن إل  ا ا 

 ا  هلألغ ا  ض هإلسيغ ه  ا رتاج  يف طهلألغ ا  ض هإلس .    ا يضقلف ار املصإلسال ا  ضهإلم  ذوااس إل ا ض   ت يف

ه  ا ضو   يف  وي   ه   قوي  آ ألإلا ا ضهوي  املخضل غ   أ أللىإل   عسيسىإل ملوانسغ ا ضقوساا املص فألغ ا عي غ

 ا  ض هإلس املسإلش .

 خمإلت   وي  ا  ض هإلس ثإل  إل :

يف جمإلل املرإلس غ  امل إلسنغ     ألهإلهإلساا يف خمضلا االإل ا ه  إلسال ار خمإلت   وي  ا  ض املص   إل ا

 امل ا غ  ا ملم  ا  ضص إل  ه    ا   حظ  فمل املصإلسال اة  األغ  مضخعم   ل اآل ألإلا يف  وي  ا ض هإلساا 

 مل ا غ  مل ا أل غ ه    س شعيع ه  ا ظم اواسا إل    ف  ضهوي  ا  ض هإلساا يف جمإلل ا

سم طإلجلغ ات املخإلت  ا يت  واجي املصإلسال اة  األغ ه  ل    أخ  و   ري  ص إل ا خ رغه خمإلت  

منولجني   هإل      سإل ه      ا ضرإلار ه  ذم ا ىهإل ار ف  ط املصإلسال اة  األغ يف اجلإل ف 

 ا  ض هإلس  .

 املخإلت  يف      سإل : - 1

 ا ضأجري جمإلل املرإلس غ  امل إلسنغ   ا ملم ه  ا  ضص إل  ه  ا ضهوي   يواجي  وي  طهلألإلا ا  ض هإلس يف 

 اجلع ل ا ضإل ا.  يضرح ل   ار خ ل خمإلت  نسريم ط ع ا ضخعام   ل اآل ألإلا يف  وي  امل إلسي  ا ض هويغ
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 م2012ه  2011س    سإل اة  اا   إلاا   ا  ضهإلمل ملذو إلا امل نء املإل ا م يو ح خمإلت  2جع ل س م   

 م الألومل سيإلل        

 م1022 م1021 البيان

  2262  20211  يعيغ  إل ص ع يف

  22261  22222 فسصعم  ع  ا س وك  املصإلسال  املؤ مإلا املإل ألغ

  1  12206  امليإل  ا   وي  طهلألإلا امل ا غ  ا  ضص إل 

    121 ا ض هإلس يف طيوا ا   نغ

  1621 .  6 املرإلس غ  

  21222  22226 اإل ألغ ا ض هإلس يف ف سايف

   21   21 ا ض هإلساا طيإلسيغ

  1262  1266 اجإلسم ا ضىألغ  إل ضهلأل 

  20  20 ا ي   ا مر

  ا فسصعم  اعي غ فخ ى

  201 2 22222 ا ضءااإلا  ط  ألغ  اس سإلتإلا

 2 22662 2 22622 امجإل ا ا ض    ملخإلت  ا  ضهإلمل

 م .2012ه  2011  إلاا       سإل اة  اا يإلسي  املصعس / 

م فمل املخإلت  ا يت  واجي املص ال ا    غ الا اإل  إلس إل إل  إلملصإلسال ا ضيلألعيغه  2يضرح ار خ ل اجلع ل س م   

الألومل  11991م  اس   ت  ألهغ املخإلت  ات 2011الألومل سيإلل يف طإلم  11999حألث  لغ امجإل ا املخإلت  اإل  ألهضي  

     سإل يف طهلألغ  وي   يوجىىإلاس  إل  املخإلت  ا يت م .    ا املؤش  ي ذ    إل 2012سيإل  يف طإلم 

 ا  ض هإلساا.

 املخإلت  يف     ا ضرإلار اة  اا ا ع  ا  : – 2

يواجي املص ال خمإلت  نسريم يف ا  هلألغ ا  ض هإلسيغ يف جمإلل املرإلس غ  امل إلسنغ   ا ملم ه   

 .إلت خ ل  امل.  يو ح اجلع ل ا ضإل ا ا ضأجري  ا  ضص إل  ه  ا ضهوي  
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 س    ا  ضهإلمل ملذو إلا امل نء املإل ا م يو ح خمإلت  3جع ل س م   

 الألومل سيإلل

 1021 1022 البيان
 20202 16222 نقدية بالصندوق

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 المالية

20120 202222 

 22220 26622 تمويل عملية المرابحة
 2222 22200 تمويل عقود واالستصناع

 12226 12222 تمويل عقود المضاربة
 2212 22222 تمويل عقود المشاركة
 222 202 إجارة منتهية بالتمليك

 210222 222221 استثمارات عقارية
 20262 21262 استثمارات متاحة للبيع

 2.2 .12 القرض الحسن
 2212 222 استثمارات مقيدة

 2622 20222 أرصدة مدينة وأصول أخرى
 26212 22122 مات عرضية وارتباطاتالتزا

إجمالي التعرض لمخاطر 
 االئتمان

201162 222122 

 م2012ه  20011ف ضي ي  ا م و   س   ا ضرإلار   إلاا 

م فمل املخإلت  ا يت  واجي املص ال ا    غ الا اإل  إلس إل إل  إلملصإلسال ا ضيلألعيغ   3يضرح ار خ ل اجلع ل س م    

الألومل  419م  اس   ت  ألهغ املخإلت  ات  2011الألومل سيإلل يف طإلم   402 ألهضي  ه حألث  لغ امجإل ا املخإلت  اإل 

    ا ضرإلار يف طهلألغ  وي   يوجىىإلم .    ا املؤش  ي ذ    إل اس  إل  املخإلت  ا يت 2012سيإل  يف طإلم 

 ا  ض هإلساا. 

 سا  إل : ا ضهوي  طر ت ير امل ا غه  املرإلس غه  امل إلسنغ.  

ا يف اخض   ا    غ يف طهلألغ ا  ض هإلس يف املصإلسال اة  األغه  مسف يف ايإلا  خمإلت   ظ ا  وجوا

مل املصإلسال اة  األغ  مضخعم آ ألغ امل ا غ يف ا ض هإلسا ىإل فن   ار اآل ألإلا ا ضخعام آ ألإلا ا ضهوي  ه ب

      سإل ابخ ى ه  هل ا   أخ  منولجني    ض هإلس يف آ ألإلا ا ضهوي  يف     ا ضرإلار اة  اا ه 

 .ه  ا إلجلغ ا خض  ااة  اا مل  فغ اعى  عسم املص فني طلت ا ضو   يف ا ضخعام آ ألإلا ا ضهوي  املخضل غ
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 الطوقي عبداهلل علي عبداهلل/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 : ا  ض هإلس يف      سإل اة  اا - 1

 يع  ذر      سإل اة  اا ار  يألر ا ع ا جألعم يف ا  ض هإلسه يف جمإلل املرإلس غ  امل إلسنغ  امل ا غ 

 :اآل اذر ا ض  اال ل   ار خ ل اجلع ل  اةجإلسمه  مي

م                                                                                                     2012 - 2010م يو ح ا  ض هإلس يف آ ألإلا ا ضهوي  يف      سإل اة  اا  ألطوام ار   4جع ل س م    

 سيإلل الألومل

األهمية  اإلجمالي 1021 1022 1020 1006 ألسنه
 النسبة  %

 22 222211 12206 12212 22222 12212 المرابحة
 2 6202 622 1621 1261 2222 المضاربة
 .2 610 121 120 122 112 المشاركة

  - - - - - السلم
  - - -  - واالستصناع

 2202 11222 2222 2202 2222 2222 اإلجارة
  222211     اإلجمالي

 م2012   - 2009صعس / ا ضي ي  ا م و   س    سإل اة  اا  ألطوام امل

 م ه  قوس    إلاا ا  ض هإلساا يف      سإل اة  اا  ل   نهإل يلا :  4يذ ا   إل اجلع ل س م   

   الألومل سيإل ه   31963م ه  اس    ات 2009الألومل سيإل  يف طإلم  29123ا  ض هإلس يف جمإلل امل ا غ  لغ

الألومل سيإل    24109الألومل سيإل  ه  اس      ع ل   ات  21521م ات   2011 ض هإلس يف طإلم    اج  ا 

م ه    ا املؤش  ي ذ    إل     ت ا  ض هإلس يف امل ا غ ار   غ بخ ى ه  إل  ام فمل 2012يف طإلم 

 امل ا غ  ض  امل  سغ اب ت . 

 امل  سغ ا  إل  غ ار حألث اب هألغ ه فيع  لغ  يظى  اجلع ل  فمل ا  ض هإلس يف جمإلل املرإلس غ  أ ا يف

الألومل  2492م    ه  اخن ض   ع ل   ات 2009الألومل سيإل  يف طإلم  4366ا  ض هإلس يف   ا االإلل 

م ه   ذر 2011الألومل سيإل  يف طإلم  2932مه  اس    ا  ض هإلس يف   ل اة ألغ ات 2010سيإل  يف طإلم 

م ه    ل املؤش اا   ذ  2012الألومل سيإل  يف طإلم  911ا  ض هإلس   اج   صوسم نسريم ات 

ا ض   ت يف ا  ض هإلس هل ل اة ألغ ار   غ بخ ى ه فر  طر   ا ا  ض هإلساا يف   ل اة ألغ ه 

  مسف اس  إل  خمإلت  إل ه  إل  ام ار اس  إل  اس إلحىإل  امإل هضىإل يف ا ع ار ا سقإل غ    ي  .   

 الألومل  225ار حألث اب هألغ ه فيع  لغ ا  ض هإلس يف   ل اة ألغ امل إلسنغ يف املمضوى ا  ا     أ ا

   242الألومل سيإل  ه  ري    ات  213م   ات 2010م ه  اخن ض ا  ض هإلس يف طإلم 2009سيإل   يف طإلم 

م.   ذ    إل املؤش اا فمل آ ألغ امل إلسنغ    ظت ا  جبء   مألط ار  وي  2012الألومل سيإل  يف طإلم 

  ض هإلسيغ ه  ظ ا  س  إل  خمإلت  إل ه    ا  ض إلا  املصإلسال اة  األغ   س شعيع .امل إلسي  ا 
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 آ ألغ ا ملم  أ  ا ضهإلم ار  س  املص ال ه حألث مل ي إلسك املص ال يف   ا االإلل ه  إل  ام  مل  ض

 ار ف هألضي يف   جأل  اة ضإلج ا ءساطا    ألءل .

   م 2010م ه    اج  ا  ض هإلس يف طإلم 2009يف طإلم  الألومل سيإل  4513ا  ض هإلس يف جمإلل اةجإلسم  لغ

م 2012مه  ألص  يف طإلم 2011الألومل سيإل  يف طإلم  6901الألومل سيإل  ه  اس    ا  ض هإلس ات  3631ات 

 الألومل سيإل  ه  ي ذ    إل   ا املؤش  زيإلام ا  ض هإلس يف   ا االإلل. 1156ات 

  ذ ا   إل املؤش اا ا مإل يغ فمل ا  ض هإلس يف جمإلل امل ا غ يمضحول طلت ا ظم املواسا املخصصغ 

الألومل سيإل   113932ه حألث  لغ امجإل ا ا  ض هإلس يف   ا االإلل اسلغ     ض هإلس يف آ ألإلا ا ضهوي 

 م.2012 – 2009م ار اري  ل رت 

  مجإل ا ا  ض هإلساا ه   لغ  وي  ا  ض هإلس طر % ار ا 11 لغت  مسغ ا  ض هإلس يف جمإلل امل ا غ

% ار امجإل ا ا  ض هإلساا ه فاإل امل إلسنغ فإلمل ا إلسنضىإل يف ا  هلألغ ا  ض هإلسيغ  1ت ير املرإلس غ اإل  مسضي 

 1595. %  ار امجإل ا ا  ض هإلساا ه   لغت  مسغ ا  ض هإلس يف جمإلل اةجإلسم    6  ألا جعا ه حألث مل يضجوز 

% ار امجإل ا ا ضهوي    11  ض هإلساا .   ذ    إل املؤش اا ا مإل يغ  إلمل امل ا غ  مضحول طلت % ار امجإل ا ا

ه    ا ي ع خل  يف  وي  ا  ض هإلساا ه  يضقلف ه  ل    مىو غ ا ضخعااىإله   هإلمل س ألضىإل له   طإلا

وسم  عسيألغ يف جمإلل ه  ا ضخ ألا ار ا  ض هإلساا  صابخ ىار ا س   ا ضو   يف ا  ض هإلساا يف اآل ألإلا 

 امل ا غ. 

 ا  ض هإلس يف     ا ضرإلار اة  اا : - 2

 يع  ذر     ا ضرإلار اة  اا ار  يألر ا ع ا ا    غ يف ا  هلألإلا ا  ض هإلسيغ يف  

ل   ار خ ل اجلع ل   يضرحجمإلل املرإلس غ  امل إلسنغ  امل ا غ ه  ا ملم  ه  ا  ضص إل  ه  اةجإلسم ه 

  :ا ضإل ا

 سإلمللألومل سيإللا2012 - 2010 ألطوام ار  اة  اا م يو ح ا  ض هإلس يف آ ألإلا ا ضهوي  يف     ا ضرإلار  5جع ل س م    

 اإلجمالي 1021 1022 1020 1006 السنة

األهمية 

النسبية 
% 

 22 122222 22220 26622 20120 26222 المرابحة
 26 62222 12226 12222 12222 22022 المضاربة

 22 22221 2212 22222 26212 6222 ركةالمشا
 .2 2222 222 202 221 226 اإلجارة

 12 202222 22220 22200 22 2266 واالستصناع

  502005     اةمجإل ا

 م2012   - 2009املصعس / ا ضي ي  ا م و   س   ا ضرإلار  ألطوام 
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 ه  ل   نهإل يأ ا :  ألإلا ا ضهوي م ه  قوس    إلاا ا  ض هإلساا يف خمضلا آ  5يذ ا   إل اجلع ل س م   

  الألومل سيإل ه  اس    ا ضهوي    69311 ذر املص ال ار  وي  ا  ض هإلساا يف جمإلل امل ا غ مبسلغ

الألومل سيإل  ه ثم طإلا   س  إل    39969ات م ه    اج  ا  ض هإلس 2010الألومل سيإل   يف طإلم  90261ات 

 ه    ا املؤش  ي ذ    إل فمل امل ا غ  ض  امل  سغ اب ت ه الألومل سيإل  43640م  ألص  ات 2012يف طإلم 

% ار  46 امل ا ظم املواسا    ف    ض هإلس يف جمإلل امل ا غ ه حألث ا ضحولا   ل اآل ألغ طلت  مسغ 

امجإل ا املواسا ا يت مت ا ضخعااىإل  ضهوي  ا  ض هإلساا يف خمضلا آ ألإلا ا ضهوي  املخضل غ ه  ظ ا 

  رغ ه  ا   ح شسي ارهومل. مل خمإلت  إل ا خ

 23336املرإلس غ يف امل  سغ ا  إل  غ ار حألث اب هألغ  ه حألث  لغ ا  ض هإلس يف   ا االإلل    أ ا 

الألومل سيإل  ه  ألص   24199مه  ات 2011م ه  اس    ا  ض هإلس يف طإلم 2010الألومل سيإلً  يف طإلم 

ملؤش  ي ذ   وجي املص ال ات ا  ضهإلم م ه    ا ا2012الألومل سيإل  يف طإلم  29519ا  ض هإلس ات 

  هلألغ ا ض هألغ ه  مل ا  ض هإلس يف جمإلل املرإلس غ حيع ار ا  ي  ه  يمىم يف ايإلا ف ص طه  

  ذ ري ار ا  إلتلنيه   يألر فس إلحإل ا    غ  إل  ام ار اس  إل  خمإلت    ل اآل ألغ.

 ألث اب هألغ ه حألث  لغ ا  ض هإلس يضرح ار خ ل اجلع ل فمل امل إلسنغ  أ ا يف املمضوى ا  ا   ار ح

م ه   ذ ي   اج   صوسم 2010الألومل سيإل  يف طإلم   39126الألومل سيإل  ه  اس    ات  9641يف   ا  االإلل 

الألومل سيإلل ه  13696مه حألث اخن ض ا ضهوي     ض هإلس يف   ا االإلل ات 2011ال ضغ يف طإلم 

ا املؤش  ي ذ    إل ا  ضهإلم  إلمل إلسنغ يف ا سعايغ ه ثم الألومل سيإلل ه     4323 ا ضه  يف ا رتاج  ات 

ا رتاج   صوسم نسريم ه    ا ي ع خل  يف  ظ  ا سإلحث ه  مل ابا  ا قسأل ا فمل يضءايع ا  ض هإلس 

 . ىار   غ بخ 

   305م ات 2011م ه   ذ ي يرتاج  يف طإلم  2010الألومل سيإل  يف طإلم  532ا ضهوي  يف جمإلل اةجإلسم  لغ 

م ه    ا املؤش  ي ذ    إل 2012الألومل سيإلل يف طإلم  151ومل سيإل  ه  يمضه  ا خن إل   ألص  ات الأل

ا ض   ت يف طهلألغ ا ضهوي  ار   غ بخ ى ه  ا رتاج  يف طهلألغ هل ل اآل ألغ ه    ا يذ ا   ا 

 ا ضهوي  يف   ا االإلل. 

   الألومل سيإل   69م ه    اج  ات   2009الألومل سيإلل يف طإلم  6199 لغ ا  ض هإلس يف جمإلل  ا  ضص إل

الألومل سيإل   91410م ه   ص  ات 2011الألومل سيإل   يف طإلم  113م ه  اس      ع ل   ات 2010يف طإلم 

ه اإل  م .    ا املؤش  ي ذ    إل   إلاا ا  ض هإلس يف جمإلل ا  ضص إل  ار   غ بخ ى2012يف طإلم 

 م.  2012يف طإلم  م ه   ذ ي حير اس  إلطإل نسريا2010طعى يف طإلم 
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 الطوقي عبداهلل علي عبداهلل/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 ه    ذ    إل املؤش اا ا مإل يغ  إلمل ا ظم اواسا املص ال    ف  ضهوي  ا  ض هإلساا يف جمإلل امل ا غ

% ار امجإل ا ا  ض هإلساا يف جمإلل املرإلس غ  46حألث  لغت  مسغ ا  ض هإلس يف جمإلل امل ا غ  

  امل إلسنغ ه  ا  ضص إل   ا ملم  اةجإلسم  . 

   ابخ ى ضيلأل  ار ا ضخعام آ ألغ امل ا غ  ا ضو   يف ا ضخعام اآل ألإلا املص ال يم ت ات ا . 

  ري املؤش اا ا مإل يغ فمل      سإل  ذر ار خت ألض ا ضخعام امل ا غ ات حع اإل ه   ذ ىإل اإل  

ه  أل هإل  ذر      طإلا % ار امجإل ا  وي  امل   11زا ت ا    غ ه حألث  لغت  مسغ امل ا غ  

ا ضخعام امل ا غ ات حع نسريه  ا ضو   يف ا ضخعام اآل ألإلا ابخ ى  ا ضرإلار ار خت ألض

% ه  ا  ضص إل   13% ه  امل إلسنغ  19% ه  املرإلس غ  46 خصوصإل املرإلس غ ه حألث  لغت  مسغ امل ا غ 

ه % ه    ا  قسأل غ ا إلل  ألؤا  ات زيإلام ا  ض هإلس ا يأليا ه  ا     ألمىم يف اإلس غ ا  ي   21

 ا ع ار ا سقإل غ.      ف ص طه   ل سإلته    ا  ع سل  ألؤا  ات  ايإلا 
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 الطوقي عبداهلل علي عبداهلل/ د أساليب تمويل االستثمارات في المصارف اإلسالمية اليمنية

 املبحث الثالث
 تطوير أساليب التمويل يف املصارف اإلسالمية

 ضل  املصإلسال اة  األغ ا  عيع ار اآل ألإلا ا يت  ذ ىإل ار    أل  ا   إل  ا  ضصإلا  ه  اة ىإلم  صوسم 

ضصإلايغ  ا جضهإلطألغ يف ا س ا ه  ذ ىإل حص ا   إلتىإل يف آ ألغ امل ا غ ه فإلاى فإلطلغ يف  يألر ا ض هألغ ا  

  ل   ات ا  إلال ا س إل يف ا  ه  املص يف.  

نهإل فمل   إلالىإل ا  ايضرألإلا ا  ص   ا وا   ا  ضصإلا  اإل زال   أل إل ه  ظ ا   عم اوانسضىإل  لضقوساا  

ار اا  م ا  ه  املص يف ه فر  طر طعم  جوا جتإلست  املص فألغ ا عي غ ه  طعم   جأل  ا جضىإلا ا    يو  

 قسأليألغ  إل يغ  ل ظإلم املص يف اة  اا ميذر فمل  ض لم ا ىإل . ن    ا يعطو إل ات اطإلام ا  ظ  يف  و أل  

 إلطعم ا جضىإلااا ا  لهألغ  ا  يىألغ  ذا  ضهذر ار ايإلا ا صريفغ اة  األغ ا يت  ضهإلشت ا   قوساا 

   ص . اضقلسإلا   ا   ا

 التحديات اليت تواجه املصارف اإلسالمية :  

مل   إلك ا  عيع ار ا ص و إلا  ا ضحعيإلا  ا يت  واجي املصإلسال اة  األغ ميذر امجإلل ف هىإل ميذر ا يول ا

 فألهإل يأ ا :

 ا ضقوس ا ذسري ا    يق ف يف اخلعاإلا املص فألغ طر ت ير  ذ و وجألإل امل لواإلا  ا  صإل ا.  -1

  ضجإلسم ا ع  ألغ     ي  اخلعاإلا غ اخلعاإلا املص فألغ خإلصغ   ع  قسألر ا  إل ألغ ا  ي   طومل – 2

طعم ا اطإلم ا س   امل نءيغ خلصوصألغ طه  املصإلسال اة  األغ ه  ا إلالضىإل مبوجف  إل ومل  - 3

 املصإلسال اة  األغ ه  ألضم ت هلإل    أل  ا  ض هإلساا يف ابج  ا قوي  .   

 غ ه يف ا  ه  املص يف اة  اا   ا يت  ذ ىإل ار  مني امضوى   ا ا ذوااس املؤ لغ  املعس  - 4

 اااس ىإل  طهلألإل ىإل ا   ألغ ه ملوانسغ ا ضقوساا املص فألغ ا عي غ. 

  ا ا ض مألر  ني اهلألئإلا ا   طألغ يف املصإلسال اة  األغ  ا  ضصإلايني املضخصصني يف  - 5

 . 1طر آ ألإلا جعيعم املصإلسال اة  األغه  ىعال  قوي  آ ألإلا ا ضهوي ه  ا سحث 

نهإل فمل املصإلسال اة  األغ ايسلي طلت فرتم  غرياا ج سيغ   ي غ يف ا  ظم  يف فاا  ا صريفغ ا  إلملألغه 

 ا إلفمغ اص فألغ حإلام يف ظ  ا  وملغ ا  ضصإلايغ  ا ضصإلا ا مويف ا  ه         ع هل ل املصإلسال ار ا  ه  

طهلىإل  ا ضحعاث فا اا ا ض هإلسيغ ه  فا اا ج ت  اا   طلت اواجىغ   ل ا ضقوساا طر ت ير  قوي  فا اا 

 ثإل ضغ  تويلغ ابج ه   مني امضوى اباا   اخلعاإلا املص فألغ جل ت ا  ه  .

 

                                                                 
  210م ه ص2001صق ت  إلتر صإلحل اقلوت ه ا و إلا طه  املصإلسال اة  األغ   س  امل إلجلغ  ضقوي  إل ه س إل غ اإلجمضري ه ا   ايف ه ا 1-
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 حنو تطوير علمي للصريفة اإلسالمية :   

إل فيىألغ  واجي ا ألوم طإلملإًل اضقوسًا  قوسًا اضمإلسطإًله   ا ي ين ف  إل يف حإلجغ ات اجضىإلااا طلهألغ فن   ا ى  

 ضقوي  ا  ه  املص يف اة  ااه  امل ا ضقوي  املسين طلت ف   طلهألغ يف  ظإلم ا صريفغ اة  اا طهلألغ 

اي إلاألذألغ     ضىا  و ت اعاه  طلأل إل ا  ظ  ات جت  غ   إلسيخ املصإلسال ا و  ألغ ا يت ا ا   يوا تويلغ    

ا قلف ا  إلملا  ا ضقوس يف جمإلل ا صريفغ ا  إلملألغه  زا ت يف اميواغ ار ا ضقوساا  ا ضحعيث   ألإًل ا   قوساا

نهإل فمل ا ق ير حنو صريفغ ا  األغ اضذإلالغ  اوانسغ ملضقلسإلا ا  ص    إلاسم طلت امل إلفمغ   ي  ا ضج  غ 

 ات ا  إلملألغ ت ير توي   توي  جعًاه  إل  ام ار ا  جإلحإلا ا يت  ييت حضت اآلمل . 

  إلاغ  ضقوي  آ ألإلا ا ضهوي   ضه   يف ا  ا :الا خنلص ار ن  اإل  سر ات اضقلسإلا 

 ف   : اضقلسإلا  قوي  املرإلس غ    

 ميذر  قوي  ا ضهوي  طر ت ير املرإلس غ  ل   طلت ا  حو ا ضإل ا: 

     ف     ضيإل  املرإلست اجلألع: – 1

لف  ظ ا ب هألغ ا  يغ يف ا  هأل   فاإل ضي  اخلربم ا يت  عيي يف اجلإل ف ا  ض هإلس  فإل ي يضق 

 ا  ا :

  ف م مج  ا سألإل إلا طر املرإلست فألهإل يض لر  أاإل ضي ار خ ل   إلالي ا  املص اله  خربا ا يت  ذ ي ار 

 ا يعسم  ا  جإلح طلت اااسم امل إلسي  ا ض هويغ.

   ت م ا ضأنع ار ف لألغ املرإلست ا يإل و ألغ  لض إلا  ا  ا س   .

 يف ه  ا يعسم طلت ا ض إلا  ا  ابخ ير .  ج م اعى خربم املرإلست يف ا  ض هإلس  ا  فغ ا مو

  ا م اسا غ حإل    اإل ا املرإلست  ا ضو  إلا املمضيسلألغ طر ت ير اسا غ ا نءل املإل ا ه   إل هغ ا عخ  ه 

   إل هغ ا ضعفيإلا املإل ألغ  ي ه  ل   مل  فغ ن إل م   عساا املرإلست . 

 ا يت  ول طر ت ير املرإلس غ . ذوير جىإلز اضخصص ف  اااسم طإلاغ ملضإل  غ    أل  امل إلسي   – 2

طه  ا عسا إلا  ا سحوث  ضقوي  ا  ه   ى ل اب ألغ ه    ا  ع سل يمىم يف اخن إل  املخإلت   لهرإلس غ ه  -3

  زيإلام ابس إلح . نهإل ا ي  ألهذر املصإلسال اة  األغ ار سف  ن إل م ا ضوظألا  لهواسا املإل ألغ.

اة  األغ ه  ألث يضم  ختصألصىإل    ض هإلس يف املرإلس غ ه ف  إل  اإلفظ ا ض هإلسيغ   رتك فألىإل املصإلسال  –4

   ى ا يضم  وزي  املخإلت  طلت ان   ار     .   

    امل إليري املو وطألغ  ا   طألغ. ار ا واجف     ا إليري او وطألغ  ش طألغه  ذا يضم ا طضهإلا طلألىإل  - 5

 غ يضقلف ا ضأنع ار خربم ا  هأل    عس ي يف ا  يغ يف ا  هأل   فاإل ضي  خرب يه بمل ا  ه   فر آ ألغ املرإلس
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طلت    أل  امل       جإلح.   ا ار جإل فه  ار جإل ف آخ  فاإل غ ا  هأل  يف   إلالي ا  املص ال  اعى ا رسإلتي 

 .1يف ا وفإل   إل ضءااإل يه  ل   ار خ ل امل لواإلا ا ع أليغ طر  ج  ا  هأل    ري ي ا  ا ألغ  شى  ي 

 له     :اسا غ اجلع ى ا  ضصإلايغ   - 6

ا يألإلم  إل عسا غ ا ع أليغ  لجع ى ا  ضصإلايغ  له    . بمل اسا غ اجلع ى  ضو ح ا رت ألسإلا ا  زاغ  ليألإلم 

 إلمل     ا  ض هإلس  ه  ا ضذإل ألا ا  زاغ  ض  أل  امل    . نهإل  سني اةي اا ا ذلا املضو   " نهألغ ا  إل ج   إل  

 اضت يضم  عفر اي اااا صإلفألغ  له       ابس إلح م ه   عيع طلت تلف ا مويف  اب  إلس املضو  غ  لسأل  " ه 

اسجغ املخإلت م .  ألث   ضىا ا عسا غ  ضو   فس إلح ا أل غ يف اتإلس خمإلت  ا أل غ خ ل فرتم اعام ار ا ءار. 

 2 ا ضأنع ار  جوا اجلعيغ  اخلربم  ا ذ إل م ا  زاغ  عى صإلحف امل    .

 ايإلا اواسا  ويلألغ ا  هغ : - 1

 ضخ ألا املخإلت  يف طهلألغ املرإلس غ يضقلف  وف  اواسا ان   ا  هغ  لهرإلس غه  ل    إصعاس شىإلااا ف  

صذوك ارإلس غ خمصصغ مل   طإلا ا أل غ . طلت فمل  ذومل  إل لغ   هلألغ ا ضعا ل يف  ويف اب سايف املإل ألغ ه    

ف  ا  يص ط ع ا ضىإل  طه  امل     ف  يوز ا رتااا  ألهضىإل  يعا ار فرتم بخ ى .    يضم  ص ألضىإل  إل ءيإلام 

 3  ع مخ    واا. 

 ا ضخ ألا ار املخإلت   :  – 9

  ل   ار خ ل : 

   ظألم طهلألغ  عفيإلا ا ضهوي  ات امل     ه  فر جع ل زاين   إل  طلت اسا غ جع ى امل     .    -

    مبوجف ش      اضإل  غ    أل  امل     ار خ ل سف   يإلسي  ا سيغ ملخضلا ا اح  ا ض  أل   له  -

 4ا ضخعام املواسا ا ضهويلألغ .

ا ع ار ا   يإلا اةااسيغ ا يت ميذر فمل حيهلىإل املرإلست ات  ذل غ امل    ه  هل ا يضقلف ا   إليف يف  -

    س   ض  أل  امل     حمف ا ءاإلمل  املذإلمل. وا سعايغ طلت اإل  

لهإل حير امل     فس إلحإل طإل ألغ حيص   يعيم حإلفء  لهرإلست يف حإل غ  ألر فس إلح ا    غ  له    . فذ -

  5املرإلست طلت  مسغ فطلت يف ا   ح يضم ا   إليف طلألىإل. 
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 ثإل ألإل : اضقلسإلا  قوي  امل إلسنغ 

 ميذر  قوي  ا ضهوي  طر ت ير امل إلسنغ ه  ل   طلت ا  حو ا  ا : 

نإلا جعيعم ه  ت ح    سم اس إل  فط اال اص فألغ جعيعم  إل هغ طلت امل إلسنغ  ا ضو   يف ف  إل  ش  – 1

 اب ىم   نضضإلت .

 ف  إل  اإلفظ ا ض هإلسيغ يف املصإلسال اة  األغ  عاس  صإلحل ا  ه  .  – 2

ار اب هألغ مبذإلمل فمل  يوم املصإلسال اة  األغ  س إل  جىإلز ا ض هإلس   و   إلاس طلت اسا غ ف ص ا  ض هإلس  – 3

 غ ا قلف طلت ا مل . نأل ألغ ا ضغ هلإله  اسا غ ا مويف احمللألغ  ا ع  ألغ مل  ف

يضقلف ار املصإلسال اة  األغ  فمل  يوم  إل ض  ال طلت اب وايف  امل   طإلا اهلإلاغ ا يإل هغ  امل   طإلا  – 4

امليرتحغ ه  امل إلسنغ يف  ويلىإل  فااس ىإل  صوسم نسريم الا ا ضرت ابا ه ملإل  ضهض   ي املصإلسال ار اخلربم 

 . 1 خصوصإل يف ا  ض هإلساا تويلغ ابج   

 ألإلم املصإلسال اة  األغ  ضهوي  ا  ه   ا  ير ميلذومل فسا ا لاا اوا   ا رتا ألجألغ ه  ألث يضم   إل ىإل  - 5

 ا ض هإلس إل طلت ف إلا امل إلسنغ املض إل صغ ا يت   ضىا  إل ضهلأل    ع فرتم ات ا  هأل  ه   ع فمل يمرتا 

                                                                                                                                                                    2املص ال ا ضذإل ألا اخلإلصغ  إل س إل   فس إلح املص ال .

ا يألإلم  عسا غ اجلع ى ا  ضصإلايغ  له      صوسم ا أليغ ار ا  إلحألغ ا يإل و ألغ  اهل ع ألغ  ا ضموييألغ  - 6

 ا  ضصإلايغ  ا جضهإلطألغه    ع ا ضأنع ار ف هألغ امل      جنإلحيه  ا  إل ع املضو   ار امل     يضم  املإل ألغ 

 اختإلل ا ي اس ا  ض هإلس  ار  س  اجلىغه ف  اةااسم املخضصغ يف املص ال.

 ي اخضألإلس ا  ه   ا  ير يضم ا ض إلا  ا ىم ه  ألث يضم اسا غ اإل ا ا  هأل  مل  فغ صع ي  فاإل ضي  خرب - 7

 املإل ألغ  اةااسيغ ه  ف لألضي ا يإل و ألغ  اعى  فإل ل  إل ضءااإل ي .

 ىألئغ اواسا ان   ا  اًغ  لضهوي  طر ت ير امل إلسنغ ه  ل   ار خ ل اصعاس شىإلااا ف  صذوك  - 8

ا إلسنغ خمصصغ مل   طإلا ا أل غ  ايسو غ  لضعا ل يف  ويف اب سايف املإل ألغ ه ا   صذوك امل إلسنغ ا  إلاغ ه 

 اةجإلسم.  صذوك

املضإل  غ املألعا ألغ  له     ار  س  املص ال ه  لضأنع ار    أل  امل      صوسم  لألهغ حمف اخلقغ  - 9

 امل  واغ   هلألغ ا ض  أل  ه    ا  ع سل  ألؤا  ات خت ألض امضوى املخإلت م .

ه    إل   فضح حمإلت  إل م امل     يف املص ال ه  ألث يضم ا ص ال  صوسم ا سيغ حمف ا اح  ا ض  أل  - 10

  طلت ا ضيإلسي  ا ع سيغ اخلإلصغ مبضإل  غ طهلألغ ا ض  أل   له     
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 ثإل  إل : اضقلسإلا  قوي  اةجإلسم 

 يضقلف ار املصإلسال اة  األغ  قوي  ا ضهوي  طر ت ير اةجإلسم  ل   ار خ ل :

  ألإلم املصإلسال اة  األغ  ضذوير ش نإلا اضخصصغ ملهإلس غ ا ضهوي  ا ضأجري  . -ف 

  ل ا   نإلا    ا  فسا ا زساطألغه  طيإلساا  ذ ألغ  ا ا جتإلسيغه  اذإل ف  ألطهإلل  خمإلزمل  ألإلم  -ت 

  ا عاا  آ ا  ا يألإلم  ضأجري إل.

ا ضو   يف طهلألإلا اةجإلسمه  ل   ار خ ل اةجإلسم  إل ونإل غ  اةجإلسم طر ت ير املرإلس غه  اةجإلسم طر  -ج 

 ت ير امل إلسنغ.

ق ح صذوك اضخصصغ يقلر طلألىإل صذوك اةجإلسمه  ل    ضهوي  ا   نإلا  ألإلم املصإلسال اة  األغ   -ا 

 .1املءا  ا  إلؤ إل. طلت فمل يذومل  لهصإلسال حصغ يف   ل ا صذوك 

 النتائج والتوصيات:

 ف  : ا  ضإل ج 

  يع  وص  ا سإلحث ات ا  عيع ار ا  ضإل ج ف هىإل :

ت آ ألغ امل ا غ يف  وي  امل إلسي  ا رح ار خ ل ا عسا غ فمل املصإلسال اة  األغ اإل  ءال   ضهع طل .1

%  ار  10ا  ض هإلسيغه    ا ي ع خل  يف  وظألا فاوال املصإلسال. ه حألث  مضحول   ل اب ألغ طلت  مسغ 

 امجإل ا اواسا املصإلسال .

 سني ا عسا غ فمل املرإلس غ  امل إلسنغ  ا ملم  اة ضص إل   ا ضهوي  ا ضأجري  ار اب ألإلا اهلإلاغ يف   .2

 يف زيإلام اة ضإلج ار ا مل   اخلعاإلا ه  ايإلا ف ص طه   ل سإلت  إلس ه   ألذومل هلإل ا سا فإلط طهلألغ ا  ض ه

ا ضهوي     ض هإلساا طر ت ير آ ألغ املرإلس غ  امل إلسنغ اإل يءال   أل إله  جغ فمل خمإلت  هإل   .3

 ا    غ. 

 ىمه  يضقلف ار ا ضو   يف ا  إل  ا   نإلا ه  ألث  مإل م املصإلسال يف سؤ ا فاواهلإل طر ت ير اب    .4

ا س   امل نء  يف   ل ا إل غ   جأل  املصإلسال اة  األغ طلت ا  إل  ا   نإلا ه  طعم ا ءااىإل  إل  مسغ 

ا يت   يوز   عيىإل ح إل إل طلت ا مألو غ  محإليغ فاوال املواطني ه  مل ا ض إلا   ني املصإلسال اة  األغ 

 نغ يف ا   ح  اخلمإلسم . ا  ه   يف ا  هلألغ ا  ض هإلسيغ ييوم طلت ف إلا امل إلس

ط ع ن ري ار ا يألإلايني يف  عاهلم اة  اا ب لهغ ا  ضصإلا ار خ ل املصإلسال اة  األغ ه   يوج .5

 املصإلسال اة  األغ ه  ن    ن ري ار املوظ ني .
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ا رح ار خ ل ا عسا غ فمل طيع ا ملم ار اآل ألإلا اهلإلاغ ا يت  ضمىم يف زيإلام اة ضإلج ا ءساطاه  .6

ملءاس  طلت اة ضإلج ا ءساطا.  سام ل   مل  مضخعم   ل اآل ألغ ات اآلمل يف املصإلسال اة  األغ    جأل  ا

 ا أله ألغ. 

ا  ضهإلم   هلألغ ا ضخقألط   ألا جعا ط ع ا ظم املصإلسال اة  األغ ه    ا يؤث   لسإل طلت فاا    .7

 املصإلسال.

األغه ي ق  جء  ار اواسا ا حضألإلتا ا يإل و ا ا    ي   ي ا س   امل نء  طلت املصإلسال ا    .8

 املص ال ار ا  هلألغ ا  ض هإلسيغ.  

  إلك اسإل غ نسريم  وجي    ض هإلس يف اخلإلسجه    ا حي م ا ألهر ار ا ض هإلساا نسريم  مىم يف ا ع   .9

 ار ا  ي   ا سقإل غ.

ال   ا ا واز  ا عيين ط ع ن ري ار ا  ه   ا  ير يم ومل ات  يألر ابس إلحه    يىهىم    أل  ف عا .11

 املصإلسال اة  األغ.

املصإلسال ار  را ظم اواسا املصإلسال اة  األغ    ف  ضهوي  ا  ض هإلساا  صريم ابج .    ا   ميذ  .11

 امل إلسي  ا يت ختعم طهلألغ ا ض هألغ ا  ضصإلايغ  ا جضهإلطألغ.   يألر  عفىإل اب إل ا   و  وي

عس غه ا يإلاسم طلت اوانسغ ا ضقوساا املص فألغ   إل ا املصإلسال ا  األغ ار  لغ ا ذوااس ا س  يغ املؤ لغ  امل .12

 ا عي غ.

ن  ت ا عسا غ فمل     ا ضرإلار اة  اا  عا  يف ا ضو   يف  وي  ا  ض هإلساا طر ت ير املرإلس غ   .13

 امل إلسنغه    ا  ع سل ي ع  قوسا يف  وي  امل إلسي  يف     ا ضرهر اة  اا.    ا يمىم يف اإلس غ 

 إل غ. ا  ي   ا ع ار ا سق

حييت املصإلسال اة  األغ جنإلحإل يف ج ت املعخ ااه  زيإلام ساا املإلله ا    ميذر املصإلسال اة  األغ  .14

 ا عي غ. غار ا ضو   يف ا  ض هإلسااه  اوانسغ ا ضقوساا املص فأل

 ثانيا: التوصيات:

ذر فمل يضم ابخ    ع ا ض  ا  ا  ضإل ج ا يت مت ا ضوص  ا ألىإل  يوم ا عسا غ  و     ض ا ضوصألإلا ا يت مي 

 ىإل ار اج     أل  ف إل ألف ا ضهوي  طر ت ير املرإلس غ  امل إلسنغ  ا ملم  اة ضص إل   ا ضهأل  ا ضأجري  . 

  ميذر فمجإلل ف هىإل يف ا  ا :

 وصا ا عسا غ  إل ضو   ا ضعسيا يف  وي  امل إلسي  طر ت ير املرإلس غ ه  امل إلسنغه  ا ملم ه  -1

   ه  ا ع ار ا ضخعام آ ألغ امل ا غ .  اة ضص إل  ه  ا ضهوي  ا ضأجري

 ألإلم املصإلسال اة  األغ  إل ضو   يف ا  إل  ش نإلا جعيعم  مإل م املصإلسال يف سؤ ا فاواهلإل طر ت ير    -2

اب ىمه  يضقلف ار ا س   امل نء  يف   ل ا إل غ   جأل  املصإلسال اة  األغ طلت ا  إل  ا   نإلا ه 
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 عيىإل ح إل إل طلت ا مألو غ  محإليغ فاوال املواطني ه  مل ا ض إلا   ني  طعم ا ءااىإل  إل  مسغ ا يت   يوز  

 املصإلسال اة  األغ  ا  ه   يف ا  هلألغ ا  ض هإلسيغ ييوم طلت ف إلا امل إلسنغ يف ا   ح  اخلمإلسم .

   سم امإل هغ املصإلسال اة  األغ يف  وي  امل   طإلا تويلغ ابج  ار اج   يألر ا ض هألغ    -3

 جضهإلطألغ.ا  ضصإلايغ  ا 

 ا  ضهإلم  ضهوي  امل إلسي  ا صغريم  ا  فألغ ا يت  مىم يف ايإلا ف ص طه   لحع ار ا سقإل غ. -4

   سم ا عف   إلملصإلسال اة  األغ ه    جأل ىإل نو ىإل  مىم   مسغ نسريم يف طهلألغ  وي  امل إلسي   -5

 ا ض هويغ ا يت  مىم يف اإلس غ ا  ي   ا ع ار ا سقإل غ.

سيغ   رتك فألىإل املصإلسال اة  األغ  ضهوي  امل إلسي  يف جمإلل املرإلس غ  امل إلسنغ   إل  اإلفظ ا ض هإلا -6

 ا ملم  اة ضص إل  ه ار اج   وزي  املخإلت   ني املصإلسال ه    ا  أل ج  ا  ض هإلس يف آ ألإلا ا ضهوي  

 ا يت خمإلت  إل ا    غ .

   ه  املص يف اة  اا ا  ه  طلت  قوي  آ ألإلا ا ضهوي  ه  ا سحث طر آ ألإلا جعيعم  ض  م ا  ا -7

ا ضو   يف ا  ض هإلس املسإلش  ار خ ل فضح ا إلس   لمألإلساا ه  اواا ا س إل  ه   أل ىإل اسإلش م ا ا غ  -8

  لهوات ني ا  إل  ض عا ا و قإل  ه ا    يؤا  ات سف  اب  إلس طلت املواتر .

   ا ا واا    وصا ا عسا غ      ا حضألإلتا ا يإل و ا طلت ا واا   اجلإلسيغ فيط ه  ألث   -9

ا  ض هإلسيغه بمل املص ال  ا  هأل  ي رتنإل يف ا غ م  ا غ م . نا  ضهذر املصإلسال ار    أل    إلتىإل 

 ا  ض هإلس .   

ا  ضهإلم  ضعسيف   أ أل  ا ذوااس املص فألغه حضت  ضهذر ار ا ضأل إلت ا ضي ألغ ا عي غه  اوانسغ  -11

 ا ضقوساا املص فألغ املض حيغ.

 ضيعيم اخلعاإلا املص فألغ جبوام    طغ طإل ألغه ح إلظإل طلت جىع    ت  وصا ا عسا غ ا  ضهإلم  -11

 ا  ه  .

 ألإلم املصإلسال اة  األغ   ه  اسا إلا ف ألغ مل إلسي  ا ضصإلايغ  إلجحغه  يضو   فمل  ير فس إلحإل ا    غه يف  -12

 جمإلل املرإلس غ  امل إلسنغ  ا ملم.
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 قائمة املراجع  
 األغ ا إلص م يف ا  يوا  ا س وك  ا ضهوي  ه ا عاس طسع ا  محر يم   امحع ه  رإليإل ا    .1

 م .2001اجلإلا ألغ ه طإلم 

 25طسع ا  محر يم   امحع ه  قوي  صألغ ا  ض هإلس  امل ذ ا ا يت  واجىىإل ه  ع م ا ربنغ ه  .2

 م2003انضو   طإلم  21 -

 م .2011مريم ه ا  ا ألم اهع ا سقإل غ ه زي ف  ا غ ي   ه ا  ظ يغ ا  ضصإلايغ يف اة  م ه ااس امل .3

 م .2004اهع اهوا املذإل   ه ا ضهوي  املص يف اة  اا ه جإلا غ امل صوسم ه طإلم    .4

 م .  2009 إلظم اهع ا  هري  ه ا  يوا  املصإلسال ه ااس ز  امل هطإلم  .5

 سأل  اهع ا  ل ا ه ا     ا مويف املإل ألغ ا أله ألغ   ف هألضىإل ا  ضصإلايغ  ا ض هويغ م ه اب إلث  .6

م ه جإلا غ امللذغ اس ى   ا نء 2013فامق   15 –ا  ا  ي  4ؤ   ا واس ا نإلاميا ه ا  لهألغ مل

 م .2013ا عسا إلا ا  رتا ألجألغ م ه 

 اهع زنا شإلف ا ه ايعاغ يف ا  يوا  ا س وك ه ااس ا  ىرغ ه ا قس غ ا مإل  غ ه طإلم    ع مل م  .7

 لض هألغ ه امل ىع اة  اا  لسحوث حمني اباني ه املرإلس غ ا   طألغ ا عي غ ه ا س   اة  اا  .8

 م  .2000 ا ضعسيف  ه ا قس غ ا  إل  غ  

طسعاهلل طلا ا قو ا ه املصإلسال اة  األغ يف  و  ا ضقوساا احمللألغ  ا ع  ألغ   اسا غ  قسأليألغ  .9

 م .2005طلت ا ألهر م ه س إل غ انضوسال ه ا مواامل ه 

مه  11اا  ط  ضىإل   ألإلس  إلزل  ه خمإلت   وي  صألغ ا ضهوي  اة  عاو ت طه  ف و األهأل .11

 م.2009س إل غ انضوسال ه ابنإلاميألغ ا    ألغ  ل لوم املإل ألغ  املص فألغ ه طإلم 

 م. 2000اين طألمت ا  ألوتا ه اسإلائ ا س وك ه جإلا غ ا يإل  م ه  .11

فؤاا ا م تإل   ه ا ضهوي  اة  اا  ا س ا يقإل  اخلإلص ه ااس املمريم ه طهإلمل  ه ا قس غ اب ت ه   .12

 م . 1999م  طإل

اهع طه  شإل  ا ه   مجغ  ألع اهع  ذ  ه حنو  ظإلم  يع  طإلال   اسا غ  ل يوا  املصإلسال  .13

 م .1999 ا مألإل غ ا  يعيغ يف  و  اة  م  ه ااس ا س ري  لضوزي  ه طإلم 

طقألغ فألإل ه ا ضقسأليإلا املص فألغ  سأل  امل ا غ يف  و  ا  يي اة  ااه ااس ا      لجإلا إلاه    .14

 م.1999اص ه 

 م .  1991ابسامله  -اهع صإلحل طسع ا يإلاسه  ظ يإلا ا ضهوي  اة  ااه ااس ا    إلمله طهإلمل   .15

  إلاا حمر ف   .16
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محع محوا ه  قوي  ابطهإلل املص فألغ مبإل يض ر ا  ا   ي غ اة  األغ ه ا قس غ ا  إل ألغ ه اقس غ  .17

 م .1992ابسامل ه طإلم  -ا   يف ه طهإلمل 

ا غين ه ا  ض هإلس يف املصإلسال اة  األغ   اب    آ ألإلا ا ضقسألر م ه صإلايف امحع طسألع اهلل طسع    .18

 م .1999س إل غ اإلجمضري يف ا  ضصإلا ه جإلا غ ا يإلا ألغ ه ا   ايف ه 

  اج ا عير ط هإلمله صألغغ ا ضهوي  اة  اا املمضخعاغ يف اتإلس ا ضج  غ ا مواا ألغه جملغ  .19

 م .2002 املصإلساله ا إلا املصإلسال ا مواا اه ا  عا ا  إل اه

 ءيي محإلا  ه ا س املؤ مإلا املص فألغ اة  األغ يف ا ض هألغ ا  ضصإلايغ ه  ث ايعم  لهؤ     .21

 م.  2002/  5/  9 - 1ا    طيع جبإلا غ ا  إلس غ ه حول املصإلسال اة  األغ  ا س إل يف ا ض هألغ ار    

  طألغ  صألغ ا ضهوي  اهع ا  لا ا ي ى ه  ألا ا عير ا  ا ألم  إلج ا عير  آخ ير ه امل إليري ا  .21

 م. 1999املص يف ا  س و  ه اذضسغ املل  فىعه ا  يإل  ه 

 ذ  ا  حيإلمل ه ا س املصإلسال اة  األغ يف ا ع ار اآلثإلس ا ملسألغ  ل وملغ ه جملغ صألغ ا ضهوي  ه   .22

 م. 2000ابسامل ه ا  عا املهضإلز ه  -طهإلمل 

يف   سئغ   وظألا املواسا املإل ألغ ه  س غ  ا هإلا  ه  يألألم ا س املصإلسال اة  األغ ا أله ألغ يإل ني  .23

 م .  2010اإلسا ه طإلم  21 – 20طه  ايعاغ ملؤ   املصإلسال اة  األغ ه خ ل ا  رتم 

فمحع ا صعير جربي ه ا س املصإلسال اة  األغ يف  وي  ا ص إلطإلا ا صغريم  إل ضقسألر طلت      .24

 األغ يف ا  ض هإلس  ا    طيع يف فألص  اة  اا ا مواا اه حول ا س املؤ مإلا املص فألغ اة 

 م.  9/5/2002 – 1نلألغ ا   ي غ  ا عسا إلا اة  األغ جبإلا غ ا  إلس غ  ل رتم ار 

اةجإلسم اإل  ألضىإل  ف هألضىإل ه جملغ صألغ ا ضهوي   ا  هلألإلا املص فألغ اة  األغ ه ا  عا املهضإلز ه    .25

 م  .  2002 -ابسامل  -طهإلمل 

 م.2002نإلاميألغ ا    ألغ  ل لوم املإل ألغ املص فألغه اةجإلسم اإل ألضىإل  اءايإل إله اب .26

 م.1992  ع   ألع ا تإلمل ه اعخ   ل ذ  ا  ضصإلا  يف اة  م ه اؤ مغ ا   إل غ ه طإلم  .27

ابج  يف املصإلسال اة  األغ ه امل ىع ا  إلملا  ل ذ  اة  اا ه  حمر يو ا اا اه ا  ض هإلس  صري .28

 م.1996

 م.1996 ضصإلا   لهصإلسال اة  األغ  ني ا  ظ يغ  ا ضقسألره اهع طسع امل  م ف وزيعه ا عس ا  .29

 ألا اىألوت ا  ملا ه ا  ضصإلا ا ألهين  ا ع س ا ض هو  املضو    لس وك اة  األغه جملغ نلألغ  .31

 م.2009ا ضجإلسم ه طإلم 

 .  20013 -2006نضإلت اةحصإل  ا م و   ل رتم ار ه اجلىإلز امل نء   إلحصإل   .31

 م. 2013 – 2009ا م ويغ  ل رتم ار  ا س   امل نء  ه ا ضيإلسي  .32
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 .م2013 –م  2009    ا ضرإلار اة  اا ا ع  اه ا ضيإلسي  ا م ويغ  ل رتم ار  .33

 م.2002 -1993    ا ضرإلار اة  اا ا ع  اه امريم ط  ير طإلاإل ار امل جءاا ه  .34

 م .2013 – 2009     سإله ا ضيإلسي  ا م ويغ  ل رتم ار طإلم  .35

 م.2013مل ا ع  اه  ي ي  ا ض هألغ ا س  يغ ا  ا  ه ا ألهره  زاسم ا ضخقألط  ا ض إل   .36

 م2013 زاسم ا ضخقألط  ا ض إل مل ا ع  ا ه ا ضي ي  ا  ضصإلا  ا م و  ه   .37
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 دور الرقابة الداخلية يف رفع كفاءة األداء املايل 
 دراسة ميدانية على شركات االتصاالت اليمنية

5 

ىل التعرف على عناصر هيكل الرقابة الداخلية، وتقويم نظم هدفت الدراسة إ امللخص

الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت اليمنية ومعرفة مدى وجود عالقة بني 

األداء املالي يف شركات االتصاالت اليمنية،  عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة

وقد مت استخدام املنهج الوصفي لوضع اإلطار النظري للدراسة ،كما مت إجراء 

دراسة ميدانية لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها مت خالهلا مجع 

 البيانات من خالل استبانة وزعت على شركات االتصاالت اليمنية.

 يت توصلت إليها الدراسة:ومن أهم النتائج ال

أظهرت الدراسة متتع شركات االتصاالت اليمنية بهياكل رقابة  -1

 داخلية جيدة ومقبولة.

أكدددت الدراسددة وجددود عالقددة  ات داللددة إبصددائية موجبددة بدددني          -2

 عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املالي.

إن وجود عناصر رقابة داخلية جيدة يؤدي بالضدرورة اىل سنيدني    -3

صدائص النوعيددة للبياندات واملعلومددات املاليدة الدديت تنيدداعد        اخل

 اإلدارة على ترشيد ودعم قراراتها.

 وقدمت الدراسة جمموعة من التوصيات أبرزها:

استمرار عملية التحديث والتطوير هليكدل الرقابدة الداخليدة يف     -1

 شركات االتصاالت اليمنية. 

ات االلتدددددددديام بالنيياسددددددددات واإلجددددددددراءات التنظيميددددددددة يف شددددددددرك      -2

 االتصاالت اليمنية وسديث تلك النيياسات واإلجراءات. 
 

 عياش منيعود عبداهلل امحد الوهاب عبد.أ

 احملاسبة يف وبابث قانوني حماسب

 والتمويل



 

511 
 

 م  2014ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 متهيد:

تعد ثورة االتصاالت واملعلومات هي النيمة األبرز اليت متيي هذا العصر، ولينيت اجلمهوريدة اليمنيدة ببعيدد    

ولدذا فقدد شدهدت الديمن خدالل النيدنوات األخدرية         –رغم تفاوت تأثرياتها من بلد آلخدر   –عن تأثريات هذه الثورة 

ولعدل أهدم    –الثابتدة، املتنقلدة، الدوليدة     –صاالت مبختلف أنواعها ( ست شركات تعمل يف جمال االت6تأسيس )

ما مييي قطاع اخلدمات عمومًا واالتصاالت على وجه اخلصوص هي جمموعة من النيمات أبرزها سرعة تقادم 

حمدودية النيوق التقنيات املطبقة يف هذا القطاع، استحالة ختيين املنتجات واخلدمات، وجود منافنية شديدة، 

تلددك النيددمات وغريهددا متثدل سددديًا أمددام شددركات االتصدداالت ينيدتدعي إخدداد نظددم رقابددة داخليددة              هدفة ، املنيدت 

جيددة ومالئمدة لطبيعددة أنادطتها، ومدن هنددا رأى البابدث ضددرورة دراسدة دور نظدام الرقابددة الداخليدة وتأثرياتدده يف              

 رفع كفاءة األداء املالي للاركات اليت تعمل يف هذا القطاع.

 ة: مشكلة الدراس

 تتلخص ماكلة الدراسة يف التنياؤالت اآلتية: 

 هل تتمتع شركات االتصاالت اليمنية بالعناصر الكافية و املالئمة لوجود هيكل رقابة داخلية جيده؟ -1

 ما مدى تأثري نظام الرقابة الداخلية يف كفاءة األداء املالي للاركة؟ -2

النوعية للمعلومات اليت تنياعد يف  سنيني اخلصائص إىلنظام رقابة داخلية كفء   وجود يؤديهل  -3

 ؟ اختا  القرار

 أهداف الدراسة: 

 تنيعى الدراسة إىل سقيق األهداف اآلتية: 

 التعرف على عناصر هيكل الرقابة الداخلية. -1

 التعرف على واقع نظم الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت اليمنية. -2

اخليدة )بوصدفه مدتًريًا منيدتقاًل( وكفداءة      التعرف على مدى وجود عالقة بني عناصر الرقابدة الد  -3

 األداء املالي )بوصفه متًريًا تابعًا(.

وتكمددن أهميدددة هددذه الدراسددة يف ندددرة الدراسددات الددديت تناولددت مفهددوم الرقابددة الداخليدددة             : أهميةةة الدراسةةةة

ة خصوصددًا يف شدددركات االتصدداالت نظدددرًا اداثدددة هددذا القطددداع ننيددبيًا وبالتدددالي   يأخدددذ نصدديبه مدددن الدراسددد             

 والبحث
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اعتمد البابث على املنهج االستقرائي يف دراسة األدبيات املتعلقة بكل من الرقابة : منهجية الدراسة

الداخلية وتقويم كفاءة األداء املالي، و لك من خالل استعراض املراجع واملصادر املختلفة، كالكتب، 

صدارات املهنية املختلفة ومواقع اإلننرنت والدوريات، والبحوث والدراسات، والرسائل اجلامعية، والنارات واإل

، وعلى املنهج االستقرائي من خالل إعداد استبانة للتعرف على آراء -االجنلييية –سواًء العربية أو األجنبية 

 املعنيني يف هذا اجملال.

 تقوم الدراسة على الفرضيات اآلتية: : فرضيات الدراسة

 كفء  وجيد للرقابة الداخلية. ال تتمتع شركات االتصاالت اليمنية بهيكل -1

 ال توجد عالقة  ات داللة إبصائية بني عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املالي.  -2

سنيني اخلصائص النوعية للمعلومات اليت  إىليؤدي  ال نظام رقابة داخلية كفء  وجود -3

 .تنياعد يف اختا  القرار

االتصاالت العاملة يف اجلمهورية اليمنية اليت تقدم تعد الدراسة على شركات  : حدود الدراسة ونطاقها

خدمات االتصاالت الثابتة أو املتنقلة أو خدمة االتصاالت الدولية، وعلى وجه اخلصوص املراكي الرئينية 

 م2212إىل  2222لتلك الاركات الواقعة يف النطاق اجلًرايف للعاصمة صنعاء، وتًطي الفنرة من عام 

: الدراسات الساب  قة:ثانياً
1- (  (1)(1991دراسة شاكر عبدالكريم هادي البلداوي 

هدفت الدراسة إىل التعرف على اثر هيكل الرقابة الداخلية يف أداء الوبدات االقتصادية من خالل دراسدة  

عينة من الاركات الصناعية العراقية، ومن أبرز ما اوصت به الدراسة  ضرورة قيام الادركات بوضدع سياسدات    

ليمة، ضددرورة تطددوير فلنيدددفة اإلدارة خصوصددًا فيمددا يتعلدددق بدددعم إدارات الرقابددة واملراجعدددة          وإجددراءات رقابيددة سددد   

الداخليددددة واالهتمددددام بتدددددريب منتنيددددبيها وسديددددد موقدددددع هددددذه اإلدارات يف مكددددان مالئددددم يف اهليكددددل التنظيمدددددي            

 للمناأة.

 

                                                                 
دراسة ميدانية على عينة من الاركات  –شاكر عبد الكريم هادي البلداوي"اثر هيكل الرقابة الداخلية يف فاعلية أداء الوبدات االقتصادية  -1

 م.1991عية العراقية" رسالة دكتوراه يف احملاسبة، غري مناورة ، اجلامعة املنيتنصرية،الصنا
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2- (  (1)( 2222دراسة فريدة فائق مظهر 

بدة الداخليددة يف قطدداع النقدل الددري يف مجهوريددة والددذي        تناولدت هددذه الدراسددة مادكلة ضددعف أنظمددة الرقا      

يرجع إىل ضعف الوعي الرقابي ألغلب اإلدارات بأهمية دور النظم الرقابية، وقد خلصدت الدراسدة إىل جمموعدة    

مددن االسدددتنتاجات أهمهددا: عددددم قيددام اإلدارة املعنيدددة بالرقابددة الداخليدددة برفددع تقدددارير دوريددة عدددن نتددائج أعماهلدددا               

 عاجلات املالئمةواقنراح امل

3- ( عادل حممد عاي   (2)(2222دراسة 

تناولدت الدراسدة قيدات وتقددويم األداء املدالي للمؤسنيدات االقتصدادية وقددد قدام البابدث بتقيديم األداء املددالي             

ملؤسنيدددة صدددناعة الكوابدددل ببنيدددكرة باسدددتخدام جمموعدددة مدددن املعدددايري واملنددداهج املختلفدددة، وخلصدددت الدراسددددة إىل             

التوصيات مفادهدا ضدرورة العنايدة عندد اختيدار معدايري ومؤشدرات تقيديم األداء املدالي لكدي           جمموعة من النتائج و

 تعكس تلك املقاييس األداء الفعلي للمؤسنية.

4-  (  (3)(2222دراسة بنيان عبد الًين كعدان 

تناولددت الدراسدددة اإلطددار العدددام للرقابددة الداخليدددة يف املؤسنيددات املصدددرفية، كمددا استعرضدددت آليدددات وأدوات            

األداء يف القطداع املصدريف، وخلددص البابدث إىل جمموعدة مدن النتددائج و التوصديات أبرزهدا ضدرورة تفعيددل             تقدويم 

دور البنك املركيي النيوري واملؤسنيات الرقابية األخرى يف رقابتها على املؤسنيات املصرفية العاملة يف النيوق 

 النيورية.

5- (  (4)(2223دراسة ماجد عبد الفتاح حممد العوينيي 

الدراسدة مناددات القطداع اخلداص يف اجلمهوريدة اليمنيددة، وقدد خلصدت الدراسدة إىل جمموعددة            تناولدت هدذه  

من التوصيات كان أبرزه ضرورة االهتمام بوظيفدة املراجعدة الداخليدة واسدتقالليتها، تضدمني قدانون الادركات        

 اخليني.اليمين نصًا يليم الاركات بتكوين جلنة مراجعة، تأسيس منظمة مهنية حملية للمراجعني الد

                                                                 
" حبدث دبلددوم عددالي يف احملاسددبة، غددري مناددورة،       -العددراق  –فريددة فددائق مظهر"تقددويم نظددام الرقابددة الداخليدة يف الاددركة العامددة للنقددل الددري           -1

 م.2222جامعة بًداد،
دراسددة بالدة مؤسنيددة صددناعة الكوابدل ببنيددكرة" رسددالة ماجنيددتري يف          –للمؤسنيددات االقتصددادية: قيدات وتقيدديم      عدادل حممددد عاددي"األداء املدالي    -  2

 م.2222بنيكرة، اجلمهورية اجليائرية، –اإلدارة، غري مناورة، جامعة خيضر 
النيدوري" رسدالة دكتددوراه     التجداري  رفاملصد  علدى  تطبيقيددة  بالدة  دراسدة  مدع  املصدريف  القطداع  يف األداء وتقيدديم  "الرقابدة بنيدان عبدد الًدين كعددان     -  3

 م.2222يف احملاسبة،غري مناورة، جامعة دماق ،
ماجدد عبددد الفتدداح حممدد العوينيددي"دور املراجعددة الداخليدة يف مراقبددة وسنيددني األداء يف منادات القطدداع اخلدداص اليمنيدة" رسددالة ماجنيددتري يف                -  4

 م.2223احملاسبة، غري مناورة، جامعة امللكة اروي، صنعاء،
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ن الرقابة خب أن متارت على أتتمحور ماكلة البحث يف  (1)(2221دراسة نهلة إبراهيم عبد الكريم ) -6

ااصددول علدددى    إمكانيددة  هددذه الدراسددة التأكددد مدددن    ، وكددان مددن أهدددداف    مجيددع أوجدده الناددار باملادددروع    

رفدع كفدداءة    هدا مدن التوصديات كددان أهم    وقددد اقدنرح البابدث عدددداً    ، ميكددن االعتمداد عليهدا    ماليدة  بياندات 

، وبرجمتهدددا  اآلليددة العنصددر الباددري مددن العددداملني عددن طريددق التدددريب املتقددددم يف اسددتخدام اااسددبات           

، خدب علدي املراجدع    وفاعليته هتءلتأكد من كفالباكل دوري  ةتقويم نظام الرقابة الداخليل اااجة

 .االرقابة الداخلية، وإعداد تقارير عن كفاءتها وفاعليته مالداخلي فحص نظ

 ما مييي هذه الدراسة عن الدراسات النيابقة

من خالل استعراض الدراسات النيابقة ميكن القول إن أبرز ما مييدي هدذه الدراسدة عدن سدابقاتها يتمثدل يف       

 اآلتي: 

أن الدراسات النيابقة تناولت دراسة وتقويم نظم الرقابة الداخلية يف مؤسنيات صناعية ومصرفية  -1

ينما خصص البابث دراسته هدذه لدراسدة دور الرقابدة الداخليدة يف رفدع      ومؤسنيات تقدم خدمات النقل ب

وسكمهدا جمموعدة مددن     -االتصداالت  –كفداءة األداء املدالي يف مؤسنيدات تقددم خددمات بديثدة ننيدبيًا        

 العوامل واملتًريات اليت تعطي هذه املؤسنيات طابعًا خاصًا لنظمها الرقابية 

كاملراجعدة   –معينة من مكونات الرقابدة الداخليدة   أن بعض تلك الدراسات اقتصرت على جيئية  -2

 بينما مشلت هذه الدراسة كافة مكونات وعناصر الرقابة الداخلية. –الداخلية 

ثدر الرقابدة الداخليدة علدى املؤسنيدات االقتصدادية       مدن تلدك الدراسدات توسدعت يف دراسدة أ      ًاأن كدثري  -3

الدراسدة علدى دراسدة األثدر علدى األداء       لتامل كافة التأثريات على تلك املؤسنيات بينما اقتصرت هدذه 

 املالي.

هذا وقد استفاد البابث من الدراسات النيابقة سواًء يف اإلطدار النظدري للدراسدة أو يف بنداء النمدو ي الدذي       

كمددا سددعى البابدث جاهدددًا لتندداول بعدض اجلوانددب الدديت   تتناوهلددا          -اإلسدتبانة  –اعتمدده يف مجددع البيانددات    

 الدراسات النيابقة.

 

 

 

                                                                 
 " رسالة ماجنيتري يف احملاسبة، غري مناورة، جامعة النيودان للعلوم والتكنولوجيا والفعالية باملناات الصناعية دراسة بالة مصنع بوهيات املهندت  اثر الرقابة الداخلية يف زيادة الكفاءة "2221، نهلة إبراهيم عبد الكريم -1
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 فهوم وأهداف وأهمية وهيكل الرقابة الداخليةم

  (1)الرقابة لًة: تعين الرقابة يف اللًة العربية ااراسة، الرصد، االنتظار، ااذر: مفهوم الرقابة

معنيني هما النيلطة والفحدص بنيدب قداموت     إلىControlأما يف اللًة االجنلييية تاري كلمة الرقابة 

Harraps Standard)(2)   

ة الداخلية: تعريف الرق ب عرفت جلنة إجراءات املراجعة التابعة جملمع احملاسبني القدانونيني األمدريكيني    ا

AICPA             الرقابدددة الداخليددددة "بأنهدددا خطددددة التنظددديم وكددددل الطدددرق واإلجددددراءات واألسددداليب الدددديت تضددددعها إدارة

بية وزيدادة درجدة   الاركة واليت تهدف إىل احملافظة على أصول الادركة وضدمان دقدة وصدحة املعلومدات احملاسد      

 (3)االعتماد عليها وسقيق الكفاءة التاًيلية والتحقق من التيام العاملني بالنيياسات اليت وضعتها اإلدارة"

مدن معدايري املراجعدة الدوليدة الرقابدة الداخليدة بداآلتي "إن تعدبري نظدام الرقابدة            422كما عرف املعيدار رقدم   

يت تتبناهدا إدارة املنادأة ملنيدداعدتها قددر اإلمكدان يف الوصددول إىل       الداخليدة يعدين كافددة النيياسدات واإلجدراءات الدد      

يف العمددل، واملتضدمنة االلتدديام بنيياسددات اإلدارة ومحايددة األصددول ومنددع        ها يف ضددمان إدارة منظمددة و كفدداءة     هددف 

واكتااف الًش واخلطأ ودقة واكتمال النيجالت احملاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة يف الوقت املناسب 

 ( 4ويامل نظام الرقابة الداخلية على أمور ابعد من تلك املتصلة مباشرة بوظائف النظام احملاسيب " )

  يكن هناك ما ينيتدعي وجود نظم للرقابة الداخلية، بيث كانت املناات   أهمية الرقابة الداخلية وتطورها: 

سدباب، لعدل أبرزهدا    لعديد مدن األ فردية وصًرية ااجم يباشر إدارتها وتاًيلها املالك بنفنيه، ونتيجة ل

بيدث وضدعت بعدض الددول معدايري يدتم        –كبرية ااجم  ات األناطة املختلفدة واملتادعبة   ظهور املناات 

رية ااجدددم إ ا              االسنرشدداد بهددا لتحديددد بجددم املناددأة فمددثاًل يف بريطانيددا تعددد الوبدددة االقتصددادية صدًد

 يتجداوز مبيعاتهدا النيدنوية مليدوني جنيدة، أن ال      انطبق عليها شرطان من الثالثة الادرور اآلتيدة: )أن ال  

                                                                 
 424، دار صادر، بريوت، ص 1العرب"جملدحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري "لنيان -  1
 ’22لعدد جوري لينيكوبيه، "رقابة الدولة على املاروعات العامة"، ترمجة بكر قباني، جملة العلوم اإلدارية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ا-  2

  12م، ص 1961القاهرة 
د شحاته "الرقابة واملراجعة الداخلية ااديثة" الدار د.عبد الفتاح حممد الصحن، د.حممد النييد سرايا، د.شحاته النيي-  3

 15م، ص 2226اجلامعية،االسكندرية،
ترمجة اجملمع العربي  –املعايري الدولية للمراجعة الصادرة عن االساد الدولي للمحاسبني  -اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني -  4

  111م، ص1991للمحاسبني القانونيني، عمان 
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يييدد عدددد العدداملني فيهددا عددن ،نيددني عدداماًل، أن ال تييدد أصددوهلا عددن سددبعة وتنيددعون ألفددًا و،نيددمائة               

 (1)جنيه 

ة:  ة الداخلي ب  من أهداف أنظمة الرقابة الداخلية منها: أهداف الرقا

 محاية أصول املناأة. 

 -وأبرزهدا القدوائم املاليدة    -ية املنيدتخرجة مدن سدجالت املنادأة    ضمان دقة وصحة املعلومات احملاسدب  

 لييادة درجة االعتماد عليها.

 زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف استًالل موارد وأصول املناأة. 

 التأكد من مدى التيام العاملني باملناأة بالنيياسات اليت وضعتها اإلدارة. 

ة الداخلية ب بدة الداخليدة علدى جمموعدة مدن الددعائم أو املقومدات        يقدوم نظدام الرقا  : مقومات أنظمة الرقا

 تتمثل يف اآلتي:  (2)األساسية 

 هيكل تنظيمي كفء -1

 وجود سياسات وإجراءات اماية األصول -2

 وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية -3

 وجود إجراءات لييادة الكفاءة وتاجيع االلتيام بالنيياسات املوضوعة -4

 نظام حماسيب كفء وفعالوجود  -5

 بنين اختيار العاملني وتدريبهم و تقويم أعماهلم -6

 وجود قنيم أو إدارة للمراجعة الداخلية -7

 االعتماد على الرامج احملاسبية اآللية املتكاملة -1

ة:    ة الداخليدد بدد الددذي أصدددره معهددد احملاسددبني القددانونيني       1911 (3)لنيددنة   55ي التقريددر رقدم   ف هيكددل الرقا

بيددث اسددتبدل هدددذا التقريددر وألول مددرة مصدددطل         1992ليطبددق اعتبدددارًا مددن بدايددة عدددام       (AICPA) األمددريكيني 

نظددام الرقابددة الداخليددة بهيكددل الرقابدددة الداخليددة علددى اعتبددار أن هددذا املفهدددوم أكثددر مشددواًل مددن مفهددوم نظدددام                

                                                                 
 32م، العدد 1997 امحد ألعينيي "خصوصية تدقيق املناأة الصًرية" جملة املدقق، مجعية مدققي اانيابات القانونيني األردنيني، عمان،ياسني-  1

  42،ص. 
 26م، ص 1992د. امحد حممد نور "مراجعة اانيابات من النابيتني النظرة والعلمية " مؤسنية شباب اجلامعة،االسكندرية، -  2

1- SAS No.55 April، 1988، Site: www.cba.org  

http://www.cba.org/
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 الرقابة الداخلية.

هدا "النيياسدات واإلجدراءات الديت يدتم      فقد مت تعريف الرقابة الداخلية بأن (SAS 55)ووفقًا للتقرير رقم  

من خالهلا سقيق أهداف الاركة اليت خدب أن يهدتم بهدا مراقدب اانيدابات، بتدى ينيدتطيع ااكدم علدى مددى           

قدرة الاركة حمل املراجعدة علدى تنيدجيل وتلخديص البياندات واألبدداث املاليدة الديت قامدت بهدا الادركة حمدل             

 املراجعة"

يتضد  أن الرقابدة الداخليدة تتكدون مدن ثالثدة عناصدر         55ارد بدالتقرير رقدم   واعتمادًا على هدذا التعريدف الدو   

 : (1)أساسية هي

   Control Environmentبيئة الرقابة  -أ 

 Accounting Systemالنظام احملاسيب  -ب 

 Control Procedureإجراءات الرقابة  -ي 

ة مدددن خدددالل   يف سديدددد عناصدددر هيكددل الرقابدددة الداخليدد      (2)(COSO)وقددد توسدددعت جلنددة دعدددم املنظمددات      

 Internalإطدددار متكامدددل    –، ومسدددي  لدددك التقريدددر: الرقابدددة الداخليدددة      1992تقريرهددا الددديت أصددددرته يف عدددام     

Control – Integrated frame work          و بددد  لددك التقريدر عناصددر هيكددل الرقابدة الداخليددة  منيددة

 عناصر وهي: 

 Control Environmentبيئة الرقابة  -1

   Risk Assessmentتقدير املخاطر  -2

 Information and Communicationاملعلومات واالتصال  -3

 Control Activitiesأناطة الرقابة  -4

 Monitoringاملتابعة  -5

 (3)بإصدار بيان معيدار التددقيق رقدم     (AICPA)قام معهد احملاسبني القانونيني األمريكيني  1995ويف عام 

(SAS No. 78)      والدذي أخدذ بتوصديات جلندة(COSO)   ا يتعلدق مبعيدار التددقيق رقدم     خصوصدًا فيمد(SAS 

No.55)  سالف الذكر 

                                                                 
2 -Lemkin R. & Winters A. "SAS No. 55: The Auditor's New Responsibility for Internal Control " Journal 

Accountancy ، May 1988. P 84-88.  
2 - COSO "Internal Control –Integrated Framework Executive Summary" site: www.coso.org  
3 - SAS 78، Site: www.cba.org 

 

http://www.coso.org/
http://www.cba.org/
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 م  2014ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

أن مفهوم تقويم األداء املالي يف أي منظمة يعين  (1)يرى بعض البابثني  مفهوم قيات و تقويم األداء املالي: 

 التأكد من مطابقة نتائج العمل مع األهداف احملددة.

ر منيددتمر يهددف إىل التعددرف علددى منيددتويات      ن تقددويم األداء املددالي مفهدوم ياددري إىل ناددا     و يدرى البابددث أ  

خددالل فددنرة حمددددة ومقارندددة     -ولدديس بالضددرورة املناددأة ككددل     –التنفيددذ الدديت قامددت بهددا الوبدددة أالقتصددادية       

ًددرض تعضدديد    النتدائج احملققددة مددع األهدداف املرسددومة سددلفًا ومعرفدة االجرافددات إن وجدددت وسديدد أسددبابها            ب

 ومعاجلة أسباب االجرافات النيلبية منيتقباًل. خابية وتاليف أسباب االجرافات اإل

من خالل ما تقدم يالبظ البابث ضرورة توافر جمموعة من العناصر اهلامة يف أي عملية تقييم لددداء   

 منها: 

 أهداف واضحة وحمددة وقابلة للقيات ومرتبطة بفنرة زمنية حمددة. -أ 

 قيات موضوعي للنتائج احملققة فعاًل.  -ب 

  ما سقق فعاًل من نتائج مع األهداف املرسومة منيبقًا. إجراء املقارنة بني -ي 

 سديد االجرافات املتحققة. -د 

 للتعرف على أسبابها. -اإلخابية منها والنيلبية -سليل االجرافات  -ه 

تعضديد أسدباب االجرافدات اإلخابيدة و تدداليف أسدباب االجرافدات النيدلبية ووضدع املعاجلددات            -و 

 املناسبة هلا.

( تعمل يف قطاع االتصاالت 6هناك عدد ست شركات ): املكونة لقطاع االتصاالت يف اليمن نبذة عن الاركات 

يف اجلمهورية اليمنية كما  كرنا منيبقًا يف النبذة التارخيية وتعمل هذه الاركات يف تيويدد النيدوق اليمنيدة    

 ننرنت. دمات االتصاالت املختلفة سواًء الثابتة منها أو املتنقلة أو الدولية وخدمات اال

 

 

 

 

 

 

                                                                 
تطبيق على هيئة بال –أجمد بنين عبد الرمحن "استخدام أساليب املراجعة اإلدارية يف تقييم كفاءة األداء اإلداري يف قطاع النقل واملواصالت  1-

  52م، ص. 1995النقل العام بالقاهرة " رسالة ماجنيتري يف إدارة األعمال غري مناورة، جامعة عني مشس، 
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 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

  (1)جدول رقم 

 الاركات املكونة لقطاع االتصاالت يف اليمن

تاريخ بدء  نوع امللكية الاركة

 الناار

 مالبظات خدماتها الرئينيية

املؤسنيددددددددددددددددددددددددددددددة   -1

 العامة لالتصاالت

  االتصاالت الثابتة 1912 بكومي )عام(

  االتصاالت الدولية 1992 خمتلط تيليمن -2

هلددددددددددددداتف النقددددددددددددددال   ا 2221 خاص سبافون-3

GSM 

 

أم تدددددددددددددددددددددددددددددددي إن   -4

MTN مين 

اهلددددددددددددداتف النقددددددددددددددال    2221 خاص

GSM 

تأسنيدددت سددددت اسددددم سبينيددددتل ميددددن      

مت انضددددددمامها اىل ام   2226ويف عدددددام  

 تي إن العاملية

اهلددددددددددددداتف النقددددددددددددددال    2224 خمتلط مين موبايل -5

CDMA 

كانددت بكوميدددة )عامددة( ومت طدددرح     

% مدددن أسدددهمها لالكتتدددداب    41ننيدددبة  

 2226يف عام 

اهلددددددددددددداتف النقددددددددددددددال    2227 خاص يوآ -6

GSM 

 

 سليل البيانات واختبار الفرضيات

ة الدراسة -1  جمتمع وعين

( شدركات لالتصداالت العاملدة يف اجلمهوريدة اليمنيدة وقدد مت اسدتعادة        6اسدتبانة علدى )   132مت توزيع عدد 

( اسدتبانة  11ات عددا ) %من إمجالي عدد االستبانات املوزعة وقد مت سليدل مجيدع االسدتبان   79استبانة ومتثل  123

 لعدم صالبيتها، واجلدول اآلتي يبني منيتوى توزيع االستبيان على العينة املنيتهدفة للدراسة. 

 ثبات وصدق االستبانة -2

أجدرى البابدث خطدوات اختبددار الثبدات علدى العينددة االسدتطالعية نفنيدها بطريقددة الفدا كرونبدا  لقيددات              

معددامالت   (2)، وللمعددل الكلددي للمحدداور ويدبني اجلدددول رقددم       ثبدات االسددتبانة لكددل حمدور مددن حمدداور االسددتبيان       

الفا كرونبا  واليت تدل على وجود معامالت ثبات معقولة ودالة إبصائيا بيث كانت معامالت الثبات أكر 

 2662وبصورة عامة فإن معامالت ثبات االستبيان جلميع احملاور علدى منيدتوى العيندة كاندت أكدر مدن        2662من 
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 صدق وثبات االستبانة. مما يؤكد على

 (2)جدول رقم 

 اختبار الثبات وفقًا ملعامالت الفاكرونبا  لكل حمور من حماور االستبيان

معامالت الفا 

 كرونبا 

عدد 

 العبارات
 احملور

 احملور األول: تقويم نظم الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت 41 841.

 ة الداخلية على كفاءة األداء املالياحملور الثاني: تأثري عناصر الرقاب 12 929.

.893 5 
احملدور الثالدث: تدأثري الرقابدة الداخليدة علدى كفداءة اخلصدائص النوعيددة          

 للمعلومات

 جلميع احملاور 56 888.

ة  -3  خصائص العين

 فيما يلي سليل خلصائص عينة الدراسة:

  (3)جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة بنيب خصائصهم الدميًرافية

 القطاع العام القطاع املختلط القطاع اخلاص اجملموع

 البيان

ة 
صي

خلا
ا

ية
اف

ًر
مي

لد
ا

 
الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

ما قبل  - - 1 3.6 3 5.8 4 4.3

 البكالوريوت

ي
لم

لع
ل ا

ه
ملؤ

ا
 

 بكالوريوت 10 83.3 23 82.1 43 82.7 76 82.6

 دبلوم عالي 2 16.7 2 7.1 1 1.9 5 5.4

 ماجنيتري - - 1 3.6 5 9.6 6 6.5

 دكتوراه - - - - - - - -
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 القطاع العام القطاع املختلط القطاع اخلاص اجملموع

 البيان

ة 
صي

خلا
ا

ية
اف

ًر
مي

لد
ا

 

الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 52 100.0 91 98.9

 حماسبة  9 75.0 24 85.7 40 76.9 73 79.3

ص
ص

خ
لت

ا
 

 إدارة أعمال 2 16.7 1 3.6 7 13.5 10 10.9

 ىأخر 1 8.3 2 7.1 5 9.6 8 8.7

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 52 100.0 91 98.9

منظمات  2 16.7 1 3.6 5 9.6 8 8.7

 حملية

ية
ضو

لع
وا

ة 
ال

يم
ال

 

 منظمات عربية - - - - - - - -

 منظمات دولية - - 2 7.1 1 1.9 3 3.3

 اجملموع 2 16.7 3 10.7 6 11.5 11 12.0

 حماسب 6 50.0 18 64.3 41 78.8 65 70.7

فة
ظي

لو
ا

 

 رئيس بنيابات - - 2 7.1 5 9.6 7 7.6

 مدير مالي - - - - 2 3.8 2 2.2

 مراجع 4 33.3 4 14.3 2 3.8 10 10.9

 مدير مراجعة 1 8.3 1 3.6 1 1.9 3 3.3

 أخرى 1 8.3 2 7.1 1 1.9 4 4.3

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 52 100.0 91 98.9

ت ثالث سنوا 1 8.3 9 32.1 10 19.2 20 21.7

 فأقل

مة
خلد

ت ا
وا

سن
 

 سنوات 6 – 4 3 25.0 4 14.3 11 21.2 18 19.6

 سنوات 9 -7 4 33.3 3 10.7 21 40.4 28 30.4

سنوات  12 4 33.3 11 39.3 8 15.4 23 25.0

 فأكثر

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 50 96.2 89 96.7
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 القطاع العام القطاع املختلط القطاع اخلاص اجملموع

 البيان

ة 
صي

خلا
ا

ية
اف

ًر
مي

لد
ا

 

الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

الننيبة 

 املئوية
 العدد

 سنة فأقل 35 10 83.3 19 67.9 44 84.6 73 79.3

ت
وا

نين
ال

 ب
مر

لع
ا

 

 سنة 45 – 36 2 16.7 4 14.3 6 11.5 12 13.0

 45أكثر من  - - 4 14.3 2 3.8 6 6.5

 سنة

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 52 100.0 91 98.9

  كور 10 83.3 25 89.3 44 84.6 79 85.9

س
جلن

ا
 

 إناث 2 16.7 2 7.1 7 13.5 11 12.0

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 51 98.1 90 97.8

 % (من أفراد العينة   يدلوا بكافة خصائصهم الدميًرافية3-2ة: هناك بني )مالبظ

 عرض وسليل البيانات  -4

يف احملددور األول مت إخددداد املتوسددط اانيدددابي لكددل بدددديل مددن بددددائل كددل العبدددارات بدداحملور والننيدددب             

افقون علدى حمتواهدا إ ا   خابية مبعنى أن أفراد العينة يوبارات االستبانة، وتكون العبارة إاملئوية لتحليل ع

((و تكدون العبدارة سدلبية مبعنددى أن     2كاندت قيمدة الوسدط اانيدابي تتجده إىل املوافقدة )يييدد عدن الدرجدة )         

أفراد العينة ال يوافقون على حمتواها إ ا كانت قيمة الوسط اانيابي تتجه إىل عدم املوافقدة )يقدل عدن    

(، 2إ ا كدان قيمددة الوسددط اانيدابي ينيدداوي الدرجددة )       ((، وتكددون آراء العيندة يف العبددارة حمايدددة    2الدرجدة ) 

( 2والنيدددبب يف  لددددك يرجددددع إىل اعتمددداد البابددددث علددددى مقيدددات ليكددددرت الثالثددددي، حبيدددث تكددددون الدرجددددة )            

 حمايدة، وهي درجة مقبولة من وجهة نظر البابث. 

ارات أمدا احملددوران الثدداني والثالددث فقددد مت إخدداد املتوسددط اانيددابي لكددل بددديل مددن بدددائل كددل العبدد              

بداحملور والننيدب املئويدة لتحليدل عبدارات االسدتبانة وتكدون العبدارة اخابيدة مبعندى أن أفدراد العيندة يوافقددون              

((و تكدون العبدارة   3على حمتواها إ ا كانت قيمة الوسط اانيدابي يتجده إىل املوافقدة )يييدد عدن الدرجدة )      

قيمدة الوسدط اانيدابي تتجده إىل عددم       سلبية مبعنى أن أفراد العينة ال يوافقون علدى حمتواهدا إ ا كاندت   

(( وتكددون آراء العينددة يف العبددارة حمايدددة إ ا كانددت قيمددة الوسددط اانيددابي         3املوافقددة )يقددل عددن الدرجددة )    
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( والنيدددبب يف  لددك هدددو اعتمددداد البابددث علدددى مقيدددات ليكددرت اخلماسدددي حبيدددث تكدددون            3تنيدداوي الدرجدددة )  

 بابث. ( حمايدة وهي درجة مقبولة من وجهة نظر ال3الدرجة )

وقدد أسدفر التحليدل اإلبصددائي لالسدتبيانات عدن جمموعدة مددن البياندات والنتدائج يتناوهلدا البابددث             

 على النحو اآلتي: 

ة الداخلية يف شركات االتصاالت اليمنية:  ب تقويم نظم الرقا  أوال: 

تنظيمي بديث لدى شركات االتصاالت -1  تقويم مدى وجود هيكل 

يددل اإلبصدائي الوصددفي آلراء العيندة املنيددتبانة فيمددا       نتددائج التحل  (4)يظهدر جدددول رقدم    

يتعلدق بتقدويم مددى وجدود هيكدل تنظيمددي بدديث لددى شدركات االتصداالت العاملدة بدداليمن،             

وقدد بينددت النتددائج مدن خددالل القددراءة هلدا باجلدددول املددذكور أن آراء العيندة تتجدده إىل املوافقددة             

 جلميع عبارات اجلدول 

  (4)جدول رقم 

 ائي ملدى وجود هيكل تنظيمي بديث لدى شركات االتصاالتالتحليل اإلبص

 

 تقويم مدى وجود سياسات وإجراءات اماية أصول وممتلكات شركات االتصاالت -2

نتائج التحليل اإلبصائي الوصفي آلراء العينة املنيتبانة فيما يتعلق بتقويم مدى وجود  (5)يظهر جدول رقم

 سياسات وإجراءات اماية أصول شركات االتصاالت العاملة باليمن

 

 

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(
 موافق

إىل بد 

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 اانيابي
 اجتاه اآلراء االجراف املعياري

 موافقة 2671 263 1562 4264 4262 1

 موافقة 2674 261 2167 4466 3367 2

 موافقة 2651 265 463 4365 5262 31
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  (5)جدول رقم 

 يل اإلبصائي تقويم مدى وجود سياسات وإجراءات اماية األصولنتائج التحل

 

 

 تقويم مدى وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية -3

نتائج التحليل اإلبصائي الوصفي آلراء العينة املنيتبانة فيما  (6)هر جدول رقم يظ

يتعلق بتقييم مدى وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية يف 

شركات االتصاالت وقد بينت النتائج من خالل القراءة والنرتيب هلا وفق املتوسط اانيابي 

أن عينة الدراسة يتفقون على وجود إجراءات للتحقق من دقة البيانات واالجراف املعياري 

 املالية 

 

 

 

 

 

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(

إىل  موافق

 بد ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 اانيابي
 االجراف املعياري

 اجتاه اآلراء

 موافقة 62. 264 665 4466 4169 32

 موافقة 70. 264 1262 3569 5262 11

 وافقةم 81. 264 2267 2167 5766 17

 موافقة 69. 263 1262 4163 4667 7

 موافقة 76. 263 1165 3569 4567 14

 موافقة 76. 263 1966 3569 4466 13

 موافقة 66. 262 1362 5161 3569 12

 عدم موافقة 83. 169 3962 3264 3264 1
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  (6)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلبصائي لتقييم مدى وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية

بالنيياسات املوضوعية  -4  تقويم مدى وجود إجراءات لييادة الكفاءة وتاجيع االلتيام 

نتدائج التحليدل اإلبصددائي الوصدفي آلراء العيندة املنيدتبانة عدن مدددى          (7)يظهدر اجلددول رقدم    

 ملوضوعية يف شركات االتصاالت وجود إجراءات لييادة الكفاءة وتاجيع االلتيام بالنيياسات ا

  (7)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلبصائي لتقييم مدى وجود إجراءات لييادة الكفاءة وتاجيع االلتيام بالنيياسات املوضوعية

 

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(
 إىل بد ما موافق

غري 

 موافق

املتوسط 

 ياانياب

االجراف 

 املعياري
 اجتاه اآلراء

 موافقة 48. 2.8 2.2 20.7 77.2 31

 موافقة 51. 261 464 1362 1266 3

 موافقة 47. 2.7 1.1 23.9 75.0 32

 موافقة 49. 2.7 2.2 23.9 73.9 35

 موافقة 63. 2.6 7.6 23.9 68.5 19

 موافقة 64. 2.6 7.6 29.3 63.0 29

 موافقة 75. 2.3 18.5 37.0 44.6 27

 موافقة 77. 2.1 26.1 41.3 32.6 15

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(
 موافق

إىل بد 

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 اانيابي
 اجتاه اآلراء االجراف املعياري

 موافقة 53. 2.7 3.3 25.0 71.7 33

 موافقة 54. 2.7 4.3 18.5 77.2 24

 موافقة 68. 2.4 10.9 35.9 53.3 21

 موافقة 72. 2.4 14.1 33.7 52.2 11

 موافقة 72. 2.3 14.1 38.1 47.8 26

 عدم موافقة 89. 1.9 42.4 20.7 37.0 9
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 م  2014ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 تقويم مدى وجود رقابة جيدة على األجور واملرتبات -5

نتددائج التحليدددل اإلبصددائي الوصددفي آلراء العينددة املنيددتبانة عدددن         (8)قددم  يظهددر جدددول ر  

 مدى وجود رقابة جيدة على مرتبات وأجور العاملني يف شركات االتصاالت 

  (8)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلبصائي لتقويم مدى وجود نظام للرقابة على املرتبات واألجور

 تقويم مدى وجود نظام حماسيب كفء  وفعال -6

نتددائج التحليدددل اإلبصددائي الوصددفي آلراء العينددة املنيددتبانة عدددن         (9)يظهددر جدددول رقددم    

 يب قوي وفعال يف شركات االتصاالتمدى وجود نظام حماس

  (9)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلبصائي لتقويم مدى وجود مدى وجود نظام حماسيب كفء  وفعال

  تقويم مدى وجود قنيم أو إدارة للمراجعة الداخلية -7

نتائج التحليل اإلبصائي الوصفي آلراء العينة املنيتبانة عن  (10)يظهر جدول رقم 

 مدى وجود مدى وجود قنيم أو إدارة للمراجعة الداخلية يف شركات االتصاالت

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(
 موافق

بد إىل 

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 *اانيابي

االجراف 

 **املعياري

إجتاه 

 األراء

 موافقة 65. 2.5 8.7 32.6 58.7 37

 موافقة 67. 2.5 9.8 28.3 62.0 42

 موافقة 68. 2.4 10.9 39.1 50.0 39

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(

إىل بد  موافق

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 اانيابي
 االجراف املعياري

 إجتاه األراء

 موافقة 59. 2.6 5.4 27.2 67.4 23

 موافقة 62. 2.4 6.5 44.6 48.9 16

 موافقة 70. 2.4 12.0 34.8 53.3 12

 موافقة 79. 2.4 18.5 18.5 63.0 25

 موافقة 75. 2.3 16.3 32.6 51.1 41
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 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

  (10)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلبصائي لتقويم مدى وجود قنيم أو إدارة للمراجعة الداخلية

ة الداخلية على كفاءة األداء املالي ب : مدى التأثري اإلخابي لعناصر الرقا َا ني  ثا

يظهددر نتدددائج التحليددل اإلبصددائي بددول مددددى التددأثري اإلخددابي لعناصدددر           (11)اجلدددول رقددم   

لدى كفداءة األداء املدالي ومدن قراءتندا للنتدائج جندد أن آراء العيندة الوابددة تتجده           الرقابة الداخلية ع

 إىل املوافقة بقوة على مجيع العبارات

  (11)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلبصائي عن مدى التأثري اإلخابي لعناصر الرقابة الداخلية على كفاءة األداء املالي

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(

إىل بد  موافق

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 اانيابي

 اجتاه اآلراء االجراف املعياري

 موافقة 60. 2.5 5.4 43.5 51.1 21

 موافقة 60. 2.4 5.4 46.7 47.8 22

 موافقة 56. 2.3 4.3 58.7 37.0 34

36 34.8 55.4 9.8 2.3 .62  

 موافقة 67. 2.3 10.9 44.6 44.6 22

 موافقة 81. 2.3 21.7 25.0 53.3 4

 موافقة 85. 2.2 28.3 26.1 45.7 5

 عدم موافقة 72. 1.5 58.7 28.3 13.0 6

 رقم العبارة

 )يف احملور الثاني(

غري 

موافق 

 بادة

غري 

 موافق

حماي

 د
 موافق

موافق 

 بادة

املتوسط 

 اانيابي

االجرا

ف 

 املعياري

 إجتاه األراء

 موافقة 83. 4.4 60.9 23.9 12.0 3.3  1

 موافقة 83. 4.3 52.2 33.7 9.8 4.3  9

 موافقة 85. 4.3 48.9 37.0 8.7 5.4  1
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 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

ل رقابة داخلية كفء  على سنيني اخلصائص النوعية ثالثَا: مدى التأثري اإلخابي لوجود هيك

 للمعلومات 

يظهر نتائج التحليل اإلبصائي بول مدى التأثري اإلخدابي لوجدود نظدام     (12)اجلدول رقم 

 رقابة داخلية كفء  على سنيني اخلصائص النوعية للمعلومات والبيانات املالية

  (12)جدول رقم 

تأثري اإلخابي لوجود نظام رقابة داخلية كفء على سنيني نتائج التحليل اإلبصائي عن مدى ال

 اخلصائص النوعية للمعلومات

 

 

 

 موافقة 91. 4.3 57.6 23.9 13.0 5.4  6

 موافقة 93. 4.3 57.6 26.1 8.7 7.6  2

 موافقة 93. 4.3 53.3 27.2 13.0 6.5  7

 موافقة 1.00 4.2 51.1 27.2 12.0 9.8  12

 موافقة 1.04 4.2 55.4 25.0 8.7 9.8 1.1 3

 موافقة 86. 4.0 30.4 43.5 20.7 5.4  4

 موافقة 93. 4.0 35.9 38.0 18.5 7.6  5

 رقم العبارة

 )يف احملور الثالث(

غري 

موافق 

 بادة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

موافق 

 بادة

املتوسط 

 اانيابي

االجراف 

 املعياري
 إجتاه األراء

 موافقة 70. 4.4 52.2 38.0 8.7 1.1 - 5

 موافقة 74. 4.4 52.2 38.0 8.7 1.1 - 1

 موافقة 76. 4.4 50.0 39.1 7.6 3.3 - 2

 موافقة 80. 4.3 47.8 34.8 15.2 2.2 - 4

 موافقة 87. 4.3 50.0 33.7 10.9 5.4 - 3
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 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 اختبار الفرضيات:  -5

 الفرضية األوىل:

تقديس مدددى وجددود هياكددل تنظيميددة كددفء وجيددة للرقابددة الداخليددة لدددى شددركات االتصدداالت             

 عاملة باجلمهورية اليمنية ال

بيدث نصددت الفرضددية العدميددة بأندده )ال تتمتددع شددركات االتصدداالت العاملددة باجلمهوريددة اليمنيددة            

 بهيكل كفء  وجيد للرقابة الداخلية(

للعيندة الوابددة بيدث تدبني أن قيمدة املتوسدط        One-Sample Testنتدائج   (13)ميثل اجلدول رقم 

ه موافقدددة آراء املبحدددوثني عدددن وجدددود هياكدددل تنظيميدددة كفدددؤة لددددى         والدددذي يادددري إىل اجتدددا    263اانيددابي  

وفقدا ملقيدات ليكدرت  ي النقدار      2شركات االتصاالت إلدارة الرقابة الداخلية كاندت أكدر مدن الدرجدة     

 الثالث النقار والذي تاري إىل اايادية 

ة كاندت قيمدة   وأن منيتوى الدالل 5692احملنيوبة كانت كبرية وموجبة بيث بلًت  Tومبا أن قيمة 

ًدددت     رية بيدددث بل ويعدددين بددأن )الفدددرق جدددوهري بدددني املتوسدددط        2625وهدددي أقددل مدددن منيدددتوى الثقدددة       26222صدًد

( وبندداءَا علددى مددا سدبق يددتم رفددض الفرضددية العدميددة الديت تددنص علددى أندده )ال تتمتددع              2اانيدابي والدرجددة   

خلية( وقبول الفرضية شركات االتصاالت العاملة باجلمهورية اليمنية بهيكل كفء  وجيد للرقابة الدا

البديلدة املناقضدة هلددذه الفرضدية وننيددتنتج بدأن شدركات االتصدداالت العاملدة باجلمهوريددة اليمنيدة تتمتددع             

 بهيكل رقابة داخلية كفء  و جيد. 

 (13)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفرضية األوىل على منيتوى العينة الكلية

 One-Sample Testاختبار  (14)وحبنيب طبيعة ملكية هذه الاركات أظهرت نتائج اجلدول رقم 

املتوسط  الفرضية األوىل

 اانيابي

االجراف 

 ياملعيار
 Tاختبار 

منيتوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

ال تتمتع شركات االتصاالت العاملة 

باجلمهورية اليمنية بهيكل كفء  وجيد 

 للرقابة الداخلية

263 2647 5692 26222 
رفض 

 الفرضية
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 م  2014ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 للتعرف على مدى وجود هيكل رقابة داخلية كفء. لكل عينة على بدة 

  (14)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفرضية األوىل على منيتوى العينة اجليئية )بنيب ملكية الاركة: بكومي، خمتلط، خاص(

 

دميدة قددد مت رفضدها لعيددنيت كدل مددن       أن الفرضدية الع  (14)ويالبدظ مدن النتددائج باجلددول النيددابق      

( على التوالي 26222، 26221<2625شركات االتصاالت التابعة للقطاع ااكومي، اخلاص مبنيتوى داللة )

 ( وهذا ياري إىل أنده 26922 >26252لة )وقبوهلا لدى عينة الاركات التابعة للقطاع املختلط مبنيتوى دال

شدركات االتصدداالت التابعدة للقطداعني ااكددومي       يوجدد هيكدل كدفء  للرقابددة الداخليدة لددى كددل مدن        

واخلداص بينمددا ثبددت عددم وجددود هيكددل رقابددة داخليدة كددفء  لدددى شدركات االتصدداالت التابعددة للقطدداع               

 املختلط.

خاصدة( هلدا    –خمتلطدة   –معرفة ما إ ا كان اختالف طبيعة ملكية شركات االتصاالت )بكومية 

 تأثري على مدى كفاءة هياكلها الرقابية 

ملعرفددة مدا إ ا كددان اخددتالف      Fاآلتدي نتددائج اختبدار     ANOVAسليدل التبدداين    (15)هدر جدددول   يظ

 طبيعة ملكية هذه الاركات هلا تأثري على كفاءة هياكلها الرقابية 

 

 

 

 طبيعة ملكية الاركات
املتوسط 

 اانيابي

االجراف 

 املعياري
 Tاختبار 

منيتوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

ت التابعدددددددددة للقطدددددددددداع   شدددددددددركات االتصدددددددددداال  

 ااكومي   
265 2636 4671 26221 

رفض 

 الفرضية

شدددددددددركات االتصدددددددددداالت التابعدددددددددة للقطدددددددددداع     

 املختلط   
262 2651 2612 26922 

قبول 

 الفرضية

 شركات االتصاالت التابعة للقطاع اخلاص
264 2641 6696 2622 

قبول 

 الفرضية
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 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

  (15)جدول رقم 

 ملعرفة تأثري ملكية الاركة على كفاءة هيكل الرقابة الداخلية ANOVAسليل التباين 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 36225 2 16613 16532 .222 

Within Groups 166123 19 .119   

Total 226241 91    

ًدت       Fيتبني أن قيمة  (15)ومن قراءة النتائج باجلدول   وأن  16532احملتنيدبة كاندت كدبرية بيدث بل

وهذا يعين بوجود عالقة معنويدة  ات داللدة    2625( أقل من منيتوى الثقة .Sigمنيتوى داللة هذا االختبار )

 إبصائية بني اختالف طبيعة ملكية شركات االتصاالت وكفاءة هياكلها الرقابية. 

ة الثانية:  الفرضي

تقيس ما إ ا كانت كفاءة األداء املالي هلا عالقة موجبة بعناصر الرقابة الداخلية بيث نصت الفرضية 

ميثددل  ،ولدة إبصددائية بددني عناصددر الرقابدة الداخليددة وكفدداءة األداء املالي       العدميدة بأندده ال توجددد عالقددة  ات دال    

أكدر مدن    4624بيدث تدبني أن قيمدة املتوسدط اانيدابي       One-Sample Testنتدائج اختبدار    (16)اجلددول رقدم   

 وفقا ملقيات ليكرت  ي النقار اخلمس. 3الدرجة 

ًددت        Tومبدا أن قيمددة    وأن منيددتوى الداللدة كانددت قيمددة      166792احملنيددوبة كاندت كددبرية وموجبددة بيدث بل

ويعين  لك أن )الفرق جوهري بدني املتوسدط اانيدابي     2625وهي أقل من منيتوى الثقة  2622صًرية بيث بلًت 

( وبندداًء علدى مددا سدبق يددتم رفدض الفرضددية العدميددة الديت تددنص علدى أندده )ال توجدد عالقددة  ات داللددة                3والدرجدة  

فاءة األداء املالي( وقبول الفرضية البديلة املناقضة هلذه الفرضدية  إبصائية بني عناصر الرقابة الداخلية وك

 وهذا يعين وجود عالقة قوية وموجبة بني عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املالي.

وننيتنتج بأن كفاءة األداء املالي لاركة االتصاالت يعتمد بقوة على مدى توفر عناصر الرقابة  

 ملناأة.الداخلية بفاعلية هلذه ا
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 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

  (16)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية

ة الثالثة:  الفرضي

تقدديس معرفدددة مدددا إ ا كدددان وجدددود نظدددام رقابدددة داخليدددة كدددفء  يدددؤدي إىل سنيدددني اخلصدددائص النوعيدددة               

 للمعلومات املالية اليت تنياعد على اختا  القرارات

بيددث نصددت الفرضددية العدميددة بدددأن وجددود نظددام رقابددة داخليدددة كددفء  ال يددؤدي إىل سنيددني اخلصدددائص              

 نياعد يف اختا  القرار النوعية للمعلومات اليت ت

بيدث تدبني أن قيمدة املتوسدط اانيدابي       T One-Sample Testنتدائج اختبدار    (17)وميثدل اجلددول رقدم    

 وفقا ملقيات ليكرت  ي النقار اخلمس والذي ياري إىل اجتاه املوافقة  3أكر من الدرجة  4635

ًددت        Tومبدا أن قيمددة    منيددتوى الداللدة كانددت قيمددة      وأن 196163احملنيددوبة كاندت كددبرية وموجبددة بيدث بل

توسدط اانيدابي   ويعين  لك أن )الفرق جوهري بدني امل  2625وهي أقل من منيتوى الثقة  2622صًرية بيث بلًت 

على ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية اليت تنص )بأن وجود نظام رقابة داخلية كفء  ال  ( وبناًء3والدرجة 

 ت اليت تنياعد يف اختا  القرار(يؤدي إىل سنيني اخلصائص النوعية للمعلوما

وينيتنتج البابث بأن سنيني اخلصائص النوعية للمعلومات املنياعدة يف اختا  القرارات تعتمد بقوة  

 على توفر نظام رقابة داخلية  و كفاءة عالية.

  (17)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة

 الفرضية الثانية
املتوسط 

 اانيابي

االجراف 

 املعياري

اختبار 

T 

منيتوى 

 الداللة
 نتيجة الفرضية

ال توجددددددد عالقدددددددة  ات داللدددددددة إبصدددددددائية بدددددددني      

 عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املالي
 ةرفض الفرضي 26222 166792 711. 4624

املتوسط  الفرضية الثالثة

 اانيابي

االجراف 

 املعياري

اختبار 

T 

منيتوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

بددأن وجددود نظدددام رقابددة داخليددة كدددفء  ال يددؤدي إىل سنيدددني         

 اخلصائص النوعية للمعلومات اليت تنياعد يف اختا  القرار 
4635 26651 196163 2622 

رفض 

 الفرضية
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 نتائج الدراسة

 تتمثل يف اآلتي:  خلص البابث بعد الدراسة النظرية وامليدانية إىل جمموعة من النتائج

أظهدرت نتددائج الدراسددة أن معظددم شدركات االتصدداالت العاملددة بدداليمن تتمتدع بهيكددل رقابددة داخليددة              -1

كدفء  وجيدد بيدث أظهددرت النتدائج أن شدركات االتصداالت التابعددة للقطداعني ااكدومي واخلدداص            

طدددداع  تتمتدددع بهيكدددل رقابدددة داخليدددة  ات كفددداءة جيددددة أفضدددل مدددن شدددركات االتصددداالت التابعدددة للق           

 املختلط

أكدت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة وقوية  ات داللة إبصائية بني عناصدر الرقابدة الداخليدة     -2

وكفاءة األداء املالي لاركات االتصاالت بيث أن عناصر الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت 

تتعرض هلا وأن تهدف بالدرجة األسات اماية أصول وموارد الاركة وتأمينها من إي خماطر قد 

عملها يتم وفق أسس وقواعد علمية سكمها سياسات وإجراءات معيندة مبنيدة علدى معلومدات دقيقدة      

 وصادقة سوف تؤدي إىل رفع كفاءة أداء األنظمة يف تلك الاركات.

أن نظام الرقابة الداخلية الكفء ينياعد بدرجة قوية على سنيدني اخلصدائص النوعيدة للمعلومدات      -3

اختا  القدرار بداللدة إبصدائية موجبدة بيدث أن نظدام الرقابدة الداخليدة يعمدل علدى           اليت تنياعد على 

تبدادل البياندات واملعلومددات بدني خمتلددف مكوندات الاددركة وأن عمليدة التبددادل للبياندات واملعلومددات            

 تنتج عنها معلومات مكتملة وصحيحة وواضحة ومالئمة.

ية تتمتع بعناصر رقابة داخلية بني اجليدة أن معظم شركات االتصاالت العاملة باجلمهورية اليمن -4

 واملعقولة بيث أظهرت النتائج: 

 وجود هياكل تنظيمية مالئمة لدى هذه الاركات ويتم سديثها باستمرار    -أ 

 وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية  -ب 

 وعية.وجود إجراءات لييادة الكفاءة وتاجيع االلتيام بالنيياسات املوض -ي 

 وجود نظم حماسبية كفء ة وفعالة. -د 

 الثبات الننييب للعاملني يف تلك الاركات واخنفاض معدل دوران العمالة.  -ه 

وجود إدارة أو قنيم للمراجعة الداخلية يف معظم شركات االتصداالت ولكدن منيدتوى أدائهدا      -و 

 متواضعَا جدًا.

ال تقوم مبراجعة تقنيات أن إدارة املراجعة الداخلية يف مجيع شركات االتصاالت العاملة  -ز 

 املعلومات املطبقة بهذه الاركات.
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يعتمدد منيدتوى كفدداءة هيكدل نظدام الرقابددة الداخليدة يف شدركات االتصدداالت العاملدة باجلمهوريددة             -5

اليمنية على طبيعة ملكية هذه الاركات بداللة إبصائية موجبة وقوية بيث يتميي هيكل الرقابة 

اددركات اخلاصددة بأندده أكثددر كفدداءة مددن شددركات القطدداع         الداخليدة يف الاددركات ااكوميددة وال   

 املختلط.

أن منيدددتوى كفدددداءة هيكدددل نظددددام الرقابدددة الداخليددددة يف شدددركات االتصدددداالت العاملدددة باجلمهوريددددة            -6

 اليمنية له عالقة بعمر الاركة ومدة خرتها.

يعدود  أظهرت الدراسة أن مجيع شركات االتصاالت يف اليمن ال توجد بها جلنة مراجعة ولعل  لك  -7

إىل عدم إليامية قدانون الادركات لادركات املنيداهمة بضدرورة أن يكدون لدديها جلندة مراجعدة، وعددم           

وجددود إجدددراءات وقواعددد بوكمدددة للاددركات يف اجلمهوريدددة اليمنيددة الرتبدددار  لددك بوجدددود سدددوق            

 لدوراق املالية وهو ما   يتوفر يف اليمن بتى إعداد هذه الدراسة.

 التوصيات: 

 تائج اليت توصلت إليها الدراسة، يوصي البابث مبا يلي: بناًء على الن 

اسدتمرار عمليدة التحدديث والتطدوير هليكدل الرقابدة الداخليدة يف شدركات االتصداالت العاملدة باجلمهوريدة             -1

اليمنيددة للرقدددي بكفدداءة وأداء تلدددك الاددركات، ولتحنيدددني اخلصددائص النوعيدددة للمعلومددات الددديت تنيددداعد            

 الرشيدة. اإلدارة على اختا  القرارات

االلتيام بالنيياسات واإلجراءات التنظيمية والعمدل علدى سدديثها لضدمان كفداءة نظدام الرقابدة الداخليدة          -2

 يف الاركات.

تفعيدل دور إدارة املراجعدة الداخليدة للقيدام بواجبهدا بكفدداءة عاليدة لضدمان محايدة أصدول ومدوارد الاددركات              -3

 من الضياع وسنيني منيتوى كفاءتها اإلنتاجية.

املنيددتخدمة   مدن املعلومدات  ويعنددى مبراجعدة وتددقيق تقنيدات وأ     تدأهياًل مناسدباً  اث قنيدم خداص مؤهدل     حداسدت  -4

 ن يكون هذا القنيم تابعًا إلدارة املراجعة الداخلية.واملطبقة يف الاركة وأ

 تاكيل جلنة مراجعة يف كل شركة من شركات االتصاالت اليمنية. -5

 تية: يوصي البابث بإجراء الدراسات املنيتقبلية اآل -6

 دور املراجع اخلارجي يف تطوير أنظمة الرقابة الداخلية يف املناأة اليت يقوم مبراجعتها.  -أ 

 تقييم دور جلان املراجعة يف رفع كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية بالاركات املنياهمة.  -ب 

 أثر بعض عناصر الرقابة الداخلية على األداء املالي للاركة.  -ي 
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 قائمة املصادر واملراجع
 الً املصادر باللغة العربية:أو

كتب -أ   :ال

 ، دار صادر، بريوت، بدون تاريخ نار 1"اجمللدلنيان العربابن منظور حممد بن مكرم األفريقي املصري " -1

" مؤسنية شباب اجلامعة ،  مراجعة اانيابات من النابيتني النظرة والعلميةنور " حممدد.امحد  -2

 م .1992

ة   نيديد سدرايا ، د.شدحاته النيديد شدحاته "     ، د.حممدد ال  الصدحن د.عبدد الفتداح حممدد     -3 ة واملراجعد بد الرقا

 م  2226" الدار اجلامعية،اإلسكندرية ،الداخلية ااديثة

" موقع األكادميية العربية املفتوبة يف الدمنارك التحليل املالي ألغراض سليل األداءعلي فاضل " -4

 م   2226،

الصادرة عن االساد الدولي  للمراجعة املعايري الدولية -العربي للمحاسبني القانونيني  اجملمع -5

 م 1991ترمجة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني، عمان،  –للمحاسبني 

" عمان ، مؤسنية الوراق للنار والتوزيع االجتاهات املعاصرة يف التحليل املاليوليد ناجي اايالي " -6

 م2224،

 الدوريات: -ب 

ة –نظمات الرقابة اإلدارية يف املبكر مصطفى بعريه " أبو -1 املنظمة العربية للعلوم "  ، مفاهيم أساسي

 م     1911، عمان ، اإلدارية

ثره على القوائم املالية جوري غاوي " -2 ة الداخلية وأ ب ، مجعية مدققي  جملة املدقق"نظام الرقا

 م   1997متوز  31اانيابات القانونيني األردنيني ، عمان ، األردن ، العدد 

ة الدوللينيكوبيه،" جوري -3  جملة العلوم اإلدارية" ،ترمجة بكر قباني،ة على املاروعات العامةرقاب

 م   1961، 22،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،القاهرة،العدد 

، مجعية مدققي اانيابات  جملة املدقق" ، خصوصية تدقيق املناأة الصًريةألعينيي " امحدياسني  -4

 م   1997، 32القانونيني األردنيني ، عمان ، العدد 

 رسائل العلمية:ال -ج 

استخدام أساليب املراجعة اإلدارية يف تقييم كفاءة األداء اإلداري يف أجمد بنين عبد الرمحن " -1

بالتطبيق على هيئة النقل العام بالقاهرة" رسالة ماجنيتري غري مناورة ،  – قطاع النقل واملواصالت

 م 1995جامعة عني مشس ، القاهرة،
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 على تطبيقية بالة دراسة مع املصريف القطاع يف األداء قييموت الرقابةبنيان عبد الًين كعدان " -2

 م2222" رسالة دكتوراه غري مناورة ، جامعة دماق،النيوري التجاري املصرف

ثر هيكل الرقابة الداخلية يف فاعلية أداء الوبدات االقتصاديةشاكر عبد الكريم هادي البلداوي " -3  ا

ية العراقيددة" رسدالة دكتددوراه يف احملاسددبة ، غددري      دراسدة ميدانيددة علددى عينددة مدن الاددركات الصددناع        –

 م1991مناورة، اجلامعة املنيتنصرية ،

دراسة بالة مؤسنية صناعة  –األداء املالي للمؤسنيات االقتصادية: قيات وتقييم عادل حممد عاي" -4

بنيدددكرة ، اجلمهوريددددة    –الكوابدددل ببنيدددكرة" رسدددالة ماجنيددددتري يف اإلدارة ، غدددري منادددورة ، جامعددددة خيضدددر         

 م2222ائرية،اجلي

" حبث العراق –تقويم نظام الرقابة الداخلية يف الاركة العامة للنقل الري فريدة فائق مظهر" -5

 م2222دبلوم عالي يف احملاسبة ،  غري مناورة، جامعة بًداد،

ت ماجد عبد الفتاح حممد العوينيي" -6 دور املراجعة الداخلية يف مراقبة وسنيني األداء يف مناا

 م2223" رسالة ماجنيتري يف احملاسبة ، غري مناورة، جامعة امللكة أروى،نيةالقطاع اخلاص اليم

التدقيق والرقابة الداخلية يف املصارف ودورها يف اكتااف وتصحي  عبد العييي حممد " حماسن -7

ات   ددد اء واملخالفد ددد " رسدددالة ماجنيددددتري يف احملاسددددبة، غددددري منادددورة ،جامعددددة النيددددودان للعلددددوم         األخطد

 م   2222والتكنولوجيا ، 

ة الداخليةبابقي عبد القادر " حمنين -1 ب " رسالة مدى اعتماد مراقب اانيابات على عناصر الرقا

 م   2222ماجنيتري يف احملاسبة، غري مناورة ،اجلامعة املنيتنصرية ، 

ثر الرقابة الداخلية يف زيادة الكفاءة" نهلة إبراهيم عبد الكريم -9 والفعالية باملناات الصناعية دراسة  ا

" رسالة ماجنيتري يف احملاسبة، غري مناورة، جامعة النيودان للعلوم ت املهندتبالة مصنع بوهيا

 م2221والتكنولوجيا ،

 املصادر االلكنرونية: -د 

 www.ptc.gov.yeاملوقع الرمسي للمؤسنية العامة لالتصاالت النيلكية والالسلكية  -1

 www.mtit.gov.yeتقنية املعلومات اليمنية  املوقع الرمسي لوزارة املواصالت و -2

 

 

 

 

http://www.ptc.gov.ye/
http://www.mtit.gov.ye/


 

511 
 

 م  2014ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 عياش مسعود عبداهلل احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 

ياًً زية::  ثان ي صادر باللغة االجنل  امل

1- AICPA ، SAS No.55 April ، 1988 ، site: www.cba.org 

2- AICPA ، SAS No.78، 1996 ، site: www.cba.org 

3- COSO "Internal control –Integrated Framework Excutive  Summary" 
(1996)  site: www.coso.org  

4- IFAC، Handbook Technical Pronouncements ، ISA 400 ، 1999  

5- IFAC، ISA No. 101 (1994) 

6- Lemkin R. & Winters A. "SAS No. 55: The Auditor's New 

Responsibility for Internal Control" Journal Accountancy،May 1988. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cba.org/
http://www.cba.org/
http://www.coso.org/
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 ِحمَير يحيى محمد األعور أ. الصف األول الثانوي القرائي من مهارات الفهم  مدى تمكن طلبة الصف الثاني الثانوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارات الفهم القرائي يف من مه مدى متكن طلبة الصف الثاني الثانوي
 اجلمهورية اليمنية

6 
 امللخص

هدددددبحثاإىل دددددد ثلىثاإارددددددهحثالددددددلثى دددددد  ا ثاإ  دددددد ثاإ ها دددددد ثإددددددب ث لىلدددددد ثثثثثثثثثث

اإىل  دددد ثيىل ددددد  ثثثثاإصددددثثاإ دددد و ثاإ دددد و اثي ني   حدددد ثاإ ي  دددد  ث  دددد ث دددد  ثثثثثثث

اخاىلددددد  ثح ددددد لثى ددددد  ا ثاإ  ددددد ثاإ ها دددددد ثا دددددبثاإ لىلددددد ث  دددددبث ثاإا  ددددددبثثثثثثثثثث

ثىنثصب هث ثىل تهث ىللثت ىل  هث.

اسدددددداخب ثاإىل ددددددد ثاملددددددد  تثاإ صددددددد  ثاإا ل لدددددد  ث ت  وددددددد ثا  ددددددد ثاإىل ددددددد ثثثثثثثثث

(ث  إىلدددد اث   إىلددددد ا ث يرددددبث ل ددددلثاإىل  وددددد  ثي سدددداخبا ثا سددددد إ  ثثثثثثثث057ىددددنث ث

 ثاالحنهافدددددددد  ثاملر   حدددددددد  ثثثثاإل صددددددد    ثامل  سددددددددىل ثاملا سدددددددد   ثا  ددددددد ي   ثثثث

ث(.ث اخاىل  ث 

ثخهجثاإىل  ثي إ ا  تثاآلت  :

اخلدددده جثي   يدددد ثمل ددددد  ا ثاإ  دددد ثاإ ها ددددد ثاإ  ىدددد ثإ لىلددددد ثاإصددددثثاإ ددددد و ثثثثثثثثثث -

اإ  و اثي ني   ح ثاإ ي   .

(ثيدددددد ثث7,75الثت جدددددبثفدددددده اثثااإددددد ثل صدددددد    اثا دددددبثى ددددددا  ثاالإددددد ث ثثثثثثثثث-ثث

و اثث ذ ددددد  ث ثلوددددد  ث(ث ثثثىا سددددد   ثا جددددد  ث لىلددددد ثاإصدددددثثاإ ددددد و ثاإ ددددد ثثثثثث

اخاىلددددددد  ثى دددددددد  ا ثاإ  دددددددد ثاإ ها دددددددد ث  ددددددددلثتردددددددد  ثلىثاندددددددد لثلذثيل دددددددد ثثثثثثثثث

(ث هدددددقيثاإ  يددددد ث ددددد ثااإددددد ثثثثث7,800(ث ى دددددا  ثاالإددددد ث ثث-7,1.0  يددددد ث  (ث ث

ثل ص    .ث

الثت جددبثفددده اثااإدد ثل صددد    اثيدد ثىا سددد   ثا جدد  ث لىلددد ثاإصدددثثثثثثثثثثثثث-ث

 دددلثث   دد ثاإ ها ددد ثثثاإ دد و ثاإ ددد و اثث ذ دد  ث ثلوددد  (ث ثاخاىلدد  ثى ددد  ا ثاإثثثثثث

ثىنثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثاللث بةث.  لث  ى   ة

ثِ يَ هثحي لثحميبثا ا  ي   ثا ا  اي/ث

ثج ىر ثحميبثاخل ىلثاإ  ح  ثدث ل  ثال  ثاإرتي  ث

ثاإهي طثدثامليل  ثامل هي  
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 أوالً: املقدمة :

مت ددددددلثاإل ددددددد ثيتهددددددد ثاخلصددددددد  صثاإددددددد ث هىل ددددددد ثالثإ و دددددد   ثف ددددددد ثاإ  دددددددهث  اددددددد  ثاملرهفددددددد  ث هددددددد ث سددددددد ل ثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثاإار حش ث اإا  الثي ثيتفهااثاجملايعث.

ث إ ا  ثاإرهي  ثهل ثى  و ث ىل ة ث الس ي ث ثو  سثيتي      ث و  ثتهتىلطثي ا ثى ثمتال هثا ى ث.

هدددددقاثفندددددد اثاددددددنثيتو دددددد ثاإهيدددددد طثاإددددددقاثح  ددددددبثيددددد ثيتي دددددد  ثا ىدددددد ثاإرهي دددددد ث اإلسدددددد ى   ث ح صددددددلثامل  دددددد ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثي    هث ثذا هت  ث.

 إل دددددها ةثيتهي دددددد ث ددددددىل ةث ثى دددددد ابةثاإ ددددددىل يثالددددددلثاإا افددددد ثاإ خصدددددد ث االجايدددددد ا  ث يدددددد ثت دددددد  ثيددددددب  ثثثثثثثثثثثثث

  ث يت سددددددعثىدددددنثخدددددد  ثثثثيددددد   ث ثىرددددد  وا  ثالددددددلث دددددلثى دددددد  ت   ثف ددددد ثتددددددبفعثاإر دددددلثإ ريدددددلث ث دددددد  ثيت  دددددثثثثثثثثثثث

تلددددعثاملرل ىددددد  ثاإدددد ثاسدددددايبه ثىددددنثاملددددد ااثامل ددددده  ة ث يدددد ثت ددددد  ث ث حدددد اةثى دددددا  ثاإ  دددد ث ث دددددلثامل ددددد  لثثثثثثثثثثثثثثث

االجاي ا ددددد  ثادددددنث هحددددد ثت   دددددثثاإر دددددل ث ا ا ددددد يثاملرهفدددددد ث ثيتاثو   ددددد ثىدددددنثوددددد ا  ثاملرهفددددد  ثإدددددقاثف دددددد ثثثثثثثثثثثثثث

ث(1 ت قيثاإر ا ث ث ت هاثا   ةثاملب س  ثي ملر  ح.ث

إ ددددها ةثترددددلثسددددها ثاإ  دددد ثإ ددداي نثا فددددهااثىددددنثاالوا دددد  ث دددد ث هجدددهثامل دددد يع ث  دددد ثح دددداتثىددددنثثثثثثثثثثثثثثث صددد   ثاثثثثث

اإرلدددددد   ث املردددددد  ح ثثدددددد ثاا دددددد ثا و ددددددد  ثلىثاإر  حدددددد ث يدددددددثاإ  دددددد ثاإ ها دددددد ث(ثإ ددددددداي نثا فددددددهااثىددددددنثف دددددد ثىددددددد ثثثثثثثثثثثثثثث

ث(. ح ه    ث ا خقثى هث  ثت ىللهثا  هل 

 ثح  ددددد اثال ددددددهثامل دددددده  ثىدددددنثىردددددد  ث دددددد ههة ثيت ثخ  دددددد  ثثثثثثثث اإ  ددددد ثحردددددد ثاإ دددددد  حثالدددددلثلا ا ثاإصدددددد    ث ددددددثثثثثثثثثث

 اإ ددددددها ةثي دددددد ثذإددددددعثت  ددددددبث  يا دددددد  ث تصددددددىل ثايل دددددد ث،إ دددددد ثالثت  ددددددلثلىثاإ دددددد  حثيتف دددددد  ثاإ  تدددددد ث ىر و دددددده ثثثثثثثثثثثثثث

 اإ  ددددد ثاإ ها ددددد ثثثثث(3   لدددد ثىدددددنثاإددددبافعثلىثاإل ىلددددد  ثال  دددد  ث ا  ذهددددد ث سددددد ل ثإلياردددد  ث اإا صددددد لثاإرليدددد ثثثثثثثثثثث

  ثىددددنثيباحادددددهثيددددد إلا ا ثا  دددد ثإلهىددددد   ث اإر  ددددد  ثامل ا يددددد  ثثثثثثثثاإ ها دددد ث ثيت لىلدددددهثايل ددددد ثا ل دددد ثالدددددلثاإدددددهثثثثثث

لالثيت ثهدددددددددقاثاإلا ا ثحهاف ددددددددددهث حر  ددددددددددهثته  دددددددددد  ث اواىلدددددددددد يث ث  ل ددددددددددلث ته  دددددددددد ثإلا ا ثاملردددددددددد و ثاإصددددددددددهحي ثثثثثثثثثث

 اإندددددي   ثإليدددددد اةثامل دددددده  ة ث هدددددد ثي دددددقاثاملر ددددددلثايل دددددد ثىارددددددباةثا  جدددددهثتادددددد ثهثي ددددددب ا ثإ  حدددددد  ث ت   حدددددد ثثثثثثثثثثثثثث

ث(4 ابحبة.ث

ل ث ثافا دددددد  ثترلدددددد ثاإ دددددها ة ث ثىبا سدددددد  ثالددددددلثامل دددددد  ا ثا س سددددد  ثفاددددددب حلثى دددددد هتثاإ ددددددها ةثثثثثثثثثثث ت يدددددنثامل دددددد ثث

ا  إ دددددد  ث ثت خدددددددقث اددددددلثاآل ثامل  ددددددد  ثا دددددددبح ثإل ددددددها ةث ثاإدددددددقاثح دددددد  ثالدددددددلثيت يرددددددد ثيتيردددددد اثحمدددددددباةثهددددددد :ثثثثثثثثثثثثثث

اإارددددددهح ث اإ  ددددددد  ث اإ  ددددددد  ث اإا ل دددددددل ث ا  ددددددد  ث   دددددددثثاإر  ددددددد  ث االسدددددددا  اةثىدددددددنثامل ددددددده  ث ثا  ددددددد ةثثثثثثثثثثثث

                                                                 

ث.1طث00(:ث هاثترل  ثاإل  ثاإرهي   ثاإ  ههة ثاا ثاإ  هثاإرهي  ص1001ج س ثحمي ا ثاخلل   ث  ن ث1

ث.3طث.0(:ثترل  ثاإل  ثاإرهي  ثي ثاإ  هح ث اإا ىل   ثاإ  ههة ثاإبا ثاملصهح ثاإلىل  و   ثص.100(ثثش  تهث  ن . 

ثحميب ث(3  ث.1طث.1(:ثيتس إ  ثثتب حلثاإل  ثاإرهي  ثي ثاإ  هح ث اإا ىل   ثاا ثامل  ة ثص773.ا ش  ث ات  ثا  اىبة

ث1طث140(:ثا سلثاإر ى ثمل  هتثترل  ثاإل  ثاإرهي  ثي ثاإ  هح ث اإا ىل   ثاا ثامل  ة ثص1008(ث ر ي ث شباثيتمحب 4 
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 ف ددددددد اثإلخددددددديةثاإ ددددددد ي   ثف ددددددد  ث الثسددددددد ي ث ثاملددددددددبا سثااليابا  ددددددد ثىددددددد ثتددددددد ا ثا دددددددبثامل  ددددددد  ثا   ثإل ددددددددها ةثثثثثثثثثثثثث

اإ دددددد   ثالددددددلثاإاردددددددهحث اإ  دددددد  ث  ثتلا دددددد ثاملدددددددبا سثاإلابااحدددددد ث اإ  و حدددددد ثلىثاإ  ددددددد ثلالث ثيت جددددددهث ل لددددددد ثثثثثثثثثثثث

 ددددد  ث  ددددها ةثىدددد ث ددددد ثثثثثا اصدددده ثالددددلثاإ  دددد ثاإرددددد   ثا  ثيت ثمتاددددبثإل  دددد ثاإنددددديلثيت ثىدددد ثح دددديلثيدددد إ   ثاإ هاثثثثثثثثثث

ثدثاإاي  دددد ثيدددد ث يتاثاإ  تدددد  ث ىدددد ثحره ددددهثىدددددنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث اإ دددد    ث ليددددبا ثاإددددهيتاثاملرايددددبثالددددلثاإددددق اثاإ خصدددد ثى ددددل

ث(1 يتف   ث  ن ح .

: مشكلة البحث:   ثانياً
ترددددبا ثاإىل دددد  ث اإب اسدددد  ث ث دددد  ثاإ ددددها ة ثإ   دددد ثا اصدددده ثالددددلثى دددد  ا ثا ىدددد ث ث دددد  ثاإ ددددها ة ثيتىدددد ثثثثثثثثثثثثثث

 دددددددد ثاإ ها ددددددد  ث ثاإ  ددددددددثثا  دددددددد ث ت ي ا ددددددد ثإددددددددب ثاإ لىلدددددددد ث ثىبا سددددددد   ثفيدددددددد ثتدددددددد ا ثثثثثثثثثثثاالهايددددددد  ث  دددددددد  ا ثاإ ثث

ى اصدددددهةثالدددددلثى ددددد  ا ثيتس سددددد  ث ثاإ دددددها ةث ث دددددد ثيت ث ىل رددددد ثا  ددددد ةثاالجاي ا ددددد ثاملر صدددددهةث ددددد ثت دددددد بيثثثثثثثثثثثثث

اإ ددددددد  ثىدددددددنثثدددددددد  ةثىرهف ددددددد  ث ىرل ى ت دددددددد ث ت دددددددب ثاليددددددد  ث ت   إدددددددد ج ث دددددددىل ث ثىر دددددددد ثى ددددددد   ثا  دددددددد ةثثثثثثثثثثثثث

ف هيدددددد اثملدددددد ثحيددددددب ثىددددددنث  إدددددده ث  اددددددلثحدددددداي نثىددددددنثاالتصدددددد  ثي إ   فدددددد  ثاملا  ادددددد  ثثثثثثثثثثثثحا لدددددد ث    دددددد اثسددددددهحر اثثثث

ثث ح ا ا ثىر  ف  ثاملخال  ث.

 إدددددنثحا  ددددد ثهدددددقاثإدددددب ثث  ي ددددد ثلالثيا ي ددددد ثهدددددقيثامل ددددد  ا ث اإ  دددددثثا  ددددد  ث يددددد ثجددددد  ثهدددددقاثاإىل ددددد ث ف دددددد اثثثثثثثثثثثثثثثث

ت دددد ثاإر شددددهثيددددد ثثثثمل  إدددد ث   دددد ث دددد  ثي دددد ثىه ددددد ثاإىل دددد  ث اإا دددد حهثاإرتيدددد ا ثلذثا اددددلثهدددددقاثامل  دددد  ثاإرتثثثثثثثثثثث

ث(.    ي ثتهت  ثاال ا  ج  ثاإىل    ثذا ثا  إ ح ثامل  و ثىنثيت ير ثا هثى   ا اث

ىدددددنثخددددد  ثىددددد ثسدددددىل ثسدددددد     ثاإىل ددددد ثا ددددد إ ثاإ  دددددثثادددددنثى دددددد  ا ثاإ  ددددد ثاإ ها ددددد ثادددددنث هحددددد ثاإ دددددد ا ثثثثثثثثثثثثثثثث

ثاإه  لثاآلت :

ثني   ح ثاإ ي   ث؟ى ثىب ثمت نث لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و اثىنثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ث ثاثثثثثث

ث حا ه ثىنثاإ  ا ثاإ  ي ثا سئل ثاإ ها  ثاآلت  :

ثى ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثاإ  ى ثإ لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و اث؟ث-1ث

ثى ثا هي  ثاإ  ىل  ثإ لثى   ةثىنثتلعثامل   ا ثىنث ج  ثو هثامل ج  ث املب س ث؟ث-.ث

ثا  ثمت ددددنثاإ لىلدددد ثىددددنثى دددد  ا ثاإ  دددد ثاإ ها دددد ث  ددددلثثثثثثثي دددد  ث(ث ثى ددددثثث–ىددد ثيتثددددهثىددددا  ثاندددد لث يدددد  ثثثثثثث-3ث

ث؟ث ث  لثى   ةثاللث بي

 

                                                                 
ث.ث7.اإرهي  ث ثاملها لثااليابا   ثيتس هث ت ىل   ته ثان  ثاإ  و  ثىصه ثج ىر ثا ثمشل ثصث(:ثترل  ثاإل  777.(ثاإ    ث  ىلثحمي ا 1 ث

ث.  ث ،خه    ثحميب  ثامل   ا ثاإىل   ث773.( ثىه   ثص ر    ثاإ ي   " ث ثاني   ح  ثاإرتي ح   ثاإ  اة ثحهاه  ثاإرتي اث ي  ثاإىل   ثيت إ ح   ":)

ث.ث58 اإا  حهثاإرتي اث ثص
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: فروض البحث:  ثالثاً

ى ا  ثمت نث لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و اثمل   ا ثاإ   ثاإ ها  ثيت لثىنثى ا  ثاإاي نثاملرايبث ثاإىل  ث -1

%(ثىنثاإب ج ثاإر يلث ث   ثاالخاىل  ثاملرب.ث87ا  إ ث ه ث 

االإ ثل ص    ثي ثىا سطثثا ج  ث لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و اث ثاإاي نثىنثى   ا ثثالثت جبثفه اثذا  -.

ي   ث(ث–اإ   ثاإ ها  ثتر  ثلىثىا  ثان لث ي  ث

: أهمية البحث:   رابعاً
ثتاي   ثيتهي  ثاإىل  ثي الت :

إ لىل ثاإصثثاإ  و ثحربثهقاثاإىل  ثىنثاإىل   ثاإ  ا ةث اإ ل ل ثاإ ثت   إ ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثثثثثثث

اإ  و اث ثاني   ح ثاإ ي    ث حا  عثيت ثح  بث ثت بح ث   ي ث    ا ثاإ   ثاإ ها  ثت ا  بثى   ثان   ث

اآلت  :ث

ىب س ثاإل  ثاإرهي  ثإ اي   اثىنثت ي  ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثإب ث لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و ا. -1

س ثاإل  ثاإرهي  ث ثتب ح   ثمل   ا ثاإ   ثاإ ها  ث.ى ج  ثاإل  ثاإرهي  ثملا ير  ث ت  ح ثىب  -.

ثى س   ثلابااثىرل ثاإل  ثاإرهي  ثإا  حبه ثي قيثامل   ا ث. -3

: حدود البحث:  خامساً
ث  يث   إىل  ثاإصثثاإ  و ثاإ  و اثي ملبا سثا   ى  ثاإا ير ث ى و ثاإر صي ثص ر  ث.

: مصطلحات البحث:  سادساً
 أوال: التمكن: 

ث(1  ب ةث اإ   هةثاللثاإ    ث اإ  هثيهثحرلثاإ

ث(.  اإاي ن:ثه ثاإ    ةث ثاإ ص  ثمل ا  ثحمباثىنثا اا ث    ةثىر   ثيت ثىرهف ثحمباة.ث

 لثاإارهحثثاإ  هاثإلىل   :ث ب ةثاإ  إ ثاللثيتاا ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثىنثخ  ثاخاىل  ث ص ل ثح 

ث ب ا ثاإ لىل ثهلقيثامل   ا .ث

: امل  هارة:ثانياً
ثث(3 ُترهحثي و  ثا قاث ثاإ   ث اإلج اةثف هثثثثثثث

                                                                 
ث.ث.41 ثاا ثص ا  ثص13إبحنثحميبثينثى ه :ثإ   ثاإرهي ثج(ثاينثى    ثمج  ثا1 

(:"ثىب ثمت نث  إىل  ث ل  ثاإرتي  ثج ىر ثاإلى  ا ثاإرهي  ثاملا بةثيرضثى   ا ث773.(ثاإر   اثمج  ثىص  ل ثى سلثحميبثحمي ا ث. 

ث املرهف  ثاإربا   ثاإ ها ة ث.47(ثص8.االتص  ثاإل  اثاإ    "ث ل 

ث.ث130 ثي    ثاا ثاإ  هثاإرهي ث ثص3(:ثاإ  ى سثاحمل ط ثج1083اإبحن ث(ثاإ    ثيتي ااث ب1 
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ي و  ثاإ ل  ثاإقاثح ا ثيب ج ثا إ  ثىنثاإلت   ث(ث1 اإل  و  ث انيل ثث ص حل ث ش  ته (  حا  ثث  ثىنث

ث ان ب ثت ف ثاإ     ثىع ث ا ل  ا  ثاإلو   ث ه   ا ثحارليه ثى  ثالل ث   ي ا ثا    ا ثس  ا ثيتااً  ثاإ هحع ث ا اا 

ث اإا  إ ث.

 ح صبثي مل   ةث ثاإىل  ثا  إ :ث ب ةثا   ثاإىل  ث ثاإاي نثىنثى   ا ثاإ   ثاإ ها   ث ت  سثى   ا ثثثثثث

ثاإ   ثاإ ها  ث ثهقاثاإىل  ثي خاىل  ثص ااثصي ثهلقيثاإ  ح ث.

: الفهم:   ثالثاً
 ح   :ثف ي ثاإ   ث  ث َفَ َيث– َفْ َيث–حرهحثالي  ثاإل  ثاإ   ثي وه:ثىرهفاعثاإ   ثي إ ل ثف    :ثَفِ يهثثثثث

ث(. ثسهحعثاإ   ث–ا لاهث اهفاهث ح   ث جلث    ثث–

ثاإ   ثاإ ها  ثاص    ا:

ث اسا ا جثيتف    ثثثثثثث ثامل ه  ة  ثتانينثت   ثاإ   حثإلي اة ثو    ثايل   ثاإ ها  ثاص    : ثي إ    ح صب

  ها اتهثاإ  ي   ثلوهثايل  ثت  الثاح  ى   ثث’رهف   ىر و ث ىىل احثى    ث اإا  الثىر  ث ث   ثخل  اهثامل

ث.   اثي ثاإ   حث امل ه  

ترهحدددددثثاإ  دددددد ثاإ ها دددددد ثلجها  دددددد ث:ث"ي ودددددهثايل دددددد ثاسدددددداخ صثاملر ددددددلثىدددددنثاملدددددد اةثامل دددددده  ةثخلبىدددددد ثف دددددد ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

ثاإ صثامل ه  ".

 :  اإلطار النظري:سابعاً

 مفهوم الفهم القرائي:أوالً: 
ثاإ ها ثثثثث ثاإ    ثثف إ ها ةثا      ثه ثاإ ها ةثامل رتو حرب ثى   ا ثاإ ها ة  إذاث  و ثف ثي إ   ث ثىنثيته 

ث لث ث  هل  ثاإ ي ثاإ ثتاي    ثاإريل   ث ثاإ    ثفإ  ثفها   ثايل    ثابة ثتانين ثىر بة ثايل   اإ ها ة

  ثا ىلثيتس سث ثاإريل   ثا خه  ثف و  اث اإىلط ث ثاإ ها ةثحا  ثثاللثف  ثاإ   حثمل ثح هيت ثيلثل ثاإ 

ث ث ل   ثاإل   ثاللثف      ثيت ب اثاللثيت ثاإ   ثه ثاإ ها ةثي لثى ثث(1 ه  حلث س ىل اث ح رتيث(3 اإ   هة

                                                                 

ثاو هث  اثىن:ث(1

ث.1(:ثىرج ثاملص ل   ثاإرتي ح ث املرهف  ث ثامل  هتث  هاثاإاب حل ثاإ  ههةث ثاا ثاإ  هثاإرهي .ثط1001اإل  و ثيتمحبث    ثانيلثال  ثث-ثثث

ثلرتي  ثاإل  ح ث او ىل ا ت  ثامل ل   ث يتمن    ثاإريل   ثاإ  ههة ثاا ثاإ  هثاإرهي ثا بح .(:ثفنثاإاب حلثإ.100ص حلثحميبثمسع ث-ثثث

(:ثت  حهثى   ا ثاإ ها ةثان هح ث ثىها لثاإارل  ثاإر  ث ثىصه ث س إ ثا ا  اي ث   ثى    ة(ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ث1081ش  تهث  ن ث-ثثث

ثا ثمشل.

ث.ث1141صث ثاا ثص ا  ث13 ثجىهجعثس ي ينثى ه :ثثاينثى    ثمج  ثاإبحنثحميبث(.

(:"ثيتثهثلسرتات ج  ثى ث  ا ثاملرهف ث ث   ثيتمن طثاإ   ثاإ ها  ث اإ ا ث  ث  ا ثاملرهف ث لوا جثا سئل ث771.ى سلثلمس ا لثىص  ل  (1 

ثاإارل  ثاإلابااح ث"ثامل متهثاإرلي ثا   ثإلجير  ثاملصهح ثإل ها  ث املإب ثت ى قثىه ل  ث.111ث-10ح إ  ثصثصثث.1ث-11ثرهف ة
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ف   ثىنثايل    ث ت   ثىر و ثاإل  ثامل ا ي ثي  ً ثاللثايل  ثت  ال  ثي ثتص  ثاإ   حثإلهى  ثامل ا ي ثاإ ث

ثا ثاإ   حثاإ  ي   ث ي ثىرهف  ثاإل    ثهقاثاإارهحثثيتوهث جهاثف  ثاإ   حثمت ل ث ح  ب ثاإر  ثاخل  ج   ن

ثإلهى  ثامل ا ي  ثفإوهثح ا  عثاإا   ثيص  ةثو بح ث ثاملرل ى  ثاملاني  ث ثاإ صثامل ا ي.ث

يت ثاإ   ثاإ ها  :ثثحرلثايل   ثاإا   ثاإ ث    ثفعثاإهى  ثامل ا ي  ث هقيثاإريل   ثث(.  حه ث    ثثثثثثث

ثث ثاسا ر يثا ف   ثاإ ثحره   ثاإ  ت  ث االوا   ثتىلبيتث ي هح ث ت   ثاإهى  ثامل ا ي  ث لا ا ث تص  ثاملر ل 

ثىنث لثذإعثلىثى ثح يلثي إ ها ةثاإ   بةث اإليباا  .

 هقاثحب ثاللثيت ثاإ   ثايل  ثو   ثتانينثت   ثاإ   حثإلي اةثامل ه  ة ث اسا ا جثيتف    ث  ل ل   ثثثثثثثث

ث(3    ثاملر و ثاملاني  ث ثاإ صثامل ه   ث االوا   ثىنثذإعث رهف ثاإ  هةثاإر ى ثإلي    ثامل ه  . ت 

ثىنثخ  ثى ثسىل ثحان ثيت ثاإ   ثاإ ها  :

ايل  ثىه ىل ثت يلثاإربحبثىنثاإريل   ثتىلبيتثي عثاإهى   ث ت ا  ثي إليبا ث -1

 ث املرل ى  ثاملاني  ث ثى    ثاإ ها ة.اإ   ثاإ ها  :ثح   ثاللثاإهيطثي ثخيةثاإ هاثاإ  ي   -.

ثف  ثا ف   ثاإر ى  ث ف  ثاإا  ص ل ث ف  ثاإ هضث -3 اإ   ثاإ ها  :ثح يلثاإربحبثىنثامل   ا ثى ل 

ىنثاإ ها ة ث  يتاثاإ   حث ثاإ صثامل ه  ث ث  ل لهثإه ث ت    ثاملر و ثاملاني  ث ثاإ صثامل ه   ث ت  ح ث

ثامل ه  .

 :  الفهم القرائي:عمليات ثانياً
ثيت ثاإ   ثاإ ها  ثح   ثاللثيتس سثو ا ثىنثاإريل   :ث(4 ثثحه 

اإريل   ثامل   ا  ثاإباخل  ثإلر ل:ث ترلثاإريل   ثاإ ثت  ئثىر و ثمت  بح ثىنثاإ ص ث -1

  ثىهتىل  ثخبيةث ت ايلثاللثت   ثىر و ثاإ لي   ث اىتث ت  ىلثاملرل ى  ث االسابال ثال    ث هقيثاإريل 

اإ هاثاإ  ي  ث.

ايل   ثمنقج ثاإ ص:ث ت يلثهقيثاإريل  ثاللثته   ثاإ صث ي   ه ث ه ثىهتىل  ثي ملرل ى  ث -.

انبحبةثاإ ثحهحبثاإ  ت ثل   ي  ثإل   ح.

                                                                                                                                                                                  
ث(. 

ث ىل   تهثاإرتي ح  ثىصه ثاا ثاملر  ح.(:ثتب حلثاإل  ثاإرهي  ثي مله ل ثااليابا    ثيتس هث ت1083(ث    ثحميبثص حثاإبحن 3 
(:ث"ثاسرتات ج   ثاإ   ثاإ ها  ثإب ث  يثان ىر ث ا  ا  ثي هاي ى ت  ثاإ ها   " ثامل متهثاإرلي ث773.(ثىص  لثحميبثاىلبثاإهمحنثهب  4 

ث ي   ثاإلو   ثصث ثاإ ها ة ث املرهف   ث.143-.13اإ  إ  ثإل ها ة

ث(1 ث  
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 حيب ثاإ   ثوا ج ثاإا  الثي ثاإريل   ثامل   ا  ثإر لثاإ   ح ث ايل   ثاإ  ت ثاخل ص ثي يقج ث

ثاإ صث.

ثيت ثاإ   ثاإ ها  ثح   ثاللثث  ثايل   ثه :ث(1 ث ث  حه

اإا  ىل:ث حرلث يطثاإ   حث ف   ثاإ صثإ    ثاإ صثيت  هثمت س  اث ذاثىر ل ث هقيثاإريل  ثمت نث -1

اإ   حثىنث  حنثاملرل ى  ث ا ف   ثيص  ةثىا  ىل .

 ثاإ صث.االسابال :ث حرلثل  ى ثا    ثي ثى  و  -.

اإا    ث:ثحانينثت    ثاملرل ى  ث ثص  ةثمجل ث ف ها  ث ى   ا  ثىا  ىل  ث هقاثاإا    ث -3

ثحىل لث حا ثانث هح ثى ثح يلثي   هثاإباخل  ثإلر لث املخ طثاإر ل ث.

 :  مهارات الفهم القرائي:ثالثاً
ث(.    ا ثاإ   ثاإ ها  ث    ث   ثىنثاملاخصص ثتص  ثثى   ا ثاإ   ثاإ ها   ث ىنثاإقحنثص   اثى

ثاإقاث باثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثاللثاإ   ثاآلت :ث

 بحبثىر و ثاإ لي  ثىنثامل هاا ثث. -1

 بحبثىر و ثاإ لي  ثىنثاإ   ا. -.

اسا ا جثو   ثي   ثانيل ث. -3

 بحبثهبحثاإ  ت ث اا هه. -4

اسا ا جثاالال ثاحملا  ث. -5

 بحبثيتس إ  ثاإ  ت ثا اي  . -1

ث ث بحبثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ث  آلت :ث(3   ر يهث  ىل  ثال( حا  ث خلثث

                                                                 

 .)

 3)

ث-(ثيتو هث  اثىنث:1 

(:ث"ث  بةثى رت  ث ثيتايثا     ث يتثهه ث ثت ي  ثيرضثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثإب ثت ى قثاإصثثاخل ىلث771.خلثث  نثحميب  

ثاإرلي ثاإ  اسثإلجير  ثاملصهح ثإل ها ةث املرهف ثىنث  ث لث  لثيت ثح   ث     اثىاي  ااثج ىر ث ثامل مته ثااليابا   " ا ثي مله ل 

ح إ  .ث13ث-.1مشل ث

(:ثتب حلثاإل  ثاإرهي  ث ثاإارل  ثاإر  ثو هح  ث ا  ي ثاإ  ههة ثاا ثاإ  هثاإرهي .771. ر ي ث شباثيتمحب ثى   ثحميبثاإ  ب  

 ثاي   ث(:ثيتسلثاإ ها ةث ف  ثامل ه  ثي ثاإ  هح ث اإا ىل  ثاملبخلثلىثت  حهثى   ا ثاإ   ث اإا   ث اإارل 777. ىل  ثالثحميب  

ثا  ا  ثاا ثاي  .ث
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اإ ب ةثاللثاإ ها ةث ث  با ثف هح ث. -1

اإ ب ةثاللثلا   ثاإهى ثىر  يث. -.

اإ ب ةثاللثاإا صلثلىثىر و ثاإ لي  ث. -3

اإ ب ةثاللث بحبثا ف   ثاإه    ث. -4

اإ ب ةثاللثتاىلعثاإارل ي  ث. -5

اإ ب ةثاللثاإا ىل ثي إ ا  تث. -1

اإ ب ةثاللثاالسا ا جث. -0

اإ ب ةثاللثىرهف ثاإا  ص لث ا     . -8

اإ ب ةثاللثاال ا   ثي  ف   . -0

 :  مستويات الفهم القرائي:رابعاً

ثى ا ح  ثاإ   ثاإ ها  ثلىثيت ير ثى ا ح  ثه :ث(1     ه  حلث ثمس  (

ص ل  ث ثامل اةثامل ه  ةثامل ا  ثا ه :ث ح  ثلىث ب ةثاإ   حثاللثتق هثاملرل ى  ث ا  اا ثاإا  -1

امل ا  ثاإا   ا:ثلا ا ثاإ   حثإلر    ثي ثا سىل يث اإ ا  تث. -.

امل ا  ثاإ  با:ثحرلث ب ةثاإ   حثاللثلصبا ثيت    ثاللثامل اةثامل ه  ة. -3

امل ا  ثاإليباا :ث ب ةثاإ   حثاللثاالسا  اةثىنثاآل ا ثاإ ا اةث ثامل اةثامل ه  ة. -4

ى ددددا ح  ثاإ  دددد ثاإ ها ددد ثلىثث ثدددد ثى ددددا ح  ثثثثثثث(. (هث   ددد ث يدددده  ث  ه دددثثث

ثه :

اإ   ثا ه ثاإ  هها. -1

اإ   ثاالسا ا ج ثاإا   ا. -.

ثاإ   ثاإ  باثاإا ىل   . -3

 
 

                                                                 

ث. ث ث(

ث(1 ث

.
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 :  الدراسات السابقة: ثامناً

عث اخل ىلث(ثا اس ثير  ا ث"   سثى   ا ثاإ   ث ثاإ ها ةثإب ثت ى قثاإصثثاإهاي1يتجه ثاإ ههاو ث ثثثثثثث

 اإ  اسثىنثامله ل ثااليابا   ثي مليل  ثاإرهي  ثاإ ر اح ث"ثهبف ثلىثي   ثاخاىل  ثى   ا ثاإ   ث ثاإ ها ةث

اإص ىا ثإب ثت ى قثاإصثثاإهايعث ثاخل ىلث اإ  اس ث إا    ثيتهباحثاإب اس ث   ثاإىل   ثيىل   ثاخاىل  ث

 ت صل ثاإب اس ثث’(ثتلي قاا057  ثاإب اس ثامل  و ثىن ى   ا ثاإ   ث ثاإ ها ةثاإص ىا ث ثت ىل  هثاللثا 

ثلىث ي ا ثىنثاإ ا  تثيتيه ه .

ث رثثاإ لىل ث ثى   ا ثاإ   ث ثاإ ها ةثت ل  اثىنثاإصثثاإهايع ث اخل ىل ث اإ  اس.

  و ث(ثيب اس ثير  ا ث"ثيهو ىتثإا ي  ثيرضثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثإب ث  يثاإصثثاإ3    ثج يثالث ثثثثثث

اإ  و اث"ثث   ثثهبف ثاإب اس ثلىثي   ثيهو ىتثإا ي  ثيرضثى   ا ثاإ   ثاإ ها   ث إا    ثيتهباحث

اإب اس ثيتابثاإىل   ثاخاىل  ثى   ا ثإ   سثى ا  ثاإ  يث ثى   ا ثاإ   ثاإ ها   ث  بثت  و ثا   ث

ث(ث  إ ث   إىل ث.1.7اإب اس ثىنث 

ث ت صل ثاإب اس ثلىثيته ثاإ ا  تثى   :

 ج اثفه اثذا ثاالإ ثل ص    ثي ثىا س  ثا ج  ثاجملي ا ثاإاجهحىل  ث اجملي ا ثاإن ي  ث ثاخاىل  ث

ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثإص حلثاجملي ا ثاإاجهحىل  .

(ثيب اس ثهبف ثلىثت  ح ثيتسئل ث ا ثاإ ها ةثامل ه ةثاللثت ى قثامله ل ثاإلابااح ث. ث  ث   ثاىل ب ثثثثث

ثاإرهي  ث ث   ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ث ى ا ح تهث.يب إ ثاإلى  ا ث

 إا    ثيتهباحثاإب اس ثيتابثاإىل   ث   ي ث    ا ثاإ   ثاإ ها  ثاإ  ى ثإا ى قثامله ل ثاإلابااح ثاإ ث

ثح ىل  ثيت ثتر ن  ث ا ثاإ ها ة ث ا سئل ثاإص   ثإليرلي .

ثث ثخهج ثاإب اس ثي ه ثاإ ا  تثى   :

تر جلثى ا ح  ثاإ   ثاالسا ا ج  ث اإ  باث اإليباا ثي  لثحا  س ثىعثا هي  ثاإ ثثيت ث ا ثاإ ها ةث 

ثيتا   ثإهث ثاملر   .ثث

ىنثاسرتات ج   ثاإارل ثثاسرتات ج ا ا اس ثهبف ثلىث   سثيتثهثاساخبا ثث(.  ي ثيتجه ثاىلبثاإ  بثثثثث

ل  ح ثامل ا  ثا   ثي ل  ثاإرتي  ث ثج ىر ثاإار  و ث ثت ي  ثاإ   ث ثاإ ها ةثإب ث  يثشرىل ثاإل  ثاالجن

ا  ههث إا    ثيتهباحثاإب اس ثيتابثاإىل   ث   ي ثيىلرضثى   ا ثاإ   ثاإ ها   ثث ثاخاىل  ثى   ا ثاإ    ث

                                                                 
ثىار ثحميب ث(2  ثت ى قثاإص  حثاإ  ث ثا خ ةثىنثامله ل ثااليابا   ث1004اإ ههاو  ثإب  ثاإص ىا  ث ثاإ ها ة ثاإ    ثى   ا  ثاخاىل   ثي    :)

ثي مليل  ثاإرهي  ثاإ ر اح  ث س إ ثى ج ا    ثى    ة(ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثيت ثاإ ه .
ثاىل ب ث(1  (:ثت  ح ثيتسئل ثترل  ثاإ ها ةث ث   ثى   ا ثاإ   ث ى ا ح تهث ثامله ل ثاإلابااح ثيب إ ثاإلى  ا ثاإرهي  ثاملا بة ث1001اىل بثحميب

ث س إ ث   ثى    ة(ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثا ثمشل.
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  إىل اثاخا  اثي هح  ثا  ا   ثىنث  يثث7. يهو   اثىاني  اثى   ا ثاإ   ثاإ ها   ث يل  ثا   ثاإب اس ث

ثىل ثاإل  ثاالجنل  ح  ث ت صل ثاإب اس ثلىثوا  تثىنثيتهي  :اإ   ثا  ىثي ر

الثت جبثفه اثذا ثاالإ ثل ص    ث ثاإ   ثاإ ها  ثي ثىا س  ثا ج  ث ي ا ثا ا هثاإارل ث   يث

ث ي ا ثت    ثاإ  يثلىث ي ا  ث   ث ص ل  ث.

ها  ثاإ ث   س  ث  يث ل  ثاإرتي  ثلىثىرهف ثاسرتات ج   ثاإ   ثاإ ث(1  هبف ثا اس ثاىلبثاإهمحنثثثثث

ثيتاي (ثي  ه جث االهاي ى  ثاإ ها   ثإبح  ثىنثخ  ثيت يعثاسرتات ج   ثإل   ثه :ث–امل ا  ثاإ  إ ث الي ث

اإليبا  ث  بث    ثث اسرتات ج  اإ  ب ثث اسرتات ج  االسا ا ج ثث اسرتات ج  فعثاإهى   ثثاسرتات ج  

إل  ثثانثاسرتات ج   ثاإ   ثاإ ها   ث االهاي ى  ثاإ ها   ثإب ث  يثث وهاساىلاإب اس ثيتهباف  ثىنثخ  ث

ث(ث  إىل اث   إىل اث.337ان ىر  ث ت  و ثا   ثاإب اس ثىن 

ثخهج ثاإب اس ثيىلرضثاإ ا  تثيتهي  :

ت جبثفه اثااإ ثل ص    ثي ث  يثاإ ر ثا اي  ث   يثاإ ر ثاإرلي  ث ثمج عثاالهاي ى  ثاإ ها   ثاإ ث

ثتني   ثاإىل  ثإص حلثاإ ر ثاإرلي  ث.

(ثا اس ثهبف ثلىث   سثاإ   ث ثاإ ها ةثان هح ث اإص ىا ثإب ثت ى قثاإصثث. ث  ثيتجه ثاإرل    

ثاإ  اسث ثاإ ر اح ث بح  ثاإهح ض.

 ا ث إا    ثيتهباحثاإب اس ث ثلابااثاخاىل  ثىنثو  ثاالخا   ثىنثىارباثح  لثى   ا ثاإ   ثا ه  ث ى  ث

ثاإ   ثيتالسا ا ج  ث  بثت صل ثاإب اس ثلىثاإ ا  تثاإا إ  :

ت جبثفه اثذا ثاالإ ثل ص    ثي ثىا س  ثا ج  ث لىل ثاإصثثاإهايعث ثاخاىل  اثاإ ها ةثان هح ث اإ ها ةث -

اإص ىا ثإص حلثاإ ها ةثان هح  ث ح  بثهقاثاللثيت ثاإ ها ةثان هح ثي إ  ىل ثهل ث  و ثذا ثيتثهث فر إ  ث

يت يثىنثاإ ها ةثاإص ىا ث ثاإ   ث االسا ر ي.

ت جبثفه اثذا ثاالإ ثل ص    ثي ثىا س  ثا ج  ث لىل ثاإصثثاإهايع ث ا ج  ث لىل ثاإصثثاإ  اسث ث -

ثاخاىل  ثاإ ها ةثان هح  ث ذإعثإص حلث لىل ثاإصثثاإهايع.

 
 

                                                                 
ىر ث ا  ا  ثي هاي ى ت  ثاإ ها   ث"ثامل متهثاإرلي ث(:ث"اسرتات ج   ثاإ   ثاإ ها  ثإب ث  يثان 773.اىلبثاإهمحنثهب ثىص  لثحميب ث(3 

ث ي   ثاإلو    ث ثاإ ها ة ث املرهف   ث.41.ث-18.صثصثث17ث–ث0اإ  إ  ثإل ها ة

ثال  ث(1  ثين ثف ب   ث(:ثاإ   ثي ثاإ ها ةثان هح ث اإ ها ةثاإص ىا ثإب ثت ى قثامله ل ثااليابا    ثانير  ثاملصهح ثإل ها ةث املرهف771.اإرل   

ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثا ثمشل ثاإربا  ث املرهف   .ث1.8-ث04(ثصثصث5. ل ثاإ ها ة

ث
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 :  إجراءات الدراسة امليدانية:تاسعاً

 أوالً: منهج البحث:
ثهقاثث ي اال تىل طيه"ثا اس ث  ل لاإىل  ثامل  تثاإىل  ثاإ ص  ثاإا ل ل ث اإقاثح صبثاساخب 

ي بحثثاإارهحثاللثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثاإ  ى ثإ لىل ثث(1 ثاإىل  ى    يت ل   ثاإ  ههة املا  ا 

 اإ ص  ثلىثاإصثثاإ  و ثاإ  و ا ث ثاإ  اههثان  ح  ثانث هح ثمجعثاملرل ى  ث  ل ل  ث ت   ه  ث

 يتهبافهث اإلج ي ثاللثثاإ ا  تثاإرلي  ث   ثيت ثهقاثامل  تثيتفنلثامل  هتثت  سىل اثىعثفه    ثاإىل  ثا  إ ث

ثت  ؤالته.

: جمتمع البحث و عينته:  ثانياً
ت   ث ايعثاإىل  ثىنث لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و اثي  ي هث اإرلي ث/ثيتاي (ثي ملبا سثا   ى  ثاإا ير ث

  ث اإارل  ثي ى و ثاإر صي  ث يربث بحبث ايعثاإىل  ث ثاخا   ثا   ثاإىل  ثي هح  ثا  ا   ثمل ا ثاإرتي

ث%ثىنثامل    ثاإارل ي  ثاإر ه.57(ثى    ثترل ي  ث ي  ىل ث5 ىل    ث ذإعثي   ث 

 ( يوضح املناطق التعليمية املختارة واملدارس التي مثلت عينة البحث1جدول رقم )
ثىبا سثاإلو  ثثىبا سثاإق   ثثثامل    ثاإارل ي  ث ث

إ   ةث-1 ثف  ي ثاإ هها ثثش با ثاإ ه  ثثا

ثس  ثاإ   هثثايهثاملخا  ثثشر يث-.

ل  لثثمج  ثاىلبثاإ  صهثثاإا هحهث-3 ثي

ثاإهس إ ثثه  لثسر بثثىر ث-4

ثثاإ  بةث5 اإصبح  ث ي ه ث ي  ا    ثيت ي  ث ث ثخ إ 

اإ ل  ث ث5ث5ثاجملي  

(ث  إىلددددد اث   إىلدددد اثىدددد  ا ثالدددددلث  دددد ثاإاخصدددددصثثثثثثث057  دددددهثامل  ودددد ثىددددنث ثثثيرددددبثذإددددعث دددددباثاإىل  دددد ثا  ددددهثثثثثث

ث الي /ثيتاي ( ث    ثان لث ثي  ث/ثي   ث(ث ي ثح   ثانب إ ثاإا إ  .ث

ث

ث

ث

                                                                 
ث.ث110-111(ث:ثى  هتثاإىل  ثاإرتي اث ثاإ ىلر ثا  ىث ثثاإهح ضث ثص774.اإ  حث ثى  ابثينثاىلبالث ثث(. 
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يوضح أعداد الطلبة عينة البحث حسب التخصص.  (2) جدول  

ثاإ  ىل ثاإرباثاإاخصص

ث%.,40ث354ثالي 

ث%8,.5ث301ثيتاي 

ث%177ث057ثاجملي  

يوضح أعداد الطلبة حسب اجلنس )ذكور/ إناث(  . (3) ولجد  
ثاإ  ىل ثاإرباثان ل

ث%51,1ث4.1ثلو  

ث%43,0ث3.0ثذ   

ث%177ث057ثاجملي  

 أداة الدراسة : ثالثاً 

ثاإىل   ث   ي ث    ا ثاإ   ثاإ ها  ثيربثاإهج  ثلىثا ايثاإرتي اث اإب اس  ثاإ  ي  ثمل   ا ثاإ   ثثث يتاب

ثاإ ها  ث ب  ث انهح  ث اس  ثاإ خن  ث     ثث(1 ( اإ ل ي   ث لمس ا لثث ح ضث   س ث ث اىلبثا ي ب  اىل ب 

(ثى   ة ث  بث   ثاإىل   ث.5خلصثاإىل   ثلىث   ي ث    ا ثاإ   ثاإ ها  ثت  و ث ثص  ت  ثا  إ  ثىنث 

ثاإىل  ثىنثخ  ثاه   ثاللث  ثاإ  ههاث ااة إاب حلث ث ل  ث(ثحم ي اثىنثيتان  ثه ئ ثا7.ىنثاإصبا

                                                                 
ث-او هث  اثىن:ث(1 

ث ثامل1080انهحث      ثاإ ها ة ث ث ا  ثاإ    ثتص  ثثيتسئل  ث" يل  ثاإرهي  ثاإ ر اح "ثىه  ثاإىل   ثاإرتي ح  ثج ىر ثامللعث(:

.08ص-08سر اث ل  ثاإرتي   ثص

ثيتى ثال    ثاإص ىا ثإب ث لىل ثاإصثثاإ  إ ثاإلاباااث ثا  ا " ث ل ثا اس  ثالي   ثان ىر ث1080اإ خن ث ثاإ ها ة ث"اإ    :)

.57ث-5.ا  او   ثصثصث

 ثترل  ثاإ ها ةث ث   ثى   ا ثاإ   ث ى ا ح تهث ثامله ل ثاإلابااح ثيب إ ثاإلى  ا ثاإرهي  ث(:ثت  ح ثيتسئل1001اىل بثحميبثاىل ب  

ثس ي ثاملا بة  .ىهجع

ثيتمحب   ثج يه ث  س  ثاإا ص لث ث777. ح ضثحميب  ثى خ ن  ثاإا ى ق ثإب  ثاإ ها   ثاإ    ثالل ثاإارهحث يتثهي ث   ثى   ة :)

ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثيتس  ط ث ل  .اإ ها ة 

(:ثفر إ  ثاسرتات ج   ثىرهف  ثىر   ث ثت ي  ثيرضثامل   ا ثاإرل  ثإل   ث ثاإ ها ةثإب ث777.اىلبثا ي بثاىلبالثاىلبثا ي ب  

ث ل ثاإ ها ةث املرهف  ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثا ثمشل ث ثاإاب حل  ث  ها ثإلي  هت ثاملصهح  ثانير   ثاإ  و ا  ثاإصثثا     لىل 

ث.130ث-111(صثصث.اإربا 
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اإرتي  ثج ىر ثص ر   ث  ل ثى   ث    ثف ها ثاإ   ي ثىنث   ثس ى ثاإص    ثاإل  ح ثى  سىلا  ثإ لىل ث

ثيتخقثاإىل   ث      ثاحمل ي  ثث ث ث ث  ب ثاإ ها    ثاإ  و اثا تىل طثتلعثامل   ا ثي إ    اإصثثاإ  و 

ث ثش ل   ثإااخق ثامل   ا  ثالل ثامل  سىل  ثاإاربح   ث لجها  ثيدددد ثذإعث ث41اإ      ثاإ ها  ثيرب ثإل    ثى   ة )

ثاللثا   ثىنثىرلي ثاإل  ثاإرهي  ث ى ج    ثي مله ل ثاإ  و ح ث ث  ثت ىل     ثلىثاساىل وه  ثاإ   ي    حل

ثاإر صي ثص ر   ث   ثيلغثاباه ث  ثس  ا ثي ى و  (ث37(ثىرلي اث ى ج  اث 17 نثالثت لثخيت  ثانثا ه

إا بحبثاإ   ثاإ  يبثإ لثى   ة ث و هااثإصر ي ث   سثمج عثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثاإىل إغثث(ثى جه37ىرل  ث  

ث  ثي مل   ا ثاإ ث صل ثاللث   ثو يبث 41اباه  ثا ا  ثاإب اس  ثى   ة %(ثف   هث يقإعثخهجثاإىل  ث3(

 إلا   ثىنثاإصباثخبيلثا هةثى   ة ث ي  ً ثاللث   ثامل   ا ثيتابثاإىل   ثاخاىل  ثى   ا ثاإ   ثاإ ها   ث

ثىنثاحمل ي ثإ هضثاال يئ   ثلىثيت ثاالخاىل  ثح  لثى ث ثاللثابا ث ثاهضثاالخاىل   اإ  ههاثإ خاىل   

  عثإ   سه ث  ث   ثى     ث ى رت   ثاإ  اةثاحمل ي  ث ثلجها ثاإاربح  ثاإ  ى ثإ خاىل   ث يقإعث

إ  ههاثإ خاىل  ث   ثاإىل   ث   يثصباثى هاا ث ثاإا  بثىنثاإصباثاإ  ههاثإ خاىل   ث يربثاإصباثا

ثاللثا   ث ثاالخاىل   ث ذإعثيا ىل   ثاإ ل    ثاإب ج  ثىع ثامل هاة ثا تىل ط ثىر ىل ث   ي ث هح  ثان االخاىل  

ثيلغث ثص ر   ثاإر صي  ثإلىل  ثي ى و  ثاإ إ ب ثين ثخ إب ثاإ  و اث ب س  ثاإصثثاإ  و  ثىنث لىل  اسا  ا  

سىل ا ث ثلا اةثاالخاىل  ثاللثو لثيتفهااثاإر   ثاالسا  ا   ث  ثاساخهاجث(ث  إىل ا ث يربثىن ثيت57اباه ث 

ثاإ ىل  ثاإ ل ثإ خاىل    ثىر ىل ثيها  ث   ثيلغ ثسىل ى   ثىر اإ  ثاإ ىل  ثي ساخبا  ثىر ىلث7,03ىر ىل ث ه  )

ث ى  س ث  هاضثاإب اس ثا  إ  ث.ثىل  ثىهت ع ث

: األساليب اإلحصائية املستخدمة:  رابعاً
ثإىل  ثا س إ  ثاإل ص    ثاملاي ل ث :اساخب ثا

ث(املا س   ثا   ي   ث االحنهاف  ثاملر   ح  ث اإ   ثاملئ ح  ث اخاىل  ث 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها:خامساً  
تنددددي  ثهدددددقيثان   ددددد ثاه ددددد اثشدددد ى اثإل اددددد  تثاإددددد ثيتسددددد هثا  ددددد ثاإىل دددد ثىدددددعثادددددهضث هددددد ثاالسدددددا ا ج  ثثثثثثثثثثثثثثث

ىدددددنثثدددد ثاإا صددددد   ث امل رت ددددد  ثاإدددد ثخهجددددد ثي ددددد ثاإب اسدددد ثا  إ ددددد  ث سددددد ا ثثثثثثثثثثثاإدددد ثت صدددددلثلإ  دددد ثاإىل  ددددد  ث ثثثث

ثاهضثاإ ا  تثي  ً ثاللثيتسئل ثاإب اس .

إ ج يدددد ثالددددلثاإ دددد ا ثا   ثىدددددنثيتسددددئل ثاإب اسدددد ث اإدددددقاثحدددد صثالددددل.ث ىدددد ثى ددددد  ا ثاإ  دددد ثاإ ها دددد ثاإ  ىددددد ثثثثثثثثثثثثثثث

ثإ لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و ا؟ث(



 

311 
 

 م2014ديسمبر  -العدد االرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 ِحمَير يحيى محمد األعور أ. الصف األول الثانوي القرائي من مهارات الفهم  مدى تمكن طلبة الصف الثاني الثانوي

(ثى ددددد  ة ث  دددددبث ددددد  ثاإىل  ددددد ثيره ددددد  ثثثثثث.5اإ ها ددددد ثى  وددددد ثىدددددنث ثثث ثاسددددداخ صث   يددددد ثيت إ ددددد ث  ددددد  ا ثاإ  ددددد ثثثثثث

الدددددلث ي اددددد ثىدددددنثاحمل يدددددد ثإلا  دددددبثىدددددنثصددددددب    ث ى  سدددددىلا  ثإ لىلددددد ثاإصددددددثثاإ ددددد و ثاإ ددددد و ا ث ي دددددد  ثثثثثثثثثثثثثث

ث.(ثى   ة41 ت  ثاإ      ثىاني  ث اللثيت ا ثاحمل ي ث ثتربحلثاإ   ي ث لخهاج  ث ثص 

 :ذلك كما هو موضح يف اجلدول اآلتيو
 -( مهارات الفهم  القرائي الالزمة لطلبه الصف الثاني الثانوي   : 4 قم )جدول ر

ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثاإ  ى ثإ لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و ا

ثحق هث     ثحمباةث  ا ث ثاإ صثامل ه  .

ث. ث ثاإ صثامل ه   ثحق هثا ابااثاإ ا اة

ثحق هثاإ خص   ثاإ ا اةث ثاإ صثامل ه  .

ث نثاإ ا اةث ثاإ صثامل ه  .حق هثا ى 

ثح ا ثىهااحثيرضثا إ   ثاإ ا اةث ثاإ صثامل ه  .

ثحيباثيت بااثيرضثا إ   ثاإ ا اةث ثاإ صثامل ه  .

ثحيباثانيلثاالفاا    ث ثاإ صثامل ه  .

ث   ثي ثامل هاث امل  لث انيعث ثاإ صثامل ه  .

ثىر  ه .حنىلطثامل هاةث ىل  اثص    اثح  ابثاللثف  ث

ثحنعثا  او اثجبحبااثإل صثامل ه  .

ثحهت ثا ف   ث   ث    ه ث ثاإ صثامل ه  .

ثحيباثاإ  هةثاإر ى ث ثاإ صثامل ه  .

ثحيباثاإ  هةثاإ ها  ث ثاإ صثامل ه  .

ثحص ثثا ف   ث ا  با ث ث ي ا  ثىاج و  

ثح اخلصثاملر لثاإنيلثاإقاث ثحصهحثيهثاإ  ت .

ث    ثاإقاثاتىلرهثاإ  ت ث ثي   ثاإ صثامل ه  .حيباثاإا

ثح اب ثاللث ن  ثىر   ث  ثحب ثال   ثىنث لي  ث ثاإ صثامل ه  .

ثح  هثىر لث لي ث  ا ث ثاإ  ر ثي ساخبا ثاإ   ا.

ثح ا ىلطثاإريثيت ثاإب  سثاملاني  ث ثاإ صثامل ه  .

ثحيباثا سىل يثمل  ثث  اث ثاإ صثامل ه  .

ثاإارىل ا ثاإباإ ثاللثاإ ىن.ح هاثي ث

ثح ا اتثاإص   ثاملي  ةثإل خص   ثاإ ا اةث ثاإ صثامل ه  

ثح  هثاالإ ثيرضثا ى  ثاإرت   .

ثح ا اتث  ثح هيتثتري ي اث  نثت ىل  هثاللث  ههةثجبحبة.

ثح ا اتثا  س اثجبحبةاثتاصلث   تهثامل ا ىلل  ث  ث هيت.

ثاإ صثامل ه  .ثح رتحث  اثإا   ث  ههةث  ا ث 

ثحيلثى  ل ثا ى ثيت ثخ ص ثي ساخبا ثاإ صثامل ه  .

ثحيباثسىلىل اثج ههح اث ب  ث ن  ثجبحبةث ثتهاث ثاإ صثامل ه  .
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ثحيباث ج  ثو هثاإ  ت .

ث   ثي ثا     ث اإهيتاث ثاإ صثامل ه  .

ثيإيبا ث يتحهث ثاإ صثامل ه  . ثحيباثى   ه

ثاإ  ت ثىنثاإ صثامل ه  .ثحيباثاإص ايثيت ثاخل  ثمل  ث

ثحصب ث  ي اثاللثى  ثث  اث ثاإ صثامل ه  .

ثح اخلصثا  إ ثاإ ر  ح ثاملاني  ث ثاإ صثامل ه  .

ثحب  ثى  ههثامل س  لثاإباخل  ث ثاإ صثامل ه  .

ثحىلّ نثصباثاإر    ث ثاإ صثامل ه  .

ث   له. ث  هحثاإ صثامل ه  

ث   ثاإ ث  لثلإ   ثاإ   ح.ح ا  ثىنثاإ صثامل ه  ثاإ خص

ثحهت ثا ف   ث ثاإ صثامل ه  ثتهت ىل اثجبحباا.

ثحا ىل ثي   با ث  ىل  ثامل    ث ثاإ صثامل ه  .

ثحبا ثاإ ن  ثاإ ثا ن  ثاإ  ت ثي إ  اهبثيت ثا اإ .

ث

ث يدددددددقإعثمتددددددد ثاإلج يددددددد ثالدددددددلثاإ ددددددد ا ثا   ثيا بحدددددددبثى ددددددد  ا ثاإ  ددددددد ثاإ ها ددددددد ثاإ  ىددددددد ثإ لىلدددددددهثاإصددددددددثثثثثثثثثثثثث

ثاإ  و ثاإ  و اث.

ي إ  دددىل ثإ ج يدددد ثاددددنثاإ ددد ا ثاإ دددد و ثىددددنثيتسدددئل ثاإب اسدددد ث اإددددقاثوصددده.ث ثىدددد ثا هي دددد ثاإ  دددىل  ثإ ددددلثى دددد  ةثثثثثثثثثثثثثثثث

ثىنثتلعثامل   ا ثىنث ج  ثو هثامل ج  ث املب س ؟(

(ثى جدددددهثث37(ثىرلددددد ث ث ث37ف ددددبثمتددددد ثاإلج يددددد ثىدددددنثخددددد  ث  حدددددلثاإ   يدددد ثلىثاسددددداىل وهث  ثت ىل   ددددد ثالدددددلث ثثثثثثثثثث

لثى ددددد  ةثىدددددنثثث ددددد ثاإرهي دددد ثإليه لددددد ثاإ  و حدددد  ث ذإدددددعثإل ددددد اثاإدددد   ثاإ  ددددديبث ا هي دددد ثاإ  دددددىل  ثإ ددددثثثثثثثثثثثملدددد اةثاإلث

ث.ى   ا ثاإ   ثاإ ها  

 يوضح ذلك. (5رقم )واجلدول 

امل دد  ا 

(ثحم ي 17يت ا ثاإر ىل ث ثى با ثاإارل  ث ثاملبا سثىنثاملرلي ث امل ج  ث 

اإا ها ث

يب ج ث

 ىل ة

اإ  ىل 

اإا ها ث

ب ج ثي

ىا س  

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

 ل ل 

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

  ثى ي 

اإ  ىل 

اإ   ث

اإ  يبث

إألهي  

ث حق ه

     ث

حمباةث  ا ث

 ثاإ صث

امل ه  

4404%1..7%.3%.3%3,13

ث 03,.%40%733.%447.%7..1حق ه
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امل دد  ا 

(ثحم ي 17يت ا ثاإر ىل ث ثى با ثاإارل  ث ثاملبا سثىنثاملرلي ث امل ج  ث 

اإا ها ث

يب ج ث

 ىل ة

اإ  ىل 

اإا ها ث

ب ج ثي

ىا س  

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

 ل ل 

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

  ثى ي 

اإ  ىل 

اإ   ث

اإ  يبث

إألهي  

ا ابااث

اإ ا اةث ث

اإ صثامل ه  

ث حق ه

اإ خص   ث

 ثثاإ ا اة

اإ صثامل ه  

14.3%..30%103.%58%.,05

حيباث

ا ى  نث

اإ ا اةث ث

اإ صثامل ه  

11.0%13..%.143%58%.,11

ح ا ثىهااحث

يرضث

ا إ   ث

اإ ا اةث ث

اإ صثامل ه  

4711%13..%117%1.%3,53

حيباثيت بااث

يرضث

ا إ   ث

اإ ا اةث ث

اإ صثامل ه  

15.5%11.0%1031%1710%.,1

حيباثانيلث

االفاا    ث

 ثاإ صث

امل ه  

.733%813%1837%14.3%.,51

ثي ث    

امل هاث امل  لث

 ثانيعث ث

اإ صثامل ه  

11.0%.733%13..%1118%.,18

حنىلطث

امل هاةث ىل  ث
1837%15.5%13..%14.3%.,58
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امل دد  ا 

(ثحم ي 17يت ا ثاإر ىل ث ثى با ثاإارل  ث ثاملبا سثىنثاملرلي ث امل ج  ث 

اإا ها ث

يب ج ث

 ىل ة

اإ  ىل 

اإا ها ث

ب ج ثي

ىا س  

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

 ل ل 

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

  ثى ي 

اإ  ىل 

اإ   ث

اإ  يبث

إألهي  

ث ص    ا

ح  ابثاللث

ف  ثىر  ه 

ا  او اثثحنع

جبحبااث

إل صث

امل ه  

4.07%1710%58%35%3,51

حهت ثا ف   ث

   ث

ث ث     ه 

ثاإ صثامل ه  

3757%.447%35%35%3,35

حيباثاإ  هةث

اإر ى ث ث

اإ صثامل ه  

3813%1710%1118%1.%3,41

حيباثاإ  هةث

ث ث اإ ها  

اإ صثامل ه  

3117%14.3%01.%35%3,38

حص ثث

ا ف   ث

 ا  با ث ث

ث  ي ا  

ث. ىاج و  

1710%14.3%1837%1837%.,.1

ح اخلصث

املر لث

اإنيلث

اإقاث ث

حصهحثيهث

اإ  ت ث.

3813%15.5%40%35%3,41

حيباث

اإا    ث

اإقاثاتىلرهث

اإ  ت ث ث

ي   ثاإ صث

امل ه  .

1837%103.%813%15.5%.,1

ح اب ثاللث

ث  ن  ثىر   
11.0%1118%..30%1118%.,51
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امل دد  ا 

(ثحم ي 17يت ا ثاإر ىل ث ثى با ثاإارل  ث ثاملبا سثىنثاملرلي ث امل ج  ث 

اإا ها ث

يب ج ث

 ىل ة

اإ  ىل 

اإا ها ث

ب ج ثي

ىا س  

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

 ل ل 

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

  ثى ي 

اإ  ىل 

اإ   ث

اإ  يبث

إألهي  

  ثحب ث

ال   ثىنث

 لي  ث ث

اإ صث

امل ه  .

ثىر لث ح  ه

 لي ث  ا ث

 ثاإ  ر ث

ث ي ساخبا 

اإ   ا.

3558%13..%1118%1.%3,31

ح ا ىلطث

اإريثيت ث

اإب  سث

ث ث املاني  

اإ صث

امل ه  .

.54.%..30%015%40%3,13

حيباث

ثا سىل ي

مل  ثث  اث ث

اإ صث

امل ه  .

1118%103.%...0%813%.,55

ح هاثي ث

اإارىل ا ث

اإباإ ثاللث

اإ ىن.

..30%015%15.5%14.3%.,15

ث ح ا ات

اإص   ث

املي  ةث

إل خص   ث

اإ ا اةث ث

اإ صث

ثامل ه  .

14.3%.045%01.%1..7%.,01

ث ثاالإ  ح  ه

يرضث

ا ى  ث

اإرت   .

.733%813%14.3%1837%.,5

ث  ث 3,13%813%015%1710%3355ح ا ات
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امل دد  ا 

(ثحم ي 17يت ا ثاإر ىل ث ثى با ثاإارل  ث ثاملبا سثىنثاملرلي ث امل ج  ث 

اإا ها ث

يب ج ث

 ىل ة

اإ  ىل 

اإا ها ث

ب ج ثي

ىا س  

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

 ل ل 

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

  ثى ي 

اإ  ىل 

اإ   ث

اإ  يبث

إألهي  

ح هيتثتري ي اث

  نث

ثاللث ت ىل  ه

ث   ههة

جبحبة.

ث ح ا ات

ثجبحبةث ا  س ا

تاصلث

   تهث

امل ا ىلل  ث

ث  ث هيت.

.338%58%1710%..30%.,81

ح رتحث  اث

ث إا   

ث  ا ث   ههة

 ثاإ صث

امل ه  .

10.8%103.%11.0%813%.,05

ث حيلثى  ل 

ثيت ث ا ى 

خ ص ث

ث ي ساخبا 

اإ صثث

امل ه  .

10.8%103.%14.3%1710%.,01

حيباثسىلىل اث

ث ج ههح ا

 ب  ث

 ن  ثجبحبةث

 ثتهاث ث

اإ صث

امل ه  .

