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القىاعد العبهت وإجراءاث الٌشر

أوالً :القواعد العامة:
 تٓػس ايبشٛخ بايًػتني ايعسبٚ ١ٝاإلظبًٝص ،١ٜيف طبتًف فسٚع املعسف١
اإلْطاْٚ ١ٝاييت تتٛافس فٗٝا ايػسٚط اآلت:١ٝ
 )2إٔ ٜه ٕٛايبشح أصٝالً ٚتتٛافس ف ٘ٝغسٚط ايبشح ايعًُ ٞاملعتُد عً٢
املٓٗذ ١ٝاملتعازف عًٗٝا يف نتاب ١ايبشٛخ ايعًُ.١ٝ
 )1إٔ ٜه ٕٛايبشح َهتٛباً بًػ ١ضًَ ١ُٝساعٝاً دق ١اسبسٚف ٚاألغهاٍ  -إٕ
ٚددت َٚ -طبٛعاً عًْ ٢عاّ ( )IBMبربْاَر  WORDببٓط (ٚ )26خبط
(ٚ )Traditional Arabicأال ٜصٜد عدد صفشات ايبشح عٔ  00صفش١
َتطُٓ ١اهلٛاَؼ ٚاملسادع .
 )0إٔ ٜه ٕٛايبشح ًَتصَاً بدق ١ايتٛثٝل ٚسطٔ اضتعُاٍ املصادز ٚاملسادع
ٚتجبٝتٗا ناآلت :ٞتهتب نٓ ١ٝاملؤيف (اضِ ايعا )١ً٥ثِ األمسا ٤األخس٣
يًُؤيف ٚميهٔ االنتفا ٤باسبسٚف اييت تػري إىل أمسا ،٘٥ثِ ٜهتب أمسا٤
املؤيفني املػرتنني َع٘  -إٕ ٚددٚا  ًٜٞ -ذيو ضٓ ١ايٓػس (ثِ عٓٛإ
ايبشح ٚاضِ اجملًَٚ ١هإ ايٓػس ،اجملًد ٚعدد ايصفشات).
 )4أال ٜه ٕٛايبشح قد ضبل ْػس ٙأ ٚقدّ يًٓػس يف أ ٟدٗ ١أخس.٣
ٜ )5سفل بايبشح ضري ٠ذاتَٛ ١ٝدصَ ٠ع ذبدٜد ايتدصص ايدقٝل ايرٜٓ ٟتُٞ
إيَٛ ٘ٝضٛع ايبشح املساد ذبهْٚ ُ٘ٝػس. ٠
 )6زض ّٛايٓػس تكدز بـ ( )25مخط٘ عػس أيف زٜاٍ ميين يًُٝٓٝني ٚ ،بـ()200
َا ١٥دٚالز أَسٜه ٞيػّٝس ايُٝٓٝني تسضٌ اىل سطاب ازباَع ١عرب سٛاي٘
بٓه ١ٝعرب بٓو ايتطأَ اإلضالَ ٞايدٚي ٞفسع سد ٙحبطاب زقِ ()203
ضٜٛفت (.)TIBKYESA101
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القىاعد العبهت وإجراءاث الٌشر

ثانياً :إجراءات النشر:
 تسضٌ ْطدتإ َٔ ايبشح عًٚ ٢زم  A4عً ٢إٔ ته ٕٛاملادَ ٠طبٛع١
مبطافات َصدٚد ١بني األضطس ٚعًٚ ٢د٘ ٚاسدٚ ،ضبفٛظ ١عًCD ٢

َتٛافل َع أدٗصٚ )IBM( ٠ذيو إىل عٓٛإ اجملًٚ ١تسضٌ ْطد ١أخس٣
بايربٜد االيهرت ْٞٚاشباص باجملً ، ١حبٝح ٜعٗس يف غالف ايبشح اضِ
ايباسح ٚيكب٘ ايعًَُٚ ٞهإ عًُ٘.
ٜ سفل بايبشح ًَدص يًبشح يف سدٚد ( 250 -200نًُ )١بايًػ ١ايعسب١ٝ
أ ٚبايًػ ١اإلظبًٝص.١ٜ
 خيطس ايباسح بكساز صالس ١ٝايبشح َٔ عدَ٘ خالٍ غٗس ٜٔعً ٢األنجس
َٔ تازٜذ اضتالّ ايبشحٚ ،مبٛعد ايٓػسٚ ،زقِ ايعدد اير ٟضٓٝػس ف٘ٝ
ايبشح.
 يف سايٚ ١زٚد َالسعات َٔ احملهُني تسضٌ املالسعات إىل ايباسح إلدسا٤
ايتعدٜالت ايالشَ ،١عً ٢إٔ تعاد خالٍ َد ٠أقصاٖا غٗس.
 يًُذً ١اسبل يف إعاد ٠ايبشح إىل صاسب٘ إٕ ٚددت ساد ١يبعض
ايتعدٜالت عً.٘ٝ
 ذبتفغ اجملً ١حبكٗا يف إخساز ايبشح ٚإبساش عٓا ٜ٘ٓٚمبا ٜتٓاضب ٚأضًٛبٗا
يف ايٓػس.
ٜ عًِ صاسب ايبشح بكب ٍٛعًُ٘ يًٓػس.
 تًتصّ اجملً ١بإزضاٍ ْطد َٔ ١ايعدد إىل صاسب ايبشح املٓػٛز بعد طبع
ايعدد.
 تؤ ٍٚمجٝع سكٛم ايٓػس يًُذً.١
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االفخخبخٍت

االفتتاحية

 بكًِ
زٝ٥ظ ايتشسٜس -زٝ٥ظ داَع ١االْديظ

 ٜــأت ٞإص ــدازْا هل ــرا ايع ــدد ٚٚطٓٓ ــا ق ــد خط ــا غ ــٛطًا بادب ــا ٙن ــجري َ ــٔ ايكط ــاٜا
املطسٚس ١بٌ ٚاملًش ١يف نٌ ايطاس ١ايٛطٓ ١ٝطٛالً ٚعسضًاٚ ،الضُٝا بعـد ايتفـاؤٍ ايـرٟ
عاّ مجٝع األٚضاط ايداخًٚ ١ٝاشبازد ١ٝبعد ظباح َؤمتس اسبٛاز ايـٛطين ايػـاٌَ ايـرٟ
أخــسز ايــَ ُٔٝــٔ عٓــل ايصدادــٚ ،١تتذــ٘ ازبٗــٛد ايٝــ ّٛيرتمجــ ١طبسداتــ٘ ايــيت ٜــأت ٞيف
طًٝعتٗـا إقــساز ايٓعــاّ االذبــاد ٟايفٝــدزاي ٞيًدٚيــ ١ايُٝٓٝــ ١ازبدٜــدٚ ،٠عًٝــ٘

تػــهٌٝ

زبٓ ــ ١األق ــاي ِٝاي ــيت أعًٓ ــت بص ــٛز ٠زمس ٝــ ١ع ــٔ إْػ ــا ٤األق ــاي ِٝاإلداز ٜــَ ١ساع ٝــ ١ي ــد٣
تهٜٗٓٛا ازبٛاْب ايتازخيٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝايطـٗٛي ١اإلدازٜـ ١ملٛاطٓٗٝـاٖٚ ،ـ ٞضـتشكل دٚزٖـا
اسبكٝكــٚ ٞاملسدــَٗٓ ٛــا إذا دــسَ ٣ــٔ خالهلــا تٛشٜــع عــادٍ يًطــًطٚ ١ايجــس ،٠ٚنُــا دــس٣
تػــه ٌٝزبٓــ ١صــٝاغ ١ايدضــتٛز املٓــاط بٗــا ذبٜٛــٌ َكــسزات َــؤمتس اسبــٛاز إىل صــٝاغات
قاْْٝٛــًَ ١صَــ ١متجــٌ عك ـدًا ملــٛاطين ازبُٗٛزٜــ ١االذبادٜــ ١ايٛيٝــدٖٚ ٠ــِ ايــر ٜٔضــٝتِ
اضتفتاؤٖ ِ يف ايفرت ٠ايكً ١ًٝايكادَ ١يٝصـب ايدضـتٛز املستكـب ضبـٌ تٓفٝـر يهـٌ ايكـ٣ٛ
ايطٝاضٚ ١ٝضا٥س غسا ٥اجملتُع .
ٚنايعــادْ ٠ؤنــد ْٚػــدد باضــتُساز عًــ ٢إٔ املؤضطــات ايتعًُٝٝــٚ ١املسانــص ايبشجٝــ١
ٚعًــ ٢زأضــٗا ازباَعــات ايٛطٓٝــ ١سهَٝٛــَٗٓ ١ــا أ ٚأًٖٝــَٚ ،١ــٔ بٗٓٝــا داَعــ ١األْــديظ
ض ــتعٌ ٖ ــ ٞايعك ــٌ املفه ــس ٚاألدا ٠ايعًُٝـ ـٚ ١امل ــالذ اآلَ ــٔ إلع ــاد ٠دزاض ــٚ ١ذبً ٝــٌ ن ــٌ
املػهالت اييت ْٛادٗٗا يف طبتًف األصعد ،٠ثِ اشبسٚز بسؤ ١ٜعًُٚ ١ٝعًُ ١ٝسبًـٗا مبـا
حيكل أٖداف ايتُٓٚ ١ٝحيكل ايسفاٖ ١ٝيإلْطإ باعتباز ٙأدا ٠ايتُٓٚ ١ٝغاٜتٗا.
إٕ داَعتٓا داَع ١األْديظ يًعًٚ ّٛايتكٓٚ ١ٝاسدَ ٠ـٔ ازباَعـات ايـيت ذبُـٌ عًـ٢
ناًٖــٗا َجــٌ ٖــر ٙايكــٚ ِٝاملعــاْ ٞايٓبًٝــٖٚ ،١ــَ ٞــٔ خــالٍ َٓربٖــا ايعًُــٚ ٞايبشجــٞ
(صبً ــ ١األْ ــديظ يًعً ــ ّٛاإلْط ــاْٚ ١ٝاالدتُاع ٝــ )١تط ــع ٢إىل تٛض ــٝع فسص ــ ١قسا٤تٗ ــا
ٚتــدا ٍٚضبتٜٛاتٗــا عــرب اعتُادٖــا ْعــاّ ايٓػــس اإليهرتْٚــ ٞاملٛضّــع يإلصــدازات املتتاي ٝـ١
عً ٢املٛقع اإليهرت ْٞٚيًذاَع ،١يهٜ ٞطٌٗ عً ٢األنادميٝني ٚمجٝع املٗتُني باجملاٍ
هجلت األًدلس للعلىم اإلًسبًٍت واالجخوبعٍت
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االفخخبخٍت

ايبشج ــَ ٞتابع ــ ١دد ٜــد األحب ــاخ املٓػ ــٛز ٠ع ــرب ٖ ــر ٙايٓاف ــرٚ ،٠ق ــد د ــس ٣اعتُ ــاد آي ٝــ١
ايتٛاصــٌ باجملــاٍ ايبشجــَ ٞتابعــ ١ددٜــد األحبــاخ املٓػــٛز ٠عــرب ٖــر ٙايٓافــر ،٠نُــا
اعتُ ــاد آي ٝــ ١يًتٛاص ــٌ ٚايرتاض ــٌ ٚذبه ــ ِٝاألحب ــاخ إيهرتْٝٚـ ـاً مب ــا ٜبط ــط اإلد ــسا٤ات
ٚخيتص ــس اي ــصَٔ َ ــٔ أد ــٌ إتاس ــ ١ايفسص ــ ١يٓػ ــس أن ــرب قــدز َ ــٔ األحب ــاخ ٚايدزاض ــات
ايعًُ. ١ٝ
إٕ ازباَعـ ١قــد خطـت َٓــر ايعـدد املاضــ ٞغـٛطًا أبعــد ٚأعُـل داليــ ،١متجـٌ يف إصــداز
اجملً ١بصٛز ٠ربصصَ ١ٝطتكً ١حبٝح ٜػط ٞعدد َٔ اجملً ١أحبـاخ ٚدزاضـات يف اجملـاٍ
ايتطبٝكٚ ٞحيٌُ اضِ ( صبً ١األْديظ يًعً ّٛايتطبٝكٚ ،) ١ٝعدد آخس دزاضـات ٚأحبـاخ
ايعًـ ّٛيف اجملــاٍ االدتُــاعٚ ٞاإلْطـاْ ٞحيُــٌ اضــِ ( صبًـ ١األْــديظ يًعًــ ّٛاإلْطــاْ١ٝ
ٚاالدتُاعٚ ،) ١ٝال غو إٔ ٖر ٙاشبط ٠ٛضتشكل ،نُـا ْعتكـد ،تٛضـعاً أفكٝـاً ٚزأضـٝاً يف
صبــاٍ ْػ ــس األحب ــاخ ٚايدزاض ــات ،هل ــرا فك ــد أعــدْا ت ــسق ِٝاألع ــداد يٝشُ ــٌ ٖ ــرا ايع ــدد
زقِ( )1تبعًا يًعدد األ ٍٚايطابل يَ٘ ،ـع االستفـاظ ايتطًطـً ٞيرتتٝـب اجملًـداتٚ ،ايـٓص
عً ٢ضٓ ١اإلصداز  ٖٞٚاآلٕ ايطٓ ١ايعاغـسٚ ،٠إْٓـا يٓأَـٌ إٔ عبعـَ ٢ـٔ مجٝـع ايبـاسجني
ٚايدازض ــني يف ازباَع ــات اسبه َٝٛــٚ ١األًٖ ٝــٚ ١ايهً ٝــات املتدصص ــٚ ١املسان ــص ايبشج ٝــ١
بايتفاعٌ ٚايتٛاصٌ ٚاملػازن ١بأحباثِٗ يف نال اجملايني ايتدصصني مبا ٜػـهٌ إغٓـا٤
يًُاد ٠ايعًُ ١ٝهلر ٙاجملً ١احملهُ. ١
ٜٚػـ ــٌُ ٖـ ــرا ايعـ ــدد باقـ ــَ ١ـ ــٔ ايكطـ ــاٜا اسبٜٛٝـ ــٚ ١ايبشـ ــٛخ ايعًُٝـ ــٚ ١ايدزاضـ ــات
املتدصص ١يف اجملاٍ االدتُاعٚ ٞاإلْطاْٚ ،ٞازباَع َٔ ١خـالٍ صبًتٗـا ٖـر ٙيتشـسص
د َٚـاً عًــ ٢اضــتكطاب ايدازضــني ازبــادٚ ٜٔايبــاسجني املتُٝــصٚ ٜٔتــٛفري َٓــرب عًُــ ٞهلــِ
ٜػ ـ ــذعِٗ عً ـ ــ ٢املص ٜـ ــد َ ـ ــٔ اإلْت ـ ــاز ايعًُ ـ ــٚ ٞايبشج ـ ــ ٞباعتب ـ ــاز ٙإس ـ ــد ٣املؤغ ـ ــسات
االضرتاتٝذ ١ٝيٓٗط ١األَٚ ١تكدَٗا .
ٚال ٜطــعٓا يف ختــاّ نًُتٓــا إال إٔ ْػــهس نــٌ تًــو األقــالّ ٚاألٜــاد ٟايــيت مل تــأٍ
دٗداً ست ٢ظٗس ٖرا ايعدد إىل ايٓٛز ..
َتُٓني يٛطٓٓا ٚيهٌ َؤضطاتٓا ايتعًَٚ ١ُٝٝسانصْا ايبشجَ ١ٝصٜدًا َٔ ايعطا٤
ٚايتكدّ ٚاالشدٖاز .
هجلت األًدلس للعلىم اإلًسبًٍت واالجخوبعٍت
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العدد الثبًً الوجلد ( )4هبرس  4513م

تقديرات الوعلويي لبعض عواهل
فاعلية الودرسة اليوٌية
الدكتور /أحمد محمد برقعان
أستاذ اإلدارة التعليميت المشارك
بكليت التربيت – المكال  -جامعت حضرموث

الدكتور /سالم مبارك العوبثاني
استاذ المناهج وطرق التدريس المشارك
بكليت التربيت  -المكال  -جامعت حضرموث
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تكديرات املعلمني لبعض عوامل فاعلية املدرسة اليمنية

مكدمة:
ِعددا تقويددُِؤ تي منددْ وددو تموددُر تيًدددٕ يعة ددٕ ودداٗ اعددت٘ٔ تي منددت َ ت ّوًددت
َتددادتد ميدّددٕ تقويددُِؤ هدداوت ِوع دده ت منددت وًدوًددت عتقاروددٕ تمَ

دداتد َتةعّددٕ

تقهيْ٘ َؽةِج تقكُتدر تيوهُ ٌ تقيتدرٔ ٖ تقهًُض تجودعتتًت.
َوددو يددملت تيهأ دده موددف تقُمددُف ددٖ ودداٗ ت ّددٕ تيدداترو موددةت
ته د ٗ وددو مو ددٌ تمم د م َتددهًا وددو مو ددٌ تقفخددُة َتقارتمددت
تقعةعّٕ تقيت وتتاتل واترمًت

توددٕ

تِددٕ تميدّددٕ
فودعتتهددت

طُر تقوُوٌ مُ ؼيّه تيوأ فت تيوُمعٌ وهًت.

َود ددو تي عد ددةَف مى ت ّد ددٕ تيد دداترو تد ددةتف مرتفتطد ددت َةّيد ددت عتيه ُود ددٌ تيارمد ددّٕ
فد ددًت َتق دديت تو ددخقى ي ددْ تم ددةٗ و ددو وه ُو ددت

ة ّ ددٕ ت ددةتف عفع ددًت تق ددفعا

َتوكتول ّدت عّهًت َيملت ِوأ ب وو تقفتحثني تقه ة

ت ك تيه ُودت حودٖ توخيده

تقعت ّٕ تيأ ُعٕ (تـأّب  2006صَ )607م ِيك محدا

مى تممدبتم ودو تيوأ فدت

َتيعتِري تيخو عدٕ ظدُدٔ َ ت ّدٕ وودّدأ َتيةتفأدٕ تخةودت ععّدأ تيداٗ مودة هداوت
نويترم وهٌ ِوفت ا هت عكؤ مى وُدٔ تيه ُوٌ تيارمدّٕ يداف ووخدةو َر دؤ يدملت دتى
ي د د ددملت تمو د د ددة مع د د ددا مى نويف د د ددٌ َنعد د د ددل وتي د د دداِو د د ددٖ تمم د د ددبتم وه د د ددٌ ع د د ددُرٔ مَ
عخ ةٗ(تقعفا 2002م ص .)32
َقيددا حدداد حدداٗ ح يددت تقهيددتب تقع دّددٕ ععددا تيعددتِري ت متمددّٕ تقدديت كددو
تم ودتد ًّت

وةتوعٕ َتيّّؤ تيارمدٕ تقعت دٕ تودثدل ( :وارمدٕ تقايدةت٘  2007م

ص .)14 -1
 -1رؤِٕ تيارمٕ َرمتقوًت.
 -2تيوع ؤ َوت و كٌ وو وعترف َوًترت َمّؤ.
 -3فودع تقوع ؤ َعّٚوٌ تت تو دهٌ وو

تٙص تعودا ٖ تقوع ؤ تقهي .

 -4تقيّ ددتدٔ تيارمد ددّٕ تقععتق ددٕ تقد دديت و ددك تـ د ددتٙص تق دديت كهًد ددت و ددو ت عد ددات
َتقودّا.
هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية
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-5بدولة الكويت
والعولتجملودع
ويترإ

تيارمٕ ع ُرٔ وه دٕ َ ت ٕ.

 -6تموا تل تقوكهُقُوّت

تيارمٕ َتُظّعًت تُظّعت وّات.

 -7تقوهدّٕ تيًهّٕ تينواتوٌ.
 -8تينت٘قٕ َتحملتمفّٕ.
 -9تمموغ ل ت وثل ق دفين تيارمْ.
َما ذاة (تيعوٖ  )2005مفعٕ وعتِري تنتيؤ

ؼيّه تقععتقّٕ تيارمّٕ:

 )1مى تك ددُى ق دارمد ددٕ تقععتق ددٕ رمد ددتقٕ َتئ ددخٕ تعدد ددل ددٖ ئد ددًُٙت

ّ ددع تقعهتود ددة

تييترإ ٖ تقعد ّٕ تقوع ّدّٕ.
 )2مى ِنددُد تيارمددٕ تقععتقددٕ وهددت

ددتم وددو ت ويددتد َ ددتى تيارمددني مددُم َ ع د عددخى

ّع تقأ م كهًؤ تقُودُل ت وندوُٗ ت تيدتى حملودُٗ تيهدتيج تقارتمدّٕ َمى
ي م٘ تيارمني قاًِؤ تقيارٔ ٖ ونت أ تقأ م ق ُوُل ت يملت تينوُٗ .
 )3مى تكُى مّتدت تيارمٕ تقععتقٕ مّتدت تةعُِٕ تع ّدّٕ عتقٕ.
 )4مى تكُى ٖ تيارمٕ تقععتقٕ ووتععٕ ونودةٔ قويام تقأ م ٖ تقارتمٕ.
 )5مى تكُى ةص تقوع ؤ َتقاوو وهتمفٕ َووتحٕ ؾدّع تقأ م.
 )6مى تو ددّ تيارم ددٕ تقععتق ددٕ عّ ٚددٕ تةعُِ ددٕ َتع ّدّ ددٕ ِن ددُديت تقه ددتم َتقن ددعٖ م ددُ
ؼيّه ت ياتف وع تقيعُر عتقعاتقٕ َت وتى دَى ىعُر عتـُف وو تقعيتم.
 )7مى ِوعتَى مَقّت٘ ت وُر َو منت تجملودع وع تيارمٕ ٖ ئُ٘ ًؤ رمتقٕ تيارمدٕ
تقععتقٕ قوخيّه ت ياتف تقبعُِٕ َتقوع ّدّٕ هلت.
 )8عّهدددت ِددةٗ ( )Orloski, 1984, p111-112مخنددٕ هتوددة رّٙنددٕ تنددتيؤ
ؼيّه تقععتقّٕ تيارمّٕ; َيٖ:
 .1مى ِوُمددع تيع دددُى مى

ّددع تقأ د م تييددُى ونددوُٗ وّددا وددو تقوع ددّؤ عغددا

تقه ة و ت مة َتقفُّ تقيت ِختُى وهًت.
 .2مى ت اا تيارمٕ ٖ تع ّؤ تيًترت ت متمّٕ.
 .3مى توّ تيارمٕ وهت ت عّّٚت وهتمفت ق وع ّؤ ) .( Griffith, 1999, P. 267
 .4مى تُ ة تيارمٕ ن توت تيُ ّت -وةتمفّت وةتفأت عت ياتف تقوع ّدّٕ.
هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية
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تهدّ ددٕ ت حن ددتو ع ددتقُم٘

والعول قد داٗ تيارم ددٕ مّ ددتدٔ َت ّ ددٕ مُِ ددٕ تن ددًؤ
الكويتِو ددُ ة
بدولة .مى
5

َتمنود ددت٘ ق دارم ددٕ تع ددامل وف ددتدل تين ددتَتٔ َتقع ددال َتك ددت تقع ددةص قة ددع تق ددةَ
تيعهُِٕ ق دوع دني َتيع دني (.)joyce, 1993, p15
َتقععتقّددٕ هددا (تـدّنددْ 1428يد د ص  )7عخنًددت تيارمددٕ تقدديت ِوخيدده وددو

هلددت

عّٚدٕ وارمددّٕ نوهددٕ َوهددت توودددت ْ وارمددْ وّدا تددُ ةٍ مّددتدٔ وارمددّٕ ت ددٕ

ئددُ٘

رؤِوً ددت َرم ددتقوًت تقُتئ ددخٕ َوي ددترإ فودعّ ددٕ َتهدّ ددٕ وًهّ ددٕ ون ددواتوٕ ؾدّ ددع
تقع ددتو ني عً ددت َتُاّ ددا تؾ ددُدٔ َتين ددت٘قٕ َت م ددًتم

خ ددتد فود ددع و ددوع ؤ ِخ ددمل

عثيت ٕ تؿُتر َتقيُرٗ َتموخاتم تينوخاةت َتقويهّت .
عّهدت دة ( ) Creemers, 2002عدني عتقّدٕ تيارمدٕ School effectiveness
َؼنني تيارمٕ  .School Improvementي دا عععتقّدٕ تيارمدٕ عخنًدت تندوًاف
تقُمُف ٖ وتيُ وأ ُم تغدّريٍ What is to be changed
ماثة ت ّٕ .عّهددت ِندعٖ تقوخندني تيارمدْ

تيداترو قو دف

تقُمدُف دٖ اّدى كدو ق دداترو

مى توغري  how school can changeاْ توخنو.
ًَِ ددوؤ ددؤ ت دترٔ تُئ ددُ تقععتقّ ددٕ تيودتو ددت عتقغ ددت مرتفتط ددٌ ت دداٗ تقي ددارٔ ددٖ
ؼيّدده ت يدداتف تيةمددُوٕ حّددع تيددتو عتقّددٕ مٓ وه دددٕ دترِددٕ تدداٗ مددارتًت ددٖ
لتمل ت ياتف عخمل تك عٕ َوًدا َتدال تقععتقّدٕ ت دترِدٕ دٖ وداٗ تقوعت دل َتقهيدت
دت ل تيه دٕ َواٗ تقوعتَى تيثدة َتقععتل عني ت وات٘ ت دترِٕ.
َ عتقّٕ تيه دٕ ِعا وعّدترت يداٗ لتحًدت
ميدّٕ عتقّٕ ت دترِني َمارتًؤ

ؼيّده ت يداتف َتلتمليدت َيهدت ت ًدة

تقعدل ٖ ؼيّده ت يداتف تيةمدُوٕ َتداتد عتقّدٕ

تيه د ددت ذت ى ددعة ت ددةتد مى ؼي دده مي ددات ًؤ تقيخ ددّٕ و ددةتف عخي دداتف تيه د ددت
ت دترِٕ (نيُتى  2004ص.)213
َ ذت اددتى وعًددُم تقععتقّددٕ عُوددٌ ددتم ِيددري

ودداٗ ؼيدده ت يدداتف تيهجددأ وددو

ل وه ُوٕ ودو تيعدتِري تندوخام قيّدتو وندوُٗ مدت٘ تي مندت ت دترِدٕ َ ّدٌ د ى
ت ياتف تقوع ّدّٕ تعو وعتِري َونوُِت ويترنٕ َقّنت وأ يَٕ .وو ةؤ ى وعًدُم
تقععتقّددٕ تيارم ددّٕ ِي ددري

مدت٘ َح ددأ ته ّدّ ددٕ متٙد ددٕ ددٖ مي دداتف تع ّدّ ددٕ تن دددٖ

هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية
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مّتو ونوُٗ مدتًٙت ودو د ل ووُمد ت لدتمل يخةوتتًدت تقودٖ تيداوًت
تيارمٕالكويت كو
والعول
بدولة
ل بتًت ت قاتوّٕ ئدو وه ُوٕ تقوع ّؤ تقعتم.
َِهأ دده تقفتحثددتى

وددةت٘ يددملٍ تقارتمددٕ وددو نوددتٙج فدُ ددٕ وددو تقارتمددت تقدديت

ممددعة نوتٙجًددت ددو َوددُد دداد وددو نيددت تق ددعى َوُتنددب تـ ددل

ت دت٘ تيارمددْ

َوددو يددملٍ تقارتمددت درتمددٕ (تقكددةدٓ  )2007تقدديت ذاددة مى ونددوُٗ تيدداِةت تقبعددُِني
حُل تـ تٙص َت مه تقيت خب مى تو ى عًت تيارمدٕ تقثتنُِدٕ تقععتقدٕ ووُمدإٔ مَ
ري وُوُدٔ

تقُتمع َمى حُتقْ (  ) % 61وو تـ تٙص َت مه َتجملتم تقديت خدب

مى تو ددى عًددت تيارمددٕ تقثتنُِددٕ تقععتقددٕ تقنددعُدِٕ وُوددُدٔ مَ وُوددُدٔ
حدُتقْ (  ) % 39ددري وُوددُدٔ

حددا وددت َمى

تقُتمددع َم عددا ودو تقعدددل ددٖ ؼيّيًددت قاِددتدٔ ت ّددٕ

تياترو تقثتنُِٕ تؿكُوّٕ.
َما ذاة مِ دت ()Abu Nasser, 2009
عددني تيدداِةِو

درتمدٕ قدٌ دو َودُد ت و دت ادفرئ

ت ّددٕ ت دت٘ تي منددْ ق ددداترو تقثتنُِددٕ

واِهددٕ ت حنددت٘ عتيهأيددٕ

تقي ددةمّٕ عتيد ك ددٕ تقعةعّ ددٕ تقن ددعُدِٕ َي ددملت ِد د ةة ت ددخةريت ا ددفريت ددٖ ون ددوُٗ ت دت٘
تيارمْ.
َ ئ ددُ٘ وتم ددفه ك ددو تقي ددُل عخن ددٌ ذت اتن ددت ت ّ ددٕ تيارم ددٕ ت ددةتف َتوكتو ددل
وه ُوتتًت َتهتميًت د ى ذقدك ِيدري ت مى تقعت ّدٌ تدةتف عدتؾُدٔ تقديت ِهدتدٓ عًدت
تقعتمل مدُت٘ تقغةعدْ وهدٌ مم تقيدةمْ َيدملت ِعدةض ّهدت مى نةتودع وه ُوتتهدت تيارمدّٕ
يعة ٕ واٗ تقعت ّٕ َؼيّه وعتِري تؾُدٔ َو ىةتتًت.
َتقارتمددٕ تؿتقّددٕ توُتاددب وددع تقارتمددت تيًود دٕ عًددملت تجملددتل حّددع تًددوؤ عةوددا
ت ّٕ ععا تقعُتول ت متمّٕ ق دارمٕ

تجملودع تقّدين.

مشكلة الدراسة:
عهت٘ ٖ وتتيام كو ؼاِا ويك ٕ تقارتمٕ

تقونتؤل تقةّٙه ت تْ:

 -1وتتياِةت تيع دني قفعا ُتول ت ّٕ تيارمٕ تقّدهّٕ؟
َتوعة

هٌ تقونتؤم تآلتّٕ:

هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية
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والعول تيع دني ياٗ ت ّٕ (تقةؤِٕ تقةمتقٕ تقثيت ٕ) عتيارمٕ تقّدهّٕ؟
وتتياِةت
 بدولة الكويت-

وتتياِةت تيع دني ياٗ ت ّٕ (تيهتيج َتقوع ؤ تق وعْ) عتيارمٕ تقّدهّٕ؟

-

وتتياِةت تيع دني ياٗ ت ّٕ (تقيّتدٔ) عتيارمٕ تقّدهّٕ؟

-

وتتياِةت تيع دني ياٗ ت ّٕ (تقيدةتإ ودع ت مدةٔ َتجملوددع تحمل دْ) عتيارمدٕ
تقّدهّٕ؟

 -2يددل ُِوددا ت ددو ف دتل ح ددتّٙت حددُل ودداٗ تيدداِةت تيع دددني َ ت ّددٕ تقعُتوددل
تقنددتعيٕ عددت و ف تـ ددتٙص تقددُتردٔ عتقارتمددٕ(تقهُ تقوع ددّؤ تيارمددٕ تي يددل
تـ ٔ)

أهداف الدراسة:
تً دداف تقارتم ددٕ ت تقوع ددةف ددٖ تي دداِةت تيع د ددني ي دداٗ ت ّ ددٕ عع ددا ُتو ددل
تيارمد ددٕ عتؾدًُرِد ددٕ تقّدهّد ددٕ َاد ددملقك ود دداٗ ت د ددو ف يد ددملٍ تقويد دداِةت عد ددت و ف
تـ تٙص تقُتردٔ عتقارتمٕ.

أهمية الدراسة:
تهفع ميدّٕ تقارتمٕ تؿتقّٕ ممتِ ْ:
 -1ئةَرٔ تيةتوعٕ تينودةٔ دت٘ تي منت تيارمّٕ ق ُمُف ٖ َتمعًت تقعع ْ.
 -2مى درتم ددٕ ت ّ ددٕ تيارم ددٕ ِبت ددب ًّ ددت وعة ددٕ و دداٗ تم ددوعاتد تي دداترو قوخيّ دده
تؾُدٔ تيوأ فٕ وهًت.
 -3نددارٔ تقارتمددت تقدديت موةِددت ع ددُرٔ وفتىددةٔ قةوددا ت ّددٕ تيارمددٕ عتؾدًُرِددٕ
تقّدهّٕ.
 -4تقيكتَ ٗ تي ح ٕ ودو ماثدة ٚدٕ ودو تجملوددع ودو مَئدت تيداترو تقعةعّدٕ ع دعٌ
توٕ.

هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية

16

العدد الثاًي الوجلد ( )7هارس 1024م

د/أحود هحود برقعاى  ،د/سالن هبارك العوبثاًي تقديرات الوعلويي لبعض عواهل فاعلية الودرسة اليوٌية
والعول
بدولة الكويت
الدراسة:
حدود

تمو ة تقارتمٕ ٖ تآلتْ:
 -1تياترو

واِةِٕ تقنفعني عخوتنٕ تقعتودٕ وهعت٘.

 -2تهُ تياترو عني تياترو تقعتوٕ َت ي ّٕ.
 -3توةِددت تقارتمددٕ تيّاتنّددٕ ددٖ تيدداترو ّهددٕ تقارتمددٕ

تقعددتم تقارتمددْ -2011

.2012
 -4تمو ددة تقارتم ددٕ ددٖ مّ ددتو ترعع ددٕ ُتو ددل قعت ّ ددٕ تيارم ددٕ (تقةؤِ ددٕ تقةم ددتقٕ
تقثيت ددٕ تيهددتيج َتقددوع ؤ تق وددعْ -تقيّددتدٔ – تقيددةتإ وددع تجملودددع تحمل ددٖ)
َذقك ٖ ت وفتر منًت ُتول ممتمّٕ تةتف عًت تقعُتول ت

ةٗ َتهارج ئدهًت.

مصطلحات الدراسة:
-1

ت ّٕ تيارمٕ ِ :School effectivenessعة ًت (تق

دْ  ) 2005عخنًت:

تيارمٕ تقيت ؼيه ميات ًت تيوُ تٔ َ يت ق دجتم تقيت حادتًت دترتًت َيٖ
م ُو تقأ فٕ َتيهت تيارمْ َ

مٕ تيارمٕ عتجملودع تحمل ْ.

َِعة ًت تقفتحثتى توةتّٙت عتقاروٕ تقيت ت ل

ًّت تينوجّب َ يت ق ديّتو

تـدتمْ عخدتٔ تقارتمٕ ذت تقوارِج تـدتمْ.

منهج الدراسة وأداتها:
ت ود ددا تقارتم ددٕ ددٖ تي ددهًج تقُو ددعْ تق ددملٓ موك ددو و ددو

ق ددٌ

ددع تيع ُو ددت

َتقفّتنت ق وتعٕ و تنتؤم تقارتمٕ َتعنرييت َتقُودُل قوخيّده ت يداتف تـتودٌ
عًت َما ث ت مدتٔ تقارتمٕ

تموفتنٕ و قعٕ وو واٙني:

تؾددا٘ تمَلَِ :وع دده عددفعا تقفّتنددت ت َقّددٕ ددو تينددوجّفني وثددل  :تقهددُ تيةح ددٕ
تقوع ّدّٕ نُ تيارمٕ تي يل تقارتمْ تـ ٔ) َممو ت ت وتعٕ ٖ يملت تؾدا٘ َئدع
وٕ (و )

تحاٗ تـتنت تيهتمفٕ.

تؾددا٘ تقثددتنَِْ :وددخقى وددو ( )46ف دترٔ وُمل ددٕ ددٖ مرععددٕ ُتوددل قيّددتو ودداٗ ت ّددٕ
تيارمٕ َيْ:
هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية
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والعولمددتقٕ تقثيت ددٕ )14( :فددترٔ وددو موث وًددت (وع ددؤ م ددةتد تيارمددٕ ِنددعُى
الكويتدٌ تقة
-1بدولةتقةؤِد
قإليودددتم عتوددت تقو وّددمل تيارمددٕ وكددتى وددتذم َوددةِ ق وع ددّؤ تنددُد ويددت ة
ت٘ تجملودع تيارمْ.)...

تمحبتم َتقوياِة تيوفتدل عني م

 -2تيهددتيج َتقددوع ؤ تق وددعْ )14(:فددترٔ وددو موث وًددت (تيددام تيارمددٕ عددةتوج ينددت أ
تقأد د م درتم ددّت ِي ددُم تيع د ددُى تقو وّ ددمل َ ي ددت قألي دداتف تقوع ّدّ ددٕ ت ني ددإٔ
تق وعّٕ تا ؤ َتثةٓ مياتف تييةرت تقارتمّٕ طة تقودارِه تقندتٙأ عتيارمدٕ
و ٙدٕ ق جُتنب تقوع ّدّٕ).
 -3تقيّتدٔ تيارمّٕ( )13فترٔ وو موث وًت ( تياِةَى ًُِّٚى تقعةص ق دع دني ق هددُ
تيًد ددين ِيد ددةو تيد دداِةَى تيارمد ددني
مةترتتًؤ عخنعنًؤ (دَى ئغُ

َئد ددع تـأد د تقارتمد ددّٕ ِوخد ددمل تيد دداِةَى

تروّٕ).

 -4تقع مت ودع ت مدةٔ َتجملوددع تحمل دٖ )8( :فدترت ودو موث وًدت ( ِيدبو تيع ددُى
َتآلعت٘

ؼنني ت دت٘ تقاترمْ عهتًٙؤ ِيدترو م

دت٘ تجملوددع تحمل دْ عخ ددتل

تأُ ّ ددٕ ؽ ددام تيارم ددٕ تعي ددا تيارم ددٕ ى ددةتات ون ددودةٔ و ددع رو ددتل ت

د ددتل

عتجملودع تحمل ْ).
َمددا ا تم ودددتد ددٖ ويّددتو مختمددْ عوددارج وددو (دتٙدددت تقّددت محّتنددت َنددتدرت
َوأ يت )(َ )5 4 3 2 1عخَملتى ننفٕ ق عفترت تيُوفٌ َتقعكه ق عفدترت تقندتقفٕ َِأ دب
وو تينوجّب َئع

وٕ(و ) موتم ال فترٔ حاٗ تقعٚت .

َق وخاددا وددو يدداف ت دتٔ ا ددةض تقعفددترت تـتوددٕ عتممددوفّتى ددٖ يددةٔ وددو
تحملكدددني وددو ممددتتملٔ تقبعّددٕ

ا ّددت كو عددٕ عتؾدًُرِددٕ تقّدهّددٕ عددات٘ مرتًٙددؤ

ّدت ِوع ده تهتمدفٕ تقعُتودل َوداٗ َئدُ
حملُريددت ددوؤ ت تعددت

فدترت ادل وهًدت َوداٗ نوددت٘ ادل وهًدت

ددٖ ( )49فددترٔ ةددؤ مددتم تقفتحثددتى عنددتعت وعددتو

تمرتفددت

تقفنددّإٔ عددني دروددٕ اددل فددترٔ َدروددٕ تحملددُر تقددملٓ تهودددْ تقّددٌ َعددني دروددٕ اددل فددترٔ
َتقارو ددٕ تقك ّ ددٕ َم ددا تةتَح ددت م ددّؤ وع ددتو

تمرتف ددت ع ددني (َ )0.89ي ددُ وتِ ددال ددٖ

تمتنت تقات ْ عني فترت تمموفّتى َِعْ عًا ٌ.

هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية
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ددُت وددو

والعول ةفددت ت دتٔ عأةِيددٕ اةَنفددت تقعددت ددٖ ّهددٕ مُتوًددت ()50
الكويتحنددتم
بدولةَا

وع دْ تيداترو تيخو عدٕ َمدا اتندت مّددٕ تقدى دٖ تييّدتو تقك دْ (َ )0.83يدْ تيدري
ت مى ت دتٔ تودوع عاروٕ تقّٕ وو تقثفت .

اجملتمع األصلي وعينة الدراسة:
تددخقى تجملودددع تمو د ْ وددو وع دددْ تقوع ددّؤ ت متمددْ َتقثددتنُٓ

ودداترو وهأيددٕ

تقنفعني عتوتنٕ تقعتودٕ وهعت٘.
َم ددا م ددتم تقفتحث ددتى مَم عت وّ ددتر دداد و ددو تي دداترو تـتو ددٕ عتقأةِي ددٕ تقعي ددُتّٕٙ
تقفنّأٌ ع غت ( َ )5اد ( )2وو تياترو تقعتوٕ عتيهأيٕ.
وّددتر تيدداترو ا ت وّددتر دداد وددو تيع دددني وددو يددملٍ تيدداترو تيخوددترٔ

َععددا مى ا

عأةِيٕ يدُت ّٕٙعندّإٔ ع غدت ( ) 250وارمدت َمدا ح دل تقفتحثدتى ععدا تقوأفّده دٖ
( )198تم ددودترٔ ا تم ددوفعتد ( )11تم ددودترٔ ق ددهيص عع ددا تقفّتن ددت عً ددت َع ددملقك تك ددُى
ددتٙص

تممددودترت تق ددتؿٕ ق وخ ّددل ت ح ددتَ )187( ْٙتؾدداَل رمددؤ (ُِ )1ئ د
ّهٕ تقارتمٕ.
واَل رمؤ ( )1وُئ
تيارمٕ

تقهُ

تٙص ّهٕ تقارتمٕ
تيةح ٕ

تي يل

تقوع ّدّٕ

ذاة

نثٖ

توٕ

توٕ

ووُم

تقْ

درتمت
ّت

ممتمْ

ةتنُٓ

1-5

6-10

تاثة
11-15

109

78

95

49

مهٕ 16

150

82

89

98

77

101

تـ ٔ

تجملدُ

187

187

هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية

9

187

187

19

10
187

العدد الثاًي الوجلد ( )7هارس 1024م

33

د/أحود هحود برقعاى  ،د/سالن هبارك العوبثاًي تقديرات الوعلويي لبعض عواهل فاعلية الودرسة اليوٌية
املعاجلةالكويتوالعول
بدولة
االحصائية لبيانات الدراسة:

يعتؾٕ عّتنت تقارتمٕ تح تّٙت متم تقفتحثتى عتموةت٘ت تقوتقّٕ:
) و ددةت٘ تقعد ّ ددت ت ح ددتَ ّٕٙم ددا ا ت

 -تم ددوخاتم عةن ددتوج (

ود ددتد ددٖ

ت متقّب تقوتقّٕ:
 تم وفتر تقوتْٙ ؼ ّل تقوفتِو طة َوعّٕ. -تم ودتد ٖ ونوُٗ دمقٕ تح ت)0.05( = & ّٕٙ

الدراسات السابكة:
تةتوعددٕ تقارتمددت تقدديت موةِددت

فددتل تيارمددٕ تقععتقددٕ تددفني منددٌ كددو تينددّؤ

تقارتمت تقنتعيٕ قْ نُ ني:
مَم :درتمت تيودت عةوا َتمع ت ّٕ َاعت٘ٔ ععا تقعُتول تيارمّٕ َوو موث وًت:
 درتمٕ (تقفثّين 2002م) ععهُتى ((َتمع تم وفترت تيارمّٕ َوداٗ و ٘ووًدت قيّدتوت ياتف تقوع ّدّٕ))
َتقيت تمدوًا ت تقوعدةف دٖ اعدت٘ٔ تم وفدترت تيارمدّٕ َوداٗ و ٙدوًدت ييّدتو
ت ياتف تقوع ّدّٕ َت ودا تقارتمدٕ دٖ ؼ ّدل جدتذج ت مد ٕ ٚتيأةَحدٕ قيّدتو
تم وفد ددترت تقوخ

د ددّٕ

د دداد مخند ددٕ يد ددة وارمد ددٕ ععد ددا تيةحد ددٕ تمعواتّٙد ددٕ

َتيوُمإٔ.
َما تُو ت تقارتمٕ ت فدُ ٕ وو تقهوتٙج اتى وو ميدًت :
 -مى تممدد ٕ ٚتةاددا ددٖ تينددوُِت تقددانّت

مّددتو تيعة ددٕ ممددت ِيددري ت مى تقوع ددّؤ

ِةاا ٖ نيل تيعترف دَى تميودتم عوهدّٕ تقوعكري َحل تييك
 -ئعى َوُد وعّترٌِ عني تياترو َيملت دقّل ت

.

و ف عني تيداترو ودو حّدع مّدتو

تؾُتنب تيعة ّٕ.
 -درتمددٕ (تـّددتل  )2002ععهددُتى (اعددت٘ٔ كةوددت تقوع ددّؤ تقعددتم

دَقددٕ تموددترت

تقعةعّددٕ تيوخددأ) َتقدديت تمددوًا ت تقوعددةف ددٖ اعددت٘ٔ ةخددْ تيدداترو
هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية
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والعول ودد ددا تقارتمد ددٕ د ددٖ تقأةِيد ددٕ تقووفعّد ددٕ ق أ د د م ةخد ددْ تيهد ددتطه
دترت َت
تمود د
الكويت
بدولة
تقوع ّدّٕ تيخو عٕ وهمل تقوختمًؤ عتينوُٗ تمَل عتقارتمٕ َحوٖ تيةح ٕ تقثتنُِٕ.
َم ددا ا ددتى و ددو مي ددؤ نو ددتٙج تقارتم ددٕ مى يه ددتو ي ددار تةع ددُٓ ث ددت و ددتيةٍ

تقون ددةم

َتقةمُم ممت مةة ٖ اعت٘ٔ تـةخني.
درتمٕ ()Price, 2004
يددا ت تقارتمددٕ

تأددُِة ت ّددٕ تيدداترو

تمددكو هات وددو د ل تأفّدده ت وفددتر

ددٖ و دداتر م ددهوني ق وع ددةف ددٖ ت ّ ددٕ تي دداترو َتم ددوعتى تقفتح ددع ع ددتيًهج تقُو ددعْ
تمح ت ْٙودو د ل تمدوفتنٕ طفيدت دٖ ّهدٕ تكُندت ودو  80وارمدٕ وهًدت  44وارمدٕ
تعوات ّٙددٕ َ 7000طتق ددب َ 2500وع ددؤ ََ 5400ق ددْ مو ددة اد ددت تم ددوعتى عخمدد ُم تيي ددتع
َتيةتمفٕ اويهّت تاَد تقفتحع عوعتوّل َوع ُوت ماثة و تقعّهٕ.
درتمٕ (تينت ّا )2010
يد ددا ت تقارتمد ددٕ
تؿكُوّد ددٕ

تيد دداِة درود ددٕ ت ّد ددٕ ت دت٘ تي مند ددْ

تيد دداترو تقثتنُِد ددٕ

م د ددّؤ تقيد دددتل عد ددت ردى ود ددو َوًد ددٕ ن ددة ود دداِةٓ تيد دداترو َوع دًّد ددت

َتموخام تقفتحع تيدهًج ودو د ل تمدوفتنٕ طفيدت دٖ ّهدٕ تكُندت ودو ( )606وع ددت
َودداِةت َممددعة نوددتٙج تقارتمددٕ ددو مى تيدترمددٕ تقععتقددٕ قددألدت٘ تي منددْ -تقععددتل
تياترو تقثتنُِٕ تؿكُوّٕ

م ّؤ تقيدتل يدْ عارودٕ وهخع دٕ َ كدو تعندري ذقدك

عغّددتم تقعدددل تي منددْ تيودثددل عددتقوخأّ تممددبتتّجْ َتقيّددتدٔ تيارمددّٕ َتقع مددٕ
عني تيارمٕ َتجملودع َتقوع ّؤ تيارمْ.
ةتنّت :درتمت تيودت عوخاِا وعتِري َو ىةت تيارمٕ تقععتقٕ:
درتمٕ (تيتوآ )2003
يددا ت تقارتمددٕ
وداِةٓ َوع دددْ قت
تقارتمٕ ودو

ؼاِددا

ددتٙص تيارمددٕ تمعواتّٙددٕ تقععتقددٕ وددو َوًددٕ ن ددة

ددٕ حعدة تقفددتطو عتيد كددٕ تقعةعّددٕ تقندعُدِٕ حّددع تكُنددت ّهددٕ

ّدع م دةتد فوددع تيداِةِو تقفدتق

داديؤ  82وداِةت مودت ّهدٕ تيع ددني

كتن ددت  380وع د ددت ا ت وّ ددتريؤ ي ددُتّٙت و ددو فود ددع تيع د ددني تقف ددتق
وع د ددت َا ددتى و ددو مي ددؤ تقهو ددتٙج تق دديت تُود د ت قًّ ددت تقارتم ددٕ مى
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والعولقددٕ وددو َوًددٕ ن ددة تيدداِةِو اتنددت تقّددٕ
الكويت تقععت
تمعواتّٙددٕ
بدولة

فددتل عتقّددت تقيّددتدٔ

تقوع ّدّٕ َت ىةتف ٖ تقوع ّؤ َ فدتل مد ُات تيع ددني عّهددت اتندت تجملدتم
ت

ددةٗ عارو ددٕ ووُم ددإٔ .مو ددت

تيع د ددني اتن ددت تقّ ددٕ
ت

ددتٙص تيارم ددٕ تمعوات ّٙددٕ تقععتق ددٕ و ددو َوً ددٕ ن ددة

ف ددتل مد د ُات تيع د ددني عّهد ددت اتن ددت

ّ ددع تجمل ددتم

ةٗ عاروٕ ووُمإٔ.

درتمٕ (تقغتوآ )2006
يد ددا ت تقارتمد ددٕ

تقوعد ددةف د ددٖ مرت٘ تيع دد ددني حد ددُل ميدّد ددٕ تمد ددوخاتم ويّد ددتو

يتقّهجة

ت دترٔ تقوع ّدّٕ قيّتو ت ّٕ مدت٘ وداِة تيارمدٕ ودو مودل ؼيّده ميداتف

تقوع ّؤ

تيد كٕ تقعةعّٕ تقنعُدِٕ َتموعتى تقفتحدع عدتيهًج تقُودعْ ت ح دت ْٙودو

ل تأفّه ويّتو تكُى ودو ( ) 11ععدات :ودّت ٕ ميداتف تيارمدٕ َت
تيارمددٕ َت ىددةتف ددٖ تقوددارِه َتيّّددّؤ تيددهًج َتحملت

د م دو ميداتف

ددٕ ددٖ تنو ددتم تقوددارِه

َ تيوتععٕ تيندودةٔ ق ودارِه َتدُ ري تؿدُت ا ق دع ددني َتيدجّع تقهددُ تيًدين َتأدُِة
تيعددتِري ت اتد ّددٕ ق دع دددني َتددُ ري حددُت ا ق ددوع ؤ َمددا طفيددت تقارتمددٕ ددٖ ّهددٕ
تكُنت وو  45وع دت تيداترو تمعواتّٙدٕ َتيوُمدإٔ َتقثتنُِدٕ عتياِهدٕ تيهدُرٔ عتيد كدٕ
تقعةعّٕ تقنعُدِٕ.
درتمٕ (تقية ْ )2007
َتقيت تموًا ت تعةتمل ميدّٕ تييترإ تخو ى و منتتًت َوه دتتًت َت ةتديت
تمو

تيارمْ َقُمُف ٖ تقوخاِت تقيت تُتوًًت تيارمٕ َنقّت تقوعتَى قوعاِل

تقيةتإ عني تيارمٕ َتجملودعَ .ت ودا تقارتمٕ

ٖ تيهًج تقُوعْ تقوخ ّ ْ

عغةض ؼ ّل قوُٗ تقُةتٙه َتقارتمت َت عتة تيهيُرٔ تيوع يٕ تُئُ تقارتمت
َما تُو ت تقارتمٕ

اِأ تُتوٌ تجملودع تيارمْ وهًت ئعى

ى يهتو ؼاِت

دَر ت مةٔ َم ٕ تييترإ تقوأُ ّٕ َتقوع ؤ تقملتتْ َ رييت ادت حاد
تييترإ

(ف ه ت عت٘ َئةَرٔ تععّ ٌ وه دت تجملودع تيانْ).
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الكويت توالعول)2007
بدولة (تق
درتمٕ
يا ت تقارتمٕ

قيدت٘ تق دُ٘ دٖ وةتكدات تيارمدٕ تقععتقدٕ َميدّدٕ دَر وداِة

تيارمد ددٕ ًّد ددت َجد ددتذج ن ةِد ددت تقيّد ددتدٔ تقبعُِد ددٕ تقند ددتٙأ

تي مند ددت تقوع ّدّد ددٕ

تقع ند ددأّهّٕ َود ددو ةد ددؤ قيد ددت٘ تق د ددُ٘ د ددٖ تقيّد ددتدٔ تقوخُِ ّد ددٕ وعًُوًد ددت َ ند ددعٕ
َتمددبتتّجّٕ َووأ فددت تأفّيًددت َتمددوعتى تقفتحددع عددتيًهج تقُوددعْ تقوخ ّ ددْ تقددملٓ
ِعودددا تقفتحددع ّددٌ ددٖ فدُ ددٕ وددو تقارتمددت تقنددتعيٕ َت دم تقبعددُٓ ذت تقع مددٕ
تُئددُ تقارتمددٕ
تقععتقٕ

دداتد ت ددُر ويددب قددهد ت دترٔ تقبعُِددٕ تق د ملم قيّددتدٔ تيارمددٕ

نأني.

درتمٕ (محتد )2007
يددا ت تقارتمددٕ

َئددع ت ددُر ونددويف ْ ـ ددتٙص تيارمددٕ تقععتقددٕ َتمددوعتى

تقفتحع عتيهًج تقُوعْ تقوخ ّ ْ وو

ل فدُ ٕ ودو تقارتمدت تقندتعيٕ َت دعّدت
ددت تقارتمددٕ

تقبعُِددٕ تقدديت تهتَقددت فددتل درتمددوٌ َمددا

ت ددُريت

تقعت ددٕ يددْ تقدديت تودّددا ع د دترٔ د يةتطّددٕ َتًددوؤ عددتقوخأّ تؾّددا
َت دترِٕ َ جت تقهيت تقعين ئت ٕ

مى تيارمددٕ
دتهلددت تقعهّددٕ

ؼنني اعتِت تيع دني تقعهّدٕ ودو د ل

تميوددتم عتيهددتيج َطدة تقوددارِه َتععّدل تقد توج َتييدترِع تقةِتدِددٕ َته دّؤ تقع مددٕ
وع تجملودع تحمل ْ َرمؤ تـأ تيوهُ ٕ يعتؾٕ ئعى تقأ م َ ةةت٘ تيهتيج َح دُر
تق دداَرت تقوارِن ددّٕ تهلتد ددٕ َتععّ ددل ت ني ددإٔ تيارم ددّٕ و ددو ذت ددٕ و ددخى ووهُ ددٕ
ََمتٙل تع ّدّٕ يتد ٕ َتمموعتدٔ وو تيخو ت َتيكوفت َتقكعت٘ت مدُت٘ ماتندت يدملٍ
تقكعت٘ت وو دت ل تيارمٕ مم وو تروًت.
درتمٕ (تقكةدٓ )2007
يددا ت تقارتمددٕ

تقوعددةف ددٖ تـ ددتٙص َت مدده تقدديت خددب مى تو ددى عًددت

تيارمٕ تقثتنُِٕ تقععتقدٕ تاِهدٕ تقةِدتض ودو َوًدٕ ن دة تقبعدُِنيَ .تمدوعتنت تقفتحثدٕ
عتيهًج تقُوعْ تقوخ ّ ْ يعة ٕ تقع مٕ عني تقعهتوة تيخو عٕ دت دل تيارمدٕ تقثتنُِدٕ
َتقع مٕ عني تقوه ّؤ تيارمْ َ د ّت تقدوع ؤ َععدا تيدات ل تقديت تدفني تقع مدٕ عدني
وكُنددت تيارمددٕ تقععتقددٕ َتقع مددت تقوعت ّددٕ ّدددت عّهًددت  .ادددت تمددوخاوت تقفتحثددٕ
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تقوعد ددةف د ددٖ نرت٘ م د ددةتد ّهد ددٕ كود ددترٔ ود ددو تقبعد ددُِني د ددو ميد ددؤ

الكويتد ددا ت
دوفتنٕ ي
تمد د
والعول
بدولة

تـ تٙص َت مه َتجملتم تقيت خب مى تو ى عًت تيارمٕ تقثتنُِدٕ تقععتقدٕ تاِهدٕ
تقةِدتض طفيددت تممددوفتنٕ ددٖ ّهدٕ تكُنددت وددو 40

ددُت ودو م

ددت٘ يّٚددٕ تقوددارِه

ظتوعٕ تيك معُد  160وو تقبعُِني وو  ٕٚتياِةِني َتيع دّني َتيية ني.
ددت نود ددتٙج تقارتم ددٕ

َم ددا

مى ح ددُتقْ ( َ ) % 61تحد ددا َم ددوني

تيت ٙددٕ ود ددو

تـ تٙص َت مه َتجملتم تقيت خب مى تو ى عًت تيارمٕ تقثتنُِدٕ تقععتقدٕ تاِهدٕ
تقةِتض وو َوًٕ ن ة تقبعدُِني وُودُدٔ مَ وُودُدٔ
(  ) % 39تنعٕ َة ةني

تيتٙدٕ دري وُودُدٔ

حدا ودت

تقُتمدع َمى حدُتقْ

تقُتمدع َم عدا ودو تقعددل دٖ ؼيّيًدت

قاِتدٔ ت ّٕ.
درتمٕ ()Abu Nasser, 2009
يا ت تقارتمٕ
تخت

ؼاِا واٗ عتقّدٕ ت دت٘ تي مندْ

تيداترو تقثتنُِدٕ ق فدهني

ددٕ ت حن ددت٘ عتيهأي ددٕ تقي ددةمّٕ و ددو َوً ددٕ ن ددة و دداِةٓ تي دداترو َتم ددوخاتم

تقفتحددع تيددهًج تقُوددعْ وددو د ل تمددوفتنٕ طفيددت ددٖ ّهددٕ تكُنددت وددو ( )90ودداِةت
ت ّ ددٕ ت دت٘

َمم ددعة نو ددتٙج تقارتم ددٕ ددو َو ددُد ت و ددت اد دفرئ ع ددني تي دداِةِو

تي منددْ ق ددداترو تقثتنُِددٕ اددتى و دداريت وددوغري تـد ٔ َمددا مَوددٖ تقفتحددع ععدددل
دَرت تارِفّٕ وكثعٕ ق داِةِو وو مول ؼنني ونوُٗ مدت٘ تياترو.
درتمٕ (:)Egmir, Eray ; yoruk, Sinan, 2013
تًدداف تقارتمددٕ

ؼاِددا ونددوُٗ عتقّددٕ وًددترت تقوددارِب هددا ودداِةٓ تيدداترو

تقثتنُِ ددٕ َمةةي ددت ددٖ وه ُو ددٕ تقوع ددّؤ عتي دداترو تقثتنُِ ددٕ َتم ددوعتى تقفتحث ددتى ع ددتيهًج
تقُوعْ وو

ل تموفتنٕ طفيت

رتح ددوًؤ و ددو د د ل تُتو ددايؤ
قت

ّ ٖ 2012 -2011هٕ وو تيع دني

مةهت٘ دبٔ

تي دداترو تقثتنُِ ددٕ تقوتعع ددٕ ق ددُملترٔ تقبعّ ددٕ تقُطهّ ددٕ

ٕ اُتتيّت  Kutahyaعباّت.
َمددا

ِودث د ددل

ددت نوددتٙج تقارتمددٕ

مى ج د ت دترٔ تقبعُِددٕ قيّددتدٔ تيارمددٕ تقععتقددٕ

مخن د ددٕ وةتك د ددات رّٙند د ددٕ ي د ددْ :ن د ددعٕ تغ د ددّري َتمعّد د ددٕ

 Transformation Philosophyوه ددت ته ّد ددْ ون ددتنا
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 Organizational Environmentؽأدّ وندويف ْ Future Planning
بدولة الكويتوالعول
ىةتف َووتععدٕ عات ّدٕ  Creative Supervision and Follow Up :تيّدّؤ
وُئُ ْ .Objective Internal and External Evaluation

اإلطار النظري للدراسة :
تع دداد تقارتم ددت تق دديت ح دداد معع ددتد َوع ددتِري تيارم ددٕ تقععتق ددٕ َتقفتحث ددتى عع ددا
ٖ يملٍ تقارتمدت متودت عودفين مععدتد َ ُتودل مرععدٕ ِدوؤ مدُمًت َتؿداِع هًدت

تمط

عتقوع ّل تقوتقْ:
مَم  :تقةؤِٕ تقةمتقٕ تقثيت ٕ:
ِ ا د ددا و د دداعُقْ (35 2001ص) مى تيارم د ددٕ ؼو د ددتج

ن د ددُ ني و د ددو تقوخأ د ددّ

محايدت ععّدا تيداٗ َتآل دة مةِدب تيداٗ َِدةتف تقوخأدّ ععّدا تيداٗ ترتفتطدت َةّيدت
عتقةؤِٕ َتقةمتقٕ َت ياتف َتقععتقّت .
َتع د تقةؤِددٕ ددو ن ددةٔ تيارمددٕ ق دنددويفل َتقةمددتقٕ يددْ تيعددني ددٖ ؼيّيًددت
َِيب

تقةؤِٕ َتقةمتقٕ مى تكدُى َتئدخٕ َوع هدٕ َِيدترو

ودّت وًت ممث دُى دو

ت طةتف تيعهّٕ َِ وام تيعهُّى عوخيّه ت ك تقةؤِٕ( .وارمٕ تقايةت٘  2007ص.)3
َعملقك تى نية ةيت ٕ تقوخأّ تممبتتّجْ وًدٕ عتيداترو َودو تق دةَرٓ مى
تنددوها

رؤِددٕ َرمددتقٕ َتئددخٕ تيعددتمل ِ وددى حددُل ؼيّيًددت

تيارمدْ َِندعُى قوهعّدمليت
ِعددداَى

ّع ددت

ّددع م

ددت٘ تجملودددع

ئدُ٘ حّثّددت تقُتمدع َتقوخداِت َتقعدةص تيوتحدٕ ادددت

َئ ددع ت ي دداتف ت م ددبتتّجّٕ تي ٙدددٕ و ددع تقُتم ددع تيارم ددْ َن ددت

تينددويفل ةددؤ عهددت٘ تـأد تينددويف ّٕ قُئددع ت يدداتف َووتععددٕ تهعّددمليت ق دددتى وددُدٔ
ت دت٘ ( .تق تحل  2007ص .)14
دارمٕ ةيت وًت تقوه ّدّدٕ تقديت تو ددو

َموت و تقثيت ٕ تيارمّٕ َتقوع ّدّٕ

وه ُوددٕ تقيددّؤ تق دديت ؼدداد تُمعتتًددت و ددو تيددوع دني َتدده ؤ ا ددل وددت ِوع دده عتقندد ُو
تيارمْ مُت٘ وت ِةتف عتيع دني مَ تقأ م مَ ت دترٔ( .تق غري .)2006
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َعّ ٕٚتقوع ؤ تق عْ َتق وعٖ:
تيهتيج
ةتنّت:
والعول
بدولة الكويت
تعود د د

د ّ د ددٕ تأ د ددُِة تيه د ددتيج ممتم د ددّٕ

ظ د ددل فدُ د ددٕ تي د ددوغريت تؾاِ د ددأ

َتينددوخاةت تقع ددةِٕ حّددع ى يددملٍ تي دوغريت َتينددوخاةت تعةئددتى مجتطددت واِددأ
وو تقوعكري َتقن ُو َتقوعتول تقع ةٓ.
َِي ددب تق ددفعا مى تيه ددتيج م ؼي دده تِوً ددت م ذت تكتو ددت ّد ددت عّهً ددت

تهدّ ددٕ

تيعترف َتيًترت تيخو عٕ (تق تحل وةوع متعه ص.)15
َ كو مى نُرد

يملت تق اد ععدا تيعدتِري ت متمدّٕ قودُ ري وهدتيج تع ّدّدٕ َعّٚدٕ

وعٌّ َم وعٌّ وّأ:
 -1د ددؤ د ّددٕ تقوع ددّؤ تقهي د  :تعهددٖ د ددؤ تيدترمددت تقفخثّددٕ َتقوُوّددٌ تينددودة
َتقوهدّٕ تيًهّٕ ق يدتٙدني دٖ تقعد ّدٕ تقوع ّدّدٕ َيدملت ِوأ دب تمدوثدتر تقعدةص
تيوتحٕ ق هدُ تيًين ودو د ل تقُحدات تقوع ّدّدٕ َتقوارِفّدٕ عتيارمدٕ َ تروًدت
َعملقك ت ف تقوهدّٕ تيًهّٕ موةت ئةَرِت ممدودةتر تجملوددع تيارمدْ د عدةتوج
تقوهدّد ددٕ تيوهُ د ددٕ تقد دديت تأ د ددع تقعد ددتو ني د ددٖ تؾاِد ددا َتؿد دداِع
َتأفّيتتددٌ تددت تو دددهٌ وددو تمددوخاتم تقوكهُقُوّددت

تقوخ د ددص

تقوددارِه َ تتحددٕ تقعددةص

قوجةِددب م كددتريؤ تؾاِددأ وددو د ل تقفخددع َتقوهيّددب (وارمددٕ تقايددةت٘ وةوددع
متعه ص.)8 7
َِ ادا تقددفعا مى تقوهدّددٕ تيًهّددٕ تعددا ععددات ممتمددّت قوأددُِة َؼنددني تيارمددٕ يددت
ت عفٌ وو دَر

ػتَمل تقعجُٔ عني تيدترمت تقُتمعّدٕ َتيخوُقدٕ تدت تيده ت ّدٕ

َاعددت٘ٔ تيارمددٕ َتقوخنددني تينددودة هلددت َتقف ددُري عًددت ق دعددتِري تيأ ُعددٕ( .تـّددتل
وةوع متعه ص.)15
َتوعد دداد َمد ددتٙل تقوهدّد ددٕ تيًهّد ددٕ عتيارمد ددٕ قويد دددل(تقفف َٓ َت د ددةَى 2006م
ص.)120
 ت ود د ددتد تيع د د ددني د ددٖ تقوهدّ د ددٕ تقملتتّ د ددٕ تين د ددودةٔ تين د ددودأ و د ددو م ك د ددتريؤَممترمتتًؤ تقُّوّٕ.
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تقُّوّٕ.

والعول وو تيُتمى َتييك
تقوع ّؤ
بدولة-الكويت

 تقوع ّؤ وو تؿُترت َتيهتميت تيخو عٕ. تقوع ؤ وو و تدر تيعة ٕ تيًهّٕ تيخو عٕ (تجملَم ِيو ددة ت وددة
ق باّا

تقددوع ؤ تقهيد

ىفكٕ تيع ُوت )..

ددٖ تيع دددني َت دترِددني عددل وددا

ت مددتو

ٖ تيوع ؤ عت وفترٍ قُر تقعد ّٕ تقوع ّدّٕ َِكُى ذقك ودو د ل تةاّدا

ت نيددإٔ حددُل تيددوع ؤ تيددترإ

ّددع تقو وّددمل َتيددجّعًؤ ددٖ تقفخددع َتقوجةِددب.

(واعُقْ  2002ص.)39
َمىك مى نيت تيوع ؤ ِعودا ْ تيع ؤ َقعل يملت وت ت ااٍ حاٗ تقارتمت
َتقيت تيري

(وارمٕ تقايةت٘ وةوع متعه ص.)5
عهت٘ فودعت تقوع ؤ

 -مًتم تيع دني

 مّتم تيع دني عفخُة وةت ّٕٙؿل ويك-

تؿجةٔ تقارتمّٕ َ تروًت.
ت وّمليؤ.

اتد و ى ملتمل ت وّملٍ َووتععوًؤ.

 تموخاتم ممتقّب ووهُ ٕ قوععّل َتا ّؤ تقوع ّؤ تقهي . ونت أ تقو وّمل ٖ تياِؤ م كتريؤ َتيُ ًت ودو د ل تتحدٕ تقعدةص تقوارِفّدٕٖ ذقك.
 تُ ري و تدر تع ّدّٕ ووهُ ٕ. -2ت ددُ ري ددةص تقوع ددّؤ ع ددةَ تقعةِ دده َتل ددتمل تيً ددتم عي ددكل

ددت ْ َ تتح ددٕ تؿ ددُتر

تقعكددةٓ تيوفددتدل َاددملقك تددُ ري ددةص تقددوع ؤ ق جدّددع مددُت٘ دترِددني مَ وع دددني
عت ئددت ٕ

عّٚددٕ تونددؤ عتمنعوددت َتمحددبتم َتقثيددٕ عددني ت ةتد(.تـّددتل وةوددع

متعه ص.)19
 – 3تموخاتم تقوكهُقُوّت

د ؤ تيهتيج َتقفّ ٕٚتقوع ّدّٕ عتيارمٕ.

تعا تقوكهُقُوّت محا تيعتِري ت متمّٕ ؾُدٔ تيارمٕ َ عتقّوًت َيملت ِوأ ب
تدٔ تقه ة

تقفّ ٕٚتقوع ّدّٕ عتياترو قوونه وع ووأ فت تقويهّت تؿاِثٕ

َيملت ِوأ ب أ موُر (تيةوع تقنتعه ص.)16

هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية

27

العدد الثاًي الوجلد ( )7هارس 1024م

د/أحود هحود برقعاى  ،د/سالن هبارك العوبثاًي تقديرات الوعلويي لبعض عواهل فاعلية الودرسة اليوٌية

عهك تيع ُوت
عهت٘والعول
بدولة الكويت

و تيهّدت تقوع دّؤ َممدتقّب تُظّعًدت تةعُِدت دٖ تقيدفكٕ

تيع ُوتتّٕ قّنًل تقُوُل قًّت.
 تقعهتِ ددٕ عوهدّ ددٕ تمػتي ددت تمختعّ ددٕ تي ِ ددأ ق وأ ددُر تق ددويين ق دداٗ تقع ددتو نيعتيارمٕ ٖ كو ى تينوُِت .
 ؼعّا تيع دني ؿ ُر تقهداَت َتقدُرب حدُل تيهّدت تقوع دّؤ َتيدجّعًؤ دٖتموهت٘ َتموخاتم تقويهّت تيوياوٕ َ دترتًت.
 ػًّا وارمٕ تينويفل عويهّت تقوع ؤ تؿاِثٕ َ توٕ تؿتمب تآلتمت د ددتم ممد ددوخاتوًت

َتوًدأ

د د ددّيت تقوع د ددّؤ َتقد ددوع ؤ َئد ددةَرٔ رع دد وارمد ددٕ

تينويفل عيفكٕ تقكبَنّٕ تروٌّ َدت ّٕ.
 -تُ ري تييةرت تيوخ

ٕ قوارِه تيع ُوتتٌّ َتيهّت تيع ُوت .

 رع تيارمٕ عتي منت تقبعُِٕ -تقوُمع

ىفكٕ تيع ُوت َتمت تل.

تنوتج تق فّت تؿتمُعّٕ تقبعُِٕ.

 ػًّا تيكوفت تقوع ّدّٕ غاوت تيهّت تمت تل َتيع ُوت َرعأًت عتيكوفدتتقعتوٕ.
َتُئ دد تقارتمد ددٕ مى تقوكهُقُوّد ددت تعّد ددا تيهد ددتيج َتقعد ّد ددٕ تقوع ّدّد ددٕ
تقعدةص ق ددوع ؤ تقددملتتْ عدات ع َر فددٕ وددو تيددوع دني حّدع اوددترَى تيُئددُ ت

تتتحد ددٕ
تقُمددت

تيهتم ددب ق ددةَ ًؤ َتحوّتو ددتتًؤ َوّ ددُهلؤ اد ددت منً ددت توّخ ددٌ ددةص تق ددوع ؤ تقوع ددتَنْ
َتقوع ؤ

فدُ ت تت توّخٌ وو تقوُتول عّدهًؤ يدملت عت ئدت ٕ

مى تقوكهُقُوّدت

توددّ تقيددارٔ ددٖ ت تيددتى تقددملتتْ ق دع ُوددٕ َعيددت٘ د ُووًددت َتممددوعتدٔ وددو وُتمددى
م ةٗ وع تتحٕ و تدر تع ؤ ووهُ ٕ َةةِٕ(وّتم وةوع متعه ص)14
َِ اا محا تقفتحثني مى تقفّ ٕٚتقوع ّدّٕ تيعودأ َتيعاملٔ عتقوكهُقُوّت ماثة
ت ّٕ وو رييت حّع توخيه ًّت ؼنني

ونوُٗ تقوخ ّل تقارتمْ َتهدّٕ

تػتيت تختعّٕ مُ تقارتمٕ َتيارمٕ َملِتدٔ ح ّ ٕ تقوع ّؤ تي تحب وع عيت٘ مةة
تقوع ؤ ق و وّمل ععا تقوخةج (تيةوع تقنتعه ص.)11
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دت٘ تيارمْ َتقوارِنْ:
تيُِؤ ت
والعول
-4بدولة الكويت
ِي ددة تق ددفعا

تي ددُِؤ ت دت٘ تيارم ددْ ع ددعٕ تو ددٕ ددأ ى ددةَ (تقع ددتر 2000

ص.)227
 مى ِكُى ىتو قكل هتوة تيه ُوٕ تيارمّٕ. -مى ِكُى

ئُ٘ وعدتِري ووأدُرٔ ووعده ًّدت حودٖ كدو وعة دٕ وتنةِدا تقف دُري

قٌّ َتقوُوٌ مٍُ.
 تعاد وُتنب تقويُِؤ حوٖ نغأٖ وُتنب تيه ُوٕ تيخو عٕ. -مى ِوخأٖ ح ة تقعُّم َتقهيتٙص

َئع أ ق وخنني َعةتوج وهتمفٕ.

 مشُقّٕ تقويُِؤ قعهتوة وو دت ل تيارمٕ َ تروًت.َمو ددت عتقهن ددفٕ قوي ددُِؤ ت دت٘ ق أ ف ددٕ َتقوخ ددّل تقارتم ددْ ع ددعٕ تو ددٕ ّخ دداد
تقفعا

تيعتِري تقوتقّٕ( :تقعفا تهلل  2002ص.)32

َ -ئع وعتِري قيّتو ونوُِت تقأ م

ّع تيُتد.

 َئع ت وفترت دَرِٕ قيّتو تينوُٗ تقملٓ ا ؼيّيٌ َتياِؤ تؿ ُل تيهتمفٕ. ئةَرٔ َوُد نقّٕ َتئخٕ ػدع عني ت مةٔ َتيارمٕ يوتععٕ تيام تقأ م.تدفين تقويدُِؤ تقيددتٙؤ دٖ ت دت٘ عّددع ِ دل تيددوع ؤ يندوُٗ مدت٘ وعددني ودو د ل
تقيّتم تًتم َتك ّعت تأفّيّٕ.
َتآلى

ظددل تؾددُدٔ موددفخت تينددت٘قٕ مٓ َوددُد ن ددؤ قيّددتو تقعت ّددٕ َتقويددُِؤ

تينددودة ممددتو قوخنددني تي منددٕ وددو د ل تقويّددّؤ تقددملتتْ ََئددع أ د تقوخنددني
َتموكدتل تيوأ فت تق ملوٕ قكعت٘ٔ تيارمٕ دت ّت َ تروّت.

ثالجاً :الكيادة املدرسية:
ِه ة دت ت دترٔ ق يّدتدٔ دٖ منًدت م دب تقعد ّدٕ ت دترِدٕ َتقوع ّدّدٕ دٖ ت وفدتر
تنًددت ت د ةة

تيه ُوددٕ ت دترِددٕ َتقوع ّدّددٕ

فد ددًتَ .قيددا موددفخت وددُدٔ تيارمددٕ

َ ت ّوًددت تأ ددب مّددتدٔ وارمددّٕ تنددعٖ قوخيّدده تؾددُدٔ وهأ يددٕ وددو تيةَنددٕ َتقعيددل
تيوعددو َتقوخأددّ ق وجاِددا َتقوأددُِة َتقوخنددني تيارمددْ عيددكل ونددودة َويددجعٕ
ق عدل عةَ تقعةِده َتوندؤ عدتقوعكري ت عدات ْ َحةِ دٕ دٖ تدُ ري دةص تقهددُ تيًدين
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دتجملودع تيارمددْ َوًّٚددٕ يهددت تيارمددٕ تيهتمددب َتقددات ؤ يوأ فددت تييددترإ
قألبدولة ددت٘
الكويتعدوالعول
تقُت ّ ددٕ َو ددُ ةٔ قفّ ٚددٕ دت د ددٕ ق ثي ددٕ َتقع م ددت ت نن ددتنّٕ تؾّ ددأ و ددع م ددارتًت ددٖ
تموثدتر طتمت تقعه ة تقفيةٓ َتيتدٓ ( .متمؤ َحّار وةوع متعه ص.)35
َمددا حدداد ععددا تقيددةَ َتيُتوددعت ق يّددتدت تيارمددّٕ تقهتئددجٕ تودثددل :
(تق غري وةوع متعه ص.)12
 تفين تقةؤِٕ َتقةمتقٕ تقُتئخٕ تقيارٔ ْ مّتدٔ تقوغّري. تقوعاِا ت ختعْ ق دُترد تقفيةِٕ. -حيا ت

ت٘.

 تقيّتم عفعا ىةتات وع و منت تجملودع َت ةتد. تموخاتم وعتِري تُوّى ت دت٘ تيأ ُم.ادت ِ ّى تقفعا

تٙص َويُوت م ةٗ ق يّتدٔ تقهتوخٕ َتقعت ٕ تودثل

تُ ري تيهت تيهتمب قا ؤ ت عات َتةمّخ تيعويات َتقيّؤ ت ختعّٕ َد ؤ د ّت
تقوع ؤ تيوأُرٔ (.تيةوع تقنتعه ص.)18
َت ا ددا عع ددا تقارتم ددت حتووه ددت قيّ ددتدٔ وّن ددةٔ ق وغ ددّري و ددو د د ل تع ددُِا
و د دد حّت ت دترت تيارمد د ددّٕ تعد د ددين ت دترٔ تقملتتّد د ددٕ تيند د ددُٚقٕ َاد د ددملقك حتووهد د ددت
قيّد ددتدٔ ؼعد ددا تقعد ددتو ني َتد ددفين تقثيت د ددٕ تقوعتَنّد ددٕ َتقيد ددةتات تيخو عد ددٕ (.وارمد ددٕ
تقايةت٘ وةوع متعه ص.)8

رابعاً :العالقة مع األسرة واجملتمع احمللي:
ِعا تمو

تيارمْ َتقوُوٌ مُ تقعت ّٕ وندُٚقّٕ ويدبإ عدني تيارمدٕ َم دةتد

َو منددت تجملودددع َمددا ت و د فددتل تؿُادددٕ َتييددترإ تجملودعّددٕ محددا تجملددتم
ت متمّٕ قوخيّه تؾُدٔ عتيارمٕ.
َما ا ؼاِا وعتِري قادٔ تّنة تييترإ تجملودعّٕ تودثل ( :تق دتحل وةودع
متعه ص)14
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تيةِعت وّنةٔ ق وُتول.
الكويتري
بدولة تُ
والعول
 تقيةتإ تيوفتدقٕ عني تيارمٕ َتجملودع ووَ -وُد ن تم

ل إٔ قادٔ.

وْ ِةع تيارمٕ عتجملودع.

 تموخاتم تيفتنْ َتياترو ق خاوت تجملودعّٕ.َم ددا مَو ددت ح دداٗ تقارتم ددت عوُو ددّت يتو ددٕ عً ددملت تق دداد ث ددل نقّ ددت وًد ددٕ
قوهعّمل َتأفّه يملٍ تقيةتإ( :وارمٕ تقايةت٘ وةوع متعه ص.)9
 مّدتم تقه ددتم تقبعددُٓ عغددةو وعًددُم ( تقوع دّؤ وند َقّٕ تؾدّددع) َمى ت وددة ِوأ ددبام تنعةتد طةف دَى ت

ة اُى تقعدل تكتو ْ.

 تيجّع تيفتدرت تقعةدِدٕ َتقعددل تقوأدُ ْ تهلدتدف تقدملٓ ِ ددو تييدترإ تقعت دَٕتيه دٕ.
 -تقوهددُ

ممددتقّب تمت ددتل عددني تيارمددٕ َتجملودددع َتُظّددى تقويهّددت تؿاِثددٕ

تييترإ.
 ػاِددا ت ن دددٕ َتق ددُت ٙتقدديت ؼددا وددو أددت٘ تق د حّٕ تقكت ّددٕ جملددتقه ت عددت٘ق يّتم عاَريت.
 -تي ددجّع تقيأ ددت

ددري تؿك ددُوْ (وه د ددت تجملود ددع تي ددانْ) قوي دداِؤ تق ددا ؤ تي ددتدٓ

َتيعهُٓ.
 تقةع عني تقه تم تقوع ّدْ َحتوت مُ تقعدل تيخو عٕ. تُم ددّع مت ددأ تيي ددترإ و ددو مف ددل مأت ددت تجملود ددع تيخو ع ددٕتقةّٙنّٕ ق دهتيج َت تدٔ وو

دداتد تـأ ددُ

تتًؤ تيوهُ ٕ.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
مَم :نوتٙج تقارتمٕ
ّدد د ددت ِوع د د دده عت وتعد د ددٕ د د ددو تقن د د د تل ت َل َتقد د ددملٓ ِيد د ددري

( ود د ددت تيد د دداِةت

تيع دد ددني يد دداٗ ت ّد ددٌ ( تقةؤِد ددٕ تقةمد ددتقٕ تقثيت د ددٕ) َ (تيهد ددتيج َتقد ددوع ؤ تق ود ددعْ)
َ (تقيّتدٔ تيارمّٕ) َ (تييترإ وع ت مةٔ َتجملودع) عتيارمٕ تقّدهّٕ؟
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والعول نرت٘ تيع دد د ددني َتي د دداِةتتًؤ د د ددٖ تقهخد د ددُ تق د ددملٓ ُِئد د ددخٌ تؾد د دداَل
الكويتود د ددت٘
بدولةي د ددا
رمؤ()2
واَل رمؤ (ُِ )2ئ مّدٕ تيوُمأت َتممةت ت تيعّترِٕ َت وفتر( ) َدمقوًت
قوياِةت تيع دني حُل واٗ ت ّٕ ععا تقعُتول عتيارمٕ تقّدهّٕ
ُتول تقعت ٌّ
رؤِٕ تيارمٕ
تقةمتقٕ تقثيت ٌ
تيهتيج َعّٕٚ
تقوع ؤ تق وعْ
تقيّتدٔ تيارمّٕ

تيوُم

تممةتف

تؿنتعْ

تيعّترٓ

42.81

4.49

130.32

38.31

4.77

109.92

41.07

3.85

154.94

ت وفتر ( )

تقيةتإ وع
تممةٔ َتجملودع

19.00

2.49

104.49

تحمل ْ
تم

ِو

تقْ

138.40

9.466

199.94

تقامقٕ
دتقٌ و
ونوُٓ0.05
دتقٌ و
ونوُٓ0.05
دتقٌ و
ونوُٓ0.05
دتقٌ و
ونوُٓ0.05
دتقٌ و
ونوُٓ0.05

وو تؾاَل رمؤ ( )2وتِ ْ:

 -1مى تيع د ددني ِ ددةَى مى درو ددٕ ت ّ ددٕ تيارم ددٕ

وكُن ددت َ ُتو ددل تقارتم ددٕ ت

ددتم

اتند ددت قد دداَدٔ َئد ددعّعٕ حّد ددع ع دد ووُم دد تيد دداِة تتًد ددؤ (َ )138.40ويترند ددٕ
عتيوُم تم وفترٓ تقملٓ ع (َ )147مّدٕ( ) تقيت ع غدت (َ )199.94يدْ دتقدٕ دو
ونوُٗ (.)0.05
 -2مى تيع دني ِدةَى مى درودٕ ت ّدٕ تيارمدٕ

تقعتودل تمَل (رؤِدٕ تيارمدٕ َرمدتقوًت

َةيت وًد ددت) اتند ددت وهتمد ددفٕ حّد ددع ع د د ووُم د د تيد دداِةتتًؤ (َ )42.81ويترند ددٕ
عتيوُم د تم وفددترٓ تقددملٓ ع د (َ )42مّدوددٌ ( ) تقدديت ع غددت (َ )130.32يددْ دتقددٕ
ها ونوُٗ ()0.05
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-3بدولةمىالكويت
والعول ِددةَى مى دروددٕ ت ّددٕ تيارمددٕ
تيع دددني

تقعتوددل تقثددتنْ ( تيهددتيج عّٚددٕ تقددوع ؤ

تق ود ددعْ) ود ددت٘ ئد ددعّعٕ َقد دداَدٔ حّد ددع ع د د ووُم د د تيد دداِةتتًؤ ()38.31
َويترنٕ عتيوُم تم وفترٓ تقملٓ ع (َ )42مّدوٌ ( ) تقيت ع غدت (َ )109.92يدْ
دتقٕ ها ونوُٗ ()0.05
 -4مى تيع د ددني ِ ددةَى مى درو ددٕ ت ّ ددٕ تيارم ددٕ

تقعتو ددل تقثتق ددع (تقيّ ددتدٔ تيارم ددّٕ)

اتن د ددت وهتم د ددفٕ حّ د ددع ع د د د ووُمد دد تي د دداِةتتًؤ (َ )41.07ويترن د ددٕ عتيوُمد د د
تم وفترٓ َتقملٓ ع (َ )38مّدٕ ( ) تقيت ع غت (َ )154.94يْ دتقدٕ هدا وندوُٗ(
)0.05
 -5مى تيع دددني ِددةَى مى دروددٕ ت ّددٕ تيارمددٕ

تقعتوددل تقةتعددع تقيددةتإ وددع تممددة

(تجملودددع تحمل ددْ) وددت٘ قددادٍ َئددّيٕ حّددع ع د ووُم د تيدداِةتتًؤ ()19.00
َويترنٕ عتيوُم تم وفترٓ َتقملٓ ع (َ )24مّدٕ ( ) تقيت ع غدت (َ )104.49يدْ
دتقٕ ها ونوُٗ (.)0.05
ةتنّددتّ :دددت ِوع دده عتموتعددٕ ددو تقند تل تقثددتنْ َتقددملٓ ِيددري ت (يددل ُِوددا ت و ددت
ود دداٗ ت ّد ددٕ تقعُتود ددل تقند ددتعيٕ عتيارمد ددٕ تقّدهّد ددٕ عد ددت و ف

دتقد ددٕ ح د ددتّٕٙ

تـ تٙص تقُتردٔ عتقارتمٕ (تقهُ تقوع ّؤ تيارمٕ تي يل تـ ٔ)؟
ّهٕ تقارتمٕ ٖ تقهخُ تقملٓ تُئخٕ تؾاتَل رمؤ (  3تقْ )7

يا وت٘ تموجتعت

واَل رمؤ (ُِ )3ئ مّدٕ تيوُمأت َتممةت ت تيعّترِٕ َت وفتر ( ) َدمقوًت قوياِةت
تيع دني حُل واٗ ت ّٕ ععا تقعُتول عتيارمٕ تقّدهّٕ َ يت يوغري تقهُ (ذاُر-
ُتول
تقعت ٌّ
رؤِٕ تيارمٕ
تقةمتقٕ
تقثيت ٌ
تيهتيج َعّٕٚ
تقوع ؤ
تق وعْ

تجملدُ ت

ى

م

ذ

105

40.31

4.27

ة

82

39.61

4.85

ذ

105

37.98

4.58

ة

82

38.71

4.99
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نتة)

تقامقٕ

1.038

1.041 -

ري دتقٕ ها
ونوُٗ 0.05
ري دتقٕ ها
ونوُٗ 0.05
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تقيّتدٔالكويتوالعول
بدولة

ذ

105

40.77

3.85

تيارمّٕ

ة

82

41.51

3.84

تقيةتإ وع

ذ

105

19.20

2.51

تممةٔ
َتجملودع

ة

82

18.75

2.45

1.302 -

1.245

ري دتقٕ ها
ونوُٗ 0.05
ري دتقٕ ها
ونوُٗ 0.05

تحمل ْ
تم

ِو

تقْ

ذ

105

138.26

8.68

ة

82

138.58

10.41

0.228 -

ري دتقٕ ها
ونوُٗ 0.05

وو تؾاَل رمؤ ()3

 -تى تقعددةَ

ددري دتقددٕ تح ددتّٙت قويدداِةت تيع دددني قعت ّددٕ ععددا تقعُتوددل تيددارو

تقّدهّددٕ َ يددت يعددتِري تقهددُ (ذاددُر تنددتة) َذقددك ددٖ ونددوُٗ ت

ددتقْ تقعُتوددل

حّع اتنت ( ) تحملنُعٌ (َ )0.228 -يْ ري دتقٕ تح تّٙت ها ونوُٗ 0.05
َ -ا ددملقك اتن ددت تقع ددةَ

ددري دتق ددٕ تح ددتّٙت ددٖ ون ددوُٗ ددةتدٓ تقعُتو ددل حو ددٖ

اتنت ( )
 تحملنددُعٕ عبتّددب تقعُتوددل َ يددت ق جدداَل تقنددتعه ()1.038 1.041 - 1.245 1.3020َا ًت ري دتقٕ تح تّٙت و ونوُٗ .0.05
واَل رمؤ (ُِ )4ئ مّؤ تيوُمأت تؿنتعّٕ َتممةت ت تيعّترِٕ َت وفتر ( ) َدمقوًت
تقوياِةت تيع دني قفعا ُتول ت ٌّ تيارمٕ تقّدهّٕ َ يت يوغري (تيارمٕ) توٌ
تقعُتول
تقةؤِٕ تقةمتقٕ
تقثيت ٕ
تيهتيج َتقوع ؤ
تق وعْ
تقيّتدٔ تيارمّٕ

تجملدُ ت

توٕ

توٕ

توٕ

ى

م

98

41.15

4.34

89

38.96

4.49

98

0.05

4.56

89

37.05

4.88

98

42.08

3.55

89

40.01

3.89
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توٕ)

تقامقٕ
3.38

-2.272

-3.802

دتقٌ ها
ونوُٓ0.05
دتقٌ ها
ونوُٓ0.05
دتقٌ ها
ونوُٓ0.05
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الكويتوع
تقيةتإ
والعول
بدولة
تممةٔ َتجملودع

توٕ

تحمل ْ
تم

ِو

تقْ

توٕ

98

19.34

2.31

89

18.63

2.63

98
89

42.08

9.59
9.25

-1.958
2.964

دتقٌ ها
ونوُٓ0.05
دتقٌ ها
ونوُٓ0.05

-

وو تؾاَل رمؤ ( )4وت ِ ْ:

 مى تقع د ددةَ اتن د ددت دتق د ددٕ ح د ددتّٙت قوي د دداِةت تيع د د ددني قعت ّ د ددٕ عع د ددا ُتو د ددلتيارمد ددٕ تقّدهّد ددٕ َ يد ددت يد ددوغريت تيارمد ددٕ ( تود ددٕ تود ددٌ) َذقد ددك د ددٖ وند ددوُٗ
د ددتقْ تقعُتود ددل حّد ددع اتند ددت تحملند ددُعٌ (َ )2.964 -يد ددْ دتقد ددٌ هد ددا وند ددوُٗ

ت

()0.05
 -مى تقعد د ددةَ اتند د ددت دتقد د ددٕ تح د د ددتّٙت قويد د دداِةت

دّد د ددٕ ت ّد د ددٕ ععد د ددا ُتود د ددل

تيارمد ددٕ تقّدهّد ددٕ َ يد ددت يد ددوغريت تيارمد ددٕ ( تود ددٕ تود ددٌ) َذقد ددك د ددٖ وند ددوُٗ
د د د ددةتدٓ تقعُتود د د ددل ت رععد د د ددٕ حّد د د ددع مى ( ) تحملند د د ددُعٌ َ يد د د ددت قبتّد د د ددب تقعُتود د د ددل
عتؾد د د دداَل (َ )1.958 - 3.802 - 2.272 - 3.38ذقد د د ددك دتقد د د ددٕ هد د د ددا وند د د ددوُٗ
0.05
واَل رمؤ( ُِ ) 5ئ مّدٕ (ف) َدمقوًت تمح ت ّٕٙقوياِةت تيع دني قفعا ُتول
ت ٌّ تيارمٕ تقّدهّٕ َ يت يوغري تـ ٍ (ممل وو مخه مهُت – (– )15 -11( – )10 -6
( 16تاثة)
تقعُتول

و ار تقوفتِو

دروت

فدُ

ووُم

مّؤ

تؿةِٕ

تيةععت

تيةععت

(ف)

تقامقٕ

عني تجملدُ ت
دت ل

2

358.609

119.536

تقةمتقٕ

تجملدُ ت

184

3475.39

-18.991

تقثيت ٕ

تجملدُ

186

3734.000

تقةؤِٕ
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6.294

دتقٌ ها
ونوُٓ0.05
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والعولتجملدُ ت
بدولة الكويت عني
تيهتيج
دت ل
َتقوع ؤ
تجملدُ ت
تق وعْ
تجملدُ
عني تجملدُ ت
تقيّتدٔ

دت ل

تيارمّٕ

تجملدُ ت
تجملدُ

تقيةتإ

عني تجملدُ ت

وع تممةٔ

دت ل

َتجملودع

تجملدُ ت

تحمل ْ

تجملدُ
عني تجملدُ ت

تم

تقْ

دت ل
تجملدُ ت
تجملدُ

ِو

2

116.446

38.815

184

4107.179

22.444

186

4223.626

2

63.321

21.107

184

2694.946

14.726

186

2758.267

2

31.342

10.447

184

1118.658

6.113

186

1150.000

2

938.186

312.729

184

15728.734

85.949

186

16666.920

1.729

-

دتقٌ ها
ونوُٓ0.05

ري دتقٌ
ها

1.433

ونوُٓ0.05

-

ري دتقٌ
ها

1.907

ونوُٓ0.05

-

3.639

-

دتقٌ ها
ونوُٓ0.05

وو تؾاَل رمؤ ( )5وت ِ ْ:

 -مند د ددٌ تُود د ددا د د ددةَ ذت دمقد د ددٕ تح د د ددتّٕٙ

تيد د دداِةت تيع دد د ددني قد د ددفعا ُتود د ددل

ت ّ د ددٕ تيارم د ددٕ َ ي د ددت ي د ددوغري تـد د د ٔ َذق د ددك د ددٖ ون د ددوُٗ تو د ددتقْ تقعُتو د ددل
حّع اتنت مّدوٕ (ف) تحملنُعٕ (َ )3.639يْ دتقٕ ها ونوُٗ ()0.05
 -من د ددٌ متُو د ددا د ددةَ ذت دمق د ددٕ ح د ددتّٕٙ

تي د دداِةت تيع د د ددني ق د ددفعا ُتو د ددل

ت ّد ددٕ تيارمد ددٕ َ يد ددت يد ددوغريت تـ د د ٔ د ددْ وند ددوُٗ د ددةتدٗ ّدد ددت د ددات تود ددل
(تقةؤِ د ددٕ) حّ د ددع اتن د ددت مّد د ددٕ (ف) تحملن د ددُعٕ (َ )6.294ي د ددْ دتق د ددٕ ه د ددا ون د ددوُٗ
()0.05
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والعولتمد د د ُم (ى د ددّعٌّ) ِو د د د مى تقع د ددةَ
دوخاتم
بدولةم د د
 عتالكويت
تقعُتول اتنت ق تحل تماثة

تيد د دداِةت تيع د د ددني جملدد د ددل

ٔ

واَل رمؤ ( ُِ ) 6ئ مّدٕ (ف) َدمقوًت تمح ت ّٕٙقوياِةت تيع دني قفعا ُتول
ت ٕ تيارمٕ تقّدهّٕ َ يت يوغري تيةح ٕ تقوع ّدّٕ (تعوات – ْٙت اتدٓ – ةتنُٓ)
تقعُتول

و ار تقوفتِو
عني تجملدُ ت

تقةؤِٕ

دت ل
تجملدُ ت
تجملدُ
عني تجملدُ ت

تيهتيج

دت ل
تجملدُ ت
تجملدُ
عني تجملدُ ت

تمدترٔ

دت ل
تجملدُ ت
تجملدُ
عني تجملدُ ت

تجملودع

دت ل
تجملدُ ت
تجملدُ
عني تجملدُ ت

تم

تقْ

دت ل
تجملدُ ت
تجملدُ

دروت

فدُ

ووُم

مّؤ

تؿةِٕ

تيةععت

تيةععت

(ف)

2

35.694

184

3798.306

186

3834.000

2

1.140

184

4222.486

186

4223.626

2

195.523

184

2562.744

186

2758.267

2

16.242

184

1133.785

186

1150.000

2

299.891

184

16367.028

186

16666.920
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17.847
20.643

0.570
22.948

97.762
13.928

8.121
6.162

149.946
88.951

0.865

0.025

7.019

1.83

1.686

تقامقٕ

دتقٌ ها
ونوُٓ0.05

ري دتل ها
ونوُٓ0.05

دتقٌ ها
ونوُٓ0.05

ري دتل ها
ونوُٓ0.05

ري دتل ها
ونوُٓ0.05
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تؾاَل رمؤ ( )6وت ِ ْ:
ِوبدولة وو
الكويتوالعول
 منٌ م تُوا ةَ ذت دمقٌ ح تّٕٙ -تيارمددٕ تقّدهّددٕ ددٖ ونددوُٗ

تياِةت تيع دني قفعا ُتول ت ّٕ

ددتقْ تقعُتول حّددع اتنددت مّدددٕ (ف) تحملنددُعٕ

(َ )1.686يْ ري دتقٕ ها ونوُٗ() 0.05
 -منددٌ م تُوددا مِ ددت ددةَ ذت دمقددٕ ح ددتّٕٙ

تيدداِةت تيع دددني قددفعا ُتوددل

ت ّٕ تيارمٕ تقّدهّٕ ّدت ات تودل (تقيّدتدٔ) حّدع اتندت مّددٕ (ف) تحملندُعٕ
(َ )7.019يْ دتقٕ ها ونوُٗ ()0.05

مناقشة النتائج:
ّدت ِوع ه عت وتعٕ و تقن تل ت َل َتقملٓ مىتر نوتٙجٌ قْ:
 -قاَدِددٕ َئددعى دروددٕ ت ّددٕ تيارمددٕ

ددتقْ تقعُتوددل تيارمددّٕ ميوهتَقددٌ

تقارتمٕ.
 -مى ت ّٕ تيارمٕ

تو ْ (تقةؤِٕ – تقيّتدٔ تيارمّٕ ) اتنت وهتمفٕ.

ّدكو تعنري تقهوّجوني تت ِ ْ:
دتقْ تقعُتودل كدو مى ِعدُد

 -1مى مّدٕ َدمقدٕ ئدعى درودٕ تقعت ّدٕ تيارمدّٕ
قْ:
 -مى تياترو وتملتقت ؽ ع ق وةاإِ تدت م ِدو هلدت

ادثري ودو ت حّدتى تقوعدفري

مَ تقوأُِة (تق ُت ٙتيهتيج).
 ت ويددتد تيدداترو يعددتِري تقعت ّددٕ تقدديت تعود وُوددُدٔ َو ىددة قيّددتو ت دت٘ َتيُ ددٌع ُرٔ ونودةٔ.
 -ئددعى تقةمتعددٕ َتحملتمددفّٕ

تقعد ّددٕ تقوع ّدّددٕ تددت ِ ددام تيدداترو تقوأددُِة تقعت ددل

يه ُوتتًت تيخو عٕ.
 -ت ويتد تياترو قكثري وو ت وكتنّت تقيت ؼيه تقعت ّٕ (وفدتنْ وارمدّٕ

ت ودل

وفددتنْ وهاقّددٕ – ددام تددُ ري تقوكهُقُوّددت تيهتمددفٕ – وع دددُى ددري وددارعني عددل َ ددري
و ي ني

ععا ت حّتى-
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والعول دده تهتمددفٕ ددتو ْ (تقةؤِددٕ َتقيّددتدٔ تيارمددّٕ) ًددملٍ نوّجددٕ وفيددةٔ
الكويتددت ِوع
-2بدولةَ ّد
عتـري َوأدٚهٕ حّع نهت جو ك

واترمدهت مّدتدت قداًِت تقيدارٔ دٖ ودّت ٕ

رؤِٕ َةيت ٕ وارمّٕ وّأ َيملت ِ ادا مى قداِهت وداِةَى ماعدت٘ ود ي ني قكدهًؤ
وكوددُ ت ِددآ

ظددل ُتوددل م ددةٗ توع دده عتقنّتمددت تقوع ّدّددٕ َت وكتنّددت

تيوتحٕ.
َ ّدت ِوع ه عت وتعٕ و تقن تل تقثتنْ َتقملٓ وت٘ نوتٙجٌ ٖ تقهخُ تقوتقْ:
-

تياِةت تيع دني قفعا ُتول تقعت ّٕ َ يدت

متُوا ةَ ذت دمقٌ تح تّٕٙ
يوغريت تقهُ (ذاُر– تنتة).

-

تُوا ة َ ذت دمقٕ تح دتّٕٙ
يوغري منُت تياترو ( توٕ

-

تيداِةت تيع ددني قدفعا ُتودل تقعت ّدٕ َ يدت

توٕ) ق تحل تياترو تـتوٕ.

تُوا ةَ ذت دمقٕ تح دتّٕٙ

تيداِةت تيع ددني قدفعا ُتودل تقعت ّدٕ َ يدت

يوغريت (تي يل) (ووُم – تقْ – درتمت
-

تُوا ةَ ذت دمقٕ تح دتّٕٙ

ّت) ق تحل تقارتمت تقع ّت.

تيداِةت تيع ددني قدفعا ُتودل تقعت ّدٕ َ يدت

ي ددوغريت تـدد ٔ (مم ددل و ددو مخ دده م ددهُت (  )16 -15 -11 - 10 -6 -ق ددتحل
تماثة
-

ٔ.

متُوددا ددةَ ذت دمم تح ددتّٕٙ

تيدداِةت تيع دددني قددفعا ُتوددل تقعت ّددٕ

تيارمّٕ َ يت ق دةح ٕ تقوع ّدّٕ (تعوات – ْٙت اتدٓ – ةتنُٓ).
َ كو تعنري يملٍ تقهوتٙج ادت ِ ْ:
-1

ّدت ِوع ه ععام َوُد ةَ ذت دمقٌ ح دتّٕٙ

تيداِةت تيع ددني َ يدت يدوغري

تقه ددُ (ذا ددُر – ن ددتة) ً ددملٍ نوّج ددٕ وهأيّ ددٕ حّ ددع ى تقه ددُ ق ددّه ددتو
َو ةةت

ترم ددت

تقعت ّٕ تيارمّٕ.

ّ َ -2دت ِوع ه عُوُد ةَ ذت دمم تح تّٕٙ

تياِةت تيع ددني َ يدت يدوغريت

تيارمددٕ (حتوددٕ توددٌ)َتقيت وددت٘ ق ددتحل تيدداترو تـتوددٕ ددّدكو تروددت يددملٍ
تقهوّجٕ ت مى تياترو تـتوٕ عتقوتاّا هلت تيودتم كو ى دو تيداترو تقعتودٕ
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والعولداًِت تؿةِدٕ
الكويت مى ق
بدولةحّع

ت وّدتر تيارمدني تدت ِهتمدفًؤ اددت مى تيداترو تـتودٕ

ؼتَل مى ؼنو وو اوتتًت ؾملم تَقّت٘ تموُر َؼنني مسعوًت تماتد ّٕ.
ّ َ -3دددت ِوع دده عُوددُد ددةَ ذت دمقددٕ تح ددتّٕٙ
تي يل(ووُم – تقْ – درتمدت

تيدداِةت تيع دددني َ يددت يددوغري

ّدت)َتقيت اتندت ق دتحل تم دٖ تع ّددت ًدملٍ

نوّجددٕ وه يّددٕ حّددع مى تؿكددؤ ددٖ تمىددّت٘ ِكددُى تاثددة دمددٕ

ئددُ٘ وعة ددٕ

تا د َمَمددع َمىددك مى تيدداِة تم ددٖ تع ّدددت ِكددُى اددملقك قددملقك اتنددت
تقعةَ ق تؿًؤ.
-4

َ ّدت ِوع ه ععام َودُد دةَ ذت دمقدٕ تح دتّٕٙ

تيداِةت تيع ددني ق عت ّدٕ

َ يت ق دةح ٕ تقوع ّدّٕ (تعوات – ْٙت اتدٓ – ةتنُٓ) ًدملت ِيدري ت مى تقعت ّدٕ
مؽو ى عت و ف تيةتحل َيدملت ِعدُد ت مى تقه دتم تقوع ّددْ ن دتم ووكتودل َمى
مٓ تود د

مت ات ددٌ ِوفع ددٌ تود د

ُِاا منهت عتوٕ ت تو

تيةتح ددل تقوتقّ ددٕ َتقعك دده و ددخّ َي ددملت

ىتول قكل تيةتحل تقوع ّدّٕ َ ال تينوُِت .

التوصيات واملكرتحات:
عهت٘ ٖ وتتيام وو نوتٙج نُوْ تتِ ْ:
 )1ئددةَرٔ تقف ددا٘ عوفهددٖ وع ددتِري ق عت ّ ددٕ تيارمددّٕ ِ ددوؤ تمتعددت

ًّ ددت

تمَم ددت

تقوع ّدّٕ تيخو عٕ َؼاِا و ىةت تمدت٘.
 )2نيد د ددة ةيت د د ددٕ تيعد د ددتِري َتقوتاّد د ددا ًّد د ددت عد د ددني تيع دد د ددني

تيارمد د ددٕ َتمدترت

تقوع ّدّٕ(ناَت – عةىُرت ).
 )3تقفخ ددع

َتم ددع تيه ُو ددٕ تيارم ددّٕ َوي ددك تًت حو ددٖ ك ددو تق ددودكو و ددو تقف ددُري

ق دعتِري تيهيُدٔ َقُ تارخّت.
َ )4ئع نقّت ق ةمتعٕ ٖ تقعت ّٕ تيارمّٕ حودٖ ِدوؤ تقوتاّدا ودو وةت دتٔ تيعدتِري
تيأ ُعٕ.
 )5تتتحددٕ مددار اددفري وددو تيةَنددٌ

تهعّددمل تقنّتمددت َتيعددتِري تقوع ّدّددٕ وددع وةت ددتٔ

تقيُت ا تقعتوٕ تيه دٕ ق عدل.
 )6د ؤ ىةتإ و منت تجملودع تيانْ
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والعول
بدولة الكويت
كةٔ تياترو تينوي ٌ قووُتاب تقعد ّٕ تقوع ّدّٕ وع تحوّتوت تيهدتطه
تيجّع
)7

تيخو عٕ.
 )8تقفا٘

ويةَ تم ودتد ق داترو َ يت ق دعتِري تحملادٔ َتيأ ُعٕ.
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الكويتوالعول
بدولة
املراجع:

مَم :تيةتوع تقعةعّٕ:
 ممحا حت ظ ةج َحت ظ قدا و ٓ( :)2003دترٔ تي منت تقبعُِٕ تقيتيةٔ
٘ ق كوب.
 ت

فاتيعأْ( :)2007وعتِري تيارمٕ تقعت ٕ عع وهيُر

ت

تقععتقٕ – ممه َتأفّيت تقملٓ يا
ة

و

ة تيارمٕ

ا ّٕ تقبعّٕ عغأ تؾتوعٕ ت م وّٕ

تى ُِنه.

 تق ت دْ مسّٕ عهت معّا ممحا( :)2005عتقّٕ تيارمٕ ت متمّٕ تؿكُوّٕ
م أهٕ ُدتى وو َوًٕ ن ة تيية ني َتياِةِو َتيع دني رمتقٕ وتونوري ري
وهيُرٔ تؾتوعٕ ت ردنّٕ دتى ت ردى.
 تقفًُتىْ تقنّا فاتقعاِا( :) 2006تيارمٕ تقعت ٕ :وعًُوًت – دترتتًت -نقّت
ؼنّهًت تقيتيةٔ تمل تقكوب.
 تقفُيْ ترَ ىُمْ( :)2001ت دترٔ تقوع ّدّٕ َتيارمّٕ تقيتيةٔ دتر مفت٘ ق أفت ٕ
َتقهية َتقوُملِع.
 تقفف َٓ حنو َن ةَى( :)2006تؾُدٔ تقيتو ٕ

تقوع ّؤ عني و ىةت تقودّا

َوعتِري تم ودتد دتى دتر تينرئ ق هية َتقوُملِع.
 تقثّين

ٖ حتوا(َ :)2002تمع تم وفترت

تيارمّٕ َواٗ و ٘ووًت قيّتو

ت ياتف تقوع ّدّٕ ف ٕ وتوعٕ تي ك معُد (تقةِتض) تجمل ا .14
 حنني م وٕ فاتقع ّؤ( :)2004تػتيت حاِثٕ

ت دترٔ تيارمّٕ تقععتقٕ

دتى ت ردى دتر تقعكة.
 محتد

ّل فاتقعوت (:)2007

تٙص تيارمٕ تقععتقٕ عع وهيُر

تيارمٕ تقععتقٕ – ممه َتأفّيت تقملٓ يا
ت م وّٕ ة

و

ة

ا ّٕ تقبعّٕ عغأ تؾتوعٕ

تى ُِنه.

 تـأّب ممحا ( : )2006ػاِات تةعُِٕ َ دترِٕ تمل تقكوتم تؿاِع.
 تـأّب ممحا( :)2006ػاِات

تةعُِٕ َ دترِٕ

دتى ت ردى واترت ق كوتم

تقعتيْ ق هية َتقوُملِع.
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ممحا َتـأّب ردت ( :)2006تمبتتّجّت تقوأُِة تقبعُٓ
تـأّب
والعول
 بدولة الكويت

تقُطو

تقعةعْ مرعا ت ردى تقكوب تؿاِثٕ ق هية َتقوُملِع.
 تـدّنْ تقنّا م وٕ( :)1428وعتِري وُدٔ تيارمٕ تقععتقٕ
تقه ؤ (رؤِٕ وهًجّٕ) َرمٕ دل وهيُرٔ

ئُ٘ وهخٖ

تق يت٘ تقنهُٓ تقةتعع ية ق جدعّٕ

تقنعُدِٕ ق ع ُم تقبعُِٕ َتقهعنّٕ (ونوني) تقي ّؤ تقنعُدِٕ وو 29 -28
رعّع تآل ة.
 تـّتل وُملٍ قدا( :)2002اعت٘ٔ كةوت تقه تم تقوع ّدْ تقعتم
ت وترت تقعةعّٕ تيوخأ

دَقٕ

َ 2ملترٔ تقبعّٕ َتقوع ّؤ .

 تقاَِك تّنري فاتيأ ب( :)2005دترٔ تيارمٕ تقععتقٕ ويُوتتًت َن تمًت دتى
ت ردى وًّهٕ ق هية َتقوُملِع.
 دِتم مًّل رمل ( :)2007تيارمٕ تقعت ٕ – وعًُوًت وعتِرييت َو ىةتتًت عع
وهيُر

و

ة تيارمٕ تقععتقٕ – ممه َتأفّيت تقملٓ يا

عغأ تؾتوعٕ ت م وّٕ ة

ا ّٕ تقبعّٕ

تى ُِنه.

 تقيفُل وهملر( :)2002تقوجةعٕ تقّتعتنّٕ

تقوأُِة ت دترٓ ف ٕ رمتقٕ تيع ؤ

ف ا  41تقعاد َ 1 2ملترٔ تقبعّٕ َتقوع ّؤ ت ردى.
 تقية ْ ع يّه تقب( :)2007دَر تييترإ تجملودعّٕ
ؼ ّ ّٕ) و

ةت و

ت و

تيارمْ ؼاِت َطدُحت

تيارمْ (درتمٕ

 19 -17تعةِل ا ّٕ

تقبعّٕ وتوعٕ ت وترت .
 تق ت

ُِمى حنو( :)2007تقيّتدٔ تقوخُِ ّٕ ادا ل ق دارمٕ تقععتقٕ

تمل مةِع تقوغري "ت ُر ويب " عع وهيُر
َتأفّيت تقملٓ يا

و

ة تيارمٕ تقععتقٕ – ممه

ا ّٕ تقبعّٕ عغأ تؾتوعٕ ت م وّٕ ة

 تق تحل عار عو فاتهلل( :)2007تيه ُر تقيتول قإلو
قإلو
 وتٙ

تيارمْ

تقيةى تؿتدٓ َتقعيةِو وُ ة ت و

تى ُِنه.

تيارمْ طتر ويب
تيارمْ.

فاتقةمحو ممحا( :)1995ويّتو عتقّٕ مدت٘ واِة تيارمٕ دَترٍ تيوُمعٕ

ف ٕ ا ّٕ تقبعّٕ وتوعٕ مأة ف ا  12تقعاد .12
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ممحا حنني( :)2006ت و
 تق
غريوالعول
بدولة الكويت

تيارمْ عني ويو ّت تقُتمع َؼاِت

تينويفل
 وّتم قدا َحّا( :)2007دَر تقويهّت
ةت و

تينويفل) و

د ؤت و

تيارمْ (جُذج وارمٕ

تيارمْ.

 تقعفاتهلل عةتيّؤ ُِمى ( :)2002ر ع تقكعت٘ٔ ت نوتوّٕ ق د منٕ تيارمّٕ
عريَ ىةإ تيأفُ ت ق وُملِع َتقهية.
 تقعأ مّا حنين( :)2004تةعّٕ تيُيُعني َتيوعُمني دتى تقاتر تقع دّٕ تقاَقّٕ
َدتر تقثيت ٕ.


تقاِو قدُد( :)2003تقويُِؤ تقبعُٓ تي منْ تقيتيةٔ دتر تقعكة

م و
تقعةعْ.



دتد تقاِو وهٖ( :)2004ت دترٔ

ٖ ونوُٗ تيارمٕ ف ٕ تقبعّٕ تق جهٕ

تقُطهّٕ تقيأةِٕ ق بعّٕ َتقثيت ٕ َتقع ُم مأة ف ا  33تقعاد .149
 تقغتوآ

ٖ قدا مليّا( :)2006مّتو ت ّٕ مدت٘ واِةٓ واترو تقوع ّؤ تقعتم

تيد كٕ تقعةعّٕ تقنعُدِٕ

ٖ ئُ٘ ويّتو يتقّهجة

َوًٕ ن ة تيع دني عع وهيُر

ت دترٔ تقوع ّدّٕ وو

ف ٕ وتوعٕ طّفٕ ق ع ُم تقبعُِٕ تقعاد

تقةتعع.
 تقعتر عةتيّؤ فاتقُاّل ( :)2000تةعُِت تؿتمُم دتر تقكوتم تؾتوعْ تقعني .
 متمؤ قدا وتعة َحّار
وا ل قإلو

تيارمْ

فاتق أّى حنني( :)2007تييترإ تجملودعّٕ:

دَقٕ ت وترت تقعةعّٕ تيوخأ و

ةت و

تيارمْ.

 تقكةدٓ و فت ( :)2007ميؤ تـ تٙص َت مه َتجملتم تقيت خب مى تو ى عًت
تيارمٕ تقثتنُِٕ تقععتقٕ

واِهٕ تقةِتض وو َوًٕ ن ة تقبعُِني ف ٕ عُة

َدرتمت تقعتمل ت م وْ تقعاد تقثتقع وتوعٕ مم دروتى تقنُدتى.
 اعكْ مًتم( :)1423دترٔ وارمٕ تينويفل تيخوُل َ ت ّوًت وتوعٕ تي ك معُد
نأَ وارمٕ تينويفل

تقعبٔ وو .1423/1/17 -16
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واِا ئعّا (:)2003
تيتوآوالعول
 بدولة الكويت
واِةٓ َوع دٖ قت

تٙص تيارمٕ تمعوات ّٕٙتقععتقٕ وو َوًٕ ن ة

ٕ حعة تقفتطو عتيد كٕ تقعةعّٕ تقنعُدِٕ رمتقٕ وتونوري

ري وهيُرٔ ا ّٕ تقارتمت تقع ّت تؾتوعٕ تهلتمشّٕ.
 واعُقْ قدا فاتـتقه( :)2001تقوخأّ

تيارمْ تممبتتّجْ تقيتيةٔ

وكوفٕ تقاتر تقعةعّٕ ق كوتم.
 واعُقْ قدا فاتـتقه( :)2002تقوهدّٕ تيًهّٕ ق دع دني(تمػتيت تيعتوةٔ
تيا ل َتممبتتّجّت ) تقعني دتر تقكوتم تؾتوعْ.
 وارمٕ تقايةت٘ تمعوات ّٕٙعيةعني( :)2007تيارمٕ تقععتقٕ (تجملتم

َتيعتِري

َتي ىةت ) ت مكهارِٕ  24مفود .
 تينت ّا وع ْ تِا( :)2010تياِة ونوُٗ مدت٘ ت ّٕ تياترو تقثتنُِٕ تقأفعٕ
ت َ عع وهيُر دتى ت ردى دتر و ّه تقاوتى ق هية َتقوُملِع.
 وهنْ قدُد( :)2000تقويُِؤ تقبعُٓ َوفتدل ت ح ت٘ ت مكهارِٕ وةاا
ت مكهارِٕ ق كوتم.
 وه ُر و أعٖ( :)2007ويُوت تيارمٕ تقعت ٕ وو وه ُر تةعُٓ م وْ عع
وهيُر

و

ة تيارمٕ تقععتقٕ– ممه َتأفّيت تقملٓ يا

عغأ تؾتوعٕ ت م وّٕ ة
 نيُتى ِعيُم حنني َنيُتى

ا ّٕ تقبعّٕ

تى ُِنه ت حا ِ -7هتِة.
ّل دة( :)2004تقن ُتو تقوه ّدْ

َت ىةتف تقبعُٓ دتى ت ردى دتر تقعةمتى ق هية َتقوُملِع.
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بدولة الكويتوالعولأثر التقديم والتأخري يف املعنى عند النحويني
ملخص البحث :
ايتكديٚ ِٜايتد يفرل ل ايهدديّ ٜدداط ا ت الددا ل ايدٓفِ ٚايتد يٝـا ؾددا تهًِ

ددا ٜكدديّ

ٜٚؤيفا يٝفٗا َعٓ ّ٢ل ْؿش٘ ميهٔ إٔ ٜفٗا ذا جا ٤بايهيّ ًد ٢ألدً٘ ط ٕٚدكدي ِٜأٚ
د د يفرلا يدداا جددا٤ا ٖددا ٙاييراسدد ١يت د ر ألددا ايتكدديٚ ِٜايت د يفرل ل ا عٓددٓ ٢ددي ايٓرددٜٛر
ايكياَٚ ٢احمليلر .
ً ٚددَ ٢ددا يًتكدديٚ ِٜايتد يفرل َددٔ ألددا ل ا عٓدد ٢ظبددي إٖٔ ايكدديَا ٤قددي ذ دداٚا ٓدداٜتِٗ
بٗاا ٚندإ ُديدِٗ ل بٝدإ سد ت ايتكدي ِٜقدٛشلِ م لقدياّ يًعٓاٜد ١بد٘ا ٚأ ٖٕ ذندا ٙأٖدِ ا
ىل إٔ جددا ٤ددي ايكدداٖا ازباجدداْ ٞايدداٜ ٟعددٛط يدد٘ ايؿطددٌ اأندددل ل انتظدداف أسدداار
ايتكيٚ ِٜايت يفرل .
ٚقدي دت عدا اييراسد ١رداٖا ٠ايتكديٚ ِٜايتد يفرل ٓدي ايكديَا ٤ل لٓاٜدا نتد ِٗ ٚبٓٝددا
دؿاٚا ؾُِٗٗ شلا .
ٚبٓٝا إٔ طراس ١ايتكيٚ ِٜايت يفرل مما ٜعر ً ٢ؾٗدِ بعدأ أسداار ايكدالٕ ايهداٚ ِٜبٝدإ
َعاْ٘ٝا يفيؾا آلرا ٤بعأ احمليلر ايآٜ ٜٔها ٕٚألا ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل ا عٓ. ٢
نُا أٚضرا َٛقع ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل ايٓفا ١ٜايتر ١ًٜٝٛايتٛيٝي ١ٜاسبيٜث ١إٔ
ي٘ ألاا ل ا عٓ ٢ايي ي ٞيًحًُ.١

منت البحث :
َٔ ا شًِ ب٘ إٔ ايهيّ ٜت يـ َٔ نًُاا

ٜشتطٝع ا تهًِ إٔ ٜٓطل بٗا طؾع١

ٚاذي٠ا ٚياا بيٓ ٓي ايتهًِ إٔ ٜكيّ بعط٘ ٜٚؤيفا بعط٘ اآليفاا ٜٚهتٌُ ا عٓ ٢ذر
د يفا ايهًَُ ١هاْٗا ل ازبًُ١ا ٚقي د يفا ايهًَُٛ ١ضعٗا األً ٞل ايذلنٝتا ن ٕ
ٜتً ٛايؿا ٌ ؾعً٘ا أٜ ٚكع ا ؿع ٍٛب٘ بعي ايؿعٌ ٚايؿا ٌا أٜ ٚش ل ا تيأ يفدل ... ٙخلا
ٚقي ُٜعيٍ ٔ ٖاا ايذلنٝت األًٞا ؾُٝكيّٖ َا ذك٘ ايت يفرل ٚؾكا ا اقتطت٘ قٛا ي
ايًػ ١يػاض َعٜٓ ٟٛاٜي ٙا تهًِ; إٔ ايٓارِ أَ ٍٚا ٜادت ا عاْ ٞل ْؿش٘ا ٜٚعٌُ
ؾها ٙؾٗٝا يتٓشٝل ط يتٗاا ٜك ٍٛي ايكاٖا ازباجاْٚ $ : ٞأَا ْفِ ايهًِ ؾًٝص اأَا
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والعولْو دكتؿ ٞل ْفُٗا للار ا عاْٚ ٞداد ٗا ً ٢ذشت دادٝت ا عاْ ٞل
نايو; أ
ؾ٘ٝ
بدولة الكويت
ايٓؿص 1#ا ٜٚك ٍٛل َٛضع ليفا  $ :ؾإذا ٚجت عٓ ٢إٔ ٜه ٕٛأ ٚل ايٓؿص ٚجت يًؿظ
ايياٍ ً ٘ٝإٔ ٜهَ ٕٛثً٘ أ ٚل ايٓطل . 2#
ؾا عٓ ٢ذا نإ َكيَا ل ايٓؿص دكيّٓ ل ازبًُ١ا ٚقي اْدل ٣اي يغٚ ٕٛٝا ؿشإٚ
ي ٝإ َعاْ ٞايتكيٚ ِٜايت يفرل ٚأغااض٘ا نُا اجل ايٓر ٕٜٛٛأٜطا ٖا ٙايكط١ٝ
ٚأٚيٖٛا ٓاٜتِٗ .

أثر التقديم والتأخري عند القدماء :
َٔ أٚا َٔ ٌ٥ذنا ايتكيٚ ِٜايت يفرل اشبً ٌٝبٔ أمحي ايؿااٖٝي ٟم ٖ175د ا ٜكٍٛ
س ٜ٘ٛ ٝل باب ما بتيا $ : ٤ز ِ اشبً ٌٝأْ٘ ٜشتك ح إٔ ٜك " ٍٛقا ِ٥زٜي" ٚذاى ذا مل
دبعٌ قاُ٥ا َكيَا َ ٓٝا ً ٢ا تيأ ٖٚ ..اا ايتكي ِٜاب ٞجٝاي ٚذيو قٛيو :
مت ُٞٝأْاا ََٚظٜٓ َٔ ْ٤ٛظٓؤى3#ا ؾايتكيٓ ِٜي اشبً ١ْٝ ٢ً ٖٛ ٌٝايت يفرلا ذ  ٜك٢
ا كيّٖ ً ٢ذهُ٘ ايا ٟنإ ً ٘ٝق ٌ ايتكيِٜا ٜٚا ٣اشبً ٌٝإٔ دكي ِٜاشبدل ل قٛيٓا
" قا ِ٥زٜي"  ٜك ٢يفدلاا نُا ل دكي ِٜا ؿع ٢ً ٍٛايؿا ٌ ٖ .اا َٖ ٛااط اشبًَٔٚ ٌٝ
غرل َاا ا ٠ذيو ٜ
ا ؿع ٍٛذر ٜ

ح ايهيّ ق ٝرا  $أْ٘ َٓا إٔ ٜؤط ٟىل ي صا نُا ل دكيِٜ

ح ؾا ي أٜ ٚؤط ٟىل احملاٍا نُا ل دكي ِٜاشبدل ذٝث ؽبدل ٔ

ايٓها ٠با عاؾ. 4# ١
ؾايتكيٚ ِٜايت يفرل ٓي اشبً ٌٝمل ٜهٔ

ل لٛرد٘ ايٝشرل٠ا ٚذنا ٙي٘ َا ٖٛ

َيذف ١أسًٛب ١ٝرلٖا ٓي طراست٘ يًذلانٝت ايٓر ١ٜٛل أسايٝت ايًػ ١ايعاب.١ٝ

 1ط  ٌ٥اإل حاز . 40 :
 2ا اجع ايشابل . 43 :
 3ايهتاب . 127/2 :
 4ألا ايٓرا ٠ل اي رث اي يغ. 58 : ٞ
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دعاضٛا يًتكيٚ ِٜايت يفرل ْٜٛص بٔ ذ ٝتم ا ٖ182د ٚيهٔ َٔ غرل إٔ
ايأٜ
والعول
َٔٚالكويت
بدولة
ٜكـ ً ٢سآ ٙاي يغٞا ٚقي ذنا ٙل َعاض ذيٜث٘ ٔ جٛاب ايظاط بعي ا ستؿٗاّا
ؾٜٗ ٛك $ :ٍٛأ ٕ د دين لدٝوا باياؾعا ٖ ٛل ْ ١ٝايتكيٜٚ ِٜكيار : ٙلدٝو ٕ د دين . 5#
أَا سٜ٘ٛ ٝمٖ 180د ؾٗ َٔ ٛأٚا َٔ ٌ٥يؿا اأْفار ىل َعٓ ٢ايتكيٚ ِٜايت يفرل ٚسآٙ
اي يغٞا ٜك ٍٛل م باب ايؿا ٌ اياٜ ٟتعيا ٙؾعً٘ ىل َؿع $ : ٍٛؾإٕ قيَٖا ا ؿعٍٛ
ٚأيفاا ايؿا ٌ جا ٣ايًؿظ نُا جا ٣ل اأٍٚا ٚذيو قٛيو  :ضاب زٜياّ
أْو

يُ اهلل ;

ا أرطا ب٘ َؤيفاا َا أرطا ب٘ َُكيَاا ٚمل داط إٔ دظػٌ ايؿعٌ ب َ٘ٓ ٍٚا ٕ ٚ

نإ َؤيفاا ل ايًؿظا ؾُٔ لِٓ نإ ذيٓ ايًؿظ إٔ ٜه ٕٛؾَ ٘ٝكيَاا  ٖٛٚاب ٞجٓٝي
نثرلا ن ِْٗ

ا ٜكيَ ٕٛايا ٟبٝاْ٘ أِٖا  ِٖٚب ٝاْ٘ أ ٓ٢ا  ٕ ٚنإ مجٝعا
6

ُٜٗاِْٗ ٜٚعٓٝاِْٗ . #
ؾايتكيٓ ِٜي سٜ٘ٛ ٝ

ا ٜه ٕٛيًعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّ با كيّٓا سٛا ٤دكيّ ا ؿع ٍٛب٘

ً ٢ايؿا ٌ أّ ً ٢ايؿعٌ ٚايؿا ٌ َعا .
نُا ٜه ٕٛايتكيٓ ِٜي ٙيًعٓا ١ٜبا كيّ ل م باب نشا ا َٚا  ٜٓت َؿعٛير يٝص
ألًُٗا َ تيأ ٚيفدلاا ٜك ٍٛس ٕ ٚ $ : ٜ٘ٛ ٝط٦ا قيَا ٚأيفااا ؾكًا  :نلش ٞايثٛبَ
زٜيْا ٚأل ط ٞا اٍَ

يُ اهللا نُا قًا  :ضاب زٜيا

يُ اهلل ؾاأَاُ ل ٖاا نً٘ ل

ايؿا ٌ . 7#
 ٚذ ا قليّ ايفاف ؾَُٗ ٛخاٖدْ ًٖ ٢اا ا عٓ ٢أٜطاٚ $ :ايتكيٖٓٗ ِٜا ٚايت يفرل ل َا
ٜه ٕٛراؾا أٜ ٚه ٕٛازلا ل ايعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّا َثً٘ َا ذنااُ يو ل باب ايؿا ٌ
ٚا ؿعٍٛا ٚمجٝع َا ذناا يو َٔ ايتكيٚ ِٜايت يفرل . 8#
ٜٓٚتكٌ س ٜ٘ٛ ٝىل سا بيغ ٞليفا ٜش ٘ ايتكيٚ ِٜايت يفرل غرل ايا ٟذنا َٔ
ايعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّا  ٖٛٚؾاط ٠ا خالت ايتٓ ٘ٝا ؾٜٗ ٛك ٍٛل ٖاا اي يط  $ :ؾإذا بٓٝا
ايؿعٌ ً ٢ا سِ قًا  :زٜي ضابت٘ا ؾًزَت٘ اشلا٤ا  ٚا داٜي بكٛيو َ ين ً ٘ٝايؿعٌ
5

ااب ايكالٕ ا ٓشٛب يًزجاد . 782 /3 :

 6ايهتاب . 34/1 :
 7ا اجع ايشابل . 42 /1 :
 8ا اجع ايشابل . 56/1 :
هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

51

العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

أثر التقدين والتأدير في الوعنى عند النحويين

لطفي عور بن الشيخ أبوبكر

والعولَٓطًل ذا قًا :
َٛضع م
أْ٘ ل
بدولة الكويت

ي اهلل َٓطًلْا ؾٗ ٛل َٛضع ٖاا ايا ٟبُين ً٢

اأٍٚا ٚاردؿع ب٘ا ؾإ ا قًا ي اهلل ؾٓش ت٘ م ؾٓ ٗت٘ ي٘ا لِ بٓٝا ً ٘ٝايؿعٌ ٚرؾعت٘
با بتيا. 9# ٤
 ٕ ٚنإ ايتكي ِٜنُا ذنا س ٜ ٜ٘ٛ ٝد ٞيشا بيغٚ ٞسبشٔ ايٓفِ ؾإْ٘ قي ٜهٕٛ
ٓي ٙس ا ل ق ح ايهيّا  ٕ ٚنإ َٛاؾكا يكٛا ي ايٓر ٛؾٜٗ ٛكٚ $ : ٍٛؼبتًُ ٕٛق ح
ايهيّ ذتٜ ٢طع ٙٛل غرل َٛضع٘ا أْ٘ َشتك ِٝيٝص ؾْ ٘ٝكأا ؾُٔ ذيو قُ ٍٛا
بٔ أب ٞربٝع: ١
ٚلاٍْ ً ٢ل ٍِٛاي ٗيٚطٔ َٜيُّٚ

لَيَطِأ ؾ لْٛيْأ اي ٗيٚطَ ٚقًََُّا

10

 ٚا ايهيّ ٚ :قٌٖ َا ٜيٚ ّٚلاٍ . 11#
ٚل اسبيٜث ٔ ُٖز ٠ا ستؿٗاّ ٜظرل ىل يق ١ايتكيٚ ِٜايت يفرل باشلُز٠ا ؾٗٛ
ٜشترشٔ إٔ  ًٜٞا شؤ ٘ٓ ٍٚاشلُزٜٚ ٠كيّ ً ٢ايؿعٌا ؾؿ ٞباب م أّ ذا ايهيّ بٗا
مبٓزي ١أُٜٗا ٚأ ِٜٗا ٜكٚ $ : ٍٛذيو قٛيو  :أزٜيْ ٓيى أّ ُاْٚا ٚأزٜيا يكٝاَ أّ
بظاا ؟ ؾ ْا اآلٕ َُيٖعٍ إٖٔ ٓي ٙأذيُٖاٚ...ا ًِ أْو ذا أرطا ٖاا ا عٓ ٢ؾتكي ِٜا سِ
أذشُٔا أْو

دش ي٘ ٔ ايًُّكَ٢ا  ٚا دش ي٘ ٔ أذي ا زلر

دير ٟأُٜٗا ٖٛا

ؾ يأا با سِ أْو دك ي ق يَ إٔ  ٜر يو أ ٟٗا زلر ٓيٙا ٚجعًا ا سِ اأيفرل
يٜي يألٍٚا ٚلار اياٟ

دش ٍ ٓ٘ بُٗٓٝاا ٚي ٛقًا  :أيكٝاَ زٜيا أّ ُاا نإ

جا٥زا ذشٓا  ٚ ..ا نإ دكي ِٜا سِ ٖٗٓا أذشٔ ٚمل ػبز اآليفاا

إٔ ٜهَ ٕٛؤيفااا

أْ٘ ق ي أذي ا زلر ؾ يأ ب ذيُٖا . 12#
ٚمل ٜهتـ س ٜ٘ٛ ٝبايو بٌ ٜشتطاط يٛٝضح يٓا سا دكي ِٜايؿعٌ بعي ُٖز٠
ا ستؿٗاّ َٚا ٜتٛيي ٓ٘ َٔ َعإ ٓي ايتكيٚ ِٜد يفرل ايؿعٌ جا٥ز ذشٔ ٓي سٜ٘ٛ ٝ
ذا نإ ٖ ٛا شؤ٘ٓ ٍٚا غرل إٖٔ دكي ِٜايؿعٌ أٚىل ٚأؾطٌ  ٕ ٚنإ د يفرل ايؿعٌ
 9ا اجع ايشابل . 81/1 :
 10اييٜٛإ 376 :ا َٔ ايطٌٜٛا َٓٚشٛب يًُاار اأسي ٟل طاح سكط ايزْي 1660 /4ا ٚاييرر ايًٛاَع 107 /2 :ا ٚاشبزاْ/1 : ١
. 245
 11ايهتاب . 31/1 :
 12ا اجع ايشابل . 170 -169/3 :
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ذشٓا $ :ؾتك ٍٛأضابا زٜيا أّ قتًتَ٘ ؾاي ي ٤بايؿعٌ ٖٗٓا أذشٔا أْو
شؤٍٚالكويتٓ٘والعول
ا بدولة
ا دش ٍ ٔ أذيُٖا

دير ٟأُٜٗا نإ  ٚدش ٍ ٔ َٛضع أذيُٖاا ؾاي ي٤

بايؿعٌ ٖٗٓا أذشٔ نُا نإ اي ي ٤با سِ لَِٖ ؾُٝا ذناْا أذشٔ.13#
لِ ٜك ٍٛس ٜ٘ٛ ٝل باب م أ $ : ٚدك ٍٛأيكٝا زٜيا أُ ٚاا أ ٚيفاييا ٚ ...ا ًِ أْو
ذا أرطا ٖاا ا عٓ ٢ؾت يفرل ا سِ أذشٔ; أْٖو

ا دش ٍ ٔ ايؿعٌ مبَِٔ ٚقع ٚي ٛقًا:

أزٜيا يكٝا أُ ٚاا أ ٚيفايياا ٚأزٜيْ ٓيى ُ ٚا ٚأ ٚيفاييْ نإ ٖاا ل ازبٛاز ٚاسبشٔ
مبٓزي ١د يفرل ا سِ ذا أرطا َعٓ ٢أُٜٗا. 14#
ؾٛاضح ذٕ نٝـ ٜؿام س ٜ٘ٛ ٝل ايتكيٚ ِٜايت يفرل بعي اشلُز٠ا ذ ٜه ٕٛا شؤٍٚ
ٓ٘ ٖ ٛايا ٜ ٟد ٞبعيٖا .
ٖا ٖٞ ٙأِٖ ا يذفاا اييت ذناٖا س ٜ٘ٛ ٝخب ٛص ايتكيٚ ِٜايت يفرلا  ٜٚي ٚيٓا
إٔ سَ ٜ٘ٛ ٝا نإ ٜك ي ل ذيو إٔ ًٜؿا اأْفار ىل بيغ ١ايتكيٚ ِٜايت يفرل أٚ
بك ١ٝايؿٓ ٕٛاي يغ ١ٝاأيفا٣ا

ا َٖ ٞيذفاا ذناٖا ل نتاب٘ ط ٕٚإٔ ٜك ي ىل

ذيو ق يا .ؾكي نإ ُٖ٘ ايٛقٛف ًْ ٢فِ ايهيّ ٚد يٝؿ٘ ٚدعاٗف َٛالٔ اسبشٔ
ٚايك ح ؾ.٘ٝ
ٚذٖت قشِ َٔ احمليلر ىل  $ :أس ك ١ٝس ٜ٘ٛ ٝبٛضع نثرل َٔ اإلطاراا اييت
دظهٌ َعفِ أبٛاب ًِ ا عاْٞا ٚنثرل َٔ أبٛاب ًِ اي ٝإا ٚلٛردر َٔ ضبشٓاا
اي يٜع ْٚفٔ أْٓا ْه ٕٛمبٓ  ٔ ٣ا دٗاّ ذا قًٓا ٕٖ س ٜ٘ٛ ٝقي أسِٗ سٗاَا ؾا ي ل
ٚضع ًِ ا عاْ ٢ً .15# ٞأْ ٞمل أجي ل ٖاا اياأَ ٟا ٜي  ٛىل ا لُٓ٦إ ي٘ٝا إٔ
سَ ٜ٘ٛ ٝا نإ يٝك ي ل ذيو س ًِ ٣ٛايٓرٚ ٛايتعاف ًٚ ٢اقع يػ ١ايعابا ٚأجي
ْؿش ٞأقـ َع ق ٍٛايينتٛر أمحي َطًٛب ٓيَا قاٍ  ٕٓ $ :س ٜ٘ٛ ٝمل ٜهٔ

ٚاذيا

َٔ ايا ٜٔذناٚا بعأ َشا ٌ٥اي يغ ١ب ٛردٗا ايشاذج ١أ ٚيعٌ سٓ ٜ٘ٛ ٝيَا ْثا

 13ايهتاب 171/3 :
 14ا اجع ايشابل .179 :
 15ألا ايٓرا ٠ل اي رث اي يغ. 129 : ٞ
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والعولٜك ي ىل ًِ غرل ايٓرٛا ٚمل ٜاَ ًُا يفالا ٖ ًِ ٛاي يغ ١أ ٚأذي
شا ٌ٥مل
ٖا ٙا
بدولة الكويت
ؾْٓٗٛا ايثيل.16# ١
ؾايتكيٚ ِٜايت يفرل َا ٖٛ

أسًٛب َٔ أسايٝت ايتع رل ل ايًػ ١ايعابْ ١ٝكً٘

س ٜ٘ٛ ٝي ٝإ ألاٚ ٙأُٖٝت٘ ٚايتٓ .ً٘ٝ ٘ٝ

17

ٚقي حبث ابٔ جين م ٖ395د ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل باب م طحا  ١ايعابَ ١ٝا ػبٛز
َٓ٘ َٚا ػبٛزا َٚا ٜك ً٘ ايكٝاضا َٚا ٜشًٗٓ٘ ا ضطاار18ا ٚقي ٚاؾل ايٓرٜٛر متاَا
ل َعازبت٘ ٖا ٙايكط ١ٝل نتاب٘ اشب ا٥صا ؾًِ ٜتعيٓ ايٓر ٛىل اي يغ١ا ؾ يفا
ٜتريث ُا ٜك ً٘ ايكٝاض نتكي ِٜا ؿع ٍٛب٘ ٚايفاف ً ٢ايؿا ٌا ٚدكيميُٗا ً٢
ايؿعٌا ٚنتكي ِٜا شتثٓ ٢ً ٢ا شتثَٓ٘ٓ ٢ا ؾي ػبٛز ا شتثٓ ٢ً ٢ايؿعٌ ايٓالت
ي٘ عب": ٛ

زٜيا قاّ ايك " ّٛإٔ ايكٝاض

ا ستثٓا ٤اي يٍا ؾاي يٍ

ٜك ٌ ٖاا ايذلنٝتا  ١ً ٚذيو َطار ١

ٜتكيّ ً ٢ا يٍ َٓ٘ا نُا ػبٛز دكي ِٜيفدل ا تيأ ً٢

ا تيأا ٚيفدل نإ ٚأيفٛادٗا ً ٢أزلاٗ٥ا ًٗٝ ٚا أٜطاا ٚدكي ِٜا ؿع ٍٛأجً٘ ً٢
ايؿعٌ ايٓالت ي٘ عب ":ٛلُعا ل باى زردو " ل ذر ػبٛز دكي ِٜا ؿعَ ٍٛع٘ ً٢
ايؿعٌ عبٚ ":ٛايطٝايش َ١جا ٤ايدلط " إٔ ايٛآٖ ٚا مبٓزيٚ ١ا ٚايعطـا ٖٚاا ٜك ح
نك ح " ٚزٜي قاّ ُا"ٚا نُا ٜك ح دكي ِٜايتُٝٝزا ؾي ػبٝز " طرُا دؿك ا"  "ٚاقا
د

ا" ٚقاض ذيو ً ٢ايؿا ٌ ايا ٟػبٛز دكيمي٘ ً ٢ؾعً٘ ل َاٖت اي

اٜرا

إٔ ايتُٝٝز ٖ ٛايؿا ٌ ل ا عٓ٢ا  ٚػبٛز نايو دكيْ ِٜا٥ت ايؿا ٌ ً ٢ايؿعٌ
قٝاسا ً ٢ايؿا ٌ أٜطاا ٚقي ٚضع ابٔ جين قا ي ٠اََ ١ؿاطٖا  :أْ٘ يٝص ل اييْٝا
َاؾٛع ػبٛز دكيمي٘ ً ٢راؾع٘ طبايؿا ل ٖاا َاٖت ايهٛؾٝر ايا ٜٔأجازٚا دكيِٜ
ايؿا ٌ ً ٢ؾعً٘ .19ؾ َا يفدل ا تيأ ؾًِ ٜتكيّ ٓي ٢ً ٙراؾع٘ا إٔ راؾع٘ يٝص ا تيأ
ٚذيٙا

ا ايااؾع ي٘ ا تيأ ٚا بتيا ٤مجٝعاا ؾًِ ٜتكيّ اشبدل ًُٗٝا َعا  ٚا دكيّ

 16اي يغٓ ١ي ايشهان. 80 : ٞ
ٜٓ 17فا  :ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل ايكالٕ ايها. 16 -13 : ِٜ
ٜٓ 18فا  :اشب ا٥ص . 382 /2:
ٜٓ 19فا :اإلْ اف ل َشا ٌ٥اشبيف أب ٞايدلناا اأْ ارٟا ا ش يَ. 615 /2 : 85 ١ػين ايً ٝت. 757 :
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 ٖٛٚا تيأا ٖٚاا ٜٓتكأا ٜٚتابع ابٔ جين بٝإ َا ػبٛز َٚا ػبٛز ل
أذيُٖا
ً٢
والعول
بدولة الكويت
ايتكيٚ ِٜايت يفرل.20
ٖٓٚا ْا ٣ابٔ جين ل ساط ٙايتكي ِٜايٛاجت ٚازبا٥زا مل ؽباد ٔ قٛا ي ايٓرٛ
ي ٝر يٓا ا عٓ ٢اياٜ ٟؿٝي ٙايتكيِٜا ؾي  ُٜ٘ٗنُا رأٜٓا

ايكٝاض ٚلرت٘ أ ٚضعؿ٘

أ ٚؾشاطٙا ٚبٝإ ايعً١ا ٜ ٚتعي ٣ذيو ىل حبث ا عٓ ٢اياٜ ٟتر ٌ بايتكيِٜ
ٚايت يفرل .
بٌ ٕ ايعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّ بتكي ِٜا ؿع ٍٛب٘ اييت رلٖا س ٜ٘ٛ ٝمل  ٜيفا بٗا ابٔ جين
 ٚيٓ ٙرأٜا رل ٙسٜ٘ٛ ٝا ؾكاٍ  ٚ $ :ا ٖ ٛط ٤ٞرل ٙسٚ ٜ٘ٛ ٝا تكي ٙقٚ ٛيشٓا ْكًي
س ٚ ٜ٘ٛ ٝغرل ٙشلا ٙايعً ٚ ١ل غرلٖاا ؾإٕ ازبٛاب ل ٖاا ذاضا تٝي ٚاشبطت ؾ٘ٝ
أٜشا .21#
ؾايتكيٓ ِٜي ابٔ جين ٚأستاذ ٙأب ًٞ ٞايؿارس ٞمٖ377د يٝص يعً ١بيغ١ٝ
نا ٖتُاّ أ ٚايتٓ ٚ $ ٘ٝذيو إٔ ا ؿع ٍٛقي طاع ٓيِٖ ٚالاط ل َااٖ ِٗ نثا٠
دكيَ٘ ً ٢ايؿا ٌا ذت ٢ط ا ذيو أبا ً ٞىل إٔ ٜك ٖٕ ٍٛدكي ِٜا ؿع ٢ً ٍٛايؿا ٌ
قشِ قا ِ٥باأس٘ نُا إٖٔ دكي ِٜايؿا ٌ قشِ أٜطا قا ِ٥باأس٘ا  ٕ ٚنإ دكي ِٜايؿا ٌ
أنثاا ٚقي جا ٤ب٘ ا ستعُاٍ ٚاسعاا عب ٛق ٍٛاهلل ز ٚجٌ ََِّّٔ  :ب َّخْشََ اٌٍَّوَ ِِْٓ عِجَبدِهِ
اٌْعٍََُّبءُ  ٚ 22ؤٌَْيَبوُُُ اٌحَّىَبثُشُ ٚ 23ل نثرل َٔ طعا ايظعااٚ ٤اأَا ل نثا ٠دكيِٜ
ا ؿع ٢ً ٍٛايؿا ٌ ل ايكالٕ ٚؾ ٝح ايهيّ َتعامل غرل َشتٓها .ؾًُا نثا ٚطاع
دكي ِٜا ؿع ٢ً ٍٛايؿا ٌ نإ ا ٛضع ي٘ ذت ْ٘ ٢ذا أيفا ؾُٛضع٘ ايتكي24#ِٜا
ٜٚظعا ابٔ جين إٔ نيَ٘  ٜي ٚغا ٜا يًكارئ ؾٝك ٚ $ : ٍٛدشتٓها ٖاا ايا ٟلٛرد٘
يو  ٚػبـ ًٝوا ؾإْ٘ مما دك ً٘ ٖا ٙايًػ ٚ ١دعاؾ٘  ٚدت ظٓع٘ .25#
ٜٓ 20فا  :ا اجع ايشابل . 390 -382 /2 :
 21اشب ا٥ص . 298/1 :
 22سٛر ٠ؾالا . 28 :
 23سٛر ٠ايتهالا .1 :
 24اشب ا٥ص . 297/1:
 25ا اجع ايشابل اي ؿرْ ١ؿشٗا .
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والعول ٓي ابٔ جين ٚأستاذ ٙأب ًٞ ٞذ ٚط ٕ ل ازبًُ١
ؿع ٍٛب٘
ؾا
بدولة الكويت

ٜكٌ ٔ ط ٕ

ايؿا ٌا  ٕ ٚايؿعٌ ذا أسٓي ىل ا ؿع ٍٛبيٍ ايؿا ٌ دتػرل لٛرد٘ قطعاا ٜٚؿِٗ َٔ
نيّ ابٔ جين إٔ ايعاب قي بٓا أؾعا

ً ٢ا ؿع ٍٛب٘ ط ٕٚايؿا ٌ ٚي ٛبٓا ايؿعٌ ً٢

ايؿا ٌ مل ٜعطٔ ا عٓ ٢ا ااط.
ٚيهٔ ابٔ جين ل نتاب٘ م احملتشت ٜٗٓخ ايٓٗخ اي يغ ٞايا ُٜ٘ٓٗ ٟا عٓ٢ا ٜٚعٓ٘ٝ
ايتكيٚ ِٜبيغت ٘ا بعٝيا ٔ ايكٝاض ٚايتعًٚ ٌٝذيو ْاا ٙل ذيٜث٘ ٔ دكي ِٜا ؿعٍٛ
ب٘ا ؾإْ٘ ٜانز ًَ ٢عٓ ٢ايتكيِٜا ًٜٚح ل ايذلنٝز ذتٜ ٢كيّ يٓا نيَا ؾ ي  ٜر
ؾَ ٘ٝي ٣ايعٓا ١ٜبا ؿع ٍٛب٘ا ٚؼبشٔ ٖٓا ٜااط نيّ ابٔ جين ل ٖا ٙايكط٢ً ١ٝ
لٛي٘  ٜٓ $ :ػ ٞإٔ ٜعًِ َا أذنآٖ ٙاا ٚذيو إٔ ألٌ ٚضع ا ؿع ٍٛإٔ ٜه ٕٛؾطً١
ٚبعي ايؿا ٌ " نطاب زٜيْ ُاا " ؾإذا ٓاِٖ ذنا ا ؿع ٍٛقيَ ٢ً ٙٛايؿا ٌ ؾكايٛا:
" ضاب ُاا زٜيْ " ؾإٕ زطاطا ٓاٜتِٗ ب٘ قيَ ٢ً ٙٛايؿعٌ ايٓالت ي٘ ؾكايٛا " ُاا
ضاب زٜيْ "ا ؾإٕ دفاٖاا ايعٓا ١ٜب٘ كي ٢ً ٙٚأْ٘ ربٓ ازبًُ١ا ٚدباٚزٚا ب٘ ذيٓ نْ٘ٛ
ؾطً١ا ؾكايٛا ُ " :اْ ضاب٘ زٜيْ " ؾحاٚ٤ا ب٘ صب٦ٝا ٜٓال ن ْ٘ٛؾطً١ا لِ زاطٚا ً٢
ٖا ٙاياد  ١ؾكايٛا ُ ":ا ْٚضاب زٜي" ؾراؾٛا ضُرلْٙٚٛٚ ٙا ٚمل ٜٓ
أَا ٙرغ  ١ب٘ ً ٢لٛر ٠ايؿطً١ا ٚذباَٝا يٓ

 ٢ً ٙٛراٖا

٘ اييٓاٍ ً ٢ن ٕٛغرل ٙلاذت

ازب ًُ١ا لِ ِْٗ مل ٜاضٛا ي٘ بٗا ٙا ٓزي ١ذت ٢لاغٛا ايؿعٌ ي٘ ٚبٓ ٢ً ٙٛأْ٘
طب ٛص ب٘ا ٚأيػٛا ذنا ايؿا ٌ َُفٗاا أَ ٚطُااا ؾكايٛا ":ضُاِبَ ُا "ْٚؾالُّاِح
ذنا ايؿا ٌ اي تٓ١ا بٌ أسٓيٚا بعأ اأؾعاٍ ىل ا ؿع ٍٛط ٕٚايؿا ٌ اي تٓ١ا َثٌ قٛشلِ
":اَتُكٔع يٚ " ْ٘ٛمل ٜكٛيٛا  :اَتَكَعَ٘ ناا ٖٚ ...اا نً٘ ٜيٍ ً ٢طيٓ ٠اٜتِٗ
بايؿطً ;١أْٗا دبعٌ ازبًُ ١دابع ١ل ا عٓ ٢شلاا ذتْٗ ٢ا ذا مل دهٔ دابع ١شلاا ٚنإ
ا ؿعَ ٍٛكيَا َٓ ٛباا ؾإْ٘

ٜعيّ طي ٌٝايعٓا ١ٜب٘ا  ٖٛٚدكيمي٘ ايًؿظ َٓ ٛباا

ٖٚا ٙلٛر ٠اْت اب ايؿطً١ا ؾكيَٓ٘ يٝيٍ ً ٢ق ٠ٛايعٓا ١ٜب٘ .26#
ٚدفٗا ق ٠ٛاسبحٓ ١ي ابٔ جين ٚاضر ١ل ساا دكي ِٜا ؿع ٍٛب٘ا ؾايعٓآ ١ٜي ابٔ
جين د ي ٚل أربع لٛر :

 26احملتشت بٔ جين :د. 66 -65 :1
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والعول ؿع ٍٛب٘ ً ٢ايؿا ٌ ؾكط .
دكي ِٜا
اأٚىل :الكويت
بدولة
ايثاْ :١ٝدكيمي٘ َٓ ٛبا ً ٢ايؿعٌ .
ايثايث : ١دكيمي٘ َاؾ ٛا ً ٢ايؿعٌ .
اياابعٚ : ١متثٌ أقَ ٣ٛاادت ايعٓا١ٜا ذر بُٓٔ َٞايؿعٌ ً ٢أْ٘ طب ٛص با ؿع ٍٛب٘
شبًٖ ٛاا ايؿعٌ َٔ ايطُرل .
ؾابٔ جين ٜاطط ٖا ٙايعٓا ١ٜل َٛاضع طبتًؿ َٔ ١نتاب٘ ماحملتشت يٝؤني َا
ذٖت ي ٘ٝل دكي ِٜا ؿع ٍٛب٘ ٚا ٖتُاّ ب٘ا ٚألا ذيو ل ا عٓ٢ا ذت ٕ ٢بٓا ٤ايؿعٌ
يًُحَٗ َٔ ٍٛفاٖا ٖا ٙايعٓا ١ٜا شلا ٙاي ٝػ َٔ ١ق ١ُٝبيغ َٔٚ $ : ١ٝطي ٠ق٠ٛ
ايعٓا ١ٜبا ؿع ٍٛإٔ جاٚ٤ا ب ؾعاٍ َشٓي ٠ىل ا ؿعٍٛا ٚمل ٜاناٚا ايؿا ٌ أليا ٖٞٚ
عب ٛقٛشلِ  ":اَتُكٔع ي ٕٛاياجٌ"ا " ٚاْكلطٔع ب٘ "ا " ٚجُٔٓ زٜيْ " ٚمل ٜكٛيٛا  ":اَتَكَعَ٘ا ٚ
اْ َكطَعَ٘  ٚجَ ٖٓ٘ا ٚشلاا ْفا٥اا ؾٗاا نإسٓاطِٖ ايؿعٌ ىل ايؿا ٌ اي تٓ ١ل َا ٜتعي٣
عب " :ٛقاّ ٚقعي جعؿا "  .27#ؾا ؿع ٍٛب٘ ل ٖا ٙاي ٝػ ٖٛ ١ا ك ٛط َٛ ٖٛٚضع
ا ٖتُاّ ٚايذلنٝزا ٜٚؿٛم ا ٖتُاّ ب٘ أ ٓ ٟٓا َٔ ٓالا ازبًُ. ١
ٚابٔ جين مل ٜكـ ٓي ٖاا اسبي ل بٝإ أُٖ ١ٓٝايتكيٚ ِٜألا ٙل ا عٓ ٢ذت ٢ذٖت
ىل إٔ ٛط ايطُرل ًَ ٢ت يفا يؿفا ٚرد  ١ي٘ ألا ٙاي يغٞا ٚدًح ي ٘ٝايعاب بٛاقع
َٔ ذشٗا ايًػ ٟٛايشًِٝا ؾٜٗ ٛا ٣ل ٖاا اأسًٛب طاٚذا أ ٚضاٚر ٠طبايؿا َٔ قاٍ
بايو  .28ؾا ؿع ٍٛب٘ ذا قلياّ نإ ذيو يًعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّ بظ ْ٘ا ٛ ٚط ايطُرل ً٢
َت يفا يؿفا ٚرد ًٜ ١ؿا اأْفار ىل ٖا ٙايعٓا١ٜا ٚيهٖٔ ابٔ جين َش ٛم ىل ٖاٙ
ايًؿت١ا ؾكي نإ ل رأٖ ٜ٘اا َت سٝا ب ب ٞاسبشٔ اأيفؿع م اٖ215د ا جا ٤ل طاح
ايهاؾ ١ٝل ايٓرٚ $ : ٛقي جٓٛز اأيفؿع ٚد ع٘ ابٔ جين عب :ٛضاب غليَ٘ زٜياا أٟ
اد اٍ ضُ رل ا ؿع ٍٛب٘ بايؿا ٌ َع دكيّ ايؿا ٌ يظيٓ ٠اقتطا ٤ايؿعٌ يًُؿع ٍٛب٘
ناقتطا ٘٥يًؿا ٌ ٚاستظٗي بك ٍٛايظا ا :

 27ا اجع ايشابل135 /1 :ا . 284 /2
ٜٓ 28فا  :اشب ا٥ص . 294 /1 :
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والعول ٓٓ ٞي ٖٟبٔ ذامت
جز ٣ربٗ٘
بدولة الكويت

جزا َ٤ايهيب ايعاٜٚاأ ٚقي ؾعٌ

*

29

ٚبك ٍٛليفا :
ّا
أَا

ا ألرابُ٘ َُ دعَ ا

أطٓ ٣ي ٘ٝايه دد ٌَٝلاع ب اع .31#.30

*

ي ايكاٖا ازباجاْ ٞم اٖ474د ؾايتكيٚ ِٜايت يفرل ٓي $ ٙباب َٔ اأبٛاب

اييت دفٗا بٗا َز ١ٖٜايهيّ ٜٚعً ٛبٗا أسًٛب ً ٢أسًٛب  ٜٚي ٚبٗا حاز ايكالٕ32#ا
ٚقي ْ ٓ٘ ًَ ٢هاْ ١ايتكيٚ ِٜايت يفرل ٚٚلؿ٘  $ب ْ٘ باب نثرل ايكٛا ي جِ احملاسٔا
ٚاسع ايت افا بعٝي ايػا١ٜا ٜزاٍ ٜؿذل يو ٔ بيٜع١ا ٜٚؿط ٞبو ىل يطٝؿ.33# ١
ٜٚتطح َٔ نيَ٘ إٔ ايتكيٚ ِٜايت يفرل  ٜد ٞل ايهيّ يعً ١بيغ١ٝا ٚػبعٌ ايكارئ
ٜكـ أَاّ

ارد٘ دًو يٓٝفا ىل ا ٛضٛع غرل ايٓفا ٠اييت ٚجيٖا ٓي غرلَٔ ٙ

ايعًُا٤ا ؾايتكيٚ ِٜايت يفرل  ٜيفا ٓي

ي ايكاٖا َهاْ ١أزلٚ ٢بُعيا ليفا ذ ٜؤطٟ

ٚرٝؿ ١َُٗ ١ل س و ايهيّ ٚؾٓ ٕٛايت اف ؾ. ٘ٝ
ٚنإ

ي ايكاٖا ٜٓفا ىل ايتكيٚ ِٜايت يفرل َٔ ايٛجٗ ١اييت دتؿاضٌ ؾٗٝا

ايؿ اذٚ ١ايٛجٗ ١اييت ٜؤد ٢بٗا يترشر ايهيّ سٛا ٤أنإ طعاا أّ نإ ْثااا
ؾٝك ٚ $ :ٍٛدزا ٍ دا ٣طعاا ٜاٚقو َشُع٘ا ًٜٚطـ ييٜو َٛقع٘ا لِ دٓفا ؾتحي
ٍَّّ ؾ ٘ٝطٚ ٤ٞذُٛاٍ ايًؿظ َٔ َهإ ىل َهإ .34#
س ت إٔ راقو ٚيطـ ٓيى إٔ قلي
ٚايتكيٚ ِٜايت يفرل ٓي ْٛ ٢ً ٙر  :دكي ١ْٝ ٢ً ِٜايت يفرل ٚ $ذيو ل نٌ
ط ٤ٞأقارد٘ َع ايتكي ٢ً ِٜذهُ٘ ايا ٟنإ ًٚ 35# ٘ٝذيو َثٌ يفدل ا تيأ ل
ٍّّ ً ٢ايؿا ٌ َثٌ م ضاب ُاا زٜيْ ذ ُْٗا مل
قٛيٓا م َٓطًل زٜي ا ٚا ؿع ٍٛذا قلي
 29اي ٝا َٔ ايطٌٜٛا  ٖٛٚيًٓابػ ١ايابٝاْ ٞل طٜٛاْ٘ 191 :ا ٚاشب ا٥ص 294/1:ا ٚي٘ أ ٚأب ٞاأسٛط اييؤي ٞل يفزاْ ١اأطب :
278/1ا277ا287ا ٚاييرر217/1 :ا ٚيًٓابػ ١أ ٚأب ٞاأسٛط أ ٚيع ي اهلل بٔ ُٖارم ل طاح ايت اٜح 283/1 :ا ٚبي ْش  ١ل أٚضح
ا شايو .125/2 :
30اي ٝا َٔ ايشاٜعا  ٖٛٚيًشؿاح بٔ بهرل ل يفزاْ ١اأطب 290/1:ا289ا ٚبي ْش  ١ل يشإ ايعاب  148/15:م ؾحا .
 31طاح ايهاؾ ١ٝل ايٓر. 72 /1 :ٛ
32

ي ايكاٖا ٚاي يغ ١ايعاب. 139 : ١ٝ

 33ط  ٌ٥اإل حاز . 106 :
 34ا اجع ايشابل :اي ؿرْ ١ؿشٗا .
 35ا اجع ايشابل :اي ؿرْ ١ؿشٗا
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بايتكيُ ِٜا ناْا ً َٔ ٘ٝذهُُٗا اإل اابٞا ٚدكي ١ْٝ ٢ً ِٜايت يفرل $
ؽباجاالكويتوالعول
بدولة
ٚيهٔ ً ٢إٔ دٓكٌ ايظ َٔ ٤ٞذهِ ىل ذهِ ٚدبعٌ ي٘ بابا غرل باب٘  ٚاابا غرل
اابَ٘ 36#ثٌ م زٜيْ ا ٓطًل ٚم ا ٓطًل زٜيْ ٚم ضابا زٜيا ٚم زٜيْ ضابا .
ٜٚتابع ازباجاْ ٞطراست٘ ٛضٛع ايتكيٚ ِٜايت يفرل بظهٌ ؾا يًٓفاا ذ مل ٜذلى
يًيارسر َٔ بعي ٙضاؾاا داناا َعًي رأ ٜ٘بايظٛاٖي ايكالْٚ ١ٝاأبٝاا ايظعا١ٜ
ؾٝحعٌ اييارض ٜط ُ ٗٔ٦ىل ُل دؿهرلْٚ ٙؿاذ ب رلد٘ا ؾهٌ َٔ جا ٤بعي ٙا تُي ً٢
طٛاٖيٚ ٙلرا. ٘٥
ٚقي دهًِ ٔ ايتكي ِٜبعي ُٖز ٠ا ستؿٗاّ 37ا ٚدكي ِٜا شٓي ي ٘ٝل ايٓؿٞ

38

ٚاإلل اا ٚ 39دكي ِٜايٓها. 40٠
ٜٚطع ي ايكاٖا أَآَا أَاا َُٗا ل ؾا٥ي ٠ايتكي ِٜقي ظبيٖا ل ايت يفرل ؾٝك: ٍٛ
 $ؾُت ٢ل ا ل دكي ِٜا ؿعَ ٍٛثي ً ٢ايؿعٌ ل نثرل َٔ ايهيّ اْ٘ قي ايفتص
يؿا٥ي٠

ده ٕٛدًو ايؿا٥يَ ٠ع ايت يفرل ؾكي ٚجت إٔ ده ٕٛدًو قط ١ٝل نٌ ط٤ٞ

ٚنٌ ذاٍ . 41#
ٜٚؿِٗ َٔ نيَ٘ إٔ ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل ايهيّ بي إٔ  ٜد ٞيؿا٥ي ٠دهشت ايهيّ
ذشٓا ٚق ٠ٛا ٜٚعٝت ًٜٓ َٔ ٢ها ؾا٥يدُٗا ل اأسًٛب ؾٝك َٔٚ $ : ٍٛس  َٔ ٌٝػبعٌ
ايتكيٚ ِٜداى ايتكي ِٜسٛا٤ا إٔ ٜيٓ  ٞأْ٘ يًؿا٥ي ٠ل بعطٗا ٚيًت اف ل ايًؿظ َٔ
غرل َعٓ ٢ل بعأ ؾُُا  ٜٓػ ٞإٔ ُٜاغت ٔ ايك ٍٛؾ. 42# ٘ٝ
ٜٚتريث

ي ايكاٖا ٔ ايؿاٚم ل اشبدلا ٜ ٚطُ ٔ٦ىل ق ٍٛايٓرا ٠جبٛاز ايتكيِٜ
43

ٚايت يفرل ل ا زلر ا عاؾر ذ َ ر يًُ تيأ َٔ اشبدل َثٌ م زٜيْ أيفٛى ا ذ بي
 36ا اجع ايشابل :اي ؿرْ ١ؿشٗا
ٜٓ 37فا :ط  ٌ٥اإل حاز 111 :
ٜٓ 38فا :ا اجع ايشابل .124 :
ٜٓ 39فا :ا اجع ايشابل 128 :
ٜٓ 40فا :ا اجع ايشابل 142 :
 41ا اجع ايشابل . 110 :
 42ا اجع ايشابل .111 :
ٜٓ 43فا  :طاح ابٔ ك. 232 /1: ٌٝ
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ايفتيف ل ا عٜٓ ٢ش ٘ ايتكيٚ ِٜايت يفرل  $ؾإذا قًا م زٜيْ أيفٛى نٓا قي
بدولةَٔ
ٓيٙ
الكويتوالعول
أل ا بم أيفٛى َعٓ ٢يزٜيا  ٚذا قيَا ٚأيفاا ؾكًا م أيفٛى زْ ٜي ٚجت إٔ دهٕٛ
َُث تا بزٜي َعٓ ّ٢أيفٛى .44#
ٚبعي إٔ بر ازباجاْٖ ٞا ٙايؿاٚم ٚالُ ٕٖ ىل لر ١ط ٛا ٙقاٍ ٚ $ :

نإ

دشُٝتو ي٘ اآلٕ َ تيأ  ٚذ ذاى يفدلا دػٝرلا ييسِ ً َٔ ٘ٝغرل َعٓ.45# ٢
ْٛٚط إٔ ْانا طاٖيا َٔ ايظٛاٖي ايكالْ ١ٝاييت ذناٖا

ي ايكاٖا يٓ ر رأ ٜ٘ل

نٝؿ ١ٝذ  ٍٛا عٓ ٢ا شتؿاط َٔ ايتكيٚ ِٜايت يفرلا ؾؿ ٞقٛي٘ دعاىل ًَ :جَعٌٍَُا ٌٍَِّوِ
شُشَوَبءَ اٌْجَِّٓ 46ا ٜك $ : ٍٛبٝاْ٘ أْا  ٕ ٚنٓٓا ْا ٣مجً ١ا عٓٚ ٢ضب ٛي٘ ب ِْٗ جعًٛا
ازبٔ طانا ٚ ٤يَ ِٖٚع اهلل دعاىلا ٚنإ ٖاا ا عٓ ٢ؼب ٌ َع ايت يفرل ذ ٛي٘
َع ايتكي ِٜؾ إٕ دكي ِٜايظانا٤ا ٜؿٝي ٖاا ا عٜٓٚ ٢ؿٝي َعٓ ٢ليفا  ٖٛٚأْ٘ َا نإ
 ٜٓػ ٞإٔ ٜه ٕٛهلل طاٜو َٔ ازبٔ  َٔ ٚغرل ازبٔ .47#
ٚد يْ ٚفا٠

ي ايكاٖا ازباجاْ ٞل دكيٚ ِٜد يفرل ا ؿا ٚ ٌٝاضر ١جً ١ٓٝؾايتكيِٜ

ٚايت يفرل أذيث ذب ٛل دػٝرل َعٓ ٢اآل ١ٜايهامي. ١
ٚل َعاض ذيٜث٘ ٔ َشا ٌ٥ا ستؿٗاّ ؾآم ازباجاْ ٞبر دكي ِٜايؿعٌ ٚدكيِٜ
ا سِ كت اشلُز ٠ل ا ستؿٗاّ اسبكٝكٜٚ ٞتًخص ل إٔٓ ايا ًٜٞ ٟاشلُزٖٛ ٠
ا ظهٛى ؾ٘ٝا ٚا شؤ٘ٓ ٍٚا ؾا بتيا ٤بايؿعٌ ل قٛيٓا م أؾعًا ٜعين ايظو بايؿعٌ
أَا قٛيٓا م أأْا ؾعًا ؟ نإ ايظو ل ايؿا ٌ .

48

ٚقي ؽباد ا ستؿٗاّ ٔ لاٜل اشلُز ٠ىل لًت اسبكٝكٚ ١ايتكاٜا َٔ ا خالتا
ؾإذا جا ٤بعيٖا ايؿعٌ نإ ايشؤاٍ يإلقاار حبيٚل٘ أْ ٚؿ٘ٝا  ٕ ٚجا ٤بعيٖا ا سِ

 44ط  ٌ٥اإل حاز . 190 -189:
 45ا اجع ايشابل . 190 :
 46اأْعاّ  َٔ :اآلٚ 100 ١ٜمتاَٗا م ٚيفًكِٗ ٚيفاقٛا ي٘ بٓر ٚبٓاا بػرل ًِ س راْ٘ ٚدعاىل ُا  ٜؿٕٛ
 47ط  ٌ٥اإل حاز . 286:
ٜٓ 48فا  :ط  ٌ٥اإل حاز 111 :
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بدولة الكويت
والعولٔ ا ذلاف ايؿا ٌ 49.نكٛي٘ دعاىل :لَبٌٌُا ؤَؤَْٔثَ فَعٍَْثَ ىَزَا ثِأٌِيَحِنَب َّب
ايشؤاٍ
نإ

إِثْشَاىُُِْ.50
ٜٚشتطاط

ي ايكاٖا ل طراست٘ يًتكيٚ ِٜايت يفرل َ ٓٝا َا ؼبيل٘ َٔ مجاٍ ل

ايٓص اأطبٞا ؾًِ ٜعي ٓيَ ٙك ٛرا ًْ ٢فاّ ازبًُ ١ايٛاذي٠ا بٌ ٜتعي ٣ذيو ىل
اي ٝا ايظعاٚ ٟايك ٝي ٠ؾؿ ٞق ٍٛايظا ا :
س ياِ ً ٘ٝطٔعابُ اسبٞا ذٔرَ ط َا

أْ ا َر ُٙبٛج ٕٙٛناييْاْرلِ

ٜك $ : ٍٛؾإْو دا ٣ل ٖا ٙا ستعار٠ا ً ٢يطؿٗا ٚغاابتٗا

51

ا متٖ شلا اسبشٔ

ٚاْتٗ ٢ىل ذٝث اْتٗ ٢مبا دٛيف ٢ل ٚضع ايهيّ َٔ ايتكيٚ ِٜايت يفرلا ٚدبيٖا قي
ًَُرا ٚيلطؿا مبعا ١ْٚذيو َٚؤازرد٘ شلا .52#
ؾايتكيٚ ِٜايت يفرل قي َهٔ َٔ ا ستعار ٠ل اي ٝا ايظعاٚ ٟجعًٗا ذاا َ يفا ل
ايٓؿصا ٚل ذيو ٜكٍٛ

ي ايكاٖا  $ :ؾا ُي ىل ازبارٚ ٜٔايفاف ؾ زٍ ني َُٓٗا

اسب ٞبٛج ٙٛناييْاْرل ً٘ٝ
ٍّ
ٔ َهاْ٘ اياٚ ٟضع٘ ايظا ا ؾ ٘ٝؾكٌ م س يا طعابُ
ذر ط ا أْ ار ٙلِ اْفا نٝـ ٜه ٕٛاسباٍ ٚنٝـ ٜاٖت اسبشٔ ٚاسبي53# ٠ٚا ٖٚاا
حبل ايتؿادَٔ ١

ي ايكاٖا ل ٖاا اجملاٍا ؾايظا ا اضطا ىل ايتكيٚ ِٜايت يفرل

يٝشتك ِٝي٘ ا عٓ٢ا ٚيٝشتك ِٝي٘ بااز ا ستعار ٢ً ٠أمجٌ لٛرٚ ٠أبٗ ٢ذشٔ يتتُهٔ
َٔ ْؿص ايشاَع .
ُٜٚييفٌٔ ازباجاَْٛ ٞضٛع ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل صباٍ ايٓكي نايوا ٜٚشٛم أبٝاا
اي رذل  ٟيٓٝفا َا أذيث ايتكيٚ ِٜايت يفرل ٚاسباف ٚاإلضُار ؾٗٝا ذت ٢أ ح ا
ايشاَعر :

ٜٓ 49فا  :ا اجع ايشابل 113 :
 50اأْ ٝا62 : ٤
 َٔ 51اي شٝطا قا ً٘٥س ع بٔ اشب  ِٝايتُُٞٝا َٔ بطٔ َِٓٗ ٜكاٍ ي٘ بٓ ٛرؾا ١ا ٜٓفا :ا ؤدًـ ٚا ختًـ . 160 -159 :
 52ط  ٌ٥اإل حاز . 99 :
 53ا اجع ايشابل.
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والعولضَداَا ٔ٥تَ ََِٔ قَيِ َْد د د د دا٣
بدولة الكويتبًََْٛا

ؾََُا ِٕ رَأَِٜٓا ئ َؿتد دحٍ ضَاَِ ٜد د د د د د دا

ُٖ َٛا ددا ُ٤أبِيَاِ َيُ٘ اسبَ د د داطٔلدا

اُ َزَِددا َٚطٝها ٚرأٜا لً ٝد د د دا

َدَٓكُّ دٌَ ل يفًُلكَد ِٞسُ د د د د د د د د دؤُطَط

سََُاذا َُاجٖٚ ٢بدَ سَا ََِٗ َ ٝد د دا

ؾَهايشِٖٝـ ٕ جٔ٦تد دُ٘ لَارِيفَا
ؾكاٍ

ٚنَاي َر داِ ِٕ جٔ٦تدَُ٘ َُشِتَث ِٝا

54

ي ايكاٖا َعًكا ًٖ ٢ا ٙاأبٝاا  $ :ؾإذا رأٜتٗا قي راقتو ٚنثاا ٓيىا

ٚٚجيا شلا اٖتزازا ل ْؿشوا ؾعي ؾاْفا ل ايش ت ٚاستكص ل ايٓفا٠ا ؾإْو دعًِ
ضاٚر ٠إٔ يٝص

أْ٘ قيّٖ ٚأيفٖاا  ٚاٖف ٚذنَّاا ٚذاف ٚأضُاا ٚأ اط ٚنارا ٚدٛيفٖ٢

ً ٢ازبًُٚ ١جٗا َٔ ايٛج ٙٛاياٜ ٟكتطٗٝا م ًِ ايٓر ٛؾ لاب ل ذيو نً٘ا لِ
يطـ َٛضع لٛاب٘ ٚأد َ ٢دٜٛ ٢جت ايؿط. 55# ١ًٝ
ٜٚا ٣طٛق ٞضٝـ إٔ ْفا٠

ي ايكاٖا ىل ٖا ٙاأبٝاا ناْا حبيٚط ا ؤلااا

ايٓر ١ٜٛاييت دكـ ٓي راٖا ٠ايذلنٝت ايًػ ٚ ٟٛدهظـ ٔ ا ٛسٝك ٢ايٓادبٔ ١
ٖاا ايذلنٝتا ؾكاٍ  ٜ $ :يٟ

ي ايكاٖا ٜٚعٝي ل ٖاا ا كٝاض ايا ٟاربأَ ٙ

ايٓرٛا ٚيهٔ ؾاد٘ إٔٓ ًِ ايٓرٛ

ٜهظـ م ا ٛسٝك ٢اشبارجَٛ ١ٝسٝك ٢ايعاٚض

ؾ ٚىل ب٘ أ َّ ٜهظـ م ا ٛسٝك ٢اييايفً١ٝ
بكٛا يٚ ٙمل ٜٓؿع

َٛسٝك ٢ايٓفِ ٖٞٚ

داد ط ب٘ ٚ

ي ايكاٖا َا ا تُي ً َٔ ٘ٝؾًشؿٚ ١دؿهرل ل ؾِٗ ايع اراا
56

ٚاأسايٝت ايًػٚ ١ٜٛبايو ؾظٌ ًِ ايٓرٓ ٛي ٙل ذبًٖ ٌٝاا ازباْت . #
ٚرمبا ٜه ٕٛطٛق ٞضٝـ َت لاا مبا قاي٘ اي اقيْ ٞل اي رذل ٟب ْ٘ م نإ ٜتت ع
اأيؿار ٜٓٚكيٖا ْكيا طيٜيا 57ا ٚنايو رأ ٟابٔ األرل ذٝث قاٍ ل لؿ ١ربٗٝا
اي رذل ٟيأليؿار م ن ْٗا ْشا ٤ذشإ ً ٔٗٝغيَ ٌ٥

ػاا ٚقي ذبًر ب لٓاف

اسبً. 58 ٞ

 َٔ 54ا تكاربا طٜٛإ اي رذل. 151/1: ٟ
 55ط  ٌ٥اإل حاز . 85 :
 56ايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعاب. 79 : ٞ
ٜٓ 57فا حاز ايكالٕ 106 :ا ٚايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعاب81 : ٞ
ٜٓ 58فا  :ا ثٌ ايشا٥ا 106 :ا ٚايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعاب80 : ٞ
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ي ايكاٖا إٔ ٜك ٍٛنًُت٘ ل جاض ايًؿظ

ازباْت أراط طٛق ٞضٝـ َٔ
بدولة ٖاا
َٔ
الكويتوالعول

ٚد يك٘ ٚاييق ١ل ايفتٝار ايهًُاا ٚدادٗ ٝا نُا نإ ٜٗتِ بايو ايع اس ٕٛٝم ٚجعًٙٛ
ضبٛر ايؿ اذٚ ١اي يغ.59 ١
ٚاياْ ٟاا ٙإٔ اٖتُاّ

ي ايكاٖا نإ َٓ

ا ً ٢ل اا ْفا ١ٜايٓفِ اييت ٜا٣

ي ايكاٖا إٔ ايكالٕ َعحز َٔ جٗتٗاا ؾًٝص َٔ ُٖ٘ اسبيٜث ٔ ا ٛسٝك٢
اييايفً١ٝا ؾريٜث٘ ٔ ايٓفِ ايا ٖٛ $ ٟايٛج٘ ايٛذٝي ايا ٟذ ٌ ب٘ اإل حاز 60#ا
جعً٘ ًٜتؿا ىل طراس ١م ا ٛسٝك ٢اييايفًٚ ١ٝألاٖا ل ايٓص .

61

 ٚي ايكاٖا ٜعذلف ب س ك ١ٝس ٜ٘ٛ ٝىل َعٓ ٢بٓا ٤ايؿعٌ ً ٢ا سِ ذر ٜانا
ق ٍٛايظا ا :
*

ُِٖ ٜؿاط ٕٛايًَّ ٔيَ ن ٌٖ لُٔٔاٖٕ٠

ٚأجِاَطَ س ٖاحٍ ُ َٜاٗ ا لػائ َا

62

ٜك ٍٛازباجاْ ْٖ٘ $ : ٞبيأ باناِٖ ي ٘ٓ ٓٝايشاَع شلِا ُٜٚعًِٔ بَئٖٜا م أٚ ٚابتياّ٤
ق ي ٙي ِٗٝمبا ل ْؿش٘ َٔ اي ؿ١ا يُٓٝع٘ بايو َٔ ايظوا  َٔٚد ِٖٛإٔ ٜه ٕٛقي
ٚضعِٗ ب ؿ ١يٝشا ٖ ٞشلِ 63#ا ٚبعي ذيو ٜظرل ىل س ٜ٘ٛ ٝبكٛي٘ ٖٚ $ :اا اياٟ
ذناا َٔ إٖٔ دكي ِٜذنا احمليٓث ٓ٘ ٜؿٝي ايتٓ  ٘ٝي٘ قي ذنا ٙلاذت ايهتاب ل
ا ؿع ٍٛذا قيّٓ ؾاؾع با بتيا٤ا ٚبين ايؿعٌ ايٓالت نإ ي٘ ً64 ٘ٝاُ ٚيا ٟىل ضُرلٙ
ؾظػٌ ب٘ا نكٛيٓا لا " ضابا

يَ اهلل "ا "

يَ اهلل ضابت٘ "ا ؾكاٍ  ٚ :ا قًا "

يَ

اهلل " ؾٓ ٓٗت٘ ي٘ا لِ بٓٝا ً ٘ٝايؿعٌ ٚرؾعت٘ با بتيا. 65#٤
ٚيهٔ
ٚا

ي ايكاٖا ازباجاْ ٜ ٞيفا ً ٢ايعًُا ٤انتؿا ِٖ٤بتؿشرل ا كيّٓ يألُٖ١ٝ

تٓا٤ا بٌ بي َٔ دؿشرل ٖا ٙاأُٖٚ ١ٝبٝإ س ٗاا ٜك ٍٛازباجاْٚ $ : ٞقي ٚقع

ٜٓ 59فا  :ايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعاب. 80 : ٞ
 60دطٛر طراساا حاز ايكالٕ ٚألا ٙل اي يغ ١ايعاب. 283 : ١ٝ
ٜٓ 61فا  :ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل ايكالٕ ايها. 38 – 36 : ِٜ
 62اي ٝا َٔ ايطٌٜٛا يًُُعااٍ بٔ ي اهلل ايًٝث ٞل طاح اسبُاس ١يًُازٚق.1764 : ٞ
 63ا اجع ايشابل . 100 :
 64أ ٟبين ايؿعٌ اياْ ٖٛ ٟالت ي٘ ً٘ٝ
 65ط  ٌ٥اإل حاز . 101 :
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والعولأْ٘ ٜهؿ ٞإٔ ٜكاٍ  ْ٘ :قليّٖ يًعٓا١ٜا ٚإٔ ذنا ٙأِٖ َٔ غرل إٔ ٜانا
الكويتايٓاض
رٕٓٛ
لبدولة
َٔ أ ٜٔناْا دًو ايعٓا١ٜا ٚمل نإ أِٖ ؟ ٚيتخ ًِٗٝذيو قي لػا أَا ايتكيِٜ
ٚايت يفرل ل ْؿٛسِٗا ْٖٛٓٛٚا اشبطت ؾ ٘ٝذت ٢أْو يذل ٣أنثاِٖ ٜا ٣دت ع٘ ٚايٓفا
ؾ ٘ٝضابا َٔ ايتهًـا ٚمل داَ رٓٓا أزر ٢ً ٣لاذ ٘ َٔ ٖاا ٚط ٗ٘. 66#
ٚقاٍ أٜطا ٚ $ :ا ًِ أْٓا مل ظبيِٖ ا تُيٚا ؾ ٘ٝط٦ٝا ػبا ٟصبا ٣األٌ غرل
ايعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّا قاٍ لاذت ايهتاب ٜ ٖٛٚانا ايؿا ٌ ٚا ؿع : ٍٛن ِْٗ ٜكيَٕٛ
ايا ٟبٝاْ٘ أِٖ شلِا  ِٖٚبظ ْ٘ أ ٓ٢ا  ٕ ٚناْا مجٝعا ُٜٓٗاِْٗ ٜٚعٓٝاِْٗا ٚمل ٜانا
ل ذيو َثا .67#
ؾع ي ايكاٖا أنشت ايتكيٚ ِٜايت يفرل ْفا ٠جيٜيٚ ٠بُعيا أزل٢ا ٚذٖٛي٘ َٔ اييرض
ايٓر ٟٛىل اييرض اي يغٞا ٚسلٌ ٓيٚ ٙذي ٠ا ٛضٛعا بعي إٔ نإ ُٜيرض ب ٛر٠
َتؿاق ١ل نتت ايا ٜٔس كٙٛا أ ٚنإ ٜٓفا ي ٢ً ٘ٝأساض أْ٘ ٜؤط ٟىل ايتعكٝي
ا عٓ ٟٛيًهيّ .
أَا ايزطبظا ٟم ا ٖ 538د

ؾٓفاد٘ يًتكيٚ ِٜايت يفرل دتشِ بايت ْٚ ٞايتعًٌٝ

ٚايترً ٌٝايؿينا ؾي دهاط متا ً ٢ل ١ٜنامي ١دظتٌُ ً ٢ايتكيٚ ِٜايت يفرل

ٜٚييٞ

با أ ٜ٘ؾٗٝا طارذا َٛٚضراا ؾكي ذبيث ٔ دكي ِٜا شٓي يَٚ ٘ٝتعًكاا ايؿعٌ ٚايٓها٠
ٚغرل ذيو .
ؾؿ ٞقٛي٘ دعاىل   :اٌٍَّوُ َّغْحَيْضِئُ ثِيُِْ ًَُّّذُّىُُْ فِِ طُغَْْبِٔيُِْ َّعَّْيٌَُْ 68ا قاٍ ايزطبظا: ٟ
 $ؾإٕ قًاا نٝـ ابتيأ قٛي٘  :اهلل ٜشتٗزئ بِٗ ٚمل ٜعطـ ً ٢نيّ ق ً٘  :قًا ٖٛ
استٓ٦اف ل غا ١ٜازبزايٚ ١ايؿخاَ١ا ٚؾ ٘ٝإٖٔ اهلل ز ٚجٌ ٖ ٛاياٜ ٟشتٗزئ بِٗ
ا ستٗزا ٤اأبًؼ ايا ٟيٝص استٗزاؤِٖ ي ٘ٝباستٗزاٜ ٚ ٤كاب٘ ل َكابًت٘ ا ٜٓزٍ

 66ا اجع ايشابل . 85 :
 67ا اجع ايشابل .84 :
 68اي كا. 15 : ٠
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والعولٚؼبٌٓ بِٗ َٔ اشلٛإ ٚاياٍا ٚؾ ٘ٝإٔ اهلل ٖ ٛاياٜ ٟتٛىل ا ستٗزا ٤بِٗ
ايٓهاٍ
بدولةَٔ
بِٗ
الكويت
اْتكاَا يًُؤَٓر.69#
ٚل قٛي٘ دعاىل   :ؤٌَُْ َّعٌٍَُّْا ؤََّْ اٌٍَّوَ ىٌَُ َّمْجًَُ اٌحٌَّْثَةَ عَْٓ عِجَبدِهِ ًَّإْخُزُ اٌصَّذَلَبتِ ًَؤََّْ اٌٍَّوَ ىٌَُ اٌحٌََّّاةُ
اٌشَّحُُِْ 70ا ٜك ٍٛايزطبظا ٖٛ $ : ٟيًتخ ٝص ٚايت نٝي ٚإٔ اهلل دعاىل َٔ ط ْ٘
ق  ٍٛدٛب ١ايتا ٥را ٚقَ ٌٝعٓ ٢ايتخ ٝص ل ٖ ٛإٔ ذيو يٝص ىل رس ٍٛاهلل 
ٚرس ٍٛاهلل  ٚ ا اهلل س راْ٘ ٖ ٛاياٜ ٟك ٌ ايتٛبٜٚ ١اطٖاا ؾاق ي ٙٚبٗا ٚٚجٖٗٛا
ي. 71# ٘ٝ
ٚدفٗا باا  ١ايزطبظا ٟل دكي ِٜاي ًٚ ١د يفرلٖا يٝشتخاد ا عاْ ٞا تٛيفأَ ٠
ايتكيٚ ِٜايت يفرل ؾؿ ٞقٛي٘ دعاىل ًَ :ىٌَُ اٌَّزُِ َّجْذَؤُ اٌْخٍَْكَ ثَُُّ ُّعِْذُهُ ًَىٌَُ ؤَىٌَُْْ عٍََْْوِ ًٌَوُ اٌَّْثًَُ
اٌْإَعٍََْ فِِ اٌغََّّبًَاتِ ًَاٌْإَسْضِ ًَىٌَُ اٌْعَضِّضُ اٌْحَىُُِْ 72ا قاٍ $ :ؾإٕ قًا مل أيفاا اي ً ١ل قٛي٘
م  ٖٛٚأٖٚ ً٘ٝ ٕٛقيَا ل قٛي٘ م ٖ73 ٖٔٓٝ ًٓٞ ٛا قًا ٖٓاى ق ي ا يفت اص
 ٖٛٚضبزٓ٠ا ؾك ٌٝم ٖ ٕ ٚ ٖٔٓٝ ًٓٞ ٛنإ َشت ع ا ٓينِ إٔ ٜٛيي بر ٖ ِٓ

74

 ٚاقاا ٚأَا ٖٓا ؾي َعٓ ٢يييفت اصا نٝـ ٚاأَا َ ين ًَ ٢ا ٜعكً َٔ ٕٛإٔ
اإل اط ٠أسٌٗ َٔ ا بتيا٤ا ؾً ٛقليَا اي ً ١يتػرل ا عٓ. 75# ٢
ً ٢ق ٍٛايزطبظا ٟبكٛي٘  $ :نيّ ْؿٝص

ٚقي ًل أمحي بٔ ا ٓرل م ا ٖ 683د
ٜشترل إٔ ٜهتت باٚب ايتٓدل باسبدل .76#

 69ايهظاف . 51 /1 :
 70ايتٛب. 104 : ١
 71ايهظاف 212 :ا . 213
 72ايا27 : ّٚ
َ 73اٚ 9 : ِٜمتاَٗا م قاٍ نايو قاٍ ربو ٖٖ ًٓٞ ٛر ٚقي يفًكتو َٔ ق ٌ ٚمل دو ط٦ٝا
 74اشلِ  :ايظٝخ ايؿآْٜ : ٞفا  :دٗاٜت ايًػ. 38 /5 : ١
 75ايهظاف . 220/3 :
 76ذاط ١ٝايهظاف . 220 :3 :
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والعولٚد يفرل ايفاف ؾكي دهًِ ً ٘ٝنثرلا ٚنإ ايتكيٓ ِٜيٜ ٙيٍ ً٢
دكيِٜ
بدولةأَا
الكويت
ا يفت اص نُا ل قٛي٘ دعاىل ُّ  :غَجِّحُ ٌٍَِّوِ َِب فِِ اٌغََّّبًَاتِ ًََِب فِِ األَسْضِ ٌَوُ اٌٍُّْْهُ ًٌَوُ
اٌْحَّْذُ ًَىٌَُ عٍَََ وًُِّ شَِْءٍ لَذِّشٌٚ 77ل قٛي٘ دعاىل :إَِّْ إٌَِْْنَب إَِّبثَيُُْ ( )52ثَُُّ إَِّْ عٍََْْنَب حِغَبثَيُُْ .78
ٚدهًِ ايزطبظا ٔ ٟدكي ِٜايفاف ٚد يفرلٓٝ َ ٙا ايشا اي يغ ٞل ايتكي ِٜؾؿٞ
قٛي٘ دعاىل  :رٌَِهَ اٌْىِحَبةُ ال سَّْتَ فِْوِ ىُذًٍ ٌٍُِّْحَّمِنيَ  79قاٍ $ :ؾإٕ قًا  :ؾٗي قيّٓ ايفاف
ً ٢اياٜت نُا قيّٓ ايػ ٍٛل قٛي٘ دعاىل  :ال فِْيَب غٌَْيٌ 80ا قًا إٔ ايك ي ل ٜي٤
ذاف ايٓؿ ٞل اا أْ٘ ذل ٚليم بالٌ ٚنّاب نُا نإ ا ظانٜ ٕٛي . 81 ْ٘ٛ
ٚل قٛي٘ دعاىل   :اٌٍَّوُ اٌَّزُِ جَعًََ ٌَىُُُ االَْٔعَبََ ٌِحَشْوَجٌُا ِِنْيَب ًَِِنْيَب جَإْوٌٍَُُْ 82ا قاٍ ايزطبظا: ٟ
 $ؾإٕ قًا مل قاٍ م يذلن ٛا َٓٗا ٚيت ًػٛا ًٗٝا ٚمل ٜكٌ م د نًٛا َٓٗا ٚيت ًٛا
ىل َٓاؾع؟ أٖ ٚي قاٍ َٗٓ :ا دان َٗٓٚ ٕٛا د نًٚ ٕٛد ًػًٗٝ ٕٛا ذاج ١ل
ليٚرنِ ؟ قًا ل ايانٛب  :ايانٛب ل اسبخ ٚايػزٚ ٚل بًٛؽ اسباجٚ ١اشلحأَ ٠
بًي ىل بًي إلقاَ ١ط ٜٔأ ٚلًت ًِ ٖٚا ٙاأغااض طَ ١ٜٝٓا ٚاج  ١أَٓ ٚيٚب يٗٝاا
َٚعٓ ٢قٛي٘ ًَعٍََْْيَب ًَعٍَََ اٌْفٍُْهِ جُحٌٍََُّْْ ٢ً ٚ83اأْعاّ ٚذيٖا

ذبًُٚ ٕٛيهٔ ًٗٝا

 ٢ً ٚايؿًو ٚل ايدل ٚاي را.84#
ٚمل ٜتؿل أب ٛذٝإ ماٖ 745د َع ايزطبظا ٟل َعٓ ٢د يفرل ايفاف ٚدكيمي٘ا ؾكي
ْاقظ٘ ل قٛي٘ دعاىل م

رٜت ؾ ٘ٝبكٛي٘ٚ $ :قي اْتكٌ ايزطبظا َٔ ٟط ٣ٛ

 77ايتػابٔ 1 :
 78ايػاط25 : ١ٝا . 26
 79اي كا. 2 : ٠
 80اي اؾاا ٚ 47 :متاَٗا م ؾٗٝا غٗٓ ِٖ ٚ ٍٛا ٜٓزؾٕٛ
 81ايهظاف . 27 :1
 82غاؾا . 79 :
 83ا ؤَٔ ٚ 80 :متاَٗا م ٚيهِ ؾٗٝا َٓاؾع ٚيت ًػٛا ًٗٝا ذاج ١ل ليٚرنِ ًٗٝ ٚا  ٢ً ٚايؿًو ذبًُ. ٕٛ
 84ايهظاف . 142 -141 :4 /
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بتكي ِٜا ؿع ٍٛىل ط ٛا ٙبتكي ِٜاشبدل ْ ٚعًِ أذيا ٜعاف م يٝص ل
اص
ا يفت
والعول
بدولة الكويت
اييار رجٌ ٚم يٝص رجٌ ل اييار َ ٢ً ٚا ذنا َٔ إٔ مخا ازبٜٓ ١ػتاٍ .85#
ي ايكاٖا

 ٜٚي ٚنيّ أب ٞذٝإ غا ٜا ب يط د يفرل ايفاف ٚدكيمي٘ا ؾكي لاح

ازباجاْ ٞبؿا٥ي ٠ايؿام بر ايتكيٚ ِٜايت يفرل بكٛي٘  $ :ؾُت ٢ل ا إٔ ل دكيِٜ
ا ؿعَ ٍٛثي ً ٢ايؿعٌ ل نثرل َٔ ايهيّا أْ٘ قي ايفتص بؿا٥ي٠

ده ٕٛدًو

ايؿا٥ي ٠ل ايت يفرل ؾكي ٚجت إٔ ده ٕٛدًو قط ١ٝل نٌ طٚ ٤ٞنٌ ذاٍ .86#
ؾايؿام ٚاضح َٔ سٝام اآل ١ٜايهاميٚ ١ي ٛقيّٓ ايفاف يتػرل ا عٓٚ ٢طٍٓ إٔ نت ا
أيفا ٣ؾٗٝا رٜتا  َٔٚجٗ ١أيفا ٣لآح قشِ َٔ أ 87 ١ُ٥ايتؿشرل با عٓ ٢ايا ٟقاٍ ب٘
ايزطبظاٟا ؾي ٜعي ٚإٔ ٜه ٕٛنيّ أب ٞذٝإ س ٣ٛدع ت ً ٢ايزطبظاٟ

َشٓٛؽ

ي٘ .
ٚقي ذبيث ايزطبظا ٔ ٟدكي ِٜا ؿا  ٌٝؾؿ ٞقٛي٘ دعاىل:إَِّّبنَ َٔعْجُذُ ًَإَِّّبنَ َٔغْحَعِنيُ88ا
قاٍ ايزطبظاٚ $ : ٟا عٓ ٢غب و بايع اطٚ ٠عب و بطًت ا ع.89# ١ْٛ
ٚل قٛي٘ دعاىل  :خُزًُهُ فَغٌٍُُّهُ ( )03ثَُُّ اٌْجَحَُِْ صٌٍَُّهُ ( )03ثَُُّ فِِ عٍِْغٍَِةٍ رَسْعُيَب عَجْعٌَُْ رِسَاعًب
فَبعٍُْىٌُهُ 90ا قاٍ  $ :لِ

د ًٙٛ

ازبر ٖٞٚ ِٝايٓار ايعفُٚ ... ٢دكي ِٜايشًشً١

ً ٢ايشًو َثً٘ ل ازبر91#ِٝا ؾؿٖ ٞاا ايٓٛع َٔ ايتكي ِٜايا ٟذنا ٙايزطبظاٟ
ٜؿِٗ َٓ٘ ؾا٥ي ٠ا يفت اصا ٚقي رؾأ أب ٛذٝإ رأ ٟايزطبظا ٟل دكي ِٜا ؿعٍٛ
ا ؿٝي يييفت اصا  ٚيٖا م ط  ٣ٛاط  ٢بٗا ايزطبظاٟ

ا ٖ ٛييٖتُاّ نُا قاٍ

سٜ٘ٛ ٝا ؾكاٍ  $ :ايتكيٓ ِٜي ٙم أ ٟايزطبظاٜٛ ٟجت ا يفت اص ٚيٝص نُا ز ِ
 :قاٍ سٚ ٜ٘ٛ ٝقي دهًِ ً ٢م ضابا زٜيا َا ْ ٘  ٚ :ذا قيَا ا سِ ؾٗ ٛاب ٞجٝيا
 85اي را احملٝط . 37/1 :
 86ط  ٌ٥اإل حاز . 110 :
ٜٓ 87فا ً ٢س  ٌٝا ثاٍ  :دؿشرل ايٓشؿ9/1 : ٞا دؿشرل أب ٞايشعٛط . 19 /1 :
 88ايؿاذب5 : ١
 89ايهظاف . 11/1:
 90اسباق30 : ١ا 31.
 91ايهظاف . 265 /3 :
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والعولزٜيا ضابا ٚا ٖتُاّ ٚايعٓا ١ٜل ايتكيٚ ِٜايت يفرل سٛا92# ٤ا ٚقاٍ
قٛيو م
ٚذيوالكويت
بدولة
أٜطا  $ :ؾايتكيٓ ِٜيٙ

ا ٖ ٛيي تٓاٚ ٤ا ٖتُاّ با ؿع93# ٍٛا ٚأٚرط أب ٛذٝإ ل

َعاض رط ٢ً ٙايزطبظا ٟق ٍٛاأ ااب ٞايا ٟستٓ لاذ ٘ ؾ اض ٓ٘ ٚقاٍ :م ٜاى
أ ينا ؾكاٍ ي٘ ٓ ٚ :و أ اضا ؾكيَا اأِٖ .

94

ٚاسبح ١اييت أقاَٗا أب ٛذٝإ ل رؾأ َ يأ ايزطبظاٟا رمبا ده ٕٛبعٝيٚ ٔ ٠اقع
أساار ايتكيٚ ِٜايت يفرلا ذ نثرلا َا ٜكيّ ا ؿع ٍٛب٘ ل ايكاإ ايها ِٜطا
ا يفت اصا ٚأَا ق  ١اأ ااب ٞاييت ذناٖا ؾي ٜؿِٗ ايتكي ِٜؾٗٝا

ً٢
مبعٓ٢

ا يفت اصا ذٝث يفصٓ نٌ َُٓٗا لاذ ٘ باسبيٜثا لِ ٕ ايتُشو بك ٍٛسٜ٘ٛ ٝ
ٜعين إٔ سٜ٘ٛ ٝ

ٜك ٍٛبا يفت اص أٜ ٚاؾط٘ا ؾكي نإ س ٜ٘ٛ ٝل ٚقا ٜٗتِ

بيراس ١أسًٛب ايعاب ٚٚضع ايكٛا ي ايٓرٚ ١ٜٛايتعاف ً ٢لٝاغ ١ازبًُ١ا ط ٕٚايٓفا
ىل أساار ايتكي ِٜب ٛرَ ٠ؿ ً١ا نُا ٕٓ ايزطبظاٜ ٟاؾأ ايتكي ِٜأجٌ ايعٓا١ٜ
ٚا ٖتُاّ نكٛي٘ دعاىل  :لًُْ ؤَفَغَْْشَ اٌٍَّوِ جَإُِْشًُِِّٔ ؤَعْجُذُ ؤَُّّيَب اٌْجَبىٌٍَُِْ  95ؾهإ دعًٝل
ايزطبظا ٢ً ٟاآل ١ٜا انٛرَ $ ٠عٓا : ٙأؾػرل اهلل أ ي ب َانِ ٚذيو ذر قاٍ ي٘
ا ظان -ٕٛاستًِ بعأ لشلتٓا ْٚؤَٔ بإشلو . 96#
ٜٚفٗا إٔ أبا ذٝإ َا نإ  ٜيفا بايتكي ِٜا ؿٝي يييفت اص بٌ نإ ايتكيِٜ
ٓي ٙيًعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّ ٚقي رطٓ ً ٢ايزطبظا ٟل َٛاضع . 97
ٜٚعًٌ أذي اييارسر أس اب دًو ا ٓاؾا ٕ ٚ – ٠ناْا ل

ا ٜٔطبتًؿر – مبا

َعٓا : ٙإٔ ني اياجًر أيؿا ل ايتؿشرلا ٚقي بًؼ ايهظاف ٓي ايٓاض َا مل ٜهي ً ٜػ٘
دؿشرل لِ جا ٤أب ٛذٝإ ؾ ٚطع ل دؿشرل ٙنٌ َا ٓيٚ ٙأراط إٔ ٜعً ٛب٘ ً. ٘ٝ

98

 92اي را احملٝط . 16/1 :
 93ا اجع ايشابل . 16/1 :
ٜٓ 94فا  :اي را احملٝط . 24/1 :
 95ايزَا . 64 :
 96ايهظاف . 407 /3 :
ٜٓ 97فا  :اي را احملٝط 16/1 :ا 176/4ا 379ا 426ا 42 /7ا . 325 /8
ٜٓ 98فا  :اييراساا ايٓرٚ ١ٜٛايًػٓ ١ٜٛي ايزطبظا77 : ٟا ٚايتكيٚ ِٜايت يفرل ل ايكالٕ ايها. 48 -45: ِٜ
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والعولإٔ أِٖ س ت ٚرا ٤طبايؿ ١أب ٞذٝإ يًزطبظا ٟل دًو اإلؾاطٖٛ ٠
الكويتاذث
ٜٚا ٣اي
بدولة
أْٗا ط ي ١بيغ ١ٝذٚق ١ٝسٝاق١ٝا ٚيٝشا ذهُا عبٜٛا قطعٝا زَا. 99
ٜٚا ٣ابٔ اسباجت م اٖ646د إٔ ايتكيٜ ِٜه ٕٛيألُٖ١ٝا ٚيهٔٓ ؾاطد٘ يييفت اص
أٚىلا ؾكاٍ  $ :اأٚىل إٔ ٜكاٍ أْ٘ ٜؿٝي ايك ا نكٛي٘ دعاىل  :ثًَِ اٌٍَّوَ فَبعْجُذْ.101# 100
ألا ايتكيٚ ِٜايت يفرل ٓي احمليلر :
دٓا ٍٚنثرل َٔ احمليلر راٖا ٠ايتكيٚ ِٜايت يفرل  ٚيقتٗا با عٓ ٚ ٢يٖٚا
م يٚ

ٔ األٌ ٜ .ك ٍٛؾاضٌ ايشاَااٚ $: ٞ٥قي جعٌ ايٓرا ٠رد ا بعطٗا أس ل َٔ

بعأا ؾإٕ ج٦ا بايهيّ ً ٢األٌ مل ٜهٔ َٔ باب ايتكيٚ ِٜايت يفرلا ٚ ٕ ٚضعا
اي هًُ ١ل غرل َاد تٗا طيفًا ل باب ايتكيٚ ِٜايت يفرل ٖٚاا ٖ ٛاألٌ ل ايهيّ
ايعابٞا ؾايتكيَ ِٜا إٔ ٜه ٕٛحبشت األٌ أ ٚبايعيٍٚ

ٔ األٌ يًعٓا١ٜ

ٚا ٖتُاّ. 102#
ؾايهيّ ٓيِٖ ٜعدل ٔ ا عاْٞا  ٚبي َٔ إٔ ٜٓتفِ ً ٢لٛر ٠طب ٛل١ا
يًٛل ٍٛىل ا عٓ ٢ا ؿٝيا ٚاأ لٌ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى رد  ١بر اأيؿارا ٖٚا ٙاياد  ١قي
ده ٕٛضبؿٛر ١أ ٚغرل ضبؿٛر١ا قابً ١يًتكيٚ ِٜايت يفرل ٚذيو حبشت ا عٓ ٢ا ااط
 ٜاي٘ا  ٚيّ ذؿفٗا ٜعين إٔ ا عَٓ ٢عٗا

ٜييفً٘ ايػُٛض أ ٚايً صا بٌ ً٢

ايعهصا ؾكي ٜشتػٌ ا تهًِ ذا ١ٜاياد  َٔ ١أجٌ ايتع رل ٔ َعإٍ

دعدل ٓٗا اياد ١

احملؿٛر١ا ٚقي ٜعاض شلا ٙاياد َ ١ا ٜكٝيٖا َٔ أجٌ ا عٓ٢ا ٚشلاا ظبي ايٓرا ٠أذٝاْا
 ٢ً ٕٛٓ ٜٓضاٚر ٠ذؿظ اياد  ١ذا ط ا يايو ضاٚر ٠دانَ ١ٝ ٝثي ٜٚؤط ٟيّ
ذؿفٗا ىل ايػُٛض ٚا يت اض .

103

ٜٓ 99فا  :م ؾاط ٠دكيَ ِٜا ذك٘ ايت يفرل يييفت اص بر ايزطبظاٚ ٟأب ٞذٝإ  :صبً ١جاَع ١ايك  ِٝيًعً ّٛايظا ١ٝا
اجملًي م 5ا ايعيط م . 1
 100سٛر ٠ايزَا 66 :
 101ايهاؾ ١ٝل ايٓر ٛبٔ اسباجت . 16 /2 :
 102ازبًُ ١ايعاب ١ٝد يٝؿٗا ٚأقشاَٗا .37 :
ٜٓ 103فا  :اي ٝإ ل رٚا٥ع ايكالٕ  .:متاّ ذشإ 277 :ا ٚبٓا ٤ازبًُ ١ايعاب .: ١ٝضبُي محاس ١ي ايًطٝـ . 79 :
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اياد  ١ضبؿٛر١ا ٚذؿفٗا ٜعين إٔ اشباٚد ٓٗا ٜٗيط بطٝاع ا عٓ٢ا ٚقي
دهٕٛ
والعول
ٚقيالكويت
بدولة
ؽباد ٔ ٖا ٙاياد  ١بظاط ٚضٛح ا عٓ٢ا َ ٖٛٚا ٜشُ ٘ٝمتاّ ذشإ م ايذليفٗص . 104
ٜك ٍٛمتاّ ذشإ  $ :ايعي ٔ ٍٚاياد ١ا يّ َاا ادٗاا بتكيَ ِٜا رد ت٘ ايت يفرل أٚ
ايعهصا ٚدشُ ٢اياد  ١ل ٖا ٙاسباي ١م رد َ ١ظٛط١

#

105

أَ ٟتيايفً١ا ٚذيو

نكٛيٓ ا :م زٜيا رأٜاُ ؾاألٌ دكيّ ايؿعٌا ؾايؿا ٌا ؾا ؿعٍٛا ٚيهٔ ُيٍ ٔ األٌ
َٔ أجٌ اأُٖ. ١ٝ
ٚ $ميهٔ ايعي ٔ ٍٚألٌ اياد  ١بايتكيٚ ِٜايت يفرلا ٖٚاا ايعيَ ٍٚا إٔ ٜهَ ٕٛطّاط أٚ
غرل َطاطا ؾإٕ نإ غرل َُطّاط ؾايٓراٜ ٠شُ ْ٘ٛطاذا أ ٚضاٚر ٠أ ٚيفط 106#ا ٚذيو
نك ٍٛايظا ا: 107
ًٝؤ ٚرمح ١اهلل ايشيُّ
ؾايكا ي ٠ايعاَ ١دٓص ً ٢ذؿظ اياد  ١بر ا عطٛف ٚا عطٛف ًٚ ٘ٝيهٔ ُيٍ ٔ
األٌ يًطاٚر.٠
 $أَا ذا نإ ايعيَ ٍٚطاطا ؾإْ٘ ٓي٥إ ؽبطع يي ت اراا اآلد : ١ٝايكا ي٠ا
ٚاشبطٛع يًكا ي ٠اييت ٜتِ ايعي ٍٚل ضٗ٥ٛاا ٚا ذتهاّ ايعاّ ي ٓا  ١ايٓرٛا نُا
 ٜي َٔ ٚيفيٍ قٛا ي ايتٛج.108# ٘ٝ
ٚذيو نتكي ِٜا ؿع ٢ً ٍٛايؿا ٌا ؾعًُ ١ٝايتكيٚ ِٜايت يفرل دتِ َٔ أجٌ
ايؿا٥ي٠ا أ َٔ ٚأجٌ ٖيف َعرا بٓا ٢ً ٤قا ي ٠ؾا  ٢ً ١ٝاألٌا ً ٢إٔ ٜتعارض
ايعيَ ٍٚع قٛا ي ايتٛج ٘ٝاييت ذبهِ ايٓر ٛايعابٞا ن ٕ ٜكاٍ َثي م
بايتكي ِٜذا نإ ل ْ ١ٝايت يفرل . 109

ٜٓ 104فا  :ايًػ ١ايعابَ ١ٝعٓاٖا ٓ َٚاٖا . 236 :
 105اي ٝإ ل رٚا٥ع ايكالٕ . 378 :
 106األ : ٍٛمتاّ ذشإ . 148 :
107

خًَ ِٔ َٔ ١ذَاأ ٔ ِامٍ ًََِٝ ...ؤ َٚرَذَُِ١ل اهللٔ ايشٖيَُّ
حز بٝا ٚمتاَ٘ َ :أ َ َٜا َْ ِ

 ٖٛٚيألذٛصا ٜٓفا  :اشب ا٥ص 386/2:ا ازبٌُ يًزجاج159. : ٞ
 108األ : ٍٛمتاّ ذشإ .148 :
ٜٓ 109فا  :األ226 : ٍٛا طٚر اياد  ١ل ايفاٖا ٠ايٓر. 106 – 105 : ١ٜٛ
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والعولُاٜا ٠ؾٗ ٛممٔ د لاٚا بايؿها ايًػٓ ٟٛي دظَٛشهٞا ٚقي اعب ا د لاٙ
يفًٌٝ
أَاالكويت
بدولة
ل ؾهادر ُٖا  :ازبًُ ١ايتٛيٝيٚ ١ٜازبًُ ١ايترٚ ١ًٜٝٛؾهآ ٠الا ايترٜٚ ٌٜٛعي َٔ
أباز رٚاط ايٓفا ١ٜايتٛيٝي ١ٜايترْ ٖٞٚ110. ١ًٜٝٛفا ١ٜدك ٢ً ّٛإٔ يهٌ مجً١
َشتٜٛر َٔ اأبٓ : ١ٝأذيُٖا بالٔ م بُٓٝ ١ٝك ٖٞٚ ١اييت دعدل ٔ ايؿهاا ٖٛٚ
ا عٓ ٢اجملآط ل ايأٖا ٚاآليفا راٖا م بٓ ١ٝسطر ٖٞٚ ١ٝدتابع ايهًُاا اييت ٜٓطل
بٗا ا تهًِ يٝع ٓا بٗا ٔ ا عٓ ٢ا ٛجٛط ل ايأٖا  ٖٞٚمتثٌ ازباْت اي ٛدٚ ٞاي الا
ٖٚا ٙاي ٓ ١ٝبي َٓٗا يًٛل ٍٛىل ا عٓ ٢ايعُٝل .
ٚأر ٣أْٓا ذا ْفإ ىل ايًػ ١ل ضٖ ٤ٛا ٜٔا شتٜٛر ظبي إٔ ؾهادُٗا َٛجٛط٠
َش كا َٓا ايكيّ ٔ ايًػٜٛر ايعابا ؾكي طيا دط ٝكادِٗ ايٓرٚ ٢ً ١ٜٛجٛط َثٌ
ٖا ٙايٓفاٜااا ٜٚهؿ ٞيت نٝي ذيو إٔ ْٓفا ل باب ايتُٝٝزا َٚا اطتٌُ ًٖ ٘ٝاا
اي اب َٔ ذبٜٛيا نثرل٠ا ؾشَ ٜ٘ٛ ٝثي ٜا ٣إٔ م اَتألا َاٚ ّ٤م دؿك ا طرُا
ألًُٗا م اَتألا َٔ ا اٚ ٤دؿك ا َٔ ايظرِ ا ٖٚاا ٜعين إٔ سٜ٘ٛ ٝ
راٖا ايًؿظا أ ٚبًػ ١ايترًٜٝٛر

ٜكـ ٓي

ٜكـ ٓي اي ٔٓ ١ٝايشطر ١ٝيًحًُ١ا بٌ ٜا ٣شلا

ألي ُٝكا ؽبتؿٚ ٞراٖ٤اا ٜٚعاط دٛزٜع ازبًُ ١اْطيقا َٓ٘ ًَ ٢شت ٣ٛايشطحا أٚ
ايفاٖا ل َٛاقع مل دهٔ شلا ل ذاي ١األٌ .

111

ٜاُ ٣اٜا ٠إٔ ايتكيٚ ِٜايت يفرل م ايذلدٝت َٔ أباز ٓالا ايترٚ ٌٜٛأنثاٖا
ٚضٛذا ْ ٖٛٚكٌ َٛرؾ ِٝم َ ٓ ٢لال َٔ َٛقع ألٌ ي٘ ىل َٛقع جيٜيا َػرلا
بايو

ط ازبًُ١ا ْاقي َعٓاٖا ىل َعٓ ٢جيٜيا دابط٘ با عٓ ٢اأ ٍٚرابط١

ٚاضر١ا  ٓ ٖٛٚا َٔ ٓالا ايترٌٜٛا ؾحًُ ١م أناّ َ يفاييْ ًٝا مجً ١دٛيٝي١ٜ
ؾعً١ٝا دانٝز ؾٗٝا ً ٢أ ٟجز َٔ ٤أجزا ٤ا عٓ٢ا ٚاشليف َٓٗا اإليف ار غرلا ٚيهٔ
ا تهً ِ ذا أراط إٔ ٜٓكٌ اشبدل بذلنٝز ً ٢جز َٔ ٤أجزا ٘٥قيَٓ٘ ا تٓاٚ ّ٤اٖتُاَا ب٘
ؾترٛيا ازبًُٚ ١أل را ذب. ١ًٜٝٛ

112

ٜٓ 110فا ٜٓ :فا :ل عب ٛايًػٚ ١داانٗ ٝا  :ط يفًُ ٌٝاٜا60 -45 : ٠ا ايٓر ٛايعابٚ ٞاييرض اسبيٜث  :ط ي ٙايااجر: ٞ
126 – 124ا اأيشٓ ١ٝايتٛيٝيٚ ١ٜايترٚ ١ًٜٝٛقٛا ي ايًػ ١ايعابَ : ١ٝظ ٌٝزناٜا . 20 -9:
ٜٓ 111فا  :اياد  ١ايٓر ١ٜٛل ازبًُ ١ايعاب ١ٝا عالا٠ا ط .بااٖ ِٝاشبًؿاا . 60 :
ٜٓ 112فا :ل عب ٛايًػٚ ١داانٗ ٝا . 89 :
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ٚايت يفرل ل ايٓفا ١ٜايتر ١ًٜٝٛايتٛيٝي ١ٜي٘ ألا ٙل ا عٓ ٢ايي يٞ
ؾايتكيِٜ
والعول
بدولة الكويت
يًحًُ١ا ذ ٜٓكٌ ازبًَُ َٔ ١عٓاٖا األٌا ؾا كيّ َؤني باياد ١ا ٚقي أطرى عبادٓا
ايكيَاٖ ٤ا ٙايفاٖاٚ ٠أٚيٖٛا ٓاٜتِٗا ٜك ٍٛايينتٛر ُاٜا $ : ٠ؾايتكيٚ ِٜايت يفرل
ٓي ًُآ٥ا َٔ ايشًـ اي احل ٜه ٕٛأَا ٜتعًل باي ٓ ١ٝاييايفً١ٝا ا اد ط ١با عٓ ٢ل
ذٖٔ ا تهًِ . 113#
أَا بااٖ ِٝأْٝص ؾكي رؾأ إٔ ٜه ٕٛيًتكي ِٜألا ل ا عٓ٢ا ٚمحٌ ً ٢سٜ٘ٛ ٝا
ي ايكاٖا ازباجاْ ٞبكٛي٘ ٚ $ :يٝص ٜظؿع ل اعبااف ايؿا ٌ ٔ َٛضع٘ا أٚ

٢ً ٚ

ا ؿعَٛ ٔ ٍٛضع٘ َا ساق٘ س َٔ ٜ٘ٛ ٝذيٜث ٔ ايعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّا ذ نُا قاٍ
ازباجاْ ٞمل ٜانا ل ذيو َثا  .نايو

ٜظؿع ل ٖاا ا عبااف ؾًشؿ١

ي

114

ايكاٖا ذر أراط دٛضٝح َعٓ ٢ا ٖتُاّ بع ارد٘ ا ظٗٛر ٠م قتٌ اشبارج ٖٞزٜي !! . #
ٚايًح ٤ٛىل ايتكيٓ ِٜي ٙل ايٓثا يٝص َٔ اأسايٝت اي رٝر١ا ٚيهٓ٘ ريف  ١غرل
َك ٛي١ا

سباجًَ ١رٓ ١ل ايٓثاا َك ٛي ١ل ايظعا  $ :ؾُا قاي٘ ايٓرا َٔ ٠جٛاز

دكي ِٜا ؿع ٢ً ٍٛؾا ً٘ ذر ٜؤََٔ ايً صا َدلر ي٘ َٔ أسايٝت لرٝر١ا ٜ ٚعيٚ
إٔ ٜه ٕٛريف  َٖٔ ١بٗا ًٓٝا ايٓرا٠ا ط ٕٚذاجًَ ١رٓ ١يٗٝاا غرل أْا قي ْك ًٗا ل
ايظعاا ٚذيو إٔ يًظعا أسًٛب٘ اشباص . 115#
أَا َا جا ٤ل ايكالٕ ايها َٔ ِٜدكي ِٜيًُؿع ٍٛب٘ ً ٢ايؿا ٌ ٓيٙا ؾإ ا ٖٛ
ر ا ١ٜيًؿالً ١ايكالْ ١ٝؾؿ ٞقٛي٘ دعاىل  :فَإًَْجَظَ فِِ َٔفْغِوِ خِْفَةً ٌُِعََ 116ا ٚقٛي٘
دعاىل  :فٍَََّّب جَبءَ آَيَ ٌٌُطٍ اٌُّْشْعٌٍََُْ ٜ . 117ك ٚ $ : ٍٛظبي ٓتا أَ ٚظك ١ذر ْانا إٔ
ْفاّ ايؿٛالٌ ايكالْ١ٝا ٚاسباص ًَٛ ٢سٝكاٖا ٖ ٛايا ٟدطًّت د يفرل ايؿا ٌ ل

 113ا اجع ايشابل . 93 :
 َٔ 114أساار ايًػ.244 : ١
 115ا اجع ايشابل اي ؿرْ ١ؿشٗا .
 116سٛر ٠ل٘ . 67:
 117سٛر ٠اسبحا . 61 :
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ؾارجع ىل َا انتٓؿٗا َٔ لٜاا ل سٛر ٠م ل٘ ا ٚنايو ل اآل ١ٜايثاْ١ٝ
اأٚىلا
اآل١ٜ
والعول
بدولة الكويت
– ًْرظ إٔ ْفاّ ايؿٛالٌ ٖ ٛايا ٟذتِٓ دكي ِٜا ؿع ٢ً ٍٛايؿا ٌ .118#
نُا استٗحٔ بااٖ ِٝد اف ايٓرا ٠ل دكي ِٜاسباٍ ٚد يفرلٖاا أْ٘ ٜؤط ٟىل
ؾٛض ٢دك ًٗا أ ١ٜٓيػ َٔ ١ايًػااا ؾهٝـ ذا نإ ذيو ل ايًػ ١ايعاب ١ٝاييت ادشُا
باييقٚ ١ايٓفاّ ؟ ذ ٜك$ : ٍٛ

ٜا ٣ايٓرا ٠غطاض َٔ ١دكي ِٜاسباٍ أ ٚد يفرلٖا ل

غرل ٖا ٜٔاأسًٛبر -أسًٛب اإلضاؾ١ا َثٌ  " :أ ح ين ٚج٘ ٖٓي َشؿا" ٠ا ٚأسًٛب
اسب اا عب ٛقٛي٘ دعاىل ًََِ :ب ُٔشْعًُِ اٌُّْشْعٍَِنيَ إِالَّ ُِجَشِّشَِّٓ ًَُِنْزِسَِّٓ119 ا بٌ ٜؿِٗ َٔ
نيَِٗ إٖٔ أ ٟدانٝت َٔ داانٝت ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل اسباٍا جا٥ز
ً120#٘ٝا ُٜٚعكِّت بكٛي٘ ٚ $ :يعُا ٟدًو ٖ ٞايؿٛض ٢اييت

غ ار

دك ًٗا يػ َٔ ١ايًػاا

ؾطي ٔ يػَٓ ١فُ ١طقٝك ١ايٓفاّ نًػتٓا ايعاب.121 #١ٝ
ؾايتكيٓ ِٜي بااٖ ِٝأْٝص يٝص ي٘ ألا ل ا عٓ ٢ايي ي ٞيًذلنٝتا ؾٜٗٓ ٛهاٙ
ٜٚشتٗحٓ٘ا أَا َا ٚرط َٓ٘ ل ايكالٕ ايهاِٜا ؾإ ا ٖٓ ٛي ٙيا ا ١ٜايؿالً ١ايكالْ١ٝ
يٝص

.

نُا أيفا بٗا ٙايؿها ٠أمحي ْ ٝـا ؾايتكيٓ ِٜي ٙأٜطا ٜه ٕٛاقتطا ٤يًشٝام
ا ٛسٝك ٞيًحًُٜ ١ك :ٍٛقي ٜكتطٖ ٞاا ايشٝام ا ٛسٝك ٞإٔ ٜكيّٓ ل أجزا ٤ازبًُ١
ٜٚؤيفا يتٓاست ايشٝام122ا ٚقيّٓ

اذد َٔ ايكالٕ ايها ِٜي ٝر ذيوا نتكي ِٜازبار

ٚاجملاٚر ً ٢ايؿعٌ ل قٛي٘ دعاىل ٌَُْ :جَِّْنََّٓ ٌَىُُْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِةِ َِب وُنْحُُْ فِْوِ جَخْحٍَِفٌَُْ 123ا ٚذيو
يٝتٓاست ايشٝام ا ٛسٝكٞا ؾاآل ١ٜاييت ق ًٗا دٓتٗ ٞبايؿعٌ م دؿعً ٕٛا ٚاآل ١ٜاييت
بعيٖا دٓتٗ ٞبايؿعٌ م دعًُ. ٕٛ

 َٔ 118أساار ايًػ. 245 : ١
 119سٛر ٠اأْعاّ . 48 :
 َٔ 120أساار ايًػ334 : ١
 121ا

ير ايشابل اي ؿرْ ١ؿشٗا.

ٜٓ 122فا  :ايشٝام ا ٛسٝك ٞيًحًُ ١ايعابٚ ١ٝألا ٙل بٓاٗ٥اا صبً ١اآلطاب با شتٓ ا١ٜا ايعيط 4ا سٓ. 1979 ١
 123سٛر ٠ايٓرٌ . 92 :
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بٗاا اياأ َٔ ٟقيَاٚ ٤ضبيلر ٜٓها إٔ ٜه ٕٛايتكي ِٜل ايكالٕ يػاض
أيفاوالعول
ؾُٔالكويت
بدولة
ٜتعًل با عٓ٢ا  ٚا ٖ ٛيا ا ١ٜايؿالًٚ ١ا ٛسٝك٢ا نُا ٖ ٛاسباٍ ل ايظعاا ٚيهٖٔ
نيّ اهلل يٝص طعاا َِ ًَب عٍََّّْنَبهُ اٌشِّعْشَ ًََِب َّنْجَغِِ ٌَوُ إِْْ ىٌَُ إٌَِّب رِوْشٌ ًَلُشْآٌَْ ُِجِنيٌ 124ا ؾٗاا
ايؿِٗ يًتكيٚ ِٜايت يفرل ٜؤط ٟىل غؿاٍ ا عٓ ٢ا تر ٌٖ بايتكيِٜا ٜٚهؿ ٞإٔ ْعاض
بعأ اآلٜاا ايكالْ ١ٝيٓ ر يفط َاٖت أْٝص  َٔٚذاا ذا: ٙٚ
ٜك ٍٛدعاىل ًَ :ال جَمْحٌٍُُا ؤًَْالدَوُُْ ِِْٓ إِِْالقٍ َٔحُْٓ َٔشْصُلُىُُْ ًَإَِّّبىُُْ .125
ٚقاٍ ًَ :الَ جَمْحٌٍُُا ؤًَْالدَوُُْ خَشَْْةَ إِِْالَقٍ َٔحُْٓ َٔشْصُلُيُُْ ًَإَِّّبوُُْ 

126

ؾؿ ٞاآل ١ٜاأٚىل قيّٖ رزم ا خال ر ً ٢رزم اأ ٚطا ٚذيو إٔ اشبطاب يًؿكاا٤
بيي ٌٝقٛي٘ م َٔ َيم ؾهإ رزقِٗ ٓيِٖ أِٖ َٔ رزم أ ٚطِٖا ؾكيّٖ اي ٛي بازقِٗ
ً ٢اي ٛي بازم أ ٚطِٖ .
أَا اآل ١ٜايثاْ ١ٝؾاشبطاب ؾٗٝا يألغٓٝا ٤بيي ٌٝقٛي٘ م يفظَ ١ٝيم ؾإٕ اشبظ١ٝ
ا ده ٕٛمما مل ٜكع بعيا ٚرباف َٔ ٚق٘ ٛا ؾهإ رزم أ ٚط ٖٛ ٙا طًٛب ط ٕٚرزقِٗ
أْ٘ ذالٌا ؾاأِٖ ٓيِٖ رزم أ ٚطِٖا ؾكيّٖ اي ٛي بازم أ ٚطِٖ ً ٢اي ٛي
بازقِٗ. 127

 124سٛرٜ ٠ص . 69 :
 125سٛر ٠اأْعاّ . 151 :
 126سٛر ٠اإلساا.31 : ٤
ٜٓ 127فا :ايدلٖإ ل ً ّٛايكالٕ يًزرنظ285/3: ٞا ٚازبًُ ١ايعاب ١ٝد يٝؿٗا ٚأقشاَٗا .ؾاضٌ ايشاَاا48 -38: ٞ٥ا ايتع رل
ايكالْ65 -48 : ٞا اي ٝإ ل رٚا٥ع ايكالٕ متاّ ذشإ َٚ 70 :1 :ا بعيٖا .
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والعول
 َٔٚالكويت
بدولة
اييت ٚرط ؾٗٝا دكيٚ ِٜد يفرل قٛي٘ دعاىل ٌِ :حَىٌٌُُٔا شُيَذَاءَ عٍَََ اٌنَّبطِ ًَّىٌَُْ
اآلٜاا

اٌشَّعٌُيُ عٍََْْىُُْ شَيِْذًا 128ا ذ أيفاا لً ١ايظٗاط ٠ل اأٚىل ٚقلياَا ل ايثاْ ;١ٝإٔ ايػاض
ل اأ ٍٚل اا طٗاطدِٗ ً ٢اأَِا ٚل ايثاْ ٞايفت الِٗ به ٕٛاياس ٍٛطٗٝيا
ً. 129ِٗٝ
ٚنُا ٖٚ ٛاضح ْا ٣إٖٔ ايتكي ِٜل اآلٜاا ايشابك ١جا ٤عٓ٢ا ذ ي ٛغرلْا َٛقع
ا لكيّٖ عباف ا عٓ٢ا  ٚا ذ ًٓا ً ٢دًو ايؿا٥ي٠ا ٚي ٛنإ اأَا

ٜعي ٚا ٛسٝك٢

ٚايؿالً ١ا ألٓا ذيو ل ا عٓ٢ا ٚؾكيْا ايعٓ ا ا ٛسٝك ٞؾكطا لِ ْٓا ذا ديباْا
اآلٜاا ا لتكيَ١

ظبي يًؿالً ١أٝ ْ ٟت ل ايتكيٚ ِٜايت يفرلا ؾاآل ١ٜاأٚىل جا٤ا

ضُٔ قٛي٘ دعاىل :لًُْ جَعَبٌٌَْا ؤَجًُْ َِب حَشَََّ سَثُّىُُْ عٍََْْىُُْ ؤٌََّب جُشْشِوٌُا ثِوِ شَْْئًب ًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ إِحْغَبًٔب ًَالجَمْحٌٍُُا
ؤًَْالدَوُُْ ِِْٓ إِِْالقٍ َٔحُْٓ َٔشْصُلُىُُْ ًَإَِّّبىُُْ ًَالَ جَمْشَثٌُا اٌْفٌََاحِشَ َِب ظَيَشَ ِِنْيَب ًََِب ثَطََٓ ًَالَ جَمْحٌٍُُا اٌنَّفْظَ اٌَّحِِ
حَشَََّ اٌٍَّوُ إٌَِّب ثِبٌْحَكِّ رٌَِىُُْ ًَصَّبوُُْ ثِوِ ٌَعٍََّىُُْ جَعْمٌٍَُِْ 130ا ٚجا٤ا ايثاْ ١ٝضُٔ قٛي٘ دعاىل :
ًَال جَمْحٌٍُُا ؤًَْالدَوُُْ خَشَْْةَ إِِْالقٍ َٔحُْٓ َٔشْصُلُيُُْ ًَإَِّّبوُُْ إَِّْ لَحٍَْيُُْ وَبَْ خِطْئًب وَجِريًا . 131
ؾُا ذٖت ي ٘ٝبااٖ ِٝأْٝص ٚغرلٜ ٙؤط ٟىل ضٝاع ا عٓ َٔ ٢أجٌ احملاؾف٢ً ١
ايظهٌا ياا اب ابٔ قت ١ ٝم اٖ276د ً ٢ايؿاا ٤ماٖ207د ُٖاي٘ ا عٓ َٔ ٢أجٌ قٛي٘
بايؿالً ١ايكالْ١ٝا ؾايؿاا ٤ل َعاض دؿشرل ٙيكٛي٘ دعاىل  ًٌََِّْٓ:خَبفَ َِمَبََ سَثِّوِ
جَنَّحَبِْ132ا ؾشٖا م جٓتإ أْٗا جٓٚ ١اذي٠ا ٚيهٔ ر ا ١ٜايؿالً ١اقتطا إٔ ٜهٖ ٕٛاا
ايًؿظ َثٖٓ. ٢

133

 128سٛر ٠اي كا.143 : ٠
ٜٓ 129فا  :ايهظاف يًزطبظا. 318 /1 : ٟ
 130سٛر ٠اأْعاّ 151 :
 131سٛر ٠اإلساا. 31 : ٤
 132سٛر ٠ايامحٔ . 46 :
ٜٓ 133فا َ :عاْ ٞايكالٕ يًؿاا. 118/1 : ٤
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قت ١ ٝذيو ٚضام ب٘ا أْ٘ ٜز ٌٜا عٓ َٔ ٢جٗت٘ا ٜك : ٍٛم ٖٚاا َٔ
الكويتابٔ
بدولةْها
ؾ
والعول
أ حت َا محٌ ً ٘ٝنتاب اهللا ٚعبٔ ْعٛذ باهلل َٔ إٔ ْتعشٓـ ٖاا ايتعشٓـا ٚظبٝز
ً ٢اهلل – جٌ لٓاؤ -ٙايزٜاطٚ ٠ايٓكص ل ايهيّ ياأض ل ... ١ٜؾ َا إٔ ٜه ٕٛاهلل – ز
ٚجٌ ٚ -ي جبٓتر ؾٝحعًُٗا جٖٓٚ ١اذي َٔ ٠أجٌ رؤٚض اآل ٟؾُعاذ اهلل !! . 134
خامتة البحث :
ٚل يفامتٖ ١اا اي رث أسحٌ أِٖ ايٓتا٥خ اييت دٛلٌ يٗٝا اي اذث  ٖٞٚنُا  ٜد: ٞ
1

ٜعيٗ س ٜ٘ٛ ٝلاذت اياٜاط ٠ل بٝإ ألا ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل ا عٓ ٖٛٚ ٢ايتكيِٜ
يألُٖٚ ١ٝايعٓا َٔٚ ١ٜجا ٤بعي َٔ ٙايٓرا ٠سار ًَٛٓ ٢اي٘ .

2

ٕٖ اٖتُاّ ايكيَا – ٤ق ٌ ي ايكاٖا ازباجاْ – ٞب لا ايتكيٚ ِٜاأيفرل ل ا عٓ٢
مل ٜهٔ ٚاؾٝاا ؾك اٚا ألا ٢ً ٙايعٓاٚ ١ٜا ٖتُاّ با كيّٓ ط ٕٚإٔ ٛٓٝ ٜا س ت ٖاا
ا ٖتُاّ .

3

ي ايكاٖا ازباجاْٜ ٞعٛط ي٘ ايؿطٌ اأندل ل انتظاف أساار ايتكيِٜ
ٚايت يفرلا  ٚيٜ ٘ٝاجع ايؿطٌ ل ٚضع قٛا يٚ ٙداسٝخ أرناْ٘ ٚبٝإ أساارٙ
ٚيطا٥ؿ٘ا ٚدٛسٝع طا٥ا ٠حبث٘ ٚذب ًٜ٘ٛىل ؾٔ بيغ ٞذ ٟط ٕ ل اييراس١
اي يغ١ٝا بعي إٔ نإ ٜيرض ضُٔ أبٛاب ايٓرٛا ٚبايو ؾتح بابا ٚاسعا ٔ بعيٙ
يًتعاف ىل طقا٥ك٘ ٚبٝإ أساار ٙاي يغ ١ٝاييت دهُٔ ٚرا. ٙ٤

4

ٜعتدل ايزطبظا َٔ ٟأٚا ٌ٥ا ت لا ٜٔبع ي ايكاٖا ازباجاْٞا ؾهإ م ايهظاف
َٓ عا لاٖا دزٚط َٓ٘ ايشابك ٕٛعاؾ ١أساار ٖاا ايؿٔ األٌٝا ٜ ٚزاٍ َٓ عا ٔ
ٜاٜي ايتزٚط ب يغ ١ايتكيٚ ِٜايت يفرل َٚعاؾ ١أساار ٙل ايكالٕ ايها. ِٜ

5

َٔ احمليلر َٔ ٜٓها إٔ ٜه ٕٛيًتكيٚ ِٜايت يفرل ألا ل ا عٓ ٢نإبااٖ ِٝأْٝص
ٚغرلٙا  ٚا ًُٜح ي ٘ٝسباجًَ ١رٓ ١ل ايٓثاا َ ٖٛٚك  ٍٛل يػ ١ايظعاا ٚأَا
ٚرٚط ٙل ايكالٕ ؾًا ا ١ٜايؿالًٚ ١ا ٛسٝك٢ا  ٖٛٚرأ ٟمل ٜشًِّ ب٘ اي رث ٚذاٍٚ
دؿٓٝيَ ٙشتي ب عأ اآلٜاا ايكالْٓٝ َ ١ٝا ألا ايتكيٚ ِٜايت يفرل ل َعٓاٖا .

 134دؿشرل غاٜت ايكالٕ440 :ا ٜٓٚفا  :ايدلٖإ ل ً ّٛايكالٕ . 65/1 :
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والعولَٛضٛع ايتكيٚ ِٜايت يفرل ي٘ أُٖ ١ٝندل ٣ل ؾِٗ بعأ أساار ايكالٕ
طراس١
6بدولة ٕٖ
الكويت
ايهاٚ ِٜبٝإ َعاْ.٘ٝ
7

ايتكيٚ ِٜايت يفرل ي٘ أُٖ ١ٝن رل ٠ل ايٓفا ١ٜايتر ١ًٜٝٛايتٛيٝي ١ٜاسبيٜث١
با ت ار ٓ ٙاا َٔ ٓالا ايترٓ ٌٜٛي ط .يفًُ ٌٝاٜاٚ ٠ي٘ ألا ل ا عٓ٢
ايي ي ٞل ازبًُ. ١
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والعول
مصادر الكويت
بدولة
ومراجعه :
البحث

1

ايكالٕ ايها. ِٜ

2

أل ددا ايٓر ددا ٠ل اي ر ددث اي يغ دد : ٞددي ايك دداطر ذش ددرا طار ْٗط دد َ ١ددا يًط ا دد١
ٚايٓظا – . ّ1970

3

األدٍٛا طراسدد ١ابشددتُٛيٛج ١ٝيًؿهدا ايًػددٓ ٟٛددي ايعدابا متدداّ ذشددإا بػددياط  :طار
ايظؤ ٕٚايثكاؾ ١ٝايعاَ١ا . ّ1988

4

حاز ايكالٕا أب ٛبها ضبُي بٔ ايطٝت اي اقيْ ٞم ٖ 403د ا ذبكٝل ايشدٝي أمحدي
لكاا طار ا عارفا َ اا. ّ 1963

5

ااب ايكالٕ م ا ٓشدٛب يفطد ىل ايزجداد ل ايٓشدخ ١ا ط  ٛد ١ا أبد ٛاسبشدٔ ًدٞ
بد ددٔ اسبشد ددر اي د دداقٛي ٞا عد دداٚف جبد دداَع ايعًد دد ّٛا ٖ543د د د ا ذبكٝد ددل  :بد ددااِٖٝ
اإلبٝارٟا طار ايهتاب ايً ٓاْٞا برلٚاا ط2ا . ّ1982

6

اأيش ددٓ ١ٝايتٛيٝي ٜددٚ ١ايتر ًٜٝٛددٚ ١قٛا ددي ايًػ دد ١ايعاب ٝدد ١م ازبًُ دد ١اي ش ددٝط ١ا:
َٝظ دداٍ زنا ٜدداا ا ؤسش دد ١ازباَع ٝدد ١يًيراس دداا ٚايٓظ ددا ٚايتٛز ٜددعا ب ددرلٚاا ط -2
. ّ 1986

7

ؾ دداط ٠دك دديَ ِٜاذك دد٘ ايتد د يفرل ب ددر ايزطبظ دداٚ ٟأب دد ٞذ ٝددإ  -طراس دد ١دؿش ددرل١ٜ
َكارْ – ١يً اذثر ٛ َٓ :ر ضبُي أب ٛز١ٜٓا ضبُي رضا اسبدٛرٟا حبدث َٓظدٛر ل
صبً ١ايك  ِٝيًعً ّٛايظا ١ٝا اجملًي اشباَص ايعيط اأ. ٍٚ

8

أٚضح ا شايو ىل أيؿ ١ٝابٔ َايوا أب ٞضبُي ي اهلل مجاٍ ايي ٜٔبٔ ٜٛسدـ
بددٔ أمحددي بددٔ ٖظدداّ اأْ ددار ٟم ا ٖ761د د ا ذبكٝددل  :ضبُددي ضبٝدد ٞايددي ٜٔددي
اسبُٝيا طار ذٝا ٤ايذلاث ايعابٞا ط. ّ1980 – 6

9

اي ر ددا احمل ددٝطا أب دد ٞذ ٝددإ ضبُ ددي ب ددٔ ٜٛس ددـ م ا  ٖ745د د ا طار ايؿه ددا يًط ا دد١
ٚايٓظاا . ّ1992

 10ايدلٖددإ ل ًدد ّٛايكددالٕا بددير اي ددي ٜٔضبُددي بددٔ ددي اهلل ايزرنظدد ٞما  ٖ794دد ا
ذبكٝل  :ضبُي أب ٛايؿطٌ بااِٖٝا طار ا عاؾ١ا برلٚا – . ّ1982
 11اي يغٓ ١ي ايشهانٞا ر  :أمحي َطًٛبا َهت  ١ايٓٗط١ا بػياطا . ّ1964
 12بٓا ٤ازبًُ ١ايعاب١ٝا ضبُي محاس ١ي ايًطٝـا طار غاٜتا ايكاٖا. ّ 2003 ٙ
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والعولرٚا٥ع ايكالٕا ايينتٛر  :متاّ ذشإا ًِ ايهتتا َ اا ط. ّ2000 – 2
ٝإ ل
13بدولةايالكويت
 14دطدٛر طراسدداا حداز ايكددالٕ ٚألاٖدا ل اي يغدد ١ايعابٝد١ا ُددا ا دي ذددٜٛعا َط عدد١
اأَ١ا بػياط – .ّ1972
 15ايتع رل ايكالْٞا ايينتٛر  :ؾاضٌ ايشاَااٞ٥ا طار ُارا ُإ – اأرطٕا . ّ1998
 16دؿشددرل أبدد ٞايشددعٛط ا شددُ ٢رطدداط ايعكددٌ ايشددً ِٝىل َزاٜددا ايكددالٕ ايهدداِٜا أبددٞ
ايشعٛط ضبُي بٔ أمحي ايعُاط ٟم ا ٖ 982د ا ط ع ١ا

ا١ٜا ط 1ا . ّ 1928

 17دؿشرل غاٜت ايكالٕا أب ٞضبُدي دي اهلل بدٔ َشدًِ بدٔ قت ٝد ١م  ٖ267د ا ذبكٝدل :
ايشٝي أمحي لكااطار ايهتت ايعًُ١ٝا برلٚا – . ّ 1978
 18دؿش ددرل ايٓش ددؿ ٞا ش ددُ َ ٢دديارى ايتٓز ٜددٌ ٚذك ددا٥ل ايت  ٜٚددٌ  :ددي اهلل ب ددٔ أمح ددي
ايٓشؿ ٞم ا ٖ 701د ا ا ط ع ١اأَرل – ١ٜب ٛما َ ا . ّ 1936
 19دٗاٜت ايًػ١ا أبٛ َٓ ٞر ضبُي بٔ أمحي اأزٖا ٟم ا  ٖ370د ا ذبكٝدل  :ضبُدي
يفؿاجٚ ٞضبُٛط ؾاد كدي٠ا ايكداٖا٠ا ايديار ا

دا ١ٜيًتد يٝـ ٚايذلمجدٚ ١ايٓظدا –

. ّ 1969
 20ازبًُ ١ايعاب  ١ٝد يٝؿٗدا ٚأقشداَٗاا ط .ؾاضدٌ ايشداَااٞ٥ا َٓظدٛراا اجملُدع ايعًُدٞ
ايعااقٞا بػياط . ّ1998 -
 21ايتكدديٚ ِٜايت د يفرل ل ايك ددالٕ ايه دداِٜا محٝددي أمح ددي ٝش دد ٢ايع دداَاٟا طار ايظ ددؤٕٚ
ايثكاؾ ١ٝايعاَ١ا بػياطا.1996
 22ازبًُدد ١ايعابٝدد ١د يٝؿٗددا ٚأقشدداَٗاا يؿاضددٌ ايشدداَااٞ٥ا بػددياط َٓ :ظددٛراا اجملُ دع
ايعًُ. ّ 1998 - ٞ
 23يفزاْدد ١اأطب ٚيددت ي دداب يشددإ ايعددابا يع ددي ايكدداطر بددٔ ُددا اي ػددياط ٟم اٖ1093دد ا
ذبكٝل ٚطاح  :ي ايشيّ ضبُي ٖارٕٚا َهت  ١اشباظبٞا ايكاٖا٠ا ط.ّ1989 – 3
 24ازبُددٌ ل ايٓر ددٛا أبدد ٞايكاس ددِ ددي ايددامحٔ ب ددٔ سددرام ايزج دداج ٞما  ٖ 310دد
ذبكٝل ً ٞدٛؾٝل اسبُيا برلٚاا َؤسش ١اياساي١ا. ّ 1982
 25اشب ا٥صا أب ٞايؿتح ثُإ بٔ جين م ٖ392د ا ذبكٝل  :ضبُي ًد ٞايٓحدارا طار
اشلي ٣يًط ا ٚ ١ايٓظاا برلٚاا ي ٓإا بي ٕٚدارٜخ .
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والعولايٓر ٜٛددٚ ١ايًػ ٜٛدد ٓ ١ددي ايزطبظ دداٟا ؾاض ددٌ ايش دداَااٞ٥ا طار ايتك دديٜا
الكويتس دداا
26بدولةاييرا
يًط ا ٚ ١ايٓظاا . ّ 1970
 27اييرر ايًٛاَع ًُٖ ٢ع اشلٛاَع طاح مجع ازبٛاَدع ل ايعًد ّٛايعابٝد١ا أمحدي بدٔ
اأَدر ايظددٓكٝط ٞما ٖ1331د ا ذبكٝددل ٚطدداح دي ايعدداٍ سددامل َهدداّا طار اي رددٛث
ايعًُ١ٝا ايهٜٛاا ط1ا . ّ1981
 28ط ٥ددٌ اإل حددازا أبدد ٞبهددا ددي ايكدداٖا بددٔ ددي ايددامحٔ ازباجدداْ ٞم ا 471أ474 ٚ
ٖد اذبكٝل  :ضبُي رطٝي رضاا طار ا عاؾ١ا برلٚا – . ّ1978
 29طٚر اياد  ١ل ايفاٖا ٠ايٓر١ٜٛا زاّ ضبُدي ايظداٜي٠ا طار ايؿاقدإ يًٓظدا ٚايتٛزٜدع
– ُإاط2004ا. ّ1
 30طٜٛإ اي رذل ٟم ايٛيٝي بٔ ٝي ٖ 284د – طار لاطر  -برلٚا . ّ 1987
 31طٜٛإ ُا بدٔ أبد ٞربٝعد ١ر طداح طٜدٛإ ُدا بدٔ أبد ٞربٝعد١ا ذبكٝدل ضبُدي ضبٝدٞ
ايي ٜٔي اسبُٝيا طار اأْييصا ط4ا .ّ1988
 32طٜٛإ ايٓابػ ١ايابٝاْ ٞم زٜاط بٔ َعا ١ٜٚا ذبكٝل  :ضبُي أب ٛايؿطٌ بدااِٖٝا طار
ا عارفا َ ا – . ّ1977
 33اياد  ١ايٓر ١ٜٛل ازبًُ ١ايعاب ١ٝا عالا : ٠بدااٖ ِٝلداحل اشبًؿدااا طار ايؿاقدإ
يًتٛزٜع ٚايٓظا ط1ا . ّ2002
 34ايشٝام ا ٛسٝك ٞيًحًُ ١ايعابٝدٚ ١ألدا ٙل بٓاٗ٥داا أمحدي ْ دٝـ م حبدث َٓظدٛر ل
صبً ١اآلطاب ا شتٓ ا١ٜا ايعيط 4ا سٓ. 1979 ١
 35طدداح ابددٔ كٝددٌ ًدد ٢أيؿٝدد ١ابددٔ َايددوا ي ٗددا ٤ايددي ٜٔددي اهلل بددٔ كٝددٌ ايعكًٝددٞ
اشلُدياْ ٞم ا  ٖ 769د ا ذبكٝددل ضبُدي ضبدد ٞايدي ٜٔدي اسبُٝدديا بدرلٚا  :ا هت دد١
ايع ا. ّ 2002_ ١ٜ
 36طدداح ايت دداٜح ًدد ٢ايتٛضددٝحا شبايددي بددٔ ددي اهلل اأزٖددا ٟم اٖ905دد ا ٚبٗاَظدد٘
ذاط دد ٜ ١ٝددص ب ددٔ ز ٜددٔ اي ددئٜا طار ذ ٝددا ٤ايهت ددت ايعاب ٝدد ١م ٝش دد ٢اي دداب ٞاسبًد د
ٚطانا ٙايكاٖا٠ا بي ٕٚدارٜخ .
 37طاح طٜٛإ اسبُاسد١ا أبدً ٞد ٞأمحدي بدٔ ضبُدي بدٔ اسبشدٔ ا ازٚقد ٞم ا ٖ421د ا
ذبكٝل  :أمحي أَرا ي ايشيّ ٖارٕٚا برلٚاا طار ازبٌٝا ط1ا . ّ1991
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دكط ايزْ دديا ذبك ٝددل اأس ددادا َ ٠ددطؿ ٢ايش ددكاا  ٚددي اي دداذ ِٝضبُ ددٛط
داٚح س د
38بدولةط د
والعول
الكويت
ٚليفإٚا ايكاٖا٠ا. ّ1987
39

ي ايكاٖا ازباجاْٚ ٞاي يغ ١ايعابٝد١ا ضبُدي دي ا دٓعِ يفؿداجٞا َهت د ١اشلداّ
ايتحار ١ٜايهدل٣ا ط1ا بي ٕٚدارٜخ .

 40ايؿٔ َٚااٖ ٘ ل ايظعا ايعاب : ٞطٛق ٞضٝـا طار ا عارف َ ا  -ط .ّ 1965 5
 41ل عب ٛايًػٚ ١داانٗ ٝاا يفًُ ٌٝاٜا٠ا امل ا عاؾ١ا جي. ّ1984 – ٠
 42ايهاؾ ١ٝل ايٓرٛا طاح اإلسدذلاباط ٟم رضد ٞايدي ٜٔضبُدي بدٔ اسبشدٔ ا طار ايهتدت
ايعًُ١ٝا برلٚا ط – 3بي ٕٚدارٜخ .
 43نتاب سٜ٘ٛ ٝا أب ٞبظا ُا ٚبٔ ثُإ بٔ قٓدل م  ٖ180د ا ذبكٝدل  :دي ايشديّ
ٖارٕٚا امل ايهتتا برلٚاا بي ٕٚدارٜخ .
 44ايهظاف ٔ ذكا٥ل ايتٓز ٕٛٝ ٚ ٌٜاأقا ٌٜٚل ٚج ٙٛايت ٌٜٚا زبار اهلل ضبُدٛط بدٔ
ُا ايزطبظا ٟم ٖ538د ا طار ا عاؾ١ا برلٚاا بي ٕٚدارٜخ .
 45يشإ ايعابا أب ٞايؿطٌ مجاٍ ايي ٜٔضبُي بدٔ َهداّ بدٔ َٓفدٛر م ا ٖ711د ا طار
لاطرا برلٚاا بي ٕٚدارٜخ .
 46ايًػ ١ايعابَ ١ٝعٓاٖا ٓ َٚاٖاا متاّ ذشإا ايكاٖا٠ا اشل ١٦ٝا

ا ١ٜايعاَ ١يًهتدابا

. ّ 1979
 47ا ثٌ ايشدا٥ا ل أطب ايهاددت ٚايظدا ا  :ضدٝا ٤ايدي ٜٔبدٔ األدرل م ا  ٖ 606د ذبكٝدل
ضبُي ضب ٞايي ٜٔي اسبُٝياَط عٝ ١ش ٢اي اب ٞاسبً ا . 1939
 48احملتشددت ل د ددٝر طددٛاذ ايكدداا٤اا ٚاإلٜطدداح ٓٗدداا أبدد ٞايؿددتح ثُددإ بددٔ جددين م
ٖ392دد ا ذبكٝددل ًدد ٞايٓحدديْ ٟالددـا  ٚددي اسبًدد ِٝايٓحددارا  ٚددي ايؿتدداح طددً ا
ايكاٖا٠ا اجملًص اأ ً ٢يًظؤ ٕٚاإلسيَ ١ٝط . 1999 -3
َ 49عاْ ٞايكالٕا أب ٞزناٜدا ؼبٝد ٢بدٔ زٜداط ايؿداا ٤م ا ٖ207د ا دامل ايهتدتا بدرلٚاا
ط3ا . ّ1983
 َٔ 50أساار ايًػ١ا بااٖ ِٝأْٝصا َهت  ١اإلظبً ٛا

ا ١ٜا ط5ا . ّ1975

 51ايٓردد ٛايعابددٚ ٞايدديرض اسبدديٜثا ط ددي ٙايااجرددٞا طار ايٓٗطدد ١ايعابٝدد١ا بددرلٚاا
.ّ1979
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االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل
حضرهوت في ضوء بعض الوتغيرات
الدكتور /عبدالحكيم محمد به بريك
أستاذ مساعد
كلية التربية – المكال  -جامعة حضرموت

الدكتور /هادون علي العطاس
أستاذ مساعد
كلية التربية – المكال  -جامعة حضرموت

82

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء
بدولة الكويتوالعول
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء

االكتئاب وأعراضه لدى عينات من نساء ساحل حضرموت
بدولة الكويتوالعول
يف ضوء بعض املتغريات
املكدمة:
تف َْ ؤَِْب ِه فَب ِالفَْب َْ فأَاف
قال اهلل عز ّلزيف حم م زه بها:زُ َ  7و َأصْب ََََفُؤباَُ أفأؤِّمفوأَىَبَفَُغً إبغفكافََبغ َ ْ

ًَمََطْنَببغفلَىَببَفبَىَْلَببغفَِِْمؤببَاَفوِ بمَفُ ْ أ باْوِنِ َف ( سززْ ٗ اصص ززا  7ا ٓزز٘ ّ .)01قززت ر ززإ ا اتززا اا اصصززإ ٌ
اص إٓه اىل معاٍإ االبهٝاب حم أبثإ مً مْضع .مً ٔ:يَزا مزا ّ ف هٔزُ عزً مةاىزاٗ ىز
اهلل ٓةصززْب عهٔززُ اصعززمو عيززتما أنززٔق :ززاه ٌ صفصززت ا:يززُ ْٓس ز عهٔززُ اصعززمو قززال
رة ززاىل 7وَتَب بََْعَفلَب بنْلأَْفوَبَبببغسَفََبببغفأَىَب ب ََفلَىَب بفَفَأَىأب بوَفوََََُّْْعب بْْفلََّْنَبببغلأفوِب بمَفُ َْأب بِْافَُلأب بََفََ ِبببََّف( س ززْ ٗ
ْٓس 7ا ٓ٘.)٤٨

ٓةت االبهٝاب سإٓإًٓا أحزت أٍزه اكالز ما اصزن ٓةيز: ٙت اسزهَا عهزه اصزيف

اص ز

ّمي ززً أٌ رةززْف اصفززإف عززً رْاهصززُ ّا رصاٜززُ ّعززً أفا ٛفّ ِ االلهنززاعٕ ٓ .ز إ االبهٝززاب
عه ٙاكز اّ ،اصزهف

ّاصعزهْع عنْمزا بنزا ٓز إ عهز ٙعنزيف أعطزا ٛالعزه اك ههفز٘.

ٍّْ خربٗ اىعاىٔ٘ تاٜة٘ حم اكصاو األّل مي ً أٌ ميإ َ:ا بيف هإف مزً :زا اصرالزإ حم أٖ
مإحه٘ مً حٔارُّ .ختههز ٍز ِ اةزربٗ حم تزترَا مزً تز ا خزإ .حٔزب رز اّ :ز
ضة اهلن٘ اصرعٔط ىعرٔا ّاه ٌ ّاص آ ٘:اىل مالاعإ اصٔأس ّاصصيْط.
ّٓةززت االبهٝززاب مززً أبثززإ االض ز إا:اا اصيفعززٔ٘ اىهالززا ما :ةززت اصصه ز ّمززً أبثززإ
اكالز ز ما اص ززن ٓها ززأ اصي ززاس :ع ززررَا صهة ززم ( ،ا :ززإأٍه :ّ .)0665إم اىٔ زز٘ اىهال ززا ِ حم
اكعهصريفّ .ر فُ ميعن٘ اص ح٘ اصةاكٔ٘ (: )WHOأىُ ّ:ا ٛجيهزا اصرالزإٓ٘ اةزا 7ٛا
حيهيف االبهٝاب اكإرر٘ األّىل مً  :أسزراب اصهئزق عزً اصةنزيف ّاكإبز اصثزاىٕ – مزً
 :األمإاض اكإرر ٘ :اإلعاقّ٘ٓ .ةت ا:ع مالز ه٘ نزحٔ٘ عاكٔز٘ حم اصْقزر اصزإاًٍّ .أىزُ
حبهز ززْل عز ززاو  0101سز ززٔ ٌْ االبهٝز ززاب حم اكإررز زز٘ األّىل عاكٔز ززا  :ز ز أز ززع األمز ززإاض
مه

ٔززا :ز صك رهززك األمززإاض اصززن

هززيف اصٔززْو مْقززع اص ززتا ٗ بززاألمإاض اكةتٓزز٘

ّأمإاض اصصهق ّاألّعٔ٘ اصتمْٓزّ٘ .اصز ٖ :زتّ ِ سٔالزيف فّ ٗ اهٔزاٗ االقه زافٓ٘ حم بزيف
مززً اصرهززتاٌ اكهصتمزز٘ ّاصرهززتاٌ اصيامٔززّ٘ .رةصاززت ميعنزز٘ اص ززح٘ اصةاكٔزز٘ :أىززُ ْٓلززت مززا
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ٓةصزا ب مززً ى ز مهٔززا تز ا حم اصةززان ٓةةززاىٌْ مززً مززإض االبهٝززابٍّ .ززْ اصٔززْو مززً
والعول األمز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززإاض اىهالز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا ا  :ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز اصيعز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا.ٛ
الكويتز ز ز ز ز ز ززإ
بدولة ز ز ز ز ز ز ز ز
أبثز ز

()http://lossofsoul.com/DEPRESSION/statistic.htm
ّرالزز اصهص ززتٓإاا ّاإلح ززاٛاا اصةهنٔ زز٘ اىل أٌ اصيع ززا ٛأبث ززإ ان ززا ٘:م ززً اصإل ززال
:االبهٝززاب .هاالبه ٝززاب اض ز إاب ٓ ززٔق  %02 -02مززً اصع ززٔتاا خ ززمل ه ز ٗ اصةن ززإ
بهززُ ّ %01مززً اصيعززا ٓ ٛززدي :ززُ قرزيف اصززتّ ٗ اصالززَإٓ٘ ّ %01مززً اصيعززا ٛأ يززا ٛاهنززيف
ّ% 01 -01م ززً اصيع ززا: ٛة ززت اص ززْالفٗ ّ %02 -01م ززيًَ :ة ززت اىص ززار اص ززتّ ٗ اصال ززَإٓ٘.
(.)Barbara et al 2008
بنا أٌ رأ

االبهٝاب العٔه ّاصتٓعهٔنٔا عيت اصيعا ٛأعه ٙمإر مً اصإلزال.

ٍّ ز ِ اصيعززر٘ – أٖ  – 070رعززيف مْلززْفٗ :ي ز
اصْضز ززع االقه ز ززافٖ ص هز ززإاف (

1996,

اصيعززإ عززً اصةززإف أّ األنززْل اإل ئزز٘ أّ
al.,

et

MM,

man

Weiss

.)Rufaie&Absood,1994
اٌ ف اسزز٘ اكال ز ما اصيفعززٔ٘ صهنززإأٗ ألآزز٘ حم األٍنٔزز٘ .هززاكإأٗ بنززا ٓصززال ٍززٕ ى ز
اجملهنز ززع ٍّز ززٕ األو ّاألخز ززر ّاص ّلز زز٘ ّاال:يز زز٘ ٍّز ززٕ اصز ززن رصز ززع عهز زز ٙعارصَز ززا أععز ززه
اكعزز ّصٔاا ّأقتس ززَا حم اهٔ ززاٗ 7اإلل ززاب اصإض ززاع٘ ّاصإعآ زز٘ ّأخزز ًا اص  ٔ:زز٘ ّاع ززتاف
األلٔززال اصياتزز ٘ٝصهحٔززاّٗ .ال تززك أٌ مالز مرَا اص ززحٔ٘ عنْمززا ّاصيفعززٔ٘ ميَززا عهززٙ
ّلُ اة ْص رية

حم بيف األحْال عه ٙأهزإاف األسزإٗ أةزا فزا هَٔزا األ:يزا- ٛ

تراب اكعهصريف.
ّمت ززإ اصيع ززا ٛحم حٔ ززارًَ :اصةتٓ ززت م ززً اكْاق ز ّاصها ززا ب اصال
بأىثّ ٙاصزن ال ٓةزاىٕ ميَزا اصإلزال صهنٔ ٍزا
خمههف زز٘ م ززً فّ ٗ حٔارَ ززا مث ززيف اه ززٔ

ززٔ٘ اةان زز٘  َ:ززا

زاٜا ْٔ:صْلٔز٘ ّىفعزٔ٘ حم أ زْا

(اص ززتّ ٗ اصال ززَإٓ٘) ّمالزز مرُ ّبزز ا اهن ززيف

ّاصْالفٗ ّاصيفاس ه اصإضاع٘ ّاألمْمز٘ ّ عآز٘ األ فزال زه مالز ما مزا انز هع عهزٙ
رعززنٔهُ نسززً اصٔززأسن  .ىأٍززك عنززا رفإضززُ أعرززا ٛاهٔززاٗ اصةامزز٘ صهنززإأٗ مززً مالز ما
اهٔ ززاٗ اص ّلٔ زز٘ أّ اصةيْس زز٘ ّبز ز ا ال ززإّ اصيفع ززٔ٘ اص ززن

ززت َا ح ززاالا اصْح ززتٗ

ّاالىف ال ّاص مف ّاهلاإ ّاص ميف  ...اخل.
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ّٓززإ ٚا:ززإأٍه ( )Ibrahimأٌ هززإص اصالززفا ٛمززً األمززإاض العززنٔ٘ ّاض ز إا:اا

والعولزْٓ٘ رأخ ز أمي زام أ ززْل ا ا باىززر م ززحْ: ٘:االبهٝززاب حم ح ز ر ز فاف
بدولةزاٜالكويتاصةطز
اصْظز
ه ززإص اصال ززفاّ ٛاصة ززم ،اصع ززإٓع حٔين ززا ٓ ززٌْ اك ززإٓ

م ززً اصي ززْر اكهفا ٜززيف ّاكر ززهَ ( .

.)Ibrahim .,& Ibrahim, 1996
ّم ززً اهص ززا ٜاك ززإٗ أٌ خم ززا إ االبه ٝززاب رع ززيف ما ه زز٘ ّت ززتٓتٗ حم ب ززيف مإاحه ززُ
ّمعهْٓارُ ّأتز اصُ ٓ بزت ّصعزً ( )Walsinمزً خزمل اصت اسز٘ اكعزحٔ٘ اصزن ألإاٍزا
عه ٙعٔي٘ اتهنهر عهز )00010( ٙمزً اك زا :فزإض االبهٝزاب أٌ خمزا إ االبهٝزاب
س ززْا: ٛه ززو اكع ززهْ ٚاكإض ززٕ ناصز ز ٍاىٕن أّ ظ ززيف حم اكع ززهْ ٚاصة ززا ٕ:رهع ززاّ ٚأّ رف ززْف
األمإاض العنٔ٘ اكةإّهز٘ فزا حم صزك أمزإاض اصصهزق ّأمزإاض اصإّمزار و ّاصعز إٖ
ّبز ز صك أم ززإاض الَ ززاأ اهلط ززنٕ ّٓ ب ززت  :ززأٌ ٍي ززاع عمق زز٘ م ب ززتٗ ّفاص زز٘ :ز ز
االبه ٝززاب ّاالىهح ززا ا ٓ ززر أٌ ىع ززر٘ اكيهح ززإًٓ م ززً :زز اك ه ٝززر ر ٓ ززت ع ززً أل ٍ ززا
صه يف اىل ما ٓصا ب ( )%02بنزا رزر أٌ ىعزر٘ ( )%51مزً حزاالا االىهحزا ر زٌْ :عزرق
حز ززاالا االبهٝز ززاب (ّ .)Walsin, L.R.1996رال زز ف اسز ززاا أخز ززإ ٚاىل أٌ  %01مز ززً
اك هٝر ٓف إٌّ حم االىهحا ّقت خي

ٌْ صزُٔ: .ينزا  %04 -01مزً اك هٝزر ٓصزتمٌْ

هةززم عهزز ٙاالىهحززا ( National Committee for Quality Assurance
 .)2006أمززا اح ززأٜاا ميعنزز٘ اص ززح٘ اصةاكٔزز٘ حززْل عززتف األتز اص اصز ًٓ ٓصززتمٌْ
عه ٙاالىهحا بيف عاو ٓ يف  511أص ت ا حم اصةان سيْٓا (اصالإٔ:ا .) 0114
مززا ٓةئيززا ٍيززا ٍززْ م ززا ٍززق اصٔززُ ا:ززإأٍه (: )0665االسززهياف اىل ( & O’Leary
 )Wilson 1975أىززُ ٓيريززٕ اصهفإٓ ز  :ز ىززْع مززً االبهٝززاب 7االبهٝززاب :اصيعززر٘
صهياصرٔ زز٘ اصةعن زز ٙم ززً اصي ززاس ّاصز ز ٖ ٓة ززرب ع ززً اس ززهاا ٘:عافٓ زز٘ رث ٍ ززا خ ززربٗ م ك زز٘
باصفاليف حم عمق٘ أّ خٔر٘ أميف أّ هصتاٌ تٕ ٛمَه باصةنيف أّ ّهاٗ اىعاٌ ألزالّ .أٌ مزا
مئزز ٍزز ا اصي ززْر اصة ززافٖ م ززً االبه ٝززاب أى ززُ حي ززتل صفزز اا ق ز ز ٗ ق ززت ال ر ٓ ززت عه ززٙ
أسزرْع

بنزا أىزُ عزافٗ مززا ٓ زٌْ مإرر زا :زاكْق اصز ٖ أ ززا ٍِّ .زْ مزا

زاّل اصت اسزز٘

اهاصٔزز٘ حبثززُ صززت ٚخمههز أىززْار اصةٔيززاا اصيعززْٓ٘ اكالززنْالا :اصرحززب .أمززا مززا ٓعززنٙ
:االبهٝززاب اكإضززٕ )أّ اإلبهٔئ ززٕ) هَززْ عززافٗ مززا ٓهنٔز :ززأ :ع خ ززاٜا عهزز ٙاصيحززْ
ا رٕ7
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 )0أىُ أبثإ حتٗ.

بدولة الكويت
والعول اا ْٓه٘.
ٓعهنإ صف
)0

ٓ )0ةْف اصفإف :ت ل٘ لٍْإٓ٘ عً أفا ٛىالا ارُ ّّالرارُ اكةهافٗ.
 )1األسراب اصن رث ِ قت ال ر ٌْ ّاضح٘ أّ مهنٔز ٗ :اصالز يف اصز ٖ ىزإاِ عيزت اصياصرٔز٘
اصةعن ٙمً اصياس( .ا:إأٍه  0665ص).04
ّرةت ٍ ِ اصت اس٘ ماّصز٘ صههةزإع عهز ٙاألعزإاض ّاهزاالا االبهٝأ:ز٘ حم مإاحزيف
ّمْاق ز خمههفزز٘ مززً حٔززاٗ اكززإأٗ ّ ززر رززأ

اصةتٓززت مززً اكززهي اا اكةٔالززٔ٘ – ىفزز٘

اص بإ مما قت ٓعَه حم ّضع اصهتا :اصْقاّ ٜ٘ٔاصةملٔ٘ هلا.

مشكلة الدراسة:
ىعه ها مً اكصتمز٘ أعزمِ أٌ االبهٝزاب فزا ٓالزَتِ مزً اىهالزا عهز ٙى زاف ّاسزع
 :سز اٌ اكةنزْ ٗ :زاا مالز ه٘ عاكٔز٘ رز ف اهلٔٝزاا ّاك سعزاا اصةهنٔز٘ ّاص زحٔ٘ ٍّزْ
ٓعز ززهَتع اصيعز ززا ٛمز ززإر أبثز ززإ مز ززً اصإلز ززال .اال أٌ اصت اسز ززاا ّاألحبز ززال حم مال ز ز ه٘
االبهٝززاب ّاىهالززا أعإاضززُ خ ْنززا  :ز أّسززاط اصيعززا ٛحم عاكيززا اصةإ:ززٕ ّحم اصززٔنً
:اص ز اا ت ززحٔح٘ صهيآ زز٘ .بن ززا أٌ ٍي ززاع حال زز٘ مهح زز٘ صهحتٓ ززت اصةتٓ ززت م ززً اصةْام ززيف
ّاكهي اا اصن مً تأىَا أٌ رهةق فّ ًا :ا أًا حم اصيالْ ٛاكإضٕ صمبهٝاب.

أسئلة الدراسة:
مي ززً ح ززإ اكالز ز ه٘ األساس ززٔ٘ هلز ز ِ اصت اس زز٘ حم سز ز ال  ٜززٔ  7م ززا م ززت ٚاىهال ززا
االبهٝاب صت ٚاصيعا ٛحم ساحيف حطإمْا ّما ٍٕ أ:إأ أعإاضُ؟
ّٓهفإر مً ٍ ا اصع ال األسٝه٘ اصفإعٔ٘ ا رٔ٘7
ٍ )0ززيف رْلززت هززإّف اا فالصزز٘ اح ززا ٜ٘ٔحم معززهْ ٚاالبهٝززاب رة ز  ٚك زهي اهاص زز٘
اصرْٔصْلٔ٘ صهنإأٗ 7اصةافٓ٘ ّاكإاٍص٘ ّاهْاميف ّاصيفاس.
ٍ )0يف رْلت هإّف فاص٘ اح أٜا حم معهْ ٚاالبهٝاب رة  ٚكهي اصةنإ.
ٍ )0ز ززيف رْلز ززت هز ززإّف فاصز زز٘ اح ز ززأٜا حم معز ززهْ ٚاالبهٝز ززاب رة ز ز  ٚكز ززهي اكعز ززهْٚ
اصهةهٔنٕ.
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ٍ )1ز ززيف رْلز ززت هز ززإّف فاصز زز٘ اح ز ززأٜا حم معز ززهْ ٚاالبهٝز ززاب رة ز ز  ٚكز ززهي اهاصز زز٘
بدولة الكويت
والعولز٘ صهن ززإأٗ 7عاأ :ززاا – مه ّل ززاا – أخ ززإ ( ٚززمف أ ام ززيف اىف ززال ....
االلهناعٔ ز

اخل).
 )2ما مت ٚرأ إ اىهالا أعإاض االبهٝاب صت ٚاصةٔي٘ :اكهي اا اك بْ ٗ حم .1 – 0

أهداف الدراسة:
رَتع ٍ ِ اصت اس٘ اىل ا رٕ7
أّالم  7اصهةإع عه ٙمعهْ ٚاالبهٝاب اصيفعٕ صت ٚاصيعا ٛحم ساحيف حطإمْا.
اىٔام 7

تٓت األعإاض اكإضٔ٘ األبثإ ظَْ ا صمبهٝاب صت ٚىعا ٛساحيف حطإمْا.

اصثا  7اص ال عً متّ ٚلْف هإّف اا فالصز٘ اح زا ٜ٘ٔحم االبهٝزاب صزت ٚاصيعزا ٛررةزام
صهنهي اا أفىاِ7
 )0اكإحهزز٘ اصرْٔصْلٔزز٘ اص ززن رةٔالززَا اك ززإأٗ (مإاٍصزز٘ حامززيف ىف ززاس عافٓزز٘ حم س ززً
اإللاب سً اصٔأس).
 )0اهاص٘ االلهناعٔ٘ ( عاأ ٘:مه ّل٘ أل

صك – م هص٘ أّ م مه٘).

 )0اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ ( أمٔ٘ مهةهن٘ لامةٔ٘ ).
 )1اصةنإ (  11 11 -01 06 -00هنا هْف).
ا:ةززا7

تٓززت أع ززإاض االبهٝززاب األبثززإ  :ززإّأًا صززت ٚخمهه ز اصةٔي ززاا اصززن

ههَ ززا

اصت اس٘ ّهصا كهي ارَا.

أهمية الدراسة:
مي ييا اصيعإ اىل أٍنٔ٘ ٍ ِ اصت اس٘ مً ّلَه 7
األٍنٔزز٘ اصيعإٓزز٘ 7رعززهٔط اصطززْ ٛعهزز ٙرٔةزز٘ االبهٝززاب ّأعإاضززُ عيززت اإلىعززاٌ
ّ انزز٘ صززت ٚالززي

اصه ٔز

ّاصةْامززيف اصززن هلززا فّ حم ىالززّْ ُٜريامٔززُ صززت ٚاصيعززاٛ

حٔززب يززإٖ ماّصزز٘ رصززتٓه هَززه ىعززإٖ ص رٔةزز٘ اصةمقزز٘ :ز اكززإأٗ ّاالبهٝززاب ّرززأ
اصةتٓت مً اكهي اا اصن ب ا عهَٔا اصت اس٘ باصةنإ ّاكإحه٘ اصرْٔصْلٔز٘ ّاكعزهْٚ
اصهةهٔنززٕ ّحاصهَززا االلهناعٔززّ٘ .عهزز ٙحززت عهززه اصرززاحث رةززت ٍز ِ اصت اسزز٘ األّىل مززً
ىْعَا اصن ره ت ٚصعاٍإٗ االبهٝاب صت ٚاصيعا ٛحم ساحيف حطإمْا.
هجلة األًدلس للعلوم اإلًسبًية واالجتوبعية
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األٍنٔزز٘ اصه رٔصٔزز٘ ابهٔئ ٔززاّ 7رهنثززيف حم االسززهفافٗ مززً ىهززاٍ ٜز ِ اصت اسزز٘ عيززت

بدولة الكويتوالعول
صربام اصْقآ٘ اصيفعٔ٘ صهيعا ٛاألبثإ عإض٘ صمبهٝزاب ّبز ا عيزت ّضزع
اصه ٔط

اصهتا :اصةملٔ٘ صهحاالا اكإضٔ٘.
بيف صك ال تك أىُ ٓعَه حم اص ال اكر زإ عزً حزاالا االبهٝزاب صزت ٚاكزإأٗ قرزيف
رةص ززت أح ززْاهلً اصيفع ززٔ٘ هههح ززْل ف ززإّ اصزز مً اىل حاص زز٘ مإض ززٔ٘ ٓ ززٌْ م ززً اص ززةق
اصهةاميف مةَا ّاصن قت ر فٖ حم اص ث مً األحٔاٌ اىل االىهحا .

حدود الدراسة:
اه ز ززتّف اكْض ز ززْعٔ٘ 7االبه ٝز ززاب ّأعإاض ز ززُ عي ز ززت اصيع ز ززا ٛحم ض ز ززْ ٛم ز ززهي اا اهاص ز زز٘
اصرْٔصْلٔ٘ ّاصةنإ اص ما ّاكعهْ ٚاصهةهٔنٕ ّاهاص٘ االلهناعٔ٘ هلً.
اهتّف اصرالإٓ٘ 7عٔياا مً ىعا ٛساحيف حطزإمْا ا:هزتا ٛمزً سزً اكإاٍصز٘ حهز ٙىَآز٘
اص َْص٘  26سي٘.
اهتّف اص ماىٔ٘  7اصةاو اصت اسٕ الامةٕ 0100 – 0101و
اهتّف اك اىٔ٘  7متٌ حطإمْا اصعاحيف ّ:ة

أ ٓاهَا.

حتديد املصطلحات :
مفَْو االبهٝاب7
االبهٝاب  Depressionصفع٘ مالهص٘ مً اصمرٔئز٘ ّ –Deprimoرةزا «برزرن
أّ نقنززعنّ .االبهٝززاب حم اصهيزز٘ مززأخْ مززً بٝززق بآ:زز٘ أٖ ريز ا ىفعززُ ّاى عززإا مززً
تتٗ اهله ّاه ٌ هَزْ بٝزق ّبٔٝزق ّأبزأب هزمٌ أح ىزُ ّابهزأب ّلزُ األ ض ريز
ّضززإب اىل اصعززْاف ّاص آ:زز٘ اه ز ٌ اصالززتٓت بنززا أٌ ص هنزز٘ ابه ٝزاب مإافهززاا بززث ٗ
ميَ ززا االىصر ززاض ّاكاصي ْصٔ ززا ّاالىصر ززاض م ززأخْ م ززً اىص ززر
اصإليف عه ٙىفعُ ضاف :اهٔاٗ هاعه ل ّاىصر

ٓة ززا ين ززع ّاى ززْٚ

عً اصصْو ٍاإٍه.

(اصهحٔاىٕ 0336و.)10 7
ام ززا انزز محٔا هص ززت ح ززتف عهن ززا ٛاص ززيف

ّاص ززق اصيفع ززٕ م زز٘ ممم ززع ٜٔع ززٔ٘

صمبهٝاب أّ ما ٓعن ( ٙاصْل االبهٝاب)7
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 )0ضة اصيالاط اهإبٕ نرة اهإب٘ن akinesia -

بدولة الكويت
والعولاصهام٘ ياِ بيف تٕ - ٛنهصت اإل افٗن –abulia
اصممراالٗ
)0

 )0رتىٕ اهاص٘ اك الٔ٘ ناصهرهت اصةا فٕن.apathy -
http://lossofsoul.com/DEPRESSION/introduction.htm
ٍّز ززْ :ز ز صك اضز ز إاب صز ززُ لْاىز ززق اىفةاصٔز زز٘ ّمةإهٔز زز٘ ّ:تىٔز زز٘ ّمي ز ززً أٌ ٓهنثز ززيف
االض إاب االىفةاصٕ حم االبهٝاب حم عتو اصصت ٗ عه ٙاهق ّبإأٍ٘ اص اا ّاصن قزت
حم االىهحا أّ اإلقتاو اصفةهٕ عهُٔ .أمزا االضز إاب اكةزإحم هٔهنثزيف حم

ر يف اىل اصهف

اخنفززاض رصززتٓإ اص ز اا ّرالززُْٓ اكززت باا ّاض ز إاب اص ز ابإٗ ّرْقززع اصفالززيف ّخٔرزز٘
األميف حم اهٔاٗ ّعتو اصصت ٗ عه ٙاص بٔ اصز ٍا ٍز ا هطزم عزً االضز إاب اصرزتىٕ
اص ٖ ٓهنثيف حم اض إاب اصالَٔ٘ صه ةاو ّاض إاب اصيزْو ّاصةاز اليعزٕ ّاضز إاب
الَ ز ززاأ اصة ز ز ز اكع ز ززهصيف ّاص ز ززتار ّاإلىَ ز ززاع ّبث ز ززإٗ اصر ز ززاّ ٛري ز ززاقا اص اق ز زز٘
(عع إ  0650ع ات٘ .) Beck 19760660
ّٓيع ززإ اىل االبه ٝززاب م ززً اصياحٔ زز٘ اصيفع ززٔ٘ : Depressionأى ززُ ت ززةْ  :ززاه ٌ
ّاص آّ ٘:اصفاليف ّألاصر ما ما ٓ ٌْ م زحْ :ما :صهز٘ اصيالزاط ّقزت ٓه زْ األمزإ :اك هٝزق اىل
حت آ ا ٛاصيف

ّ Self - injuriousاالىهحزا  ( Suicideتزٔفإ ّمهنزاٌ .) 06667006

ّرعززٔ إ عهزز ٙاالبهٝززا ٕ:رهصا ٜٔزام أه ززا ّخززْا إ ّمةهصززتاا ّّلَززاا ىعززإ سززهرٔ٘ عززً
ىفعُ ّعً اصياس ّعً اصةزان أازع ّرةنزيف ٍز ِ األه زا بصزْٗ فاخهٔز٘
لْاىززق اةززربٗ حم االيززاِ اصعززه

زإع رفعز ِ

حبٔ ززب ر ززيف اىل اسززهيهالاا خا ٝزز٘ قاٜنزز٘ عه ززٙ

مصتماا ميحإه٘ األمإ اص ٖ ٓ ٓت رصتٓإِ اصعه ص ارُ (عْض . ) 50 7 0110
ّمً األمثه٘ عه ٙرهك االسهيهالاا اةا 7 ٘ٝ
 اصهصٔٔه اصعه اصالتٓت  7ن بيف أهةاصٕ ّر إهارٕ خا  ٘ٝن .
 قإا ٗٛأه ا ا خإًٓ سهرٔام  7ن اىَه ٓعيٌْ :أىا أقيف ميَه ن .
 اكصا ى٘  7ن اىَه أبثإ قت ٗ ما ن .
 يإٓت اجيأ:اا اصال
 اصهف

ٔ٘  7ن اىا ال أسهح ٍ ِ اصت لاا اصةاصٔ٘ ن .

اصصاٜه عه ٙاالسهيهالاا االىفةاصٔ٘  7ن اص الع عً اصإأٖ ضة ن .
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االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

نٔيف اص اا معْٝصٔاا هالزهُ ّهالزيف ونْعهزُ 7ن:عزر ّ:عزرق هالزهٕن( .عزْض

بدولة الكويتوالعول

)52 70110

ّه ز زز ٙاص ز ززتصٔيف اصهال ٔ ز ززٕ ّاإلح ز ززا ٕٜاصثاص ز ززب صمضز زز إا:اا اصةصهٔ ز زز٘ The
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ( DSM ) III, American Psychiatric Association, 1980مت ّضع االبهٝاب حم عاٜهز٘
مً االض إا:اا اصةصهٔ٘ رةإع :اسزه االضز إا:اا اصْلتاىٔز٘ affective disorders
ّريصعززه ٍز ِ اجملنْعزز٘ مززً االضز إا:اا اىل ىززْع مززً االضز إا:اا 7اضز إاب يززإٜ
ّ bipolar disorderاص ٖ ٓه

:هياّب حاالا مً اهلْس ّاالبهٝزاب ّاالضز إاب

اصثاىٕ اض إاب أحزافٖ ّ unipolar disorderهٔزُ ال رعَزإ اال ىْ:زاا مزً االبهٝزاب
هصط .
ّحم اصز ززتصٔيف اصهال ٔ ز ززٕ اإلح ز ززا ٕٜاصإا:ز ززع صمضز ز إا:اا اصةصهٔز زز٘ اص زز ٖ ر ز ززت ِ
اةٔزز٘ اص ززق اصيفعززٕ األمإٓ ٔزز٘  DSM-4مت ر ززْٓإ مةززآ اصهالز ٔا اصفززا قٕ  :ز
األى ززْار اك ههف زز٘ صمبه ٝززاب اىل ص ززْ عال ززإٗ ر ززئفاا صمبه ٝززاب ر ززأرٕ ض ززنً أ  :ززع
ونْعاا ٍٕ7
 )0االضز إاب االىفةززاصٕ اصثيززا ٕٜاصص ززق ( اهلززْس ّاالبهٝززاب) Bipolar disorder
ّٓهنٔ :يْ:اا مً األعإاض االبهٝا ٘ٔ:أّ اهلْس أّ بهَٔنا مةا.
 )0األعإاض االبهٝا ٘ٔ:اص الٔتٓ٘ اصةا ض٘ ّميَا7
 اص الٔتٓ٘ اصرعٔ ٘ ّرالنيف7
أ -ابهٝاب م حْب :أعإاض لعنٔ٘.
ب -ابهٝاب مع اىةتاو األعإاض العنٔ٘.
 اص الٔتٓ٘ اكهْس ٘ ّرالنيف 7
أ-

ابهٝاب مع أعإاض لعنٔ٘.

ب -ابهٝاب فٌّ أعإاض لعنٔ٘.
 اص الٔتٓ٘ اصالتٓتٗ ّرالنيف7
أ-

ابهٝاب ْ:لْف أعإاض ٍاىٔ٘.

ب -ابهٝاب :تٌّ أعإاض ٍاىٔ٘.
هجلة األًدلس للعلوم اإلًسبًية واالجتوبعية
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 )0أعززإاض االبهٝززاب اكه ززإ ّٗ 7رالززنيف أحززت أت ز ال االبهٝززاب اصرعززٔ ٘ ّاكهْس ز ٘ أّ
بدولة الكويت
والعول نيف خانٔ٘ االىه اس أّ اال رتاف.
اصالتٓتٗ ّ

 )1االض إاب االىفةاصٕ اكعهنإ ّٓ persistentالنيف7
أ-

االبهٝاب اكعهنإ صف اا مهص ة٘ . Cyclothymia

ب -االبهٝاب اكهأنيف .)Dysthymias (Gilbert, 2000
عززافٗ مززا ٓرززتأ االبهٝززاب :ززأعإاض :عززٔ ٘ مهت لزز٘ حم اصالززتٗ رعززهنإ حم اصهفززاقه ا ا
ن رةززام مي ز اصرتآززّ٘ .رهنٔ ز ٍ ز ِ األعززإاض :ةممزز٘ ها قزز٘ ٍززٕ أىَززا مززهي ٗ ززْال
اصيَززا .ا ر ٓززت حم ه ز ٗ اص ززرا ززه رهحعززً رززت جئا أ يززا ٛاصيَززا حهزز ٙرصززيف حززترَا حم
اكع ززاّ ٛعيز ززتما ٓ ززحْ اكز ززإٓ

م ززً اصيز ززْو هإىز ززُ ٓ ززٌْ حم حاصز زز٘ ت ززتٓتٗ مز ززً اصطز ززٔ

ّاالبهٝاب ّٓرتأ اصهحعً حم ّسط اصيَا ّ .ر ٌْ ت ْ ٚاكزإٓ
عهزز ٙاصهنهززع فرززاٍ اهٔززاٗ ّاى عززا حم اصززيف

حم اصرتآز٘ عزتو اصصزت ٗ

ٍّرززْط حم اصززإّ اكةيْٓزز٘ ّٓالززةإ :ةززتو

قٔن٘ اهٔاٗ ه ٓالةإ :اصٔأس ّاه ٌ ّاصر زا ٛزه ر ٓزت ّ زأٗ االبهٝزاب ّٓالزةإ :فصزتاٌ
األه ا االىهحا ٓ٘( .اصيامتٖ .)03 70663

األميف ّٓ ٔرُ اال رراع اصالتٓت ّرإاّفِ :ة

ٍّ ا ىإ ٚأٌ م ز هع االبهٝزاب ٓي زٕ مزتّ ٚاسزع مزً اصعزْاٍإ ميهزت مزً اهز ٌ
اصة ززافٖ ع ززرب األس ززّ ٙاألع ززإاض االبهٝا ٔ:زز٘ اىل األتز ز ال اصةئف زز٘ ت ززتٓتٗ اص ززْط ٛم ززً
اصعّْ ٛاالبهٝاب اما أٌ ٓ ٌْ عإضٕ أّ ٓ ٌْ حاص٘ ابهٔئ ٔ٘ أّ سزهْع ألز ر ٔفزٕ أّ
اسززهاا ٘:ألز سززْٓ٘ ّامززا أٌ ٓ ززٌْ اىفةززاال سززْٓا ّحاصزز٘ م الٔزز٘ سززْٓ٘( .اصالززَإٖ 70663
.)02

رةإٓ االبهٝاب7
ٍياع اصةتٓت مً اصهةإٓفاا اصن ر تا صرٔاٌ مفَْو االبهٝزاب ( )Depression
هنثمم رةإهُ الن ةٔ٘ األمإٓ ٔ٘ صه ق اصيفعٕ :أىزُ حاصز٘

هزْٖ عهز ٙعزتف مةز مزً

األعإاض عه ٙاألقيف مزً قاٜنز٘ األعزإاض ا رٔز٘ أفىزاِ حبٔزب متهزت ٍز ِ األعزإاض صفز ٗ
أمئ٘ مةٔي٘ ٍّٕ باصهاصٕ7
 اك ا ،اك هٝق ( ٌْ ّٓ )Depressed Moodمةعه أمً اصْٔو رصإٓرام.
 هصتاٌ اكإ ( ٌْ ّٓ )Look of Pleasureظاٍإ حم األىال ٘ اصْٔمٔ٘.
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 اصزهي حم الاىزق اهإبزٕ ( )Change of Mobilityهٔ زرع ٝٔ :زام مزع ظَزْ
بدولة الكويتوالعول
اصة رٔ٘ (.)Nervous Gestures
اإلحياٛاا

 اصالززةْ :ةززتو األٍنٔزز٘ ّاصصٔنزز٘ (ّ )Worthlessصززْو اص ز اا ()Self- reproach
ّاصالةْ اكفإط :اإل ه ( .)Guilt
 األه ا االىهحا ٓ٘ ( ( )Suicidal Thoughtsأّ ف حم7احملنتاّٖ.)0115
ّحعق رةإٓ اكةَت األم بٕ صه ح٘ اصةصهٔ٘ هزإٌ االبهٝزاب عرزا ٗ عزً 7خهزيف حم
ساٜإ العه ٓالزنيف العزه ّاأله زا ّاكز آّ ،ز إ عهز ٙىعزإٗ اإلىعزاٌ صيفعزُ ّكزا حْصزُ
مززً أت ز اص ّمززا حيززتل مززً أحززتال حبٔززب ٓفصززت اكززإٓ

ار اىززُ العززتٖ ّاصيفعززٕ

ّاصةا فٕن.
http://www.sulayyil.com/vb/showthread.php?p=6613
أما مْسْع٘ عهه اصيف

هز  ٚأٌ االبهٝزاب ٍزْ حاصز٘ مزً االضز إاب اصيفعزٕ اصزن

ررززتّ أبثززإ مززا ر ززٌْ ّضززْحام حم الاىززق االىفةززاصٕ صال

ززٔ٘ اكززإٓ

ا رهنٔز :ززاه ٌ

اصال ززتٓت ّاصٔ ززأس م ززً اهٔ ززاٗ ّّخز ز اصط ززن ّرر ٔه ززُ اصصاس ززٕ عه زز ٙت ززإّ ن رإر رَ ززا
اصال

ٔ٘ حم اصياصق :يف ر ٌْ مهٍْن٘ اىل حت :ةٔت ّ ُ (.خإٌّ .) 001 7 0660
ّعإهُ مةاه عهه اصيف

:أىُ حاص٘ اىفةاصٔ٘ مً اه ٌ اكعزهنإ اصزن رز اّ مزا :ز

حاالا اةْ اكةهتص٘ ىعرٔا ّاصْلْو اىل أق  ٙمالاعإ اصٔأس ّاصصيْط ّألاصرزا مزا ر زٌْ
رهك اكالاعإ م حْ: 7٘:فصتاٌ اكرافأٗ ّههْ اهلن٘ ّهصتاٌ اصالزَٔ٘ ّنزةْ ٘:اص بٔز
ّنةْ ٘:اختا اصصإا (لا:إ  .)0661هٔنا عإهزُ (عرزت اةزاص  )0666أىزُ حاصز٘ اىفةاصٔز٘
ع ززا:إٗ أّ فاٜن زز٘ ره ز ز فال ززاعإ االىصر ززاض ّاهز ز ٌ ّاصط ززٔ ّرال ززٔع هَٔ ززا مال ززاعإ
بززاهله ّاصيززه ّاصال ز و ّاصصيززْط ّاه ز ٌ ّاصٔززأس ّاصةا ز ّر اه ز ٍ ز ِ اهاصزز٘ مززع
أعززإاض متز

الْاىززق االىفةاصٔزز٘ ّاكةإهٔزز٘ ّاصعززهْبٔ٘ ّالعززنٔ٘ رهنثززيف حم ىصززا

اصتاهةٔز٘ ّعززتو اصصززت ٗ عهز ٙاالسززهنهار ّهصززتاٌ اصززْأٌ ّضزة اص بٔز ّىصززا اص فززاٗٛ
ّاأله ا االىهحا ٓ٘.
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ّقززت عإهززُ (عرززت اصفه ززا : )0111ززاةربٗ اصْلتاىٔزز٘ اص ارٔ زز٘ اصززن ررززتّ حم أع ززإاض

بدولة الكويت
والعول ّاصالززةْ :اصفالززيف ّاصإألرزز٘ حم آ ز ا ٛاصز اا ّاص ز فف ّاإل ٍززاف ّهصززتاٌ
ّاصهالززاوو
اهز ٌ

اصالززَٔ٘ ّاالىعززحاب االلهنززاعٕ ّمالززاعإ اص ز ىق ّبإأٍزز٘ اص ز اا ّعززتو اصصززت ٗ عهززٙ
 :ز ل أٖ لَززت .هٔنززا ٓةهززرب أٍززإاٌ ( )0660أٌ االبهٝززاب ىززار عززً ظززإّع أصٔنزز٘ رعززرق
حاص٘ مزً اهز ٌ اصالزتٓت ّقزت ال ٓزهن ً اك هٝزق مزً مةإهز٘ اصعزرق األساسزٕ هاصهزُ أّ
األعإاض اصن ٓةاىٕ ميَا (أٍإاٌ .)0660
أمززا ىعإٓزز٘ اصهحهٔززيف اصيفعززٕ هصززت  :ززر االبهٝززاب :اص ززإار اصززتاخهٕ ّأ لةهززُ اىل
اص ززإار  :ز ناألىززا األعهززٙن ّناألىززان ّاص ز ٖ قززت ٓإرفززع اىل اصت لزز٘ اص زن ر ز فٖ اىل اقززتاو
اك هٝق عه ٙاالىهحا (هإّٓت .)0656
ٍّ ا ٓهطع أٌ ك

هع االبهٝاب رةإٓفاا عتٓتٗ ّسْع ىعزه تو حم ٍز ا اصرحزب

رةإٓز ٔ:ززك )) Beck, 1967, p.6صمبهٝززاب ّاضززع اكصٔززاس األنززهٕ اكعززه تو حم
اصرحززب  ّ BDIصززك ألىززُ ال خيهه ز عززً رةإٓ ز ال (ّ )DSM - IIIاص ز ٖ لززا: ٛة زتِ
حبْاصٕ عالإ سيْاا ّٓةإع ٔ:ك االبهٝاب ن:أىُ حاص٘ رهطنً ري ا مزتفا حم اكز ا،
مثززيف اصالززةْ :ززاه ٌ ّاصْحززتٗ ّاصممرززاالٗ مفَززْو سززاصق عززً اص ز اا م ززاحق :هززْٔ:
صه ز اا ّ ص ٍززا ّصْمَززا مززع ألرززاا حم عصززاب اص ز اا مززع اصإألرزز٘ حم اهلززإّب ّاالخهفززاٛ
ّاكززْا ّبز ا ريز اا حم اصيالززاط بنززا ررززتّ حم نززةْ ٘:اصيززْو ّهصززتاٌ اصالززَٔ٘ صه ةززاو
ّري ز اا حم معززهْ ٚاصيالززاط ّخ ْنززا اصززيصا هٔززُن .ب ز صك سززْع ٓصه ززإ اصرحززب
عه ٙف اس٘ االبهٝاب ْ:نفُ ونْع٘ مً األعإاض صزت ٚاصةزافٓ

بْىزُ أبثزإ هٝزاا

االبه ٝززاب األخ ززإ ٚأّ ه ٝززاا االضز ز إا:اا اصْلتاىٔ زز٘ اىهال ززا ام عه ززّ ٙل ززُ اصةن ززْوّ .ق ززت
أتا ا اصةتٓت مً اصت اساا أٌ االبهٝاب اص ٖ ٓهه اقإا ِ مزً أهزإاف عزافٓ ٓةةهزرب عهزٙ
مه ز ز ززيف  continuumم ز ز ززع االبه ٝز ز ززاب اصز ز ز ز ٖ ٓةة ز ز ززاى ٙمي ز ز ززُ اكإض ز ز زز ٙاصيفع ز ز ززٔ
( )Costelo,1982,P.343بنززا أبززتا :ة ز

اصت اسززاا أٌ اصةْامززيف اصززن ر ز إ عهززٙ

اإله ا عً األعإاض االبهٝأ:ز٘ اإلبهٔئ ٔز٘ ْٓلزت أنزهَا أّ أساسزَا حم االياٍزاا
االسهاا ٘ٔ:صت ٚاألهإاف أل اك هٝر (. )Byrne, 1980, In Byrne, 1981, P.90
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اصهةإٓ اإللإا ٕٜصمبهٝاب7
بدولة الكويتوالعول

ّصيززإض ٍز ا اصرحززب سززٔةهنت اصهةإٓز اإللإاٜززٕ ا رززٕ 7نٍززْ ف لزز٘ اكفحززْص اصززن

رالز اىل معززهْ ٚاهاصزز٘ اك الٔزز٘ اصززن ٓيهززق عهَٔززا اهز ٌ ّاالىصرززاض ّأعززإاض أخززإٚ
عهزز ٙمصٔززاس ٔ:ززك صمبهٝززابن ّرةززإع األعززإاض االبهٝأ:زز٘ الإا ٜٔزما :أىَززا ن:ة ز

أّ

أألهق األعإاض اصْاحتٗ ّاصةالإٌّ اكهطني٘ حم مصٔاس االبهٝابن.
اإلطار النظري والدراسات السابكة:
املبحث األول :األعراض والعوامل النشوئية لالكتئبة لدى النسبء:

أّال 7األعإاض اصإٜٔعٔ٘ صمبهٝاب7
لا ٛحم رصإٓإ ميعن٘ اص ح٘ اصةاكٔ٘ عً اص ح٘ حم اصةان ناص زح٘ اصيفعزٔ٘ 7هَزه
لتٓت أميف لتٓتن ( ) 0110أٌ االبهٝاب ٓهنٔز :أىزُ حاصز٘ مزً اهز ٌ ّهصزتاٌ االٍهنزاو
حم أٖ ىالززاط ّاخنفززاض اهْٔٓزز٘ ( )ДокладВОЗ 2001اىل لاىززق أعززإاض أخززإٚ
رال ززنيف هص ززتاٌ اصثص زز٘  :ززاصيف

ّاخنف ززاض رص ززتٓإ اصز ز اا ّاصال ززةْ :اصز ز ىق فٌّ م ززرب

ّاأله ا عً اكْا أّ االىهحا ّاخنفاض اصصت ٗ عه ٙاص بٔ ّاصيْو ّاصالَٔ٘ ّاصن قزت
هْٖ عه ٙعتف مً األعإاض العتٓ٘.
ّٓإ ٚاصصاسه ّعرٔت ّاص أل أٌ اك هٝق رعَإ عهُٔ عتف مً األعإاض ّميَا 7
 )0ىاف ام ما ٓعَإ اك هٝق اصفإ أّ اصعإّ ّىاف ام ما ٓطحك .
 )0رعَإ صتُٓ أمناط مً اض إا:اا اصيْو .
 )0قت رعَإ عه: ٙةطَه ت اّ ٚلعنٔ٘ مثيف اص تار ّاألن .
 ٓ )1ةق ا ا ٗ اٍهنامَه :أٖ تٕ. ٛ
ٓ )2الةإٌّ :اصير ّألاصرما ما ٓفطهٌْ اصيالا اا اص ارٔ٘ اصصاٜن٘ عه ٙاصة ص٘ .
ٓ )3صههٌْ مً قٔن٘ أىفعَه ّٓيعإٌّ ألىفعَه ّصهةان فيعا أسْف .
ٓ )4رززتٌّ صرخززإًٓ :ززأىَه لززتٌْٓ لززتما ّّقززْ ٌّ أبززرب مززً عنززإٍه( .اصصاسززه ّعرٔززت
ّاص ع .)025 70111
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ّررةزام صزز( )DSM - IIIهززإٌ األعززإاض اصالززاٜة٘ صمبهٝزاب رهطززنً هصززتاٌ اصتاهةٔزز٘

بدولة الكويتوالعول
اصصت ٗ عه ٙاصهنهع اخنفاض حم رصتٓإ اص اا ّ ص ٍا ّتز اّ ٚعطزْٓ٘
اه ٌ هصتاٌ

ّنززةْ:اا حم اص بٔ ز نززةْ:اا حم اصيززْو ّىص ززاٌ حم اصززْأٌ( ;Spitzer; Skodol
) Gibbon. & Williams 1981, p. 29
أم ززا االبه ٝززاب الع ززٔه ه ززٔن ً رال ٔ ززُ :ي ززا ًٛعه زز ٙاألع ززإاض اص ززْا فٗ حم اص ززتصٔيف
اصهال ٔ ٕ اإلح ا ٕٜاصإا:ع ّ DSM-4اصن رهه ا هٔنا ٓهٕ7
أّ .لْف مخع٘ أّ أبثإ مزً األعزإاض اصهاصٔز٘ خزمل أسزرْع

حبٔزب ٓةهزرب ّلزْف ٍز ِ

األعززإاض ري ز ما عززً اصْضززع اص رٔةززّٕٓ .يريززٕ أٌ ٓ ززٌْ أحززت األعززإاض اةنعزز٘ عهززٙ
األقيف )0( 7م ا ،م هٝق ( )0هصتاٌ اكهة٘ أّ اصإألر٘.
 )0مز ا ،م هٝززق حم أألهززق اصْقززر ّحم بززيف األٓززاو رصإٓرزام ّ .صززك حعززرنا ٓززتصٕ :ز صك
اكإٓ

مراتإٗ أّ ٓمحعُ أقا .ُ:

 )0ىصززا ّاضززع حم اصإألرزز٘ أّ اكهةزز٘ حم بززيف األتززٔا ٛاصززن باىززر رززث اصإألرزز٘ أّ اكهةزز٘
ّ صك حم أألهق اصْقر ّحم بيف األٓاو رصإٓرزامٍّ .ز ِ األعزإاض قزت ٓفٔزت َ:زا اكزإٓ
أّ أقا .ُ:
 )0ض ززة حم اصال ززَٔ٘ صه ة ززاو أّ اخنف ززاض ّاض ززع حم اص ززْأٌ ال مي ززً رفعز ز ِ حبنٔ زز٘
أل ا ٜ٘ٔأّ أٓافٗ حم اصالَٔ٘ صه ةاو أّ أٓافٗ مهحْظ٘ حم اصْأٌ.
 )1أ ف أّ مٔيف صهيْو حم بيف األٓاو رصإٓرام.
 )2تززةْ :ززاصهْرإ ّعززتو اصصززت ٗ عهزز ٙاالسز خا ٛأّ تززةْ :ززاصرطّ ٛاصهثاقززيف العززنٕ حم
بيف األٓاو رصإٓرما حعق اهافٗ اكإٓ

:يفعُ أّ ممحع٘ ا خإًٓ مً حْصُ.

 )3اةنْل ّهصتاٌ اص اق٘ حم بيف األٓاو رصإٓرام.
 )4اإلحعاس :ةتو اصصٔن٘ أّ اصالةْ اكراصو هٔزُ :اصز ىق (ّقزت ر زيف اىل ف لزاا ضزمصٔ٘
أّ ٍ ا )ٜ٘ٔحم بيف األٓاو رصإٓرام.
 )5عززتو اصصززت ٗ عهزز ٙاصززهف
اهافٗ اكإٓ

أّ اص بٔز أّ اختززا اصصززإا حم بززيف األٓززاو رصإٓر زما حعززق

:يفعُ أّ ممحع٘ ا خإًٓ مً حْصُ.

 )6أه ززا مه ززإ ٗ حم اكززْا (صززٔ

هصززط اةززْع مززً اكززْا) أه ززا اىهحا ٓزز٘ مه ززإ ٗ :ززتٌّ

خ ٘ متفٗ أّ ماّص٘ اىهحا أّ خ ٘ متفٗ ال ر اب االىهحا هةمم.
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 )01خه ززيف حم اصص ززت ٗ عه زز ٙأفا ٛاصْظ ززا ٜااللهناعٔ زز٘ أّ اكَئ زز٘ أّ أل ٍ ززا م ززً اصْظ ززاٜ
بدولة الكويتوالعول
(اكإلع اصعإٓع )2004 DSM-4
األخإ.ٚ

اٌ األع ززإاض اكإض ززٔ٘ س ززْا ٛحم االبه ٝززاب اصة ززا ٕ:أّ اصز ز ٍاىٕ ّاح ززتّٗ .رز ز اّ :ز ز
اصت ل زز٘ اكةهتص زز٘ ّاصت ل زز٘ اصصاره زز٘ (عفٔف ززٕ :ّ .)0656اصه ززاصٕ ه ززاٌ اصف ززا ف :ز ز ح ززاالا
االبهٝاب ٍْ ها ف حم اصت ل٘ ّصٔ

حم اصيْر.

اىٔا 7اكإأٗ ّاالبهٝاب7
م ززً اصال ززْاٍت اصةتٓ ززتٗ اص ززن رصا :ززيف اصراح ززب حم اصز ز ال اصيفع ززٕ أٌ اك ززإأٗ أبث ززإ
اسززهَتاها مززً اصإلززيف صهةتٓززت مززً االض ز إا:اا اصةصهٔزز٘ عنْمززا ّصمبهٝززاب عهززّ ٙلززُ
اة ْص ( ) Flor - Henry, 1979, P. 155., webb & Allen, 1979, p. 93
ّرفٔززت اصت اسززاا اكهةهصزز٘  َ:ز ا اصالززأٌ :ززأٌ ٍيززاع هززإّف فاصزز٘ كالززاعإ االبهٝززاب  :ز
اليعز زز ّص ز ززاح اإلى ز ززال ه ز ززاكإأٗ أبث ز ززإ مةاى ز ززاٗ م ز ززً اصإل ز ززيف :اصيع ز ززر٘ ص ع ز ززإاض
االبهٝأ:زز٘ ٍّز ا مززا فصهززر عهٔززُ ف اسزز٘ بهربرعززٌْ ( )Culbertson, 1997مززً أٌ
اصيعا ٛقت رفْقزً عه ٙاص بْ خمل اصعيْاا اصثم

األخز ٗ مزً حٔزب ىعزر٘ اكةاىزاٗ

ّاإلنا: ٘:االبهٝاب فا ٓةافل اصطة .)Culbertson, F. M.1997 702 (.
ّحم ٍز ا اص ززتف ٓ بززت عرززت اصفهززا أٌ االبهٝززاب مززً أبثززإ االضز إا:اا اصيفعززٔ٘
ت ززْٔعا :ز ز اصر ززاصي حٔ ززب ر ززيف ىع ززر٘ اإلن ززا : ٘:ززُ حم ّق ززر م ززا م ززً حٔ ززاٗ اصر ززاصي
()%01ص ززت ٚاإلى ززال ّ()%01ص ززت ٚاص بْ )عر ززت اصفه ززا ّ .)0664ق ززت ظَ ززإا اصةتٓ ززت م ززً
اصهفع ز اا هل ز ا أحززتٍنا أىَززا أٓززافٗ أاٜفزز٘ ّصٔعززر حصٔصٔزز٘ (اصيعززا ٛأبثززإ رةززر ا عززً
اىفةاالرًَ مً اصإلال ّص ا هإىًَ ٓعَإٌ اه ٌ ّاصهةاس٘ أبثإ مً اصإلزال) ّاصثاىٔز٘
أىَ ززا أس ززراب وهنةٔ زز٘ (رإبز ز عه زز ٙختهز ز اك اى زز٘ االلهناعٔ زز٘ صهن ززإأٗ ّعه زز ٙاألفّا
االلهناعٔ٘ ّاليعٔ٘ ّما ر بُ مزً زا حم حٔزاٗ بزيف مزً اليعز  .هاصعزرق ٍزْ مزا
رهةإض صُ اكإأٗ مً ضيْط خان٘ َ:ا ّاصالةْ :اصةا أّ اصصَزإ حم :ةز

اجملهنةزاا ).

ّأخإ ٚأىَا أسراب ْٔ:صْلٔ٘ ( ما رهةإض صُ مً ري اا ٍإمْىٔ٘ مزع اصزتّ ٗ اصالزَإٓ٘ أّ
مثززيف اهن ززيف ّاص ززْالفٗ) ّأخ ز ا رفع ز اا رصززْو عه زز ٙمة ٔ ززاا اصهحهٔ ززيف اصيفع ززٕ هٔن ززا
ٓهةه :اصينْ اصيفعٕ صهنإأٗ ّبٔ أٌ ٍ ا اصينْ ٓ ٍهَا :ت ل٘ أبزرب صصنزاَ: ٘:ز ا
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء

االض إاب (اكتىٕ ّعهٕ امساعٔيف ٓ .)0101إٖ هإّٓت أٌ سرق ٍز ِ اصفزإّف ٍزْ نزإاعاا
والعولاصتاخهٔ زز٘ ّأٌ ت
الكويتع ززٔ٘
بدولةاصيف
اك ززإأٗ

ززٔ٘ اك ززإأٗ اصراصي زز٘ س ززْا ٛباى ززر س ززْٓ٘ أّ ع ززا٘ٔ:

ره ز :اصيإلعززٔ٘ ّاكاأّخٔزز٘ ّاخنفززاض رصززتٓإ اص ز اا ّاالعهنافٓزز٘ ّعتّاىٔزز٘ م رْرزز٘
ّ صزك بيهٔاز٘ هزيف اصفهزاٗ اص زي ٗ صه زإار األّفٓرزWeissman, Klerman, ( ٙ
 ٍ .)1979ا ّال ٓ ال التل قاٜه حم عمق٘ االبهٝاب :اإلىال حه ٙا ٌ.
ٓيهعإ مً اكإأٗ أٌ ر ٌْ سزهرٔ٘ رهحنزيف ا الو مزً ألزيف أ:ياَٜزا ّأّلَزا ّأل ٓز٘ ّألز
أىاىٔزز٘ ّمعززاىتٗ ّمةاضززتٗ ّ صززك متاتززٔ ما مززع فّ ٍززا األىثززْٖ ّهزز ٙىف ز

اصْقززر هَززٕ

م اصر٘ :أٌ ر بت ارَا ّأٌ ر ٌْ مهن ي٘ صْ أ افا أٌ رياز عنهزَا ٍّز ِ االأفّالٔز٘ حم
اصهْقةاا أمإ حم ألآ٘ اص ةْ ّ ٘:صك ألٌ اكإأٗ فا رط إ اىل اٍنزال أحزت اصزتّ ًٓ حم
س ززرٔيف

صٔزز اص ززتّ اصث ززاىٕ  .اٌ االص ززإاع ع ززً اص ززتّ االلهن ززاعٕ اليع ززٕ اص رٔة ززٕ

صهنإأٗ فا ٓ ف ٚاىل ه

الهناعٕ هلا (ألإٓق .)0157 0655

ّقت ّلزتا أىالٔيعزٔيف ّأمموٍزا ( Aneshensel, Frerichs. & Clark, 1981,
 ) p. 384أىززُ مززً  :ز األهززإاف اكه ز ّل اصةززامه ظَززإ أٌ اصيعززا ٛقززت أعهززً أعإاض ز ما
ابهٝا ٘ٔ:أبثإ مً اصإلال ٍّ ا ٓ بت أٌ ّلْف أفّا م فّل٘  dual rolesمي زً أٌ
ٓال يف عامم خ إام صصنا: ٘:االبهٝاب :اصيعر٘ صهنإأٗ .
ّلززت اصة ززاس ( )AL-Attass 2006أٌ معززهْ ٚاالبهٝززاب عيززت اصيعززا ٛاصةززامما
أبثإ ميُ عيت اصةامه

ّا ررط ٍ ا االبهٝاب :ةْاميف اصةنيف ألز اصفٔ ٓأٜز٘ ّاصالزةْ

:ةتو اصةتاص٘.
اال أٌ افصزْع ( )Radloff, 1975, Cited In Nolen-Hoeksema, 1987قزت
ّلززت أٌ بززم مززً اص ّلززاا اصةززامما ّأل ز اصةززامما قززت أظَززإٌ ابهٝا:ززا أبثززإ مززً
اصإل ززال اصة ززامه

بن ززا ّل ززت أٌ اص ّل ززاا ألز ز اصة ززامما ب ززً أبث ززإ ابهٝا :ززا م ززً

اص ّلز ز ز ززاا اصةز ز ز ززامماّ .قز ز ز ززت رْنز ز ز ززيف بز ز ز ززيف مز ز ز ززً ّأىفٔهز ز ز ززت ّاىعز ز ز ززٔيف اىل ىهز ز ز ززاٜ
مهالززاRosenfield, 1982, P. 37.,Ensel, 1982, Cited In Nolen-(َ٘:
.) Hoeksema, 1987
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس
في ضوء

حم :تآز٘ اكززإض رالز ْ اصيعزا ٛمززً :ةز

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

األعزإاض العززتٓ٘ (ّاصهةززق ّاألن)ّ .مززع

بدولة الكويتوالعول
زب مي زً ابهالزاع اكز ا ،اك هٝزق ّ هصزتاٌ االٍهنزاو ّاصهَزٔ :زتٌّ سزرق
م ٓت مً اصرح

ّاضع أحٔاىا .اكممع اصإٜٔعٔ٘ صههال ٔا ٍٕ رتىٕ اهاص٘ اك الٔز٘ أّ اهز ٌ ّهصزتاٌ
االٍهناو ّمالاعإ اكهة٘ (اىةتاو اصهه )ّ .حم بث مزً األحٔزاٌ ٓ زاحق صزك أعزإاض
أخإ ٚمثيف اض إا:اا اصيزْو ّعزتو اصالزةْ :اصإاحز٘ :ةزت اصيزْو ّاصالزةْ :اصز ىق أّ عزتو
اصثص٘ :اصيف

اصهْرإ أّ اصصه ّاصهةق أّ قه٘ اصٔصع٘ ّنةْ ٘:اص بٔز ّاالسزهثا ٗ أّ

 :ززط ٛحم اهإب زز٘ ّاص ززمو ّاضز ز إا:اا األب ززيف ّأه ززا أّ أهة ززال اىهحا ٓ زز٘ ّاخنف ززاض
اصتاهع اليعٕ.
ّال رهْهإ مةهْماا فقٔص٘ حزْل اىهالزا االضز إا:اا االبهٝأ:ز٘ حم اجملهنزع اصةإ:زٕ
مي ززً االعهن ززاف عهَٔ ززا :ع ززرق ألٔ ززاب اصعٔاس زز٘ اكهع ززص٘ هٔن ززا ٓهةهز ز :رح ززْل اص ززح٘
اصيفعز ززٔ٘ (ا:ز ززإأٍه  0665ص ّ .)03ص ز ززً رْلز ززت مةهْمز ززاا مهفإقز زز٘ الىهالز ززا أعز ززإاض
االض إا:اا اصيفعٔ٘ :يعق خمههف٘ ّاىهالا ٍا  :اصيعا ٛأبثإ مً اصإلزال (ا:زإأٍه
 0665ص  805ضْاٌ  0110ص  804ضْاٌ 0111ص.)002 -001

اصثا 7عْاميف ىالْ ٛاالبهٝاب صت ٚاصيعا7ٛ
رهةززق ونْعزز٘ مهيْعزز٘ مززً اكٔ ز اا اصفإٓززتٗ مززً ىْعَززا صززت ٚاصيعززا ٛفّ ا حم ىالززْٛ
ّريامٕ االبهٝابّْٓ .صٕ اصراحثٌْ(Quitkin, F. M., Endicott, J. &Wittchen,
 ). H.-Uاٍهنامزا خانزا صفَنَزا ّاص الز عزً رأ ارَزا فززا حم صزك اصةْامزيف اصهاصٔزز٘7
اصةْاميف اصرْٔصْلٔ٘ اإللاّ ٘ٔ:اهلإمْىٔ٘ ّاصْ ا ٔ٘ ّأل ٍا ّبز ا االعهزتاّ ٛاصهحزإ
ّاصةمقززاا اصال

ززٔ٘ ّ:ة ز

اصعززناا اصيفعززٔ٘ ّاصال

ززّٔ٘ .مززع صززك هززإٌ األسززراب

اةانزز٘ إلنززا ٘:اصيعززا: ٛاالبهٝززاب ال ر ز ال أل ز مززتفٗ أّ ا:هزز٘ هصززت اىهفزز ٙظَززْ
االبهٝززاب صززت ٚاصةتٓززت مززً اصيعززا ٛاصمٜززٕ بززً عإضزز٘ صهةْامززيف اك ز بْ ٗ أعززمِّ .قززت
:ززإأا حم ا ّىزز٘ األخ ز ٗ ونْع زز٘ بززر ٗ ّمَنزز٘ مززً االياٍ ززاا اصززن

ززاّل رفع ز

االضز ز إا:اا االبهٝا ٔ:زز٘ ميَ ززا من ززا  ،اصهفعز ز اصصاٜن زز٘ عه زز ٙاصةْام ززيف اصرْٔصْلٔ زز٘
ّاصرْٔبٔنآّ٘ (باصْ ا ٘ ٍّإمْىاا مٔط اص عزإ ٍّإمْىزاا اصيزتٗ اصت قٔز٘ ّاإلٓصزار
اهٔز ززْٖ ّاصهر ز ززتل حم اكع ز ززهصرما اصة ز ززرٔ٘ ّهإض ز ززٔاا اصع ز ز ّرْى ..اخل) ّاصين ز ززا ،
اصيفعٔ٘اصن رصْو عه ٙاصةْامزيف اصيفعزٔ٘ (باصال
هجلة األًدلس للعلوم اإلًسبًية واالجتوبعية

99

زٔ٘ ّاصةْامزيف االلهناعٔز٘ ّأحزتال
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اهٔززاٗ اهإلزز٘ ّظززإّع اهٔززاٗ اكصٔهزز٘ ّهصززتاٌ اصززتعه ّخززرباا اصٔززأس  ...اخل (أّ ف حم
بدولة
والعول أٌ أًٓا مً ٍ ِ اصينا  ،ال ٓعه ٔع االفعاّ ٛحزتِ أىزُ قزاف عهز ٙرفعز
الكويتا).أل
ضْاٌ–ف

عْاميف ىالْ ٛاالبهٝاب ّر ْ ِ.
ّاى مق ززا م ززً ص ززك ٓ ززإ ٚاصر ززاحثٌْ Quitkin, F. M., Endicott, J.
 .&Wittchen, H.-Uأٌ منزْ  ،اكيالزأ اكهةزتف األسزراب multi-causal Geneses
صهنهمأمززاا ( ) Syndromesاالبهٝأ:زز٘ قززاف عهزز ٙأٌ ٓصززتو هَن ز ما أهطززيف صمبهٝززاب
ّٓة ززٕ ىهززا ٜعملٔزز٘ هاعهزز٘ صززك أىززُ حهزز ٙا ٌ ن ٓززهه اصززهن ً مززً ا رززاا نززمحٔ٘
اصين ززا  ،اص ززن رفع ززإ االبه ٝززاب عه زز ٙأس ززاس اكيال ززأ اصي ززْعٕ  specificاصْحٔ ززت ّا ر ززاا
هاعهٔ٘ اصةم ،اصصاٜه عهز ٙأسزاس ٍز ا اصفَزهّٓ .هطزع مزً صزك أىزُ ّ:يز

اصيعزإ عزً

اصةْاميف اصن ر فٖ اىل االبهٝاب هاٌ ٍ ا اكإض قا:يف صهالفا ٛمتاما
(أّ ف حم ضْاٌ ف ا).
:يا ٛعه ٙمزا سزر مي ييزا اصهأبٔزت عهز ٙاٌ ٍيزاع أ :زع ونْعزاا ٜٔعزٔ٘ مزً اصةْامزيف
اكع ّص٘ عً ىالْ ٛاالبهٝاب صت ٚاصيعا ٍّٕ ٛعه ٙاصيحْ ا رٕ7
ّ )0لْف أ إ الض إا:اا اك ا ،حم اصها ٓ اصةاٜهٕ صهنإأٗ .
 )0أسززراب لعززتٓ٘ (ري ز اا حم العززه خززمل اصرهززْا ّه ز ٗ اهنززيف ّ:ةززت اصززْالفٗ ....
اخل) .
 )0اصةْاميف االلهناعٔ٘ (اصرٔ ٘ٝاصةاٜهٔ٘ ّااللهناعٔ٘ خ ْنا) .
 )1اصةْاميف اصيفعٔ٘ (مساا ت

ٔ٘ اكإأٗ ّر ْ ٍا عً ىفعَا بزامإأٗ أّ بحامزيف

أّ أو  ..اخل).

ا:ةا 7فّ اهلإمْىاا اليعٔ٘ حم االبهٝاب7
ال رصه ززإ األمززإاض اصْلتاىٔزز٘ اصززن ر ززٌْ اصيعززا ٛأبثززإ عإضزز٘ هلززا اىل حززت بززر
عهزز ٙاضز إاب االبهٝززاب العززٔه (: )MDDززيف ٓهطززنً أٓطززا ناالبهٝززاب اصممن ززٕن
(ر آت اهال٘ اىل اصيْو ّاالسهٔاّ ٛأٓافٗ اصالَٔ٘ ّاخنفاض اص اق٘ ّاصيطزق) ّقهز
االبهٝاب ّاالض إا:اا اصةا فٔ٘ اكْمسٔ٘ ّاالضز إاب اصْلزتاىٕ ّ اصهرزتل اصعزإٓع
صهنإاحزيف (ّ:الز يف عزاو صزٔ

اهلزْس االبهٝزاHamilton JA, Halbreich U., ( )ٕ:

.)1993; 44: 355-364
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بنا أٌ :ة

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

اصيعا ٛأبثإ عإض٘ الضز إا:اا ابهٝأ:ز٘ حم هز اا مةٔيز٘ مزً فّ ٗ

بدولة الكويتوالعول
اصْالفٗ  -ابهٝاب ما :ةت اصْالفٗ حم مإحه٘ ما قريف اىص ار اص نب سزً
اصه ا إ (:ةت

اصٔززأس ّحم حززاالا اسززه تاو ّسززاٜيف ميززع اهنززيف عززً إٓ ز اصفززه ّاألفّٓزز٘ اهلإمْىٔزز٘
األخإ ٚأ يا ٛعم ،اصةصه  ...اخل).Halbreich U, 1996( .
ٓف ض بزيف مزً :زإاٌّ ٍّ Brown GWزا ٓ ٍّ Harris TOزاصربٓ

Halbreich U

أٌ أٓزافٗ قا:هٔز٘ اكزإأٗ صمبهٝزاب حيزتفِ عنزيف مز ٓ مزً اهلإمْىزاا الٔئز٘ (اهلإمْىززاا
اليع ززٔ٘ ّ رصهر ززاا رإب ٍ ززا) ّاصةْام ززيف اصيفع ززٔ٘ ّااللهناعٔ زز٘ ( Brown GW,
.)Harris TO, 1978 Halbreich U, ed.,1997
ّ تل مهمأم٘ ما قريف اهزٔ

اصالزتٓتٗ ( )PMSصزت ٚاصيعزا: ٛالز يف الهزر ىعزرٔا.

ا رةززاىٕ مززً  ٪ 0اىل  ٪ 5مززً اصيع ززا ٛحم سززً اإلل زاب مززً اض ز إا:اا مززا قرززيف اص ززتّ ٗ
اصالز ز ززَإٓ٘ اك عاز ز زز٘ ّاصز ز ززن ر ز ز ز فٖ اىل سز ز ززْ ٛاصه ٔ ز ز ز ّره هز ز ززق اصهز ز ززتخيف اص ز ز ز
(.).AnderschВ, WendestamС, Hahn L, Ohman R, 1986; 5:39-49
ّجيق متٔٔ مهمأم٘ مزا قرزيف اهزٔ

أّ مزا قرزيف اص نزب عزً االبهٝزاب اكز مً ّ اصصهز

(.)American Psychiatric Association, 1994:714-718
صز صك ٓه هززق رالز ٔا مهمأمزز٘ مززا قرزيف اهززٔ

نزت مززا ال ٓصززيف عزً فّ رز مززً

اهززٔ

صهأبٔززت ا ررززاط األعززإاض َ:ززا هززاألعإاض رهيززاقا حم أقززإب ّقززر :ةززت :ززتٛ

اهززٔ

ّرئززق متامززا خززمل مإحهزز٘ ميه ز اصززتّ ٗ اص نثٔززّ٘ .ال ر ز ال اصرْٔصْلٔززا

اكإضٔ٘ هل ِ األعإاض وَْصز٘ عهز ٙاصزإأله مزً ّلزْف االسزهةتاف اصزْ ا ٕ اصْاضزع هلزا
اصةْاميف اصرْٔ ٘ٔٝال حٔاٗ اكإأّٗٓ.زإررط رالز يف أعزإاض اصزتّ ٗ

ّاص ٖ ٓهة أ

ر رأ

اصالززَإٓ٘ :ززرة

اصهفززاعما حم اصززيعه اصة ززرٔ٘ اصياقهزز٘ ّأل ٍززا مززً اصززيعه اكز إٗ عهززٙ

اكز ز ز اّ ،اصع ز ززهْع حم الَ ز ززاأ اصة ز ز ز اكإبز ز ز ٖ (ّٓ .)CNSر ز ززتّ اٌ اصةْام ز ززيف اك ز ززث ٗ
صمبه ٝززاب ص ززت ٚأّص ٝززك اصيع ززْٗ ٍ ززٕ اصهفاع ززيف :ز ز اهلإمْى ززاا اليع ززٔ٘ هط ززم ع ززً
اصهصهراا حم رإبٔ ارَا (.).Halbreich U, 1995; 9: 163-175
رأسٔع ززا عه زز ٙص ززك مي ززً أٌ ر ززٌْ كهمأم زز٘ م ززا قر ززيف اه ززٔ

(ّابه ٝززاب م ززا :ة ززت

اصْالفٗ) قٔن٘ ر رٔصٔز٘ ّا تزافٓ٘ اضزاهٔ٘ ا ا مزا أخز ىا :ةز االعهرزا ا ررا َنزا اص زر
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مزع االبهٝزاب العزٔه ّ MDDألز ِ مزً حززاالا االضز إاب اصْلزتاىٕ ( Halbreich
بدولة الكويتوالعول
;.)U, Endicott J. 1985
71: 331

خمن٘ اصصْل أٌ اهلإمْىزاا اليعزٔ٘ األىثْٓز٘ رهةزق فّ ا ٍامزا حم حٔزاٗ اكزإأٗ :الز يف
عززاو ّحم ريعززٔه اك ز اّ ،اصعززهْع صززتَٓاّ .هلإمززٌْ اإلس ز ّل رززأ

اجيززا ٕ:عهزز ٙم ز ا،

اكززإأٗ أبثززإ مززً أل ز ِ مززً اهلإمْىززاا األخززإّ ٚص يززُ ٓهةززق فّ ا حم ر آززت خ ززإ ىالززْٛ
االضزز إا:اا اصْلتاىٔ زز٘ حم أّق ززاا اص ززهي اا اهلإمْىٔ زز٘ (:ة ززت اص ززْالفٗ مإحه زز٘ م ززا قر ززيف
اص ززتّ ٗ اص نثٔ زز٘ ّقر ززيف اىص ززار اص ن ززب)ّ .م ززً ززه ٓز ز إ ب ززيف م ززً مة ززتالا أّ ألٔ ززاب
اهلإمْىز ززاا اليع ز زٔ٘ عهز زز ٙاهعاسز ززٔ٘ كطز ززافاا االبهٝز ززاب صز ززت ٚاصيعز ززا ٛاك ز ززا:اا
:االبه ٝززاب الع ززٔهّ .جي ززق أخز ز أ ززع ٍز ز ِ اصةْام ززيف :ةز ز االعهر ززا عي ززت اكنا س زز٘
اصعإٓإٓ٘.

خامعا 7االبهٝاب ّاصطيْط اهٔارٔ٘ صت ٚاكإأٗ 7
مززً اكةهززاف أٌ ٓعززاٍه اصطززيط اصيفعززٕ حم ىالززْ ٛاالبهٝززاب حهزز ٙعيززتما ال ٓ ززٌْ
اصياس عإض٘ صهنإض مً اصياحٔ٘ اصرْٔصْلٔ٘ ّٓ .ةهصت أٌ صت ٚاصيعا ٛمعزهْٓاا عاصٔز٘
مً االبهٝاب صزٔ

ألىَزً أبثزإ عإضز٘ صه

زإ :زيف ألىَزً ٓهةإضزً صةزتف مزً اكْاقز

اصة ٔر٘ .اٌ ٍ ِ األحتال اجملَزتٗ صهنزإأٗ مهةزتفٗ 7هصزت ر زٌْ معز ّصٔارَا اصإٜٔعزٔ٘ حم
اكي ل أّ حم اصةنيف أّ

نزيف رإٔ:ز٘ فزيف حم ألٔزاب األب ألٖ سزرق بزاٌ أّ عآز٘ األ:يزاٛ

أّ برا اصعً مً اصْاصتًّٓ .قت صْحعر معهْٓاا عاصٔ٘ مزً االبهٝزاب صزت ٚبزيف مزً
اصإلال ّاصيعا ٛاك هصاا عه ٙاصعْا ٛأّ ممً ٓةٔالٌْ :الز يف ميف زيف عزً أّلزُ ّأفىزٙ
مً صك – صت ٚاكه ّل

أله أىُ حم ٍز ِ اهاصز٘ األخز ٗ هزإٌ معزهْ ٚاالبهٝزاب ٍزْ

أعهزز : ٙز اصيعززا .ٛفززا ٓعززاٍه نىْعٔزز٘ اص ز ّا،ن اسززَاما بززر ا  :إٓصزز٘ أّ :ززأخإ ٚحم
ظَْ االبهٝاب ّ .بنا :اا مةهْما حم اصْقر اهاضإ رزإررط اصةمقز٘ اصزن رفهصزإ اىل
اهنٔنٔزز٘ ّاصثصزز٘ هطززم عززً اةمهززاا اكه ززإ ٗ  :ز اص ز ّّ ،اص ّلزز٘ ا ررا ززا اجيأ:ززا
:االبهٝززاب صززت ٚاصيعززا ٍّ .ٛز ا مززا ٓفعززإ ّلززْف معززهْٓاا عاصٔزز٘ مززً االبهٝززاب صززتٚ
اصيعا ٛأل اصعةٔتاا حم أّالًَ.
ٓ بإ هْمرٌْ ّ خإٌّ م ٘ أىْار مً اصطيْط 7
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 أح ززتال اهٔ ززاٗ 7اص ززهي اا اص ززن

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

ززتل حم حٔ ززاٗ ا  :ززاّ ٛر ز فٖ اىل خه ززيف حم اصع ززهْع

بدولة الكويتوالعول
فيف ّرَتف ّلْفِ مثيف اصفصإ هصتاٌ األحر٘.
اكةهاف صه

 اصطزيْط اك ميزٍّ٘ 7ززٕ اصعزإّع ْٓهز٘ اكززت ٚاصزن رهحزت ٚاصالز ا مثزيف نززإاعاا
اصةنيف اصهَتٓت اكعهنإ ص مً.
 اكيي اا اصْٔمٔ٘ ٍٕ Daily hasslesضيْط

تل عافٗ حم اهٔاٗ اصة إٓ٘ مثزيف

اصةمقاا اصعٔ ٘ٝمع ال اٌ اةمهاا اص ّلٔ٘.Fombonne et al 1999(( .
املبحث الثبين :االكتئبة وعع

املتيارا ايحيبيية لمررة::

أّال 7اهاص٘ االلهناعٔ٘ ّاالبهٝاب7
ر بز ززت اصةتٓز ززت مز ززً اصت اسز ززاا اٌ االض ز ز إا:اا اصْلتاىٔز زز٘ أعهز زز : ٙز ز اك هص ز ز
ّاكيف ه ّأقيف  :اصة اب ّاكه ّل

ّقزت خيههز ٍز ا حعزق الزي

ها ىعزاا أقزيف

رةإضزام صمبهٝززاب مززً اكه ّلززاا ٔ:ينززا األعز ب أبثززإ رةإضزام مززً اكهز ّّ ،االبهٝززاب
الع ززٔه MDDحم األتز ز اص اصز ز ًٓ ٓةٔال ززٌْ ميف ززإفًٓ ض ززة اصز ز ًٓ ٓةٔال ززٌْ م ززع
خزإًٓ بنا أٌ حاه اصةاٜه٘ صٔ

صزُ عمقز٘ :االبهٝزاب ٔ:ينزا حازه اصزتعه ّاخهفزاٛ

اص ززإاعاا فاخ ززيف اص ززتاٜإٗ االلهناعٔ زز٘ أٍ ززه اصةْام ززيف اص ززن رع ززاعت عه ززٕ اهنآ زز٘ م ززً
االض إا:اا اصْلتاىٔ٘ خان٘ االبهٝابٓ ّٓ.ت االبهٝزاب :ز األ امزيف ّاك هصزاا ّمزً
ٓةٔ

ّحٔتاّ.اصإليف ٓ اب :االبهٝاب عيت اص مف أبثإ مً اكإأٗٔ: .ينا ر اب اكزإأٗ

:االبهٝاب عيت اص ّا ،أبثإ مً اصإليف)Sloan DM, et al 2003(.

اىٔا 7االبهٝاب ّاصف ٗ اإللا( ٘ٔ:ه ٗ اة ْ7)٘:
ٍّزٕ اصفز ٗ اكنهزتٗ مززً حٔزاٗ اكززإأٗ ّاصزن ررززتأ :عَزْ أّل حززٔ

صزتَٓا ّريهَززٕ مززع

ّص ززْ ،اك ززإأٗ كإحه زز٘ اصهْقزز اصيَ ززا ٕٜصه ززتّ ٗ اص نثٔ زز٘ .رال ززهنيف اصفزز ٗ اإللا ٔ:زز٘ عه ززٙ
اصةتٓززت مززً األحززتال اك ز ٓ٘ :اصيعززر٘ صهنززإأٗ .ميَززا اصززتّ ٗ اصالززَإٓ٘ ّاهنززيف ّمززا :ةززت
اهنيف ّاصةصه ّاىص ار اص نب ّأحٔاىا اختا قإا :هأخ أّ :ةتو الاب أ فالٍ .ز ِ
األحتال مي يَا أٌ رهعرق حم ىالزْ ٛاصهصهرزاا اك الٔز٘ ّ االبهٝزاب عيزت :ةز

اصيعزا.ٛ

ّصصت أبت اصةهنا ٛأٌ اهلإمْىاا ر إ عه ٙمْاف بٔنٔأٜز٘ حم اصزتماا هلزا قزت ٗ اصزهح ه
ّاصعٔ إٗ عه ٙاك اّ ،اكالاعإ ص يَه ن ٓةإهْا :ةت صٔ٘ ْٔ:صْلٔز٘ مزتفٗ رالزإ رزأ
ره ززك اهلإمْى ززااّ .حي ززاّل اصةهن ززا ٛحاصٔ ززا مةإه زز٘ رفعز ز اص ززةْف ّاهلر ززْط اص ززتّ ٖ
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ّاكهةاقززق كعززهْٓاا االسز ّل ّاهلإمْىززاا األخززإ ٚاصززن قززت رز إ عهزز ٙبٔنٔززا ٛاك ز

بدولة الكويت
والعول االبهٝزاب( Rubinow DR, Schmidt PJ, and (Roca CA,
فززإض
اكإرر ز٘

.1998
ٍّيززاع اص ززث مززً اصيعززآ ٛةززاى مززً :ةز

اصززهي اا اك الٔزز٘ ّاصززهي اا العززتٓ٘

اكإرر زز٘ فإاحززيف خمههفزز٘ مززً فّ ٗ اص نززبّ .مي ززً أٌ ر ززٌْ ٍ ز ِ اصهيززٔ اا مفالٝزز٘
اصيعا ٛبْىَا

صرة

تل :ال يف ميهعه ّرعرق مالاعإ االىفةال ّاالبهٝزاب ّأل ٍزا

مززً اصززهي اا اصيفع ززٔ٘ ّالعززتّٓ٘ .رعززن ٍ ٙز ِ اصززهي اا فهمأمزز٘ م ززا قرززيف اه ززٔ
(اض إاب اصتّ ٗ اصالَإٓ٘) ٍّزٕ ررزتأ :ةزت اصهرزْٓ
اهٔ

عزافٗ ّرعزهنإ حم اصينزْ حهزٓ ٙرزتأ

:اصعَْ .

اصثا 7ابهٝاب اهنيف ّاصيفاس (ه ٗ ما :ةت اصْالفٗ)7
رهحتف أٍنٔز٘ ف اسز٘ ابهٝزاب اصيفزاس هلز ِ اكإحهز٘ حم أٌ ريز اا اهاصز٘ االىفةاصٔز٘
صهنإأٗ رأرٕ حم مإحه٘ أأم٘ أسإٓ٘ حٔارٔ٘ هلزا رزأ

عنٔز عهز ٙأزع أهزإاف األسزإٗ ّحم

مصتمهَه اصإضٔع حزتٓب اصزْالفٗ .ر زرع اهاصز٘ االبهٝأ:ز٘ حزال ا :ز األو ّاص فزيف
ّرةٔ ز االر ززال ّاصهفززاٍه اكهرززافل ٔ:يَنززا .اٌ امهززتاف اهاصزز٘ االبهٝأ:زز٘ ص ز و صف ز ٗ
ْٓهزز٘ ٓة ززيف اصه ززْ اص رٔةززٕ صه ف زيف ّٓالززاع عهزز ٙرال ز ٔيف االض ز إا:اا اصيفعززٔ٘
مهفاّر٘ اصالتٗ.
ابهٝاب ما :ةت اصْالفٗ ٍْ اض إاب عا فٕ عه ٙى اف ّاسع اىل حت مزاٍّ .زْ حاصز٘
ْٓه٘ ّنةر٘ عه ٙاكعزهْ ٚاصال

زٕ صهنزإأٗ ٓإاهصزُ ٍرزْط حم اكز اّ ،عزتو اصإألرز٘ حم

اهٔززاٗ ّاهلنززْف .أظَززإا اصيعززا ٛاصمٜززٕ ٓ ا:ززتٌ أعإاضززُ مع زهْٓاا عاصٔزز٘ مززً اصصه ز
ّاك ززاّع اكإضززّّٔ٘ .هصززا صهه ززئ اصززتّصٕ اصةاتززإ ص مززإاض ICD - 10هززاٌ ٍ ز ِ
اهززاالا عززافٗ مززا رصا:ززيف اكةززآ اصهال ٔ ززٔ٘ الض ز إاب االبهٝززاب اكةززإّع ب (.)F10
ّٓعززْف هَٔززا اض ز إاب اصصه ز ّاصززًٍْ مززً  :ز أىززْار اكهمأمززاا األخززإБазЛ.А., ( ٚ
.)2005
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ٓزإ ٚبزيف مزً سز ْ:هْ ّ:االىزتٓيا  СкоблоГ.В., БаландинаТ.А., 1999أٌ

والعولم ززع أٓ ززافٗ ب ززر ٗ حم مع ززهْٓاا اصربّلع ز ٌّ ّاالسزز ّل
الكويت اهزز
بدولةزيف ٓ
اهن ز

م ززا ٓة ززا

محآ٘ صهحاميف مً االض إا:اا اصْلتاىٔ٘ اصةئف٘ .ا ا باٌ اهنزيف أمزإا مإألْ:زا هٔزُ
ىاف ا ما ٓ فٖ اىل االبهٝاب ّاألمإ ىفعُ ٓي رز عهز ٙاإللَزاض  -بمٍنزا ال ٓز فٖ
اىل االبهٝاب عه ٙى زاف ّاسزعّ .اصيعزا ٛاصهزْارٕ ٓةزاى مزً اصةصزه قزت ٓالزةإٌ :زاصصه
اصالتٓت أّ االبهٝاب ّال ٓةإع :ةت ما ا ا باٌ اصةصه سٔ فٖ اىل أ ضٔ٘ خ ر٘ صيالزْٛ
مززإض االبهٝززابّ .األمْمزز٘ :ززتّ ٍا قززت ر ززٌْ مإحهزز٘ ره آززت هَٔززا خمززا إ اإلنززا٘:
:االبهٝاب : -عرق اصطيْط ّاكع ّصٔاا اكإرر ٘ :األمْم٘.
ّرهنٔ ه ٗ ما :ةت اصْالفٗ :اخنفاض حاف حم معهْٓاا اهلإمْىاا مزع بزيف مزا ٓيزه
عً صك مً عْاقق .هفٕ ح :هو معزهْ ٚاصربّلعز ٌّ ّاالسز ّل أ يزا ٛاهنزيف
معزهْٓارَنا

قٔنَنا اصفعْٔصْلٔ٘ اصص ْ .ٚهاىُ ّ:ةزت اأاصز٘ اكالزٔن٘ مراتزإٗ ٓزي ف

:ال يف حاف األمإ اص ٖ ٓز فٖ اىل اخزهمل اصهزْاأٌ (ّٓ .)homeostasisةزت حزتّل ىزْر
مً االبهٝاب اكةهتل أّ اصرعزٔط اصز ٖ ٓعزن ٙأحٔاىزا :زاعهمل اكز ا ،أمزإًا رٔةٔزا صزتٚ
مةع ززه اصيع ززا ٛحم ٍزز ِ اكإحه زز٘ .أم ززا االض ز إاب اكإض ززٕ هٔح ززتل ص ززت ٪ 02 -01 ٚم ززً
اصيعآّ ٛتّو صف ٗ أ ْل (.)СкоблоГ.В., БаландинаТ.А., 1999
ألزإ ّMichael W 1990 ٚخزإٌّ ف اسز٘ يإٓرٔز٘ صهحتٓزت 7اىل أٖ مزتٓ ٚزإررط
اهنززيف ّاصيفززاس مززع اة ززإ اكه آززت صيْ:ززاا االبهٝززاب اص ززيإّ ٚاص ززربّ ٚاألعززإاض
االبهٝاّ ٘ٔ:ضة اصه ٔ االلهناعٕ ؟؟ .مت رةٔ عٔي٘ بر ٗ مً اصيعزا ٛاهْامزيف
 childbearingخمل اصثم ٘ أتَإ اصثاىٔ٘ مً اهنزيف ليرزا اىل ليزق مزع عٔيز٘ أخزإٚ
ضززا ٘ :مه ا:صزز٘ اة ززاٜا مةَززا مززً اصيعززا ٛأل ز اهْامززيف .nonchildbearing
ألإٓر اصت اس٘ اكصإ ٗ عتٗ مإاا خزمل هز ٗ اهنزيف ّ:ةزت اصزْالفٗ عزً إٓز االسزهرٔاٌ
ّاكصا:هزز٘ اصال

ززٔ٘ مززً خززمل اسززه تاو مصززآٔ

اك الٔز٘ األخززإّ ٚمصززآٔ

االبهٝززاب ّمصززآٔ

:ة ز

اهززاالا

اصه ٔز اص ّالززٕ ّااللهنززاعّٕ .أسزفإا ىهززا ٜاصت اسزز٘ عززً

عتو ّلْف هإّف  :عٔين اصيعا ٛاهْاميف ّأل اهْاميف هٔنا ٓهةهز فةزتالا حزاالا
االبهٝززاب اص ززيإّ ٚاص ززرب ٚأ يززا ٛه ز ٗ اهنززيف أّ :ةززت اصززْالفٗٔ: .ززت أٌ اكززإأٗ اهامززيف
رهةإض كعزهْٓاا أعهز : ٙزث مزً األعزإاض االبهٝأ:ز٘ ّسزْ ٛاصه ٔز االلهنزاعٕ مزً
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اكإأٗ أل اهاميف حم ّقر مهأخإ مً اهنيف ّحم ّقر مر زإ مزً اصيفزاس puerperium

بدولة الكويتوالعول
.)0100
( : ً:إٓك

رال ز خمهه ز اصت اسززاا اىل أٌ ابهٝززاب مززا :ةززت اصززْالفٗ حيززتل حم  ٪ 02 -01مززً
اصيعززا: ٛةززت اصْضززع ( ;Cox J.L., Murray D., Champman G.A., 1998
Kumar R., Robinson K.M., 1984; СкоблоГ.В., БазЛ.Л.,
.)БаландинаТ.А., 1996; СкоблоГ.В., БаландинаТ.А., 1999
ّٓرز ززتأ ابهٝز ززاب اصيفز ززاس حم األٓز ززاو األّىل أّ حم األسز ززرْع األّص ز ز عصز ززق اصز ززْالفٗ
ّٓعهنإ مً تَإ اىل  4 -3أتزَإ ( .)СкоблоГ.В., БаландинаТ.А., 1999ص زً
بزْب

ّ ّىززٕ ّ Cox & Rooneyلززتا أٌ ابهٝزاب اصيفززاس مي ززً أٌ حيززتل حهززٙ

خمل مل سيْاا مً :ةت اصْالفّٗ .ألاصرا ما ٓهأخإ عم ٍ ،ال ٛاصيعزْٗ ألبثزإ مزً عزاو
مزً ظَزْ ِ ّ صزك :عزرق رزأخ اصصٔزاو :اصفحْنزاا حم اصْقزر اكياسزق ( Gilbert P.,
ّ .)1992, C.48رهأ لع اصهي اا اك الٔ٘ :ةت اصْالفٗ مً حاص٘ حز ٌ عزا:إ حيزتل :ةزت
اصززْالفٗ مراتززإٗ اىل ىْ:ززاا االبهٝززاب اصالززتٓت ّاهززاف اص ززرب ٚممززا ٓز فٖ اىل اضز إاب
االبهٝاب اص ٍاىّٕٓ .ةهصزت اصةهنزا ٛأٌ اصيعزا ٛاصهزْارٕ حيزتل صزتًَٓ ىْ:زاا االبهٝزاب
اصالتٓت عصق اصْالفٗ (ه ٗ اصيفاس) ألاصرا ما ٓ ٌْ صتًَٓ را ٓ معزر مما زيف صهحاصز٘
حهّ ٙاٌ ن ٓهه رال ٔ َا أّ عملَا مً قريف.
:عرق ابهٝاب اصيفاس ر هعق اكإأٗ ونْع٘ مهيْع٘ مً اكالزاعإ اصعزهرٔ٘ ّاكْاقز
ياِ فهزَا ّاصز ٖ ٓهاهز ٙحم اٜفز٘ ّاسزة٘ مزً فّف اصفةزيف اصعزهرٔ٘ عهز ٙسزهْع األو.
هاألمَززاا اك ززا:اا اصززن

هززهًَ ف اسزز٘ :ززاأ ّسز ْ:هْ (( БазЛ.Л., СкоблоГ.В.,

: 1999ابه ٝززاب اصيف ززاس قه ززٔما اصهة ززر ّحيفز ز ٌ س ززهْع أ ف ززاهلً اصإض ززع صت ل زز٘
ضٔٝه٘ .أىًَ ال ٓيعإٌ أل فزاهلً اال صفز اا ق ز ٗ ّىزاف ا مزا ٓممعزً اصإضزع مصا ىز٘
مززع اجملنْعزز٘ اصطززا ٘ :حم ٍز ِ اصت اسزز٘ (ّ .)БазЛ.Л., СкоблоГ.В., 1996يززت
اكززإأٗ اك هٝرزز٘ نززةْ ٘:حم رززْه اصإعآزز٘ صه فززيف ّرفَززه احهٔالارززُّ .ال رززتىْ أّ رص ز ب
األمَاا مً أ فاهلً حز ٓر زٌْ ّىزاف ا مزا حينهزيَه اىل اعزًَٔ ّٓإهطزً اصإضزاع٘
اص رٔةّٔ٘ .مً اكةإّع أٌ حهٔق األو ميت اص فيف :احهٔالارُ مً اكزْاف اصي أٜز٘ هطزم
عززً رززْه ِ اه ززاى٘ ّاكياعزز٘ ّٓ ز إ عهزز ٙمنززْ لَززاأ اهلٔ ززيف اصةعنززٕ .بنززا أٌ عنهٔزز٘
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اصإضززاع٘ اص رٔةٔزز٘ –ٍززٕ اصهفاعززيف األبثززإ أٍنٔزز٘ حم حٔززاٗ اص فززيف اصززن يهززق َ:ازز٘

والعولزةْ :اهززق ّاصززتعّ ٛاألمززاٌ اصززمأو صه ززا ًٜاص ززي :ّ .اصيهٔازز٘ ٓ ززاب
الكويتّاصالز
بدولةنززيف
اصهْا

األ ف ززال احملإّم ززٌْ م ززً اٍهن ززاو ّ عآ زز٘ ّم ززْفٗ األو  :ززيصا اص ززْأٌ ّٓه ززأخإ بممَ ززه
ّبث ا ما ٓر ٌْ ّجيتٌّ نةْ ٘:حم اصيْو.
ّٓ بزت تز اّس  . Straus M.Aأىزُ مزً اكَزه ممحعز٘ أٌ األتز ال األبثزإ يهٔزا
مززً ابهٝززاب اصيفززاس قززت ر ز فٖ اىل عا ز بامززيف صإعآزز٘ اكْصززْف التٓززتّ .أٌ ابهٝززاب
اصيفاس اصرعٔط ّاكهْسط قت ٓ ٌْ أقيف رأ ا ّص يزُ عهز ٙأٖ حزال ٓة زيف اصهفاعزيف :ز
األو ّاص فيف(.)Straus M.A., 1980
ّحم ٍز ز ا اص ززتف ح ززتف  ْٓ ٔ:ززب أمن ززاط ع ززتٗ م ززً اصهفاع ززيف :ز ز األمَ ززاا اص ٔٝر ززاا
ّأ فززاهلًٍ .ز ِ األمنززاط ختههز ررةززا صالززتٗ حاصزز٘ االبهٝززاب ّمترززُ ّعْامززيف اة ززْ ٗ
األخإ7 ٍّٕ )Beckwith L., 1990( ٚ
 )0واىر٘ اصْلتاٌ االىعحاب االلهناعٕ ّاخنفاض معهْ ٚاص اق٘ .
 )0اىفةز ززال سز ززه أبثز ززإ ّضز ززْحا ّاص زز ٖ ٓ اهز ز مز ززع اصةز ززتاّ ٛاصهز ززتخيف حم عنهٔز زز٘
اصهفاعيف.
 )0اصهياّب اصتّ ٖ  :قعإ اص اا ّ فٔ ٍا عه ٙاالر ال ّ :ييق اصهفاعيف.