1837%1837%103.%58%.,81

ث حيباث ج  

ثاإ  ت . و ه
1031%13..%14.3%14.3%.,11

ثي ث    

ا     ث

 اإهيتاث ث

اإ صث

امل ه  .

3015%1..7%58%40%3,43
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امل دد  ا 

(ثحم ي 17يت ا ثاإر ىل ث ثى با ثاإارل  ث ثاملبا سثىنثاملرلي ث امل ج  ث 

اإا ها ث

يب ج ث

 ىل ة

اإ  ىل 

اإا ها ث

ب ج ثي

ىا س  

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

 ل ل 

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

  ثى ي 

اإ  ىل 

اإ   ث

اإ  يبث

إألهي  

حيباثى   هث

يإيبا ث يتحهث ث

اإ صث

امل ه  .

4.07%1..7%40%.3%3,51

حيباث

اإص ايثيت ث

ثمل  ثث اخل  

اإ  ت ث ث

اإ صث

امل ه  .

3757%1837%01.%58%3,..

حصب ث  ي اث

اللثى  ثث

  اث ثاإ صث

مل ه  .ا

15.5%10.8%015%103.%.,13

ح اخلصث

ث ا  إ 

ث ث اإ ر  ح 

اإ صث

امل ه  .

1837%1031%11.0%01.%.,8

ث حب  ثى  هه

امل س  لث

اإباخل  ث ث

اإ صث

امل ه  .

14.3%1837%1837%1710%.,1

حىل ثصباث

اإر    ث ث

اإ صث

امل ه  .

.733%1710%813%..30%.,5

ث   هح

اإ صثامل ه  ث

   له.

1710%015%.338%1837%.,18
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امل دد  ا 

(ثحم ي 17يت ا ثاإر ىل ث ثى با ثاإارل  ث ثاملبا سثىنثاملرلي ث امل ج  ث 

اإا ها ث

يب ج ث

 ىل ة

اإ  ىل 

اإا ها ث

ب ج ثي

ىا س  

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

 ل ل 

اإ  ىل 

اإا ها ث

يب ج ث

  ثى ي 

اإ  ىل 

اإ   ث

اإ  يبث

إألهي  

ح ا  ثىنث

اإ صثامل ه  ث

اإ خص   ث

اإ ث  لث

لإ   .

1710%14.3%1837%1837%.,.0

حهت ثا ف   ث

 ثاإ صث

ث امل ه  ثتهت ىل ا

جبحباا

11.1%1118%..30%1118%.,53

ث حا ىل 

ي   با ث

ث   ىل  

ث ث امل    

 صثاإ

امل ه  .

1837%13..%15.5%14.3%.,58

حبا ث

اإ ن  ثاإ ث

ث ا ن  

اإ  ت ث

ثيت ث ي إ  اهب

ا اإ .

3.53%14.3%01.%01.%3,18
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%(ثفددددددد   هث هدددددددد ثثث3 ث ددددددد  ثاإا لددددددد   ثاإل صدددددددد    ث ثيتخدددددددقثامل ددددددد  ا ثاإدددددددد ث صدددددددل ثالدددددددلث   ثو دددددددديبث ثثثثثثثثثث

ث  إا إ :

  .حق هث     ثحمباةث  ا ث ثاإ صثامل هث -1

حيباثى   هثيإيبا ث يتحهث ثاإ صثامل ه  ث. -.

ح ا ثىهااحثيرضثا إ   ثاإ ا اةث ثاإ صثامل ه  . -3

حنعثا  او اثجبحبااثإل صثامل ه  . -4

حيباثاإ  هةثاإر ى ث ثاإ صثامل ه  . -5

ح اخلصثاملرلثاإنيلثاإقاثحصهحثيهثاإ  ت . -1

   ثي ثا     ث اإهيتاث ثاإ صثامل ه  . -0

لي ث  ا ث ثاإ  ر ثي ساخبا ثاإ   ا.ح  هثىر لث  -8

حيباثاإص ايثيت ثاخل  ثمل  ثثاإ  ت ثىنثاإ صثامل ه  . -0

حيباثاإ  هةثاإر ى ث ثاإ صثامل ه  . -17

حبا ثاإ  ر ثاإ ثا ن  ثاإ  ت ثي إ  اهبثيت ثا اإ .-11

ح ا تث  ثح هيتثتري ي اث  نثت ىل  هثاللث  ههةثجبحبة.-.1

 ث ثاإ صثامل ه  .ح ا ىلطثاإريثيت ثاإب  سثاملاني -13

ح رتحث  اثإا   ث  ههةث  ا ث ثاإ صثامل ه  .-14

ثحهت ثا ف   ث   ث    ه ث ثاإ صثامل ه  .ثث-15

ث ي قاثمت ثاإلج ي ثانثاإ  ا ثاإ  و ثىنثيتسئل ثاإب اس .

نثإ ج ي ثانثاإ  ا ثاإ  إ ثىنثيتسئل ثاإب اس ث اإقاثح صثالل.ث ى ثيتثهثىا  ثان لثذ   ثلو  ث ثاإاي 

ثىنثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ث  لث  لثى   ةثاللث بة؟

ثمت ثاإلج ي ثانثهقاثاإ  ا ثىنثخ  ثاإا   ثىنثص  ثاإ هضثاإقاثح صثالل:ث

ثاإصثثاإ  و ثاإ  و اث ثاإاي نثىنثى   ا ث ثي ثىا سطثا ج  ث لىل  ثل ص     ثفه اثذا ثاالإ  الثت جب

ثلو  (.اإ   ثاإ ها  ث  لث  لث ى   ةثاللث بةثتر  ثلىث ثىا  ثان لث ذ   ثدددددد

ثاإ هضث ث   يثاملا س   ث االحنهاف  ثاملر   ح ث   ي ث  (ث ا ج ثا هح ث ى ا  ثث ثهقا ثص    الخاىل  

ثلو  ( ثاإبالإ ثإ ا  تثاالخاىل  ثإب ثا   ثاإىل  ث ذ   ثدددددددد

ث
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 :(6رقم ) كما يوضح ذلك اجلدول

ث 
ثاإىل  و  

ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  

ثان ل

ثإرباا

ث  (

ثاملا سط

ث  (

االحنهاحث

ثاملر   ا

ث  (

ا ج ث

ثا هح 

ث(ث 

ث  ي 

ث  (

ث ى ا  

ثاإبالإ 

ث1
ث     ثحمباةث حق ه

ث  ا ث ثاإ صثامل ه  .

ث048ث7,81ث7,08ث3.0ثذ   

ث7,387

ث7,074

ث  ثااإ  ث048ث.7,8ث7,01ث4.1ثلو  

ث.
حيباثى   هثيإيبا ث يتحهث ث

ثاإ صثامل ه  .

ث048ث7,18ث1,15ث3.0ثذ   

ث-7,1.3

ث.7,07

ث  ثااإ  ث048ث7,10ث1,15ث4.1ثلو  

ث3

ح ا ثىهااحثيرضث

ا إ   ثاإ ا اةث ثاإ صث

ثامل ه  .

ث048ث7,13ث1,41ث3.0ثذ   

ث-7,104

ث7,488

ث  ثااإ  ث048ث7,13ث1,40ث4.1ثلو  

ث4
حنعثا  او ثجبحباثإل صث

ثامل ه  .

ث048ث7,15ث7,11ث3.0ثذ   

ث-7,100

ث7,408

ثااإ   ث ث048ث7,18ث7,14ث4.1ثلو  

ث5
ح اخلصثاملر لثاإنيلث

ثاإقاث ثحصهحثيهثاإ  ت .

ث048ث7,01ث7,01ث3.0ثذ   

ث-57.,7

ث7,873

ث  ثااإ  ث048ث.7,0ث.7,0ث4.1ثلو  

ث1
ث اإهيتاث ثي ثا         

ث ثاإ صثامل ه  .

ث048ث7,50ث1,58ث3.0ثذ   

ث7,115

ث7,530

ث  ثااإ  ث048ث7,51ث1,55ث4.1ثلو  

ث0
حيباثاإ  هةثاإر ى ث ث

ثاإ صثامل ه  .

ث048ث7,04ث1,70ث3.0ثذ   

ث-7,380

ث7,100

ث  ثااإ  ث048ث7,03ث1,70ث4.1ثلو  

ث7,011ث-7,175ث048ث7,04ث7,85ث3.0ثذ   حيباثاإ  هةثاإ ها  ث ثث8
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ث 
ثاإىل  و  

ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  

ثان ل

ثإرباا

ث  (

ثاملا سط

ث  (

االحنهاحث

ثاملر   ا

ث  (

ا ج ث

ثا هح 

ث(ث 

ث  ي 

ث  (

ث ى ا  

ثاإبالإ 

ثاإ صثامل ه  .

ث  ثااإ ث048ث7,04ث7,81ث4.1ثلو  

ث0

ثىر لث لي    ا ثثح  ه

ث  ثاإ  ر ثي ساخبا 

ثاإ   ا.

ث048ث7,17ث7,80ث3.0ثذ   

ث-7,700

ث7,0.3

ث  ثااإ  ث048ث7,50ث7,07ث4.1ثلو  

ث17

حيباثاإص ايثيت ثاخل  ث

مل  ثثاإ  ت ث ثاإ صث

ثامل ه  .

ث048ث7,01ث7,80ث3.0ثذ   

ث-7,744

ث7,015

ث  ثااإ  ث048ث7,05ث7,80ث4.1ثلو  

ث11

حدددددبا ثاإ ندددددد  ثاإدددددد ثثثث

 ن دددددددددددددددددد ثاإ  تدددددددددددددددددد ثثثا

ثي إ  اهبثيت ثا اإ .

ث048ث.7,0ث.7,0ث3.0ثذ   
7,707

ث-

ث7,0.0

ث  ثااإ 

ثثث048ث.7,0ث.7,0ث4.1ثلو  ثث

ث.1

ح ددددددددا اتث ددددددددد ثح دددددددددهيتثثثث

تري يدددددددددددددددددددددد اث  دددددددددددددددددددددددنثثث

ت ىل  دددهثالددددلث دددد ههةثثثث

ثجبحبة.

ث11.,1ث048ث.7,4ث7,18ث3.0ثذ   

ث71.,7

ث  ثااإ 

ثثث048ث7,30ث7,14ث4.1ثلو  ثث

ث13

ح ددددددددددددددا ىلطثاإردددددددددددددديثيت ثثث

إدددددب  سثاملانددددددي  ث ثثثا

ثاإ صثامل ه  .

ث7,701ث048ث7,17ث.7,4ث3.0ثذ   

ث7,043

ث  ثااإ 
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ث 
ثاإىل  و  

ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  

ثان ل

ثإرباا

ث  (

ثاملا سط

ث  (

االحنهاحث

ثاملر   ا

ث  (

ا ج ث

ثا هح 

ث(ث 

ث  ي 

ث  (

ث ى ا  

ثاإبالإ 

ثثث048ث7,58ث7,41ث4.1ثلو  ثث

ث14

ح ددددرتحث دددد اثإا  ددددد ثثثث

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددد ههةث  ا ث ثث

ثاإ صثامل ه  .

ث7,134ث048ث7,47ث7,10ث3.0ثذ   

ث7,803

ث  ثااإ 

ثثث048ث7,47ث7,10ث4.1ثلو  ثث

ث15

حهتددددد ثا ف ددددد  ث  ددددد ثثثث

اإدددددددددددد صثثث    هدددددددددددد ث ث

ثامل ه  .

ث048ث7,08ث1,71ث3.0ثذ   
7,718

ث-

ث7,085

ث  ثااإ 

ثثث048ث7,08ث1,71ث4.1ثلو  ثث

ث

ى دددددددددددددددددددددد  ا ثاإ  دددددددددددددددددددددد ثثث

ثاإ ها  ث  ل

ث

ث048ث.3,1ث10,.1ث3.0ثذ   
7,1.0

ث-

ث7,800

ث  ثااإ 

ثحان ثىنثانب  ثاإ  ي ثى ثح ت :ث

ىا سدددد   ثا جدددد  ث لىلدددد ثاإصدددددثثثثثث(ثيددددد ثث7,75الثت جددددبثفدددده اثذا ثاالإدددد ثل صددددد    ثا ددددبثى ددددا  ثاالإدددد ث ثثثثثثثث-

اإ ددددد و ثاإ دددددد و اثث ذ دددددد  ث ثلودددددد  ث(ث ثاخاىلدددددد  ثى دددددد  ا ثاإ  ددددد ثاإ ها دددددد ث  ددددددلثتردددددد  ثلىثاندددددد لثلذثيل دددددد ثثثثثثثثثثثثث

ث(ث هقيثاإ  ي ث  ثااإ ثل ص    .ث7,800(ث ى ا  ثاالإ ث -7,1.0  ي ث  (ث 
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 اثث ذ ددددد  ث ثثالثت جددددبثفددددده اثذا ثاالإدددد ثل صددددد    ثيدددد ثىا سددددد   ثا جدددد  ث لىلددددد ثاإصددددثثاإ ددددد و ثاإ دددد وثثثثثثثثثثثث-

لوددددد  (ث ثاخاىلدددددد  ثى دددددد  ا ثاإ  دددددد ثاإ ها دددددد ثإ ددددددلثى دددددد  ةثىدددددنثى دددددد  ا ثاإ  دددددد ثاإ ها دددددد ثالددددددلث ددددددبةثث يددددددقإعثثثثثثثثثثثثثثث

و ىللثاإ هضثاإص هاث.

ثحان ثىنثانب  ثاإ  ي ثى ثح ت :ث

يت ثهدددددقيثاإ ا جددددد ثتا ددددد ثىدددددعثوادددددد  تثاإب اسددددد  ثاإ ددددد ي  ث ثادددددب ث جدددددد اثتددددد ث ثإلجددددد لث ثاإددددداي نثىددددددنثثثثثثثثثثثثثثث-

ث(ث. ج يثالث ث ث(1   لثثإ لثىنث:ثاإ    ى   ا ثاإ   ثاإ ها  ث

اإددددد ثت صدددددل ثلىث جدددد اثفددددده اثااإددددد ثل صددددد    ثيددددد ثثثثثثثثث(3  الدددددثثهدددددقيثاإ ا جددددد ثادددددنثا اسدددد ثاإ خدددددنثثثثثثثثث-

اإ ددددددد يث اإ  إىلددددددد  ث ثامله لددددددد ثاإلابااحددددددد ثإصددددددد حلثاإ  إىلدددددددد  ثي إ  دددددددىل ثإلددددددداي نثىدددددددنثى ددددددد  ا ثاإ  دددددددد ثثثثثثثثثثثث

اإ ها  .

اإدددد ثت صددددل ثلىث جدددد اثفدددده اثااإدددد ثل صدددد    ثيدددد ثثثثثثثثث(4 محنث الدددثثهددددقيثاإ ا جدددد ثىددددعثا اسدددد ثاىلددددبثاإددددهثثثثثثثثث-ث

اإددددددددق   ث اإلودددددددد  ثالددددددددلثامل ددددددددا  ثاندددددددد ىر ث ثاإدددددددداي نثىددددددددنثى دددددددد  ا ثاإ  دددددددد ثاإ ها دددددددد ث ذإددددددددعثإصدددددددد حلثثثثثثثثثثثثث

اإق   ث.ث

 ح  ددددداثيت ثاإب اسددددد  ثاإدددددد ثيتثىلاددددد ثوا  ج دددددد ث جددددد اثفدددددده اث ثمت دددددنثاإ لىلدددددد ثىدددددنثى دددددد  ا ثاإ  ددددد ثاإ ها دددددد ثثثثثثثثثثثثثث

 ااإددددد ثثث(5 يثاإ ددددده اثااإدددد ثل صدددد    ثإصدددد حلثاإ  إىلدددد  ث ثا اسدددد ثاإ خددددنثثثثثثثث ددددبثاخال دددد ثف يدددد ثي   دددد ثف  ودددد ثهددددقثثثثثث

ثث(1 ل ص    ثإص حلثاإق   ث ثا اس ثاىلبثاإهمحنث

  الددددثثهددددقيثاإ ادددد  تثاددددنثواددددد  تثاإىل دددد ثا دددد إ ثاإددددقاثيتثىلدددد ثادددددب ث جدددد اثفدددده اثيدددد ثاإ دددد يث اإ  إىلددددد  ثثثثثثثثثثثثثثثث

ثت ث:ث ثاإاي نثىنثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ث  بثحر  ثهقاثاالخا حثلىثاآل

الددددددلث لىلدددددد ثامله لددددددد ثثثثث(1 اخددددددا حثا  دددددد  ثاإىل دددددد ث ث دددددددلثاإب اسدددددد  ث ث  دددددد ث  ودددددد ثا اسددددددد ثاإ خددددددنثثثثثثثثثث-*

ثاإلابااح  ث  بحبااثاللث لىل ثاإصثثاإ  إ ثثاإلاباااث.ث

                                                                 
ثاملا س   ث ل ثاملرل ثانبحب ثاإربا 1084اإ    ث ؤ حثثحمي ا ث(1  ث.171ث-175(ثصثصث.(:ث   سثسها ثاإ ها ةث اإ   ث ثىه ل ثاإب اس 
(:ث"ت ي  ثيرضثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثإب ث  يثاإصثثاإ  و ثاإ  و ا"ثى متهثتهي  ثاإ بث ثاإر  ثاإرهي   ؤ ث1005ج يثالثال ثسرب ثث(. 

ث..13صث–ث..1 ت لر  (ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثاإلى  ا  ص
(:ث"اإ   ث ثاإ ها ةثاإص ىا ثإب ث لىل ثاإصثثاإ  إ ثاإلاباااث ثا  ا " ث ل ثا اس  ثالي   ثان ىر ثا  او   ثصث1080اإ خنثيتى ثال  ث(3 

ث.57-5.صث
إب ث  يثان ىر ث ا  ا  ثي هاي ى ت  ثاإ ها   ث"ثامل متهثاإرلي ثث(:ث"اسرتات ج   ثاإ   ثاإ ها  773.اىلبثاإهمحنثهب ثىص  لثحميب ث(1 

ث ي   ثاإلو    ث ثاإ ها ة ث املرهف   ث.41.ث-18.صثصثث17ث–ث0اإ  إ  ثإل ها ة

ثس ي  (:ث"اإ   ث ثاإ ها ةثاإص ىا ثإب ث لىل ثاإصثثاإ  إ ثاإلاباااث ثا  ا " ث1080اإ خنثيتى ثال  (ث.  ث.57-5.صثصثثىهجع

ىهجعثس ي  ث(:ث"اسرتات ج   ثاإ   ثاإ ها  ثإب ث  يثان ىر ث ا  ا  ثي هاي ى ت  ثاإ ها   ث"ث773.بثاإهمحنثهب ثىص  لثحميب اىل(3 

ث.41.-18.صثصث
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 ث   بحدددددددبااث لىلددددددد ثثثالدددددددلث لىلددددددد ثامله لددددددد ثان ىر دددددددثثثثث(.  ث دددددد ث  وددددددد ثا  ددددددد ثا اسددددددد ثاىلدددددددبثاإدددددددهمحنثثثثثثث-*

ث.  ثا اي ث(ث ثاإ   ثاإرلي ث اإ ثامل ا  ثاإ  إ 

ي  يدددددد ثا  دددددد ثاإىل دددددد ثا دددددد إ ثمتدددددد ثالددددددلث لىلدددددد ثامله لدددددد ثاإ  و حدددددد ث  بحددددددبااث لىلدددددد ثاإصددددددثثاإ ددددددد و ثثثثثثثثثثثثثثث-*

اإ دددد و اث  ثهدددددقيثامله لددددد ثت  ددددبثاإب اسددددد  ثيت ثاإ ددددده اثيدددد ثاإ ددددد يث اإ  إىلددددد  ث ثاإ  دددد  ةثاإل  حددددد ثت دددددلثثثثثثثثثثثثث

ث  هثجل  ث ثامله ل ثاإلابااح .ث ت

ج السابقة ميكن وضع التوصيات اآلتية:: التوصيات: بناء على النتائسادساً   
 ددددده  ةث بحدددددبث ددددد ا  ث  ددددد  ا ثاإ  ددددد ثاإ ها ددددد ثاإ  ىددددد ثإ دددددلثىه لددددد ثترل ي ددددد  ث إ دددددلثصدددددثثا اسددددد ثثثثثثثثثثثثثثث -1

اللث بيث الثحاي نثخم   ثامل  هت ث ى إ  ه  ث املب س  ثىنثاالسا  اةثىنثتلعثامل   ا .

اإ ددد و ثاإ دددد و اث  دددد ثت دددديلثالددددلثثثثثثلاددد اةثاإ  ددددهث ثيتسددددئل ث ادددد ثاإ دددها ةثامل دددده ةثالددددلث لىلدددد ثاإصددددثثثثثثثثثثث -.

يتسئل ثته  ثاللثى   ا ثاإ   ثاإ ها  .

ا ددددبثا  ا ثت ه ل ددددد ثملب سدددد ثاإل ددددد ثاإرهي دددد ث ثىه لددددد ثاإارلدددد  ثاإ ددددد و اثإل صدددد  ثي ددددد ثلىثى دددددا  ثثثثثثثثثثثثث -3

اإددددداي نثىددددددنثى ددددد  ا ثاإ  دددددد ثاإ ها دددددد  ث يتسددددد إ  ثتب ح دددددد  ث اددددددلثح ددددد  ثذإددددددعثىر  دددددد اثهلددددد ثالددددددلثثل  دددددد يثثثثثثثثثثثثثثث

  ي  ثتلعثامل   ا .ث

يت ثتا جددددهثى ددددد هتثترلددددد  ثاإ دددددها ةثإليه لددددد ثاإ  و حدددد ثاىث   ددددد ثيتهدددددباحثسدددددل    ثتارلددددد ث  ددددد  ا ثثثثثثثثثثثث -4

اإ  ددددد ثاإ ها ددددد  ثال ثا هدددددباحثا  إ ددددد ثتاصدددددثثي إري ى ددددد  ث يددددد ث ددددد ثيت ث صدددددصثإ دددددلثا سثىدددددنثا  سثثثثثثثثثثثث

اإ ها ةثيرضثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ث  ل  ثىا  عثحريلثاملرل ثاللثل   يهثإليارلي .

ملددددب سثاإل دددد ثاإرهي ددددد ثحانددددينثى دددد  ا ثاإ  دددد ثاإ ها دددد ثإ دددددلثصددددثثا اسدددد  ث إ ددددلثىه لددددد ثثثثثثثثثثثثثثلاددددبااثاإ ددددلثث -5

ترل ي  .

يت ثح ددددددا يهثىب سدددددد ثاإل ددددددد ثاإرهي دددددد ث ددددددلثىددددددد ث هجددددددهثاإصدددددد  ف ث امل ددددددد يعث ثي اودددددد ث اإدددددد ثتاي ددددددد ثثثثثثثثثثثثث -1

 هحدددددد ثاإددددددهيتاث اإارددددددىل ث ثى    دددددد ثاإ ندددددد ح ثاملخال ددددددد ث  ندددددد ح ثاإرصددددددهثىددددددعثاإ لىلدددددد ثإل صدددددد  ثي ددددددد ثلىثثثثثثثثثثثثث

يبا ثاإهيتاثمل اج  ثامل    ثاإ ث بثت اج   ث ث   ت  ثامل ا ىلل  .ىه ل ثل

ث

                                                                                                                                                                                  

او   ثصث(:ث"اإ   ث ثاإ ها ةثاإص ىا ثإب ث لىل ثاإصثثاإ  إ ثاإلاباااث ثا  ا " ث ل ثا اس  ثالي   ثان ىر ثا  1080اإ خنثيتى ثال  ث(1

ث.57-5.صث

ىهجعثس ي  ث(:ث"اسرتات ج   ثاإ   ثاإ ها  ثإب ث  يثان ىر ث ا  ا  ثي هاي ى ت  ثاإ ها   ث"ث773.اىلبثاإهمحنثهب ثىص  لثحميب ث(.

ث.41.-18.صثصث

ث
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: املقرتحات بناء على النتائج والتوصيات السابقة ميكن وضع املقرتحات اآلتية:سابعاً   
ثي   ثيهو ىتثح بحثلىثت ي  ثى   ا ثاإ   ثاإ ها  ثامل  س ثإب ث لىل ثاإصثثاإ  و ثاإ  و ا. -1

سددددددددئل ث ادددددددد ثاإ ددددددددها ةثإليه لدددددددد ثاإ  و حدددددددد ث ث دددددددد  ثى دددددددد  ا ثاإ  ددددددددد ثثثثثثثثثاإ  دددددددد  ثيب اسدددددددد ث ل ل دددددددد ث ثثث -.

اإ ها  ثاإ  ى ثهل ال ثاإ لىل .

اإ  دددددددد  ثيب اسدددددددد ثملرهفددددددددد ثيتثددددددددهثاسدددددددداخبا ثاسدددددددددرتات ج   ثىدددددددد ث  ا ثاملرهفدددددددد ث ثت ي ددددددددد ثى دددددددد  ا ثاإ  ددددددددد ثثثثثثثثثثثث -3

اإ ها  .

لاددددددددبااثيددددددددهاىتثإاددددددددب ح ثاملرليددددددددد ثيتث دددددددد  ثاخلبىدددددددد ثإهفددددددددعث   حددددددددد ت  ث ت  حددددددددبه ث  دددددددد  ا ثاإ  ددددددددد ثثثثثثثثثثثث -4

اإ ها  ثإار    ثا بثتب حلثامل   ا  ثاإ ها    ث ل   ي  ثتلعثامل   ا ثإل لىل .

لجددددددها ثا اسددددددد  ثإ  دددددد سثىدددددددب ثمت دددددددنث لىلدددددد ث ل ددددددد  ثاإرتي دددددد ثىدددددددنثى ددددددد  ا ثاإ  دددددد ثاإ ها ددددددد ث اإددددددد ثثثثثثثثثثثثثث -5

ثس   ى  ثياب ح   .ثثث
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 قائمة املصادر واملراجع عاشرًا: 

 أوال: املراجع العربية:

 ثاا ثص ا .13نثى ه :ثإ   ثاإرهي ثجاينثى    ثمج  ثاإبحنثحميبثيث -1

(:ثيتثهثلسرتات ج  ثى ث  ا ثاملرهف ث ث   ثيتمن طثاإ   ثاإ ها  ث771.لمس ا لثىص  لثى سل  -.

 اإ ا ث  ث  ا ثاملرهف  ث لوا جثا سئل ثإب ثت ى قثىه ل ثاإارل  ثاإلابااح ثامل متهثاإرلي ثا   ثإلجير  ث

ث..1-11املصهح ثإل ها ةث املرهف ث

(:ث"يتثهثاإص  ةثاإ ها   ث ى ا  ثامل ه    ث ان لث ثاالسا ر يثاإ ها  ثيتاا ث لىل ث.100اإالثش اح ث  -3

(.4اإصثثاإ  ىن"ث ل ثاإ ى   ثاإربا ث 

.1(:ث هاثترل  ثاإل  ثاإرهي   ثاإ  ههة ثاا ثاإ  هثاإرهي  ط1001ج س ثحمي ا ثاخلل   ث  ن ث -4

ردددددضثى دددددد  ا ثاإ  ددددد ثاإ ها دددددد ثإدددددب ث دددددد يثاإصدددددثثاإ دددددد و ثثثثثثثثث(:ث"ت ي دددددد ثيث1005جددددد يثالثالدددددد ثسدددددرب ثثثث -5

اإ دددددددددددد و ا"ثىددددددددددددد متهثتهي دددددددددددد ثاإ دددددددددددددبث ثاإردددددددددددد  ثاإرهيددددددددددددد   ؤ ث ت لردددددددددددد  (ث ل ددددددددددددد ثاإرتي دددددددددددد  ثج ىرددددددددددددد ثثثثثثثثثثث

..13صث–ث..1اإلى  ا  ص

(:ث"ثتصدددددد  ثثيتسدددددددئل ثاإ  دددددد ث ث ادددددد ثاإ دددددددها ةث ثامليل دددددد ثاإرهي دددددد ثاإ دددددددر اح "ثثثثثثثثث1080انددددددهحث  دددددد  ثث -1

.08ص-08لعثسر اث ل  ثاإرتي   ثصىه  ثاإىل   ثاإرتي ح  ثج ىر ثامل

(:ثيتسددددددددلثاإ ددددددددها ةث ف دددددددد ثامل ددددددده  ثيدددددددد ثاإ  هحدددددددد ث اإا ىل دددددددد ثاملددددددددبخلثلىثثثثثثثثث777. ىل ددددددد ثالثحميددددددددب ثث -0

ت  حهثى   ا ثاإ   ث اإا   ث اإارل  ثاي   ثا  ا  ثاا ثاي  .ث

(:ث"ث  ددددددبةثى رت دددددد ث ثيتايثا   دددددد  ث يتثههدددددد ث ثت ي دددددد ثيرددددددضثى دددددد  ا ثثثثثثثث771.خلدددددثث  ددددددنثحميددددددب ثثث -8

 ها ددددد ثإددددب ثت ى دددددقثاإصددددثثاخلددددد ىلثي مله لددددد ثااليابا  دددد "ثاملددددد متهثاإرليدددد ثاإ ددددد اسثإلجير ددددد ثثثثثثثثثثثثاإ  دددد ثاإث

ث13ث-.1املصدددددهح ثإل دددددها ةث املرهفدددددد ثىدددددنث دددددد ث دددددلث  ددددددلثيت ثح ددددد  ث    دددددد اثىاي ددددد ااثج ىردددددد ثاددددد ثمشددددددل ثثثثثثثثثثثثثث

ح إ  .

(:ث  دددددد ثى دددددد  ةثاإارددددددهحث يتثددددددهيثالددددددلثاإ  دددددد ثاإ ها دددددد ثثثثثثثث777. حدددددد ضثحميددددددب ث  سدددددد ثجدددددد يهثيتمحددددددب ثثثثث -0

 قثى خ ن ثاإا ص لث ثاإ ها ة ث ل ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثيتس  ط.إب ثاإا ى

(:ثي ددددد  ثاخاىلدددددد  ثى دددددد  ا ثاإ  دددددد ث ثاإ دددددها ةثاإصدددددد ىا ثإددددددب ثت ى ددددددقثثثثثثثثث1004اإ ههاوددددد ثىاردددددد ثحميددددددب ثثث -17

اإصددددد  حثاإ  ثددددد ثا خدددددد ةثىدددددنثامله لدددددد ثااليابا  ددددد ثي مليل دددددد ثاإرهي ددددد ثاإ ددددددر اح  ث سددددد إ ثى ج ددددددا    ثثثثثثثثثثثث

 ىر ثيت ثاإ ه .ى    ة(ث ل  ثاإرتي   ثج
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(:ثيتثددددددهثيهودددددد ىتث ددددد   ثالددددددلثاسدددددداخبا ثاسددددددرتات ج   ثىدددددد ث  ا ثاملرهفدددددد ثثثثثثثثث771.اإ دددددل ي  ثى دددددد ثاىلددددددبال ثثث -11

 ثت ي دددد ثى ددددد  ةثاإ  ددددد ثاإ ها دددد ثإدددددب ثتلي دددددقا ثصددددر ي  ثاإ دددددها ةث ثاإصدددددثثاإ دددد اسثااليادددددبا   ث لددددد ثثثثثثثثثثثثث

اإب اس  ثاإرتي ح  ث ل  ثاإب اس  ثاإرل   ثج ىر ثاخلل تثاإرهي .

(:ثترلدددددد  ثاإل دددددد ثاإرهي دددددد ثيددددددد ثاإ  هحدددددد ث اإا ىل دددددد  ثاإ دددددد ههة ثاإددددددبا ثاملصدددددددهح ثثثثثثثثثث.100ن شدددددد  تهث  ددددددثث -.1

.3اإلىل  و   ثط

(:ثت دددددددد حهثى دددددددد  ا ثاإ ددددددددها ةثان هحددددددد ث ثىها ددددددددلثاإارلدددددددد  ثاإردددددددد  ث ثىصدددددددده ثثثثثثثثث1081شددددددد  تهث  ددددددددن ثث -13

 س إ ثا ا  اي ث   ثى    ة(ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثا ثمشل.

لرتي دددددد ثاإل  حدددددد ث او ىل ا ت دددددد ثامل ددددددل   ث يتمن   ددددددد ثثثثثث(:ثفددددددنثاإادددددددب حلثإثث.100صدددددد حلثحميددددددبثمسددددددع ثثث -14

اإريل   ثاإ  ههة ثاا ثاإ  هثاإرهي ثا بح .

(:ثا سددددددددلثاإر ىدددددددد ثمل ددددددددد هتثترلدددددددد  ثاإل دددددددد ثاإرهي ددددددددد ثيدددددددد ثاإ  هحددددددددد ثثثثثثثثث1008 ر يدددددددد ث شددددددددباثيتمحدددددددددب ثثث -15

.1 اإا ىل   ثاا ثامل  ة ثط

رلددددددد  ثاإردددددددد  ثثث(:ثتدددددددب حلثاإل ددددددد ثاإرهي ددددددد ث ثاإاثثث771. ر يددددددد ث شدددددددباثيتمحدددددددب ثى ددددددد  ثحميدددددددبثاإ دددددددد ب ثثثثثث -11

و هح  ث ا  ي ثاإ  ههة ثاا ثاإ  هثاإرهي .

(:ثيتسدددددددددد إ  ثثتددددددددددب حلثاإل ددددددددددد ثاإرهي دددددددددد ثيدددددددددد ثاإ  هحددددددددددد ثثثثثثث773.ا شدددددددددد  ث اتدددددددددد  ثا  اىددددددددددبةثحميدددددددددددب ثثثث -10

.1 اإا ىل   ثاا ثامل  ة ثط

(:ثفر إ دددددددد ثاسدددددددرتات ج   ثىرهف دددددددد ثىر  دددددددد ث ثت ي دددددددد ثثثثثث777.اىلدددددددبثا ي ددددددددبثاىلددددددددبالثاىلدددددددبثا ي ددددددددب ثثثثث -18

 ثاإ ددددها ةثإدددددب ث لىلدددد ثاإصدددددثثا   ثاإ دددد و ا ثانير ددددد ثاملصددددهح ثإلي ددددد هتثثثثثثثثثثيرددددضثامل ددددد  ا ثاإرل دددد ثإل  ددددد ثثثث

(صثصث.  دددددددهاثاإاددددددددب حل ث لددددددد ثاإ ددددددددها ةث املرهفددددددد  ث ل دددددددد ثاإرتي ددددددد  ثج ىردددددددد ثاددددددد ثمشددددددددل ثاإرددددددددبا ثثثثثثثثثثث

.130ث-111

(:ث"اسددددددددرتات ج   ثاإ  ددددددددد ثاإ ها دددددددد ثإدددددددددب ث ددددددددد يثثثثثث773.اىلددددددددبثاإدددددددددهمحنثهددددددددب ثىصددددددددد  لثحميدددددددددب ثثثثث -10

  دددددد ث"ثاملدددددد متهثاإرليددددد ثاإ  إدددددد  ثإل ددددددها ةث املرهفدددددد  ثاإ ددددددها ةث ي دددددد  ثثثثثثثثثان ىرددددد ث ا  ا دددددد ثي هاي ىدددددد ت  ثاإ هاثثث

.41.ث-18.صثصثث17ث–ث0اإلو    ث

(:ثيتثددددددهثلسددددددرتات ج ا ثىددددددنثاسددددددرتات ج   ثاإددددددارل ثاإاردددددد  و ث ثثثثثثث1000اىلدددددبثاإ دددددد بثثحميددددددبثسددددددل ي   ثثثث -7.

ت ي دددددد ثاإ ددددددها ةثإل  دددددد ثإددددددب ث لىلدددددد ثشددددددرىل ثاإل دددددد ثاالجنل  حدددددد  ث سدددددد إ ثى ج ددددددا     ثى  دددددد  ة(ث ل دددددد ثثثثثثثثثثثثث

اإرتي   ثج ىر ثا  هه.

ثاىل ب  -1. ثترل  ثاإ ها ةث ث   ثى   ا ثاإ   ث ى ا ح تهث ثامله ل ث1001اىل بثحميب ثيتسئل  ثت  ح  :)

اإلابااح ثيب إ ثاإلى  ا ثاإرهي  ثاملا بة ث س إ ث   ثى    ة(ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ثا ثمشل.
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ثال   -.. ثين ثف ب ث ا771.اإرل    ثان هح  ثاإ ها ة ثي  ثاإ    ثامله ل ث(: ثت ى ق ثإب  ثاإص ىا  إ ها ة

ثا ثمشل ث ثج ىر  ثاإرتي    ث ل   ث املرهف   ثاإ ها ة ث ل  ث املرهف   ثإل ها ة ثاملصهح  ثانير   االيابا    

.ث1.8-ث04(ثصثصث5.اإربا 

(:"ثىب ثمت نث  إىل  ث ل  ثاإرتي  ثج ىر ث773.اإر   اثمج  ثىص  ل ثى سلثحميبثحمي ا ث -3.

.47(ثص8.ا بةثيرضثى   ا ثاالتص  ثاإل  اثاإ    "ث ل ثاإ ها ةث املرهف  ثاإربا  اإلى  ا ثاإرهي  ثامل

ثاىل ب  -4. ثترل  ثاإ ها ةث ث   ثى   ا ثاإ   ث ى ا ح تهث ثامله ل ث1000اىل بثحميب ثيتسئل  ثت  ح  :)

ا ثمشلاإلابااح ثيب إ ثاإلى  ا ثاإرهي  ثاملا بة ث س إ ثى ج ا ث   ثى    ة(ث ل  ثاإرتي   ثج ىر ث

 ثي    ثاا ثاإ  هثاإرهي ث.3(:ثاإ  ى سثاحمل ط ثج1083اإ    ثيتي ااث بثاإبحن  -5.

(:ث   سثسها ثاإ ها ةث اإ   ث ثىه ل ثاإب اس ثاملا س   ث ل ثاملرل ث1084اإ    ث ؤ حثثحمي ا  -1.

.171ث-175(ثصثصث.انبحب ثاإربا 

ثإب1080اإ خنثيتى ثال   -0. ثاإص ىا  ث"اإ   ث ثاإ ها ة  ث لىل ثاإصثثاإ  إ ثاإلاباااث ثا  ا " ث(:

.57ث-5. ل ثا اس  ثالي   ثان ىر ثا  او   ثصثصث

ث -8. ثانيلثال   ث ثامل  هتث  هاث1001اإل  و ثيتمحبث     ث املرهف   ثاملص ل   ثاإرتي ح  ثىرج  :)

.1اإاب حل ثاإ  ههةث ثاا ثاإ  هثاإرهي .ثط

ثاإبحن  -0. ثص ح ثحميب ثاإل 1083     ثتب حل ث ت ىل   تهث(: ثيتس ه ثااليابا     ثي مله ل  ثاإرهي    

اإرتي ح  ثىصه ثاا ثاملر  ح.

(:"ثيت إ ح  ثاإىل  ثاإرتي اث ي ثحهاه ثاإ  اةثاإرتي ح  ث ثاني   ح ث773.امل   اثحميب ث ،خه   ث -37

اإ ي   "ثص ر   ثىه  ثاإىل   ث اإا  حهثاإرتي ا.

ثهب   -31 ثاإهمحن ثاىلب ثحميب ثاسرتات ج 773.ىص  ل ث" ثان ىر ث(: ث  ي ثإب  ثاإ ها   ثاإ      

ثاإلو   ثصثصث ث ي    ثاإ ها ة ث املرهف   ثإل ها ة ثاإ  إ   ثاإرلي  ثامل مته ثاإ ها   "  ثي هاي ى ت    ا  ا  

13.-143.

ث ث   ثيتمن طثاإ   ثاإ ها  ث771.ى سلثلمس ا لثىص  ل  -.3 ثاملرهف  ث  ا  ثى  ثاسرتات ج   ثيتثه ":)

ا جثا سئل ثإب ثت ى قثىه ل ثاإارل  ثاإلابااح ث"ثامل متهثاإرلي ثا   ثإلجير  ث اإ ا ث  ث  ا ثاملرهف ث لو

.111ث-10ح إ  ثصثصثث.1ث-11املصهح ثإل ها ةث املرهف ث

(ث:ثى  هتثاإىل  ثاإرتي اث ثاإ ىلر ثا  ىث ثثاإهح ض774.اإ  حث ثى  ابثينثاىلبالث ث -33

ثحمي ا  -34 ث  ىل ث 777.اإ     ثاإرهي   ثاإل   ثترل   ثان  ث(: ث ت ىل   ته  ثيتس ه ثااليابا    ثاملها ل

اإ  و  ثىصه ثج ىر ثا ثمشل.
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 اإلنسان  بني العنف لدى

7 

 امللخص
مترراإلاسانرر ا عإلرإلا رراا إلارررر إنإلاايةرر إلبانرر ا عإلا ررر تعإلضى،رراإللررذإلض إلي ررر إلل رر  إليإ رر إل ررر  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

اإظراي إلتبتر فإلة  ر إلي رن إلبانرر مإلاإ روفإللرذإلووةر  إليتوننر  إلحررومإلاحينر إليحرومإللر إل ر  إل رر  إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

  إلاالنب  ا عإلياإ،ق ة رعإلياإن  ير عإل ر إل  ر إلاسانر مإلضى،راإل ر  إلإلإلإلإلإلإلإلضزل  إليلش ى إلتزازعإلاإقن ا

حومإلل ري إلامله دإل  إ نف با إلبحن سإلمي ذإليصحي إل  ملر   إلص وصر إل  ر ل إلإ تر إليير ع إلاسار فإلإلإلإلإلإلإل

املاع عإلال إلين إلاخل وصإلذا إلاإوا حيرعإلاسي يوإون رعإلالر إلينر إلاإبر   اإلديراإل ر رزاإليللحيبر إلإلنظرا إلإلإلإلإلإلإلإلإل

ب لاإلمب إلمسنإل  راى  إلاالحبج ن عإلضياإا  عإلاإ ا نإلاإر  إليحيرن إلإلإل  إلحماض إل  ملت  اإلة   إلي

إلياإب لريإلياإ يبقاار.إلضمإليبحومإلبىلإلص فإلح رإلين  إلانواا إلاإ نفإلياإقب إلياإبقب  

ةر إ نفإليشر  إلضحر إلاالاشر  ال إلاإ رنفإلاسانر ا عإلرإلي بنر إلار ضراإليي رودإلذإرشإلإلبىلإلاالابشر رإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

 إلار ررر و إليالرر إلأل رررعإلااصررر  وإلرإلاايررراوإليامل ريرررعإلياإشررر رعإلإلإلإلإلإلإلإلاملبزايرر إلإل نرررفإلرإلجمبلرررفإل ررر الإلإلإلإل

يل ر مإلاإشرر  ...اه.إل ر اإلزيرر دوإلالر إلاإ نررفإل رريإلاملنررتوطإلاإر  إل رر  إلياترعإلاإ   رر  إل ر إلاااظ ررعإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلار ى عإلي  و ه إلة ه إلين  إل  إا  عإلاإ ا ن.

اإلابحررر نإلارررذإلب ررر  إ عإلاإ نرررفإلةبانرررر إلانبح ررراإل  إ رررايروإلتق   ررر  إللحي     رررعإليحرررر يدإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلحررر إليإل

ا نررب وإون عإلإل نررفإلىظرر  اوإلانب  ا ررعإليىح إررعإلاحينررر ع إلى رر إلمي ررذإلاإنظرراإلبإ رر إلىق ررر عإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

بانر ا عإلضيإلضص   ررعإلمتررسإلاسانرر مإلرإلص وصرر  ت إلاسانر عإلياإق   ررع إلةنجرر إلأللررعإللررذإلاإب ررورا إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلينب  ر إليضح  ار إليب را إلحبر إلإبحينرريا إل  ت رعإلضيإلضيراوريع إلملر إلإلإلإلإلإلإلإل. ياملق ر   إلاإ ل  عإليإلاإحيلنحي عإل

.إلي   اإلا عإلاس   إ عإلإل يحيش إلاإت حثإلرإلت   إلضيت  ه إلال   إلاوإل ش  إلد  اإلضيإلان ل ةهمإلاإظ  

إلرإلاايئلعإلاإب إ عإل:إل

ح ، ر إليونر إلإلإل اإ نرفإل ت  رنإلةارا إليونر إلإلإلإل ي ر إل  ري إلل نر إلمي رذإلاابتر رإلاسانر مإلى عنر إلان حير  إلإلإلإلإلإلإل

املنر رإلااة ر إلإلإل ياسان م إلضفإلضا إلاب جإل ايطإلثق ة رعإليانب  ا رعإلي بنرته إلاسانر م إليلر إل روإلاملر ص إلضإلإلإلإلإلإلإل

اإحي ايرعإلياإبيلرر إلاإحيلنرحينإلاسانرر انإل إلضفإلإلإلإلإلإلاإ رايررعإلإ رايرب  إل ر إل  ابترر ر إل  ر عإلبانرر ا عإلتنربون إلإلإلإلإلإلإل

  ابت ر إلا  اوإلانب  ا عإلحت  إلرإلذاته إل ايطإل  ايبه إلي ايطإلت واهر  إلضفإل  ابتر ر إلح إرعإلاحينر عإلإلإلإلإل

إلإلإلجملادو     اإلاذإلاخلا    إلاياإبقن عإليلوى عإلتبال إلاإ رايعإلاإنحين عإلاإ ل  عإل

إل: ث ثعإللنالق  إلال إل  اإلاملنوامإلينبن يمإللنيإعإلاإ نفإلرإل  اإلاإتحثإليةا

 لحيهوفإلاإ نفإلإلإل:املنالاإلاايم

 ض   إ إليلظ  ا إلإلإلإلإلإلإل:املنالاإلاإ، ان

إلإلإ إلاال     إلاملحيناوإلإل:اإ، إثاملنالاإل

 

  

إلن ل عإلاإن  عاإا  طإلوفالإلىل عإل-إلدىبورا إل  حث

 امل ل عإلامل ا  عإلإل–إلاإنويننإلاخل لسإلحم  
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إلمفهوم العنف: أوال :  

إلااي سإلةبمإلإلإلإلإل إليال إل  ا إلياإلوف.. إلياإبو  خ إلياإقنوو إلبىلإلى إليلوكإليب  ذإلل  انإلاإش و إلانف إلىل ع تشري

إل إلإل ل ع إلاإ ت ين إلااص  إلةبم إلاسجنل زيع إلاإل ع إلر إلضل  إل وإ    إلضي إلة ل   إليلوى  إلي وم إل   إلViolenceاإ نف

إلااليإلViolentia و إلسر طإلااذفإل  ا خ صإلياسضاارإليل ن    إل يي إ  إللب  دو إلامل ديع إلإلقوو إلاملشايع إل ري بخ اف

إلاآلصايذ إلحاي   إلر إلياإب ص  إلياال ب  ب إلاإ ق ب إلل  ان إلذإش إلييب  ذ إلاإ   إل1  مل بل     إلضي   إلت ين إلى    

إلاإ ل   إلتاتت إل  ل عإل"إلة سإل) إليى إل    إلياإ نفإلياإب ا سإلياالابه كإلياملخ إحيع  اإيتإلت ينإلاإقووإلإل(Vis  خلشواع

  .2يإلاإقووإلاإحي العإلياملؤثاو إلضإلياإتيسإلياإق روإلياإ نف
إليقنمإلبىلإل ى  إلجن إلضي  إلضا ةبمإلاإ الإعإلاإ  إتعإلال إللحيهوفإلاإ نفإلجن إلايب   مإلاإقوو إل3بذاإلا ا إلمل جمإلري ريإلإلإل

 .ضص  نإليآصاإلنن  إلإلانف

يب  ذإلل  انإلاإش وإلياإقنووإل ات روإلاذإليلوكإلي بيللن إلهل  إلاإبح ي ا إلينج إلضاه إلتشنكإلأل   إلرإلضمإلاإ نف

إلى يبخ افإل ريإللشايعإل إلاإ نفإللذإلص هل  إلح د إلبذ إلإل حيهوف  إلاإ ت ن ع إلي  ذإلرإلاإ الإع إلضيضحه  إلضم إلييظها ياإلوف 

إ ذإل  اإلاإق  إلاإ الإنإلإل حيهوفإل إلقووإلامل ديع إل يي إ  إللب  دوإللذإلاق بإليا ب  بإليبضاارإل  آلصايذ إلي  مل بل    

إلاحي اإلرإل   عإلااليبخ افإلاملشايعإلإلقووإلامل ديعإلإإلضاارإل  آلصايذإليمب بل  تهم إل  إلذإشإلالإلي بنإلانحي  إلي ج لن إل

إل" إلاإ  د إلالإلتبحومإلبىلإلانفإلبالإلHannah Arendtتافإلرإل  ا إلاإقوو إلضم إلاإ  بإلبىلإلاإ نف" إللذ إل" إلرإلىب  ه  "

إلتنبخ فإلىيداوإلإلن ااوإلياهل  نع إليإ  إل  اإلاإا  عإلاإ  عنإلاإ   إليبنمإل  إلاإ نفإلاإتشا  إليل إليناو إلال  إلان ل 

إلاذإل   نإلض   مإلاإ نفإلاإيتإلا  ينه إلرإلاإ  ملإلاإات  ن إليإ فإل إلمي ز  إلل  إلياإبخا  إل و إلياسرادو إلاإق   لذإلان صا

إل.4   نإلاإ  عن  إلار ع

إلإل نفإلي،ريإلاإت  إلاإ  عنإلرإلاإ نف إلبذإلي ومإللق وداإليجماا إلإ  إلي  اإلل إلجي ل إلخيبل إلاإبح ي  فإلاذإلبمإل  ا

اإ نفإلإ فإل   نإلاإ  عن  إلار ع إل  إلجي  إلاإ نفإليشريإلبىلإلل فإليايعإللذإلاإنلوى  إلاإيتإلت نإلاذإلح إعإلااحي  إ عإل

إلتنبهنإل بيق عإلااذفإلضيإلاإ ارإل  آلصا إليواءإلضى مإل  اإلاآلصاإلةاداإلضيإل  ئ .

داإلضيإل  ئ إلةبمإلامل  مإلبذاإلى مإلاإ نفإل ن إلىنلوكإلي نإلاذإلح إعإلااحي  إ عإلتنبهنإل بي اءإلاآلصاإلى فإلل إلى مإلةا

إلياإت  إل إلاإنحينن إلاالاحي  إن إلاإت   إلبىل إليصوال إلإل حيهوف إلاإ الإن إلاإت   إل  يز إلتنبون  إلإ رايب  إلاإات  ن ياجمل م

إللذإللحي   م إلياتت إل   خيبلفإلاذإلاإ نفإللذإلإلاإ  يامإ ذإلةبي اءإلاآلصاإلي بنإلرإلح إلذات إلا ياا  إلإل .اإنلوىنإليل 

رإلاإنلوكإلاإ  ياان إلة إ نفإلي  رإلاذإلاإ  يامإليالإليون إلانفإل  يمإل  ورإلح ثإلىومإل  اإلااصريإلمي، إلض   إلدرنعإل

                                                                 
إل.96ص:إلإل2002شا إلاإات عإلاايىلإلدارإلىن  مإلإل راي  إلياإنشا إلدل«إلض إلاإ نفإلياإب   ز»إلضمح إلل احي إلن  اإلإل- 1
إل.31ص:إلإل2006ااردمإلإل-اإ نفإلاايا  إلي  وإون عإلاإان إلاإ ن فإلياملاضوإلامل نحيع إللنريإلىااد ع إلا ملإلاإ ب إلار يثإلبر  - 2

3 - Petit Robert par Paul Robert, Dictionnaire de la langue Française.- rédaction dirigée par A.Rey et REY- 

Debove.107 avenue Parmentier, Paris- XI, p : 2097 
إلمح انإلض حيلن إليإ لن إلاإ  دإل- 4 إل00 إللات عإللان مإلل ن س إلصإل:2006 إلض اي إل14اإ نف إللق ر   إلةلنحي ع 



 

512 
 

 م   2014ديسمبر -يوليو بع العدد الرا    جامعة الناصرمجلة 

 اإلنسان بني  العنف لدى 
 

 أحمد معد 

 
إل إل  إ  يام  إللنتا إلإلبا  إلاإ  يام  إلإلب تريإلاذ إلاإوي ع  إلضح  إلي بن إل  ا إلبىل إل  سض ةع إلضمن طإلى   إلا و إلاو ذ مي ن 

إل إلاإقوو. إلضا  م إلض از   إليدياة  إللب  دوإلةهويلوى ع إلياه يب   إل ت ايب  إلاإبنتؤ ت تريإلاإت حثإلإلال إلح  يلوكإلالإلمي ذ

إل.1 "امل احي إلح يع"اإنحيننإلياالنب  انإل

   إلااصريوإلاإيتإليصحيه إل إلبمإلل إلمي ذإلايبنت   إللذإل  اإلاإبح ي إل وإلضمإلاإ نفإليبج يزإلاإ  ياا عإللذإلح ثإلاإ رنع

إلرإلاإونودإلاسان انإلالي   إلاملقهورإللن  إلي نإلاتئإليته ي إلإلبوازمإلاإنحينن إليداةعإلإل2إل"ل احي إلحج ز " إلتنخا  ياه 

إل.3إل  افإلال إل  ضإلت اة  إلت لريإلاإ ا  إليى ة عإلياابحي ضعإلض إلاإبه ي ا إلاإيتإللذإلاخل رجإلإ

اإ   إل يا إلإل4"اإحيق  إلاإااز "ي ة ن إلايبح  رإلاإت  إلاإنحيننإلملحيهوفإلاإ نفإلبىلإللحيهوفإلآصاإلي وإلاإ   .إلي ا إلإلإلإل

اسةااطإلة  إلي اإل  إ  ض إل وفإلاإنحيسإللاى إلرإل تعإلاآلدلنإلإ ةعإل نءإللؤذإلاذإلاحين إلييال إلة  إلاإبوي  إلامإل

إليي لعإلإلب  ل إللعإلاإت ئعإلامله دو إلييب  ذإلايبج    إل  رععإلييلوى إلل  داإل إلي و إل  مل  وبإلال    إلي ا إل   ضى،ا

إلإنلوكإلين ي إلاملو فإلامله د إلي وإلاوا م:إل   إل إلاإحياد إلسا اد إلت ريا إلةن وإون ع  إلت  حت  إلى   مل،ريا إلاإبه ي  

إلةه إلاايم إلةيل  إلل لوف  إلي    إلاإشخ  عإلحم ود إلامل  حل إلان  إلي وم إلةبا  إلاإ، ان إليضل  إلياإا   م  إلاإظلم إلض  و

إلياإتوااثإلااا ا ع.

اقنمإلاإ نفإل وإلاي   ي إلال إلإللحيهوفإلاإ   إلى  إلتن يإ "إلاإااز "إل إلي ن  إلبىلإل   إلحم ودإليآصاإلل لوف إل  إل

يشريإلاإ نفإلاحمل ودإلبىلإلاإ نفإلاآلصاإلبىلإلحم ودإليآصاإلل لوف إلي  اإلي حيبحإلإن إلآة طإلاإبحي ريإلرإلت ن حي  إلاإ نف إلبذإل

إلاإ راي  إل إلل ظم إلر إلإل نف إلاإن ع  إلاإب ن ف إل و إلي  ا إلاملشايع  إل ري إلاإ نف إلبىل إلامل لوف إلاإ نف إلييشري املشايع

إلاالنب  ا عإلياإن  ي ع.

مت زإلاإ راي  إلاالنب  ا عإلياإن  ي عإل  إلاإ نفإلاملشايعإلياإ نفإل ريإلاملشايع إلإلض إلاإ نفإلاإ اير إلإبحي د إلانفإلإل

يى،رياإلل إلينب  إللشايا ب إللذإلاإوا عفإلاالنب  ا عإلياال ب  ديعإلاإيتإليقوفإل ه إل  ابت ر إل ا  إللذإل ايطإلإلضىن 

إليي  إلى إلانفإلخياجإلاذإل  اإلاس  رإلانحي إل ريإللشايعإل إلي ت إلاإبويعإلرإلار يثإلاذإللشايا عإل إلاإتشا   االنب  ع

خنلصإل   إل  اإلاإبحل  إلاملحي    نإلإل نفإلبىلإلاإ نفإلياإ  إل  إلجياا إلبىلإلار يثإلاذإلاإ نفإلانإلاإب ريخ إلمي ذإلضمإل

إلت ايفإلا فإلمي ذإلاصب  ر إلى  إليلن:

                                                                 
إل174ر  ا   إلاإا  ط إلص:إلإل2002-إل1امل احي إلح يع:إل   ي إلرإلالمإلاإنحيسإلاالنب  ان إلاإات عإلإل- 1
إل-0النب  ان إلل ص إلبىلإلي  وإون عإلاسان مإلاملقهورإلاملاىزإلاإ،ق رإلاإ ا ن إلاإ ارإلاإت   ءإلاإات عإل:إل:إلاإبخلفإلا2001ل احي إلحج ز إلإل- 2

إل.197ص:إل
حت نإلضي  إلاإت حثإلامل ا نإلل احي إلح يعإلاذإلاإ  ياا عإلياابن  إلى  إليق فإلحج ز إلتحينرياإلإل  ياا عإلى اةعإلاحيننإليه  إلت لريإلاإ ا إل-3

إلاإ  عذإلاالنب  ان.تتق إل ادإلايب  ادإلى لذإلي ريإلنلنإلإ فإل
ص:إل إل2002احناا إلااح انإلرإلاإبشايعإلامل ا نإلياإق اومإلاملق رم" إللات عإلاالن ع إلاإا  ط إلاإات عإلاايىلإلإلات اإامح مإلل لحإلاإشااد إل" إل-4
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"اإ نفإل وإلى إلايب   مإلإلقووإلي اإل  إ ريإلاحين  إلضيإلنن   إلضيإلرلزي  إلةهوإليلوكإلضيإلة  إلل لاإليون إلبىلإلاآلصاإل

 ديعإلضيإلل نويع إلي  إلي ومإل  ئ إلضيإلةاداإلإلن ااوإلال  إلضيإلحال ا إللذإلحقو  إلضيإلاإق  ءإلال   إلس ت عإلر ت  إلضيإلض  ا إلل

 لونه إلإل ا إل نحيسإلاإ  حي عإلاإيتإليون إل ه إلض إلاآلصا".

 ه :مظاهرأشكال العنف و
إلضمإلاإ نفإليقنمإلبىلإلث ثعإلضاواع:إل20001ن ءإلرإلتقاياإللنظ عإلاإ حعإلاإ  مل عإلإ  فإل

  :اإ نفإلاملون إلحنوإلاإ ا  -1
إلرإلبر طإلااذفإل  إ ا إلييب  ذإلاإنلوكإلاالإلإلإل إلاإنوع إل  ا يذإشإللن إل ادإلاإبحي ريإل  الابح رإلإلإلابح ر إليبجن 

 لايراإل  إبخا  إلالرت    إلحب إلتنحي  إلاإحي  .

 اإ نفإل  إلاا خ ص: -2

يب ، إلرإلاإ نفإل  إل خ   إليبذاإلى مإل  إلضةاادإلااياوإلاإواح وإلةبا إلي ص إلرإلب  رإلاإ نفإلاايا إلضل إلبذاإلي عإلإلإلإلإلإل

عإل اا عإليالإلي اةومإل   همإلةبمإلذإشإلي ص إلرإلب  رإلاإ نفإل  إلض خ صإلإ سإللذإلضةاادإلاحيسإلااياوإليالإل   همإلصل

 اجملب  ن.

 اإ نفإلاجل  ان:إل -3

يب ، إلرإليلوكإلأل انإليقوفإل  إلض خ صإل  ابت ر مإلضا  ءإلينب ومإلبىلإلأل اعإلل  نعإلض إلأل اعإلإلإلإلإل -4

 اإ نفإلامل  دإليذإشإلإبحق اإلض اا إلانب  ا ع.إلاإ نفإليإلضصاف إلييبييسإل  اإلاإ نفإلال إلاإ ااعإلح ث

إل2إ نفإل:إلضلاا إلانب  ا عإلصورإلا -2

 االاب اءا إلاجلن يع: -1

تب ، إلرإلااذفإلاملت  اإليامل د إلال إلاجلن  إلى إ ابإلياإ حيعإلياإل مإلياإاةس إلاإيتإل  إلتنبجإلانه إل    -2

  إلانفإل  إ  إلضيإلإلتنايحنايحإلضيإلىنورإلضيإلبا  عإلضيإل ب .إليذإشإلحن إلاإاايقعإلاملنبخ لعإلرإل  ريعإلاإ نفإلياإيتإل

 ضديا إليآال إلح دوإلى إن  إلضيإلاإ    إلضيإل ا عإلح ي إلضيإلي حإل  ت إل.إلاإان إلبىلإلايبخ اف

 االاب اءا إلاإنحين عإليامل نويع: -3

إلاإ  فإل   إلبىلإلضم إلثق ةبن  إلى إشإلتنظا إل ن ه " إلىل ع إلضي إل  له  إلاإلهمإلضا ع إل" إلاإش يبإلرإلثق ةبن  إلامل،  يقوم

 إلتزا  إلاإ،ق ةعإلاإش ت عإلجن  إليبن  مإلاملن وفإلضى،اإلصاوروإللذإلاإ ابإلاملحي  إلبىلإلاجلاح.إليإ  إل  اإلاملو فإلاإ 

يار إللذإل   عإلاإشخصإلامل نفإليرل  إل يإحي اإلإليإلاس  اعيلنظا إلاجلواا إلاإنحين عإلرإلاسان م ة إن إلياإشبمإل

                                                                 
إلضن إل ب عإليل م إلاملاىزإلاإ،ق رإلاإ ا نإلاإ ارإلاإت   ء إلاإإل- 1 إللذ إلرإلاإظ  او إل ااءو إلاإ نفإلاايا " إل" إلاإش    إل2007ات عإلاايىلإلى ام

إل.26امل ابإلصإل
إلي  ا إلإلصإلإل- 2 إل.30اإ نفإلاايا :إل"إلى امإلاإش  إل"إللانع
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إلال  إليتنقا إلرإلديال إللذإلاملش ى إلياالضااا   إلاإنحين عإليامل نويعإل  إلدا ئع  إلي  إلينهجإليلوى إلان حي إلإلتؤثا

 .ل  داإل

 امل  للعإلامل ديعإلياال ب  ديعإل:االاب اءا إلييوءإل -4

إلإل إلاإ قو   إلاال ب  ديع إلضي   إلمي ريه إلاإ ت رإلضيإللذإليبح مإلرإللوردإلاإازطإلاإيتإلي  ذإلذإشإلرإلاإ  و   إلامل ديع

إل   إلال إلامل ب فإلال  إلضيإلاق   إلضيإلتيا ت إليى ، مإلال إلذإشإلرإلااياإلىيمإل افإلاإزيجإلزينب إللذإلاحيقبه  إلضيإل

عإلى   ريفإلاإت  إلضيإلا فإل ااءإلامل  سإلحب إلرإلاملن يت  إليإوإلى ا إل  إلت ود إلال إللذإل  ضإلح ن ته إلاإ ايري

همإللذإلا بن ءإلامل  سإلاذإشإللذإل ت  إلي  إلجن إلل، الإلال إلذإشإلرإلح إعإلض  إلاآل  ءإلال إلض ن عهمإلي ن تهمإلحبال 

 ضح  ا .اإيتإلي شقواه إليإوإلى ا إلرإلايبا ابهمإلإشااءإلذإش إلي  إلي  إلاإ   إلبىلإللبالت  إلاإ رايعإل

 االاب اءا إلاجلنن ع:إل -2

فإلاجلنننإلياإق  فإل يا  مإلننن عإلة ضحع إليي بنإلنتب ، إلاالاب اءا إلاجلنن عإل ش  إلا فإلح ال إلاإ إلإلإلإل -6

  حته إلااب اءا إلنن يعإلل ديعإللت  او إلى  إلتإلحب ثاال ب  بإلضح إلضصااإلضاواعإل   إلامل  ري  إلاجلنن عإلاإ ن حيع إل

 ع.  حته إلضااا إلاحين عإلضيإلاحيسإلنن يت  إل

  نتاجاست 
بمإلل إلمي ذإلاخلايجإل  إلرإللنيإعإلاإ نفإل وإلضا إليظهاإلال إل   إلااب اءا إللذإلضصن  إل ب إلة إ نفإللذإلنهعإليقنمإل

إلانفإلأل انإل.إل-جإل-انفإل  إلاا خ ص-ب-انفإللون إلحنوإلاإ ا -بىلإلث ثعإلضاواع:إلض

إلمي ذإلت ن حيه إلرإلمخإل سإلصورإللذإلاالاب اءا إليلذإلنهعإلضصافإلي بنإلاإ نفإللاض إلانب  ا  إليبخ إلصوراإللب  دو

 ي نإل:

 االاب اءا إلاجلن يع -1

إلاالاب اءا إلاإنحين عإليامل نويعإلإلإلإل-إل2

إلاالاب اءا إلييوءإلامل  للعإلامل ديعإلياال ب  ديعإلإلإل-إل3

 الاب اءا إلاجلنن عاإلإل-إل4

 االجتاهات املفسرة للعنف :

إلاإبن يمإلاإحيلنحينإلإل نفضيالإل:

ةهروإلضيالإللحيهروفإلالإل ر إللرذإلحت ير إلل   بر  إلي روإلث ا ر إل  رر عإلإلإلإلإلإلإلإلإلإليؤيرسإلاإبنر يمإلاإحيلنرحينإلثر نإللحي ر ر  إلحرومإلاإ نرف إلإلإلإلإلإلإلإل

بان ا عإلته دإلضلذإليينودإلاسان م إلى ر إلضار إلث إ،ر إلب ر  إ عإلةلنرحي عإلتنارو إلالر إلار وإلضإ ر زإلتراتت إل ي ر  مإلاإ نرف إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إل رر إل رررنإلض ررر  مإلاإ نرررف إليلررر إلدير إلرإلاإبررر ريخ إلإلإلإلإلإلةإل إلإلي رر ير إلرإلاإبررر ريخ إليمبشرررايا ب  إليمب   بررر إلرإلاإونرررودإلاسانررر انإلإلإلإلإلإل

إليى فإلمي ذإلاإقومإل  نفإللشايعإليآصاإل ريإللشايع 
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لراتت إل  إبجا رعإلاسانر ا عإلاإحياديرعإلياجل  ا رع إل ر إلإلإلإلإلإلإلبا إل  الإل شإلة  إلضمإلاإ نفإللذإلص  مإلاإونودإلاسان انإلإلإلإلإل

يبالرر إلحت يررر إلا  برر إل  إبررر ريخإلاإتشرررا  إليرإل رر اإلاإ ررر دإلي ررر ن إلاإبنرر يمإلاإحيلنرررحينإلضلررر فإللحي ر ررعإلتحيبحنررر إلالررر إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلنه  إللذإلص مإلاس   مإلاملواإن:لق ر ب إلمي ذإلمل

بررر ريخإلإلل ررري إلل نررر إلمي رررذإلارررر يثإلارررذإلديرإلاإ نرررفإلرإلاإبررر ريخ إل ررر إلاإ نرررفإلاررر  اوإلاررر  اوإلضفإلضاررر إللؤيرررسإليل  رررذإلإإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلاسان ا ع 

 املقاربة األوىل: العنف مؤسس ومدشن للتاريخ

يررررحيعإلاإ قررررر إلإلإلتؤىرررر إل رررر  إلاملق ر رررررعإلضمإل حي رررر إلاإ نرررررفإلينرررر إلاجملب رررررع إليت وارررر إلار رررر روإلي ررررر إلاتحيرررراإلرإلذإرررررشإلة إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

جإل- إلال إلضمإلاسان ا عإلا   إلح إعإلاإات  رعإلثرمإلاابقلر إلبىلإلح إرعإلامل ا رع إليرإل ر اإلاإنر  طإليقروم:إل"إلجإلإلإلإلإلإلإلإل1االنب  ان

"إلبمإلاالابقرر مإللررذإلحررر مإلاإات  ررعإلبىلإلاررر مإلامل ا رررعإلضينرر إلرإلاسانرر مإلتتررر الإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل2رييررو"إلرإلىب  رر إلاإ قرر إلاالنب ررر انإلإلإلإلإل

لرذإل تر  إلانر إلذاكإلةقر إلإلإلإلإلإلوز حياا  إليضىن إلضة  إ إلضد  إلىر مإلي رإلإلللحوا  إلبذإلضح إلرإليلوى إلاإ  مإلحم إلاإو مإلاإ

 بذإلح إلصو إلاإوان إلحم إلاإت اثإلاحملاكإلاجلن  ان إلياراإلحم إلاإشهووإل".

بمإللرر إليشرررريإل نرر إلبىلإلضمإلاإ نرررفإلرإلاإبرر ريخإلاإتشرررا إل ررروإلح إررعإلاإات  رررعإلاملب  ررزوإل ررر إو مإلاإحياررا إلياإت ارررثإلاحملررراكإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

امل ا ررعإلضيإلاإ،ق ةررعإلاإرريتإلاابقر إلبإ هرر إل  رر إلارروعإللرذإلاإب   رر إل رر إلضا رر ءإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلاجلنر  انإلياإشررهوو إليذإررشإلرإللق  رر إلح إرعإلإلإلإلإلإل

اجملب رعإلح ررثإليبنر زمإلاإنرر سإلاررذإل نر إللررذإلحقررو همإليحاير تهمإلإ رر حلإلامل رلحعإلاإ  لررع إليإ رر إلذإرشإلياضررح إللررذإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إر إلإلص مإل ومإلرييو:إل"إلبمإلل إليحيق  إلاسان مإل  إ ق إلاالنب  انإل وإلحايب إلاإات   ع إلياراإل ريإلاحمل يدإلاإ  إلى مإل

إل.3ى إلل إلينبهوي إليجين  إليمي ن إلاإوصومإلبإ   إليضل إلل إلي بنت إلة رايعإلامل ا عإل"

بمإلاإ نفإل ن إل وإلياإلاالابق مإللذإلح إعإلحابإلاإ  إلض إلاإ  إلال إلح إلت تري"إلتول سإل و ز"إلي نإلح إعإلانرفإلل  رم إلإلإل

إررعإلاإنظرر فإلياإقرر اومإلإلإلإلإرر سإلة هرر إلضلررذإلبىلإلح إرعإلل ا ررعإلي ررنإلح إلإلإلإلإلإلإل4حترومإلار رر وإلاسانرر ا عإللررذإلح رر وإلح واا رعإلان حيررعإلإلإلإلإلإلإل

املب    إلال  إلإ إشإليؤى إلرييوإلال إلضايروإلاق إلاتحي    إلييذإل واا إلتوح إل  إلارقوطإلياإوانت  إل ه  إلب اارإل

  خل روعإلإقراارا إلإلإلإل-ي   اإلة  إلالائإلبمن إليلبزفإل ب     إللعإلاآلصايذإلال إلتيإ فإل  ئعإلي  ي عإلياح وإل. 2اإ  اإع

إل.9ااى،ايعإلياإبق  إل ه إل

                                                                 
ة يحيعإلاإ ق إلاالنب  ان:إليق  إل همإلاإحي يحيعإلاإ ا   إلاإ يذإلياياإلضمإلضص إلاالنب  عإلاسان انإلاب جإلت    إليل ، طإلاابق إلاسان مإللذإلإلإل- 1

إلإلح إعإلاإ،ق ةعإلياإنظ فإلي نإلح إعإلامل ا عإلض از مإلج.ج.إلرييو إلي ول سإل و ز.ص إ إللذإلح إعإلاإحيوض إليارابإلي نإلح إعإلاإات  عإلبىل
إل.31صإلإل1672ج.إلن كإلريو:إلاإ ق إلاالنب  ان إلتاألعإل وإسإل  من إلاإلجنعإلاإلتن ا عإلإنألعإلاإاياعع إل ريي  إلإل- 2
إل31احيسإلاملانعإلصإلإل- 3

4 - Thomas Hobbes, le Léviathan, traité da la matière et la forme et du pouvoir de la république 

ecclésiastique  et  civile, chap. XIV trad. Fr.traicand, Sirey 1971 pp120. إل
2 -JJ. Rousseau, le contrat Social, PUF, France 2000 deuxième Livre, chap. VIإل

إل2004-2فإل ن ت إلاإ  إن إلحقوطإلاسان م إلدارإلتو ق مإلإلنشاإلطإلج.إوك إلرإلار مإلامل ان إلتاألعإلل ن إلةخا  إلاذإلحم  إليت  إليات إلاإن إل- 9

إل.29صإل
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  إلال إلاتحي    إلي واا إليش  إل  ايعإل   فإلاإ يإعإلي   فإلار  روإلةته اإلامل ن إلي بنإلاإ نفإللؤين إلبذاإلى مإلاإب  

ةايي "إلإبخحيفإللذإلح وإلاإ ياةعإلاإ  ياا عإللذإلص مإل إلب ريخإلاإتشا  إلبذإلن ء إلار  روإلياإ،ق ةعإلرإلاظا"إليج وا 

 سإلتقوفإلال إلاإب  يمإليار  إل  إا مإللذإلضم"إل اسإلاإق مإلااص   عإلياالنب  ا عإلرإلاإنحيوسإلين  إلاإ     إل  إلاإن

إلاإحيادإللذإلاإلجوءإلبىل إلمتنع إلإئذإلى ا إلاإ يإع إل قوإ : إلاإ يإع إلينبق  اجلورإلياإظلم إلةل سإلذإشإلااه إلتاي إل ةايي "

 .1حتق اإلاإ  اإعإلياإق  ءإلال إلاإظلم إل  إلااه إلتاير إلاحب  رإلايرب   إ 

 تصادي واالجتماعي: العنف مرتبط بالتطور التارخيي واالق2املقاربة 

ياتت إلاإ نفإلرإل  اإلاملنظورإل  إباورإلاإب رخين إلي  اإلاإباورإليإ  إلاإ ااعإلاإاتقن إليمي ذإلاإب   زإل  إلاوا إللذإل

إلامل ص إل إلي و إلال إلااليب  م  إلاإق  ء إلياإ نفإلاإ،ور إلاإ  إلخي ف إلي ريإللقتوم  إلل لوف إلي و إلاإ نفإلاإان ن  اإ نف 

فإل ن إلاب جإلإ ااعإلامل  حل إلبا إلبةاازإلت رخينإلا تجإلاذإلت  ر إلامل  حلإلان إلإبحق اإلاإق  ءإلال إلاإاضمس إ ع إلة إ ن

إلاهورإلاملل  عإلاخل صع.

يمي ذإلبض ةعإلاوعإلآصاإللذإلاإ نف إلي وإلاإ نفإلاإن  ين إلياإ  إلياتت إل نيزإلاجملب عإلاإاتقنإلاإق عمإلال إلاس   ءإل

إلي ريإلى إلمن إلباب جإلا ب  د  إلبذ إلاساب ج  ل  إلخيحينإلتن  ضإل  إل وفإليا    إلإلاالنب  انإلملذإلالإلميلشإليي ع 

اساب ج إل  إليبحيجاإلرإلصااعإل ت  نإلان فإليبحي  مإلحب إلي ريإلبىلإلانفإلثور  إليديرإلاإ نفإلرإلاإب ريخإل ن إل وإلديرإلثور إل

إلضيإل إلنهع إلاإيتإلو ف إلاجل ل و إلاإن  ي ع إلال إلاا   م إلاال ب  د إلإلق  ء إلإلباور إلاالابظ ف إلي ات  ع إل ن   لاتت 

إل تقعإلال إلحن بإلضصاف.

إل وإلانفإلأل  ري إليش  إلضايروإلت رخي عإلتلجيإلبإ ه إلاإاتقعإل ريإلاملنبحي  وإللذإلاساب جإلإلإلإلإلإل إلاإ نفإلاإ،ور إل ن  بم

إلياإحيقاإل إلاإن  ين إلاإ نف إلح ث إلاإاضمس إن إلاإنظ ف إللذ إلإ ابق م إلامل رىنن إلاإب ور إلحن  إلاإ   إ ع إلاإاتقع ي ن

إلياال نابإليااليب بإلبىلإلاظ فإلا ناىن.

بحل  إلاإ  إليقنحإلاحين إلىبحل  إلال نإل  إا مإللذإلضا إليصفإل  سي يوإونن إلةبا إلرإل   بإلإ ذإلبذاإلتيللن إل  اإلاإ

إلمي ذإلضمإلانق إلرإلاملن ياوإلاجل عاو إلل  إلياال نابإل ق ر إلإذإلي   إلاإقها إلاملن ياو إلبةااز ياإيتإلت  رإل  اإبحي ي إليحم يإع

ل إلاالصب  إلرإلاملؤ   إلةبج  إلاذإلاإ اا  عإليارق  إلى  إلضاه إلتق نإلاإل2حن إلص ح إلىب بإل"إلاسان مإلار   "إل

اا خ صإلذيإلاملنبوفإلاإ  إنإلرإللاتتعإللذإلدياهم إلي ن إل  إلانق إللذإلن ي إلرإلانفإلن ي إلل  ر إلارق إلياإ اا  ع.إل

إليحب إلالإلتت دإلاا اا إلاملب  راعإلاحينه إليي  عإلاجملب عإلرإلصااعإلاق م إلةبا إلتحيا إل إل  إا مإللذإلى إلذإشإل إ ذ

إلجي لن إلاافإلضمإلاإ نفإلإ إلالب ادا إلذا إل   إلت رخينإللاتت إل  إباورإليةاإل  اإلاإب ور.إل إل  3ار نعإلبىلإليلاعإلال ه إل

                                                                 
1 - freud, Essais de psychanalyse , ed Payoy, p 240إل

إليرادإلاذإل  ي  إل   وم إلآة طإلاإحي اإلامل  صا إلاإنألعإلاإ ا  ع إللنشورا إلاوي ا  إل ريي إلص:إل- 2 إل.090-070ل ىسإل  لا إلاسان مإلار    
3 - F.Engles, L’origine de la famille, tard. J. stern, ed. Sociales, Paris, p 281-286.إل
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إلاإ نفإلل زلعإل إلبمإلا  او إل" إلاإب رخينإليبلخصإلرإل: إلرإل     إلاإحيلنحينإلإل نفإل إلاإبن يم إل يم إلاحيهم إلضم إلمي ذ    ا

إلعإلار  روإلياإ،ق ةع".إلب ريخإلاإتشا إلى ايروإلحماىعإلإ  ب  د إليىناإليراءإل   فإلاجملب عإليتيي سإلاإ يإع إليصن ا

 مشروعية العنف:يف 

إلاإ نفإلياملشايا عإليون امإلال إل ارإلاق ض إلةبذاإلى مإل إلضم إلي ظها إلاإ نف" إل:"لشايا ع إلرإلات رو إلتيل إلضيإ   بم

إل ت إل  ابت ر إلة  إلل لااإلي اإل  آلصاإليإ إشإلي ومإللاةوض إللذإل ا إلاجملب ع إلةبا إل  ملق   إل إلح دا   اإ نفإلى  

إلتنبن إلاملشايا ع إلاإ  دإلمي ذإلرص إلت وريذ إلاايمإلياةضإلجن  إلرإل  ا إل. إليال إلاإ  اإع إلال إلاراإليال إلاإق اوم   

إلاإ نف.إلايب   مإلاإ نفإليينح إللن إلصحيعإلاملشايا ع إلياإ، انإليقومإلمبشايا ع

إل:إلايب   مإلاإ نفإل ريإللشايع:اايماال   إل

إلة إحي لنو إلاامل اإلإلإل إلاإ نفإللشايا   إلي وم إلبىلإلرةضإلضم إلاال    ن"إلى ا "إلل، إلياةضإلى إلض   مإلي   إل  ا

إلاإحياان عإللذإل  زر إلييؤى إلال إلضايروإل ن إلحابإلاس  دوإل إلاإ،ورو إلات حي إل   إلل  إلينبق  إلاإ  إلن ل  إلاالا اإ نف 

ياإبن ي إل ي إلحابإلتقوفإل ه إلديإعإلضيإلأل اعإلض إلضصافإليواءإلضى ا إل ه  إلاإب حي عإلاإ ا  عإلضيإلالابت را إلي  ي عإلضيإل

ذإليقومإلى ا إل"إلالإلمي ذإلت ورإلحابإلتيديت عإل  إلاإ يم...إلة نبجإلاذإل  اإلضمإلحابإلاس  دوإلا ب  ديعإلضيإلبينات ج ع إلب

إلبالإلرإلاملقنوإل إلاإ اعم إلإذإلت عإل  الإلإلن ف إللذإلارقوط  إلاوع إلى  إلتؤد إلبىلإلت لريإلاإااة إليل ه   إلضم اإيتإلمي ذ

 .1اإ نفإلإلجنسإلاإتشا  إليهل اإلجي إلضمإلمننعإلل، إل   إلارابإللن  إل  ت "إل

"إلاإ  إليقفإلض إلض إلتنياإلي  ينإلإل نفإلحبجعإلإل2مإل  اإلاملو فإللعإللو فإلص ح إلىب بإل"إللنااإلاإحيلنحيعإليبن  إل

إلة إ نفإلالإلمي ن إلضمإلينرإللذإل ا إلاإ ق  إلضيإلضمإلي ومإلاق ا   إلاا إليب  ر إلييبن  ضإللعإل إل  إليت  ريإلاجملب ع تنظ م

إلاإحي اإلاإ  إليقب نإلاروارإلياالصب  إلياالانا إل  آلصا.

إلا إل  ا  "إلاإ  إلاابهجإل ايا"إلاإ انف"إلملق يلعإلبمإليح إلصحيع إل" إللع إليضوح  إلضى،ا إلاإ نفإلجن    إلاذ ملشايا ع

إلي نإلاذإلر تعإلح   وإليي ئعإلرإلبر طإلااذفإل إلاإ نفإلحن إل"  ا  " إلى م إلةبذا إلي   ا إل إلاإنيا انإلإلهن   االيب   ر

االيبن فإلياخل وعإل  إل وإلا  مإل"إلنفإلاإ ا"إلي نإلاذإلاسرادوإلياإا تعإلاإات   عإليالإلي ينإلإل"إلاإ انف"إل  آلصايذإلةبمإل

إلذ ينإليضص  نإليلق يلعإلريح ع إلي   إللذإلض   مإلاإقووإلاسجي   ع.

إلاال   إلاإ، ان:إللشايا عإلايب   مإلاإ نف

ي بنإلضصح بإل  اإلاال   إلضمإلاإ نفإلي بنإل ا  إلضايري إلإبحي د إلانفإلضىن إليى،رياإلل إلينب  إللشايا ب إللذإل

 إلةهوإلضايروإلضص   عإلإل3عإلاإيتإليقوفإل ه إل  ابت ر إل ا  إللذإل ايطإلاالنب  عإلاإتشا إلاإوا عفإلاالنب  ا عإلياال ب  دي

إلرإلل  مله إل إلاإ يإع إل ونود إلل ىسإلة ن" إل" إلاإ نفإلتاتت إلحن إلا ملإلاالنب  ع إللشايا ع إلااص ط ي إلال  إلححي ا

                                                                 
إل.226-220ص:إلإل1676بمي اوي إلى ا  إلحنوإلي فإلداعم إلتاألعإلات إلاإامح إل  ي  إليى إعإلاملاتوا  إلاإ وي إلإل- 1
إلي عإليااص   ع.(إلة لنو إلةااننإللذإلضص إلضمل ان إلا بمإل ب ريخإلاإحيلنحيعإلي  إق  ي إلاإن  1677-1604"إلضريشإلة ي "إلإل- 2
إللانعإلي  ا إلصإلإل- 3 إل10حن تنإلض حيلن:
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إلا إللذ إلاملبحارو إلاإ ق ا ع إلاإحي ال ع إللنبوف إلبىل إل  إنلاع إلاالرتق ء إلام إلياملؤين ع  إلاإوراث عإلاإ ق ا ع الابت را 

إليةاإلضيلوبإلمينحإلإلنوال سإلياااظ عإلاإ حي لعإل بقويعإلاإبنظ    إليتاويا   إلى إل  اإلجي  إل إليت   حيه  ياإبقل  يع 

إلاإ  إلايبونت إليض اإلتنظ   إل إل و إلاإ يإع إلاظ ف إلل داف .إليإلإل يإعإلحن إل"إلل ىسإلة ن"إلث ثعإلضيسإلإل1اإ نفإللشايا 

لاعإلاإ  دا إلياإبق إ  إلي نإليلاعإلتقل  يعإلياإنلاعإلاإ  ريزل ع إلياإنلاعإلإل شايا عإللنه إليلاعإلاالسإلاازإنإلض إلي

ي   إلاإشاا عإلاإيتإلتبييسإلال ه إلاإ يإعإل نإلاإيتإلت حينإلاإشاا عإلال إليلوى ته إليبمإلى ا إلان حيع إل  إلإل2اإشاا عإل

إلجي  إلبل  ا عإللشايا عإلاإ نفإللقتوإع.

ن حإلاالريإل يمإلي ومإلإلث لت إليضي اإلرإلاآلمإلاحين إل إليبجل إلذإشإل وضوحإلت فإلرإلىب بإلاالريإل"إلمل    ةلن"إلح إلي

ة اي إلالإلينبا عإلضمإل  نإلاحين إللذإلاإحيخ خإلى  إلإلضمإلاإ، ل إل ريإل  درإلال إللوانهعإلاإ ع ب إلإ إشإلى مإلال إلاملاءإل

يص صعإلاالااء.إلةبمإلاإ  يعإلإل-ضمإلي ومإلث لت إلإ وان إلاإحيخ خإليي ومإلضي اإلإ خ فإلاإ ع ب...إليرإلى ةعإلضا  مإلاإتشا

إل.إل3رإلاإوي لع إلي  اإلح مإلالإلمي ذإلاق  تن

ي   اإليظهاإلضا إلجيوزإلإأللريإلايب   مإلى إلل إللذإل يا إلحتق اإل  يب  إليإوإلايبخ فإلاإقووإلياإ نفإلياسر  بإل  إليإوإل

إلي  اإلمنوذجإلإل نفإلاملشايع. ت ا إلى ر وامإلسر  بإلاخل وفإليةا إلاالحناف 

 خطاب العلوم اإلنسانية 

:إلإل إلتحينريإلاإ نفاال   إلاإنحيننإلرإلضيالإل

يانعإل  اإلاال   إل ش  إلا فإلبىلإلحم دا إليضيت بإلاحين ع إلة إحيادإلاإ  إليات  إليلوى إلان حي  إلبمن إليب ا إل حي  إل

ضيت بإلاحين عإل إليت ،اإلاإنظاي  إلياآلراءإلرإل  اإلاإ  د إلةبذاإلى مإلاإت ضإلياد إلبىلإلايب  ادإلاحيننإلداصلنإليحيق إلاإحيادإل

اإت ضإلاآلصا إليادإلاإ نفإلبىلإل لاإلا  حينإليضمإللات  إلاإنلوكإلاإ ن فإلإلاإن ااوإلان ل إلتبمإلايبش رت إلضيإلته  ج  إلةبم

إلي ومإلضى،اإلايبج  عإلإل ااعزإلاملخبلحيعإلاب جعإلإب وين إلاإنحينن إلياظااإلإ  فإل ووإلاإبح مإلإ ي .

ياحملل إلاإنحيننإلاإن ن ي إل"ي ج وا إلةايي "إلاإنت طإلبىلإلبح انإلزازاعإلىتريوإلرإلاظاوإل يي بنإلاإ  ملإلياإات  إل

إلل إلرإل  مإلاسان م إلن ي و إلاىبشفإل  رو إلاإت ضإليىيمن  إلي بن  إلحب ث إل  إ   ور  إلي ا  إلمل  إلاىبش ة  إلص م ذ

إليقوم إلاسان م. إل ي  وإون ع إل لاإلار  روإلإل"إلةايي " إ سإلاسان مإل ا ً إلذإشإلاإ  عذإلاإا   إلذيإلاإقل إل»رإلىب   

سان مإلال إلاإ  سإلمإلذإش إلةبا إليبحبمإلاملب اشإلإلح  إلإلياإ  إلُيق مإلان إلإلبا إلي اةعإلاذإلاحين إلان ل إليه نم إل  إلبمإلا

إل«.4ال  إلضمإلي عإلرإلحن   إلل ا  ت إلاإ ايزيع إلي نإلار ومإلال إل  رإلىتريإللذإلاإ  ياا ع

                                                                 
إل14حم  إلي ي :إل"إلثق ةعإلاإ نف:إلاايسإلياإحي ال ع" إل لعإليإ لنإلا دإلإل- 1  44 - 43.صإلص:إل2006 إللات عإللان م

إل40-47صإلص:إلإل1602ل ىسإلة نإل"إلرن إلاإ لمإليرن إلاإن  يع إلتاألعإلا درإلذىاف إل ريي  إلدارإلارق قعإلإل- 2
إلل بتعإلا ذإلي ن  إلاإق  اوإلل   ة للن:إل"إلإل- 3 إل61-60-06صإلص:إلإل2004ىب بإلاالري" إلتاألعإلضىافإللؤلذ 

إل.60ف إلص:إل2004 ر/1422نااعمإلاإ نفإلييت إلاملوانهع:إلات إلاهللإلات إلاإ ينإل  من إلن ل عإلا يفإلإل لوفإلاالن ع إلاإات عإلاايىل إلاإاي   إلإل-4
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رإل  اإلاإ  دإليحين إلل ن إل"ةايي "إل ونودإل ايزت إلضي ي ب إلرإلاسان م إلاايىلإلتن  إل"ضيايس"إلضيإلبإ إلار إلرإل

 وإلتب  ذإل  واعإللذإلاإقوفإلياإ ياةعإلاإ ايزيعإليته  إلداع  إليض  ًاإلبىلإلااي  ريإلاإ وا ا عإليتن  إلضي  إل ايزوإلار 

إلاإب لرييعإل إلاهل فإلى ؤيسإلإل ياةع إلاملو إلضي إلةهنإل ايزو إلاإ، ا ع  إلضل  إلاإتشا   إلاإنوع إلال  إليارحي ا إلاجلنن ع اإل و

إلال  إلياإق  ء إلاإب لري إليحم يال  إلياالاب اء إلى س   ء إل ل    إلا و إليهل  إلياإ نف إل  إ  ياا ع إلضيإلإليتاتت  اآلصا

إل بل  ت إلضيإلحب إلاإق  ءإلال إلاإ ا .

إلنهعإل  إللذ إلاملو  إلي ايزو إلنهع إللذ إلار  و إل ايزو إل   إللنب ا إلصااع إلص م إللذ إلاسان ا ع إلاإ ا  يتشب  

اايمإلإل: إلينبه  إلضلايذ ن ياإنلوكإلاإ  ياانإلياإ ن فإل ن إل وإلاا ة عإللاتت إل  ا ة ا  إلننن ع.إلي"لت ضإلاإل و". ث ا ع

إلإلح   إلرإلاإ ااعإللذإلضن إلاإتق ءإلرإلياالاإلاإ، انإلي ة ن إلبىلإلاإا تعإلرإلاملو إللذإلص مإل ش إل    تن  إل ييت بإلاإتق ء و

بىلإلضمإلاالضااا   إلإل"ةايي " إلييشريإل1ازديان عإلا  حي عإلت زفإلاإنحيسإلاإتشايعإلتب  رعإلضثن ء  إلبرادوإلار  وإللعإلبرادوإلاملو 

إلاإاحي إلرإللاحلعإلاإاحيوإعإلاملت اوإلي إلاإيتإلخين   اإ     إل ريإلاإنل  عإلتن  سإليلت إلال إلح  ت إللنبقت  إلاإ  عل ع

.إليلعإلتاورإل2يتتق إلرياي إل   إلاخلنا إلا إقعإلرإل خ  عإلاإحيادإلال إل   إلتااى   إلت تحإلداة  إلال  وري إلالحنااة 

إلاها إلتييي  إليت ن حي  إلضصافإل إلاسان ا ع إلإل ا  إلتحينري  إللنبوف إلال  إلن يع إلت  ريا  إليبدص م إلاإنحينن اإبحل  

إلاإ إلاب ن إلإلنلوك إلاإ نفإلياإ  يامإلص هل  إلي وم إلاإ ق   إلةق ام إلضي إلين  إلإ فإلارسإلاملشنكإل  جلنوم إلل  إلضي   ياان

إلضذإلار ال إل إلت ن حي  إل إلمي ذ إلى   إليننن ع  إلانب  ا ع إليصااا   إلتوتاا  إلاإ   م إلخيلا إلبذ إلي لوي    إبو    

 اإن ي و  ت عإلضيإلاإشخ  عإلامل  دوإلإل جب ع.

شت إلا ااإلن ي ًاإلإلبحل  إلاإنحيننإل  ضإل ظهورإلىب بإلةايي إل"ااا إليبهلن"إليمي ذإلةهمإلذإشإلضى،اإللذإلص مإلل إلي

إل إل)اإش ور ( إلي"اهلو"إل)املنبودعإلاإ   ور إلإلقوفإل1623ينع إلااا  إلبىلإلث ثعإل  ال إلرع ن ع  إلاإ ق  إل نمإللذإلص إ   

 مإلض   عإلإ وا إليبش  إلاب جعإلاإ اة عإلاإ ايزيع(إلي"ااا إلااال "إل)اإ ن صاإلااص   ع( إليمي، إلااا إلااال إلضى،اإلاملحي  

إلاإل ت  ي إللذ إلل  نع إلانتع إليتون   إلاملت او  إلرإلار  و إلامله  نع إلاإنلا  إلااص   ع إلايب ل ج إلح ث إللب  زو إل3ا ل   

إلاملنب صلعإلحب ثإلالإلي تحإلاإحيادإلحمت إلإ ات إلى  إل وإلةحن إليإ ذإل إلي اإنانننإلبىلإلتلشإلااص     إلاملنب  ع

 إليوبلفإل4اإ اا  عإلياإ  يامإلاإيتإلالإلمي ذإلاإب تريإلانه إلص رن  إلبىلإلذا إلاإشخصإلى  إل"جي "إلضمإلي ومإلارت ادإلدة   

اآلراءإلحومإلاإ اةعإلاملت  اإلإل نفإلةهن كإللذإليان  إلبىلإلض فإلااا إلااال إلضيإل     إلضيإل نوت  إلة ،ريإلل إلت ومإللا إ إل

                                                                 
إلي  ا إلص:إلإلنااعمإلاإ نفإلييت إلاملوانهع:إلات إلاهللإلات إلاإ ينإل  من إل-1 إل.61لانع

دإلضىافإلات إلاإازاطإلاملشه اان إلن ل عإلا يفإلاإ ا  عإلإل لوفإلاالن ع إلاإات عإلاايىلإلاإاي  إل إليا عإلاجلاميعإليا    ته إلرإلاإو ذإلاإ ا نإل-2

إل.139ص:إلإل1426-2005 

إليرإلضوءاإل ت  ي:إل-3 إلحن ع. إلبىلإل هوو إلايبن دًا إلاإبلّ ذ إليل ن   : إلالت ن ع  نإلاإا  عإلاإنحين عإلااي ي عإلاإبحل  إلاإنحيننىل ع

إل إلت ينإل   ع إلضصتح  إلار  و  إلي ااعز إلاملو   إلاىبش  إل ااعز إل    إليإ ذ إلاجلنن ع  إل  إا  ع إلارتتا إلرإلاإت ايع إلي   إلارن  ار  وإلإل  عذ

إل.اإنحين عإلإل  عذإلارن

إلتاألع:إلإاحينإلةان إلدارإلاإال  ع إل ريي  إلط:إلإل-4 إل.200 إلص:إل1600 إل4المإلاإنحيسإلرإلل ععإلا ف إلج.م إلةلوين  

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14858&vid=30
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14858&vid=30
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  لعإلاإق علعإل يمإلاإ ااعزإلاإيتإلالإلااا إلااال إلضى،اإلصاالعإلي نووإلحب إللذإلاإنلا  إلاخل رن عإلي ن إلت ص إلاإق ا وإلاإ

تنبا عإلضمإل  إلب ت ا إلص رن  إلتبج إلبىلإلايبنحي ذإل   به إلداص إلاإ  عذإلاحين  إلياإ ايزوإلرإل   إلار إعإل نإلاإ  يام إل

يُي، رإلاإ  يامإل  سحت طإلاإ  إلت ا إلإ إلاإ  عذإللن إل حيوإب  إليبذاإلى ا إلاإنلا  إلاخل رن عإلإا حيعإليلبن حمعإلةبمإل

 إل1ا عإلحنو  إلي تحإلضى،اإلص و عإل  إلإوإلى ا إلان حيعإل"ااه إلتت يإلرإل   إلار إعإلالإلتنحاإلاإ  يام"تون  إل   إلاإ  يا

إل.2إ إشإلتبج إلبىلإلنهعإلضصافإلسجي دإلجماجإل  ي إلانإلا ل   إلال  وريع إلُيالاإلال ه إلايمإلامل   ا زل  إلاإ ة ا ع

يي  إليإ ن إلتويعإللعإل"ضدإا"إلي"يواج"إلةق إلي  رإلاس  روإل ن إلبىلإلضا إلالإلينت نإلاصبزامإلاإبحل  إلاإنحيننإلرإل خصإلةا

إلاجلنسإلياإ ااعإلاإنحيننإلياإ ت إل إل  يز إللحيهوف إلاإ ا إلياإ  يام  إلبىلإلدرايع إلاإ ،ريإللذإلاسض ة  إلاإق  ع إل"ضدإا"   ف

إلى إل إلضا اإلتشنكإلة ه  إلإ ش  إل تقع إل"يواج" إلثورو إللع إلاإ   ور إلالب  إل   إلاإ   ور  إليحب إلة او إلياسزاحع ياإب ، ف

إ   ورإلاجل  ن" إلاإ  إل بو إلال إل"اامن طإلاإق ميع"إلاإيتإلت نإلاذإلاملحي   مإليار ن  إلياإا وح  إلاإن إع إل نإل"ا

إل.3اإت اع عإلإلتشايع إليى إشإل"اإ   ورإلاإشخ ن" إلاإ  إليب  ذإلاملوادإلامل توتعإللذإلصنوإلاإحيادإلاحين 

تؤد إلبىلإلجمزمإللذإلاإ   إلإلي  إلزامإل  ضإلال  ءإلاإنحيسإلضمإل  ربإلاسحت طإلاإش ي إلرإللاحلعإلاإاحيوإعإلياملاا قع

حنوإلاآلصايذ إل  إلينبهنإل  إق  فإل نلوكإلان فإلل همإلمب إلرإلذإشإل بلهم إلي  إلاابه إل"  ملا"إللذإلدرايعإلإ إلاذإلاإقبلعإلبىلإل

إل ريإلاإقبلع إليذإشإلص مإللاحلعإل حيوإبهمإليلاا قبهم إل إلت ا إلإ  إلي  دمإلض فإلل  إل إل   ل  إليبي اء إللّايا إل   ضاهم

رإلل  ا وإلامل  د إلياإ  ل   إلاجلااح عإلاخلاريوإلياالاا إلياروادنإلاخلاريو إلياإ ابإليتب ، إل   إلاخلنا إلاملاض عإل

إلياإبيتيوإل إلاإل لن إلياإبتوم إلله لع  إليضف إلص رف  إلياإب ا إلإنظ ف إلاخللق ع  إلياإ  وب إلاإواإ يذ إل ري إللذ إلاإت ان ياسي اء

إل.4يل  ا إلاإ رايع إللعإلضااا إلت،ريإلامل  ا وإللذإلبحت طإلىتريإلينجمإلان إلبحت طإلضىن

  إليتاإلذىا إل وإلضمإلامل ص إلاإنحيننإلإل نفإليواءإللذإلنهعإلاإبحل  إلاإنحيننإلضيإلجمبلفإلاال     إلإلياخل صع

إليااحب نإلاملنبح ثعإلتات زإلال إلض   عإلاإت  إلاإنحيننإلإل نف إلي  إا مإللذإلينودإلاابق دا إلالي   إلإلبحل  إل اإنحين ع

إلاس  ااإنحيننإليتق إل إلاإنحيننإلياجل ا إلاإبحل لنإلإلشخ  ع ان ا عإل  يعإلرإلاا   ع إلإ ذإلاإنؤامإلاإ  إلجي إلاإت  

إليض  إلرإل  اإلاإن  ط إل وإل  إلاجل ا إلاإنحيننإل وإلاإُت  إلاإوح  إلإبح ي إلاإ نفإلرإلمشوإ ب إليحق قب  

                                                                 
إل.200 إلص:إلاإن  ااملانعإلإل-1

يإلضاواعإللذإلاإنلوكإلضروإلاذإل نإلات   إلاإ ة ا عيي ن إل ه إلارإل"ي ج وا إلةايي "  إلاإ ة ا ع:إلإلي ودإل  اإلامل الحإلرإلاشيت إلبىللامل   ا زإل-2

حت طإلل وإل ويلعإل نت إلىلإلوحي فإلح وإلاإبوتاإلاإنحيننإلاملؤملإلياإقلاإليح ال إلاإ  اإلاإيتإلتنشيإللذإلايب اارإلح إعإلاسباإب اة  إلاإيتإلتالنإل

 إ،قعإلرإلاإنحيسإلي  ةه إلي  يعإلاإ ا إلياإ ة عإلانه إليحتق اإلياالحبحي اإل   ت عإلدياة  بان مإلاذإلاإب ل إلال إلاإ واعاإلاإيتإلت ن إلاجزإلاس

إلياحنافإلاإ ا إليحتق اإلاإااحعإلاإنحين عإلياالذإلاإنحينن

إل.209املانعإلاحين  إلص:إلإل-3

صإلصإل.2004-1425ن ل عإلا يفإلاإ ا  عإلإل لوفإلاالن ع إلاإات عإلاايىلإلاإاي   إلنااعمإلاإ نفإلييت إللوانهب ات إلاهللإلات إلاإ ينإل  منإلإل-4

 96-95:إل
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إل:1ينهعإلاظاإلالمإلاحيسإلار وام

إلبىلإلدرايعإلاإ  ياا عإلإ فإلار واا  إلةت إلضمإل اايعإلار وامإلاملحينسإليدلويب إلإ ن  إلإوراز" إل"ىواااد يوفإلإلا  

إلضياورو إلياإ     إلاإ لويعإلياإ  ياا عإلامُلحيا عإلالإلت حظإلبالإل  إلارشاا  إليإل  ياا عإليا حيعإلحت دإلرإلضر عإلاق :

 الصيد  لناقعإلاإ ة عإلاذإلاجمل مإلار و إلاذإلاإااي وإلضي 

  اإتحثإلاذإلاإ  اء 

 اعإللذإلااا اءإلامل  اعإلاملاتت عإلض ذإلاجل  اعإلُ   عإلحتق اإلتوازمإليا حينإليضال إلل  اعإل نإلمح يعإلاجل  

 يحاايبه 

 اإبزايجإلبذإلتنزإلض   مإلاإقب مإلضاايوإل  إلضةاادإلاجلنسإلاحين  إليت ب إلاإ لتعإلإأل وفإل  إليؤد إلبىلإلتاورإلإل

 اجلنس.

 إلايبخلصإل"إو إلضمإلى إليلوكإلري   إلض  ه  إلض   ء إلرإلاإقب مإلا و إلار وام إليلوك إلال  إلدراي ت  إللذ از"

يي تا إلل  إلى  حإلمي رسإلا ل إللذإلص مإليلوكإل قننإلا ياانإلإ فإلار وامإلضيإلى إلل  إلا ياانإليق  ل إل

conduite mutuelleإليتزدادإل ووإلاإ   حإلىل  إلازداد إلامل ومإلاإ  ياا عإلياإن حإلإل إلااض ف  إلار وام إل   يقوف

از"إلضمإلليي وإلاسان مإل   ياا ب إلاإيتإلتبحيجاإلانحي إلي اايعإليحق ًاإلت ودإلراإ  ياان إليلذإل  اإلاملنالاإليافإل"إو

إلاإب إلةق اا  إلاخللق عإلبىل إلاإ وا ح إلحله  إلحل  إلاإيت إلإ  ياا ب  إلاإ ايزيع إلاإ وا ح إلةق ام إلض  إلاإنزي     ف

إلين  إل  ر  سإلاملن ض إل إلل  إلال إلينود إليؤى  إلى    إلي وإلاوعإللذإلEnthousiasme militantيار  ريع 

الاإلرإلاإ  يامإلاملشنكإلياتت إل  الاب  ءإلبىلإلأل اعإلل  إليظهاإلان إلاسان مإليار وامإليينبن إلبىلإل ايزوإلتن

ااي إلص صعإلإل ة عإلاذإلاجل  اع إليار  سإلاملن ض إلايبج  عإلااحي  إ عإلالإلو عإلملنااإلضيإلب ن عإلاق ان إل

إلإل:إلإليلذإل اي  إلااي ي ع

 إلاسحن سإل به ي إلة لنإلإلج  اعإلاإيتإلينب نإلبإ ه إل

  إلينودإلا يإلص رننإلحم دإل وإلل  رإلاإبه ي

  إلازدي دإلا دإلضةاادإلاجل  اعإلاإيتإلتلبفإلحومإلاإزا مإلاإتا

 :  الجتاه البيولوجيثانيا : ا

إل إل  إات  إلاسيا إن إلاإ ن فإلت رخي   إلاإنلوك إلتحينري إلر إلاإت وإونن إلاال    إل"ارتت  ةهوإل"إلLombrosoإولنيز

إلتن ياإل   إل إلا ف إللذإلاإ حي  إللذإل  نه  إلة  إل  واع إلاإ  إلتبوةا إلاسان م إلي و إل  مل  د" إلاجملاف إل" إللحيهوف ص ح 

خل إلير عإلاإشحيعإلاإ ل  إلاذإلاإنحيل إليىنإلااذا إليى، ةعإلاإش ا إلثمإليبت ه إلاجل ج عإليضخ لعإلاإحي  إلي ايزإلاظ فإلا

                                                                 
إل.102-104 إل ريي إلرإلإتن م إلص:إل2001 إل0املاىزإلاإ،ق رإلاإ ا ن إلط:إلل احي إلحج ز :إلاإبخلفإلاالنب  ان إلإل-1



 

552 
 

 م   2014ديسمبر -يوليو بع العدد الرا    جامعة الناصرمجلة 

 اإلنسان بني  العنف لدى 
 

 أحمد معد 

 
إلض فإلاسحن سإل  املإليامل  إلبىلإلاإ  يامإلياا  افإلاإش ورإلاخللاإلي  اإلاإنظاإل إللنه  إلاإب   ع   ضإلاإ حي  إلاإنحين ع

إلياإ اير.

اجملال إلارق ق  إلإليى  إل وإلل لوفإللذإلص مإلحبوث إلضثن ءإلا ل إلرإلاجل شإلاسيا إنإلضمإلLombrosoينبنبجإلإل

تشخ  همإللذإلص مإلل حمهمإلاإت ا عإل  مإلاملبخلحيومإلرإلتاور مإلضيإلاإ  ع يمإلإلبىلإلصحي  إلاسان مإلاايم إلي ن إلمي ذإل

لذإلض   مإلض  ااهمإليينو همإليضي يهم إليلن إلةبمإل ؤالءإلاا خ صإلاملبخلحيومإل ريإل  دريذإليراث  إلال إلاإنلوكإلاإق اوانإل

 .1ياإنو إل

إلي  اإ  إليضعإلاظايعإلاإب ويذإلاسناالنإلضيإلااليب  ادإلاإن  اإلإإلناافإلإلDetullio  إلد إلتوإ وإليرإلاحيسإلاال   

إل إلضةاادإلإ يهمإلايب  ادإلضيإلل  إلبىلإلاجلاميعإلالإليبوةاإلإ فإلاآلصايذإلل بناإلضمإلاإظاي إلاإت ئ عإلالإلإل1642ا ف تت إلينود

ريذإل)اجملتوإ (إلال إلاإنلوكإلاإ  ياانإلت،ريإلاإنزاعإلاإ  ياا عإلإ فإلاجل  عإلةهنإلتش  إلل،ريا إلى  حيعإلإنزا  إلاملحياو

إلياسنااف إلبذإليون إلا وبإلرإلبةاازا إلاإ  دإلاإ اصل ع.

ي ش  إلا فإليحيناإلاإ نفإل  وإون  إل  وا إل  يذإلرإلاإنى  إلاجل ينإلضيإلاإنى تعإلاإوراث ع إلبذإلتاىزإلااحب نإلرإل

زين إلإل22ح وإلصت  عإلرإلىايلوزيفإلرإللنه إليإل49  اإلاجل ا إلال إلاإب ويذإلاجل ينإلضيإلت ويذإلاإ ايلوزل  إلإ فإلاسان مإل نإل

إلىالوزي إلضي إلصتغ إليى  إلىل   إلتش  ه  إلاإ، إثإلإلفلبش  ه  إلاإزيج إلضم إلح  إلر إلاإ ها  ع ع إلاملوإ ا  إلآال  إلال   بو 

إلاإ ت    إلضيإلاإ ايلوزل  إلاجلنن عإلخيبلفإلحن إلاجلنن عإلإل اضوإلصت   إللبش  ه إل إلزيج ضل إل)××(إلياإ شايذإلي و

إل(.yx)إلاإان إلةل إلصت   إلجمبلحي 

رإل  اإلاإن  طإلاإ  إلانظاإلة  إلبىلإلاسان مإلاظاوإل  وإون عإلتبج إلاإ راي  إلبىلإلضمإلااةاادإلاإ  ياا عإلياإ ن حي إلإ فإل

إلاجلنن عإلحب ثإل  إلتؤد إلزي دوإل) إلرإلصت بهم (إلياح إلضيإلاثن إلبىلإلولفإلاقلن إلى  إلضمإلxض لتهمإلح ال إللذإلاإش يذ

إل) إلتيثريإلرإلاإ ااyزي دو إلي ومإلهل  إل   إلياح و إلي  إلحت نإل"( إلاإ  ياا ع. إلاإ نفإلل عز إلن ير إلرإلىب    ش  إلىورا توم"

(إلي نإل ريإلXYY إلال إلضا إل  إلإوحظإل  إحي  إلينودإلانتعإلىتريوإللذإلصت  عإل)2ار ويعإلاإنحين عإلياإنحين عإلاالنب  ا ع

إل ت   عإل  إلاجملايذإلاإ ن حي .

إلرإلاإ ت    إلي  إلامل  إل  ضإلاإت ح، إلاإا  إل  إلح ال إلاإش يذ إلإ فإلإ إشإلح يم وال إلبىلإلاإ نفإلياإ  يام

إلاسان م.

بمإل  اإلاإبحينريإلاإت وإوننإلإل نفإليص إلبىلإلح إلضمإل  ضإلال  ءإلااا  بإل  فإل وضعإلصاياعإلإلنزاا  إلاإ ل   عإل

إلنهعإل إللذ إلاإ ن ف إلاإنلوك إل   إلاإ   ع إلب ااز إلآصايم إلح يم إلى   إلياإ ن ف  إلاإ  ياان إل  إنلوك إلتب لا إلاإيت اإش ذو

إل.3يى    ع عإلاإ ل غإللذإلنهعإلضصاف

                                                                 
إلاجلاميعإليا    ته إلرإلاإو ذإلاإ ا ن إلدإلضىافإلات إلاإازاطإلاملشه اان إللانعإلي  اإلصإلإل- 1 إل.131يا ع

إل.96 إلص:إللانعإلي  اإلاملانع:إلنااعمإلاإ نفإلييت إلاإوانهع إلات إلاهللإلات إلاإ ينإل  من إلإل-2

إل.70إلانعإلاإن  ا إلص:املإل-3
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 ي، إلبىلإلل إلتوص إلبإ  إلةاياإل وإن  إل  إب  يمإللعإلال  ءإللذإلاإوالي  إلاملبح وإليي ودإلاإبحينريإلاإت وإوننإلإل نفإلح

انفإلإلل ارت تواإلال إلل فإلمخنعإلضن  مإلضاإلمل إلاىبشفإلةاياإلاإتحثإلص ةعإلضمإلاإان مإلرإلبح فإلاإ  ع  إلاهلوإن يعإل  

إلامل إلااازيم إلن   إلن ن   إلصلً  إلي  اوم إلضيإئشإلاإان م إلضم إلتت  إلى   إل بل     إليبحااط نؤيمإلاذإلتنظ مإليا ب  ب

إل.إل&اإنرييتوت إلاإ  إلتحياز إلاملااي  إلاإ  ت عإلا نزًاإلاذإلاإ   

يبذاإلى ا إلاإ  عإلياإ االعإلاإ ل  عإلتحي  إل   فإلت   مإلاب عجإلل، إل   إلااحب نإلي وإلاالاإلاإ  إلينب اإلبإ  إل"  مإل

إل  ضإلاإ راي  إليا إلةبم إلاإتحثإلاإن إفإلاإ ىا  إلةايا إليا و إلاهلوإن    إلا ملإلاإوراثع احب نإلار ي،عإلتحيناإل اياا"

اإ نفإل ونودإللورث  إلن ن عإلتنت إلباب جإل الوا  إلل  نعإلضيإلت ريإلاسةاازا إلاهلالوا عإلرإلاجلنمإل ت إلاإوالدوإلضيإل     إل

إل.يمي ذإلاإنظاإلبىلإل ل   إلاإبحينريإلاإت وإوننإلإل نفإلى  إليلن:إل 1لت  او

 يراثعإلار   ع: (1

إحياايعإلرإللنب فإلاإقامإلاإب يعإلاشا إلةت  ل إلدريواإل خ  عإلاإحيادإلي بنإل  اإلاملو فإلالب ادًاإلمل إل  فإل  إلال  ءإلاإلإلإل

إل إلر م إلاملناقع إليح ديا إلاسان م إلجل ج ع إلصاياع إلييض وا إلاإاضس  إلر إليابوءا  إللواضع إلص م إل32"لذإل  إلإل9لذ

لناقع"إلال إلضاه إل نإلاملنؤيإعإلاذإلاإ نفإلياإنزا  إلاإب لرييعإلرإلاسان م إلن ءإل  ضإلاإت وإون  إلإ حيناياإلاإ نفإل

إلإل حومإلينااعمإل نت إلمسعإلياح وإلي نإل"ار   ع"إل  ابت ر  إلح إعإللوريثعإلتنق إللذإلن  إليار إلبدل م إللذ تت   ت 

إلآلصاإل ياه إلرإلذإشإل يمإليراثعإلإومإلاإش اإلضيإلاإ  وم.إل

 إلح إعإلار ق إل  واهمإل"رإل  اإلاإ  دإليحيناإلضح إلريادإل   إلاإ راي  إلرإلاإوالي  إلاملبح وإلاالاي  عإل" نا إلنودراد

ض   مإلبان ا عإل ريإللباورو إل  إل ادإلى عن  إلح واا عإلذا إلذى ءإلض  فإلييب  ومإلجبن إل و  إلبالإلضمإل  اإلإلات روإلاذ

اإزامإلمي ذإليصحي إل  إبحينريإلاسي يوإوننإلاإن ع إلرإلاإوالي  إلاملبح وإلاالاي  ع إليي ل إلذإشإل قومإل"تش رإزإلديحينوم"إل

بمإلاإب ةاإلاإ تريإلإلهجاوإللذإل اطإليننوبإل»وريذإلل ياإلل ه إلى را جنإلرإلا ويوركإليضح إلال  ءإلحتن إلاإنن إلاملشه

ضيري  إليو إلجي  إلاالريىنإلضى،اإلمساوإليض  إللنزإعإليضى،اإلل اًاإليل ً إلالرت  بإلنااعمإلاإنا عإلياخلافإلياالاب اءإل

إليىيمن إلامله نايذإل  لومإلرإلت وين تهمإلاجل ن عإللوريث  إلاإ نف.«إلياال ب  ب

 : اإنقصإلاإ قلن (2

اإلاإ  دإلاإ نفإل  وا إلياتت إل   وبإلياق عصإلت   إلاإ ق إلاإتشا  إلي  إلضناي إلضيمإليحيناإلاإت وإون ومإلرإل  إلإل

توص إللذإلص هل إلاإت ح،ومإلبىلإلضمإلملات يبإلنااعمإلاإ نفإلضدل عإلإل1600درايعإللذإل  اإلاإنوعإلال إلضدل عإلاجملال إلا فإل

                                                                 
إلإل-11 إلص: إلاحين   إلجب ل عإل     وإلاالاي  عإلضمإلاإت ايعإلاملانع إلاايب ذو إل"ى  إلل ىنا  " إلاالريى ع إلاإت وإون ع إلتؤى  إلاإ  د يرإل  ا

إلاملن  إل"ىورت زيم"إلرإلاإل  ب.إل إلاملت اوإلإلنلوكإلاإ  ياانإليايب ااريب إللاتت إل ونودإللنبوي  إللنخحي عإللذإل الومإلاإبوتا

ينع إليبمإلاا حي مإلاإ يذإليات تومإليلوى  إلان حيعإلإل12-7ذإل الومإلاإبوتاإل"ىورت زيم"إلتشجعإلاإنلوكإلاإ  ياانإلإ فإلاإحيادإلرإليذإلةونودإللنبوي  إللنخحي عإلل

عإلضيإلت ريإلاسةاازإليا ياا عإلييبور ومإلرإلإلإلإلنااعمإلضح  ا إلإ سإلامإل ن كإلصايإلرإلاإن  ع إليإ ذإلاالاإليب لاإل ونودإللورث  إلن ن عإلتنت إلباب جإل الوا  إلل  ن

إلهلالو إل ش  إل ت  ن.ا

إل
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م(إلإل ابإلال إلحتبو إلال إللن  اإل ريإلاشاعإلتب لاإلمبااىزإلاإن ااوإلييانعإلضاهمإلت اضواإلرإلص ا مإل) حيوإبه

إلاإاضس.إل

لذإلياليعإلت ن سإلضمإلازا  إلاإ نفإلإل1667يل إليزي إللذإلض   عإل  اإلاإبحينريإل وإلاىبش  إلضح إلاإ ل  ءإلاإنحين  إلا فإل

ياإ  يامإلت ودإلبىلإلتلفإلرإلاإحي  إلاال لنإلياخللحينإل يدل بهمإل نت إلل إليلحاإل  إ ل غإللذإلضضاار.إلي ن إلالإلينبا عإل

إلُي  اومإللذإلضضاارإلض يإلولفإلرإلمنوإلاإحي وصإلضمإليبح  واإل  ياة هم إلي   اإلمتإلاإا  إل  إلاإنقصإلاا خ صإلاإ يذ

إلاإ قلنإلياإ نفإل  إا مإللذإلل إلض  ا إلاإ ،رييمإللذإلحتحيظ.

 احنااة  إليا عفإلاإ ل غ:إل (3

ياتت إلاإ نفإل  حنااة  إليا عفإلاإ ل غ إليينبن إلريادإل  اإلاإبحينريإلي مإلال  ءإلااا  بإلبىلإلل ا   إلاإبشخ صإلإلإل

إل ااء إلآإع إلاإوا حينإل واياع إلاإاا ينإلامل ن   نن إلاإب ويا إلتنبخ ف إلآإع إلي ن إلاملخ إلريم إلجبه ز إلين   إلل  إلضي إلاإ ل غ و

ياإب وياإلاإاتقنإل  ات  نإلاإت زتايمإلإل شفإلاذإلااصا ر.إليت بنإلح إعإلاإحيب وإلاملاا قعإل"نوإن"إلاإيتإلضيرد  إل"ىوإ إل

إلاإوا إلياخلل  إلاإ نف إل   إلاإ   ع إلضل،لع إللذ إلضيىنحيورد إلن ل ع إللذ إلاإحيب وإل  ى ور" إلملإلت ذإل    إلبذ إلإل ل غ   حين

إل   إلضاه إلى ا إلُت  انإللذإلاو   إلصاا عإل إلة    إلإ  بشفإلاا ت ء إلرإل لته   إلةا ن إلالاضو إلاإبح مإلجبن ه  تنبا ع

إلرإلاإ ل غإلإ إشإليافإل"ىوإ "إلضا إللذإل إلاسا ار إلنه ز إل  ير إلتقوف إل"اإلوزو" إلتن   إلاإ ل غ إللذ إلرإل ق ع إلتنىز ص ريو

إل مإلاإ نف إل  إلجي إلا جإلضدل بهم.اإ تثإلل   تعإللات يبإلضا 

رإلاحيسإلاملوضوعإلت شفإلضمإلح ينإلبص    إلرإلإلNatur Norscienceلذإل ا إل لعإلإل1666ي  إلاشا إلدرايعإلا فإل

إليذإللت اوإلن ًاإلرإلاإقنمإلاال لنإللذإلاإ ل غإلمي ذإلضمإلحتومإلاإاحي إلبىلإل خصإل  إغإل ريإللنؤيمإليله  إلين لح.

 : االجتاه االجتماعي للعنفثالثا : 

إل إل ش  إلان فإل حي  إلبذا إلاإحياد إلحب ثإليب ا إل إلاإ نفإلبىلإلحم دا إليضيت بإلاحين ع  إلاإنحيننإليانع إلاال    ى م

إلال إل  اإلاال   إل وإلاملت إ عإليامل  الوإلرإلاالحن  زإلا   عإلاإ وال إلاإنحين ع إليإ  إلت    إل إليؤص  إلل  إلةبم ضيت بإلاحين ع

إلاسان إللذإلح  و إليب   ءإلجل ا إللهم إلت  تً  إليش   إلاالنب  ان إلاإن  طإلي   إلإل.  ماجل ا  إلاإ نفإلرإل  ا بمإللش لع

ة له إلال إل وإلانب  ان إلبذإلى فإلمي ذإلضمإلابح نإلاذإلاإحيادإلرإل   بإلاجملب عإل إل.إليؤى إلا ملإلاالنب  عإلاإحيااننإل

إلديرى يم"إلرإلىب   إل"رإلتقن مإلاإ   إلاالنب  ان"إل يا إل"تن حنإلةاديبن إل)  إ ايرو(إلان ل إليشب  إلاإب  لذإل "بل  

إلة إلي وم1اآلإن إليرإلاحيسإلامل ن إلي   إلاإحي لنو إليا ملإلاال ب  دإلإل  إلرإل"اجل  اع"  إللن هاًا إل  إلى عن  إلةادًا اإحياد

إل ت    إل إلياتت إلضيالإلارتت  ً  إلضييع  إلى  عذإللاتت إلمبج واع إلاها إلاإحياد إلال إلضم إلل رىسإلإ ؤى  إلى رم اامل ان

إلياتت إل   إلذإشإل  جملب عإلرإلصورت إلاإش و إلثم إل ب و  إلى  علع إلياإ شريو إ ع إلإ إشإلالإلمي ذإلبا  رإلاإُت  إل  إ  علع

إلاالنب  ان إليلذإلمتإلة إ نفإل  ابت ر إليلوىً إلص درًاإلاذإلةادإلالإلمي ذإل وإلاآلصاإلة ل إلال إلل إل وإلانب  ان.إل

                                                                 
ق  إل  إلإلت  لذإلضةاادإلاجملب عإلاإواح  إلحب ثإليبج يزإلبرادتهمإليل  رهمإلاخل صع إليإ إشإلينشيإلاذإلا    إلانب  ا عإلُين:إلإاالاإب  لذإلإل-1

إلا ضجعإلت ل إلة ه إلاهلويعإليامل لحعإلاجل  ا عإلياملشنىع.
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ي  إا مإللذإلت اص إلل إل وإلثق رإللعإلل إل وإلانب  انإلرإلتحينريإلاإ نفإلةبا إلمي ذإلت ن فإلاال     إلاالنب  ا عإل

 عإلال ه إلبىل:املحيناوإلإل نفإلحن إلاإن عإلاإ  إت

إلتحينريإلثق ر: 1 

إل:إلتحينريانب  ان2إل

إل:إلاإب ريإلرإلاجملب عإلياظ  3إل

إل:إلا     إلتحينرييعإلضصاف4إل

  اإبحينريإلاإ،ق رإلإل نف:ـ  (1

إلاإ نفإللذإلح ثإل وإلانحيً إلض إللذإلح ثإلل  يري إليار مإلال  إلضا إلى إشإل  إ،ق ةعإلاإن ع و إلياإيتإلإلإل يب لا

رإل ل إلل إلي  إلي ومإليلوىً إلا دي إلرإل ل إلآصاإليذإشإلحن إلإلوبلفإللذإل ل إلآلصا إلة إ نفإل  إلي ومإلانحيً 

إلاإ،ق ة  .

يمل إلى ا إلاإ،ق ةعإلتنشئإليح وإللشنىعإلر ذإللات زا إلااص طإليامل اةعإلياإ    إليمل إلى مإلرةضإلاالاب  ءإلإلإ،ق ةعإل

إلذإشإلاإاةضإلي نإلاذإل إلةبم إلاجل  اع إل    إلي ينإلرةضإلثق ةع إليل  يري   إلي تومإلاظ له  إل ل به  إلياإب لم ا ياا عإلل 

إليي نإلاذإللظ  اإلاإ نفإللذإلص مإلآإ عإلاإ ااع إلإ ذإل ن إلابج يزإلاملحيهوفإلاإتن  إلملحيهوفإلاإ نفإلبىلإل إللذإلنهع ثق ة ع

إليذإشإللذإلص مإلإ تعإلاإ نفإلياإ نفإلامل  دإلال إلاملنبوفإلاإ،ق رإلاإالز  إل إلاإ نفإلاإالز   إلي و إلض   ع إلضى،ا لحيهوف

  عإلاسح  ءا إلاالريى عإلال إلضاه إلااال إلارت   ً إلجلااعمإلاإ نف إلرإلضلريى إلي نإلاإحيئعإلاإيتإلإل1ة نفإلاإزاوجإلل،ً 

إلضمإل   رإلاإ،ق ةعإلاالريى عإلياةعإللذإل   عإلاإ،ااءإلين ل إل  يعإلاإ  ي   إليا فإلةبحإليت إللشاياعإل إلثق رإلي و لان  

إلاإ ن اي إليضم إلإل نفإلص صع إلاإلجوء إلة  مإللذإلاإات  ن إل إلإلت ض. إلتلشإلاإحياصإلاملب حع إلذإشإلل،  إلي لوغ عإلإ ن 

إل  إليؤد إلبىلإلانفإلل  دإلييؤنجإلاإ ااعإل إلانحيً  إلذاته  إلتش  إلرإلح  إلال إلاإ اطإلياإن إع إلياإب   إلاإق عم ياإبح ز

إلىنب جإلإب  دفإلثق ةب .

إلإ ااعإلاإ،ق ة   إلي  اإلاإ ااعإلينقنمإلبىلإل إلاإ نفإلاب ج إلضم إلار  را إلبىلإل إلص اف إلذ  إل" نب بومإلرإلىب    ي  

اصلنإلخيبلفإل  صب  إلاال     إلياإق مإلاالنب  ا عإلداص إلاجملب عإلاإواح إلصااعإلداصلنإليصااعإلص رنن.إلة إ ااعإلاإ 

تت ً إلالصب  إلاإ  دا إلياإبق إ  إلياامن طإلاإ،ق ة ع.إلضل إلاإ ااعإلاخل رننإلإلة ا إلمي، إلرإلاإب  دفإل  إلا     إلثق ة عإل

إلاإ إل   إلاإب  دف إليي وم إلاخل صع  إل ،ق ةبه  إلاملاتتاع إلاإ اصل ع إلاإنلوك إليضي إ   إلاإوي ع إلجمبلحيع  إل شب  ،ق ةب 

إلى اليب   ر إلار يد إلاهلجاو.

يل إلينت نإلاإبنت  إلبإ  إل وإلضمإلااليب   رإلإ إلدالإعإلثق ة عإليرلزيعإلضى،اإل  إلإ ي إلدالإعإلل ديعإلان ايع إليمي ذإلضمإلإل

عإلا ص إلح ال إلاإ نفإلإ فإلاإزاوجإلرإلضلريى إللظهاًاإللذإللظ  اإلاإ ااعإلاإ اصلن إلإ ذإلهل إلالب ادا إلثق ة عإليت رخي 

                                                                 
إلط:إلإل حم  إلااز اإل-1 إل.90رإلإل26( إلص:إل2000 إلاإت   ءإل) إلدارإلاإنشاإلامل ا  ع4لت دئإلالمإلاسنااف 
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إليااااا إل إلياإ     إلاالنب  ا ع إلاسان ا ع إلياإق م إلاملت دئإلاإحيلنحي ع إل نب بومإلال إلضم إلضي  .إ إشإليؤى  ياا  ع

إل.1ي ايقعإلاإنظاإلبىلإلار  وإل ش  إلا فإلوبلفإليا   ً إللذإلح  روإلاصاف

يذإشإلحن إلل إلإلإ سإلاإ نفإلضح  اً إل ادإللظهاإللذإللظ  اإلاإ،ق ةعإلضيإلاب نً إلهل  إل  إليش  إلضايروإلييانتً إلثق ة   

ي ا إل نظايعإلاإ،ق ةعإلاإحياا عإلاإيتإلضيضحإل"  نإلت يانن "إل ياه إلتب ومإللذإلضان طإللب  زوإلإلق مإلياإ  دا  إلحب ثإلتب ومإل

لنظولعإلثق ة عإلوبلفإلاذإلتلشإلاإن ع وإلرإلاجملب عإلييبمإلاابق مإل   ه إليل بق اته إللذإلن  إلآلصا إليى ، مإلال إل

إل ت ع إل تبخ إللذإل  ريعإلاإ نفإلياإقب إلياإنل إلياإنه إللهنعإلهل  إلييبمإلتوريثإلإل  هلن إل"Moriasلوري سإل"ذإشإلجن 

إل.إلاا ن ءإلاإ نفإليتنشئبهمإلال  إل  ابت ر إلضيلو ً إللقتوال

II :ـ التفسري االجتماعي 

رإلارق قعإل  إت إلل إلي   إلاإحي  إلاإب فإل  إلل إل وإلاحيننإليل إلانب  انإلبذإليشب  مإلرإلتحي ا إللنب اإل  

 إلاإ،ق رإللعإلاالنب  انإلةب ومإلح يد   إلانت ع إلإ ذإللعإلذإشإلااىزإلإلال إلاإُت  إليال إلاحيسإلاملنوامإليب اص

إليذإشإللذإلص مإلةه  إلىظ  اوإللبش   عإلاخل وطإلداص إل إلييا   ع  إلالنيق ع االنب  انإلإل نفإلرإلصورو

إلاملنالاإل إللذإل  ا إلتنشئويع. إليتا ويع إلانب  ا ع إليملؤين   إليجمبلحيع إللب  دو إلإ      إلاالنب  ان اإنن ج

اإبيص  إلاإنوي وإوننإلإل نفإللذإلص مإلحم يال إلن دوإلرإلتحينريإلاإ نفإلىظ  اوإلانب  ا عإلهل إلإلينبن يم

إلاإ  إلي مإل إلاالنب  ان إلاس  ر إلاإ نفإلل  ر   إلةج ير إليال   إليلش ىله   إلي ل  ته  إليلظ  ا   ضيت  ه 

ي  مإلت ومإل نإلإلااياوإليامل ريعإلي   نإلاملؤين  إلاإن ويعإلي ري   إليوبزمإل   إلاملؤين  إلاالنب  ا عإلل  يري

إلةادإلاشيإليتا  إلة ه  يب لاإلاالاإل ن إل  إبنشئعإلاالنب  ا ع إل  ابت ر  إلا ل عإلبىن بإلاإحيادإلإل.احملاكإلإ  

إلرإلاجل  ا  إلاإيتإلي  شإلرإليياه  إلياىبن بإلاإحيادإلإألديارإل إلإ نإليش  إلل  ا  إللو   ع إلانب  ا ع ضديارًا

ي   نإلاجل  ا  إل يل  مإلا ل إل يل ريب إل إلةق عإليأل اب إلاإا رإلضيات إلإل يبحقاإللذإلا ح عإلانب  ا عإلا ل ع

إل.2االنب  ا عإلاإيتإلينخاطإل ه إلال إلل  اعإلانب  ا ع

إلاإ نف إلإل إلمل  ريع إلاإحياد إليلجي إلضم إللذإلاإات  ن إلةبا  إلاالنب  ا ع إلاايي ط إل    إلر إلاإ نف إلينود إلح إع ير

اإ نفإل خ  عإلإلي تحإللات  إليلوكإل  إل وإل  إلضى،اإللذإلذإشإلإل.يي بنإلا فإلجلوع إلإل نفإل ادإلايب،ن ء

 العإلي ويعإلي  دروإلال إل  يزإلاإ   بإلرإلل إلمي ذإلتن  ب إليوي وإون  إلب:"اإانوإع"إلضيإل"اإنو ال م" إلى  إل

إلياخل ضعإل إلامللبزف إلييبحوم إلل،   إلامل اب إلر إلاإتواد  إلر إلاالنب  ا ع إلإت ضإلاايي ط إل  إننتع إلاإشيم  و

اايي طإلاإش ت عإلضح  ا  إليإ  إل   إلاإقااءوإلإلإل   يريإلبىلإلص عفإليص اعإلتن  فإلة  إلل إلين  إل ر"اإانوإع"إلر

 ت ىاا إلمب إلرضين  إليلحي إلرإلاإبحينريإل  إ،ق ةعإلاإحياا ع إلإ ذإلاالاإل ن إليب لاإلمب   رإلانب  انإليإ سإلثق ر.

 

                                                                 
1

إل.20 إلا  م إلااردم إلص:إل2004 إل1اإبنشئعإلاالنب  ا ع إلد.إلل ذإلصل  إلاإ  ا إلدارإلاإشايطإلإلنشاإلياإبوزيع إلط:إلإل-2
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 ـ الالمعيارية )إمييل دوركايم(: أ

إلي إلاااول  " إلضي إل"اإ ل   ريع إلإل نف إلاالنب  ان إلامل ص  إلتش   إلاإيت إلاملحي   م إللذ إلبذم إلاالنب  انإلينج  اإ ت 

ياإ  وطإلاالنب  ا ع إليُي  إلاإنوي وإوننإلاإحيااننإل"ديرى يم"إللذإلريادإل  اإلاال   إلةق إلةناإلاإظ  اوإلاالنب  ا عإل

  واه إلا  اوإل ت   عإلتب  إل ب ويذإلاجملب عإلي ت  عإلار  وإلاالنب  ا ع إلياإ نفإل ن إلاب جإلانب  انإلينبج إلاجملب عإل

 إلي  إل1اامن طإلاإنلوى عإل وصحيه إلضة  اًلإلجملعإل  مل  يريإلياإقواا إلاالنب  ا عاحين إللذإلص مإلبدااب إليحت ي  إلإت ضإل

إلديرى يم إلإ سإل اه " إلاإحياد إلمب ن إلضم إلتلق ع ع إلة ابن   إليتشخ  ه   إلاالنب  ا ع إلاإظ  او إلحت ي  إلحم يإع إلال  "

إللونودوإل ت إلضمإليون إلااةااد إلةنحذإلاوإ إليجن إلضل لن إل ب  ً إلى ل إلل  ًاإللذ إلااه   ت إلالإلانبا عإلضمإلإل   ا ه 

ا ري إلبذاإلضردا إليل إلال ن إلبالإلاخل وعإلإ ذإل  ملق   إلجن إل  اإلاجملب عإل  إليضعإلاجلزاءإلإ  إللذإلينحا إليملإليبتعإلاإنظ فإل

إل.2االنب  ان

إلانهمإلى  إل  دإل إليلنبقلع إلاذإلااةااد إلصواصإلي  قع إلمب ن إلضمإلهل  إلص رن ع إلاالنب  ا ع إلى ا إلاإظ  او يبذا

إل "ديرى يم" إلاملنيإع إلةبم ن إل  لن إلاش شإلرإللنؤيإ عإلااةااد إلاا إلل دافإلاجملب عإلتش  إلص رجإلااةاادإليل دافإلاإحيادإل 

إلينت نإل إلإ ذإلل  إل  لب  ز  إلانب  ا ع إلضصافإللنؤيإ ع إللذإل  إلاوا ا إلىظ  او إلة إ نف إلاجملب ع  إلاوا ا إلاذ لنبق 

نؤيمإلاذإللذ إلضيإللذإلي نعإللذ إلاإبيى  إلال  إل ن إل وإلضا إلحب إلال  ءإلاالنب  عإلاصبلحيواإلرإلاسن  عإلاذإليؤامإللذإلامل

  إلاجملب عإل وإلص اعإلاةااد إلضفإلااةاادإلص ا واإل ب  هم ضفإلضمإلاسان مإلضص إلالإلي ومإلبان اً إلبالإل  جل  اعإلاإيتإل قاإل

إلإ ن إليوفإلاإ  يعإلاإات   عإلإإلان مإل  حيب إللوا نً إلإ إلاإق روإلال إلاملش رىعإلرإل إليى إشإلاجل  اع إلبان ا ع  ة ه 

إل ت  ريإلاإشيمإلاإ  ف

إلرإلات روإل إلمبجب    إلاإحياد إلا  ع إلتنالاإللذإل تومإلاالةنا إلااصريإلاإ  إل  د إلاحيويع إليوي وإون ع إل ااءو بم

إلا ب فإلاإنوي وإوننإلاامل انإل"اور ا إلاإ  س"إل  لن إلاحيناإلضمإل إلل  إل و إليرمب  إلياح و" إلإ  لع إلينه م إلياجملب ع "اإحياد

ا ب إلضيإلصل إلرإل اياإلاملش رىعإلاإيتإل  إلت ا ن إلح إعإلاإ نفإلياتت إلخبل إلرإلاجل  اعإلاإيتإل قاإلة ه إلاسان مإلبان 

إلاالا ه رإلياالا ل جإلرإلاجملب عإلضيإلح إعإل"اإ ت  ف"إلياإ تواةاإلاالنب  ا  .

 إلي وإللحيهوفإل ور إل3ي  إلض  رإلديرى ي مإلبىلإلضمإلحب  عإلاإظاي إلاإات   عإلال إلاجملب عإلتوإ إلل إلاصالحإل ر"اااول  "

ب  ا عإلتب فإل  إبن  ضإلياإ ااعإل  إلاا  ا إلاإيتإل  د  إلاجملب عإلياإاااعاإل"إلة ابن إلح إعإلانMerton"لريتومإل

اإيتإليقار  إلرإلحتق اإل   إلاا  ا إلى  إليشريإل"اااولن"إلبىلإلض فإلامل  يريإلاالنب  ا عإلاإ   اعإلإنلوكإلااةاادإلضيإل

                                                                 
إلي  ا إلص:إليا عإلاجلاميعإليا    ته إلرإلإل-1 إل.140اإو ذإلاإ ا ن إللانع

إل ش إلإل-إل2 إل.112 إلص:إل44 إلاإ وي  إلاإ  د:إل1601ا     إلاظايعإلرإلالمإلاالنب  ع إلد.إلات إلاإت ي إلات إلامل ان إلا ملإلامل اةع 

إل
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إليضوحه  إلا ف إلضي اا  ا إلييي ع إلحتق قه إلإل.إليبذاإلى مإلاالحناا إليةاإلرؤيعإللريتومإلاب نً إلإ   بإلاإبوازمإل  1    ه 

 ةبمإلاإ نفإل ن إلي ج إلتا عإلص تعإلبذاإلرةضإلاجملب عإلاإوي ع إل ريإلاملشاياع.

 ة:ــــخالص 

إلاخل وطإل ة إ نفإلإ سإللحيهول إليحن إليإ ن إل إللبش   ع إلضاه  إلاإ نفإل و إللنيإع إللذإليراء إلمي ذإلايبخ ص  إلل  بم

ان مإللعإلار وامإلرإل  اإلاإن  إلاإنلوىنإل إلةبا إليلوكإلي  ريعإلص دروإلاذإلاإ ا إلاسان ا عإل إلي  إا مإللذإلا ناكإلاس

الإلمي ذإلضمإلا  لاإل  إقومإل:إلبا إلصحيعإلبان ا عإلضيإلضا إليلوكإلةاا إل.إليل إلدافإلاحينإلصحيعإلاإحياايعإلياابت ر إلاب ن إلمل إلديمإل

إلاملنيإع إلةباه إلتتق إلضيريوإلتحينريا إلجمل واعإللذإلاخلا    إلااد  عإليإلاإ ل  ع.إلب إلرإلدرايع إلااصاإل  زةع مإلذإشإل و

لنيإعإلاإ نفإلب   إ عإلةلنحي عإلي نإلضي  إلا  اوإلثق ة عإليانب  ا عإلى  إلهل إلارتت    إلاحين عإليةن وإون عإلي وإلل إل

إلجي له إل  مإلاالصب  إلرإلاملتحثإلاا ابإلإحيه ه إليدرايبه إل.

لق ر ب إلي  إنظاإلبىلإلض   إ إلاملب  دوإلياملخبلحيعإلاإيتإلتنخاإلرإلاإونودإلاإتشا إلاحين   إليل نوي إل ينن ي إل ةبمإل  مإل

جي إلضمإلتاتت إلمبظ  ا إليتيثريات إل إلةيث رإلاإ نفإلياب عج إللب  دوإليجمبلحيعإلال إلاإحيادإلياجل  اعإلاسان ا عإلالي   إلرإل

ح إعإلاالاب اءا إلاجلن يعإلياإنحين عإل.إليإ  إل   إلار إعإلاسان ا عإل نإلاإيتإل   إللن إللنؤيإ عإلانب  ا عإليضص   عإل

إلالي   إلاملحي اإلياإ  ملإليلذإلضيىل إلبإ  إلله عإلاإن  عإل.جي إلضمإليبح له إلاسان مإل إلى إلاسان مإل 

يظهاإلإن إل وضوحإلت فإلضا إلإ نإلي  شإلاإن سإلرإلضل مإليي فإلال إلحنوإلضة  إل  ذإلينبون إلال همإلول اإلار  وإل

إلاإ نفإل  إ نف إل إلال إلحم ر ع إلاملشج ع إلال إلاإ نفإلضي إلرإلضمن طإلاإبحي ريإلاملشج ع إلاإنظا إليبا دو إلياالنب  ا ع امل ا ع

ينبون إلحم صاوإلضيت   إليل  جلبه .إلي ن ءإلال إلذإشإلجي إلضمإلينزمإلاجملب عإلامل انإلياسا فإلياجل ل عإليامل ريعإلى  إل

إلإ ضا عإل إلاإن  ي ع إللؤين ته  إلمبخبلف إلاإ يإع إلنه ز إليحب  إل  إلثقلهم إل   ل  إليااد  ع إلاإ ل  ع إلاملن  ا يى 

إل إل.مبنؤيإ بهمإلاإب رخي عإليااص   عإلمل  جلعإللنيإعإلاإ نفإليةهمإلص و ه

 املراجع :
 املراجع العربية :

إل. 2002دارإلىن  مإلإل راي  إلياإنشا إلدلشا إلاإات عإلاايىلإل«إلض إلاإ نفإلياإب   ز»إلضمح إلل احي إلن  اإل -

 إلن ل عإلا يفإلاإ ا  عإلإل لوفإلاالن ع إلإليا عإلاجلاميعإليا    ته إلرإلاإو ذإلاإ ا ن إلضىافإلات إلاإازاطإلاملشه اانإل-

إلاإات عإلاايىلإلاإاي  إل

إل. 1676مي اوي إلى ا  إلحنوإلي فإلداعم إلتاألعإلات إلاإامح إل  ي  إليى إعإلاملاتوا  إلاإ وي إلبإل-

إلر  ا   إلاإا  ط إل.إل2002-إل1امل احي إلح يع:إل   ي إلرإلالمإلاإنحيسإلاالنب  ان إلاإات عإلإل-

إل.1600 إل4ا ف إل إلتاألع:إلإاحينإلةان إلدارإلاإال  ع إل ريي  إلط:إلالمإلاإنحيسإلرإلل ععإل إلج.م إلةلوين 

                                                                 
إل
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إل.إل2006 إل إللات عإللان مإلل ن س إلض اي إل14نإلض حيلنإل اإ نف إللق ر   إلةلنحي ع إل إليإ لن إلاإ  دإلمح اإل-

ااردمإلإل-لنريإلىااد ع إلاإ نفإلاايا  إلي  وإون عإلاإان إلاإ ن فإلياملاضوإلامل نحيع إل إلا ملإلاإ ب إلار يثإلبر  إل-

 .إل2006

قهورإلاملاىزإلاإ،ق رإلاإ ا ن إلاإ ارإلل احي إلحج ز :إلاإبخلفإلاالنب  ان إلل ص إلبىلإلي  وإون عإلاسان مإلاملإل-

إل.إل2001-0اإت   ءإلاإات عإل

 إلإل2002إل.ات اإامح مإلل لحإلاإشااد إل"احناا إلااح انإلرإلاإبشايعإلامل ا نإلياإق اومإلاملق رم" إللات عإلاالن ع - إل

إل اإات عإلاايىلإل.إلإل

إل 1601 ش إلإل 44 وي  إلاإ  د:إلا     إلاظايعإلرإلالمإلاالنب  ع إل إلا ملإلامل اةع إلاإإل ات إلاإت ي إلات إلامل انإل-

نااعمإلاإ نفإلييت إلاملوانهعإل إلن ل عإلا يفإلإل لوفإلاالن ع إلاإات عإلاايىل إلاإاي   إل ات إلاهللإلات إلاإ ينإل  منإلإلإل-

 . ف 2004 ر/1422

إلاإ ارإلإل- إلاإ،ق رإلاإ ا ن إلاملاىز إلضن إل ب عإليل م  إللذ إلاإظ  او إلر إل ااءو إلاايا " إلاإ نف إل" إلاإش   ى ام

إل.  إلامل اب2007عإلاايىلإلاإت   ء إلاإات 

إل. 1672ج.إلن كإلريو:إلاإ ق إلاالنب  ان إلتاألعإل وإسإل  من إلاإلجنعإلاإلتن ا عإلإنألعإلاإاياعع إل ريي  إلإلإل-

ج.إوك إلرإلار مإلامل ان إلتاألعإلل ن إلةخا  إلاذإلحم  إليت  إليات إلاإن فإل ن ت إلاإ  إن إلحقوطإلاسان م إلإلإل-

إل.2004-2دارإلتو ق مإلإلنشاإلطإل

إل- إل  لإل إللنشورا إلل ىس إلاإ ا  ع  إلاإنألع إلامل  صا  إلاإحي ا إلآة ط إل   وم  إل  ي   إلاذ إليراد إلار     إلاسان م ا 

إل. اوي ا  إل ريي 

 .2006 إللات عإللان مإل14حم  إلي ي :إل"إلثق ةعإلاإ نف:إلاايسإلياإحي ال ع" إل لعإليإ لنإلا دإلإلإل-

إل. 1602ق قعإلل ىسإلة نإل"إلرن إلاإ لمإليرن إلاإن  يع إلتاألعإلا درإلذىاف إل ريي  إلدارإلارإلإل-

 .إل2004ل   ة للن:إل"إلىب بإلاالري" إلتاألعإلضىافإللؤلذ إلل بتعإلا ذإلي ن  إلاإق  اوإلإلإلإل-

 . 2000 إلاإت   ءإل4لت دئإلالمإلاسنااف إلدارإلاإنشاإلامل ا  ع إلط:إلإل ااز اإلحم  إل-

 .دم إلا  م إلاار2004 إل1اإبنشئعإلاالنب  ا ع إل إلدارإلاإشايطإلإلنشاإلياإبوزيع إلط:إل ل ذإلصل  إلاإ  اإلإلإل-

 املراحع األجنبية :- 

 

 freud, Essais de psychanalyse , ed Payoy, p 240 

 F.Engles, L’origine de la famille, tard. J. stern, ed. Sociales, 
Paris, p 281-286. 
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 Petit Robert par Paul Robert, Dictionnaire de la langue 

Française.- rédaction dirigée par A.Rey et REY- Debove.107 
avenue Parmentier, Paris- XI, p : 2097 

 Thomas Hobbes, le Léviathan, traité da la matière et la 
forme et du pouvoir de la république ecclésiastique  et  
civile, chap. XIV trad. Fr.traicand, Sirey 1971 pp120.  

 JJ. Rousseau, le contrat Social, PUF, France  , 2000  deuxième 
Livre, chap. VI 
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مدى توافر معايري اجلودة يف األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية 
 النادرة من وجهة نظر طلبة الكلية  الرتبية
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 امللخص
هددددل البحدددي س  دىددداف  ددددري ادددةايف   ددددايت ايدددةد    ا دا  ال د ي ددد          ي

لدضدة يىةدة ال ددد يل ة لىدة الاةىددة النداد    دد  لبهدة كلدد   لبدة ال لىددة             

 ة  ةكد  ةلدد متت اإلباةة عد  أئدةلة يداا البحدي  د  طديق اسبىدن ائد باك        

عضددددة يىةددددة ال ددددد يل     ميا ئددددها الددد    ددد  ياكىددددة لددددال    لددددت ا دا ا      

( يفقدد      لددت قدة يفقدد   أريددد  دددايت ايددةد         111ةال لىدة  اتدد  لت علدد      

ال  مت دىاف  دري اةايف يا لدري أعضا  يىةة ال د يل   بقدت اسئد باك    

(  الب ل البة     لبدة امل د ةري ال اةد     ىد      111عل  عىنة عدديا  

دا  ال د ي ددد  الدددداا  عضدددا     أد دداا ال لىدددة  لةىندددت الن دددا ا أ    ددد ةري ا      

يىةدددة ال ددددد يل ةال لىددددة   ةئددددو    ىددد  ا ددددال   ل   قددددن   دددد ةري         

%( سس لة ي  أدا  عضة يىةة ال د يل   66ا دا  املقبةق ا دد ةن بة  

%( 66ألق لاض   يد ئها  لأدا ه أثنا  افاعل  لااصال  ةالسلبة لةن بة  

انفىددا دل ا     ةصدىا   نهددا ضد ل     اك هد  البحددي ة قدديض ةددد  ال    %(  66ل 

  نةعة ل يف     ةري ا دا  ليفقًا ملدايت ايةد  املد  دد   لس د     ىةاد يب

س  اكىدددا  ال لىدددة ل دددد      ددد  سقىددددن ايدددةد  ال ددددا لة    ددد يا أيفدددد اد          

 داد ي  عل  امل اي ة   البنا  لال ن ىة داطة اجمل   .     

 د/ أمحد عبداهلل أمحد القحفة

  ىل لريد   – أئ اذ املنايا ل  ق اد يل ال ياضىا  امل اعد

 الناد   با دة سب–ىة الاةىة ة ل -ض ا  ايةد 
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  مقدمة:
ي ددهد الدصددد  اتدددال  اسددة ًا ئددد يدًا ل  يريقدددًا   تدد   لددداس  اتىدددا  ك ى ددة لل دددة   املدلة ااىدددة              -1

ي ددهد املىدددا  الاةددةي اسدددة ًا ق ىددًا لكةعىددًا    ددا عًا   لددداق         لال قنىددة لئددهةلة اساصدداق لال ةاصددة  ق دددا      

ة ايا ددددة القىدددداد  الف  يدددة لالدل ىددددة   اجمل  ددد   ل ا دددد  ال سددددة  لاإلةددددا   لي دددددد          ال دلدددىض الددددال   ريىددددي مت ددد    

اسي  داا ةهدا أريدد عةا دة كهضدة ا  دض  ل طد دة الفد د لاجمل  د  لالبحدي الدل د   لكقدة املد يفدة لاتفدا  علىهدا                

 لسك ابها ةاع با يا أئائًا ل قدا اجمل  دا  املداص  .

د لدددة بددددق   أي  نسقددة  ددد  الددددا  يفال  ددا ب الدللىدددة املداصددد           لأي ىددة ال دلدددىض الىدددةا    اددد      -2

. أثب ت أ  ةداية ال قدا اتقىقىة ي  ال دلىض  لأ  بةي  الصد ا  الددامل  يدة ئدباق   اسدةي  لس د  بةداد         

(. لددالح ريددام  ع لىدا  اسددةي  ال دلددىض ايدا د  علدد  اسي  دداا ال ددبت            1يدد   1126 يندد امحددد اليةدد ي    

ا  الددا   سئدد ناديا س  دعدا ض أئائددىة يد   ال دلض لل د يفددة  لالد دلض للد ددة  لالد دلض للدددى   دد              ىد  أ دد  

(  لاقدددةا يددداه الددددعا ض علدد   بددداد  ريدي دددة  هددد          331  2112اآلطدد ي   لادلدددض قىددد) كدى  .  ىددد  ة دد       

ملد يفدددددة . ريل    ملةابهددددة اي دددددةد   كلدددددض ال دلدددددىض ليدددد    ال فدددددالو علددددد  املد يفدددددة  لةنددددا  املد يفدددددة  ل ةدددددد  ا           

( ليداا  يددعة س  ع لىدة اسدةي   ىد  عناصد   نلة دة ال دلدىض ايدا د  لسددي ها           221-212  2113يفد ا،  

لدد ريلىت ايدةد  ةاي  داا قدبت     يد(  1131لجتةيديا ري   ا   ىب ملق ض  الح ال غتا  .  ن  ال بىد  

أكل دة ال دلدىض الد  ينبغد  علىهدا  ةاقبدة          دلض دلق الدا  ةاع با يا سريدري الدعا ا  ا ئائىة ل سدةي   

الد غتا  الداملىدة لال  ىد)  دهدا  لكقسدة اكسديق ال دةاد  الب د ية املييلدة عل ىدًا لل  دا قة   سقىدن ال ن ىدة              

ال حددي اتقىقد  الداي    .. لا  د  الداي بددة البداري   ي د ة  يداا  الدصد  عصد  ايدةد            ةأةداديدا املخ لفدة     

(.  ل فهددةا ايدةد  ددديض لأصدىة   دينندا اإلئددي         2 2113دقدةد القاد ة . أمحدد قنددا     ئد ةابه  ا  دض   ال  

   نهددا  اتنىد)  ي  دة   دد  الدددة لاإلاقدا   ليدداا  املفهة دا  صدددي ا   كصدة  ق داب اهلل لئددنة ال ئدةق             

ب سذا ع دة أريدددقض    س  اهلل  د  (  لددةق ال ئدةق   121 البقد    (لأري دنةا س  اهلل  دب ا  دن         دةلد  اددا   

 (.116    1292ع ًي أ  ي قن (  ل د ا لباك   

ال  ا  ا ئائىة للدص  اتاض   لذلح سا ا  ائ خدا    لامدياد السلب  ريريدسل فهةا ايةد  يدد       

 سس الدلق على    ق ت    بةاكب اتىا  املداص    يفالدا  الىةا يد نن  بدأ ايةد  ال ا لة  للىل أ اا

سقىن ايةد  ال ا لة الاي ي سلب أ  ين ح كلاا ال دلىض   ادلىض دد   اإلك ا  امل ا ك   ع لىة 

 (. 12   2113ال ن ىة.  طالد الزلالي  

هلا أطاه أل ا ق   ةة أصبحت  ن أل ا يفًا يف  يًا   يفلض ادد ايةد  ريل ًا ا د  سلى  امليئ ا  ال دلى ىة

مل  ا عة ال  ي هديا دسا  ال دلىض الدال     ى  أ ا  الدا  ل  سلبا  ض ل    لحة متلىها ال غتا  ا

اتىا  املداص    لادد ايةد    ال دلىض الدال  سريدري لئا ة س   لاسةي  كةعىة ال دلىض لالنهةو 
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طاصة لياا  ا أقده ئا     ةأ  بةد  ال دلىض ةصفة عا ة لال دلىض الدال  ةصفة  مب  ةاه   عص  الدةملة 

(. 23  2111اد ي  سلبًا أئائىًا جيب أ  ي حقن   عص  ي ةده ال دقىد  لال غىت لاملنايف ة  ئا   كّصا  

لمت ة بةد   ال دلىض ايا د  الىةا أيض ال حديا  ال  اةاب  كلض ال دلىض    ى  دلق الدا  ال الي ل   

ىة ايقد عل  ض ل   سعاد  النل    يفل فة ال دلىض ةىنها ةيدكا الى    س ئى ا أ  اقا ي  املنل ا  الدامل

ايا د      الاقىز عل  أي ىة لض   دايت أيفضة سقن بةد  خم با  ال دلىض ال  ي ةد  أ  ايدي س  

لا   ة سدا   ايةد  ال ا لة    يئ ا     لدعض ثقايف   الة نىة  ان ىة تخصىة اإلك ا  خلد ة ل  د

ة  اهىةة   سلبا  ايةد    ال دلىض الدال   ل  اةدة ع لىا  ال دلىض لال دلض  اىاس  اال دلىض الدال    اجمل

(  ق ا ادن  26  2113لاسةي يا  لاسةي  القةري الب  ية  لا اذ الق ا   لطد ة اجمل   . كد ا  املةئةي 

لنلاا ع    ين د ائة  ئالة ايةد  ةاإلت ال لامل اةدة لنلاا ايةد  ال ا لة   ايا دا  ال  اسبن ا

الةض  ال دلى   لالاةةي ل لح امليئ ا  ال دلى ىة للض  اخلسو املنائبة لال ا لة ل سةي ه سئ ىفا  

(    لض  اخلسو ,Lewis 1997  سلبا  اسع  اد لض ا  ايةد   لياا  ا أقدا  د ائة  

ىض الدال     ري  ي ري ق ت    لاإلئاااى ىا   لا ئالىب ال د ي ىة لل غلب عل     ي  كلاا ال دل

الاةةي  لاخليا  أ  صاح الد لىة ال دلى ىة يد  د   اسة يا لسقىن أيدايفها ة  ة أئاٍف عل  املدلض 

ل دري قفا ا    أدا  ا دلا  اتدي ة املسلةةة  ن   لعل  مت ن     املها ا  ال د ي ىة امل نةعة   ضة  أدلا ه 

  امل يللة   ال دلىض ايا د  أ  اةل  ياا اياكب امل ابو ةاملدلض لال د يل بة ايديد   لجيد  ةالقىاد

اي  ا ها  ةاع با ه أريد عناص  املنلة ة ال دلى ىة لالدةا ة امله ة للةصةق ةال دلىض ايا د  س     ةري 

قفا    ها    .   ق ا أ  سعداد بىة دةي    ال باب يد  د عل ا(2111 اطلى) الس الكة ايةد  ال ا لة 

(  ل   ياا املنسلن  لبب عل  سدا ا  3  2111لدد ا  لئلةك أعضا  يىةة ال د يل ةها .  ل د ة  يفا  ة 

ابا  سب ا ا  قفىلة اايا دا  الى نىة أ  اةيف  لدضة يىةة ال د يل املناخ ات  لالنق  ل   يقةا ةةابباا   ل

ة ل أ   ريىا  ق مية  لاسةي  النلض ال  انلض دل ه ةا ايفلة على   لاةيفت قايفة امل  لز ا  الض ل ي

(  ل   أي ها ان ىة دد اا  ليفقًا لل ةد  ال ا لة  لدد أقد  د ائة 32  2111لاض   ةقا ه . عل  لايفلة 

ل د اية  لل د يفا ز  عل  لض  ل ةعة    املدايت  لال  لط ال  ا اعد عل  اسبىن عناص  كلاا 

ق ا  قز  ل تة (. 193  2112لنلض ال دلى ىة ايا دىة. ل د اية   لل د يفا ز ايةد  ال ا لة   ا

-1اسةي  ائاااى ىة با دة سب عل  ع لىة جتةيد ال دلىض ايا د  ل تة اسةي  ائاااى ىة با دة سب 

 ا(. 1/3/2111

بةاكب القصة  يفى   لياا يف و عل  امله    ةال دلىض   الى    د ائة لاد  ال دلىض ايا د   لسديد 

ا الس  ملد يفة  دري سقن  دايت ايةد    أدا  أعضا  يىةة ال د يل     ريريدسلاد ي الدا ئة اتالىة 

 لبهة كل   لبة قلىة الاةىة جبا دة سب.
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 مشكلة الدارسة : 
  لاإلدلى   ا ل  ئةق الد ة ضد) دد اهض عل  املنايف ة ل  خ ب ة امل  لة   ادك     ةري املا       

  الةاد  املداص  الاي كدى    لدد سريظ الباريي  لبة ال لىة ليض ي  ة  كقص عدد أعضا  يىةة ال د يل 

دل  سطبا يض  مما  -أريىاكًا-امل خصص   لعدا   اعا  املق  ا  الد ائىة مل  ةيااهض  لاغىب ا اض 

ا الد ائا  امل ةالىة ملخ با  ال دلىض أقدا  ك ا ياا  ا يله  بلىًا   ضد)    ةري ك ا ا السلبة  ل

ري أدا  عضة يىةة ال د يل  لالاي أي ها   الغالب ادك     ة  ايا د   لدد ي ب  ذلح س  عد  أئباب

  مبا ي ي ا     دايت ايةد  ال ا لة  لياا  ا ئد  سلى  ياا البحي     ح    الةابب أ  يسة    أدابصأ

دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل ة لىة الاةىة  لذلح    طيق لاللة لل  ) ع   دري اةايف   

ة لىة الاةىة    اإلباةة ع  ال ياق ال  ىل   ة ال د يل   ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىة

ة ال لىة؟   اىةلالاي ي ف    ن  ا ئةلة اآل  لبهة كل   لب

ىةة ال د يل امل دلقة مب ريلة ال خسىو ل د يل  ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة ي -1

 ا اض  ؟ 

  ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل امل دلقة ةألق لاض   يد ئها؟ -2

 ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل امل دلقة ةد لىة انفىا ا اض   داطة  -3

  لألئةلة املنائبة أثنا  ئت ا اض    اةبىه  لا اض     القاعة  ةري   ع ضامل   لة      القاعة

الةئا ة ال دلى ىة لال قنىا  اتدي ة     ائ خدا   ل  ق لائاااى ىا  اد يل  نائبة  ائ خدا ل

 ال د يل؟

  ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل امل ابسة ة فاعل  لااصال  ةالسلبة؟ -4

 اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل امل ابسة ةد لىة ال قةيض ؟  ا  دري -5

  ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل طا ، القاعة الد ائىة؟ -6

  ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل امل دلقة مب ال  ال خص ؟ -7

 عضة يىةة ال د يل امل دلقة مب اق طد ة اجمل   ؟  ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  -8

   يهدل البحي اتال  س  أهداف البحث

با دة -الناد  –ةنا  دا  ة مبدايت بةد  ا دا  ال د ي   اليم ة لدضة يىةة ال د يل ة لىة الاةىة -1

 سب.
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 -ىو ل د يل ا اض  ال خس  دىاف    ةري بةد  أدا  عضة يىةة ال د يل ة لىة الاةىة   ا ال  -2

ع لىة  - افاعل  لااصال  ةالسلبة - انفىا ا اض   داطة القاعة -ع ل  ةألق لاض   يد ئها

 (.طد ة اجمل    –لال  ال خص   -ع ل  طا ، القاعة – ال قةيض

 أهمية البحث:
 سلب ل ين يأا  ياا البحي اأقىداً عل  ض ل   اسبىن  فهةا بةد   ال دلىض ايا د  عل  أئاف أك   -1

 .ع ة  سئي   عامل 

اسئ  اةة ليجتايا  اتدي ة املسالبة ةا اقا  ا دا  ا قادمي  لدضة يىةة ال د يل س     ةري  -2

  دايت ايةد  املهنىة.

 با دة سب. -اقةيض ايةاكب ال سبىقىة   ا دا  ال د ي   لدضة يىةة ال د يل ة لىة الاةىة -3

   ا دا   ال د ي   لدضة يىةة ال د يل ة لىة الاةىة با دة سب. دىاف  دري سقن  دايت ايةد   -4

 دد ي هض ياا البحي   ان ىة لاسةي  ا دا  ال د ي    عضا  يىةة ال د يل ةايا دا  الى نىة. -5

 اقديض اةصىا  ل قاريا  عل ىة للد ائا  الى نىة امل ابسة جبةد  ال د يل ايا د . -6

 حدود البحث:
 با دة سب. -بىن البحي   قلىة الاةىة الناد   امل اكىة  مت اس

 ا.2111-2113الز اكىة  مت اسبىن البحي   الفصة الد ائ  ا لق    الداا ايا د  

الب  ية  مت انفىا البحي عل   لبة ال لىة امل  ل  ةامل د ةري ال اةد  ةا د داا ا قادميىدة  القد ك  ال د يض       

  دلض ريائةب(. –اللغة اسصلىزية  –الفىزيا   –  ال ياضىا –اللغة الد ةىة  –لعلة   

 مصطلحات البحث:
  Total Quality Standards    دايت ايةد  ال ا لة-1

ادد املدايت  يت ا   دا  جي ي  عضة يىةة ال د يل مب  ةري  د   لاملدايت  ( Standardsاملدايت  - أ

  ل ةعددة  د  امل دد ةيا  الدد  جيددب أ  يصددة       ادد ل ةأكهددا   لددددا  للد ددة داطددة ري د   البحددي لا  ددة   دد         

 (.Gail   1226  163سلىها أدا  املدلض    

ةأكها   ل ةعة    ا  ا  ال  مت ادااريها   ضة    سلبا  ليد ل الباريي  دايت ا دا  ال د ي   

د     دري ايةد  لقىاف    ةري ا دا  ال د ي   لدري عضة يىةة ال د يل ة لىة الاةىة با دة سب  لل أق

  ايةد    ال دلىض ايا د  الى ين. دايت سقن 

ة   - ب (   ISO-ع يف ها املنل ة الدللىة لل ةريىد القىائ    اآليزل ( Total Qualityايةد  ال ا ل

ةأكها ا ا ة املي ح لاخلصا ص ملن ا أل طد ة  ا ةصة   مت      البىة اري ىابا  ل  سلبا  
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ىة ال  اهدل س  اةعىة امل دلض لالد   د ل ايةد    الاةىة ةأكهالا (  1  2116لدد  . ئهىة دياب  

لمياد  اي  ا   ةايةد     ريىي  دا يفها ل ىادينها لكل يااها لأئالىب اسبىقها  لازليده ةاملدلة ا  

ا  لاملها ا  لا ةي  اسجتايا  لالدلايف  لالقىض ال  ا اعده عل  اسبىن  باد  ايةد  ل فايى ها   ريىا

 ري   لع يفها (  1   2112الد لىة ل  عيد      ذاا  ل   اآلط ي   ل دالبند ي  ل تدي  دى ة 

لع يفها     .( ةأكها  سقىن ض ا  الددة لاإلاقا     طيق ال ح   امل     لل يئ ة11  2111تحااة  

لاملةاصفا  الاةةية   أدا  الد ة ةس يقة صحىحة ليفن ل ةعة    املدايت ( ةأكها2111 عا  ال ه اك  

 .  اليم ة ل يف     ةري بةد  لريد  املن ا ال دلى   ةأدة بهد لا لفة

ليددد ل الباريددي بدددةد  ا دا  ال د ي دد  سب ا ىددًا   س دددا  ال ددد يل ايددا د  ةأكهدددا  لصددةق   ددد ةري ا دا             

قىدن  ددايت ايدةد     با دة سب س  د بة عالىة    س–الناد   –ال د ي   لدضة يىةة ال د يل ة لىة الاةىة 

املقاريدة   لدداس  ا دا  ال د ي د   ال خسددىو لل دد يل  لال نفىددا  لال ةاصدة  لا دا  ال خصدد   لطد ددة          

 ال لىة. بةاجمل   (    لبهة كل   ل

دددد -2 د د د د د د د ليدددددددددددد    ل ةعددددددددددددة ال دددددددددددلةقىا  ال د ي ددددددددددددىة الفدالددددددددددددة الدددددددددددد  يله يددددددددددددا          ا دا  ال د ي د

لبحددددددددددي لطا بهددددددددددا ل حقىددددددددددن أيدددددددددددال لدددددددددددد  اصدددددددددددد        املدلددددددددددض   ك ددددددددددا   ال دلى دددددددددد  داطددددددددددة ري دددددددددد   ا     

 دددددددددددد  املدلدددددددددددددض دا  ددددددددددددًا   تددددددددددددد ة ائدددددددددددد  اةا  ري قىدددددددددددددة أل لفلىددددددددددددة   لالهددددددددددددد    الددددددددددددح اسئددددددددددددد  اةا            

عناصدددددددددددد  الددددددددددددددة لال دددددددددددد عة    ا دا  لال  ىدددددددددددد)  دددددددددددد   دددددددددددد لل املةددددددددددددد) ال د ي دددددددددددد   .  علدددددددددددد   اتددددددددددددد            

 (    166  1226ل ن  ئدةدي 

ددد  ل د د د د د ييديهدددددددددا عضدددددددددة يىةددددددددددة ال دددددددددد يل ة لىددددددددددة       سب ا ىددددددددددًا  قدددددددددة اإلبددددددددد ا ا  الدددددددددد      ا دا  ال د ي د

الاةىددددددددددددة النددددددددددددداد   أثنددددددددددددا  سعدددددددددددددداده لل حاضدددددددددددد   لعندددددددددددددد  انفىددددددددددددايا لاةاصدددددددددددددل   دددددددددددد  السلبدددددددددددددة داطدددددددددددددة            

 .  لع ل  ال خص   لطد    لل     القاعة الد ائىة لطا بها

دددد يل   -3 د د ة ال د ددد د د ة يىةد ددد د د الاةىدددددددة   يددددددة ا ئددددددد اذ الدددددداي يقددددددةا ة ددددددد يل  قدددددد  ا  د ائددددددىة ة لىددددددة         عضد

 ا ئ اذية لري   املدىد املد  ةأريد أد اا ال لىة ا قادميىة.    محلة د بةالناد   

با دة سب  ال  اضض السلبة    محلة ال هاد  ال اكةية –ي  قلىة الاةىة ةالناد   قلىة الاةىة  -1

 .تهاد  الب الة يةف   الاةىة لعلض النفل    ال خصصا  ا قادميىة ال  ة امل ةيف   ةهالمتنحهض 

ة ال   -1 ددد د د د د ة  لبد ددد د د د د يددددددددض  لبددددددددة امل دددددددد ةري ال اةدددددددد  امل دددددددد  دي  امل دددددددد ل  ةا د دددددددداا ا قادميىددددددددة          لىد

  ا.2111-2113ال  ة ة لىة الاةىة الناد     الداا ايا د  
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 اإلطار النظري:
  Standards Concept of the فهةا املدايت  ألًس  

املقننة ال  اصسلح علىها عاملىًا  لال  ينبغ   اد ل املدايت ةأكها  امل  ةيا  أل املدايت اد ي) املدايت -أ     

  ق ا ادي ع ا ي ةد  ريدلث    أدا  املدلض ائ هدايفًا ً اةيفتيا لقىاف  دري أدا  املدلض ق ًا لقىفًا لسب ا

(  لي   البدد ا ئائ  ل قةيض أدا  املدلض لال  مي   1121  2119ل حقىن ايةد  ال ا لة  . ملىا  أةة ميد  

ها سديد  دري دد ا  لل دلىض لسديد    ةاه حبىي مي   ةنا  ة كا ا ل سةي  ياا ا دا  . بة    ضة 

John  2111  3 )   د ل ةأكها  عبا ا  ا ت س  اتد ا دك     ا دا ا  لال  مي   دىائها ةامل ا ئة ال  ا

ىض لال دلض امل غةةة . ا قادميىة ايدري ل ىف ها مبا  قن خم با  ال دل  الةابب اةايف يا لدري امليئ ة  ل 

عاا  A Nation at Riskليد قد ق ت    املف  ي  أ  ك   اق ي  أ ة   طس  (  1ا  2111املهنىة لل دل   

 ية اتدث الاي اةلد  عن  ري قة املدايت   أ  ي ا.  1263

 لألئباب اآلاىة   ادةد أي ىة لض   دايت بةد  ا دا  ال د ي   -ب

  ة بةاكب .ةيا   دىا ية   ةددة ل  غةةة لألدا  الاةةي لض     ة -1

 اد ي املدايت  داطة للح ض عل  ايةد    لاق  د    د . -2

   ي دل ة  أيفضة   ةىةة اقةا عل  أئاف املدايت. ةامل دل  -3

  يت ا  ا دا   ةبها  بىد  لل دل   افىد   ال خسىو لل د يل. داد -4

 .ةائ   ا  ها ضايف  ايهةد ل حقىقةاخلي   اض   املدايت ائ   ا ية  -5

(   2111املدايت اقدا س ا ًا لل ةو ة  املد يفة لائ خدا ها.  ل د  اق الدي  لل د  بب   -6

ل   اي  اا الدديد    اي دىا  لاهلىةا  الدل ىة امل خصصة ةةض   دايت  ( 1226ري   البىبيلي 

انةعت لاس   دايت ايةد    ال  ا ب الد ةىة لل خصصا  املخ لفة   لاق الاةىة  يفقد 

 لا بنبىة   اع  اد  دايت ايةد  ال ا لة    الاقىز عل   دايت أدا  عضة يىةة ال د يل.  

 طسةا  صىاغة املدايت -،

ميد  سعدداد  ددايت أدا  عضدة يىةدة ال دد يل ة حديددد طصدا ص امل د ةري  لجيدةم لل يئ دة سديدد دا  ددة                       

  لاق اقةيض ا دا   لس ا، س  دلىة عل   ال  اد ييا ذا  أي ىة طاصة يت ا  ا دا  ال  ى ة ص   ملخم

امليئ دة  ةاإلضدايفة س   يتد ا  أطد ري   ا يدا قدة ل ةعدة أل د دض             د  عددد  د  أد داا     امليتد ا   الدح 

ددايت أدا  ل ىفددة ال دد يل  دد      امليئ دة  غ اضدها اخلاصددة  لقلدها اقددىل املخ بدا  ال دلى ىدة لاساةقهددا مب        

 (36   2116طيق امليت ا  املدد  لالح.     ةد  اهلىةة الة نىة لل قةيض لاسع  اد ا قادمي    ا ف 

لدد ئد  البحي اتال  لل حقن    اةيف     ةري ا دا  ال د ي   لدري عضة يىةة ال د يل ليفقًا ملدايت  

 بةد  ا دا  ال د ي   املدد  لالح.



 

744 
 

 م2014   ديسمبر -يوليوالرابع العدد     جامعة الناصرمجلة 

 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

 يت ال د يل املهنىة  دا-د

س   دايت بةد  ال دلىض الدال  ابدأ جبةد  أعضا  يىةة ال د يل   ال  ت    الن اذ، املد  د          

قةب    أ  بةد  النةعىة س مي   أ  ادزم    طيق ا كل ة لالقةاك   لذق ايا دا  الداملىة لالد ةىة  

اقةا املدايت عل   ؤية أ  املدل   جيب أ    لاا سةد أ (  Naidoo.2002.13لل      طيق اسل زاا املهين .  

 ي ةكةا أتخاصًا  ف  ي  ل بدع   لياه املدايت ا ض   اآلا  

املد يفة ريةق الناف لال نلى ا  اسب  اعىة لال قايفا  لكل ية املد يفة لالف ل  املد يفىة ا دد   -1

 لبحي الدل   لالبحةث ريةق ال دلض لال د يل الفداق.لالن ة لال سة  اإلك اك  لاساصاق لاللغة لا

املها ا  اليم ة لل قىىض لال خسىو لال د يل لال قةيض لسدا   ال لةك اسب  اع  لمنابة  -2

 ا دلا .

لدةق  لمحددي عبدد الدزيدز       غاملىةق  ة الاا  ل ة امل دلض ل ة ال د يل ل ة املهنة.  ة يدا   م  -3

2119 1216  ) 

د  ال دلىض ايدا د   اإلك دا، الدل د   عضدا  يىةدة ال دد يل  ل بىددة الد ائدا  لا حبداث الد            ل    دايت بة

 (11  2113يقة ة  ةها خلد ة ايا دة لاجمل    ا ل  . يةئ) أةةيفا   

 لدد  قز البحي اتال  عل   دلض ياه املدايت.

ة  ًا  فهةا ايةد  ال ا ل كى   Concept of the Total Qualityثا

يدد ري قدد ت  دد  املف دد ي  أ   فهدددةا ايددةد  للىددد اللحلددة لأكدد  أريددددث  سلددب لأل ددض اتدي ددة    ريددد                  

ي ب  اسي  اا ةهاا املفهةا س  اتضا   الباةلىدة  ريىدي ئدس  امللدح البداةل  محدة اة      دل   ال دهت  أل          

اإلئدي   اتنىد)  يقددًا دى دة      القةاك  ال  أللت ايةد  لاإلاقا    الد ة أي ىة طاصدة  ق دا بدا  الددي     

 س  اهلل  دب سذا ع دة أريددقض ع دًي أ  ي قن .( ل دد اسلبدداك           الدن  ل ددد   الد دة لضد ل   ساقاكد  لقدةق    

ليدداا طددت دلىدددة    (  126لدددةق اهلل ادددا    س  اهلل  دد  الدداي  ااقددةا لالدداي  يددض ل ددنة  النحة          (  116  1292 

د ايةد  لأثاب يفاعلها ملا هلا    أث    ق ) ا طسا  لاصدحىحها  ليد دي   عل  أ  دي  اإلئيا دعا س  اع  ا

ا   د   ىألق  د  لضد  ة كدا ا لل داةدة علد  ايدةد    ةدايدة الد د ين          W.Shewartالدا  اإلريصا   تىةا   

ل  ( 6-9  2111 ل دد الددزالي   .الق   املاض  البداية الدل ىة اتقىقىة مل ريلة ايدةد  مبفهة هدا اتدديي   

 فهةا ايةد  ةدأ   أ  ي ا عل  يد املف    دمينا  لعند  يف  يف  اد  غداد  س  الىاةدا  ريىدي  ريبدةا ةد  ل نحدةه        

(  31-33    2116الف صددة ل دد ح يف  ادد  لليفدد لا املندداخ ال نلى دد  ل   ةددة أيف ددا ه.  عبددد الدد مح  ايددةيي               

 دددد ةيا  ال دلى ىددددة ري دددد  ال دلددددىض     ري دددد  أ  ايددددةد  أصددددبحت  سلبددددًا   قددددة ع ددددة ادلى دددد   لعلدددد   ىدددد  امل         

اإلل الكد   لالد دلض عد  ةددد  ريىدي أصدبحت يفىد  ايدةد  ة دة  دايتيدا ل  سلبااهدا  دىدا ًا لن داح لاع  داد يداا                

 (.161-191    2111النة     ال دلىض. ق اق س اا قا ة  
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ة   -أ  (  Total Qualityاد ي) ايةد  ال ا ل

ة   لغد ةد    ال  د  د  ل دا  الدد ب قل دة ايدةد   أصدلها    بدةد     لايىدد كقدى              عد ل اةد   نلدة      ايد

الدد دي   لبدداد ال ددد   بددةد   لبددةدًا أي صدددا  بىدددًا  لأبدداد أي أاددد  ةايىددد  دد  القدددةق لالفدددة .   اةدد   نلدددة                   

ي (  لي     باد  لاددين قدة  ال د   بىددًا  ليقداق بداد امل دا   لبداد الد دة يفهدة بىدد  لبداد ال د    أ              92  1261

 (.  116   1261صا  بىدًا.  سمساعىة ة  محاد ايةي ي 

ةد    اسصدسيح    ابداي  ريدةق  دند  ايدةد ل يفدالبد  يد ري أ         ريددث ك ى دة للد غتا  الداملىدة املداصد        ايد

لالددبد  اآلطد  ع يفهددا علد  أكهددا        Effectiveness كهدا ادددي عد  الفدالىدة      Efficiencyايدةد  اددين ال فددا      

لاةددددا  الد ىدددة لذلددح  ددد  طدديق اددددال  ا يفدد اد   بةاكدددب الد ددة ةامليئ دددة.  صددا  كاصددد              سقىددن  غبدددا    

    2111أل أكهدا   قاةلدة اةدددا  الزةددة  لجتالميدا س  أري د   نهدا .   ىدة ك ددةا               (16    2111على دا    

  لدداطة لاخلدا ،  (  لي   سئاااى ىة ع ة أئائىة ا هض   اقديض  ن  دا  ا ضد  لة د ة قدبت الد دي    ا     1

(  ل د   نلددة  الد لىددة    21    1221  امحدد د ةدداف     لذلدح  دد  طديق البىددة اةدددااهض الضدد نىة لالصدد  ة .       

يفددايةد  ادددين  الةصددةق س    دد ةري ا دا  ايىددد  ليدد  مت ددة عبددا ا  ئددلةقىة اصدد) أدا  املدد دلض              ال دلى ىددة 

يدد(  1126 يندد امحدد اليةد ي    1   لددد   دبقاً     ةري مت لي ةد  أ  ي  ة  عقب   ل ه خبيا   نها  د  

   اح عل  النت

لي بدددددد  يددددددداا ال دددددددددد لال بددددددداي    املفهدددددددةا س  اطددددددد يل ا يفددددددد اد الددددددداي  يقة دددددددة  ة حديدددددددده                -3

لاق الصدناعة لاإلدا    لال دلدىض الدداا  لايدا د   لال دلدىض اإلل الكدد ... ( لدالح لدىل  د  ال دهة اإل ددا             

ق ددا  الدناصدد  امل ةكدة لل ددةد   ل دا يه ندا ينددا يدة الاقىددز علد  ايددةد    ال دلدىض              علد   فهدةا لاريددد  ددد    

أكهدا يفدالىددة سقىدن أيفضددة طددد ا  ادلى ىدة حب ىددة لائ  دا ية ةأقفددأ أئدالىب لأدددة ا ددالى)              ة ع يفهدا ال اتددد  

 ا (2111 عبد ال مح  ال اتد  1 لأعل  بةد  مم نة

 دلى د  علد  البىدة   سلبدا  السالدب  لئدةق الد دة لاجمل  د  لقايفدة          لبةد  ال دلىض الدال  ادين دد   املند ا ال 

ايها  الداطلىة لاخلا بىة املن فدة  لس  سقىن بةد  ال دلىض ي سلب اةبى  قة املةا د الب د ية لال ىائدا    

لالدنلض لاملنددايا لالد لىددا  لالبنىددة ال ح ىددة  دد  أبددة طلددن  دد لل  ةااىددة لية  ددا  لاإلةدددا    ضدد ا  البىددة               

املنددددد ا ال دلى دددددد  لل  سلبددددددا  الدددددد  اهىدددددس السالددددددب لبلددددددة  امل دددددد ةري الددددداي ك ددددددد   ىدددددددًا لبلةغدددددد . علىا              

 ( 1  2111اتةل  

ل اددين ايددةد    اإلئدديا   ةأكهددا املةاصددفا  لاخلصددا ص امل ةددددة   املندد ا ل  الد لىددا  لا ك ددسة الدد   دد              

ملةاصددفا  الدد  ا دددايض   ستددبا   غبددا  امل ددد فىدي        طيهلددا ي حقددن  ضددا  ب الددددامل  ألًس  ثددض ا حقددن الدددح ا       

لا ضدد   ال دددد   لا  ددا   لال دددةيف   لاملةثةدىدددة  لاسع  اديددة  لداةلىدددة اسئددد د اق    ددأ ة  الد ادقدددة  ل دددا ق            

 (.16  2112ال ل  
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ا أل  القىداا ةا ع دداق ليفددن  ددايت لدددد   لبددةد  املخد ، الدد  ادددين اتصدةق علدد   ندد             أ دا بددةد  ا دا  يف دين  

لدددد أقددد  ال  ددا ب الداملىدددة      ( 21    2111طد ددة ليفددن املةاصددفا  لاخلصددا ص امل ةددة. صدديية الىحىددةي        

 لالد ةىة أي ىة اع  اد ايةد  ال ا لة   الاةىة  لقا  ل سبىقها   اجملاق الاةةي عةادب ل ةد .

 ل الىة ا    أي ىة سدا   ايةد    النقاط ا أي ىة ايةد    ال دلىض   -ب

 ايدي س  مياد  سك ابىة امل دل  . -1

 اد ة عل  س   أدا  القا    ةال د يل    طيق سدا   ايةد . -2

 .لاملال  اد ة عل  اقلىة ا طسا    الد ة الدل   لاإلدا ي -3

 اد ة عل  اةيفت اإل  اكا  لال  هىي  اليم ة إلصام الد ة. -1

  ىابا  ئةق الد ة.اد ة عل  أئاف  ةو الد لىة ال دلى ىة ةاري -1

 لال ؤية امل اقة    القىاد  ييدري سل  بةد  املن ا ال دلى  . ا اةو ا دا  -6

 ا اعد   اةيفت داعد  ةىاكا  عل ىة لسدا ية    ا لة. -9

 .  لقىفىة اسئ فاد   ن اق  ال ريلقا  اهلد  لأكةاع  املخ لفة -6

 ئ ة.مياد  ال فا   ال دلى ىة ل يف     ةري ا دا  للدا ل  ةاملي -2

اسددددةي  ال دلددددىض  دددد  طدددديق اقددددةيض النلددددداا ال دلى دددد  لا ددددخىص القصددددة    املدددددطي  لالد لىدددددا              -11

 اسةي  يفدل  يةد  اخلد ة ال دلى ىة. للاملخ با  

الةيفا  مب سلبا  السيب لأللىا  أ دة يض لاجمل  د  ليفدن النلداا الدداا لل يئ دة ال دلى ىة.  صدسف          -11

   .  اح عل  النت (2111 ال ايح 

كلاا ايةد  ال ا لة مينح امليئ ة املزيدد  د  اسريدااا لال قددي  ا لد  لاسعداال        اسبىن -12

 (9   2111الدامل .  ىة ك ةا  

 لل حقىن   سلبا  بةد  ال دلىض ايا د  سةد    اسي  اا ةاآلا  -،

لسالب   املنها، ريىي ينبغ  أ  ي حةق ا  ألًس  اسي  اا ةاملدطي  لاملخ با  لعل   أئهض السالب ايا د 

ايدا د   دد  لد د لئددىلة ائد قباق س  عنصدد  يفدداق   ا دد ىة املنهدا، للددال   املداد  الدل ىددة  لسةددا  لبهددة               

 النل   لا  ىة تخصىة  عل ىة    قلة  داد   عل  سةدا  ال أي للال   اآلط ي . 