ا:ةا 7االبهٝاب ّمإحه٘ اكإاٍص٘ عيت اكإأٗ7
ٓزرا اصراحثززاٌ حم ٍز اصت اسزز٘ عهز ٙرةإٓز مافٓيزاس  Medinnusصهنإاٍصزز٘ :أىَززا
نمإحهزز٘ ررززتأ :عَززْ عممززاا اصيط ز اليعززٕ حم لْاىززق اصينززْ العززنٕ ّااللهنززاعٕ
ّريهَززٕ عيززتما ٓصززْو اصفززإف :هززْصٕ أفّا اص رززا حم أألهززق األحززْال عهزز ٙأىززُ تز ا :ززاصون
مي ْ ( .)120 70656أما مً حٔب ه رَا اصةنإٓ٘ ىإ ٚأٌ اصزرة

ٓهازُ اىل اصهْسزع حم

تٓت مإحه٘ اكإاٍص٘ ّٓإٌّ أىَا رطه اصف ٗ اصن رعر اصرهزْا ّحيزتفّىَا :ز - 01
١٢سي٘ ّميَه مً حي إٍا ما  06 – 00 :سي٘ (مةْض .)001 70661
ّ رهز ز امً اكإاٍص زز٘ م ززع مإحه زز٘ ٓ ززهة هَٔ ززا عه زز ٙاصال ززراب اص ززث م ززً اكعز ز ّصٔاا
ّاصهْقة ززاا ّاصهي ززٔ اا اهلاٜه زز٘ عه زز ٙخمههز ز اكع ززاٍإ اصينا ٜٔزز٘ ف ززا حم ص ززك ر ززًْٓ
اصال

ززٔ٘ ّاصيطز ز اليع ززٕ ّاالىف ززال أّ اصيز ز ّر صمس ززهصمصٔ٘ ع ززً ا  :ززاّ ٛاخت ززا
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قززإا ارَه :أىفعززَه هطززم عززً اصززهي اا العززتٓ٘ ّاصةصهٔزز٘ ّاهلإمْىٔزز٘ – بززيف صززك
بدولة الكويتوالعول
أٍه م اف اصهْرإ ّاصطيط اصيفعٕ صت ٚاكإاٍص .
فا باٌ مً

اٌ اكْاقز ز اصة ززٔر٘ (اصطز ززيط اصيفع ززٕ)

ززتل رز ززأ اا خمههف زز٘ عه زز ٙاصفهٔز ززاٌ

ّاصفهٔاا ّحم بث مً األحٔاٌ ٓ ٌْ هلا نه٘ مراتإٗ :االبهٝاب صت ٚاصفهٔااّ .رالز
اصت اسززاا اىل أىززُ ّ:اكصا ىزز٘ مززع األّالف اص ز ًٓ ٓهعززنٌْ :عززهْع عززتّاىٕ أبثززإ رززْارإا
رعَإ اصراا اكتا س اصثاىْٓ٘ معهْٓاا أعه : ٙث مً االبهٝزاب ّاضز إا:اا اصصهز
ّاضز إا:اا األبززيف ّاصه ٔ ز ( Lewisohn PM, Hyman H, Roberts RE,
).Seeley JR, and Andrews JA, 1993
ٓ ٔق االبهٝاب فيف مً بيف  21فيف

ر سزً  00سزي٘ ّٓ زٔق مإاٍز مزً :ز

بززيف عالززإًٓ مإاٍ ز ( .سززإحاٌ ّ .)53 70110اكمحززغ أٌ اصفززإّف حم معززهْ ٚاالبهٝززاب
 :ز اصفهٔززاٌ ّاصفهٔززاا قرززيف مإحهزز٘ اكإاٍصزز٘ ضززٔٝه٘ لززتا ّمززع :هززْألَه سززً  00اىل 00
سي٘ ر فاف ىعر٘ االبهٝاب  :اصفهٔاا :ال يف مهعا رّ .عيت :هزْألَه  02ر زٌْ اصفهٔزاا
أبثززإ عإضزز٘ مززإر صيْ:ززاا االبهٝززاب اص ززرب ٚمززً اصالززراب (( Cyranowski JM,
.Frank E, Young E, Shear MK, 2000
ّاالبهٝاب صت ٚاكإاٍ رةر أل منْ لٕ ّر زْ عفزْٖ ٓهياسزق مزع أأمز٘ اكإاٍصز٘
حٔ ززب ٓالز ز يف عإضً ززا م ززً أعإاض ززَا ّح ززاالا االبه ٝززاب عي ززت اك ززإاٍص ب ززث ٗ ّرال ززرُ
أعإاضَا :ال يف عاو أعإاض االبهٝاب صت ٚاصإاتتًٓ ّر ْ االبهٝاب ٍزْ رهنز٘ هاصز٘
مإضززٔ٘ صززت ٚاصإاتززت ّخ ْ ر ززُ مإرر زز٘ ْ:اقةَززا عهزز ٙعنهٔ زز٘ اصينززْ حم ه ز ٗ اكإاٍص زز٘
ّاة ْ ٗ احملهنهز٘ صمبهٝزاب عيزت اكإاٍز ره هزق

عزٔيا حم بالز اكزإض ّاصةزم.،

(تا:إّل .)5 70665
صصت أتا ا :ة

اصت اسزاا اإلح زا ٜ٘ٔاىل أٌ  0033مزً بزيف  011أصز مزً اكزإاٍص

( 06 -02سي٘) مً اليع ٓيهحإٌّ سيْٓا حم أمإٓ زا :عزرق االبهٝزابٔ: .ينزا 033مزً
ب ززيف  011أصز ز م ززً اصري ززاا اصراصي ززاا  06 -02س ززي٘ ٓيهح ززإٌ س ززيْٓا حم أمإٓ ززا :ع ززرق
االبهٝاب )Bridge JA et al 2006 , Angold, et al., 2002( .عه ٙاصزإأله مزً أٌ
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اصهالز ز ٔا اصإمس ززٕ حم اصةٔ ززافاا اصيفع ززٔ٘ ّاكعهال ززفٔاا ٓ ززر مة ززتل أق ززيف م ززً ٍز ز ا.

بدولة الكويتوالعول
.)01
(عع إ 70110

خامعا 7االبهٝاب ّسً اصٔأس صت ٚاكإأٗ7
قاصززر :ززا :إا :ززْ ّاصززتٗ اصززإٜٔ

األم بززٕ األسززر حم م ز بإارَا عززاو  0661أىَززا

عاىر مً االبهٝاب اصالتٓت حم ميه ز اصعزرةٔئاا مزً اصصزإٌ اكي زإو ممزا فهةَزا اىل
اصززهف

الززاف ْ:ضززع ىَآزز٘ هٔارَززا :االىهحززا عززً إٓ ز حززافل ان ز تاو مهةنززت حم

سٔا رَا .اصعٔتٗ األّىل صهرٔر األٔ:

سا:صا ع ا حاصهَا اصةا فٔ٘ رهزك اىل اصزهي اا

اهلإمْىٔ٘ اكإرر ٘ :اىص زار اص نزب اكثصهز٘ :اصطزيْط اهٔارٔز٘ اكه زه٘ :ةنزيف أّلَزا
اص ز ٖ بززاٌ حم حٔيَززا ٜٔعززا صْباصزز٘ االسززه را اا اكإب ٓزز٘ األمإٓ ٔزز٘ .أع ززر ٍ ز ِ
اك ا ح٘ اصةهئ٘ أمخزا لتٓزتا صهرزاحث ّاكه

ز حم أزع أصزا ٛاصةزان كْانزه٘

اصرحززب عززً األسززراب ّاصهفع ز اا اص اتززف٘ عززً اصةمقزز٘  :ز سززً اصٔززأس ّاالض ز إا:اا
اصيفعٔ٘ صت ٚاصيعاhttp://woman.health-ua.com/article/178.html .ٛ
رةإع مإحه٘ سً اصٔزأس ف افهزاا أخزإ ٚمثزيف سزً رْقز اص نزب أّ أأمز٘ ميه ز
اصةنززإ ّر ال ز اىل اكإحهزز٘ اهإلزز٘ اصززن رهْق ز عيززتٍا اصززتّ ٗ اصالززَإٓ٘ :ال ز يف ىَززا.ٕٜ
مئَ٘  :صك قت ٗ اكإأٗ عه ٙاإللابّ .حيتل رْق اص نب :الز يف رزت جيٕ ّبيهٔاز٘
مراتززإٗ صهْقز اكرٔطز عززً اىهززا ،اهلإمْىززاا األىثْٓزز٘ ( االسز ّل ّاصربّلعز ٌّ)
مززع رصززتو اكززإأٗ حم اصةنززإ حم اكإحهزز٘ اصةنإٓزز٘ مززا 26 – 12 :سززي٘ (اصينززإ ّٓ.)0114فٔززت
لمل :اٌ ابهٝاب سً اصٔأس ٓ ٔق األهإاف ألاصرا حم األعنزا اكهْسز ٘ ّاكهزأخإٗ مزا:
( )22 -11سي٘ عيت اصيعاّ ٛما:

( )32 -21سي٘ عيت اصإلال (لمل.)06537

ٓالز يف اصيعززا ٛحم سززً اىص ززار اص نززب حززْاصٕ  ٪ 2مززً سز اٌ اصةززان ( Serr DM,
ّّ .).Atlas M, 1982هصززا صت اسززاا ّ:أٜزز٘ ّ:ا ْصْلٔززُ حيززتل اىص ززار اص نززب حم
 ٪ 51 -02م ززً اصيع ززاСметникВ.П., ТкаченкоН.М., ГлезерГ.А., ( ٛ
.) .МоскаленкоН.П., 1988
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مي ززً رةإٓزز اىص ززار اص ن ززب :أى ززُ ظ ززاٍإٗ هع ززْٔصْلٔ٘ رهنٔزز :همت ززٕ اه ززٔ

بدولة الكويتوالعول
زابّ .مززع صزك ّحم ظززيف ظززإّع مةٔيز٘
ّرْقز اإللز

ززر رززأ

اصةْامزيف اصعززهرٔ٘ هإىززُ

ٓ رع حاص٘ مإضٔ٘ رتع ٙناض إاب سً اصٔأسن أّ مهمأم٘ اىص زار اص نزب ّري زْٖ
عهز ٙاضز إاب األّعٔزز٘ اصتمْٓز٘ اصززما افٖ ّاضز إاب اصهنثٔزيف اصيز اّ ٕٜاصيززتف اص ززناٛ
ّاالضز ز إا:اا اصيفع ززٔ٘

СметникВ.П., ТкаченкоН.М., ГлезерГ.А.,

СметникВ.П., КулаковВ.И. , 2001 МоскаленкоН.П., 1988.
ّٓ .]ТювинаН.А., 2008ز ز بإ رة ززر نس ززً اصٔ ززأسن :اهلر ززاا اصع ززاخي٘ حم اص ززإأس
ّال ز  ٛاصةهززْٖ مززً العززه اصهةززإف اصهٔهززٕ اصهَززاب اكَرززيف اصطززنْ ٖ Serr DM,
Atlas) M, 1982

СметникВ.П., ТкаченкоН.М., ГлезерГ.А.,

ٍّ 8(Kronenberg F. 1994 МоскаленкоН.П., 1988.ززٕ معززاٍإ رة ز
حصٔصٔزز٘ اخنفززاض معززهْٓاا االس ز ّل مززع اصهصززتو حم اصةنززإّ .رالززهنيف عهزز ٙت ز اّٚ
أخززإ ٚعتٓززتٗ ميَززا  7ا رفززار ضززيط اصززتو ّخفصززاٌ اصصهززق ّاص ززتار ّاصززتّا ّاهعاسززٔ٘
صهربف ّاال رةزا

ّاةزت ّاهإقز٘ ّاه ز٘ ّاصعزني٘ – ٍّزٕ تزاٜة٘ اىل حزت مزا ّص زً

اصةتٓزت مزً اص هزاب ال ٓةهربّىَزا اا خ ْنزٔ٘Utian WH, Serr DM., 1976; ( .
.)Kronenberg F. 1994;Сметник В.П., Кулаков В.И. , 2001
ّمع صك ال رهْق ه ٗ سً اصٔأس عه ٙاصةْاميف اصرْٔصْلٔز٘ هصزط :زيف أٓطزا عهزٙ
اصةْام ززيف اصيفع ززٔ٘ ّاصثصاهٔ زز٘ ّااللهناعٔزز٘ .م ززً اكةه ززاف اٌ اصةنهٔ زز٘ اص رٔةٔ زز٘ اكهنثه زز٘
:إعز ز ززافٗ اصري ز ز ززا ٛاهلإم ز ز ززْىٕ اصة ز ز ز رص ز ز ززْو :هْلٔ ز ز ززُ صٔز ز ززاا اصه ٔز ز زز ص ز ز ززت ٚاك ز ز ززإأٗ
( ّ .).ТювинаН.А., 1991 СметникВ.П., КулаковВ.И. , 2001ص ززً
:هززتخيف ّرززأ

عْامززيف اضززاهٔ٘ قززت رز فٖ اىل اضز إاب ٍز ا اصه ٔز

ّظَززْ اضز إا:اا

لعتٓ٘ الا افٓ٘ ّسٔ ْ:ارٔ٘ ما ٓفعإ اص ٓافٗ حم رةزتاف األّلزار العزتٓ٘ ّاالضز إا:اا
اصيفعٔ٘ حم هز ٗ رْقز اهزٔ

(ّ .)ТювинаН.А, 1991;1996ر زرع اكزإأٗ أبثزإ

رزتٍْ ا مزً اصياحٔز٘ اصيفعزٔ٘  7هصزت ر هعزق صزتَٓا :ةز

اصةْامزيف أٍنٔز٘ ابزرب مززً ٖ

قر ززيف ّاص ززن ن ر ززً رر ززتّ س ززهرٔ٘ :اصيع ززر٘ هل ززا قر ززيف س ززً اصٔ ززأس ( اصال ززةْ :اصْح ززتٗ
ّاص إاعاا حم م اٌ اصةنيف عه ٙسرٔيف اكثال).
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مً ىاحٔ٘ أخإ ٚهإٌ مهمأم٘ سً اصٔأس ٓةزت مإضزا ىفز  -الهناعٔزا اىل حزت مزا

والعول زز ٙاصْضز ززع االلهنز ززاعٕ صهنز ززإأٗ حم اجملهنز ززع ّعهز زز ٙاكْاق زز اصهصهٔتٓز زز٘
الكويت ززت عهز
بدولةٓةهنز
ألىز ززُ
صهناهنع ياِ اصيعا ٛحم سً اىص ار اص نب .اٌ األه ا اكهرهْ ٗ حم اجملهنزع عزً مأٍز٘
اصالراب ّالنال ّمت ٚرصٔٔنُ صف ٗ اىص ار اص نب بن تزإ صهالزٔ ْخ٘ ّاصهزتٍْ
ّاصةت اصهياأصٕ صهحٔاٗ لةيف مً سً اصٔأس مْقفا ىفعٔا نافما.
( ТювинаН.А.,1991, Schindler Utian WH, Serr DM., 1976
)8HPG, 1981
ر هعززق اصةْامززيف االلهناعٔزز٘ أٍنٔزز٘ خانزز٘ خززمل ٍ ز ِ اصف ز ٗ اصززن ريصززإض هَٔززا
اصْظٔفز زز٘ اإللأ:ز زز٘ صهنز ززإأٗ مثز ززيف اصْضز ززع اصةز ززاٜهٕ ّاصةمقز زز٘ مز ززع اص ز ز ّّ ،األ فز ززال
ّاألنتقاّ ٛنح٘ األقا ب ّاألسإٗ ّاصةنيف ّاألمً اكافٖ .بزيف ٍز ِ اصةْامزيف اعهنزافا
عه ٙاياٍاا اكإأٗ صٍْا مي يَا اما أٌ رعزَيف عنهٔز٘ ر ٔز اكزإأٗ حم اصفز ٗ االىهصاصٔز٘
أّ أىَز ززا رةصز ززت مز ززً صز ززك (

СметникВ.П., КулаковВ.И. , 2001

ّ .)ТювинаН.А., 1991يززت اإلتززا ٗ اىل أٌ اصززتّ األٍززه صفالززيف صٔززاا اصهةززْٓ
ّظَززْ االض ز إا:اا اصيفعززٔ٘ ال ٓةززْف ص حززتال اصفإفٓزز٘ حبززت ارَززا ّامنززا كززا هلززا مززً
خ ْنزٔ٘ ّتزتٗ ّأٍنٔز٘ عا فٔز٘ صهنزإأٗ مزً ( СметникВ.П., КулаковВ.И. ,
.)ТювинаН.А., 1991 2001
ّقت :زط اصةتٓزت مزً اص هزاب ظَزْ اضز إا:اا اىص زار اص نزب ّبز صك معزا ٍا
ّ رٔة زز٘ اضزز إا:ارَا اصيفع ززٔ٘ م ززع مس ززاا اصال

ززٔ٘ اصع ززا:ص٘ صهن ززإض ّاص ززن

ززتف

اصصت ٗ عه ٙاصهةاميف مع اصهةصٔزتاا ّاصه ٔز مزع اصْضزع اكعزهات( Serr DM, Atlas
ّ .)M, 1982قت ّلت عهنا ٛاصيف

أٌ اص فاا اصال

ٔ٘ مثيف عتو اصثصز٘ حم اصزيف

االس ززهةتاف صهصهزز ّاالعهن ززاف اصة ززا فٕ ّأىاىٔ زز٘ ّس ززْ ٛاصه ٔزز حم اجملهن ززع ّض ززحاص٘
اصةمقز ززاا مز ززع ا خز ززإًٓ رعز ززاٍه حم ظَز ززْ أعز ززإاض سز ززً اصٔز ززأس

СметникВ.П.,

ّ ))КулаковВ.И. , 2001اصيعز ا ٛاصمٜزٕ ٓصفزً مْقفزا سزهرٔا يزاِ اىص زار اص نزب
ّصتًَٓ اخنفاض حم معهْ ٚاصإضا عً اهٔاٗ أبثإ رأ إا فهمأم٘ سً اصٔأس.
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املبحث الثبلث :الدراسب السبعقة:
بدولة الكويتوالعول

صٔ

ٍياع ف اس٘ سا:ص٘ ا:صر متاما ما ٍق اصُٔ اصراحثاٌ ّهل ا سيعزهةإض ف اسزاا

سا:ص٘ مصا .٘:
ّ )0حم ف اس٘ قاو َ:ا :إا Bragg،سزي٘ : 0646ةيزْاٌ اص بٔزق اصةزاٜهٕ صزت ٚاصفهٔزاا
ّاالبهٝاب صتًَٓ ّ رصر اصت اس٘ عه 65ٙاصرز٘ لامةٔز٘ مزً قعزه عهزه اصزيف
ّق ززت ّل ززت أٌ اص اصر ززاا اصع ززٔٝاا اصهْاهز ز ٓ ززأر م ززً اس ززإ رهنٔز ز :اص ززإار :ز ز
اصْاصززتًٓ ّسززٔ إٗ األب ّرْنززيف اىل ّلززْف ا ررززاط مْلززق  :ز ف لززاا االبهٝززاب
ّ :اص إار  :اصْاصتًٓ ّ :االبهٝاب ّعتو االرعاف حم احملرز٘ اصْاصتٓز٘ ّرزر
أٌ عززتو ارع ززاف محٔ زز٘ األب أبث ززإ ق ززْٗ حم ا ررا َ ززا :االبه ٝززاب م ززً األو ( اصع ززٔت
ناح.)06607
 )0ف اسز٘ با رإآزر ّ خزإًٓ : Cartwright et al. 1984ةيزْاٌ ناههزه اك عزْ 7
ف اسز٘

زا اص زم ف ّاالبهٝزاب عهز ٙمهزْ ٚاألحزمونّ .اصزن بز ا عهز ٙف اسزز٘

أ إ اص مف عه ٙبيف مزً اصصهز ّاالبهٝزاب ٍّزتهر اىل مةإهز٘ رٔةز٘ األسزاصٔق
اصمتززةْ ٓ٘ صهه ٔز  .قززاو اصرززاحثٌْ :ت اسزز٘ أحززمو ونْعزز٘ مززً  06مززً اك هصززاا
 :ز سززً)  ( 22 - 01سززي٘ حٔززب مت ر رٔ ز اخهرززا ٔ:ززك صمبهٝززاب عهززًَٔ ّمت
رصعززٔنًَ اىل  06مززً اك هٝرززاا ّ 01مززً أل ز اك هٝرززاا ٍّ ز ا ٓةززا أٌ  %33مززيًَ
رةإض ززً صمبه ٝززاب .بن ززا مت ززر اكصا ى زز٘ فانْع زز٘ ض ززا ٘ :م ززً)  )6مه ّل ززاا
فهْسط عنإٖ  02.0سي٘ حٔب متر مها:ة٘ أحممًَ كتٗ سزه٘ صٔزاصّٕ .قزت رزر
مً اصت اسز٘ أٌ صه زمف أ زإِ اص زر عهز ٙحٔزاٗ اك هصز٘ ّمالزاعإٍا ّمزا رهةزإض صزُ
مززً ضززيْط ّأٓط زام عهزز ٙأسززاصٔق اصه ٔ ز اصالززةْ ٓ٘ ّاصمتززةْ ٓ٘ ّأٌ أحززمو أل ز
اك هٝراا مً اك هصزاا أ زْل أمئز ما مصا ىز٘ :األخإٓزاا ّأىَزً ٓهةزامهً مزع قطزآا
أّالٔزز٘ ٍّ ززْ مززا ال حي ززتل حم أح ززمو اك هٝرززاا .بن ززا رززر أٌ اك هص ززاا اك هٝر ززاا
ٓعَإٌ حم أحممًَ ريز اا اجيأ:ز٘ ّقزت أظَزإٌ حم أحممَزً رْحزتما مزع أفّا ٍزً
اص ّالٔ٘ اجيا:ما مما ٓةا ماّصهًَ صهه ٔ ّخف

اصصه عزً إٓز اصهيفزٔ

اصمتةْ ٖ خمل األحمو ٍّ ا ما ٓ بت أٓطزام ا ررزاط االبهٝزاب ىفعزُ :زاص مف
صتًَٓ (.)Cartwright, R. D. et al. 1984
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 )0ف اسز زز٘ أمحز ززت سز ززَ بامز ززيف (ٍ )0654ز ززتهر اصهةز ززإع عهز زز ٙمعز ززهْ ٚاالبهٝز ززاب
والعولصززت ٚاكعززي اكهصاعززتًٓ حم بززيف مززً م ززإ ّاصعززةْفٓ٘ ّبز ا اصهةززإع
الكويت ززْاٛ
بدولةّاالى
عهزز ٙأ ززإ االخهمهززاا اهطززا ٓ٘ عهزز ٙاص بٔززق اصيفعززٕ صهنعززي
اصت اسزز٘ ززمل ونْعززاا مززً اكعززي
مززً اكهصاعززتًٓ اك ززإٓ

ّ

هززر عٔيزز٘

حبٔززب باىززر اجملنْعزز٘ األّىل ( )01معززً

ٔ:ينززا اجملنْعزز٘ اصثاىٔزز٘ ( )01معززً مززً اص ز ًٓ ٓةنهززٌْ

:ةز ززت سز ززً اصهصاعز ززت أمز ززا اجملنْعز زز٘ اصثاصثز زز٘ ه اىز ززر ( )01معز ززً مز ززً اكهصاعز ززتًٓ
اصع ززةْفٓ
اصال

ّق ززت اس ززه تمر اصراحث زز٘ مصٔ ززاس االى ززْا ٛااللهن ززاعٕ م ززً اخهر ززا

ززٔ٘ اكهة ززتف األّل ززُ (ّ ) MMPIمصٔ ززاس االبه ٝززاب م ززً ىفز ز

االخهرز زا

ّاسززهنا ٗ ٔ:اىززاا عامززُّ .رْنززهر اصت اسزز٘ اىل أٌ ونْعزز٘ اكعززي اصةززامه :ةززت
س ززً اصهصاعز ززت ٍز ززه أقز ززيف تز ززةْ ما :االبهٝز ززاب اصيفعز ززٕ مصا ىز زز٘ فانْعز زز٘ اكعز ززي
اكهصاعتًٓ (أمحت .)005 70654
 )1ف س :إرال ززئيف  )Britchnell (1988رٔة زز٘ اصةمق ززاا األس ززإٓ٘ اصر ززابإٗ ص ززتٚ
اك هٝرززاا ّألز اك هٝرززاا ّر ْىززر عٔيزز٘ اصت اسزز٘ مززً  ٠٥امززإأٗ م هٝرزز٘ ّ ٠٥امززإأٗ
ألز م هٝرزز٘ أعنززا ًٍ مززا :ز  02 -01سززي٘ ّرْنززيف اىل أٌ :ززاّ ٛأمَززاا اك هٝرززاا
باىْا أقيف حم اصإعآ٘ مً :اّ ٛأمَاا أل اك هٝراا (اصعٔت ناح .)13 70660
ّ )2ف س بزرمٌ ّأمزموِ  Caplan& et al1989االبهٝزاب صزت ٚاألمَزاا ّاصينززْ
اصةززا فٕ صززت ٚأ فززاهلً

رصززر اصت اسزز٘ عهزز ٢١ ٙأمزام ّأبززرب أ فززاهلً اصرززاصي

مً اصةنإ  ٨سيْاا ّقت ّلتّا أٌ ٍياع عمق٘  :مةاىاٗ األمَزاا مزً االبهٝزاب
ّّلززْف نززةْ:اا حم اصعززهْع صززت ٚأ فززاهلً ّّلززت أٌ عززتو اص ا:ززط األسززإٖ مززع
ّلْف اض إا:اا ىفعزٔ٘ ٓ فٓزاٌ اىل زا خ ز ٗ عهز ٙاصينزْ اصةزا فٕ ّاصعزهْبٕ
ّاكةإحم صت ٚاأل:يا.)Caplan& et al1989( ٛ
ّ )3حم ف اسزز٘ اصعززٔت هززارً عرززت اصفهززا سززي٘ : 0660ةيززْاٌ (معززاٍإ االبهٝززاب صززتٚ
اصفه ززاٗ الامةٔ زز٘ ) ّاص ززن ٍ ززتهر قٔ ززاس اصةمق زز٘ :ز ز مع ززاٍإ االبه ٝززاب ّ:ةز ز
مززهي اا اصهيالزز ٘ٝاألسززإٓ٘ ّ رصززر عهزز ٙعٔيزز٘ م ْىززُ مززً  010بززإا ّ 015أىثززٙ
رإاّحز ززر أعنز ززا ًٍ مز ززا 00 -05 :سز ززي٘ ّلز ززتا عمقز زز٘ ا ررا ٔز زز٘ سز ززاصر٘  :ز ز
االبهٝاب ّاف اع اص بْ ّاإلىال صهصرْل مً قريف اصْاصتًٓ ٍّٕ اقْٖ صت ٚاإلىزال
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بنا ّلتا عمق٘ ا ررا ٔ٘ مْلر٘ :ز االبهٝزاب ّاصطزرط اصْاصزتٖ صزت ٚاإلىزال

بدولة الكويتوالعول
زاب ّعززتو االرعززاف اصْاصززتٖ صززت ٚاص ز بْ ّن رْلززت هززإّف  :ز اص ز بْ
ّاالبهٝز

ّاإلى ز ززال حم :ة ز زز

لْاىز ز ززق االبهٝز ز ززاب (رةنز ز ززٔه اصفالز ز ززيف ّاكراصيز ز زز٘ حم اكةز ز ززآ

ّاكعهْٓاا) ّحم صْو اص اا باىر اصفإّف ص اح اإلىال(اصعٔت هارً.)06607
)4

ّحم ف اس٘ معزحٔ٘ كزت ٚاىهالزا االضز إا:اا اصيفعزٔ٘ فزا هَٔزا اصصهز ّاالبهٝزاب
ّاصة ززتاّٗ ّاالس ززهةتاف صهن ززإض اصيفع ززٕ ق ززاو ا :ززإأٍه ّا :ززإأٍه (: )0664ه رٔزز
مص ززآٔ

مصيي زز٘ صمبه ٝززاب ّاصصهزز ّاصة ززتاّٗ عه زز ٙعٔي زز٘ م ْى زز٘ م ززً  ٢٥١٨م ززً

اإلىال ّ ٢٤٢مً اص بْ مً أ زإ صاهٔز٘ ّالهناعٔز٘ مهرآيز٘ :اكي صز٘ اصالزإقٔ٘
حم اكنه ٘ اصةإ ٘ٔ:اصعزةْفٓ٘ ّ:زاصإأله مزً أٌ اصفزإّف :ز اصز بْ ّاإلىزال ن ر زً
ض ن٘ اال أٌ اصيعا ٛساهً عنْما ف لاا مإرفة٘ عً اصز بْ حم بزيف اكزهي اا
اصرزاا

اكإضٔ٘ ّقت اأفافا ٍ ِ اصفإّف :ال يف لٍْإٖ  :مً ٍزه أنزيإ أٖ :ز

اكتا س اصثاىْٓ٘ ّاص اصراا الامةٔزاا ٔ:ينزا باىزر أقزيف اصزت لاا حم االبهٝزاب
صت ٚاصيعا ٛاصةامما(.)Ibrahim & Ibrahim,1997
ّ )5ر ززتا ٍْبعززٔنا ّ خززإٌّ ( )Hoeksema et ,al, 1999صت اسزز٘ اصفززإّف
اليعزٔ٘ ّاألعززإاض االبهٝأ:ز٘ ّقززت ىزا هززإض اصت اسز٘ عهزز ٙأٌ اإلىزال اكعززياا
أبثززإ قا:هٔزز٘ صههةززإض ص عززإاض االبهٝأ:زز٘ مصا ىزز٘ :اص ز بْ اكعززي

ّٓة ز ٌّ

صززك اىل ح ززْهلً عهزز ٙمةززاٌ ضززةٔف٘ صهنْضززْر ّٓصنززً :ززاص بٔ عهٔززُ بنززا
أىَززً ٓياز  ً:صززْ اصهةامززيف مززع اصه ززٔما ّاصهززأمما :الز يف بززر

ّألإٓززر ٍز ِ

اصت اس٘ عه ٙعٔي٘ متهت مً عنإ ( 02ز  )42سي٘ ّمت قٔاس اهاص٘ اك الٔز٘ ّضزة
اصعٔ إٗ ّاصعزإحاٌ ّرْنزهر اصت اسز٘ اىل أٌ ٍز ِ اكزهي اا باىزر أبثزإ تزْٔع ما
صز ززت ٚاكعز ززياا مصا ىز زز٘ :اصز ز بْ ّبز ز صك ّلز ززْف هز ززإّف ليعز ززٔ٘ فاصز زز٘ :اصيعز ززر٘
ص عإاض االبهٝا ٘ٔ:مع ّلْف عمق٘ فاص٘  :اصعإحاٌ ّاصعٔ إٗ عهز ٙاألعزإاض
االبهٝا ٔ:زز٘ بن ززا ارط ززع ّل ززْف عمق زز٘ مهرافص زز٘ ٔ:يَن ززا حٔ ززب رع ززَه األع ززإاض
االبهٝا ٘ٔ:حم حاص٘ اصعإحاٌ ّضة اصعٔ إٗ مع اصهصتو اصةنإٖ.
 )6ف اسز٘ اصهْىعززٕ عتٓهزز٘ حعززً ززاٍإ سززي٘ (: )0110ةيززْاٌ (اصصهز ّاالبهٝززاب صززتٚ
عٔيزز٘ مززً اك هصززاا ّأل ز اك هصززاا حم متٓيزز٘ م زز٘ اك إمزز٘) ٍّززٕ سززاص٘ مالعززه
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مصتمزز٘ اىل قعززه اصةهززْو اصيفعززٔ٘ حم بهٔزز٘ اص ٔ:زز٘ رامةزز٘ أو اصصززإ ٚحم اكنه زز٘

والعولعززةْفٓ٘ ٍّززتهر اصت اسزز٘ اىل اص ال ز عززً اصفززإّف  :ز اك هصززاا ّأل ز
الكويتٔزز٘ اص
بدولةاصةإ:
اك هص ززاا حم مهْس ززط اصصهز ز ّاالبه ٝززاب ّاس ززه تمر اصراحث زز٘ مصٔ ززاس اص ززاٜ

صهصه ّاالبهٝاب عه ٙعٔيُ مً ( )051مً اك هصاا ّعٔيز٘ ضزا ٘ :مزً ( )051مزً
أل ز اك هصززاا حم متٓيزز٘ م زز٘ اك إمزز٘ ّ

هززر رعززاوالا اصرحززب ّهإضززٔارُ مْأعزز٘

عه ٙأ:ةزاف ٍزٕ اصفزإّف اصةامز٘ :ز اك هصزاا ّألز اك هصزاا اصفزإّف :ز اك هصزاا
ررةززا ك ززت اص ززمف اصرةززت اص ز ما ّمززً صززك عنززإ اك هصزز٘ عيززت اص ز ّاّ ،اصةنززإ
اهززاصٕ ّاك ززتٗ :ة ززت اص ززمف األح ززْال االلهناعٔ زز٘ ّاالقه ززافٓ٘ األمْم زز٘ ّ عآ زز٘
األ:يززا:ّ ٛهحهٔززيف اصرٔاىززاا اح ززأٜا اىهَززر اصت اسزز٘ اىل ّلززْف فاصزز٘ اح ززا ٜ٘ٔمززً
اصصه ّاالبهٝاب :اك هصاا مصا ى٘ :ةتو اك هصاا(.اصهْىعٕ .)01107
 )01ف اسزز٘ :ززً :إٓززك عرززت اه ززٔه سززي٘ ٍّ0112ززٕ ف اسزز٘ عززرب اهطززا ٓ٘ :ةيززْاٌ ن
اصةْاميف اصعٔ ْصْلٔ٘ صهة ا ٘ٔ:صزت ٚاص زمب اصٔنيزٔ َ:زتع ّضزع مرزاف عزم،
ىفعٔ٘ن قا ٌ خمهلا  :عٔياا مً اص مب ّاص اصراا اصٔنئ ّاصإّس مزً حٔزب
:ة

اة اٜا اصال

ٔ٘ ّاكإضٔ٘ معزه تما عزتٗ اخهرزا اا ىفعزٔ٘ مزً ٔ:يَزا

قاٜن٘ األعإاض اكإضٔ٘ . SCLأظَإا اصيها ٜحم اصةٔي٘ اصٔنئ٘ أٌ تزتٗ األعزإاض
اصة ا ٘ٔ:صت ٚاإلىال أعه : ٙث مً اص بْ  .أما حم اصةٔي٘ اصإّسٔ٘ هزاصفإّف أقزيف
 :اليع ّ:ة

االيزاِ اصعزا( :اصز بْ أبثزإ ع زا ٘ٔ:مزً اإلىزال) .بنزا

صززْحغ ّلززْف م ٓززت مززً اصفإّقززاا عززرب اهطززا ٓ٘ أبثززإ ّضززْحا حم عٔيزز٘ اإلىززال
(اصٔنئاا أبثإ ع ا ٘ٔ:مزً اصإّسزٔاا) .بنزا رزر أٓطزا أٌ اص اصرزاا اصٔنئزاا
ح ززهً عهزز ٙف لززاا اعهزز ٙحم مصٔززاس االبهٝأ:زز٘ عززً أقززإاىَه اص ززمب اصٔنيززٔ
اص ز بْ ّ .مززً اكةززإّع أٌ اصي ز ّر اصة ززآ ٕ:ال ز يف مياخًززا مًَٔٝززا البهعززاب تززهٙ
االض إا:اا اصيفعٔ٘ ّاالىفةاصٔ٘ فا هَٔا االبهٝاب: ً:( .إٓك 0112و).
ّ )00حم ف اس٘ :ةيْاٌ نرإاه اكإاض٘  :االبهٝاب ّبإب ما :ةت اص تم٘ صزت ٚهرز٘
الامةززاا حم ق ززار أل ز ٗن قززاو َ:ززا ا:ززر عر زت اصة ٓ ز مْسززٍ .ٙززتهر اصت اسزز٘ اىل
اصهةززإع عهزز ٙرإاه ز اكإاضزز٘  :ز االبهٝززاب ّبززإب مززا :ةززت اص ززتم٘ صززت ٚهرزز٘
الامة ززاا حم ق ززار ألز ز ٗ حم ض ززْ: ٛةز ز
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ّاصةنززإ ّاصع ز ً ّاصززتخيف اصالززَإٖ ّرةهززٔه اصْاصززتًٓ ّعنهززَناّ .اتززهنهر اصةٔيزز٘

بدولة الكويتوالعول
مً هر٘ النةٔاا اصفهع ٔئ٘ ميَه  030بْ ّ 041اىزال ممزً رزإاّ
عه000 ٙ

أعنا ٍه  02 – 05 :سي٘ .مت ر رٔ اخهرا اةرباا اص افم٘ ّمصٔاس بإب مزا
:ةززت اص ززتم٘ ّمصٔززاس ٔ:ززك صمبهٝززاب عهززَٔه .رززر أٌ اص ز بْ ابثززإ عإضزز٘
صه ززرباا اص ززافم٘ ّن رعززايف هززإّف فاصزز٘ اح ززأٜا حم معززهْ ٚاةززرباا اص ززافم٘
رة  ٚصهةنإ أّ ىْر اصع ً أّ اصتخيف اصالَإٖ .بنزا ّلزتا هزإّف فاصز٘ اح زأٜا حم
ّ صززك ص ززاح اإلىززال ّن يززت

معززهْ ٚبززإب مززا :ةززت اص ززتم٘ رة ز  ٚصهاززي

اصيها ٜهإّقزا اا فالصز٘ اح زا ٜ٘ٔحم معزهْ ٚاالبهٝزاب رةز  ٚصهازي

صهةنزإ أّ

صهتخيف اصالزَإٖ ألسزإ أهزإاف اصةٔيزّ٘ .بالزفر اصيهزا ٜعزً أٌ  40مزً اك زإٍّ :زه
م هٝززر :يعززر٘ ّ %41.6أٌ  01مززً اك ززإّ :صززتَٓه رإاه ز مإاضزز٘ مززع االبهٝززاب
:يعر٘  %06.0مً اص هر٘ ( ا:ر .)0114
 )00ف اس٘ اص آتٖ ا:هعزاو (: ِ)0104ةيزْاٌ 7ننزْ ٗ العزه ّعمقهَزا :زرة

اكزهي اا

االىفةاصٔزز٘ (اصصه ز – االبهٝززاب – اةاززيف) صززت ٚعٔيزز٘ مززً اكززإاٍص ّاكإاٍصززاا
صهنززإحهه اصت اسززٔه اكهْسز ٘ ّاصثاىْٓزز٘ فاخززيف متٓيزز٘ اص ززا ٜن ٍّززٕ أ إّحزز٘
مالعه أل ميالْ ٗ مصتم٘ اىل لامة٘ او اصصإ ٚف ز٘ اك إمز٘ -بهٔز٘ اص ٔ:ز٘
– قعززه عهززه اصززيف ٍ .ززتهر اصت اسزز٘ اىل  7هحززا اصفززإّف  :ز عٔيززاا اصت اسزز٘ حم
نْ ٗ العه ّاكهي اا االىفةاصٔز٘ اصهاصٔز٘  7اصصهز

ّاالبهٝزاب ّاةازيفّ 8بز ا

اص ال ز عززً اصةمقزز٘ اال ررا ٔزز٘  :ز نززْ ٗ العززه ّاكززهي اا االىفةاصٔزز٘ سززا:ص٘
اصز بإ صززت ٚعٔيزز٘ اكززإاٍص ّاكإاٍصززاا معززه تم٘ اكززيَ اصْنززفٕ ّ .قززت ألإٓززر
عهز زز ٙعٔيز زز٘ م ْىز زز٘ مز ززً (  ) 011اصز ززق ّ(  ) 011اصرز زز٘ مز ززً ز ززمب اكز ززإحهه
اصت اسزٔه اكهْسز ٘ ّاصثاىْٓزز٘ مززً اصهةهززٔه اصةززاو فاخززيف متٓيزز٘ اص ززا ّ . ٜرصززر
عززتفا مززً االخهرززا اا اصيفعززٔ٘ مززً ٔ:يَززا مصٔززاس االبهٝززاب ( ف )  BDIمززً اعززتاف
ألإٓق عاو ( 0666و )ّ .قت أسفإا اصيها ٜعزً ّلزْف هزإّف اا فالصز٘ اح زا: ٜ٘ٔز
اك ززإاٍص ّاكإاٍص ززاا حم ن ززْ ٗ الع ززه ص ززاح اك ززإاٍص  .أٖ أٌ اك ززإاٍص أبث ززإ
ضا عزً نزْ ٗ العزه مزً اكإاٍصزاا .بنزا ّلزتا هزإّف اا فالصز٘ :ز اكزإاٍص
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ّاكإاٍصز ززاا حم ف لز زز٘ اصصه ز ز ّاالبهٝز ززاب ّحم ف لز زز٘ اةاز ززيف ص ز ززاح اكإاٍصز ززاا

بدولة الكويت
والعول. )ِ 0104
آتٖ
(اص

 )00ف اسز زز٘ احملنز ززتاّٖ حعز ززً ا:ز ززإأٍه سز ززي٘ (: )0115ةيز ززْاٌ ف اسز زز٘ :ة ز ز

أعز ززإاض

االبهٝززاب صززت ٚاكعززي مززً الاصٔزز٘ اصةإٔ:زز٘ حم اصعززْٓتن اسززهَتهر اصهةززإع عهززٙ
معزهْ ٚاالبهٝززاب اصيفعزٕ صززت ٚاكعززي ٍّزيف ٍيززاع هزإّف اا فالصزز٘ اح ززا ٜ٘ٔحم
االبهٝززاب ّهصز ما صهنززهي اا أ ز الززي

ب ز اهاصزز٘ االلهناعٔزز٘ .ألإٓززر اصت اسزز٘

:اسززه تاو اخهرززا مززً اعززتاف اصراحززب ىفعززُ عهزز ٙعٔيزز٘ عالززْا ٜ٘ٔمززً اكعززي :هززو
قْامَزا ( )21معززً مززً أهززإاف الاصٔزز٘ اصةإٔ:ز٘ اكصٔنزز٘ حم اصعززْٓت ّأسززفإا اصيهززاٜ
عً ّلْف أعإاض االبهٝاب صت ٚعٔيز٘ اصرحزب ّأٌ اإلىزال ّاك مهز أبثزإ تزةْ ام
:االبهٝزاب مزً ا خزإًّٓ .أّنزر اصت اسز٘ :زرة

اصهْنزٔاا ّاكص حزاا حم ضزْٛ

اصيها ٜاصن رْنهر اصَٔا (احملنتاّٖ .)0115

منهجية الدراسة:
أّال 7عٔي٘ اصت اس٘7
ر ْىززر عٔيزز٘ اصت اسزز٘ مززً  003امززإأٗ .مززيًَ  21ههززاٗ حم سززً اكإاٍصزز٘  14امززإأٗ مززً
اهْامززيف  16مززيًَ حم ززْ اصيفززاس (مإحهزز٘ مززا :ةززت اصززْالفٗ) ّ 61امززإأٗ عافٓزز٘ حم سززً
اصإتززت ّاص َْصززّ٘ .قززت مت اخهٔززا بززيف ونْعزز٘ مززً رهززك اصةٔيززاا عالززْأٜاّ .اسززهةاٌ
اصراحثاٌ  :مب ّ اصراا اكعزهْ ٚاصزب – متزإٓ

 :هٔز٘ اصهنزإٓ

لامةز٘ حطزإمْا

صه رٔزز اكصٔ ززاس عه زز ٙاصيع ززا ٛاهْام ززيف ّاصْاض ززةاا (حم ززْ اصيف ززاس) خ ززمل هزز اا
ف اسززهَه اصه رٔصٔزز٘ (اصف ززيف اصت اسززٕ األّل صهةززاو الززامةٕ 0100 - 0101و) حم أقعززاو
اصيع ززاّ ٛاص ززْالفٗ فعهال ززفٔاا ّمعهْن ززفاا ّمإابز ز األمْم زز٘ ف ززتٌ ّأ ٓ ززاع س ززاحيف
حطزإمْا .الزتّل ( )0أفىززاِ ٓزر خ ززاٜا اصةٔيز٘ اص هٔزز٘ مزً حٔززب مزهي اا اهاصزز٘
اصةنإ اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ ّاهاص٘ االلهناعٔ٘.
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لتّل ( )0رْأٓع أهإاف اصةٔي٘ حعق اكهي اا اكعهصه٘

بدولة الكويتوالعول

مإاٍصاا

%01 %00 %05

%00

%30 %00 %00 %36 %5 %00 %31 %02

%2

اكهي

اصرْٔصْلٔ٘

اهاص٘
حْاميف

ىفاس

06 -00

لامةٔاا

عاأ:اا

مه ّلاا

أ اميف ّم هصاا

21

14

16

03 020 26

22

54

014

00

اصةنإ

هٝاا اكهي

اصإتت

عافٓاا حم سً

06 -01

31 -11

أمٔاا

فٌّ الامة٘

اصةتف

61

اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ اهاص٘ االلهناعٔ٘

030 05

اصيعر٘

اىٔا 7أفاٗ اصت اس٘7
اس ززه تمر حم ٍز ز ِ اصت اس زز٘ قاٜن زز٘ ن  ٔ:ززك ن صمبه ٝززاب (

B D I )Beck

 ٍّٕ . Depression Inventoryمً أبثإ قْاٜه االبهٝاب اسزه تامام ّتزْٔعام ميز
عززاو ّ 0630حهزز ٙا ٌ مززع اجملنْعززاا اإلبهٔئ ٔزز٘ ّأل ٍززا ّاصززن ألإٓززر عهَٔززا ابثززإ
مً ( )0111ف اس٘ عه ٙمت )03( ٚعاما حم خمهه :هتاٌ اصةان (األى ا ٖ .)0665
ّنززاحق ٍز ا اكصٔززاس ٍززْ اصةززان ّاص رٔززق اصيفعززٕ األم بززٕ اكةززإّع ( Aaron
 )Beckاألسززها رامةزز٘ :يعززهفاىٔا األمإٓ ٔزز٘ ٍّززْ مززً اكعززاٍن حم ر ززْٓإ حإبزز٘
اصةم ،اصعهْبٕ اكةإحم صمبهٝاب ّما عتاِ مً االض إا:اا.
اصيعز ز ٘ اصةإ ٔ:زز٘ اكع ززه تم٘ حم ٍز ز ِ اصت اس زز٘ م ززً اع ززتاف مح ززتٖ ّأم ززم)0665( ِٛ
ّره ٌْ اصصاٜن٘ مً : 00يت ٓهةه بيف ميَا :ةإض مً األعإاض اصعزإٓإٓ٘ صمبهٝزاب.
ّرصززٔ

حم ونْعَززا تززتٗ االبهٝززاب صززت ٚاصرززاصي

ّٓززهه حعززاب اصيصززاط ّهص زام صهززت ،

صٔ إا اصإ:اعٕ ّر اّ ف لاا االسهاا ٘:عهُٔ ّ )1( :رةا عزتو ّلزْف عزإض اىل ()0
ّ رةا ّلْف عإض تتٓت ّٓصْو اكفحْص ْ:ضع فاٜإٗ حزْل اصت لز٘ اكْضزْع٘ صهةرزا ٗ
اصززن ٓززإ ٚأىَززا ري ر ز عهٔززُ ّٓ ز اّ ونززْر اصززت لاا عهزز ٍ ٙز ِ األفاٗ  :ز نززفإ ّ30
ف ل٘ (محتٖ ّأ ْ:حاه٘ ّأ ْ:اصق .)0665
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األعإاض اصن ٓصٔعَا اكصٔاس مإررز٘ ّهز اصت اسز٘ اهاصٔزٍٕ٘  )d1( 7اهز ٌ ()d2

بدولة الكويتوالعول
اصفاليف اصعا )d4( :هصزتاٌ االسزهنهار ( )d5مالزاعإ اصيزتو ّاصز ىق ()d6
اصهالاوو ()d3

مالز ززاعإ اصةصز ززاب ( )d7بإأٍز زز٘ اصز ززيف

( )d8افاىز زز٘ اص زز اا ( )d9األه ز ززا أّ اصإألرز ززاا

االىهحا ٓز زز٘ ( )d10اصر ز ززا )d11( ٛاصهَز ززٔ ّاالسز ززهثا ٗ ( )d12االىعز ززحاب االلهنز ززاعٕ
( )d13اص زز فف ( )d14ري زز نز ززْ ٗ العز ززه ّاصال زز يف (ٍ )d15رز ززْط معز ززهْ ٚاص فز ززاٗٛ
ّاص اقزز٘ ( )d16اض ز إا:اا اصيززْو ( )d17اصهةززق ّاصصا:هٔزز٘ صص ٍززاع ( )d18ري ز اا حم
اصالززَٔ٘ ( )d19ريززاقا اصززْأٌ ( )d20االىالززيال عهزز ٙاص ززح٘ ( )d21هصززتاٌ االٍهنززاو
:الي

.

مت حعاب م تاقٔ٘ اصيع ٘ اصةإ ٘ٔ:مً ٍ ا اكصٔاس عه ٙاصرٔ ٘ٝاك إٓ٘ :اسزه تاو
مةامززيف أصفززا ّبززاٌ ( 1.46ألإٓززق  ّ .)0111مت اسززه تاو ٍ ز ا اكصٔززاس حم ف اسززاا أ:ززْ
صٔهُ ّ 0110أ ْ:سٔ

 0110حم اصرٔ ٘ٝاصفهع ٔئ٘ ّ باىر م زتاقٔهُ عاصٔز٘ (أّ ف حم 7

ا:ر .)0114
رفعإ ىها ٜاكصٔاس حم التّل أفىاِ 7
اصت ل٘

ن –6

02 – 01

00 – 03

رفع ٍا

ال ْٓلت ابهٝاب

ابهٝاب :عٔط

ابهٝاب مهْسط

 01هنا هْف
ابهٝاب
تتٓت

اهت اصفانيف  :االبهٝاب ّعتمُ ررتأ مً معهْ) 01 ( ٚ

اصثا 7ر نٔه اصت اس٘ 7رةت اصت اس٘ اهاصٔ٘ ّنفٔ٘ ا ررا ٔ٘ ّباىر مهي ارَا
عه ٙاصيحْ ا رٕ7
أ) اكهي اا اكعهصه٘7
 )0اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘ صهنإأٗ.

 )0اصةنإ.

 )0اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ.

 )1اهاص٘ االلهناعٔ٘.

ب) اكهي اا اصها:ة٘7
 )0معهْ ٚتتٗ االبهٝاب.
 )0أعإاض االبهٝاب (00عإض) ّه :يْف اكصٔاس.
هجلة األًدلس للعلوم اإلًسبًية واالجتوبعية

119

العدد الثبًي الوجلد ( )7هبرس 1024م

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء

طريكة حتليل البيانات
بدولة الكويتوالعول

صههحص مً أٍزتاع اصت اسز٘ أعهنزت اصراحثزاٌ عهز ٙاصةتٓزت مزً اصْسزاٜيف اإلح زاٜ٘ٔ

ميَززا اكهْس ز اا ّ

هٔززيف اصهرززآً أحززافٖ االيززاِ الخهرززا فالصزز٘ اصفززإّف حم االبهٝززاب

اصيفعٔر مهْس اا اصةٔياا اك ههف٘ اكت ّسز٘ ررةزام كزهي اا اصفٝزاا اصةنإٓز٘ ّاهاصز٘
اصرْٔصْلٔ زز٘ ّاكع ززهْ ٚاصهةهٔن ززٕ ّاهاص زز٘ االلهناعٔ زز٘ ّاعهن ززت اصراحث ززاٌ عه زز ٙىع ززاو
اه م٘ اإلح ا ) SPSS( ٜ٘ٔكزا هلزا مزً م آزا بزث ٗ ر نزً حم رزْه اص زث مزً اصْقزر
ّالَت ّأٌ ىهاٜاَا أبثإ مْضْعٔ٘ ّمةٔا ٓ٘.

نتائج الدراسة:
صصلا:زز٘ عهزز ٙاصع ز ال اصززإ 7 ٜٔمززا مززت ٚاىهالززا االبهٝززاب صززت ٚاصيعززا ٛحم سززاحيف
حطإمْا ّما أ:إأ أعإاضُ؟ ّاصع ال اةام

ىمحغ أٌ الزتّل قزه (ٓ )0الز اىل أٌ

 %50مً عٔي٘ اصرحب مً رةاىٕ مً االبهٝزاب ميَزا  %05مزً اازاصٕ اصةٔيز٘ ٓةزاىٌْ مزً
ابهٝاب تتٓت ّ %01مً ابهٝاب مهْسط .أما ّهصا كهي اهاص٘ اصرْٔصْلٔز٘ سزيمحغ
أٌ اصيفعا ًٍ ٛأبثزإ مزً ٓةزاىٕ مز ً االبهٝزاب :الز يف عزاو ٔ:ينزا اهْامزيف ٍزً األبثزإ
ىعززر٘ حم مززً ٓةززاىٕ مززً االبهٝززاب اصالززتٓت: .اصيعززر٘ كززهي اصعززً هصززت رصا :ززر اصيعززق
ّص ً ىمحغ أٌ األنيإ سيا باٌ اىهالا االبهٝاب اصالزتٓت أبزرب مزً األىزْار األخزإٚ
مززً االبهٝززابٔ: .ينززا مهْس ز اا اصعززً ّاص ززر اا حم اصعززً بززاٌ االبهٝززاب اكهْسززط
األبثإ اىهالا ا.
أمزا :اصيعززر٘ كزهي اكعززهْ ٚاصت اسزٕ هززيمحغ أٌ األمٔزاا ٍززً أبثزإ مززً ٓةزاىٕ مززً
االبه ٝززاب حٔ ززب :هي ززر ىع ززر٘ اك هٝر ززاا  %011رْأع ززر :اصهع ززاّٖ عه زز ٙه ٝززاا االبه ٝززاب
اصثمل تتٓت ّمهْسزط ّخفٔز  .زه رهزهًَ اا اكعزهْ ٚاصهةهٔنزٕ فٌّ الامةز٘ ّاصزن
اىهالإ عيت األ هرًَ االبهٝاب اكهْسزط ّباىزر هٝز٘ الامةٔزاا ٍزً اصفٝز٘ األقزيف مةاىزاٗ
مً االبهٝاب ّص ً باٌ االبهٝاب اصالتٓت ٍْ األبثزإ اىهالزا ا ٔ:زيًَ: .اصيعزر٘ كزهي
اهاصزز٘ ىمحززغ أٌ هٝزز٘ األ امززيف ّاك هصززاا (أخززإٍ )ٚززً أبثززإ مززً ٓةززاىٕ مززً االبهٝززاب
ّظَإ ْ:ضْ عيزتًٍ االبهٝزاب اصالزتٓت ّاكهْسزط ٍّز ا ٓهْاهز اىل حزت مزا مزع ف اسز٘
(با رإآر ّ خإٌّ ّ 0651ف اس٘ اصهْىعٕ ّ 0110ف اس٘ احملنتاّٖ .)0115
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رههًَ اكه ّلاا هاصةاأ:اا ّأٓطا اىهالإ عيت ٍار اصفٝه اصيْر اصالزتٓت ّاكهْسزط

بدولة الكويتوالعول

مً االبهٝاب.

مززً خززمل لززتّل قززه ( )0ىمحززغ اٌ نٍرززْط معززهْ ٚاص فززاّ ٗٛاص اقزز٘ن ٍززْ اصةززإض
األبثإ اىهالا ا  :بيف اصفٝاا :اسهثيا ٛهٝاا اكإاٍصاا ّاصةاأ:اا ّنيا اصعزً اصمرزٕ
ظَززإ صززتًَٓ ناص ز ففن بةززإض األبثززإ اىهالززا ا ّال ىيعززٍ ٙيززا أٌ ل ز  ٛبززر مززً هٝزز٘
اصةاأ:اا ًٍ مً ه ٘ٝاكإاٍصاا ّنيا اصعً .أما نهصزتاٌ االٍهنزاو :زالي ن هصزت اىهالزإ
 :ز تززإحي٘ األ امززيف ّاك هصززاا (أخززإّ )ٚتززإحي٘ األمٔززاا ّبرززا اصعززًّ .اص ز ٖ ظَززإ
بةززإض ززاىٕ اىهالززا ا :ز بززيف مززً اهْامززيف ّاصيفعززاّ ٛاكه ّلززاا ّمهْسز اا اصعززً.
ّظَززإ نٍرززْط معززهْ ٚاص فززاّ ٗٛاص اقزز٘ن بةززإض ززاىٕ عيززت بززيف مززً األمٔززاا ّبرززا
اصعززً .أمززا أقززيف األعززإاض اىهالززا ا عيززت بززيف اصالززإاٜع ٍززٕ األه ززا االىهحا ٓزز٘ أمززا عززإض
اصفاليف اصعزا :ه زاٌ حم اكإررز٘ اصثاىٔز٘ األقزيف اىهالزا ا أٓطزا عيزت بزيف اصالزإاٜع :اسزهثياٛ
تإحي٘ اكإاٍصاا ّاصةاأ:اا ّنيا اصعزً ّاصمرزٕ ظَزإ عيزتًٍ ه زاٌ االٍهنزاو :زالي
بةإض اىٕ.
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس
في ضوء

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

لتّل قه (ٓ )0ر مت ٚاىهالا االبهٝاب :ال يف عاو ّّهصا صهنهي اا

بدولة الكويتوالعول

ال ْٓلت
اكهي

خفٔ

مهْسط

تتٓت

ٓةاىٌْ

اصةتف

اصيعر٘

اصةتف

اصيعر٘

اصةتف

اصيعر٘

اصةتف

اصيعر٘

اصةتف

اصيعر٘

اصف٘ٝ

ابهٝاب

ابهٝاب

ابهٝاب

ونْر مً

11

%05.3

22

%00.0

40

%01.0

33

%05.1

060

%50.1

06

%00.0

00

%02.3

00

%01.1

03

%04.5

30

%34.5

مإاٍصاا

5

%03.1

00

%03.1

01

%05.1

02

%01.1

10

%51.1

حْاميف

2

%01.3

4

%01.6

03

%01.0

06

%11.1

10

%56.1

ىفاس

0

%1.0

00

%01.2

06

%05.4

03

%00.4

14

%62.6

06 – 00

00

%05.3

01

%00.1

02

%02.1

06

%00.0

15

%50.1

06 – 01

05

%05.2

01

%00.3

15

%00.4

10

%04.0

000

%50.2

31 – 11

2

%06.0

4

%04.1

5

%01.4

3

%00.0

00

%51.5

3

%00.0

3

%00.0

3

%00.0

05

%011

06

%04.5

05

%00.0

20

%00.6

11

%04.1

001

%50.0

لامةٔاا

02

%04.0

00

%01.1

00

%00.3

03

%06.0

11

%40.4

عاأ:اا

05

%00.0

06

%01.1

00

%05.0

06

%01.1

31

%43.6

مه ّلاا

02

%04.1

01

%00.0

12

%01.3

10

%06.0

000

%50.1

أخإٚ

0

%6.0

0

%05.0

1

%03.1

1

%03.1

01

%56.6

أع اهإاف
اصةٔي٘
اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘

عافٓاا
اتتاا

اصةنإ
اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ

امٔاا
فٌّ
لامةٕ

-

-

اهاص٘ االلهناعٔ٘

هجلة األًدلس للعلوم اإلًسبًية واالجتوبعية

122

العدد الثبًي الوجلد ( )7هبرس 1024م

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

بدولة الكويتوالعول

األّل

مهْسط

اصثاىٕ

مهْسط

اصثاصب

مهْسط

األّل

مهْسط

اصفاليف اصعا:

1.06

اصفاليف اصعا:

1.11

1.00

:الي

هصتاٌ االٍهناو

1.13

اصفاليف اصعا:

1.06

اصفاليف اصعا:

1.14

1.01

اصفاليف اصعا:

1.20

رياقا اصْأٌ

مالاعإ اصةصاب

1.00

:الي

هصتاٌ االٍهناو

1.10

1.02

اصفاليف اصعا:

1.23

رياقا اصْأٌ

رياقا اصْأٌ

اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.06

اص فف

0.00

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

0.0

عافٓاا اتتاا

اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.00

ّاص ىق

مالاعإ اصيتو

0.16

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

1.64

ٍرْط معهْٚ

0.16

:الي

هصتاٌ االٍهناو

0.06

اص فف

حْاميف

ىفعاٛ

اص فاّ ٗٛاص اق٘ اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.12

:الي

هصتاٌ االٍهناو

0.12

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘

مإاٍصاا

اص فف

0.10

اصهَٔ ّاالسهثا ٗ

0.01

ّاص ىق

مالاعإ اصيتو

0.01

0.10

0.00

06 - 00

اص فف

0.00

اصةنإ

اصهَٔ ّاالسهثا ٗ

0.00

اصر اٛ

0.00

06 – 01

اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.03

:الي

هصتاٌ االٍهناو

0.00

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

0.00

األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘

1.06

اصثاىٕ

مهْسط

1.21

اصثاصب

رياقا اصْأٌ

1.13

1.35

1.16

1.24

1.30

1.21
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مهْسط

أع أهإاف

األعإاض األقيف اىهالا ا
األعإاض األبثإ اىهالا ا

1.23

اكهي اا

لتّل قه (ٓ )0دي مت ٚاىهالا األعإاض
في ضوء

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

1.00

بإأٍ٘ اصيف

1.13

مالاعإ اصةصاب

1.04

اصفاليف اصعا:

1.23

بإأٍ٘ اصيف

1.05

اصفاليف اصعا:

1.20

ّاصال يف

ري نْ ٗ العه

1.01

اصفاليف اصعا:

1.05

1.03

:الي

هصتاٌ االٍهناو

1.13

1.01

اصفاليف اصعا:

1.13

اصهالاوو

اصفاليف اصعا:

رياقا اصْأٌ

ٍرْط معهْٚ

0.40

اض إا:اا اصيْو

هصتاٌ االٍهناو

31 – 11

:الي
امٕ

:الي

هصتاٌ االٍهناو

0.30

0.56

اص فاّ ٗٛاص اق٘ اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.00

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

0.00

0.11

ّاص ىق

:الي

ٍرْط معهْٚ

0.02

0.12

اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ

فٌّ الامةٕ
لامةٕ

عاأ:اا

اص فف

0.05

0.04

أل

صك

هصتاٌ االٍهناو :الي

اهاص٘ االلهناعٔ٘

مه ّلاا

اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.03

ّاص ىق

مالاعإ اصيتو

مالاعإ اصيتو

هصتاٌ االٍهناو

0.31

اص فاّ ٗٛاص اق٘

االىعحاب االلهناعٕ

0.00

0.03

صص ٍاف

ّاص اق٘

اه ٌ

ٍرْط معهْٚ

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

ٍرْط معهْ ٚاص فاٗٛ

اص فاّ ٗٛاص اق٘ اص فاّ ٗٛاص اق٘

ٍرْط معهْٚ

0.02

اص فف

0.06

صص ٍاف

اصهةق ّاصصا:هٔ٘

0.01

0.10

0.01

مالاعإ اصةصاب

0.31

0.01

بإأٍ٘ اصيف

األه ا االىهحا ٓ٘

1.00

اص ح٘

1.23

االىاليال عهٙ

1.21

1.20

1.20

1.20
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األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘ األه ا االىهحا ٓ٘

في ضوء

ري نْ ٗ العه

1.21

بدولة الكويتوالعول

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء

لتّل قه (ٓ )1دي اصتالص٘ اإلح اّ ٜ٘ٔهصا كهي اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘ (عافٓاا – مإاٍصاا –
بدولة الكويتوالعول

حْاميف – ىفعا)ٛ

ونْر

ف لاا

اكإ:ةاا

اهإٓ٘

0012.015

0

115.050

06051.105

000

50.012

م ت اصهرآً
:
اجملنْعاا
فاخيف
اجملنْعاا

اصهرآً

قٔن٘

اصتالص٘

ع

اإلح اٜ٘ٔ

2.062

1.110

صصلا ٘:عه ٙاصع ال قه ( )0رال اصيهٔا٘ حم لتّل قزه ( )1اىل ّلزْف هزإّف اا فالصز٘
اح ززا : ٜ٘ٔز مهْس ز ٕ هٝززاا اهاصزز٘ اصرْٔصْلٔزز٘ حم معززهْ ٚاالبهٝززاب:ّ .ززاصةْفٗ اىل
اخهرا رْبٕ لتّل قه (ٓ )2دي اٌ اصفإّف ٍٕ  :ه ٘ٝاصةافٓزاا ّهٝز٘ اهْامزيف ص زاح
اهْاميف ّ :ه ٘ٝاصةافٓاا ّه ٘ٝاصيفعا ٛص اح ه ٘ٝاصيفعأ: .ٛينزا صزٔ

ٍيزاع هزإّف

اا فالص٘ اح ا: : ٜ٘ٔصٔ٘ اصفٝاا.
لتّل قه ()2اخهرا رْبٕ صهفإف اصتال اكْ ْف  ُ:ن  Tukey HSDن 7
اهاص٘ اصرْٔصْلٔ٘

هإف اكهْسط

اة أ اكةٔا ٖ

اصتالص٘ اإلح اٜ٘ٔ

عافٓاا – مإاٍصاا

ز 0.610

0.315

1.142

عافٓاا – حْاميف

ز 2.205

0.310

1.112

عافٓاا – ىفعاٛ

ز 2.111

0.305

1.100

مإاٍصاا – حْاميف

ز 0.303

0.520

1.506

مإاٍصاا – ىفعاٛ

ز 0.010

0.500

1.600

حْاميف – ىفعاٛ

1.201

0.530

1.660

هجلة األًدلس للعلوم اإلًسبًية واالجتوبعية

125

العدد الثبًي الوجلد ( )7هبرس 1024م

د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس
في ضوء

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

لتّل قه (ٓ )3دي قٔن٘ ع ّاصتالص٘ اإلح اّ ٜ٘ٔهصا كهي اصةنإ

بدولة الكويتوالعول

م ت اصهرآً

ونْر اكإ:ةاا

 :اجملنْعاا
فاخيف
اجملنْعاا

ف لاا
اهإٓ٘

اصهرآً

20.452

0

03.560

01240.460

000

55.060

قٔن٘ ع

1.012

اصتالص٘
اإلح اٜ٘ٔ
1.405

لتّل قه (ٓ )4دي قٔن٘ ع ّاصتالص٘ اإلح اّ ٜ٘ٔهصا كهي اكعهْ ٚاصهةهٔنٕ
م ت اصهرآً

ونْر اكإ:ةاا

ف لاا
اهإٓ٘

اصهرآً

 :اجملنْعاا

003.110

0

025.000

فاخيف

01016.002

000

54.031

قٔن٘ ع

0.502

اصتالص٘
اإلح اٜ٘ٔ
1.032

اجملنْعاا
لتّل قه (ٓ )5دي قٔن٘ ع ّاصتالص٘ اإلح اّ ٜ٘ٔهصا كهي اهاص٘ االلهناعٔ٘
م ت اصهرآً

ونْر اكإ:ةاا

ف لاا
اهإٓ٘

اصهرآً

 :اجملنْعاا

010.100

0

000.113

فاخيف

01050.231

000

54.150

قٔن٘ ع

0.050

اصتالص٘
اإلح اٜ٘ٔ
1.020

اجملنْعاا

صصلا ٘:عه ٙاألسٝه٘ ( ) 1ّ 0 ّ 0رر صيا التاّل ( )5 ّ 4 ّ 3أىزُ صزٔ

ٍيزاع هزإّف اا

فالص زز٘ اح ززا ٜ٘ٔرة ز  ٚصهن ززهي اا اصثم زز٘ ٍّ ززٕ ( اصةن ززإ ّاكع ززهْ ٚاصهةهٔن ززٕ ّاهاص زز٘
االلهناعٔ٘).
رْنز ززٔاا 7مز ززً خز ززمل اصيهز ززا ٜمي ز ززً أٌ خنهز ززا اىل اصهْنز ززٔاا ا رٔز زز٘ ّخانز زز٘ عيز ززت
اصهال ٔا صههْنٔه األّصٔ -7
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د/عبدالحكين هحود بي بريك  ،د/هبدوى علي العطبس

االكتئبة وأعراضه لدى عيٌبت هي ًسبء سبحل حضرهوت

في ضوء

 )0اٌ ظَْ اصةإض نٍرْط معزهْ ٚاص فزاّ ٗٛاص اقز٘ن ّ نهصزتاٌ االٍهنزاو :زالي ن

والعوللززاا ّاك هصززاا ّاأل امززيف ّمهْس ز اا اصعززً ّبززر اا اصعززً مي ززً اٌ
الكويت اكه ّ
بدولةصززتٚ
ٓ ٌْ م تإا قْٓا صْلْف معهْ ٚمً االبهٝاب ٓه هق اصهتخيف اإل تافٖ.

 )0اٌ ىعززا ٛحطززإمْا اصعززاحيف ف هه ز هٝززارًَ ٍززً اقززت حم اصهةززر عززً مهززاعرًَ
العتٓ٘ مصا ى٘ حباالرًَ اصيفعٔ٘.
 )0جيق أٌ ْٓىل صهيعا ٛاٍهناو بر حم اصإعآ٘ اصيفعٔ٘.
ْٓ )1ن ٙأٌ ر ٌْ ٍياع ف اساا أخإ ٚره إف اىل رص ٕ اصعررٔ٘ ّ زإف اصهةامزيف مزع
ٍ ِ األعإاض مً قريف اصيعا ٛاك ا:اا.
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املراجع العربية :
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 )0اصصإ ٌ اص إٓه  7سْ ٗ اصص ا  7ا ٓ٘ 01
 )0اصصإ ٌ اص إٓه  7سْ ٗ ْٓس  7ا ٓ٘٤٨
 )0ا:إأٍه عرت اصعها  70665.االبهٝاب اض إاب اصة إ اهتٓب -هَنزُ ّأسزاصٔق
عملُ .سهعه٘ عان اكةإه٘ ( .)006اجمله

اصْ ا صهثصاه٘ ّاصةهْو.اص ْٓر.

 )1أمح ز ززت س ز ززَ بام ز ززيف 70654.االبه ٝز ززاب ّاالى ز ززْا ٛااللهن ز ززاعٕ ص ز ززت ٚاكع ز ززي
اكهصاعتًٓ حم اصرٔٝه اك زإٓ٘ ّاصعزةْفٓ٘  .وهز٘ ف اسزاا رإْٓ:ز٘ اجملهزت اصثزاىٕ
ال  ٛاصعا:ع .اصصاٍإٗ.
 )2األى ززا ٖ :ززت منززت 70665.اص ززْ ٗ اص ْٓهٔزز٘ صصاٜنزز٘ نٔ:ززكن صمبهٝززاب .اجملهزز٘
اص ْٓ:ز زز٘ – وه ز ززت  00ر  13ص  000 -44وه ز ز

اصيال ز ززإ اصةهن ز ززٕ لامة ز زز٘

اص ْٓر .اص ْٓر
 )3اكإل ززع اصع ززإٓع اىل اكة ززآ اصهال ٔ ززٔ٘ م ززً اص ززتصٔيف اصهال ٔ ززٕ ّاإلح ززإٜ
اكةز زتلل ص م ززإاض اصةصهٔ زز٘ اةٔ زز٘ اص ززق اصيفع ززٕ األمإٓ ٔ زز٘  -DSM-4س ززي٘
اص رع .0111
 : )4ززً :إٓ ززك عر ززت اه ززٔه 70112.ناصةْام ززيف اصع ززٔ ْصْلٔ٘ صهة ززا ٘ٔ:ص ززت ٚززمب
الامة ززاا اصٔنئ زز٘  َ:ززتع ّض ززع مر ززاف ع ززم ،ىفع ززٕن .س ززاص٘ فبه ززْ اِ :اصهي زز٘
اصإّسززٔ٘ أل ز ميالززْ ٗ مصتمزز٘ اىل لامةزز٘ سززاىر  :إسززربا – بهٔزز٘ عهززه اصززيف
قعه عهه اصيف

اإلبهٔئ ٕ –.الع اكه ا حم وه٘ لامة٘ حطزإمْا صهةهزْو

اإلىعاىٔ٘ م  5عتف  0سي٘ 0100و.
: ً: )5إٓك عرت اه ٔه .)0100( .متخيف اىل االضز إا:اا اصيفعزٔ٘ ّاصيفعاعزتٓ٘
صهنإأٗ اهاميف .وه٘ لامة٘ حطإمْا .50 -20 )0( 01
 )6اصهْىع ززٕ عتٓه ززُ حع ززً 70110.اصصهز ز ّاالبه ٝززاب أف ٚعٔي ززُ م ززً اك هص ززاا ّألز ز
اك هصززاا حم متٓيزز٘ م زز٘ اك إمزز٘  .سززاص٘ مالعززه أل ز ميالززْ ٗ مصتمزز٘ اىل قعززه
عهه اصيف

حم بهٔ٘ اص  ٘ٔ:لامة٘ او اصصإ .ٚم ٘ اك إم٘.
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 )01ا :ززر عر ززت اصة ٓ ز مْس زز0114ٙو 7رإاه ز اكإاض زز٘  :ز االبه ٝززاب ّب ززإب م ززا :ة ززت
بدولة الكويتوالعول
صت ٚهر٘ الامةاا حم ق ار أل ٗ .وه٘ تر ٘ اصةهْو اصيفعزٔ٘ اصةإٔ:ز٘ 7
اص تم٘

اصةتف  – 03&02نٔ ّخإٓ

ص .00 -00

 )00لززا:إ لززا:إّ 8بيززاىٕ عززم 7ٛمةاززه عهززه اصززيف

اكةانززإ فا اصيَطزز٘ اصةإٔ:زز٘

اصصاٍإٗ0661 .
 )00لإجيزْ ٖ ٍعزهإ  7Gregor Hasler 0101هعزْٔصْلٔا االبهٝزابٍ 7زيف صزتٓيا أٖ
فصٔيف مهْارإ َٓه األ را ٛاكةال ؟ وه٘ النةٔ٘ اصةاكٔ٘ صه ق اصيفعزٕ اصعزي٘
اصهاسة٘ اصةتف  0ابهْ:إ 0101ص 02 -06
 )00لززمل اسززةت 70653حم اص ززح٘ اصةصهٔزز٘ األمززإاض اصيفعززٔ٘ ّاصةصهٔزز٘ ّاالصإاهززاا
اصعهْبٔ٘ .فا اصف إ اصةإ .ٕ:اصصاٍإٗ.
 )01محززتٖ ى ٓززُّ 8ىعززاو أ:ززْ حاهززُّ 8نززا:إ أ:ززْ اصززق  70665قاٜنزز٘ ّن ز اكالززاعإ
(ٔ:ك صمبهٝاب) اصريا ٛاصةامهٕ ّفالالا نتف ّ راا نْ ٗ مةإ ٘:صصاٜن٘ ٔ:زك
صمبهٝاب وه٘ ف اساا  .وهت ( )00عتف (.)00
 )02ضزْاٌ سززامإ أززيف(0111و) 7اصصاٜنزز٘ اصعززْ ٓ٘ ص عززإاض .ف اسزز٘ مٔتاىٔزز٘ .وهزز٘
اصةهْو االلهناعٔ٘ لامة٘ اص ْٓر 05ر 1ص .005 -000
 )03ضزْاٌ سزامإ أزيف (0110و) 7اصصهز االلهنزاعٕ 7ف اسز٘ مٔتاىٔز٘ صهصزي مصٔزاس
صهصه ز االلهنززاعٕ عهزز ٙعٔيززاا سززْ ٓ٘ .وهزز٘ مإب ز اصرحززْل اص ْٓ:زز٘ لامةزز٘
ق إ  01ر 06ص .44 -14
 )04ضززْاٌ سززامإ أززيف (ف ا)  7اص ززْ ٗ اصعززْ ٓ٘ كصٔززاس ٔ:ززك صمبهٝززاب  -ف اسزز٘
مٔتاىٔزز٘ عهزز ٙعٔيزز٘ مززً ززمب لامةزز٘ فمالز  .قعززه عهززه اصززيف  .بهٔزز٘ اص ٔ:زز٘.
لامة٘ فمال .
 )05اص آ ز ززتٖ ا:هع ز ززاو (ٍ0104اإٓ ز زز٘) 7ن ز ززْ ٗ الع ز ززه ّعمقهَ ز ززا  :ز ززرة

اك ز ززهي اا

االىفةاصٔزز٘ (اصصه ز – االبهٝززاب – اةاززيف) صززت ٚعٔيزز٘ مززً اكززإاٍص ّاكإاٍصززاا
صهنإحهه اصت اسٔه اكهْس ٘ ّاصثاىْٓ٘ فاخيف متٓي٘ اص زا . ٜسزاص٘ مالعزه
أل ميالْ ٗ .قعه عهه اصيف

 -بهٔ٘ اص  – ٘ٔ:لامة٘ او اصصزإ .ٚم ز٘ اك إمز٘.

اكنه ٘ اصةإ ٘ٔ:اصعةْفٓ٘.
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 )06أٍززإاٌ حامززت عرززت اصعززمو 70660اص ززح٘ اصيفعززٔ٘ ّاصةززم ،اصيفعززٕ.عان اص هززق.
بدولة الكويتوالعول

اصصاٍإٗ.

 )01س ززإحاٌ ّصٔ ززت 8اة ٔ ززق ا ززال 8حرات ززي٘ من ززت(0110و)7االبه ٝززاب .اص رة زز٘
األّىل .وتالّٖ .عناٌ.
 )00اصعززٔت نززاح ح ز ًٓ( 7)0660اسززا ٗٛمةامهزز٘ األ فززال (ف اسزز٘ ابهٔئ ٔزز٘) وهزز٘
اصت اساا اصيفعٔ٘ ر ت عً ا ٘ :األخ ا ٜٔاصيفعٔ م  .0اصصاٍإٗ.
 )00اصعززٔت هززارً عرززت اصفهززا ( )0660معززاٍإ االبهٝززاب صززت ٚاصفهززاٗ الامةٔزز٘ ف اسزز٘
صةمق٘ معاٍإ االبهٝاب :رة

مهي اا اصهيال ٘ٝاألسإٓ٘ بنا ٓت بزُ اصفهٔزاا

ساص٘ فبهْ اِ أل ميالْ ٗ مصتم٘ اىل لامة٘ اص قاأٓ

بهٔ٘ ا فاب قعزه عهزه

اصيف .
 )00ت ززا:إّل ٍي ززإٖ ( .)0665رةإٓ ززق س ززهناٌ قةفإاى ززٕ 7اكإاٍص زز٘ ّاالبهٝاب.عْٓ ززتاا
صهيالإ ّاص راعّ٘ : .ا.
 )01اصالززإٔ:ا ص فززٕ (0114و) 7االبهٝززاب  ..ىعززإٗ عامزز٘ .اص هززاب االص

ّىززٕ صالززر ٘

اصةهْو اصيفعٔ٘ اصةإ 7٘ٔ:اصةتف  6صعي٘
 )02اصال ز ززَإٖ س ز ززان س ز ززةٔت س ز ززان (0663و) 7االصهز زز او اص ز ززتٓا حم اإلس ز ززمو ّعمقه ز ززُ
:االبهٝزاب اصيفعززٕ صززت ٚعٔيز٘ مززً ززمب لامةزز٘ أو اصصزإ .ٚسززاص٘ مالعززه ألز
ميالْ ٗ .م ٘ اك إم٘.
 )03تز ززٔفإ ّمهنز ززاٌ (0666و) رإاز زز٘ سز ززةٔت حعز ززا اصة ز ز ٗ 7سز ززٔ ْصْلٔ٘ اص فْص ز زز٘
ّاكإاٍص٘ (مال مرَا ّأسراَ:ا ّ إف حهَا) .فا اصثصاه٘ صهيالإ ّاصهْأٓع .عناٌ.
 )04اص ز ززْاع مي ز زز 8ٙلهز ز ز قهٔر ز زز٘ (0110و)7اص ز ززح٘ اصيفع ز ززٔ٘ صهن ز ززإأٗ اصةإ ٔ:ز زز٘.
http://www.hayatnafs.com/7aola_almar2a/psychiatricdisor
ders&mensrualcycles.htm
 ُ )05هإ ،عرت اصصاف ّ خإٌّ (0660و) 7مْسْع٘ عهه اصزيف ّاصهحهٔزيف اصيفعزٕ ط
( .)0فا سةاف اص را  .اصصاٍإٗ.
 )06عر ززت اة ززاص امح ززت (0666و) 7اصهف ززاول ّاصهال ززاوو ع ززإض صت اس ززاا عإ ٔ:زز٘ مز ز متإ
اةتم٘ اصيفعٔ٘ ّاصهينٔ٘ اص ْٓر.
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 )01عع ز إ عرززت اهلل (0110و) 7االبه ٝززاب اصيفعززٕ  :ز اصيعإٓ زز٘ ّاصهال ز ٔا .م هر زز٘
بدولة الكويت
والعول إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
األلهْ اك

 )00عع ز إ عرززتاهلل (0650و) 7االبهٝززاب اصيفعززٕ  :ز اصيعإٓزز٘ ّاصهال ز ٔا .االلهززْ
اك إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
 )00عفٔفٕ عرت اه ٔه0656و 7االبهٝاب ّاالىهحا  .اصتا اك إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
 )00ع ات٘ امحت0660و 7اص ق اصيفعٕ اكةانإ.االلهْ اك إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
 )01عز ززْض ٜٔفز زز٘ لز ززق0110و 7ضز ززيْط اكز ززإاٍص ّمَز ززا اا اكْالَز زز٘ (اصهال ز ز ٔا
ّاصةم .)،م هر٘ اصيَط٘ اك إٓ٘ اصصاٍإٗ.
 )02اصيامتٖ حامت  ً:أمحت ضزٔ اهلل0663و 7االبهٝزاب اصيفعزٕ ّعمقهزُ :اصهز بإ
صت ٚعٔي٘ مً مإالةزٕ اصةٔزافاا اصيفعزٔ٘ :اكي صز٘ اصيإٔ:ز٘ .سزاص٘ مالعزه ألز
ميالْ ٗ .لامة٘ عرت اصة ٓ  .لتِ.
 )03ألإٓ ززق عر ززت اصفه ززا 0110و 7االبه ٝززاب ّمإبز ز اصط ززرط ص ززت ٚعٔي زز٘ م ززإٓ٘ م ززً
اصإاتتًٓ .اجمله٘ اك إٓ٘ صهت اساا اصيفعٔ٘ .اصصاٍإٗ .اصةتف  01ص .10 – 0
 )04ألإٓ ززق عر ززت اصفه ززا (0111و) 7مصٔ ززاس  :ززك اصث ززاىٕ صمبه ٝززاب م هر زز٘ االله ززْ
اك إٓ٘ .اصصاٍإٗ.
 )05اصفاس ز ززه ا ز ززال مثص ز ززال ّ 8عرٔ ز ززت مال ز ززتٗ اصع ز ززٔت ّ 8اصز ز ز ع

عن ز ززا (0111و)7

االض إا:اا اصعهْبٔ٘ .فا نفا ٛصهيالإ ّاصهْأٓع .عناٌ.
 )06هإّٓززت سززٔانْىت رإازز٘ منززت عثنززاٌ لززارٕ (0656و)7اص ز ّاصةززإض ّاصصهز .
فا اصالإّف .اصصاٍإٗ.
 )11اصهحٔززاىٕ سززامٕ أمحززت نززهٔع0663 .و .معززهْ ٚاالبهٝززاب ّقهز اكززْا صززت ٚعٔيزز٘
مً مإضّ ٙمإٓطاا اصفاليف اص هْٖ اك مً :اكي ص٘ اصيإ .٘ٔ:ساص٘ مالعه ألز
ميالْ ٗ.
 )10من ززت عر ززتاصفها 0664و 7ف اس زز٘ ابهٔئ ٔ زز٘ ّ:ا ٜٔزز٘ الض ز إاب االبه ٝززاب ص ززتٚ
س اٌ احت ٚاصصإ ٚاك إٓ٘ .ن أ إّحز٘ فبهزْ اِ ألز ميالزْ ٗن بهٔز٘ زق األأٍزإ.
اصصاٍإٗ.
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ة: ٘ ف اس7و0115إأٍه:) احملنتاّٖ حعً ا10

بدولة الكويتوالعول
.ٔزز٘ اكفهْحزز٘ حم اص ززتمنا ع: وه زز٘ األبافمئزز٘ اصةإ.ٔزز٘ حم اصعززْٓت:اصةإ
٘الاصٔزز

010 -54 ص3 -4اصةتف
.٘ اص ز ززق اصيفعز ززٕ انز ززتا م رةز زز٘ اصإمحز زز7و0101عهٕ امساعٔز ززيف8) اكز ززتىٕ عز ززافل10
ٗاصصاٍإ
(. ٘ س ز ززٔ ْصْلٔ٘ اصين ز ززْ (اص فْص ز زز٘ ّاكإاٍص ز زز7و0661 ٔ ز ززيفٜ) مة ز ززْض خهٔ ز ززيف مٔ ا11
.٘ٓ  اإلس يت.ٕ فا اصف إ الامة7٘ٓ اإلس يت
 فا.٘ اصينزْ مزً اص فْصز٘ اىل اكإاٍصز7و0656 ٌّ) مي ْ منت أيف ْٓس ّ خإ12
.ِ لت.٘رَام
.ٕزز

 وهز٘ اصه.ٗ مإحهزز٘ حإلز٘ حم حٔزاٗ اكززإأ..  سززً اصٔزأس7و0114) اصينزإ مَزا13
.04 ص2 اصةتف
: املراجع األجنبية

1) AL-Attass,
Hadoon
Ali.
(2006):
Psychické
a
psychosomaticképoruchy
u
obyvatelJemenu
se
zvláštnímzřetelem k faktorůmpracovnízátěže (Město ALMUKALLA). Charles University. Prague  (ا إّحزز٘ فبهززْ اِ أل ز.
)ٗ ْميال
2) American Psychiatric Association (АРА) 1994. Premenstrual
disphoric disorder. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders. 411 ed. Washington. DC: American
Psychiatric Press;:714-718.
3) AnderschВ.;WendestamС.; Hahn L.;Ohman R. (1986):
Premenstrual complaints. I. Prevalence of premenstrual
symptoms in a Swedish urban population. J
PsychosomObstetGynaecol. 5:39-49.
4) Aneshensel, C.;Frerichs, R.; & Clark, V. (1981): Family roles
and sex difference in depression. Journal of Health and
Social Behavior. 22, Dec, 379-393.
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الدروظ املضتفادة مً اهلجزة اليبوية

أخررطا ت اىلررحزي سي صرسا قرريه ت مياررا غرريل ماررحؽ اررو مـييصررح زي مار ض اررط
ضبصررس قرريه ت مياررا غرريل يررا مرررحضهذ ماؿررط ،ويررا زي مار
ثالث مؿطهو غاة فقس أقح زهاحً يسهسً ( زهرو سغرال
غي ررنيااري ئ ،ر ر

زي اررح ؾررح ت ؼي

ضبره ميارا يراالً فطهرسً (يار

أةؿ ررأل أا ررة ( ئا ررة مىلطبا ررة سغ ررالااة ئ زي

( مس مررة مىلطباررة سغررالااة ئ زي

أغ ررؼ ز مر رةً محغيا ررة

أغررؼ اهررحض ًن محغياررة ةػررحةا ًة غررحااة ( سبهررحضن

مىلطباة سغالااة ؼي هص معاو ماػري بط ل و مكرىل بح

مضنر

غيىل قرح مر

غاايا او أ ل ه (. 1
اـي ؾدكاة ضغ ماح ضبصس قيه ت ميارا غريل ةرإل سغرال ميره ار ما معارح
ظ زً مطررحمإل مقاررحزن مطؾرراسن اررسزً غيررو أض ز أ هرراحل ز مررة ميرره سب ر

هررع ل

سب ر

غاـي قيه ت مياا غيل ةرب غحً ههرس ،با و او ض مكالح مفرالح فإةرا قريه
ت مياا غيل اسضغة ؼي مقاحزن مطهرحزن مراـيرال مردطراؽي

مررفوري مررسبري

مص ،حيص ماحقط ماجحح فإ ماحهة ت ز ،صحً اىلا اػسز خطحه ااحضك اػىلحه.
ف رط ،بارح – عبررو غيػريصري -أ ةألخررص مىلرربن فقرس أقررا اح ؼي أارؼ سبحيررة زي
ئخص برىلحماصا ؼي هص معاح .
ش وح مـيصة مؿدكاة مرحضخياة ؼي سبهرحضن سةػرحةاة اقرحؽ بحمررألثري
ذبسثهح ؼي اػحض سباحن  -ااحن ماحؽ أفوحضهل-

مر

ؼي مارح،ج مر اضوهرح ؼي اطر ض

جملرصر ررب ماؿر ررط .،ش وحة ر ر مـيصر ررة مؿدكر رراة اقر ررحؽ بهر ررصه مرر ررألثري

مارر ررح،ج
(2

فؿدكاة ماإل ضبصس قيه ت مياا غيل أمـيل ؾدكاة ؼي احضهذ ماؿطهة .
ا ررو هق ررطأ غ رررين مطغر ر ل ضبص ررس ق رريه ت ميا ررا غ رريل اا ررص ا م ررسه زي بىل ر ررا
هجطاررا األغاػ ررا مس م ررة سغررالااة ؼي غيسها ررة
فحاا

ع ا ررا يهررحزه ؼي غ رراا ت ار رره

ؾك ؼي أةا غاااهط بريك مؿدكاة مفصن مىلـياصة مر

رري

يرا مررحضهذ

( 1مقطنح  ،ه غف :م ق ؼي ااحن غيػيل ز ض مك ن مقحهطن ز .م .59
( 2مىلصط

ماس مطظ ق ميا :بس هح زض غة مػرين ماا هة اكحزض زض غة مػرين ماا هة صبية مفاك

مطهرح ،مىلرسز (265

م.30
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مرػ ررا

ررح ؾ ررأل مـي ررال ؼي ةرؿ ررحل سةػ ررح ا ررو ه ررسن سبه ررا

ارهح زي قصة موط اة مىلعن أةا مل ه اس ؾاا زبعهطن مىلطباة ف ػ بر ور
اررو قاح،يررهح  -بفه ر ت اىلررحزي -أاررة ارصحغرروة ظيي ر ة ر ض سغررال زي أاررل غيؿررطق
غيغطب زي مىلحمل م غاؽي بطارا فألمحز بصمك ضغل خحضطة مىلحمل او يسهس(. 3
زض غ ررة ؾدك رراة مطغر ر ل ضبص ررس ق رريه ت ميا ررا غ رريل ه ررا زض غ ررة ميؿدك رراة
غيدرحضن م اوحاي فاهرح ي ةر مىلـيصرة أا ر ارح هور
خرحضهح ت مرو ااحضن

س هرة

موصرحل مروحار ؼي سةػرح

حارة زبصارب ئارل مؿرحاية موحفرة ي ةر سةػرح

سبهحضن شبحمسن ميه اسى ئظاح (. 4
اقحؽ غرري مىلـيصرح بحئارس ث مر ارط بهرل ؼي اارحاهل أ سيرح ورح اراهل ارو
اكطفح ظ هصه ئاس ث صيح اقرسض غررياهل سيرح اطور ارو رثرحض ؼي ارحضهذ سةػرحةاة
سيح هو غيارحز،هل أمصرح ل ارو ا يارا اطر هط سبارحن ئيارحل مر ارألاا بىلرسهل ارو
هاح هربظ مفطق م غب بري مـيصح غييك مـيصح ئفوحض غياحزئ(. 5
ةررسضؽ غرررين مطغ ر ل قرريه ت مياررا غرريل ئ هصررحل زض غرررهح غررا اررو أغرراحب
ربيررف غيػرريصري; فهررل مل هػررر ما ااررحن مطغ ر ل قرريه ت مياررا غرريل اىلررحاي اررب
مىلـيصة فاهح(. 6

غرياا اىلحاالً يحفحً ز فقا اقاقا جب ة

جررطن ماا هررة شبحمررسن هررا ميرره سبقاقررة ثاررة احضخياررة زي ئاررح ةرررج ماهررح
ضغررل االاررا اهررحضهة يسهررسن مي ير ز سغررالاا سبر ؼي زةاررح م قررب

ػر ؽ فهرالً

مو أةهح وحة أههحً اطوة ةفرحااة ميه غيػر ى سضيرحةا سبهرحض ،مؿرحا بور
اح اىلحل مويصة او اىلاه(. 7

( 3مىلصط  :بس هح زض غة مػرين ماا هة م.30
( 4مض ة ض مسهو :قف ح او مىلـيصرة ؼي ؾدكراة مطغر ل ( صبيرة مر ما سغرالاا ظ ضن ئ قرحل مؿرإل
مو ه

سغرالااة

مىلسز ( 253ضبط  1406م.22

( 5ؾيإل ماس زبيا ماسه :زم ن سغال ها اطرن مػري ماا هة غينيشيط مىلحغيا مط بب ميػررين مػراة ماا هرة غيرنيشيط مىلحؾرط
جملصب ما ث سغالااة مػرين ماا هة  24 -18قفط 1406هر  7 -1/ة فصرب  1985صبصب ما ر ث سغرالااة ئظهرط
مقحهطن م.192
( 6مغع ما ضبصس :فقا مػرين ز ض ااح مض ث مىلطبا بري

ز .م م.7 -4

( 7طررا اكررطفه ضبصررس  :ا ر ل اـيررحهط ةفرررحح سبهررحض ،ؼي
سغالااة ئ قحل أب ؿيإل مىلسز (1

جررطن ماا هررة صبيررة ااررحض سغررال

ظ ضن مىلررسل مؿررإل

مػاة ( 28ضبط 1423هر /احضؽ  -بطه  2002م.26
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جررطن ماا هررة( – 8ميرره قررحااهح أفه ر مكررالن أ

ىالعمل غيرراررب ئاررس ث
ررديل
الكىيت
بدولتهػر

مرػرريال -برألار اررسبط مررسض ؽ اير مررسض ؽ مىللاِررط بىلررس مىللاِررط شمررك ملصررح ارررحظ بررا
ه ررص سب ررسث مىلـي ررال ا ررو اع ه ررح ا ررو اا ررح مردط رراؽي

ررسل

موؿ ررف

ار ررح

مره اة مفس (. 9
جطن ماا هة ح ي ة و رين ارىلسزن ااح ح و ري او مورحب ماحا ري
و ااهل أززي بسم ه ؼي بط ظ هص سبسث مىلـيال مص،

مىليصح بحمؿطح مر يا

وح ما أمـيل ئثط ؼي احضهذ ئاة مىلطباة سغالااة غألهرل بإبط ظ بىل
غيهح اري مضب هة ؼي

زب ة

جطن ماا هة سغالااة ئ مقال مضب هة سغالااة محا

أغحغا ؼي ااؿإلة سةػح غيػيل ااؿإلة ضيحةاة عبو ؼي احية احغة زي قط ن اطب هة
يسهسن ؼي

جطن ماا هة اراحغ اب طااىلة مىلكط مص ،ةىلاؿا قس ةىلوػ رثحضه

مػيااة ميه مفطز جملر صب اىلحً بهص ةػرطاب او خالل هصه مقط ن مضب هة
غير نىلة أ ةػر م
آلبح

غيطب
ةو

مىلرب مىلـيح

مسض ؽ غيػرفحزن م

ئباح (. 10
ااحمغري ش قياح

أؿيهط اسث ؼي سغال ااص بىلح ماإل قيه ت مياا

غيل اره ةرق زي مطفا ئميه ه احزث
( 8مالغرع زن مو

ةألا أ هػرفاس ااهح

جطن .مص ،ري صبطى مرحضهذ فقس

جطن ماا هة ةـيط :بو هؿح  :مػرين ماا هة ذبقا  :ضبصرس م هكرة زبرع م رحةا ز ض مىلارح

ؾي1423 1هر 2002/م م .99 -84خيا مصحز مسهو :زض غرة ؼي مػررين انيغػرة مطغرحمة برري

– ز ض مافرح،ؼ برري

ؾي1409 11ه رر 1989/م م.144 -127أب ر خيا ر ؾ ر قا :ؼي مرررحضهذ سغررالاا ز ض مفوررط غيىلحقررط بررري

– ز ض مفوررط

زاؿ 1417هر 1996/م م .50 -44مىلصط ،أوط ناح  :مػرين ماا هة مكر ا ة ضبح مرة مرطاار ق مرس
ؼي ةقس ض هح مػرين ماا هرة اورارة مىلااورح

مطهرح ،ؾي1418 3ه ر  1998 /ا 1م م  .223 -201أضبرع

ااهج ماإل ( ؼي مرسم ن ارو خرالل مػررين مكر ا ة غيىلطفرة – مضبارة – مردطراؽي-

مقرحهطن

رسثري
ضبصرس :

مراـيرال ز ض مػرال ميطاحمرة

ماؿررط مر ظهررب مضطيررة مقررحهطن ؾي1424 2هرر 2003/م م .76 -51مؿررجح ماررس مررطظيو :زض غررح ؼي مهررس ماار ن
شبالفر ررة مط ؾر ررسن( ضةهر ررة يسهر ررسن مرر ررحضهذ قر ررسض سغر ررال

ز ض مفور ررط غيىلحقر ررط قر رراىلح 1419ه ر رر 1999/م م-111

 .118غياحضوف ض ،قرفا مرطظيو ( مرس ز ؾرط ل  :ةارأل مـيرال زي طيارب ماؿرط ( ةرك مىليره خير مـيرال مطغر ل ضبصرس
قيه ت غيل ا 1مطغحمة ماا هة ماؿحضن سي صس قيه ت مياا غيل ؾطوة واسن مإلمال

ماؿرط ز .ز .م م

.151 -135
( 9مطظي ةا ماررس مطاال :جررطن ماا هررة زي غيسهاررة ماصررحشا سةػررحةاة م ر قررسارهح صبيررة ااررحض سغررال

ظ ضن مؿررني

سغالااة ئ قحل أب ؿيإل مىلسز ( 1مػاة ( 14ضبط 1409هر /أ ػطؼ  1988م.6
( 10اػررحةري أظيررس طيىلررة :زض ؽ اررو

جررطن ماا هررة صبيررة مفاكر

ز ض مفاكر م قحفاررة مطهررح ،مىلررسز ( 199ضبررط

1414هر  /ه ما  1993م .9
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قر فاهح ئبطهح

ةرقحل او أض ،ماس فاهح ئقاح
ىالعمل
اطاية
بدولت الكىيت
وح

ؾطب فاهح

شبص ض هُائ ئهيهح أ هص ه مػنيزز بىلااا زي أض ،غطب فاهح مشؼ سغال
ؿيهط فاهح ة ضه م نح مقس فطق هص سبحزث مىلـيال بري مهىلف مق ن شبري
مؿط ئ ماح
بصمك بح

ئمس .
ن حً أ احزث

جطن او ةكا واري او هرصرح قرسضيحً احنرطً

قا أ ةصوط أهل مسض ؽ غيػرفحزن او
بس هرهح غطهة غيسن ثالث غا

جطن حيػو أ ةؿري زي أ مرسم ن ؿيير ؼي

ثل أاط ماإل قيه ت مياا غيل بحزبهط بحمرسم ن قرحل

اىلحزي :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ غيرسثط٢ - ١ :

ارح أ قرىلس ميره يار مكرفح
مررا

ةررحزى قطهؿ رحً أخررربهل بررألاط زم اررا قررح،الً ( :هررح أههررح ماررحؽ ق مر

ت افي ر

شييو بهح مىلطب هصل مول بهح مىلجل فرإش رااررل واررل اي ورحً ؼي زبارة
يررس وفررحض اوررة هاحقررا ةا مىلررس

(11

ارره

هػررردسا طبريررف ئغررحما ؼي هص ،ررا – قرريه

ت مياا غيل. -
بررسأ غيػررية ط هيررة اررو غررردفحفهل بؿررألةا بؿررأل زم اررا فاىلهررهل هق ر ل :ةررا
غحاط بىلههل هق ل :ةا صبا

هاحك او قحل :ةا هألاا بألغحطري ئ مري!!

ؾرس ئشى بىلس فح ن مصا أبرا طحمر مرص ،ورح هرس فب مارا بىلرس فرحن ظ يرا مر
وحةر ربفررف ماررا هص اررا أاع ةررا غيررح هيقررحه اررو مررس قررطهـ

(12

فصررح وررح ااررا

أ

ا يا زي مطح،ف ميِا جيس رش ةر ًح قرح اة مسم ارا رري أةهرل أ رط برا قرااحةهل فقرصف ه
بحسبجررحضن اررره غررحل مررس اررو قسااررا مطررحهطاري فيجررأل زي بػرررح بحمطررح،ف زمررح ت
اىلحزي أ خيطيرا ارو هرصه مقطهرة مـيرحمل أهيرهح فوحةر

جرطن زي غيسهارة ضز مرو برو

ماحؽ ضنا ت ماهصح أ ماإل قيه ت مياا غيل أٌش ما ؼي

جطن زي غيسهارة بق مرا

اىل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررحزي :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﭼ سغط . 13( ٠٨ :
( 11نراف ةؿرألن مارس زبر ز :زض ؽ اػررفحزن ارو
ؿيإل مىلسز ( 1مػاة (17
( 12ناف :زض ؽ اػرفحزن او
(

13

جرطن ماا هررة صبيرة اارحض سغرال

ظ ضن مؿررإل

سغرالااة ئ قرحل أبر

ط 1412هر/ه ما  1991م.15
جطن ماا هة م م .16 -15

بو اجط :فرا ماحض ،ؾطح ق اا مادحض ،ا 7م 180ناف :زض ؽ اػرفحزن او
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ارسث مـيرال ؼي اارحن مىلرحمل

هنيضر با ماس هة أاة سغال مقاح ز مرهح
ىالعمل
اسثحً
بدولت الكىيت

سغ ررالاا وي ررا ؼي اا ررحن غيػ رريصري طياىلر رًح ة ررا ةقط ررة مر رر ل شب ررط ا ا ررو مف ررذي
ررو مر طررحل مايررهح سيوررة اررره قر زي ثالثررة مؿررط محا رًح ويررهح ؾررس ،س

مرراال
ر

جر ررطن بس هر ررة ار ررألضخيهل ؼي هر ررصه سبار ررحن هر ررص

غيػر رريصري يىلي ر ر

خرار ررحض

مركرطل ارراهل زمار ميرره فقههرل ؼي زهرراهل ةـيرطهل ماحفررص غيىلطفرة اقاقرررا فررح جطن
هق ررسضه

ا ررو او ررة زي غيسها ررة ا ررسث مـي ررال ييارر

أقرر حب م ررسم

ا ررو مطي ررحل

ئبط ض.
جطن أهل اسث ؼي احضهذ مسم ن سغالااة; ش بح جطن األغؼ موارح مػاحغرا
مألاة سغالااة ماؿط سغال
مل هوررو بغريهررح اررو ئاررس ث

مسفح مو اطاحارا ئهصارهرح ورح مررحضهذ

حاررة وررحغياالز ماىل ررة أ قىلررة بررسض أ اررح ؾررحبههح مل

هررنيضر غيػرريص برررحضهذ ريهررل افحؿيرحً ميرره غرررقالماة ئاررة شياعهررح اىليصارح
واف أ ميه مسمحن أ ها

جرط،
جررطن

ز ،صحً مو أاحوو خكاة ميرسم ن اور اطورع ةطرالق

ة ن األغاؼ.
فط مة

وفحح أةهح مال ميه قرط ض ظييرة سبر

جطن أةهح يهحز مقاسن فس

غيررنيااري ميرره م فررح مررسهاهل مرصػررك بطغررحمة سب ر فإاررح ا ر

وررطهل اررح ةكررط

مـي ررال :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ مر ب ررة٥٢ :
غرا حةا ؼي مطيرحل مرصهو ربطر غيىل قرح

هقر ر ل سبر ر

مىلقارح ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ﭼ ماق ر ررطن٢١٠ :
غيهررحيطهو هررل مطيررحل مررصهو قرراىلهل سغررال

ضبررحهل ميرره مر ص ر

مكرررب م اررح

مره اة بال اس ز(. 14
غررردط ا مررسض ؽ مىلرررب ئاوررح اررو ا ر زث مػرررين ماا هررة اررو أهررل أهررس ل
مسض غة مرحضخياة ح أمـيل ف ،سهح; مورو هرص ئارط هػررطاىلا ور بحارح أ قرحضئ
ميػ رررين; ئة ررا حير ررحا زي اطيىلا ررة ؾ ررطماة زي نر ر بؽي اه رراؽي ططهق ررة غ رررارحا

(

14

شبطار ر ضبصر ررس ما ررس ت:

جر ررطن ماا هر ررة  ..ا ق ررف زض ؽ مطير ررحل مر ررسم

صبي ررة مر ررسم ن مقحهطن مىلر ررسز(121

ط 1423هر/احضؽ -أبطه  2002م.6
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ىالعملرحهج غرررس ل
الكىيتزي اار
رحماـيط
بربدولت
بىلر ر

نر ر بؽي غ ررردط ا م ررسض ؽ مف  ،ررس مضب ه ررة ا ررو خ ررالل ط ررطهقهل ؼي ما ررح
غرس ل فقحً ميدط

1

غرررااحؾي ماررس ميصررح غيػرريصري; فإةررا ضيوررو اىلطفررة

آلااة(-: 15

مرألوس او ق ة سبسث أ م قىلة مرحضخياة اره هكا غرس ل بهح.
م اس.

2

بصل زبهس ؼي طيب ئخاحض م ضزن ؼي غي ن

3

اىلطفة اس ز مىلق ؼي ةقس ئخاحض.

4

أاو ررح م ررسم ن خحن ررىلة مياكر ر م مؿ ررطماة ؼي مور ررحب مػ رراة ماػر ر خحن ررىلة
ميرجحضب.

5
6

االاـية غيط ا م اط بهح مػرين ماا هة ةع ل مرؿطهب.
االاـيررة أ مطغ ر ل قرريه ت مياررا غرريل قررس ربررص بىل ر

غي قررف مقررس بىل ر

غيىلحهس اح أ اه ت ماا.
7

هاحك أا ض ؼي مػرين ماا هة قب ذبسهسهح قسضً افحقحً فال هقحؽ مياهح.
جطن ماا هة ؼي افه اهرح م قرحؼي زضؽ قار أ اور احضخيرحً ..ففاهرح ارو م لىلررب
م قفح اح هػهل ؼي ااصاة مط ح مىلقر

احزثة

بارح مراقري سضيرحةا س رح مفورط .،ؼي

ال ةفىلرحً
جطن مو ري او مف ،س م اىل ز ميه غيػريصري زهارحً زةارح قر ً مصر ً
(16

غىلحزن .
أهل مسض ؽ م ضيواارح ةرفرح بهرح ارو أارس ث

جرطن هرا مر

رري صبرطى

مرحضهذ ويا ئهصارهح اوحةرهح ؼي احضهذ مسم ن ارص ؼي آلاا-:

( 15مػيصا ضبصس بو قحا  :ن بؽي غردط ا مرسض ؽ مف ،رس مضب هرة ارو مػررين صبيرة ماارح

مىلرسز ( 159م م

.90 -87
( 16مقط  ،اطي ض ؾس :زض ؽ او

جطن ماا هة صبية م ما سغالاا ظ ضن ئ قحل مؿني

سغالااة مو ه

( 497مػاة ( 44ضبط 1428هر /هاحهط 2007م .98
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ىالعمل
الدرظالكىيت
بدولت
التدطيط والتيفيذ واألخذ باألصباب وحضً التوكل على اهلل-:
األول:
مر و ميه ت نط ضن ؾطؾي ..نط ضن ورصحل سضيح ؾطؾي سبففي ت

ةكطه  ..قحل اىلحزي :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ئةفحل .٢ :قحل اىلحزي :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﭼ مطالق. 17(٣ :
او غيىلي أ ظبحح و مص هر قف ميه اػو ربطاطا اافاصه خحقة ش وح
هص مردطاؽي او قح،س مـيال ه ضغ ل ت قيه ت مياا غيل ا يها مىلاحهة
س اة هطمحه مىليل مطبحةا.
مردطاؽي مسقا

ئهس ل م ن ة ؼي غري اطوة مطغ ل قيه ت مياا

غيل هُىلس ؼي غرافحز و ي ة

مردطاؽي ثل هألاا مرػسهس مطبحةا ماس سبحية

سيح ه اا سيؿط ماة ي ب مردطاؽي ماس و اػيل ب ه مسة او مسح غياهج
مطبحةا ماؼ او ةحفية ئا ض(. 18
مل رب ر ااررحن مرراإل قرريه ت مياررا غرريل اررو ئخررص بحئغرراحب قررؽي مل اىلررس ؼي
م قرر ةفػ ررا مر ور ر فهر ر مقح،ر ر (أمقي ررهح ا ور ر
زبا ف هألاط غيػيصري بحمرسضب .احزث

جرطن ايرا برحغي قف مر اؿرهس بألةرا قريه

ت مياررا غرريل وررح هألخررص سباطررة سبررصض
أاررط قررغط أ ورررب اررو بررري ئغرراحب
مرورل ميه

ا ررو ه ررص غياطير ر ظب ررسه هىل ررس

(19

خيطررؽي ربطاطرحً ياررسً ضبوصرحً مور

اراحطررح م ر فىليررهح ؼي

جررطن ماػرررطاب

جطن اح هألاا-:

( 17مقط  :،زض ؽ او

جطن ماا هة م .98

( 18مؿجح ماس مطظيو ماس م اس :زض غح ؼي مهس ماا ن شبالفة مط ؾسن ضةهرة يسهرسن مررحضهذ قرسض سغرال ز ض مفورط
غيىلحقط قاىلح ؾي 2006/2005 5م.118
( 19أظيررس ب ررط هال مي ررا ضبص ررس :ؼي مػ رررين ماا ه ررة ق ررط ن زب ةرر

سب ررصض سبصحه ررة ور ررحب ئا ررة ظ ضن ئ ق ررحل مؿ ررني

سغالااة مس اة مىلسز( 54مػاة ( 16ضي 1417هر /اؿطهو م حةا (ة فصرب ر وحة
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العدد الثاني المجلد ( )7مارس 1024م

الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

راإل قريه ت ميارا غريل ميارحً – ضنرا ت مارا -برحما اوحةرا شي ههرحً
ىالعمل
الكىيترف م
أ-بدولتاويا
ضز م ز ،رب مر وحةر مارس مراإل قريه

ميه وفحض قطهـ ماق بألز ئاحةرح

ت ميا ررا غ رريل ئه ر او ررة م ررصهو و ررحة هألشيا ة ررا مي رره أاحة ررحاهل ز ،ىله ررل
هألشيا ةا ميه مقاساهل(. 20
ب -شهحبررا قرريه زي أبررا بو ررط ؼي اررط مـيهرررين-

ق ر مقاي م ررة احمررة و ةررا اقاىلررحً

اطقرحً ميرره مرورررل مػررطهة اررري زخ ر ميرره أبررا بوررط قررحل مررا أخ رطَا اررو ماررسك
فقحل ما صيح هل أهيك بألبا أة هح ضغ ل ت(. 21
ا-

خط يا ماالً او با أبا بوط او بحب خيفا.

ز-

خراحضه قيه ت مياا غيل حض ث ض مرهيا وفحض قرطهـ بقرحةه فارا غيرسن ثالثرة
أهح .

هر -األاري اىلطفة اح هسبطه موفرطن مارػراه ميراإل قريه ت ميارا غريل قر اا ارالؼي
اح قرس هػررجس ؼي غي قرف .هرص مرس ض قرح برا مارس ت برو أبرا بورط مكرسه  .ضنرا
هىل ز زي اوة قا مفجرط ماؿرىلط موفرطن

ت ماهصح فوح هاق ماهصح أخاحض مق
او قطهـ أةا هاا اىلهل ؼي اوة(. 22
-

خفرح أثررط – ماررس ت -بغرال مررحاط بررو فهررين ض اررة ئ اررح ار ل مغررحض ماطىلصررح
او مااهح.

ظ -قاح أمسح با أبا بوط مكرسه  -ضنرا ت ماهرح -سيهصرة ا قرا مطىلرح قرس
مسا بص

ماطحقري.

ح -دبررحه مرراإل قرريه ت مياررا غرريل زي غيسهاررة غيار ضن اررو ططهر خفررا خيريررف مررو
مططه ر غيىلرررحز اػرررىلاا ًح بررحبو أضهقررؽي ميرص هررا ميرره مق ر  .بىلررس أ

مررس ه ميرره

سااررح بررحمط ايرري ماررس مغررحض زي ررري شمررك اررو غي قررف م ر دبىلياررح ةق ر ل:
زهااررح سبااررف هررسم ةح زي ئخررص بحئغرراحب مررس مر و ر

( 20ناف :زض ؽ اػرفحزن او
(

21

اررو هرررهل غيػرريصري

جطن ماا هة م.17

مغع ما :فقا مػرين م 172ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م.17

( 22مغع ما :فقا مػرين ما طا :فقا مػرين ناف :زض ؽ اػرفحزن او
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جطن ماا هة م م .18 -17
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعمل مىلق فىلياا أ هىلاس ماـيط ؼي اهحاا ماىليل أ زهااح زهو غرىلا مصر
مرىلطايهل
بدولت الكىيت
ا و ميه ت اب ئخص بحئغاحب(. 23
أاح اػو مر و ميه ت فقس قحااا قيه ت مياا غيل ه خيطا او بري
قف ل او هضبك ةا ماقري ه

أ هقطأ غ ضن هؼ زي ق ما

هفىل او ئغاحب

اىلحزي :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ هؼ او آلهة . ٩ :ثل حي

ف ق ضة غهل مض ب.

وصمك او اػو ا ويا قيه ت مياا غيل ميه ت اىلحزي اح ضز ؼي ق ما
اىلحزيﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ مر بة
او آلهة .٤٨ :قس ميل أ ضبا مو هرديه ماا مو ههاىلا.
زبهس ماؿط ،مص ،هُاصل هُارِغِه با يا ت اىلحزي حيحمفا ز ،صحً مر فا
مطبحةا فوالهصح هػري اىلحً ما ققح

سل غيطغ او ماس ت اىلحزي فص صس قيه

ت مياا غيل ض ل هقااا بألةا هػري ف ضمحهة ت اىلحزي وافا فقس يحهس ؼي ت
ا يهحزه ؼي غاا جيحز أض ،ز ض مإلغال

أةا قيه ت مياا غيل اح وح هطوو

أ هػح ضه مؿك ؼي ططهقا ويصح اهه ؼي ططه

مضنرا مكىل بح غيك ططهقحً

رخط هوص اره ور ما ماجحح قيه ت مياا غيل(. 24
الدرظ الجاىي :وضع الزجل املياصب يف املكاٌ املياصب-:
م ةـيطةح ؼي غيهح م قرح بهرح ور ارس ارو مرصهو ؾرحضو ؼي

جرطن ارب مراإل

قرريه ت ميا ررا غ رريل م ي ررسةح أ مرراإل ق رريه ت ميا ررا غ رريل اررسز غيه ررح مرر ارف ر
قسض و ةػح

اوحةحاا او هاح ةرىليل نب مطي غياحغ ؼي غيوح غياحغ فور

ةػح ااػط غيح خ ير مرا بحمررحما فىليره ور اػرإل ل أ ُه ػرو خرارحض ارو ُهػراس مراهل
م ؿيررح،ف غيهصررة فادرررحض ئوفررح هػررراىلس مهررىلفح
هػصه بحجملحاال
ؼي اسث
(

23

هيغررا اررو قررحا ؽ اىلحايررا اررح

س هح مطؾح ى اح هؿراههح .ةررىليل ور هرصه ارو أز ض غيؿرحضوري

جطن او غيػيصري أ ريهل (. 25

مغع ما :فقا مػرين ما طا :فقا مػرين ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م.18

24

( مؿجح  :زض غح ؼي مهس ماا ن شبالفة مط ؾسن م.118
( 25ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م .18
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعمل
ظ الكىيت
بدولت
درظ يف صياصة األمور-:
الجالح:
الدر
هالافي أ ماإل قيه ت مياا غريل وررل أغرط ض اػرريه فيرل هطيرب مياهرح

ل قية احغة مل هر غب ؼي طالمهل

ارو

بقسض مىلص غيا ؾي بهل.

غرررأليط مطغ ر ل قرريه ت ميا ررا غرريل زم رراالً خرراريً بططه ر مك ر ط ماػ رررىلري
خبرباا ميه اغحماة غيطحضزهو ةـيط ؼي هص

خراحض زي موفحهة ارسهح فرإش ورصير

ؼي أاس م اؿطوًح غردساا ةرفب سي هارا.
اب هصه غيط ةة ؼي نب شبطة فإ ماإل قيه ت ميارا غريل أقرط أ هرسفب رو
ض ايرا .أبه أ هرط أب بوط مكسه با ئ ماصل ؼي هرصه

جرطن نرطب ارو مىلارحزن

هااغا سبطم مياا اػراىلس مااحبة فاا.
اف مطغ ل قيه ت مياا غيل اب أبا بوط ميه افحقا شبط ا ربري مغرحض
مص ،هأل

ماا ربري ه يا بحً ؼي دبحه ماصو مرهيا غيطرحضزهو ارسز ئؾردحم

مصهو هركي بهل ؼي أثاح ميج

ماا اهصة و ؾدل .ثل محز مطغ ل قريه ت

مياا غيل زي باررا ف يرس قطهؿر ًح برسأ اهرطب سبكرحض ا مرا بىل ر بحمفرارح مرصهو
و ماهل راحل ضبصس قيه ت مياا غيل افطه زاا بري مقاح. ،
أ مع مطغ ل قيه ت مياا غيل زي ميا بو أبا طحم ؼي هرصه ميايرة مطهاارة أ
هطاس ،بطزه مص ،هاح فاا أ هرػجه با ميه غرطهطه ؼي هجىلرة ارو ميار

فيرة ارو

سبطؽ ةػ مطغ ل قيه ت مياا غريل ارو باررا زي ز ض أبرا بورط مكرسه ثرل خرطا
مررطيال اررو خ خررة ؼي ؿيهطهررح زي ررحض ث ر ض .زي مغررحض مررص ،غررر زمرا مىلاحهررة اكررري
مطغ ررحمة شبحشي ررة اػ رررقا اه ررحضن وحاي ررة اطور ررا ؼي اط غ ررة مك ررص

م اؿ ررة

ةقطح (. 26

( 26مغع ما :فقا مػرين م م.172 -171
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

الدرظ الكىيت
بدولت
ىالعملمعزفة الزجال (األعداص)-:
الزابع :يف
غيرألا مير طوح م قح بهرح ئؾردحم ( ماصرحشا سةػرحةاة ميرصهو ؾرحضو ؼي

قراب ارسث

جررطن جيحبر ًح أ غريا ًح هررسضك مفرحضق موراري بررري مرافؼ سةػرحةاة غيػرريصة

جملحهررسن مررافؼ سةػررحةاة موررحفطن م ر ضيوررو أ او ر خرررين وصررح ضيوررو أ او ر
احوطن ؾطهطن ػيح هقس صيحشا اراحهاة ضيوو أ ه يس اح ضيحثيرهح أ هقحضبهرح ميره ارس ض
مرحضهذ سةػحةا.
اااصرح ةقر ل " ئؾردحم" فإةارح ةقكرس ؾدكراة مطغر ل قريه ت ميارا غرريل
فهر مياررا مكررالن مػررال مقررس ن ئغر ن ؼي ور ؾررا ئةررا اكررطفه طبرررحض فيقررس
أاول خطة

جطن زِبّطهح أاػو اسبري اره أةا وح او ض مرهح زقرهرح أةرا مل هىليرل:

(خبط ا ضغ ل ت قيه ت مياا غيل أارس ارري خرطا
مكررسه

رل أبررا بوررط

فهررطب بررصمك أض

(27

ميرا برو أبرا طحمر

أبر بورط

صيررح ةقكررس ؾدكرراح أخررطى غررحهص ؼي اطاا ر شبطررة
اررو هررصه مؿدكرراح ايررك م ر

مك ر ض ؼي مره ر اة مفررس

ميص خبط ا ضغ ل ت قيه ت مياا غيل -:
 1ؾدكاة ميا بو أبا طحم  :ةا صير شا مؿرحب

(28

غيهر ا بافػرا ؼي غراا اػرحمسن

مطغ ل قريه ت ميارا غريل ميره شبرط ا ارو اورة فيقرس قرحل مرا مطغر ل مورطهل :
(ةِررل ميرره فط ؾررا اػررج بررربز ،هررص سبهررطاا ئخهررط فررال فاررا فإةررا مررو خييررل
(29

ماررك ؾررا اوطهررا ارراهل.

فاررح ضنررا ت ماررا ميرره فررط ف ضغر ل ت قرريه ت

مياا غيل راا ًح اطصإلا ًح ثق ًح ارو ق مرا ( :ةرا مرو خييرل مارك ؾرا اوطهرا فيرل
خيف قب مػا ل
ف ق مفط ف ز

طَىلو مطاحح

ضنذ سبجحضن مل هُ ِرسّث ةفػرا برأل هُرضك

مربز ؾراإل ًح ش اجرل هؿراا اجرل سةػرح بر ةرح فارا وصرح ورح

هاررح ضغ ر ل ت قرريه ت مياررا غرريل فوررح ة اررا هاررحك ههحاررح ميصؿررطوري مررصهو
وحة هرطيىل

فري ةا ميره مفرط ف ارػرجاحً برربز مطغر ل قريه ت ميارا غريل

( 27بو هؿح  :مػرين ماا هة ز ض زبا بري

ا 2م 93مطظي ةا :جطن ماا هة م م.7 -6

( 28أغيل ميا بو أبا طحم – وط ت يا – ه بو مؿط غاري وصح هصوط بو غ حق اصوط ض هح أخطى أةا أغيل
ه بو اػب قا بو غاب سيح أ

جطن قىل ؼي مػاة م حم ة مؿرطن ارو ماىل رة فصىلاره شمرك أ مصرط ميرا ااارص ك

وح مؿطهو غاا أ هعهس مياهح بقيا  (.مطظي ةا :جطن ماا هة م. 7
( 29بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م 91مطظي ةا :جطن ماا هة م.7
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعملةرا ضغر ل ت فيرل هربار ورصمك ارره أقرا
هؿو أ
فالالكىيت
بدولت

فقرح ميرا ضنرا ت

ماا مو مفط ف(. 30
مل هقركررط ز ض ميررا ضنررا ت ماررا ميرره ما ر ميرره فررط ف مطغ ر ل قرريه ت مياررا
غيل ف ػر بر

مطغر ل مورطهل  (:أارطه أ هرديرف بىلرسه سيورة ارره هرنيز ،مرو

ضغ ل ت قريه ت ميارا غريل م ز ،رب مر وحةر مارسه ميارحؽ ورح ضغر ل ت
قيه ت مياا غيل ماؼ سيوة أاس ماسه ؾا خيؿه مياا

نىلا ماسه غيح هىليرل

او قسقا أاحةرا قيه ت مياا غيل ( . 31ؼي هص مروياف ثالثة أا ض -:
أاحةررة مطغ ر ل قرريه ت مياررا غرريل ؼي و ر مـيررط ل ئا ر ل اهصررح وحة ر

أ-

اطيررة " َف رطُب قح ،ر هق ر ل :

جررطن هررسف ًح أورررب بو ر ري اررو مرصػررك

ض

جبعهإلررح أخالقاررة قررس هػررصا مـيررطل شبطررري برجح ظهررح موررو ااط ر ضغ ر ل
سغررال ؾررا رخررط اررح مفررطق بررري سغررال بررري غياررحزئ ئخررطى ش وررح ه ر
ارألغراًح بهرح ؼي ربيارا مرو أخالقاحاررا ؼي غرحمح
غيؿطو م

ارة شبطرطم ارحش غرراق ل

حزض ( ئاري اوة ز أ هطز ماهل أاحةرحاهلم ارح أغرط ارح ضيورو

أ هره ُص ُه اارح هألويرهل مغرافي ( :ئارري ذبر ل زي غرحضق نرحم ئاحةرة..
احؾحه (. 32
ب -أاحةة ميا بو أبا طحم ضنا ت ماا– ااح أ ( ئاري قيه ت مياا غريل
مو هوٍيلف بطزِّ ئاحةح زي أهيهح
ا-

أاااحً.

أ مصياررة ضز م ز  ،ررب زي أق ر حبهح ؼي ا ررس ش اه ررح اه ر اة يه ررحز فص ررو ه ررسض،
فيىلر قطهؿ رحً األخررص ميا رحً ضنررا ت ماررا اارررقل مَصررح فحاهررح ضغ ر ل ت قرريه ت
مياررا غرريل مل افىل ر شمررك هررا م ر مطن ر مصررحضن بررو م ماررس ميرره أبررا
طحم اره هسفب ماهل ضغ ل ت قيه ت مياا غيل ماقري ه.

( 30بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م 92مطظي ةا :جطن ماا هة م.7
( 31بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م 93مطظي ةا :جطن ماا هة م.7
( 32خيا  :زض غة ؼي مػرين م  135مطظي ةا :جطن ماا هة م.7
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعملرا بورط مكرسه – ضنرا ت مارا  :ةرا أصير شا غيرنياو مكرحزق مكّرسه
ؾدكاة أب
2بدولت الكىيت
أ ل مطيررحل ضيحةرحً غيكررسق سيررح يررح بررا مطغر ل قرريه ت مياررا غرريل ؼي أايررك
مـيط ل أاطيهح

(33

غرألش ضغ ل ت قريه ت ميارا غريل ؼي

اِىلج مىل ت جيس مك قحااًح فطصرب أ هكرط

جرطن فقرحل مرا

ضغر ل ت قريه ت ميارا

غ رريل ؾ ررط ؼي سم ررس ز ررح فور ررح أ نر ر ه سيحم ررا بافػ ررا بألهي ررا ؼي غر رراا
شمك-:
 اهر ارا بحغيررحل  :وررح أبر بوررط ضنررا ت ماررا ضيرالً ش اررحل فيصررح طصررب ؼي مكر اةبرررح ض ايرررري اراػررهصح ؼي ز ضه هىليفهصررح مررس زً مررصمك ب ر

أبررح بوررط مل هورررف

بررصمك فيقررس أخررص اىلررا احمررا ويررا بىلررس خط يررا اررب مطغر ل قرريه ت مياررا غرريل
اره أ أبحه أبح ق حفا – وح

هع ل اؿطوًح وح قرس شهر بكرطه – زخر ميره

رل أبا بوط بىلس خط ا أبا بوط فقحل  ( :ت ةحل ئض ه قرس فجىلورل سيحمرا ارب ةفػرا
فقحم أمسح ( :وال هح أب ! ةرا قرس ارطك مارح خرريً ور ريً قحمر ( :فألخرص أاجرحضً
ف نىلرهح ؼي و ن ؼي ماا مص ،وح أبرا ههرب احمرا فاهرح ثرل نرىل مياهرح ث بر ًح
ثل أخص باسه فقي ( :هح أب نرب هرسك ميره هرص غيرحل قحمر ( :ف نرب هرسه ميارا
قررحل ( :بررألؽ ش وررح اررطك موررل بهررص فقررس أاػررو ؼي هررص بررالا موررل .

ت اررح

اطك ماح ؾاإلحً مواحل أضز أ أغوو مؿاذ بصمك (. 34
 اه ر ارا بافػررا  :ياررس أب ر بوررط ضنررا ت ماررا ةفػررا فررس ف ميطغ ر ل موررطهل (فيقررسال فرسخ أبر بورط ضنرا
ةرهه ضغ ل ت قريه ت ميارا غريل أبر بورط زي مغرحض مرا ً
ت ماررا قار ضغر ل ت قرريه ت مياررا غرريل فيصررؼ مغررحض مااـيررط أفاررا غرراب أ ااررة
هقا ضغ ل ت قريه ت ميارا غريل بافػرا

(35

مقرس ضأى فارا يُ رطً فألمقصرا مقارا

مررإلال خيررطا ااررا اررح هررنيش ،ضغر ل ت قرريه ت مياررا غرريل

(36

بر ةررا ضنررا ت ماررا

( 33ةقكس بصمك اح اسث بىلس سغط ااح أ مطغ ل قيه ت مياا غيل اسث قطهؿحً حبحزثة سغط فحضاس و ري ػيرو
وررح أغرريل شهر ماررحؽ زي أبررا بوررط خرررب ه بررحشبرب فقررحل ررل ( :ت مررإلو وررح قحمررا مقررس قررسق  ( .مطظي ر ةا :جطن
ماا هة م. 8
( 34بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م 96مطظي ةا :جطن ماا هة م.8
( 35بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م 94مطظي ةا :جطن ماا هة م.8
( 36مػهايا :مط  ،ئةف غيطاىلة زبصحماة سيكط ا  2م ( 4مطظي ةا :جطن ماا هة م. 8
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ىالعملارا بافػا " ؾرس اعةا ميه ضغ ل ت قيه ت ميارا غريل قرحل( :
الكىيتاه
ةراجة
بدولت
قري فإصيح أةرح ضير

قترير هيور ئارة فىلارساح قرحل مرا ضغر ل ت قريه

ارس

ت اىلا ررح أ ا ررطى وا ررف ق ررحل :ذب ررع مل هقرر

ت ميا ررا غ رريل ( :ذب ررع

ربرف; ئ اعِةراُ ميره ضغر ل ت قريه ت مياررا غرريل ؾرغيا مررو خ فرا ميرره ةفػررا;
ئة ررا أههررحً ضأى ا ررح ة ررعل بطغ ر ل ت ق رريه ت ميا ررا غ رريل ا ررو ماك ر
ناقة مغحض اب فطقة ئه

و ة ررا ؼي

اؿة مغطبة (. 37

 أاح اه ارا بألهيا فراس ؼي أةا غيح هحيط اطك باحاا ظ يرا سيوة(. 383

ؾدكرراة ماررس ت بررو أبررا بوررط :ةهررح ؾدكرراة أاااررة ميرره مػررط ور اررة ميدرررب
اايغررة مررا بو ر أاحةررة فيقررس أاررطه مررسه أب ر بوررط أ هرػررصب صررح اررح هق مررا ماررحؽ
فاهصح فوح هو ؼي قطهـ ةهحضه اىلهل هػرصب ارح هرألشيط برا ارح هق مر ؼي ؾرأل
ضغ ر ل ت قرريه ت مياررا غرريل أبررا بوررط ثررل هألااهصررح ش أاػرره فادربهصررح سيررح
هو ؼي شمك ما ارو شبررب

(39

ميدرب مص ،هػرفع بحسبسهح
4

فورح برصمك ا رح ً ميطير ئارري ميػرط مورر
بحسبسث.

ؾدكرراة مررحاط بررو فهرررين :وررح مررحاط ا مِررسً اررو ا مِررس ،ئظز وررح أخررح مح،ؿررة
با ر أبررا بوررط ماررس مررطظيو بررو أبررا بوررط ئاهصررح فألغرريل مررحاط ه ر ػيي ر ك ررل
فحؾض ه أب بوط فحمرقا وح اػرو سغرال

(40

ةراجرة سبػرو غرالاا أارطه أبر

بوط أ هطمه اصا ةهحضً ؼي ضماح أه اورة فرإش أاػره أض ح مياهصرح فحاريارح فرإش
ماس ت بو أبا بوط س ارو مارسهصح زي اورة أاارب مرحاط أثرطه برحمغال ارره هىلفرا
أثطه فاكاا ؼي ضماح ماحؽ

هفطو ما

(41

فوح برصمك صير شا شبرحز مكرح

ئاري.

( 37مػهايا :مط  ،ئةف ا 2م 4مطظي ةا :جطن ماا هة م.8
( 38هػرفحز او خرب ض ه بو غ حق ةقيا مػهايا ؼي ورحبا أ ظ ية أبا بورط أ ض ارح بار مرحاط وحةر اػريصة هرحيط
اب بارهح مح،ؿة ضنا ت ماهصح بىلس هجطن أبا بوط مكسه  ( .مطظي ةا :جطن ماا هة م. 9
( 39بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م م  95 -94مطرب:،احضهذ مطرب ،ا 2م .246مطظي ةا :جطن ماا هة م.9
( 40مطرب:،احضهذ مطرب ،ا  2م م  .246 -245مطظي ةا :جطن ماا هة م.9
( 41بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م 94احضهذ مطرب ،ا 2م .246مطظي ةا :جطن ماا هة م.9
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ىالعملمس ررح بار ر أب ررا بو ررط مك ررسه  :ةه ررح صير ر شا غي ررطأن مك ررحسبة مك ررحبطن
الكىيتك رراة أ
 5بدولتؾد
جملحهررسن

رػرراة مل ههيررهح اغررحزضن أباهررح مل دبررع ميرره فط قررا ب ر قحا ر بررس ض

ئبطررحل فيقررس وحةر ش أاػر اررألاا مطغر ل قرريه ت مياررا غرريل أبررح بوررط سيررح
هكي هصح او مطىلح

غيح غوو ماحؽ مو مطي

بػفطاهح ةػا أ دبىل

خطيح او مغرحض أارهصرح أمسرح

ح مكحاحً فيصح ضذبال شها مرىلي مػرفطن فرإش مراؼ

ح مكح ف ي ةطحقهرح ؾرقرا برحثاري فىليقر مػرفطن ب ارس ةرطقر برحآلخط
فػصا بص

ماطحقري

(42

وصح وح او قربهح شوح،هح قسضاهح ميره ا يهرة

مط ضئ ا قفهرح ارو يرسهح أبرا ق حفرة مرص ،أؾرطةح مارا غرحبق ًح ا قفهرح ارو أبرا
يهرر اااص ررح غ ررأل ح م ررو أباه ررح فقحمرر  :أزض ،فيط ررل خ ررسهح مطص ررة ط ررطح ااه ررح
قططهح(. 43
ايك وحة ا قرف رل أبرا بورط ضنرا ت مراهل هرا ا قرف اقرس صي شير ًح ا حمار ًح
ئفررط ز ئغررطن غيػرريصة م حبرررة أهررح

ررو مكررحبطن أهررح مؿررس ،س وصررح اقررس ماص ر شا

ئا مضباة ئباح شو ضً ةحثحً اطباة اىل زهل صبحهسن مافؼ صبحبهة غيكحم .
ؼي اقحب ر هررصه مؿدكرراح غيػرريصة جملحهررسن اقررف ؾدكررارح أخطهررح وحفلطاررح
اررس هصح ااررحق

ؾررضو اىلهررح ؼي غيىلرِقَ ر لس ةهصررح

ئخررطى ؼي مػرري ك مرررفوري

ؾدكاة ماس ت بو أضهقؽي ؾدكاة غط قة بو احمك.
أاح ماس ت بو أضهقؽي فط ل أةا وح ميره زهرو مؿرطك فإةرا ورح اركرف ًح بكرفح
ظياررسن فقررس أغرررأليط مطغ ر ل قرريه ت مياررا غرريل أب ر بوررط ماررس ت ماررس صح ميرره
مططه ر

زفىلررح ماررا ض ايراهصررح قا ر شبررط ا زي مغررحض بىلررري مررا خررطا اىلهصررح .ض ررل

ؾررطوا فإةررا مل هوؿررف أاطهصررح طالق ر ًح ض ررل أ قطهؿ ر ًح قررس يىلي ر اح،ررة ةحقررة غيررو هررطزه
ميرراهل اارحً أ ااررحً .فوررح ماررس ت بررصمك مطير شباِّررط مررص ،هااررب وط ارررا بحغيررحل
اهصح ال مر صو .مر أغريل فيرو هعهرسه سغرال

خرري طاقر ًح سبرسهح ضغر ل ت قريه

ت ميا ررا غ رريل م ررص ،هقر ر ل فا ررا ( :خا ررحضول ؼي زبحهيا ررة خا ررحضول ؼي سغر ررال ش
فقه

هاس أ أبح بوط ضنا ت ماا ااري أثاح مططهر زي غيسهارة قرفح غرطهطن مارس

( 42بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م م 94مطظي ةا :جطن ماا هة م.9
( 43بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م .95مطظي ةا :جطن ماا هة م.9
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ىالعملفويفررا ثحةاررة اررب ةفررط رخررطهو بحغرررقس أهيررا أه ر ضغر ل ت قرريه ت
الكىيتقررؽي
بدولترو أضه
ت بر
مياا غيل زي غيسهاة(. 44
أاح غط قة بو احمك فإةرا ضي ر أصير شا مطير غيرحوط
مررط ،سبررح،ؽي ؼي غرراا سبك ر ل ميرره غيررحل

(45

غرررإل حض بررا ز

مرص ،ههرطب بور مقرال
آلخررطهو فيقررس وررح

يحمػ ًح ؼي ةحز ،ق اا ارره قرف ميراهل ضير اراهل فقرحل ( :ت مقرس ضأهر ضوارة ثالثرة
اررط ميررا رةف ر ح ةررا ئض هررل ضبصررسً أق ر حبا قررحل غررط قة ( :فأل اررأل ماررا بىلرراحل أ
غررو

او ر قيرراالً ررل قررحل :مىليررا ثررل

ثررل قير  ( :صيررح هررل بار فررال هارغر نررحمة

غو  .قحل غط قة :ثرل قصر فرسخي برا ثرل أارط بفطغرا فقارس مرا زي بطرو مر ز،
أاررط بػررالاا فررألخطا مررا اررو زبررط اجطاررا ثررل ةطيق ر

وا ر أضي ر أ أضزه ميرره

قطهـ فآخص غيح،ة ماحقة. 46( ..
بصمك هو غط قة قا أ ههصبا سغال جيي اىلسةا ( وألم ل ارو ئمرط ب بر
وررألم ل اررو ماررحؽ ةيرقررا بهررل ؼي و ر اوررح ظاررح أ مإلررك مررصهو اررح أ اررربق أاررح
أمااهل قطب ماق ز اططق أمسحمهل أقر

مفهرة هرا ارط ارره هكرا

مرصه

ميرره غرررىلس ز ئ هااىل ر ااررحز،هل نررصح،طهل مطنررهل اررو أي ر أ هكرري زي قطررب
ماق ر ز ههررىل أهررسههل ميرره أو ر

مررصه

مفهررة  ..ةهررل ا ي ر ز ؼي و ر اوررح

ظاح (. 47
ؼي ربيررف ميررا ضنررا ت ماررا مررو مرراإل قرريه ت مياررا غرريل ؼي أز م ز ،ررب مر
مىلجار مررص ،وررح غيؿررطو

وحةر مارسه زي أقر حبهح ز مرة بررحهطن ميرره مراررحق

قىل ررري فا ررا فف ررا م ق ر م ررص ،و ررحة هوصب ة ررا هط ة ررا غ ررحاطً أ طبحزمررحً مل هو ةرر
جيس او ا ل او ه خري ااا أاحةة قرسقًح فورحة
م خيحف مياهح

ههرىل ار ،جهل أار

ل

ماسه ! هص هسل ميه أ وفرط ةهل مل هورو بػرا ؾرك مرسههل

( 44مػهايا :مط  ،ئةف ا 2م  2مطظي ةا :جطن ماا هة م.10
( 45مقس أغيل غط قة ه فرا اوة هاس أ غالاا وح ةراجة غيح ضأى او غيىلجع

ه هقرفا أثط مطغ ل موطهل قيه ت

مياا غيل أبا بوط مكسه أثاح غيىلجعن هاس او خالل شبرب مص ،ض ه بو غ حق أ سغال طهط واس غرط قة اورطه
مص ،وح ةراجة أزض

زبحهياة بو هؿرح  :مػررين ماا هرة ا  2م م 97 -96ةـيرط مؿرىلط مرص ،قحمرا بىلرس أ

يه اري ضيب بال ؾا ؼي ( مػهايا :مط  ،ئةف ا 2م .6مطظي ةا :جطن ماا هة م. 10
( 46بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م .96مطظي ةا :جطن ماا هة م م..11 -10
( 47خيا  :زض غة ؼي مػرين م  138مطظي ةا :جطن ماا هة م.11
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ىالعمل هر بػررا اوررربهل غرررىلال،هل ميرره سبر مررص ،يررح بررا خ فرحً ميرره
الكىيت صيررح
بدولترسقا
ؼي قر
ظمحارهل طغاحةهل(. 48
او أبطظ اح هـيهرط ارو قكرة هجطارا قريه ت ميارا غريل غرراقحةه ئبرا بورط ضنرا
ت ماا ز

ريه او مك حبة وا هو

ضفاقا ؼي هصه مطاية.

قس غرااؽي مىليصح او شمك اسى ضبارة مطغر ل قريه ت ميارا غريل ئبرا بورط
أةا أقطب أق حبا ماا أ هل بحشبالفة او بىلسه مقس معظ هصه ئزمة أار ضً ور رين
أخطى ا ر غرردالفا قريه ت ميارا غريل مرا ؼي مكرالن بحمارحؽ مارس اطنرا قرط ضه
ميه أ

هكيا ماا ريه ا

ال
ق مرا ؼي سبرسهح مكر اا ( :مر وار اردرص خيرا ً

ال (. 49
ربص أبح بوط خيا ً
مقررس وررح أب ر بوررط ضنررا ت ماررا – وصررح ضأهاررحه – ميرره اػررر ى هررصه غيعهررا م ر
أوطاا ت بهح فقس وح ا حل مكحا مكحزق ب

غيه ا بط ارا ور ارح ضييرك

او أير ضغر ل ت قريه ت ميارا غريل مقرس ضأهارح وارف أبره

أ هػرا ضغر ل ت

قرريه ت مياررا غرريل ؼي زخر ل مغررحض وررا جيىلر ةفػررا فررس مررا قرريه ت مياررا غرريل
فاصح ش وح فاا غاب أ ااة أ أ ،اورط ه هارحل سةػرح اارا ئشى ضأهارح وارف ي ّارس
أا ما باا بارا ا ه ض ما أ احاا ؼي غاا خساة ضغر ل ت قريه ت ميارا غريل
ؼي هصه مطاية مؿحقة مط هية.
هررص ه ر مررص ،جي ر أ هو ر مياررا اررحل و ر اػرريل راررو بررحت ضغ ر ما مررص هق ر ل
ضغ ر ل ت قرريه ت مياررا غرريل ( :هررنياو أاررسول اررره أو ر أا ر ماررا اررو مررسه
مسه ماحؽ أطيىلري (. 50
ثل ةاح ةيصا ؼي ماؿحؾي مص ،وح هاصما ماس ت بو أبرا بورط ضنرا ت مارا ش هارحً
رهاحً بري مغحض اوة هر ػؼ ئخاحض هاقيهح زي ضغ ل ت قيه ت ميارا غريل أبارا.
فاصررح بررس ميرره أخرررا أمسررح ضنررا ت ماهررح اررو اـيررحهط هرصررح

زبررس ؼي اهاررئ مررع ز

مط اية ؾض وهح ؼي مرس ز مىلرسن مريرك مطايرة ةيصرا ؼي شمرك قر ضن ػيرح جير أ

( 48ما طا ضبصس غىلاس ضاهح :فقا مػرين ز ض مفوط ميطاحمة ماؿط مر ظهب زاؿ ؾي1399 8هر 1979/م .186
( 49اػيل:ق اا زبحاب ا 7م.105
( 50ارف مياا ما طا:فقا مػرين م م.185 -184
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مؿاحب غيػيل شو ضً ةػرح ؼي غراا ت مرع ير ارو أير ذبقار اارحزئ
الكىيتىالعمل
هوبدولتمياا
سغ ررال

قحا ررة جملرص ررب سغ ررالاا ف ررال هوف ررا أ هورر

سةػ ررح ااط هر رحً مي رره ةفػ ررا

اقركطً ميه ماحز اا ب ميارا أ هػررافس طحقحارا أ يرا ةؿرحطا ويرهح غرىلا ًح ؼي غراا
سغال

ايك ها اعهة مؿاحب ؼي ااحن سغال

غيػيصري ؼي و ظاو مكط.

ش األاي فاصو وح ا ل ماإل قيه ت ميارا غريل برح زم ارا يهرحزه يرس
أ أ ياا رررهل مىلـيص رره و ررحة ؾ رراحةحً مل هرج ررح ظ غيطاي ررة ئ زي ؼي مص ررط ؾ رراحبهل مل
هألم يهسً ؼي دبااس طحقحاهل ق اهل او أي ةكطن سغال

قحاة صبرصىلا(. 51

الدرظ اخلامط :التطحية-:
اررو غيىلي ر أ مره ر اة اىلرصررس ميرره زمررحارري ض،اػرررري هصررح :مره ر اة بررحمافؼ
جررطن ماا هررة مىلسهررس اررو أا يررة مره ر اة بررحمافؼ

مره ر اة بحغيررحل .مقررس أؿيهررط

غيحل ماكطن زهو ت اىلحزي فحمره اة بحمافؼ ماػ اقكر ضن ميره ذبصر ئشى فرإ
مررص ،هرىلررط ،غي ر طو ئشى – ه ر هىليررل طبحططهررح هضق ر ئشى ؼي أهررة سبـيررة اررو
مي ـيرح

هر طٍو ةفػرا ميارا – صيرح ضي ّر ض ح مرهر اة مفرس  .فأل مإلرك مكر حبة

مصهو وحة م ةحً مطغ ل ت قيه ت مياا غيل قحااا ؼي

جرطن مطنر أةفػرهل

ميهالك فإ قطهؿحً م وؿف أاطهل آلشاهل هص بياغحً او أا ية هرني
أبا بوط محاط بو فهرين ا زي أبا بوط ماس ت بو أضهقؽي
ةىلط ،بىل
ؼي

مارس ت برو

ريهل و ري .

ئا يرة ميرهر اة مفرس مكر حبة ضغر ل ت قريه ت ميارا غريل

جطن ماا هة مرو

غي

مقس ن رص زبار مرص ،نرىلف فارا ي ةر مرهر اة

فرقس فاا ض ح مفس وقاصة ةرهج ؼي ااحاا – مألغف – غي ك ئثرطن ارو هرصه
ئا ية :
1

اااصح هرقس ضغ ل ت قيه ت ميارا غريل قرسهقا أبر بورط – ضنرا ت مارا –
او فر ة مغحض هاح هػا مكسّه قسهقا ؼي زخ ل مغرحض افرؿرحً ااقارحً ي ةارا
خؿاة أ هو ؼي ز خيا اح هُنيشى ضغ ل ت قيه ت مياا غيل مارساح جيرس أبر
بوررط ي ر ضً ؾررق قحً بحمغررحض خييررب يياحبررا هقطىلررا قطىل رحً قطىل رًح هػررس بهررح ي ر ض

( 51ما طا:فقا مػرين م م.187 -186
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ىالعملرح ميرره ضغ ر ل ت قرريه ت مياررا غرريل فيصررح زخ ر ضغ ر ل ت قرريه ت
الكىيت خ فًر
بدولت مغررحض
مياا غيل ةـيط زي أبا بوط فيل جيس مياا يياحبًح فقحل مرا( :أهرو يياحبرك هرح أبرح
بوررط قررحل( :قطىلرهررح ئغررض بهررح ي ر ض مغررحض طبحفررة مياررك اررو ااررة أ مقررطب
انيشهررك فطفررب مطغ ر ل قرريه ت مياررا غرريل هررسه زي مػررصح زمررح ضبررا فقررحل( :
ميهل يىل أبح بوط ؼي زضي ؼي زباة فاعل يربه ؼي مرر

سبرحل قرحل  (:مقرس

غرجا مك .
2

اـيهررط مرهر اة بررحمافؼ – أهه رحً – اااصررح هػررصب أبر بوررط – ضنررا ت ماررا قررب
أقررس غيؿررطوري ماررس مغررحض فاهررططب قياررا ههصررؼ ؼي أش ضغ ر ل ت قرريه ت
مياا غيل قرح،ال ( :قرير ُ أةرح فإصيرح أةرح ضير

ارس

قترير ِ أةر هيور ئارة

أ ضغر ل ت قرريه ت مياررا غرريل هاقرره ثحبر زباررح
فاقر ل مكرحااا( :هررح أبرح بورط اررح ؿيارك برحثاري ت ثحم هصررح

ثقرحً باكررط ت اىلررحزي
ذبرع

ت اىلاررح

ؼي شمر ر ر ر ر ررك هقر ر ر ر ر ر ل اىلر ر ر ر ر ررحزي  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷﮸﮹
﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ مر بة٤٨ :
3

هاح هق ل مؿحمط:
هح ثحةا ثاري ؼي حضُ ههصوصح

4

ه أؾطق قا ُ مشؼ ت ؼي حض

ا قررف ثحمررح ميرهر اة بررحمافؼ اررو أبررا بوررط -ضنررا ت ماررا – هررسل ميرره ااررا
اه ارا مطغ ل ت قيه ت مياا غيل بافػرا فاىلرس خط يهصرح ارو مغرحض قرس
دبهرح زي غيسهاررة وررح أبر بورط هرقررس مطغر ل قرريه ت ميارا غرريل اررطن هرررألخط
ماررا أخررطى فقررحل مررا مطغر ل قرريه ت مياررا غرريل ( :مل افىلر شمررك هررح أبررح بوررط
فقررحل مررا( :أاررألخط ماررك طبحفررة أ هطياررك مررس اررو خيفررك فألاكررسى مررا فررس ف
مك هح ضغ ل ت أغرري أاحارك طبحفرة أ هضقرسك مرس فألزفىلرا مارك فرسمح
ما مطغ ل قيه ت مياا غيل بحشبري.

مررصمك جير أ ةررصواط أباح ةررح بقاصررة مكررس قة غيديكررة م فاررة مر دبير ؼي أاػررو
ق ضهح اب مكحا

مكسه أبا بوط – ضنا ت ماا – مص ،ن ه بافػا احما ارو
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ىالعملكررس ق ضبصررس قرريه ت مياررا غرريل فيررروو هررصه ئا يررة اررو أبررا بوررط
الكىيترحزق غي
بدولت مكر
أي ر
ضنا ت ماا مقس ن سبػاة ماص شا غيقرسى با ميكس قة غيديكة م فاة.
ا حل رخط ميرهر اة برحمافؼ ارري ويرف مطغر ل قريه ت ميارا غريل ميرا برو

5

أبا طحمر – ورح
ميره ئمررس

هرجرح ظ مىلؿرطهو ارو مصرطه – برأل هرػرجه بربزارا ميرص هرا

هاررح اوحةررا .اررره هـيررو غيؿررطو أ مطغر ل هررع ل ةح،صرًح مقررس

ة ٍفررص مي ر را أا ررط مطغ ر ل قرريه ت ميا ررا غرريل ةررح اوحة ررا اه ر ا ًح بافػررا ف ررس
مطغ ر ل ت قرريه ت مياررا غرريل مررص ،ه ر أا ر ماررا اررو ةفػررا احمررا ماررحؽ
أطيىلري مل هاحل أ هسخ مياا غيؿرطو

هقرير ه; فرس

اهر اة برحمافؼ ارو

أي ضغ ل ت قيه ت مياا غيل قس خطا مراإل قريه ت ميارا غريل ارو برري
اكحض فراح اوة ئق هح ئؾرس غرحغي ًح بىلرس أ ضارحهل برحمض ب هر هرير قر ل ت
اىل ر ر ررحزي :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﭼ هؼ.9 :
بىلرس أ أ ميرا برو أبرا طحمر ضنرا ت مارا اهصررا مل هكر مارا ئمرس بػر
قحل ما ضغ ل ت قيه ت مياا غيل  ( :بذ بذ ضبك هاحها بك غيال،وة ؼي مػصح .
ماصحشا ئا ية ميره اة مفس بحمافؼ ؼي أمسه اىلحةاهح م اىلس

هصه بىل

مقس ن غي ميؿاحب ماه
أاح مرهر اة بحغيرحل ؼي
قررس نر

بررأل يه اررح ضييور

بألةفػهل ؼي غاا زهاهل طاهل.
جرطن ماا هرة فهرا مسهرسن ارا مرة فرإش ورح غيهرحيط
هررا مرهر اة بررحمافؼ فررأله ميرراهل مرهر اة بحغيررحل

فيقررس اطور خيفهررل دبررحضاهل أار

ل فررس ميررسم ن غرررجحبة مطغر ل ت قرريه ت

مياا غيل.
مق ررس أؿيه ررط

ج ررطن أا ي ررة مسه ررسن مرهر ر اة غيه ررحيطهو ب ررألا

جطن قس أز زي أ هرس غيهرحيطهو ارح خيرف ظييرا ارو أار
ااهل قس أٌوطه ميه أ هردي مو و اح ضييو

ل ؼي اورة فرإ أفرط زً

او أا ية هني -:

قررها مط اررا – ضنررا ت ماررا – وررح ميرره ضأؽ اررو نر
قها

ل في ررإلو وحةر ر

بررألا

ل ف ررري أض ز

جطن قحل ما وفحض قطهـ( :أااراح قىلي وحً فقرريً فو رط احمرك مارسةح بيغر

م ررص ،بيغرر ث ررل اطه ررس أ رب ررطا سيحم ررك ةفػ ررك ت م ررو هورر شم ررك فق ررحل ررل
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يىلي ُ مول احما أربي غاايا م قحم ( :ةىلرل قرحل ( :فرإةا يىلير

مو ررل ا ررحما فاي ررل شم ررك ضغر ر ل ت ق رريه ت ميا ررا غ رريل فق ررحل ( :ضب ررا ق ررها ضب ررا
مررصمك أثارره مقررطر موررطهل ميرره مررصهو أخطير اررو زهررحضهل أار

قررها

ل أطار

م اررح هق ر ل اىلررحزي  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ سبؿط.٠ :
ارها ق ضن أخطى ميره اة بحغيحل او ئةكرحض ميصهرحيطهو مرصهو اطور زهرحضهل
أا

ل أهياهل برغرح فهر ت ضنر ةا فورحة خرري مر

ورحهل ت
رل مرصمك ظ ٍ

بق م ر ر ر ر ر ر ر ررا  :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ سبؿط.٩ :
مىلاررح آل ؼي احيررة زي مرهر اة بحغيررحل غيررح هىلررحةا ااررا جملرصررب مىلطبررا سغررالاا
ار ر و خير ر ؼي ن ررىلا قرك ررحز ،فيىلر ر ؼي ااح،ا ررح شو ررطى

ج ررطن ماا ه ررة ااطيقر ر ًح

ميره اة بحغيحل مس ل مطباة غالااة ؼي أاؼ سبحية غيػحمساهح ااح زب هقريرهل
غيط ،هفضغهل أمس سغال هااس ةهل مصمك جير مياارح أ ةهرحيط ؼي غراا ت
بألا ماررح ةػررحض فاررا بررإخط ا معوررحن أ ةو ررط اررو مكررسقح ميصػرريصري ؼي مررس خ
شب ررحضا بهر ررص ةور ر قر ررس غ ررر مااح زض ؽ

جر ررطن ماا ه ررة ار ررو مرهر ر اة بر ررحمافؼ

غيحل(. 52

( 52اػحةري :زض ؽ او

جطن ماا هة م م .12 -11
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الدرظ الكىيت
بدولت
ىالعملالتصزف يف حدود الكدرة-:
الضادظ:
اررو ماررسهها أ م ياررح موفح،اررة ربريررف اررو ةػررح آلخررط شمررك ئ مطررح

مياحؽ طبريفة .او ة فحغيػإل ماة ماػ

ت

اسن ب ها ئخطى طبريفة.

فإش وح مصط بو شبطرحب قرس هرحيط مالةارة ذبرسى وفرحض اورة ز خر ل أ ير
فررإ ّ ه ررص

هىل ررحل أة ررا أؾ ررس ؾ ررجحمة ا ررو ضغ ر ل ت ق رريه ت ميا ررا غ رريل م ررص ،ه ررحيط

اػررردفاًح بحسبررحل مررص ،قررفاحه غررحبقحً اررو عبر

اراررحؾي سبررصض .شمررك ئ اكررطل

مصررط ضنررا ت ماررا هىلررس اكررطفحً ؾدكرراحً فيرراؼ فاررا اجررة اؿررطهىلاة فيررا أ هررردري اررو
مططق ئغحما اح هرف اب ض ارا خبالل ضغ ل ت قيه ت ميارا غريل مرص ،هُىلرس
اؿررطمحً اػررني ً مررو ضغررحمة ضسيررح مر فىلر ا ر اررح فىلر – مصررط ضنررا ت ماررا -مـيررو
اىلـيل ماحؽ أةرا جير ظ ئخرص بحئغراحب سباطرة سبرصض ارب أ مؿرطهىلة سغرالااة
طيا ئخص بحئغاحب.
ؼي نر ر ار ررح غر ررا ةفه ررل أ اػر ررني ماة سبر ررحول ربري ررف مر ررو اػر ررني ماة

و رر

ياح و ةػح ار سز او ااطي اوحةحاا قسض اا مطح ت ما.
هص هنيوس ارح قيارحه غرحبقحً ارو أ مرسم ن سغرالااة مارػراه ةؿرطهح برس رح ارو
قرر ى اق ررف ض ه ررح ب ررال افطق ررة ب ررري ماك ررط رخ ررط ا ررو ماحق ررط مقرر ى غيىلط ف ررة غيحما ررة أ
شبيقاة أ ماؿطهة أ

يرصحماة أ مىليصاة(. 53

قس خيطط ؼي بحل غيػيل أ هقحض بري هجرطن مصرط برو شبطرحب ضنرا ت مارا هجرطن
مراإل قرريه ت ميارا غرريل هرػررح ل :غيرحش هررحيط مصررط مالةارة ار ررسهحً غيؿررطوري ز
أ ،خ ل ي ميه اري هحيط ضغ ل ت اػرردفاحً ضبرحطرحً مافػرا م أهور مصرط برو
شبطحب أؾس يطأن او ماإل قيه ت مياا غيل م!
زب ب :

مصط برو شبطرحب ضنرا ت مارا أ أ ،اػريل رخرط رري ضغر ل ت قريه

ت مياررا غرريل هىلرسّ اكررطفحً ؾدكرراحً اجررة اؿررطهىلاة فاررا فيررا أ هررردري اررو مطررطق
م غح،

ئغحما اح حيي ما اح هرف اب ق ن يطأاا ضيحةا بحت اىلحزي.

( 53بررو اجررط :فرررا ماررحض ،ؾررطح قر اا مادررحض ،ا 7م 180مار طا :فقررا مػرررين م1640مم نرراف :زض ؽ اػرررفحزن اررو
جطن ماا هة م.20
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ىالعملت ق رريه ت ميا ررا غ رريل فهر ر ُاؿّر رطَ أ ،أ طيا ررب اك ررطفحاا غيرىليق ررة
غر ر ل
الكىيت
بدولتا ررح ض
أ
بحمررسهو هررا اؿررطهب ماررح مررصمك وحةر غررارا هررا غيكررسض م ررحةا اررو اكررحزض مرؿررطهب
صبص أق ما أفىلحما قفحاا اقطهرطه فير أةرا فىلر وصرح فىلر مصرط سبػر مارحؽ أ
هررص ير ! أةررا جير ظ أخررص سباطررة سبررصض مردفررا ماررس شبر ل اررب أ ت مررع
ي ر أقررح ؾررطهىلرا ؼي هررصه مررسةاح ميرره اقرهرره ئغرراحب اػررااحاهح
مص ،ؾك فاا أ شمك برػاا

وررح م قررب

ت اىلحزي ض زاا .

ئي شمك غرىلص مطغ ل قريه ت ميارا غريل ور ئغرحما

م غرح ،غيحزهرة

مر ههرررس ،ماهررح مىلق ر ماؿررط ،ؼي ا ر هررص مىلص ر اررره مل هررضك غرراية اررو هررصه
م غررح،

مر ر ّس بهررح غرررىلصيهح فررضك ميررا بررو أبررا طحم ر هاررح ؼي فط ؾررا هرغطرره

بربزه غرىلح بألاس غيؿطوري – بىلس أ أااا – ماسما ميه مططق مفطماة مر قرس
ربطر ررط ؼي بر ررحل ئمر ررس

أقر ررح ؼي مغر ررحض ثالثر ررة أهر ررح اردفا ر رحً زي رخر ررط ار ررح ماّر ررأله ار ررو

اراحطح غيحزهة م قس هفوط بهح مىلق ما نا برصمك أ سضيرح برحت مرع ير
هاحؼي غرىلصحل ئغاحب غيحزهة م أض ز ت مع ي بىلـيال اوصة أ جيىليهح أغاحبحً.
م رراؼ قاحا ررا ب ررصمك بػ ررا خر ر ل ؼي ةفػ ررا أ ؾ ررك ؼي او ررح ق م ررا ؼي قاه ررة
غيؿررطوري قا ر ق ر ما غيسهاررة مررسما ميرره شمررك أةررا مياررا مكررالن مػررال بىلررساح
غرافس ئغاحب غيحزهة ويهح ذبي غيؿطو ا ل مغحض مص ،خيرارئ فارا ضغر ل ت
قيه ت مياا غيل قحااا – حباح م ةـيط أاسهل ماس قسارا ئبكرط مطغر ل قريه
ت مياررا غرريل -

غررراس شب ر ل بقي ر أبررا بوررط مكررسه ضنررا ت ماررا اررري وررح

هطصإلاا قيه ت ميارا غريل قرح،الً( :هرح أبرح بورط ارح ؿيارك برحثاري ت ثحم هصرحم مقرس
وررح اررو اقرهرره مرصررحزه ميرره و ر ايررك اراحطررح أ هؿررىلط بؿررا اررو شب ر ل
زبع ؼي ايك سبحل.
مقررس وررح ور اررح فىليررا اررو ايررك اراحطررح شً ؿيافررة اؿررطهىلاا قررح بهررح فيصررح
ةرهه او أز ،هح محز قياا اطااط ًح برحت مرع ير اىلرصرسً ميره ظيحهررا ا فاقرا مراىليل
غيػيص أ

مرصحز ؼي و أاط هااغا أ هو

ميره ت مرع ير

مورو هارحؼي

شمك اض ئغاحب م يىليهح ت ؼي هص مو أغاحبحً.
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د/داوود المندعي

ئزمة ميه هص مص ،ةق ما أههًح احمرا قيه ت مياا غيل مارساح سبر
ىالعمل
أبطظ
الكىيت
بدولتاو
ب ررا غ ررط قة هطه ررس قري ررا أق رراا مي رره اقطب ررة اا ررا مق ررس و ررح ا ررو اقره رره ورر اي ررك
ا راحطح

ح،ية م قح بهرح أ هؿرىلط بؿرا ارو شبر ل ارو هرص مىلرس مرص ،جير ّس

ؼي مي حق برا موارا مل هؿرىلط بؿرا ارو شمرك بر ورح اػررغطق ًح ؼي قط ارا ااحيحارا
مطبررا ئةررا هىليررل أ ت مررع ي ر مررص ،أاررطه بررح جطن غرراصاىلا اررو ماررحؽ هىلكررصا اررو
ؾطّهل وصح باّو ؼي ورحبا غياري(. 54
الدرظ الضابع :قوة اإلرادة والتصنيه على إجناح الدعوة-:
ش اررح ةـيطة ررح زي جررطن م ي ررسةح أةهررح شيده ر مررو اىل ررح ةفػرراة ض اا ررة فه ررا
اقاقاة احضخياة ضاع ض اا طيا هربظ سض زن مق هة ميه ظبرحح مرسم ن مرهرحاو ؼي
ةؿررط ضغررحمة سب ر
و فض ااحارا

زبهررحز اىلرررب خررري اىلرراري مصررح جي ر أ هور مياررا غيػرريل سب ر ؼي
ؾرك أةرا قرس ربيفر مرو ارحزث

جرطن رثرحض ةفػراة يػراصة ارو

أؿيهطهح ق ن سض زن مركرصال ميره ظبرحح مرسم ن ؼي شمرك ئ

جرطن وحةر فرط ضً زي

ت مفط ض زي ت ةركحض اره م ةرهره برحغي  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ سب ر ر ر ررج:
.٥٠
بصمك فا و األا ض

بحمفط ض زي ت ئةا او قفح

غينيااري مكحزقري هح ه

غاسةح بط هال مياا مػال هق ل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ مىلاوا .٢٦ :

( 54ما طا:فقا مػرين م م.186 -185
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د/داوود المندعي

الدرظالكىيت
بدولت
ىالعملاهلجزة عً املعاصي-:
الجامً :
اح أا ياح زي هجطن ري جطن غيكطيا مياهح هجطن مو غيىلحقا مرع

غينيااري هفط

بحمطحمح

زي ت ههحيط

ماا ه ااحً فه هسفهل

حهرهل ؼي

طياب أمصح ل او وح وصمك فإ ت هاعل مياا مػوااة اطصإلو ةفػا هػىلس
اط هح ئمري أ ل اطاية ؼي غاا

بحمطنح ااح هنيهسه ت جبا ز

غا حةا صيح ها مااة شبحمكة م يها موطهل فإش اح ا يه
اىلحزي وحة

ئمصحل هجطن ماا فحمىلاحز

جطن زي ت

مااة بحئمصحل زي ت

سغالااة ميه اىلسزهح خرالفهح صيح ها

اػص بحغينياو زي مكية بحت زي ماىلال ؼي ضن ةا زي مػىلحزن ؼي ضاحبا فحمكالن
بري هس ،ت ااحيحاا سبـية او معاو فها هجطن زي ت.
معوحن ةفكحل مو يع اىلي ػيح راحك ت قطفا ااح أاطك ؼي اكحضفهح
فها شهحب ماا.
مك

برىلحز مو غيحزن فضن او معاو اعواة ميافؼ قطبه زي ت فه شهحب

ماا أاح ااػك سبج فإةهح ق ضن او مرجطز ت بيغ

مصض ن مػاح ااي ض ؼي

ماس

مط اا موطهل( :مااك ميهل مااك ب ااص أ هىلقس غينياو مااة فاضك

ئه

هرصوط ئاس ث

ئااحب ههحيط زي ت مريى اهاؽي م اا أض ،مطغح

زبػح م
أاررح

ري صبطى مرحضهذ.
غيررط فإصيررح ارص ر ؼي ق مررا اىلررحزي :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ

جررطن مؿررحاية مو ر ؾررني

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ئةىلح ١٦٢ :
هق ر ل مطغ ر ل موررطهل ( :هجررطن بىلررس مفرررا موررو يهررحز ةاررة يهررحز و ر ااررحزهو
زبهحز ةاة خحمكة طحهطن ارص هة ت ضغ ما.

(

55

(55

مفا ر اا ضبصررس ضبصررس ماػ ر  :،اررو غيىلررحةا مافػرراة ميررهجطن ماا هررة صبيررة ااررحض سغررال
ئ قحل أب ؿيإل مىلسز ( 1مػاة (17

ظ ضن مؿررني

ط 1412هر/ه ما  1991م م.75 -74

مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

166

العدد الثاني المجلد ( )7مارس 1024م

سغررالااة

الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعمل
الدرظ الكىيت
بدولت
حب الوطً واالىتناء لُ -:
التاصع:
مررحف ضغ ر ل ت قرريه ت مياررا غرريل ؼي اوررة غيوطاررة ثالثررة عيػررري محا ر ًح اررره

أمفهح أمفرا ففاهح اػقؽي ضأغا فاهرح أهيرا ش ه ؼي يااحاهرح مرحف طف مررا ؾراحبا
ا ررب أق ررسقح،ا ضباا ررا فاه ررح خر ررحضه ت اىل ررحزي ماور ر خ ررح

ئةاا ررح

غيطغ رريري زي

مىلحغيري.
وح قيه ت مياا غيل هرصاره أ حيرهرو أهير ُا مؿررياا زهرو سغرال فرور
ررل مىلررعن مػرراحزن هفرررا ت ررل أب ر ب زباررة موررو أه ر اوررة –

ةفررطً قيرراال-

و ررحة ظيقر رره أ ر ررط هل نر ررالل ربر ررح،هل أي ررس زهل فألمطنر ر مر ررو مر ررسم ن

صسهر ررة

ةحقررا هح مىلررس اررو أ ل هيررة فوررح سهررص ميطغر ل قرريه ت مياررا غرريل اررو راررو
بسم اا.
وحة اوة غيوطاة – ض ل سهص

مرىلصه – اااارة زي قير ضغر ل ت قريه ت

مياا غيل او هارح مرع ميارا فط قهرح هر هجطارا .قرس نرطب ضغر ل ت قريه ت ميارا
غيل غي

ئميه مقس ن سبػاة ؼي ةرصح مي طو – ا طو ضأغا – اااصرح ةـيرط زي

اوررة غيوطاررة هر اهررحيط ااهررح قررحل ق مرررا غيؿرره ضن مر جير أ هقرررس ،بهررح مؿرراحب
غيػيل ؼي هص معاح مص ،نىلف فاا ا م طو

ةرصح ماا هق ل مطغ ل غيىليرل( :

ت ةر ررك ئار ر أض ،ت مر ر ّا أا رر أض ،ت زي ت مر ر
ااك اح خطي

أ ق ار ررك أخطي رر ةا

.

هرها ةرصح مي طو او مطغ ل قيه ت ميارا غريل أههرحً مارساح شهر

ظ يرا

خسجيررة زي ضقررة بررو ة ف ر مصهررح فقررل مياررا اررح ضره اررو خرررب م ر اا فقررحل مررا ضقررة:
(مرقحايو مردطي ّو قحل( :أ ِ اُدطَياّ هلم قحل( :ةىلل اح يرح أارس سي ر ارح يإلر برا
م ز ،غني ل ضغ ل ت قيه ت مياا غيل م ضقة بو ة ف (أ طبطيا هرل غرني ل
غراوحض او ضب مايرسه ااررل ماهرح وارف حياهرح

هارصرا ماهرح هرا أار برالز

ت زي تم!
مصمك اح أا يارح آل زي رطؽ قاصرة ةرصرح زي أارارح مىلطبارة سغرالااة زي
طااررح مررص ،ةىلرراـ فاررا فاؿررطب اررو اح،ررا ةألو ر اررو خري اررا ةرررىليل ؼي انيغػررحاا
ةاىلل بىلس مة ؾطما أ ةهجط غيااح غرؿط بري ؾاحباح ماحض هسّ اة اىلصقر برال
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د/داوود المندعي

ىالعمل غرري ك أباح،اررح .فررإ شوررطى
الكىيت ك ؼي
بدولتأ زض
مررا
اىلصا ر

جررطن جي ر أ دبررسز ؼي أق ماررح أفىلحماررح

األقررا قاصررة اطب هررة اهصررة هررا قاصررة م ر

ةرصررح مي ر طو

ت مطغ ر ما

جملرصررب غيسضغررة ئغررطن هررص ه ر ز ض مضباررة اررو خررالل قا اهررح مو ر رين غيرىلررسزن
أز اهح أغحمااهح غيرا مة(. 56
الدرظ العاعز :التعاوٌ -:
وح ا قف مطغ ل قيه ت مياا غيل ق اا غيهحيطهو بىلرس أ اطور
اوررة خطير اررو زهررحضهل أار

ل ا قف رحً زقاق رحً هرطير مرىلررح

طراهل

مرهررحاو مرررآخا

مرررآمف هقرهررا أ هػر ز مرررآخا بررري غيهررحيطهو ئةكررحض مررصهو قررفهل ت اىلررحزي
بق م ر ر ر ررا :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅﭼ سبؿررط٩ :

ررط فقررس ؾررىلط ئةكررحض حبحيررة خ ر ةهل غيهررحيطهو

ػرل بهرح ئةكرحض
قسض ؿيرط فهل مىلكرااة مرصمك وحةر قاصرة مرىلرح مسرة حمارة ا ّ
ضيررح فر م ر اررو ق ر ل زي فىل ر

مررو هقررري قراررح

ةكط هل نطب ؼي سخالم ل مرىلح

اررو فوررطن زي غرري ك ف ر َآ هُل
ئا ية مر

مرفحةا ؼي خسارهل أض

هرػر ررب جملر ررحل مر ررصوطهح ارر رره مقر ررس قر ررفهل ت مر ررع ير ر بر ررصمك م قر ررف مط ،ر ررب:
ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ سبؿط.٩ :
مررصمك م ٍياررح ةػرررفاس ةىلررا مررسض ؽ غيػرررفحزن اررو ااررح شوررطى
ةغطؽ ؼي ةف غ اح ةطا ؼي غي واح قاصرة مرىلرح

جررطن ماا هررة

مر دبير ؼي أاػرو قر ضهح اارص

أو ط او أضبىلة مؿط قطةًح خك قحً أ ئاة مىلطباة سغالااة ؼي أارؼ سبحيرة آل
ري ااهرح زبر
زي اطاا قاصة مرىلح بري ؾىل بهح م هىلحةا و ر
مقر

مرؿرطهس مراطـ

مـييل(. 57

( 56اػحةري :زض ؽ او

جطن ماا هة م م.10 -9

( 57اػحةري :زض ؽ او

جطن ماا هة م .10
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د/داوود المندعي
ىالعمل
الدرظ الكىيت
بدولت
عغز :الطاعة -:
احلادي
نررطب غيررطأن غيػرريصة – ؼي

جررطن – غي ر ئميرره مقررس ن سبػرراة ميصررطأن غيطاىلررة

مع يهررح ؼي غرراا ت اىلررحزي فهررحيط ماػررح اررب أظ يهررو ضفهررو ماقررح ؼي اوررة اررب
أهيهو أقحضبهو.
فهررح هررا ش ،ضقاررة با ر مطغ ر ل قرريه ت مياررا غرريل اهررحيط اررب ظ يهررح م صررح بررو
مفررح مل اضوررا ههررحيط اررسه هىلررحةا مغطبررة ؾررس ،سهح صيررح رثررط أ اؿررحضوا ؼي
مهطّ وصح ؾحضورا ؼي مػطّ

أ اقحمسا ر

مغطبة وصح قحمسرا أةؼ مىلاـ.

مل اوررو مػرراسن ضقاررة – ضنررا ت ماهررح – هررا اررسهح م ر هررحيط زي سباؿررة
موو هارحك مور ري ارو ظ يرح مكر حبة ض فقرو أظ يهرو بر ورح بىلهرهو ا ار
مل خيؿري ميره ظييرهو ارح ؼي بطر ةهو صيرح ورو خيؿرري هر ت ميراهو بػرا
مكاح أظ يهو; او هني

ماػ ن مالاا هحيط اب أظ يهو زي سباؿرة غرهية بار

غررها اررطأن أبررا اصهفررة بررو مقاررة قررس نررىل باهررح ضبصررسً ؼي سباؿررة وررصمك أ
غرريصا م ر قررحض فاصررح بىلررس اررو أاهررح غيررنيااري فقررس هررحيط اررب ظ يهررح مررس بار رحً
مسرهح ظها

أههحً هجط أمسح با مصاؼ اطأن يىلفط برو أبرا طحمر

مرس هارحك

باهررح ماررس ت أاااررة با ر خيررف م ر هررحيط أهه ر ًح اررب ظ يهررح خحمررس بررو غررىلاس بررو
مىلحم مس باهح غىلاسً

ريهو و ري .

م ر قحضةررح بررري اررح فىليرررا ماػررح غيهررحيط
م يسةح مىلج

بررري اررح افىليررا ةػررح بىل ر

هررص مىلكررط

مىلجحب فصاهو او هطفهو مػفط اب أظ يهرو ش ورح مصيرا ؼي اورح

بىلاس مو أهيهح ش ههح ول فؿي ظجيح

رص مػرا

ارو ثرل ذبطصر اارحن ظ يارة

مصمك جي أ اقرس ،فرحن هص مىلكط بألاهح غينيااري ؼي طحمرهو ئظ يهو.
ةػررطاب أ ةهرطب ا رح ً رخررط مطحمرة مع يرة مع يهرح مىليررا هور قرس ن ماارح هررص
زبار فهررح هررا ش ،أ غرريصا أ ل اهررحيطن اررو غيػرريصح ربررطا اررب ظ يهررح حيصيررهح ميرره
بىلررريه اىلررا باررا غرريصة فيصررح ضأاررا ضيررحل بررحل غيغرررين قررحا ماررا قررحم ( :هررصه ةفػررك
ياراررح مياهررح أضأه ر قررحاارك هررصهم مررال ةضوررك اػررري بهررح ؼي مرراالزم قحم ر أ
غيصة ( :فاعم خطح ماىلري او هرسه فألخرص ةا اارا
(

هر مارس شمرك أهيرا فقرحم :

ت ةضك بااح ماسهح ش ةعمرص هح او قحاااح
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د/داوود المندعي

بااهل اره خيىل هسه ا اػرحل بار غيغررين مارسهل ةطير ظ يرا اهرحيطً
الكىيتىالعمل
بدولتغيصة
بحل
زي غيسها ررة

أ أهي ررهح

ا قف ررح وه ررص ه ررسل مي رره ا ررسى طحم ررة مع ي ررة مع يه ررح مر ر

أيرب هح ميه اطوا اح مك ظ يهح.
فحمطحمرة زضؽ اػرررفحز اررو

جرطن ماا هررة طحمررة مع يرة مع يهررح ؼي

جررطن أ

مػفط فقؽي صيح مطحمة سيفه اهح مؿحا اطقحً ميه وارح ئغرطن طحمرة ئبارح
آلبررح،هل طحمررة مريصاررص ئغرررحشه طحمررة أ مررا ئاررط ور شمررك ررريه قاصررة جير أ
انيق ارىلص ؼي غي واح خحقة.

ارح ُهػرصب ُهقرطأ ُهؿرحهس ارو اىلكراة جيىليارح

ؼي أار ررؼ سبحير ررة زي ر ررطؽ قاصر ررة مطحمر ررة ؼي ةف رر ؽ أباح،ار ررح هر ررص ه رر ز ض مضبار ررة
مرصحغررك بررري

سغررالااة انيغػررحاهح هررصه اػررني ماة ذبرررحا زي مض بررؽي مروحا ر

ئغطن غيسضغة ميره يرا شبكر م ارره هاؿرأل أباحةةرح ميره طحمرة ت ضغر ما أ مرا
ئاط(. 58
الدرظ الجاىي عغز :االصتعاىة بالغباب-:
اوؿف اط ا

جطن فاصح بري اوة ه طب ( غيسهاة بأل مطغ ل قيه ت مياا

غيل قس غرىلح زي أقكه اس ػيوو بق ن مؿاحب مفراة شمك ماساح أاط ميا بو
أبا طحم  -  -وح

هع ل بىلس ؾحبحً هحفىلحً بحما

ؼي فط ؾا اسثطه بربزاا

مؿطهفة شمك او أي اهيا موفحض غيضبكري بطغ ل ت قيه ت مياا غيل
أاح ز ضه مص ،خطا ااهح اهحيطً زي ه طب وصمك غرىلح ا و
بحمىلسهس او مؿاحب ااهل ميه غاا غي حل بىل
مصو ض ااهل أ سةحث ب

جطن شبحمس

أباح أبا بوط مكسه  -  -غ

و او أغهل ؼي ظبحح اطوة

جطن بهص غيػر ى

سبهحض ،غياقطب ماـيري وحة او مؿاحب ؼي هص ز مة أواسن ميه أ مطغ ل
قيه ت مياا غيل وح هنياو ضيحةحً يحظاًح بأل مؿاحب هل مسن ئال .مص جي ميه
ئاة سغالااة

غرفحزن قسض ساوح او مطحقح

ح،ية ميؿاحب ؼي ذبقا مااح

سبهحض ،ئا ئارهل .اب شمك فإ اح ةط ه آل ؼي قىلاح غيىلحقط ه موؼ شمك
مرك ض شيحاًح فحمؿاحب -مألغف مؿسهس -ؼي اىلـيل مس ل سغالااة م مل ااجُ
( 58اػحةري :زض ؽ او

جطن ماا هة م م .11 -10
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هصالكىيتمسىالعملشبطري أقا
بدولت
او

هؿوي

ماإلحً قركحزهحً ميه ز ل او ثل فإةا بس

او محزن األها مؿاحب يرصحماحً ثقحفاًح شمك موا هػهص

حبا هة ؼي يىل أارهل

س غالااة قحزضن ميه غرإلاحل ز ضهح سبهحض ،او يسهس مرب ز ضن اهحضهة ق اهح
غراىلحب غي ن ما غيىلطاح

سضيح بحت

مىلكط أ سيىلاه رخط مراح ل مرح بري

قطإل ( ئقحمة غيىلحقطن (. 59
الدرظ الجالح عغز :االصتعاىة باألعداء-:
هرها او اطوة

جطن غياحضوة بك ضن مصياة اسى غرفحزن مطغ ل قيه ت

مياا غيل خبربن ئمس ميه خرالل اؿحضبهل مىلقسهة ؼي هص ز مة أواسن ميه
أ سغال

هىلحز،

غرفحزن او آلخطهو غيرف قري ميااح اهحضهحً اره م وحة

أمس ماح ؼي مىلقاسن .هص او ااطي أ ( سبوصة نحمة غينياو أةه يسهح مرقطهح
فه أا ماحؽ بهح هرجيه هص غيفه بأل غب اىلحةاا ؼي اطوة
غرىلحةة ا و
مططه

جطن او خالل

جطن شبحمسن خبربن ماس ت بو أضهقؽي مص ،أزى ز ض مسما ميه

بري اػحضب مك ط ااح اف اىلا أب بوط  -  -ميه أ هق بهصه غيهصة

ه شباري بسض ب مك ط

ا طو مط اة أاحوو غيح اقحب زض هل اىلس زن.

ماس ت بو أتضهقؽي هص وح ه اص ك اؿطوحً ميه زهو ق اا اب شمك قح
بحغيهصة وصح هااغا ميه م يا ئوص

ؼي هص فح ةحزض شمك ئةا وح بري هسها
مُطف بهح هصه

اح،ة ةحقة م مطّل مق سيو اىلا مواا م فح ماحزض أاس مقال م
ئاة او أييهح يراحهح ت ميطغحمة شبحشية.

حيهط ماس ت ؼي غي مس مص ،نُطب ما بىلس ثالث ماحل ماس حض ث ض هق ز مطو
موطهل زي غيهحيط مطا
ؼي ن

ؼي ضؾس ذبطغهل ماحهة ت ضمحهرا (. 60

هص غي قف سبهحض ،م ما او آلخط ةػرارج بو غي ن ماة بألةاح

هااغا أ ةألخص او آلخطهو غيدحمفري ؼي مرك ض مىلقس،
سطحض غيحز ،او سبهحضن ( غيسةاة م

زب ة

اػحمسةح ميه ماه ،

سبهحضهة ؼي

ضاقح مؿحا ؼي

( 59طا :ا ل اـيحهط م.23
( 60طا :ا ل اـيحهط م.24
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ىالعملسباحن غحمرهح فقؽي ةو
ااحاا
طياب الكىيت
بدولت

ص غيهحيط

يسهطهو بح ةرػحب سب

مىلـيال قيه ت مياا غيل ؼي ه هجط ه ئ ط :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ ئاع ب. 61( ٢١ :
الدرظ الزابع عغز :االصتعاىة بأٍل الكتاب-:
مل هقف اس غرىلحةة بحآلخطهو ؼي ا و

جطن ماس ئمس فقؽي ب

مطغ ل قيه ت مياا غيل قس غرىلح خبربن محاط بو فهرين ( مورحبا ا زي أبا بوط
  - مص ،وح اويفًح بألاطهو-:أ صح :أ حيهط ئ اح زي مغحض وا هؿطب ااهح مطغ ل قيه ت مياا غيل
قحااا اح هؿح

او ميدي.

ثحةاهصح :أ هىلفا بهصه ئ اح ميه رثحض أقس ماس ت بو أبا بوط ضنا ت
مص ،وح هايل أخاحض قطهـ غي و

ماهصح-

جطن أ ً بأل ل(. 62

ةػرؿف او هص مػي ك مط قا مص ،مل خيـ او مرىلحا اب غيدحمفري ؼي
مسهو نط ضن أ هو
مقط

شبحاؼ مؿط

مو ةاة-
هارص

ا قفاح عبو غيػيصري مصهو ةقف قاحمة ب بة مطبب م حةا او
جط /،مقط

سبحز ،مىلؿطهو غياالز-،

او سبهحضن مغطباة غيىلحقطن م

قط

مر

ها بطااىلة سبحل او قاح بؿط

ؼي أ ياارهل زي مسهحةة غيػا اة ه غي قف مرىلحايا ةفػا مص ،مرصسه

ضغ ماح ئمـيل قيه ت مياا غيل ؼي اىلحايا اب آلخطهو فاصاع بري مغح مػصري
او اىلطاح هصه سبهحضن هص غي قف هااغا أ هو
ئياحؽ ئخطى وحماحبح
مؿىل ب ها م ثااة
ااهح
م

مكري

أ اىلطاح

ه ا قفاح م نا او اهحضن

اس اح زي شمك ض ل أ زهحةة أ يااة هصه
سبهحضن غيحزهة

طو ح بحمرحما

ةقراؼ

اح هافىلاح ؼي سباحن مسةاح ةضك يحة اح ههطةح او غي واحاهح مىلحب ة
قية ح او قطه أ بىلاس بحمرقس سبهحض ،مؿحا

ماؼ هص ه غيطي ب

ف ػ ب هااغا أ ةو فحميري اافىليري فال ةىلاـ محمة ميه غيىلطاح سبهحضهة
( 61طا :ا ل اـيحهط م.24
( 62طا :ا ل اـيحهط م م.25 -24
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ىالعملأ ةػهل غهحاحً اا هحً ؼي اؿوا م يا سبهحض ،ميىلكط
الكىيت بس
ميىلكط ب
بدولت

غاصح ؼي

مؿ غيحز ( ،غيسةاة ةىلص يحهسهو ميه اغاري مؿ غيىلا  ( ،م قحفة فقحً مياػ
سغالاا ؼي هص سطحض فياؼ ة أخاِط او غي واح مطغ ل قيه ت مياا غيل
ةرألغه بهح ةقرس ،بهسههح م نّح  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ سبؿط :او آلهة . 63(7
الدرظ اخلامط عغز :االصتعاىة باملزأة-:
مل هف ا و

جطن غياحضك ه ؼي ططهقا او اوة زي ه طب ( غيسهاة أ
غيطأن مسهاحااواة ( سبطواة هرها

هػرفاس زي أقكه اس ػيوو او اوحةاح

شمك او خالل مس ض مفحم مص ،قحا با أمسح با أبا بوط ضنا ت ماهصح– م
وح مياهح ش اح زيه ميا أ ذبص او مع ز اح هكي هصح -أ ،مطغ ل قيه ت
مياا غيل أباهح . 64(-  -
بهص او
أمسح م

جطن شبحمس قس اوف بهح ياس ،رخط ه

اهصة ةق مغص غي و

مل اوو اق فىلحماة مو زباس ،ئ ل (محاط بو فهرين

با أبا بوط ضنا ت ماهصح -بهصه غيهصة خري قاح

موو اق أمسح

هق مو مطيحل ؼي هص سطحض

ؾق ةطحقهح مرػرىلري با ميه ظي مطىلح مياإل أباهح فصا هح مرحضهذ ئ ط غح
ش

ماحطقري أوط بهص او غح (. 65
ؼي هص غيـيهط

ةفرحاا مط ،س ميصطأن غيػيصة ؼي مكط مر ااس ئ ل ةطى

واف أ مطغ ل قيه ت مياا غيل ه هىلاـ أخطط سبـيح ااحاا ااحن ئاة
غيكريهة مل هاؼ أ هنيوس صه ئاة م

وح هطة ب حق بكطه زي او هو ز مرهح

م ماسن اهحضاهح ماحغقة هاحمك ميه أض ،طااة مطااة بأل غيطأن م

قح هح

مكاح ة ها ؾقاقة ميطي ؼي أز و غيهح

او

سغال وألاػو اح او

م

ؾألةهح اغاري اػحض ااحن ئاة عب ئفه ز ،صحً.
( 63طا :ا ل اـيحهط م م .25 -24
( 64طا :ا ل اـيحهط م.25
( 65طا :ا ل اـيحهط م.25
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ضيوو مق ل:
ىالعمل
هاح
الكىيت
بدولتاو

هص غي قف هىلررب

أ ز ض غيطأن غيػيصة ؼي قاح ة مر
احل او ئا ل مو ز ض مطي غيػيل

ضه سي حبة انيؾط اا  ،هسل ميه

سبهحضهة موربى ؼي احضهذ أارهح
مل هوو هرف ق مياا ؼي بىل

هق بأل،
غياحاا م

هرػل بهح او هو غيطأن با م ياحً ةفػاحً شمك سيح ميصطأن او خكح،ل ارصحهعن ااحهح
مطي  .أماػ ها قحةىلة مطيحلم سبهو سبحةا مرو هاهل

ت مع ي بهح ز

مرو هو ئا م او ثل

ضيوو ميطي –أ ،ضي  -أ هو

باح قطح أارا سبهحض ،ميه م يا ئوص
ميه أغؼ ضيحةاة اػريهل

ش وحة اطبارا اطباة ض ؾسن ااااة

سى س ا ؼي سطحض ؼي هص ضز اف ل ميه بىل

مرغطه ؼي قىلاح م قحؼي غيىلحقط او هني

مصهو حيح م

أهصاة ز ض غيطأن ماحضظ ؼي باح سبهحضن سغالااة هػراس
ت بهح او غيطح

ضيال ض ؾس ش فىلحماة ؼي
زمحن

يحهسهو مرقيا او
زي اجج هاة اح أةعل

شمك بغط ،سهىلحظ زي ماحؽ بأل سغال مل هاكف غيطأن ه

بحمرحما غا اح اىلحةاا ؼي بىل

جملرصىلح سغالااة.

فهح ه مسما ماحقب ةقساا ل او خالل شمك مس ض سبا  ،ئمسح با أبا
بوط  -ضنا ت ماهصح – ااح غحمس
غ

بفىلحماة ؼي ظبحح اػرين

جطن غياحضوة

ميه غيػر ى مغص ،ا أ ئاحل هصح اػر هح نط ضهح ميااح سبهحض ،ؼي

و ظاح

اوح وصح أ أمسح با أبا بوط قس نطب

مؿجحمة سقس
فطن

شمك او خالل اكسههح زبرب

فؿح غط غيهحيطهو مىلـياصري ذبصي

غي

ئميه ميصػيصة ؼي

أبا يه  -فطم

هصه ئاة-

سهحةة ااا ماساح مطصهح ميه خسهح

ئة ض.
ؼي هص زضؽ مصيا ميصػيصة غيىلحقطن شمك موا ا ا ميه ااحزئ سغال
شبحمسن

شيا و

غيا اب مراحض

مهحمة م

غيؿطق ص مسهو او خالل بياية افحهاصا غ
مي حق بحمىلكط او قحل

مي حق بحمىلكط

اطهس اؿ ها م يا سبهحض،

أوحة ؾطقاة أ

طباة شمك حبجة

بس أ هرل ميه اػحب م ب

سضيحةاة سبهحضهة صه ئاة(. 66

( 66طا :ا ل اـيحهط م م .26 -25
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ىالعمل
الدرظ الكىيت
بدولت
عغز :دور املضجد -:
الضادظ
باح غيػجس فااح غيػجس ما

ه عيؼ اط ؼي مكري
زه

اسن ئارة ..هقرف فارا غيػريص أارح ضبهرل ور

شبصرؼ غيػرجس ؼي سغرال هر ز ض سضيرح خير مىلُارحز

مكحسبري يحاىلة مس ضغري

يهة مقحقسهو ا ضز مػح،يري ..حير ت ارو

غ ررحض ما ررا هورر ر م ررا ؼي ور ر خطر ر ن اػ رراة هه ررب ما ررا فاه ررح غ رراإلة ..م ررص فق ررس أقر ر
غيكطفه قيه ت ميارا غريل ز ض غيػرجس ؼي اػررين هجطارا مؿرطهفة ماور أغحغر ًح ؼي
مقاسن غيػيصري ااحاهل مسةا هة(. 67
غي ررح و ررح ميصػ ررحيس أهصاره ررح ز ضه ررح م ررص ،هاو ررط ؼي صب ررحل م ررسم ن زي مىلقا ررسن
مرع بحئخالق مفحنية يسةح ماإل قيه ت مياا غيل ههرل بهرح مرصمك ورح
أ ل ؾ ررا فىلي ررا بحغيسها ررة هر ر با ررح غيػ ررجس ا ررو ها ررح ير ر مياا ررح هرص ررح بحغيػ ررحيس
مراررح بهررح ئةهررح ذبق ر ضااررحؾي ئياررحل مىلسهررسن اررو مؿرراحب بررا سبصررحهرهل اررو أ،
عبط ل اىلطهفهل حبقرح ،مرسهو مػرص ة أقر ما مػرحااة ااحز،را مر اهرسل شبرري
مفطز ئغطن جملرصب.
وصح أ غيػجس هنيز ،ز ضً مـياصحً ؼي باح مىلالقح

يرصحماة بري ماحؽ اق هرهرح

ةطي ر ت أ هىل ر ز ميصػررجس ز ضه مطهررحز ،ؼي طبريررف جملررح
مىلػوطهة

ريهح او غح،ط صبح

يرصحماررة مضب هررة

سباحن.

ةرصاه أ هو ميصػجس مس ض غينيثط ؼي جيرحز مكرال مق هرة ذبقار
ماحؽ مرىلح ميه شبري مرىل هس ميه و مص قح

ارة برري

افاس.

او غيصورو أ هر قر ور هرص وصرح ورح غيػرجس ؼي مقرسهل ش أمرسةح ماـيرط ؼي
مراح بهح باح اوحةرهح ااعمرهح ؼي ةف ؽ ماحؽ(. 68

هرصح بحغيػحيس

غيني خحن م طاقهح ضغ ل ت قيه ت مياا غيل بري غيهحيطهو ئةكرحض ارط،
بهح أ اور

ثاقرة اهصرة ةػرري مياهرح ؼي ااحاارح ما اارة مراقضب ميره ئقر ارو اراهج

غيػيصري ئ  ،مصهو وحة هنيثط ميه أةفػهل م وح بهل خكحقة.

(

67

مقط  :،زض ؽ او

جطن ماا هة م.98

( 68ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م.21
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

مغحل ارب مفقرري ا ر ارح فىلر غرىلس برو مطبارب ارب مارس مرطظيو برو مر ل
الكىيتىالعمل
بدولت فىل
م
ةركطةح ميه اؿحوياح ويهح يرعةح مىلقاح مر ا يهارح حبارح ةكراا وحزبػرس
م اس ماااح غيطق م مص ،هؿرس بىلهرا بىلهرحً فياغرطؽ ؼي ةف غراح ةفر ؽ أباح،ارح
مفهاية مرديا مو مطشهية ماسمل قالااح مار ق مروحفر فاصرح بااارح مراىليل

ا

أ ئخ ن سضيحةاة اقساة ميه أخ ن ماػ (. 69
الدرظ الضابع عغز :مواقف مغزفة-:
غرطحم غيسضغة م أغػهح ماإل قيه ت مياا غيل ؼي اورة خرالل ثرالث مؿرطن
غراة أ اقر سيهحاهرح ميرره أوصر يررا حبارح وحةر حبر هررا مقحمرسن ئغحغرراة ؼي
باح مس مة سغالااة ؼي غيسهاة غيا ضن.
ميه غاا غي حل م ةـيطةح زي فطز او أفط ز هصه غيسضغة ه أب بوط مكرسه ضنرا
ت ماررا فإةاررح ظبررسه غررط غررط ضً مـياص رحً اررري ميررل بااررأل ق ر ارا ميرراإل قرريه ت ميا را
غيل ؼي

جطن فقس قحم مػراسن مح،ؿرة ضنرا ت مارا( :فر ت ارح ؾرىلط قار شمرك

ما أ أاسً هاوا او مفطح اره ضأه أبح بوط هاوا ه اإلص

(70

هص هفػط قر ل مراإل

قيه ت مياا غريل ؼي ؾرألةا مر ظ ضيرح أبرا بورط بإضيرح هرصه ئارة مرطيا ضيرح أبرا
بوط.
واف م قس اح ل ؾرط مرط ايرري ميره ةفقررا شبحقرة مر

أ مراإل قريه ت

مياا غيل أقط ميه أ هسفب و اس هصح ما ـيه بأليط غيػحهصة بحغيحل اب مرهر اة
بحزبهررس

(71

مرو ر ويصررة ت هررا مىلياررح مرراىليل مررسمحن أةهررل هااغررا أ هو ة ر محمررة

ميه ريهل فهل اكرسض مىلطرح يرط مىلرحزن أ مارحؽ هررألثط بيغرة سبرحل أو رط ارو
مغة غيقحل.
أخ ررص أبر ر بو ررط ور ر احم ررا ماافق ررا مي رره م ررسم ن ماور ر غ رراا ًح ؼي ةؿ ررط مىلقا ررسن
سغرالااة مكر ا ة .ثررل ةـيرط زي ا قررف أباح،را مررحاط برو فهرررين غرري أبررا بورط أاررح

( 69ناف :زض ؽ اػرفحزن او
(

70

جطن ماا هة م م .21 -20

بو هؿح  :مػرين ماا هة ا 2م 130ناف :زض ؽ اػرفحزن او

( 71ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م .19

جطن ماا هة م.19
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعمل ت ميارا غريل ارري هرصوط مطقرس .غرريه خيفرا ارري هرصوط مطير
الكىيتقريه
بدولت ت
ضغ ل
اه ر ارا بافػررا زخ مررا مغررحض قا ر ضغ ر ل ت قرريه ت مياررا غرريل ماػروؿررف اررح
بس خيا او ه

أ اؿط

اقطاب ث با مػس مفر ح غي ير زن ؼي مغرحض ةهرـ سبارة

موىلاا بوح،ا ز أ هعمج ضغ ل ت قيه ت مياا غيل أ هؿىلطه بؿا .
ور هرص

رريه ارط ،برا أ هور غرااحً ؼي خير ز ش ورطه مطاارة أ هور

شبيافررة

ئ ل بىلررس ضغر ل ت قرريه ت مياررا غرريل مررصمك ةىلجر اررري ةقررطأ قر ل ضغر ل ت
ال (. 72
ال ري ضبا ربص أبح بوط خيا ً
قيه ت مياا غيل ( م وا اردصً خيا ً
وررصمك م ر ةـيطةررح زي ا قررف ميررا بررو أبررا طحم ر – ضنررا ت ماررا-

غرررىلس زه

ميره اة بافػا ااارا اوح ضغ ل ت قيه ت مياا غيل ميرص هرا ميره وفرحض اورة
ضزه ئاحةح

م ز ،ب ل و هص هىليصاح أ مسهو حيرحا زي مطيرحل بقرسض ارح حيررحا

زي غي ررحل سب ررحول مق ر  ،و ررل هو ر

ةرؿ ررحض سغ ررال غ ررطهىلحً ا ررري هورر ها ررحك قرر ن

ذبصاا انيهسه (. 73
الدرظ الجامً عغز :اهلجزة عشة وجناة:
ش وحةر

(74

جرطن اىلرحل ةرقرحل ارو أض ،اوررة زي غيسهارة غيار ضن قار فررا اوررة

هص قس ةرهه بفرا اوة فإ هص

هىلحل أ

جطن برحغيىلاه ميغر  ،مل هىلرس رح ير ز

ج ررطن أق ررط اىل ررحةا قسضي ررة اف ررحهال اسه ررة وي ررهح اركر ر بحغي ررحزن ميغ ه ررة مويص ررة
جطن .فهجطن غيىلحقا

ؾرغحل بحمطحمح هىلس هجطن فحغيهحيط او هجط ارح ةهره ت

ماررا اررري هغه ر سةػررح ئاررط فىلياررا أ ههجررط غيوررح مررص ،ايرراؼ بررا مؿرراطح فاررا
هغاّط او نىلا سبحمرا

جط ة او مىلالا ميع ية.

ار ررري ايجر ررأل زي مرصر ررطز ماؿ ر ر ظ قر ررحل اىلر ررحزي :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ماػرح  ٣٤ :فهجطهرح ةر ارو سقرالح ؾرطهطة أ هطر ل

(

72

بو اجط :فرا ماحض ،ؾطح ق اا مادحض ،ا 7م 180ما طا :فقا مػرين م 164ناف :زض ؽ اػرفحزن او
ماا هة م.19

( 73ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م م.19 -18

( 74ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م م .17 -16
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جطن

الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ميه بقح مكية بااهصح هق ل بو مارحؽ ضنرا ت ماهصرح ( ه ماهرح ؿيهرطه
ىالعمل
اطقحً
جط الكىيت
بدولت
ؼي مفرط ف

هويصهرح

(75

قار  :هىلررعل ماهرح زي فررط ف رخرط بر يىلر سغرال فطقررة

هجط مكسه مكسهقا مػا او ئغاحب ضبس زن قحل مياا مكالن مػرال  ( :حير
غيػيل أ ههجط أخحه ف ق ثالث (. 76
هص سةػح مص ،هرصوو او قحاة ؾىلح،ط ت اىلس مرس ض مر هىلراـ فاهرح ورس ض
سبطب حباح

بقا فاهح مُس محقاحً قرحل اىلرحزي ؼي ؾرأل غيػرهرىلفري ؼي ئض ،ﭽ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ ماػح  ٩٩ :هص سةػح مص ،مل هرػرو مرا مقارح
سيهصرررا أز

ياررا عب ر زهاررا مياررا أ ههجررط هررص غيوررح زي اوررح رخررط ماػرررطاب أز

ضغررحمرا مقاررح ب ياررا ذبقا ر خالفرررا ت ؼي أضنررا
غىلة مطظق ؼي بالزهل هيجأل

زي

(77

هررني

مررصهو مل هراػررط ررل

جطن مضاحل ففا سبطوة بطوة.

و ر هررصه غيفررحهال انيخررص اررو اررحزن مويصررة ( جررطن م ر فاهررح ماجررحن مػررالاة
ذبقا مص

(. 78

الدرظ التاصع عغز :حمبة رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله-:
اوؿف مك ضن م

غرقاي بهح غيسهاة غيا ضن ضغ ل ت قيه ت ميارا غريل ارسى

اررة مؿررسهسن م ر وحة ر افررا
أطفح ً .مقس وحة خيطير ور هر

بهررح أفإلررسن ئةكررحض اررو أه ر غيسهاررة ضيررح ً ةػررح ف
زي ؿيرحهط غيسهارة هارـيرط ذبر مفرا مؿرصؼ

ق ل ضغ ل ت قيه ت قيه ت مياا غيل ماهل .اره ش شه ماهرحض مارسبط.محز
أزض يهررل ماىل ر ز زي ةرـيررحض قرراحح ما ر

م ررحةا .فيصررح طيررب مطغ ر ل ميرراهل يحؾ ر

مىل طررف ؼي قررس ضهل ةطيقر أمػررارهل اهرررف بحمقكررح،س ئهررحظهج فطا رحً غيررطره مياررا
مكررالن مػررال اقساررا ميرراهل .مقررس بررحز ل ضغ ر ل ت قرريه ت مياررا غرريل

( 75ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م.17

(

76

ما طا :فقا مػرين م 155ناف :زض ؽ اػرفحزن او

(

77

بو مقال :ظ ز غيىلحز ا 3م 51ناف :زض ؽ اػرفحزن او

( 78ناف :زض ؽ اػرفحزن او

جطن ماا هة م.17
جطن ماا هة م.17

جطن ماا هة م م .17 -16
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اررة

الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعمل يىل ر هاـي ررط زي
الكىيتره ة ررا
بدولت ار ر
ش اه ررح
سيقساا قح،ال :أذبااحلم ت

 ،ررس ب ررحل ماج ررحض ا ررو ا م ررا ه ررو هاؿ ررس هرغ رراري

قيإل ما اوو.

هررسماح ور شمررك أ ضباررة ضغر ل ت قرريه ت مياررا غرريل ماػر ؼي صبررطز ااررح
اة ما ها أغحؽ ااح بحم را فير

ما ب

ارة مىلحطفارة ؼي مقير غيرح ُيرس ظ

حيص ميه ااح ؼي مىلص .
مقس نر قر اػرا أ ضبارة ضغر ل ت قريه ت ميارا غريل مراؼ رح اىلاره
ااح

قررس

مي رره اا ررح

فرحاهل أ

قررس

هرألاا

بر ظ ز فرب .مرو دبرس ارو ظ حيصر

ا ررة مقياا ررة مرر اه ررع غيؿ ررحمط اػ ررراس ب ررحمىل طف م ررصمك يىلرر

مطغ ل قيه ت مياا غيل اقاحؽ سضيح بحت ارال مقي سي ارا قيه ت ميارا
غيل حباح اغس ارغياة ميه ضباة م مس م مس مارحؽ أطيىلرري .هرص هرسل ميره أ
ضباة مطغر ل ارو يراؼ

ارة م مرس م مرس أ ،اكرسض ور ااهصرح مىلحطفرة مقير

مل اكا غيقحضةة غيفحنية بااهصح(. 79
الدرظ العغزوٌ :تكديز عظنة الجبات على املبدأ-:
اقسهط مـيصة م اح ميه غياسأ اؿاس بف ظ سب مص ،ور ما شبي ز ارب مرسةاح
سب مكحبط ميه

و شبطر ب سبر غيص ر ؼي ضبصرس برو مارس ت قريه ت ميارا

غر رريل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  
         
  ﭼ مر بة. 80(40 :

( 79ما طا:فقا مػرين م.188
(

80

مااهررح  ،ضبصررس ظوررا:

جررطن

صسهررة اع هحهررح شبحمررسن ؼي سغررال صبيررة ااررحض سغررال

ظ ضن مؿررإل

ئ قحل أب ؿيإل مىلسز ( 1مػاة( 14ضبط 1409هر/أ ػطؼ  1988م.23
مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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سغررالااة

الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعمل
الدرظ الكىيت
بدولت
والعغزوٌ :وعي قينة تصنيه أٍل اهلجزة ،ويكني أٍل اهلجزة ،وأمل أٍل اهلجرزة،
احلادي

وثبات أٍل اهلجزة-:
مرا قاصرة اكرصال أهر
جطن

جرطن هقرري أهر

مؿىل ب سغالااة ما

جرطن أار أهر

جرطن ثارح أهر

قس ااحمس اح بااهح بري اقاقرة زهاهرح برس رح ارو

م زن ااكطن زي اقح ،هص مسهو ارره اػررطاب أ ا يرا غي يرة موحغر ة مر ارربظ
ما او خالل ئاس ث ا يا مكط غيكري ،اطز مغع (. 81
الرردرظ الجرراىي والعغررزوٌ :إٌ اهلل تعررا أرح ره بيبيررُ وصرراحبُ ،وأرحرره بررامللميني يف كررل سمرراٌ
ومكاٌ-:
ت اىل ررحزي أضا ررل بااا ررا ق ررحااا أضا ررل ب ررحغينيااري ؼي ورر ظا ررح او ررح ا ررو أ
جيىليهل ؼي قاهة مس ه مس هل فقس أوس غا حةا ظيحهرا ماااا اري ربي مارا قر ى
ئض ،فحغيال،وة اـييهل بأليا رهرح غرواارا ذبراؽي بهرل ماحهررا اطمرحهل أ مرسمحن
زي ت حبحيررة ز ،ص رحً أبررسً أ هو ر ض غرردحً مررسههل ؼي أمصررحقهل م ر

ت ررل ماحهرررا

بهررل اررري اىلجررع ق ر اهل ماؿررطهة مررو زض ك اررح خيطررؽي مررا مىلررس بىلررس غرررافحز مطحقررة
غرررفط ا زبهررس م غررب أ هو ر مررسههل مرراقري مرررح

مقاحمررة مس ،صررة وررصمك أ

ماكط أ ً أخريً باس ت اسه.
هق ر ر ر ل سب ر ر ر غر ر ررا حةا اىلر ر ررحزي :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺
﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
         ﭼ مر ب ر ر ررة:
 ٤٨فررال بررس ميصػرريصري ما ر

ررسً

أض ز أ خيطي ر اررو هررص غيررألظق شبطررري مررص،

هىلاؿ ر فاررا ما ر أ هاررصم ط ررحقرهل ؼي مردطرراؽي ماؿ ررط ،أ هػرررفط

غ ررىلهل

وصح فىل ضغر ل ت قريه ت غريل أقر حبا .بىلرس شمرك هور اػرو ا ويرهل ميره
ت بىلس أخصهل زبصارب ئغراحب
(

81

شبطا :

برس بىلرس شمرك ارو مقار ل مررح مقهرح ت قرسضه

جطن ماا هة  ..ا قف زض ؽ مطيحل مسم
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعملرا شبررري ويررا مإلغررال
الكىيتزي أةر
بدولتررإلو
اطص

غيػرريصري .مررس ت مىلاررحزه غيررنيااري ه ر سب ر

ويررا هق ر ل غررا حةا اىل ررحزي :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭼ حفط. 82(٥١ :
الدرظ الجالح والعغزوٌ :مكاومة اليأظ يف ىفوظ بعض املضلنني اليوو:
زب ماررألؽ ؼي ةفر ؽ بىلر غيػرريصري مار مهررىلف غيػرريصري موررو بررحماـيط زي اررحل
ئاة غيػيصة قا

جطن ها ارص ية ؼي ماإل قريه ت ميارا غريل قر حبرا مورط

واف وح احل مك حبة اح بري قرا أ ططهرس أ ااراؼ مراإل مورطهل هرنيشى اررل
ضبح مة قريا اب شمك مل هاألؽ مراإل

أارس ارو غيرنيااري ..مورو غيرح اققر ؾرطؾي :

ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ ضبصر ر ررس ار ر ررو آلهر ر ررة .٩ :ذبقر ر ر
ﰉ ﭼ رل مص ررط

مر ر ررس ت ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ا ررو آله ررة .9 :ضيو ررو غرفحن ررة ؼي اي ررك ماق ررحؾي اطحبق ررة

سبحل بحسبحل باح م زن ماإل بىلس شمك ؼي فرا اوة فحذبحً ؿيرحفطً ا مرا مؿرطن ر ل
او مك حبة يُاس سغال فقحض بري خط ا ماإل او اوة م زاا بىلس ح غاري(. 83
دروظ أخزى ميَا-:
 1او جيحهس او أي زهاا هىلطاا ت أيط مسةاح آلخطن أاح او هىلص مسةاحه فيو
هاقه ما ااهح ؾا
2

غاو

ؼي آلخطن او شبحغطهو.

مس فؿح مػط اره اػاا مفطقة هألاا م ق
م ىلس بصمك او

غياحغ

فال ارػطب ئغط ض زي

فطقة ماكط أورب قس نطب مطغ ل ا الً ض ،ىلحً ؼي ورصح

مػط او خالل ربطاطا ميهجطن.

(

82

(

83

شبطا :

جطن ماا هة  ..ا قف زض ؽ مطيحل مسم

م.7

اال ضبصس ماس مطظيو :واف ةرىلحا ارب مػررين ماا هرة

جرطن ماا هرة صي شيرحً صبيرة غياررسى مىلرسز ( 71ضبرط

1423هر/احضؽ  2002م .47
مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

مردطاؽي مػيال سمس ز زباس ؼي ئا ض
الكىيتىالعمل
 3بدولتمع

حاة مر و ميه ت

غرىلحةة با ؼي هصه ئا ض وصح قحل اىلحزي ميه مػح ضغ ما مكحااا :ﭽ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ مر بة او آلهة. ٤٨ :
اق هة مع ،ل زباس ضفب اىلا هحاهل ػيح هسم هل زي م اح

4

مس مطزن مو

مقح،س قس أؾطةح زي ا قف مطغ ل قيه ت مياا غيل او رل هحغط.
ميه زباس ظيحهة مقح،س ئ

5

مرفوو

مط بؽي نحم

مقح،س ه مػالح ئق ى ؼي غيىلطوة م شه

مفطقة ةهع زباس قس نطب أب بوط ا الً ض ،ىلحً ؼي

ظيحهة مقح،س.
يح

6

جطن ةركحض مكحا

سب ميه أق حب ماحط اهصح وح ماحزهل

و طاهل ئ ق ن سب ها مق ن ماحقاة ق ن ماحط انيقرة ظ ،ية :ﭽ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ سبج :او آلهة . 84(40
سبع ماحمل سبؼ ئاحل مىلحما مسى ماإل قيه ت مياا غيل ااح ذبطك

7

ؼي م ق

غياحغ

ز صيح األخري شمك اري ميل بىلع قطهـ ميه اااارا
غياحغ ميصهحب زي با أبا بوط ه ق

خراحضه قيه ت مياا غيل م ق

مقاي مة غني ما اري زخ زي ماا  :او ماسك.
مػطهة م أاحط

8

شبطة اره ماجحح زما ميه أهصارهح ؼي و مص هورافا

مكط او موفحض أ غياحفقري.
باح فه أبا بوط بحخراحض ماإل قيه ت مياا غيل ما ز

9

ريه فوح هص

خراحض او أمـيل مر فا مياإل موطهل وصح وح فاا سؾحضن زي األهاس ت
مع ي ماااا اػو ضمحهرا غا حةا مريك شبط

غياحضوة ؼي ضاية

جطن

ها ااقاة مـياصة ئبا بوط غجيهح مقطر موطهل اا هح سيح وح مياا -  -
او سب مياإل شب ل مياا افسهرا بافػا مقس ميص أاة سغال أةا أفه
ئاة بىلس ةااهح قيه ت مياا غيل.

( 84ضبصسهو ةىلال :زض ؽ ارو

جرطن صبيرة مر ما سغرالاا ظ ضن ئ قرحل مؿرإل

سغرالااة مو هر

مىلرسز ( 253م

.124
مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ميا  -  -سياارا ؼي فط ف ماإل قيه ت مياا غيل ه هىليل بحئاط
،اةىالعمل
الكىيت
10بدولتفس
مضباة سضيحةاة ها اسهح زبسهطن برقسهل ا

اسل ميه أ

هصه ماصحشا

مطفاىلة ؼي زباسهة مؿهحاة مطي مة.
 11ؼي اوياف ماإل قيه ت مياا غيل مياح بطز ئاحةح
زما ميه أ

مقال ئخالقاة

م

ماسه ميصؿطوري

اهرع ؼي ااـي ض سغال ذب أ ،ؿيطل او

مـيط ل اهصح وحة ؾساا قػ اا.
غيؿطوري مياإل قيه ت مياا غيل ميه أاحةرهل ض ل ي زهل

 12ؼي ،رصح

مسم اا اح هنيوس أ مس ماة غيكيا بإاوحةا أ هنيغؼ أضناة طااة او م قة
اض مسى غيسم اهاإلة فاصح بىلس مرقا مسم ن ه اح وح او قطهـ ااح
زخي طياىلح ؼي سغال .
13

ش شيوو سضيح او مافؼ خحمط بؿحؾرا مقي ب أضخل غينياو و ؾا ؼي
غاا مقاساا فهص أب بوط مل هق  :أيا أباح،ا ئخطحض
دبيه قسق ضيحةا ؼي و خط ن او خط

غاصح مااح

مطاية فوحة ةكطن مسهو أميه

أ يه ماسه او مافؼ م مس غيحل سي هص مكسق ااجا مسم
14

او زض ؽ

ب

جطن أ ةكطن مسهو جي أ او

ااركط.

أميه او و مراحض فحم طو

مىلعهع ميه مافؼ ياية هضوا غينياو اري هىلرقس أ ؼي اطوا ةكطن مىلقاساا
ضفىلح مط هرا فقس اطك ماإل قيه ت مياا غيل اوة ها أا

ماقح ماا غيح

خؿا ميه أق حبا مفراة غيح أض ز أ هنيغؼ مإلغال ز مة.
 15ا قري أبا أه ب ميطغ ل قيه ت مياا غيل ضمحهة اقا ااح ؾ مياا أ هػوو
ؼي مس ض مىلي  ،او ماا

ماإل قيه ت مياا غيل ؼي مس ض ئضنا ففاا

ااقاة ئبا أه ب زما ميه ف ض مقيا قسق ضيحةا.
16

يب

جطن ميقحزض مياهح ػيو خيؿه ميه زهاا ؼي أضنا قس ةىله ت اىلحزي

ميه اِو فطط ؼي مسهو اىليي بح غرهىلحل قحل اىلحزي :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ماػح  .٩٩ :أاح ق ما قيه ت
مياا غيل (:هجطن بىلس مفرا فصىلاحه أةا
مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

وحة ا ياة ميهجطن

ىالعملاوة موو يهحز ةاة شمك أ ئغاحب م
الكىيتفرا
بدولتبىلس
ها مفراة قس ةرف .
17

جطن اؿط ماة فط ض غيػيل بسهاة

ؼي

هاحؼي سضيح

خراح او مطغحن مـيحغيري أ شمك

قس هحيط ماإل قيه ت مياا غيل قحااا غطً خراأل ؼي

مغحض هحيط مصط غطً قس فط ا غه مياا مػال -
فطم

ق اا فط أه موهف او ايوهل موحفط خراأل ساح أظيس غيح طي ؼي

أ ل ئاط أهح
 18أ

ه او أت ما مىلع  -او

اة.

ئزب اقس ميه

ار حل فقس بقا ماإل قيه ت مياا غيل ؼي مس ض

ئضنا او با أبا أه ب ف ا بإقط ضه قيه ت مياا غيل أ هػوو أاس ف قا
اؿط ماة شمك م وح شمك
مو ق

جي ظ ماري ئبا أه ب ش

جي ظ األخري مااح

سبحية وصح ه اقطض ؼي ميل ئق ل فوح هص هوفا أبح أه ب

أ

مـيال ا قريه مياإل قيه ت مياا غيل قسق ضيحةا ضهحفة اػا أب مياا
أ هاعل ه ظ يا ماارق ماإل قيه ت مياا غيل زي مس ض ئميه فقس
ئزب ميه ار حل مي ول م حب بإقط ضه قيه ت مياا غيل.
 19اؿط ماة غيىلحضه

ماس سبحية ماهح ففاهح ااس اة مو موصب غح،ط أم

مر ص ها مرىلصاة بقسض سبحية ف ػ

ش مهط ضن بقسضهح وصح اقطض ؼي ئق ل

فقس قحل أب بوط غيو غألما مو مطي

مص ،اىلا :هص ههسهحل مططه هقكس

س هة زي سب

هفهل مػح ،أةا خاري بحمططق مسض ب ؼي مػفط وح شمك
(85

ؼي ا ايك سبحل .
 20اغاري مااإلة فه افه ربطاطا مي ق ل زي ماجحح قس أوسه مطغ ل قيه
ت مياا غيل.
 21قية مطال :هنيوسهح ضغ ل ت قيه ت مياا غيل ؼي اسضغة

جطن ؼي قحارا

ماس أقطبح،ا او بحل ماجحض ..شمك مىلـيل اوحةة قية مطال وصح يح ؼي
سبسهح مقسغا قحل قيه ت مياا غيل :قحل ت اىلحزي ( :أةح مطظيو ها
مطال ؾقق
(

85

مىلس  :،او زض ؽ

ح مسحً او مسا او قيهح قيرا او قطىلهح قطىلرا .
جطن صبية مػاة مىلسز ( 114ضبط  1423م م .102 -98

مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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الدروس المستفادة من الهجرة النبىيت

د/داوود المندعي

ىالعمل سغال او ئق ل غيهصة ؼي طيب مش غيػيصري اط بؽي قف فهل
الكىيت ن ؼي
22بدولت ئخ
قس أوس مطغ ل قيه ت مياا غيل مياهح ؼي هجطاا ماردصهح غيػيص
زضغحً هػرفحز ااا .فقس قحل قيه ت مياا غيل( :ا
اط ظيهل اىلحطفهل ا

مربن

غينيااري ؼي ا زهل

زبػس م اس ش ؾروه ااا مه اس مه ما غح،ط

زبػس بحمػهط سبصه (. 86
وحة ايك مرسض ؽ غيػررفحزن ارو
غالااة جي أ هغطغهح آلبح

جرطن ماا هرة مر

ؾررصي ميره قرال اطب هرة

غيطب ؼي أباح،هل مركراا غري وحً يرصحمارحً أخالقارحً

ؼي ااررحاهل مارراىلوؼ شمررك ميرره مفررطز جملرصررب ماىلاررس مألاررة مىلطباررة سغررالااة
اهحضن ةسثط رثحضهح

ارسن افطقر أ قرح ح قر ن نرىلف أيع ةهرح ايرك اػرني ماة

انيغػررح مضباررة ؼي جملرصررب مىلطب ررا سغررالاا مررص ،جي ر أ هو ر

مقررطر مو ررطهل

ااهجررا مػ راة ماا ه ررة اك ررسضه غ رررين ق ر حبرا قس ا ررا احضخي ررا مىلطب ررا سغ ررالاا
زض غرررا اا ررا بهررص هور

ارفحماررح بررصوطى

أهس ف ررا ةف ررص ةرح،ج ررا حهر ررا( . 87اي ررك

جررطن ماا هررة قررس أزى اغررع ه اقر

ررح مص ررح شيدهر ر ما ررا

ج ررطن ماا ه ررة

غيطهررطن م ر هااغ ررا أ هيرررع به ررح غيػرريل ؼي و ر ؾ ررني ااحاررا ار رره هرراىلوؼ أثطه ررح
مطا ميه غي واحاا ؼي جملرصب فرػ ز ض ح ئمفة

(

86

مقط  :،زض ؽ او

جطن ماا هة م.98

( 87اػحةري :زض ؽ او

جطن ماا هة م .12

مجلت األندلس للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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العدد الثاني المجلد ( )7مارس 1024م

العالقاث الٍمنٍت البرٌطانٍت
بعد أخداث 8291م
وختى معاهدة صنعاء ;82:م
الدكتور /ثابث صالح اليزيدي
قسم التاريخ ـــ كلية اآلداب ـــ جامعة حضرموت

الدكتور /علي محمد باسعد
قسم التاريخ ـــ كلية اآلداب ـــ جامعة حضرموت

186

العالقاث الٍمنٍت البرٌطانٍت

د/ثابج صالح الٍزٌدي  ،د/علً مدمد باصعد
بدولت الكوٌتوالعمل

مجلت األندلش للعلوم اإلنضانٍت واالجتماعٍت
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العالقاث الٍمنٍت البرٌطانٍت

د/ثابج صالح الٍزٌدي  ،د/علً مدمد باصعد

بدولت الكوٌتوالعمل
العالقات اليمهية الربيطانية بعد أحداث 8291م

وحتى معاهدة صهعاء ;82:م
امللخص-3
اغتكط ايٛنع ايػٝاغ ٞارتاضد ٞيً ُٔٝبعض ايؿ ٤ٞبعس عاّ ٚ ,ّ1928سا ٍٚاإلَاّ
حي ٢ٝامله ٞقسَاً ضت ٛتػ ١ٜٛاملؿانٌ اذتسٚزَ ١ٜع ستُ ١ٝعسٕ ايربٜطاْ ١ٝعٔ
ض إىل ْتٝذَ ١طن ١ٝألٟ
ططٜل ايتؿاٚضٚ ,يهٔ املؿاٚنات اييت دطت بعس شيو مل تؿ ِ
َٔ ايططؾنيٚ ,عاز ايتٛتط َٔ دسٜس عً ٢اذتسٚز بني ادتاْبني بعس إٔ زخًت قٛات
اإلَاّ إىل قػِ َٔ أضان ٞاحملُٚ .١ٝسا ٍٚاإلَاّ اذتك ٍٛعً ٢زعِ خاضدٜ ٞعهس ٙيف
ْعاع٘ َع ايربٜطاْٝني َٔ خالٍ املعاٖس ٠اييت ٚقعٗا َع االحتاز ايػٛؾٝيت عاّ . ّ1928
ٚيهٓ٘ مل حيكٌ عًٖ ٢صا ايسعِٚ .نصيو ؾؿًت ستاٚالت٘ َع املاْٝا إلقاَ ١عالقات
غٝاغَ ١ٝعٗا.
َٚع إٔ ايٛنع ظٌ َتٛتطاً عً ٢اذتسٚز بني ايٚ ُٔٝاحملُٝات ادتٓٛب ,١ٝإال إٔ
ستاٚالت ايتػٚ ١ٜٛايبشح عٔ سً ٍٛيًُؿهالت اذتسٚز ١ٜاغتُطت بني ايططؾني.
ٚاغتػٌ ايربٜطاْ ٕٛٝايتٛتط يف ايعالقات بني اإلَاّ ٚابٔ غعٛز س ٍٛعػري ٚصتطإ
ؾأخصٚا ٜهػط ٕٛعً ٢اإلَاّ بٗسف إخطاز قٛات٘ َٔ أضان ٞاحملُٝات ٚشيو َع بسا١ٜ
عاّ  .ّ1933ؾأزضى اإلَاّ إٔ عً ٘ٝإٔ خيتاض بني ايػالّ أ ٚاذتطب َع بطٜطاْٝا خاق ١إٔ
بٛازض اذتطب بٚ ٘ٓٝبني أبٔ غعٛز باتت ٚؾٝه ,١ؾأضغًت بطٜطاْٝا ٚؾساً دسٜساً إىل قٓعا٤
يًتؿاٚض َع اإلَاّ حي ٢ٝيف زٜػُرب عاّ  ّ1933بط٥اغ ١بطْاضز ضا. ًٜٞ
ٚيف ؾرباٜط َٔ عاّ ٚ ّ1934قع ايططؾإ َعاٖس ٠قٓعا ٤اييت تهُٓت عسزاً َٔ ايبٓٛز
َٓٗا اْػشاب قٛات اإلَاّ َٔ املٓاطل اذتسٚز ١ٜاييت اغتٛيت عًٗٝاٚ .اذتؿاظ عً٢
ايٛنع ايكا ِ٥يف ادتٓٛب نُا ٖ ٛعً ٘ٝأثٓا ٤تٛقٝع املعاٖس ٠ملس ٠أضبعني عاَاً.
ٚاستؿعت بطٜطاْٝا مبٛدب املعاٖس ٠باحملُٝات طٖ ١ًٝص ٙاملسٚ ,٠قس تٓا ٍٚايباسجإ يف
ٖص ٙايسضاغ ١األسساخ اييت دطت عً ٢اذتسٚزٚ ,ستاٚالت ايتػ ١ٜٛعٔ ططٜل املؿاٚنات
بني ٚ ّ1933 -1929اييت تٛدت مبعاٖس ٠قٓعا ٤عاّ .ّ1934
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املقدم

ٜتٓا ٍٚايبشح ايعالقات اي ١ُٝٓٝايربٜطاْ ٘ٝبعس عاّ ٚ ّ1928ستَ ٢عاٖس ٠قٓعا٤
بني ايٚ ُٔٝبطٜطاْٝا عاّ  . ّ1934سٝح ؾٗست ٖص ٙاذتكب٘ تٛتطاً يف ايعالقات بني
ادتاْبني ٚ.قاَت قٛات اإلَاّ مبٗامج ١ايكطٚ ٣املٓاطل اذتسٚز ١ٜيف ادتٓٛبَٚ .ع
شيو ظًت ستاٚالت ايتػ ١ٜٛقا ١ُ٥بني ايططؾني ست ٢ايتٛقٝع عًَ ٢عاٖس ٠قٓعا٤
عاّ  .ّ1934اييت أْٗت سكب٘ َٔ ايٓعاع املُػًح عً ٢اذتسٚز بني بطٜطاْٝا ٚاإلَاّ حي. ٢ٝ
قُػِ ايبشح إىل َبشجنيٜ .تٓا ٍٚاملبشح األ ٍٚستاٚالت ايتػٚ ١ٜٛايتٛتط عً٢
اذتسٚز بني ٚ . ّ1933 -1929ؾٜ ١ٝػتعطض ايباسجإ ارتطٛات اييت متت يتػ١ٜٛ
املؿهالت اذتسٚز ١ٜبني ستُ ١ٝعسٕ ايربٜطاْٚ ١ٝايٚ ,ُٔٝايكعٛبات اييت ٚادٗت
املؿاٚنات ٚسايت ز ٕٚصتاسٗاٚ ,أثطت عً ٢ايعالقات بُٗٓٝاٚ .ظازت َٔ سس ٠ايتٛتط عً٢
اذتسٚز ٚاغتُطاض ايعًُٝات ايعػهط ١ٜست ٢عاّ  ّ1933ايص ٟؾٗس اْؿطاداً يف ايعالقات
بني بطٜطاْٝا ٚاي ُٔٝسٝح أبس ٣ادتاْبني ضغبَ ١ؿرتن ١ضت ٛسٌ املؿانٌ اذتسٚز١ٜ
عٔ ططٜل املؿاٚنات.
أَا املبشح ايجاْ ٞؾٝتٓاَ ٍٚعاٖس ٠عاّ  ّ1934بني ايٚ ُٔٝبطٜطاْٝاٚ .اييت مت
ايتُٗٝس هلا يف زٜػُرب عاّ ٚ. ّ1933دط ٣ايتٛقٝع عًٗٝا يف قٓعا ٤يف ؾرباٜط عاّ
ٚ .ّ1934مسٝت مبعاٖس ٠ايكساقٚ ١ايتعا ٕٚاملتبازيٚ .١أخرياً أِٖ ايٓتا٥ر اييت خًل
إيٗٝا ايباسجإ.
أوال ً :حماوالت التسوية والتوتر على احلدود بني 9111-9191م -:
ناْت ايعًُٝات ايعػهط ١ٜاييت دطت عًَٓ ٢اطل اذتسٚز بني املًُه ١املتٛنً١ٝ
ايٚ ١ُٝٓٝستُ ١ٝعسٕ يف عاّ ْٗ ّ1928ا ١ٜسكب َٔ ١ايكطاع املػًح بني اإلَاّ حي٢ٝ
ٚبطٜطاْٝاٚ ,بساَ ١ٜطسً ١دسٜس ٠بُٗٓٝا ,أبس ٣ؾٗٝا اإلَاّ ضغبت٘ يف تػَ ١ٜٛؿهالت٘ َع
بطٜطاْٝا ,بعس إٔ عذعت قٛات٘ عٔ حتكٝل أٖساؾ٘ يف اغتعاز ٠احملُٝات أدتٓٛب, ٘ٝيف
سني صتشت بطٜطاْٝا بٛاغط ١طا٥طاتٗا اذتطب ١ٝيف إعاز ٠سسٚز احملُٝات إىل َا ناْت
عً ٘ٝأثٓا ٤اذتهِ ايعجُاْ ٞيً .)1(ُٔٝؾانطط اإلَاّ إىل طًب املؿاٚنات َع اذته١َٛ
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والعملأٚاخط عاّ  ّ1928يتػ ١ٜٛاملؿانٌ َعٗاٚ ,يهٓ٘ مل ٜطغٌ ممجً ٘ٝإىل
الكوٌت ١يف
ايربٜطاْٝ
بدولت
عسٕ يًتؿاٚض َع ايربٜطاْٝني عٓسَا طًبٛا َٓ٘ شيو(. )2
ٚقس ٚضز خرب ٖص ٙاملؿاٚنات يف ايتكطٜط ايص ٟبعجت ب٘ ايػؿاض ٠األملاْ ١ٝيف يٓسٕ إىل
ٚظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ ١ٝيف ايجاْ ٞعؿط َٔ ؾرباٜط عاّ  ّ1929قايت ؾ ٘ٝإٔ غهطتري
ايسٚي ١ايربٜطاْ ٞيؿؤ ٕٚاملػتعُطات قس أداب عً ٢غؤاٍ ايٓا٥ب ايربٜطاْ ٞاملػرت
ٚاي ٕٛأثٓآَ ٤اقؿ ١زتًؼ ايٓٛاب َٛنٛع املؿاٚنات بني اإلَاّ ٚبطٜطاْٝا .إشا ناْت
ٖص ٙاملؿاٚنات تٗسف إىل عكس َعاٖس ٠بني أيبًسٜٔ؟ قا٥الً (( :طبكاً ملعًَٛات ٞاذتاي١ٝ
ؾإ ٕ اإلداب ١بايٓؿ . ٞؾايٛنع اذتاي ٖٛ ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي . ٞيف غبتُرب املان ٞاتكٌ
إَاّ اي ُٔٝباملعتُس ايربٜطاْ ٞيف عسٕ ٚأبس ٣اغتعساز ٙيؿتح باب املؿاٚنات َٔ
دسٜسٚ .يف ضز املعتُس عً ٢اإلَاّ زعا اإلَاّ إىل إضغاٍ َٓسٚب عٓ٘ إىل عسٕ يًتؿاٚض
س ٍٛبٓٛز االتؿاق ١ٝاألٚيٚ .١ٝاقرتح عً ٘ٝإٔ تؿٌُ ٖص ٙاالتؿاق ١ٝاعرتاف سه١َٛ
قاسب ١ادتالي ١باالغتكالٍ ايتاّ يًٚ , ُٔٝبػًط ١اإلَاّ .نُا تؿٌُ بٓسا ً ٜتهُٔ
حتسٜس سسٚز ستُٝات عسٕٚ .قس نإ املؤٌَ ي ٛمت ايتٛقٌ إىل اتؿاق ١ٝأٚي ١ٝتؿٌُ
تًو ايٓكطتني  ,إٔ تكاؽ ؾُٝا بعس َعاٖس ٠أنجط مشٛال ً ٜتِ مبكتهاٖا سٌ املػاٌ٥
املتٓاظع عًٗٝا ٚاييت َا ظايت َعًكٚ .١قس مت إعساز تؿٜٛض  ,أضغٌ إىل املعتُس
ايربٜطاْ ٞخيٛي٘ ايتؿاٚض ٚإبطاّ اتؿاق ١ٝأٚي , ١ٝعً ٢أغاؽ ٖص ٙارتطٛط املكرتس.١
ٚيهٔ نُا أعطف مل ٜطغٌ اإلَاّ أَٓ ٟسٚب إىل عسٕ))(.)3
ٜٚبس ٚإٔ ايػؿاض ٠األملاْ ١ٝيف يٓسٕ ناْت تتابع باٖتُاّ ايتطٛضات ادتاض ١ٜبني
ايٚ ُٔٝبطٜطاْٝا ٚتُطًع ٚظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ ١ٝمبا جيط ٟعً ٢اذتسٚز بني املًُه١
املتٛنً ١ٝايٚ ١ُٝٓٝستُ ١ٝعسٕ ٚ,آخط املػتذسات س ٍٛتػ ١ٜٛايٓعاع بُٗٓٝاٜٚ .أتٞ
ٖصا االٖتُاّ األملاْ ٞباألسساخ بني ايٚ ُٔٝبطٜطاْٝا بعس إٔ طًبت اذته ١َٛاي١ُٝٓٝ
َٔ أملاْٝا إقاَ ١عالقات غٝاغَ ١ٝعٗا(ٚ .)4يهٔ أملاْٝا مل تطز عً ٢ايطًب ايُٝين سٗٓٝا.
ٚؾهًت ايرتٜح يف االَط قبٌ اختاش ايكطاضٚ .أخصت تطاقب األٚناع عً ٢األضض بني
ادتاْبني ٚخاق ١ايعًُٝات ايعػهط ١ٜادتاض ,١ٜؾهال ًعٔ ضغبتٗا يف اغتٝهاح املٛقـ
ايربٜطاْٖ َٔ ٞص ٙايتطٛضات ست ٢ال تػهب اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝإشا ٚاؾكت عً ٢إقاَ١
عالقات َع اإلَاّٚ .اغتُطت ايػؿاض ٠األملاْ ١ٝيف يٓسٕ ٚقػِ َٔ ايعٛاقِ األخط ٣يف
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والعملس ٍٛاألسساخ يف املٓطكٚ ١تطغٌ تكاضٜطٖا ٚضغاًٗ٥ا إىل ٚظاض ٠ارتاضد١ٝ
اذتكا٥ل
تككٞالكوٌت
بدولت
يف أملاْٝا ست ٢تتدص املٛقـ املٓاغب(.)5
ٚنإ اإلَاّ حي ٢ٝيف ٖصا ايٛقت ٜػع ٢إىل إقاَ ١عالقات غٝاغَ ١ٝع أملاْٝا
يالغتؿازَٗٓ ٠ا يف ْعاع٘ َع بطٜطاْٝا بعس غًػً ١اهلعا ِ٥اييت تعطض هلا دٝؿ٘ ٚ ,أزت
إىل اْػشاب٘ َٔ احملُٝاتٚ .نتب ايػؿري األملاْ ٞيف ايكاٖط ٠إىل سهَٛت٘ يف ٜٛ 25يٛٝ
 ّ 1929بٗصا ارتكٛم َٛنشاً إٔ ٖسف اإلَاّ َٔ ٖص ٙايعالقات ٖ ٛتععٜع َٛقؿ٘ بٗا
أَاّ بطٜطاْٝاٚ .سَ ٍٛؿاٚنات اإلَاّ َع بطٜطاْٝا  ,شنط ايػؿري األملاْ ٞأْ٘ ادتُع
يف ايكاٖطَ ٠ع ايػؿري ايُٝين ايػٝس ستُس بٔ ستُس ظباضٚ .٠اتهح ي٘ َٔ خالٍ
ايًكا ٤إٔ اإلَاّ نإ ٜٗسف َٔ ٖص ٙاملؿاٚنات إٔ تعرتف ي٘ بطٜطاْٝا باغتكالٍ بالزٙ
ايهاٌَٚ ,إٔ عسٕ ٖ ٞأضض ميٓٚ , ١ٝايٛدٛز ايربٜطاْ ٞؾٗٝا َؤقت .ؾهالً عٔ االعرتاف
ي٘ عل اي ُٔٝيف عػريٚ ,إقٓاع املًو ابٔ غعٛز إٔ ٜعرتف ي٘ بٗصا اذتل(ٚ .)6يهٔ دٗٛز
اإلَاّ مل تٓذح يف إقاَٖ ١ص ٙايعالقات َع أملاْٝا اييت نإ ٜع ٍٛعًٗٝا يف ْعاع٘ َع
بطٜطاْٝا .
قاَت بطٜطاْٝا بعس إٔ اغتعاز ٠احملُٝات ٚ ,ؾؿٌ اإلَاّ يف إقاَ ١عالقات غٝاغ١ٝ
َع أملاْٝا .بايتكس ٟحملاٚالت اإلَاّ ايتطًع َط ٠أخط ٣ضت ٛاحملُٝات ؾٛغعت غٝاغتٗا
ضت ٛايساخٌ يف ادتٓٛب ٚاملعطٚؾ ١بػٝاغ(( ١ايتكسّ ضت ٛاألَاّ)) ؾأْؿأت ايعسٜس َٔ
املطاضات ايعػهط ٜ٘يطا٥طاتٗا اذتطب ١ٝيف َٓاطل شتتًؿ َٔ ١احملُٝات يسعِ غٝاغتٗا
ادتسٜسٚ , ٠تععٜع ٚدٛزٖا ؾٗٝا َٓٚ ,ع اإلَاّ َٔ ايعٛز ٠إيٗٝا َط ٠أخطٚ , ٣إنعاف
َطايبت٘ بٗاٚ .عكست َؤمتط ٜٔيف غًطٓ ١ذتر بني عاَ ّ1930 -1929 ٞحتت إؾطاف
املك ِٝايػٝاغ ٞايربٜطاْ ٞيف عسٕ ,زعت إي ٘ٝاألَطاٚ ٤ايػالطني ٚاملؿاٜذ يف احملُٝات,
ٚتطأغ٘ غًطإ ذتر ْٚاقؿٛا ؾ ٘ٝايعسٜس َٔ املٛنٛعات َٓٗا تهجٝـ ادتٗٛز ٚتٛسٝسٖا
ملٛادٗ ١اإلَاّٚ ,ايتكس ٟحملاٚالت٘ ايتسخٌ يف احملُٝاتْٚ .اقؿٛا أٜها ً ؾهط ٠إْؿا٤
احتاز بٚ , ِٗٓٝيهِٓٗ ؾؿًٛا(.)7
ساٚيت بطٜطاْٝا يف عاّ  ّ1930اغتٓ٦اف املؿاٚنات َع اإلَاّ حي ٢ٝبعس إٔ ؾعطت
إٔ اإلَاّ قس سكٌ عً ٢زعِ غٝاغ ٞدسٜس إىل داْب إٜطايٝا ( ٖٛٚ ,)8االحتاز
ايػٛؾٝيت ايص ٟاعرتف باغتكالي٘( ,)9ؾأضغًت إيٖ ٘ٝاضٚيس دٝهٛب( ,)10يًتؿاٚض َع٘
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والعمل قس ّٚدٝهٛب إىل قٓعا ٤نإ بتهًٝـ َٔ قػِ َٔ ايؿطنات
سٗٓٝا إٔ
بدولت الكوٌت
ٚقٌٝ
ٚاملؤغػات االقتكاز ١ٜايربٜطاْ ١ٝيًشك ٍٛعً ٢اَتٝاظات هلا يف ايٚ . ُٔٝيهٔ َُٗ١
دٝهٛب ال ختً َٔ ٛاهلسف ايػٝاغ ٞإىل داْب اهلسف االقتكاز ٟاملعًٔ ,ؾاالقتكاز
ٚايػٝاغٚ ١دٗإ يعًُٚ ١اسس ٠يف ايػٝاغ ١ايربٜطاْ ١ٝيتشكٝل األٖساف ٚاملكاحل
ايربٜطاْ ١ٝيف املٓطكٜٚ .١تهح شيو َٔ خالٍ ْل اذتسٜح ايص ٟزاض بني ايربٚؾػٛض
ؾرتٚمثٔ

( ) 12

ٚايسنتٛض دطٚبا َٔ ايكػِ ايػٝاغ ٞبٛظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ ١ٝسٍٛ

َُٗ ١دٝهٛب ايػٝاغ ١ٝيف قٓعاٚ ٤ايصٚ ٟضز يف تكطٜط األخري إىل ٚظاض ٠ارتاضد١ٝ
األملاْ .) 13 ( ١ٝسٝح قاٍ ٜ ((:بس ٚإٔ ي٘ َُٗ ١أخط ٣تؿكح عٓٗا أغً٦ت٘ ,س ٍٛنٝؿ١ٝ
إْٗا ٤ارتالف ايُٝين ايربٜطاْ ٞايكا.)14())ِ٥
ٚيف املؿاٚنات اقرتح اإلَاّ عً ٢دٝهٛب إٔ ٜعرتف بايٛنع ايطأٖ يف احملُٝات
َكابٌ اعرتاف بطٜطاْٝا ي٘ بأسكٝت٘ يف عسٕٚ ,سك٘ يف اَتالنٗا يف املػتكبٌ ٚبك١ٝ
َٓاطل احملُٝاتٚ ,تعٝني ايكها ٠ايؿطعٝني يًشهِ مبكته ٢ايؿطٜع ١اإلغالَ ١ٝيف
ايكهاٜا ايس ١ٜٝٓيف ٖص ٙاملٓاطل ( ٚ .) 15يهٔ دٝهٛب اقرتح عً ٘ٝإٔ تًتعّ بطٜطاْٝا بعسّ
تػً ِٝعسٕ عٓس االْػشاب َٓٗا إال يًٚ .ُٔٝبايتاي ٞؾؿًت املؿاٚنات يعسّ تطابل
ٚدٗات ْعطُٖا س ٍٛايكهاٜا اييت ْاقؿٖٛا ( .) 16
أيكت اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝباملػٛ٦ي ١ٝعً ٢بطٜطاْٝا يف ؾؿٌ املؿاٚنات ٚ ,غاضعت إىل
تٛنٝح َٛقؿٗا أَاّ ايس ٍٚاألدٓب ١ٝبأْٗا قسَت نٌ َا تػتطٝع يف غب ٌٝصتاسٗا ,
ٚيهٔ ايربٜطاْٝني ناْٛا غري داز ٜٔؾٗٝاٚ .دا ٤شيو يف ايطغاي ١اييت بعح بٗا ستُس
ضاغب بو

()17

ٚظٜط خاضد ١ٝاي ُٔٝإىل ْعريٚ ٙظٜط ارتاضد ١ٝاألملاَْٚ .ٞهٜ ٢كٍٛ

((بايٓػب ١يعالقاتٓا َع دريآْا  ,ضتٔ َػتعس ٕٚيًتٛقٝع عً ٢نٌ َا ٜطٜس, ٕٚ
ٜٚأَط ٕٚبَ٘ٚ .ػتعس ٕٚيكب ٍٛايٛنع بهاًَ٘ نُا ٖ ٛعً ٘ٝاآلٕٚ ,عً ٢املس ٣ايط.ٌٜٛ
ٚيهٔ بؿطط ٚاسس ٖٛٚ ,إٔ ٜعرتؾٛا يٓا باألضانٚ ٞادتعض احملتً ٖٞ ١أدعا َٔ ٤األضانٞ
اي ١ُٝٓٝدػطاؾٝاً ٚتاضخيٝاً ٚطبٝعٝاًْ ٌٖٚ .ػتطٝع إٔ ْؿعٌ أنجط َٔ ٖصا؟ إٕ ايؿ٤ٞ
املؿكٛز ست ٢اآلٕ ٖ ٛايٓ ١ٝايطٝبٚ , ١ايطغب ١ايكازق.)18())١
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ضغايٚ ١ظٜط ارتاضد ١ٝايُٝين إٔ سهَٛت٘ ناْت عً ٢اغتعساز إٔ تعرتف
والعمل
الكوٌتَٔ
ٜؿِٗ
بدولت
بايٛنع ايكا ِ٥نُا ٖ ٛعً .٘ٝأ ٟأْٗا غتكبٌ بايٛدٛز ايربٜطاْ ٞيف عسٕ ٚاحملُٝات
يؿرت ٠ط ١ًٜٛدساًَ .كابٌ اعرتاف بطٜطاْٝا بإٔ ٖص ٙاملٓاطل ميٓ َٔ ١ٝسٝح ادتػطاؾٝا
ٚايتاضٜذ ٚ ,دع َٔ ٤اي ُٔٝايطبٝع ١ٝاييت حيهُٗا اإلَاّ َ ٖٛٚ ,ا تطؾه٘ بطٜطاْٝا ٚال
تكط .ٙؾهالً عٔ إٔ ايطغاي ١تٛنح غٝاب ايٓٛاٜا ايطٝبٚ ١ايطغب ١ايكازق ١يس٣
ايربٜطاْٝني يف إصتاح املؿاٚناتٚ .حتًُِٗ يف ايٛقت ْؿػ٘ ؾؿًٗا ٚبكا ٤ايٛنع َتأظَاً
بني ادتاْبني ٚ .أضازت إٔ تٛنح أٜهاً يًس ٍٚاألٚضٚبَٗٓٚ ١ٝا أملاْٝا عًٚ ٢د٘ ارتكٛم
غالَْٝ ١تٗا ٚضغبتٗا ايكازق ١يف تػ ١ٜٛاملؿانٌ َع بطٜطاْٝا عٔ ططٜل املؿاٚنات ,
ٚيهٔ ايربٜطاْٝني ناْٛا غري داز ٜٔيف شيو ٚ ِٖٚ ,سسِٖ ايصٜ ٜٔكع عً ِٗٝايً. ّٛ
أز ٣ؾؿٌ املؿاٚنات إىل عٛز ٠ايتٛتط َٔ دسٜس إىل املٓاطل اذتسٚز ١ٜبني ادتاْبني .
ؾؿَ ٞاضؽ عاّ  ّ1930أخصت ايكٛات اإلَاَ ١ٝحتتؿس يف َٓطك ١ضزاع يًٗذ ّٛعً٢
بٝشإٚ .يهٔ ايطا٥طات اذتطب ١ٝايربٜطاْ ١ٝأدربتٗا عً ٢ايعٛز ٠إىل َٛاقعٗا ايػابك.١
ٚيف َاْ َٔ ٜٛؿؼ ايػٓ ١شنطت دطٜس ٠اإلميإ اي ١ُٝٓٝإٔ أٖاي ٞادتٛب ١يف َٓطك١
َطاز اؾتهٛا إىل اإلَاّ َٔ عسّ اغتكطاض األٚناع يف َٓطكتِٗ ٚ ,اْعساّ األَٔ ايساخًٞ
ؾٗٝا .ؾأضغٌ إي ِٗٝايؿطٜـ عبساهلل ايهُني يٝعٝس االغتكطاض ٚاألَإ اىل َٓاطكِٗ ,
ٚتأغٝؼ إزاض ٠سه ١َٝٛؾٗٝا .ؾاعتكست قبا ٌ٥بٝشإ إٔ ٖسف اإلَاّ ٖ ٛاستالٍ
أضان .ِٗٝؾأضغًت ايػًطات ايربٜطاْ ١ٝيف عسٕ املكسّ َٛضٜؼ يٝو إىل املٓطكٚ .١قاّ
بطًعات د ١ٜٛاغتطالع ١ٝملس ٠ثالث ١أٜاّٚ ,زَ ّٕٚالسعات٘ َٔ خالٍ ايكٛض
ايؿٛتٛغطاؾ ١ٝاييت مت ايتكاطٗا َٔ ادتٚ , ٛاييت ميهٔ إٔ تػتدسّ يف ايعًُٝات
ايعػهط ١ٜايكازَ.) 19 (١
ٚيف عاّ  ّ1931عاٚز اإلَاّ اهلذ ّٛعً ٢املٓاطل اذتسٚزَ ١ٜع احملُٝات  ,ؾاستًت
قٛات٘ قط ١ٜايعني ايتابع ١ملؿٝد ١املكعيب ألْٗا حتايؿت َع ؾطٜـ بٝشإٚ .مل تهٔ
سسٚز تًو املٓطك ١قس سسزت بعس ,إال أْ٘ ْتٝذ ١يعًُ ١ٝاغتطالع ١ٝمتت يف َاضؽ عاّ
 ّ1931تكطض إٔ تتبع ايعني بٝشإ دػطاؾٝاً ٚغٝاغٝاً ٚ .يف  25غبتُرب َٔ ْؿؼ ايػٓ١
ٚدٗت ايػًطات ايربٜطاْ ١ٝيف عسٕ إىل اإلَاّ إْصاضاً بػشب مجٝع قٛات٘ َٔ أضانٞ
املكعيبٚ ,قاسب اإلْصاض تٗسٜساً باغتدساّ غالح ايطريإ  ,ايص ٟقاّ بسٚض ٠بعس٠
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ؾٛم َٓاطل ضزاع ٚادتٛبٚ ١غريُٖا َٔ املٓاطل ايٚ. ١ُٝٓٝأيكت خالهلا
والعمل
د١ٜٛ
طًعاتالكوٌت
بدولت
املٓؿٛضات اييت حتصض ايػهإ َٔ استُاٍ ايكٝاّ بايككـ ادت, ٟٛؾاْػشبت ايكٛات
اي َٔ ١ُٝٓٝايعني يف  4أنتٛبط عاّ , ّ1931بعس إٔ زَطت عسزاً َٔ ايكط.) 20 ( ٣
ٚيف ظٌ ٖص ٙاألٚناع غري املػتكط ٠عً ٢اذتسٚز بني ادتاْبني  ,سسخ تػٝري َؿاد٧
يف َٛقـ اإلَاّ حي ٢ٝجتا ٙبطٜطاْٝا  .سٝح أعًٔ عٔ ضغبت٘ يف تػَ ١ٜٛؿانٌ اذتسٚز
َع بطٜطاْٝا َٔ خالٍ املؿاٚنات ٜٚ .ععٖ ٣صا ايتبسٍ يف َٛقـ اإلَاّ إىل تعاظِ
غط ٠ٛابٔ غعٛز يف ادتٗات ايؿُاي َٔ ١ٝسسٚزٚ ,ٙإىل ختٛؾ٘ َٔ قٝاّ ايربٜطاْٝني
باغتػالٍ خالؾات٘ َع ايكبا ٌ٥ايكاطٓ ١يف غٌٗ تٗاَٚ ,١إقٓاعٗا بإنطاّ ْاض ايجٛضٙ
ايعًٓ ١ٝيف ٚدٗ٘ (ٚ .)21أزت املؿاٚنات إىل اقرتاح عكس َعاٖسٚ , ٠عٗس إىل بطٜطاْٝا بإٔ
تهع األغؼ املٓاغب ١يًتعاقس بؿأْٗا ٚ,شيو يف أنتٛبط عاّ ٚ .ّ1931يهٔ اإلَاّ قاّ
باستالٍ دع َٔ ٤إقً ِٝايعٛشيَ ٞط ٠أخط ٣بعس إٔ نإ قس خطز َٓ٘ (ٚ .)22قبض عً٢
سٛاي ٞأضبعني ضٖٓٝاً .إال إٔ ٖصا مل ميٓع َٔ اغتُطاض املؿاٚنات بني ادتاْبني(  .) 23ؾهالً
عٔ غٝططت٘ عً ٢أدعا َٔ ٤بٝشإ ٚالغُٝا دٗاتٗا ايٛغطٚ ٢ايؿطق, ١ٝمما أقًل
ايربٜطاْٝني نجرياً ,ألٕ بٝشإ ناْت حتتٌ َٛقع ًا اغرتاتٝذٝاً ٚغط ايططٜل ايربٟ
ايصٜ ٟطبط احملُٝات ايػطبٚ ١ٝممًه ١اإلَاّ عهطَٛت(.) 24
ٚأَا بايٓػب ١يػًطٓ ١ايعٛاشٍ  ,ؾألٕ ايهجري َٔ ٜٔضعاٜاٖا ناْٛا َٓدططني يف
ايكٛات احملً ٘ٝنذٝـ ايًٝؿ )25( ٞأ ٚقٛات ايؿطط٘ احملً .١ٝإش نإ االستهاى ايَٞٛٝ
هلؤال ٤ادتٓٛز بهباطِٗ ايربٜطاْٝني أبطظ األثط يف عطض حتطنات قٛات اإلَاّ عً٢
األضان ٞاحملُ ١ٝأَاّ أْعاض اذتانِ ايعاّ يف عسٕ ايص ٟأختص اإلدطا٤ات اذتطب٘ٝ
إلدباض قٛات اذتاَ ٘ٝاإلَاَ ١ٝعً ٢االْػشاب َٔ َٓاطل سسٚز احملُٝات ادتٓٛب.)26( ١ٝ
ٚسسخ تطٛض آخط غاعس عً ٢ختؿٝـ سس ٙايتٛتط بني ادتاْبني ٚ .شيو عٓسَا طًب
ٚي ٞايعٗس غٝـ اإلغالّ أمحس يف َ 8ا ٜٛعاّ  َٔ ّ1932ايػًطات ايربٜطاْ ١ٝيف عسٕ
إضغاٍ طبٝب بطٜطاَْ ٞتدكل إىل اذتسٜس ٠ملعادتت٘ .ؾأضغًت إي ٘ٝايطبٝب ايصٟ
أ ؾطف عً ٢عالد٘ ٚ .بعس إٔ حتػٓت سايت٘ ايكش ١ٝبعح غٝـ اإلغالّ أمحس ضغاي١
ؾهط إىل املك ِٝايػٝاغ ٞايربٜطاْ ٞيف عسٕ ٚ .قس ُْكٌ عٔ األَري أْ٘ عرب عٔ ضغبت٘
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تػ ١ٜٛارتالؾات بني عسٕ ٚاي ُٔٝبأغطع ٚقت ممهٔٚ .يهٔ ٖص ٙايسع ٠ٛمل
الكوٌتوالعمل
ادتاز ٠يف
بدولت
تتشكل يف داْبٗا ايعًُٚ , ٞبكٝت َٓطك ١اذتسٚز ٜؿٛبٗا اذتصض ٚايرتقب(.)27
عاٚز اإلَاّ ستاٚالت٘ اهلذَ ١َٝٛط ٠أخط ٣عً ٢املٓاطل اذتسٚز ١ٜادتٓٛب. ١ٝ
ؾٗامجت قٛات٘ َععظ ٠بك َٔ ٠ٛضداٍ ايكبا ٌ٥يف  ْٜٛٝٛعاّ  ّ1932قط ١ٜأّ ْب ٘ٝيف
َؿٝد ١ايكبٝشٚٚ , ١اقًت تكسَٗا ستَٓ ٢طك ١ايػاسٌ ٚ .يهٔ اإلَاّ غشب قٛات٘
بعس تسخٌ غالح ادت ٛاملًه ٞايربٜطاْ ٞايص ٟأْصضٖا بهطٚض ٠االْػشاب َٔ األضانٞ
اييت استًتٗا( ٚ . ) 28أزضى اإلَاّ إٔ عً ٘ٝإٔ خيتاض عادالً أّ آدالً ايػالّ أ ٚاذتطب َع
بطٜطاْٝا  ,يف ايٛقت ايص ٟضاؾل شيو ساي َٔ ١ايتٛتط عً ٢اذتسٚز ايؿُايٚ, ١ٝسكٍٛ
َٓاٚؾات َع ايكٛات ايػعٛز ١ٜيف َٓاطل صتطإ ٚعػري ٚ .ظاز ايٛنع تأظًَا ٖطٚب
األزاضغٚ ١عً ٢ضأغِٗ ايػٝس عبس ايٖٛاب اإلزضٜػٚ ٞدت ِٗ٥ٛإىل احملُٝاتٜٚ .عتكس إٔ
اإلَاّ حي َٔ ٖٛ ٢ٝغٌٗ عًُ ١ٝاهلطٚب ( .) 29
عازت بطٜطاْٝا َط ٠أخط ٣إىل اتباع غٝاغ ١ايًني َع اإلَاّ حي ٢ٝبػ ١ٝايتٛقٌ إىل
سٌ ْٗاَ ٞ٥ع٘ ملؿهً ١اذتسٚز .ؾأضغًت اي ٘ٝايعسٜس َٔ ايطغاٚ ٌ٥ايٛؾٛز ٚاملبعٛثني َٔ
ايتذاض ٚنباض األعٝإ يف عسٕ يتشكٝل َا ٜهُٔ ايػهٚ ٘ٓٝاهلس .٤ٚإش تكسّ جتاض عسٕ
ٚنباض ضؤغا ٤ايؿطنات بطدا ٤إىل اإلَاّ ٜطًب َ٘ٓ ٕٛايًذ ٤ٛإىل ايتؿاِٖ ٚ,إْٗا٤
تًو األٚناع ايكًك ١اييت أذتكت أنطاضاً دػ ١ُٝباملكاحل ايتذاض ١ٜيًططؾني .أال إٔ
تًو ادتٗٛز مل تػؿط عٔ أْ ١ٜتٝذَ ١طن.) 30 (١ٝ
ٚنطض املعتُس ايربٜطاْ ٞيف عسٕ ايػري بطْاضز ضا )31(ًٜٞاحملاٚي ١ثاْ, ١ٝبعس إٔ ططأت
َتػريات دسٜس ٠يف طبٝع ١ايعالقات بني اإلَاّ حيٚ ٢ٝاملًو أبٔ غعٛز بؿإٔ املٓاطل
اذتسٚز ١ٜايؿُايٚ . ١ٝتٛقع ضاْ ًٜٞؿٛب اذتطب بني ايططؾني يف اٚ ٟقت ٚ ,اييت ٖٞ
َػأيٚ ١قت ؾكط  ٚ .ناْت ارتط ٠ٛاألٚىل يف ٖصا االجتا ٙقس متت يف ايجأَْ ٞ
زٜػُرب عاّ  ّ1933عٓسَا أضغٌ ايػهطتري ايجاْ ٞاملػرت ضجيٓايس ؾاَب )32(ٕٛٝدٛاً إىل
يٛزض ,ايص ٟسح ايػًطإ ايعٛشي ٞعً ٢نطٚض ٠احملاؾع٘ عً ٢عالقات٘ ايػًَُ ١ٝع
اإلَاّ يف ٖهب ١ايعاٖط أعً ٢يٛزض .أ ٟاإلبكا ٤عً ٢األٚناع ٖازَ ١٥ع اإلَاّ ايصٟ
استًت قٛات٘ اهلهب, ١تٛقعا إلدال ٘٥عٓٗا
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والعملتًو ارتط ٠ٛأضغًت بعج ١بطٜطاْ ١ٝدسٜس ٠إىل قٓعا ٤يف  15زٜػُرب
أعكاب
ٚيفالكوٌت
بدولت
عاّ  ّ1933بط٥اغ ١بطْاضز ضاٚ ًٜٞعه ١ٜٛايٓكٝب أ  .ب ٖ .اًَتٚ , )34(ٕٛاملػرت ضجيٓايس
ؾاَب , ٕٛٝإلدطاَ ٤ؿاٚنات َع اإلَاّ ,سٝح اغتكبًت عؿا .) 35 (٠ٚمما ٜسٍ عً ٢ضغب١
اإلَاّ يف ايتٛقٌ إىل تػ ١ٜٛغًُ ١ٝيًُؿانٌ َع بطٜطاْٝا  .ؾكس ناْت األٚناع
ايسٚي ١ٝايػٝاغٚ ١ٝايعػهطَ ١ٜهططب ١بػبب االغتعسازات ايعػهط ١ٜاييت أظٗطتٗا
اٜطايٝا ضت ٛاستالٍ اذتبؿٚ .١عً ٢قعٝس آخط ؾذع ٖصا ايٛنع عً ٢امله ٞيف ططٜل
ايتؿاِٖ بني ضاٚ ًٜٞاإلَاّ حي ,٢ٝؾهال عٔ إٔ أٚناع اي ُٔٝايػٝاغ ١ٝناْت تػتسعٞ
اهلسٚ ٤ٚاالغتكطاض ( . ) 36
ثانياً  :معاهدة صنعاء بني اإلمام حيىي وبريطانيا 9111م -:
غاعست ايعطٚف ضا ًٜٞعً ٢صتاح َُٗت٘ يف قٓعا . ٤ؾاقرتح عً ٢اإلَاّ أثٓا٤
املؿاٚنات َع٘ ثالث ١ؾطٚط أغاغ ١ٝيعكس املعاٖس ٖٞٚ , ٠دال ٤ايكٛات اي ١ُٝٓٝعٔ
مجٝع أضان ٞاحملُٝات ٚ ,إ طالم غطاح ضداٍ ايكباٚ ٌ٥ايؿٛٝر احملتذع ٜٔيف قٓعا, ٤
ٚإظاي ١ايكٛٝز املؿطٚن ١عً ٢ايتذاض ٠بني املًُه ١املتٛنً ١ٝايٚ ١ُٝٓٝستُ ١ٝعسٕ( .) 37
ٚأعكب شيو تؿه ٌٝدتٓ ١ميٓ - ١ٝبطٜطاَْ ١ٝؿرتن, ١ادتُعت يف ٜٓاٜط  ّ1934يف
َٓطكَ ١أ ١ٜٚبني تعع ٚاملػُٝري يًتُٗٝس يٛنع ايهٛابط إلْٗا ٤املؿانٌ عً ٢اذتسٚز
ادتٓٛب.) 38 (١ٝ
ٚنإ اإلَاّ قس ضؾض يف ايػابل اقرتاساً بطٜطاْٝاً بتعٝني ممجٌ هلا يف قٓعا٤
ملطاقب ١تٓؿٝص بٓٛز املعاٖسٚ , ٠ايتؿاٚض َع اإلَاّ يف املػا ٌ٥اذتسٚز ١ٜاييت مل تؿكٌ
ؾٗٝا املعاٖسٚ .٠اقرتح َٔ داْب٘ تعٝني َٛظؿني َٔ ادتاْبني ملعادت ١املؿانٌ اييت
تٓؿأ عً ٢اذتسٚز ز ٕٚاذتاد ١إىل ممجًني زبًَٛاغٝني زاُ٥ني يف قٓعاٖٚ .٤صا املٛقـ
َٔ داْب اإلَاّ ٜؤنس غٝاغ ١ايععي ١اييت نإ ٜٓتٗذٗا يف عالقات٘ َع ايسٍٚ
األدٓب.)39(١ٝ
َٔ ايعطض ايػابل ٜبس ٚإٔ ادتاْبني ٚخاق ١اإلَاّ حي ٢ٝناْا ٜطغبإ يف ايتٛقٌ
إىل تػ ١ٜٛيًُؿانٌ بُٗٓٝاَ ٖٛٚ .ا أنست٘ ٚظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ , ١ٝاييت شنطت أْٗا
تًكت تكطٜطاً َٔ ؾطنٖ ١اْعٕ األملاَْٚ ١ٝكطٖا َسٖ ١ٜٓاَبٛضؽ األملاْٜ ١ٝؿٝس بإ
ممجًٗا يف قٓعا ٤ايػٝس ٜٚرتف بعح إيٗٝا بطغاي ١س ٍٛغري املؿاٚنات اي-١ُٝٓٝ
مجلت األندلش للعلوم اإلنضانٍت واالجتماعٍت
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شنط ؾٗٝا إٔ اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝيف ططٜكٗا اآلٕ يًتٛقٌ إىل اتؿام َع
ايربٜطاْ.١ٝوالعمل
بدولت الكوٌت
بطٜطاْٝا س ٍٛاذتسٚزٚ .عٛز ٠ايٓؿاط ايتذاض ٟبني ايٚ ُٔٝستُ ١ٝعسٕ( .) 40
ٚبعس َؿاٚنات َطٛي ١متت بني ضاٚ ًٜٞؾاَب َٔ ٕٛٝدٗٚ ١ستُس ضاغب بو ٚظٜط
خاضد ١ٝاي َٔ ُٔٝدٗ ١أخط ٣مت ايتٛقٌ إىل َعاٖس ٠بني اإلَاّ ٚبطٜطاْٝا يف قٓعا٤
يف  11ؾرباٜط ٚ, ّ 1934قعٗا عٔ اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝضاٚ, ًٜٞعٔ اذته ١َٛاي١ُٝٓٝ
ستُس ضاغب( ٚ.) 41قازقت عًٗٝا اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝيف  4غبتُرب َٔ ْؿؼ ايػٓ١
,بعس دال ٤قٛات اإلَاّ عٔ مجٝع ايكط ٣ايتابع ١يػًطٓ ١ايعٛشيٚ ٞإَاض ٠ايهايع
ٚ,اإلؾطاز عٔ األغط َٔ ٣غهإ احملُٝات ٚ,إعاز ٠ؾتح ططٜل ايتذاض ٠بني املًُه١
املتٛنً ١ٝايٚ ١ُٝٓٝستُ ١ٝعسٕ ( ٚ .) 42مسٝت املعاٖس ٠مبعاٖس ٠ايكساقٚ ١ايتعإٚ
املتبازي ١بني ايبًسٚ . )43 (ٜٔاعرتؾت اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝضمسٝاً باإلَاّ حيًَ ٢ٝهاً عً٢
اي.)44(ُٔٝ
ٚيهٔ اإلَاّ مل ٜػشب قٛات٘ َٔ ايبٝها ٤ايٛاقع ١يف خط سسٚز ستُ ١ٝعسٕ طبكاً
التؿاق ١ٝاذتسٚز ايربٜطاْ - ١ٝايعجُاْ ١ٝعذ ١إْٗا مل تطتبط مبعاٖس ٠محاَ ١ٜع
بطٜطاْٝا( ٖٛٚ . )45اإلقً ِٝايٛسٝس ايص ٟمتهٔ اإلَاّ َٔ نُ٘ إىل ممًهت٘ يف نٌ
َٓاظعات٘ َع بطٜطاْٝاٚ .ايتعس ٌٜايٛسٝس ايص ٟأزخٌ عً ٢خط اذتسٚز ايربٜطاْ– ١ٝ
ايعجُاْ ١ٝعً ٢ايطغِ َٔ اذتطٚب ايط ١ًٜٛبني ايططؾني(.)46
نإ يًُعاٖس ٠أثط نبري عً ٢ايعالقات بني اإلَاّ حيٚ ٢ٝبطٜطاْٝاٚ .قس ْكت يف
قػِ َٔ بٓٛزٖا(  , ) 47عً ٢اعرتاف بطٜطاْٝا باغتكالٍ ايٚ .ُٔٝتأد ٌٝايبت يف َػأي١
اذتسٚز إىل إٔ جتطَ ٣ؿاٚنات بُٗٓٝا قبٌ اْتٗاَ ٤سٖ ٠ص ٙاملعاٖسٚ.)48 (٠اإلبكا ٤عً٢
ايٛنع ايطأٖ عً ٢اذتسٚز نُا ٖ ٞعً ٘ٝعٓس تاضٜذ تٛقٝع ٖص ٙاملعاٖس ٠ملس ٠أضبعني
غٓ.) 49 (١
َٔ خالٍ اغتعطاض بٓٛز املعاٖسٚ ٠ايعٛز ٠إىل َكتهٝات إبطاَٗا ٜالسغ إٔ
اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝقس انططت إىل املٛاؾك ١عًٗٝا يًتدًل َٔ املٓاٚضات ايػٝاغ١ٝ
ايربٜطاْٚ, ١ٝاْتعاض ؾطم أخط ٣تجري ؾٗٝا قه ١ٝاحملُٝات َٔ دسٜس(ٚ .)50أظٗطت
ساد ١ايبًس ٜٔإىل ايػالّ ٚايكساق١
مجلت األندلش للعلوم اإلنضانٍت واالجتماعٍت
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ايعسٜسٚ, ٠خاقَ ١ع ابٔ غعٛز اييت ٚقًت يف ؾرباٜط  ّ1934عٓس عكس املعاٖس٠
الكوٌتوالعمل
َؿهالت٘
بدولت
إىل سس ايتشطنات ٚايتشطؾات عً ٢اذتسٚز

(.)52

ؾاغتػًت بطٜطاْٝا أٚناع٘ تًو

ٚعطنت عً ٘ٝايػالّ ٚاهلسْ َٔ ٤ٚاس ١ٝسسٚز ٙادتٓٛب, ١ٝؾكبٌ اإلَاّ عطنٗا ايػًُٞ
ستٜ ٢تؿطؽ ملؿهً ١سسٚز ٙايؿُاي, ١ٝثِ ٜعٛز َط ٠أخط ٣إلْٗاَ ٤ؿهًت٘ َع بطٜطاْٝا,
ٚقس أقبح أنجط تؿطغاً ٚأنجط ق .٠ٛؾْٗ َٔ ٛاس ١ٝقبٌ ايعطض ايربٜطاْ ٞألْ٘
غُٓٝش٘ ايػالّ ْ َٔٚ,اس ١ٝأخط ٣غٝؤدٌ ي٘ ايبت يف َػأي ١اذتسٚز َ ٖٛٚ,ا نإ
ٜتُٓا ٙيف ٖص ٙايًشع .)53(١أَا بطٜطاْٝا ؾُٗٗٝا إٔ ٜبك ٢اإلَاّ بعٝساً عٔ احملُٝات
ٚ,ايتدً ٞعٔ املطايب ١بٗا ٚ,ؾتح ططٜل ايتذاض ٠بٗٓٝا ٚبني ممًهتٖ٘ٚ .صا نً٘ يف دٛ
ٜػٛز ٙايػالّ ٚسػٔ ادتٛاض بني ادتاْبني(.)54
يكس سكًت اي ُٔٝعً ٢االعرتاف ايطمس ٞبٗا َٔ داْب اذته ١َٛايربٜطاْٖٛٚ ,١ٝ
َا نإ اإلَاّ ٜطغب ؾ ٘ٝغٛا َٔ ٤بطٜطاْٝا أ ٚغريٖا َٔ ايس ٍٚاألدٓب ١ٝاييت عكس
َعٗا َعاٖسات غابكٚ .١نإ ٜعسٖا تععٜعاً ملطنع ٙيف ايساخٌٚ .قس ْكت املاز ٠األٚىل
َٔ املعاٖس ٠عًٖ ٢صا االعرتاف ايربٜطاْ ٞيًٚ .)55(ُٔٝأقطت بطٜطاْٝا بإٔ أَط ايبالز
اييت تسع ٞمحاٜتٗا قابٌ يًُٓاقؿٚ .١يف شيو زاليٚ ١انش ١عً ٢إٔ بطٜطاْٝا ال
تػتطٝع إٔ تسعَ ٞؿطٚع ١ٝغٝططتٗا عً ٢ؾَٗٓ ٤ٞا( .)56ؾاملاز ٠ايجايج ١يًُعاٖس ٠تؿري
إىل شيو سٝح ْكت عً ٢اآلتٜ" ٞؤدٌ ايبت يف َػأي ١اذتسٚز اي ١ُٝٓٝإىل إٔ تتِ
َؿاٚنات جتط ٣قبٌ اْتٗاَ ٤سٖ ٠ص ٙاملعاٖس ٠مبا ٜرتان ٢ايؿطٜكإ املتعاٖسإ
ايػاَٝإ عً ٘ٝبكٛضٚ ٠اتؿام ناٌَ بس ٕٚإسساخ أَٓ ٟاظع ١أ ٚشتايؿٚ .١اىل إٔ تتِ
املؿاٚنات  ...ؾايؿطٜكإ املتعاٖسإ ٜعتربإ إٔ تبك ٢اذتاي ١اذتانط ٠ؾُٝا ٜتعًل
باذتسٚز َٔ تاضٜذ ايتٛقٝع عًٖ ٢ص ٙاملعاٖس.)57( " ٠
ٖٚص ٙاملاز ٠تؿري اىل إٔ ايططؾني قس ٚاؾكا عً ٢تأد ٌٝايبت يف َػأي ١اذتسٚز ست٢
ٜتِ ايتؿاٚض بؿأْٗا خالٍ َس ٠املعاٖسٚ ٠قبٌ اْتٗاٗ٥اٚ .إٔ ٜعٌ ايٛنع عً ٢اذتسٚز
نُا ٖ ٛعً ٘ٝعٓس تاضٜذ ايتٛقٝع عً ٢املعاٖسٚ .٠يهُٓٗا اختًؿا ؾُٝا بعس سٍٛ
تؿػريُٖا يًُكطًشني ايٛاضز ٜٔؾٗٝا ُٖٚ,ا بكا ٤ايٛنع ايطأٖ عً ٢اذتسٚز َٚ,ػأي١
اذتسٚز اي .١ُٝٓٝؾكس اعتربت اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝإٔ األٚناع زاخٌ احملُٝات جيب إٔ ال
ٜتػري خالٍ َس ٠املعاٖس .٠يف سني أقط ايربٜطاْ ٕٛٝإٔ بكا ٤ايٛنع ايطأٖ ٜتعًل
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ايؿاقٌ بني اي ُٔٝاملػتكًٚ ١احملُٝات .ؾايٓل ايعطب ٞيًُعاٖس ٠حتسخ
والعمل
باذتس
بدولت الكوٌت
ؾكط
عٔ اذتسٚز  ,أَا ايٓل اإلصتًٝع ٟؾكس تهًِ عٔ اذتسٚ .سػب االتؿام ؾايٓل ايعطبٞ
ٖ ٛاملًعّ يًططؾنيٚ .نٝؿُا نإ األَط ؾإ َجٌ ٖص ٙايكٝاغ ١ايػاَه ١أزت إىل إٔ
ٜك ّٛنٌ ططف بتؿػري تًو املاز ٠نُا حيً ٛي٘ ,ثِ ٜبين ؾُٝا بعس َٛاقؿ٘ ٚغٝاغات٘
عًٗٝا(.)58
إٕ قب ٍٛاإلَاّ ٚاعرتاؾ٘ بايٛنع ايكا ِ٥عً ٢اذتسٚز مياثٌ يف سكٝكت٘ َا مت
االتؿام عً ٘ٝيف املعاٖس ٠ايربٜطاْ – ١ٝايعجُاْ ١ٝقبٌ سٛاي ٞثالثني عاَاًٚ .إٔ املعاٖس٠
مل تؿط يًذٓ ١اذتسٚز ايربٜطاْ– ١ٝايعجُاْ ١ٝاييت خططت اذتسٚز بني مشاٍ ائُٝ
ٚدٓٛب٘ عاّ  .ّ 1904ؾهالً عٔ إٔ بطٜطاْٝا مل تكط عًَ ٢طًبٗا ارتام بايبٝها٤
ٚ,اإلَاّ مل ٜكط عًَ ٢طًب٘ ارتام بعسٕ ٚاحملُٝاتٚ .مل تتططم املعاٖس ٠عٔ قكس
إىل ايتدً ٞعٔ املطايب ارتاق ١باألضان ٞأل َٔ ٟايططؾني ٚ.يهٓٗا ٚنعت يتهؿٌ
بكا ٤اذتسٚز ملس ٠أضبعني غٓ ١عًَ ٢ا ٖ ٞعًٚ ٘ٝقت ايتٛقٝع عً ٢املعاٖس.)59(٠
ٚناْت ْكطاً غٝاغٝاً يربٜطاْٝا ألٕ شيو ٜعين اعرتاف اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝبكٛض٠
غري َباؾط ٠بػٝطط ٠بطٜطاْٝا عً ٢احملُٝات ادتٓٛب ١ٝعً ٢املس ٣ايبعٝس(ٚ .)60تكػُٝاً
يً ُٔٝعً ٢ايكٛض ٠اييت اْتٗت إيٗٝا اذتطب ؾُٝا ٜتعًل باذتسٚز بني ادتاْبني(.)61
ٚبصيو نُٓت بطٜطاْٝا عسّ َطايب ١اإلَاّ ٚازعا٤ات٘ باحملُٝات .أ ٚايكٝاّ بعًُٝات
عػهط ١ٜالستالهلا(ٚ . )62بكٝت َػأي ١اذتسٚز زتُس ٠أضبعني عاَاًٖٚ .ص ٙاملس ٠ايط١ًٜٛ
ختايـ يف اذتكٝك ١طبٝع ١اإلَاّ يف حتسٜس َسَ ٠عاٖسات٘ َع ايس ٍٚاألدٓب ١ٝبعؿط
غٓٛات ؾكط(.)63
ٚبٓعط ٠إمجاي ١ٝاىل ايٓتا٥ر اييت متدهت عٔ املعاٖس ٠ؾإْٗا إجياب ١ٝيًذاْب
ايربٜطاْ .ٞإش تعٗس اإلَاّ حي ٢ٝبعسّ املػاؽ بايٛدٛز ايربٜطاْ ٞيف احملُٝات,
ٚاإلبكا ٤عً ٢ايعالقات ايكا ١ُ٥بني سهاّ ٖص ٙاحملُٝات ٚايربٜطاْٝنيٚ .عً ٢ايعهؼ
َٔ شيو أثكٌ اإلَاّ ْؿػ٘ بايتعاَات نإ َهططاً يكبٛهلا
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اي ُٕٛٝٓٝيف تك ُِٗٝٝيًُعاٖس. ٠ؾكػِ َِٓٗ ٜط ٣إٔ اإلَاّ قس تٓاظٍ يف
الكوٌتوالعمل
اختًـ
بدولت
املعاٖس ٠عٔ احملُٝات يربٜطاْٝاٚ .عسٚا شيو زيٝالً عً ٢ظٜـ ازعا٤ات٘ باغتعازت٘
يًُشُٝات َٔ بطٜطاْٝاٚ .إٔ ٖسؾ٘ نإ احملاؾع ١عًَ ٢ا حتت غًطت٘ َٔ املٓاطل
اييت ٚضثٗا عٔ ايعجُاْٝني(ٜٚ .)65صنط آخط ٕٚإٔ َٛقـ اإلَاّ َٔ قه ١ٝاحملُٝات نإ
غًبٝاً َٓص ايبساٚ, ١ٜعادعاً عٔ ايكٝاّ بأ ٟعٌُ ضتٖٛا .ؾذُس ايكه, ١ٝست ٢أْ٘ تٛقٌ
َع بطٜطاْٝا إىل تكػ ِٝاي ُٔٝبٚ ٘ٓٝبٗٓٝا(ٚ .)66عًل ؾطٜل آخط عً ٢املعاٖس ٠قا٥الً إٕ
أقٌ َا ٜكاٍ عٓٗا إْٗا أٚدست ؾهٛناً س ٍٛقسض ٠اإلَاّ حي ٢ٝعً ٢حتطٜط ٚاغتعاز٠
احملُٝات َٔ بطٜطاْٝا(.)67
ٚعً ٢أ ١ٜساٍ ؾإٕ بكا ٤املٓاطل املتٓاظع عًٗٝا حتت ايٓؿٛش ايربٜطاْ ٞطٛاٍ املس٠
اييت سسزتٗا املعاٖس ٠ستٜٓ ٢عط يف أَطٖا ٜ,عطٗٝا ايؿطق ١يتجبٝت أقساَٗا يف
احمل ُٝات ٚ,تٓعٚ ِٝتسع ِٝايساخٌ ستٜ ٢بك ٢بعٝساً عٔ َطايب اإلَاّ بهُٗا إىل
ممًهت٘ٚ .ايعٌُ عً ٢نػب سهاّ َٚؿاٜذ ٖص ٙاملٓاطل إىل داْبٗا َٔ خالٍ ايسعا١ٜ
املػطن ١ايط ١ًٜٛاهلاز , ١٥ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛيإلَاّ سل االتكاٍ بٗا َٔ ايٓاس ١ٝايطمس١ٝ
ٚؾكاً يؿطٚط املعاٖس.)68(٠
ٚباحمل كً ١ؾإٕ املعاٖس ٠أعطت اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝسل االغتُطاض يف إزاض ٠احملُ١ٝ
َٚػتعُط ٠عسٕ

()69

ٚظٜاز ٠تسخًٗا ٚ,ؾطض غٝاغتٗا يف ؾؤْٗٚا ايساخً ١ٝمبا خيسّ

غٝاغتٗا يف املٓطكٚ ١حيكل َكاذتٗا ٚملس ٠قازَٚ .)70(١بايتاي ٞمل ٜهٔ ايهػب َتٛاظْاً
يف ٖص ٙاملعاٖس, ٠إش أقبح يربٜطاْٝا سل ؾطض ٚدٛزٖا بكٛض ٠ق ١ٜٛيف احملُٝات ,يف
سني أْٗا مل تعط يإلَاّ ؾ٦ٝاً ؾٗٝا ٚ,سطَت٘ َٔ ايتسخٌ يف ؾؤْٗٚا(ٚ .)71عسٖا
ايربٜطاْ ٕٛٝأِٖ سسخ يف املٓطك ١بعس االغتٝال ٤عً ٢عسٕ

(.)72

ٚتطنت ضزٚز أؾعاٍ

إجياب ١ٝيف األٚغاط ايػٝاغ ١ٝايربٜطاْ .١ٝؾكس قطح ايػري "د ٕٛغٚ "ُٕٛٝظٜط
خاضد ١ٝبطٜطاْٝا قا٥الً ((إٕ سهَٛتٓا تٓعط إىل ْتا٥ر َعاٖس ٠قٓعا ٤بأْٗا شات ْتا٥ر
إجياب.)73( ))١ٝ
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املعاٖس ٠عً ٢تٗس ١٥األٚناع ْػبٝاً بني اإلَاّ ٚبطٜطاْٝا يف احملُٝات ٚ,مل
الكوٌتوالعمل
عًُت
بدولت
ت ؿٗس ٚقٛع سٛازخ عػهط ١ٜنُا ناْت حتسخ يف ايػابلٚ .يف ايػابع عؿط َٔ ؾرباٜط
عاّ ٚ ّ 1934قٌ ايٓكٝب غٝذط إىل يٛزض عٔ ططٜل ادتَ ٛبعٛثاً َٔ سه ١َٛعسٕ
ايربٜطاْ ١ٝملتابع ١اإلدطا٤ات اييت تٛقٌ إيٗٝا ايططؾإ يف َعاٖس ٠قٓعاٚ, ٤اإلؾطاف
املباؾط عً ٢تػًٖ ِٝهب ١ايعاٖط ,ثِ عاز إىل عسٕ  7 ّٜٛزٜػُرب عاّ .)74(ّ1934
ٖٚهصا ناْت َعاٖس ٠قٓعاْٗ ٤ا ١ٜملطسً َٔ ١ايكطاع ايساَ ٞبني اإلَاّ حي٢ٝ
ٚبطٜطاْٝا ٚبساَ ١ٜطسً ١دسٜس َٔ ٠ايعالقات بُٗٓٝاٚ .إشا ناْت املعاٖس ٠قس ٖسؾت
إىل اذتؿاظ عً ٢األٚناع اذتاي ١ٝستٜ ٢تِ تػ ١ٜٛايٓعاع سَ ٍٛػتكبٌ احملُٝات
ادتٓٛب . )75(١ٝؾإٕ ادتاْبني قس اختًؿا يف تؿػريٖا ٚؾكاً ملكاذتُٗا ٚ,ايٓتا٥ر اييت
غٝشكالٕ عًٗٝا َٔ املعاٖس .٠ؾاإلَاّ ايصٜ ٟطايب ببػط ْؿٛش ٙعً ٢احملُٝات عسٖا
إدطاَ ٤ؤقت(ٚ .)76أخص ٜػتعس يف ْؿؼ ايٛقت يتكشٝح ايٛنع يكاذت٘ يف املػتكبٌ(.)77
يف سني ؾػطٖا ايربٜطاْ َٔ ٕٛٝداْبِٗ بأْٗا اعرتاف َٔ اإلَاّ بػٝططتِٗ عً٢
احملُٝات(ٚ . )78اعرتاؾاً ضمسٝاً باألَط ايٛاقع ايص ٟزعُ ٙٛبكٛتِٗ ايعػهطٚ ١ٜخكٛقاً
غالح ايطريإ (.)79
االستنتاجات :
أٚنشت ايسضاغ ١إٔ َػأي ١احملُٝات ادتٓٛب ١ٝناْت سًك ١َُٗ ١يف ايعالقات
اي ١ُٝٓٝايربٜطاْٚ . ١ٝست ٢تاضٜذ ٖص ٙايسضاغ ١نإ اإلَاّ حي ٢ٝحيا ٍٚايػٝطط ٠عً٢
احملُٝات ٚنُٗا إىل ممًهت٘ غٛا ٤عٔ ططٜل اذتطب أ ٚاملؿاٚنات ٚيهٓ٘ ؾؿٌ يف شيو
ٚأَاّ ايتٗسٜسات ايساخًٚ ١ٝارتاضدٚ ١ٝقع َع بطٜطاْٝا َعاٖس ٠قٓعا ٤عاّ . ّ1934
ٚميهٔ تًدٝل ايٓتا٥ر ايتاي ١ٝاملػتؿازٖ َٔ ٠ص ٙايسضاغ-: ١
أٚالً :مل ٜٓذح اإلَاّ حي ٢ٝيف مجٝع ستاٚالت٘ ايعػهط ١ٜيًػٝطط ٠عً ٢احملُٝات
ادتٓٛبٚ ١ٝنُٗا ملًُهت٘ ٖٚ .صا ٜعٛز يًهعـ ايعاّ ايصٜ ٟعاْ َ٘ٓ ٞدٝؿ٘ أَاّ ايك٠ٛ
ايعػهط ١ٜايربٜطاْ ١ٝاملتؿٛق ١عًٚ ;٘ٝيصيو تعطض دٝؿ٘ يػًػً َٔ ١اهلعا. ِ٥
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اغتطاعت بطٜطاْٝا بٛاغط ١غالح ادت ٛاملًه ٞايربٜطاْ ٞإٔ جترب اإلَاّ عً٢
بدولت:الكوٌتوالعمل
ثاْٝاً
غشب قٛات٘ َٔ َٓاطل احملُٝات اييت اغتٛيت عًٗٝاٚ .إزخاٍ ايطعب ٚارتٛف بني
دٓٛزٚ , ٙقبٛي٘ باملعاٖس ٠اييت ؾطنت عً. ٘ٝ
ثايجاً  :مل ٜعٌُ اإلَاّ حي ٢ٝعً ٢بٓا ٤عالقات ٚاغعَ ١ع قبا ٌ٥احملُٝات اييت نإ
ٜطايب بعٛزتٗا إىل ممًهت٘ ,أَ ٚس دػٛض ايتٛاقٌ َعٗا ستٜ ٢هػبٗا إىل داْب٘ ضتٛ
ٖصا اهلسف .بٌ ناْت غٝاغت٘ اييت طبكٗا يف قػِ َٔ احملُٝات اييت استًتٗا قٛات٘
تك ّٛعً ٢ؾطض ايهطا٥ب املطٖكٚ, ١أخص ايطٖاٚ ٔ٥غريٖا َٔ املُاضغات ارتاط ١٦اييت
ْؿطتِٗ َٔ سهُ٘ ٚ ,زؾعت بِٗ إىل طًب املػاعس َٔ ٠بطٜطاْٝا .ؾهالً عٔ ْعطت٘
ايهٝك ١جتا ٙاحملُٝات بأْٗا ًَهاً ي٘ ٚألغالؾ٘ َٔ قبً٘.
ضابعاً  :صتشت بطٜطاْٝا خالٍ َس ٠خالؾٗا َع اإلَاّ حي ٢ٝست ٢عكس املعاٖسَ ٠ع٘ عاّ
 ّ 1934إىل دعً٘ ْعاع عً ٢اذتسٚز .يف سني ؾؿًت غٝاغ ١اإلَاّ يف دعٌ ارتالف َع
بطٜطاْٝا عً ٢أْ٘ ْعاع س ٍٛدع َٔ ٤اي ُٔٝاستًت٘ بطٜطاْٝا بايك ٠ٛايعػهط ١ٜعاّ
ٚ , ّ1839عً ٘ٝاغتعازت٘ َٓٗا.
خاَػاً  :مل ٜهٔ اإلَاّ حيَ ٢ٝكٝباً عٓسَا ؾطض عً ٢اي ُٔٝغٝاغ ١ايععي , ١إىل
داْب أخص ايطٖا َٔ ٔ٥ايكباٚ ٌ٥ؾطض ايهطا٥ب عً ٢األٖاي .ٞؾاألٚىل سايت زٕٚ
اتكاي٘ بايعامل ارتاضدٚ , ٞاالغتؿاز َ٘ٓ ٠يف تطٜٛط بالز .ٙمما أبك ٢عًٗٝا َتدًؿ١
ٚنعٝؿ .١أَا ايجاْ ١ٝؾكس ْؿطت ايكبا َٔ ٌ٥سهُ٘ ٚ ,أزت بايهجري َِٗٓ ٜٔإىل إعالٕ
ايعكٝإ ٚايتُطز عً , ٘ٝأ ٚطًب املػاعس َٔ ٠ايربٜطاْٝني .غٛا ٤يف ممًهت٘  ,أ ٚيف
احملُٝات اييت ناْت قٛات٘ قس اغتٛيت عًٗٝا.
غازغاً  :ؾؿًت مجٝع ستاٚالت اإلَاّ إلقاَ ١عالقات غٝاغَ ١ٝع أملاْٝا  ,بػبب َعطؾ١
األملإ بطغب ١اإلَاّ االغتؿازٖ َٔ ٠ص ٙايعالقات يف ْعاعَ ١ع ايربٜطاْٝني ٚ ,بايتايٞ
تطٜح األملإ يف تًبَ ١ٝطايب اإلَاّ يف إقاَٖ ١ص ٙايعالقات ست ٢ال تػهب بطٜطاْٝا يف
ٖصا ايعطف اذتطز يف ايعالقات بني اإلَاّ حيٚ ٢ٝبطٜطاْٝا ْٚعاعُٗا س ٍٛاحملُٝات
ادتٓٛب.١ٝ
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والعملاملؿاٚنات بني اإلَاّ حيٚ ٢ٝبطٜطاْٝا ست ٢عكس املعاٖس ٠عاّ ّ1934
أظٗطت
بدولت :الكوٌت
غابعاً
غٝاب املؿاٚض ايُٝين ايباضع ٚايؿاِٖ باألغايٝب ٚاملٓاٚضات ايػٝاغ ١ٝايربٜطاْ ١ٝأَاّ
املؿاٚض ايربٜطاْ ٞاملتُهٔ َٓٗا ٚ ,يصيو اختًـ ادتاْبني س ٍٛتؿػري َكطًح
اذتسٚز يف املعاٖسٚ , ٠ؾػط ٙنٌ َُٓٗا نُا ٜطٜس .ؾاإلَاّ ؾػط ٙبأْ٘ ٜعين احملُٝات.
يف سني ؾػط ٙايربٜطاْ ٕٛٝبأْ٘ اذتس ايؿاقٌ بني احملُٝات ٚممًه ١اإلَاّ ,أ ٟاذتسٚز
بُٗٓٝآٖٚ .ا أخطا اإلَاّ عٓسَا اعتكس إٔ ايربٜطاْٝني قس ؾُٗٛا شيو نُا ؾُٗ٘ ٖٛ
بأْ٘ ٜعين احملُٝاتٚ .عً ٢أ ١ٜساٍ أظٗطت ٖص ٙاملؿاٚنات اؾتكاض اي ُٔٝيًُؿاٚض
املاٖط ٚاذتاشم ٚاملٓاٚض َ ٖٛٚا اغتػً٘ املؿاٚض ايربٜطاْ ٞؾطاح ٜؿطض ؾطٚط٘ يف
املؿاٚنات ٚغاعس ٙيف شيو إٔ املؿاٚض ايص ٟأَاَ٘ نإ َٔ أقٌ تطنٝاً ٚيٝؼ ميٓٝاً
 ٖٛٚستُس ضاغب بٝوٚ .يصيو صتشت بطٜطاْٝا يف ؾطض ؾطٚطٗا يف املعاٖسٚ ٠إدباض
اإلَاّ عً ٢ايتٛقٝع عًٗٝا.

اهلوامش -:
 )1اغتطاعت بطٜطاْٝا بٛاغط ١طا٥طاتٗا اذتطب ١ٝإٔ جترب اإلَاّ حي ٢ٝعً ٢غشب
قٛات٘ َٔ املٓاطل اييت استًتٗا يف احملُٝات عاّ ٜٓ .ّ1928عط تؿاق ٌٝشيو عٓس
ايٝعٜس , ٟثابت قاحل  ,ايتطٛضات ايػٝاغٚ ١ٝايعػهط ١ٜبني املًُه ١املتٛنً١ٝ
ايٚ ١ُٝٓٝبطٜطاْٝا بعس اغتعاز ٠اذتسٜس َٔ ٠اإلزضٜػ, ّ1928 -1926 ٞزتً١
داَع ١سهطَٛت يًعً ّٛاإلْػاْ , ١ٝاجملًس ايجأَ ,ايعسز األ, ّ2011 ْٜٛٝٛ , ٍٚم
.188 -163
 )2اي ُٔٝيف ايكشاؾ ١ايعطب ١ٝيف ايكطٕ ايعؿط , ّ1941 -1927 ٜٔاجملًس األ ٍٚضقِ
( , )3األٖطاّ  , ّ1929/2/12م . 73
 )3ايكا٥س , ٟامحس قا٥س  ,ايعالقات اي ١ُٝٓٝاالملاْ ّ1940 -1927 ١ٝزضاغٚ ١ثا٥ك,١ٝ
َٓؿٛضات ايطابط ١ايجكاؾ ,١ٝقٓعا ,٤ط , ّ1992 ,1م.353 -352
 )4نإ اإلَاّ حيٜ ٢ٝطًب َٔ املاْٝا إٔ تك ِٝعالقات غٝاغَ ١ٝع٘ٚ .بعح ٚظٜط
خاض دٝت٘ ستُس ضاغب بٝو بعس ٠ضغا ٌ٥اىل ٚظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ ١ٝسٍٛ
املٛنٛعٚ .يهٔ جتسز ايعًُٝات ايعػهط ١ٜعًَٓ ٢اطل اذتسٚز بني ايٚ ُٔٝستُ١ٝ
عسٕ زؾع املاْٝا اىل ايرتٜح يف األَط ٚتطنٝع اٖتُاَٗا ارتام اىل املٛقـ
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والعمل جتا ٙايٚ .ُٔٝتعاًَت َع اي ُٔٝعصض ؾسٜس ٚ,سطم زا ِ٥عًَ ٢عطؾ١
ايربٜطاْٞ
بدولت الكوٌت
املٛقـ ايربٜطاْٚ .ٞقس ؾهًت قه ١ٝاذتسٚز بني َٓاطل احملُٝات ٚبني ممًه١
اإلَاّ َؤؾطاً َٔ املؤؾطات األغاغ ١ٝاييت ٚنعٗا األملإ يف اعتباضِٖ يف حتسٜس
غٝاغتِٗ جتا ٙاإلَاّ إىل زضد ١إٕ املاْٝا ناْت حتسز خطٛاتٗا املػتكبً ١ٝعً٢
ن ٤ٛتٛتط املٛقـ عً ٢اذتسٚز بني ادتاْبني أ ٚاْؿطاد٘ ,يف ايٛقت ايص ٟنإ
اإلَاّ ؾٜ ٘ٝع ٍٛعًٖ ٢ص ٙايعالقَ ١ع املاْٝا يًٛقٛف بٛد٘ ايربٜطاْٝنيٜٚ .تهح
ٖصا املٛقـ األملاْ َٔ ٞخالٍ املصنطات ٚايطغاٚ ٌ٥ايتكاضٜط اييت تػًُتٗا
ارتاضد ١ٝاألملاْ َٔ ١ٝغؿاضاتٗا يف ارتاضز ٚخاق ١يف يٓسٕٚ .يصيو ناْت املاْٝا
حتاَ ٍٚعطؾ ١املٛقـ ايربٜطاْ ٞست ٢تػتطٝع حتسٜس َٛقؿٗا .ايكا٥س ,ٟاملكسض
ْؿػ٘ ,م.350 -348
 )5املكسض ْؿػ٘  ,م . 353
 )6املكسض ْؿػ٘  ,م . 353
 )7بعس إٔ اغتعاز ٠بطٜطاْٝا احملُٝات َٔ اإلَاّ عاّ  .ّ1928عكست َؤمتط ٜٔبني
عاَ ّ1930 -1929 ٞسهطُٖا ايػالطني ٚاألَطاٚ ٤املؿاٜذ يف احملُٝات .حتت
إؾطاف سانِ عسٕ ايربٜطاْ ٞايهٛي ٌْٝٛغُٓٝؼٚ .تطأغ٘ غًطإ ذتر ايػًطإ
عبس ايهط ِٜؾهٌ ايعبسيٚ .ٞمت االتؿام عًٚ ٢نع َٝجام تهأَ ٚتعاَ ٕٚؿرتى
ٜٗسف اىل إْؿا ٤زتًؼ تهَُٗ ٕٛت٘ سٌ املؿانٌ اييت تكع بني ايػًطٓات
بايططم ايػًُٚ .١ٝاألَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚتك ١ٜٛايتعا ٕٚبني غالطني
ٚأَطاَٚ ٤ؿاٜذ ادتٓٛب َٔ أدٌ ٚنع سس يتسخالت اإلَاّ حي ٢ٝيف ؾؤ.ِْٗٚ
ْٚاقؿٛا أٜهاً ؾهط ٠اْؿا ٤إحتاز بٚ .ِٗٓٝيهٔ شيو مل ٜتشكل بػبب ايتسخٌ
ايربٜطاْٚ ٞحتهُ٘ يف قطاضات غالطني ٚأَطا ٤ادتٓٛب ,ؾهالً عٔ ايٓعاعات
ٚارتالؾات بني ايػالطني أْؿػِٗ .اهلامش, ٞغعٝس ؾدري ايػٛاز, ٟاحتاز
ادتٓٛب ايعطب ّ1967 -1959 ٞزضاغ ١تاضخي, ١ٝأططٚس ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض,٠
داَع ١بػساز ,ايعطام  , ّ1999 ,م ْ .28 -27اد , ٞغًطإ  ,ايتاضٜذ ايعػهطٟ
يً , ّ1967 -1839 ُٔٝعسٕ  , ّ1976 ,م  .120 -119غامل  ,غٝس َكطؿ, ٢
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اي ُٔٝاذتسٜح -اإلَاّ حي, ّ1948 -1904 ٢ٝداَع ١ايس ٍٚايعطبَ ,١ٝعٗس
تهٜٔٛوالعمل
بدولت الكوٌت
ايسضاغات ايعطب ١ٝايعاي, ١ٝاملطبع ١ايعامل, ١ٝايكاٖط , ّ1963, ٠م .347
 )8غع ٢اإلَاّ حي ٢ٝاىل ايبشح عٔ سًٝـ قٜ ٟٛعهس ٙيف ْعاع٘ َع بطٜطاْٝا بعس
ؾؿٌ ستاٚالت ايتػَ ١ٜٛع ايربٜطاْٝني .ؾاجت٘ ضت ٛإٜطايٝا يعكس َعاٖسَ ٠عٗا
عاّ  . ّ1926ثِ ععظٖا مبعاٖس ٠غط ١ٜعاّ ًَ ّ1927شك ١بٗاٚ .نإ هلصا ايتكاضب
ايُٝين اإلٜطاي ٞأثط ٙيف تٛتط ايعالقات َع بطٜطاْٝا ٚ,ختٛؾٗا َٔ األٖساف
اإلٜطاي ١ٝيف ايٚ ُٔٝاملٓطكٚ ١عً ٢املكاحل ايربٜطاْ. ١ٝ
يًُعٜس ٜٓعط ْٜٛ ,ؼ ,أٚدني ,اإلغالّ ٚآغٝا أَاّ املطاَع األٚضبَ, ١ٝطبع ١ايٓٗه,١
َكط , ّ1928,م َ . 188هٓ, ٕٛقازم عُط ,غٝاغ ١بطٜطاْٝا جتا ٙسهطَٛت
, ّ1945 -1914ضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض, ٠داَع ١بػساز ,ايعطام  , ّ1999,م
 ,67احملاَ , ٞستُٛز ناٌَ ,ايسٚي ١ايعطب ١ٝايهرب, ٣زاض املعاضف َ,كط ,ايكاٖط,٠
ط  , 2ز  .ت  ,م  , 455غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 298يٛب ٛؾػهاٜا  ,إًٜٓٝا د,ٛ
ثٛض 26 ٠غبتُرب يف اي , ُٔٝتطمج ١قا٥س ستُس ططبٛف  ,زاض أبٔ خًس, ٕٚبريٚت
,يبٓإ  ,ط  , ّ1982, 1م  , 25 -23ارترتف ,ؾتٛح عبس احملػٔ ,تاضٜذ ايعالقات
ايػعٛز ١ٜايَٓ , ّ1934 -1926 ١ُٝٓٝؿٛضات شات ايػالغٌ  ,ايهٜٛت  ,ط ,ّ1983 ,1
م َ , ّ126 -125انط , ٚإضٜو ,ايٚ ُٔٝايػطب  , ّ1962 -1571تطمج ١عبساهلل
سػني ايعُط , ٟزاض ايؿهط  ,زَؿل ,غٛض , ١ٜط  , ّ1987 , 2م  . 134اي ُٔٝيف
ايكشاؾ ١ايعطب ١ٝيف ايكطٕ ايعؿط , ّ1927 -1925 ٜٔاجملًس األ ٍٚضقِ (, )2
األٖطاّ  , ّ1927/9/20م . 192 -190
Confidential .U.S.A. Diplomatic post records . The
Middle East , Aden (1925-1941) film(1) , dispatch N.O 118
of February 10/1926 . From American Consulate , Aden To
The Secretary Of State Washington , p. 684 . Scott . Hugh .
In the high Yemen . London , 1942 . p. 230 .
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اإلَاّ حيَ ٢ٝعاٖسَ ٠ع اإلحتاز ايػٛؾٝيت عاّ  ّ1928بعس َؿاٚنات متت
الكوٌتوالعمل
)9بدولتعكس
بُٗٓٝا ٚ .قس ساٚيت بطٜطاْٝا عطقًت ٖصا ايتكاضب بني اإلَاّ ٚاإلحتاز ايػٛؾٝيت
ألْٗا تط ٣ؾ ٘ٝزعُاً َعٜٓٛاً ي٘ ٚتؿذٝعاً ي٘ عً ٢تؿسز ٙيف َطايب٘ جتا ٙبطٜطاْٝا .
بٔ ملًؼ ,عبساهلل غامل ,تاضٜذ ايعالقات ايجكاؾ ١ٝاي– ١ُٝٓٝايطٚغ-1928 ١ٝ
 ,ّ1990إقساضات ٚظاض ٠ايجكاؾٚ ١ايػٝاس , ١قٓعاٖ1425, ٤ـ  , ّ2004 -م . 24
املٝتُ , ٞستُس عبسايٛاسس  ,غت ١عكٛز عًَ ٢طٚض ايعالقات اي ١ُٝٓٝايػٛؾٝت,١ٝ
زتً ١زضاغات ميٓ, ١ٝايعسز ايطابع ٚايجالث , ٕٛضبٝع األ , ٍٚضبٝع األخط  ,مجاز٣
األٚىل ٖ1409ـ  ,أنتٛبط ْٛ,ؾُرب ,زٜػُرب  , ّ1988قٓعا ٤م . 265 -264
ٖ )10اضٚيس دٝهٛب نابط يف ادتٝـ ايربٜطاْٚ ٞسا٥ع عًٚ ٢غاّ دٛق ١ايؿطف
ايؿطْػَ , ٞػتؿطم ُٜشػٔ ايًػ ١ايعطبٚ . ١ٝخبرياً يف ايػٝاغ ١بٛد٘ عاّ ٚيف
ايؿؤ ٕٚايعطب ١ٝبٛد٘ خام َ .هح غٓٓٝاً عسٜس ٠يف ايبالز ايعطبٚ ١ٝأغِٗ يف
أسساثٗا ٚ .عٌُ انجط َٔ عؿط ٜٔعاَاً يف عسٕ ٚستُٝاتٗا ايؿطقٚ ١ٝايػطب;١ٝ
ٚؾػٌ ؾٗٝا َٓكب املػاعس األ ٍٚيًُٓسٚب ايػاَ ٞايربٜطاْ . ٞثِ َعتُس
بطٜطاْٝا ايػٝاغ ٞيف احملُٝات ٚ .أيـ ايعسٜس َٔ املؤيؿات عٔ ادتعٜط ٠ايعطب١ٝ
َٓٗا نتاب " "The King of Arabiaعاّ  ّ1923ايص ٟتطمج٘ اىل ايًػ ١ايعطب١ٝ
أمحس املهٛاسْٚ ٞؿط عاّ . ّ1983
ْ )11اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 91
 )12قاّ ايربٚؾٝػٛض ؾرتٚمثٔ ضٝ٥ؼ قػِ تاضٜذ ٚثكاؾ ١ايؿطم األٚغط ظاَع١
ٖاَبٛضؽ األملاْ ١ٝبعٜاض ٠اىل اي ُٔٝيف أٚاخط ؾرباٜط ٚست ٢أبط ٌٜعاّ ٚ . ّ1930قسّ
عكب عٛزت٘ تكطٜطاً َؿكالً عٔ ضسًت٘ اىل ايسنتٛض دطٚبا .
 )13ايكا٥س , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 355 -354
 )14املكسض ْؿػ٘ ,م.355
ْ )15اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 91
 )16ايكا٥س , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 355
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ارتاضدٚ ١ٝاألَني األ ٍٚيإلَاّ حي َٔ ٖٛٚ . ٢ٝاقٌ تطنٚ .ٞنإ َتكطؾاً
الكوٌتوالعمل
بدولتٚظٜط
)17
يف اذتسٜس ٙأثٓا ٤اذتطب ايعامل ١ٝاألٚىل ٚ ,ملا اْتٗ ٢اذتهِ ايعجُاْٚ . ٞنع ْؿػ٘
َع بعض َٔ ظَال ٘٥األتطاى حتت تكطف زٚي ١اي ُٔٝادتسٜسٚ .٠قسّ ٖؤال٤
بؿهٌ نؿا٤اتِٗ ٚخرباتِٗ خسَات نبري ٙيًشه ١َٛاي ١ُٝٓٝنُٛظؿني
ٚنباط  ٖٛ .يؿطٜتع ٖ ,اْع  ,اي َٔ ُٔٝايباب ارتًؿ, ٞتطمج ١خري ٣محاز ,
املهتب ١اي ١ُٝٓٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع  ,قٓعا , ٤ط  , ّ1985 , 3م . 140
 )18ايكا٥س ,ٟاملكسض ْؿػ٘ ,م.354
َ )19انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 121 -120
َ )20انط , ٚاملكسض ايػابل  , 122 ,األَ , ٟٛقباح َٗسَٝٚ ٟض  ,ايتطٛضات
ايػٝاغ ١ٝيف دٓٛب اي , ّ1945 -1918 ُٔٝاططٚس ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض , ٙداَع١
بػساز  ,ايعطام  , ّ1997 ,م .111 -110
 )21األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 111
 )22متهٓت قٛات اإلَاّ يف عاّ  َٔ ّ1920استالٍ أدعا َٔ ٤أضان ٞايعٛشي ٞؾهالً عٔ
َٓاطل اخط َٔ ٣احملُٝات ادتٓٛب . ١ٝغري إْٗا اْػشبت َٔ َععِ ٖص ٙاملٓاطل
عاّ  ّ1928بؿعٌ نطبات طريإ غالح ادت ٛاملًه ٞايربٜطاْٚ , ٞأبكت عً٢
غٝططتٗا عً ٢أدعا َٔ ٤إقً ِٝايعٛشي . ٞيًُعٜس ٜٓعط  ,ايطحياْ , ٞأَني ًَٛ ,ى
ايعطب  ,ادتع ٤األ , ٍٚزاض قازض  ,بريٚت  , ّ1924 ,م  . 180اذتساز  ,ستُس حي, ٢ٝ
ايتاضٜذ ايعاّ يًَٓ , ُٔٝؿٛضات املس , ١ٜٓبريٚت  ,يبٓإ  ,ط  , ّ1986 , 1م . 78
ْاد , ٞاملكسض ايػابل  ,م  . 88غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 312
 )23غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 348 -347
ْ )24اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م  , 90األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 111
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ايًٝؿٜٚ, ٞػُ ٢أٜهاً دٝـ ايً .ٟٛٝأغػ٘ اإلصتًٝع عاّ  ّ1928يف ستُ١ٝ
دٝـوالعمل
بدولت الكوٌت
)25
عسٕٚ .تٛىل قٝازت٘ ايهٛي ٌْٝٛأّ .غ .ٞيٝوٚ .عٓاقط َٔ ٙشتتًـ قباٌ٥
احملُٚ .١ٝيؿع ١ايً ٟٛٝحتطٜـ ٖٓس ٟيًهًُ ١اإلصتًٝع ١ٜيٝؿٝع ٚتعين ايكٛات
اجملٓسَٓٚ .٠ص بساٜت٘ نإ دٝـ ايً ٟٛٝدع٤اً َٔ غالح ايطريإ املًهٞ
ايربٜطاْٚ .ٞنإ نباط٘ َٓتسبني َٔ ؾطق ١ايطريإ ادت ١ٜٛايربٜطاْ ١ٝيف
يٓسٕ.
 )26األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 111
َ )27انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م  , 123األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 112
َ )28انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 123
 )29األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 135
 )30زتٗ ٍٛاملؤيـ َ ,ػتعُط ٠عسٕ ٚداضتٗا اييت تسع ٞبطٜطاْٝا محاٜتٗا  ,ز , ّ .
 , ّ1949م . 215
 )31بطْاضز ضا , ًٜٞاملك ِٝايػٝاغٚ ٞاذتانِ ايعاّ يف عسٕ ٚاحملُٝات يًُسَٔ ٠
. ّ1940 -1930
 )32ضجيٓايس ؾاَب , ٕٛٝنإ ٜؿػٌ َٓكب ايػهطتري ايجاْ ٞيف سه ١َٛعسٕ
ايربٜطاْ. ١ٝ
َ )33انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 125
 )34األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 136
 )35ايكا٥س , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 361
 )36زتٗ ٍٛاملؤيـ  ,املكسض ايػابل  ,م . 215
 )37غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 348
 )38األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 137
 )39غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 420
 )40ايكا٥س , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 362 -361
َ )41انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 126
 )42غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 372
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والعمل  ,تاضٜذ ايعطب ١ٝايػعٛز , ٜ٘تطمج ١خري ٟايهأَ  ,دالٍ املاؾط ,١زاض
الكوٌتًٝٝٝـ
بدولتؾاغ
)43
ايتكسّ َٛ ,غه , ّ1986 , ٛم . 345
Scott . OP.Cit,P.230.

)44

 )45احملاَ , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 457
 )46غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 372
ٜٓ )47عط بٓٛز املعاٖس ٠عٓس زتٗ ٍٛاملؤيـ  ,املكسض ايػابل  ,م . 218 -216
 )48األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 139
 )49غامل  ,غٝس َكطؿ , ٢أب ٛايطداٍ  ,عً ٞأمحس  ,زتً ١اذتهُ٘ ايُٝاْٚ ١ٝسطن١
اإلقالح يف ايَ , ّ1941 -1938 ُٔٝطبع ١ادتبالَ , ٟٚطنع ايسضاغات اي, ١ُٝٓٝ
قٓعا. 168 -167 , ّ1976 , ٤
 )50األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 139
 )51اهلامش , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 50
 )52تٓاٚيت ايكشاؾ٘ ايعطب ١ٝيف َكط ايٓعاع بني ايٚ ُٔٝايػعٛزٚ , ١ٜأؾطزت ي٘ ايعسٜس
َٔ قؿشاتٗا َ .ػتعطن٘ اغباب٘ ٚبٛاعج٘ ٚتطٛضات٘  .اْعط ايتؿاق ٌٝيف ائُٝ
يف ايكشاؾ ١ايعطب ١ٝيف ايكطٕ ايعؿط , ّ1941 -1927 ٜٔاجملًس اال ٍٚضقِ (, )3
االٖطاّ .
 )53غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 377 -376
 )54املكسض ْؿػ٘  ,م . 373
 )55زتٗ ٍٛاملؤيـ  ,املكسض ايػابل  ,م . 216
 )56األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 139
 )57ايؿعيب ,قشطإ ستُس ,االغتعُاض ايربٜطاَْٚ ٞعطنتٓا يف دٓٛب اي ,ُٔٝعسٕ
ٚاإلَاضات ,زاض ايٓكط يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚاإلعالٕ ,ايكاٖط ,ّ1962 ,٠م.187
ْ )58اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 91
َ )59انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 127 -126
 )60األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 140 -139
 )61اب ٛايعال , ٤ستُٛز ط٘  ,دػطاؾ ١ٝؾب٘ دعٜط ٠ايعطب َ ,ؤغػ ١غذٌ ايعطب ,
ايكاٖط , ٠ط  , ّ1972 , 1م  . 73ايكطاف  ,عً , ٞاي ُٔٝادتٓٛب – ٞاذتٝا٠
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والعملَٔ االغتعُاض اىل ايٛسس , ٠ضٜاض ايطٜؼ يًهتب ٚايٓؿط  ,يٓسٕ ,
ايػٝاغ١ٝ
بدولت الكوٌت
قربم ,ط  . ّ1992 , 1م . 40 -39
 )62ايكطاف  ,املكسض ايػابل  ,م . 40 -39
 )63اب ٛايعال , ٤املكسض ايػابل  ,م . 73
 )64األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 140
 )65زتُٛع َٔ ١نباط ضؤغا ٤خالٜا ايكٝاز ٠ايعػهط ١ٜيجٛض , ّ1948 ٠ثٛض ٠ائُٝ
ايسغتٛض , ١ٜزاض ايهًُ , ١قٓعا , ٤ط  , ّ1985 , 2م . 32
 )66ايؿعيب ,املكسض ايػابل ,م.194 -191
 )67ؾذاب  ,ستُس غامل  ,ثٛض 26 ٠غبتُرب َٚ 1962ا غبكٗا َٔ ثٛضات نس سهِ
األ ١ُ٥ايسٜهتاتٛض ٟاألٚتٛقطاط , ٞزتً ١اي ُٔٝادتسٜس  ,قٓعا , ٤ايعسز ايتاغع ,
ايػٓ ١ايػابع ١عؿط  ,قؿط ٖ1409ـ  -غبتُرب  , ّ1988م . 110
 )68املكط , ٟأمحس عط , ١ٝايٓذِ االمحط ؾٛم ايَ , ُٔٝؤغػ ١األعاخ ايعطب, ١ٝ
يبٓإ  ,ط  , ّ1986 , 2م . 53
 )69األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 140
 )70غالّ  ,ستُس عبسادتباض  ,ايٛسس ٠اي ١ُٝٓٝعرب َػري ٠ايٓهاٍ ايٛطين ٚآؾام
املػتكبٌ  ,قٓعا , ّ1992 , ٤م . 17
 )71األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 141 -140
 )72احملاَ , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 457
 )73األَ, ٟٛاملكسض ايػابل ,م . 141
 )74املكسض ْؿػ٘ ,م.141
75) Abir ,Mordechai ,Oil ,Power and Politics Conflict In Arabia
,The Red Sea and The Gulf ,London . 1974 . p.78 .
76) Ibid . p.78 .
 )77املكط , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 54
78) Abir .OP .Cit ,p.78 .
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والعمل املكسض ايػابل  ,م  . 54نإ يًُعاٖس ٠أثط يف تٛد ٘ٝايػٝاغ١
املكط, ٟ
بدولت الكوٌت
)79
ايربٜطاْ ١ٝضت ٛاحملُٝات بعس إٔ اطُأْت ملٛقؿٗا َٔ اإلَاّ ايص ٟسػُت٘
َعاٖس ٠قٓعا . ٤ؾطغدت أقساَٗا عرب ضغِ ٚتٓؿٝص قػِ َٔ املؿاضٜع ايػٝاغ١
ٚايعػهطٚ ١ٜاالقتكازٚ ١ٜغريٖا نتأغٝؼ دٝـ ايباز ١ٜاذتهطَٚ .ٞإْؿا٤
ايعسٜس َٔ املطاضات ايعػهط ١ٜيف قػِ َٔ احملُٝاتٚ .ايتكس ٟيًػٝاغ١
اإلٜطاي ١ٝاملعاز ١ٜهلا يف عسٕ ٚاحملُٝات ادتٓٛبٚ ١ٝخطٛط َٛاقالتٗا َع اهلٓس
بعس ساي ١ايتكاضب اييت سكًت بني اٜطايٝا ٚاإلَاّ حي ٢ٝبعس جتسٜس املعاٖس٠
بُٗٓٝا عاّ ٚ .ّ1937إقاََ ١ؿاضٜع ظضاعٚ, ١ٝغٔ بعض ايكٛاْني ٚاألْعُٚ, ١إزخاٍ
ْعاّ االغتؿاض ٠عاّ ٚ, ّ1937تٛغٝع سهِ ايػالطني ٚاألَطاٚ ٤املؿاٜذ عً٢
املٓاطل اييت ال ختهع ذتهُِٗ ٚ,ايتُٗٝس ملؿطٚع االحتاز ايؿٝسضاي ٞبني احملُٝات
ادتٓٛبٚ .٘ٝغريٖا َٔ ايػٝاغات اييت اْتٗذتٗا بعس عكس املعاٖس .٠يًُعٜس ٜٓعط,
املكط, ٟاملكسض ايػابل  ,م  . 54 -53 , 19 -18غالّ  ,املكسض ايػابل  ,م . 17
ايكطاف  ,املكسض ايػابل  ,م ْ . 41 -40اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م 93 -92
Little, Tom. South Arabia, Arena Of Conflict, London, 1968.
p.29.األَ, ٟٛاملكسض ايػابل ,م ٖ . 148 -145ايٝسا , ٟؾطز  ,اجملتُع
ٚايػٝاغ ١يف ادتعٜط ٠ايعطب , ١ٝتطمج ١ستُس ايطَٝش , ٞايهٜٛت  ,ط , ّ1976 , 1
م . 80
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والعمل
بدولت الكوٌت
واملراجع -:
املصادر

 )1أب ٛايعال , ٤ستُٛز ط٘  ,دػطاؾ ١ٝؾب ١دعٜط ٠ايعطب َ ,ؤغػ ١غذٌ ايعطب ,
ايكاٖط , ٠ط.ّ1972 , 1
 )2األَ , ٟٛقباح َٗسَٝٚ ٟض  ,ايتطٛضات ايػٝاغ ١ٝيف دٓٛب اي-1918 ُٔٝ
 , ّ 1945أططٚس ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض , ٠داَع ١بػساز  ,ايعطام . ّ1997 ,
 )3بٔ ملًؼ  ,عبساهلل غامل  ,تاضٜذ ايعالقات ايجكاؾ ١ٝاي – ١ُٝٓٝايطٚغ-1928 ١ٝ
 , ّ1990إقساضات ٚظاض ٠ايجكاؾٚ ١ايػٝاس , ١قٓعاٖ1425 , ٤ـ . ّ2004 -
 )4اذتساز  ,ستُس حي , ٢ٝايتاضٜذ ايعاّ يًَٓ , ُٔٝؿٛضات املس , ١ٜٓبريٚت  ,يبٓإ ,
ط. ّ1986 , 1
 )5ارترتف  ,ؾتٛح عبساحملػٔ  ,تاضٜذ ايعالقات ايػعٛز ١ٜاي, ّ1934 – 1926 , ١ُٝٓٝ
َٓؿٛضات شات ايػالغٌ  ,ايهٜٛت  ,ط. ّ1983 , 1
 )6ايطحياْ , ٞأَني ًَٛ ,ى ايعطب  ,ادتع ٤األ , ٍٚزاض قازض  ,بريٚت . ّ1924 ,
 )7غامل  ,غٝس َكطؿ , ٢ته ٕٛاي ُٔٝاذتسٜح  -اإلَاّ حي, ّ1948 -1904 ٢ٝ
داَع ١ايس ٍٚايعطبَ , ١ٝعٗس ايسضاغات ايعطب ١ٝايعاي , ١ٝاملطبع ١ايعامل , ١ٝايكاٖط,٠
. ّ1963
 )8غامل  ,غٝس َكطؿ , ٢أب ٛايطداٍ  ,عً ٞأمحس  ,زتً ١اذتهُ ١ايُٝاْٚ ١ٝسطن١
اإلقالح يف ايَ , ّ1941 -1938 ُٔٝطبع ١ادتبالَ , ٟٚطنع ايسضاغات اي, ١ُٝٓٝ
قٓعا. ّ1976 , ٤
 )9غالّ  ,ستُس عبسادتباض  ,ايٛسس ٠اي ١ُٝٓٝعرب َػري ٠ايٓهاٍ ايٛطين ٚآؾام
املػتكبٌ  ,قٓعا.ّ1992 , ٤
 )10ؾذاب  ,ستُس غامل  ,ثٛض 26 ٠غبتُرب َٚ ّ1962ا غبكٗا َٔ ثٛضات نس سهِ
األ ١ُ٥ايسٜهتاتٛض ٟاألٚتٛقطاط , ٞزتً ١اي ُٔٝادتسٜس  ,قٓعا , ٤ايعسز ايتاغع ,
ايػٓ ١ايػابع ١عؿط  ,قؿط ٖ1409ـ  -غبتُرب . ّ1988
 )11ايؿع يب  ,قشطإ ستُس  ,االغتعُاض ايربٜطاَْٚ ٞعطنتٓا يف دٓٛب اي, ُٔٝ
عسٕ ٚاألَاضات  ,زاض ايٓكط يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚاإلعالٕ  ,ايكاٖط. ّ1962 , ٠
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والعمل أمحس قا٥س  ,ايعالقات اي ١ُٝٓٝاألملاْ ّ1940 – 1927 , ١ٝزضاغٚ ١ثا٥ك, ١ٝ
ايكا٥س, ٟ
بدولت الكوٌت
)12
َٓؿٛضات ايطابط ١ايجكاؾ , ١ٝقٓعا , ٤ط. ّ1992 , 1
 )13ايكطاف  ,عً , ٞاي ُٔٝادتٓٛب – ٞاذتٝا ٠ايػٝاغ َٔ ١ٝاالغتعُاض إىل ايٛسس, ٠
ضٜاض ايطٜؼ يًهتب ٚايٓؿط  ,يٓسٕ  ,قربم  ,ط. ّ1992 , 1
 )14ؾاغًٝٝٝـ  ,تاضٜذ ايعطب ١ٝايػعٛز , ١ٜتطمج ١خري ٟايهأَ  ,دالٍ املاؾط , ١زاض
ايتكسّ َٛ ,غه. ّ1986 , ٛ
 )15يٛب ٛؾػهاٜا  ,إًٜٝتاد , ٛثٛض 26 ٠غبتُرب يف اي , ُٔٝتطمج ١قا٥س ستُس ططبٛف ,
زاض ابٔ خًس , ٕٚبريٚت  ,يبٓإ  ,ط . ّ1982 , 1
َ )16انط , ٚإضٜو  ,ايٚ ُٔٝايػطب  ّ1962 – 1571تطمج ١عبساهلل سػني ايعُط , ٟزاض
ايؿهط  ,زَؿل  ,غٛض , ١ٜط . ّ1987 , 2
 )17زتٗ ٍٛاملؤيـ َ ,ػتعُط ٠عسٕ ٚداضاتٗا اييت تسّع ٞبطٜطاْٝا محاٜتٗا  ,ز, ّ.
. ّ1949
 )18زتُٛع َٔ ١نباط ضؤغا ٤خالٜا ايكٝاز ٠ايعػهط ١ٜيجٛض , ّ1948 ٠ثٛض ٠ائُٝ
ايسغتٛض , ١ٜزاض ايهًُ, ١قٓعا , ٤ط . ّ1985 , 2
 )19احملاَ , ٞستُٛز ناٌَ  ,ايسٚي ١ايعطب ١ٝايهرب , ٣زاض املعاضف َ ,كط  ,ايكاٖط, ٠
ط , 2ز.ت .
 )20املكط , ٟأمحس عط , ١ٝايٓذِ األمحط ؾٛم ايَ , ُٔٝؤغػ ١األعاخ ايعطب, ١ٝ
يبٓإ  ,ط. ّ1986 , 2
َ )21هٓ , ٕٛقازم عُط  ,غٝاغ ١بطٜطاْ ١ٝجتا ٙسهطَٛت  , ّ1945 – 1914ضغاي١
َادػتري غري َٓؿٛض , ٠داَع ١بػساز  ,ايعطام . ّ1999 ,
 )22املٝتُ , ٞستُس عبس ايٛاسس  ,غت ١عكٛز عًَ ٢طٚض ايعالقات اي ١ُٝٓٝايػٛؾٝت, ١ٝ
زتً ١زضاغات ميٓ , ١ٝايعسز ايطابع ٚايجالث , ٕٛضبٝع األ , ٍٚضبٝع األخط  ,مجاز٣
األٖ1409 ٍٚـ  ,انتٛبط ْٛ ,ؾُرب  ,زٜػُرب  , ّ1988قٓعا. ٤
ْ )23اد , ٞغًطإ  ,ايتاضٜذ ايعػهط ٟيً , ّ1967 – 1839 ُٔٝعسٕ . ّ1976 ,
 )24اهلامش , ٞغعٝس ؾدري غٛاز , ٣إحتاز ادتٓٛب ايعطب ّ1967 – 1959 , ٞزضاغ١
تاضخي , ١ٝأططٚس ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض , ٠داَع ١بػساز  ,ايعطام . ّ1999 ,
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والعملؾطز  ,اجملتُع ٚايػٝاغ ١يف ادتعٜط ٠ايعطب , ١ٝتطمج ١ستُس ايطَٝش, ٞ
ٖايٝسا, ٟ
بدولت الكوٌت
)25
ايهٜٛت  ,ط . ّ1976 , 1
ٖٛ )26يؿطٜتع ٖ ,اْع  ,اي َٔ ُٔٝايباب ارتًؿ , ٞتطمج ١خري ٟمحاز  ,املهتب ١اي١ُٝٓٝ
يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ,قٓعا , ٤ط. ّ1985 , 3
 )27ايٝعٜس , ٟثابت قاحل  ,ايتطٛضات ايػٝاغٚ ١ايعػهط ١ٜبني املًُه ١املتٛنً١ٝ
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ABSTRAC

بدولت الكوٌتوالعمل

The Yemen-British Relations After 1928 until Signing the
1934 Treaty
The Yemen political situation was to some extent stabilized
after the year 1928. Imam Yahya tried to settle the border
problems with Aden British Protectorate through negotiation.
However, these negotiations did not lead to any satisfactory
results for both Britain and Imam. When the Imam troops
occupied some territories of Aden Protectorate tension returned
again between Britain and the Imam who tried in vain to get
external help to support him in this dispute through signing a
treaty with the Soviet Union in 1928. The Imam also failed in his
attempt establishing relations with Germany. Although the
political situation remained tense, the attempts of solving border
problems through negotiation continued. At the beginning of the
year 1933, Britain exploited the tension in the relations between
the Imam and Ibin Saud over Asir and Najran pressuring him in
withdrawing his troops from the territories of Aden Protectorate.
The Imam had realized that he had to choose either peace or war
with Britain since signs of war between him and Ibin Saud were
clear at that time and he chose peace with Britain. Britain sent a
new delegation to Sana’a headed by Bernard Riley in 1933 to
negotiate the border problem. In February 1934 the Imam and
Britain signed the Treaty of Sana’a which included a lot of
issues such as the withdrawal of the Imam’s troops from the
border territories of the south they occupied and this helped
Britain to keep the protectorate under its control during all this
time. The researcher in this study investigated the events that
occurred in the borders within the years 1929-1933 and the
attempts to settle the border problem peacefully through
negotiations which culminated in signing Sana’a Treaty in 1934.
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د/هدى علي يحيي العماد
بدولة الكويتوالعمل

المسائل الملقبات في الفرائض

املسائل امللقبات يف الفرائض

احلُددهلل ر زة ايمل د امل ,ااثبددسق ء ياك د  ,٤ايددر ٟعًُٓ د غددسا٥مل٘ ا ا ض ٝد ٚ ٤ا َددٛاح,
ٚصً ٢ار عًْ ٢ا ٓٝذلُهلل صً ٢ار عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚصطا٘ ٚضًِ.
ٚءملددهلل :فكددهلل اٖددثِ عًُ د  ٤ايبددسا٥ل ء اط د  ٌ٥ااًكا د ح; ضثدد ٢أفددسق ٖ د ءملددل ايملًُ د ٤
ء يثأيٝف :نأء ٞعاهلل ار احلطمل ءٔ ذلُهلل ايٚ ,)1(ْٞٛغري.ٙ
 ٖٓٚى َٔ ْظُٗ  :ن ءٔ ايٛزقٚ ,)2(ٟاخلسا(ٚ ,)3غريُٖ .
ٚقددهلل غددسم َٓظَٛدد ١اءددٔ ايددٛزق ٟايػٓػددٛز ٟا نث ءدد٘« :ايبٛا٥ددهلل ااسةدد ,١ٝا غددسم
ااًكا ح ايٛزقْ َ٘ٓ ,»١ٜطخ ١ءهللاز ايهثب ااصس.١ٜ
ٚنثد ددب ااٛازٜد ددذ و مًد ددَ ٛد ددٔ ٖد ددر ٙااط دد  ;ٌ٥فكد ددهلل ذند ددس أندسٖ دد ايملصد ددٝبس,)4(ٟ
ٚايػٓػٛزٚ ,)5(ٟغريُٖ .
ٚق ددهلل أضاا ددج إٔ أاملٗد د ا تد ددٚ ,ٞتكسٜاٗد د ; ؛هللَ دد ١يًاد د ضدمل;  َٚددٔ ار أض ددثُهلل
ايثٛفٝل.

()1

فرضي ،حاسب  .له تصانيف يف الفرائض واحلساب .تويف سنة 451هـ .من كتبه الكايف يف الفرائض .ينظر سري أعالم النبالء  ،99/18واألعالم

.254/2
( )2عمر بن ادلظفر بن عمر الوردي .فقيه ،شافعي ،مؤرخ ،مشارك يف أكثر الفنون .تويف سنة 749هـ .له مؤلفات منها :البهجة الوردية يف نظـ احلـاوي
يف فروع الشافعي ،وشرح ألفية ابن معطي ،والوسائل ادلهذبة يف ادلسائل ادللقبة .ينظر األعالم .67/5
( )3أمحـ بـن ادلبــارك بـن نوفـل اخلخلريفــي اخلـريف نسـبة ق ُرفــة مـن ـب عـرب نصــيبه :أبـو عبـاس .فقيــه ،ل ـوي .تـويف ســنة 664هــ .لـه منظومــة يف ادلسـائل ادللقبـات ،وشــرح
ملحة اإلعراب ،وغريمها .ينظر األعالم .201/1
()4الفضــل بــن أس الســع العصــيفري ،عالمــة فرضــي ،مشــهور يف عل ـ الف ـرائض يف الــيمن ،مصــنف مكثــر يف هــذا العل ـ  .تــويف بع ـ ســنة 614هـ ـ  .لــه
الفائض يف عل الفرائض (مفقود) ،وعق األحاديـ يف الفـرائض ،سلتصـر مـن كتابـه السـابف ،ومفتـاح الفـائض (شبـ ) ،وشـرح علـغ ادلفتـاح وغريهـا.
ينظر مطل الب ور  ،27/7وأعالم ادلؤلفه الخلي ية  ،723ومق مة يفوهرة الفرائض.
( )5عب هللا بن زلم بن عب هللا العجمي الشنشوري ،فرضي ،من فقهاء الشافعيةُ ،طيب .تويف 999هـ .له فتح القريب اجمليـب شـرح اليتيـب ،والفوائـ
الشنشورية شرح الرحبية ،وغريمها .األعالم .128/4
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المسائل الملقبات في الفرائض

د/هدى علي يحيي العماد
والعمل
بدولة الكويت
البحث:
خطة

ضسح ا تدٖ ٞرا عًْ ٢طدل ٚاضدهللٖٚ :د ٛإٔ أذندس ااطدأي ١أٚوٚ ,أء ٖ٤د ٚ ,ا قدٛاٍ
اي ددك ذن ددسح ا ااط ددأي ,١أ ٚ؛ُسِّزَ دجِ عً دد ٢أص دد ٍٛأص ددط ة تً ددو ا ق ددٛاٍٚ ,مل أتٛضدد ا
ا قي ١ضث ٢و ٜط ٍٛاياطذ.