ة ال د يل     الاةىة لال دلىض عل  أ  جي   عدد قبت    امله    ةايةد  ثاكىا  اسي  اا ةدضة يىة

صاح الد لىة ال دلى ىة أل اسةي يا يد  د أئائا عل  املدلض  لعل   دري ئىس ا  عل   ها ا  ال د يل ال  

(  لاا يفد لىة ايةد    عضة يىةة ال د يل 169 2116مت ن     سقىن ا يدال ال دلى ىة.  يف ح  عل  

    ايا دة  لان ه  ة قىىض عسا    ل دري دد ا  عل  ال سةي    ااةسة ل   ا لة  ابدأ      ريلة دبةل
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لا ض   اعا   ددسا      ارية البحي املخ لفة  لئنةا  اخلي   لا حباث املن ة    س  غت ذلح    ا  ة  

 ال  ي  حن    طيهلا الد ة   ايا دة. 

مل  ا عة  ليسة     أدا   عل  امل  ةي  ينبغ  أ  يةاقب امل غتا  الدل ىة ا  لةدد ع ل    ايا دة

 هاا يأا  دل  ايا دة   اقىىض أدا  أعضا  يىةة ال د يل  لاصنىفهض ري ب  ا يل   ةا قادمي  لال قين  ل

 اسةي  عضة يىةة ال د يل   أدا   ا قادمي .  -1

 طد ة امليئ ة لاسك  ا  هلا. -2

 صة. ن   أحباث عل ىة ل  ة  لق ب   خصةالن اط الدل    -3

 .  لل ش الد ةامل ا قة   امليمت ا  لالندلا  الدل ىة -4

 دد ا  عل  الد ة ض   يف ين   اك. -5

 لطد ة اجمل   .  اسل زاا ةأطيدىا  املهنة  -6

 ائ خدا   لئا ة ريدي ة   ع لىة ال د يل. -7

 عضا  ل  رياق عدا اةايفن عضة يىةة ال د يل    ياه املةاصفا   اقةا ايا دة ةدقد دل ا  اد يبىة 

يىةة ال د يل املدنى   ةهدل اةبىههض لاسةي  أدا هض الدل   لاملد    لا ض   ابدة أدا  أعضا  يىةة 

قة عاا أقادمي .  طلىة عةده    اح عل  النت(  لياا قل  يد ي    قايفة بةاكب  املهنىة ال د يل   

    دبة السلبة. ض   أيدال ياا البحي    الاقىز عل  ا دلا  ال  مي    يريل ها

ة    د  ا دلا  اتدي ة لل دلض   ضة   دايت ايةد  ال ا ل

س  دل  املدلض   الةدت اتال    يدد دل  امللق  لل دلة ا  لال ا ح للنل يا   ةة أصبح ل  أدلا    ا          

    قبلىًا  ا يل   د ليفة    دبة  س ض عل  املدلض اإلملاا ةها  ل   ة  ا دلا  امل ةددة لل دلض 

   ا   ة    Societal Roles   أدلا  ل  دىة-1

امل ا قة     يئ ا  ل نل ا  اجمل      ل ةاصلة اإلئهاا   كقة ثقايفة اجمل    س  ا بىاق ايديد 

ابين  ةد) ئىائ    ا ز عل   ؤية لاضحة للقضايا امل ابسة ةال ىائة    لاملدك    اقديض ريلةق مل  يا

تن  هداأيى  دع   لابين اةب  ثقا  دا ض عل  الةع  ةقضايا الدا   للىة لاخلا بىة لل     الداط

 .  ال ن ىة الب  ية     ا ق  لال دلىض لل  ى 

   ا   ة   Professional Roles  أدلا   هنىة-2

ةه املهين س ة امل يللىة ال خصىة ع  من  لاسك  ا  س   هنة ال دلىض    طيق الدضةية الدا لة

 ابين  ةد) أل اةب  لاضح    امل  ي  ال دلى ىة   اجمل   .  لاريااا ا طيدىا  املهنىة  لامل    

  لا   ة     Academic Roles  أدلا  أقادميىة-3
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  اةدة ال سة  امل  حدث     لةنا  داعد   دلة ا  ا  ض ةالد ن لال  ةق لاتداثة    صص 

 . املداص    سك ا، املد يفة   سئها   ل  رية امل  ي  اسب  اعىة  اة ىف  لل ةري  اد   صص 

   لا   ة    Instructional Roles :ا دلا  ال دلى ىة-1

امل دلض    لا  ى ا هىة ادلض السلبة ةس يقة   كة لسةداعىة  لمل ا قة   صىاغة اخلسو ال دلى ىةا  

س ة امل يللىة الاااىة   لاقنىة املدلة ا  لاساصاق   ال دلىض د ا لائ غيق لعل  ال نلىض الااا  ل دل  

  2119  الدعض امل     ملها اا    اسبىن أدلا  اقنىة املدلة ا  لاساصاق   ال دلض.  صسف  قا ة 

لا  ى  امل دل   عل  ريب املد يفة  لال دلض الااا  ةائ خداا  صاد  ال دلض لاقنىة املدلة ا    (1119 –1111

 .لال سل  ل ة بديد اتدي ة 

لل   ي هض املدلض ة سةي  ال دلىض ليصة س     ةري ايةد  سةد أ  مي لح  ها ا  ائ خداا  اقنىة       

ل   الد ائا  ال  ا ري أ  املدل   حبابة   (1126   2119(.   ضا  ئلى ا    ICTاملدلة ا  لاساصاق  

  (.p7Vacc & Bright.1994د ائة    يد    ال د يلس  اغىت   ق اد ي هض لاق  اب مناذ، بد

 .(2116  لالااة ي2111ليند

اةاب  سقىن ايةد     يئ ا  ال دلىض الدال   -يد  ال حديا  ال  

يناك سديا    نةعة لا   ة ال حديا  امل صلة ةأعضا  اهلىةة ال د ي ىة    يئ ا  ال دلىض الدال  

  ةاآلا  

 بة عدد السلبة س  عضة يىةة ال د يل.  اخللة امل       ك  -1

 صدةةة اةيفت أعضا  يىةة اد يل ةال خصصا  لاخليا  املسلةةة.   -2

غىاب ئىائة لاضحة لبنا  دد ا  املةا د الب  ية    ة اد يب أعضا  اهلىةة ال د ي ىة  لدعض ا عضا   -3

 ايدد  لغىاب كلاا اقىىض تفال لعادق.      

للد ة   دلق اخللىا ة لااب - قاق الدديد    الدقةق الدا لة   ايا دة ي    الدقةق  ريىي ي ض اك -4

 . -لريةايفز أعل 

اخنفاو ك بة اسئ   ا    ايا دا  اخلاصة يفى ا ي دلن ةاة داث السيب س  با دا     ىز  لسعاد   -5

 ا (.2111اة ىفهض قأعضا  يىةة اد ي ىة.  اطلى) الس الكة   

  ة   ال دلىضل    دةدا  ايةد  ال ا ل

اةاب  ايةد  ال ا لة عددًا قبتًا    املدةدا  ال  سةق دل  اسبىن  دايتيا ل يت ااها  لدد اباينت  

الح املدةدا   ا ة   دةدا  اد صادية  أل تخصىة  أل اب  اعىة  أل أدا ىة  هنىة  أل حب ىة  أل سدا ية  أل 

ق   ابدة  صاد  لد ائا  قة      د ائة عبد ثقايفىة  أل ةىةىة  لدد مت الخىص أة ميا    طي

 – 111  2119(  ل عبد اللسى) الدا يفة 91 1222(  ل يف ح  عبى ة 21  2111(  ل  ىاد  البائة 2113ات ىد 
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الدا ة ل سبىن سدا   ايةد   يد( ل   ياه املدةدا 1126(   يند الية ي 13  2119(  لد ائة  امحد  بي  116

  ا يل   ال ا لة 

  قال ة ال غىت ئةا     الدا ل  أل    اإلدا ا  لطاصة الةئس .  -1

 .لدري املة ف  عدا لبةد  ؤية   اقة ع  ايةد   لعناص يا  لس ىنها -2

 ضد) اإلعداد الدل   ال اةن للسيب. -3

 ق    عدد السيب ا    الاي ي  بب   طف  امل  ةري الداا. -4

 ة ال قنىة اتدي ة.عدا جتهىز داعا  الد ف ةاإل  اكا  لالةئا  -5

 اع  اد اد يل املق   عل  املاق   أل ال  اب ايا د . -6

 عدا ائ خداا املدل   لس ق لأئالىب اد ي ىة ريدي ة. -7

 عدا ريصةق   ا قة  ى  الدا ل    اسبىن سدا   ايةد  ال ا لة.  -8

  سعداد البىةة اد ة امليئ ة ال دلى ىة   سقىن ك ا ا ئ يدة يديفدها ل سبىن ايةد  ال ا لة دل -9

 املي  ة ل قبلها.

 عدا ال زاا اإلدا ا  الدلىا مببدأ ايةد .  -11

 الاقىز عل  أئالىب  دىنة   سدا   ايةد  للىل عل  النلاا ق ة.  -11

 ابين   ق لأئالىب إلدا   ايةد  س ا ةايفن    طصةصىة امليئ ة.  -12

 صاما  ا ققة.عدا اةايف  ةىاكا  لاددىة ةايا دة ع  النلاا ال دلى    لاإل -13

 .امل  ىز عدا س  اكىة ال ح ض ال ا ة    دطي  الد لىة ال دلى ىة    أبة سعداد املن ا ال دلى   -14

 د اا ملفهةا ايةد  ال ا لة داطة  يئ ا  ال دلىض.ا عدا سد اك  ؤئا   -15

 اسبىن سدا   ايةد  ال ا لة   ال دلىض  لال     أي ها     سلبا -م

 ا   الدلىا لنلاا سدا   ايةد  ال ا لة.دعض لاأيىد اإلد -1

 ا ئىخ ثقايفة ايةد  ال ا لة ة   ى  ا يف اد.  -2

 .  لاسةي  املنايا لسدي ها(أقادميى ل   ة ف ان ىة املةا د الب  ية  -3

   ا قة  ى  الدا ل    ايهةد املباللة ل ح      ةري ا دا . -1

 ال دلىض لال د يب امل     ل ايفة ا يف اد. -1

ف دىاعناص  اجمل    ا ل   لسطضا  ياه اسري ىابا  ملدايت ل   اري ىابا  السيب لالدا ل ة يفد  -6

 ا دا  لايةد . 

 امليئ ة الاةةية ةصة   يفاعلة.  مما ئة ال قةيض الااا  لألدا   -9

 الصيريىا  يدد    ايةاكب امله ة   سدا   ايةد  ال ا لة.  نح -6
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 دنى  ةامليئ ة   صىاغة اخلسو لا يدال اليم ة يةد  ع ة امليئ ة.   امل ا قة اتقىقىة ي ى  امل -2

ائ خداا أئالىب ق ىة   ا اذ الق ا ا  لذلح لزيداد  املةضدةعىة ةدىددًا عد  الاااىدة.   ىدة ك دةا            -11

2111    9) 

  كلىدة للحفدا  علد  النةعىدة  ل د  أبدة ذلدح أك دةت يىةدا  مسد            دة اع  داد  ت ال  ت  د  الددلق   ئدلدد 

( متدددنح مليئ دددة   Statusةدضدددها يىةدددة اع  ددداد  لالدددبد  اآلطددد  يىةدددة اقىدددىض  لاسع  ددداد ايدددا د  يدددة تدددهاد              

ادلى ىددة عالىدددة ادددي    دددايت لددددد  يدددةد  ال دلدددىض  لدددد   لددد)  ددددايت اسع  ددداد  دد  ةلدددد س  ةلدددد أل  ددد                 

 د  اقدةيض أدا  املدلدض  د  طيهلدا      ل د  ةد  الن داذ، الد  مي      (6    2111  علىدا  اتدةل      . يئ ة س   يئ ة

( ليد  دد يداا الن ددةذ، علد  ثيثدة  دددايت يد    الددلىة علد  ريدددلث الد دلض  لالقىداف الددددىن              TEACأمندةذ،  

(  لقددددالح أمندددددةذ،   Marry.2003.80لدددد دلض السدددديب  لالبحددددي عددددد  افضددددىي  الدددديا ا لضدددددبو ايددددةد (.         

 NCATE        س د  بددةد  ال دد يل لسعددداد املدلدض  لاهدددل        ( ليد   يئ دة غددت ري ة ىدة لغددت  حبىدة اهدددل س

س    س د  ةدد ا ا سعددداد املدلدض عدد    يددن اسع  دداد املهدين لا قددادمي   للضدد  لاسبىدن ةدد ا ا سعددداد دةيددة                

(  Rodney.E.2000.53ل سالبدة امليئ ددا  الاةةيدة ل قددديض  ىزاكىدة سم ددة ل ح د  ةدد ا ا سعدداد املدلددض(.            

 اقةيض ا دا  ال د ي   لدري عضة يىةة ال د يل ةال لىة.   ع لىةاتال  علالبحي  قز  لدد

اها   لاق ال دلىض   الد ائا  ال اةقة امل دلقة ةنلض سدا   ايةد  ل اسبىقا

يديفت س  سديد ةد  املها ا  ال د ي ىة الفدلىة ال  ميا ئها ا ئ اذ (  2111  د ائة  يند اخل ىلة-1

  أ  ميا ئها  مت انفىا ال   ةة عل  عىنة     البا  با دة امللح ئدةد  ةىنت ايا د  لامل الىة ال  ينبغ

الن دا ا أ  ا ئد اذ ايدا د  س يصدة     د ةري أدا د  س  د بدة ال فايدة امل ةدددة  ند   ة دبب ريابدة ا ئدالىب              

 بدة ال حصدىة   ا قادميىة س  اسةي  قد ت  د  املهدا ا  الد  اديدي س  س د  الدسدا  ا قدادمي   لميداد  د         

 الدل     ئبىة  يف     ةري ا دا  .

يديفت س  ال د ل عل   دري مما ئة أعضا  (  2112  د ائة  ة  يةي ة ال دىلة  لعبداهلل طسايبة-2 

يىةة ال د يل لل ها ا  ال د ي ىة ا ئائدىة  لريداب هض ل سةي يدا  د  لبهدة كلد   لبدة الد ائدا  الدلىدا            

الدداا لدةلدةا اإلدا   لاإلتدد ال  أ هد   ك دا ا الدا ئدة ضدد) مما ئدا  أعضددا            صصدا  املاب د ت لالددةلةا    

% ( ري دب اقددي   لبدة الد ائدا  الدلىدا  لذلدح ة د ة  لحدة           61يىةة ال د يل ال د ي ىة لبا   أددة  د     

د     ىدد  اجملددداس  دل  ائددد  نا   لدددد بدددا  لددداق اساصدداق  ددد  املدل ددد    امل ابددة ا ل   اددديه عددد و املدددا             

 ال دلى ىة  ثض انلىض املاد  ال دلى ىة  ثض ال خسىو  لأطتًا لاق ال قةيض.

ا    -3 ة  أمحدد قندد يدديفت س  الةددةل عندد  فهدةا ايدةد  ل  دةغا  اسبىقهدا   املىددا          (  2113  د ائد

 الاةددةي  لسديددد أيددض  دددايت ل يتدد ا  ايددةد    ال دلدددىض الدددال   ل صددد  دةدددا  اسبىددن ايددةد    لددداق             
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ال دلدىض ايدا د   ل صدد أيددض اإلبد ا ا  الةابدب سصاميددا لضد ا  لصدةق قلىددا  الاةىدة س  ايدةد  ال ددا لة              

قاريددددا  سعدددداد  النلدددد  ةلددددةا ح ال لىددددا  ايا دىددددة لاسةي يددددا مبددددا يدددد ي ا  دددد            مبلا ايفلددددة علىهددددا  لاك هددددت    

  ع ةىدددة ااةددددة سسددداد ايا دددددا      لسك دددا  يىةدددة اع  ددداد أقدددادمي    لضددد  كلددداا تدددا ة ل قىدددىض ا دا  ايدددا د       -ايدددةد   

لسعدددددداد دا  ددددة ةىاكددددا  تدددددا لة     الد ةىددددة ا ددددة   ه ددددة  دددددنح تددددهاد  ايددددةد  لل لىدددددا  ليفددددن  دددددايت ايدددددةد  ال ددددا لة الداملىددددة              

يئاتدداد ةهددا عنددد ات ددض علددد  لاددد  يدداه ال لىددا  ليفددن  ددددايت           لل ةريددد  ل لىددا  الاةىددة   الددة   الد ةددد        

 ايةد  ال ا لة.

يديفت س  ةىا  أيض  دايت ايةد  املد  د  ةالن بة س  ال لىا  (  2113   ل د طت أمحد الفةاقد ائة -1

ايا دىة لقلىا  الاةىة لدد اةصة الباريي س  ل ةعة  دايت ايةد    قلىا  الاةىة لي    د قة  د    

لددددد د دددد  ها    QAAHEمل حدددد   املددددايت الددد  لصدددف ها لقالدددة ادددأ   ايددددةد    ال دلدددىض الددددال    امل ل دددة ا         

لد ائدا  الاةةيددة   لددال   ةاصدفا  ال قددةيض ل دددايته  ةنىدة دلىددة اقةميهددا   بىددة  ةضددةعااها  لسديددد             ا

  باد ها.

يديفت س  اسةي  أدا   ةضةعىة لقىاف د بة ائ ىفا   باد  سدا   ايةد  (  2113  د ائة  كد ا  املةئةي-1

ل   ريىددي غسدد  املقىداف أ ةدددة لدداس  أئائددىة لدددد اةصددة الباريددي س  أ           ال دا لة    يئ ددا  ال دلددىض الدددا    

ةنةد املقىاف مت ة لاس  سدا   ايةد  ال دا لة ممدا جيدلد  ئدهة ال سبىدن ليدةيف  لداًس  ريبدًا لصداكد  القد ا            

قد  ي  ئددةا بهددةديض ل ح د  مما ئددا  أعضددا  يىةدة ال ددد يل   لدداق ال دد يل لال قددةيض  لاهىةددة املندداخ              

  قادمي  املنائب لد ة ا ئ اذ ايا د   لالبىةة ال دلى ىة املةااىة ل سلدا  السالب ايا د  ل  ةرياا .ا

يديفت س  اقةيض ا دا  ال د ي   ملدل   الدلةا   امل ريلة ال اكةية    (  2111  الق ك  د ائة  كاص -6

  ةئو اقدي ا  السلبة لألدا  الداا ملدل   لبهة كل  السلبة لأللىا  ا  ة   لاةصلت ك ا ا الدا ئة س  أ  

%( ةف ق ذي دسل  سريصا ىة عند    ةري دسلة  91الدلةا   امل ريلة ال اكةية يقة ع   دىا  ا دا  الاي ك ب    

 (  ق ا أ  ع لىة ال قةيض لائ خداا الةئا ة ال دلى ىة أطاا امل ااب ا طت     لبهة كل  السلبة.1011 

كا-9 ئدت ل حديد القد ا  املسلةةة ل  ةيد ا دا  ال د ي    عضا   ( 2111 ص  ال  ىةيد ائة  عل  

يىةة ال د يل ملةابهة عص  الدةملة  لاةصلت س  أ  يناك ريابة  ائة ل ضايف  بهةد القىادا  لامليئ ا  

 ا  حبةث عل ىة لسب  املدنىة   اسئ فاد     الدص  اتديي لانة  ة ا ا ال د يب لانالق بةد  ا دا  جبدية

ابا  أك سة لاسئ فاد     ال قنىة اتدي ة لاسةي  كلض لة ا ا لاقةيض ا دا  ل يف     ةري دد ا  أعضا  ال

 يىةة ال د يل. 

ئدت س  اسةي  أدا  أعضا  يىةة ال د يل   ايا دا  الد ةىة  ( 2116 د ائة  ل د عةو الااة ي-6

ائ خدا  يت ا  ل  ) كقاط الضد)   الد لىة ال دلى ىة لأي  مبا ي نائب     باد  ايةد  ال ا لة  
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ي  خدا ة ا ا اسةي  أدا  عضة يىةة ال د يل للئا ة س ىنها   لاس  البحي لاإلت ال لبةد  ا دا  

 ال د ي   لطد ة اجمل   .

 د ي ىة ال  للألدلا  ال يديفت س  لض   دايت بةد  ا دا  ال د ي   لل دل  (  2119 د ائة   اتد-2

الن ا ا ادكىًا عا ًا   امل ا ئا   ةىنتا اعد املدلض   كقة صة   لاددىة ع  الدلض ةاع با ه   ددد ا ةداد  

 لا دا ا  ال د ي ىة لل دل   ليفقًا ملدايت ال د يل املقارية   ضة  أةداد الدلض.

( 1131 د ائة   ن  ةنت محىد ال بىد -11 لاد  مما ئة عضةا  يىةة ال د يل  يديفت س  ال د ل عل  يد

دا ت الباري ة ة ص ىض ائ باك   سالبا  الملها ا  ال د يل   ضة   دايت ايةد  ال ا لة    لبهة كل  

( 162ل ةد    اد يل الدلةا  مت اسبىقها عل  عىنة ةلغت  ل (  دىا ًا39ات  لت عل  أ ةدة لال  ا نالق  

 ةري أدا  عضةا  يىةة ال د يل   أد اا الدلةا   املها ا  ال د ي ىة   البة  لأئف   الن ا ا ع  ضد)   

اط يل   د بة مما ئة  ها ا  اد يل الدلةا قاكت  ىدها لصا    ق ا لبد   يبلغ امل  ةري املقبةق

ألصت الباري ة ةن   ثقايفة ايةد  ة  عضةا  يىةة ال د يل  لعضةا  يىةة ال د يل   د ض ا ريىا   

 ةايا دة.  ه  ةأي ىة الدل ا  ال د يبىة   صقة  ها ااه  ال د ي ىةلاةعى

ة  ( 2112 د ائة  ل د اية   لل د يفا ز-11 يديفت س  سجياد  دايت ايةد  ال ا لة لدري عضة يىة

( لاس   6( يفق    ةمعة عل  11دا  ة ةهاه املدايت ا ةكت       ال د يل   قلىا  با دة سب  لدد مت ةنا

  يا  قلىا   لاةصلت  ًا( عضة26 اةميدها عل  عىنة    أعضا  يىةة ال د يل ةايا دة عدديض مت

الن ا ا س  اافاق   عدا اةيف   دايت ايةد  لدري أعضا  يىةة ال د يل ةايا دة ة  ة عاا  لألصت ةإعداد 

 اق ايةد .  قز بةد   داطة ايا دة  لسب ا  د ائا    لسك ا  ة ا ا لدل ا  اد يب ل

 اآلا   ال اةن اب    طيق الد و   ال دلىن عل  الد ائا  ال اةقة

ئددددةاً  ا ابسددددت الد ائددددا      أقدددد   دلددددض الد ائددددا  علددد  أ  ينالددددح ادددددكىًا   أدا  املدل دددد  ال د ي دددىة          -1

أل (  أا متدددت ةدددددلكها  أل قدددا  اسبىقهددددا   ال دلدددىض الددددداا        2111الق كدددد     ل(2119 اتدددد     مبددددايت ايددددةد   

 الدال .

 (عل  سجياد  دايت بةد  ال د يل.2112(  لاية   لل د يفا ز 2119ق ا  قز  د ائة  اتد   -2

   طيق يد( 1131( لد ائة  ن  ال بىد  2112( لد ائة ال دىلة لطسايبة  2111نت د ائة الق ك   ىةل -3

 أدا  عضة يىةة ال د يل. لبةد ادك     قةيض الع لىة 

  أدا  لدد ا  أعضا  يىةة ال د يل ليفقا ملدايت ايةد  ل د لئدت ةدضها س  اسةي -4

 ا(.2111(لعل  ال  ىةي 2116الااة ي 

الد ائا  الد ةىة لالى نىة ال  اناللت  دري اسبىن  دايت ايةد  ال ا لة   لاق   ااضح كد  -5

 ال د يل ايا د . 
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 ةىة  نها ال  كاد ت  دري اةايف   دايت الد س ئى اس ي  عل  الد ائا  ال اةقة ق ا اب     طيق ا -6

ةدضدها   قدز  د ائدة ةد  يةي دة لطسايبدة      ل لد ائة يند اخل ىلة   ا دا  ال د ي    عضا  يىةة ال د يل

 دلدددض  علدد  أبدددزا  لددددد   دد   هدددا ا  ا دا  ال د ي ددد  ةىن ددا ئدددد  البحدددي اتددال  س  الاقىدددز علددد              

  لطد ددة اجمل  دد  لاجملدداق ال خصدد   ق ددا يدددة        ايا ددددة  ا دا ا  الدد  ميا ئددها عضددة يىةددة ال ددد يل      

  سلةب ليفقًا لل ةبها  الاةةية اتدي ة ل دايت ايةد  ال ا لة  ل ا أقد  علىة الد ائا  ال اةقة.

ل افدددد د  ة قددددديض  قىدددداف  قدددداح مي دددد       ائددد فاد البحددددي اتددددال   دددد  الد ائددددا  ال دددداةقة   ةندددا  أدا  البحددددي           -7

 .   ال ا ة  ايةد    ا دا  ال د ي  تدايمل ليفقًا  قةيض لاد  أدا  أعضا  يىةة ال د يللىة  اع  اده   قلىا  الاة

 د  الدد و ال داةن ادب  ميداد  اسي  داا مبةضدة  بدةد  ال دلدىض ايدا د  عاملىدًا لع ةىدًا  لضد ل   ادبين                -8

  ال دلدددىض ايددددا د     ةضدددة  سدا   ايدددةد  ال دددا لة   ال دلدددىض الدددى ين ةالفددددة للدددىل ةدددالقةق  لأ  اسدددةي         

الى ين    ة   لل اجمل    اتالىة   ا، س  اضايف  بهةد ايا دا  للما ا  الاةىدة لال دلدىض الددال     

 ل يئ ا  اجمل    املدك  لصةًس س     قبة أيفضة لل ا دا .

 إجراءات البحث:
       نها البحي - أ

ي   املد لئدة لسلىدة ك دا ا د ائد ها لدىداف  ددري       ااب  البحي املنها الةصف  ال حلىل  ةهدل لصد) اللدا          

 اةايف يا لدري أعضا  يىةة ال د يل.

  ل    البحي - ب

ا ددة  ل  دد  البحددي  دد   ىدد  السلبددة امل دد ل    امل دد ةري ال اةدد  جب ىدد  ال خصصددا  ة لىددة الاةىددة                    

 با دة سب  لالبالغ عدديض ق ا   ايدلق ال ال   –الناد   

 يةضح ( 1بدلق   

 دد أيف اد ل    البحي ري ب ال خصص لل ةع  ال ل ع

صص ك   ال خ د 

 ق يض

لغة 

 ع ةىة

ض  يفىزيا   ياضىا  اصلىزي  دل

 ريائةب

 اجمل ة 

دد  211 16 21 11 11 31 31 الد

ة البحي-،     عىن

ل  (  الب ل البة    السلبة امل   دي  امل د  122  بقىة ا ةكت   ع ةا ىة ةس يقة مت اط ىا  عىنة         

 با دة سب  ري ب ايدلق ال ال   –  امل  ةري ال اة  جب ى  ال خصصا  ة لىة الاةىة الناد   



 

724 
 

 م2014   ديسمبر -يوليوالرابع العدد     جامعة الناصرمجلة 

 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
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 يةضح(  2بدلق   

ة البحي ري ب ال خصص لل ةعها ال ل  عىن  عدد أيف اد 

ك   ال خصص د 

 ق يض

لغة 

 ع ةىة

ض  يفىزيا   ياضىا  اصلىزي  دل

 ريائةب

اجمل ة  

 ال ل 

دد  122 31 11 12 31 11 21 الد

 

   أدلا  البحيد د  

ل حقىن يدل البحي داا الباريي ةبنا  دا  ة مبدايت ايةد    ا دا  ال د ي    عضدا  يىةدة ال دد يل            

   ضة   دايت ايةد  ال ا لة امل   لة عل  ياكىة لال   لذلح    طيق اخلسةا  اآلاىة 

 ذا  الديدة.اس ي  عل  ا دب الاةةي لالد ائا  ال اةقة  -1

  لىة.المت سعداد دا  ة مبدايت ا دا ا  ال د ي ىة لدضة يىةة ال د يل ة – 2

مت انلددىض  دددايت ا دا ا  ال د ي ددىة   ائددد باك  ا ةكددت  دد  ئدد ة لدددال  أئائددىة ادددل  ريددةق أدا  عضدددة              -3

 يىةة ال د يل ة لىة الاةىة.

 دد  ا   دد  الددداي  لددديهض اخلددي  لال فدددا           مت عدد و اسئدد باك    صدددة اها ا للىددة علدد  ل ةعدددة        -1

لاق الاةىة لايةد  جبا دا  سب  لذ ا   لصندا  لل حقن  د   ددري اك  دا  املدىدا  لل حدة   ل ددري ئدي ة        

 لددة الصىاغة اللغةية  لسةدا   يريلااهض ةاتال لاإلضايفة س  لبد .

ريدال ةدد  املددايت لسد ا، لدال  كطد ي        ةدد الد ة مبيريلا  ا        اددية ةد  الصىاغا  ل -1

ة   ةمعدددة علدد  ا ددال  ال  اكىددة        (  دىددا اً 111ا ةكددت اسئدد باك    تدد لها النهددا    دد         ة يىةددد أدا  عضدد

انفىا ؤه   ألق لاض   يد ئها  لأداؤال د يل     ريلة ال خسىو ل د يل ا اض    لأدا ثنا   ه أ

لائ خداا   ق ال د يل املنائبة  –لاةبى  ا ئةلة  –ا اض    ع وا اض   داطة القاعة الد ائىة   

ه ؤه   ع لىة ال قةيض  لأداؤه أثنا  افاعل  لااصال  ةالسلبة  لأداؤ(  لأدالالةئا ة ال دلى ىة اتدي ة  -

 (  لدد اد ،  قىاف د بة اةايف ه   طد ة اجمل   ؤه   لال  ال خص   لأداؤطا ، القاعة الد ائىة  لأدا

%( 66( علد  ال دةال   ةددن بة دبدةق ددد يا       1ل -2ل -3املدىا   ا ة   قدبت     ةئدسة  ضددىفة( ةقى دة      

 ( اسئ باك    صة اها النها ىة.1اكل  امللحن  دض  

ت داب ثبدا  اسئد باك  دداا الباريددي ة سبىقهدا علد  عىندة   ل  د  البحددي  د  غدت عىندة البحدي ةددددد                 -6

ري  اةدد  ةةاددد  أ ةدددة  دديب  دد  قددة د ددض  لمت ائدد خداا  دادلددة ق لكبدداخ ألفددا            (  الدب ل البددة   دد ة   21 

 ( لي  مت ة ك بة عالىة    ال با . 10661ت اب  دا ة ال با  ال ل  الاي ةلغ   
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ةدددد ال أقدددد  دد  صددددق لثبدددا  اسئدد باك  مت اسبىقهدددا  علددد  عىنددة البحدددي طددديق ئدد ة أيددداا   الفصدددة                -9

( ك ددخة   122ا  لددد ةلدغ س دال   دا مت اةميدد   د  اسئد باك          2111-2113 د  الد ائد  ا لق  د  الدداا ايدا    

( ك خة     لة   ةمعة عل  ال خصصا  املخ لفة  د  عىندة   111( ك خ   ائ خد ت  112ل ا مت ائاباع   

 البحي ق ا يةضحها ايدلق ال ال  

 يةضح ( 3بدلق  دض   

  صصعدد اسئ باكا  امل ابدة ة  ة     ة    قة  

صص ك   ال خ د 

 ق يض

لغة 

 ع ةىة

ض  يفىزيا   ياضىا  اصلىزي  دل

 ريائةب

 اجمل ة  

امل اب  دد   111 21 11 11 21 11 21 ع

ةىاكا  البحي - يد     ا ئالىب اإلريصا ىة امل  خد ة    داية 

 .ل ة يفق   ل   ةري د بة اةايف املدىا  ل ة  ال   ا ا  

 ادلة ق ل باخ الفا.ل ة يفق    للة    د امل ةئو امل بح 

 . لد بة اةايف  املدايت ل ة يفق   للة  الن ب املةةية 

 اآلل . SPSSائ خداا ال ما اإلريصا ىة املد ليفة ةائض ة كا ا   

 نتائج البحث:  
داا الباريي ة   ى  ا  ا  ائ  اةا  أيف اد الدىنة ل ة يفق   لقة لة  ري ب   لإلباةة ع  أئةلة البحي 

ب امل ةئو ات اة  املد بح لن دا ا املقىداف ال يثد   لالن دب املةةيدة ل دة يفقد   لقدة          داا حب ااهلدل  ق ا 

لددة   ل   ددة د بددة ادددةايف   دددايت ايددةد    أدا  عضدددة يىةددة ال ددد يل  لدددد ا الريدددت د بددة   ةئددو ال دددةايف                

( لةن ددبة  203-109%(  لا الريدت د بددت ال دةايف  امل ةئدسة  داة        111-%99( لةن دبة   3- 201ال دبت   داة     

% يفأددة(  لريددد الباريددي    13( لةن دبة   106- 1%(  لأ دا د بدة ال دةايف  الضددىفة يفقدد ا الريدت  داة          96-% 11 

   ةري دىاف  دري اةايف  املدىا  ة  ة  قبةق   أدا  عضة يىةة ال دد يل  بقدًا لإلبد ا ا  امل بددة   القىداف      

 .%(66ةن بة  

  لدد اةصة الباريي س  الن ا ا اآلاىة  

 ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل امل دلقة مب ريلة لإلباةة ع  ال ياق ا لق   -1

 داا الباريي جب   الن ا ا املسلةةة   ايدلق اآلا   ال خسىو ل د يل ا اض  ؟
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  يةضح( 1بدلق  

ة  ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل   ال خسىو ة لى ل د يل ا اض   

ة الناد   با دة سب  الاةى

ل ا ا   ى ملد دري ا ةايف ه  ة ا ب  ضدىفة   ةئسة قبت  د 
امل ةئو 

ح ب مل   ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

ة  ب د 

ةايف   ا

ا  ى ملد  ا

د يل    ة ال  لًس  أدا  عضة يىة أ

   ريلة ال خسىو ل د يل ا اض  
 ال   ا  ال   ا  ال   ا 

1 
قةا ة  هىز ط ق   ي سة تا لة لل 

. د ي   د ائ  دبة ا  ال
   ةئسة 4 16% 1.74 31 66 1

2 
ق    ال   مل دد امل اب  لال  ب ا  

. ة ى د  الدل  ا مل ب ا ائ  ان
   ةئسة 3 63% 1.90 31 11 21

3 
لق  ةيف  ل ةري املق   للسلبة    أ ي

. اض    ل
ة 7 11% 1.50 61 31 11  ضدىف

1 
ىة  اص ف ةيف  دلىة لل ق   يب  ا ي

لأ ده  ةا  . ة بد ل  ا  ك س   
   ةئسة 5 11% 1.65 11 31 11

1 

م ين  لق  د ب اق  مل  ي يفن خبسة ا

ة  ا ا  اليم  لألك سة لاسط ب

. ق    لل 

ة 6 11% 1.52 11 36 9  ضدىف

6 
ة     ة ل د س ت ا ك د ا ة حضد ة ق ي

. ًا ق اض     ب  ل
ة 8 11% 1.50 11 11 1  ضدىف

9 
ة  يض  ةد  اسع با  اإل  اكا  املادي

 سلبا  املق  .للسلبة عند لض    
   ةئسة 2 61% 1.94 21 66 11

6 
ةري الدل    ةي  ا   قةا ة س ي

. ط   لل حاض ا     يفصة س  ك
ة 9 16% 1.44 93 11 19  ضدىف

2 

قةا ة  هىز القاعة الد ائىة ة ايفة  ي

ة  زا  اليم  ى ةئا ة لال  ه ال

. اض   ا  ا  ى ف  ل ن

   ةئسة 1 91% 2.11 9 91 16

ة      ةئسة  %19 1.7 385 400 115 اجمل 

( أ  د بة اةايف   ددايت ايدةد     سدىو عضدة يىةدة ال دد يل ل دد يل        1ي ب     ايدلق ال اةن  دض  

ا اض ا  دد اباينت  اة    ةئسة لضدىفة  ل  اله  د بة اةايف  قبت   لأ ا الفق ا  الد  ريصدلت علد     

(  لقددا   1012 – 1011ئدسااها امل بحدة  داة      ( ريىددي ا الريدت   ة  6  6  1  3د بدة ادةايف  ضددىفة يد  الفقد ا        

( يدددة أددددة   ةئددددو   ممدددا يددددق علددد  أ  سدددديي املقدددد  ا  الد ائدددىة يددددد ضددد ل   س ةدددد  دددد               6  ةئدددو الفقددد      

( علد  أعلد    ةئددو  د  ةد  الفقد ا  الضددىفة  ق دا   لدت    ةئددسا            1انفىدايا    ريد  ريصدلت الفقد        

( 2011-1061يف  امل ةئدددسة  لدددددد ا الريدددت   ةئددددسااها امل بحدددة  دددداة         ( د بدددا   ال ددددةا  2  9  1  2  1الفقددد ا    

( أدددة   ةئددو  دد  ةدد  يفقدد ا  يدداا امل دد ةري  أ ددا         1( أعلدد    ةئددو   ريدد  أطددا  الفقدد         2لاري لددت الفقدد      
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د با  ال ةايف  الدالىة يفلض اله  مما يدق عل  ادك     ةري أدا  عضة يىةة ال د يل    ا خيص يفق ا  ياا 

 دد ي ب  ذلح س  الي باس   لاا يف   الةابب اإلعداد لال حضت ايىد لل حاض   دبة انفىايا.ا ة  ل

ق    -2 يا عد  ال د ة   دا  ددري ادةايف   ددايت ايدةد    أدا  عضدة يىةدة ال دد يل امل دلقدة ةدألق           ال داك    لإلباة

 لاض   يد ئها؟

 داا الباريي جب   الن ا ا ليفقًا لل دلق ال ال  

  ( يةضح1بدلق  

ة  ة لىة الاةى ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل   ألق لاض   يد ئها 

 الناد   با دة سب

ل ا ا   ى ملد دري ا ةايف ه  ة ا ب  ضدىفة   ةئسة قبت  د 
امل ةئو 

ح ب مل   ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

ة  ب د 

ةايف   ا

ا  ى ملد  ا

لق  اكىًا  أدا  عضة يىةة ال د يل   أ ث

ا ا ل د ئه  ض   ي
 ال   ا  ال   ا  ال   ا 

1 . ل  ة ة ة ئ  ف   للسلب   1 %62 2.68 12 6 61 ي د ل ةن

2 
ق    مل د يل ا دال ا يد و   اق لأي

. د ائ   ال
   ةئسة 2 16% 1.75 11 31 21

3 
ة  ىد يد و عل  السلبة  قد ة ع   ب

. د ي   ا ة  ة ق اي ي ق   ال مل  ا
   ةئسة 2 91% 2.22 13 12 31

1 
يةم  طسة املق   الد ائ  عل   ية  ألق 

. ا ة  ي
   ةئسة 9 63% 1.90 31 11 21

1 
د  ةع ة   ائب ة ع   ن ي   ت السلب

. ق   مل اض ا  ا  ل
   ةئسة 6 63% 1.90 21 61 11

6 
ق       مل ي  لب   ع   ا ي سلب  ا خي

. ض ةي ق ب ا ى ال لأئ ة   أك س
   ةئسة 1 91% 2.12 21 16 32

9 

ض يسلب    السلبة سطبا ه مب ااه يريل

ا    ىه طلفىااهض ع  املق   لىد  د عل ل

. ة ى ا ل الدل  دي   لل د  س

   ةئسة 3 91% 2.21 12 11 11

6 

ىل  يقد للسلبة أ  ال  اب  امللز ة( ل ي

ة ال   ى ملصد  الةريىد لل د يفة الدل  ا

. ا ةكه د ئ  ي

ة 11 16% 1.38 96 11 11  ضدىف

2 
ده مب  ب   ب ةا يبلغ السلبة ع  يفا  ا

ة .طيق ا ئب   
   ةئسة 1 93% 2.20 11 11 31

دد م   ةد 11 ا اض   ل    ان ه     

. الضبو  ة
   ةئسة 6 91% 2.10 21 11 31

ة      ةئسة  %66 2.04 280 394 326 اجمل 

( أ  د بددددة ادددةايف   دددددايت ايدددةد    أدا  عضدددة يىةددددة ال دددد يل ةددددألق         1ي دددب   ددد  ايدددددلق ال ددداةن  ددددض       

( ال د يد) ةدالنفل يد  الةريىدد  الد       1لىة ل  ةئسة لضدىفة  لاد ي الفقد     لاض   دد اباينت  اة  عا
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%(  ق دا   لدت    ةئدسا  الفقد ا      62( لةن بة  209ريصلت عل     ةري عاق ريىي قا    ةئسها امل بح  

( 2022-1091( د بدددا  ال ددددةايف  امل ةئدددسة  لدددددد ا الريددددت   ةئدددسااها امل بحددددة  دددداة           11  2  9  6  1  1  3  2 

( أدددة   ةئدو  د  ةد  يفقدد ا  يداا امل د ةري  لأ ددا         2( أعلد    ةئددو   ريد  أطدا  الفقد         3ري لدت الفقد      لا

(  1036( الةريىد  ريىي قدا    ةئدسها املد بح     6الفق ا  ال  ريصلت عل  د بة اةايف  ضدىفة يفه  الفق    

ق لاضد   لددد ي بد     لية أدة   ةئو  مما يدق عل  ادك     ةري أدا  عضة يىةة ال د يل    ا خيدص أل 

ذلدح س  اسع  دداد علد  املدديما ايدايز   لاددأط يض عد   ةاصددلة الد دة ةدايددة الددلاا ال مسدد   لاك دغاهلض عدد                

  يةهض ةأع اق أط ري.

 دا  ددري ادةايف   ددايت ايدةد    أدا  عضدة يىةدة ال دد يل امل دلقدة            لإلباةة ع  ال ياق ال الي -3

 د  امل   لة ةةد لىة انفىا ا اض   

 ددد ق لائدددداااى ىا      ائددد خدا  ل    لألئدددةلة هددد اةبىل  عددد و عضدددة يىةدددة ال دددد يل   دددةري ا اضددد         

دداا الباريدي جب د  الن دا ا     ؟ (القاعدة  داطدة ئا ة ادلى ىة لاقنىدا  ريدي دة   ال دد يل      للاد يل  نائبة

 ليفقًا لل دلق 

 ( يةضح 6بدلق  

ىةة ال د يل أثنا  انفىاه لل حاض   داطة القاعة ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة ي

ة الناد   با دة سب ة لىة الاةى  الد ائىة 

ل ا ا   ى د مل ري ا د ه  ايف  ة ا  ضدىفة   ةئسة قبت  د بة 

مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

ا   ن ث أ يل  د  ل  ا ل ًا  أدا  عضة يىةة  ا ث

نفىاه لل حاض   داطة القاعة الد    ائىة ا

اعة. -أ ق  ع و ل ةري ا اض     ال

ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 
ي      لدت ا اض    نا  دطةق القاعة 

د . ل  ي د ا  د ائىة لري   اخل ل،  نه ل  ا
   ةئسة 2 62% 2.08 21 12 26

2 
ض  ه  ي ل ة امل أط ي   ي  ح ةدطةق السلب

ي . ض  ا ت ا ىب  ي  ل ب  ا ى حضت الغ  ة 
  ةئسة  3 62% 2.08 9 96 11

3 
ة  ى د ايف د ت  ة ا    ا أئالىب اهىة ي  خد

ة  ةق. ض    ا ا  ق   ل ل  ة  ب ل س ل  ا
ىفة 11 19% 1.40 61 31 1 د  ض

1 
ا ة مبفايىض املق   لمت ن     اد ي ها  مل س

ة. ى ل اع ف  ة
   ةئسة 6 61% 1.93 39 33 31

1 
ا   خبي د   ةو أيف ا  ا اض   ايدي ي 

قة.  ة ا ل  ا ة  ب ل س ل  ا
 سة  ةئ 1 62% 2.08 23 16 31

6 
اس   مب  ال    ت ا ةضح الديدة ة  املق    ي

ط ري ا  ا   ملق   ا ل ة  يف د  مل  .ا
   ةئسة 11 16% 1.73 12 13 11

9 
سة   ا د و أيض ال خصىا  امليث      ي

ائ . د  ل ا ه  ق     
ىفة 13 12% 1.55 11 31 11 د  ض

6 
ة  ي ل  ن ل ا كب  ا ية ام    ال  ح ة  ا ة ي

. ق   ل  ل ة  ى ق ى ب س ل  ا  ل
ىفة 12 11% 1.62 11 36 12 د  ض
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2 
ح  ل   سم ة  ا   ه ى ب د و أ  لة لا  ي

ض  . ا  ا 
   ةئسة 9 61% 1.94 26 11 22

يةب  السلبة ليئ فاد        بة ال لىة  11

ري. أط  ا   ب  ل   
   ةئسة 1 91% 2.14 21 16 31

ف     11 ل) السلبة ة لخىص أيف ا  الد  ي 

ف. د  ل ا ة و  ب ا ا  ب ا  عل ىة   طيق ت
 ة  ةئس 11 16% 1.75 11 31 21

ة  12 هض   ةنا  ثقة السالب ةنف   ة ن ى ي 

ض. ه ي د ل ة  ى ة ا جي إل ا ا   اي جت س  ا
   ةئسة 1 69% 2.02 22 11 31

حي. 13 ب ل ا ل حي  ب ل ا    ةئسة 2 %62 1.85 21 61 11 يةيف  للسلبة يف   

ي اعد السلبة عل  اق  اب  ها ا   رية  11

حي  ب ل ا اع     د مل  ي    ال ف ت اإلة ا

لدل    اإلاقا    الد  ة  ال دلض الااا    ا

اخل    . . . د يفة  مل ا د   ا ص حي ع    ب ل  ا

   ةئسة 6 61% 1.95 31 31 31

 اجمل ة  

223 626 161 1.87 62%  

   ةئسة

 

 

ل ا ا   ى د مل ري ا د ه  ايف  ة ا  ضدىفة   ةئسة قبت  د بة 
مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

ا  ئ -ب ن ث ت اةبى  ا ئةلة املنائبة أ

ض  . ا  ا 
ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 
د     ة لازي يةب  أئةلة ا ت اي  اا السلب

. ا ه ي  ا  ائ    ايفدى هض لسايفظ عل    د
   ةئسة 3 61% 1.82 32 11 21

2 
ل   د ة  ب ل س ل ا ى   يةب  ا ئةلة س   

ز. ى  س
   ةئسة 2 61% 1.84 33 11 19

3 
ل   ة ع س ح أئةلة   نةعة سفز السلب ي

ت ف  ل  ا . ا ص ق سئ  ا ل حي  ب ل ا  ل
   ةئسة 6 16% 1.74 13 11 19

1 
ا   د ة س ل ا   ف  ة عل  اسئ  ي    السلب

ا هض ل قاريااهض لابادهلا    م ي هض.  ك 
   ةئسة 1 61% 1.80 31 11 11

1 
ا   لة  د مل ا ل      ة ع ب ي    السل

نائبة ريةق امل  لة املس لرية ةأكف هض. مل  ا
   ةئسة 1 62% 2.06 21 11 26

6 
عل  اقديض اغاية  ابدة إلباةا      

ة. ب ل س ل  ا
   ةئسة 1 12% 1.78 11 11 12

   ةئسة  %61 1.84 211 291 111 اجمل ة  

ه ا ايف  ة ا د بة  ل ا   ى د مل  ضدىفة   ةئسة قبت  ا
مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

ا   -، ى ى  ا ا ا سئ ل ائ خداا    ق 

يل. د  ل   ا
ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 
ة  ى ي  د  ا ا   ق لسئاااى ىا   ي  خد

ق  . مل ا دة  ى ب س ل ة  ب ائ ن ل  نةعة     
   ةئسة 3 11% 1.62 11 36 12

2 

لق  ف  ل ا اع   ا  ا ائاااى ىا   ي  خد

ض  ه ق  ا  ف دية ة  السلبة اض      ل ا

. ض   ا ا  ح  ا  ت  ن ث  أ

   ةئسة 2 19% 1.71 13 13 11

3 

ة     دد د د ةع ن ض    د د د ل د ا د   ا دد د د ص ةيف    د د د ي

د   د د د د د د د د د د د د ك(  ا ل ت   ق ب  د د د د د د د د د د د د د ك ا

اخل  . ا . ب ل    ا ة  د ل  ا ي    .(ل  

ىفة 9 16% 1.44 61 26 6 د  ض

1 
ا   ق اد يل ادزم ال دلض الااا   ي  خد

ة. ب ل س ل ا ري  د  ل
ىفة 6 12% 1.48 16 11 1 د  ض
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1 

ل ةد)  ل ة  ب ائ ن مل ا يةيف  أك سة ال دلض 

ي       د ل ري ا   د اد  ن د    د    ى  ل د ل  ا

. . ي . ا  ق ا ل   

ىفة 1 13% 1.58 12 31 13 د  ض

6 
أئالىب  ف  ا  ض مي ى ا اقنىا  ال دل ا  خد

أ   . ا  ل  ق ي ة  د ت  ا
ىفة 1 11% 1.54 12 16 3 د  ض

9 
ا   ا  ه ب     ل ب   ا ق  س ي        

ة الد لىة. ل د يل    طيق د لف الاةى  ا
ت  1 61% 2.40 1 12 11 ب  ق

6 
ًا  د ى خص عناص  ا اض   الخىصًا ب ل ي

ح. ل   ا ا      ه ك  س ا د  د  ة
ىفة 6 16% 1.37 91 13 12 د  ض

   ةئسة  %11 1.64 323 229 111 اجمل ة  

ل ا ا   ى د مل ري ا د ه  ايف  ة ا  ضدىفة   ةئسة قبت  د بة 
مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

ة  -د ى ى  ل د ل  ا ا ة  لةئ ا ا  ا د خ ائ 

اض  . ل قنىا  اتدي ة   اد يل ا  ا  ل
ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 

ق ا ل ا ة  لئ ة       ا ال ب ا  ي  خد ى ن

ل  ا د أي قن  ا   نةعة مب ة    ى دلى  ا

 . ض   ا  ا 

   ةئسة 1 66% 1.98 31 12 26

2 
ارية  مل  ا ة  ى ل خ  س  اكىا  البىةة ا  ي 

ل لىة   سعداد لاةيفت الةئا ة املنائبة. ا  ة
   ةئسة 2 11% 1.63 16 11 2

3 
ح  ها ا  ائ خداا املصاد  ال د ىة  ل مي 

ا  . ف ة  يل  د  ة ال  ل دة ا    ع لى  ل
ىفة 1 12% 1.25 61 13 6 د  ض

1 

ية ) ال  نةلةبىا اتدي ة   ال د يل 

دب     د د د د د د ئ ا ت ا ل ة   د د د د د د د ت ا  ا ا د د د د د د د د ل ا  

و ا  لئ ىة   سمي نت  ي ل  ةة ةة آل .. .ا ) 

ىفة 1 11% 1.34 91 16 6 د  ض

1 

ة عل  اسئ فاد     اقنىا   ي    السلب

لرية   ل دلىض لاساصاق   ع لىة ال دلض  ا

ا  لالبحي الدل    لال ةاصة     ةابب ل ا

ل ض.ا ه ف  ك أ ة  ب ل  س

ىفة 3 12% 1.46 61 32 9 د  ض

6 

كت  ا ك إل ا ا  ا د خ ب السلبة عل  ائ  د  ي

لحصةق عل  املدلة ا  لاملدا ل امل ابسة  ل

ة. ى ل  د ل ا د   ا مل ا  ة

ىفة 6 36% 1.09 22 9 1 د  ض

ىفة  %12 1.46 384 157 59 اجمل ة   د  ض

يىةدة ال دد يل  ا اضد   داطددة      ( أ  د بدة ادةايف   ددايت ايدةد    انفىدا عضدة      6ي دب   د  ايددلق  ددض      

القاعدة الد  مت لدد  يفقد ا  يداا ا ددة  ريىدي انةعدت د بددة ا دا  ة د ة لددلد  دداة    ةئدسة لضدددىفة  ل                

( أ  الفقد ا   6الهد  د بدة ادةايف  قدبت    أي باكدب  د  بةاكدب انفىدا ا اضد    لق دا يلهد    ايددلق              

( لالد   6  9  3أطدا    ةئدسا    دكىدة مت لدت ةدالفق ا       ال    ص ةد و الد ف ددد اكق د ت س  يفقد ا     

(  لأ ددا ةقىددة   6( قددأعل    ةئددو للفقدد       106( قددأدك    ةئددو ل   3( للفقدد     101ادد الح   ةئددسها  ددا ةدد       

الفقد ا  يفقددد قاكددت د بدة اددةايف   دددايت ايددةد  يفىهدا   ةئددسة  ريىددي ا الريدت   ةئددسااها امل بحددة  دداة                

(   ل  اله   د با  ال ةايف  الدالىة مما يدق 11( قحد أعل  للفق    2011   ل ( قحد أدك6( للفق    1062 

علد  اددك    د ةري أدا  عضدة يىةددة ال دد يل   عد و ا اضد    لددد ي بدد  ذلدح س  اسع  داد علد  عدد و               
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ا اضدد   ةسدد ق غدددت   ددةدة لدل  ال نددة    ا ئدددالىب  دد  سي دداق اياكدددب ال سبىقدد  لاسق فددا  ةاياكدددب             

 ل ي امل   ة مبا   امللز ة  لعدا امل ا قة   ميا   امل  بة لاس ي  لغ و الفهض لال نة    ا يف ا . الن

أ دا الفقد ا  الد   د ص ة ةبىد  ا ئدةلة يفقدد ادب  أ   ىد  د بدا  ا دا  ال دت يفىهدا قاكدت   ةئددسة               

(  لدد 1قأعل    ةئو للفق    ( 2016(   ل 3( قأدك    ةئو للفق   1091لدد ا الريت   ةئسااها  ا ة   

ي ب  ذلح س  اق فا  عضة يىةة ال د يل ةاملناد ة الداة   أثنا  ال  ح لعدا اةبى  أئةلة   ت  ل  نةعة 

 لسي اق ال غاية ال ابدة.  

( مب  ةري اةايف  قبت  9ليفى ا خيص يفق ا  ائ خداا   ق اد يل ريدي ة ل  نةعة يفقد اكف د  الفق   

( ةد بدة اددةايف    ةئددسة    2-1(ممدا يدددق علد  اسي  دداا ةالاةىددة الد لىدة   لالفقدد ا          2011لةدأعل    ةئددو   

(مما يددق علد  ال د اح للسلبدة ةاملناد دة أثندا  ئدت ا اضد    لأ دا ةقىدة           1091( ل 1062ريىي قا    ةئسه ا  

قدددأدك   ( 1039(ل 1016الفقدد ا  ال ددت يفقددد قاكدددت د بددة اةايف يددا ضدددىفة ريىدددي ا الريددت   ةئددسااها  دداة              

 (  لدد ي ب  ذلح س  عدا انة  أئالىب ال د يل  لال د يل ةاإللقا  يفقو. 6  ةئو للفق    

لأ دا الفقدد ا  اخلاصدة ةائدد خداا الةئدا ة ال دلى ىددة لا ك دسة يفقددد قاكدت الفقدد   الةريىدد  الدد  د بددة              

(  أ دا ةقددة   1026هدا   ( اخلاصدة ةائد خداا ال ددبة   ريىدي قدا    ةئدو ا دا  يفى      1اةايف يدا   ةئدسة يد  الفقد        

الفقد ا  اخل ددل اخلاصددة ةائد خداا ال  نةلةبىددا   ال ددد يل لاسئد داكة ةالنددت يفقددد قدا    ةئددو د بددا              

(  6( قددأدك    ةئددو للفقددد       1012 ىدد  الفقدد ا    امل ددد ةري الضدددى) ريىددي ا الريدددت امل ةئددسا   ددا ةددد            

مل د ةري ا علدد   لددد ي بدد  ذلدح س  عدددا       (  ل  الهدد    ةئدسا    ا  2( قحدد أعلد  مل ةئددو الفقد        1063ل 

اددةيف  يدداه املددةاد   أل لددددا ددددد   املدلددض علدد  ائدد خدا ها  لدددد ادددب  أ  يندداك ضدددفًا     دد ةري سقىددن  ددددايت                

ايةد    اد يل ا اضد ا  ة د ة عداا  ريىدي   يةبدد أدا  ريقدن  ددايت ايدةد  ةد بدة عالىدة   أي يفد    د              

اعدة الد ائدىة  لددد اري ددة الد بدة امل ةئدسة   سقىدن املددايت ة د ة أيفضدة يف عدد             يفد ل  انفىدا ا اضد     الق   

عد و ا اضدد   لقددالح اةبىد  ا ئددةلة    ريدد  قددا  أغلدب  دددايت الد بددة الضددىفة  دد  كصددىب يف عدد                

 ائ خداا   ق لأئالىب ال د يل لقالح ائ خداا لئا ة لا نةلةبىا ريدي ة   ال د يل. 

 ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل امل ابسة ة فاعل  ال اة    ياق لإلباةة ع  ال -1     

 داا الباريي جب   الن ا ا ليفقًا لل دلق ال ال   لااصال  ةالسلبة؟
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 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

  يةضح( 9بدلق  

ة ل ة  ةالسلب افاعل  لااصال   ىة ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل أثنا  

ة الناد   با دة سب  الاةى

ري  ا د ل  ا   ى د مل هد بة ا ايف  ة  ضدىفة   ةئسة قبت  ا
مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

ا   ن ث أ يل  د  ةدًا  أدا  عضة يىةة ال  ا  

ة ب ل س ل ا ة ل   ا ص ا ا ل ل   اع ف  ا
ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 
ض  ه ي د ا ن ي ل ة  د ل عل  أمسا  السلب ي 

اد ة.ةأمس ن مل ا ا   ن ث أ ض  ه  ا 
   ةئسة 11 19% 1.71 1 11 13

2 
ة   ن ل   حدث ةصة  لاضح    ة   ي 

ى ة. ل غة ئ ل ة ل ا   ني ل  ا
   ةئسة 9 92% 2.17 11 61 26

3 
اطة  د ح  ا ن  ة اد ة  ي  اتةا  لاملن د ي

. ا ه ا ب لط ة  ى ائ د  ل ا اعة  ق ل  ا
   ةئسة 6 93% 2.18 11 11 32

1 
ى   ة ل    يةيف  ريةايفز لادزيزا  قايفى

ل س ل ائب.ا ن مل ا لةدت  ا ة     ب
   ةئسة 13 12% 1.78 11 12 16

1 
د  ت  ةع ى غ ا غ السلبة   بقًا ع   بل ي

. ض   ا ا  ا    ل  
ىفة 16 11% 1.33 91 29 3 د  ض

6 
ا  ك ا   لب   لس  اط ل)  دهض    ا  

أي. ل   ا
   ةئسة 11 63% 1.89 31 13 23

9 
ض  ه ا  ك  ا   د ة إل ىح الف صة للسلبة  ي 

د ا ق ة لاك  لدل ى ضاا ه ا ة. ا ا ة  ي  حب 
   ةئسة 6 62% 2.08 23 16 31

6 
د ة  ل ا ل ل   ا د ة عل  ال  ي    السلب

د. اري ل ين  ف   ق
   ةئسة 12 62% 1.85 36 32 23

2 
ة  قةا مبداية املةاد) الصدبة السا   ي

ائب. ن ةةي   ا  ب  ا  بة ةأئلة ل   أ
   ةئسة 1 93% 2.20 12 16 32

ا طيد   11 ل ةام  الديين  ه ض ة ن ىة ال ي

ا ري  د ة.ل ب ل س  ل
   ةئسة 2 91% 2.26 13 16 32

ة    طيق  11 غ ف ال قة   كفةف السلب ي

ايفي  ا  ل ة  ى ضةع ت   مبة ا ناد ة  مل ا

ف  . ل  ا

   ةئسة 11 61% 1.96 33 36 22

ل  12 ا قةا ةال ةبى  لاإل تاد أثنا  اإلت  ي

ة. ى ل د  ل ا ا   ب ي د  ل  ا ل    ع
   ةئسة 1 96% 2.27 6 61 33

ت  13 ب د ل  ا ل   ة ع ب ل س ل ا ع  ي    

ة  لال ةاصة  اع يض ال خصىة حب ي   

ض. ه ن ى ة ة   ا جي إل  ا

   ةئسة 11 19% 1.71 12 11 13

ا الدبا ا  ا بسة للسلبة أل  11 ي  خد س 

ض. ه ن ة   ي خ  ل   ا
   ةئسة 3 91% 2.26 26 16 11

ة  11 ة   د  ي  ا غة  نة    ائ خداا ل ي

  . ض   ا ا  ح  ا  ت  ن ث أ ائب  ن   
   ةئسة 1 93% 2.20 16 16 36

ب  .ي 16 ل اع ه اإلجياةىة  ة   ضح       ةئسة 2 %66 2.05 26 13 31 ة

   ةئسة  %66 1.99 410 714 438 اجمل ة  

أدا  عضدددة يىةدددة ال دددد يل أثندددا  افاعلدددد       ( أ  د بدددة ادددةايف   دددددايت ايدددةد        9ي دددب   ددد  ايددددلق  ددددض      

( يددد   1   لأ  الفقدد     دددد ريققدددت د بددة   ةئددسة لضددددىفة  ل  الهدد  د بددة ادددةايف  قددبت          لااصددال  ةالسلبددة  
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 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

(  لقددا    ةئددو   1033الةريىدد  الدد  ريصدلت علدد  د بددة ادةايف  ضدددىفة ريىددي قدا    ةئددو د بددة اةايف يدا              

( قدأدك    ةئددو   1091د بدا  ادةايف   ددايت ايددةد    ةئدسة   ةقىدة الفقدد ا  اخل دل ع د     ليدداالح ةد             

( علددد  كفدددل   11   11ا ريلدددت الفق ادددا     (  ق ددد 12( قدددأعل    ةئدددو للفقددد       2029(  ل 13  1ل دددي الفقددد ا    

(  أ ا د با  ال ةايف  الدالىة يفلض اله   مما يدق عل  ادك     ةري أدا  عضة يىةة ال د يل   2026امل ةئو 

 ا خيص يفق ا  ياا ا ة  ال  مت ة افاعل  لاةاصل     السلبدة  لددد ي بد  ذلدح س  عددا   اةددة الغىداب         

ىز املدلض عل  ت ح الد لف دل  اسي  اا ةالنةاري  اإلك اكىة  لدد ي بد   لعدا ال ل   اقة السلبة  لا ق

ذلح ل ف   دلض ا عضا  ةدد سسك ها    ا اض    أل ة بب عدا القد   عل  ال ةاصدة عدي الندت  أل ة دبب     

 الصدبة ال  مت  ةها البيد. لالل  ل

 أدا  عضة يىةة ال دد يل امل ابسدة    ا  دري اةايف   دايت ايةد   اخلا ل  لإلباةة ع  ال ياق  -1

 داا الباريي جب   الن ا ا ليفقًا لل دلق ال ال   ةد لىة ال قةيض ؟

 ( يةضح 6بدلق  

ة  ة لىة الاةى ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل امل ابسة ةد لىة ال قةيض 

 الناد   با دة سب

ري  ا د ل  ا   ى د مل هد بة ا ايف  ة  ضدىفة   ةئسة  قبت ا

مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

يل  د  ل  ا ة  ة ى ضة ي ا  ع ًا  أد ا   ط

ض   ي قة ل  ا ة  ى ل د   ل
ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 
ل  ل  ئة ا ض  ي قة ل  ا ضح أئالىب  ية

ض  . ا ل لق  ةأ  ي  خد ها   املق   
   ةئسة 6 66% 1.97 31 31 31

2 
ل زا مبةاعىد اس د    ي د ا  ط با ا  

دة. ا  ي ا ض   ي قة  ا
   ةئسة 11 19% 1.72 12 31 21

3 
كب  ا ي       ال قةيض عل  دىاف ا

د  . مل ها ي لالةبداك     اياكب ا مل  ا
ىفة 13 11% 1.49 61 23 13 د  ض

1 
ا   ض  ا ا  ي ى   د اقةميًا تا ًي  د ي

ق  . مل ا أي بز      ل  ا ل  ري  د
   ةئسة 1 96% 2.27 11 13 12

1 

ة   د د د د د ك أ ا  د خ د  د د د د ض  اي  ي ة د د د د د ق ل  ا   

ىب  ل ا أئ ل   ) ا   لقبل  البنا   النه ا  

ا    ا    ة  امل ا ي   لال قا ي   لاسط ب

.) اخل  . . . لة  مليري ا ا   اد س ة  ل

   ةئسة 2 91% 2.24 12 12 36

6 

ة     ة دة ص ل ض  أئةلة   د بة   ا ي

ا     ي د ة مل  ا ف  ا د ى ل  د ز ع ى ق ا ل ا

ا . د ة إل ا ض   ي قة لدلىا الاقىب  ال   ا

   ةئسة 6 61% 1.79 39 19 16

9 
ة  ة ا إلب ي  ة ال دلى ا  ع  قىفىة ا

ح. ى ح ص ل  ا أئل   ل
ىفة 11 11% 1.35 92 21 9 د  ض

6 
ة  ي  ب منةذبًا لإلباةة ع   ى  أئةل

ا . ب سط   ا
ىفة 11 16% 1.39 93 11 12 د  ض

حة  2 ض ا ل ت  ي ا د ض  الد با  ليفن      ةئسة 11 %16 1.75 11 13 16ي
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 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

ى   ي  د  ى ي ا ا   د ا  د    ةري  د س

ري. د ئة ل  ري ة ع ب ل س ل  ا

د    11 ا  د أ لب ري ب  ا س ل ا د بة  ض   ي

ا    د ديد ل ل ز  ى س ل   د دمي   ا ق ا 

كط . أي ت    ل  أ ة  ى ص خ ل   ا

   ةئسة 9 61% 1.94 33 11 29

ة  11 ة ا إلب ا اق  ل  أ ي  ب  يريلا  عل  

ة. ب ل س ل ا ا  ه ن د   ى ف ى    ل
   ةئسة 2 61% 1.79 13 31 22

ض  12 ه ا   ك  دة  اب لسلبة       ا مي   

ة ل ن ل حصىلى ض ا ه ة  ا سب اد    ريةق 

. ا ه ن  ع

   ةئسة 1 62% 2.06 29 11 33

د  13 د ة ة  ىد الةببا  لال  الى) للسلب د ي

. ا ه ح ى ح ص  ا
   ةئسة 3 92% 2.16 12 16 31

ا   11 ى ل ا ا ع  ك  ة  ي   ظ  ف   

ض. ي قة ل   ا
   ةئسة 1 69% 2.00 21 61 21

ية ) ك ا ا ال قةيض   س   ة ا ا  11

ض. ه ب ي د  ا ل ة  ب ل س ل ا د  ا د  سع
   ةئسة 12 19% 1.72 36 12 11

   ةئسة  %61 1.84 577 582 341 اجمل ة  

( أ  د بة اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل لد لىة ال قةيض قاكت 6ي ب     ايدلق  دض  

 اة    ةئسة لضدىفة  ل  اله  د بة اةايف  قبت   لأ  الفق ا  ال  ريصلت عل  د بة اةايف  ضدىفة 

( 9(  لقا    ةئو الفق    1012 – 1031( ريىي ا الريت   ةئسااها امل بحة  اة   6  9  3لفق ا   ي  ا

(    ري  ريصلت الفق   1031اخلاصة ة   ىة ادلى ا  اإلباةا  لال صحىح ية أدة   ةئو ريىي قا  

ال يثة ع   ( قأعل    ةئو    ة  الفق ا  الضدىفة  ق ا   لت  د با  ةقىة الفق ا  1012( عل   3 

( أعل  1( لاري لت الفق    2029-1092د با   ال ةايف  امل ةئسة  لدد ا الريت   ةئسااها امل بحة  اة   

( أدة   ةئو    ة  يفق ا  ياا امل  ةري  ل  اله  د با  اةايف  11 ل 2  ةئو   ري  أطا  الفق ا   

  ةري أدا  عضة يىةة ال د يل    ا خيص عالىة      ةري ا دا  لد لىة ال قةيض  مما يدق عل  ادك   

يفق ا  ياا ا ة  لدد ي ب  ذلح س  لض  ا ئةلة ة  ة ع ةا   دل  اسي  اا ةنة  ال ياق لاإلباةة  لعدا 

لضةح ال دلى ا  ع  قىفىة اإلباةة  لعدا اع  اد منةذ،  ةريد لإلباةة مما ييث  ئلبًا   ع لىة 

 ع لىة ال قةيض ق  ا نائب    بةد  ال دلىض ايا د . ال صحىح  لاا ي ةبب سعاد  النل   

 ا  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةدة ال دد يل طدا ، القاعدة     ال ادف  لإلباةة ع  ال ياق  -6 

 داا الباريي جب   الن ا ا ليفقًا لل دلق ال ال   الد ائىة؟
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 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

 ( يةضح 2بدلق  

أدا  عضة يىةة ال د يل طا ، القاعة الد ائىة ة لىة الاةىة الناد   ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    

 با دة سب

ري  ا د ل  ا   ى د مل هد بة ا ايف  ة  ضدىفة   ةئسة قبت  ا
مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

 ، ا  يل ط د  دئًا  أدا  عضة يىةة ال  ا ئ

ىة  ائ د  ل ا اعة  ق ل  ا
ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 
اعة  ، د ح  ية  يف صة   ابد   طا  ن مي

ض  . ا  ا 
   ةئسة 2 91% 2.22 6 62 31

2 
دا النصا ح الاةةية لا قادميىة ةأي  ق ي

 لدت.
   ةئسة 3 93% 2.19 12 19 31

3 
ة  ا ك  ية    انفىا ا ك سة ال قايفى ي 

ة. ى ض ا ي ل  ا  ل
ىفة 6 13% 1.28 61 12 6 د  ض

1 
د ي ش ع ة  ا ا  لكدلا  لل  قد لق د ب ي  

. ا ا ا    ابة  سلىه ها  لب   عل   ه ى  يف
ىفة 9 11% 1.32 99 11 2 د  ض

1 . ط  ك ة  ى م  ىفة 6 %11 1.54 11 36 6 ي  نب اك قاد أدا  السالب أ اا  د  ض

6 
اة  أع اق  ية  ألًس ةألق    اةبىههض  ي 

ب. ا صة ل  ل
   ةئسة 1 61% 1.96 32 11 26

9 
ا   اع ل  ا ب     لةئ  مب   جب ا  ل ز ي

ة. ى ب مل    ا
   ةئسة 1 91% 2.24 16 11 12

6 
ا   ه س  ب ة  ى ة  ئا ة اةص ح السلب ن مي

ري.  أط 
   ةئسة 1 16% 1.73 61 39 13

   ةئسة  %61 1.81 341 300 169 اجمل ة  

( أ  د بدة اددةايف   دددايت ايددةد    أدا  عضددة يىةدة ال ددد يل طددا ، القاعددة دددد           2ي دب   دد  ايدددلق  دددض      

( علد  د بدة   1  1  3  اله  د بدة ادةايف  قدبت   ريىدي ريصدلت الفقد ا         اكق  ت  اة    ةئسة لضدىفة  ل

( اخلاصدددددة  3(  لقددددا    ةئددددو الفقدددد       1011 – 1026اددددةايف  ضدددددىفة ا الريددددت   ةئددددسااها امل بحددددة  دددداة         

( اخلاصدددة  1مب ددا قة السلبددة انفىددا ا ك دددسة املخ لفددة يددة أددددة   ةئددو    ريدد  قدددا    ةئددو الفقدد                

  1 اا اآلط ي  ية أعل    ةئو    ة  الفق ا  الضدىفة  أ ا د با  ةقىة الفق ا   ة  نب النقد للسلبة أ

( 2021-1093( يفقدددد قاكددددت د بددددا   ال دددةايف    ةئددددسة  لدددددد ا الريدددت   ةئددددسااها امل بحددددة  دددداة             6 9 6 2

 ( أددة   ةئددو  دد  ةد  يفقدد ا  يداا امل دد ةري  أ ددا        6( أعلد    ةئددو   ريدد  أطدا  الفقدد         9لاري لدت الفقدد      

د با  ال ةايف  الدالىدة يفلدض الهد  ممدا يددق علد  اددك    د ةري أدا  عضدة يىةدة ال دد يل    دا خيدص يفقد ا                

ياا ا ة  اخلا  ةأدا   طا ، القاعدة  لددد ي بد  ذلدح س  عددا   دا قة السلبدة   انفىدا ا ك دسة لعددا           

 ى دة الاقىدز علد  ايةاكددب     امل داي ة   عقدد النددلا  لل ش الد دة  لال قصدت   باكدب ال سبىدن الد لد  ك        

 النل ية.
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 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

ياق   -9  دا  ددري ادةايف   ددايت ايدةد    أدا  عضدة يىةدة ال دد يل امل دلقدة          ال داة    لإلباةة ع  ال د

 داا الباريي جب   الن ا ا ليفقًا لل دلق ال ال   مب ال  ال خص ؟

 ( يةضح 11بدلق  

ة الناد   ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د  يل   لال  ال خص  ة لىة الاةى

 با دة سب

ري  ا د ل  ا   ى د مل هد بة ا ايف  ة  ضدىفة   ةئسة قبت  ا
مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

يل    ةدًا  أدا  عضة يىةة ال د  ا ئ

ص   خ ل  ا ل   ا  ل
ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 

ة ك ام ة ة    ي ة دة ى ص خ ة   ي     

ة     ل د د ض ا ف ل ا ا طيق  د د ة د   د ل ح ا 

ة. ة ا دع ل ا ل إلطي   ا  ل

ت  1 61% 2.52 11 26 62 ب  ق

2 
ل    ا ة ئ ل يل  د  ل  ا د ز مبهنة  ي

ض.  ل د  ق 
ت  2 92% 2.38 11 31 12 ب  ق

3 
ص   خ ل  ا هة   ل ل ا ظ  عل   ايف  

س ن. ه   ل  مب
   ةئسة 6 69% 2.02 12 61 21

1 
يل    د  د ل  ا ة  د ن ه ب   ا د ةآ ا  ز ل  ي

. ا ه ا ا ى أطيد  ل
   ةئسة 1 91% 2.14 6 91 22

ل  .  1 د ل ا حي  ب ل ح  ها ا  ا ل    ةئسة 3 %91 2.26 1 61 31 مي 

ة. 6 ى ب ن ا ب ا   غ ل ل ا ري  د ق  سري ىفة 2 %11 1.54 16 11 2 ي  د  ض

9 
ا   مليمت  ا ل و  ا  د مل ا ك    ا  ي 

. ا ه ا ب لط ا دة  ة داطة اي لدل ى  ا
ىفة 11 13% 1.28 91 22 3 د  ض

6 
د   اع مل  ين  بن   دىا  لصناد ي 

ا ا   ة  ب ل س ل  ب .ا
ىفة 12 11% 1.23 61 19 3 د  ض

2 
ا   ض  ا ل ا      ا ا يف و   دة ي 

ة. ب ل س ل ل ائب  ن مل ا لةدت  ا  ة
ىفة 11 11% 1.52 12 11 1 د  ض

ه ض ةن ةه املهين    طيق   اةد    11 ي

ل   اق ع  ل ا     ث ال سة  د أري

ص . ص  ل 

   ةئسة 9 61% 1.94 26 11 22

ل ة  11 ك ا  ل ح  ا  ة ل ل ا ي   د يفة ة د ل

قةق اإلك ا  ل ة لري ي ف   ل ا املاايب 

. ص    ا د مل  ا

   ةئسة 1 93% 2.18 19 16 31

ح  12 ض اة دا اقا ي  لل ها  املدنىة  ق ي

ة. ب ل س ل ا ا   د أ ري      ة
ىفة 6 12% 1.57 11 31 11 د  ض

   ةئسة  %63 1.88 410 522 268 اجمل ة  

لالددددد   ( أ  د بددددة ادددددةايف   دددددايت ايددددةد    أدا  عضددددة يىةددددة ال ددددد يل          11ي ددددب   دددد  ايدددددلق  دددددض      

( علد    دد ةري   12  2  6  9  6ال خصد  ددد ابايندت  داة  ضددىفة ل  ةئددسة لقدبت   ريىدي ريصدلت الفقد ا             

( اخلاصدة ة دبين   6(  لقدا    ةئدو الفقد       1019 – 1023ادةايف  ضددىفة ا الريدت   ةئدسااها امل بحدة  داة         

( امل دلقدة ة يفد  اقدا ي     12   دىا  لصنادين طتية مل اعد  السلبة ية أدة   ةئو    ري  ريصلت الفق  
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 م2014   ديسمبر -يوليوالرابع العدد     جامعة الناصرمجلة 

 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

( 11  11 1 1 3  2ع     ةري السلبة عل  أعل    ةئو    ة  الفق ا  الضدىفة    ريد  ريصدلت الفقد ا      

( 11( اري لدت الفقد      2036-1021عل     ةري د بدا   ادةايف    ةئدسة ا الريدت   ةئدسااها امل بحدة  داة          

( امل دلقددة ةداع زام املدلددض مبهندة ال ددد يل      2أطدا  الفقد       امل دلقدة ةدالن ة املهددين علد  أدكدد    ةئدو    ريدد        

علد  أقددي   ةئدو  دد  ةدد  يفقد ا    دد ةري ال ددةايف  امل ةئدسة  أ ددا د بدا  ال ددةايف  الدالىددة يف دا   دد  كصددىب                 

( امل دلقة ة خصىة املدلض لأطيد  لئلةق   ليد  الفقد   الةريىدد  الد  لصدلت د بدة اةايف يدا س         11الفق    

(  لة  ة عاا دلت الن ا ا علد  اددك    د ةري أدا  عضدة يىةدة ال دد يل         2012  ةئسها   قبت  ريىي قا 

لال  ال خص  لدد ي بد  ذلدح س  عددا اسي  داا ة ن ىدة  هن د  مب اةددة قدة بديدد  لسي داق اددةي   دا             

علد    يفا     لاض ا  عند غىاةة للد ة     ا  كط  أل  ئباب أط ري   د  الاقىدز يفقدو ةالد بدة ا ل     

اسي  داا ة ددةام  تخصددى   لق ددب ثقدة  يةدد   لاع ددزامه مبنصددب   ليدداا يفد و علدد  عضددة يىةددة ال ددد يل               

اي  ا د  ة ن ى دد  املهنىددة لرياب دد  لل ددد يب لال أيىددة امل دد       ىدد  بةاكددب ال خصددىة ري دد  يدد      دد               

   اي    دايت ايةد  ال ا لة   ايا دة. 

ري ادةايف   ددايت ايدةد    أدا  عضدة يىةدة ال دد يل امل دلقدة         ا  دلإلباةة ع  ال ياق ال ا     -9

 داا الباريي جب   الن ا ا ليفقًا لل دلق ال ال   مب اق طد ة اجمل   ؟

 ( يةضح 11بدلق  

ة الناد    ة لىة الاةى ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عضة يىةة ال د يل   طد ة اجمل    

 با دة سب

ل  ا ا   ى د مل ري ا هد بة د ايف  ة  ضدىفة   ةئسة قبت  ا
مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف   ة ا

ا  ى د مل  ا

نًا  أدا  عضة يىةة ال د يل    ا  ث

اجمل   . د ة   ط
ا  ال   ا  ل    ل   ا  ا  ا

1 
س ة  ل ين  لة  ا تل  ا ي    

ة. ب ل س ل ا ري  د ل ة  ى ل ل مل ي  ا
   ةئسة 1 62% 2.07 21 13 32

2 

ا  يةب  السلبة ل ذ س ح    ي  

اد ة  ن مل ا لب  س ا  ض  ةادده ة ة ل ص

لةق. ت ا ح  ا ا اد  ل

   ةئسة 7 16% 1.75 13 32 16

3 
ة  ى ة لاسب  اع ي ئخ القىض الدينى

ل  . د مل  ا ف  فة ك ىة    ن مله ا  ل
   ةئسة 3 66% 1.97 31 11 26

1 

هض   ان ىة ل  د     طيق   ي 

ض  ى ص  ا قة  ةايب   ية     ص

ى ف ن ا لعا  ع ة  فىد  ل ا     اي

. ا ه قةمي ا  ل

   ةئسة 5 61% 1.81 16 29 29

1 
ة       ا د جي س د ة  ة  د   ة د   ي يةب

ة. ة ى ب ل ا ل   لة ع ايف ح ل   ل
   ةئسة 4 62% 1.85 11 21 31

6 
د  ف  ل ا أي ىة  ق  ه   ريىا   ييم 

اجمل       طيق ع ض  مل  ي   ل
   ةئسة 2 66% 2.04 21 16 22
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 م2014   ديسمبر -يوليوالرابع العدد     جامعة الناصرمجلة 

 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

. ا ه ل ىة ري ف ى ق ل ىة لعاملىة  ل  ل

9 
لىة لاجمل    ية ) الديدة ة  ال 

ل .  ا 
ىفة 8 12% 1.55 62 21 19 د  ض

6 

ا ة  لئ د  ا د إلع ة  ب ل س ل ا يةب  

ف  ا  د مل ا ا  ه ن د   ة ا  فى دلى ى ا

ة. ى ل  ا 

ىفة 9 12% 1.55 13 32 6 د  ض

2 

ث  حبة د  ا د سع ة    ب اعد السل ي 

ض   رية    ي   ه ا  ة  ى ل  ع

ىة. د اد  ل

   ةئسة 6 12% 1.78 11 12 16

ي 11 اةعة فا    السلبة محي   ن ة ي

ا اجمل      النلايفة  د ىة  د لط

اخل .. . . . حة  ص ل ا  ل

ىفة 10 11% 1.24 61 16 1 د  ض

   ةئسة  %12 1.76 450 339 211 اجمل ة  

( أ  د بددة ادةايف   دددايت ايددةد    أدا  عضدة يىةددة ال ددد يل امل دلقددة         11ي دب   دد  ايدددلق ال داةن  دددض       

  الهدد  د بددة ادةايف  قددبت   لأ  الفقدد ا  الدد        خبد  د  لل    دد  دددد اكق د ت  دداة    ةئددسة لضددىفة  ل       

 – 1021( ريىددي ا الريدت   ةئدسااها امل بحدة  دداة        11  6  9ريصدلت علد  د بدة اددةايف  ضددىفة يد  الفقد ا          

( امل دلقة ة نفىا محي  اةعةية لطد ىة عل  أددة   ةئدو    ريد  ريصدلت     11(  ريىي ريصلت الفق    1011

  6  1 1 3 2  1عل  كف      ة  الفق ا  الضددىفة  ق دا ريصدلت الفقد ا       ( عل  امل ةئو ا 6  9الفق ا   

( 1( اري لدت الفقد      2019-1091( علد  د بدا   ادةايف    ةئدسة  ريىدي ا الريدت   ةئدسااها امل بحدة  داة            2

( امل دلقدة ة ةبىد    2امل دلقة ة   ى  اتل الة ين لدري السلبة عل  أعلد    ةئدو    ريد  أطدا  الفقد         

بدة  ددة ريددة امل د ي  الةاددىددة علدد  أددة   ةئددو  دد  ةد  يفقدد ا  امل دد ةري امل ةئدو  أ ددا د بددا  ال ددةايف                  السل

الدالىدة يفلدض الهدد  ممدا يدددق علد  ادددك    د ةري أدا  عضدة يىةددة ال دد يل    ددا خيدص يفقدد ا  لدة  طد ددة                 

غاق أعضدا  يىةدة   اجمل     لدد ي ب  ذلدح عددا يفهدض  ئدالة ال لىدة لعيد هدا ةداجمل    ا لد   لقدالح اك د          

 ال د يل ةأ ة يض ال خصىة. 

ياا لدد قاكت أدك  د بة اةايف    املدايت  اد يب السلبة عل  اإلكاكت   لابين  دىدا  لصدنادين طتيدة    

مل اعد  السلبة  لامل ا قة    يمت ا  عل ىة  لعقد كدلا  لل ش ع دة ل دد يب السلبدة علد  اسبىدن املهدا ا        

%( ليدداا ي بد  س  لضدد     11-% 13-% 11-% 36ة د بدة اةايف يددا علد  الااىدب      الد لىدة  ريىدي قاكددت ك دب    

املدلددض لاللدد لل املدى ددىة الصدددبة لعدددا اددةيف  اإل  اكدددا  لديددة لقددالح  نسقددة ال لىددة  غلقددة   ي ددد س               

  املنايف ة عل  اإلك ا، الدل   لاإلةدا   ل  ا، س  ائ ق ا  لان ىة   ياه ايةاكب. لقاكت أعلد  د بدة ادةايف   

  املدايت  يد ل كف   ة  ل   ي     ة خصىة دةية لخملص   لي  بهض  ها ا  ال د يل ةالاةىدة الد لىدة    

يد ددز مبهنددة ال دددد يل يقةا ةال ةبىدد  لاإل تدداد عندددد ريددة اددد يبا  ليددددد اقةميددًا تددا ًي دل  ريدددال بددز   ددد                

% 62ة ال دةايف  ري دب الااىدب     املق   لجيلل مب  بة لمي لح  ها ا  البحي الدل د . ريىدي قاكدت ك دبة د بد     
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 م2014   ديسمبر -يوليوالرابع العدد     جامعة الناصرمجلة 

 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

%(  ليدداه الن ددب   ابلددغ   ددد ةري ا دا  الدددال  لل نهددا  قبةلددة ةد بدددة         91-% 96-% 92-% 61 -% 61-

    ةئسة. 

 ق ا مت سلىة الن ا ا النها ىة لاف تيا ة  ة عاا    طيق ايدلق ال ال  

  يةضح (12بدلق  

ة يىةة ال د يل ة  ة عاا     ى  ا ال  ة لىة الاةىة ك ا ا دىاف  دري اةايف   دايت ايةد    أدا  عض

 الناد   با دة سب

ا ا ل  ل   ةري دىاف  دري اةايف ي ا  ضدىفة   ةئسة قبت  ا 
مل ةئو  ا

ح مل ب  ا
 الن بة

ا اىب 

 الفق  

د بة 

ايف  ة  ا

ا  ى د مل ل   ا  ا ا  ا ل    ل   ا  ا  ا

ا  عضة يىةة ال د يل     ريلة  1 د أ

د  ل خسىو ل   .يل ا اض  ا

115 

 

400 

 

385 

 
   ةئسة 8 19% 1.7

لق  2 أ يل    د  ل  ا ة  ة ا  عضة يى د أ

ا ه د ئ ي ض    ا  ل
   ةئسة 1 66% 2.04 280 394 326

ىا  3 انف

عضة يىةة 

ال د يل 

ل حاض   ل

اطة  د

 القاعة 

ع و ل ةري  -أ

اض     القاعة.  ا 

اةبى  ا ئةلة  -ب

ملنائبة   ا اض  .ةا

ق  -، ا     ا خد ائ 

.ل يل  سئاااى ىا  ال د 

ائ خداا الةئا ة  -د

ال قنىا  اتدي ة  .ل

223 

111 

111 

59 

626 

291 

229 

157 

161 

211 

323 

384 

1.87 

1.84 

1.64 
1.46 

   ةئسة 7 16%

 1.74 1469 1354 577 اجمل ة 

أدا  عضة يىةة ال د يل أثنا  افاعل   1

ة. ب ل س ل ا ة ل   ا ص ا ا  ل
   ةئسة 2 66% 1.99 410 714 438

ة  1 ا  عضة يىةة ال د يل لد لى د أ

ل قةيض  .ا
   ةئسة 4 61% 1.84 577 582 341

أدا  عضة يىةة ال د يل طا ، القاعة  6

د ائىة ل  .ا
   ةئسة 5 61% 1.81 341 300 169

ا  عضة يىةة ال د يل   لال   9 د أ

ل خص   .ا
   ةئسة 3 63% 1.88 410 522 268

ا  عضة يىةة ال د يل   طد ة  6 د أ

 .   اجمل
   ةئسة 6 12% 1.76 450 339 211

   ةئسة  %62 1.85 3937 4205 2330 اجمل ة  

النداد    –( أ   دايت ايةد    ا دا  ال د ي    عضا  يىةدة ال دد يل ة لىدة الاةىدة     12ي ب     ايدلق  

ايدلق ةن بة اةايف  با دة سب    ا ةايف  مب  ةري عاق ريىي قاكت د با   ى  لال  ا دا  ال د ي     

%( ليدد  أعلدد    66( لك ددبة   2.04  ةئدسة  ريصددة لددة  ا دا  ةددألق لاضدد   علدد  امل ابددة ا ل  مب ةئددو          

ك دبة  د  ةد  قايفدة ا دال   يلىد  لدة  أدا  عضدة يىةدة ال دد يل أثندا  افاعلد  لااصدال  ةالسلبدة مب ةئددو                

عضدة يىةدة ال دد يل   لالد  ال خصد  مب ةئدو        %(  ل  امل ابة ال ال ة با  لدة  أدا  66( لك بة  1.99 
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 م2014   ديسمبر -يوليوالرابع العدد     جامعة الناصرمجلة 

 النادر  مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس بكلية التربية
 

 هلل أمحد القحفةد/ أمحد عبدا            
 

%(  لا دددة  ال اةددد  يدددة امل دلدددن ةدددأدا  عضدددة يىةدددة ال دددد يل   ع لىدددة ال قدددةيض مب ةئدددو            63( لك ددبة   1.88 

%(  لاري ددددة امل ابددددة اخلا  ددددة لددددة  أدا  عضددددة يىةددددة ال ددددد يل طددددا ، القاعددددة الد ائدددددىة           61( لك ددددبة   1.84 

ابدة ال ادئددة اري لدها لدة  أدا  عضدة يىةددة ال دد يل   طد دة اجمل  دد           %(  لامل 61( لك دبة   1.81مب ةئدو   

%(  لاري ددددة امل ابدددة ال دددداةدة ا دددة  امل دلددددن ةدددأدا  عضددددة يىةدددة ال ددددد يل   ألق          12( لك دددبة   1.76مب ةئدددو   

%(  لبدا    امل ابددة ال ا ندة لا طددت  لددة       16( لك ددبة   1.74لاضد   يد ئددها ةف لعد  ا  ةدددة لمب ةئدو       

%(  لةهدددداه  19( لك دددبة   1.7عضدددة يىةددددة ال دددد يل     ريلددددة ال خسدددىو ل ددددد يل ا اضددد   مب ةئددددو          أدا  

 أدا  أعضا  يىةة ال د يل ةال لىة   ةئسة.د بة الن ا ا ي ب  أ  

 ىد  ا دال  ريققدت د بدة ادةايف    ةئدسة  ل   قدن أي لدة  د بدة ادةايف  عالىد  أل ضددىفة     ا حقدن              

للقبةق سس   لة ي     ةد  ياكىدة لدال  ي دا  لداق أدا  عضدة يىةدة ال دد يل           %( ا دد  66الن بة  

%(  يلىد  لدداق أدا  عضدة يىةددة ال ددد يل أثندا  افاعلدد  لاةاصدل  ةالسلبددة لةن ددبة           66ألق لاضد   لةن ددبة    

ائد ق ا   %(  لي  ك بة اةايف    ةئسة   اصة س  اتد ا عل   لدد ي بد  ذلدح لددد  أئدباب  نهدا  عددا       66 

املد ئدد  ة دددبب ةدددد ال لىدددة عدد  أ ددداق  ئددد نهض  لقددالح عددددا اددةيف  اإل  اكدددا  املاديددة اليم دددة لل دددد يل               

جتهىدددز القاعددددا  الد ائدددىة  ريضدددة   دلددددض السلبدددة  ددد  ال يددد)  عدددددا ادددةيف  طدددد ا  ال دددداد               ةاتدددديي  لتدددح  

ايدةد  املسلةةدة مب د ةري    ايا د  قة  ال لىة مبنسقة كا ىة  لري   يصة    ةري ا دا  س  سقىدن  ددايت   

اددةيفت ةد ا ا اددد يب ل أيىددة أدا  املدلددض   بةاكدب   ددددد   لس ةددد  دد           سلىدة ةىةدد  لل لىددة  ل   عداق  يفيةددد  دد     

اةيفت قايفة الةئا ة ال دلى ىة لال  نةلةبىة  لاةيفت  صاد  املد يفة    ق دب لتدب ة كدت لغتيدا  قدالح      

ةاصدة  د  السلبددة  ل  اةددة اإلتد ال لال ةبىد  هلدض  ل يفدد          ضد ل   اةابدد عضدة يىةدة ال ددد يل ة د ة دا دض ل         

ال قدا ي  اليم ددة س  بهددة اسط صددا  عدد   ىدد  كقدداط القددة  لالضددد) ملددد ل  ددا ي سلبدد    دد قبة ال لىددة               

 لالد لىة ال دلى ىة  لمبا ي نائب     دايت ايةد  املد  د    ايا دة لال دلىض الدال . 

 وصيات:تال
 لل ش ع ة ل سةي  ا دا  ال د ي    عضا  يىةة ال د يل ةال لىة.عقد دل ا  اد يبىة  -1
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  د يل ةال  هىزا  لا دلا  لاملةاد املنائبة.كلىض ةىةة ادلض ريدي ة ة زليد داعا  ال -4

 ل ضد ل   اددد يب أعضدا  يىةددة ال دد يل علدد  ائدد خداا لئدا ة ادلى ىددة لا نةلةبىدة ريدي ددة   ال ددد يل              -5

 ل ةد .ل يل ليفقًاال نة    أئالىب ال د 

 ه  دةي  عضددة يىةددة ال ددد يل   أدا د  ا قددادمي   لائدد خدا   لئددا ة ريدي دة   ع لىددة ال ددد يل  لك دد             -6

 أحباث عل ىة ل  ة  ل  ا ق     كدلا  ل يمت ا  عل ىة.
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 املقرتحات:
  دطي  لبةد  الد لىة ال دلى ىة لخم بااها   ال لىة.مب سةي   دايت طاصة سب ا  د ائا  ل -1

 ن   ثقايفة امل ا قة ال اة  لنلاا لة ا ا ايةد .انفىا د ائا  ل -2

 الهدا ليفقدًا ملددايت ايدةد    د   ن دةا   ل ندايا ل لبدة         انفىا أحباث عل ىة عل  لاد  ال لىة ة قةيض ة -3

 لد ائا  علىا(.  لا ةىة ع لىة  ل ة ف  ل دل  
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 : املراجع
الد ب (   1261اة   نلة    -1      ايز  ال اك    القاي     دا  املدا ل .ل ا  

لد  ال ا لة   (   صدةةا  اسبىن  دايت ض ا  اية2119أمحد  ابح  بي    -2 د ي ال  املنايا ل  ق    للة د ائا    

 ( . 122اي دىة املص ية لل نايا ل  ق ال د يل   قلىة الاةىة   با دة ع  مشل  القاي    الددد  

 فهة ها لاسبىقااها لس  اكىة اإليفاد   نها   القسا  ال دلى   -(   سدا   ايةد  ال لىة 1221أمحد ئدىد د ةاف    -3

الد ة ي  ال دةد اخللىا   .11  ال نة  11  الددد ئالة 

قلىة (   كيفاق اسةي  قلىا  الاةىة ليفن  يت ا  ايةد  لاسبىقاا     ىدا  ال دلىض الدال     2113أمحد عل   قندا    -1

   با دة د  ن.الاةىة

ألئبة  ل دة ع ة  (   ضبو ايةد    ال دلىض الدال  لعيد   ةال ن ىة  2111اطلى) الس الكة   -1  اليكا ا ا قادمي  ل

ل ع    اخلا  ا  دك    ا.12/1/2111- 11ل قا  لل غىت(   دينة ات   الدل ىة     الدلةا لال  نةلةبىا الدل   

ي(   1261سمساعىة ة  محاد ايةي ي   -6 ح لل ةي  صحا ض ال  سقىن أمحد عبد الغفة  عسا   ةتل  دا  الدلض 2   ط د 

 .116   2لل يي  ،

دبة (  2111قادميىة املهنىة لل دل    ا  -9 ض  ال دلى قة امل  ةيا  املدىا ية لض ا  بةد  لاع  اد  يئ ا   ثى   ايا د ل

  .  ص ا ئائ   ريلة ال دلىض 

(   منةذ،  قاح ل  ةي   دلض الدلةا ال  ا ية    ص    ضة  2119ة يا   عبد ات ىد مغلةق  لمحدي عبد الدزيز   -6

ال ائ  ع       دايت ضبو ايةد  الدل    يةلىة  دا   26 – 21 اسةي   نايا ال دلىض   ضة   دايت ايةد  (  امليمت  

 الضىايفة  با دة ع  مشل  اجمللد ال الي.

(   املها ا  ال د ي ىة  عضا  يىةة ال د يل ة لىة الاةىة جبا دة ال لسا  2112ة  يةي ة ال دىة  لعبد اهلل طساةىة   -2

كىةلل د ب علىها    لبهة كل   لبة الد ائا  الدلىا     داةةف لرياب هض اإلك ا الدلةا   (  ايزا   . 16  الددد  للة 

ض (      ضة   فهةا سدا   ايةد  ال ا لة   يفل س   2111 ىة ك ةا    -11 ال دلى ال ةعىة    د  مليمت   أع ل دة عل ىة 

فل سىين ال و ال ةعىة   با دة القدف املف ةرية    دينة  اا اهلل   الاي عقده ة كا ا الاةىة لدا    ضب ايا د  

 . 1/9/2111-3الفا  الةاددة 

ق   (   سدا   ايةد  ال ا لة   ال دلىض الدال  مبص     1226ري   البىبيلي   -11 ال  يمت  ال دلىض الدال     ص  لسديا  

الد  ي  ي ل   اية .  21 – 21  با دة املنةيفىة   اتاد

ة  ع   (   ثقايفة املدايت لال دلىض ايا د    2111ااة  ري   ئىد  تح -12 ال ا الدل     نايا ال دلىض لامل  ةيا   امليمت  

 (  با دة ع  مشل  اي دىة املص ية لل نايا ل  ق ال د يل.1يةلىة  للد   29 –26املدىا ية  

اهلندئة   اي دىة  سعاد  خداا  دطة (   س   أدا  املد ئة ال اكةية الدا ة    ص  ةائ2113ريل   ل د يف ا،   -13

الاةىةال دلى ىة   لاإلدا  املص ية للاةىة املقا كة   يناي    ص . ال ا     الددد للة 

الد ة  (   2113طالد ل د الزلالي   -11 الة    الد ة    اق  أئة   القاي     ل ةعة النىة ايةد  ال ا لة   ال دلىض ل

 الد ةىة .

تةذ،   ضبو  دايت ايةد    ال دلىض ا قادمي   طلىة عةده    (   من -11 الن ح عل    .  ا
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امليمت  (     دايت بةد  ا دا  ال د ي   ملدل   الدلةا   ةال دلىض الداا   ضة  أةداد ال دلض    2119 اتد ل د  اتد   -16

ال ائ  ع    دة ع  مشل  اي دىة املص ية يةلىة  با 26 – 21  اسةي   نايا ال دلىض   ضة   دايت ايةد    الدل   

 (. 2لل نايا ل  ق ال د يل  اجمللد  

امليمت  (   ة كا ا  قاح ل سةي  أدا   دل   ال ياضىا    ضة   دايت ايةد  ال ا لة    2119  ضا   يفدت ئلى ا    -19

ال ائ  ع    مشل  اي دىة املص ية يةلىة  با دة ع  26 – 21  اسةي   نايا ال دلىض   ضة   دايت ايةد   الدل   

 لل نايا ل  ق ال د يل  اجمللد ال اة . 

ضايا ا ةةية   عص  الدةملة ل ا ةدد اتداثة  ئل لة كيفاق ا ةةية    دد (   2111ئا   ل د  كصا    -16 الدا         القاي  د

 املص ية اللبناكىة.

ايةد ىين   (    يت ا  ايةد    ال دلىض ايا د  الفل س2116ئهىة  مق دياب   -12    ايا دة اإلئي ىة ةغز .للة 

الاةةية(   2111صا  كاص  على ا    -21 امليئ ا   ال ا لة    ا   ايةد   دا  ال  لق    ال سبىن ل قاريا  ال سةي (   سد

 ع ا .

 ل ة الد ةىة (   اسبىن سدا   ايةد  ال ا لة ل سةي  ال دلىض الداا للبنا    امل2111صيية ةنت   لض ي لض الىحىةي   -21

هال دةدية     ا الاةىة   ئالة دق ة     با دة  ىبة  املدينة املنة  . قلىة 

الة  (   ايةد    ال دلىض   2111عا   عبد اهلل  ال ه اك    -22 فة    ال نة اخلا  ة  امل ل ة الد ةىة 1611  الددد صحى

 ال دةدية. 

ةد    أدا  أعضا  يىةة ال د يل ل دالكىهض جبا دة أئىةط   (   ةد   دةدا  اي2113عبد ات ىد    ي   عبد الدزيز   -23

ال ن ىة يفة ل قا ال   (.9(   الددد  1  ال نة  للة 

ا لئو(   بةد  ال دلىض ايا د    2111عبد ال مح  ال اتد  -21 ال  ق  د      ئب  ي.  2111  الددد ب ي

  ساة  ال تىد   2  طاقا    الف   اإلئي   املداص  سدا   ايةد  ال ا لة اإل(    2116عبد ال مح  ة  سة ايىض ايةيي   -21

 املدينة املنة  .

ف ىة  (    دةدا  اسبىن ايةد    ال دلىض الداا   2119عبد اللسى)  الدا يفة   -26 الن الاةةية ل اي دىة ال دةدية للدلةا 

الاةىة    با دة امللح ئدةد  اجمللد ال اة . قلىة 

الدال      ا  د عل  لاد  ال دلىض الدال    (    يريلا  2111عل  لايفلة   -29 ض  ة    ا  د ل دة  قد ة مليمت  ال دلى

 ا.2111-أيا 16-16 ا  د الةاد  لالس ةح  با دة الز دا  ا يلىة 

(   ة كا ا  قاح ل ح   ا دا  ال د ي   ملدل   الدلةا   1226عل  لى  الدي   اتد  ل ن  عبد اهلادي ئدةدي   -26

الد  ي ة اإلعدادية   امل ريل ي ل اتاد ق    ل   للة اي دىة املص ية للاةىة الدل ىة  امليمت  ال اك  إلعداد  دلض الدلةا ل

 با دة ع  مشل القاي  .

(   القد ا  املسلةةة ل سةي  بةد  ا دا  ا قادمي   عضا  يىةة ال د يل مليئ ا  ال دلض 2111عل  كاص  ال  ىةي   -22

ةة تة ع ةديا  الدةملة  الدال  ملةابهة س ي     ق افدىة لثىقة اآل ا  ا  ت عبداهلل عبدالدزيزريةق ال دلىض الدال     حب

 .31/1/2111ذيات ة 12-21

(   اقةيض املها ا  ال د ي ىة اليم ة لسيب اللغة الد ةىة ة لىا  الاةىة ئلسنة ع ا    2116يف ح  ري اك  ل د عل    -31

املنايا ل ا ئا     ل  للة د د ي ال   اي دىة املص ية لل نايا ل  ق ال د يل.  ق 
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(   (   ايةد  ال ا لة لس  اكىة اسبىقها   ال دلىض ايا د  املص ي    د ائة سلىلىة  1222يف ح  د لي  ل د  عبى ة   -31

ي ال نة الدل       قلىة الاةىة  با دة ريلةا .امليمت  

ا قادمي     لاسع  ادقادمي  ليا ا ال دلض ع  ةدد     دايت ايةد  (    دايت اسع  اد ا 2111ق اق س اا قا ة   -32

حال دلىض املف ةح      ماي   ضىا  الدي   س ي (   ف ة امل ض   ؤري ع ةىة ان ةية     يمت  املدلة ااىة لالقد   ال نايف ىة لل دلى

  .القاي    با دة ع  مشل    قز ال دلىض املف ةح

(    دري سقن  دايت ايةد    ة كا ا الاةىة املىداكىة القا ض لاكد اف ذلح عل  ا دا  2119ملىا  تدبا  أةة ميد   -33

اي دىة املص ية لل نايا ل  ق ال د يل  امليمت  ال د ي   لاسجتاه  ة املهنة لدري السالبا  املدل ا  مبنسقة القصىض   

ال ائ  ع     .يةلىة 26 – 21ةد    با دة ع  مشل  اجمللد ال اة   اسةي   نايا ال دلىض   ضة   دايت اي الدل   

دي ة(   2112 أ ة  الد ادقة  ل ا ق ال ل    -31 ات املنل ا      دا  صفا   ع ا   ا  د . ايةد    

(    دايت سقىن ايةد  ال ا لة لدري عضة يىةة ال د يل   قلىا  2112ل د امحد لس) اية  لل ديفا زعادق   -31

ايا د با دة سب    ي  الباري    با دة سب.23  الدددللة 

   اسةي  قلىا  الاةىة ة   دايت اسع  اد ل يت ا  ايةد (    2112ل د ة  ئلى ا  البند ي  ل تدي أمحد  دى ة   -36

 لما   ال دلىض الدال   ئلسنة ع ا .

الدال  ال دلىض ايا د    ضة  الدةملة   إلصيح(   اةبها  عا ة 2111ل د ة  يفا  ة   -39 ض  ال دلى دل   ل دة  قد ة لن

الدل   ي  البح  ا. 2111  ضة  الدةملة با دة الدلةا لال قنىا   اةكل  كةيف ي  ل

دل   اقىىض ا دا   عضا  اهلىةة ال دلى ىة  ل دة ع ة (   املدايت لاقىىض ا دا     2111ل د  اق الدي    لل د  بب   -36

 مبد ئة ال  ىز الن ةذبىة  الد .

(     سلبا  سقىن ايةد  ال ا لة    دا ف ال دلىض ال اكةي الداا جب هة ية  ص  2113د ري ن  عبده  الد     ل  -32

ال ن ىةالد ةىة     يفة ل قا ال   ( . 9(   الددد  1  ال نة  للة 

حبي  دد ليب  ا     لاةىة(   أكل ة ايةد  لاع  اد املدايت ةالن بة لل لىا  ايا دىة لل لىا  ا2113ل د طت أمحد الفةاق   -11

الاةىة  اخلا ل ي دىة قلىا  الاةىة ل دايديا   ايا دا  الد ةىة  .2113كى ا   22-26با دة د  ن  قلىة 

(    دايت ايةد  ال ا لة ل سةي  كلاا ا ةي   دلض ال دلىض ال اكةي الداا ة لىا  1222ل د عبد ال امق سة ايىض ليح   -11

ه ئالة دق ة الاةىة  ا    با دة الزدامين   يف   ةنها  قلىة الاةىة   د ض أصةق الاةىة.  

ال ا لة(    2111ل د عبدالةياب الدزالي   -12 ايةد   ا     .ا  د  –  دا  الىامل ي الد لىة للن   لال ةمي    ع ا  1   طسد

مبا ي ي ا     باد  سدا   ايةد  (   اسةي  أدا  أعضا  يىةة ال د يل   ايا دا  الد ةىة 2116ل د عةو الااة ي   -13

ضال ا لة    املدل    للة ا ةةية ثقايفىة با دة.للة 

صحىحة(   1292ل د كاص  ا لباك    -11 ال ي  ا ريادي  .1113 ح3  ال ةيت   الدا  ال لفىة  ا ئل لة 

ايةد    ديةامل ل ة الد ةىة ال دة –(  ال ياو 2116  ةد  اهلىةة الة نىة لل قةيض لاسع  اد ا قادمي    -11 دلىة ض ا  

ا قادمي  اسع  اد      امل ل ة الد ةىة ال دةدية ايز  ا لق  كلاا ض ا  ايةد  لاسع  اد ا قادمي     امل ل ة ل

 .الد ةىة ال دةدية   ا ف

  اح عل  [  سدا   ايةد  ال ا لة ]  ؤية ريةق املفهةا لا ي ىة –بةد  ال دلىض  -(  ايةد   2111 صسف  ال ايح ل د   -16

ت  .الن
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(   اصة     قبل   دلا  املدلض   ضة  ال غتا  امل ةددة   اجمل    ل نلة ة ال دلىض 2119 صسف  ل د  قا ة   -19

ال ائ  ع  لاملدايت القة ىة لل دلىض     يةلىة    26 – 21  اسةي   نايا ال دلىض   ضة   دايت ايةد     امليمت  الدل   

 ي دىة املص ية لل نايا ل  ق ال د يل   اجمللد ال الي.با دة ع  مشل   ا

يد(   لاد  املها ا  ال د ي ىة لدضةا  يىةة ال د يل ة لىة الدلةا ال سبىقىة   ضة  1131 ن  ةنت محىد ال بىد    -16

ت دايت ايةد  ال ا لة    لبهة كل   البا  با دة أا الق ري با دة أا الق ري . الن ح عل    .  ا

ة ياو ا  فاق ل دا ف   ISO  9000(     سلبا  اسبىن سدا   ايةد  ال ا لة  2111يفةمي  البائة    ىاد  ل د -12

الاةىة  د ائة  ىداكىة    ال دلىض الداا مبص   (.19  املنصة    الددد  للة قلىة 

 ئالة  ل ة الد ةىة ال دةدية   (   اقةيض ا دا  ال د ي   ملدل   الدلةا   امل ريلة ال اكةية ةامل2111كاص  صا   الق ك    -11

ه غت  ن ة   ا    ايا دة ا   ي ىة ةلند . دق ة 

  (69    اجمللة الاةةية(   اسةي  أدا  لقىاف سدا   ايةد  ال ا لة    يئ ا  ال دلىض الدال    2113كد ا  صا  املةئةي   -11

   ال ةيت للل الن   الدل  .19للد 

حبي  قدا لل  دىة ال دةدية للدلةا الاةةية    ايةد     دا ف ال دلىض الداايد(    1126يند امحد الية ي  -12

تلالنف ىة ب نت(  الن ح عل    .  ا

للة (    املها ا  ال د ي ىة الفدلىة لامل الىة ق ا ا ايا السالبة   با دة امللح ئدةد   2111يند  ابد  اخل ىلة   -13

الاةةية لاسب  اعىة لدلةا  ل ق ري  ال أا  كىة  با دة  اإلك ا  (.12(  اجمللد  2  ة امل   ة  الددد   ل

(   أمنةذ، ل سةي  كلاا اقاعد أعضا  يىةة ال د يل ةايا دا  الى نىة   ضة  اسجتايا  2112 ى   نصة  ة     -11

ايا د الداملىة املداص      ي  الباري  ا.2112ف  ا 26  الددد لاإلك اكىا   با دة سب  للة الدلةا للة 

ائة    ةايا دا  لفل سىنىة اإلدا ية(    اقةيض بةد  اخلد ا  ال دلى ىة ل لىا  اسد صاد لالدلةا 2113ة يفا    يةئ) أة -55 د 

ا يلىة لز دا   ا جبا دة  د  ق املند ايةد   د ة مليمت  ض ا   ق   ا  الز دا .21-23/11/2113  
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 دراسة يف املرتكز األصويل واملنجز الفقهي - النسب ونفيه يف اإلسالمإثبات  

9 

 امللخص

: ان  ي ب حث إىل  ب ل  هدف ا

نظرة الشرع للنسب  حيث  نظرته للنسب ختتلف عن نظرته إلقامة احلد فالشرع يثبت النسب  -1

ألدنى مالبسة، وهو يتشوف لذلك، أما احلد فإن الشرع يسقطه لوجود أي شبهة، وكذلك يف 

 بثبا،، ويف احلدود جيب البحث عن اإلققا.  احلقوق جيب البحث عن اإل

ما هو األصل يف بثبو، النسب يف الشريعة اإلقالمية   وهو كون املولود نشأ من اتصال جنسي  -2

بني الرجل واملرأة حتت مظلة الزواج، وأي عالقة جنسية خارج هذه املظلة يرتتب عليه حلوق 

شرعا؛ ألن النسب له حقيقة واحدة ال النسب لكون املولود ولدا لصاحب املاء وولدا للمرأة 

خيتلف باختالف املرأة والرجل أواملسلم والكافر، فكل مولود يلده اإلنسان فهو ابنه شرعا ولغة 

وطبّا وهذا أصل يقاس عليه كل عالقة جنسية حمرمة بني الرجل واملرأة أو أي ممارقة طبية 

مارقة أوالدا وبثبت لدينا مصدرهم لوقائل حمرمة لإلجناب، فإذا نتج عن تلك العالقة أو امل

 فقد حتقق منا. االنتساب فيثبت لذلك نسبهم آلبائهم 

بيان أنواع الو.ء بشبهة النكاح على اختالف أنواع الشبها، اليت ذكرها الفقهاء وهو يعود يف  -3

 مجلته إىل اختالل شر. من شرو. صحة النكاح وهذا جيعله من قبيل النكاح الفاقد  

ولد الزنا إىل أبيه الزاني مامل ينازعه فيه صاحب فراش صحيح؟ وهل  هل ميكن أن ينسب -4

 نسبته ألبيه الزاني يعارض النصوص الشرعية فضال عن توافقه مع القواعد واملبادئ األصولية 

هل أدلة إبثبا، النسب أدلة معللة وليست تعبدية؟  وهل ميكن اقتفادتنا من الوقائل العلمية  -5

نسب، ويف حال االقتفادة منها يعد خروجا عن النصوص أم  دائراً يف والطبية يف جمال إبثبا، ال

 فلك تلك النصوص ومستندًا هلا 

 هل البصمة الورابثية بعد بثبو، حقيقتها العلمية تعد دليال قاطعا على حتديد األبوة؟      -6

منهزيذة  تهذادي االقذالمي، بثذم    بيان املصدرية واملرجعية اليت اقتند عليها هذذا  املنزذز الفقذه االج   

 التأصيل والتأويل هلذه املصدرية واملرجعية وهي نصوص الوحي )قرآنا وقنة(  وباهلل التوفيق قواعد

 د/ عبدالوهاب أمحد حممد السعيدي

كلية ونائب عميد  -اعدساملأقتاذأصول الفقه 

 جامعة احلديدة -الشريعة والقانون
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 :املقدمة 

يامن كل أحكامه بعز احلكمة معقودة، ومجيع أفعاله باألغراض الصحيحة موجودة، كَلت األلسنة عن 

نعام، وقهر، األفهام عن اإلحاطة مبا شرعت من األحكام حبسب مصاحل الوفاء لك بالشكر ما منحت من اإل

نوارها للطالبني، وتيسر إخراج جمهوالتها للراغبني، عبادك تنزيال، وأشر، إىل عللها تصرحياً وتأوياًل، فتألقت أ

وصلواتك على من خصصته بتحمل أبثقاهلا إىل الثقلني، وأهلته للتوقط بينك وبني عبدك بالعالقتني، 

   وبعد: 1وعلى الذين طهرتهم بإذهاب األرجاس، وفضلتهم باقتحقاق املودة مجيع الناس

، يعذيش يف  جمهذوالً  ومصذااً  أباه يعيش حاضذراً  الذي يعيش جاهاًل فقد أبثبتت الدراقا، االجتماعية أن اإلنسان

جمتمذذع ال تربطذذذه بذذه صذذذلة، فيشذذعر بعزلذذذة وقلذذق وحذذذاة وحقذذد علذذذى اإلتمذذع، وكلمذذذا ازداد إحسذذاس اإلنسذذذان               

بالنقص ازداد شعوره باألمل، فيتولد من األمل انفعال مالئم له، ومن هنا فذإن حرمذان الفذرد مذن النسذب حرمانذه       

حقوقه وإحلاق الظلم به، واملس بهويته، مما قد يؤدي به كل ذلك إىل الضذياع بوجذه أو بذ،خر، رغذم أن      من أهم

اإلقذذالم ينظذذر إىل املؤقسذذة العائليذذة باعتبارهذذا نقطذذة اقذذذتقرار        املبذذدأ والواقذذع أنذذه مولذذود مذذن شخصذذني أب وأم، و      

حذذذق عذذذذن طريذذذق اإلر  والوصذذذذية     لعذذذامل متحذذذرك، تنتقذذذذل مذذذن خالهلذذذذا ممتلكذذذا، اليذذذذل السذذذابق إىل اليذذذذل الال         

فراد، وحمطة فحص وتثبيت الشرعية، ومؤقسة اجتماعية لتعويض اخلسائر البشرية احلاصلة نتيزة مو، األ

انساب األفراد عن طريذق الذزواج واإلقذرار بالنسذب، ومركذز محايذة األفذراد فيمذا يتعلذق باحلذب واحلنذان والذدفء             

نسذي، ومسذذرحًا لذتعلم املعذذارف قبذل اخلذذروج للسذاحة االجتماعيذذة،         واملطعذم وامللزذأ، ومكانذذًا لتهذذيب السذذلوك ال     

وموضذذذذعًا عظيمذذذذذًا لذذذذذتعلم وممارقذذذذذة النشذذذذاطا، الروحيذذذذذة والدينيذذذذذة  وقذذذذذد قذذذذد م اإلقذذذذذالم يف نظريتذذذذذه الفقهيذذذذذة             

االجتماعيذة عرضذًا مفصذذاًل حلقذوق الزوجذذة املاليذة واملدنيذذة، وحقذوق األبذذوين واألجذداد واألحفذذاد ، وحذق إحلذذاق              

علذذى أقذذذاس قاعذذدة )إمكذذذان اإلحلذذاق( الذذذيت تسذذامل عليهذذذا الفقهذذاء وغاهذذذا مذذن احلقذذذوق، وهذذذا يعذذذ  أن               املولذذود  

النظرية اإلقالمية تطرح للعامل املعاصر قاعدة عائلية متنح األفراد كل مواطن االقتقرار النفسي واحلاجا، 

واألنثذذذى وربطهذذذا بإصذذذذالح     العاطفيذذذة وهلذذذذا فذذذإن نظذذذرة اإلقذذذذالم الرحيمذذذة بذذذاه العالقذذذة الشذذذهوية بذذذذني الذذذذكر           

املشذذاكل االجتماعيذذذة، تضذذذع اإلقذذذالم علذذى قمذذذة املؤقسذذذا، العالجيذذذة اهلادفذذة ملعالذذذة األمذذذراض الذذذيت تنشذذذ ها              

، هذذا وقذد حظذي موضذذوع النسذب باهتمذام لذدا فقهذاء املسذلمني قذدميا يف مذذدوناتهم            2الذدوافع الغريزيذة البشذرية   

أنذذه علذذى أهميتذذه مل حيذذا ببذذاب خذذاص يف حيذذز الكتابذذذا،          الفقهيذذة وناقشذذوا كذذثاا مذذن مسذذائله وقضذذاياه بيذذد       

الفقهيذذذة وإجذذذا جذذذرا احلذذذديث عنذذذه ضذذذمن كتذذذب فقهيذذذة متفرقذذذة ككتذذذاب النكذذذاح والطذذذالق واللعذذذان والظهذذذار               

لذذا فذإن الهذد يف هذذا البحذث انصذب لدراقذة بعذض جوانذب موضذوع النسذب وذلذك بوصذف               والرضذاع والقضذاء   

                                                                 
  1ق عبداهلل بن حممد النزري اليم  خمطو. قمقتبس من كتاب أغوار األفهام يف الكشف عن مناقبا، األحكام تأليف الفقيه العالمة احملق 1
  115 ،114 ،77 ،9،11 ص عرجياأل زها الدكتور االقالمى االجتماعي البناء يف األقرة ودور العائلى النظام: انظر 2
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قالمي ومناقشذة الوقذائل املسذتحدبثة ومذدا مالءمتهذا إلبثبذا، النسذب ونفيذه         وحتليل وتقعيد املنزز يف الفقه اإل 

واملرتكذز األصذولي املسذتند عليذه هذذا اإلجنذار مذا يشذكل يف نظذري رادفذا ودافعذا لتسذديد الثغذرا، وحتديذد العثذرا،                

 1يف جمذذال النسذذذب وقضذذاياه لضذذذمان كذذذل طفذذل حقذذذه يف النسذذذب مبذذا يذذذتالءم مذذذع مقاصذذد الشذذذريعة اإلقذذذالمية              

وق اإلنسان دون خرق النظام العام واألخالق احلميدة  على أن هذه احملاولة ال تذدعي الشذمول واإلحاطذة ملذا     وحق

مت البحذث فيذه مذع القصذد والعذذزم لذذلك؛ إذ أقذوار الذنقص والضذعف حائطذذة بكذل إنسذان ومنذه قذبحانه ي سذذتمد                

فذذذاهيمي الثذذذاني: املرتكذذذز  وقذذد دار البحذذذث علذذذى بثالبثذذذة مباحذذث األول: مذذذدخل م     العذذون والتوفيذذق والسذذذداد   

 األصولي الثالث: املنزز الفقهي   

 املبحث األول: مدخل مفاهيمي
واملضمون وال: النسب املفهوم   أ

وقذد اقذتخدم للداللذة علذى واحذد مذن        2الَنسب من حيذث األصذل يذدل علذى معنذى االتصذال واالشذرتاك بذني شذي ني         

مذذا يطلذذق علذذى الرفذع يف نسذذب الشذذخص بذذذكر أحذذد         ك 3املعذاني اآلتيذذة: القرابذذة يقذذال: بينهمذذا نسذب أي قرابذذة       

، ويطلذق علذى املصذاهرة ومنذه قذوهلم: ناقذب       4آبائه:يقال نسبت فالنا إىل أبيه إذا رفعت يف نسذبه إىل جذده األكذ    

  أمذا النسذب يف اصذطالح أهذل الفقذه فقذد ع ذرف بأنذه: اشذرتاك مذن جهذذة            5الرجذل بذ  فذالن تذزوج مذنهم وصذاهرهم      

،وذكذر مثلذه ابذن    7قة قربى تقوم بني أشخاص على أقاس من صذله نابذة عذن رابطذه الذدم"     ، وبأنه:"عال6األبوين"

                                                                 
 وضمنتها حقوَقه له وحفظت فائقة، بعناية إلنساَنا اإلقالمية الشريعُة أحاطت فقد وماله، ونسله وعقله ونفسه ديِنه يف اإلنسان حفَا االقالم مقاصد أهِم من إَن 1

 بذأن  عبذاده  علذى  امذنَ  - تعذاىل  - اهلل أَن اإلقذالم  يف بالَنسذب  العنايذة  مظذاهر  أْجَلذى  مذن  فذإنَ  لذذا  نسذبه؛  علذى  باحلفذا ِ  اإلنسان حُق احلقوق تلك من جعلت إذ له،

 الَلذهِ  ِعْنذدَ  َأْكذَرَمُكمْ  ِإَن ِلَتَعذاَرُفوا  َوَقَباِئذلَ  ش ذع وًبا  َوَجَعْلَنذاُكمْ  َوُأْنَثذى  َذَكذر   ِمذنْ  َخَلْقَنذاُكمْ  ِإَنذا  الَنذاس   َأُيَهذا  َيا ﴿: - وجَل عَز - فقال ليتعارفوا، وقبائل شعوًبا جعلهم

 ومن  واالختال. االشتباه عن وحفظها األنساب مبعرفِة إال وت،لف تعارف من ذلك على يرتتب وما والقبائل، الشعوب معرفة يتحَقق  وال ،[13: احلزرا،] ﴾ َأْتَقاُكْم

 من لكلٍ حيفُا وال شرعية، أصول على يتم ال جنسي اتصال كَل فحرَم األنساب، لسالمِة ضمانًا واملرأة؛ الَرجل بني الَعالقة بتنظيِم عناية أميا اإلقالم  ع ِنَي ذلك أجِل

 عذن  احنرفذت  الذيت  والشذعوب  األمذم  بعذض   عليهذا  تعارفذت  الذيت  العالقذا،  أنواع مجيَع وأبطل أوالد، من عنه ينتج وما آبثار، من االتصال هذا على يرتتب ما واملرأة الَرجِل

 ه ذمْ  َواَلذِذينَ  ﴿: -وجذلَ  عذزَ -قذال  ولذذا  الثابذت؛  الذيمني  مبلذك  أو املعتذ ة،  بشذروِطه  الشذرعي  النكذاح  علذى  القائمذة  العالقة قوا اإلقالم  ي ِبح ومل السوية، اهلل شرائع

 أجذلِ  وِمن وعليه ،[7 - 5: املؤمنون] ﴾اْلَعاد وَن ه م  َفُأوَلِ َك َذِلَك َوَراَء اْبَتَغى َفَمِن*  َمُلوِمنَي َغْير  َفِإَنه ْم َأْيَمان ه ْم َمَلَكْت َما َأْو َأْزَواِجِهْم َعَلى ِإَلا*  َحاِفُظوَن ِلُفر وِجِهْم

 ومتاقك للمزتمِع، متاقٌك األنساب فبحفا لألنساب، حبفظه اإلنساني النوع حفُا يتم شأنها من اليت الطرِق أهَم ًراذاك البحث  هذا جاء الَنسب على احلفا 

 هذذا  فضذائل  معرفذة  يذتمَ  وأن الفائذدة،  البحذثِ  هذذا  يف جيعذلَ  أن املذوىل  قذائالً  الَنسذب،  إبثبا، طرِق معرفة خالِل من األنساب معرفة أهمية ت ز  لذا االحنالِل؛ من لألقِر

  األمم مجيع عند اإلقالمي الدين الدين؛
  211ص  5م ج1991 1مادة نسب  معزم مقاييس اللغة أبو احلسني أمحد بن قارس تح عبدالسالم هارون  باو، دار اليل . 22

  232م ص 1992 1أمحد بن حممد الفيومي املصباح املنا باو، دار لبنان . 3
  755ص  1م ج1992 1ن حممد بن مكرم املصري  باو، دار صادر .مجال الدي العرب لسانانظر:  4
  211م  ص1992 1انظر: اهلادي إىل لغة العرب حسن بن قعيد الكرمي  باو، دار لبنان . 5
  232ص2ج م1975-هذ1395 لبنان– باو،– للطباعه املعرفه دار-(ه1231)، احلنفي الطحطاوي امحد ،املختار الدر على الطحطاوي حاشية :نظرا 6
  42ص 1979 بغداد املعارف مطبعة1. كرم الواحد عبد اخلاص الدولي القانون يف ةالشخصي حوالاأل:انظر 7
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، وعلى كل فإن الفقهاء مل يهتموا بوضع تعريف خاص لذه وذلذك لوضذوح معنذاه واشذتهار      2والزخمشري 1عطية 

رة إىل ، فغذذالبيتهم بذاوز التعريذذف إىل احلذديث عذن املسذذألة واكتفذى بعذذض مذنهم باإلشذذا          3داللتذه مذن جهذذة اللغذة    

َوَجَعُلوا َبْيَنه  }، ومنه قوله تعاىل:5، كما هو يف القرآن مبعنى"القرابة والصلة"4معناه العام يف اللغة وهو القرابة

 {فَذذذِإَذا ن فِذذذذَا فِذذذي الصُذذذوِرَفال َأْنسَذذذاَب َبيْذذذَنه ْم َيْوَم ِذذذذ  َوال َيَتسَذذذذاَءُلونَ        }[ وقولذذذه:  151]الصذذذافا،:   {َوبَذذذْيَن اْلِزنَذذذِة َنسَذذذًبا   

   ومن هذا السرد يتبني لنا ما يلي:6[121]املؤمنون:

ان هذذه األقذوال ال ختذرج النسذب يف االصذذطالح عذن نطاقذه يف اللغذة، فتشذذرتك يف اعتبذار النسذب هذو القرابذذة               -1

اليت أقاقها االشذرتاك يف والدة قريبذة أو بعيذدة  هذذا االشذرتاك يكذون مذن جهذة األب أو مذن جهذة األم ممذا يعذ  أن             

 ومذع هذذذا االجيذاز يف حتديذد مفهذذوم النسذب بصذذورة عامذة تبقذذى األهميذة قائمذذة            7يكذون مذذن جهذة األبذذوين    النسذب  

واحلاجذة ماقذذة لتحديذذد مضذذمونه بدقذذة وتعديذذد جهاتذذه املعتذذ ة شذذرعا لرتتُذذِب كذذثا مذذن احلقذذوق والواجبذذا،               

ديث عن النسب ونظر ومن خالل مجع كثا من النصوص الشرعية املتناولة احل1الشرعية وانبنائها على ذلك

 إىل بثالبثة أنواع: -أي النسب شرعا-التأمل يف دالالتها الح ما ميكن تعداده وتقسيمه 

وهو جهة اآلباء فقط ويسمى: نسب االنتماء أو الدعوة والتعريف، )عالقة الفرع بأصله  أحادية الهة -1

تمذذي إليهذذذا   بأصذذله مذذن جهذذة األب( ويذذذراد بهذذذا النذذوع النسذذذب مذذن جهذذة العشذذاة أو األقذذذرة الذذيت ين            

 -رجذال أو امذرأة   -فيصذا فذردا منهذا ويلحذق اقذم العشذاة بااذه وهذذا يشذمل أصذول الشذخص            

، فهذذا النذوع ممذا    9من جهة األب فقط كقوهلم: هو فالن بن فذالن بنسذبته إىل أبيذه أو عشذاة أبيذه     

                                                                 
  احملرر الوجيز يف تفسا القرآن العزيز أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية تح عبداهلل بن بع د أو ذلك َقر ب أم أو أب يف آخر مع إنسان جيتمع أن:هو النسب 1

  53ص  11د ، ج 2يم األنصاري القاهرة دار الفكر العربي .ابراه
ص  2م ج1945 1  الفائق يف غريب احلديث حممود بن عمر الزخمشري  تح على البزاوي القاهرة دار إحياء الكتب العربية .قريبة والدة إىل رجع ما النسبقال:  2

223  
كما يف  فاألختان: الصهر وأما النسب، عرفتم وقد إال أراكم ما: فقال «وصهرا نسبا» عن اخلطاب بن عمر ق ل: قال املغاة بن اهلل عبد عن محيد بن عبد أخرج 3

 باو، دمشق، - الطيب الكلم دار كثا، ابن دارالشوكاني فتح القدير 

  96 4ج هذ 1414 - 1.
  33م ص 2227 1ز اشبيليا للنشر والتوزيع .ينظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته  قفيان بن عمر بورقعة دار كنو 4
 2/221 القاهره-العربي الفكر دار-2.– ابراهيم اااعيل مدحم– القرانيه االلفا  معزم انظر 5
 انظر  ب نس بثم فسلم فزاء: انيس ابن حديث ومنه ففعلت االنتساب على ومحل  النسب عن قأل  أي له فانتسب فالن تسيب ويقال: انه املغرب صاحب ويذكر 6

  2/299ج– قوريه– اقامه مكتبة– خمتار احلميد وعبد فاخوري حممود حققه هذ61 ، املطرزي الدين ناصر الفتح ابي االمام تاليف املعرب ترتيب يف املغرب
  34ينظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته  قفيان بن عمر بورقعة مرجع قابق ص 7

متعلقة بالنسب ناقشها الفقهاء يف مدوناتهم الفقهية اتفقوا يف بعضها واختلفوا يف جوانب منها كالكفاءة يف النكاح ، والنفقة والوصية هناك أحكام فقهية  1 

 وأحكام احلدود والنايا، واإلمامة وغاها 
 خذها: قال من بابأخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الهاد  أبيه من جده املطلب وعبد «املطلب عبد ابن أنا:» نفسه عن وقلم عليه اهلل صلى الرقول قول ومنه 9

شرح  هذ1422 ،1.(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة) النزاة طوق دار الناصر ناصر بن زها حممد تح 67/ 4ج 3242حديث  فالن ابن وأنا
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الذذذِرق   ،ولذذذذا يقذذذول العلمذذذاء: الولذذذد يتبذذذع أبذذذاه يف النسذذذب وأمَذذذه يف        1اخذذتص بذذذه اآلبذذذاء دون األمهذذذا،     

صياغة قاعدة هذا النوع على ولذا فيمكن  3، ونسب االنتماء هو املع  عنه بعمود النسب2واحلرية

باألب دون األم  وابن القيم يف  4قاله الكاقاني يف بدائعه النحو اآلتي: النسب واحلسب خيتص 

لك التقعيذدي     ، 5إعالمه حاكيا اتفاق املسلمني علذى ذلذك   ري هلذذا املسذ  والتأقذيس النظذ

  6جمموعة من نصوص الوحي)كتاب وقنة(

بثنائية الهة أي جهة األبوين ويسمى عالقة البنوة أي عالقة األبوين مبن يولد هلما من بنني  -2

حقيقتها النسبة لألبوين املباشرين ألن الولد للوالدين باحلس والواقع وبنيهم مهما قفل، و

شخص حتت هذا املعنى فالن بن فالن أو فالن بن ، وعليه يقال يف نسب ال7وهما األبوان املباشران

فالنة اليت هي أمه ولإلنسان الشرف بالنسب ألبيه أو ألمه لكن الي دعى املرء مضافا إىل اقم أمه 

                                                                                                                                                                                  
 مسندانظر:  ، 377 2، ج1145أخرجه أبوداود يف مسنده حديث  «ُأَمَنا َنْقفُو َولَا َأِبيَنا ِمْن َنْنَتِفي َلا ِكَناَنَة ْبِن الَنْضِر َبن و َنْحن »آخر حديث يف وقال وتعليق مصطفى البغا 

  م1999 - هذ 1،1419. مصر هزر دار الرتكي احملسن عبد بن حممد الدكتورتح  ،الطيالسي داود بن قليمان داود أبو الطيالسي داود أبي
ص  17هذذ ج 1426 1  املبسو. حممد بن أمحد السرخسي  باو، دار املعرفة .قبطية كانت مارية هي أمه إذ قبطيًا ال قرَشيا اهلل رقول ابن ابراهيم اعت  هنا ومن 1

159  
  267هذ ص 1426 1األشباه والنظائر  عبدالرمحن السيوطي  باو، دار الكتب العلمية . 2
  39 -36علمية يف إبثباته مرجع قابق ص ينظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، ال 3
   352ص 7ج 1912 2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاقاني عالء الدين باو، دار الكتاب العربي .  4
  66ص 2م ج1973إعالم املوقعني عن رب العاملني  حممد بن أبي بكر بن قيم الوزية  باو، داار البل  .  5
 مذن  ومنذع  التب  حكم اهلل فرفع[ 5:األحزاب] {َوَمَواِليُكْم الِديِن ِفي َفِإْخَوان ُكْم آَباَءه ْم َتْعَلم وا َلْم َفِإْن الَلِه ِعْنَد َأْقَسُط ه َو آلَباِئِهْم اْدع وه ْم} :تعاىل اهلل قول ذلك فمن 6

 وإبذراهيم  ال دونذي  أمحد تح  119ص 14ج القرطيب  القرآن ألحكام لامعا:  انظر  نسبا أبيه إىل الرجل ينسب أن واألعدل األوىل أن إىل بقوله وأرشد لفظه إطالق

على أن الولد  الِديِن ِفي َفِإْخَوان ُكْم آَباَءه ْم َتْعَلم وا َلْم َفِإْن   وميكن االقتدال جبزء األية كذلك وهو قوله:م1964 - هذ1314 2. القاهرة – املصرية الكتب دار أطفيش

 َوَلِكَنذه   ُأِمِه، إَلى َيْنَتِسب  َلا ِلَعان  َأْو د ِعَي َوَلد  ِمْن َله  َأَب َلا َمْن َأَن َعَلى َقِوٌي َدِليل :  اآلية تفسا يف العربي ابن قال حال الهل بأبيه والعلم بأمه، الينسب إىل أمه ولو مع

 عبذد  حممذد :  تعليق( هذ543: املتوفى) العربي بن بكر أبو اهلل عبد بن حممد القاضي القرآن أحكام:  انظر  ِرًقا اَنَك إْن َعْبد ه  َأْو ح ًرا، َكاَن إْن َوَوَلد ه  م ْعِتِقِه َأخ و ي َقال 

 وهو[ 233: البقرة] {َمْعر وِفِباْل َوِكْسَوت ه َن ِرْزُقه َن َله  اْلَمْوُلوِد َوَعَلى}: تعاىل وقوله  539 ص 3ج م 2223 - هذ 1424 3. لبنان – باو، العلمية، الكتب دار: عطا القادر

 وال مقصود غا لكنه لغة الكالم بنظم بثبت ما وهو  االلتزام بداللة المهور عنها ويع  النص إشارة يسمونها حيث احلنفية أصول يف كما -والتزاما إشارة يدل ما

 َيا: )تعاىل وقوله  إليه بالنسبة املختص أنه ليدل االختصاص حبرف إليه لدالو بإضافة األب إىل النسب أن إىل الوالد ذكر دون له املولود ذكره يف -النص له قيق

 َنَبذأَ  َعَلْيِهْم َواْتل }: فقال إليه املباشرين ابنيه ونسب حواء، إىل وليس آدم إىل الناس مجيع اهلل نسب حيث[ 31: األعراف قورة( ]َمْسِزد  ُكِل ِعْنَد ِزيَنَتُكْم خ ذ وا آَدَم َبِني

  ،61 ص1ج م1995 2. والنشذر  للطباعذة  احلديثذة  الفذاروق  القذاهرة   البذزدوي  االقذالم  لفخذر   األقذرار  كشذف  شذرحه  مذع  البذزدوي  أصول: انظر[  27: املائدة] {آَدَم اْبَنْي

 َلا ِكَناَنَة ْبِن الَنْضِر َبن و َنْحن : »الق حيث وقلم عليه اهلل صلى النيب فحديث السنة وأما  42 ص قابق مرجع إبثباته يف العلمية املستزدا، تأبثا ومدا النسب: ينظر

 أخرجه «راميا كان أباكم فإن إااعيل، ب  ارموا: »فقال السالم عليه اااعيل إىل كلهم العرب ونسب أبيه جهة من ب،بائه فاعت  «ُأَمَنا َنْقُفو َوَلا َأِبيَنا ِمْن َنْنَتِفي

 النذاس  حيث"  فالن بن فالن غدرة هذه: فقيل لواء، غادر لكل يرفع: حديث وكذلك  31 ص 4ج 2199 حديث  الرمي على التحريض باب  والسا الهاد يف البخاري

 القشذذاي  احلسذن  أبذو  احلزذاج  بذن  مسذذلم   املختصذر  الصذحيح  املسذند :انظذر  ،1735 حذذديث  الغذدر  حتذريم  بذاب  الهذاد  يف مسذذلم  أخرجذه   بأمهذاتهم  ال ب،بذائهم  يذدعون 

  1395 ص 3ج باو، – العربي الرتا  إحياء دار الباقي عبد فؤاد حممد: تح( هذ261: املتوفى) النيسابوري
 َيىَوَيْح}: َبَلَغ َحَتى {َوَأُيوَب َوق َلْيَماَن َداو َد ذ ِرَيِتِه َوِمْن}: تعاىل قوله بدليل جمازا ابنا يسميان البنت وابن االبن فابن فمزازًا جهتهما من األجداد أحد إىل النسبة أما 7

[ 23: النسذاء ] {َوَبَنات ُكْم ُأَمَهات ُكْم َعَلْيُكْم ح ِرَمْت}: لقوله البنت بنت نكاح حتريم على االمجاع وكذلك   ابنته ابن وهو ذريته من عيسى فزعل[ 15: األنعام] {َوِعيَسى

  بنتا تسمى البنت بنت أن على فدل
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الذي ال تشاركه األم يف فالنسبة هنا نسبة بنوة ال نسبة انتماء وإجا ي دعى مضافا إىل اقم أبيه  

  1خصوصية هذا النسب

بة األصول كاألب والفروع تعددية الهة  -3 وهي ما ميكن تسميتها بالقرابة النسبية وتشمل قرا

وهي عالقة اجتماعية بمع من يشرتكون يف والدة  كاإلبن واحلواشي كاإلخوة والرحم كاخلال،

واحدة قريبة أو بعيدة، وال يدخل يف هذا املعنى القرابة من جهة املصاهرة )كأهل الزوجة والزوج 

)كقرابة الرضاع والوالء( لعدم حتقق علة االشرتاك يف والدة  2ا( وال القرابة احلكميةبالنسبة ألحدهم

نصوص القرآن الكريم  والتأقيس النظري هلذا االختيار  3يف املصاهرة واحلكمية وحتققها يف النسبية

       4والسنة النبوية

واملغزا:   بثانيًا: النسب املبنى 

يقوم على القرابة اليت أقاقها الوالدة وهو نظام يقوم على نوعني مبنى النسب يف الشريعة اإلقالمية 

نوعني من األقارب لكل فرد، وهم أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه فهو بثنذائي الهذة ويأخذذ بعذني االعتبذار      

االعتبار الهتني يف وقت واحذد ومذع هذذا االعتبذار فليسذت الهذتني علذى مرتبذة واحذدة بذل الفذروق الشذرعية             

التحام أصحاب النسب الواحد يف عصبة واحدة أما مغزا النسب فهو:   5ةالشرعية بينهما يف أحكام كثا

يقوم بينها التضامن والتعاون والتناصر لبعض يف السلم واحلرب، فهو عالقة صلة وتالحم وتناصر وتقارب 

وا َتَعَلم ذ »بني األفراد الذين بمعهم هذه العالقذة ومذن هنذا ي فهذم معنذى قذول الرقذول صذلى اهلل عليذه وقذلم:           

،صلة 6«َسَأٌة ِفي َأبَثِرِهِمْن َأْنَساِبُكْم َما َتِصُلوَن ِبِه َأْرَحاَمُكْم، َفِإَن ِصَلَة الَرِحِم َمَحَبٌة ِفي أْهلِه، َمْثَراٌة ِفي َماِله، َمْن

 :7حقيقية ال وهمية ال قيمة هلا وهلذا قال الشاعر

 ن تنَسبالعمرو أبيك اخلا ال م         وإن القريب من يقرب نفسه 

                                                                 
  49ته مرجع قابق ص ينظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثبا 1
مة أو املتخيلة  انظر: القرابة أي اليت حكمت بها وقررتها الشريعة االقالمية  ويطلق عليها علماء االجتماع القرابة االفرتاضية أو االجتماعية أو الطقوقية أو املتوه 2

   95هذ ص 1413رة مكتبة الثقافة الدينية د . واملاا  يف اإلتمع بني القواعد الشرعية والتصرفا، الواقعية عبدالرحيم حممد  القاه
 مكتبذة  الكويذت   األشذقر  قذليمان  حممذد  تذح  تغلذب  أبذي  ابذن  عمذر  بذن  عبدالقادر الطالب دليل بشرح امل،رب نيل  واملناوي السكيت وابن امل،رب نيل صاحب ذلك ذكر 3

  696 ص التعاريف مهما، على التوقف األبوين أحد جهة من رتاكاالش النسب املناوي يقول  413 ص 1ج الزبيدي العروس تاج  55 ص 2ج 1.
 ومن واألنا  الذكور من والذرية واألمها، اآلباء جهة من القرابا، فاألرحام[ 75: األنفال] {اهلل ِكَتاِب ِفي ِبَبْعض  أوىل َبْعض ه ْم األرحام َوْأْوُلوْا}: تعاىل اهلل قول 4

 ما الرضاع من حيرم" فحديث السنة أما  51 ص قابق مرجع إبثباته يف العلمية املستزدا، تأبثا ومدا النسب: انظر  قوتها أو قرابةال درجة عن النظر بصرف منهم

 فالنسب  172 3ج2645 حديث والرضاع األنساب على الشهادا، باب الشهادا، يف البخاري أخرجه  «الوالدة من حيرم ما حترم الرضاعة إن» رواية ويف" النسب من حيرم

  52  انظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته مرجع قابق صاألخرا الرواية من املفهوم املعنى وهو القرابة مطلق به املراد األوىل الرواية يف
 االنتماء النسب حق ألن أمه بعشاة وصلته قرابته بثبو،   مع أمه عشاة من ال األب عشاة من الولد الحتساب األم جهة قرابة على األبوة جهة قرابة ترجيح ومنها 5

 األب إليها ينتمي اليت العشاة اقم أو األب عائلة اقم الولد باقم ُأحلق أن ذلك أبثر من فكان األب عشاة به ختتص أبوي حق
  456ص 14ج1161أخرجه أمحد يف مسنده حديث  6
 ،224ص  1انظر: الوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج 7
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أي أن القريب حقا من تقرب باملودة وبذل املعروف واخلا وإن مل يكن قريبا بالنسب وقريذب النسذب ال يذدل علذى      

   1قربه إذا كان مقصرا يف مودته وصلته ألهل قرابته

واألهمية   بثالثًا: النسب املوقع 

مذذن حقذذذوق والتزامذذا، تذذذرتبط يف      النسذذب مذذذن أكثذذر املباحذذذث الفقهيذذة والقانونيذذة أهميذذذة ملذذا يرتتذذذب عليذذه           د يعذذ 

فإن النسب حيتكم يف تأصيله إىل  فمن حيث القواعدأحكامها جبملة من القواعد الشرعية واآلبثار الفقهية، 

ار   عدد من املبادئ اليت تقوم عليها النظم التشريعية كالبينة واإلقرار،  فذإن النسذب كمذا هذو      ومذن حيذث اآلبثذ

االجتماعيذة الذيت تؤقذس للمزتمذع وحتذدد معذامل ازدهذاره و ترابطذه، وهذو          معلوم مثرة العالقذة الزوجيذة الرابطذة    

، كمذذا أنذذذه حيقذذق اهلويذذذة لألفذذذراد ويعطذذي هلذذذم الشذذذعور          3أو املاليذذذة  2السذذبب األول يف اكتسذذذاب احلقذذوق املعنويذذذة    

ا باالنتماء، و يقوي الروابط االجتماعية ويؤقس من بثم لدولذة قويذة، وكذل ذلذك يف إطذار مذا حذدده الشذارع ورأ        

 بالنسب أميا اهتمام وذلك من جانبني اإلقالمية أنه حيقق املقصد من عمارة األرض  وقد اهتمت الشريعة

ود  جانب من ب العذدم   4الوجذ نذ ، وأقذر اإلقذالم بعذد حثذه علذى الذزواج أحقيذة كذل فذرد يف االقذم           5، ومذن جا

، وأرقت قواعد 1وشبهة 7وحكما 6ةواالنتساب إىل أبوين وعائلة، ااا ودما وصلة؛ فأبثبته بالزوجية القائمة حقيق

                                                                 
 54 ص قابق مرجع إبثباته يف العلمية املستزدا، تأبثا ومدا النسب: ينظر 1
  واحلرمة كاالقم 2
  واملاا  كالنفقة 3
 صذاغت  ذلذك  أجذل  من احلنيف اإلقالم تعاليم  ل يف عزيزًا شاخمًا ليبقى النسب على للمحافظة العرا وبثيق مستقيمًا منهزًا اإلقالمية الشريعة خطت حيث 4

 واإلعالن والوالية كاإلشهاد تشريعاته وضبط عليه واحلث الزواج مشروعية: ومنها الوجود جهة من النسب حتفا اليت األمور من مجلة الغراء اإلقالمية الشريعة

 غا قرًا الزواج كان لو ولكن لزوجني،ا إىل منتسب هو إجا الزواج هذا من املتأتي النسل أن بالتالي ويعرف الناس، بني بشيوعها الزوجية العالقة تعرف به إذ واإلشهار،

 السليب األبثر له يكون ما وهو زوجية، عالقة بينهما تعلم ال إذ صحيحًا، ذاته يف النسب كان وإن الزوجني من النسل نسب إنكار إىل يؤدي ذلك فإن الناس عند معروف

 ، واحرتامذه  عنذه  الذذب  وبذني  بينذه  وحيذول  ، الزنذا  مذن  يقربذه  بالنكذاح  فاإلقذرار ، ذاتذه  يف النسذب  صحة فيه ينفع أن دون والنفسية، االجتماعية الناحية من النسل على

 درًأ الذذزواج  إعذالن  يف فذإن  ذلذك  ول واالتهذام؛  الشذك  دائذرة  يف ويوقعهذذا  املذرأة  حصذانة  مذن  يذنقص  أنذه  كمذا  ، نسذذبه  صذحة  يف والشذك  أمذره  اشذتباه  إىل النسذل  ويعذرض 

 إليه تدعوا أمر وهو ، الزوجية احلقوق لصيانة الدولة من راية بوبثيقة التوبثيق وكذلك أصله إىل انتسابه صحة من لللنس وحفظًا إقراره على املرتتبة للمفاقد

 لتارخيها األمة معرفة -3التنازع عند إليه الرجوع قهولة -2 حمدودة وغا طويلة مدة املكتوب العقد حفا إمكانية -1منها عدة منافع التوبثيق وهلذا الشريعة

حممد قليمان األشقر  فقهية مستزدا،، 49 صعبد اإليد النزار  الشريعة مقاصد، 432الشريعة ابن عاشور ص  مقاصدانظر:  أنسابها وحفا أجياهلا، وتسلسل

  136,135ص
 ،4،5 آيذة  األحذزاب  قذورة  يف كمذا  التذب   حتذريم  وكذذلك ، 2آيذة : النذور  قذورة  يف كمذا  فاعله على العقوبة وإجياب الزنا كتحريم األمور، من مجلة بتحريم وذلك 5

 مقاصذد  مذع  منسذزمة  مرتابطذة  أحكامذه  أصذبحت  حتذى  الشذوائب  مجيذع  مذن  النسب وَنقت اإلقالمية الشريعة أحكام مع تتفق ال اليت الاهلية عادا، كل وأبطلت

 ليس من قوم على أدخلت امرأة أميا:"  املتالعنني آية نزلت حني والسالم الصالة عليه لقوله أوالدهم نسب ينكرون الذين اآلباء على  الشارع شدد و، اإلقالمية الشريعة

 داود أبو أخرجه "   واآلخرين األولني رؤوس على وفضحه منه اهلل احتزب إليه ينظر وهو ولده جحد رجل ما وأي جنته، اهلل يدخلها ولن شيء يف اهلل من فليست منهم

 الدين حميي حممد: تح( هذ275: املتوفى) السَِِزْستاني األشعث بن قليمان داود أبو داود، أبي قنن: : انظر  279ص 2ج 2263 حديث االنتفاء يف التغليا باب الطالق يف

حديث  أبيه غا إىل ادعى من بابأخرجه البخاري   " حرام عليه فالنة يعلم وهو أبيهإىل غا  ادعى من:"أيضا وقوله  باو، – صيدا العصرية، املكتبة احلميد، عبد

  156ص  1ج  6766
 يف  ل عقد صحيح  6
 أبثناء العدة   7
 قيأتي احلديث عنها يف بثنايا البحث بتفصيل  1
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 النذوع  علذى  حفا ذا  1منيذع  بسذياج  وأحاطتذه  والرذيلذة  الفسذاد  قواعذد وأقذس حلمايتذه وتصذفيته مذن      

 واملذودة  الت،لف على وتربيتهم صحيحة تنش ة األوالد لتنش ة املناقب للزو وإجيادا اإلنساني،

األقذذرَة هذذي اللبنذذة األوىل يف بنذذذاِء      ، ومحايذذة للمزتمذذع اإلقذذالمي ومتاقذذكه واحلفذذذا  علذذى قوتذذه؛ ألنَ       2والرتاحذذم 

 الشذريعة  اإلتمذع؛ حيذث إذا صَذَلحت صذلح اإلتمذع  وإذا فسذد، فسذد اإلتمذع ، وعلذى كذل فقذد بلذغ اهتمذام             

 اإلتمذع  هذذا  ليكذون  حفذا اإلتمذع   إىل يفضذي  شذرعياً  مقصذداً  عدتذه  أن بالنسذب  اإلقذالمية 

 قبلذها،  ممذا  بذل  لذدن الذوالدة   مذن  دمتتذ  رعايذة  ويرعذاهم  أبنائذه  حيتضذن  الذذي  الصذاحل  املنبذت 

 والفكريذة  والرتبيذة النفسذية   السذوي  النمذو  إىل بذه  لتصذل  اإلنسذان  حيذاة  مراحذل  كذل  ليشذمل 

 حتت تدخل بأبعادها املختلفة الرعاية وهذه مصلحًا و صاحلًا الفرد بها يكون اليت واألخالقية

   3النسل حفا مسمى

وأصاول ، أصاول نررةاة وهماا سساما: :  لنسب.املبحث الثاني: املرتكزات األصولية ملسائل ا
 إجرائية.

ة:   أواًل: األصول النظري

 القرآن الكريم   -1

القذذرآن الكذذريم دقذذتور األمذذذة وقانونهذذا املذذنظم لشذذذؤون حياتهذذا فهذذو كذذذالم البذذاري احلكذذيم الذذذذي يعلذذم مذذا ينفذذذع                 

وهذو مذن تنزيذل     4يذع أقذقامها  قعادتها والدواء لكل داء وفيذه شذفاء األمذم مذن مج     قبيلالبشرية وما يضرها ففيه 

، حتذذى حذذوا هذذا السذذفر العظذذيم      5حكذيم خذذبا علذذيم يسذتحيل عليذذه الذذنقص يف حكذم أو أمذذر أو خطذذأ يف توجيذه          

، 7، وهذذو أم الذذدالئل وقذذيم البيذذان لميذذع األحكذذام      6قذانون كذذل شذذيء ببالغذذة خارقذذة طذذو، حبذذار كذذالم بذني دفتيذذه          

،فذالنص  1اني القرآن والوعي به ما هم حمتاجون إليهتتكشف معانيه ع  العصور ليأخذ أهل كل عصر من مع

ومقرراتذذذه هذذذو الذذذدليل واملرجذذذع ومذذذا الهذذذود الفقهيذذذة يف جمموعهذذذا إال شذذذروح وتفاقذذذا للنصذذذوص واجتهذذذاد يف             

                                                                 
  23ص 1ج احملتاج نهاية: الرملي: انظر 1
  3 ص) ،(5 عدد)اإلقالمية) والدراقا، الشريعة كلية حولية ، حكمه يف ومن الصغا من النسب بثبو، مدا: احملمدي 2
  147النزارص اإليد دعب الشريعة مقاصد:: انظر  3
 [12: اإلقراء] {َخَساًرا ِإاَل الَظاِلِمنَي َيِزيد  َواَل ِلْلم ْؤِمِننَي َوَرْحَمٌة ِشَفاء  ه َو َما اْلُقْرآِن ِمَن َون َنِزل }كما قال تعاىل: 4
  [6: النمل]{َعِليم  َحِكيم  َلد ْن ِمْن اْلُقْرآَن َلت َلَقى َوِإَنَك} كما قال تعاىل: 5
 [19: اإلقراء] {ُكُفوًرا ِإَلا الَناِس َأْكَثر  َفَأَبى َمَثل  ُكِل ِمْن اْلُقْرآِن َهَذا ِفي ِللَناِس َصَرْفَنا َوَلَقْد} كما قال تعاىل: 6
 َرِبِهذمْ  ِإَلذى  بث ذمَ  َشذْيء   ِمْن اْلِكَتاِب ِفي َفَرْطَنا َما}:تعاىل وقوله[ 19: النحل] {م ْسِلِمنَيِلْل َوب ْشَرا َوَرْحَمًة َوه ًدا َشْيء  ِلُكِل ِتْبَياًنا اْلِكَتاَب َعَلْيَك َوَنَزْلَنا}كما قال تعاىل: 7

 [31: األنعام] {ي ْحَشر وَن
   51م ص2212 1انظر: ابن رشد احلفيد الفيلسوف الفقيه د  طه جابر العلواني دار السالم للطباعة والنشر . 1
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، ومذذرام التزديذذد ال ميكذذن حتقيقذذه إال بذذالرجوع إىل القذذذرآن       1فهمهمذذا وتطبيذذق ملقرراتهمذذا حسذذب الفهذذم والوقذذذع       

االجتهذذذذاد والتذذذنظا والتزديذذذذد املنشذذذذ  والكاشذذذذف إضذذذافة إىل كونذذذذه مصذذذذدر العقيذذذذدة          اإليذذذد باعتبذذذذاره مصذذذذدر    

، واخلطذاب  2والشريعة وبناء العمران واحلضارة جبهود إنسان التزكية وتوفيق اهلل وهدايذة القذرآن للذيت هذي أقذوم     

قذت نفسذه   القرآني يوجهنا إىل مصدر هذذا اخلطذاب علذى النحذو الذذي يوجهنذا إىل خصذائص هذذا املصذدر ويف الو         

َوَلقَذذْد َناَدانَذذذا ن ذذذوح  َفلَذذذِنْعَم     }يضذذفي عليذذذه حيويذذذة فذذوق حيويذذذة مضذذذمون اخلطذذذاب ذاتذذه وهكذذذذا خت نذذذا البينذذذا،:            

[، فكتذذاب اهلل هذذو أصذذل األصذذول والغايذذة الذذيت تنتهذذي إليهذذا أنظذذار النظذذار ومذذدارك أهذذل             76]الصذذافا،:  {اْلم ِزيب ذذونَ 

       3قديماالجتهاد وليس وراءه مرمى ألنه كالم اهلل ال

 النبوية السنة-2

شرف  الرقول صلى اهلل عليه وقلم من مسَمى و يفته ومرِقله فهو مبلغ؛ فقيمته ال من بشريته بذل مبذن يبلذغ    

، وقذد خصذه اهلل   5، فإن بلغ رقالته انتهى دوره فعلى املبَلغ أن يهتم بالرقالة ألن الع ة باملقصذد ال بالوقذيلة  4عنه

حيزهذذا بشذذذر غذذا الرقذذل فقذذد قذذرن اهلل تعذذذاىل طاعذذة الرقذذول بطاعتذذه فكفذذاه شذذذرفا             تعذذاىل بصذذفا، عظيمذذة مل    

وجعذل اهلل مذذن عالئذم اإلميذذان قبذذول       7، بثذذم أمرنذا بطاعتذذه   6وكفانذا ذلذذة أمامذه وقذذد قذرن ذو الذذالل ااذه بااذذه        

ه أجذذر  ، فمذن اتبعذذه فلذ   1حكمذه صذلى اهلل عليذذه وقذلم ألنذذه ال حيكذم مذذن قبذل نفسذذه وإجذا مذن قبذذل احلكذيم العلذذيم              

  11ندما بالغا 12، ومن يعصه يندم9عظيم

 

 

 

 

                                                                 
 229، 4م ص2226 1الشخصية  حبو  فقهية مؤصلة د  حممد بلتاجي دار السالم القاهرة .انظر: دراقا، يف األحوال  1
  11م ص2229 1انظر: حنو إعادة بناء علوم األمة االجتماعية والشرعية د  منى أبو الفضل ود  طه جابر العلواني دار السالم القاهرة . 2

  43ص 3انظر: املوافقا، الشاطيب ج 33
 [144: عمران آل] {َرق ول  ِإَلا م َحَمد  َوَما}:تعاىل قال 4
  [144: عمران آل] {الَشاِكِريَن الَله  َوَقَيْزِزي َشْيً ا الَلَه َيض َر َفَلْن َعِقَبْيِه َعَلى َيْنَقِلْب َوَمْن َأْعَقاِبُكْم َعَلى اْنَقَلْبت ْم ُقت ِل َأْو َماَ، َأَفِإْن}  5
  [132: عمران آل] {ت ْرَحم وَن َلَعَلُكْم َوالَرق وَل الَلَه َوَأِطيع وا}[ 32: عمران آل] {اْلَكاِفِريَن ي ِحُب َلا الَلَه َفِإَن َتَوَلْوا َفِإْن َرق وَلَوال الَلَه َأِطيع وا ُقْل}  6
 الَلذهِ  ِإَلذى  َفذر ُدوه   َشذْيء   ِفذي  َتَناَزْعت ْم َفِإْن ِمْنُكْم اْلَأْمِر َوُأوِلي الَرق وَل َوَأِطيع وا الَلَه َأِطيع وا آَمن وا َلِذيَنا َأُيَها َيا}[ 64: النساء]{الَلِه ِبِإْذِن ِلي َطاَع ِإال َرق ول  ِمْن َأْرَقْلَنا َوَما}  7

 [59: ءالنسا] {َتْأِويًلا َوَأْحَسن  َخْير  َذِلَك اْل،ِخِر َواْلَيْوِم ِبالَلِه ت ْؤِمن وَن ُكْنت ْم ِإْن َوالَرق وِل
 َواَتَبْعَنذا  َأْنَزْلذتَ  ِبَمذا  آَمَنذا  َرَبَنذا }[ 65:النسذاء ]{َتْسذِليًما  َوي َسذِلم وا  َقَضذْيتَ  ِمَمذا  َحَرًجذا  َأْنُفِسذِهمْ  ِفي َيِزد وا َلا بث َم َبْيَنه ْم َشَزَر ِفيَما ي َحِكم وَك َحَتى ي ْؤِمن وَن َلا َوَرِبَك َفَلا} 1

 [53: عمران آل] {الَشاِهِديَن َمَع َفاْكت ْبَنا الَرق وَل
  [172:عمران آل] {َعِظيم  َأْجر  َواَتَقْوا ِمْنه ْم َأْحَسن وا ِلَلِذيَن اْلَقْرح  َأَصاَبه م  َما َبْعِد ِمْن َوالَرق وِل ِلَلِه اْقَتَزاب وا اَلِذيَن}  9

  [42: النساء] {َحِديًثا الَلَه َيْكت م وَن َوَلا اْلَأْرَض ِبِهم  ت َسَوا َلْو وَلالَرق  َوَعَصو ا َكَفر وا اَلِذيَن َيَوُد َيْوَمِ ذ }  12
  75م ص 2226 1انظر: نظرية التقعيد األصولي د  أمين عبد احلميد البدارين دار ابن حزم . 11
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 العقل  -3 

التثبذت شذذريعة دون عقذل، حيذذث النسذذق الثالبثذي )اهلل  القذذرآن  النبذوة( وجذذودا واعتقذذادا واقتسذالما وتكليفذذا قذذائم              

، ووقذذيلة ملعرفذة حكذذم اهلل مذن خذذالل      2، و منذذا. التكليذف  1علذى العقذل فهذذو حمذور ارتكذذاز اإلجابذة ومذذوطن اإلبثبذا،        

،و أداة الفهذذم واإلدراك والنظذذر والتلقذذذي واملوازنذذة، واملوجذذه لإلنسذذان ودوافعذذذه        4؛ إذ هذذو آلذذذة املعذذارف   3دلذذة السذذمعية  األ

وغرائزه املختلفة، وهو الذي ميِيز بني اخلا الصحيح والصادق، وبني اخلرافة والدجل، وزخرف القذول، وهذو أداة   

وال يوجذذذد إدراك وال تفكذذا، وال معرفذذذة وال خطذذذاب، ألن      التطذذور وطريذذذق احلضذذارة، ودون العقذذذل ال يوجذذذد إنسذذان،      

القذدرة علذذى ممارقذذة عملياتذه املختلفذذة مذذن تفكذذا وتذدبر وتذذذكر وحتليذذل واقذتنبا. وغاهذذا نعمذذة وهبهذذا اهلل               

اإلنسذذان، ومذذذع درجذذذة أهميتذذه ورفعذذذة مكانتذذذه ال ميكذذذن أن ينظذذر يف آمذذذاد الكذذذون، وحقذذائق الواقذذذع نظذذذرة حتليليذذذة               

فطرة، وتقنع النفس من غا نسما، الوحي ودالالته، اليت حو، اخلا والرشاد لإلنسان، ودلذت  فاحصة توافق ال

، شريطة  أن يفهم العقل النصوص من زاوية 5على تكرميه وتشريفه ليقوم بواجبه على أبهى صورة وأكمل حال

ل حتذى أدخلذوه يف مسذائل    التصور القرآني للكون واحلياة واإلنسان،وقد توقع األصوليون يف اقتخدام دليذل العقذ  

  6ال حتصى وجعلوه خمصصا لعموما، الشرع وفق ضوابط معروفة

 مقاصد التشريع الوهرية العدل واملصلحة   -4

ينبثق مفهوم العدل من معنى إعطاء احلق ألهله مبا حيقق هلم املصاحل املشروعة علذى وجذه    أصل العدل-أ

دي، ويعتذ  هذذذا املفهذوم عنصذرا تكوينيذذا يف بنيذة قذائر املقذذررا،         يرفذع الظلذم عذذنهم يف ضذوء التذوازن املعنذذوي واملذا       

الشرعية العقدية والفرعية وروحا منبثة يف منظومة األحكام الشرعية كلها؛ لتأقسه على الشمول واإلطالق، 

وقذذد كذذان العذدل معيذذارا مرجعيذذا لفقهذذاء        7وقيامذه علذذى النظذذرة الكليذة واملوضذذوعية للحقذذوق العامذذة واخلاصذة        

ة يكشذذفون بذذه عذذن مذذدا وجاهذذة االجتهذذاد بذذالرأي يف ذلذذك العهذذد؛ كمذذا كذذانوا حيتكمذذون إليذذه حذذذني               الصذذحاب 

جيدون أن العموما، الظاهرة تناقض املعاني املؤِقسة هلا والعلل اليت كونتها؛ مما جعلذهم يتخذذون مذن العذدل     

يف مناقضذذة قصذذد الشذذارع    وقذذيلة لضذذمان االتسذذاق بذذني أشذذكال األحكذذام وعللذذها القريبذذة والعليذذا حتذذى ال يقعذذوا            

                                                                 
 التسذليم  وعلذى  إعزذازه؟  علذى  الذدليل  فمذا  اإلعزذاز  قيل فإن! تعاىل هللا عند من القرآن كون على الدليل فما! القرآن قيل فإن ؟ أصال اهلل وجود على الدليل فما   1

  الشريعة إلبثبا، العقل من بد فال     وهكذا ؟ عنده من أنه دليال اإلعزاز كون على الدليل فما بإعزازه
  !أصال التكليف معنى يدرك ال من يكلف فكيف 2
  باحلكم مستقل ال حلكما هذا معرفة إىل موصل والعقل اهلل هو احلاكم أن مبعنى 3
  13انظر: نظرية التقعيد األصولي د  أمين عبداحلميد البدارين ص 4
 ِإِني ﴿: تعاىل وقال[، 72:اإلقراء]  ﴾َتْفِضياًل َخَلْقَنا ِمَمْن َكِثا  َعَلى َوَفَضْلَناه ْم الَطِيَباِ، ِمَن َوَرَزْقَناه م َواْلَبْحِر اْلَبِر ِفي َوَحَمْلَناه ْم آَدَم َبِني َكَرْمَنا َوَلَقْد﴿: تعاىل قال 5

  [32:البقرة]  ﴾ َخِليَفًة اأَلْرِض ِفي َجاِعل 
   2/341انظر: اإلحكام يف أصول األحكام  قيف الدين علي بن حممد اآلمدي  6
 َفِقذًاا  َأْو َغِنًيذا  َيُكذنْ  ِإْن َواْلذَأْقَرِبنيَ  اْلَواِلذَدْينِ  َأِو َأْنُفِسذُكمْ  َعَلذى  َوَلذوْ  ِلَلذهِ  ش ذَهَداءَ  ِباْلِقْسذطِ  َقذَواِمنيَ  ُكون ذوا  آَمن وا اَلِذيَن َأُيَها َيا}: تعاىل بقوله الكريم القرآن أكده ما وهذا 7

 ش َهَداَء ِلَلِه َقَواِمنَي ُكون وا آَمن وا اَلِذيَن َأُيَها َيا}:وقوله[ 135: النساء] {َخِبًاا َتْعَمُلوَن مَاِب َكاَن الَلَه َفِإَن ت ْعِرض وا َأْو َتْلو وا َوِإْن َتْعِدُلوا َأْن اْلَهَوا َتَتِبع وا َفَلا ِبِهَما َأْوَلى َفالَله 

  [1: املائدة] {َتْعَمُلوَن ِبَما َخِبا  الَلَه ِإَن الَلَه َواَتُقوا ِللَتْقَوا َأْقَرب  ه َو اْعِدُلوا َتْعِدُلوا َأَلا َعَلى َقْوم  َشَن،ن  َيْزِرَمَنُكْم َوَلا ِباْلِقْسِط
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 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 
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بسبب طردهم إجراء األحكام على صورة واحدة دون مالحظة التغا الطارئ على بنية عللها التكوينية وغاياتها  

  واآلبثار الواردة عن الصحابة كثاة يف أن االجتهاد بسائر أنواعه يفتقذر إىل مبذاني   1الباعثة على وضعها ابتداء

هذذد مذذن إحاطذذذة بذذأدوا، االجتهذذاد فلذذيس يسذذعه أن يتزذذاوز اقذذتخدام أصذذذول           العذذدل وأصذذوله وأنذذه مهمذذا بلذذغ اإلت     

            2العدل ومقتضياته اكتفاء بغاه عنه

لحة: -ب يرجذذع مضذمون املصذذلحة إىل غايذة التسذذخا اإلهلذي لكذذل مذا يف األرض مذذن منذافع كذذي             أصذل املصذذ

، 3مة أمذرهم يف الذدنيا واآلخذرة   يسذتخدمها النذاس يف قذبيل  حفذا حيذاتهم ومذا يتصذل بهذا مذن متطلبذا، القذتقا           

ومذذن هنذذا أكّذذد علمذذاء الشذذريعة ونظارهذذا أنهذذا مذذا جذذاء، إال ملصذذلحة العبذذاد يف املعذذاش واملعذذاد ضذذبطا للسذذلوك،                

توجيها إىل املنافع كسبا وإىل املفاقذد هزذرًا، وهذذا مذا فعلذه الصذحابة الكذرام، حيذث قذاموا بتطبيقذا، املصذلحة            

سذذائل والقضذايا، إال أن أ هذر جماالتهذذا يف تلذك الفذذرتة ميذدان السياقذذة وإدارة         يف عهذدهم شذاملة لسذذائر أنذواع امل    

شؤون الدولة ومرافقها العامة بثم يليها جمال املعذامال، الاريذة بذني النذاس تكييفذا لألحكذام الشذرعية يف ضذوء         

قاصذذذده  عللذذذها وأهذذذدافها وإن مل تكذذذن علذذذى عهذذذد رقذذذول اهلل؛ ألن موافقذذذة أحكذذذام قياقذذذة التشذذذريع لنصوصذذذه وم           

وقواعذده ال تعذ  أن تكذذون املوافقذة بشذذواهد نصذية خاصذذة؛ وإجذا مبناهذا علذذى عذدم مناقضذذة املقاصذد األقاقذذية               

  4وروحه العامة وأصوله الكلية ولو مل يرد بها نص خاص بعينه

 :األصول اإلجرائيةبثانيا: 

 االجتهاد والتحري -1

فصذيال فاالجتهذاد بذذل الوقذع والطاقذة يف الوصذول       عمومذا، أمذا ت   5االجتهاد والتحري لفظان متقاربان يف املعنى

إىل الظذن الغالذذب يف القضذية املذذراد إزالذة االشذذتباه والشذذك فيهذا مبذذا حيقذق مقصذذد االقذالم يف النظذذام األقذذري،               

ممذا يعذ  طلذب الصذواب والتفتذيش       6وأما التحري فهو تغليذب الظذن علذى أمذر عنذد تعذذر الوقذوف علذى احلقيقذة         

جيح أحد االحتمالني بذدليل يتوصذل بذه إىل طذرف العلذم وإن كذان ال يتوصذل بذه إىل مذا          عن املقصود، وذلك برت

    7يوجب حقيقة العلم واليقني

 

 

                                                                 
  266-265انظر: نظرية التقعيد األصولي د  أمين عبد احلميد البدارين ص 1
  261املرجع السابق ص 2
   76ص 6، والبحر احمليط الزركشي ج216ص 1يراجع مفهوم املصلحة يف: املستصفى للغزالي ج 3
، واالجتهذاد بذالرأي يف عصذر اخلالفذة الراشذدة د       49-41ص 1م ج1994صذوله  فتحذي الذدري  مؤقسذة الرقذالة بذاو،       انظر: حبو  مقارنذة يف الفقذه االقذالمي وأ    4

 وما بعدها  272م ص2211 1عبدالرمحن السنوقي وزارة األوقاف والشؤون اإلقالمية الكويت .
  117ص 12انظر: املوقوعة الفهية  وزارة األوقاف ج 5
  122م ص1915 1  حممد رواس قلعة جي دار النفائس باو، .انظر: معزم لغة الفقهاء د 6
  397ص 2انظر: كشاف اصطالحا، الفنون حممد أعلى التهانوي شركة خيا. للكتب والنشر باو، ج 7
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 االقتصالح:  -2 

تعت  املصاحل املرقلة أ هر قواعد االجتهاد عندما تضيق وجوه االقتنبا. من النصوص التشريعية ملا فيها 

القدرة على التحليق يف آفاق التشريع واقتيعاب كل ما من اخلصوبة التشريعية وما مييزها من خصائص 

يفرزه تطور احلياة من مستزدا، املصاحل واحلاجا،؛ لذا يعت  االقتصالح أوقع أبواب االجتهاد بالرأي فيما 

ال نص فيه  ول ن قبق احلديث عن املصلحة من حيث هي مقصد جوهري ميثل أقاقا مرجعيا لالجتهاد؛ 

ليت قررتها قواطع الشريعة؛ فإن املصلحة املرقلة تعت  أبثرا مباشرا العتبار املصلحة لقيامه على الكليا، ا

  ومن 1مقصدا جوهريا يف التشريع؛ وذلك لقيامها على معنى املمابثلة للمصاحل املقررة شرعا يف جنسها

بعضهم ببعض إجا  املبادئ املتفق عليها أن أحكام الشريعة املنظمة للحياة العامة للمزتمع ولعالقا، األفراد

شرعت لتحقيق املصاحل العامة للمزتمع أو اخلاصة لألفراد، واحلكم اخلاص بكل عالقة اجتماعية يدرك ما 

فيه من مصلحة أو مفسدة بالعقل الذي يعتمد يف حكمه على مالبسا، الواقعة املعينة واآلبثار الفعلية لتطبيق 

، وكما تقوم املصلحة املعت ة على معنى 2شاطيباحلكم عليها كما قرر ذلك العز بن عبدالسالم، وال

املعقولية فإن املصاحل املرقلة كذلك يشرت. يف قبوهلا أن تكون معقولة يف ذاتها حبيث يسلم العقالء بأن 

  وإذا كان هذا هو مفهوم املصلحة املرقلة؛ فاالقتصالح هو البناء عليها 3األخذ بها جلبا للنفع ودفعا للحرج

يالحا يف اقتصالحا، الصحابة أنهم مل يكونوا يلزأون إىل مقتضياتها القتنبا. األحكام ألن يف االجتهاد، و

االقتنبا. من الشيء فرع عن كونه مصدرا منقوال معت ا ومصادر التشريع حمصورة يف نصوص الكتاب 

املستنبط من  والسنة وإجا يلزأون إىل االقتصالح باعتباره وقيلة لإلحلاق مبعنى أن االقتصالح هو األمر

: اختذه الصحابة قاعت د أمرا مسلما، وراحوا -املصادر األصلية وملا بثبتت مشروعيته بشهادتها الملية له 

ينظرون يف القضايا واحلواد  هل هي مصلحة مرقلة أم ال؟  وهذا ليس اقتنباطا عند التحقيق والتأمل، 

  ليتساءلوا: هل يعت  هذا مصلحة أم ال؟ فإن وإجا هو من باب حتقيق املنا.؛ فكأنهم يقفون عند كل حاد

حتققوا من كونه مصلحة؛ فإنهم يسلمون له املشروعية تلقائيا دون اقتدالل؛ القتغنائهم باالقتدالل على 

أصل اعتبار املصاحل املرقلة عن إعادة التماس احلزج واألدلة على مشروعية ذلك الشيء املستحد ؛ وكل ما 

، تلك املشروعية أن ينفروا إىل باربهم وتقديرا، عقالئهم لتقرر هلم أن الشيء نافع كانوا يتكلفونه يف إبثبا

وكل ذلك مما قرره نظار العلماء فيما بعد  ومما يستخلص من  -وصاحل ؛ وأن ذلك الشيء فاقد وضار :

ستسعفونها مناهج الصحابة يف العمل باملصاحل املرقلة أنهم ما كانوا يلزأون إليها ابتداء وإجا كانوا ي

                                                                 
   425انظر: االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة د عبدالرمحن السنوقي ص 1
  46ص 3، املوافقا، ج4ص 1انظر: قواعد األحكام ج 2
  327ص 2االعتصام الشاطيب ج 3
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حتت إحلاح احلاجة الطارئة اليت تستوجبها البي ة أو يقتضيها تغا الظروف واألحوال أو يتطلبها واقع  

                            1النفوس من حيث ضعف الوازع واخلياقة بالذمم واملوابثيق

 االحتيا.  -3

من الطبيعي أن تكون مثرة االجتهاد  فإن –االجتهاد بالرأي حركة يف نطاق الظن ودوران يف جمال االحتمال 

  2متفاوتة يف مراتب القوة والظهور مما يؤقس لألخذ باألحو. اقت اء للدين وفرارا من التوحل يف احلرام

ول ن كان االحتيا. يرتبط مبزال التطبيق والعمل بالدرجة األوىل؛ فإن له يف جمال البيان عرقا ضارب 

ألة على بيان احلكم أواًل قبل احلاجة إىل معرفة طريق تنزيله وتكييفه؛ حيث يتوقف النظر يف املس ، الذور

لكن اجتهادهم يف اقتبانة تلك األحكام قد ال حيقق موقفا جازما ورأيا قارا يصدرون عنه، ويف مثل هذه 

البا ، وجمال العمل باالحتيا. غ3األحوال كانوا غالبا ما يلزاون إىل االحتيا. واحلذر يف شأن احلل واحلرمة

؛ أما العبادا، فخوفا من بقاء عهدتها يف ذمة املكلف وقيام مطالبته بإعادتها 4البا إجا هو العبادا، واحلقوقغ

أو قضائها، وأما احلقوق فتحرزا من إضاعتها والتالعب بها إلرد شبهة قد ال تنتهض متمسكا لتزاوزها 

خلطورته وتعلق األحكام به، حتى إذا  هر    وقد قار الفقهاء يف النسب وبثبوته على مبدأ االحتيا.5وإهدارها

ما يؤيد هذا املبدأ ويرقي دعائمه جندهم يتلقونه بالقبول، فيطرح يف ميزان الشرع فما وافقه وحقق مقاصده 

 كان العمل وفقه وما كان غا ذلك مل يلتفت إليه 

 رفع اخلالف: -4

ع  العمل بدليل املخالف يف املسألة من رفع اخلالف أو مراعاة اخلالف مبعنى مالحظة مصاه وعاقبته، وهو ي

املذاهب الفقهية املعت ة، مبا ال يبطل دليل املستدل بالكلية، وذلك لرجحان الدليل املراعى وقوته، وهذا يقرب 

بني املذاهب، ومينع التعصب املذهيب، وقد يكون دليل املخالف أقوا فيعمل باألرجح، وهو ما قرره الشافعية يف 

م:"اخلروج من اخلالف مستحب"، واألدلة متكابثرة يف اإلعتصام وعدم التفرق واالتفاق على قواعدهم بقوهل

كلمة واحدة فهي دالة على اقتحباب اخلروج من اخلالف، بل اتفق العلماء على احلث على اخلروج من 

                                                                 
  412-429انظر: االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة د عبدالرمحن السنوقي ص 1
  95انظر: مراعاة اخلالف د عبدالرمحن السنوقي ص 2
 األول االجتهاد أنتزه الذي احلكم وفق للتصرف مالزما الشك جيعل مما احلكم مبحل القائمة االحتماال، أحد على املسألة محل يف الرتدد هو االحتيا. ومنشأ 3

  انظر: االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة د عبدالرمحن االحتيا. مقتضى إىل باجتهاده العمل يتزاوز أن بعد إال الشك أبثر يرتفع وال األصل، مع الوقوف أو

  422، 411السنوقي ص
   واحلقوق العبادا، جمال من أضيق لكنها أخرا؛ جماال، ولإلحتيا. 4
  423-422، 411انظر: االجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة د عبدالرمحن السنوقي ص 5
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اخلالف نصوص ، ومستند العلماء يف قاعدة رفع 1اخلالف، إذا مل يلزم منه إخالل بسنة، أو أوقع يف خالف آخر 

   3وفعل الصحابة الكرام 2السنة

 :العذر بالهل -5

والذذيت صذنفت فيهذذا مصذذنفا، كذثاة تأصذذيال حلاهلذا وتفصذذيال إلجرائهذذا،           اعذد هذذذه املسذألة مذذن املسذذائل الكذ       ت

إمجذاال، والسذنة علذى تفصذيل فيهذا، وهذي مذن العذوارض الذيت تطذرأ            4ومستند العلماء يف تقعيدها نصوص القرآن

دون األصول،كما هي أمر نسيب إضايف ليس على إطالقذه يتفذاو، بذاختالف األشذخاص وبذاختالف       على الفروع

، والفذذرق بينهمذذا مذذن جهذذة املعنذذى أن      6، مبعنذذى املذذأمورا، واحملظذذورا،   5املكذذان والزمذذان، وبذذاختالف الواجذذب واحملذذرم     

ور عنهذذا بسذذبب مفاقذذدها    املقصذذود مذذن املذذأمورا، إقامذذة مصذذاحلها وذلذذك ال حيصذذل إال بفعلذذها، واملنهيذذا، مزجذذ          

امتحانا للمكلف باالنفكاك عنها وذلك إجا يكون بالتعمذد الرتكابهذا ومذع النسذيان والهالذة مل يقصذد املكلذف        

  وعذذر اإلنسذان بالهذل ال يعذذره يف     1، على تفصيل يف املنهيا، كونها أقذباب 7ارتكاب املنهي فعذر بالهل فيه    

                                                                 
  112ص م2222-هذ1423، 1.اخلراز دار، الباكستاني قادر غالم بن زكريا: احلديث أهل منهج على الفقه أصول منانظر:   1
 رقول فراعى يدعيه، منهما كل زمعة بن وعبد وقاص أبي بن قعد فيه اختصم الذي زمعة ولد قصة يف - وقلم عليه اهلل صلى - قوله مالك عند فيه واألصل 2

 زمعذة  بنذت  قذودة  هذي  الذيت  الفذراش  صذاحب  بنذت  فذأمر  الشذبه  وحكم زمعة هو الذي بصاحبه الولد فأحلق الفراش حكم أي احلكمني - وقلم عليه اهلل صلى - اهلل

 أمحد منظومة على شرح وهو( م1912/هذ1332 ،) الشنقيطي الوالتي حييى حممد قيدي الشيا مالك، اإلمام أصول يف السالك إيصال: انظر الولد من باالحتزاب

  31ص1ج م21/2225 يف الوهراني الشاطيب: ورتبه نقله املالكي الفقه أصول يف ذ اهلل رمحه ذ كف أبي بن
 حسن حممد، والتوجيه األصالة بني الفقهية القواعدانظر:   كله شر اخلالف قائاًل للقصر ميله مع نعثما مع الصالة إمتامه يف عنه اهلل رضي مسعود ابن كفعل 3

   14/5اإلقالمية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس ،الغفار عبد
 {الرُق ِل َبْعَد ح َزٌة الَلِه َعَلى ِللَناِس َيُكوَن ِلَ َلا َوم نِذِريَن م َبِشِريَن ر ق لًا}:تعاىل وقوله[، 1:لكامل] {َنِذير  َيْأِتُكْم َأَلْم َخَزنَت َها قََأَله ْم َفْوج  ِفيَها ُأْلِقَي ُكَلَما}: تعاىل كقوله 4

  [15:اإلقراء] {َرق وًلا َنْبَعَث َحَتى م َعِذِبنَي ُكَنا َوَما}: تعاىل وقوله[ ، 165:النساء]
 ألنه اإلبثم؛ حيث من اإلنسان به يؤاخذ فال بالواجب الهل أما احملرم، الشيء هذا كان مهما أحكامه من شيء عليه يرتتب وال اإلنسان به يؤاخذ ال باحملرم فالهل 5

 يعذر باحلكم جاهال كان فإن تفريط منه حيصل مل وإن معه، يتساهل أن ميكن ال فإنه تفريط منه حصل كان فإن: تفصيل فيه فهذا القضاء حيث من لكن جاهل

 حيث قباء أهل حديث: ومنها عذر هلا يع  أصل على بانية ألنها بالقضاء النيب يأمرها مل اليت املستحاضة وحديث صالته، يف املسيء حلديث القضاء، عنه عويرف به

  القبلة غا إىل الصلوا، بعض صلوا
 حقوق دون اهلل حقوق يف تكون بأن قيدها من ومنهم أطردها، من فمنهم ماءالعل من كثا بها تكلم بالهل فيها العذر يف واحملظورا، املأمورا، بني التفريق قاعدة 6

 بهما يعذر والنسيان الهل)و( بسقوطه احلق صاحب يرض مل إذا ضمانه جيب ما ضمان من متنع فال املخلوقني حقوق يف أما والرمحة العفو على مب  ألنه العباد

 أمذره  حيذث  أميذة  بذن  يعلذى  وحديث بالنهي لهله باإلعادة يؤمر ومل الصالة يف تكلم ملا احلكم بن معاوية حديث فيه واألصل املأمورا، دون املنهيا، تعاىل اهلل حق يف

 فال ناقيا أو جاهال، اإلحرام يف وط  من أن على عنه اهلل رضي الشافعي اإلمام به واحتج ،لهله بالفدية يأمره ومل احملرم عن البة بنزع وقلم عليه اهلل صلى النيب

  عليه فدية
 - هذذ 1425، 2. الكويتيذة  األوقذاف  وزارة الزركشذي  بهذادر  بذن  الذدين  بذدر  اهلل عبد أبو الفقهية القواعد يف املنثور، و127ص2ج العيد دقيق البن األحكام إحكام: انظر 7

  19ص 2ج م1915
 بذاب  مذن  عنذه  املنهذي  كذان  وإن دم، يلزمذه  وال خميطذا  لذبس  كمحذرم  مذه حبك العلذم  حذال  عنه واإلقالع تركه وجب اإلتالف باب من ليس عنه املنهي الفعل كان إن 1

 يف فرق ال) األئمة بني عليها املتفق للقاعدة املكلف علم فيه يشرت. ال الذي الوضعي احلكم من وهو قبب، اإلتالف إذ أبثره، ترتب عند جبهله الاهل يعذر فال اإلتالف

 حرمذة  جهذل  مذن  أن: هذا يف والقاعدة والظاهرية األربعة، املذاهب عند شبهة الهل لكون تسقط الفعل على عقوبة ترتب حال ويف ،(والهل العلم بني املتلف ضمان

 كونها عن خيرجها ال وهذا الفروع، بعض عنها خيرج وقد خالف، فيه فروعها بعض ذكرناها اليت القاعدة وهذه ،(حيد مل وفعله العقوبة أو احلد فيه جيب مما شيء

 الشذريعة  يف معتذ   األكثذري  الغالذب  فذإن  وأيضذا  كليذا  كونذه  عن خيرجه ال الكلي مقتضى عن الزئيا، بعض فتخلف بثبت إذا الكلي األمر)شاطيبال قال  كلية
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 بذد مذن التحقذق مذن دعذوا الهذل يف املسذألة مذن حيذث الصذحة فلذيس كذل             تقصاه يف طلب احلق، واملهذم أنذه ال   

جهذذل يدعيذذه صذذاحبه يعتذذ  عذذذرا يعفذذى صذذاحبه مذذن املسذذؤولية وهلذذذا يقذذول الفقهذذاء :" ال يقبذذل يف دار االقذذالم               

     1العذر بالهل"

 املبحث الثالث: املنجز الفقهي
ونا، القواعد الفقهية الضابطة لباب النسب بل هي هذه القواعد مل تكن مصاغة ضمن مد الفوائد والقواعد    

 الباحذث  قصذد و ضوابط صيغة من أقوال األئمة املستقرأة من مدوناتهم الفقهيذة وباخلصذوص مجهذور الفقهذاء     

 وقواعذد  ضذوابط  فيذه  الفقذه  أبذواب  مذن  بذاب  فكذل   وقوانني ضوابط متثل اليت القواعد بيان املبحث هذا خالل من

 مذذذا  كذذذثااً  الفقهذذذاء ف والضذذذابط،  القاعذذذدة  لفذذذا  مذذذن  كذذذل  بذذذني  االصذذذطالحية  الفذذذروق  إىل النظذذذر  دون وأصذذذول، 

: والقاعذذدة  القاعذدة،  بذه  ويعنذون ( الضذابط ) لفذا  ويسذذتعملون  الضذابط،  بهذا  ويعنذون ( القاعذدة ) لفذا  يسذتعملون 

 فقد ،جازمًا حتمًا تفريقًا ليس العلماء معظم عند والضابط القاعدة بني والتفريق  األصل يف الضابط مبعنى

 أّن يف جيتمعذان  والضذابط  القاعذدة ، ف 2ضذابط  جمذرد  حقيقتهذا  يف وهي فقهية، قواعد العلماء من كثا يذكر

 بيانذه  قذيزري  مذا  وهذذا  الفقهية والفروع الزئيا، من عدد على ينطبق فقهية، كلية قضية منهما واحد كّل

   تعاىل اهلل شاء إن املبحث يف

و : إذا النسب بعد بثبوته بإحدقاعدة  ا طرق الثبو، الشرعية فال يقبل النقض وال النقل وال التحويل بعوض أ

 بغا عوض 

املعهذود للرتكيذب الصذحيح للنسذب هذو ذكذر لفذا االبذن بذني علمذني كمحمذد بذن أمحذد وإقذقا. لفذا االبذن                 

عذذدة املعتذ ة وانتسذاب الزوجذة إىل زوجهذا بذذدال مذن أبيهذا خذالف املعهذذود يف التذأريا اإلقذالمي،            حقذذوق   أن والقا

النسذذذب شذذذذيء واحذذذد ال يدخلذذذذها الذذذذنقض وال تقبذذذل التغذذذذيا دون دليذذذل شذذذذرعي ومذذذذن هذذذذه احلقذذذذوق حذذذذق األب يف              

االحتفا  بااه ولقبه جبانب أااء أوالده وبناته، والشارع اعت  جانب املباني واملعاني يف بذاب األاذاء ونهذى    

مل يقصذذد بهذذا معانيهذذا املخالفذذة للشذذريعة      عذن كذذثا مذذن األاذذاء مذذن التسذذمي بهذذا أو إجرائهذا يف احلذذديث وإن          

، ورعايذة الشذذرع لسذالمة املبذذاني واملعذاني أو لسذذالمة أحذدهما دائذذرة كمذا يقذذول           3وذلذك صذذيانة للعذرض والشذذرف    

                                                                                                                                                                                  
 علذم  مذن  صذول األ ملختصذر  الكذبا  الشذرح ، 539ص2  انظذر: املوافقذا، ج  (الثابذت  الكلذي  هذا يعارض كلي منها ينتظم ال الزئية املتخلفا، ألن القطعي العام اعتبار

  بعدها وما 226ص م2211 - هذ 1432 ،1مصر. الشاملة، املكتبة املنياوي، حممد بن حممود املنذر أبو األصول
  55ص 9واملغ  ابن قدامة ج 6ص 4انظر: ما قاله ابن عابدين يف هذا الصدد حاشية ابن عابدين ج 1
 دمشق – الفكر دار الشارقة، جامعة - اإلقالمية والدراقا، الشريعة كلية عميد الزحيلي طفىمص حممد  د األربعة املذاهب يف وتطبيقاتها الفقهية القواعد 2

 23/ 1 م 2226 - هذ 1427 ،1الطبعة
 ذلك يقولون اليهود كان وقد ،[124] {َأِليم ل َعَذاب  يَنَوِلْلَكاِفِر َواْقَمع وا اْنُظْرَنا َوُقوُلوا َراِعَنا َتُقوُلوا َلا آَمن وا اَلِذيَن َأُيَها َيا}:تعاىل قوله يف للمؤمنني النهي جاء وقد 3

 مؤقسة شاكر حممد أمحدتح  (هذ312: املتوفى) الط ي  يزيد بن جرير بن حممد  القرآن تأويل يف البيان جامع  انظر: والهل احلمق وهي الرعونة بقصد للنيب

 عليه اهلل صلى الرقول قول ذلك ونظا( انظرنا)بذ وأبدهلم اليهود قصد عن قصدهم اختالف مع قوهلا عن املؤمنني فنهي  466ص 2ج م 2222 - هذ 11422. الرقالة

 يقذل  ال: " وقولذه   1764ص  4ج 2241حذديث   كرمذا  العنذب  تسذمية  كراهة باب  أخرجه مسلم يف صحيحه العنب يع "  احلبلة قولوا ولكن الكرم،: تقولوا ال: " وقلم
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 2، والذنيب يقذول: "اْلَولَذاء  ُلْحمَذٌة َكُلْحمَذِة الَنسَذِب، لَذا يبذاع وال يوهذب"         1الشيا بكر أبوزيد يف ميذزان الصذدق والعذدل    

  وقذد جذاء الوعيذد مذن اهلل تعذاىل ملذن       3زوجذا، الذنيب أمهذا، املذؤمنني مذثال حيتذذا يف عذدم تغذيا ألقذابهن         وحسذبنا  

ومذذا يعذرف مذذن نسذذب بعذض األاذذاء إىل أمهذاتهم نتيزذذة اشذذتهار األم          «  4خيذالف أمذذر الذنيب ويتنكذذب قذذنته وهذداه      

نذذا اإلقذذذالمي حيذذث مقصذذذود     مبوقذذف أو منزلذذة فيذذذدعى الشذذخص منسذذوبا إىل أمذذذه أمذذر جذذرا العذذذادة بذذه يف تأرخي          

، وهذذذا ال يعذذ  انقطذذاع نسذذب هذذذا املذذدعو مذذن أبيذذه أو أنذذه ال أب له،والنسذذب إىل األم ال           5النسذب التعريذذف والشذذهرة   

يتعذارض مذع كذون الولذد ينسذب إىل أبيذه أو إىل قذوم أبيذه فهمذا أمذران متباينذان ألن صذفة البنذوة الذيت تضذذاف إىل                

ا ولألب معًا، إذ بثبوته لألم باعتبار الوالدة ولألب باعتبار ختلقه من مائه، األم عند ذكر نسب الولد حق بثابت هل

فكذان حذذق االنتسذذاب راجذذع إليهمذذا ونسذذبته إىل أمذذه ال غضاضذذة فيذذه وال خمالفذذة حلكذذم الشذذرع ألنذذه ابنهذذا حسذذا                

               6وواقعا وشرعا

باء األمها،  قاعدة   : ال ينسب أوالد البنا، إىل آ

القاعذذدة ال يصذذح االعتمذذاد علذذى حذذذديث:       هولذذذا عمذذال بهذذذ    7ء أن النسذذب إىل األمهذذا، مهزذذور عذذادة    اعتذذ  الفقهذذا  

ألن  -1يف نسذب ابذن البنذت إىل أب األم ل:تذي:      1«اب  هذا قيد، ولعل اهلل أن يصلح به بني ف ذتني مذن املسذلمني   »

ه الصذالة والسذذالم أن   نذص العلمذذاء أن مذن مجلذذة خصائصذه عليذذ       -2 9احلذديث وارد علذى خذذالف القيذاس للذذنص     

ِلكُذِل  »قذول الرقذول صذلى اهلل عليذه وقذلم:       -3أوالد بناتذه الذذكور واإلنذا  ينسذبون إليذه صذلى اهلل عليذه وقذلم         

                                                                                                                                                                                  
 كراهيذة  بذاب   أخرجذه البخذاري   وغالمذي  وفتذاتي  فتذاي : وليقل أميت، عبدي: أحدكم يقل وال موالي، قيدي: وليقل بك،ر اقق ربك، وض  ربك أطعم: أحدكم

 ال بذاب أخرجه البخذاري   «نفسى لقست ليقل ولكن نفسى، خبثت أحدكم يقولّن ال: »وحديث  152ص  3ج 2552حديث   أميت أو عبدي: وقوله الرقيق، على التطاول

 بأدب املسلمني يأخذ -عليه وقالمه اهلل صلوا، النبّى ولكن للقىء، وتهّيؤها النفس، غثيان وهو واحد، معناهما واللفظان  41ص 1ج 6179يث حد نفسي خبثت: يقل

 بعد: املتوفى) اخلطيب يونس الكريم عبد  للقرآن القرآني التفسا   انظر:خبيثة مشاعر منها فتتخّلق السي ة، الكلما، هذه بها تعلق أن من ألسنتهم وحيمى الكلمة،

  176ص  7ج القاهرة – العربي الفكر دار(هذ1392
  7معزم املناهي اللفظية  بكر أبو زيد  ص 1
: املتوفى) الفارقي بلبان بن علي الدين عالء األما: ترتيب (هذ354: املتوفى) الب سيت الدارمي، حامت، أبو حبان بن حممد حبان ابن صحيح تقريب يف اإلحسانانظر:  2

  326ص 11ج  4952م حديث 1911 - هذ 1421 1. باو، الرقالة، مؤقسة  األرنؤو. شعيبتح   (هذ 739
  عمر أبيها عشاة ع َدي ب  إىل تنسب اخلطاب بنت وحفصة التيمية عائشة نسبها يف فيقال أبيها عشاة تيم ب  إىل تنسب عائشة كانت فقد 3
 اعذت  قذال  عنه، اهلل رضي وقاص أبي بن قعد عن البخاري وحديث ،[63: النور] {َأِليم  َعَذاب  ي ِصيَبه ْم َأْو ِفْتَنٌة ت ِصيَبه ْم َأْن َأْمِرِه َعْن ِلُفوَني َخا اَلِذيَن َفْلَيْحَذِر}: بقوله 4

ص  1ج  6766حديث  أبيه غا إىل ادعى من بابخاري   أخرجه البحرام عليه فالنة أبيه، غا أنه يعلم وهو أبيه، غا إىل ادعى من: »يقول وقلم، عليه اهلل صلى النيب

  املعروف نسبه من واالنتفاء أبيه غا إىل االعتزاء وهو ارتكبه الذي الفعل حرمة دليل النة من وحرمانه  156
 صذلى  الذذي  البيضذاء  بن وكسهيل لكندي،ا عمرو ابن املطاع بن عبداهلل وأبوهما حسنة بن وعبدالرمحن حسنة بن شرحبيل الصحابة من أمه إىل بنسبه ع رف وممن 5

  انظر: جنم الدين النسفي  طلبة الطلبة يف االصطالحا، الفقهية  بلوجستان : القرشي هالل بن ربيعة بن وهب وأبوه املسزد يف صلى اهلل عليه وقلم اهللعليه رقول 

  12دائرة املعارف االقالمية د . د ، ص 
، واملفصل يف أحكام املرأة  د  عبدالكريم زيدان 345ص  7، وبدائع الصنائع مرجع قابق ج67 ص قابق مرجع إبثباته يف العلمية املستزدا، تأبثا ومدا النسب: ينظر 6

   316ص 9م ج1993 1باو، مؤقسة الرقالة .
 345ص  7بدائع الصنائع مرجع قابق ج 7
  316ص  9ما جأخرجه البخاري يف فضائل الصحابة باب مناقب احلسن واحلسني رضي اهلل عنه 1
  11ص  4والشيا المل يف حاشيته على املنهاج ج 32ص  2أشار إىل هذا السيوطي يف احلاوي ج 9
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 قذذذال العلمذذذاء أن اخلصوصذذذذية    -4 1«َبنِذذذي ُأِم َعصَذذذَبٌة َيْنَتم ذذذوَن ِإلَذذذْيِهْم ِإلَذذذا اْبنَذذذْي َفاِطمَذذذَة، َفَأنَذذذا َوِلُيه مَذذذا َوَعصَذذذَبت ه َما           

للطبقذة العليذذا فقذذط فذأوالد فاطمذذة األربعذذة )احلسذن واحلسذذني وأم كلثذذوم  وزينب(ينسذبون إليذذه وأوالد احلسذذن             

واحلسني ينسبون إليهمذا فينسذبون إليذه وأوالد زينذب وأم كلثذوم ينسذبون إىل أبذيهم عمذر وعبذد اهلل ال إىل األم وال          

ر فذذيهم علذذى قاعذذدة الشذذرع يف أن الولذذد يتبذذع أبذذذاه يف        إىل أبيهذذا ألنهذذم أوالد بنذذت بنتذذه ال أوالد بنتيذذه فزذذرا األمذذذ       

كمذذذا أن أب األم   جمذذازاً  أن هذذذه النسذذذبة إليذذه علذذذى جهذذة اإلذذذاز ألن ابذذن البنذذذت يسذذمى ابنذذذاً           -5  2النسذذب ال أمذذذه  

؛ ألن الولذد مشذتق مذن التولذد وهذم متولذدون عذن أبذي أمهذم والتولذد مذن جهذة األم كالتولذد مذن               جمذازاً  يسمى أبًا

أن هنذذاك فرقذا بذذني أن يقذول هذذذا ولذدي أو ابذذ  وبذني أن ينسذذبه إىل نفسذه فلذذو قذال وقفذذت علذذى                -6  3جهذة األب 

أن  -7  4أوالدي دخل ولد البنت ولوقال وقفت على من ينسب إلّي مل يدخل ولد البنت نص على ذلذك الفقهذاء  

نذذواع النسذذب الذذيت قذذبق     أن عالقذة البنذذوة يف قذذول:"اب " ال يلذذزم منهذا بثبذذو، نسذذب االنتمذذاء لقائلذذها واقتحضذار أ          

  5شكالاحلديث عنها يزيل اإل

بثبو، النسب هو االتقاعدة   صال النسي بني الرجل واملرأة : أقاس 

ألن حديث الولد للفراش يتزه إىل النسب يف حقيقته مبناه على املخالطة النسية بني الرجل واملرأة  أي  

االشرتاك بينهمذا، وإقذناد النسذب يف احلذديث إىل قيذام      تقرير بثبو، النسب إليهما لوجود عالقة الزواج على وجه 

حالة الزوجية إجا هو لدفع التهم والنزاعا، الواردة عليه، وبهذا تكون قاعدة االنتساب واحذدة ال فذرق فيهذا بذني     

الرجذل واملذرأة ألن قذببها واحذدة وهذذو االتصذال النسذي بينهمذا فيكذون حكذذم انتسذاب املولذود إليهمذا ال حيكذم فيذذه                

، وقيذام النسذب علذى هذذا األقذاس      6نظر إىل حل االتصال أو حرمته وإجا يدور باالتصال نفسذه وجذودا وعذدما   بال

أمذر يذذدرك بذالفطرة والواقذذع حيذذث جعذل اهلل هذذذا امليذذل يف الكائنذا، احليذذة لبقذذاء النسذل واقذذتمراره وألن اإلنسذذان               

يث أن االتصال هو قبب النسب فإن الذوالدة  مبشي ة اهلل ال خيلد يف الدنيا فقد عوضه ببقاء نسله من بعده، وح

                                                                 
  انظذر:  179ص  3ج  4772أخرجه احلاكم يف املستدرك يف معرفة الصحابة باب ومذن مناقذب احلسذن واحلسذني ابذ  بنذت رقذول اهلل صذلى اهلل عليذه وقذلم  حذديث              1

 – 1411. باو، – العلمية الكتب دار عطا القادر عبد مصطفىتح  (هذ425: املتوفى) ا النيسابوري اهلل عبد بن حممد احلاكم اهلل عبد أبو نيالصحيح على املستدرك

 م 1992
، الوهاب بتوضيح شرح والشيا قليمان بن منصور المل يف فتوحا 32ص  2م ج1911انظر: عبدالرمحن السيوطي احلاوي للفتاوا  باو، دار الكتب العلمية د .  2

  11ص 4منهج الطالب واملعروف حباشية المل على املنهاج القاهرة دار الفكر د . د، ج
  انظر: ابنته ابن وهو يتهذر من عيسى فزعل[ 15: األنعام] {َوِعيَسى َوَيْحَيى}: َبَلَغ حََتى {َوَأُيوَب َوق َلْيَماَن َداو َد ذ ِرَيِتِه َوِمْن}: تعاىل كقوله ذلك على القرآن دل وقد 3

  32ص 7الامع ألحكام القرآن للقرطيب مرجع قابق ج
  32ص  2انظر: احلاوي للفتاوا السيوطي مرجع قابق ج 4
  69 ص قابق مرجع إبثباته يف العلمية املستزدا، تأبثا ومدا النسب: ينظر 5
   257 -256املرجع السابق ص 6
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وقذد حذذدد اإلقذالم اإلطذار الشذذرعي الذذي تذتم فيذذه املخالطذة بذذني            1تعتذ  معرفذة بذذذلك االتصذال أو عالمذة عليذذه       

، وبنذذاء علذذى ذلذذك صذذا      2النسذني إلعفذذاف الذذنفس وحتصذذيل النسذذل وهذذي حمصذذورة يف النكذاح وملذذك الذذيمني          

أو الفذذذروج احلرمذذذة" ال حيذذذل منهذذذا إال مذذذا ورد بطريذذذق شذذذرعي         3 األبضذذذاع الفقهذذذاء قاعذذذدتهم املعروفذذذة:" األصذذذل يف    

صذحيح، فالقاعذذدة مسذذتمرة أن عالقذذة الرجذذل بالنسذذاء مبناهذذا علذذى التحذذريم واحلظذذر ملذذا يف ذلذذك مذذن كشذذف               

   4العورا، وهتك األقتار واختال. األنساب فال حيل منها إال ما أحله الشرع

   5بثبو، النكاح : العقد الصحيح هو السبب يفقاعدة  

 7أن العقد الصحيح فرع عن أصل متفق عليه وهو: 6وخالف العلماء يف حقيقة النكاح هل هو العقد أم الو.ء

قاعدة :" ينسب الولد ألبيه لثبو، النسب إال إذا توافر، فيه شرو.   ، غا أنه ال يكون صاحلًاقبب بثبو، النسب

"، واألقاس الذي هو حاضر يف نظر 9فه بالطرق املشروعةومل ين 1متى كان الزواج شرعيا و أمكن االتصال

الفقهاء من حيث الملة بصرف النظر عن اختالفهم يف بعض املسائل أن النسب ال يثبت إال بعد عالقة 

فشيا اإلقالم ومن وافقه اعت  بثبو، النسب باملخالطة جنسية بني الرجل واملرأة يف إطارها احملدد شرعا 

ظن واكتفى المهور مبزرد  ن املخالطة وهو اخللوة اليت تنبذ  حبصذول خمالطذة مذع أن     احملققة ال إلرد ال

املظنة قد ال تصدق وهذذا احتمذال مرجذوح ال يقطذع النسذب مراعذاة القذتقراره ودفذع الضذرر احلاصذل علذى الولذد             

جذل بزوجتذه؛ لكذن    واألم، وأما احلنفية فقد ارتكزوا على املصلحة يف بثبو، الولد مبزذرد العقذد ولذو مل يتصذل الر    

                                                                 
عن أبي حنيفة قوله الوالدة مبنزلة املعرف  انظر: أصول السرخسي  تح أبوالوفاء األفغاني باو، دار املعرفة د . ذكر ذلك حممد بن أمحد السرخسي  ونقل  1

 حيث السبب أردا وإن فصحيح واملعرف العالمة قصد فإن  الوالدة النسب مدخل:" قال حيث األشقر حممد األقتاذ ذكره كما السبب هي وليست، 332ص   2هذ ج1372

  255 ص م2221 1. الرقالة مؤقسة باو،  األشقر قليمان حممد  الطيب الفقه يف اجتهادية أحبا : انظر فال ًاوطريق وبابًا مدخاًل السبب يسمى
  31ص 2م ج1911 5انظر: بداية اإلتهد ونهاية املقتصد حممد بن أمحد بن رشد  القاهرة مكتبة مصطفى البابي احلليب . 2
 النسل بابتغاء الماع هو النساء من األعظم املقصود ألن كل من جزء وهو بالبضع وع  3
واملنثور يف القواعد بدر الدين حممد بن بهادر الزركشي تح د  117ص 2م ج1997 2انظر: موقوعة القواعد الفقهية حممد صدقي البورنو الرياض مكتبة التوبة . 4

    61شباه والنظائر للسيوطي صواأل 77ص 1هذ ج1425 2تيسا فائق أمحد  الكويت وزارة األوقاف .
  11ص 6النكاح هو عقد يفيد شرعًا حل اقتمتاع كل من الزوجني باآلخر على الوجه الشرعي انظر: املفصل يف أحكام املرأة زيدان ج 5
 َفاْنِكح وه َن}" تعاىل لقوله الصحيح وهو بقوله الشوكاني رجحه ما وهو ذلك، من العكس على ولغة الو.ء يف جماز العقد يف شرعية حقيقة أنه بعضهم قال حيث 6

 زوجته ونكح للعقد فالن ب  يف نكح حنو بقرينة إال يفهما ال أنهما بدليل معًا والو.ء العقد يف جماز أنه وقيل باإلذن، جيوز ال والو.ء[ 25: النساء]{ َأْهِلِهَن ِبِإْذِن

 . د البابي مصطفى مطبعة القاهرة  مالك اإلمام مذهب إىل املسالك ألقرب السالك بلغة: انظر  بينهما االشرتاك يرتجح أنه أو اإلاز عالما، من وذلك للو.ء

  239ص للفيومي املنا املصباح ،277ص 1ج 1973 . د اليل دار باو، الشوكاني علي بن حممد األخبار منتقى شرح األوطار ونيل  ،374ص 1ج هذ1372
 هو صالحيته لرتتب اآلبثار عليه العقد الصحيح املعت  يف نظر الشارع  7

ن القيم والصنعاني اعت  مجهور الفقهاء الدخول احلقيقي املمكن هو دليل الزوجية ، بينما اعت  احلنفية بالعقد فقط دون التالقي ، واشرت. ابن تيمية واب 11

 لعدم لعان دون ينتفي تابعه ومن تيمية وابن المهور وعند احلنفية رأي يف لعانبال إال الولد ينتفي وال النسب به يثبت الزواج عقد أن اخلالف وفائدة الدخول احملقق،

، الشرح الصغا ألمحد بن حممد 351، 111ص 2، وبداية اإلتهد ج 331،332ص  2  انظر: بدائع الصنائع للكاقاني جاحملقق الدخول وعدم الزوجني بني التالقي إمكان

، االختيارا، الفقهية من فتاوا 429ص 7، واملغ  البن قدامة ج331ص  3  ومغ  احملتاج للشربي  ج493ص 1هذ ج1372.  الدردير القاهرة مطبعة مصطفى البابي د

  212ص 3، وقبل السالم للصنعاني ج415ص 5، وزاد املعاد البن القيم ج271شيا االقالم ابن تيمية  على بن حممد البعلي باو، دار املعرفة د . د ، ص 
 ه اللعان ، كما يشرت. أن يأتي يف املدة احملددة اليت يتصور منها جميء الولد فال يكون ألقل من قتة أشهر وال أكثر من عشرة أشهر املقصود ب 9
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مذع حذرص الشذريعة علذى حفذذا األنسذاب واتصذاهلا واقذتقرارها ال بذد أن يكذذون النسذب مبنيذا علذى طريذق  ذذاهر                 

الثبو، ال ما بثبت زيفه باحلس والواقع كما أن الشريعة حريصة على قطع األنساب الظاهر بطالنها كالتب  

بذذت الصذحيح والعذذدل والتوقذط أوىل كمذذا      فاتصذال النسذذب غذا الصذذحيح ال يقذل خطذذورة عذن قطذذع النسذب الثا         

إذ الوقذوف علذى الذو.ء احلقيقذي أمذر متعذذر فأقذاموا مذا يذدل عليذه أو يفضذي وهذو إمكذان الذذدخول                1رأي المهذور 

وإمكان تالقي الزوجني بعد العقد شر.  2"والقاعدة الفقهية:" دليل الشيء يف األمور الباطنية يقوم مقامها

مكذذان والتصذذور العقلذذي أم هذو اإلمكذذان الفعلذذي احلسذي، وأن الشذذريعة قذذد علقذذت           متفذق عليذذه واخلذذالف يف أهذو اإل    

  3أحكاما كثاة على جمرد الظن

عًا 4: إذا وقع النكاح الباطل أو الفاقدقاعدة    5وجب فسخه إمجا

وعلذة وجذوب الفسذذا أنذه لذذيس بنكذاح حقيقذذة لعذدم اقذتيفاء شذذرو. الصذحة وخروجذذا عذن املعصذذية الناشذ ة عذذن                 

ب شذذرعي، ويرتتذب علذذى عقذذده يف حالذة العلذذم منهمذذا اإلبثذم للعمديذذة إال أن يذذدعيا الهذل فذذال إبثذذم              خمالفذة واجذذ  

  6ويفسخا كل واحد منهما ولو بغا حمضر عن صاحبه دخل بها أو ال بل جيذب علذى القاضذي التفريذق بينهمذا     

قتضذذت أن يثبذذذت   وإذا كانذذت القاعذذدة: هذذي أن الزوجيذذذة الصذذحيحة فذذراش يثبذذذت بهذذا النسذذب، فذذإن املصذذذلحة قذذد ا            

النسب يف النكاح الفاقد والباطل ويف النكاح بشبهة، وذلك محاية للنسذب مذن الضذياع ومحايذة لألعراض،ولذذا       

فإن الزواج الفاقد كالزواج الصحيح يف مسألة بثبو، النسب حيث يشرت. فيذه مذا يشذرت. يف الذزواج الصذحيح      

 قيقيا، وأن حتمل املرأة بعد مضي اقل مدة احلمل من حيث إمكانية احلمل من الزوج والدخول باملرأة دخوال ح

علم العاقدان فساده أو جهاله  7: يثبت نسب املولود من النكاح الفاقد املختلف يف فسادهقاعدة   قواء 

والتأقيس النظري هلذا التقعيد فهذا النوع من النكاح يسقط احلد ويثبت به النسب دون خالف بني الفقهاء  

و  اح مذذذن حيذذث الملذذة ولذذيس بزنذذا حلذذديث َعاِئشَذذذَة َأَن َرق ذذوَل اهلِل صَذذَلى اللَذذه  َعَليْذذِه َوقَذذذَلَم             أنذذه نكذذ   -1اآلتذذي:   هذذ

َمهْذر   ، فَذِإْن َدخَذَل ِبهَذا َفَلهَذا الْ    َقاَل:"َأُيَما اْمَرَأة  َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِن َوِلِيَها َفِنَكاح َها َباِطل ، َفِنَكاح َها َباطِذل ، َفِنَكاح هَذا َباطِذل    

                                                                 
  113انظر: السب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف تأبثاه ص 1
  37م ص1916هذ 1426 1. ، والقواعد الفقهية علي أمحد الندوي دار القلم دمشق265ص 1املوافقا، الشاطيب ج 2
 وقذد قذرد أمثلذة  كذثاة تتعلذق      423-411م ص 1919 1انظر: شزرة املعارف واألحوال وصذاحل األقذوال واألعمذال عزالذدين بذن عبدالسذالم تذح خالذد الطبذاع د م .          3

 بالنكاح وتوابعه مبنية على جمرد الظن 
قررها وانفرد بها من بني قائر االجتهادا، األخرا اليت ال بعل بني الصحة والبطالن مرتبة بثالثة، نظرية فساد العقود حنفية املنشأ واالجتهاد احلنفي هو الذي  4

يف إطذالق الفقهذاء صذفة    أما عند باقي الفقهاء وعلى شتى مدارقهم واختالفهم فالنكاح الفاقد فيه والباطل مرتادفان وال يرتتب عليه أي أبثر قبل الدخول، والعلة 

حمضا   بثبو، بعض آبثار العقد يف العقد الفاقد إذا أعقبه دخول متييزا له عن الباطل الذي ال يثبت فيه أبثر من اآلبثار بل يعت  الدخول فيه زناالفساد على هذا هو 

    16ص 9، واحمللى ج345ص 7، واملغ  ابن قدامة ج97ص 7، والفقه االقالمي ج2/674 3ج3انظر: املدخل العام الفقهي مصطفى الزرقاء دار الفكر م
  وهذا عند مجيع الفقهاء بالنسبة للمتفق على فساده وعند القائلني بالفساد بالنسبة للمختلف فيه إال إذا حكم حاكم بصحته فال ينقض حكمه 5
  133-132ص 3هذ ج1316 2، والدر املختار شرح تنوير األبصار حممد عالء الدين احلصكفي باو،  دار الفكر .335ص 2انظر: بدائع الصنائع للكاقاني ج 6
 من أمثلة هذا النكاح: النكاح بال ولي أو بال شهود ونكاح الشغار واحملرم باحلج ونكاح املتعة وغاها   7
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"  قذذال الشذاطيب: وهذذا تصذحيح للمنهذذي عنذه مذن وجذه ولذذذلك يقذع فيذه املذاا  ويثبذذت              1ِبمَذا اقْذَتَحَل مِذْن َفْرِجهَذا     

الولد للفراش وللعاهر »أنها زوجته فهي فراش له وقد جاء يف احلديث  ألنه وط ها معتقدًا -2  2النسب للولد

 -4  4وهذا النكاح تولد عنه هذا املولذود فيثبذت بذه النسذب     النسب حيتا. يف إبثباته إحياًء للولد -3 3«احلزر

"، والنكاح املختلف يف فساده ال حد فيه 5القاعدة عند الفقهاء" كل نكاح ي درُأ عنه احلد فالولد ال حق بالواط 

  6اتفاقا لتمكن الشبهة احلاصلة من اخذتالف العلمذاء يف حذل صذورة النكذاح بذني مبذيح وحمذرم وهذي عذني الشذبهة           

ن قذذال أن هذذذا النكذذاح أو مثلذذذه يكذذون الولذذد فيذذه ولذذذد زنذذا ال يلحقذذه نسذذبه وال يتذذذوار  هذذو وأبذذوه الذذواط  فإنذذذه                 فمذذ 

  7خمالف إلمجاع املسلمني

عًا 1يف النكاح اإلمع على فساده : الو.ء جهاًل قاعدة  ويثبت النسب عند المهور  يسقط احلد إمجا

ومستند هذا التقعيد يف األمر نفسه   حقه وإن كان حرامًايف وذلك لوجود شبهة الهل، فاعت  الو.ء حالاًل

وفذارق   9يف اعتقذاده  أنه وط ها معتقدا أنها زوجته والنسب يتبع اعتقاد الواط  احلل وإن كذان خمط ذاً   -1: هو

كل نكاح ي درُأ عنه احلد فالولد ال حق  للقاعدة املعت ة عند الفقهاء" -2  12و.ء الزنا لعدم اعتقاد حله

بثبذو، النسذب ال يفتقذر إىل صذحة النكذاح يف نفذس األمذر بذل          -3 12 النتفائه بوجوده وبثبوتذه بعدمذه  11ط بالوا

  أما احلنفية فاعت وا الهذل شذبهة مسذقطة للحذد ولكذن      13الولد للفراش كما قال النيب صلى اهلل عليه وقلم

هم أن النسذب لكذي يثبذت جيذب أن     ، والزنا ال يثبذت بذه النسذب ومسذتند    اليثبت به النسب ألن الفعل يف حقيقته زنًا

   14يكون هناك ملك أو حق يف احملل إذ هو ال يثبت بغا الفراش

                                                                 
   391ص 2ج م 1991 باو، - اإلقالمي الغرب دار 1121حديث  ِبَوِليٍ ِإاَل ِنَكاَح اَل َجاَء َما َباب  أخرجه الرتمذي يف قننه  1
  224ص 4ول الشريعة ابراهيم بن موقى الشاطيب  باو، دار املعرفة د . د ، جاملوافقا، يف أص 2
  153ص 1،ج6749أخرجه البخاري يف مواضع متفرقة منها يف الرضاع باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة حديث  3
  211ص 1انظر: اهلداية شرح البداية علي بن أبي بكر املرغيناني باو، املكتبة االقالمية د . د، ج 4
  142انظر: قوانني األحكام الشرعية حممد بن أمحد بن جزي د م د . د ، ص  5
ح مركذز الدراقذا،   وهذا النوع من الشبهة يسمى شبهة اخلالف ويسميه املالكية شبهة الطريق والشافعية شبهة الهذة  انظذر: الفذروق ألمحذد بذن ادريذس القذرايف تذ         6

، وتبيني احلقائق وشرح كنز الدقائق عثمان بن علي الزيلعي  55ص 9  واملغ  البن قدامة ج1327ص 4م ج2221 1ة دار السالم .الفقهية واالقتصادية بالقاهرة القاهر

    572ص 2م ج2222 1باو، دار الكتب العلمية .
  115-114ص  2هذ ج1316انظر: الفتاوا الك ا أمحد بن عبداحلليم ابن تيمية تح حسنني حممد خملوف باو، دار املعرفة  7
 من أمثلته: نكاح املعتدة، وزوجة الغا، واملطلقة بثالبثا، ونكاح احملارم وهن احملرما، على التأبيد   1
   67ص 32د ، جانظر: جمموع الفتاوا أمحد عبداحلليم بن تيمية مجع وترتيب عبدالرمحن بن قاقم النزدي وابنه عبدالرمحن مكة مكتبة النهضة احلديثة د .  9

  66ص 1املغ  ابن قدامة املقدقي ج انظر: 12
  142انظر: قوانني األحكام الشرعية بن جزي ص  11
، 244ص 1، وحتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج اهليتمي ج222ص 16، واملدونة الك ا مالك بن أنس ج232انظر: أقول الفقهاء يف ذلك يف: قوانني األحكام البن جزي ص 12

   427ص 5، وكشاف القناع للبهوتي ج146ص 4ألفا  املنهاج ج ومغ  احملتاج إىل معرفة معاني
  129انظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته ص  13
  156ص 4، وشرح فتح القدير ابن اهلمام ج171ص 3، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ج36ص 7انظر: بدائع الصنائع ج 14
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  1يف النكاح الفاقد اإلمع على فساده يوجب احلد وينفي النسب عند المهور : الواط  عاملًاقاعدة  

حيث جيب احلد قوهلم:  -2 2األحاديث الواردة عن النيب صلى اهلل عليه وقلم -1ومستند هذا التقعيد 

الو.ء حصل يف فرج جممع على حترميه من غا ملك وال شبهة ملك  -3 3ال يلحق الولد بالنسب

  أما أبو حنيفة وقفيان الثوري 4والواط  أهل للحد عامل بالتحريم فيزب احلد كما لو مل يوجد العقد

أو األخت وقواء علم وزفر فقالوا أن النسب يثبت ولو كان النكاح جممعا على حترميه كنكاح األم 

أن  ومستندهم  5باحلرمة أوال، ويدرأ احلد عن الفاعل لشبهة العقد ولكن يبالغ يف تعزيره لسامة جرمه

العقد صادف حمله ألن حمل التصرف ما يقبل مقصوده واألنثى من بنا، آدم قابلة للتوالد وهو املقصود 

ن إفادة حقيقة احلل فيور  شبهة ألن الشبهة ما فكان ينبغي أن ينعقد يف مجيع األحكام إال أنه تقاعد ع

  6يشبه الثابت ال نفس الثابت وقد ارتكب جرمية وليس فيها حد مقدر فيعزر

ه النسب   7: الو.ء بشبهةقاعدة ب  النكاح قبب يثبت 

  وللو.ء بشبهة صور بثال  وهي شبهة يف احلكم وشبهة يف اخلالف وشبهة يف الفعل وزاد أبو حنيفة

 ري وزفر رابعا وهو شبهة العقد وتفصيلها على النحو اآلتي: وقفيان الثو

 عا 1: يسقط احلد عن الفاعل يف شبهة الفعلقاعدة   1لتحقق الهل باحلكم إمجا

                                                                 
حزم:" والولد يلحق يف النكاح الصحيح والعقد الفاقد الاهل بفساده وال يلحق العامل بفساده"  احمللى علي بن حزم باو، دار من أقوال الفقهاء يف ذلك  قول ابن  1

 16ج ، وكذلك انظر: قول املالكية والشافعية واحلنابلة  وما عليه الفتوا عند احلنفية  وغاهم يف: املدونة الكذ ا ابذن أنذس   322ص 12اآلفاق الديدة د . د، ج

، وخمتصذذر اخذتالف العلمذذاء امحذد بذذن حممذذد       35ص 7، وبذدائع الصذذنائع الكاقذاني ج   456ص 6، املغذذ  البذن قدامذذة ج   244ص  1، وحتفذة احملتذذاج  اهليتمذي ج   222ص

     296ص 3هذ ج1417 2الطحاوي  تح عبداهلل نذير أمحد باو، دار البشائر االقالمية .
  461ص 4  أخرجه أمحد يف مسنده جماله وآخذ عنقه أضرب أن فأمرني أبيه، امرأة نكح رجل إىل َوَقَلَم َعَلْيِه اهلُل َصَلى اهلل رقول بعث : قال عازب بن ال اء  حديث 2

 َبِهيَمذةً  َأَتذى  َوَمذنْ  َمْحذَرم   َذاَ، َأَتذى  َمْن َباب رجه بن ماجة يف قننه   أخ«َفاْقت ُلوه  َمْحَرم  َذاِ، َعَلى َوَقَع َمْن: »َوَقَلَم َعَلْيِه اهلُل َصَلى الَلِه َرق ول  َقاَل: َقاَل َعَباس  اْبِن وحديث

  العربية الكتب إحياء دار الباقي عبد فؤاد حممد تح (هذ273: املتوفى) ماجة ابن حممد اهلل عبد أبو ماجه ابن قنن  انظر: 156ص 2ج  2564حديث 
  234انظر: قوانني األحكام ابن جزي ص 3
 261ص 5قدير ابن اهلمام جشرح فتح ال 4
  35ص 7، وبدائع الصنائع ج261ص 5انظر: شرح فتح القدير ابن اهلمام ج 5
  261ص 5، وشرح فتح القدير ابن اهلمام ج122ص 2اهلداية شرح البداية  املرغيناني ج 6
 حرامذا  كونذه  يذتعني  مل ومذا  بذامر  امذر  ويلتذبس  يشذتبه  بذه  مذا  ) هذي  الشذبهه  ان الفنذون  اصذطالحا،  يفالشبهة لغة: االلتباس واالختال. ويف االصطالح كمذا جذاء    7

 – الفنذون  اصطالحا، يف العلوم جامع ،524ص 13وقال الرجاني مامل يتيقن كونه حراما أو حالال انظر: لسان العرب البن منظور ج (صوابا او خطأ ال اوحالال،

 انذه  فيعذرف  يشذبهه  الذو.ء  امذا   165هذذ ص  1425 1راهيم األبياري بذاو، دار الكتذاب العربذي .   ، والتعريفا، علي بن حممد الرجاني تح اب 2/196ج– السابق املرجع

ومشابهته الزواج الصحيح يف  ن العاقدين  ((حتى توجب احلد ويثبت بها النسب بزنا تليس معاشرة بني رجل وامرأة تشبه الزواج الصحيح وليست كذلك و كل))

لنكاح فهو و.ء يف نكاح فاقد والو.ء يف النكاح الفاقد ال يكون زنا باإلمجاع ولذا يعت  من أنواع النكاح غا الصحيح وعدم صحته الختالل شر. من شرو. صحة ا

لت خوان تزوجا أختني فأدخألنه بزواج صحيح يف حقيقته  مثال الو.ء بشبهة املرأة املزفوفة إىل بيت زوجها دون رؤية قابقة فقيل له إنها زوجتك وليست زوجته، أو أ

ا، العلميذة يف إبثباتذه   كل واحد منهما على أخيه فوط ها، ومثل و.ء املطلقة بثالبثا أبثناء العدة، ومثل الدخول جبارية االبن    انظذر: النسذب ومذدا تذأبثا املسذتزد     

     142مرجع قابق ص
 بذه  األخذ الشارع اعت  ، الناس من خ  أو ضعيف أو قوي الشارع من دليل غا من حالال احلرام فيظن الشخص نفس يف حتد  اليت الشبهة هي -: الفعل شبهة 1

 بسذبب  الفاعذل  ذهذن  يف قامت احلالل مظنة ولكن حترميه يف شبهة ال فاحملل باحملل، تقم ومل الفعل بنفس اقرتنت أنها الفعل بشبهه الشبهة هذه تسمية علة و جائزا،
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               أي البذذد مذذذن االشذذذتباه وقذذذد عذذ  املالكيذذذة بقذذذوهلم: اعتقذذذاد املقْذذِدم مقارنذذذة السذذذبب املبذذذيح وإن أخطذذذأ يف

  3عليه احلد عند المهور خالفا ألبي حنيفة ، فإذا مل يدع االشتباه وجب2حصول السبب

 عا  4: يسقط احلد عن الفاعل يف شبهة احمللقاعدة   قواء علم احلرمة أو جهلها إمجا

واملذذؤبثر يف إيذذذرا  الشذذذبهة الذذذدليل الشذذذرعي بذذدون توقذذذف علذذذى  ذذذن الذذذاني أو            كمذذا أنهذذذا ماحيذذذة لوصذذذف الزنذذذا     

   5اعتقاده

 عا : يثبت النسب يف و.ء شبهة احملل قاعدة  إمجا

 6وذلك لثبو، امللك من وجه  

 بها النسب قواء اعتقد الواط  احلل أو التحريم  1: شبهة اخلالفقاعدة تسقط احلد ويثبت 

    2إمجاعا

                                                                                                                                                                                  
  الشبهة عني وهو االشتباه فحصل احلد يقتضي اعتقاده يف املطابقة وعدم احلد عدم يقتضي الذي ةباالباح االعتقاد إىل مرّده الشبهة تلك وأقاس بالشرع، جهله

 فراشذه  يف نائمذة  امذرأة  جيذد  كمذن  يعتقذد  مذا  حسذب  على زوجته تكون كأن وط ها، اباحة وهي نفسه يف بثبتت مظنة عن املرأة الرجل يطأ أن الشبهة هذه أمثلة ومن

 يف ويالحا الواقع، يف زوجته هي وليست زوجته انها له وقيل اليه زفت امرأة على يدخل وكالذي زوجته ليست أنها ذلك بعد يتبني بثم االقاس هذا على بها فيدخل

 يف بثالبثا املطلقة زوجته الرجل وط  لو كما جهله بسبب حقه بقاء يف االشتباه فحصل بقائه عدم يوجب ما حصل لكن احملل يف قائما كان العقد أن الفعل شبهة

 الشخصية األحوال: انظر  يعلمون ال قوم بني نشأ أنه أو باإلقالم عهده لقرب التحريم جيهل لكنه بها تربطه اليت العالقة يعلم وهو الرضاع من أخته يتزوج أو العدة

 بذدائع  ،1327ص 4ج القرايف الفروق ،11ص م1976-هذ1396، 2. عامر العزيز عبد  د وقضاء فقها االقالمية الشريعة يف الشخصية االحوال ،152 ص أبوزهرة حممد

      172ص 4ج قابق مرجع الرائق البحر ،37ص 7ج– قابق مرجع الصنائع
النسب واألحناف عدم واخلالف املرتتب على هذه القاعدة يف بثبو، النسب بعد ققو. احلد أوال وهل الشبهة متحو وصف الزنا أم ال؟ قوالن للفقهاء المهور يثبت  1

 مر معنا قابقا  الثبو،، وقد
  1321ص 4الفروق القرايف ج 2
 إذا مل يدع االشتباه صار، شبهة عقد عند أبي حنيفة ومتابعيه أما بقية األئمة فال يقولون بشبهة العقد  3
 الفاعل فيستند راجح جلي آلخروا مرجوح خفي دليل أحدهما متعاضدين دليلني بني اخللط يف يقع هنا والرجل امللك، شبهة أو احملل شبهة وتسمى  احلكم شبهة 4

 فيشتبه وحمرم كمباح الشبهة، لذلك فتتولد حق وجه على قائما الفعل جيعل املرجوح الدليل وجود مع لكن احملرم؛ الفعل يف فيقع اخلفي الدليل مقتضى على

 بائنذا  طالقذا  زوجتذه  يطلذق  كمذن (  احملذل  يف احلرمذه  دا، ينفذي  دليذل  وجود عن ناش ه شبهه هي) و حرام، عليه هو بينما الوقاع إباحة ويتصور الشرعي الدليل عليه

 مراجعذة  علذى  فيقذدم  احلذالل  مظنذة  املطلذق  نفذس  يف يذدفع  مرجوح آخر دليل يقوم قد ذلك ومع العدة يف وهي مراجعتها جواز عدم هو الفقهاء بني عليه فاإلمع

 أو بتذة  أو بذائن،  أنذت : كقولذه  الكنايذا،،  بلفذا  امرأتذه  طلذق مبعنذى   ،"رواجذع  الكنايذا، :"طذاب اخل بذن  عمذر  قول وهو املرجوح الدليل إىل اقتنادا العدة يف وهي مطلقته

 وكالدخولوهو قول عمر رضي اهلل عنه ،  الدليل لشبهة وذلك الصداق، عليه ووجب بذلك، حيد ال فإنه العدة يف وهي وط ها بثم منه فبانت ذلك، حنو أو خالصة،

 لألب اإلضافة وهذه" ألبيك ومالك أنت" وقلم عليه اهلل صلى قوله وهو احملل يف شبهة ويوجد البنه ملك بل هلا ملكه لعدم ويق فيها التحريم ودليل االبن جبارية

 يف يوقع مرجوح آخر دليل لقيام إذًا تقوم احلكم فشبهة  احلد يدرأ هنا الشرعي الدليل فوجود  شبهته فتثبت باإلمجاع امللك حقيقة يرد مل وإن لألب ملكية نوع تفيد

: انظر" 222اقتطعتم ما املسلمني عن احلدود ادرؤا:" وقلم عليه اهلل صلى لقوله الفاعل عن احلد تدرأ الشبهة فهذه احلالل شبهة أو الفعل حلية مظنة الواط  نفس

 الرمحن عبد – االربعه املذاهب على الفقه ،53ص– السابق املرجع – حنفي احلسي  وحممد 2/196ج– السابق املرجع – الفنون اصطالحا، يف العلوم جامع انظر

 السابق املرجع – موقى يوقف وحممد 7/36ج– السابق املرجع – الشرائع ترتيب يف الصنائع وبدائع 4/123ج – 1911– لبنان– باو، – العلميه الكتب دار – الزيري

 مالذك  أوموطذ  خرااأل صحابهاأ ومؤلفا، السته الكتب الحاديث الامع سندامل ،149 ص زهرة أبو الشخصية واألحوال ،346ص 2ج أفندي داما األنهر جممع ،1ص

 احلذديث  رقذم  – لبنذان  – بذاو،   البذل  دار( ه741:،) الدمشقي كثا البن خزميه ابن وصحيح الدارمي وقنن محيد بن وعبد حنبل بن محدأو احلميدي ةوحاشي

  22ج 16799
  567ص 3احلقائق الزيلعي ج ، وتبيني345ص 4انظر: كشف األقرار البزدوي ج 5
   151انظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، املعاصرة يف إبثباته ص  6
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 للحل وإن كان خمط ا يف اعتقاده  3: النسب يتبع اعتقاد الواط قاعدة 

             م احلذذذذد، واحلذذذذدود   وقذذذذد حصذذذذل االشذذذذتياه بذذذذني قذذذذول احملذذذذرم املقتضذذذذي احلذذذذد وبذذذذني املبذذذذيح املقتضذذذذي عذذذذد

تدرأبالشذبها،  والذذي يلفذت االنتبذاه أن احلنفيذة مل يفذردوا شذذبهة اخلذالف بقسذم مسذتقل النذدراجها حتذت شذذبهة              

احملل حيث شبهة احملل تقذوم علذى أقذاس تعذارض دلذيلني حمذرم راجذح ومبذيح مرجذوع وشذبهة اخلذالف تقذوم علذى              

 ي مبيح ضعيف         تعارض قولني إلتهدين أحدهما دليله احملرم قوي والثان

ه النسب واالقت اءقاعدة ب " ومن بثم فهو زواج باطل : كل زواج باحملرما، يفسا قبل الدخول وبعده ويثبت 

أبثبت به املشرع النسب؛ لكن ذلك يدفعنا إىل التساؤل عن نيذة الذزوجني هنذا هذل يعلمذان باحلرمذة أم ال؟ فذإن مل        

وهذو مذن قبيذذل الذو.ء بشذبهة بذذل هذو أقذلم، أمذذا وأن يكونذا عذذاملني             يكونذا عذاملني، فثبذذو، النسذب ال يذثا أي إشذذكال      

باحلرمة فال أرا عنهم اختالفا عن جرمية الزنا، ومن بثم فعموم الذنص هنذا حيتذاج إىل توضذيح وضذبط حتذى ال       

 نفتح بابا للتذرع بالعقد الباطل وحنل ما كان حراما ونثبت ما نفاه الشرع 

 الو.ء دون حاجة إىل دعوة : النسب يف التسري يثبت بنفس قاعدة  

               ألن األصذل أن ينسذب  الولذد إىل مذذن خلذق مذن مائذذه وقذد بثبذت أن األمذذة يف التسذري مستفرشذة لسذذيدها

فيلحقه نسب ولدها دون دعوة ويكون اإلقرار مسبقا بالولد مامل يقم الذدعوة علذى كونذه لذيس منذه، وقذد كذان        

عليه وقلم كان يلزمهم بدعوة مواليدهم مذنهن لثبذو،   الصحابة يطؤون السراري ومل ينقل أن النيب صلى اهلل 

    4أنسابهم ويف هذا رعاية ملصاحل الولد واألمة

                                                                                                                                                                                  
 فقط نوعني القسمة أن احلنفية عند واملعتمد املصطلحا،، يف بينهم فيما اختالف على والشافعية املالكية به انفرد تقسيم وهو الطريق أو الهة يف شبهة وتسمى 1

 اختلف نكاح كل اخلالف شبهة أي: به واملقصود  للشافعية العقد شبهة وهو بثالثا نوعا وزاد احلنفي املذهب داخل أبوحنيفة وانفرد احملل، يف وشبهة الفعل يف شبهة

 يف الذو.ء : اأمثلته ومن  يعت  ال وما النكاح لصحة شرطا يعت  فيما الختالفهم نظرا صحيح غا اآلخر البعض واعت  صحته، منهم بعض فرأا ، الفقهاء فيه

 ومذدا  النسذب : انظذر   فيهذا  املختلذف  األنكحة من وغاها اإلوقية ونكاح البائن الرابعة عدة يف اخلامسة ونكاح الشغار ونكاح املتعة ونكاح شهود وبال ولي بال النكاح

  341 ص 25ج الكويتية واملوقوعة ،152 ص إبثباته يف املعاصرة املستزدا، تأبثا
  1327ص  4يف جانظر: الفروق  القرا 2
 وكذذذلك ( التأبيذد  علذى  احملرمذا،  وهذن ) مصذاهرة  أو رضذاع  أو بنسذب  احلرمذة  كانذت  قذواء  احملذارم  نكذاح  يف حتصذل  بشذبهة  الذو.ء  مذن  الصذوره  وهذذه : العقذد  شذبهه  3

 وجود أقاس على العقد شبهة وتقوم  احملل شبهة قبيل من وتكون واحدا قوال قائمة فالشبهة احملرما، بقية أما قطعي بطريق حرمتهن الثابت التأقيت على احملرما،

 كانت ولو حتى احلنفية لدا الفاعل عن احلد تدرأ احلرمة وهذه حقيقة، العقد فيه وجد ما فخرج بثابت وليس الثابت يشبه ما الشبهة ألن حقيقة ال صورة العقد

 حاال يف القائمة الشبهة أن ويظهر باحلرمة، الفاعل علم عدم بثبت إذا إال يدرأ ال احلد أن فعندهم وحممد يوقف أبا والصاحبان مالك أما بها علم على وكان مؤبدة

 إىل راجعذة  تكذون  الشبهة ألن العقد شبهة تلتغي أن دون العقد شبهة الفعل شبهة حتتوي الهل حال ففي الشبهتان تداخل يظهر وهنا فعل شبهة هي باحلكم الهل

 يكون وجد لو والعقد العقد بتحريم العاقد لعلم عندهم العقد بشبهة ع ة وال الفعل شبهة تلتغي المهور دنفع العلم لحا يف أما الميع، عند العقد إىل ال الفعل

 ووه حكمه يثبت مل وإن عنده معت ة العقد صورة ألن الفعل شبهة التغاء حال يف تبقى العقد شبهة فإن معه ومن أبوحنيفة أما الشبهة، تنتفي وعليه املعدوم حكم يف

 العقد فمحل المهور وأما أنثى عليه املعقود كون وهو ملقصوده قابال يكون ما العقد حمل أن احلنفية وحزة الفاعل عن احلد لدرء كافية لكنها لبطالنه االباحة

 ،25ص 4ج عابذدين  ابذن   ابذدين ع ابذن  حاشذية  ،153-151ص أبذوزهرة  الشخصذية  واألحذوال  ،262ص 5ج اهلمذام  ابذن  القذدير  فذتح  شذرح : انظذر   القصذدية  وليس احللية

: بتصرف انظر ،179/ 3ج– السابق املرجع – الدقائق كنز شرح ئق احلقا وتبيني 4/142ج السابق املرجع القدير وفتح  15/ 9ج السابق املرجع – للسرخسي -سو.بامل

  151-157 ص إبثباته يف العلمية املستزدا، تأبثا ومدا النسب
 171املرجع السابق ص  4
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    ا  نسب املتولد من الزن

املراد بالتنسيب يف املسألة هو نسب البنوة وهذا بالضرورة يستلزم تنسيبه إىل أبيذه علذى جهذة االنتمذاء ألنذه ممذا       

الفقهاء أن املعنى املؤبثر يف النسب كون الولد خملوقا من مائه وهو أمر اختص به األب دون األم وال خالف بني 

  1يدرك بالطبيعة البشرية  وإن كان أمرا باطنا لكنه يثبت باعتبار أمور  اهرة تدل عليه

باعتبار الوالدة  قاعدة نية  ا يثبت نسبه من أمه الزا  : ولد الزن

  2كان بالنكاح أو السفاح ًارع بل منسوب إليها قواءوال يشرت. يف تولده منها أن يكون ذلك علة وجه الش

: كل ولد يولد على فراش لرجل يف اإلقالم فإنه يلحق به وال ينتفي عنه بدعوا الزاني إال أن ينفيه قاعدة

بلعان    صاحب الفراش 

سب بالزنا يف : ال يثبت النوقاعدةحلديث " الولد للفراش وللعاهر احلزر"    3وهذا ما ال خالف فيه بني الفقهاء

  وعمدة االقتناد يف هذا الرأي حديث:" الولد للفذراش وللعذاهر احلزذر"    4وهذا قول أكثر الفقهاء يف االقالم 

ن احلديث جاء إ لكن ميكن القولمبعنى قصر النسب على الفراش فال ولد ملن ال فراش له والزاني ال فراش له  

يب ولذد الزنذا مذن الزانذي يف  ذرف جمذرد عذن النذزاع أي         للفصل يف قضية متنازع فيها ومل يأ، لتقرير حكم تنسذ 

، كمذذذا أنذذذه ال   5يف  ذذرف ال تكذذذون فيذذذه املذذذرأة مفرتشذذذة لزوجهذذذا وهذذذذا املعنذذذى يؤيذذذده قذذذياق احلذذذديث أو قذذذبب وروده            

معارضة بني إالطة أوالد الزنا ب،بائهم كما فعل عمر وبني حكم النيب يف قوله وللعاهر احلزر فاألول حممول 

اش ميكذذن كونذه منذذه والثذاني يف حذذال وجذود الفذذراش وعليذه حيمذذل احلذديث، ومذذاء الزنذا موجذذب              علذى أنذذه ال فذر   

للحد ولكنه مع ذلك يصذلح أن يكذون قذببا لثبذو، النسذب باعتبذار أنذه حملوقذا مذن مائذه، والزنذا بذالنظر للفعذل              

أبيذه، والثبذو،    حمرم وجناية يستحق فاعلها العقاب لكنه حيصل منه إنسان له حرمذة وال هذدر حلرمتذه لنايذة    

،كمذذا أن الزجذر بالعقوبذذة أعظذم مذن الزجذذر بقطذع النسذذب، وباالبثبذا، يتحقذذق           6باعتبذار الولذد ال باعتبذذار الفعذل    

معنذذى العقوبذذذة أكثذذر مذذذن حتققذذه بذذذالنفي للرتتذذب ملذذذا يرتتذذذب علذذى الوالذذذد بعذذد التنسذذذيب مذذن واجبذذذا، كذذذثاة                 

ق للفاحشذذة، وقطذع النسذذب لذيس نعمذذة بذذل يف       كالنفقذة والرعايذذة والرتبيذة وغاهذذا، إىل جانذب احنصذذار وتضذيي       

تنسذيبه نقمذة ألنذه بذذالقطع ختلَذى ذمتذه عذذن مجيذع الواجبذا، والنقمذذة تلحذق الولذد ال الوالذذد مذن جهذة القطذذع،                 

                                                                 
  319ص 2هذ ج1372أصول السرخسي حممد بن أمحد السرخس يتح أبو الوفاء األفغاني  باو، دار املعرفة د .  انظر:  1
  243ص 6انظر: بدائع الصنائع ج 2
  113ص 1م ج1912 2انظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألقانيد يوقف بن عبدال  تح حممد الفالح املغرب وزارة األوقاف . 3
، قذوانني  251، 35ص 2، وبدايذة اإلتهذد ابذن رشذد ج    555ص 3أكثر الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية انظر: حاشية ابن عابذدين ج قول   4

    491ص 9ابن حزم ج ، احمللى266، 221ص 6، املغ  ابن قدامة ج422ص 5، حواشي الشرواني على حتفة املنهاج الشرواني ج219األحكام الشرعية ابن جزي ص
  222انظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته ص  5
  225املرجع السابق ص  6
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ه الشريعة  ب   كما هو مقرر يف باب املوازنا، والقاعدة: أن قطع نعمة تكون قببا للب نقمة أشّد منها ال تقر 

     1بني املصاحل واملفاقد

بادعائه ذلك وإن بثبت حل  2ولذا أحلق عمر ابن الزنا بأبيه الزاني لكونه منه : النسب يتبع الطبيعة قاعدة

الزنذذا عنذذذدهم قبذذذل االقذذذالم فلذذذيس العذذذ ة بكونذذذه حذذذالال يف الاهليذذذة حرامذذذا يف االقذذذالم فذذذيحكم بنسذذذبه وفقذذذا               

ويثبت النسب بينه وأقارب أمذه الزانيذة والولذد    العتقادهم إذا هم دخلوا االقالم، وإذا حلق بأمه ونسب هلا ويربثها 

، ويف تنسذيب الولذد مذن    3وجد من ماء الزانيني فمذا املذانع مذن حلوقذه بذاألب إذا مل يذدع غذاه وهذذا حمذا القيذاس          

أبيه الزاني إحياًء للولد ودفعا للهالك عنه بسبب قطعه عنه وحرمانه من احلقوق اليت تعزز األم عن توفاهذا  

مبنزلة اإلهالك حكما وهذه املصاحل داخلة يف نطاق حفا الذنفس وهذي مذن املصذاحل الضذرورية      له فكان القطع 

 ويرتتذذب علذى تنسذذيبه آبثذذار معنويذة ونفسذذية مهمذذة يف حيذذاة         4الذيت اعت تهذذا الشذذريعة ودعذت إىل احملافظذذة عليهذذا      

أللسذنة بذالتعيا ويعذرض    الولد يوفر له حياة مستقرة وال يعيش عقدة احلرمان فيصا نشازا يف اإلتمع تناله ا

أقرته للقيل والقال وتتعكر عليهم صفو احلياة مما قد يعرضه للزنوح للفساد ومقارفة الرمية وهذه مفاقد 

ومن القواعد: اقتواء  :" ي تحمل أخف املفسدتني يف قبيل دفع أشدهما" والقاعدةتربو على مفسدة تنسيبه، 

للمعصية على حد قواء والشريعة عدل كلها ومن مقتضى العدل العقاب بني أهل الرمية إذا كانت املقارفة 

أن ينسب الولد إىل ابيذه الزانذي كمذا ينسذب إىل أمذه الزانيذة وأن حيمذل تبعذة النسذب ومذا يسذتتبعه مذن أحكذام وال              

ينذا. بذذاألم وحذذدها ألنذذه كذذان طرفذذا مشاركاومسذذاويا يف مقارفذذة الرميذذة فذذال ميكذذن أن يعفذذى مذذن املسذذؤولية               

  5ه جريرة فعلهوحيمل غا

عذدة  والدة     قا رد الذ رأة مبزذذ ة للمذ بتذذ بثا ة  ومسذتند القاعذدة قذذول اهلل تعذاىل:ِإْن ُأَمهَذات ه ْم ِإلَذا اللَذذاِئي         : األمومذ

[، واملولود بعذد أن تلذده أمذه ينسذب إليهذا      233]البقرة:  {َواْلَواِلَدا،  ي ْرِضْعَن َأْوَلاَده َن}[، وقوله:" 2]اإلادلة:{َوَلْدَنه ْم

ولزومذذه يف كذذذل حذذاال، الذذوالدة شذذرعية أو غذذذا        7، والنسذذب يلزمهذذذا وال حيتمذذل النفذذي    6احلس والواقذذع والشذذرع  بذذ 

  1شرعية ألن الفقهاء اعت وا بالطبيعة يف إحلاق الولد بأمه

 

                                                                 
  229-226انظر: نفس املرجع ص  1
    742ص 2ج 1422حديث كان يليط أوالد الاهلية مبن ادعاهم يف االقالم مالك يف كتاب األقضية: باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه  رقم  2
  426ص 5زاد املعاد ابن القيم ج 3
، والنسب ومدا 166-165م ص 1971 1انظر: شفاء الغليل  يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل أبوحامد الغزالي تح محد الكبيسي بغداد مطبعة اإلرشاد . 4

   231تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته ص
  243 -242مية يف إبثباته صانظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العل 5
  72ص 32، واملبسو. ج332ص 2انظر: أصول السرخسي ج 6
  255ص 6انظر: بدائع الصنائع الكاقاني ج 7
  323ص 12انظر: احمللى ابن حزم ج 1
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 أدلة مظهره        و النسب بني أقباب منش ة 

ة:: أواًل   األقباب املنش 

ة النسذذية بذني الرجذذل واملذذرأة بشذذر. أن يكذون عذذن طريذذق مشذذروع          أقذباب النسذذب شذذيء واحذذد اتفاقذا وهذذو العالقذذ       

بالنكاح أو التسري، والفراش كناية على قيام الزوجية حقيقة)يف  ل عقد صحيح( أو حكما)أبثناء العدة( عند 

جميء الولد، وأصلها حديث الولد للفراش، إذ جعل قيام الزوجية داللة على بثبو، النسب، فكونه ولد والزوجية 

 فإنه ال حيتاج إىل إقرار وال إىل بينة  قائمة

،والفعلية 3والسنة القولية 2القرآن   وهو أقوا األدلة ومستند هذا األصل1: يثبت النسب بالفراش إمجاعًاقاعدة

مذع أصذحابه أقذذوا األدلذة، إذ مذذا      صذذلى اهلل عليذه وقذذلم    والتقريريذة، والسذنة الفعليذذة والتقريريذة مذذن حيذاة الذنيب        

إال وكذان ينسذذب ألبيذه بنذاء علذذى عقذد الذزواج وحذذديث الولذد للفذراش جذذاء متذأخرا يف عذذام               كذان مذن ولذذد يولذد    

اقذم للذزوج ونقذل     5يقصذد بذه تعذني املذرأة لزوجهذا، وعنذد أبذي حنيفذة         4الفتح، ومفهوم دليل الفراش عند المهذور 

عذن ذلذك االتصذال    مبعنذى كنايذة    6عن اإلمام ابن أبي مجرة املالكي أن الفراش يف احلذديث كنايذة عذن المذاع    

النسذي بذني الرجذل واملذرأة الذذي أقذيم الذزواج الشذرعي دلذيال عليهذا يؤيذد هذذا قولذه تعذاىل: ه ذَن ِلبَذاس  َلكُذْم َوَأنْذذت ْم                   

[ وقذذول عبذذد ابذذن زمعذذة هذذذا أخذذي ولذذد علذذى فذذراش أبذذي ومل يقذذل مذذن فذذراش أبذذي لتكذذون                117]البقذذرة:  {ِلبَذاس  َله ذذنَ  

  7ليكون الزوج وباقتعمال حرف "على" على الفراش املعروف الزوجة، أو قوله ولد من أبي

 : وهذي الشذهادة واالقذرار واالقتفاضذة والقيافذة والقرعذة ومذا يقذوم مقامهذا مذن احلقذائق             األدلة املظهرةبثانيًا

  العلمية 

عًا البينة والقاعدة  -1 بالشهادة إمجا    1فيها:"النسب يثبت ملدعيه 

الشهادة أنه ولذده ونصذاب الشذهادة علذى الذوالدة، وتكذون البينذة عنذد التنذازع          واخلالف بني الفقهاء كان يف نصاب 

 بني املقرين بالنسب و حال إنكار املقر عليه بالنسب 

 

 

 

                                                                 
  412ص 5انظر: زاد املعاد ابن القيم ج 1
  فراش هن اليت الزوجا، من البنني جبعل االمتنان الداللة ووجه[ 72: النحل]{ َوَحفََدًة َبِننَي َأْزَواِجُكْم ِمْن َلُكْم َعَلَوَج َأْزَواًجا، َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َجَعَل َوالَله }: تعاىل قوله 2
   وقد مر خترجيه  احلزر وللعاهر للفراش الولد:" صلى اهلل عليه وقلم  الرقول قول 3
  214ص 3انظر: تبيني احلقائق الزيلعي ج 4
  76ص 6، ونيل األوطار الشوكاني ج212ص 3الم الصنعاني جانظر: قبل الس 5
  224ص 9انظر: فتح الباري ابن حزر ج 6
  375-374انظر: نظرية التقريب والتغليب ص  7
   417ص 5، وزاد املعاد ابن القيم ج357ص 2انظر: بداية اإلتهد ابن رشد ج 1
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بثبا، احلقوق اإلقرار والقاعدة     1فيه: اإلقرار من أقوا وقائل إ

ويع  عنه احلنفية بالدعوا، وقد  3بالنسب يع  عنه فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة باالقتلحاق 2واإلقرار  

وقذد اتفذذق الفقهذذاء علذذى أن حكذذم االقذذتلحاق عنذذد الصذذدق واجذذب ونفيذذه حذذرام ويعذذد مذذن الكبذذائر ألنذذه كفذذران                 

  واإلقذذرار بالنسذذب علذذى ضذذربني:     4النعمذة وفيذذه تضذذييع لألنسذذاب وإخذذالل لألحكذذام الذذيت علقهذذا اهلل عزوجذذل بهذذا          

ى الذنفس ويكذون بذذأبوة أو ببنذوة ويف هذذا الضذرب يثبذت النسذذب         األول: اإلقذرار بأصذل النسذب وهذو محذذل النسذب علذ       

بشر. أن يكون املَقُر له جمهول النسب، وأن يصدقه احلس، ويصدقه املقر له يف إقذراره ألن اإلقذرار حزذة قاصذرة     

 عليذه، وأن ال يذذذكر املقذذر بذذأن هذذذا الولذد مذذن الزنذذا  والثذذاني: إقذذرار فيذذه حتميذل النسذذب علذذى الغذذا وهذذو اإلقذذرار                 

بالقرابة غا املباشرة كاإلقرار باألخوة، والعمومة وهذا الضرب من الدعوا بالنسب التقبل ألنها دعوا نسذب  

جمرد فيه حتميل النسب على الغا وهو ليس يف الدعوا إال إن صدقه من محل النسذب عليذه أو أقذام املقذر بينذة      

لصذحة هذذا النذوع مذن اإلقذرار أن يذبني        5ملالكيذة على دعواه فعندئذ  يثبت النسب بالبينذة والتصذديق ولذذا اشذرت. ا    

املقذر وجذذه النسذذب ببينذة تذذدل علذذى صذدقه ومل يشذذرت. المهذذور هذذه البينذذة، هذذذا وإن كذان لقذذول المهذذور مذذا                 

ي ره يف القديم إال أن اإلقرار بالنسب يف  ل الظروف الراهنة دون بينة مذثا لكذثا مذن الشذكوك والِريذب ويفذتح       

الد لقطذاء غذا معذرويف اآلبذاء القتشذراء املنكذر وإقبذال املسذلمني علذى الغذرب الذذي قذنن التذب               بابذا القذتلحاق أو  

وعمل به، فكان األحو. لألنساب واألعراض األخذ مبذهب مالك قدا للفساد وذريعة التذب ، والشذارع يتشذوف    

 أي وجذه فيكذون إبثبذا، لنسذذب     إلبثبذا، األنسذاب الثابتذة بوجذه مذن الوجذوه الشذذرعية املعتذ ة، أمذا إذا مل يسذتند إىل          

غذا صذحيح ترتتذذب عليذه اقذذتباحة األمذوال واإلطذالع علذذى احلرمذا، وإبثبذذا، النسذب املزيذف ال يقذذل خطذورة عذذن                

، وتعت البينذة أقذوا داللذة مذن اإلقذرار ذلذك أن اإلقذرار حيتذاج إىل تصذديق املقذر لذه بينمذا             6إنكذار النسذب الصذحيح   

                                                                 
، وقول الرقول صذلى اهلل عليذه وقذلم:"أغد يذا     [135: النساء]{َأْنُفِسُكْم َعَلى َوَلْو ِلَلِه ش َهَداَء ِباْلِقْسِط َقَواِمنَي ُكون وا ن واآَم اَلِذيَن َأُيَها َيا} دل على ذلك قول اهلل تعاىل: 1

 ، عن أبي هريرة وزيد بن حالد اله   1324ص 3ج 1697أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها" أخرجه مسلم يف احلدود حديث 
 شذرعية  يف واألصذل   القصذاص  أو املنفعذة  أو كذالعني  للنذاس  أو والتعزيذرا،،  احلدود يوجب مبا كاإلقرار هلل كان قواء ، بثابت حبق االعرتاف شرعًا اإلقرار نىومع 2

 ِمذنَ  َمَعُكذمْ  َوَأَنذا  َفاْشذَهد وا  َقذالَ  َأْقَرْرَنذا  َقذاُلوا  ِإْصذِري  َذِلُكذمْ  ىَعَلذ  َوَأَخذْذت مْ  َأَأْقذَرْرت مْ  َقذالَ  }:تعذاىل  لقولذه  بهذا  املقطذوع  السذنة  ، الضرورة أو املسلمني، من اإلمجاع بعد اإلقرار

   [11: عمران آل] {الَشاِهِديَن
  231ص 5واالقتلحاق لغة االدعاء واصطالحا كما قال ابن عرفة هو: ادعاء املدعي أنه أب لغاه  انظر: مواهب الليل احلطاب ج 3
 ،[72: النحل]{َيْكُفر وَن ه ْم الَلِه َوِبِنْعَمِة ي ْؤِمن وَن َأَفِباْلَباِطِل الَطِيَباِ،، ِمَن َوَرَزَقُكْم َوَحَفَدًة َبِننَي َأْزَواِجُكْم ِمْن َلُكْم َوَجَعَل َأْزَواًجا، َأْنُفِسُكْم ِمْن َلُكْم َعَلَج َوالَله }:" تعاىل قال 4

 ِمْنذه ،  الَلذه   اْحَتَزذبَ  ِإَلْيذِه،  َيْنُظذر   َوه ذوَ  َوَلذَده ،  َجَحذدَ  َرج ذل   َوَأُيَمذا  َجَنَتذه ،  الَلذه   ي ْدِخَلَها َوَلْن َشْيء ، ِفي الَلِه ِمَن َفَلْيَسْت ِمْنه ْم، َلْيَس َمْن م َقْو َعَلى َأْدَخَلْت اْمَرَأة  َأُيَما: »وحديث

 بذن  قذليمان  داود أبذو ، داود أبذي  قذنن :    انظذر: 279ص 2ج 2263يف الطذالق بذاب التغلذيا يف االنتفذاء حذديث         أخرجه أبو داود«َواْل،ِخِريَن اْلَأَوِلنَي ر ء وِس َعَلى َوَفَضَحه 

، وحزة 54ص 4 وانظر ما قال: الشاطيب يف املوافقا، جباو، – صيدا العصرية، املكتبة ،احلميد عبد الدين حميي حممد: تح (هذ275: املتوفى) السَِِزْستاني األشعث

  727-726ص 2الدهلوي ج اهلل البالغة
م 1999 1دار الغرب االقالمي .انظر: النوادر والزيادا، على ما يف املدونة من غاها من األمها، أبو حممد عبداهلل بن أبي زيد القاواني تح عبدالفتاح احللو باو،  5

    335ص 1، املدونة الك ا مالك ج117ص 13ج
مسلم كتاب اإلميان حديث  «حرام عليه فالنة أبيه، غا أنه يعلم أبيه، غا اإلقالم يف أبا ادعى من» صلى اهلل عليه وقلم:وقد ورد التحذير عن األمرين معا قال   6

أبوداود باب التغليا يف اإلنتفاء حديث  «َواْل،خِِريَن َوِلنَياْلَأ ر ء وِس َعَلى َوَفَضَحه  ِمْنه ، الَله  احَْتَزَب ِإَلْيِه، َيْنُظر  َوه َو َوَلَده ، َجَحَد َرج ل  َوَأُيَما    »، وقال أيضا 12ص 1ج 63
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ن أن حيتذذاج إىل تصذذذديق املذذدعى عليذذه ، وقذذذد حصذذر الفقهذذاء البينذذذة يف         الشذذهادة تثبذذت الواقعذذة لقذذذوة حزيتهذذا دو      

 شهادة عدول وهي يف النسب شهادة عدلني  

بثبا، النسب  1: االقتفاضةقاعدة ة إ بالسماع أو التسامع  دليل من أدل  أو الشهادة 

تعذذذر يف بذذذاب   وتسذذمى الشذذهادة بالسذذماع واألصذذل شذذهادة الشذذهود علذذى مذذذا عذذاينوه أو وقفذذوا علذذى حقيقتذذه وهذذذا م             

النسذب فكانذت الضذرورة قاضذية علذى االعتمذذاد علذى مذا هذو شذائع ومتذداول بذذني النذاس وهلذذا يقذول احلنفيذة بذذأن                  

، وحكى ابن املنذذر يف حزيذة الشذهادة بالسذماع أنذه مل      2قبوهلا من باب االقتحسان ألنها واردة على خالف القياس

     3يعلم أحدا منع منه

بالقيافقاعدة  عند مجهور العلماء  4ة: يثبت النسب 

وحكم إبثبا، النسب بها واالعتماد عليها تفاوتت أراء الفقهاء فيهذا علذى ضذربني: ضذرب معتمذد هلذا وهذم مجهذور         

 -9وهو مروي عن مجع مذن الصذحابة   1واملالكية يف أوالد اإلماء 7والظاهرية 6واحلنابلة 5الفقهاء منهم الشافعية

تند المهذور يف هذذا االعتمذاد هذو قذرور الذنيب بالقذائف بذني زيذد بذن             ومسذ 12وضرب غا معتمد هلا وهذم احلنفيذة  

والتقريذذر منذذه صذذلى اهلل عليذذه وقذذلم       12، وقذذروره تقريذذر باملشذذروعية ألنذه ال يسذذر بباطذذل      11حاربثذة وأقذذامة بذذن زيذذد    

ن ، وما أًُبثر كذلك عن عمذر أنذه عمذل بالقيافذِة يف حمضذر  مذن الصَذحابِة مذن غذا إنكذاِر واحذد  مذنهم، فكذا             13حزة

 وهذه داللة قنة صرحية وعمل الصحابة ترجح اعتبار القيافة طريقا شرعيا يف إبثبا، النسب واألخذ 14إمجاًعا

                                                                                                                                                                                  
ساب ليست ، فاحلديث األول وعيد يف إبثبا، النسب املزيف والثاني وعيد يف إنكار النسب الصحيح والقاعدة الفقهية أن الشارع يتشوف إىل إبثبا، األن279ص 2ج 2263

عليها الفقهاء  والفرق بني اإلقرار بالنسب والتب  أن األول:اعرتاف بنسب حقيقي لشخص جمهول النسب، على إطالقها بل هي مقيدة بالشرو. الشرعية اليت نص 

  216-215والثاني اقتلحاق شخص ولدا معروف النسب لغاه أو جمهول النسب كاللقيط  انظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته ص
 شائع هو ما على بناء الشهود يشهد بثم فالن ابن فالنا بأن متداوال مشاعا ويصا سالنا بني اخل  اشتهار واالقتفاضة 1
 196ص 4، والشرح الكبا  الدرديري ج149ص 16انظر: املبسو. السرخسي ج 2
  164ص 12انظر: املغ  ابن قدامة  ج 3
 9ج منظور ابن العرب لسان: انظر  بأخيه األخ أو بأبيه الولد نسب إلحلاق الشبه رفةمع والثاني أصحابها ملعرفة اآلبثار تتبع: األول أمرين على اللغة يف القيافة تطلق 4

  239ص
  411ص 4انظر: مغ  احملتاج الشربي  ج 5
  45ص 6انظر: املغ  ابن قدامة ج 6
  435ص 9انظر: احمللى ابن حزم ج 7
  359ص 2انظر: بداية اإلتهد ابن رشد ج 1
  422-419ص 5انظر: زاد املعاد ج 9

  72ص 17انظر: املبسو. السرخسي ج 12
  157ص 1ج 6772أخرجه البخاري باب القائق  حديث  11
  72ص 4انظر: شرح عمدة األحكام ابن دقيق العيد ج 12
  1256ص 4انظر: الفروق القرايف ج 13
  359ص 2، بداية اإلتهد ج422ص 5، زاد املعاد ج137ص 4انظر: قبل السالم الصنعاني ج 14



 

222 
 

 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

  واحتَج احلنفيُة هلذا حبذديث:" الولذد   1بالقيافة حيث ال يوجد دليل إلبثبا، النسب وهو أوىل من عدم األخذ بها 

  2الفراش  ال غاللفراش"؛ أي: إنه يدُل على أَن طريَق بثبو، الَنسب هو 

بها النسب عند المهور قاعدة  : القرعة مع ضعف داللتها يثبت 

بثبا، النسب ؛ إجا يلزأ إليها إذا انعذدم املذرجح بذني األدلذة     إوالقرعة أضعف الطرق يف اعتماد الفقهاء عليها يف  

ها أوىل حفا ا للنسب عن ذ بخالسابقة كالفراش والبينة واإلقرار والقيافة ومع أنها من أضعف األدلة لكن األ

وهو قول الشافعي 4واملالكية يف أوالد اإلماء 3الضياع وقطعا للنزاع واخلصومة وقد ذهب إىل القول بها الظاهرية

    6وقال بها أمحد يف رواية 5يف القديم

إبثبا،  القواعد العامة القاضية باالحتيا. يف ومستند مجهور الفقهاء يف هذا األخذ، 7وابن أبي ليلى وإقحاق

النسب ودفع املفسدة املرتتبة على ضياع األنساب على الولد وقرابته واإلتمع، وكذلك ما ُأبثر عن علي َأَنه  ُأِتَي 

َأقْذذَرَع،   َأنْذذت ْم ش ذَرَكاء  م َتَشاِكس ذذوَن َفَزعَذَل اْلَولَذذَد ِللَذِذي      »فِذي بَثَلابثَذذة  اشْذَتَرُكوا فِذذي ُطهْذِر امْذذَرَأة  فَذَأْقَرَع َبيْذذَنه ْم َوقَذاَل:          

 قذال العذز بذن    1«اجِذذ ه  َوَجَعَل َله َما بث ُلَثا الِديَذِة، فَذُأْخِبَر بِذَذِلَك الَنبِذُي صَذَلى اهلُل َعَليْذِه َوقَذَلَم َفضَذِحَك َحتَذى بَذَدْ، َنوَ          

     9عبدالسالم إجا شرعت القرعة عند تساوي احلقوق دفعا للضغائن واألحقاد والرضا مبا جر، به األقدار

بثبا، النسب  قاعدة  : ميل الطبع مع ضعف داللته صار إليه الفقهاء يف إ

وهو يع  ميذل الطبذع عنذد الولذد إىل أحذد الذرجلني حبكذم اِلبلذة فذإذا مل تقذم بينذة لذدا أحذد املتنذازعني تذرجح                

مدا وهذا ي ز جانبه اعت  ميالن الطبع لدا الطفل إىل أحدهما مرجحا يلزم حلوق النسب به دون منازعة، 

 ومستند الفقهاء األبثر املروي َأَن 12ولو من وجه ضعيف وأن ذلك أفضل من ضياعهأولوية احلفا  على النسب 

مَذذر  َرضِذذَي اهلُل َعنْذذه     ع مَذَر بْذذَن اْلَخطَذذاِب، َرضِذذَي اهلُل َعنْذه  َقضَذذى فِذذي َرج لَذذْيِن اَدَعيَذذا َرج لًذا لَذذا يَذذْدِري َأُيه مَذذا َأب ذوه ، َفقَذذاَل ع                

أن أخذ الفقهاء بدليل  ومما ينبغي التأكيد عليه عقب تقرير أدلة إبثبا، النسب  11ج ِل: " اْتَبْع َأَيه َما ِشْ َت"ِللَر

القرعة أو ميالن الطبع أو حكم القاضي عند من يسذتأنس بذه إلبثبذا، النسذب لعذدم وجذود دليذل أو تعذارض األدلذة          

                                                                 
  299ب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته ص انظر: النس 1
  242ص 6انظر: بدائع الصنائع الكاقاني ج 2
  152ص 12انظر: احمللى ابن حزم ج 3
 وما بعدها  47ص 1انظر: املدونة الك ا ابن أنس ج 4
  432ص 5انظر: زاد املعاد ابن القيم ج 5
  451ص 6انظر: اإلنصاف املرداوي ج 6
  432ص 5عاد ابن القيم جانظر: زاد امل 7
   211ص 2ج 2269أخرجه أبوداود يف اللعان باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا يف الولد حديث  1
  77ص 1قواعد األحكام  ابن عبدالسالم ج 9

، والنسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية 4952ص 6، واملغ  ابن قدامة ج421ص 2، ومغ  احملتاج الشربي  ج117ص 2انظر: قواعد األحكام العز بن عبد السالم ج 1212

   323يف إبثباته ص 
   وقال هذا إقناد صحيح موصول 444ص 12ج 21262أخرجه البيهقي يف السنن الك ا باب القافة ودعوا الولد حديث  11
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أن األخذذ بهذذه األدلذة علذى ضذعفها أوىل مذن عذدم         -1حذول إبثبذا، النسذب مذع ضذعف هذذه األدلذة يذوحي بذاآلتي:           

أن  -3أن يف التنسذيب بهذا رعايذة للولذد وقيذام مبصذاحله وشذؤونه          -2األخذذ بهذا حرصذا علذى اتصذال النسذب        

أننذذذا يف هذذذذذا العصذذذذر وبعذذذذد      -4هذذذذه األدلذذذذة كانذذذذت الوقذذذائل املمكنذذذذة للرتجذذذذيح يف زمذذذان الفقهذذذذاء السذذذذابقني           

 ميكذذن مذذن خالهلذا معرفذذة األبذذوة عنذد التنذذازع علذذى وجذه الدقذذة فاحلاجذذة غذذا             اكتشذاف الوقذذائل العلميذذة الذيت    

أن القصذد مذذن قذرد الوقذذائل القدميذة هذو بيذذان حذرص االقذذالم           -5داعيذة إىل االحتكذام إىل الوقذذائل السذابقة      

رق  وممذا قذبق يتذبني أن طذ    1علذى اتصذال النسذب بكذل وقذيلة وللداللذة علذى أن إبثبذا، األنسذاب لذيس أمذرا توقيفيذا            

بثبذو، النسذب وإن تعذدد، إال أنهذا تعذود كلذها إىل قاعذدة االحتيذذا. فيذه وأن أقذوا طريذق هذو مذا كذان راجعذذا إىل                

الفراش أو شبه الفراش أما ما يأتي بعدها من طرق إجا يب  على الطريق األول فكل من البينة واإلقذرار وحتذى   

 حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه     القيافذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة أو القرعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ال تثبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت النسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب إذا عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدم الفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراش أو مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا يل       

  النسبقوادح 

 وقد تكلم الفقهاء عن قوادح النسب على النحو اآلتي: 

  ل يف اعتباره ميكن ال احلمل مدة أقصى حول السابق الفقهاء خالف: بواقطة مدة احلمل 

 أقصى تقدير يف يعتمدوا مل الفقهاء أن -1التالية لألقباب وذلك وتطور الطب العلم وجود

 اختالفًا وختتلف تتضارب همءآرا مما جعل ، قنة أو كتاب نم شرعي نص على احلمل مدة

 روتها اليت الشواهد وعلى الناس من بهم وبثقوا من أقوال على الفقهاء اعتماد-2 .كباًا

 جيوز وال ، هو من يعرف وال يصدق ال من إىل راجعة مكذوبة أخبار وكل هذه ، النساء

 من كثا عند التقدير هذا ادعاء يف بالسب أن -3 2هذا مبثل تعاىل دين اهلل يف احلكم

 عن عبارة هو والذي الكاذب احلمل يف الطب عليه يطلق ما احلقيقة يف هو إجا النساء

 وينقطع بالغازا، البطن فينتفا ينزنب أن اإلجناب دون عن يبحثن الالتي النساء تصيب حالة

 أقصى أن لي يظهر قبق ما ، وبناء على3العصر احلديث يف الطب أكده ما وهو ، احليض

 تزيد قد واليت أشهر تسعة املعهودة هي املدة الشرعية األحكام عليها ت بنى اليت احلمل مدة

 احلمل بلغ فإذا ،  املشيم على غذائه يف يعتمد ألن النني، فقط  أقابيع بثالبثة أو أقبوعني

 حيتاجه ذيال بالغذاء النني إمداد على قادرة ومل تعد املشيمة ضعفت املعتادة نهايته

 ومل املدة طالت فإذا اإلاعة من النني عانى الوالدة حتصل مل فإن ، حياته القتمرار

                                                                 
  324انظر: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته ص  1
  317ص 12انظر: احمللى ابن حزم ج  2
  453م ص1914هذ 1424 5انظر: حلق االنسان بني الطب والقرآن حممد على البار  الدار السعودية . 3
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1الرحم داخل حنبه قضى الوالدة حتصل 
 على قادرة صار، اليوم والطبية العلمية التقنيا، .

، 2بدقة يف حتديد عمر النني  املعهودة املدة باوز محل امرأة ادعت إذا اخلالف فيما حسم

بثار ذكرها الفقهاء مدة بواقطة النسب ترتتب على نفيو   3احلمل آ

 وترتب على هذا القادح عدة قواعد هي:  بواقطة اللعان  

بهقاعدة   4: إذا ولد، املرأة للزوج ولدا ميكن كونه منه فإنه يلحق 

بأمه عند مجهور العلماءقاعدة باللعان من جهة األب ويلحق    5: ينقطع نسب الولد 

ولد للفراش عام دخله التخصيص  مبعنى الولد للفراش مامل ينفه صاحب الفراش وال تعارض بني : القاعدة

 العام واخلاص 

بأمه هو نسب االنتماء ال نسب البنوةقاعدة ه الولد  ب لحق    6: النسب الذي ي 

السكو، : يبنى النفي على أصل االحتيا. يف أحا الشرو.  ألن االقرار بالولد الذي ليس منه حرام كقاعدة

وازنت الشريعة بني االبثبا، والنفي فلم تراعي جانب االبثبا، وحده على حساب  7القتلحاق نسب من ليس منه

النفي  ألن االبثبا، قد يكون ألمر غا بثابت ففتحت النفي بشروطه وأعطت الذزوج احلذق يف نفذي نسذبه إذا غمذره      

ه وطردا للفسذاد الذداخل عليذه، واعتذ ، مفسذدة      اليقني أو الظن الغالب بعدم نسبته إليه حفا ا على نقاء نسب

 لذه  امل ئة البينة مقام ، ألن شهادته تقوم1االقرار به أعظم من مفسدة القذف وهلذا ققط احلد باللعان

والنفذذي اإلذذرد ال يقذبذذل لتأييذده باللعذذان وإجذا يتعذيذذن أن يسذتنذذد إىل رؤيذة الزنذى أو إىل عذذدم اتصذال              احلذد  مذن 

ني مدة تفذذوق الفذتذذرة القذذصوا للحمذل ممذا يتعذذذر معهذذا حتذققذذه إن مل نقذل مسذتحيل كغذيبذذة الذذزوج             بني الزوجذ

                                                                 
    376,375 صم دار النفائس 222هذ 1422 1أمحد حممد كنعان . الطبية الفقهية املوقوعة 1
  43م ص2212هذ 1431الشريعة والقانون الامعة االقالمية غزة  انظر: قوادح النسب يف ضوء علم الورابثة املعاصر  قها قالمة حافا رقالة ماجستا من كلية 2
 مل الذزواج  وقذت  مذن  أشذهر  قتة من ألقل به جاء، وإن الزوج، من نسبه بثبت الزواج وقت من فأكثر أشهر لستة بولد جاء، إذا الزوجة أنملخص هذه اآلبثار ما يلي:  3

 اللعان عن حديثهم عند الفقهاء إليه أشار وهذاما ، منه نسبه إبثبا، ميكن فال ، اليقني وجه على النكاح مقيا قبل حصل قد بالزوجة العلوق ألن الزوج؛ من نسبه يثبت

 الولذد  هذا نسب فإن الزواج وقت من أشهر قتة من ألقل الزوجة ولد، إذا املولود، نسب يف فاصلة عالمة أشهر الستة فزعلوا احلمل مدة وأقل احلمل نسب بني ربطوا

 عدة بعد أقابيع وبثالبثة أشهر تسعة من ألكثر أي احلمل ملدة األقصى احلد من ألكثر بولد الزوجة جاء، وإذا الفقهاء، باتفاق لعان إىل حاجة دون وجالز عن ينتفي

 مذن  ألكثذر  بولد الزوجة جاء، وإذا دعواها، تقبل فال للزوج الولد نسب وادعت فيها، ولد، اليت املدة يف إليها يصل ال مسافة وبينهما تزوجها إذا أو الطالق أو الوفاة

 ،351ص4ج اهلمام ابن القدير فتح شرح ،114ص3ج جنيم ابن الرائق البحر: انظر  لعان إىل حاجة دون الزوج عن ينتفي الولد هذا نسب فإن احلمل ملدة األقصى احلد

 قدامة ابن املغ  ،143ص4ج املرتضى حيي بن أمحد الزخار البحر ،331ص3ج لشربي  ا احملتاج مغ  ،351 ص2ج رشد ابن اإلتهد بداية ،215ص4ج القرايف الدخاة

   196ص  الكويت األعلى النشر جملس م1999 1. حسني حممد حممود الكوييت والقانون االقالمية الشريعة يف وأحكامه النسب ،167ص11ج
 لقول الرقول: الولد للفراش وللعاهر احلزر   4
  399ص 5، وزاد املعاد  ابن القيم ج435ص 7انظر: املغ  ابن قدامة ج 5
  459ص 3انظر: أحكام القرآن البن عربي ج 6
  132ص 4انظر: البحر الرائق ابن جنيم ج 7
  422ص 5انظر: زاد املعاد  ج 1



 

222 
 

 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

، واهلذذذدف مذذذن إكثذذذار الفقذذه اإلقذذذالمي مذذذن شذذذرو. اللعذذذان هذذو محايذذذة األنسذذذاب مذذذن اإلنكذذذار              1أو اعذتذقذالذذذه مذذذثال   

ا بسذذببه يف الواقذذع نظذذرا للذذوازع     الكيذدي ومحايذذة مركذذز األوالد، وهذذو وقذذيلة يقذذدم عليذذه الذزوج إذا كذذان متيقنذذ          

أما اليوم حيث تراجع الوازع الدي  وتأكذد فسذاد كذثا مذن الذذمم فيلزذؤون هلذذه املسذطرة )اللعذان(            ،2الدي 

  !3السريعة والسهلة

اللعان لالنتصاف أو االنتقام يقوم على  فهل من وقيلة حلماية أفضل لنسب الطفل ضمن مسطرة اللعان  

الحتمال أن يكذون احلمذل قذد حذد  منذه، ولذذا كانذت قيذود وشذرو. اللعذان للحذد مذن الشذك،              الشك ال اليقني، 

ومينذع الذذزوج مذن اللعذذان، إذا وجذذد، قذرائن بسذذيطة تذذدل علذى عذذدم الديذة يف إنكذذاره، كعذذدم اقذت اء املذذرأة قبذذل                 

جتهاد الذي طبق االقتنتاج البديهي من هذا اال  هور احلمل والسكو، بعد العلم باحلمل ولو يوما أو يومني،

ة اللعان هو أنه ه الفقه آي : متى توفر، وقيلة قادرة على كشف احلقيقة يكون لكل من الزوجني احلق يف ب

  ومذن املعلذوم أن اللعذان حكذم     4املطالبة بها لت ئة قاحته من تهمة الكذذب الذيت ال يبعذدها عنذه أداء أميذان اللعذان      

سذنة النبويذة، ولكذن املؤيذد أيضذا أن األمذر يتعلذق بنذوع األحكذام          شرعي ورد، بشأنه نصذوص قطعيذة، يف القذرآن وال   

املعذذ  عنهذذا بالوقذذيلة الصذذرفة، وهذذي أحكذذام تتميذذز بكونهذذذا ليسذذت مقصذذودة لذذذاتها نهائيذذا ومذذن بثذذم فهذذي قابلذذذة                 

للتطوير يف قيمتها وو يفتها متى تبني أن زماننا يتيح لنا تنظيم هذه الوقيلة وتنفيذذ هذذه التذدابا التوقذلية     

لصرفة، ببدائل أكثر جناعذة وفاعليذة ومصذداقية وأكثذر حتقيقذا للمقصذود فذال شذك يف أن األخذذ بهذا وإقذرار            ا

أحكامها عمل مشروع، وتعبا غا ممنوع، ألن ما طَورناه مل يكن تعبديا ومل يكذن هذو مصذلحة ومقصذودا يف ذاتذه      

ليذذوم بالتقنيذا، الطبيذذة احلديثذة مذذع      وإجذا مصذلحته فيمذذا يفضذي إليذذه، ممذا يعذذ  السذماح بضذذرورة االقذتعانة ا          

اإلبقذاء علذى اللعذذان للوصذول لنتذذائج يقذذينية تبذذذدد الشذك تطبيقذذا لقاعذذدة) الشذذك يذزول باليقذذذني( فذإذا علذذم                

بالنتائج الطبية أن الولد ليس منه ي َمَكن من إجراء اللعان لنفي الولد؛ ألنه بثبت يقينذا أن الولذد لذيس منذه، أمذا      

ئج أن الولذد منذذه، فذال ميكذن مذذن إجذراء اللعذان ألجذذل نفذي الولذد، وإجذذا ميكذن مذن اللعذذان               إذا علذم مذن تلذذك النتذا    

كإجراء شرعي لدرء احلد عنهما والتفريق بينهما؛ ألن الزوج قد يكون متأكدا من صلة زوجتذه غذا املشذروعة    

الطبيذذة قذذد حيذقذذذذق    بغذذذاه، وهنذذا يكذذون مذذن حقذذه إجذذراء اللعذذان دون نفذذذي الولذذد، ومذذن مت فذذإن الركذذون للنتذائذذذج              

غايتني إحداهما: إمكانية تراجع املالعن قبل الذفحذص وبثانيهما: إمكانية إبثبا، الفحص عكس مزاعذذم املالعذذن،   

وبهذذا اإلجذراء تتحذقذذق الغايذة مذن مقاصذد الشذريعة اإلقذالمية الذيت تتشذوف للحذذوق النسذب، و نكذون قذذد فهذمنذذذا                

                                                                 
 

  52 ،صم1996 1. اخلمليشي دأمحالدكتور:  القانونية والنيابة واألهلية الوالدة آبثار الثاني، الزء الشخصية، األحوال قانون على التعليقانظر:  1
  بعدها وما 132 ص ،132 العدد والقانون، القضاء مبزلة منشور مقال احلسي  الغازي أمحد للفراش، الولدانظر حبث :  2
-م 2222 فذاس،  ذذ  احلقذوق  كليذة  ،جامعة قيدي حممد بذن عبذداهلل    املعمقة العليا الدراقا، دبلوم لنيل رقالة مغنية، رشيدي، النسبالطفل يف  حقانظر حبث :  3

 12 ص ،م2223
  72- 71اخلمليشي ص أمحد القانونية والنيابة واألهلية الوالدة آبثار الثاني، الزء الشخصية، األحوال قانون على التعليق انظر:4



 

222 
 

 م2014  ديسمبر –يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 د/ عبدالوهاب أحمد محمد السعيدي إثبات النسب ونفيه في اإلسالم

عي والعلمذي دون أن يعذ  ذلذذك إهمالذه أو بذاوزه وإجذذا هذو النفذذاذ         النذذص علذى أقذذاس ضذرورا، التذطذذور االجتمذذا       

 د  1إىل جوهره وما وراءه

  باالعتماد على اخل ة الطبية

و قيام بثبو، النسب أو نفيه على قواعد حمددة قار عليها الفقه والقضاء ، مل خيل من كثرة النوازل فيه 

والذي أ هر للوجود وقائل   البشرية يف هذا العصر والقضايا ، ناهيك عن التطور التكنولوجي اليت عرفته

علمية دقيقة تؤكد أو تنفي عالقة البنوة أو األبوة ، و بالتحديد ما اصطلح عليه بالبصمة الورابثية ؛ و إذا 

علمنا أنها من مستزدا، العصر أن نسبة دقة نتائزها تكاد تكون قطعية ، فما مدا حزيتها على القواعد 

اليت قار عليها الفقهاء منذ عهد النبوة ، وهل تقوم قاعدة مع تلك القواعد ؟ أم األمر غا الشرعية الثابتة 

أبثار، مسألة اعتماد اخل ة الطبية كوقيلة شرعية إلبثبا، أو نفي النسب جدال واقعا بني  ذلك ؟ وقد

ته احلديثة يف جمال الفقهاء،إذ يعت ها املؤيدون وقيلة مهمة ملواكبة التشريع ملستزدا، هذا العصر وتقنيا

الطب الشرعي، وباخلصوص علم اهلندقة الورابثية وتطوراته، وكونها وقيلة إجيابية تقينا مرارة نسبة الولد 

لغا أبيه واختال. األنساب، وحتسم يف معرفة األب واألم البيولوجيني للولد املزداد بصفة يقينية  فهل ميكن 

شهادة الطبية وما هو أبثر النتائج العلمية لفحص األم على نفي النسب عن طريق إبثبا، العقم بواقطة ال

 إبثبا، النسب ونفيه  

بواقطة الشهادة الطبية   بثبا، العقم   عن طريق إ

فاخل ة قد قرر، من أجل االقت ناس بها فقط، ومبادئ الفقه اإلقالمي مع أخذه بها يف جمال العيوب  

خصوصا اإلال الذي نبحث فيه مما مل يكن له أبثر  والراحا،، وعذره يف ذلك تدني مكانة الطب وضعفها

ضمن مصادر الفقه اإلقالمي، أما اليوم، وقد أصبح الطب يف العديد من أموره مبنيا على اليقني، للتقدم الذي 

أحرزه يف أغلب جماالته  واخل ة يف ميدان النسب إبثباتا ونفيا،هي مسألة مبنية على اليقني أو على جمرد 

نأخذ باألوىل ونستبعد الثانية  وو ذيفذة القذاضي حل الذنزاعذا، بني اخلذصوم بكذيفذية عذادلذة،  االحتمال حبيث

شريطة الوقوف على حقيقة الدعوا لكل خصم، ومتى  هر، وقيلة جديدة تعيننا على الوصول إىل احلقيقة 

ا،والفقه اإلقالمي أخذ ذذ وهي منا. العذدالة ذ وجب األخذ بها ولو مل يسبق للفقه اإلقالمي أن أخذ به

قد جاء يف و 2بالقيافة وهي جمرد فراقة، واخل ة الطبية املتخصصة قائمة على اليقني ال احلدس والتخمني

ق ل مالك عن اخلصي هل يلزمه الولد، قال: قال مالك أرا أن يسأل أهل املعرفة » مدونة اإلمام مالك:

، أحلق فقهاء املذهب املالكي باخلصي العاها، 3«لزمهبذلك، فإن كان يولد ملثله لزمه الولد، وإال مل ي

                                                                 
  12 ص 2223/ 2222: قنة فاس احلقوق كلية اهلل عبد بن حممد قيدي جامعة املعمقة ، العليا الدراقا، دبلوم لنيل رقالة مغنية، النسب رشيدي يف الطفل حق1
  456ص م2226 البيضاء بالدار الديدة النزاح مطبعة الكشبور، الشخصية حممد األحوال قانون يف الوقيط 2
  445ص 5انظر: املدونة مالك ج 3
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والعيوب اخللقية األخرا يف الهاز التناقلي اليت يشكك يف تأبثاها على القدرة اإلجنابية لدا الرجل،  

والعيوب الظاهرة للزهاز التناقلي هي اليت كان ميكن أن يثار الدل بشأنها، أما العيوب الداخلية فلم يكن 

تعرف عليها  وأهل املعرفة كما رأا بعض فقهاء املذهب النساء كما رأا البعض أنهم حذاق يف اإلمكان ال

األطباء وإذا كان هذا هو موقف الفقه يف اعتماد اخل ة القائمة على جمرد التزربة الظاهرية واحملدودة 

)الشرعية( لنفي بطبيعتها، يكون من الصعب القول بأن التحليل الطيب يف وقتنا احلاضر ليس من الوقائل 

النسب، واحلال أن هذا التحليل ذ عكس خ ة أهل املعرفة املتحد  عنها يف الفقه ذ يقوم على وقائل علمية 

1يقينية
شريطة اقذتذنذاع القذاضي واطم نانه إىل صحذة ما ورد فيها حتذليال واقتذنتذاجذا، ولذلذك ال تقذبذل ،   

به والوقائذل املستعملة للتعرف على هذه األقباب، وما يؤكد وجود الشهذادة الطبية بالعذقذم دون بيذان أقبا

 العقم وقت نشوء احلمل موضوع النزاع  

 بواقطة عدم أهلية االجناب

ميكذذذن للحقذذذائق العلميذذذذة الطبيذذذة املعاصذذذرة أن تقذذذذول كلمذذذة الفصذذذذل يف أهليذذذة االجنذذذاب وعدمذذذذه يف كذذذل مذذذذن              

  6، والعنني5، واإلبوب4، واخلصي3،واملمسوح2الصغا

ة بثي ورا  les empreintes génétiques بواقطة البصما، الذ

هذو الذذي يثبذت بصذفة يقينيذة وجذود أو عذدم وجذذود العالقذة البيولوجيذة بذني الشخصذني اللذذين جيذرا عليهمذذا،                 

  7وتسمى اخل ة الينية ونتائزها حتمية

ه بثبا، النسب أو نفي بثر النتائج العلمية لفحص الدم على إ  أ

ال جمذال فيذه للشذك بذل      ، أصبح معه معرفة نسب الولد أمذراً كباًا لمية لفحص الدم تطورًاعرفت النتائج الع

للنفذذي فقذط إىل مرحلذذة حااذذة      انتقذذل فيذه الوضذذع مذن مرحلذذة كانذت فيهذذا نتذذائج فحذص الذذدم دلذيالً            الذيقني 

لدم دليذل  نتائج فحص ا  للنفي واإلبثبا، معذاً  مؤكدًا ويقينية، وذلك بأن أصبحت نتائج فحص الدم دلياًل

                                                                 
  61 ص اخلمليشي، أمحد القانونية والنيابة واألهلية الوالدة آبثار الثاني، الزء الشخصية، األحوال قانون على التعليق 1
 4ج القذرايف  والذدخاة  ،444ص 5ج مالذك  املدونذة : انظذر   النسذب  يلحقذه  الذذي  الصذغا  قذن  يف واختلفذوا ، ملثلذه  يولذد  ال الذذي  الصذغا  نسذب  نفذي  على الفقهاء اتفق 2

  125ص 4ج احلزاوي االقناع ،465ص 23ج قدامة ابن الكبا الشرح ،216ص
 ال لفا فقط الذكر مقطوع أو واألنثيني الذكر مقطوع على أطلقوا احلنفية أن غا ، املعنى بهذا الفقهاء معظم واقتعمله، ينيواألنث الذكر مقطوع: وهولغًة 3

تار ، رد احمل72ص2ج منظور العرب ابن لسان ،131ص 7ج العروس الزبيدي تاجانظر اخلالف يف:   اإلبوب لفا واألنثيني الذكر مقطوع على أطلقوا واملالكية ،جمبوب

  421ص 4، الدخاة القرايف ج166ص 5ابن عابدين ج
  174، معزم لغة الفقهاء قلعة جي ص429ص4، الدخاة القرايف ج134ص4  انظر: البحر الرائق ابن جنيم جذكره وبقي خصيتاه نزعوهو الذي  4
 1 انظر:  الصحاح الوهريجواألنثيني الذكر مقطوع عندهم فهو ةاملالكي قوا، األنثيني باقي فقط الذكر مقطوع الفقهاء معظم عند واإلبوب، القطع الب 5

  421ص4، والدخاة القرايف ج165ص6، املبدع ابن مفلح ج166ص5، ورد احملتار ابن عابدين ج96ص
، االنصاف 45ص3احملتاج الشربي  ج ، مغ 429ص4، الدحاة القرايف ج297ص4  انظر: شرح فتح القدير ابن اهلمام جائهخالقرت اآللة قيام مع الو.ء عن العزز هو 6

  413ص22املرداوي ج
7  
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لنفذذي فقذذط   بالقصذذاة أن دم أفذراد بذذ  البشذر يتنذذوع إىل عذذدة        تلقذد أبثبذذت األحبذذا  العلميذة ومنذذذ مذدة ليسذذ         ل

، والذيت ال تذتغا منذذذ الذوالدة إىل الوفذاة، وهذذا النعذذت        1فصذائل، وأن لكذل فذذصيلة دمويذة خصائصذذها احملذددة علميذا       

ا أن الفصائل الدمويذة تالئذم تقسذيما، متكذن مذن      يشكل دعامة وإقهاما كباا يف التعرف على األشخاص، كم

  وعذرف أنهذذا تتذذوار  تبعذا لقذذوانني بثابتذذة       1922متحذيص التحاليذذل، منذذ اكتشذذاف هذذذه الفصذائل الدمويذذة عذذام         

 1921أصبحت بذلك هذي السذبيل العلمذي الوحيذد املعذول عليذه يف نفذي األبذوة واألمومذة، كمذا قذرر األطبذاء عذام              

نى شك بأن فصيلة دم االبن تتأبثر بنوع فصيلة دم أبيه وأمه، قواء كان دمهذم مذن   بصفة قاطعة ال خيالطها أد

فصيلة واحدة أو من فصيلتني خمتلفتني، حيث إن كل إنسذان يذر  صذفاته مذن أبيذه وأمذه مناصذفة متامذا، إذ أن         

ديذة وكذذلك   احليوان املنوي عبارة عن خلية منصفة أي أنها حتمل نصف عدد املوربثا، املوجودة يف اخلليذة العا 

بويضة األنثى فإذا احتد احليوان املنوي بالبويضة، تكونت خلية كاملة فيها عدد املوربثا، املوجودة يف أي خلية 

إنسانية عادية نصذفهذا مأخذوذ مذن األب ونصذفها اآلخذر مأخذذوذ مذن األم، وبطريذق فحذص الفصذيلة الذيت ينتسذب           

ذ أمكذذن التوصذل علميذا إىل إحذذدا الفرضذيتني: أوهلذا  هذذور             إليهذا دم الزوجذة والذزوج والولذذد ذ كمذا قذرر األطبذذاء            

فصذيلة دم الولذذد خمالفذذة ملقتضذذيا، تناقذل فصذذيليت الذذزوجني، وهذذذا يفيذد بالتأكيذذد أن الذذزوج لذذيس هذذو األب              

احلقيقذي لذذذلك الولذد، وبثانيهمذذا  هذور فصذذيلة دم الولذد موافقذذة ملقتضذيا، تناقذذل فصذيليت دم الذذزوجني معذذا،              

وج قد يكون األب احلقيقي للولد، وقد ال يكون أبذاه، إلمكذان اشذرتاك وتوافذق الفصذيلة الدمويذة       وهذا معناه أن الز

بني عدة أشخاص يكون الزوج املدعى عليه من بينهم، ولذا ال تفيد مطلقا يف احلصول على دليل إبثبا، مؤكد، 

    2بل إنها جمرد قرينة بسيطة تقبل إبثبا، العكس

على إبثر اكتشاف محض معني يف جسم اإلنسان حيمل الصفا،  ولإلبثبا،نتائج فحص الدم مؤكدا للنفي 

 الورابثية اخلاصة بكل إنسان واليت تظل مالزمة له مدا احلياة، وقد ايت هذه الصفا، بالبصمة الورابثية 

بثيةأوال:   ماهية البصمة الورا

من حامض الدنا املتمركز يف عرفها أحد الباحثني بأنها:"تعيني هوية اإلنسان عن طريق حتليل جزء أو أجزاء 

 مبعنى أنها الصفا، الورابثية اليت تنتقل من األصول إىل الفروع   البحث يف 3نواة أي خلية من خاليا جسمه

صبغيا، ومن  23صبغيا واحليوان املنوي 23العناصر املكونة للخلية، فتوصل العلماء إىل أن البويضة حتمل 

صبغيا، مما يع  احتواءها على املعلوما،  46امللقحة تستكمل  احتادهما عن طريق اإلخصاب فإن البويضة

هذه اخللية عبارة عن منظومة معقدة مضبوطة  الورابثية اليت تأتي من األب واألم معا امل جمة يف الينا، 

العدد يف جزئياتها وتفاعالتها وو ائفها  هذه الينا، عبارة عن جزي ا، عمالقة تكون ما يشبه اخليو. 

                                                                 
  36ص م 17،1997ذ77 العدد املغربية، احملاكم جملة الكشبور ، الشخصية حممد األحوال مادة يف الطبية اخل ة مركز 1
  وما بعدها 223األول ص  دور التقدم البيولوجي يف إبثبا، النسب، حممد حممد أبو زيد حبث منشور يف جملة احلقوق الكويت، العدد 2
  35ص 1البصمة الورابثية وعالئقها الشرعية دراقة فقهية مقارنة قعد الني هاللي جامعة الكويت . 3
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ة اإلدولة، تسمى هذه الزئيا، باحلامض النووي الديذوكذسي الذريذبذوزي، واملخذتذزل يف حذدروف الرفيع 

ADN
   2، لكل إنسان على وجود األرض بصماته الورابثية اخلاصة، باقتثناء التوائم املتطابقة1

بثبا، النسب ونفيه  بثية يف إ  إمكانية البصمة الورا

نسذذبة النزذذاح يف إبثبذذا، النسذذب أو نفيذذه عذذن طريذذق معرفذذة البصذذما،           دلذت األحبذذا  الطبيذذة التزريبيذذة علذذى أن     

أمذذا يف حالذذة اإلبثبذا، فإنذذه يصذذل إىل قريذذب مذذن         122الورابثيذة يصذذل يف حالذذة النفذذي إىل حذد القطذذع أي بنسذذبة          

  فذإذا أبثبتذت التزذارب الطبيذة والفحوصذا، املخ يذة التشذابه يف الينذا، بذني          تقريبذاً  99القطع وذلك بنسبة   

على التشابه احلاصل بينهما يف املوربثا،  بنوته هلما، وقد تثبت بنوته ألحد والديه بناًء بن وأبويه، بثبت طبيًااال

الينيذذة، بينمذذا ينفذذي عذذن اآلخذذر منهمذذا، بنذذاء علذذى انتفذذاء التشذذابه بينهمذذا يف شذذتى املوربثذذا، الينيذذة، وجمذذال                

ال يعود  وهذا يف نظرناخدم يف اإلاال، النائية  العمل بالبصمة الورابثية واقع وال ينحصر يف النسب  بل يست

كتشذاف  اإىل النقل احلريف ملعالة هذذا الفقذه ملوضذوع النسذب، بذل إىل اإلعمذال العقلذي واملنطقذي هلذذا الفقذه، و          

أن معالتذه للنسذب هذي صذذاحلة لكذل زمذان ومكذذان، وتأخذذ يف اعتبارهذا بالدرجذذة األوىل مصذلحة الولذد املذذزداد أو              

د، وذلك بلحذوق نسذب الولذد إىل أبيذه أوال، بثذم بثانيذا صذيانة هذذا النسذب طذوال حيذاة الولذد، وبدرجذة              الذي قيزدا

موازيذة رعذذى الفقذذه اإلقذذالمي املذذالكي أيضذذا مصذذلحة املذذرأة احلامذذل قذذواء أكانذذت متزوجذذة أو خمطوبذذة، وذلذذك               

لحة املذرأة والولذد، بذل    حفظا لشرفها، وبنب حلذوق عذار ابذن الزنذا لوليدها والفقذه اإلقذالمي مل يقذف عنذد مصذ         

مذن خذالل مصذذلحة هذذين األخايذذن، قذيتمكن الرجذذل مذن حفذذا شذرفه ونسذذب أجذداده يف ولذذده، وذلذك يف إطذذار                

بثيةنظام شرعي ااه الزواج، غايته حفا األنساب من الضياع   ومن األدلة على حزية العمل بالبصمة الورا

 اإلذذذاال، الطبيذذذذة واالجتماعيذذذة، والنذذذذافع مذذذذن      األصذذذل يف األشذذذذياء النافعذذذة اإلباحذذذذة ويف البصذذذمة نفذذذذع يف       -1

التصرفا، اليت مل يرد فيذه مذن الشذارع حكذم مبذاح، مذع مبذدأ قذلطان اإلرادة للشذخص يف أحقيذة إنشذاء وإبذرام مذا              

اإلمجذاع العملذي لألمذة  وذلذك يف إبثبذذا،        -2يذره مذن عقذود وتصذرفا، مذا مل يصذادف ضذررا بذالنفس أو بذالغا          

مة األصذذابع والتوقيذذذع اخلطذذذي وغاهذذا ومل ينكذذذر هذذذا فقهذذذاء األمذذة فكذذذان هذذذذا           اهلويذذة الشخصذذذية وفحذذص بصذذذ    

لالقتصناع الذي بثبث باإلمجاع العملي من األمذة كمذا قذال احلنفيذة والبصذمة وقذيلة تقبذل يف         االمجاع نظاًا

االقتصذذالح حكذذم مبقتضذذذى املصذذلحة والبصذذذمة تتعلذذق بالنظذذذام         -3جمذذال إبثبذذا، اهلويذذذة والنسذذب والنايذذذة       

قيذذذاس األوىل  وذلذذك يف اعتمذذاد القيافذذذة يف النسذذب مذذذع        -4 3ضذذام  واحلقذذوق اخلاصذذذة ومصذذاحل اإلتمذذع     الت

كونها قائمة على اخل ة واملعرفذة يف إدراك الشذبه  وورود اخلطذأ فيهذا، وهذذه أوىل العتمادهذا األقذاليب العلميذة         

                                                                 
(  Leisctr)  جبامعذة  أقذتاذ (  Alex Seffeyo)  ال وفسذور  هذو  االكتشذاف  هذذا  وصاحب ،( Acide Désoyuribo Nucléique)  للمصطلح اختصار وهو 1

  القضائية الشرطة مبعمل األحبا  ومدير الامعة بنفس الورابثية الينا، معمل يسرئ وهو باجنلرتا
  279 ص زيد ، أبو حممد النسب حممد إبثبا، يف البيولوجي التقدم دور ، 2
رابثية بني الشريعة والقانون جامعة يراجع: البصمة الورابثية وحكم اقتخدامها يف جمال الطب الشرعي والنسب  ناصر عبد اهلل امليمان، أحبا  مؤمتر اهلندقة الو 3

    614/ص2م ج2222اإلمارا، 
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لنسذب وإبثباتذه بالبصذمة حفذا     حلفذا ضذروريا، ومنهذا ا    ،مقاصد الشريعة اإلقالمية الذيت جذاء   -5الدقيقة  

ألركانذذه وتثبيذذذت لقواعذذذده واحلكذذذم الشذذذرعي املتمذذذاهي مذذع مقاصذذذد الشذذذريعة وأصذذذوهلا هذذذو احلكذذذم األقذذذرب إىل              

قواعذذذد الشذذذرع حيذذذذث الشذذذارع متشذذذوف إىل إبثبذذذا، األنسذذذاب ووصذذذلها بأصذذذذوهلا           -6 1الصذذذواب إن شذذذاء اهلل تعذذذاىل   

إال حيذذث تعذذذذر إبثباتهذذا وقصذذده مذذذن وراء ذلذذك اقذذذتقرار         ويكتفذذي يف إبثباتهذذا بذذذأدنى األدلذذة وال حيكذذم بانقطاعهذذذا      

األقذذر وصذذيانة األعذذراض ومحايذذة اإلتمذذع والبصذذمة وقذذيلة علميذذة موبثوقذذة ميكذذن االقذذتفادة منهذذا يف حتقيذذذق              

  2تشوف الشارع إىل إبثبا، األنساب

يف بثبو، النسب نستزلي موقف العلماء  املعاصرين من البصمة الورابثية   موقف العلماء من البصمة الورابثية 

وشرو. اعتبارها؛ ألن النسب له خطورته على الفرد واإلتمع فإنه يثبت كما قبقت اإلشذارة إليذه مبزذرد قيذام     

الزوجيذة املعتذذ ة شذذرعا ومذذا يقذذوم يف حكمهذذا، لذذذا جنذد الفقهذذاء قذذدميا وحذذديثا ال جييذذزون اذذاع دعذذوا بثبذذو،                

أبثبته فراش الزوجية فال حيتاج إىل إبثبذا، وال ينتفذي إال    النسب إال يف حال التنازع على جمهولي النسب ،أما ما

بالطرق املشروعة ونع  به اللعذان  ومذن بثذم فظهذور البصذمة الورابثيذة كذأداة يتحقذق بهذا مذن عالقذة الذوالدة بذني              

جعل الفقهاء املعاصرون خيتلفون يف تصنيفها كدليل يقوم بذاته أو قرينة األبناء واآلباء بنسبة أقرب لليقني 

هو يف اعتمادها يف بثبو، النسب،أما اعتمادها يف األحبا   واخلالفشرعا   يد املعلوم من القواعد املعروفةتؤ

تبذاين يف  النائية فقد كان حمل اتفاق بني الفقهاء كما اتفقوا على شروطها، لكن يف بثبذو، النسذب لذوحا    

قيذام القواعذد الذذيت قذار عليهذا االجتهذذاد       فيمذذا يتعلذق بتكييذف البصذمة الورابثيذذة مذع        ال قذيما آرائهذم واجتهذاداتهم   

قدميا وحديثا ،بذني مذن اعت هذا قاعذدة مسذتقلة ومذن اكتفذى جبعلذها قرينذة ،ومذن قاقذها علذى القيافذة و ضذيق               

بالتذالي مذذن جمذال األخذذذ بهذا يف بثبذذو، النسذذب، فاملؤيذدون القذذتعمال البصذمة يف إبثبذذا، النسذب مطلقذذا وذلذذك               

خلطأ عنها، اللهم إال مذا كذان قذببه بشذري يسذهل االحتيذا. فيذه، بثذم اتفذاق          إلبثبا، العلم دقة صحتها وانتفاء ا

الفقهاء على بثبذو، النسذب بذالفراش مذع اقذتحالة القطذع بإبثباتذه إلحاطذة العالقذة بالسذرت واخلصوصذية ولكذن             

الفقهذاء أقذذاموا املظنذة مقذذام امل نذذة لقيذام حالذذة الزوجيذة بالعقذذد كمذذا ذهذب احلنفيذذة، أو بالذدخول كمذذا ذهذذب                

لمهور  والبصمة الورابثية قطعية يف إبثبا، الصفا، الورابثية ومن بثم صحة البنوة واألبوة دون ما إخالل بسمة ا

السذرت الذذيت متيذذز العالقذذة الزوجيذذة الذذيت يذذأتي علذذى إبثرهذذا الولذذد و دون مذذا تشذذّكك يف ذمذذم الشذذهود أو املقذذرين أو                

واقعيذة حقيقيذة للصذفا، الورابثيذة لإلنسذان،      القافة ألن األمر يرجع إىل كشف آلي مطبوع مسذزل عليذه صذورة    

والذيت تتطذذابق يف نصذذفها مذع األم احلقيقيذذة، ونصذذفها اآلخذر مذذع األب الطبيعذذي،و اعت هذذا الذذرأي أن هذذذه أدلذذة              

ورابثيذذة يف بثبذذو، النسذذذب، إذ أن     نيذذة وليسذذت تعبديذذة حتذذى يتحذذذرج مذذن اقذذتعماهلا يف مقابذذل قطعيذذذة البصذذمة ال          

اقذذذتعماهلا ضذذذرورة ال غنذذذى عنذذذه إال  إذا مل تتيسذذذر اإلمكانذذذا، لتعمذذذذيم البصذذذمة الورابثيذذذة فلذذذيس أمامنذذذا بذذذّد مذذذذن              

                                                                 
  614-613املرجع السابق ص  1
   342-336يراجع هذه األدلة بتفصيل يف: النسب ومدا تأبثا املستزدا، العلمية يف إبثباته مرجع قابق ص  2
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حيذث يقذول: "قَذن ِريِهْم آَياِتنَذا فِذي اآلفَذاِق        -تعذاىل -االقتمرار يف تلك الوقائل الشرعية املعروفذة  وصذدق اهلل    

 مِّذن لِّقَذاء   َيَتَبيََّن َله ْم َأنَّه  اْلَحقّ  َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك َأنَّه  َعَلى ُكلِّ َشْيء  َشِهيد  * َأال ِإنَّه ْم ِفي ِمْرَية  َوِفي َأنُفِسِهْم َحتَّى

نهم: [  وبناء عليذه  ذهذب علمذاء مذن األزهذر نذذكر مذ       54، 53َربِِّهْم َأال ِإنَّه  ِبُكلِّ َشْيء  مّ ِحيٌط" ]قورة فصلت: اآليتان 

الذدكتور حممذذد رأفذذت عثمذان عضذذو جممذذع البحذذو  اإلقذالمية و الذذدكتور عبذذد املعطذي بيذذومي عضذذو جممذذع               

أي مذا  -البحو  اإلقالمية باألزهر إىل أنها تيسذر التحقذق مذن نسذب ولذد الزنذا و أن القذول بذأن: مذاء الزنذا هذدر            

ال لتحقيذذق هذذذه املصذذاحل  وأكذذد     فيذذه باهذذل ملصذذاحل املسذذلمني، ومذذا قذذام الشذذرع إ        -ينذتج عنذذه غذذا معذذرتف بذذه     

لولذد الزنذا قذيؤدي إىل التقليذل مذن جذرائم الزنذا؛         ال قذيما بذا، النسذب بالبصذمة الورابثيذة،     الدكتور بيومي أن إبث

ألن الزانذذي إذا أدرك أنذذذه قذذيتحمل عاقبذذذة جرميتذذه فسذذذيفكر ألذذف مذذذرة قبذذل ارتكذذذاب الفاحشذذة، وكذذذذلك احلذذذال              

فت عثمان عضو اإلمع البحو  اإلقالمية  أيضا علذى ضذرورة األخذذ    بالنسبة للمرأة  واتفق الدكتور حممد رأ

بتحليذل البصذمة الورابثيذذة إلبثبذا، ولذذد الزنذا ألبيذه، إال أنذذه يفذرق بذذني حالذة املذرأة املتزوجذذة الذيت زنذذت، واملذرأة غذذا                  

بثباتهذذا  املتزوجة وأوضذح أن طريقذة إبثبذا، الشذرع للنسذب ختتلذف عذن نظرتذه إلقامذة حذد الزنذا، ففذي األوىل يذتم إ             

بأدنى دليل، أما يف احلالة الثانية فيسذقط احلذد بوجذود أي شذبهة  وقذال: إنذه جيذوز أن ينسذب ولذد الزنذا مذن املذرأة             

غذا املتزوجذذة إىل الزانذذي، حيذث قذذال بذذذلك جمموعذة مذذن كبذذار الفقهذاء مذذنهم ابذذن تيميذة وابذذن القذذيم، أمذذا إذا                 

ماء أن يدعيه الزاني، ويطالب بإحلاق نسبه به للقاعدة كان ولد الزنا من امرأة متزوجة فال جيوز بإمجاع العل

اليت بينها رقول اهلل صلى اهلل عليه وقلم، وهي قوله الشريف: "الولذد للفذراش وللعذاهر احلزذر"  وإعذادة النظذر       

يف تنسيب ابن الزنا للفاعل بناء على تفسا حديث "الولد للفراش" على حقيقتذه ولذيس علذى مظنتذه، وقياقذا      

لشذذبهة ، وعمذذال بتكملذة احلذذديث "واحذذتزيب منذه يذذا قذذودة" ملذا رأا الشذذبه بينذذا بعتبذة بذذن أبذذى وقذذاص،                علذى و.ء ا 

ولعذدم وجذود دليذذل شذرعي مينذع مذذن هذذا التنسذيب الذذذا ذهذب إليذه بعذذض املالكيذة وبذه قذذال احلسذن وابذن قذذاين                   

إن كانذت خليذة ) بذدون    والنخعى وإقحاق وعروة وقليمان بن يسار كما ذهب إليه احلنفية بشر. الزواج منهذا  

زوج (  وألن أكثذر الفقهذذاء يرخصذذون فذذى اقذذتلحاق جمهذول النسذذب دون اقتفصذذال طالذذب اإلحلذذاق شذذريطة أن            

يكون ذلك ممكنا عقال  وأخذا بروح النص فى قوله تعاىل :]ادعوهم آلبائهم هو أقسط عنذد اهلل فذإن مل تعلمذوا    

ح فيمذا أخطذأمت بذه ولكذن مذا تعمذد، قلذوبكم وكذان اهلل         آبائهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ولذيس علذيكم جنذا   

  حيث نفى اهلل اإلبثم ملصلحة األطفال عند عدم تعمد اخلطذأ فذى تنسذيبهم، وإذا     5غفورا رحيمًا [ األحزاب اآلية 

  وقذد أحاطهذا الفقهذاء بشذرو. زيذادة يف متذتني حقائقهذا        1ما أخذنا بهذا التوجذه نكذون قذد حققنذا فوائذد كذثاة      

  ئزها وضبط نتا

                                                                 
 إنقذاذ  2 واملرجعيذة  الذاتيذة  بصذفاتها  الشخصية اهلوية حتقق التى ، اإلنسان فى اهلل آيا، من ك،ية الورابثية البصمة  هور فى تعاىل اهلل بنعمة اإلقتفادة 1: منها 1

 إعمذاال  واإلنفذاق  الرتبيذة  مسذ ولية  املتسذبب  حتميذل  3 القمامة صناديق جبوار أو املساجد أعتاب على املولودين إلقاء  اهرة وتقليل املسلمني أطفال من املتشردين

 هلا الزوج اتهام لدا الزوجة عن نفيها أو الزنا جرمية إلبثبا،" اللعان" من بدال الورابثية بالبصمة األخذ من مانع فال عليه وبناءا"   بالغنم الغرم"  الشرعية للقاعدة
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 اخلامتة: 

ويف األخا وبعد مقاربتنا للمصاحل الثال  )الولد واألبوين (اليت حيرص الفقه اإلقالمي على حفظها 

وصيانتها من خالل بثبو، األنساب، لن جند من خالل هذا احلرص والصيانة والتشوف للحوقها، إال حرصه 

س أفراد اإلتمع، وضمان اإلقتقرار هلذه على بثبو، املبادئ والقيم واألخالق اإلقالمية السامية يف نفو

النفوس يف داخلها وفيما بينها، وبنيبها التشرذم النفسي الذي قتعيشه إن عاشت جاهلة ألصلها ونسبها مما 

أن النسب من املسائل املهمة اليت حرصت أحكام الشريعة اإلقالمية و الفقهاء يف اجتهادهم على صونها يؤكد 

ليل وتشدد، يف نفيه فال ينتفي إال بأقواها وهواللعان وما يقوم مقامه كالبصمة ومحايتها فأبثبتته بكل د

الورابثية، وألن اإلقالم شريعة صاحل لكل زمان ومكان كانت االقتفادة من كل ما بد به التطورا، العلمية 

اية النسب يف حفا مقصد النسب بثبوتا ونفيا له داللته على ريادة الفقه اإلقالمي والعاملني عليه يف رع

واملبادرة باألخذ باالكتشافا، العلمية، شريطة التزام الضوابط واملعايا املوافقة ملقاصد الشريعة يف األحكام 

اليت وضعها الفقهاء املعاصرون ع  جمامعهم الفقهية وروابطهم العلمية أو الكتاب والباحثون ع  إنتاجاهم 

  ج اآلتية: ، ومن هنا فقد توصل الباحث إىل النتائاملعريف

أن نظرة الشرع للنسب ختتلف عن نظرته إلقامة احلد فالشرع يثبت النسب ألدنى مالبسة، وهو يتشوف  -1

لذلك، أما احلد فإن الشرع يسقطه لوجود أي شبهة، وكذلك يف احلقوق جيب البحث عن اإلبثبا،، ويف 

 والسداد والتوفيق إىل الرشاد احلدود جيب البحث عن اإلققا.  هذا واهلل نسأل هلذا املؤمتر النزاح 

هو كون املولود نشأ من اتصال جنسي بني الرجل اإلقالمية األصل يف بثبو، النسب يف الشريعة  -2

واملرأة حتت مظلة الزواج، وأي عالقة جنسية خارج هذه املظلة يرتتب عليه حلوق النسب لكون املولود 

يقة واحدة ال خيتلف باختالف املرأة والرجل ولدا لصاحب املاء وولدا للمرأة شرعا؛ ألن النسب له حق

أواملسلم والكافر، فكل مولود يلده اإلنسان فهو ابنه شرعا ولغة وطبّا وهذا أصل يقاس عليه كل 

عالقة جنسية حمرمة بني الرجل واملرأة أو أي ممارقة طبية لوقائل حمرمة لإلجناب، فإذا نتج عن 

نا مصدرهم فقد حتقق منا. االنتساب فيثبت لذلك تلك العالقة أو املمارقة أوالدا وبثبت لدي

 نسبهم آلبائهم 

الو.ء بشبهة النكذاح علذى اخذتالف أنذواع الشذبها، الذيت ذكرهذا الفقهذاء يعذود يف مجلتذه إىل اخذتالل             -3

 شر. من شرو. صحة النكاح وهذا جيعله من قبيل النكاح الفاقد 

                                                                                                                                                                                  
 قذذق وحم لألبنذاء،  ومنصذف  للنذزاع  قذاطع  -شذهادة  بوصذفها  DNAالذذ  حتليذل  خاصذة - العلميذة  بالوقذائل  األخذذ  إن: " يف بيذومي  د ،يقذول  باألبنذاء  اعرتافذه  وعذدم 

 األميان" ألن ضروري أمر التحليل بهذا األخذ أن مؤكدا ،"األنساب وحفا -الشرف على املتطاولني يردع حيث- الصحيح موضعها للعدالة وواضع ملصلحتهم،

 ال أصذبح  اليذوم  أمذا  واألوالد، ساءالن و لم املظامل ارتكاب عن الناس يردع اهلل من فيها اخلوف كان عصور يف للناس رادعة كانت اللعان يف الزوجان بها حيلف اليت

 " الغموس باألميان وال اهلل حبدود الكثاون يعبأ
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فذراش صذحيح لعذذدم معارضذة القذول بهذذذا       ينسذب ولذد الزنذذا إىل أبيذه الزانذي مذذامل ينازعذه فيذه صذذاحب           -4 

للنصذوص الشذرعية فضذال عذن انطوائذذه علذى مصذاحل حفذا الذنفس والنسذذب وحفظذا لذه مذن الضذذياع                

 واالحنراف والنقمة على اإلتمع 

أن أدلذة إبثبذا، النسذب أدلذة معللذة وليسذت تعبديذة واقذتفادتنا مذن الوقذائل العلميذة والطبيذة يف جمذال               -5

 هلا  ًاعن النصوص بل دائر يف فلك تلك النصوص ومستند إبثبا، النسب ال يعد خروجا

 البصمة الورابثية بعد بثبو، حقيقتها العلمية تعد دليال قاطعا على حتديد األبوة      -6

     واهلل اهلادي إىل قواء السبيل
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 دراسة موضوعية -الوصايا العشر يف سورة األنعام 
 

10 

 امللخص

لقد هدف البحث إىل استنباط ما اشتملت عليه تلك الوصايا من َمعاٍن 

وأحكام، وتوجيهات تربوية، وربط ذلك بالواقع املعاش للكشف عن بعض مظاهر 

قتصادي وغريها، اليت َبَرَزْت اليوم يف كثري من االحنراف الَعَقدي واالجتماعي واال

تشتمل على مقاصد الشريعة -على وجازتها  –اجملتمعات، فتلك الوصايا 

اإلسالمية اليت هي العناصر املكونة حلقوق اإلنسان واليت بها تتحقق احلياة 

الكرمية لإلنسان، وصيانة حقوقه، ويف مقدمتها الضروريات اخلمس املتمثلة يف  

ة الِدين، والنفس، والِعْرض، واملال، والعقل، وما يتفَرع عنها، مع ما احتوت محاي

عليه تلك الوصايا اخلالدة من ضمانات وُمَحِفَزات ُتَرِغب يف التزامها، َكْونها 

املنهج العلمّي وقد اعتمد الباحث وِصَية اهلل ومنهجه القويم وصراطه املستقيم. 

 .ليل واالستنتاجالقائم على االستقراء والّتح

 وخلص البحث إىل العديد من النتائج والتوصيات، ومنها: 

* أن هذه الوصايا تشتمل على مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت هي العناصر املكونة 

حلقوق اإلنسان، وهذه احلقوق اليت جاء بها اإلسالم تتصف بالثبات والشمول، وال 

 إفراط فيها وال تفريط.

لُ مع العدل جوهر العالقة السليمة بني األفراد واجملتمعات والدول، * اإلحسان ُيَمِث

وبهما تستقيم احلياة، وُتْحَفظ احلقوق، وُتَصان األعراض، ويسود األمن، وذلك ال يكون 

 إال إذا صلحت العقيدة.

* حكمة وعظمة التشريع االسالمي وواقعيته ومالئمته للفطرة، يف نهيه عن 

منها وما بطن، وذلك حفاظا على الفرد من األمراض اقرتاب الفواحش ما ظهر 

 الفتاكة، وإحاطة األسرة واجملتمع بسياج منيع من العفة والطهارة. 

* الوحدة اإلسالمية واجب شرعي وضرورة مصريية، ولن تقوم للمسلمني قائمة إال 

 إذا احتدوا، وواقع املسلمني اليوم يشهد بذلك.

 

 حلولمد علي َسد. عبده حم

أستاذ التفسري املساعد بقسم الدراسات 

 جامعة حجة –اإلسالمية وعميد كلية الرتبية 
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 حلولد. عبده محمد علي َس موضوعية ةدراس – سورة األنعام الوصايا العشر في

 املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد النيب األمني وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان 

 إىل يوم الدين،،، أما بعد: 

وامع كلمه، وفيما فإن القرآن الكريم دستور الوجود، ومنهاج احلياة، معجز يف بالغة أسلوبه، ومسو معانيه، وج

تضّمن من تشريعات حكيمة، ومُثل وقيم عليا تتفق مع الطبائع السوية للبشر يف كل زمان ومكان تكميال 

، ولقد جاءت بعض آيات القرآن جمسدة لذلك املنهج لفطرتهم، وصالحا ألحواهلم، وضمانا ألمنهم وسعادتهم

ر التشريع يف اإلسالم، ومنها اآليات الثالث من آخر الشامل، حيث اشتملت على املقاصد العامة اليت عليها مدا

  سورة األنعام املتضمنة للوصايا العشر موضوع البحث، ونظرياتها يف سورة اإلسراء.

 أهداف البحث: 
 لقد هدف البحث يف الوصايا العشر يف سورة األنعام إىل: 

ة السليمة، ومشوله لكل مناحي احلياة، بيان عظمة التشريع اإلسالمي وواقعيته واعتداله، ومالءمته للفطر  -

يف احملافظة على حقوق اإلنسان، وعالج بعض مظاهر االحنراف العقدي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي 

 وغريها، اليت برزت اليوم يف كثري من اجملتمعات، نتيجة ملخالفة أوامر اهلل ونواهيه.

لوضعية يف العجز عن احلد من اجلرمية، وانتهاك حقوق بيان أثر إهمال اجلانب األخالقي يف التشريعات ا -

 اإلنسان. 

اثبات حاجة البشرية إىل منهج رباني قويم يضبط العالقات اإلنسانية، ويصون احلقوق واحلريات، وحيقق  -

 األمن واالستقرار.

 أهمية البحث وسبب اختياره:
آليات موضوع البحث على عالج رباني قويم ألهم تنبع أهمية البحث من ارتباطه بكتاب اهلل تعاىل، ومن اشتمال ا

القضايا واملشاكل اليت يعاني منها العامل اليوم، مبا رمسته من منهج متكامل حيدد طبيعة العالقات اإلنسانية، 

وحيمي احلقوق واحلريات، وحيقق األمن والسعادة يف الدنيا واآلخرة، وميكن إمجال أهم أسباب اختيار هذا 

 ي:البحث فيما يأت

ما يعانيه العامل اليوم من صراعات وأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وتربوية، وما يشهده من حروب  -

 وفنت أهلكت احلرث والنسل، وعم اخلراب والدمار، وانعدم األمن واالستقرار. 

واقتتال،  واقع األمة اإلسالمية اليوم وما تعانيه من ضعف وهوان ومتزق وانقسام، وجهل وتبعية، وتناحر-

 وعصبية مذهبية وطائفية وحزبية مقيتة. 
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 حلولد. عبده محمد علي َس موضوعية ةدراس – سورة األنعام الوصايا العشر في

انتشار الفواحش بكل أشكاهلا وصورها، واشاعتها والرتويج هلا، والسعي احلثيث إىل سن القوانني والتشريعات  -

 الوضعية الكفيلة بعوملة الرذيلة ومحاية مرتكبيها.

قتل والثأر، والظلم وغياب العدل، ونقض العهود انتشار عقوق الوالدين، واملتاجرة باألطفال، وغالء املهور، وال-

واملواثيق، وغريها من القضايا نتيجة لتهاون املسلمني ويف مقدمتهم العلماء واملَرِبني والدعاة يف القيام بواجب 

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر على الوجه املطلوب.

بعد يوم، حيث أخذ أعداء اإلسالم اليوم يكيدون احلملة العدائية لإلسالم وأهله اليت تزداد ضراوة يوما  -

يف عقيدتهم وثقافتهم وأخالقهم وأمناط  -بكل الوسائل  -لإلسالم وأهله يف السر والعلن، وحياربون املسلمني 

 حياتهم، ويف وحدتهم وأمنهم واستقرارهم. 

 أساس العدل والوفاء، على ضبط العالقات اإلنسانيةيإىل منهج قويم مجعاء البشرية املسلني بل حاجة  -

البشرية ولن جتد وحيمي احلقوق واحلريات ويف مقدمتها حق احلياة والعيش الكريم يف وطن آمن مستقر. 

 [.9:اإلسراء] ِإَن هَـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِلَلِتي ِهَي َأْقَوُم من منهج القرآنوال أعدل أفضل وال أكمل 

عشر اليت تضَمَنتها اآليات الثالث من سورة األنعام واملذكورة يف قوله ولقد استوقفتين كثريا هذه الوصايا ال

َتْقُتُلوْا َأْواَلَدُكم ِمْن إْماَلٍق ُقْل َتَعاَلْواْ َأْتُل َما َحَرَم َرُبُكْم َعَلْيُكمْ َأاَل ُتْشِرُكواْ ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َواَل تعاىل: 

الّلُه ِإاَل ِباْلَحِق َذِلُكْم ُكْم َوِإَياُهْم َواَل َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواَل َتْقُتُلوْا الَنْفَس اَلِتي َحَرَم َنْحُن َنْرُزُق

َي َأْحَسُن َحَتى َيْبُلَغ َأُشَدُه َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَصاُكْم ِبِه َلَعَلُكْم َتْعِقُلوَن . َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإاَل ِباَلِتي ِه

ْوُفوْا َذِلُكْم َوَصاُكم ِبِه َلَعَلُكْم ِباْلِقْسِط اَل ُنَكِلُف َنْفسًا ِإاَل ُوْسَعَها َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد الّلِه َأ

َصاُكم ِبِه َلَعَلُكْم . َوَأَن هَـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاَتِبُعوُه َواَل َتَتِبُعوْا الُسُبَل َفَتَفَرَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َو َتَذَكُروَن

  (1)[ ونظرياتها يف سورة اإلسراء151 – 151]األنعام: َتَتُقوَن

يعاني منها العامل اإلسالمي اليوم، بل اليت يعاني منها العامل وجدت فيها عالجا لكثري من املشاكل اليت حيث 

َأْجَمَعْت واليت اليت عليها مدار التشريع يف اإلسالم، العامة  قاصدهذه الوصايا العشر على امل  مَلْتتشاأمجع، فقد 

عقل، والِعْرض، واملال( )الِدين، والنفس، وال ؛ واملتمثلة يف حفظ الضروريات اخلمس ،عليها ُكُل الشرائع السماوية

وما يتفرع عنها من حقوق، واليت ُتَعد العناصر األساسية املكونة حلقوق اإلنسان اليت بها تتحقق احلياة الكرمية 

 الشريعة ُوضعت لتحقيق مقاصد الشارع يف قيام مصاحل يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة، قال الشاطيب: )إن تكاليف

"الِديُن، والنفس،  ؛إما حفظ شيء من الضروريات اخلمس وعي يف كل ُحكم منها:وُر يف الدين والدنيا معا، الناس

                                                                 
َذِلَك ِمَما َأْوَحى ِإَلْيَك َرُبَك ِمنَ إىل قوله تعاىل:  َوَقَضى َرُبَك َأاَل َتْعُبُدوْا ِإاَل ِإَياُه َوِباْلوَاِلَدْيِن ِإْحَسانًا إشارة إىل ما جاء يف قوله تعاىل:   (1)

 [ 19أىل  31]اآليات من  َفُتْلَقى ِفي َجَهَنمَ َمُلومًا َمْدُحورًا  اْلِحْكَمةِ َوالَ َتْجَعلْ َمعَ الّلِه ِإَلهاً آَخَر
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ة، واليت لوالها مل جتر مصاحل الدنيا على َلة يف كل ِمرعّيوالعقل، والنسل، واملال"، اليت هي أسس العمران امَل

 . (1) ..(استقامة، ولفاتت النجاة يف اآلخرة

 منهجية البحث: 
املنهج العلمي القائم على االستقراء والتحليل واالستنتاج، وذلك على سة هذه الوصايا درااعتمدت يف قد ل

باستقراء معاني هذه الوصايا من كتب التفسري وغريها من الكتب ذات العالقة، ثم حتليلها وبيان واستنتاج 

ي والدالالت ما اشتملت عليه كل وصية من دالالت وأحكام وتوجيهات تربوية، مستشهدا على تلك املعان

باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الواردة حول املوضوع، مع َعْزو األقوال إىل قائليها، والنصوص املقتَبسة إىل 

مع ختريج األحاديث النبوية  َمصادرها، وذاكًرا البيانات املتعلقة بكل مصدر عند أول ورود له يف اهلامش،

تلك يف بيان درجة القدامى أو احملدثني مكتفيا بإجياز ما قاله العلماء ، ثار املروية عن الصحابة والتابعنيواآل

يف ربط موضوع هذه الوصايا  -ما أمكن -إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدهما، واجتهدت  واآلثاراألحاديث 

واء لبيان منهج اهلل القائم على اهلدى والِقْسط يف عالج كثري من املشاكل واألدللكشف عن بالواقع املعاش 

 .العقدية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والرتبوية اليت يعاني منها العاَلم اليوم 

خطة البحث:
قد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه بعد املقدمة إىل متهيد ومبحثني وخامتة: ويف التمهيد عرفت بسورة ل

أهمية هذه الوصايا ا، ومعنى الوصايا لغة واصطالحاألنعام وأشرت إىل  بعض خصائصها، كما بينت 

ومناسبتها مع موضوع السورة وأهدافها، وجاء املبحث األول بعنوان: الوصايا اليت بها إصالح احلالة العقائدية 

املتمثلة يف: النهي عن الشرك، واألمر واالجتماعية العامة بني الناس، واشتمل على الوصايا اخلمس األوىل، 

قتل األوالد من إمالق، وعن االقرتاب من الفواحش ما ظهر منها وما  باإلحسان إىل الوالدين، والنهي عن:

وجاء املبحث الثاني بعنوان: الوصايا اليت بها حفظ نظام بطن، وعن قتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق. 

باليت النهي عن قربان مال اليتيم إال املتمثلة يف: تعامل بني الناس، واشتمل على الوصايا اخلمس األخرية، ال

 اهلل هي أحسن، واألمر بـ: ايفاء الكيل والوزن بالقسط، والعدل يف األقوال واألفعال، وإيفاء العهد، واِتباع صراط

    .أهم النتائج والتوصيات والفوائد سطرتامتة يف اخلو .املستقيم

دي إىل سواء فإن أصبت فبتوفيق اهلل وفضله، وإن قّصرت أو أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، واهلل اهلا

 السبيل.

 

                                                                 
  .م1991/ هـ1111 ،1ط ،عفان ابن دار ،سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو، "بتصرف يسري" ، حتقيق: 1/5املوافقات يف أصول الشريعة،  (1)



 

721 
 

 م   2014 ديسمبر –يو ليو   الرابعدد الع جامعة الناصرمجلة 

 حلولد. عبده محمد علي َس موضوعية ةدراس – سورة األنعام الوصايا العشر في

 متهيد: 
 تعريف موجز بسورة األنعام: 

، وآياتها مائة ومخس وستون آية، وهي مكية يف قول األكثرين، عدا ( 1)سورة األنعام إحدى الُسَور السبع الطوال

 .(3)آيات قالئل منها نزلت باملدينة، قيل: ثالث آيات، وقيل: غري ذلك

 .(1)بهذا االسم لورود ِذكر األنعام وتفصيل أحواهلا، وجهاالت املشركني فيها وقد ُسِمَيْت سورة األنعام

وهذه السورة هي َأْجَمع ُسَور القرآن ألحوال العرب يف اجلاهلية، وَأَشَدها ُمقاَرعة هلم واحتجاجا على سفاهة 

اقرأ ما فوق الثالثني ومائة من أحواهلم، فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: )إذا َسَرك أْن َتعَلم َجْهل العرب ف

ِه َقْد َضُلوْا َوَما َقْد َخِسَر اَلِذيَن َقَتُلوْا َأْواَلَدُهْم َسَفهًا ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَحَرُموْا َما َرَزَقُهُم الّلُه اْفِتَراء َعَلى الّلسورة األنعام 

لة واحدة، فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال وقد نزلت سورة األنعام مج (1)[(111]األنعام: َكاُنوْا ُمْهَتِديَن

: ))نزلت علّي سورة األنعام مجلة واحدة ُيشّيعها سبعون ألف َمَلك، هلم زجل )صوت رفيع عال( رسول اهلل 

املتمثلة يف بيان وتقرير عقيدة  -ومع طول هذه السورة إال أَن وحدتها املوضوعية  (5) بالتسبيح والتحميد((

ْبُرز بوضوح لكل من َتَدَبر معانيها، حيث َحِظَيْت قضايا العقيدة بالنصيب األوفر من آياتها، وتنوعت َت -التوحيد 

 األساليب يف عرضها وتقريرها. 

 :العشر معنى الوصايا 

الوصايا لغة: مجع َوِصَية، و)َوَصى( و)أوصى( مبعنى، واالسم: "الِوَصايُة" بفتح الواو وكسرها.  

والوصية: العهد أو ه، ومن يقوم على شؤون الصغري. وَتَواَصى القوم: أوصى بعضهم بعضا. والوصي: من يوصى ل

فيتعني محله على األمر، ويقوم  ،ولفظ الوصّية مشرتك بني التذكري واالستعطاف وبني األمراألمر املؤكد، 

 مقامه كل لفظ فيه معنى األمر. 

                                                                 
واألنفال غريهم: البقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، واألنعام، واألعراف، بن عباس وابن عمر وابن مسعود واالُسَور السبع الطوال: هن يف قول  (1) 

، 1/111 بن عطية األندلسي، اليف تفسري الكتاب العزيز . أنظر: احملرر الوجيزألنهما يف حكم سورة ، ولذلك مل يفصل بينهما بالتسمية مع براءة

  .م1991/هـ 1111 ،1، طلبنان ،تب العلميةدار الك، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد

إىل متام  قل تعالوا أتل ...قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: )سورة األنعام نزلت مبكة مجلة واحدة فهي مكية إال ثالث آيات منها نزلت باملدينة  (3)

. وانظر:  م1991 /هـ1111بريوت  ،صريةعاملكتبة ال ،اهيمحتقيق: حممد أبو الفضل إبر، 1/13اآليات الثالث(. اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي

 هـ.1191، 1، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، ط 311 – 199/ 1الربهان يف علوم القرآن، للزركشي 

 . 113إىل  113اقرأ اآليات من  (1)

، حتقيق: مصطفى ديب البغا، دار 1111رقم  1/1391قصة زمزم وجهل العرب صحيح البخاري، حملمد بن إمساعيل البخاري: كتاب املناقب، باب (1)

  م.  1991هـ/1111، 1ابن كثري، اليمامة، بريوت، ط

. وهو ضعيف ،وفيه يوسف بن عطية الصفار ،رواه الطرباني يف الصغريهـ، وقال اهليثمي: 1113، دار الفكر، بريوت،  1/93 ، للهيثميجممع الزوائد  (5)

 م .1991، دار الفكر، بريوت، 311 -1/311ن املنذر والطرباني وابن مردويه موقوفا على ابن عباس. أنظر الدر املنثور، للسيوطي وأخرجه اب



 

722 
 

 م   2014 ديسمبر –يو ليو   الرابعدد الع جامعة الناصرمجلة 

 حلولد. عبده محمد علي َس موضوعية ةدراس – سورة األنعام الوصايا العشر في

 ُيوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْواَلِدُكْم .. منه قوله تعاىل: والوصية شرعا: العهد، أو األمر املؤكد املقَرر، و 

َواَل َتْقُتُلوْا الَنْفَس اَلِتي َحَرَم [ أي: يأمركم ويْفِرض عليكم، ألن الوصية من اهلل فرض، قال تعاىل: 11]النساء:

العلماء على هذه اآليات الكرمية اسم " الوصايا . وقد أطلق ( 1) [151]األنعام: الّلُه ِإاَل ِباْلَحِق َذِلُكْم َوَصاُكْم ِبِه

، وحددت الوصايا بـ )الَعْشر( ألن اآليات َذِلُكْم َوَصاُكْم ِبِهالعشر " نظرا لتذييل آياتها الثالث بقوله تعاىل: 

الثالث تضمنت عشر قضايا كّلية )وصايا( مأمور بها أو منهي عنها، متثل املقاصد العامة اليت عليها مدار 

لتشريع يف اإلسالم، واليت تعد أساس حقوق اإلنسان، ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعضهم يطلق عليها ا

 وعلى نظرياتها من سورة اإلسراء بآيات احلقوق. 

 أهمية هذه الوصايا وفضلها:

قائمة على إن املتأمل يف هذه اآليات الثالث وما اشتملت عليه من وصايا جيدها قد بينت لإلنسان عالقته بربه ال

التوحيد والعبودية اخلالصة، وعالقته بأسرته القائمة على الرب واإلحسان والعطف واحلنان، وعالقته مبجتمعه 

القائمة على حفظ األنفس واألموال واألعراض، مع حتري العدل والوفاء بالعهود واملواثيق، واتباع شرع اهلل 

بني أهمية وفضل هذه اآليات الثالث وما تضّمنته من وصايا، القويم وصراطه املستقيم، وقد وردت روايات وآثار ت

ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحَرَم َرُبُكْم  ألصحابه: ))أيكم يبايعين على ثالث؟ ثم تال رسول اهلل  ومن ذلك: قول النيب 

تقص منهن شيئا فأدركه اهلل به يف حتى َفَرغ من اآليات، ثم قال: فَمن َوَفى فَأْجره على اهلل، ومن ان َعَلْيُكْم...

 .  (3) الدنيا كانت عقوبته، وَمن أَخَره إىل اآلخرة فأْمُره إىل اهلل إْن شاء عَذبه وإن شاء َعَفا عنه((

ُقْل فليقرأ هؤالء اآليات  : )َمن َسَره أْن ينظر إىل الصحيفة اليت عليها خامت حممد وقال ابن مسعود 

فقوله: "اليت عليها خامت..." يعين: اليت كانت من آخر ما وّصى  )(1)َلَعَلُكْم َتَتُقوَن  وله تعاىل:إىل ق َتَعاَلْوْا...

 به، وهذا من ابن مسعود للِداللة على ِعظم شأن هذه اآليات.

ئع اخَلْلق، وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما: )هذه اآليات هي امُلْحَكمات املذكورة يف آل عمران اْجَتَمَعْت عليها شرا

 .(1)ومل ُتْنَسخ َقّط يف ِمَلة(

                                                                 
  .3/191، واحملرر الوجيز 1أنظر: لسان العرب، البن منظور، مادة )وصى(، دار صادر، بريوت، ط (1)

. وقال م1991/ هـ1111 ،1ط:بريوت،  ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا ،1199رقم  3/119 لحاكماملستدرك على الصحيحني، ل (3)

 احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. ووافقه الذهيب.

ذا حديث ، حتقيق: أمحد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، وقال الرتمذي: ه 1111رقم  5/331سنن الرتمذي: كتاب التفسري  (1)

 حسن غريب. 

، حتقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 1/531اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، لعبد الرمحن الثعاليب  (1)

 تعالوا قل  قرأ ثم الكتاب أم هن حمكمات آيات األنعام يف إن، بلفظ )1319رقم  3/111م. وأخرجه احلاكم يف املستدرك 1993هـ/1113، 3بريوت، ط

  . ووافقه الذهيب.خيرجاه مل و اإلسناد صحيح حديث هذا، وقال احلاكم: اآلية ...عليكم ربكم حرم ما أتل
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[ ثم 1]آل عمران:  ُهَو اَلِذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهَن ُأُم اْلِكَتاِبوأورد الواحدي قوله تعاىل: 

 آخر اآليات الثالث، ُهَن ُأُم ُكّل كتاب أنزله إىل ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل...قال: )وهن الثالث اآليات يف آخر سورة األنعام 

 . (1)اهلل تعاىل على كّل نيب، فيهن ُكُل ما َأَحَل وَحَرم، ومعناه: أَنُهَن أصل الكتاب الذي ُيْعَمل عليه(

 ْيُكْم َأاَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًاُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحَرَم َرُبُكْم َعَلوروى الطربي أَن كعب األحبار َسَمَع َرُجال يقرأ 

ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحَرَم َرُبُكْم فقال: والذي نفس َكْعب بَيِده إنها ألَول شيء يف التوراة، بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وصايا العشر . وأورد الشوكاني حنوه من رواية أبي الشيخ عن كعب، ثم قال الشوكاني: هي ال (3)َعَلْيُكْم...

ثم قال: وِللَيهوِد بهذه الوصايا عناية عظيمة، وقد َكَتَبها َأْهُل  -وَذَكر تلك الوصايا  -اليت يف التوراة ...، 

الّزبور يف آِخر زبورهم، وَأْهُل اإلجنيل يف َأَول إجنيلهم، وهى مكتوبة يف َلوَحْين، وقد تركنا منها ما يتعلق 

 . (1)بالسبت

 هداف السورة وموضوعاتها:مناسبة اآليات أل

بعد أْن َبَين اهلل تعاىل امُلَحَرمات من املطعومات َرًدا على املشركني الذين َحَرموا على أنفسهم ما مل ُيَحِرمه اهلل 

َن الَلَه ُقْل َهُلَم ُشَهَداَءُكْم اَلِذيَن َيْشَهُدوَن َأعليهم، اتباعًا ألهوائهم، وواجههم قبل هذه اآليات بقوله سبحانه: 

ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة َوُهْم ِبَرِبِهْم َحَرَم َهَذا َفِإْن َشِهُدوا َفال َتْشَهْد َمَعُهْم َوال َتَتِبْع َأْهَواَء اَلِذيَن َكَذُبوا ِبآَياِتَنا َواَلِذيَن ال 

ُقْل ة( واملادية قواًل وفعاًل، فقال سبحانه: [، َأْرَدفه ببيان أصول احملَرمات املعنوية )األدبي151]األنعام: َيْعِدُلوَن

واملناسبة هلذا االنتقال ظاهرة فاملقام مقام تعليم وإرشاد، أْي: قل يا حممد  َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحَرَم َرُبُكْم َعَلْيُكْم ...

، وَقَتلوا أوالدهم، وحَرموا ومنهم هؤالء املشركون الذين عَبدوا غري اهلل، وَحَرموا ما رزقهم اهلل -ِلكِل الناس 

: َهُلُموا وَأْقِبلوا أقرأ وَأُقُص عليكم وأخربكم مبا َحَرم ربكم -وحَللوا ألنُفسهم بأهوائهم ووسوسة الشيطان هلم 

مُلَبِلغ عنه ما حقًا وفعاًل وَوْحيًا وأمرًا من عنده، ال َتَخُرصًا وَظًنا، َفِلَله وْحَده َحُق التشريع والتحريم، وأنا رسوله ا

.ولقد تضمنت هذه اآليات امُلْحَكمات وجوها من اإلعجاز املتمثل يف بديع الَنظم، وبالغة األسلوب، وُسُمو  (1)َأْنَزل

املعاني، ما َحَير أرباب الفصاحة وفرسان البيان من اللغويني والنحويني واملفسرين، فتباينت أقواهلم، وتعددت 

                                                                 
  هـ.1115، 1، حتقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق ـ بريوت، ط1/199الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، للواحدي (1)

 إسناده خرب هذاقال شاكر: م. و3111هـ/1131، 1، طالرسالة مؤسسة ر،شاك حممد أمحد: ق، حتقي13/331لبيان، البن جرير الطربيجامع ا (3)

   .األحبار كعب إىل صحيح

تفسري، هـ. وانظر: األساس يف ال1193، 1)باختصار(، حتقيق: علي حممد عمر، دار الفكر، بريوت، ط 119 – 119/ 3 ، للشوكانيفتح القدير (1)

 م1995هـ/1115، 1، دار السالم، القاهرة، ط1/1195لسعيد حوى 

م؛ وانظر: التحرير والتنوير، 1991هـ/1111، 1، دار الفكر املعاصر، بريوت، ودار الفكر، دمشق، ط91-1/91التفسري املنري، للدكتور وهبه الزحيلي (1)

   نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة. 1/1151البن عاشور
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اإلضافة، والتقديم والتأخري ِبَغَرض توجيه اآليات الكرمية توجيها يستقيم على ِفْهم تأويالتهم بتقدير احلذف و

 ُيَوِفق بني ُأُمور تبدو يف ظاهر الَنظم متعارضة إْن ِهَي َجَرْت على قواعد اللغة والنحو، ومنها: 

ثم وقوع هذا التحريم  ُكْم َعَلْيُكْمَما َحَرَم َرُبأواًل: اجلمع بني التحريم وبني النهي عن الشِرك يف قوله تعاىل: 

وإذا أخذنا بظاهر النظم فإن املعنى املتباَدر أَن الذي حَرَمه ربكم  َأاَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًاعلى النهي عن الِشْرك 

ة الوصايا عليكم هو أْن ترتكوا الِشْرك؛ وكالم اهلل تعاىل ُمَنَزٌه عن هذا املعنى، وكذلك احلال بالنسبة لبقي

 الواردة هنا بصيغة النهي.

ثانيًا: مما َوَقَع حتت ُحكم التحريم ُأُمور واجبة شرعًا، ُيَرِغُب اإلسالم فيها، ويدعو إليها، وقد جاءت بصيغة األمر 

َوِإَذا ُقْلُتْم وجل:  وقوله عز َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَنوقوله سبحانه:  َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًايف قوله تعاىل: 

وهذه األشياء املأموُر بها يف آيات كثرية من كتاب اهلل، تبدو هنا يف  َوِبَعْهِد الّلِه َأْوُفوْاوقوله تعاىل:  َفاْعِدُلوْا

ع مراد ظاهر الَنْظم كأنها دعوة إىل ترك هذه الواجبات وإْلباِسها ِلباُس امُلَحَرمات، وهذا املعنى ال يستقيم َأَبًدا م

 . (1)وقد اكتفيت بذكر أهم املصادر اليت َفَصَلْت يف توجيه اآليات يف احلاشية خشية اإلطالة ،اهلل سبحانه وتعاىل

 املبحث األول: الوصايا التي بها إصالح احلالة العقائدية واالجتماعية العامة بني الناس
األمر باإلحسان إىل الوالدين، والنهي عن: قتل املتمثلة يف: النهي عن الشرك، و ويتضمن الوصايا اخلمس األوىل

 األوالد من إمالق، وعن االقرتاب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن قتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق. 

  َأاَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًاالوصية األوىل: 

َرمات وَأْفَظعها وَأَشّدها إفسادا للعقل والفطرة، بدأ سبحانه وتعاىل هذه الوصايا اجلامعة بالنهي عن أكرب امُلَح

 َأاَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًاباهلل تعاىل بكل أشكاله وصوره،  (3)وِللِقَيم واملبادئ، وللمجتَمع واحلياة، وهو الشرك

                                                                 
-13/315وحول هذا املوضوع ينظر: تفسري الطربي  ، دار الفكر العربي.113 – 3/111أنظر: التفسري القرآني للقرآن، لعبد الكريم اخلطيب  (1)

سعود هـ، وإرشاد العقل السليم، ألبي ال1111، 1، حتقيق: د. حممد السيد اجلليند، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط1/111، وزاد املسري، البن اجلوزي 313

ه، والدر املصون يف علم الكتاب املكنون، للسمني 1119، 1، حتقيق: د. حممد عبد السالم حممد، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1/199العمادي 

 وما بعدها، نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة، اإلصدار الثاني. 1/1911احلليب

فينقسم الشرك إىل قسمني؛ شرك  أما يف االصطالح: االقرتان واملماثلة، وتسوية الشيء بغريه، والكفر.يأتي على معان عدة، منها الشرك يف اللغة (3)

هو أن ُيجَعل هلل ِندًا أو شريكًا يف ربوبيته، أو ألوهيته، أو أمسائه وصفاته، حبيث ُيصَرف لغريه ما هو من  :فالشرك األكربأكرب، وشرك أصغر، 

االشرتاك أو الَتَفُرد؛ وهذا النوع من الشرك خيرج صاحبه من امِلَلة، ويوجب له النار إن كان عاِلًما به، ومات على وجه  -سبحانه  -خصوصياته 

َنُه َمن ُيْشِرْك ِبالّلهِ َفَقدْ ِإ[. وقال تعاىل: 113و 19]النساء:  ِإَن الّلَه اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُءُمِصرًا عليه، قال تعاىل: 

: فهو ما يتنافى مع كمال التوحيد، ويشمل: كل ما نهى عنه الشرع مما هو وأما الشرك األصغر[13]املائدة:  َحَرَم الّلُه َعَليِه اْلَجَنَة َوَمْأوَاُه الَناُر

ألقوال، أو األفعال، ولكنه ال خيرج من امِلَلة، وإَنما ُيْحِبط األعمال، وُيْبِطل ذريعة إىل الشرك األكرب، ووسيلة للوقوع فيه، سواء كان يف األدوات، أو ا

الشرك باهلل تعاىل أنواعه ثوابها، لذا فإَن صاِحَبه على َخَطر عظيم إْن َلم ُيْخِلص ِنَيَته، وحياِسب نفسه، وُيَقِيم أفعاله وأقواله واعتقاداته. أنظر: )

م( . أما أسباب 3111هـ/1131، جامعة صنعاء، كلية اآلداب، 591وص: 15-11باله "رسالة ماجستري غري منشورة" ص:وأحكامه، ملاجد حممد علي ش
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ودية وذلك ألنه يقود إىل كل منَكر وُمحّرم، ومن لوازم النهي عن الشرك إفراُده تعاىل بالتوحيد والعب

وهذه هي الغاية اليت خلق اهلُل اجلن واإلنس ، ، ال بأهواء البشراخلالصة، مبا َشَرعه على لسان رسوله 

[، وهي القضية الكربى هلذا الدين، 53]الذاريات: َوَما َخَلْقُت اْلِجَن َواْلِأْنَس ِإَلا ِلَيْعُبُدوِنألجلها، قال تعاىل: 

أساسها الفرد باهلل على بصرية، وُتسَتَمُد منها احلقوق والواجبات، ولذا فقد والقاعدة األساس اليت يرتبط على 

َوَما َأْرَسْلَنا قال تعاىل:  - عليهم السالم -شاءت حكمة اهلل تعاىل أن تتصدر دعوة مجيع األنبياء والرسل 

يف مكة ثالثة  [، وأن يبقى النيب 35]األنبياء: ْعُبُدوِنِمن َقْبِلَك ِمن َرُسوٍل ِإال ُنوِحي ِإَلْيِه َأَنُه ال ِإَلَه ِإال َأَنا َفا

عشر عاما يدعو إىل تقرير هذه القضية الكربى )ال إله إال اهلل، وال معبود حبق سواه( اليت جاءت السور املكية 

لبيانها وترسيخها، فلما استوفت حقها من اإليضاح والبيان، واستقرت يف القلوب  -ومنها سورة األنعام  -

األذهان، نزلت الفرائض واألحكام، ألن اإلقرار والتصديق بهذه الكلمة سيبنى عليه القيام حبقوقها من امتثال و

 والتصديق) :القيم ابن ، قالاألوامر والنواهي اإلهلية والقيام بتطبيق شرائع اإلسالم يف خمتلف مناحي احلياة

 والتصديق الكلمة، هذه تفصيل هي اليت اإلسالم رائعش وهي حبقوقها واإلقرار اإلذعان يقتضي اهلل إال إله بال

 كله، بذلك يأتي الذي هو احلقيقة على بها فاملصدق.. نواهيه واجتناب أوامره وامتثال أخباره جبميع

 على العذاب من النجاة وكذلك حبقها، وبالقيام بها إال اإلطالق على والدم املال عصمةوكذلك مل حتصل 

واملتأمل يف كتاب اهلل تعاىل جيد أن قضية التوحيد قد شغلت حيزا  (1( )وحبقها ابه إال حتصل مل اإلطالق

واسعا منه، وأنه اهتم بتوحيد اإللوهية أكثر من اهتمامه بتوحيد الربوبية، ألن االعرتاف بربوبيته تعاىل أمر 

خَلْلق األول، قال فطري يف اإلنسان العاقل السامل من هوى أو شبهة، وشهادة احلق قائمة بذلك من َلُدن ا

 اُلوْا َبَلى َشِهْدَناَوِإْذ َأَخَذ َرُبَك ِمن َبِني آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذِرَيَتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَرِبُكْم َقتعاىل: 

تؤثر على  -ه األوىل وال سيما يف مراحل حيات -[، إال أن املؤثرات البيئية احمليطة باإلنسان 113]األعراف: 

 : ))ُكُل ِإْنَساٍن َتِلُدُه ُأُمُه َعَلى اْلِفْطَرِة، َوَأَبَواُه َبْعُدتلك الفطرة السليمة وحتدد مسارها، يؤيد هذا قوله 

: ))َأاَل ِإَن َرِبى ول النيب ويف احلديث القدسي يق (3)ُيَهِوَداِنِه َوُيَنِصَراِنِه َوُيَمِجَساِنِه، َفِإْن َكاَنا ُمْسِلَمْيِن َفُمْسِلٌم((

ْقُت ِعَباِدى َأَمَرِنى َأْن ُأَعِلَمُكْم َما َجِهْلُتْم ِمَما َعَلَمِنى َيْوِمى َهَذا..(( إىل قوله حاكيا عن اهلل تعاىل: ))َوِإِنى َخَل

ِهْم، َوَحَرَمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلُهْم، َوَأَمَرْتُهْم َأْن ُحَنَفاَء ُكَلُهْم َوِإَنُهْم َأَتْتُهُم الَشَياِطنُي َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِديِن

                                                                                                                                                                                  
اإِلْلف والُعْرف، الشرك فكثرية ومتنوعة، منها: اجلهل، والِكْبر، واتباع اهلوى، وتزيني الشيطان، وطاعة السادة والزعماء، وتقليد اآلباء، واجلمود على 

 وغريها.   

  . ، دار الفكر 13 اجلوزية ص: قيم القرآن، حملمد بن أبي بكر املعروف بابن أقسام يف التبيان (1)

، دار اجليل، ودار اآلفاق  3913رقم  9/51صحيح مسلم: ملسلم بن احلجاج، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة  (3)

  اجلديدة، بريوت .
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فكل إنسان يولد على الفطرة اليت تهديه إىل اإلقرار بأن اهلل هو املتفرد  (1) ُيْشِرُكوا ِبى َما َلْم ُأْنِزْل ِبِه ُسْلَطاًنا((

بَية الذي يستلزم توحيد اإللوهية، وتوحيد باخللق والرزق والتدبري والتصرف يف الكون، وهذا هو توحيد الربو

التوحيد  ُنْسهم ُحِرَطاألمساء والصفات، وهلذا خاطب اهلل العباد بذلك خطاب من استقر يف عقوهلم وِف

ْيَها َلا َتْبِديَل َفَأِقْم َوْجَهَك ِللِديِن َحِنيفًا ِفْطَرَة الَلِه اَلِتي َفَطَر الَناَس َعَله، فقال: ِمك وَذِرالّش ووجوبه، وُقْبُح

[ وتنوعت أساليب القرآن العظيم يف االستدالل على الكفار باعرتافهم 11]الروم: ِلَخْلِق الَلِه َذِلَك الِديُن اْلَقِيُم

َأَمْن َخَلَق الَسَماَواِت َواْلَأْرَض على وجوب توحيده يف عبادته، ومن ذلك قوله تعاىل:  -جَل وعال  -بربوبيته 

 َمَع الَلِه َبْل ُهْم َقْوٌم َزَل َلُكم ِمَن الَسَماِء َماء َفَأنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأن ُتنِبُتوا َشَجَرَها َأِإَلٌهَوَأن

َي َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجزًا َأِإَلٌه َمَع الَلِه َيْعِدُلوَن. َأَمْن َجَعَل اأَلْرَض َقَرارًا َوَجَعَل ِخالَلَها َأْنَهارًا َوَجَعَل َلَها َرَواِس

ْرِض َأِإَلٌه َمَع الَلِه َقِلياًل َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن. َأَمْن ُيِجيُب اْلُمْضَطَر ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الُسوَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اأَل

َتَعاَلى ِديُكْم ِفي ُظُلَماِت اْلَبِر َواْلَبْحِر َوَمْن ُيْرِسُل الِرَياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َأِإَلٌه َمَع الَلِه َما َتَذَكُروَن. َأَمْن َيْه

ٌه َمَع الَلِه ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم الَلُه َعَما ُيْشِرُكوَن. َأَمن َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثَم ُيِعيُدُه َوَمن َيْرُزُقُكم ِمَن الَسَماِء َواْلَأْرِض َأِإَل

[ ففي كِل آية من هذه اآليات اخلمس يقول عقب تقرير توحيد الربوبَية: 31 -31]النمل:  ِإن ُكنُتمْ َصاِدِقنَي

 . (3)لعبادة وحده)َأِإَلٌه َمَع الَلِه( واملعنى أَن َمن تفَرد باخَلْلق واإلجياد وغريها من أفعال اهلل َيجب أن ُيخَص با

وإذا َأْمَعَنا النظر يف هذه السورة َوَجدنا أَن مناَسبة هذه الوصية وارتباطها بأهداف السورة وَمحاوِرها وموضوعاِتها 

واضحة َجِلَية، فقد بَين اهلل تعاىل أحوال املشرِكني وطوائفهم يف هذه السورة أحسن بيان؛ فطائفة ِمنهم عبدوا 

َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم أَلِبيِه آَزَر َأَتَتِخُذ َأْصَنامًا آِلَهًة ِإِني َأَراَك َوَقْوَمَك ِفي َضاَلٍل شارة بقوله تعاىل: األصنام، وإليهم اإل

 [.11]اآلية: ُمِبنٍي

َقاَل َيا .. َفَلَما َأَفَلْت  ،والطائفة الثانية ِمن امُلشِرِكني عبدوا الكواكب والشمس والقمر، فحاَجهم إبراهيم 

َوَكْيَف َأَخاُف َما َأْشَرْكُتْم َواَل َتَخاُفوَن َأَنُكْم َأْشَرْكُتم ِبالّلِه َما َلْم ُيَنِزْل إىل قوله:  َقْوِم ِإِني َبِريٌء ِمَما ُتْشِرُكوَن

 [91–13]اآليات: ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلَطانًا َفَأُي اْلَفِريَقْيِن َأَحُق ِباأَلْمِن ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن

 [111]اآلية: َجَعُلوْا ِلّلِه ُشَرَكاء اْلِجَنوالطائفة الثالثة ِمنهم الذين حكى اهلل عنهم أنهم 

وإليهم اإلشارة بقوله  -تعاىل اهلل عن ذلك ُعُلًوا كبرًيا  -والطائفة الرابعة ِمنهم الذين جعلوا هلل َبِنني وبنات 

 [111]اآلية:   َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعَما َيِصُفوَنَوَخَرُقوْا َلُه َبِننَيتعاىل: 

                                                                 
  . 1193رقم  9/159 باب الِصَفاتِ اَلِتى ُيْعَرفُ ِبَها ِفى الُدْنَيا َأْهُل اْلَجَنةِ وََأْهلُ الَناراب الرب والصلة واآلداب، صحيح مسلم: كت (1)

هري تط، وشرح م1995/ه1115، لبنان –بريوت  ،دار الفكر)بتصرف يسري(،  11-19/31، للشنقيطي أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآنأنظر:  (3)

  )نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة، اإلصدار الثاني(. 11-1، لعبد احملسن بن محد البدر ص: االعتقاد عن أدران اإلحلاد
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والطائفة اخلامسة ِمنهم الذين زعموا أَن ِشرَكهم وحترمَيهم ِلَما َحَرموا إَنما َوَقع مبشيئة اهلل، ألنه راٍض عنه، 

َيُقوُل اَلِذيَن َأْشَرُكوْا َلْو َشاء الّلُه َما َأْشَرْكَنا َواَل َسوقد َذَكر اهلل تعاىل مقالتهم، وَبَين بطالن زعمهم بقوله: 

 [.    119]اآلية:  آَباُؤَنا َواَل َحَرْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكَذَب اَلِذيَن ِمن َقْبِلِهم...

اهية، َأْعَقَبه ههنا بالنهي فَلَما َبَين بالدليل فساد معتقدات تلك الطوائف وَزْيف ادعاءاتهم وُبْطالن ُحَججهم الو

َأاَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًاعن الشرك بكل أنواعه وأشكاله وصَوِرِه فقال: 
 (1). 

وما عند ، كالسحر والتنجيم ؛وإن املتأمل يف واقع الناس اليوم جيد أن بعض املظاهر الشركية قد انتشرت

حبيث ال جتُد بلدًة من بالد اإلسالم إاَل وفيها ر، وكثري من العوام من معتقٍد فاسد يف نفع وضر أصحاب القب

قبور ومشاهد، يعِظمونها، ويقدمون النذور والقرابني هلا، وحيلفون بأمساء أصحابها، ويتوسلون بهم، 

 ويستغيثون بهم عند الشدائد، وقد أجاد ابن األمري الصنعاني يف وصف من هذا حاهلم بقوله:

 يغوث وود، بئس ذلك من ُوّد عادوا بها معنى سواع ومثله ...

 وقد هتفوا عند الشدائد بامسها ... كما يهتف املضطر بالَصمد الفرد

 . (3)وهذه األفعال وحنوها هي اليت بعث اهلُل الرسَل إلزالتها وَمحِوها والنهي عنها 

تعليم وقد ساعد على انتشار هذه املظاهر عوامل كثرية منها: اجلهل بأحكام الشرع، وختصيص قنوات ل

السحر، وكذا وسائل وأساليب التغريب والغزو الفكري اليت استحدثها أعداء اإلسالم، لتشويه عقيدة 

يف مؤمتر املبشرين الذي ُعِقد يف الثلث األخري من القرن التاسع  "زومير"القس  هقاليؤيد هذا ما املسلمني، 

لصلة باهلل، وال يريد أن يعرفها، وأخرجتم املسلم عشر يف القدس: )إنكم أعددمت نشئاً يف ديار املسلمني ال يعرف ا

 . (1) من اإلسالم ومل تدخلوه يف املسيحية، وبالتالي جاء النشء اإلسالمي طبقًا ما أراد له االستعمار..(

لذا جيب على العلماء واملربني والدعاة أن يعملوا على كشف َأبعاد مؤامرات أعداء اإلسالم وأساليبهم يف الكيد 

 -وال سيما الشباب عماد األمة ودرعها الواقي –وأهله، وأن يكثفوا اجلهود يف توعية وحتصني األمة  لإلسالم

، مستفيدين من وسائل االتصال والتواصل والتوجيه برتسيخ مفهوم العقيدة الصحيحة، والعلم النافع

 .واالعالم، وجعلها أداة بناء بدال من أن جيعلها أعداء اإلسالم أداة هدم

تتاح هذه الوصايا بالتوحيد يف صريح الرباءة من الشرك إشارة إىل َأَن الَتَخِلي عن الرذائل َقْبل الَتَحِلي ويف اف

بالفضائل، وهذا منهج تربوي فريد جيب على اآلباء وامُلَربني والدعاة االستفادة منه يف الرتبية والتعليم 

 والدعوة إىل اهلل تعاىل. 

                                                                 
 م  1991هـ/1111، 3، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، ط11/119أنظر: التفسري الكبري، للرازي  (1)

)نسخة  33، حملمد بن األمري الصنعاني، تقديم وختريج وتعليق: عبد احملسن بن محد العباد البدر ص: ادتطهري االعتقاد عن أدران اإلحل أنظر: (3)

 الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة، اإلصدار الثاني(.

 .، نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة11/11 ، لعلي بن نايف الشحوداملفصل يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل (1)
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أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا أمر صريح لألبناء بوجوب  َواِلَدْيِن ِإْحَسانًاَوِباْل: الوصية الثانية

اإلحسان إىل الوالدين إحسانا مطلقا يشمل كل أنواع الرب  من األقوال واألفعال، إحسانا ال يشوبه تقصري أو 

وإدخاُل السروِر عليهما،  تثاقل، وال خيالطه غلظة أو تضجر. وذلك ببذل اجلهد يف رعايتهما والعناية بهما،

وطاعُتهما يف كل ما يأمران به أو ينهيان عنه، مما ليس فيه معصية هلل تعاىل، مع الرفق والرمحة، ولقد ضرب 

أروع األمثلة يف الطاعة واإلحسان، حيث َوَصَل ِبَره أَلِبْيه إىل َحِد التضحية بالنفس، واإلقبال  لنا إمساعيل 

َيا ُبَنَي ِإِني َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأِني البنه رؤياه فقال:  َنة، وذلك حينما ذكر إبراهيم على املوت بنفس ُمْطَمئ

َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر البار بأبيه، املمتثل أَلْمِر َرِبه؟  فماذا قال إمساعيل  َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَرى

 .(1) [113]الصافات: ِمَن الَصاِبِريَنَسَتِجُدِني ِإن َشاء الَلُه 

وإنه ألمر عظيم أن تأتي هذه الوصية َعِقَب النهى عن الشرك به تعاىل، ويف هذا ما فيه من تعظيم حق الوالَدين 

ومسو منزلتهما، والتأكيد على أَن َأَوَل احلقوق وآَكَدها بعد توحيد اهلل تعاىل هو حق الوالدين يف الرب 

َواْعُبُدوْا الّلَه َواَل جاء مقرونا بعبادة اهلل وتوحيده وشكره يف الكثري من اآليات، كقوله تعاىل:  واإلحسان الذي

َوَقَضى َرُبَك َأاَل َتْعُبُدوْا ِإاَل ِإَياُه َوِباْلَواِلَدْيِن [ وقوله عز وجل: 13]النساء: ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا

رضاهما  [، وقرن احلبيب املصطفى 11]لقمان:  َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك[، وقوله تعاىل: 31]اإلسراء: َسانًا..ِإْح

 .(3) برضا اهلل وسخطهما بسخطه فقال: ))رضا اهلل يف رضا الوالدين، وَسَخط اهلل يف َسَخط الوالدين((

 بر الوالدين مقدم على الفروض الكفائية:

الوالدين فقد جعل اهلل ِبّرهما ُمقَدما على الفروض الكفائية؛ كاجلهاد، واهلجرة، كما روي عن ولعظم حق 

أُي العمل َأَحّب إىل اهلل تعاىل؟ فقال: ))الصالة على وْقِتها. قلت: ُثَم أّي؟  قال: سألت النيب  ابن مسعود 

الحظ كيف وضع بر الوالدين بعد الصالة  (1) هلل((قال: ِبِر الوالدين. فقلت: ُثَم أّي؟ قال: اجلهاد يف سبيل ا

للرجل الذي جاء يستأذنه يف اجلهاد:  اليت هي أعظم دعائم اإلسالم، وقبل اجلهاد يف سبيل اهلل. وكذا قوله 

ديك واإلحسان أي: إن أردَت األجر فابذل جهدك يف بر وال ،(1)َواِلَداَك؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: َفِفيِهَما َفَجاِهْد(( ))َأَحٌي

العلماء: أنه ال جيوز اخلروج للجهاد إال بإذن األبوين، بشرط أن يكونا مسِلَمني؛ إليهما، وبناء على ذلك قال 

 ألن ِبَرهما فرض عني، واجلهاد فرض كفاية، فإن تعَين اجلهاد وكان فرض عني فال إذن.