املسائل امللقبات :
ااًكاد د ح :اد د ًَكا دد ٖٚ :١دد َ ٞي دد٘ يكد ددبٚ ,امل دد٘ أيكد د ة ٖٚ :دد ٞا ْاد د ش; قد د ٍ تمل دد :
﴿وَال تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾غاحلسساح11:ظ.
ٚايًكب ا ا صٌ َ :أغملس مبهللم أ ٚذّ(.)6
يهٔ ااساق ء اًكا ح ا ٖرا ايبٔ «ااطُ ٝح»ٚ ,ء يك ة ا ء .٤
ٚقددهلل ٜهدد ٕٛضدداب تًكٝددب ااطددأي ١غددٗستٗ  ,أ ٚرل يبثٗ د صددٌ أ ٚضهددِ يبكٝدد٘ ندداري ,أٚ
َرٖا٘ ف , ٗٝأ ٚضؤاي٘ عٓٗ ; فأص ة أ ٚأ؛طأ ف , ٗٝأ ٚغري ذيو.
خِ َٔ ااط  َ ٌ٥ي٘ يكب ٚاضهلل َ َٗٓٚ ,ي٘ أندس َٔ يكب :ن خلسق  ;٤فًٗ عػس.)7(٠
ٚقهلل أنددس ايبسةدَ ٕٛٝدٔ ااًكاد ح; ٚو ْٗ ٜد ١الد ٚ ,و ضطدِ ءٛاءٗد ٜ :ملدو َدٔ ااػدٗٛز
ٚغري.)8(ٙ

 -1اخلسق ٤
ااطأي :١أّٚ ,أ؛جٚ ,زهلل.
ٚال د عددهلل ٠أيك د ة :اخلسق د  ;٤يهدددس ٠ا؛ددث ف ايصددط ء ١ف ٗٝد ٚ .يددٝظ ا ايبددسا٥ل ٚو ا
غريٖ د َطددأي ١ا؛ثًبددج ايصددط ء ١ف ٗٝد أند دس َددٔ ا؛ددث فِٗ ا ٖددر ٙااطددأيٚ ;١يددريو
ءٝج اخلسق .٤
ٚايملدُ ْٚ ;١ٝءٝج ءدريو ; يدٛزٗمل :أضدهللُٖ  :أْٗد ضدهللخج ا شَد ٕ عدُد ٕ ٚ .ايدد ْ:ٞ
( )6لسان العرب  ،743/1وتاج العروس  ،409/2وفتح القريب اجمليب .60/1
( )7فتح القريب اجمليب شرح اليتيب .60/1
( )8ذكر ذلك يف فتح القريب  63/1عن اجلويين يف النهاية.
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د/هدى علي يحيي العماد

والعملدؤ ٟا نث ء دد٘ :ءًػٓد د إٔ عدُد د ٕ زة دد ٞار عٓ دد٘ مل ٜك ددٌ ا غريٖد د َ ددٔ
الكويتايًؤي د
بدولةن ددس
َد د ذ
ايبسا٥ل.
قد ٍ ايد :ْٞٛإٕ أزاق أْد٘ مل ٜدأح ا َطدأيَ ١دٔ ايبدسا٥ل عٓد٘ قدَ ٍٛػدٗٛز اْبدسق نُد
ز  ٤عٓ٘ ا ٖر ;ٙف ير ٟق ي٘ قسٜبَٚ ,دٔ أزاق أْد٘ مل ٜكدل ا غريٖد َدٔ ايبدسا٥ل فكدهلل
َٖٔٚدَِ; ْدد٘ قألدد ٢يدداّ ءدًددذ ايا د ق ٞا :اَددسأٚ ,٠أءددٚ ,ٜٔٛقألدد ٢ء يثػددسٜو ا احلُ زٜدد,١
ٚءإٔ اجلهلل ٠و تسر َ اءٓٗ ٚ ,غري ذيو

()9

ٚعا ز ٠ايملصٝبس ٟأقم إذ ق ٍ ٕ :عدُ ٕ و ٜملسف ي٘ ق ٍٛخيثص ء٘ إو ا ٖر ٙااطأي.١
ٚااسٚاْٚ ,١ٝااسءملٚ ,١ااخُطٚ ,١ااطهللضٚ ,١ااطاملٚ ,١ااثطملٚ ,١فٗٝد ضدامل ١أقدٛاٍ رلثًبد١
ا ايملا زٜٚ ,٠سز َملٓ ٖ إ ضثَ ١راٖب.
()10

ٚءٝج ااسءمل ٕ ;١عاهللار ءٔ َطملٛق قطُٗ َٔ أزءمل ;١فٗ ٞإضهللَ ٣سءمل ت٘ .
ٚءٝج ااخُط ٕ ;١اجلهلل ا؛ثًف ا َرياخ٘ ف ٗٝعً ٢مخط ١أقدٛاٍٚ .قٝدٌْ :د٘ قألد٢
ف ٗٝمخط َٔ ١أصط ة ايدٓٚ ,،ضهدٖ ٞدرا عدٔ ايػدملٚ .،قد ٍ ايػدمل :،قعد ْ ٞاحلسد ص
فك ٍ َ :ق ٌٝا ااخُط١؟ فرنسح ي٘ ق ٍٛاءٔ عاد ع ٚقد ٍٛاءدٔ َطدملٛق زةد ٞار عٓد٘,
ٚشٜهلل زةد ٞار عٓد٘ٚ ,قد ٍٛعدُد ٕ زةد ٞار عٓد٘ ,قد ٍٛعًد ٞزةد ٞار عٓد٘ فأعساد٘ قدٍٛ
عًٚ .ٞق :ٌٝاخلُط ١تهًُٛا ف ٗٝا ٚقج ٚاضهلل; ف ؛ثًبج أقٛاالِ.
ٚءٝج ااطهللض ٕ ;١عً ّٝقطُٗ َٔ ضث ٕ ٚ ;١ف ٗٝضثَ ١راٖب رلثًب.١
ٚءٝج ااطامل ٕ ;١ف ٗٝضامل ١أقٛاٍ .
ٚءٝج ااثطمل ٕ ;١شٜهللا زة ٞار عٓ٘ قطُٗ َٔ تطمل.١
ٚءٝج احلس زٚ ١ٝايػملا ٕ ;١ٝاحلس ص اَثطٔ ءٗ ايػدمل ،ضدمل ربدس ءد٘ٚ ,عبد عٓد٘
ا أص ةٚ ,ق ٍ ي٘ :قأل ٢ف ٗٝمخط َٔ ١ايصط ء ,١نُ تكهللّ.
ا قٛاٍ ا ااطأي :١ا ٖر ٙااطأي ١عهللَ ٠راٖب:
ا  :ٍٚقدد ٍٛعًدد :ٞفملٓددهلل ٙيا؛ددج ايٓصددفٚ ,يدداّ ايدًددذٚ ,يًسددهلل ايطددهللع( ,)11ف ؛ددج ذاح
ضِٗ َ اجلهلل ,نُ ا ايػهٌ زقِ ()1

( )9فتح القريب اجمليب بشرح اليتيب .51/1
( )10ع بعضه مربعات ابن مسعود مخسا ،وع ها بعضه سبعا ،وستأيت.
( )11ينظر يفوهرة الفرائض .231
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6
2/1

أ؛ج

3

3/1

أّ

2

6/1

زهلل

1

ايػهٌ زقِ ()1
ز ٣ٚاإلَ د ّ شٜددهلل ا اُ:ددٛع :عددٔ عًدد ٞأْ دد٘ ن د ٕ ٜملطدد ٞا ؛ددج ايٓصددف َٚ ,د ءك ددٞ
فًًسددهللٚ ,ن د ٕ ٜملطدد ٞا ؛ددثمل ايدًدددمل َٚ ,د ءكدد ٞفًًسددهلل(ٚ .)12ز ٟٚعددٔ عًددَ ٞددٔ ددسم
أ؛سٚ .)13(٣ء٘ أ؛ر أ ١ُ٥ايصٜهللٚ )14( ١ٜتصع َٔ ضثٚ ,١يريو ءٝج ااطهللض.١
ايك ٍٛايد ْ :ٞذٖب أء ٛءهس زة ٞار عٓ٘ٚ ,اءٔ عا ع زة ٞار عٓد٘  :إ إٔ يداّ ايدًدذ,
ٚايا ق ٞيًسهلل; ءٓ  ٤عً ٢أصًُٗ إٔ اجلهلل مبٓصي ١ا ة ٜطدك اإل؛دٚ ٠ٛا ؛دٛاح(ٖٚ ,)15دٛ
ق ٍٛعاهللار ءٔ ايصءريَٚ ,مل ذ ءدٔ زادٌٚ ,أءد ٞءدٔ نملدبٚ ,زد ءس ءدٔ عادهللارٚ ,أءدَٛ ٞضد٢
ا غددملسٚ ,ٟأءددٖ ٛسٜددسٚ ,٠أءدد ٞايطبٝددٌٚ ,أءدد ٞايددهللزقاٚ ,٤احلطددٔ اياصددس ٚ ,ٟد ٚٚعٚ ,قاٚق
ايظ ٖسٚ ,ٟء٘ ق ٍ أء ٛضٓٝبٚ ,١ذلُهلل ءٔ زسٜس ايطرب.)16(ٟ
ايك ٍٛايد يذ :ذٖب شٜهلل ءٔ خ ءج إ إٔ  :ياّ ايدًذٚ ,ايا ق ٞءدمل ا ؛دج ٚاجلدهلل :يًدرنس
َدددٌ ضددن ا ْدددٝمل ءٓ د  ٤عًدد ٢أصددً٘ إٔ اجلددهلل ٜك ضددِ ا ؛ددٛاح; فصٜددهلل ءددٔ خ ءددج ٜك ضددِ ءددمل
ا ؛ٛاح َٓبسقاحٚ ,اجلهلل إ ايدًذ ,خِ ٜملٛق إ ْصٝا٘ ; ف ٜبسض يا؛ٛاح َٓبدسقاح
َ د اجل ددهلل إو ا ا نهللز ٜددٚ ,)17( ١تص ددع اخلسق د  َ ٤ددٔ تط ددمل :١ي دداّ خ خ ددٚ ,١يًس ددهلل أزءمل دد,١
ٚيا؛ ددج ض ددُٗ ٕٚ ,ي ددريو ء ٝددج ااثط ددملٚ ,١إ ذي ددو ذٖ ددب َ ي ددوٚ ,ايػدد فملٚ ,ٞأء ددٛ
( )12رلموع اإلمام زي .367
( )13ينظــر ســنن ســعي بــن منصــور  54/1ر ـ  ،77وســنن البيهقــي  .250/6لـ  :ق ــول علــي ذهــب ابــن مســعود ،وعلقمــة ،ومســروق .مصــنف
عب الرزاق  272/10ر  ،19076ومصنف ابن أس شيبة .264-263/6
( )14التحرير ،ص  ،416يفوهرة الفرائض ،ص .229
( )15مصنف عب الرزاق  213/10ر  ،19057- 19049وسنن سعي بن منصور  45/1ر  ،52-40وابن أس شيبة .259/6
( )16يفوهرة الفرائض ص  ،229وسلتصر الطحاوي  ،147وعيون اجملالس  ،1930/4واخلالف للطوسي  ،26/4والناصريات  ،411وادل ين .65/7
()17ينظر عب الرزاق  271/10ر  ،19073والبيهقي  ،250/6وابن أس شيبة .262/6
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والعمل ٚايدٛز.)18(ٟ
ٚذلُهلل,
ٜٛضف,الكويت
بدولة
ايك ٍٛايساء  :يملُس ءٔ اخلط ة زة ٞار عٓ٘ ٚز ٣ٚعٓ٘ ف ٗٝقٛوٕ:
أضهللُٖ  :أْ٘ زملٌ يا؛ج ايٓصفٚ ,ياّ خًذ ايا ق َٚ ,ٞءك ٞفًًسهلل.
ٚايك ٍٛايد ْ :ٞأْ٘ فسض ياّ ايطهللع; ف يملا ز ٠رلثًبٚ ,١ااملٓٚ ٢اضهلل,
ايك ٍٛاخل َظ  :يملاهلل ار ءٔ َطملٛق ٚي٘ ف ٘ٝقٛوٕ:
أضهللُٖ  :أْ٘ جيملٌ يا؛ج ايٓصدفٚ ,يداّ ايطدهللعٚ ,اياد ق ٞيًسدهلل ; ءٓد  ٤عًد ٢أصدً٘
إٔ ا ّ و تبألٌ عً ٢اجلهلل ٖٛٚ ,اآل؛س َٔ قٛي ٞعُس زة ٞار عٓ٘ .
ٚايك ٍٛايد ْ :ٞيا؛ج ايٓصف ٚايا ق ٞءمل ا ّ ٚاجلهلل ْصدبمل; ٕ ندٌ َدٔ ا ّ ٚاجلدهلل
ي٘ ٚوق ٠عًد ٢ااٝدجٚ ,يداّ قد ٠ٛايكدسةٚ ,يًسدهلل قد ٠ٛايدرنٛز ;٠ف ضدث ٜٛفثصدع َدٔ أزءملد;١
ٚيريو ءٝج َسءمل ١اءٔ َطملٛق.
ايك ٍٛايط قع  :يملدُ ٕ ءٔ عبد ٕ زةد ٞار عٓد٘  :إ إٔ يداّ ايدًدذٚ ,اياد ق ٞءدمل اجلدهلل
ٚا ؛ددج ; فٝكطددِ ااد ٍ ءٝددِٓٗ أخ خد ; ٚايسٚاٜدد ١عٓدد٘ ا ٖددر ٙااطددأي ١مل تددأح إو َددٔ زٚاٜدد١
ايٓخملٚ ,ٞايػملٚ ,،يريو ءٝج َدًد ١عدُ ٕ (.)19
ٚأَ أٌٖ ااهلل ١ٜٓف ٜملسفْٗٛد عٓد٘ٚ ,يهدِٓٗ ٜدس ٕٚٚإٔ عُدس زةد ٞار عٓد٘ ٚعدُد ٕ زةدٞ
ار عٓدد٘ ن ْ د ٜكألدد ٕ ٝا ٖددر ٙااطددأي ١ءكأل د  ٤شٜددهلل(ٚ ,)20ا د ن د ٕ ف ٗٝد ضددامل ١أزٛءدد١
ءٝج ااطامل.١
ايك دد ٍٛايطدد ء  :يًطٓب ٝددٚ ,١يإلَد د ّ ايٓ ص ددس ا

سٚغ دد َ ٞددٔ ايصٜهلل ٜدد ,١ي دداّ ايدً ددذ ,

ٚيًس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددهلل اياد د د د د د د د د د د د د د د د د د د دد قٚ , ٞتط د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددك ا ؛ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددج

( )18ينظر احلاوي  ،308/10وعيون اجملالس  ،1931/4وسلتصر الطحاوي .147
( )19فتح القريب اجمليب  ،51/1واالستذكار .598/5
( )20فتح القريب اجمليب  ،51/1واالستذكار .598/5
( )21يفوهرة الفرائض ،ص  . 229الناصريات ،ص .411
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المسائل الملقبات في الفرائض

د/هدى علي يحيي العماد
بدولة-الكويتوالعمل
َطأي ١ايػسأٜٚ
2

ااطأي : ١شٚص ٚأءٛإ ,أ ٚشٚزٚ ١أءٛإ.
ءٝج ءريو; يػدٗستٗ  ,أُْٗ ٚد ٜػدسإ ايبسةدٜٚ ,ٞطدُ ٕ ٝءد يملُسٜثمل; يكألد  ٤عُدس
ءٔ اخلط ة زة ٞار عٓ٘ فٚ . ُٗٝأٜأل تًكا ء يػسٜاثمل(.)22
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي:١
 )1شٚصٚ ,أةٚ ,أّ :ذٖ ددب اجلُٗ ددٛز إ إٔ يً ددصٚص ايٓص ددفٚ ,اياد د ق ٞض ددِٗ ء ددمل ا ء ددٜٔٛ
أخ ر; فألسة خ خ ١رلسص ايهطس ا ااطأي ; ١تصع َٔ ضث :١يًصٚص ايٓصف خ خد,١
ٚيدداّ خً ددذ ايا د قٚ ٞاض ددهللٖٚ ,دد ٛض ددهللع اا د ٍٚ ,ي دداة خًد د ايا د ق ٞاخٓ د ٕ ٖٚ ,دد ٛخً ددذ
اا ٍ( .)23نُ ا ايػهٌ ()2
4
4/1

1

شٚز١

3

أّ
 3/1ايا قٞ

أة

ايػهٌ زقِ ()2
ٚذٖددب اءددٔ عا د ع إ إٔ يدداّ خًددذ ا ٝد ٖددر ٙااطددأيٚ ,١نددريو ا َطددأي ١شٚزدد,١
ٚأءٚ .)24( ٜٔٛت ءمل٘ عً ٢ذيو ض ٥س اإلَ َ.)25(١ٝ
ٚز ٟٚإٔ اءٔ عا ع زز إ ق ٍٛض ٥س ايصط ء.)26(١

( )22فتح القريب اجمليب .60/1
( )23اجملموع الفقهي واحل ي ص  ،364ومصنف عب الرزاق  ،225/10ومصنف ابن أس شـيبة  ،242 – 240/6وسـنن سـعي بـن منصـور 37/1
ر  ،17 -6وسنن ال ارمي .345-344/2
( )24عب الرزاق  225/10ر  ،1921 – 19014ومصنف ابن اس شيبة .240/6
( )25اللمعة ال مشقية  ،101/8وادلبسوط يف فقه اإلمامية .76/4
( )26يفوهرة الفرائض .194
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والعمل ٚأّ  :ذٖب اجلُٗدٛز إ إٔ يًصٚزد ١ايسءد ٚ ,يداّ خًدذ َد ٜاكدٚ ,٢اياد قٞ
شٚزٚ ,١أة,
بدولة الكويت
)2
ياةٚ .ء٘ أ؛ر ايك ْ ٕٛايُٝو ( )27نُ ا ايػهٌ زقِ ()3
2/1
3/1
ايا قٞ

6

6

شٚص

3

3

أّ

3

1

أة

2

ايػهٌ زقِ ()3
ٚذٖب اءٔ عا ع إ إٔ ياّ خًذ ا ٝاا ٍٚٚ ,افك٘ ا ٖدر ٙااطدأي ١اءدٔ ضدري ;ٜٔفدرٖب
ف ٗٝإ إٔ ياّ خًذ اجلُ.)28( ٝ
ٚااطددأي ١عًدد ٢قدد ٍٛاجلُٗددٛز َددٔ أزءملدد :١يًصٚزدد ١ايسءد ضددِٗٚ ,اياد ق ٞخ خدد ١ءددمل ا ءددٜٔٛ
أخ خ .
ٚعً ٢ق ٍٛاءٔ عا ع ٚ َٔٚافك٘ َٔ اخو عػس; ٕ ا ااطدأي ١خًدد ٚرلسزد٘ َدٔ خ خد,١
ٚزءمل د ٚرلسزدد٘ َددٔ أزءملددٚ ,١ااخسز د ٕ َثا  ٜٓد ٕ; ف ةددسة أضددهللُٖ ا اآل؛ددس ٜهددٔ اخددو
عػس :ياّ ايدًذ أزءملٚ ,١يًصٚز ١ايسء خ خٚ ,١ايا ق ٞمخط ١ياة(.)29
َ )3طأي ١ااا ًٖ: ١
ٚااا ًٖدد ١يػدد : ١اا عٓددٚ ,١ايِاًََِٗد :ُ١ايًملٓدد .١خددِ اضددثملٌُ ا نددٌ قعد  ٤جيثٗددهلل فٝدد٘ٚ ,إٕ مل
ٜهٔ ايثمل ْ (.)30
ءٝج ءريو; يكد ٍٛاءدٔ عاد عٚ« :ققح أْدٖٚ ٞد ٛايدر ٜٔخيد يب ْٞٛا ايبسٜألد ١زلثُد
فٓأل د أٜددهلل ٜٓعًدد ٢ايددسنٔ خددِ ْاثٗددٌ فٓسملددٌ يملٓدد ١ار عًدد ٢ايه د ذء َ ٞد ضهددِ ار مب د
ق يٛا»(.)31
( )27انون األحوال الشخصية ادلادة ر (.)310
( )28عيون اجملالس  ،1918/4وسلتصر الطحاوي  ،143واحمللغ  ،247/8وينظر ادلصادر السابقة.
( )29يفوهرة الفرائض  ،183واالستذكار  ،576 ،573/5عق األحادي ( خ) ،فتح القريب اجمليب ،ج  1ص  ،60ادل ين .20/7
( )30لسان العرب  ،72/11وتاج العروس .73/14
( )31سنن سعي بن منصور  61/1ر  ،37ومصنف عب الرزاق  255/10ر .37
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؛ًبج شٚزّ ٚ ,أَُ٘ ٚ ,أُ؛ِثّ ة ٚأّ أ ٚة.
والعمل
اَسأ٠
ااطأي:١الكويت
بدولة
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي:١
ا؛ثًف ا ٖر ٙااطأي ١عً ٢قٛيمل:
ايك ٍٛا  :ٍٚذٖب اجلُٗٛز إ إٔ يًصٚص ايٓصفٚ ,ياّ ايدًذٚ ,يا؛ج ايٓصف.
فُطددأيثِٗ أصددًٗ َددٔ ضددث :١يًددصٚص ايٓصددف خ خددٚ ,١ا ّ ايدًددذ اخٓ د ٕ ,يا؛ددج ايٓصددف
خ خدٚ ,١ع يددج إ ي ْٝد :١يًددصٚص خ خد ١أيد ٕٚ ,يا؛دج خ خدد ١أيد ٕٚ ,يدداّ ايسءد اخٓد ٕ.
نُ ا ايػهٌ زقِ ()4
8/6
2/1

شٚص

3

3/1

أّ

2

2/1

أ؛ج

3

ايػهٌ زقِ ( )4
ايك ٍٛايد ْ :ٞوءٔ عا ع ق ٍ :يًصٚص ايٓصفٚ ,يداّ ايدًدذٚ ,اياد ق ٞيا؛دج; أصدًٗ َدٔ
ضدث : ١يًدصٚص ايٓصددف خ خدٚ ,١يدداّ ايدًدذ اخٓد ٕٚ ,اياد قٚ ٞاضددهلل يا؛دجٚ .عددٔ اءدٔ عاد ع
ق ٍٛآ؛س :يًصٚص ايٓصفٚ ,ايا ق ٞءمل ا ّ ٚا ؛ج .
ب ءَصَ ددس ُ;٠
قد د ٍ شف ددس ء ددٔ أٚع ء ددٔ احل ددهللخ ٕ( :)32قَ؛ًَِد دجُ عًََ دد ٢اءِد دٔٔ عَاٖد د عٕ ءَملِد دهللَ ََد د ذََٖد د َ
فَثَرَانَسَِْ فَسَأ٥لَ ائُِريَارٔ; فَكَ ٍَ :تَسَ َِٕٚايٖرٔ ٣أَضِصَ ٢زٌَََِ عَ َيشٕ عَهللَقّا َيِِ ُٜطِدصٔ فٔدََ ٢د ٍٕ
ْٔصِ دبّ َْٔٚصِ دبّ َٚخًُُدّ د  ,إٔذَا ذََٖ دبَ ْٔصِ دفْ َْٔٚصِ دفْ فَ دأَََِٛ َِٜٔةٔ د ُ ايدًُٗ دذٔ؟ فَكَ د ٍَ يَ دُ٘ ُشفَ دسُ  َٜ :د أَءَ د
خطٖد ةٔ زةدد ٞار عٓدد٘  .قَد ٍَ َٚ :ئدَِ؟
عَاٖد عٕ ََدِٔ أَََ ٍُٖٚدِٔ أَعَد ٍَ ايِبَدسَأ٥لَ؟ قَد ٍَ :عَُُد ُس ءِدُٔ ايِ َ
ف أَصِدَٓ ُ ءٔهُدَِِٚ ,اي ًٖد٘ٔ
ب ءَملِألَُٗ ءَملِألّ قَ ٍََٚ :اي ًٖد٘ٔ ََد أَقِزٔ ٣نَِٝد َ
نَ
قَ ٍَ :يَُٖ تَهللَافَملَجِ عًََ َِٚ ٔ٘ٝزَ ٔ
ضطَدَٔ َٔدِٔ إَِٔ
ََ أَقِزٔ ٣أَُ ٖٜهِِ قَدهللَّٖ اي ًٖدَُ٘ٚ ,يَد أَٖٜهُدِِ أَ؛ٖدسَ! قَد ٍََََٚ :د أَزٔدهللُ فٔدَٖ ٞدرَا ايَُِد ٍٔ غَد ِ ّ٦ٝأَ ِ
َأ ِقطٔ َُُ٘ عًََُ ِٝهِِ ءٔ يِطٔصَدصُٔ ,خد ِٖ َقد ٍَ ا ِءد ُٔ َع ٖاد عَٕٚ :ا ِٜد ُِ اي ًٖد ٔ٘ َيد َِ ٛقد ٖهلل َّ ََد ِٔ َقد ٖهلل َّ اي ًٖدُ٘ َٚأَ؛ٖدسَ ََدِٔ
ألد َٕ ١يد
ند ٌٗ َفسَٔ ٜ
؛دسَ؟ َف َكد ٍَُ :
ألَ !ْ١ف َكد ٍَ َيد ُ٘ ُش َفد ْس ََٚ :أ ُٖٗ ٜد ِِ َقد ٖهلل َّ ََٚأ ُٖٗ ٜد ِِ َأ ٖ
أَ؛ٖسَ اي ًُٖ٘ ََ عَ يَجِ فَسَٔ ٜ
( )32زفــر بــن أوس بــن احلـ ران النصــري أُــو مالــك ــال بــن منـ أدرك النــص صــلغ هللا عليــه و ســل وال يعــرف لــه صــحبة لـ كــان أبــو مــن مشــاهري
الصحابة فإن كان ألبيه دراك فهو من أهل القس .االصابة ،ج  2ص  .628هتذيب الكمال ،ج  9ص .352
مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

225

العدد الثاني المجلد ( )7مارس 1024م

المسائل الملقبات في الفرائض

د/هدى علي يحيي العماد

ف ,فَ دنِٕٔ شَاٍَ
والعملٜٔألَد ٕ١فَثًِٔدوَ ايٖثٔد ٞقَدهللَّٖ ايًٖدُ٘ َٚتًِٔدوَ فَسٜٔألَد ُ١ايدصِٖٚصٔ :يَدُ٘ ايِّٓصِد ُ
الكويتيَدد ٢فَس
بدولةإٔيٖد إٔ
تَدصٍُُٚ
ح ٔإ َيد ٢ايد ٗد ُُ ٔٔ َيد تَدِٓكُصُ
صد َز ِ
ج َع ِٓد ُ٘ َ
فَنٔيَ ٢ايسٗءُ ٔ يَ َِٜٓكُصُ َٔ َُِٓ٘ٚ ,ا ِي َُد ِسَأ َُ ٠ي َٗد اي ٗس ُءد ُ َفد ٔن ِٕ شَا َيد ِ
َِٔٓ َُ٘ٚ ,ايِأَ؛ََٛاحُ يَُٖٗٔ ايدًُٗدَ ٕٔ َٚايَِٛاضٔ َهلل ُ٠يََٗ ايِّٓصِفُ ,فَنِٕٔ قَ؛ٌََ عًََ ِٖٔٔٗٝايِآََد حُ نَد َٕ يَُٗدٖٔ ََد
طَِ ََد َٜاِكَد٢
ءَكٔ ;َ٢فََٗؤُيَ  ٔ٤ايٖرٔ َٜٔأَ؛ٖسَ اي ًُٖ٘; فًََ ِٛأَ ِعطَ ََِٔ ٢قَهللَّٖ اي ًُٖ٘ فَسٜٔألَ َثُ٘ نَ َٔ ًَُ ,ّ١خِٖ َق ٖ
ري ءَٔٗدرَا
ألد ;ْ١فَكَد ٍَ َيدُ٘ ُشفَدسْ  :فََُد َََٓملَدوَ إَِٔ ُتػٔد َ
ءَ ََِٔ َِٔٝأَ؛ٖسَ اي ًُٖ٘ ءٔ يِطٔصَصٔ ََ عَ يَدجِ فَسَٔ ٜ
اي ٖسأِ ٟعًََ ٢عَُُسَ زة ٞار عٓ٘ ؟! فَكَ ٍَٖٔ :اِ ُثُ٘ َٚاي ًٖ٘ٔ(.)33
ٚق :ٌٝتطَُ ٢ط  ٌ٥ايملَ ٍٛط  ٌ٥ااا ًٖ.)34(١

 -4ااػرتن١
ٖٚدد ٞنددٌ َط ددأي ١ازثُ د ف ٗٝد  :شٚصٚ ,أّ أ ٚز ددهللٚ ,٠أ؛ددٛإ ّ فص د عهللا ,أ ٚأ؛ثدد ٕ أ ٚأ
ٚأ؛ج ,أ ٚعصا ١أ غكٝل ,أ ٚإ؛ ٠ٛأغك  ,٤أ ٚإ؛ٚ ٠ٛأ؛ٛاح ة ٚأّ.
ٚو تهددَ ٕٛػددرتن ١ضثدد ٢جيثُ د ف ٗٝد ٖددؤو ٤ايٛزخدد ;١فددنذا مل ٜهددٔ ف ٗٝد ٖددؤو ٤مل تهددٔ
َػرتن.١
أء  ٤يًُطأي:١
ن :ُ١ءبددثع ايددسا :٤أ ٟا ُاػِد َسىُ ف ٗٝد ; فطددرف اجل د زٚ ,ء يهطددس ااُػددسنَ ١عًددْ ٢طددا١
ايِ ُُػِدسَ َ
ايثػسٜو إي ٗٝدل شا.
احلُ زٜ ْ٘ :١ٜس ٣ٚإٔ أضدهلل اإل؛د ٠ٛا غدك  ٤قد ٍ يملُدس زةد ٞار عٓد٘ ٖ :دب أء ْد ند ٕ
مح زا .أ ٚإٔ شٜهللّا ق ٍٖ :اٛا إٔ أء ِٖ ن ٕ مح زا; َ شاقِٖ ا ة إو قسء .
احلسس ١ٜأ ٚاي :١ُٝٝيك ٍٛأضهلل ا غك ٖ :٤ب إٔ أء ْ ضسسا ًَك ٢ا اي.ِٝ
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي:١
ايصط ء ١ف ٗٝعً ٢قٛيمل:
ايك ٍٛا  :ٍٚأضك اإل؛ ٠ٛة ٚأّ ٚمل ٜػسى :فس ٟٚعٔ عًدٚ ٞاءدٔ عاد ع أُْٗد ن ْد
ٜهللفمل ٕ يًصٚص ايٓصفٚ ,ياّ ايطهللعٚ ,يا؛ َٔ ٜٔٛا ّ ايدًدذٚ ,ضدك اإل؛د ٠ٛة ٚأّ;
( )33فتح القريب اجمليب ،شرح اليتيب  ،38/1وادل ين  ،35/7وعق األحادي للعصيفري (خ) ،وادلوسوعة الفقهية  ،56 /36و .37/3
( )34فتح القريب اجمليب ،شرح اليتيب  ،38/1وادل ين  ،35/7وعق األحادي للعصيفري (خ) ،وادلوسوعة الفقهية  ،56 /36و .37/3
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ٚمل ٜال الِ غٚ ,٤ٞت ءملُٗ أُءَ ٗٞءٔ نملبٚ ,أءدَٛ ٛضد ٢ا غدملسٚ ,ٟءد٘ قد ٍ
والعمل
عصا,١
بدولة الكويت
ِْٗ
ايػملٚ ,،غسٜوْٚ ,مل ِٝءٔ مح قٚ ,أء ٛخٛزٚ ,اءٔ أء ٞيٚ ,٢ًٝاءدٔ اآدرزٖٚ ,دَ ٛدرٖب أءدٞ
ضٓٝبٚ ١أصط ء٘ٚ ,أمحهللٚ ,ايصٜهللٚ ,١ٜقاٚق ايظ ٖس .)35(ٟاْظس ايػهٌ زقِ ()5
8/6
2/1

شٚص

3

6/1

أّ

2

3/1

أ؛ ٜٔٛوّ

3

ع

إ؛ ٠ٛة

0

ايػهٌ زقِ ()5
ايك دد ٍٛايدد د ْٜ :ٞػ ددسى ايدً ددذ ء ددمل اإل؛ ددٚ ّ ٠ٛاإل؛ دد ٠ٛة ٚأّ اي ددرنٛز ,أ ٚاي ددرنٛز
ٚاإلْ ر ءمل اجلُ ٝعً ٢ضدٛا ٤ياْددَ ٢ددٌ ضدن ايدرنسٚ ,ءد٘ قد ٍ عُدس زةد ٞار عٓد٘ ;
فددس ٟٚعٓ دد٘ أْ دد٘ ضدد ٌ٦فٗٝدد فكأل دد ٢يًددصٚص ء يٓص ددفٚ ,ي دداّ ء يطددهللعٚ ,يا؛ دد َ ٠ٛددٔ ا ّ
ء يدًذٚ ,أضك ٚيدهلل ا ة ٚا ّ ,فًُد ند ٕ ا ايملد ّ ايدد ْ ٞضدهللخج َطد ي ١أ؛دسَ ٣دًدٗ ,
فكأل ٢ف ٗٝمبدٌ تًو; فك ٍ ي٘ ا

َٔ ا ة ٚا ّ ٜ :أَدري اادؤَٓمل ٖدب إٔ أء ْد ند ٕ

محد زاَ ,د شاقْد ذيددو إو ءملددهللا; فددسقِٖ ٚغددسى ءٝددِٓٗ ا ايدًددذ ,خددِ قد ٍ :ذيددو عًدد َ ٢د
قألٖٚ , ٓٝر ٙعً َ ٢قألٜ : ٓٝملو و ٜٓكل أضهلل اوزثٗ ق ٜٔء آل؛س.
ٚز ٟٚأٜأل ذيو عٔ عدُ ٕٚ ,اا يهٚ ,١ٝايػ فملٚ .١ٝإضط م اءٔ زاٖٚ ٜ٘ٛايٓخملٞ

()36

ٚز ٟٚعٔ اءٔ عا عٚ ,اءٔ َطملٛق ايكٛوٕ اٝمل  .ق ٍ ايػدمل :،ا؛ثًدف فٗٝد عدٔ اٝد
ايصددط ء ١إو عددٔ عًدد ;ٞفنْدد٘ مل خيثًددف عٓدد٘ أْدد٘ أضددك اإل؛دد ٠ٛة ٚأّٚ ,زملددٌ يًددصٚص
ايٓصفٚ ,ياّ ايطهللعٚ ,زملٌ ايدًذ يإل؛ َٔ ٠ٛا ّ ذنٛزا ن ْٛا أ ٚإْ خ .
ٚاحلس ١ارٖب َٔ ٜػدسى ايدًدذ ءدمل اإل؛دٚ ٠ٛا ؛دٛاح ة ٚأّ ٚءدمل اإل؛د ّ ٠ٛيًدرنس
ٚا ْد ٢عً ٢ضٛا ٤أِْٗ ءٓ ٛأّ ٚاضهلل َ ,٠شاقِٖ أء ِٖٛإو قسء .

( )35التحريــر ،ج  4ص  ،4ســنن ســعي بــن منصــور 1 ،ص  ، 40اجملمــوع الفقهــي واحلـ يثي ،ص  ،365احمللــغ ،البــن حــخلم الظــاهري ،ج  8ص
 ،314سلتصر الطحاوي ،ص  ،146-145ادل ين ،ج  7ص  ،22مصنف ابن أس شيبة ،ج  6ص .248
( )36احلاوي ،ج  1ص  ، 339عيون اجملالس ،ج  4ص .1922
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ااػرتن :١و ٜػسن ٕٛإوٓ مبسُٛع أزءمل ١غسٚط:
غسٚطالكويتوالعمل
بدولة
ا  :ٍٚإٔ ٜه ٕٛا ااطأي ١شٚص.
ايد ْ :ٞإٔ ٜه ٕٛف ٗٝاخٓ ٕ َٔ ٚيهلل ا ّ فص عهللّا.
ايد يذ :إٔ ٜه ٕٛف ٗٝأّ أ ٚزهلل.٠
ايساءد  :إٔ ٜهدد ٕٛفٗٝد إ؛دد ٠ٛة ٚأّ ذنددٛز أ ٚذنددٛز ٚإْد ر .فددنذا ازثُملددج ٖددر ٙايػددسٚط
فٗدد ٞااػددرتنٜٚ .١كثطددُ ٕٛايدًددذ ءددمل ايددرنس ٚا ْددد ٢عًدد ٢ضددٛا :٤يًددرنس َدددٌ ضددن
ا ْد ِْٗ ;٢نًدِٗ ءٓد ٛأّ ٚاضدهللٚٚ ,٠زر اإل؛د ٠ٛة ٚأّ ٖ ٖٓد ءد يبسض و ء يثملصدٝب,
ٚيددريو ٚزر ايددرنس ٚا ْددد ٢عًدد ٢ضددٛاٚ ,٤و ٜددسر اإل؛دد ٠ٛة ٚأّ ء د يبسض إو ا ٖددرٙ
ااطأي ١فك ٚ ,ي ٛن ٕ َه ٕ ايصٚص شٚزد ١مل تهدٔ َػدرتنٚ ,١يد ٛند ٕ َهد ٕ اإل؛دّ ٠ٛ
ٚأة إ؛ د دد ٠ٛة مل ته د ددٔ َػ د ددرتنٚ ,١ي د دد ٛن ْ د ددج أ؛ د ددٛاح ة ٚأّ و أ َملٗ د ددٔ مل ته د ددٔ
َػرتنٚ ,١يد ٛند ٕ أ

ّ ٚاضدهلل مل تهدٔ َػدرتنٚ ,١يد ٛند ٕ َهد ٕ ا ّ زدهلل ٠أ ٚزدهللاح

فَٗ ٞػرتن.١
ٚاضثش َٔ و ٜػسى ءإٔ اإل؛ ٠ٛة ٚأّ عصا ,١فنٕ فألٌ غد ٤ٞءملدهلل ايطدٗ ّ فٗد ٛالدِ
ٚإٕ مل ٜبألددٌ غدد ٤ٞضددكطٛاٚ ,مل ٜبألددٌ ٖد ٖٓد غدد ;٤ٞفطددكطٛا; يكٛيدد٘ صددً ٢ار عًٝدد٘
ٚآيدد٘ ٚضددًِ  « :أحلكددٛا ايبددسا٥ل ءأًٖددٗ فُد ءكدد ٞفددا ٚززددٌ ذنددس»( ; )37فددهللٍ عًدد ٢إٔ
اإل؛دد ٠ٛة ٚأّ ٜطددكطْٗ ;ٕٛددِ عصدداٚ ,١مل ٜاددل الددِ غددٚ ,٤ٞأٖددٌ ايطددٗ ّ الددِ فددسٚض
َكهللز.٠
ٚقيٝدٌ آ؛ددسٖٚ :دد ٛإٔ ار تملد

زملددٌ يإل؛دد ّ ٠ٛايدًددذٜٚ ,كطددِ ءٝددِٓٗ ء يطددٚ ,١ٜٛمل

ٜبألدٌ ذندس عًدد ٢أْددٚ ,٢زملددٌ ٚوق ا ة ٚا ّ يًدرنس َدددٌ ضدن ا ْدددٝمل ,فدنذا غددسى
ء ِٗٓٝزملٌ ذنٛز اإل؛ َٔ ٠ٛا ة ٚا ّ ٚإْ خِٗ عًد ٢ضدٛاٚ ,٤ذيدو ؛د ف َد ضهدِ ار
ء٘.
قي ٌٝآ؛س ٖٛٚ :إٔ اإل؛ ّ ٠ٛضااِٗ ا ّٚ ,الِ ايدًدذ ٚاإل؛د ٠ٛة ٚأّ ضداااِٗ ا ة ٖٚدٛ
أ ٚءِٗٚ ,أغًب عًٚ ,ِٗٝو ضاب ءمل اإل؛ َٔ ٠ٛا ّ ٚءمل ا ة.

( )37صـحيح البخـار ي ،ج  6ص  ،2476ر ـ  ، 6351 :صـحيح مسـل  ،ج  3ص  ،23ر ـ  ،1615 :سـنن اليمـذي ،ج  4ص  ،365ر ـ :
.2098
مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

228

العدد الثاني المجلد ( )7مارس 1024م

المسائل الملقبات في الفرائض

د/هدى علي يحيي العماد

والعملددسأ ٠يددًٖ ٛهددج ٚ؛ًبددج شٚزٗ د ٚأ؛ ٜٗٛد َٗ د ٥ َٚدد ١أ
الكويت إٔ اَ
بدولةآ؛ددس:
قيٝددٌ

ة ٚأّ :فًًددصٚص

ايٓصددفٚ ,يا؛ددَ ٜٔٛددٔ ا ّ ايدًددذ َٚ ,د ءكددٖٚ ٞدد ٛايطددهللع يإل؛دد ٠ٛة ٚأّٚ ,مل ٜػددسى
أضهلل ءمل اجلُ َٔ ٝاإل؛ ٠ٛعً ٢أْٗدِ نًدِٗ ّٚ ,زملًدٛا يا؛دَ ٜٔٛدٔ ا ّ أنددس
زملًٛا يًُ  ١٥ا

د

َٔ ا ة ٚا ّ; ٚذيو ِْٗ عصا ١أءهللا ,فًِ حيهِ الدِ تهدِ اإل؛د٠ٛ

َددٔ ا ّ ايددر ٜٔيٝطددٛا ءملصددا ,١ءددٌ ٖددِ أصددط ة فددسا٥ل َطددُ ٚ ,٠يدد ٛمل ٜطددًهٛا ءد إل؛٠ٛ
ة ٚأّ سٜل ايثملصٝب ا ٖر ٙااطأيٚ ١ضًهٛا ءِٗ سٜل ا ؛دَ ٠ٛدٔ ا ّ يهد ٕ ايٓصدف
ايا ق ٞءمل اإل؛ٚ ٠ٛا ؛ٛاح ّ ٚءمل اإل؛ٚ ٠ٛا ؛ٛاح ة ٚأّ ء يطٚ ,١ٜٛمل ٜبألدٌ أضدهلل
عً ٢أضهلل; فكهلل عًُج إٔ ءمل ااٛةململ فسق ر ٖسا.
 ٖٓٚى ق ٍٛخ يدذ ٜ :دس ٣ٚعدٔ اإلَد ّ ايٓ صدس ا

دسٚا َدٔ ايصٜهللٜد )38(١فٗد ٛو ٜكدٍٛ

ء يثػسٜو ٚو ٜٛزر اإل؛دَ ٠ٛد ا ّ َدٔ أ ٟزٗد ١ند ْٛا; ْٗدِ ن يدٚ ,١ايه يد ١عٓدهللٙ
ٖ ددِ اإل؛ ددٚ ٠ٛا ؛ ددٛاح ٚا ز ددهللاق ٚاجل ددهللاح; ٚء ددٛا ن ي دد ْٗ ١ددِ َثهًً دد ٕٛء يٛاي ددهللٜٔ
ن إلنً ٌٝضٛالِ; ف ٜسر أضهلل َٔ اإل؛ٚ ٠ٛا ؛ٛاح َ ا ّ غ. ٦ٝ
قً ددجٚ :ا قي دد ١عً دد ٢ايك دد ٍٛا  ٍٚأزز ددع;  َٚددٔ أ؛ ددر ءد د يك ٍٛايدد د ْ ٞفٗ دد َ ٛددٔ ءد د ة
اوضثطط ٕ(ٚ ;)39ء٘ أ؛ر ايك ْ ٕٛايُٝو(.)40

-5

ا نهللز١ٜ

َ ٖٞٚطأي ١ازثُ ف : ٗٝشٚصٚ ,زهللٚ ,أّٚ ,أ؛ج غك ١ٝأ ٚة.
أء  ٤ااطأي:١
 )1ا نهللز ْٗ :١ٜنهللزح عً ٢شٜهلل ءٔ خ ءدج َرٖاد٘; ْد٘ ند ٕ و ٜبدسض يا؛دٛاح
َ د اجلددهللٚ ,قددهلل فددسض ا ٖددر ٙااطددأيٚ ,١ن د ٕ و ٜملٝددٌ ااط د  َ ٌ٥د اجلددهللٜٚ ,طددك
اإل؛دد ٠ٛإذا مل ٜاددل ءملددهلل ايبددسٚض غددري ايطددهللع; ٚقددهلل أع د ٍ ا ٖددر ٙااط د يٚ .١قٝددٌ:
ءٝج ا نهللز ٕ ;١ٜعاهللااًو ءٔ َسٚإ أيك ٖ عً ٢ززٌ ٜطُ ٢أندهللز; فأ؛طدأ
()38أبـو زلمـ احلســن بـن علــي احلســيين .ولـ سـنة 230هــ .مــن أئمــة الخلي يـة يف اجليــل والـ يل  .تـويف ســنة 304هــ .لــه البسـاط (شبـ ) ،وكتــاب ادل ــين،
وكتاب يف التفسري .ينظر أعالم ادلؤلفه الخلي ية .334
( )39ادل ين  ،21/7وفتح القريب  ،61/1وعق األحادي (خ) ،والتهذيب يف عل الفرائض والوصايا  ،139والنب الفائض يف أصول الفرائض .37
( )40نص ادلادة (  ) 313والثل كـذا لخُـوات ألم فـأكثر ذا ك يكـن للميـ فـرع وارث وال أصـل ذكـر مـ مراعـاة أنـه يف حالـة ذا اسـت ر السـهام
اليكة ،وكان م األُوة ألم أخ شقيف أو أكثر فإنه يشاركه يف الثل  .انون األحوال الشخصية ادلادة ر (.)313
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والعملداج إيٝدد٘ ٚ .قٝددٌ :ءٝددج ءددريو ٕ ااٝثدد ١ف ٗٝد َددٔ ءددو أنددهللز ٚ .قٝددٌ:
الكويتفٓطد
بدولةف ٗٝد
ءٝددج ءددريو; ٕ اَددسأَ ٠ددٔ أنددهللز ٜكد ٍ الد  :أنهللزٜدد ١تٛفٝددج عددٔ ٖددؤوٚ .٤قٝددٌ:
ء ضددِ ااٝثدد ١نددهللزا ٤أ ٚأنهللزٜدد ;١فٓطدداج إي ٗٝد ٚ .قٝددٌ :ءٝددج ءددريو; ٕ اجلددهلل
نهللز عً ٢ا ؛ج َرياخٗ .
 )2تط دُٖ ٢ددر ٙااطددأي ١ا نثددب اا يهٝدد ١ء د يػساْ ;٤دد٘ يددٝظ ا َط د  ٌ٥اجلددهلل َطددأي١
ٜب ددسض يا؛ ددج فٗٝد د ض ددٛاٖ ; فٗ دد ٞرد د ٖس نػ ددس ٠ايب ددسع; ٖٓٚد د ى أض ددا ة أ؛ ددس٣
يثطُٝثٗ ءٗرا اوضِ(.)41
ٚيًصط ء ١ف ٗٝمخط ١أقٛاٍ رلثًب: ١
ايك دد ٍٛا  :ٍٚيملً دد ٞن ددسّ ار ٚزٗ دد٘ :ي دداّ ايدً ددذٚ ,يً ددصٚص ايٓص ددفٚ ,يًس ددهلل ايط ددهللع,
ٚيا؛ددج ايٓصددفٚ )42(,ءدد٘ أ؛ددرح ايصٜهللٜدد١

()43

فأصددًٗ َددٔ ضددثٚ ١تملدد ٍٛإ تطددمل :١يًسددهلل

تط اا ٍ ٚاضهللٚ ,ياّ تطمل ٕ اخٓ ٕٚ ,يًصٚص ايدًذ خ خدٚ ,١يا؛دج ايدًدذ خ خد ,١نُد ا
ايػهٌ زقِ ()6
9/6
3/1

أّ

2

2/1

شٚص

3

2/1

أ؛ج

3

6/1

زهلل

1

ايػهٌ زقِ ()6
ايك ٍٛايد ْ :ٞء ٞءهس زة ٞار عٓ٘  َٔٚت ءمل٘ ا ايكد ٍٛءدإٔ اجلدهلل مبٓصيد ١ا ة :يًدصٚص
ايٓصددفٚ ,يدداّ ايدًددذٚ ,اياد ق ٞيًسهللٚ,تطددك ا ؛ددج; ءٓد  ٤عًدد ٢أصددً٘ إٔ اجلددهلل مبٓصيدد١
ا ة; فثصع َٔ ضث :١يًصٚص خ خٚ ,١ياّ اخٓ ٕٚ ,ايا قٚ ٞاضهلل يًسهلل.
ايك ٍٛايد يذ :وءٔ َطملٛقٚ ,عُس; فملٓدهلل اءدٔ َطدملٛق :يًدصٚص ايٓصدفٚ ,يداّ خًدذ اياد قٞ

( )41ينظر مصنف ابن أس شيبة .355/7
( )42سنن البيهقي ،ج  6ص  ، 215مصنف عب الرزاق ،ج  10ص .271
( )43البحر الخلُار ،ج  6ص .350
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ٚيا؛ددج ايٓصددفٚ ,يًسددهلل ايطددهللع( ; )44ءٓ د  ٤عًدد ٢أصددً٘ إٔ ا ّ و تبألددٌ
والعمل
دهللع,
الكويت
بدولةايطد
ٖٚددٛ
عً ٢اجلهللٚ ,تمل ٍٛإ ي ْٝد :١يداّ ايددُٔٚ ,يًسدهلل ايددُٔٚ ,يًدصٚص خ خد ١أيد ٕٚ ,يا؛دج
خ خ ١أي ٕ.
ٚعٓهلل عُس :يا؛ج ايٓصفٚ ,يًصٚص ايٓصفٚ ,ياّ ايطهللعٚ ,يًسهلل ايطهللع َددٌ قدٍٛ
اءٔ َطملٛق ا ااملٓٚ ;٢إمن فسض ياّ ايطهللع فسة َٓبسقاّ.
ايك ٍٛايساء  :ذٖب شٜهلل ءدٔ خ ءدج ا زٚاٜد ١ا أغدٗس ايدسٚاٜثمل عٓد٘ :زٚا ٙعٓد٘ اءٓد٘ ؛ ززد١
ءددٔ شٜددهلل ا ْص د ز :ٟيًددصٚص ايٓصددفٚ ,يا؛ددج ايٓصددفٚ ,يدداّ ايدًددذٚ ,يًسددهلل ايطددهللع ,خددِ
جيُد ْصددٝب ا ؛ددج ْٚصددٝب اجلددهلل ٜٚكطددُ٘ ء ُٗٓٝد يًددرنس َدددٌ ضددن ا ْدددٝمل; ءٓ د ٤
عً ٢أصً٘ إٔ اجلهلل ٜك ضِ ا ؛ٛاح; أصًٗ َٔ ضثٚ ,١تمل ٍٛإ تطدمل ,١خدِ جيُد ْصدٝب
ا ؛ددج ٚاجلددهلل ٚذيددو أزءملدد ١فٝكطددُ٘ ء ُٗٓٝد يًددرنس َدددٌ ضددن ا ْدددٝمل; ف د ٜصددع;
فثأل ددسة خ خ دد ١زنٚع اآهط ددس ا تط ددمل ١أص ددٌ ااط ددأي ١ءمل ددهلل ايمل ددٜٚ ;ٍٛص ددع َ ددٔ ض ددامل١
ٚعػس :ٜٔي ًصٚص خ خ ١ا خ خ ١تطدملٚ ,١يداّ ضدُٗ ٕ ا خ خد ١تهدٔ ضدثٚ ,١يا؛دج ٚاجلدهلل
أزءملدد ١ا خ خدد ١تهددٔ اخددو عػددس يا؛ددج أزءملددٚ ,١يًسددهلل ي ْٝددٚ ; )45(١ءدد٘ ق د ٍ أءددٜٛ ٛضددف,
ٚذلُهللٚ ,ضب ٕ ٝايدٛزٚ ,ٟا ٚشاع َٚ ,ٞيوٚ ,ايػ فمل.ٞ

()46

ٚق ٝد ع قدد ٍٛشٜددهلل :إٔ ٜهدد ٕٛيًددصٚص ايٓصددفٚ ,يدداّ ايدًددذٚ ,يًسددهلل ايطددهللعٚ ,تطددك
ا ؛ج نُ ي ٛن ٕ ءدهللال أ؛د ; ٕ ا

ٚا ؛دج ضدااُٗ ٚاضدهلل َد اجلدهلل ا قٛيد٘ٚ ,يدٛ

ن د ٕ َه د ٕ ا ؛ددج أ؛ّ د مل ٜددسر ا ; ٕ ايملصددا ح و ٜسخدد ٕٛا َط د  ٌ٥ايملددٚ ,ٍٛا

و

ٜسر ء يبسض; فًِ ٜال إو أْ٘ ٜطدك ٖٚ .درا ٖد ٛايكد ٍٛاخلد َظٖٚ ,د ٛزٚاٜد ١عدٔ شٜدهلل ءدٔ
خ ءددجٖٓٚ .د ى قدد ٍٛضد قع :يإلَد ّ ايٓ صددس ا

ددسٚا َددٔ ايصٜهللٜدد :١يدداّ ايدًددذٚ ,يًددصٚص

ايٓصددفٚ ,ايا د قٜ ٞددسق عًدد ٢ا ّٚ ,يددٝظ يًسددهلل ٚو يا؛ددج غدد ٤ٞءٓ د  ٤عًدد ٢أصددً٘ إٔ ا ّ
تطك اجلهلل ٚاإل؛ٚ ٠ٛا ؛ٛاح(.)47

( )44ينظر مصنف ابن أس شيبة ،ج  6ص  ،262ر .314 :
( )45مصــنف ابــن أس شــيبة ،ج  6ص  ، 262ســنن ال ـ ارمي ،ج  2ص  ،357ســنن البيهقــي ،ج  6ص  ،250مصــنف عب ـ الرزاق ،ج  10ص
.271
( )46احلاوي ،ج 10ص .308
( )47عق األحادي (خ) ،وادل ين  ،75/7وشرح فتح القريب  ،53/1واإلنصاف  ،306/7واالستذكار .596/5
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َطأي ١ايػسا٤
6

ااطأيٜ :١رنس ايبسة ٕٛٝالر ٙااطأي ١صٛزتمل:
ايصٛز ٠ا  : ٚشٚصٚ ,أّٚ ,خ ر أ؛ٛاح َثبسق ح( :أ؛ج غكٝكٚ ,١أ؛ج ةٚ ,أ؛ج ّ).
ايصددٛز ٠ايد ْ ٝدد :١شٚصٚ ,ض ددج أ؛ددٛاح َثبسقدد ح( :أ؛ثدد ٕ غددكٝكث ٕٚ ,أ؛ثدد ٕ ةٚ ,أ؛ثدد ٕ
ّ).
ءٝج ء يػسا ;٤وغثٗ زٖ ; ْٗ ضهللخج ا شَٔ ءو أَ ;١ٝفدأزاق ايدصٚص إٔ ٜطدثاهلل ءٓصدف
اا ٍ ن َ ; فطأيٛا عٓٗد فكٗد  ٤احلسد ش; فكد يٛا :يد٘ ايٓصدف عد « ٥خًدذ ااد ٍ»; فػد ع
ذنسٖدد ; فط ددُٝج ايػ ددسا ;٤تػ ددا ٗٝالدد ء يهٛن ددب ا غ ددسٚ ,ق ٝددٌ :إٕ ااٝث دد ١ندد ٕ اءٗدد
ايػسا ;٤فطُٝج ءريو.
ٚتطددُ ٢أٜأل د ء اسٚاْٝدد ٕ ;١ايددصٚص ن د ٕ َددٔ ءددو َددسٚإٚ .قٝددٌ ْٗ :د ضددهللخج ا شَ د ٕ
عاهللااًو ءٔ َسٚإٚ .ق :ٌٝايػسا ٤يكب يهٌ َطأي ١ع يج إ تطمل.١
ا قٛاٍ ا ايػسا ٤ا ايصٛز ٠ا : ٚ
ايكدد ٍٛا  :ٍٚذٖددب عً دد ٞإ إٔ يًددصٚص ايٓصددفٚ ,يا؛ ددج َددٔ ا ة ٚا ّ ايٓصددفٚ ,ي دداّ
ايطدهللعٚ ,يا؛دج َدٔ ا ة ايطددهللعٚ ,يا؛دج َدٔ ا ّ ايطدهللع; ٚأصددًٗ َدٔ ضدثٚ ١تملددٍٛ
إ تطددمل :١ي دداّ تط د اادد ٍ ٚاضددهللٚ ,يً ددصٚص ايدًددذ خ خ ددٚ ,١يا؛ددج َ ددٔ ا ة ٚا ّ ايدً ددذ
خ خٚ ,١يا؛ج َٔ ا ة ايثط ٚاضهللٚ ,يا؛ج َٔ ا ّ ايثط  ,نُ ا ايػهٌ زقِ ()7
9/6
2/1

شٚص

3

2/1

أ؛ج ا

3

6/1

أّ

1

6/1

أ؛ج ة

1

6/1

أ؛ج ّ

1

ايػهٌ زقِ ()7
ايكدد ٍٛايدد ْ :ٞذٖددب اءددٔ عاد ع إ إٔ يًددصٚص ايٓصددفٚ ,يدداّ ايطددهللعٚ ,يا؛ددج َددٔ ا ّ
ايط دهللعٚ ,يا؛ددج َددٔ ا ة ٚا ّ ايا د قٖٚ ,ٞدد ٛايطددهللعٚ ,ق؛ددٌ ايددٓكص عًدد ٢ا ؛ددج َددٔ
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والعملعًدد ٢أصددً٘ إٔ ااط د  ٌ٥و تملددٜٚ ,ٍٛددهلل؛ٌ ايددٓكص عًدد ٢ا ؛ددٛاح ة ,خددِ
الكويت ءٓ د ٤
بدولةٚا ّ;
ا ة
عً ٢ا ؛ٛاح ة ٚأّ ,خِ عً ٢ا ؛ٛاح ّ.
ايك دد ٍٛايد ي ددذ :يإلَد د ّ ايٓ ص ددس ا

ددسٚا َ ددٔ ايصٜهلل ٜدد :١ذٖ ددب إ إٔ يً ددصٚص ايٓص ددف,

ٚايا د د ق ٞي د دداّٚ ,تطد ددك ا ؛ د ددٛاح; ءٓ د د  ٤عًد دد ٢أص د ددً٘ إٔ ا ّ تطد ددك اٝد دد اإل؛ د دد٠ٛ
ٚا ؛ٛاح(.)48
ا قٛاٍ ا ايػسا ٤ا ايصٛز ٠ايد ْ:١ٝ
ايكدد ٍٛا  :ٍٚذٖددب اجلُٗددٛز إ إٔ يًددصٚص ايٓصددفٚ ,يا؛ددثمل َددٔ ا ّ ايدًددذٚ ,يا؛ددثمل
ايػ ددكٝكثمل ايدً دددملٚ ,و غ دد ٤ٞيا؛ ددثمل ة :تص ددع ااط ددأي َ ١ددٔ ضد دث :١يً ددصٚص خ خ دد,١
ٚيا؛ثمل ّ اخٓ ٕٚ ,يًػكٝكثمل أزءمل ;١ع يج ااطأي ١إ تطمل .١نُ ا ايػهٌ زقِ ()8
9/6
2/1

شٚص

3

3/1

أ؛ث ٕ ّ

2

3/2

أ؛ث ٕ غكٝكث ٕ

4

.

أ؛ث ٕ ة
ايػهٌ زقِ ()8

ايكدد ٍٛايد د ْ :ٞذٖددب اءددٔ عا د ع إ إٔ يًددصٚص ايٓصددفٚ ,يا؛ددثمل ّ ايدًددذٚ ,يا؛ددثمل
ايػددكٝكثمل اياد ق :ٞااطددأيَ ١ددٔ ضددثٚ ,١تصددع َددٔ اخددو عػددس :يًددصٚص ضددثٚ ,١يا؛ددثمل ّ
أزءملٚ ,١يا؛ثمل ايا ق ٞاخٓ ٕ.
ايك ٍٛايد يذ َ ٖٛٚ :ق ض٘ ايبسة ٕٛٝعً ٢ق ٍٛاءٔ عا ع :يًصٚص ايٓصدفٚ ,اياد ق ٞءدمل
ا ؛ددٛاح عًدد ٢ق ددهللز ضددٗ َٗٔ ي دد ٛاْبددسقٕ; ٚتص ددع َددٔ اخ ددو عػددس :يً ددصٚص ايٓصددف ض ددث,١
ٚايا د ق ٞضددث ١ءددمل ا ؛ددثمل ّٚ ,ا ؛ددثمل ايػددكٝكثمل :يًػددكٝكثمل أزءملددٚ ,١يا؛ددثمل ّ
اخٓ ٕ(.)49
( )48عق األحادي للعصيفري (خ) ،والتهذيب يف عل الفرائض والوصايا  ،43و رشاد الفائض ق كشف ال وامض  ،94وفتح القريب شرح اليتيب
 ،41/1ويفوهرة الفرائض  ،268وروضة الطالبه .1036
( )49فتح القريب اجمليب ،شرح اليتيب  ،41/1وادل ين .33/7
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والعمل
ي ١أّ ايبسٚص
بدولة-الكويتَط
7

ااطأي :١ق ٖٞ :ٌٝنٌ َطأي ١تمل ٍٛإ عػدسٖٚ :٠د ٛايدر ٟذٖدب إيٝد٘ ايملصدٝبس ٟا عكدهلل
ا ض قٜذٚ ,اءٔ االد  )50(ِ٥ا ايهب ٜدٚ ,١صدطط٘ ا ايبصدٚ .ٍٛذندس صدٛزتٗ ايملصدٝبسٟ
ٚغري :ٖٞٚ ,ٙشٚصٚ ,ضج أ؛ٛاح رلثًب ح( :أ؛ث ٕ ة ٚأّٚ ,أ؛ث ٕ ةٚ ,أ؛ث ٕ ّ).
ٚال أء  :٤تطُ ٢أّ ايبس ٚء خل  ٤ااملسُ ;١يهدس ٠ايطٗ ّ ايمل  ٖٞٚ ,١ً٥أندس َد تملدٍٛ
إيٝد٘ ااطد ْٗ ;ٌ٥د تملدد ٍٛمبدددٌ خًدٗٝد ٚ ,تملدد ٍٛغددبمل ّ ٚٚتددساّ ; فصد زح نددأّ ضٛالد فددس, ٚ
 ِٖٚأٚوقٖ .
ٚتطددُ ٢أّ ايبددسٚص ء د جل ٕ ;ِٝايٛزخدد ١أندددس َددٔ ف ٗٝد ْط د ٚ ,٤ااٝددج و ٜهدد ٕٛف ٗٝد إو
اَسأ.٠
ٚتطُ ٢أّ ايبسٚع ء يململ غري َملسُ ;١يهدس ٠فسٚعٗ ء يمل.ٍٛ
ٚتطددُ ٢ايػددسحيْٗ ;١ٝد ضددهللخج ا شَد ٕ ايك ةدد ٞغددسٜع; فكألدد ٢فٗٝد ءددإٔ ٜكطددِ ااد ٍ
عً ٢عػدس ٠أضدِٗ .قٝدٌ :فهد ٕ ايدصٚص ًٜكد ٢ايبكٝد٘ فٝطدثبث ٘ٝفٝكد :ٍٛززدٌ َ تدج اَسأتد٘
ٚمل ترتى ٚيهللا ٚو ٚايهلل ;ٜٔفٝكد ٍ :يد٘ ايٓصدف; فٝكدٚ :ٍٛار َد أعطٝدج ْصدب ٚو خًدد ;
فٝك د ٍَ :ددٔ أعط د ى ذيددو؟ فٝكدد :ٍٛغددسٜع ,فًٝكدد ٢ايسزددٌ غددسحي فٝطددأي٘ عددٔ ذيددو
فٝخرب ٙاخلربٚ ,ن ٕ غسٜع إذا يك ٞايسزٌ قد ٍ يد٘ :إذا زأٜدثو ذندسح يد ٞضهُد زد ّ ٥سا,
ٚإذا زأٜثو ذنستو ززًّ ف زسّا; فطُٝج ايػسحي ;١ٝيكأل  ٤غسٜع ف. ٗٝ
ا قٛاٍ ا ااطأي :١ا؛ثًف ا ٖر ٙااطأي ١عً ٢أقٛاٍ:
ا  :ٍٚذٖ ددب اجلُٗ ددٛز إ إٔ :ي دداّ ايط ددهللعٚ ,يً ددصٚص ايٓص ددفٚ ,يا؛ ددثمل َ ددٔ ا ة ٚا ّ
ايدًدددملٚ ,يا؛ددثمل َددٔ ا ّ ايدًددذٚ ,تطددك ا ؛ث د ٕ َددٔ ا ة; ٚأص دٌ ااط د يَ ١ددٔ ضددث,١
ٚتمل ٍٛإ عػس :٠ياّ ايملػس ٚاضهللٚ ,يًصٚص خ خد ١أعػد ز خ خدٚ ,١يا؛دثمل َدٔ ا ة ٚا ّ
اخلُط ٕ أزءملٚ ,١يا؛ثمل َٔ ا ّ اخلُظ ٚاضهلل ,نُ ا ايػهٌ زقِ ()9

( )50أبو العباس أمح بن زلم بن عماد ال ين بن علي ادلعروف بابن اذلائ ادلصري .من كبـار العلمـاء يف الرياضـيات ،اعتـل بـالفرائض واحلسـاب .تـويف
س ــنة 815هـ ــ .ل ــه مؤلف ــات منه ــا :الفص ــول يف الفـ ـرائض ،والكفاي ــة يف الفـ ـرائض ،والتحف ــة الق سـ ـية يف اُتص ــار الرحبي ــة ،وغريه ــا .ينظ ــر األع ــالم
.226/2
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10/6

بدولة الكويتوالعمل

2/1

شٚص

3

6/1

أّ

1

3/2

أ؛ث ٕ ا

4

3/1

أ؛ث ٕ ّ

2

.

أ؛ث ٕ ّ
ايػهٌ زقِ ()9

ايك ٍٛايد ْ :ٞذٖب اءدٔ عاد ع إ إٔ يًدصٚص ايٓصدفٚ ,يداّ ايطدهللعٚ ,يا؛دثمل َدٔ ا ّ
ايدًذٜٚ ,طك ايا ق :ٕٛا ؛ث ٕ ءٚ ,ٜٔٛا ؛ث ٕ ة; ٖٚرا ٖ ٛايك ٍٛااػٗٛز عٓ٘.
ايك ٍٛايد يذ :يًصٚص ايٓصفٚ ,ي ّ ايطهللعٚ ,ايدًذ ءمل ا ؛دثمل َدٔ ا ّٚ ,ا ؛دثمل َدٔ
ا ء ٜٔٛعً ٢قهللز ضٗ َٗٔ ي ٛاْبسقٕ; ٖٚرا ايك ٖٛ ٍٛمسٜش عً ٞقد ٍٛاءدٔ عاد عٚ ,عًد٢
ٖرا فثصع َٔ ي ْ ١ٝعػس :يًدصٚص تطدملٚ ,١يداّ خ خدٚ ,١يا؛دثمل ّ اخٓد ٕ ,يهدٌ ٚاضدهلل٠
َُٓٗ ٚاضهللٚ ,يا؛ثمل ء ٜٔٛأزءمل ,١يهٌ أ؛ج اخٓ ٕ.
ايكد ٍٛايساءد َ :د ق ضد٘ ايبسةدد ٕٛٝعًدد ٢قدد ٍٛاءدٔ عاد ع أٜألد ٖٚ :د ٛإٔ ٜهدد ٕٛايدًددذ ءددمل
ا ؛ثمل َٔ ا ءٚ ٜٔٛا ؛ثمل َٔ ا ّ ء يطٚ ;١ٜٛتصع عًٖ ٢را َٔ اخو عػدسْٚ ,د شع ا
ٖرا اي.ْٞٛ
ايكدد ٍٛاخل د َظ :ذٖددب َمل د ذ ءددٔ زاددٌ إ إٔ يًددصٚص ايٓصددف خ خددٚ ,١يدداّ ايدًددذ اخددٓمل ;
ْدد٘ و حيسددب ا ّ ء د ؛ٛاحٚ ,يا؛ددثمل يدداّ ايدًددذ اخددٓملٚ ,يا؛ددثمل ءدد ٜٔٛايدًدددمل
أزءمل ;١فثمل ٍٛإ أضهلل عػس.
ايك دد ٍٛايطد د قع :ذٖ ددب اإلَد د ّ ايٓ ص ددس َ ددٔ ايصٜهلل ٜدد ١إ إٔ ا ؛ ددٛاح ٜط ددكطٔ ا ٖ ددرٙ
ااطأي.)51(١

( )51يفوهرة الفرائض  ،270-269وفتح القريب شرح اليتيب  ،42-41/1والتهذيب يف عل الفرائض والوصايا ص .43
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بدولة-الكويتوالعمل
َطأي ١أّ ا زاٌَ
8

ااطأي : ٖٞ ١خ ر شٚز حٚ ,زهللت ٕٚ ,أزء أ؛ٛاح ّٚ ,ي ٕ أ؛ٛاح غكٝك ح.
أيك ءٗ  :ءٝج أّ ا زاٌَ; ٕ ا ٝايٛزخْ ١ط  ٤و ذنس َملٗٔٚ .ذنس ا فدثع ايكسٜدب
إٔ َ ددٔ أيك ءٗد د أٜألد د  :أّ ايب ددسٚص; ٕ اٝد د َد د فٗٝد د ْطد د ٚ .٤أٜألد د  :ايط ددامل ١عػ ددس;١ٜ
يٓطاثٗ إ ضامل ١عػسٚ .ايهلل ٜٓزٜد ١ايصدػسْ ;٣د٘ ٜمل ٜد ءٗد ; فٝكد ٍ :؛ًدف ضدامل ١عػدس
اَسأ َٔ ٠أصٓ ف رلثًبٚ ,١ضدامل ١عػدس قٜٓد زا; فٛزخدج ندٌ اَدسأَ ٠دٓٗٔ قٜٓد زاّ .أٜ ٚكد ٍ
أٜأل  :ززٌ ؛ًف ضا عػس ٠اَسأ َٔ ٠أصٓ ف رلثًب ١فٛزخٔ اا ٍ ء يط.١ٜٛ
أقٛاٍ ايملًُ  ٤ف: ٗٝ
ايك ٍٛا  ٖٛٚ :ٍٚأ ذٖب إ ايك ٍٛء يمل ِٖٚ ٍٛاجلُٗدٛز :فًًصٚزد ح ايسءد ٚ ,يًسدهللتمل
ايطهللعٚ ,يا؛ٛاح َٔ ا ّ ايدًذٚ ,يا؛ٛاح ايػكٝك ح ايدًد ٕ; ٚأصًٗ َدٔ اخدو عػدس:
يًصٚز د ح خ خدد ١أضددِٗٚ ,يًسددهللتمل ضددُٗ ٕ يهددٌ ٚاضددهلل َُٗٓ ٠د ضددِٗٚ ,يا؛ددٛاح َددٔ ا ّ
أزءملٚ ,١يًػكٝك ح ي ْ ١ٝيهدٌ ٚاضدهلل ٠ضدِٗٚ ,تملد ٍٛإ ضدامل ١عػدسٖٚ ,د ٛأنددس َد ٜملدٍٛ
إيٝدد٘ ٖددرا ا صددٌٚ ,تٓطددا٘ فثكدد :ٍٛيهددٌ ٚاضددهلل َددٔ ايٛزخدد ١ضددِٗ َددٔ ضددامل ١عػددس ا اا د ٍ.
نُ ا ايػهٌ زقِ ()10
17/12
4/1

خ ر شٚز ح

3

6/1

زهللت ٕ

2

3/1

أزء أ؛ٛاح ّ

4

3/2

ي ْ ٞأ؛ٛاح غكٝك ح

8

ايػهٌ زقِ ()10
ايك دد ٍٛايددد ْ :ٞوء ددٔ عادد ع  :يًصٚزدد ح ايسءدد ٚ ,يًس ددهللتمل ايط ددهللعٚ ,يا؛ ددٛاح َ ددٔ ا ّ
ايدًذٚ ,ايا ق ٖٛٚ ٞايسء يا؛ٛاح َٔ ا ة ٚا ّ(.)52

( )52التهــذيب يف علـ الفـرائض والوصــايا  ،44وعقـ األحاديـ (خ) ،وفــتح القريــب  ،42/1و رشــاد الفـارض  ،186ويفــوهرة الفـرائض شــرح مفتــاح
الفائض .277
مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

236

العدد الثاني المجلد ( )7مارس 1024م

المسائل الملقبات في الفرائض

د/هدى علي يحيي العماد
بدولة-الكويتوالعمل
ااطأي ١ايملػس١ٜٝٓ
9

ااطأي : ٖٞ ١أ؛ج غكٝكٚ ,١أ؛ث ٕ ةٚ ,زهلل.
ٚءٝج ءريو ٕ شٜهللّا قطُٗ َٔ عػس.ٜٔ
ا قٛاٍ ا ااطأي :١ا ٖر ٙااطأي ١خ خ ١أقٛاٍ:
ا  :ٍٚيص ٜددهلل ء ددٔ خ ء ددج; زملً ددٗ َ ددٔ مخط ددَ ١اً ددؼ زنٚض ددِٗ; ف جل ددهلل ءمل ددهلل ءط ددط٘ ءد د خٓمل
ءسأضددملٚ ,ا ؛ددٛاح خ خدد ١زنٚع; فٝهدد ٕٛيًسددهلل ضددُٗ ٕٚ ,يهددٌ أ؛ددج ضددِٗٚ ,تددسق ا ؛ث د ٕ
ة عًدد ٢ا ؛ددج َددٔ ا ة ٚا ّ مت د ّ ايٓصددف; فٝصددري ال د ضددُٗ ٕ ْٚصددف ضددِٗ ,فألددٌ
ْصف ضِٗ ٜكطِ ءمل ا ؛ثمل َٔ ا ة :يهٌ أ؛ج زء ضِٗ; ف ْهطس ايطدِٗ عًد ٢اخدٓمل;
ف ةددسة ااطددأي ١ا رلددسص ايٓصددف ٚايسء د ; يٝددرٖب ايهطددسإ; ٚذيددو أزءملدد ١ا مخطدد١
تصع َٔ عػسٚ ,ٜٔةسة زص ٤ااطأي١

()53

(ا زءمل )١ا نٌ ْصٝب حيصٌ يًسدهلل ي ْٝد,١

ٚيًػكٝك ١عػسٚ ,٠يا؛ثمل ياة ضُٗ ٕ يهٌ أ؛ج ضِٗ ْٖ ٛصف عػس .
ايك ٍٛايد ْ :ٞء ٞءهس زة ٞار عٓ٘ ٚ َٔٚافك٘ :اا ٍ يًسهللٚ ,تطك ا ؛ٛاح.
ايك ٍٛايد يذ :يملً ٞنسّ ار ٚزٗ٘ٚ ,عادهللار :يا؛دج ايػدكٝك ١ايٓصدفٚ ,يا؛دثمل َدٔ
ا ة ايطددهللعٚ ,ايا د ق ٞيًسددهلل; أصددٌ ااطددأيَ ١ددٔ ضددث :١يا؛ددج ايػددكٝك ١ايٓصددف خ خدد,١
ٚيا؛ثمل ة ايطدهللع ٚاضدهلل و ٜٓكطدِ عًٗٝد ; فثصدع َدٔ اخدو عػدس :يا؛دج ايػدكٝك١
ايٓصفٚ ,يا؛ثمل ة ضُٗ ٕٚ ,يًسهلل ايا ق ٞأزءمل.)54(١

( )53يسمي العصيفري يفخلء مسألة احلال .
( )54فتح القريـب بشـرح كتـاب اليتيـب  ،57/1والتهـذيب يف علـ الفـرائض والوصـايا  ،101وعقـ األحاديـ للعصـيفري (خ) ،و رشـاد الفـارض علـغ
كشف ال وامض .113
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()55

الكويتوالعمل
بدولة
ااطأي ١اآرب١ٜ
-10

ااطأي :١شٚزٚ ,١أءٛإٚ ,اءٓث ٕ.
ٚء ٝددج اآرب ٜدد ٕ ١عًٝدد ض دد ٌ٦عٓٗد د  ٖٚدد ٛخيط ددب عً دد َٓ ٢ددرب ايهٛف دد ;١فكد د ٍ ايطد د ٌ٥
َثملٓثد  :أيددٝظ يًصٚزدد ١ايدددُٔ; فكد ٍ :صد ز يٓٗد تطددمل َٚ ,ألدد ٢ا ؛طاثدد٘(ٚ .)56تطددُ٢
ء ياخ ;١ًٝيكً ١عٛال ٚ ,أٜأل احلٝهللزْ ١ٜطا ١إ اإلَ ّ عً ٞنسّ ار ٚزٗ٘.
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي:١
ايكد ٍٛا  :ٍٚقد ٍٛعًد ٞندسّ ار ٚزٗد٘ َٚدٔ ٚافكد٘ ا ايكد ٍٛءد يملٖٚ ,ٍٛدِ ايصدط ء ١إو
اءددٔ عا د عٚٚ ,افكدد٘ ضدد ٥س ايبكٗ د  :)57(٤يًآددثمل ايدًددد ٕٚ ,ياءدد ٜٔٛايطهللض د ٕٚ ,يًصٚز دد١
ايدددُٔ; ٚأصددًٗ َددٔ أزءملددٚ ١عػددسٚ ,ٜٔتملدد ٍٛإ ضدداملٚ ١عػددسْٚ ;ٜٔطددا ١ذيددو :يًآددثمل
مخطدد ١أتطدد ع ٚخًددذ تطدد  :يه ددٌ ٚاضددهلل ٠تط ددمل ٕ ٚخًد د تط د ٚ ,يه ددٌ أة تط د ٚخً ددذ تطدد ,
ٚيًصٚز ١تط  .نُ ا ايػهٌ زقِ ()11
27/24
3/2

ءٓث ٕ

16

6/1

أة

4

6/1

أّ

4

8/1

شٚز١

3

ايػهٌ زقِ ()11
ايكدد ٍٛايدد ْ :ٞذٖددب اءددٔ عاد ع إ ْبدد ٞايملددٚ ,ٍٛق د ٍ ا ٖددر ٙااطددأي :١يًصٚزدد ١ايدددُٔ,
ٚياءد ٜٔٛايطهللضد ٕٚ ,اياد ق ٞيًآددثمل; أصددٌ ااطدأيَ ١ددٔ أزءملددٚ ١عػدس :ٜٔيًصٚزدد ١ايدددُٔ
خ خ ددٚ ,١ي دداة ايط ددهللع أزءمل ددٚ ,١ي دداّ ايط ددهللع أزءمل ددٚ ,١ايادد ق ٞيًآ ددثمل خ خ دد ١عػ ددس غ ددري
َٓكطددِ; فثألددسة زنٚع اآهطددس ا أصددٌ ااطددأيٚ ,١تصددع َددٔ ي ْٝددٚ ١أزءملددملٚ .ءدد٘ أ؛ددر
( )55فتح القريب بشرح كتاب اليتيب  ،43/1و رشاد الفارض يف عل الفرائض  ،97والتهذيب يف عل الفرائض والوصايا .45 ،40
( )56اجملموع الفقهي واحل يثي  ،315وسنن سعي بن منصور  ،43/1والبيهقي .253/6
( )57التحريــر  ،423وســنن ســعي بــن منصــور  44/1ر ـ  ،35ومصــنف ابــن أس شــيبة  ،256/6وســنن البيهقــي  ،256/6وســنن الـ ارمي ،399/2
وادلبسوط للسرُسي  ،163/29واحلاوي  ،312/10وعيون اجملالس  ،1937/4واإلنصاف .316/7
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د/هدى علي يحيي العماد

ايصٜهللٜدٚ ,١اإلَ َٝددٚ ,١اءدٔ ضددصّ ايظد ٖسٚ , ٟتدأ ٍٚايٓ صددس قد ٍٛعًدد« :ٞصد ز
والعمل
الكويتدٔ
صدس َد
ايٓبدولة
يٓٗ تطمل » أْ٘ ق ٍ ذيو عً ٢ضا ٌٝايثاهٝج ٌٖ اخل ف(.)58

-11

ػسٔ ٖ ُ١ٜشٜهلل
عَ َ

 :ٖٞٚءبثع ايػمل; ْطا ١إ عػس. ٠
ااطأي ٖٞٚ :١زهللٚ ,أ؛ج غكٝكٚ ,١أ

ة; ٚءٝج عػس ٕ ;١ٜشٜهللّا قطُٗ َٔ عػس.٠

ا قٛاٍ ا ااطأي:١
ايك ٍٛا َ :ٍٚرٖب شٜدهلل فٗٝد  :يًسدهلل ضدُٗ ٕ َك ءدْٗ ;١د ؛دري يد٘ َدٔ ايدًدذٚ ,يدا
ضدُٗ ٕٚ ,يا؛دج ضدِٗ ,خدِ ٜدسق ا

ة عًد ٢ا ؛دج ايػدكٝك ١متد ّ ايٓصدفٚ ,و ْصددف

يًُطأيٖٚ ١د ٞمخطد ;١فثألدسة اخدٓمل ا مخطد ١فدريو عػدسَٓٚ ,٠د٘ تصدع ايكطدُ ,١خدِ
تكط ددِ ايملػ ددس ٠ء ٝددِٓٗ أمخ ضّد د  :يًس ددهلل مخطد د ٕ أزءمل ددٚ ,١ي ددا َ ددٔ ا ة مخطد د ٕ أزءمل دد,١
ٚيا؛دج َدٔ ا ة ٚا ّ اخلُددظ اخٓد ٕ ,خدِ ٜددسق ا

َدٔ ا ة عًد ٢ا ؛ددج ايػدكٝك ١متد ّ

ايٓصددف ٖٚدد ٛخ خددٜ ,١اكدد ٢يدد٘ ضددِٗ ٖٚدد ٛعػددس اا د ٍٚ .يا؛ددج ايٓصددف مخطددٚ ,١يًسددهلل
مخط ٕ أزءمل ;١فًريو ءٝج عػس ١ٜشٜهلل.
ايكد ٍٛايدد ْ :ٞيملًد ٞءددٔ أءدٞ
ٚايا د ق ٞءددمل اجلددهلل ٚا

يدب :يا؛ددج ايػدكٝك ١ايٓصدف; ْٗد َدٔ أٖدٌ ايبددسٚض,

َددٔ ا ة ْصددب ٕ ءٓ د  ٤عًدد ٢أصددً٘ إٔ اجلددهلل ٜك ضددِ اإل؛دد َ ٠ٛد

ن ْددج ااك ءدد ١أصددًع يدد٘ َددٔ ايطددهللعٚ ,تصددع َددٔ أزءملدد .١ايكدد ٍٛايد يددذ :ذٖددب أءدد ٛءهددس
زةدد ٞار عٓدد٘ إٔ اا د ٍ يًسددهللٜٚ ,طددك ا

ٚا ؛ددج; ءٓ د  ٤عًدد ٢أصددً٘ إٔ اجلددهلل مبٓصيدد١

ا ة(.)59

 -12ااسٚاْ١ٝ
ااطأي :١أزء شٚز حٚ ,أ؛ث ٕ ّٚ ,أ؛ث ٕ غكٝكث ٕ.
ءٝددج ءددريو; ٕ عا ددهللااًو ءددٔ َ ددسٚإ ضدد ٌ٦عددٔ شٚز دد ١تددسى شٚزٗدد عػددس ٜٔقٜٓدد زا
ٚعػس ٜٔقزُٖ ; فٛزخج ق ٜٓزا ٚقزُٖ ; فك ٍ :إٕ صٛزتٗ أزء شٚز ح ...إخل.
( )58أصول األحكام  ،323/2والناصريات  ،403واحمللغ  ،279/8وادل ين .35/7
( )59عق األحادي (خ) ،وفتح القريب شرح اليتيب .57/1
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والعملٚيًػكٝكثمل ايدًد ٕٚ ,يا؛ثمل ّ ايدًدذ; أصدٌ ااطدأيَ ١دٔ اخدو عػدس:
الكويتايسء ,
يًصٚز ح
بدولة
يًصٚز ح خ خدٚ ,١يا؛دثمل ايػدكٝكثمل ي ْٝدٚ ,١يا؛دثمل ّ أزءملد -١ع يدج إ مخطد١
عػس; فص ز يًصٚز ح مخظ اا ٍ يًمل ٖٛٚ ,ٍٛأزءمل ١قْد ْري ٚأزءملد ١قزاٖدِ يهدٌ شٚزد ١قٜٓد ز
ٚقزِٖ ,نُ ا ايػهٌ زقِ ()12
15/12
4/1

أزء شٚز ح

3

3/1

أ؛ث ٕ ّ

4

3/2

أ؛ث ٕ غكٝكث ٕ

8

ايػهٌ زقِ ()12
أَ عً ٢ق ٍٛاءٔ عا ع َٔ عهللّ ايك ٍٛء يمل :ٍٛيًصٚز ح ايسء ٚ ,يا؛ثمل ّ ايدًدذ,
ٚايا ق ٞيا؛ثمل ايػكٝكثمل; ااطأي َٔ ١اخو عػسٚ ,تصع َٔ ي ْٚ ١ٝأزءململ(.)60

َ -13ط ي ١ا ِي ُُملَ قٖٔ٠
ٖٚدد ٞززددٌ ؛ًددف زدهلل٘اٚ ,أ؛ د ة ٚأّٚ ,أ؛ّ د ة; ءٝددج َطددأي ١اامل د ق ٠عٓددهلل شٜددهلل; ٕ
ة ٚأّ ٜمل د ق اجلددهلل ء د

ا

ة ,خددِ ٜأ؛ددر َٓدد٘ َ د ضصددٌ يدد٘; ْٗددِ ٜكٛيدد ٕٛيًسددهلل :

َٓصيثٓد َٓٚصيثددو َملٗددِ ٚاضددهلل ;٠فٝددهلل؛ًَ ٕٛملٓ د ا ااك ءدد ,١خددِ ٜكٛيددٚ ٕٛوق ا ة:
أْثِ و تسخَ ٕٛملٓ ; ٚإمند ق؛ًدثِ ا ااك ءد ;١حلسدب اجلدهلل; فٓأ؛در ضكٓد َملهدِ ندإٔ
مل ٜهٔ زهللْ.
صددٛز ٠ااملد ق :٠و تهددَ ٕٛملد ق ٠إو إذا ند ٕ اإل؛دد ٠ٛءدد ٜٔٛأقددٌ َددٔ َدًدد ٞاجلددهللٚ ,ءكددٞ
ءملهلل ايبسض أندس َٔ ايسء  ,فنٕ ن ْٛا َدً ٘ٝفأندس ف قاع ٞيًُمل ق.٠
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي:١
ايك ٍٛا َ :ٍٚدرٖب شٜدهلل :أْد٘ ٜكطدِ ااد ٍ ءٝدِٓٗ أخ ّخد  :يًسدهلل ايدًدذٚ ,يهدٌ أ خًدذ ,خدِ
ٜدسق ا

َدٔ ا ة ضدُٗ٘ يدا َدٔ ا ة ٚا ّ; ْد٘ و ٜدسر َملد٘ فًدِ ٜػد زن٘ فُٝد َٓملد

عٓ٘ اجلهلل ,نُ و ٜػ زى ا

َٔ ا ة ا

َٔ ا ة ٚا ّ ف ُٝضساد عٓد٘ ا ّ; فٝهدٕٛ

( )60عق األحادي (خ) ،وفتح القريب شرح اليتيب  ،36/1وروضة الطالبه .136
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ٚيا َٔ ا ة ٚا ّ ايدًد ٕ.
والعمل
ايدًذ,
بدولة الكويت
يًسهلل
ايك ٍٛايد ْ :ٞذٖب عًدٚ ,ٞعُدسٚ ,عادهللار إ إٔ ااد ٍ ءدمل اجلدهلل ٚا

ايػدكٝل َٓ صدب,١

ة ٚأّ ن د ٕ اا د ٍ ءددمل اجلددهلل ٚا

َددٔ ا ة َٓ صددب١

ٜٚطددك ا

ةٚ ,يدد ٛمل ٜهددٔ أ

نريو.
ايكدد ٍٛايد يددذ :ذٖددب أءدد ٛءهددس ٚاءددٔ عا د ع َٚددٔ ٚافكُٗ د  ,ن د ءٔ ايددصءريٚ ,ع ٥ػددٚ ,١أءددٞ
ٖسٜددسٚ ,٠أءدد ٞءددٔ نملددبَٚ ,مل د ذٚ ,ز د ءس ءددٔ عاددهللارٚ ,احلطددٔ اياصددس ٚ ,ٟد ٚٚعٚ ,قاٚق,
ٚإيٝد٘ ذٖدب أءد ٛضٓٝبدٚ ,١اإلء ةد :١ٝإ إٔ ااد ٍ يًسدهللٜٚ ,طدك ا ؛دَ ٠ٛطًكد (ٕ ;)61
اجلهلل ن ة عٓهللِٖ (.)62

-14

عػس :ااأَ١ْٝٛ

ااطددأيٖ ١دد : ٞأءددٛإٚ ,اءٓث د ٕ ,مل ٜكثطددُٛا ايرتندد ١ضثدد َ ٢تددج إضددهلل ٣اوءٓددثمل ٚ؛ًبددج
ءد ق ٞايٛزخدد .١ءٝددج ءددريو; ٕ ااددأَ ٕٛأزاق إٔ ٜددٛي ٞززد عًدد ٢قألد  ٤اياصددسٚ ,٠ن د ٕ
اخلًب د  ٤و ٜملكددهلل ٕٚايكأل د  ٤ضددهلل ضثدد ٢خيثددرب ٙٚا ايبددسا٥ل ٚايبكدد٘ٚ ,قٝددٌ :ن د ْٛا
ٜط ددأي ٕٛع ددٔ اجل ددهلل َٚثػد د ء٘ ايٓط ددب ن دددريّا ,فأق؛ ددٌ عً دد ٢اا ددأَ ٕٛحي ٝدد ٢ء ددٔ أن دددِ;
ف ضثكسٚ ٙمل ٜطأي٘; فك ٍ :ضٌ  ٜأَري ااؤَٓمل إٕ ن ٕ ااكصٛق عًُ ٞو ؛ًكد ;ٞفكد ٍ:
َ تك ٍٛا أءٚ ,ٜٔٛاءٓثمل مل ٜكثطُٛا ايرتند ١ضثد َ ٢تدج إضدهلل ٣اوءٓدثمل ٚ؛ًبدج َدٔ
؛ًبددج; فك د ٍ حيٝدد ٢ءددٔ أندددِٚ :ااٝددج ايددر ٟ؛ًددف ا ءددٚ ٜٔٛاوءٓددثمل  ٜد أَددري ااددؤَٓمل
ن ٕ زز أ ٚاَسأ٠؟ فملًِ أْ٘ قهلل عدسف ااطدأيٚ ١ضهُٗد ; ٚنثدب يد٘ عٗدهللٖٚ ,ٙدرا ايطدؤاٍ
َاِٗ; ْ٘ حيثٌُ أَس :ٜٔأضهللُٖ  :إٔ ٜه ٕٛااٝج ا  ٍٚزز ; فثهد ٕٛااطد ي ١ززدٌ َد ح
ٚ؛ًف أء ٚ ,أَ ٚ ,اءٓثمل; فبسٜألث٘ َٔ ضث :١يداة ايطدهللع ٚاضدهللٚ ,يداّ ندريوٚ ,يهدٌ
َٔ ايآثمل اخٓ ٕٚ ,مل تكطِ تسنث٘ ضث َ ٢تج إضهلل ٣اوءٓثمل ٚ؛ًبدج زدهللتٗ أّ أءٗٝد ,
ٚزهللٖ أء أءٚ , ٗٝأ؛ث ة ٚأّ; ٚا ٖر ٙااطأي ١أقٛاٍ:
ا  :ٍٚيإلَ د ّ عًددٚ ,ٞاءددٔ َطددملٛق :جلددهللتٗ ايطددهللع ٚ ,؛ثٗ د ايٓصددفٚ ,ايا د ق ٞيًسددهلل,

( )61ينظــر مصــنف عبـ الرزاق  265/10ر ـ  ،19058وعيــون اجملــالس  ،1931/4وسلتصــر الطحــاوي  ،147واحلــاوي  ،306/10وادل ــين ،65/7
ويفوهرة الفرائض  ،229والنب الفائض يف أصول الفرائض .43
( )62فتح القريب اجمليب شرح اليتيب  ،55-45/1والتهذيب يف عل الفرائض والوصايا  ،90وعق األحادي (خ) ،ويفوهرة الفرائض .195
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والعملَٔ ضثٚ ,١ا ٜهللٖ ضدُٗ ٕ ٜٛافكد ٕ ء ْصد ف; ف ةدسة ْصدف َطدأيثٗ
َطأيثٗ
ٚتصع الكويت
بدولة
 ٖٛٚخ خ ١ا َط ي ١أء ٗٝضث ١تهٔ ي ْٝد ١عػدسَٓٚ ,د٘ تصدع ااطدأي :١يداّ خ خدٚ ,١يداة
خ خددٚ ,١يهددٌ ءٓددج ضددثَ .١د ح إضددهلل ٣اوءٓددثمل ٚا ٜددهللٖ ضددث :١؛ثٗ د ايٓصددف خ خدد ١إ
ضددثٜ ١صددع َملٗ د ْصددف اا د ٍٚ ,جلددهللتٗ ايطددهللع ضددِٗ إ خ خدد ١فددريو أزءملددٚ ,١ايا د قٞ
يًسهلل اخٓ ٕ إ َ ا ٜهلل ٜ٘خ خ ١فريو مخط.١
نُ ا ايػهٌ (ٚ )13ايػهٌ ()14
ايصٛز ٠ا  : ٚإذا ن ٕ ااٝج ا  ٍٚذنساّ .
6

54

18 3*6

6/1

أة

1

10+9

19

6/1

أّ

1

3+9

12

ءٓج 2

5+18

23

3/2

ءٓج  َ 2تج
زهلل

ع

أ؛ج ا
زهلل٠

6/1

5

15

1

3

10
5

ايػهٌ ()13

ايصٛز ٠ايد ْ : ١ٝإذا ن ٕ ااٝج ايد ْ ٞأْد٢
2*6

6

12

6/1

أة

1

2

2

6/1

أّ

1

1+2

3

ءٓج

2

3+4

7

ءٓج

2

3/2

َ تج
ع

زهلل ّ ( و ٜسر)

.

2/1

أ؛ج ا

3

6/1

زهلل٠

1

ايػهٌ زقِ ()14
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والعملد ٍٛأءدد ٞءهددس زةدد ٞار عٓدد٘  :يًسددهلل ٠ايطددهللعٚ ,ايا د ق ٞيًسددهللٚ ,و غدد٤ٞ
الكويتْ :ٞقد
د ٍٛايد د
بدولة
ايكد
يا؛ددج; فُطددأيثٗ َددٔ ضددث َٚ ,١د ح عددٔ ضددُٗمل ٜٛافك د ٕ َطددأيثٗ ء ْص د ف; ف ةددسة
ْصددف َطددأيثٗ ا ااطددأي ١ا َ ٚطددأي ١ا ة ٖٚدد ٞضددث ١تهددٔ ي ْٝدد ١عػددس :يًسددهلل َددٔ
ا  ٚخ خدَٚ ,١دٔ ايد ْٝدد ١مخطدٚ ,١يداّ َددٔ ا  ٚخ خدَٚ ,١دٔ ايد ْٝدد ١ضدِٗ ٜهدٔ يدداّ
أزءمل.١
ايكدد ٍٛايد يددذ :يصٜددهلل زةدد ٞار عٓدد٘  :يًسددهلل ٠ايطددهللعٚ ,اياد ق ٞءددمل ا ؛ددج ٚاجلددهلل; أصددٌ
ااط ي َٔ ١ضدث : ١يًسدهلل ضدِٗٚ ,اياد ق ٞمخطد ١ءدمل ا ؛دج ٚاجلدهلل و ٜٓكطدِ عًد ٢خ خد;١
ف ةدسة خ خد ١ا ضدث ١تهدٔ ي ْٝد ١عػددسٚ ,ضدٗ َٗ (ايآدج ) تٛافدل َطدأيثٗ ء إلْصد ف;
ف ةسة ْصف َطأيثٗ  ٖٛٚتطمل ١ا ااطأي ١ا  ٚضث ١تهٔ أزءملدٚ ١مخطدمل :فًداة َدٔ
ا ٚ ٚاضددهلل ا تطددمل -١زددص ٤ااطددأي ١أ ٚاحل د ٍ  -ءثطددملٚ ,١يدد٘ َددٔ ايد ْٝدد ١ء جلددهللٚق٠
عػس ٠ا ٚاضهلل ءملػدس ;٠زلُد احلصدثمل ,صد ز يد٘ تطدمل ١عػدس ٚيداّ َدٔ ا ٚ ٚاضدهلل ا
تطددمل ١ءثطددملٚ ,١ال د َددٔ ايد ْٝدد ١ء جلددهللٚق ٠خ خدد ١ص د ز يدد٘ خ خدد ١ا ٚاضددهلل ءد خدد ;١زلُ د
احلصددثمل ٜهدد ٕٛال د اخٓ د عػددسٚ ,يًآددج َددٔ ا  ٚاخٓ د ٕ ا تطددمل ١ءدُ ْٝدد ١عػددسَٚ ,ددٔ
ايد ْ ٝدد ١مخط دد ١ءد د ؛ ٠ٛا ٚاض ددهلل ىلُط ددَ ١ألد د ف ١إ ي ْ ٝدد ١عػ ددس صد د ز الد د خ خ دد١
ٚعػس.ٕٚ
ٚإٕ ن ٕ ااٝث ١ا  ٚاَسأ ; ٠فنٕ ااٝث ١ايد ْ ١ٝقدهلل ؛ًبدج زدهللتٗ أّ أَٗد ٚ ,زدهللٖ أة
أَٗ  َٔ ٖٛٚ ,ذ ٟٚا زض ّ; ف غ ٤ٞي٘ٚ ,أ؛ثٗ ة ٚأّ; ف يدر ٟا ٜدهلل ايآدج ءدمل أ؛ثٗد
ٚزدهللتٗ ; فملًدد ٢قدد ٍٛعًددَٚ ٞددٔ ت ءملدد٘ ا ايكد ٍٛءد يسق ٖٚددَ ٛددرٖب أءدد ٞضٓٝبددٚ ١أصددط ء٘,
ٚأمحددهللٚ ,أُ٥دد ١ايصٜهللٜدد١

()63

ااد ٍ ء ُٗٓٝد  :يًسددهلل ٠ضددِٗٚ ,يا؛ددج خ خددٚ ,١ضددٗ َٗ تٛافددل

َطدأيثٗ ء إلْصد ف; ف ةددسة اخددٓمل ا ااطددأي ١ا  ٚعًد ٢أزءملدد ١ءد يبسض ٚايددسق; ٚتصددع
ااطأي َٔ ١اخو عػس :ياة َٔ ا  ٍٚضِٗ ا اخٓمل تهٔ اخدٓملٚ ,و غد ٤ٞيد٘ َدٔ ايد ْٝد,١
ٚيدداّ َددٔ ا  ٚضددِٗ ا اخددٓمل ٜهددٔ اخددٓملَٚ ,ددٔ ايد ْٝدد ١ضددِٗ ا ضددِٗ ءطددِٗ ٜهددٔ ال د
خ خددٚ ,١يا؛ددج َددٔ ا  ٚضددُٗ ٕ ا ضددُٗمل تهددٔ أزءملددَٚ ,١ددٔ ايد ْٝدد ١خ خدد ١ا ضددِٗ
خ خدد ;١فٝهدد ٕٛالد ضدداملٚ .١أَد عًدد ٢قدد ٍٛاءددٔ َطددملٛقٚ ,ااػددٗٛز عددٔ اءددٔ عا د ع  :يًسددهلل٠

( )63عيون اجملالس ،ج  4ص  ،1899اجملموع الفقهي ،ص  ،338سلتصر الطحاوي ،151 ،ادل ين ،ج  7ص .46
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ق ٞيا؛ددج ءد يبسض ٚايدسق; ْدد٘ و ٜددسق عًدد ٢اجلدهللَ ٠د ذ ٟفددسض; فثهددٕٛ
والعمل
ٚاياد
الكويت
دهللع,
بدولة
ايط
ااطددأيَ ١ددٔ ضددث ;١فثألددسة ْصددف ااطددأي ١ا ا  ٚتهددٔ ي ْٝدد ١عػددس :يدداة َددٔ ا ٚ
خ خدد ٚ,١يدداّ نددريوٚ ,ال د َددٔ ايد ْٝدد ١ضددِٗ ا ضددِٗ جيثُ د ال د أزءملددٚ ,١يا؛ددج َددٔ
ا  ٚخ ر ا اخٓمل ضثٚ ,١ال َٔ مخط ١ا ٚاضهلل ىلُط ;١فٝسثُ ال أضهلل عػس(.)64

-15

ايد خ١ٝٓٝ

ااطددأيٖٚ :١دد ٞإٔ خيًددف ااٝددج اَددسأٚ ,٠أَ د ٚ ,أ؛ددٚ ,ّ ٜٔٛأ؛ددثمل ة ٚأّٚٚ ,يددهللا و ٜددسر;
يملً َٔ :١نبس ,أ ٚزم ,أ ٚقثٌ.
ا قٛاٍ ا ااطأي:١
ايك ٍٛا  :ٍٚذٖب اٗٛز ايملًُ  ٤إ أْ٘ و ٜملثرب ا احلسب إٔ ٜسر َدٔ حيسدب; ٚإمند
ٜملثرب ض َ ١ض ي٘ َٔ إضهلل ٣ايملًٌ اا ْمل َٔ ١اإلزر.
ٚذٖددب اءددٔ َطددملٛق إ إٔ َددٔ و ٜددسر ت د ٍ حيسددب; فًدد ٛتددسى اءٓ د ّ ذَ ٝدّ أ ٚقد ت  :فًدداّ
عٓهلل ٙايطهللع.
ٚعٓهلل اجلُٗٛز ياّ ايدًذ ٕ ,اآُٛع ٚزٛق ٙن يملهللّ .
ٚق د ٍ احلطددٔ ءددٔ ص د وٚ ,ا ٚشاعدد :ٞااًُددٛى ٚايه د فس و ٜسخ د ٕ ٚو حيسا د ٕٚ ,ايك تددٌ و
ٜسر ٚحيسب(ٚ ;)65إي ٘ٝذٖب اإلء ةٚ ;١ٝءٓ  ٤عً ٢ذيو ا ٖر ٙااطأي ١خ خ ١أقٛاٍ:
ا  :ٍٚوء ددٔ َط ددملٛق عً دد ٢زٚا ٜدد ١ايٓخمل ددٚ ٞغ ددري ٙعٓ دد٘ :يًصٚز دد ١اي دددُٔٚ ,ي دداّ ايط ددهللع,
ٚيا؛دد ّ ٜٔٛايدًددذٚ ,يا؛ددثمل ايدًد د ٕ; أصددًٗ َددٔ أزءملددٚ ١عػددسٚ ,ٜٔتملدد ٍٛإ ٚاضددهلل
ٚخ خملٚ .الرا ءٝج ايد خ ,١ٝٓٝنُ ا ايػهٌ ()15

(خ) ،وفتح القريب اجمليب بشرح كتاب اليتيب -126/1

( )64التهذيب يف عل الفرائض والوصايا  ،361ويفوهرة الفرائض  ،393وعق األحادي
 ،127وروضة الطالبه .1036
( )65سنن سعي بن منصور  ،76/1وعيون اجملالس  ،1914/4والبحر الخلُار  ،370/6وسلتصر اُتالف العلماء  ،439/4والنب الفائض يف أصـول
الفرائض .49
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31/24

بدولة الكويتوالعمل

8/1

شٚز١

3

6/1

أّ

4

3/1

أ؛ٛإ ّ

8

3/2

أ؛ث ٕ غكٝكث ٕ

16

ايػهٌ ()15
ايك دد ٍٛايدد د ْ :ٞذٖ ددب ع َ دد ١ايص ددط ءٚ ١ايبكٗد د  ٤إ إٔ يًصٚز دد ١ايسءد د ٚ ,ي دداّ ايط ددهللع,
ٚيا؛ ٜٔٛوّ ايدًذٚ ,يا؛ثمل ايػكٝكثمل ايدًد ٕ; أصٌ ااطدأيَ ١دٔ اخدو عػدس يًصٚزد١
ايسء خ خٚ ,١يا؛ ٜٔٛايدًذ أزءملٚ ,١يا؛ثمل ايدًد ٕ ي ْ ١ٝع يج إ ضامل ١عػس.
ايكدد ٍٛايد يددذ :وءددٔ عا د ع َٚددٔ ٚافكدد٘ ا ْبدد ٞايملدد :ٍٛيًصٚزدد ١ايسء د ٚ ,يدداّ ايطددهللع,
ٚيا؛ َٔ ٜٔٛا ّ ايدًذٚ ,ايا ق ٞيا؛ثمل; أصٌ ااطأي َٔ ١اخو عػسٚ ,تصع َٔ أزءملد١
ٚعػس :ٜٔيًصٚز ١ايسء ضثٚ ,١يا؛ ّ ٜٔٛايدًدذ ي ْٝدٚ ,١يداّ ايطدهللع أزءملدٚ ,١اياد قٞ
ضث :١يهٌ ٚاضهلل َٔ ا ؛ثمل خ خ.١
ايك ٍٛايساء  :يإلَ ّ ايٓ صس َٔ ايصٜهلل :١ٜيًصٚز ١ايسء ٚ ,ياّ ايدًدذٚ ,و غد ٤ٞيا؛دٛاح
ّٚ ,نريو ا ؛ثمل ءْ ;ٜٔٛد٘ و ٜدٛزر اإل؛دَ ٠ٛد ا ّ َدٔ أ ٟزٗد ١ند ْٛا; ْٗدِ
ن يٚ ;١ايه ي ١عٓهلل ٙتملِ اإل؛ٚ ٠ٛا ؛دٛاح ٚا زدهللاق ٚاجلدهللاح; ٚءدٛا ن يدْٗ ; ١دِ
َثهًً ٕٛء يٛايهلل ٜٔن إلنً ٌٝضٛالِ.
ٚقددهلل ٜهدد ٖٓ ٕٛد ى قدد ٍٛ؛ د َظ عًدد ٢تبصدد ٌٝاحلطددٔ ءددٔ ص د و ٚا ٚشاعددٚ ;ٞإيٝدد٘ ذٖددب
اإلء ة.)66(١ٝ

( )66يفوهرة الفرائض  ،205وعق األحادي (خ).
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ايهلل ٜٓز١ٜ
-16

ااطددأي :١أّٚ ,ءٓث د ٕٚ ,اخٓ د عػددس أ؛ د ٚ ,أ؛ددج ءدد ٜٔٛأ ٚةٚ ,تددسى ضددثُ  ١٥ق ٜٓد ز; فٛزخددج
ا ؛ج ق ٜٓزا ٚاضهللا.
ٚتط ددُ ٢ء يػ ددسحي ٕ ;١ٝغ ددسحي قأل دد ٢فٗٝد د ء ددريوٚ .تط ددُ ٢أٜألد د ء يسن ء ٝددٕ ;١
ا ؛ ددج مل ت ددسض ء ددريو; فُأل ددج إ عً دد ٞء ددٔ أء ددٞ

ي ددب فٛزهللت دد٘ زانادد ; فأَط ددهج

ءسن ء٘ٚ ,ق يج ٜ :أَري :إٕ أ؛ ٞتسى ضثُ  ١٥ق ٜٓز فأعطد ْ ٞغدسٜع َٓٗد قٜٓد زا ٚاضدهللا;
فك ٍ ال  :يملٌ أ؛د ى تدسى شٚزدٚ ,١أَد ٚءٓدثملٚ ,اخدو عػدس أ؛د ٚ ,أْدج ,ق يدجْ :ملدِ; فكد ٍ
ال  :ذاى ضكو ٚمل ٜظًُو غ. ٦ٝ
ٚتطُ ٢ايمل َس ٕ ;١ٜااسأ ٠ضأيج ع َس ايػمل ;،فأز ءٗ مب ق ي٘ غسٜع.
ٚءٝج ء يػ ن ;١ٝيػه ٣ٛااسأ.)67(٠

 -17ايهلل ٜٓز ١ٜايصػس٣
ااطددأي :١ززددٌ ؛ًددف أزء د أ؛ددٛاح ءدد ٜٔٛأ ٚةٚ ,أ؛ددثمل ّٚ ,ضددث ١قْ د ْري; أصددًٗ َددٔ
خ خٚ ,١تصع َٔ ضث ;١فٝهد ٕٛيا؛دٛاح ءد ٜٔٛأزءملدٚ ,١يا؛دثمل ّ اخٓد ٕٜٚ ,كد ٍ فٗٝد :
؛ًدف ضدج ْطدٚ ٠ٛضدث ١قْد ْري ; فٛزخدج ندٌ اَدسأ ٠قٜٓد زا; ٖٚدر ٙايهلل ٜٓزٜد ١ايصدػس ٣غدري
َػٗٛز.)68(٠

 -18ا َ َٔ ٚسءمل ح اءٔ َطملٛق
ااطأي :١ءٓجٚ ,أ؛جٚ ,زهلل .ءٝج ءريو ; ٕ اءٔ َطملٛق قطُٗ َٔ أزءمل.١
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي:١
ايك دد ٍٛا  :ٍٚذٖد د ب اء ددٔ َط ددملٛق إ إٔ يًآ ددج ايٓص ددفٚ ,اياد د ق ٞء ددمل ا ؛ ددج ٚاجل ددهلل
ْصبمل; ءٓ  ٤عً ٢أصدً٘ إٔ اجلدهلل ٜك ضدِ ا ؛دج َد ايآدج ,ايدرنس ٚا ْدد ٢عًد ٢ضدٛا,٤
 َٚا ؛ثمل :يًرنس َدٌ ضن ا ْدٝملٚ ,تصع َٔ أزءمل.١

( )67فتح القريب اجمليب  ،63/1وعق األحادي (خ) ،وروضة الطالبه  .1036فتح القريب اجمليب ،ج  1ص .43
( )68فتح القريب شرح اليتيب .43/1
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ذٖب عً ٞندسّ ار ٚزد٘ إ إٔ يًآدج ايٓصدفٚ ,يًسدهلل ايطدهللعٚ ,اياد قٞ
والعمل
الكويتْ:ٞ
بدولة ايد
ايكٍٛ
يا؛ج; ءٓ  ٤عً ٢أصدً٘ إٔ ا ؛دج َد ايآدج عصداٚ ,١إٔ اجلدهلل َملٗد ذ ٚضدِٗٚ .ءد٘ ق يدج
ايصٜهلل.)69( ١ٜ
ايك ٍٛايد يدذ :ءد ٞءهدس َٚدٔ ٚافكد٘ إٔ يًآدج ايٓصدفٚ ,اياد ق ٞيًسدهللٚ ,تطدك ا ؛دج.
َ ٖٛٚرٖب أء ٞضٓٝب.١
ايكدد ٍٛايساء د  :يصٜددهلل ءددٔ خ ءددج َٚددٔ ٚافكدد٘ :يًآددج ايٓصددفٚ ,ايا د ق ٞءددمل اجل دهلل ٚا ؛ددج
يًرنس َدٌ ضن ا ْددٝمل ءٓد  ٤عًد ٢أصدً٘ إٔ يًسدهلل ا صدًع َدٔ خ خد :١اٝد ااد ٍ ,أٚ
ااك ء ,١أ ٚخًذ َ ٜاك ٢ءملهلل فسض َٔ ي٘ ايبسا٥ل ٚااك ء ١يد٘ ٖ ٖٓد أصدًع; ٕ يد٘
خًذ اا ٍٚ ,يا؛ج ايطهللع ٚء٘ أ؛ر ايػ فمل.)70( ٞ

 -19ايد َْ َٔ ١ٝسءمل ح اءٔ َطملٛق
ااطأي :١ززٌ ؛ًدف شٚزدٚ ,١أَد ٚ ,أ؛د ٚ ,زدهللا .ءٝدج ءدريو ٕ اءدٔ َطدملٛق زملًدٗ َدٔ
أزءمل.١
ا قٛاٍ ا ااطأي: ١
ا؛ثًف ا ٖر ٙااطأي ١عً ٢مخط ١أقٛاٍ:
ا  :ٍٚذٖددب اءددٔ َطددملٛق ا ٖددر ٙااطددأي ١إ إٔ يًصٚزدد ١ايسء د ٚ ,يدداّ خًددذ َ د ءكددٖٚ ٞددٛ
ايسء ٚ ,ايا ق ٞءمل اجلهلل ٚا

ْصبملٚ ,تصدع َدٔ أزءملد ;١ءٓد  ٤عًد ٢أصدٌ عادهللار إٔ ا ّ

و تبألٌ عً ٢اجلهلل.
ايك ٍٛايد ْ :ٞيملًٚ ٞشٜهلل ءٔ خ ءج :يًصٚز ١ايسءد ٚ ,يداّ ايدًدذٚ ,اياد ق ٞءدمل اجلدهلل ٚا
ْصب ٕٚ ,تصع َٔ أزءملٚ ١عػس ٕ ;ٜٔاجلهلل ٜك ضِ ا ؛ ٠ٛإذا ن ْج ااك ء ١أصًع يد٘
َٔ ايطهللع عٓهلل عً ,ٞأ ٚأصًع َٔ ايدًذ عٓهلل شٜهلل.
ايك ٍٛايد يذ :يملُس ٚزٚا ١ٜوءٔ َطملٛق :يًصٚز ١ايسء ٚ ,ياّ ايطهللعٚ ,ايا ق ٞءدمل اجلدهلل

( )69التحرير ،ص .416
( )70عق ـ األحادي ـ (خ) ،وفــتح القريــب اجمليــب شــرح اليتيــب ج  1ص  ،51وروضــة الطــالبه ص  ،1035ويفــوهرة الف ـرائض  ،231والتهــذيب يف
عل الفرائض والوصايا .77 ،76
مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

247

العدد الثاني المجلد ( )7مارس 1024م

المسائل الملقبات في الفرائض

د/هدى علي يحيي العماد

َٔ أزءملٚ ١عػس.ٜٔ
والعمل
فثصع
بدولة الكويت
ٚا ;
ايكدد ٍٛايساء د  :قدد ٍٛأءدد ٞءهددسٚ ,اءددٔ عا د ع َٚددٔ ت ءملُٗ د  :يًصٚزدد ١ايسء د ٚ ,يدداّ ايدًددذ,
ٚايا ق ٞيًسهللٜٚ ,طك ا ; فثصع َٔ اخو عػس.
ايك ٍٛاخل َظ :يًصٚز ١ايسء ٚ ,ياّ خًذ ايا قٚ ,ٞايا ق ٞيًسهلل  ٖٛٚق ٍٛأء ٞخٛز (.)71
()72

 -20ايد يدَ َٔ ١سءمل ح اءٔ َطملٛق
ااطأي :١ززٌ ؛ًف شٚزٚ ١زهللا ٚأ؛ث .

أقٛاٍ ايملًُ  ٤ف : ٗٝا؛ثًف ايصط ء ١ا ٖر ٙااطأي ١عً ٢خ خ ١أقٛاٍ:
ا  :ٍٚقدد ٍٛعًددٚ ,ٞعاددهللار ءددٔ َطددملٛق :يًصٚزدد ١ايسءد ٚ ,يا؛ددج ايٓصددفٚ ,اياد ق ٞيًسددهلل ءٓد ٤
عًدد ٢أصددًُٗ إٔ اجلددهلل عصدداَ ١د ا ؛ددجٚ ,إٔ ا ؛ددج ذ ٚفددسض ,أصددًٗ َددٔ أزءملددٚ ;١ز ٟٚعددٔ
عُس َدٌ قٛالُ ; فًريو ءٝج َسءمل ١اجلُ ع.١
ايك ٍٛايدد ْ :ٞيصٜدهلل ٚاجلُٗدٛز  :يًصٚزد ١ايسءد ٚ ,اياد ق ٞءدمل اجلدهلل ٚا ؛دج يًدرنس َددٌ
ضددن ا ْدددٝمل; ءٓ د  ٤عًدد ٢أصددً٘ إٔ اجلددهلل ٜك ضددِ ا ؛ددٛاح; ٕ ااك ءدد ١أصددًع يدد٘ َددٔ
ايطهللعٚ ,خًذ َ ٜاك.٢
ايكدد ٍٛايد يددذ:

ءدد ٞءهددس :يًصٚزدد ١ايسء د ٚ ,ايا د ق ٞيًسددهللٚ ,تطددك ا ؛ددج; أصددًٗ َددٔ

أزءمل .١ف تبكٛا عً ٢ايكطُ َٔ ١أزءملٚ ,١ا؛ثًبٛا عً ٢خ خَ ١راٖب(.)73

( )71فتح القريب اجمليب .51/1
( )72ك يع هذ بعض أهل الفرائض من مربعاته؛ ألنه وافف اجلماعة .ينظر فتح القريب اجمليب .52/1
( )73فتح القريب اجمليب شرح اليتيب يف عل الفرائض ج 1ص  ،43والتهذيب يف عل الفرائض  ،453وعق األحادي (خ).
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-21

ااطأي : ٖٞ ١شٚصٚ ,أّ ٚزهلل.
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي :١ا؛ثًف ا ٖر ٙااطأي ١عً ٢أقٛاٍ:
ا  :ٍٚذٖب اءٔ َطملٛق إ إٔ يًصٚص ايٓصفٚ ,ايا ق ٞءمل ا ّ ٚاجلهلل ْصدبمل; تصدع َدٔ
أزءملٚ ,١يريو ءٝج َسءملْٚ ,١طداج إ اءدٔ َطدملٛق; ْٗد َآٝد ١عًد ٢أصدً٘ إٔ ا ّ و
تبألٌ عً ٢اجلهلل.
ايكدد ٍٛايد د ْ :ٞذٖددب شٜددهلل ءددٔ خ ءددجٚ ,عًدد ٞإ إٔ يًددصٚص ايٓصددفٚ ,يدداّ ايدًددذٚ ,ايا د قٞ
يًسهلل ء يثملصٝب ٖٛٚ ,ق ٍٛاجلُٗٛز.
ايك ٍٛايد يدذ :يًدصٚص ايٓصدفٚ ,يداّ خًدذ اياد قٚ ,ٞاياد ق ٞيًسدهلل; تصدع َدٔ ضدث :١يًدصٚص
خ خٚ ,١ياّ ٚاضهللٚ ,يًسهلل اخٓ ٕٚ .ز ٟٚذيو عٔ عُدسٚ ,زٚاٜد ١عدٔ اءدٔ َطدملٛقٖٚ ,د ٛقدٍٛ
أء ٞخٛز.
ايكد ٍٛايساءد  :يًدصٚص ايٓصدفٚ ,يدداّ ايطدهللعٚ ,اياد ق ٞيًسدهللٖٚ ,ددَ ٛدس ٟٚعدٔ عُدسٚ ,اءددٔ
َطملٛق أٜأل .
ايك ٍٛاخل َظ :يًٓ صس ا

دسٚا َدٔ ايصٜهللٜد :١يًدصٚص ايٓصدفٚ ,اياد ق ٞيداّٜٚ ,طدك

اجلهلل(.)74

 -22تطمل ١ٝٓٝشٜهلل
ااطددأيٖ :١دد ٞززددٌ ؛ًددف :أَ د ٚ ,زددهللاٚ ,أ؛ث د ة ٚأّٚ ,أ؛دد ٜٔٛةٚ ,أ؛ث د ةٚ .ءٝددج
ءريو; ٕ شٜهللا قطُٗ َٔ تطململ.
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي:١
ا  :ٍٚقد دد ٍٛعًد دد :ٞيد دداّ ايطد ددهللعٚ ,يا؛د ددج َد ددٔ ا ة ٚا ّ ايٓصد ددفٚ ,يًسد ددهلل ايطد ددهللع,
ٚايطهللع يا؛ ٜٔٛة  ٚ؛ج ة ,,أصٌ ااط  َٔ ١ً٥ضث ١يداّ ايطدهللع ٚاضدهللٚ ,يا؛دج
ء ٜٔٛايٓصف خ خٚ ,١يًسهلل ايطهللع ٚاضهللٚ ,ءك ٞضهللع اا ٍ ءمل ٚيهلل ا ة عً ٢مخطد١
و ٜٓكطِ; ف ةسة مخط ١ا ضث ١تهٔ خ خمل َ٘ٓٚ ,تصع.
( )74عق األحادي (خ) ،والتهذيب يف الفرائض  ،86وروضة الطالبه  ،1035وفتح القريب اجمليب شرح اليتيب .51/1
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وءٔ َطملٛق :ياّ ايطهللعٚ ,يا؛ج ايٓصفٚ ,اياد ق ٞيًسدهللٜٚ ,طدك ٚيدهلل
والعمل
الكويتْ:ٞ
بدولة ايد
ايكٍٛ
ا ة; ٕ اجلهلل عصا.١
ايكدد ٍٛايد يددذ :يصٜددهلل :يد ّ ايطددهللعٚ ,يًسددهلل خًددذ اياد ق ٞأصددًع يدد٘ َددٔ ضددهللع ااد ٍَٚ ,ددٔ
ااك ءددٚ ,١يا؛ددج َددٔ ا ة ٚا ّ ايٓصددف تطددملٜٚ ,١اكدد ٢ضددِٗ يٛيددهلل ا ة عًدد ٢مخطدد ١و
ٜٓكطِ; ف ةسة ا ي ْ ١ٝعػس فدريو تطدملَٓٚ ,ٕٛد٘ تصدع ااطد ي ;١فٝهد ٕٛيداّ مخطد١
عػسٚ ,يًسهلل مخطدٚ ١عػدسٚ ,ٕٚيا؛دج َدٔ ا ة ٚا ّ مخطدٚ ١أزءملدٚ ,ٕٛيهدٌ أ َدٔ ٚيدهلل
ا ة ضُٗ ٕٚ ,يا؛ج ة ضِٗ(.)75

-23

َط  ٌ٥إةساز اءٔ َطملٛق

 ٖٞٚتػثٌُ عً ٢مخظ َط :ٌ٥
ااطددأي ١ا  : ٚززددٌ ؛ًددف ءٓث د ٚاضددهللَ ٠ددٔ ايصددًب ٚءٓ د ح اءددٔٚ ,اءددو اءددٔ; فددنٕ ع َدد١
ايصط ء ١زملًٛا يًآدج ايٓصدفٚ ,اياد ق ٞءدمل ٚيدهلل اوءدٔ يًدرنس َددٌ ضدن ا ْددٝمل ,إو
اءٔ َطملٛق فنْ٘ ن ٕ ٜٓظس :فنٕ ن ٕ َ ٜٛٓة ءٓ ح اوءٔ ء اك ء َ ١إ؛ٛتٗٔ ضدهللع
اا ٍ أ ٚأقٌ َٔ ايطهللع ق ءِٗ ءٗٔ نط ٥س ايصط ءٚ ,١إٕ ند ٕ َد ٜٓدٛءٗٔ أنددس َدٔ
ايطهللع أعط ٖٔ ايطدهللع ٚزملدٌ اياد ق ٞنًد٘ يداو اوءدٔٚ ,ءٗدرا أ؛در عًكُدٚ ,١أءد ٛخدٛز,
ٚقاٚق ايظ ٖس.ٟ
ٚنددريو إذا ؛ًددف أ؛ث د ٚاضددهلل ٠ة ٚأّ ٚإ؛ددٚ ٠ٛأ؛ددٛاح ة ْظددس :فددنٕ ن د ٕ ايددرٟ
ْص ددٝب ا ؛ ددٛاح ة ء اك ء دد ١ايط ددهللع أ ٚاق ددٌ َ ددٔ ايط ددهللع قد د ءِٗ ءٗ ددٔ نطد د ٥س
ايصط ءٚ ,١إٕ ن ٕ ْصٝاٗٔ أندس َٔ ايطهللع أعطد ٖٔ ايطدهللع ٚزملدٌ اياد ق ٞيإل؛د٠ٛ
ة.
ٚزملٌ ض ٥س ايصط ء ١يا؛ج َٔ ا ة ٚا ّ ايٓصفٚ ,ايا ق ٞيٛيهلل ا ة يًدرنس َددٌ
ضن ا ْدٝمل.

()76

َٚط  ٌ٥اإلةساز ايا ق ١ٝسلٖ ٛراٚ ,ايملًُ ١ٝضط ءٚ ,١ٝيريو ْرنسٖ ء ؛ثص ز.

( )75فتح القريب اجمليب  ،59/1والتهذيب يف عل الفرائض والوصايا .98
( )76عق األحادي (خ) ،واحمللغ البن حخلم ،269/9
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َٔ َط  ٌ٥اإلةساز :إٔ ٜهْ ٕٛصب ٚضهللض  َٚءكَ ٞددٌ :أّٚ ,ءٓدجٚ ,ضدج
والعمل
الكويتْ١ٝ
ااطأي ١ايد
بدولة
ءٓ ح اءٔٚ ,اءٓ اءٔ.
ا قٛاٍ ا ااطأي:١
ا  :ٍٚيملًددٚ ٞش ٜددهلل :ي دداّ ايط ددهللعٚ ,يًآ ددج ايٓص ددفٚ ,ايادد ق ٞء ٝددِٓٗ يً ددرنس َد ددٌ ض ددن
ا ْدٝملٚ ,تصع َٔ خ خمل.
ايكدد ٍٛايدد ْ :ٞقدد ٍٛاءددٔ َطددملٛق :يًآددج ايٓصددفٚ ,يدداّ ايطددهللعٚ ,يآد ح اوءددٔ ايطددهللع;
ْ٘ أةس ءٗٔٚ ,ايا ق ٞوءو اوءٔ  ٖٛٚايطهللع; ٚتصع َٔ ضثٚ ١خ خمل.
ااطددأي ١ايد يدددَ ١ددٔ َط د  ٌ٥اإلةددساز :إٔ ٜهدد ٕٛزءمل د ْٚصددب  َٚد ءكددَ ٞدددٌ :شٚصٚ ,ءٓددج,
ٚخ خ ١ءو اءٔٚ ,خ ر عػس ٠ءٓج اءٔ :ا قد ٍٛعًدٚ ٞشٜدهلل :يًدصٚص ايسءد ٚ ,يًآدج ايٓصدف,
ٚاياد د ق ٞء ددمل ٚي ددهلل اوء ددٔ يً ددرنس َد ددٌ ض ددن ا ْد ددٝملٚ .ا ق دد ٍٛعا ددهللار :يآد د ح اوء ددٔ
ايطهللع; ْ٘ أةس ءٗٔ.
ااطددأي ١ايساءملددَ ١ددٔ َط د  ٌ٥اإلةددساز :إٔ ٜهدد ٕٛيٓ د ْٚصددب  َٚد ءكددَ ٞدددٌ شٚزددٚ ,١ءٓددج,
ٚضج عػس ٠ءٓج اءٔٚ ,عػس ٠ءو اءدٔ :يًصٚزد ١ايددُٔٚ ,يًآدج ايٓصدفٚ ,اياد ق ٞءدمل ٚيدهلل
اوءددٔ يًددرنس َدددٌ ضددن ا ْدددٝمل ا قدد ٍٛاجلُ ٝد ; ٕ ايطددهللع ٚااك ءدد ١ض ددٛاٚ ,٤إٕ
ن ْج ءٓد ح اوءدٔ ضدا عػدس ٠فًدٗٔ ايطدهللع ا قد ٍٛعادهللار; ْد٘ أةدس ءٗدٔ ,فدنٕ ندٔ
مخظ عػس ٠ف اك ء ١أةس ءٗٔ; فٝك ضِ ا ق ٍٛاجلُ. ٝ
ااطأي ١اخل َطَ َٔ ١ط  ٌ٥اإلةساز :إٔ ٜهْ ٕٛصب ٚضهللض ٚيٓ  َٚءكدَ ,ٞددٌ :اَدسأ,٠
ٚءٓجٚ ,أّٚ ,أزء ٚعػس ٜٔاءٔ ءٓج اءٔٚ ,اءٔ اءدٔ :يًصٚزد ١ايددُٔٚ ,يداّ ايطدهللعٚ ,يًآدج
ايٓصفٚ ,ايا ق ٞءمل ٚيهلل اوءدٔ يًدرنس َددٌ ضدن ا ْددٝمل :ا قد ٍٛعًدٚ ٞشٜدهللٚ ,ا قدٍٛ
اءٔ َطملٛق :يآ ح اوءٔ ايطهللع; ْ٘ اةسة ءٗٔ ,فنٕ ند ٕ ءٓد ٛاوءدٔ خ خد ١ف اك ءد١
ٚايطددهللع ضددٛاٚ ,٤إٕ ند ْٛا أزءملدد ١فصد عهللا ف اك ءدد ١أةددس; فٝك ضددِ ا قدد ٍٛاجلُٝد
نُ ا ايػهٌ زقِ ()16

( )77هذ الصورة منقولة بصورة سلتصرة من عق األحادي (خ).
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624=26*24

8/1

شٚز١

3

78

2/1

ءٓج

12

312

6/1

أّ

4

104

5

103

بدولة الكويتوالعمل

ع

24ءٓج اءٔ
اءُٔ اءٔ

120

 5يهٌ ءٓج

10

ايػهٌ زقِ ()16

 -24ايهللٖفٖ َُْ١
ااطأي : ٖٞ ١اَسأٚ ٠زخج أزءمل ١أشٚاص ٚاضهللّا ءملهلل ٚاضهلل; فطصدٌ الد ْصدف أَدٛاالِٚ ,ند ٕ
الِ ي ْ ١ٝعػس ق ٜٓزاّ ,يا ٍٚي ْ ١ٝقْ ْريٚ ,يًد ْ ٞضثٚ ,١يًد يذ خ خدٚ ,١يًساءد قٜٓد ز;
فًُد َد ح عٓٗد شٚزدد٘ ٚتسنٗد َد إ؛ٛتدد٘ ند ٕ الد ايسءد اخٓد ٕٚ ,نددٌ يهددٌ أ قٜٓد زإ,
ٚضصٌ ا ٜدهلل صد ضب ايطدث ١ي ْٝد,١خِ تصٚزٗد ءملدهلل ذيدو َٚد ح عٓٗد ٚإ؛ٛتد٘ :فًًُدسأ٠
ايسء د ق ٜٓد زإٚ ,ايا د ق ٞءددمل اإل؛ددٖٚ ٠ٛدد ٛضددث ١قْ د ْري ءددمل خ خدد ١إ؛دد ,٠ٛيهددٌ ٚاضددهلل َددِٓٗ
ق ٜٓد زإ; ضصددٌ ا ٜددهلل ا

ص د ضب ايطددث ١ي ْٝدد ١قْ د ْري ,خددِ تصٚزٗ د ءملددهلل ذيددو  َٚد ح

ٚتسنٗدد ٚأ؛ ددٚ ٜٔٛت ددسى ي ْ ٝدد ١قْ د ْري; فً ددٗ ايسء د قٜٓدد زإٚ ,ايا د ق ٞض ددث ١قْدد ْري ء ددمل
ا ؛دد :ٜٔٛيهددٌ ٚاضددهلل خ خدد ;١فطصددٌ ا ٜددهلل صددط ة ايد خدد ١ي ْٝدد ١قْد ْري ,خددِ تددصٚص ءٗ د
َٚد ح عٓٗد ٚ .عددٔ ا

ايساءد فًددٗ ايسءد َددٔ ي ْٝدد ١قٜٓد زإ ,خددِ تددصٚص ءٗد ايساءد َٚد ح

عٓٗ د  :فًددٗ ايسء د خ خدد ١قْ ْري;فطصددٌ ال د تطددملٖٚ ,١ددْ ٞصددف أَددٛاالِٖٚ ,ددر ٙااطددأي١
ذنسٖ ٚءٓ ٖ أءٛ

يب(ٚ )78ا ايثطسٜس ٚمل ٜطُٗ (.)79

( )78حيىي بن احلسه اذلاروين ،من أئمة الخلي ية تـويف سـنة 424هــ ،ولـه مؤلفـات منهـا :التحريـر وشـرحه يف الفقـه ،واجملـخلي يف أصـول الفقـه وغريهـا .ينظـر
أعالم ادلؤلفه الخلي ية .1121
( )79فتح القريب اجمليب شرح اليتيب  ،104/2والتحرير .419
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بدولة
والعملقأل١
-25الكويت ايٓ

ااطددأي :١شٚصٚ ,أّٚ ,أ؛ددٛإ ّ .ءٝددج ءددريو; ْٗ د تددٓكل أضددهلل أصددً ٞاءددٔ عا د ع :إٕ
أعط ٖ د ايدًددذ يددصّ ايملددٚ ,ٍٛإٕ أعط ٖ د ايطددهللع يددصّ احلسددب يدداّ ءددأ؛ٖٚ ;ٜٔٛدد ٛميٓ د
احلهُمل.
ٚأٜأل د إٕ ْكددص ا ّ ْكددص قٛيدد٘  :إمن د ٜددهلل؛ٌ ايددٓكل عًددَ ٢ددٔ ٜٓثكددٌ يًملصددٛءٚ ;١قددهلل
ق :ٌٝأزٝب عًٖ ٢را اإليصاّ ءملدهلل ٠أقدٛاٍَٗٓ :د  :ااكدهللّ َدٔ و حيسدب عدٔ اإلزرٚ ,اادؤ؛س
َٔ قهلل حيسدب ,يهدٔ ز ٟٚعٓد٘ أْد٘ قد ٍ :و ٜدهلل؛ٌ ايدٓكص عًدٚ ٢يدهلل ا ّ; فد رلًدص يد٘
َٔ اإليصاّٚ ,ق :ٌٝإعط ٚ ٤يهلل ا ّ ايا ق ٖٛ ٞا غا٘ عً ٢ق ٍٛاءٔ عا ع.
ا قٛاٍ ا ٖر ٙااطأي:١
ايك دد ٍٛا  :ٍٚذٖ ددب اٗ ددٛز ايص ددط ءٚ ١ايبكٗدد  ٤إ إٔ يً ددصٚص ايٓص ددفٚ ,ي دداّ ايط ددهللع,
ٚيا؛ ّ ٠ٛايدًذ; أصًٗ َدٔ ضدث :١يًدصٚص خ خدٚ ,١يا؛د ّ ٜٔٛضدُٗ ٕٚ ,يداّ ايطدهللع
ضِٗ.
ايكد ٍٛايدد ْ :ٞذٖددب ايٓ صددس َدٔ ايصٜهللٜدد ١عًدد ٢إٔ يًددصٚص ايٓصدفٚ ,اياد ق ٞيدداّ ءد يبسض
ٚايسق.
ايك ٍٛايد يذ َ :ذنس عٔ اءٔ عا ع (تكهللّ) (.)80

 -26احلُص١ٜ
ااطأي :١خ خ ١زهللاح :أّ أّ أّٚ ,أّ أّ أةٚ ,أّ أة أةٚ ,خ ر أ؛ٛاح َثبسق ح :أ؛ج غدكٝك,١
ٚأ؛ج ةٚ ,أ؛ج ّٚ ,زهلل أء ٛأة.
ءٝج ءريو ٕ محص ٠ءٔ ضاٝب ايص ٜح ض ٌ٦عٓٗ فأز ة ءٗر ٙا زٛء:١
ا  :ٍٚء ٞءهس ٚاءٔ عا ع زة ٞار عُٓٗ إٔ يًسدهللاح ايطدهللعٚ ,اياد ق ٞيًسدهلل; أصدًٗ
َٔ ضثٚ ,١تصع َٔ ي ْ ١ٝعػس; ء عثا ز إٔ أجلهلل ن ة حيسب اإل؛. ٠ٛ

( )80عق األحادي (خ) ،وفتح القريب  ،40/1وروضة الطالبه  ،1036ويفوهرة الفرائض .291
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والعملً دد ٞإ إٔ يا؛ ددج ء دد ٜٔٛايٓص ددفٚ ,يا؛ ددج َ ددٔ ا ة ايط ددهللع تهًُ دد١
الكويتٖ ددب ع
ْ :ٞذ
بدولة
ايدد د
ايدًدملٚ ,يًسهللاح ايطهللعٚ ,يًسهلل ايطهللع ٖٛٚ ,ق ٍٛاءٔ َطملٛقٚ ,ء٘ أ؛ر ايصٜهلل.١ٜ
ايد يذ :ذنس عٔ اءٔ عا ع ا زٚا ١ٜغ ذ ٠عٓ٘ عً ٢إٔ يًسهلل ٠أّ ا ّ ايطهللع; ٕ اجلدهلل٠
أّ ا ّ حتسددب اجلددهللاح ا ؛س ٜد ح ٚإٕ نددٔ ا قزز تٗ د ٚ ,ايا د ق ٞيًسددهلل,

ْدد٘ حيسددب

اإل؛ ٠ٛعٓهلل َٔ ٜك ٍٛءريو .
ايساءد  :ذٖددب شٜددهلل إ إٔ يًسددهللاح ايطددهللعٚ ,اياد ق ٞءددمل اجلددهلل ٚا ؛ددج ءددٚ ,ٜٔٛا ؛ددج
ة عً ٢أزءمل :١خِ تدسق ا ؛دج َدٔ ا ة َد أ؛درح يا؛دج َدٔ ا ءد ;ٜٔٛأصدًٗ َدٔ ضدث,١
ٚتصددع َددٔ اخددٓمل ٚضدداململٚ ,تملددٛق ء و؛ثصد ز إ ضددثٚ ١خ خددمل :يًسددهللاح ضددثٚ ,١يا؛ددج
َٔ ا ءْ ٜٔٛصٝاٗ ْٚصٝب أ؛ثٗ مخط ١عػسٚ ,يًسهلل مخط ١عػس(.)81

( )81فتح القريب اجمليب شرح اليتيب  ،63/1وادلوسوعة الفقهية الكويتية .79/3
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والعمل
بدولةرالكويت
واملراجع
املصاد

 )1أص ٍٛا ضه ّ اجل َ اط  ٌ٥احل ٍ ٚاحلساّ :يإلَد ّ أمحدهلل ءدٔ ضدً ,ٕ ُٝحتكٝدل:
ق .ااستأل ٢ءٔ شٜهلل احملطدٛز ٟاحلطدوَ -هثاد ١ءدهللز -ايطاملد ١ا  ٖ1425 ٚد-
.ّ2004
 )2أع ّ ااؤيبمل ايصٜهلل :١ٜعاهللايطد ّ ايٛزٝد٘ – َؤضطد ١اإلَد ّ شٜدهلل ءدٔ عًد ٞايدك فٝد١
– ايطاملٖ1420 ١د . ّ1999 -
 )3اإلص د ء ١ا متٝٝددص ايصددط ء - ١وءددٔ ضسددس أمحددهلل ءددٔ عًدد ٞءددٔ ضسددس أءدد ٛايبألددٌ
ايملطك ْ ٞايػ فمل ,ٞقاز اجل ,ٌٝءريٚح  :يآ ٕ ,ايطامل ١ا .ّ1412: ٚ
 )4ا ع ّ :خلري ايهلل ٜٔايصزنً – ٞقاز ايملًِ يًُ ٜمل – ايطامل ١ايط قض -١ءريٚح .
 )5اإلْص ف ا َملسف ١ايسازع َٔ اخل ف عًدَ ٢درٖب أمحدهلل ءدٔ ضٓادٌ :يملد  ٤ايدهللٜٔ
أء دد ٞاحلط ددٔ عً دد ٞء ددٔ ض ددً ٕ ُٝاا ددسقا – ٟٚقاز إضٝد د  ٤اي ددرتار  ٖ1371د د . ّ1958 -
حتكٝل :ذلُهلل ض َهلل ايبك. ٞ
 )6اياط ددس ايص؛د د ز اجلد د َ ا ددراٖب عًُد د  ٤ا َصد د ز :ا َد د ّ ااٗ ددهلل ٟأمح ددهلل ء ددٔ حي ٝدد٢
ااستألَ – ٢ؤضط ١ايسض يٖ1394 ١د .ّ1975 -
 )7ت ص ايملسٚع َٔ زٛاٖس ايك َٛع :يًطٝهلل ذلُهلل َستأل ٢احلطٝو ايصءٝهلل.ٟ
 )8تٗ ددرٜب ايهُد د ٍ ,يٛٝض ددف ء ددٔ ايصن دد ٞعا ددهللايسمحٔ أء دد ٛاحلسد د ص اا ددصَ ,ٟؤضط دد١
ايسض ي ,١ءريٚح  :يآ ٕ ,ايطامل ١ا ّ1980 -ٙ1400 : ٚ
 )9زٖٛس ٠ايبسا٥ل غسم َبث م ايب ٥ل ,يًمل َ ١ذلُهلل ءٔ أمحهلل ايٓ رس ,ٟحتكٝدل:
ق .ااستألدد ٢ءددٔ شٜددهلل احملطددٛز ٟاحلطددوَ -هثادد ١ءددهللز يًطا عددٚ ١ايٓػددس -ط-1
ٖ1434د.ّ2013 -
 )10ايهاري :ء ٞاحلطٔ عً ٞءٔ ذلُهلل اا ٚزق – ٟقاز ايبهس ٖ1414د .ّ1994 -
 )11زٚةدد ١ايط د يامل ٚعُددهلل ٠اابددثمل :يًٓدد – ٟٚٛايطاملدد ١ا ٖ1423 ٚد د  – ّ2002 -قاز
اءٔ ضصّ.
 )12ضدٓٔ اياٗٝكدد :ٞأءدد ٞءهدس أمحددهلل ءددٔ احلطددمل اياٗٝكد –ٞقاز ااملسفدد –١ءددريٚح– ٖ1413دد
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الكويتوالعمل
ايرتَر ,ٟء ٞعٝط ٢ذلُهلل ءٔ عٝط ٢ءٔ ضٛز ,٠ااثٛا ضدٖٓ297 ١دد ,حتكٝدل :
بدولةضٓٔ
)13

نُ ٍ ٜٛضف احلٛح ,قاز ايهثب ايملًُٝد ,١ءدريٚح :يآد ٕ ,ايطاملد ١اجلهللٜدهلل ٖ1408 ,٠د
 .ّ1987 )14ضٓٔ ايهللازَ :ٞأء ٞذلُهلل عاهللار ءٔ عاهللايسمحٔ ايهللازَ – ٞقاز ايهثب ايملًُ.١ٝ
 )15ضددٓٔ ضددملٝهلل ءددٔ َٓصددٛز  -قاز ايهثددب ايملًُٝدد – ١ءددريٚح .حتكٝددل :ضاٝددب ايددسمحٔ
ا عظُ.ٞ
 )16ضددري أع د ّ ايٓددا  :٤لددظ ايددهلل ٜٔذلُددهلل ءددٔ أمحددهلل ايددرَٖ – ،ؤضطدد ١ايسض د ي– ١
ايطامل ١ايساءملٖ1406 ١د . ّ1986 -
 )17صطٝع اياخ زٖٚ ,ٟد ٛاإلَد ّ أءد ٛعادهللار ذلُدهلل ءدٔ إء عٝدٌ اياخد ز ,ٟاجلملبد,ٞ
ااثددٛف ٢ضددٖٓ256 : ١دد ,قاز اءددٔ ندددري ,قَػددل :ضددٛز , ٜايطاملدد ١ايد يدددٖ1407 : ١دد
0 ّ1987
 )18صطٝع َطًِ ,أءد ٛاحلطدمل َطدًِ ءدٔ احلسد ص ءدٔ َطدًِ ايكػدري ٟايٓٝطد ءٛز,ٟقاز
اجل ,ٌٝءريٚح  :يآ ٕ
 )19غددسم ايسضاٝدد ١ا ايبددسا٥ل :يًػدد ٝذلُددهلل ءددٔ ذلُددهلل ضددا اا د زقٜو – َؤضطدد١
ايهثب ايدك ف -١ٝايطامل ١ايد ْٖ1409 -١ٝد.ّ1989 -
 )20عٔكِ دهللُ ايِأَضَ ٔق ٜدذٔ ,فٔدد ٞعًِٔ دِٔ ايََُِٛا ٔز ٜدذٔ :ئًِملُصَ دِٝبٔسٔ,ِّٟرلطٛطْ ,طددخَ ١هثادد ١اجل د َ
ايهاريَ -هثا ١ا ٚق ف زقِ (.)1389
 )21عٝدد ٕٛا :د يظ :يًك ةدد ٞعاددهللاي ٖٛة ءددٔ عًدد ٞاياػددهللاق ٟاا د يهَ -ٞهثادد ١ايسغددهلل
ٖ1412د  .ّ2000 -حتكٝل :اَا  ٟءٔ نٝا .ٙ
 )22فددثع ايكسٜددب اٝ:ددب ءػددسم نث د ة ايرتتٝددب ,يًػدد ٝذلُددهلل ءددٔ عاددهللار اجلُملددٞ
ايػٓػٛزَ -ٟهثا ١زهلل -٠ءهلل ٕٚت ز. ٜ
 )23ايبٛا٥هلل ايػٓػٛز ١ٜا غسم اآظ ١َٛايسضا ,١ٝيًػد ٝذلُدهلل ءدٔ عادهللار اجلُملدٞ
ايػٓػ د ددٛز ,ٟحتك ٝد ددلٚ :ي ٝد ددهلل عا د ددهللايسمحٔ ايسءٝمل د دد -ٞقاز ايثٝط د ددري -ايطامل د دد١
ا .ّ2008 - ٚ
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والعملاحمل : ٝدلهلل ايهلل ٜٔذلُهلل ءٔ ٜملكٛة ايبريٚشآء قَ -ٟؤضط ١ايسضد ي١
الكويتَٛع
بدولةايك
)24
ءريٚح – ايطامل ١ايد ْٖ1407 ١ٝد .ّ1987 -
 )25ق د ْ ٕٛا ضددٛاٍ ايػخصدد ١ٝزقددِ  20يطددٓٚ ّ1992 ١تملهلل ٜتدد٘ أقسٖ د زقددِ (  )34يطددٓ١
ّ2003
 )26ايه ا ا فك٘ أٌٖ ااهلل ١ٜٓاا يه :ٞء ٞعُدس ٜٛضدف ءدٔ عادهللار ءدٔ ذلُدهلل ءدٔ عادهللايرب
ايكس  –،قاز ايهثب ايملًُ – ١ٝايطامل ١ايد ْٖ1413 ١ٝد .ّ1992 -
 )27يطد ٕ ايملددسة :ذلُددهلل ءددٔ َهددسّ ااػددٗٛز ء د ءٔ َٓظددٛز – قاز ايبهددس – ايطاملدد ١ا ٚ
ٖ1410د . ّ1990 -
 )28ايًُملدد ١ايهللَػددك :١ٝيًػددٗٝهلل ا  ٍٚذلُددهلل ءددٔ ا د ٍ ايددهلل ٜٔايمل د ًََٓ -ٞػددٛزاح
َهثا ١ايهللاٚز -ٟقِ – إٜسإ ٖ1387د . ّ1967 -
 )29اااطٛط ا فك٘ اإلَ َ :١ٝء ٞزملبس ذلُهلل ءٔ احلطٔ ايطٛض ,ٞحتكٝل :ذلُدهلل
ء قس اياٗاٛق -ٟااهثا ١ااستأل ١ٜٛإلض ٤ ٝاآلخ ز اجلملبس.١ٜ
 )30اُٛ:ع ايبكٗٚ ٞاحلهللٜد :ٞيإلَ ّ شٜهلل ءٔ عًَ - ٞؤضط ١اإلَ ّ شٜدهلل– ايد-ُٔٝ
ٖ1422د.ّ2002 -
 )31احملًد دد ٢ء آلخ د د ز  :ءد دد ٞذلُد ددهلل عًد دد ٞءد ددٔ أمحد ددهلل ءد ددٔ ضد ددصّ ا ْهلليطد دد .ٞحتكٝد ددل:
ق.عاهللايػب ز ايٓهللاز – ٟقاز ايهثب ايملًُ.ّ1988 – 1408 – ١ٝ
 )32رلثصددس ايططد  :ٟٚأمحددهلل ءددٔ ذلُددهلل ءددٔ ضد َ ١ايططد  – ٟٚقاز إضٝد  ٤ايملًدد– ّٛ
ا ٖ1406 ٚد . ّ1986 -
َ )33ط  ٌ٥ايٓ صس ٜح  :تأيٝف عً ٞءٔ احلطمل ءٔ َٛضد ٢ايػدسٜف ااستألدَ – ٢سندص
اياطٛر ٚايهللزاض ح ايملًُ – ١ٝإٜسإ – ٖ1417د .ّ1997 -
 )34ااص د ءٝع :ءدد ٞايملا د ع احلطددو– َؤضطدد ١اإلَ د ّ شٜددهلل ءددٔ عًدد – ٞايطاملدد ١ا ٚ
ٖ1421د .ّ2001 -
 )35ااصٓف :وءٔ أء ٞغٝا –١قاز ايث ص -ايطامل ١ا ٖ1409 ٚد .ّ1989 -
 )36ااصددٓف :يًط د فن أءدد ٞءهددس عاددهللايسشام ايصددٓمل ْ – ٞااهثددب اإلض د َ – ٞايطاملدد١
ايد ْٖ1403 ١ٝد  . ّ1983 -حتكٝل :ضاٝب ايسمحٔ ا عظُ. ٞ
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والعملدهللٚز :أمحددهلل ءددٔ ص د و ءددٔ أءدد ٞايسز د ٍَ -سنددص أٖددٌ اياٝددج يًهللزاض د ح
الكويت اياد
بدولةَطً د
)37
اإلض َ -١ٝصملهلل -٠ايطامل ١ا ٖ1425 - ٚد.ّ2004 -
 )38ااػددو :اٛفددل ايددهلل ٜٔأءدد ٞذلُددهلل عاد ر ءددٔ أمحددهلل ءددٔ ذلُددهلل ءددٔ قهللاَددٚ ١ءٗ َػدد٘:
ايػسم ايهاري يػُظ ايهلل ٜٔاءٔ قهللاَ – ١قاز ايهثب ايملًُ.١ٝ
 )39ااٛض ددٛع ١ايبكٗ ٝددٚ -١شاز ٠ا ٚقد د ف ٚايػ ددؤ ٕٚاإلضد د َ -١ٝايه ٜٛددج  ٖ1410د د-
.ّ1990
 )40ايٓا د ايب د ٥ل ا أصدد ٍٛايبددسا٥ل ,يًػدد ٝضددٝف ءددٔ عاددهللايملصٜص ءددٔ ذلُددهلل اءددٔ
ض د مل ايسٚاضدد -ٞضددًطٓ ١عُ د ٕٚ -شاز ٠ايددرتار ايكددٚ َٞٛايدك فددٖ1403 -١د د-
.ّ1993
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ي في
جهىد هحوّد بن عبد الرّحون الدّيس ّ
ي هن خالل
تعلين النّحى العرب ّ
"الوشرب الرّاوي في شرح هنظىهة الشّبراويّ"

الدّكتور  /لعثيدي تو عثد اهلل
ك ّليّح اآلداب واللّغاخ.
جامعح سعد دحلة ،الثليدج .الجزائر
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د/لعبيدي بى عبداهلل

جهىد هحوّد بن عبد الرّحون الدّيسيّ في تعلين النّحى العربيّ

جهود حمنّد بن عبد الرّمحن الدّيسيّ يف تعليه النّحو العرب ّي
من خالل "املشرب الرّاوي يف شرح منظومة الشّرباويّ"
كو أ ّ ٕٓ زاصز٥ككس ًيفككة من خككَ ١ككٔ اككتٍ اًُنٗ٥ككن اًكك ٢زيجٓكن كك ١زي س ٓٝكك١
ة غك يف
زإلضتَ ١ٓٝزييت تكبًٓتٗن ٚزْؿٗست أ ٛتكتٗن َٓر زيفتض زإلضكتَٚ ،ٓٞاك زيككسٕٚ
زيتٓني ١ٝي٘ ،شن خة اًٖ ٢ر ٙزيًيفغ ١ؿت ْ ١ندز ٠زملجّ .ٌٝضكُٗة أ ثثكسز ٤زيتٓكسزخ
زي س  ٓٞزإلضتَ ٓ ٞهجري َٔ زملبييففنت ٚزملؿٓٓفنت ٚزيػٓسٚح ٚزي ٓت ًٝكنت زهلنَٓ.١
 َٚككٔ ٖ ككبة ٤زي ًُ ككن ٤زي ككر ٜٔوسٓد ككٛز َ ككٔ شز ٜٚكك ١وزهلنَ ككٌو بٛضك ك ند ٠ككنآٛ
زاصز٥س ٟٓزيػٓٝخ ومُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ زيدٜٓطٓٞو ،زيرّ ٟسنّ ّٕ ٍٚقدَٓ٘ أ ٖرز
زملكنٍ َكٔ اكتٍ قكسز ٠٤أ نتن ك٘ زمل يفكٛل أ زيٓٓشك ٛزيتٓ ًُٝكٓ ٓٞكٛزٕ :وزملػكس
زيسٓز ٟٚأ غسح َٓخ ١َٛزيػٓ زٟٓٚو.
َّٓٚن زهلدف ٗ َ ٛس َ ١هنْت٘ أ جمنٍ زيدٓززضنت زيٓٓش ٖٛٚ_ ١ٜٓٛزيفكٚ ٘ٝزيػٓناس
ٚزيٓٓنقد_ ٚطسٜكت٘ أ ت ً ِٝزيٓٓشٚ ٛتٝطري ،ٙاًك ٢زيك ٓس ِ َكٔ قًيفك ١زْتػكنز َبييففنتك٘
ني زملتٓ ًُني زي.ّٛٝ
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أوالً  :ترمجة املؤلّف:
ْ -1طب٘ :
ٖ ٛمُٓد ٔ مُٓد ٔ مُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ ٔ مُٓد زييفيفٓٝك

كٔ ابكد زيككندز كٔ

ّ  ٞزيكنضِ كٔ مُٓكد كٔ ضكٝد ٟث كسزٖ ِٝزيغك )1(ٍٛزيدٜٓطكْ ،ٓٞطكب ١ثق قسٜك ١وزيكدٜٓظو ك
و ٛض ند٠و.
َٛ -2يدْٚ ٙػأت٘ :
يكد ّمج ة مجٝع زملؿندز اً ّٕٓ ٢تكنزٜخ َكٝتد ٙنكنٕ اكنّ  ٖ1270ك زملٛز كل اكنّ ،ّ1854
نيكدٜٓظ(ٚ .)2قككد ّمج ككة ّٜكّككن اًككّْٓ ٢كك٘ ْػككأ ٜتُّٝككن( .)3ثذ َككنت ٚزيككد ٙككد ّٜٓككنّ قًًٝككَ ١ككٔ
َككٝتدٓ ّ ،ٙكك ٢أ سذككس ٚزيدتكك٘ زيطٓ كٓٝد ٠اد ككٓ ١ككة مُٓككد زمسغ كٚ ٓٞا ُٓتكك٘ زيطٓ كٓٝد٠
ان٥ػٚ ١ددٓت٘.
ٚيككد ّداًتكك٘ ٚزيدتكك٘ ثق زيهتٓككن أ قسٜتكك٘ٚ ،مليفككن ٚؾككٌ ثق ضككٛز ٠زملكدٓثٓس ّؾككٝ

ناككدزٟٓ

طكن  ّٚ ١زيجٓنَٓكَ ١كٔ اُكس .)1(ٙكأّٓ سفكا زيككس ٕ
طكٓ ١زي ٓ
ف ؿكسٚ ،ٙنكنٕ ذيكو أ زي ٓ
ه ٓ
مسناّنّٚ ،تكٔ ّسهنَ٘ كسز ٠٤زيطٓب ٚ ١خمنزز زحلسٚف(.)2
ثِٓ زْتكٌ ثق شز ١ٜٚوز ٔ ّ  ٞدزٚدو ظبكٌ وشٚز٠ٚو (تٝكصٚ ٟشّٓٚ .)ٚدٝكص َكٔ َػكنوٗنّٚ ،ذٕ
يكك٘ نيتٓككدزٜظ .ثكِٓ زْتكككٌ ثق وقطككٓيف١ٓٝو شكككس دزٚضّككن يككب م زملػككنٜخ ٖٓككنى .ثكِٓ زدككع
ثق ًد َ ٙتهفًن اً ٢سفا زملت ٕٛزي ًُ.)3(١ٓٝ

)(1

_ ٖد ١ٜزي نز نيّ ،مسن ٤زملبييففني  ٚثنز زملؿٓٓفني :ثمسنا ٌٝنغن زيبغدزدٚ ،ٟٓنني ١زمل نزف زاً ١ًٝأ َيفب تٗن زيبٗ،١ٓٝ

زضتنْب.399 /2 :ّ1955 ،ٍٛ
) _ (2ت سٜف زمًف سدنٍ زيطًٓف ٛ ّ :زيكنضِ مُٓد زحلفٓنَ ،ٟٓٚبضٓط ١زيسٓضني ١يًيفيفبناٚ ١زيٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،لٖ1405 ،2ك/
 َ .407 /2 :ّ1985ذِ زملبييففني :اُس زقن نشني ،١دزز ثسٝن ٤زيتٓسزخ زي س  ،ٓٞريٚت ،د ت َ .133 /10 :ذِ ّاتّ زاصز٥س َٔ
ؾدز زإلضتّ ستَٓٓ ٢تؿف زيكسٕ زي ػس :ٜٔاندٍ ْٜٗٛم ،زملهت زيتٓذنز ٟٓيًيفيفبناٚ ١زيٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،ريٚت ،لٖ1391 ،1ك/
 .156 :ّ1971زيدٜٓط ،ٓٞسٝنت٘  ٚثنزّٚ ٙد ٘ :اُس ٔ ق ،١ٓٝزيػٓسن ١زيٛطٓ ١ٓٝيًٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،زاصز٥س ،د ت.13 :
) _ (3زملؿندز زيطٓن ك ١زيؿٓفشنت ْفطٗن.
) _(1زيدٜٓط.25 ،16 :ٓٞ
) _ (2ت سٜف زمًف.407 /2 :
) _ (3زيدٜٓط.16 :ٓٞ
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ضط ككٗن زيػ ككٝخ
 ٚككد ذي ككو زْتك ككٌ ثق شز ٜٚكك ١وزهلنَ ككٌوٚ ،ضك كٓٓ٘  33انَّ ككنّٚ ،ا ككر ا ككٔ َب ٓ
ومُٓد ٔ ّ  ٞزيكنضكِو(( )4تٖ1315ككٚ ،)ّ1897 /ةشَٗكن عهكِ انٖك ١ككد زيبؿكس تًُٝكرّز
ثِٓ ّضتنذّز(.)5
 -3اًُ٘ ٚاًُ٘:
يكككد نككنٕ وزيدٜٓط كٓٞو ّْبككا تتَٝككر زيصٓزٜٚككٓ .١ككنٍ ثاذككن غكك ،٘ ٝك ٓس كك٘ ٚزضككت نٕ كك٘
يًتٓدزٜظ أ زمل ٗد َجًُن زضت نٕ ن ٔ ّا ٘ٝومُٓد زحلنزٓو ٚوانغٛز زمٓكٞو(ٚ .)6نكنٕ
ٜٗٓٚ ٘ ٜٛٓم نثابن ٘ َ ٤ثق ّٕ ت ٛيف ٞتٛييفَ ٖٛ ٢ػ ١ ٝزيصٓز.)7(١ٜٚ
ٚقككد اككسف وزيدٜٓطكٓٞو سشزْتكك٘ ٚزتٓطككنا اًُكك٘ ،ايفككن ّدٓ ٣ثق زْتػككنز َبييففنتكك٘ ككني تتَٝككرٙ
 َٚنؾس.)8(ٜ٘
ٚقد ّٚزد وّ  ٛزيكنضِ ض د زهللو أ تنزو٘ زيجٓككنأٓ كإٔٓ دزٚع وزيدٜٓطكٓٞو ٚغك ٘ ٝننْكة
َٔ زيدٓزٚع زي نيٚ .)9(١ٝيٝظ ّدٍٓ اًْ ٢بٚ ٘ ٛمتهيفٓ٘ سفخ٘( َٔ )10زملت ٕٛحنك ٛزمُطكني
َتّٓن َٓٗن:

) _ (4تسمجت٘ أ ت سٜف زمًفْٗ .352 -345 /1 :ك ١زاصز٥س زحلدٜجٚ ١ثٛزتٗن زملبنزن :١مُٓد اً ٓٞد ٛش ،زمليفب  ١زي س ،١ٓٝ
زاصز٥س ،ل َ .78 -56 /1 .ّ1969 ،1ذِ ّاتّ زاصز٥س .176 :تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ ٛ ّ :زيكنضِ ض د زهلل ،دزز زيغس
زإلضتَ ،ٓٞريٚت ،لٖ1428 ،1ك.167 -159 /4 ،222 -218/3 .ّ1998 /
) _ (5تنزٜخ زاصز٥سٓ زيجٓكنأٓ.73 /7 :
) _(6ننٕ وزيدٜٓطٓٞو اً ٢اتف َع وانغٛزو; تسدع ّضبن ٘ ثق تفك ٌٝوانغٛزو زثغسزف _ٚي ٛاؿن _٠اً ٢ريِٖ أ نتن ٘
وَٓنز زثغسزفوٚ ،قد زدٓ اً ٘ٝوزيدٜٓطٓٞو هتن وٖدّ زملٓنز ٚنػف زي ٛززوٖٚ ،ذن ٙأغ نز قناةٜٓ .خس :زيدٜٓط،56 -50 :ٓٞ
 .243 -239تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ.73 /7 ،212 /8 :
)ٜٓ _ (7خسْٗ :ك ١زاصز٥س.43 /1 :
) _ (8تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ.221 -220 /3 :
) _ (9زملؿدز ْفط٘.222 /3 :
) _ (10قنٍ وزيدٜطٞو أ ثدنش ٠ومُٓد ٔ زحلنزٓ مُٓدو :طزدصص
 ٚقكد ّدك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككصت٘ كُن زٜٚةُ

ت
َٚكن سفكختك٘ َٚن قكك ك ك ك ك ك ك ك ك كسّ ُ

َكٔ زي ًٚ ّٛزيفٓ ٕٛزيٓٓن ك ك ك كِ٘

ذزت زيفٛز٥د زيغصزز زيطٓنط ِ٘

أ زيفك٘ ٚزحلدٜح ٚزيتٓكفطريِ

ٚأ كٓك ك ك ك ك ك ك ك ٕٛزثد زيػٓٗٝكسِ

ٚأ زثؾ ٚ ٍٛزيهتّ زيػٓك كن ٔٞ

ٚزملٓيفل ،زي َسٚض  ٚزيلٚ،ز ٔٞ

 ٚكٔٓ جتكٜٛد ٚاً ك ك ك ك ك ك ك كِ زيككِّٛ

ٚداكٛزت يٝكًٗكن ٚزيٝك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ككِّٛ

ٜٓخسّ :غ نز :مُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ زيدٜٓط ،ٓٞخميفٛل ،زملهتب ١زيٛطٓ ،١ٓٝزاصز٥س ،زقِ 45 :3233 :طٚص.
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زيػٓك ككٝخ اًٝك ككٌ ٚ ،ك ككم َك ككا زيسٓضك ككنيٚ ،١زي نؾك ككُٚ ،١ٓٝزيتًُٓطك ككنْٚ ١ٓٝزيسٓسبٓٝك ككٚ ،١مجك ككع
زاٛزَككع أ زثؾككٚ ،ٍٛزمدسَٓٝٚككٚ ،١زثشٖسٜٓككٚ ١زيكيفككس ٚزيػٓككرٚز ٚزثيفٓٝككَٚ ،١ككا زاككٖٛس
زملهٓ كك ٕٛأ زيك كجٓتخ ٓ ككٚ ،ٕٛخم ككتـ زيطٓك ك دَٓٚ ،خ َٛكك ١ز ككٔ زيػٓ ككشٓنٚ ،زض ككني ١زيك كدٓزدٜس،
ٚزيطُٓسقٓد ١ٜأ زةضت نززتٚ ،زيطٓٓٛض ١ٝأ زيتٓٛسٝد ٚزاٖٛسَٚ ،٠ا د ٤زثَكنيَٚ ٞكا
زمسٜدٚ ،٠زاصز٥سٚ .١ٜٓأ زملؿيفًض َكا سزَك ٞؾكشٝضٚ ،زيبٝكٝٓ ْٛكَٓٚ ١خَٛك ١زيؿٓكبٓنٕ،
طككًيفِ َٚككا
ؿككسف َككا زيب ٓٓككن َٚككا ةَ ٓٝكك ١زث ككنٍٚ .أ زملٓيفككل زي ٓ
ّٚيف ٓٝكك ١زي سزق كٚ .ٓٞأ زي ٓ
ثٜطكن ٛدٚ .ٞأ زيٛقككع زضككني ١زيٛقككع يً كككدٚ .أ زحلهُكك ١زملكككٛةت زي ػككسَٚ .ككا دز
زيبشككح يًػٓككٝخ شٜككٔ زملسؾككفٚ .ٓٞأ زي ككسٚض َككا زيهككنأ َٚككا زمصزدٓٝككَٚ ١ككا زيؿٓكبٓنٕ،
َ ٟككا نْككة
ػككنطبٚ ،١ٓٝأ زملككدٜض زي ٓٓبككٓ ٛ
ٚأ زيتٓذٜٛككد َككا زاصز ٜٓككٚ ١طفكك ١زثطفككنٍ ٚزي ٓ
ض ك ند ٚزي ك دٚ ٠زهلُص ٜٓككٚ ١زيبغدزد ٜٓككَٓٚ ١خَٛكك ١زي ش،كك ٞأ زملٛيككدٚ ،دة٥ككٌ زمككريزت أ
ة  ٚككم تفنض ككري زيك ككس ٕ
زيؿ ككًٛزت  ٚككري ذي ككو َٚ .ككٔ زي ً كك ّٛزيػ ككسا :١ٓٝزيؿٓ ككشنح زيطٓ ك ٓ
ػككسٚح
زيهككسٚ ، ِٜزيكطككيفتْ ٓٚ ٞخمتؿككس اًٝككٌ ٚغككسس٘ يً كدٓزدٜسَ ،ككع زضتشكككنز َككن أ زي ٓ
زثاسٚ ٣سٛزغٗٝن (.)1
ٚقد ننٕ وزيدٜٓطٞو َت ًيفكًن نثاتم زيسٓز٥ك ١اًُّن ٚاُتً.

( )2

 -4غٛٝا٘ :
َٔ كني َكن ٚقفكة اًٝك٘ َكٔ غك ّٛٝوزيدٜٓطكٓٞو :زيػٓكٝخ مُٓكد زيؿٓكدٜٓل ،كٔ ًكنضكِ كٔ
اككسٚع ،محككدزٕ يْٝٛطكك ،ٞدمحككنٕ ككٔ زيطٓٓٛض ك ،ٓٞمُٓككد ز ككٔ ّ كك ٞزيكنضككِ زهلككنًَ ،ٓٞابككد
زحل ٓٞزيهتنْ.ٓٞ
 -5تتَٝر: ٙ
ثقن  ١ثق َبيفنت٘ زييت تًكيفنٖن زيهجري تككدٜس نكبري _ٚضكٝأتٝ ٞنْٗكن_ ككد وسٓدكة
اً ككٜ ٢د ٜكك٘ ّد ٝككنٍ َ ككٔ زي ًُ ككن ،٤ا ككتٍ  30انَّ ككن قكٓ ككنٖن أ زيتٓ ككدزٜظٚ .ن ككنٕ هل ككبة٤

) _ (1ت سٜف زمًف.408 -407 /2 :
) _ (2زملؿدز ْفط٘.407 /2 :
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زملت كسٓدني دٚز أ َ ٝكند َٗٓ ٜٔككن :زإلَنَ ككٚ ١زيكك ككنٚ ٤زإل ت ككنٚ ٤زيتٓ ككدزٜظ َ ككِٓٗ :مُٓ ككد
زي نؾُ( ٓٞت ٖ1888ك) ٛ ّ ،زيكنضِ زحلفٓن ٔ ٟٓٚزيػٝخ (ت ٖ1942ك)  ٚ ...ريِٖ(.)3
 ٚ -6نت٘ :
َٚدزضَن ّٚدٜبّن ٚغكناسّز ْٚنقكدّز ثق ّٕ تك ٛف ٞذكس ٜك22 ّٛ
قك ٢وزيدٜٓطٓٞو سٝنت٘ َت ًيفُّن ِّ
َككٔ ذ ٟزحلذٓكك ١ضككٓ ٖ 1339 ١كك ،زملٛز ككل ٜككّٚ 27 ّٛت ضككٓ ،ّ1921 ١تنزن كنً ثككنزّز طبككع زيكًٝككٌ
َٓٗن ٚ ،ك ٞزمل يفٛل َٓٗن آد زث سزد ٚزملهتبنت.
َ -7ؿٓٓفنت٘ :
ٚزيًغك١
ؿؿكنت :أ زيفكك٘ يف
َبيفكنت أ خمت ًٔكف زمل كنزف ٚزي ٓت ٓ
يكد اًيفف وزيدٜٓطكٓٞو اكدٓ ٠يف
ٚزثد ٚزيٓٓش ككٚ ٛزيبت ككٚ ١زيٓٓك ككد ٚزي كن ٥ككد ٚزيفًط ككفٚ ١زملٓيف ككل ٚاً ككِ زيه ككتّ ٚزيتٓؿككٓٛف
ٚزيتٓككنزٜخٚ ،دٜككٛزٕ غك س ٚ ،ككم زيسٓضككنٚ ٌ٥زملكنَككنتٚ .قككد متٓٝككصت ًكك ٕٛاككنف أ زيتٓككأيٝف
ٚزيػٓسح ٚتٓن ٍٚزملندٓ ٠زي ًُ َٚ ١ٓٝناتٗن َٔ ْنسٝك ٚ ،١أْٓٗكن طُكٌ مسك ١اؿكس زؾكيفبغة
َبيفكنت زي ًُككن ٤ؿكبغ ١زيتٓكٓٛا ٚزيت كدٓدٚ .قكد ٜطككناد ٖكرز زثَكس اًكك ٢تٗ٦ٝك ١سؾكك١
ٝك٘ يف
َتُ٥كك ١يًبككنسجني ٚزيدٓززضككني _أ مجٝككع زي ٓت ؿؿككنت -أ تأَٓككٌ َككٓٗر نك ٌٓ اككن َككٔ
ٖ ككبةٚ ،٤وزيدٜٓطك كٓٞو اً كك ٢زمؿ ككٛف َ ،ككٔ س ٝككح اسق كك٘ يًُ ككندٓ ٠زي ًُ ٓٝككَٗٓٚ ،١ذ كك٘ أ
زيتٓأيٝف ٚ ،هس ٙزة طتُٛيٛدْٚ ،ٓٞخسٜٓنت٘ زيفًطفٚ ١ٓٝزيدٓٚ ١ٜٓٝٓزيتٓس ٜٓ ٛكٚ ،١زةضكتفندَ ٠كٔ
طككل َيفنيك زي ؿكسٚ ،تًبٓك ٞسندكَ ١كٔ
نٌٓ ٖر ٙزاٛزْ أ ضب ٌٝزيٛؾ ٍٛثق دززض ١يف
ٜٗتِٓ ني ًِٖٚ .رز ٝنٕ ملن َّهٓين سؿسَ َٔ ٙؿٓٓفنت٘ َستٓب ١اً ٢سسٚف زهلذن:٤
ّ) زيتٓآيٝف ٚزيػٓسٚح:
( )1

 )1وث شنّ زييفيفنأ سدٓ زمليفنأو  :زدٓ اً ٢م ّؾشن زيصٓٚزٜن ٚزيتٓؿٓٛف.
 )2و رٍ زيهسزَ ١يكسٓز ٤زملكنَ١و( :)2غسح يسضني ١وزملٓن س ٠ني زي ًِ ٚزاٌٗو.
 )3وطفكك ١زّ كبٓني ػككسح ّ ٝككنت زيكيف ك زثن ك مكك ٞزي كدٜٓٔو( :)3غككسح ثز ككٝ ّ ١ككنت
غ س.١ٜٓ
)_ (3

ترنس زملؿندز زييت ٚقفة اًٗٝن قٛز ِ٥غٛٝا٘ ٚتتَٝر ٙاً ٢سدَٚ ،٠ن ذنست٘ ٖٓن ٗ ٛايفن ٚددت٘ َبجٛثّن ٗٝنٜٓ .خس

َجتً :ت سٜف زمًف .339 /2 :تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ .100 /3 :زيدٜٓط.21 :ٓٞ
) _ (1زيدٜٓط.43 :ٓٞ
) _ (2زملسدع ْفط٘.74 :
) _ (3زملسدع ْفط٘.77 :
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 )4وتفك ٌٝزيبند ١ٜنثدييف ١زيٛزقش ١زيبند١ٜو(َ :)4كنَ ١قنّ ٖكْ ٛفطك٘ ػكسسٗن ،تؿكٓٝد
ٗٝن َفسدزت يغٚ ١ٜٓٛتًُٝشنت ّد ٚ ١ٓٝتنزو.١ٓٝ
 )5وتٜٓٛس زثيبن مب نْ ٞزيػٓٗن و( :)5غسح  890سدٜجّن غسٜفًن.
 )6وتٖٛني زيك ٍٛزملتنيو( :)6زدٓ اًك ٢نتكن وزيكك ٍٛزملكتنيو يكنضكِ كٔ ضك ٝد زيػٓكُناٞ
زير ٟزدٓا ٢ق ف زملرزٖ زثز .١
 )7ودككٛزٖس زيفٛز٥ككد ٚشٚزٖككس زيفسز٥ككدو( :)7خمتككنززت أ زيٓٓشككٚ ٛزيفككك٘ ٚزثد ٚزيبت كك١
ٚزيٓٓكد ٚزيتٓنزٜخ ٚزيفًطفٚ ١زيتٓؿٛف ٚزيػٓ س.
 )8وزحلدٜك ١زملصاس  ١أ سٛزغ ٞزيكٗ ٠ٛزملستػف١و .أ حن ٛزاٌُ.
 )9ودزٓ ٠اكد زاٝد أ اكن٥د اًِ زيتٓٛسٝدو(َٓ :)8خ ١َٛأ زيتٓٛسٝد تكع أ ٝ 62تّن.
 )10وزيصٖٓس ٠زملكتيفف١و(َٓ :)9خ ١َٛأ زاٌُ زيٓٓش ،١ٜٛتكع أ ٝ 45تّن.
 )11وزيطٓندٛز يً ند ٟزي كٛز انغكٛزو( :)1زدٓ اًك ٢زيػٓكٝخ انغكٛز آكدَن اكن طسٜكتك٘ أ
زيتٓدزٜظٜٗ ٚ ،تِٓ وزيدٜٓطٓٞو ٘ د ّٕ قنٍ زّ ٜ٘أ انغٛز أ نتن ٘ وٖدّ زملٓنزو.
 )12وضًيفِ زيٛؾ ٍٛثق اًِ زثؾٍٛو(َٓ :)2خ ١َٛأ زيٓٓش ،ٛتكع أ ٝ 99تّن.
 )13وغ ككسح زيبد ٓٝ ٜكك١و( :)3غ ككسح يكؿ ككٝد ٠وزيبد ٓٝ ٜكك١و أ َ ككدح مُٓ ككد ك كٔ ّ كك ٞزيكنض ككِ
زحلطينٓ.
( )4

 )14وغ ككسح زيسٓد ككص زيهف ٝككٌ ككرنس اكن ٥ككد ّٖ ككٌ زيككدٓيٌٝو  :غ ككسح ملٓخ َٛكك ١أ زيتٓٛس ٝككد
يػ ٝ

ٔ اً ٓٞزاً ًٓٞٝزيتًُٓطنْ( ٓٞتٖ1347كٚ ،)ّ1928 /تكع أ ٝ 55تّن.
( )5

 )15وزي كٝد ٠زيفسٜد٠و َٓ :خ ١َٛأ زيتٓٛسٝد ،تكع أ ٝ 35تّن ،تكُٓٓٗن دٜٛزْ٘.
) َ _ (4ذِ ّاتّ زاصز٥س .156 :زيدٜٓط.27 :ٓٞ
) _ (5زملسدع ْفط٘.77 :
) _ (6زملسدع ْفط٘.61 :
) _ (7زملسدع ْفط٘.29 :
) _ (8زملسدع ْفطٜ٘ٓٚ .71 :خس َ :ذِ ّاتّ زاصز٥س.156 :
) _ (9زيدٜٓطٜٓٚ .48 :ٓٞخس َ :ذِ ّاتّ زاصز٥س.156 :
) _ (1زيدٜٓط.49 :ٓٞ
) _ (2زملسدع ْفط٘ َ .72 :ذِ ّاتّ زاصز٥س.156 :
) _ (3زيدٜطٚٚ .77 :ٓٞزدت أ ت سٜف زمًف َٚ .408 /2 :ذِ ّاتّ زاصز٥سٛٓ .156 :زٕ :وطف ١زإلاٛزٕو.
) _ (4زيدٜٓطٚ .78 :ٓٞذنس ٙأ تنزٜخ زاصز٥س زيجكنأٓٛٓ 152 /7 :زٕ :وغسح زيهًُنت زيػٓن  ١ٝأ غسح زي كٝد ٠زيػ ٝب ١ٓٝزاً١ًٝ
زيهن ١ٝو.
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 )16و تض زي تيفّ أ غسح ؾًٛزت زيكيف ابد زيطٓتّو( :)6غسح يٓـٓ دان.٤
 )17و ٛش زيغنمن أ غسح ٚزد ضٓٝدً ٟكنضِو (.)7
 )18وزيكؿد أ زيفؿدو( :)8زضنيّ ١دن

ٗٝن أ ضبزٍ س ٍٛزيتًٓكٝض.

 )19وزيكٗ ٠ٛزملستػف ١أ زيصٖٓس ٠زملكتيفف١و( :)9غسح ملٓخ ١َٛزيصٖٓس ٠زملكتيفف ١أ زيٓٓش.ٛ
ػك ز ٟٓٚأ زي ٓٓشك،ٛ
ػ زٟٓٚو( :)10غسح ملٓخَٛك ١زي ٓ
 )20وزملػس زيسٓز ٟٚأ غسح َٓخ ١َٛزي ٓ
ٚتكع أ ٝ 51تّن.
 )21وزملٓككن س ٠ككني زي ًككِ ٚزاٗككٌو( :)11ابككنز ٠اككٔ دككدٍ تؿكٓٛز زيهنتك سدٚثكك٘ ككني زي ًككِ
ٚزاٌٗ.
 )22وَٓٓ ١زحلٓٓنٕ زملٓٓنٕو( :)12دٜٛزٕ ٜػتٌُ اًَ ٢ن٥يت قؿٝدَٚ ٠كيفٛا.١
 )23وزملٛدص زملفٝد أ غسح دزٓ ٠اكد زاٝدو( :)13غسح آًَ ٢خَٛت٘ ودزٓ ٠اكد زاٝكدو أ
زي كن٥د.
 )24وزيٓٓؿض زملبر ٍٚيكسٓز ٤ضًيفِ زيٛؾٍٛو( :)14غسح ملٓخ ١َٛوضًيفِ زيٛؾٍٛو أ زيفك٘.
 )25وٖككدّ زملٓككنز ٚنػككف زي ككٛززو( :)1زدٓ اًكك ٢نتككن وَٓككنز زثغككسزف اًكك ٢كككٌ اؿككن٠
زثغسزف َٛٚزي َٔ ِٗٝزثطسزفو.
( )2

 -26 )26وزي ككٛزد ٠زآ ٓٝكك ١أ زيك كٓٓخِ يً ؿ ككن٥ـ زيفكٗ ٓٝكك١و َٓ :خ َٛكك ١أ اؿ ككن٥ـ
زيسٓض ، ٍٛتكع أ ٝ 14تّن.

) _ (5زيدٜٓط َ .72 :ٓٞذِ ّاتّ زاصز٥س.156 :
) _ (6زيدٜٓط.82 :ٓٞ
) _ (7زملسدع ْفط٘.80 :
) _ (8زملسدع ْفط٘.71 :
) _ (9ت سٜف زمًف َ .408 /2 :ذِ زملبييففنيّ .133 /10 :اتّ زاصز٥س .156 :زيدٜٓط.80 :ٓٞ
) _ (10ت سٜف زمًفّ .408 /2 :اتّ زاصز٥س .156 :زيدٜٓط.80 :ٓٞ
) _ (11زييفدٜط.39 -38 :ٓٞ
) _ (12زملسدع ْفط٘ .32 :تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ.211 /8 :
) _ (13ت سٜف زمًف .408 /2 :زيدٜٓط .79 :ٓٞتنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ. 153 /7 :
) _ (14زيدٜٓطّ .79 :ٓٞاتّ زاصز٥س156 :
) _ (1زيدٜٓط.49 : ٓٞ
) _ (2زملسدع ْفط٘.73 :
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) زيسٓضن:ٌ٥
 زضني ١ة ٔ ندٜظ(ّ :)3دن ٘ ٗن أ زّ ٜ٘أ زيػٓٗندٛ ٠زضيف ١زيتًٓٝف.ٕٛ
ّ ز ع زضن ٌ٥يًشفٓن:)4(ٟٓٚ
زثٚقّ :دن

ٗن أ ضبزٍ س ٍٛتسزدِ يب م اًُن ٤زيٓٓنس.١ٝ

زيجٓنْ :١ٝأ زملٛقٛا ْفط٘ س ٍٛتسزدِ م اًُن ٤زآ. ٛ
زيجٓنيجّ :١دن أ َطن ٌ٥كٗ.١ٝ
زيسٓز  :١ابنز ٠أ تٗٓ ١٦ث  ٞزيكنضِ مُٓد زحلفٓن ٟٓٚمبٓنضب ١ؾدٚز زاص ٤زثَ ٍٓٚكٔ
نتن ٘ وت سٜف زمًف سدنٍ زيطًٓفو َكسٓ ن ي٘ كؿٝد.٠
 زضنيتنٕ ي بد زيكندز ٔ ث سزٖ ِٝزملط د:)5(ٟٓ
زثٚي ك ك كك ٜ :٢ككرنس  ٗٝككن تسزد كك٘ ا ككٔ داٛت كك٘ ثق سك ك ٓ زملد ٜٓككٚ ١تفك ككًٗٝنٜٚ ،ب ككد ٟغ ككٛق٘
ٚسٓ ٘ٓٝثق زيبند.١ٜ
ٚزيجٓنْ ٝكك :١زدٓ اً كك ٢د ككٛز وزملطك ك دٟٓو ٖٚ ،ككّ ٞط كك َ ٍٛككٔ زثٚق ْ ،ككنقؼ  ٗٝككن زز ٤ؾ ككنسب٘
َدزابّن ثٜٓن َٔ ٙاتٍ زي بنزٚ ٠زيتًُٓٝض.
 -زضني ١أ ضٝدْ ٟن :)6(ٌٜأ تنزٜخ َٓٚنق زٝ٥ظ وّٚةد ْنٌٜو َّٚننِٓٗ  ٚسٚاِٗ.

) _ (3زملسدع ْفط٘.219 ،41 :
) _ (4زملسدع ْفط٘ .219 ،42 :ت سٜف زمًف.409 -401 /2 :
) _ (5زيدٜٓط.212 ،40 :ٓٞ
) _ (6تنزٜخ زاصز٥س زيجٓكنأٓ.449 -448 /7 :
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ثانياً  :كتاب املشرب الرّاوي يف شرح منظومة الشّرباويّ:
 -1زيك ١ُٝزي ًُ ١ٓٝيًهتن :
ثٕٓ ٖرز زيهتن َٔ ِّٖٓ َؿكٓٓفنت وزيدٜٓطكٓٞو زيٓٓشٜٓ ٛكٚ ;)7(١ي ك ٌٓ ذيكو  ٜكٛد ثق ضكٗٛي١
َن ٓدت كك٘ زي ًُ ٓٝككٚ ،١طسز ككّ ١ض ككً ٛتٓنٚهل ككن ٚسط ككٔ ض ككبهٗن ٚؾ ككٝن تٗن .ثق دنْكك زٖتُ ككنّ
ت اكٔ ّؾككشن
قًُكن ًٜفكة ثيٗٝكن ّؾكشن زمليفكٓٛةت زةْتبكن ٙكك ً
زملبيكف مبطكن ٌ٥ييفٝفك ،١يف
يف
ػ زْ ٟٓٚخُٗكن ػكٗند ٠وزيدٜٓطكٓٞو ْفطك٘ٚ ،ة ّدٍٓ
زمل تؿسزت ،ثقن  ١ثق ّْٓ٘ غسح ّدند زي ٓ
اًكك ٢ذيككو َككٔ نجككس ٠غككسٚسٗن ،اًكك ّٕٓ ٢نجككس ٠زيػٓككسٚح ة تككدٍٓ اًكك ٢زيؿٓك  ١ ٛكككدز َككن
نًك٘
تدٍٓ اً ١ُّٖٓٝٓ ٢زملػسٚح; ٌ نجريّز َن ز ة زيػٓسٚح زملت ٕٛثق َسزت انيٖٚ .١ٝكرز يف
د ككٌ وزيدٜٓطك كٓٞو ٜػ ككسسٗن ٜٚكك كدَٓٗن أ ّٚق ككض ؾ ككٛز ّٚ ٠طك ك ٚد كك٘; يته كك ٕٛأ َتٓ ككنٍٚ
زملبتد٥ني يًفِٗ ٚزحلفاٚ ،زملتُسٓضني يًتبؿٓس ٚزةضتٓ٦نع.
ٖرز زيتٓتقض زملػسق ٞزملغس  ٞنػف يٓن اكٔ هكس َٓٗذك ٓٞقكنز أ ّؾك ٍٛزيٓٓخسٜكنت
زحلدٜجَ ،١بًّٓٝن أ ّضنض٘ اً ٢طدٜد زملفنٖٚ ِٝزملؿيفًشنت نًيفٗكن كد ٕٚزضكتجٓن ٤ثْٓٗكن
َفنتٝض زي ًٚ ،ّٛاًْ ٢كد زمززٚ ٤متشٝؿٗن ٚزيتٓ ك ٝاًٗٝن ػهٌ َٓٗذ ٓٞدقٝل.
ٚ

ك ككد وزيدٜٓط ككٓٞو قك ككسٚز ٠أ ّٕ ٜكك ككع اًٝك كك٘ غك ككسسّن اك ككسٖٚ ،ك كك ٛزمل ك ككسٚف ٛقك ككع

زحلٛزغك كك ٞاًك ككَ ٢ؿ ككٓٓفنت٘ نُك ككن ك ككٌ أ وزيصٖٓك ككس ٠زملكتيففك كك١و زيك ككيت غك ككسسٗن كككوزيكٗ٠ٛ
زملستػف١و ثِ ٚقع اًٗٝن سنغ ١ٝوزحلدٜك ١زملصاس ١و.
هلككرز ّ كٔٓ ّْٓكك٘ يككٛة تًككو زملطككشَ ١ككٔ زيطٓككٗٛيٚ ١زيبطككنطٚ ١زيٛقككٛح زيككيت تبككد ٚاًكك٢
َتَض نتن وزملػس زيسٓزٟٚو يهنٕ ي٘ غإٔ اس آد وزيدٜٓطٓٞو ٚآد تتَٝكرَ ٙكٔ كد،ٙ
ٚأ جمنٍ زيدٓزع زيٓٓش ٟٓٛزيتٓ ً ُٓٞٝاً ٢زي ُ .ّٛايفكن ٜخٗكس يٓكن أ كري ث ٗكنّ ّٕٓ زيػٓكسح
قككد ًككا ّٖدز كك٘ زيككيت سكدٓدٖن وزيدٜٓطكٓٞو أ دزٜكك ١زيهتككن  ،سٝككح قككنٍٜ...« :ككتُِٓ ٛز٥ككدٖن،
ٜٛٚقض َكنؾدٖن; يٓٝتفع ٗن َٔ اين ٗن َٔ ؾغنز ّٚةد زملبَٓني(.»)1

) _ (7قنٍ وزيدٜطٓٞو أ ثدنش ٠زيػٓٝخ مُٓد ٔ زحلنزٓ مُٓد :طزدصص
َٚكن يٓن َكٔ َٓض زيككّٛٓٝ

َٔ ضكن٥س زملٓجٛز  ٚزملٓخّٛ

ننيفٛش ٚزملٛدكص ٚزملكتيفف٘
)(1

ٚزملػس زيتٓشفٚ ١زملصاس ٘

زثغ نز 45 :طٚص

_ زملػس زيسٓز ٟٚأ غسح َٓخ ١َٛزيػٓ ز :ٟٓٚمُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ زيدٜٓطَ ،ٓٞهتب ١شز ١ٜٚزهلنٌَْٚ ،ط  ١أ َهتب ١انَس

مف ،ٞ ٛزاًف.3 :١
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ٚة غككويف أ ّْٓ ك٘ ٚؾككف نتن كك٘ ٗككر ٙزثٚؾككنف ستٓككٜ ٢تفككند ٣ايفككس زيتٓكًٝككد ّٚ ،قككد
ٜه ٕٛذيو َدسّن يٓفط٘ اسز خمسز زيتٓشدٓخ نيٓٓ ُٚ ١زيٓٓؿض يكنزئ زيهتن .
َٗٓ -2ر زيدٜٓط ٓٞأ غسس٘:

 - 1زملٓٗر زيفٓٓ:ٓٞ
ة ميهٓٓككن زيككك ٍٛككإٔٓ وزيدٜٓطكٓٞو ننْككة يكك٘ زحلسٜٓٓكك ١زمليفًككك ١أ زاتٝككنز طسٜككك ١اككسض
آنؾس زملندٓ ٠زيٓٓش ٌ ،١ٜٓٛثٕٓ تكط ِٝآنؾسٖن دنَ ٤يفن كًن ملن زمس٘ زملؿكِّٓف ضكن كًنٗ ،كٛ
ٜتتبٓع َن دن ٤أ زملٓخ ١َٛن ّن ن ّن ٝ ٚتّن ٝتّن.
 ٚميٓ كك٘ زي ك ككد زملكك ّ َ ككع زيػٓكك ز ٟٓٚأ دز ٜكك ١غ ككسس٘ َ ككٔ ّٕ ٜيفككٓٛف كنز ٥كك٘ دٕٚ
تيفٜٛككٌ ٚة متشٓككٌٜ ّٚ ،كيفككف يكك٘ َككٔ زٚض زي ٓٓشكك ٛشٖككٛزّز ،ايفسٖككن زيًيفُشكك ١زيدٓزيككٚ ١زملٓٗككٌ
زيكسٚ ٜزيػٓنٖد زيٛزقض.
نًٗكنٝ ٚ ،كنٕ زثٚدك٘ زيٓٓشٜٓ ٛكٚ ١زي ٓٓهكة زيبت ٓٝك،١
هنٕ ي٘ ككٌ تٛقكٝض زملؿكيفًشنت يف
ٚزيتُٓجٝككٌ ملككن ٜطككتٛد ذيككوٚ ،زيفٛز٥ككد زيككيت ىٝككٌ اًٗٝككن َتكك ٢داككن ٙثق ذيككو دزاككٞ
زإلسطنع مبًٌ زيكنزئ َٔ دضنَ ١زملندٓ ٠زمل سٚق .١ذن ٤غسس٘ اً ٢حنَ ٛن :ًٜٞ
ػك زٚ .)1(ٟٓٚقكد ّٚزدٗ ٙكرز زي ٓكٛزٕ
ّ ) آٛزٕ زيهتكن  :زملػكس زيكسٓز ٟٚأ غكسح َٓخَٛك ١زي ٓ
زحلفٓن ٟٓٚأ وت سٜف زمًفو(ٚ )2اندٍ ْٜٗٛم أ وَ ذِ ّاتّ زاصز٥سو(.)3
) ايفبكك ١زيػٓككسح ّ :ككنٕ ٝكك٘ زيغككسض َككٔ ٚق ك ٘ ٖككرز زيػٓككسح َسد ّككن ذيككو ثق ضككببني
زٝ٥طني ُٖن:
ػ ز ٟٓٚزيفٓٓٚ ١ٓٝزي ًُ.١ٓٝ
 قَٓ ١ُٝخ ١َٛزي ٓ ادّ ٚؾ ٍٛغسٚسٗن ثيٚ ٘ٝثق تتَٝر.َّٙٓٚن زثٖدزف زييت زمسٗن ٗ:ٞ
 ّٖ ككدزف ت ً ُٓٝٝكك :١تتُجٓ ككٌ أ وتتُ كك ِٝزيفٛز ٥ككدو ٚ ،وتٛق ككٝض زملكنؾ ككدو ي ٝككتِٓ
زضت ٝن ٗن ٚسفخٗن.

)(1

_ قنٍ أ ايفب ١زيػٓسحٚ...« :مسٓٝت٘ نملػس زيسٓز ٟٚأ غسح َٓخ /١َٛزيػٓ ز.»...ٟٓٚ

)(2

_ ت سٜف زمًف.408 /2 :

)(3

_ ّاتّ زاصز٥س.156 :
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 زْتػنزٖن ني زيٓٓنغ ١٦اً ٢سزز زْتػنز وزملكدَٓ ١زمدس١َٓٝٚو.
ز ) َكدَٓ :١غسح ٗٝن زيبطًُّٚ ١اس ٗن ثِٓ ُّٖٓٝٓ ٔٓٝتٗن أ دز ١ٜزيٓٓؿٛف.
ٚقد قطِٓ نتن ٘ ثق مخطٛ ّ ١ز :
زيبن زث : ٍٓٚأ زيهتّ َٚن ٜتأييفف َٓ٘:
ا كسٓف ٝكك٘ اًككِ زي ٓٓشكك ٛيغ ك ًٚ ١زؾككيفتسّنٚ ،ذنككس َٛقككٛا٘  ٚن٥دتكك٘ ٚٚزق ك ٘  ٚكككً٘
ْٚطبت٘ ٚزمس٘ ٚسهُ٘.
ث ك ِٓ ا كسٓف زيػٓككنزح زيهككتّ آككد زي ٓٓشككنٚ ٠زيًيفغككٜٓٛني ٚزيفكٗككنٚ ٤زملككتهًيفُني ٚ ،كّ ٔٓٝدككصزٙ٤
ٚاتَنت نٌٓ دصٚ .٤أ زحلدٜح أ زي تَنت ٚقف آد ت سٜكف زةضكِ ٚزيف كٌ ٚزحلكسف
تٛقكف آكد اتَكنت نك ٌٓ دكص٤
يغٚ ١زؾيفتسنٚ ،ؾٛز تسنٝك ٖكر ٙزيهًُكنتٚ ،نكريو يف
سطبُن ذنس ٙزيٓٓن ِ.
زيبن زيجٓنْ :ٞأ زإلاسز زؾيفتسّن:
اسٓف زإلاسز يغك ٚ ١زؾكيفتسّن ،ثك ِٓ طكدٓخ اكٔ ّْٛزاك٘ َٚكن ٜٓك ٛآكَ٘ٛٚ ،زقكع نك ٌٓ
ْٛا اً ٢سد.٠
زيبن زيجٓنيح  :أ َس ٛانت زثمسن:٤
ػككنزح ت سٜككف زملس ٛاككنت ٚضككب
ٖٚككرز زيبككن ّن ك ّ ككٛز زيهتككن  ،كككد تٓككنٝ ٍٚكك٘ زي ٓ
تكدميٗن اً ٢زمل فٛقنت ٚزملٓؿ ٛنت ٚ .دّٖن نيفناٌٚ ،ثٓٓكٓ ٢ن٥ك زيفناكٌ ،ثكِٓ زملبتكدّ.
ثِٓ عح زيٓٓٛزضخ.
زيبن زيسٓز ع  :أ َٓؿ ٛنت زثمسن:٤
يكد زغتٌُ ٖرز زيبن اً ٢غسح َٓؿ ٛنت زثمسن ٤زيطٓب  ١اػس:
دّٖن نملف  ٍٛزمليفًل ،ثِٓ زملف  (٘ٝ ٍٛسف زيصَٓنٕ ٚزملهكنٕ)ٚ ،زملف ك َ ٍٛك٘ ٚزملف كٍٛ
ي كك٘ ٚزض ككِ ة زيٓٓن  ٝكك ١يًذ ككٓظٚ .زملٓ ككندٚ ،٣زحل ككنٍ(زملفسد ٚزاًُ ككٚ ،)١زيتُٓ ٝٝككص ّٚقط ككنَ٘،
زةضتجٓن ّّٓٚ ،٤غسح ك ١ٓٝزملٓؿ ٛنت رنس ننٕ ٚزضِ ثٕٓ ٚزيتٓٛز ع زمُط.١
ٚاًك كك ٢زي كك ٓس ِ َك ككٔ تػ كك ٓ ٖك ككر ٙزملبنسك ككح أ زيهت كك زيٓٓشٜٓٛك كك ٚ ١ك ككصززَ ٠ندٓتٗك ككن ثةيف ّٕٓ
وزيدٜٓط كٓٞو أ ٖككرز زيبككن زضككتيفنا أ غككسس٘ ّ ٝككنت زملٓخَٛككٜ ّٕ ١طككك ٞتتَٝككر ٙنيكككدز
زيرٜ ٟس ِٜٗٚتيفبٝكًن يًٗدف زملسضٚ ّٛزي ٗد زملأاٛذ.
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زيبن زمنَظ :أ خمفٛقنت زثمسن:٤
غسح أ ٖرز زيبن زمل فٛض يغٚ ١زؾيفتسّنٚ ،ذنس اٛزٌَ زمفم ّٚقطنَ٘.
 تك ِٜٛزملٓٗر :
ككن َكٔ زيبٛزاكح
د ّٕ اسقكة َكٓٗر وزيدٜٓطكٓٞو أ ٖكرز زانْك ْسٜكد ّٕ ْكتًُٓظ ّ
زييت سدت ك٘ ةْتٗكنز َجكٌ ٖكرز زثضكً ٛأ غكسح آنؾكس زملكندٓ ٠زيٓٓشٜٓ ٛكٚ ،١طسٜكك ١ز يفك٘
هلن َع كٗن كّن ،عٝح دن٤ت اني َٔ ١ٝزي ٓن ٜٔٚثةيف آكن ٜٔٚزث كٛز ّ ٚزيتٓٓبٗٝكنت.
ٚذنس اؿن٥ؿ٘ زيفهس ١ٜٓزيتٓ ًّ ١ُٓٝٝثٓن ٤زيػٓسح.
يكد ضبل ّٕٓ وزيدٜٓطٓٞو

تهٔ ي٘ زحلسٓ ١ٜٓزمليفًك ١أ تفسٜكع زملكندٓ ٠ثق ّ كٛز مخطكّٚ ١

ثة ّ ٕٓ يك٘ ذيكو ٖٚكَّ ٛكنّ زث ٝكنت زمُطكني أ ّٕ ٜػكسسٗن
زاتٝنز َٛزقكٗ ٝن زثضنضك ،١ٓٝيف
سطكك زثٖ ككدزف زي ككيت ٜسزٖ ككن َٓنض ككب .١ن ككإٔ ٜك ككف آ ككد ّْ ٟٓكيف ككٜ ١هػ ككف َ ككٔ اتهل ككن
زيغنَم َٔ زملطنٚ ٌ٥زي ٜٛـ َٔ زثيفن .
ػكسح ٖك ٞزيرٖٓٓ ٓٝك ١زيسٜٓنقكٚ .١ٓٝتتُخٗكس
ٚميهٔ زيك ٍٛإٔٓ َكن ميٓٝكص وزيدٜٓطكٓٞو ّثٓكن ٤زي ٓ
أ تكط ُ٘ٝم زملطن ٌ٥ثق آنؾس ٚنٌٓ آؿس ثق ثقطنّ سا.١ٓٝ
َّ ٚككٔ اككتٍ َككن ٜكك ٘ َككٔ تٓبٗٝككنت ٛ ٚز٥ككد ٚاككٛزّ اكك زْتٗن٥كك٘ َككٔ نكٌٓ َطككأي.١
ٚقد ًا ت دزد ذيو  35تٓبّٗٝن  4ٚاٛزّ ٚاتؾ ٚ ١ن٥د .٠ستٓٚ ٢ي ٛطكنٍ ذيكو َٓك٘ ،ثكِٓ
ٛ ٜد يٝهٌُ َن دّ غسس٘ .نإلقن  ١ثق زضتشككنز ّيفكن زملٓخَٛكٚ ١زضكترننز َكن ّغكنز
ثيَ ّٚ ٘ٝن ضٛٝقٓش٘.
ٚنككرز زاتُككند ٙاًكك ٢زةستُككنةت زيككٛززد ٠أ غككسح ّيفككن زملٓخَٛكك ١ػككسل ّٕ وككدّ
زملككندٓ ٠زيٓٓشٜٛكك ،١نُككن أ قٛيكك٘ اككٔ وٚشٜككد نيٛغككنً ٠ككٞو« :ىتُككٌ آككدٜ ّٕ ٟكككسّٚ :شٜككد_
هطككس زي كصٓزٚ ..._٤زيتٓكككدٜس ٚشٜككد اًككَ ٢ككن تكككدّٚ ...ىتُككٌ ّٕ ٜكككسّٚ :شٜككد _ فككتض زي كصٓز٤
ٚضككه ٕٛزيٝككنٝ _٤هكك ٕٛزمسّككن َس ٛاّككنٚ .»..قٛيكك٘ٚ« :زاككدٍ _ ني كدٓزٍ زملًُٗكك _١زمؿككنّ،
ٜٚؿضٓ ّٕ ٜكسّ نمل ذُٓ َٚ ١ن ٙزيفسح» ّٚ .قٛي٘ٚ« :ىتٌُ ّٕ ته ٕٛاًك ٢ن ٗكن ثغكنز ٠ثق
زحنيفنل زتب ١زحلسف».
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ٖككرز ٚثٕٓ تككأثٓس ٙككنيفهس زيسٜٓنقكٚ ٓٞزملٓيفككٜ ٓٞتذًيفكك ٢أ زضككت دزّ َؿككيفًشنت زي ًُككني
َجك ككٌ« :زةضك ككتغسزم _ زةضك ككتكسز _ ٤سنؾك ككٌ َك ككن ميٓك ككع _ سنؾك ككٌ زملكك ككنّ _ ٗ ُ ٚك ككن _
ٚزسّشْن _ زغتُنٍ _  ٚناًُٚ _ ١زثز  َٔ ١زي ػس.»... ٠
َّٓٚككن طسٜكتكك٘ أ زيػٓككسح وْٓٗككن ٚثٕ ننْككة َٛز ككك ١يككب م غككسٚح زثيفٓٝككٚ ١زمدسَٓٝٚكك١
زييف ككت أ ؾ ككٓنا ١زإلا ككسز
 ٟي دس ٝٓ َٚكك١و ّ ٚومت ككس ٜٔيف
ٚزثشٖس ٓ ٜككَ ١ج ككٌ :وغ ككسح زثشٖ ككس ٓ
وزمل تُد اً ٢زإلاسز

ك َٛ ّٚ .ؾٌ زييفيفت وغسح قٛزاد زإلاسز و ة ٔ ٖػنّ زمل تُكد

اًكك ٢غككسح زثيفككن غككسسّن يغًّٜٛككن ّ ٚزؾككيفتسًّٝنً .ككِ تهككٔ سقّككن ةيتككصزّ نككٌِّ غككنزح َككٔ
ٖبة ٤نملا.
َّٓٚككن وزيدٜٓط كٓٞو كككد متٓٝككص ػككسح ن كٌٓ زثيفككن زهلنَٓكك( ١زيهًُككنت زملفككنتٝض) أ زيبٝككة
ذُٝكن ثك ِٓ زؾكيفتسًّٝن آكد زي ٓٓشكنٚ ٠زيفكٗكن ٚ ٤زملكتهًيفُني ًغكة مخطكني يفخكك،١
ًّ
غكسسّن َ
كتً أ غسح نق ٞزيهًُنت ٚثاسز َن زقتك ٢ثاسز ٘ٚ ،زيتٓ ك ٝاًك ٢زملطكن ٌ٥زيٓٓشٜٓ ٛك١
ٚزضك ككتدززى َك ككن ّ فًك كك٘ زيٓٓك ككن ِ ...ث  ،دٜ ّٕ ٕٚتك ككٛزْ ٢اك ككٔ زيتٓيفك ككسم يًذنْ ك ك زيبت ك كٓٞ
ٚزيفكَٗ ٓٞجًُن ضبل ذنس.ٙ
دكن ٜهػككف يٓكن اكٔ هكس وزيدٜٓطكٓٞو
يكريو ميهكٔ زاتبكنز نتككن وزملػكس زيكسٓزٟٚو يٛذ ّ
ٚطسٜكت٘ أ ت ً ِٝزيٓٓش،ٛ

ٜهٔ  ٘ٝزيتٓذدٜد زيػٓكهً ّٚ ٓٞزهلٝهًك ٓٞأ يكٛذز غكسح زملكندٓ٠

زيٓٓش ١ٜٓٛكدز َن ننٕ ٜسٜد تٛؾ ٌٝزملندٓ ٠ثق زيسٓز بني أ َ س ك ّ ١كٛز زي ٓٓشك ٛزثضنضك١ٓٝ
اً ٢سزز ؾنس زيٓٓخِ.
أ سني كَٗٓ ٞر زيدٓززض ١زيٓٓش ١ٜٓٛآد وزيدٜٓطٓٞو اًَ ٢ن ننٕ اًٝك٘ آكد ضكن ك.٘ٝ
َ ٖٛٚن ضٝأتٝ ٞنْ٘.

 - 2زملٓٗر زي ًُ:ٓٞ
ّ) زملؿيفًض:
يكككد زض ككت دّ وزيدٜٓطك كٓٞو أ غ ككسس٘ َؿ ككيفًشنت اد ٜككد ٠يًبؿ ككسٜٓنيٜ ٚ ،ه ككٔ  ًٜككصّ
ْفط٘ ريو ،كد زضت ٌُ أ م زثسٝنٕ زملؿيفًشنت زيه.١ٓٝ ٛ
كد زضت ٌُ َؿيفًض زمفكم ٚزاكسٓ ٚ ،كسٓم ُٗٓٝكن أ قٛيكٜ٘ٚ« :تُٝكص زةضكِ ّٜكّكن
َ ككن ا ككدز ٙككناس  ٖٚككٚ ٛزمف ككم ٚزس ككد ،ثةيف ّٕٓ زاك ك ٓس اب ككنز ٠زيبؿ ككسٜٓني ٚزمف ككم اب ككنز٠
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طكتٓ١وٚ ،وة زيٓٓن ٝك١
زيهٓٝ ٛني»  .نُكن زضكت ٌُ َؿكيفًض وزثمسكن ٤زمُطك١و ٚوزثمسكن ٤زي ٓ
يًذٓظو ٚوة زي ٓت ١٥و ...ث .
نُك ك ككن زضك ك ككت دّ زي دٜك ك ككد َك ك ككٔ زملؿك ك ككيفًشنت زيبت ٓٝك ك ككْ ١ك ك ككنٖصتَ 38ؿك ك ككيفًشّن(،)1
ٚزملؿيفًشنت زيدٓ ١ٜٓٝٓز ة أ َ 26ؿيفًشّن.
) زةضتػٗند:
 زيكس ٕ زيهس: ِٜ
ة
نجس زةضتػٗند نمٜنت زيكس ْ ٓٝك ،١ككد ًغكة َٛزقكع زةضتػكٗند ٗكن حنكّٛز َكٔ ضك ٓ
ٚثتثكني َٛقك ّنٖٚ ،ككرز زي ككدد يكٝظ نيكًٝككٌ ثذز َككن قككٝظ عذكِ زيهتككن ; ٖٚككرز ْككنتر اككٔ
زيجٓكن كك ١زيدٜٓٓٝٓكك ١زملتػ كبٓع ٗككن ؾككنسب٘ٚ ،زٖتُنَكك٘ ككنيكس ٕ ّ ؿككض نككتّ اس كٖٚ ،ٓٞككَّ ٛككس
 ٜيف ٞزيهتن ُّٖ ١ٓٝانؾٓٚ .١قد ّآٌ وزيدٜٓطٓٞو رنس ّؾشن زيكسز٤زت.
 زحلدٜح زيػٓسٜف :
 ٟيككد ٣وزيدٜٓط كٓٞو أ نتن كك٘ٚ ،ز ٓتبككع أ ذيككو ضككًف
ْككدز زةضتػككٗند نحلككدٜح زي ٓٓبككٓ ٛ
قًُككن ٜطتػككٗد ٕٚنثسندٜككح َتككرزٓاني ككأ ٕٓ نككجريّز َككٔ زثسندٜككح زٜٚككة
زي ٓٓشككن ٠زيككر ٜٔيف
نمل ٓ.٢
ٚزاككدٜس ني كرٓنس ّٕٓ زثسندٜككح زيتكك ٢ذنسٖككن _ٖٚكك ٞمخطكك_١

ٜطككتدٍ ٗككن اًكك٢

ؾشٓ ١زيكناد ٠زيٓٓشٚ ،١ٜٛثُْٓن ذنسٖن متنغّٝن َع َٓٗذ٘ أ غسح زملفسدزتٚ ،داكِ زيفهكس٠
ت كٛيك٘ « :نكٌٓ َّكس
زيسٓزَ ٞثيٗٝن آد زضتيفسزد .ٙقنٍ أ سدٜجك٘ اكٔ زيبطكًُٚ« :١اُك ً
ذ ٟككنٍ ة ٜبككدّ ٝكك٘ بطككِ زهلل ٗككّ ٛقيفككع»(ٚ ،)2قككنٍ أ سدٜجكك٘ اككٔ زيٓٓخككسٚ...« :زيطٓككتَ١
يً سض ٚزيدٓ ٜٔأ زيتٓبناد أ زحلُٚ ،٢أ زحلكدٜح زيؿٓكشٝض  ..:نكنيسٓزاٜ ٞساك ٢سكٍٛ
زحلُ.»)3(...٢

)ٜ _ (1فٓٓد ٖرز َن ذٖ ثي ٘ٝو ٔ ق١ٓٝو َٔ ّٕٓ زييفيفًب ١زملبتد٥ني ة ٜتنح هلِ سؾ ١زيهػف أ زملطن ٌ٥زيبت  ّٕٓٚ .١ٓٝزيبت ١
_ صاُ٘_ غ ٤ٞنُني ّٚ ٓٞتسف اكًٜٓ .ٓٞخس :زيدٜٓط.84 :ٓٞ
) _ (2زملػس .5 :
) _ (3زملؿدز ْفط٘.112 :
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 زثَجنٍ :
 ٜكك ٍٛوزيدٜٓطككٓٞو زثَج ككنٍ زٖتُنَّ ككن أ جم ككنٍ زةضتػ ككٗند َّٓٚ ،ككن زضتػ ككٗند ٙمب ككجًني
ٝبككدّْٓ ٚكك٘ اًكك ٢ضككب ٌٝزيتٜٓٓٛككع َككٔ زيٓٓؿككٛف يككٝظ ككري ،ككدي ّْٓ ٌٝك٘ ّٚزدُٖككن أ َٛقككع
ٚزسد َتتن ني ،ثقن  ١ثق ّٕٓ هلُن ْفظ زملكس .
ٜٚب ككد ّٕٓ ٚوزيدٜٓطك كٓٞو ّززد ّٕ ٜه كك ٕٛغ ككسس٘ َ تُك كدّز أ جم ككنٍ زةض ككتدةٍ نيػٓ ككٛزٖد
زيكس ْٓٝككٚ ١زيػٓك س ١ٜٓعهككِ ثكن تكك٘ زيدٜٓٓٝٓككٚ ١زيتٓهٜٓٝٓٛكك ١نُككن ٖككَٓ ٛتػككس آككد زيػٓ كسٓزح أ
ٚقت٘.
 زيػٓ س :
يك ككد سف ككٌ وزملػ ككس زيك كسٓزٟٚو ػ ككٛزٖد غك ك سً ١ٜٓغ ككة  59غ ككنٖدّز مب ككن  ٗٝككن زثززد ٝككص
ثة ثذز ت يفًكل زثَكس كٓخِ حنك ،ٟٓٛنُكن
ػكنزح ة ٜٓطك زث ٝكنت ثق قنًٗٝ٥كن يف
زي ٓت ًٚ .١ُٓٝٝزي ٓ
ػكنٖد ،كٌ قكد ٜهتفكٞ
ة ٜتكٓٝد رنس زيبٝة ننَتً ،ككد ٜهتفك ٞػكيفس سٝكح َٛقكع زي ٓ
هًُكك ،١قككنٍ ككد ت سٜككف زيهككتّ« :قكك ٍٛزملؿ كٓٓف( :قككنٍ اًككَ )ٞككٔ تتُٓكك ١زيتٓ سٜككف; ثْٓٓككن
ت ككد متككنّ زي ٓت سٜككف نُككن قٝككٌ أ قكك ٍٛز ككٔ
ّاككرْن َٓكك٘ زإل ككندٚ ٠زيكؿككدٚ ،يككٝظ متجككً ٝ
َني ككو :وننض ككتكِو (ٚ .»)1ق ككنٍ أ سدٜج كك٘ ا ككٔ س ككسٚف زاككسٓٚٚ« :ز ٚز ٓ نكٛي كك٘ :وٚي ٝككٌ
نُٛز زيبشسو(.»)2
ز ) طسٜك ١زيتُٓج:ٌٝ
ثٕٓ زٖتُ ككنّ وزيدٜٓطك كٓٞو نيتُٓج ٝككٌ أ غ ككسس٘ ٚزق ككض أ نتن كك٘; ثُٖٓٓٝت كك٘ أ تٛق ككٝض
زيكناككد ٠زيٓٓشٜٓ ٛكك ;١ثذ يكك٘ َككٔ تطككٗ ٌٝزةضككت ٝن ّثٓككن ٤زي ًُ ٓٝكك ١زي ٓت ًٝٓ ُٝككٚ ١زةضككّدنا
ُٝن د َن ة وفٜٚ ..٢خٗس زٖتُنَ٘ ٗن دًٝنًّ َٔ اتٍ ت ًٝك٘ اًَّ ٢جً ١زملٓخَٛك،١
ًًكك٘ دزٓ ٙكككد ّدككند.»...
زيًككف ،يف
أ قٛيككّ٘ٚ ...« :غككنز ثق َّجًتٗككن َس ٓت ّبككن هلككن اًكك ٢تست ٝك يف
ٚيرٖن كك٘ _نُككن ضككبكة زإلغككنزَ _٠ككرٖ زيكككنً٥ني ككإٔٓ زملجككنٍ دككصَ ٤ككٔ زيتٓ سٜككفٚ ،ز ككِ
زاتُككند ٙاًككَّ ٢جًكك ١زملٓخَٛككٚ ١غككسسٗن نُككن ٖككٚ ،ٞاًكك ٢زثَجًكك ١زيككٛززد ٠أ زي ٓٓؿككٛف
زملطتػٗد ٗن وٕٓ َن ّٚزدَّ َٔ ٙجً ١يٝظ ني كدد زيٝطكريً ،ككد ًكا ت كدزدٖن َ 322جكنةً،
َٛ ٖٞٚشٓا ١سط زاد ٍٚزيتٓني:ٞ
) _ (1زملؿدز ْفط٘.21 :
) _ (2زملؿدز ْفط٘.115 :
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زقِ زيبن

1

2

3

4

5

ادد زثَجً١

59

98

84

65

17

َّٓٚن أ طسٜكت٘ أ زيتُٓج : ٌٝكد زاتُد أ تٛقٝض زيكٛزاد اً ٢ادٓ ٠طسم:
َٓٗن ذنس زيكنادٚ ٠ميجٌٓ هلن َبنغس ٖٞٚ ٠زيغنيبَ ١جٌ سدٜج٘ أ زٚز

زم أ

قٛي٘ٚ ٖٛٚ« :زسد َٔ زثز  :١زث ٍٓٚزيكُٓري حن :ٛشٜد قنّ ّ ٚ ،ٙٛزيجٓنْ :ٞزضِ زإلغنز٠
حن ﴿ :ٛوَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ).»)4( ﴾(3
ٚقك ككد تك ككٓ هظ زي ًُ ٓٝك ككٝ ١طك ككتٓتر زيكٛزاك ككد ك ككد اك ككسض زثَجًك كك ١نُك ككن أ قٛيك كك٘:
«ٚ...زضتفٝد َٔ ٖرز زملجنٍ ٚزملجنيني زيطٓن كني ّٕٓ زم ٜأتَ ٞفسدّز  ٚس ًن ٚجمسٚزّز».
ف ٚزي ٓٓػكس زملس ٓتك حنك ٛقٛيك٘:
زيًك ٓ
ّٜ ٚرنس ادٓ ٠آنؾس ث ِٓ ٜأت ٞنثَجًك ١اًك ٢طسٜكك ١يف
« ًًهطككس ٠ثتثككَٛ ١زقككع :زةضككِ زملفككسد زملٓؿككسف ّ ٟزملٓ كٚ ،ٕٓٛمجككع زيتٓهطككري زملٓؿككسف،
ٚمجع زملبْٓح زيطٓن  ...حنَ :ٛسزت صٜد ٚزدنٍ َٚطًُنت».
ٚقككد

ُككع ككني ّضككً ٛزيًيف كفٓ ٚزيٓٓػككس زملستٓ ك  ٚككني زي كدَٓر غٝكك ١زةاتؿككنز ،قككنٍ ككد

تكطكك ِٝزيكٓككُن٥س ثق قطككُني :قطككِ يًشنقككس ٚقطككِ يًغن٥ك  ٚ ...« :ك َيفن كككّ ١ابككنز
ٖ ككر ٙزملبت ككد ت ث ككسزدّز ٚمج ّ ككن ٚت ككرنريّز ٚتأْٝجّ ككن ،حن كك ّْ :ٛككن َ ككبَٔ ٚحن ككٔ َبَٓ كك ّْٚ ٕٛككة
َككبَٖٔٚ ،...ككَ ٛطككًِ ٖٚككَ ٞطككًُُٖٚ ١ككن َطككًُنٕٛ »...زقككض ّٕٓ زثَجًككَ ١ت ًيفككك ١هككت
زيكطككُنيَٚ .جككٌ ٖككرز زيتُٓجٝككٌ ة ىتككنز ثق َصٜككد مت ٓككٔ يككد ٣زملككت ًيفِ ،ككٌ تتٓفككل َككع َككن
ٜتُٓٝص ٘ زيػٓسح َٔ زيتٓٛقٝض ٚزيتٓبط. ٝ
ٚميهٔ تؿٓٝف ٖر ٙزثَجً ١عط ٚق ٗن ثق ثتثّ ١قطنّ:
ّ ) َّجًَٓ ١كٛي َٔ ١زيهت زيٓٓشَ ،١ٜٓٛجٌ:
 قس شٜد اُسّز.
 عطبو دزِٖ.
 ة تأنٌ زيطُٓو ٚتػس زيًيفنب ...ث .

) _ (3زثاسزف.26 :
) _ (4زملؿدز ْفط٘.69 :
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) َّجً ١دزييف ١اً ٢زيجٓكن  ١زيدَٓ ،١ٜٓٝٓجٌ:
 دًطة ٛم زملٓ .
 ؾُة  ّٜٛزمُٝظ.
 ؾًيفٝة ٚضًيفُة اًّ ٢محد ...ث .
ز ) َّجً ١دزييف ١اً ٢زحلني ١زيٓٓفطٚ ١ٓٝزةقتؿندَ ،١ٜٓجٌ:
 ق ٍٛزثاُ :٢وٜن زدٌ ار ٝدٟو.
َّ ط ٢زيفكري أ ثطُنز.
 ننٕ زيػٓٝخ غن ًّن ...ث .
د) زيتٓ ً: ٌٝ
يكد زٖتِٓ وزيدٜٓطٓٞو ت ً ٌٝزيكٛزاد ٚزمزز ٤زييت زاتُدٖن ٚزملؿيفًشنت زيكيت  ٚيففٗكن
ؾكٌ ثيٗٝكن
زيًغكٚ ،ٟٛزثؾك ٍٛزيكيت تٓ ٛ
زٖتُنَّن نبريّزٚ .زي ٓت ً ٌٝآد ٜ ٙتُد اًك ٢زيٛزقكع يف
أ طسٜل زضتكسز ٤كم زي ًكٌ زيٓٓشٜٛك ،١نُكن أ قٛيك٘ٚ« :مسٓٝكة ّ كنٍ زيكًك ٛيكٝكنّ
َ نْٗٝككن نيكً ك ; ثْٓٗككن تسدككع ثق َ ٓككٝني :زيخيف كٔٓ ٚزي ًككِٚ ،ن ك ٌٓ َُٓٗككن مًيفكك٘ زيكً ك »،
ٚقٛي٘ٚ« :مسَٓ ٞفسٓ ًن; ثٕٓ َن قبٌ وثةيفو تفسٓغ يً ٌُ ُٝن دٖن.»...
ٚقكد  ٜتُكد ّسٝن ّْكن اًك ٢زإلمجكنا ٚزي ككٌ ،نُكن أ قٛيك٘ٚ« :ة زز كع هلكن ومجكنا َكٔ
 ٜتدٓ ٘ ٚدي ٌٝزحلؿس».
ٚن ككرز زاتُ ككند ٙاً كك ٢زملٓيف ككل أ ت ً ًٝكك٘ زيف ككسم ككني َؿ ككيفًش ٞوزا ككص٤و ٚوزيكط ككِو،
ّٜن َٔ ّدكصزٜٓٚ ٤كطكِ ثق ّقطكنّ»ٚ .ثٕٓ زاتُكند ٙاًكَ ٢جكٌ ٖكرٙ
يف
كٛي٘« :ثٕٓ زيػٓ٤ٞ
زيتٓ ًٝتت ْن ع _َجًُن ضبكة زإلغنز ٠ثي َٔ _٘ٝتؿٓٛز ٙزملٓيفكٚ ٓٞذٖٓٓٝت٘ زيسٜٓنقكٚ ،١ٓٝة
ّدٍٓ اً كك ٢ذي ككو َ ككٔ ت ً ًٝكك٘ ا ككدّ دا كك ٍٛزا ككصّ ٚزاك كسٓ اً كك ٢زيف ككٌ ككرنس ؾ ككٛز َ ٠ككٔ
زمل ندةت زيسٜٓنقٚ ،١ٓٝذيو أ قٛي٘ٚ« :ثُْٓن ننٕ زيفناٌ ثكٝتً ثٕٓ َديٛيك٘ َسنيفك ٖٚكٛ
زحل ككدخ ٚزي كصَٓٔٚ ،ن ككنٕ زا كسٓ ثك ككٝتً ثْٓ كك٘ سسن كك ،١ككأايفٛز زمف ٝككف يًجٓك ٝككٌ ٚزيجٓك ٝككٌ
يً فٝف طيًت ندٍص».
ٚن ككجريّز َ ككن ً ٜيف ككٌ خمنيف كك ١زيٓٓ ككن ِ يكنا ككد ٠حن ٜٓٛكك ّٚ ١ق ٝككنع ؾ ككسأٓ ،ريد ٗ ككن ثق
زيكٓسٚز ٠زيػٓ س ،١ٜٓنكٛي٘ٚ« :زيكٝنع مخط _ ١نيتٓنٚ _٤سر ٗن قسٚز.»٠
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د وزيدٜٓطٓٞو سسدّن َٔ زيتٓؿسٜض دّ ٚدكٛد زي ًكٌ ،قكنٍ أ سكرف ٜكنٜ( ٤كد:)ٟ

« شر ة زيٝن ٤زاتبنطًن ّ ٟوفٝفًن ة ي ًيفّٚ ،»١غنز أ َٛقع اس « :كت تيفكٌ أ زيبشكح
أ اًيفٓ ١نٗ٥ن ثْٓ٘ زثؾٌ ت ٜطأٍ آٗن».
ٖك) اسض زثقٛزٍ ٚغسسٗن:
شاككس نتككن زملػككس زيكسٓز ٟٚككأقٛزٍ نككجريْ ،٠طك زيػٓككنزح قطكُّن َٓٗككن ثق ّؾككشن ٗن،
َػ كريّز أ زيبدزٜكك ١نكٛيكك٘« :قككنٍ أ زمل تؿككس«ٚ ،»...:نُككن ا ٓس كك٘ زيطٓ كٓٝد زيطٓٓٛض ك ٓٞأ
َكدَٓنت٘ ّٚ ،»..مٝتً أ زثاريَ ،جٌ ّ« :ند أ زإلتكنٕ«ٚ »..زْتٗ ٢قيفس زيٓٓكد ٣صٜكند،»٠
 ّ«ٚند ٙزي تيفَ ١انيد».
ٚتككسى زيبككنق ٞدْ ٕٚطككب ١ث ككنشّز ٚزاتؿككنزّز ّٚ ،زنتفككنٚ ّ٤زضككتغٓنَ ،ّ٤ككٔ ذيككو قٛيكك٘ أ
ككن زملٓؿكك ٛنتٚ« :ة زيٓٓن ٝكك ١يًذككٓظ ٚتط كُٓ ٢ة زيتٓ ٥ككٖٚ ،»١ككر ٙتطككُ ١ٝز ككٔ ٖػككنّ أ
زملغين.
ٜٚككرنس زملػككٗٛز َككٔ زمزز ٤د ٕٚتككسدٝض ٚزقككض ،قككنٍ أ وضكك٣ٛو « :زملػككٗٛز أ وضكك٣ٛو
ّْٓٗن زضِ نكو ريو َٚرٖ ضٝب َٔٚ ٜ٘ٛتب ٘ ّْٓٗن َٓؿ ١ ٛاً ٢زيخيفس ٝكٚ ١ة وكسز آٗكن
ثةيف يًكٓسٚز.»٠
ّٜ ٚرنس تكسدٝض َكٔ ضكبكَ ٙٛكٔ زي ٓٓشكن ٠نكٛيك٘ « :كٛش أ حنك ٛوٖٓكدو  ٚوداكدو َكٔ
زيجٓتث ٞزملبْٓح ضننٔ زيٛض زملٓع ٚادَ٘ٚ ،زملٓع ّسطٔ نُن أ زمتؾ.»١
ٚزادٜس نملتسخّ ّٕٓ ١قٛزٍ ز ٔ ٖػنّ قد ّارت زحلايف زث ٚكَ ٢كٔ وزملػكس زيكسٓزٟٚو،
كككد ًغككة زملٛزقككع زيككيت ّغككنز ٗٝككن ثق ت نزٜفكك٘ ّ ٚزز٥كك٘ ّٚقٛزيكك٘ ّٚ

ٜػككس ٚقككد قككُٓٗن

غسس٘ َن ٜٓنٖص َٛ 34ق ّنٚ ،ذيو زٖتُنّ ٚزقكض ٜبكَٓ ٔٓٝصيك ١ز كٔ ٖػكنّ آكد وزيدٜٓطكٓٞو
 َٚنؾس.ٜ٘
دْ ّٕ ٕٚغفككٌ زإلغككنز ٠ثق اسقكك٘ ي ك زز ٤زيدٜٓٓٝٓككٚ ١زيبت ٓٝكك ،١كككد دزز وزيدٜٓط كٓٞو آككد
ت سٜك ككف َؿك ككيفًض ت ك ك ٓٞثق زز ٤ؾك ككنس زمل تؿك ككس (ض ك ك د زي ك كدٓ ٜٔزيتٓفتك ككنشزْٓ )ٓٞاًك كك٢
زضككت ُنٍ ابككنز :٠ودككن ٤أ زمل تؿككسو ّٚ ،ونُككن أ زمل تؿككسوٚ ،قككد ّ فككٌ ذيككو أ ثككتخ
َٛزقع:

هجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية

278

العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

جهىد هحوّد بن عبد الرّحون الدّيسيّ في تعلين النّحى العربيّ

د/لعبيدي بى عبداهلل

زث :ٍٓٚآد ت سٜف َؿيفًض زيتٓيفٚ ، ٌٜٛزيجٓنْ :ٞت سٜف َؿيفًض وزحلػكٛوٚ ،زيجٓنيكح:
َؿيفًض وزإل نشوَّٓٚ .ن زثقٛزٍ زيدٓٛٝ ١ٜٓٝٓزدٖن زضكتيفسزدّز آكد غكسح زيهًُكنت نكوٜسزدٙ
قٛةً َٔ و زحلهكِ زي يفنٓٝ٥ك١و َّ ٚكٔ وزيطٓٓٛضك١ٓٝو أ زيتٓٛسٝكد َّ ٚكٔ وَككدَٓنت زيطٓٓٛضكٓٞو
ّ ٚغسسُٗن.
ٖككرز ٜ ٚهككٔ ٖككدف وزيدٜٓط كٓٞو أ نتن كك٘ زإلنجككنز َككٔ زةضتػككٗند ككنثقٛزٍ ٚزمزز،٤
ْنٖٝكو اككٔ زثغك نز ٚزثزدكنشٚ ،ثُْٓككن زْؿك ٓ ٖد ك٘ أ غككسس٘ زملٓخَٛكك ١اًك ٢زيكككدز زيككرٟ
ٜتِٓ ٘ زيهػف أ نَم زملطكنٜٓٚ ،ٌ٥ككٌ ك٘ ّقؿك ٢ن٥كد ٠ثق زملكت ًيفُني أضكً ٛاًُكٓٞ
 ٚل زي زَر زيتٓ ً ١ُٓٝٝزملتٓب ْ ١رزىٚ .ة ٓد ٖٓن َٔ ٝنٕ دٛزْ َٔ اؿن٥ـ ّضً.٘ ٛ
ّ )ٚضً: ٘ ٛ
ة ميهٓٓن ثدززى ّضً ٛوزيدٜٓطٓٞو زيًيفغ ٟٓٛأ نتن ٘ وزملػس زيكسٓزٟٚو ستٓكٚ ٢ثٕ زْفًكة
َٔ ني ٜدٝ ٟة زيٓٓن ِ ،يً ٝيفل ٜٚدقيفلَ ،سضتً زي بنززت تً ٛزي بنززت.
ّٚ ٟ
زيًغككٓ ٛ
ٚز ُٓككن ننْككة ايفبكك ١زيهتككن زيككٛدٝص ٠مبجن كك ١يٛسككَ ١ؿ كغٓس ٠اككٔ ّضككً ٘ ٛيف
مبجن كك ١زيتٓسسٝكك أ ّ ٍٓٚزييفيفس ٜككل هككٌٓ َ ككت يفيفؼ مل س كك ّ ١ككٛز زيٓٓش كك ٛزثضنضككٜ ،١ٓٝك ككٍٛ
طكيفًٝ ١كو ك
يًكنزئَ :طًهٚ ٞزقكضَٚ ،كن ٞ٥اكر  ،كوٕ اككدت زي كصّ اًك ٢زمل س ك ١زملب ٓ
وزملػس و ،وْٓو ة تخُأ ٚ ٘ٝة تكش ،٢ثٕٓ ّضً ٘ ٛاًُٚ ٓٞيغت٘ َٝطٛز.٠
ٚميهٔ ّٕ ْتسا ّ ٕٓ زةضكتيفسزد مسك ١ان َٓك ١أ زيهتكن  ،ة ٜهكند وزيدٜٓطكٓٞو ّٜنك٘ ثة
حلند كك ١دزا ٝكك ٚ ،١نيبّ ككن َ ككن ته كك ٖ ٕٛككر ٙزحلند ككٚ ١ق ككٛح اب ككنز ّٚ ،٠ض ككبل ثغ ككنزٚ ،٠ثةيف وْٓ كك٘
ٜطككتيفسد يككرنس َككن

ٜككرنس ٙزيٓٓككن ِٚ ،ذيككو َجًُككن ككٌ سككني ضككنم ّقطككنّ زيف ككٌّٚ ،

آدَن ذنس زملُٓٛا َٔ زيؿسف ّٚ ،ذنس زثٚد٘ زيؿٓس  ١ٝيكب م زيهًُكنت ّٚ ،زةاكتتف
زي ٓٓشكك ٟٓٛيككب م زيكككسز٤زت ّٚ ،تٛقككٝض َ ٓكك ٢ت ك ّٚ ،ٓٞزضتشكككنز غككنٖد غ ك سْ ّٚ ٟٓهتكك١
دٜٓٝٓكك ّٚ ١داككن ٤يت تٗككنٍ ٜٚ .ككّف ٖككْ ٛفطكك٘ ككريوٜٚ ،سدككع ضككبب٘ ثق تٛؾ ك ٌٝزيفن٥ككد٠
نُككن أ قٛيكك٘ٚ« :ذنسْككن ٖككرز زييفيفكسَف زيٝطككري ٚثٕ نككنٕ خمسدّككن اككٔ ككسض زةاتؿككنز;
سسؾّن اً ٢ثٜؿنٍ زمري يكًّٚ ٛةد زملبَٓني».
كت ٓنؾككس زملٛقككٛا ةَتتنكك٘ ذزنككس ٠تطككناد ٙاًكك ٢زيسٓدككٛا ثق
ٜ ٚهككٔ ٖككرز خمك ًّ
زيبٝة زملػكسٚح َُٗكن طكٓٛف كنز٥كَ٘ ،جًُكن ىكدخ آكد ثاسز ك٘ زي بكنززت زيبكنيا اكددٖن 65
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ً٘ ٜطت ٌُ أ نجري َٔ زثسٝنٕ ّضً ٛزةاّزضَ ،جكٌ

ابنز ٠ثاسز ن تنًَّنٖٚ .رز َن

قٛي٘ٚ«:زيكطِ زيجٓنيح _ ٖٛٚزيبنق َٔ ٞزث كنٍ_ٚ ،»...قٛيكَ٘ٚ« :جكنٍ زملؿكدز _ ٚك ّٕ
ٜهَ ٕٛكن ًن ثق زةضِ_ نْٛو انَتً ًُو ض ند ٖٛٚ ،»...٠زمل كسٚف أ ْجكس ٙزيفٓٓكٓٞ
كؿس زاٌُ ٚتٛزشٕ زي بنززت(.)1
ّ ٚزاتُند ٙاًّ ٢ضً ٛزملٓن سٚ ٠زادٍ نكٛيك٘ « :كوٕ قًكة ة ٜبكدّ نيبطكًُ ،١قًكة:
ْٗ ٞزيطًٓف أ ز تدز ٤زيػٓ س ٗن مُ ٍٛآد زي ًُن ٤اً ٢غ س ري زي ًِ.»...
ػككسح ثذز اًككِ ّ ٕٓ زملٛقككٛا ثكٝككٌ اًكك ٢ننٖككٌ زمل كت ًيفِ،
،ٚككدّ ٙسٝن ّْككن ٜهككبض مجككنح زي ٓ
َػهٌ اً ّٚ ،٘ٝضبكة زإلغنز ٠ثي ،٘ٝنُكن أ قٛيك٘ٚ« :متجًٝكٗن كنٖس يًُكت ًيفِ كت ْيفٝكٌ
٘»ٚ ،قٛي٘ٚ« :زإلاسز

 ِّٔٝت ْيفٚ »٘ ٌٝقٛيٖ٘ٚ « :كرز َكن َّهكٔ دًبك٘ َكٔ سكسٚف زاك ٓس

ٚثةيف ٗ كك ٞن ككجري ٠تبً ككا اػ ككس ٜٔنُ ككن أ زمتؾ ككٚ«ٚ »١هل ككرز زيب ككن ّسه ككنّْ تُيفًكك َ ككٔ
زمليفٓٛةت»ٚ«ٚ .ثاسز ٘ اً ٢حنَ ٛكن تككدّٓ»ٚ ،...قكد ك ٔٓٝيٓكن ضكب ذيكو كٛيك٘...« :اكٛف
زيطآَٚ ،١ي٦تيف ٜيف ٍٛزيػٓسح».
ٖٚككرز َككن ّدٓ ٣ثق ٚقككٛح ابنززتكك٘ ً ٚككٛغ َككسزدٖٚ ٙذَٛكك٘ اًكك ٢زمل ٓككٚ ،٢ثٜفن٥كك٘ زحل ك ٓد
زثدْككَ ٢ككٔ زمل ٓكك ٢زمليفني ك

تأ
تٛؾكك ً٘ٝثق دززع زي ٓٓشكك ٛاًككّ ٢نجككس تكككدٜسَ ،طككت ُ ً

ز يفكك٘ ككني زي بككنززت َككٔ ٝككة ثق اككس يفككا وّٟو أ َٛ 116ق ك ّنٚ ،يفككا وّٚغككنزو أ 76
َٛق ك ّنٚ ،يفككا و ٜككينو_ َٚككن أ َ ٓككن _ٙأ َٛ 40ق ك ّن; ايفككن ٜػ كدٓ زيطٓككنَع يتتبٓككع ككنقٞ
ّ ٝنت زملٓخ.١َٛ
ٖرز َن ميهٔ ي ٞثٜسزد ٙس ٍٛطدٜد م اؿن٥ـ ّضً ٛزيػٓنزح زيًيفغكٚ .ٟٓٛزيهتكن
ػ ككهٌ ا ككنّٓ سط ككٔ زيدٓةيكك ،١ض ككٌٗ زمل ككندٓ ،٠د ٓٝككد زيتٓٛق ككٝض،

ٜتهًيف ككف  ٝكك٘ ؾ ككنسب٘ ٖٚ ،ككٛ

طككٓنت زيبدٝٓ ٜككٚ ،١ث ُْٓككن تككسى ٝكك٘ زي ٔٓككنٕ يصمخكك٘
زمل ككسٚف أ ْجككس ٙزيف ٓٓ ك ٓ ٞنضككت دزّ زّ ٓ
زمل سأٓ ،ػسح زملٓخ ١َٛف ١ٜٓٛدٚين زاتٓن ٤نيا ،ذن ٤غدٜد زيتٓبطٝ ، ٝد زيفن٥د.٠
ٚميهٓين أ زثاري ّٕ ّضٛم مجً َٔ ١زيٓٓتن٥ر ٖٞٚ ،نُن :ًٜٞ

) _ (1الديسي.842 :
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ٓ ٜد وزيدٜٓطكٓٞو ٚزسكدّز َكٔ زي ًُكن ٤زيكر ٜٔن ٓسضكٛز دٗكٛدِٖ ييفًك زي ًكِ ٓ ٚجك٘ كني
زييفيفككت  ،ز ككِ ؾك  ١ ٛزيفككّ ٠زيككيت اككنؽ ٗٝككن (ْٗنٜكك ١زيكككسٕ  ٚ 19دزٜكك ١زيكككسٕ ،)20
زيككيت غككٗدت ٝكك٘ زاصز ٥ككس ّسككدزثّن اخ ُٝك ًٚ ١زق ككيفسز نت نككجري ،٠ككدّ٤ز ككنةستتٍ
زيفسْطك ٓٞضككٓ ،ّ1830 ١ثكِٓ نملكنَٚككنت زيككيت سككدثة ٖٓككن ٖٓٚككنىَٚ ،ككن ز،كسٓ آٗككن َككٔ
تغٝريزت ّثٓست اً ٢زيٛزقع زير ٟننٕ ٝ ٜػ٘ زجملتُع زاصز٥س ٟٓضٝنضًّٝن ٚزقتؿكندًّٜن
ٚزدتُناًّٝن أ ذيو زيٛقة.

 )2ثٕٓ ززتبنل زاصز٥س نملػسم ثكن ًّٝن متجٌٓ أ ٖذس ٠زييفيفًبك ١ثق تكْٛظ َٚؿكس ٚزيػٓكنّ،
ثثك ككس جتُٝك كد زةسك ككتتٍ زحلٝك ككن ٠زيجٓكن ٓٝك كك ،١ك ككسف زيتٓ ًك كك ِٝتك ككدٖٛزّز ٚزحنيفنطًك ككن أ
زملطتٚ ٣ٛتكًيفؿّن أ ادد زملسزنص زيتٓ ًٜ ٚ ،١ُٓٝٝبل ثةيف زيصٓٚزٜن َسنكصّز ٜٗكسا حنكٙٛ
يفػكك ٕٛثق زيجٓكن كك ١زي س ٓٝككٚ ١زإلضككتََٚ ،١ٓٝككٔ ككني ٖككر ٙزيصٓٚزٜككن شزٜٚكك ١زهلنَككٌ
زملت يف
بٛض ند ٠دٓ ٛزاصز٥س ،زييت ننٕ هلن نيا زثثس أ تٜٓٛس اكٌ وزيدٜٓطٓٞو َّٚجنيك٘
َٔ طًب ١زي ًِ.
 )3ث ٕٓ ككسزَر زيتٓ ً كك ِٝزي ككيت ننْ ككة ض ككن٥د ٖ ٠ككْ ٞفط ككٗن زيك ك زَر زيكدمي كك ١يًدٓززض ككنت
زي س ٓٝكك ١زإلضككتَ ،١ٓٝزملستهككص ٠اًكك ٢سفككا زيكككس ٕ زيهككسَٚ ِٜتكك ٕٛزحلككدٜح ٚخمتًككف
ػ ز ٟٓٚأ زيٓٓش.ٛ
زملٓخَٛنت زيتٓ ًَٗٓٚ ،١ُٓٝٝن َٓخ ١َٛزي ٓ
 )4يكككد زتٓبككع وزيدٜٓط كٓٞو أ غككسس٘ طسٜككك ١ت ًُٓٝٝككٓ ١نيككَٗٓٚ ،١ذّككن َتُ ٓٝكصّز َككٔ سٝككح
تبط ٝزملندٓ ٠زييت سٛتٗن خمتًف نت زيٓٓشن ٠زثٚ ٍٚنكريو زملتكأآسٚ ،ٜٔذيكو
عطٔ زيتٓ ًٚ ٌٝزيتُٓجٚ ٌٝطدٜد َفنٖ ِٝزملؿيفًشنت ٚدةةت زثيفن .
 )5ثٕٓ زي دٜك ككد َك ككٔ َبييففك ككنت زا ك كِٓ زيغف ك كري َك ككٔ زي ًُك ككن ٤زيًيفغك ككٜٓٛني زملغنز ك كك ١زثٓٚيك ككني
زيًغك ١ة ضكُٝن اًكِ زي ٓٓشك،ٛ
ٚزملتأآس ٜٔتكد ٍٓ اًكْٓ ّ ٢ك٘ نكنٕ هلكِ كن ْا طٜٛك ٌْ أ اًك ّٛيف
كد ننْٛز ّٖكٌ زاتٓكن ٕ ٤غكدٕ ٜد ك٘ٚ .زستفكناِٖ كنيٓٓش ٛغكدٜدٚ ،نجكست تؿكنْٝفِٗ
ٚ ،٘ٝشزمحٛز زملػنزق ١أ ٖر ٙزيؿٓٓنا.١
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د/لعبيدي بى عبداهلل

جهىد هحوّد بن عبد الرّحون الدّيسيّ في تعلين النّحى العربيّ

املصادر واملراجع:
ّ )زمليفبٛا:١


تككنزٜخ زاصز٥ككس زي ٓجكككنأٓ ّ :كك ٛزيكنض ككِ ض ك د زهلل ،دزز زيغككس زإلضككتَ ،ٓٞككريٚت ،ل،1
ٖ1428ك.ّ1998 /



ضطكك ١زي ٓسضككني١
طككًف ّ :كك ٛزيكنضككِ م ُٓككد زحلفٓككنَ ،ٟٓٚب ٓ
ت سٜككف زمًككف سدككنٍ زي ٓ
يًيفيفبناٚ ١زيٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،لٖ1405 ،2ك.ّ1985 /

 زيدٜٓط ك ،ٓٞسٝنتكك٘  ٚثككنزّٚ ٙد كك٘ :اُ كس ككٔ قٓٝكك ،١زيػٓككسن ١زيٛطٓٓٝكك ١يًٓٓػككس ٚزيتٓٛشٜككع،
زاصز٥س ،دت.
 َ ذِ زملبييففني :اُس زقن نشني ،١دزز ثسٝن ٤زيتٓسزخ زي س  ،ٓٞريٚت ،دت.
 َ ذ ككِ ّا ككتّ زاصز ٥ككس َ ككٔ ؾ ككدز زإلض ككتّ ستٓ ككَٓ ٢تؿ ككف زيك ككسٕ زي ػ ككس :ٜٔا ككندٍ
ْٜٗٛم ،زملهت زيتٓذنز ٟٓيًيفيفبناٚ ١زيٓٓػس ٚزيتٓٛشٜع ،ريٚت ،لٖ1391 ،1ك.ّ1971 /
ْٗ ك كك ١زاصز ٥ككس زحلدٜج ككٚ ١ثٛزتٗ ككن زملبنزن كك :١مُٓ ككد اًكك ٓٞد ككٛش ،زمليفب كك ١زي س  ٓٝكك،١
زاصز٥س ،ل.ّ1969 ،1
ٖ دٜك ١زي كنز نيّ ،مسككن ٤زملكبييففني  ٚثككنز زملؿكٓٓفني :ثمسناٝكٌ نغككن زيبغكدزدٚ ،ٟٓننيكك١
زمل نزف زاً ١ًٝأ َيفب تٗن زيبٗ ،١ٓٝزضتنْب.ّ1955 ،ٍٛ
) زمل يفٛط:١
ّ غ نز :مُٓد ٔ ابد زيسٓمحٔ زيدٜٓط ،ٓٞخميفٛل ،زملهتبك ١زيٛطٓ ٓٝك ،١زاصز٥كس ،زقكِ:
.3233
 زملػ ككس زيككسٓز ٟٚأ غ ككسح َٓخ َٛكك ١زيػٓكك ز :ٟٓٚمُٓ ككد ككٔ اب ككد زيككسٓمحٔ زيدٜٓطكك،ٓٞ
خميفٛلَ ،هتب ١شز ١ٜٚزهلنٌَْٚ ،ط  ١أ َهتب ١انَس مف ،ٞ ٛزاًف.١
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بدولة الكويتوالعول

صورة املرأة يف الشعر اجلاهلي
"وهم األسطورة" أو "أسطرة احلقيقة"

اخلصالصة
ٖذا ايبضد ستاٚيَ ١فاؾ ١إىل ستا٫ٚج شبكث يٓكاا ديٜاي ٜٔيبٝاإ عبٝصا ١ؼا٠ ٛ
املرأ ٠يف ايعصر ادتاًٖٚ ،ٞعبٝصٚ ١ظٝؿتٗاٚ ،أذنر ابتيا٤ٶ إٔ ٖذا ايبضد ا ةايا ٚستاا٠ ٚ
يًُاآٗس ايكا٥ااٌ ب ا ٕ ؼ ا ٠ ٛاملاارأ ٠املعاابا بٗااا يف ايعااصر ادتاااًٖ ،ٞأ ٚةًااو املااذن ٠ ٛيف
صاايٜد ا٭عااٚٚ ٍ٬ؼااـ ايرصًاا ١يٝصااث ؼاا ٠ ٛاَاارأ ٠صكٝكٝاا ٫ٚ ،١ةاا ٟ ٪ايااي ٚاملتٛق ا
يٮْخا ٢املصٗااٚ ،٠ ٛإهاا ٖااَ ٞااس أشاك ٟ ٛٯعاا ١ناْاث َصباا ،٠ ٛأ ٚأْٗااا ٖا ٞذاةٗااا ناْااث
َصب .٠ ٛاقتف ٢ذيو َٓا بٝإ أَرُٖ ٜٔا :
ٚ )1اقص ١ٝؼ ٠ ٛاملرأ ٠بصَُٗٛا يف ايعصر ادتاًٖ.ٞ
)2

ٚظٝؿٖ ١ذ ٙايؽ ٠ ٛدٓي ايعادر ادتاًٖ.ٞ

ٚشٝيْ ٚكاظٓا يف ستا ٚح٬ح: ٖٞ ١
 احمل ٛا٭َٓ : ٍٚاقع ١ايرأ ٟايكا ٌ٥با" :أشك ٠ ٛؼ ٠ ٛاملارأٚ ،"٠بٝاإ أٜٓاا يف دايّ قا١
ادتُا املآٗس ا٭شاك ٟ ٛيف اشاتٗاَ ،بٝآ دايّ ْٗٛـا٘ بتًاو ايايدٚ ،٣ٛيا ٫ٛإٔ
أؼااضاب٘ أصصاآٛا إهراراا٘ٚٚ ،اةااتِٗ ظاارٚف ٬َٚبصاااج شاااديةِٗ ٚصصاآث شااص ِٗٝملااا
يكٝث آ ا ِٖ٩قب.ّ٫ٛ
 احمل ٛايخاْْ : ٞتٛشٌ ؾ ٘ٝبآ ا ٤يبصض ْكا ْا ا٭قيَ يف إٜفاح عبٝص ١ؼا ٠ ٛاملارأ٠
يف ايعصر ادتاًٖٚٚ ،ٞظٝؿتٗا.
 احملاا ٛايخايااد ْٓ :كًاال ؾٝاا٘ َاأ ايتااا ٚ ٜا تُ ا ادت ااًٖ ،ٞيبٝااإ إٔ داا ٣ٛقياشاا١
املرأ ٠أ ٚأيٖٝٛتٗا أ ٚؼ٬صٝتٗا يرَسٖ َٔ ١ٜذا ايكب ٌٝيف ايصؽر ادتاًٖ ٞأَ ٚاا قبًا٘
غري ممهٖٓٚ .١ذا ا٭هري يف أٜٓا نافٺ ٚافٺ يٛـ ا٭َر يف ْؽابَ٘ ٖٛٚ ،ا غؿٌ دٓا٘
أ ٚجتاًٖ٘ أؼضاب ذيو ايتؿصريٚ ،مل ٜصًُٛا صصاب٘.
ٚ شاآٖٓ ٛااا ٖٓٚاااى َكتكؿاااج َاأ ؼااٖ ٛا ايا رااا٤ج يف ْؽااٛؿ ايعااصر ادتاااًٖ،ٞ
ايعاٖي ٠ببصي َا ْصا إيٗٝا َٔ أشك ١ٜ ٛايتكيٜض َ ٚسٜت٘.
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مقدمة الكويتوالعول
بدولة

ْااٍ أ بٓاا ادتاااًَٖ ٞأ ايي اشاااج اذتيٜخا ١قاي ّا َاأ اٖ٫تُااّٚ ،أدٝاايج قارا ٠٤نااخري
َاأ ْؽٛؼاا٘ ٚؼااٚ ٙ ٛدٓاؼاارٚ ،ٙةصااي ج املٓٗزٝاااج املتبصاا ١يف ذيااوَٚ .اأ ن ا ٌٕ أؾاايْا،
ٚ٭ؼضابٗا دًٓٝا صل ايعهرٚ ،ايصرؾإ َٔ ،هايؿٓاِٖ أٚ ٚاؾكٓاِٖ.
َٚاأ ٖااذ ٙايي اشاااج ٚةًااو َااا ظٝااس بصُاال ْ اار ٚ ٠قااَ ١اآٗسٚ ،أةاا ٝ٭ؼااضابٗا إىل
ذيو شص ١اع٬ع ٚمشَٗٓٚ ،١ٜ٩ ٍٛا َا نإ ٭ؼضابٗا  -ؾف ّ٬دٔ ذياو -أؼااي١
حتُ َٔ ٘ٝايذٚبإَٚ ،ر ١ْٚحتُ ٞآ اَ ٙ٤أ ايتكارفَٗٓٚ ،اا َاا أحاا زٚبصاَ ٚ ١ااٚ ،ّ٫راا٤
مبا ظٓ٘ ايٓاط ظرّا أ ٚستاٚ ،ّ٫أْهرج َا ٖا ٛحاباث أٖ ٚهاذا ٴ ٜأٚ ،أحبتاث َاا ٖآَ ٛهار أٚ
ٖهااذا ٜٴاارٖٚ .٣ااذ ٙا٭هااري ٠دًااَ ٢ااا ٜٴاار ٣ؾٗٝااا َاأ دٝاااٜٚ ،ٴٓصااا إىل أؼااضابٗا َاأ ذْااا،
نااإ عااا دًاا ٢ا٭ ب ادتاااًٖ ٞناابري ؾفااٌٚ ،نااإ ياا٘ َٓٗااا نااخري ْؿ ا بكرٜكاا ١غااري
َباظاار : ٠مبااا حترناا٘ َاأ انااي املٝاااَٚ ،ٙااا ةااخريَ ٙاأ  ٚأؾصاااٍَٚ ،ااا ةًؿااث إيٝاا٘ َاأ
َٗز ٛاحملاشٔ َٚػُ ٛاملساٜاٚ ،قيمياّ قاٍ أب ٛظاّ:

()1

ٚإذا أ ا اهلل ْاعا ا ا ا ا ا ار ؾ ا اف١ًٝ

عٜٛث أةاح عا يصإ صصا ا ا ا ا ا اٛ

ي ٫ٛاظتصاٍ ايٓا ؾُٝا را ٚج

َا نإ ٜصرف عٝا درف ايصٛ

 َٔٚةًو ادتسٝ٥اج اي ص ٝث بي اشاج ٚاٖتُاّ "ؼا ٠ ٛاملارأ ٠يف ايعاصر ادتااًٖ"ٞ
 ٖٛٚظ ٤ٞعبٝص ; ٞؾإْٗاا ةا ة ٞيف َكااّ َتكايّ نخارٚ ٠ةهارا ّا با املٛـاٛداج ٚايصٓاؼار
ايعصر ١ٜايكيميٖٚ ،١ذ ٙايهخارٖٚ ٠اذا ايتهارا ناْاا أبارز داَاٌ بصاد ا٫هات٬ف يف ةؿصاري
عبٝصتٗا ٚحتيٜي ٚظٝؿتٗاَٚ ،ا حيًُ٘ ذنرٖاٚ .قاي ذٖباث عا٥ؿاَ ١أ ايٓكاا احملايح
إىل ايك :ٍٛإٕ ؼ ٠ ٛاملارأ ٠املعابا بٗاا يف ايعاصر ادتااًٖ( ٞيف ايٓصاٝاٚ ،صايٜد ا٭عا،ٍ٬
ٚٚؼـ ايرصً )..١يٝصث اَرأ ٠صكٝك ١أ ٚأْخ ٢دا ٜا ١إهاا ٖا ٞآعاَ ١صبا ٠ ٛيًصارب قايمي ّا
أعٖٛااا َاأ أرااٌ ارتؽااا ،أ ٚأْٗااا َااس َكاايط ٯعاا ١ناْااث َصبااٚ .٠ ٛقااي ص ااٖ ٞااذا
ايتٛر٘ جبٗ ٫ ٛةٓهرٚ ،ةٓاٚيت٘ أقَٖٛٛ ّ٬ب :١صا ٍٚأؼاضابٗا اشتكؽاا ٤ايعاٛاٖي ايا
ميهٔ إٔ ةصصؿِٗ يف ذيوٚ ،يا ٞأدٓاقٗاا أصٝاْا ّا يتصاتكَ ِٝا ةاٛرِٗٗ ،يهٓٗاا دًا ٢غاِ
( )1ديوان أيب متام .شرحه وضبطه وقدم له إميان البقاعي  .مؤسسة األعلميي للطباعية  .يًنوت  .ط1241 .1ه ي 4222 -م1 .
. 125 /
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والعول– َاأ ٚرٗاا ْ ١رْااا -بااٌ ظًااث أشااكٚ ١ٜ ٛاُٖااٚ .١شااٝإ يف أٜٓااا َاأ
الكويتةؿً ا
بدولة مل
ذيااو
ةٓاٚعااا َاأ بٛاباا ١ايٓكااي ا٭شااك ،ٟ ٛأ ٚةااي ش بٗااا َاأ املخاااٍ إىل ا٭شااك ،٠ ٛأَ ٚاأ رصااٌ
َٓٗا أشك ٠ ٛأَ ٚصب ٠ ٛابتيا ; ٤٭ٕ ذياو نًا٘ -ؾُٝاا ْار -٣نُأ ٜاسدِ إٔ ايكاري
ٚييج صٛةاّ دً ٢صي ةصبري ابٔ ايصراش(.)2
ٚيهٌ ناةا ْٚاقي إٔ ٜصًو املٓٗس ايذٜ ٟاراٚ ،ٙإٔ ٜصاكر َاا ٜكتٓا باٜ٘ٚ ،ايَ ٕٚاا
ٜصتكي ٙؼٛاباّٚ ،إٔ خييّ ةاراذ أَتا٘ بايكرٜكا ١ا٭ْصاا َأ ٚرٗا ْ ١ارَ ٙأ غاري ةعاٗري
 ٫ٚةعا ااهٝو  ٫ٚحتزا ااري٫ ،شا ااُٝا إذا شا ااًِ املكؽا اايٚ ،ؼ ا ا املا اآٗسٚ ٚ ،دٝا ااث ايخٛابا ااث
ٚارتؽٛؼٝاج ايًػٚ ١ٜٛايبٚ ١ٝ٦ٝايخكاؾٝاٖٚ .١اذا اذتال اياذْ ٟصاًِ با٘ يٰهارْ ٜٔصكٝا٘
٭ْؿصاآا٪َ ،نااي -ٜٔدًاا ٢غااِ قٓادتٓااا بؽااضَ ١ااا ْااذٖا إيٝاا٘ ٚهك ا َااا ْاار  -ٙإٔ
زتٌُ اٯ اَُٗ ٤ا بًػث َٔ اييقاٚ ١املٛـاٛد ١ٝشات ٌ زتار ٚ ٣٩ارتٗاا اج أقارب إىل
ستض اقرتاح ،٭ْٓا ْر ٣إٔ اذتكٝك ١يف َخاٌ ٖاذ ٙاٯ ا ٤ميهأ إٔ ةهاْ ٕٛصابَٚ ١ٝتؿاٚةا١
ب ْاقي ٚآهر ،بٌ ب ايٓاقي ٚذاة٘ َٔ ٚقث ٯهار; ٭ٕ َكااٜٝض اذتكٝكا٫ - ١شاُٝا يف
زت اااٍ ا٭ ب ٚايٓك اايَ -تٓٛد ااٚ ١شتتًؿ اا ١أَ اااّ اذتك ااا٥ل ايه ااخريٚ ٠املتص ااي  ٠يف أٚر اا٘
اذتٝا ٠املختًؿ : ١ظهَٚ ّ٬فُْٛاّ ،ؾهرٚ ٠داعؿ ،١ة َٚ ّ٬غفباّ ،قبا ٚ ّ٫ٛؾفااّٚ .يصاٌ ٖاذا
ايٛاق ايذٜ ٟصٝع٘ ا٭ ب ٚايٓكي بٓصب ١ٝا٫قرتاب َٔ رٖٛر اذتكٝك٪ٜ ١ناي :حاراٖ ٤اذا
اذتكٌ اٱْصاْ ٞاملبيع يف اذتٝا ٠ايبعرَٚ ،١ٜعرٚد ١ٝارتاٛ

ؾٝا٘ َار ٠بصاي أهارٚ ،٣أْا٘

اعااارض ادتُٝااٌ ايااذٜ ٟصاان بؽاايم داأ َ اااٖر اٱْصاااْ ١ٝؾُٝااا ةبكاا ٢عااا َاأ ؼااؿا٤
ٚؾكر٠ٺ بصي ٖذا اير ح ايسَين ايكٚ َٔ ٌٜٛرٖ ٛا(.)3

توطئة
يصٌ مما حيصٔ بٓا قبٌ اٱٜػاٍ ؾْ ِٝتٛها ٙإٔ ْٛرس َصامل ؼ ٠ ٛاملرأ ٠املعبا بٗاا أٚ
ةً ااو اي ا ةاا ة ٞيف َكيَ اا ١ايكؽ ااٝي ٠ادتاًٖ ٝاا ; ١ؾ ااإٕٚ :ـ ااٛح َصاملٗ ااا ا٭ْخ ٜٛاا ٚ ،١ق اا١
ةؿاؼااًٗٝا اذتصااٚ ،١ٝعرٜكاا ١ايصاار  ٚ ،عبٝصاا ١ا ٫ةبااا أ ٚاْ٫ؿصاااٍ ايعااص ٟ ٛاجتاٖٗااا
دٓي ايعصراْٛٚ ،٤ع ا٫شتزاب ١اي ةتها ٕٛدٓاي املتًكا ٞناٌ ذياو ٚغاري ٙصزاٚ ١اـاض١
( ) 4االشتقاق .أ و كر ن السراج .حتقيق حممد صاحل التكرييت .غداد .1751 .ص .21

) ) 1ينظر :الوحدة العضوية يف القصيدة اجلاهلية  .د.رعد أمحد الز يدي.جملة الباحث اجلامعي.العدد الرا ع4224.م.ص.144
هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

287

العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

د/هحود أحود العاهري
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والعولأ ةاٛه ٢اذتال  ٚاّ ايكؽاي يف ٖاذ ٙايكفاٚ .١ٝشآ ٛعا٥ؿاَ ١أ َصاامل
الكويتٓاا  ٠مل
ٚستز ١ٴَ
بدولة
ؼاا ٠ ٛاملاارأ ٠ادتاًٖٝاا ١اشااتَ ّ٫٬اأ أظااصا َِٖ ٫،اأ هٝا٫ةٓااا أ ٚأٖٚاااّ اٯهاارَٚ ،ٜٔصرؾاا١
ذيو أَر َتاح َٝص ، ٛؾهٌ َكًا دًا ٢أظاصا ِٖ ٜاي ى أْٗاِ نااْٛا "ٜكؿا ٕٛدٓاي املارأ٠
ؾٝؽااؿ ٕٛرصاايٖاٜ ٫ٚ ،هااا ٜ ٕٚرتناا ٕٛظاا٦ٝاّ ؾٗٝااا ٚ ٕٚؼ اـٺ ياا٘ ٜ :تصرـاا ٕٛدتبٗٓٝااا
ٚهاايٖا ٚدٓكٗااا ٚدٗٝٓٝااا ٚؾُٗااا َٚصؽااُٗا ٚشاااقٗٝا ٚحاايٜٗٝا ٚظااصرٖا ،نُااا ٜتصرـاإٛ
يخٝابٗااا ٚزٜٓتٗااا ٚصًٗٝااا ٚعٝبٗااا ٚصٝاٗ٥ااا ٚدؿتٗاااٚ ،قااي ٜتصرـاا ٕٛياابصض َػاااَراةِٗ
َصٗا"(ٚ ،)4نإ ٚؼؿِٗ صصٝاّ – إَ ٫ا ْي  -اشتكؽاٝ٥اّ دبٻرٳ دُا حيب ْ٘ٛؾٗٝاا (ٖاِ أٚ
َأ ٜتٛرٗاا ٕٛإيٝا٘ ب ظااصا ِٖ) أَ ٚااا حيًُا ٕٛباا٘ أ ٚحيٓا ٕٛإيٝاا٘ٚ .أنخاار َاا ٚقؿااٛا دٓاايٙ
أرااساٚ ٤رٗٗااا  -٭ٕ ايٛراا٘ زتُا اذتصاأ -ؾٗاا ٞيف ظااصرِٖ نااخريَ ٠تٓٛدااٚ ،١قؿااٛا
َصٗا ع ،ّ٬ٜٛه٬ف َا ٜسدِ بصض أؼضاب ايتؿصري ا٭شك ،ٟ ٛنُا شا ٝة : ٞؾبعارةٗا
بٝفاااَ ٤ؽاكٛي ١ن ْٗااا غُاَاا ١ذاج باارم َاآري ،أ ٚهااايف بٝاـااٗا ؼااؿر ٠يهخاار ٠عٝبٗااا.
ٚظ اابٗٛا بٝاـ ااٗا بب ٝااا

اي ب ٝاا ،١ذ اا٬ف ظ ااصرٖا اي ااذ ٟأصب اا ٙٛأش اا ٛؾا

ا ااّ غربٝبا ااّ.

 ٚمسااث شتًٝااتِٗ دٗٓٝااا ايصاااصر ٠املؿفااً ١ؾااإذا ٖااٚ :ٞاشااص ١ؼاااؾ ،١ٝشااانٓ ١ايكاارف،
صا ٛا ٤نصا اي اأ ،أ ٚنضا ٤٬نصا ايػاساٍٚ ،مل ٜٓصاٛا إٔ ٜرمساٛا با صرؾِٗ ؼا٠ ٛ
ًٖا ايصٝاآ املصانة داأ ايؿاسع ٚارتااٛف دٓاي َٗا

اا ١داي ،ٚأ ٚاٱظااؿام ٚايٛراٌ دٓااي

َياُٖاا ١اذتب ٝااا دً اا ٢ص ا غاار َٚ ٠اأ غ ااري َٛد اايٚ .ةػٓااٛا ب ااادتب ايٛـ اا ٤ٞايٛاـاا
املتصا ٚ ،ةعاااَٛ٤ا َٓاا٘ ـااٝكاّْٚ ،كعااث هٝااا٫ةِٗ صاربٗٝااا قااٝك زاُْٗااا عاار ٚةااسرٝس،
 ٬زاْا٘ َتبصاِ ٜهاا ٜصاأ ةبصاُٗا َأ
ٚةػٓٛا مبا بُٗٓٝا َٔ ايبًسٚ .ؼاٚ ٛا هايٖا أشاّ ٝ
ٖ ٛبصٝي ٜ ٫هًُٗا ؾهٝـ مبأ ٜهًُٗااو ٚؼاٚ ٛا أراسا ٤ؾُٗاا  :ؾ شآاْٗا بٝفااَ ٤تٮي٦ا١
ناااين ٚ ،ؼااٚ ٛا اشااتٝانٗا نُااا ةًٗااٌ حتااث املسْاا ١اياان  .أَااا ظااؿاٖٗا ؾا دزبٛا بٗااا:
َؿًزاا ،١ملٝااا ٤نااا٭قضٛإٚ ،ؾفااًٛا ايًخ ا ١ايصااُراٜ ٚ .٤كٗااا املؿفااٌ دٓاايِٖ ٖاا ٛايبااا
ايػسٜاار نًااٛح َسْاا ،١أظااَٗ ٢اأ ايصصااٌ ا٭بااٝض املُااسٚش مبااا ٤املكاارَٚ .ااذام ٜكٗااا بصااي
َٓتؽااـ ايًٝااٌ– ٚقااث ةػااري ا٥ضاا ١ايؿااِ -أعٝااا َاأ ماارَ ٠سرااث بااايصٚ ٛايهاااؾٛ

( )2العصر اجلاهلي .د.شوقي ضيف  .دار املعارف .القاهرة  .ط1755 . 6م. .ص.414
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()5
والعول ب٘ يف غري ٖذا ايٛقاثو ٚقاَتٗاا دٓايِٖ عًٜٛاَ ١خاٌ داؾ ارتُا٥اٌ ...
الكويتؾهٝـ
ٚاملصو
بدولة

اخل .ؾٗاٌ ٖاذ ٙؼاا ٛإعاَ ١كيشا١و أّ أْٗااا ؼا ٛأْخٜٛاا ١بصٝا ٕٛذنٜ ٛا ٫ ١ختًااَ ٛأ ْٗااِ
ٚصص ١ٝؼرحي ١و
ٖٓٚاى أهرَ ٣صٓ - ١ٜٛيهٓٗا أقٌ-

مساث ايؽا ٛاملصان ٠دأ داٛاعؿِٗٚ ،آَٗ٫اِ

املص ااتبي ٠بٗ ااِٚ ،آَ اااعِ ايبص ٝااي ٠املٓ اااٍٚ ،ص ااسِْٗٚ ،بهاٖ ااا دٓ ااي ايؿ اارامٚ ،ظ ااٛقِٗ إي ٗٝااا،
ٚةنَِٗ بايرقباٚ ،٤ظهٛاِٖ َٔ ايٛظاٚ .٠يصٓا ْر ٣يف ذياو َأ غرابا ١أَ ٚبايػا ; ١ؾكاي
"نااإ ايررااٌ ايصربااٜ ٞكفاا ٞصٝاةاا٘ دًاا ٢شااؿرٜ ٫ :كاا ِٝإ ٫دًااْٝ ٢اا ١ايرصٝااٌٜ ٫ٚ ،ااساٍ
ايصُر ب ختٚ ِٝٝحتُ ،ٌٝب ْاٜٗ ٟ٪اٝس ذناراَٚ ،ٙصاٖاي ؼاب ٠ٛةاذنٖ ٞاٛاٖ ،ٙزارياٙ
نًُا غيا أ ٚاح صبٝب ١حئ إىل يكاٗ٥ا أ ٚؼاصبٜ ١رتمن مبٛقـ  ٚادٗاا .ؾاإذا اح ٜآ ِ
ايعصر يف ا٭غرا

اي َٔ أرًٗا ٜتاب ايٜٓٚ ٣ٛتضٌُ املعك ،١حِ ةكيّ ب ٜاي ٟذياو
()6

بايٓصٝا ٚايتعبٝا ؾكي رر ٣يصاْ٘ بصؿ ٛايصًٝك ٫ ١هًف ؾ ٫ٚ ٘ٝبٗتإ "
ٚممٔ ضت ٢املٓض ٢ايرَس ٟا٭شك ٟ ٛيف ةؿصري ؼ ٠ ٛاملرأ ٠املعبا بٗاا أ ٚةًاو ايا
ة ة ٞيف َكيَ ١ايكؽٝيٚ ٠صيٜد اي صٔ ِٖٚ ،نخر(ٚيصٌ َآِٗ َأ قاي ةبايج يا٘ ٚرٗا١
ْ ر َػاٜر:)٠
* .دبي اهلل ايكٝا ا ذٚبٚ ،ه٬ؼا ١أٜا٘ إٔ املارأ ٠املاذنَ " ٠ ٛاس َ٪يا٘; ٭ْٗاا ناْاث
إي٘ ايصرب املكيّ يف باب ايصبا  ٠ايٛحٓ ١ٝبا  ٨بي ،٤أعٖٛا َٔ أرٌ ارتؽٛب.)7("١
*أ

ي نُاٍ زناٜٚ ،ٞار ٣إٔ املارأ ٠ايا ةتضايذ دٓٗاا ايرصًا ١يف ايكؽاٝي ٠ادتاًٖٝا١
ٖ ٞايعُض ْؿصٗا ٚ ،صًتٗا يف ايكؽٝي ٠ادتاًٖ ٖٞ ١ٝصً ١ايعُض ْؿصٗا َصبا٠ ٛ
ادتاًَٖ ٝاضت ١ارتؽا(.)8

* إبراٖ ِٝدبي اير

ٜٔٚ ،ر ٣إٔ املارأ ٠يف املكايَاج ايكًًٝاَ ١اس دأ ايعاُض (اٱٖ٫ا)١

املصب.)9(٠ ٛ
( )3ينظر :البناء الفين يف شيعر اذييليٌن  .أيياد عبيد اإييد إ يراهي  .دار الليؤون الاقاايية العامية .ييداد.ط4222 .1م .ص122
وما عدها .

( )4الديوان يف األدب والنقد.عباس العقاد ،وإ راهي املزين .اذيئة املصرية العامة للكتاب4222 .م .ص . 52

) ) 5املرشد إىل اه أشعار العرب وصناعتها  .د.عبد هللا الطيب اإيوب.دار الفكرً .نوت.ط1752 .4م.651/1 .
) ) 6ينظر :األساطًن –دراسة حضارية مقارنة -أمحد كمال زكي .مكتبة اللباب .القاهرة.ط.1753 .1ص62
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والعولشاًَ ّٛاا يف بياٜا ١ايعاصر ادتااًَٖ ٞأ غاسٍٜٚ ،ارا ٙؼا ٠٬ٱعااج ايعاصر
الكويت  .اٚ
ٜٓٚؿٞ
*بدولة
ٚآعتاٖ٘ٚ ،ااذ ٙايؽاا ٠٬ةاايٖ ٛج ٚاْككصااث أشاابابٗاْٚ ،ااتس دٓٗااا ايػااسٍ ايااذٜٛ ٟـا يف
أٚا ٌ٥قؽا٥ي  ٫د٬ق ١بٗٓٝا ٚب ايػسٍ َكًكاّ(.)10
*  ٖٓٚاااى َا اأ ٜا اار ٣إٔ ؼا اا ٠ ٛاحملبٛبا اا ١يف املكيَ اا ١ايكًًٝا اا ١اَتا اايا ٱصا ااي ٣ايػا ااٛاْٞ
ايصااَ٬ج يف املصابااي ٚاعٝانااٌ ٚبٝاٛج اٯعاا ،١دٓاايَا ناإ ايعااادر نآٖااّ ٜصُااٌ يف
ةًو ا٭َانٔٚ ،حيا ٍٚايتكرب إىل اٯعاٚ ١ايتُااط ايرـاا َٓٗاا دأ عرٜال ايتػاسٍ
بتًو ايػٛاْ.)11(ٞ
* ايينتْ ٛؽرج دبي اير

ٔ يف نتابا٘ "ايؽا ٠ ٛايؿٓٝا ١يف ايعاصر ادتااًٖ ٞيف ـا٤ٛ

ايٓكي اذتيٜد"ٚ .ةتًخؾ ْ رة٘ إىل املرأ ٠املذن ٠ ٛيف ايعصر ادتاًٖ : ٞأْٗاا يٝصاث
اَ اارأ ٠صكٝك ٝاا ١نُ ااا ٜٴت ااٚ ، ِٖٛإه ااا ٖ اا َ ٞااس َك اايط ٯع اا ١ن ااإ ٜصب اايٖا ايص اارب
قيمياّ(ٚ ،)12إٔ ايعصرا ٤ادتاًٖ ٝقاي أدكاٛا املارأ ٠قياشاٖٚ .)13(١اذا ايارأ ٟةهار دٓايٙ
يف نتاب٘ "ايٛاق ٚا٭شك ٠ ٛيف ظصر أب ٞذٜ٩ا اعذي."ٞ
* ايااينت ٛدًاا ٞايبكااٌ يف نتاباا٘ "ايؽاا ٠ ٛيف ايعااصر ايصرباا ٞصتاا ٢آهاار ايكاارٕ ايخاااْٞ
اعز اارٚ ."ٟه٬ؼ اا ْ ١رٜت اا٘ إٔ امل اارأ ٠امل ااذن ٠ ٛيف ايع ااصر ادت اااًٖ ٞيٝص ااث اَ اارأ٠
صكٝك ١ٝأٜفااّٚ ،إهاا ٖا ٞآعاَ ١صبا ٠ ٛيًصارب قايميا أَ ٚاس ٯعا ١ناْاث َصبا،)14(٠ ٛ
ةصربث بكاٜا َٔ ؼ ٛةكيٜصاٗا َ ٚسٜتٗاا إىل ايعاصر ادتااًٖ ٞاياذٚ ٟؼآًا َأ آحاا
اصتٛا ٤هاذش ؾٓ ١ٝشابك.)15(١
) ) 7ينظي يير :اللي ييعر اجلي يياهلي-قضي يياياف الفنيي يية واملوضي ييوعية -د.إ ي يراهي عبي ييد الي ييرمحن حممي ييد.دار النهضي يية العر يي يية  .ي ييًنوت.ط4
1222.هي1762-م .ص.441

) ) 12ينظر  :اللاعر اإلسالمي حتت سلطة اخلالاة.د.داود سلوم.عامل الكتب ً .نوت.ط1223 .4هي1763-م.ص.12
) ) 11ينظي يير خي يياريل األدب العي ييريب قبي ييل اإلسي ييالم  .ني ييوري القي ،وعي ييادل البيا ،ومصي ييطفد عبي ييد اللطيي ييف حليي يياووك.دار ا ريي يية
للطباعة .غداد1177.هي1757-م.ص35
( )14ينظي يير علي ييد سي ييبيل املاي ييال الص ي ييف ات ( )116-115-114-113-127-125مي يين كتا ي ييه املي يييكور طبعي يية مكتب ي يية
األقصد.عمان1754.م.

( )11ينظر  :املصدر السا ق صي141
( )12ينظر علد سبيل املاال الصورة يف الليعر العيريب حيى آخير القيرن الاياين اذ.ري.عليي البطيل .دار األنيدل

للطباعية والنلير

والتوزيع .لبنان.ط1762. 1م صي.72-71-64-61-47-46-36-35-34-33

( )13ينظر :املصدر السا ق .صي35
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ايهتابإ ا٭هاريإ ظٝاسا بايتٛشا يف ةٓااٖ ٍٚاذ ٙايكفاٚ ،١ٝصعايا ناخريّا َأ
الكويتوالعول
ٖٚذإ
بدولة
ا٭ يااٚ ١ايااناٖ دًاا ٢دٛاُٖااا ةًااو ،حااِ إُْٗااا اظااتُ ٬ةكرٜب ااّ دًاا ٢أنخاار ادتسٝ٥اااج
املتصًك اا ١بٗ ااذ ٙايكفا اٚ ،١ٝأصص اآا درـ ااٗا ; ي ااذيو ش اآهتؿ ٞمبٓاقع اا َ ١ااا  ٚؾ ُٗٝااا
ي٬هتؽااا ٚاٱزااازٚ ،٭ٕ يف ذيااو ايهؿاٜااٚ ١ايػٓاااٚ ،٤ياأ ْتزاٚزُٖااا إ ٫ؾُٝااا ْؿتكاايٙ
ؾُٗٝا َٔ اييداٚ ٟٚاذتزس ; صتْ ٫ ٢تِٗ بتصُي إغؿاٍ ذيو.
ٚ٭ٕ ذنر ٖذ ٜٔايهتاب شٝتهر ناخرياّ ؾصآرَس ياٮَُٗٓ ٍٚاا باايرَس (أ)ٚ ،يًخااْٞ
بايرَس (ب); اهتؽا اّ يًٛقث ٚادتٗي ٚاذتٝس.
 ا٭َُٗٓ ٍٚااا( :ايؽاا ٠ ٛايؿٓٝاا ١يف ايعااصر ادتاااًٖ ٞيف ـاا ٤ٛايٓكااي اذتاايٜد) أؾاار
يًضاايٜد داأ ؼاا ٠ ٛاملاارأ ٠يف ايعااصر ادتاااًٖ ٞايؽااؿضاج َاأ (ٚ ،)155 -105مل
ٜػؿٌ اذتيٜد دٓٗا قبٌ ةًو ايؽؿضاج  ٫ٚبصيٖا.
 ايخاااْ( :ٞايؽاا ٠ ٛيف ايعااصر ايصرباا ٞصتاا ٢آهاار ايكاارٕ ايخاااْ ٞاعزاارٚ )ٟهؽااؾ
يًضيٜد دٔ ؼ ٠ ٛاملرأ ٠ايؽؿضاج َأ (ٖٚ )120 -53ا ٛأٜفٶاا مل ٜػؿاٌ اذتايٜد
دٓٗااا قبااٌ ةًااو  ٫ٚبصاايٖاٖٚ .اا ٕٚ ٛا٭ ٍٚيف صعااي ا٭ يااٚ ١اشااتخُا ٖا ٚراا٠ ٛ
حتً ًٝااٗاٚ ،أنخ اار جت اااٚزا يف ةف ااخ ِٝايؽ اا ٠ ٛاملكيش اا ١يًُ اارأٚ ،٠إٕ مل ٜٓسي اال يف
حتيٜي َٛز بصٗٓٝا يث دًٗٝا ؼ ٛاملرأ ٠ادتاًٖ ١ٝنُا ؼٓ ا٭.ٍٚ
ٚاةؿاال أؼااضاب ٖااذا اياارأ ٟمباأ ؾاا ِٗٝايهاةبااإ ا٭هااريإ دًاا ٢إٔ اٱشاا ّ٬راااٚ ٤قااي
ةرارصث ةًاو ايٓ ار ٠ايتكيٜصا ١ٝضتا ٛاملارأٚ ،٠رصًاٛا ٚرٖ ٛاا يف ايعاصر ادتااًٖ ٞقبٝاٌ
اٱشاا ّ٬دًاا ٢ذيااو ايٓضااَ ٛاأ ايتكاايٜض ْتٝزاا ١ةصااربٺ َاأ املاـااٚ ،ٞإ ذ داأ ايصااابك
أؼب بصي درؾاّ ؾٓٝاّ َتبصاّ.
ٚميهاأ إزاااز أٖااِ ا٭َاا ٛاي ا اةه ا ج دًٗٝااا ٖااذ ٙايٓ اار ٠أ ٚايٓ رٜااٚ ١اذتزااس اي ا
ادتُيج دًٗٝا َٔ ،هَ ٍ٬ا  ٚيف ٖذ ٜٔايهتاب ٚ ،يف غريُٖا أٜفاّ يف اٯة:ٞ
أ : ّ٫ٚغسا  ٠ةعب ٘ٝاملرأ ٠بهخري َٔ ا٭ظٝا ٤اي َٓٗا َا ٖا ٛإيا٘ َصباَٗٓٚ ، ٛاا َاا ٖاَ ٛاس
يٲياا٘ املصبااَ ٛخٌ:ايعااُضٚ ،بصااض اذتٛٝاْاااج(اي صاارؿ ايعااصرا ٤دًاا ٢داايّ ذ ٗااا أٚ
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والعول( )16ناايػساٍٚ ،املٗااٚ ،٠اي بٝا )،...،١ؾا ٬باي إذّا إٔ ةها ٕٛاملارأَ ٠كيشا ،١أٚ
الكويتاصرِٖ
بدولةيف ظ
قتًٗا
ٜه ٕٛعا ظ َٔ ٤ٞايتكيٜض(.)17
حاْٝاّ  :ةرنٝس ايعادر دً ٢ذنر أدفا ٤ا٭ْٛح ١يف املرأٚ ،٠إبرازٖاا بؽا ٠ ٛـاخُ ،١بُٓٝاا
ٜػؿٌ دٔ ذنر ايٛر٘ٚ ،إذا ذنرٜ ٙذنر ٙغري ستي املصاامل ،نُاا أْا٘ إذا ذنرٖاا ناّ٬
أبرزٖا بي ١ٜٓممتً ١٦ؾٝزُ عا ايؽ ٛاملختًؿ ١يًخؽٛبٚ ١اٱْتاش ٚا٭ّ املصب.٠ ٛ
حايخاّ :نخرٖ ٚ ٚ ٠ا َؽي  ٠ب ّ ( :أّ أٚؾ ،٢أّ رٓايب ،أّ ايٛيٝاي ،أّ اذتاٜٛرذ ،أّ دُار ،ٚأّ
أبااإ ،أّ هًٝااي ،أ ٚأَُٝاا .)١نااذيو نخاار يف ةعاابٗٝاةِٗ عااا ؼاا ٠ ٛاملٗااا ٠ا٭ّ ٚ ،اي بٝاا١
ا٭ّٚ ،رااا٤ج ؼاا ٛةٗا صاااََٚ ّ٬رـااصاّ يف ايتعاابٝا ; ممااا ٜصااين إٔ املاارأ ٠دباايج بٛؼااؿٗا
أَا(.)18
ابصاّ :زت ٤ٞؼ ٠ ٛاملرأ ٠يف ايعصر ادتاًَٖ ٞخاي ١ٝاُ٥اّ(.)19
هاَصاّ :ة ْٝد اشِ ايعُض()20اي ظبٗث بٗا املرأ.٠
شا شااّ  :ؼاا ٠ ٛاملاارأ ٠يف ايعااصر ادتاااًٖ ٞأقاارب إىل إٔ ةهااْ ٕٛصاخٶا َهاار ْ : ٠اار ٣ايعااصرا٤
ؾٗٝااا ٜااي ٕٚ ٚصااَ ٍٛصااا ٕٕ ةهااا ةهااٚ ٕٛاصاايٚ ،٠ن هااا اؼااكًضٛا دًااَ ٢صااا ٕٕ بصٗٓٝااا٫ ،
ٜٓضرؾ ٕٛدٓٗا ميٜٓ ٫ٚ ١صرٚٚ ،٠ر٘ ا٫صتزااش يف ٖاذا إٔ ذياو ايتهارا أ ٚايتعااب٘ ْااةس
دٔ نْٛا٘ دباا  ٠دأ عكاٛط ناْاث مما شا ١إزا ٤املارأ ٠اٱيا٘ ٜتصاا ٣ٚادتُٝا يف أ اٗ٥اا،
ٚ ٖٞٚإٕ اْيحرج يهٓٗا ةصربث دً ٢ظهٌ أدراف ؾٓ ١ٝدٓي اي٬صك .
شابصاّ ٚ :رَ ٛا ميهأ إٔ ٜعاري إىل د٬قا ١رصايٚٚ ،١ٜؼاـ ؼارٚ ٜرار ٤ٟإذا مل ْتٓبا٘
إىل ايؿرم با املخااٍ ٚاي ٛاقا يف ؼا ٠ ٛاملارأٚ ،٠مل ْخكاـ ا٭ؼا ٍٛاييٜٝٓا ١عاا يف ظاصر َاا
قبٌ اٱش ،ّ٬نُا ٜٴسدِ

(.)21

( )14ينظر يف ذلك  :األساطًن دراسية حضيارية مقارنية  .ص ،61و الواقيع واألسيطورة يف شيعر أيب ذؤييب اذيي . .د.نصيرت عبيد
الرمحن  .دار الفكر للنلر والتوزيع .عمان .األردن1763 .م .ص.41
( )15ينظي ي ي ي ي ي يير أ/صي ي ي ي ي ي ي ي ،141-113-111-125-124ب/صي ي ي ي ي ي ي ي،57-56-55-4752-46-43-42-37-35
واألساطًن – دراسة حضارية مقارنة -ص.62

( )16ينظر ب/صي.41-44-37-35-34-33
( )17ينظر أ/124/وما عدها ،ب/صي73
( )42ينظر ا/صي141
( )41ينظر ب/صي71
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والعولٜا ١ايعاصر ادتااًَٖ ٞأ ؼا ٛايػاسٍ بااملرأ ٠إهاا ٖا ٛؼا ٠٬ٱعااج ايعاصر
الكويتيف بيا
بدولةَّ :اا
حآَا
ٚآعتٖ٘ٚ ،ذ ٙايؽ ٠٬ةيٖ ٛج ٚاْككصث أشبابٗا

(.)22

ٖذ ٙأِٖ ا٭َ ٛاي ادتُيج دًٗٝا ٖاذ ٙايٓ رٜاٚ ،١ا ةهاس دًٗٝاا ايهاةباإ املاذن ٛإ
ٚغريُٖا يف بٓا ْ ٤رةِٗ ةًو إىل ؼ ٠ ٛاملرأ ٠يف ايعصر ايصرب ٞادتاًٖٚ ٞةؿصريٖا.
ٚضتٔ ْصارب دأ إدزابٓاا جبيٜا ١احملاٚياٚ ،١دأ اصرتآَاا يًزٗاي ايهابري اياذ ٟباذٍ،
ٚإميآْا مبا أشًؿٓا َٔ إٔ يهٌ ْاقي اذتل يف اختاذ ٚرٗ ١ايٓ ر اي ٜراٖا ؼٛاباّ ،يهٓٓاا
ْصتك ااي إٔ ايٓ اااظر يف ٖ ااذا امل اآٗس  ٜااي ى َٓ ااذ اي ًٖٛاا ١ا٭ٚىل أْ اا٘ غر ٜااا ايً ااٚ ٕٛايكص ااِ
ٚايرا٥ض ١دٔ أ بٓا ٚحكاؾتٓا ٚاملٓكك ١ايصرب ١ٝبصاَ ،١أغرب َأ املتآأ ٚصؽااْ٘ يف ظاصا
بااٛإ .ؾهااخريّا قااي حتاايذ أ باْ٩ااا ْٚكا ْااا ايكااياَ ٢داأ املاارأ ٠دٓااي ايعااادر ادتاااًٖ٫ٚ ،ٞ
ْصتبصي أْٗاِ أصصاٛا ضتٖٛاا بٓضاَ ٛاا أصاض ٖا ،ٛؾُاا  ٚدأ أصاي َآِٗ قاَ ٍٛخاٌ ٖاذا،
نُااا شاا ٝة ٫ٚ .ٞأظٓاا٘ ٜهااَ ٕٛتزاااٚزا َاأ ٜااسدِ إٔ َخااٌ ٖااذ ٙايتٛرٗاااج اْصهاااط غااري
ستُ اا ٛأ ٚستان ااا ٠غ ااري إزاب ٝاا ١يخكاؾ اا ١ايػ اارب ٚآ ابٗ ااِ ٩ ٚاٖ ااِ ايٓكي ٜاا ْٚ ١ااراةِٗ
ايرتاحٝاا ١ملاـااٚ ،ِٗٝذاؼاا ١اٯ اب ايْٛٝاْٝاا ١املًضُٝااٚ ١ا٭شااك ١ٜ ٛايكيمياا ،١إٕ مل ٜهاأ
ض دٓٛإ ٖسميْ ١ؿصٚ ،١ٝةكًٝي غري َٛؾال ; ملاا ؾٝا٘ َأ غؿًا ١دأ ارتؽٛؼاٝاج
دٓي بص ٕ
ا٭ بٝااٚ ١ايًػٜٛااٚ ١ايتا خيٝااٚ ١ايخكاؾٝااٚ ١ايبٝ٦ٝاا ١ملٓككتٓااا ايصربٝااٚ .١ا٭هااذ غااري اذتااذ ،
ٚاحملان ااا ٠غ ااري ايٛاد ٝااٚ ،١اْ٫بٗ ااا ْٚص ااٝإ ارتؽٛؼ ااٝاجٚ ،إغؿ اااٍ ايؿرٚم:ن ااٌ ذي ااو
صتُ ّا ٜٓضرف با٫رتٗا اجٜٚ ،عا ٙٛاٯ ا ،٤ظآ٦ا أّ أبٓٝااَُٗ ،اا صصآث ايٓٛاٜااٚ ،د ُاث
ادتٗ. ٛ
ٚإٕ نٓث يف ظو َٔ ٖذا ؾبِ ةؿصر أ َٔ ٟزصٌ َٔ ي ٢ًٝيف ايعصر ادتاًٖ ٞبا١
يًؽٝي َخٌ ٜاْا دٓي ايْٛٝإ(ٚ ،)23ايسٖر ٠ةكاباٌ ؾٓٝاٛط آعا ١اذتاا دٓايِٖ(ٚ ،)24شاًُ٢
ةكاب ااٌ نٛٝب ٝااي(ٚ ،)25ش ااصا ش ااٝي ٠ايربٝاا (ٚ ،)26أمس ااا َ ٤ااس يًُرد اا ٢أ ٚص ٝااا ٠املرد اا،)27(٢

) ) 44ينظر  :اللاعر اإلسالمي حتت سلطة اخلالاة.ص.12
( )41ينظر أ/صي.127
( )42ينظر أ/صي.123
( )43ينظر أ/صي.132
( )44ينظر أ/صي.131
هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

293

العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

والعولُاار()28و ٚ .مب ةؿصاار أْ . ٟؽاارج دبااي اياار
الكويتا ١ارت
بدولةار ٠با
ٚايسٖا

ٔ يف ؾهاار ٠ايتخًٝااد دٓااي

درب ادتاًٖٝا ،١صٝاد ْاؾ أْٗاِ دبايٚا حايٛحاا أظاب٘ بصاً٥اَ ١كيشا)29(١و ٚناذيو ؾهار٠
املرأ ٠ايصذ ا ٤أّ اٱي٘ دٓي دً ٞايبكٌ()30وٚ .نا ٕٵ ٫باي يًبعار نًاِٗ إٔ ةكاابل صٝااةِٗ
بهٌ ةؿاؼاًٗٝا ٚأهاعٗا(قايميٗا ٚصايٜخٗا)ا٭ٚ ٚبٚ ٝإٔ ٜهْٛاٛا ْصاخ ّا َهار َ( ٠عا١ٖٛ
غري َتك ٠ ٛبايكب ) َٔ ا٭ٚ ٚب. ٝ
ةًااو ه٬ؼاا ١آ ا ٤أٚي٦ااو داأ عبٝصاا ١ؼاا ٠ ٛاملاارأ ٠املعاابا بٗااا يف ايعااصر ادتاااًٖ،ٞ
ٚزتٌُ أ يتِٗ.
ٚقبااٌ إٔ ْباايأ َٓاق عااتٗاْ ،ااٛرس أٜٓااا يف عبٝصاا ١ؼاا ٠ ٛاملاارأ ٠املعاابا بٗااا يف ايعااصر
ادتاااًٖٚ ،ٞصاايٚ ٚظٝؿتٗااا .ؾٗاا ٞيف ةؽااْ ٛا  :أْخاا ،٢ةاا ٟ ٪يف ايؽاا ٚ ٠ ٛاملرأ/٠ا٭ْخاا٢
اذتكٝكٝاا ١إزا ٤ايعااادر/ايذنر :إَااا يف ٚاق ا اذتٝااا ،٠أ ٚيف اذتًااِ ٚارتٝاااٍ ،ؾ اا"دٓٝس "٠يف
َصًكاا ١اَاار ٨ايكااٝض ٖاا ٞةًااو املرأ/٠ا٭ْخ ا ٢اي ا ٜصرؾٗااا اَاار ٩ايكااٝض ٚ ،هااٌ هااي ٖا
صكٝك ،١أ ٖٞ ٚةًو اي ٜرمسٗا هٝايٜ٘ٚ ،تُٓا ٢إٔ ٜايهٌ هاي ٖاٚ .ياٝض بايفار ٠ ٚإٔ
ةه ٕٛاُ٥اّ ٫ٚ -نخرياّ -ؾ ١ْ٬ابٓ ١ؾا ٕ٬بصٗٓٝاا ٚظخؽاٗاٚ ،شا ٝة ٞإٜفااح ياذيو.
ٚٚظٝؿتٗا يف أدً ٢ؼٖ ٛاٚ ،أ ؾ َهاْا ١عاا  ٫ةصاي ٚنْٗٛاا أشاشا ّا َأ أشاشااج ايعاادر
إْصاااْاّ ادتٝا  ٜااّ أ ،ّ٫ٚحااِ إْصاااْاّ َتؿٛق ااّ حاْ ٝااّ ،حااِ إْصاااْاّ َؿرتق ااّ حايخ ااّٖٚ ،اا ٞةًااأ ذاى
دً ٢ضت:َٔ ٛ
 -1اذتار.١

 -2اٱحيا.٤

 -3ايتزصٝي -4 .املصاْا.٠

 -5ايرَسٜاا.١

دً ٢ضت ٛمما ذنر ٜ .هإ إبراٖ ِٝايذ ٟةٛشف ايٓٗسٚ ،أصصٔ ؾُٝا ْر.)31( ٣
ٚأدين بايرَسٖٓ ١ٜا :ايرَس ١ٜاي ةتٛاَ َ ّ٤اا ٖا ٛممهأ َٚكبا ٍٛيف صٝاا ٠اٱْصاإ
ايصرباا ٞايكاايٚ ،ِٜةا خيااَ٘ٚ ،صكٝاااج ةراحاا٘ٚ ،هؽٛؼااٝت٘ ايبٝ٦ٝااٚ ١املصاات ٣ٛايخكااايف ،غااري
( )45ينظر أ/صي.134

( )46ينظر كتا ه  :دراسات يف اللعر اجلياهلي .أنيور أ يو سيويل .دار اجلييل يًنوت،دار عميارً .نوت.ط1226 .1ه ي1765-م.
ص.112
( )47ينظر أ/صي.127
( )12ينظر ب  /صي.34

( )11ينظر  :نقد اللعر يف املنظور النفسي .د .ريكان إ راهي .دار اللؤون الاقااية العامة .غداد ط1767 . 1م .صي.51
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د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

ايٛاقص ١ٝاي اةصِ بٗا ظصرٚ ،ٙاؼكبػث بٗا ناٌ أراسا ٤صٝاةا٘ ،باٌ ةتهاَاٌ
الكويتوالعول
َتٓاؾرَ ٠
بدولة
َصٗا يتؿف ٞبٓاا إىل َاا ميهأ إٔ ْايدٛ ْ ٙٛدا ّا َأ ايٛاقصٝا ١غاري املباظارٚ . ٠ذياو نا ٕ
ةه ٕٛشًَُ ٢اخَ ٬اسّا َ٫ارأ ٠أهارٜ ٣كؽايٖا ايعاادر ٜ ٫ٚرٜاي إٔ ٜباٛح بامسٗاا ،ؾريَاس
عا باشِ آهر ،ضت ٛقٚ ٍٛـاح اي:ُٔٝ

()32

أ دٛى ٚـ ١صا ٚامسو غريٙ

ظؿكاّ ٚأهع ٢إٔ ٜع ٞبو ٚاظٞ

أ ٚنُا َس أدراب ٞبً ٢ًٝيكٛشا٘ يف قؽات٘ َا دُار بأ ارتكااب ـا ٞاهلل دٓا٘(،)33
ٚضت ٛق ٍٛأصيِٖ:

() 34

أٜا شرص ١ايبصت اإ عاٍ ةعٛقاٞ

ؾٌٗ ي ٞإىل ظٌٕ إيٝو شاباٝاٌ

اَسا بايصرص ١يًُضبٛبَ .١خٌ ٖذ ٙايرَس ٖٞ ١ٜاي ةتؿل ٚصٝاا ٠ايباياٚ ،٠ٚةتُاظا٢
َ صاراج ايصرب ٞادتاًٖٚٚ ٞاقصٝتٗاٚ ،بصاعتٗا ،أَا ةًو ايرَس ١ٜأ ٚا٭شاك ١ٜ ٛايا
صٴًُِّتٗ ااا ؼ اا ٠ ٛامل اارأ ٠ؾ ااذيو ؾ ااٛم عاقتٗ ااا ٚه ااا ش ْكاقٗ ااا ٖٚ ،ااٚ ٞاؾ ااي ٠أَ ٚص اات ،٠ ٛأٚ
ٖز َع ٙٛيف بصض ا٭ذٖإ.

( )14ديوانه .حممد خًن البقاعي .دار صادرً .نوت .ط .1774 . 1ص.32
( )11ينظ يير :دراسي ي ات نقدي يية يف الل ييعر الع ييريب ،ل .ييت عب ييد الغف ييار ا ييدياي .دار الل ييئون الاقااي يية ا ديا يية .غ ييداد  .دون ط .
1774م .صي .21

( )12العمدة .435/1وكقول آخر :أال يا خنلة من ذات عرق
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صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

د/هحود أحود العاهري

احمل ٛا٭ٍٚ

بدولة الكويتوالعول

َ ا ةصاآًُٝا ب ا ٕ ايعااُض ناْااث َكيشاا ،١يهاأ ذيااو مل ٜهاأ دٓااي ايصاارب ايااذٜٔ
ٚؼًٓا ظصرِٖ ،بٌ دٓي بصض دارب ادتٓاٛبٚ ،دآِٗ قااٍ ةصااىلٚ" :ر٦تاو َأ شاب بٓبا
ٜك ا ٚ ...راايةٗا ٚقَٗٛااا ٜصاازي ٕٚيًعااُض َاأ  ٕٚاهلل"(ٚ )35صتاا ٢اٯٕ ةٛرااي أعااٍ٬
َصبي ايعُض( . )36يذيو صتاي اشاتصُا٫ةٗا يف ايعاصر راا٤ج صكٝكٝا ١أ ٚباياؾ ايتعاب٘ٝ
ادتُايَٚ ،ٞا را ٤ؾ٫ ٘ٝي ١ةكيٜص ١ٝدً ٢قًت٘ يٝض ؼرحياّ يف ذيو غايباّ.
ٚدًاا ٢ؾاار

ايتصااً ِٝبؽااض ١اْتعااا دبا ةٗااا دٓااي

ٝا ايصاارب ،ؾكااي ظااادث دبااا ٠

بصض ايهٛاناا ،باٌ ناإ صاق ايكُار َأ ايصباا ٚ ٠ايتكايٜض أنخار; إذ نااْٛا ٜصيْٚا٘
ذناارّا ٖاا ٛايااسٚش ٚايعااُض أْخاااٚ ٙايعااصر ٣ابٓتُٗااا ،ؾًُاااذا ظاااع ةعااب ٘ٝاملاارأ ٠احملبٛباا١
بايعااُض أنخاار َاأ غريٖااا إذا نااإ ا٭َاار إهااا ٖاا ٛايتكاايٜضو أيااٝض اشااتيا  ٠قاارؿ
ايعُضٚ ،ـٖ٩ٛاٚ ،

اعا ٚبٗاٖ٩ا ٖا ٛاملكؽا ٛيف ذٖأ ايعاادر ايصرباٞو ٚيهْٗٛاا أبٗا٢

ا٭ر ااراّ ايص ااُا ١ٜٚأٜٓاٖ ااا يف ن ااٌ صرن اا َ ١اأ صرناةٗ ااا ظ ااي ايع ااادر ذا اٱصص اااط
املرٖااـ بًٛصاااج ؾٓٝااٜ ٫ ١كااي دًاا ٢ةؽااٜٛرٖا غااري ; ٙيااذا نااإ ايتعااب ٘ٝبٗااا أنخاار َاأ
غريٖاٚ .إٕ نٓث يف ٜا َٔ ذيو ؾاْ ر ايص٬ق ١ب املرأٚ ٠ايعُض يف ايُٓاذش اٯة:١ٝ
ٜك ٍٛدٓرت:)37(٠
ٳؾَصٛا ايكٹبابٳ دٳًٚ ٢ٴرٙٛٺ أَظرٳقَث

ؾٗٝا ؾَػٳٝٻبثٹ ايصٴٗا يف ايؿَرقَيٹ

ٚٳايعٳُض( )38ٳب ٳ َٴفٳرٻشٕ ٚٳَٴبٳًٖ اسٕ

ٚٳايػٴؽٔٴ بٳ ٳ َٴ ٳٛظٻ ٕ ٚٳَٴكًَٖ ا ا ا ٹي

ٜٳكًُص ٳٔ بٳ ٳ شٳاٛايٹـٺ ٚٳَٳصاعٹ ا اـٺ

ٚٳقَ٥٬ٹيٺ َٹٔ يُ٪يُٚ ٕ٪ٳزٳبٳررٳا ا ا ا ا ا ا ٹي

ؾ  ٜٔقياش ١املرأ ٠أ ٚايعُض اي ظبٗث بٗا ٖٓاو َٚا ايذٜ ٟرٜي ٙايعادر َٔ إعا٬م
ايعاُض دًا ٢ايٛرا ٙٛاملعارق١و ٖااٌ ٖا ٞايكياشا ١أّ ٖا ٛادتُاااٍو ؾُاا ْاٛع ايكياشا ١ايا
شااتكً َاأ ايصااٛايـ ٚاملصاااعـ ٚايك٥٬اايٖٚ ،ااَ ٞفااررَ ١بًزاا١و ٚمل ناْااث ايعااُض
( )13سورة النمل اآليات .42-44
( )14حلنوب مدينة مأرب ا الية مبسااة 12ك خقريبًا.
( )15ديوان عنرتة .قدم له ووضع هوامله جميد طراد.دار الكتاب العريبً .نوت1243.هي 4222-م ص.41
( )16أراد اللم

هنا الوحلوف امللرقة.
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صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

د/هحود أحود العاهري

والعولايط  ٕٚشااا٥ر ا٭ظااٝا ٤املذن(:٠ ٛايصااٗا ،ايؿرقااي ،ايصااٛايـ ،املصاااعـ،
الكويتا ٞاملكا
ايٖا ٖا
بدولة
 ٚصا
ايك٥٬يَٗٓٚ )...،ا نٛاناٚ ،رًٗا َْ٪دو
ٚاْ ر قٛي٘ أٜفاّ:

()39

ٚٳيَ ٫ٛؾَتا ْ٠يف ارتٹٝأّ َٴكُٝٳا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اْ١

يَُا اهتٳرجٴ قُربٳ اييا ٔ ٜٳَٛاّ دٳً ٢ايبٴصيٹ

أَظا ٳج إٔيَٗٝا ايعٳُضٴ دٹٓيٳ غُرٚبٹٗ ا ا ا اا

ةٳكٍٛٴ إٔذا اشٛٳ ٻ اييٴر ٢ؾَاعًٹص ٞبٳصا ايٟ

ٚٳقاٍٳ يَٗا ايبا ا ا اي ٴ املُٓريٴ أَ ٫اشؿٹا ا ارٟ

ؾَإْٔٻوٹ َٹخً ٞيف ايهَُا ٍٔ ٚٳيف ايصٳص ا ا ا ا ا ٹي

ؾَٛٳيٖث صٳ ٝاا٤ٶ ٴحِٻ أَ هٳث يٹخاَٳٗا ا ا ا ا ا ا ا اا

عاٳ ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٳ ٛٹ
ٳٚقَي ْٳخٳرٳج َٹٔ هٳيِّٖا ٳ ٹ

ٳٚشٳًٖث صٴصاَاّ َٹٔ شٳٛار ٞرٴؿْٛٹٗا

نصٳٝـٹ أَبٗٝا ايكاعٹ ٔ املُرٖٳـٹ اذتَ ا ا ا ِّي
َ

ؾايصكٌ ٚايًػ ١حيهُإ إٔ ايؿتا ٠يف ٖذ ٙا٭بٝااج أْخا ٢صكٝكَ(١ٝكُٝا ١يف ارتٝااّ-
ٚيااث -ةصااتض ٞنع ا ٕ ايٓصاااًَ -٤خُاا -١دٓٝاٖااا ؾاةٓتااإ) ٚ٭ْٗااا ؾا٥كاا ١ادتُاااٍ
أظبٗث ايعُض ٚايكُر َصااّٚ ،

ًاث ايعاادر دًا ٢ياس ّٚايايا يصًا٘ حي اَٗٓ ٢اا مبارا ،ٙ

بٌ ٖ ٞمشض َصتُر ٠صت ٢بصي غٝاب ايعُض اذتكٝك ١ٝاي َٔ مستٗاا ايػارٚب .ؾٗاٌ
بصاي نااٌ ٖاذا ايتؿؽاآْ ٌٝؿا ٞنااٖ ٕٛاذ ٙاملرأ/٠ا٭ْخاا ٢صكٝكا ١يف صٝااا ٠ايعاادر ،أ ٚأْٗااا
ةًو ا٭ْخ َٔ ٢ايٓصا ٤اي ةتُٓاٖا ْؿصا٘ٚ ،ةٓصازٗا أصَ٬ا٘ ؾتايادا هٝايا٘ جبُاعاا
ايباٖر نايعُض ،إٕ مل ةهٔ َٛر ٠ ٛؾصّ٬و
ٚي ٛاشتكؽٓٝا اشتصُا٫ج نًُ ١ايعُض ْؿصٗا دٓي ايعصرا ٤يف غري ؼ ٠ ٛاملرأ٠
يٛريْاٖا حتٌُ ؼ ٠ ٛذيو ادترّ ايصُا ٟٚاملصتا غري املكيط ،قًُا ةتزاٚز ذيو،
ٚأْٗا ة ٟ ٪ايٛظٝؿ ١ايرٝ٥ص ١ٝعا ايكا ١ُ٥دً:٢ايي٫ي ١ايسَاْٚ ،١ٝاملهاْٚ ،١ٝايف،٤ٛ
ٚاذتر أ ٚاييف ،٤نُا يف ْؾ دٓرت ٠ا٭هري ،ص

صهِ دًٗٝا بايػرٚبٚ .نذيو يف

قٛي٘ (:)40
ٖاشٳ ايػٳراّٴ ؾَيٴ بٹهَ طٔ َٴيأّ

صٳتٸ ٢ةٳػٝاٳ ايعٳُضٴ ةٳضثٳ ظَّٔ٬

ؾًٝض مث ١أ٫ ٟي ١إـاؾ ١ٝيًعُض ٖٓا ،ش ٣ٛايي٫ي ١ايسَاْ.١ٝ
( )17ديوان عنرتة .ص41

( )22ديوان عنرتة ص.167
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د/هحود أحود العاهري

ق ٍٛا٭ؾ ٙٛا٭ٟ ٚ
والعول
الكويتيف
ٚنذيو
بدولة

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"
()41
:

ف٘ٴ ايػًض
ٚٳظَٔٻ إَٔٵ شٳٛفٳ ٜٛي ٞبٳ ٝٳ

صٳتٸ ٢إٔذا غابٳ قَرٕٴ ايعٳُضٔ أَ ٚنَرٳبٳث

ؾايعُض يف ٖذ ٙايؽ ٛصكٝك ١ٝحتٌُ ايي٫ي ١ايسَٓٚ ،١ٝإٕ ةهٔ مث٫ ١ي ١إـاؾ١ٝ
ؾٗ ٞايصًب ١ٝاملٓبخك َٔ ١ذت  ١ايػرٚب املؿف ٞإىل ظًُ ١ايًٚٚ ٌٝصعتَ٘ َ ،ا حيٌُ
ذيو َٔ مساج غري ستبٛب ١يًٓؿٛطٚ ،ذيو أبصي َا ٜه ٕٛدٔ ايتكيٜض املرةبف
بايتؿاٚ ٍ٩ايفٝا.٤
ٚيف ق ٍٛصامت ايكا:)42(ٞ٥
َٚرقب ٕٚ ١ايصُا ٤عُر٠

شبكث عًٛع ايعُض َٓٗا مبرؼي

حتٌُ ٫ي ١ذت  ١عًٛدٗا ؼرحيٚ ،١ذٌ ايعادر دًٗٝا بهًُ(١ايعرٚم) ذاج
ايي٫ي ١اٱزابٚ ١ٝاٱحيا ٤احملبا إىل ايٓؿٛطٚ ،ن ْ٘ قي اشتكر بٛد ٘ٝإٔ يٝض
يًعُض بذيو َٔ د٬ق ،١ـا بّا بٗا ٚمبٔ ٜكيشٗا  ٚا ٙ٤ظٗرٜاّ.
 ٖٞٚيف ق ٍٛزٖري(:)43
قَّٛٷ يٹ َٚٻيٹِٗٔ ٜٳّ َٛا إذاّ قَصٳيٚا

يَ ٛنإٳ ٜٳكصٴيٴ ؾَٛمٳ ايعٳُضٔ َٹٔ نَرٳّٕ

ؼ ٠ ٛصص ١ٝصكٝك ١ٝيهٓٗا ٖٓا  ٫حتٌُ ٫ي ١ايسَإ اي

ًتٗا ايؽ ٛايصايؿ،١

بٌ حتٌُ ٫ي ١املهإ ،ؾايبعر ادتا ٚا إٔ ٜرٚا ايعُض ؾٛقِٗ داي ١ٝيف ايصُا ; ٤ؾٗٞ
بايٓصب ١يًعُض  ٫حتٌُ ٫ي ١ريٜي ٠غري صص ٖٞٚ ،١ٝيًبعر ةؿٝي دً ٛاملهاْ.١
بٌ أصٝاْاّ صتي يًعُض ةًو ايؽ ٠ ٛايكاش ١ٝاحملرق ١ايبصٝي ٠دٔ
أ ٟقياش ١أ ٚأؾ ١أ ٚةبز ٌٝنُا يف ق ٍٛايٓابػ:) 44(١
ةٳر ٣نٌُٻ ذٳٜٸإٍ ٜٴصا ٔ ٴ ٳبرٳب ا ا ا ا ا ااّ

دٳً ٢نٌُِّ ٳرٸافٺ َٹٔٳ ايرٳَ ٌٔ ٖا٥ٹا ا ا ا ٌٔ

ٜٴخٹرٕٳ اذتَؽ ٢صٳتٸٜ ٢ٴباظٹر ٳٕ بٳر ٳٙٴ

إٔذا ايعٳُضٴ َٳزٻث ٜكَٗا بٹايهَ٬نٹٌٔ

( )21ديوانه.حتقيق عبد العزيز امليمين (ضمن طرافف أد ية) مطبعة جلنة التأليف والرتةمة والنلر .القاهرة .1745 .ص.41
( )24ديوانه  .شرحه وضبط نصوصه وقدم له د .عمر ااروق الطباع .دار القل ًنوت  .لبنان ص .14
( )21ديوانه  .شرحه وضبط نصوصه وقدم له د .عمر ااروق الطباع .دار القل ًنوت  .لبنان ص .47
( )22ديوانه  .شرحه وضبط نصوصه وقدم له د .عمر ااروق الطباع .دار القل ًنوت  .لبنان .ص.77
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ٖذ ٙايؽ ٠ ٛايكاش ١ٝاحملرق ١يًعُض اي جتصٌ َٔ حتتٗا ٜخري اذتؽا
والعول
إىل
الكويت
بدولة ر
اْ
دً٘ زي ظ٦ٝاّ َٔ بر ايرَاٍ امليؾ ١ْٛخيؿـ َٔ ًٜٗٚا دًٖ .٘ٝذ ٙايؽ ٠ ٛاي٬ؾض١
احملرق ٖٞ ١ايؽ ٠ ٛا٭نخر ةػًػ ٬يًعُض يف ْؿض درب ايؽضرا ٤درب ايعصر ايباق،ٞ
ؾهٝـ َٔ أرًٗا قيشث املرأ ٠و
حِ إْٓا صتي ايعادر ايصرب ٞقي ظب٘ ايررٌ بايعُض نُا يف ق ٍٛايٓابػ:)45(١
إذا عًصث مل ٜبي َٓٗٔ نٛنا

ؾإْو مشض ٚاملًٛى نٛانا

ؾًُاذا مل ٜهتصا ايررٌ ايتكيٜض َٔ ايعُضو أّ إٔ ايذن ٠ ٛناْث دا٥كاّ ي٘ َٔ
انتصاب ذيو ايتكيٜضو!
ٚظب٘ بايعُض أٜفاّ بصض ادتُا اج ،ضت ٛةعب ٘ٝاملس بٔ ـرا ادتٛب(ايرتط) بٗا
يف قٛي٘(:)46
ٚأبٝض َا ٕ يف ايفرٜب ١قاؼٌ

ٚرٛب ٜر ٣نايعُض يف عخ ١ٝايير٢

ؾًُاذا مل ٜهتصا ٖ ٛأٜفاّ ايتكيٜض َٔ ايعُضو يصً٘ حي  ٢بذيو دً ٢أٜيٟ
بصض ايٓكا ٫صكاّ!.
ٚ نذيو ٖ ٛا٭َر يف ةعب ٘ٝايعادر ادتاًٖ ٞيًُرأ ٠بايػسايٚ ١املٗاٚ ٠اي ب١ٝ
ٚايي َ ،٠راد ٢يف ذيو نً٘ ْٛاص ٞادتُاٍ  ٫ايكياش ;١يذيو ْراِٖ ٜعبٕٗٛ
بصٝين ايػساٍ ٚاملٗاٚ ٠رٝي ايرٚ .ِ٥بايي  ٠ؼْٛاّ ٚبٝاـاّٚ ،بػري ذيو َٔ َٛاعٔ
ادتُاٍ اي

حيبْٗٛا يٝخًصٖٛا دً ٢املرأ ٠اي

ٜصعكْٗٛا إظباداّ ذتاراةِٗ أٚ

صاراج املتًك  .نك ٍٛدر ٠ٚبٔ اي:)47( ٛ
ث بٳ ٝٴت٘ٴ
ؾٹراظ ٞؾٹراػٴ ايفٳٝـٹ ٚٳايبٳ ٝٴ

ٚٳيَِ ٜٴًٗٔين دٳٓ٘ٴ غَساٍٷ َٴكَٓٻ ا ا ا ا ٴ

أُصٳيِّ ٴح٘ٴ إٕٔٻ اذتَيٜدٳ َٹٔٳ ايكٹا ا ا ا ا ا ا ار٣

ٳٚةٳصًَِٴ ْٳؿص ٞأَ ٻْ٘ٴ شٳٛفٳ ٜٳٗزٳ ٴ

( )23ديوانه .ص.44
( )24املفضليات  .ص.35

( )25ديوانه.شرحه وضبط نصوصه وقدم له د .عمر ااروق الطباع .دار األرق ن أيب األرق ً .نوت  .لبنان .ص .44-41
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والعولبايػساٍ ٖٓاو ٌٖ ٖ ٛإع٘ ايذ ٟش٪ٝهر دبا ة٘ ٭رٌ ايفٝـو! ٚنٝـ
املكؽٛ
ؾُاالكويت
بدولة
ةكٝا ْؿض ـٝؿ٘ إٔ ةعػً٘ دٔ ايصبا ٠و! حِ ٌٖ ةًبض اٯع ١أقٓصٚ ١براق و!  ٌٖٚاؾ
ةكٓصٗا صٝاٚ ٤هؿرو! أّ ٖ ٛاشتصٚ ٤٬بكرو!
ؾُٓكًل ايص٬ق َٔ ١ا ةبا
إبراز

ؼ ٠ ٛاملرأ ٠بايػسايٚ ١غريٖا َٔ اذتٛٝاْاج إذاّ إها ٖٛ

اٍ املرأ ٠املهٓٚ ،ٕٛةكرٜب٘ يًُتًك ٞب َخًٜ ١عاٖيٖا يف ب٦ٝت٘ ،يٝض أنخر،

٪ٜني ٖذا َرةبف ايص٬ق ١بُٗٓٝا املتُخٌ با :ايص ٚ ،ايبٝا ٚ ،ا٭ْـٚ .هاذش ذيو
أنخر َٔ إٔ حتؽرَٗٓ ،ا ق ٍٛاملس بٔ ـرا (:)48
يٝاي ٞإذ ةؽأ اذتً ِٝبيعا

َٚع ٕٞهس ٌٜايرر ؾ ٘ٝةؿاة ا ا ا اٌ

ٚدٝين َٗا ٠يف ؼٛا ٕ َرا ٖا

شرج ؾٗٝا ايػٛٝذ اعٛاعٌ

ٚق ٍٛاملرا ايصي:ٟٚ

ٜا

()49

ٚعا دٓٝا هذ ٍٚشتا ا ا ا ا ارف

ةصًل ايفاٍ ٚأؾٓإ ايصُا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ار

املعب٘ ب٘ ٖٓا غساي : ١هًؿث ؼػا ٖا ،هًث ٚقث ارترٜـ ،ةصًل ظزر ايفاٍ
ٚأغؽإ ايصُر ة نٌ َٓٗا ،إْٗا ؼٚ ٛاقص ١ٝشاذر ،١ختً َٔ ٛأ ٟأحر يًرَس ١ٜأٚ
ايكياش.١
ٚقٛي٘ أٜفاّ يف ايكؽٝيْ ٠ؿصٗا:
َخٌ أْـ ايرٜ ِ٥خٓ ٢دٗا

يف يبا ا ا ا ا اا ٕٕ با ٕٕ غ ٝا ا ا ا ار قؿا ا ا ا ا ا ا ا ار

ٚإٔ ٜٓكًل ايعادر َٔ ب٦ٝت٘ ٜٚصتًِٗ ستٝك٘ يف ؼٝاغ ١ؼٚ ٙ ٛةصكري َصاْ،٘ٝ
ٚإبراز َهْٓ ٕٛؿص٘ٚ ،ايتصبري دٔ َرا  ٙأ ٚأص َ٘٬ع ٞايٛاقص ١ٝيف أ م ؼٖ ٛا ٚأؼيم
َصاْٗٝا.
دً ٢إٔ ةكيٜض ايػسايٚ ١اختاذٖا إع ١أَر مل ٜخبث(ٚاملٗاٚ ٠اي ب َٔ ١ٝباب أٚىل)
نُا حبث يًعُض ،إذ ي ٛنإ ا٭َر نذيو ٭ْب ةٓا امل إ املصٓ ١ٝمبصب ٛاج ايصرب
ٚأؼٓاَٗا ذن دٓٗا ٖٞٚ ،اي مل ةرتى ؼُٓاّ ،أَ ٚساّ َصب ٛاّ إٚ ٫أظا ج إيٚ ٘ٝإىل َٔ
( )26املفضليات  .ص33

( )27املفضليات .املفضل الظيب.حتقيق د.قصي ا سٌن.دار ومكتبة اذالل،ودار الب ارً .نوت.4222.ص .34
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د/هحود أحود العاهري

والعول قبا ٌ٥ايصرب(ٜٗٓ ٫ٚ .)50ض با دا ٤ةكيٜصٗا إع٬م اشِ غساي ١دً٢
ٜصبئَ ٙ
بدولة الكويت
نإ
ايعُضٚ ،ايعُض ناْث َ٪ع ١باةؿام ،مما ٜصين إشكا
ٚبايتاي ٞدً ٢املرأ ٠اي

قياش ١ايعُض دًٗٝا،

ظبٗث بهًُٗٝا .ؾكي ةٓب٘ دًُا ٤ايًػ ١يذيو ٚدًً ٙٛةصًّ٬ٝ

َٓككٝاّ ٜصكف ٖذا ا ٫دا ،٤ؾكايٛا إها مسٝث ايعُض غساي ١٭ْٗا ةكً غساي ١ايٓٗا
أ ٟأٚي٘( ،)51أ ٚ٭ْٗا ظي َٔ ايعصاع َا ٖ ٛنايػساٍ

(.)52

ٚي ٛنإ مث ١يًتكيٜض أٚ

ايصب ١ٜ ٛظ َٔ ٤ٞايص٬ق ١بذيو يٛؼًِٗ ٚيصرؾٚ ٙٛيٛؾر دً ِٗٝرٗي ايتصًٌٝ
ٚايت .ٌٜٚ
حِ إٕ اشِ (غساٍ ،أ ٚغساي )١قي أعًل دً ٢أظٝا ٤أهرَٗٓ ٣ا :أْٗا ـرب َٔ
صكٓاحْٚ ،باج ظب ٘ٝبايبكٌ ٪ٜنٌ()53ؾًِ مل ةهتصا ٖذ ٙا٭ظٝا٤
ادتٓا بٚ ،دعب َٔ ١اي ٸ
ايتكيٜضو أ ٚملاذا مل ةٌٓ َٔ قياش ١ايعُض اي اظرتنث َصٗا يف َصُ ٢ايػساي١و
ٜٗٓ ٫ٚض بتكيٜض ايػساي ١ايصخ ٛدً ٢غساي

ذٖبٝ

يف ب٦ر زَسّ ،ؾًُاذا مل

ٜبكُٗا دبي املكًاو ٚملاذا مل ٜٓؽبُٗا ص ٍٛايهصب ١إىل راْا ايصي ايهبري َٔ ا٭ؼٓاّ
املصب٠ ٛو ٚمل ٜعٗر إٔ ررِٖ اي

ٜٓصا إىل بصض ًَٛنٗا دٌُ ٖذ ٜٔايػساي

ناْث ةصبي ايػساٍ ٫ٚ ،ايعُض.
نذيو ٜٗٓ ٫ض بتكيٜض ايػسايَ ١ا  ٚمما حيتٌُ ذيو نك ٍٛاَر ٨ايكٝض(:) 54
َٚاذا دً ٘ٝإٔ ذنرج أٚاْصاّ

نػس ٌَ ٕ٫يف ستا ٜا أقٝاٍ

ؾا(ستا ٜا) ٖٓا  ٫حتٌُ ايي٫ي ١ايي ١ٜٝٓاي

ختكر دً ٢ا٭ذٖإ أ( ٟستا ٜا

ايؽ ;)٠٬ؾؿٖ ٞذا غؿًٚ ١قؽر ْ رَ ٖٛٚ ،ا ٚق ؾ َٔ ٘ٝاشتعٗي بٗذا ايبٝث; ٭ٕ ٖذا

( )32ينظر:األسييطورة يف اللييعر العييريب قبييل اإلسييالم.أمحد إياعيييل النعيمييي. .دار اللييؤون الاقااييية العامة .غييداد .ط.4222 .1
ص426

( )31ينظر:األزمنة واألنواء.أ و إس اق ا ن األحلدايب .حتقيق عزة حسن.دار يًن أمي .دملق .1742.ص.57
( )34ينظر :شفاء الغليل ايما يف كالم العرب من الدخيل .شهاب الدين اخلفاحلي .حتقيق حممد عبد املينع خفاحلي.املطبعية املنًنيية
األزهر.ط1151. 1هي .1734-ص.174
( )31لسان العرب  .ا ن منظور .دار صادرً .نوت  .ط1212 . 1هي 1772 -م .مادة  :غزل
( )32ديوانه .حتقيق عمر ااروق الطباع.دار األرق ن أيب األرق ً .نوت .لبنان.ص 143
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يًُضراب داَ ٞإش ،َٞ٬نُا قاٍ ا٭زٖرٚ ،)55(ٟاَر ٩ايكٝض راًٖ .ٞإها َصٓ٢
املؿّٗٛالكويتوالعول
بدولة
احملراب ٖٓا ٖ :ٛؼي ايبٝثٚ ،أنرّ َٛـ ؾ ،٘ٝأ ٚاملهإ املرةؿ ٚ .ق ٌٝيف ةؿصري قٍٛ
اهلل ةصاىلٜ" :صًُ ٕٛي٘ َا ٜعا َٔ ٤ستا ٜا"

()56

أْٗا ايكؽ ٛايعاشتٚ .)57(١قاٍ

ايعٛناْ ٞاحملا ٜا يف ايًػ" :١نٌ َٛـ َرةؿ  ٖٞٚ ،ا٭بٓ ١ٝايرؾٝصٚ ١ايكؽٛ
ايصايٚ ،١ٝقاٍ أب ٛدبٝي ٠احملراب أظرف بٛٝج اييا ٚ ،اشتعٗي ببٝث اَر ٨ايكٝض ايصابل،
ٚقاٍ املن ٜ ٫ه ٕٛاحملراب إ ٫إٔ ٜرةك ٢إي ٘ٝبي ش(ٚ .")58ظاٖي ٖذا ا٭هري قٚ ٍٛـاح
اي:) 59(ُٔٝ
مل أيكٗا أ ٚأ ةك ٞشًُا

ب ١ستراب إذا ر٦تٗا

ٖذا ؾف ّ٬دٔ إٔ ايذ ٟيف احملراب يٝض غس ٕ٫ايرٌَ نُا ؾُٗ٘ َٔ اشتعٗي بٗذا
ايبٝث دً ٢قياش ١ايػساٍٚ ،نُا قي ٜتبا إىل ايذٖٔ ْتٝز ١ايتكيٚ ِٜايت هري يف
ايبٝث ،إها ٖ ٛا٭ٚاْضَٓٚ ،خ ٛايبٝث ٖ( : ٛذنرج يف احملا ٜا-

قؽ ٛاملًٛى

ايصاي -١ٝأٚاْض ن ْٗٔ غسٚ ،)ٌَ ٕ٫يٝض قؽي( ٙذنرج أٚاْض ن ْٗٔ غس ٕ٫يف
ستا ٜا) أ ا بذيو ٚؼؿٗٔ أْٗٔ َٔ بٓاج املًٛى املٓصُاج ايًٛاةٜ ٞصهٔ ا٭َانٔ
املرةؿص(١احملا ٜا)ٜ ،عٗي عذا املصٓ ٢يف بٝث اَر ٨ايكٝض َا بصي ٖٛٚ ،ٙقٛي٘:
ٚبٝث دذا  ّٜٛ ٣رٔ ٚدتتا ا ا ا ا٘

ٜكؿٔ جببا ٤املراؾل َهصا ا ا ا ا ا ااٍ

شبا ايبٓإ ٚايصراْ ٚايكٓ ا ا اا

يكاف ارتؽ ٛيف ظاّ ٚإنُاٍ

ْٛادِ ٜتبصٔ اع ٣ٛشبٌ اير ٣

ٜكًٔ ٭ٌٖ اذتًِ ـٌ بتف ا اٍ٬

ؾٗذ ٙأٚؼاف ؾتٝاج ٜصعٔ َٓصُاج يف ستا ٜا ايكؽَٚ ، ٛهْٓٛاةٗا.

( )33ينظر :اللسان  .مادة حرب.
( )34سورة سبأ11 .
( )35صفوة التفاسًن .حممد علي الصا وين .دار القرآن الكرميً .نوت .ط1221 . 1هي 1761م.6/11 .
( )36اتح القدير  .شيل اإلسالم اللوكاين .دار ا ن كاًن .دملق – ًنوت .ط1217 .4هي 1776 -م.141/2 .
( )37ديوانه .ص .62
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د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

والعول  ١ُٖٝٚايرأ ٟايكا ٌ٥بكياش ١ؼٖ ٛذ ٙاذتٛٝاْاج يف ايعصر ادتاًٖٞ
الكويت٪ٜني
ٚمما
بدولة
ظٛاٖي ظصر ١ٜنخري ٠ةتٓاؾ َ ٢ايتكيٜض امليدْ ،٢كتؽر دً ٢بصفٗا َٔ ،ذيو قٍٛ
ش ١َ٬بٔ رٓيٍ(:)60
َخٌ املٗا َٔ ٠اذت ٛارترادٝا

ٚدٓيْا ق ١ٓٝبٝفاْ ٤ادُ١

ايكا ِ٥ب

ؾؿف ّ٬دٔ زتٚ ٤ٞر٘ ايعب٘ ايٛاـ

املرأٚ ٠املٗا - ٠ايبٝا

ٚايٓص -١َٛدً ٢ضتٜٓ ٛؿ ٞقؽي ١ٜةًو ايكياش ١املٜٚ ،١َٖٛٛؿؽ دٔ اٱدزاب
اذتص ٞايذن َٔ ٟ ٛظادر يف بٜ ١٦ٝٴؿنت راعا بايبٝض ايٓٛادِ ،ؾاملرأٖٓ ٠ا يٝصث أَاّ
َبزً ٫ٚ ،١هؿر ٠أ ٚممٓص َٔ ١بٓاج ايؽٝي ايبٗاي ٌٝايًٛاة ٞحي

بػري قًَٔ ٌٝ

ا٫صرتاّ يف ةؽٜٛر ايعادر ،إْٗا ٖٓا قٚٚ ،١ٓٝظٝؿتٗا إَتاع يٝض ظباب اذتٚ ٞصيِٖ،
بٌ نذيو ـٛٝؾِٗ ايذٜٓ ٜٔسي ٕٛبِٗ ي – ّ٬ٝنُا را ٤يف ايكؽٝيٚ - ٠إٕ صاٍٚ
ايعادر إٔ ٜؽٖ ٛا بصي ذيو بايصؿ ،١ؾاَ٫تٗإ ٚايتصابد صاؼ ٕ٬قاُ٥إ َٔ ظباب
اذت َٔٚ ٞـٛٝؾِٗ ،دً ٢ضت ٛميتٓ َص٘ أ ٟاصتُاٍ يًكياش ١أ ٚايٛقا .
ٚقرٜا َٔ ٖذ ٙايؽ ٠ ٛيف ق ٍٛزٜي ارتري ايكا:) 61(ٞ٥
إَا ٤بيج دٔ ظٗر غٝا صٛاٌَ

ظع ٢ب٘ ص ٍٛاي با ٤ن ْٗا

ؾُا ايكياش ١أ ٚايهراَ ١يٲَا ٤اذتٛاٌَ٫ ،شُٝا دٓي ايعادر ادتاًٖٞو
هكا ! اٱظااا  ٠املررصٝاا ١غااري َص ٸرؾااٚ .١صتاايٖا ها٥ؿااَ ١ااذدٜ ،٠ ٛؽااٝبٗا ايااب ،٤٬نُااا يف
ق ٍٛدٓرت:) 62(٠
هكَرٳج ؾَكًُثٴ قَفٝاٴ بإٕ صٳرٻنَث
ٳ

أَدكا َؾ ٴ٘ بٳصيٳ ادتَٓٛبٹ ؼٳبا٤ٴ

ٚٳ ٳْٳث ؾَكًُثٴ غَسايََ ْ١ٳذد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٛٳْ٠

قَي ادٳٗا ٚٳشفَ ايؿَ٠٬ٹ بٳ٤٬ٴ

 َٔٚأظٗر ايعٛاٖي اي

ةتٓاؾ َ ٢ايتكيٜض امليٻدٳ ٢عذ ٙاذتٛٝاْاج ،أ ٚنْٗٛا

َٛزاّ َكيش ١يًعُض املصب -٠ ٛنُا ٜسدِ-

ةهرا ذ ٗا أ ٚقتًٗا دٓي ايعادر

( )42املفضليات .ص.47
( )41شعر زيد اخليل  .صنعة د.أمحد خمتار البزرة .دار املأمون للرتاثً .نوت  .ط1226 .1هي 1766 -م .ص.141
( )44ديوانه .ص.41
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والعول َا ٜيد ٞأؼضاب ٖذا ايرأ ،ٟؾكي أشًؿٓا إٔ َٔ أق ٣ٛأ يتِٗ زدُِٗ إٔ
الكويته٬ف
ادتاًٖ،ٞ
بدولة
ايعادر ادتاًٖٜ ٞتضاَ ٢ذ ٗا أ ٚؼٝيٖا يف ظصرٚ ،)63(ٙنإ يف ذيو صز ١ي ٛؼ ،
يهٔ ا٫شتكرآٜ ٤ؿ ٞه٬ؾ٘ ،ؾُٔ ذيو ق ٍٛاذتا ذ بٔ صًس٠
ٚ ٬ظًُاّ نُا ٜصا
دٓٓا باع ّ

() 64
:

ةرٴ دٔ صزر ٠ايرٸبٝض اي با٤

ؾإذا نإ ايصربٜ ٞبضد دٔ اي بٜ ١ٝذ ٗا بي ّ٫دٔ ظا َٔ ٠ظٝاٖ٘ اؾتيا ٤عا.
ؾ  ٟةكيٜض ٖذا ايذ ٟزصٌ اٱي٘ أ ٚايرَس املكيط أٖ َٔ ٕٛظا٠و ٚدً ٢ؼض١
اؾرتا

ايسدِ ايكا ٌ٥إٕ ذيو نإ حِ اْيحر ،ؾًِ بكٝث ايكياشَ ١تٛا ح ١يف زتاٍ

ايؿٔٚ ،اْيحرج ٚاْتؿث آحا ٖا يف غريٖا ،بٌ اْصهصث ٚؼا ج دا  ٠مما شٜٛ ١ص ٞب٘
يؿق(نُا) يف ايبٝث اي صابلو مما ٜٛص ٞإٔ د ٣ٛايكياش ١أ ٚايرَس ١ٜاملكيش ١يف ٖذٙ
ا٭ظٝا ٫ ٤ةتزاٚز أذٖإ ايكا ً٥بٗا.
بٌ مل ٜت ٛع أب٩ ٛا اٱٜا  َٔ ٟةؽٜٛرٖا ؼٝياّ َ ن ّ٫ٛيف قٛي٘(:)65
ااا ٔ ؾَض ّ٬ٳٚأُهرَ ٣ٳٗاْ ّ٠ٳٛا ا

ؾَؽا ٳ يَٓا أَنضٳٌٳ املُكًَتٳا
ٚنذيو اَر ٩ايكٝض ( َٔ ٖٛٚأقيَِٗ) يف قٛي٘
ٚٳظٌَٻ غُٜ َٞ٬ٳفزٳ ٴ ايرٴَ ٳ صٳَ ٛي٘ٴ

()66
:

يٹهٌُِّ َٳٗا٠ٺ أَ ٚيٹ َصكَاٳ شٳٗٛٳمٔ

أٜفاّ قي صتي ايعادر ٜصًٔ ةؿف ً٘ٝيًُرأ ٠دًٖ ٢ذ ٙا٭ظٝا ،٤نُا يف ق ٍٛزٖري(:) 67
ا ا آٴضٚ ٔ ٛٳظانَٗٳث ؾٗٝا اي ٹبا٤ٴ

ةٳٓازٳدٳٗا املَٗا ظٳبٳٗاّ ٚٳ ٴ ټ ايآا

صت ٢ي ٛدي ٖذا مما ٜصُ ٢بايتعب ٘ٝاملكًٛب (دً ٢أْ٘ دٓي ايكياَْ ٢ا ) ٚ ٌ ٜر٘
ا٫شتعٗا قاُ٥اّ; إذ ي ٛؼضث قياشٖ ١ذ ٙا٭ظٝاَ ٤ا راز يًعادر ةؿفٌٝ
املرأ/٠املكيش ١دًَ ٢ا قيشث بصبب٘.

( )41ينظر يف ذلك  :األساطًن دراسة حضارية مقارنة  .ص ،61و الواقع واألسطورة يف شعر أيب ذؤيب اذي . .ص.41
( )42ديوانه .عمر ااروق الطباع .دار القل ًنوت  .لبنان ص.25
( )43األصمعيات ص74
( )44ديوانه  .ص.66
( )45ديوانه  .ص.14
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أهري ٖٛٚ ،إٔ ٖذ ٙا٭ظٝا( ٤ايػسايٚ ١اي بٚ ١ٝاملٗا )... ٠صتي عا دٓي ايعادر
أَروالعول
مث١الكويت
بدولة
اشتصُا٫ج صكٝكٚ ،١ٝةعبٗٝاج  ٫ظث عذا ا اٍ بؽً ١نُا يف ق ٍٛاَر ٨ايكٝض(:) 68
باييا د ن ْٗٔ ظبا٤

خيررٔ َٔ هًٌ ايػبا دع١ٝ

ؾتعب ٘ٝشردٚ ١ابِٗ بصرد ١اي با ٤املكؽٖٓ ٛا ٜ ٫رتى أ ٟزتاٍ  ٫دا ٤قياش١
اي با ٤أَ ٚسٜتٗا ،بٌ ٜصكٗٝا ؼ ٛةٗا اذتكٝك ١ٝظاَاّ.
أَا إٔ ايعادر ٜرنس دً ٢أدفا ٤ا٭ْٛح ١يف ٚؼؿ٘ املرأ ٠املتػسٍ بٗا ،ؾٗذا صز١
دً ٫ ِٗٝعِ; ٭ٕ ٖذا ا٭َر ٜبتصي باملرأ ٠املذن ٠ ٛدٔ َٝيإ ايتكيٜض ،بٌ ميٓصٗا َٓ٘
أنخر مما ٜكربٗا إي ٘ٝملا ؾ َٔ ٘ٝزتاؾا ٠ايكياشٚ ،١إٕ نٓث يف ظو َٔ ذيو ْ ر٠
بصٝك ١يكبٝص ١ؼ ٠ ٛا٭ْخ ٢املذن ٠ ٛيف ايعصر ادتاًٖ ٞةٓب٦و بؽيم أٜٓا ٖذا،
ذيو أْا ًْضق أْ٘ نًُا اقرتبث ٚقٜٛث د٬ق ١ايتكيٜر ٚا٫صرتاّ ب ا٭ْخٚ ٢ايعادر
جتاؾث دٔ ظصرٚ ٙقٌ أ ٚغاب ذنر ٙعا بإ

اٍ ،ؾهٝـ بذيو ايتؿؽٚ ٌٝاذتص١ٝو ٚإ٫

ؾ هِ ٖ ٞؼ ٛا٭ّ ٚايبٓث ٚا٭هث ٚايسٚرٚ ١ايصُٚ ١ارتايٚ ١شا٥ر ايكرٜباج يف ايعصر
ادتاًٖٞو  ٚ ٌٖٚيف ظصر ظادر راًٖ ٞأٚ ٟؼـ أ ٚذنر يصف َٔ ٛأدفا ٤قرٜباة٘
ا٭ْخ ١ٜٛو حِ يٹِٳ يَِٵ ٜذنر ايعادر ادتاًٖ ٞحي ٟأَ٘ ايذ ٟشكاٚ ،ٙبكٓٗا ايذ ٟصٛا،ٙ
ٚناْا شبباّ َباظراّ قرٜباّ يف ٚرٚ ٙ ٛهاٚ ٘٥غذا ٙو زصًٓا ذيو ْسدِ إٔ ا٭ْخ ٢اي
ٜعري ايعادر ادتاًٖ ٞإىل أرساٗ٥ا ْاٖٝو دٔ ايرتنٝس دً ٢أدفاٗ٥ا ا٭ْخ ١ٜٛأْٗا
يٝصث ا٭ْخ ٢اي

زًٗا ٜٛٚقرٖا ؾف ّ٬دٔ ةًو اي

ٜكيشٗاٚ ،إها ٖ ٞا٭ْخ ٢اي

ٜرغا ؾٗٝا أٜ ٚرٜيٖا ،شٛا ٤أناْث أْخ ٢بصٗٓٝا أّ ناْث هٝايٜ ١ٝتُٓاٖا با٭ٚؼاف
ةًو.
ٚةرنٝس ايعادر دً ٢أدفا ٤ا٭ْٛح ١ي ٌٝق ٟٛدً ٢بصاع ١ايعادر ادتاًٖ،ٞ
ٚٚاقصٝت٘ يف ايتؽٜٛر ٚايتصبريٚ ،صكٝك ١إْصاْ ١ٝؼ ٠ ٛاملرأ/٠ا٭ْخ ٢يف ايعصر ادتاًٖ،ٞ
ؾ دفا ٤ا٭ْٛحَٛٚ ١اـ ايؿتٓ ١يف املرأ ٠أِٖ َا ٜصين ايعادر/ايذنر َٔ املرأ/٠ا٭ْخ،٢
ٚزذب اٖتُاَ٘ َٔٚ ،حِ ٜٓكل يصاْ٘ ،ؾرتنٝس ايعادر دًٗٝا خيتؽر املصاؾاج يٝؽٌ
بٓؿص٘ ٚبٓا يف ٖذ ٙايكف ١ٝإىل املرا َٔ أقرب ايكرم.
( )46ديوانه .15 .
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د/هحود أحود العاهري

ظٛاٖي ٖذا يف ظصرِٖ أنخر َٔ إٔ حتؽرٚ ،أظٗر َٔ إٔ ةٓهر َٔ ،ذيو
والعول
الكويت إٔ
ٚبرأٜٞ
بدولة
ق ٍٛدُر ٚابٔ نًخّٛ

):)69

هاا٤َ٬ٺ
ةٴرٜٔٵوَ إٔذٳا ٳهٳًَثٵ دٳًَ ٢ٳ

ٳٚقَيٵ أََٹٓٵثٳ دٴٝٴٛٵٕٳ ايهَاظٹضٹٝٵٓٳا ا اا

ذٹ ٳادٹ ٞدٳ ٵٝكٌَٕ أَ ٳَٳا ٳ ٤بٹهِا ا ا ا ا ا ا ارٕ

ٖٹزٳإٔ ايًٖٛٵٕٔ يَِٵ ةٳكِرٳأ رٳٓٹٝٵٓٳا ا اا

ٚحٳيٵٜاّ َٹخٵٌٳ صٴلِّ ايصٳاشٔ ٳهٹؽاّ

صٳؽٳاْاّ َٹٔٵ أُنُـِّ اي َ٬ٹَصٹٝٵٓٳا

ث ٚعَايَ اثٵ
َٚٳتٵٓٳ ٢يَيٹ ٳْ١ٺ شٳُٳكَ ٵ

ٳٚٳا ٹؾُٗٳا ةٳٓ ٛٴ ٤بٹُٳا ٚٳيٹٝٵٓٳ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا

ٚٳَ ِنَ ٳُٜ ّ١ٳفٹٝلٴ ايبٳابٴ دٳٓٵٗٳا

ث ٹب٘ٹ رٴٓٴْٛٳا
ٚنَعٵضاّ قَي رٴٓٹٓٵ ٴ

ٚشٳا ٜٔٳتٹ ٞبٳًَٓٵفٺ أَ ٚٴهٳ ا ا ا ا ا اإّ

هعٳاػٴ صٳًٹُٔٗٝٳا ٳْٹٝٵٓٳا ا ا ا اا
ٜٳرٕٔټ ٳ

ي ٛاؾرتـٓا قياش ١ا٭ْخ ٢املذن ٠ ٛيف ٖذ ٙايؽ ،٠ ٛشته ٕٛدزٝب ١ؾرٜيٖٞ ٠
ايكياش ١اي

ةتض ؾٗٝا اٱع ١املكيش ١ارتًٛاج ٚأٚقاج ايػؿ٬ج يتهعـ ملٔ ٜكيشٗا

دٔ َؿاةٓٗا( :ذ ادٗٝا ٚحيٜٗٝا َٚتٓٗا ٚنعضٗا) .حِ إذا ناْث ٖذ ٙأدفا ٤إع١
َكيش ١ؾًِٳ ختعٖ ٢ذ ٙاٱع ١د ٕٛٝايهاظض و أّ نٝـ ٜصتك ِٝملٔ ٜكيشٗا إٔ
ٜتزاٚز ايكياش ١إىل ايعٗٛاْ ١ٝؾٝصعكٗا  ِٜٝٗٚبٗا إىل صي ادتٓ ٕٛامل٪ني احملكل با
(املؽي امل٪نيٚ ،قي ايتضكٝك)١ٝو
ٚايخي َٔ ٟأبرز أدفا ٤ا٭ْٛح ١اي

ٜٴسٵدٳِٴ أْٗا َس يًخؽا ٖٚب ١اذتٝاٚ ،٠ضتٔ

ْصتبصي ٖذا ا٫شتصُاٍ دٔ ايعادر ادتاًٖ َ ،ٞةصًُٓٝا أْ٘ قي اشتصًُ٘ اشتصُاّ٫
حيٌُ ٫ي ١غري صص ،١ٝضت ٛق ٍٛا٭دع ٢مييح احملًل ايه٬ب:)70)ٞ

ؽكًَٹٝٳاْٹٗٳا ٚٳبٳاجٳ دٳً ٢ايٓٸا ٔ ايٓٸيٳٚ ٣ٳاملُضٳًٖلٴ
ٴةعٳاٸ ملَكِرٴ ٚٳٜٵٔٔ ٜٳ ٵ
ٍّ حتايؿا
ـٝصٞٵ يبإٕ حيٟٳ أّ

بٹ شٵضٳِٳ اشٕ دٳٛٵ ٴ ْ ٫ٳتٳؿَرٸمٴ

يهٔ ٖذا ا٫شتصُاٍ َٚا ظابٗ٘ قًٚ ،ٌٝايهخري ٖ ٛايؽ ٠ ٛاذتص ١ٝاي

ص  ٞبٗا

حي ٟاملرأ ٠يف ظصر ايػسٍْ ٖٞٚ ،ابص َٔ ١ذنر ضت ٛأْخٜ ٢عتٗٗٝاٖٚ ،ذا اذتهِ ٜٓكبل

( )47ديوانه ص.42-42

( )52ديوانه،عمر ااروق الطباع .دار القل ًنوت  .لبنان ص .126
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والعول
الكويت  ٠اي
بدولةايؽٛ
دً٢
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ٚريْاٖا يف ظصر دُر ٚبٔ نًخ ّٛايصابك ،١ؾ ٔ ْ ٬إٔ ٖٓاى َا

ٜٛص ٞبع َٔ ٤ٞةًو ايرَسٚ ١ٜايكٗر ٚايكياش ،١اْ ر ا٭ٚؼاف اذتصٚ ١ٝاملصَٓ ١ٜٛصاّ
اي هًصٗا دً ٢حيٜٗا:
اذتصَ( :١ٝٹخٵٌٳ صٴلِّ ايصٳاشٔ ،ٳهٹؽاّ) أيٝصث ٖذ ٙغا ١ٜايرغب ١ايذن ١ٜ ٛبا٭ْخ٢و إذا
ناْث ايكف ١ٝقف ١ٝإظا ٚ ٠ةص ٚ ،ِٝدرؾاْاّ برَسٜت٘ ٚقياشت٘ ؾُا املؿٝي يف إٔ خيً
دًٖ ٘ٝذ ٜٔايٛؼؿ املهتٓس ٜٔبِٓٗ ٚاظتٗا ،٤بٌ ٚاشت٬ب ياٺ يًًُكٚ ٞاملتًكٞو
ٚاملصٓ( : ١ٜٛصٳؽٳاْاّ َٹٔٵ أُنُـِّ اي َ٬ٹَصٹٝٵٓٳا) أيٝصث ٖذْٗ ٙا ١ٜصا ظًو ايذنر
ٚاشتؿرا  ٙبا٭ْخ٢و ٚنراٖت٘ ٚامش٦ساز َٔ ٙأ ٟظران ،١إْٓا صتي ؾٗٝا ؼ ٠ ٛقابٌٝ
ٚأْاْٝت٘ ،ؾ  ٖٞ ٜٔايكياش ١إذاّو َٚت ٢أ ٣ايٓاط ٖذ ٙا٭ْاْٚ ١ٝصا ايتًُو ٚايتؿر يف
ايرَٛز ٚاملكيشاجو
ٚدً ٢ضت ٛذ ٟؼًٜ ١كاٍ ا٭َر ْؿص٘ دٔ عبٝص ١ؼ ٠ ٛاذتاٌَ ٚاملرـ ٚ ،أْٗا ٫
ةصي ٚإٔ ةه ٕٛؼ ٛاّ اَس ٠يٰعٚ ١اٖب ١اٱهؽاب ٚاذتٝا ،٠يهٔ اْ ر ٌٖ جتي ظ٦ٝاّ َٔ
ذيو يف ؼٖ ٛا دٓي اَر ٨ايكٝض يف قٛي٘(:) 71
ؾُٹخًٹوٹ صٴبٵً ٢قي عَ ٳرقِثٴ َٚٴرٵـ ٕ

ؾ عٝتٴٗا دٔ ذ ٟظاِ٥ٳ ستٍٛ

ٍّ ٚٳحت ظٹكٗٗا مل ٜٴضٳ ا اٛٻٍٔ
بعٹل
إذا َا به َٔ ٢هًؿٗا اْٵؽٳرٳؾَثٵ ي ا٘ٴ
نذيو ئ جتي ظ٦ٝاّ ش ٣ٛاذتص ١ٝيف أدفا ٤رصُٗا يف قٛي٘ أٜفاّ :

() 72

شبا ايبٓإ ٚايصراْ ٚايكٓ ا ا اا

يكاف ارتؽ ٛيف ظاّ ٚإنُاٍ

ْٛادِ ٜتبصٔ اع ٣ٛشبٌ اير ٣

ٜكًٔ ٭ٌٖ اذتًِ ـٌ بتفٍ٬

ؾايبٓإ ايصبا ٚايصراْ ٚايكاَ ١املصتك ١ُٝاملُعٛق ١نايكٓاٚ ،٠ارتؽ ٛايًكٝؿ١
مل ٜكؽي َٓٗا اَر ٩ايكٝض قياشٚ ،١مل ٜؿِٗ َٓٗا ش ٣ٛأْٗا َٛاعٔ يذٚ ،٠دٛاٌَ َتص١
ٚإغرا ٤ظيٜيٜ ٜٔتٓاؾٝإ َ أ ٟأحا  ٠ييد ٣ٛايكياش ،١دن دٔ ذيو بكٛي٘:
ٜكًٔ ٭ٌٖ اذتًِ ـٌ بتف)ٍ٬

(ٜ ...تبصٔ اع ٣ٛشبٌ اير ٣
( )51ديوانه .ص 143

( )54ديوانه .ص .75-74
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والعول بكياش ١حيًُٗا ايعادر ملٔ ٜصًِ أْ٘ ٜك ٙ ٛإىل ايف ٟ ٜٛٚ ،ٍ٬ب٘ إىل
ٚنٝـ
الكويت
بدولةٜٔ
ؾ
اير ٚ ٣اع٬ىو
ٚاشتكؽا ٤ايعٛاٖي يف ٖذ ٙايكفٜ ١ٝكٚ ،ٍٛشٓرتى يو أه ٞايكا  ٕٚ – ٨ةصًٝل
َٓا -ايتيقٝل يف ايعٛاٖي اٯة َٔ ٖٞٚ ،١ٝايٓؽٛؿ اي

ةهر ج يف حٓاٜا

خٓا ٖذا

اشتػٓا ٤بٗا دٔ غريٖا; يتي ى إٔ أدفا ٤ا٭ْٛح ١ايٛا  ٠يف غريٖا نُا ٖ ٞؾٗٝا ٫
حتتٌُ د ٣ٛايكياش ٫ٚ ،١ةتزاٚز اذتض ايذن ٟ ٛدٓي ايعادر/ايذنر إزا٤
املرأ/٠ا٭ْخ ٢اي ٜتضيذ دٓٗاٚ ،ظصرْا ادتاًٖ ٞزاهر بايهخري َٓٗا:
ٜك ٍٛدٓرت:)73(٠
ٳؾَصٛا ايكٹبابٳ دٳًٚ ٢ٴرٙٛٺ أَظرٳقَث

ؾٗٝا ؾَػٳٝٻبثٹ ايصٴٗا يف ايؿَرقَيٹ

ٚٳايعٳُض( )74ٳب ٳ َٴفٳرٻشٕ ٚٳَٴبٳًٖا اسٕ

ٚٳايػٴؽٔٴ بٳ ٳ َٴ ٳٛظٻ ٕ ٚٳَٴكًَٖا ا ا ا ٹي

ٜٳكًُص ٳٔ بٳ ٳ شٳٛايٹـٺ ٚٳَٳصاعٹ ا ا اـٺ

ٳٚقَ٥٬ٹيٺ َٹٔ يُ٪يُٚ ٕ٪ٳزٳبٳررٳا ا ا ا ا ا ا ٹي

ٜٚك ٍٛعرؾ:١

()75

ٚيف اذت ٞأصٜٓ ٣ٛؿض املر ظا ٕ

َ اٖر مسك ٞي٪يٚ ٪زبررا ا ا اي

ٚةبصِ دٔ أمل ٢ن ٕ َٓ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٛاّ

ختًٌ صر ايرٌَ دؾ ي٘ ْيٟ

ٜٚك ٍٛدبٝي بٔ ا٭برؿ(:)76
ؼصيَ ٠ا دً ٢اذتكٝبَٗٓ ١ا اا
ٜٚك ٍٛاملرا ايصيٟٚ

ٚنخٝا َا نإ حتث اذتكاب

(:)77

ؾخُ ١صٝد ٜعي امل٪ةس

ٖٝ ٖٞٚؿاٖ ٤ف ِٝنعضٗا

( )51ديوانه  .ص.41
( )52أراد اللم

هنا الوحلوف امللرقة ،كما سلف.

( )53ديوانه .املكتبة الاقااية ً .نوت  .لبنان .ص41 -42
( )54ديوانه حتقيق عمر ااروق الطباع.دار القل ًنوت .ص.42
( )55املفضليات .ص.34
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والعول :(78(٠
الكويتاذتا
ٜٚكٍٛ
بدولة
ٚةؽيؾث صت ٢اشتبتو بٛاـ

ؼًث نُٓتؽا ايػساٍ ا٭ةً

إذاّ دَ ٣ٛس ١ٜأدفا ٤ا٭ْٛح ،١بيد ٣ٛأْٗا ةٗا اذتٝاٚ ٠ارتؽا إٕ ؼضث يف
بصض ايخكاؾاج ايكيمي ١ؾ ٬ةؽ يف ايخكاؾ ١ايصرب ٫ٚ ،١ٝيف ايعصر ادتاًٖ ٞاملتصِ
بايٛاقصٚ ١ٝايبصاع.١
أَا إٔ ظصرا ٤ادتاًٖ ١ٝأغؿًٛا ذنر ايٛر٘; مما ٜٛص ٞإٔ املرأ ٠املذن ٠ ٛيٝصث
ٚاـض ١املصامل; ٭ْٗا يٝصث اَرأ ٠صكٝك ،١ٝؾٗ ٛأَر غري َصًِ ب٘ أبياّٚ ،صز ١بأ٥
دٛا ٖا ،بٌ ٖ ٛستض َػايك ٫ٚ ،١خيً َٔ ٛةفا ب َ َا ٜصًُ ٕٛب٘ ِٖ َٔ ةعب٘ٝ
املرأ ٠بايعُض ٚدٗٝٓٝا بصٝين ايرٚ ِ٥ايػساٍ ٚاملٗآٜٚ .٠كض ذيو ظٛاٖي ظصر١ٜ
نخريٚ .٠شبل إٔ شر ْا نخرياّ َٔ أرسا ٤ايٛر٘ ايتؿؽ ١ًٝٝاي

 ٚج يف ايعصر

ادتاًٖٚ ،ٞأشًؿٓا إٔ أرسا ٤ايٛر٘ أنخر َا ٚقـ دٓيٖا ايعادر ادتاًٖ ،ٞمما ٪ٜني
مبا ٜ ٫يع زتا ّ٫يًعو أْٗا ؼ ٠ ٛ٭ْخ ٢صكٝكَٛ ١ٝر ٠ ٛيف ٚاق ايعادر أ ٚيف ْؿص٘
أ ٚهٝاي٘ أ ٚأصٚ َ٘٬دكً٘ ايباعٔ َٔٚ .ظٛاٖي ذيو ق ٍٛعرؾ:١

()79

ٚيف اذت ٞأصٜٓ ٣ٛؿض املر ظا ٕ

َ اٖر مسك ٞي٪يٚ ٪زبررا ا اي

ٚةبصِ دٔ أمل ٢ن ٕ َٓا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٛاّ

ختًٌ صر ايرٌَ دؾ ي٘ ْيٟ

ٚٚر٘ ن ٕ ايعُض صًث اٖ٤اا

دًْ ٘ٝك ٞايً ٕٛمل ٜتخ ا ا ا ا ا اي

ٚق ٍٛاَر ٨ايكٝض(:)80
بٓاظرٚ َٔ ٠صغ ٚررَ ٠كؿٌ

ةؽي ٚةبي ٟدٔ أشٚ ٌٝةتكٞ

( )56املفضليات ،ص.44
( )97ديوانه .املكتبة الاقااية ً .نوت  .لبنان .ص41 -42
( )08ديوانه  .ص.122
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قٝض بٔ ارتك:ِٝ
والعول
الكويتقٍٛ
َٚخً٘
بدولة

()81

ةرا٤ج يٓا  ّٜٛايرص ٌٝمبكً١
ٚق ٍٛاملرا ايصي:ٟٚ

غرٜر مبًتـ َٔ ايصي َؿر

()82

 ٣ٖٛٚايكًا ايذ ٟأدزب٘
اق٘ َٓٗا بٝا

ؼ ٠ ٛأصصٔ َٔ ٫ذ ارتُر
ْ٪ٜل ايص ٚـافٺ َصبهااار

ْاؼا ا ا ا

ةصًل ايفاٍ ٚأؾٓإ ايصُار

ٚعا دٓٝا هذ ٍٚشت ا ارف
ٚغري ذيو نخري.