 بر الوالدين سبب يف زيادة العمر وبسط الرزق وإجابة الدعاء:

                                                                 
 م1995هـ/1115، 3، دار الرتاث العربي، ط133من وصايا القرآن الكريم، حملمد األنور البلتاجي ص:  أنظر: (1)

 ، وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. ووافقه الذهيب. 1319رقم 1/139املستدرك  (3)

 . 5335رقم  5/3331صحيح البخاري: كتاب األدب، باب الرب والصلة  (1)

 .3339رقم  9/1كتاب الرب والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق  صحيح مسلم: (1)
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د َمَن اهلل على عباده بأن جعل بر الوالدين سببا يف زيادة العمر، وبسط الرزق، وإجابة الدعوات وتفريج لق

: ))َمن سَره أن ُيبَسط له الكربات، وسببا عظيما لدخول اجلنة، وقد حفلت السنة النبوية ببيان هذا، كقوله 

عن أفضل التابعني، وأنه لو أقسم على اهلل  النيب  ، وإخبار (1) أثره، فليصل رمحه(( يف رزقه، وأن ُينسأ له يف

. وكذا حديث الثالثة الذين احندرت عليهم صخرة عظيمة فأغلقت (3)أَلَبَره، والسبب أن له والدة هو بها َبٌر

عليهم باب الغار؛ فتوَسل كل منهم بعمل صاحل، وكان منهم رجل كان بًرا بوالديه، فتوَسل بذلك العمل 

: ))َرِغَم َأْنُفُه، ُثَم َرِغَم َأْنُفُه، ُثَم َرِغَم َأْنُفُه. وقول النيب   .(1)ستجاب اهلل دعاءهم وانفرجت الصخرةالصاحل، فا

فإياك أن  .(1) َة((ْدُخِل اْلَجَنِقيَل: َمْن َيا َرُسوَل الَلِه؟ َقاَل: َمْن َأْدَرَك َواِلَدْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر َأَحَدُهَما َأْو ِكَلْيِهَما ُثَم َلْم َي

أنت ال تدرك قدر هذه النعمة، ولن تشعر ف! وجود والديك اليومَن اهلل عليك بنعمة َم ْنهذا اخلري يا َم َعِيَضُت

 هما.َتْدَقبها إال إذا َف

 األم ُمَقَدَمة يف الرب على األب:

الرب واإلحسان على األب، وذلك ملا القته وبر الوالدين وإن كان فرًضا فإنه يتفاوت يف اأَلحقَية، فاألم مقدمة يف  

َوَوَصْيَنا اْلِإنَساَن ل، وما كابدته من مشقة الوضع، وعناء اإلرضاع والرتبية والتنشئة، قال تعاىل: ْممن تعب احَل

[ ولذلك 15]األحقاف: َشْهرًا  ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا َحَمَلْتُه ُأُمُه ُكْرهًا َوَوَضَعْتُه ُكْرهًا َوَحْمُلُه َوِفَصاُلُه َثَلاُثوَن

فقال: ))يا رسول اهلل من  قال: جاء رجل إىل رسول اهلل  استحقت مزيدا من العناية والرب، فعن أبي هريرة 

أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ 

 .(5)قال: ثم أبوك((

 والدين وحسن صحبتهما ولو كانا كافرين:وجوب ِبر ال

وبر الوالدين ال خيتص بأن يكونا ُمسِلَمني، بل جيب برهما وحسن صحبتهما ولو كانا كافرين، قال تعاىل: 

ًاَوِإن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الُدْنَيا َمْعُروف [ 15]لقمان

                                                                 
، وبر الوالدين من أعظم صلة الرحم، وقد اختلف يف  5319رقم  5/3313صحيح البخاري: كتاب األدب، باب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم  (1)

التوفيق األوقات واألرزاق، والربكة يف وقيل: أن ذلك كناية عن  .على حقيقتها بطول العمر، وسعة الرزقلزيادة املراد بالزيادة هنا، فقيل: ا

، مكتبة مصطفى البابي 1/131، ألن رزق اإلنسان وأجله مكتوب منذ أن كان جنينا يف بطن أمه. أنظر: سبل السالم، البن األمري الصنعاني للطاعات

 م. 1931هـ/1119، 1احلليب، ط

 .3353و3355رقم   1/199-199من فضائل أويس القرني ب ، بافضائل الصحابةكتاب  :مسلمصحيح  (3)

 .3111رقم  1/3199والتوسل بصاحل األعمال ،كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار الثالثة :مسلماحلديث يف: صحيح  (1)

أي ومعنى َرِغم أنفه: ، 3315رقم  9/5 ، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكرب فلم يدخل اجلنةكتاب الرب والصلة :مسلمصحيح  (1)

 واهلوان  واخليبة واخلذالن. كناية عن حصول الذل ،لصق أنفه بالرتاب

 .5333رقم  5/3331صحيح البخاري: كتاب الرب، باب من أحق الناس حبسن الصحبة  (5)
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ومن أعظم الرب بهما يف هذه احلال دعوتهما إىل اهلل َعَز َوَجَل وتعليمهما ما ينفعهما؛ ألنهما أحق الناس 

بالدعوة والتعليم والتوجيه، مع الرفق والرمحة، ويف حوار رائع أخاذ يضرب القرآن الكريم مثال من أروع األمثلة 

 -عليه السالم  -كفرهما، ذلك حني يقص علينا دعوة إبراهيم  لرب الوالدين ومصاحبتهما باملعروف رغم

ِإْذ َقاَل ِلَأِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما َلا َيْسَمُع َوَلا أباه إىل اإلميان باهلل، ونهيه إياه عن عبادة األصنام، بقوله تعاىل: 

 اءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتَك َفاَتِبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسِوّيًا ...ُيْبِصُر َوَلا ُيْغِني َعنَك َشْيئًا . َيا َأَبِت ِإِني َقْد َج

[ تأمل أسلوب اخلطاب، وتأمل تكرار لفظة )يا أبت( يف مطلع كل آية، اليت توحي 15-11]مريم، اآليات: 

ما دون اهلدى والرشاد، لكن أباه أصم أذنيه عن مساع داعي اإلميان، وأغلقه بالعطف واحلنان والرفق والرمحة!

َقاَل َأَراِغٌب َأنَت َعْن آِلَهِتي َيا ِإْبراِهيُم ومل يكتف باإلعراض عن ابنه، بل انتهره وهدده بالرجم والطرد واإلبعاد 

باإلساءة، ، فماذا قال االبن البار ألبيه؟ هل قابل اإلساءة [13مريم:] َلِئن َلْم َتنَتِه َلَأْرُجَمَنَك َواْهُجْرِني َمِلّيًا

؟! ـ  -عليه السالم  -والصد بالصد، واهلجران باهلجران؟ وهل يليق ذلك مبكانة أبي األنبياء إبراهيم 

ِه َقاَل َسَلاٌم َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َرِبي ِإَنُه َكاَن ِبي َحِفّيًا . َوَأْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الَلحاشا وكال. 

 (1) [19 – 11 :مريم] َرِبي َعَسى َأَلا َأُكوَن ِبُدَعاء َرِبي َشِقّيًاَوَأْدُعو 

 اإلحسان إىل الوالدين يف حال الكَبر والعجز:

لقد خص اهلل حالة الكرب للوالدين مبزيد من الرب واإلحسان؛ ألنهما يف هذه احلالة أحوج ما يكونان إىل 

ة العناية بهما، واإلنفاق عليهما، وتوفري كل ما حيتاجان إليه الرعاية واالهتمام، لذا جيب على األبناء زياد

، ومداومة التحُمل هلما مع الشفقة والرمحة، وعدم (3)حسب االستطاعة، وال سيما إذا كانا يف حالة فقر وعجز

التضّجر من صحبتهما، وخماطبتهما بأحسن العبارات وأكرم األلفاظ وأحبها إىل قلبيهما، والدعاء هلما 

َما َأْو َوَقَضى َرُبَك َأاَل َتْعُبُدوْا ِإاَل ِإَياُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإَما َيْبُلَغَن ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهاال ألمر اهلل تعاىل امتث

َلُهَما َجَناَح الُذِل ِمَن الَرْحَمِة َوُقل َرِب  ِكاَلُهَما َفاَل َتُقل َلُهَما ُأٍف َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل َلُهَما َقْواًل َكِرميًا . َواْخِفْض

على من أدرك والديه عند الكرب أو  [ وقد دعا رسول اهلل 31-31]اإلسراء: اْرَحْمُهَما َكَما َرَبَياِني َصِغريًا

 .فيكونان سبب دخوله اجلنة، كما تقدمأحدهما ومل يربهما وحيسن إليهما 

ين، فكما ترب أبويك يرّبك أبناؤك، كما جاء يف حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال وِبر الوالدين َسَلٌف وَد

 .(1) : )) بروا آباءكم ترّبكم أبناؤكم((رسول اهلل 

                                                                 
 وما بعدها. 111من وصايا القرآن، للبلتاجي ص:  (1)

وما بعدها، نسخة الكرتونية، والفقه  1/393والدين يف: الفقه على املذاهب األربعة، لعبد الرمحن اجلزيري أنظر تفصيل قضية النفقة على ال (3)

 .1دمشق، ط –سورَية  -وما بعدها، دار الفكر  11/111اإلسالمي وأدلته، للدكتور َوْهَبة الُزَحْيِلّي 

 سويد بلوقال الذهيب:  .خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا، وقال: 1359رقم  1/111أخرجه احلاكم يف املستدرك: كتاب الرب والصلة  (1)

 . ضعيف
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وليعلم الولد البار بوالديه أن فضلهما عليه كبري، وأنه مهما بذل من وجوه الرب واإلحسان فلن يستطيع أن 

عنايتهما به إال أن جيدهما أو أحدهما مملوكا فيشرتيه ويعتقه، كما يف جيزيهما على إحسانهما إليه و

  (1)احلديث الصحيح ))ال جيزي ولد والًدا إال أن جيده مملوكا فيشرتيه فيعتقه((

 اإلحسان إىل الوالدين بعد وفاتهما:

حياتهما، بل أرشد إىل  ومما يربز مكانة الوالدين يف اإلسالم أنه مل جيعل حقهما يف الرب واإلحسان مقصورا على

رجٌل من بين  قال: ))أتى رسوَل اهلل  بعض وجوه الرب واإلحسان اليت يوَصال بها بعد وفاتهما، فعن أبي ُأَسْيد 

: سلمه وأنا عنده فقال: يا رسول اهلل إَن َأَبَوَي قد َهَلكا، فهل بقي لي بعد موتهما ِمن ِبِرهما شيء؟ قال رسول اهلل 

عليهما، واالستغفار هلما، وإنفاذ عهودهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وِصَلة رمحهما اليت ال  نعم. الصالة

: )ِ)َذا َماَت . وقال (3)َرِحم َلَك إال ِمن ِقَبِلهما. قال الَرُجُل: ما أكَثر هذا يا رسول اهلل وَأْطَيَبه! قال: فاعَمل به((

 .(1) َيْدُعو َلُه((  ِمْن َثاَلَثٍة؛ ِإاَل ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍحاإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإاَل

 عقوق الوالدين من أكرب الكبائر:

وإذا كان بر الوالدين من أفضل األعمال وأحَبها إىل اهلل، فإن عقوقهما من أكرب الكبائر، كما أخرب بذلك 

حيث قال: ))أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اهلل. قال: اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدين،   النيب

: ))إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول اهلل وكيف يلعن الرجل . وقال (1) ...((

 .(5) ب أمه ((والديه؟! قال: يسب الَرجُل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيس

وإذا كان هذا الوعيد يف حق من يعق والديه بالتقصري يف طاعتهما، أو التسبب يف لعنهما، فكيف بنا اليوم وحنن 

نسمع ونشاهد بعض األبناء وقد استبدلوا الرب واإلحسان بكل أصناف العقوق والعصيان، فمنهم من يلعن 

أوالده عليهما،.. إىل غري ذلك، ولإلمام الذهيب موعظة والديه، ومنهم من يضربهما، ومنهم من يفّضل زوجته و

بليغة يف هذا الشأن حيث قال: )َأُيها امُلَضِيع آلَكِد احلقوق، امُلعتاض ِمن ِبِر الوالدين الُعُقوق، الناسي ِلَما جيب 

، َتطُلُب اجَلَنة ِبَزْعِمك، وهي عليه، الغافل َعَما بني َيَديه، ِبّر الوالَدين عليك َدين، وأنت تتعاطاه بإِتَباع الَشني

َتْحَت أقدام ُأِمك. َحَمَلْتك يف بطنها تسعة أشُهر كأنها تسع ُحَجج، وكاَبَدْت عند الوضع ما ُيِذيب امُلَهج،... 

                                                                 
 .1511، رقم 1119/  3كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد  :مسلمصحيح  (1)

لرسالة، ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة ا119 رقم 3/133 أبواه يف حياته ذكر وصف بر الوالدين ملن تويفأخرجه ابن ِحَبان يف صحيحه؛  (3)

 .ثقات رجاله وباقي ،املؤلف غري يوثقه مل جمهول عبيد بن علي: األرنؤوط قالم، و1991هـ/1111، 3بريوت، ط

 . 1311رقم  1/1355صحيح مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته  (1)

، وصحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها  5311رقم  5/3339صحيح البخاري: كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر  (1)

 . 99و91رقم  1/91

 .5339رقم   5/3339صحيح البخاري: كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديه  (5)
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وقَدْمَت  فَلَما احتاجت عند الِكَبر إليك، َجَعْلَتها ِمن َأْهَوِن األشياء عليك، فشِبْعَت وهي جائعة، وَرِوْيَت وهي قانعة،

عليها َأْهَلك وأوالدك باإلحسان، وقاَبْلَت أياديها بالنسيان، وَصُعَب َلَدْيك َأْمُرها وهو يسري، وطال عليك ُعْمُرها 

وهو قصري، َهَجْرَتها وما هلا سواك نصري، هذا وموالك قد نهاك عن التَأُفِف، وعاتبك يف حِقها بعتاب لطيف، 

. بل لقد وصل العقوق اليوم ببعض  (1)ني، ويف ُأخراك ِبالُبْعِد عن َرِب العاَلِمني(ستعاَقُب يف دنياك بعقوق البن

 األبناء الذين أعمى اهلل بصائرهم إىل أبلغ مداه، فقتل أباه أو أّمه اللذين كانا سبب وجوده بعد اهلل تعاىل. 

لتحذير من العقوق والعصيان، لذا جيب على املرّبني والدعاة القيام بواجبهم يف احلث على بر الوالدين، وا

كما جيب على اآلباء أن يكونوا قدوة ألبنائهم يف برهم بوالديهم، حتى ينشأ األبناء الصغار على هذه املعاني 

 ، وصدق القائل:النبيلة

 وينشأ ناشئ الفتيان فينا      على ما كان عوده أبوه

وهم ال يرون للوالدين حقا سوى إيداعهما يف دار  ويف ختام هذه الوصية نقول ملن يتشدقون برعاية حقوق اإلنسان

العجزة! أو بطاقة تهنئة يبعث بها أحدهم لوالديه يف عيد ميالدهما، أو عيد األم! نقول هلم: هذه هي املكانة 

الرفيعة اليت أوالها اإلسالم للوالدين، وهذه أخالق اإلسالم وتوجيهاته وآدابه، فهل جتدون هذه املكانة وتلك 

 واآلداب قد روعيت يف أي نظام من األنظمة الوضعية قدميها وحديثها؟!  األخالق

 َواَل َتْقُتُلوْا َأْواَلَدُكم ِمْن إْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإَياُهْم الوصية الثالثة:

ِمن َفْقٍر  -ناث من ذكور وإ –اإلمالق: شدة الفقر واحلاجة. أْي: وِمَما َوَصاكم به َرُبكم أال تقتلوا أوالدكم 

وضيق حاصل بكم، أو خشية فقر حيل بكم، فإن اهلل يرزقكم وإَياهم، فالرزق بيده سبحانه، وقد تكّفل برزق العباد، 

وهذا السبب غري ُمعَتَبر إْذ ال َيُجوز َقْتل  [3]هود: َوَما ِمن َدآَبٍة ِفي اأَلْرِض ِإاَل َعَلى الّلِه ِرْزُقَهافقال سبحانه: 

د ِبَحاٍل من األحوال، وإمنا ُذِكَر ألَن املشركني كانوا يقتلون أطفاهلم أَلْجِله، كما َسَوَلْت هلم الشياطني األوال

 َوَكَذِلَك َزَيَن ِلَكِثرٍي ِمَن اْلُمْشِرِكنَي َقْتَل َأْواَلِدِهْم ُشَرَكآُؤُهْم ِلُيْرُدوُهْم َوِلَيْلِبُسوْا َعَلْيِهْمذلك، قال تعاىل: 

َقْد َخِسَر اَلِذيَن َقَتُلوا َأْوالَدُهْم َسَفهًا ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَحَرُموا َما َرَزَقُهُم الَلُه اْفِتَراًء [ وقوله تعاىل: 111]األنعام: ُهْمِديَن

[ إْذ كان بعضهم يفعل ذلك بالبنات خاصة خشية العار، وبعضهم يفعله بالذكور 111]األنعام: َعَلى الَلِه

َنْحُن َنْرُزُقُكْم فبَين سبحانه وتعاىل فساد هذه الِعَلة بقوله:  -وهو السبب الغاِلب  -وف الفقر واإلناث خ

ولُيْشِعَر اآلباء بأَن اهلل ُمَتَكِفٌل برزقهم ورزق أبنائهم َمًعا، وقَدم رزق اآلباء على رزق األبناء، ألن اآلباء هنا  َوِإَياُهْم

يف ِضْيٍق استوىل عليهم، فَقَتل فيهم مشاعر اإلنسانية، حتى َطَوَعْت هلم َأْنُفُسهم قتل أوالدهم يف َفْقٍر واِقٍع ِبِهم، و

َشَفَقة عليهم، وإراحة هلم من آالم اجلوع، وقسوة امَلْسَغَبِة، بينما َقَدم رزق األبناء على رزق آبائهم يف سورة اإلسراء 

[ ألن اآلباء يف تلك احلال 11]اآلية: م َخْشَيَة ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإَياُكمَواَل َتْقُتُلوْا َأْواَلَدُكيف قوله تعاىل: 

                                                                 
  م.1999هـ/1119، املكتبة العصرية، بريوت،19 – 11كتاب الكبائر، لشمس الدين الذهيب ص:  (1)
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َلْيُسوا يف حال ِضْيق وَفْقر واِقع، وإَنما ِلَخْشَية الفقر امُلَتَوَقع الذي قد يكون وجود األوالد َسَببًا يف حصوله، أو 

كانوا يف جاهليتهم ال ُيَوِرثون البنات، كما عرب عن ذلك خشية أن يلم الفقر باألوالد وال سيما اإلناث، إذ 

 إسحاق بن َخَلف وهو شاعر إسالمي قديم، فقال:

ــَدِم  إذا َتَذكَـْرُت ِبْنِتي ِحْين َتْنُدبنـي         فاَضْت ِلَعبْـَرة ِبْنِتي َعبْـَرتي بِـ

 ك الِسْتَر عن َلْحٍم َعلى َوَضِمُأحـاِذُر الَفْقَر َيْومـا أْن ُيِلَم بِـها          َفَيْهِت

ــَوِم  َتْهَوى َحَياِتي وَأْهَوى َمْوَتها َشَفًقا       وامَلْوُت َأْكَرم َنَزال على احلُـ

 .(1) فلتحذير املسلمني من آثار هذه اخلواطر ُذِكروا بتحريم الَوْأِد وما يف معناه

َيْشَمل األوالد أيضا، وَلِكَنه  -ذكور يف الوصية اخلامسة امل -والنهي عن قتل النفس اليت َحَرم اهلل إال باحلق 

َخَص قتل األوالد بالنهي ألَنه َقْتل وقطيعة َرِحم، فالعناية بالنهي عنه آَكد، كما أنه من أعظم الذنوب َبْعد 

هلل ِنًدا وهو َخَلَقك.  أُي الَذْنِب َأْعَظم؟ قال: ))أْن َتجَعَل أنه سأل رسول اهلل  الشرك باهلل، فعن ابن مسعود 

ثم  قال: قلُت: ُثَم أّي؟ قال: أْن َتْقُتل َوَلَدَك خشية أْن ُيْطَعم َمَعك. قال: قلُت: ُثَم أّي؟ قال: أْن ُتزاني َحِلْيَلة جارك،

ي َحَرَم الَلُه ِإال ِباْلَحِق َوال َيْزُنوَن َوَمن َواَلِذيَن ال َيْدُعوَن َمَع الَلِه ِإَلهًا آَخَر َوال َيْقُتُلوَن الَنْفَس اَلِت تال رسول اهلل 

 .(3) [((39]الفرقان:  َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثامًا

َوَقد َجَمع التعبري القرآني يف هذه الوصية، َبْين ِدَقة األلفاظ، وُسُمِو املعاني، فقال: )أوالدكم( ومل يقل )أبناءكم( 

، أو َجِنينًا يف َبْطن ُأِمه، فاجَلِنني َوَلٌد، ألنه قد َتَوَلد، وَقَلما يقال يف ِمْثِله ابن فالن ليشمل ُكَل َوَلٍد كان موجودًا

حتى ُيْوَلد فُينَسُب إىل األب، ألن لفظ الُبُنَوة موضوع ِللَنَسب والتعريف، وإذا َنَسْبَت فقد َتْنِسُب إىل والد وغري والد؛ 

 . (1)ع على الَذَكر واألنثى خبالف االبنكابن السبيل، كما أن لفظ الولد يق

وعلى هذا فاآلية الكرمية وما يشبهها من آيات، تتضمن النهي عن قتل األوالد قبل وبعد والدتهم، وتوبخ 

نتيجة ألعراف بغيضة، وقيم اجتماعية جائرة ورثوها من اجملتمع  املشركني الذين كانوا يفعلون ذلك

َوِإَذا ُبِشَر َأَحُدُهْم ِباأُلنَثى َظَل َوْجُهُه ُمْسَوّدًا َوُهَو َكِظيٌم. قوله تعاىل عنهم:  ومن ذلك، اجلاهلي الذي عاشوا فيه

]النحل،  ْحُكُموَنَيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبِشَر ِبِه َأُيْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدُسُه ِفي الُتَراِب َأاَل َساء َما َي

 [ 9و 9]التكوير، اآليتان: َوِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْت . ِبَأِي َذنٍب ُقِتَلْتوقوله تعاىل:  [59-59اآليتان:

تعّمد إنزاله بأي وسيلة كانت، وهو ما يسمى قتل اجلنني يف بطن أمه، أو لذا فيدخل يف النهي املذكور يف اآلية 

يف حالة الضرورة احملققة اليت يكون فيها استمرار بـ )اإلجهاض( أو )السقط( فذلك حرام، وغري جائز شرعا إال 

                                                                 
 بتصرف. 1/3153ير التحرير والتنو (1)

  . 93رقم  1/91صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب كون الشرك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده  (3)

 ،املكتبة الفيصلية ،حتقيق: د. حممد إبراهيم البنا )بتصرف يسري(، 19-13ص: عبد الرمحن السهيلي ل ،الفرائض وشرح آيات الوصيةأنظر:  (1)

  هـ.1115، 3، طمكة املكرمة
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احلمل خطرا على حياة األم، ألن يف اإلجهاض اعتداء على حياة األم، وعلى حياة اجلنني، يؤيد هذا حديث 

 الغامدية اليت قد استحقت إقامة احلد عليها بالرجم إلقرارها بالزنا وهي حمصنة، ولكن مَلا عِلم رسول اهلل 

، كما أن يف إباحة اإلجهاض (1)َجل إقامة احلد إىل ما بعد الوالدة حفظًا للجنني الذي ال ذنب لهأنها حبلى أ

تيسري الرتكاب الفواحش، وجتدر اإلشارة إىل أن هناك ما يزيد عن ثالثني مليون حالة إجهاض جنائي يف العامل 

كثر من مليون حالة، وهذا الرقم يزيد م إىل أ3111سنويا، ففي بريطانيا مثال وصل عدد حاالت اإلجهاض يف عام 

 .(3)عن عدد املواليد، وهذا على سبيل املثال ال احلصر

يف الدول ومن املفيد هنا اإلشارة إىل ما يسمى اليوم بتنظيم النسل وحتديده؛ والذي كثرت الدعوات إليهما 

تصاد تلك الدول ومواردها العربية واإلسالمية وغريها من الدول النامية حبجة االنفجار السكاني وعجز اق

الطبيعية عن تلبية حاجات السكان املتزايدة، وقد أعدت برامج كثرية لرتويج تلك الدعوات، وحث احلكومات 

 على إلزام شعوبها بذلك.

أي وسيلة  -برضاهما واختيارهما  – أن يتخذ الزوجانوتنظيم النسل يعين: تنظيم عملية اإلجناب، وذلك ب

. وهو جائز إذا كان له ما بتأجيل احلمل أو تعجيلهاملباحة واملأمونة اليت يريانها كفيلة من الوسائل احلديثة 

َجاِبٍر بن  َعن، فيربره ويسّوغه قياسا بالعزل الذي كان الوسيلة املعروفة ملنع احلمل منذ عهد الصحابة 

َفَلْم َيْنَهَنا(( ويف رواية أخرى  َذِلَك َنِبَى الَلِه  َفَبَلَغ َقاَل: ))ُكَنا َنْعِزُل َعَلى َعْهِد َرُسوِل الَلِه  عبداهلل 

أما إذا تبنته الدولة وفرضته على الناس بشكل إجباري فهو ُمَحَرم. مع ، (1) ُكَنا َنْعِزُل َواْلُقْرآُن َيْنِزُل(())

 مالحظة أنه قد يطلق تنظيم النسل ويراد به حتديد النسل.

ف بالنسل عند حد معني، أو االكتفاء بعدد حمدد من األوالد، وذلك أما حتديد النسل فيعين: الوقو

باستعمال وسائل عالجية لقطع النسل نهائيا. ومثله التعقيم الذي هو مبعنى القضاء على أسباب النسل 

 . (1)نهائًيا، وهو حمرم شرعا، إال للضرورة احملققة اليت يقررها األطباء الثقات

                                                                 
  .1531رقم  5/119احلديث يف صحيح مسلم: كتاب احلدود، باب من اعرتف على نفسه بالزنى  (1)

وما بعدها، نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة، اإلصدار  5/113 جبدة االسالمي املؤمتر ملنظمة التابعأنظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي،  (3)

 ويشمل طبيعية، غري بصورة إسقاطه أو سقوطه أو إخراجه أو اجلنني "خروج بأنه: املؤمتر يف عليه تفقامل اإلجهاض الثاني، وفيها حتديد مفهوم

 .العمد" واإلجهاض العفوي اإلجهاض ذلك

 هـ1131-3-1إحصاءات حتىوما بعدها، و 19 ص:حييى بن حممد زمزمي  للدكتور ،املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن الكريموأنظر: 

 نسخة الكرتونية، ضمن املكتبة الشاملة. (31/  1)

 .1311رقم  1/131صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل  (1)

 . 5/93 جملة جممع الفقه اإلسالميأنظر:  (1)
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لمني ومفكريهم ألهداف تلك الدعوات اهلدامة، فدعوا إىل عقد املؤمترات وقد تنبه كثري من علماء املس

والندوات العلمية اليت قدمت فيها العديد من الدراسات واألحباث املتعلقة بهذه القضايا، وحذروا منها، وبينوا 

 . (1)اف قوتهمتقليل عدد املسلمني وإضعبطالنها وخمالفتها للشرع وللواقع املعاش، وأنها دعوات كيدية هدفها 

قبل اإلنتقال إىل الوصية التالية جتدر اإلشارة إىل أن اإلسالم قد عاجل جرمية قتل األوالد اليت كانت سائدة و

يف اجلاهلية من ناحيتها األخالقية اليت تهدف إىل هدم القيم االجتماعية اجلائرة اليت سّوَغت هذا املنكر، وإىل 

فعل وجترميه، وبهذا املنهج الرتبوي الَرَباني القويم املبين على خشية توجيه االرادة وجهة صاحلة لتحريم ال

اهلل تعاىل والثقة بَوْعِده، تقوى الِصالت بني اآلباء واألبناء، القائمة على الِبِر واإلحسان والعطف واحلنان 

 فيسعدوا مجيعًا وتَقُر َأْعُيُنهم، ويفلحوا بامتثال َأْمر ربهم. 

  َواَل َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن الوصية الرابعة:

ملا َوَصى اهلل سبحانه باأُلْسَرة، َوَصى بالقاعدة اليت تقوم عليها اأُلْسَرة، َبِل اجملتمع ُكُله، وهي قاعدة الطهارة 

السابقة عليها، وبالوصية األوىل والِعَفة، فنهى عن الفواحش ظاهرها وخافيها، وهو نهي مرتِبط متامًا بالوصية 

اليت تقوم عليها كافة الوصايا، إْذ ال ميكن قيام ُأْسَرة، وال استقامة ُمجَتَمع يف َوَحِل الفواحش ما ظهر منها وما 

 . (3) بطن

 والفواحش هي: كل ما َعُظَم ُقْبَحه من األقوال واألفعال، وأكثر ما ُتْطَلق على فاحشة الزنا خاصة. 

يف كتاب اهلل تعاىل جيد أن لفظ )فاحشة( ومشتقاتها قد ورد يف مخسة وعشرين موضعا من كتاب اهلل واملتأمل 

 َوال َتْقَرُبوا الِزَنى ِإَنهُ َكاَن َفاِحَشةً َوَساَء َسِبياًلتعاىل؛ منها سبعة َمَواِضع ُقِصدَ بها الِزنا خاصة، كقوله تعاىل: 

َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه ِإَنُكْم َلَتْأُتوَن بها َعَمُل قوم ُلوط، منها قوله تعاىل:  [ وثالثة َمَواِضع ُقِصَد13]اإلسراء:

[ وَمْوِضع آَخر ُقِصَد بها نكاح زوجات اآلباء، وذلك 39]العنكبوت: اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعاَلِمنَي

 َنَكَح آَباُؤُكم ِمَن الِنَساء ِإاَل َما َقْد َسَلَف ِإَنُه َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقتًا َوَساء َسِبياًلَواَل َتنِكُحوْا َما قوله تعاىل: 

[ ويف آَخر ُقِصَد بها الشرك، أو الَتَعِري أثناء الطواف بالبيت احلرام، كما قال بعض املفسرين، وذلك 33]النساء:

َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َوالّلُه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإَن الّلَه اَل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن  َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًةقوله تعاىل: 

 [. 39]األعراف: َعَلى الّلِه َما اَل َتْعَلُموَن

يف كل وعليه فقد تباينت أقوال املفسرين يف املقصود بـ)الفواحش( هنا، فذهب بعضهم إىل أنها عامة 

فاحشة نظرا لعموم اللفظ واملعنى، وذهب آخرون إىل أن ختصيص )الفواحش( هنا بفاحشة الِزنا َأْوَلى 

بطبيعة السياق، ألَن امَلَجال َمَجال تعديد ُمَحَرمات بذاتها، فتكون هذه واحدة منها ِبَعْيِنها، وإال َفَقْتُل الَنْفس 

ال اليتيم فاحشة، والُظْلُم فاحشة، وُعُقوُق الواِلَدين فاحشة، والِشْرُك باهلل امُلَحَرمة بغري َحٍق فاحشة، وَأْكُل م

                                                                 
 .13-5/11 أنظر: املصدر السابق (1)

  م . 1993هـ/1113، 13)بتصرف(، دار الشروق، بريوت، ط: 1311-1/1311أنظر: يف ظالل القرآن، لسيد قطب  (3)
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فاحشة الفواحش. وصيغة اجَلْمع ألَن هذه اجلرمية ذات ُمَقِدمات ومالَبسات ُكُلها فاحشة ِمْثلها؛ فالَتَبُرج، 

ِحْيط بالفاحشة األخرية، وُكّلها فواحش واالختالط املثري، واإلغراء، والَتَزُين واالستثارة ُكُلها فواحش ُت

. ولعل الرأي الثاني (1) منها الظاهر ومنها الباطن، وُكّلها مما ُيَحِطم قوام اأُلْسَرة، وَيْنَخر يف ِجْسم اجلماعة

 هو األنسب لطبيعة السياق واهلل أعلم.

القتل، فقد توسط النهي  ومما يدل على بشاعة فاحشة الزنا أن حتدث القرآن عنها وكأنها نوع من أنواع

بني النهي عن قتل األوالد والنهي عن القتل ُمْطَلقا، كما جاء مقرتنا  -هنا ويف سورة اإلسراء  -عنها 

َواَلِذيَن َلا َيْدُعوَن َمَع الَلِه ِإَلهًا آَخَر َوَلا َيْقُتُلوَن الَنْفَس اَلِتي َحَرَم بالنهي عن الشرك والقتل يف قوله تعاىل: 

 [ 39]الفرقان: لَلُه ِإَلا ِباْلَحِق َوَلا َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثامًاا

ويف ذلك زيادة يف التحذير من الِدُنِو منها  َواَل َتْقَرُبوْاوألن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية، كان التعبري بـ 

عن مقاومة اإلغراء بعد التمُكن من مقِدماِت وأسباب  فضال عن مباشرتها؛ ألَن النفَس البشرية قد تضُعف

املعصية، فهذا الِدين هو ِدين وقاية، قبل أْن ُيِقْيم احلدود وُيْوِقع العقوبات، ويف الصحيحني عن النعمان بن بشري 

  قال: مسعت رسول اهلل  مشتبهات ال َيْعَلُمُهن كثري من يقول: ))إَن احَلالل َبِيٌن وإَن احَلَراَم َبِيٌن وبينهما ُأُموٌر

الناس، فَمن اَتَقى الشبهات فقد استربأ لدينه وِعْرِضه، وَمن َوَقَع يف الشبهات َوَقَع يف احلرام كالراعي َيْرَعى َحْوَل 

 . (3)احِلَمى ُيْوِشك أْن َيْرَتع فيه...(( 

اليت ال متيل إليها النفوس تأتي بالنهي عن واملتأمل يف كتاب اهلل تعاىل جيد أَن صيغة النهي عن امُلَحَرمات 

مباشرتها، أّما احملرمات اليت قد َتِمْيل إليها النفوس وتشتهيها الِطَباع تأتي بالنهي عن ُقْرَباِنها، وقد تكرر ذلك يف 

وا َماَل اْلَيِتيِم َواَل َتْقَرُبسبعة َمواِضع، منها ما جاء يف هذه الوِصَية، وما جاء يف الوصية السادسة يف قوله تعاىل: 

َواَل [، وقوله: 13]اإلسراء: َواَل َتْقَرُبوا الِزَنى[، وقوله تعاىل: 11، واإلسراء:153]األنعام: ِإاَل ِباَلِتي ِهَي ْأْحَسُن

[. 19، واألعراف:15]البقرة: َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الَشَجَرَة[، وقوله تعاىل: 333]البقرة: َتْقَرُبوُهَن َحَتى َيْطُهْرَن

وما ظهر من الفواحش: هو امُلَعاَلُن به منها، وهو فاحشة إىل فاحشة، وما بطن من الفواحش: هو ما كان يف ِسْتٍر 

وَخَفاء، فإْذ كان الزنا يف َأْصِله فاحشة، فإن اجملاهرة به فاحشة أخرى، ِلَما يف ذلك من إذاعة الفاحشة 

بالعذاب األليم  -بأِي وسيلة كانت  -اهلل تعاىل َمن ُيَرِوُجون ِلَنْشر الفاحشة  والتحريض عليها، لذا فقد َتَوَعد

ِإَن اَلِذيَن ُيِحُبوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي اَلِذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الُدْنَيا يف الدنيا واآلخرة، فقال سبحانه: 

الذين ُيِحُبون أْن َتِشيَع الفاحشة هم الذين ُيِحُبون أْن تتزعزع قوائم اأُلْسَرة، وأن ينهار [ ألَن 19]النور:  َواآلِخَرِة

اجملَتَمع، وهذا ما يعمله اليهود والنصارى وغريهم، حيث يَسَعون جاهِدين إىل تدمري املبادئ والِقَيِم واألخالق 

                                                                 
 بتصرف واختصار. 1/1311املصدر السابق  (1)

، وصحيح مسلم: كتاب املساقاة، باب َأْخذ احلالل وَتْرك الشبهات  53رقم  1/39صحيح البخاري: كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه  (3)

  . 1599رقم  1/1319
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شة وَعوَلمة الرذيلة، وتعميم سلوكياتهم املنحرفة اإلسالمية، وتدمري اأُلْسَرة واجملتمع من ِخالل إشاعة الفاح

على بقَية ُدَول العاَلم، وإكسابها  -َعْبَر وسائل التوجيه واالتصال واإلعالم املختلفة  -وثقافاتهم اهَلَدامة 

سبعة مؤمترات عاملية حول السكان واألسرة،  –وحتت شعار األمم املتحدة  –صفة قانونية دولية، فقد أقيمت 

م، وكلها تهدف إىل تدمري األسرة يف العامل اإلسالمي، كما ُدّمرت يف 1993م وحتى عام 1915من عام  وذلك

م يف نيويورك َتْحَت شعار )املساواة النوعية بني الذكر واألنثى 3111الغرب، كما عقدت األمم املتحدة مؤَتَمرا عام 

املؤَتَمر التوُصل إىل صيغة نهائية لتوصيات وُمَقَررات والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين( وَيْهِدف هذا 

املؤمترات السابقة اهلادفة مجيعها إىل َهْدِم اأُلْسَرة وَعوَلَمة الَرِذيلة، واالحِنالل اخُلُلقي؛ حبيث تكون التوصيات 

 . (1)ت الدينيةاألخرية مرجعية دولية واجبة االحرتام، وَتجريم اخلروج عليها، ِبَغِض النظر عن االعتبارا

وملزيد من اإلذالل والرتويض ُربطت املساعدات اليت تقَدم للدول النامية مبقدار التجاوب مع توصيات وقرارات 

تلك املؤمترات، بل َأَخَذت املنظمات الدولية متارس الضغوط على دول العامل الثالث ويف مقدمتها الدول العربية 

ية وأحواهلا الشخصية، ومناهجها الرتبوية والتعليمية، وتطالبها بإزالة واإلسالمية لتغيري قوانينها االجتماع

وما صدر عن منظمة العفو الدولية يف تقريرها اخلاص باليمن كل العوائق اليت قد تؤثر على جدية التطبيق، 

خري نوان )اليمن .. أجندة لتغيري واقع حقوق اإلنسان( بع 3113/113/11م برقم 3113الصادر يف سبتمرب 

 331و 331و 331شاهد على ذلك، حيث نص على: )تدعو منظمة العفو الدولية احلكومة اليمنية إىل: إلغاء املواد 

من قانون اجلرائم والعقوبات اليت ُتجرِّم العالقات اجلنسية املثلية اليت تتم بالرتاضي، فضال عن العالقات  339و

تفاقية القضاء على كل ذلك وغريه ما هو إال تدعيم ال اجلنسية اليت تتم بالرتاضي خارج َكَنف الزوجّية(

وملحق مؤمتر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املعروفة اختصارًا بـ )اتفاقية السيداو(، ووثيقة حقوق الطفل، 

جاءت مجيعها ترمجة ملا ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق وحنوها من املؤمترات واملواثيق الدولية اليت  بكني،

 .( 3) م املتضمن للعديد من املخالفات الواضحة لديننا وأخالقنا وقيمنا1919اناإلنس

هكذا يتعامل الغرب مع شعوب العامل بهذه العقلية اليت جتعل من إشاعة الفواحش والشذوذ اجلنسي، 

لة واالحنراف األخالقي، وإلغاء مؤسسة األسرة والزواج، ... وغريها، جتعل من ذلك كله قيمًا إنسانية نبي

 تستحق أن تكون ثقافة أممية مشرتكة تسود العامل! 

وإن ما جيري اليوم يف أمريكا وغريها من دول الكفر واإلحلاد يف الشرق والغرب من ممارسة الفواحش بكل 

أنواعها، أو الرتويج إلشاعتها َعْبر وسائل اإلعالم املختلفة، ما هو إال استجابة للدعوات اهَلَدامة اهلادفة إىل 

                                                                 
)رسالة ماجستري غري منشورة( جامعة صدام للعلوم اإلسالمية، بغداد،  311 -313أنظر: آيات اهلالك يف القرآن، لفرحان خالد مقبل ص:  (1)

 م.3111هـ/1131

لماء منشور بعنوان )بيان علماء اليمن حول مؤمتر النوع االجتماعي "اجلندرا" الذي انعقد مؤخرا يف صنعاء وتأييدا لبيان االحتاد العاملي لع (3)

 م.11/1/3113ـ املوافق ه1111مجادى األوىل 3املسلمني( بتاريخ 
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ري اجملتمعات وتقويض بنيانها، واليت نادى بها اليهود وعلى رأسهم فرويد، حيث قال: )إن اإلنسان ال ُيَحِقق تدم

ذاته بغري اإلشباع اجلنسي... وُكّل َقْيد ِمن ِدين أو أخالق أو تقليد هو َقْيد باطل... وُمَدِمر لطاقة اإلنسان، وهو 

َتْحَدثوا ُفُنون الَتَعِري وَكْشَف الَسوءات يف الِبالجات وامَلساِبح ومن َأْجل ذلك اس. ( 1) َكْبٌت غري مشروع!(

واألفالم واملسلسالت واحلفالت املاجنة وعروض األزياء، وَخَصُصوا عشرات القنوات الفضائية، واملواقع الكرتونية 

ثقافاتهم اهَلَداَمة، كما َسُنوا من لتعليم الُفُجور وَنْشِره، بقصد َعْوَلمة الَرِذيلة، وتعميم سلوكياتهم املنحرفة و

القوانني والتشريعات امُلَخاِلفة لشرع اهلل ما َيْنَدى له اجَلِبني؛ وسأكتفي بذكر مناذج من تلك القوانني 

والتشريعات، ففي بريطانيا مثال: وافق جملس الكنائس االنكليزية على قوانني جملس العموم واللوردات 

 .(3)َجْعل الشذوذ اجلنسي والزواج امِلثِلي َعَمال َمْشُروعا ال ُيعاِقب عليه القانونم على 1935املنعقد يف عام 

% من املواليد، يوَلدون خارج إطار 51ويف الُسَويد يوَجد االحتاد الدولي للشواذ والشاذات، كما أَن أكثر من 

وباركت الكنيسة هذا العمل. كما  م وافق الربملان السويدي على زواج األشقاء من بعضهم،1911الزواج، ويف عام 

أباحت الدامنرك الزواج امِلثِلي رمسيا، ويف العاصمة )كوبنهاجن( مت زفاف َرُجَلْين بصورة َعَلِنَية تطبيقا للزواج 

اء امِلثِلي بني الِرجال )اللواط(. ويف هولندا َتَم زفاف امرأتني بصورة َعَلنَية أيضًا تطبيقا للزواج امِلثِلي بني النس

 (1) )الِسحاق(

أصوات على مشروع قانون  311صوتا ضد  351م بأغلبية 9/3/1911ويف أملانيا الغربية وافق الربملان بتاريخ 

بإجراء تعديالت خطرية يف القوانني املتعلقة باجلنس، ويف مقدمتها: رفع احلضر عن تبادل الزوجات، وإباحة 

 سنة. 31رفني من سن ممارسة الشذوذ اجلنسي بني الرجال مبوافقة الط

تأتي يف طليعة األمم املتقدمة يف هذا املضمار، وصاحبة احلظ األوفر أما أمريكا زعيمة االحنالل يف الغرب، ف

السلوكي، الذي يصعب حصر أنواعه فضاًل عن عد أرقامه وإحصاءاته  من أنواع الفساد األخالقي، واالحنراف

اجلرمية عناوين كثري من الكتب، مثل )اجلرمية على ساعة، حتى تصدرت  اليت تزداد كل يوم، بل كل

وهذا َغْيٌض من َفْيِض احنرافاتهم، وما َخِفي كان  (1)الطريقة األمريكية( و )يوم اعرتفت أمريكا( وغريها 

 أعظم. 

الوقوف صفا واحدا يف وجه تلك  -شعوبا وحكومات ويف مقدمتهم العلماء  -لذا جيب على املسلمني 

اإلباحية والدعوات اهلدامة اليت يرّوج هلا أعداء اإلسالم بهدف تدمري املعتقدات واألخالق  مناملوجة العاتية 

                                                                 
 . 93آيات اهلالك يف القرآن ص:  (1)

  أنظر: املصدر السابق . (3)

  .339 -331أنظر: املصدر نفسه ص:  (1)

م. وأنظر: آيات اهلالك يف القرآن 3111هـ/1139، 1، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط191الوسطية يف القرآن الكريم، للدكتور علي حممد الصالبي ص:  (1)

 .وما بعدها 19 ص:املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن الكريم ، و311 -313ص: 
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والقيم. مع إيالء فئة الشباب عناية خاصة، وذلك بتوفري اإلمكانات الالزمة لتعليمهم، وتنمية مواهبهم 

ألمور على تيسري أسباب والعناية بهم يف خمتلف اجلوانب، وتوفري فرص عمل هلم، وحث احلكومات وأولياء ا

الزواج للشباب، وبيان اآلثار السلبية على الفرد واجملتمع النامجة عن املغاالة يف املهور، مع االهتمام بالربامج 

 التوعوية والتثقيفية اليت تبثها وسائل اإلعالم والتوجيه املختلفة. 

 :املتمردين على الفطرةجزاء 

اسها يف َبراثن الفواحش بكل أنواعها، وامُلَجاَهَرة بها، خمالفة بذلك شرع ونتيجة ِلُوُلوغ تلك اجملتمعات وانغم

اهلل، ومبارزة له سبحانه باملعاصي فقد ابتالهم اهلل باألمراض واألوجاع الَفَتاَكة اليت مل تكن معروفة يف 

بها، إال َفَشا فيهم الطاعون  : ))َلم َتْظَهر الفاحشة يف قوم َقّط، حتى ُيْعِلنواأسالفهم؛ وَصَدَق فيهم قول النيب 

، فما أن شاعت  وواقع احلال يشهد بصدق ما أخرب به النيب  (1) واألوجاع اليت مل تكن َمَضْت يف أسالفهم ...((

الفاحشة بكل أنواعها يف بالد الغرب، ومنها إىل كثري من بلدان العامل حتى أصبح ماليني البشر يتجرعون 

كة واليت من أخطرها وَأَشّدها َفْتكا باإلنسان ما يسمى بطاعون القرنني ُغصص األوجاع واألمراض الفتا

 -حسب تقديرات منظمة الصحة العاملية  -ذلك الوباء الذي أودى  ( 3)العشرين والواحد والعشرين )اإليدز(

منهم مليون شخص،  33م ـ حبياة أكثر من 3111م وحتى عام 1991منذ أن مت ُمعَرفة احلاالت األوىل منه عام 

نتيجة  -غالبا  -مليون شخص ِمَمن أصيبوا به  11ماليني طفل، وما يزال ُيَهِدد حياة أكثر من 1أكثر من 

املمارسات اجلنسية خارج إطارها الشرعي، واليت ُتَعُد خروجًا عن ُسَنِن الِفطرة اليت َفَطَر اهلُل الناَس عليها يف 

موال الطائلة اليت ُأنِفقت، واجلهود الكبرية اليت ُبِذلت إال أن . وعلى الرغم من األ (1)شأن التزاوج والتناسل

 األطباء مل يفلحوا يف التوصل إىل عالج ناجع خيّلص العامل من مآسي وآالم ذلك الوباء. 

وبهذا يتضح لكل ذي عقل احلكمة من حتريم اإلسالم للفواحش ما ظهر منها وما بطن، واملتمثلة يف حفظ 

األوبئة واألمراض الفتاكة، وإحاطة األسرة واجملتمع بسياج منيع من العفة والطهارة العقول واألبدان من 

 واألخالق الرفيعة.

                                                                 
 ، وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. ووافقه الذهيب. 9331رقم  1/591املستدرك  (1)

تسب(، أي أنه عبارة عن جمموعة من كلمة اإليدز أو السيدا هي تعبري أجنيب خمتصر ملصطلح طيب معناه: )متالزمة العوز املناعي املك (3)

بفريوس )إتش. آي. يف(،  إصابة الشخصالناجم عن  األعراض املرضية اليت تصيب أجهزة اجلسم املختلفة نتيجة للنقص الشديد يف املناعة

هذا املرض. وَحْول خطورة مرض عوامل اإلصابة ب ، ويعد الزنا واللواط أهماملناعة املختص مبهامجة خاليا اإلنسان اللمفاوية املسؤولة عن نظام

والعدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية، للدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم  ،313 -339اإليدز وآثاره، أنظر: )آيات اهلالك يف القرآن ص: 

وما بعدها، 9/1399و وما بعدها، 1/1935جملة جممع الفقه اإلسالمي م ، و3115هـ/1133، 1وما بعدها، سلسلة تصدر عن جملة البيان، ط 311ص: 

 وما بعدها(.  9/3111و

 ، 19 ص:املنهج األخالقي وحقوق اإلنسان يف القرآن الكريم ، و (31/  1) هـ1131-3-1إحصاءات حتىأنظر:  (1)



 

733 
 

 م   2014 ديسمبر –يو ليو   الرابعدد الع جامعة الناصرمجلة 

 حلولد. عبده محمد علي َس موضوعية ةدراس – سورة األنعام الوصايا العشر في

ومن املناسب هنا أن نشري بإجياز إىل احللول الوقائية والعالجية اليت شرعها اإلسالم للحد من انتشار 

َأْنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالَصاِلِحنَي ِمْن َوالفواحش، ومنها: حث اإلسالم على الزواج والرتغيب فيه، قال تعاىل: 

[ واأليم: هو من ال زوج له 13]النور:  ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغِنِهُم الَلُه ِمْن َفْضِلِه َوالَلُه َواِسٌع َعِليٌم

طاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، : ))يا معشر الشباب من استمن الرجال والنساء. وقال النيب 

 . (1) وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء((

َوْلَيْسَتْعِفِف اَلِذيَن َلا وأمر اإلسالم  من مل جيد مؤونة الزواج باالستعفاف حتى ييسر اهلل عليه، قال تعاىل: 

 [.11]النور:  ُه ِمْن َفْضِلِهَيِجُدوَن ِنَكاًحا َحَتى ُيْغِنَيُهُم الَل

وأرشد إىل ما يعني على العفاف، ويسد الذرائع إىل فاحشة الزنا؛ فأمر بالصوم، وغض البصر، وحفظ الفروج، 

وسرت العورات، ونهى عن التربج واخللوة باألجنبيات، ودخول بيوت اآلخرين دون استئذان أهلها، وأباح تعدد 

 الزوجات وفق شروط وضوابط.

رع احلدود والعقوبات الكفيلة بردع وزجر كل من مل ينهه وازع اإلميان واخُلُلق عن اقرتاف تلك كما ش

حتى املوت للزاني احملصن، .. وحد القذف  الفواحش، فجعل عقوبة الزاني غري احملصن مائة جلدة، والرجم

 للمفرتي على أعراض الناس مثانني جلدة، كما هو مفصل يف كتب الفقه. 

 عظمة التشريع اإلسالمي وصالحيته لكل زمان ومكان مبا يقدمه من حلول وقائية وعالجية وبهذا يتبني

واقعية ومالئمته للفطرة السليمة، فهو ال ُيغفل أمر الغرائز يف اإلنسان أو يكبتها، وال يطلق هلا العنان، بل 

 -اآلخرة، فهل غري اإلسالم يهذبها ويضع هلا الضوابط اليت تكفل لصاحبها السالمة يف الدنيا، والنجاة يف 

ميكن أن يصون اإلنسان يف حصن من العافية والفضيلة  -بتشريعاته احلكيمة، وأخالقه وقيمه النبيلة 

 والطهر والعفاف واحلياة اآلمنة املستقرة؟! 

  َواَل َتْقُتُلوْا الَنْفَس اَلِتي َحَرَم الّلُه ِإاَل ِباْلَحقِ  الوصية اخلامسة:

يف السياق القرآني جميء النهي عن هذه امُلْنَكرات الثالث متتابعة؛ الشرك، والزنا، وقتل النفس، ذلك أنها َيْكُثر 

ُكّلها جرائم َقْتل يف احلقيقة! فاألوىل: جرمية قتل للفطرة، والثانية: جرمية قتل للجماعة، والثالثة: جرمية 

وحيد ِفطرة َمِيَتة، واجلماعة اليت َتِشيع فيها الفاحشة قتل للنفس امُلْفَردة؛ ألن الفطرة اليت ال تعيش على الت

مجاعة َمِيَتة منَتهية َحتما إىل الَدمار، واجملتَمع الذي ينتشر فيه القتل والثأرات جمتَمع ُمَهَدد بالدمار، ومن َثَم 

عوامل االنهيار جيعل اإلسالم عقوبة هذه اجلرائم هي أقسى العقوبات، ألنه يريد محاية اجملتمع املسلم من 

 .(3)والدمار

                                                                 
 .1119رقم  5/1951 فليصم الباءة عيستط مل منصحيح البخاري: كتاب النكاح، باب  (1)

 . 1313 -1/1311 أنظر: يف ظالل القرآن (3)
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وقتل النفس اليت حرم اهلل داخل يف النهي عن الفواحش، بل هو من أعظم الفواحش والكبائر، ولكنه تعاىل َأْفَرَده 

بالِذْكر، وَخَصه بالنهي تأكيًدا ألمره، وتعظيًما جُلْرِمه يف َحِق اإلنسانية، كما أنه تعاىل أراد أْن يستثين منه، 

 ( .1)َتى هذا االستثناء يف ُجْملة الفواحشوال َيَتَأ

ولقد َسَبَق النهي عن قتل األوالد من إْمالق، وهنا ينهى عن َقْتل النفس عاَمة، َوُوِصَفْت بـ )اَلِتي َحَرَم الّلُه( تأكيدا 

ى اْبِن آَدَم اأَلَوِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها : ))اَل ُتْقَتُل َنْفٌس ُظْلًما ِإاَل َكاَن َعَلللتحريم بأَنه حتريم قديم، يؤيد هذا قوله 

والنفس البشرية ترجع إىل أصل واحد، وقتل اجلزء مبثابة قتل الكل، قال تعاىل: ( 3) َأَوَل َمْن َسَن اْلَقْتَل(( أَلَنُه َكاَن

َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأَنَما َقَتَل الَناَس  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأَنُه َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر

[، فاالعتداء إمنا يقع على َحِق احلياة ذاتها، وعلى النفس البشرية يف عمومها، وعلى هذه 13]املائدة:  َجِميعًا

لَعْهِد بني املسلمني وغريهم ممن القاعدة َكِفَل اهلُل ُحْرَمَة النفس امُلَحَرَمة ابتداء، بأن َعَصَمها باإلسالم، أو با

وَأَمان )ِإاَل ِباْلَحِق( أْي: إال ِبَما ُيْوِجُبه احَلُق، وهو إذن الشرع، فقتل النفس امُلَحَرَمة  (1)يقيمون يف دار اإلسالم ِبَعْهٍد

وله: ))ال َيِحُل َدُم امرئ ُمْسِلم احلق الذي حيل ِبِه دم اْلُمْسِلم بق قد يكون َحًقا ِلُجْرٍم َيْصُدر منها، وقد بّين النيب 

يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس، والَثِيب الزاني، والتارك ِلِديِنه املفاِرق 

َه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي ِإَنَما َجَزاء اَلِذيَن ُيَحاِرُبوَن الّل، قال تعاىل: (5). ومن احَلِق أيضا َقْتل امُلحاِرب(1) للجماعة((

 [   11]املائدة:  اأَلْرِض َفَسادًا َأن ُيَقَتُلوْا َأْو ُيَصَلُبوْا َأْو ُتَقَطَع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِمْن ِخالٍف ..

هم، فَيْجَعل ُكّل ولكن الذي يستويف هذا احلق بتنفيذ العقوبة هو َوِلُي اأَلْمِر، وليس لألفراد أْن يستوفوه بَأْنُفِس

َفْرد ِمن َنْفِسه قاضيا وُمَنِفًذا، ألن ذلك سيؤدي إىل غياب العدل باإلسراف يف القتل، وانتشار مسلسل الثأر 

كما هو حاصل اليوم يف مين اإلميان واحلكمة وغريها من البلدان، وكأنهم يتحدثون بلسان الشميذر 

 احلارثي يف قوله:

 ياــّلة ..  فنقَبَل ضيمًا أو ُنحِكم قاضنا كمن كنتم تصيبون َســفلس

 (3)ولكن حكم السيف فينا ُمسَلط ..  فنرَضى إذا ما أصبح السيف راضيا

                                                                 
  )بتصرف(. 5/119تفسري الرازي  (1)

  .1111رقم  5/113بيان إثم من سن القتل  صحيح مسلم: كتاب القسامة، باب (3)

صوحلوا على ترك احلرب ُمّدة.  املعاهد: هو من له عهد مع املسلمني، وأكثر ما ُيطَلق على أهل الذمة، وقد ُيطَلق على غريهم من الكفار إذا (1)

، حتقيق: طاهر الزاوي، وحممود الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 1/135ر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري اجلزريأنظ

 م. 1919هـ/1199

 . 1313رقم  1/1113صحيح مسلم: كتاب القسامة، باب ما يباح به دم املسلم  (1)

ذي يقوم برتويع اآلمنني، واالعتداء على أرواحهم ونهب أمواهلم، وانتهاك حرماتهم، سواء احملارب: هو اخلارج عن طاعة السلطان املسلم، وال (5)

 كان اخلارج فردا أو مجاعة، وسواء كان ذلك داخل البلد أو خارجه.

 . 91/ 15أنظر: التحرير والتنوير  (3)
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َواَل َتْقُتُلوْا الَنْفَس اَلِتي َحَرَم الّلُه ِإاَل فقال تعاىل: يف ذلك، وتلك عادة جاهلية نهى عنها اإلسالم، وبني العدل 

واملراد   [11]اإلسراء:  ْظُلوماً َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلِيهِ ُسْلَطانًا َفاَل ُيْسِرف ِفي اْلَقْتِل ِإَنُه َكاَن َمْنُصورًاِباحَلِق َوَمن ُقِتَل َم

بالسلطان الذي جعل لولي القتيل هو: طلب القصاص أو العفو أْو أخذ الدية، فال يسرف الولي يف قتل القاتل 

من غري القاتل، كما كان واقعا يف اجلاهلية، وكما هو حاصل اليوم، ألن ذلك خروج بأن ُيَمِثل به، أو َيْقَتَص 

: ))ِإَن َأْعَتى الَناِس َعَلى الَلِه َعَز َوَجَل َمْن َقَتَل ِفي َحَرِم الَلِه، َأْو َعْن َسَنِن اْلَعْدل، ويف احلديث يقول الرسول 

   (  1) وِل اْلَجاِهِلَيِة((َقَتَل َغْيَر َقاِتِلِه، َأْو َقَتَل ِبُذُح

والقتل جرمية عظيمة ترجتف هلا القلوب، وتتصدع هلا األفئدة، وما كانت لتصدر من مؤمن على مؤمن 

َنٍة َوِدَيٌة َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإاَل َخَطئًا َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطئًا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِم عمدا، قال تعاىل:

[، فإذا وقعت فقد جعل اهلل عقوبتها أشد أنواع العقوبات يف 93]النساء:  ُمَسَلَمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإاَل َأن َيَصَدُقوْا ...

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، وهذه العقوبات ميكن تسميتها بـ  الدنيا واآلخرة، كما جاء يف كثري من

، وغريها  -مع الرتغيب يف العفو  -، أو الدية إن أرادها ولي الدم (3))وسائل حفظ النفس( وهي: القصاص

من العقوبات كما هو مفصل يف كتب الفقه اإلسالمي. وسأشري بإجياز إىل وسائل حفظ النفس لبيان حكمة 

 مة التشريع اإلسالمي، فالعقوبات الدنيوية تتمثل يف اآلتي: وعظ

َيا أوال القصاص: فاجلرمية اعتداء متعمد على النفس، والعدالة أن يؤخذ اجلاني مبثل فعله، قال تعاىل: 

ِباْلَعْبِد َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه  َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحُر ِباْلُحِر َواْلَعْبُد

 َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة[ وقال تعاىل: 119]البقرة: ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاِتَباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن ...

ن اإلجرام، وبذا حيافظ على حياة اجلاني [ ففي القصاص حياة حني يكُف من َيهُم باجلرمية ع119]البقرة: 

واجملين عليه، ويف القصاص حياة حني تشفى صدور أولياء القتيل من الغضب وطلب الثأر الذي مل يكن يقف 

عند حٍد ال يف القديم وال يف احلديث. ثأٌر يتوارثه األجيال جياًل بعد جيٍل، ال تكُف معه الدماء عن املسيل، 

كثري من البلدان العربية واإلسالمية كما هو حاصل اليوم يف  قتال للنفس بغري حق، والذي غالبا ما يكون

ومنها مين اإلميان واحلكمة من سفك لدماء األبرياء، وغياب العدل يف تنفيذ القصاص، وثأر يتزايد يوما بعد 

                                                                 
دراسة يف الفقه اجلنائي ، والقصاص )3دار السالسل، الكويت، ط، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 9-15/3أنظر: املوسوعة الفقهية الكويتية  (1)

، واحلديث يف مسند اإلمام م3111 /هـ1135، 1، طلندن، مركز املقريزي للدراسات التارخيية، 13-11: ص: هاني السباعي(، للدكتور. املقارن

. قال شعيب األرنؤوط: صحيح، وهذا إسناد عليها رنؤوطاأل شعيب بأحكام مذيلة األحاديث، مؤسسة قرطبة، القاهرة، و3151رقم  3/191أمحد، 

 حسن.

ومعاقبة  ،: "عقوبة مقدرة شرعًا، ويتم بإعدام اجلاني يف جرمية القتل العمد املوجبة للقصاصبأنه يعرف القصاص يف الفقه اجلنائي اإلسالمي (3)

 .11، للسباعي ص:القصاص. أنظر:  املوجبة للقصاص "اجلاني مبثل ما أحلقه باجملين عليه يف جرائم االعتداء على ما دون النفس 
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، أو تعصبات حزبية، نتيجة أطماع سياسيةيوم، وفوضى أمنية تكاد تعصف باألمة ووحدتها، وأمنها واستقرارها، 

 .وطائفية، ومذهبية، واستهانة بالقوانني واألعراف

شرُع اهلل يلحظ الفطرة حتى إذا ضمن هلا القصاص املريح، راح يناشد فيها وجدان ثانيا: الدية، والعفو: ف

[ من تصدق 15ئدة: ]املا َفَمن َتَصَدَق ِبِه َفُهَو َكَفاَرٌة َلُه -عفو القادر على القصاص  -السماحة والعفو 

بالقصاص متطوعًا، سواء كان هو ولي الدم يف حالة القتل، والصدقة تكون بأخذ الدية مكان القصاص، أو 

بالتنازل عن الدم والدية معًا، أو كان هو صاحب احلق يف حالة اجلروح كلها، فتنازل عن القصاص .. من 

  (1)تصدق فصدقته هذه كفارة لذنوبه؛ حيط بها اهلل عنه

ما العقوبة األخروية: فتتمثل بالعذاب الشديد الذي توعد اهلل به قاتل النفس بغري حق، كما يف قوله تعاىل: أ

ُه َعَذابًا َعِظيمًاَوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعِمدًا َفَجَزآُؤُه َجَهَنُم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعَد َل :النساء[ 

: ))ُكُل َذْنٍب َعَسى الَلُه َأْن َيْغِفَرُه ِإاَل َرُجل ميوُت ُمْشِرًكا َأْو َيْقُتل [، فأي وعيد أبلغ من هذا الوعيد؟ وقوله 91

وكذلك احلال  ( 1) : ))ال يزال املؤمن يف ُفْسَحة من ِدْيِنه ما مل ُيِصب دما حراما((، وقوله ( 3)ُمْؤِمًنا ُمَتَعِمًدا((

يف حقهم: ))َمن َقَتل َنْفسا ُمعاِهدا له  وامُلستأَمِنني، فقد قال رسول اهلل  ة لغري املسلمني من املعاِهِدينبالنسب

 ِذَمة اهلل وِذَمة رسوله، فقد َأْخَفَر ِبِذَمة اهلل، فال َيُرح رائحة اجَلَنِة، وإَن رحيها ليوجد من مسرية سبعني َخريفا((

 ة ال توجد يف أي قانون وضعي.، وهذه العقوبة األخروي(1)

وبهذا التشريع احلكيم، مبا فيه من وسائل الرتبية والتهذيب، والردع والزجر، والسماحة والعفو، حد اإلسالم من 

قتل النفس بدون حق. يف حني عجزت املدنيات احلديثة بتقدمها وتقنية وسائلها أن توقف سيل اجلرائم، وإزهاق 

صاص، واكتفت حببس اجملرمني بزعم استصالحهم، وما زاد اجملرمني ذلك إال النفوس، حني ألغت عقوبة الق

 عتوًا واستكبارًا يف األرض، فمتى يعي من يتسابقون يف تقليد الغرب؟! 

وإن العني لتقطر دما، وإن القلب ليتفطر كمدا وحزنا حني نسمع ونشاهد ما جيري يف العامل اليوم من 

رخيصة ال يقام هلا وزن، بل  –وخاصة املسلم  –أصبحت حياة اإلنسان  سفك للدماء وانتهاك لألعراض، حيث

تزهق روحه ويستباح دمه ألدنى شبهة، وباتت اجملازر الوحشية واإلبادات البشرية تقام للمسلمني اليوم يف كل 

نسان، حتت مربرات واهية وشعارات براقة، فتارة باسم حتقيق الدميوقراطية، وتارة باسم محاية حقوق اإلمكان، 

وأخرى باسم حماربة اإلرهاب، .. إضافة إىل قتال املسلمني لبعضهم بعضا نتيجة أطماع سياسية، أو  اختالفات 

 .  ال يكاد مير يوم بل وال ساعة إال ونسمع ونشاهد هول املأساة اليت يعيشها املسلمونمذهبية، ..  وهكذا 

                                                                 
 .1/333املفصل يف فقه الدعوة إىل اهلل تعاىل أنظر:  (1)

 ، قال احلاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وقال الذهيب: صحيح.9113رقم  1/191املستدرك: كتاب احلدود  (3)

 .3139رقم  3/3511صحيح البخاري: كتاب الديات  (1)

 . وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح.1111رقم  1/31مذي: كتاب الديات، باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة سنن الرت (1)
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بادة اجلماعية حبق املاليني اليت اْرُتِكَبْت إبان احلربني وجتدر اإلشارة هنا إىل بعض اجملازر الوحشية ومحالت اإل

العامليتني األوىل والثانية، وما جرى حبق ماليني األبرياء من اهلنود احلمر سكان أمريكا األصليني، وما جرى 

ري يف للماليني يف فيتنام، والصني، وكوريا الشمالية، والفلبني، واليابان وكمبوديا، وغواتيماال، وما جرى وجي

فلسطني وأفغانستان والعراق والصومال وغريها، واليت تربز أمريكا كنموذج حي مارست وما زالت متارس أبشع 

فهل ، احلرث والنسل تهلكفأالفتاكة، التدمري اجلرائم املنافية حلقوق اإلنسان، واستخدمت أحدث أسلحة 

 هناك إرهاب أفظع وأبشع من ذلك؟!

ا يف هذه اآلية كلها عظام ِجَسام، تقتضي بديهة العقول السليمة قبحها، ختم اهلل وملا كانت األمور املنهي عنه

َذِلُكْم َوَصاُكْم ِبِه َلَعَلُكْم اآلية مبا يف اإلنسان من أشرف السجايا، وهو العقل الذي به يدرك عاقبة األمور، فقال: 

موا عليها. فإن من ُيْشِرُك بربه َصَنًما، أو يسُئ إىل َأَبَوْيه، أو أْي: ِلَتعِقلوا ِعَظِمها عند اهلل تعاىل، فال تقد َتْعِقُلوَن

عظائم َيْقُتُل أوالده، أو َيْفُجُر ِبِنساء الناس، أو َيْقُتُلهم، ال يعترب عاقال َأَبًدا، إْذ لو كان له َعْقٌل ما َأْقَدم على هذه ال

 . (1)من الِذنوب واآلثام

 

 

 حفظ نظام التعامل بني الناس املبحث الثاني: الوصايا التي بها
ويشمل اخلمس الوصايا األخرية وهي: النهي عن قربان مال اليتيم إال باليت هي أحسن، واألمر بـ: ايفاء الكيل 

 . املستقيم اهلل والوزن بالقسط، والعدل يف األقوال واألفعال، وإيفاء العهد، واِتباع صراط

 اْلَيِتيِم ِإاَل ِباَلِتي ِهَي َأْحَسُن َواَل َتْقَرُبوْا َماَلالوصية السادسة: 

اليتيم يف الناس: هو من َفَقد أبويه أو أحدهما قبل الُبُلوغ، وَأْصُل الُيْتِم: الغفلة، وبه ُسِمي اليتيم ألنه ُيَتَغاَفل عن 

 .(3)ِبِرِه، وقيل: الُيْتُم: اإلبطاء، ومنه ُأِخَذ اليتيم ألَن الِبَر ُيْبِطئ عنه

ضعيف يف اجلماعة، بَفْقِده الوالد احلامي وامُلَرِبي، ومن َثَم يقع ضعفه على اجلماعة املسلمة على أساس  واليتيم

التكافل االجتماعي الذي جيعله اإلسالم قاعدة نظامه االجتماعي، وَكْثَرُت التوجيهات الواردة يف ثالثة وعشرين 

َتِشي مبا كان فاشيا يف ذلك اجملتمع العربي يف اجلاهلية من  موضعا من القرآن الكريم وَتَنُوعها وُعْنفها أحيانا

َضْيَعِة اليتيم فيه وامتهانه وَأْكل حقوقه، حتى انتدب اهلل يتيما كرميا فيه، فَعِهد إليه بأشرف ُمِهَمة يف الوجود 

اليتيم وكفالته، حني عهد إليه بالرسالة إىل الناس كافة، وَجَعَل من آداب هذا الدين الذي َبَعَثه به رعاية 

 . (1)وحفظ أمواله وتنميتها، على النحو الذي نرى منه هذا التوجيه

                                                                 
 . 5/119أنظر: تفسري الرازي  (1)

  . 1-1/3مود بن أمحد أبو مسلم ، حملحتفة اليتيم واللقيطوما بعدها، و 13/315أنظر: لسان العرب )يتم(  (3)

 صرف يسري(.)بت 1/1313يف ظالل القرآن  (1)
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 َحْسُب اليتيم سعادًة أنَّ الذي ... نشَر اهُلَدى يف الناِس عاَش َيتيما

لوقوع الطمع فيه، وال سيما من أقرب الناس له وهم  -وإن كان غريه ُمَحَرما  -وخص مال اليتيم بالذكر 

وصياء، فنهاهم عن االقرتاب من مال اليتيم إال مبا فيه َمْصَلَحة ونفع له، وذلك حبفظ أصوله، األولياء واأل

فإذا بلَغ اليتيم أُشَدُه، ُدفع َحَتى َيْبُلَغ َأُشَدُهوحسن استثماره وتنميته، واإلنفاق من عائده عليه حسب احلاجة 

وغ احللم مع الّرشد وحسِن الَتَصُرف يف ماله، سالكا َمْسَلك إليه ماله، وُأْشِهد عليه، واملقصود ببلوغ األشد: بل

العقالء ال َمْسَلك َأْهل الَسَفه والتبذير، إذ لو ُمِكَن اليتيم من ماله قبل حصول املعرفة باكتمال امَلَلكات واملدارك 

له، كما جاء بيانه يف قوله تعاىل: العقلية، وبعد حصول القوة الَبَدنَية، أَلْذَهَبه يف شهواته، وبقي صعلوكا ال مال 

َلُهْم َواَل َتْأُكُلوَها ِإْسَرافًا َوِبَدارًا َواْبَتُلوْا اْلَيَتاَمى َحَتَى ِإَذا َبَلُغوْا الِنَكاَح َفِإْن آَنْسُتم ِمْنُهْم ُرْشدًا َفاْدَفُعوْا ِإَلْيِهْم َأْمَوا

ِفْف َوَمن َكاَن َفِقريًا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِف َفِإَذا َدَفْعُتْم ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم َفَأْشِهُدوْا َأن َيْكَبُروْا َوَمن َكاَن َغِنّيًا َفْلَيْسَتْع

[ حيث َجَمَعت اآلية بني الُقّوة الَبَدنية: وهي بلوغ النكاح، وَبْيَن القّوة 3]النساء: َعَلْيِهْم َوَكَفى ِبالّلِه َحِسيبًا

. ويف هذا إشارة إىل ضرورة تربية اليتيم والعناية به وتعليمه ما ينفعه، وتدريبه على (1)ْشدالعقلية: وهي إيناس الُر

 إدارة أمواله قبل دفعها إليه. 

وليس بلوغ األشد مما يبيح أكل مال اليتيم بغري اليت هي أحسن، وإمنا ذكر ألنه إىل تلك احلال يكون يف يد 

فيه والتعدي عليه وأكله ظلما يف أي وقت حرام، ومن كبائر الوصي أو الولي، فقرب مال اليتيم للطمع 

ِإَن اَلِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما ِإَنَما َيْأُكُلوَن ِفي الذنوب ومن أعظم أسباب العقوبات، قال تعاىل: 

اْلُموِبَقاِت. ِقيَل: َيا َرُسوَل الَلِه  ْجَتِنُبوا الَسْبَع: ))ا[، وقال الرسول 11]النساء: ُبُطوِنِهْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا

الَنْفِس اَلِتى َحَرَم الَلُه ِإاَل ِباْلَحِق، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوَأْكُل الِرَبا،  َوَما ُهَن؟ َقاَل: الِشْرُك ِبالَلِه، َوالِسْحُر، َوَقْتُل

 .(3)َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت((  الَزْحِف، َوالَتَوِلى َيْوَم

يَتَحَرج عن خمالطته خمافة أن يأكل شيئا من أمواله،  وهذا ما جعل َمن كان عنده يتيم من الصحابة 

ٌر َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح َلُهْم َخْيحتى جاءت الرخصة مبخالطتهم، بقوله تعاىل: 

 .(1) [ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم331]البقرة: َفِإْخَواُنُكْم

 الرتغيب يف كفالة األيتام ورعايتهم 

ليكون قادرا  ،كفالة اليتيم: تعين تربيته ورعايته والعناية به، وتعليمه فرائض الدين وآداب الشرع وأحكامه

ونصوص القرآن والسنة  . إن كان له مال، وليصبَح لِبنًة صاحلة يف بناِء اجملتمععلى حسن التصرف يف ماله 

                                                                 
 . 1/1131أنظر: التحرير والتنوير (1)

 .313رقم  1/31صحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها  (3)

، ، دار الكتاب العربي، بريوت، ويف 3911رقم  1/11أنظر: سنن أبي داود، ألبي داود السجستاني: كتاب الوصايا، باب خمالطة اليتيم يف الطعام  (1)

  حكم األلباني، قال األلباني: حسن. التعليق 
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َأَلْم َيِجْدَك َيِتيمًا َفآَوى . َوَوَجَدَك َضاّلًا َفَهَدى . َوَوَجَدَك َعاِئاًل َفَأْغَنى . كثرية يف ذلك، ومنها قوله تعاىل: 

 ي: ))َكاِفُل اْلَيِتيِم َلُه َأْو ِلَغْيِرِه َأَنا َوُهَو َكَهاَتْيِن ِف[  وقوله 9-3]الضحى: اآليات  َفَأَما اْلَيِتيَم َفَلا َتْقَهْر

وكفى بذلك شرفا وفخرا. ويدخل يف هذا األجر كفالة اللقيط  ( 1)اْلَجَنِة((. َوَأَشاَر َماِلٌك ِبالَسَباَبةِ َواْلُوْسَطى

الرتبية والتعليم من اليتيم لفقدانه أبواه أو من )اجملهول النسب( واإلحسان إليه، فهو أشد حاجة للرعاية و

 (3)يلَيه 

ورعاية املسلمني لأليتام ومن يف حكمهم تقوم على تلك التوجيهات الربانية والنبوية اليت جعلت من اجملتمع 

حتى وقتنا  اإلسالمي كله أبا وأما لليتيم، واليت متثلها اجملتمع املسلم عمليًا بدءًا من عصر الصحابة 

اضر، فلقد ثبت أن العديد من الصحابة كفلوا أيتامًا وضّموهم إىل بيوتهم، وكذلك عمل التابعون، احل

  (1)واستمر اإلقبال على كفالة األيتام ورعايتهم بني أحضان أسر املسلمني حتى اليوم

 أهمية وجود مجعيات ومؤسسات خاصة إليواء ورعاية األيتام والالجئني

 اليت مير بها العامل العربي واإلسالمي اليوم، فقد زاد عدد األيتام أضعافا نتيجة لكثرة احلروب والفنت

مما جعل  -وال سيما من النساء والشيوخ واألطفال  -مضاعفة، إضافة إىل ازدياد عدد املهّجرين والالجئني 

ورة ملحة وجود اجلمعيات واملؤسسات اخلريية اخلاصة بإيوائهم ورعايتهم وتعليمهم وتوفري احتياجاتهم ضر

 أكثر من أي وقت مضى، حفظا هلم من الضياع، ومحايتهم ممن يتسابقون الستغالهلم واملتاجرة بهم. 

وهذا العمل يتطلب تكاتف وتكامل اجلهود الرمسية والشعبية، لتوفري اإلمكانات البشرية واملادية الالزمة، وهنا 

عمال والرتغيب فيها، وبيان فوائد رعاية وكفالة يأتي دور العلماء والدعاة يف الدعوة إىل تبين مثل هذه األ

األيتام على الفرد واجملتمع، واليت من أهمها: املساهمة يف بناء جمتمع متماسك، تسود فيه املودة والرمحة، 

 يف اجلنة، وكفى بذلك شرفًا وفخرًا. كما أنها سبب مصاحبة الرسول 

 .اَن ِباْلِقْسِطَوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَز: الوصية السابعة

هذه الوصية تتحدث عن آفة اقتصادية واجتماعية خطرية أثرت على دين الناس ودنياهم أال وهي نقص امليزان 

واملكيال، ولذا أمر اهلل بإيفائها، ونهى عن نقصها، والكيل وامليزان هما: اآللة اليت ُيَكال بها وُيوَزن، وهذا َأْمٌر 

ر بالشيء نهي عن ِضِده، وِبذا َحَرم َبْخس الكيل والَوْزن والتطفيف فيهما. والِقْسُط: بتوفية الَكْيل والوزن، واألم

العْدل، وإيفاء الكيل وامليزان هو عني الِقْسِط، ولكنه سبحانه َذَكر )بالقسط( تأكيدا، أْي: أوفوا ُمَتَلِبِسني 

االستيفاء، ولو مل يكن مكيل أو موزون، بالعدل، ال َبْخس وال نقصان يف البيع والشراء والَقْرض واإليفاء و

 ُقْل َأَمَر َرِبي ِباْلِقْسِطفالناس مأمورون بالوفاء والعدل يف مجيع شؤون حياتهم اخلاصة والعامة، قال تعاىل: 

                                                                 
 .1331رقم  9/331صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم  (1)

 . 111أنظر: حتفة اليتيم واللقيط ص:  (3)

 ة الشاملة.)بتصرف( نسخة الكرتونية ضمن املكتب 11-9فضل كفالة اليتيم، لعبد اهلل بن ناصر السدحان ص:  (1)
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[ ألن العدل أساس صيانة احلقوق، والتطفيف بالكيل والوزن َهْضم للحقوق وضياع لألموال، 39]األعراف:

َوْيٌل ِلْلُمَطِفِفنَي . اَلِذيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى الَناِس َيْسَتْوُفوَن ا ومنذر بعقاب أليم، قال تعاىل: وعاقبته وخيمة جد

 [ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 1–1]املطففني: . َوِإَذا َكاُلوُهْم َأو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن

، ولعل ذلك إشارة إىل قوم (1) إنكم ُوِليتم أمرا َهَلَكْت فيه األمم السالفة َقْبلكم((ألصحاب الكيل وامليزان: ))

شعيب الذين كان من أسباب هالكهم نقص املكيال وامليزان، فقد حكى اهلل تعاىل عن شعيب قوله لقومه: 

َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم ُمِحيٍط َواَل َتنُقُصوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإِنَي َأَراُكم ِبَخْيٍر َوِإِنَي :[، لذا فحري 91]هود

أن يتقوا اهلل ويراقبوه، وأن حيرصوا على الوفاء يف األخذ والعطاء، وأن يتجنبوا الغش اليوم   بالتجار 

 والتدليس والتطفيف واالحتكار.   

يع والشراء، للداللة على طبيعة هذا الِدين وهكذا يربط االسالم بني العقيدة وبني قواعد التعامل باملال يف الب

ُقْل ِإَن ومشوله لكل جوانب احلياة، فالعقيدة والشريعة والعبادة واملعاملة كلها من مقومات هذا الِدين، 

ة يف اجلاهلية [ ويف هذا تعريض بدعاة العلماني133]األنعام: َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِه َرِب اْلَعاَلِمنَي

احلديثة الذين يدعون إىل الفصل بني الدين والدولة، أو بني العبادات واملعامالت، كما كانت عليه اجلاهليات 

َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك َتْأُمُرَك القدمية اليت ذكر القرآن الكريم مناذجا منها، فقد حكى عن قوم شعيب قوهلم: 

 [ 91؟! ]هود:َنا َأْو َأن َنْفَعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاءَأن َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤ

أنه قال: ))يا معشر املهاجرين خصال َخْمس إذا ابتليتم ِبِهَن، وأعوذ  وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب 

 ، وَجور السلطان عليهم...((باهلل أن تدِركوهن: ...، وَلْم ينقصوا املكيال وامليزان إال ُأخذوا بالسنني، وِشدة املؤونة

(3). 

، فَبْعد أْن ُأنِقَصِت األوزان، وُطِفَفِت املكاييل، وانتشر الربا وواقع الناس اليوم َيشهد بِصْدِق ما َأْخَبر به النيب 

وهلكت الزروع والثمار، والِغِش يف كثري من املعامالت التجارية، َأَخَذ اهلُل الناَس بالسنني؛ فأجدبت األرض، 

وحلت الشدة بدل الرخاء، وأصبح كثري من الناس يعيشون حتت خط الفقر، وما األزمات وارتفعت األسعار، 

االقتصادية اليت يشهدها العامل اليوم، واألوضاع املأساوية املرتتبة عليها إال نتيجة لعدم امتثال أوامر اهلل 

 ونواهيه، وحتكيم شرعه يف كل جوانب احلياة.

فاء الكيل والوزن بالقسط، وهذا ال يتحقق إال إذا كان مبيزان دقيق كميزان الذهب، ويف وملا أمر تعاىل بإي

اَل ُنَكِلُف َنْفسًا ِإاَل ذلك حرج كبري، َرَخص فيما َخَرج عن الطاقة والِوْسع مما ال ميكن االحرتاز عنه، فقال: 

                                                                 
، وقد َضَعَفه الرتمذي وقال: وقد ُروي بإسناد صحيح عن ابن عباس 1311رقم  1/531سنن الرتمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء يف املكيال وامليزان (1)

  .موقوفا

  وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب. 9331رقم  1/591املستدرك  (3)
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رك الناس التعامل بينهم خشية الغلط أو الغفلة وفائدة هذا الرتخيص رفع احَلَرج واملشَقة حتى ال َيْت ُوْسَعَها

 . (1)فُيْفِضي ذلك إىل تعطيل منافع َجَمة 

وبهذا تكون هذه الوصية قد مجعْت بني الِدقة والسماحة والضبط ورفع احلرج، وهنا تتجلى روعة التشريع 

 اإلسالمي وعدله ووسطَيِته واعتداله، وواقعيته وصالحيته لكل زمان ومكان.

 َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا ُقرَبى ية الثامنة:الوص

َبْيَن هذه الوصية واليت َقْبلها ارتباط وثيق، فبعد أن حتدثت الوصية السابقة عن وجوب العدل يف األفعال، 

ايا جاءت هذه الوصية لتأكيد وجوب العدل يف األقوال؛ عند التقاضي وإصدار األحكام، والشهادة والوص

واألميان والفتاوى ونقل األخبار، ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وغريها. والَعْدل يف ذلك أن ال يكون يف 

 القول شيء من االعتداء على احلقوق بإبطاهلا أو إخفائها مثل: كتمان عيوب املبيع واّدعاء العيوب يف األشياء

ِإَن الّلَه ،  (3) ة، وأما الشهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهرالسليمة، والكذب يف األمثان، والظلم يف الوصي

 [59:النساء]َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤُدوْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن الَناِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل 

شارة إىل أن املرء يف ِسَعٍة من السكوت إذا خشي قول إ َوِإَذا ُقْلُتْمويف التعليق بأداة الشرط )إذا( يف قوله: 

ألنها قد َتْحِمل القائل على أن يقول غري العدل ِلَنْفع  َوَلوْ َكاَن َذا ُقْربىوخص حالة القرابة بالذكر  العدل،

 القول يف تلك َقريِبه، أو ُمَصاَنَعِته، أو تربئته مما صدر منه على َغْيِره، َفُنِبهوا على وجوب التزام العدل يف

 .(1)احلالة

وبهذا تتجلى روعة وعظمة املنهج الرتبوي اإلسالمي ومشوله لكل مناحي احلياة، فالعدل أساس امُلْلك، وميزان 

احلقوق، إْذ تصلح به شؤون األفراد واجلماعات واألمم. واإلسالم يبين عزائم املؤمنني إلقامة العدل مع النفس 

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقَواِمنَي ِباْلِقْسِط يد، والغين والفقري، قال تعاىل: ومع الَغْير، مع القريب والبع

َوى َأن ى ِبِهَما َفاَل َتَتِبُعوْا اْلَهُشَهَداء ِلّلِه َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأَلْقَرِبنَي ِإن َيُكْن َغِنّيًا َأْو َفَقريًا َفالّلُه َأْوَل

[، وتبلغ درجة العدل يف اإلسالم 115]النساء: َتْعِدُلوْا َوِإن َتْلُووْا َأْو ُتْعِرُضوْا َفِإَن الّلَه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبريًا

َيا ذروتها حني َأَمَر اهلل املؤمنني بالتزامه حتى مع األعداء وَمْنهم على غري ِدين اإلسالم، كما يف قوله تعاىل: 

َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ُيَها اَلِذيَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقَواِمنَي ِلّلِه ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمَنُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأاَل َأ

 [. 9]املائدة: ِللَتْقَوى

                                                                 
 .1/1131، دار احياء الرتاث العربي، بريوت، والتحرير والتنوير 9/53روح املعاني، لآللوسي  أنظر: (1)

  بتصرف.  1/1131التحرير والتنوير  (3)

 بتصرف . 1133-1/1131املصدر نفسه  (1)
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ة األخبار، وعدالة الشهود، ومما يعني احلاكم أو املصلح بني الناس على حتقيق العدل: التثبت من صح

َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ وحتري الدقة يف مالبسات القضايا حتى يستبني احلق، قال تعاىل: 

 [ 3]احلجرات: َفَتَبَيُنوا َأن ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي

ين هذه التوجيهات مع ما حيِدث اليوم من َجور وظلم يف الشهادات واألحكام يف احملاكم؟!، ومع ما َنْسَمع فأ

وُنَشاِهد ونقرأ عرب وسائل اإلعالم املختلفة من كذب إعالمي، وكيد سياسي، وتزوير للحقائق وترويج 

أدى تضليل العدالة، وضياع احلقوق،  لألباطيل، حماباة، أو تعصبا واتباعا هلوى، أو عداوة وانتقاما؟ كل ذلك

وازدياد الشحناء والبغضاء، ووجد اجملرمون من يؤيد جرائمهم ويتسرت عليها، وُألِبس احلق بالباطل، متناسني 

 [.13]البقرة: َوال َتْلِبُسوا اْلَحَق ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحَق َوَأْنُتْم َتْعَلُموَننهى اهلل تعاىل عن ذلك بقوله: 

وأين هذه التوجيهات ما حيدث اليوم من ظلم وَجور يف األحكام والقرارات الدولية الصادرة عن جملس األمن 

واحملاكم واملنظمات الدولية حبق األفراد والدول؟، وازدواجية املعايري اليت يتعامل بها القائمون على تلك 

 طني شاهد حي على ذلك!.املؤسسات إزاء قضايا العرب واملسلمني وغريهم؟! وقضية فلس

 َوِبَعْهِد الّلِه َأْوُفوْا الوصية التاسعة: 

الوفاء صفة محيدة وُخُلق نبيل، حَث اإلسالم عليه ورَغَب فيه وَأَمَر به يف كثري من اآليات، ومنها ما جاء يف 

املعامالت  يفوالوزن  بإيفاء الكيل -يف الوصية السابعة  -هذه الوصايا اخلالدة، فبعد أن أمر اهلل املؤمنني 

املالية، وَتَحِري العدل واحلق يف ذلك، وهو وفاء حسي، ثم أتبعه األمر يف الوصية الثامنة بالتزام احلق والعدل 

وعلى  -بالقول يف الشهادات واألحكام والوصايا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر... َعَقَب على ذلك األمر 

وهو إيفاء معنوي.  َوِبَعْهِد الّلِه َأْوُفوْاِكرا بعهد اهلل وآِمًرا هلم بالوفاء به فقال: ُمَذ -الوصايا اليت َقْبَله 

واإليفاء بالعهد والوفاء به: هو القيام مبقتضاه، واحملافظة عليه، وال يكاد ُيْسَتعَمل إال بالباء َفْرقا َبْيَنه وبني 

 .(1)اإليفاء احلسي كإيفاء الكيل والوزن

أمُره ونهُيه وتشريعه الذي َعِهده إىل الناس وأوصاهم به على ألسنة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل وعهُد اهلل 

َوِإْذ َأَخْذَنا ِمَن الَنِبِينَي ِميَثاَقُهْم َوِمنَك َوِمن ُنوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم الصالة والسالم، فقال: 

[ إّنه عهد اإلميان باهلل تعاىل وتوحيده، واالعرتاف بإلوهيته وربوبيته 1]األحزاب: يَثاقًا َغِليظًاَوَأَخْذَنا ِمْنُهم ِم

وَقَوامته، ومقتضيات هذا االعرتاف من العبودية الكاملة وااللتزام الشامل، والطاعة امُلْطَلقة، هذا هو العهد 

َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأن َلا مبْبِدعها، قال تعاىل:  األكرب املأخوذ على ِفطرة الَبَشر ِبُحْكم ِخْلَقتها متصلة

وعلى هذا العهد تقوم  [، 31-31]يس: َتْعُبُدوا الَشْيَطاَن ِإَنُه َلُكْم َعُدٌو ُمِبنٌي . َوَأْن اْعُبُدوِني َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم

ْمر وكل نهي يف شريعة اهلل، أو ما عاَهده الناُس عليه ِمن َنْذٍر أو ميني، سائر العهود، سواء ما يتعلق منها ِبُكِل َأ

                                                                 
 . 5/111أنظر: تفسري أبي السعود  (1)
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َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه الَلَه َفَسُيْؤِتيِه َأْجرًا وما يوِجبه العبُد على نفسه من الُقَرِب والطاعات، قال تعاىل: 

عضا فيما َيُجوز فيه الَعْهد أو َيْلَزم، كالعهود اليت [، أو ما تعاهد عليه الناس مع بعضهم ب11]الفتح: َعِظيمًا

َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإَن اْلَعْهَد َكاَن َيْعِقدونها باملواالة والُصْلح، أو حنو ذلك، فعلى اإلنسان الوفاء بها، قال تعاىل: 

اَهدُتْم َواَل َتنُقُضوْا اأَلْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد الّلِه ِإَذا َع[ وقال تعاىل:  11]اإلسراء: َمْسُؤواًل

[ وقد كان العرب يتحالفون عند التعاقد 91]النحل: َجَعْلُتُم الّلَه َعَلْيُكْم َكِفياًل ِإَن الّلَه َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن

 يف قول احلارث بن حلزة: ولذلك ُيَسُمون العهد ِحْلًفا، وكانوا يتمادحون بالوفاء بالعهود، كما

 واذكروا حلف ذي اجملاز وما ... قدم فيه العهود والكفال

 ونوجد حنن أمنعهم ذمارا ... وأوفاهم إذا عقدوا ميـــينا                     وقول عمرو بن كلثوم: 

لية على نفي الظلم ومن العهود املقَررة بينهم: ِحْلف الفضول، وِحْلف امُلَطِيِبني، وكالهما كان يف اجلاه

واجلور عن القاطنني مبكة، ولكن منهم َمن َغَلَب عليه اهلوى وَغشاوة الشرك فأنساه تلك احملامد، وَوَقع يف 

تلك امُلَحَرمات، من الغدر ونقض العهد، بل وافتخر بعضهم بذلك، كما قال الشاعر النجاشي مستضِعفا 

 قبيلته ال َيْغِدُروَن ِبِذَمــٍة ... وال َيْظِلمون الناس َحَبة َخْرَدِل                                    قبيلة َمْهُجِوه:   

 . (1)لذلك جاءت هذه اآلية آِمَرة هلم بالوفاء

والوفاء بالعهود واملواثيق أمر يوجبه ُشْكُر امُلْنِعم اخلالق، وُتِقُره األعراف والِفَطر السليمة، وتقتضيه املدنية، وبه 

ِإَنَما نظام، وَيُسود األمن واالستقرار، وهو من عالمات اإلميان، وأَول صفات ُأْوِلي األلباب، قال تعاىل: يتحقق ال

[، وباملقاِبل فإن الغدر 31-19]الرعد: َيَتَذَكُر ُأْوُلوْا اأَلْلَباِب. اَلِذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد الّلِه َواَل ِينُقُضوَن اْلِميَثاَق

َوَما ُيِضُل ِبِه ِإاَل اْلَفاِسِقنَي. اَلِذيَن َينُقُضوَن لعهود من عالمات الفسق والنفاق، قال تعاىل: واخليانة ونقض ا

قال: ))أربع َمن ُكَن فيه كان منافقا  [ ويف الصحيحني أن النيب 31-33]البقرة: َعْهَد الَلِه ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه

فيه خصلة من النفاق حتى َيَدْعها؛ إذا أؤمتن خان، وإذا َحَدث خاِلصا، وَمن كانت فيه خصلة منهن كانت 

 . (3) َكَذب، وإذا َعاَهَد َغَدر، وإذا خاَصم َفَجر((

كما أن نقض العهود سبب لغضب اهلل تعاىل ونقمته، واآليات واألحاديث كثرية يف ذلك، ومنها: قوله تعاىل: 

ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر الّلُه ِبِه َأن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض ُأْوَلِئَك  َواَلِذيَن َينُقُضوَن َعْهَد الّلِه ِمن َبْعِد

[، ويف احلديث: ))... َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد الَلِه َوَعْهَد َرُسوِلِه ِإَلا َسَلَط الَلُه 35]الرعد: َلُهُم الَلْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الَداِر

وواقع حال املسلمني اليوم يشهد بصدق ما أخرب به  (1) ((ْم َعُدًوا ِمْن َغْيِرِهْم َفَأَخُذوا َبْعَض َما ِفي َأْيِديِهمَعَلْيِه

 .من ثروات  أخذ ما يف أيديهمفاستحّل بلدانهم، و، حيث سلط اهلل عليهم عدوا من غريهم، النيب 

                                                                 
 )بتصرف(. 1/1133التحرير والتنوير  (1)

  . 59رقم  1/19، وصحيح مسلم: كتاب اإلميان، باب بيان خصال املنافق 11رقم  1/31ميان، باب عالمة املنافقصحيح البخاري: كتاب اإل (3)

  وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. ووافقه الذهيب. 9331رقم  1/591املستدرك  (1)
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ها كابرا عن كابر شيمتهم الغدر واخليانة، وديدنهم ونقض العهود واملواثيق صفة متأصلة يف اليهود توارثو

 َأَوُكَلَما َعاَهُدوْا َعْهدًا َنَبَذُه َفِريٌق ِمْنُهم َبْل َأْكَثُرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَنالكذب والتحريف، قال تعاىل عنهم: 

ديدة من كتاب [، ولذلك استحقوا اللعن من اهلل تعاىل والعذاب األليم كما جاء يف مواضع ع111]البقرة:

َفِبَما َنْقِضِهم ِميَثاَقُهْم َلعَناُهْم َوَجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة ُيَحِرُفوَن اْلَكِلَم َعن َمَواِضِعِه اهلل، منها وقوله تعاىل: 

[. ومعاهدات السالم بني 11]املائدة: ِلياًل ِمْنُهُمَوَنُسوْا َحّظًا ِمَما ُذِكُروْا ِبِه َواَل َتَزاُل َتَطِلُع َعَلَى َخآِئَنٍة ِمْنُهْم ِإاَل َق

الفلسطينيني وبني اليهود احملتلني خري شاهد على تلك الصفة املتأصلة، وكذا النصارى نقضوا العهود 

واملواثيق فاستحقوا العقوبة من اهلل تعاىل، واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية، ولألسف الشديد مازال كثري 

سلمني يؤملون من اليهود والنصارى الوفاء فيما يربمونه معهم من اتفاقيات ومعاهدات سالم، من العرب وامل

 [ 11]التوبة: اَل َيْرُقُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإاًل َواَل ِذَمًة َوُأْولَـِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَنمتناسني قوله تعاىل عنهم: 

بالعهود واملواثيق والتعاون على الرب والتقوى، نراه ينهى عن قيام ويف الوقت الذي ُيَشِدد اإلسالم فيه على الوفاء 

تعاهد وتعاون على اإلثم والعدوان، وَأْكِل حقوق الناس، واستغالل الدول والشعوب كما حيصل اليوم يف كثري 

َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن  َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلرِب َوالَتْقَوى َواَلقال تعاىل:  (1)من املعاهدات والتحالفات الدولية

 [3]املائدة: َواَتُقوْا الّلَه ِإَن الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب

ويف ختام هذا اآلية تتكرر الوصية من اهلل تعاىل جتديدا للعهد، وتأكيدا إلجياب احملافظة على تلك الوصايا 

َذِلُكْم َوَصاُكم ِبِه َلَعَلُكْم َتَذَكُروَن  تتذكرون نعمته عليكم يف تشريع ما حيفظ أموالكم، وحيقق األمن

واالستقرار لكم، ويزيل العداوات واألحقاد فيما بينكم حينما يسود العدل يف األقوال واألفعال، وتتحقق الثقة 

 .   بالوفاء بالعهود واملواثيقبني األفراد واجملتمعات والدول حني يلتزمون والطمأنينة 

اُكم ِبِه َوَأَن هَـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاَتِبُعوُه َواَل َتَتِبُعوْا الُسُبَل َفَتَفَرَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوَص اشرة:الوصية الع

  َلَعَلُكْم َتَتُقوَن

لناس، واإلشارة أن يتلوها على ا هذه آية عظيمة َخَتم اهلل تعاىل بها هذه الوصايا اليت أمر النيب الكريم 

إىل ما تقدم من الوصايا، أو إىل عموم شريعة اإلسالم اليت جاء َوَأَن هَـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاَتِبُعوُه.. بقوله: 

لك الُسُبل أْي: إْن اتبعتم ت َواَل َتَتِبُعوْا الُسُبَل َفَتَفَرَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه، ويالئمه النهي اآلتي بها نبينا حممد 

األمر  -على وجازتها  –امُلْحَدثة فإنها َسَتِميل بكم وتشتتكم عن سبيل اهلل املستقيم، وقد تضمنت هذه اآلية 

بالتزام اإلسالم عقائدا وعبادات وأحكاما وأخالقا وآدابا، كما تضمنت النهي عن إِتَباع َغْيِره من سائر األديان 

ع، وهذا هو جوهر اإلسالم، فَمن اَتَبَعه ُوِفَق وُرِشد، ومن أعرض عنه َضَل وغوى، وحاد وامِلَلل والِنَحل واألهواء والِبَد

ــا عن سبيل اهلداية وطريق اهلل املستقيم الذي أمر اهلل املؤمنني أن يسألوه إياه يف صالتهم قائلني:  اهِدَنــ

                                                                 
، 1)بتصرف( دار السالم، القاهرة، ط 113( د. جمدي حممد عاشور ص: السنن اإلهلية يف األمم واألفراد يف القرآن الكريم )أصول وضوابط (1)

 م 3113هـ/1131
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، وَهدى (1) [1 -3]الفاحتة:  رِي امَلغُضوِب َعَليِهْم َواَل الَضاِلنَيالِصَراَط امُلسَتِقيَم . ِصَراَط اَلِذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغ

َوِمْن آَباِئِهْم : -بعد أن ذكر مثانية عشر نبيا  -إليه مجيع األنبياء والرسل َوَوَصاهم به، فقال تعاىل 

ُقْل ِإَنِني ، وقال عز وجل: (3) [91]األنعام:  ٍط ُمْسَتِقيٍمَوُذِرَياِتِهْم َوِإْخَواِنِهْم َواْجَتَبْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهْم ِإَلى ِصَرا

[، وقال 131]األنعام: َهَداِني َرِبي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيمًا ِمَلَة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكنَي

كتاب اهلل يف [ واملتأمل 51 -53]الشورى، اآليتان:  يٍم . ِصَراِط الَلِهَوِإَنَك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقتعاىل: 

 ، مخسة منها يف سورة األنعام.هيف أكثر من ثالثني موضع من باالستقامةتعاىل جيد أن الصراط قد ُوِصَف 

ينفرط دونها ِعْقد وبعد أن جاءت الوصية السابقة آمرة بالوفاء بالعهود واملواثيق، وهذا ميّثل قاعدة الثقة اليت 

األمة ويتهدم، أتَبعه هنا بالوصية الداعية إىل وحدة الصف وعدم الَتَفُرق واالختالف، ونصوص القرآن والسنة 

 َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعًا َواَل َتَفَرُقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذكثرية يف هذا، ومنها قوله تعاىل: 

ِإَن َهِذِه ُأَمُتُكْم ُأَمًة [، وقوله تعاىل: 111]آل عمران:  ُكنُتْم َأْعَداء َفَأَلَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا 

[ وقوله 13]األنفال: ْذَهَب ِرحُيُكْمَوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتوقوله تعاىل: [ 93]األنبياء:  َواِحَدًة َوَأَنا َرُبُكْم َفاْعُبُدوِن

َشَرَع [ وقوله تعاىل: 115]آل عمران:  َوال َتُكوُنوا َكاَلِذيَن َتَفَرُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبِيَناُتتعاىل: 

ا َوَصْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الِديَن َوال َلُكم ِمَن الِديِن َما َوَصى ِبِه ُنوحًا َواَلِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَم

[ وال ريب يف أن طريق احلق واحدة، وهي الطريق اليت تنري بهديها السالك حتى 11]الشورى: َتَتَفَرُقوا ِفيِه

 َيِضّل، وقد شرح النيب يصل إىل شاطئ األمان، وأن ما عداها طرق ضالل َيْسُلكها الراكب فيتخبط ويتعثر و

: ))ضرب اهلل مثال صراطا مستقيما، وعن َجْنَبي الصراط ُسوَران فيهما هذه اآليات شرًحا بيًنا مفصاًل بقوله 

أبواب ُمَفَتَحة، وعلى األبواب ُسُتور ُمْرخاة، وعلى باب الصراط داٍع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط املستقيم 

، وداٍع يدعو ِمن جوف الصراط، فإذا أراد اإلنسان أْن َيْفَتح شيئا من تلك األبواب قال: مجيعا وال تتعّوجوا

وحيك ال تفتحه فإنك إْن َفَتْحَته َتِلجه، فالصراط: اإلسالم، والسوران: حدود اهلل، واألبواب املفتحة: حمارم 

 واعظ اهلل يف قلب كل مسلم(( اهلل، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب اهلل، والداعي ِمن فوق الصراط:

(1) .  

                                                                 
  .  119 – 3/111أنظر: التفسري القرآني للقرآن  (1)

 ( من هذه السورة . 91 -91أنظر: اآليات من )  (3)

 . حسن إسناد وهذا ،صحيح حديث، قال األرنؤوط: 11311رقم  1/193املسند، البن حنبل  (1)
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َوَعْن  َخًطا فَقاَل: َهَذا َسِبيُل الَلِه، ُثَم َخَط ُخُطوًطا َعْن َيِميِنِه وَعْن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: ))َخَط َلَنا َرُسوُل الَلِه

َفاَتِبُعوُه  َوَأَن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًماُعو ِإَلْيِه، ُثَم َتَلا ِشَماِلِه ُثَم َقاَل: وَهِذِه ُسُبٌل َعَلى ُكِل َسِبيٍل ِمْنَها َشْيَطاٌن َيْد

 ))(1) إىل آخر اآلية . 

َأْن َأِقيُموا الِديَن َوال َتَتَفَرُقوا وقوله تعاىل:  فاتبعوه وال تتبعوا ...قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: )قوله: 

ن، قال: أمر اهلل املؤمنني باجلماعة ونهاهم عن االختالف والتفرقة، [، وحنو هذا يف القرآ11]الشورى: ِفيِه

 .(3)وأخربهم أَنه إَنما هلك من كان َقْبَلهم بامِلَراء واخلصومات يف ِدين اهلل( 

وامتثاهلما، وحتكيمهما يف سائر شئون حياتنا،  وما أحوجنا حنن املسلمني اليوم إىل فقه كتاب اهلل وسنة نبيه 

دعوة إىل الوحدة واالئتالف، والنهي عن التفرق واالختالف. وما أحوجنا إىل االحتكام إليهما عند وفيهما ال

َكاَن الَناُس ُأَمًة َواِحَدًة َفَبَعَث الَلُه الَنِبِينَي ُمَبِشِريَن َوُمْنِذِريَن االختالف، والرضا حبكمهما امتثاال لقوله تعاىل: 

َما  َب ِباْلَحِق ِلَيْحُكَم َبْيَن الَناِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإَلا اَلِذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِدَوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتا

َوالَلُه َيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى  ِهَجاَءْتُهُم اْلَبِيَناُت َبْغًيا َبْيَنُهْم َفَهَدى الَلُه اَلِذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَحِق ِبِإْذِن

َفاَل َوَرِبَك اَل ُيْؤِمُنوَن َحَتَى ُيَحِكُموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثَم اَل َيِجُدوْا وقوله تعاىل: [ 311]البقرة:  ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

 [35لنساء:]ا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا ِمَما َقَضْيَت َوُيَسِلُموْا َتْسِليمًا

وكيف ال نتحد وعندنا كل مقومات الوحدة واالئتالف؛ فديننا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد، وقبلتنا 

وليس املقصود اإلعالن السياسي عن وحدة صورية، وإمنا الوحدة احلقيقية املبنية على  واحدة، وغايتنا واحدة؟!

 . د ترامحا وتالمحا وتكامالهدى شريعة اإلسالم اليت جتعل املسلمني كاجلسد الواح

ولنعترب  بغرينا من الدول الغربية اليت أخذت يف مللمة اجلراح، وتناسي املآسي واجملازر الوحشية واإلبادات البشرية 

وعملت على  وعلى رأسها احلربني العامليتني )األوىل والثانية(،  اليت خلفتها احلروب الطاحنة اليت دارت بينهم

مع عدم وجود مقومات الوحدة عندهم؛ حيث وأسواق أوروبية مشرتكة، الحتاد األوربي( تكوين جتمع قوي )ا

ختتلف كثري من تلك الدول يف الدين، واللغة، والفكر والثقافة، والعادات والتقاليد، وغريها من مقومات 

 الوحدة. 

تصور معنى هذه اآلية تصورًا جيعلنا ن -وحنن نعيش ِفَرقا وأحزابًا ومذاهب وطوائف شتًى  -ولعل واقعنا اليوم 

كاماًل، ويفرض علينا الَتنُبه ِلَما خيطط له أعداء اإلسالم واملسلمني من يهود ونصارى وغريهم، من إضعاف 

املسلمني وتفريق وحدتهم؛ بإحياء النزعات اجلاهلية، وإذكاء اخلالفات املذهبية واحلزبية، وإثارة الَنَعرات 

الدول العربية واإلسالمية إىل دويالت صغرية متناحرة، وفق ما مّسوه بـ)الشرق الطائفية والقومية، وجتزيء 

                                                                 
، وقال: هذا حديث 3919رقم  3/331 يف املستدرك واحلاكم ،قال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن، 3برقم  1/191ابن حبان يف صحيحه أخرجه  (1)

 .. وقال الذهيب: صحيح.صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 م .1999هـ/1131، 3، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 1/135تفسري ابن كثري  (3)
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األوسط اجلديد( أو ما يسميه البعض بـ )اتفاقية سايس بيكو جديدة( اليت تهدف إىل إعادة االستعمار، والتمهيد 

ل القوى لتتصارع، لقيام دولة إسرائيل الكربى، يقول اليهود: )ال بد من إشعال نار اخلصومة احلاقدة بني ك

وجعل السلطة هدفًا مقدسًا تتنافس كل القوى للوصول إليه، والبد من إشعال نار احلرب بني الدول، بل داخل 

 .  (1)كل دولة، عند ذلك تضمحّل القوى وتسقط احلكومات، وتقوم حكومتنا العاملية على أنقاضها(

خلالص يف صورة النهي عن الشرك بكل أشكاله وصوره، وكما بدأ اهلل تعاىل هذه الوصايا بالدعوة إىل التوحيد ا

فقد ختمها بالدعوة إىل الوحدة باتباع الصراط املستقيم اجلامع للتكاليف والشرائع، وربط ذلك بالتقوى اليت 

وبهذا املنهج  [،31]املائدة: ِإَنَما َيَتَقَبُل الّلُه ِمَن اْلُمَتِقنَيهي مجاع األمر، ومعيار قبول األعمال، قال تعاىل: 

الرتبوي الرباني القويم يرتبى املسلم على مراقبة اهلل تعاىل وخشيته يف أقوله وأفعاله، وعلى الثقة به والتوكل 

 عليه، فيعيش سعيدا ُمْعَتزا ِبِديِنه، آمنا على َنْفِسه وِعْرِضه وِرزِقه، فيعمل وينتج، ليكون خليفة اهلل يف أرضه.  

 ة:ـاخلامتـ
رحاب هذه الوصايا العشر اليت ُتَمِثل أصول هذا الِدين وكِلياته، ومنهج اهلل القويم وصراطه املستقيم،  بعد الطواف يف

 َخُلَص البحث إىل جمموعة من النتائج والتوصيات من أهمها: 

 تعاىل هذه الوصايا * أَن التوحيد هو القاعدة األساس اليت ُتْبَنى عليها كل العالقات واملعامالت يف اإلسالم، وهلذا بدأ اهلل

 بالنهي عن الشرك بكل أشكاله وصوره، ليرتبى املسلم على مراقبة اهلل وخشيته يف كل قول أو عمل يصدر عنه.

* لقد رمست هذه الوصايا العشر منهجا شامال لكل مناحي احلياة؛ فبينت لإلنسان عالقته ِبَرِبه القائمة على التوحيد 

بُأْسَرته القائمة على العطف واحلنان والرب واإلحسان، وعالقته مُبْجَتَمِعه املبنية على الِعَفة واإلخالص واالمتثال، وعالقته 

والطهارة، والتكافل والرتاحم، والعدل والوفاء واالستقامة، وبذا تستقيم احلياة ويسود األمن واالستقرار فيعيش الفرد 

 ون خليفة اهلل يف أرضه. سعيدا آمنا على نفسه وماله وعرضه، فيعمل وينتج، ِلَيَك

* اإلحسان ُيَمِثُل مع العدل جوهر العالقة السليمة بني األفراد واجملتمعات والدول، وبهما تستقيم احلياة، وتدوم 

 احلضارات، وُتْحَفظ احلقوق، وُتَصان األعراض، وَشْرُع اهلل كله ِقْسٌط وَعْدل، وبذا َيُسود األمن واالستقرار والسالم.

خالل الدراسة أن هذه الوصايا تشتمل على مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت هي العناصر املكونة حلقوق * تبني من 

اإلنسان، وهذه احلقوق اليت جاء بها اإلسالم تتصف بالثبات والشمول واإللزام، وال تقبل التجزئة وال التبديل، وال إفراط 

 فيها وال تفريط، ويرتتب عليها الثواب والعقاب.

من خالل هذه الوصايا حكمة وعظمة التشريع االسالمي وواقعيته ومالئمته للفطرة، يف نهيه عن االقرتاب من  * تبني

الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذلك حفاظا على الفرد من األمراض الفتاكة، وإحاطة األسرة واجملتمع بسياج 

 منيع من العفة والطهارة. 

                                                                 
  نسخة الكرتونية .  ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، عند احلديث عن الصهيونية،املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة (1)
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الرمسية والشعبية يف انشاء الكثري من املؤسسات واجلمعيات اخلريية سلمني امل* يوصي الباحث بضرورة تكامل جهود 

لرعاية وإيواء املاليني من األيتام وامُلَهَجرين من األطفال والنساء والشيوخ الذين يزدادون يوما بعد يوم نتيجة الصراعات 

 واحلروب.

رقة واالختالف، وواقع الناس اليوم يشهد بأن العرب * يف هذه الوصايا الدعوة إىل الوحدة واالتفاق، والتحذير من الف

واملسلمني لن تقوم هلم قائمة، ولن يكون هلم وزن إال إذا احتدوا، وعندهم كل مقومات الوحدة، وعليهم أن يتنبهوا إىل ما 

 خيطط له أعداء اإلسالم إلضعاف املسلمني وتفريق وحدتهم. 

ذه الوصايا َحَقها من البيان واإليضاح، فكل وصية منها تتضمن الكثري من املعاني ويف اخلتام ال َأَدِعي أنين قد َأوَفْيُت ه

 والدالالت واحِلَكم اليت ال َيَسع املقام ِلَبْسطها، لذا يوصي الباحث بدراسة كل وصية يف حبث مستقل.  

ِنبنا الفنت ما َظَهَر منها وما َبَطَن، وأْن َيُمَن نسأل اهلل أن يرزقنا ِعلما نافعا، وعمال ُمَتَقَبال، وهدى ليس بعده ضالل، وأْن ُيَج

 علينا باألمن واالستقرار والسالم، وله احلمد يف كل ابتداء وختام. 

 قائمة املصادر واملراجع:
اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، -1

 . م 1991هـ/ 1111بريوت 

 هـ، نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة.1131-3-1إحصاءات حتى-3

إرشاد العقل السليم، ألبي السعود العمادي، حتقيق: د. حممد عبد السالم حممد، دار إحياء الرتاث -1

 ه. 1119، 1العربي، بريوت، ط

 م1995هـ/1115، 1األساس يف التفسري، لسعيد حوى، دار السالم، القاهرة، ط-1

 م، 1995ه/1115لبنان،  –ضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، دار الفكر، بريوت أ-5

آيات اهلالك يف القرآن، لفرحان خالد مقبل )رسالة ماجستري غري منشورة( جامعة صدام للعلوم -3

 م.3111هـ/1131اإلسالمية، بغداد، 

ق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، حتقي-1

 هـ.1191، 1ط

 ، دار الفكر 13 اجلوزية ص: قيم القرآن، حملمد بن أبي بكر، املعروف بابن أقسام يف التبيان -9 

 التحرير والتنوير، البن عاشور، نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة.  -9

 د أبو مسلم، نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة.  حتفة اليتيم واللقيط، حملمود بن أمح-11

تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد، حملمد بن األمري الصنعاني، تقديم وختريج وتعليق: عبد احملسن بن -11

 محد العباد البدر )نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة، اإلصدار الثاني(.
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 قراءات يف تاريد العصىر الىسطى

 مصطلح "العصىر الىسطى"  ظهىره  و داللته يف أوروبا و إنتقاله إىل الكتابة التارخيية العربية
  " للمؤرخ الفرنسي آالن بىرو الىسطى العصىرمع ترمجة لبحث "

 

11 
 املًدل

تتعسز اٯضا٤  يف َٛنٛع تكػِٝ ايتاضٜذ إىل سكب كتًؿ١ , ؾهٌ ؾطٜل َٔ امل٪ضخني ٚ 

احملًًني ي٘ َدلضات٘ ٚ َطدعٝات٘ اييت ٜبين عًٝٗا شيو ايتكػِٝ ٚ اييت تتٓاغب يف نجرل 

ضى٘ ٚ تعس دع٤ا َٔ تهٜٛٓ٘ ٚ ٖٜٛت٘ , ٚ نُا تعسزت اٯضا٤ يف َٛنٛع َٔ ا٭سٝإ َع تا

ٚ أطٜـ ٚ ؼسٜس سكب١ ايعكٛض ايٛغط٢ ايتشكٝب عا١َ ؾكس نجطت ؾُٝا ىل تع

املتٛغط١ خاق١ عٓس اؿسٜح عٔ ٖصٙ ايؿذل٠ َٔ تاضٜذ أٚضٚبا. ٚ مما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ ظٗٛض 

اييت تؿرل إىل اؿكب املع١ٓٝ  املتؿل ؾهط٠ ايتكػِٝ ايتاضىٞ قس غبكت ظٗٛض املكطًشات 

تتبع تاضٜذ  -يف ٖصا ايبشح- ماٍٚايتع١ًُٝٝ. ٚ إْٓا  عًٝٗا بني امل٪ضخني ٚ امل٪غػات 

ظٗٛض ايتكػِٝ ايتاضىٞ خكٛقا يف ايهتابات ايػطب١ٝ ٚ َا ت٬ٙ َٔ ظٗٛض َكطًشات 

ِٝ ايتاضىٞ  ٕ بٛازض ايتكػإٌ َٓٗا إىل ؾذل٠ زٕٚ غرلٖا. ؼٌُ ز٫٫ت زقٝك١ تؿرل ن

َػتُسا ؾهطت٘  – ايبػٝط١ قس ظٗطت يف ايهتابات ايػطب١ٝ َٓص ايكطٕ ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ

ٚ شيو إعتُازا ع٢ً ايتاضٜذ ايس٢ٜٓ اٚ ايهٓػٞ ٚ  -َٔ ض٣٩ تعٛز إىل ايكطٕ ايجأَ امل٬ٝزٟ

ايصٟ اعتُس نُطدع١ٝ يف ؾهط٠ ايتكػِٝ يس٣ ٖ٪٤٫ ايػطبٝني. ٚ عًٝ٘ ؾإٕ َكطًح 

ظٗط يف أٚضٚبا قبٌ إٔ ٜعٗط يف ايساٍ ع٢ً ؾذل٠ َٔ ايتاضٜذ ايػطبٞ قس  "ض ايٛغط٢ايعكٛ"

زب ايتاضىٞ ايعطبٞ, سٝح ٜٓػب إىل دٝٛؾاْٞ أْسضٜا بٛغٞ نأٍٚ َٔ إغتعٌُ ٖصا ا٭

ّ ٚ يف ْؿؼ ايٛقت ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ  ؾ٬ؾٝٛ بْٛسٟ زٚ ؾٛضيٞ قس 1469املكطًح عاّ 

هٔ غ٣ٛ ايبسا١ٜ يعٗٛض ؾهط٠ ايعكٛض ايٛغط٢ نؿذل٠ ّ , يهٔ شيو مل 1450ٜإغتعًُ٘ عاّ 

املكطًح ٚ قس تٛدب ع٢ً ٖصا . َتُٝع٠ عٔ ايتاضٜذ ايكسِٜ ٚ بساٜات املٛيس اؾسٜس ٭ٚضٚبا

اٱْتعاض ست٢ َٓتكـ ايكطٕ ايتاغع عؿط امل٬ٝزٟ سيت ٜكبح َتسا٫ٚ ٚ َتعاضؾا عًٝ٘ يف 

طٜعا إىل ايهتاب١ ايعطب١ٝ بؿهٌ ايذلادِ. أٚغاط امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚ قس إْتكٌ غ

نُا آْا قُٓا بذلمج١ يبشح ع٢ً زضد١ نبرل٠ َٔ ا٭١ُٖٝ ٖٛ عح ايعكٛض ايٛغط٢ 

يًُ٪ضر ايؿطْػٞ آ٫ٕ بٛضٚ ٚ ايصٟ اَسْا بايهجرل َٔ املعًَٛات شلصا ايبشح ٚ ايصٟ اؾطزْا ي٘ 

 دع٤ا خاقا يف ٖصا ايعٌُ.
 

 قُس قُس ْاقط اؿساز ز/

قػِ ايتاضٜذ -ٜذ ايعكٛض ايٛغط٢ املػاعسأغتاش تاض

 داَع١ عُطإ –ن١ًٝ ايذلب١ٝ ٚ ا٭يػٔ 
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 املقدمة : 
ايكازم ا٭َني , ايصٟ  –قُس بٔ عبساهلل  –اؿُس هلل ٚايك٠٬ ٚ ايػ٬ّ ع٢ً خرل خًل اهلل       

 بعج٘ اهلل َعًُا ٚ ضمح١ يًعاملني ٚ ع٢ً آي٘ ٚ قشب٘ أمجعني.     ٚ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس :

يكٝت خ٬شلا ايعسٜس َٔ احملانطات يف كتًـ أغبع غٓٛات َٔ ايعٌُ نُشانط  َٔؾإْ٘ ٚ بعس َا ٜكطب 

أقػاّ ايتاضٜذ ٚ يف كتًـ املٛاز ايتاضى١ٝ )تاضٜذ أٚضٚبا يف  ٫ غُٝا ػاّ ٚ يف كتًـ اؾاَعات اي١ُٝٓٝا٭ق

ٛض١ٜ  ايبٝعْط١ٝ , تاضٜذ ا٭ٜٛبٝني ٚ ايعكٛض ايٛغط٢, تاضٜذ ايع٬قات بني ايؿطم ٚ ايػطب, تاضٜذ اٱَدلاط

املُايٝو , تاضٜذ ايعطب اؿسٜح, تاضٜذ ايعطب املعاقط, تاضٜذ ايُٝٔ اؿسٜح, تاضٜذ املػطب ٚ ا٭ْسيؼ, ايتاضٜذ 

...(  ؾكس أزضنت إٔ ط٬بٓا ا٭ععا٤ عاد١ إىل َٔ ٜٛد٘ , ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ ٚ ايذلمج١ٚ اؿهاض٠ ا٫ٚضٚب١ٝ

قسضاتِٗ نُ٪ضخني دسٜطٜٔ بإٔ ٜهْٛٛا قًًني أٜها.  ؾايهجرل َٔ ٖ٪٤٫ ايط٬ب ٫ تؿهرلِٖ ايتاضىٞ ٚ 

ٜػتطٝع إٔ ٜهٕٛ مج١ً قشٝش١ تٛسٞ بإٔ قا٥ًٗا طايب داَعٞ أٚ ست٢ َجكـ َتٛانع  ؾه٬ عٔ إٔ 

ٜػتدسّ  ٖ٪٤٫ ايط٬ب تؿهرلِٖ يف ؼًٌٝ سسخ تاضىٞ َعني. ٚ يهِ نٓت َػتػطبا نًُا ططست غ٪ا٫ 

ٖساؾ٘ ٚ ز٫ي١ ايعكٛض ايٛغط٢ نػرلٖا َٔ أغباب٘ ٚ أٚ ايتكػِٝ ايتاضىٞ ٚ ز٫٫ت٘ ٚ ايتاضٜذ  سٍٛ َع٢ٓ

اؿكب ايتاضى١ٝ ع٢ً ط٬ب ايػ١ٓ ايجايج١ ٚايطابع١ ٚ ٫ أدس دٛابا ؾاؾٝا أٚ ع٢ً ا٭قٌ دٛابا ٜعهؼ ْعط٠ أٚ 

ؼٌُ أٟ َع٢ٓ ٚ َٔ ٖصٙ اٱدابات ثكاؾ١ تاضى١ٝ. ؾُععِ اٱدابات ٫ تتعس٣ بعض ايهًُات ايعك١ُٝ اييت ٫ 

اييت سكًت عًٝٗا َٔ بعض َٔ ٜؿذلض إٔ ٜهْٛٛا َٔ َ٪ضخٞ املػتكبٌ إٔ ,,ايتاضٜذ,, ٖٛ ,,ايتاضٜذ,, أٚ إٔ 

ايتاضٜذ ٜعين ا٭سساخ اييت َطت ؾكط. أَا ؾُٝا ٜتعًل بايتكػِٝ ايتاضىٞ ؾإٕ ايهجرل َٔ اؾاَعٝني ٜؿرل إىل 

ذ قسِٜ ٚ َعاقط,, , عًُا إٔ قا٥ٌ ٖصٙ اٱداب١ هٌٗ أغباب َٚدلضات ٚ زٚاعٞ ٖصا إٔ ,, ايتاضٜذ ٜٓكػِ إىل تاضٜ

ايتكػِٝ ٚ نصيو سسٚزٙ ايع١َٝٓ  ٚاؾػطاؾ١ٝ  املؿذلن١ يف ْعط امل٪ضخني ,  نُا إٔ ٖ٪٤٫ ايط٬ب هًٕٗٛ 

س عٓس ٚ دٛز ؾذل٠ ٚغٝط١ ٚ  ؾذل٠ سسٜج١ ميهٔ زضاغتُٗا نشكب َػتك١ً عٔ غرلُٖا. ٖصا ٚ مل ٜكـ اؿ

ٕ " املػطب ٜكع يف قاض٠ آغٝا سٝح ؾادأْٞ بعض ٖ٪٤٫ ايط٬ب بايكٍٛ إ اٱغتػطاب  بٌ تعساٙ إىل اؿعٕ عٓسَا

وسٙ َكط َٔ ايؿُاٍ ٚ اؾٓٛب ٚ  ايُٝٔ َٔ ايؿطم , أَا َٔ ايػطب ؾاهلل أعًِ ٚ َٔ ايؿطم َكط ٚ ٜهٝـ 

ٚ قس ؼٍٛ   ملًه١ٝ ٚ تْٛؼ ٚ املػطب ايؿٝسضاي١ٝ".ٖ٪٤٫ إٔ ا٫ؼاز املػاضبٞ ٜتهٕٛ َٔ ا٫ْسيؼ ٚ َٛضٜتاْٝا ا

غتٛعبت اايًػ١ ايعطب١ٝ , تًو ايًػ١ اييت ٜتشسخ ٖ٪٤٫ ايط٬ب ظٌٗ تاّ ٭بػط قٛاعس اؿعٕ إىل أغ٢ سني 

خ٬ٍ َا ٜعطف بايتاضٜذ ايٛغٝط ٚ ايصٟ ٜكازف تاضٜذ قسض  ٫ غُٝاّ يف َطس١ً َا َٔ ايتاضٜذ نٌ ايعًٛ

بتسا٤ َٔ عكط اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ  ٚ َا بعسٙ سُٝٓا ناْت أٚضٚبا تػط يف ظ٬ّ اـكٛم اٱغ٬ّ ٚ ع٢ً ٚد٘ ا

عًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚ اؿسٜح بٗا إىل تًَٛى أغباْٝا ٜتػابكٕٛ  ٫ غُٝاؼ, سٝٓٗا نإ ًَٛى أٚضٚبا ٚ دٌٗ زاَ

يف ١ُٗ ٓكاط املاي , سٝح أقبشت ايًػ١ ايعطب١ٝ يسِٜٗ  َا ٜؿب٘ امل٪ٌٖ يتٛيٞ ايعطٚف أٚ ع٢ً ا٭قٌ إسس٣

ٌٜٓٗ   نُا إٔ ايعامل اٱغ٬َٞ مبطانعٙ ايع١ًُٝ ٚ داَعات٘ نإ قط١ , ايػرل٠ ايصات١ٝ يٮَطا٤ ٚ املًٛى 
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ٚضٚبا امل٪يؿات اييت سٛيت أ كتًـ ااجما٫ت ٚ ٜذلدِ عًُا٤ قكاع أٚضٚبا املعطؾ١ يفأَٓٗا ايط٬ب ايكازَٕٛ َٔ 

غػٗا نايطب ٚ ايؿًػؿ١ أيًعطب ٚ املػًُني ايػبل يف ٚنع  يت نإٚضٚبا إىل زٚض ايطٜاز٠ ؾُٝا بعس ٚ ايأ

ْتؿطت يف ا٭ْسيؼ َٓص اغتكطاض آٖا إىل إٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ قس "  ٚايؿًو ٚ ايطٜانٝات ٚ غرلٖا. ٚ ػسض اٱؾاض٠

ا ايعطب يف ؾب٘ اؾعٜط٠ ا٭ٜبرل١ٜ. ٚنإ ايػهإ ا٭قًٕٝٛ قس اؽصٚا يػ١ ايكطإٓ يًتؿاِٖ ٚايتعاٌَ ؾُٝ

بِٝٓٗ, بٌ ؾهًٗا بعهِٗ ع٢ً يػت٘ ا٭ق١ًٝ. يكس قاّ ٖ٪٤٫ املػتعطب١ ايصٜٔ ناْٛا ٜتكٕٓٛ يػ١ ايعطب, بسٚض 

. "ٚناْٛا ٜتٓكًٕٛ بني 1ايٛغٝط يف ْكٌ ايهجرل َٔ بصٚض اؿهاض٠ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ إىل املُايو ايؿُاي١ٝ"

."ٚمل تٓشكط ايًػ١  3ِ ايؿعط بايًػ١ ايعطب١ٝ". "نُا نإ بعهِٗ ٜٓع2ا٭ْسيؼ ٚاملٓاطل ايؿُاي١ٝ املػٝش١ٝ"

( ٚقؿتاي١ Léonايعطب١ٝ يف املٓاطل ا٭ْسيػ١ٝ شات ايػٝاز٠ اٱغ١َٝ٬, بٌ اْتؿطت نصيو يف يٕٝٛ )

(Castilla( ْٚؿاضا )Navarra"ٚغرلٖا َٔ املٓاطل اٱغبا١ْٝ, ٚؼسخ بٗا ايٓكاض٣ )4 . 

ايصٜٔ ٜهتؿٕٛ بعاٖط ايٓكٛم  ٫ غُٝابشح ؾُتعًل باملجكؿني اي عساز ٖصاايصٟ زعاْٞ ٱ ٞأَا ا٭َط ايجاْ      

ٚ ٫ وًًٕٛ َا ٚضا٤ٖا َٔ ظطؾٝات ٚ َ٪ثطات ٚ ْتا٥ر. ٖٚ٪٤٫ ِٖ أْؿػِٗ َٔ ٜٗتِ بسضاغ١ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ ٚ 

ا٭سساخ ؾكط زٕٚ ايٛقٛف عٓس ٖصٙ ا٭سساخ ٚ ؼًًٝٗا ٚ ايٛقٛف ع٢ً املساؽ ايتاضى١ٝ اييت تسضؽ ا٭سساخ 

ثرل ٚ َٓٗذ٘ يف نتاب١ ا٭ بٔا٭سساخ ٚ ايٛقا٥ع ٚ تٓاغٛا َٓطل ؼًًٗا , ٚ أعين بصيو أِْٗ ٜػًػًٕٛ ا ٚ

ايتاضٜذ ايعاملٞ يف نتاب٘ املػ٢ُ ايهاٌَ يف ايتاضٜذ ٚ ايصٟ ْٗر ؾٝ٘ أغًٛب ايٓكس ٚ ايتشًٌٝ ٚ ايتسقٝل ٚ اٱملاّ 

نا يًكاض٨ ١َُٗ ا٭خص بأٟ َٓٗا , نُا تٓاغٛا مبدتًـ ايطٚاٜات ٚ إٜطازٖا مجٝعا يف نجرل َٔ ا٭سٝإ تاض

تعطٜـ إبٔ خًسٕٚ يًتاضٜذ عٔ أْ٘ ضقس ٚ ؼًٌٝ , إؾاض٠ إىل نطٚض٠ ؾِٗ اؿسخ ٚ نطٚض٠ ٚنع٘ ؼت املٓطل 

اٱْػاْٞ, يؿِٗ اؿكا٥ل ٚ اغتبعاز َا ٜتٓاؾ٢ َع املٓطل ٚ اؿكٝك١ ,  ٜكٍٛ إبٔ خًسٕٚ ٚ اقؿا ؾٔ ايتاضٜذ  : ) 

٫ ٜعٜس ع٢ً إخباض عٔ ا٭ٜاّ ٚايسٍٚ, ٚايػٛابل َٔ ايكطٕٚ ا٭ٍٚ, تُٓٛ ؾٝٗا ا٭قٛاٍ, ٚتهطب  ظاٖطٙإش ٖٛ يف 

ؾٝٗا ا٭َجاٍ, ٚتططف بٗا ا٭ْس١ٜ إشا غكٗا ا٫ستؿاٍ, ٚت٪زٟ إيٝٓا ؾإٔ اـًٝك١ نٝـ تكًبت بٗا ا٭سٛاٍ, 

ْعط باطٓ٘ سإ َِٓٗ ايعٚاٍ, ٚيف ٚاتػع يًسٍٚ ؾٝٗا ايٓطام ٚااجماٍ, ٚعُطٚا ا٭ضض ست٢ ْاز٣ بِٗ ا٫ضؼاٍ, ٚ

ٚؼكٝل, ٚتعًٌٝ يًها٥ٓات َٚبازٜٗا زقٝل, ٚعًِ بهٝؿٝات ايٛقا٥ع ٚأغبابٗا عُٝل, ؾٗٛ يصيو أقٌٝ يف اؿه١ُ 

عطٜل ٚدسٜط بإٔ ٜعس يف عًَٛٗا ٚخًٝل. ٚإٕ ؾشٍٛ امل٪ضخني يف اٱغ٬ّ قس اغتٛعبٛا أخباض ا٭ٜاّ ٚمجعٖٛا, 

ٚزعٖٛا, ٚخًطٗا املتطؿًٕٛ بسغا٥ؼ َٔ ايباطٌ ُٖٚٛا ؾٝٗا أٚ ابتسعٖٛا, ٚغططٖٚا يف قؿشات ايسؾاتط ٚأ

ٚظخاضف َٔ ايطٚاٜات املهعؿ١ يؿكٖٛا ٚٚنعٖٛا, ٚاقتؿ٢ تًو اٯثاض ايهجرل ممٔ بعسِٖ ٚاتبعٖٛا. ٚأزٖٚا إيٝٓا 

                                                             
1 H.- R. Gibb: Literature, in The Legacy of Islam, Oxford University Press 1965, p. 188. 
 .63, م 1980عاضف, ايكاٖط٠ أمحس ٖٝهٌ: زضاغات أزب١ٝ, زاض امل 2
 .487 – 486, م 1955أنٌ دٓجايح بايٓجٝا: تاضٜذ ايؿهط ا٭ْسيػٞ, تطمج١ ز. سػني َ٪ْؼ, ايكاٖط٠  3
4 S.- M. Imamuddine: Some Aspects of Socio – Economic and Cultural History of Muslim Spain, Leiden 1965, p. 187. 

  , داَع١ َٓتٛضٟ , قػٓط١ٓٝ, اؾعا٥ط.  2000, غ١ٓ 14ٚايؿطل١, ف١ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ, ايعسز  ات ايجكاؾ١ٝ بني ايعطبقُس عباغ١, ايع٬قأْعط: 
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زؾعٖٛا, نُا زلعٖٛا, ٚمل ٬ٜسعٛا أغباب ايٛقا٥ع ٚا٭سٛاٍ ٚمل ٜطاعٖٛا, ٫ٚ ضؾهٛا تطٖات ا٭سازٜح ٫ٚ 

ؾايتشكٝل قًٌٝ, ٚططف ايتٓكٝح يف ايػايب نًٌٝ, ٚايػًط ٚايِٖٛ ْػٝب يٮخباض ٚخًٌٝ, ٚايتكًٝس عطٜل يف 

اٯزَٝني ٚغًٌٝ, ٚايتطؿٌ ع٢ً ايؿٕٓٛ عطٜض ٚطٌٜٛ, َٚطع٢ اؾٌٗ بني ا٭ْاّ ٚخِٝ ٚبٌٝ. ٚاؿل ٫ ٜكاّٚ 

ميًٞ ٜٚٓكٌ, ٚايبكرل٠ تٓكس ايكشٝح إشا غًطاْ٘, ٚايباطٌ ٜكصف بؿٗاب ايٓعط ؾٝطاْ٘, ٚايٓاقٌ إمنا ٖٛ 

.  ٚ إْين ٖٓا أضٜس إٔ أغذٌ أْين َع ْعط٠ ايعامل اؾًٌٝ 1متكٌ, ٚايعًِ هًٛ شلا قؿشات ايكٛاب ٚ ٜككٌ (

إبٔ خًسٕٚ يًتاضٜذ ٚأعين بصيو أْين نُ٪ضر ٫ أٖتِ نجرلا بططح غ٪اٍ عٔ َت٢ نإ اؿسخ ايؿ٬ْٞ بكسض 

تكـ ٚضا٤ ٖصا اؿسخ ٚ طبٝعت٘  ٚ ْتا٥ذ٘ ٚ ايعطؾ١ٝ ايتاضى١ٝ ؿسٚث٘ ٚ َا ٚضز  َا ُٜٗين َعطؾ١ ا٭غباب اييت

أغذٌ إٔ امل٪ضر ٚ سػب قٓاعيت إٔ ؾٝ٘ َٔ آضا٤ ٚ َا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ سكٝك١ ٚ َا ٖٛ َهاف أٚ َعٜـ. ٚ ٖٓا ٫ بس 

ٚ نِ نٓت  ايؿدك١ٝ ٖٛ أٜها قشؿٞ ٚ ضدٌ غٝاغ١ ٚ قًٌ ٚ ْاقس ٚ َؿهط ٚ دػطايف ٚ إع٬َٞ ... إخل.

أمت٢ٓ إٔ ْ٪غؼ أقػاَا يف داَعاتٓا ايعطب١ٝ يسضاغ١ ايٓكٛم ٚ تٛاضىٗا ٚ ؼًًٝٗا ع٢ً غطاض َا ٖٛ َٛدٛز 

يف أٚضٚبا ٚ املػا١ُٖ يف إبطاظ آضا٤ املسضغ١ أٚ املساضؽ ايتاضى١ٝ ايعطب١ٝ يف زضاغ١ كتًـ ايعٛاٖط ايتاضى١ٝ . ٚ 

عٗس ايٛطين يسضاغ١ تاضٜذ ايٓكٛم يف باضٜؼ ٚ ٖٛ املعٗس ايصٟ َٔ نُٔ ٖصٙ املطانع ايطا٥ع١ يف أٚضٚبا امل

ٚ ايصٟ مل تٛقس أبٛاب٘ أَاَٞ قط  ٚ ٫ اَاّ  بشحنإ ي٘ ايهجرل َٔ ايؿهٌ يف َػاعستٞ يف مجع َاز٠ ٖصا اي

نٌ  ايباسجني نًُا ٚاتتين ايؿطق١ ٭نٕٛ يف باضٜؼ . نُا امت٢ٓ إٔ ٜتُهٔ امل٪ضخٕٛ ٚ املٗتُٕٛ بعكس 

ٚ ايًكا٤ات ايتاضى١ٝ ملتابع١ َا ٖٛ َػتذس َٔ أعاخ ٚ يتبازٍ ا٭ؾهاض اييت غتػاعس يف إثطا٤ املسضغ١ ايٓسٚات 

 ايتاضى١ٝ ايعطب١ٝ املعاقط٠. 

ايبشح فا٫ تٓسض ؾٝ٘ ايهتاب١ ايعطب١ٝ ٚ ٖٛ فاٍ ايتشًٌٝ ٚ ايتأضٜذ يًُكطًشات. ٚ مما ٫  ٖصا ٜتٓاٍٚ        

يف غا١ٜ ٤ٞ ٖٛ ؾ ٫ ترلَٝٓٛيٛدٞ  etgoeomimret Laًِ املكطًشات ؾو ؾٝ٘  إٔ زضاغ١ َا ٜعطف بع

ٕ ايساضؽ شلصا ايعًِ قس ٜسخٌ يف َتاٖاتٺ مج١ٺ ٚ ٜكابٌ إض ٖصٙ ا٭١ُٖٝ تهُٔ اـطٛض٠ سٝح ا٭١ُٖٝ , ٚبكس

ًِ ايهجرل َٔ ايتعكٝسات ٚ املؿاد٦ات مما ٜؿكسٙ ايؿهط٠ ٚ اشلسف ا٫غاغٞ ٭ٟ زضاغ١ ٜكّٛ بٗا .  ؾُا ٜعطف بع

املكطًشات ٖٛ عًِ ىسّ ايعًّٛ ا٭خط٣ ٚ يٝؼ غا١ٜ يف سس شات٘ .  ٚ إْين ٖٓا بكسز اـٛض يف ٖصا ااجماٍ ٚ 

يهٔ يف سسٚز َعطٚؾ١ ٚ ع٢ً ططٜل أض٣ ْٗاٜت٘ قبٌ إ أبسأٙ,  ٚ أعين بصيو أْين غأتٓاٍٚ يف ٖصٙ ايسضاغ١ 

١ ايعطب١ٝ . إٕ ٖصا املكطًح ٖٛ َكطًح " َكطًشًا ٚاسسا بٗسف َعطؾ١ بساٜات ظٗٛضٙ يف ا٭زبٝات ايتاضىٝ

 ايعكٛض ايٛغط٢"  أٚ َا ٜعطف يف ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ  

  ge  Â Le Moyenيٛ َٜٛٔ آز  

                                                             
  . 2, ص2, 2891 ,اللبىاوً الكتاب دار, بٍروث, الخبر و المبتذأ دٌون و العبر  , خلذون إبه 1
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ٖٚٛ َكطًح ٜؿرل يف نجرل َٔ ا٭سٝإ إىل   عشا َٝسٍ آه   srtA Middel  Theٚ  يف ايًػ١  اٱلًٝع١ٜ  

٣ بعض امل٪ضخني ٚ ٖٛ  َا ٫ ْتؿل َع٘ , سٝح  سكب١ َٔ ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم  نُا ٜط

 قاٚض : ضبع١أغٓٓاقـ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ٫سكا يف ٖصا ايبشح ايصٟ غٓكػُ٘ إىل 

 آضا٤ يف تكػِٝ ايتاضٜذ إىل سكب تاضى١ٝ كتًؿ١:  ٍٚاحملٛض  ا٭ -

 آضا٤ يف  تعطٜـ ايعكٛض ايٛغط٢ :  احملٛض ايجاْٞ -

 ايٛغط٢ يًُ٪ضر ايؿطْػٞ آ٫ٕ بٛضٚ  : تطمج١ عح ايعكٛض  ْٞاحملٛض ايجا -

 : ظٗٛض َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢ يف أٚضٚبا ٚ إْتكاي٘ إىل ايهتاب١ ايتاضى١ٝ  ايعطب١ٝ جايحاحملٛض اي -

ٗٛض َٔ أٚا٥ٌ ا٭عات اييت تػع٢ يسضاغ١ ظ -نُا أسػب- ٚ تهُٔ أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح يف نْٛ٘         

ٞ ايعطبٞ.  أَا َٓٗذ١ٝ عجٓا ؾٗٞ تكّٛ ع٢ً أغاؽ  ططح نٌ زب ايتاضىتػ١ُٝ "ايعكٛض ايٛغط٢" يف ا٭

املعطٝات ٚ ؼًًٝٗا  َع اٱؾاض٠ إىل َا منٌٝ إيٝ٘ َٔ أؾهاض زٕٚ إيعاّ ايكاض٨ بايتٛقـ عٓس َا ْطاٙ بٌ ْذلى ي٘ 

ٔ إ ٜػتدًك٘ بٓؿػ٘. ؾاشلسف ا٭غاغٞ ٖٛ قاٚي١ ؼطٜو ايطنٛز ايؿهطٟ  يس٣ أبٓا٥ٓا هتطدٝح َا مي

 ع٢ً ٚد٘ اـكٛم .ايط٬ب 

 كتًؿ١: تاضى١ٝ سكب إىل ايتاضٜذ تكػِٝ يف آضا٤: احملٛض ا٭ٍٚ : * 

ٖتُاّ ايهجرل َٔ اعُٗا , ٚ ٖٛ ايعًِ ايصٟ ساظ ع٢ً ٫ ؾو إٔ عًِ ايتاضٜذ ٖٛ َٔ أدٌ ايعًّٛ ٚ أع 

ملػًُني  سني ايعًُا٤ ٚ املؿهطٜٔ يف كتًـ اؿهاضات ٚ ا٭َِ. ٚ َٔ اؾسٜط بايصنط إٔ عًُا٤ ٚ َ٪ضخٞ ا

ٜٴؾ . 1ٜتشسثٕٛ عٔ ايتاضٜذ ٜكؿْٛ٘ بايؿٔ ٚ ايعًِ اؾًٌٝ ؾٝ٘ امل٪ضخٕٛ  ٢عٓعًِ ايتاضٜذ ٖٛ ايعًِ اؾًٌٝ ايصٟ 

بسضاغ١ املانٞ اٱْػاْٞ ٚ ٜسضغٕٛ اؿٛازخ املان١ٝ  ٚ ايٛثا٥ل  ٚ ٜبشجٕٛ ٚ وًًٕٛ نٌ َا تطى ايكسَا٤ َٔ 

٥ل ٚ ايهتب ْٛضز  ايتكايٝس ٚايككل ايؿعب١ٝ  ٚ ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ ٚ آثاض.  ٚ َٔ تًو اٯثاض باٱناؾ١ إىل ايٛثا

املدًؿات ا٫ثط١ٜ ٚ املسْٚات ا٫خط٣ مبدتًـ اؾهاشلا ٚ شيو بٗسف املعطؾ١ ٚ َٔ ثِ إعساز ٚثا٥ل دسٜس٠ تػ٢ُ 

َٶا أٜهٶا, تاضًىا. نُا إٔ امل٪ضخني ٜسضغٕٛ ناؾ١ َعاٖط اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ املان١ٝ, ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾٝ ١, متا

َجٌ اؿٛازخ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. نُا ٜسضؽ بعض امل٪ضخني املانٞ بٗسف ايٛقٍٛ يؿِٗ آي١ٝ تؿهرل 

ٚعٌُ ايٓاؽ يف ا٭ظ١َٓ املدتًؿ١  ع٢ً مٛ أؾهٌ , بُٝٓا ٜبشح اٯخطٕٚ عٔ ايعبٳط املػتؿاز٠ َٔ تًو ا٭عُاٍ 

ٗٶا يًكطاضات ٚايػٝاغات املعاقط٠.  ٚ ٕ امل٪ضخني ىتًؿٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ  إٜٗٞ ايكٍٛ َٔ ايبس ٚا٭ؾهاض, يتهٕٛ َٛد

ٜات٘ املب١ٝٓ ع٢ً إْتُا٤ عكا٥سٟ ٚيٛأاملػتؿاز٠ َٓ٘ نٌ سػب قٓاعات٘ ٚ يف ايطأٟ سٍٛ عبٳط ايتاضٜذ  ٚ ايسضٚؽ 

...اخل. ٖٚهصا, ؾإٕ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايتؿػرلات املدتًؿ١ يًُانٞ.  نُا إٔ امل٪ضخني ٚ   أٚ ؾهطٟ ٚ غٝاغٞأ

                                                             
 , م .,2821, العامرٌت المطبعت, ةالقاهر, اإلوشاء صىاعت فً األعشى صبح,  القلقشىذيأْعط :   1

 . 1, م 1ابٔ خًسٕٚ, َكسض غابل ,  

 .1م  ,1982, ايٓؿط ٚ يًطباع١ برلٚت زاض, برلٚت, ايتاضٜذ يف ايهاٌَ , ا٭ثرل إبٔ 
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ٖتُٛا يف املكاّ ا٭ٍٚ با٭سساخ ايػٝاغ١ٝ, ٚناْت نتاباتِٗ َككٛض٠ ع٢ً اان١ٝ  قس يكطٕٚ املخ٬ٍ ا

ٖٚا سػب ايػٓني. ايسبًَٛاغ١ٝ ٚاؿطٚب, ٚؾ٪ٕٚ ايسٚي١ ٚ ًَٛنٗا ٚ قكٛضٖا , سٝح ضتبٛا ٖصا ا٭سساخ ٚ أٚضز

مٛ ايعسٜس َٔ املٛنٛعات َٓص بساٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔ, ؾكس ٚد٘ امل٪ضخٕٛ إٖتُاَاتِٗ ٫ غُٝا أَا اٯٕ ٚ

دتُاع١ٝ ٚ ٜتكك٢ أخطٕٚ تطٛض اؿهاضات ٚ ايؿٕٓٛ أٚ قتكاز١ٜ ٚ ا٫ِٗ يف ا٭سٛاٍ ا٫ا٭خط٣, ؾٝٓعط بعه

شلا  ػ٘ مٛ ايٓكٛم ٚ اْؿػٌ بتشًًٝٗا ٚ ايتأضٜذاَا ايبعض اٯخط ؾكس أيًشهاضات , ايعٓاقط ا٭خط٣ 

ٓا عٓس َا ْتشسخ عٔ تكػِٝ ايتاضٜذ أٚ ؼكٝب ايتاضٜذ ؾٝذب خل. إْإٚضاقٗا .. أق٬ً ْكٛقٗا ٚ َؿطزاتٗا ٚ 

ٚ أ ْ٘  ٜتٛدب عًٝٓا  عٓس ايتكػِٝ أملٓطل  يف ايتؿهرل, ٚ ْعين بصيو إٔ ٜهٕٛ شيو اؿسٜح َبٓٝا ع٢ً  ا

اييت أزت إىل ؼ٫ٛت ٖا١َ يف ايتاضٜذ اٱْػاْٞ, ٚقازت إىل أسساخ َؿك١ًٝ  ١ُٗايتشكٝب  َطاعا٠ ا٭سساخ امل

َٚٔ منط سٝا٠ إىل  منط أنجط تطٛضًا  أٚ ع٢ً أ٭قٌ  اٱْػإ ٜتشٍٛ َٔ َطس١ً إىل َطس١ً أخط٣, دعًت 

٘ ٫ ميهٔ ؾكٌ أسساخ ايتاضٜذ اييت تػرل نايٓٗط اؾاض  ٚ أْمبا قبً٘ , يهٓٓا هب أ٫ ْٓػ٢ كتًـ إشا قاضْاٙ 

  ع٢ً سسٙ. إمنا هب إٔ ْؿِٗ ايع٬قات بٝٓٗا ست٢ ٚ إٕ زضغٓاٖا ٚ ؽككٓا ؾٝٗا ن٬

َِٗ دسا ٜػاعس امل٪ضر يف ؾِٗ ا٭سساخ يف سٝا٠   ٤ٞبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ٖصا ايتشكٝب ٖٛ ؾٚ بط

ضتعاق٘ بأٍٚ َٛيٛز اقطات باضظ٠ يف سٝات٘ نعٚاد٘ أٚ ٕ ايؿطز هعٌ ي٘ إؿط١ٜ اييت تؿب٘ سٝا٠ ايؿطز. سٝح ايب

َات ايباضظ٠ ٚ ٜعتدل َطس١ً َا قبٌ ظٚاد٘ أٚ َٛت أسس ٚ ايسٜ٘ ٚ ٖهصا ؾٝ٪ضر ؿسخ َا بايطدٛع إىل ٖصٙ ايع٬

َتُٝع٠ عُا بعس ٚ نصيو َطس١ً ؼٛي٘ إىل أب ؽتًـ عٔ غرلٖا َٔ َطاسٌ سٝات٘ ٚ ٖهصا .  ٚايككس ٖٓا 

 يٝؼ ؾكٌ ٖصٙ ايؿذلات ٚ إمنا ؼسٜس َا متتاظ ب٘ ؾُٝا بٝٓٗا. ٚ ػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ ؾ٬غؿ١ ايتاضٜذ ٚنتٸاب٘

قس زأبٛا ع٢ً تكػِٝ ايتاضٜذ يف ايػايب إىل أضبع سكب  - اٚ املٗتُني بتاضٜذ أٚضٚبأَ ا٭ٚضٚبٝني ٫ غُٝا –

 .ايتاضٜذ املعاقط -ايتاضٜذ اؿسٜح -ايتاضٜذ ايٛغٝط  - ايتاضٜذ ايكسِٜ - تاضى١ٝ ٖٞ نُا ًٜٞ :

ع ْٚعٛز يٓ٪نس ٖٓا إٔ ٖصا ايتكػِٝ  ايتاضىٞ نُا يف ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ  يٝؼ  تكػُٝا ٚاقعٝا ٜه

اييت تٛدب ؾكٌ نٌ َطس١ً عُا قبًٗا ٚ اظٍ عٓٗا بني اؿكب ايتاضى١ٝ اؿسٚز ٚ ايؿٛاقٌ اييت ٫ ميهٔ ايتٓ

ؾذلانٞ  خانع يًطأٟ ٚ املٓاقؿ١ . ٚ َٔ ايطبٝعٞ إٔ  تهع نٌ أ١َ ابعسٖا , ؾٗصا ايتكػِٝ  ٖٛ تكػِٝ عُا 

تٓاغل َع ٖٜٛتٗا ٚ َع تتٓاَط  ٚت َٔ ا٭َِ أٚ سهاض٠ َٔ اؿهاضات شلصٙ ايؿذلات سسٚزا ظ١َٝٓ عٝح 

١ُ ٚايؿاق١ً يف املػرل٠ ايتاضى١ٝ اـاق١ بٗا , ٚ ْعين بصيو إٔ َا وسز ايتكػِٝ ايتاضىٞ ٗا٭سساخ امل

ٚنع َ٪ضخٛ أٚضٚبا ٖصا  نٌ أ١َ ٚ سهاض٠ بعٝٓٗا . ٚقس ٣ٚ إمنا تًو ا٭سساخ املعتُس٠  يسيٝؼ عسز ايؿذلات 

تاضىِٗ اييت ْاغبٗا ٖصا ايتكػِٝ, ٚقس غٝططت ٖصٙ ايط١ٜ٩ ع٢ً تكػِٝ ط٬قًا َٔ طبٝٝع١  اْايتكػِٝ 

ايتاضٜذ يف كتًـ سهاضات ايعامل أٜهًا , َع ايعًِ إٔ اؿهاضات ا٭خط٣ ساٚيت ايتٛؾٝل ٚ املكاضب١ بني ٖصٙ 

 ايٓعط١ٜ ا٭ٚضٚب١ٝ يف تكػِٝ ايتاضٜذ ٚ بني ا٭سساخ اشلا١َ ٚ املؿك١ًٝ يف تاضىٗا .  
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ٕ َٔ اؾسٜط بامل٪ضر ٚ احملًٌ ٚ ايٓاقس إٔ ٜططح غ٪ا٫ سٍٛ ٚدٛب أٚ إَها١ْٝ ايكبٍٛ إٍ املٓطًل ْكٛٚ َٔ ٖصا  

بٗصٙ ايٓعط١ٜ أٚ قاٚي١ تٛسٝسٖا أٚ ايٛقٛف يف سسٚز َطدعٝاتٗا يف ايتشكٝب ايتاضىٞ نإطاض يتكػِٝ 

ايبؿط١ٜ أٚ َٔ ايتاضٜذ يعاملٞ  ٚ  تاضٜذ ايعامل ,  ٚ شيو َٔ َٓطًل إٔ تاضٜذ أٟ أ١َ أٚ سهاض٠ ٖٛ دع٤ َٔ تاضٜذ

جرل َٔ إٔ أٟ تكػِٝ يتاضٜذ أ١َ بعٝٓٗا ٜػطٟ أٚ ٫ ٜػطٟ ع٢ً بك١ٝ ا٭َِ, ٚ ٖٛ أَط ٜتؿل ٚ ىتًـ عًٝ٘ ايه

سِٜ ثِ ْ٘ ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ ؾٝٛع ٖصٙ ايٓعط١ٜ يف تكػِٝ تاضٜذ ايبؿط١ٜ يتاضٜذ قأامل٪ضخني.  ٚ ْعين بصيو  

ٗا تسخٌ نُٔ آضا٤ أخط٣ ٚ ْعطٜات ؽهع يًٓكاف ٚ املٛاؾك١ ٚ املعاضن١ يٝؼ ْأٚغٝط ؾشسٜح ؾُعاقط , إ٫ 

َٔ ايهطٚضٟ إ ٜهٕٛ سٍٛ اؿكب يف سس شاتٗا ؾكط  ٚ إمنا ٜتعس٣ شيو يٝهٕٛ ؾُٝا هب أٚ َا ميهٔ 

إعتُازٙ َٔ أسساخ ٖا١َ نأغاؽ شلصا ايتكػِٝ. ٚ ْعين بصيو أْٓا  يٛ ططسٓا غ٪ا٫ بني امل٪ضخني سٍٛ 

سساخ يف ٖصا ايتكػِٝ ؾإْٓا ٚ زٕٚ ؾو ئ إٔ ْعتُسٙ َٔ أسكب تاضى١ٝ ٚ َا ميهٔ  ايتاضٜذ إىلتكػِٝ 

ٖٜٛت٘. ٚ َٔ تًو  مكٌ ع٢ً إداب١ ٚاسس٠ بٌ إٕ إٟ َ٪ضر غٝدلض إدابت٘ بطأٟ َا أٚ عسخ ٜعس دعأ َٔ

س ٚ َا بع  1بٌ ايتاضٜذإٔ ايتكػِٝ ايٛاقعٞ يًتاضٜذ ٜهٕٛ بتكػُٝ٘ ؾكط إىل ؾذلتني ُٖا َا ق ٜط٣اٱدابات َٔ 

خذلاع ايهتاب١ نأسس أِٖ ا٭غؼ اييت سٛيت سٝا٠ اٱْػإ يف نٌ ااجما٫ت اايتاضٜذ , َدلضا ٖصٙ ايط١ٜ٩  ب

ٚٚؾطت ي٘ شانط٠ مل ٜػتػٔ عٓٗا عدل ايعكٛض,   يتهٕٛ ايهتاب١ قٛضا ؾاق٬ بني َطسًتني زٕٚ غٛاُٖا  ٚ ٫ 

 . 2ثايح شلُا

 ذ ٜٓكػِ  إىل أضبع١ عكٛض ٖٞ :                                                ٕ ايتاضٜأيف سني ٜط٣ آخطٕٚ 

 عكط َا قبٌ امل٬ٝز )٬َٝز املػٝح عًٝ٘ ايػ٬ّ(. -

 ّ(.622 -ايعكط ايٓكطاْٞ )ظٗٛض املػٝح عًٝ٘ ايػ٬ّ  -

  ّ(.1769 –ّ 622ايعكط اٱغ٬َٞ ) -

 ٭ضن١ٝ(. ْٗا١ٜ اؿٝا٠ ع٢ً ايهط٠ ا –ّ 1769عكط اٯي١ ) -

ٚ ٫ ؾو يف  إٔ اقشاب ٖصا ايطأٟ شلِ اٜها َا ٜدلض ضأِٜٗ يف إٔ يهٌ َطس١ً ايهجرل َٔ ا٫غؼ اييت ٫ ميهٔ 

ْػا١ْٝ عَُٛا. ؾشكب١ َا قبٌ املػٝح ٖٞ ؾذل٠ ط١ًٜٛ دسًا ٱاٚ أسٝا٠ اؿهاض٠ اييت ٜٓتُٕٛ ايٝٗا ػاًٖٗا يف 

ّ تكػِٝ ٖصٙ ايؿذل٠ ايط١ًٜٛ سػب ّ, ٚايػبب يف عسمتتس َٔ بسا١ٜ اـًل ست٢ ظٗٛض املػٝح عًٝ٘ ايػ٬

زٕٚ تؿكٌٝ, ْاٖٝو عٔ ايهجرل َٔ قشاب ٖصا ايطأٟ ٖٛ تطانِ ا٭سساخ ؾٝٗا أ٫ًٚ, ثِ ٚقٍٛ ا٭سساخ أ

ْكطاعات يف خهِ ا٭سساخ, ثِ َا ًٜؿٗا َٔ غُٛض هعٌ َٔ ايكعب ايٛقٍٛ إىل ؼًٌٝ ٚ تؿػرل ٚ ا٫

ّ(, ٚ ست٢ ايعاّ  ١ْٝ1 ؾتُتس َٔ ظٗٛض املػٝح عًٝ٘ ايػ٬ّ )امل٪ضر ي٘ بـ ْتا٥ر َٓطك١ٝ. أَا اؿكب١ ايٓكطا

, ٚايػبب يف اختٝاض ايٓكطا١ْٝ يتػ١ُٝ -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ-ّ, ٖٚٛ ظٗٛض اٱغ٬ّ ٚ ٖذط٠ املكطؿ٢ 622

                                                             
 .اؿذطٟ اؿسٜح  ٚ عكط املعازٕتبتس٨ عكٛض َاقبٌ ايتاضٜذ بعٗٛض اٱْػإ, ٚ تٓتٗٞ باخذلاع ايهتاب١ ٚ ميهٔ تكػُٝٗ٘ إىل : ايعكط اؿذطٟ ايكسِٜ ٚ ايعكط  1
 .تبتس٨ عكٛض ايتاضٜذ باخذلاع ايهتاب١ ٚ تٓتٗٞ بٛقتٓا اؿانط 2
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تًـ ٖصٙ ايؿذل٠ ٖٛ أْٗا ناْت شات تػٝرل َؿكًٞ يف تاضٜذ ايعامل, ؾاْتؿاضٖا نإ اْتؿاضًا غطٜعا داب ك

دٗات ايعامل, سٝح لشت اؿ٬ُت ايتبؿرل١ٜ يف ْؿط ايسٜا١ْ , ست٢ أقبح َٔ ٜعتٓكٗا يف عكطْا اؿانط 

قشاب أغٝام سٝا٠ ايعامل, ؾاغتشكت عػب ٜعٜس عٔ ًَٝاضٟ إْػإ, َٚٔ ٖٓا أقبشت شات تأثرل َباؾط يف 

ؼ املٓطل ؾُٝا ىل اؿكب١ اييت ٖصا ايطأٟ إٔ ٜهٕٛ شلا قػِ خام بٗا يف ؼكٝب ايتاضٜذ ايعاملٞ. ٚ ٖٛ ْؿ

ما٤ ايعامل أقبًٗا,  ؾاٱغ٬ّ قس ٚقٌ إىل نٌ ُٖٝتٗا ٫ تكٌ عُا أٚ اييت ٜط٣ أقشاب ٖصا ايطأٟ إٔ  تًٝٗا

ععِ اَدلاطٛضٜتني يف ايعامل )ايؿاضغ١ٝ ٚ أرل ٚد٘ ايعامل خكٛقا سني اغتٛعب ؾطقا ٚ غطبا نُا أْ٘ قس غ

عًُا٤ املػًُني قس ٚ نعٛا ٕ ايأس , ٚ إىل قًب ؾطْػا, نُا شلٓس ٚ ايػٓايطَٚا١ْٝ ( ٚٚقٌ إىل أقك٢ ب٬ز ا

ْػا١ْٝ. نٌ ٖصٙ املدلضات ٖٞ املطتهع ايصٟ ٜبين عًٝ٘ ٖ٪٤٫ ضأِٜٗ يف غؼ ملدتًـ ايعًّٛ اييت خسَت اٱا٭

ِٖ َطتهع إٔ أقشاب ٖصا ايطأٟ أغ١َٝ٬. نُا ٜط٣ اضٜذ ايبؿط١ٜ ؼت َػ٢ُ اؿكب١ اٱٚنع سكب١ َٔ ت

ّ, سٝٓٗا اخذلع دُٝؼ ٚات احملطى 1769ػ١ُٝ سكب١ دسٜس٠ تًٞ اؿكب١ ايػابك١ ٖٛ ابتهاض اٯي١ عاّ يت

 ًاطاظاتٗا ؾُٝا بعس, ست٢ أقبشت دع٤ايبداضٟ, َ٪شًْا باغتعُاٍ اٱْػإ يٰي١, ٚاييت بسأت تتعسز أؾهاشلا ٚط

إىل ْٗا١ٜ سٝا٠  ٚغٝػتُط ٖصا ايعكط  ٫ ٜتذعأ َٔ سٝا٠ اٱْػإ, َٚا ظاٍ عكط اٯي١ َػتُطًا ست٢ اٯٕ , بٌ

ضتباط اٯي١  با٫ْػإ ٚ سٝات٘ َٜٛا بعس ّٜٛ, ٚ ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ عكط اٯي١ ميهٔ إٔ اظزٜاز  ٫ايبؿط١ٜ  ْعطا 

ٜعطف أٜها يف ٚ قتٓا اؿانط بعكط ا٫قتكاز ٚ ا٫غت٬ٗى َعتُسا يف شيو ع٢ً ايتعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ ٚ 

٢ ضغِ فط٣ ايتاضٜذ املعاقط  ٚ أسساث١  ٚ ع٬قات ا٭َِ ببعهٗا ٚ اييت تهع اُٖٝتٗا ٚ َسٟ غٝططتٗا عً

يطأٟ بني ز١ٜٝٓ قشاب ٖصا اأ٢ً ايطغِ َٔ تٓٛع املطدعٝات يس٣ اٱقتكاز نأِٖ عاٌَ يف ايتعاٌَ ايبؿطٟ. ٚ ع

إٔ ْٓهط أُٖٝتٗا  ْٗا متجٌ ع٬َات باضظ٠ يف سٝا٠ ايبؿط١ٜ, سػب َا ٜطٕٚ ٚ بايتايٞ ٫ ْػتطٝعأقتكاز١ٜ, إ٫ اٚ 

 ٓا ْػًِ ظع٤ َٓٗا. ًمما هع

تع بٜٗٛات كتًؿ١ ٚ ٕ أٟ تكػِٝ يًتاضٜذ هب إٔ ٜهٕٛ ع٢ً أغاؽ ايؿعٛب اييت تتُأأَا ايؿطٜل اٯخط ؾرل٣  

ٜها تاضىٗا ٚسهاضتٗا ٚ بايتايٞ ؾتاضٜذ ايعطب ىتًـ ٚ ٜتُٝع عٔ تاضٜذ اشلٓٛز ايصٟ بسٚضٙ ٫ أَتُٝع٠ متٝع 

ٖهصا. سٝح ٫ ٜط٣ ٖصا ايؿطٜل أ٣ دس٣ٚ يؿطْػٝني ٚايكٝٓٝني , ٚا٭ٚضٚبٝني  أٚ ايدلٜطاْٝني, ٚ اٜؿب٘ تاضٜذ  

ا تهٕٛ اؾس٣ٚ يف  زضاغ١ تاضٜذ نٌ أ١َ ع٢ً سس٠, ٚ ٖٛ َا إمناضٜذ ا٭َِ إىل سكب تاضى١ٝ, ٚ يف تكػِٝ ت

َػًِ ب٘ ٚ بايتايٞ ؾسضاغ١  ؿعٛب عدل ايعكٛض املدتًؿ١ ٖٛ أَطنايؿ٘ ايطأٟ ْعطا يهٕٛ ايع٬قات بني اي

أَا ايؿطٜل ايصٟ ًٜٝ٘  يػطب ٚ ايؿُاٍ ٚ باؾٓٛب ٚ ٖهصاع٬قات ايؿطم باعتباضتأخص يف ا٫ايتاضٜذ هب إٔ 

ؾرل٣ َطتهعا آخطا يتشكٝب ايتاضٜذ, ٖصا ايتشكٝب ٜكّٛ ع٢ً تكػِٝ ايتاضٜذ سػب املٛنٛعات املسضٚغ١ ,سٝح 

ٕ وسز أطٟ يف ايعكٛض املان١ٝ ٖٛ َا هب خاق١ َٔ ايٓؿاط ايبؿ ٕ ايتعاٌَ َع َعاٖطأٖٓا  ٕٛ ٜط٣ امل٪ضخ

إىل تُاع ٚايتاضٜذ ايؿهطٟ, باٱناؾ١ ٚ تكػِٝ, ؾكس ٜسضؽ ايعسٜس َٔ امل٪ضخني ا٫قتكاز ٚا٫دأأ٣ ؼكٝب 

زضاغ١ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ ايتكًٝسٟ. ٜٚطِنع بعض امل٪ضخني ع٢ً َٛانٝع َتدكك١ َجٌ تاضٜذ ايعًِ, تاضٜذ 
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,  ٚ ٖٞ ْعط١ٜ ٫ 1تاضٜذ ايؿًػؿ١ , ٚ تاضٜذ اشلٓسغ١ أٚ تاضٜذ فُٛع١ عطق١ٝ, أٚ تاضٜذ َس١ٜٓ بعٝٓٗاايطب , 

 تكٌ أ١ُٖٝ عٔ غرلٖا َٔ اٯضا٤.

ٕ ْأخص بٗا أٞ ؾإْٓا نُ٪ضخني ٫ ْط٣ نرلا يف ٚ بعس عطض ٖصٙ اٯضا٤ ٚ ايٓعطٜات يف ايتكػِٝ ايتاضى

عطٞ نٌ سسخ َٔ عُط ايبؿط١ٜ َا ٜػتشك٘,  ؾهٌ سسخ ٚ نٌ فتُع١ يٓؿِٗ ؾًػؿ١ ايتشًٌٝ ايتاضىٞ ٚ ْ

داْب َٔ اؿهاض٠ وٌُ َٔ ا٭١ُٖٝ َا ٫ وًُ٘ غرلٙ ٚ بايتايٞ ْط٣ يف ٖصٙ اٯضا٤ قاعس٠ ٚ قطات تؿب٘ 

يٝٓطًل فسزا يف زضاغات٘  قطات ايكطاض اييت تػاعس امل٪ضر يف ايتعٚز بايٛقٛز ٚ امل٪ٕ نًُا تٛقـ يف قط١

ٕ ٜػًو امل٪ضر نٌ أإىل َبتػاٙ ٚ ْعين بصيو اغتشاي١ ٕ ٜكطع٘ ٚ ٜكٌ أ ػًو ططٜكا ٜػتطٝعٕ ٜأؾطٜط١ 

١َ بعٝٓٗا. نُا إٔ ايتكػِٝ أٚ أٚ أٚ سكب١ أملتؿعب١ ٚ نطٚض٠ ايتدكل يف فاٍ ايططقات  ايتاضى١ٝ ا

٫ًٛ ٖصا ٚ َػاض  زٕٚ غرلٙ , ؾأتٗسف إىل تػٌٗٝ ايتدكل يف َطس١ً ايتشكٝب ٫ ٜعسٚ إ ٜهٕٛ ْعطٜات 

ايتكػِٝ يكعب ع٢ً امل٪ضر اٱملاّ ايتاّ بتاضٜذ ايبؿط١ٜ ٚ أسساث٘ ٚ ؾُٗٗا ٚ ؼًًٝٗا نُا ٖٛ ساقٌ ايّٝٛ 

إٔ َا وسز أخت٬ف  ػتدًلبؿهٌ ا٫قػاّ ٚ ايتدككات ايسقٝك١ يف عًِ ٚ ؾٔ ايتاضٜذ اؾًٌٝ. نُا أْٓا ْ

عًٝٗا يف ٖصا ايتكػِٝ ايتاضىٞ ٚ يٝؼ عسز امل٪ضخني ٚ إتؿاقِٗ ٖٞ ا٭سساخ ٚ املطدعٝات اييت ٜعتُسٕٚ 

 ايؿذلات املطاز ٚنعٗا.

 : آضا٤ يف تعطٜـ ايعكٛض ايٛغط٢ : جاْٞاحملٛض  اي -*

إٔ ْكّٛ بسضاغ١ ظٗٛض َكطًح  "  ميًٝٗا ايتػًػٌ املٓطكٞ يٮؾهاض ٕ َٔ املٓٗذ١ٝ اييت قسإقس ٜكٍٛ ايكاض٨    

ّ ّٛ بتشًٌٝ ز٫يت٘ ٚ َعٓاٙ , إ٫ أْٓا ضأٜٓا إٔ َٔ املؿٝس إٔ ْكٛايعكٛض ايٛغط٢" يف ايهتاب١ ايعطب١ٝ قبٌ إٔ ْك

بٞ , ٚ شيو ْعطا يهجط٠ اٯضا٤ ٚ خكٛقا ؾُٝا ىل ايتاضٜذ ا٭ٚضٚ أ٫ٚ بسضاغ١ َسيٍٛ ٖصا املكطًح ٚ

خت٬ؾٗا , باٱناؾ١ إىل إٔ ٖصا اؾع٤  َٔ ايبشح ٜأخص سٝعا نبرلا َٓ٘ ,  نُا أْٓا ْسضى أْ٘  ٚ بعس َعطؾ١ ا

خت٬ف اٯضا٤ ؾُٝا ا١ , ٚغٝط١, سسٜج١ ٚ َعاقط٠(  ٚ اٯضا٤ سٍٛ ايتكػِٝ ايتاضىٞ  إىل سكب كتًؿ١ )قسمي

ٜعتُسٙ امل٪ضخٕٛ يف ْعطٜاتِٗ ٚ َدلضات شيو ايتكػِٝ ٚ أغباب٘ ٚ ؾٛا٥سٙ غٝهٕٛ ٖصا احملٛض ايصٟ ٜٓاقـ ز٫ي١ 

ـط٠ٛ ايتاي١ٝ ٚ ٖٞ َٓاقؿ١ ظٗٛض املكطًح يف املكطًح  مبجاب١ املكس١َ أٚ املسخٌ يًكاض٨  يتأتٞ بعس شيو ا

أٚضٚبا قبٌ إٔ ٜٓتكٌ إىل ايهتاب١ ايعطب١ٝ, ٚ بصيو تهتٌُ ايكٛض٠ َٔ  ٚد١ٗ ْعطْا ٚ ٖٛ ا٭َط ايصٟ  ؾعطْا ب٘  

 بعس قطا٠٤  فُٛع١ ٖصٙ احملاٚض ٭نجط َٔ َط٠ .

يف ٖصا ايبشح إمجا٫ ٚ يف ٖصا اؾع٤  إٕ  َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ إٔ ْؿرل َط٠ أخط٣ إىل إٔ  املككٛز َٔ ايسضاغ١  

ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ٖٛ َكطًح " ايعكٛض ايٛغط٢" ا٭ٚضٚب١ٝ. نُا  ػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ اٯضا٤ قس تعسزت ٚ 

يؿذلات ايتاضى١ٝ , غٛا٤ تؿعبت يف تعطٜـ ٖصٙ اؿكب١ ايتاضى١ٝ نُا تعسزت يف تعطٜـ ٚ ؼسٜس غرلٖا َٔ ا

                                                             
بؿهٌ ًَؿت يًٓعط يف ايتأضٜذ اٱغ٬َٞ سٝح اْكطف ايعسٜس َٔ امل٪ضخني ايعطب اٱغ٬َٝني يٛنع تٛاضٜذ خاق١ بايعسٜس َٔ املسٕ َجٌ:  ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتاب١ بطظ 1

 زَؿل, بػساز, ايكاٖط٠ ... اخل. تاضٜذ َه١ املهط١َ,
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يًتأضٜذ  يبساٜتٗا ٚ ْٗاٜتٗا  عتُس عًٝٗا  امل٪ضخٕٛا سٝح ا٭سساخ اييت َتسازٖا ايعَين أٚ َٔأَ سٝح 

نصيو َٔ سٝح ايس٫ي١ اؾػطاؾ١ٝ شلا ,  بٌ هب ايتصنرل إٔ امل٪ضخني قس اختًؿٛا ع٢ً َبسأ تكػِٝ ٚ

ايتاضٜذ اىل سكب ممٝع٠ عٔ بعهٗا ايبعض ,  ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ ايبعض إٔ تكػِٝ ايتاضٜذ إىل سكب 

٣ ؾٗٛ ٜعس ٚغ١ًٝ ممتاظ٠ يًشؿغ  إٔ ٜهٕٛ تعػؿٝا ٚ َٔ ْاس١ٝ أخط -َٔ ْاس١ٝ –ًؿ١ ٖٛ أَط ٫ ٜعسٚ كت

خطٕٚ إٔ ٖصا ايتكػِٝ ممهٔ ٚيهٔ ع٢ً أغاؽ أْ٘ ٫ ميهٔ اختٝاض غ١ٓ بعٝٓٗا أٚ سسخ بصات٘ آ, ٜط٣   1ايتصنطٚ

ٚع٢ً   .2َٔ املبايػ١ ايتاضى١ٝ ايتشسٜس ْٗا١ٜ عكط َٔ عكٛض ايتاضٜذ أٚ بسا١ٜ عكط آخط ٚ ٜط٣ يف شيو ْٛع

تػٌٗٝ ايتدككات ٚ املٓٗذٝات ,  غًب ٜأخص بٗصا ايتكػِٝ نٛغ١ًٝ يخت٬ف امل٪ضخني إ٫ إٔ ا٭اايطغِ  َٔ 

 ٫ ٜط٣ نرلا يف شيو ٚ مٔ َٔ ٖ٪٤٫ .ٚ

ٖصا  -نصيو -خت٬ف بني امل٪ضخني سٍٛ َبسأ ايتكػِٝ َٔ أغاغ٘ ٜتهحٚ نُا ٜتهح ٖصا ا٫ 

َتسازٖا, ز٫يتٗا اؾػطاؾ١ٝ ٚ ايع١َٝٓ ...اخل  , نُا ايعكٛض ايٛغط٢ : تعطٜؿٗا , ا ؾُٝا ىل اا٫خت٬ف دًٝ

أغًؿٓا,  ؾٗٓاى َٔ ٜعطف ايعكٛض ايٛغط٢ ع٢ً أْٗا  " ايؿذل٠ املُتس٠ بني ايعكٛض ايكسمي١ اييت ٜط٣ امل٪ضخٕٛ 

ٚ بطظت ظٛاٖط أخط٣  ع امل٬ٝزٟ ,إٔ أغًب ظٛاٖطٖا ٚ َععِ َعاملٗا اْتٗت عٓس قطٜب َٔ ْٗا١ٜ ايكطٕ ايطاب

اؾتست ٚ غًبت ع٢ً ايٓاؽ ٚ ايعَإ ست٢ أقبشت طابعا ٚ انشا شلُا , ٚ شلا قؿاتٗا ٚ ممٝعاتٗا اييت أمجع ٚ

امل٪ضخٕٛ ع٢ً تػُٝتٗا باغِ ,, ايعكٛض ايٛغط٢,, .  ٚ ظًت تًو ايعٛاٖط ٚ املُٝعات س١ٝ ق١ٜٛ َا ٫ ٜكٌ عٔ 

ِٗ ٚ أغًٛب تكطؾاتِٗ يف اؿٝا٠ أخط٣ يف ؾهط ايٓاؽ ٚ ططٜك١ عٝؿ ْبجكت أسٛاٍاقطٕٚ إىل إٔ  ٠عؿط

َعاؾاتِٗ يؿ٪ٕ ايؿٕٓٛ ٚ ا٭زب ٚ ايتذاض٠ ٚ ا٫قتكاز ٚ املعاٜـ ٚ ا٫دتُاع ,  عٝح أقبح ٚانشا ظٗٛض ٚ

يصٟ اقطًح ايٓاؽ ع٢ً تػُٝت٘ ا كط ثكاؾ١ ٚ سهاض٠ َٔ ْٛع دسٜس ٖٛعكط دسٜس يف تاضٜذ اٱْػا١ْٝ , ع

َا  ٕ ايعكٛض ايٛغط٢ ا٭ٚضٚب١ٝ متتسعتُازا ع٢ً ٖصا ايطأٟ  ؾإا,  ٚ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٚ 3ايٓٗه١ " باغِ عكط

بني بسا١ٜ ايكطٕ اـاَؼ امل٬ٝزٟ ٚ ايكطٕ اـاَؼ عؿط امل٬ٝزٟ . سٝح ٜط٣ أقشاب ٖصا ايطأٟ متٝع ٖصٙ 

٢ َػت٣ٛ ا٭سساخ بٌ أٜها عُا قبًٗا  ٚ عُا بعسٖا يٝؼ ؾكط عً -املُتس٠ ع٢ً َس٣ عؿط٠ قطٕٚ  -ايؿذل٠ 

ع٢ً َػت٣ٛ أغًٛب سٝا٠ ايٓاؽ ٚ ططٜك١ عٝؿِٗ بٌ ٚ تؿهرلِٖ  , ْٚعين بصيو ظٗٛض ا٫قطاع ٚ ظٗٛض 

 ايباب١ٜٛ ٚ غٝطط٠ ايهٓٝػ١ ع٢ً َععِ َٓاسٞ اؿٝا٠ يف أٚضٚبا.          