أَا إبرازٖا ـخُ ١ممتً ١٦ؾٗ ٛاْصهاط ا ةيا  ،ٟأ ٚا ةيا اْصهاش ٞيع ـ ايصٝغ
ٚيًضٝا ٠ايكاش ١ٝاي

نإ ٜصٝعٗا ايصرب ٞيف ادتاًٖ ،١ٝصتٖ ٢سيث رراٖا أرصا ِٖ

راْٚ ّ٫صا٤ٶ .ؾ ٕ ةٛري املرأ ٠ذاج ادتصِ املُتً ٧أَر ْا أ ٚقًَٚ ،ٌٝا ْي ناْث
ايٓؿٛط إي ٘ٝأ غا ٚضت ٙٛأشرع ،دً ٢أْٓا ي ٛةؽؿضٓا َا را َٔ ٤ذيو يف ظصرْا
ايكي ِٜئ صتي ةًو ايفخاَ ١املؿرع ١املتٓاؾ َ ١ٝاملصت ٣ٛادتُاي ٞاملكًٛب إ ٫يف
أذٖإ بصض أبٓا ٤دؽرْا ايذ ٜٔاْصهصث دًٗٝا ؼ َٔ ٛـخاَْ ١صا ٤دؽرْا ٚةرٌٖ
أرصاَٗٔ ،حِ إٕ ايعادر ادتاًٖ ٞنإ ٜكؽر ٚؼـ ايفخاَٚ ١اَ٫ت ٤٬دًَ ٢ا
ٜصتضصٔ ،ضت :ٛا٭ اف ٚايصٝكإ غايباّ ،نُا يف ق ٍٛدبٝي بٔ ا٭برؿ(:)83
ؼصيَ ٠ا دً ٢اذتكٝبَٗٓ ١ا
ٚق ٍٛاملرا ايصيٟٚ

ٚنخٝا َا نإ حتث اذتكاب

(:)84

ؾخُ ١صٝد ٜعي امل٪ة ا ا ا ا ا ا ا ا ا اس

ٖٝ ٖٞٚؿاٖ ٤ف ِٝنعضٗا

ٚاَتٖ ٤٬ذ ٙا٭دفا َٔ ٤ا٭َا ٛادتُايٝا ١املصتضصآ ١يف املارأ ٠قايمي ّا ٚصايٜخاّ ،مماا
ٜصين إٔ ايعادر إها ٜؽ ٛاملرأ/٠ا٭ْخ ٢اي ٜصعكٗا أ ٚحيًِ بٗا  ٫اٱع ١ايا ٜكيشاٗا
( )61طبق ييات الل ييعراء .ا يين س ييالم اجلم ييي .حتقي ييق عم يير ا يياروق الطب يياع.دار األرقي ي يين أيب األرقي ي ييًنوت.ط1216 .1ه ي ي-
1775م ص.142
( )64املفضليات .املفضل الظيب.حتقيق د.قصي ا سٌن.دار ومكتبة اذالل،ودار الب ارً .نوت.4222.ص .34
( )61ديوانه حتقيق عمر ااروق الطباع.دار القل ًنوت .ص.42
( )62املفضليات .ص.34
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والعولاٜٚ .١سٜااي ا٭َاار ٚـااٛصاّ أْااا صتااي ذيااو نااخرياّ َااا ٜكاارتٕ بتؽااٜٛر قاا١
الكويتَكيشا
ناْااث
أٚبدولة
هؽرٖاٚ ،اشتكاَ ١قيٖا ضتَ ٛا ٖ ٛيف ايبٝت ايصابك  ،مما ٪ٜناي ايت نٝاي نًا٘ إٔ
ا٭َر ٜ ٫صاي ٚشاٝكر ٠ايٓ ار ٠اذتصا ١ٝايٛادٝا ١أ ٚغاري ايٛادٝاَ ١أ ايعاادر/ايررٌ ضتاٛ
املرأ/٠ا٭ْخ.٢
أَااا نخاار ٖ ٚ ٚ ٠ااا َؽااي  ٠ب ا ّ ،ؾااٜ ٬ص ااين ذيااو َ ااس ةكاايٜض ؾإْٗ ااا قااي  ٚج غ ااري
َؽااي  ٠ب ا ّ أنخاار َاأ ٖ ٚ ٚااا َؽااي  ٠بٗاااَ ،اأ ذيااو ( :يًٝاآٖٚ ،٢اايٚ ،شااًُ ٚ ،٢دااي،
ٚيبٓااٚ ،٢دؿااراٚ ،٤أ ٜ ٚ ،٣ٚاااٚ ،ؾاعُااَٝٚ ،١ااٚ ،١دًااٚ ،٠ٛدا٥عااٚ ،١ايربااابٚ ،

ااٌٚ ،زٜٓااا،

ْٚصااِٚ ،دٓٝااسَٚ ،٠ااٚ ،ٞملااٝضٚ ،هٛيااٚ .١صتااي أٜفااّ  :باٛزع ٚ ،دبًااٖٚ ،١رٜاارٚ ،٠رٓااٛب)ٚ ،قااي
را٤ج أٜفاّ قٚ ،١ٓٝرا ٚ ،١ٜزٚرٚ ،١أهتاّ .بٌ إٕ َص ِ ايؽ ٛايصاًب ١ٝيًُارأَٗ( ٠زا– ٠ٛ
َبػٛـَٗ – ١اي  - ٠هآ٥اْ ١انخاٚ ،١غريٖا)راا٤ج َؽاي  ٠ب ّ(:ؾا ّ ًَايّ ٖا ٞاذتُاا،
ٚأّ داَر يً ب َس ايػي (ٖٚ ..،(85هذا) ،مما ٜآكض أ ٟنراَا ١عاذا ايتؽايٜر ،نُاا يف
ق ٍٛدُر ٚبٔ َصي ٜهرب ٖارٝاّ َٗي ا

(:(86

ؾسٜٓو يف ظرٜكو( أّ دُر)ٚ

ٚشابػٚ ١ذ ٚايٓ ٕٛزٜٓا ا ا ا ا ا ا اٞ

ؾً ٫ٛإهٛةٚ ٞبين َٓٗ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا

َٮج عا بذ ٟظكا ميٝين

ٚق ٍٛاذتك:)87(١٦ٝ
نَ َٕٻ دٳً ٢ظٴرشٛؾٹٗا نُرزٳ صٳٓ ٌَٔ

ٚٳظٌَٻ ٜٴٓار (ٞأُّٻ ظٳذ ٳ )٠قادٹياّ
ٚق ٍٛدُر ٚبٔ نًخ: )88(ّٛ
ؼٳبٳٓثٹ ايهَ طٳ دٳٓٸا( أُّٻ دٳُرٕ)ٚ

ٚٳنإٳ ايهَ َطٴ َٳزراٖا ايٝٳُٓٝا

ٚٳَا ظٳرټ ايخٳ ٬ٳح١ٹ( أُّٻ دٳُا ا ا ارٕ)ٚ

بٹؽاصٹبٹوٹ ايٖذ ٫ ٟةٳؽبٳضٓٝا

( )63وايها يقول اللاعر  :ومن يصنع املعروف مع غًن أهله

جيازى حلزاء جمًن أم عامر

املستقصد يف أماال العرب .الزخملري.دار الكتب العلميةً .نوت.ط1226. 4هي 1765-م.411/4 .

) (64ديوانه.ةمع وحتقيق د .هاش الطعان .وزارة الاقااة واإلعالم  .غداد1752.م .ص.54

ف  :رأس الضلع دما يلي البطن.
() 65ديوانه .عمر ااروق الطباع.دار األرق ن أيب األرق ً .نوت .لبنان .ص ،134والل ُّْر ُس ْو ُ
( ) 66ديوانه .عمر ااروق الطباع ًنوت  .لبنان ص.34
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العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

والعولَيعٕ ايصهض  ٖٛٚإٔ ةؽيٜر اشِ املرأ ٠يف ايعاصر ادتااًٖ ٞباا(أّ) دَ٬ا ١ذّ
الكويت د٢
بٌ ي ٛا
بدولة
ٖٚزا ٤يهإ إىل ايؽٛاب أقرب.
أَا ا٫شتعٗا مبزٗ٦ٝا صاََٚ ّ٬رـصٶا يف ايتعبٝا ؾٗ:ٛ
 )1أَر ْا ٜٗٓ ٫ض ٱحباج ظاٖر٠ٺ َا.
 )2دًْ ٢ي ة٘  ٜة َ ٞاملارٓ َٔ ايعصرا ٤مما ٜٛص ٞبع َٔ ٤ٞا٫ضتراف دٔ ا٭ؼٌ.
َ )3ا ايذ ٟميٓ ايعادر/ايذنر َأ إٔ ٜصعال أٜ ٚصزاا باذتاَاٌ أ ٚاملرـا إذا ناْاث
 ١ًٝقرٜب ١املتٓااٍٚو ٫شاُٝا إذا ناإ نااَر ٨ايكاٝض عاياا ياذ٪َ ٠قتاٜ ١راٖاا يف
أَخاٍ ٖ ٤٫٪أقرب َٓٗا يف ايصذا  ٣املخي اج .دً ٢إٔ َخاٌ ٖاذ ٙإٕ ٚرايج دٓاي ظاادر
َا ةهٚ ٕٛاصي َٔ ٠نخرياج غريٖا يف صٝاة٘ٚ ،يٝصث ايٛصٝي.٠
ٚ )4إٕ ٜهٔ َٔ ٫ي ١إـاؾ ١ٝيف ذنر ايعادر ٖذ ٙايؽ ، ٛؾٗا ٞاشاتػراق٘

ٝا صاا٫ج

ايًٗ ٛاملُهٓ َ ١املرأ ،٠صت َٔ ٢ناْث صاَ ّ٬أَ ٚرـصاّ.
أَاا دأ َخايٝا ١ؼا ٠ ٛاملارأ ،٠ؾإْاا ْصاًِ بتًاو املخايٝا ١يف ايعاصر ادتااًٖٚ ،ٞنخرةٗاا

صت ٢ن ْٗا ٚحأ ٜصباي دًا ٢صاي ةصابري .إٜاا دباي ا ٝاي(ْٚ ،(89كار أْا٘ " ْاا اّ َاا ٜؽاـ
ايعااادر ادتاااًٖ ٞاَاارأٚ ٠ؼااؿاّ صكٝك ٝااّ ٜصهااض ٚاقصٗااا ظاَ ااّ  -نُااا ةاارا ٙدٝاا ٕٛغااري

ايعااادر -بااٌ ٜٛرااي َخاااٍ ا ُ٥ااّ يًزُاااٍ َتؿاال دًٝاا٘"(.(90يهٓااا ْ ٫اار ٣إٔ اؾ ا ذيااو
قياشاا ١أ ٚعكٛشاا ،١ٝأ ٚةرشااباج َاأ ذيااو ،بااٌ َاار  ٙإىل ناا ٕٛةًااو يٝصااث ؼاا ٠ ٛاملاارأ٠
اياا ميًهٗ ااا ايع ااادر أٜ ٚصاٜع ااٗا( :زٚر اا ١أ ٚأَا ااّ أ ٚأهتا ااّ أ ٚبٓتا ااّ أ ٚرا  ٜاا ،١أ )...ٚةٳُٵخٴا اٌٴ
ؼ ٛةٗا أَاَ٘ ناًَا ١ا٭بصاا ٜ :ار ٣قبٝضٗاا ٚصصآٗاٜٚ ،صااٜغ هريٖاا ٚظارٖا ،إهاا ٖاٞ
ؼ ٠ ٛاملرأ ٠ايصعٝك ١احملبٛب ١اي زٜٗٓا اذترَإ ٚ

ًٗا ايبصي ،أ ٚاملتُٓا ٠املعتٗا ٠ايا

مستٗ ااا ٜع اا ١ارت ٝاااٍ ايبا د اا ١هايص اا ١دً ٗٝااا أدً اا َ ٢ااا ٚؼ ااٌ إي ٝاا٘ ذٖ اأ ايع ااادر قٝا ااّ
َٚخايٚ .١ٝأَر عبٝصا ٞإٔ ايعاادر/ايذنر يأ ٜصعال أٜ ٚتُٓا ٢أٜ ٚتػاسٍ إ ٫بااَرأٜ ٠راٖاا
ٖ ٛدً ٢ا٭قٌ َخايَ ١ٝتُٝس ٠دٔ غريٖا َٔ ايٓصاٚ ،٤يذيو آحرٖا  ٕٚشٛاٖاٚ ،اهتا ٖاا
دًااَ ٢اأ دااياٖا َاأ ايٓصاااٚ .٤إ ٫ؾُااا ايؿاارم ب ا ايعااادر ٚغااري ٙإذا َٓصٓاااَ ٙاأ إدُاااٍ
) (07ينظر:البناء الفين يف شعر اذيليٌن.أياد عبد اإيد إ راهي .دار اللؤون الاقااية العامة .غداد.ط4222 .1م.ص.77
) (78األدب العريب يف العصر اجلاهلي.حممد مصطفد هدارة.دار املعراة اجلامعية .اإلسكندرية1763 .م.ص.15
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العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

والعولٚغريٙو َٚا ق ١ُٝايعصر ايذٜ ٟؽ ٛايٛاق نُا ٖ ٛدً ٫ ٘ٝنُاا حياض
الكويتذيو
هٝاي٘ يف
بدولة
باا٘ ايعااادرو دًاا ٢أْااا ْ ٫صاايّ ؼاا ٛاّ شااًب ١ٝيًُاارأ ٠يف ايعااصر ادتاااًٖ ٞصبٝباا ١أ ٚغريٖااا،
ٚقي َر دًٓٝا أَخً َٔ ١ذيو.
ٖ َٚذا ٚذاى ي ٛأَصٓا ايٓ ر شٓزي ةًاو املخايٝا ١إهاا ةٓؽاا يف ارتؽااٍ اذتصا١ٝ
غايباآّٜٚ ،ااي ٚرٖ ٛااا يف ارتاا ٍ٬املصٜٓٛااٚ .١ياا ٛنااإ مثاا ١قياشاا ١أ ٚبكاٜااا َٓٗااا دًاا ٢أٜاا١
ؼٚ ٠ ٛؼًتٓا يهاْث بصهاض ذياو ٫شاُٝا يف ايخٓاا ٞ٥اياذنر/ا٭ْخ .٢ؾاايصرب ٞإذا أحٓا٢
دً ٢اَرأ ٠ي٘ بٗا ؼً ١أ ٚقراب ١ةصتًسّ ايتٛقري ئ ٜتصر

يٛؼاـ ستاشأ رصايٖا ،باٌ

٭ه٬قٗاااٖٚ ،ااذا أَاار اشااتُر دٓااي ايصاارب ادتبااا ٫ ٙشااُٝا ؾٓ ٝااّ ،ؾكااي داااب اباأ ٚن ٝا يف

ايكرٕ ايراب اعزر ٟق ٍٛاملتٓأ(:(91

دً ٢ايٛر٘ املهؿٔ بادتُاٍ

ؼ ٠٬اهلل هايكٓا صٓٛ

ٚدااي ٙغااري َصتضصاأ يٛؼااؿ٘ أّ املًااو جبُاااٍ ايٛراا٘ ; دًاا ٢غااِ نْٛاا٘ يف َكاااّ
حاَ٫ ،٤رأ ٠دزٛز َاةث.
ٚيف ايٛقث ْؿص٘ ٚيف ايكؽٝي ٠ذاةٗا بًؼ املتٓأ ايع  ٚيف قٛي٘ دٔ املرأْ ٠ؿصٗا

(:(92

ٚي ٛنإ ايٓصا ٤نُٔ ؾكيْا ا ا اا

يؿفًث ايٓصا ٤دً ٢ايرراٍ

َٚا ايت ْٝد ٫شِ ايعُض دٝا

 ٫ٚايتذنري ؾخر يًٗا ا اٍ٬

ٚدي ٖذا َٔ ا ٥املتٓأ.
بصه ااض ايؽ اا ٠ ٛايص ااًب ١ٝإذ ٜٓؽ ااا غايبٗ ااا يف ا٭َ اا ٛاملصٓ ٜٛاا ; ١مم ااا  ٜاايٍ دً اا ٢إٔ
ايعادر إذا ٚؼـ َخاي ١ٝاملرأٚ ٠صصٓٗا إها ٜٓب ذيو َأ ْؿصا ١ٝذنار ضتا ٛأْخا ،٢ؾٗاٛ
ٜؽـ َٓٗا َا ٜعب صٛاش٘ أ ُْ٘ٗ ٚاذتص ٞايذن.ٟ ٛ
أَا ةهرا ؼٖ ٛا دٓي ايعصرا ٤صت ٢ن ْٗا عكٛط ظا ط:
أ :ّ٫ٚيه اا ٕٛص ٝااا ٠ادت اااًٖ ٝيٛص اااج َتكا ب اا َٚ ،١ااٛاقؿِٗ َ اأ امل اارأَ ٠تكا ب اا ١ن ااذيو،
را٤ج ؼ ٛةٗا يف أظصا ِٖ َتكا ب ١أٜفاّٚ .ي ٛاشاتكرأْا أ ب أ ٟأَا ١يٛرايْا ا٭َار ْؿصا٘
) (71ديوانه  .شرح عبد الرمحن الربقوقي  .دار الفكرً .نوت .ط1244 . 1هي 4224 -م 512/4.
)(74السا ق 513/4
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العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

والعول َتٛقا يف عبٝصاا ١ايٓ ااراج ايعااصر ١ٜإذا احتاايج :زَاْااَّٚ ،هاْااّٚ ،بادخااّ،
الكويتاذا أَاار
بدولةّٖٚ ،ا
غايباا
ؾؿاا ٞدؽاارْاَ -ااخ – ّ٬ادت ااا ايٓاااط إٔ ٜتضاايحٛا داأ ؼ اا ٠ ٛاملاارأ ٠دٓااي ايه٬ش ااٝهٝ
ٚن ْٗا ؼاٚ ٠ ٛاصاي ;٠ملاا ةتصاِ با٘ َأ مسااج َتكا باٚ ،١ا٭َار ْؿصا٘ دٓاي ايرَٚاْصاٝ
دًَ ٢ا ب َٔ ِٗٓٝةبا ،ٜٔؾًِ  ٫ةتكاا ب دٓاي

ٚايرَسٚ ، ٜغريِٖ ،يف شتتًـ أَِ ا٭

ظصرا ٤ادتاًٖ ١ٝاملتكا ب زَاْاّ َٚهاْاّ ٚأذٚاقاّ ٚأدراؾاّ ٚ ٚاؾ ٚظرٚف صٝا٠و
حاْٝااّ :ذيااو ايتهاارا يااٝض بااإع٬م ٜ ٫ٚصااين ايتكااابل ،عاااي يف ْؽااٛؿ ايعااصر ايكااي،ِٜ
ؾضا جتااي املصاااْْ ٞؿصااٗا ،شااتزي برادااْ ١ااا  ٠يف إدا ةٗااا ٚؼااٛغٗا ؼااٛغّا ريٜااياّ ،ؾهااٌ
 ٬يؽا٠ ٛ
ظادر حيا ٍٚإٔ ٜبتهر ؾٗٝا ظا٦ ٝاّ ،أ ٚإٔ ٜصكٗٝاا ظاّ ٦ٝا َأ ظخؽاٝت٘ ْ .هاذ َاخ ّ
ةهر ج ٖٞ ،ؼ ٠ ٛةعب ٘ٝاملرأ ٠باي ب ،١ٝشٓزي ظادراّ ٜعابٗٗا ةعابٗٝاّ دا ٜااّٚ ،آهار ٜعاب٘
ايٜ٘ ،ك ٍٛاذتا :(93(٠

رٝيٖا جبٝي اي ب ١ٝيف اشتٛاٚ ٘٥عٛي٘ ٚ

ؼًث نُٓتؽا ايػساٍ ا٭ةً

ٚةؽيؾث صت ٢اشتبتو بٛاـ

ٚاملٓخٌ ايٝعهر ٟزُ بٗٓٝا ٚاي ب ١ٝيف ايتٓؿض يف قٛي٘(:(94
نتٓؿض اي أ ايبٗري

ٚيخُتٗا ؾتٓؿصث

ٚحايد زصٌ ٚر٘ ايعب٘ ص ٛايص  ٚ ،اب ٜعبٗٗا  ٖٞٚظي أدٓاقٗاا إىل ظازر ايصاًِ

ايٓاـرَ ،رٜايّا باذيو إٔ ٜصاتتِ املٓ ار ايباي ٜيًُارأٚ ٠اي بٝا ،(95(١نُاا يف قا ٍٛدًباا٤

بٔ أ قِ(:(96

ؾَٛٝاّ ةٛاؾٓٝا بٛر٘ٺ َكصٳِ
ٚ

ن ٕٵ ظب ١ٝةصك ٛإىل ْاـر ايصًِ

املرا ايصي ٟٚب ايؽ ٛة ا٭هر ٜيف قٛي٘(:)97
ةصًل ايفاٍ ٚأؾٓإ ايصُر

ٚعا دٓٝا هذ ٍٚشترف

) (73املفضليات ،ص .44خصدات :احنرات .منتصب الغزال :عنقه .األخلع :العنق الطويل.

) (72األصمعيات .عبد امللك األصمعي  .حتقيق د.قصي ا سٌن.دار ومكتبة اذالل،ودار الب ارً .نوت .4222.ص .12
) (73ينظر :العصر اجلاهلي  .د.شوقي ضيف .441-441
( )2األصمعيات  ..ص.56
() 75املفضليات .ص .34
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العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

د/هحود أحود العاهري

حايد يف ٖذا ا٭َر أٖ ٚذ ٙايعبٜٗٓ ١كفٗا َٔ أشاشٗاٜٚ ،كٛ
والعول
ظ٤ٞ
مث١الكويت
بدولة

أ ناْٗا،

 ٖٛٚإٔ ايتعاب٘ أ ٚايتهرا دٓي ايعادر ادتاًٖ ٞيٝض هاؼاّ بؽ ٠ ٛاملرأ ،٠بٌ ٖ ٛداّ
ٜٓت ِ َٛـٛداج ايعصر ٚدٓاؼر ٙناؾ ١صيٜد(:ا٭عٚ ،ٍ٬ايٓاقٚ ،١ايرصًٚ ،١املصا ى،
ٚصٛٝاْاج ايؽٝيٚ ،ايؿخرٚ ،امليٚ ، ٜاعزاٚ ،٤ارتُرٜاج) ٫ٚ .أظٔ إٔ ٖذا أَر خيؿ٢
دً ٢ايذ ٜٔاختذٚا َٔ ةعاب٘ ؼ ٠ ٛاملرأ ٠دٓي ايعصرا ٤ادتاًٖٝ
ةكيٜصٗا ;

ذ ٜص ٫ ١دا٤

ز ١إٔ ذيو ايتهرا أ ٚايتعاب٘ ْاةس دٔ ن ْ٘ٛدبا  ٠دٔ عكٛط ناْث

مما ش ١بعهٌ

ادَ ٞتهر إزا ٤املرأ/٠اٱي٘ ةصربث دً ٢ظهٌ أدراف ؾٓ ١ٝدٓي

اي٬صك .
أَا ايربف ب

ة ْٝد اشِ ايعُض ٚاملرأٚ ،٠رصً٘ ي ّ٬ٝدً ٢قياش ١املرأ٠

((98

ؾ٬

ٜصتك ِٝإ ٫إذا ة ني يٓا إٔ املٛـٛع َُٓٗا أ ٫ٚنإ َكيشاّٚ ،إٔ ة ْٝد اٯهر َراد٢
ؾَٚ ٘ٝكؽ َ٘ٓ ٛادتاْا ايتكيٜص ٞيف ةعب ٘ٗٝبا٭ ٍٚأحٓا ٤إع٬م ايتعبٚ ،٘ٝإ ٫ؾإْ٘
يٝض نٌ َا ظب٘ مبكيط ْاٍ ايتكيٜض ٫ٚ ،نٌ َكيط ٜٴ ِهصٹا َا ظب٘ ب٘ ايتكيٜض
اُ٥اّ ،ؾكي َر بٓا ةعب ٘ٝايررٌٚ ،ايي ع بايعُض دٓي ايٓابػٚ ،١املس بٔ ـرا ٚ ،مل ٜيع
أصي قياشتُٗا يذيو.
حِ إْٓا ٚاري ٕٚأرسا َٔ ٤املرأْ ٠ؿصٗا َذنر ٠ا٭مساَ ٤خٌ ( :ايٛر٘ٚ ،ادتٝي،
ٚايصٓلٚ ،ايكيٚ ،ايخػرٚ ،ايٓٗيٚ ،ايخيٚ ،ٟايؽي ٚ ،ايعصرٚ ،ايكرٕٚ ،اير فٚ ،ارتؽر،
ٚايصامٚ ،ايؿخذ ). ..،بٌ ٖذ ٙا٭ظٝا ٤أ

ٌ َا يف املرأٚ ،٠دًٗٝا َيا نخري ظصر ايػسٍ،

ؾٌٗ اشتخٓٝث ٖذ ٙا٭ظٝا َٔ ٤ايتكيٜض نْٗٛا َذنر ٠ايتصُ ١ٝدً ٢غِ ذيو
نً٘و نذيو أنخر أ ٚاج زٜٓتٗا ٚعٝبٗا َذنر ٠ايتصَُ ١ٝخٌ ( :ارترؿٚ ،ايصٛا ،
ٚايصكيٚ ،ارتًخاٍٚ ،ايٛظاحٚ ،ايٓؽٝـٚ ،املصوٚ ،ايصٓن . )...اخل.
ؾٜ ٬صي ٚإذٕ ةعب ٘ٝايعادر ادتاًٖ ٞاملرأ ٠بايعُضٚ ،ايػسايٚ ،١املٗاٚ ،٠اي ب..١ٝ
ٚغريٖا َٔ املذنراج أ ٚاملْ٪خاج ،أ ٚإظٗا ٖا بٝفا ٤ممتً ١٦د  ١ُٝا٭ اف إٔ ٜهٕٛ
نُا قاٍ .ستُي ايٓ ٜٞٗٛقف ١ٝذٚم شا٥ي يف ذيو ايصؽر(ٚ ،)99اْك٬قاّ َٔ ايب١٦ٝ

) (76ينظر  :أ/صي141

 - 77ينظر :اللعر اجلاهلي منهج يف دارسته وخقوميه  .الدار القومية للطباعة والنلر.القاهرة.144/1.
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د/هحود أحود العاهري

أرساٗ٥ا يف ايتصبري دٔ ذاج ايعادر  ٚغا٥ب٘ ،حِ حت ٍٛظ َٔ ٤ٞذيو إىل
الكويتوالعول
ٚةٛظٝـ
بدولة
أدراف ؾَٓ ١ٝتبصٚ ،١شٓ ٛظٛاٖي َٔ ذيو ٫صكاّ.
ٚدً ٢اؾرتا

ايتصً ِٝبكياش ١ؼ ٠ ٛاملرأ ٠يف ايعصر ادتاًٖ ،ٞأ ٚن ٕٛذيو

َتٛا حاّ دُٔ نإ ٜكيشٗا َٔ ايكياَ ٢ا ٗٛي ايذ ٜٔمل زُي دًٓٝا َؽي ٚاصي
قكص ٞأ ٚظين ذن َٔ ذيو ؾًُاذا ةٓاٍ ص ا َٔ ايذنر ٚاٱدزاب أٚؾر أـصاف
املراج َٔ

 ٝاٯع ١اي

ٜصبيٖا ايعصرا ٤أْؿصِٗو ٚإذا ناْث َٛزاّ ٯع ١قيمي١

ؾًُاذا مل ٜهٔ يٰع ١ا٭ؼٌ املرَٛز بؽ ٠ ٛاملرأ ٠إيٗٝا أ ٚدٓٗا ْصب َٔ ١ايذنر َصٗاو
ٚملاذا ةتٛا  ٣ايعُض ا ي ناْث َصب ٛدٓي عا٥ؿ ١ب ٬ظو  ٚا ٤ؼ ٠ ٛاملرأ ٠و ٚملاذا ٫
صتي يف ظصرِٖ ٫٫ج ٚاـض ١دً ٢ذيو ايتكيٜض املسد ،ّٛأ ٚقرٜباَ َٔ ذيو ،صت٢
دً ٢ضتَ ٛا صتي دٓي بصض ايعصرا ٤اٱش َٝ٬ايذ ٜٔمل ٜذٖا بِٗ ذاٖا إىل ظ٤ٞ
َٔ ةًو اييدا ،٣ٚش ٣ٛقؽي املبايػ ١نُا يف ق ٍٛنخري دس:)100("٠
ٴٖبإٴ َٳيٜٳٔٳ ٚٳايٖذٜٔٳ دٳٗٔيةٴٗٴ ا ا ا ا ا ا ا اِ

ٜٳبهٕٛٳ َٹٔ صٳذٳ ٔ ايصٳذابٹ قُص ٛا

يٜ ٛٳصُٳصٕٛٳ نَُا شٳُٹصثٴ نََ٬ٳٗا

هٳرټٚا يٹصٳسٻ َ٠ٴنٖصٶا ٳٚشٴزا ا ا ا ا ا ٛا

ٚٳاملَٝثٴ ٜٴٓعٳرٴ إَٔ ةٳُٳضٻ دٹ اَٳا ا ا ا ا ا ا ا٘ٴ

ى هٴً ا ا ٛا
ٳَصٽا ٚٳٜٳخًُيٴ إَٔ ٜٹرٳا ٹ

أّ إٔ ايعادر ايصرب ٞايكي ِٜقي ٚؼٌ يف ايرَس ١ٜإىل جتاٚز ا٭ؼ ٍٛاملرَٛز دٓٗا
نًٚ ١ٝا٫نتؿا ٤برَٛزٖاو
أَا ايرأ ٟايكا ٌ٥إٔ ايػسٍ باملرأ ٠إها ٖ ٛؼ ،٠٬ؾًٝض مث ١ابف ب

َؿَٗٞٛ

ايؽٚ ٠٬ايػسٍ باملرأ ٫ ٠يػ ٫ٚ ١اؼك٬صاّ  ٫ٚدرؾاّْ ٫ٚ ،كٌ يٓا ظ َٔ ٤ٞذيو َٔ
ةراحٓا ايصرب ،ٞبٌ ظتإ َا بُٗٓٝا َٔ ب ٕٛأٚرس ٙقَْٛ ٍٛتصٝه":ٛإٕ ؼضب ١ايٓصا٤
ةرب ٞايذٚم ٚةؿصي ايككٛط"(.)101
نُا إٔ ظٝاع

ايعصرا ٤اي

اشتصا عا بصفِٗ َؽكًضا َصت ٛا ٖ( :ٛآع١

ايعصر دٓي ايصرب) ٚرصًٛا َٔ ايعصر ؼ ٠٬عا مل ةكرتٕ بايػسٍ ٚايرحاٚ ٤امليح صٝد

 - 122ديوان كاًن عزة .قدم له وشرحه جميد طراد .دار الكتاب العريبً .نوت1242 .هي 4222 -م .ص.54
 -121نقد اللعر يف املنظور النفسي .صي.7
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د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

ٚايتكيٜر ،بٌ أنخر اقرتاْٗا باعزا ٖٛٚ ،٤أبصي َصاؾ َٔ ١ايتبتٌ ٚايؽ٠٬
الكويتوالعول
اٱدزاب
بدولة
ٚظتُاج ايصابي.ٜٔ
أَا ن ٕٛؼ ٠ ٛاملرأ ٠املتػسٍ بٗا يف ايعصر ادتاًٖ ٞإها ٖ ٞاَتيا يًتػسٍ بايػٛاْٞ
املٛر ٛاج يف املصابي ةكرباّ إىل اٯعٚ ١ايتُاط ايرـا َٓٗا دٔ عرٜل ايتػسٍ بتًو
ايػٛاْٞ

()102

ؾًِ مل ٜتكرب ايعادر َٔ َصبَ ٙ ٛباظر ٠نُا نإ ٜؽٓ يف ظٕٚ٪

صٝاة٘ اي١َٝٛٝو َٚا ايذٜ ٟيؾص٘ إىل ايتٛشٌ بٗذ ٙايػٛاْ ٞأ ٚاختاذٖا َساّ و بٌ َا ادٞ
ٚر ٛةًو ايػٛاْ ٞيف املصابي()103و ٚمل مل ٜهْٛٛا ذن ٛاّو أيٝض ٭ٕ ايعادر ذنر ٫
ٜصٓ ٘ٝذنرٷ َخً٘ٚ ،إها ةصٓ ٘ٝا٭ْخ٢و إذاّ ةًو ٖ ٞغب ١ايعادر ٚصارت٘ ٖ ٫ ،ٛصار١
اٯع ٚ ١غبتٗا ; نٝـ ٚاٯعْ ١ؿصٗا إْاذو مل ٜبل إذاّ إ ٫إٔ ةه ٕٛةًو املرأ ٠املتػسٍ
بٗا أْخ ٢صكٝك ١ٝةًأ صار ١ايعادر/ايذنر ،أ ٚةتصاَ َ ٢عُٛص٘ ٖ ،ٛيٝض مث ١أَر
آهر ٜهُٔ  ٚا ٤ذيو.

 -124ينظر خاريل األدب العريب قبل اإلسالم ..ص.35

- 121ينظر :األسطورة يف اللعر العريب قبل اإلسالم.ص.116
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صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

د/هحود أحود العاهري

احمل ٛايخاْٞ

بدولة الكويتوالعول

قرأ ايٓاقي ايصرب ٞايكي ِٜايعصر ادتاًٖ ،ٞؾرآ ٙزاهراّ بتؽٜٛر املرأَٚ ٠ؿاةٓٗا

()104

دً ٢ضتَ ٛا ذنرْا ،ؾ ى َػس ٣ايعصرا ٚ َٔ ٤ا ٤ذيوٚ .مل ختـ دً ٘ٝايؿرٚم
ايكا ١ُ٥ب ايعصرا ٤يف ةؽٜٛرِٖ يًُرأٚ ٠يصٛاعؿِٗ ضتٖٛا  :ؾٛري إٔ ٖٓاى َٔ اهتا
يػسي٘ أيؿاظاّ ظؿاؾ ١ةصن دٔ صايت٘ ايٓؿصٚ ،١ٝةٛص ٞبؽيم املصاْا ٠أٖ ٚهذا اشتكاع
ةؽٜٛرٖآٖٚ .اى َٔ اةصِ غسي٘ بصُ ١بي ١٦ًَٝ ١ٜٚبا٫دتيا بايٓؿضٖٓٚ ،اى َٔ
ٜت ي٘ يف ظصرٜ ٫ٚ ٙصتبٗر بايؿٛاصغ ؾ ٝة ٞغسي٘ ظؿٝؿاّ دؿٝؿا َِٗٓٚ ،ظصرا ٤ناْٛا
ٜتصٗر ٕٚيف ظصرِٖ دً ٢صي ةصبري ابٔ شٜٚ )105(ّ٬ؽ ٕٚ ٛيف ةصًكِٗ باملرأ ٠ـرباّ َٔ
املتاع اذتص ،ٞضتَ ٛا ٖ ٛدٓي اَر ٨ايكٝض ٚا٭دعٚ ٢املٓخٌ ايٝعهر٬ٜٚ .ٟصق يف ٖذا
ايٓٛع َٔ ايػسٍ(ايؽر ) ٜأْ٘ يف صف ٙ ٛا٭ٚش ميخٌ املاـ ،ٞؾَٗ ٛبين دً ٢اشرتراع
ايذنرٜاج( ;)106مما خيؿـ َٔ ٚع  ٠ارتزٌ دٓي ايعادر ٚٚع  ٠ايؽيَٚ ١امل٪اهذ ٠دٓي
املتًك.ٞ
ؾهٝـ ؾصر ايٓاقي ايصرب ٞايكي ِٜؼ ٠ ٛاملرأ ٠ةًوو ٚمب دًٌ ٚرٖ ٛاو َٚا صيٚ
٫يتٗا ٚٚظٝؿتٗا يف ةؽٙ ٛو
نإ ايٓاقي ايصرب ٞايكيٚ ِٜاقصٝاّ ظاَاّ َخٌ ٚاقص ١ٝايعادر ايكيٚ ِٜظصر ; ٙيذا مل
صتي ٚاصياّ َِٓٗ دسا ذيو إىل َس أ ٚأشك ،٠ ٛأ ٙ ٚإىل اؾ ٕ َٔ دبا  ٠أ ٚةكيٜض
ص ٝث ب٘ املرأ.٠
ٚملٛقـ ايٓكا ايصرب ايكياَ َٔ ٢ذيو ٚةصً ًِٗٝي٘ َسٚ ١ٜادتبا ٭ِْٗ أقرب إىل
ايعصرا ٤ادتاًٖٝ

َٓا :زَاْاّ ٚأذٚاقآ ٚعباداّ ٚأدراؾاّ ؾٓٚ ١ٝارتُادٜٓٚ .١ٝضؽر

شًٛنِٗ إزا ٤ذيو -ؾُٝا ْر -٣يف َٛقؿ :
ا٭ٚ ٔ َ َِٗٓ : ٍٚقـ َتزاٖ ّ٬ةصً ٌٝذيو ا٭َر غري َتصر
ذن ،صت ٢ص

ٜصر

ي٘ َ ٫ٚؽرح ؾ٘ٝ

يًضيٜد دٔ املرأٚ ٠دٔ ايتػسٍ بٗا ،نُا ٖ ٛصاٍ ابٔ شّ٬

 - 122ينظر  :الغزل يف العصر اجلاهلي .د.أمحد حممد ا ويف .دار هنضة مصر.القاهرة.ط 1754 . 1ص.43
 - 123ينظر  :طبقات اللعراء .ص.33

 - 124ينظر :الوحدة العضوية يف القصيدة اجلاهلية.124 .
هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية

318

العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م
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د/هحود أحود العاهري

والعولِْٗ ٜر ٕٚإٔ  ٚ ٚذيو يف ايعصر ادتاًٖٚ ،ٞبتًو ايهخاؾ ١أَر عبٝصٞ
الكويتٚن
ادتُض.ٞ
بدولة
بي ٫ ٜٞٗحيتاش إىل ةصً ٫ٚ ٌٝةهًـ ؾًصؿ١ٺ يتؿصري .ٙؾاملرأ٫ ٠شُٝا يف ا تُ ايبيٟٚ
ظػٌ ايررٌ ا٭نن(ايعادر ٚاملتًكَٛٚ ،)ٞقي َٔ َٛقياج شًٛنٝاة٘ ،ؾٌٗ غرٜا دً٘ٝ
ٚا٭َر نذيو إٔ ٪ٜحرٖا َٔ ظصر ٙمبا ٜٛازٖ ٚ ٣ا يف صٝاة٘ٚ -إٕ ٖفُٗا أ ٚةصاىل
دًٗٝا يف أَ ٛأهر -و ٚإٕ مل ٜهٔ ذيو َٔ أرًٗا ٖ ٞؾُٔ أرً٘ ٖ ،ٛأ َٔ ٚأرٌ
املتً ك ٞايذٜ ٟصر ٙايػسٍ ٜٚكرب ي٘ٚ .يف ٖذا املٛقـ إزاٖ ٤ذ ٙاي اٖر ٠ا٭برز ٚايؽ٠ ٛ
ا٭نخر يف ايعصر ادتاًٖ ٞةتصاىل ب٬غ ١ايؽُث اي

اشتُرج إىل أٜاّ ابٔ قتٝب ١دً٢

ب٬غ ١ارتكاب اي بيأج َٔ دٓي ٙؾُٝا ْصًِ.
املٛقـ ايخاْ : ٞه٬ؼ ١زتُٛد ١آ اٜ ٤ذٖا أؼضابٗا إىل :إٔ ؼ ٠ ٛاملرأ ٠يف ظصر ايػسٍ
ادتاًٖ ٞة ٟ ٪إصيٚ ٣ظا٥ـ ح٬ذٺ(أ ٚأنخر َٔ ٚاصي )٠ةعهٌ اؾ ايعادر يذنرٖا
ٚاشتًٗاَٗاٚ ،نخرياّ َا ةتياهٌ احٓتإ َٓٗٔ ،أٚ

ٝصٗٔ أصٝاْاّ ،ةًو

ايٛظا٥ـ/اييٚاؾ ةتصًل بخ٬ح ١أعراف ٖ( :ٞاملتًكٚ ،ٞاملرأٚ ،٠ايعادر) ؾ ٜٗا نإ
صف ٙ ٛا٭برز ،نإ ٖ ٛاملصتُي يف اذتصبإ إٔ ايؽ ٠ ٛشٝكث ي٘ٚ .شٓكـ قًَ ّ٬ٝ
ح٬حْ َٔ ١كا ْا ايكيآَْ ،٢كٌ ٭صيِٖ يف ذيو أٜاّ ْ رٜاّٚ ،يٰهر هٛذراّ ةكبٝكٝاّ،
ٚيًخايد ا٭َرَ ٜٔصاّ ِٖ  :ابٔ قتٝبٚ ،١قياَ ١ابٔ رصؿرٚ ،ابٔ ظٝل ايكريٚاْ.ٞ
ٜك ٍٛابٔ قتٝب َٓ ١راّ يذيو َٚصً ..." :ّ٬حِ ٚؼٌ ذيو بايٓصٝا ،ؾعها ظي٠
ايعٛم ٚأمل ايٛري ٚايؿرام ٚؾر

ايؽباب ;١ي ٌُٝٝضت ٙٛايكًٛب ٜٚؽرف إي ٘ٝايٛر،ٙٛ

ٜٚصتيد ٞب٘ إؼػا ٤ا٭مساع إي ; ٘ٝ٭ٕ ايٓصٝا قرٜا َٔ ايٓؿٛط ٜ٫ف بايكًٛب ملا قي
رصٌ اهلل يف قًٛب ايصبا َٔ ستب ١ايػسٍ ٚإيـ ايٓصا ،٤ؾًٝض ٜها خيً ٛأصي َٔ إٔ
ٜهَ ٕٛتصًكاَ َٓ٘ بصبا ٚـا باّ ؾ ٘ٝبصِٗ ص ٍ٬أ ٚصراّ ،ؾإذا دًِ أْ٘ قي اشتٛحل َٔ
اٱؼػا ٤إيٚ ٘ٝا٫شتُاع ي٘ " )107(...ؾابٔ قتٝبٖٓ ١ا ٜػًا راْا املتًكٚ ،ٞزصً٘ ٖ ٛغا١ٜ
ايعادر  ٚاؾص٘ يف ايتصر

يؽ ٠ ٛاملرأٚ ٠ايتػسٍ بٗاٜٚ ،صًٌ ذيو بٛاق

َصرٚفٺ ٫

ٜٓهرٜ ٫ٚ ،ر  ٙإَ ٫هابر.

 - 189اللعر واللعراء .ا ن قتيبة .عامل الكتب .ط1222 . 1هي1762 -م .ص.5
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د/هحود أحود العاهري
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والعولابٔ قتٝب ١إٔ زت ٤ٞؼ ٠ ٛاملرأٚ ٠ايتػسٍ بٗا  ٟ ٪ٜيًعادر ٚظٝؿت  ،أٚ
الكويتْؾ
ؾض٣ٛ
بدولة
را ٤بياؾص :
ا٭ : ٍٚايرتٜٚس يعصرٚ ٙةس ٜ٘ٓٝدٓي املتًك ٞذنراّ أ ٚأْخ ;٢٭ْ٘ ٜي ى ظاَاّ إٔ ظصر
ايػسٍ ؾ ٭ٚش دي َٔ املتًك ٚ ،شبا ٫صتٛاٚ ِٗ٥ـُإ اضتٝازِٖ يًكف١ٝ
املرنس ١ٜاي

ٜصص ٢ايعادر إىل ةٛنٝيٖا(ٖٚ .")108ذا اؾ ستؽًت٘ ةصين ايعادر

ٚقفٝت٘ بعهٌ أشاط.
ايخاْٜ : ٞعرتى ؾ ٘ٝايعادر َ غري ،ٙؾَٗ ٛخًِٗ ممٔ رصٌ اهلل يف قًٛبِٗ ستب ١ايػسٍ
ٚإيـ ايٓصا .)109(٤حِ ٖ ٛإٕ نإ ؼا قاّ يف ْصٝب٘ٚ ،ؼاصا جترب ١ظصٚ ١ٜ ٛرياْ١ٝ
صكٝك ١ٝؾإْ٘ زي يف ذيو ؾرؼ ١ٱبراز َا اشتهٔ يف ـُري ٙشتؿؿاّ يٛدتَ٘ ،صًٓاّ
ظهاٜت٘ ٖٛٚا " ;ٙؾ ٬هري يف ايًذاج َٔ ْٗٚا ايصرت"دً ٢صي ةصبري أبْٛ ٞاط(.)110
أَا قياَ ١ابٔ رصؿر ؾٛقـ دٓي ق ٍٛنخري دس:)111(٠
 ٜٛب ٕ ميص ٞشكُٝاّ يصًٗ ا ا ا ا ا اا

إذا مسصث دٓ٘ بعه ٣ٛةراشً ا ا٘

ٜٚرةاح يًُصرٚف يف عًا ايصً٢

يتضُي َٜٛاّ دٓي ي ٢ًٝمشاً٘٥

ٚقاٍ َٔ ٖٛ":أصصٔ ايػسٍ; ٚذيو إٔ ايعادر قي أبإ يف ايبٝث ا٭ ٍٚدٔ أد ِ ٚراي
٬
ٚري ٙستاا; صٝاد رصاٌ ايصاكِ أٜصار مماا زايَ ٙأ ايعاٛم ،ؾإْا٘ اهتاا  ٙيٝها ٕٛشابّ ٝ
إىل إٔ ٜعؿ ٢باملراشً َٔ ١ايٛراي ،ؾٗا ٛأٜصار َاا ٜتصًال با٘ ايٛاَال ٚأ ْا ٢ؾٛا٥اي ايصاظال.
ٚأبإ يف ايبٝث ايخاْ ٞدٔ إد اّ َٓ٘ ظيٜي عذ ٙاملرأ ،٠ؾًاِ ٜار

ْؿصا٘ عاا دأ شازٝت٘

 - 180األدب اجل يياهلي و الغ يية اخلط يياب  .د .عب ييد اإلل ييه الص يياف  .دار الفك يير املعاص يير .ص يينعاء .ط1242. 1ه ي ي 1777-م.
ص.224
 - 187ينظر :األدب اجلاهلي و الغة اخلطاب  .ص.221

- 118من يت هو  :ابح اس من هتوى ودعين من الكىن

اال خًن يف الليات من دوهنا السرت

ديي ييوان أيب ني ييواس .عمي يير اي يياروق الطبي يياع .دار األرق ي ي ي يين أيب األرق ي ي  .ي ييًنوت لبني ييان .ط1216 . 1هي ي ي -
1776م .ص.444
- 111ديوانه .ص .151ومطلع البيت الااين عندف هو(ويهتز) دالً مين ويرخياح ،واعتميدنا روايية اليديوان ،وإن كانيت األخيرى أ لي
وأروع.
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د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

والعولاااش إىل إٔ ٜتهًا ااـ شا اازاٜا َهتصا اابٜ ١تا ااس ٜٔبٗا ااا دٓا اايٖاٖٚ ،ا ااذ ٙغاٜا اا١
الكويتاٌ اصتا
ا٭ٚىل ،با ا
بدولة
احملب.")112(١
اؾ ٚ/ظٝؿ ١ايؽ ٠ ٛيف ايٓصٝا ٖٓا(َٔ ه ٍ٬ايٓؾ َٔٚ ،ن ّ٬قياََٛ )١زد ١با
ايعادر ٚاملرأ ،٠ؾايعادر َ ٜٛاا ٜاٜٚ ٛكا ّٛمباا ٜكا ّٛبا٘ َأ أراٌ يًٝا ٢دًاٗا ةرـا ٢دٓا٘،
ؾااياؾ ايؽاآٜ ٠ ٛب ا َاأ ايعااادر(ابتياٜ : )٤تُٓااٜٚ ٢صااص ،٢حااِ عااا َٗٓٚااا حاْ ٝااّ ٜ :عااب
غرٖ ٚاٜٚ ،ك ّٛمبا حتا ،حِ ٖ ٞحايخاّ ةصًٔ قبا ّ٫ٛمبصاصاٚ ٙ

اياّ يعاُا ،ً٘٥يٝصا ٛا٭َار

يًعادر أهرياّ ستككاّ برـاٖا َٓا.ٙ
عالقة التقاليد الفنية بتفسري صورة املرأة
ْصاا ٛإىل اباأ قتٝباا ١ؾٓزااي ٙيف ايؽااؿضْ ١ؿصااٗا بصااي قٛياا٘ ايصااابل بصااكٚ ، ٛبصااي إٔ
اشاتٛؾ ٢اذتاايٜد دأ أرااسا ٤ايكؽاٝي ٠ايكيميااَٗٓٚ ١اا ايٓصااٝا اياذ ٟذنرْااا ٙيا٘ ٜكاا:ٍٛ
" ٫ٚزٛز ملت هر ايعصرا ٤إٔ خيرش دأ َاذٖا املتكايَ يف ٖاذ ٙا٭قصااّ" َٗٓٚاا ايتاساّ
ايٓصٝا ٚدً ٢ايكرٜكْ ١ؿصٗا اي ذنرْاٖا دٓ٘.
ٜٚكاا ٍٛقياَاا ١باأ رصؿاار بصااي ْؽاا٘ ايصااابل ايااذ ٟأْ ٚاااَ ٙباظاارٚٚ" : ٠ؼااـ ايعااادر
يذيو ٖ ٛايذٜ ٟصتزا  ٫ ،ادتكا  ،ٙإذ نإ ايعصر إها ٖا ٛقا ،ٍٛؾاإذا أراا ؾٝا٘ ايكا٥اٌ
مل ٜكايا با٫دتكا ; ٭ْ٘ زٛز إٔ ٜه ٕٛاحملبَ ٕٛصتكي ٜٔ٭ـصاف َا ٖ ٛيف ْؿاض ٖاذا
ايعادر َٔ ايٛري".
ٜٚك اا ٍٛاب اأ ظ ااٝل ايكريٚاْ ااٚ ": ٞيًع ااصرا ٤أمس ااا ٤خت ااـ دً اا ٢أيص اآتِٗ ٚحتً اا ٛيف
أؾٛاِٖٗ ،ؾِٗ نخرياّ َا  ٜة ٕٛبٗا زّ ٚا ضت : ٛيٖٓٚ ،٢ًٝيٚ ،شًُ ٚ ،٢ديٚ ،يبٓٚ ،٢دؿارا،٤
ٚأ ٜ ٚ ،٣ٚاااٚ ،ؾاعُااَٝٚ ،١ااٚ ،١دًااٚ ،٠ٛدا٥عااٚ ،١ايربااابٚ ،

ااٌٚ ،زٜٓاااْٚ ،صااِٚ ،أظااباٖٗٔ،

ٚيذيو قاٍ َايو بٔ زغب ١ايباًٖ:)113(ٞ
ٜكاّ بصًُ ٢يًكٛايف ؼيٖ ٚا

َٚا نإ عأ صبٗا غري أْ٘

 - 112نقد اللعر.قدامة ن حلعفر .حتقيق كمال مصطفد. .حلوان .ط1164. 4هي1744 -م.ص.124
 - 113منتهييد الطلييب ميين أشييعار العييرب .حممييد املبييارك يين ميمييون .حتقيييق وشييرح د.حممييد نبيييل طريفييي.دار صييادر ييًنوت.ط.1
1777م .172/6.وهي ايها "لسلمد" دل ي"سلمد" وما ذكرناف هو يف االختيارين .وآثرناف كونه أنسب.
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العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

والعول ظٝل ،ؾٝك ٚ : ٍٛمبا أة ٢ايعصرا ٤با٭مسا ٤ايهخري ٠يف ايكؽٝي ; ٠إقاَا١
ٜٛٚاؼٌ ابٔ
بدولة الكويت
يًٛزٕٚ ،حتً ١ٝيًٓصٝا نُا يف ق ٍٛررٜر:114
ْصِ نٌ َٔ ٜصٓ ( ٢جبُٵٌ) َنح

أري ٚاح ايك ّٛو بٌ ٫ج ٚصٛا
حِ قاٍ بصي بٝث ٚاصي:115
ؼضا ايكًا دٔ أمسا ٚقي برصث ب٘

َٚا نإ ًٜك( َٔ ٢ظاـر) أبرح

إذا شاٜرج (أمساَٜٛ )٤اّ ظصآ٥ا ا ا ا ا اا

ؾ مسا َٔ ٤ةًو اي صا ٔ٥أًَا ا

ظًًٓا صٛاي ٞهي أمسا ٤ؾاْتضا ا ا ا٢

ب مساَٛ ٤ا امل٬عٝا ا ا ا ا ا ا ا ا ا أ أ ٚح

ؾااذنر يف أبٝاااج َتتابصااَ ١اأ قؽااٝيٚ ٠اصاايْ ٠صاا ٠ٛح٬حااّ( :

(")116

ااٌٚ ،أمساااٚ ،٤ظاـاار)

ؾٌٗ ايعادر ٖٓا داظل ْـ برح ب٘ ايصعل صكٝك ١نُا ٜكاٍٛو ٚإٕ ناإ ؾٮٜٗأو أّ إٔ
ٖذ ٙا٭مسا ٤دً ٢غِ ةص ي ٖا ةكًل دًاَ ٢صاُٚ ٢اصاي َصاين باذيوو أّ أْٗأ َصٓٝااج
ٝصاّو
ٚإٕ ٜهٔ قً ،ّ٬ٝيهٓ٘ ياٝض بصٝايا دأ ايرراٌ إٔ ٜصعال ح٬حا ّا يف ٚقاث ٚاصاي ،شا ٣ٛأْا٘
ظاٖر إٔ ايعادر ٖٓا  ٫ميهٔ إٔ ٜه ٕٛداظاكاّ صتا ٢يٛاصايَ ٫ - ٠أ ها ٍ٬شارية٘ ايا
ق ٌٝؾٗٝا إْ٘ نإ َتٓصهاّ دؿٝؿاّ مل ٜصعل اَرأ ٫ ٠حتٌ ي٘ ،يٝض يف ٖذ ٙاياخ٬ذ ٚاصاي٠
َٓٗٔ -بٌ َٔ هٖ ٍ٬ذا ايصر املتزا ٚيًُصعٛقاج ايًٛاةٜ ٞسدِ أْٗٔ برصٔ ب٘ .ؾاإذا
نإ ا٭َر نذيو ؾًِ صعر ايعادر إذاّ ٖذ ٙا٭مسا ٤يف أبٝاة٘ ٖاذٙو يصاٌ راٛاب ذياو
َٖ ٛا ذنر ٙابٔ ظٝل يف قٛي٘ ايصابل.
ؾٗذ ٙا٭قٛاٍ ايخ٬ح ١ا٭هري٫(٠بٔ قتٝبٚ ،١قياَاٚ ،١ابأ ظاٝل) ٖٓٚ -ااى غريٖاا-
ةخبث يؽ ٠ ٛاملرأ ٠املعبا بٗا ٚظٝؿ ١ؾٓ ١ٝذاج أحرَ ٜٔتفا :ٜٔ

 .112ديوان حلرير ،دار صادرً ،نوت ،ص.61
 .113ديوان حلرير ،ص.62
- 116العمدة يف حماسن اللعر وآدا ه ونقدف.ا ن رشيق القًنواين.حتقييق حمميد حميٍن اليدين عبيد ا مييد.دار الطالفيع .القياهرة.ط 1
4224.م .124-123 / 4 .
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العدد الثاني الوجلد ( )7هارس 1024م

د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

والعولُاا ٜصااادي ايعاادر يف إحااراَ ٤صزُا٘ٚ ،إنصاااب٘ َرْٚا ١ا٫هتٝااا ٚايتٛشا
الكويت َٓٗ
بدولةا٭ٍٚ
نُا ٖ ٛاذتاٍ دٓي ررٜر يف أبٝاة٘ املذن.٠ ٛ
ٚ يف حاُْٗٝااا ةكٝٝااي يًعااادر ٚإيساَاا٘ اةباااع ايصااابك ٚ ،ايصااري دًاا ٢إحاارِٖ ٚةرشااِ
هكاَِٖ ،تزاٚزّا ذاة٘ ٚهؽٛؼٝتٗا ،حتاث َصاُ ٢ايتاساّ ايصارف ايؿاين ،دًا ٢ضتاٛ
َا ْؾ ابٔ قتٝب.١
ٚا دا ٤ايؿٓ ١ٝيف ؼٝاغ ١ؼ ٠ ٛاملرأ ٠املعابا بٗاا أ ٚصايٜد ا٭عاٚ ٍ٬ايرصًاٚ ،١أْا٘
ةكًٝااي ستااض  ٜهااذ ٙاي٬صاال داأ ايصااابل أَاار ؾٝاا٘ ايهاا ّ٬قااي نخاارٚ ،بااايؼ ؾٝاا٘ أْاااط
ٚراٚزٚا ايكؽي; ٭ٕ ٖاذا ٜصاين ؾُٝاا ٜصٓا ٢إٔ ياٝض مثا ١د٬قا ١ياذيو بٓؿصا ١ٝايعاادر،
ٚٚرياْاا٘ ٚداعؿتاا٘ ٫ٚ ،مبعااادر املاارأٚ ٠أصاشٝصااٗا ،أ ٚغرٖ ٚااا  ٚغبتٗاااٚ .يف ٖااذا إؾااراؽ
عذ ٙايؽاَ ٠ ٛأ أٚ ٟظٝؿا ١أ ٚاؾا ظخؽا ٞذاةاٚ ٞاـا دٓاي ايعاادر ،أَٓ ٚا٘ إزا ٤املارأ٠
اي ا  ٜااذنر امسٗ ااا ،٭ْ٘(بٗ ااذا ا٫دتب ااا ) اش ااِ َكض ااِ إقضاَاااّ َ ٫ص ااُ ٢ي اا٘ٚ ،ذاؼ اا١
دٓيَا ٜه ٕٛا٭َر نُا ٖ ٛدٓي َايو بٔ زغب ١ايباًٖ ٞيف قٛي٘ اٯْـ ايذنر:
َٚا نإ عأ صبٗا غري أْ٘
ٚدٓي املتٓأ بصي ذيو بكرٕٚ

ٜكاّ بصًُ ٢يًكٛايف ؼيٖ ٚا

(:)117

أنٌ ؾؽ ٝقاٍ ظصراّ َتِٝ

إذا نإ َيحٷ ؾايٓصٝا املكيّ

 ْ ٫ٚااي  ٟأ ُٜٗااا أغ اارب :أةً ااو املخاي ٝاا ١دٓ ااي أؼ ااضاب ايتؿص ااري ا٭ش ااكٟ ٛو أّ ٖ ااذا
ايتزرٜي ايتااّ يعاادر ايػاسٍ ادتااًٖٚ - ٞيًُتًكا ٞأٜفااَّ -أ دٛاعؿا٘ (ايذنٜ ٛا)١
َٛٝٚي٘ (ضتا ٛا٭ْخا )٢ايا ظاػٌ ايٓااط بٗاا يف ظاصر ٙةؽاٜٛرّا ٖٝٚاَااّو أّ ْكاٝض ذٜٓاو
املتُخ ااٌ يف ْ ر ٜاا ١ا  ٕٚايا ا رصً ااث َ اأ ادت اآض ايك اا ٠ٛا٭شاش اا ١ٝاحملرن اا ١دتُٝا ا
ةؽا اارؾاج اٱْصا ااإ  ٫يعا ااصر ايػا ااسٍ ؾضصا ااا()118و أّ إٔ ذاى ايتكا اارف َتٛيا ااي دا اأ ٖا ااذا
ايتكاارف َٚفااا ياا٘ ة نٝاايّا يًكادااي ٠ايكاً٥اا : ١يهااٌ ؾصااٌ ؾصااٌ َصااا ٕ ٚياا٘ يف املك اايا
َٚفا ٷ ي٘ يف ا٫جتاٙو.

 - 119ديوانه .775/4.

 - 110ينظر:التفسًن النفسي لألدب  .ص.21
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د/هحود أحود العاهري

صورة الورأة في الشعر الجاهلي "وهن األسطورة" أو "أسطرة الحقيقة"

ؽاار ذيااو ايتاايا ٍٚيؽاا ٠ ٛاملاارأ ٠دًاا ٢ايتكًٝااي ايؿااين احملااض  ٫حيكاال
والعول
الكويتإٔ ص
نُااا
بدولة
يًُتًك أٚ ٟظٝؿ ١أٖ ٚيف إ ٫مبكيا َا ٜصٓ ِٗٝايتساّ ايتكايٝي ايؿٓ.١ٝ
ٚضتٔ ْٓ ٫هار أحار ايتكًٝاي ٚايتاساّ ا٭داراف ايؿٓٝا ١يف ايتاساّ ايعاصرا ٤أهاعاا َصٓٝا١
َ ؼ ٠ ٛاملارأ ٠يف َكااّ ايتعابٝا َٚاا ٜتصًال با٘٫ ،شاُٝا يف َكايَاج ايكؽاا٥ي ،يهٓٓاا ٫
ْتكبٌ املبايػ ١يف َكيا ذيو ا٭حرْ ٫ٚ ،صتصٝؼ ؼآَ ٝأ قؽار  ٚ ٚاملارأ ٠يف َكايَاج
ايكؽ ااٝي(٠عًًْ – ١ٝص ااٝا  -ص اايٜد اي ص اأ ٚٚؼ ااـ ايرصً اا)١دً ٢ايتكً ٝااي احمل ااض،
ٚايتا ااساّ ا٭دا ااراف ايؿٓٝا اا ١املتبصا ااًَ ،١ػ ٝا ااّ أ ٚ ٟأ ٚأحا اار يٓؿصا اا ١ٝايعا ااادرَٚ ،كؽا اايٜت٘
ارتاؼ ،١أ ٚد٬قت٘ بتًو ايؽ.٠ ٛ
ب ااٌ اذت اال إٔ ايت ااساّ ايع ااادر ادت اااًٖ ٞايص اارف ايؿ ااين إزا ٤ؼ اا ٠ ٛامل اارأ٫ ،٠ش ااُٝا يف
َكاايَاج ايكؽااا٥ي اي ا ةهااا ةهاا ٕٛستؽاا ٠ ٛيف ظخؽاا ١ٝاحملبٛبااَٚ ١ااا ٜتصًاال بٗااا ،يف
َاـااٗٝا ٚصاـاارٖا َٚصااتكبًٗاٚ ،يف ظصٓٗااا ٚإقاَتٗااا ،مل ةهاأ يف صكٝكاا ١أَرٖااا قٝاا ٛاّ،
نُا أْٗا مل ةهٔ َٛزاّ أشكٚ ،١ٜ ٛإها ناْث "ؾرؼ ١أةاصتٗا ايتكايٝي ايؿٓٝا ١املٚ ٛحا;١
يٝتخؿـ ؾٗٝا ايعصرا َٔ ٤ا٫يتساَاج ايكبً ١ٝاي ٜؿرـاٗا دًا ِٗٝايصكاي ايؿاين بٝآِٗ
ٚب ا قباً٥ااِٜٗٚ ،تؿرغااٛا (َاأ ه٬عااا) يًتصاابري داأ ذٚاةٗااِ ٚظخؽااٝاةِٗ ،يف ستاٚياا١
راٖااي ٠يتضكٝاال ٚراا ِٖ ٛايفااا ٥يف ز

اٖ ١ااذ ٙا٫يتساَاااج ،ؾٗاا ٞيف ٚـااصٗا ايكبٝصااٞ

ايكصااِ ايااذاة ٞيف ايكؽااٝي ٠ادتاًٖٝااٚ .")119(١املكا ْاا ١با  :عبٝصاا ١املكيَااٚ ،١ؼاا ٠ ٛاملاارأ٠
دٓي نٌ َٔ :ايعاادر ادتااًٖٚ ،ٞايعاصرا ٤ايؽاصايٝو ة٪ناي ٖاذا ا٭َار ٚةكٜٛا٘ ،نُاا
إٔ هً ٛقؽا٥ي ايرحا َٔ ٤ةًو املكيَاج ٜصي قر ١ٜٓيف ٖذا ايصٝام.
إذاّ ؾايتساّ ايعادر

يٜخ٘ دٔ املرأ ٠بتًو ايؽ ٛيٝض ستفاّ يذاج ايؿأ  ٫ٚيهْٛا٘

عكٛشااّ ةٴاا ٚٛحٔٚ ،إهااا يهاٖ ٕٛااذا ا٫يتااساّ حيكاال يا٘ ذاةاا٘ نُااا أشاًؿٓاٚ ،حيكاال ياا٘ ْؿصٶااا
حاْٝاّ بكب ٍٛظصرٚ ٙديّ نصا بفادت٘ ،٭ْ٘ حيكل يًُتًك ٞغبتٜ٘ٚ ،عب ُْٗت٘ ايا
ؾرـ ااٗا دً اا ٢ايع ااادر صتا ا ٢أؼ اابضث درؾا ااّ َ اأ ا٭د ااراف املراد ااا ٠ايا ا ص اارؿ دً ٗٝااا
ايعااصراٚ ،٤ارتاارٚش دٓٗااا اضتااراف َاأ ايعااادر ٫ ،داأ ْؿصااٝت٘ ٖاا ٛؾضصااا ،بااٌ داأ ةًبٝاا١
غب ١املتًك ٞاملػرٚش ١ؾ ٘ٝعبصٶا ،قباٌ إٔ ةهاَ ٕٛعارٚد ١يا٘ ؾٓٝااّٚ ،قكا يًخاٝف ايٛاؼاٌ
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ٚادتُٗ ااٚ . ٛيف ٖ ااذا حيص اأ ذن اار َ ااا ٚا ٙاب اأ ظ ااٝل د اأ أب اا ٞايص ااا٥ا
والعول
الكويتاادر
با ابدولةايع ا
املخسَٚا ااٖٚ ،ٞا ااَ ٛا اأ أدٝا ااإ أٖا ااٌ امليٜٓا اا ١املٓا اا ٠ ٛيف ايكا اارٕ ا٭ ٍٚاعزا اارٚ ،ٟأظا ااراؾِٗ،
َٚتااي ،ِٜٗٝٓأْاا٘ شاا":ٌ٦أةر ٣أصااياّ ٜ ٫عااتٗ ٞايٓصااٝا و ؾكاٍ:أَااا َاأ ٜاا َٔ٪باااهلل ٚايٝااّٛ
اٯهار ؾاا .)120("٬ؾؿاٖ ٞااذا اياآؾ أبًاؼ ٫يااٚ ١أٚـاضٗا دًااَ ٢اات د٬قاْ ١ؿصاا ١ٝاملتًكااٞ
بؽ اا ٠ ٛاملاارأ ٠املتػ ااسٍ بٗ ااا اياا جتص ااٌ ايع ااادر حي اارؿ دً اا ٢اشتضف ااا ٖا ،ب ااٌ إةكاْٗ ااا
ٚا٫بت اايا ٤بٗ ااا يٝهص ااا ـ ااا امل ااتًك  ٜ ٫ٚ .اآكض ٖ ااذ ٙايرٚا ٜاآٜ ٫ٚ ١كؽ ااٗا إٔ قا ً٥ااٗا
إشاا ٫ َٞ٬راااًٖ ،ٞبااٌ ٜسٜااي ٫يتٗااا قااٚ ٠ٛة نٝااياّ ; ؾااإذا نااإ ٖااذا ؼاآ ٝأٖااٌ اياائٜ
ٚايعرف يف اٱش ّ٬ؾإٕ ا٭َر دٓي ادتاًٖ ٝأظي ٚأبًؼَٚ .خٌ ذيو أ ٚدً ٢ضتا ٛقرٜاا
ش اا ٌ٦اَ اار ٩ايك ااٝض َ :ااا ايص اار ٚو ؾك اااٍ" :بٝف ااا ٤دبٛب اا ،١بايك ٝااا َع اابٛب ،١ب ااايًضِ
َهرٚبٖٚ ." )121(١ذا ادتاٛاب َأ اَار ٨ايكاٝض ٜ ٫كتفا ٞأ ٟادتباا اج ؾٓٝا ١أ ٚأه٬قٝا ١أٚ
غريٖا ةٓضرف ب٘ دٔ را  ٠ايؽايم ،ياذا  ْ ٫أ إٔ ؾٝا٘ ظاّ ٦ٝا غاري ايؽاراص ١ايا ظتًا٧
بٗااا ْؿصاا٘ٚ .ذيااو ٪ٜنااي ٚاقصٝتاا٘ يف ظااصرٚ ،ٙيف ةؽااٜٛر ٙيًُاارأٚ ،٠أْٗااا يف ظااصر ٙأْخاا:٢
صكٝك ٝاا ١يف ٚاقص اا٘ ،أ ٚصاـ اار ٠يف أص َ٬ااًَ٘ ،ض اا ١دً اا ٢شتًٝت اا٘ ٫ٚ ،ظ ااث إىل ايكياش اا١
اٍ.
ٚيصاٌ يف ا٫يتااساّ ايؽااا ّ بٗاذ ٙايؽاا ٛيف َكيَاا ١ظااصر املاي ٜأنخاار َٓاا٘ يف غااري ،ٙيف
ص خيً ٛظصر ايرحاَٗٓ ٤ا ةكرٜباّ إحيا٤ٶ بؽيم َا ْك.ٍٛ
ؾف ا ّ٬دُااا ذنرْاااَ ٙاأ ٚاؾ ٚ/ظااا٥ـ ؼاا ٠ ٛاملاارأ ٠املعاابا بٗااا يف ايعااصر ادتاااًٖ،ٞ
َ : ٬اا
٫صق ايٓاقاي ايصربا ٞإٔ ٖٓااى أَاّ ٛا حاْٜٛا ١ةا ة ٚ ٞا ٤ؼا ٠ ٛاملارأ ٠ةًاو َٓٗاا َاخ ّ
ٜص ٛإىل ـرب َٔ ايؿت ٠ٛظادث دٓيِٖ ،إذ ناْٛا ٜتُيص ٕٛبا ِْٗ ٜٓاايَ ٕٛأ املارأَ ٠اا
ٜر ٜااي ٖٚ ،ٕٚااِ ٚحٓ ٝاا ٕٛي ااٝض ع ااِ  ٜاأ  ٜاار دِٗ ،نُ ااا ق ااي ٜه اا ٕٛذي ااو ْ ااٛع َ اأ ايه ٝااي
ايصٝاش ااٚ ٞةع اا ٜ٘ٛمسص اا ١ارتؽ ااِ ٚايٓ ٝااٌ َ اأ نراَت اا٘( )122اي ااذ ٟظ اااع بص ااي يف ايصؽ اار
ا٭َ.ٟٛ
- 128العمدة .122/4 :
- 121العق ييد الفري ييد.ا ن عبي ييد ر ييه.حتقيق حممي ييد عب ييد القي ييادر ش يياهٌن.املكتب اجلي ييامعي ا ديث.اإلس ييكندرية.ط1217. 1هي ي ي-
1776م.411/5 .
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بدولة الكويتوالعول

احمل ٛايخايد

َعٗ ٛإىل ر ١ايبي ١ٜٗإٔ املرأ ٠ايصرب ١ٝقبٌ زت ٤ٞاٱش ّ٬مل ةٌٓ أبصاف صكٛقٗاا
بادتبا ٖااا إْص اااْ ١عااا نراَتٗ ااا ٚإْص اااْٝتٗا اي ا ةص ااتضكٗا ْ -اٖٝااو د اأ إٔ ةه اإٛ
َكيش ١أَ ٚصب -٠ ٛؾكي ناْث ممتٗٓ ١ستتكر ،٠ة ٛذ نُاا ٜا ٛذ املتااعٚ ،ةاٛأ هعا١ٝ
ايص ااا ٚايؿك اار ،ي ااٝض ع ااا َ اأ ا٭َ اار ظ اا" ٤ٞحيهُٗ ااا ايرر ااٌ نزا  ٜاا:١دًٗٝا إٔ ةصُ ااٌ
مبكتف ٢ا٭ٚاَر ٚايٓٛاٖ ٞايؽا  َٔ ٠ا٭ب أ ٚايسٚش أ ٚا٭خٚ ،قبًاث املارأ ٠ناٌ ٖاذا دأ:
اهتٝا اـكرا  ٟأ ٚاـكرا اهتٝا  ،ٟأ ٚدٔ ادتٝا  ٚاح )123("ٞةٛيي دٔ أصي ٖذ.ٜٔ
ؾإ راااع ؼاا ٠ ٛاملاارأ ٠املعاابا بٗااا يف ايكؽااٝي ٠ايصربٝاا ١ادتاًٖٝاا ١إىل ايكياشاا ١أ ٚصتاا٢
ظَٗٓ ٤ٞا قي ٜيٍ ؾُٝا ٜيٍ دً -٘ٝؾف ّ٬دٔ اصتُاٍ ايتا حر بااٯهر اياذ ٟأظارْا إيٝا٘
شااابكاّ -دًااَ ٢خايٝااٚ ١ؼااؿا ٤يف ْؿااٛط ايكااا ً٥باا٘ دزااسج داأ ةكبااٌ ٚاقصٝاا ١ذيااو
اذتعااي اعا٥ااٌ اذتصااَ ٞاأ ؼاا ٠ ٛاملاارأٚ .٠

ٝااٌ إٔ  ٜا ة ٞيف دؽاارْا َاأ ٜٓتؽاار يًُاارأ٠

ٚيؽا ٛةٗا ايتا خيٝا ١ايا ؼا ٛج ؾٗٝاا َاسّا يًخك٦ٝاٚ ١شابب ّا يعاكا ٤ايبعار .١ٜيهأ ٖااذا
ايااسدِ ٜ ٫صااتك َ ِٝا ٚاق ا املاارأ ،٠ي ااٝض يف ا تُ ا ايصرباا ٞادتاااًٖٚ ٞصصااا ،بااٌ َاا
ٚاقصٗا يف َص ِ ا تُصاج ،دًَ ٢ر ايتا  ، ٜصت ٢يف دؽرْا اذتاـر.
ؾإذا نإ ايعادر ايصربا ٞادتااًٖ ٞقاي ٚظاـ

ااٍ املارأٚ ٠أْٛحتٗاا دًا ٢ضتا ٛأ ٚآهار

إظباد ّا يرغبت٘ ،أ ٚغبا ١املتًك/ٞايرراٌ ،يٝعاي اٖتُاَا٘ ٜٚصاتُ ً٘ٝضتا ٛظاصر ٙدًا ٢ضتاٛ
َا ذنر ابٔ قتٝب ،١ؾؿ ٞدؽرْا ناخريّا َاا ٜكا ّٛايرراٌ /ايعاادر ،أ ٚايهاةاا ،أ ٚايتاارر،
أ ٚايصٝاش اا ،ٞأ ... ٚاخل بصًُ ٝاا ١اش ااتػ ٍ٬٭ْٛح اا ١امل اارأ ٠دً اا ٢ضت اا ٛأنخ اار َ اأ ايع ااادر
ادتاًٖ ٞٱظباع صارت٘ ٚصار ١أه ٘ٝايررٌٚ ،اختاذٖا ٚش(١ًٝنخرياّ َاا ةها ٕٛهٝؽا)١
ٱ ـااا ٤أهٝاا٘ ايررااٌ ٚإغرا٥اا٘ ،ستكك ااّ َااا ٜؽااب ٛإيٝاا٘  :إْؿااام ظااصر ٙإذا نااإ ظااادراّ ،أٚ
 ٬خيتً ااـ ب اااهت٬ف ٚؼ ااـ
بف ااادت٘ إذا ن ااإ ة ااارراّ  ...ي ٝه ااذ َٓ اا٘ دً اا ٢ذي ااو َك اااب ّ
املصتػٳٌ (بؿت ايػ )ٚ ،ايعصرا ٤يف دؽرْا ٜها ٜ ٕٚه ْٕٛٛا٭قٌ يف ذيو.
ْ ٔ إٔ ٖذٖ ٙا ٞاذتكٝكا ١ا٭بارز ٚايٛظٝؿا ١ا٭نان يتًاو ايؽا ٠ ٛيًُارأ ٠ادتًُٝا١
اي ا أظااا ٜٚعااٝي بٗااا ايررااٌ ٚجبُاعاااٜٚ ،هخاار َاأ ذنرٖاااٜٚ ،سٜٗٓااا بؽااَ ٠ ٛخايٝاا ١يف
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ٚشا ٌ٥اييداٚ ١ٜاٱدْ٬اج ،أ ٚيف املصاا ح ،أ ٚيف ايكٓاٛاج ،أ ٚيف دارٚ
الكويتوالعول
بدولةأ ٚيف
ظصرٙ

ا٭زٜاا،٤

أ ٚؾُٝااا قااي ٜصااتزي ،احتاايج ايٛشاا(١ًٝاملرأ ٠ادتًُٝااٚ )١اهتًؿااث ايػاٜااَ ،١اأ أٜاااّ ابااين
آ ّ(ٖابٚ ٌٝقاب )ٌٝبؽ ٛةتباا : ٜٔباياَٚ ٠ٚيْٝاٚ ،١ـاٛص ّا ٚهؿاا٤ٶَ ،سٜٓا(١غايباّ) ٚقبٝضا١
أصٝاْاّ .باشِ ايؿٔ أ ٚاملتص ١أ ٚايتزا  ،٠أ ٚصت ٢باشِ املبا ٚ ٨ا٭ ٜإ ٚاٱْصاْ ١ٝأصٝاْٶا.
ْ ٫ٚااي  ٟيصًاا٘ قااي  ٜا ةَ ٞاأ ا٭رٝاااٍ اي٬صكاا ١يٓااا َاأ ٜاايد ٞأْااا أبٓاااٖ ٤ااذا ايصؽاار
ٚايكرٜب َٓا نٓا ْصبي دا ـاج ا٭زٜاا ٤أ ٚايكاُ٥ااج با َ ٛاملتصا ١أ ٚاييداٜا ١ايتزا ٜا،١
ٚاملُ ااخ٬ج ٭ؾ اا ّ٬ادت اآض ْٚ ،اابين ع اأ املصاب ااي ْٓٚض ااث ايتُاح ٝااٌ ٚايٓؽ اااْٚ ،ك اايّ ع اأ
ايكراب ْٚ ،كـ ب أٜيَ ٜٔٗؽً هاظص  ،٭ِْٗ دخرٚا دً ٢ؼ ٕ ٛيبصفاٗٔ ًَؽاكاج
دً ٢بكاٜا ري إ َكُ ٠ ٛنإ ٜصهٓٗا بصض ظبابٓا املراٖك املؿت ْٛب ْٛحتٗٔ.
ٚمث ١قؽؾ ٚظٛاٖي ٚأَخاٍ نخري ٠ة٪ني ايٓ ر ٠اييْٝٚا ١يًُارأ ٠قايمياّ ،دًا ٢ضتاٛ
ٜؽااب َصاا٘ إ دااا ٤قياشااتٗا بادخ ااّ يًااٗسَٚ ،٤اايدا ٠يًصااخرٚ ،١ٜشٓصااتػين داأ ذيااو -
هااٛف اٱعاياا -١باابصض ايٓؽااٛؿ اييٜٝٓااَ ١اأ اٯٜاااج ايكرآْٝاا ١اي ا أؾا ةٓااا ْب ا ّ َاأ
ذيو يف أنخر َٔ َٛعٔ َٔٚ ،ايصٗي ايكي.ِٜ
ٚايك اارإٓ ايه اار ِٜأؼ اايم يٛص ااٚ ،١أٚح اال َؽ ااي ْك اارأ ؾ ٝاا٘ ايؽ اا ٠ ٛاذتكٝك ٝاا ١يًُ اارأ٠
ايصرب ١ٝيف زتتُ َا قبٌ اٱش َٔ ،ّ٬ذيو:
قاٍ ةصاىل وَإِذَا ثُشِّسَ أَحَدُهُنْ ثِبألًُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ هُسْىَدًّا وَهُىَ كَظِينٌ.)124( 
ٚقا اٍ ةكيشاث أمساا(: ٙ٩أّ اختااذ مماا خيًال بٓااج ٚأؼااؿانِ باايبٓ ٚ ..إذا بعار أصاايِٖ
مبا ـرب يًر

ٔ َخ ّ٬ظٌ ٚرٗ٘ َص ٛاّ  ٖٛٚن .)125()ِٝ

ٚقاٍ ةصاىل  :وَجَعَلُىا املَلَبئِكَخَ الَّرِييَ هُنْ عِجَبدُ السَّحْوَيِ إًَِبثًب أَشَهِدُوا خَلْقَهُنْ سَزُكْزَتُ شَهَبدَرُهُنْ
وَيُسْأَلُىىَ

()126

 - 142سورة الن ل اآلية ()37-36
 - 143سورة الزخرف اآلية 15-14
 - 144سورة الزخرف اآلية 17
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والعول   :ويَجْعَلُىىَ هللِ الجَنَبدِ سُجْحَبًَهُ ولَهُنْ هَب يَشْزَهُىىَ ...ويَجْعَلُىىَ هللِ هَب يَكْسَهُىىَ
الكويتةصاىل
بدولةٚقاٍ
وَرَصِفُ أَلْسِنَزُهُنُ الكَرِةَ أَىَّ لَهُنُ احلُسْنَى لَب جَسَمَ أَىَّ لَهُنُ النَّبزَ وَأًََّهُنْ هُفْسَطُىىَ .)127( 
ٚقاٍ ةصاىل   :وَإِذَا املَىْءُودَحُ سُئِلَذْ  ،ثِأَيِّ ذًَْتٍ قُزِلَذْ.)128( 
أ أٜااث ؼاا ٠ ٛايصرباا ٞادتاااًٖ ٞإذا زم ب ا ْخ ٢نٝااـ ٜصااٚ ٛرٗاا٘ َاأ شاا ٤ٛايٓبا و بااٌ
 ٌ ٜنذيو إىل أَي ن ُٝاّ ،ناشؿا بايٜ٘ ،تٛا  َٔ ٣ايك ّٛصتا ٫ ٢ةرَٝا٘ أبؽاا ِٖ
با٫ز اٚ ٤ايعؿكٚ ،١ن ْ٘ صًث د ً ٘ٝنا حا ،١أ ٚن ْا٘ أةا ٢جبارّ ٜ ٫ٴػؿارٚٚ ،قا يف داا
ٜ ٫ٴتػاـ اا ٢دٓ اا٘!ٚ .ايؽ اا ٛاييقٝك اا ١يف ايصبا اج(ظ ااٌ ٚرٗ اا٘ َص اا ٛا  ٖٚاا ٛن اا- ِٝ
ٜتٛا  َٔ ٣ايك - ّٛأميصه٘ دً - ٕٖٛ ٢أّ ٜيش٘ يف ايرتاب) حِ اذتهِ ايربااْ ٞدًاِٗٝ
(أ ٫شاَ ٤ا حيهُ )ٕٛايذٜٛ ٟص ٞإٔ ذياو َآِٗ صهاِ َتبا ٚ ،أَار َصتاا ٜتهار ياذيو
اشتخيّ ايؿصٌ املفا ع (حيهُ ،)ٕٛنٌ ذيو ٜٓبٓ٦ا باملكاّ ايذ ٟناْث حتتًا٘ املارأ ٠يف
 ٬داأ نْٗٛااا َاأ أٚحاال
ا تُ ا ايصرباا ٞب ا م ٚؼااـ ٚأدااذب يؿااق ٚأٚرااس دبااا  ،٠ؾف ا ّ
َؽي ٚ .اٯٜاج اي بصي ذيو ةصٝا دً ٢ايصرب ةؽا ِٖ ٛإٔ امل٥٬ها ١إْااذْٚ ،صابتٗا َا
ة ْٝخٗا إىل ا هللَ ٖٛٚ ،اا ٜ ٫رةفا ْ٘ٛ٭ْؿصاِٗ ،ؾهٝاـ أرااز عاِ أ بٗاِ َا اهلل إٔ ٜٓصابٛا
إيَ ٘ٝا ٜرتؾص ٕٛدٓ٘و
ةًاو ٖا ٞه٬ؼا ١صاياا ١املارأَٓٚ ٠سيتٗاا دٓاي داارب ادتاًٖٝا)129(١إىل زتا ٤ٞاٱشاا،ّ٬
ٖٚاا ْ ٞاار ٠ناْااث َتٛا حاا ١مل ةا ج با دعااٚ ١ٝـااضاٖا ،بااٌ نًُااا أٚغًٓااا يف ايكاايّ زا
صاٍ املرأ ٠ش٤ٛاّ َٚهاْتٗا ـص.١
نُااا ميهاأ ا٫شااتٓ٦اط باابصضٕ َاأ ْؽااٛؿ ايصٗااي ايكاايٚ ،ِٜايتعاارٜصاج ايٜ ٛٗٝاا١
ايكيمي ١يف بٝإ ؼ ٠ ٛاملرأ ٠قيمياّٚ .ةص ٛأُٖ ١ٝاشتعٗا ْا بذيو إىل أََٗٓ ٛا :

 -129سورة الن ل اآليتان()44-35
 -146سورة التكوير اآلية ()7-6
 -127وال ينقض ذلك وحلود كاهنات ونساء ذكر ذن التاريل منزلة حلليلة اإن خلك حاالت نادرة،ال خرقد إىل نسيبة املقارنية ميع ميا
كان للرحلل ناهيك أن يصل لا األمر إىل العبادة والتقدي .
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والعولإىل دؽ اار ق ااي ٜه اا ٕٛأق اايّ َ اأ ايب ااياٜاج ا٭ٚىل يًع ااصر ادت اااًٖ ٞب ااسَٔ
الكويتةص ااٛ
)1بدولةأْٗ ااا
ع.ٌٜٛ
 )2حِ إٕ اي ٛٗٝداظٛا يف املٓكك ١ايصربٚ ١ٝصٛعاٚ ،نإ َِٓٗ ظصرا ٤بايصرب.١ٝ
)3

َٗٓ ٫ااا يف ا تُصاااج
ايٗٝاا ٛأٖااٌ نتاااب ْتٛق ا إٔ ةهاا ٕٛاملاارأ ٠يااي ِٜٗأصصاأ صااا ّ
ايٛحٓ.١ٝ

ٜ ك ٍٛايصٗي ايكي " :ِٜج أْا ٚقًأ ٭دًِ ٚ٭ د ٚ٭عًا صهُاٚ ١دكاٚ ،٬٭دارف
ايعر أْ٘ رٗايٚ ،١اذتُاق ١أْٗا رٓ ٕٛؾٛريج أَر َٔ املٛج املرأ .. ٠اي ٖ ٞظاباى،
ٚقًبٗااا أظااراىٜٚ ،ااياٖا قٝاا ، ٛايؽاااي قااياّ اهلل ٜٓزااَٗٓ ٛااا أَااا ارتاااع ٧ؾ٪ٝهااذ
بٗا"(.)130
ٚ ايااسٚاش يف ايٜ ٛٗٝاا ١ؼااؿك ١ظاارا ٤ةصااي باا٘ املاارأ ٠ممًٛناا ١ةعاارتَ ٣اأ أبٗٝااا ؾٝهاإٛ
زٚرٗا شٝيٖا املكًل(.)131
ٚ املا اارأ ٠املتسٚرا اا ١يف ايٜ ٛٗٝا اا ١نايكاؼا اار ٚايؽا ااأ ٚا ٓا اا ٫ ،ٕٛزا ااٛز عا ااا ايب ٝاا
ٚايعرا.)132(٤
 ٫ ةاارذ املاارأ ٠زٚرٗااا -داايا َ٪رااٌ ايؽاايام -مبااا يف ذيااو حرٚةٗااا ؾإْٗااا آيااث إىل
زٚرٗا  َ٘ٓٚإىل  ٚحت٘(.)133
إذا نإ ٖذا ظ ٕ املرأ ٠دٓي اي ٚ ِٖٚ ٛٗٝح ١نتاب َكيط  ٚشااي ١مساٜٚاٜ ١تصاا٣ٚ
دٓااي َرشااًٗا ايبعاار ذنااٚ ِٖ ٛإْاااحِٗ ،ؾهٝااـ شااٝه ٕٛصاعااا دٓااي غريٖااِو ٫شااُٝا َاأ
ايٛحٓ ٝايذ ٜٔةك ّٛزتتُصاةِٗ دًَ ٢بيأ اذترٚب ٚايػاا اج ٚايخاا اج ٚايصاًا ٚايٓٗاا،
ايا ميخااٌ ايررااٌ  ٕٚاملاارأ ٠قكااا صاٖااا ٚٚقٖ ٛاااٚ ،نااإ ـااصـ  ٚاملاارأ ٠ؾٗٝاااٚ ،داايّ
ًااٗا يًصاا٬حٚ ،نْٗٛااا ةعااهٌ دب ٦ا ّا دًاا ٢احملااا ب يف صراشااتٗا ٚارتااٛف دًٗٝااا َاأ
ايصأ َٔ أشباب ايهر ٙعا ٚايتنّ َٓٗا .ؾُا ايذ ٟشٝرتشا يف اي٬ظص ٛأٜ ٚتصرب دان
ايٛد ٞأ ٚايٚ٬د ٞدٔ َهاْ ١املرأ٠و ٚنٝـ ٜصٛؽ يٓا إذاّ بصي ذياو إٔ ْصتكاي أْٗاا ناْاث
 -138العهييد القييدمي سييفر اجلامعيية اإلص ي اح السييا ع:الفقرخان  44 -43ةمعييية الكتيياب املقييدس ييًنوت 1744م صي ي -757
762
 -131اليهود يف ا ضارات األوىل غوستاف لو ون صي 34نقال عن مقارنة األديان ،أمحد شليب 456/1
 -132مقارنة األديان اليهودية  .أمحد شليب مكتبة النهضة املصرية – القاهرة  :دون ط1744 .م .صي.457

 The Jewish World in the time of Jewish . Guignebert . p 83.-133نقالً عن السا ق ص.462
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ا١وٚنٝـ خيكاار دًاا ٢بايٓااا إٔ ْتٛقا َاأ ايررٌ(ايعااادر أَ ٚاأ قبًاا٘) أٚ
والعول
َكيشا
بدولة ٠الكويت
َصبااٛ
ْؽاايق٘ صتاا ٢ي اا ٛا داا ٢ؼااراصٚ -١اذتاي اا ١ةًااو -إٔ ٜكيشااٗا أ ٚزص ااٌ َٓٗااا َ ااسا
ٯعت٘ اي ٜكيشٗاو
ٚممااا ٪ٜنااي ؼااض ١ناا ٕٛؼاا ٠ ٛاملاارأ ٠املااذن ٠ ٛيف ايعااصر ادتاااًٖ ٞأْخاا ٢صكٝكاا:١
اقاارتإ اذتاايٜد دٓٗااا نااخريّا ب مسااا ٤أَااانٔ ستااي  ٠حتيٜااياّ قٝكااّٚ ،إٔ نااخرياّ مماأ
اشاات حر بٗااا َاأ ظااصرا ٤ادتاًٖٝاا ١ظااصرا ٤زتااٚ ٕٛةٗتااو ٚعااايبَ ٛتا ٚيااذاج ،مماا ٜاايٍ
دً ٢إٔ املرأ ٠اي ٜصٓٗٝا ايعادر ٖ ٞا٭ْخ ٢اي ٜٛٗاٖا ٜٚعتٗٗٝا ٚخيً دًٗٝاا غا٥با٘،
ٚايا ةؽااً ٭ٕ ٜصااتُت بٗااا ٫ ،ةًااو اي ا ٜكيشااٗا ; يااذا صتاايٜ ٙرنااس دًااَ ٢ؿاةٓٗااا
ٚأدفااا ٤ا٭ْٛحاا ١ؾٗٝاااَٚ ،ااا قااي ًُْصاا٘ َاأ ؾ ا ملهاْتٗااا دٓاايٚ ،ٙحٓااا ٤دًٗٝااا ٚةااذيٌ ب ا
ٜيٜٗا َاا ذياو إ ٫ملعاادر ٙاملتُخًا ١ؾٗٝاا ٚصارتا٘ ايهآَا ١يايٜٗا ايا ٜصزاس دأ ًْٝاٗا،
ؾإذا ٚيتا دٓ٘ ؾصٓٗا ٚىل.
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بدولةاً الكويتوالعول
ختام

قبٌ إٔ ْف دؽا ايتصٝا ْٛرس أِٖ ايٓكا اي صٛاٖا ٖذا ايبضدٚ ،دُيْا إيٗٝاا ؾٝا٘،
:ٖٞٚ
 )1ؼ ٠ ٛاملرأ ٠يف ايعصر ادتاًٖ ٞأْخٚ ١ٜٛاقص،١ٝ

ًٖٗا ايعادر ناٌَ أٚؼااف ا٭ْخا٢

اذتكٝكٝاٚٚ ١ظٝؿتٗااا ايبعاارٚ ،١ٜإٕ اهتًؿاث املكؽااي ١ٜايتٛظٝؿٝاا ١عاذا ايصُااٌ َاأ
ظادر ٯهر  َٔٚصاي ١٭هر ،٣يهٓٗاا دًا ٢أٜا ١صااٍ يٝصاث أشاك ٫ٚ ١ٜ ٛذاج ٫يا١
َس ١ٜأشك.١ٜ ٛ
ف ذيااو بتضيٜااي
 )2ايٛؼااـ اذتصاا ٞا٫شتكؽااا ٞ٥اياايقٝل ٭رااسا ٤ؼاا ٠ ٛاملاارأ ٚ ،٠بٵ ا ُ
َهاْ ٞقٝل دٓي نخري َٔ ايعصرا٪ٜ ٤ني ةًو ايٛاقص.١ٝ
ٚ )3اق املرأ ٠ا٫رتُادٜ ٞتٓاؾ َ ٢أ ٟد ٣ٛقياش ١عا يف ايعصر أ ٚغري.ٙ
 )4دًاا ٢غااِ ٚراا ٛقٛاشااِ َعاارتن ١ب ا اٯ اب اٱْصاااْ ٜ ،١ٝااٌ يهااٌ أ ب اشااتك٬ي٘
ٚهؽٛؼٝت٘ ايٓابص َٔ ١هؽٛؼ ١ٝايبٚ ١٦ٝاٱْصإ ٚايخكاؾٚ ،١ايػؿً ١دأ ذياو أٚ
دٔ ظٜٛ َ٘ٓ ٤ٞيي هًكّا ٚهك ّ٬يف عبٝص ١ا٭صهاّ املكًك.١
 )5أ ى ايٓاقي ايصرب ٞايكي ِٜاذتزاِ ايهابري اياذ ٟحتتًا٘ ؼا ٠ ٛاملارأٚ ،٠صاا ٍٚةصًٝاٌ
ذيااو با َ ٛظاات ،٢مل ٜؽااٌ إيٓٝااا دٓاا٘ أ ٟةؿصااري خياارش بٗااا إىل صٝااس ا٭شااك ٠ ٛأٚ
ايرَس ا٭شك.ٟ ٛ
 )6يف ا٭هري َٔ ايبي ٜٞٗإٔ َاا ذٖبٓاا إيٝا٘ َكتآص باَ٘ٚ ،اا عرصٓاآَ ٙاس ٜٔٚدٓا٘ ٫
ٜصااي ٚإٔ ٜهاا ٕٛذيااو َٓااا ٚرٗاا ْ ١اار ةررضااث قااي ةخبااث اشاااج ٫صكاا ١هك ا أٚ
ؼٛاب أَُٗٓ ٟا ،دً ٢إٔ ايؽٛاب ٚنذيو ارتكا يف َخاٌ ٖاذ ٙا٭َاٜ ٫ ٛصاي ٚإٔ
ٜهْ ٕٛصبٝاّ ٜ ٫رق ٢إىل ر ١ايٝك املكًل.
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د/هحود أحود العاهري
والعول
قائمة الكويت
بدولة
والراجع
املصادر

 )1ايكرإٓ ايهر.ِٜ
 )2ا٭ ب ادتاًٖٚ ٞب٬غ ١ارتكاب  . .دبي اٱي٘ ايؽا٥ؼ  .ا ايؿهر املصاؼر .ؼآصا.٤
ٖ1420. 1ا .ّ1999 -
 )3ا٭ ب ايصرباا ٞيف ايصؽ اار ادتاًٖ.ٞستُ ااي َؽااكؿ ٖ ٢اايا  .٠ا املصرؾ اا ١ادتاَص ٝاا.١
اٱشهٓي .ّ1985 .١ٜ
 )4ا٭زَٓ ااٚ ١ا٭ْٛا.٤أب اا ٛإش ااضام إب ااراٖ ِٝب اأ إمساد ٝااٌ اب اأ ا٭ر ااياب.ٞحتكٝل د ااس٠
صصٔ .ا مسري أَٝضَ .عل.1964.
 )5ا٭شا اااعري – اشا اا ١صفا ااا َ ١ٜكا ْا اا -١أ

ا ااي نُا اااٍ زنا ااَ .ٞهتبا اا ١ايعا ااباب

.ايكاٖر.1975 .1 .٠
 )6ا٭ش ااك ٠ ٛيف ايع ااصر ايصرب اا ٞقب ااٌ اٱش اا.ّ٬أ

ي إمساد ٝااٌ ايٓص ُٝاا ..ٞا ايع اإٚ٪

ايخكاؾ ١ٝايصاَ.١بػيا .2000 .1 .
 )7ا٫ظتكام .أب ٛبهر بٔ ايصراش .حتكٝل ستُي ؼاي ايتهر . ٜبػيا .1973 .
 )8ايبٓااا ٤ايؿااين يف ظااصر اعااذي . ٝأٜااا دبااي ا ٝااي إبااراٖ .ِٝا ايعاا ٕٚ٪ايخكاؾٝاا١
ايصاَ .١بذ ا ّ2000 .1 .
 )9ة ااا  ٜا٭ ب ايصرب اا ٞقب ااٌ اٱش اا ْ . ّ٬اا ٟ ٛايكٝضٚ،د ااا ٍ ايبٝاةَٚ،ٞؽ ااكؿ ٢دب ااي
ايًكٝـ رٝاٚٚى .ا اذتر ١ٜيًكباد.١بػيا ٖ1399.اّ1979 -
 )10اشاااج يف ايعااصر ادتاااًٖ.ٞأْ ٛأباا ٛشاا ًِٜٛا ادتٝااٌ بااريٚج ،ا دُااا .بريٚج.1 .
ٖ1408اّ1987 -
)11

اشاج يف ايعصر ادتاًٖٜٛ. .ٞشـ هًٝـ .ا غرٜا .ايكاٖر.٠

 )12اشاج ْكي ١ٜيف ايعصر ايصرب ،ٞبٗزث دبي ايػؿاا اذتايٜخ .ٞا ايعا ٕٛ٦ايخكاؾٝا١
اذتيٜخ .١بػيا ٕٚ .

ّ1992 .

ٜٛ )13إ أب ٞظاّ .ظرص٘ َفبك٘ ٚقيّ ي٘ إميإ ايبكاد٪َ.ٞشص ١ا٭دًُ ٞيًكبادا.١
بريٚج ٖ1421 .1 .ا ّ2000 -
ٜٛ )14إ أبْٛ ٞاط  .دُر ؾا ٚم ايكباع .ا ا٭ قِ بٔ أبا ٞا٭ قاِ .باريٚج يبٓاإ. 1 .
ٖ1418ا .ّ1998 -
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ا٭دع ،٢دُر ؾا ٚم ايكباع  .ا ايكًِ بريٚج  .يبٓإ
الكويتوالعول
بدولة ٜٛإ
)15
ٜٛ )16إ ا٭ؾ ٙٛا٭.ٟ ٚحتكٝل دبي ايصسٜس املُٝين (ـُٔ عرا٥اـ أ بَ)١ٝكبصا ١دتٓا١
ايت يٝـ ٚايرت

ٚ ١ايٓعر .ايكاٖر.1927 .٠

ٜٛ )17إ اذتا ذ بٔ صًس ٠ايٝعهر .ٟدُر ؾا ٚم ايكباع  .ا ايكًِ بريٚج  .يبٓإ
ٜٛ )18إ اذتك .١٦ٝدُر ؾا ٚم ايكباع .ا ا٭ قِ بٔ أب ٞا٭ قِ.بريٚج .يبٓإ .
ٜ )19ااٛإ املتاآأ .ظاارح دبااي اياار

ٔ اينقااٛق . ٞا ايؿهاار.بريٚج ٖ1422 . 1 .ا ا -

ّ2002
ٜ )20اٛإ ايٓابػاا ١ايااذبٝاْ . ٞظاارص٘ ٚـاابف ْؽٛؼاا٘ ٚقاايّ ياا٘  .دُاار ؾااا ٚم ايكباااع.
ا ايكًِ بريٚج  .يبٓإ
ٜٛ )21إ اَر ٨ايكٝض .حتكٝال دُار ؾاا ٚم ايكبااع .ا ا٭ قاِ بأ أبا ٞا٭ قاِ .باريٚج.
يبٓإ.
ٜٛ )22إ ررٜر ،ا ؼا  ،بريٚج.
ٜ )23ااٛإ صااامت ايكااا . ٞ٥ظاارص٘ ٚـاابف ْؽٛؼاا٘ ٚقاايّ ياا٘  .دُاار ؾااا ٚم ايكباااع  .ا
ايكًِ بريٚج  .يبٓإ
ٜٛ )24إ زٖري بٔ أب ٞشًُ .. ٢ظرص٘ ٚـبف ْؽٛؼ٘ ٚقيّ ي٘  .دُر ؾا ٚم ايكبااع .
ا ايكًِ بريٚج  .يبٓإ .
ٜٛ )25إ عرؾ ١بٔ ايصبي ايبهر .ٟاملهتب ١ايخكاؾ . ١ٝبريٚج  .يبٓإ
ٜٛ )26إ دبٝي بٔ ا٭برؿ .حتكٝل .صص ْؽا .1959 .1 .
ٜٛ )27إ در ٠ٚبأ ايا . ٛظارص٘ ٚـابف ْؽٛؼا٘ ٚقايّ يا٘  .دُار ؾاا ٚم ايكبااع  .ا
ا٭ قِ بٔ أب ٞا٭ قِ  .بريٚج  .يبٓإ
ٜٛ )28إ دُر ٚبٔ نًخ .ّٛدُر ؾا ٚم ايكباع  .ا ايكًِ بريٚج  .يبٓإ
ٜٛ )29إ دُر ٚبٔ َصي ٜهرب ايسبٝي. ٟ

ٚحتكٝل ٖ .اظِ ايكصإٚ .زا  ٠ايخكاؾا١

ٚاٱد . ّ٬بػيا .ّ1970 .
ٜٛ )30إ دٓرت. ٠قيّ ي٘ ٚٚـ ٖٛاَع٘ زتٝي عارا  .ا ايهتااب ايصربا .ٞباريٚج1425.
ٖا . ّ2004 -
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والعول ا٭ ب ٚايٓك ااي.دباط ايصك ااا ٚ ،إب ااراٖ ِٝاملسْ اا .ٞاع ٦ٝاا ١املؽ اار ١ٜايصاَ اا١
ايٜٛإ يف
الكويت
بدولةاي ا
)31
يًهتاب.ّ2000 .
ٜٛ )32إ نخري دس .٠قيّ ي٘ ٚظرص٘ زتٝي عارا  .ا ايهتااب ايصربا .ٞباريٚج ٖ1424 .ا
 .ّ2004ٜٛ )33إ ٚـاش اي .ُٔٝستُي هري ايبكاد .ٞا ؼا  .بريٚج.1996. . 1 .
 )34ايعااادر اٱشاا َٞ٬حتااث شااًك ١ارت٬ؾاا / ١ا ٚشااً .ّٛدااامل ايهتااا  .بااريٚج.2 .
ٖ1405اّ1985 -
 )35ايع ااصر ادت اااًٖ َ ٞاآٗس يف ا ش ات٘ ٚةكٛمي اا٘  . .ستُ ااي ايٓ اا . ٜٞٗٛاي اايا ايك َٝٛاا١
يًكبادٚ ١ايٓعر .ايكاٖر.٠
 .إباراٖ ِٝدباي ايار

 )36ايعصر ادتاًٖ -ٞقفاٜا ٙايؿٓٚ ١ٝاملٛـٛد-١ٝ

ٔ ستُاي.

ا ايٓٗف ١ايصرب. ١ٝبريٚجٖ1400. 2 .اّ1980 -
ي شتتاا ايباس  .٠ا املا َ ٕٛيًرتاذ.باريٚج .

 )37ظصر زٜي ارت ٌٝايكا . ٞ٥ؼٓص. ١أ
ٖ1408 .1ا .ّ1988 -

 )38ايعصر ٚايعصرا .٤ابٔ قتٝب .١دامل ايهتاٖ1404 .3 .ا.ّ1984 -
 )39ظؿا ٤ايػً ٌٝؾُٝا يف ن ّ٬ايصرب َٔ ايايه .ٌٝظاٗاب اياي ٜٔارتؿاار .ٞحتكٝال ستُاي
دبي املٓصِ هؿار .ٞاملكبص ١املٓري ١ٜبا٭زٖرٖ1371. 1 .ا .1952 -
 )40ؼاؿ ٠ٛايتؿاشاري .ستُاي دًا ٞايؽااب .ْٞٛا ايكارإٓ ايهار .ِٜباريٚجٖ1401 . 1 .اا
.8/13 .ّ1981
 )41ؼاؿ ٠ٛايتؿاشاري .ستُاي دًا ٞايؽااب .ْٞٛا ايكارإٓ ايهار .ِٜباريٚجٖ1401 . 1 .اا
.ّ1981
 )42ايؽا اا ٠ ٛايؿٓٝا اا ١يف ايعا ااصر ادتا اااًٖ ٞيف ـا اا ٤ٛايٓكا ااي اذتا اايٜد ْ . .ؽا اارج دبا ااي
اير

َٔ .هتب ١ا٭قؽ.٢دُإّ1976.

 )43ايؽ اا ٠ ٛيف ايع ااصر ايصرب اا ٞصت اا ٢آه اار ايك اارٕ ايخ اااْ ٞاعز اار . ٟدً اا ٞايبك ااٌ  .ا
ا٭ْييض يًكبادٚ ١ايٓعر ٚايتٛز . ٜيٓإ ّ1980 . 1 .
 )44عبكاج ايعصرا .٤ابٔ ش ّ٬ادتُض .ٞحتكٝل دُر ؾا ٚم ايكباع .ا ا٭ قاِ بأ أباٞ
ا٭ قِ بريٚجٖ1418 .1 .ا.ّ1997 -
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ادتاًٖ . . ٞظٛق ٞـٝـ  .ا املصا ف .ايكاٖرّ1977 . 8 . ٠
ايصؽروالعول
بدولة الكويت
)45
 )46ايصكااي ايؿرٜااي.ابٔ دبااي باا٘ .حتكٝاال ستُااي دبااي ايكااا ظاااٖ  .املهتااا ادتاااَصٞ
اذتيٜد.اٱشهٓي ٖ1419. 1 .١ٜا.ّ1998 -
 )47ايصُ ااي ٠يف ستاش اأ ايع ااصر ٚآ اب اا٘ ْٚك ااي .ٙاب اأ ظ ااٝل ايكريٚاْ اا .ٞحتك ٝاال ستُ ااي
ست ٢ٝايي ٜٔدبي اذتُٝي .ا ايك . ٥٬ايكاٖر.٠

.2006 . 1

 )48ايصٗي ايكي ِٜشؿر ادتاَص ١اٱؼضاح ايصاب  :ايؿكرةإ 26 -25

صٝا ١ايهتااب

املكيط بريٚج .ّ1962
 )49ايػسٍ يف ايصؽر ادتاًٖ. . ٞأ

ي ستُاي اذتاٛيف  .ا ْٗفاَ ١ؽار.ايكاٖر. 3 .٠

. 1972
 )50ؾ اات ايك اايٜر  .ظ اا ٝاٱش اا ّ٬ايع ااٛناْ .ٞا اب اأ ن ااخريَ .ع اال – ب ااريٚج.2 .
ٖ1419ا .ّ1998 -
 )51ؾٓ ٕٛا٭ ب ايعصأ يف اي.ُٔٝدبي اي٘ اين  .ْٞٚا ايبا .ٟ ٚبريٚج1998 . 5 .
 )52يصإ ايصرب  .ابٔ َٓ  . ٛا ؼا  .بريٚج ٖ1414 . 3 .ا .ّ1994 -
 )53املرظااي إىل ؾٗااِ أظااصا ايصاارب ٚؼاآادتٗا . .دبااي اهلل ايكٝااا ا ااذ .ٟٚا ايؿهاار.
بريٚجّ1970 .2 .
 )54املصتكؽا ٢يف أَخااٍ ايصرب.أبا ٛايكاشاِ ايسشتعار .ٟا ايهتاا ايصًُٝاا.١بريٚج2 .
ٖ1408.ا .ّ1987 -
 )55املؿفا ا ااًٝاج .املؿفا ا ااٌ اي أ.حتكٝا ا اال .قؽا ا اا ٞاذتص ا اا  .ا َٚهتبا ا اا١اع ٚ،ٍ٬ا
ايبضا .بريٚج.2004.
َ )56كا ْ ١ا٭ ٜإ -اي . -١ٜ ٛٗٝأ

ي ظاًأ َ .هتبا ١ايٓٗفا ١املؽار . ١ٜايكااٖر. ٠

.ّ1966
َٓ )57تٗاا ٢ايكًااا َاأ أظ ااصا ايصاارب .ستُااي باأ املب ااا ى(ج ٖ597ا ا) .حتكٝاال ٚظ اارح
.ستُي ْب ٌٝعرٜؿ .ٞا ؼا بريٚجّ1999 .1 .
ْ )58ك ااي ايع ااصر يف املٓ اا ٛايٓؿص ااٜ . .ٞه ااإ إب ااراٖ .ِٝا ايع اا ٕٚ٪ايخكاؾ ٝاا ١ايصاَ اا.١
بػيا

 .ّ1989 . 1ؼا.73
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ايعصر .قياَ ١بٔ رصؿر .حتكٝل نُااٍ َؽاكؿ . ٢صًاٛإ.
الكويتوالعول
بدولة ْكي
)59

 ٖ1382. 2ا-

ّ1962
 )60ايٛاق ا ٚا٭شااك ٠ ٛيف ظااصر أباا ٞذٜ٩ااا اعااذيْ. . ٞؽاارج دبااي اياار

ٔ  .ا ايؿهاار

يًٓعر ٚايتٛز . ٜدُإ .ا٭ ٕ.1985 .
 )61ايٛصااي ٠ايصفاا ١ٜٛيف ايكؽااٝي ٠ادتاًٖ ٝاا . . ١دااي أ

ااي ايسبٝي.ٟزتًاا ١ايباص ااد

ادتاَص.ٞايصي ايراب ّ2002.
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فاعهٍة برنامج إرشادي نمائً فً
نمو طفم ما قبم انمذرسة
دراسة تخرٌبٍة عهى أطفال انروضة فً مذٌنة (انمكال)

د .عبذالرحمن سعيذ بلخير
د .أفريذا بحر الذين خليل العامري

337

د/عبذانرحمن بهخٍر  ،د/أفرٌذا انعامري

مخهة األنذنس نهعهوو اإلنسانٍةو االحتماعٍة

فاعهٍة برنامج إرشادي نمائً فً نمو طفم ما قبم انمذرسة
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انعذد انثانً انمخهذ ( )7مارس 2041و

د/عبذانرحمن بهخٍر  ،د/أفرٌذا انعامري

فاعهٍة برنامج إرشادي نمائً فً نمو طفم ما قبم انمذرسة

فاعلية برنامج إرشادي منائي يف منو طفل ما قبل املدرسة
دراسة جتريبية على أطفال الروضة يف مدينة (املكال)
مكدمة :
اتفل َععِ عًُا ٤ايٓفظ ٚايذلب ١ٝإٔ ايتعً ِٝيف َسسً ١زٜاض األطفاٍ ميجٌ
ْكط ١االْطالم اييت ٜٓطًل َٓٗا ايطفٌ َٔ نا ٔ٥غرل ْاضر يٝصبح نآ٥ا ْاضذا
َطتكال برات٘ٚ .قد أطًل عًٖ ٢ر ٙاملسسً ١ايعُس " ١ٜباملسسً ١ايرٖب " ١ٝيتأثس ايطفٌ
بهٌ َجرل َٔ املجرلات ايذلبٚ ١ٜٛايتعًٚ .١ُٝٝعً ٘ٝأند "فسٚبٌ"  Froebelإٔ ٖرٙ
املسسً ١أفطٌ فسص ١يٛضع األضاع يبٓا ٤غدص ١ٝايفسد ٚتطٜٛسٖا (Roopnaire,
)J.L & Johnson,J.E, 1993 : 57
ٚقد أندت ْتا٥ر ايدزاضات ايذلبٚ ١ٜٛايٓفط ١ٝايعدٜد ،٠عً ٢خطٛزٚ ٠أَُٖ ١ٝسسً١
ايسٚض ١يف بٓا ٤اإلْطإ ،إذ يف ٖر ٙاملسسً ١تتفتح َٛاٖب ايطفٌٚ ،تتشدد اػاٖات٘
ٚتته ٕٛغدصٝت٘( ،غًتص ٚ .)48 : 1983،يعٌ ٖرا مما ٜطتًصّ إعداد طفٌ ٖرٙ
املسسً ،١إعدادا تسبٜٛا ٚتعًُٝٝا يدعِ دٛاْب كتًف ١يُٓ ٛايطفٌَٚ ،طاعدت٘ يف
ايتػًب عً ٢ايصعٛبات ٚاملػهالت اييت قد تعٛم ضرل من( ٙٛضٓا ٤سذاش.)38 :2005،ٟ
يكد قدَت يٓا ايدزاضات ايعدٜد ٠اييت أدسٜت يف ايب ١٦ٝايَٚ ،١ُٝٓٝععُٗا دزاضات
ٚصف ١ٝؼً ،١ًٝٝتٓاٚيت ايكطاٜا اـاص ١بٛاقع زٜاض األطفاٍ بايَ ،ُٔٝؤغسات
ٚاضش ١بعدّ تٛفس َسبٝات َؤٖالت تأٖٝالً تسبٜٛاً خاصاً شلر ٙاملسسً .١فكد ٚدد "عًٟٛ
ٚآخس "ٕٚإٔ  َٔ 22%إمجاي ٞاملسبٝات يف زٜاض األطفاٍ َٔ ع ١ٓٝايبشح ايبايؼ
عددٖٔ (َ ) 291سب َٔ ،١ٝمحًَ ١ؤٌٖ دبً ّٛبعد ايجاْ ١ٜٛأ ٚبهايٛزٜٛع ،بُٓٝا 78%
َٓٗٔ َٔ محًَ ١ؤٌٖ ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١أ ٚأقٌ ( عًٚ ٟٛآخسٖ .) 4 : 2001 ،ٕٚرا َا
أندت عً ٘ٝأٜطا إسصا ( 5) ١ٝ٥زٜاض األطفاٍ اؿه ١َٝٛيف َد ١ٜٓاملهال إٔ املسبٝات
ايبايؼ عددٖٔ )َ (83سب َٔ 37% ،١ٝمحً ١بهايٛزٜٛع  َٔ َٔٗٓ 60%ٚؽصصات
غرل تسب ،١ٜٛأَا َ َٔ 63%سبٝات زٜاض األطفاٍ َٔ محًَ ١ؤٌٖ ثاْ ١ٜٛعاَ ١أ ٚأقٌ.
ٚيف ظسٚف ٖرا ايٛاقع ٌٖ ،تطتطٝع املسبٝات تطٜٛس ناف ١دٛاْب من ٛايطفٌ بٓا ٤عً٢
ايتعً ِٝاإلزغاد ٟاإلمنا ٞ٥ايرٜ ٟكتط ٞاضتدداَٗا يتشكٝل أٖداف ايتعً ِٝيف ٖرٙ
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املسسً١؟ ٚيعً٘ مما ٜعط ٞأُٖ ١ٝشلر ٙايدزاض ١إٔ ايباسجني مل جيدا -

سطب

عًُُٗا– دزاض ١يف اجملتُع اي ُٝي تتٓا ٍٚدزاض ١تتٓا ٍٚأضً ٛايتعً ِٝيف ايسٚض١
ٚتأثرل ٙعً ٢من ٛايطفٌ .

مشكلة البحث :
قاّ ايباسجإ بايدزاض ١املطش ١ٝيسٜاض األطفاٍ اؿه ١َٝٛيف َد ١ٜٓاملهال ،فكد
اتطح َٔ خالشلا إٔ األْػط ١اييت تكدَٗا ايسٚض ١ال تتٓاضب َع األٖداف َٔ ايتعًِٝ
يف ٖر ٙا ملسسًٚ .١إٔ ٖٓاى بعض ايطًبٝات اييت تعسقٌ من ٛايطفٌ ،نعدّ قدز ٠بعض
َعًُات ايسٚض ،١عً ٢إتاس ١ايفسص ١يًطفٌ إٔ ٜك ّٛبدٚز إجياب ٞيف بٓا ٤قدزات٘،
ٚته ٜٔٛبٓا ٘٥املعسيف .عٝح ٜتذ٘ ايتعً ِٝفٗٝا م ٛتكد ِٜاملكسزات ٚاملعًَٛات ،نُا
تتصف َععِ األْػط ١باملسنص ١ٜأ ٟأْٗا ال تساع ٞايفسٚم ايفسد ١ٜبني األطفاٍ ،نُا
أْٗا تٗتِ باؾاْب األنادمي ،ٞنتعً ِٝايكساٚ ٠٤ايهتابٚ ١اؿطا ٚسفغ اآلٜات
ايكسآْٚ ١ٝاألْاغٝد أنجس َٔ تٗ ١٦ٝايطفٌ يًتعاٌَ َع املجرلات املتٓٛع ،١يٝصبح عطٛاً
إجيابٝاً ٜب ي َعسفت٘  ُٜٞٓٚإَهاْٝات٘ بٓفط٘ بطسٜك ١إجياب.١ٝ
ٚمل جيد ايباسجإ – سطب اطالعُٗا -

دزاض ١ميٓ ١ٝتتٓا ٍٚفاعً ١ٝبساَر

اإلزغاد اإلمنا ٞ٥يف تعً ِٝأطفاٍ َسسً ١ايسٚضٚ .١بٓا ٤عًٜ ٘ٝس ٣ايباسجإ ،أُٖ١ٝ
تدزٜظ منٛذز اإلزغاد اإلمنا ٞ٥ايرٜٓ ٟطذِ َع عًُ ١ٝايتعً ِٝابتداٖ َٔ ٤ر ٙاملسسً١
ايتعً ١ُٝٝيطُإ أضاع ضالَ ١من ٛناف ١دٛاْب غدص ١ٝايطفٌ يًُساسٌ ايتاي،١ٝ
 ٖٛٚايدلْاَر املبٓ ٢عً ٢أْػط ١ايًعب املتٓٛع ١فسدَٗٓ ١ٜا أ ٚمجاعٚ ،١ٝايكا ١ُ٥عً٢
فِٗ خصا٥ص ايطفٌ ٚطبٝع ١من ٙٛيف ٖر ٙاملسسً ١ايعُسَ ١ٜع تٛفرل ايب ١٦ٝايتعً١ُٝٝ
املال. ١ُ٥
ٖٓ َٔ ٚا تتشدد َػهً ١ايبشح يف اإلداب ١عٔ ايطؤاٍ اآلت: ٞ
.1

َا َد ٣فاعً ١ٝبسْاَر إزغاد ٟإمنا ٞ٥عًٚ ٢فل منٛذز ( ايتدطٝط ،ايدلف،١
املٝصاْ )١ٝيف تطٜٛس دٛاْب ايُٓ ٛيد ٣طفٌ ايسٚض ١؟.

.2

ٌٖ ٖٓاى فسٚم يف فاعً ١ٝبسْاَر إزغاد ٟإمنا ٞ٥عًٚ ٢فل منٛذز (ايتدطٝط،
ايدلف ،١املٝصاْ )١ٝسطب َتػرل اؾٓظ ؟
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ٌٖ تٛدد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف فاعً ١ٝبسْاَر إزغاد ٟإمنا ٞ٥عًٚ ٢فل
منٛذز (ايتدطٝط ،ايدلف ،١املٝصاْ )١ٝيف من ٛطفٌ ايسٚض ١سطب َتػرل ايف١٦
ايعُس ( ١ٜصػسٚ– ٟضط -٢ندل.)٣

أهنية البحث :
تتًدص أُٖ ١ٝايبشح يف إٔ اإلزغاد اإلمنا ٞ٥يتعً ِٝطفٌ ايسٚضٜ ،١طع ٢إىل دعِ
من ٛايطفٌ ٚزعاٜت٘ ٚتُٓ ١ٝقدزات٘ َٗٚازات٘ ،مبا تتٓاضب َع خصا٥ص ٖر ٙاملسسًَٔ ١
خالٍ تٛفرل ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاملالٚ ١ُ٥أْٛاع كتًف َٔ ١ايفسص يًطفٌ يٝعدل عٔ
ذات٘ٚ ،متس ٜٔق ٠ٛؽٝالت٘ٚ ،تُٓ ١ٝايعدٜد َٔ اٖتُاَات٘ َٗٚازات٘ ،ذيو بسبط ايتعًِٝ
باألْػط ١املدتًف .١ألٕ األْػط ١تًعب دٚزاً يف تعً ِٝايطفٌ عً ٢ضبط اْفعاالت٘
ٚنبح ذات٘ ٚتُٓ ١ٝزٚح ايتعا ،ٕٚبٌ أْٗا تطاِٖ إضٗاَا إجيابٝا يف تُٓ ١ٝقدزات٘
اإلبداعٚ ،١ٝذيو عٔ طسٜل اؿسن ١ايطبٝعٚ ١ٝاْػػاي٘ يف بعض األْػطَٓ ١فسدًا أٚ
َع اآلخس .ٜٔفايطفٌ يف ٖر ٙاملسسً ١نُا ٜس ٣نٌ َٔ "بٝاد"ٚ Piaget "٘ٝ
فٝهٛتطهٜ Vygotsky "ٞب ي َعسفت٘ بطسٜكت٘ اـاص َٔ ١خالٍ اـدلات اييت
تعهطٗا املجرلات املٛدٛد ٠يف ايب ،١٦ٝبٌ أْ٘ نُا ٜس "٣بسْٚس "ٜ Brunerطتكبٌ
َجرلات عدٜد ٠بٓػاط ٚسٜٚ ١ٜٛٝستبٗا ثِ ٜتدرٖا ْعس ١ٜي٘ د ٕٚخٛف أ ٚتسددٚ .يدٜ٘
دافع ق ٣ٛؿب االضتطالع ٚإٔ ٜك ّٛمبشاٚيٚ ١خطأ

ملعسفَ ١ا ٜدٚز سٛي٘

ٜٚ 2000: 69)،(Salehuddinس" ٣ضاْذلٚى ٜٚاضني" إٔ فذل ٠ايطفٛي ١املبهس١٦ًَٝ ٠
باألسداخ املُٗٚ ١املتُٝصٚ ( a highly and unique period of life ) ٠اييت
تػهٌ أِٖ األضظ يًُساسٌ ايتاي .١ٝيريو فإٕ بٓا ٤األضاع ايكٚ ٟٛاملتني ٜعتُد عً٢
قدز ٠ايطفٌ عً ٢بٓاْ ٤فط٘ ٚتطٜٛس نٌ إَهاْٝات٘ بٓا ٤ضًُٝاٚ .يعً٘ مما الغو ف٘ٝ
إٔ فػً٘ يف ٖر ٙاملسسً ١ضٛف ٜهَ ٕٛؤغسا ٚاضشا عً ٢فػً٘ يف ايتعًِ يف املساسٌ
ايتايٚ (1992:132،( Santrock&Yassen ١ٝتبد ٚأَُٖ ١ٝجٌ ٖرا ايدلْاَر
اإلمنا َٔ ٞ٥خالٍ زبط ايتعً ِٝباملجرلات ايب ،١ٝ٦ٝألٕ ايطفٌ نُا ٜسَْٛ " ٣تطٛز"ٟ
 Montessoriال  ُٜٛٓمنٛا ضًُٝا إذا مل حيصٌ عًَ ٢جرلات ناف ١ٝتجرل يد ٜ٘دافع
االنتػاف ٚسٌ ايصعٛبات اييت تصادف٘ٚ ،بايتاي ٞتطاعد ٙعً ٢ته ٜٔٛخدلات٘ اـاص١
ب٘ ،ألٕ َجٌ ٖر ٙاـدلات تذلى أثسا ٚاضشا يف منٚ ٙٛضًٛن٘ يف املساسٌ ايتاي. ١ٝ
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فاملسب ١ٝال بد إٔ تتعسف ٚتفِٗ ٚؽطط باضتُساز األْػط ١اييت تتٓاضب َع خصا٥ص
ايطفٌ َٚتطًبات من . ٙٛأ ٟإٔ ايتعً ِٝيف ٖر ٙاملسسً ١ال ٜك ّٛعًْ ٢ػاط تعًُٞٝ
فشطب ،بٌ البد إٔ ٜجرل ايدافع ١ٝيد ٣ايطفٌ يبٓا ٤ذات٘ ٚ self constructionتُٓ١ٝ
دٛاْب كتًف ١يػدصٝت٘ َٔ خالٍ ايتعً ِٝايكا ِ٥عً ٢اإلزغاد اإلمناٚ ٞ٥إشاي ١عدٜد
َٔ ايصعٛبات اييت قد ؼ ٍٛد ٕٚمن ٛإَهاْٝات٘ ٚاضتعدادات٘ منٛا ضًُٝاً ،( Standing
).1962 :110

أهداف البحث:
ٜٗدف ايبشح إىل :
 )1بٓا ٤ايدلْاَر اإلزغاد ٟاإلمنا ٞ٥عًٚ ٢فل منٛذز (ايتدطٝط ،ايدلف ،١املٝصاْ)١ٝ
يتعً ِٝطفٌ ايسٚض ١يف َد ١ٜٓاملهال.
َ )2عسف ١فاعً ١ٝايُٓٛذز اإلزغاد ٟاإلمنا ٞ٥عًٚ ٢فل منٛذز (ايتدطٝط ،ايدلف،١
املٝصاْ )١ٝعً ٢دٛاْب ايُٓ ٛيد ٣طفٌ ايسٚض ١يف َد ١ٜٓاملهال..
 )3بٓاَ ٤كٝاع ملعسف ١دٛاْب ايُٓ ٛيد ٣طفٌ ايسٚض ١يف َد ١ٜٓاملهال.

فرضيات البحث :
 )1ال تٛدد فاعً ١ٝيًدلْاَر اإلزغاد ٟاإلمنا ٞ٥عًٚ ٢فل منٛذز (ايتدطٝط،
ايدلف ،١املٝصاْ )١ٝيف من ٛطفٌ ايسٚض ١يف َد ١ٜٓاملهال.
 )2ال تٛدد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يفاعً ١ٝايُٓٛذز اإلزغاد اإلمنا ٞ٥يف من ٛطفٌ
ايسٚض ١سطب َتػرل اؾٓظ(ذنٛز – إْاخ).
 )3ال تٛدد فسٚم ذات دالي ١إسصا ١ٝ٥يفاعً ١ٝايُٓٛذز اإلزغاد اإلمناٚ ٞ٥فل منٛذز (
ايتدطٝط ،ايدلف ،١املٝصاْ )١ٝيف من ٛطفٌ ايسٚض ١سطب َتػرل ايف٦ات
ايعُس (١ٜصػسٚ–٣ضط -٢ندل)٣

تعريف املصطلحات :
اإلرشبد اإلمنبئي :عسّف "شٖسإ " اإلزغاد اإلمنا ٞ٥بأْ٘ عباز ٠عٔ االضذلاتٝذ١ٝ
اإلْػا ١ٝ٥اييت تكدّّ أضاضا إىل ايعادٜني َع ايذلنٝص عً ٢أُٖ ١ٝزعاٚ ١ٜتٛد ٘ٝايُٓٛ
ايطًٚ ِٝاالزتكا ٤بايطًٛى يٝصٌ إىل َطت ٣ٛممهٔ َٔ ايٓطر ٚايصش ١ايٓفط١ٝ
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ٚايطعادٚ ٠ايهفاٚ ١ٜايتٛافل ايٓفط َٔ ،ٞخالٍ زعاَ ١ٜعاٖس من ٛايػدص ١ٝدطُٝا
ٚعكًٝا ٚادتُاعٝا ٚاْفعايٝا ( شٖسإ.) 38 – 37 : 1980 ،
منىذج اإلرشبد اإلمنبئي ٜ :عسف٘ ايباسجإ بأْ٘ عباز ٠عٔ ايدلْاَر ايتعًُٞٝ
ايكا ِ٥عً ٢أْػط ١ايًعب املتٓٛع ١فسدَٗٓ ١ٜا أ ٚمجاع ١ٝيدعِ من ٛايطفٌ بهاف١
دٛاْب٘.
النمى  ٖٛ :ايُٓ ٛاؾطُ ٞاؿسنٚ ٞايُٓ ٛاملعسيف ٚايُٓ ٛايًػٚ ٟٛايُٓٛ
االدتُاع ٞاالْفعاي ٞيًطفٌٜٚ .عسف بأْ٘ ضًطًَ ١تتابع َٔ ١ايتػرلات اييت تٗدف إىل
انتُاٍ ْطر ايها ٔ٥اؿ ٖٛٚ ،ٞال حيدخ فذأٚ ٠يهٓ٘ ٜتطٛز باْتعاّ عً٢
خطٛات(ايطٝب ٚآخس)257 ،1994 ،ٕٚ
أطفبل الروضت  ِٖ :األطفاٍ اير ٜٔتذلاٚح أعُازِٖ بني  6-4ضٓٛات ٚايرٜٔ
ًٜتشك ٕٛبسٜاض األطفاٍ اؿهٚ ،١َٝٛقد مت تكط ُِٗٝيف ايدزاض ١اؿاي ١ٝإىل ثالخ
ف٦ات ،صػس )4 -3(٣ضٓٛاتٚ ،ضط )5 -4(٢ضٓٛات ،ندل)6 -5(٣ضٓٛات..

اإلطار النظري والدراسات السابكة:
أوال  :مفهىم اإلرشبد اإلمنبئي :

إٕ ٖٓاى أزبعَٓ ١اٖر يإلزغاد ايٓفط )1: ٖٞ ٞإزغاد سٌ األشَ )2 ١اإلزغاد
اإلصالس )3 ٞاإلزغاد ايٛقا )4 ٞ٥اإلزغاد اإلمنا ،ٞ٥يهٔ اإلزغاد اإلمناٜ ٞ٥عد َٔ
أسدثٗا ،ألْ٘ ٜػٌُ تًو املٓاٖر اإلزغاد ١ٜايجالث ،١نُا أْ٘ ميهٔ إٔ ٜطتددّ يتُٓ١ٝ
قدزات ٚإَهاْٝات طفٌ ايسٚض ،١خاص ١أْ٘ ٜطاِٖ بػهٌ فعاٍ يف َطاعد ٠ايطفٌ عً٢
ايُٓ ٛايطً ِٝدطُٝا –سسنٝا ،عكًٝا ،اْفعايٝا ،ادتُاعٝا ٚيػٜٛا ،أ ٟأْ٘ ٜسنص عً٢
تُٓ ١ٝدٛاْب كتًف ١يػدص ١ٝايطفٌ ٚتٛفرل ايب ١٦ٝايػٓ ١ٝباملجرلات (
ٚ . 1995 : 4 )،Muro&Kottmanيف ٖرا ٜسَ " ٣اٜسٜو "  Myrickإٕ اإلزغاد
اإلمناٜ ٞ٥عد َٔ أْطب بساَر اإلزغاد ،اييت ميهٔ اضتدداَٗا يف تعً ِٝطفٌ ايسٚض،١
ألْ٘ قا ِ٥عً ٢اضتٝعا خصا٥ص ايطفٌ ٚإَهاْٝات٘ ٚاستٝادات٘ ٚطُٛسات٘ ،إضاف ١إىل
أْ٘ ٜصّٚد ايطفٌ باملٗازات املدتًف ١اييت تدعِ من ٙٛيف املساسٌ ايالسك١
ٜٚ . 1995:5)،(Muro&Kottmanس" ٣زٜٛٓيد "  Reynoldsإٔ اإلزغاد اإلمناٞ٥
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فكط ال ٜتٝح فسص ١يًُسب ١ٝبإٔ تتدخٌ يف األشَات اييت تٛاد٘ ايطفٌ ٚعالدٗا ،بٌ
ميهٓٗا ٚضع بسْاَر ايٛقا ١ٜباضتدداّ اـط ١ايدزاض ١ٝاإلزغاد ١ٜيًسٚض ،١اييت تٗتِ
بتطٜٛس غدص ١ٝايطفٌ ظٛاْبٗا املدتًف ١اؾطُ ١ٝاؿسنٚ ،١ٝايًػٚ ،١ٜٛايعكً١ٝ
ٚاالدتُاع ١ٝاالْفعايٚ 1987: 61)، (Blocher ١ٝإٔ ايتػرلات ايب ١ٝ٦ٝغرل املٓطك١ٝ
قد تعسقٌ منٚ ٙٛبايتاي ٞتؤد ٟإىل ظٗٛز ايطًٛى املٓشسف ( Blocher

1974:5)،،

ثبنيبً  :بنبء برنبمح اإلرشبد اإلمنبئي:

ٜسَٛ " ٣زٚ ٚنتُإ "  Muro & Kottmanإٔ اإلزغاد اإلمنا ٞ٥ايػاٌَ حيتٟٛ
عً ٢أزبع ١عٓاصس أضاض: ١ٝ
 )1اـط ١ايدزاض ١ٝاملٛدٗ : ١البد إٔ تٗدف اـط ١ايدزاض ١ٝاملٛضٛع ١إىل َطاعد٠
ايطفٌ عً ٢من ٛغدصٝت٘ ظٛاْبٗا املدتًف ١خالٍ تطٜٛس املٗازات اؿٝات،١ٝ
ٚقدزات٘ تتٓاضب َٚساسً٘ ايعُس . ١ٜنُا جيب إٔ ٜتِ ؽطٝط اـط ١ايدزاض١ٝ
َطتفٝدا َٔ إَهاْٝات ايب ١٦ٝبعد تٓطٝكٗا َع استٝادات ايطفٌ يهٌ َسسًَٔ ١
َساسٌ من. ٙٛ
َ )2طاعد ٠ايفذل ٠اؿسدَ ٖٞ : ١طاعد ٠ايطفٌ يف ايتػًب عً ٢بعض ايصعٛبات اييت
تعٗس بني فذلٚ ٠أخس ٣اييت تتطًب تدخٌ املسب ١ٝاملسغد ٠بصٛز ٠ضسٜع ١ست٢
ٜطتطٝع ايطفٌ ايتػًب عًٗٝا.
 )3اـط ١ايفسدَ ٖٞ : ١ٜطاعد ٠ايطفٌ عًَ ٢ا ٜسٜد ٚنٝف خيطط ضعٝا يتشكٝل
َا ٜسٜدٚ .يف ٖر ٙاـط ٠ٛبإَهإ اإلزغاد اإلمنا ٞ٥االضتفاد َٔ ٠املعًَٛات املتٛافس٠
عٔ ايطفٌ ٚاألْػط ١اييت ميهٔ تٓفٝرٖا خالٍ عًُ ١ٝايتعً. ِٝ
َٗٓ )4ر ايدعِ  ٖٛ :عباز ٠عٔ تكد ِٜاإلزغاد ٚاألْػط ١اـاص ١بإداز ٠عًُ ١ٝايتعًِ
نتطٜٛس املٓٗر ايدزاضٚ ،ٞتطٜٛس قدزات املعًُات ،تٓػٝط املٓعُات ايداعُ ١يسفع
َطت ٟٛايتعًٚ ِٝاإلزغاد يف املؤضطات ايتعًٚ ١ُٝٝزفع َطت ٟٛايتفاعٌ ٚايتعاَ ٕٚع
اآلبا... ٤اخل .
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ثبلثبً  :تقييم برنبمح اإلرشبد اإلمنبئي :

جيب إٔ ٜتِ ايتك ِٝٝاملسسًٚ ،ٞاضتدداّ ْتا٥ذ٘ يًتػر ١ٜايسدع ١ٝيتطٜٛس
اـطٛات ايتاي ١ٝيدلْاَر اإلزغاد اإلمنا. ٞ٥
ٚتتِ ٖرا ايتك ِٝٝابتدا َٔ ٤ؼدٜد األض ١ً٦اييت تتعًل باؾٛاْب املطًٛب ١تكُٗٝٝا
إىل ؽطٝط اـط ٠ٛايتاي ١ٝيإلزغاد اإلمناَٚ ٞ٥سٚزا بتٛصٝات ْتا٥ر ايتكِٝٝ
ٚتٓفٝرٖاٚ ،دزاضَ ١د ٣لاح تٓفٝر ايدلْاَر ايكادّ ثِ اؽاذ ايكساز َٔ غأْ٘ بعد
األخر يف االعتباز األغٝا ٤اييت قد تعٛم تٓفٝر ايدلْاَر ٚتًدٝص املكذلسات ٚبايتايٞ
تٓفٝرٖا &(Muro
. 1995 : 61)،Kottman
رابعبً  :البيئت اإلمنبئيت احمليطت ببلطفل :

إٕ ايب ٦ٝةة ١اإلمنا ٝ٥ةة ١تػ ةةهٌ عٓص ةةسا ٖاَ ةةا يف ايت ةةأثرل ايفع ةةاٍ يف من ةة ٛايطف ةةٌ  .إٕ
ايطفٌ حيٌُ َع٘ قددات٘ ايٛزاث ١ٝاييت متجٌ اإلَهاْٝات ايهآَٚ ١ايةيت ٜتٛقةف منٖٛةا
ٚتطٛزٖةةا بةةاملجرلات املٛدةةٛد ٠يف ايب٦ٝةةٜٚ .١ةةس" ٣ضةةإ تةةسٚى ٜٚاضةةني " إٕ ايب٦ٝةة ١املدزضةة١ٝ
غطتٗةةا ايتعًُٝٝةة ١تػةةهٌ فتُعةةا يةة٘ قُٝةة٘ ْٚعُةة٘ َٚطايبةة٘ اـاصةة ١بةة٘ ٚايةةيت ؼةةدد
ضةةًٛى ايطفةةٌ ٚبايتةةاي ٞتةةؤثس يف تُٓ ٝةة ١غدصةةٝت٘ 1992: ،(Santrock&Yussen
) .68يف سةةني ٜةةس " ٣غةةابًٔ " إٔ ايب٦ٝةة ١متجةةٌ مجٝةةع ايعٛاَةةٌ ايفٝصٜكٝةةٚ ١االدتُاعٝةة١
ايةيت تةؤثس يف ايفةسدٚ . 1975: 175 )،( Chaplinأٚضةح " "Urie& Ann Crouter
إٔ ايعٛاٌَ ايفٝصٜك ٖٞ ١ٝنٌ َا حيةٝط بةايفسد َةٔ عٛاَةٌ َادٜة ١قبةٌ ايةٛالدٚ ٠بعةدٖا،
بُٓٝةا تػةٌُ ايعٛاَةٌ االدتُاعٝة ١نةٌ َةا حيةٝط بةايفسد ٜٚةؤثس يف منةٜٚ ٙٛتةأثس بة٘ (
ٚ . 1995 :86 )،Sigelman& Shafferأنةد " بًٛغةس " عًة ٢إٔ ايب٦ٝة ١ايتعًُٝٝة ١يف
ايٛاقع ٖ ٞايب ١٦ٝاإلمنا ١ٝ٥تػهٌ ايطٝام ايفٝصٜكٚ ٞاالدتُاعٚ ٞايٓفط ٞايةرٜ ٟةؤثس يف
من ٛايطفٌ َٔ خالٍ إسةداخ ايةتػرلات يف ضةًٛن٘  .إذ إٕ ايب٦ٝة ١اإلمناٝ٥ة ١تػةٌُ مجٝةع
األسةةداخ ٚايعةةسٚف ايفٝصٜكٝةةٚ ١االدتُاعٝةة ١ايةةيت تةةؤثس يف منةة ٛايطفةةٌ ٚتتةةأثس بةة٘ (
. 1974 : 18 )،Blocher
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ٖٓٚا أضافت " يٛز " ٟإٔ تكدّ ايطفٌ يف ايتعًِ ٜتأثس بايعالقات بني األغداص
داخٌ ايصف ،ضٛا ٤ناْت ٖر ٙايعالق ١تتصف بايدف ٤أ ٚايدلٚد ،٠ايػد ٠أ ٚايً،١ْٛٝ
ايعدٚاْ ١ٝأ ٚايٛدٚ . ١ٜإٕ ايعالق ١املجرل ٖٞ ٠اييت تتصف :
 )1بكب ٍٛأفهاز ايطفٌ َٚػاعسٚ ٙتصٓٝفٗا ٚتُٓٝتٗا.
 )2االٖتُاّ بتعصٜص ٚتكدٜس أدا ٘٥املسغٚ ٛتػذٝع٘.
 )3طسح األض ١ً٦اييت تجرل ايطفٌ يًُػازن ١يف اؽاذ ايكساز.
 )4طسح األض ١ً٦يتٛد ٘ٝايطفٌ ألدا ٤عٌُ َا أ ٚاؿدٜح عٔ َٛضٛع َا.
ٚأند " فٝذ ٛتطه Vygotsky "ٞأُٖ ١ٝايب ١٦ٝاالدتُاع ١ٝيف تعًِ ايطفٌ  .فإٕ
اـدلات االدتُاع ١ٝاييت تهْٛت ْتٝذ ١تفاعٌ ايطفٌ َع اآلخس ٜٔشلا دٚز ٖاّ يف
تُٓ ١ٝقدزت٘ عً ٢ايتفهرل .نُا أٚضح إٔ عًُٝات٘ ايعكً ١ٝايعًٝا تتأثس بايب ١٦ٝاييت
ٜتفاعٌ فٗٝا َع شَالٚ ٘٥األغداص اآلخسٚ . ٜٔبٓا ٤عًٜ ٘ٝس" ٣فٝػٛتطه "ٞأْ٘ يفِٗ
من ٛايطفٌ البد َٔ فِٗ ايعالقات االدتُاع ١ٝاحملٝط ١ب٘ ،فطًٛى املسب ١ٝايرٜ ٟتصف
باألَاْٚ ١تكبٌ ايطفٌ ٚتكدٜس ذات٘  ُٜٞٓيد ٜ٘ايجك ١بايٓفظ1978 : ،.(Vygotsky
)  .24بٓا ٤عً ٘ٝتتُجٌ ََُٗ ١سب ١ٝايسٚض ١يف تٛفرل ايب ١٦ٝاملٓاضبٚ ١اإلزغاد املٓاضب
يًُٓ ٛايطً ِٝيًطفٌٚ ،اضتهػاف قدزات٘ َٛٚاٖب٘ ٚايطُاح شلر ٙايكدزات ٚاملٛاٖب
بايُٓٚ ٛايعٗٛزٚ ،تصٜٚد ٙمبٗازات َعَٓ ١ٓٝبجك ١عٔ سادات٘ يف د ٛطًٝل خئًَ ٛ
ايهبت ٚاإلزٖام ،ستٜ ٢عٗس ايطفٌ عً ٢سكٝكت٘ ٜٚعط ٞصٛز ٠صشٝش ١عٔ ْفط٘
تطُح يٓا مبعسفت٘ ،يرا نإ ايٛادب األ ٍٚملسب ١ٝايسٚض ٖٛ ١إغاع ١د َٔ ٛايػعٛز
باألَٔ ٚاالطُٓ٦إ يف ْفظ ايطفٌ يٝػعس عسٜت٘ ٚقدزت٘ عً ٢ايعٌُ ٚايتعبرل عٔ
ْفط٘ د ٕٚخٛف ٜٚه ٕٛدٚز املسب ١ٝيف ٖرا نً٘ دٚز املالسغ ٚاملٛد٘ َٔ خالٍ اإلزغاد
اإلمنا.ٞ٥
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إجراءات البحث :
جمتمع البحث :

ٜػٌُ فتُع ايبشح مجٝع أطفاٍ زٚضْٛ 30 ( ١فُدل) باملهال يًعاّ ايدزاضٞ
 ،ّ2013 /2012اير ٟبًؼ عددِٖ ( )274طفال ٚطفًَٛ ،١شعني عً 3 ٢ف٦ات
(ايصػس ،٣ايٛضط ،٢ايهدلٚ )٣اؾدٜٛ )1( ٍٚضح ذيو.
دد ) 1 ( ٍٚسذِ فتُع ايبشح َٛشع عً ٢زٚضْٛ 30 ١فُدل سطب اؾٓظ ٚايف ١٦ايعُس١ٜ
ايف٦ات ايعُس١ٜ
ايٛضط٢

ايصػس٣

اجملُٛع

ايهدل٣

ذنس

أْج٢

ذنس

أْج٢

ذنس

أْج٢

30
عينت البحث:

36

54

57

61

36

274

مت اختٝاز عدد (  )40طفالً ٚطفً ،١بٓطب15% ١تكسٜبا َٔ نٌ ايف٦ات ايعُس١ٜ
بطسٜك ١عػٛاٚ ١ٝ٥اؾدٜٛ )2 ( ٍٚضح ذيو.
( دد)2 ٍٚ
سذِ ع ١ٓٝايبشح ٚتٛشٜعٗا سطب اؾٓظ ٚسطب ايف٦ات ايعُس١ٜ
ايف٦ات ايعُس١ٜ
ايصػس٣
ذنس
5

أْج٢
5

ايٛضط٢

اجملُٛع

ايهدل٣

ذنس

أْج٢

ذنس

أْج٢

8

8

9

5

40

منهجية البحث :
بنبء برنبمح اإلرشبد اإلمنبئي :

اعتُد ايباسجإ يف بٓا ٤بسْاَر اإلزغاد اإلمنا ٞ٥عًٚ ٢فل ْعاّ (ايتدطٝط،
ايدلف ،١املٝصاْٚ ) Budgeting System )، Programing،Planning )١ٝقد
اعتُدا يف بٓا ٤ايدلْاَر عًَ ٢اٚزد يف دزاضات ( املٗد(ٚ )2001 ،ٟايسس)2001،ٛ
ٚغرلٖاٚ ،قد اضتٛدب بٓا ٤ايدلْاَر ايكٝاّ بعد ٠إدسا٤ات ميهٔ إمجاشلا باآلت: ٞ
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 )1االطالع عً ٢ايٓعسٜات ٚايدزاضات ايطابك ١املػابٗ ١أ ٚايكسٜب َٔ ١ايدزاض ١اؿاي،١ٝ
ملعسف ١نٝف ١ٝبٓاٚ ٤تٓفٝر َجٌ ٖر ٙايدلاَرَ ،جٌ دزاض (١املٗد،ٟ
()2001ايسس.)2001،ٛ
 )2إدسا ٤ايدزاض ١املٝداْ ١ٝؾُع املعًَٛات ،عٔ املٓٗاز ايدزاض ٞاير ٟتطرل عً ٘ٝزٜاض
األطفاٍ يف َد ١ٜٓاملهالٚ ،عٔ دٚز املسبٝات يف ٚضع اضذلاتٝذ ١ٝبسْاَر اإلزغاد
اإلمناٚ ٞ٥عٔ تطٛز دٛاْب ايُٓ ٛيد ٣ايطفٌٚ ،اير ٟميهٔ َالسعت٘ يف إطاز ايُٓٛ
يف ٖر ٙاملسسًٚ ،١عٔ َٗازات املسبٝات يف تكد ِٜايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد يألطفاٍ ،أثٓا٤
تٓفٝر األْػط ١ايتعًٚ . ١ُٝٝقد أفادت ٖر ٙاملعًَٛات ايباسجإ يف بٓا ٤ايدلْاَر.
 )3ؼدٜد ايعٓاصس األضاض ١ٝايالشَ ١يبٓا ٤ايدلْاَر ٚاملتُجً ١يف:
أ -رؤيت ورسبلت برنبمح اإلرشبد اإلمنبئي:

تٓطًل زؤٖ ١ٜرا ايدلْاَر اإلزغاد َٔ ٟإٔ َسسً ١ايسٚض ١تعد َسسً ١أضاض،١ٝ
ٖٚاَ ١ددا يُٓ ٛايفسد يف املساسٌ ايتايٚ .١ٝبٓا ٤عً ٢ايسؤ ١ٜايطابك ،١ؼددت زضاي١
بسْاَر اإلزغاد اإلمنا ،ٞ٥يف دعِ من ٛغدص ١ٝايطفٌ بهٌ دٛاْبٗا ي ُٛٓٝمنٛا ضًُٝا
قادزا عً ٢االضتكالٍٚ ،عً ٢ايتفاعٌ اإلجيابٚ ،ٞايعٌُ ايتعاَ ْٞٚع زفكاَٚ ،٘٥طاعد٠
ايطفٌ يف ايتػًب عً ٢ايصعٛبات اييت تٛادٗ٘ ٚػٓب َا ٜعٛم من.ٙٛ
ة -حبخبث الطفل :

 إٕ ايطفٌ عاد ١إىل األْػط ١اييت تطاعد من ٛأعطا ٘٥ايهبرلٚ ٠ايدقٝكٖٚ .١را
ٜستبط بكدزات٘ عً ٢ايتشهِ يف سسن ١أعطاٚ ٘٥ضبط اؿسنات اؾص١ٝ٥
ٚتٓاضكٗا.
 ايطفٌ عاد ١إىل إٔ ٜتعًِ اإلْصات ٚايتشادخ َع اآلخس ٜٔباضتدداّ ايًػٚ ،١إٔ
تَُٓ ٛفسدات٘ يًتعبرل عٔ ْفط٘ٚ ،فِٗ اآلخسَٚ ٜٔػازنتِٗ يف اؿدٜحٚ ،إٔ ٜتعًِ
ايكساٚ ٠٤ايهتاب ١باضتدداّ ايطسٜك ١اييت تتٓاضب َع منٚ ٙٛقدزات٘.
 ساد ١ايطفٌ إىل إٔ  ُّٜٞٓقدزات٘ املعسف ،١ٝيف إٔ ٜتعًِ إٔ حيٌ َػهًَ ١اٚ ،إٔ ٜٓذص
ََُٗ ١عٚ ،١ٓٝاالضتفاد َٔ ٠املعًَٛات املتٛفس ٠ضُٔ أْطام بٓا ٘٥املعسيف .يريو
فإْ٘ ٜتعًِ ايتفهرل َٔ خالٍ األْػط ١ايكا ١ُ٥عً ٢مجع املعًَٛات ٚاضتدداَٗا،
ٚاملكازْ ١بني األغٝاٚ ،٤ايتُٝٝص،
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ٚايكٝاعٚ ،ايتعسف عً ٢األغهاٍ اشلٓدض ١ٝايبطٝط .١نُا إٔ عً ٘ٝإٔ ٜطّٛز تفهرلٙ
َٔ ايتفهرل املاد ٟإىل ايتفهرل اجملسد.
 ساد ١ايطفٌ إىل تهَ ٜٔٛفٗ َ٘ٛاـاص عٔ ذات٘ :إٔ ٜعسف ْفط٘ٚ ،نٝف ٜتعاٌَ
َع زفكاٚ ٘٥ايساغد ،ٜٔنُا أْ٘ عاد ١إىل إٔ ٜتعًِ نٝف ٜتشٌُ َطٛ٦يْ ١ٝفط٘،
َٚطٛ٦ي ١ٝأخطا ٘٥ػا ٙاآلخسٚ ،ٜٔاسذلاّ اآلخسٖٚ .ٜٔهرا ٜتعًِ ايطفٌ ايطًٛى
االدتُاعٚ ٞايتٛافل َع ايب ١٦ٝاحملٝط ١ب٘.
ج -أهداف اإلرشبد اإلمنبئي :

اشلدف ايعاّ  :بٓا ٤عً ٢ايسؤٚ ١ٜايسضايٜ ١تُجٌ اشلدف ايعاّ شلرا ايٓٛع َٔ اإلزغاد
يف َطاعد ٠ايطفٌ عً ٢ؼكٝل من ٙٛاؾطُ ٞاؿسنٚ ،ٞاملعسيفٚ ،ايًػ،ٟٛ
ٚاالدتُاع ٞاالْفعايٚٚ ،ٞقاٜت٘ َٔ االضطسابات.
اشلدف اـاص:
*إٔ ٜتُهٔ ايطفٌ َٔ َعسفْ ١فط٘ٚ ،قدزات٘ٚ ،صفات٘ٚ ،عادات٘ ٚطُٛسات٘
ٖٛٚاٜات٘.
* َعسف ١ايب ١٦ٝاحملٝط ١ب٘ ،ابتدا َٔ ٤ب ١٦ٝايسٚضَٚ ١ا حيٝط بٗا ،ثِ ايب١٦ٝ
احملٝط ١ب٘ فٝصٜكٝاً ٚادتُاعٝاً ٚثكافٝاً.
* تُٓ ١ٝإَهاْٝات٘ َٗٚازات٘ .
* ٚقاْ ١ٜفط٘ َٔ األغٝا ٤اييت تطس. ٙ
* ايتػًب عً ٢ايصعٛبات اييت تٛادٗ٘.
* إٔ ٜهَ ٕٛطتعدا ْفطٝا ٚادتُاعٝا ياليتشام باملسسً ١ايتعً ١ُٝٝايٓعاَ١ٝ
ايالسك. ١
د .جمبل اإلرشبد اإلمنبئي :

* فاٍ أضاضٝات اإلزغاد اإلمنا ٖٞ : ٞ٥اإلزغاد ايفسدٚ ٟاؾُاعٚ ،ٞتػٌُ عً٢
تعسّف ٚفِٗ إَهاْٝات ايطفٌَٗ ،ازات٘ ،خصا٥ص٘ ،سادات٘ ٚطُٛسات٘ٚ ،نريو فِٗ
ايب ١٦ٝاحملٝط ١ب٘ ،ضٛا ٤ناْت ب ١٦ٝايسٚض ١أ ٚايب ١٦ٝخازز ايسٚض .١ألٕ فِٗ ايطفٌ
عٔ ْفط٘ ٚعٔ ايب ١٦ٝاحملٝط ١بٜ٘ ،عد أضاضا ٖاَا يُٓ..ٙٛ
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إذٕ فإٕ ؽطٝط اـدَات اإلزغادٜ ،١ٜتِ يف إطاز املٓٗاز ٚاـط ١ايدزاض ١ٝاملكسز٠
َع ايذلنٝص عً ٢تُٓ ١ٝاؾٛاْب اـاص ١باؿٝا ٠ايػدصٚ ،١ٝاؿٝا ٠االدتُاع ١ٝبٓا٤
عًَ ٢طايب ايُٓ ٛيف إطاز ايب ١٦ٝايػٓ ١ٝباملجرلات اييت تجرل من ٛايطفٌ .نُا ٜتِ
ت ٓفٝر ٙضُٔ األْػط ١ايتعً ١ُٝٝيتُٓ ١ٝايكدز ٠اؾطُ ١ٝاؿسن ،١ٝاملعسف،١ٝ
ايًػ ،١ٜٛاالْفعايٚ ١ٝاالدتُاعٚ .١ٝتتشدد َٗاّ املسبٝات يف ٖرا اجملاٍ يف ابتهاز ايب١٦ٝ
االدتُاعٚ ١ٝايٓفط ١ٝاييت تجرل ايطفٌٚ ،تدفع٘ إىل إٔ ٜه ٕٛقادزا عً ٢أدا ٤ضًٛى َا
بٓفط٘ .
* فاٍ سٌ املػهًٜ : ١تُجٌ ٖرا اجملاٍ يف َطاعد ٠ايطفٌ ،يف ايتػًب عً٢
ايصعٛبات اييت تعذل ٟمن ٙٛايٓفط ٞأ ٚاالدتُاع ٞأ ٚايجكايفٜٚ .بدأ اإلزغاد اإلمنا ٞ٥يف
ٖرا اجملاٍ عاد ٠بفِٗ قدزات ايطفٌ ٚإَهاْٝات٘ ٚايتعسف عً ٢ايصعٛبات اييت تٛادٗ٘
نصعٛبات دطُ ١ٝسسن ،١ٝأ ٚيػ ،١ٜٛأَ ٚعسف ١ٝأ ٚادتُاع ١ٝاْفعايٚ .١ٝبٓا ٤عً٘ٝ
ٜتِ ؼدٜد ْٛع اـدَات اإلزغاد اييت ميهٔ تكدميٗا يًطفٌ ،إٕ ناْت خدَ١
إصالس ١ٝأ ٚخدَٚ ١قا.١ٝ٥
*فاٍ اْطالم ايُٓ : ٛحيتٖ ٟٛرا اجملاٍ عًَ ٢طاعد ٠ايطفٌ عً ٢تُٓ ١ٝقدزت٘
عً ٢اؽاذ قساز ٙبٓفط٘ .إذ تطع ٢املسب ١ٝإىل دعٌ ايطفٌ قادزا عً ٢اختٝاز ْػاط٘،
ٚعً ٢اؽاذ قساز ٙبٓفطَ٘ٚ ،عسفْ ١تا٥ر قسازٜٚ ٙتعًِ إٔ ٜتشٌُ َطؤٚيْ ١ٝتاز قساز.ٙ
ٚعً ٘ٝإٔ ٜتعًِ يف ٖر ٙاملسسً ١إٔ خيطط ْػاط٘ ملد ٣قصرلٜٚ ،تعسف عً ٢قٝط٘،
ٚحيًً٘ ،بٌ ٜتعًِ نٝف ٜك ِّٝسٝات٘ٚ ،حيدد اختٝازٚ ٙقساز َٔ ٙخالٍ ممازضت٘ ألْٛاع
كتًف َٔ ١األْػط.١
ٚ )4ضع ايصٛز ٠األٚي ١ٝيًدلْاَرٚ ،اييت تػٌُ ثالخ فاالت ٜٚتطُٔ نٌ فاٍ
االضذلاتٝذٝات اإلزغاد. ١ٜ
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 )5عسضت ايصٛز ٠األٚي ١ٝيًدلْاَر عً ٢املسبٝات ايبايؼ عددٖٔ (َ ) 12سب١ٝ
يتٛضٝح ٖدف ايدلْاَر ٚايٓتا٥ر املسدَٚ ،َ٘ٓ ٠ٛد ٣االضتفاد ٠املتٛقعَ٘ٓ ١
يتطٜٛس دٛاْب ايُٓ ٛاملدتًف ١يد ٣ايطفٌ ٚ .متت َٓاقػ ١ايدلْاَر ٚتطذٌٝ
املالسعات عً ٢قتٜٛات٘ٚ ،تٛضٝح نٌ َا ٜتعًل بسؤ ١ٜايدلْاَر ٚزضايت٘ٚ ،ايب١٦ٝ
اإلزغادٚ ،١ٜإزغاد املٗازات اؿٝاتٚ ١ٝايػدصٚ ١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝنٝف ١ٝتطبٝل
ايدلْاَر .
 )6بٓا ٤عً ٢املالسعات ايٛازد ٠مت تعد ٌٜايدلْاَر ٚضبط اضذلاتٝذٝات٘ٚ ،إضافْٛ ١ع
ايٓػاط
 )7يهٌ اضذلاتٝذ ( ١ٝتكًٝد ،ٟفسد ،ٟمجاع.)ٞ
ٚ )8يًتأند َٔ صدم ايدلْاَر ٚصالسٝت٘ ،مت عسض٘ عً ٢فُٛع َٔ ١اـدلا ٤يف
ايعً ّٛايذلبٚ ١ٜٛايٓفطٚ ١ٝاملٛدٗني ايذلبٜٛني بإداز ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝمبدٜس١ٜ
املهال ،ايبايؼ عددِٖ ) (7خدلاٚ ،٤اعتُدت َٛافك ١أغًبٖ ١ٝؤال ٤اـدلا ،٤عً٢
صدم ايدلْاَر بعد تعد ٌٜأْٛاع األْػط ١يف بعض االضذلاتٝذٝات بعد َا نإ
ايٓػاط يف نٌ اضذلاتٝذ ( ١ٝتكًٝد – ٟفسد – ٟمجاع ) ٞيٝصبح يف بعطٗا
(تكًٝد ،ٟفسد ،ٟمجاعٚ ) ٞبعطٗا ( تكًٝدٚ )ٟبعطٗا اآلخس( مجاع ،ٞفسد( ٚ ) ٟ
مجاع ،ٞتكً ٝدٚ ) ٟفكا يًدط ١ايدزاض ١ٝاملكسزٚ ٠ايفذل ٠ايصَٓ ١ٝيهٌ دزع )(30
دقٝك ،١نُا َٖٛ ٛضح يف اؾد (4) ٍٚألٕ اؾاْب األضاض ٞيف صدم احملتٖٛ ٣ٛ
اختٝاز ع ١ٓٝايفكسات ٚؼدٜد َا إذا ناْت ممجً ١يٓطام َا ٖ ٛاملساد قٝاض٘
. 1981:136)،(Alderson
 )9اعتُد ايباسجإ ايتصُ ِٝايتذسٜيب ايرٜ ٟته َٔ ٕٛفُٛعٚ ١اسد ،٠تطبط
ْفطٗا بٓفطٗا َٔ خالٍ االختباز ايكبً -ٞايتذسب - ١االختباز ايبعدOne ٟ
&Group Pretest – Posttest Design ( McMillan
2001:311)،Schumacher
َهْٛات ايدلْاَر:
ٜٛضح ددَ )4(ٍٚهْٛات ايدلْاَر ٚفاالت٘ ٚأْػطت٘.
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( دد ) 4ٍٚمنٛذز اإلزغاد اإلمنا ٞ٥يطفٌ ايسٚض ١يف صٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥
فاالت اإلمنا٤

اضذلاتٝذٝات اإلزغاد اإلمناٞ٥

اإلزغادٟ
 :1خدَات أضاض١ٝ

 1.1.1تصٓع املعًُ ١ب ١٦ٝادتُاعٚ ١ٝضٝهٛيٛد ١ٝػعٌ

يإلزغاد اإلمناٞ٥

ايطفٌ حيب ْفط٘ ٚحيب شَال. ٙ٤

َ .1عسف ة ة ة ةة ١إَهاْ ٝة ة ة ةةات
ايطف ة ة ة ة ة ةةٌ َٗٚازات ة ة ة ة ة ةة٘
ٚض ة ة ة ة ة ةةًٛن٘ َٛٝٚي ة ة ة ة ة ةة٘
ٚخصا٥ص٘ ٚاستٝادات٘
 1.2ق ةةدز ٠ايطف ةةٌ عً ةة٢
َعسفةة ١ايب٦ٝةة ١املدزضةة١ٝ
احملٝط ةة ١ب ةة٘  َٚةةا ٜٛد ةةد
فٗٝا

ْٛع
ايٓػاط
تكًٝدٟ

1.1.2تط ةةاعد املعًُ ةة ١ايطف ةةٌ عً ةةَ ٢عسف ةة َ ١ةةا يد ٜةة٘ َ ةةٔ تكًٝدٟ
صفات دٝد َٔ ٠صةفات٘ اؾطةُٚ ١ٝاالدتُاعٝةٚ ١غرلٖةا مجاعٞ
فسدٟ

َٔ َٗازات
1.2.1تص ةةٓع املعًُ ةةْ ١ػ ةةاطا ٜع ةةسف ايطف ةةٌ َ ةةٔ خالي ةة٘،
ب٦ٝت٘

مجاعٞ
تكًٝدٟ

املدزضَٚ ١ٝا حيٝط بٗا .
 . 1.2.2تبتهة ةةس املعًُة ةةْ ١ػة ةةاطا ٜطة ةةاعد ايطفة ةةٌ عًة ةة ٢إٔ
ٜتعسّف عً ٢شَالَٚ ٘٥عًُات ايسٚض١

مجاعٞ
تكًٝدٟ
مجاعٞ

. 1.3ق ةةدز ٠ايطف ةةٌ عً ةة 1.3.1 ٢املعًُ ١تتٓاقؼ َع ايطفٌ س ٍٛايب ١٦ٝاحملٝط١
َعسف ةة ١ايب ٦ٝةة ١احملٝط ةة ١مبٓصي٘

فسدٟ

مبٓصية ة ة ة ة ة ة ةة٘ ٚايٓة ة ة ة ة ة ة ةةاع  1.3.2تتشدخ املعًَُ ١ع ايطفٌ عٔ ايب ١٦ٝاالدتُاع١ٝ

فسدٟ

احملٝطني ب٘

مجاعٞ

احملٝط ١ب٘ ( األغداص ٚأسٛاشلِ ).

فسدٟ

 1.4.1ته ّٕٛاملعًُ ١يد ٣ايطفٌ عةادات ضةًٛن ١ٝؼةافغ
عً ٢صشت٘
 1.4املٗ ةةازات اي ةةيت تً ةةيب
سادة ة ة ة ة ة ة ةةات ايطفة ة ة ة ة ة ة ةةٌ
ٚاؿفاظ عً ٢ضالَت٘

 1.4.2تعد املعًُْ ١ػاطا ٜتِ ف ٘ٝاحملادثٚ ١احملاٚزَ ٠ع

تكًٝدٟ

ايطفٌ عٔ آدا األنٌٚ ،ايػطٌٚ ،يبظ املالبظ ..اخل

مجاعٞ

 1.4.3تعد املعًُْ ١ػاطا ٜتِ ف ٘ٝاحملادثٚ ١احملاٚزَ ٠ع

فسدٟ

ايطفٌ عٔ محاْ ١ٜفط٘ َٔ أخطةاز ايٓةازٚ ،املةا ٤ايطةاخٔ تكًٝدٟ
ٚايهٗسباٚ ٤نٝف ٜطرل ٜٚعدل ايػازع ٜٚ ،طتددّ املصعد مجاعٞ
أ ٚبايدزز ...اخل
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 1.5.1ايتشاٚز ٚاحملادثَ ١ع ايطفٌ عٔ آدا اؿدٜح َع تكًٝدٟ
شَال ٥ةة٘ يف ْف ةةظ ايص ةةفٚ ،شَال ٥ةة٘ خ ةةازز ايسٚض ةة َٚ ،١ةةع مجاعٞ
 َٗ 1.5ة ة ة ةةازات ايطف ة ة ة ةةٌ
االدتُاعٝة ة ةة : ١تفاعة ة ةةٌ،
ٚتعة ة ةةاٚ ٕٚتٛاصة ة ةةٌ َة ة ةةع
أقساْ٘ ٚايساغدٜٔ

فسدٟ

ايساغد. ٜٔ

 1.5.2تبتهةةس املعًُ ةة ١يعب ةة ١األدٚاز يٝتشةةدخ ايطف ةةٌ َ ةةع تكًٝدٟ
شَ ًٝة ةة٘ اي ة ةةر ٟيف ص ة ةةف٘ ٚشَ ًٝة ةة٘ خ ة ةةازز ايسٚض ة ةة َٚ ،١ة ةةع مجاعٞ
ايساغد. ٜٔ
 1.5.3املعًُ ة ةة ١تبته ة ةةس يعب ة ةة ١األدٚاز بعٓ ة ةةٛإ  :ايتط ة ةةٛم ،تكًٝدٟ
ايطٝافٚ ١سفً ١عٝةد املةٝالد ،سفةالت يف َٓاضةبات عدٜةد ٠مجاعٞ
نعٝد األّ.
 2.1.1تك ّٛاملعًُ ١باملالسعٚ ،١احملادث ١ملعسف ١صعٛبات مجاعٞ
دطُ – ١ٝسسن ،١ٝيػَ ،١ٜٛعسف ،١ٝادتُاعٚ ١ٝاْفعاي١ٝ

فسدٟ

يد ٣ايطفٌ .
 2.1.2إب ةةداع ْػ ةةاط دط ةةُ – ٞسسن ةة ،ٞيػ ةةَ ،ٟٛع ةةسيف ،تكًٝدٟ
ادتُاعٚ ٞاْفعاي ٞيًطفٌ
 2.1.3املعًُ ةة ١تتش ةةدخ ٚتتٓ ةةاقؼ َ ةةع ايطف ةةٌٚ ،ايطف ةةٌ مجاعٞ
فسدٟ

 2.1قةةدز ٠ايطفةةٌ عً ةة ٢أٜطا
سة ةةٌ َػة ةةهً ١غدصة ةةٜ ١ٝتشدخ َع شَال ٘٥ملاذا ٜطةتٝكغ َتةأخسا صةباسا ،حيةظ
ٜٛادٗٗا يف سٝات٘

بايهطةٌ يف االضةتشُاّٚ ،تٓةا ٍٚاإلفطةازٚ ،ازتةداَ ٤البطة٘
ٜٚتأخس عً ٢ايسٚضٚ ،١ال ٜسغب إٔ ًٜعب َع شَال.. ٘٥اخل تكًٝدٟ
 2.1.4املعًُة ةة ١ؼه ة ةة ٞسها ٜة ةة ١بعٓة ةةٛإ  :ايطف ة ةةٌ اي ة ةةر ٟمجاعٞ
ٜطةةتٝكغ َبهةةساٚ ،ايطفةةٌ ايةةرًٜ ٟةةبظ ٜٚأنةةٌ مبفةةسد،ٙ
ٚايطفةةٌ ايةةرٜ ٟةةرٖب إىل َدزضةةت٘ يف َٛعةةدٚ ،ٙايطفةةٌ
اي ةةر ٜٗ ٟةةتِ بدزاض ةةت٘ ٚزٚض ةةت٘ ٚايطف ةةٌ اي ةةر ٟحي ةةب إٔ
ٜػازى شَال ٘٥يف ايًعب .