                                                             
1 H. ST. L. B. MOSS, THE BIRTH OF THE MIDDLE AGES,  

١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب , َذلدِ إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ ؼت عٓٛإ:  ٬َٝز ايعكٛض ايٛغط٢ ,  تطمج١ عبسايععٜع تٛؾٝل داٜٚس ,  َطادع١ ز. ايػٝس ايباظ ايعطٜين , اشل

 .10,  م  1998
 .4-3,  م1, 1986عبسايؿتاح عاؾٛض , أٚضٚبا ايعكٛضايٛغط٢ , َهتب١ ا٭لًَٛكط١ٜ , غعٝس 2
3 MOSS ,غابل َكسض  

 .7-6 م,   تطمج١,  
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ٛغط٢,, طٛاٍ عؿط٠ قطٕٚ يف َتساز ,, ايعكٛض اياسغ اتؿاقا َٔ ؾطٜل آخط ع٢ً َبسأ ٚ يف ْؿؼ ايػٝام ٬ْ       

ؾُٔ  تاضٜذ  أٚضٚبا  نُا تكسّ يف ايؿكط٠ ايػابك١  إ٫ إٔ ٖصا ايؿطٜل  ٜبين ضأٜ٘ ع٢ً أغؼ ٚ اٖتُاَات أخط٣,

ٕ  "َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢"  قس ظٌ " ست٢ ظَٔ قطٜب ٜطًل ع٢ً ايكطٕٚ إٚد١ٗ ْعطٙ ٖصٙ ميهٔ ايكٍٛ  

َٚا١ْٝ يف ايػطب يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ اـاَؼ ٚ ظٗٛض ايعؿط٠ ايٛاقع١ بني غكٛط اٱَدلاطٛض١ٜ ايط

سطن١ ايٓٗه١ اٱٜطاي١ٝ يف ايكطٕ اـاَؼ عؿط " امل٬ٝزٟ بطبٝع١ اؿاٍ ,  ٚ ٜهٝـ ٖ٪٤٫ عػب َا 

ٜصنطٙ  ايعامل اؾًٌٝ املطسّٛ غعٝس عبسايؿتاح عاؾٛض إٔ "  اظزٜاز ا٫ٖتُاّ بايتكسّ اؿهاضٟ ايصٟ أقابت٘ 

ىل ا٫عذلاف سسٜجا بإٔ مث١ سهاض٠ دسٜس٠ ق١ٜٛ ؾٗستٗا اٚضٚبا إزٟ عؿط امل٬ٝزٟ , أز٣ ايكطٕ اؿاأٚضٚبا َٓص 

 قكط اغِ  ,,ايعكٛض إىلظٗٛض إػاٙ بني ايباسجني ٜطَٞ  يف اؾع٤ ا٭خرل َٔ ايعكٛض ايٛغط٢ ,  مما غاعس يف

اييت متدهت عٔ َٛيس ٖصٙ ايٓٗه١  أٚ , 1ايٛغط٢,, ع٢ً ايكطٕٚ ا٭ضبع١ اييت غبكت ايٓٗه١ اٱٜطاي١ٝ َباؾط٠

, ع٢ً إٔ تعتدل ايؿذل٠ ايٛاقع١ بني ايكطْني اـاَؼ ٚ اؿازٟ عؿط )امل٬ٝزٜني(  مبجاب١ زٚض اْتكاٍ طٌٜٛ بني 

. ٚ بٓا٤ ع٢ً ٖصٙ ايط١ٜ٩ ا٭خرل٠  ؾإْٓا ميهٔ إٔ ْٓعط إىل ايعكٛض 2ايعكٛض ايكسمي١ اىل ايعكٛض ايٛغط٢"

ط ع٢ً ايؿذل٠ بني ايكطْني اؿازٟ عؿط ٚ اـاَؼ عؿط امل٬ٝزٜني. أَا ايؿذل٠ ايٛغط٢ ع٢ً اْٗا َػ٢ُ ٜكتك

غ٣ٛ َطس١ً   -يف ْعط ٖ٪٤٫ -اييت غبكت ايكطٕ اؿازٟ عؿط امل٬ٝز٣ َٚا سسخ ؾٝٗا َٔ تػرلات ؾًِ تهٔ 

٠ بني تػرل ٚ اْتكاٍ َٔ ايعكط ايكسِٜ اىل ايعكط ايٛغٝط . ٚ بٓا٤ ع٢ً ٖصٙ ايٓعط٠ ؾُٝهٔ إٔ ْكػِ ايؿذل

 ايكطٕ اـاَؼ امل٬ٝزٟ ٚ ايكطٕ اـاَؼ عؿط امل٬ٝزٟ اىل ث٬خ َطاسٌ ٖٞ نايتايٞ :  

ايؿذل٠ َٔ ايكطٕ اـاَؼ ٚ ست٢ ايكطٕ ايعاؾط امل٬ٝزٜني : تعس ٖصٙ املطس١ً َطس١ً اْتكاي١ٝ بني ايعكط  -

غ١ٓ بعٝٓٗا ٚ إٔ تبسأ  يف  تُازا ع٢ً َبسأ إٔ اٟ َطس١ً َٔ ايتاضٜذ ٫اعايكسِٜ ٚ ايعكط ايٛغٝط . ٚ شيو 

١ٝ ٚ ايؿهط١ٜ ٚ ا٭زب١ٝ ْتكاٍ َٔ سكب١ إىل أخط٣ تػبك٘ َطس١ً َٔ ايتػرلات يف عُّٛ َٓاسٞ اؿٝا٠ ايػٝاغا٫

 دتُاع١ٝ , ٚ قس تػتػطم ٖصٙ ايتػرلات عكٛزا أٚ قطْٚا.ا٫ٚ نصيو 

                                                             
 .3, م 1عاؾٛض , َكسض غابل ,  1

, ٚ مبا 16ٚ  15ت أٚز اظزٖاضٖا يف ايكطْني عكط ايٓٗه١ قس بسأ يف إٜطايٝا يف سسٚز ايكطٕ ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ  قبٌ إٔ تتشٍٛ ٖصٙ ايٓٗه١ يتهٕٛ أٚضٚب١ٝ سٝح بًػ *

ٗه١ اٱٜطاي١ٝ إش ٚدست شلا أْكاضًا أْٗا قس بسأت يف إٜطايٝا ؾكس اْتؿطت ايٓٗه١ إىل ؾطْػا ٚ  أغباْٝا ٚ أملاْٝا  ٚ ٖٛيٓسا ٚ إلًذلا ٚإىل غا٥ط أٚضٚبا . اظزٖط ؾإٔ ايٓ

ٛؾطظا يف ٬َْٝٛ ٚ ايبٓسق١ٝ  ٚ ايبابٛات يف ضَٚا.  ٜٚطًل عَُٛا  َكطًح عكط ايٓٗه١ ع٢ً ؾذل٠ ٜكطؾٕٛ عًٝٗا املاٍ ايٛؾرل, َجٌ أغط٠ َٝسٜؿٞ يف ؾًٛضْػا ٚغ

سٝح ظٗطت تٝاضات ثكاؾ١ٝ ٚؾهط١ٜ َتُٝع٠ عُا غبل ٚ قس بسأت يف ايب٬ز اٱٜطاي١ٝ يف ايكطٕ  ,16 – 14ا٫ْتكاٍ َٔ ايعكٛض ايٛغط٢ إىل ايعكٛض اؿسٜج١  ٖٚٞ ايكطٕٚ 

ّ سٝح ْعح ايعًُا٤ إىل إٜطايٝا ساًَني َعِٗ تطاخ ايْٝٛإ ٚ 1453ايكػطٓط١ٝٓٝ عاّ  ؿتح )غكٛط سػب ايتعبرل املػتعٌُ يف أٚضٚبا(ٗه١  بٜٚ٪ضر يعكط ايٓ  14

يف ايؿٔ ٚ اايعُاض٠  أثطت  ايطَٚإ . َٔ أععِ ؾدكٝات ايٓٗه١ يف ااجماٍ ايؿين يْٝٛاضزٚ ؾٝٓؿٞ ٚ َاٜهٌ ألًٛ ٚ َٝهاؾًٝٞ  , ٚغرلِٖ. ٚ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖصٙ اؿكب١

س٠ سٝح أتػُت ٖصٙ ٚتهٜٛٔ ايعكٌ اؿسٜح بٌ أْٗا يعبت زٚضا يف عٛز٠ ٚاع١ٝ يًُجٌ ايعًٝا ٚا٭مناط ايه٬غٝه١ٝ. يف ٖصٙ ايؿذل٠ مت انتؿاف أضانٞ ٚؾعٛب دسٜ

 ؾاغهٛ زهاَا.ٜػتٛؾط نٛيَٛبٛؽ ٚ طايؿذل٠ بعٗٛض طا٥ؿ١ نبرل٠ َٔ ايطساي١ ٚ املهتؿؿني َِٓٗ ا٭َرل ٖٓطٟ امل٬ح ٚ ن
 .3, م 1عاؾٛض , َكسض غابل,  2
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كٛض ايٛغط٢ . سٝح ٜط٣ ايؿذل٠ َٔ ايكطٕ اؿازٟ عؿط ٚ ست٢ ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ : ٖٞ ؾذل٠ ايع - 

أقشاب ٖصا ايطأٟ متٝع ٖصٙ ايؿذل٠ عُا قبًٗا ٚ عُا بعسٖا ,  بٌ ٚ هعَٕٛ بٛدٛز سهاض٠ َا ٖٞ َا ٜعتُسْٚ٘ 

يف ضأِٜٗ يًبس٤ يف ايتأضٜذ يًعكٛض ايػط٢ يف ٖصٙ املطس١ً بايتشسٜس. ٚ َٔ َعاٖط شيو ايتطٛض اؿهاضٟ 

زٖاض املساضؽ ايهتسضا١ٝ٥ ٚ ظٗٛض أٚىل اؾاَعات ا٭ٚضٚب١ٝ يف غايطْٛ ٭ٚضٚبا  يف ايكطٕ اؿازٟ عؿط امل٬ٝزٟ : إظ

 .1ٚ بٛيْٛٝا ٚ باضٜؼ ٚ َْٛتبًٝٝ٘ ٚ انػؿٛضز

 َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط ٚ ايػازؽ عؿط امل٬ٝزٟ ؾكاعسا : عكط ايٓٗه١.  - 

طٚا زا٥ُا ع٢ً إؽاش نُا ٜؿرل ايعامل اؾًٌٝ غعٝس عاؾٛض إىل إٔ " أبٓا٤ املسضغ١ ايكسمي١ َٔ امل٪ضخني قس أق

سسا ؾاق٬ بني ايعكٛض ايكسمي١ ٚ  -ٚ ٖٞ ايػ١ٓ اييت غكطت ؾبٗا اٱَدلاطٛض١ٜ يف ايػطب –ّ  476غ١ٓ 

ٚ ٖٞ ايػ١ٓ اييت غكطت ؾٝٗا ايكػطٓط١ٝٓٝ يف اٜسٟ ايعجُاْٝني ٚ اْتٗت ؾٝٗا   -ّ  ١1453 ايٛغط٢ , ٚ غٓ

 .          3بني ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ اؿسٜج١"سسا ؾاق٬  –  2سطب املا١٥ غ١ٓ بني إلًذلا ٚ ؾطْػا

أَا ايؿطٜل ايجايح ؾٝتُػو بٓعط٠ عا١َ َب١ٝٓ ع٢ً ا٭سساخ ايهدل٣ نبسا١ٜ ٚ نٓٗا١ٜ ؿكب١ ايعكٛض   

ايٛغط٢ , زٕٚ ا٫ٖتُاّ بايتؿاقٌٝ أٚ مبا دط٣ َٔ أسساخ أخط٣ تكٌ يف ْعط ٖ٪٤٫ عٔ إٔ تهٕٛ بٓؿؼ 

ّ  أٚ إنتؿاف  476ٚ إْٗٝاض اٱَدلاطٛض١ٜ ايػطب١ٝ عاّ  4أٜسٟ ايكٛطا٭١ُٖٝ اييت استًٗا غكٛط ضَٚا يف 

ّ  ,  سٝح ٜط٣ ٖصا ايؿطٜل يف غكٛط اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ ايػطب١ٝ ع٢ً أٜسٟ  1492ايعامل اؾسٜس عاّ 

  -يف أعني ايعا١َ املعاقطٜٔ شلصا اؿسخ-ايكٛط  ْكط١ ايبسا١ٜ شلصٙ ايعكٛض ْعطا ملا ميجً٘ غكٛط ضَٚا 

ٔ ز٫٫ت ناْت يف َععُٗا زيٌٝ ؾ٪ّ يٝؼ ع٢ً اؾع٤ ايػطبٞ َٔ ا٫َدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ ؾشػب بٌ ع٢ً َ

ايعامل ٚ ايبؿط١ٜ مجعا٤  ٜٚط٣ ٖصا ايؿطٜل َٔ ايباسجني  يف ايهؿٛف اؾػطاؾ١ٝ ٚ خكٛقا ٚقٍٛ نطٜػتٛؾط 

تعس خط٠ٛ ١َُٗ يف سٝا٠ اىل اَرلنا ْٗا١ٜ شلص٠ اؿكب١ ايتاضى١ٝ , نٕٛ ٖصٙ ايهؿٛؾات   5نٛيَٛبٛؽ

                                                             
 .91, م 1عاؾٛض , َكسض غابل ,  1
ٔٵ  116سطب املا١٥ عاّ عباض٠ عٔ قطاع طٌٜٛ بني ؾطْػا ٚإلًذلا, ٚقس زاّ  2 َٹ  ّ.1453 إىل  1337غ١َٓ 
  .3, م 1عاؾٛض , َكسض غابل ,  3
هٓسْاؾٝا  إىل ٚغط ٚدٓٛب ؾطم ايكاض٠ ا٭ٚضٚب١ٝ , يهٔ ٜبك٢ اـ٬ف ع٢ً أقٛشلِ ٚايب٬ز اييت قسَٛا ايكٛط قبا٥ٌ دطَا١ْٝ ؾطق١ٝ أضدح اٯضا٤ أِْٗ قسَٛا َٔ إغ 4

ًا إىل ؾٝػت٫ٛ)إسس٣ َسٕ بٛيٓسا َٓٗا قا٥ًُا إىل ايّٝٛ. نإ يًكٛط تأثرل قٟٛ يف تاضٜذ أٚضٚبا ايػٝاغٞ ٚايجكايف. يف ايكطٕ ا٭ٍٚ  امل٬ٝزٟ  ٖادطت قبا٥ٌ ايكٛط دٓٛب

ٔ َس١ٜٓ اضُٖٝاض عاق١ُ ٚاغتكطٚا يف غٝهجٝا )إسس٣ َسٕ نطٚاتٝا سايٝا( اييت اطًكٛا عًٝٗا اغِ "اّٚ" ٚتعين َس١ٜٓ املا٤, ٚيف ايكطٕ امل٬ٝزٟ ايجاْٞ اؽصٚا َ سايٝا(,

ناْٛا ٜكسٸَٕٛ أغط٣ املعاضى أناسٞ ٯشلِ "تاٜع". ملًُهتِٗ ايٓاؾ١٦, اْهِ إيِٝٗ ايعسٜس َٔ ايكبا٥ٌ ايطع١ٜٛ املكات١ً, ٚنإ شلِ ٖٝب١ ٚضٖب١ بني ايكبا٥ٌ ضمبا ٭ِْٗ 

يف ايكطٕ ايطابع اعتٓل بعض َٔ ايكٛط املػٝش١ٝ  ٚاؽصٚا ا٭ضٜٛغ١ٝ  ٚ : ايكٛط ايؿطقٝني ٚ ايكٛط ايػطبٝني ٝنيغيف ايكطٕ ايجايح اْكػِ ايكٛط ايٞ ؾطعني أغا

 َصٖبًا شلِ.

 .101ٚ 83, م 1ملعٜس َٔ املعًَٛات أْعط : عاؾٛض, َكسض غابل, *
( ضساي١ إٜطايٞ َؿٗٛض, ٜٓػب إيٝ٘ انتؿاف ايعامل اؾٝس )أَطٜها(. ٚيس يف َس١ٜٓ د٠ٛٓ يف إٜطايٝا ٚزضؽ يف داَع١ باؾٝا 1506-1451ٛيَٛبٛؽ )طٜػتٛؾط نن 5

هٔ انتؿاؾ٘ ٭ضض ايكاض٠ ا٭َطٜه١ٝ ّ  ي 1492أنتٛبط  12ايطٜانٝات ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚضمبا ايؿًو أٜهًا. عدل احملٝط ا٭طًػٞ ٚٚقٌ اؾعض ايهاضٜب١ٝ يف 

ّ .  بعض اٯثاض تسٍ ع٢ً ٚدٛز اتكاٍ بني ايكاض٠ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚ ا٭َطٜه١ٝ  ست٢ قبٌ انتؿاف نٛيَٛبٛؽ يتًو ا٭ضض  1498ايؿُاي١ٝ نإ يف ضسًت٘ ايجا١ْٝ عاّ 

 : نٛيَٛبٝا . بٛقت طٌٜٛ. َٔ ؾدكٝت٘ دا٤ اغِ بًس
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َععِ ؾذل٠  ايبؿط١ٜ  ٚ نْٛٗا أْٗت َطس١ً َٔ اؾُٛز اؿهاضٟ ٚ ايجكايف  غاز سٝا٠ ايؿعٛب ا٭ٚضٚب١ٝ 

ٕ أقشاب ٖصا ايطأٟ ٜطٕٚ إٔ ٖصا اٱلاظ قس ٚنع ايؿعٛب ا٭ٚضٚب١ٝ يف ايٛاد١ٗ َكاض١ْ إايعكط ايٛغٝط  ,  بٌ 

َٓعٛض تاضىٞ إٔ تًو ايهؿٛؾات ٚ بطغِ أُٖٝتٗا قس ؼٛيت إىل  بؿعٛب ايعامل ع٢ً ايطغِ َٔ أْٓا ْط٣ ٚ َٔ

 ٚباٍ ع٢ً بعض ايؿعٛب ا٭ق١ًٝ ناشلٓٛز اؿُط يف أَطٜها أٚ ايػهإ ا٭قًٝني ٫َطٜها اي٬ت١ٝٓٝ أٚ أغذلايٝا. 

أَا ايؿطٜل ايطابع ؾُتؿعب خكٛقا ؾُٝا ىل بسا١ٜ ايعكٛض ايٛغط٢  سٝح أخص نٌ َ٪ضر  َٔ ٖصا   

عٗس اَدلاطٛض أٚ َعطن١ َٔ املعاضى ايؿاق١ً , أٚ قطاع بني ايٛث١ٝٓ ٚ املػٝش١ٝ نٓكط١ ٜعتُس ايؿطٜل ب

بسا١ٜ يًتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ايٛغٝط    1ّ 305 – 284عًٝٗا يف ضأٜ٘ , ؾُِٓٗ َٔ ٜط٣ يف عٗس اٱَدلاطٛض زقًسٜاْٛؽ 

ػٝش١ٝ, ؾكس دعٌ َٔ ْؿػ٘ ٚ شيو ملا قسَ٘ َٔ إق٬سات يف فا٫ت عسٜس٠ ٚ نصيو َٛقؿ٘ ايعسا٥ٞ َٔ امل

أٟ املٓتُٞ إىل دٛبٝترل ٚ دعٌ ؾطٜه٘ َانػُٝٝإ  smieoAيف مح٢ دٛبٝترل نبرل اٯشل١ ٚ زل٢ ْؿػ٘ 

املٓتُٞ شلرلانًٝٛؽ , ٚ ْتٝذ١  أٟ tgilieoAHؼت محا١ٜ ٖرلانًٝٛؽ بٔ دٛبٝترل ٚ أطًل عًٝ٘ 

ٚ عًٝ٘ ؾ٬ بس َٔ ايٓعط إىل سهِ ٖصا   , 2نطٗازٙ ايؿسٜس يًُػٝشٝني ؾكس أطًل عًٝ٘ غؿاح املػٝشٝني٫

ِٜ ْتكاٍ َٔ ايتاضٜذ ايكساعتُازٙ نُطس١ً ا٠ سازل١ يف تاضٜذ أٚضٚبا بٌ هب اٱَدلاطٛض ع٢ً أْ٘ ميجٌ ؾذل

 ١ايٛغٝط ٙ اؿكب١بسا١ٜ شلص  3ّ 337-305خط إٔ عٗس قػطٓطني ايهبرل آىل ايٛغٝط. يف سني ٜط٣ ؾطٜل إ

                                                             
ّ يف َس١ٜٓ غايْٛا  ب١ٜ٫ٛ زاملاؾٝا بإقًِٝ اًًٜرلٜا  245ٚيس عاّ  ّ : 305ّ  ست٢  284( إَدلاطٛض ضَٚاْٞ سهِ يف ايؿذل٠ َٔ  Diocletianزقًسٜاْٛؽ ) باٱلًٝع١ٜ :  1

ٝا, ثِ أقبح قا٥س ١ٜ٫ٚ َٝػاملطٌ ع٢ً ايبشط ا٫زضٜات٢ غطب نطٚاتٝا سايٝا  ٚنإ أبٛاٙ ؾكرلٜٔ, اْهِ إىل طبك١ ايؿطغإ ٚٚقٌ إىل ضتب١ زٚم )ا٣ قا٥س ايؿطغإ( يف 

ّ( اعذلف ب٘  284 – 283قٛات اؿطؽ ا٫َدلاطٛض٣ اـام ٢ٖٚ َٔ ايٛظا٥ـ اـطرل٠, ٚػًت نؿا٤ت٘ ايعػهط١ٜ يف سطب ؾاضؽ . بعس َٛت ا٫َدلاطٛض ْٛضٜاْٛؽ )

اعت٢ً ايعطف ٚاؽص زقًسٜاْٛؽ يٓؿػ٘ تادا  باْ٘ ادسض ؾدل بعطف ا٫َدلاطٛض١ٜ. نإ اغِ زقًسٜاْٛؽ اؿكٝك٢ )زٜٛقًٝع( ٚقس اختاض اغِ زقًسٜاْٛؽ بعس إ

ٰي٧( ٚاثٛابا َٔ اؿطٜط ٚايصٖب, ٚاسص١ٜ َطقع١ باؿذاض٠ ايهطمي١. ٚابتعس عٔ اعني ايٓاؽ يف قكطٙ, ٚست٢ ع٢ً ظا٥طٙ إ ميطٚا بني ي)عكاب١ عطٜه١ َطقع١ با

عطف اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ يف  'زقًسٜاْٛؽ " 'ٛا اططاف ثٝاب٘. عٓسَا أعت٢ً "قؿني َٔ اـكٝإ ٚاؿذاب ٚآَا٤ ايككط ش٣ٚ ا٫يكاب ٚايطتب, ٚإ ٜطنعٛا ٜٚكبً

 .٬َٝز١ٜ ساٍٚ إزخاٍ بعض ا٭ق٬سات بإزَاز ٫ٜٚات ٚتكػِٝ ٫ٜٚات أخط٣.  ٚنإ َهػُٝٝاْٛؽ ؾطٜها يسقًسٜاْٛؽ يف سهِ ايػطب 284غ١ٓ 

َعامل ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ايٛغٝط , أ. ز. أبطاِٖٝ مخٝؼ ابطاِٖٝ ,  أ. ز. سػٔ   -       .35م  ,1عاؾٛض, َكسض غابل, - : أْعط املعًَٛات َٔ ملعٜس*  

 .33,  م  2003عبسايٖٛاب سػني ,  ز.  غٗرل ابطاِٖٝ ْعٝٓع , زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ , ا٫غهٓسض١ٜ , 
 .33َعامل ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ايٛغٝط , َكسض غابل ,  م  2
( ٖٛ إَدلاطٛض ضَٚاْٞ ٜعطف أٜها باغِ Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinusّ( )باي٬ت١ٝٓٝ 337َاٜٛ 22 - 272ؾدلاٜط  27قػطٓطني ا٭ٍٚ ) 3

ٗٛ أٍٚ اَدلاطٛض ضَٚاْٞ اعتٓل املػٝش١ٝ, ٚعٔ ١, ؾيكس نإ سهِ قػطٓطني ْكط١ ؼٍٛ يف تاضٜذ املػٝشٝ ١ْ. بٔ قػطاْؼ ٚأَ٘ ايكسٜػ١ ٬ٖٝ قػطٓطني ايععِٝ

ّ أقسض َطغّٛ ٬َْٝٛ ايصٟ أعًٔ ؾٝ٘ إيػا٤ ايعكٛبات املؿطٚن١ 313عاّ . يف طت أٚضٚبا بٗصٙ ايسٜا١ْ ست٢ أقبشت ٚعا٤ يجكاؾ١ أٚضٚبا إىل عكطْا اؿانط ططٜك٘ تأث

إشا َا نإ قػطٓطني قس  ع٢ً َٔ ٜعتٓل املػٝش١ٝ ٚبصيو أ٢ْٗ ؾذل٠ انطٗاز املػٝشٝني. نُا قاّ بإعاز٠ أ٬َى ايهٓٝػ١ املكازض٠. ٜٛدس خ٬ف بني ايباسجني

أٚ إْ٘ تب٢ٓ املػٝش١ٝ تسضهًٝا خ٬ٍ سٝات٘. باٱناؾ١ إىل شيو نإ قػطٓطني قس زع٢ إىل عكس فُع ْٝك١ٝ  اعتٓل املػٝش١ٝ يف ؾباب٘ ؼت تأثرل أَ٘ ١ْ٬ٖٝ

. ٚقس مت تػٝرل اغِ املس١ٜٓ 330ّعاّ  ١ٝ يٲَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝبإع٬ْٗا عاق١ُ ضزلقاّ ّ. اغؼ َس١ٜٓ ايكػطٓط١ٝٓٝ ٚ 325املعطٚف باغِ ااجمُع املػهْٛٞ ا٭ٍٚ عاّ 

ايسٜا١ْ املػٝش١ٝ ٚاقتًع ايسٜاْات ايٛث١ٝٓ ْاقط  يكػطٓطني اضٚبا تكطٜبا نًٗا خانع١  ناْتّ. 337بعس َٛت قػطٓطني عاّ  -ع٢ً ازل٘  -إىل ايكػطٓط١ٝٓٝ 

ايطاعٞ اجمُع ْٝك١ٝ املػٝشٞ ٖٚٛ أٍٚ قإْٛ مت ؾٝ٘ بًٛض٠ املػٝش١ٝ بؿهًٗا اؿايٞ قبٌ ا٫ْكػاَات اغؼ نٓٝػ١ ايكٝا١َ يف ا٫ضانٞ املكسغ١, ٚنإ  نُا ايكسمي١

ّ أثٓا٤ َعاضن٘ َع ايؿطؽ ٚزؾٔ يف عاقُت٘ ايكػطٓط١ٝٓٝ بعس إ مت تعُٝسٙ ٚؾل ايتكًٝس املػٝشٞ. ناْت ايكػطٓط١ٝٓٝ أٍٚ 337يف ايعكٛض ايتاي١ٝ. تٛيف غ١ٓ 

 .1930سني ؾتشٗا ايعجُإْٝٛ ٚمت تػٝرل ازلٗا إىل إغ٬ّ بٍٛ عاّ 1453ٚقس بكٝت عاق١ُ اٱَدلاطٛض١ٜ ايبٝعْط١ٝ ست٢ عاّ  , َس١ٜٓ َػٝش١ٝ يف ايعامل 

 .59-40 م, 1,غابل َكسض, عاؾٛض -:  أْعط املعًَٛات َٔ ملعٜس* 
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ملػٝش١ٝ نإسس٣ ايسٜاْات ايطزل١ٝ يف اٱَدلاطٛض١ٜ يتٓٗاض بصيو إسس٣ عذلاف باشيو ٭َطٜٔ ا٭ٍٚ ا٫ٚ

ا٭غؼ اييت ناْت تكّٛ عًٝٗا اٱَدلاطٛض١ٜ أ٫ ٖٚٞ عباز٠ اٱَدلاطٛض, أَا ا٭َط ايجاْٞ ايصٟ قاّ ب٘ 

ا عاق١ُ دسٜس٠  ٱَدلاطٛضٜت٘ . اٱَدلاطٛض قػطٓطني ؾٗٛ بٓا٤ ايكػطٓط١ٝٓٝ أٚ ضَٚا اؾسٜس٠ ٚ اعتُازٖ

ُا سسثإ ٫ ميهٔ ٭سس إٔ ٜٓهط أُٖٝتُٗا يف ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ عا١َ.  أَا ايؿطٜل ايجايح ؾرل٣ يف عٗس ٖٚ

ْكط١ ٜكـ عٓسٖا يًشسٜح عٔ بسا١ٜ ايتاضٜذ ايٛغٝط  ٚ شيو ملٛقؿ٘ َٔ   1ّ  363-361دٛيٝإ املطتس 

ٚ ايػٝاز٠ بعس ؼٛي٘ إىل ايٛث١ٝٓ نس املػٝش١ٝ, ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ناْت ؾٝ٘ املػٝش١ٝ تػرل مٛ ايتؿٛم 

ايسٜا١ْ ايطزل١ٝ يٲَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ, ساٍٚ ٖصا اٱَدلاطٛض ٚقـ شيو. ٚ يف بسا١ٜ سهُ٘ أقسض َطغَٛا 

يًتػاَح , ٚ يهٓ٘ َٓع ضداٍ ايسٜٔ املػٝشٝني َٔ إؿام ا٭ش٣ بايٛثٓٝني . ثِ غطعإ َا بسأ يف إنطٗاز 

ٚ إبعازِٖ عٔ ٚظا٥ـ اؾٝـ ٚ اٱزاض٠ . ٚ أخص ٜكطف ببصر  املػٝشٝني ثِ َٓعِٗ َٔ ايعٌُ يف ايتعًِٝ ,

ٱعاز٠ املعابس ايٛث١ٝٓ إىل غابل عٗسٖا , ٚ نصيو إدباض املػٝشٝني ع٢ً زؾع تعٜٛهات عٔ ا٫ضانٞ اييت 

غٝاغ١ ايتٓهٌٝ باملػٝشٝني , ٖٚٛ أَط ٜط٣ بعض امل٪ضخني أْ٘ ٜػتشل  أ, ثِ غطعإ َا بس 2أخصٖٚا َٔ ايٛثٓٝني

عتٓام اٝط. أَا ايؿطٜل ايطابع  ؾرل٣ يف نْٛ٘ ميجٌ َطس١ً دسٜس٠ ٚ ؾاق١ً بني ايتاضٜذ ايكسِٜ ٚ ايٛغايٛقٛف 

بعس غكٛط ضَٚا يف أٜسِٜٗ سسثا ٜعتُس عًٝ٘ يف ايكٍٛ ببسا١ٜ سكب١ دسٜس٠ َٔ  3ايكٛط ايػطبٝني يًُػٝش١ٝ

َػٝش١ٝ ع٢ً ايطغِ ِ بكبػ١ ايتاضٜذ ٢ٖ  ,, ايعكٛض ايٛغط٢,, خكٛقا ٚ إٔ ٖ٪٤٫ قس قبػٛا َٓاسٞ سٝاتٗ

زخٛشلِ ٖصٙ ايسٜا١ْ  عتٓام ايكٛط يًُػٝش١ٝ أ٫ٚ يفا١ ٚ تهُٔ أُٖٝ  , 4ِٗ ببعض اـكٛقٝاتظَٔ إستؿا

ٚ ثاْٝا يف سصٚ قبا٥ٌ ايْٛساٍ ٚ ايدلدٓسٜني ٚ ايًُباضزٜني   املدايـ ملصٖب اٱَدلاطٛض١ٜ ع٢ً املصٖب ا٭ضٜٛغٞ

٬ق١ ٖصٙ ايؿعٛب اؾطَا١ْٝ بايؿعٛب ا٭ٚضٚب١ٝ, ٚ ْعين بصيو إٔ سصِٖٚ غ٬ف ايؿطل١ مما غٝ٪ثط يف ع

بايتايٞ ؾكس أقبشٛا نصيو ايسٜٔ " ٚ  كٛط قس أقبشٛا إىل سس َا "ضَٚاْٞ ايجكاؾ١ ٚ َػٝشٖٞ٪٤٫ اي

ا٫ْتُا٤ نبك١ٝ ايؿعٛب" , ٚ بطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ ؼٍٛ تًو ايؿعٛب ايدلبط١ٜ إىل ؾعٛب سهاض١ٜ ٖٛ  "اٚضٚبٞ

                                                                                                                                                                       
 .34-33َعامل ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ايٛغٝط , َكسض غابل , م   -

ّ( ساٍٚ ٜٛيٝاْٛؽ املطتس إٔ ٜعٝس اسٝا٤ 363–361( إَدلاطٛض اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ )Julianّ( )363 –331ٜٛيٝاْٛؽ اؾاسس( ) -ٜٛيٝاْٛؽ )ٜٛيٝإ املطتس  1

 -378ٍ  )يهٓ٘ ؾؿٌ, قبٌ إٔ تكبح املػٝش١ٝ زٜا١ْ ضزل١ٝ ٚٚسٝس٠ يٲَدلاطٛض١ٜ ع٢ً ٜس اٱَدلاطٛضثٝٛزغٝٛؽ ا٭ٚ 361ايٛث١ٝٓ يف اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا ١ْٝ يف عاّ 

395.)ّ 

 .60 م, 1, غابل َكسض, عاؾٛض:  أْعط املعًَٛات َٔ ملعٜس* 

 .34َعامل ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ايٛغٝط , َكسض غابل , م   -
 .35-34َعامل ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ايٛغٝط , َكسض غابل , م  2
 .35َعامل ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ايٛغٝط , َكسض غابل , م  3
4 FOSSIER R., Le Moyen Âge,  Paris, Armand Colin, 1982-1983, I, p. 77. 

 اييت ا٭خطٟ ايؿعٛب يف اثطٚا ايصٜٔ املػًُني عهؼ ع٢ً ايطَٚا١ْٝ اؿهاض٠ خكٛقا ٚ اؿهاضات ٚ ايؿعٛب َٔ بػرلِٖ تأثطا قس ايدلابط٠ ايكبا٥ٌ إٔ عاؾٛض ٜط٣ -

 .144 م, 1, غابل َكسض, عاؾٛض:  أْعط. ا٫غ١َٝ٬ اؿٝا٠ ْعِ ٚ قِٝ أخصت
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َدلاطٛض١ٜ بني ايكٛط  ٚ اٱ  378ّ1َا ايؿطٜل ايصٟ ًٜٝ٘ ؾرل٣ يف َعطن١ أزض١ْ أ١ُٝ . ا٭ٖ ؾ٧ يف غا١ٜ

يٝ٘ إىٝا  ٫ ميهٔ املطٚض زٕٚ ايٓعط ْتٗت مبكتٌ اٱَدلاطٛض ٚ ٖعمي١ ايطَٚإ  ؼ٫ٛ تاضاايطَٚا١ْٝ ٚ اييت 

ملطس١ً دسٜس٠ ٖٞ عتباض شيو بسا١ٜ ا -بٓا٤ ع٢ً ضأٟ ٖ٪٤٫ -ٛدب نصيو نتشٍٛ َِٗ ؾشػب  بٌ ٜت

إ٫ ٭ٕ بعض ايؿعٛب اؾطَا١ْٝ  قس اغتطاعت إٔ تٗعّ دٝـ  ؿ٤ٞايعكٛض ايٛغط٢ ٚشيو ٫ يب اَا ْػُٝٗ

ا٫َدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ ايعع١ُٝ اييت ناْت تعس ضَعا يًك٠ٛ ٚ اؿهاض٠ , ٚ قس أظٗطت ٖصٙ املعطن١ أْ٘ 

ٗٝاض اْكٝك١ مبجاب١ إْصاض يكطب صٙ اؿمبكسٚض أٟ قب١ًٝ دطَا١ْٝ إٔ تٗعّ دٝؿا ضَٚاْٝا. ٚ ناْت ٖ

عًٝ٘ يف ضأٜ٘ َدلضا ٜعتُس   2ّ 395-379ا٫َدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ .  ٚ ٜط٣ ؾطٜل آخط يف سهِ ثٝٛزغٝٛؽ ايهبرل 

ٕ ٖصا اٱَدلاطٛض ٖٛ َٔ  نػب ٚز ايكٛط , شيو ايؿعب ايصٟ مل ٜعطف غٟٛ إٚ ٜكٍٛ ٖصا ايؿطٜل 

اؾطَا١ْٝ طٛاٍ ؾذل٠ ايبشح عٔ َٛطٔ  خكٛقا َع اٱَدلاطٛض١ٜ ايكساَات ٚ اؿطٚب نػرلٙ َٔ ايؿعٛب 

غتطاع ايكها٤ ع٢ً املصٖب ا٭ضٜٛغٞ ,  ٚ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ  ؾ٬ بس َٔ اايطَٚا١ْٝ , نُا إٔ ثٝٛزغٝٛؽ قس 

اعتباض ٖصٙ اـط٠ٛ ايصٟ قاّ بٗا  ثٝٛزغٝٛؽ ايهبرل  نإسس٣ ايتش٫ٛت ايتاضى١ٝ اييت هب ايٛقٛف عٓسٖا 

تأضٜذ ملطس١ً دسٜس٠ تٓتٗٞ بٗا ايعكٛض ايكسمي١ ٚ ٜبسأ َعٗا عكط دسٜس ٖٛ  ,,ايعكٛض ايٛغط٢,,.  ٚ بٌ ٚ اي

ٓسٙ ٚ اعتُسٚا سسثا ٚقؿٛا ع  3ّ 396ىل قػُني ؾطقٞ ٚ غطبٞ عاّ إخط يف تكػِٝ ا٫َدلاطٛض١ٜ آؾطٜل ٜط٣ 

 يف أٜسٟ ايكٛط 4ّ 410-406عاّ  طَٚاي ا٭ٍٚ ػكٛطايخطٕٚ ؾرلٕٚ يف اغتٝاٍ غتًٝهٛ ٚ آَا آعًٝ٘ يف ضأِٜٗ ,  

                                                             
 ايكٛط, ٚقبا٥ٌ ايطَٚا١ْٝ اٱَدلاطٛض١ٜ قٛات بني ايػطب, يف تعطف نُا «أزضٜاْٛبٌ» َعطن١ أٚ إزض١ْ, َعطن١ ضس٢ زاضت , 378ّ عاّ َٔ أغػطؼ َٔ ايتاغع يف 1

 ؾٝسٖا, ايصٟ ايطَٚاْٞ, اٱَدلاطٛض اغِ إىل ْػب١ إزضٜإ, َس١ٜٓ تعين ن١ًُ ٖٚٞ غابكًا, تػ٢ُ ناْت نُا أزضٜاْٛبٌ أٚ سايًٝا, ايذلن١ٝ إزض١ْ َس١ٜٓ َٔ بايكطب

 .ايطَٚا١ْٝ يٲَدلاطٛض١ٜ بايٓػب١ ايٓٗا١ٜ بسا١ٜ امل٪ضخني, َٔ ا٭ندل ايعسز ْعط يف املعطن١ ٚتعس

 .36-35 م,  غابل َكسض,  ايٛغٝط ا٭ٚضٚبٞ ايتاضٜذ َعامل:  أْعط,  املعًَٛات َٔ ملعٜس* 
  ايهبرل ثٝٛزغٝٛؽ  سٍٛ. ْٖٛطٜٛؽ ٚيسٙ ْاي٘ غطبٞ ٚ أضنازٜٛؽ يسٙ ٚ ؼت ؾطقٞ دع٥ني اىل ايطَٚا١ْٝ ا٫َدلاطٛض١ٜ قػِ 2

 :  أْعط * 

 .37-36 م,  غابل َكسض,  ايٛغٝط ا٭ٚضٚبٞ ايتاضٜذ َعامل  -

 . 111 م, غابل َكسض, عاؾٛض -

- MOSS ,غابل َكسض 

 .37م, تطمج١,  
 : اْعط 3

- MOSS ,غابل َكسض 

 .37م, تطمج١,  
 .ٛضٜٛؽْٖٛ قا٥س غتًٝهٛ  4

 .37 م, غابل َكسض,  ايٛغٝط ا٭ٚضٚبٞ ايتاضٜذ َعامل  -:  أْعط* 

 - MOSS ,غابل َكسض 

 .38م, تطمج١,  
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بعس غكٛط ضَٚا يف أٜسٟ  1ّ 476خطٕٚ يف ععٍ ضَٚٛيؼ اٚدػطٛيؼ آٜدلض َا ٜطْٚ٘ , يف سني ٜط٣  ًَُٗا سسثا 

ٕ ايعكٛض أخطٕٚ آممٝع٠ عُا قبًٗا ,  يف سني ٜط٣  سسثا أِٖ مما غٛاٙ يف ضأِٜٗ يًتأضٜذ ملطس١ًثا١ْٝ  ايكٛط

سني عازت غًط١ اٱَدلاطٛض بعس اٱٖتعاظات اييت عُت اٱَدلاطٛض١ٜ  565ّ2ايٛغط٢ تبسأ َا بعس دػتٓٝإ 

عتباضٖا بسا١ٜ يًعكٛض اْكط١ تػتشل  3ّ 800ايػطب١ٝ َٓص غكٛط ضَٚا ,  ٚ ٜط٣ آخطٕٚ يف تتٜٛر ؾاضملإ عاّ 

بع١ قطٕٚ ضأيف ايػطب ا٭ٚضٚبٞ بعس غٝاب زاّ ايٛغط٢, ٚ شيو ْعطا ٭١ُٖٝ ٖصٙ اـط٠ٛ يف إعاز٠ اٱَدلاطٛض١ٜ 

 ّ.476ّ اتكطٜبا ٚ ايصٟ بسأ بعس غكٛط ضَٚا يف أٜسٟ ايكٛط ع

ضٚبٞ ايٛغٝط  إ٫ إٔ دتٗازات ٜتهح إٔ آضا٤ امل٪ضخني قس تعسزت سٍٛ بسا١ٜ ايتاضٜذ ا٫َٚٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ ا٫   

 ٖٙص ايهجرل َٔ.  نُا إٔ 4ضا٤ تطتبط  ,,بهعـ ٚ غكٛط ا٫َدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ بكؿ١ عا١َ,,فٌُ ٖصٙ اٯ

ايتش٬ًٝت  تؿرل إىل بعض ايتطٛضات ايعع١ُٝ اييت سسثت يف سسٚز ايكطْني ايطابع ٚ اـاَؼ امل٬ٝزٜني ٚ 

ؾُٝا ٫ غُٝا ٪نسٙ ايعامل غعٝس عاؾٛض ,  اييت نإ شلا أثط نبرل يف تػرل ٚد٘ ايتاضٜذ ايكسِٜ , ٚ ٖٛ َا ٜ

ايكطٕ اـاَؼ عؿط امل٬ٝزٟ نٓٗا١ٜ شلا : " ٚ  ىل ايكطٕ ايطابع امل٬ٝزٟ نبسا١ٜ شلصٙ اؿكب١ ايتاضى١ٝ ٚ

نٌ َا ٖٓايو أْٓا ًُْؼ يف ايكطٕ ايطابع سسٚخ بعض ايتطٛضات ايعع١ُٝ اييت نإ شلا أثطا يف تػٝرل ٚد٘ 

ايتاضٜذ ايكسِٜ , ٚ إٕ ظًت َعامل ٖصا ايتاضٜذ ايكسِٜ باق١ٝ يف أٚضٚبا إىل َا بعس ايكطٕ ايطابع بهجرل . َٔ شيو 

ّ, ْٚكٌ عاق١ُ اٱَدلاطٛض١ٜ إىل 313عذلاف ا٫َدلاطٛض١ٜ بايسٜا١ْ املػٝش١ٝ غ١ٓ اايكطٕ َٔ  َا ؾٗسٙ شيو

ظزٜاز خطط اؾطَإ ع٢ً نٝإ ا٫َدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ عكب َٛقع١ أزض١ْ غ١ٓ اّ , ٚ 330ػطٓط١ٝٓٝ غ١ٓ كاي

                                                             
 ضَٚٛيٛؽ إٔ ْٓٛٙ يهٓٓا أٚغػطٛيٛؽ ضَٚٛيٛؽ ا٫َدلاطٛض ايكٛط ظعِٝ أٚزٚانط خًع عٓسَا 476 يف غكطت ايػطب١ٝ ا٫َدلاطٛض١ٜ إٕ قٛشلِ ايؿا٥ع١ ا٭َٛض َٔ 1

 ايٓاس١ٝ َٔ شيو َع٢ٓ نإ ٚ. 480 يف َات قس, غٓٛات ببهع شيو قبٌ زاملاؾٝا إىل ؾأ ايصٟ ايػطب١ٝ ي٬دعا٤ ايؿطعٞ ا٫َدلاطٛض إٔ إش. ًعطفي َػتكبا نإ

 .بٝعْط١ َٔ َكػ١ُ غرل نا١ًَ ا٫َدلاطٛض١ٜ آ٦ْص وهِ أقبح ظٜٕٓٛ إٔ ايسغتٛض١ٜ

 : أْعط* 

- MOSS ,غابل َكسض 

 .38م, تطمج١,  

 .38-37 م,  غابل َكسض,  ايٛغٝط ا٭ٚضٚبٞ تاضٜذاي َعامل  -
. 565 ْٛؾُدل يف ٚؾات٘ ست٢ ّ 527 عاّ أغػطؼ َٓص سهِ( بٝعْطٝا)  ؾطقٝا ضَٚاْٝا أَدلاطٛضا نإ( ٜٛغتٝاْٛؽ غاباتٝٛؽ بذلٚؽ ؾ٬ؾبٛؽ) ا٭ٍٚ دػتٓٝإ 2

 أٜهًا ٜعطف.  تٝٛزٚضا اٱَدلاطٛض٠ َع ٚؾطانت٘ ٚظٚاد٘ عٗسٙ, أثٓا٤ ٱَدلاطٛض١ٜا يٮضض ايعػهطٟ ٚايتٛغع تطٜبْٛٝإ ؾ١ٓ خ٬ٍ ايكاْْٛٞ ايطَع بإق٬س٘ ٜؿتٗط

 دػنت ا٫َدلاطٛض عُ٘ ٚؾا٠ بعس اؿهِ تٛيٞ ٚقس. ْٛؾُدل َٔ عؿط ايطابع يف ٚو٢ٝ  ا٫ضثٛشنػ١ٝ ايهٓٝػ١ يف قسٜػًا ٜعتدل". ا٭خرل ايطَٚاْٞ اٱَدلاطٛض" باغِ

 .ا٭ٍٚ

 .38م,  غابل َكسض,  ايٛغٝط ا٭ٚضٚبٞ ايتاضٜذ َعامل  - : أْعط املعًَٛات َٔ ملعٜس* 

 .112, م 1عاؾٛض, َكسض غابل,
 .39 م,  غابل َكسض,  ايٛغٝط ا٭ٚضٚبٞ ايتاضٜذ َعامل  -:   أْعط اٯضا٤ ٖصٙ سٍٛ املعًَٛات َٔ ملعٜس1 3

(. 814 -800) عاَٞ بني املكسغ١ ايطَٚا١ْٝ ا٫َدلاطٛض١ٜ  دلاطٛضٚإَ( 800 -768) عاَٞ بني إَدلاطٛضٜتِٗ سانِ  ايؿطل١ ًَو ٖٛ( 814 -742) ؾاضملإ* 

 ٜعتدل سني يف ايهاضٚيٓذٝني أغط٠ سهِ َ٪غؼ( 768 عاّ إىل 751 عاّ َٔ سهِ) ايككرل بٝبني ٜٚعتدل.  ايهاضٚيٓذٝني  غ٬ي١ َٔ ايجايح ببني يًًُو ا٭ندل ا٫بٔ

 .217-200, م 1سٍٛ ؾاضملإ  أْعط : عاؾٛض , َكسض غابل ,  .ٗاًَٛن أععِ( 814 عاّ إىل 768 عاّ َٔ سهِ) ؾاضملإ ابٓ٘
 .39 م,  غابل َكسض,  ايٛغٝط ا٭ٚضٚبٞ ايتاضٜذ َعامل 4
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َدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ ايهدل٣ ّ , ثِ تكػِٝ اٱ 392ّ , ٚ إؽاش املػٝش١ٝ زٜا١ْ ضزل١ٝ  يٲَدلاطٛض١ٜ غ١ٓ 378

ّ , ؾايكطٕ ايطابع إشا ميجٌ ايعكط ايصٟ ادتُعت ٚ تؿاعًت ؾٝ٘ كتًـ 395إىل قػُني ؾطقٞ ٚ غطبٞ غ١ٓ 

ايعٓاقط ا٫غاغ١ٝ اييت نٝؿت تاضٜذ أٚضٚبا يف ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ ٖٞ ايهٓٝػ١ ٚ اؾطَإ ٚ اٱَدلاطٛض١ٜ , ... 

ٚ  -تًِ بااجمتُع ا٭ٚضٚبٞ  اَؼ عؿط إٔ مث١ تطٛضات ٖا١َ اخصتنصيو ًُٜؼ ايباسح يف تاضٜذ ايكطٕ اـ

مٛ أٚناع  -تسضهٝا–يتػرل املأيٛف ٚ تٓكٌ بصيو ااجمتُع  –يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ شيو ايكطٕ  ٫ غُٝا

ٜسٟ أيف  –اق١ُ اٱَدلاطٛض١ٜ ايعتٝس٠ ع –ّ غكطت ايكػطٓط١ٝٓٝ 1453أخط٣ دسٜس٠ .  ؾؿٞ غ١ٓ 

 . سكٝك١ إٔ عًٝ٘ سسٚخ اْك٬ب خطرل يف ؾطم أٚضٚبا ْتٝذ١ ٫تػاع ْؿٛش  ايعجُاْٝني ايعجُاْٝني , مما تطتب

ٜسٟ ا٭عسا٤ , ؾكس غبل إٔ أاق١ُ اٱَدلاطٛض١ٜ ايبٝعْط١ٝ يف ٚىل اييت تػكط ؾٝٗا ع٭اٖصٙ مل تهٔ املط٠ 

 ايبٝعْط١ٝ ٚ ّ , ٚ عٓس٥ص تعطنت ا٫َدلاطٛض١ٜ 1204غكطت يف أٜسٟ ضداٍ اؿ١ًُ ايكًٝب١ٝ ايطابع١ غ١ٓ 

ؾس أْٛاع ايعبح ع٢ً أٜسٟ ايكًٝبٝني . ٚ يهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ ايعسا٤ املصٖيب ايؿسٜس بني عاقُتٗا ٭

٫ أْٓا هب إٔ ْصنط إٔ ٖ٪٤٫ ايكًٝبٝني ناْٛا إثٛيٝو ٚ ايبٝعْطٝني ا٭ضثٛشنؼ , ايكًٝبٝني ايها

ّ , ؾًِ ٜهْٛٛا َػٝشٝني أٚ 1453 َػٝشٝني غطبٝني . أَا ايعجُإْٝٛ ايصٜٔ اغتٛيٛا ع٢ً ايكػطٓط١ٝٓٝ

غطبٝني ٚ إمنا ناْٛا َػًُني ؾطقٝني , مما ٜٛنح خطٛض٠ ا٫ْك٬ب ايصٟ تعطنت ي٘ أٚضٚبا ٚ سهاضتٗا ْتٝذ١ 

متجٌ ْكط١ ؼٍٛ خطرل٠ يف تاضٜذ شيو اؾع٤ ايؿطقٞ َٔ أٚضٚبا ؾإٕ  1453شيو اؿسخ . ٚ إشا ناْت غ١ٓ 

١ٝ بايٓػب١ يهجرل َٔ بك١ٝ ب٬ز أٚضٚبا . سكٝك١ اْٗا ؾٗست أٜها ٖعمي١ ٖصٙ ايػ١ٓ شاتٗا قس تهٕٛ عسمي١ ا٭ُٖ

ا٫لًٝع يف َٛقع١ ؾاتًٕٝٛ ٚ بصيو ٚنعت ْٗا١ٜ ؾع١ًٝ ؿطب املا١٥ عاّ , ٚ يهٓٓا يٛ زقكٓا ايٓعط يف تاضٜذ 

يف اييت ؾٗست قٝاّ اغط٠ ثٝٛزٚض – 1485ألًذلا يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط ٚدسْا إٔ غ١ٓ 

 أنجط بطٚظا ٚ أ١ُٖٝ بايٓػب١ يًتاضٜذ اٱلًٝعٟ بايصات. -اؿهِ

ٚ أْهُت بطٚغٝا إىل   1بايٓػب١ يبٛيٓسا ٫ٕ ؾٝٗا خهع ايؿطغإ ايتٝتٕٛ 1466َٚجٌ شيو ٜكاٍ عٔ غ١ٓ  

بايٓػب١ ٫غباْٝا  1492-1491بايٓػب١ يطٚغٝا يتشطضٖا ٚقت٦ص َٔ ْؿٛش املػٍٛ , ٚ غ١ٓ  1480بٛيٓسا ٚ غ١ٓ 

غ١َٝ٬ . ٖصا نً٘  عسا َا ؾٗسٙ ايٓكـ اٯخط َٔ ايكطٕ اـاَؼ عؿط َٔ سطن١ ط١ اٱٛط زٚي١ غطْايػك

ٖٞ اؿطن١ اييت غِ سطن١ ايٓٗه١ , ٚ اا٭ٚضٚبٞ يٝذلتب عًٝٗا َا ٜعطف بإؾاق١ ؾا١ًَ غطت يف ااجمتُع 

يكسمي١ , َٔ ايكٝٛز ا سٝا٤ اٯزاب ٚ ايعًّٛ ٚ ايؿٕٓٛ ٚ ؼطٜط ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ نجرلإنإ أِٖ َعاٖطٖا 

                                                             
 ؿ١طا٥ اَا,  ايكًٝبٝ٘ اؿطٚب ظَٔ ْؿأت اييت ٚا٫غبتاض١ٜ ايسا١ٜٚ طا٥ؿ١ َجٌ َجًٗا ايٛغط٢ ايعكٛض يف ْؿأت اييت ايطٛا٥ـ إسس٣ ايتٝتٕٛ ايؿطغإ طا٥ؿ١ تعتدل1 1

 ٚناْت ا٫ملاْٞ ايعٓكط َٔ ايتٝتٕٛ ؾطغإ ٚطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ايكًٝب١ٝ اؿ١ًُ ظَٔ بطبطٚغا ؾطزضٜو املاْٝا اَدلاطٛض ٚؾا٠ بعس 1189ّ غ١ٓ ْؿأت ؾكس ايتٝتٕٛ ايؿطغإ

 . .1292ّ غ١ٓ ايؿاّ َٔ ايكًٝبني خطٚز بعس اٚضٚبا سلاٍ اىل ايؿاّ ب٬ز َٔ دٗٛزٖا ْكًت قس ايطا٥ؿ١ ٖصٙ

 اىل ايباب١ٜٛ ٚقؿت ؾكس اٚضٚبا بؿُاٍ املػٝش١ٝ ْؿط يف ايتٝتٕٛ دٗٛز َٔ ايطغِ ٚع٢ً أٚضٚبا سلاٍ ايػ٬ؾ١ٝ ايؿعٛب بني املػٝش١ٝ ْؿط َٔ ايطا٥ؿ١ ٖصٙ هٓتمت ٚقس

 .٬َٝزٟ عؿط ايطابع ايكطٕ يف ايتٝتٕٛ نس سطبِٗ يف ايبٛيٓسٜني داْب
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ىل أَطٜها ٚ اشلٓس َٔ د١ٗ إٔ د١ٗ , ٚ انتؿاف ايططم ايبشط١ٜ اييت دا٤ت َكشٛب١ باخذلاع ايطباع١ َٚ

 .1ثا١ْٝ , ثِ ايجٛض٠ ع٢ً ايهٓٝػ١ ٚ أٚناعٗا َٔ د١ٗ ثايج١. "

 ؾهاض فتُع١ يف إعطا٤ أ١ُٖٝ ندل٣ يهٌ ا٭سساخ اييت سسثت نبٓا٤أَا مٔ ؾٓٛاؾل ٖصٙ ا٭    

ايكػطٓط١ٝٓٝ ٚ ْكٌ عاق١ُ اٱَدلاطٛض١ٜ ٚ تكػُٝٗا ...إخل , إ٫ أْٓا ْعطٞ غكٛط ضَٚا يف ْٗا١ٜ ايكطٕ 

يٝؼ يس٣  -١ُٖٝأملا نإ شلصا اؿسخ َٔ ٫ غُٝا أٜسٟ ايكٛط ايػطبٝني أ١ُٖٝ  اـاَؼ امل٬ٝزٟ يف

ناْت تعس ضَعا يًك٠ٛ ٚ املس١ٜٓ اييت  –ؾػكٛط ضَٚا -ايطبكات املػٝطط٠ ؾكط ٚ إمنا يس٣ ايعا١َ أٜها

١ مل  ٜكتكط يف نْٛ٘ سسثا َُٗا عابطا قس ٜعين بسا١ٜ َطسً  -ايتُسٕ ٚ ايتشهط طٛاٍ ايتاضٜذ ايكسِٜ

َٔ ايعا١َ قس ؾػطٙ ع٢ً أْ٘ بسا١ٜ يٓٗا١ٜ ايعامل , ٚ ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ   ٫ غُٝادسٜس٠ ؾشػب بٌ إٕ ايبعض ٚ 

متٝعٙ عٔ غرلٙ َٔ ا٭سساخ , ٜػتشل إٔ ٜكسّ عُا غٛاٙ  يف  ؾإْٓا ْط٣ إٔ سسثا َجٌ ٖصا  ٚ َا ي٘ َٔ ض١ٜ٩ 

ايتأضٜذ يبسا١ٜ ايعكٛض ايٛغط٢. أَا بسا١ٜ عكط ايٓٗه١ ا٫ٚضٚب١ٝ ,  ؾٓط٣ أْ٘  ٫ ميهٔ املطٚض زٕٚ ايٓعط إىل 

ايتش٫ٛت اييت ظٗطت َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ اـاَؼ عؿط ٚ بسا١ٜ ايكطٕ ايػازؽ عؿط امل٬ٝزٟ ٚ ضمبا قبٌ شيو ,  

٫ أْٓا ْط٣ إٔ إجك١ عٔ َطس١ً ممٝع٠ عُا قبًٗا,  يت٪ثط ع٢ً تاضٜذ ايعامل ٚ بايتايٞ ؾإْ٘ ميهٓٓا اؿسٜح ٚ ب

ناؾ١  ؾهط٠ إَها١ْٝ اعتباض ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٚ ظٗٛض اٱغ٬ّ ع١َ٬ يٓٗا١ٜ ايعكٛض ايكسمي١ ع٢ً إباٱَهإ 

إٔ أٚضٚبا مل تهٔ يف َععٍ عٓ٘ بٌ إٕ ٖصا َػت٣ٛ ايعامل  خكٛقا ٚ إٔ ٖصا ايسٜٔ قس ٚقٌ ؾطقا ٚ غطبا ٚ 

ايسٜٔ اؾسٜس قس ٚقٌ  غطٜعا إىل عُل ايكاض٠ املصنٛض٠ بٌ ٚ نإ ي٘ اثط ععِٝ يف َكرلٖا , ٚ ٫ ْط٣ نرلا 

إٔ َا ططسٓاٙ ٜتعأَ  ٤يف إٔ ْعتدل ؾتح ايكػطٓط١ٝٓٝ أٚ غكٛط غطْاط١ ْٗا١ٜ شلصٙ اؿكب١ ايتاضى١ٝ . عًُا

٪ضخ١ يبسا١ٜ ٚ ْٗا١ٜ سكب١ ايعكٛض ايٛغطٞ  إ٫ أْٓا ْطٜس إٔ  ْطبط نٌ ٖصٙ اٯضا٤ َع  كتًـ اٯضا٤ امل

 مبطدعٝات  ٫ متجٌ دعا٤ َٔ ٖٜٛتٓا ؾشػب بٌ إٕ تًو املطدعٝات ايتاضى١ٝ  قس  أثطت ع٢ً تاضٜذ ايعامل.

ط٢ ٖٞ سكب١ ٚ أٜا نإ ايتعطٜـ ؾإٕ نٌ امل٪ضخني هُعٕٛ ع٢ً  ايؿهط٠  ايكا١ً٥ بإ سكب١ ايعكٛض ايٛغ 

ط١ًٜٛ دسا متٝعت بعسّ ٚ دٛز أٟ ق١ُٝ يًؿطز زٕٚ اؾُاع١ أٚ ايكب١ًٝ ٚ ٖٞ ؾذل٠ غازتٗا اؿطٚب ٚايكطاعات ٚ 

تؿؿٞ ايهجرل َٔ ا٭َطاض ٚ ا٭ٚب١٦ يف أٚضٚبا , يف سني إٔ ايعامل اٱغ٬َٞ نإ َكسض ايعًّٛ ٚ املعطؾ١ يًعامل 

ْت َتعا١َٓ َع  ؾذل٠ ظٗٛض ا٫غ٬ّ ٚ بٓا٤ ايسٚي١ ا٫غ١َٝ٬  . ؾتًو ايعكٛض ايٛغط٢ املع١ًُ يف أٚضٚبا نا

ثِ اـ٬ؾ١ ايطاؾس٠ , ؾايسٚي١ ا١َٜٛ٫ , ؾايعباغ١ٝ ,  ؾايؿاط١ُٝ , ؾسٚي١ ا٫ٜٛبٝني ,  ؾاملُايٝو ,  

ؾاٱَدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ . ٚ ٫ ؾو إٔ ؾهط٠ ايعكٛض املع١ًُ اييت ٜططسٗا بعض امل٪ضخني ايعطب ٖٞ أٜها 

 Laٚ َططٚس١ يف أٚضٚبا  ٚ ايسيٌٝ عًٞ شيو ٖٛ اغتدساّ  ا٭ٚضبٝني أْؿػِٗ ملكطًح عكط ايٓٗه١  ٚانش١ 

Renaissance   أيًؿذل٠ َٔ ايكطٕ ايػازؽ عؿط ؾكاعسا ,  ٚ اييت تذلدِ ,,باملٛيس اؾسٜس,, مما  ٜعين ٕ

                                                             
 .6-4 م,1, غابل َكسض, عاؾٛض 1
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تًتٗا َٔ ؾذلات ٚ  مبا  -يف ْعط ٖ٪٤٫ -اييت غبكتٗا ٖٞ  َطس١ً  َع١ًُ  ٚ عك١ُٝ َكاض١ْ  ١املطسً

عاٍ ايعامل اٱغ٬َٞ ايصٟ نإ يف أٚز سهاضت٘ .    -يف ْعطْا ٚ ْعط املٓكؿني َِٓٗ -نصيو  َكاض١ْ 

ٚمما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ ٖصٙ ايؿهط٠ َعطٚؾ١ ٚ ٫ هًٗٗا أسس. ٚػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ ٖصٙ املطس١ً َٔ ايتاضٜذ  

صٟ غاز أٚضبا خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ ايكطٕ ايتاغع ٚست٢ ايكطٕ تؿهٌ ضس١ً ااجمتُع ا٭ٚضبٞ َع ايٓعاّ اٱقطاعٞ اي

ايطابع عؿط  ٚ ايصٟ غشل ايعا١َ َٔ ايؿعٛب ا٭ٚضٚب١ٝ , سٝح ناْت ايكٛاعس ايعا١َ شلصا ايٓعاّ اٱقطاعٞ  

تهاز تهٕٛ ٚاسس٠ قا١ُ٥ عًٞ ايؿطز١ٜ ٚ ْعين بصيو يف " ايتًُو"  ,  ؾاملًٛى ٚ ايٓب٤٬ ٚ ايؿطغإ ناْت شلِ 

ا ايؿطز َٔ ايعا١َ ؾًِ ٜهٔ شا ق١ُٝ تصنط ٚ قس غع٢ أَا٭ضض ٚ ايعبٝس ٚ املاٍ َؿذلن١ قا١ُ٥ ع٢ً َكاحل 

ٖ٪٤٫ ا٭غٓٝا٤  اىل ايبشح عٔ املعٜس َٔ ايػين  ملٔ ِٖ أغٓٝا٤ ٚ املعٜس َٔ ايػشل يطبك١ ايعا١َ ,  يهٔ ايتأثرل 

سٝح إٔ ايعكٛض ايٛغط٢ بٓعاَٗا اٱقطاعٞ قس ٚ ايٓتا٥ر شلصا ايٓعاّ  مل تهٔ ٚاسس٠  يف زٍٚ أٚضبا املدتًؿ١, 

أؾطظت يف ايٓٗا١ٜ أْع١ُ ؽتًـ عٔ بعهٗا نٌ ا٫خت٬ف. ؾكس خطدت ؾطْػا َٔ ايٓعاّ اٱقطاعٞ ًَه١ٝ 

, املًو ؾٝٗا ”ًَه١ٝ َكٝس٠>, بُٝٓا خطدت إلًذلا >أْا ايسٚي١ >ق١ٜٛ, متجًت يف تعبرل يٜٛؼ ايطابع عؿط 

أملاْٝا َٔ ٖصا ايٓعاّ اٱقطاعٞ زٚي١ ممعق١ بهٌ َا تعٓٝ٘ ايه١ًُ. ػسض  ميًو ٫ٚ وهِ, ع٢ً سني خطدت

 ايعكٛض ايٛغط٢ إىل ث٬خ سكب تاضى١ٝ : -بسٚضِٖ–ا٫ؾاض٠ اىل إ املٛضخني ا٫ٚضٚبٝني ٜكػُٕٛ 

ا٭ٚىل : ٖٞ ايعكٛض ايٛغط٢ ايبعٝس٠ )ايعًٝا ( , ٚ اييت متتس عػب ٖ٪٤٫ بني ايكطٕ ايػازؽ ٚ ايعاؾط 

 ٬زٟ.  املٝ

أَا ايجا١ْٝ :  ؾٗٞ ايعكٛض ايٛغط٢ املتٛغط١ ٚ تؿرل إىل ايؿذل٠ بني ايكطٕ اؿازٟ عؿط ٚ ايجايح  

 عؿطامل٬ٝزٜني. 

أَا ايؿذل٠ ايجايج١ ٚ ا٭خرل٠ :  ؾٗٞ ايعكٛض ايٛغط٢ ايكطٜب١ )ايػؿ٢ً (, ٚ متتس بني ايكطْني  ايطابع عؿط ٚ 

 .  1اـاَؼ عؿط امل٬ٝزٜني

رل إىل إٔ ايعكٛض ايٛغط٢ أٚ ايكطٕٚ يٛغط٢ يف أٚضبا مل تهٔ زاَػ١ يف ظ٬َٗا متاَا نُا ٜٚٓبػٞ إٔ ْؿ 

ّ ٚ 476ميهٔ إٔ ْتكٛضٙ َٔ ايعكِ ؾتًو املطس١ً ا٭ٚىل اييت تًت غكٛط ضَٚا يف اٜسٟ ايكٛط ايػطبٝني عاّ 

بٗا ممعٚد١ بني اييت اَتست ؿٛايٞ مخػ١ قطٕٚ )بني اـاَؼ ٚ ايعاؾط امل٬ٝزٜني( ؾٗست سهاض٠ خاق١ 

اؿهاض٠ ايطَٚا١ْٝ ٚ اؾطَا١ْٝ, نُا إ أٚضٚبا مل ؽٌ َٔ َس١ْٝ شلا ؾدكٝتٗا ٚاػاٖاتٗا ٚطبٝعتٗا 

اـاق١ ٚإٕ ناْت ٫ تعتدل بطبٝع١ اؿاٍ يف َطتب١ املس١ْٝ ايطَٚا١ْٝ اييت غبكتٗا يف ايعكٛض ايكسمي١ أٚ 

ت٬ف َعاٖط اؿٝا٠ يف تًو ايعكٛض , نُا إٔ ٖصٙ َطتب١ املس١ْٝ يف ايعكٛض ا٭ٚضب١ٝ اؿسٜج١; ٚشيو ٫خ

بعس تتٜٛر ٹؾاضملإ )يف ايكطٕ ايجأَ امل٬ٝزٟ(. أَا املطس١ً ايجا١ْٝ  ٫ غُٝا يٮَدلاطٛض١ٜ اؿكب١ ؾٗست إسٝا٤ٶ

                                                             
1 FOSSIER R., op. cit, I, p. 77. 
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ٚ ثكاؾ١ٝ َُٗتني, ٚ بايٓػب١   قتكاز١ٜاعؿط ٚ ايجايح عؿط ؾكس ؾٗست ْٗه١ اييت اَتست بني ايكطٕ اؿازٟ 

ايجايج١ اييت اَتست َٔ ايكطٕ ايطبع عؿط ؾكس ؾٗست ْٗه١ عُطا١ْٝ ٖا١َ,  نُا ػسض اٱؾاض٠ إىل يًُطس١ً 

تني رلإٔ "َٔ أبطظ خكا٥ل ايعكٛض ايٛغط٢ : ظاٖط٠ ايعامل١ٝ املُج١ً يف خهٛع أٚضبا ؿهِ إَدلاطٛضٜتني نب

ؾتُجًت يف ظٗٛض ايباب١ٜٛ  ُٖا اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ ٚاٱَدلاطٛض١ٜ ايبٝعْط١ٝ. أَا ايعاٖط٠ ايجا١ْٝ

نػًط١ ز١ٜٝٓ ٖٚٝب١ َػٝطط٠ بُٝٓا متجًت ايعاٖط٠ ايجايج١ يف ظٗٛض ْعاّ اٱقطاع ظٛاْب٘ اٱهاب١ٝ 

 ٚايػًب١ٝ. 

نُا ؾهًت اؿطٚب ايكًٝب١ٝ ايعاٖط٠ ايطابع١ اييت نإ شلا أبًؼ ا٭ثط يف تػٝرل ا٭ٚناع ا٭ٚضب١ٝ ْتٝذ١ 

َٔ اؿهاض٠ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ اييت استهٛا بٗا ْٚبٗتِٗ إىل ٚاقعِٗ  يتعطف ا٭ٚضبٝني ع٢ً دٛاْب نجرل٠

 .1املذلزٟ آْصاى"

 " يًُ٪ضر ايؿطْػٞ آ٫ٕ بٛضٚ Le Moyen Âgeاحملٛض ايجايح : تطمج١ عح ايعكٛض ايٛغط٢  "   -
2

Alain BOUREAU 

قض يف ْؿؼ " وٌُ َع٢ٓ عاّ َٚتٓا Le Moyen Âgeإٕ َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢ )يٛ َٜٛٔ آز(  " 

ايٛقت, ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ٜؿرل ؾٝ٘ إىل ؾذل٠ تاضى١ٝ ٚاىل منٛشز اجمتُع َعني يف د١ٗ َع١ٓٝ َٔ ايعامل ؾٗٛ 

ٍٞ وٌُ ز٫ي١ً عامل١ًٝ.  ٍّ تاضى  ٜؿرل نصيو إىل ْعا

َتؿلٷ عًٝ٘ , سٝح ٜعٗط ٖصا ا٫تؿام   lmoitoeemootiإٕ أٟ تكػِٝ َٓٗذٞ يًتاضٜذ ٖٛ تكػِٝ )فاظٟ( 

ِ بٓا٤ تكػِٝ ايتاضٜذ ع٢ً ن١ُٝ قاؾ١ٝ )ؾذل٠ قسز٠( َٔ ايعَٔ نايكطٕ. إٕ َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ سني ٜت

غٛا٤ ايعًُا٤ أٚ ايعا١َ  3()مٔ َٔ أضا٤ايكٍٛ : إٔ اؾاْب ايؿين )ايتكٓعٞ( ٜت٬ؾ٢ بايتسضٜر ؾُٝا ْكسَ٘ 

ؿهطٕٚ اٚ ايٓاؽ ايبػطا٤ تتشٍٛ مبع٢ٓ إٔ ا٭ضا٤ اييت ٜططسٗا املسٝح تأخص ٖصٙ اٯضا٤ يٕٛ اؿكٝك١ املُٝع٠ )

                                                             
 .18-17 م ,1995اٱغهٓسض١ٜ اؾاَع١ٝ, املعطؾ١ زاض ٚاملعاقط, اؿسٜح أٚضبا تاضٜذ يف زضاغات ,(عجُإ ؾاضٚم) أباظ١ 1

 

2    

-  Dictionnaire du Moyen Âge, sous la direction de GAUVARD Cl., DE LIBERA A. et ZINK M., Paris, Quadrige, PUF, 

2002,  p. 950 –953. 
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 .نهٌ ايذلمج١ يؿِٗ



 

979 
 

 م 2014 ديسمبر –يو ليودد الرابع الع جامعة الناصرمجلة 

 قُس قُس ْاقط اؿساز ز/ قطا٤ات يف تاضٜذ ايعكٛض ايٛغط٢

تسضهٝا ٚ َع َطٚض ايػٓٛات يتأخص يٕٛ اؿكٝك١  ٚ يهٔ ؾِٗ اٯضا٤ ٚ ا٭سساخ ايتاضى١ٝ ٜتطًب ؾُٗا ؾا٬َ 

: ؾُج٬ً ٫ ميهٔ متٝٝع )ؾِٗ( ايكطٕ ايػابع  يًعطؾ١ٝ ايتاضى١ٝ ايعا١َ شلصا اؿسخ ٚ ضبط٘ با٭سساخ ا٭خط٣

ق١ اييت سسثت ا٭سٛاٍ , زٕٚ ايٓعط إىل غًػ١ً ا٭سساخ شات ايطبٝع١ اـا عؿط امل٬ٝزٟ  يف أٟ ساٍ َٔ

ٚإزخاشلا نُٔ   continuumنْٛتّٝٓٝٛ(  (اٖات , ٚأخصٖا نُٔ اغتُطاض١ٜ ظ١َٝٓ اػخ٬ي٘ , َ٪غػات , 

( َٔ خ٬ٍ أٟ ؾِٗ ايكٛض٠ ايعا١َ يًكطٕ ايػابع عؿطّ , ٚ اييت تعزاز ق٬بتٗا  )1700-1601ايعطف ايعَين 

ٚنصيو َٔ خ٬ٍ )ؾِٗ( مماضغات ؾ١ٜٛ٦ )   1( smoeA VIs 14, يٜٛؼ  stgAieiitAٛض عا١َ ٍ )ؾطغاٟ ق

مبع٢ٓ أْ٘ ٜتٛدب عًٝٓا مجع نٌ تًو اؾع٥ٝات ٚ تطتٝبٗا نٞ ْكٓع قشـ , مجعٝات , قها٠( ) 

ع عؿط املٛظاٜٝو املطاز ؾُٗ٘ سٝح إ نٌ دع١ٝ٥ متجٌ قطع١ ٚ ايهٌ ٜؿهٌ ايكٛض٠ ايعا١َ يًكطٕ ايػاب

( . نُا إٔ اؾاْب ايؿين )ايتكٓعٞ( يف ايتكػِٝ ايتاضىٞ ميهٔ إٔ ٜت٬ؾ٢ سني ٜتعًل بٓا٩ٙ بؿذلات نُجاٍ

ٖٚصا ٜؿرل إىل قعٛب١ ػع١٥ ا٭سساخ ٚ ععشلا نُٔ ؾذلات قكرل٠ ٚ َٓطك١ٝ  ) 2ط١ًٜٛ  نايعكٛض ايٛغط٢

باملػاض ايعَين يًتاضٜذ ظٗطت اؿاد١ ؾٓعطًا يًشاد١ يٲملاّ ايعاّ اؿاد١ يًتشكٝب نُٔ ؾذلات ط١ًٜٛ(, 

املاغ١ يًتكػِٝ ايتاضىٞ َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط امل٬ٝزٟ نُٔ ايدلاَر ايسضاغ١ٝ ٚبٗصا مت ا٭خص 

َطاسٌ  4بايتكػِٝ ايعاّ يؿًػؿ١ ايتاضٜذ نُٔ امل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ , ؾؿٞ ؾطْػا ٜػتُط ايتكػِٝ ايتاضىٞ إىل 

, ايتاضٜذ Le Moyen Âge )يٛ َٜٛٔ آز(, ايعكٛض ايٛغط٢ Antiquité ٘()اْتٝهٝتٝ : ايتاضٜذ ايكسِٜ

 Histoire )إٜػتٛاض نْٛتُبٛضإ( , ايتاضٜذ املعاقط  odernesMTemps  )مت َٛزٜطٕ( اؿسٜح

contemporaine قطْا   12. سٝح ٜتكبٌ امل٪ضخٕٛ بؿهٌ عاّ َٓطك١ٝ ؾهط٠ أيؿ١ٝ ايعكٛض ايٛغط٢ ) أٚ ؾهط٠

ط٢ ( : ٚ اييت متتس َٓص ايكطٕ ايطابع أٚ اـاَؼ امل٬ٝزٟ ٚست٢ ايكطٕ اـاَؼ عؿط متجٌ ايكطٕٚ ايٛغ

امل٬ٝزٟ . ٚبايتأنٝس ؾإ ايٓكاف نإ ق٬ًًٝ دسًا يف َٛنٛع بساٜات ْٚٗاٜات ايتاضٜذ ايٛغٝط , باٱناؾ١ إىل 

 3تٜٛر قػطٓطني ا٭ٍَٚج٬ َع ت ًؿت يًٓعط: ؾايعكٛض ايٛغط٢  تبسأإٔ اؿًٍٛ املكذلس١ ٖٞ ق١ًًٝ ٚ بؿهٌ َ

tinmoAeioC  (313 ايصٟ قبؼ ايسٚي١ ايطَٚا١ْٝ باملػٝش١ٝ  أٚ َع خًع ضًَٚٝٝٛؽ أٚغػط )ّ ؼ Romulus 

Augustule(476)ّ4  ٚايصٟ نإ ع١َ٬ يػكٛط اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ, ٚتٓتٗٞ ايعكٛض ايٛغط٢ َع ,

                                                             
قبٌ أؾٗط ق١ًًٝ َٔ ّٜٛ ٬َٝزٙ اـاَؼ. يهٓ٘ مل ٜهٔ وٌُ  1643َاٜٛ,  14ّ(,  سهِ يف 1715غبتُدل,  1ٚتٛيف يف  1638غبتُدل,  5يٜٛؼ ايطابع عؿط, )ٚيس يف  1

ّ , بكٞ ع٢ً ايعطف ست٢ ٚؾات٘ ايصٟ سسخ  قبٌ ّٜٛ ٬َٝزٙ ايػابع ٚايػبعني بأٜاّ ق١ًًٝ. نإ  1661ايػٝطط٠ ايؿع١ًٝ ست٢ تٛيف ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ايهاضزٜٓاٍ َاظاضٜٔ يف 

يٜٛؼ ايطابع عؿط, قاسب ثاْٞ أطٍٛ ؾذل٠ سهِ عطؾت َٓص  ٚايؿٔ. ٖٚٛ ايصٟ قاّ ببٓا٤ قكط ؾطغاٟ يف ؾطْػا.ًٜكب باملًو ايؿُؼ ٚشيو ٫ٖتُاَ٘ ٚضعاٜت٘ ا٭زب 

 ّ(.1982 – 1899ايكسّ اييت اغتُطت اثٓتني ٚغبعني غ١ٓ ٚث٬ث١ أؾٗط بعس غٛبٗٛظا ايجاْٞ ًَو غٛاظًٜٓس )
 .املٓطل َٔ قطٜبا ٜكبح شيو إٔ أٟ 2
 .22سع١ ضقِ أْعط امل٬ سٍٛ قػطٓطني ا٭ٍٚ  3
 ّ. 476ّ( ٖٛ آخط ًَٛى اٱَدلاطٛض١ٜ ايػطب١ٝ ؾكس املًو َع غكٛط ضَٚا يف أٜسٟ ايكٛط ايػطبٝني بكٝاز٠ أزٚانط  عاّ  (475-476ضَٚٛيٛؽ أٚغػطؼ  4
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ّ(. ٖصا ايتكػِٝ ٜعس 1492أَطٜها)أٚ َع انتؿاف  la chute de Byzance (1454)ّ1غكٛط  بٝعْط١ 

  )َٝسٜؿٝػت( َٛنٛع اتؿام ضزلٞ عاملٞ , ٜؿٗس ع٢ً شيو ٚدٛز مجع١ٝ عامل١ٝ مل٪ضخٞ ايعكٛض ايٛغط٢

médiévistes. ( ٌٝع٢ً عهؼ ق١ً اٯضا٤ ٚ ايٓكاؾات يف َٛنٛع بساٜات ٚ ْٗاٜات ؾذل٠ ايعكٛض ايٛغط٢ نسي

( ؾإٕ اٯضا٤ تتعسز يف َٛنٛع ػع١٥ ايعكٛض ايٛغط٢  ٛزٖاٚ ست١ُٝ ٚد ع٢ً ا٭تؿام ع٢ً متٝع ٖصٙ ايؿذل٠

ؿسخ أٚ يعاٖط٠ َا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ , أَا  -غرل َتؿل عًٝٗا-)ْؿػٗا( أٚ يف َٛنٛع إعطا٤ أ١ُٖٝ 

( : ع٢ً ٚدٛز ؾذل٠ ٚغٝط١تؿام  )ؾذلانات عج١ٝ ؾٗٞ ت٪نس ق٬ب١ اٱايتذاٚظات ايٓازض٠ ٚاييت تعٗط نا

 Long )يْٛر َٜٛٔ آز(  عكٛض ٚغط٢ ط١ًٜٛ  Jacques Le Gofe 2ٛدٛفؾُج٬ً سني ٜصنط داى ي

Moyen Âge  ْٕٚعين بصيو إىل بسا١ٜ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ , أٚ سُٝٓا ميس داٟ بٛا 18متتس ست٢ ايكط ّGuy 

Bois  ٕ٫ بطٚزٚنػٕٝٛ إغه٬ؾادٝػت( ّ َعتُسًا ع٢ً منط اٱْتاز ايعبٝس10ٟايتاضٜذ ايكسِٜ ست٢ ايكط( 

la production esclavagiste  سٝٓٗا ميهٔ ايكٍٛ أْٓا أَاّ ؼطِٝ يٓعط١ٜ ايتشكٝب ايتاضىٞ ٚأْٓا ,

) ٚ ٖٓا ٜسٍ املع٢ٓ ايعاّ ع٢ً إ ٖصٙ اٯضا٤ أقطب إىل َكذلسات يتؿػرل ايُٓط ا٫دتُاعٞ ايػا٥س يف املطس١ً 

ًٌٝ ؾطزٟ  ٚ إعطا٤ أ١ُٖٝ ايبشج١ٝ يبعض امل٪ضخني َجٌ يٛ دٛف ٚ بٛا يٝػت غ٣ٛ ػاٚظات ؾطز١ٜ َطتبط١ بتش

يًُٓط  ٚ يًعطؾ١ٝ اٱدتُاع١ٝ ايػا٥س٠ يف ؾذل٠ َا ٚ قبػٗا بتًو ايعاٖط٠ ٚ يهٔ ٖصٙ اٯضا٤   ايؿطز١ٜ  ندل٣

أَا ايع١َ٬ ا٭خط٣ اييت ت٪نس اٱمجاع املتؿل عًٝ٘ بني َععِ امل٪ضخني ع٢ً ٚدٛز سكب١ تاضى١ٝ  ٚغٝط١ (, 

ىٞ ؾُٝا ىل )ايعكٛض ايٛغط٢( ؾٗٞ  تهُٔ يف ظٗٛض املكا١َٚ تسٍ ع٢ً ق٬ب١ ْعط١ٜ ايتشكٝب ايتاض

:   tentative de la recomposition )تٓتاتٝـ زٚ ٫ ضٜهَٛبٛظٜػٕٝٛ( حملا٫ٚت إعاز٠ ايبٓا٤ ايتاضىٞ

ثِ    Henri Irénée Marrouؾُٓص بهع١ عؿطات َٔ ايػٓني ظٗطت بعض ا٭عُاٍ شلٓطٟ إٜطٜٓٝ٘ َاضٚ 

ٚغرلٖا يتبين َطس١ً دسٜس٠ غرل قاب١ً يًتػٝرل ٖٞ " ايتاضٜذ ايكسِٜ املتأخط"   Brown Peterيـبٝذل بطإٚ 

, ٚ  , إ٫ إٔ امل٪غػ١ اؾاَع١ٝ أزخًتٗا نُٔ ايتاضٜذ ايكسِٜ L’Antiquité tardive)٫ْتٝهٝتٝ٘ تاضزٜـ( 

خاشلا نُٔ ٚ ؾؿٌ ؾهط٠ إز ٥ٗاقاٚي١ إيػا ٖصا ٜعين ؾؿٌ َٚتُٝع٠  َٛدٛز٠ ٚ أعتدلت ايعكٛض ايٛغط٢

ٚ ٖٛ ْؿؼ (, )ٚ ايتأنٝس ع٢ً ٚدٛزٖا ضغِ إخت٬ف اؿسٚز ايع١َٝٓ املعتُس٠ َٔ امل٪ضخني ايتاضٜذ ايكسِٜ

( ؾُٝا ىل ايعكٛض ايٛغط٢ ٚاٱعتباضات ايكسمي١ يًٓٗه١ ا٫ٜطاي١ٝ املبهط٠ , ٚ َا ظٗط يف املٓطل ٚ املكرل

ض ايٛغط٢ املتأخط٠ ٚ عكط ايٓٗه١ )إٕ ٖصٙ اٯضا٤ تتعًل املكابٌ يف  اي٫ٜٛات املتشس٠ َٔ آضا٤ يًذُع بني ايعكٛ

بايطغب١ يف ضبط املانٞ ايٛطين ٚايعكٛض ايٛغط٢ ا٭ٚضٚب١ٝ( , يهٔ شيو مل ٜعععع ا٭يؿ١ٝ املتُج١ً يف ايعكٛض 

 يُٝجٌ شيو ؾؿ٬ آخط يف ايػا٤ ٖصٙ ايؿذل٠(.ايٛغط٢ ) 

                                                             
 la chute deغكٛط ايكػطٓط١ٝٓٝ ٜػتدسّ  َكطًح  ّ  نُا اْ٘ 1454بُٝٓا ٜػتدسّ  آ٫ٕ بٛضٚ   1453عاز٠ َا ٜؿرل امل٪ضخٕٛ إىل ؾتح ايكػطٓط١ٝٓٝ بعاّ  1

Byzance   ٚيهٓٓا بسٚضْا ْعتدل شيو ؾتشا ٚ ع٢ً ٖصا ا٫غاؽ ْػتدسّ يف نتاباتٓا َكطًح  ؾتح ايكػطٓط١ٝٓٝla conquête de Constantinople. 
2 

LE GOFF J., La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, 1977, 704 p. (première édition 1964). 
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ميجٌ أٟ َؿه١ً سني ٜهٕٛ املٛنٛع ٖٛ )ايعكٛض إٕ ٖصا ايجبات )اٱتؿام( ؾُٝا ىل ايتكػِٝ ايتاضىٞ ٫ 

مبع٢ٓ إٔ ٢ بإتؿام َ٪غػٞ , إ٫ إٔ إَتسازٙ اؾػطايف ٜؿتح ايباب أَاّ أغ١ً٦ نبرل٠, عايٛغط٢( ٚايصٟ و

َٛنٛع ايتشكٝب ايتاضىٞ ٖٛ َٛنٛع َتؿل عًٝ٘ بني امل٪ضخني ٚ امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚ خكٛقا اؾاَعات ٚ 

ذل٠ ايعكٛض ايٛغط٢ املتُٝع٠ بايهجرل َٔ اـكٛق١ٝ  ٚاييت ػعٌ َٔ ايهطٚضٟ اييت ٫ ؽتًـ يف ٚدٛز ؾ

زضاغتٗا ٚ ايتعُل ؾٝٗا بٌ ٚ ايسؾاع عٓٗا, إ٫ إ ٖصا اٱتؿام بني امل٪غػات سٍٛ ايؿها٤ ايعَين يًؿذل٠ 

 . ؾؿٞ إطاض نٝل  يٝؼ يًعكٛض ايٛغط٢املصنٛض٠ يٝؼ بٓؿؼ املػت٣ٛ سُٝٓا ْتشسخ عٔ ايؿها٤ اؾػطايف

  ٕ ْٓعط إىل ؾهط٠ ٚدٛز عكٛض ٚغط٢ َايٝٓٝع١ٜأ أٚضٚبا ايػطب١ٝ. ؾُٔ ايبسٜٗٞ ز٫ي١ َٓطك١ٝ غ٣ٛ يف

mélanisien   أٚ ٖٓس١ٜamérindien آبػٛضز( ع٢ً إْٗا ؾهط٠ َٓاؾ١ٝ يًُٓطل( absurde  ٕنُا أ ;

ٚخطرل٠. باٱناؾ١  اؿسٜح عٔ ايٝابإ يف ايعكٛض ايٛغط٢ ميهٔ إٔ ٜأخصْا إىل َكاض١ْ َػط١ٜ , غرل فس١ٜ

إىل شيو ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايكطب َٔ ايػطب ايٛغٝط ؾإْٓا ْذلزز يف اؿسٜح عٔ عكٛض ٚغط٢ بٝعْط١ٝ أٚ 

إغ١َٝ٬ . إٕ ايسضاغات ايتش١ًًٝٝ ايتاضى١ٝ املعاقط٠ تط٣ ٖصٙ اؿكط١ٜ يف ز٫ي١ َكطًح )ايعكٛض ايٛغط٢( 

قٌ ايسضاغ١ ٚ يف ايؿها٤ املعتدل )   smoeoioetA  )زَٚٝٓاْت( َدلض٠ بأ١ًٖٝ ايتٛدٗات اييت تعتدل ١َُٓٝٗ

 .1(املككٛز ب٘ ايػطب ا٭ٚضٚبٞ

إٕ املٓاطك١ٝ " ا٫مكاض يف َٓطك١" يف ايتكػِٝ ايتاضىٞ ٜكٛزْا إشًا إىل ايػ٪اٍ عٔ ايعكٛض ايٛغط٢ 

ؾذل٠  يف إطاض تاضىٞ نبرل : ؾايعكٛض ايٛغط٢  تعطف ع٢ً أْٗا   matricielleنعطؾ١ٝ تاضى١ٝ ط١ًٜٛ

غتجٓا٤ بعض اعا٬َت ايعا١َ )ايتباز٫ت(. ؾُع تهٜٛٔ ٚبٓا٤ أٚضٚبا املٓاؾػ١ , َٗس اٱْتاز ايكٓاعٞ ٚامل

( َتُٝع بٗصا غرل ايعكٛض ايٛغط٫٢ ٜٛدس أٟ ؾها٤ ظَين آخط ) 2ايٓذاسات املتؿطق١ يبعض ايجكاؾات ا٭خط٣

:  ٚاييت غاُٖت يف ا٫قتكاز ايعاملٞملدتًؿ١ ايسٚض املازٟ املٛغّٛ بايتطٛض ايتسضهٞ يػًػ١ً َٔ ايعٛاٌَ ا

تػدرل )اغتػ٬ٍ( ايطاق١ اؿٝٛا١ْٝ , اٯي١ٝ , ا٭دٛض , اغتك٬ٍ ايٛسس٠ ايعا١ًٝ٥, املس١ْٝ. إٕ ٖصٙ امل٪٬ٖت ) 

ٚ ايسخٍٛ يف )  اٱؾاض٠ يٓٗا١ٜ ايؿذل٠ املتٛغط١ ايعٛاٌَ ( اييت ظٗطت خ٬ٍ ٖصا ايؿها٤ ايعَين ايٛغٝط أعطت

( : أَا ْٗا١ٜ اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ ؾٗٞ تؿتح َطس١ً ام٬ٍ ٠ ٖٞ عكط ايٓٗه١ أٚ املٛيس اؾسٜسؾذل٠ دسٜس

)٫ َْٛسٜايٝعاغٕٝٛ  ْعاّ اٱْتاز ايطقٝكٞ )ايعبٛز١ٜ( , ٚاؾتتاح عامل دسٜس وهط يعامل١ٝ " ايُٓٛشز ا٭ٚضٚبٞ"

شيو ٜهاف إىل سػاب  نٌ. )  la mondialisation du modèle européen زٚ َٛزٍ اٚضٚبٝإ(

                                                             
١ ا٭خط٣ ٚ ايسيٌٝ ٖٛ ػسض اٱؾاض٠ نُا أٚضزْا يف َنت ايٓل إىل إٔ امل٪ضخني ٜٓعطٕٚ إىل َطس١ً ايعكٛض ايٛغط٢ نُطس١ً ٖٞ أقٌ يف ؾأْٗا َٔ املطاسٌ ايتاضىٝ 1

ٜعتدلٕٚ ٖصٙ املطس١ً يف ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ظاٖط٠ ٚ امل٪ضخني بعض ع٢ً املطس١ً اييت تًٝٗا. إ٫ إٔ  la Renaissanceإط٬م َكطًح عكط ايٓٗه١ اٚ املٛيس اؾسٜس 

ٚ ٖٛ َا ٫ ْتؿل  طَؿٗٛض٠ بٌ ٚ َػٝطط٠ ع٢ً تاضٜذ ا٭َِ ا٭خط٣ ٚ بايتايٞ ؾٗصا ٖٛ املدلض يككط َكطًح  ايعكٛض ايٛغط٢ ع٢ً َطس١ً َٔ ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ؾك

 .َع٘
 سٜس.غرل تًو اييت تٓتُٞ إىل ايعكٛض ايٛغط٢ ٚإىل غطب أٚضٚبا بايتش 2
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دصٚض  سٝح تعٛزايعكٛض ايٛغط٢ نؿذل٠ غ١ٝٓ ٚ َتُٝع٠ يف املػرل٠ ايتاضى١ٝ ٭ٚضٚبا ع٢ً ٚ د٘ اـكٛم 

 (. عػب َا ٜط٣ امل٪ضر آ٫ٕ بٛضٚاؿكب١ ايٛغٝط١  تكسّ ا٭ٚضٚبٞ إىلاي

ـ ايتذاضب اٱٜسٜٛيٛد١ٝ إٕ غ٢ٓ ٖصٙ املػاض اـام بأٚضبا املطنع١ٜ ٜعتُس يف دع٤ َٓ٘ ع٢ً أْٗا تتكبٌ كتً 

يًتاضٜذ, ٚاييت تهٕٛ أسٝاْا غرل ١ُ٥٬َ )قعب١ ايتأقًِ(. نُا إٔ ايؿها٤ ايعَين يًتكسّ ا٫قتكازٟ ٜتُاؾ٢ 

قتكاز ايهاثٛيٝهٞ يًػ٬ّ ٚدس ْؿػ٘ هتُع َع ؾًػؿات ايتاضٜذ املػٝش١ٝ اي٬ت١ٝٓٝ ; سٝح إٔ ا٫ َع َكرل

2ٚ ٖٝذٌ  rtgstg1ايطٚس١ٝ نٗطزض 
Hegel َٚع املاضنػٝني )سٝح إٔ َبسأ ايذلانِ ا٭قًٞ يًجط٠ٚ ميهٔ  أ

ٖصا  مبع٢ٓ إٔإٔ ٜػذٌ بؿهٌ ناٌَ يف بٓا٤ اٱقطاع نُا نإ َع٫ُٛ ب٘ أغاغًا يف ايعكٛض ايٛغط٢( 

يف ايتٛد٘ ٚ ٖصٙ ايعاٖط٠ اخصت اقٛشلا َٔ ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ ٖصا ٜعهؼ تأثرل ٖصٙ ايؿذل٠ ع٢ً َا بعسٖا 

, سٝح اَتعدت ايهجرل َٔ ايعٛاٌَ ٚ  غاغٝاتٗا َٔ تًو ايؿذل٠أخصت أؿٝا٠ اييت ايهجرل َٔ َٓاسٞ ا

. ٚ ٖصٙ ايس٫ي١ ا٫هاب١ٝ يًعكٛض ايٛغط٢ املطؾٛع١ خكٛقًا بٛاغط١ املتٓاقهات يتهٕٛ اٚضٚبا اؿسٜج١ 

١ٝ ع٢ً أغاؽ أْٗا دٛاب ع٢ً ايؿهط٠ ايكا١ً٥ بعسّ ا٭ًٖ -بطبٝع١ اؿاٍ–َ٪ضخٞ ايعكٛض ايٛغط٢ تططح 

ّ 16ّ ٚايـ  15)اٱْتكام َٔ ؾإٔ ٖصٙ ايؿذل٠( ٚاييت ٖٞ أغاؽ املكطًح ) ايعكٛض ايٛغط٢( َٓص ايكطٕ ايـ 

ٕ َكطًح " ايٛغط٢" أٚ " ايٛغٝط"  ٜتهُٔ ؾهط٠ ايدلبط١ٜ ٚعسّ إؿط أٚ تعٗط يف ضأٟ ايعا١َ , سٝح ٚاييت تٓت

 ايٓعاّ.

ييت تعطٞ أ١ُٖٝ بايػ١ يؿذل٠ ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ اٖصٙ اـط١ امل١ُٓٝٗ يف ايٛغط  اؾاَعٞ املعاقط  ) 

( تعٗط ١َُٗ ٚنعٝؿ١  يف إٓ ٚاسس : ؾٗٞ ١َُٗ َٔ سٝح ايٛاقع١ٝ اييت خكٛقا يف املػاض ايتاضىٞ ٭ٚضٚبا

ؼًُٗا : ؾايهجرل َٔ أزٚات ايؿتح ٭ٚضٚبا املٓاؾػ١ ٚاملٓتذ١ مت ظٗٛضٖا يف ايعكٛض ايٛغط٢. إ٫ إٔ ايٓػب١ٝ يف 

( بٛدٛز ٚ املتُٝعٛغط٢ ميهٔ إٔ ؽؿٞ اـكٛق١ٝ شلصا ايؿها٤ ايعَين ايٛغٝط :  ) خكٛق١ٝ ايعكٛض اي

)غَٛٞ  أٚ " ْكـ سط٠" libre  )يٝدل( ْعاّ إْتادٞ بسٕٚ ؾو ؾطٜس يف ايتاضٜذ ايعاملٞ ممٝع بؿ٬س١ " سط٠"

َتٛضط١  قه١َٛ بطبك١ َٔ ا٫غتكطاط١ٝ اؿطب١ٝ ٚاييت تػتكطع " أدط٠", أٚ بهٓٝػ١ iebgt-Atoe يٝدل(

                                                             
ٖٛ أسس ايهتاب ٚايٓكاز ٚايؿ٬غؿ١ ا٭ملإ ا٭نجط أقاي١ ٚتٓٛعٶا. ٚميهٔ إٔ ًُٜؼ تأثرلٙ ايعُٝل ع٢ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ   -1803ّ) 1744ٖطزض, ٜٖٛإ دٛتؿطٜس ؾٕٛ ) 1

ٝٶا. ٚقس أشلِ دٛت٘ ُٚنتٻاب سطن١ ايعاقؿ١ ٚاؾٗس ا٭ملا١ْٝ اٯخطٜٔ بأؾهاض دسٜس٠ يف ايؿعط ٚايؿٔ ٚا ٚاقٌ ٖطزض دٗٛز  يًػ١ ٚايسٜٔ ايٓكطاْٞ ٚايتاضٜذ.ساي

ٍ ؾهػبرل ٚأٚغٝإ ٚايؿعطا٤ دٛتٗٛيس يٝػٝٓر يف قاٚي١ ؼطٜط ايهتاب ا٭ملإ َٔ تكًٝس ايه٬غٝه١ٝ ايؿطْػ١ٝ, اعتُازٶا ع٢ً ايْٝٛاْٝني ايكسا٢َ. ٚنإ ٜط٣ إٔ أعُا

مجات٘ يؿهػبرل ٚأغاْٞ ايعسٜس َٔ ا٭َِ مناشز يذلمجات ايطَٚاْػٝني ا٭ملإ ايصٜٔ تبعٛٙ. ٚقس ٚنْٛت تط .ايعدلٜني ٚا٭غاْٞ ايؿعب١ٝ تتػا٣ٚ َع أعُاٍ اٱغطٜل

ّ ( بٓعطٜات ١َُٗ عٔ تطٛض اؿهاض٠. ٚقس أٚنح إٔ ايتطٛض ايجكايف دع٤ َٔ تطٛض ايطبٝع١, أنجط َٔ نْٛ٘ تعبرلٶا (1784-1791أغِٗ عًُ٘ أؾهاض يؿًػؿ١ ايتاضٜذ 

ٓٶا ملسضؽ ؾكرل. ٚيف داَع١ نْٛٝذػدلز, زضؽ اي٬ٖٛت ٚايؿًػؿ١. ٚقس نإ إمياٌْٜٛ  .١ يًبؿطعٔ ايطغب١ اؿط٠ ايعك٬ْٝ ٚٴيٹسٳ ٖطزض يف َٛضٚلٔ, ؾطقٞ بطٚغٝا, اب

أقبشا قسٜكني. دٛت٘, ٚناْط أسس َسضغٝ٘ ٖٓاى. ٚبعس أضبع غٓٛات ْادش١ عٌُ ؾٝٗا ٚاعًعا َٚسضغٶا يف ضها ٚضٚغٝا, ضسٌ ٖطزض عدل أٚضٚبا. ٚيف غذلاغبٛضز, قابٌ 

َٶا يًهٓا٥ؼ ٚٚاعغ قه١ُ يف ؾُٝاض   ّ.1776َٚٔ خ٬ٍ تأثرل دٛت٘, اخترل ٖطزض َسٜطٶا عا
ّ ( ٖٛ ؾًٝػٛف أملاْٞ ٚيس يف 1831ْٛؾُدل  14 — 1770أغػطؼ  Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( )27دٛضز ًًِٜٚٗ ؾطٜسضٜو ٖٝػٌ )باٱلًٝع١ٜ  2

١ اؾٓٛب١ٝ ايػطب١ٝٹ َٔ أملاْٝا. ٜعتدل ٖٝػٌ أسس أِٖ ايؿ٬غؿ١ ا٭ملإ سٝح ٜعتدل أِٖ َ٪غػٞ سطن١ ايؿًػؿ١ املجاي١ٝ ا٭ملا١ْٝ يف ؾتٛتػاضت ؾٛضتُٝبرلؽ, يف املٓطك

 أٚا٥ٌ ايكطٕ ايتاغع عؿط امل٬ٝزٟ.
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نصيو يف ايػٝطط٠ ايجكاؾ١ٝ ع٢ً ايؿعٛب ٚنصيو يف ايبٓا٤ املايٞ. أنـ إىل شيو إٔ بٓا٤ ) أٚ تطٛض( 

ايسغتٛض إىل َا ٜػ٢ُ بايسٚي١ اؿسٜج١ ٜأخص أقٛي٘ بسٕٚ ؾو َٔ ايٓعاّ ايصٟ ْؿهٌ تػُٝت٘ بـ " ا٫َاضٟ" 

ؼت ؾهط٠ إٔ عكط ايٓٗه١ ٖٛ مبجاب١ ٕ َٔ املِٗ ٚنع خط إ( إىل   نُا ػسض اٱؾاض٠عٔ " اٱقطاعٞ". ) 

اؿس ايؿاقٌ أٚ مبجاب١ ايعٛز٠ إىل بٓا٤ أغطٛض٠ بٗسف اٜسٚيٛدٞ ) مما أعام بؿهٌ نبرل أٟ تكسّ ٭ٟ تاضٜذ 

( ٚ ايصٟ ٜعين إٔ غٝاب اٱْتاز ايؿهطٟ  يف ايعكٛض ايٛغط٢ ؾهٌ ؾ٬ً أٚ ضنٛزا يًعًّٛ يف ايعكٛض ايٛغط٢ 

نٕٛ ساد١ يف ؼؿٝع ايعكٌ ا٭ٚضٚبٞ ٚ شيو بعٗٛض ايٓعطٜات ٚ ا٭ؾهاض ٚ املساضؽ ؾهطٜا ٚ عًُٝا يف أٚضٚبا مما 

. ايؿ١ٝٓ  بٌ ٚ ا٭غاطرل ٚ غرلٖا ٚ اييت ؼهٞ املانٞ ٚ نطٚض٠ ايعٛز٠ إيٝ٘ يًدطٚز َٔ ؾذل٠ ايعكٛض ايٛغط٢

ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ يف  ( ميهٔ إٔ مهِ إٔ عامل١ٝ اٱْتاز )سٝح) يك١ُٝ :نُا أْ٘ َٔ املِٗ ايتُٝٝع بني ايعٌُ ٚا

( بسٕٚ ضؾض ا٭غؼ اييت قاَت نْٛٗا قاَت َكابٌ سٝا٠ ايؿطزايعامل ( ناْت ناضث١ٝ أٚ غرل إْػا١ْٝ  )

( ٚ اٱقطاع ٚ اييت ميهٔ إٔ ْطبطٗا ثا١ْٝ بايعبٛز١ٜ ٚ اٱغتػ٬ٍ يًؿطزعًٝٗا ٚاييت تعٛز إىل ايعكٛض ايٛغط٢ )

 عكٛض ايٛغط٢.ٚشيو زٕٚ ايتكًٌٝ َٔ أ١ُٖٝ خكٛق١ٝ تاضٜذ اي

 )أٚضٚبٝٛغٓذلٜعّ( إٕ غ٪اٍ ايطؾض اٱٜسٜٛيٛدٞ املتعًل باٱمكاض يف ايتشًٌٝ ع٢ً ٚد١ٗ ايٓعط ا٭ٚضٚب١ٝ

européocentrisme  ْٚعين بصيو ق١ً ايسضاغات املتعًك١ بايعكٛض ايٛغط٢ يف غرل اؾاَعات ا٭ٚضٚب١ٝ(ٚ ) 

ٕ ايذلادع إَطٜه١ٝ , سٝح داز يف اؾاَعات ا٭ٖٛ َٛنٛع ٜططح بؿهٌ  سكب١ ايعكٛض ايٛغط٢بايتايٞ ضؾض 

يف ايسضاغات اـاق١ بايعكٛض ايٛغط٢ َٓص عؿطٜٔ عاًَا ٚانح َٚكًل. ؾؿٞ خهِ تعسز ايعًّٛ ْٚعين بصيو 

ٖصٙ اؿطن١ اييت ميهٔ تػُٝتٗا بػٝاغ١ اشل١ٜٛ سٝح تتٛىل ا٭عاخ ٚ ايسضاغات ؼسٜس ا٭قٍٛ املؿذلن١ 

عًٝ٘  ًاقهَٛ ًابػٝط ًااؿاي١ٝ , لس إٔ ايػطب ايٛغٝط ٫ ميجٌ غ٣ٛ دع٤ ايجكاؾ١ٝ أٚ ايعطق١ٝ يًؿعٛب

)مما ٜػتٛدب عسّ إعطا٥٘ أ١ُٖٝ يف ايبشح )َسإ( بػبب قطابت٘ َع ظعُا٤ أَطٜها ا٫غتعُاض١ٜ ٚاملػتعُطات 

بايعكط  ١ٗتُايتٛد٘ ايػا٥س يف أٚضٚبا امل عهؼ ٚ ايسضاغ١ ٚ اٱيتؿات يسضاغ١ اشل١ٜٛ ا٭َطٜه١ٝ ٚ دصٚضٖا, ٖٚٛ

 (.ايٛغٝط

يف ؾطض ؾهط٠ ايعكٛض ايٛغط٢ ع٢ً عُّٛ َطانع ا٭عاخ ٚ ظٗٛض َجٌ ع٠ٚ٬ ع٢ً ٖصا ايهعـ امل٪غػٞ ) 

 ٖصٙ اٱػاٖات اييت تط٣ ؾٝٗا عسّ ا٭١ًٖٝ يًسضاغ١ خكٛقا يف أَطٜها ( تعٗط َؿه١ً أخط٣ تتُجٌ يف ؾهط٠

نٕٛ َجٌ ٖصا ٢ً تؿطز زٚضٙ يف ايتاضٜذ ايعاملٞ , )سكط ايعكٛض ايٛغط٢ ع٢ً ايػطب اي٬تٝين , اعتُازًا ع

( وٌُ بعض املٛاْع ٚاٱعٛدادات : ؾًٛ أخصْا َج٬ً تاضٜذ ايؿًػؿ١ يف ايعكٛض ايٛغط٢ , غٝهٕٛ َٔ ايتٛد٘

ايٛانح إٔ إخطاز ايؿهط ايعطبٞ , ايٝٗٛزٟ , ايبٝعْطٞ غٝكٛزْا إىل تٓاقض , ٚشيو ٭ٕ ايتساخٌ يف ٖصا ااجماٍ 

كاؾات نإ سكٝك١ ; إ٫ إٔ ٖصا ايتساخٌ نإ ف٫ًٛٗ خ٬ٍ عسز َٔ ايكطٕٚ. إ٫ إٔ ااجمتُعات بني ٖصٙ ايج

)يٛض  ٫ٚ يف َا آيت إيٝ٘  Aegoleogt itog )يٛض غذلٚنتٛض(اٱغ١َٝ٬ ٫ متًو ؾ٦ًٝا " ٚغٝطًا " ٫ يف بٓا٥ٗا
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 -٢"  نصات ٖٞ ؾها٤ دػطايف. ؾٝتٛدب إشا ايٛقٍٛ إىل ؾهط٠ إٔ " ايعكٛض ايٛغطstitoeg itog1 زٚؾٝٓرل(

ٕ خط١ ايتطٛض) ايتاضىٞ( اساخ كتًؿ١ ; باٱناؾ١ إىل شيو ؾقٌُ بأس spatio-temporelleظَين 

اؿكٝك١ ٚشيو بٛقؿٗا يف إطاض اؿاد١ يف ايتسضز يف أٟ  outrageusementتػٌٗ ٚبؿهٌ نبرل) َٗين( 

 ؾٗست يتٚبسا١ٜ ايٓعاّ اٱَاضٟ ٖٞ ايؿذل٠ اي ٚعًٝ٘ ؾإ ايؿذل٠ ايط١ًٜٛ ايٛاقع١ بني غكٛط ضًَٚا :  تطٛض

ظٗٛضاٱقطاع١ٝ , ٚ ٖٛ تطٛض تاضىٞ ٧ًَ بايتٓاقهات ٚ ايتعكٝسات ٚ ايػُٛض نُا ٜسٍ ع٢ً شيو ايكطاع 

ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ؽكٝل ؾذل٠ ايعكط ا٭خرل ايصٟ سسخ بني َعاضنٞ ايٓعاّ اٱقطاعٞ َٚ٪ٜسٜ٘ ) 

 ( .بعض ا٭خطا٤ سػب آ٫ٕ بٛضٚ ؾٓؿؼ امل٪ضر هعّ بٗصا ايتٛد٘ايٛغٝط ع٢ً ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ وٌُ 

ؾإٕ ٖصٙ اٱضاز٠  يف خًل خطٛات أٚ ْكاط ٚانش١ ٖٞ اييت أعطت َهاًْا بني  ٚ بايعٛز٠ إىل ظٗٛض املكطًح 

 ايكطٕ ايػازؽ عؿط ٚايجأَ عؿط امل٬ٝزٜني ملكطًح ايعكٛض ايٛغط٢ َدلضا بعٗٛض تػرلات عكط ايٓٗه١

 .  )نُا( إٕ عًُا٤ ايًػ١ قس سسزٚا َٓص ظَٔ طٌٜٛ أظ١َٓ ظٗٛض املكطًشات َجRenaissanceٌ )ضٜٓٝػاْؼ(

media tempestas, medium aevum, media antiquitas " إخل ,َٝسٜا متبٝػتاؽ  "– 

 2Giovanni Andreaَٝسٜا اْتٝهٝتاؽ, ٚعاز٠ َا ٜٓػب إىل دٝٛؾاْٞ أْسضٜا بٛغٞ -َٝسّٜٛ آٜؿّٝٛ

Bussi  رلٜا , قؼ ايAleria    نأٍٚ َٔ اغتعٌُ ايتعبرلmedia tempestas   1469َٝسٜا متبػتاؽ َٓص ّ

4ٚنع٘ يف َكسَت٘ ٍ  Nicolas de Cues 3ٚشيو يف َسح يـ ْٝه٫ٛؽ زٚ نٜٛؼ
Apulée  آبٛيٝ٘. ٚيهٔ يف

ل اؿكٝكٞ اؿكٝك١ إٔ ٖصا ايتعبرل ٫ ٜؿرل إىل أٟ ؾ٤ٞ غ٣ٛ َاِض قطٜبٺ َكاض١ْ مباٍض أنجط بعسًا. إٕ اـً

املتعًل باملكطًشات " ايتكٛضات" ٫ ميهٔ إٔ وسز بايهًُات ٚإشا أضزْا ايتاضٜذ شلا ؾ٬ هب عًٝٓا ايصٖاب ابعس 

5ّ : يف ٖصا ايتاضٜذ ٜػتعٌُ ؾػاض1550َٟٔ 
Vasari ؽ انػ٬ٕ باْذل()يف زٟ بًٛ  يف سٝا٠ أضٚع ايطغاَني 

 Vies des plus excellents Peintres  َكطًحrinas cita   ضٜٓاؽ غٝتا(renaissance)  

يًس٫ي١ ع٢ً إػاٙ َػرل٠ يًعٛز٠ إىل مجاٍ ايعكٛض ايكسمي١ ايْٝٛا١ْٝ ٚ اي٬ت١ٝٓٝ ٚ اييت ٜكعس بٗا إىل دٝٛتٛ 

                                                             
ٚ ٫ ٜكتكط ع٢ً أ١َ بعٝٓٗا ٚ إمنا ٜسٍ ع٢ً ؾذل٠ نٕٛ َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢ ٫ ٜسٍ ع٢ً شات    Alain BOUREAUْٛز اٱؾاض٠ ٖٓا إىل أْٓا ٫ ْتؿل َع امل٪ضر  1

املكطًح  ٜٓاقـ ز٫ي١  قٛضا يف ٖصا ايبشحَٔ عُط ايبؿط١ٜ ٚ بايتاٟ ميهٔ إ ْطًك٘ ع٢ً تاضٜذ نٌ ا٭َِ زٕٚ إغتجٓا٤.  ٚػسض اٱؾاض٠ نصيو إىل أْٓا قس أؾطزْا 

 ٚ ظٗٛضٙ يف ايهتاب١ ايعطب١ٝ.
 مه نهكثيز األَنّ انطبعاث ظٍزث بفضهً َ  انكالصيكيت انىصُص مه نهكثيز انزئيضي انمحزر َكان 4461 مه نيزياأ اصمف( 4415 -4441) يُصي اوذريا 2

 حيث رَما في صكزحيزا 4464 حخي 4451 مه كان فمذ انكخب وشز عهّ صاعذحً انخي االعمال مه انعذيذ شغم حيث  prefacebully pulpit انمذيمت انكخب

 انطباعت نذار ححزيز رئيش كان بُصي 4461 مه.  أبُنيُس اعمال مه َغيزٌا Opusculaنم انخاصع انمزن مه طتمخطُ ححزيز في صيذي صاعذ

 .انُصطّ انعصُر إنّ مشيزا media tempestats  مصطهح وحج مه كأَل إنيً يعزِ أوً كما. prototypographersنم
 حيث انفاحيكان مكخبت في بُصي اوذريا جيُفاوي عمم لذ َ. انُصطّ انعصُر اَاخز مه يضتانكى رجال احذ َ انماوي مفكز( 4464 - 4444) كُيش دَ ويكُالس 3

 .كُيش دَ ويكُالس ل صكزحيزا كان
 ّ. 1483ْؿط يف ايبٓسق١ٝ عاّ  4
 ى١ٝ ايهتا١ٜ.ٗٓسغا َعُاضٜا سٝح ٜعتدل يّٝٛ ا٭غاؽ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ يؿٕٓٛ تاضَّ نإ ناتبا ٚ ضغاَا  ٚ َ٪ضخا  ٚ  1574-1511دٛضدٝٛ ؾػاضٟ  5
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Giotto et Cimabueٚ غُٝابٛ 
أٚ ؼكٝب تاضىٞ ْػيب ٚإمنا لس   . إْٓا ٖٓا مل لس نصيو تكػ1ِٝ

ْ٘ عٛز٠ إىل ايعكط ايكسِٜ ااجمٝس, ٚشيو بعس َاٍض َعًِ أع٢ً أغاؽ ٠ يًتطٛض: ٜكِٝ اؿانط ططٜك١ قسز

) ٚ ٖصا َا وًُ٘ َػ٢ُ عكط ايٓٗه١ اٚ املٛيس ٚبطبطٟ ٜعطف ببػاط١ ع٢ً اْ٘ سادع أٚ ؾذل٠ اْتكاي١ٝ 

 (. إٕ ايتطٛض ا٭زبٞ ايطدعٞ " املٓعهؼ" يؿهط٠ عكط ايٓٗه١ ٜأتٞ إشا َٔ إضاز٠ يتدلٜط شاتٞ َٔ زا٥ط٠ َٔاؾسٜس

2 ّ. بعس شيو بكًٌٝ قاّ ؾطاْػٝؼ بان16ٕٛايطغاَني ٚا٭زبا٤ يف ايكطٕ 
Francis Bacon  ٚايصٟ ب٢ٓ

قاّ بٛنع ْعط١ٜ يتعاقب عٛز٠ ايعًّٛ اييت   vilipendant scolastiqueَػرلت٘ يف ؼكرلايؿًػؿ١ ايس١ٜٝٓ  

بايتايٞ ؾايعكٛض َٝسٜا َْٛسٟ متبٛضا media mundi temporaٚ  تتدًًٗا ؾذلات ط١ًٜٛ َٔ اؾٌٗ 

 ايٛغط٢ مل تهٔ غ٣ٛ املطس١ً ا٭خرل٠ َٔ تًو ايؿذلات ا٫ْتكاي١ٝ املع١ًُ.

ا٭خط يف ٖصٙ املػرل٠ ايع١َٝٓ ٚاملتعًك١ بايتطٛض ايتًكا٥ٞ ا٫شلٞ  ؾٗٛ ٜٛدس تكطٜبًا يف ْؿؼ ايؿذل٠ ٤ٞ أَا ايؿ

 ٬Flacciusنٝٛؽ ايرلٜهٛؽ ايتاضى١ٝ ٚشيو يف تهٜٛٔ ايتاضٜذ ايدلٚتػتاْٞ بٓؿؼ ططٜك١ تطٛضٙ سٍٛ ؾ

Illyricus
3
 ( Mathias Vlacie) et des centuriateurs de Magdebourg  ٞيـ ايتاضٜذ ايهٓػ٪َ

Histoire ecclésiatique  ٖٝػتٛاض انًٝػٝاتو  ٚاملٓؿٛض يفBâle  ا٭ؾٝا٤ 1574ٚ  1559بني َٔٚ .ّ

)غٓتٛضٜؼ( قطٕٚ اٚ  شٞ إىل ٦َات َٔ ايػٓنياضٜذ املػٝاؾسٜس٠ اييت دا٤ بٗا ٖصا ايعٌُ ٖٛ تكػِٝ َاز٠ ايت

"centuries ّؾكط , ٚيهٓٗا تعتُس  1300"  ٖٚٛ تكػِٝ مل ٜهٔ َعطٚؾًا َٔ قبٌ. تػطز ا٭خباض ست٢ سٛايٞ عا

ايتاضٜذ ايهٓػٞ ايكسِٜ  )أٟ إٔ أظ١َٓ املػٝش١ٝ َكػ١ُ بني( : " tripartitionع٢ً تكػِٝ "َجايج١" 

Antiquité de l’Egliseتاضٜذ َتٛغط 7ْٗا١ٜ ايكطٕ  ٚ , ست٢ , ّâge intermédiaire  ٚأIntermedia 

aetas  ٕثِ  ؾذل٠ َعاقط٠ "1517إىل   8, َػتُطًا َٔ ايكط ,ّcontemporanéité َٔ ْ٘غرل قسز٠. نُا أ "

 dissidence de 4ايٛانح دسًا إٔ يسٜٓا تكػُٝات َٚٛنٛعات أخط٣ ملػرل٠ ْٗه١ أغػٗا إق٬سات يٛثط

Luther : يؿذل٠ املتٛغط١ تطابل َطس١ً ن٬ي١ ايهٓٝػ١ ) خطٚدٗا(  "ا fourvoiement de l’église  "

                                                             
اعُاي٘ قٛض٠ ايعصضا٤ اش نإ دٝٛتٛ قا٥س املكٛضٜٔ ا٫ٜطايني يف ايكطٕ ايطابع عؿط امل٬ٝزٟ  اناؾ١ يهْٛ٘ َٗٓسغا..ؾكس ب٢ٓ بطز ا٫دطاؽ يف ؾًٛضْػا..َٚٔ اؾٗط  1

ْعع١ ٚاقع١ٝ اْػا١ْٝ بسٍ َٔ ايٓعع١ ايطَع١ٜ. ٚمجع بني  يطٚح ٚاؿطن١ ٚدعًٗا شاتاضزلٗا بايٛإ ايؿطٜػهٛ يف اسس نٓا٥ؼ ؾًٛضْػا..ناْت قٛض٠ ايعصضا٤ تٓبض ب

طا٤ ايصٜٔ ٫ٜعطؾٕٛ سػٔ ايطٚا١ٜ ٚق٠ٛ ايتأيٝـ ٚنُاٍ ا٫زا٤..ٖٚٛ اٍٚ َٔ ابتسع املؿاٖس اـًؿ١ٝ بًٛسات ايتكٜٛط. نإ ىتاض ؾدكٝات٘ َٔ اؾطاز ايؿعب ايبػ

٘ نإ َتشطضا َٔ اؾُٛز مٛ اؿطن١ يف يٛسات٘. ٚقس عين بأثاض٠ ا٫سػاؽ املًُػٞ يس٣ املؿاٖس تكٓع ايٛقاض ٚايٓبٌ. ٚمل ٜهٔ ميتًو خدل٠ بكٛاعس املٓعٛض ا٫اْ

 ٚبأظٗاض اؿطن١ يف يٛسات٘.ٚا٫ٖتُاّ بايعٌ ٚايه٤ٛ.ٜٚعتدل َ٪غؼ ايٛاقع١ٝ يف ايؿٔ..ٖٚٛ َ٪غؼ َسضغ١ ؾًٛضْػا يتكٜٛط.
( ,  ؾًٝػٛف ٚ ازٜب الًٝع٣. َ٪غؼ ايٓعع٘ ايتذطٜبٝ٘  1626ابطٌٜ  9ٝت , سلاٍ يٓسٕ , ٖاه - 1561ٜٓاٜط  22) يٓسٕ ,  Francis Baconؾطاْػٝؼ بٝهٕٛ  2

, ٚ عاضض ؾٝ٘ َٓطل اضٜػطٛ ٚ  Novum Organumاؿسٜج٘ ؾ٢ ايعًِ ٚ ايؿًػؿ٘. أيـ أنجط َٔ نتاب َٓٗا نتاب " ْٛؾّٛ اٚضداّْٛ " ) ايٛغًٝ٘ اؾسٜسٙ ( 

 ا٢٥ اؿسٜح ٚ ْاز٣ بايطدٛع يًشكاٜل ايطبٝعٝ٘ َٔ غرل قاٚي١ اغتباقٗا بايعكٌ اٚ اـٝاٍ.َٓٗذ٘ ؾ٢ ايكٝاؽ. اغؼ زعا٥ِ املٓٗر ا٫غتكط
3  (1520-1575 ) Flaccius Illyricus  َكًح بطٚغتاْيت ٖٛ َ٪يـ  Histoire ecclésiastique  باي٬ت١ٝٓٝ ٚ املعطٚف ب Centuries de Magdebourg   
 .ايدلٚتػتاْيت يٲق٬ح ايطٚسٞ ا٭ب ٜعس ؾٗرل, أملاْٞ َػٝشٞ زٜين َكًح( 1483- 1546ّ) (Martin Luther) يٛثط َاضتٔ 4
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 َع ْعاّ املًه١ٝ ايهاضٚيٓذ١ٝ , املتُٝع٠ بكٓاع١ اشلبات ايهاشب١ يكػطٓطني ا٭ٍٚ 
1
la fausse donation de  

 Constantin2ٚشيو  عػب َعطٝات يٛضْعٚ ؾا٫
Lorenzo Valla    .ٖٞصا يف ايكطٕ املان

بطٜكًا قًٜٛا يف ايكطٕ  ايصٟ ٜعٛز إىل ايٛضا٤ عطف  périodisation palinodiqueايتكػِٝ املتػرل يًتاضٜذ 

ّ بػبب تطابط ايط٣٩ ايجكاؾ١ٝ ٚ ايس١ٜٝٓ ٚ يهٓ٘ نإ َبٓٝا ع٢ً ؾذل٠ ط١ًٜٛ , ؾٗٛ ٜأخص دصٚضٙ َٔ بٓا٤ 16

أْ٘ َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ اٱؾاض٠ إىل  ْكطتني  .  نُاّ 8يف ايكطٕ  théologie de l’histoireايتاضٜذ ايسٜين 

يف ايتطٛض ايصٟ سكٌ يف َٛنٛع ظٗٛض ؾهط٠ ايتكػِٝ ايتاضٜذ  أٜا نإ َبتػاٖا ٚ ٖسؾٗا سيت ظٗٛض تٛاضٜذ 

بعض اؾُاعات ايؿطاْػٝها١ْٝ  ايعكٛض ايٛغط٢, ؾُٔ د١ٗ  ٚ َٓص ايكطٕ ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ أخصت

franciscains - 3 ظٗط ؾٝٗا امل٪يـ امل٪ثط يًكسٜؼ بْٛاؾٓتٝٛضٖٚٞ اؾُاعات اييت
saint Bonaventure  

 دعؾٝٛ زٚ ؾًٛض ع٢ً عاتكٗا تطن١ َرلاخ -
4
Joachim de Flore  ٚتكػِ تاضٜذ ايعامل إىل عكٛضâges  ,

ٍٕ يف إطاض تاضٜذ ايػ٬ّ  أٚ ايتاضٜذ ايسٜين  . ؾايعَٔ اؿانط histoire de salutؼتٟٛ ع٢ً ؾذلات ؼٌُ َعا

 tempsٜٓعط إيٝ٘ أق٬ نؿطق١ ممه١ٓ يًعٛز٠ ايػعٝس٠ إىل ايهُاٍ ايػابل , ٖٚٛ ظَٔ ايتاضٜذ ايطغٛيٞ  نإ

apostoliques . يهٔ شيو مل ٜهٔ غ٣ٛ بسا١ٜ ايٓعط إىل ايتاضٜذ نُطاسٌ كتًؿ١ ٚ يهٓٗا َطتبط١ ٚ

َا َا ٖٞ غ٣ٛ تطمج١ اضتباطا ٚثٝكا بايتاضٜذ ايسٜين ؾأٟ َطس١ً َٔ ايتاضٜذ غٛا٤ ناْت إْتهاغ١ أٚ تكس

رل ) ؾهاْت .  أَا اؾ١ٗ ا٭خط٣ شلصا ايتػٝيًكطب أٚ ايبعس َٔ ايهُاٍ املطًٛب ٚ ايصٟ نإ يف ايعكٛض ايػابك١

يف ايعٗٛض اؿكٝكٞ يًتٛاضٜذ ا٭ٚىل اـاق١ بايعكٛض ايٛغط٢ ٚ اييت ظٗطت يف ْٗا١ٜ  َتأخط٠ ٚ يهٓٗا تتُجٌ

ااجمًس  يف  مبتابع١ أغطاض ايٓٗه١ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ; ٖٚٞ ساي١ ّ ٚ )َا ميٝعٖا ٖٛ نْٛٗا( أخصت17ايكطٕ 

 histoire universelle du luthérien Christopheيهطٜػتٛف نًٝط جاْٞ َٔ ايتاضٜذ ايعاملٞ يًٛثط١ٜاي

Keler  ّاملػ٢ُ يٝػتٛضٜا َٝسٟ آٜؿٞ آ متبٛضٟ نْٛػتاْتني َادين آز نْٛػتاْتٝٓٛبًِٝ آ تٛضغٝؼ نابتا : 

l’Historia Meddi Aevi a tempore Constantin Magni ad Constantinopolim a Turcis 

captam  , ٚ ّٜطابل متاًَا َا  -يف ٖصا امل٪يـ – ّ .سٝح إٔ ايتكػِٝ ايتاضىٞ إىل ؾذلات1688ايصٟ ظٗط عا

ٖصا  ٚ ٜعين ايتدكل يف زضاغ١ ايعكٛض ايٛغط٢ , إ٫ إٔ َدلضات  medievisme )َٝسٜؿٝػِ( ٜػ٢ُ ايّٝٛ

 (.) ٚ ْعين بصيو ايتاضٜذ ايهٓػٞ أٚ ايسٜينّ 16ايتكػِٝ َأخٛش٠ َٔ َطدعٝات ايكطٕ 

َتعآًَا َع شيو ظٗطت تؿه١ًٝ أخط٣ يًتشكٝب اٱٜسٜٛيٛدٞ سٝح تٛدس ؾهط٠ ايعٛز٠ زٕٚ اٱْسثاض 

( سٝح   تٓسثط)مبع٢ٓ أْٓا ميهٔ إٔ ْؿػط َػاض ايتاضٜذ مبا ٜؿب٘ املٛد١ يف قعٛز اؿهاضات ٚ ٖبٛطٗا يهٓٗا ٫

                                                             
 ع٢ً ايػًط١ Sylvestre   غًؿػذل ايبابا مبٛدبٗا أعط٢ ا٭ٍٚ قػطٓطني إٔ تكٍٛ نصب١ ٖٞ( Donatio Constantini اي٬ت١ٝٓٝ يف)  قػطٓطني ٖبات 1

 . ايػطبٞ اؾع٤ عٌ بايػًط١  l’imperium ا٭َدلاطٛض وتؿغ ُابٝٓ primauté sur les Églises d'Orient ايؿطق١ٝ ايهٓا٥ؼ
 يٛضْعٚ ؾا٫ ا٫ٜطايٞ ايصٟ ؾٓس ازعا٤ ايهٓٝػ١ بأْٗا متًو نٌ أضانٞ اٜطايٝا ٖب١ َٔ ا٭َدلاطٛض. 2
3 JEAN FIDANZA   َِؿٗٛض ؼت إغSAINT BONAVENTURE    ي٬ٖٛت يف باضٜؼ. ّ , عٌُ نُسضؽ1274-1221ٜعطف أٜها بسنتٛض ايهٓٝػ١ عاف بني 
4 Joachim de Flore  ٞ1202 يف َات ٚ ّ 1130 سسٚز يف إٜطايٝا يف نا٫بط يف ٚيس ناثٛيٝهٞ ٫ٖٛت. 
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غاعست يف اٱػاٙ مٛ تطٛض انجط تاضى١ٝ ٚ قس بٓٝت ع٢ً سًكات أخط٣ . نُا ػسض اٱؾاض٠ إىل أْ٘ ٚ خ٬ٍ 

  ّ  ظٗط يف ٚغط ايكها٠ ٚضداٍ ايكإْٛ يف ؾطْػا, اٜطايٝا  ٚ الًذلا ا٫ٖتُاّ باٱقطاع17ٚ 16ايكطٕ 

féodalité ( ,يهٔ ٖصا ا٫ٖتُاّ نإ ي٘ اٖتُاَات ط ايٛغٝطمما ٜؿهٌ إٖتُاَا بإسس٣ أِٖ زلات ايعك )

,  le droit féodalسٝح ساٍٚ املساؾعٕٛ عٔ ٖصا ايٓعاّ تؿطٜع اؿل اٱقطاعٞ  -ٖٓا -غٝاغ١ٝ َباؾط٠, 

اخص بعض امل٪يؿني املكطبني َٔ ايٓعاّ املًهٞ أٚ اٱَاضات املطنع١ٜ ٚادب تٛنٝح إٔ  ٚ يف ْؿؼ ايٛقت ؾكس

َتس بسٕٚ ٚد٘ سل خ٬ٍ ايعكط ا٘ نإ ٚاقعًا بطبطًٜا أْاز يًكإْٛ ايطَٚاْٞ نُا جٌ ؾػايٓعاّ اٱقطاعٞ مي

اؿسٜح. ٚيهٔ اٱٖتُاّ املعط٢ ٯيٝات َٓح ا٭ضض ٚاٱْتاز ٚاٱهاض نإ بإَهاْ٘ املػا١ُٖ يف خًل اٖتُاّ يف 

 . intermédiaireْٗا١ٜ ا٭َط إهابٞ يًؿذل٠ ا٫ْتكاي١ٝ )املتٛغط١( 

ّ  ٚ شيو ع٢ً ٖاَـ املػرل٠ 18ّ ٚ 17 ك١ٝ يًتكػِٝ ايتاضىٞ تعٛز إيٞ ايكطْنيإٕ ايٓٛا٠ اؿكٝ

ايتاضى١ٝ ايعا١َ ٚاييت تطنعت سٍٛ غ٪اٍ ايٓعاّ اٱقطاعٞ أٚ سٍٛ ا٭قٌ ايػايٞ أٚ اؾطَاْٞ يٮ١َ 

 زٜهٛباز نطْٚٛيٛدٝو ايؿطْػ١ٝ, سٝح بسأت يف إعطا٤ ايٓٛاٙ يتكػِٝ تاضىٞ َبين ع٢ً ايذلتٝب ايعَين

découpage chronologique , ت ايهجرل َٔ ايٓكٛم ٚ ايعًّٛ عٔ ايعكٛض ايٛغط٢ بٛاغط١ ٤سٝح دا

املطتبطني بؿهط٠ إعاز٠ بٓا٤  bollandistes Jésuites 1َعاضف ضداٍ ايهٓٝػ١ , غٛا٤ َٔ د١ٗ ايٝػٛعٝني

2 أٚ يس٣ ايبٝٓٝسنتٝني restitution des textes hagiographiquesايٓكٛم ايس١ٜٝٓ 
les 

Bénédictins  ٟزاؾط(d’Achery  ًَٕٛٝاب ,Mabillon  َاضتني ,Martène  بٛنٝت ,Bouquet  ٚ

 (. Le Nain  de Tillemontايصٜٔ هب إٔ ْهٝـ إيِٝٗ ايعًُاْٞ يٛ ْني زٚ تًُْٝٛت 

ٕ إ, سٝح نإ باٱَهإ اؿسٜح عٔ متٝع ايعكٛض ايٛغط٢ّ ٚيف نٌ أٚضبا , 19يف بسا١ٜ ايكطٕ          

 3leنات ايؿهط١ٜ ٚ ايؿ١ٝٓ اييت تطٛضت بإػاٙ إخهاع ايكطٕٚ املان١ٝ ملا ٜتكبً٘ ايعكٌ ٚ ايكٛاْنياؿط

romantisme   ٚ بايتاىل أقبشت ؾهطتٗا أنجط ْهذا, ٚ عهػت ٖصٙ اؿطنات َ٪٬ٖت ايعكٛض ايٛغط٢

 سٝح ناْت ن١ًُ قٛطٞ troubadourغًٛب ؾاعط ايطباب١ أ  مما ميهٔ شنطٙ َٔ تًو املُٝعات

gothique ٔآنَٛبًٝػُٛ زٚ ٫ض املؿرل٠ يًدلبط١ٜ ست٢ اٯٕ, بسأت يف اٱؾاض٠ إىل إمتاّ ايؿ 

accomplissement de l’art ٚيهٔ ايؿهط٠ تصٖب بعٝسًا عٔ فطز تًو ايتػرلات يف ايُٓط : ؾؿٞ أملاْٝا .

ثرلات عكط ا٭ْٛاض , نإ عامل ايعكٛض ايٛغط٢ ٤ًَٞ بايتٛدٗات ايكسمي١ ٚ ا٭ق١ًٝ ٭١َ بٓت ْؿػٗا نس تأ

                                                             
ّ ٜعطف عهٛ ٖصٙ اؾُاع١ بايٝػٛعٞ ْػب١ 1540مجاع١ ٜػٛع( ٖٞ ضٖب١ٓ ناثٛيٝه١ٝ أغػٗا إغٓاطٝٛؽ زٟ ي٫ٜٛٛ عاّ  Societas Iesuايٝػٛعٕٝٛ )ٚ باي٬ت١ٝٓٝ   1

 املػٝح. يٝػٛع
ايصٟ سسز اغًٛب اؿٝا٠ ايهٓػ١ٝ َٓص ايكطٕ ايػازؽ امل٬ٝزٟ . ٜكهٕٛ أٚقاتِٗ saint Benoît  تؿرل ٖصٙ ايتػ١ُٝ إىل طا٥ؿ١ َٔ املػٝش١ٝ املطتبط١ ب غإ بْٛٛا  2

 بني ايك٠٬ ٚ قطا٠٤ ن٬ّ ايطب نُا ٜكٛيٕٛ ٚ ٜعٝؿٕٛ يف ظٌ أب زاخٌ ايهبٝػ١.
اييت  ٚ ايؿ١ٝٓ اييت تطٛضت خ٬ٍ ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚ تٗسف إىل إخهاع املعاضف يًعكٌ ع٢ً عهؼ ايكطٕٚ ايػابك١ فُٛع١ َٔ اؿطنات ايؿهط١ٜ 3

 ايتكًٝس. غاز ؾٝٗا
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 , ٚاملتٓاقض َع غطش١ٝ اؿهاض٠ Kulturنٛيتٛض  سٝح ظٗطت ايجكاؾ١ اؾرلَا١ْٝ ايعُٝك١ 

, أَا يف ؾطْػا ٚبعس اٖتعاظات la superficialité de civilization   غٛبرلؾٝػٝايٝيت زٚ ٫ غٝؿًٝٝعاغٝٛ

ّ أضن١ٝ تطاٍض بني َٓاقطٟ ا٭سطاض ٚاملًه١ٝ 1848ايجٛض٠ ٚاٱَدلاطٛض١ٜ, ؾإٕ ايعكٛض ايٛغط٢ متجٌ ست٢ 

libéraux et monarchists  إٕ َطس١ً ايتذسٜس ٚنعت ع٢ً عاتكٗا تٛنٝح ا٫غتُطاض١ٜ اييت مجعت َٓص :

 le régime, ايٓعاّ املًهٞ ٚ ايسٚي١ ايجايج١  des Communesّ بعض املػًُات أٚ ا٭غؼ ايعا١َ 12ايكطٕ 

monarchique et le tiers état مل تعس تعٗط نُا يٛ ناْت قطٝع١ ٚيهٔ نُطس١ًٺ اْتٗت 1789. ؾُٓص ّ

1ّ . يٝؼ َٔ املكازؾ١ إٔ يٜٛؼ ايجأَ عؿط1793عاّ 
Louis XVIII   يٛ ؾاضت غِ " ايكإْٛ"اٜطًل le 

charte ْع٢ً ايٓل ايكا ْٞٛle texte constitutionnel  ّٚايصٟ دسز املًه1814.١ٝعا ّ 

 ْط٬ق١ اؿكٝك١ ملسضغ١ ايكٛاْنيضاغات ايعكٛض ايٛغط٢ ؾهاْت َع ا٫أَا ايكاعس٠ امل٪غػ١ٝ ٚ ايك١ٜٛ يس    

ٕ ٖصا ا٫خت٬ف ا٫ٜسٜٛؾٞ إْ٘ َٔ املِٗ ايكٍٛ أ. إ٫ 1829ّ2يف  école des chartes إٜهٍٛ زٟ ؾاضت

ّ, ٚيس إؾتساز ايكطاعات بني اؾُٗٛضٜني ٚاحملاؾعني عٛز٠ اـطط 1848قض مل ٜسّ ; ؾبعس ثٛض٠ عاّ ٚايتٓا

. ٚ بايتايٞ ؾإٕ ايعكٛض ايٛغط٢ أزخًت بٛاغط١ ايتكسَٝني schémas mutationnistesاملعاضن١ 

progressistes  ِٜ3نُٔ ايعَٔ ايطٌٜٛ يًٓعاّ ايكس
l’ancien régime  ّْعين ب٘  ّٚ )1789املٓتٗٞ عا

ؾهاٍ كتًؿ١ بني ايتاز أأٚضٚبا تهٜٛٔ ؼايؿات عسٜس٠ ؼت (. ٚ َع ٖصا ايتطٛض ؾكس ؾٗست ايٓعاّ املًهٞ

ٚايهٓػ١ٝ, سٝح نإ ايهاثٛيٝه١ٝ ايطَٚا١ْٝ تعٝس ػصٜط ْؿػٗا يف ؾها٤ات ناْت يؿذلات ط١ًٜٛ خاضد١ عٔ 

إ ؾٝ٘ َعاضنٛ ايهٗٓٛت ايػٝاغٞ )غًط١ , يف ايٛقت ايصٟ ن déchristianiséesزٜهطٜػتٝاْٝعٜ٘ املػٝش١ٝ 

ٚعسّ تػاَح املػٝش١ٝ يف ايعكٛض  l’obscurantismeٜسٜٕٓٛ ايع١َٝ٬  l’anticléricalismeايهٓٝػ١( 

. ٖصا اـًط املبايؼ ؾٝ٘ )ايٛق١ُ( ؾُٝا ىل  l’intolérance du christianisme médiévalايٛغط٢ 

يًُ٪يـ ٖٓطٟ ؾاضٍ يٝا   La somme ٫ غّٛ س٠ : ؾهتابايعكٛض ايٛغط٢ يٛسغ نصيو يف اي٫ٜٛات املتش

Henry Charles Lea   ( ايصٟ تطدِ إىل ايؿطْػ١ٝ, قس غاِٖ بؿهٌ نبرل 1886سٍٛ قانِ ايتؿتٝـ ٚ )

ضَٚا َٔ دٗتٗا ساٚيت ا٫ْتٗا٤ َٔ يف سني إٔ يف ا٭غطٛض٠ املع١ًُ يًعكٛض ايٛغط٢ ست٢ َٜٛٓا ٖصا. 

                                                             
ست٢ َٛت٘ 1814ه١ َٔ ( ًَو ؾطْػا ْٚاؾاض. ٚار يٜٛؼ ايػازؽ عؿط, ٚعِ يٜٛؼ ايػابع عؿط, سهِ امل1824ًُغبتُدل  16 - 1755ْٛؾُدل  17يٜٛؼ ايجأَ عؿط ) 1

 .1824يف عاّ 
 سٝح بايتاضٜذ املطتبط١ ايعًّٛ يسضاغ١, عؿط ايطابع يٜٛؼ َٔ بأَط 1821 عاّ تأغػت ايكٛاْني زضاغ١ يف َتدكك١ عطٜك١ َسضغ١ ٖٞ ايكٛاْني يسضاغ١ املًه١ٝ املسضغ١ 2

 .ايٛغط٢ ايعكٛض تاضٜذ يف َتدككني يتهٜٛٔ غعت
 بٛضبٕٛ ٚ ؾايٛا ؼت ؾطْػا يف أْؿ٦ت اييت ٚايػٝاغ١ , ايؿطْػٞ ااجمتُع ْعاّ بٗا متٝع اييت ا٭ضغتكطاط١ٝ إىل أغاغا ؿرلٜ Ancien Régime ايكسِٜ ايٓعاّ 3

 ؿلا ٚ املطًل املًو)  املًهٞ ايٓعاّ:  ٖٞ ضنا٥ع ث٬خ ع٢ً ٜعتُس ايكسِٜ ايٓعاّ.  ايؿطْػ١ٝ ايجٛض٠ قبٌ َٔ ب٘ أطٝح ٚنإ. 18ّ ايكطٕ اىل 14 ايكطٕ َٔ غ٫٬ت

 ;Society was divided into three Estates of the realm : the First Estate , Catholic clergy. ا٭ضغتكطاط١ٝ ٚايطبك١ , ايسٜٔ ٚضداٍ ,( ا٫إشلٞ

the Second Estate , the nobility; and the Third Estate , the rest of the population including what we know today as the 

middle class and the pesants. [ 2 
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, بع٢ٓ أْٗا ساٚيت  عكط اٱْػاْٞ َٚٓص بسا١ٜ اٱق٬حَٓص اي la scolastiqueا٫غتٗعا٤ بايؿًػؿ١ ايس١ٜٝٓ 

َٔ خ٬ٍ زضاغ١ ٖصٙ اؿكب١ ٚ إبطاظ َا ؾٝٗا َٔ  خ٬ٍ ايعكط ايٛغٝط ٚ مماضغاتٗا ػٌُٝ غٝاغ١ ايهٓٝػ١

   .ا١ُٖٝ

ّ ْؿط ايبابا 1879عاّ  , ؾؿٞ  ٚ َع ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿطٚ بسا١ٜ ايعؿطٜٔ ظٗطت أٚىل املساضؽ ايتاضى١ٝ     

 بعٓٛإ   encycliqueا اْػٝهًٝوَٓؿٛض Léon XIII 1يٕٝٛ ايجايح عؿط
2
Aeterni Patris   ْٞآتط

ٚايصٟ نإ َٔ املٓتعط إٔ ٜعطٞ َػا١ُٖ ع١ًُٝ يف إعاز٠ ايبٓا٤ ايسٜين ٭ٚضبا بايسع٠ٛ إىل ايعٛز٠ إىل باتطٜؼ 

س٠ يٛ س١ٜٝٓ اييت أعًٓت املػٝش١ٝ اؾسٜيسع٠ٛ اي. ٖصٙ اla philosophie thomisteايؿًػؿ١ املػٝش١ٝ 

 entreprisesيف ايكطٕ ايعؿطٜٔ أظٗطت ايعسٜس َٔ املساضؽ ايتاضى١ٝ   le néo-thomisteثَٛٝػت-ْٝٛ

historiennes يٞ ََْٛٛٝٓتا ٕ ٚنع ايٓعاّ اؿسٜح يًذاَعات ٚاملعاٖس ايبشج١ٝ )اْعط َج٬ أ. نُا

١ بعسا ٶ ُٝت ايعًآعٜس ايكٛض٠ ايعا١َ يًُٓؿ٦قس اْتر َعطؾ١ ت les Monumenta Germaniae)3درلَاْاٟ 

( :   يٝؼ مبع٢ٓ تأقٌٝ ايٓعط٠ ايعُٝك١  يف زضاغ١ ا٭سساخ ايتاضى١ٝ ٚ َٓٗا ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ بايتايٞ ف ) 

َٜٛإ آدٛ مبع٢ٓ )ٜعٛز أٚ ٜأتٞ َٔ  moyenâgeuxَٔ املكازؾ١ إٔ ٜٛدس يف ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ َكطًشات  

َٝسٜؿٝػت مبع٢ٓ )َتدكل يف ايعكط  médiévisteيًس٫ي١ ع٢ً أغطٛض٠ َع١ًُ ٚ    ض ايٛغط٢(ايعكٛ

)ٚ ّ. 1867ٚ 1865بني ايٛغٝط(   , يًس٫ي١ ع٢ً  ايتدكل ايعًُٞ,  ؾه٬ُٖا قس ظٗطت يف ايتاضٜذ املعاقط 

زضاغ١ ايعكٛض ايٛغط٢, ؾإْٗا  ( يف بسا١ٜ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١, ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ ايتكسّ ايهبرل يف أخرلا ْؿرل إىل أْ٘ 

 َاظايت أنجط َٔ أٟ فاٍ تاضىٞ أخط قٌ ٚد١ٗ ْعط.

         احملٛض ايطابع : ظٗٛض َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢ يف أٚضٚبا ٚ إْتكاي٘ إىل ايهتاب١ ايتاضى١ٝ  ايعطب١ٝ : -*

ت اييت تؿرل إىل اؿكب شامما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ ظٗٛض ؾهط٠ ايتكػِٝ ايتاضىٞ قس غبكت ظٗٛض املكطً          

املتؿل عًٝٗا بني امل٪ضخني ٚ امل٪غػات  ايتع١ًُٝٝ ٚ َٓٗا سكب١ ايعكٛض ايٛغط٢. ٚ نُا دا٤ يف َكاٍ  املع١ٓٝ

امل٪ضر آ٫ٕ بٛضٚ ؾإٕ ؾهط٠ ايتشكٝب أٚ ايتكػِٝ  قس بسأت بؿهٌ بػٝط دسا ٚ تطٛضت خ٬ٍ قطٕٚ سيت ظٗطت 

عطٚؾ١ ٚ قسز٠ َٔ قبٌ امل٪غػات ايع١ًُٝ. ٚ قس بسأت بٛازضٖا امل٪يؿات اـاق١ بٗصٙ اؿكب١  ٚ اقبشت َ

املطتبط بط٩ٟ تعٛز إىل ايكطٕ  ايبػٝط١ َٓص ايكطٕ ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ ٚ شيو إعتُازا ع٢ً ايتاضٜذ ايس٢ٜٓ

ؾِٗ  , عًُا إٔ ٖصٙ ايبساٜات مل تهٔ ؼٌُ ؾهط٠ ايتشكٝب بكسض َا ناْت ؼتٟٛ عٌ ؾهط٠ايجأَ امل٬ٝزٟ

عتباض اؿانط ؾطق١ يًعٛز٠ إىل شيو املانٞ املجايٞ , سٝح ظٗطت خ٬ٍ ايكطٕ اٚ َكاضْت٘ باملانٞ ٚ اؿانط

                                                             
 (.1903ّ-1878ّ) بني ايباب١ٜٛ تٛىل  عؿط ايجايح يٕٝٛ ايبابا 1
 تَٛاؽ) Thomas d'Aquin ايكسٜؼ ؾًػؿ١ زضاغ١ َٓٗا اشلسف 1879ّ عاّ املػٝش١ٝ ؾًػؿ١ سٍٛ عؿط ايجايح يٕٝٛ ايباب نتبٗا ضغاي١ اٚ َٓؿٛض عٔ عباض٠ ٖٞ 2

 .اؾسٜس٠ تَٛاؽ ايكسٜؼ ؾًػؿ١ تعين ٚ. néo-thomisme ٜػ٢ُ ملا ايبسا١ٜ ناْت ٚ.(   1274 َاضؽ 7 يف تٛيف , إٜطايٝا يف 1224/1225 ؾ٢ ٚيس زانٜٛٔ
 le baron vom أؾتأٜ ؾِ( اضغتكطاطٞ ْبٌٝ يكب ايباضٕٚ) ايباضٕٚ بٛاغط١ 1819 عاّ تأغٝػ٘ مت,  ايٛغط٢ ايعكٛض زضاغ١ يف َتدكل املاْٞ اعاخ َعٗس ٖٛ 3

Stein ٚ ٙ1949 َٓص َْٝٛذ َكط. 
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   ضايجايح عؿط امل٬ٝزٟ بعض اؾُاعات ايؿطاْػٝها١ْٝ اييت اخصت ع٢ً عاتكٗا َرلاخ ايكسٜؼ بْٛاؾٓتٝٛ
1
Bonaventureهٔ يف إطاض ايتاضٜذ ٚ ايصٟ وٌُ ؾهط٠ تكػِٝ تاضٜذ ايعامل إىل ؾذلات ؼٌُ َعإ ٚ ي

املػٝشٞ , ؾايعَٔ اؿانط نإ ٜٓعط إيٝ٘ أق٬ نؿطق١ ممه١ٓ يًعٛز٠ ايػعٝس٠ إىل ايهُاٍ املطتبط بايسٜٔ 

املػٝشٞ ٚ بايتايٞ ؾإٕ املػرل٠ ايتاضى١ٝ ؾب١ٗٝ مبطاسٌ ايكعٛز ٚ اشلبٛط  أٚ ايكطب ٚ ايبعس عٔ ايسٜٔ ٚ 

ض ؾهط٠ ٚدٛز ؾذلات كتًؿ١ يف َػرل٠ ايتاضٜذ ايعاملٞ أٚ ايتاضٜذ ايهُاٍ ايطٚسٞ, ٚ َا ُٜٗٓا ٖٓا ٖٛ بسا١ٜ تبًٛ

ٜها يف أط يًتاضٜذ ٚ َٔ امل٬سغ أْ٘ نإ اٱْػاْٞ.  بعس شيو مبا ٜكطب َٔ قطْني ظٗط تطٛض آخط يف ايٓع

نأٍٚ َٔ ٚ ايصٟ نإ غهطترلا نٓػٝا إطاض ايهٓٝػ١ سٝح ٜٓػب إىل  دٝٛؾاْٞ أْسضٜا بٛغٞ قؼ أيرلٜا 

 mediaَٝسٜا متبٝػتاؽ    -َٝسٜا اْتٝهٝتاؽ -برل ايعكط ايٛغٝط : َٝسٜا اٜؿّٝٛإغتدسّ تع

tempestas  ٚ medium aevum, media antiquitas  ّ2 ّ  يف نتاب1469٘ٚ شيو عا
Apulée  ,٘ٝآبٛي

. ٚ يهٔ شيو مل ٜهٔ غ٣ٛ ٚ قؿا ملاض قطٜب Nicolas de Cuesْٝه٫ٛؽ زٚ نٜٛؼ  ػٝسٙٚ ايصٟ قسَ٘ يـ

اض أنجط بعسا, يتعٌ بصيو ؾهط٠ ايعكط ايٛغٝط نُا ْتكٛضٖا غا٥ب١ ٚ نصيو ؾهط٠ ايتشكٝب  َكاض١ْ مب

املذلدِ يف احملٛض ايػابل َٔ  3بؿهٌ عاّ ٚ ٖصا عػب َا ٚضز يف عح آ٫ٕ بٛضٚ يف قاَٛؽ ايعكٛض ايٛغط٢

 Flavio Biondo deٖصا ايبشح. يف سني تصنط املٛغٛع١ ايطق١ُٝ أْهاضتا إٔ ؾ٬ؾٝٛ بْٝٛسٚ زٚ ؾٛضيٞ  

Forli  ّيف نتاب٘ 1450ايصٟ نإ غهطترلا نٓػٝا يف ضَٚا اٜها قس إغتعٌُ ٖصا املكطًح ٭ٍٚ َط٠ عا  ّ

 بايًػ١ اٱٜطاي١ٝ ) ٖٝػتٛضّٜٛ آب اْهًٝٓاغ٢ْٛٝ ضَٚاْٛضّٚ آَبرلٟ زٜهازٜؼ(   

                                                             
1 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit.,  p. 950 –953. 
 نإ سٝح ايؿاتٝهإ َهتب١ يف بٛغٞ اْسضٜا دٝٛؾاْٞ عٌُ قس ٚ. ايٛغط٢ ايعكٛض اٚاخط َٔ ايهٓٝػ١ ضداٍ اسس ٚ املاْٞ َؿهط( 1464 - 1401) نٜٛؼ زٚ ْٝه٫ٛؽ 2

 .نٜٛؼ زٚ ْٝه٫ٛؽ ٍ غهطترلا
3 Dictionnaire du Moyen Âge,  op. cit.,  p. 950 –953 
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 Historium ab inclinatione romanorum imperii décades  يعطب١ٝ ٚايصٟ ٜذلدِ  بايًػ١ ا

ّ يف ايبٓسق١ٝ, سٝح ٜصنط امل٪يـ 1483"سكب تاضى١ٝ َٓص غكٛط اٱَدلاطٛض١ٜ ايطَٚا١ْٝ"  ٚ ايصٟ ْؿط عاّ 

ؾهط٠ ٚدٛز َطس١ً متجٌ تٛقـ ايتكسّ ٚمتجٌ ايطنٛز ايجكايف يف أٚضٚبا ٖٚصٙ املطس١ً ٚنعٗا بني ايتاضٜذ 

 . ٚ بايتايٞ ؾإْ٘ ٚ بٓا٤ ع1٢ًكٛض ايٛغط٢ايكسِٜ ٚبساٜات ايٓٗه١ ا٭ٚضب١ٝ اؿسٜج١ ٚ ٖٞ إؾاض٠ إىل ايع

ٚ ايصٟ غبل  ٕ ؾهط٠ ٚدٛز ؾذلات تاضى١ٝ ٖٞ انجط ٚنٛسا يس٣ ؾٛضىلإَعطٝات املٛغٛع١ ؾُٝهٓٓا ايكٍٛ 

  .ظًَٝ٘ دٝٛؾاْٞ

   ّ ٚ قؿا دسٜسا ٖٛ  1550عاّ 2بعس شيو مبا ٜكطب َٔ قطٕ ٚ خ٬ٍ ايكطٕ ايػازؽ عؿط أغتدسّ ايؿٓإ ؾػاضٟ

  
3
rinas - cita  َؿطز٠ ٫ت١ٝٓٝ تعتدل َطازؾا يعكط ايٓٗه١ أٚ املٛيس اؾسٜس ٚ ايصٟ   غٝتا ( -)ضٜٓاؽ ٖٞ ٚ

اـطٚز َٔ َطس١ً ٚ ايسخٍٛ يف أخط٣ ٚاقؿا املػرل٠ ايتاضى١ٝ سٝٓٗا بايعٛز٠ إىل مجاٍ ايعكٛض  ٠وٌُ ؾهط

 ايكسمي١ ايْٝٛا١ْٝ ٚ اي٬ت١ٝٓٝ ٚ اييت ٜكعس بٗا إىل  
4
Giotto et Cimabueٛبايتايٞ ؾُُا  5دٝٛتٛ ٚ غُٝاب ٚ

ؾُُا ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ شيو ٜؿب٘ املٛيس اؾسٜس بعس ؾذل٠ َٔ ايع٬ّ ٚ ايطنٛز.  ٚ يهٓٓا ٖٓا أٜها مل لس 

تكػُٝا أٚ ؼكٝبا تاضىٝا ْػبٝا ٚإمنا لس ٚ قؿا يططٜك١  ايتطٛض يف َػاض ايتاضٜذ  ٚ منط اؿٝا٠ يف أٚضٚبا : 

ىل ايعكط ايكسِٜ ااجمٝس, ٚشيو بعس َاٍض َعًِ ٚبطبطٟ ٜعطف ببػاط١ ٜكِٝ اؿانط ع٢ً أغاؽ اْ٘ عٛز٠ إ

ات يف ع٢ً اْ٘ سادع أٚ ؾذل٠ اْتكاي١ٝ. يٓػتدًل َٔ شيو إٔ املؿهطٜٔ ناْٛا ٜسضنٕٛ َا وسخ َٔ تػرل

خص ٚقتا إٔ شيو أتػُٝت٘ إ٫ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚ تاضىٗا ٚ ناْٛا واٚيٕٛ تؿدٝل َا هطٟ ٚ  ِٗفتُعاتَػرل٠ 

ْػإ اييت تعٗط ع٢ً دػُ٘ ؾٝشاٍٚ ٖٛ ٚ غرلٙ تؿػرلٖا ٚ إٔ ْؿب٘ ايتػرلات مبطاسٌ منٛ اٱ ٚ ميهٔط٬ٜٛ, 

ؼسٜس ا٫خت٬ف ؾُٝا بٝٓٗا ٚ تػ١ُٝ نٌ َطس١ً ٚ اغبابٗا... اخل.  ٚ يف َػرل٠ َكطًح "ايعكٛض ايٛغط٢" ٚ 

6خ٬ٍ ايكطٕ ايػازؽ عؿط امل٬ٝزٟ قاّ ؾطاْػٝؼ بانٕٛ
Francis Bacon ط١ٜ يتعاقب عٛز٠ بٛنع ْع

ٚ اييت  اييت مل تٓهر ؾهطتٗا-ايٛغط٢ ايعًّٛ اييت تتدًًٗا ؾذلات ط١ًٜٛ َٔ اؾٌٗ, ٚ بايتايٞ ؾايعكٛض 

مل تهٔ غ٣ٛ املطس١ً ا٭خرل٠ َٔ تًو ايؿذلات ا٫ْتكاي١ٝ املع١ًُ. غرل إٔ َا ظٗط  -تؿػرلٖا ساٍٚ املؿهطٕٚ

                                                             
1 Encyclopédie Encarta 2002-«Moyen Age » 
2 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 950 –953 
3 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 950 –953 
4 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit.,p. 950 –953 
 اش ايعصضا٤ قٛض٠ اعُاي٘ اؾٗط َٚٔ, ؾًٛضْػا يف ا٫دطاؽ بطز ب٢ٓ ؾكس,  َٗٓسغا يهْٛ٘ اناؾ١  امل٬ٝزٟ عؿط ايطابع ايكطٕ يف ا٫ٜطايٝني املكٛضٜٔ قا٥س دٝٛتٛ نإ 5

 بني ٚمجع. ايطَع١ٜ ايٓعع١ َٔ بسٍ اْػا١ْٝ ٚاقع١ٝ ْعع١ شات ٚدعًٗا ٚاؿطن١ بايطٚح تٓبض ايعصضا٤ قٛض٠ ناْت. ؾًٛضْػا نٓا٥ؼ اسس يف ايؿطٜػهٛ بايٛإ ضزلٗا

 ٜعطؾٕٛ ٫ ايصٜٔ ايبػطا٤ ايؿعب اؾطاز َٔ ؾدكٝات٘ ىتاض نإ. ايتكٜٛط بًٛسات اـًؿ١ٝ املؿاٖس ابتسع َٔ اٍٚ ٖٚٛ. ا٫زا٤ ٚضٚع١ ايتأيٝـ ٚق٠ٛ ايطٚا١ٜ سػٔ

 املؿاٖس يس٣ املًُػٞ ا٫سػاؽ بأثاض٠ عين ٚقس. يٛسات٘ يف اؿطن١ مٛ اؾُٛز َٔ َتشطضا نإ اْ٘ ا٫ املٓعٛض بكٛاعس خدل٠ ميتًو ٜهٔ ٚمل. ٚايٓبٌ ايٛقاض تكٓع

 .يتكٜٛط ؾًٛضْػا َسضغ١ َ٪غؼ ٖٚٛ, ايؿٔ يف ايٛاقع١ٝ َ٪غؼ ٜعتدل ٚ ٚايه٤ٛ بايعٌ ٚا٫ٖتُاّ, يٛسات٘ يف اؿطن١ ٚبإظٗاض
6 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit.,  p. 950 –953 
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ملا ٜطٚٙ َٔ تػرلات يف منط سٝا٠ ايؿعٛب -شاتٞ خ٬ٍ ايكطٕ ايػازؽ عؿط مل ٜهٔ غ٣ٛ إضاز٠ يتدلٜط 

طس١ً ٚقؿٖٛا َؾِٗ ٖ٪٤٫  َٔ زا٥ط٠ بعض  ايطغاَني ٚا٭زبا٤ خ٬ٍ ٖصا ايكطٕ , سٝح ساٍٚ -ا٭ٚضٚب١ٝ

باملٛيس اؾسٜس دا٤ت بعس َطس١ً ميهٔ إٔ تهٕٛ ؾب١ٗٝ باملٛت ايػطٜطٟ ٭ٚضٚبا ٚ ٖٛ َا دا٤ قبٌ شيو يف تكٛض 

ٚ ايصٟ اٚضز ؾهط٠ ايطنٛز خ٬ٍ َطس١ً ٚاقع١ بني  Flavio Biondo de Forliيٞ  ؾ٬ؾٝٛ بْٝٛسٚ زٚ ؾٛض

 ايتاضٜذ ايكسِٜ ٚ عكط ايٓٗه١. 

ا٭خط يف ٖصٙ املػرل٠ ايع١َٝٓ ٚاملتعًك١ بايتطٛض ايتًكا٥ٞ ا٫شلٞ يًتاضٜذ  ؾٗٛ ٜٛدس تكطٜبًا يف ْؿؼ  ٤ٞأَا ايؿ

املكًح ايدلٚتػتاْيت ؾ٬نٝٛؽ ايرلٜهٛؽ  سٝح أيـْٞ ايؿذل٠ ايتاضى١ٝ ٚشيو يف تهٜٛٔ ايتاضٜذ ايدلٚتػتا

Flaccius Illyricus 
ٚ  1559بني  Bâleيف  يصٟ ْؿطٚا  Histoire ecclésiatiqueايتاضٜذ ايهٓػٞ   1

ّ. َٚٔ ا٭ؾٝا٤ اؾسٜس٠ اييت دا٤ بٗا ٖصا ايعٌُ ٖٛ تكػِٝ َاز٠ ايتاضٜذ املػٝشٞ إىل ٦َات َٔ ايػٓني  1574

ٖٚٛ تكػِٝ مل ٜهٔ َعطٚؾًا َٔ قبٌ. سٝح قاّ املكًح ؾ٬نٝٛؽ ايرلٜهٛؽ بػطز  centuries" )قطٕٚ( "

ؾكط , يهٔ ٖصا ايتكػِٝ ٜعتُس ع٢ً تكػِٝ ايتاضٜذ ايهٓػٞ ايكسِٜ ٚ ايصٟ  1300ا٭خباض ست٢ سٛايٞ عاّ 

 Antiquité deايتاضٜذ ايهٓػٞ ايكسِٜ  )أٟ إٔ أظ١َٓ املػٝش١ٝ َكػ١ُ بني( : " tripartitionٜكػِ َجايج١  

l’Eglise  ٕتأتٞ بعسٙ َطس١ً تػ٢ُ بايتاضٜذ املتٛغط 7, ٚ ايصٟ ميتس ست٢ ْٗا١ٜ ايكط ,ّâge 

intermédiaire  ٚأIntermedia aetas ٕثِ تأتٞ بعس شيو ؾذل٠ َعاقط٠ "1517إىل   8, ٜٚػتُطٶ َٔ ايكط ّ 

contemporanéité ؿهط٠ ٚ َكطًح ايعكٛض . ٚ بطبٝع١ اؿاٍ إْٓا ٖٓا مل لس ظٗٛضا ي2" غرل قسز٠

ايٛغط٢ يهٓٓا لس ؾهط٠ تكػِٝ ايتاضٜذ إىل ؾذلات َطدعٝتٗا ايتاضٜذ ايسٜين ٚ إٖتُاَ٘ ؾكط بايتاضٜذ 

املػٝشٞ نُطدع١ٝ. نُا أْ٘ َٔ ايٛانح دسًا إٔ يسٜٓا تكػُٝات َٚٛنٛعات أخط٣ ملػرل٠ ْٗه١ أغػتٗا 

ايؿذل٠ املتٛغط١ نُطس١ً تطابل َطس١ً  ٚ اييت تٓعط إىل : dissidence de Luther  3إق٬سات يٛثط

"  , املتُٝع٠ بكٓاع١ fourvoiement de l’égliseن٬ي١ ايهٓٝػ١ ٚ خطٚدٗا َع ْعاّ املًه١ٝ ايهاضٚيٓذ١ٝ  " 

 اشلبات ايهاشب١ يكػطٓطني ا٭ٍٚ
4
la fausse donation de Constantin  ٚٚشيو  عػب َعطٝات يٛضْع

5ؾا٫
Lorenzo Valla   انٞ ٚ ايصٟ قاّ بسضاغ١ ٚ تؿٓٝس ٖصٙ املطس١ً ٚ خكٛقا اشلبات اييت ظعِ يف ايكطٕ امل

ايبعض بإٔ قػطٓطني أعطاٖا يًهٓٝػ١ ٚ يًبابا. ٚ ْعين بصيو إٔ ايؿهط ايًٛثطٟ قس َٝع ايؿذل٠ ايٛغٝط١ 

نُطس١ً َع١ًُ يف تاضٜذ ايهٓٝػ١ ايؿاغس٠, ٚ َطس١ً ؾػاز ايهٓٝػ١ بايٓػب١ شلصا ايؿهط ٖٞ َطس١ً ايعكٛض 

                                                             
1   (1520-1575  )Flaccius Illyricusيـ ٖٛ بطٚغتاْيت َكًح ايرلٜهٛؽ ؾ٬نٝٛؽ٪َ  Histoire ecclésiastique  ب املعطٚف ٚ باي٬ت١ٝٓٝ Centuries de 

Magdebourg  . 
2 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 950 –953 
 .ايدلٚتػتاْيت يٲق٬ح سٞايطٚ ا٭ب ٜعس ؾٗرل, أملاْٞ َػٝشٞ زٜين َكًح( 1483- 1546ّ) (Martin Luther) يٛثط َاضتٔ 3
 .60ضقِ  امل٬سع١ اْعط  ا٭ٍٚ يكػطٓطني ايهاشب١ اشلبات سٍٛ 4
 .61 امل٬سع١ أْعط ؾا٫ يٛضْعٚ سٍٛ 5
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ايٛغط٢ اييت اعتدلٖا َطس١ً َتُٝع٠ عٔ ايكطٕٚ اييت غتأتٞ ابتسا٤ َٔ ايػازؽ عؿط ٚ ايصٟ ظٗطت خ٬ي٘ 

تًو اٱق٬سات. ٚ َٔ امل٬سغ إٔ َععِ َا هطٟ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ َٔ سطن١ ؾهط١ٜ ٖٛ يف إطاض ايهٓٝػ١ ٚ 

ايصٟ ٜأخص  املتػرل يًتاضٜذتاضىٗا عسا َا هطٟ يس٣ بعض ايطغاَني ٚ ايؿٓاْني. نُا إٔ ٖصا ايتكػِٝ 

ّ بػبب تطابط ايط٣٩ 16دصٚضٙ َٔ ايتاضٜذ ايهٓػٞ )َٔ ايكطٕ ايجأَ امل٬ٝزٟ( قس عطف بطٜكًا قًٜٛا يف ايكطٕ 

 ايجكاؾ١ٝ ٚ ايس١ٜٝٓ يف ٖصٙ ايؿذل٠  نُا أْ٘ نإ َبٓٝا ع٢ً ؾذل٠ ط١ًٜٛ َطدعٝتٗا تاضٜذ ايسٜٔ املػٝشٞ .

اضىٞ قس دا٤ َتأخطا , سٝح إٔ ٖصا ايتطٛض ٜتُجٌ  يف ايعٗٛض اؿكٝكٞ إٕ ايتطٛض اؿكٝكٞ يًتشكٝب ايت  

ّ ٚ َا ميٝعٖا ٖٛ نْٛٗا أخصت يف  17يًتٛاضٜذ ا٭ٚىل اـاق١ بايعكٛض ايٛغط٢ ٚ اييت ظٗطت يف ْٗا١ٜ ايكطٕ 

٪يؿ٘ ملٞ يًٛثط١ٜ ملمبتابع١ أغطاض ايٓٗه١ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ; ٖٚٞ ساي١ ااجمًس ايجاْٞ َٔ ايتاضٜذ ايعا

ٕ ايتكػِٝ ايتاضىٞ إىل ؾذلات ٜطابل متاًَا َا ٜػ٢ُ ايّٝٛ إّ .سٝح 1688, ايصٟ ظٗط عاّ 1نطٜػتٛف نًٝط

ٚ ٜعين ايتدكل يف زضاغ١ ايعكٛض ايٛغط٢ , إ٫ إٔ َدلضات ٖصا ايتكػِٝ  Médiévisme  َٝسٜؿٝػِ

ين ٚ تاضٜذ ايهٓٝػ١ ٚ بساٜات ايتاضٜذ ايسٜ ٖٛ اييت نإ قٛض إٖتُاَٗا ّ 16َٚأخٛش٠ َٔ َطدعٝات ايكطٕ 

ؼٌُ َع٢ٓ  عكط ايٓٗه١. َتعآًَا َع شيو ظٗطت تؿه١ًٝ أخط٣ يًتشكٝب اٱٜسٜٛيٛدٞ سٝح ٚدست ؾهط٠

ايعٛز٠ ػسز اؿهاضات ٚ عسّ اْسثاضٖا ع٢ً ايطغِ َٔ ا٫ْتهاغات اييت تتعطض شلاٚ ٖٛ َا ميهٔ إ ْػُٝ٘ ب

. ٚ بعس ؾذل٠ ايطنٛز ايٛغٝط١ٜ١ يف أٚضٚبا َٔ عٛز٠ أٚ إْبعاخ ٚ ٖٛ َا سسخ عػب ٖصٙ ايٓعط ,  زٕٚ اٱْسثاض

َا ُٜٗٓا ٖٓا ٖٛ ايٓعط يًتاضٜذ نُطاسٌ ٚ نؿذلات ميهٔ إ تتُٝع عٔ بعهٗا َطتبط١ عاٍ اؿهاض٠ املع١ٝٓ 

 ّ  ظٗط يف ٚغط ايكها٠ ٚضداٍ ايكإْٛ يف ؾطْػا, اٜطايٝا  17ٚٚ 16. نُا ػسض اٱؾاض٠ إىل أْ٘ ٚ خ٬ٍ ايكطٕ 

 ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ٖصاٖتُاَا بإسس٣ أِٖ زلات ايعكط ايٛغٝط اٚ ايصٟ ٜعس الًذلا ا٫ٖتُاّ باٱقطاع 

ا٫ٖتُاّ باٱقطاع نإ ي٘ اٖتُاَات غٝاغ١ٝ َباؾط٠ ؽسّ أغطانا قسز٠, ؾؿٞ سني ساٍٚ املساؾعٕٛ عٔ 

مل٪يؿني املكطبني َٔ ايٓعاّ املًهٞ خص بعض اأٜطْٚٗا,  اٖصا ايٓعاّ تؿطٜع اؿل اٱقطاعٞ ملكاحل َع١ٓٝ ناْٛ

ٙ نإ ٚاقعًا أ١ْيًكإْٛ ايطَٚاْٞ نُا  اأٚ اٱَاضات املطنع١ٜ ٚادب تٛنٝح إٔ ايٓعاّ اٱقطاعٞ ميجٌ ؾػاز

اٱٖتُاّ املعط٢ يسضاغ١ آيٝات َٓح ا٭ضض  إ٫ إٔ ٖصابطبطًٜا إَتس بسٕٚ ٚد٘ سل خ٬ٍ ايعكط اؿسٜح , 

٘ املػا١ُٖ يف خًل اٖتُاّ يف ْٗا١ٜ ا٭َط إهابٞ يًؿذل٠ ا٫ْتكاي١ٝ )املتٛغط١( ٚاٱْتاز ٚاٱهاض نإ بإَهاْ

امل٬ٝزٜني   17ٚ  16ٚ بايتايٞ ؾإٕ ايكطْني اٍنٕٛ ايٓعاّ اٱقطاعٞ ٖٛ َٔ أِٖ ممٝعات ايعكٛض ايٛغط٢. 

١ٝ يًتكػِٝ ايٓٛا٠ اؿكٝك غرل إٔاغ١ سكٝك١ٝ يؿذل٠ ايعكٛض ايٛغط٢.ميج٬ٕ ْكط١ ١َُٗ يف ايتكسّ مٛ زض

مبع٢ٓ إٔ  ايذلتٝب ايعَينظٗط ايتٛد٘ مٛ تكػِٝ َبين ع٢ً ّ  , سٝح 18ّ ٚ 17ايتاضىٞ تعٛز إيٞ ايكطْني 

ايؿذلات ايتاضى١ٝ اقبشت انجط ٚنٛسا ٚ ٜعٛز شيو إىل ايٓكٛم ٚ ايعًّٛ  ايهجرل٠  اـاق١ بايعكٛض 

                                                             
 أوظز حزجمت بحث آالن بُرَ في انمحُر انضابك مه ٌذا انبحث. 4
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  .ايبٝٓٝسنتٝني أٚ  ١1 ايٝػٛعٝنيت بٛاغط١ َعاضف ضداٍ ايهٓٝػ١ , غٛا٤ َٔ د٤ٗداايٛغط٢ ٚ اييت 
يف أَا   2

ٚ اييت اخهعت تُٝع ايعكٛض ايٛغط٢, ب ؾُٝا ٜتعًليف نٌ أٚضبا  ؾكس نإ ا٭َط قػَٛا 19ّبسا١ٜ ايكطٕ 

مما ؾهٌ ؾطق١  ا ٜتكبً٘ ايعكٌ ٚ ايكٛاْني ,ًسضاغ١ ٚ ايبشح ٚ بايتايٞ مليقطْٚٗا  نػرلٖا َٔ ايكطٕٚ املان١ٝ 

ع٢ً اْٗا ؾذل٠ غ١ٝٓ ٚ ضا٥ع١ تػتشل كب١ ايٛغٝط١. بٌ بسأ ايباسجٕٛ ٜٓعطٕٚ إيٝٗا ٖصٙ اؿ َ٪٬ٖتيؿِٗ 

املؿرل٠ يًدلبط١ٜ ست٢ اٯٕ, يتؿرل إىل gothique ايسضاغ١ ٚ اٱسذلاّ , سٝح تطٛض ايٓعط إىل ن١ًُ قٛطٞ 

كٛقا يف  أملاْٝا , بٌ ظٗط اٱعتعاظ بٗصٙ ايؿذل٠ نذع٤ َٔ تاضٜذ اشل١ٜٛ يف ايجكاؾ١ ا٫ٚضٚب١ٝ خ إمتاّ ايؿٔ

ظٗطت املعاٖس املتدكك١ يف ٖصٙ اؿكب١.  أَا يف ؾطْػا ٚبعس اٖتعاظات ايجٛض٠ ٚاٱَدلاطٛض١ٜ, ؾإٕ سٝح 

ّ أضن١ٝ تطاٍض بني َٓاقطٟ ا٭سطاض ٚاملًه١ٝ مبعين إٔ ٖصٙ املطس١ً ٖٞ 1848ايعكٛض ايٛغط٢ متجٌ ست٢ 

ّ 1829 ٚ ػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ عاّ . عكب أٚ امٝاظ ٚ يهٔ زٕٚ ت عًٝٗا ٚ ع٢ً ٚدٛزٖا ٚ متٝعٖا اَطس١ً َتؿك

ايكاعس٠ امل٪غػ١ٝ  ٚ ايك١ٜٛ يسضاغات ايعكٛض ايٛغط٢ يف ؾطْػا ٚ شيو َع اٱْط٬ق١ اؿكٝك١ ملسضغ١ ميجٌ 

3ايكٛاْني  
école des chartes  اييت ناْت َُٗتٗا اضؾؿ١ امل٪يؿات ٚ تػٌٗٝ ١َُٗ ايباسجني ٚ املٗتُني ٚ

١ ٚ تهٜٛٔ َتدككني يف زضاغ١ سكب١ ايعكٛض ايٛغط٢. ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ تكسّ ؾهط٠ ايعكٛض بايؿذل٠ ايػابك

بعس  يف ؾطْػا ٚ ايٓعط إيٝٗا عٝاز١ٜ إ٫ إٔ شيو مل ميٓع ظٗٛض بعض اٯضا٤ خكٛقا  ايٛغط٢ ٚ اتهاسٗا

4ايعَٔ ايطٌٜٛ يًٓعاّ ايكسِٜ  ٚ اييت ضأت ٚنع ٖصٙ اؿكب١ نُّٔ, 1848ثٛض٠ عاّ 
l’ ancien régime  

 .      ايصٟ إْتٗٞ بايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ ٚ ْعين ب٘ ايٓعاّ املًهٞ, ّ 1879املٓتٗٞ عاّ 

ع٢ً عهؼ ٖصا ايتكسّ ؾ٢ أٚضٚبا ٚ املتعًل بايٓعط إىل ايعكٛض ايٛغط٢ نؿذل٠ َتُٝع٠ غ١ٝٓ باؿهاض٠ ٚ     

بع٬َٝتٗا ٚ بػط٠ٛ ايهٓٝػ١ تػتشل ايسضاغ١ ٚ ايبشح,  ظٗطت يف  أَطٜها آضا٤  ؽًط تاضٜذ ايعكٛض ايٛغط٢ 

سٍٛ    Henry Charles Leaيًُ٪يـ ٖٓطٟ ؾاضٍ يٝا   La somme: ؾهتاب ٚ قانِ ايتؿتٝـ ٚ غرلٖا 

( ٚ ايصٟ تطدِ إىل ايؿطْػ١ٝ, قس غاِٖ بؿهٌ نبرل يف ا٭غطٛض٠ املع١ًُ يًعكٛض 1886قانِ ايتؿتٝـ )

ايػابع عؿط ٚ ايجأَ عؿط ٚ ايتاغع عؿط ؾكس نإ  بُٝٓا يف إٜطايٝا ٚ خ٬ٍ ايكطٕ ايٛغط٢ ست٢ َٜٛٓا ٖصا.

ٚ َع ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع  تبط بػطٛتٗا خ٬ٍ ايكطٕٚ ايٛغط٢اشلسف ٖٛ ؼػني قٛض٠ ايهٓٝػ١ ٚ تاضىٗا املط

  5ايبابا يٕٝٛ ايجايح عؿطبؿهٌ َٓؿٛضات  ٚ شيو يف أٚضٚبا عؿطٚ بسا١ٜ ايعؿطٜٔ ظٗطت أٚىل املساضؽ ايتاضى١ٝ
6
Léon XIII  ّايعسٜس َٔ املساضؽ ايتاضى١ٝ ّ ٚ املتعًك١ بتذسٜس زضاغ١ املػٝش١ٝ, يتعٗط بعس شيو 1879  عا

                                                             
 . 64امل٬سع١  اْعط ايٝػٛعٝني سٍٛ 1
 .65  اْعط ايبٝٓٝسنتٝني  سٍٛ 2
 .٠68  امل٬سغ اْعط  يكٛاْنيا َسضغ١ سٍٛ 3
 . 69  امل٬سع١ اْعط ايكسِٜ ايٓعاّ سٍٛ 4
 (.1903ّ-1878ّ) بني ايباب١ٜٛ تٛىل  عؿط ايجايح يٕٝٛ ايبابا 5
 أوظز انمحُر انضابك مه ٌذا انبحث.  6
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 les   يٞ ََْٛٛٝٓتا درلَاْاٟ ٚنع ايٓعاّ اؿسٜح يًذاَعات ٚاملعاٖس ايبشج١ٝ نُعٗس ٚ ًٜٞ شيو 

Monumenta Germaniae ط َعطؾ١ ٚ ايصٟ أمث يتدكل يف زضاغ١ ايعكٛض ايٛغط٢, ثِ يٝعٗط ايف أملاْٝا

ٚ بؿهٌ ٖصٙ امل٪غػات ايع١ًُٝ تطغدت ٚ تعُكت زضاغ١ ايعكٛض  . نبرل٠ عٔ ٖص٠ ايؿذل٠ َٔ ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ

ايٛغط٢, ٚ نُا ٜكٍٛ آ٫ٕ بٛضٚ ؾًٝؼ َٔ املكازؾ١ إٔ ٜٛدس يف ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ َكطًشات  

moyenâgeux ٢ً أغطٛض٠ َع١ًُ  ٚ َٜٛإ آدٛ مبع٢ٓ ) ٜعٛز أٚ ٜأتٞ َٔ ايعكٛض ايٛغط٢( يًس٫ي١ ع

 1865املتدكل يف ايعكٛض ايٛغط٢ ؾه٬ُٖا قس ظٗطت يف ايتاضٜذ املعاقط médiéviste َٝسٜؿػت  مبع٢ٓ  

ٚ بذلمج١ ٖصا  ٛح ؾهطتُٝٗا ٚ متٝعُٖا عٔ بعهُٗاٚ يهٔ ظٗٛضُٖا ع٢ً ٖصا ايؿهٌ ٜعين ٚن  ّ.1867ٚ

ٍٛ أْٓا ْتشسخ عٔ سكب١ ٚغط بني سكبتني املكطًح  "يٛ َٜٛٔ آز" سطؾٝا إىل ايعطب١ٝ مكٌ ع٢ً َع٢ٓ ٜك

إ٫ إٔ ايبعض قس ٜػتدسَٗا أخطٜني ٚ ٖٛ َا تتهُٓ٘ املؿطزات ايعطب١ٝ : ايٛغط٢ ,  ايٛغٝط , املتٛغط١ ... إخل 

ٚ نُا ضأٜٓا ؾإٕ ٖصا ؾهط٠ ايتكػِٝ ايتاضىٞ قس  ,نُطازف ملطس١ً ْاقك١ يف أزا٤ ا٭َِ ا٭ٚضٚب١ٝ تاضىٝا

ًح بعس٠ قطٕٚ ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ ظٗٛض ؾهط٠ ايتشكٝب  ٚ تكػِٝ ايتاضٜذ إىل ؾذلات ٚ غبكت ظٗٛض ٖصا املكط

٬َسع١ بعض املؿهطٜٔ متٝع ايؿذلات ٚ إخت٬ف امناط اؿٝا٠ اييت غازت أٚضٚبا , ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ ظٗٛض 

إىل سسٚخ َكطًح عكط ايٓٗه١ أٚ املٛيس اؾسٜس ٚ ايصٟ ٜؿرل إىل ْٗا١ٜ سكب١ ٚ بسا١ٜ أخط٣ أٚ ع٢ً ا٭قٌ 

عؿط  ٪ضخني إْتعاض َٓتكـ ايكطٕ ايتاغعتػرلات تاضى١ٝ متٝع َا َه٢ عُا ٖٛ آت, إ٫ اْ٘ نإ يعاَا ع٢ً امل

  امل٬ٝزٟ يٝكبح َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢ َتؿل عًٝ٘ , ٜكٍٛ امل٪ضر ايؿطْػٞ  ضٚبرل ؾٛغٝٝ٘ : 

« L’expression « Moyen Âge » aurait apparu en Occident au milieu du XIXe 

siècle de l’ère chrétienne.”
ٚ َع٢ٓ ٖصٙ ايؿكط٠ : )باٱَهإ ؼسٜس ظٗٛض تعبرل ايعكٛض ايٛغط٢ يف  1

ّ. ٚع٢ً 1865ايػطب مبٓتكـ ايكطٕ ايتاغع عؿط امل٬ٝزٟ ( ٚ ٖٛ َا سسزٙ آ٫ٕ بٛضٚ يف ايؿكط٠ ايػابك١ ب 

ؾإْ٘ َٔ ايكعب سكطٙ يف ز٫يت٘ ع٢ً ايتاضٜذ  ايطغِ َٔ تبًٛض ٖصا املكطًح ٚ ؾهطت٘ ٚ َٛيسٙ نإ يف أٚضٚبا

, ٚ 2ا٭ٚضٚبٞ, سٝح ٜط٣ آ٫ٕ بٛضٚ عسّ اَها١ْٝ اؿسٜح عٔ عكٛض ٚغط٢ ٜابا١ْٝ أٚ ق١ٝٓٝ أٚ عطب١ٝ اٚ إغ١َٝ٬

 يهٔ بهٌ بسا١ٖ ْتشسخ عٔ عكٛض ٚغط٢ غطب١ٝ :

« Dans un sens strict, le Moyen Âge n’a de pertinence qu’en Europe 

occidentale »
3
. Donc nous ne parlons pas de « Moyen Âge » chinois ou japonais 

ou arabe ou islamique, mais en toute évidence nous parlons de « Moyen Âge 

occidental »
4
ٚبذلمج١ ٖصٙ ايؿكط٠ ٜكٍٛ بٛضٚ : ) ؾؿٞ إطاض نٝل  يٝؼ يًعكٛض ايٛغط٢ ز٫ي١ َٓطك١ٝ  .

                                                             
1 FOSSIER R., L’Occident médiéval Ve-XIIIe siècle, Paris, Hachette, 1995-2001, p. 7. 
2 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 950-953 
3 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 950-953 
4 Dictionnaire du Moyen Âge, op. cit., p. 950-953 
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ػطب١ٝ... إشا ٫ ميهٓٓا إ ْتشسخ عٔ عكٛض ٚغط٢ ق١ٝٓٝ أٚ ٜابا١ْٝ أٚ عطب١ٝ أٚ إغ١َٝ٬ , غ٣ٛ يف أٚضٚبا اي

 غطض ٚ مٔ بسٚضْا ْصنط إٔ ٖصا ايتكػِٝ ايتاضىٞ ٫ طك١ٝ ْتشسخ عٔ عكٛض ٚغط٢ غطب١ٝ(يهٓٓا بهٌ َٓ

تؿرل إىل ؾذل٠ ظ١َٝٓ  تػٌٗٝ ايبشح ٚ املٓٗذ١ٝ نُا أغًؿٓا يف بسا١ٜ ٖصا ايبشح ,  ؾهٌ سكب١ تاضى١ٝ ي٘ إ٫ 

َٔ عُط ايبؿط١ٜ ٚ ٫ ٜعدل عٔ شات ممٝع٠ ٚ بايتايٞ ميهٔ إٔ ْتشسخ عٔ عكٛض ٚغط٢ يهٌ أ١َ َٔ ا٭َِ ٚ 

بايتايٞ ؾإٕ َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢ ٖٛ َػ٢ُ ميهٔ إٔ ْطًك٘ ع٢ً تاضٜذ نٌ ا٭َِ , مبع٢ٓ إٔ ٖٓاى 

أْٓا ٫ ْٓهط إٔ ؾٗط٠ املكطًح ٚ يف َععِ ا٭ٚقات تاضٜذ عكٛض ٚغط٢ ٜابا١ْٝ ٚ ق١ٝٓٝ ٚ نصيو أٚضٚب١ٝ, إ٫ 

إ٫ يتهاغًٓا عٔ ا٫غتعُاٍ ٚ تطى ايػاس١ يبعض ٤ٞ ٔ ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ٚ شيو ٫ يؿتؿرل إىل دع٤ َ

امل٪ضخني ايصٜٔ واٚيٕٛ استهاض ست٢ املػُٝات , ٚ ع٢ً ايطغِ َٔ نٕٛ َطدعٝات ايتشكٝب خاق١ بهٌ أ١َ إ٫ 

ٗط اؿٛازخ نأغاؽ شلصا ايتشكٝب.  ٚ يف ٖصا اٱطاض ْؿرل إىل أسس ايهتب اييت إ باٱَهإ ا٭خص بأؾ

تػتعٌُ ٖصا املكطًح يًتسيٌٝ ع٢ً ؾذل٠ َٔ عُط ايبؿط١ٜ  ٚ ٖٛ َٔ إعساز فُٛع١ َٔ ا٭غاتص٠ ايهباض ٚ 

عُطٙ ٚ  وتٟٛ فُٛع١ َٔ ا٭عاخ املٗسا٠ إىل ا٭غتاش ايسنتٛض قاغِ عبسٙ قاغِ مبٓاغب١ بًٛغ٘ ايػتني َٔ

ٖٛ َٔ ؼطٜط ايسنتٛض سامت عبسايطمحٔ ايطشاٟٚ . وٌُ ٖصا ايهتاب عٓٛإ : زضاغات يف تاضٜذ ايعكٛض 

ايٛغط٢ . ٚ ٜتٓاٍٚ َٛنٛعات نجرل٠ ,  خ٬ٍ سكب١ ايتاضٜذ ايٛغٝط  ,  يف تاضٜذ ايعامل ا٫غ٬َٞ ؾطقا ٚ 

 . 1غطبا  ٚ نصيو  يف تاضٜذ  أٚضٚبا

كطًح يف ايهتابات ايتاضى١ٝ ايعطب١ٝ  ؾُٝهٔ ايكٍٛ إ َكطًح "ايعكٛض أَا ؾُٝا ىل ظٗٛض ٖصا امل  

ايٛغط٢"  مل ٜتأخط عٔ ظٗٛضٙ يف أٚضٚبا سٝح إٔ باٱَهإ اؿسٜح عٔ ظٗٛضٙ يف ايهتاب١ ايتاضى١ٝ ايعطب١ٝ 

ٕ املعاقط٠ يف سسٚز ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚ شيو ع٢ً ؾهٌ ,,ايعكٛض ايٛغط٢,, أٚ ,,ايكطٚ

ايٛغط٢,, أٚ ,,ايعكٛض املتٛغط١,, ٚ نصيو ,,ايعكٛض ايٛغٝط١,, ,  سٝح لس ظٗٛض فُٛع١ َٔ امل٪ضخني 

ايصٜٔ ٚدٗٛا إٖتُاَِٗ مٛ زضاغ١ أٚضٚبا ٚ تاضىٗا خ٬ٍ ايعكٛض ايٛغط٢ ٜٚبسٚ إٔ ٖصا املكطًح  قس  ظٗط 

ظٗٛضٙ يف ٖصٙ ايؿذل٠ ٚبتًو  ايػطع١ بؿهٌ ايذلمج١ يبعض ا٭عُاٍ َٔ ايًػات ا٭ٚضٚب١ٝ . ٚ ميهٔ ايكٍٛ إٔ 

َكاض١ْ بعٗٛضٙ يف أٚضٚبا ٜؿرل اىل إ ا٫زب ايتاضىٞ ايعطبٞ اؿسٜح ٚ املعاقط مل ٜهٔ يف َععٍ عُا ٜسٚض َٔ 

سطن١ ع١ًُٝ يف ايجكاؾات ا٭خط٣ يٝؼ ا٭ٚضٚب١ٝ ؾشػب بٌ نٌ ايؿعٛب ٚ ايجكاؾات ا٫خط٣ .  ؾًٛ ٚقؿٓا 

, غ٬ٓسغ ظٗٛض ايعسٜس َٔ ا٭عُاٍ امل٪يؿ١ ٚ 1900ّ2ّ ٚ 1850ايعطبٞ بني ق٬ًٝ سٍٛ اٱْتاز ايتاضىٞ 

                                                             
 ٚ ا٫ْػا١ْٝ ايبشٛخ ٚ سضاغاتيً عني,  2003,  ا٭ٚىل ايطبع١,  ايطشاٟٚ عبسايطمحٔ سامت. ز ؼطٜط,   أعاخ فُٛع١,   ايٛغط٢ ايعكٛض تاضٜذ يف زضاغات 1

 .345 م,   ا٫دتُاع١ٝ
 ايعسز, ا٭عاخ ف١ً َٔ َكتبػ١ أعاخ فُٛع١ نُٔ َٓؿٛض,  ا٭خرل٠ غ١ٓ املا١٥ خ٬ٍ ايعطبٞ ايتاضٜذ غرل يف ايعطب امل٪ضخني َ٪يؿات, سساز دٛضز  2

, 1959,  ا٭َطٜه١ٝ اؾاَع١ يف ايعطب١ٝ اشل١٦ٝ اؾطاف,  غرلٙ ٚ ايعطبٞ ايتاضٜذ زضاغ١ يف ا٭خرل٠ غ١ٓ املا١٥ يف ايعطب امل٪ضخٕٛ ب٘ غاِٖ َا:   عٓٛإ ؼت,  ايجاْٞ ٚ ا٭ٍٚ

 .24-1 م

 : أٜها أْعط 



 

997 
 

 م 2014 ديسمبر –يو ليودد الرابع الع جامعة الناصرمجلة 

 قُس قُس ْاقط اؿساز ز/ قطا٤ات يف تاضٜذ ايعكٛض ايٛغط٢

عطب١ٝ , غٛا٤ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ أٚ اٱدتُاعٞ أٚ اياملذلمج١ اىل ايعطب١ٝ ٚاييت تتٓاٍٚ تاضٜذ ا٭َِ ا٭خطٟ غرل 

ّ ظٗط  1900-1850ٚ غٓذس أْ٘ ٚ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ ْؿػٗا   1اؿهاضٟ باٱناؾ١ إىل بعض ايػرل ٚ ايذلادِ

ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ املدكك١ يًتاضر ا٭ٚضٚبٞ يف كتًـ ايؿذلات ٚ َٓٗا ؾذل٠ ايعكٛض ايٛغط٢ ,  سٝح 

ٜاٱَهإ ٬َسع١  ظٗٛض  َا ٜكطب َٔ ث٬ث١ نتب ؼتٟٛ يف عٓاٜٚٓٗا ع٢ً َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢  أٚ َا 

ّ  َ٪يـ نتاب 1877– 1294ؾطّ ايطواْٞ ٜسٍ ع٢ً ٖصا املع٢ٓ ,  ٖٚصٙ ايهتب ٖٞ نايتايٞ : ا٭ٍٚ يًبططٜطى أ

َا ايهتاب ايجاْٞ ؾٗٛ عباض٠ عٔ تطمج١ قاّ بٗا َكطؿ٢ ايعضابٞ ٭سس 2,, كتكط تٛاضٜذ ايكطٕٚ املتٛغط١,,

َا ايهتاب 3ايهتب يف فًسٜٔ , ٚ ٖصٙ ايذلمج١ ؼت عٓٛإ ,, قط٠ ايٓؿٛؽ ٚ ايعٕٝٛ بػرل َا تٛغط َٔ ايكطٕٚ,,

سٝح ظٗط ٖصا ايهتاب Le Prince " ١ أٜها يهتاب َٝهاؾٌ , ايصٟ وٌُ عٓٛإ " ايجايح ٚ ا٭خرل ؾٗٛ تطمج

ٚ ٫ ْٓػ٢ إٔ ْؿرل إىل ظٗٛض 4يف ايًػ١ ايعطب١ٝ ؼت عٓٛإ ,,ا٭َرل, تاضٜذ اٱَاضات ايػطب١ٝ يف ايكطٕٚ ايٛغط٢,,

 .5نتب أخط٣  نٗصا ايصٟ ىكك٘ خًٝؿ١ قُٛز املكطٟ يؿاضملإ

ٖصا املكطًح يف ايهتاب١ ايتاضى١ٝ ايعطب١ٝ, ؾإْٓا ٚ ضغِ تعػطا٫ط٬ع ع٢ً َا أؾرل إيٝ٘ أَا ؾُٝا ىل  ز٫ي١   

َٔ نتب ْكٍٛ ٚ بٓا٤ ع٢ً املعطٝات  يف ايٛقت ايطأٖ  ٚ نصيو بٓا٤ ع٢ً ٚاقع ايبشح ايتاضىٞ يف 

ا َٔ َكطًشات  اؾاَعات ٚ َطانع ايبشح ايعطب١ٝ بٌ ٚإعتُازا ع٢ً َا ْػتعًُ٘ ايّٝٛ يف ايػايب يف زضاغاتٓ

ؾُٝهٔ ايكٍٛ إٔ ٖصا املكطًح َٓص ظٗٛضٙ يف ا٭زب ايتاضىٞ ايعطبٞ  ؾإْ٘ وٌُ  تًو ايس٫ي١ ايسقٝك١ 

يف  -ْٓا سني ْتشسخ عٔ ايعكٛض ايٛغط٢ إَين أٚ ايتاضىٞ  ٚ ْعين بايكٍٛ خكٛقا ؾُٝا ىل اؾاْب ايع

ٓا ْؿرل اىل  ؾها٤ ظَين  قسز ٚ ٖٛ ايؿذل٠ ؾإْ  –ا٭زب ايتاضىٞ ايعطبٞ َٓص َٓتكـ ايكطٕ ايتاغع عؿط 

ايع١َٝٓ املُتس٠ بني ايتاضٜذ ايكسِٜ ٚ ايتاضٜذ اؿسٜح , ٚ يهٔ ٖصٙ ايس٫ي١  قس ٫ تهٕٛ بايهطٚض٠ بٓؿؼ ايسق١ 

اييت ْطاٖا ايّٝٛ ٚ يهٓٗا بايتأنٝس ؾذل٠ قكٛض٠ ٚ قس ٫ تبتعس نجرلا عٔ  سسٚز ايكطْني اـاَؼ ٚ اـاَؼ 

ني  أٚ ع٢ً ا٭قٌ ؾإْٓا ْؿرل إىل َطس١ً ممٝع٠ عٔ ايتاضٜذ ايكسِٜ ٚ نصيو عٔ ا يتاضٜذ اؿسٜح  عؿط امل٬ٝزٜ

َٓص ظٗٛضٙ يف ايهتاب١ ايعطب١ٝ  ٚ ْعطا يهْٛ٘ دا٤ َٔ  –أَا ؾُٝا ىل ايس٫ي١ اؾػطاؾ١ٝ ؾإٕ املكطًح 

طايف ٚ ايصٟ ٖٛ أٚضٚبا , ٜؿرل نصيو ٚ يٛ بؿهٌ نُين إىل ؾها٤ دػ -ا٭عُاٍ املذلمج١ َٔ ايًػات ايػطب١ٝ

ٚ ٖصا َا تعاضف عًٝ٘ امل٪ضخٕٛ  إ٫ أْٓا ْعٛز يٓصنط بؿ٦ٝني ا٭ٍٚ  إٔ َٔ املٓطكٞ ايؿِٗ إٔ ٖصا ايتعبرل ٫ 

                                                                                                                                                                       
 - AL HADDAD Mohamed, L’Occident chrétien médiéval vu par les historiens arabes d’hier et d’ aujourd’hui, 

Thèse de doctorat nouveau régime, UNIVERSITÉ PARIS I – PANTHÉON – SORBONNE,  Présentée et soutenue 

publiquement le 25 janvier 2007, pp. 388-403. 
 .24-1 م, غابل َكسض, سساز دٛضز 1
 ْؿؼ املكسض., سساز دٛضز 2
 ْؿؼ املكسض., سساز دٛضز 3
 .24-1 م, غابل َكسض, سساز دٛضز 4
 ْؿؼ املكسض., سساز دٛضز 5
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ميهٔ إٔ  ٜكتكط ع٢ً أٚضٚبا ؾٗٛ ٫ ٜسٍ ع٢ً شات ٚ بايتايٞ ميهٔ اؿسٜح عٔ عكٛض ٚغط٢ يهٌ أ١َ  ٚ عٔ 

ؿاٍ يف أسس ايهتب املؿاض إيٝٗا غابكا. ثاُْٝٗا أْٓا ْػتعٌُ عكٛض ٚغط٢ يف ايتاضٜذ ايبؿطٟ نُا ٖٛ ا

ببسا١ٖ تا١َ َكطًح تاضٜذ ايُٝٔ ايٛغٝط ٚ تاضٜذ اؾعا٥ط ايٛغٝط ٚ غرل شيو إ٫ آْا يف نجرل َٔ ا٭سٝإ 

ْتشسخ عٔ تاضٜذ ايُٝٔ يف قسض اٱغ٬ّ أٚ تاضٜذ اؾعا٥ط اٱغ٬َٞ يًشسٜح عٔ ايؿذل٠ املتعا١َٓ َع ايتاضٜذ 

بعٝٓٗا ميهٔ إٔ هعًٓا ْتؿل َع آ٫ٕ ساٍ أ١َ طاط ٫ماملكطًح نُطازف  أخصغرل إٔ إَها١ْٝ ايٛغٝط. 

بٛضٚ يف إٔ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٫ وٌُ ؾ٦ٝا ٚ غٝطا نْٛ٘ ميجٌ َطس١ً َٔ اٱظزٖاض يف نٌ املٝازٜٔ, غرل إٔ َا 

ا سسٜجا أٚ َعاقطا ٚ إمنا تاضىا ٚ غٝطا ٫ ميهٔ إ ٜهٕٛ تاضى ايّٝٛ تعٝؿ٘ ا٭َتإ ايعطب١ٝ ٚ اٱغ١َٝ٬

 بإَتٝاظ.

 ٚ ميهٔ إٔ ًْدل ايبشح يف ايٓكاط ايتاي١ٝ  : خ٬ق١ ايبشح : -*

ضا٤ قس تعسزت يف َٛنٛع  ايتشكٝب ايتاضىٞ, ؾهٌ ؾطٜل ي٘ َدلضات٘ ٚ َطدعٝات٘ اييت تتٓاغب يف ٕ اٯإ:  أ٫ٚ

َتعًكا  يف -ا إٔ إخت٬ف امل٪ضخني ٚ إتؿاقِٗ  ٜهٕٛ نجرل َٔ ا٭سٝإ َع تاضى٘ ٚ تعس دع٤ا َٔ ٖٜٛت٘, نُ

با٭سساخ ٚ املطدعٝات اييت ٜعتُسٕٚ عًٝٗا يف ٖصا ايتكػِٝ ايتاضىٞ ٚ يٝؼ َتعًكا  -نجرل َٔ ا٭سٝإ

بعسز ايؿذلات املطاز ٚنعٗا , ٚ إْٓا  نُ٪ضخني ٫ ْط٣ نرلا يف إ ْأخص بهٌ ا٭ضا٤ فتُع١ يٓؿِٗ ؾًػؿ١ 

ؾهٌ سسخ ٚ نٌ داْب َٔ اؿهاض٠  ٘,ٚ ْعطٞ نٌ سسخ َٔ عُط ايبؿط١ٜ َا ٜػتشك ايتشًٌٝ ايتاضىٞ

وٌُ َٔ ا٭١ُٖٝ َا ٫ وًُ٘ غرلٙ. نُا إٔ ايتكػِٝ أٚ ايتشكٝب ٫ ٜتعس إ ٜهٕٛ ْعطٜات تٗسف إىل 

٘ تػٌٗٝ ايتدكل يف َطس١ً اٚ َػاض  زٕٚ غرلٙ ٚ يٝؼ إىل ؾكٌ ا٭سساخ ايتاضى١ٝ, ؾايتاضٜذ يف َػاضٙ ٜؿب

ايٓٗط اؾاضٟ املتٛاقٌ , ؾ٫ًٛ ٖصا ايتكػِٝ يكعب ع٢ً امل٪ضر اٱملاّ ايتاّ بتاضٜذ ايبؿط١ٜ ٚ أسساث٘ ٚ ؾُٗٗا ٚ 

 ؼًًٝٗا نُا ٖٛ ساقٌ ايّٝٛ بؿهٌ ا٫قػاّ ٚ ايتدككات ايسقٝك١ يف عًِ ٚ ؾٔ ايتاضٜذ اؾًٌٝ.

ل تعطٜـ  ٚ ؼسٜس ايعكٛض ايٛغط٢ , : ٚ نُا تعسزت اٯضا٤ يف َٛنٛع ايتشكٝب  ؾكس نجطت ؾُٝا ى ثاْٝا 

ؾهٌ َ٪ضر  أٚ نٌ ؾطٜل َٔ امل٪ضخني ٜط٣ يف ا٭سساخ َا ٫ ٜطاٙ غرلٙ َٔ ا٭١ُٖٝ , ٚبايتايٞ ؾطأٟ نٌ ؾطٜل 

باٱعتُاز ع٢ً سسخ أٚ أسساخ  يًبس٤ يف ايتأضٜذ ملطس١ً دسٜس٠ ٚ ممٝع٠ عُا قبًٗا ٚ عُا بعسٖا ٖٛ ؾ٧ َدلض 

 ف ٜػين ايتشًٌٝ ايتاضىٞ ٚ ٫ ٜعٝب٘.يف ْعطٙ , يهٔ ٖصا ا٫خت٬

: مما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ ظٗٛض ؾهط٠ ايتكػِٝ ايتاضىٞ قس غبكت ظٗٛض املكطًشات اييت تؿرل إىل اؿكب  ثايجا 

املع١ٓٝ  املتؿل عًٝٗا بني امل٪ضخني ٚ امل٪غػات  ايتع١ًُٝٝ  ٚ َٓٗا سكب١ ايعكٛض ايٛغط٢. ٚ نُا دا٤ يف َكاٍ 

ؾهط٠ ايتشكٝب أٚ ايتكػِٝ  قس بسأت بؿهٌ بػٝط دسا ٚ تطٛضت خ٬ٍ قطٕٚ سيت ظٗطت امل٪ضر آ٫ٕ بٛضٚ ؾإٕ 

امل٪يؿات اـاق١ بٗصٙ اؿكب١  ٚ اقبشت سكب١ َعطٚؾ١ ٚ قسز٠ َٔ قبٌ امل٪غػات ايع١ًُٝ.  ٚ قس بسأت بٛازض 

طٕ ايجأَ َػتُس٠ َٔ ض٣٩ تعٛز إىل ايك–ايتكػِٝ ايتاضىٞ  ايبػٝط١ َٓص ايكطٕ ايجايح عؿط امل٬ٝزٟ 

ٚ شيو إعتُازا ع٢ً ايتاضٜذ ايس٢ٜٓ, عًُا إٔ ٖصٙ ايبساٜات مل تهٔ ؼٌُ ؾهط٠ ايتشكٝب بكسض َا  -امل٬ٝزٟ
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ناْت ؼتٟٛ عٌ ؾهط٠ ؾِٗ اؿانط ٚ َكاضْت٘ باملانٞ ٚإعتباض اؿانط ؾطق١ يًعٛز٠ إىل شيو املانٞ املجايٞ 

ح عؿط امل٬ٝزٟ بعض اؾُاعات ايؿطاْػٝها١ْٝ  اييت املطتبط بايكطب َٔ ايسٜٔ, سٝح ظٗطت خ٬ٍ ايكطٕ ايجاي

ٚ ايصٟ وٌُ ؾهط٠ تكػِٝ تاضٜذ ايعامل إىل  Bonaventure اخصت ع٢ً عاتكٗا َرلاخ ايكسٜؼ بْٛاؾٓتٝٛ  

ؾذلات ؼٌُ َعإ يف إطاض ايتاضٜذ املػٝشٞ , ؾايعَٔ اؿانط نإ ٜٓعط إيٝ٘ أق٬ نؿطق١ ممه١ٓ يًعٛز٠ 

بايتايٞ ؾإٕ املػرل٠ ايتاضى١ٝ ؾب١ٗٝ مبطاسٌ ايكعٛز ٚ اشلبٛط  أٚ ايكطب ٚ ايبعس عٔ ايػعٝس٠ إىل ايهُاٍ ٚ 

 ايسٜٔ ٚ ايهُاٍ ايطٚسٞ.

:  إٕ َكطًح ايعكٛض ايٛغط٢ قس ظٗط يف أٚضٚبا قبٌ إٔ ٜعٗط يف ا٫زب ايتاضىٞ ايعطبٞ , ٚ مما ٫ ؾو   ضابعا

يٛغط٢, سٝح ٜٓػب إىل دٝٛؾاْٞ أْسضٜا بٛغٞ ايعكٛض ا ايتشكٝب قس غبكت ؾهط٠ ظٗٛض َكطًحؾٝ٘ إٔ ؾهط٠ 

ٚ يف ْؿؼ ايٛقت ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ  ؾ٬ؾٝٛ بْٛسٟ زٚ ؾٛضيٞ قس   1469َّٔ إغتعٌُ ٖصا املكطًح عاّ نأٍٚ 

يهٔ شيو مل ٜهٔ غ٣ٛ ايبسا١ٜ يعٗٛض ؾهط٠  ٚ ن٬ُٖا نإ غهطترلا نٓػٝا يف ضَٚا, ّ ,1450إغتعًُ٘ عاّ 

 ٔ ايتاضٜذ ايكسِٜ ٚ بساٜات املٛيس اؾسٜس ٭ٚضٚبا. ايعكٛض ايٛغط٢ نؿذل٠ َتُٝع٠ ع

: َٔ ايطبٝعٞ ايكٍٛ إٔ َٛنٛع ايتشكٝب ايتاضىٞ مل ٜهٔ ِٖ ايعا١َ بٌ أْ٘ َٔ امل٬سغ إٔ َا سسخ  خاَػا 

َٔ تطٛض يؿهط٠  ايتشكٝب ٚ ملكطًح  ايعكٛض ايٛغط٢ نإ يف بسا١ٜ ا٭َط يف إطاض ايهٓٝػ١ نْٛٗا ناْت 

يتعٗط ايطغب١ يس٣ بعض ايؿٓاْني ٚ ايطغاَني يؿِٗ تطٛض منط اؿٝا٠ ٕ ايٛسٝس يًعًّٛ , ٚ املهااملػٝطط٠ 

يًُذتُع ا٫ٚضٚبٞ ٚ تؿػرلٙ. ؾؿٞ ايكطٕ ايػازؽ عؿط امل٬ٝزٟ  ظٗطت فُٛع١ َٔ ايؿٓاْني ٚ ايطغاَني ٚ 

س٩ا ٜتشسثٕٛ ضنٛز ٚ بايتايٞ بُطس١ً نخصٚا يف ٚقـ سكب١ ايعكٛض ايٛغط٢ ّ , ايصٜٔ أ1550َِٓٗ  ؾػاضٟ 

غٝتا (  َطازف عكط ايٓٗه١ أٚ املٛيس اؾسٜس ٚ ايصٟ وٌُ ؾهط  -)ضٜٓاؽrinas-cita عُا ٜػ٢ُ ب 

اـطٚز َٔ َطس١ً ٚ ايسخٍٛ يف أخط٣ ٚاقؿا املػرل٠ ايتاضى١ٝ سٝٓٗا بايعٛز٠ إىل مجاٍ ايعكٛض ايكسمي١ 

طا بايتاضٜذ  ايدلٚتػتاْٞ  ٚ ٖٛ َ٪يـ ايْٝٛا١ْٝ ٚ اي٬ت١ٝٓٝ . نُا ظٗط يف ْؿؼ ايؿذل٠ تكػُٝا آخط َطتب

ّ. َٚٔ ا٭ؾٝا٤ اؾسٜس٠ اييت 1574ٚ  1559بني  Bâleٚاملٓؿٛض يف   Histoire ecclésiatiqueايتاضٜذ ايهٓػٞ 

ٖٚٛ تكػِٝ  centuries "دا٤ بٗا ٖصا ايعٌُ ٖٛ تكػِٝ َاز٠ ايتاضٜذ املػٝشٞ إىل ٦َات َٔ ايػٓني  )قطٕٚ( "

ؾكط , ٚيهٓٗا تعتُس ع٢ً تكػِٝ ايتاضٜذ ايهٓػٞ  1300تػطز ا٭خباض ست٢ سٛايٞ عاّ مل ٜهٔ َعطٚؾًا َٔ قبٌ. 

 Antiquité deايتاضٜذ ايهٓػٞ ايكسِٜ  )أٟ إٔ أظ١َٓ املػٝش١ٝ َكػ١ُ بني( : " tripartitionايكسِٜ َجايج١ 

l’Eglise  ٕتاضٜذ َتٛغط 7, ست٢ ْٗا١ٜ ايكط ٚ  , ّâge intermédiaire  ٚأIntermedia aetas َػتُطًا ,

 ّ ثِ  ؾذل٠ َعاقط٠ " غرل قسز1517.٠إىل   8َٔ ايكطٕ 

ّ  ٚ شيو ع٢ً ٖاَـ املػرل٠ 18ّ ٚ 17: إٕ ايٓٛا٠ اؿكٝك١ٝ يًتكػِٝ ايتاضىٞ تعٛز إيٞ ايكطْني  غازغا 

ايتاضى١ٝ ايعا١َ ٚاييت تطنعت سٍٛ غ٪اٍ ايٓعاّ اٱقطاعٞ أٚ سٍٛ ا٭قٌ ايػايٞ أٚ اؾطَاْٞ يٮ١َ 

 زٜهٛباز نطْٚٛيٛدٝو  ْػ١ٝ, سٝح بسأت يف إعطا٤ ايٓٛاٙ يتكػِٝ تاضىٞ َبين ع٢ً ايذلتٝب ايعَينايؿط
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decoupage chronologique   أَا ايتطٛض اؿكٝكٞ يًتشكٝب ايتاضىٞ ؾكس دا٤ َتأخطا , سٝح إٔ ٖصا ,

ظٗطت يف ْٗا١ٜ ايكطٕ  ايتطٛض ٜتُجٌ  يف ايعٗٛض اؿكٝكٞ يًتٛاضٜذ ا٭ٚىل اـاق١ بايعكٛض ايٛغط٢ ٚ اييت

ّ ٚ َا ميٝعٖا ٖٛ نْٛٗا أخصت يف  مبتابع١ أغطاض ايٓٗه١ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ; ٖٚٞ ساي١ ااجمًس ايجاْٞ َٔ 17

  de Christophe Keler luthérien du Histoireايتاضٜذ ايعاملٞ يًٛثط١ٜ يهطٜػتٛف نًٝط  

universelle ّاضىٞ ايصٟ ظٗط ؾٝ٘  إىل ؾذلات ٜطابل متاًَا َا ّ . سٝح إٔ ايتكػِٝ ايت1688, ايصٟ ظٗط عا

ّ  18 ١ ايكطَٕٚع  بساٜ  ايتدكل يف زضاغ١ ايعكٛض ايٛغط٢ٚ ٜعين Médiévisme َٝسٜؿٝػِ ٜػ٢ُ ايّٝٛ

ظٗط ا٫ٖتُاّ بسضاغ١ اٱقطاع ٚ نصيو اٱٖتُاّ  بايهجرل َٔ ايٓكٛم اييت دا٤ت َٔ ايعكٛض ايٛغط٢, 

 ايجأَ عؿط ايتطٛض اؿكٝكٞ يف َٛنٛع  ايتشكٝب ايتاضىٞ.سٝح ؾهٌ ايكطْإ ايػابع عؿط ٚ 

:  يف ايكطٕ ايتاغع عؿط بسأ اؿسٜح عٔ متٝع ايعكٛض ايٛغط٢ خكٛقا َع إخهاع ايكطٕٚ املان١ٝ  غابعا

يًسضاغ١ ٚملا ٜتكبً٘  ايعكٌ ٚ ايكٛاْني. ٚ قس متجًت ايكاعس٠ امل٪غػ١ٝ ٚ ايك١ٜٛ يسضاغات ايعكٛض ايٛغط٢ َع 

ّ اييت تأغػت يف عٗس يٜٛؼ 1829يف  école des chartesاؿكٝك١ ملسضغ١ ايكٛاْني يف ؾطْػا  اٱْط٬ق١

ايطابع عؿط ٚ اييت ناْت َُٗتٗا ٖٞ اضؾؿ١ امل٪يؿات ٚ تػٌٗٝ زضاغتٗا يًباسجني ٚ نصيو ؽطٜر 

 َتدككني يف زضاغ١ ايعكٛض ايٛغط٢.

أٚىل املساضؽ ايتاضى١ٝ ٚ نصيو ظٗط ايٓعاّ : َع ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿطٚ بسا١ٜ ايعؿطٜٔ ظٗطت  ثآَا

يف  les Monumenta Germania  اؿسٜح يًذاَعات ٚاملعاٖس ايبشج١ٝ نُعٗس يُُْْٝٛٝٛتا درلَاْٝا 

أملاْٝا ٚ ٖٛ َعٗس اعاخ َتدكل يف زضاغ١ ايعكٛض ايٛغط٢, نٌ شيو غاعس يف  إْتاز َعطؾ١ عُٝك١ يف 

 ايعكٛض ايٛغط٢. زضاغ١ ا٭سساخ ايتاضى١ٝ ٚ َٓٗا ؾذل٠ 

يف اٚضٚبا مبٓتكـ ايكطٕ  ط٢" باملعين املتعاضف عًٝ٘ ايّٝٛ: ميهٔ ايتأضٜذ يعٗٛض َكطًح "ايعكٛض ايٛغ تاغعا 

 ّ. 1868ّ 1865ايتاغع عؿط امل٬ٝزٟ ٚ بايتشسٜس 

  ا : مل ٜتأخط نجرلا ٖصا املكطًح يف ايعٗٛض يف ا٭زب ايتاضىٞ ايعطبٞ سٝح ميهٔ إٔ ْ٪ضر ي٘ نصيوعاؾط

بايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط امل٬ٝز٣  َؿرلا إىل سكب١ َٔ ايتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ٚ شيو ْعطا يتأثطٙ 

بايذلمجات ايت٢ محًت املكطًح مبعٓاٙ ايتاضىٞ ٚ اؾػطايف َٔ ايهتابات ا٭ٚضٚب١ٝ إىل ايهتاب١ ايعطب١ٝ, ٚ 

ني ايعطب مل ٜهْٛٛا يف َععٍ عُا ٜسٚض َٔ سطن١ ميهٔ تؿػرل ظٗٛضٙ يف ايهتاب١ ايتاضى١ٝ ايعطب١ٝ  بإٔ امل٪ضخ

 ع١ًُٝ يف أٚضٚبا يف ايعكط اؿسٜح.

: ع٢ً ايطغِ َٔ ايتكسّ ا٫هابٞ يف ايٓعط يًعكٛض ايٛغط٢ يف  أٚضٚبا ٚ ايصٟ غاز ايكطْني ايتاغع  إسس٣ عؿط

ه١ٝ ٜٗسف إىل اـًط عؿط ٚ ايعؿطٜٔ امل٬ٝزٜني  إ٫ إ إػاٖا َعانػا ظٗط يف امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ا٫َطٜ

 بني ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ ظ٬َٝتٗا ٚ بني غط٠ٛ ايهٓٝػ١ ٚ ؾػازٖا ٚ بايتايٞ ايتكًٌٝ َٔ أ١ًٖٝ ٖصٙ ايؿذل٠. 
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املػ٢ُ نػرلٙ َٔ املكطًشات  ميهٔ إٔ ٜطًل ع٢ً تاضٜذ نٌ ا٭َِ ٚ ٫ ميهٔ سكطٙ  ٖصا: إٔ  عؿط اث٢ٓ 

ُٔ ايٛغٝط ٚ تاضٜذ املػطب يف ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ تاضٜذ ع٢ً أ١َ بعٝٓٗا ٚ َٔ ايبسٜٗٞ اؿسٜح عٔ تاضٜذ ايٝ

ايكني يف ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ نصيو تاضٜذ ايٝابإ ايٛغٝط ٚ ٖهصا.  ٚيف ٖصا اٱطاض ْؿرل إىل إٔ امل٪غػات 

ايتع١ًُٝٝ تػتدسّ ٖصا املكطًح يًتعبرل عٔ دع٤ َٔ تاضٜذ ا٫َِ ٚ ايؿعٛب املدتًؿ١ ؾٛظاض٠ ايذلب١ٝ ٚ ايتعًِٝ 

ناْت  1990ٚ سيت عاّ  : ايؿطط ايؿُايٞ غابكا( 1990) اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ اي١ُٝٓٝ قبٌ ايٛسس٠  اي١ُٝٓٝ

تسضؽ نتابا ؼت َػ٢ُ تاضٜذ ايُٝٔ ايٛغٝط يط٬ب ايػ١ٓ ايػازغ١ َٔ املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥, وتٟٛ ع٢ً 

اع١ٝ ٚ ايطغٛي١ٝ ٚ ايطاٖط١ٜ, تاضٜذ ايس٬ٜٚت اييت ظٗط يف ايُٝٔ نايسٚي١ ايعٜاز١ٜ ٚ ايٝعؿط١ٜ ٚ ا٭ٜٛب١ٝ ٚايعض

 اخل.

ٚ ٖٛ َا ميهٔ مطاط ساٍ أ١َ بعٝٓٗا نُطازف ٫ "ايعكٛض ايٛغط٢"إٕ إَها١ْٝ أخص َكطًح . :  ث٬ث١ عؿط

إٔ ْؿُٗ٘ َٔ بعض املٓعطٜٔ ؿاٍ أٚضٚبا ٚ َٔ خ٬ٍ َا أطًك٘ ٖ٪٤٫ َٔ َكطًشات نعكط ايٓٗه١ ٚعكط 

آ٫ٕ بٛضٚ امل٪ضر ايؿطْػٞ ْتؿل َع  شيو ُٝهٔ إٔ هعًٓايٛغط٢ ؾاملٛيس اؾسٜس ع٢ً َطس١ً َا بعس ايعكٛض ا

ميجٌ  , ٚ ْعين بصيو إٔ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞخ٬ٍ تًو ايكطٕٚ يف إٔ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٫ وٌُ ؾ٦ٝا ٚ غٝطا

ٕ َا تعٝؿ٘ ا٭َتإ ٚ بايتايٞ ؾإ, يف ْؿؼ ؾذل٠ املٛت ايػطٜطٟ ٭ٚضٚبا َطس١ً َٔ اٱظزٖاض يف نٌ املٝازٜٔ

مبا ٚٚ عًٝ٘  ٕ ٜهٕٛ تاضىا سسٜجا أٚ َعاقطا ٚ إمنا تاضىا ٚ غٝطا بإَتٝاظ.طب١ٝ ٚ اٱغ١َٝ٬ ايّٝٛ ٫ ميهٔ أيعا

إٔ ْكػِ تاضٜذ ا٭١َ ايعطب١ٝ ٚ اٱغ١َٝ٬ إىل : تاضٜذ  إٔ ايًػ١ يٝػت غ٣ٛ ضَٛظ َتؿل عًٝٗا ؾإْ٘ باٱَهإ

أٚ َا ؾا٤ امل٪ضخٕٛ إٔ ٜػُٛٙ ٚ َعاقط أتاضٜذ سسٜح  َا قبٌ ايبعج١ ٚ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ثِ إىلقسِٜ ٜؿرل 

ا٫َدلاطٛض١ٜ ايعجُا١ْٝ ٚ أخرلا تاضٜذ ايعكٛض ايٛغط٢ ٚ ٖٛ َا  غكٛط تاضٜذ قسض اٱغ٬ّ ٚ ست٢نُطازف ي

 .َٔ َطس١ً اٱغتعُاض ابتسا٤ٶ تعٝؿ٘ ا٭١َ ايّٝٛ
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 املراجعاملصادر و قائمة 
 ايعطب١ٝ  : كازض ٚ املطادعأ٫ٚ امل 

 املكازض :  

ّ(  ايهاٌَ يف ايتاضٜذ, برلٚت, زاض برلٚت يًطباع١ ٚ ايٓؿط, 232/ٙ  630إبٔ ا٭ثرل ابٛ اؿػٔ عًٞ )ت  -1

 فًس(. 12, )1982

ّ(,  ايعدل ٚ زٜٕٛ املبتسأ ٚ اـدل, برلٚت, زاض ايهتاب 1406/ٙ 808إبٔ خًسٕٚ ٚيٞ ايسٜٔ عبسايطمحٔ )ت  -2

 فًس(. 14) 1982ايًبٓاْٞ, 

ّ(,  قبح ا٭عؿ٢ يف قٓاع١ اٱْؿا٤, ايكاٖط٠, املطبع١ 1418 /ٙ  821ابٛ ايعباؽ أمحس )ت  ايكًكؿٓسٟ -3

 فًس( 14, )1913ايعاَط١ٜ, 

 املطادع: 

 .1995أباظ١)ؾاضٚم عجُإ(, زضاغات يف تاضٜذ أٚضبا اؿسٜح ٚاملعاقط, زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ, اٱغهٓسض١ٜ -4

 .1980 ,كاٖط٠أمحس ٖٝهٌ: زضاغات أزب١ٝ, زاض املعاضف, اي -5

  .1955أنٌ دٓجايح بايٓجٝا: تاضٜذ ايؿهط ا٭ْسيػٞ, تطمج١ ز. سػني َ٪ْؼ, ايكاٖط٠  -6

دٛضز سساز, َ٪يؿات امل٪ضخني ايعطب يف غرل ايتاضٜذ ايعطبٞ خ٬ٍ املا١٥ غ١ٓ ا٭خرل٠ , َٓؿٛض نُٔ   -7

َا غاِٖ ب٘ امل٪ضخٕٛ فُٛع١ أعاخ َكتبػ١ َٔ ف١ً ا٭عاخ, ايعسز ا٭ٍٚ ٚ ايجاْٞ,  ؼت عٓٛإ :  

ايعطب يف املا١٥ غ١ٓ ا٭خرل٠ يف زضاغ١ ايتاضٜذ ايعطبٞ ٚ غرلٙ , اؾطاف اشل١٦ٝ ايعطب١ٝ يف اؾاَع١ 

 .1959ا٭َطٜه١ٝ , 

زضاغات يف تاضٜذ ايعكٛض ايٛغط٢ ,  فُٛع١ أعاخ ,  ؼطٜط ز. سامت عبسايطمحٔ ايطشاٟٚ , ايطبع١    -8

 م. 345بشٛخ ا٫ْػا١ْٝ ٚ ا٫دتُاع١ٝ  , , عني يًسضاغات ٚ اي 2003ا٭ٚىل , 

 ادعا٤. 3, 1986غعٝس عبسايؿتاح عاؾٛض , أٚضٚبا ايعكٛضايٛغط٢ , َهتب١ ا٭لًَٛكط١ٜ ,    -9

 ١, غ14ٓٚايؿطل١, ف١ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ, ايعسز  قُس عباغ١, ايع٬قات ايجكاؾ١ٝ بني ايعطب  -10

 ٥ط.,داَع١ َٓتٛضٟ , قػٓط١ٓٝ, اؾعا2007

يتاضٜذ ا٭ٚضٚبٞ ايٛغٝط , أ. ز. أبطاِٖٝ مخٝؼ ابطاِٖٝ ,  أ. ز. سػٔ عبسايٖٛاب سػني ,  ز.  َعامل ا   -11

 م. 373, 2003غٗرل ابطاِٖٝ ْعٝٓع , زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ , ا٫غهٓسض١ٜ , 
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 ثاْٝا املطادع ا٫دٓب١ٝ :

1- AL HADDAD Mohamed, L’Occident chrétien médiéval vu par les 

historiens arabes d’hier et d’ aujourd’hui, Thèse de doctorat nouveau 

régime, UNIVERSITÉ PARIS I – PANTHÉON – SORBONNE,  

Présentée et soutenue publiquement le 25 janvier 2007, 466 pp 

2- Dictionnaire du Moyen Âge, sous la direction de GAUVARD Cl., 

DE LIBERA A. et -  

ZINK M., Paris, Quadrige, PUF, 2002, 1548 p 

 3-FOSSIER R., Le Moyen Âge,  Paris, Armand Colin, 1982-

1983, 3 vols 

4- Encyclopédie Encarta 2002-"Moyen Age"  

5- GATTO L., Viaggio interno al conentto di Medioevo, Rome, 

Bulzoni, 1992 

6- H.- R. Gibb: Literature, in The Legacy of Islam, Oxford University 

Press 1965 

 7-H. ST. L. B. MOSS, THE BIRTH OF THE MIDDLE AGES 

َذلدِ إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ ؼت عٓٛإ:  ٬َٝز ايعكٛض ايٛغط٢ ,  تطمج١ عبسايععٜع تٛؾٝل  

 .1998,  داٜٚس ,  َطادع١ ز. ايػٝس ايباظ ايعطٜين , اشل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب

8- LE GOFF J., La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, 1977, 

704 p. (première édition 1964). 

9- KAHL H.-D., Was bedeutet: “Mittelater“ ?, 1989, Serculum, n° 40, 1989 

10- MITRI Elias, Dictionnaire moderne, français-arabe, Dar al-Jil, Beyrouth, 

868 p 

11- S.- M. Imamuddine: Some Aspects of Socio – Economic and 

Cultural History of Muslim Spain, Leiden 1965 

12- VOSS J. , Das Mittelater in histrischen Denken Frankreichs, 

Munich, Fink, 1972 

 

 : خزوج مىٍاوادة مه انعذيذ مه انمُالع عهّ اإلفاإلصخ جكذنك حم

4- www.alwaraq.net/e404.htm   انُراق.وج 

2- www.wikipedia.org                   فيكيبيذيا.اَرج 
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 حنوية دالنية بني انقدماء واحملدثني دراسة -انفعم انناقص  

12 
 املًدص

 ٜٗدف ٖرا ايبشح ايٛقٛف ع٢ً :

دالي١ َهْٛات ٖرٙ ايًػ١ ٚدالي١ َباْٝٗا, َٚٔ خالٍ إظٗاز ٖرٙ  -

ٛ بٝإ زٚع١ ٖرٙ ايًػ١ ايدالالت ْصٌ إىل اهلدف املٓػٛد ٖٚ

ٚمجاهلا, ٚايسغب١ يف تعًُٗا َٔ غري ايٓاطكني بٗا ٖٚرا دص٤ َِٗ 

 يالضتجُاز يف ايًػ١ ايعسب١ٝ.

ٜٚتٓاٍٚ ايفعٌ ايٓاقص َٔ سٝح ايعٌُ نكاعد٠ حن١ٜٛ َطسد٠,  -

 َٚٔ سٝح ايدالي١ ٚاملع٢ٓ, ٖٚٛ األِٖ يف ٖرا ايبشح.

ٌُ َٚعاْٝٗا نُا ٜتٓاٍٚ ايبشح األفعاٍ ايٓاقص١ َٔ سٝح ايع -

ٚدالالتٗا ٚآزا٤ ايعًُا٤ َٔ ايكدَا٤ ٚاحملدثني, ثِ ٜفصٌ ايكٍٛ يف 

أِٖ دالالت ايفعٌ ايٓاقص اييت تعٗس مجايٝات يػتٓا ٚتسغب 

 ايٓاطكني بػريٖا يف تعًُٗا ٚاضتًٗاّ َعاْٝٗا.

 

 د/ ضبُد سطني ايٓكٝب

ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚ -أضتاذ ايٓشٛ ٚايصسف ٚايًػ١ املطاعد 

 داَع١ عُسإ –األيطٔ 
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 تقديم: 
ايًػ١ ايعسب١ٝ يػ١ س١ٝ َتطٛز٠ , ٚيعًٗا َٔ أنجس ايًػات تطٛزّا ٚدبددّا ; ألْٗا يػ١ املعاْٞ املتعدد٠ 

ٚايدالالت املتٓٛع١ , ٚبايٛقٛف ع٢ً تٓٛع ٖرٙ ايدالالت ْصٌ إىل إظٗاز مجايٝات ٖرٙ ايًػ١ , ْٚط٦ُٔ إٔ 

رٙ ايًػ١ َٔ املٝادٜٔ ايسسب١ اييت تٓتعس فسضإ ٖرٙ ايًػ١ يٓكدّ ٖرٙ ايًػ١ ملسٜدٜٗا َٔ االضتجُاز يف ٖ

ايعسب,ٚيًٓاطكني بػريٖا يف ثٕٛب قػٝب , ْٚػسع َٔ خالٍ اضتًٗاّ َعاْٝٗا سبٗا ٚغػف تعًُٗا َٔ غري 

 ايٓاطكني بٗا .

ت, ٚايٛصٍٛ يًكاعد٠ ايٓش١ٜٛ ٚيعٌ ٖرا ايبشح ٜكدّ أمنٛذدّا يتٓاٍٚ ايًػ١ َٔ خالٍ املعاْٞ ٚايدالال

 نٓتٝذ١ َٔ ْتا٥ر مجايٝات ٚدالالت ايه١ًُ , أٚ ايٓص.

ٚدزاض١ ايفعٌ ايٓاقص نكاعد٠ حن١ٜٛ َطسد٠ ٜػٛبٗا نجري َٔ ازبُٛد, ٚنإٔ ٖرٙ ايًػ١ قٛايب 

َٔ  داَد٠ ال سٝا٠ فٝٗا, بُٝٓا يٛ ْاقػٓا َعاْٞ ٖرٙ األفعاٍ ٚدالالتٗا القتٓصٓا فٛا٥د مٖج١ ٚأشيٓا بعطّا

 ازبُٛد ايرٟ ضاد يف دزاضتٓا هلرٙ األفعاٍ.

 ٚقد قطُت حبجٞ ٖرا ع٢ً َبشجني:

 تٓاٚيت فٝ٘ أبسش تعازٜف ايفعٌ ايٓاقص, ٚأْٛاع األفعاٍ ايٓاقص١ . املبشح األٍٚ: 

تٓاٚيت فٝ٘ عٌُ ايفعٌ ايٓاقص ٚداليت٘ ايعاٖس٠ ٚايدالي١ ايها١َٓ , ٖٚٞ املع٢ٓ املساد  املبشح ايجاْٞ: 

ًٝ٘ ٚصٛاّل إىل مجايٝات ٖرٙ ايدالالت ٚاملعاْٞ ضباٚاّل ايٛقٛف ع٢ً ايٛقٛف ع

 آزا٤ بعض ايٓشا٠ قدميّا ٚسدٜجّا.

ثِ ختُت ايبشح خبامت١ ٚتٛصٝات زنصت فٝٗا ع٢ً أِٖ ْتا٥ر ايبشح َػريّا إىل ضسٚز٠ فِٗ املع٢ٓ 

 ٗا ٚاضتًٗاّ َعاْٝٗا.ايجاْٞ يًفعٌ ايٓاقص إلبساش مجايٝات ايًػ١ , ٚتسغٝب ايٓاطكني بػريٖا يف تعًُ
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 د/ ضبُد سطني ايٓكٝب
 

 املبحث األول
 انفعم انناقص : تعريفه وأنواعه

ايفعٌ ايٓاقص َٔ املصطًشات اييت تعددت آزا٤ ايٓشا٠ يف تطُٝت٘, ذانسٜٔ يف تعسٜفِٗ يًفعٌ ايٓاقص 

 ضبب ايتط١ُٝ بٗرا االضِ, ٚضأٚزد أِٖ ايتعازٜف خًٛصّا إىل تعسٜف دإَع ملا ذٖب إيٝ٘ ايٓشا٠.

ًٔب ايدالي١ ع٢ً ٜكٍٛ ابٔ ٖػا ّ: )مسٞ ْاقصّا يهْٛ٘ مل ٜهتف باملسفٛع, ٚع٢ً قٍٛ األنجسٜٔ ألْ٘ ُض

 .(1() اسبدخ ٚدبسد يًدالي١ ع٢ً ايصَإ, ٚايصشٝح األٍٚ

ٚضاز َععِ ايباسجني يف فًو ٖرا ايتعسٜف, فايبعض جيعٌ ضبب تط١ُٝ ايفعٌ بايٓاقص ألْ٘ ال ٜتِ ب٘ 

ملسفٛع إىل َٓصٛب, خبالف ايفعٌ ايتاّ فإْ٘ َع َسفٛع٘ تتِ ايفا٥د٠ َع َسفٛع٘ نالّ تاّ ; بٌ حيتاز َع ا

 بُٗا ٚيعٌ يف ٖرا خًط بني ٖرٙ األفعاٍ ٚبني سد ايفعٌ ايالشّ .

ٚذٖب آخسٕٚ إىل إٔ ضبب ايتط١ُٝ بايٓاقص يهٕٛ ايفعٌ ضًب ايدالي١ ع٢ً املصدز َؤندٜٔ إٔ ايفعٌ 

ص ٜتطُٔ ايصَٔ ٚال ٜتطُٔ اسبدخ , ٖٚٛ بٗرا ال ٜػب٘ ايتاّ ٜدٍ ع٢ً اسبدخ ٚايصَٔ, بُٝٓا ايفعٌ ايٓاق

 املصدز ٚال املػتكات ايعا١ًَ يف داليتٗا ع٢ً اسبدخ دٕٚ ايصَٔ.

سٝح عًٌ تط١ُٝ األفعاٍ ايٓاقص١ يهْٛٗا ضًبت ايدالي١ ع٢ً  , ٚيعٌ زأٟ ضٝبٜٛ٘ فٝ٘ مجع ملا أغسْا

مل ٜؤت باشبرب, ٜكٍٛ ضٝبٜٛ٘: "َٚا نإ اسبدخ ٚنْٛٗا مل تهتف مبسفٛعٗا فكط ٚال تفٝد فا٥د٠ تا١َ َا 

حنٖٛٔ َٔ ايفعٌ مما ال ٜطتػين عٔ اشبرب, تكٍٛ نإ عبداهلل أخاى, فإمنا أزدت إٔ ربرب عٔ األخ٠ٛ ٚأدخًت 

 .(2)نإ يتذعٌ ذيو يف املطٞ"

ٜٚس٣ ايباسح إٔ ٖرٙ ايتعازٜف قد ال تصدم ع٢ً مجٝع األفعاٍ ايٓاقص١, ألٕ ايفعٌ ايٓاقص يف ايًػ١ 

 ٢ ضسبني:عً

َٔ د١ٗ اإلعساب أٚايعٌُ ايٓشٟٛ َٚٔ د١ٗ املع٢ٓ أٚايدالي١ ٖٚرٙ األفعاٍ تصدم عًٝٗا  

 ايتعسٜفات ايطابك١ ٖٚٞ : ) األفعاٍ ايٓاقص١ ايٓاضد١ ( 

 عٔ َا ذٖبٓا إيٝ٘, َٚجاي٘ )دعا( َٔ د١ٗ ايصسف , ايفعٌ املعتٌ ايٓاقص خيتًف  

صَ٘ "مل ٜدُع" ٚحيرف َٔ أَسٙ إذا اضٓد ز٢َ(,فاسبسف األخري حيرف َٔ َطازع٘ أثٓا٤ د)

يًُفسد املرنس "ادع" ٚبٗرا ْفسم بني ايفعٌ ايٓاقص ايٓاضذ, ٚايفعٌ ايٓاقص ايرٟ ٖٛ َٔ 

 أقطاّ ايفعٌ املعتٌ.

                                                             
 .137, داز ايفهس بريٚت, ص11ٔ عبداسبُٝد , طت ضبُد ضب٢ٝ ايدٜ –( غسح قطس ايٓد٣ ٚبٌ ايصد٣, البٔ ٖػاّ األْصازٟ 1)

ٜٚٓعس يف نإ ٚأخٛاتٗا مل٢ٓ خًٌٝ عبداملٗدٟ, ٚشاز٠  - 1/4( ايهتاب, ضٝبٜٛ٘, َٓػٛزات َؤضط١ األعًُٞ يًُطبٛعات, بريٚت, ايطبع١ ايجا١ْٝ 2)

ٚايتطبٝل  – 177, ص2از ايسا٥د بريٚت, طٜٚٓعس يف ايٓشٛ ايعسبٞ ْكد ٚتٛدٝ٘, َٗدٟ املدصَٚٞ د - 31ص 2004ايجكاف١ ٚايطٝاس١, صٓعا٤ 

 .129, 128, ص2009ايٓشٟٛ يعبدٙ ايسادشٞ, داز ايٓٗط١, يبٓإ , ايطبع١ األٚىل 
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ٕٖ ايفعٌ ايٓاقص جيب إٔ ٜدزع يف إطاز املع٢ٓ  َٚٔ خالٍ ايتشًٌٝ يألفعاٍ ايٓاقص١ ٜس٣ ايباسح أ

األصح ; ألٕ ايفعٌ بدخٛي٘ ع٢ً ازبًُ٘ حيدخ تػٝريّا حنّٜٛا, ٚيف املكابٌ ايداليٞ حبطب ضٝام ازب١ًُ ٖٚٛ 

 حيدخ تػٝريّا داليّٝا ٖٚٛ املع٢ٓ اشبفٞ ٚايهأَ ايرٟ ْبشح عٓ٘ يف َعاْٞ ٖرٙ األفعاٍ.

ِْ ٌُ باض  ضتُساز., مج١ً امس١ٝ تدٍ ع٢ً ايجبٛت ٚاالَٚجاٍ ذيو : ايطف

ٌُ بامسّا, سصٌ يف ازب  ١ًُ:فعٓدَا ْكٍٛ: نإ ايطف

 تػٝري حنٟٛ عُا ناْت عًٝ٘. 

ٚتػٝري داليٞ ; نٕٛ ابتطا١َ ايطفٌ ذبٛيت َٔ ايدمي١َٛ أٚ اإلثبات إىل  

 ايٓكٝض .

ٚيريو َٔ املِٗ ايٛقٛف ع٢ً ايفعٌ ايٓاقص َٔ خالٍ املعاْٞ اإلضاف١ٝ هلرٙ األفعاٍ, أَا نٕٛ ايفعٌ 

يٓاقص ع٢ً األَسٜٔ َٔ خالٍ املع٢ٓ ٜدٍ ع٢ً ايصَٔ ٜٚتذسد َٔ اسبدخ فكد ْطتدٍ ع٢ً دالي١ ايفعٌ ا

 ايهأَ يف نٌ فعٌ يف ازبٌُ اآلت١ٝ :

 صاز ايطني سذسّا -1

 نإ ازبٛ بازدّا -2

 أصبح ايكا٥د َٓتصسّا -3     

فًٝظ األفصح قٛيٓا: أصبح شٜد  (1)َٚٔ املِٗ أٜطّا إٔ ْطتددّ ايفعٌ ايٓاقص املٓاضب يًطٝام يف ازب١ًُ

د مثاّل; ألٕ يهٌ فعٌ دالي١ خاص١ ذبتِ عًٝٓا تٛضٝح املع٢ٓ ايهأَ خًف مثاّل, بٌ األفصح ايكٍٛ: صاز شٜ

 .(2)َصطًح دالي١ ايب١ٝٓ عٔ طسٜل املٛاش١ْ بني ايٓصٛص يف اضتعُاٍ ايصٝؼ

 أنواع األفعال انناقصة:
عسابّا, ٖٚٞ ع٢ً ْٛعني نإ ٓاضد١ اييت تؤثس فُٝا دخًت عًٝ٘ إْعين ٖٓا أْٛاع األفعاٍ ايٓاقص١ اي

 ا, ٚناد ٚأخٛاتٗا.ٚأخٛاتٗ

 ايٓٛع األٍٚ: نإ ٚأخٛاتٗا ٖٚٞ ثالث١ عػس فعاّل :

ذنس ايطٝٛطٞ إٔ : "نإ" أّ األفعاٍ ايٓاقص١ ألٕ نٌ غ٤ٞ داخٌ ذبت ايهٕٛ ال ٜٓفو َٔ َعٓاٖا, َٚٔ ثِ 

ختإ ألُْٗا طسفا ايصَإ ٚ)ظٌ ٚأضش٢( أختإ ألُْٗا صدز سفّا يٝظ يػريٖا, "ٚأصبح ٚأَط٢" أصسفٖٛا تص

                                                             
 ( اْعس, دالالت األفعاٍ ايٓاقص١, ضبُد أبٛ ايفتٛح غِٓٝ, االذباد املدْٚني ايعسب.1)

 ّ, بتصسف.1981 1( َعاْٞ األب١ٝٓ يف ايعسب١ٝ, د. فاضٌ ايطاَسا٥ٞ, َؤضط١ ايسضاي١, ط2)
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ٓٗاز )ٚبات ٚصاز( أختإ العتالٍ عُٝٓٗا, )ٚشاٍ ٚفت٧ ٚاْفو ٚبسح ٚداّ (أخٛات يًصّٚ أٚهلُا " َا " )ٚيٝظ ( اي

 .(1)َٓفسد٠ ألْٗا ال تٓصسف "

مسّا هلا ٚتٓصب اشبرب خربّا هلا األفعاٍ أْٗا تدخٌ ع٢ً ازب١ًُ االمس١ٝ فرتفع املبتدأ اٚاملػٗٛزعٔ عٌُ ٖرٙ 

 يٝظ ضبُْد َطافسّا   حنٛ :

ٜٚس٣ ايباسح إٔ يٝظ نٌ َا تدخٌ عًٝ٘ نإ ٚأخٛاتٗا ٜصح إٔ ٜهٕٛ َبتدأ ٚخربا , ٚإذا صح ذيو َٔ سٝح 

املب٢ٓ فال ٜصح َٔ سٝح املع٢ٓ  نايفعٌ "صاز" َجاّل فإْ٘ يف ايػايب األعِ ال ٜدخٌ ع٢ً املبتدأ ٚاشبرب َع أْ٘ 

 .(2)بٜٞسفع امسّا ٜٚٓصب آخس, ٖٚرٙ َٔ املطًُات يف دزاض١ ايٓشٛ ايعس

 صاز ايطنُي سذسّا   

 ٚقد ذنس ايٓشا٠ األٚا٥ٌ ثالث١ أقطاّ يًفعٌ "نإ":

ّٛٓا َغُفٛزّا  نإ ايٓاقص١, ٖٚٞ اييت ذبتاز إىل َسفٛع َٚٓصٛب , نكٛي٘ تعاىل " -1 ُ٘ َعُف ًٓ َٕ اي  .(3)"ََٚنا

َٓنإ ايتا١َ, ٖٚٞ اييت تهتفٞ باملسفٛع حنٛ قٛي٘ تعاىل " -2 َٕ ُذٚ ُعِطَس٠ٕ َف َِٝطَس٠ٕ َٚٔإٕ َنا ََ  .(4)"ٔعَس٠ْ ٔإَي٢ 

نإ ايصا٥د٠, ٚال تتطًب َسفٛعّا أٚ َٓصٛبّا, ٚإمنا تسد يف َجٌ ٖرا ايطٝام يتٛنٝد َطُٕٛ ايهالّ  -3

 (5)أسطٔ شٜدّا  -نإ  -َا  -حنٛ:  

 ايٓٛع ايجاْٞ: ناد ٚأخٛاتٗا:

 –ًٛيل ٚسس٣ ٖٚٞ ثالث١ عػس فعاّل ع٢ً األغٗس: ٖٚٞ "ناد, نسب, ٚأٚغو يدْٛ اشبرب, ٚعط٢ ٚأخ

 .(6)يرتدٝ٘ , ٚطفل ٚعًل, ٚأْػأ ٚأخر ٚدعٌ, ٖٚب, ًٌٖٚٗ يًػسٚع فٝ٘ , ٜٚهٕٛ خربٖا َطازعا "

ٖٚٞ تعٌُ عٌُ نإ فُٝا تدخٌ عًٝ٘ فرتفع املبتدأ ٚتٓصب اشبرب ايرٟ ٖٛ مج١ً فع١ًٝ فعًٗا َطازع 

 : َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل : 

ُٜٔط٤ُٞ "  َٗا  ُِٜت  .(7)...."ََٜهاُد َش

 

                                                             
د ايكاضِ اسبسٜسٟ, ذبكٝل ٚأْعس غسح ًَش١ االعساب ألبٞ ضبُ – 2/71ّ, 1984( األغباٙ ٚايٓعا٥س, يًطٝٛطٞ, داز ايهتاب ايعسبٞ ايطبع١ األٚىل 1)

 .1/245غسح ابٔ عكٌٝ, املهتب١ ايعصس١ٜ بريٚت  – 211ٜٛضف ٖٛد, املهتب١ ايعصس١ٜ , بريٚت, ص: 

. ضبُد ضب٢ٝ ايدٜٔ عبداسبُٝد, املهتب١ ايعصس١ٜ بريٚت, كٝلب يف َعسف١ نالّ ايعسب, البٔ ٖػاّ األْصازٟ, ذب( أْعس غسح غرٚز اير2ٖ)

 .211, ص1995ايطبع١ األٚىل 

 (.99( ايٓطا٤ اآل١ٜ )3)

 (.280( ايبكس٠ اآل١ٜ )4)

, 214ص 2004دٜٔ عبداسبُٝد, داز ايطال٥ع, َصس ضبُد ضب٢ٝ اي, ذبكٝل : , أٚضح املطايو إىل أيفٝ٘ ابٔ َايو 1/267( اْعس غسح ابٔ عكٌٝ 5)

 .178-177ّ, ص1986يف ايٓشٛ ايعسبٞ ْكد ٚتٛدٝ٘ يًدنتٛز/ َٗدٟ املدصَٚٞ, داز ايسا٥د ايعسبٞ بريٚت , ايطبع١ ايجا١ْٝ  – 215ص

 .215( غرٚز ايرٖب ص6)

 (.35( ضٛز٠ ايٓٛز اآل١ٜ )7)
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َِِعٚ قٛي٘ "  َُُه َِٜسَس ِِ َإٔ   .(1)..."َط٢ َزٗبُه

ٕٔٚقٛي٘ "  َِٜدٔصَفا  . (2)....."ََٚطٔفَكا 

ََِطشّاٚقد ٜهٕٛ اشبرب املصدز ايٓا٥ب عٔ ايفعٌ املطازع نُا يف قٛي٘ تعاىل " , أٟ غسع (3)..."َفَطٔفَل 

 ميطح بايطٝف ضٛقٗا ٚأعٓاقٗا َطشّا.

 املبحث انثاني
 انفعم انناقص : عمهه ودالنته

ٌٕ َٔ األفعاٍ ايٓاقص١ َٔ خالٍ االضتعُاٍ ايًػٟٛ, يف ٖ را املبشح ضٓشاٍٚ إٔ ْكف ع٢ً دالي١ نٌ فع

 ٚنرا ايبشح عٔ املع٢ٓ اشبفٞ يهٌ فعٌ ٚمجاي١ٝ ايًػ١ بعٗٛز ٖرٙ املعاْٞ.

ٕٔ ٜٓاضب     نإ: تدٍ ع٢ً ايصَٔ اجملسد َٔ اسبدخ, ٖٚٞ يف ايٛاقع تفٝد اتصاف امسٗا مبع٢ٓ خربٖا يف شَ

 ا.صٝػتٗ

َِٝس  ٚتأتٞ "نإ" مبع٢ٓ املاضٞ احملض, ٚتأتٞ يًُاضٞ املٓكطع ٚتهٕٛ مبع٢ٓ اسباٍ نكٛي٘ تعاىل " ِِ َخ ُنُٓت

ٖٓأع ١َٕٖ ُأِخٔسَدِت ٔيً   .(4)"ُأ

َُِطَتٔطريّاٚتأتٞ نإ مبع٢ٓ االضتكباٍ نكٛي٘ تعاىل َ"  ُٙ َٕ َغٗس َِّٛا َنا َٜ  َٕ  .(5)"ََٜداُفٛ

ُ٘ َغُفٛزّا ٖزٔسُّٝاد ٚاالضتُساز نكٛي٘ تعاىل "ٚتأتٞ نإ مبع٢ٓ األشٍ ٚاألب ًٓ َٕ اي  .(6)"ََٚنا

َٔٚتهٕٛ مبع٢ٓ صاز نكٛي٘ تعاىل " َٔ اِيَهأفٔسٜ َٔ  َٕ  .(8). أٟ صاز(7)"ََٚنا

َٚع٢ٓ "ظٌ" اتصاف املدرب عٓ٘ باشبرب ْٗازّا, َٚع٢ٓ "بات" اتصف ب٘ يٝاّل, "ٚأضش٢" اتصف ب٘ يف ايطش٢,      

ايصباح, ٚ"أَط٢" اتصف ب٘ يف املطا٤, َٚع٢ٓ "صاز" ذبٍٛ َٔ صف١ٕ إىل أخس٣, َٚع٢ٓ  ٚ"أصبح" اتصف ب٘ يف

"يٝظ" َطًل ايٓفٞ يًشاٍ حنٛ: يٝظ شٜد قا٥ُّا, ٚعٓد ايتكٝٝد بصَٔ ع٢ً سطب٘ حنٛ: يٝظ شٜد قا٥ُّا غدّا, 

                                                             
 (.8( ضٛز٠ اإلضسا٤ اآل١ٜ )1)

 (.١22 )( ضٛز٠ األعساف اآل2ٜ)

 (.33( ضٛز٠ ص اآل١ٜ )3)

 (.110( ضٛز٠ آٍ عُسإ اآل١ٜ )4)

 (.7( ضٛز٠ اإلْطإ اآل١ٜ )5)

 (.96( ضٛز٠ ايٓطا٤ اآل١ٜ )6)

 (.34( ضٛز٠ ايبكس٠ اآل١ٜ )7)

 .34: 32ٚأْعس نإ ٚأخٛاتٗا مل٢ٓ خًٌٝ ص -12/191( يطإ ايعسب, البٔ َٓعٛز, داز صادز بريٚت, 8)
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ٍ شٜد ضاسهّا, َٚع٢ٓ "َا شاٍ" ٚأخٛاتٗا َالش١َ اشبرب يًُدرب عٓ٘ ع٢ً سطب َا ٜكتطٝ٘ اسباٍ حنٛ: َا شا

ّٝٓا, َٚجاي٘ قٛي٘ تعاىل "........(1)َٚع٢ٓ "َا داّ" بك٢ ٚاضتُس َُِت َس  .(2)"ََا ُد

 عمم انفعم انناقص ندى انقدماء واحملدثني:
ٜس٣ ايكدَا٤ َٔ ايٓشا٠ إٔ ايفعٌ ايٓاقص ٜدخٌ ع٢ً املبتدأ فريفع٘ ٜٚط٢ُ امس٘ سكٝك١ّ ٚفاعً٘ صباشّا 

 (3)َٚفعٛي٘ صباشّا. ٜٚٓصب اشبرب ٜٚط٢ُ خربٙ سكٝك١ّ

ٚمجٝع ٖرٙ األفعاٍ يد٣ ايكدَا٤ أفعااّل اتفاقّا, إال يٝظ فرٖب ازبُٗٛز إىل أْٗا فعٌ, ٚذٖب ايفازضٞ يف 

 (4)أسد قٛيٝ٘ أْٗا سسف.

أَا احملدثٕٛ فًِٗ ْعسات يف دزاضتِٗ هلرٙ األفعاٍ, ٖٚرا ايٓعسات َستبط١ بعًِ ايًػ١ اسبدٜح ٚدزاض١ 

 نس زأٜني يًُشدثني:ايدالي١ ٚاملع٢ٓ ٚضأذ

 األٍٚ يًدنتٛز/ َٗدٟ املدصَٚٞ:

ٜس٣ ايدنتٛز املدصَٚٞ إٔ ٖرٙ األفعاٍ يٝطت ضٛا٤ يف ايدالي١ ٚاالضتعُاٍ, ٚيٝظ َٔ 

ٕٖ املٓصٛب بعدٖا يٝظ  ايطبٝعٞ إٔ دبُع يف بإب ٚاسد, ٜٚٓبػٞ فصٌ "صاز" َٔ ٖرٙ اجملُٛع١ أل

 خربّا ٚال َفعٛاّل ٚإمنا ٖٛ متٝٝص.

ظ" ٜس٣ إٔ تفصٌ َٔ ٖرٙ اجملُٛع١ ألْٗا تدٍ ع٢ً ْفٞ إٔ ٜهٕٛ اشبرب بعدٖا ٚنريو "يٝ

 ٚصفّا يًُبتدأ يف املع٢ٓ أٚ ٜهٕٛ عني املبتدأ, ْٚصب اشبرب بعدٖا ع٢ً اشبالف.

ٚبعد إخساز "صاز, ٚيٝظ" ٜٓبػٞ تصٓٝف ٖرٙ األفعاٍ حبطب داليتٗا ع٢ً َعاْٝٗا إىل ثالث١ 

 أقطاّ:

ا١َ, ٖٚٛ ايفعٌ نإ, ٜٚٓبػٞ إٔ ًٜشل بٗا: اضتكس, ٚسصٌ, قطِ ٜدٍ ع٢ً ايه١ْٛٓٝ ايع -1

 ٚٚدد, ٚسدخ.

ايكطِ ايجاْٞ: ٜدٍ ع٢ً ايه١ْٛٓٝ اشباص١, ٖٚٞ: أصبح, ٚأَط٢, ٚأضش٢, ٚظٌ, ٚبات, ألٕ  -2

أصبح تدٍ ع٢ً ايٛدٛد يف ايصباح, ٚأَط٢ يف املطا٤, ٚأضش٢ يف ايطش٢, "ٚظٌ" يف ايٓٗاز 

ٗرٙ األفعاٍ ايداي١ ع٢ً ايه١ْٛٓٝ اشباص١ ايفعٌ "غدا" ٚ"بات" يف ايًٌٝ ٜٚٓبػٞ إٔ ًٜشل ب

 فٗٛ ٜدٍ ع٢ً ايٛدٛد يف ايػدا٠ ٚال ٜهتفٞ باملسفٛع حنٛ: غدا ايٓٗاز مجٝاّل.

                                                             
, 2004, ٚاْعس: ايًػ١ ايعسب١ٝ, دزاضات يف ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚاألدب, صبُٛع١ َؤيفني داز املٓاٖر, عُإ األزدٕ, ايطبع١ ايجايج١ 1/250( غسح ابٔ عكٌٝ 1)

 .146ص

 (.31( ضٛز٠ َسِٜ اآل١ٜ )2)

ضٝٓا٤ ايكاٖس٠, ايطبع١  اشبالص١ يف عًِ ايٓشٛ, محدٟ ضبُٛد عبداملطًب, َهتب١ ابٔٚاْعس  211غسح غرٚز ايرٖب  البٔ ٖػاّ األْصازٟ صــ ( 3)

 ٚغريٖا. 24, ص2003ايجايج١ 

 .1/244( غسح ابٔ عكٌٝ, 4)
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ايكطِ ايجايح: ٜدٍ ع٢ً ايه١ْٛٓٝ املطتُس٠, ٖٚٛ: َا شاٍ, َا اْفو, َا بسح, َا فت٢, َٚا داّ  -3

 ٜٚٓبػٞ إٔ تًشل بٗا األفعاٍ َا ٚدد, َٚا اضتكس.

نُا ٜؤٜد املدصَٚٞ زأٟ ايهٛفٝني يف تط١ُٝ املٓصٛب بعد ٖرٙ األفعاٍ بعد اخساز "صاز ٚيٝظ" سااّل ال 

  (1)خربّا نُا شعِ ايبصسٜٕٛ.

ٚيف ناد ٚأخٛاتٗا ذٖب املدصَٚٞ إىل إٔ دالي١ ٖرٙ األفعاٍ املكازب١ يف سدٚخ ايفعٌ, ٚايتٛقع يف سدٚث٘, 

  عالق١ هلرٙ ايدالالت مبا تدٍ عًٝ٘ نإ ٚأخٛاتٗا.أٚ إٔ ايفعٌ قد بدأ إسداث٘ ٚال

ٜٚس٣ إٔ ازبٌُ اييت تًٝٗا مجٌ فع١ًٝ تتأيف َٔ فعٌ ٚفاعٌ, ٜتأخس فٝٗا عٔ ايفعٌ يف َٛضع, ٜٚتكدّ 

 (2)ع٢ً ايفعٌ يف َٛضٕع آخس حنٛ: ناد شٜد ٜكّٛ ,  ناد ٜكّٛ شٜد

ٌْ نبري ألٕ ايفعٌ ٜس٣ إٔ "نإ ٚأخٛاتٗا" ٚفكّا يسايجاْٞ: ايدنتٛز غٛقٞ ضٝف:  أٟ ايبصسٜني فٝ٘ خً

فٝٗا ٚسدٖا فعٌ ْاقص ال فاعٌ ي٘, ٜٚس٣ إٔ اشبسٚز َٔ ٖرا اشبًٌ ٖٛ اعتُاد زأٟ َدزض١ ايهٛف١, ٜٚس٣ بإٔ 

 (3)حيرف ٖرا ايباب َٔ دزاض١ ايٓشٛ ع٢ً ٖرا األَس.

اسٌ األٚىل َٔ ايتعًِٝ نُا ٜٚس٣ ايباسح أْ٘ ال بأع َٔ دزاض١ ايٓشٛ يف ٖرا ايباب ع٢ً زأٟ ايبصسٜني يف املس

ذٖب صبُع ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايكاٖس٠, ٚيف املساسٌ املتدصص١ أز٣ إٔ ايدزع ايهٛيف سسٟ بايٓعس ٚايٛقٛف ع٢ً 

 َا ذٖب إيٝ٘ ايهٛفٕٝٛ فٝ٘ إثسا٤ ايًػ١ ٚبٝإ يًُعاْٞ ٚايدالالت املدتًف١ يًفعٌ ايٛاسد.

اد" ٖٛ ثايح األبٛاب اشبُط١ اييت ٜٓبػٞ سرفٗا ٚف٢ ناد ٚأخٛاتٗا ٜس٣ ايدنتٛز غٛقٞ ضٝف إٔ باب "ن

 ٚفكّا يدزاض١ ايبصسٜني.

ٚقد زد صبُع ايًػ١  (4)ٜٚس٣ إٔ تدزع يف باب ازب١ًُ ايفع١ًٝ, نُا ٜس٣ إٔ هلرٙ األفعاٍ َفعٛال ب٘ ٚاسدا 

 .(5) ايعسب١ٝ يف ايكاٖس٠ ٖرا املكرتح

 اندالنة انكامنة يف انفعم انناقص:
ٚفِٗ األفعاٍ ايٓاقص١ "نإ ٚأخٛاتٗا" عٓدَا ٜكف ع٢ً االضتدداّ ايػا٥ع خيط٧ ايبعض يف اضتدداّ 

 هلا دٕٚ متٝٝص ملا تعٓٝ٘.

 ٚيٛ أزدْا إٔ ال ْكع يف ٖرا اشبًط ٜتٛدب عًٝٓا إدزاى داليتٗا ايصشٝش١ قبٌ اضتدداَٗا.

                                                             
 .182: 176( يف ايٓشٛ ايعسبٞ ْكد ٚتٛدٝ٘, يًُدصَٚٞ ص1)

 َٚا بعدٖا, ٚاْعس: دزاضات ْعس١ٜ ايٓشٛ ايعسبٞ ٚتطبٝكاتٗا, يًدنتٛز: صاسب أبٛ دٓاح,  داز ايفهس األزدٕ, ايطبع١ 185( يف ايٓشٛ ايعسبٞ ص2)

 .51: 48, ص1998األٚىل 

 .186: 184, ٚاْعس ص14: 11( دبدٜد ايٓشٛ, د/ غٛقٞ ضٝف, داز املعازف ايكاٖس٠, ايطبع١ ايسابع١ ص3)

 .165, 16, 15( دبدٜد ايٓشٛ ص4)

 .273, 271, ص2002 ( َعاٖس ايتذدٜد ايٓشٟٛ يد٣ صبُع ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايكاٖس٠ يًدنتٛز ٜاضني أبٛ اهلٝذا٤, عامل ايهتب اسبدٜح األزدٕ,5)
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 َٔ سٝح ٖٛ فعٌ َإض أٚ َطازع. ظاٖس٠فايفعٌ ايٓاقص ي٘ دالي١ ش١َٝٓ 

َستبط١ برات األفعاٍ ٚيٝظ بهْٛٗا َاض١ٝ أٚ َطازع١ ٚست٢  ض١ُٝٓٚي٘ دالي١ ش١َٝٓ   

ٌٕ َٓٗا.  ْتبني ٖرا عًٝٓا إٔ ْدزى نٓ٘ نٌ فع

 ايفعٌ "نإ" داٍ ع٢ً ن١ْٛٓٝ ايػ٤ٞ َٔ صف١ أٚ فعٌ داٍ عًٝ٘ نإٔ تكٍٛ:

 نإ ضبُد غذاعّا, أٚ نإ ضبُد ًٜعب

فإْ٘ ال ٜكتطٞ ْفٞ ايصف١ أٚ ايفعٌ يف  فكد دٍ ع٢ً نْٛ٘ غذاعّا , ًٜٚعب , ٚايفعٌ إٕ دٍ ع٢ً إجياب

 ايصَٔ اآلخس, فإٕ نإ َطازعّا فٗٛ ال ٜٓفٞ ٚقٛع ايفعٌ أٚ ايصف١ يف املاضٞ ٚايعهظ.

ٍٕ إىل أخس٣ نُا ْس٣ يف "صاز" ايرٟ ي٘ دالي١ ع٢ً تػري  ٚنريو فٗٛ ال ٜدٍ ع٢ً االْتكاٍ َٔ سا

 ٍ:اسباي١ قبً٘ ٚبعدٙ, ٚقد ٜهٕٛ اسباٍ قبً٘ َجبتّا نإٔ ْكٛ

 نإ ضبُد دباّْا ٚصاز غذاعّا, أٚ صاز ضبُد غذاعّا

ضبُد مل ٜهٔ غذاعّا قبٌ إٔ ٜصري, بُٝٓا جند يف ايفعٌ "ظٌ" إٔ ايفعٌ أٚ ايصف١ ٜبكٝإ ع٢ً ساهلُا 

 ٚال دالي١ ي٘ غري ذيو.

ٚنريو األفعاٍ: "أَط٢, أصبح, بات, أضش٢" جندٖا ذات دالي١ ش١َٝٓ َٔ سٝح ٖٞ أفعاٍ داي١ ع٢ً 

عٝٓ٘ نايصباح ٚاملطا٤ ٚايطش٢ ٚاملبٝت, يهٔ يف املكابٌ ال تكتطٞ بايطسٚز٠ اْتفا٤ ايفعٌ قبًٗا, َٚٔ شَٔ ب

ٖٓا ْدزى اشبطأ ايػا٥ع يف اضتدداّ ايفعٌ "أصبح" بداّل َٔ ايفعٌ "صاز" فأصبح ي٘ دالي١ أخص َٔ "صاز" 

 فال ميهٔ اضتدداَ٘ إال ٚفكّا يداليت٘ ايص١َٝٓ املدتص١.

 ح شٜد مثاّلفًٛ قًت: أصب  

 أٚ قًت: صاز شٜد مثاّل; الختاز ايفصٝح املجاٍ األخري ضريّا ع٢ً داليت٘.  

عساب ٖٛ ايرٟ ٜفتشٗا, ٚإٔ األغساض إلااظ َػًك١ ع٢ً َعاْٝٗا ست٢ ٜهٕٛ ٖٚٓا قد ْصٌ إىل إٔ األيف

 .(1)ٚايدالالت نا١َٓ فٝٗا

                                                             
, ٚدالالت األفعاٍ ايٓاقص١, ضبُد أبٛ ايفتٛح 1983( اْعس ايفعٌ شَاْ٘ ٚأبٓٝت٘, ابساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ, َٓػٛزات َؤضط١ ايسضاي١ ايطبع١ ايجايج١ 1)

 غِٓٝ, اذباد املدْٚني ايعسب.
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 د/ ضبُد سطني ايٓكٝب
 

 اخلامتة وانتوصيات :
يًدالالت املتعدد٠ ٜصٜد ايًػ١ ايجس٠ ثسا٤ّ ٚمجااّل, نُا إٔ  ٜس٣ ايباسح إٔ دزاض١ ايفعٌ ايٓاقص ٚفكّا

َٔ  يرتغٝب يف تعًُٗا ٚدزاضتٗا ٚال ضُٝاايدازع ٚفكّا هلرا املٓعٛز ٜصٌ إىل مجايٝات ايًػ١ َٓطًكّا إىل ا

 ايٓاطكني بػريٖا.

املتٓٛع١ تفتح  ٜٚٛصٞ ايباسح بطسٚز٠ إدزاى املعاْٞ ايها١َٓ يف أيفاظ يػتٓا, ٚإٔ ايٛقٛف ع٢ً ايدالالت

 يٓا آفاقّا زسب١ يف ذبًٌٝ َفسدات ايًػ١ ٚفِٗ َكاصدٖا.

نُا ٜس٣ ايباسح ضسٚز٠ إْػا٤ َدزض١ حن١ٜٛ ددٜد٠ تأخر ع٢ً عاتكٗا دزاض١ ايًػ١ ٚتعًُٝٗا تعًُّٝا 

 ٚظٝفّٝا ٜتذاٚش ايكاعد٠ ايٓش١ٜٛ اجملسد٠ إىل ايدالالت اشبف١ٝ , ٚضٝصٌ ايدازع إىل إدزاى ايكاعد٠ ايٓش١ٜٛ

 بهٌ ضٗٛي١ ٜٚطس.

نُا إٔ َٔ ْتا٥ر ٖرا ايبشح ضسٚز٠ دزاض١ ايفعٌ ايٓاقص ٚفكّا يًُعاْٞ املتعدد٠ ٚصٛاّل إىل أفطٌ 

املعاْٞ ٚأمشٌ ايدالالت َٔ خالٍ ايطٝام ايٓصٞ, ٖٚرا َا ٜٛصٞ ب٘ ايباسح  صباَع ايًػ١ ايعسب١ٝ يتططًع 

 بايدٚز ايتذدٜدٟ يف يػتٓا ازب١ًُٝ.
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 صادر واملراع قائمة امل
 ايكسإٓ ايهسِٜ. -1

أٚضح املطايو إىل أيف١ٝ ابٔ َايو, ابٔ ٖػاّ األْصازٟ َع نتاب عد٠ ايطايو حملُد ضب٢ٝ ايدٜٔ  -2

 عبداسبُٝد, داز ايطال٥ع, َصس.

 ّ.1984األغباٙ ٚايٓعا٥س, دالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ, داز ايهتب ايعسبٞ, ايطبع١ األٚىل  -3

 ف, ايكاٖس٠, ايطبع١ ايسابع١.دبدٜد ايٓشٛ, غٛقٞ ضٝف, داز املعاز -4

 ّ.2009ايتطبٝل ايٓشٟٛ, عبدٙ ايسادشٞ, داز ايٓٗط١ يبٓإ, ايطبع١ األٚىل  -5

 ّ.2003اشبالص١ يف عًِ ايٓشٛ, محدٟ ضبُٛد عبداملطًب, َهتب١ ابٔ ضٝٓا٤, ايكاٖس٠, ايطبع١ ايجايج١  -6

 ّ.1998دٕ, ايطبع١ األٚىل دزاضات ْعس١ٜ ايٓشٛ ايعسبٞ ٚتطبٝكاتٗا, صاسب أبٛ دٓاح, داز ايفهس األز -7

 دالالت األفعاٍ ايٓاقص١, ضبُد أبٛ ايفتٛح غِٓٝ, إذباد املدْٚني ايعسب. -8

 ّ 1979, 16غسح ابٔ عكٌٝ, بٗا٤ ايدٜٔ عبداهلل بٔ عكٌٝ, داز ايفهس يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع, بريٚت ط  -9

ضب٢ٝ ايدٜٔ عبداسبُٝد, غسح غرٚز املرٖب يف َعسف١ نالّ ايعسب, ابٔ ٖػاّ األْصازٟ, ذبكٝل.ضبُد  -10

 ّ.1995املهتب١ ايعصس١ٜ بريٚت, ايطبع١ األٚىل 

 غسح ًَش١ اإلعساب, أبٛ ضبُد ايكاضِ اسبسٜسٟ, ت. ٜٛضف ٖبٛد, املهتب١ ايعصس١ٜ, بريٚت. -11

غسح قطس ايٓد٣ ٚبٌ ايصد٣, ابٔ ٖػاّ األْصازٟ, ت. ضبُد ضبٞ ايدٜٔ عبداسبُٝد, داز ايفهس بريٚت,  -12

 .ايطبع١ اسباد١ٜ عػس٠

 ّ.1983ايفعٌ شَاْ٘ ٚأبٓٝت٘, د. إبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ, َٓػٛزات َؤضط١ ايسضاي١, ايطبع١ ايجايج١  -13

 ّ.1986يف ايٓشٛ ايعسبٞ ْكد ٚتٛدٝ٘, َٗدٟ املدصَٚٞ, داز ايسا٥د, بريٚت, ايطبع١ ايجا١ْٝ,  -14

 ّ.2004نإ ٚأخٛاتٗا, ٢َٓ خًٌٝ عبداملٗدٟ, ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚايطٝاس١, صٓعا٤  -15

 بٜٛ٘, َٓػٛزات َؤضط١ األعًُٞ يًُطبٛعات, بريٚت, ايطبع١ ايجا١ْٝ.ايهتاب, ضٝ -16

 ّ 1988يطإ ايعسب, مجاٍ ايدٜٔ ضبُد بٔ َٓعٛز, داز صادز بريٚت ,  -17

ايًػ١ ايعسب١ٝ, دزاضات يف ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚاألدب, صبُٛع١ َؤيفني, داز املٓاٖر عُإ األزدٕ, ايطبع١ ايجايج١  -18

2004.ّ 

 ّ.1981, فاضٌ ايطاَسا٥ٞ, َؤضط١ ايسضاي١, ايطبع١ األٚىل َعاْٞ األب١ٝٓ يف ايعسب١ٝ -19

َعاٖس ايتذدٜد ايٓشٟٛ يد٣ صبُع ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايكاٖس٠, ٜاضني أبٛ اهلٝذا٤, عامل ايهتب اسبدٜح,  -20

 ّ.2002األزدٕ 
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 سنن اننهضة يف انقرآن انكريى

 ) عىايم اننهىض (
 فرحان خالد مقبل ناجي  / د

الدراسات  قسم -أستاذ التفسير المساعد 

 جامعة صنعاء  -كلية التربية  -االسالمية 

 

 
 املًدـ

13 

 

 تتػرل ٫ ثابت١ إشل١ٝ ضٓٓا ايهٕٛ اٖر يف ٚقع ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل إٕ      

 بٗا أخر ؾُٔ ، ضٛا٤ أَاَٗا ايبػس ؾذُٝع ، أسدا ؼابٞ ٫ٚ تتبدٍ، ٫ٚ

 آٜات يف ظٗسٖا ، ٚاملتأٌَ ٚزا٤ تسنت٘ عٓٗا ؽًـ َٚٔ ، ْتا٥ذٗا إىل ٚؾٌ

 ايبػسٟ، ا٫ضتد٬ف ؼهِ اييت اإلشل١ٝ ايطٓٔ ٖرٙ بٛقٛح ٜدزى ايكسإٓ

 ايباسح َٔ قاٚي١ ايبشح ٖٚرا . ايبػسٟ ، ٚا٫دتُاع ايهٕٛ ٚعُاز٠

 . ٚأعُل أٚضع دزاضات مٛ طسٜل يؿتض ، ايٓٗٛض عٛاٌَ يتًُظ

 ٜٚعد َٓػٛد٠، ْٗك١ أٟ ؼكٝل يف ايس٥ٝظ املًٓٛل ٖٛ اإلْطإ بٓا٤ إٕ    

املًٛٛب ، ٚنرا ا٬ْٛ٫م َٔ ايٛسٞ اىل ايعؿس ،  ايتػٝرل إلسداخ غسطا

َٔ عٛاٌَ ايكعـ ، ٚايٓٗٛض بتٛاشٕ ، ٚاَت٬ى أضباب ايك٠ٛ ، ٚايتدًـ 

ٚتهاٌَ ٚسلٍٛ َع ا٫عتصاش بايرات ٚايجك١ بايٓؿظ،  ٚايذلنٝص ع٢ً 

ايكٛاضِ  املػذلن١  ، َٚعسؾ١ اٯخس ع٢ً سكٝكت٘ ، ٚايتعاٌَ َع٘  ٚؾل 

 املٓٗر ايكسآْٞ ايسغٝد.

 َؿّٗٛ:  ا٭ٍٚ املبشح :اٯت١ٝ املباسح خ٬ٍ َٔ ايبشح تٓاٍٚ ٚمت     

ثِ عسض ْتا٥ر   ايٓٗٛض عٛاٌَ:  ايجاْٞ ٚاملبشح  ايبشح َؿًٛشات

 ايبشح ٚختُت٘ بطسد املؿادز ٚاملسادع .
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

: قدميدةامل  
إٕ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚقع يف ٖرا ايهٕٛ ضٓٓا إشل١ٝ ثابت١ ٫ تتػرل ٫ٚ تتبدٍ ٫ٚ ؼابٞ أسدا ، ؾذُٝع ايبػس 

أَاَٗا ضٛا٤ ، ؾُٔ أخر بٗا ٚؾٌ إىل ْتا٥ذٗا ، َٚٔ ؽًـ عٓٗا تسنت٘ ٚزا٤ ظٗسٖا، ؾٗٓاى ضٓٔ يًك٠ٛ 

ٚضٓٔ ي٬ضتد٬ف، ٚضٓٔ يًٓؿس ٚايتُهني،ٚضٓٔ ي٬دتُاع  ٚايطكٛط،ٚايٓٗٛض، ٚضٓٔ يًكعـ 

ن١ْٝٛ ؼهِ ْعاّ ايهٕٛ يف يًٝ٘ ْٚٗازٙ ، ٚظٛاٖس  ٟاايبػسٟ،ٚضٓٔ يٮضباب ٚاملطببات ، نُا إٔ ٖٓاى ضٓٓ

ايهٕٛ املدتًؿ١ يف فاٍ ايؿًو ٚايهُٝٝا٤ ٚايؿٝصٜا٤ ٚايٛب ٚغرلٖا َٔ ايعًّٛ ايٛبٝع١ٝ عَُٛا، ٚغرل ذيو 

يطٓٔ ايه١ْٝٛ .َٔ ا

ٚاملتأٌَ يف آٜات ايكسإٓ ٜدزى بٛقٛح ٖرٙ ايطٓٔ اإلشل١ٝ اييت ؼهِ ا٫ضتد٬ف ايبػسٟ، ٚعُاز٠ ايهٕٛ      

 ٚا٫دتُاع ايبػسٟ .

ٚضٝهٕٛ ًَٓٛل اؿدٜح يف ٖرا ايبشح ٖٛ ايكسإٓ ايهسِٜ، َٓ٘ اضتُداد اشلدا١ٜ ٚايسغد، ؾؿٝ٘ ايكٍٛ        

َٛ  عامل مبا ٜؿًض اإلْطإ ٚايهٕٛ ، ٚؾدم اهلل ايكا٥ٌ : ايؿؿٌ ، ٖٚٛ ن٬ّ اـايل اي ُٖ َٚ ًَٜل  ِٔ َخ ََ  ُِ ًٜ َِٜع ٜأ٫ 

ـُ اٞيَدٔبرُل ٝٔٛ ٤ً ُّ  ٜٚكٍٛ ضبشاْ٘:   1اي َٛ َٞ ٜأٞق ٖٔ ٤ًٔتٞ  ِٗٔدٟ ٔي َٜ  َٕ ََٖرا اٞيٝكِسآ  ٖٕ ٣ّ  ٜٚكٍٛ :  2إ٢ ِٛ ََا ٔبٜك ُٝٚس  َُٜػ  ٫ َ٘ ٤ً ٕٖ اي إ٢

ََا  ُٝٚسٚا  َُٜػ ِِ َسٖت٢  ٢ٗ ِْٝؿٔط ٔبٜأ
ٚإْٗا ؿكٝك١ تًكٞ ع٢ً ايبػس تبع١ ثك١ًٝ; ؾكد قكت َػ١٦ٝ اهلل ٚدست بٗا "   3

ضٓت٘ ، إٔ تذلتب َػ١٦ٝ اهلل بايبػس ع٢ً تؿسف ٖ٪٤٫ ايبػس، ٚإٔ تٓؿر ؾِٝٗ ضٓت٘ بٓا٤ ع٢ً تعسقِٗ شلرٙ 

ع١ُ ٚعاؾ١ٝ ٚخرل بكدٙ ، ٫ ٜػرل َا بكّٛ َٔ ْ -ضبشاْ٘  -ٚ"قد اقتكت ضٓت٘ ، أْ٘   4ايط١ٓ بطًٛنِٗ "

. ؾًُٓٛل  5ست٢ ٜػرلٚا َا بأْؿطِٗ َٔ طاع١ إىل َعؿ١ٝ; َٚٔ مجٌٝ إىل قبٝض ، َٚٔ ؾ٬ح إىل ؾطاد  " 

ايٓٗٛض اؿكازٟ ٜكّٛ ع٢ً تٛؾس إزاد٠ ايتػٝرل ابتدا٤ّ َٔ املٓش٢ٓ ايٓؿطٞ ، ؾإذا تٛاؾست اإلزاد٠ ٚاإلداز٠ ايتٛاق١ 

١ًُٝ ايٓٗك١ ٚؾًت ا٭١َ إىل ؼكٝل ٚظٝؿ١ ا٫ضتد٬ف ٚايتُهني يف يًٓٗٛض  قُٔ ضٓٔ اهلل اييت ؼهِ ع

 ا٭زض.

ٖٚرا املٛقٛع حيتاز يبشح ؼًًٝٞ عُٝل ملا ي٘ َٔ أثس ع٢ً ايٓٗك١ اؿكاز١ٜ ملٔ أزاد ؾعٛد ضًِ ايٓٗك١       

ُٜٜكٚؿِس امٝلؿٓؿٕٛ َٔ املتك دَني ٚاملتأخسٜٔ يف ، ٜٚ٪ند قسٚز٠ ايعٓا١ٜ ب٘ ايع١َ٬ قُد زغٝد زقا بكٛي٘ :" مل 

 .غ٧ َٔ عًِ ايهتاب ٚايط١ٓ نُا قؿسٚا يف بٝإ َا ٖد٣ إيٝ٘ ايكسإٓ ٚاؿدٜح َٔ ضٓٔ اهلل تعاىل يف ا٭َِ

ُٓٛا بريو بعض عٓاٜتِٗ بؿسٚع  ٚاؾُع بني ايٓؿٛف اييت ٚزدت يف ذيو، ٚاؿح ع٢ً ا٫عتباز بٗا،ٚيٛ ُع

                                                             
 . 14ــ  ضٛز٠ املًو ، اٯ١ٜ :   1

 17َٔ اٯ١ٜ :  ــ ضٛز٠ اإلضسا٤   2

 11ــ  ضٛز٠ ايسعد َٔ اٯ١ٜ :   3

 356/  4ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ ضٝد قٛب :   4

 2367/  1ــ  ايتؿطرل ايٛضٝط  قُد ضٝد طٓٛاٟٚ :  5
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

ُِٜشٜؿ ُٓٗا ٚدْٝاٖا، ٖٚٛ َا ٫ ٜػين عٓ٘ ايتٛضع يف دقا٥ل َطا٥ٌ ا٭سهاّ، ٚقٛاعد ايه٬ّ ٭ؾادٚا ا٭١َ مبا  ٝغ ب٘ دٜ

ايٓذاض١ ٚايٛٗاز٠ ، ٚايٖطًِ ٚاإلداز٠، ؾإٕ ايعًِ بطٓٔ اهلل تعاىل يف عبادٙ ٫ ٜعًٛٙ إ٫ ايعًِ باهلل تعاىل ٚؾؿات٘ 

 .1ٚأؾعاي٘، بٌ ٖٛ َٓ٘، أٚ َٔ ٝطسق٘ ٚٚضا٥ً٘"

٘ يف ضٝام املٛقع ايتطدرلٟ ملا أٚدع٘ اهلل يف ا٭ْؿظ ٚاٯؾام  َٚٔ إٕ ا٫ْطإ  ايعاقٌ ٜٓبػٞ إٔ ٜكع ْؿط    

 ايػدي ٚايعًِ أ٫ ٜس٣ ايع٬ق١ ايتطدرل١ٜ بني اإلْطإ ٚايهٕٛ ٚاٯؾام ٚاجملتُع.

 ٖٚرا ايبشح قاٚي١ َٔ ايباسح يتًُظ عٛاٌَ ايٓٗٛض ، يؿتض طسٜل مٛ دزاضات أٚضع ٚأعُل .      

 خ٬ٍ املباسح اٯت١ٝ:ٚضٝتِ تٓاٍٚ  ايبشح َٔ      

 املبحث األول : يفهىو يصطهحات انبحث
 َؿّٗٛ ايطٓٔ :

 ايطٓٔ : مجع ض١ٓ  ٚقد تعددت تعسٜؿات عًُا٤ ايًػ١ يًط١ٓ ميهٔ إمجاشلا يف اٯتٞ : 

 . 3، ٚايتٛايٞ ٚايتتابع ٚا٫طساد2اتؿكٛا ع٢ً إٔ َعٓاٖا : ايٛسٜك١ ٚايطرل٠ 

مبٛدب٘ أسداخ ٚٚقا٥ع ايبػس أٚ ٖٞ ايٛسٜك١ املتبع١ يف َعا١ًَ اهلل ٚايطٓٔ ٖٞ : ايكإْٛ ايعاّ ايرٟ ػسٟ 

تعاىل ايبػس بٓا٤ ع٢ً ضًٛنِٗ ٚأؾعاشلِ َٚٛقؿِٗ َٔ غسع اهلل ٚأْبٝا٥٘ َٚا ٜذلتب ع٢ً ذيو َٔ ْتا٥ر يف 

. 4ايدْٝا ٚاٯخس٠ 

  ٚذنس بعض ايعًُا٤ تعسٜؿات أخس٣ َٓٗا :

 5َٔ ْعاَ٘ يف خًك٘  ض١ٓ اهلل : غسٜعت٘ ٚطسٜكت٘ َٚا دس٣ . 

  فُٛع١ ايكٛاْني اييت ضٓٗا اهلل عص ٚدٌ شلرا ايٛدٛد ٚأخكع شلا كًٛقات٘ مجٝعا ، ع٢ً اخت٬ف

. 6أْٛاعٗا ٚأدٓاضٗا 

  ِايكٛاْني املٛسد٠ ايجابت١ اييت ؼهِ سسن١ اؿٝا٠ ٚا٭سٝا٤ ، ٚؼهِ سسن١ ايتازٜذ ٚتتشه ٖٞ

 .1بايدٚزات اؿكاز١ٜ 

                                                             
1

 . 10ػصايٞ ف : .ٜٚٓعس: ضس تأخس ايعسب ٚاملطًُني، قُد اي 416/  7تؿطرل املٓاز ــ تؿطرل ايكسإٓ اؿهِٝ  ــ قُد زغٝد بٔ عًٞ زقا  : ـــ    
  399/   6، يطإ ايعسب ، ابٔ َٓعٛز  :   60/  3، َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١  ، ابٔ ؾازع :   334/    1ــ   ٜٓعس :  ايؿشاح ؾ٢ ايًػ١ ، اؾٖٛسٟ :  2

 ، ايكاَٛع احملٝط ، ايؿرلٚش 221َاد٠ ضٓٔ ، أضاع  ايب٬غ١  ، ايصكػسٟ :  300/   18ضٓٔ ،  تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع  ، ايصبٝدٟ :        

 .429َاد٠ ضٓٔ ، َؿسدات أيؿاظ ايكسإٓ ، ايساغب ا٭ؾؿٗاْٞ:  237/    4آبادٟ    :        
 ،  222، أضاع  ايب٬غ١   :  401/   6، يطإ ايعسب   :   60/  3، َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١   :   335/    1ــ  ٜٓعس : ايؿشاح ؾ٢ ايًػ١ ، اؾٖٛسٟ : 3

 . 237/    4ايكاَٛع احملٝط  :               
 . 15،  13ــ  ايطٓٔ ا٫شل١ٝ يف ا٭َِ  ٚاؾُاعات ٚا٭ؾساد يف ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬، د عبد ايهسِٜ شٜدإ :   4
 . 281ــ  َعذِ ا٭يؿاظ ٚا٭ع٬ّ ايكسآ١ْٝ ، قُد ازلاعٌٝ ابساِٖٝ :   5
 52، أمحد قُد نٓعإ : ــ  أشَتٓا اؿكاز١ٜ يف ق٤ٛ ض١ٓ اهلل يف اـًل   6
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

 2ػٝرل أسٛاٍ ا٭َِ ٚتبدشلا تعًكا مبا تؿعً٘ ٖرٙ ا٭ّ َٔ خرل أٚ غس ايٓعِ املتعًك١ بت .

مما ضبل ميهٔ تعسٜـ ايطٓٔ بأْٗا : قٛاْني اهلل تعاىل املٛسد٠ ايجابت١ اييت ػسٟ مبٛدبٗا أسداخ ٚٚقا٥ع      

املكدَات  ٚؼهِ سسن١ ايتازٜذ، ٚتتشهِ بايدٚزات اؿكاز١ٜ ْٗٛقا ٚضكٛطا، ٚتستبط ؾٝٗا١ٜ، اؿٝا٠ ايبػس

 بايٓتا٥ر مبكتك٢ عدٍ اهلل تعاىل.

َٓٗا  3ٚقد ٚزد ذنس يؿغ ) ض١ٓ ( ٚ ) ضٓٔ (  ) ضٓتٓا ( يف عػس ضٛز َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ يف ضت١ عػس َٛقعا

ُ٘ ٔؾأزبع  ضٛز َه١ٝ ٖٚٞ قٛي٘ تعاىل :  ًٝٝه َِْط َٕ .ٜنرٔيٜو  ِٗص٩ُ٢ َِٜطَت  ٔ٘ ُْٛا ٔب ٣ٍ إ٤٫٢ نا ِٔ َزُضٛ َٔ  ِِ ٢ٗ َٜٞأٔتٝ ًٝٛٔب ََٚا  ٞ ٝق

ٖٚٔينَي  ١ٖٝٓ اٞيٜأ ًِٜت ُض َٜٚقِد َخ  ٔ٘ َٕ ٔب ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ َٔنَي .ٜيا  ُُِذس٢ اٞي
ُِٝدس٢ُدٜٛى ، ٚقٛي٘ :4 َٔ اٞيٜأِزض٢ ٔي َٔ َْٜو  َِٝطَتٔؿٗصٚ ِٕ ناُدٚا ٜي َٚإ٢

ًٜٜو  ًٞٓا ٜقِب ِٔ ٜقِد ٜأِزَض ََ  ١ٜٖٓ ٬ًٟٝٔ . ُض َٕ ٔخ٬ٜؾٜو إ٤٫٢ ٜق ًَٞبُجٛ َٜ َٚإ٢ذٟا ٜيا  ِٓٗا  َٔ  ٬ٟٜ٢ٛ ٖٓٔتٓا َتِش ٫َٚ َتٔذُد ٔيُط ًٔٓا  ِٔ ُزُض َٔ 5 ٘ٚقٛي ،

 : ١ٖٝٓ اٞي ِِ ُض ُٗ َٝ ِٕ َتٞأٔت ِِ إ٢ي٤ا ٜأ ُٗ َِٜطَتِػٔؿُسٚا َزٖب َٚ َُٗد٣  ُِ اٞي ُٖ ُٓٛا إ٢ِذ َدا٤َ َٔ ٪ُِٜ  ِٕ ٖٓاَع ٜأ ََٓع اي ََ ََا  ًٟا َٚ ُِ اٞيَعَراُب ٝقُب ُٗ َٝ َٜٞأٔت  ِٚ ٖٚٔينَي ٜأ ٜأ


َُٖٜٚأ ،ٚقٛي٘ :  6 ُٖا َدا٤َ ًٜ ٢ِ ٜؾ ََ ِٔ إ٢ِسَد٣ اٞيٝأ َٔ َِٖد٣  ٖٔ ٜأ ُْ َٝٝهٛ َْٔرْٜس ٜي  ِِ ُٖ ِٔ َدا٤َ ِِ ٜي٦ٔ ٢ٗ ْٔ َُا ِٜ َِٗد ٜأ ٘ٔ َد ٤ً ُُٛا ٔباي َْٔرْٜس ٞقَط  ِِ

٧ُٚٝ إ٢ي٤ َُٞهُس ايٖط َٜٔشُٝل اٞي َٜٚيا   ٢٧ٚٝ ََٞهَس ايٖط َٚ ُْٝؿّٛزا .اِضٔتٞهَباّزا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢  ِِ إ٢ي٤ا  ُٖ َٖٓت ََا َشاَد َٕ إ٢ي٤ا ُض ِٓٝعُسٚ َٜ  ٌِ َٗ ٘ٔ ٜؾ ًٔ ِٖ ا ٔبٜأ

ًٟا  ٜ٢ٛ ٘ٔ َتِش ٤ً ٖٓٔت اي ِٔ َتٔذَد ٔيُط َٜٚي ًٟا  ٘ٔ َتِبٔدٜ ٤ً ٖٓٔت اي ِٔ َتٔذَد ٔيُط ًٜ ٖٚٔينَي ٜؾ ِٓٝعُسٚا   ،ٚقٛي٘ :  7اٞيٜأ َٝ َٜٔطرُلٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜؾ  ِِ ًٜ ٜأٜؾ

ِِ ٢ٗ ًٔ ِٔ ٜقِب َٔ  َٔ َٕ َعأقَب١ٝ اي٤ٔرٜ ـَ ٜنا ِٝ ُْٛا  ٜن ََا ٜنا  ِِ ُٗ ِٓ ٢َٓ َع َُا ٜأٞغ َٚآَثاّزا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜؾ  ٠ٟٖٛ َٜٚأَغٖد ٝق  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ُْٛا ٜأٞنَجَس  ٜنا

ََا ٜنا  ِِ ٢ٗ ََٚساَم ٔب  ٢ِ ًٞ َٔ اٞئع َٔ  ِِ ُٖ َِٓد َُا ٔع َٓأت ٜؾس٢ُسٛا ٔب ٚٝ ِِ ٔباٞيَب ُٗ ًٝ ِِ ُزُض ُٗ ُٖا َدا٤َِت ًٜ َٕ . ٜؾ َٕ .َٜٞهٔطُبٛ ِٗص٥ُ٢ٛ َِٜطَت  ٔ٘ ُٖا  ُْٛا ٔب ًٜ ٜؾ

ِِ إ٢مَي ُٗ ِٜٓؿُع َٜ َٜٝو   ِِ ًٜ َُِػس٢ٔننَي . ٜؾ  ٔ٘ ٖٓا ٔب َُا ٝن َْا ٔب َٜٚنٜؿِس  ُٙ َِٚسَد  ٔ٘ ٤ً ٖٓا ٔباي ََ َٓا ٜقاٝيٛا آ ِٚا َبٞأَض َٖٓت َزٜأ َٓا ُض ِٚا َبٞأَض ُٖا َزٜأ ِِ ٜي ُٗ ُْ ا

 َٕ َٓأيٜو اٞيٜهأؾُسٚ ُٖ ََٚخٔطَس   ٔٙ ًِٜت ٔؾٞ ٔعَبأد ٘ٔ اي٤ٔتٞ ٜقِد َخ ٤ً ِٔ   ، ٚضت ضٛز َد١ْٝ ٖٚٞ قٛي٘ تعاىل :  8اي َٔ ًِٜت  ٜقِد َخ

ُُٜهٚرٔبنَي  َٕ عأقَب١ٝ اٞي ـَ نا ِٝ ِْٝعسٚا ٜن ْٔ ٜؾٔطرُلٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜؾا َٓ ِِ ُض ًٔٝه ٜقِب
ِِ  ، ٚقٛي٘ : 9 َٔ ٜيٝه ٚٝ َُٝب ُ٘ ٔي ٤ً ُٜس٢ُٜد اي

ِٝ ًٜ َُٜتَٛب َع َٚ  ِِ ًٔٝه ِٔ ٜقِب َٔ  َٔ َٔ اي٤ٔرٜ َٓ ِِ ُض َٜٝه ِٗٔد َٜ َِْٚ ِْ َسٔهٝ ًٝٔ ُ٘ َع ٤ً َٚاي  ِِ ٝه
ُٗٛا   ،ٚقٛي٘ :  10 َِٓت َٜ  ِٕ َٔ ٜنٜؿُسٚا إ٢ ٤ًٔرٜ ٌِ ٔي ٝق

ٖٚٔينَي  ُٖٓت اٞيٜأ َََكِت ُض َُٜعُٛدٚا ٜؾٜكِد   ِٕ َٚإ٢ ـَ  ًٜ ََا ٜقِد َض  ِِ ُٗ ُِٜػٜؿِس ٜي
َٔ ٔؾٞ   ،ٚقٛي٘ :  11 َٚاي٤ٔرٜ  َٕ ُُٓأؾٝكٛ ٘ٔ اٞي َِٓت َٜ  ِِ ِٔ ٜي ٜي٦ٔ

                                                                                                                                                                       
 19ــ  َسادعات يف ايؿهس ٚايدع٠ٛ ٚاؿسن١ . عُس عبٝد سط١ٓ :   1
 . 13ــ  ض١ٓ اهلل يف عكاب ا٭َِ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ، عبد ايط٬ّ بٔ ْؿس اهلل ايػسٜـ :   2
 . 466ــ  املعذِ املؿٗسع ٭يؿاظ ايكسإٓ ايهسِٜ ، قُد ؾ٪اد عبد ايباقٞ :   3
 13ــ    11اؿذس ، اٯٜات : ــ  ضٛز٠   4
 . 77ــ  76ــ  ضٛز٠ ا٫ضسا٤ ، اٯٜتإ  :   5
 . 55ــ  ضٛز٠ ايهٗـ ، اٯ١ٜ :  6
 . 43ــ   42ــ ضٛز٠ ؾاطس ، اٯٜتإ :   7
 . 85ــ   82ــ   ضٛز٠ غاؾس ، اٯٜات :   8
 .  137ــ   ضٛز٠ آٍ عُسإ  ، اٯ١ٜ :   9

 . 26ــ  ضٛز٠ ايٓطا٤ ، اٯ١ٜ  :   10
 . 38ــ  ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ ، اٯ١ٜ :   11
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َََس  ِِ ٢ٗ ًٝٛٔب ِٜٝق ْٔنَي ٜأ ًُٞعٛ ََ  . ٬ًٟٝٔ َْٜو ٔؾٝٗا إ٤٫٢ ٜق ٢ُٚزٚ ُٜذا ِٖ ٜيا  ِِ ُث ٢ٗ ٖٜٓو ٔب َٜ ُِٓػس٢ ١َٔٓ ٜي َُٔدٜ َٕ ٔؾٞ اٞي ُُِسٔدٝؿٛ َٚاٞي َُٓا ُثٔكٝؿٛا ْض 

 ٔ٘ ٤ً ١ٖٔٓ اي ِٔ َتٔذَد ٔيُط َٜٚي  ٌُ ِٔ ٜقِب َٔ ِٛا  ًٜ َٔ َخ ٘ٔ ٔؾٞ اي٤ٔرٜ ٤ً ١ٜٖٓ اي ًٝٛا َتٞكٔت٬ٟٝ . ُض َٚٝقٚت َتِبٔد٬ٟٜ  ٝأٔخُرٚا 
ُِ  ، ٚقٛي٘ : 1 ًٜٝه ِٛ قاَت َٜٚي

َٔ ًِٜت  ٘ٔ اي٤ٔتٞ ٜقِد َخ ٤ً ١ٜٖٓ اي َْٔؿرلٟا . ُض  ٫َٚ ٝ٘ا  َٚٔي  َٕ َٜٔذُدٚ ِٖ ٜيا  ُٛا اٞيٜأِدباَز ُث َٛي٤ َٔ ٜنٜؿُسٚا ٜي ٘ٔ اي٤ٔرٜ ٤ً ١ٖٔٓ اي ِٔ َتٔذَد ٔيُط َٜٚي  ٌُ ِٔ ٜقِب

َتِبٔد٬ٟٜ  
2. 

ٝا٤ املتُاث١ً   ... ٚيؿغ ايط١ٓ ٜدٍ ع٢ً ايتُاثٌ ؾإْ٘ ضبشاْ٘ إذا سهِ يف ا٭َٛز ٚايط١ٓ ٖٞ : "ايعاد٠ يف ا٭غ  

املتُاث١ً عهِ ؾإٕ ذيو ٫ ٜٓتكض ٫ٚ ٜتبدٍ ٫ٚ ٜتشٍٛ بٌ ٖٛ ضبشاْ٘ ٫ ٜؿٛت بني املتُاثًني ٚإذا ٚقع 

ا دٍ ايكسإٓ ع٢ً تػٝرل ؾريو يعدّ ايتُاثٌ ... ٚأْ٘ ضبشاْ٘ ٜطٟٛ بني املتُاثًني ٜٚؿسم بني املدتًؿني نُ

َٔنَي نكٛي٘ تعاىل:  3ٖرا يف َٛاقع ُُِذس٢ ُٔنَي ٜناٞي ًٔ ُُِط ٌُ اٞي َِٓذَع ِٔ  ٚقٛي٘ :   4ٜأٜؾ َُ ّٓا ٜن َٔ ٪َُِ  َٕ ِٔ ٜنا َُ ٜأٜؾ

 َٕ ُٚٛ َِٜطَت َٕ ٜؾأضٟكا ٜيا    5ٜنا

 ٜتكض َٔ خ٬ٍ اٯٜات ايطابك١ إٔ ايطٓٔ ايٛازد٠ يف اٯٜات تتطِ باٯتٞ :

ه١ٝ ٚاملد١ْٝ ٚيف ذيو د٫ي١ ع٢ً اٖتُاّ ايكسإٓ ايهسِٜ بايٛعٞ ايطٓين ٚأ١ُٖٝ سلٛشلا يًطٛز امل .1

 دزاضت٘ ٚايٓعس ؾٝ٘ .

زبط ا٭ضباب مبطبباتٗا .  .2

ايجبات ٚا٫طساد ٚعدّ ايتدًـ أٚ ايتبدٍ ٚايتشٍٛ. .3

تتٓاٍٚ ايطٓٔ ا٫دتُاع١ٝ . .4

ايػٍُٛ يهٌ ايبػس  ٫ٚ ؼابٞ أسدا . .5

زبا١ْٝ ايطٓٔ. .6

 يفهىو اننهضة :

ُْٗٛقٟا، أٟ: قاّ .  ِٗكٟا ٚ َْ َُٗض  ِٓ َٜ ََٗض  َْ ذنس عًُا٤ ايًػ١ َعاْٞ ايٓٗك١ ميهٔ عسقٗا يتٛقٝض املؿّٗٛ " 

 ٌٗ ََٗض ن َْ ُّ يف اؿسب، إذا  ََٖض ايكٛ ُٓٗٛض٢ ي٘، َٚتٓا ُ٘ ٭َس نرا، إذا أَست٘ باي َِٗكُت ِٓ ََٗض، ٚاِضَت َِْت ُ٘ أْا ؾا َِٗكُت ِْ ٜٚأ

ََٗض  ٚ " ْٗض 6ؾسٜل٣ إىل ؾاسب٘ " َِْت ُْٗٛقٟا ٚا ِٗكٟا ٚ َْ َُٗض  ِٓ َٜ ََٗض  ُّ عٓ٘، ْ ُٓٗٗٛض : ايَبساُح َٔ املٛقع ٚايكٝا اي

ٖٛ ٤ٛاق١ٝ ٚايك ِٗك١ٝ: اي ٖٓ ٓٗٗٛض ي٘ .. ٚاي َِٗكت٘ ٜ٭َس نرا: إ٢ذا ٜأَست٘ باي ِٓ ٓٗٗٛض ٚاِضَت ََٗك٘: َسٖسن٘ يً ِْ َّ ..ٜٚأ ٠ٝ ، ٜأٟ: قا

                                                             
 . 62ــ  60ــ  ضٛز٠ ا٭سصاب ، اٯٜات :   1
 . 23ــ   22ــ  ضٛز٠ ايؿتض ، اٯٜتإ :   2
 . 55/  1ــ  داَع ايسضا٥ٌ ابٔ ت١ُٝٝ :   3
 . 35ــ  ضٛز٠ ايكًِ  اٯ١ٜ :   4
 . 18ــ  ضٛز٠ ايطذد٠ اٯ١ٜ :   5
 255/  2:  ايؿشاح يف ايًػ١ باب ْٗو ــ 6
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ٓٗٗٛض٢ ب٘ "ْٚاٖكت٘ أٟ قاَٚت٘ ، ٜٚأْٗك٘ بايػ٤ٞ: ق ٍٗ ع٢ً 1ٖٛاٙ ع٢ً اي ٌْ ٜد ٚ " ْٗض ايٕٓٛ ٚاشلا٤ ٚايكاد أؾ

ّْ ٜٓٗكٕٛ يف أَسٙ ٜٚكَٕٛٛ ب٘"  َٖٔك٠١، أٟ قٛ َٗض َٔ َهاْ٘: قاّ، َٚا ي٘ ْا َْ ٚ ،ًٛٝ َٚٔ َعاْٝٗا:قاّ  2سسن١ٕ يف ُع

ٟٛا  3ٜكٟعا ْػٝ

ٜٚكاٍ: نإ َٔ ؾ٬ٕ ْٗك١ إىل نرا:  ايٓٗك١ : "ايٛاق١ ٚايك٠ٛ، ٚايٛثب١ يف ضبٌٝ ايتكدّ ا٫دتُاعٞ أٚ غرلٙ،

ٖٗاض: ايد٤ٚب ع٢ً إٔ ٜطًو ضبٌٝ ايتكدّ، ٚايهجرل ايٓٗٛض، ٜٚكاٍ:َهإ  سسن٠١ ٖٚٛ نجرل ايٓٗكات، ٚايٓ

 . 4ْٗاض:َستؿع "

ٖٚٞ :سسن١ ؾهس١ٜ عا١َ س١ٝ َٓتػس٠ تتكدّ باضتُساز يف ؾكا٤ ايكسٕ ٚتٛسح اؾدٜد دٕٚ قٛٝع١ َع 

 .5املاقٞ

ايٓٗك١ بأْٗا : ايطعٞ اؾاد يتؿعٌٝ ايٛاقات ٚايكدزات ، ٚايعٌُ ايد٤ٚب يف ضبٌٝ ايتكدّ  ٚميهٔ تعسٜـ     

با٭١َ يف نٌ فا٫ت اؿٝا٠ ، ٚاَت٬ى أضباب ايك٠ٛ ، َٚػادز٠ َسبع ايكعـ، ٚتكدِٜ اؾدٜد ايٓاؾع، َع 

 ا٫ضتؿاد٠ َٔ املاقٞ.

ٚإمنا ٚزد ذنس َؿًٛشات َتكازب١ َع٘ يف  َؿًٛض ايٓٗك١ مل ٜسد ذنسٙ يف ايكسإٓ ايهسِٜ بًؿع٘         

 املع٢ٓ ٚاملديٍٛ َٚٓٗا:

   ا٫ضتد٬ف قاٍ تعاىل ًٜٔٝؿ١ٟ ٌْ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َخ ْٚٞ دأع ٥ٔ٬َُٜه١ٔ إ٢ ًٞ ٍَ َزٗبٜو ٔي ٌْ ٔؾٞ    6َٚإ٢ِذ قا ْٚٞ دأع " إ

ّْا َبِعَد ِِ َبِعّكا ٜقِس ُٗ ـُ َبِعُك ًٝ َِٜد َّا  ِٛ ِٟ: ٜق ًٜٔٝؿ١ٟ ٜأ ًٟا َبِعَد دٌٝ اٞيٜأِزض٢ َخ َٚٔدٝ  ٣ٕ َٛ نُا قاٍ تعاىل:   7ٜقِس ُٖ َٚ

ـَ اٞيٜأِزض٢  ِِ َخ٥ٔ٬ ًٜٝه اي٤ٔرٟ َدَع
ِِ ُخًٜؿا٤َ اٞيٜأِزض٢ ٚقاٍ : 8 ًٝٝه َِٜذَع َٚ 9  :ٍَ ِِ َٜٚقا ِٓٝه َٔ ًٞٓا  َْػا٤ُ ٜيَذَع  ِٛ َٜٚي

َٕ ًٝٝؿٛ َِٜد ٥ٔ٬ََٜه١ٟ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢   ِِ ِٓٝه َٔ 10 إ بأْ٘ "ضٝتٛىل قٝاد٠ ٖرا ؾكد سدد ايٓـ ايكسآْٞ ١َُٗ اإلْط

                                                             
 َاد٠ : ْٗض 173/  10باب ْٗض ، ٜٚٓعس : تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع :  307/ 14ــ يطإ ايعسب :   1

 563/  5ــ  َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١  :   2

 15ــ  ايعاَٞ ايؿؿٝض َٔ إؾدازات فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكاٖس٠ باب ايٕٓٛ :   3

 959/ 2ــ املعذِ ايٛضٝط باب ايٕٓٛ :    4
 17ــ  َٔ ايؿش٠ٛ اىل ايٝكع١ ، داضِ ايطًٛإ :   5
 . 30ـــ  ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ اٯ١ٜ :  6
 124/  1ــ  تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ ، ابٔ نجرل :   7
 . 165ــ  ضٛز٠ ا٭ْعاّ َٔ اٯ١ٜ :   8
 . 62ــ  ضٛز٠ ايٌُٓ َٔ اٯ١ٜ  :   9

 . 60ــ ضٛز٠ ايصخسف  َٔ اٯ١ٜ :   10
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ٚتًو اـ٬ؾ١ "ؾُا قاّ اإلْطإ خًٝؿ١ هلل ع٢ً ٖرٙ ا٭زض، إ٫   1ايهٛنب، ٜٚهٕٛ خًٝؿ١ اهلل ؾٝ٘"

 . 2يٝعُسٖا، ٜٚؿتض َػايكٗا، ٜٚطتدسز ايٛٝب ايهسِٜ َٓٗا"

ٕ ٚقد "ظٗست آثاز اإلْطإ يف ٖرٙ اـ٬ؾ١ ع٢ً ا٭زض، ٚمٔ ْػاٖد عذا٥ب ؾٓع٘ يف املعد      

ٚايٓبات، ٚيف ايدل ٚايبشس ٚاشلٛا٤، ؾٗٛ ٜتؿٓٔ ٜٚبتدع ٜٚهتػـ ٚخيذلع ٚجيد ٜٚعٌُ، ست٢ غرل غهٌ 

ا٭زض ؾذعٌ اؿصٕ ض٬ٗ، ٚاملاسٌ خؿبا، ٚاـساب عُساْا، ٚايدلازٟ عازا أٚ خًذاْا، ... أيٝظ َٔ 

يف ا٭زض،  سه١ُ اهلل ايرٟ أع٢ٛ نٌ غ٤ٞ خًك٘ ثِ ٖد٣، إٔ دعٌ اإلْطإ بٗرٙ املٛاٖب خًٝؿت٘

.  3ٜكِٝ ضٓٓ٘، ٜٚعٗس عذا٥ب ؾٓع٘، ٚأضساز خًٝكت٘، ٚبدا٥ع سهُ٘، َٚٓاؾع أسهاَ٘"

ٚقد أع٢ٛ اهلل اإلْطإ ايكدز٠ "ٚإذٕ ؾٗٞ املػ١٦ٝ ايعًٝا تسٜد إٔ تطًِ شلرا ايها٥ٔ اؾدٜد يف       

بداع ٚايتهٜٛٔ، ايٛدٛد، شَاّ ٖرٙ ا٭زض، ٚتًٛل ؾٝٗا ٜدٙ، ٚتهٌ إيٝ٘ إبساش َػ١٦ٝ اـايل يف اإل

ٚايتشًٌٝ ٚايذلنٝب، ٚايتشٜٛس ٚايتبدٌٜ ٚنػـ َا يف ٖرٙ ا٭زض َٔ ق٣ٛ ٚطاقات، ٚنٓٛش 

قاٍ تعاىل:  4يف امل١ُٗ ايكد١ُ اييت ٚنًٗا اهلل إيٝ٘" -بإذٕ اهلل -ٚخاَات، ٚتطدرل ٖرا نً٘

 ـَ اٞيٜأِزض٢ ِِ َخ٥ٔ٬ ًٜٝه َٛ اي٤ٔرٟ َدَع ُٖ َٚ
ًٝٛا  ََٚعَديتشكٝل ٚعد اهلل   5 ُٔ ََٚع  ِِ ِٓٝه َٔ ُٓٛا  ََ َٔ آ ُ٘ اي٤ٔرٜ ٤ً اي

ِِ ٢ٗ ًٔ ِٔ ٜقِب َٔ  َٔ ـَ اي٤ٔرٜ ًٜ َُا اِضَتِد ِِ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜن ُٗ ٖٓ ًٜٔؿ َِٝطَتِد  . 6ايٖؿأيشأت ٜي

ٖٚرا "ا٫ضتد٬ف يف ا٭زض إمنا ٖٛ يعباد اهلل ايؿاؿني ; ٭ٕ ا٫ضتد٬ف قا٥ِ ع٢ً تعُرل      

ـرل ؾٝٗا ، ٚإسطإ اضتدساز نٓٛشٖا ٚبسناتٗا ، ٚئ ٜتشكل إ٫ ا٭زض ٚإؾ٬سٗا ، ْٚػس ا

 7باإلميإ ٚايعٌُ ايؿاحل ، ٚايطرل يف ا٭زض ع٢ً أضاع غسع اهلل َٚٓٗاد٘ "

 : ايتطدرل قاٍ تعاىلْٔ  ِِ ِٝٝه ًٜ َٜٚأِضَبَؼ َع ََٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢  ََا ٔؾٞ ايٖطُٛأت   ِِ َ٘ َضٖدَس ٜيٝه ٤ً ٕٖ اي ِٚا ٜأ ِِ َتَس ُ٘ ٜأٜي َُ َع

ٓٔرل٣  َُ ٫َٚ ٔنتإب  ُٖد٣ّ   ٫َٚ  ٣ِ ًٞ ِٝس٢ ٔع ٘ٔ ٔبَػ ٤ً ٍُ ٔؾٞ اي ُٜذأد  ِٔ ََ ٖٓاع٢  َٔ اي َٔ َٚ  ١َٟٓ َٚبأط َٖٔس٠ٟ  ظا
ُ٘    ، ٚقاٍ :  8 ٤ً اي

ِِ َت ٤ًٝه َٜٚيَع  ٔ٘ ًٔ ِٔ ٜؾِك َٔ َٚٔيَتِبَتُػٛا   ٔٙ َِس٢ ٘ٔ ٔبٜأ ًٞٝو ٔؾٝ َٟ اٞيٝؿ ُِ اٞيَبِشَس ٔيَتِذس٢ ََا اي٤ٔرٟ َضٖدَس ٜيٝه  ِِ ََٚضٖدَس ٜيٝه . َٕ ِػٝهُسٚ

 َٕ ََٜتٜؿه٤ُسٚ  ٣ّ ِٛ ٕٖ ٔؾٞ ذٔيٜو ٜيآٜإت ٔيٜك ُ٘ إ٢ ِٓ َٔ ُٔٝعٟا  ََٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َد ٔؾٞ ايٖطُٛأت 
9 .

                                                             
 . 49/  1كسآْٞ يًكسإٓ ،عبد ايهسِٜ  اـٛٝب : ــ  ايتؿطرل اي  1
 . 11/  4ــ ايتؿطرل ايكسآْٞ يًكسإٓ :   2
 . 217/   1ــ  ْؿطرل املٓاز   :   3
 . 56/  1ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ :   4
 . 165ــ  ضٛز٠ ا٭ْعاّ َٔ اٯ١ٜ :   5
 . 55ــ ضٛز٠ ايٓٛز َٔ اٯ١ٜ :   6
 . 196يإلض٬ّ د ؾ٬ح اـايدٟ : ــ ٚعٛد ايكسإٓ ايهسِٜ بايتُهني   7
 .  22ـــ  ضٛز٠  يكُإ اٯ١ٜ:  8
 . 13ٚ  12ــ  ضٛز٠ اؾاث١ٝ  اٯٜتإ  :    9
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ؾُٔ َعاٖس ايتطدرل اإلشلٞ يًهٕٛ إٔ "أتاح شلِ ا٫ْتؿاع ب٘ ؾ٢ نٌ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ا٫ْتؿاع،        

سف ؾٝ٘، ؾؿ٢ ايطُا٤ ايٓذّٛ ، ٚايهٛانب.. ٢ٖٚ َطدس٠ بأَس سطب اضتعدادِٖ ٚقدزتِٗ ع٢ً ايتؿ

اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ؾ٢ دٚزاْٗا ؾ٢ أؾ٬نٗا، ع٢ً َا ٜس٣ ايٓاع َٓٗا، ؾ٢ مجٝع ا٭ٚقات..٢ٖٚ 

قا١ُ٥ ع٢ً َا أقاَٗا اهلل عًٝ٘، َٔ إزضاٍ أقٛا٥ٗا، ٚأْٛازٖا ع٢ً ا٭زض، دٕٚ إٔ ٜهٕٛ يًٓاع غإٔ، أٚ 

ٗا، أٚ تػٝرل ْعاَٗا..ثِ إٕ يًٓاع َع ٖرا إٔ ٜٓتؿعٛا بهٌ َا أَهِٓٗ ا٫ْتؿاع سٍٛ، ؾ٢ ؼٌٜٛ َدازات

ب٘ َٓٗا.. ؾإذا نػـ شلِ ايعًِ عٔ إَهإ اختصإ ايٛاق١ اؿساز١ٜ يًػُظ، ٚاضتدداّ ٖرٙ ايٛاق١ 

ؾريو مما ضدس اهلل يًٓاع،  -ؾ٢ إداز٠ احملسنات، ٚتطٝرل ايبٛاخس، ٚايكاطسات، ٚايطٝازات، ٚغرلٖا

شلِ ا٫ْتؿاع ب٘.. ٚقٌ َجٌ ٖرا ؾ٢ نٌ َا ميهٔ إٔ حيؿٌ عًٝ٘ اإلْطإ َٔ عامل ايطُا٤..  ٜٚطس

ٚؾ٢ ا٭زض.. َا ٫ حيؿ٢ َٔ ق٣ٛ ايٛبٝع١ املدتص١ْ ؾٝٗا، ٚاييت دعٌ اهلل َؿاؼٗا ؾ٢ ٜد اإلْطإ، 

ايعؿس َٔ  مبا ٜهػـ ي٘ ايعًِ َٔ أضساز.. ؾٗرا ايبٓا٤ ايػاَذ يًُد١ْٝ، َٚا تصخس ب٘ اؿٝا٠ ؾ٢ ٖرا

ٖٛ مما أٚدع٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ؾ٢ ٖرٙ ا٭زض، ٖٚٛ َا اضتٛاعت ٜد  -أيٛإ ٫ سؿس شلا

. 1اإلْطإ إٔ تٛٛي٘"

ْطإ َهاْات ع٢ً ظٗسٖا ٚيف باطٓٗا َا جيعٌ اإلهلل ا٭زض ٚأٚدعٗا َٔ ايٛاقات ٚاإلؾكد خًل ا     

طتد٫ بٗا ع٢ً قدز٠ اـايل ٚٚسداْٝت٘، ضٝدا عًٝٗا ناغؿا عُا أٚدع٘ اهلل ؾٝٗا،َٚٓتؿعا ب٘ ، َٚ

َٓتؿعا بٗا يف دْٝاٙ ،َٚطتعٝٓا بٗا ع٢ً طاعت٘ ،ؾإذا مل حيطٔ ٖرا ًٜٚٛل ايٛاقات يف ا٭ْؿظ 

ِِ ٚا٭زض ٚايهٕٛ َٔ سٛي٘، ؾإْ٘ ٜعد بريو عاؾٝا هلل، َع٬ٛ يطٓٓ٘ قاٍ تعاىل:  َٛ اي٤ٔرٟ َخًَٜل ٜيٝه ُٖ

ُٔٝعٟا  َاّ ايػٛناْٞ :" قاٍ ابٔ نٝطإ: خًل يهِ أٟ َٔ أدًهِ، ٚؾٝ٘ ٍٛ اإلٜك   2ََا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َد

ديٌٝ ع٢ً إٔ ا٭ؾٌ يف ا٭غٝا٤ املدًٛق١ اإلباس١ ست٢ ٜكّٛ ديٌٝ ٜدٍ ع٢ً ايٓكٌ عٔ ٖرا 

َهٓ٘ اهلل تعاىل َٔ أضباب اؿٝا٠ ٚايٓٗٛض ٚايطٝاد٠ ع٢ً ٖرٙ ا٭زض يف ظٌ عبٛد١ٜ هلل 3ا٭ؾٌ"

 ٘، ًَتصَا مبٓٗر اهلل ايكِٜٛ.خايؿ١، ٚغهس ْعِ اهلل َٚٓٓ

 عُاز قاٍ تعاىل: اإل ٔؾٝٗا ِِ ََُسٝن َٚاِضَتِع َٔ اٞيٜأِزض٢  َٔ  ِِ َِْػٜأٝن َٛ ٜأ ُٖ 4ؾهٌ  5أٟ : ٚدعًهِ عُازا ؾٝٗا

، ٚقد َهٔ اهلل يكّٛ ؾاحل ٚأعٛاِٖ َٔ  6سسن١ يف اؿٝا٠ ت٪دٟ إىل عُاز٠ ا٭زض ؾٗٞ َٔ ايعباد٠

                                                             
 . 231/  13ــ  ايتؿطرل ايكسآْٞ يًكسإٓ :   1
 . 29ــ  ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ اٯ١ٜ :   2
 . 71/  1ــ  ؾتض ايكدٜس قُد بٔ عًٞ ايػٛناْٞ :   3
 . ٚاضتعٌُ ا٫ضتعُاز يف عؿسْا مبع٢ٓ اضت٤٬ٝ ايدٍٚ ايك١ٜٛ ع٢ً ب٬د املطتكعؿني ٚاضتجُازٖا ٚاضتعباد أًٖٗا  ١ٜ61 : ـــ  ضٛز٠ ٖٛد َٔ اٯ 4

 . 101/  12ملؿاؿِٗ " تؿطرل املٓاز :                                          
 . 101/  12ــ  تؿطرل املٓاز :   5
 . 1089/  2ــ تؿطرل ايػعساٟٚ :   6
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

ٝا٠ نُا قاٍ تعاىل ع٢ً يطإ ْ ي اهلل ؾاحل عًٝ٘ ايط٬ّ َعددا أدٚات ايعُاز٠ يٮزض َٚكَٛات اؿ

ِِ ٔؾٞ  ْعِ اهلل عًِٝٗ مما ٜطتٛدب عبادت٘ ٚسدٙ : ٖٜٛأٝن ََٚب ِٔ َبِعٔد عإد  َٔ ًٜؿا٤َ  ِِ ُخ ًٜٝه َٚاِذٝنُسٚا إ٢ِذ َدَع

ُٝٛتٟا. ٍَ ُب َٕ اٞئذبا ِٓٔشُتٛ ََٚت ُٗٛٔيٗا ٝقُؿٛزٟا،  ِٔ ُض َٔ  َٕ ٚخ٬ؾ١ اإلْطإ ع٢ً ا٭زض تكتكٞ  .1اٞيٜأِزض٢ َتٖتٔدُرٚ

 إٔ ٜعُسٖا  ٜٚٛظـ مجٝع ايٛاقات ٚاملٛاٖب املتعدد٠ ٚاؾٗٛد املتطاْد٠ يًكٝاّ بٗرٙ امل١ُٗ.

  : ايتُهني قاٍ تعاىل  ٞٔؾ ُ٘ ٖٓا ٜي ََه٤ ْٖا  ُ٘ ٔذٞنسٟا . إ٢ ِٓ َٔ  ِِ ِٝٝه ًٜ ًٝٛا َع ٌِ َضٜأِت ٢ٔ ٝق ِٝ َْ ِٔ ٔذٟ اٞيٜكِس َْٜو َع ًٛٝ َِٜط٦َ َٚ

٤ِٕٞ َضَببٟا اٞيٜأ ٌٚ َغ ِٔ ٝن َٔ  ُٙ ِٝٓا َٚآَت " يكد َهٔ اهلل ي٘ يف ا٭زض، ؾأعٛاٙ ضًٛاْا ٚطٝد ايدعا٥ِ،    2ِزض٢ 

ٜٚطس ي٘ أضباب اؿهِ ٚايؿتض، ٚأضباب ايبٓا٤ ٚايعُسإ، ٚأضباب ايطًٛإ ٚاملتاع.. ٚضا٥س َا ٖٛ َٔ 

ََ:  3غإٔ ايبػس إٔ ميهٓٛا ؾٝ٘ يف ٖرٙ اؿٝا٠"  ِٕ َٔ إ٢ ُٛا اي٤ٔرٜ َٚآَت َُٛا ايٖؿ٠ٜ٬  ِِ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜأقا ُٖ ٖٓا ه٤

َُٛز٢ ٘ٔ عأقَب١ٝ اٞيٝأ ٤ً َٚٔي ِٜٓهس٢  ُُ ٢ٔ اٞي ِٛا َع َٗ َْ َٚ َُِعُسٚٔف  ََُسٚا ٔباٞي َٜٚأ .  4ايٖصنا٠ٜ 

  : ايتػٝرل  قاٍ تعاىل ِِ ٢ٗ ِْٝؿٔط ََا ٔبٜأ ُٝٚسٚا  َُٜػ ٣ّ َسٖت٢  ِٛ ََا ٔبٜك ُٝٚس  َُٜػ َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي إ٢
زاد٠ اهلل ًَٛك١ غا١ًَ إ 5

ٝٓس َا ٚمجٝع اإل زادات تطتُد عًُٗا َٔ إزاد٠ اهلل ضبشاْ٘، "ٚؾ٢ تعًٝل تػٝرل أسٛاٍ ايٓاع بتػ

بأْؿطِٗ، إغاز٠ إىل إٔ ايٓؿظ اإلْطا١ْٝ ٢ٖ دٗاش ايتؿهرل، ٚايتكدٜس، َٚسنص اإلزاد٠ ٚايتٛدٝ٘، ٚأْٗا 

ٝٓس تبعا ٢ٖ ايطًٛإ اٯَس يإلْطإ، ٚاملٛٓد٘ يهٌ أعُاي٘ ٚأق ٝٓست ايٓؿظ اػاٙ َطرلٖا، تػ ٛاي٘، ؾإذا غ

قد اقتكت ضٓت٘،  -تعاىل -ٜكٍٛ قُد ضٝد طٓٛاٟٚ : "إٕ اهلل 6يريو ضرل اإلْطإ ؾ٢ اؿٝا٠"

٫ ٜػرل َا بكّٛ َٔ ْع١ُ ٚعاؾ١ٝ ٚخرل بكدٙ، ست٢ ٜػرلٚا َا بأْؿطِٗ َٔ  -ضبشاْ٘ -ضٓت٘، أْ٘

 .  7ىل ؾطاد"طاع١ إىل َعؿ١ٝ َٚٔ مجٌٝ إىل قبٝض، َٚٔ ؾ٬ح إ

  : اإلؾ٬ح قاٍ تعاىل  ََٚا ِٜٛعُت  ََا اِضَت ِٕ ٝأز٢ُٜد إ٤٫٢ اٞيإ٢ِؾ٬َح  ُ٘ إ٢ ِٓ ِِ َع ِْٗاٝن ََا ٜأ ِِ إ٢ىل  ِٕ ٝأخأيٜؿٝه ََٚا ٝأز٢ُٜد ٜأ

ُْٔٝب  ٘ٔ ٝأ ِٝ َٚإ٢ٜي ًُٞت  َٛن٤ ٘ٔ َت ِٝ ًٜ ٘ٔ َع ٤ً ِٛٔؾٝٔكٞ إ٤٫٢ ٔباي َت
عٛد ؾ٬س٘ ، "اإلؾ٬ح ايعاّ يًشٝا٠ ٚاجملتُع ايرٟ ٜ 8

َٕ  ٚقاٍ :  9باـرل ع٢ً نٌ ؾسد ٚنٌ مجاع١ ؾٝ٘" ِٛ َٗ ِٓ َٜ  ١ٕٖٝ ِِ ٝأٚٝيٛا َبٔك ًٔٝه ِٔ ٜقِب َٔ  ٢ٕ َٔ اٞيٝكُسٚ َٔ  َٕ ٫ِٛ نا ًٜ ٜؾ

                                                             
 . 74ــ  ضٛز٠ ا٭عساف اٯ١ٜ :    1
 . 84ٚ  83ــ ضٛز٠ ايهٗـ اٯٜتإ :   2
 . 2290/  4ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ :   3
 . 41ـــ  ضٛز٠ اؿر اٯ١ٜ :  4
 11ـــ  ضٛز٠ ايسعد  َٔ اٯ١ٜ :  5
 . 82/   7ــ  ايتؿطرل ايكسآْٞ يًكسإٓ :    6
/  13، تؿطرل املساغٞ أمحد بٔ َؿٛؿ٢ املساغٞ:  4050ــ   4049/  4، يف ظ٬ٍ ايكسإٓ :  84/  3ض ايكدٜس: ، ٜٚٓعس : ؾت 450/  7ــ  ايتؿطرل ايٛضٝط :   7

، أقٛا٤ ايكسإٓ يف إٜكاح ايكسإٓ بايكسإٓ  ايػٓكٝٛٞ :  526ــ  525/  5، ايتؿطرل اؿدٜح قُد عصت دزٚش٠ : 76/  2، ؾؿ٠ٛ ايتؿاضرل  ايؿابْٛٞ : 78

  . 237ــ  236/  2
 . 88ـ  ضٛز٠ ٖٛد  َٔ اٯ١ٜ : ـ  8
 . 1921/  4ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ :   9
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

ََا ٝأِتس٢ٝؾ ُُٛا  ًٜ َٔ ٜظ َٚاٖتَبَع اي٤ٔرٜ  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ِٝٓا  َِْذ ِٔ ٜأ ُٖ َٔ  ٬ًٟٝٔ ٢ٔ اٞيٜؿطأد ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ إ٤٫٢ ٜق َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ َٚناَٜ  ٔ٘ ُْٛا ٛا ٔؾٝ

 َٕ َُِؿًُٔشٛ ًٝٗا  ِٖ َٜٚأ  ٣ِ ًٞ ًٜٔو اٞيٝكس٣ ٔبٝع ِٗ ُٝ َٕ َزٗبٜو ٔي ََٚا نا َٔنَي .  َُِذس٢
1

ٖٚرٙ املعاْٞ ٚثٝك١ ايؿ١ً مبؿّٗٛ ايٓٗك١ َٚتًٛباتٗا ،َٚٔ خ٬شلا ضٝتِ ؼدٜد ْكاط ايبشح.

 املبحث انثاني : عىايم اننهىض :

 بٓا٤ اإلْطإ ايؿاحل .1

" غسطا إلسداخ ايتػٝرل املًٛٛب  ًٓٛل ايس٥ٝظ يف ؼكٝل أٟ ْٗك١ َٓػٛد٠، ٜٚعدإٕ بٓا٤ اإلْطإ ٖٛ امل       

اإلْطإ ٖٛ ٖدف اؿكاز٠ ٚٚضًٝتٗا، ٖٚٛ قٌ ايجك١ ٚساًَٗا، يريو ٫ ٜتدٌٝ ٚدٛد سكاز٠ ٫ تسنص ع٢ً 

ذلاَٟا ؿكٛق٘ اإلْطإ: اٖتُاَٟا بٛاقع٘، ٚؼطٟٝٓا ٭سٛاي٘ ايؿش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚاملعٝػ١ٝ، ٚس٬ٟ ملػه٬ت٘ ٚاس 

ا٭ضاض١ٝ ست٢ ٜٓػط يًشسن١ ٜٚتًٛع يًسٜاد٠،إٕ املعٝاز ايرٟ ميهٔ إٔ تكاع ب٘ اؿكازات ٖٛ َٛقع اإلْطإ  

  2ًٜتصّ بٗا َٚد٣ اسذلاَٗا إلْطاْٝت٘ َٚكَٛات٘" ؾٝٗا، ٚتؿٛزٖا عٓ٘، ٚطبٝع١ ايكِٝ اييت 

حل ايرٟ ٜطتٛعب اؿٝا٠ بهٌ دٛاْبٗا يتشكٝل أضاع بٓا٤ اإلْطإ: اإلميإ ايؿادم امل٪ثس ، ٚايعٌُ ايؿا      

ُٓٛا َكتك٢ ايعبٛد١ٜ هلل تعاىل ،ٚقد سدد ايكسإٓ ايهسِٜ بٛقٛح ٖرا ا٭َس ؾكاٍ اهلل تعاىل: ََ َٔ آ ُ٘ اي٤ٔرٜ ٤ً ََٚعَد اي

َٔ  َٔ ـَ اي٤ٔرٜ ًٜ َُا اِضَتِد ِِ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜن ُٗ ٖٓ ًٜٔؿ َِٝطَتِد ًٝٛا ايٖؿأيَشأت ٜي ُٔ ََٚع  ِِ ِٓٝه ُِ اي٤ٔرٟ َٔ ُٗ َٓ ِِ ٔدٜ ُٗ ٖٔ ٜي َٓ َُِه ُٝ َٜٚي  ِِ ٢ٗ ًٔ ِٔ ٜقِب

ِٔ ٜنٜؿَس  ََ َٚ ٦ِّٝا  َٕ ٔبٞ َغ ُِٜػس٢ٝنٛ ٓٔٞ ٜيا  َْ َِٜعُبُدٚ ّٓا  َِ ِِ ٜأ ٢ٗ ِٛٔؾ ِٔ َبِعٔد َخ َٔ  ِِ ُٗ ٖٓ َُٝبٚدٜي َٜٚي  ِِ ُٗ ُِ اِزَتَك٢ ٜي ُٖ َبِعَد َذٔيٜو ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو 

َٚآُتٛ ًٜا٠ٜ  ُُٛا ايٖؿ َٜٚأٔقٝ . َٕ َٕاٞيٜؿأضٝكٛ ُُٛ ِِ ُتِسَس ٤ًٝه ٍَ ٜيَع َٜٚأٔطُٝعٛا ايٖسُضٛ أغازت اٯٜتإ إىل غسٚط َٔ   3ا ايٖصٜنا٠ٜ 

ٜطتشل ايٓٗٛض ٚايتُهني ٖٚٞ: )اإلميإ بهٌ َعاْٝ٘ ٚبهاؾ١ أزناْ٘، ٚممازض١ ايعٌُ ايؿاحل ، بهٌ أْٛاع٘ ، 

زب١ ايػسى بهٌ أغهاي٘ ٚأْٛاع٘ ٚاؿسف ع٢ً نٌ أْٛاع اـرل ٚؾٓٛف ايدل ، ٚؼكٝل ايعبٛد١ٜ ايػا١ًَ ، ٚقا

ٚخؿاٜاٙ ، ٚأَا يٛاشّ اضتُساز ايتُهني ؾٗٞ : إقا١َ ايؿ٠٬ ، ٚإٜتا٤ ايصنا٠ ، ٚطاع١ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ؾإذا ؼكل اإلْطإ بٗرٙ ايػسٚط ؼككت ؾٝ٘ ؾؿ١ ايؿ٬ح اييت بٗا ٜطتشل ٚزاث١ ا٭زض بعد اضتهُاٍ 4(

 ٚعد اهلل .سكٝك١ اإلميإ اييت بٗا ٜتشكل 

) إٕ سكٝك١ اإلميإ اييت ٜتشكل بٗا ٚعد اي١ً٘ سكٝك١ قد١ُ تطتػسم ايٓػاط اإلْطاْٞ نً٘ ٚتٛد٘ ايٓػاط  

اإلْطاْٞ نً٘، ؾُا تهاد تطتكس يف ايكًب ست٢ تعًٔ عٔ ْؿطٗا يف ؾٛز٠ عٌُ ْٚػاط ٚبٓا٤ ٚإْػا٤ َٛد٘ نً٘ 

١ً٘ ٚاضتط٬ّ ٭َسٙ يف ايؿػرل٠ ٚايهبرل٠ ، ٫ ٜبك٢ َعٗا إىل اي١ً٘ ٫ ٜبتػٞ ب٘ ؾاسب٘ إ٫ ٚد٘ اي١ً٘ ،ٖٚٞ طاع١ ي

                                                             
  . 117ــ  116ـــ  ضٛز٠ ٖٛد اٯتٝإ :  1

 عؿاّ أمحد ايبػرل  ضٓٔ اهلل يف اؿكازاتــ    2

 56ــ  55إ : ــ ضٛز٠ ايٓٛز اٯٜت 3
 140ــ ؾك٘ ايٓؿس ٚايتُهني يف ايكسإٓ ايهسِٜ  ، عًٞ ايؿ٬بٞ:  4

http://sudansite.net/index.php/مقالات-عامة/سنن-الله-في-الحضارات.html
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

 ٘١ً ؾ٢ً اي١ً٘ عًٝ٘  -٣ٖٛ يف ايٓؿظ ، ٫ٚ غ٠ٛٗ يف ايكًب ، ٫ٚ ٌَٝ يف ايؿٛس٠ إ٫ ٖٚٛ تبع ملا دا٤ ب٘ زضٍٛ اي

 َٔ عٓد اي١ً٘،ؾٗٛ اإلميإ ايرٟ ٜطتػسم اإلْطإ نً٘ ، غٛاطس ْؿط٘ ، ٚخًذات قًب٘، ٚأغٛام زٚس٘ ، -ٚضًِ 

ٍَٚٝٛ ؾٛست٘ ، ٚسسنات دطُ٘ ، ٚيؿتات دٛازس٘ ، ٚضًٛن٘ َع زب٘ يف أًٖ٘ َٚع ايٓاع مجٝعا، ٜٚتٛد٘ بٗرا 

نً٘ إىل اي١ً٘ ..ٜتُجٌ ٖرا يف قٍٛ اي١ً٘ ضبشاْ٘ يف اٯ١ٜ ْؿطٗا تع٬ًٝ ي٬ضتد٬ف ٚايتُهني ٚا٭َٔ : 

٦ِٟٝا$ َٕ ٔبٞ َغ ُِٜػس٢ٝنٛ  ٫ ٞٔٓ َْ ٕ ، ٚايتٛد٘ إىل غرل اي١ً٘ بعٌُ أٚ غعٛز ٖٛ يٕٛ َٔ ٚايػسى َداخٌ ٚأيٛا# . َِٜعُبُدٚ

 .1أيٛإ ايػسى باي١ً٘ (

ؾاإلْطإ ايؿاحل ٖٛ عٓؿس ا٫زتهاش يف أٟ ْٗك١ تًٛل طاقات٘ ٚقدزات٘ ؾـ )اإلض٬ّ ٜكع ايٓعاّ ايرٟ ٜكُٔ       

   2سٟ فساٙ ايٓعٝـ (ايؿسف ايعادي١ يهٌ ؾسد ، ثِ ٜدع ايٓػاط اإلْطاْٞ املتٓٛع اي٬شّ يًد٬ؾ١ يف ا٭زض جي

ٚيتشكٝل ٚظٝؿ١ ا٫ضتد٬ف نإ اإلْطإ ايؿاحل املٛسد أٍٚ أٖداف ايذلب١ٝ يف اإلض٬ّ ، َٚٔ أدً٘ أزضٌ اهلل 

ايسضٌ ٚأْصٍ ايهتب يهٞ ٜطرل يف اؿٝا٠ ع٢ً بؿرل٠ َٔ أَسٙ ٜستهص ع٢ً عكٝد٠ زاضد١ تكّٛ ع٢ً اؿذ١ ٚايدلٖإ 

َٕ  ٚتسؾض ايتكًٝد ا٭ع٢ُ قاٍ تعاىل :  ٌٗ ٝأٜٚي٦ٜٔو ٜنا َٚاٞيٝؿَ٪اَد ٝن َٚاٞيَبَؿَس  َُِع  ٕٖ ايٖط ِْ إ٢ ًٞ ٘ٔ ٔع َِٝظ ٜيٜو ٔب ََا ٜي ـُ  ٫َٚ َتٞك

ََِط٫ٛ٦ُ    ُ٘ ِٓ َع
3 . 

ؾاملطًِ غدـ إجيابٞ داد ٜطع٢ يًبٓا٤ ٚيٝكدّ يًبػس١ٜ غ٦ٝا ٜٚكابًٗا ايطًب١ٝ اييت تعين املٛت املعٟٓٛ ;٭ٕ         

َُا دع٠ٛ ايكسإٓ يف قٛي٘ تعاىل :ا٫جياب١ٝ سٝا٠ ٖٚٞ  ِِ ٔي ٢ٍ إ٢َذا َدَعاٝن َٚٔيًٖسُضٛ  ٔ٘ ٤ً ُٓٛا اِضَتٔذُٝبٛا ٔي ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ

 ِِ ٝٔٝٝه ُِٜش
،ٚقؿ١ اشلدٖد ناْت َجا٫ ٚاقشا يًُبادز٠ اإلجياب١ٝ سٍٛ ٚدٛد  5ٚا٫جياب١ٝ ؾٛس٠ ست٢ يف ايٛٝٛز 4

ٌُ قٛع املطاؾات ايهبرل٠ يف ضبٌٝ ؽًٝـ غعب َٔ ايعبٛد١ٜ يػرل اهلل غعب عابد يػرل اهلل، مما أثاز يدٜ٘ ؼ

َٔ  ٚنإ ي٘ ذيو ؾدخٌ غعب ايُٝٔ يف اإلض٬ّ قاٍ تعاىل : َٔ  َٕ ِّ ٜنا َُٖد ٜأ ُِٗد َٞ ٜيا ٜأَز٣ اٞي ََا ٔي  ٍَ َِٝس ٜؾٜكا ٤ٛ ََٚتٜؿك٤َد اي

ِٚ ٜيٜأِذ ُ٘ َعَراّبا َغٔدّٜدا ٜأ ٖٓ ِِ ُتٔشٞط اٞيَػا٥ٔٔبنَي . ٜيٝأَعٚرَب َُا ٜي ُٛٞت ٔب ٍَ ٜأَس َِٝس َبٔعٕٝد ٜؾٜكا َُٜهَح ٜغ َُٔبني٣ . ٜؾ  ٣ٕ ٜٛا ًٞ ٓٚٞ ٔبُط َٝ َٝٞأٔت ِٚ ٜي ُ٘ ٜأ ٖٓ َبَش

َٗا َع َٜٚي  ٤ِٕٞ ٌٚ َغ ِٔ ٝن َٔ َِٝت  َٚٝأٚٔت  ِِ ُٗ ًٔٝه ُِ ََِسٜأ٠ٟ َت ََٚدِدُت ا  ْٞٚ َٜٔكني٣ . إ٢ ََٓبإ٣  ِٔ َضَبإ٣ ٔب َٔ َٚٔد٦ُِتٜو   ٔ٘ ََٚدٔب  . ِْ َٗا ِسْؽ َعٔعٝ ََ ِٛ َٜٚق َٗا  ِدُت

ِِ ٜيا  ُٗ ٢ٌ ٜؾ ٢ٔ ايٖطٔبٝ ِِ َع ُٖ ِِ ٜؾَؿٖد ُٗ َُاٜي ُٕ ٜأِع ٜٛا ِٝ ُِ ايٖػ ُٗ َٔ ٜي ٖٜ ََٚش  ٔ٘ ٤ً ٢ٕ اي ِٔ ُدٚ َٔ ُِظ٢  َٕ ٔيًٖػ ٘ٔ َِٜطُذُدٚ ٤ً َِٜطُذُدٚا ٔي َٕ . ٜأي٤ا  َِٗتُدٚ َٜ

ََا   ُِ ًٜ َِٜع َٚ َٚاٞيٜأِزض٢  َٛأت  َُ ُِٜدس٢ُز اٞيَدِب٤َ ٔؾٞ ايٖط ٢ِ اي٤ٔرٟ  َٛ َزٗب اٞيَعِسؽ٢ اٞيَعٔعٝ ُٖ َ٘ إ٢ي٤ا  ُ٘ ٜيا إ٢ٜي ٤ً َٕ  اي ُٛٓ ًٔ ََا ُتِع َٚ  َٕ  ُتِدٝؿٛ

ُٔنَي  ٚناْت ايٓتٝذ١ َا ضذً٘ ايكسإٓ: 6 ٘ٔ َزٚب اٞيَعاٜي ٤ً َٕ ٔي َُا ِٝ ًٜ َََع ُض ُُِت  ًٜ َٜٚأِض َْٞؿٔطٞ  ُُِت  ًٜ ْٚٞ ٜظ   7ٜقاٜيِت َزٚب إ٢

                                                             
 2528/  4ـــ يف ظ٬ٍ ايكسإٓ  :   1
 2971/  5ــ املؿدز ايطابل :  2

 36ــ ضٛز٠ اإلضسا٤ اٯ١ٜ :   3
 24ــ ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ اٯ١ٜ :   4
 102ــ اإلض٬ّ ٚايتشدٟ اؿكازٟ ،  د محدٟ ٚايٞ :    5
 26ــ  20ضٛز٠ ايٌُٓ اٯٜات :  ــ  6
 44ــ ضٛز٠ ايٌُٓ اٯ١ٜ :   7
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يؿاحل إٔ ٜهٕٛ إجيابٝا َٓتذا ، َٚٔ َعاٖس ذيو : ا٬ْٛق٘ آَسا باملعسٚف َٔ ٖرٙ ايكؿ١ ٜتعًِ اإلْطإ ا      

َٕ  ْاٖٝا عٔ املٓهس  َكتدٜا يف ذيو بأْبٝا٤ اهلل ايرٜٔ أث٢ٓ عًِٝٗ ايكسإٓ ؾكاٍ اهلل تعاىل : َُٜطاز٢ُعٛ ُْٛا  ِِ ٜنا ُٗ ْٖ إ٢

َٓا َخا ُْٛا ٜي َٜٚنا َّٖبا  ََٚز َٓا َزٜغّبا  َْ َِٜدُعٛ َٚ َِٝسأت   . 1ٔغٔعنَئؾٞ اٞيَد

ٚاملتأٌَ يف ايكسإٓ جيد مناذز نجرل٠ َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ : ايسدٌ امل٪َٔ َٔ آٍ ؾسعٕٛ ايرٟ نإ ٜهتِ      

َٜٚقِدإمياْ٘، قاٍ تعاىل :   ُ٘ ٤ً َٞ اي ٍَ َزٚب َٜٝكٛ  ِٕ ًٟا ٜأ َٕ َزُد ًٛٝ ُ٘ ٜأَتٞكُت َْ ُِ إ٢مَيا َٜٞهُت  َٕ ِٛ ٢ٍ ٔؾِسَع ِٔ آ َٔ  ْٔ َٔ ٪َُِ  ٌْ ٍَ َزُد ِِ  َٜٚقا َدا٤َٝن

َٜٔعُد ِِ َبِعُض اي٤ٔرٟ  ُٜٔؿِبٝه َٜٝو َؾأدٟقا   ِٕ َٚإ٢  ُ٘ ٘ٔ ٜنٔرُب ِٝ ًٜ َٜٝو ٜنأذّبا ٜؾَع  ِٕ َٚإ٢  ِِ ِٔ َزٚبٝه َٔ َٓأت  ٚٝ ِٔ ٔباٞيَب ََ ِٗٔدٟ  َٜ َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي ِِ إ٢ ٝن

َٔ ٔؾٞ اٞيٜأِز ٖٔس٢ٜ َّ ٜظا ِٛ َٝ ًٞٝو اٞي ُُ ُِ اٞي ٢ّ ٜيٝه ِٛ َٜا ٜق َُِطس٢ْف ٜنٖراْب .   َٛ ُٖ ُٕ ِٛ ٍَ ٔؾِسَع َْا ٜقا ِٕ َدا٤َ ٘ٔ إ٢ ٤ً ِٔ َبٞأع٢ اي َٔ َْا  ُِٓؿُس َٜ  ِٔ َُ ض٢ ٜؾ

ْٚٞ ٜأَخاُف  ٢ّ إ٢ ِٛ َٜا ٜق  َٔ ََ ٍَ اي٤ٔرٟ آ َٜٚقا ٌَ ايٖسَغأد .  ِِ إ٢ي٤ا َضٔبٝ ِٖٔدٜٝه ََا ٜأ َٚ ََا ٜأَز٣  ِِ إ٢ي٤ا  ٌَ ََا ٝأز٢ٜٝه َِٔج ٢ّ اٞيٜأِسَصأب .  ِٛ َٜ  ٌَ َِٔج  ِِ ِٝٝه ًٜ َع

ِٛ ْٚٞ ٜأَخاُفَدٞأٔب ٜق ٢ّ إ٢ ِٛ َٜا ٜق َٚ ًٞٔعَبأد .  ُّا ٔي ًٞ ُٜس٢ُٜد ٝظ  ُ٘ ٤ً ََا اي َٚ  ِِ ٖٔ ِٔ َبِعٔد َٔ  َٔ َٚاي٤ٔرٜ َُُٛد  ََٚث ََٚعإد  ُْٛح٣   ٢ّ َّ ِٛ َٜ َٓأد .  َّ ايٖت ِٛ َٜ  ِِ ِٝٝه ًٜ  َع

َُا  ُ٘ ٜؾ ٤ً ٢ٌ اي ًٔ ُِٜك  ِٔ ََ َٚ  ٣ِ ِٔ َعأؾ َٔ  ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٔ  ِِ ََا ٜيٝه  َٔ َُِدٔبس٢ٜ  َٕ َٛي٥ٛ َٖإد ُت  ِٔ َٔ  ُ٘ ٜي
سسن٘ اإلميإ إلع٬ٕ ٖرا املٛقـ  2

ع٢ً ايسغِ َٔ املداطس اييت ميهٔ إٔ تعذلق٘ ، ٚيهٔ إجيابٝت٘ املٓتذ١ دعًت٘ ٜٓؿض قَٛ٘ ٜٚدؾع عٔ ْ ي َٔ 

 أْبٝا٤ اهلل . 

َِٜطع٢ قا ٖٚرا زدٌ إجيابٞ آخس قاٍ اهلل عٓ٘ :          ١َٔٓ َُٔدٜ ِٔ ٜأٞقَؿ٢ اٞي َٔ  ٌْ ًٜٜأ َٚدا٤َ َزُد َُ ٕٖ اٞي َُٛض٢ إ٢ ٍَ ٜا 

ٖٓأؾٔشنَي َٔ اي َٔ ْٚٞ ٜيٜو  ًٜٝٛى ٜؾاِخُسِز إ٢ َٝٞكُت َٕ ٔبٜو ٔي ُُٔسٚ ٜٚعٗس أْ٘ َ٪َٔ آٍ ؾسعٕٛ ايرٟ نإ ٜهتِ   (20)3َٜٞأَت

ُُِسَضإمياْ٘ ، ٚأمنٛذز آخس: ٢ّ اٖتٔبُعٛا اٞي ِٛ َٜا ٜق  ٍَ َِٜطَع٢ ٜقا  ٌْ ١َٔٓ َزُد َُٔدٜ ِٔ ٜأٞقَؿ٢ اٞي َٔ ِِ ََٚدا٤َ  َِٜطٜأٝيٝه ِٔ ٜيا  ََ ًٔنَي . اٖتٔبُعٛا 

 َٕ ٘ٔ ُتِسَدُعٛ ِٝ َٚإ٢ٜي  ْٞٔ َٜٛس َٞ ٜيا ٜأِعُبُد اي٤ٔرٟ ٜؾ ََا ٔي َٚ  . َٕ َِٗتُدٚ َُ  ِِ ُٖ َٚ "ٚٚؾـ ايسدٌ بايطعٞ ٜؿٝد أْ٘ دا٤   4ٜأِدّسا 

ِٗ أٌٖ املد١ٜٓ بسدِ ايسضٌ أٚ تعرٜبِٗ، ؾأزاد إٔ ٜٓؿشِٗ خػ١ٝ عًِٝٗ ٚ ع٢ً ايسضٌ،ٖٚرا َطسعا، ٚأْ٘ بًػ٘ ٖ

  .5ثٓا٤ ع٢ً ٖرا ايسدٌ ٜؿٝد أْ٘ ممٔ ٜكتد٣ ب٘ يف اإلضساع إىل تػٝرل املٓهس"

 ٚيف تٓهرل ايسدٌ َع أْ٘ نإ َعسٚؾا َعًَٛا عٓد اهلل ؾا٥دتإ :    

 ا٭ٚىل: إٔ ٜهٕٛ تععُٝا يػأْ٘ أٟ زدٌ ناٌَ يف ايسدٛي١ٝ.

 سٝح آَٔ زدٌ َٔ ايسداٍ ٫ َعسؾ١ شلِ ب٘ ؾ٬ ٜكاٍ ايجا١ْٝ: إٔ ٜهٕٛ َؿٝدا يعٗٛز اؿل َٔ داْب املسضًني 

ٚد٫ي١ "ايتعبرل  6إِْٗ تٛاط٪ا، قٛي٘: ٜطع٢ تبؿس٠ يًُ٪َٓني ٖٚدا١ٜ شلِ، يٝهْٛٛا يف ايٓؿض باذيني دٗدِٖ

بكٛي٘ :  ٜطع٢  : ٜدٍ ع٢ً ؾؿا٤ ْؿط٘ ، ٚض٬َ٘ قًب٘ ، ٚعًٛ ُٖت٘ ، َٚكا٤ عصميت٘ ، سٝح أضسع باؿكٛز إىل 

                                                             
 90ــ ضٛز٠ ا٭ْبٝا٤ اٯ١ٜ :   1
 33ــ  28ــ ضٛز٠ غاؾس اٯٜات :   2
 . 20ــ  ضٛز٠ ايكؿـ اٯ١ٜ :   3
 22ــ  20ــ ضٛز٠ ٜظ اٯٜات :   4
 . 366/   22ــ  ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس ابٔ عاغٛز :   5
 . 263/  26ايػٝب  ايساشٟ : ــ   ٜٓعس : َؿاتٝض   6
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

 -نُا ٜؿعٌ ايهجرلٕٚ  -قَٛ٘ ، يٝعًٔ أَاّ اؾُٝع ن١ًُ اؿل ، ٚمل ٜستض إٔ ٜكبع ؾ٢ بٝت٘  ايسضٌ ٚإىل

 1بٌ ٖسٍٚ مٛ قَٛ٘ ، يٝكّٛ بٛادب٘ ؾ٢ ا٭َس باملعسٚف ٚاي٢ٗٓ عٔ املٓهس "

ٚقد قسب ايكسإٓ ايهسِٜ أَج١ً َتعدد٠ يإلْطإ ايؿاحل، ؾٗرا ايعبد ايؿاحل ايرٟ غد َٛض٢ عًٝ٘ ايط٬ّ     

ِٔ ٘ ايسساٍ يٝتعًِ َٓ٘ أٍٚ ؾؿ١ َٔ ؾؿات٘ :إيٝ َٔ  ُٙ َٓا ُِ ٤ً ََٚع َْا  ِٓٔد ِٔ ٔع َٔ  ١َُٟ ُٙ َزِس َٓا ِٝ َْا آَت ِٔ ٔعَبأد َٔ ََٛدَدا َعِبّدا  ٜؾ

ِٔ َت ْٖٜو ٜي ٍَ إ٢ َُِت ُزِغّدا . ٜقا ًِ ُٖا ُع َٔ  ٢ٔ َُ ًِ ِٕ ُتَع ٢ًٜ ٜأ ٌِ ٜأٖتٔبُعٜو َع َٖ ََُٛض٢   ُ٘ ٍَ ٜي ُّا.  ٜقا ًٞ ْٖا ٔع َٞ َؾِبّسا . ِطٜيُد ََٔع َٛٔٝع  َت

َِّس َٜٚيا ٜأِعٔؿٞ ٜيٜو ٜأ ُ٘ َؾأبّسا  ٤ً ِٕ َغا٤َ اي ْٔٞ إ٢ ٍَ َضَتٔذُد ٘ٔ ُخِبّسا . ٜقا ِِ ُتٔشٞط ٔب ََا ٜي  ٢ًٜ ـَ َتِؿٔبُس َع ِٝ ٢ٕ َٜٚن ٍَ ٜؾإ٢ ا . ٜقا

ُ٘ ٔذٞنّسا  ِٓ َٔ ٤ِٕٞ َسٖت٢ ٝأِسٔدَخ ٜيٜو  ِٔ َغ ٓٔٞ َع ًٜا َتِطٜأٞي ٓٔٞ ٜؾ بدا َٛسدا هلل، َتؿٛقا عًُٝا ، ٜبين ٫ٚ نإ ع 2اٖتَبِعَت

 ٜٗدّ ، ٜٚؿًض ٫ٚ ٜؿطد، ٚحيؿغ ٫ٚ ٜكٝع  .

ؾا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايط٬ّ ناْٛا قد٠ٚ ايٓاع ايؿاؿني ،ٚنإ َٔ دعا٥ِٗ إٔ ٜهْٛٛا َٔ ايؿاؿني ؾٝكٍٛ       

ُ٘ ضبشاْ٘ عٔ ْ ي اهلل يٛط عًٝ٘ ايط٬ّ : ْٖ َٓا إ٢ َُٔت ُٙ ٔؾٞ َزِس َٓا ًٞ َٔ ايٖؿأئشنَي   َٜٚأِدَخ َٔ3  ٚقاٍ عٔ ْٛح ٚداٚد

َٔ ايٖؿأئشنَي  ٚضًُٝإ ٚأٜٛب ٚإزلاعٌٝ ٚإدزٜظ ٚذا ايهؿٌ عًِٝٗ ايط٬ّ: َٔ  ِِ ُٗ ْٖ َٓا إ٢ َُٔت ِِ ٔؾٞ َزِس ُٖ َٓا ًٞ   4َٜٚأِدَخ

ٓٔٞ ٚقاٍ عٔ ضًُٝإ عًٝ٘ ايط٬ّ:  ِٚش٢ِع ٍَ َزٚب ٜأ َٜٚقا َٗا  ِٛٔي ِٔ ٜق َٔ َِ َقأسٟها  ٖٞ  ٜؾَتَبٖط ًٜ َُِت َع َِْع ََُتٜو اي٤ٔتٞ ٜأ ِْٔع ِٕ ٜأِغٝهَس  ٜأ

َُٔتٜو ٔؾٞ ٔعَبأدٜى ايٖؿأئشنَي  ٓٔٞ ٔبَسِس ًٞ َٜٚأِدٔخ  ُٙ ٌَ َؾأيّشا َتِسَقا َُ ِٕ ٜأِع َٜٚأ  ٖٟ َٚأيَد  ٢ًٜ ، ٚقاٍ عٔ ْٜٛظ عًٝ٘  5ََٚع

َٔ ايٖؿأئشنَي ايط٬ّ :  َٔ  ُ٘ ًٜ ُ٘ ٜؾَذَع ُٙ َزٗب ًٝٛا ايٖؿأيَشأت  امل٪َٓني:  ٚقاٍ عٔ 6ٜؾاِدَتَبا ُٔ ََٚع ُٓٛا  ََ َٔ آ َٚاي٤ٔرٜ

ِِ ٔؾٞ ايٖؿأئشنَي  ُٗ ٖٓ ًٜ ُِٓدٔخ َٔ ايٖؿأئشنَي  ٚنإ َٔ دعا٤ ا٭ْبٝا٤:  7ٜي َٔ َِٖب ٔيٞ  َٔٔ طًب  8َزٚب  ، ٚنإ أٜكا 

َٔ طًب َٔ آَٔ َٔ أٌٖ ايهتاب:  َْا  ََا َدا٤َ َٚ  ٔ٘ ٤ً ُٔ ٔباي َٔ ٪ُِْ َٓا ٜيا  ََا ٜي َٚ ٢ّ ِٛ َََع اٞيٜك َٓا  َٓا َزٗب ًٜ ُِٜدٔخ  ِٕ َُُع ٜأ ٞٛ َْ َٚ َٔ اٞيَشٚل 

ِٔ ٖٚٛ َا ٜت٢ُٓ اإلْطإ عٓد املٛت ايتأخرل ست٢ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايؿ٬ح قاٍ تعاىل:  9ايٖؿأئشنَي  َٔ ِْٔؿٝكٛا  َٜٚأ

ِٛ ٍَ َزٚب ٜي َٝٝكٛ ُِٛت ٜؾ َُ ُِ اٞي َٞ ٜأَسَدٝن َٜٞأٔت  ِٕ ٢ٌ ٜأ ِٔ ٜقِب َٔ  ِِ َٔ ََا َزَشٞقٓاٝن َٔ  ِٔ َٜٚأٝن ٣ٌ ٜقس٢ٜٕب ٜؾٜأٖؾٖدَم  ٓٔٞ إ٢ىل ٜأَد ٫ ٜأٖخِسَت

 .  10ايٖؿأئشنَي 

                                                             
 . 3531/  1ــ  ايتؿطرل ايٛضٝط   :   1
 70:  65ــ ضٛز٠ ايهٗـ اٯٜات َٔ  2
 75ــ ضٛز٠ ا٭ْبٝا٤ اٯ١ٜ :  3
 86 ــ ضٛز٠ ا٭ْبٝا٤ اٯ١ٜ : 4
 19ــ ضٛز٠ ايٌُٓ اٯ١ٜ :  5
 50ــ ضٛز٠ ايكًِ اٯ١ٜ :  6
 9ــ ضٛز٠ ايعٓهبٛت  اٯ١ٜ :  7
 100ؾات اٯ١ٜ : ــ ضٛز٠ ايؿا 8
 84ــ ضٛز٠ املا٥د٠ اٯ١ٜ :  9

 . 10ــ  ضٛز٠ املٓاؾكٕٛ اٯ١ٜ :   10
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ؾايذلب١ٝ يف اإلض٬ّ تطع٢ يذلب١ٝ  اإلْطإ ايؿاحل ٚيٝظ املٛاطٔ ايؿاحل ؾشطب نُا يف ايذلب١ٝ        

٫ٚ ٜكس،ايٓاؾع يٓؿط٘  ايٛقع١ٝ ، ايؿاحل يف عكٝدت٘ ٚضًٛن٘ ، ايرٟ ٜؿًض ٫ٚ ٜؿطد، ٜٚبين ٫ٚ ٜٗدّ، ٜٚٓؿع

ٚفتُع٘ ، اإلْطإ ايرٟ ٜعٝؼ إْطاْٝت٘ بهٌ عُكٗا ْٚبًٗا، املؿًض ذٚ ايبٓا٤ ايذلبٟٛ املتهاٌَ ،املطتكٌ يف 

تؿهرلٙ ، احملكل يػسٚط ا٫ضتد٬ف، ايرٟ ٜعٌُ يبٓا٤ ا٭ضس٠ املط١ًُ ، ثِ إلقا١َ اجملتُع املطًِ ايؿاحل، 

د ايهٕٛ يتشكٝل ايعٝؼ ايهسِٜ اي٥٬ل بهسا١َ اإلْطإ "إْٓا ْسٜد ٜٚطع٢ يٝهٕٛ ضٝد ايعامل ؾٝطتػٌ َٛاز

 .   1إْطإ ايٓٗك١ ايرٟ يدٜ٘ مخظ ؾؿات :ايسباْٞ، ايعاٌَ، املؿهس ،اؾس٤ٟ، املٓتر " 

ٖٚرا ٖٛ ايرٟ تتطابل يف بٓا٥٘ ا٭َِ اؿ١ٝ "إٕ ق٠ٛ ا٭َِ ْٚٗكاتٗا إمنا تكاع غؿٛبتٗا يف إْتاز        

ؾبٓا٤ ايٛاقات ايهاؾ١ٝ ايكادز٠ ع٢ً ايكٝاّ بؿسٜك١  2ٛاؾس ؾِٝٗ غسا٥ط  ايسدٛي١ ايؿشٝش١ "ايسداٍ ايرٜٔ تت

ايٓٗٛض با٭١َ ١َُٗ عع١ُٝ يبٓا٤ إْطإ إميإ ٚعكٝد٠ ْٚطو ، ٚعباد٠ ٚخًل ٚؾك١ًٝ ، ٚغسٜع١ َٚٓٗر ، 

 .3ٚدع٠ٛ ٚدٗاد ، ٚعكٌ ٚعًِ ،ٚعُاز٠ ٚاْتاز 

ّ،  ٜدعٛ ٫ٚ ٜؿذل ، قٟٛ ٫ ٜكعـ ، ٜعٌُ ٜٚبين بسٚح اؾُاع١ ض٬إْطإ إميإ ٚعٌُ ،زباْٞ ْطب٘ اإل   

َٛٚسد ٫ٚ  ُٜ ُِٜػٔؿٌ اَتدادٙ اؿكازٟ، ٜبين ٫ٚ ٜٗدّ ،  ،ٜطًو يف اؿٝا٠ بتٛاشٕ ٚاعتداٍ، ٜتًٛع إىل املطتكبٌ ٫ٚ 

َٜ ُِٜطٔعد .ُٜؿٚسم، ٜبدع ٜٚبتهس، ٜتكدّ ٫ٚ ٜتكادّ ، ٜتشٌُ َط٪ٚيٝات٘ ظداز٠ ، بؿ٬س٘ تؿًض اؿٝا٠ ،   ِطَعد ٚ

ٖٚرا ٜتًٛب إجياد ب١٦ٝ ؾاؿ١ يذلب١ٝ ٚإعداد ايكاد٠ ايسباْٝني ، ٚبٓا٤ دٌٝ قادز ع٢ً ؼٌُ املط٪ٚيٝات ،   

 ّ با٭١َ ْٛ ؾسٚح اجملد ٚايعص . ٚايتكد

 ا٬ْٛ٫م َٔ ايٛسٞ إىل ايعؿس. .2

١ ٫ تعسف ايتُٝٝص بني ايٓاع إٕ املٓٗر ايرٟ اضتٛاع بٓا٤ أ١َ ؾسٜد٠ ضادت ا٭زض بكِٝ ايعدٍ ٚاؿسٜ      

بطبب يٕٛ أٚ دٓظ أٚ يػ١ ، ٜطتٛٝع ايّٝٛ ٚبهٌ دداز٠ إٔ ٜعٝد يٮ١َ فدٖا ٚعصٖا ، ٜٚصٌٜ ايتػٖٛات اييت 

ؿكت بايؿهس اإلض٬َٞ ، ؾكد قدّ املطًُٕٛ يف نٌ عؿس َا ٜٓاضب ايعؿس ايرٟ ٜعٝػٕٛ ؾٝ٘ ، ٚتسنٛا يٓا 

 ٜؿض إٔ ٜؿبض َاْعا َٔ ايٓعس يف ايٓـ ايرٟ َٔ خ٬ي٘ ٌْٗ ا٭ٚا٥ٌ تساثا ٜعد أسد َؿادز ا٫عتصاش ، ٚيهٔ ٫

ؾٌٓٓٗ َٓ٘ نُا ًْٗٛا يٓعٝد يًُطرل٠ اإلض١َٝ٬ ؾؿا٤ٖا ْٚكا٤ٖا ، ٜكٍٛ قُد ايػصايٞ : " إٕ َا تسٕٚ يف 

غ٪ْٚٓا يٝظ َا أْصٍ اهلل َٔ نتاب ، ٫ٚ َا قدّ زضٛي٘ َٔ أض٠ٛ، إٕ َا تسٕٚ ٖٛ عٛز أ١َ ْطٝت َا يدٜٗا 

. 4َٚكت َع ٖٛاٖا "

                                                             
 125ــ قٛاْني ايٓٗك١  :   1
 103ــ املؿدز ْؿط٘ :  2
 . 207ــ  189ــ  ٜٓعس : َدخٌ ملعسؾ١ ا٫ض٬ّ  ، ٜٛضـ ايكسقاٟٚ :   3
 . 4ــ  ضس تأخس ايعسب ٚاملطًُني  :    4
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ؾايٛسٞ بػكٝ٘ ايكسإٓ ٚايط١ٓ دا٤ يٝبين أ١َ ٜٚٓػ٧ سكاز٠ ْٚٗك١ ، ؾأٚدد َٔ زعا٠ ايػِٓ قاد٠ أَِ ، َٚٔ       

ايػتات أ١َ ذات بأع ٚق٠ٛ ، َٚٔ اؾٌٗ إىل ايعًِ ، َٚٔ ايكٝل إىل ايطع١ ، ؾأٍٚ َا خاطب ايكسإٓ ايٓ ي ؾ٢ً 

ُّ .اي٤ٔرٟ  اٞقَسٞأاهلل عًٝ٘ ٚضًِ بكٛي٘ تعاىل: ََٚزٗبٜو اٞيٜأٞنَس ًٜل٣ . اٞقَسٞأ  ِٔ َع َٔ  َٕ َِْطا ًَٜل اٞيإ٢ ٢ِ َزٚبٜو اي٤ٔرٟ َخًَٜل. َخ ٔباِض

 ِِ ًٜ َِٜع  ِِ ََا ٜي  َٕ َِْطا َِ اٞيإ٢ ٤ً ٢ِ . َع ًٜ َِ ٔباٞيٜك ٤ً  .  1َع

زٚح ، ؾإذا ؾكدت ا٭١َ  ٚميجٌ ايٛسٞ ايسٚح شلرٙ ا٭١َ  ؼٝا ب٘ ٚتٓٗض ) إٕ يٮَِ زٚسا ؼٝا ب٘ ، نُا يًؿسد   

َْا  ؾايكسإٓ زٚح:  2زٚسٗا أؾبشت أؾسادا بػرل زباط أٚ بٓا٤ بػرل أضاع ( َِس٢ ِٔ ٜأ َٔ ِٜٝو ُزّٚسا  َٓا إ٢ٜي ِٝ َِٚس َٜٚنَرٔيٜو ٜأ

ِٔ ٔعَب َٔ ََْػا٤ُ   ِٔ ََ  ٔ٘ ِٗٔدٟ ٔب َْ ُّْٛزا   ُٙ َٓا ًٞ ِٔ َدَع َٜٚئه  ُٕ َٜٚيا اٞيإ٢مَيا ََا اٞئهَتاُب  َِٓت َتِدز٢ٟ  ِٗٔدٟ إ٢ٜي٢ ٔؾَسإط ََا ٝن ْٖٜو ٜيَت َٚإ٢ َْا  أد

 ٣ِ َُِطَتٔكٝ
ُٙ  ٚبايٛسٞ سٝا٠ ، ؾاإلميإ سٝا٠ ، ٚايهؿس ٚايك٬ٍ َٛت قاٍ تعاىل : 3 َٓا ِٝ َٝ ِّٝتا ٜؾٜأِس ََ  َٕ ِٔ ٜنا ََ َٚ ٜأ

َِٝظ ٔبَداز٢ َُأت ٜي ًٝ ُ٘ ٔؾٞ ايع٥ ًٝ َََج  ِٔ َُ ٖٓاع٢ ٜن ٘ٔ ٔؾٞ اي ُِٔػٞ ٔب َٜ ُّْٛزا   ُ٘ َٓا ٜي ًٞ َٗا ََٚدَع ِٓ َٔ ز٣ 
4 . 

ٜكٍٛ ضٝد قٛب : " نريو نإ املطًُٕٛ قبٌ ٖرا ايدٜٔ. قبٌ إٔ ٜٓؿذ اإلميإ يف أزٚاسِٗ ؾٝشٝٝٗا،      

ًٜٚٛل ؾٝٗا ٖرٙ ايٛاق١ ايكد١ُ َٔ اؿ١ٜٛٝ ٚاؿسن١ ٚايتًٛع ٚا٫ضتػساف .. ناْت قًٛبِٗ َٛاتا. 

ؾتٗتص ، ٚإذا أزٚاسِٗ ٜػسم ؾٝٗا ايٓٛز ؾتك٤ٞ ،  ٚناْت أزٚاسِٗ ظ٬َا .. ثِ إذا قًٛبِٗ ٜٓكض عًٝٗا اإلميإ

ٜٚؿٝض َٓٗا ايٓٛز ؾتُػٞ ب٘ يف ايٓاع تٗدٟ ايكاٍ ، ٚتًتكط ايػازد ، ٚت٦ُٛٔ اـا٥ـ ، ٚؼسز املطتعبد ، 

ٚتهػـ َعامل ايٛسٜل يًبػس ٚتعًٔ يف ا٭زض ٬َٝد اإلْطإ اؾدٜد. اإلْطإ املتشسز املطتٓرل ايرٟ خسز 

ٙ َٔ عبٛد١ٜ ايعبٝد! أؾُٔ ْؿذ اي١ً٘ يف زٚس٘ اؿٝا٠ ، ٚأؾاض ع٢ً قًب٘ ايٓٛز  نُٔ ساي٘ أْ٘ بعبٛدٜت٘ ي١ً٘ ٚسد

 .5يف ايعًُات ، ٫ كسز ي٘ َٓٗا؟ "

ْعًِ إٔ َٓٗر ايكسإٓ يف غسع اإلميإ نإ ض٬ٗ َٝطٛزا ٫ غُٛض ؾٝ٘ ٫ٚ تعكٝد نُا سؿٌ ؾُٝا بعد      

يف فاٍ اؿهِ ٚاؾٗاد ، ٫ٚ ٜعين ٖرا إُٖاٍ َا أْتذ٘ َٔ ددٍ ٚؾًطؿات ندزت ؾؿٛ اإلميإ ، ٖٚهرا 

ايؿهس اإلض٬َٞ َٔ ثس٠ٚ ع١ًُٝ ٚايرٟ ميجٌ ذاتٝتٓا اؿكاز١ٜ ، ٚإبداع زا٥ع يطًؿٓا ،ٚعبكس١ٜ أَتٓا، ٚبٝإ 

اـؿا٥ـ اييت متٝص سكازتٓا  عٔ غرلٖا َٔ اؿكازات ٚايرٟ ميجٌ طاق١ َبدع١ ٚخ٬ق١، ٚزٚح َته١ٓ يف 

دداْٗا  ؾٓٓتكٞ َٓ٘ َا ٥٬ِٜ عؿسْا ؾايؿت٣ٛ تتػرل شَاْا َٚهاْا ٚغدؿا ٚب١٦ٝ ،٫ٚ ٜعين أٜكا عكٌ ا٭١َ ٚٚ

اؾُٛد ٚإمنا ا٬ْٛ٫م ايٛاعٞ اؿس ايكادز ع٢ً ايتُٝٝص ع٢ً ٚؾل ز١ٜ٩ ٚاقش١ ػعٌ َٔ ايٛسٞ أضاضا 

 يًٓٗٛض اؿكازٟ ٚايتذدٜد .

                                                             
 5: 1ت : ــ ضٛز٠ ايعًل اٯٜا 1
 5ــ دٌٝ ايٓؿس املٓػٛد د ٜٛضـ ايكسقاٟٚ  :   2
 52ــ ضٛز٠ ايػٛز٣ اٯ١ٜ :   3
 122ــ ضٛز٠ ا٭ْعاّ اٯ١ٜ :   4

 1201/  3ــ يف ظ٬ٍ ايكسإٓ :   5
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يف ا٭١َ ايٓاٖك١ زٚح ايتشكس  ٌ، ٚإمنا ٖٞ اْبعاخ٣ ٫ٚ تك١ٝٓ تٓتكاؿكاز٠ يٝطت ضًع١ تػذل إٕ         

ؾتشػد قٛاٖا املرخٛز٠ ٚتؿذس طاقاتٗا ايها١َٓ ، ٚتٛقغ قٛاٖا اـؿ١ٝ ، ٚتٛانب زٚح ايتٛٛز اؿاؾٌ ايّٝٛ 

بايٛسٞ نُا ْصٍ سانُا ع٢ً ايراتٝات  َتد١ًٝ عٔ ايٛاقع املتدًـ تازن١ ضًبٝات املاقٞ ، َتؿ١ً َباغس٠

ؾك٘ اؿٛادخ املاق١ٝ اييت ٫ تتؿٌ باؿاقس ، َتًٛع١ مٛ َطتكبٌ اـساؾات أٚ ٚب٬ تأثرل ايبػس١ٜ، ب٬ ٣ٖٛ، 

ٖٓاع٢  تهٕٛ شلا ايسٜاد٠ ؾٝ٘ ممتج١ً قٍٛ اهلل تعاىل:  ٢ًٜ اي ََٗدا٤َ َع ُْٛا ُغ ٟٛا ٔيَتٝهٛ ََٚض  ١َٟٖ ِِ ٝأ َٓاٝن ًٞ َٜٚنَرٔيٜو َدَع

٢ّٗٝدا  ِِ َغ ِٝٝه ًٜ ٍُ َع َٕ ايٖسُضٛ َٜٝهٛ َٚ
١َٕٖ  ز اهلل ضبشاْ٘ ٖرٙ ا٭١َ يتؿشٝض َطاز ايبػس١ٜ اختا 1 َِٝس ٝأ ِِ َخ ُِٓت ٝن

ِٜٓهس٢  ُُ ٢ٔ اٞي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََٚت َُِعُسٚٔف  َٕ ٔباٞي َُُسٚ ٖٓاع٢ َتٞأ ٝأِخس٢َدِت ٔيً
2 . 

ٖٚرا  املبين يػرل ايؿاعٌ ، ٜدٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى َٔ أخسز ٖرٙ ا٭١َ ٖٚٛ اهلل تعاىل# ٝأِخس٢َدِت$إٕ ايتعبرل به١ًُ     

ٖٓاع٢ٜعين أْٗا :" أ١َ ذات دٚز خاف، شلا َكاّ خاف ... :  ١َٕٖ ٝأِخس٢َدِت ٔيً َِٝس ٝأ ِِ َخ ُِٓت .. ٖٚرا َا ٜٓبػٞ إٔ  ٝن

تدزن٘ ا٭١َ املط١ًُ يتعسف سكٝكتٗا ٚقُٝتٗا ، ٚتعسف أْٗا أخسدت يتهٕٛ طًٝع١ ، ٚيتهٕٛ شلا ايكٝاد٠ ، مبا 

ٕٛ ايكٝاد٠ يًدرل ٫ يًػس يف ٖرٙ ا٭زض، َٚٔ ثِ ٫ ٜٓبػٞ شلا إٔ تتًك٢ َٔ أْٗا ٖٞ خرل أ١َ، ٚاي١ً٘ ٜسٜد إٔ ته

غرلٖا َٔ أَِ اؾا١ًٖٝ، إمنا ٜٓبػٞ دا٥ُٟا إٔ تعٛٞ ٖرٙ ا٭َِ مما يدٜٗا، ٚإٔ ٜهٕٛ يدٜٗا دا٥ُٟا َا تعٛٝ٘، َا 

عسؾ١ ايؿشٝش١ ، تعٛٝ٘ َٔ ا٫عتكاد ايؿشٝض ، ٚايتؿٛز ايؿشٝض ، ٚايٓعاّ ايؿشٝض ، ٚاـًل ايؿشٝض ، ٚامل

ٚايعًِ ايؿشٝض ... ٚادبٗا إٔ تهٕٛ يف ايًٛٝع١ دا٥ُا ، ٚيف َسنص ايكٝاد٠ دا٥ُا، ٚشلرا املسنص تبعات٘ ، ؾٗٛ ٫ 

ٜ٪خر ادعا٤ ، ٫ٚ ٜطًِ شلا ب٘ إ٫ إٔ تهٕٛ ٖٞ أ٬ٖ ي٘ ... ٖٚٞ بتؿٛزٖا ا٫عتكادٟ ، ٚبٓعاَٗا ا٫دتُاعٞ أٌٖ 

 أ٬ٖ ي٘ نريو ..  -قٝاَا عل اـ٬ؾ١  -ايعًُٞ ، ٚبعُازتٗا يٮزض ي٘. ؾٝبك٢ عًٝٗا إٔ تهٕٛ بتكدَٗا 

َٚٔ ٖرا ٜتبني إٔ املٓٗر ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ ٖرٙ ا٭١َ ٜٛايبٗا بايػ٤ٞ ايهجرل ٜٚدؾعٗا إىل ايطبل يف نٌ       

تكّٛ ع٢ً فاٍ .. يٛ أْٗا تتبع٘ ٚتًتصّ ب٘ ، ٚتدزى َكتكٝات٘ ٚتهايٝؿ٘، ٚيف أٍٚ َكتكٝات ٖرا املهإ ، إٔ 

ؾٝا١ْ اؿٝا٠ َٔ ايػس ٚايؿطاد .. ٚإٔ تهٕٛ شلا ايك٠ٛ اييت متهٓٗا َٔ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس، ؾٗٞ 

تعاىل اي١ً٘ عٔ ذيو نً٘  -خرل أ١َ أخسدت يًٓاع. ٫ عٔ فا١ًَ أٚ قابا٠ ، ٫ٚ عٔ َؿادؾ١ أٚ دصاف 

٘ٔ ٕ أٌٖ ايهتاب ٜكٛيٕٛ : ٚيٝظ تٛشٜع ا٫ختؿاؾات ٚايهساَات نُا نا -عًٛا نبرلا  ٤ً ُٔ ٜأِبٓا٤ُ اي َِْش

ُٙ .. ن٬! إمنا ٖٛ ايعٌُ اإلجيابٞ ؿؿغ اؿٝا٠ ايبػس١ٜ َٔ املٓهس ، ٚإقاَتٗا ع٢ً املعسٚف ، َع  َٜٚأٔسٖبا٩ُ

ُٓاإلميإ ايرٟ حيدد املعسٚف ٚاملٓهس :  َٔ َُٚتِ٪ ِٜٓهس٢  ُُ ٢ٔ اٞي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ ََٚت َُِعُسٚٔف  َٕ ٔباٞي َُُسٚ َ٘ٔتٞأ ٤ً َٕ ٔباي ٛ  ؾٗٛ ايٓٗٛض ..

بتهايٝـ ا٭١َ اـرل٠ ، بهٌ َا ٚزا٤ ٖرٙ ايتهايٝـ َٔ َتاعب ، ٚبهٌ َا يف طسٜكٗا َٔ أغٛاى .. إْ٘ ايتعسض 

                                                             
 143ــ ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ اٯ١ٜ :  1

 110ــ  ضٛز٠ آٍ عُسإ َٔ اٯ١ٜ :  2
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يًػس ٚايتشسٜض ع٢ً اـرل ، ٚؾٝا١ْ اجملتُع َٔ عٛاٌَ ايؿطاد .. ٚنٌ ٖرا َتعب غام ، ٚيهٓ٘ نريو 

 .1ٚيتشكٝل ايؿٛز٠ اييت حيب اي١ً٘ إٔ تهٕٛ عًٝٗا اؿٝا٠ " قسٚزٟ إلقا١َ اجملتُع ايؿاحل ٚؾٝاْت٘ ،

نٌ ٖرا ًٜٛب ايعٛد٠ إىل ٜٓابٝع اإلض٬ّ ايؿاؾ١ٝ ، ٚؾُٗ٘ ؾُٗا ؾشٝشا َتها٬َ، خايٝا َٔ اؿػٛ     

ٚايػٛا٥ب، بعٝدا عٔ ؾّٗٛ عؿٛز ايتدًـ ٚضًبٝتٗا، ْٚبر اؾُٛد ٚايتكًٝد ٚايعؿب١ٝ املرٖب١ٝ ٚايط٬ي١ٝ 

 ٚاملٓاطك١ٝ .

 تؿشٝض ايؿّٗٛ اـٛأ : .3

٢ٔ إٕ تؿشٝض ايؿّٗٛ اـاط١٦ َٓٗر قسآْٞ قاٍ تعاىل :         ِٝٓا ٔبٔعَٝط٢ اِب َٜٚقؿ٤ ِِ ٔبُسُضًٔٓا  ٖٔ ِٝٓا َع٢ً آثاز٢ ِٖ ٜقؿ٤ ُث

ٖٝ ْٔ ِٖبا ََٚز  ١َُٟ ََٚزِس ُٙ َزٞأٜؾ١ٟ  َٔ اٖتَبُعٛ ًٝٛٔب اي٤ٔرٜ ًٞٓا ٔؾٞ ٝق ََٚدَع  ٌَ ِْٔذٝ ُٙ اٞيإ٢ ِٝٓا َٚآَت  َِ َٜ ِِ إ٤٫٢ ََِس ٢ٗ ِٝ ًٜ ََا ٜنَتِبٓاٖا َع ١ٟ اِبَتَدُعٖٛا 

ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٜٚنٔجرْل   ِِ ُٖ ِِ ٜأِدَس ُٗ ِٓ َٔ ُٓٛا  ََ َٔ آ َٓا اي٤ٔرٜ ِٝ َٜٔتٗا ٜؾآَت ِٖٛا َسٖل ز٢عا ٘ٔ ٜؾُا َزَع ٤ً ٢ٕ اي َٕ اِبٔتػا٤َ ز٢ِقٛا ؾأضٝكٛ
2  ١ٟٖٝ ْٔ ِٖبا ََٚز

ِٗ أٟ َا غسعٓاٖا شلِ ٚإمنا ِٖ ايتصَٖٛا َٔ تًكا٤ اِبَتَدُعٖٛا أٟ ابتدعتٗا أ١َ ايٓؿاز٣ َا نتبٓاٖا عًٝ

ؾكد غسعٛا ٭ْؿطِٗ َامل بأذٕ ب٘ اهلل "ؾايساٖب ميتٓع َٔ ايتصٚز خٝؿ١ إٔ تػػً٘ شٚد٘ عٔ عبادت٘،  3أْؿطِٗ."

ٚميتٓع َٔ كاي١ٛ ا٭ؾشاب خػ١ٝ إٔ ًٜٗٛٙ عٔ ايعباد٠، ٜٚذلى يرا٥ر املآنٌ ٚامل٬بظ خػ١ٝ إٔ ٜكع يف 

اؿساّ، ٚ٭ِْٗ أزادٚا ايتػب٘ بعٝط٢ عًٝ٘ ايط٬ّ يف ايصٖد يف ايدْٝا ٚتسى ايتصٚز، ؾًريو قاٍ انتطاب املاٍ 

اهلل تعاىل: ابتدعٖٛا، أٟ أسدثٖٛا ؾإٕ ا٫بتداع اإلتٝإ بايبدع١ ٚايبدع ٖٚٛ َا مل ٜهٔ َعسٚؾا، أٟ أسدثٖٛا 

٢ٕ اٖتَدُر  4بعد زضٛشلِ ؾإٕ ايبدع١ َا نإ قدثا بعد ؾاسب ايػسٜع١." ِٔ ُدٚ َٔ ِِ ٜأِزبابٟا  ُٗ َْ ِٖبا َُٚز  ِِ ُٖ ٚا ٜأِسباَز

ُٖا  ُ٘ َع َْ َٛ ُضِبشا ُٖ َ٘ إ٤٫٢  َِٝعُبُدٚا إ٢شلٟا ٚأسدٟا ٜيا إ٢ي َُٔسٚا إ٤٫٢ ٔي ََٚا ٝأ  َِ َٜ ََِس  َٔ َُٔطَٝض اِب َٚاٞي  ٔ٘ ٤ً َٕاي ُِٜػس٢ٝنٛ
5 .

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾس إىل ايػاّ ٚنإ قد عٔ عدٟ بٔ سامت زقٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ ملا بًػت٘ دع٠ٛ زضٍٛ اهلل       

تٓؿس يف اؾا١ًٖٝ ؾأضست أخت٘ ٚمجاع١ َٔ قَٛ٘ ثِ َٔ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ع٢ً أخت٘ ٚأعٛاٖا، 

ؾسدعت إىل أخٝٗا ؾسغبت٘ يف اإلض٬ّ ٚيف ايكدّٚ ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ؾكدّ عدٟ إىل املد١ٜٓ 

٧ٝ ٚأبٛٙ سامت ايٛا٥ٞ املػٗٛز بايهسّ، ؾتشدخ ايٓاع بكدَٚ٘، ؾدخٌ ع٢ً زضٍٛ اهلل ٚنإ ز٥ٝطا يف قَٛ٘ ط

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚيف عٓل عدٟ ؾًٝب َٔ ؾك١ ٖٚٛ ٜكسأ ٖرٙ اٯ١ٜ اؽرٚا أسبازِٖ ٚزٖباِْٗ أزبابا َٔ 

ساّ ؾاتبعِٖٛ ب٢ً إِْٗ سسَٛا عًِٝٗ اؿ٬ٍ ٚأسًٛا شلِ اؿ$دٕٚ اهلل قاٍ: ؾكًت: إِْٗ مل ٜعبدِٖٚ ؾكاٍ: 

 .  6# #ؾريو عبادتِٗ إٜاِٖ

                                                             
 877ــ  876/  1ــ يف ظ٬ٍ ايكسإٓ :  1
 . 27ضٛز٠ اؿدٜد  ، اٯ١ٜ  :  ــ   2
 . 61/   8ــ  تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ ، ابٔ نجرل  :   3
 422/  27ــ  ايتشسٜس  ٚايتٜٓٛس  :   4
 . 31ــ  ضٛز٠ ايتٛب١ ، اٯ١ٜ  :   5
 119/  4ــ  تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ   :    6
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َٔ  ٚيف قبط ا٭يؿاظ ٜكٍٛ تعاىل :       ًٜٞهأؾس٢ٜ َٚٔي َُُعٛا  َٚاِض َْا  ِْٝعِس َٚٝقٛٝيٛا ا َٓا  ُٓٛا ٜيا َتٝكٛٝيٛا َزأع ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ

 ِْ َعَراْب ٜأٔيٝ
َٓايدٜٔ: " نإ املطًُٕٛ ٜكٛيٕٛ سني خٛابِٗ يًسضٍٛ عٓد تعًُِٗ أَس ا 1 أٟ: زاع أسٛايٓا،  َزأع

ؾٝكؿدٕٚ بٗا َع٢ٓ ؾشٝشا، ٚنإ ايٝٗٛد ٜسٜدٕٚ بٗا َع٢ٓ ؾاضدا، ؾاْتٗصٚا ايؿسؾ١، ؾؿازٚا خياطبٕٛ 

ايسضٍٛ بريو، ٜٚكؿدٕٚ املع٢ٓ ايؿاضد، ؾ٢ٗٓ اهلل امل٪َٓني عٔ ٖرٙ ايه١ًُ، ضدا شلرا ايباب، ؾؿٝ٘ ايٓٗٞ عٔ 

ٚؾٝ٘ ا٭دب، ٚاضتعُاٍ ا٭يؿاظ، اييت ٫ ؼتٌُ إ٫ اؿطٔ، ٚعدّ ايؿشؼ،  اؾا٥ص، إذا نإ ٚض١ًٝ إىل قسّ،

ٚتسى ا٭يؿاظ ايكبٝش١، أٚ اييت ؾٝٗا ْٛع تػٜٛؼ أٚ استُاٍ ٭َس غرل ٥٫ل، ؾأَسِٖ بًؿع١ ٫ ؼتٌُ إ٫ 

َْااؿطٔ ؾكاٍ:  ِْٝعِس ايٓٗٞ  " َٚٔ ثِ دا٤  2ؾإْٗا ناؾ١ٝ حيؿٌ بٗا املكؿٛد َٔ غرل قرٚز" َٚٝقٛٝيٛا ا

يًُ٪َٓني عٔ ايًؿغ ايرٟ ٜتدرٙ ايٝٗٛد ذزٜع١، ٚأَسٚا إٔ ٜطتبديٛا ب٘ َسادؾ٘ يف املع٢ٓ، ايرٟ ٫ ميًو 

 . 3ايطؿٗا٤ ؼسٜؿ٘ ٚإَايت٘. نٞ ٜؿٛتٛا ع٢ً ايٝٗٛد غسقِٗ ايؿػرل ايطؿٝ٘! "

َٓٝه ٚيف تؿشٝض ايطًٛنٝات ٜكٍٛ ضبشاْ٘ :      ِٝ ٢ٍ َب ًٝٛا ُدَعا٤َ ايٖسُضٛ ِِ َبِعّكا ٜيا َتِذَع ِِ ٜنُدَعا٤ٔ َبِعٔكٝه
ٚقاٍ  4

ًٔ  ضبشاْ٘ :  ُْٔٝع َع َ٘ َض ٤ً ٕٖ اي َ٘ إ٢ ٤ً َٚاٖتٝكٛا اي  ٔ٘ ََٚزُضٛٔي  ٔ٘ ٤ً ٢ٟ اي ََٜد  َٔ ِٝ َُٛا َب ُٓٛا ٜيا ُتٜكٚد ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٔ َٜا ٜأ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ  . ِْ ٝ

ِٛٔت َِٛم َؾ ِِ ٜؾ َٛاَتٝه ُٓٛا ٜيا َتِسٜؾُعٛا ٜأِؾ ََ ِِ  آ َُاٝيٝه ِٕ َتِشَبٜط ٜأِع ِِ ٔيَبِعض٣ ٜأ ِٗس٢ َبِعٔكٝه ٢ٍ ٜنَذ ِٛ ُ٘ ٔباٞيٜك َُٗسٚا ٜي َٜٚيا َتِذ  ٚٞ ٖٓٔب اي

  َٕ ِِ ٜيا َتِػُعُسٚ ُِْت 5َٜٚأ
 . 

ًَٜٗها أبٛ بهس ٚعُس زقٞ اهلل ع       َٝٚسإ إٔ  ـٜ ٍَ: " ناد ا ِٜٝه١ٜ، ٜقا ًٜ َُ ٢ٔ ٜأٔبٞ  ٢ٔ اِب ُٓٗا، ز٣ٚ ا٫َاّ ايبدازٟ بطٓدٙ َع

زؾعا أؾٛاتُٗا عٓد ايٓ ي ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ سني قدّ عًٝ٘ زنب بين متِٝ، ؾأغاز أسدُٖا با٭قسع بٔ 

ؾكاٍ أبٛ بهس يعُس: َا أزدت  -قاٍ ْاؾع ٫ أسؿغ ازل٘  -سابظ أخٞ بين فاغع، ٚأغاز اٯخس بسدٌ آخس 

ٜا أٜٗا ايرٜٔ آَٓٛا ٫ تسؾعٛا هلل: إ٫ خ٬يف، قاٍ: َا أزدت خ٬ؾو ؾازتؿعت أؾٛاتُٗا يف ذيو، ؾأْصٍ ا

ؾُا نإ عُس ٜطُع زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بعد ٖرٙ اٯ١ٜ ست٢ $" اٯ١ٜ، قاٍ ابٔ ايصبرل:   أؾٛاتهِ

، ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ نجرل: " ٖرٙ آٜات أدب اهلل تعاىل بٗا 6#ٜطتؿُٗ٘، ٚمل ٜرنس ذيو عٔ أبٝ٘ ٜعين أبا بهس

 . 1عإًَٛ ب٘ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ ايتٛقرل ٚا٫سذلاّ ٚايتبذٌٝ ٚاإلععاّ "عبادٙ امل٪َٓني، ؾُٝا ٜ

                                                             
 . 104ــ  ضٛز٠ ايبكس٠ ، اٯ١ٜ  :   1
 54يف تؿطرل ن٬ّ املٓإ  ، ايطعدٟ : ــ  تٝطرل ايهسِٜ ايسمحٔ   2
 . 101/    1ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ  :   3
 . 63ــ  ضٛز٠ ايٓٛز ، َٔ اٯ١ٜ :   4
 .2،  1ــ  ضٛز٠ اؿذسات اٯٜتإ :   5
ٞٚ}ــ  ؾشٝض ايبدازٟ ، نتاب ايتؿطرل ، باب    6 ٖٓٔب ِٛٔت اي َِٛم َؾ ِِ ٜؾ َٛاَتٝه ِٔ  4845قِ : سدٜح ز 884:  {٫ٜ َتِسٜؾُعٛا ٜأِؾ .ٚز٣ٚ أٜكا عٔ َٛض٢ بٔ أْظ َع

ِٝظ٣، ٜؾ َٔ ٜق َِ اٞؾَتٜكَد َثأبَت ِب ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٖٞ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٖٓٔب ٕٖ اي ُ٘: ٜأ ِٓ ُ٘ َع َٞ اي٤ً ََأيٕو َزٔق  ٢ٔ َْظ٢ ِب ُٙ ٜأ ََٛدَد ُٙ ٜؾ ُ٘، ٜؾٜأَتا َُ ًٞ ُِ ٜيٜو ٔع ًٜ َْا ٜأِع ٘ٔ، ٜأ ٤ً ٍَ اي َٜا َزُضٛ  :ٌْ ٍَ َزُد ٜكا

َٖٓدأي ِٛٔت اي َِٛم َؾ ُ٘ ٜؾ َِٛت َِٜسٜؾُع َؾ  َٕ ٍَ: َغٙس، ٜنا ُْٜو؟ ٜؾٜكا ََا َغٞأ  :ُ٘ ٍَ ٜي ُ٘، ٜؾٜكا َِٓهّطا َزٞأَض َُ  ،ٔ٘ ِٝٔت ٢ٌ ّطا ٔؾٞ َب ِٖ ِٔ ٜأ َٔ  َٛ ُٖ َٚ  ُ٘ ًٝ َُ َِ، ٜؾٜكِد َسٔبٜط َع ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٞٚ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٔب

ٖٞ َؾ٢٤ً اهلٝل ٖٓٔب ٌُ اي ٖٓاز٢، ٜؾٜأَت٢ ايٖسُد ٘ٔ امٜلٖس٠ٜ اٯٔخَس٠ٜ ٔبٔبَػاي ِٝ ََُٛض٢: ٜؾَسَدَع إ٢ٜي  ٍَ َٜٚنَرا، ٜؾٜكا ٍَ ٜنَرا  ُ٘ ٜقا ْٖ ُٙ ٜأ َِ ٜؾٜأِخَبَس ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٘ٔ  َع ِٝ َِٖب إ٢ٜي ٍَ: " اِذ ١َُٕ، ٜؾٜكا اَز٠ٕ َعٔعٝ

" ١ٖٔٓ ٢ٌ اٜؾ ِٖ ِٔ ٜأ َٔ ٖٜٓو  َٜٚئه ٖٓاز٢،  ٢ٌ اي ِٖ ِٔ ٜأ َٔ ْٖٜو ٜيِطَت  ُ٘:  إ٢ ٌِ ٜي َٔ  4846زقِ  884  ٜؾٝك ٘ٔ ِب ٤ً ٕٖ َعِبَد اي ِٜٝه١ٜ، ٜأ ًٜ َُ ُٔ ٜأٔبٞ  ْٔٞ اِب ٍَ: ٜأِخَبَس ِٜر٣، ٜقا ٢ٔ ُدَس ٢ٔ اِب ٚز٣ٚ أٜكا َع
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اْتػست عدل ايتازٜذ اإلض٬َٞ ؾػٖٛت ايؿٛز٠ ايؿشٝش١ ايٓاؾع١ ايبا١ْٝ  إٕ نجرلا َٔ ايؿّٗٛ اـٛأ    

ايرٟ دخٌ ع٢ً اإلجياب١ٝ ، ٚناْت َٔ ا٭ضباب اييت أعاقت ايؿعٌ اؿكازٟ اإلض٬َٞ ْتٝذ١ يًؿِٗ ايطكِٝ 

 بعض ايؿّٗٛ اإلض١َٝ٬ ، َٚٔ تًو ايؿّٗٛ ايكاؾس٠  :

ٖٔ مبا خيايـ قٛي٘ تعاىل  2ـ َؿّٗٛ ايعباد٠ ؾكد مت سؿس ايعباد٠ يف ايػعا٥س خاي١ٝ املكُٕٛ 1  ًٜٞكُت اٞئذ ََٚا َخ

 ٢ٕ َِٝعُبُدٚ َِْظ إ٤٫٢ ٔي ابٞ يف عُاز٠ ايهٕٛ ٚايٓٗٛض مما أد٣ إىل ؽًٞ اإلْطإ املطًِ عٔ دٚزٙ اإلجي   (3)َٚاٞيإ٢

اؿكازٟ اي٥٬ل بهسا١َ ا٫ْطإ ع٢ً اهلل ، ٚايٓعس إىل ايدْٝا َكابٌ اٯخس٠ ؾإ٢َا ايدْٝا أٚ اٯخس٠ ، مما دعٌ 

اؿٝا٠ ايطًب١ٝ تٛزخ ؽًؿا ْٚهٛؾا سكازٜا دعٌ ا٭١َ تتشٍٛ َٔ ؾداز٠ ا٭َِ إىل ٖاَؼ اؿٝا٠ ، ٖصمي١ 

ؾهاز ايػسٜب١ ٚايػصٚ ايؿهسٟ املدَس ، ٚؽًؿا َادٜا، ؾأضباب ايك٠ٛ اَتًهٗا زٚس١ٝ عٓد ايبعض ؾؿاز ؾسٜط١ يٮ

 اٯخسٕٚ ٚؽًت عٓٗا أَتٓا.

إٕ ايٓعس٠ اإلض١َٝ٬ يًشكاز٠ ٖٞ ايعباد٠ مبؿَٗٛٗا ايػاٌَ ؾايعباد٠ اييت ٜسٜد اهلل يًعباد إٔ ٜعٝػٛا بٗا      

ُُْطٔهٞ ت٘ ٚممات٘ قاٍ تعاىل : ٖٞ ايعباد٠ اييت ػعٌ َٔ ايؿسد عابدا قًب٘ ٚدٛازس٘ ٚسٝا َٚ ٕٖ َؾ٬ٔتٞ  ٌِ إ٢ ٝق

ُٔنَي ( ًٔ ُُِط ٍُ اٞي ٖٚ َْا ٜأ َٜٚأ َِٔسُت  َٚٔبرٔيٜو ٝأ  ُ٘ ُٔنَي . ٜيا َغس٢ٜٜو ٜي ٘ٔ َزٚب اٞيعاٜي ٤ً ََُأتٞ ٔي َٚ  َٟ ََِشٝا َٚ 4  ؾٗٞ عباد٠ س١ٝ تًٛل

يتريٌ ٚاـكٛع بؿعٌ َا أَس اهلل ب٘، طاقات ايؿسد يف فا٫ت اؿٝا٠ إبداعا ٚبٓا٤ّ ْٚٗك١ ، ؾٗٞ تعين: ا

ٚادتٓاب َا ٢ْٗ عٓ٘ ع٢ً ٚؾل َا دا٤ ب٘ ايػسع، ٚتسى َا ٢ْٗ عٓ٘ َٔ أدٌ ؼكٝل غا١ٜ ايٛدٛد اإلْطاْٞ، ؾٗٛ 

ٚدٛد ٖادف ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ زمح٘ اهلل يف بٝإ َؿّٗٛ ايعباد٠ : " ٖٞ اضِ داَع يهٌ َا حيب٘ اهلل ٜٚسقاٙ َٔ 

١ٓ ٚايعاٖس٠ ؾايؿ٠٬ ٚايصنا٠ ٚايؿٝاّ ٚاؿر ٚؾدم اؿدٜح ٚأدا٤ ا٭َا١ْ ; ٚبس ا٭قٛاٍ ٚا٭عُاٍ ايباط

ايٛايدٜٔ ٚؾ١ً ا٭زساّ ٚايٛؾا٤ بايعٗٛد ٚا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس . ٚاؾٗاد يًهؿاز ٚاملٓاؾكني 

ا٤ ٚايرنس ٚايكسا٠٤ ٚاإلسطإ إىل اؾاز ٚايٝتِٝ ٚاملطهني ٚابٔ ايطبٌٝ ٚاملًُٛى َٔ اٯدَٝني ٚايبٗا٥ِ ٚايدع

ٚأَجاٍ ذيو َٔ ايعباد٠ . ٚنريو سب اهلل ٚزضٛي٘ ... ٚإخ٬ف ايدٜٔ ي٘ ...ٚايتٛنٌ عًٝ٘ ...; ٚذيو إٔ 

                                                                                                                                                                       
ٍَ َِ ٜؾٜكا ٤ً ََٚض  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٞٚ َؾ٢٤ً اهلٝل َع ٖٓٔب ٢ًٜ اي ٣ِ َع ُٝٔ ٓٔٞ َت ِٔ َب َٔ َّ َزٞنْب  ُ٘ " ٜقٔد ْٖ ِِ: ٜأ ُٖ ِٝس٢ ٜأِخَبَس َٔ ٜأُبٛ َبٞهس٣: ٜأ ايٗصَب َٚس٢ اٜ٭ٞقَسَع ِب ٌِ ٜأ َُُس: َب ٍَ ُع َٜٚقا ََِعَبٕد،   َٔ َٚس٢ ايٜكِعٜكاَع ِب

َٜا َُاَز ََا ٜأَزِدُت ٔخ٬ٜٜؾٜو، ٜؾَت َُُس:  ٍَ ُع ِٚ إ٢ي٤ا ٔخ٬ٜٔؾٞ، ٜؾٜكا ََا ٜأَزِدَت إ٢ٜي٢، ٜأ ٍَ ٜأُبٛ َبٞهس٣:  ٍَ  ٔؾٞ  َسأبظ٣، ٜؾٜكا ََٓص َُا "، ٜؾ ُٗ َٛاُت َٔ  }َذٔيٜو: َسٖت٢ اِزَتٜؿَعِت ٜأِؾ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ

ٔ٘ ََٚزُضٛٔي  ٔ٘ ٤ً ٢ٟ اي ََٜد  َٔ ِٝ َُٛا َب ُٓٛا ٫ٜ ُتٜكٚد ََ ١َٜٝ  : 1طاؿذسات:  {آ ِْٜكَكِت اٯ  . 4847بسقِ :   884ص َسٖت٢ ا
 . 340/  7ــ  تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ :   1
 َٚا بعدٖا .  141ًُٝإ املػٛخٞ : ــ ٜٓعس : فتُعٓا املعاؾس أضباب قعؿ٘ ٚٚضا٥ٌ ع٬د٘ د عبد اهلل ض  2
 56ــ  ضٛز٠ ايرازٜات ، اٯ١ٜ  :    3
 .163/  162ــ   ضٛز٠ ا٭ْعاّ ،  اٯٜتإ :    4



 

436 
 

 م  2014ديسوبر  -يوليو  الرابع العدد  جاهعة الٌاصرهجلة 

 ) عواهل الٌهوض ( -سٌي الٌهضة في القرآى الكرين

 

 

 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

ٖٔ  }ايعباد٠ هلل ٖٞ ايػا١ٜ احملبٛب١ ي٘ ٚاملسق١ٝ ي٘ اييت خًل اـًل شلا نُا قاٍ تعاىل :  ًٜٞكُت اٞئذ ََا َخ َٚ

 ٢ٕ َِٝعُبُدٚ َِْظ إي٤ا ٔي َٚاٞيإ٢
 . 2ٚبٗا أزضٌ مجٝع ايسضٌ "  1

ؾايٓٗٛض اؿكازٟ ايؿشٝض ٖٛ ايرٟ حيكل غا١ٜ ايٛدٛد اإلْطاْٞ، ؾٗٞ تػٌُ نٌ ْػاط ٖادف ٜكّٛ ب٘     

اإلْطإ عجا، ٚتٓكٝبا ،ٚإعُازا ، ٚإط٬قا ٚتٛظٝؿا يًٛاقات، ٚإعُا٫ يطٓٔ ايتطدرل اييت أٚدعٗا اهلل يف 

يرٟ جيعٌ اإلْطإ ٜعٌُ يف اؿٝا٠ مبا ًٜ ي اؿاد١ اي١ٝٓٝٛ يف ا٭ْؿظ ٚاٯؾام، يف ظٌ املٓٗر ايسباْٞ ا

ايتهٜٛٔ ايبػسٟ ٚايٓؿد١ ايع١ًٜٛ، ؾٗٛ ميػٞ ع٢ً ا٭زض مبٓٗر ايطُا٤، ٜٚكّٛ مب١ُٗ ا٫ضتد٬ف قاٍ تعاىل 

 : ًٜٔٝؿ١ٟ ٌْ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َخ ْٚٞ دأع ٥ٔ٬َُٜه١ٔ إ٢ ًٞ ٍَ َزٗبٜو ٔي َٚإ٢ِذ قا
َِْػٜأ ٚقاٍ :  3 َٛ ٜأ ُٖ ِِ ََُسٝن َٚاِضَتِع َٔ اٞيٜأِزض٢  َٔ  ِِ ٝن

َٗا ٔؾٝ
ٚايعُاز٠ تتًٛب عًُا ٚتكا١ْ ٚتٛظٝؿا يًٛاقات ٚاإلَهاْات، ٚسؿصا يًُِٗ ٚايعصا٥ِ، َٚعسؾ١ بطٓٔ   4

 ايتطدرل.

ؾايعباد٠ تػٌُ اؿٝا٠ مجٝعا ،ؾٗٞ إقاؾ١ إىل ايػعا٥س تػٌُ ْػاطات اإلْطإ َٔ آداب ا٭نٌ ٚايػسب          

ايدٚي١، ٚضٝاض١ اؿهِ ،ٚضٝاض١ املاٍ ٚغ٪ٕٚ املعا٬َت ، ٚأؾٍٛ ايع٬قات ايدٚي١ٝ يف ايطًِ ٚاؿسب ، إىل بٓا٤ 

٣ٔ ٖٚٞ اْكٝاد ملٓٗر اهلل ٚغسع٘، ٚنٌ َٔ ٜتبع غرل َٓٗر اهلل ؾكد أغسى يف عبادت٘ قاٍ تعاىل:  َٔ ٪ُُِ َٕ ٔي ََٚا نا

َِسٟا  ُ٘ ٜأ ََٚزُضٛٝي  ُ٘ ٤ً ١َٕٓ إ٢ذا ٜقَك٢ اي َٔ ٪َُِ ٌٖ َق٫ٟ٬ ٫َٚ  ُ٘ ٜؾٜكِد َق ََٚزُضٜٛي  َ٘ ٤ً ـ٢ اي َِٜع  ِٔ ََ َٚ  ِِ ٖٔ َِس٢ ِٔ ٜأ َٔ ََٝس٠ٝ  ُِ اٞئد ُٗ َٕ ٜي َٜٝهٛ  ِٕ ٜأ

 .  5َُٔبٟٝٓا (

ٚا٭عُاٍ ا٫دتُاع١ٝ ايٓاؾع١ عباد٠ ٚعٌُ اإلْطإ يف َعاغ٘ إذا نإ ايعٌُ َػسٚعا ٚتؿشب٘ اي١ٝٓ       

َٚاِبَتؼ٢ ٔؾُٝا قاٍ تعاىل :  6 ، ٫ٚ ٜػػٌ عٔ ايٛادبات ايػسع١ٝ ايؿاؿ١ ٜٚ٪د٣ باتكإ ًٜٚتصّ ؾٝ٘ عدٚد اهلل

٫َٚ َتِبؼ٢  ِٜٝو  ُ٘ إ٢ٜي ٤ً َٔ اي ِٔ ٜنُا ٜأِسَط َٜٚأِسٔط ِْٝا  َٔ ايٗد َٔ َْٔؿَٝبٜو  َِٓظ  ٫َٚ َت ُ٘ ايٖداَز اٞيآٔخَس٠ٜ  ٤ً اٞيٜؿطاَد ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ آتاٜى اي

 َٔ ُُٞؿٔطٔدٜ ُٜٔشٗب اٞي َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي إ٢
ِٛا إ٢ىل ٔذٞنس٢ ٚقاٍ:  7 َُُع١ٔ ٜؾاِضَع ٢ّ اٞيُذ ِٛ َٜ  ِٔ َٔ َٟ ٔيًٖؿ٠ٔ٬  ُْٛٔد ُٓٛا إ٢ذا  ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ

َِْتٔػُسٚا ٔؾٞ اٞيٜأ َٝٔت ايٖؿ٠ٝ٬ ٜؾا َٕ . ٜؾإ٢ذا ٝقٔك ُُٛ ًٜ ِِ َتِع ُِٓت ِٕ ٝن ِِ إ٢ ِْٝس ٜيٝه ِِ َخ َِٝع ذٔيٝه ََٚذُزٚا اٞيَب  ٔ٘ ٤ً ِٔاي َٔ َٚاِبَتُػٛا  ٢ٌ  ِزض٢  ٜؾِك

 َٕ ًُٔشٛ ِِ ُتٞؿ ٤ًٝه َ٘ ٜنٔجرلٟا ٜيَع ٤ً َٚاِذٝنُسٚا اي  ٔ٘ ٤ً اي
ٖٚرا جيعٌ سسن١ املطًِ يف اؿٝا٠ ٚأخرٙ با٭ضباب قُٔ املؿّٗٛ  8

                                                             
 . 56ــ  ضٛز٠ ايرازٜات ، اٯ١ٜ  :    1
 . 150ــ  149/  10ــ  فُٛع ايؿتا٣ٚ  تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بٔ عبد اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اؿساْٞ   2
 . 30ضٛز٠ ايبكس٠ ، َٔ اٯ١ٜ :   ــ   3
 . 61ــ  ضٛز٠ ٖٛد َٔ اٯ١ٜ :    4
 ، 36ــ  ضٛز٠ ا٭سصاب ،اٯ١ٜ  :   5
 86ــ     84ــ  ٜٓعس : يف ايجكاؾ١ اإلض١َٝ٬  د أمحد ْٛؾٌ ٚآخسٕٚ :    6
 77ــ  ضٛز٠ ايكؿـ ، اٯ١ٜ :    7
 .10ــ  9ــ  ضٛز٠ اؾُع١ ، اٯٜتإ :    8
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املؿّٗٛ ايؿشٝض يتٛنً٘ ع٢ً اهلل ؾٗٛ ٜعٌُ ا٭ضباب املاد١ٜ ٚؾل َاغسع اهلل ضبشاْ٘ َطتُدا ايعٕٛ ٚايتٛؾٝل 

ن٬ ع٢ً اهلل ٚقًب٘ َعًل بايطُا٤ ،َدلٖٓا ع٢ً ؾدم إمياْ٘ قاٍ تعاىل :َٔ اهلل ،أٟ : ميػٞ ع٢ً ا٭زض َتٛ

  ٓٔنَي َٔ ٪َُِ  ِِ ُِٓت ِٕ ٝن ًٝٛا إ٢ َٛن٤ ٘ٔ ٜؾَت ٤ً ٢ًٜ اي ََٚع
1 

 2ـ َؿّٗٛ ايعٌُ  ايعٌُ املًٛٛب ٖٛ: برٍ اؾٗد ايٛاعٞ يتشكٝل َكاؾد ايػسع َٔ اإلْطإ ؾٛم ٖرٙ ا٭زض  2
 : 3، ٚذيو يتشكٝل ث٬ث١ َكاؾد،ٜٚعد ايعٌُ مثس٠ اإلميإ اؿل  2

٢ٕ   ا٭ٍٚ : ايعباد٠ ، قاٍ تعاىل : )  َِٝعُبُدٚ َِْظ إ٤٫٢ ٔي َٚاٞيإ٢  ٖٔ ًٜٞكُت اٞئذ   (4.)ََٚا َخ

ٌُ ٔؾٝٗا  ًٜٔٝؿ١ٟ قاٝيٛا ٜأَتِذَع ٌْ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َخ ْٚٞ دأع ٥ٔ٬َُٜه١ٔ إ٢ ًٞ ٍَ َزٗبٜو ٔي َٚإ٢ِذ قا ُٜٞؿٔطُد ََ ايجاْٞ : اـ٬ؾ١ ،قاٍ تعاىل:)  ِٔ

( َٕ ُُٛ ًٜ ََا ٜيا َتِع  ُِ ًٜ ْٚٞ ٜأِع ٍَ إ٢ ُْٜكٚدُع ٜيٜو قا َٚ ُِٔدٜى  َُْطٚبُض ٔبَش  ُٔ َِْش َٚ َِٜطٔؿٝو ايٚدَا٤َ  َٚ  ( .5ٔؾٝٗا 

ِٖ ُتُٛبٛا إ٢ايجايح : ايعُاز٠ ، قاٍ تعاىل : ) ُٙ ُث ِِ ٔؾٝٗا ٜؾاِضَتِػٔؿُسٚ ََُسٝن َٚاِضَتِع َٔ اٞيٜأِزض٢  َٔ  ِِ َِْػٜأٝن َٛ ٜأ ٕٖ َزٚبٞ ُٖ ٘ٔ إ٢ ِٝ ٜي

َُٔذْٝب    (6. )ٜقس٢ْٜب 

يكد غاب َؿّٗٛ ايعٌُ عٓد بعض املطًُني َا غاب َؿّٗٛ ايعباد٠ ،بٌ ٖٛ اْعهاع ي٘ ؾأض٧ٝ َؿّٗٛ       

ايتٛنٌ ٚايككا٤ ٚايكدز ؾشًت ايطًب١ٝ ٚايؿٛق٢ ٚا٫تهاي١ٝ  ،ٚمت يد٣ ايبعض ايؿؿٌ بني اإلميإ ٚايعٌُ 

ىل ضًب١ٝ ، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ داعٞ يًعٌُ َا داّ إٔ املٛت آت ، إقاؾ١ إىل تعٌٛٝ ْؿـ ،ٚست٢ َؿّٗٛ املٛت ؼٍٛ إ

اجملتُع ــ املسأ٠ ــ عٔ ايكٝاّ بٛظٝؿتٗا امل١ُ٥٬ شلا ،ٚاإلض٬ّ ٜٓعس إىل املسأ٠ باعتبازٖا غكٝك١ ايسدٌ ، ٚغسٜهت٘ 

َٕ  ٓهس قاٍ تعاىل :ٚعْٛ٘ يف أدا٤ ايسضاي١ ٚايكٝاّ بٛظٝؿتٗا يف ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ امل ُٛٓ َٔ ٪ُُِ َٚاٞي

َٕ ايٖؿ٠ٜ٬  ُُٛ ُٜٔكٝ َٚ ِٜٓهس٢  ُُ ٢ٔ اٞي َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ َٜ َٚ َُِعُسٚٔف  َٕ ٔباٞي َُُسٚ َٜٞأ ِٚٔيٝا٤ُ َبِعض٣  ِِ ٜأ ُٗ َٔٓاُت َبِعُك ٪ُُِ َٕ ايٖصنا٠ٜ َٚاٞي ُِٜ٪ُتٛ َٚ

ٕٖ اي ُ٘ إ٢ ٤ً ُِ اي ُٗ ُُ َِٝسَس ُ٘ ٝأٚي٦ٜٔو َض ََٚزُضٜٛي  َ٘ ٤ً َٕ اي ُٛٔٝعٛ ُٜ َٚ ِْ َ٘ َعص٢ْٜص َسٔهٝ ٤ً
،ؾِٗ ٜتعاقدٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ يًكٝاّ بٗرٙ  7

ِْج٢  ايسضاي١ ٚاهلل ضبشاْ٘ ٫ ٜكٝع دصا٤ أعُاشلِ يف ايدْٝا ٚاٯخس٠ ؾكاٍ : ِٚ ٝأ ِٔ َذٜنس٣ ٜأ َٔ ٌَ ؾأيشٟا  ُٔ ِٔ َع ََ

ِِ ُٖ ِِ ٜأِدَس ُٗ ٖٓ َٜ َِٓذص٢ َٜٚي َٝٚب١ٟ  ُ٘ َسٝا٠ٟ ٜط ٖٓ َٝ ٔٝ ُِٓش ًٜ ْٔ ٜؾ َٔ ٪َُِ  َٛ ُٖ َٚ َٕ ًٛٝ َُ َِٜع ُْٛا  ََا نا  ٢ٔ  . 8ٔبٜأِسَط

ٚقام َؿّٗٛ ايعٌُ ايؿاحل بكؿسٙ ع٢ً  ايػعا٥س ، عًُا إٔ اإلميإ قٍٛ ٚعٌُ ١ْٝٚ ،ؾايكٍٛ ٚايعٌُ زنٓإ   

 ََٔ َٔٔ بعدِٖ ٚ يف َط٢ُ اإلميإ ، قاٍ اإلَاّ ايػاؾعٞ زمح٘ اهلل: " نإ اإلمجاع َٔ ايؿشاب١ ٚايتابعني 

                                                             
 . 23ملا٥د٠ َٔ اٯ١ٜ : ــ  ضٛز٠ ا  1
  127ــ  126ــ  ٬ََض اجملتُع املطًِ ايرٟ ْٓػدٙ ، د ٜٛضـ ايكسقاٟٚ :   2
 90ــ  ٜٓعس : ايرزٜع١ اىل َهازّ ايػسٜع١ ، ايساغب ا٭ؾؿٗاْٞ :   3
 . 56ــ  ضٛز٠ ايرازٜات ، اٯ١ٜ  :   4
 . 30ــ  ضٛز٠ ايبكس٠ ، اٯ١ٜ  :   5
 . ١61  : ــ  ضٛز٠ ٖٛد ، َٔ اٯٜ   6
 . 71ــ  ضٛز٠ ايتٛب١ اٯ١ٜ :   7
 . 97ــ  ضٛز٠ ايٓشٌ اٯ١ٜ :   8



 

438 
 

 م  2014ديسوبر  -يوليو  الرابع العدد  جاهعة الٌاصرهجلة 

 ) عواهل الٌهوض ( -سٌي الٌهضة في القرآى الكرين

 

 

 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ زمح٘ اهلل:  1إ قٍٛ ٚعٌُ ١ْٝٚ، ٫ جيص٨ ٚاسد َٔ ايج٬ث١ إ٫ باٯخس" أدزنٓاِٖ ٜكٛيٕٛ: اإلمي

" َٔ دعٌ اإلميإ فسد ايتؿدٜل ٚإٕ مل ٜكازْ٘ ؾعٌ ٚادب ٫ٚ تسى قسّ ،ٖٚرا َٔ أقٌ احملاٍ إٔ ٜكّٛ 

س اإلميإ َكسْٚا .ايكسإٓ ايهسِٜ ٜرن 2بكًب ايعبد إميإ داشّ ٫ ٜتكاقاٙ ؾعٌ طاع١ ٫ٚ تسى َعؿ١ٝ " 

ٚايعؿس إٕ اإلْطإ يؿٞ خطس ا٫ ايًرٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا  بايعٌُ ،ٜٚهؿٞ َا ذنسٙ اهلل يف ضٛز٠ ايعؿس:  

ايؿاؿات ٚتٛاؾٛا باؿل ٚتٛاؾٛا بايؿدل 
ًٝٛا ايٖؿأيشأت ٝأٚي٦ٜٔو  ٚقاٍ تعاىل :  3 ُٔ ََٚع ُٓٛا  ََ َٔ آ َٚاي٤ٔرٜ

ِِ ٔؾٝٗا خأي ُٖ  ١ٖٔٓ َٕٜأِؾشاُب اٞيَذ ُدٚ
4 .. 

إٕ " اإلميإ ٫ ٜهٕٛ ست٢ ٜٓبجل َٓ٘ ايعٌُ ايؿاحل، ؾأَا ايرٜٔ ٜكٛيٕٛ: إِْٗ َطًُٕٛ ثِ ٜؿطدٕٚ يف        

ا٭زض، ٚحيازبٕٛ ايؿ٬ح يف سكٝكت٘ ا٭ٚىل ٖٚٞ إقساز َٓٗر اهلل يف ا٭زض، ٚغسٜعت٘ يف اؿٝا٠، ٚأخ٬ق٘ يف 

َٛ  5شلِ َٔ ثٛاب اهلل غ٤ٞ" اجملتُع، ؾٗ٪٤٫ يٝظ شلِ َٔ اإلميإ غ٤ٞ، ٚيٝظ  ُٖ َٚ َٔ ايٖؿأيشأت  َٔ  ٌِ َُ َِٜع  ِٔ َُ ٜؾ

َٕ ُ٘ نأتُبٛ ْٖا ٜي َٚإ٢  ،ٔ٘ ٔٝ َٕ ٔيَطِع ْٔ، ٜؾ٬ ٝنٞؿسا َٔ ٪َُِ
 ..ؾاؾصا٤ ٜذلتب ع٢ً ايعٌُ ايؿاحل ٚاإلميإ . 6

إلميإ.. ٖٚٛ ٚ"ٖرا ٖٛ قإْٛ ايعٌُ ٚاؾصا٤.. ٫ دشٛد ٫ٚ نؿسإ يًعٌُ ايؿاحل َت٢ قاّ ع٢ً قاعد٠ ا   

َهتٛب عٓد اهلل ٫ ٜكٝع َٓ٘ غ٤ٞ ٫ٚ ٜػٝب،٫ٚ بد َٔ اإلميإ يتهٕٛ يًعٌُ ايؿاحل قُٝت٘، بٌ يٝجبت يًعٌُ 

ايؿاحل ٚدٛدٙ، ٫ٚ بد َٔ ايعٌُ ايؿاحل يتهٕٛ يإلميإ مثست٘، بٌ يتجبت يإلميإ سكٝكت٘، إٕ اإلميإ ٖٛ 

ٖرا ايٛدٛد، ٚايساب١ٛ اييت تػد ايٛدٛد مبا ؾٝ٘ َٚٔ ؾٝ٘ إىل قاعد٠ اؿٝا٠، ٭ْ٘ ايؿ١ً اؿكٝك١ٝ بني اإلْطإ ٚ

خايك٘ ايٛاسد ... ٫ٚ بد َٔ ايكاعد٠ يٝكّٛ ايبٓا٤. ٚايعٌُ ايؿاحل ٖٛ ٖرا ايبٓا٤. ؾٗٛ َٓٗاز َٔ أضاض٘ َا مل 

 ٜكِ ع٢ً قاعدت٘، ٚايعٌُ ايؿاحل ٖٛ مثس٠ اإلميإ اييت تجبت ٚدٛدٙ ٚسٜٝٛت٘ يف ايكُرل. ٚاإلض٬ّ بايرات

عكٝد٠ َتشسن١ ... َٚٔ ثِ ٜكسٕ ايكسإٓ دا٥ُا بني اإلميإ ٚايعٌُ ايؿاحل نًُا ذنس ايعٌُ ٚاؾصا٤. ؾ٬ 

ٚمما ٜ٪ٌٖ   7دصا٤ ع٢ً إميإ عاطٌ خاَد ٫ ٜعٌُ ٫ٚ ٜجُس. ٫ٚ ع٢ً عٌُ َٓكٛع ٫ ٜكّٛ ع٢ً اإلميإ."

 ٔ ع٢ً ؾدم اإلميإ .ا٭١َ املط١ًُ يًٓٗٛض اؿكازٟ ايػاٌَ ايعٌُ اؾاد ايباْٞ ايرٟ ٜدلٖ

َٚٔ املعًّٛ أْ٘"سٝجُا ادتُع إميإ ايكًب ْٚػاط ايعٌُ يف أ١َ ؾٗٞ ايٛازث١ يٮزض يف أ١ٜ ؾذل٠ َٔ ؾذلات       

ايتازٜذ. ٚيهٔ سني ٜؿذلم ٖرإ ايعٓؿسإ ؾاملٝصإ ٜتأزدض ... َٚا ع٢ً أؾشاب اإلميإ إ٫ إٔ حيككٛا َديٍٛ 

َٜس٢ُثٗا ٛض بتبعات اـ٬ؾ١ يٝتشكل ٚعد اهلل، ٚػسٟ ضٓت٘: إمياِْٗ، ٖٚٛ ايعٌُ ايؿاحل، ٚايٓٗ ٕٖ اٞيٜأِزَض  ٜأ

                                                             
 . 241ــ اإلميإ: تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بٔ عبد اؿًِٝ ابٔ ت١ُٝٝ اؿساْٞ :  1
 61ــ ايؿ٠٬ ٚسهِ تازنٗا  قُد بٔ أبٞ بهس أٜٛب ايصزعٞ أبٛ عبد اهلل  ابٔ قِٝ اؾٛش١ٜ  :  2
  عؿس ــ  ضٛز٠ اي  3
 . 82ــ  ضٛز٠ ايبكس٠ ، اٯ١ٜ :    4
 86/  1ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ   5
 . 94ــ  ضٛز٠ ا٭ْبٝا٤ ، اٯ١ٜ :   6
 2397/  4ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ   7
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َٕ َٟ ايٖؿأيُشٛ ٔعبأد
ٚايعٌُ مبؿَٗٛ٘ ايٛاضع ايرٟ ٜػٌُ  2.. ؾامل٪َٕٓٛ ايعإًَٛ ِٖ ايعباد ايؿاؿٕٛ.." 1

 ايدْٝا ٚاٯخس٠ .

 ـ َؿّٗٛ اؾٗاد 3 

 . 3ٚاجملاٖد٠ : اضتؿساؽ  ايٛضع يف َداؾع١ ايعدٚ اؾٗاد :َؿدز داٖد جياٖد دٗادا ٚفاٖد٠  ٚاؾٗاد

ِٝس٢ ذيو أ  ٢ٕ أٚ ٜغ ًَِطا َٚاي  ٢ٍ َُا َٚاٞي ٖٓٞؿظ٢  ٘ٔ عص ٚدٌ ٔباي ٤ً ٢ٌ اي ٢ٍ يف َضٔبٝ ٤ٛاٜق١ٔ ٔباٞئكَتا َٚاي ُِٛضع٢  ٢ٍ اٞي َُُباٜيَػ١ٔ يف ٖٚٛ :َبِر ٚ اٞي

 ذيو .

 ( َس٠ . 34ٚقد تهسز ذنس اؾٗاد باغتكاقات٘  يف ايكسإٓ ايهسِٜ  )      

ؾإٕ َؿّٗٛ اؾٗاد عٓد بعض املطًُني تعسض يًتػٜٛ٘ ؾٗٓاى ؾ١٦ تسٜد إٔ تًػٞ اؾٗاد َٔ سٝا٠ ا٭١َ 

بدعا٣ٚ كتًؿ١ َٓٗا : ايدع٠ٛ إىل اض٬ّ ٚايتطاَض  َع املدايؿني، َٚٓٗا ػؿٝـ املٓابع اييت ٜطتك٢ َٓٗا 

يػذاع١ يف اؿل ، ٚاملكازع١ يًباطٌ ، ٚا٫ضتعداد اإلض٬ّ اؿل ايرٟ ٜػسع ايعص٠ ٚايهسا١َ يف ْؿظ املطًِ ، ٚا

 يًبرٍ ٚايعٛا٤ ٚايتكش١ٝ .

 . 4ٖٚٓاى ؾ١٦ أخس٣ تسٜد إٔ ػعٌ َٔ اؾٗاد سسبا ع٢ً ايعامل نً٘ ، َٔ ضامل َِٓٗ َٚٔ سازب

َٚؿّٗٛ اؾٗاد أٚضع َٔ ذيو : ؾكد ٜهٕٛ بايًطإ ٚبايكًِ، نُا ٜهٕٛ بايطٝـ ٚايطٓإ، ٜٚهٕٛ أٜكا     

،أٚ تسبٜٛا ٚتعًُٝٝا،أٚ ادتُاعٝا، أٚ اقتؿادٜا ،أٚ ضٝاضٝا، ٚآٜات ايكسإٓ ايهسِٜ تٛقض ذيو ظ٤٬ َٚٔ  ؾهسٜا

٘ٔ ٔدٗادٟا ٜنٔبرلٟا   ذيو قٛي٘ تعاىل :  ِِ ٔب ُٖ ِٖٔد َٚدا
ِِ  ٚقٛي٘ :  5 َِٛأيٝه ُٖٔدٚا ٔبٜأ َٚدا َٚٔثكا٫ٟ  ِْٔؿُسٚا ٔخؿاؾٟا  ا

٘ٔ ذٔي ٤ً ٢ٌ اي ِِ ٔؾٞ َضٔبٝ ِْٝؿٔطٝه َٕ َٜٚأ ُُٛ ًٜ ِِ َتِع ُِٓت ِٕ ٝن ِِ إ٢ ِْٝس ٜيٝه ِِ َخ ٝه
ًٜٓا  ٚقٛي٘ :  6 ِِ ُضُب ُٗ ٖٓ َٜ ِٗٔد َٓ َُٖدٚا ٔؾٝٓا ٜي َٔ دا َٚاي٤ٔرٜ

ٓٔنَي  ُُِشٔط ََُع اٞي َ٘ ٜي ٤ً ٕٖ اي َٚإ٢
7 . 

 . َؿّٗٛ ايػٛز٣ 3 

ؾشاب ايعكٍٛ ست٢ ايػٛز٣ تعين : تكًٝب اٯزا٤ ٚٚدٗات ايٓعس املدتًؿ١ املٛسٚس١ يف قك١ٝ َٔ ايككاٜا َٔ أ

ٚتعد ايػٛز٣ خؿٝؿ١ َٔ خؿا٥ـ  8ٜتٛؾٌ إىل ايؿٛاب أٚ أؾٛبٗا يٝعٌُ ب٘ يًٛؾٍٛ إىل أسطٔ ايٓتا٥ر 

                                                             
 . 105ــ  ضٛز٠ ا٭ْبٝا٤ ،  َٔ اٯ١ٜ  :   1
 2400/  4ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ   2
 271ــ  َؿسدات ايكسإٓ  ايساغب :    3
 . 129/  1س : ؾك٘ اؾٗاد  د ٜٛضـ ايكسقاٟٚ : ــ  ٜٓع  4
 . 52ــ ضٛز٠ ايؿسقإ َٔ اٯ١ٜ :   5
 . 41ــ ضٛز٠ ايتٛب١ اٯ١ٜ :   6
 . 69ــ ضٛز٠ ايعٓهبٛت  اٯ١ٜ :   7
 . 204/  2حل اـٛٝب : ، ايطٓٔ ا٫شل١ٝ يف اؿٝا٠ ا٫ْطا١ْٝ د غسٜـ ايػٝذ ؾا 79ــ  ٜٓعس : ايٓعاّ ايطٝاضٞ يف ا٫ض٬ّ د قُد أبٛ ؾازع :   8
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َٕ امل٪َٓني قاٍ تعاىل : ِٓٔؿٝكٛ ُٜ  ِِ ُٖ ُٖا َزَشٞقٓا َٔ َٚ  ِِ ُٗ َٓ ِٝ ِِ ُغٛز٣ َب ُٖ َُِس َٜٚأ َُٛا ايٖؿ٠ٜ٬  َٜٚأقا  ِِ ٢ٗ َٔ اِضَتذاُبٛا ٔيَسٚب َٚاي٤ٔرٜ
1 

إلض٬ّ ايػٛز٣ أضاع اؿهِ ست٢ ٫ٜٓؿسد ا٫ْطإ بايسأٟ  ؾٝكٝـ اىل عكً٘ عكٍٛ اٯخسٜٔ ٚاىل عًُ٘ دعٌ ا

3ٚغاٚزِٖ يف ا٭َسقاٍ تعاىل : 2عًّٛ اٯخسٜٔ ع٢ً املطت٣ٛ ايؿسدٟ ٚا٭ضسٟ ٚسٝا٠ اجملتُع ٚايدٚي١  
 

ٚايٛايدات ٜسقعٔ أ٫ٚدٖٔ سٛيني ناًَني  ٚقاٍ:  
4  

ّٗٛ ايػٛز٣ يًتػٛٙ سٝح نإ أٍٚ أَس ؾٛدز يف سٝا٠ ا٭١َ ايػٛز٣ ٚسٌ قً٘ ايتٛزٜح ٚقد تعسض َؿ      

ٚاملًو ايعكٛض ٚاملًو اؾدلٟ ٚغٝبت ايػٛز٣ ، ٚتعسقت أٜكا إىل تكصِٜ يف ا٭دا٤ عؿسٖا يف ؾ١٦ 

ّ قدٚد٠ أٚ إبكا٥ٗا ؾٛز٠ ٚتؿسٜػٗا َٔ َكُْٛٗا َٔ خ٬ٍ تكًٌٝ ا٭١َ أٚ َؿادز٠ زأٜٗا ،ٚاختٌ َؿٗٛ

ا٭َا١ْ يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ سٝح مت سؿسٖا يف أدا٤ ايٛدا٥ع، ٚايكسإٓ ايهسِٜ ذنس ا٭َس بٛقٛح ٫ ٜكبٌ ايًبظ 

ًٔٗا قاٍ تعاىل : ِٖ ِٕ ُتَ٪ٗدٚا اٞيٜأَاْأت إ٢ىل ٜأ ِِ ٜأ َُُسٝن َٜٞأ  َ٘ ٤ً ٕٖ اي إ٢
5  " ّٙ َٗا َعا ُُ  6ٜكٍٛ ا٫َاّ ابٔ نجرل : "َسٜه

 ٚقدزات ا٭١َ ٚإغسانٗا يف نٌ فا٫ت ايٓٗٛض .ٚايٓٗٛض ٜتًٛب سػد طاقات 

 . ايع٬ق١ َع اٯخس 8

ميتاش ا٫ض٬ّ  بأْ٘ قدّ َٓٗذا يًشٝا٠ ٚا٭سٝا٤ تٓتعِ ؾٝ٘ ايبػس١ٜ  مبدتًـ أدٓاضٗا ٚأيٛاْٗا ٚيػاتٗا ،        

ًُني إٔ ؾسضاي١ قُد عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ زمح١ يًعاملني ، ٚزضايت٘ يًٓاع ناؾ١ ، ٚقد ؾِٗ بعض املط

ايع٬ق١ ٖٞ ع٬ق١ سسب ، ٚإٕ املتأٌَ يف املٓٗر ايكسآْٞ ٚايٓبٟٛ جيد بٛقٛح َٓٗذا ٚاقشٟا، ؾايٓاع أَاّ 

 اإلض٬ّ : 

o  ٘ب َٔ٪َ 

o ََٔطامل ي٘ آ

o . ٘قازب ي

ٚقد ضذٌ ايكسإٓ ايهسِٜ ا٭سهاّ املتعًك١ بهٌ ؾٓـ َٔ أؾٓاف ايٓاع َٚٔ ذيو : ؾٗٛ ٫ ٜهسٙ أسدا ع٢ً        

ٞٚ يف ا٫ض٬ّ بٌ ع٢ً ايكٓاع١ قاٍ تعاىل: ايدخٍٛ  َٔ اٞيَػ َٔ َٔ ايٗسِغُد  ٖٝ ٢ٔ ٜقِد َتَب َٙ ٔؾٞ ايٚدٜ ٜيا إ٢ٞنسا
ُٖٛا  7 " ٜيا ُتٞهس٢

 " ٙٞ ًٔ َٚأقْض، َد  ْٔ ٚٝ ُ٘ َب ْٖ ٢ّ، ٜؾإ٢ ًٜا ٢ٔ اٞيإ٢ِض ٢ٍ ٔؾٞ ٔدٜ ٢ًٜ ايٗدُخٛ اّ "ٚيف ٖرا املبدأ ٜتذ٢ً تهسِٜ اهلل يإلْطإ ٚاسذل 8ٜأَسّدا َع

                                                             
 38ــ  ضٛز٠ ايػٛز٣ اٯ١ٜ :   1
 .  138ــ   135ــ ٜٓعس : ٬ََض اجملتُع املطًِ ايرٟ ْٓػدٙ  :    2
 . 159ــ  ضٛز٠ آٍ عُسإ َٔ اٯ١ٜ :   3
 . 232ــ  ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ اٯ١ٜ :   4
 . 58ــ  ضٛز٠ ايٓطا٤ َٔ اٯ١ٜ :    5
 . 300/  2ــ  تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ  :   6
 . 256ــ  ضٛز٠ ايبكس٠ ، َٔ اٯ١ٜ :   7
 . 521/  1ــ  تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ  :   8
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إزادت٘ ٚؾهسٙ َٚػاعسٙ ٚتسى أَسٙ يٓؿط٘ ؾُٝا خيتـ باشلد٣ ٚايك٬ٍ يف ا٫عتكاد ٚؼًُٝ٘ تبع١ عًُ٘ 

اِدُع إ٢ىل  ٚايع٬ق١ تكّٛ ع٢ً أضاع ايدع٠ٛ باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿط١ٓ ٚاؿٛاز قاٍ تعاىل:  1ٚسطاب ْؿط٘"

َٚد  ١َٔٓ ِٛٔعٜع١ٔ اٞيَشَط َُ َٚاٞي  ١َُٔ ٢ٌ َزٚبٜو ٔباٞئشٞه َٛ َضٔبٝ ُٖ َٚ  ٔ٘ ًٔ ِٔ َضٔبٝ ٌٖ َع ِٔ َق َُ ُِ ٔب ًٜ َٛ ٜأِع ُٖ ٕٖ َزٖبٜو  ُٔ إ٢ َٞ ٜأِسَط ٖٔ ِِ ٔباي٤ٔتٞ  ُٗ أدٞي

" َٔ َِٗتٔدٜ ُُ ُِ ٔباٞي ًٜ ِِ  قاٍ تعاىل:   2ٜأِع ُٗ ِٓ َٔ ُُٛا  ًٜ َٔ ٜظ ُٔ إ٢ي٤ا اي٤ٔرٜ َٞ ٜأِسَط ٖٔ ٌَ اٞئهتأب إ٢ي٤ا ٔباي٤ٔتٞ  ِٖ  ٫َٚ  3 ُتذأدٝيٛا ٜأ

َِٜدػ٢ اِذٚقاٍ :   ِٚ ََٜتَرن٤ُس ٜأ  ُ٘ ٤ً ٟٝٚٓا ٜيَع ٫ِٟٛ ٜي ُ٘ ٜق ُ٘ ٜطػ٢ . ٜؾٝك٫ٛ ٜي ْٖ َٕ إ٢ ِٛ َٖبا إ٢ىل ٔؾِسَع
ٌَ اٞئهتأب  ٚقاٍ:  4 ِٖ َٜا ٜأ  ٌِ ٝق

َٜٖت  ٫َٚ ٦ِٟٝا  ٘ٔ َغ ُِْػس٢ٜى ٔب  ٫َٚ  َ٘ ٤ً َِْعُبَد إ٤٫٢ اي ِِ ٜأ٤٫  َٓٝه ِٝ ََٚب َٓٓا  ِٝ ١َُٕ َضٛا٤ٕ َب ًٔ ِٛا إ٢ىل ٜن ٢ٕ َتعاٜي ِٔ ُدٚ َٔ ٔدَر َبِعُكٓا َبِعكٟا ٜأِزبابٟا 

َٕ ُُٛ ًٔ َُِط ْٖا  َُٗدٚا ٔبٜأ ِٛا ٜؾٝكٛٝيٛا اِغ َٛي٤ ِٕ َت ٘ٔ ٜؾإ٢ ٤ً . 5اي

إٔ تبادٍ املٓاؾع ٚاملؿاحل َٓٗر أؾٌٝ يف   6ٚبني ايكسإٓ ايهسِٜ ايرٟ ميجٌ دضتٛز ايع٬ق١ َع غرل املطًُني    

ِٛايتعاٌَ َع اٯخسقاٍ تعاىل: َٝ ِِ " اٞي ُٗ ٌٙ ٜي ِِ ٔس َُٝه َٜٚطَعا  ِِ ٌٙ ٜيٝه َٔ ٝأُٚتٛا اٞئهَتاَب ٔس ُّ اي٤ٔرٜ َٜٚطَعا َٝٚباُت  ٤ٛ ُِ اي ٌٖ ٜيٝه َّ ٝأٔس

ٖٔ ُٖ ُُٛ ُِٝت ِِ إ٢َذا آَت ًٔٝه ِٔ ٜقِب َٔ َٔ ٝأُٚتٛا اٞئهَتاَب  َٔ اي٤ٔرٜ َٔ َٓاُت  ُُِشَؿ َٚاٞي َٓأت  َٔ ٪ُُِ َٔ اٞي َٔ َٓاُت  ُُِشَؿ َُِشٔؿ َٚاٞي  ٖٔ ُٖ َِٝس ٝأُدَٛز ٓٔنَي ٜغ

َٔ اٞيَد َٔ َٛ ٔؾٞ اٞيآٔخَس٠ٔ  ُٖ َٚ  ُ٘ ًٝ َُ ٢ٕ ٜؾٜكِد َسٔبٜط َع َٜٞهٝؿِس ٔباٞيإ٢مَيا  ِٔ ََ َٚ  ٣ٕ َُٖتٔدٔرٟ ٜأِخَدا َٜٚيا  َٔ ََُطأؾٔشنَي  أضس٢ٜ
 ،ٚقاٍ: 7

ِٔ َٔ  ِِ ُِٜدس٢ُدٛٝن  ِِ َٜٚي  ٢ٔ ِِ ٔؾٞ ايٚدٜ ًٝٛٝن ُٜٜكأت  ِِ َٔ ٜي ٢ٔ اي٤ٔرٜ ُ٘ َع ٤ً ُِ اي َٗاٝن ِٓ َٜ ٕٖ  ٜيا  ِِ إ٢ ٢ٗ ِٝ ٛٝٛا إ٢ٜي َُٚتٞكٔط  ِِ ُٖ ِٕ َتَبٗسٚ ِِ ٜأ َٜاز٢ٝن ٔد

ِٔ ٔد َٔ  ِِ َٜٚأِخَسُدٛٝن  ٢ٔ ِِ ٔؾٞ ايٚدٜ ًٝٛٝن َٔ ٜقاَت ٢ٔ اي٤ٔرٜ ُ٘ َع ٤ً ُِ اي َٗاٝن ِٓ َٜ َُا  ْٖ ٛٔنَي . إ٢ ُُٞكٔط ُٜٔشٗب اٞي  َ٘ ٤ً َُٖسٚا اي َٜٚظا  ِِ َٜاز٢ٝن

 ِٔ ََ َٚ  ِِ ُٖ ِٛ َٛي٤ ِٕ َت ِِ ٜأ ٢ًٜ إ٢ِخَسأدٝه َٕ "َع ُُٛ ُِ ايع٤أي ُٖ ِِ ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو  ُٗ َٛي٤ ، ٚقد سددت أٍٚ ٚثٝك١ ْب١ٜٛ َهتٛب١   8ََٜت

 . 9ايع٬قات ٚايٛادبات بٛقٛح يف ساٍ ايطًِ ٚاؿسب

٢ٌ ٚيكد ُغسع ايكتاٍ يف ا٫ض٬ّ يتشسٜس ايٓاع ٚملٓع ايؿت١ٓ عِٓٗ قاٍ تعاىل :     َٕ ٔؾٞ َضٔبٝ ًٛٝ ِِ ٜيا ُتكأت ََٚا ٜيٝه

 ٔ٘ ٤ً ١َٜٔ اي ٙٔ اٞيٜكِس ِٔ ٖٔر َٔ َٕ َزٖبٓا ٜأِخس٢ِدٓا  َٜٝكٛٝيٛ  َٔ ٢ٕ اي٤ٔرٜ ٢ٛٞيدا َٚاٞي ٓٚطا٤ٔ  َٚاي  ٢ٍ َٔ ايٚسدا َٔ ُُِطَتِكَعٔؿنَي  ًٝٗا َٚاٞي ِٖ ٢ِ ٜأ ايع٤أي

َْٔؿرلٟا  ِْٜو  ِٔ ٜيُد َٔ ٌِ ٜيٓا  َٚاِدَع ٝ٘ا  َٚٔي ِْٜو  ِٔ ٜيُد َٔ ٌِ ٜيٓا  ًٝٛا ٔؾٞ َضٔبٝ،ٚقاٍ :  "10َٚاِدَع ِِ َٜٚقأت َْٝه ًٛٝ ُٜٜكأت  َٔ ٘ٔ اي٤ٔرٜ ٤ً ٢ٌ اي

ُِٝح  ِٔ َس َٔ  ِِ ُٖ َٜٚأِخس٢ُدٛ  ِِ ُٖ ُُٛ ُِٝح َثٔكٞؿُت ِِ َس ُٖ ًٛٝ َٚاٞقُت   َٔ ُُِعَتٔدٜ ُٜٔشٗب اٞي َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي ١َٝٓ ٜأَغٗد َٜٚيا َتِعَتُدٚا إ٢ َٚاٞئؿِت  ِِ ٜأِخَسُدٛٝن

                                                             
 . 291/  1ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ  :   1
 . 125ــ  ضٛز٠ ايٓشٌ ، اٯ١ٜ :   2
 . 46ــ  ضٛز٠ ايعٓهبٛت ، َٔ اٯ١ٜ :   3
 . 44،  43ــ  ضٛز٠ ط٘ ، اٯٜتإ :   4
 . 64اٯ١ٜ : ــ  ضٛز٠ آٍ عُسإ ،   5
 . 45ــ  ٜٓعس : املطًِ ٚاٯخس قُد ضًِٝ ايعٛا :   6
 . 5ــ  ضٛز٠ املا٥د٠ ، اٯ١ٜ :   7
 . 9،  8ــ  ضٛز٠ املُتش١ٓ ، اٯٜتإ :   8
ملكُٕٛ ٚايد٫ي١ د ؾُا بعدٖا ، ٚثٝك١ املد١ٜٓ ا 17ــ ٜٓعس : فُٛع١ ايٛثا٥ل ايطٝاض١ٝ يًعٗد ايٓبٟٛ ٚاـ٬ؾ١ ايساغد٠  د قُد محٝد اهلل :   9

 . 16ــ  11أمحد قا٥د ايػعٝ ي : 
 . 75ــ  ضٛز٠ ايٓطا٤ ، اٯ١ٜ :   10
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َُِطٔذٔد اٞي َِٓد اٞي ِِ ٔع ُٖ ًٛٝ َٜٚيا ُتٜكأت  ٢ٌ َٔ اٞيٜكِت ِِ ٜنَرٔيٜو َدَصا٤ُ َٔ ُٖ ًٛٝ ِِ ٜؾاٞقُت ًٝٛٝن ِٕ ٜقاَت ٘ٔ ٜؾإ٢ ِِ ٔؾٝ ًٝٛٝن ُٜٜكأت ٢ّ َسٖت٢  َشَسا

َٕ ايٚد َٜٝهٛ َٚ  ٠١َٓ َٕ ٔؾِت ِِ َسٖت٢ ٜيا َتٝهٛ ُٖ ًٛٝ َٜٚقأت  . ِْ َ٘ ٜغٝؿْٛز َزٔسٝ ٤ً ٕٖ اي ِٛا ٜؾإ٢ َٗ َِْت ٢ٕ ا َٔ . ٜؾإ٢ َٚاٞيٜهأؾس٢ٜ ًٜا ُعِد ِٛا ٜؾ َٗ َِْت ٢ٕ ا ٘ٔ ٜؾإ٢ ٤ً ُٔ ٔي ٜ َٕ ا

ُٔنَي  ٢ًٜ ايع٤أي  .  1إ٢ي٤ا َع

 املعد٠ اشلاق١ُ ٚأخر ايٓاؾع  .4

اإلض٬ّ ٜسبٞ َعتٓكٝ٘ ع٢ً ٜكٝٓٝات ٚز١ٜ٩ ٚاقش١ يإلْطإ ٚايهٕٛ ٚاؿٝا٠ ، خيٛقٕٛ غُاز اؿٝا٠      

بهٌ تؿاؾًٝٗا ، ؾكد اًْٛكٛا يف غسم ا٭زض ٚغسبٗا ٚسلاشلا ٚدٓٛبٗا، ٚتعاًَٛا َع سكازات ٚثكاؾات   

ٓٛع١ ، ٚناْٛا ٜتعإًَٛ َع نٌ ذيو مبعد٠ ٖاق١ُ اضتٛاعٛا ؾٗسٖا مجعا يف بٛتك١ اإلض٬ّ ؾاضتؿادٚا َت

َٔ ايٓاؾع ٚاملؿٝد ،ٚايذلاخ ايبػسٟ ػسب١ بػس١ٜ ،َٓ٘ ايٓاؾع َٚٓ٘ غرل ذيو، ٚاؿه١ُ قاي١ امل٪َٔ ؾشٝح 

ٌَ اٞئهَتأب اٍ تعاىل:ٚايػدؿ١ٝ املط١ًُ غدؿ١ٝ َتُٝص٠ َٓؿتش١ ع٢ً اٯخس ق2ٚددٖا ؾٗٛ أسل بٗا  ِٖ َٜا ٜأ  ٌِ ٝق

َٜٖتٔدَر  ٫َٚ ٦ِّٝا  ٘ٔ َغ ُِْػس٢ٜى ٔب  ٫َٚ  َ٘ ٤ً َِْعُبَد إ٫٢ اي ِِ ٜأ٫  َٓٝه ِٝ ََٚب َٓا  َٓ ِٝ َٛا٤ٕ َب ١َُٕ َض ًٔ ِٛا إ٢ٜي٢ ٜن ٢ٕ  َتَعاٜي ِٔ ُدٚ َٔ َٓا َبِعّكا ٜأِزَباّبا  َبِعُك

ْٖ َُٗدٚا ٔبٜأ ِٛا ٜؾٝكٛٝيٛا اِغ َٛي٤ ِٕ َت ٘ٔ ٜؾإ٢ ٤ً ُُٕٛاي ًٔ َُِط ،ٚقد اضتٛاعت اؿكاز٠ اإلض١َٝ٬ إٔ تٓؿتض ع٢ً ضا٥س   3ا 

اؿكازات ٚايجكاؾات بسغد ٚٚعٞ، ؾأخرت بايٓاؾع املؿٝد َٔ ًَٓٛل ايٛاثل بٓؿط٘ ، املتُهٔ مما عٓدٙ َٔ 

إَهاْات ٚطاقات ،ؾٝذد ايباسح إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ عسض يف َٛاقع عد٠ ايتذازب ايبػس١ٜ َٔ خ٬ٍ ايكؿـ 

سآْٞ ست٢ ٜتِ أخر ايٓاؾع ٚػٓب ايكاز ، ايتك٢ املطًُٕٛ َع اؿكاز٠ ايسَٚا١ْٝ ٚايؿازض١ٝ ٚاشلٓد١ٜ ٚغرل ايك

ذيو ؾتعاًَٛا َعٗا بأضًٛب املعد٠ اشلاق١ُ ؾؿٗست تًو اؿكازات يف اؿكاز٠ اإلض١َٝ٬ ٚؼٛيت غعٛب 

٢ إنساٙ سبا يف يػ١ ايكسإٓ ايهسِٜ ، ٚأَِ إىل اؿكاز٠ اإلض١َٝ٬ ، بٌ ٚؽ٢ً ايبعض عٔ يػت٘ طٛاع١ٝ دٕٚ أدْ

، ؾايٛعٞ بايرات  4ٚايدازع ٭ؾٍٛ ايؿك٘ ٜعسف إٔ َٔ ا٭دي١ ايػسع١ٝ : غسع َٔ قبًٓا غسع يٓا َا مل ٜٓطذ 

) إْ٘ جيب عًٝٓا إٔ ْطتعني ع٢ً َا مٔ بطبًٝ٘ 5ؾسع عٔ ايٛعٞ باٯخس ٚايٛعٞ باٯخس ؾسع عٔ ايٛعٞ بايرات 

إٕ طبٝع١  6و ضٛا٤ أنإ َػازنا يٓا يف امل١ً أٚ غرل َػازى ، طاملا نإ ؾٛابا (مبا قاي٘ َٔ تكدَٓا يف ذي

                                                             
 .193ــ   190ــ  ضٛز٠ ايبكس٠ ، اٯ١ٜ :   1
2

٢ًٜ ائعَباَد٠ٔ :    ٘ٔ َع ٢ٌ ائؿٞك ََا َدا٤َ ٔؾٞ ٜؾِك  ٛ عٝط٢:  ٚقاٍ أب 2687زقِ :  51/  5ــ  اؾاَع ايؿشٝض ضٓٔ ايذلَرٟ ، نتاب : ايعًِ ، َباُب 

 ٖرا سدٜح غسٜب ٫ ْعسؾ٘ إ٫ َٔ         

 ٖرا ايٛد٘ ٚ إبساِٖٝ بٔ ايؿكٌ املدْٞ املدصَٚٞ  ٜكعـ يف اؿدٜح َٔ قبٌ سؿع٘  قاٍ ايػٝذ ا٭يباْٞ : قعٝـ ددا :         

 64ــ  ضٛز٠ آٍ عُسإ اٯ١ٜ :   3
4

 َٚا ٚزد اإلمجاع عًٝ٘ عٓد عًُا٥ٓا أخرْا َٚا ؾض عِٓٗ ٚمل ٜسد يف  ــ  اختًـ ؾٝ٘ ا٭ؾٛيٕٝٛ ؾُا ٚزد يف غسعٓا َا ٜ٪ٜدٙ أخرْا ب٘ 

 غسعٓا َا ٜ٪ٜدٙ ٫ٚ َا ٜعازق٘ ؾٝ٘ اـ٬ف. ٜٓعس : اإلبٗاز يف غسح املٓٗاز ع٢ً َٓٗاز ايٛؾٍٛ إىل عًِ ا٭ؾٍٛ يًبٝكاٟٚ         

 قُد بٔ عًٞ بٔ قُد ايػٛناْٞ  كٝل اؿل َٔ عًِ ا٭ؾٍٛ، إزغاد ايؿشٍٛ إيٞ ؼ  407/ 3تايٝـ: عًٞ بٔ عبد ايهايف ايطبهٞ  :        

 181ـ  177:        
 . 189ــ ٜٓعس : ٖٞ.. ٖهرا  نٝـ ْؿِٗ ا٭غٝا٤ َٔ سٛيٓا  عبد ايهسِٜ بهاز :   5
 214ــ َٔ أقٛاٍ ابٔ زغد ْك٬ عٔ :ا٫ضتك٬ٍ اؿكازٟ د قُد عُاز٠ :  6
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اإلض٬ّ اييت تطاٜس ايعؿٛز ٚا٭َِ ، ٫ تأب٢ أبدا ا٫ضتؿاد٠ َٔ نٌ ْعاّ ؾاحل ٫ ٜتعازض َع قٛاعد اإلض٬ّ 

٤ أسطٓ٘ ، ٜٚٓادٟ ايه١ًٝ ٚأؾٛي٘ ايعا١َ ٜكٍٛ سطٔ ايبٓا: "ٚإذا نإ اإلض٬ّ ٜدعٛ إىل إٔ ْأخر َٔ نٌ غٞ

بإٔ اؿه١ُ قاي١ امل٪َٔ أ٢ْ ٚددٖا ؾٗٛ أسل ايٓاع بٗا ، ٫ٚ ميٓع َٔ إٔ تكتبظ ا٭١َ اإلض١َٝ٬ اـرل َٔ 

أٟ َهإ ، ؾًٝظ ٖٓاى َا ميٓع َٔ إٔ ْٓكٌ نٌ َا ٖٛ ْاؾع َؿٝد عٔ غرلْا  ْٚٛبك٘ ٚؾل قٛاعد دٜٓٓا ْٚعاّ 

نٌ ذيو بتُٝص ؾسٜد ) ٚقد اتؿًت ٖرٙ ا٭١َ اإلض١َٝ٬ بػرلٖا َٔ ا٭َِ ْٚكًت  1سٝاتٓا ٚسادات غعبٓا "

نجرلا َٔ اؿكازات، ٚيهٓٗا تػًبت بك٠ٛ إمياْٗا َٚتا١ْ ْعاَٗا عًٝٗا مجٝعا ، ؾعسبتٗا أٚ نادت، ٚاضتٛاعت 

أخر ايٓاؾع َٔ إٔ تؿبػٗا ٚإٔ ؼًُٗا ع٢ً يػتٗا ٚدٜٓٗا مبا ؾٝٗا َٔ زٚع١ ٚس١ٜٛٝ ٚمجاٍ، ٚمل ميٓعٗا إٔ ت

)إٕ يهٌ أ١َ عع١ُٝ  2ٖرٙ اؿكازات مجٝعا َٔ غرل إٔ ٜ٪ثس ذيو يف ٚسدتٗا ا٫دتُاع١ٝ أٚ ايطٝاض١ٝ (

 . 3ٖٜٛتٗا ٚخؿٛؾٝتٗا ايجكاؾ١ٝ، ٚئ ٜهٕٛ ٭١َ ْٗك١ ٖٜٚٛتٗا غا١ُ٥ أٚ َكٛسب١، ٚؾًهٗا ايجكايف ممصم( 

ض٬ّ ٚايب١٦ٝ اإلض١َٝ٬ ، َٚٓٗا ايعًّٛ ايٛبٝع١ٝ ؾايعًّٛ املدتًؿ١ َٓٗا َا ٜأخرٙ املطًِ َٔ َؿادز اإل    

ٚايؿٓاع١ٝ ٚعًّٛ ايتكا١ْ ؾٗرٙ تعد تساثا إْطاْٝا ميهٔ ا٫ضتؿاد٠ َٓ٘ َٔ املطًُني َٚٔ غرلِٖ ، ٚنٌ عًِ 

، ٖٚرا ٜتًٛب اؾُع بني  4َٚعسؾ١ ٜٛقع يف َٝصإ اإلض٬ّ، ؾُا نإ ْاؾعا أخرْا ب٘، َٚا نإ قازا ٚدب زدٙ

ك٣ٛ; ٭ٕ اؾُع بني ايتكا١ْ ٚايتك٣ٛ مما ٜكدّ يًبػس١ٜ ايّٝٛ ؾٛز٠ ؾسٜد٠ خاي١ٝ َٔ ايؿطاد ايتكا١ْ ٚايت

ٚا٫مساف ، تطع٢ يطعاد٠ ايبػس١ٜ ، ٚإبعاد أضباب ايػكا٤ ، تهٕٛ ؾٝٗا ايتكا١ْ خاد١َ يًتك٣ٛ ، سازض١ شلا ، 

ل َكتكٝات ا٫ضتد٬ف يف َٚٔ أدي١ ايتك٣ٛ ايع١ًُٝ  إعُاز ايهٕٛ ٚانتػاف نٌ ددٜد ْٚاؾع يًبػس يتشكٝ

 ا٭زض.

ٚاملتأٌَ يف ايكسإٓ ايهسِٜ جيد إٔ ايتك٣ٛ تتؿٌ ظُٝع دٛاْب اؿٝا٠ ايؿسد١ٜ ٚا٭ضس١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ    

 ٚايطٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚغرلٖا ، ٚاملتأٌَ يف آٜات ايكسإٓ جيد ذيو بازشا يف نٌ غإٔ َٔ غ٪ٕٚ اؿٝا٠ 

١ اٯخس ع٢ً سكٝكت٘ ا٫عتصاش بايرات ٚايجك١ بايٓؿظ َٚعسؾ .5

ا٫عتصاش بايرات ٚايجك١ بايٓؿظ ٚايٝكني بايكدز٠ ع٢ً املػازن١ اؿكاز١ٜ غسط أضاع يًٓٗٛض      

متتًو " َٓٗذا َتها٬َ زباْٝا ْتُهٔ َٔ خ٬ي٘ إٔ ْعٛٞ ؾٛز٠ ؾسٜد٠ يف اؿكازٟ، ٚايرات املط١ًُ 

١ٜ تعتُد ع٢ً قٛاعد ٚأضظ ع١ًُٝ ايتعاٌَ َع ايرات َٚع اٯخس متٓض اؿٝا٠ س١ٜٛٝ َٚؿداق١ٝ ٚز٩

بعٝدا عٔ اإل٤٬َ أٚ ا٫ضتع٤٬ ض٣ٛ اضتع٤٬ اإلميإ َٔ غرل تهدل ٫ٚ َري١، مؿغ يراتٓا ٖٚذٗا 

ْٚكا٤ٖا، ٚقٛتٗا ٚؾ٬بتٗا يف اؿل، ٚاعتصاشٖا بدٜٓٗا، ٚنساَتٗا بني ا٭َِ، ٚاضتُساز عٛا٥ٗا 

                                                             
  139ــ  فُٛع١ ايسضا٥ٌ سطٔ ايبٓا:   1
 148ـ فُٛع١ ايسضا٥ٌ : ـ 2
  32ــ  َكدَات يف ضبٌٝ َػسٚعٓا اؿكازٟ  مجاٍ ضًٛإ :  3
 138ـــ  ٜٓعس : سٛاز اؿكازات د َٛض٢ إبساِٖٝ اإلبساِٖٝ  :  4
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تش٫ٛت املتطازع١ ع٢ً ايطاس١ ايعامل١ٝ، اؿكازٟ يًبػس١ٜ، ٚاضتعؿا٥ٗا ع٢ً ايرٚبإ يف ظٌ اي

ٚغدؿٝتٗا املُٝص٠ املطتك١ً، ٚؼذلّ اٯخس ٚتعٌُ ع٢ً ايتعإٚ َع٘ مبا حيكل املؿاحل ٜٚصٌٜ املؿاضد 

،نٌ ذيو يف إطاز َٔ ايؿدم ٚاملٛقٛع١ٝ، ٜٚعد اـ٬ف بني ايبػس دص٤ا َٔ طبٝع١ ٖرٙ اؿٝا٠ 

قاعد٠ ذيو نً٘ :  1اـ٬ف ٜجسٟ اؿٝا٠ "ايدْٝا ٚطبٝع١ أًٖٗا، ٖٚٛ ض١ٓ زبا١ْٝ ٖٚرا 

 . إزاد٠ ق١ٜٛ ٫ ٜتٛسم إيٝٗا قعـ 

  . ٚٚؾا٤ ثابت ٫ ٜعدٚ عًٝ٘ تًٕٛ ٫ٚ غدز

 . ٌٚتكش١ٝ عصٜص٠  ٫ حيٍٛ دْٚٗا طُع ٫ٚ غ

   َٚعسؾ١ باملبدأ ٚإميإ ب٘ ٚتكدٜس ي٘ ٜعؿِ َٔ اـٛأ ؾٝ٘ ٚا٫مساف عٓ٘ ٚاملطا١َٚ عًٝ٘ ٚاـدٜع١

. 2بػرلٙ 

إٕ َا ٜعتكدٙ املطًِ َٚا حيًُ٘ َٔ َٓٗر ٚقِٝ ػعً٘ ٜعتص برات٘ ، ٜٚعذلف بٛدٛد اٯخس ايكسٜب ٚايبعٝد          

، ٚايؿدٜل ٚايعدٚ، ٚإٔ يدٜ٘ غ٦ٝا َا ميهٔ إٔ ْطتؿٝد َٓ٘، ٖٚرا ٜتًٛب َعسؾ١ َا يد٣ اٯخس َٔ خرل ٚغس 

اجملاٍ ايؿٓاعٞ ٚايتٓعُٝٞ ٚا٫دازٟ ،َٚا  ٚالاش ٚقؿٛز ، َٚا أضساز تكدَ٘ يهٞ ْهتػـ أضباب ؽًؿٓا يف

يدٜ٘ َٔ َػه٬ت ٜعاْٞ َٓٗا ٚنٝـ ٜعاؾٗا ٖٛ ٭ٕ ايعٛمل١ تعُِ املعسؾ١ ٚايتكا١ْ ٚاملػه٬ت مما جيعًٓا 

َٕ اٞيَشٖل  قاٍ تعاىل : 3ْتعاٌَ بٛعٞ ٚؾل َٓٗر ايكسإٓ، ؾايبػس يٝطٛا نت١ً ٚاسد٠  ًٞٔبُطٛ َِ َت ٌَ اٞئهَتأب ٔي ِٖ َٜا ٜأ

ِْص٢ٔب ُٓٛا ٔباي٤ٔرٟ ٝأ َٔ ٢ٌ اٞئهَتأب آ ِٖ ِٔ ٜأ َٔ َٜٚقاٜيِت ٜطا٥ٜٔؿ٠١   . َٕ ُُٛ ًٜ ِِ َتِع ُِْت َٜٚأ َٕ اٞيَشٖل  ُُٛ ََٚتٞهُت  ٢ٌ َ٘ اٞيَبأط َِٚد ُٓٛا  ََ َٔ آ ٢ًٜ اي٤ٔرٜ ٍَ َع

ِٔ َتٔبَع ٔد َُ ُٓٛا إ٢ي٤ا ٔي َٔ َٜٚيا ُتِ٪  . َٕ َِٜسٔدُعٛ  ِِ ُٗ ٤ً ُٙ ٜيَع َٚاٞنٝؿُسٚا آٔخَس َٗاز٢  ٖٓ ٌَ اي َِٔج ُِٜ٪َت٢ ٜأَسْد   ِٕ ٘ٔ ٜأ ٤ً َُٖد٣ اي َُٗد٣  ٕٖ اٞي ٌِ إ٢ ِِ ٝق َٓٝه ٜ

َٚأض  ُ٘ ٤ً َٚاي ََٜػا٤ُ   ِٔ ََ  ٔ٘ ُِٜ٪ٔتٝ  ٔ٘ َٝٔد اي٤ً ٌَ ٔب ٕٖ اٞيٜؿِك ٌِ إ٢ ِِ ٝق َِٓد َزٚبٝه ِِ ٔع َُٜشاٗدٛٝن  ِٚ ِِ ٜأ ٘ٔ ََا ٝأٚٔتُٝت َُٔت ـٗ ٔبَسِس َِٜدَت  . ِْ ًٝٔ ْع َع

ُ٘ ُذ ٤ً َٚاي ََٜػا٤ُ   ِٔ ِٕ َتََ ِٔ إ٢ ََ  ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٚ ِٜٝو  ٙٔ إ٢ٜي َُٜ٪ٚد ٜٛاز٣  ِٓ ُ٘ ٔبٔك ِٓ ََ ِٕ َتٞأ ِٔ إ٢ ََ ٢ٌ اٞئهَتأب  ِٖ ِٔ ٜأ َٔ َٚ  . ٢ِ ٢ٌ اٞيَعٔعٝ ُ٘ ٚ اٞيٜؿِك ِٓ ََ ٞأ

َٓا ٔؾٞ اٞيٝأ ِٝ ًٜ َِٝظ َع ِِ ٜقاٝيٛا ٜي ُٗ ْٖ ُّا َذٔيٜو ٔبٜأ ٘ٔ ٜقا٥ٔ ِٝ ًٜ ََِت َع ََا ُد ِٜٝو إ٢ي٤ا  ٙٔ إ٢ٜي َُٜ٪ٚد َٓاز٣ ٜيا  ٘ٔ ٔبٔدٜ ٤ً ٢ًٜ اي َٕ َع َٜٝكٛٝيٛ َٚ  ٌْ ٝٚنَي َضٔبٝ َٚ

َٕ ُُٛ ًٜ َِٜع  ِِ ُٖ َٚ ِِ ٚقاٍ :  4 اٞيٜهٔرَب  ُٗ ٕٖ ٜأٞقَسَب َٜٚيَتٔذَد َٔ ٜأِغَسٝنٛا  َٚاي٤ٔرٜ َُٗٛد  َٝ ُٓٛا اٞي ََ َٔ آ ٤ًٔرٜ ٠َٟٚ ٔي ٖٓاع٢ َعَدا ٕٖ ٜأَغٖد اي ٜيَتٔذَد

ْٖ َٔ ٜقاٝيٛا إ٢ ُٓٛا اي٤ٔرٜ ََ َٔ آ ٤ًٔرٜ َٖٛد٠ٟ ٔي ََ.َٕ َِٜطَتٞهٔبُسٚ ِِ ٜيا  ُٗ ْٖ َٜٚأ ّْا  َِٖبا َُٚز ِِ ٔقٚطٝٔطنَي  ُٗ ِٓ َٔ  ٖٕ ََْؿاَز٣ َذٔيٜو ٔبٜأ ََا  ا  ُُٔعٛا  َٚإ٢َذا َض

ٖٓا ََ َٓا آ َٕ َزٖب َٜٝكٛٝيٛ َٔ اٞيَشٚل  َٔ ُٖا َعَسٝؾٛا  َٔ َِع٢  َٔ ايٖد َٔ ِِ َتٔؿُٝض  ُٗ َٓ ُٝ ٢ٍ َتَس٣ ٜأِع ٍَ إ٢ٜي٢ ايٖسُضٛ ِْص٢ ََ ٝأ َٓا  َٔ. ٜؾاٞنُتِب ٖٔٔدٜ َع ايٖػا

٢ّ ايٖؿأئش ِٛ َََع اٞيٜك َٓا  َٓا َزٗب ًٜ ُِٜدٔخ  ِٕ َُُع ٜأ ٞٛ َْ َٚ َٔ اٞيَشٚل  َٔ َْا  ََا َدا٤َ َٚ  ٔ٘ ٤ً ُٔ ٔباي َٔ ٪ُِْ َٓا ٜيا  ََا ٜي ٖٚرا ٜدعٛ ايٓعس إىل  5 نَيَٚ

                                                             
 530ــ 529:  ١1 زــ  ايرات ٚاٯخس يف ايكؿـ ايكسآْٞ : :يًباسح قدّ إىل امل٪متس ايدٚيٞ ايطادع ايرات ٚاٯخس يف ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ ٚاإلض٬َٝ  1

 54ــ فُٛع١ ايسضا٥ٌ :  2

 . 194ــ    192ــ  ٜٓعس : ٖٞ .. ٖهرا  بهاز :   3

 .  75ــ    71ــ  ضٛز٠ آٍ عُسإ اٯٜات :   4

 . 84ــ  82ــ  ضٛز٠ املا٥د٠ اٯٜات :   5
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ٔ ايتذازب ايطًبٝات ٚاإلجيابٝات بإْؿاف ٖٚٛ اؿل ايرٟ ٫ٜٓبػٞ إٔ مٝد عٓ٘ ست٢ ْطتؿٝد َٔ ايٓاؾع َ

ََٗدا٤َ  ايبػس١ٜ ٚإقا١َ ايع٬قات ع٢ً أضظ ٚاقش١ قاٍ تعاىل : ٘ٔ ُغ ٤ً َٔنَي ٔي ٖٛا ُْٛا ٜق ُٓٛا ٝنٛ ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ َٜا ٜأ

٤ً َٚاٖتٝكٛا اي  ٣َٛ َٛ ٜأٞقَسُب ٔيًٖتٞك ُٖ ٢ًٜ ٜأي٤ا َتِعٔدٝيٛا اِعٔدٝيٛا  ٣ّ َع ِٛ ُٕ ٜق َٓآ ِِ َغ ٖٓٝه ََ َِٜذس٢ َٜٚيا  َٕٔباٞئكِطٔط  ًٛٝ َُ َُا َتِع َ٘ َخٔبرْل ٔب ٤ً ٕٖ اي  َ٘ إ٢
َٗا ٚقاٍ : 1 ًٜأس َٜٚيا ُتٞؿٔطُدٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َبِعَد إ٢ِؾ  ِِ ُٖ َٝا٤َ ٖٓاَع ٜأِغ َٜٚيا َتِبَدُطٛا اي  َٕ َُٔٝصا َٚاٞي  ٌَ ِٝ ِٚٝؾٛا اٞيٜه ِْٝس  ٜؾٜأ ِِ َخ َذٔيٝه

ٓٔنَي َٔ ٪َُِ  ِِ ُِٓت ِٕ ٝن ِِ إ٢ َٔ سكٛقِٗ، يف بٝع أٚ غسا٤ أٚ سل َاد٣ أٚ َعٟٓٛ، ٚقد "٫ٚ تٓكؿٛا ايٓاع غ٦ٝا   2ٜيٝه

أَسِٖ غعٝب بايٛؾا٤ يف ايهٌٝ ٚايٛشٕ، ْٚٗاِٖ عٔ ْكـ ايٓاع غ٦ٝا َٔ سكٛقِٗ بعد ا٭َس بعباد٠ اهلل َباغس٠ 

ُٖٔس  نٞ تطتكِٝ اؿٝا٠ ع٢ً َٓٗر اهلل ، 3ٚذيو ٭ٕ ٖرٙ اـؿ١ً ناْت ؾاغ١ٝ ؾِٝٗ " َٜٚظا قاٍ ايػٛناْٞ: 

:ٔ٘ ِٛٔي ََه٤أضنَي ٜق ُْٛا  ٌَ: ٜنا َٚٔقٝ َٝا٤ٔ،  ٌٚ اٞيٜأِغ ٖٓاَع ٔؾٞ ٝن َٕ اي َِٜبَدُطٛ ُْٛا  ِِ ٜنا ُٗ ْٖ ِِ ٜأ ُٖ . 4ٜأِغٝا٤َ

ٜٚدخٌ يف ذيو غظ اإلْطإ ــ ؾسدا أٚ مجاع١ أٚ أ١َ ــ سك٘ َٔ ايعًّٛ ،  َٚٔ سطٔ املعا١ًَ ٚايتٛقرل       

 .5اي٥٬ل ب٘ ٚبٝإ ؾكً٘ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ يًطا٥ٌ عٓ٘

 ا٬ْٛ٫م َٔ ايكٛاضِ املػذلن١ ٚٚقٛح ايس١ٜ٩ يف ايتعاٌَ َع اـ٬ؾات ايؿهس١ٜ ٚايؿك١ٝٗ .6

َٚٔ تًو املػذلنات : "سس١ٜ اإلْطإ يف ايه١ًُ ايكٛاضِ املػذلن١ ْك١ٛ ازتهاش يف ايتعاٌَ ايبػسٟ      

إلْطإ ،ٚػعً٘ عبدا شلا ، ٚايسأٟ ايعاقٌ ٚايتعبرل ايباْٞ ، ٚاضتبعاد ا٭ٖٛا٤ ٚايػٗٛات اييت ؼط َٔ قدز ا

ٚسس١ٜ ايتدٜٔ ، ٚسس١ٜ ا٫ْتكاٍ ٚايعٌُ ، ٚسس١ٜ اختٝاز َٔ تساٙ ا٭١َ أ٬ٖ يتٛيٞ غ٪ْٚٗا ، ٚسس١ٜ ا٫ْتعاّ يف 

املٓعُات ٚاشل٦ٝات ٚايٓكابات  ٖٚهرا .. ، َٚٓٗا أٜكا ايعدٍ ٚاملطاٚا٠ ٖٚرا مما تتٛم ي٘ ايٓؿظ اإلْطا١ْٝ اؿس٠ 

َٗا  قاٍ تعاىل:  6سد "ؾايٓاع أؾٌ خًكتِٗ ٚا ِٓ َٔ ََٚخًَٜل  َٚأسَد٠ٕ  َْٞؿظ٣   ِٔ َٔ  ِِ ًٜٜكٝه ُِ اي٤ٔرٟ َخ ٖٓاُع اٖتٝكٛا َزٖبٝه َٗا اي ٜٗ َٜا ٜأ

َْٔطا٤ّ  َٚ َُا ز٢َدا٫ٟ ٜنٔجرّلا  ُٗ ِٓ َٔ ََٚبٖح  َٗا  َِٚد َٗا َش ِٓ َٔ
َٔ ٚقاٍ :  7  ٢ٕ َِْطا ًَٞل اٞيإ٢ ََٚبَدٜأ َخ  ُ٘ ًٜٜك ٤ِٕٞ َخ ٌٖ َغ َٔ ٝن ِٔ اي٤ٔرٟ ٜأِسَط

، ٚإ اَت٬ى ايس١ٜ٩ يف نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع اـ٬ؾات ايؿهس١ٜ ٚايؿك١ٝٗ غسط يًٓٗك١ املٓػٛد٠ إلشاي١   8ٔطني٣ 

 نٌ أضباب ايٓصاع ٚذٖاب ايسٜض يتهٕٛ أدا٠ يإلثسا٤ ٚايتهاٌَ . 

 

                                                             
 . 8ــ  ضٛز٠ املا٥د٠ اٯ١ٜ :   1
 . 85ــ  ضٛز٠ ا٭عساف َٔ اٯ١ٜ :   2
 . 737/    1ايٛاقض  قُد قُٛد سذاش : ــ  ايتؿطرل  3
٣ٍ ٚاْتكاف٣ َٔ ايػ٤ٞ.   259/  6، ٚزٚح املعاْٞ اٯيٛضٞ :  255/  2ــ  ؾتض ايكدٜس :   4 ٢ٞ َا ٍٗ ع٢ً َدِب  ٚاملهظ : املِٝ ٚايهاف ٚايطني ن٠١ًُ تد

ََٜهظ، إذا َدَب٢. ٚامٜلٞهُظ: أؾبا١ٜ َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١  :           ظ.َه 345/  5ٚ
 .. 292/  8، ايتؿطرل املٓرل يف ايعكٝد ٠ ٚايػسٜع١ ٚاملٓٗر  د ٖٚب١ ايصسًٝٞ :  320/  5ــ  ٜٓعس : ايتؿطرل ايٛضٝط  :   5
 557:  1ــ ايرات ٚاٯخس يف ايكؿـ ايكسآْٞ يًباسح قُٔ عٛخ امل٪متس ايدٚيٞ ايطادع ايرات ٚاٯخس يف ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ ٚا٫ض١َٝ٬ ز  6
 1طا٤ اٯ١ٜ:  ضٛز٠ ايٓـ   7

 7ضٛز٠ ايطذد٠ اٯ١ٜ : ـ  8
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

 ايػٍُٛ ٚايتٛاشٕ ٚايتهاٌَ يف سسن١ ايٓٗٛض .10

١ٜ تتطِ بايػٍُٛ ٚايتٛاشٕ ٚايتهاٌَ ، ٖٚرٙ إ ايٓٗٛض اؿكازٟ ايطًِٝ ٜتًٛب سسن١ ْٗكٛ      

إسد٣ خؿا٥ـ اإلض٬ّ ٭ْ٘ دٜٔ اهلل ايرٟ أساط بهٌ غ٧ٝ عًُا ، ؾٗٛ ٜػٌُ اؿٝا٠ ٚا٭سٝا٤، ؾٗٛ دٜٔ 

ٚدٚي١ ، ٜتٓاٍٚ َعاٖس اؿٝا٠ مجٝعٗا، ٚع١ًُٝ ايٓٗٛض جيب إٔ تهٕٛ نريو ، مما ٜتًٛب إٔ تهٕٛ 

ٚاٯخس٠ ، ٚعامل ايػٝب ٚايػٗاد٠، ٚايسٚح ٚايبدٕ، ٚايعًِ  سسن١ ايٓٗٛض تٛاشٕ بني َتًٛبات ايدْٝا

 ٚايعٌُ ،ٚايدع٠ٛ ٚايطًٛى ، ٚايكِٝ ٚايؿسد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ .

اي٤ٔرٟ قاٍ تعاىل : .1إٕ ْعاّ ايدٜٔ ٫ ٜهتٌُ إ٫ بٓعاّ ايدْٝا، ٚإٕ ْعاّ ايدْٝا غسط يٓعاّ ايدٜٔ      

َٖا َتَس٣ ٔؾ َٛإت ٔطَباٟقا  َُ ًَٜل َضِبَع َض ٛٝٛز٣َخ َٔٔ ٝؾ ٌِ َتَس٣  َٖ ُٕٚت ٜؾاِزٔدع٢ اٞيَبَؿَس  َٔٔ َتٜؿا  ٢ٔ َُ ًٞل٢ ايٖسِس ٞ َخ
 ٚقاٍ:   2

ِٝ ُ٘ إ٢ٜي ٤ً َٔ اي ِٔ ٜنُا ٜأِسَط َٜٚأِسٔط ِْٝا  َٔ ايٗد َٔ َْٔؿَٝبٜو  َِٓظ  ٫َٚ َت ُ٘ ايٖداَز اٞيآٔخَس٠ٜ  ٤ً ٫َٚ َتِبؼ٢ َٚاِبَتؼ٢ ٔؾُٝا آتاٜى اي ٜو 

َٔاٞيٜؿطاَد ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ إ٢ ُُٞؿٔطٔدٜ ُٜٔشٗب اٞي َ٘ ٜيا  ٤ً ٕٖ اي
"ؾايبػس١ٜ ايّٝٛ عاد١ اىل سكاز٠ ددٜد٠ تعٛٝٗا   3

ايدٜٔ ٫ٚ تؿكدٖا ايعًِ ، تعٛٝٗا اإلميإ ٫ٚ تطًبٗا ايعكٌ، تعٛٝٗا ايسٚح ٫ٚ ؼسَٗا املاد٠ ، تعٛٝٗا 

ا٭خ٬م ٫ٚ تطًبٗا اؿس١ٜ ... يف  اٯخس٠ ٫ٚ ُتشٚسّ عًٝٗا ايدْٝا، تعٛٝٗا اؿل ٫ٚ متٓعٗا ايك٠ٛ ، تعٛٝٗا

ساد١ إىل سكاز٠ تتؿٌ ؾٝٗا ا٭زض بايطُا٤، ٚتتعاْل ؾٝٗا املعاْٞ ايسبا١ْٝ ٚاملؿاحل اإلْطا١ْٝ ... 

 . 4ٚيٝطت ٖرٙ اؿكاز٠ ا٫ سكاز٠ ا٫ض٬ّ "

 .اَت٬ى أضباب ايك٠ٛ 11

 كازٟ َٚٔ ذيو :إٕ اَت٬ى أضباب ايك٠ٛ مبؿَٗٛٗا ايػاٌَ َٔ أِٖ غسٚط ايٓٗٛض اؿ     

   ٟإعُاٍ ضٓٔ ا٫دتُاع ايبػس

يكد ضذٌ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ نجرلا َٔ ضٓٔ ا٫دتُاع ايبػسٟ اييت جيب ع٢ً      

ٖٓاُع اٖتٝكٛا ا٭١َ ا٭خر بٗا ٚإعُاشلا يف ٚاقع اؿٝا٠ ؾأؾٌ ايبػس ٚاسد قاٍ تعاىل : َٗا اي ٜٗ َٜا ٜأ

 ِِ ًٜٜكٝه ُِ اي٤ٔرٟ َخ َٚأسَد٠ٕ َزٖبٝه َْٞؿظ٣   ِٔ َٔ
ٚإٔ تعدد أدٓاضِٗ ٚغعٛبِٗ ٚيػاتِٗ يًتعسف ٫  5

ْٖا  ايتعايٞ، ٚإٔ َٝصإ ايتؿاقٌ بني ايٓاع ٖٛ ا٭تك٢ هلل قاٍ تعاىل : ٖٓاُع إ٢ َٗا اي ٜٗ َٜا ٜأ

 ٖٕ ٌَ ٔيَتَعاَزٝؾٛا إ٢ َٜٚقَبا٥ٔ ِِ ُغُعّٛبا  َٓاٝن ًٞ ََٚدَع َِْج٢  َٚٝأ ِٔ َذٜنس٣  َٔ  ِِ َٓاٝن ًٜٞك ٕٖ َخ ِِ إ٢ ٘ٔ ٜأِتٜكاٝن ٤ً َِٓد اي ِِ ٔع ََٝه ٜأٞنَس

ِْ َخٔبرْل ًٝٔ َ٘ َع ٤ً اي
ؾ٬ ٜطدس غعب َٔ غعب ،٫ٚ مجاع١ َٔ أخس٣ ، ٫ٚ ؾسد َٔ آخس، قاٍ تعاىل  6

                                                             
 . 128ــ   127ــ ٜٓعس :ا٫قتؿاد يف ا٫عتكاد ا٫َاّ ايػصايٞ  :  1
 3ــ ضٛز٠ املًو  اٯ١ٜ  :   2
  77ــ ضٛز٠ ايكؿـ اٯ١ٜ :   3
 . 149ــ  ا٫ض٬ّ سكاز٠ ايػد د ايكسقاٟٚ :   4
 . 1ــ  ضٛز٠ ايٓطا٤ َٔ اٯ١ٜ :   5
 . 13ذسات  اٯ١ٜ : ــ  ضٛز٠ اؿ  6
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

َْٔطا٤ْ تعاىل : َٜٚيا   ِِ ُٗ ِٓ َٔ ِّٝسا  ُْٛا َخ َٜٝهٛ  ِٕ ٣ّ َعَط٢ ٜأ ِٛ ِٔ ٜق َٔ  ّْ ِٛ َِٜطَدِس ٜق ُٓٛا ٜيا  ََ َٔ آ َٗا اي٤ٔرٜ ٜٗ ِٔ  َٜا ٜأ َٔ

ُِ ا َٓاَبُصٚا ٔباٞيٜأٞيٜكأب ٔب٦َِظ أياِض َٜٚيا َت  ِِ ِْٝؿَطٝه ُُٔصٚا ٜأ ًٞ َٜٚيا َت  ٖٔ ُٗ ِٓ َٔ ِّٝسا  ٖٔ َخ َٜٝه  ِٕ ٞيٝؿُطُٛم َبِعَد َْٔطا٤ٕ َعَط٢ ٜأ

 َٕ ُُٛ ُِ ايع٤أي ُٖ َُٜتِب ٜؾٝأٜٚي٦ٜٔو   ِِ ِٔ ٜي ََ َٚ  ٢ٕ .  1اٞيإ٢مَيا

٤ُٛعٛا  إٕ املطًُني أ١َ ٚاسد٠  قاٍ تعاىل :      ٢ٕ . ٜؾَتٜك ِِ ٜؾاٖتٝكٛ َْا َزٗبٝه َٜٚأ ١َٟٖ ٚأسَد٠ٟ  ِِ ٝأ َُٖتٝه ٙٔ ٝأ ٕٖ ٖٔر َٚإ٢

 َٕ ِِ ٜؾس٢ُسٛ ٢ٗ ِٜ ٌٗ ٔسِصٕب ٔبُا ٜيَد ِِ ُشُبسٟا ٝن ُٗ َٓ ِٝ ِِ َب ُٖ ََِس ٜأ
ٚع٢ً ا٭١َ إٔ ػتُع نًُتٗا ٚتٛسد  2

ٔ٘ؾؿٗا إ٬ْٛقا َٔ قٛي٘ تعاىل :  ٤ً ٢ٌ اي ُُٛا ٔبَشِب ٘ٔ  َٚاِعَتٔؿ ٤ً ََُت اي ِْٔع َٚاِذٝنُسٚا  ٫َٚ َتٜؿٖسٝقٛا  ُٔٝعٟا  َد

ِِ َع٢ً َغؿا ُسٞؿ ُِٓت َٚٝن ٘ٔ إ٢ِخٛاْٟا  َُٔت ِٓٔع ِِ ٔب ِِ ٜؾٜأِؾَبِشُت ًٝٛٔبٝه َٔ ٝق ِٝ ـَ َب ِِ ٜأِعدا٤ّ ٜؾٜأي٤ ُِٓت ِِ إ٢ِذ ٝن ِٝٝه ًٜ َٔ َع َٔ َس٠ٕ 

 ِِ ُ٘ ٜيٝه ٤ً ُٔ اي ٚٝ َُٜب ِٓٗا ٜنرٔيٜو  َٔ  ِِ ِْٜكَرٝن ٖٓاز٢ ٜؾٜأ َٕ اي َِٗتُدٚ ِِ َت ٤ًٝه ٘ٔ ٜيَع ٚايتػًب ع٢ً أضباب   3آٜأت

٫َٚ َتٓاَشُعٛا  ايؿسق١ نٞ ٜبك٢ ايؿـ قٜٛا َٚتُاضها قاٍ تعاىل:   ُ٘ ََٚزُضٜٛي  َ٘ ٤ً َٜٚأٔطُٝعٛا اي

 َٔ َََع ايٖؿأبس٢ٜ  َ٘ ٤ً ٕٖ اي َٚاِؾٔبُسٚا إ٢  ِِ ََٖب ز٢حٝيٝه ََٚتِر ًٝٛا    4ٜؾَتٞؿَػ

 ع١ًُٝ  إْػا٤ املسانص ايبشج١ٝ اي 

ايٓٗٛض اؿكازٟ اؾاد ًٜٛب ع٬ُ عًُٝا ٜتٓاٍٚ مجٝع فا٫ت اؿٝا٠) إٕ ايصعا١َ يف 

َٝدإ ايعًِ ٚايعٌُ ايّٝٛ ٫ زٜب َهؿٛي١ ملٔ ٜتكدّ بايدْٝا إىل ا٭َاّ ٫ ملٔ جيربٗا إىل ايٛزا٤ ، 

إٔ ٜٓبؼ يف ؾإذا نإ اإلض٬ّ ٜسٜد إٔ ٜعٛد إىل َهاْت٘ َٔ ضٝاد٠ ايعامل ؾ٬ ضبٌٝ إيٝ٘ إ٫ 

املطًُني زداٍ َٔ أؾشاب ايؿهس ٚايتشكٝل ... ثِ ميازضٕٛ َػاٖد٠ اٯثاز ٚايؿشـ عٔ 

ؾؿٞ فاٍ ايبشح ايعًُٞ ٜكٍٛ تعاىل :  5اؿكا٥ل ع٢ً ٖد٣ ا٭ضًٛب ايكسآْٞ يًؿهس ٚايٓعس ( 

 َذٔيٜو َع ٖٕ ُٙ إ٢ ُٜٔعُٝد  ِٖ ًَٞل ُث ُ٘ اٞيَد ٤ً ُِٜبٔد٨ُ اي ـَ  ِٝ ِٚا ٜن ََٜس  ِِ َٜٚي ٌِ ٔضرُلٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜأ َٜٔطرْل . ٝق  ٔ٘ ٤ً ٢ًٜ اي

٤ِٕٞ ٜقٔدْٜس ٌٚ َغ ٢ًٜ ٝن َ٘ َع ٤ً ٕٖ اي ِٖٓػٜأ٠ٜ اٞيآٔخَس٠ٜ إ٢ ِٓٔػ٧ُ اي ُٜ  ُ٘ ٤ً ِٖ اي ًَٞل ُث ـَ َبَدٜأ اٞيَد ِٝ ِْٝعُسٚا ٜن  ٜٚكٍٛ :  6ٜؾا

 ًٞ ِٖ َدَع ِٔ ٔطني٣، ُث َٔ ًٜاٜي١ٕ  ِٔ ُض َٔ  َٕ َِْطا َٓا اٞيإ٢ ًٜٞك ٜٛٞؿ١ٜ َٜٚيٜكِد َخ ٗٓ َٓا اي ًٜٞك ِٖ َخ ََٔهني٣، ُث ٜٛٞؿ١ٟ ٔؾٞ ٜقَساز٣  ُْ  ُٙ َٓا

ُٙ َْا َِْػٞأ ِٖ ٜأ ُّا ُث َّ ٜيِش َْا اٞئعٜعا ِٛ َّا ٜؾٜهَط ُُِكَػ١ٜ ٔعٜعا َٓا اٞي ًٜٞك َُِكَػ١ٟ ٜؾَد ًٜٜك١ٜ  َٓا اٞيَع ًٜٞك ًٜٜك١ٟ ٜؾَد ًٟٞكا آَخَس  َع َخ

                                                             
 . 11ــ ضٛز٠ اؿذسات اٯ١ٜ :   1
 . 53،  52ــ  ضٛز٠ امل٪َٕٓٛ اٯٜتإ :   2
 . 103ــ  ضٛز٠ آٍ عُسإ اٯ١ٜ :    3
 . 46ــ  ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ اٯ١ٜ :   4
 26ــ مٔ ٚاؿكاز٠ ايػسب١ٝ  أبٛ ا٭ع٢ً املٛدٚدٟ  :  5
 . 20،  19ــ  ضٛز٠ ايعٓهبٛت اٯٜتإ :   6
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ُٔ اٞيَدأئكنَي ُ٘ ٜأِسَط ٤ً ََْتا  : ٜٚكٍٛ  1ٜؾَتَباَزٜى اي َٚاٞيٜأِزَض ٜنا َٛأت  َُ ٕٖ ايٖط َٔ ٜنٜؿُسٚا ٜأ ََٜس اي٤ٔرٜ  ِِ َٜٚي ٜأ

َٕ ُٛٓ َٔ ٪ُِٜ ًٜا  ٤ِٕٞ سٍَٞ ٜأٜؾ ٌٖ َغ َُا٤ٔ ٝن َٔ اٞي َٔ َٓا  ًٞ ََٚدَع َُا  ُٖ َٓا  ٚغرل ذيو َٔ اٯٜات ، 2َزِتٟكا ٜؾٜؿَتٞك

ًٔ ٚيف فاٍ ايبشح ايطٓين ٜكٍٛ تعاىل :      ِٔ ٜقِب َٔ ًِٜت  ْٔ ٜؾٔطرُلٚا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜقِد َخ َٓ ِِ ُض ٝه

ُُٜهٚرٔبنَي َٕ َعأقَب١ٝ اٞي ـَ ٜنا ِٝ ِْٝعُسٚا ٜن ؾاجملتُعات ايساغد٠ تسنص اٖتُاَٗا بعامل املعسؾ١  3ٜؾا

ٚتطِٗ بؿاع١ًٝ يف اْتاز املعسؾ١ ٚاَت٬ى ْاؾٝتٗا ;نٞ تؿٌ إىل ايسغد ايعًُٞ،  َٚػادز٠ َسبع 

١ إْػا٤ايتدًـ ايعًُٞ، ٖٚرا ٜؿسض ع٢ً ا٭َ

ٚتٛؾرل ايهؿا٤ات ايع١ًُٝ املبدع١ اي٬ش١َ يًكٝاّ بايدزاضات ايع١ًُٝ ا٫ضذلتٝذ١ٝ، ٚؾل أدم َعٝرل 

 ايبشح ايعًُٞ َٚٔ ذيو : 

 َسنص ايدزاضات ا٫قتؿاد١ٜ. 

َسنص ايدزاضات ايطٝاض١ٝ . 

َسنص ايدزاضات ايٓؿط١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ . 

ت ايعطهس١ٜ ٚا٭١َٝٓ .َسنص ايدزاضا 

َسنص ايدزاضات ا٫ع١َٝ٬ . 

َسنص ايدزاضات ايذلب١ٜٛ . 

َسنصايدزاضات ايتازخي١ٝ ٚاؿكاز١ٜ . 

َسنص ايدزاضات املا١ٝ٥  

َسنص ايدزاضات ايب١ٝ٦ٝ . 

َسنص ايدزاضات ايٓط١ٜٛ ٚايػباب١ٝ . 

َسنص ايدزاضات ايٛب١ٝ . 

َسنص ايدزاضات ايؿكا١ٝ٥ . 

١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ .َسنص ايدزاضات ايتكٓ 

َسنص ايدزاضات ايتٛبٝك١ٝ . 

َسنص ايدزاضات ايصزاع١ٝ . 

َسنص ايدزاضات ا٫سؿا١ٝ٥ ٚايتد١ٝٛٝٛ . 

                                                             
 14ــ  12ــ ضٛز٠ امل٪َٕٓٛ  اٯٜات :   1
 . 30ــ  ضٛز٠ ا٭ْبٝا٤ اٯ١ٜ :   2
 . 137ــ ضٛز٠ آٍ عُسإ اٯ١ٜ :   3
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َسنص ايدزاضات ايك١ُٝٝ . 

َسنص زعا١ٜ ٚتأٌٖٝ املبدعني. 

 اضتجُاز خرلات ا٭زض ٚسطٔ تٛظٝؿٗا َٔ خ٬ٍ إعُاٍ ضٓٔ ايتطدرل

يف ا٭زض ٚضدس ي٘ َاؾٝٗا َٚا عًٝٗا ٚأٚنٌ ايٝ٘ ١َُٗ عُاز٠ خًل اهلل ضبشاْ٘ اإلْطإ ٚدعً٘ سًؿ١     

ُّٔٝعا ا٭زض ٚاضتجُاز خرلاتٗا قاٍ تعاىل :  ََا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ َد  ِِ ًَٜل ٜيٝه َٛ اي٤ٔرٟ َخ ُٖ 1  ؾايٛادب ع٢ً

ُ٘ اي  املطًُني إٔ ٜهْٛٛا  ضباقني إىل اضتػ٬ٍ ٖرٙ املٓاؾع ٚاـرلات ٚإسطإ تٛظٝؿٗا ، قاٍ ضبشاْ٘ : ٤ً

َٚ  ِِ ََُسأت ز٢ِشٟقا ٜيٝه َٔ ايٖج َٔ  ٔ٘ ََا٤ّ ٜؾٜأِخَسَز ٔب َُا٤ٔ  َٔ ايٖط َٔ  ٍَ َِْص َٜٚأ َٚاٞيٜأِزَض  َٚأت  َُا ًَٜل ايٖط ًٜٞو اي٤ٔرٟ َخ ُِ اٞيٝؿ َضٖدَس ٜيٝه

َٚاٞي َُِظ  ُِ ايٖػ ََٚضٖدَس ٜيٝه َٗاَز .  ِْ ُِ اٞيٜأ ََٚضٖدَس ٜيٝه  ٔٙ َِس٢ َٟ ٔؾٞ اٞيَبِشس٢ ٔبٜأ ٌَ ٔيَتِذس٢ ِٝ ٤ً ُِ اي ََٚضٖدَس ٜيٝه  ٢ٔ ِٝ ََُس َدا٥َٔب ٜك

َٕ ٜي َِْطا ٕٖ اٞيإ٢ َٖا إ٢ ٘ٔ ٜيا ُتِشُؿٛ ٤ً ََُت اي ِْٔع ِٕ َتُعٗدٚا  َٚإ٢  ُٙ ُُٛ ََا َضٜأٞيُت  ٌٚ ِٔ ٝن َٔ  ِِ َٚآَتاٝن َٗاَز .  ٖٓ ّْ ٜنؿ٤اْزَٚاي ًٛٝ ٚئ  2ٜع

زض تصخس بهجرل َٔ اـرلات ٜتِ ذيو إ٫َٔ خ٬ٍ انتػاف ضٓٔ ايتطدرل ٚإعُاشلا يف ايٛاقع ، ؾا٭

يف فاٍ املعادٕ ٚايٛاق١ ،ٚايصزاع١ ،ٚايجس٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ،ٚايجس٠ٚ ايبشس١ٜ ، ٚايجس٠ٚ املتعًك١ ظُاٍ ايهٕٛ 

يًطرل ٚايٓعس ، ٚايجس٠ٚ ايبػس١ٜ ، ٚغرل ذيو، ٚإٕ مما ٜطاعد ع٢ً ذيو إْػا٤ َسانص أعاخ ع١ًُٝ 

ملاٍ اي٬شّ ٚايهؿا٤ات ايهاؾ١ٝ ٚايعسٚف امل١ُ٥٬ .تعٌُ ع٢ً أدم قٛاعد ايبشح ايعًُٞ ٚتٛؾرل ا

  سطٔ تٛظٝـ اإلَهاْات ٚتٓطٝل اؾٗٛد ٚتهاًَٗا َٔ خ٬ٍ تٛظٝـ ضٓٔ ايتدبرل عٝح

ْتكٔ ؾٔ ايع٬ق١ َع خايكٓا ، َٚع ايهٕٛ َٔ سٛيٓا ، َٚع اإلْطإ املتؿل  ٚاملػاٜس ، ٚقد قسب يٓا 

٬ٍ قؿ١ ذٟ ايكسْني ٚنٝـ ٚظـ طاقات ا٭١َ، ايكسإٓ ايهسِٜ َج٬ سٝا يف ضٛز٠ ايهٗـ َٔ خ

ٚاضتددّ ايعًِ ايؿٓاعٞ يف خد١َ ايبػس١ٜ، ٚألص ع٬ُ ععُٝا خًد اهلل ذنسٙ إىل قٝاّ ايطاع١ ؾكاٍ 

ِٟٛيا .ٜقاٝيٛا  تعاىل : َٕ ٜق ُٛٗ َٜٞؿٜك  َٕ َٜٜهاُدٚ َّا ٜيا  ِٛ َُا ٜق ٢ٗ ْٔ ِٔ ُدٚ َٔ ََٚدَد   ٢ٔ ِٜ َٔ ايٖطٖد ِٝ ًَٜؼ َب ٕٖ َسٖت٢ إ٢َذا َب ٢ٔ إ٢ ِٝ َْ َٜا َذا اٞيٜكِس

ِِ َض٘د ُٗ َٓ ِٝ ََٚب َٓا  َٓ ِٝ ٌَ َب ِٕ َتِذَع ٢ًٜ ٜأ ٌُ ٜيٜو َخِسّدا َع َِْذَع  ٌِ َٗ َٕ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٜؾ َُٞؿٔطُدٚ ََٞأُدَٛز  َٚ ََا َٜٞأُدَٛز   ٍَ ا .ٜقا

ِِ َزِد ُٗ َٓ ِٝ ََٚب  ِِ َٓٝه ِٝ ٌِ َب ٠ٕٖٛ ٜأِدَع ْٔٞ ٔبٝك ُٛٓ ِْٝس ٜؾٜأٔعٝ ٘ٔ َزٚبٞ َخ ٓٚٞ ٔؾٝ َٔ ََه٤ ِٝ ٣َٚ َب ْٔٞ ُشَبَس اٞيَشٔدٜٔد َسٖت٢ إ٢َذا َضا َّا .آُتٛ

َٜ  ِٕ ٜٛاُعٛا ٜأ َُا اِض ّٛٞسا . ٜؾ ٘ٔ ٔق ِٝ ًٜ ْٔٞ ٝأٞؾس٢ِؽ َع ٍَ آُتٛ َْاّزا ٜقا  ُ٘ ًٜ ِْٝؿُدٛا َسٖت٢ إ٢َذا َدَع ٍَ ا ٢ٔ ٜقا ِٝ ََا ايٖؿَدٜؾ َٚ  ُٙ َُٗسٚ ٞع

َْٞكّبا   ُ٘ ٜٛاُعٛا ٜي ٚايعٌُ ايؿاحل ، ٚايك٠ٛ ايؿا٥ك١ ، ٚتطدرل ايك٣ٛ  ؾٗٛ قا٥د " مجع بني اإلميإ  3اِضَت

ٚايٛاقات املٗٝأ٠ يإلْطإ، ٚاضتددّ ايٛضا٥ٌ املٛدٛد٠ يف عؿسٙ ، ؾاضتددّ نٌ ذيو ... يف ؾاحل 

. 4اإلْطإ ، ٚيف خد١َ ايبػس١ٜ"

                                                             
 . 26ــ  ضٛز٠ ايبكس٠ َٔ اٯ١ٜ   1
 . 34ــ   32ــ  ضصز٠ ابساِٖٝ اٯٜات   2
 . 97ــ   93ــ ضٛز٠ ايهٗـ اٯٜات :   3
 . 208ــ  دزاضات قسآ١ْٝ أبٛ اؿطٔ ايٓدٟٚ :   4
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ٕ ٚتكتكٞ ضٓٔ ايتدبرل سطٔ ايتدٛٝط ٚإداز٠ املٛازد يهٌ فاٍ َٔ فا٫ت اؿٝا٠ ،ٚقد ضذٌ ايكسآ    

ؾٛز٠ ْاؾع١ َٔ سٝا٠ ٜٛضـ عًٝ٘ ايط٬ّ يف زضِ اـٛط ٚسطٔ ايتدبرل ملٛاد١ٗ ا٭ش١َ ا٫قتؿاد١ٜ 

ِٖ ؾكاٍ تعاىل: َٕ. ُث ُٖا َتٞأٝنًٝٛ َٔ ًٟا  ًٝٔ ٘ٔ إ٢ي٤ا ٜق ًٔ ُِٓب ُٙ ٔؾٞ ُض ِِ ٜؾَرُزٚ َُا َسَؿِدُت ٓٔنَي َدٜأّبا ٜؾ َٕ َضِبَع ٔض ٍَ َتِصَزُعٛ َٜٞأٔتٞ ٜقا

ِٔ َبِعٔد َذٔيٜو َض ّْ ٔؾَٔ ِٔ َبِعٔد َذٔيٜو َعا َٔ َٜٞأٔتٞ   ِٖ َٕ. ُث ُٛٓ ُٖا ُتِشٔؿ َٔ ًٟا  ًٝٔ ٖٔ إ٢ي٤ا ٜق ُٗ ِِ ٜي َُِت ََا ٜقٖد  َٔ ًٞ َٜٞأٝن ٘ٔ ِبْع ٔغَداْد  ٝ

 َٕ َِٜعٔؿُسٚ  ٔ٘ َٚٔؾٝ ٖٓاُع  .  1َُٜػاُخ اي

  ممازض١ اؿس١ٜ إلط٬م ايٛاقات ٚايكدزات ايها١َٓ يف ا٭١َ

َٞ ٖٞ : ايكدز٠ ع٢ً عٌُ نٌ غ٧ٝ حيكل َؿًش١ يف ايعادٌ أٚ اٯدٌ أٚ اؿس١ٜ يف املؿّٗٛ اإلض٬   

ٚإٕ َامتًه٘ ا٭١َ َٔ طاقات ٚقدزات ؼتاز إىل ؼٌٜٛ ق١ُٝ اؿس١ٜ 2ؾُٝٗا َعا دٕٚ إقساز باٯخسٜٔ 

إىل ضًٛى عًُٞ ;نٞ تٓٗض ا٭١َ ظُٝع أبٓا٥ٗا.ٚؾكا٤ اؿس١ٜ املهؿٛي١ يف ٖرا ايدٜٔ نؿ١ًٝ 

داع ٚا٫بتهاز ٚايتٓاؾظ عٝح ٫تبك٢ طاق١ َع١ًٛ ؾتتٛد٘ مٛ ايهػـ ٚايتٜٛٛس ، بإط٬م طاقات اإلب

ٚتطدرلُٖا يف ػازب اؿٝا٠  ٚايدؾع بٗا يف َطاز ايٓٗٛض اؿكازٟ .

ؾٗرا ْ ي اهلل ضًُٝإ عًٝ٘ ايط٬ّ يف دٛ سس ٜؿػٞ يسأٟ اشلدٖد ٜٚعًٔ ؾتض باب ايتٓاؾظ يف ا٭ضسع    

َٞ ٜيا ٜأَز٣ ُٔ ٚأسطٔ تٛظٝـ ايكدزات قاٍ تعاىل : اتٝاْا بعسؽ ًَه١ ضبأ بايٝ ََا ٔي  ٍَ َِٝس ٜؾٜكا ٤ٛ ََٚتٜؿك٤َد اي

ًٞ ٓٚٞ ٔبُط َٝ َٝٞأٔت ِٚ ٜي ُ٘ ٜأ ٖٓ ِٚ ٜيٜأِذَبَش ُ٘ َعَراّبا َغٔدّٜدا ٜأ ٖٓ َٔ اٞيَػا٥ٔٔبنَي . ٜيٝأَعٚرَب َٔ  َٕ ِّ ٜنا َُٖد ٜأ ُِٗد َِٝس اٞي َُٜهَح ٜغ َُٔبني٣ . ٜؾ  ٣ٕ ٜٛا

ََٝبٔعٕٝد ٜؾٜكا َٚٝأٚٔت  ِِ ُٗ ًٔٝه ُِ ََِسٜأ٠ٟ َت ََٚدِدُت ا  ْٞٚ َٜٔكني٣ . إ٢ ََٓبإ٣  ِٔ َضَبإ٣ ٔب َٔ َٚٔد٦ُِتٜو   ٔ٘ ِِ ُتٔشٞط ٔب َُا ٜي ُٛٞت ٔب ِٔ ٍَ ٜأَس َٔ ِت 

ُِ اي ُٗ َٔ ٜي ٖٜ ََٚش  ٔ٘ ٤ً ٢ٕ اي ِٔ ُدٚ َٔ ُِظ٢  َٕ ٔيًٖػ َِٜطُذُدٚ َٗا  ََ ِٛ َٜٚق َٗا  ََٚدِدُت  . ِْ َٗا َعِسْؽ َعٔعٝ َٜٚي  ٤ِٕٞ ٌٚ َغ ُٕ ٝن ٜٛا ِٝ ٖػ

ُِٜدس٢ُز اٞيَدِب٤َ ٔؾٞ اي ٘ٔ اي٤ٔرٟ  ٤ً َِٜطُذُدٚا ٔي َٕ .ٜأي٤ا  َِٗتُدٚ َٜ ِِ ٜيا  ُٗ ٢ٌ ٜؾ ٢ٔ ايٖطٔبٝ ِِ َع ُٖ ِِ ٜؾَؿٖد ُٗ َُاٜي َٚاٞيٜأِزض٢ ٜأِع َٛأت  َُ ٖط

َٛ َزٗب اٞيَعِسؽ٢ اٞيَعٔع ُٖ َ٘ إ٢ي٤ا  ُ٘ ٜيا إ٢ٜي ٤ً َٕ .اي ُٛٓ ًٔ ََا ُتِع َٚ  َٕ ََا ُتِدٝؿٛ  ُِ ًٜ َِٜع َٚ َٔ َٔ َِٓت  ِّ ٝن ِٓٝعُس ٜأَؾَدٞقَت ٜأ َٓ ٍَ َض ٢ِ . ٜقا ٝ

َٕ َِٜسٔدُعٛ ََاَذا  ِْٝعِس  ِِ ٜؾا ُٗ ِٓ ٍٖ َع َٛ ِٖ َت ِِ ُث ٢ٗ ِٝ ِ٘ إ٢ٜي ََٖرا ٜؾٜأٞئك َِٖب ٔبٔهَتأبٞ  اٞيٜهأذٔبنَي .اِذ
َٗا  ٚقاٍ :   3 ٜٗ َٜا ٜأ  ٍَ ٜقا

َٜٞأ  ِٕ ٌَ ٜأ َٗا ٜقِب ٓٔٞ ٔبَعِسٔغ َٜٞأٔتٝ  ِِ ٜٗٝه ًٜٝأ ٜأ َُ ِٔ اٞي َٔ  َّ ِٕ َتٝكٛ ٌَ ٜأ ٘ٔ ٜقِب َْا آٔتٜٝو ٔب ٔٚ ٜأ َٔ اٞئذ َٔ ٍَ ٔعٞؿس٢ْٜت  ُٔنَي . ٜقا ًٔ َُِط  ْٞٔ ُتٛ

َٜ  ِٕ ٌَ ٜأ ٘ٔ ٜقِب َْا آٔتٜٝو ٔب َٔ اٞئهَتأب ٜأ َٔ  ِْ ًٞ ُٙ ٔع َِٓد ٍَ اي٤ٔرٟ ٔع َٔنْي . ٜقا ٟٙ ٜأ ٢ٛ ٘ٔ ٜيٜك ِٝ ًٜ ْٚٞ َع َٚإ٢ َٜٔو  ِٜٝو ََٜكا ِسَتٖد إ٢ٜي

ُٖا  ًٜ َٜٜطِسٝؾٜو ٜؾ َُا  ْٖ ِٔ َغٜهَس ٜؾإ٢ ََ َٚ ِّ ٜأٞنٝؿُس  ْٔٞ ٜأٜأِغٝهُس ٜأ َٛ ًٝ َِٝب ٢ٌ َزٚبٞ ٔي ِٔ ٜؾِك َٔ ََٖرا   ٍَ ُٙ ٜقا َِٓد َُِطَتٔك٘سا ٔع  ُٙ ِػٝهُس َزآ

 ِْ ٞٙ ٜنس٢ٜ ٔٓ ٕٖ َزٚبٞ ٜغ ِٔ ٜنٜؿَس ٜؾإ٢ ََ َٚ  ٔ٘ َٓٞؿٔط  ٖٚرا غإٔ ايكٝاد٠ ايساغد٠ .  4ٔي

                                                             
 . 49ــ   47ــ  ضٛز٠ ٜٛضـ اٯٜات :   1
 . 15ــ  ٜٓعس : اؿس١ٜ يف ايكسإٓ ايهسِٜ د عًٞ ايؿ٬بٞ :   2
 . 28ــ   20ــ  ضٛز٠ ايٌُٓ اٯٜات :   3
 . 40ــ  38ــ  ضٛز٠ ايٌُٓ  اٯٜات :   4
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ٚضًِ ايُٓٛذز ايعًُٞ ايرٟ اطًل يٮ١َ اؿس١ٜ يتبدٟ زأٜٗا يف  ٚقد َجٌ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘      

أخٛس ايككاٜا ، ؾُا ؾعً٘ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قبٌ خسٚد٘ إىل َعسن١ بدز َٔ طًب 

ٖٚرا اـبرل ايعطهسٟ اؿباب بٔ املٓرز ٜتكدّ بأدب دِ إىل 1املػٛز٠ بكٛي٘:  "أغرلٚا عًٞ أٜٗا ايٓاع" 

ٜازضٍٛ اهلل أزأٜت ٖرا املٓصٍ أَٓص٫ أْصيه٘ اهلل يٝظ يٓا إٔ ْكدَ٘ ٫ٚ ْتأخس عٓ٘ أّ ٖٛ  ايكٝاد٠ قا٬٥ : "

ايسأٟ ٚاؿسب ٚاملهٝد٠ ؟ قاٍ: بٌ ٖٛ ايسأٟ ٚاؿسب ٚاملهٝد٠ ، ؾكاٍ ٜا زضٍٛ اهلل :ؾإٕ ٖرا يٝظ مبٓصٍ 

ًٝب ، ثِ ْبٓ ي عًٝ٘ ؾاْٗض بايٓاع ست٢ ْأتٞ أد٢ْ َا٤ َٔ ايكّٛ ؾٓٓصي٘ ثِ تػٛز َا ٚزا٤ٙ َٔ ايٝك

سٛقا ؾًُٓ٪ٙ َا٤ ثِ ْكاتٌ ايكّٛ ؾٓػسب ٫ٚ ٜػسبٕٛ ،ؾكاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: يكد 

أغست بايسأٟ . ؾٓٗض زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٚٔ َع٘ َٔ ايٓاع ؾطاز ست٢ إذا أت٢ أد٢ْ َا٤ 

 . 2َٔ ايكّٛ ْصٍ عًٝ٘" 

٢ً زأٟ اؿباب دعِ ٚتػذٝع ي٬ضتؿاد٠ َٔ خدل٠ اـدلا٤، ؾجٓا٤ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ع     

 ٚػازب اجملسبني، ؾًِ ٜكل زضٍٛ اهلل بسأٟ . 

ؾهِ َٔ طاقات يف ا٭١َ َع١ًٛ بطبب ا٫ضتبداد َٚؿادز٠ اؿسٜات ، ؾاؿس١ٜ يٝطت غعازٟا ٜسؾع أٚ     

يهٌ ؾسد يف ا٭١َ  دع٣ٛ تدع٢، بٌ ٖٞ ممازض١ سٝات١ٝ ٚؾل قٛابط ايػسع تؿذس ايٛاقات ٚاإلبداع

 ;عٝح تٛظـ مجٝع ايٛاقات يتشكٝل ْٗٛض غاٌَ .

 : ايكدز٠ ايدؾاع١ٝ يٮ١َ ؿُا١ٜ إلاشاتٗا ٚاضتُساز ايٓٗك١.قاٍ تعاىل  ََا  ِِ ُٗ َٜٚأٔعٗدٚا ٜي

َٚآَخ  ِِ ٖٚٝن ََٚعُد  ٔ٘ ٤ً ٖٚ اي ٘ٔ َعُد َٕ ٔب ُٖٔبٛ ٢ٌ ُتِس ِٝ ِٔ ز٢َبأط اٞيَد َٔ َٚ  ٠ٕٖٛ ِٔ ٝق َٔ  ِِ ِٜٛعُت ُ٘ اِضَت ُِ اي٤ً ُٗ َْ ُُٛ ًٜ ِِ ٜيا َتِع ٢ٗ ْٔ ِٔ ُدٚ َٔ  َٔ س٢ٜ

ُُٛ ًٜ ِِ ٜيا ُتٞع ُِْت َٜٚأ  ِِ ِٝٝه َٖٛف إ٢ٜي ُٜ  ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي ٤ِٕٞ ٔؾٞ َضٔبٝ ِٔ َغ َٔ ِٓٔؿٝكٛا  ََا ُت َٚ  ِِ ُٗ ُُ ًٜ ٢ٍ "  3ََِٕٜع َٚامٜلا  ٢ِ ًٞ  4" ٜٚيا ٝق٠ٜٛ إ٢ي٤ا ٔبايع

ٗدٜد إلاشات ا٭١َ، ٚتٛؾرل أَٔ ٚاضتكساز، ؾ٬ بد َٔ بٓا٤ ق٠ٛ دؾاع١ٝ قادز٠ ع٢ً زدع نٌ َٔ ٜطع٢ يت

 ٔ٘ ٤ً ٖٚ اي ٘ٔ َعُد َٕ ٔب ُٖٔبٛ تًٓٛل يف ظً٘ ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايػاٌَ، ٚايٓٗٛض املتٛاشٕ يف سدٚد اضتٛاع١ ا٭١َ ، ُتِس

ِِ َعٓاٙ: " أعدٚا شلِ َا اضتٛعتِ َٔ ايك٠ٛ اؿسب١ٝ ايػا١ًَ ؾُٝع عتاد ايكتاٍ َٚا حيتاز  ٖٚٝن ََٚعُد

، َٚٔ ايؿسضإ املسابٛني يف ثػٛزنِ ٚأطساف ب٬دنِ ساي١ نْٛهِ تسٖبٕٛ بٗرا اإلعداد إيٝ٘ اؾٓد

عدٚ اهلل ايهاؾسٜٔ ب٘، ٚمبا أْصي٘ ع٢ً زضٛي٘، ٚعدٚنِ ايرٜٔ  -أٚ املطتٛاع َٔ ايك٠ٛ ٚايسباط  -

ايتكٝٝد ٖٚرا  ٜذلبؿٕٛ بهِ ايدٚا٥س ٜٚٓادصْٚهِ اؿسب عٓد اإلَهإ. ٚاإلزٖاب: اإلٜكاع يف ايسٖب١ ...

إلعداد املطتٛاع َٔ ايك٠ٛ َٚٔ زباط اـٌٝ بكؿد إزٖاب ا٭عدا٤ اجملاٖسٜٔ ٚا٭عدا٤ املطتدؿني ٚغرل 

                                                             
 . 162/  3ــ  ايطرل٠ ايٓب١ٜٛ ابٔ ٖػاّ :   1
 . 168ــ  167/   3 ــ  ايطرل٠ ايٓب١ٜٛ ابٔ ٖػاّ :  2
 60ــ  ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ ، اٯ١ٜ :   3
 99/  4ــ  تؿطرل املٓاز:   4
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َٚٔ ضٝعٗس َٔ ا٭عدا٤ يًُ٪َٓني ...ديٌٝ ع٢ً تؿكٌٝ دعً٘ ضببا ملٓع اؿسب ع٢ً  -املعسٚؾني 

تٓعٛا عٔ اإلقداّ ع٢ً دعً٘ ضببا إلٜكاذ ْازٖا، ؾٗٛ ٜكٍٛ: اضتعدٚا شلا يرلٖبهِ ا٭عدا٤ عط٢ إٔ مي

قتايهِ، ٖٚرا عني َا ٜط٢ُ يف عسف دٍٚ ٖرٙ ا٭ٜاّ بايط٬ّ املطًض، بٓا٤ ع٢ً إٔ ايكعـ ٜػسٟ 

ٚايك٠ٛ املًٛٛب١ غا١ًَ يهٌ ؾٛز ايك٠ٛ عكد١ٜ ،ٚع١ًُٝ، ٚأخ٬ق١ٝ،  1ا٭قٜٛا٤ بايتعدٟ ع٢ً ايكعؿا٤ "

 ٚاقتؿاد١ٜ، ٚق٠ٛ ايطاعد ٚايط٬ح، ٚق٠ٛ ايٛسد٠ ٚايت٬سِ. 

 إشاي١ أضباب ايكعـ  .12

 ايؿسق١ ٚا٫خت٬ف

ايؿسق١ ٚا٫خت٬ف ضبب ز٥ٝظ َٔ أضباب ايكعـ اييت ١َٝٓ ب٘ ا٭١َ، ؾتشٛيت قٛتٗا إىل قعـ ،    

٘ٔ ٚٚسدتٗا إىل ؾسق١ ،ٚادتُاع نًُتٗا إىل غتات، ٖٚرا خ٬ف يكٛي٘ تعاىل :  ٤ً ٢ٌ اي ُُٛا ٔبَشِب َٚاِعَتٔؿ

َٚاِذٝن َٜٚيا َتٜؿٖسٝقٛا  ُّٔٝعا  ٘ٔ َد َُٔت ِٓٔع ِِ ٔب ِِ ٜؾٜأِؾَبِشُت ًٝٛٔبٝه َٔ ٝق ِٝ ـَ َب ِِ ٜأِعَدا٤ّ ٜؾٜأي٤ ُِٓت ِِ إ٢ِذ ٝن ِٝٝه ًٜ ٘ٔ َع ٤ً ََُت اي ِْٔع ُسٚا 

ِِ آ ُ٘ ٜيٝه ٤ً ُٔ اي ٚٝ َُٜب َٗا ٜنَرٔيٜو  ِٓ َٔ  ِِ ِْٜكَرٝن ٖٓاز٢ ٜؾٜأ َٔ اي َٔ ٢ًٜ َغٜؿا ُسٞؿَس٠ٕ  ِِ َع ُِٓت َٚٝن ّْا  َٛا َِٗتُدإ٢ِخ ِِ َت ٤ًٝه ٘ٔ ٜيَع ََٕٜأت ٚ2 

َََع ايٖؿأبس٢ٚقٛي٘ :   َ٘ ٤ً ٕٖ اي َٚاِؾٔبُسٚا إ٢  ِِ ََٖب ز٢حٝيٝه ََٚتِر ًٝٛا  َٓاَشُعٛا ٜؾَتٞؿَػ َٜٚيا َت  ُ٘ ََٚزُضٜٛي  َ٘ ٤ً ََٜٔٚأٔطُٝعٛا اي ٜ3  "

. ٫ٚ4 ق٠ٛ َع اـ٬ف ٚايٓصاع ٚايتؿسم ٚا٫ْكطاّ"

٬ف ٚايتٓاشع َدعا٠ ايؿػٌ، ٖٚٛ اـٝب١ ٫ٚ تتشكل ايٓٗك١ املٓػٛد٠ يف ظٌ ؾسق١ ٚتٓاشع ; "ؾإٕ ا٫خت   

ٚايٓهٍٛ عٔ إَكا٤ ا٭َس، ٚأنجس أضباب٘ ايكعـ ٚاؾدي... ؾإٕ نٌ ٚاسد َٔ املتٓاشعني يف ا٭َس 

ِِ ؾُعٓاٙ : ترٖب  ََٖب ز٢حٝيٝه ََٚتِر ميٌٝ إىل غرل َا ميٌٝ إيٝ٘ اٯخس، ٖٚرا أظٗس ٖٓا. ٚأَا قٛي٘ تعاىل: 

 . 5عدٚنِ عًٝهِ... ٚتطتعاز يًك٠ٛ ٚايػًب١ "  قٛتهِ، ٚتسؽٞ أعؿاب غدتهِ ؾٝعٗس

 ٚقد ذنس ايساشٟ إٔ ايتٓاشع ٜٛدب أَسٜٔ : أسدُٖا : أْ٘ ٜٛدب سؿٍٛ ايؿػٌ ٚايكعـ.   

 6ٚايجاْٞ : ذٖاب ايسٜض 

                                                             
  384/  13ٚ   649/  5، ٚايتؿطرل ايكسآْٞ يًكسإٓ : 499/    15، ٜٚٓعس : َؿاتٝض ايػٝب  :   57ٚ  55/    10ــ  املؿدز ْؿط٘:   1

 َٚا بعدٖا. 141/  6ايتؿطرل ايٛضٝط  : 1543/ 3، يف ظ٬ٍ ايكسإٓ  :         
 103ــ  ضٛز٠ آٍ عُسإ اٯ١ٜ  :   2
 46ــ  ضٛز٠ ا٭ْؿاٍ اٯ١ٜ :   3
 220/  2ــ  تؿطرل املٓاز :   4
 23/  10ــ تؿطرل املٓاز :   5
6

 121/  9،ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس  :  489/  15:  ــ  ٜٓعس: َؿاتٝض ايػٝب    
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َٓا ٚسرز َٔ ذيو ؾكاٍ:  ٚٝ ُِ اٞيَب ُٖ ََا َدا٤َ ِٔ َبِعٔد  َٔ ًٜٝؿٛا  َٚاِخَت َٔ َتٜؿٖسٝقٛا  ُْٛا ٜناي٤ٔرٜ ُت ٫َٚ َتٝهٛ

  ِْ ِِ َعَراْب َعٔعٝ ُٗ ِٜٚي٦ٜٔو ٜي ٤ِٕٞ ٚقاٍ: 1َٚٝأ ِِ ٔؾٞ َغ ُٗ ِٓ َٔ َٝعٟا ٜيِطَت  ُْٛا ٔغ َٜٚنا  ِِ ُٗ َٓ َٔ ٜؾٖسٝقٛا ٔدٜ ٕٖ اي٤ٔرٜ  2إ٢

. 

ٛٓض يب١ٝٓ اؾُاعات، ٚضبٌٝ إلذٖاب اؿُاض١، ٚتبدٜد ايك٠ٛ،        ؾايتٓاشع ) َٗدز يًٛاقات، َٚك

اإلقباٍ ٚاإلقداّ، ؾًكد ًٖهت ا٭َِ باخت٬ؾٗا ٚنجس٠ آزا٥ٗا  ٚايعؿـ بٛدٛد ايدٚي١، ٚإشاي١ زٚح

ٜٚٓبػٞ إٔ ٜعًِ إٔ ضطبب ا٫خت٬ف ٖٛ اشل٣ٛ ٚايتعؿب ٚاؾٌٗ  )ؾًٝظ ايرٟ  3ٚاعذلاقاتٗا (

ٜجرل ايٓصاع ٖٛ اخت٬ف ٚدٗات ايٓعس ، إمنا ٖٛ اشل٣ٛ ايرٟ جيعٌ نٌ ؾاسب ٚد١ٗ ٜؿس عًٝٗا 

يف نؿ١ ، ٚاؿل يف نؿ١ ٚتسدٝض ايرات # ايرات$ا ٖٛ ٚقع َُٗا تبني ي٘ ٚد٘ اؿل ؾٝٗا! ٚإمن

، ٚجيب ع٢ً قاد٠ ا٭١َ ٚعك٥٬ٗا ا٫يتكا٤ ع٢ً ن١ًُ ضٛا٤ ست٢ تتُهٔ  4ع٢ً اؿل ابتدا٤(

 ا٭١َ َٔ ايٓٗٛض بك٠ٛ.

 َٚٔ اؿهِ املأثٛز٠ ٭ب ٜٓؿض أبٓا٤ٙ قا٬٥ شلِ :     

 قٛا آسادانْٛٛا مجٝعا ٜا بين إذا اعذل٣        خٛب ٫ٚ تتؿس

 5تأب٢ ايسَاح إذا ادتُعٔ تهطسا      ٚإذا اؾذلقٔ تهطست أؾسادا

 َٚا أقعـ ا٭١َ ايّٝٛ بطبب ايتؿسم ايتٓاشع، ٫ٚ بد َٔ َػادز٠ ٖرا املسبع .

  ٟٛاؾٌٗ ٚايتدًـ ايعًُٞ ٚايذلب 

، مما اؾٌٗ آؾ١ ا٭ؾساد ٚاجملتُعات ٚا٭َِ، ؾأٟ أ١َ ٜؿػٛ ؾٝٗا اؾٌٗ تؿبض يف ذٌٜ ا٭َِ     

ٜ٪دٟ اىل اْدزاع َعامل ايػسٜع١ ،ٚظٗٛز ايبدع، ٚغٝٛع ايؿسق١ ٚاـساؾ١  ،ٚاؾٌٗ بكٛاعد دًب 

املؿاحل ٚدز٤ املؿاضد ، ٚاؾٌٗ مبا ٜطع ؾٝ٘ اـ٬ف ٚمبا ٫ ٜطع، ٚاؾٌٗ بأؾٍٛ ا٫ؾذلام ، 

ٚاؾٌٗ بكٛاعد ايػسع ايعا١َ .

اٞقَسٞأ  ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٖٞ قٛي٘ تعاىل: إٕ أَتٓا تعًِ إٔ أٍٚ آ١ٜ ْصيت ع٢ً قًب قُد       

٢ِ ًٜ َِ ٔباٞيٜك ٤ً ُّ . اي٤ٔرٟ َع ََٚزٗبٜو اٞيٜأٞنَس ًٜل٣ . اٞقَسٞأ  ِٔ َع َٔ  َٕ َِْطا ًَٜل اٞيإ٢ ٢ِ َزٚبٜو اي٤ٔرٟ َخًَٜل . َخ َِ ٔباِض ٤ً  . َع

 ِِ ًٜ َِٜع  ِِ ََا ٜي  َٕ َِْطا  ، ٫ٚ ٜطتكِٝ ٚاقعٗا ايّٝٛ َع ذيو ايعًِ .  6اٞيإ٢

                                                             
 105ــ  ضٛز٠ آٍ عُسإ اٯ١ٜ :   1
 159ْعاّ اٯ١ٜ : ــ  ضٛز٠ ا٭  2
 25/  10ــ ايتؿطرل املٓرل يف ايعكٝد٠ ٚايػسٜع١ ٚاملٓٗر   :  3
 1529/  3ــ  يف ظ٬ٍ ايكسإٓ :   4
 ّ :  ايباب ايجأَ ٚايعػسٕٚ                    ،1979ــ    فُع اؿهِ ٚا٭َجاٍ أمحد قبؼ  دَػل   5
 . 5ــ   1ــ  ضٛز٠ ايعًل اٯٜات :   6
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إٕ اؾٌٗ ٚايتدًـ أثسا ع٢ً سٝا٠ ا٭١َ مما دعٌ ا٭١َ يف آخس ايسنب بني ا٭َِ ، إٕ ا٭َِ 

ايّٝٛ تتٓاؾظ مبكداز َا تكدّ يًبػس١ٜ َٔ إْتاز عًُٞ ٖٚٓا تتبٛأ َساتب ايؿداز٠، ٚإٓ ا٭ٚإ 

 ايّٝٛ يهٞ تصٌٜ ٖرا ايتدًـ ٚاؾٌٗ َٔ سٝاتٗا نٞ تٓٗض بني ا٭َِ .

  ايعػٛا١ٝ٥

ٕ ض٤ٛ ايتدٛٝط ٚا٫زػاي١ٝ ٚايعبج١ٝ ت٪دٟ إىل ايطكٛط اؿكازٟ، ٫ٚ َهإ يًعػٛا١ٝ٥ إ        

َٕ يف دٜٓٓا قاٍ تعاىل : ِٝٓا ٜيا ُتِسَدُعٛ ِِ إ٢ٜي ْٖٝه َٜٚأ ِِ َعَبجٟا  ُْٖا َخًٜٞكٓاٝن ِِ ٜأ ، ٚاملًشٛظ يف   1ٜأٜؾَشٔطِبُت

ٝط، ٖٚرا ٜتٓاؾ٢ َع ضٓٔ اهلل يف ٚاقع أَتٓا ايّٝٛ تؿػٞ ايعػٛا١ٝ٥ ٚا٫زػاي١ٝ ، ٚض٤ٛ ايتدٛ

ْٗك١ ا٭َِ ، ٚايدازع ؿٝا٠ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٜدزى بٛقٛح ايُٓٛذز ايعًُٞ يف 

قازب١ ايعػٛا١ٝ٥ إذ سٝات٘ نًٗا قاَت ع٢ً ايتدٛٝط ايدقٝل .

 ا٫ضتبداد ٚايؿطاد ٚايتبع١ٝ

٠ ، ؾٗٛ ٜعٌٛ ايٛاقات ، ٚجيُد ا٫ضتبداد ٜعين ا٫ْؿساد با٭َس ٚؾسق٘ ع٢ً اٯخسٜٔ بايكٛ     

ا٫بدع ، ٜٚؿطد اؿٝا٠ ، ضٛا٤ متجٌ يف ؾسد أٚمجاع١ أٚ طا٥ؿ١ أٚ سصب أٚ قب١ًٝ ، ٚقد قاٍ زضٍٛ 

اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٔ ٖ٪٤٫ ؾُٝا زٚاٙ سرٜؿ١ زقٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓ ي ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

َٜهر َٜعًُٕٛ ٚ بٕٛ ؾُٔ ؾدقِٗ بهربِٗ ٚأعاِْٗ ع٢ً ٚضًِ  أْ٘ قاٍ: ) إْٗا ضتهٕٛ عًٝهِ أَسا٤ 

َٜسَد ع٢ً اؿٛض، َٚٔ مل ٜؿدقِٗ بهربِٗ، ٚمل ٜعِٓٗ ع٢ً  ظًُِٗ ؾًٝظ َين، ٚيطت َٓ٘، ٚئ 

. 2ظًُِٗ ؾٗٛ َين ٚأْا َٓ٘، ٚضرلد ع٢ً اؿٛض(

) تككٞ َباد٨ اإلض٬ّ بإٔ ٜػعس نٌ ؾسد إٔ ي٘ دٚزا يف سٝا٠ اجملتُع ٚاؾُاع١، ٚايػٛز٣    

أَاّ نٌ ؾسد يهٞ ٜكدّ َا ٜطتٛٝع َٔ دٗٛد ٚأؾهاز ٚآزا٤ َٚٗازات ـرل اجملتُع،  تتٝض ايؿسؾ١

 . 3نُا تتٝض ايؿسؾ١ أَاّ نٌ ؾسد يٝعدل عٔ زأٜ٘ يف ايػ٦ٕٛ ايعا١َ.(

ؾاملطتبد ٜطتدـ بعكٍٛ ايٓاع ٜٚؿادز سسٜاتِٗ، ٚقد ؾٛز ايكسإٓ ايهسِٜ غدؿ١ٝ املطتبد      

ِٝس٢ٟ  اىل:ع٢ً سكٝكتٗا ايهاؿ١ ايؿذ١ ؾكاٍ تع ٕ٘ ٜغ ِٔ إ٢ٜي َٔ  ِِ ُُِت ٜيٝه ًٔ ََا َع ًٜٝأ  َُ َٗا اٞي ٜٗ َٜا ٜأ
ٚقاٍ  4

ٌَ ايٖسَغأد  تعاىل :  ِِ إ٢ي٤ا َضٔبٝ ِٖٔدٜٝه ََا ٜأ َٚ ََا ٜأَز٣  ِِ إ٢ي٤ا  ََا ٝأز٢ٜٝه
"ؾأؾبض يٝظ ٖٓاى زأٟ، ٫ٚ   5

ََٔ سٜٛي ََٔ َػٛز٠، ٫ٚ تؿهرل، إ٫ مبا ٜكٛي٘ ؾسعٕٛ ْؿط٘، َٚا ميًٝ٘ ع٢ً   ٌٖ ٘، ٚنإ ٜتٗدد ن

                                                             
 . 115امل٪َٕٓٛ اٯ١ٜ : ــ  ضٛز٠   1
 2834زقِ  433ف  1ــ َطٓد ايبصاز  يف َطٓد سرٜؿ١ زقٞ اهلل عٓ٘  ز  2
 410ــ ؾك٘ ايٓؿس ٚايتُهني  :  3
 38ــ ضٛز٠ ايكؿـ اٯ١ٜ : 4
 29ــ ضٛز٠ غاؾس اٯ١ٜ : 5
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خيايؿ٘ بايسأٟ، ٜٚأتٞ بسأٟ غرل زأٜ٘، أٚ َرٖب غرل َرٖب٘، أٚ جيتٗد يف أَس غ٬ف َا ٜسٜدٙ 

َٔ  ٚقاٍ :   1ؾسعٕٛ; بايكتٌ ٚايطذٔ، ٚيريو قاٍ ملٛض٢" َٔ ٖٜٓو  ًٜ ِٝس٢ٟ ٜيٜأِدَع ٢ٔ اٖتَدِرَت إ٢ٜيٟٗا ٜغ ٜي٦ٔ

ْٔنَي  َُِطُذٛ اٞي
2 . 

ؿـ ؾٛز٠ د١ًٝ تكُٓت خ٬ؾ١ يعاقب١ اإلضتبداد ٚايٛػٝإ ايطٝاضٞ ٚقد قدَت ضٛز٠ ايك   

َٜٚيا ٜؾَطاّدا  ٚا٫قتؿادٟ قاٍ تعاىل : ٛ٘ا ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢  ًٝ َٕ ُع ُٜس٢ُٜدٚ َٔ ٜيا  ٤ًٔرٜ َٗا ٔي ًٝ َِْذَع ًٜٞو ايٖداُز اٞيآٔخَس٠ٝ  ٔت

ُُٖتٔكنَي ًٞ  . 3َٚاٞيَعأقَب١ٝ ٔي

ٓؿظ ٚايعكٌ، ٚاؿٝا٠ بػعبٗا املتعدد٠، ٖٚٛ خًٌ ٚض٤ٛ ؾايؿطاد قسٜٔ ا٫ضتبداد، ؾطاد اي    

ُٝٞؿٔطَد ٔؾٝٗا اضتػ٬ٍ ، ٚقد ذنس ايكسإٓ ايهسِٜ أمنٛذدا ؾكاٍ تعاىل:  َٛي٢٤ َضع٢ ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ ٔي َٚإ٢ذا َت

َ٘ ٜأ ٤ً ُ٘ اٖتل٢ اي ٌَ ٜي َٚإ٢ذا ٔقٝ ُٜٔشٗب اٞيٜؿطاَد .  ُ٘ ٜيا  ٤ً َٚاي  ٌَ ِٖٓط َٚاي ًٜٔو اٞيَشِسَخ  ِٗ ُٜ َٚ ُ٘ ٢ِ ٜؾَشِطُب ُ٘ اٞئعٖص٠ٝ ٔباٞيإ٢ِث َخَرِت

ُٔٗاُد   َٜٚئب٦َِظ اٞي  ُِ ٖٓ َٗ َد
..ٜٓتػس ايؿطاد تاز٠ باضِ اؿس١ٜ، ٖٚٛ ؾطاد غاٌَ يًعكا٥د ٚا٭خ٬م،  4

ٚا٫داز٠ ٚاؿهِ ٚا٫قتؿاد، ٚايتعًِٝ ٚاإلع٬ّ ٚايب١٦ٝ، ؾ٬ بد َٔ تٛٗرل اؿٝا٠ َٔ ايؿطاد ست٢ 

١ٕٖٝ ٓٗٛض َٔ ددٜد، قاٍ تعاىل تطتشل ا٭١َ اجملد ٚاي ِِ ٝأٚٝيٛ َبٔك ًٔٝه ِٔ ٜقِب َٔ  ٢ٕ َٔ اٞيٝكُسٚ َٔ  َٕ ٫ِٛ ٜنا ًٜ ٜؾ

ََا ٝأِتس٢ ُُٛا  ًٜ َٔ ٜظ َٚاٖتَبَع اي٤ٔرٜ  ِِ ُٗ ِٓ َٔ َٓا  ِٝ َِْذ ِٔ ٜأ ُٖ َٔ  ٬ًٟٝٔ ٢ٔ اٞيٜؿَطأد ٔؾٞ اٞيٜأِزض٢ إ٢ي٤ا ٜق َٕ َع ِٛ َٗ ِٓ َٜ ٔ٘ ٝؾٛا ٔؾٝ

ََا ٜن َٚ َٔنَي،  َُِذس٢ ُْٛا  َٕ َٜٚنا َُِؿًُٔشٛ َٗا  ًٝ ِٖ َٜٚأ  ٣ِ ًٞ ًٜٔو اٞيٝكَس٣ ٔبٝع ِٗ ُٝ َٕ َزٗبٜو ٔي ا
5 . 

َٚٔ ؾٛز ايؿطاد أٜكا ايتبع١ٝ ايؿهس١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ٚاإلقتؿاد١ٜ ... اخل اييت تعد أسد أِٖ    

دعا٥ِ ايكعـ يف ا٭١َ; نْٛٗا تعد ضببا ز٥ٝطا يًتؿسق١ ٚايتٓاشع ايرٟ سٌ بأَتٓا.ْٚهٌ ؾٝ٘ 

َ٘  زضِ ايكسإٓ ايهسِٜ قاْْٛا بني ؾٝ٘ إٔ عاقب١ ايؿطاد إىل شٚاٍ ؾكاٍ تعاىل :بأبٓا٥ٗا ، ٚقد  ٤ً ٕٖ اي إ٢

 َٕ َُٛ ُُِذس٢ َٙ اٞي ِٛ ٜنس٢ َٜٚي  ٔ٘ َُأت ًٔ ُ٘ اٞيَشٖل ٔبٜه ٤ً ُٜٔشٗل اي َٚ  . َٔ ُُٞؿٔطٔدٜ ٌَ اٞي َُ ًُٔض َع ُِٜؿ ،ٚا٭َس حيتاز إىل    6ٜيا 

ِِ ٜأؾدل قاٍ تعاىل:  ُٗ ِٓ َٔ َٓا  ًٞ َََٕٚدَع ُٛٓ ُٜٛٔق َٓا  َٜأت ُْٛا ٔبآ َٜٚنا ُٖا َؾَبُسٚا  َْا ٜي َِس٢ َٕ ٔبٜأ ُِٗدٚ َٜ  ١ُٟٖ ٥ٔ 7  ٌٚن ،

ِٛ   ذيو خبٝح ٚشبد ضٝرٖب مبذ٧ٝ اؿل قاٍ تعاىل:  َٜٚي ُٝٚب  ٤ٛ َٚاي ٢ٟٛ اٞيَدٔبُٝح  َِٜطَت ٌِ ٜيا  ٝق

َٜا ٝأٚٔيٞ اٞيٜأٞيَبأب  َ٘ ٤ً َٕ ٜأِعَذَبٜو ٜنِجَس٠ٝ اٞيَدٔبٝٔح ٜؾاٖتٝكٛا اي ًُٔشٛ ِِ ُتٞؿ ٤ًٝه ٌِ َدا٤َ اٞيَشٗل ، ٚقاٍ :   8ٜيَع َٚٝق

                                                             
 ــ ا٫ضتبداد: غسٜط ؾٛتٞ َطذٌ ضًُإ ايعٛد٠ 1
  29ــ ضٛز٠ ايػعسا٤ اٯ١ٜ  : 2
 . 83ايكؿـ اٯ١ٜ : ــ  ضٛز٠   3
 . 206،  205ــ ضٛز٠ ايبكس٠ ، اٯٜتإ :  4
 117ــ  116ــ ضٛز٠ ٖٛد اٯ١ٜ :  5
 . 82ٚ  81ــ  ضٛز٠ ْٜٛظ اٯٜتإ :   6
 . 24ــ  ضٛز٠ ايطذد٠ اٯ١ٜ :   7
 . 100ــ  ضٛز٠ املا٥د٠ اٯ١ٜ :   8
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ُٖٟٛقا َٕ َش ٌَ ٜنا ٕٖ اٞيَبأط ٌُ إ٢ ََٖل اٞيَبأط َٖا  ، ٚقاٍ :  1ََٚش ٠١َٜ ٔبٜكَدز٢ ِٚٔد ََا٤ّ ٜؾَطاٜيِت ٜأ َُا٤ٔ  َٔ ايٖط َٔ  ٍَ َِْص ٜأ

ٔ٘ ِٝ ًٜ َٕ َع ُٜٛٔقُدٚ ُٖا  َٔ َٚ ّٝا  ٌُ َشَبّدا َزأب ِٝ ٌَ ايٖط َُ ُ٘ ٜنَرٔيٜو  ٜؾاِسَت ًٝ َِٔج َََتاع٣ َشَبْد   ِٚ ١َٕٝ ٜأ ًٞ ٖٓاز٢ اِبٔتَػا٤َ ٔس ٔؾٞ اي

ُِٝهُح ٔؾٞ اٞي َٝ ٖٓاَع ٜؾ ِٜٓؿُع اي َٜ ََا  َٖا  َٜٚأ َُٖب ُدٜؿا٤ّ  َِٝر َٖا ايٖصَبُد ٜؾ ٌَ ٜؾٜأ َٚاٞيَبأط ُ٘ اٞيَشٖل  ٤ً ٜأِزض٢ َِٜكس٢ُب اي

 ٍَ ََِجا ُ٘ اٞيٜأ ٤ً َِٜكس٢ُب اي  .  2ٜنَرٔيٜو 

 نتائج انبحث          
 ميهٔ إمجاٍ أِٖ ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ضٓٔ ايٓٗك١ تتعًل مبذُٛع ا٭١َ .  -1

يًٓٗك١ اإلض١َٝ٬ عٛاٌَ إذا تٛاؾست فتُع١ ؼككت ايٓٗك١ املٓػٛد٠   -2

ؾإذا ؼككت ايعٛاٌَ ٚاْتؿت املٛاْع ؼكل املًٛٛب .       

م مٛ املطتكبٌ املٓػٛد .ا٬ْٛ٫م َٔ ايٛسٞ إىل ايعؿس ٖٛ َؿتاح ا٬ْٛ٫   -3

ؼكٝل ايٓٗٛض اؿكازٟ ؾسٜك١ غسع١ٝ ٚقسٚز٠ سٝات١ٝ . -4

ايٓٗك١ ٫ تكّٛ ع٢ً ا٭َٓٝات ٚإمنا تكّٛ ع٢ً ايعٌُ اؾاد ٚاملطتُس . -5

اَت٬ى أضباب ايك٠ٛ ٚا٫ضتعداد غسط يًٓٗك١ ايػا١ًَ . -6

َػادز٠ َسبع ايكعـ غسط يًٓٗٛض اؿكازٟ املٓػٛد. -7

ٗٛد َٔ ناؾ١ ايك٣ٛ اؿ١ٝ يف ا٭١َ سهاَا ٚقهَٛني ٚق٣ٛ ضٝاض١ٝ ٫ بد َٔ تعاؾس اؾ -8

 َٔ أدٌ تهاٌَ اؾٗٛد يتشكٝل َا تٓػدٙ ا٭١َ .   

ايٓٗك١ ئ تتشكل أٖداؾٗا املٓػٛد٠ إ٫ إذا ناْت غا١ًَ َٚتٛاش١ْ تعتُد ايعًِ أضاضا   -9

َع ايرات ٚاٯخس . شلا ، ٚاؿس١ٜ غعازا ٚضًٛنا شلا، ٚاؿٛاز أضًٛبا شلا يف ايتعاٌَ      

ضٓٔ اهلل ٫تتبدٍ ؾٗٞ ثابت١.  -10

اعتُاد ايبشح ايعًُٞ طسٜكا يًٓٗٛض ايطٟٛ ٚاملتٛاشٕ . -11

ايٝكني اؾاشّ بإٔ املطتكبٌ يإلض٬ّ . -12

 

                                                             
 . 81ــ  ضٛز٠ اإلضسا٤ اٯ١ٜ  :   1
 . 17ــ ضٛز٠ ايسعد اٯ١ٜ :   2
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

 املصادر واملراجع
 ايكسإٓ ايهسِٜ                

عبد ايهايف ايطبهٞ ، داز  اإلبٗاز يف غسح املٓٗاز ع٢ً َٓٗاز ايٛؾٍٛ إىل عًِ ا٭ؾٍٛ يًبٝكاٟٚ  عًٞ بٔ .1

 ٖـ.1404برلٚت ، ايٛبع١ ا٭ٚىل ،  –ايهتب ايع١ًُٝ 

إزغاد ايؿشٍٛ إيٞ ؼكٝل اؿل َٔ عًِ ا٭ؾٍٛ قُد بٔ عًٞ بٔ قُد ايػٛناْٞ ـ  ؼكٝل : ايػٝذ  .2

 ّ .1999 -ٖـ 1419أمحد عصٚ عٓا١ٜ ، داز ايهتاب ايعسبٞ ايٛبع١ : ايٛبع١ ا٭ٚىل 

. ٤ٛ52 ض١ٓ اهلل يف اـًل أمحد قُد نٓعإ نتاب ا٭١َ زقِ أشَتٓا اؿكاز١ٜ يف ق .3

أضاع  ايب٬غ١  ، داز اهلل أبٞ ايكاضِ قُٛد بٔ عُس ايصكػسٟ ؼكٝل عبد ايسسِٝ قُٛد داز املعسؾ١  .4

ّ .1979ٖـ ــ 1399برلٚت ب ط 

ا٫ضتبداد ضًُإ ايعٛد٠ غسٜط ؾٛتٞ َطذٌ  . .5

 ّ.2008َؿس  اؾٝص٠ ايٛبع١ ايجا١ْٝ  ا٫ضتك٬ٍ اؿكازٟ د قُد عُاز٠ ْٗك١  .6

ّ .1995ٖـ ــ 1416اإلض٬ّ سكاز٠ ايػد د ٜٛضـ ايكسقاٟٚ َهتب١ ٖٚب١ ايكاٖس٠ ايٛبع١ ا٭ٚىل   .7

 ّ . 2007اإلض٬ّ ٚايتشدٟ اؿكازٟ د محدٟ ٚايٞ  غسٚم يًتػس ٚايتٛشٜع َؿس ايٛبع١ ا٭ٚىل   .8

بٔ قُد املدتاز بٔ عبد ايكادز اؾهين ايػٓكٝٛٞ   أقٛا٤ ايبٝإ يف إٜكاح ايكسإٓ بايكسإٓ  قُد ا٭َني .9

 َـ . 1995 -ٖـ  1415داز ايؿهس يًٛباع١ ٚ ايٓػس ٚ ايتٛشٜع برلٚت  

 ا٫قتؿاد يف ا٫عتكاد أبٛ ساَد قُد بٔ قُد ايػصايٞ ايٛٛضٞ ٚقع سٛاغٝ٘:عبد اهلل قُد اـًًٝٞ  .10

ت١ُٝٝ اؿساْٞ اؿٓبًٞ ايدَػكٞ  ؼكٝل: اإلميإ: تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بٔ عبد اؿًِٝ ابٔ  .11

 ّ : .1996ٖـ/1416قُد ْاؾس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ،املهتب اإلض٬َٞ، عُإ، ا٭زد ٕ ،ايٛبع١: اـاَط١، 

ُٓد بٔ َستك٢، ايٖصبٝدٟ ، دزاض١ ٚؼكٝل : عًٞ غرلٟ،  .12 ُٓد بٔ ق تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع ،ق

 املٛبع١ احملُد١ٜ ، ايكاٖس٠ . 

ٜس ٚايتٜٓٛس ، قُد ايٛاٖس بٔ قُد بٔ قُد ايٛاٖس بٔ عاغٛز ايتْٛطٞ  ايداز ايتْٛط١ٝ يًٓػس ايتشس .13

ٖـ . 1984تْٛظ ،  –

 1برلٚت ، ط –ايتعسٜؿات ،عًٞ بٔ قُد بٔ عًٞ اؾسداْٞ ؼكٝل : إبساِٖٝ ا٭بٝازٟ  داز ايهتاب ايعسبٞ  .14

   ،1405. ٙ 

 ٖـ . 1383ايهتب ايعسب١ٝ ، ايكاٖس٠ ، ايتؿطرل اؿدٜح، قُد عصت دزٚش٠ ،داز إسٝا٤ .15

 ّ( . 1997تؿطرل ايػعساٟٚ ، قُد َتٛيٞ ايػعساٟٚ  َٛابع أخباز ايّٝٛ ) ْػس عاّ  .16

تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ، أبٛ ايؿدا٤ إزلاعٌٝ بٔ عُس بٔ نجرل ،داز ايهتب ايع١ًُٝ، َٓػٛزات قُد عًٞ  .17

 ٖـ . 1419،  1برلٚت ط –بٝكٕٛ 
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

 ،عبد ايهسِٜ ْٜٛظ اـٛٝب ، داز ايؿهس ايعسبٞ ، ايكاٖس٠ .ايتؿطرل ايكسآْٞ يًكسإٓ  .18

تؿطرل املساغٞ،  أمحد بٔ َؿٛؿ٢ املساغٞ، غسن١ َهتب١ َٚٛبع١ َؿٛؿ٢ ايباب٢ اؿً ي ٚأ٫ٚدٙ، َؿس ،  .19

 ّ . 1946 -ٖـ  1365، 1ط

املؿس١ٜ تؿطرل املٓاز  ) تؿطرل ايكسإٓ اؿهِٝ (، قُد زغٝد بٔ عًٞ زقا  ايكًُْٛٞ اؿطٝين اشل١٦ٝ   .20

 ّ . 1990ايعا١َ يًهتاب 

،  2ايتؿطرل املٓرل يف ايعكٝد٠ ٚايػسٜع١ ٚاملٓٗر ، ٖٚب١ بٔ َؿٛؿ٢ ايصسًٝٞ ، داز ايؿهس املعاؾس ، دَػل،  ط .21

 ٖـ. 1418

 ٖـ . 1413،  10برلٚت ، ط –ايتؿطرل ايٛاقض  ، قُد قُٛد سذاشٟ، داز اؾٌٝ اؾدٜد  .22

ّ  ٚ  1997ايكاٖس٠ ،   –ضٝد طٓٛاٟٚ ، داز ْٗك١ َؿس ، ايؿذاي١ ايتؿطرل ايٛضٝط يًكسإٓ ايهسِٜ،  قُد  .23

1998 .  ّ 

تٝطرل ايهسِٜ ايسمحٔ يف تؿطرل ن٬ّ املٓإ، عبد ايسمحٔ بٔ ْاؾس  ايطعدٟ،ؼكٝل:عبد ايسمحٔ بٔ  .24

 َع٬ ايًٛحيل، داز ايط٬ّ، ايسٜاض 

ُد زغاد ضامل داز ايعٛا٤ ، داَع ايسضا٥ٌ، تكٞ ايدٜٔ أمحد بٔ عبد اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ ، ؼكٝل : ق .25

 ّ.2001 -ٖـ 1422،  1ايسٜاض، ط

اؾاَع ايؿشٝض ) ضٓٔ ايذلَرٟ ( ، أبٛ عٝط٢ قُد بٔ عٝط٢ ايذلَرٟ ؼكٝل : أمحد قُد غانس  .26

ّ.1978ٖـ ـــــ 1398،  2َٛبع١ َؿٛؿ٢ ايبابٞ اؿً ي      ٚأ٫ٚدٙ ، ط

ْؿازٟ اـصزدٞ ايكسط ي،  ؼكٝل : ٖػاّ زلرل اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ، أبٛ عبد اهلل قُد بٔ أمحد ا٭ .27

 ّ 2003ٖـ ــ  1423ايبدازٟ، داز عامل ايهتب، ايسٜاض، 

 دٌٝ ايٓؿس املٓػٛد  ، ٜٛضـ ايكسقاٟٚ ، د ط ٚ ت . .28

ٖـ ــ 1424،  1اؿس١ٜ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ،  عًٞ قُد قُد ايؿ٬بٞ ،داز ايتٛشٜع ٚايٓػس،  ايكاٖس٠،  ط .29

2012. ّ 

،  1ات ٚطبٝع١ ايؿساع بني اؿل ٚايباطٌ، َٛض٢ إبساِٖٝ اإلبساِٖٝ ، داز ا٫ع٬ّ ، عُإ ، طسٛاز اؿكاز .30

 ّ .2003ٖـ ــ 1423

،  أبٛ اؿطٔ عًٞ اؿطين ايٓدٟٚ،  إعداد ضٝد عبد املادد ايػٛزٟ، داز ابٔ نجرل ،دَػل، دزاضات قسآ١ْٝ .31

 ّ .2010ٖـ ــ 1431،  2ط

إلض١َٝ٬، امل٪متس ايدٚيٞ ايطادع ، عٛخ ع١ًُٝ قه١ُ ، داَع١ املٓٝا، ايرات ٚاٯخس يف ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ ٚا .32

2009.ّ 
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

،  2ايرزٜع١ اىل َهازّ ايػسٜع١،  ايساغب ا٭ؾؿٗاْٞ ،ؼكٝل: أبٛ ايٝصٜد ايعذُٞ، داز ايٛؾا٤، املٓؿٛز٠ ، ط .33

ّ .1987ٖـ  ــ  1407

 قُٛد ابٔ عبداهلل اؿطٝين ا٭يٛضٞ . زٚح املعاْٞ  يف تؿطرل ايكسإٓ ايععِٝ ٚايطبع املجاْٞ، غٗاب ايدٜٔ .34

 ّ .2005،  7ضس تأخس ايعسب ٚاملطًُني، قُد ايػصايٞ ، داز  ْٗك١ َؿس ، ط .35

ض١ٓ اهلل يف عكاب ا٭َِ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ، عبدد ايط٬ّ بٔ ْؿس اهلل ايػسٜـ ، داز املعساز ايدٚي١ٝ يًٓػس،  .36

 ّ.1994ٖـ ــــ 1415، 1ايسٜاض ،ط

ا٭َِ ٚا٭ؾساد يف ايكسإٓ ايهسِٜ أؾٍٛ ٚقٛابط ،فدٟ قُد قُد عاغٛز، داز ايط٬ّ ايطٓٔ ا٫شل١ٝ يف  .37

 ّ .2006ٖـ ــ 1427،  1يًٛباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٚايذلمح١ ،ايكاٖس٠ ، ط

ايطٓٔ ا٫شل١ٝ يف ا٭َِ ٚاؾُاعات ٚا٭ؾساد يف ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬،  عبد ايهسِٜ شٜدإ ، َ٪ضط١ ايسضاي١  .38

 ّ .1993ٖـ ــ 1414،  3،برلٚت، ط

ايطٓٔ ا٫شل١ٝ يف اؿٝا٠ ا٫ْطا١ْٝ ٚأثسٖا يف ايعكٝد٠ ٚايطًٛى ،غسٜـ ايػٝذ ؾاحل أمحد اـٛٝب  .39

 ّ .2004ٖـ ــ 1425،   1منهتب١ ايسغد، ايسٜاض ٚايداز ايعجُا١ْٝ عُإ،  ط

 ٬ّ إٚ ٫ٜٔ .،َتاح ع٢ً َٛقع  إض 2009ْٛؾُدل  08ضٓٔ اهلل يف اؿكازات، عؿاّ أمحد ايبػرل، ا٭سد،  .40

،  1ضٓٔ اهلل يف سٝا٠ ا٭َِ يف ق٤ٛ ايهتاب ٚايط١ٓ،  سطني غسؾ١،  َ٪ضط١ ايسضاي١، برلٚت ـ دَػل ، ط .41

 ّ . 2008ٖـ ــ 1429

ايطرل٠ ايٓب١ٜٛ ،عبد املًو بٔ ٖػاّ بٔ أٜٛب اؿُرلٟ املعاؾسٟ ،ؼكٝل ط٘ عبد ايس٤ٚف ضعد، داز اؾٌٝ،  .42

ٖـ . 1411برلٚت، ب ط ،  

 ايًػ١  اؾٖٛسٟ   . ايؿشاح يف .43

ــ 1422،  1ؾشٝض ايبدازٟ،  أبٛ عبد اهلل قُد بٔ ازلاعٌٝ ايبدازٟ، داز اسٝا٤ ايعسبٞ، برلٚت ، ط .44 ٖـ 

2001. ّ 

 ّ . 1981 -ٖـ  1402،  4برلٚت، ط –ؾؿ٠ٛ ايتؿاضرل ، قُد عًٞ ايؿابْٛٞ، داز ايكسإٓ ايهسِٜ  .45

ابٔ قِٝ اؾٛش١ٜ، ؼكٝل: بطاّ عبد ايٖٛاب  ايؿ٠٬ ٚسهِ تازنٗا ، قُد بٔ أبٞ بهس أٜٛب ايصزعٞ .46

 ّ.1996 – 1416،  1برلٚت، ط –اؾابٝـ ، داز ابٔ سصّ ، قدلف 

 ايعاَٞ ايؿؿٝض َٔ إؾدازات فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ ايكاٖس٠ . .47

ؾتض ايكدٜس،  قُد بٔ عًٞ بٔ قُد بٔ عبد اهلل ايػٛناْٞ ، داز ابٔ نجرل ـــ  داز ايهًِ ايٛٝب ، دَػل  .48

 ٖـ .  1414،  1ٚت طـــ  برل

ؾك٘ اؾٗاد دزاض١ َكاز١ْ ٭سهاَ٘ ٚؾًطؿت٘ يف ق٤ٛ ايهتاب ٚايط١ٓ ، ٜٛضـ ايكسقاٟٚ، َهتب١ ٖٚب١،  .49

 ّ.2009ٖـ  ـــ 1420،  1ايكاٖس٠ ،ط
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 فرحاى خالد هقبل ًاجيد/                         

ّ .2007ٖــ ــ 1428ؾك٘ ايٓؿس ٚايتُهني يف ايكسإٓ ايهسِٜ،  عًٞ قُد ايؿ٬بٞ، داز ابٔ اؾٛشٟ، ايكاٖس٠  ،  .50

اإلض١َٝ٬  ،  أمحد ْٛؾٌ ٚقُد عبد ايػين املؿسٟ ٚقُٛد أمحد عٜٛك١، داز عُاز ،عُإ يف ايجكاؾ١  .51

 ّ .  1984ٖـ ــ 1404،  1ط

ٖـ ــ  1400،   9ايكاٖس٠،  ط -يف ظ٬ٍ ايكسإٓ ، ضٝد قٛب إبساِٖٝ سطني ايػاذيٞ،  داز ايػسٚم ، برلٚت .52
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