 2.2قةدز ٠ايطفةةٌ عًةة٢
س ة ة ة ة ة ة ة ة ةةٌ املػ ة ة ة ة ة ة ة ة ةةانٌ
االدتُاع ٝة ة ة ة ة ةة ١اي ة ة ة ة ة ةةيت
ٜٛادٗٗا

 2.2.1املعًُ ١تػازى ايطفٌ يف َٓاقػ ١ملاذا طفةٌ حيةب تكًٝدٟ
ٜصعر شَٚ ،ً٘ٝطفٌ ال حيب ًٜعب َع شَٚ ،ً٘ٝطفٌ حيةب مجاعٞ
إٔ ٜأخة ةةر أغة ةةساض شَال٥ة ةة٘ٚ ،طفة ةةٌ آخة ةةس حية ةةب إٔ ٜة ةةؤذٟ
شَال ٘٥؟ ..اخل
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 2.2.2املعًُ ةة ١تبته ةةس يعب ةةَ ١ط ةةسس ١ٝبعٓ ةةٛإ  :ايطف ةةٌ تكًٝدٟ
ايطٝةب ،ايطفةةٌ ايةةر ٟيدٜةة٘ صةاسب طٝةةب ،ايطفةةٌ ايةةر ٟمجاعٞ
حيةةب إٔ ٜطةةاعد شًَٝةة٘ ،ايطفةةٌ ايةةر ٟحيةةب إٔ ٜتصةةدم
..اخل
 2.3.1املعًُة ةة ١تتشة ةةدخ ٚتتٓة ةةاقؼ َة ةةع ايطفة ةةٌ ،ايطفة ةةٌ تكًٝدٟ
ٜتشةةدخ ٜٚتٓةةاقؼ َةةع شًَٝةة٘ عةةٔ ايدزاضةة : ١صةةعٛبت٘ يف
 2.3ق ةةدز ٠ايطف ةةٌ عً ةة٢
سٌ املػهالت ايدزاض١ٝ

فسدٟ

ايسضِ ،يف صٓع ايًعبة ، ١يف ايػٓةا ،٤يف ضةسد اؿهاٜةات ،يف
ايسٜاض.. ١اخل
 2.3.2املعًُ ة ةة ١سها ٜة ةةات بعٓ ة ةةٛإ  :ايطف ة ةةٌ ايػ ة ةةاطس يف تكًٝدٟ
ايسضةِ ،يف صةةٓع ايًعبة ،١يف ايػٓةةا ،٤يف إٔ حيهة ٞسهاٜةةات ،مجاعٞ
يف ايسٜاض... ١اخل
 2.4.1تك ةةٛد املعًُ ةة ١احملادث ةة َ ١ةةع ايطف ةةٌٚ ،ايطف ةةٌ َ ةةع تكًٝدٟ

 2.4ق ةةدز ٠ايطف ةةٌ عً ةة ٢شًَٝة٘ عةةٔ َطةتكبً٘ عٓةةدَا ٜصةبح نةةبرلا :املدزضة ١ايةةيت مجاعٞ
س ة ة ة ة ة ة ةةٌ َػ ة ة ة ة ة ة ةةهالت يف ٜسغبٗاَٚ ،ا ٜسغب ايطفٌ إٔ ٜهَ ٕٛطتكبال..اخل
املطتكبٌ

فسدٟ

 2.4.2املعًُ ةة ١تك ةةٛد األطف ةةاٍ إىل يعب ةة ١األدٚاز بعٓ ةةٛإ  :تكًٝدٟ
مجاعٞ

ايطبٝب  ،املٗٓدع  ،ايػسط ،ٞطٝاز ..اخل

 2.5.1احملادث ١بني املعًُٚ ١ايطفٌ ٚبةني ايطفةٌ ٚشًَٝة٘ تكًٝدٟ
عةةٔ األسةةداخ ػةةر اْتباٖةة٘ٚ ،ايةةيت تطةةبب يةة٘ ايطةةذس ،مجاعٞ
ايطعاد.. ٠اخل
 2.5اٖتُ ة ة ة ةةاّ ايطف ة ة ة ةةٌ  2.5.2املعًُ ١تبتهس يعب ١األدٚاز بعٓٛإ  :أْةا سةص ٜٔسةني تكًٝدٟ
باألس ة ةةداخ اية ة ةةيت تة ة ةةدٚز أشٚز شًَٝة ٞاملةسٜض ،أْةا ضةعٝد ٠أز ٣شًَٝةًٜ ٞةبظ َالبةةظ مجاعٞ
ددٜد ،٠أْا أزغب إٔ أًَو يعب ١ددٜدٚ ٠اخل

سٛي٘

 2.5.3املعًُة ةة ١ؼهة ةة ٞقصة ةة ١بعٓة ةةٛإ  :ايطفة ةةٌ املة ةةسٜض ،تكًٝدٟ
ايطفةةٌ ايةةر ٟال ٜطةةتطٝع إٔ ٜةةدزع يف ايسٚضةة ١ألْةة٘ ال مجاعٞ
ميًو ايفًٛع ،ايطفٌ ايٝت ِٝايرٜ ٟعٝؼ ٚسٝدا ،اخل
 2.6ق ةةدز ٠ايطف ةةٌ عً ةة٢
االختٝاز ٚاؽاذ ايكساز

 2.6.1احملادث ١بني املعًُٚ ١ايطفٌٚ ،بني ايطفٌ ٚطفٌ

تكًٝدٟ

آخس عٔ أنالت٘ املفطً ،١يعبت٘ املفطً ،١يباض٘ املفطً ،١مجاعٞ
ٚصدٜك٘ املفطٌ ،اخل
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 2.6.2املعًُ ١تبتهس يعب ١األدٚاز بعٓٛإ  :شٜاز ٠األدداد

تكًٝدٟ

غةسا ٤األيعةةا أ ٚاأليةٛإ ،ايةةرٖا اىل ايسٚضة ،١أ ٚايًعةةب مجاعٞ
باملٓصٍ اخل .
 .3ق ة ةةدز ٠ايطف ة ةةٌ عً ة ةة٢
االْطةةالم يف ايُٓةةَ ٛةةٔ
ْفط٘
 3.1.1تبتهس املعًُ ١ملٓاقػ ١تدٚز س ٍٛايطسم اييت البد تكًٝدٟ
 3.1ؽطة ة ةةٝط ٚتٓفٝة ة ةةر
إمنا ٤اؾاْب ايػدصةٞ
يًطفٌ بٓفط٘

مجاعٞ

إٔ ٜتبعٗا يٝصبح طفال ٜتُتع بايصش ،١طفال طٝبا،
طفال غاطسا ،طفال صاؿا ،اخل
 3.1.2املعًُ ١تبتهس يعب ١األدٚاز بعٓٛإ  :أسب إٔ أصرل

تكًٝدٟ

طبٝبا ،أسب إٔ أصرل غسطٝا ،أسب إٔ أصرل قاضٝا،

مجاعٞ

أسب أصرل بطٌ نس ٠ايكدّ ٚاخل
 3.2.1املعًُ ١تتشادخ ٚتتٓةاقؼ َةع ايطفةٌٚ ،ايطفةٌ َةع مجاعٞ
فسدٟ

طف ةةٌ آخ ةةس قاٚي ةة ١ايطف ةةٌ يٝص ةةبح قبٛب ةةا َ ةةٔ قب ةةٌ
 3.2ؽط ة ة ةةٝط ٚتٓف ٝة ة ةةر ايٛايد َٔ ،ٜٔقبٌ األخةَ ،٠ٛةٔ قبةٌ شًَٝة٘ َٚةٔ قبةٌ عةدد
إمن ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ٤اؾاْ ة ة ة ة ة ة ة ة ةةب َٔ شَال ،٘٥اخل

االدتُة ة ة ةةاع ٞيًطفة ة ة ةةٌ  3.2.2املعًُةة ١تطةةأٍ ٚتتٓةةاقؼ َةةع ايطفةةٌٚ ،ايطفةةٌ َ ةةع تكًٝدٟ
بٓفط٘

شًَٝة ةة٘ عة ةةٔ قاٚيتة ةة٘ يٝصة ةةبح طفة ةةال حية ةةب إٔ ٜطة ةةاعد مجاعٞ
فسدٟ

اآلخة ةةس ،ٜٔطفة ةةال يطٝفة ةةا ،طفة ةةال قة ةةادزا عًة ةة ٢إٔ حيهة ةةٞ
قصصا ،طفال ٜعسف نٝف جيعٌ شَ ً٘ٝضعٝدا ،اخل
 3.3.1املعًُ ١تتشدخ ٚتتٓاقؼ َع ايطفٌٚ ،ايطفٌ َع

تكًٝدٟ

شَ ً٘ٝعٔ تعًِ ايسضِ ،صٓع أيعا  ،ايػٓا ،٤ضسد

مجاعٞ
فسدٟ

 3.3ؽطة ة ةةٝط ٚتٓفٝة ة ةةر ايكصص ،ايسٜاض.١

إمنةةا ٤قةةدز ٠ايطفةةٌ عًةة 3.3.2 ٢املعًُ ةة ١ؼه ةة ٞقص ةةص طف ةةٌ غ ةةاطس يف دزاض ةةت٘ ،تكًٝدٟ
ايدزاض ١بٓفط٘

مجاعٞ

طفٌ
غاطس يف ايػٓاٚ ،٤يف ضسد ايكصص ،اخل
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 3.4.1املعًُةة ١تطةةأٍ ٚتتٓةةاقؼ َةةع ايطفةةٌٚ ،ايطفةةٌ َةةع تكًٝدٟ
 3.4ؽط ة ة ةةٝط ٚتٓف ٝة ة ةةر
خططة ة ة ة ة ة ةةا َٜٝٛة ة ة ة ة ة ةةا أٚ
أضبٛعٝا بٓفط٘

طفةةٌ آخ ةةس عُ ةةا ضةةٝك ّٛب ةة٘ غ ةةدا ٜٚةة ّٛاؾُع ةةَ ١ط ةةاعد ٠مجاعٞ
ايٛايد ٜٔيف املصزع ،١ايرٖا إىل ايطٛم يٝػذل.. ٟاخل

فسدٟ

 3.4.2املعًُ ةة ١تبته ةةس يعب ةة ١األدٚاز بعٓ ةةٛإ  :خط ةةيت  ٜةة ّٛمجاعٞ
اؾُع ١ملطاعد ٠ايٛايد ّٜٛٚ ،ٜٔاالثٓني ذٖا إىل ايطةٛم

فسدٟ

 ،،اخل
بنبء مقيبس منى الطفل :

ملا نإ ايبشح ٜٗدف إىل َعسف ١أثس ايدلْاَر عً ٢دٛاْب من ٛايطفٌ ،نإ َٔ
ايطسٚز ٟإٔ ٜتٛافس يد ٣ايباسجني َكٝاع يكٝاع َا َٖ ٛساد قٝاض٘ٚ .مل جيد
ايباسجإ يف َا ٜتٛافس َٔ َكاٜٝظ ايُٓ – ٛبكدز عًُُٗا – َكٝاضا يُٓ ٛايطفٌ
ٜتٓاضب َع طبٝع ١ايبشح اؿاي ،ٞيريو ازتأٜا إعداد َجٌ ٖرا املكٝاع عً ٢أطفاٍ
ايسٚض ١مبد ١ٜٓاملهال َعتُد ٜٔيف بٓا ٘٥املٓٗر املٓطك ٞأ ٚايعكً ٞاملطتُد َٔ املفاِٖٝ
ايٓعسَٗٓٚ ،١ٜر اـدل ٠ايرٜ ٟعتُد عً ٢اؿكا٥ل ٚاآلزا ٤املطتُد َٔ ٠خدلَ ٠صُِ
املكٝاع (ايهبٝط. ) 48 - 47 : 1987 ،ٞ
حتديد مفهىم النمى :

ٜػرل َفٗ ّٛايُٓ ٛيػ ١إىل ايصٜاد :٠منا  ُْٜٞٓمنٝاً ُُِْٝٚاً ٚمنا ً٤أ ٟشاد ٚنجسٚ ،أمنٝت
ايػٚ ٤ٞمنٝت٘ مبعٓ ٢دعًت٘ ْاَٝاً(ابٔ َٓعٛزٚ . )15/341 ،ايُٓ ٛاصطالساً ٜػرل إىل
ضًطً َٔ ١ايتػرلات املتابع ١اييت تٗدف إىل انتُاٍ ْطر ايها ٔ٥اؿٜٚ .ٞػرل
نريو إىل ايتػرل ايتدزجي ٞيف ايطًٛى ايٓاتر عٔ ايسعاٚ ١ٜايٓطر ٚايتدزٜب (ايفك،ٞ
. )1983
بٓا ٤عً ٢دٛاْب ايُٓ ٛاملساد تطٜٛسٖا َٔ خالٍ ايدلْاَر ( دطُ - ٞسسن،ٞ
َعسيف ،يػ ،ٟٛادتُاع ٞاْفعاي ) ٞسددت فُٛع َٔ ١ايطًٛنٝات يهٌ داْب َٔ
اؾٛاْب األزبع ،١صٝػت يف ) (87فكس ،٠تٛشعت عًٗٝا املهْٛات ايطًٛن ١ٝيف صٛزتٗا
األٚي ١ٝبٛاقع ( )36 ،16 ،18 ،17فكس ٠عً ٢ايتٛاي: ٞ
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صدق األداة :

اعتُد ايباسجإ عً ٢صدم احملت ،٣ٛباعتباز إٔ اؾاْب األضاض ٞف ٖٛ ،٘ٝاختٝاز
ع ١ٓٝايفكسات ٚؼدٜدٖا َا إذا ناْت َٓاضبٚ ١ممجً ١يٓطام ايطًٛى املساد قٝاض٘،
ايرٜ ٟفذلض فٗٝا أْٗا متجًٜ٘ٚ 1981 : 136)،(Alderson ،عتُد عً ٢ؼدٜد دقٝل
حملت ٣ٛايعاٖس ٠أ ٚايطُ ١املساد قٝاضٗا إىل أصػس أدصاٗ٥ا َٔٚ ،ثِ إعداد فكسات يكٝاع
ٖرا احملت.٣ٛ
ثِ قاّ ايباسجإ بعسض املكٝاع عً ٢االختصاصٝني يف ايعً ّٛايذلب١ٜٛ
ٚايٓفط ،١ٝبًؼ عددِٖ (  ) 11خبرلاٚ ،يف ضَ ٤ٛالسعتِٗ مت اضتبعاد عدد(  ) 3فكسات
يتهسازٖاٚ .قد اعتُد ايباسجإ َٛافك 9 ١خدلا ٤فأنجس َعٝازاً يصالس ١ٝايفكس ٠يكٝاع
َا ٚضعت ي كٝاض٘ ،ألٕ ايفسم بٚ ِٗٓٝبني غرل املٛافكني َٔ اـدلاٜ ٤ه ٕٛبدالي١
إسصا ١ٝ٥عٓد َطت (0.05) ٣ٛباضتدداّ اختباز( نا ) 2إذ ته ٕٛق ١ُٝنا 2احملطٛب١
(  )4.45أندل َٔ ايك ١ُٝاؾدٚي )3.841( ١ٝبدزد ١سس. )1 ( ١ٜ
ٖهرا أصبح عدد ايفكسات يف نٌ داْب َٔ دٛاْب ايُٓ ٛبٛاقع ( ،16 ،16 ،16
 )36فكس ٠عً ٢ايتٛاي ٞنُا َٖٛ ٛضح يف ًَشل (ٚ )1يهٌ فكس ٠ثالخ بدا( ٌ٥دٝد،
َكب ،ٍٛغرل َكبٚ ،)ٍٛتعط ٢عٓد ايتصشٝح ايدزدات (  )1 ،2 ،3عً ٢ايتٛاي. ٞ
ثببث األداة :

يًتأند َٔ ثبات فكسات املكٝاع طبل ايباسجإ االختباز عً ٢ع َٔ ١ٓٝاألطفاٍ
بًؼ عددِٖ ) (40طفال ٚطفً َٔ ١ايف ١٦ايعُس ١ٜايٛضط َٔ ٢زٚضْٛ 30( ١فُدل)
باملهال ،مت اختٝازِٖ بطسٜك ١عػٛاٚ ١ٝ٥مت سطا دزد ١ايجبات يفكسات املكٝاع بطسٜك١
ايتذص ١٥ايٓصف ،١ٝثِ سطا َعاٌَ ازتباط برلض ٕٛبني دزدات ايفكسات ايفسد١ٜ
ٚايفكسات ايصٚد (١ٝسبٝب ) 322: 1996،ايبايؼ ) (0.792عٓد َطتٖٚ (0.01) ٣ٛرا
َؤغس عً ٢إٔ األدا ٠تتُتع بدزدَ ١كبٛي َٔ ١ايجبات َٔ خالٍ االتطام ايداخًٞ
يفكساتٗا.
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تطبيك الربنبمح :

مت تطبٝل ايدلْاَر يف زٚضْٛ 30( ١فُدل) باملهال ،سٝح قاَت املسبٝات بتٓفٝر
ايدلْاَر ؼت اغساف ايباسجني  ،سٝح ضبل إٔ مت تدزٜبٗٔ ٚتٛعٝتٗٔ بأٖداف
ٚاضذلاتٝذٝات ايدلْاَر .اضتػسم تطبٝل ايدلْاَر فذل 4 ٠أضابٝع مبعدٍ ضاعتني
أضبٛعٝا ،ملد 4 ٠أٜاّ يف األضبٛع ْٚصف ضاع ١يًذًط ١ايٛاسد.٠
نتبئح البحث وتفسريهب :

ملا نإ ٖدف ايبشح َعسف ١أثس بسْاَر اإلزغاد اإلمنا ٞ٥عًٚ ٢فل منٛذز
(ايتدطٝط ،ايدلف ،١املٝصاْ )١ٝعً ٢دٛاْب من ٛطفٌ ايسٚض ١يف َد ١ٜٓاملهال ،فكد قاّ
ايباسجإ بتطبٝل ايدلْاَر عً ٢ع ١ٓٝأطفاٍ زٚضْٛ 30( ١فُدل) ملد )8( ٠أضابٝع.1
ٜٛضح اؾدْ (5) ٍٚتا٥ر االختباز قبٌ تطبٝل ايدلْاَر ٚبعد تطبٝك٘ ،ثِ سطا
دزد ١تأثرل ايدلْاَر عً ٢من ٛطفٌ ايسٚض ،١عٔ طسٜل َعسف ١ايفسم بني ْتا٥ر
االختباز ٜٔباضتدداّ االختباز ايتا. ٞ٥
ددْ )5( ٍٚتا٥ر االختباز ايكبًٚ ٞاالختباز ايبعدٚ ٟايفسم بني االختبازٚ ٜٔايك ١ُٝايتا١ٝ٥
يدالي ١ايفسٚم بني َتٛضط ٞاالختباز ٜٔيد ٣ع ١ٓٝايدزاض)40=ٕ( ١
ْتا٥ر االختباز ايكبًٞ
ايُٓٛ

داْب

ضًٛنٝات

اؾطُ ٞاؿسنٞ

.1سسن ١ايعطالت ايهبرل٠
.2سسن١ايعطالت ايدقٝك١

 .3ايتٓاضل اؿسنٞ
َٗ.4ازات سسن١ٝ
إمجاي ٞايُٓ ٛاؾطُ ٞاؿسنٞ

 .1ايتعسف
املعسيف

 .2ايترنس
 .3ايتُٝٝص
 .4سٌ َػهً١
إمجاي ٞايُٓ ٛاملعسيف

1

ْتا٥ر االختباز ايبعدٟ

امساف

خطأ

َعٝازٟ

َعٝازٟ

7.2
6.73
7.75
6.93
25.95

0.99
0.93
1.10
1.02
2.82

0.16
0.15
0.17
0.16
0.46

9.63
8.6
9.35
9.16
37.1

6.15
5.10
6.73
6.58
24.18

1.33
1.01
0.99
1.08
2.89

0.21
0.16
0.16
0.17
0.46

9.43
7.15
9.85
9.35
36.78

َتٛضط

َتٛضط

ايفسم بني االختبازٜٔ

امساف

خطأ

ايك١ُٝ

َطت٣ٛ

َعٝازٟ

َعٝازٟ

ايتا١ٝ٥

ايدالي١

1.19
0.96
1.25
1.01
2.86

0.19
0.15
0.20
0.16
0.45

10.86
8.71
6.99
12.89
19.87

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

1.17
0.83
1.29
1.29
3.43

0.19
0.13
0.20
0.20
0.54

13.07
13.15
11.86
11.25
18.97

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

مت تطبٝل ايدلْاَر يف ايفذل ٠ايٛاقع ١بني . ّ27/12/2012 - 3/11/2012
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َٗ.1از ٠اإلْصات
ايًػٟٛ

.2االتصاٍ ايػفٟٛ
.3ايتعبرل عٔ ايسأٟ
 .4فِٗ قص١
إمجاي ٞايُٓ ٛايًػٟٛ
َ. 1عسفْ ١فط٘
 . 2ؼٌُ املطٛ٦ي١ٝ

االدتُاعٚ ٞاالْفعايٞ

.3اسذلاّ اآلخسٜٔ
.4ايعٌُ ايتعاْٞٚ
 .5االٖتُاّ بايصَال٤
َ .6ػازن ١اآلخسٜٔ
 .7االضتكالي١ٝ
 .8ايتعاطف
 .9ايتهٝف
إمجاي ٞايُٓ ٛاالدتُاع ٞاالْفعايٞ
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6.90
7.18
6.03
7.15
22.23

1.72
0.96
1.03
0.89
2.09

0.19
0.15
0.16
0.14
0.33

9.38
9.05
7.70
8.43
34.28

1.35
1.38
1.16
1.41
3.84

0.21
0.22
0.18
0.22
0.61

10.93
8.71
7.55
6.02
17.96

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

6.98
6.88
6.75
7.15
6.85
7.18
7.33
6.98
7.05
57.78

0.89
0.91
1.17
0.95
1.15
1.30
0.86
1.35
1.28
4.39

0.14
0.14
0.19
0.15
0.18
0.21
0.14
0.21
0.20
0.69

10.05
8.88
7.30
9.48
9.05
9.38
9.05
8.78
8.48
79.80

1.66
1.60
1.44
1.58
1.54
1.67
1.32
2.06
1.85
10.3

0.26
0.25
0.23
0.25
0.24
0.26
0.21
0.33
0.29
1.63

11.14
8.94
2.81
11.37
8.16
8.69
5.02
6.59
5.02
16.12

0.01
0.01
غرل داٍ

2

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

ٜتطح َٔ اؾد (5) ٍٚايٓتا٥ر اآلت:١ٝ

ٜٛ )1دد تأثرل عً ٢ايُٓ ٛاؾطُ ٞألفساد ايع ،١ٓٝإذ إٕ ايك ١ُٝايتا ١ٝ٥احملطٛب١
يًفسٚم بني االختباز ايكبًٚ ٞايبعد (19.87) ٟأندل َٔ ايك ١ُٝاؾدٚي١ٝ
) (2.704بدزد ١سس (39) ١ٜعٓد َطت(0.01) ٣ٛ
ٜٛ )2دد تأثرل يًدلْاَر عً ٢ايُٓ ٛاملعسيف .إذ إٕ ايك ١ُٝايتا ١ٝ٥احملطٛب ١يًفسٚم بني
ْتا٥ر االختباز ايكبًٚ ٞايبعد (18.97) ٟأندل َٔ ايك ١ُٝاؾدٚي(2.704) ١ٝ
بدزد ١سس (39) ١ٜعٓد َطت. (0.01) ٣ٛ
ٜٛ )3دد تأثرل يًدلْاَر عً ٢ايُٓ ٛايًػ ٟٛعاَ .١إذ إٔ ايك ١ُٝايتا ١ٝ٥احملطٛب١
يًفسٚم بني ْتا٥ر االختباز ايكبًٚ ٞايبعد (17.96 )ٟأندل َٔ ايك ١ُٝاؾدٚي١ٝ
) 2.704بدزد ١سس (39) ١ٜعٓد َطت. (0.01) ٣ٛ
ٜٛ )4دد تأثرل يًدلْاَر عً ٢ايُٓ ٛاالدتُاع ٞاالْفعاي ٞيًع . ١ٓٝإذ إٕ ايك ١ُٝايتا١ٝ٥
احملطٛب ١يًفسٚم بني ْتا٥ر االختباز ايكبًٚ ٞايبعد (16.12) ٟأندل َٔ ايك١ُٝ
اؾدٚي 2.704) ١ٝبدزد ١سس (39) ١ٜعٓد َطت ،(0.01) ٣ٛزغِ إٔ من ٛايكدز٠
عً ٢اسذلاّ اآلخس ٜٔغرل داٍ إسصاٝ٥ا.

 )5إذٕ تسفض ايفسض ١ٝايصفسH 0 : 1  2 ١ٜ

ٚتكبٌ ايفسض ١ٝايبد١ًٜ

H a : 1   2
*2غرل داٍ
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دد )6 ( ٍٚايك ١ُٝايتا ١ٝ٥يدالي ١ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ؾٛاْب ايُٓٛ
سطب َتػرل اؾٓظ ( ذنس ،أْج) ٢

اؿسن ١ايعطً١ٝ
اؿسن ١ايدقٝك١
ايتٓاضل اؿسنٞ
املٗازات اؿسن١ٝ
ايتعسف
ايترنس
ايتُٝٝص
سٌ املػهً١
َٗازات اإلْصات
االتصاٍ ايػفٟٛ
ايتعبرل عٔ ايسأٟ

-3
4

اؾٓظ

ايطًٛى

سذِ

االختباز ايبعدٟ

ايك١ُٝ

امساف

ايتا١ٝ٥

َعٝازٟ

يًفسٚم

ايع١ٓٝ

َتٛضط

22
18

9.14
10.22

1.21
0.88

3.186

ذ

22
18

8.41
8.83

0.96
0.92

1.415

ذ

22
18

9.32
9.39

1.39
1.09

0.176

ذ

22
18

9.14
9.22

1.04
1.00

0.264

ذ

22
18

9.36
9.50

1.09
1.29

0.361

ذ

22
18

7.36
6.89

0.85
0.76

1.846

ذ

22
18

10.0
9.67

1.27
1.33

0.808

ذ

22
18

9.23
9.50

1.34
1.25

0.783

ذ

22
18

9.27
9.50

1.39
1.34

0.943

ذ

22
18

8.86
9.28

1.55
1.13

0.945

ذ

22
18

7.60
7.83

0.98
0.78

0.653

ذ
أ

3

4

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

َطت٣ٛ
دالي١

0.01
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ

ذ= ذنٛز
أ= إْاخ
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فِٗ ايكص١
َعسف ١عٔ ْفط٘
ؼٌُ املطٛ٦ي١ٝ
اسذلاّ اآلخسٜٔ
ايعٌُ ايتعاْٞٚ
االٖتُاّ بايصَال٤
َػازن ١اآلخسٜٔ
االضتكالي١ٝ
ايتعاطف
ايتهٝف
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ذ

22
18

8.41
8.44

1.49
1.38

0.074

ذ

22
18

10.14
9.94

1.52
1.86

0.359

ذ

22
18

8.91
8.83

1.63
1.62

0.147

ذ

22
18

7.45
7.11

1.53
1.32

0.748

ذ

22
18

9.32
9.67

1.73
1.41

0.687

ذ

22
18

8.77
9.39

1.44
1.61

1.273

ذ

22
18

9.36
9.39

1.81
1.54

0.047

ذ

22
18

8.82
9.33

1.26
1.37

1.237

ذ

22
18

8.55
9.06

2.15
1.95

0.776

ذ

22
18

8.18
8.83

1.10
1.65

1.109

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ

ٜتطح َٔ اؾد )6 ( ٍٚايٓتا٥ر اآلت:١ٝ
 )1تٛدد فسٚم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢من ٛايعطالت ايهبرل ٠بني ايرنٛز ٚاإلْاخ
بدالي ١إسصا ،(0.01) ١ٝ٥إذ إٕ ايك ١ُٝايتا ١ٝ٥احملطٛب (3.186) ١أندل َٔ
ايك ١ُٝايتا ١ٝ٥اؾدٚي (2.724) ١ٝبدزد ١سس(38 (١ٜ
 )2ال تٛدد فسٚم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢دٛاْب ايُٓ ٛاألخس ٣بني اؾٓطني.
 )3إذٕ تسفض ايفسض ١ٝايصفس ١ٜيف تأثرل ايدلْاَر عً ٢ايُٓ ٛاؾطُ ٞاؿسنٚ ٞفل
َتػرل اؾٓظ (ذنٛز ،إْاخ ) ٚتكبٌ ايفسض ١ٝايبد ، H a : 1   2 ١ًٜبُٓٝا
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تكبٌ ايفسض ١ٝايصفس ١ٜيف ٚدٛد ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢من ٛايطفٌ ٚفل
َتػرل اؾٓظ يف ايُٓ ٛاملعسيفٚ ،ايًػٚ ،ٟٛاالدتُاع ٞاالْفعاي. H 0 : 1   2 ٞ
دد (7) ٍٚايك ١ُٝايتا ١ٝ٥يدالي ١ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر ؾٛاْب ايُٓٛ
سطب َتػرل ايف ١٦ايعُس (١ٜصػسٚ ،٣ضط ،٢ندل)٣
ايك١ُٝ
داْب ايُٓٛ

ايف١٦

سذِ

ايعُس١ٜ

ايع١ٓٝ

َتٛضط

امساف

ايتا١ٝ٥

َطت٣ٛ

َعٝازٟ

يًفسٚم بني

ايدالي١

ايف٦ات
اؾطُٞ

صػس٣

9

37.67

2.45

اؿسنٞ

ٚضط٢

16

37.31

3.17

صػس٣

9

32.67

4.15

ٚضط٢

16

36.44

3.03

صػس٣

9

37.11

5.21

ٚضط٢

16

41.18

4.18

االدتُاعٞ

صػس٣

9

68.89

11.27

االْفعايٞ

ٚضط٢

16

83.31

7.56

اؾطُٞ

ٚضط٢

16

37.31

3.17

اؿسنٞ

ندل٣

15

36.53

2.83

ٚضط٢

16

36.44

3.03

ندل٣

15

36.93

2.22

ٚضط٢

16

41.18

4.18

ندل٣

15

39.00

3.54

االدتُاعٞ

ٚضط٢

16

83.31

7.56

االْفعايٞ

ندل٣

15

82.60

8.02

املعسيف
ايًػٟٛ

املعسف٢
ايًػٟٛ

0.289
0.261
2.143
3.835
0.720
0.517
1.565
0.255

غرل داٍ
غرل داٍ
0.05
0.01
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ
غرل داٍ

ٜعٗس َٔ اؾد (7) ٍٚايٓتا٥ر اآلت:١ٝ
 )1ال ٜٛدد فسم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢ايُٓ ٛاؾطُ– ٞاؿسنٚ ٞايُٓ ٛاملعسيف بني
ايف ١٦ايصػسٚ ٣ايٛضط. ٢
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ٜٛ )2دد فسم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢ايُٓ ٛايًػ ٟٛبني ايف ١٦ايصػسٚ ٣ايف ١٦ايٛضط٢
بدالي ١إسصا (0.05) ١ٝ٥يصاحل ايف ١٦ايٛضط. ٢
ٜٛ )3دد فسم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢ايُٓ ٛاالدتُاع ٞاالْفعاي ٞبني ايف ١٦ايصػس٣
ٚايف ١٦ايٛضط ٢بدالي ١إسصا (0.01) ١ٝ٥يصاحل ايف ١٦ايٛضط. ٢
 )4ال تٛدد فسٚم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢دٛاْب ايُٓ ٛبني ايف ١٦ايٛضطٚ ٢ايف١٦
ايهدل. ٣
 )5إ ذٕ تكبٌ ايفسض ١ٝايصفس ١ٜيف ٚدٛد ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢من ٛايطفٌ بني
ايف ١٦ايصػسٚ ٣ايٛضط ٢يف ايُٓ ٛاؾطُ-ٞ

اؿسنٚ ،ٞاملعسيفٚ ،بني ايف١٦

ايٛضطٚ ٢ايهدل ٣يف دٛاْب ايُٓ ٛاؾطُ – ٞاؿسنٚ ،ٞاملعسيف ٚايًػ، ٟٛ
ٚاالدتُاع ٞاالْفعاي. H 0 : 1   2 ٞ
 )6تسفض ايفسض ١ٝايصفس ١ٜيف ٚدٛد ايفسٚم يف تأثرل ايدلْاَر عً ٢من ٛايطفٌ
ايًػٚ ،ٟٛايُٓ ٛاالدتُاع ٞاالْفعاي ،ٞبني ايف ١٦ايصػسٚ ٣ايٛضط٢
. H a : 1   2
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االستنتاجات :
يف ضْ ٤ٛتا٥ر ايبشح ميهٔ يًباسجني إٔ ٜطتٓتذا َا ٜأت: ٞ
 )1إٔ يًتعً ِٝايكا ِ٥عً ٢اإلزغاد اإلمنا ٞ٥تأثرل ٚاضح عً ٢دٛاْب من ٛايطفٌ .
 )2مل ٜعٗس يًدلْاَر تأثرل عً ٢ايُٓ ٛاؾطُ ٞاؿسنٚ ٞفل َتػرل اؾٓظٚ ،زمبا
ٜعٛد ذيو يٓكص يف بعض املٗازات اييت ٜفتكدٖا ايدلْاَر ،أ ٚزمبا يٓكص يف
ايتدزٜب ايهايف عًٖ ٢ر ٙايٓٛاس.ٞ
 )3أند ايدلْاَر إٔ من ٛاـصا٥ص ايػدص ١ٝيًطفٌ ٜتٛقف عً ٢املجرلات املٛدٛد٠
يف ايب. ١٦ٝ

التوصيات واملكرتحات :
 )1تطبٝل ايتعً ِٝايكا ِ٥عً ٢اإلزغاد اإلمنا ٞ٥يف تٓفٝر بساَر زٜاض األطفاٍ .
 )2تطٜٛس قدزات َٗٚازات َسبٝات ايسٚض ١يف اضتدداّ اإلزغاد اإلمنا ٞ٥يتعً ِٝطفٌ
ايسٚض.١
 )3إقاَ ١ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝملسبٝات ايسٜاض ،س ٍٛدَر اـط ١ايتعً ١ُٝٝباإلزغاد
اإلمنا ٞ٥ايكا ِ٥عً ٢األْػط ١املتٓٛعَ ١ع االضتفاد َٔ ٠املجرلات ايب ١ٝ٦ٝاملتٛفس.٠
 )4إدسا ٤دزاض ١عًُ ١ٝعٔ ٚدْٗ ١عس األضس ٠اي ١ُٝٓٝس ٍٛدٚزٖا باالغذلاى َع
ايسٚض ١يف تُٓ ١ٝغدص ١ٝايطفٌ.
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املراجع :
 .1ايسس ،ٛسٓإ ضعٝد أمحد )  (2001أثس بسْاَر عالدْ ٞفط ٞيتدفٝف ايسٖا
االدتُاع ٞعٓد طًب ١اؾاَع ،١زضاي ١دنتٛزا ٙغرل َٓػٛز ،٠داَع ١بػداد ،نً١ٝ
ايذلب. ١ٝ
 .2ايطٝب ،قُد عبد ايعاٖس(َ )1994بادئ عًِ ايٓفظ ايعاّ ،داز املعسف ١اؾاَع،١ٝ
اإلضهٓدز.١ٜ
 .3سبٝب ،فد ٟعبد ايهس (1996) ِٜايتكٚ ِٜٛايكٝاع يف ايذلبٚ ١ٝعًِ ايٓفظ ،ط
 ،1طٓطاَ ،هتب ١ايٓٗط ١املصس.١ٜ
 .4سذاش ،ٟضٓا ٤قُد ْاصس ) (2005زض ّٛاألطفاٍ ٚدالالتٗا يف ايتعبرل عٔ ايرات
يد ٣أطفاٍ َا قبٌ املدزض 6 -4 ١ضٓٛات ،املؤمتس اإلقً ُٞٝايجاْ – ٞيًطفٌ
ايعسبٚ ٞايفاعً ١ٝيف فتُع َتػرل ،نً ١ٝايبٓات ،داَع ١عني سلظ ،ايفذل6 َٔ ٠
 – 5فدلاٜس .ّ 2005
 .5شٖسإ ،ساَد عبد ايطالّ (  ) 1980ايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد ايٓفط ،ٞط  ،2ايكاٖس ،٠عامل
ايهتب .
 .6غًتص)ْ (1983عسٜات ايػدص ،١ٝتسمج ١محدي ٞايهسبٛيٚ ٞعبد ايسمحٔ ايكٝط،ٞ
بػداد ،املهتب ١ايٛطٓ.١ٝ
 .7عً ،ٟٛأمحد صاحل ( ٚ )2001اقع زٜاض األطفاٍ يف اؾُٗٛز ١ٜايٚ ١ُٝٓٝآفام
تطٜٛسٖآَ.ػٛزات َسنص ايدزاضات ٚايبشٛخ عدٕ .
 .8ايفك ،ٞساَد( )1983دزاضات يف ضٝهٛيٛد ١ٝايُٓ .ٛايهٜٛت ،داز ايكًِ.
 .9ايهبٝط ،ٞناٌَ ثاَس)  (1987بٓاٚ ٤تكٓني َكٝاع يطُات ايػدص ١ٝذات األٚي١ٜٛ
يًكب ٍٛيف ايهًٝات ايعطهس ١ٜيد ٣طال ايصف ايطادع اإلعداد ٟيف ايعسام ،زضاي١
دنتٛزا ٙغرل َٓػٛز ،٠ايعسام ،داَع ١بػداد ،نً ١ٝايذلب.١ٝ
 .10املٗد ،ٟأزلا ٤عبد اؿطني ) (2001أثس بسْاَر إزغاد ٟيف خفض قًل املطتكبٌ
يد ٣طايبات ايصف ايطادع اإلعداد ،ٟزضايَ ١ادطترل غرل َٓػٛز ،٠ايعسام،
داَع ١املطتٓصس ،١ٜنً ١ٝايذلب.١ٝ
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ًَشل ) ( 1
صٛزْٗ ٠ا ١ٝ٥ملكٝاع من ٛطفٌ ايسٚض١
اؾٓظ :

اضِ ايطفٌ :
ايف ١٦ايعُس:١ٜ
داْب
ايُٓٛ

ايُٓٛ
اؾطُٞ
اؿسنٞ

ايُٓٛ

ايػعب:١

ّ

ذنس

اْج٢

ايسٚض: ١
دٝد

ايطًٛى

1

ميػَ ٞطتكُٝا إىل األَاّ

2

ٜسدع َطتكُٝا إىل اـًف

3

ميػ ٞعً ٢خػب١

4

ٜكف عً ٢زدٌ ٚاسد٠

5

ٜكص ززلا عً ٢ايٛزق١

6

ٜصٓع غ٦ٝا َٔ ايصًصاٍ

7

خيٝط ٚزق ١باـٝط

8

ًٜصل فصٛصا عً ٢ايسضِ

9

ٜسَ ٞنس ٠إىل األَاّ

10

ًٜتكط نس ٠بٝدٜ٘

11

حيبٛ

12

ٜصسف

13

ْػاط٘ يف ايٓػاط اؿس

14

ْػاط٘ داخٌ ايصف

15

ْػاط٘ أثٓا ٤تٛاددَ ٙع اؾُاع١

16

ْػاط٘ عٓدَا ًٜعب َع شًَ٘ٝ

17

ٜعسف أعطا ٤دطُ٘
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18

ٜعسف األيٛإ األضاض١ٝ

19

ٜعسف أزلا ٤اؿٛٝإ

20

ٜعسف ٚضا ٌ٥ايٓكٌ

21

ٜعٝد ضسد قص ١اييت زلعٗا

22

ٜرنس غٗٛز ايطٓ١

23

ٜرنس أٜاّ األضبٛع

24

ٜعٝد أْػٛد ٠األغاْٞ

25

ميٝص أغهاٍ ٖٓدضَ( ١ٝجًحَ ،سبع ،دا٥س)٠

26

ميٝص أسذاّ كتًف( ١نبرلٚ ،ضط،
صػرل )

27

ميٝص بني أيٛإ غهٌ َعني

28

ميٝص صٛز ٠ايرنس عٔ األْج٢

29

ٜبشح عٔ غَ ٤ٞا

30

ٜٓفر يعب ١ايرنا٤

31

ٜٓفر يعب ١املهعبات

32

ٜٓفر مجع األغٝا ٤سطب األيٛإ

33

ٜسنص اْتباٖ٘ يًُعًُ١

34

ٜطتٛعب سدٜح املعًُ١

35

ٜطتٛعب َا تك ٍٛي٘ املعًُ١

ايُٓٛ

36

ٜطتٛعب سدٜح شَال٘٥

ايًػٟٛ

37

ٜتشدخ إىل املعًُ١

38

ٜتشدخ إىل أسد شَال٘٥

39

ٜتشدخ َع شَال ٘٥يف ايصف

40

ٜتشدخ َع فُٛع َٔ ١شَال٘٥

41

ٜعدل عٔ زأ ٜ٘يًُعًُ١

42

ٜعدل عٔ خدلات٘ اـاص١

43

ٜعدل عٔ زأ ٜ٘يصًَ٘ٝ

44

ٜؤغس عً ٢أخطا ٘٥يف سٌ َٛضٛع َا
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ايُٓٛ
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45

ٜهسز َا تكٛي٘ املعًُ١

46

ٜرنس َا تعٓ ٘ٝاملعًُ ١بعد إٔ تتشدخ

47

ٜهسز َا ٜك ٍٛي٘ شًَ٘ٝ

48

ٜرنس َا ايرٜ ٟعٓ ٘ٝشَ ً٘ٝيف سدٜج٘

49

ٜرنس ازل٘ بايهاٌَ

50

ٜرنس دٓط٘ ( ذنس أ ٚأْج) ٢

51

ٜرنس َٛقع ضهٓ٘

52

ٜرنس تازٜذ َٝالدٙ

االدتُاع53 ٞ
االْفعاي54 ٞ
55

ٜستب أيعاب٘ بعد إٔ ًٜعب
ٜستب أدٚات٘ بعد اضتعُاشلا
ٜطاعد شًَ٘ٝ

56

ٜعذلف بأفعاي٘ اـاط١٦

57

ٜطتُع يسأ ٟشًَ٘ٝ

58

ٜساعَ ٞػاعس شًَ٘ٝ

59

حيافغ عً ٢ممتًهات شًَ٘ٝ

60

مي ٌٝإىل اؿدٜح َع شًَ٘ٝ

61

ًٜعب َع أقساْ٘

62

ٜتبادٍ األدٚاز َع شَال٘٥

63

ٜتكبٌ َطاعد ٠شًَ٘ٝ

64

ٜطاعد شًَ٘ٝ

65

ٜطاعد شَ ً٘ٝايرٜ ٟعاْ َٔ ٞصعٛبَ ١ا

66

بعرل ممتًهات٘ يصًَ٘ٝ

67

ٜعط ٞفسص ١يصَ ً٘ٝيًٝعب

68

ٜطعد شَ ً٘ٝاؿصٜٔ

69

ٜٓتعس شًَ٘ٝ

70

ٜطاعد أقساْ٘

71

ًٜيب ساد ١شًَ٘ٝ

72

ًٜيب دع ٠ٛشًَ٘ٝ
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د/عبذانرحمن بهخٍر  ،د/أفرٌذا انعامري

فاعهٍة برنامج إرشادي نمائً فً نمو طفم ما قبم انمذرسة

73

ٜتكاضِ طعاَ٘ َع شًَ٘ٝ

74

ٜعرل أيعاب٘ يصًَ٘ٝ

75

ٜعرل أغساض٘ املدزض ١ٝيصًَ٘ٝ

76

ًٜبظ سرا ٘٥بٓفط٘

77

ٜرٖب إىل دٚز ٠املٝا ٙمبفسدٙ

78

خيتاز األيٛإ سطب زغبت٘

79

حيٌ َطأيَ ١ا مبفسدٙ

80

ٜٓصت يصًَ٘ٝ

81

ًٜعب َع أقساْ٘

82

ٜتشاٚز َع شَال٘٥

83

ٜتعًِ َٔ شَال٘٥

84

حيه ٞقص ١يصًَ٘ٝ
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نسخ انقرآن بانسنة
نظرية انىقىع ومنغ انجىاز
رؤية أصىنية في ضىء وجهة اإلماو انشافؼي
الدكتور /محمد سنان الجالل

أستاذ أصول الفقه المشارك
بكلية الشريعة والقانون
جامعة صنعاء
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د /محمد سنان انجالل
بدونة انكىيتىانؼمم

نسخ انقرآن بانسنة

نسخ القرآن بالسهة

نظرية الوقوع ومهع اجلواز (رؤية أصولية يف ضوء وجهة اإلمام الشافعي)
ملخص البحث :
أدرك علها١ي ااا ال ٥اا ٜ٤أٍ ألًص ااري أو اارال ب ااة ال ْلك اآر٘ اأػ اا ٙلا ا أ

الع ًا آال ااِ

ْْضعٓال قٓالعدّْ ،الع اوْال علاو الأًاشاري ْالوًصآع ْنعر اِ ظارسا أشاشاا أل تادر أل ٕاا
اياا ٙبااة ٘ رااد

ْالأاآع ْ ،ي ااٖ اااخ الأًصااري و علااو أواآم الأ رااِ ْعلاآى الأراار ٍ
تًاْأِ الأعلها ٜاأ تٕل ْالأ ةٕني ْتٓضٕح ظرْسِ ْأيٓالعِ.

ْن ااٌ ااني الأرل ااأا الأ ااا تًاْأل ااا علها١ي ااا ال ٥اا :ٜ٤يص ااري الأر اار ٍ اأص ااً ،ٙالو ا آالتر٘
ْال٧ياااد ْباااٍ تًاااْألو ألااا ااًُم علهااٖ شاالٕو عٕااد عااٌ الأ عت ا ْال٣ي تااار ألاارأٗ
الأعختٖ.
ْقد الظ ُر و َ ّ الأرلٕ ٙرأٗ ال٩ناى الأعاا عٖ الأا ٗ ٔا لخ

و أٍ الأصاً ٣ ٙتًصاري

الأرار ٍْ ،نااام هذ َا ال الأارأٗ هناااى أَاال الأصااً ٙأباد ااٌ يًةاال ْ عا

أَاال الأعلااوْ ،ر ااا

باٍ أل ال الأرأٗ طباأ ٍٓ ٔ ٣صل ٍٓ َ ال الوصل
ْقاد أرد ناٌ لاا٤م َا ال الأة اس أٍ أشاااَو رادر الزبُاد و الأٓواآم هذ ناا رأٔا أيااِ
السبااو ْالأت آالخً ،اْأ ا أْ ٣نعًاا ٚالأًصااري ْظاارْسِ ْأيٓالعااِ ْذباادو

عااد أ ا

عااٌ

يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ ْيصااخِ اأصااً ٙال٧يادٔاا ،ٙوااو باار أَااو الأً اااٝم الأااا
تٓواال هإُٔاااْ ،رأٔ ا أٍ رأٗ ال٩ناااى الأعااا عٖ َاآ ال٥واآخ و َ ا ّ الأرلاإ ،ٙبهااا أيااٖ
أل

ٓ ُ ٙظٕري ال٩ش٤ى ال اٌ تٕهٕا ٙالأاا تاً

علا ٚأياِ

ٔ ةا أٍ ظإٞا ناٌ الأرار ٍ

يصري صً ٤ ٙقر ٍ .
بهااا أيااٖ تٓواال هذ أٍ ضباال الشباا ٤هخااا َاآ و يصااري الأصااً ٙسب ااو الٔ٧اا ،ٙأنااا
هس٤ق الأرٓم أٍ الأصً ٙمي ٌ أٍ تًصري رشو الأرر ٍ ُٓ قٓم عٕد عٌ الأتٓالخ
ْالهلل الألادٗ هذ السبو ْالوٕصر ألُدٛ
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

صو الهلل الأربٌ الأريٕو

بدونة انكىيتىانؼمم

السبهد هلل رخ الأعاوني ،أِ السبهد بها ًٔةػٖ زبا٤م ْ ُاِ ْع إو شالكايِْ ،أوالٖ
ْأشلو عل ٚشٕد الورشلني ْهناى الو رني ،الوةعآ ربا ٙألعااوني ،شإديا ضبهاد ْعلا ٚأاِ
ْأو ا ِ ْنٌ تةعُو إيصاٍ هذ ٔٓى الأدٌٔ.
ْ عد ،إٍ الأًصري أِ أ ور ع ٕو ْلكٓر٘ اأػْ ،ٙناٌ وا او الَا و اِ علهاا ٜالوصالهني ناٌ
أدٍ الأت ا  ٙال ،ٜ٤ ٥رد باٍ علو الأًاشري ْالوًصٓع ْنعر ِ ظرسا أشاشإا أل تادر
أل ٕااا ْالواآالع
الأ ر ااِ

لاا ٤عااٌ الأ إَٔاال ورتةاا ٙالُ ٣ااادْ ،ي ااٖ اااخ الأًصااري و علااو أواآم

ايا اا ٙب ااة ٘; ه تًاْأا ااِ ال٥و اآإٍٔٓ اأ تا اإل ْالأ ة اإني ْتٓضا اإح ظا اارْسِ

ْأيٓالعِ.
ْنااٌ ااني الأرلااأا الأااا الَا و ُااا ال٥واآإٍٔٓ نًا يعااأ٘ أواآم الأ رااِ  :يصااري الأراار ٍ
اأصً: ٙالو ٓالتر٘ ْال٧يادْ ،قد تًاْم ال٥وٓإٍٔٓ َ ال الوٓضٓع جرد تاى ْنًُجٕ ٙعلهٕاٙ
عٕد٘ عٌ الأ عت ْال٣ي تاار ألاً ض ،ضبا هني واا واح ناٌ الأادإٔلْ ،ناا ٔلٕاو

اياٙ

الأرر ٍ ْنراى شٕد الشبلو ول ٚالهلل علِٕ ْشلو.
ْقد الظ ُر و َ ّ الأرلٕ ٙرأٗ ال٩ناى الأعاا عٖ ن٢شاض علاو ال٥وآمْ ،بااٍ أاِ رأٗ
ًٔة ٟعاٌ شاع ٙعلهاِ ْمآ ن اي اِْ ،ر اا لاأ اِ ٕاِ الأ ا ٍْ ،أ اٌ أا

دإٔال وا ٙ

ْع٤نا ٙوادق وصا ٘ علهاًٝاا ال ٥اا ٜ٤الأا ٌٔ  ٔ ٣رٕادٍْ اوا َ ْ ٔ ٣عتاةٍٓ ألاارأٗ،
هخا َٓ السبو ْ ُ ُوْ ،رضا الهلل غأ ُو .
ْوا باٍ أل ال الوٓضٓع أَهٕ ِ الأةاأػ ٙراد رأٔا أٍ أدأاٖ ٕاِ ادأٓٗ ْأٍ أشااَو ٕاِ
ردر الش كاعاْ ،يصيب أيٖ أرد الأٓوٓم هذ السباو ،اإٍ أواة

هاٌ الهللْ ،هٍ ألكاأ

هين ْنٌ الأعٕكاٍْ ،أش ػ ر الهلل نٌ الأٓقٓع و الأسألْ ،نٌ بل لكأ ْللل .
ْقد الظ هل الأة س عل ٚمتُٕد ْو٤و ٙنةايس :
أنا الأ هُٕد رد ًٕ

ِٕ إػباز نعً ٚالأًصري ْظرْسِ ْأيٓالعِ .

ْأنا الوة س الْ٥م رد ذبدو
ْالوة س الأ ايٖ ذبدو

ِٕ عٌ يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓتر٘ .

ِٕ عٌ يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ. ٙ
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د /محمد سنان انجالل

ىانؼممذبدو
انكىيت اأس
بدونةس ال أ
ْالوة

نسخ انقرآن بانسنة

ٕاِ عاٌ ذبرٕاو نا َ ال٩نااى الأعاا عٖ و يصاري الأرار ٍ اأصاًٙ

ْضبل الشب. ٤
وو ل ه الأة س اأرأٗ الوخ ار ْأَو الأً اٝم الأا تٓول هإُٔا .
ْأشااأم الهلل عااس ْ اال أٍ ػبعاال َ ا ال الزبُااد لاأتااا أٓ ُااِ الأ اارٔو هيااِ يعااو الواآذ ْيعااو
الأًت .
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل
بدونة
ىانؼممالهسخ وشروطه وأنواعه
انكىيتمعهى
متهيد :يف

أوال :النسخ لغت:
ٔكلو الأًصري و الألػ ٙعل ٚعد٘ نعاٍ :
ٔكلو ْٔرالد ِ ال ٩كام ْال٩زالأ ،ٙهناا هذ غا

ادم بهاا ٔراام :يصاخ الأارٔح واار الأادٔار

عً ٚغ تُاْ ،نٌ َ ال قٓم الهلل ل ْعًٕ { ٤صري الهلل نا ٔلراٖ الأعإكاٍ }(السبام ،)52
ْهنا هزالأ ٙهذ دمٕ ،سالم ظْٖٔ ٜراى لر نرانِْ ،نٌ َا ال قآم الأعارخ :يصاخ الأعاهض
الأ االْ ،الوعًاا : ٚأ َة ا الأ اال ْيل ا ضبلااِْ ،و الأراار ٍ الأ اارٔو {نااا يًصااري نااٌ ٔاا ٙأْ
يًصُا يأ خب نًُا أْ ن لُا} (الأةرر٘  ُ )106ال هذ دم(. )1
ْٔكلو الأًصري و الألػا ٙأٔلاا علا ٚتةادٔل الأعاٖ ٜناٌ الأعاَْٖ ٜآ غا ّ ،بهاا ٔكلاو
عل ٚيرل الأعٖ ٜناٌ ن ااٍ هذ ن ااٍ َْآ َآ(ٔ )2راام يصاخ الأ ااخ أٗ يرل اِ ْ ،اا ٜو
الأرر ٍ {:هيا بًا يص ًصري نا بً و تعهلٍٓ} (الزباوٕ.)29 ٙ
اوعً ٚالألػٓٗ ألًصري ٔدْر ني ال ٩كام ْال٩زالأْ ٙالأًرل ْالأ ٓٔل(. )3
ْال٥واآإٍٔٓ ْق اآال علااَ ٚا ٌٔ الوعًاإني الألػاآٔني ألًصااري "ال٩زالأااْ ٙالأًراال" ال ل ا
أي ارَو و أُٔها ٔع و الوعً ٚال٥ولٖ أا"الأًصري":
اارأ ٛال٥ب اارٍْ أٍ الأًصااري يرٕراا ٙو ال٩زالأااْ ٙال٩عاادالى ،صباااز و الأًراالًٕ ،هااا َا
لاارٍْ هذ أيااِ يرٕراا ٙو الأًراال ْالأ ٓٔلًَْ،اااك نااٌ الل ااار أيااِ نع ا ك ااني الوعًاإني
الظ البا أ

ٕا

()4

ْق ااد الرت ااأ ٛال ااٌ رَ اااٍ( )5أٍ الأًصا اري و الألػ اا ٙيرٕر اا ٙو ال٩زالأ اإً ،ٙه ااا يرٕر ااِ و
الأعرع :الأًرل ْالأ ٓٔل

()6

 - 1لسان العرب  61/3والقاموس احمليط 281 /1
 - 2لسان العرب 61/3

 - 3ادلصباح ادلنري  603 -602/2وادلعجم الوسيط 917/2
 - 4ادلستص ف ف ف ف

 107/1واحملصف ف ف ففو  419/3-1وهناي ف ف ف ف الو ف ف ف ففو  2214-2213/6والبحف ف ف ففر احملف ف ف ففيط  63/4وشف ف ف ففرح

الكوكب525/3

 - 5أمحد بن علي بن حممد فقيو أ ويل برع يف ادلذىب الشافعي،من تصاني و الو و إىل األ و تويف سن 520ىف
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ال٥و اآإٔني هذ أٍ الشب اا ًَ ٤ااا أ

بدونة اادانكىيتَااىانؼممعاا
ْق

ااٖ ( َ ْ )7ا

عل ااُو هذ أي ااِ

نعًاآٗ ًٔااةين علٕااِ اآالز الأًصااري اا ٤اادم ،هااٌ قااام :يرٕراا ٙو ال٩زالأاا ٙصباااز و الأًراال
ٓزّْ،نٌ قام :يرٕرُٕ ٙها نًعِ.

()8

ثانيا :النسخ اصطالحا :
الل ل

عةاارال ال٥وآإٔني و تعرٔال الأًصاري الواك٤يا ٔ ٣ْ ،ااد ٔصالو تعرٔال ناٌ

تعرٔ اتُو نٌ هظ ا ٣ترد علِٕ .
ْأظُر تعرٔال ألًصاري الل اارّ رُآر ال٥وآإٔني(َ )9آ تعرٔال الأراضاٖ الأةااق٤يٖ

()10

يٕس عر ِ أيِ :
"الشبكاااخ الأاادالم علاا ٚالرت اااع السب ااو الأ ا ا
وا ا نع تراللِٕ عًِ"

اشبكاااخ الو راادى علاا ْ ٚااِ أاآ ّ٣أ اااٍ

()11

ْقا ااد الرتلا اا َ ٚا ا ال الأ عرٔا اال ال٩نا اااى الأػسالأا ااٖ( )12و الوص ت ا ا ْ )13(ٚال٧نا اادٗ( ) 14و
ال٩ي اى(ْ )15نع أٍ ال٧ندٗ الرتلاّ ْدال ع عًِ ْأ ااخ عاٌ الٔ٩ارالدال الأاا ْ ُا أاِ ،أ ًاِ

ترمجتو يف وفيات األعيان  99/1طبقات ابن السبكي  30/6شذرات الذىب 61/4

 - 6الو و إىل األ و 5/2

 - 7اإلحكام لآلمدي 237/2
 - 8البحر احمليط 64-63/4

 - 9شرح الكوكب ادلنري 526/3

 - 10أبوبكر حممد بن الطيب بن حممد بن جع ر البفاالين البصفري ادلفتكلم ادلشاوراتصفد فودة ااسفتنباط وكفان ورعفا زاىفدا مفن
تصاني و التقريب

واإلرش ففاد يف أ ففو ال ق ففو وإعج ففاز الق ففر ن ت ففويف س ففن 403ى ف ف 0ترمجت ففو يف وفي ففات األعي ففان  269/4والعف ف 86/3

والبداي والنااي 350/11

 - 11نسبو إىل الباالين مجف مفن األ فولين مفنام ابفن برىفان والبيافاوي والمفدي والقفرايف والهركشفي و فريىم يراجف الو فو إىل
األ و 7/2

وادلنا ف ففاج مف ف ف هناي ف ف ف الس ف ففو  548/2واإلحكف ف ففام لآلم ف ففدي 238/2وشف ف ففرح تنق ف ففي ال صف ف ففو ص 202/والبح ف ففر احملف ف ففيط
للهركشي 65/4ورسوخ األخباريف
منسوخ األخبار للجع ي ص130/

 - 12أبوحامد حممد بن حممد الغهايل ال قيو الشافعي،تتلمذ عل اجلويين و ند العديد من ادلصفن ات منافا ادلستصف  ،وادلن،فو ،
يف األ و والوسيط
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د /محمد سنان انجالل
ىانؼمم
انكىيت أ
بدونة"ْنع
قام :

نسخ انقرآن بانسنة

اوخ ار و ذبدٔدّ أٍ ٔرام :الأًصري عةار٘ عٌ لكاخ الأعاارع الواايع ناٌ

الش هرالر نا وة نٌ ي و لكاخ ظرعٖ شا و"

()16

بها أٍ الأع الزٗ( )17نام هذ تعرٔل الأةاق٤يٖ ْب ال ال ٌ السبا

(ْ )18يا

تعرٔ اِ:

"ر ع السب و الأعرعٖ دإٔل ظرعٖ ن ألر"(. )19
ًَْااك الع الضاا علاَ ٚا ال الأ عرٔال الأا ٗ الل اارّ الأةااق٤يٖ ْناٌ تةعاِ ناٌ رُاآر
ال٥وٓإٔني بها أٍ ًَاك ردْدال عل ٚتل

ال٣ع الضا إٔص صبام حب ًا (. )20

ْنااع تعاادد ْاللا  ٤عةااارال ال٥واآإٔني و تعرٔاال الأًصااري ه ٣أٍ غاأا تلا

الأ عرٔ ااا

تْ٢م هذ ْ ُ ني :
الْ٥ذ ٔ :اار ٛأواا ا ُا أٍ الأًص ااري" ر ااع" َْاا ّ َ ااٖ ْ ُ اا ٙالأة اااق٤يٖ ْر ااع باا

ن ااٌ

ال٥وٓإٔني(. )21

والبسففيط و ريىففا 0تففويف سففن 505ىف ف ترمجتففو يف وفيففات األعيففان  216/4وطبقففات الشففافعي للسففبكي  191/6وشففذرات
الذىب 10/4

 - 13ادلستص

107/1

 - 14علي بفن أ علفي بفن حممفد بفن سفاي ال قيفو األ فويل مفن مصفن اتو :اإلحكفام يف أ فو األحكفام وأبكفار األفكفار و ريىفا تفويف
سن 631ىف ترمجتو يف
طبقات األسنوي  137/1وحسن احملاضرة  541/1البداي والنااي 140/13

 - 15اإلحكام 238/2

 - 16ادلرج السابق 240/2

 - 17إبراىيم بن علي بن يوسد ال قيو الشافعي أحد األئمف األعفينم فند العديفد مفن ادلصفن ات منافا ادلافذب والتنبيفو يف ال قفو
والتبصرة واللم يف أ و

ال قو 0تويف سن 476ىف ينظر وفيات األعيان  29/1والبداي والنااي  124/12وطبقات السبكي 215/4

 - 18عثمان بن عمر بن أ بكر بن يونس ال قيو ادلالكي برع يف ال قو والعربي والقرا ت مفن مصفن اتو الكافيف يف النحفو وادلنتاف
وخمتصره يف األ و

تويف سن 646ىف ينظروفيات األعيان  241/3وبغي الوعاة  134/2والنجوم الهاىرة 360/6

 - 19خمتصر ابن احلاجب م شرح العاد185/2

 - 20ينظر احملصو  425/3-1واإلحكام لآلمدي 238/2ورسوخ األخبار131
 - 21ادلستص ف ف

107/1واللم ف ف ص 55/وروض ف ف النف ففاةرم نهى ف ف اخلف ففاطر  190-189/1وهناي ف ف الو ف ففو للص ف ف ي اذلنف ففدي

 2228/6والبحر ا حمليط64/4
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وا ا ُا أٍ الأًصااري " ٕاااٍ" َْا ّ ْ ُاا ٙهناااى السباارنني الزباآٔين( ْ )22خاار
ىانؼمم
انكىيتار ٛأ
بدونةأ : ٙا
الأ ايٕا
الأدٌٔ الأرالزٗ(ْ )23الأةٕلاْٗ(ْ )24ال٥ش ا أ ٖ هش اق ال٩ش رالٕٝين(ْ )25غ َو(. )26
ْقااد قااام ال٥شاآًٗ( )27عااٌ باآٍ الأًصااري ٕايااا ":الل ااارّ الوتااًل –الأةٕلاااْٗ – َْاآ
نر لاا ٚالل ٕ ااارّ – الأ ارالزٗ – و الحملت اآم أ ً ااِ الل ااار و الوع ااا أٍ الأًص ااري عة ااار٘ ع ااٌ
ال٣ي ُاْ ٜي

أ

 ٙالأةٕاٍ "

()28

ْقد قام ال ٌ الأصة ٖ( )29عر تعرٔ اِ الأًصاري  ":اإٍ الأ عاا ر اني الأ عارٔ ني هخاا َآ
الأر ع ْالأةٕاٍ"(.)30

وأ

 - 22عبفد ادللفب بفن عبفد بففن يوسفد اجلفويين الشفافعي ادلت فق علف إمانتفو جفاور دكف وبادلدينف يففدرس وي ف و فند العديفد مففن
ادلصن ات مناا الشامل يف

أ ففو الففدين والرىففان يف أ ففو ال قففو و ريىففا تففويف سففن 478ىف ف ينظففر وفيففات األعيففان  167/3والع ف 291/3وطبقففات

األسنوي409/1

 - 23حممففد بففن عمففر بففن احلسففن ال فرازي ال قيففو الشففافعي ففند العديففد مففن ادلصففن ات مناففا :ت سففري القففر ن وادلعففاي واحملصففو يف
أ و ال قو و ريىا تويف

سن 606ىف ترمجتو يف وفيات األعيان  248/4وطبقات السبكي  81/8والبداي والنااي 55/13

 - 24عبفد

بفن عمففر بفن حممفد البياففاوي نا فرالدين ال قيففو الشافعي ،فند العديفد مففن ادلصفن ات منافا :مناففاج الو فو وأنففوار

التنهيل والغاي القصوى
و ريىا 0تويف سن 685ىف ينظر طبقات السبكي  157/8وبغي الوعاة  50/2وشذرات الذىب 392/5

 - 25إبراىيم بن حممد بن إبراىيم ااس رائيين الشافعي 0من مصفن اتو جفام احللفي يف أ فو الفدين والتعليفق يف أ فو ال قفو تفويف
سن 418ىف 0
ترمجتو يف وفيات األعيان  28/1والبداي والنااي 24/12

 - 26ودمن ما إليو ابن حهم والقرايف  0ينظر اإلحكام ابن حهم  59/4وشرح تنقي ال صو ص303/

 - 27عبد الفرحيم بفن احلسفن بفن علفي األسفنوي ال قيفو ال قيفو الشفافعي مفن تصفاني و :هنايف السفو شفرح ادلنافاج وادلامفات و ريىفا
تويف سن 772ىف
ينظر الدرر الكامن  463/2والنجوم الهاىرة  114/11وبغي الوعاة 92/2

 - 28هناي السو 550-548/2

 - 29تففاج الففدين عبففد الوىففاب بففن علففي بففن عبففد الكففايف السففبكي الشففافعي كففان فقياففا الففوي احلجف  0مففن مصففن اتو  :مجف اجلوامف
واإلهباج وطبقات الشافعي
تويف سن 771ىف ينظر الدررالكامن  39/3وحسن احملاضرة  328/1والبدرالطال 410/1

 - 30اإلهباج 247/2
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ىانؼمم عًد ال٥وٓإٔني  :أٍ لكاخ الهلل تعاذ تعلو اأ عال حبٕاس أآ ٣سرٔااٍ
انكىيتالأر ع
ْنعًٚ
بدونة
الأًاش ااري أ اااٍ اقٕ ااا ه ٣أي ااِ زالم أكرٔ اااٍ الأًاش ااري(ْ )31ن ل اآال أ ا أ
اأ صااري ،ااإٍ أ ا

ر ااع ي ااو ال ٩ااار٘

ٔ ااارق زْالم ي هُااا ايرلااا ٜناادتُا ،ااإ ال باي ا ظااُرال ٔص ا ٕل

صخُا ه ال اليرل ٚالأعُرْ ،أ ٌ مي ٌ صخُا و أوًا ٜالأعُر  ٍ٥ظأيُا أٍ تدْى(. )32
ْ ٔ اارت

الأر اارالو( )33رب ااِ الهلل َا ا ال الأ ه ٕ اال ر ااد ق ااام" :الزبهاع اا ٙميًع اآٍ َا ا ال

الأ عةِٕ ْٔرٓأٍٓ هٍ الهلل تعاذ ٔعلو ال٥ظٕا ٜعل ٚنا َٖ علٕاِ لآ بااٍ السب او دالٝهاا و
ي ض ال٥نر أعلو دْالنِْ ،أٓ علو دْالناِ أ عا ر يصاخِ ،اإٍ لا ٤الوعلآى ضباام و يرًاا
ٕاال و الأعلااو الأراادٔوْ ،ب ا أ

باال نااا علهااِ الهلل تعاااذ ُاآ طبااو عًااِ اااأ ٤ى

الأً صايْٖ ،لو الهلل تعاذ ودق ٔص ٕل الشبلل ِٕ ،لٓ ألو عٌ دْالنِ تعا ر يصاخِ،
ْب ال أٓ ظرعِ دالٝها أ ااٍ تعااذ قاد أرالد دْالناِ ٥ياِ ناٌ رلا ٙالأ اًٝاا ْ ،أآ أرالد دْالناِ
الأدْالىْ ،يًٕ ٔ ٞع ر الأًصريْ ،أٓ ْقع الأًصري أاسى طباأ ا ٙوا ٤وا ا هلل تعااذ

أٓ
ْأ

ضبام "

()34

.

ْنعً ٚالأةٕاٍ عًد ال٥وٓإٔني  :أٍ الشبكاخ الْ٥م أِ غأا ٙو علاو الهلل تعااذ ،ااي ُٚ
عًدَا أ التِ و أ
الأ علو.

الأٓق وو يتل عادّ ي او لارْ ،السبتآم ْال٣ي ُاا ٜرال عااٍ هذ

()35

ْأ٪نااى الأصرلصاٖ( )36رباِ الهلل راع ْ ٕااِ اني الأ صا ٌٔ ،يٕاس الع او أٍ الأًصااري
السب او حب او لار و يرًاا علاٚ

ٕاٍ ود٘ السب و الوًصٓع و يو الأعارعْ ،تةدٔ ٤أا أ
 - 31احملصو  430 / 3-1وهناي الو و  2228/6وهناي السو 548/2

 - 32روض الناةر م نهى اخلاطر  190 -189/1وشرح تنقي ال صو ص302/

 - 33شففااب الففدين أمحففد بففن إدريففس الصففنااجي ادلففالكي كففان بارعففا يف ال قففو واأل ففو 0مففن مصففن اتو :ن ففائس األ ففو يف شففرح
احملصو وتنقي ال صو
وشرحو تويف سن 684ىف ترمجتو يف الديباج ادلذىب  236/1وادلنال الصايف215/1

 - 34شرح تنقي ال صو ص203/

 - 35احملصو  431 /3-1وهناي السو  549/2وهناي الو و 2228/6

 - 36حممففد بففن أمحففد بففن أ سففال السرخسفي ال قيففو احلن ففي مففن تصففاني و  :ادلبسففوط يف ال قففو وكتففاب يف األ ففو عففر بف ف أ و
السرخسي ت 438ىف

ترمجتو يف ال وائد الباي يف تراجم احلن ي  158/وال ت ادلبن يف طبقات األ ولين 265 -264/1
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ىانؼممعًديا أٓ
نعلٓنا
انكىيت
باٍ
نابدونة
ال ٥ال و ياو نااٌ َآ عااا

نسخ انقرآن بانسنة

ًٔسم الأًاشريْ ،ن ل الأصرلصٖ أا أ
عٓالقا ال٥ناآر ٍ٥ ،الور آم نٕا

اأر ال ،إياِ الي ُااٜ

أ لاِ اا ٤ظا ْ ،أ ااٌ و

يو الأراتل عل علِ ًأ ٙعل ٚنعً ٚأيِ ٔع و و يرِ ي ٔ ٚصا ٓ
نع أٍ أ

نٓ

ا ٥ل الوًتٓ

اِ الأرتاا ،

علِٕ و قٓأِ تعاذ { :إ ال ا ٜأ لُو ٔ ٣صا ألرٍْ

شاعٔ ٣ْ ٙص ردنٍٓ} (ال٥عارال  ) 34واو قاامْ :ناٌ ُاو الأ ةادٔل ُا ّ الأتا  ٙعار أياِ
إٔض ِٕ نٌ هُٔاى الأةدال ٜظٖ.)37(ٜ
ْٔررخ ناٌ َا ال الأ ٓ ٕاِ تٓ ٕاِ الأرارالو ه رأ ٛأٍ السب او بااٍ دالٝهاا و الع رادياا٣ ،
و ي ض ال٥نر ،اأًاشري نسٔل ألدْالى و الع ةاريا ٣ ،و ي ض ال٥نر(. )38
ْقا ااد أب ا اار ال٥وا اآإٍٔٓ نا ااٌ ال٣ع الضا ااا ْالوًاقعا ااا أ ا اال ْ ُا اا ٙنا ااٌ الأا اآ ُ ني
الو ردن ني ْأساأٓال و أ

ا ؽبلٓ و أب رّ عٌ الأ اٝد٘(. )39

ثالثا  :شزوط النسخ
الظ ا ا الأعلهااا ٜظاارْسا أت ا  ٙالأًصااريًَْ ،اااك ظاارْا ن ااو علُٕااا ااني الزبهُاآر
ًٕها تٓ د ظرْا الل ل

ُٕا أي ارَو .

ًَْ اااك تعل ااو ْوٕ ااو أع اارْا الأًص ااري ُ ا ال الوٓض اآع الأاا ٗ ية ااِ َْ اآ يص ااري الأر اار ٍ
اأصً ،ٙناٌ يٕاس عارج ْ ُا ٙالأعلهاا ٜو الظا الا بآٍ الأًاشاري ن ال الوًصآع أْ أقآٛ
نًِ ،إ ال الع و َ ال الأعرا إٍ يصري الأرر ٍ اأصً ٙمي ًع نٌ يٕس هٍ الأصً ٙأقال در اٙ
نااٌ الأراار ٍ ،اال ي اا ٚن آالتر الأصااً ٙالأًةٓٔاا ٙإٔص ا و در اا ٙالأراار ٍ نااٌ يٕااس اليركاااع
الأ ٓالتر و لر الأصًد .
وااو هٍ نااٌ الظا ا َا ال الأعاارا ًٔةػااٖ أٍ  ٣ػبٕااس يصااري الو آالتر ا٧يااادُ ،اال باااٍ
ألاا ال الأع اارا أو اار و ْ ُ اا ٙالأر اااٝلني ااازبٓالز ْعدن ااِذ َاا ال ن ااا ش ااً ةًِٕ أوً ااا ٜع اارج
الوٓضٓع.
ْشأ دأ و َ ال الوة س بر ظرْا الأًصريْ ،أَهُا نا ٔلٖ:
 - 37أ و السرخسي 54/2

 - 38شرح تنقي ال صو 303/

 - 39ينظر هناي الو و للاندي  2228/6والبحر ادليط 64/4
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الوًصٓع ي ها ظرعٕا  ٣عرلٕا .
ىانؼمم
انكىيتٍٓ
بدونةأٍ ٔ
أْ:٣
وايٕ ااا  :أٍ ٔ اآٍ الأًاش ااري نً ت اا ٤ع ااٌ الوًص اآع ن ااألرال عً ااِ ،ااإٍ الورا ا ٍ باأع اارا
ْالأت ْ ٙال٣ش ًأ ٣ ٜصه ٚيصخا ْهخا َٓ ربتٕ .
واأ ا  :أٍ ٔ ٍٓ الأًصري خبكااخ ظارعٖ ،أناا الرت ااع السب او آ الو لال أْ ًٓياِ إياِ ٣
ٔصه ٚيصخا .
رال عا :أٍ  ٍٓ ٔ ٣الوًصٓع نرٕادال ٓقا  ،لآ بااٍ با أ

اإٍ اليرلااْ ٜق اِ الأا ٗ قٕاد

ِ  ٍٓ ٔ ٣يصخا أِ.
لانصااا  :أٍ ٔ اآٍ

ااا ػباآز يصااخِ ،اأ ٤اادلل الأًصااري أواال الأ ٓيٕااد حب اام;  ٍ٥الهلل

تعاذ أماْ ِٝوا اتِ

ٔاسم ْٔ ٣اسالم(ْ ،)40با ال ناا علاو ااأً

أياِ ٔ أ اد ْ ٔ ٣أقا ،

اأ ٤دللااِ يصااري بعاارٔع ًا َ ا ّْ ،نااٌ ًَااا ٔعلااو أيااِ  ٣يصااري و ال٥لةااار ه  ٔ ٣تاآر
ْقٓعُا عل ٚل ٤نا ألو ِ الأتادق.

()41

شادشا  :أٍ ٔ ٍٓ الأًاشري أقٓ ٛنٌ الوًصٓع أْ ن لِ إٍ باٍ أضعل نًاِ

ًٔصاخِ; ٍ٥

الألعٕل ٔ ٣سٔل الأرٓٗ.
َْا ال الأعاارا الظا سِ رااع نااٌ ال٥واآإٔني
قٓأِ عٌ َ ال الأعرا َْ" :ال
ًٔصخٓال ي

()42

رااد يراال الأسربعااٖ( )43عااٌ هأ ٕااا

()44

ا قل ِ ٚالأعرل ل دم ال٩رااع علٕاِ; اإٍ الأتا ا ٙ

الأرر ٍ خبو الأٓاليد"(. )45

 - 40ينظر ادلستص

 121/1واإلحكام لآلمدي  245/2والبحر احمليط  78/4وإرشاد ال حو 186/

 - 41البحر احمليط  78/4وإرشاد ال حو 186/

 - 42الكوكب ادلنري  529/3ورسوخ األحبار 135/
 - 43حممد بن هبادر بن عبد

الهركشي عاش يف مصر ودرس عل علمائاا و ند العديد من ادلصفن ات منافا  :البحفر احملفيط يف

األ و وال ىان

يف علففوم القففر ن وتشففنيد ادلسففام شففرح مجف اجلوامف و ريىففا تففويف سففن 794ى ف ترمجتففو يف يف الدررالكامنف 18-17/4

وشذرات الذىب335/6

 - 44علي بن حممد بن علي الط ي الشافعي ادلعرو بإلكيا اذلراسي ،أحد فحفو العلمفاف فقافا وأ فوا وح ظفا للحفدي  0تفويف
سن 504ىف

ترمجتو يف وفيات األعيان  448/2وطبقات السبكي  231/7وشذرات الذىب 8/4
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ىانؼممن اااى الأػسالأ ااٖ نااام هذ الع ة ااار َ ا ال الأعاارا ر ااام ٔ ٣ ":عاا ا أٍ ٔ ٓي ااا
انكىيتأٍ ال٩
بهااا
بدونة
يتااني قاااسعني; ه ػباآز يصااري لااو الأٓاليااد خبااو الأٓاليااد ْ اااو ٓالترْ ،هٍ باااٍ  ٣ػباآز
يصري الو ٓالتر خبو الأٓاليد"(. )46
أ ٓ ٔعل ٚالأ رال )47(ٜعل ٚالظ السِ(ْ )48يرلاِ أ آ الشبكااخ( )49عاٌ أب ار السبًا لاٙ

ْي
ْقامْ" :يا

أوا ا ًا أٍ ٔ آ ٍ الأًاشاري ن ال الوًصآع أْ أقآ ٛنًاِ ْ ٔ ٣آٍ أضاعل نًاِ

بخو ال٧ياد و يصري الأرر ٍ(. )50
ْقااد عاارج الأراارالو نٓضاآع الأًصااري اأ عاال وااو أْرد الش عا ا ٣رااام  ":قااام الأعلهااا:ٜ
نٌ ظرا الأًاشري أٍ ٔ ٍٓ نصأْا ألهًصٓع أْ أقْٓ ،ٛالأ عل أضعل "(. )51
ْالأ ٗ ُٔهًا نٌ ي

الأررالو أيِ يص هذ الأعلها ٜالظ الا نصاْال٘ الوًصٓع ألًاشري .

أنااا ال٧ناادٗ رااد باار ظاارْا الأًصااري الو ااو علُٕااا ْ ٔ ا بر نًُااا َ ا ال الأعاارا،
ْعًد نا عرج الأعارْا الوخ لال ُٕاا
أٍ

ٔاً

وارالي ٙعلا ٚعادى الظا السِ راد بار

ااا الل لاال ٕااِ  :أٍ ٔ اآٍ يصااري الأراار ٍ اااأرر ٍ ْالأصااً ٙاأصااًْ ٙأٍ ٔ اآٍ الأًاشااري

ْالوًصاآع يتااني قاااسعني ،وااو قااام ":ااإٍ أا

بلااِ طب لاال ٕااِ ْالسبااو أٍ َا ّ ال٥ناآر

غ نع و٘"(. )52

 - 45البحر احمليط 79/4
 - 46ادلستص

122/1

 - 47حممففد بففن احلسففن بففن حممففد بففن خلففد القاضففي أبففو يعل ف ال فراف فقيفو أ ففويل و ففد بالهىففد والففورع مففن مصففن اتو  :العففدة يف
أ و ال قو وإبطا احليل

و ريىا تويف سن 458ىف ينظر تاريخ بغداد  256/2وطبقات احلنابل  193/2والبداي والنااي 94/12

 - 48العدة 768/3

 - 49حم وظ بن أمحد بفن احلسفن أبفو اخلطفاب الكلفوذا تتلمفذ علف أ يعلف ال فراف مفن تصفاني و  :التمايفد يف األ فو تفويف سفن
510ىف ترمجتو يف

طبقات احلنابل  258/2والبداي والنااي  180/12وشذرات الذىب 88/5

 - 50التمايد أل اخلطاب 341/2
 - 51شرح تنقي ال صو 294
 - 52اإلحكام 245/2
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممال٧ندٗ
انكىيت أٍ
ْٔ٤ي
بدونة
الو و علُٕا بها
الأًاشري ْالوًصٓع

اً

واراليًَ ٙاا علاَ ٚا ال الأعارا ْ ٔدر اِ و الأعارْا

ٔدر ِ و الوخ لل ُٕاْ ،عل ٚالأارغو أياِ عال ظارا الأركعٕا ٙو
ٔ ٣عاين دلآم َا ال الأعارا ًَاا ُآ ٔعا

ا الل لل ِٕ ه ٣أٍ أ

هذ اآالز يصااري ال٧ياااد أ٨ياااد َْهااا يتاااٍ غ ا قاااسعني َْ ،ا ال نااا واار ااِ الأػسالأااٖ و
عةارتِ الأصاأ  ٙالأ بر يٕس ي

علا ٚأياِ ٔ ٣عا ا أٍ ٔ ٓياا يتاني قااسعني; ه ػبآز

يصا ااري لا ااو الأٓاليا ااد خبا ااو الأٓاليا ااد ْ ا اااو ٓترْ ،هٍ با اااٍ  ٣ػبا اآز يصا ااري الو اآالتر خبا ااو
الأٓاليد(. )53
رابعا :أنواع النسخ:
ٔ ا بر ال٥واآإٍٔٓ أٍ ألًصااري أيٓالعاااْ ،شااأ بر َ ا ّ ال٥ياآالع هرااا ٣ي اا ٚأواال هذ
الأًٓع الأ ٗ َٓ نٓضٓع درالش ًاْ ،أٌ أتٓشع و ت تٕل الشب ٤و َا ّ ال٥يآالع ،ي ارالن ٍ٥
الأرص ااو الوع ااين اأة ااس ش اآ ٔ ل ااهٌ الشب ااْ ٤ال٥دأ اا ٙأ اال رٔ ااوْ ،أن ااا رٕ اا ٙال٥ي اآالع
اشب٤

ُٕا ضبدْد.

ْقد قصو ال٥وٓإٍٔٓ الأًصري هذ أر ع ٙأيٓالع:
الأًآع الْ٥م :يصااري الأراار ٍ ااأرر ٍَْ ،ا ال الأرصااو ن او علاا ٚاآالزّ ْْقٓعاِ نااٌ الأراااٝلني
اأًصاري ،ئاا ٙال٣ع ادالد اااسبٓم َاٖ قٓأااِ تعاااذْ{ :الأا ٌٔ ٔ ٓ اآٍ ناً و ْٔا رٍْ أزْال ااا
ْو اإ٥ ٙزْال ُ ااو ن اع ااا هذ السب اآم غا ا هل اارال  ...ال ٔ٧اا( }ٙالأةر اار٘ )240يص ااخ

ئ ااٙ

ال٣ع اادالد أر عاا ٙأظااُر ْععاار َْااٖ قٓأااِ تعاااذ {ْالأ ا ٌٔ ٔ ٓ اآٍ نااً و ْٔ ا رٍْ أزْال ااا
ٔ تٌ أي صٌُ أر ع ٙأظُر ْععرال  . . .ال (}ٙٔ٧الأةرر٘.)234
الأ ااايٖ  :يصااري الأصااً ٙاااأرر ٍْ ،مي لاآٍ أااِ اأ ٓ ااِ هذ ٕ ا الوراادط رااد ب ااٍ وا ااا
اأصًْ )54( ٙإٔض و الأرر ٍ نا ٔدم علِٕ وو يصري اأرر ٍ و قٓأاِ تعااذ { :آم ْ ُا
ظكر الوصجد السبرالى} (الأةرر٘  َْ )144ال الأرصو ػبٕسّ الزبهُٓر(. )55

 - 53ادلستص

122 /1

 - 54روى ال اف بن عازب رضي

عنو الا  :ليت م النيب ل

عليو وسلم إىل بيت ادلقفدس سفت عشفر شفارا حفت نهلفت

الي ال يف

البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوىكم شطره ويف الرواي األخرى):مث رفنا حنو الكعب ينظر حي مسلم 374/1
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممالأعاا عٖ( )56رباِ الهلل و أياد قٓإٔاِ :أياِ  ٣ػبآز يصاري الأصاً ٙااأرر ٍ،
ْالوًرٓم عٌ
بدونة انكىيت
َ ال يرل عًِ أو ا ِ (. )57
أ اٌ الأعااا عٖ ي ا

و رشاااأ ِ علاا ٚأٍ الأصاأًً ٣ ٙصااخُا ه ٣شااً ٙن لااُاْ ،قااد قااام :

"َْ ال شً ٙرشٓم الهلل ًٔ ٣صخُا ه ٣شً ٙأرشٓم الهللْ ،أٓ أيد الهلل أرشآأِ و أنار شاٌ
ِٕ غ نا شٌ رشٓم الهلل أصٌ ٕها أيد الهلل هإِٔ ،ي ٔ ٚةني ألًاط أٍ أِ شاً ٙياشاخٙ
ألا قةلُا

ا ؽباأ ُا َْ ،ال ن بٓر و شً ِ ول ٚالهلل علِٕ ْشلو(. )58

ْقام و نٓضع لر ":هٍ قام قاٝلَ :ل تًصري الأصً ٙاأرر ٍ ذ قٕل :أآ يصاخ الأصاًٙ
اأرر ٍ باي ألًيب ٕاِ شاً ٙتاةني أٍ شاً ِ الْ٥ذ نًصآل ٙصاً ِ ال٧لار٘ ي ا ٚترآى
السبج ٙعل ٚالأًاط أٍ الأعًٖٔ ٜصري
الأ اأس  :يصري الأصً ٙاأصًْ ٙنٌ أ

لِ(. )59
يصري آالز الو عا ٙالأا ٗ بااٍ ااٝسال أْ ٣واو يصاري

ٕهااا عااد رااد ااا ٜو السباادٔس الأت ا ٕح أٍ الأااًيب واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو رل ا
أْساااط و الو عاا ٙو٤وااا وااو يُاا ٚعًُااا(ْ ،)60نااٌ أا

عاااى

قاآم الأااًيب واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو :

"بً يُٕ و عٌ زٔار٘ الأرةٓر سْرَْا"(.)61
الأرال ع  :يصري الأرر ٍ اأصً َْ ،ٙال َٓ نٓضٓع حب ًا ْشً ردّ ة س نص رل .

 - 55ادلستصف ف

 124/1واإلحك ففام لآلم ففدي 269/2وهنايف ف الو ففو  2357/6والبح ففر احمل ففيط  118/4والع ففدة أل يعلف ف

802/3

 - 56اإلمففام حممففد بففن إدريففس بففن العبففاس الشففافعي ال قيففو اللغففوي اوتاففد ففند التصففانيد ودون العلففم وىففو أو مففن ففند يف
أ و ال قو ولو فيو الرسال
أخذ عن اإلمفام مالفب و فريه تفويف سفن 204ى ف ترمجتو يف وفيفات األعيفان  163/4وسفري أعفينم النفبينف  99-5/10والبدايف
والنااي 251/10

 - 57ينظر اإلحكام لآلمدي  269/2وهناي الو و  2357/6والبحر احمليط 118/4
 - 58الرسال 108/
 - 59الرسال 110/

 - 60حي مسلم 1023 /2
 - 61حي مسلم 672/2
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

األول :نسخ القزآن بالسنت املتواتزة
املبحثىانؼمم
بدونة انكىيت
شٓ أتًاْم يصري الأرر ٍ اأصً ٙنٌ ظرني :
الْ٥م  :يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالترْ٘ ،الأ ااايٖ  :يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙال٧يادٔاا ،ٙوااو أتةااع
رٕو ن َ ال٩نااى الأعاا عٖ رباِ الهلل ناٌ ال٥نارٌْٔ ،شاأعرج َا ّ ال٥نآر و

أ
نصاٝل :

الْ٥ذ :رال ٜالأعلها ٜو يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘
الل ل اال الأعله ااا ٜو اآالز يص ااري الأر اار ٍ اأص ااً ٙالو اآالترْ٘ ،يت اال الشب اا ٤أٔل ااا و
ْقٓعِ أٓ مت الأ صلٕو عدى الوايع نًِْ ،مي ٌ أٍ يلخ

ال٥قٓالم و ن َةني رٕٝصني :

الو ا َ الْ٥م  :اآالز يص ااري الأراار ٍ اأص ااً ٙالو آالتر٘ ( َْ )62ا ال الأر اآم ًٔص ا هذ رُ اآر
ال٥واآإٔني ْعاناا ٙالوا لهنيُ ،اآ رأٗ ال٥يًااا ْالواأ ٕااْ ٙبا
أَل الأ ااَر ْ عا

نااٌ الأعااا عْٕ ٙقااام ااِ

السبًا لاْ ،)63(ٙقاد يصا  ٥اٖ السبصاٌ ال٥ظاعرٗ( )64الأرآم اازبٓالز

()65

نع أٍ ال ٌ تٕهٕ )66(ٙربِ الهلل قاام " :أ اٌ ال٥ظاعرٗ قاد ي ا ٚو نرا٣تاِ أٍ نا َ أَال
الأصًْ ٙالسبدٔس أيِ ًٔ ٣صري اأصًْ ٙقام هإِٔ أ َ "(. )67

 - 62ادلتواتر :ما نقلو من حيصل العلم بصدالام ضرورة عن مثلام من أو السند إىل خره
ينظر تدريب الراوي  176/2وهناي السو 61/3

 - 63أ و السرخسي  67/2وإحكام ال صفو للبفاجي  417/واإلحكفام لآلمفدي  272/2وهنايف الو فو  2339/6والبحفر
احمليط  109/4/4والتمايد
أل اخلطففاب  379/2وشففرح تنقففي ال صففو  313/وكشففد األس فرار 177/3وخمتصففر ابففن احلاجففب م ف العاففد197/2

واإلحكام ابن حهم 107/4

وشرح الكوكب ادلنري 563/3

 - 64علي بن إمساعيل بن أ بشر ينتاي نسبو إىل أ موس األشعري رضي
أ و الدين تتلمذ

علي ففو القاض ففي الب ففاالين و ففريه وإلي ففو تنس ففب الطائ ف ف األش ففعري

عنو ،لو تصانيد مناا إيافاح ال ىفان والتبيفن عفن

ت ففويف س ففن 324ى ف ف ترمجت ففو يف وفي ففات األعي ففان 384/3

وطبقات السبكي 347/3

 - 65البحر احمليط  109/4وإرشاد ال حو 191/

 - 66شففيخ اإلسففينم أمحففد بففن عبففد احللففيم بففن عبففد السففينم بففن تيميف  ،لففو بففاع طويففل يف ال قففو واأل ففو ولففو معرفف بففاالوا اخلففوارج
والروافض ند التصانيد
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممالز هناى السبارنني الزبآٔين راد قاام  ":الأا ٗ الل اارّ الو لهآٍ َْآ السباو
انكىيتالزبٓ
بدونةالل ار
ْ
الوااةني أٍ يصااري الأ اااخ اأصااً ٙغ ا

ًااع( )68بهااا رأ ٛال٩ناااى الأ ارالزٗ أٍ يصااري الأ اااخ

اأصً ٙالو ٓالتر٘ اٝس ْْالقع(. )69
أنا أ ٓ الشبكاخ رد نام هذ الزبٓالز ظرعا ْعرا ٤ةعاد أٍ ي ا ٚقآم أب ار الأ رُااٜ
ْالسبً ْٕ ٙالواأ ْٕ ٙعان ٙالو لهني جبٓالز أ

قام  َْٓ :ال٥قٓ ٛعًدٗ(. )70

ْنع أٍ أ ا الشبكاخ ٔصلو جبٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘ ه ٣أيِ ٔار ٛعادى ْقٓعاِ،
ْأٍ الأًصااري اأصااً ٙالو آالتر٘

ٔٓ ااد ،رااد قااام " :الل لاال نااٌ قااام جباآالز يصااري الأراار ٍ

اأصااً ٙالو آالتر٘ َاال ٔٓ ااد أا  ،رااام علااُو قااد ْ ااد ْقااام علااُو
ال٥قٓ ٛعًدٗ;  ٍ٥ال٥ول عدى أ

هٌ الدعٓ ْ ٚدّ علِٕ الأدإٔل (. )71

ْالأراآم ااازبٓالز رْالٔاا ٙعااٌ ال٩ناااى أبااد( )72غ ا نعاآُر٘
ناأ ( )74الزبٓالز(ٔ ْ )75ع ُر أ

ٔٓ اادَْ ،اآ

()73

بهااا يص ا هذ ال٩ناااى

عًِ .

الكثرية ،مناا درف تعارض العقل والنقل ،ورف ادلينم ،ومجعت فتفاواه دجلفدات ،تفويف سفن 728ى ف  ،ترمجتفو يف جفينف العينفن
ص ،5واألعينم العلي
ص 19وشذرات الذىب 81/6

 - 67ادلسودة 204/

 - 68ال ىان 1307 /2

 - 69احملصو 519/3-1

 - 70التمايد أل اخلطاب 369/2
 - 71التمايد أل اخلطاب 379/2

 - 72أمحد بن حممد بن حنبل اإلمام اوتافد احملفدث ال قيفو ادلعفرو نا فر السفن لفو ادلسفند يف احلفدي و فريه وىفو أشفار مفن أن
يعر

تويف

سن 241ىف ترمجتو يف حلي األولياف  161/9وسري أعينم النبينف  177/11وشذرات الذىب 96/2

 - 73التمايد أل اخلطاب  369/2وشرح الكوكب ادلنري  563/3وفتاوي ابن تيمي 397/20

 - 74مالب بن أنس األ بحي إمام دار اذلجرة اإلمام ال قيو احلدث اوتافد اليفل عنفو ا ي فت ومالفب يف ادلدينف وىفو أعفر مفن أن
يعر لو يف احلدي
كتاب ادلوطا تويف سن 179ىف ينظر وفيات األعيان  135/4وسري أعينم النبينف 43/14وشذرات الذىب 289/1

 - 75إحكام ال صو للباجي  417/والبحر احمليط 110/4
مجهة األندنس نهؼهىو اإلنسانية واالجتماػية

387

انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممش اارٔم( )76أي ااِ ػب اآز الأًص ااري اأص ااً ٙالو ا آالتر٘ عر ااْ ٤أ ً ااِ
انكىيتال ااٌ
بدونةٔ اارٛ
ْ

ٔٓ ااد و

الأعرع(. )77
الو ا َ الأ ااايٖ  ٣ :ػباآز يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ ْ ،ااٌ الظ ا ُر اااأرٓم ااِ ال٩ناااى
الأعا عٖ ْشأ رد رأِٔ حبدٔس نص رل .
()78

رااد يراال عًااِ

أو ا ا ِ قٓأااِ ًٔ ٣ ":صااري الأراار ٍ ه ٣قاار ٍ ٔااأتٖ عاادّ"(ْ ، )79قااد رأ ٛع ا

السبًا لاا ٙأٍ

ْالأراآم اااوًع َااٖ الأرْالٔاا ٙالوعاآُر٘ عااٌ ال٩ناااى أبااد ااٌ يًةاال
ال٩ناااى أبااد ميًااع أ ا

عرااْ ٤ظاارعإً ،هااا ٔاار ٛالأ ا ٍْ نااًُو أيااِ ميًعااِ ظاارعا ٣

عر. )80( ٤
ْقاد قااام ًااع يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ با

نااٌ السبًا لاا ٙنااًُو الأراضااٖ أ اآ

ٔعل ٚالأ رالْ ٜال ٌ قدالنْ )81(ٙال ٌ الأًجار(ْ )82غ َو ( )83بها قام ِ با

ناٌ الأعاا عٕٙ

ن ااًُو الأع اا الزٗ ْالأر٤يصا ااٖ(ْ )84الحملاشا اايب(ْ )85الأركا اااٍ(ْ )86أ ا اآ نًتا اآر الأةػا اادالدٗ
ْال٣ش رالٕٝين ْغ َو(  )88بها قام اوًع ع

الواأ ٕ ْ )89(ٙسى الأت و

()90

()87

ِ(.)91

 - 76أمحد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي احب ادله وبو انتشر مذىب الشافعي ببغداد كان يلقفب بالبفاز األشفاب تفويف
سن 306ىف
ترمجتو يف طبقات الشافعي للسبكي  21/3وسريأعينم النبينف  201/14وشذرات الذىب 247/1

 - 77التبصرة  264/واإلحكام لآلمدي  276/2وهناي الو و 2341/3

 - 78العدة  788/3وشرح خمتصر الروض للطويف  320/2وفتاوى ابن تيمي  397/20وشرح الكوكب ادلنري562/3
 - 79العدة  788/3والتمايد أل اخلطاب  369/2وروض الناةر م نهى اخلاطر244/1

 - 80التمايد أل اخلطاب  319/2وشرح خمتصر الروض  320/2وشرح الكوكب 562 /3
 - 81عبففد

بففن أمحففد بففن حممففد بففن الدام ف ادلقدسففي احلنبلففي فقيففو أ ففويل متبحففر يف العلففوم مففن تصففاني و ادلغففين والكففايف ولففو يف

األ و روض الناةر
تويف سن 620ىف ينظر البداي والنااي  99/13والع  79/5وشذرات الذىب 88/5

 - 82حممففد بففن أمحففد بففن عبففد العهيففه ال تففوحي ابففن النجففار فقيففو أ ففويل مففن تصففاني و شففرح الكوكففب ادلنففري ومنتاف اإليفرادات تففويف
سن 972ىف

ينظر األعينم  233/6ومقدم حتقيق شرح الكوكب ادلنري 5/1

 - 83العدة  788/3والروض م نهى اخلاطر  224/1وشرح الكوكب ادلنري562 /3

 - 84أمحففد بففن عبففد الففرمحن القيننسففي مففن أعيففان القففرن الثال ف  ،لففو مصففن ات كثففرية يف علففم الكففينم 0ينظففر طبقففات الشففافعي
الك ى300/2
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ىانؼمم السبً ٕاا ٙأيااِ
انكىيت ع ا
بدونةٔاارٛ
ْ

ٔٓ ااد و ب اااخ الهلل نااا ًٔصااري اأصااً ٙه ٣نااٌ سرٔااو

الأسٔاد٘(. )92
وو هٍ نٌ ني الوايعني الو ردنني نٌ نًاع يصاري الأرار ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ عراْ ٤ظارعا،
أ ٌ أب رَو ٔرٓ ٛالزّ عرْ ٤نًعِ ظرعا(. )93
ْ ٌ رأ ٛعدى الأٓقآع ال اٌ تٕهٕا ٙرباِ الهلل راد قاام":

ٔ ةا أٍ ظإٞا ناٌ الأرار ٍ

يصري صً ٤ ٙقر ٍ(. )94
ْ سى ال٧ندٗ ازبٓالز الأعرلٖ(ْ )95أنا الأٓقٓع ٕ ُو نٌ وإًعِ و ردّ علا ٚناٌ أ ااز
أيِ ن دد ِٕ ،أ ًِ عد أٍ بر ال٥دأْ ٙنًاقع ُا قاام ":علاَ ٚا ال ا ٤مي ًاع ر اع ي او
ال ٙٔ٧دإٔل الأصًْ )96("ٙأعلِ قتد ال٣ن ًاع الأعرلٖ .
 - 85احلارث بن أسد احملاسيب من أ حاب اإلمام الشافعي لو مصن ات كثرية يف الهىد واأل و والفرد علف ادل،فال ن 0تفويف سفن
243ىف

ترمجتو يف وفيات األعيان  57/3وتاريخ بغداد211/8

 - 86عبد

بن سعيد القطان فقيو أ ويل متكلم من مصفن اتو خلفق األفعفا و كتفاب الصف ات و ريىفا تفويف 429ى ف ترمجتفو يف

ال ارست ابن الندمي

ص 180/واألعينم 90/4

 - 87عبد القاىر بن حممفد البغفدادي الشفافعي فقيفو أ فويل أديفب مفن مصفن اتو التحصفيل يف أ فو ال قفو وتاويفل متشفابو القفر ن
تويف سن 429ىف
ترمجتو يف وفيات األعيان  203/3طبقات السبكي 136/5

 - 88التبصرة 264/و اإلحكام لآلمدي 272/2وهناي الو و  2341-2340/6والبحر احمليط 111/4
 89إحكام ال صو للباجي 417/
 - 90أبو بكر حممد بن عبفد

الصفرييف ،ال قيفو الشفافعي ،ت قفو علف ابفن سفريج ،مفن مصفن اتو :شفرح رسفال الشفافعي ،وكتفاب يف

اإلمجاع ،تويف سن 330ىف

ينظر وفيات األعيان  199/4وطبقات السبكي 186/3

 - 91البحر احمليط  110/4وإرشاد ال حو 191/

 - 92نسب ىذا إىل أ زيد القاضي من األحنا  0ينظر فوات الرمحوت 80/2

 - 93العف ففدة  801/3واللم ف ف  60-59/وادلعتمف ففد  393 392/1والبحف ففر احملف ففيط  111-110/4وشف ففرح الكوكف ففب 562/3
وإرشاد ال حو ص191/

 - 94ال تاوى 398/20
 - 95اإلحكام 272/2
 - 96اإلحكام 398/2
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نسخ انقرآن بانسنة
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أدأ ٙالأراٝلني جبٓالزيصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘
انكىيت :ىانؼمم
بدونة ايٕٙ
الأ
الش دم الأراٝلٍٓ جبٓالز يصري الأرر ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ أدأا ٙعلاُا يرلٕا ْ ٙعلاُا عرلٕاٙ
ْنٌ أَو ال٥دأ ٙالأًرلٕ ٙالأا الش دأٓال ُا نا ٔلٖ :
( )1أٍ يصااري الأراار ٍ اااو ٓالتر نااٌ الأصااً ٙق ااد ْقااعًُ ،اااك ٔااا ب ا ٘ و الأراار ٍ ق ااد
يصخ الأصً ٙالو ٓالتر٘ ي هُاْ ،نٌ تل
-1

الٔ٧ا نا ٔلٖ :

ٔاا ٙالأٓواإَْ ٙااٖ قٓأااِ تعاااذ {:ب ا علاإ و ه ال يلاار أياادبو الواآ هٍ تاارك
ل ال الأٓوٕ ٙألٓالأدٌٔ ْال٥قر ني اوعرْ يراا علا ٚالوا رني} (الأةرار٘  )180راد
يصااخ َ ا ّ ال ٔ٧ا ٙرٓأااِ واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو ْ ٣":واإ ٙأاآالر

()97

اسباادٔس

يصري ي و ال.)98(ٙٔ٧
ْأ ااٌ َ ا ال ال٣ش ا د٣م قااد الع ا ج علٕااِ اع الضااا ن عاادد٘ ي اا ٚنااٌ الأراااٝلني جباآالز
يصري الأرر ٍ
ْنٌ تل

ٓالتر الأصً.ٙ

ال٣ع الضا نا ٔلٖ:

أٍ ٔا ٙالأٓوإ ٙيصاخ

ئا ٙالوٓالرٔااس َْاٖ قٓأاِ تعااذ ٓٔ{ :وإ و الهلل و أْ٣دبااو}

الأًصااا ْ ،)11(ٜتًصااري اسباادٔس

()99

ْقااد الشا ًدْال هذ نااا وةا عااٌ ال ااٌ عةاااط

الهلل عًِ قام " :باٍ الوام ألٓأد ْباي الأٓوٕ ٙألٓالأدٌٔ ًصري الهلل ناٌ أا

()100

رضااٖ

ناا أيا ،

جعل أل بر ن ل ي ال٥ي ٕني ْ عل أ ٌٔٓ ٦أ ل ْاليد نًُها الأصدط ْ عل ألهارأ٘
الأ هٌ ْالأر ع ْألسْ الأعكر ْالأر ع(. )101

 - 97ينظف ففر مسف ففند أمحف ففد 267/5وسف ففنن أ داود  291-290/3رالف ففم  2870وسف ففنن ال مف ففذي  433 /4وسف ففنن النسف ففائي
 247/6وسنن ابن ماج 905/2

 - 98احملصففو  521/3-1واإلحكففام لآلمففدي  272/2وهناي ف الو ففو  2342/6وإحكففام ال صففو للبففاجي  419/والو ففو
إىل األ و 43/2

- 99التمايد أل اخلطاب 381/2وشرح خمتصر الروض للطويف  324/2وهناي الو و 2342/6
 - 100عبد

بن عباس بن عبد ادلطلب ح األم وإمام الت سري،دعا لو النيب ل

عليفو وسفلم بقولفو  :اللافم فقافو يف الفدين

وعلمو التاويل ت 68ىف
ترمجتو يف ااستيعاب  933/3وأسد الغاب  29/3واإل اب 330/2

 - 101الب،اري كتاب الو ايا باب :ا و ي لوارث 1008/3
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ىانؼممقٓأاِ تعااذ {هٍ تارك لا ال الأٓوإ ٙألٓالأادٌٔ ْال٥قار ني} الأةرار٘ ()180
ْوةانكىيتعًِ و
بدونة
ي اا ٚيصااخ ُا ٔاا ٙالو ا ال " (ْ )102الأت ا ا ٖ ٔر ااع هذ

قااام " :باي ا الأٓواإ ٙب ا أ
قٓأِ و ال٩لةار عٌ الأًصري(. )103

وو هٍ ال٥وٓإٔني الع ضٓال أٔلا عل ٚأٍ ال ٙٔ٧نًصٓل ٙاسبدٔس أٍ ًَااك ناا ميًاع
الأًصااري َْاآ أٍ السباادٔس ياااد  ٣ن آالتر ،اأًصااري ااِ ٔر لااٖ يصااري الو آالتر ا٧ياااد َْاآ
ًع(. )104
ًَْ اااك ن ااٌ ال٥و اآإٔني ن ااٌ أل اار السب اادٔس ع ااٌ دال ٝاار٘ الأًص ااري جعل ااِ طبتت ااا ٣
ياشااخا ،اااأررالو ع ااد أٍ باار ال٣ش ا د٣م حب اادٔس "ْ ٣واإ ٙأ آالر " عل ااْ ٚقاآع يص ااري
الأرر ٍ او ٓالتر نٌ الأصً ٙقامْٔ" :رد علِٕ أٍ الأٓوٕ ٙااٝس٘ أػا الأآالر ه ال بااٍ قرٔةاا
دللِ الأ ختٕ ْ ،الودع ٚالأًصري(. )105
ْنااًُو نااٌ عاال السباادٔس ٕايااا ألًصااري ئاا ٙالوٓالرٔااس ُاآ ن٢بااد ألًصااري ُااا ْألا ال
باااٍ أْم السباادٔس" :هٍ الهلل أعكاا ٚباال ٗ يااو يرااِ ااْ ٤واإ ٙأٓالر  ،اااٍ َ ا ال ٕايااا
ْهلةارال عٌ زْالم ْ ٓخ الأٓوٕ ٙألٓالر  ٣يصخا(. )106
ْْ اِ ال اٌ تٕهٕا ٙباآٍ السبادٔس ٕاياا  ٣يصااخا ْأٍ الأًصاري ئا ٙالوٓالرٔااس أياِ واا قااام
عاد بار الأ ارال{ : ٝتلا

يادْد الهلل ْناٌ ٔكاع الهلل ْرشاآأِ ٔدللاِ ًاا دبارٗ نااٌ

ذب ُا ال٥يُار لاأدٌٔ ُٕا ْ أا

الأ آز الأع إو ْناٌ ٔعا

الهلل ْرشآأِ ْٔ عاد يادْدّ

ٔدللااِ يااارال لاأاادال ُٕااا ْأااِ عا الخ نُااني} الأًصااا )14/13(ٜلهااا باار الأ ارالٝ
يدْدّ ْيُ ٚعٌ تعدٔلُا باٍ و أ

الوراادر٘

ٕاٍ أيِ  ٣ػبٓز أٍ ٔسالد أياد علا ٚناا ارج الهلل

َْ ا ال نعًاا ٚقٓأااِ واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو  :هٍ الهلل أعكاا ٚباال ٗ يااو يرااِ ااْ ٤واإٙ

 - 102ينظر سنن أ داود 290 /3

 - 103التمايد  381/2وفوات الرمحوت 80/2

 - 104اإلحكام لآلمدي 272/2وهناي الو و  2342/6وفوات الرمحوت 80/2
 - 105شرح تنقي ال صو 314-313
 - 106شرح خمتصر الروض 324/2
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ىانؼممال السباادٔس أاإض و الأت ا ٕ ني اال رْالّ أَاال الأصااًٌ ْ ٣ػباآز أٍ ػبعاال
ْه ُ ٣ا
بدونة"انكىيت
أاآالر
صبرد لو غ نعلٓى الأت  ٙياشخا ألرر ٍ(. )107
هذ أٍ ٔ اا ٙالأٓو اإ ٙهخ ااا يص ااخ ُا ٔ اا ٙالوٓالرٔ ااسْ ،أن ااا

ْ ع ااد َاا ّ الوًاقع ااا غبلاا

السباادٔس ُاآ أْ ٣نااٌ أيادٔااس ال٧ياااد ْي اا ٚعلاا ٚال ا الج ظااُرتِ اأ ٤رقاا ٚهذ نًسأااٙ
الو آالتر ْ ،يٕااس هٍ ًَاااك ٔاا ٙتتاالح أٍ ت اآٍ َااٖ الأًاشااخ ٙلهااا ال ي ا َ هذ السباادٔس
ال٧ياااد الأ ا ٗ أاإض دأاإ ٤علااْ ٚقاآع الواادع ،ٚوااو هٍ أأ ا ااِ ت٢بااد رٔاااٍ الأًصااري ئااٙ
الوٓالرٔاس ،اسباادٔس هلةااار علا ٚأٍ الهلل أعكاا ٚالسبراآق ٥وا ا ُاَْ ،ا ّ السبراآق الوعكااا٘
هخا َٖ و ٔ ٙالوٓالرٔس الأا يصخ ي و الأٓوٕ ٙألٓالأدٌٔ .
 -2يص ااري ٔ اا ٙي ااةض الأسْالي ااٖ و الأةٕ اآ ْالٔ٩ا ا ال َْ ٜااٖ قٓأ ااِ تع اااذ {ْالأ٤ت ااٖ ٔ ااأتني
الأ ايعاا ٙنااٌ يصااا ٝو اش عااُدْال علاإٌُ أر عاا ٙنااً و ااإٍ ظااُدْال أنص ا ٌَٓ و
الأةٕ اآ ي اا ٓ ٔ ٚاااٌَ الو اآ أْ ػبع اال الهلل أل ااٌ ش ااةْٕ ٤الألا ا الٍ ٔأتٕايُ ااا ن ااً و
ي َْها  ...ال }ٙٔ٧الأًصا )16/15( ٜيصخ َ ّ ال ٙٔ٧رٓأِ وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو :
"ل ا ْال عااين قااد عاال الهلل ألااٌ شااةٕ ٤الأة اار اااأة ر لااد ناٝااْ ٙي ااٖ شااًْ ٙالأ ٕ ا
اأ ٕ

لد ناْ ٙٝالأر و "

()108

ْقد الع ج عل َ ٚال ال٣ش د٣م ا ٔلٖ :
أْٔ ٣ : ٣صلو أٍ السبدٔس نٌ اخ الو ٓالتر ل َٓ نٌ اخ ال٧ياد(. )109
ْوايٕا ٔ ٣ :صلو أٍ السبدٔس ياشري ٔ٧ا ٙالسباةض;  ٍ٥يرٕرا ٙالأًصاري

تٓ اد ْ ،أا

أٍ

الهلل ند السب و و ال ٙٔ٧هذ غأا ٙرٓأاِ { :أْ ػبعال الهلل ألاٌ شاةٕ }٤الأًصااْ )15( ٜالأاًيب
ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ني تل

الأػأ ٙرام " :قد عل الهلل ألٌ شةٕ ُٓ "٤تةٕااٍ ألػأاٙ

الأا علو السب و علُٕا و الٔ٧ا ;ٙيٕاس أضاا الأصاةٕل هذ الهلل تعااذ  ٣هذ ي صاِْ ،الٔ٧اٙ
ترد اسبةض نكلرا ل ْرد هذ غأ ْ ٙا ٜالسبادٔس ٔاةني ْقا صباٖ ٜتلا

 - 107ال تاوى 98 97/20

 - 108ينظر حي مسلم 1316/3

 - 109ن ائس األ و  2495 /6وشرح خمتصر الروض  324/2وهناي السو  581/2وكشد األسرار80/3
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الأػأا،ٙ

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمميصخا;  ٍ٥الأًصري ٔرد علا ٚناا بااٍ ااَرّ ال٩سا٤ق ( )110واو هٍ الأعةااد٘
انكىيتٔصهٚ
ْ أبدونة ٣
الوردر٘ د٘ األ

ٔ ٣صه ٚاليرلا ٜندتُا يصخا ،رٓأِ تعاذ {واو أمتآال الأتإاى هذ

الألٕل} الأةرر٘ ٣ )187ػبعل دلٓم الألٕل يصخا(. )111
واأ ااا  :أاآ شاالهًا أٍ ٔاا ٙالسبااةض نًصاآل ٙااإٍ الأًاشااري ألااا قاار ٍ ااا ٜعاادَا َْاآ قٓأااِ
تعااذ{:الأساليٕاْ ٙالأساليااٖ ا لادْال بال ْاليااد نًُهاا ناٝا ٙلااد٘} الأًآر َْ)2ا ال اأًصااةٙ
ألة اارْ ،أنااا الأ ٕ ا

رااد ي صااري ي هااِ أ٧اا ٙالأااا باي ا ت لاا ٚوااو يصااري أ

ي هُ ااا ْٔ ،اادم عل اا ٚأاا

ُااا ْ رااٖ

ق اآم عه اار( )112رض ااٖ الهلل عً ااِ  " :أ اآ ٣أٍ ٔر ااام  :زالد عه اار و

ب اخ الهلل أ ة و ياظٕ ٙالوت ل  :الأعٕري ْالأعإخ ٙه ال زيٕاا اررَٓهاا الأة ا ٙي اا٣
نٌ الهلل ْالهلل عسٔس ي ٕو (ْ ،)113ه ٍ لآ قادر أٍ ٔا ٙالسباةض نًصآل ٙاأًاشاري قار ٍ ااٜ
عدَا (. )114
ْٔ لح أٍ ٔ ٙالسبةض
الأًٓر َٖ تةٕاٍ أ ل

ٔكرأ علُٕا الأًصري رد علو السب و ُٕا ػأْ ٙبايا ٔاٙ

الأػأْ ،ٙأنا السبدٔس ُٓ تٓضٕح ألصاةٕل الوا بٓر و ٔا ٙالسباةض

أٍ الهلل ًِٕ و ٔ ٙالأًٓر.
أنااا الأاار و ُاآ تعاارٔع وة ا

اأصااً ٙالأًةٓٔاا ٙالوعاآُر٘ ْ ٔ ة ا

راار ٍ; ه الأراار ٍ ٣

ٔ ة خبو ال٧ياد بهاا قاام الأتا ٖ الألًادٗ(ْ )115ت آٍ أيادٔاس الأار و طبتتأ٧ ٙاٙ
الأًٓر يٕس هٍ عهٓنُا ٔر لٖ أٍ بل نٌ زيا ٚػبلاد شآال ٜبااٍ ارال أى وٕةاا ختا

 - 110الع ففدة  800/3والتماي ففد أل اخلط ففاب  397/2وادلستصف ف

ا 124/ون ففائس األ ففو  2497/6وفت ففاوى اب ففن تيميف ف

399/20

 - 111التمايد 380/2

 - 112عمفر بفن اخلطففاب أمفري ادلففامنن وففا اخلل فاف الراشففدين ،ال فاروه ،دامففت خينفتفو عشفر سففنن ونسف أشففار ،استشفاد سففن
23ىف  ،ترمجتو يف ااستيعاب  1144/3واإل اب 279/4

 - 113حففدي عمففر ىففذا رواه ال مففذي يف سففننو  38/4وأمففا احلففدي عففن ي ف الففرجم بففدون ل ففر الي ف فقففد ذكففره الب،ففاري يف
حيحو عن عمر يف كتاب

احملاربن باب رجم احلبل  2503/6ومسلم يف حيحو 1317/3

 - 114التمايف ف ففد أل اخلطف ف ففاب  380/2وخمتصف ف ففر الروض ف ف ف للطف ف ففويف  324/2وفتف ف ففاوى ابف ف ففن تيمي ف ف ف  399-398/20وهناي ف ف ف
السو 581/2

 - 115هناي الو و 2345/6
مجهة األندنس نهؼهىو اإلنسانية واالجتماػية

393
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمماتلح أيِ
انكىيت و،
بدونة اأر
الأ ٕ

ٔرع يصري  ٙٔ٧السبةض و الأةٕٓ ْال ٛ ٥األصااٍ حبادٔس "

"ل ْال عين " الوص عُد ِ.
 -3قٓأااِ تعاااذ {ْ ٣تراااتلَٓو عًااد الوصااجد السباارالى ي اأ ٚراااتلٓبو ٕااِ } (الأةراار٘
 )191يصخ

أنرّ ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ر ال عةاد الهلل اٌ لكال ( )116ياني قٕال أاِ

هٍ ال ٌ لكل ن علو أش ار الأ عة ٙرام ":الق لّٓ"(. )117
رد يصخ ال ُ ٙٔ٧ال السبدٔس (. )118
ْقااد العا ج علااَ ٚا ال ااأٍ الٔ٧اا ٙنًصاآل ٙرٓأااِ تعاااذ { اااق لٓال الوعااربني يٕااس
ْ دمتَٓو} الأ ٓ  ْ )5( ٙتًصري اسبدٔس(. )119
 ْ -4ا الش دم اِ الأرااٝلٍٓ جبٓالزيصاري الأرار ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ قٓأاِ تعااذ ْ{:أيسأًاا
هإٔ

الأ بر أ ةني ألًاط نا يسم هإُٔو ْأعلُو ٔ

رٍْ} الأً ل ()44

ْْ ِ ال٣ش د٣م :أٍ الأًصري يٓع نٌ الأةٕاٍ ; ٥يِ ٔةني قكع الوادً٘ ،صاري ي او الٔ٧إ ٙااٍ
ألا .

()120

ْقااد العا ج علااَ ٚا ال ال٣شا د٣م  :ااأٍ الأةٕاااٍ ٔاارالد ااِ الُ ٩ااار ْالأ ةلٕااؼْ ،أا ال علااو
عل ٚرٕع الأرر ٍ،

ٍٓ الأصًٕ ٙايا ألرر ٍ نٌ يٕس ه ُارّ ْتةلٕػِ ْربتإ

عاناِ

ْترٕٕااد نكلرااِ َْ ،ا ال َاآ الأةٕاااٍ ،وااو هٍ الأًصااري أاإض ٕايااا ألهًصاآع ْهخااا َاآ هزالأ ااِ
ْهشراا ي هِ.

()121

 - 116ابن خطل كان الد أسلم مث بعثو النيب مصدالا ومعو ينم مسلم فامره ابن خطل أن يصن لو طعاما ونفام فلمفا اسفتيقر ي فد
الطعام فقتل الغينم وارتد

ع ففن اإلس ففينم واي ففذ ج ففاريتن لجي ففان الن ففيب ففل

علي ففو وس ففلم فقت ففل ع ففام ال ففت س ففن مث ففان م ففن اذلج ففرة ت ففاريخ الطف ف ي

335/2وسرية ابن ىشام39/4

 - 117رواه الب،اري يف كتاب ادلغفازي بفاب أيفن ركفه النفيب فل
احلج 990-989/2

عليفو وسفلم الرايف يفوم ال فت  1959/4ورواه مسفلم يف كتفاب

 - 118التمايد أل اخلطاب  381/2وهناي الو و 2344/6
 - 119العدة 800/3

 - 120التمايد أل اخلطاب  369/2واإلحكام لآلمدي 274/2
 - 121التبصرة  267والعدة 795/3
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم اآ الشبك اااخ أٍ الو اارالد اأةٕ اااٍ الأ ةلٕ ااؼ ْال ُ ٩ااار ه هٍ الأ ةلٕ ااؼ الشاا ٕد
انكىيتارت أ
بدونة ٔ ا
ْ
رٓأِ تعاذ { ٔا أُٔا الأرشٓم لؼ نا أيسم هإٔ

نٌ ر ا

} الواٝاد٘ ٕ )67جا أٍ ٔ آٍ

الأةٕاٍ َاًَا غ ّ ،وو هٍ الأةٕاٍ هلرال الأعٖ ٜناٌ يٕاس ال٩ظا ام هذ يٕاس الأ جلاْٖ ،هخاا
عد أٍ ٔةلػًا ْٔع ل علًٕا ي  ٔ ٚجل.ٚ

ٔ ٍٓ أ

()122

ْقد ْول أ ٓ الشبكاخ الأرآم اأٍ الأًصاري أإض ةٕااٍ أياِ غلاب; ٥ياِ ٕااٍ اليرلااٜ
ند٘ الأعةاد٘ ْر ع ن ل ي هُا و الوص رةل.

()123

ْالأٓالقااع أٍ با ال نااٌ ال٥واآإٔني الأا ٌٔ ٔرٓأاآٍ جباآالز يصااري الأراار ٍ
ٔرٍْ أٍ الأًصري أل

و  ٣أل

ْٔ ،عللآٍ أا

آالتر الأصااًٙ

اأٍ أ ا الأرار ٍ نعجاس ْالأصاً ٣ ٙترآى

نرانِ و ال٩عجاز خب ٤ي هِ إٍ الورالد نًِ ت لٕال الشبلاو اِ ْالأصاً ٙترآى نراناِ و
.

أ

()124

أ ٌ الأةع

ٔار ٛأٍ ًَااك ٔاا الرت اع رمُاا اأصاً ،ٙراد بار ال اٌ ياسى أٍ ًَااك

ٔا عد٘ ر ع رمُا اأصً ْ ٙتر ع اأرر ٍ; ٥يُا أآ ر عا
نٓ ٓدال ٓٔ ٣ْ ،د و الو لٓ بر ر اع ٔ٧ا ٙبا ال

رار ٍ أ ااٍ أا

الأرار ٍ

اا ر اع ٓ ،ا أٍ ٔراام  :هٍ ناا الرت اع

رمِ نٌ الأرر ٍ إخا ر ع ِ شً ِ علِٕ الأص٤ى ْهلةارّ أٍ أ

قد ْقع .

()125

بهاا ٔراارر ال اٌ تٕهٕاا ٙأياِ ه ال قااام الأرشاآم َ :ا ّ الٔ٧اا ٙقاد ر عُااا الهلل ُآ تةلٕااؼ نًااِ
٣رت اعُا بإلةارّ ًسْألأً ٤ ،ةػٖ أٍ ميًع نٌ َ ال ْهٍ نًع نٌ يصري السب و.

()126

ْٔ ُاار أااٖ أٍ ر ااع الأراار ٍ رمااا ْي هااا اأصااً ٙو غأاا ٙالأةعااد ْ ٔرااع ظااٖ ٜنااٌ
أ ،

 ٚي ة أٍ قر يا الرت ع رمِ رٓم الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو عب اا أْ ٣هذ

أٍ ي ة

اأ ٓالتر أٍ الور ٓع باٍ قر ياا ٔ لا٥ ;ٚيًاا  ٣يصاهٖ قر ياا ه ٣ناا وةا تآالترال ،واو

 - 122التمايد أل اخلطاب 370/2
 - 123ادلرج السابق ن س الص ح

 - 124الروض م نهى اخلاطر  227/1وشرح الطويف 323/2
 - 125اإلحكام ابن حهم 113/4
 - 126ادلسودة 205/
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم ناٌ الأرار ٍ اأصاً – ٙأآ شالو-
رشو ٔاٙ
يصريانكىيت
هٍبدونة
اأ ٓالتر ٓٔ ْ ،د أ

إياا عب اا

ٕاِ هذ لاو قااسع وا ا

.
تًصااري

ْالٔ٧ااا الأااا الش عااُد ُااا الأراااٝلٍٓ جباآالز يصااري الأراار ٍ اأصااًَ ٙااٖ أْ٣
الأرشو ْوايٕا َٖ غ ن ٓالتر٘ .
أنا نا بارّ الأاةع

ناٌ يصاري رشاو عا

الٔ٧اا

إيُاا أيادٔاس يااد  ٣ترآ ٛعلاٚ

ت ةٕ أول نٌ ال٥وٓم الأ و ،ٛاأرر ٍ أول ال٥وٓم ْناا ٔر عاِ  ٣اد أٍ ٔ آٍ قاسعاا،
نع بٓيًا ي رر هذ هوةا أٍ نا يصري باٍ قر يا وا ا اأ ٓالتر.
ْنٌ الأرلأا الوصلو ُا أٍ نٌ أي ر أٍ أ

الوًصٓع رمِ إٔض نٌ الأرار ٍ ٔ ٣ع او

أيِ أي ر ظٕٞا نٌ الأرر ٍ٣ْ ،يكةو علِٕ ي و نٌ أي ر الأرر ٍ ،خب ٤ناٌ أي ار ٔا ٙت لاٚ
َْٖ نًصٓل ٙبئ ٙالأعد٘ ن  ،٤إٍ نٌ أي رَا رد أي ر الأرر ٍ.
الأ اأ  :ٙأدأ ٙالوايعني ٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘
الش دم الأراٝلٍٓ ًع يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘ أدأ ٙيرلْٕ ٙعرلٕٙ
أنا ال٥دأ ٙالأًرلٕ ٙأَهُا نا ٔلٖ :
 -1قٓأِ تعاذ  { :نا يًصاري ناٌ ٔا ٙأْ يًصاُا ياأ خبا نًُاا أْ ن لاُا أ تعلاو أٍ الهلل
عل ٚبل ظٖ ٜقدٔر} الأةرر٘ () 106
ْْ ِ ال٣ش د٣م ا ٙٔ٧نٌ ْ ّٓ:
الْ٥م  :أٍ الهلل تعاذ ألو أٍ نا ًٔصخِ نٌ الٔ٧اا ٔاأ خبا نًاِ أْ ن لاِ ْ ،أا
أٍ ٔ ٍٓ نٌ ًصُا;  ٍ٥ال٩يصاٍ ه ال قام ٧لر :ناا لا نًا

وٓ اا ه ٣تٕا

ٔ ٕاد

خبا نًاِ

أْ ن لااِ ٔ ةااادر هذ الأ ُااو أيااِ ٔأتٕااِ اآخ نااٌ ااًض نااا ألا ّ ٔ آٍ لا ال نًااِْ ،الأ ةااادر
دإٔل السبرٕرْ ،ٙيًٕ ٞػب أٍ ٔ ٍٓ قر يا; ً ٍ٥ض الأرر ٍ قر ٍ.

()127

 - 127احملصو  523/3-1والتبصرة  266 /وهناي الو و 2347-2346/6
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم :أٍ الهلل تعاذ قاام ( :ياأ خبا نًُاا ) ْ أا
انكىيت الٙٔ٧
بدونةْ ّٓ
وايٖ
الشب  ْ ،أ

ٔ ٕاد أياِ الو ارد ا أ

َٓ الأرر ٍ الأ ٗ َٓ ب٤ى الهلل تعاذ دٍْ الأصً ٙالأا ٔاأتٖ ُاا الأاًيب والٚ

الهلل علِٕ ْشلو.

()128

أيِ علِ سال ٜألعراْ ،الزبسال ٔ ٜت يٕاس ٔ تا الأعارا ،لآ ااز

ْٔٓضح أ

الشب ا عًااد الأًصااري

هتٕاااٍ غ ا ّ ا أ

ٔ ااٌ هتٕايااِ اااشب

ااسال ٜأااِ٥ْ ،يااِ باارّ و

شاإاق الوااد ْ ،الوااد الأ اناال هخااا ؼبتاال أاآ باااٍ َاآ نً ااردال ا أ ْ ،ه ال باااٍ نً ااردال
أٍ ٔ ٍٓ قر يا.

ْ

()129

واأس ْ ّٓ ال٣ش د٣م ا : ٙٔ٧أٍ قٓأِ تعاذ " :ياأ خبا نًُاا أْ ن لاُا" ٔ ٕاد أٍ الواأتٖ
ِ ل نٌ ال،ٙٔ٧

تر الهلل تعااذ الأًاشاري و بٓياِ لا ال ناٌ الوًصآع أْ ن لاِْ ،الأصاًٙ

 ٣تصاْٗ الأرر ٍ ل ٤عٌ أٍ ت ٍٓ ياشخ ٙأِ ،لًاا و الأرار ٍ أ ار الأا ْ ْ٘٤وآالخ الأعهال
حب هااِ ْواآ الخ ال٣ش ا د٣م ااِ علاا ٚواادق الأرشاآم واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالوْ ،أاإض أًااا و
الأصً ٙه ٣وٓالخ الأعهل حب هُا رب ٤ ،ػبٓز يصري الأرر ٍ اأصً.ٙ

()130

رال عُ ااا  :أٍ الهلل تع اااذ ق ااام و ل اار ال ٔ٧اا ": ٙأ تعل ااو أٍ الهلل عل اا ٚب اال ظ ااٖ ٜق اادٔر"
ْأ

ٔدم عل ٚأٍ الأ ٗ ٔأتٖ أ

هيِ بر عر

أ

الشب أْ الو ل َٓ الوخ

اأردر٘ علٕاِ ناٌ يٕاس

الأً ٖ ال٣ن ًاع ْال٣ش ةعاد" :أ تعلو أٍ الهلل علا ٚبال ظاٖ ٜقادٔر"

إيِ  ٣ؼبصٌ بر ن ل َ ال الأ ٤ى عرٕ

عال ٔرادر علٕاِ غا الأ اعال ،هاٌ الوعلآى أٍ

الأر ل ه ال عل عٔ ٤ردر علِٕ بل ْالياد  ٣ؼبصاٌ نًاِ أٍ ٔرآم  :أياا أ عال َا ال ْلا ال
نًااِ ،أ تعلهاآال أيااٖ علاا ٚنااا أظااا ٜقاادٔرْ ،يًٕ ٞا ػب ا أٍ ٔ اآٍ أ ا
الأصً ٙالأا ت علو ُا قدر٘ غ ّ

()131

َاآ الأراار ٍ دٍْ

.

 - 128التبصرة 265/والعدة  790/3واحملصو 528-527/3-1
 - 129هناي الو و 2346/6

 - 130التبصرة 265/والعدة  790/3والروض م نهى اخلاطر 226-225/1وشرح ادل،تصر للطويف322-321/2
 - 131العدة 790-789/3والتبصرة  265/واحملصو  524/3-1وهناي الو و 2347/6
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم  ٙألهايعني  :قٓم الهلل عس ْ لْ { :ه ال دأًا ٔ ٙن ااٍ ٔاْ ٙالهلل أعلاو اا
انكىيت الأ اأ
السبجٙ
بدونة
ًٔ ااسم ق اااأٓال هخ ااا أياا ن اا

اال أب اارَو ٔ ٣عله اآٍ ق اال يسأ ااِ رْ الأر اادط ن ااٌ ر اا

اسبو} الأً ل (. )102 -101
ْال٣ش د٣م ا ٙٔ٧نٌ أْ ِ :
الْ٥م :أٍ الهلل ألو أيِ َٓ الأ ٗ ٔةدم ال ْ ،ٙٔ٧أ

ٔدم عل ٚأيِ ٔ ٣ةادم الٔ٧ا ٙغا ّ; ٍ٥

الأ ةدٔل يًٕ ٍٓ ٔ ٣ ٞنلا ا هإِٔ.
ْالأ ايٖ :أيِ شة ايِ قام  ٙٔ " :ن اٍ ٔ "ٙاوةدام ْٔ ٙب أ

الأًاشري الوةدِّم .ٙٔ :

ْالأ اأس :أٍ الوعربني بايٓال ٔرٓأٍٓ عًاد تةادٔل الٔ٧ا": ٙهخاا أيا ن ا "ْ ،الهلل أزالم َا ال
الُٔ٩اى رٓأِ " :قل يسأِ رْ الأردط ناٌ ر ا " ْ أا

ٔادم علا ٚأٍ ناا  ٔ ٣آٍ ناٌ رْ

الأرا اادط  ٔ ٣ا اآٍ نا ااسٔ ٤أُ ٪ا اااىْ ،و يصا ااري الأ ا اااخ اأصا ااً ٙتأبٕا ااد ال٣تُا اااى ٕ ا اآٍ
اس.٤

()132

ْقد الع ج عل َ ٚال ال٣ش د٣م ا ٔلٖ :
أْ : ٣أٍ ال ٙٔ٧اَر٘ و تةدٔل رشو ٔ ٙئْ ،ٙالأًسالع هخا َٓ و تةدٔل ي او الٔ٧اْ ،ٙأإض
ِٕ نا ٔدم عل ٚتةدٔل ي هُا ئ ٙألر.ٛ

()133

َْا ال العا الج ناا٢دالّ أٍ اااَر الٔ٧اأ ٙاادم علاا ٚتًاااْم يا
ور ِ أ ٓ السبصٌ الأةترٗ(ْ )134أ ٓ الشبكاخ أٔلا .
ْأر ٛأيااِ العا الج و غا ضبلااِ،

الٔ٧اا ٣ ٙي هُاااَْ ،ا ال نااا

()135

ااو الٔ٧اا ٙناارتةب ل

ُاااْ ،يًٕهااا ًٔصااري ي ااو

تلهً ِ ٔٔ ٙرام  ّ َ :ال ٙٔ٧نًصآل ،ٙواو هٍ السب او ه ال يصاري ناٌ ٔاٙ

ٔةاو و الأل ا

 - 132احملصو  525-524/3-1واإلحكام لآلمدي  273/2وهناي الو و 2353-2352/6
 - 133اإلحكام للآلمدي 274/2

 - 134ىفو حممففد بففن علفي بففن الطيففب أبفو احلسففن البصففري ادلعتفهيل فقيففو أ ففويل مفتكلم ففند العديففد مفن ادلصففن ات مناففا ادلعتمففد
وشرح األ و اخلمس
و ريىا تويف سن 436ىف ترمجتو يف وفيات األعيان  271/4والبداي والنااي  53/12وشذرات الذىب 259/3

 - 135ادلعتمد  394/1والتمايد 375-374/2
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ىانؼممأ ا ْ ،ْ٘٤يًٕ ٞا ٔتاادق علاا ٚالٔ٧اا ٙأيُااا نًصاآل ،ٙعلاا ٚأٍ الأ ةاادٔل و
انكىيتأ اار ال
صباارد
ه٣بدونة
ال٥شاط هخا ٔ ٍٓ أ ٙٔ٨بلُا أ

ا ْي ها .
ال ٙٔ٧شإ ٍٓ الوارالد أياِ ه ال ادم أ ا الٔ٧اٙ

ْعل ٚنا بر نٌ أٍ الورتٓد تةدٔل أ

إٍ الأ ةدٔل شٕ ٍٓ ئ ٙأنا أٓ دم السب و صٕ ٍٓ ئ ٙأْ لاوْ ،و أا
ْت رٔو ني الأل

ت لال ااَر

ْالسب و .

وو هٍ الٔ٧ا الوًصٓلُٕ ٙا أ

ْي و ا ٙٔ٧تع هذ أٍ ال ٙٔ٧الوعا هل ٙعلا ٚأ ا

ْي و  ٣تةدم ه ٣ئاْ ،ٙأآ قٕال جبآالز يصاري الأ ااخ اأصاً ٙأ ايا الٔ٧ا ٙقاد ادأ

ػا

ٔ َْ ،ٙال ل ٤نا دم علِٕ الأ اَر.
وايٕا  :الع ج علا ٚال٣شا د٣م أٔلاا اأٍ الهلل ألاو أياِ ه ال ادم ٔا ٙن ااٍ ٔا ٙقااأٓال هخاا
أيا ن ا ْ ،أاإض و الٔ٧اا ٙنااا ٔاادم علاا ٚأٍ الأ ةاادٔل  ٔ ٣اآٍ ه ٣ئاا ٙو رٕااع ال٥ياآالم،
ُا ال أياد أيآالم الأ ةادٔل أٍ ٔ آٍ ئا ًٔ ٣ْ ،ٙار أٍ الأ ةادٔل ٔ آٍ ئا ٙال َا ال نصالو،
أ ٌ ٔرام :هيِ تعاذ ٔةدم ٔ ٙن اٍ ٔ ْٔ ٙعل غ

أٔلا َْٓ تةدٔل ٔٓ ٙيٖ غا

أ

ن لٓ ،بهاا ه ال قاام الأراٝال أػا ّ  :ه ال أبلا و الأصآق شارك عادالأ
ٔاادم علاا ٚأيااِ ٔ ٣أباال ه ٣و الأصاآقْ ،با أ

ه ال قااام  :ه ال قتااد

ًٕا ال٥عدالٔ ٣ ،ٜدم عل ٚأيِ أرالد ٔ ٣رتدّ ه ٣رالبةا.

 ،اإٍ أا

٣

٤يااا رالبةااا ت لااو

()136

َْا ال ال٣عا الج ْ ٕاِ أ اٌ ٔع ارّ نااا بار و لار الٔ٧ا ٙأٍ الوعاربني ٔرٓأآٍ عًااد
تةاادٔل ٔاا ٙن اااٍ ألاار": ٛهخااا أيا ن ا " ٕ ُهٓيااِ ااا٣
اأصًٙذ ْأ أ

الٕ ،ٜاال أاآ باااٍ الأ ةاادٔل

رد الهلل علُٕو أٍ الأ ةادٔل ٔ ًاسم اِ رْ الأرادط ،اأٗ تةادٔل هخاا ٔ آٍ

نًس ٣نع رْ الأردط َْ ال َٓ ظأٍ الأرر ٍ.
ْأنا الزبٓالخ عاٌ أٍ الوعاربني ياني الع ضآال علا ٚالأ ةادٔل ْالتُهآال الأاًيب وال ٚالهلل
علِٕ ْشلو ا٣

ال ٜأزالم الهلل َ ّ الأ ُه ٙرٓأِ " :قل يسأِ رْ الأردط ناٌ ر ا " راد

قااام الوع ضاآٍ :هٍ نااٌ ٔ ا ُو الأااًيب واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو إخااا ٔ ُهااِ ٥يااِ ٔع ا

و

يةٓتِْ ،نٌ ت ٌ َ ّ ياأِ ااأًيب وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو –ْياظااّ -ن ا عًادّ ،شآالٜ

 - 136ادلعتمد  394/1واإلحكام ابن حهم  109/4والتمايد أل اخلطاب  374/2واإلحكام لآلمدي 274/2
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ىانؼمم اخ أْ اأصً ٍ٥ ،ٙماع الأرر ٍ  ٔ ٣آٍ ه ٣نًاِ ٣ْ ،تاسْم َا ّ الأعاةُٙ
اخ اأ
بدونةالأانكىيت
يصري
ه ٣اأً ر هذ الوعجسال .

()137

ْأٔلا إٍ نلهٍٓ الأصًٙ

ا ًٔسأِ رْ الأردط ٍٓ ٕ ،نسٔ ٤أُٔ٪اى.

ْأر ٛأٍ الأراآم ااأٍ نلااهٍٓ الأصااً ٙأٔلااا

()138

ااا ًٔسأااِ رْ الأراادط َْاآ قاآم الأت ا ٖ

الألًدٗ ْب ال قٓأِ  " :شلهًا أيِ ٔر لٖ أٍ  ٣نةادم ه ٣الهلل تعااذ أ اٌ  ٣يصالو أٍ َا ال
اأ ااخ

ٔر لٖ أٍ ٔ ٣رع الأ ةدٔل اأصً ،ٙإٍ الأًاشري َآ الهلل تعااذ ،شآالُ ٜار أا

أْ اأصًْ )139( "ٙأٔلا قٓم ال٩ناى الأرالزٗ َْآ ػبٕا عاٌ يصاة ٙالأ ةادٔل هذ الهلل و قٓأاِ "
ْه ال اادأًا ٔاا ٙن اااٍ ٔاا "ٙرااام الأ ارالزٗ  ":الأًاشااري شاآال ٜباااٍ قر يااا أْ لااوال اوةاادم و
السبرٕر َٓ ٙالهلل .

()140

أر ٛأٍ َ ال الأ ٓ ِٕ َ ٓ٘ اَر٘ ي  ٚعل ٚرج أٍ نلهٍٓ الأصًًٔ ٙسم اِ ؤال
 ٍ٥أ

 ٍٓ ٔ ٣و رٕاع أيآالم الأصاًْ ،ٙناع تصالٕهِ اإٍ الٔ٧ا ٙدأا علا ٚأٍ الأ ةادٔل

ًَا ٔ ٍٓ ئ ٙن اٍ ٔ َْ ٙال ٔ ًاْم ي اأْ ٙاليد٘ ناٌ أيآالع الأ ةادٔل َْآ ياأاْ ٙضاع ٔاٙ
ن اٍ ْٔ ٙأٍ الأ ٗ ًٔسم ُ ال الأًٓع َٓ رْ الأردط ٣ْ ،تعهل الٔ٧ا ٙعهآى الأ ةادٔل ي اٚ
ٔرااام :هٍ الوةاادم َاآ الهلل تعاااذ شاآال ٜاااأرر ٍ أْ اأصااً َ ٍ٥ ،ٙا ّ يااام طبتٓوااَْ ٙااٖ
تةدٔل ٔ ٙئ. ٙ
ْقد الشا درك الأتا ٖ الألًادٗ الزبايا الْ٥م َْآ أٍ نلاهٍٓ الأصاً ٙأٔلاا
رْ الأردط يٕس قام "َْ ال ٔ ٣رٓ٥ ٛيِ ٔ ٍٓ ا٩ألاى"
أنا ال ٌ يسى –ربِ الهلل-

اا ًٔسأاِ

()141

رد ايةِ الأتٓالخ ًَا يٕاس رد علا ٚناٌ الشا دم رٓأاِ

تعاااذ  { :قاال يسأااِ رْ الأراادط نااٌ ر ا

} الأً اال ( )102علاا ٚأٍ الأ ةاادٔل  ٔ ٣اآٍ ه٣

رار ٍ رااام ال اٌ يااسى َ " :ا ال با خ ْال ا الْ ،ٜبال ْيااٖ أتاا ٚهذ الأاًيب واال ٚالهلل علٕااِ

 - 137احملصو  529/3-1وهناي الو و 2354-2353/6
 - 138هناي الو و 2353/6

 - 139ادلرج السابق ،ن س الص ح
 - 140احملصو 525/3-1

 - 141هناي الو و 2353/6
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نٌ الأعرالٝع إخا يسم ِ الأرْ الأردط نٌ ر اِ " واو الش عاُد اأٍ ؤال
ىانؼمم
عرٔعٙ
بدونة انكىيت
ْشلو
علو الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو الأتلٓال الشبهض ْإٔض َ ال و الأرر ٍ.

()142

ْالسبرٕر ٙأٍ ال ٌ يسى نع يتا ِ قد اي الأتٓالخ ًَا ٥نرٌٔ :
أن ااا أْ :٣له ااا ش ااةو ٕاي ااِ قرٔة ااا ن ااٌ أٍ الأ ة اادٔل الوا ا بٓر و َا ا ّ ال ٔ٧اا َ ٙاآ تة اادٔل
طبتٓ ْ ،دم علاَ ٚا ّ الشبتٓوإ ٙيا

الٔ٧ا ( ٙادأًا ٔا ٙن ااٍ ٔا )ٙراام الهلل ( :قال

يسأِ رْ الأردط)  ٤رٔا أٍ الورتآد ًَاا َآ تةادٔل ٔا ٙن ااٍ ٔاَْ ،ٙآ ٔا و عاٌ سرٔاو
رْ الأردطْ ،أٓ شالهًا أٍ أٗ ْياٖ عارٔع ٔاأتٖ اِ رْ الأرادط ُا ال  ٣صباام أاِ ًَاا،
 ٍ٥ال ٙٔ٧ت د عٌ يٓع نٌ الأ ةدٔل َْٓ تةدٔل ٔا ٙن ااٍ ٔاَْ ،ٙا ال ناا شالهِ ال اٌ ياسى
ي صااِ يٕااس قااام  " :عبااٌ
ْٔ عل أٔلا غ

أ

يً اار أ ا

اال قااد أوة ًاااّ ْقلًااا هيااِ ٔةاادم ٔاا ٙن اااٍ ٔاا،ٙ

َْٓ تةدٔل ْيٖ غ ن لٓ ن اٍ ٔ ٙوالَني ألر" (. )143

ْأنااا وايٕااا  :إيااِ ٔ ٣صاالو  ٣ااٌ يااسى أٍ أٗ ْيااٖ أتاا ٚهذ الأااًيب واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو
عرٔع ٙنٌ الأعرالٝع  ٣د أٍ ًٔسم ِ ؤلُ ،ا ال أياد أيآالع الأآيْٖ ،الأرار ٍ ياسم ُا ال
الأًٓع ْب ال ع

قلأا الأ عرٔع ،أ ٌ إٔض األرْر٘ أٍ ٔ ٍٓ الأآيٖ ٓالشاك ٙؤال

علِٕ الأص٤ى ،رد ٔ ٍٓ كرٔو ال٩ألاى ،ل هٍ رج الأتلٓال الشبهاض ي صاُا ْرب ٕ ُاا
نٌ مخصني هذ مخض مت

ػ سرٔو ؤل.

ْأعاال ال ااٌ يااسى للااب ااني أٍ الأ عاارٔع  ٣ااد أٍ ٔ اآٍ اآيٖ ْ ااني أٍ الأاآيٖ  ٣ااد أٍ
ٔ ٍٓ ٓالشك ٙؤلً ،صلو الْ٥م َْٓ أٍ الأ عرٔع  ٣د أٍ ٔ ٍٓ ٓيٖ (ْناا ًٔكاو عاٌ
الألآ ٛهٍ َآ هْ ٣ياٖ ٔآي )ٚالأاًجو ( )4،3أ ااٌ  ٣يصالو أٍ ألآيٖ وآر٘ ْالياد٘ ،ال أااِ
وٓر ن عدد٘ٓ ،يٖ الأرار ٍ ًٔاسم اِ ؤال ْأناا ْياٖ الأصإًً ٙاسم اِ أيٕاياا ْأيٕاياا
ٔ ٍٓ ػ سرٔرِ .
السبجاا ٙالأرال عاا ٙألهااايعني  :قاآم الهلل عااس ْ اال ْ { :ه ال ت لاا ٚعلاإُو ٔاتًااا ًٕااا قااام
الأ ٌٔ ٔ ٣ر ٍٓ أراٜيا الٝا

رار ٍ غا َا ال أْ دأاِ قال ناا ٔ آٍ أاٖ أٍ أ دأاِ ناٌ تلرااٜ

ي صٖ هٍ أتةع ه ٣نا ٔٓي ٚهأٖ  ...الٓٔ )ٙٔ٧يض (. )15
 - 142اإلحكام ابن حهم 110/4
 - 143ادلرج السابق 109/4
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ىانؼممدإٔل عل ٚأٍ الأرر ٍ ًٔ ٣صري ػ الأرر ٍ;  ٍ٥ال ٙٔ٧دأ عل ٚأياِ ٔ ٣ةادم
انكىيتَ ال
قاأٓال :
بدونة
الأرر ٍ نٌ تلرا ٜي صاِْ ،بآٍ الأصاً ٙياشاخ ٙألرار ٍ ًٔااو أا ;  ٍ٥الأصاً ٙناٌ تلرااٜ
ي صِ.

()144

ْأر ٛأٍ ال٣ش د٣م ا ٙٔ٧علا ٚنًاع يصاري الأرار ٍ اأصإً ٙاِ عاد;  ٍ٥الٔ٧ا ٙت اد
عٌ سل الوعربني أٍ ٔةدم أأ ا الأرر ٍ رر ٍ لر ،أنر الهلل يةٕاِ أٍ ؽباوَو أياِ ٣
ٔراادر علاا ٚالأ ةاادٔل نااٌ تلرااا ٜي صااِْ ،باآٍ يصااري الأراار ٍ اأصاإً ٙااِ ياآع نااٌ الأ ةاادٔل
وا ٕح أ ًااِ أاإض نرتاآدال ًَااا و َا ال الأصاإاق ه السباادٔس عااٌ الأراار ٍ ْتةدٔلااِ راار ٍ
غ ّْ ،أل ال ا ٜال ٙٔ٧الأاا عادَا { قال أآ ظاا ٜالهلل ناا تلٓتاِ علإ و ْ ٣أدرالباو اِ }
ٔٓيض ( )16ت٢بد أٍ الورتٓد ال٩ي ار علُٕو أكلةُو تػٕ أأ ا الأرر ٍ .
األدلت العقليت :
الش دم الأراٝلٍٓ ًع يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘ أدأ ٙعرلٕ ٙأَهُا نا ٔلٖ:
أْ :٣أٍ الأصً ٙهخا ْ
السبعاار ( ْ )7أ ا

هتةاعُا اأرر ٍ و قٓأِ تعاذ ْ { :نا تابو الأرشٓم خا ّْ }

ٔاادم علاا ٚأٍ الأصااً ٙاارع الأراار ٍ; لاآ ٣الأراار ٍ نااا وة ا الأصااً ،ٙلاآ

ٓزيا يصري الأرر ٍ ُا أر عًا ال٥وال رعاَِْ ،ا ال  ٣ػبآز; ه الأ ارع ٔ ٣ر اع هذ أوالِ
ا ٩كا ااام ْال٩شا ااراا بها ااا ًٔ ٣صا ااري الأرا اار ٍ ْالأصا ااً ٙا اااأ رع الوص اا ًةب نًُها ااا َْا اآ
الأرٕاط.

()145

وايٕا  :نٌ ال٥دأ ٙالأعرلٕ ٙألهايعني نٌ يصري الأرر ٍ اأصاً : ٙأٍ الأصاً ٣ ٙتصااْٗ الأرار ٍ،
اأرر ٍ أقٓ ٛنٌ الأصً ٙنٌ ْ ّٓ :
أيدَا  :أٍ الأرر ٍ نعجسْ ،الأصً ٣ ٙهعجاز ُٕا .
الأ ااايٖ  :أي ااِ أق اآ ٛن ااٌ ُ اا ٙي ه ااِ ،يٕ ااس الع ااو الأكُ ااار٘ و تْ٤ت ااِ عً ااد الزبًا ااٙ
ْالسبٕ

ْب ال نض الوت ل .

ْالأ اأس  :أٍ الأ اخ و قرالٜتِ وٓالخْ ،إٔض و قرال ٜ٘الأصً ٙوٓالخ .
 - 144ادلستص

 125/1واإلحكام لآلمدي 273/2وبيان ادل،تصر551/2

 - 145التبصرة 267/واإلحكام  274-273/2وهناي الو و 2356/6
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بلُا إٍ الأصً ٙأضعل نٌ الأ اخ ٣ْ ،ػبٓز يصري الأرٓٗ األعٕل .
ىانؼمم
انكىيت ِ
بدونة الْ٥
ْأل ّ

()146

ْقد أ اخ ال٧نادٗ عاٌ َا ال ال٣شا د٣م  :اأٍ الأرار ٍ ْهٍ بااٍ نعجاسال و ي هاِ ْ ٤غ اِ
ْن ل آال ْضب نااا لاإض ٕااِ نااا ٔاادم علاا ٚأٍ د٣أاا ٙباال ٔاا ٙأقاآ ٛنااٌ د٣أاا ٙغ ا ّ نااٌ
ال٥دأْ ;ٙألا ال إياِ أآ تعاارج عااى ناٌ الأ ااخ ْلاا
نردن ٙعلِْٕ ،ب أ
يابها علُٕاْ ،ب أ

ناٌ الأصاً ٙالو آالتر٘ بايا الأصاًٙ

أٔلا أٓ تعارضا ٔا ٙناع دإٔال عرلاٖ اإٍ الأادإٔل الأعرلاٖ ٔ آٍ
نٌ ال٥دأ. ٙ

ال٩راعْ ،ب

()147

ْأر ٛأٍ آالخ ال٧ناادٗ َ ا ال و غأاا ٙالألااعل ،أنااا ي ٕااِ أٍ د٣أاا ٙباال ٔاا ٙنااٌ الأراار ٍ
أقٓ ٛنٌ د٣أ ٙغ ّ نٌ ال٥دأ ُ ،ٙال ٔ ٣صالو أ٨نادٗ ،ال د٣أا ٙبال ٔا ٙنًاِ أقآ ٛناٌ
د٣أ ٙغ ّ و ي ض الوٓضٓع .
ْأنا قٓأِ  :أٓ تعارج عااى ناٌ الأ ااخ ْلاا
علِٕٔ ٤ ،صلو أٔلا ; إٍ الشبا

ناٌ الأصاً ٙالو آالتر٘ بايا الأصاً ٙنردناٙ

ٔ ٣عارج الأعاى يرٕر ،ٙل ٔ ٍٓ ناا ألار ناٌ الأعااى

غ نرالد أوْ ،٤الزبهُٓر  ٣ؼب هٍٓ اأ عارج ًُٕهاْ ،ه ٣اإٍ لاو الأٓالياد ؽبتا
عاااى الأ اااخ ْنااع أا

ا٧ناادٗ ْغا ّ  ٣ػبٕااسٍْ الأًصااري ااِ ،علاا ٚأٍ نعارضاا ٙالشبااا

ألعاى رب لل عٌ الأًصري بها تردى نٌ ْ ٓد الأ رق الأ ة

ًُٕها .

أنا قآم ال٧نادٗ  :هٍ الأادإٔل الأعرلاٖ ؼب او علا ٚالٔ٧اْ ٙبا أ
الأصرٓا ،لو ؼبد أٍ ٔ ٙعارضُا دإٔل الأعرل ،بها
الأعسٔس ،ل َٖ أَْاى و أ ار ع

ال٩رااع ُا ال و غأاٙ

ٔٓ د هراع قدى علا ٚالأ ااخ

ال٥وٓإٔني ٔصكرْيُا ْ ٔأتٓال

ام ْاليد علُٕا .

 - 146اإلحكام لآلمدي  274/2وينظر العدة 794/3
 - 147اإلحكام لآلمدي 276 /2
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الثاين :نسخ القزآن بالسنت اآلحاديت
املبحث
انكىيتىانؼمم
بدونة
السباادٔس عااٌ يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ قااد أل ا
الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادْٔ ،ٙمت ل أ

ااسٜال بااة ال نااٌ الأ اا٤ى عااٌ يصااري

و أنرٌٔ :

الْ٥م :أٍ بل نٌ نًع يصري الأرر ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ ناع أيُاا نركآع ُاا ،إياِ اا٥يرٛ
ميًااع الأًصااري ا٧ياااد كرٔااو أْذ ،اال هٍ الأ ا ٌٔ

ااٌ أ ااازْال الأًصااري اااو ٓالتر٘ نًعاآّ

ا٧ياد .
الأ ايٖ :أٍ ب ال نٌ ال٥دأا ٙالأاا الشا دم ُاا اليٕاسٍْ ْالواايعٍٓ و يصاري الأرار ٍ اأصاًٙ
الو اآالتر٘ ْال٣ع الض ااا علُٕ ااا ْنًاقعاا ُا ت ااأتٖ عًُٕ ااا و الأًص ااري ا٧ي اااد ،اا ٤عب ااا
٩عادتُا ه ٣عًد السبا  ٙهإُٔا .
ْٔةراا ٚالسباادٔس ًَااا و ال٧رال ٜياآم اآالز الأًصااري ا٧يااادْ ،با أ

ال٥دأاا ٙالأااا رب ا

الأصً ٙال٧يادٔ. ٙ
ْشأعرج َ ٌٔ ال٥نرٌٔ و الوصاٝل ال٧تٕ: ٙ
الوصأأ ٙالْ٥ذ :رال ٜالأعلها ٜو يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔٙ
الل لل الأعلها ٜو ٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ ٙهذ أقٓالم :
الْ٥م  َ :الزبهُٓر هذ نًع يصري الأرار ٍ ا٧ياادْ ،قاد يرال عا
عل ٚأ (ْ ،)148يصةِ الأةع

ال٥وآإٔني ال٣ت ااق

هذ الزبهُٓر(. )149

َْاا ٜ٣٢الوااايعٍٓ نااًُو نااٌ نًعااِ عرااْ ٤ظاارعا ْيص ا أااةع

أو ا اخ الأعااا عٖ

ْقام عًِ الأسربعٖ  :هيِ اَر نا يرلِ الأراضٖ الأةاق٤يٖ عٌ الزبهُٓر.

()150

()151

 - 148البحر احمليط 109/4

 - 149التمايففد أل اخلط ففاب  382/2وهنايف ف الو ففو  2328/6وش ففرح العا ففد علف ف خمتص ففر اب ففن احلاج ففب  195/2وإرش ففاد
ال حو 190/

 - 150الو و إىل األ و  48/2والعدة  801/3والبحر احمليط 108/4
 - 151البحر احمليط 108/4
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ىانؼممال٥ب اارٍْ – ٔاارٍْ أيااِ اااٝس عراا ٤أ ًااِ
انكىيتَْااو
اًُو –
ْنابدونة

ًاآع ظاارعاْ ،يص ا َ ا ال هذ

الأةاااق٤يٖ ْال ااٌ شاارٔم ْ ،ااِ قااام الأ اارالْ ٜأ اآ الشبكاااخ ْال ااٌ رَاااٍ ْال ااٌ قدالنااْ ٙالأراارالو
ْغ َؤ ٜ٣٢ُ ،رٓأٍٓ جبٓالزّ عر ٤أ ًُو ميًعٓيِ ظرعاْ ،قاأٓال عدى ْقٓعِ .
ًَْاك نٌ ال٥وٓإٔني نٌ أسلو الوًع باأع الزٗ ْالأةٕلاْٗ ْغ َو

()153

ْميٕل ال٧ندٗ هذ الوًع رد قام  ٣ " :يصلو و  ٙيصري الأرر ٍ خبو الأٓاليد"
ْعًد الع الضِ عل ٚع

()152

()154

أدأ ٙالأًصري او ٓالتر٘ قام َْٓ " :ضاعٕل; واا ٕاِ ناٌ يصاري

ي و الأرر ٍ الو ٓالتر خبو ال٧ياد َْٓ

ًع.

()155

الو َ الأ ايٖ  :ػبٓز يصري الأ اخ اأصً ٙال٧يادٔٙ
ْقااام ُ ا ال الأ اَرٔااْ ٙعلاا ٚرأشااُو ال ااٌ يااسى ،رااد قااام ْ " :الأراار ٍ ًٔصااري اااأرر ٍ
ْ اأصًْ ،ٙالأصً ٙتًصري اأرر ٍ ْ اأصً ُ ْ ،ٙال يرٓم َْٓ ،الأت ٕحْ ،شٓال ٜعًاديا الأصاًٙ
الوًرٓأ ٙاأ ٓالتر ْالأصً ٙالوًرٓأ ٙألةار ال٧ياد ،بل أ
ْنام هذ َا ال الأرآم الأكآو ْقاام عًاِ ْ ":أ اازّ عا

ًٔصري علِ علا ".

()156

أَال الأ ااَر نكلراا و زناٌ

الأًةٓ٘ ْ عدّ " وو قامْ" :أعلِ أْذ" (. )157
ْ ٌ الل اار َا ال الأرآم الأعإري الأعاًرٕكٖ(ْ )158قاام عًاِ  " :الأتا ٕح الأا ٗ ٣ظا
ِٕ ٓالز ْقٓع يصري الو ٓالتر ا٧ياد الأت ٕ  ٙالأ ا

تألرَا عًِ".

()159

 - 152ادلعتمففد  398/1والعففدة  788/3والتمايففد  328/2والو ففو إىل األ ففو  47/2والروض ف م ف نهى ف اخلففاطر 227/1
وشرح تنقي ال صو 311/

وادلسودة  207/وهناي الو و  2328/6وادل،تصر م شرح العاد  195/2والبحر احمليط 109/4

 - 153التبصرة  264/واللم  59/وادلنااج م هناي السو  586/2ومنااج الو و للمرتا 254
 - 154اإلحكام 269/2
 - 155اإلحكام 272/2

 - 156اإلحكام ابن حهم 107/4

 - 157شرح خمتصر الروض 325/2

 - 158حممففد األمففن بففن ادل،تففار الشففنقيطي عففاش بادلدين ف ادلنففورة وألففد التصففانيد الكثففرية ومناففا أضففواف البيففان يف الت سففري ولففو
تعليقات عل الروض ابن

الدام تويف سن  1393ىف ينظر ترمجتو يف خر كتاب أضواف البيان لتلميذه الشيخ عطي حممد ساي رمحو
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ىانؼممػبٓز يصري الأرر ٍ ا٧يااد و زناٌ الأاًيب وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو ْ ٣ػبآز
انكىيتاأس :
بدونة الأ
الو َ
عدّ .
َْٔ ٜ٣٢رٍْ أٍ الأٓقٓع قد يد

ع ٤و زنٌ الأًةٓ٘ .

ْ َ هذ َ ال ال٩ناى الأػسالأٖ ْالأصرلصٖ ْالأةا ٖ ْالشبةازٗ

()160

ْغ َو .

()161

ْقااد يصا ال٥واآإٍٔٓ هذ الأػسالأااٖ أيااِ ٔراآم ٓقاآع يصااري الأ اااخ ا٧ياااد و زنااٌ الأااًيب
ول ٚالهلل علِٕ ْشلو(. )162
ْالسبرٕر ٙأٍ الأػسالأاٖ ذباد عاٌ يصاري الأصاً ٙالو آالتر٘ ا٧يااد ْقاام  " :الوخ اار آالز
أا

عراا ٤أاآ تعةااد ااِ ْْقٓعااِ معااا و زناااٍ رشاآم الهلل واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو اادإٔل

قتاا ٙقةااا ْ ،ٜاادإٔل أيااِ باااٍ ٔةعااس ياااد الأاآ ٘٣هذ ال٥س ارال ْبااايٓال ٔةلػاآٍ الأًاشااري
ْالوًصاآع رٕعاااْ ،أ ااٌ أ ا

ًاآع عااد ْ اتااِ اادإٔل ال٩راااع نااٌ الأت ا ا  ٙعلاا ٚأٍ

الأرار ٍ ْالو آالتر الوعلآى ٔ ٣ر ااع خباو الأٓاليااد ،ا ٤الَا أ جآٔسّ نااٌ الأصالل ْالشبلاال،
ْالأعهل خبو الأٓاليد تلرٖ نٌ الأت ا  ْ ٙأ

ٕها ٔ ٣ر ع قاسعا.

()163

ْأنا الأصرلصٖ رد ور عدى يصري الأ ااخ خباو الأٓالياد عاد زناٌ الأًةآ٘ راام " :
أنا خبو الأٓاليد  ٣ػبٓز الأًصري عاد رشآم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو;  ٍ٥الأ عاارج ٣
ٔة

ًِٕ ْ ني الأ اخ إياِ ٔ ٣علاو أياِ با٤ى رشآم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو أا ه ٌ

الأعاةُ ٙو سرٔااو الأًرالْ ،ألا ال  ٓٔ ٣ا الأعلااو ،أناا و يٕااا٘ رشآم الهلل واال ٚالهلل علٕااِ
ْشلو رد باٍ ػبآز أٍ ٔ ةا يصاري الأ ااخ خباو الأٓالياد ،أ ٣تار ٛأٍ أَال قةاا ٜذبٓأآال
و ل٤م الأت ٘٤خبو الأٓاليد ْ ًٔ ر علُٕو أ

رشٓم الهلل.

()164

 - 159مذكرة يف أ و ال قو عل روض الناةر 98/

 - 160عمر بن حممد بفن عمفر اخلبفازي احلن في فقيفو أ فويل تتلمفذ علف عفينف الفدين الب،فاري و فريه و فند العديفد مفن ادلصفن ات
مناا ادلغين يف األ و

وشرح اذلداي تويف سن 691ىف ترمجتو يف البداي والنااي  331/13واجلواىر ادلايئ 398/1

 - 161ادلستص

 126/1وأ و السرخسي  77/2وإحكام ال صو  426/وادلغين لل،بازي 257/

 - 163ادلستص

126/1

 - 162البحر  109/4وإرشاد ال حو 190/
 - 164أ و السرخسي 78-77/2
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ىانؼممالأ اأس الو تل ني زنٌ الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشالو ْالأاسنٌ الأا ٗ عادّ،
انكىيت َ
َْ ال الو
بدونة
ْالأ ا ٗ يص ا هذ الأةاااق٤يٖ ْواار ااِ الأػسالأااٖ ْالأصرلصااٖ ٣ ،ااد أٍ ي صاارّ ااأٍ ًَاااك
قلااأا أعٕايُااا ْقع ا زنااٌ الأًةاآ٘ ْالش ا ًد أي انُااا ٥يادٔااس ياااد ر ع ا نااا باااٍ
ن ٓترال نٌ الأ اخ أْ الأصًْ ،ٙعهال الأًااط و زناٌ الأًةآ٘ ر لا ٚلاو ال٧يااد علا ٚأياِ
رال ع وا باٍ ن ٓالترال ،أ اٌ عاد زناٌ الأًةآ٘  ٣مي اٌ أٍ يعهال ر لا ٚلاو يااد ٔر اع
ي و الأ اخ ه ال

ٔصةو أٍ عر الأًاط الأًصري ْزالْأّٓ و زنٌ رشٓم الهلل ول ٚالهلل علٕاِ

ْشلو .
َْا ال الأ صا  ٣ااد نًااِ;  ٍ٥الأًصااري أواا ٤و باال أيٓالأااِ ٔ ٣رااع ه ٣و زنااٌ الأااًيب
ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ه الأًاشري ْالوًصآع ْ ادال و زنًاِْ ،ناٌ الأةادَٖ أٍ الأًصاري  ٔ ٣آٍ
عدّ; ْأل ال إٍ الأعلها ٜقد الت رٓال عل ٚعدى الأًصري ا٩راع.
ْ ًا ٜعل َ ٚال ال أرأٗ إيا  ٣يعهل ر لا ٚلاو يااد ٔر اع ي هاا وةا

ااأ ٓالتر ه ال

ٔ ٌ َ ال الأر ع قد يتل زنٌ الأًةآ٘ ،لآ أٍ يادواْ ٙقعا و زنًًاا ْعلُٕاا دإٔال ناٌ
الأصً ٙال٧يادٔ ٙأ ٌ الأعهل ُ ال الأادإٔل شا ع ي هاا وةا و الأرار ٍ أْ الأصاً ٙالو آالتر٘،
إيا  ٣يعهل ُ ال الأدإٔل.
ْأر ٛأٍ َ ال الو َ الو تل ٔل راٖ ناع الواايعني ،اإٍ الزبهٕاع ٔ رآٍ علا ٚأٍ الأًصاري
عةااار٘ عااٌ دأاإلني ن ًااا ٕني أياادَها ن راادى علاا ٚال٧لاار ْبَ٤هااا و زنااٌ الأًةاآ٘٣ْ ،
ؼب ااو الأعلهااا ٜاأ عااارج الأ ا ٗ ٔر ااع اأًصااري ه ال باااٍ أياادَها قكعٕااا ْال٧لاار ًٕااا;
اأركعٖ نردى عل ٚالأ ين.
ْو زنٌ الأًيب ول ٚالهلل علٕاِ ْشالو

ٔ ةا أياِ علٕاِ الأتاْ ٘٤الأصا٤ى وار أٍ ٔاٙ

ب ال نًصٓل ،ٙنع أٍ أو اخ َ ال الو َ قد وريٓال –ْخباو ٙالأػسالأٖ -أٍ ال٩رااع
دم عل ٚأٍ الأرر ٍ ْالو آالتر الوعلآى ٔ ٣ر اع خباو الأٓالياد( )165بهاا قاام هنااى السبارنني ":
أرع الأعلها ٜعل ٚأٍ الأ ا

 - 165ادلستص

قكعا ًٔ ٣صخِ ن ًٍٓ"(. )166

126/1

 - 166ال ىان 1311/2
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ايٕ : ٙال٥دأٙ
ىانؼمم
انكىيتالأ
الوصأأٙ
بدونة
شأعرج ال٥دأ ٙالأا الش دم ُا ال٥وٓإٍٔٓ و و٤و ٙرْع :
الأ رع الْ٥م  :أدأ ٙالأراٝلني جبٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ: ٙ
الش دم الأراٝلٍٓ جبٓالز يصري الأرر ٍ ا٧ياد ا ٔلٖ :
أْ : ٣الأٓقٓع ،رد ْقع الأًصري و نٓالضع ،نًُا نا ٔلٖ :
 -1يصري ٔا ْ ٙآخ الأٓوإ ٙألٓالأادٌٔ ْال٥قار ني َْاٖ قٓأاِ تعااذ  {:ب ا علإ و ه ال
يلاار أياادبو الواآ هٍ تاارك لا ال الأٓواإ ٙألٓالأاادٌٔ ْال٥قاار ني  ...الٔ٧اا ) ٙالأةراار٘
( )180رااد يصااخ

رٓأااِ واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالوْ ٣" :واإ ٙأاآالر " (َْ )167ا ال دإٔاال

عل ٚالزبٓالز ْالأٓقٓع.

()168

ْقااد شااةو باار ال٣ع الضااا علاا ٚال٣ش ا د٣م أ٧اا ٙعًااد السباادٔس عااٌ الأًصااري اأصااًٙ
الو ٓالترًٕ٘ ْ ،ا أٍ الأًاشري و السبرٕر ٙٔ َٖ ٙالوٓالرٔس.
ْ -2نٌ أدأ ٙالأٓقٓع أٔلا  :يصاري قآم الهلل تعااذ { قال  ٣أ اد ٕهاا أْياٖ هأاٖ ضبرناا
عل ٚساعو ٔكعهِ ه ٣أٍ ٔ آٍ نٕ ا ٙأْ دناا نصا ٓيا أْ سباو لًسٔار إياِ ر اض أْ
صرا أَل أػ الهلل اِ  . .الٔ٧ا } ٙال٥يعااى ( )145راد يصاخ
ْشلو عٌ أبل بل ٗ ياخ نٌ الأصةاع

()169

ًُٕاِ وال ٚالهلل علٕاِ

رد يصخ ال ٙٔ٧خبو ياد(. )170

ْقد الع ج عل َ ٚال ال٣ش د٣م اع الضا :
أْألا  ٣ :يصري و الٔ٧ا ٙأوا ٍ٥ ;٤الٔ٧ا ٙدأا علا ٚأٍ الحملارى هذ تلا
الٔ٧ااَ ٙااٖ تلا

الأػأاْ ٙقا ياسْم

ال٥ظاإا ،ٜأٗ  ٣أ ااد الْ ،ٍ٧ألا ال قااام "أْيااٖ " ًْ ٔ ٣اااْم نااا عااد أا ،

لو ٔرال  :ناا شإٓي ٚهأاٖ و الوصا رةل ،لاو ذبتال الوًا اا٘ ْيًٕٞا  ٣يصارئْ ،ةرا ٚناا
عدال تل

ال٥ظٕا ٜعل ٚال ٩اي ٙال٥ولْٕ ،ٙر عُا عد أ

إٔض يصخا.

 - 167سبق يريج احلدي

 - 168التبصرة  270/والبحر احمليط 115/4

 - 169حي الب،اري  2103/5و حي مسلم 1534/3

 - 170التمايد أل اخلطاب  383/2وادلنااج م هناي السو  588/2والبحر احمليط  116/4ومذكرة الشنقيطي 98
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 ٣ياشاري;  ٍ٥الٔ٧اٙ

شلهًا أٍ ال ٙٔ٧ت ًاْم نا عاد يسْألاا اسبادٔس طبتا
انكىيتىانؼمم
وايُٕا  :أٓ
بدونة

دأ عل ٚه اي ٙنا عدال الو بٓر كرٔو الأعهٓىٓ ،رد السبدٔس اأ ختٕ
ق ااام الأسربع ااٖ  ":ال ٔ٧اا ٙال ه ااع ُٕ ااا أ

.

()171

اااٍ ن عارض اااٍ ٕا ا عني و اار أي اادَها

أ٨ل ا اار ،ل ا ا ا "أْي ا ااٖ" ن ا اااج ً ٔ ٣ ،ا اااْم ه ٣ي ا ااني ْرْد ال ٔ٧ا ااْ ،ٙأ ا ا ا " "٣أً ا ااٖ
الوص ا رةل،بها و قٓأااِ تعاااذ {  ٣مياآ

ُٕااا ْ ٣ؼبٕاا }ٚسااِ (ْ )74الواارالد ال٣ش ا رةام

ضرْرْ٘ ،يًٕٞا  ٣اد ناٌ وار " "٣أ ا "أْياٖ" أْ وار "أْياٖ" أل ا " "٣اإٍ وار ًا
" "٣أل ا ا "أْيا ااٖ" ا اا ٤يصا ااري أعا اادى الأ ًا اااق
ربتٕتا  ٣يصخا  ٤يج.ِٕ ٙ

ا ااني الٔ٧ا ااْ ٙالشبا ااوْ ،هٍ ع صا ااًا با اااٍ

()172

ْ -3نٌ أدأ ٙالأٓقٓع  :أٍ قٓم الهلل عس ْ ل ْ {:أيل أ و نا ْرال ٜأ او  ...الٔ٧ا ) ٙالأًصااٜ
( )24يصااخ

ًُٕااِ واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو عااٌ الزبهااع ااني الواارأ٘ ْعه ُااا

يصري أ ٙٔ٨اشبو َْٓ ياد.

()173

ُ ا ال

()174

ْقد الع ج عل َ ٚال ال٣ش د٣م اع الضني :
الْ٥م  :أٍ َ ال ربتٕ

أعهآى ْأا ٕض يصاخا;  ٍ٥الأاً

ٔر لاٖ أٍ ٔ آٍ بال ناا عادال

الو بٓرال ي ،٣٤ألر عًِ الشبو علِ ٕ ٍٓ ربتٕتاْ ،أإض ًَااك ناا ٔادم علاٚ
أيِ ْرد عد الأعهل ر ل ٚال ٙٔ٧ي  ٍٓ ٔ ٚيصخا ،عني الأ ختٕ
الأ ايٖ  :أٓ شلو أيِ يصري اسبدٔس
الأ ٓالتر و ٓالز الأًصري ِ

ا تلرٖ اأرةٓم ; ُٓ أا أ

.

()175

نعلآى ػبارٗ صبارٛ

()176

َْ ا ال هخااا ٔ ٓ ااِ علاا ٚرأٗ نااٌ ػبٕااس الأًصااري اأصااً ٙالو ٓالترْ٘،أنااا نااٌ ميًعااِ اا٤
ٔع ج ِ .
 - 171ينظ ف ففر ى ف ففذه ااع اض ف ففات يف التماي ف ففد أل اخلط ف ففاب  348-383/2وش ف ففرح تنق ف ففي ال ص ف ففو  312وهنايف ف ف الو ف ففو
 2339-2338/6وهناي السو 588/2

 - 172البحر احمليط 116/4

 - 173الب،اري  1965/5رالم  4819ومسلم  1028/2رالم 1408
 - 174التبصرة  271/والتمايد 383/2

 - 175التبصرة 271/وشرح تنقي ال صو  312-311/وهناي الو و 2339/6
 - 176ادلعتمد والتمايد 384/2
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الأراٝلٍٓ جبٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ ٙأدأ ٙعرلٕ ٙأَهُا نا ٔلٖ :
ىانؼمم
انكىيتدم
بدونة :الش
وايٕا
 -1قٕا اااط الأًصا ااري علا اا ٚالأ ختا اإ  ،ها ػبا اآز ربتا اإ
أ

ػبٓز الأًصري ُا

الأرا اار ٍ ألةا ااار ال٧يا اااد

()177

ْقااد الع ا ج علاا َ ٚا ال ال٣ش ا د٣م أيااِ قٕاااط نااع الأ ااارقًُ ،اااك اارق ااني الأًصااري
ْالأ ختاإ  ،اأًصااري ٔسٔاال ي ااو الأل ا بلااِْ ،الأ ختاإ
رل ِ ا

قا.

()178

وااو هٍ الأ ختاإ

ٕاااٍ الواارالد اااأل

الأعاااىْ ،الأًصااري ر ااع ي ااو نااا الق لاا ٚالأل ا

دْالنِ ْ راْ ;ّٜأل ال  ٣ػبٓز الأًصري اأرٕاطْ ،ػبٓز الأ ختٕ
-2

ٔةرااٖ علااِ ْٔ ٣صاارب

اأرٕاط .

()179

ْنااٌ أدأا ُو الأعرلٕاا ٙأٍ لااو ال٧ياااد ْهٍ باااٍ ن لاإا هذ الأ ااٌ ،أ ااٌ الأعهاال ااِ
نص ًد هذ دإٔل قاسع ْ ،أ
بها از يصري ٔ ٙئ. ٙ

الأراسع أْ

علًٕا الأعهل اأ ٌ ٕجٓز الأًصري اِ

()180

ْقد الع ج عل َ ٚال أٍ الأدإٔل الأراسع الأادالم علا ٚقةآم ال٥لةاار

ٔ ًااْم ألةاار

ال٧يااد ه ال بايا ياشاخ ٙأادإٔل الأ ااخ ،ا ٤مي اٌ أٍ ٔراام :هٍ السب او ُاا ْالسباام َا ّ
نعلٓى.

()181

وو هٍ ال٩راع قد وة

ًع بٍٓ السب و ُا نعلٓناا ه ال بايا رال عا ٙسب او الأ ااخ

ْقد شةو يرل ال٩راع نٌ الزبٓٔين ْالأػسالأٖ .

()182

 - 177اإلحكام ابن حهم  114-113/4والتمايد أل اخلطاب  382/2وشرح تنقي ال صو 312
 - 178العدة 797/3

 - 179التمايد  383/2وشرح تنقي ال صو 312/
 - 180ادلعتمد  398/1والبحر احمليط 108/4
 - 181ادلعتمد 398/1

 - 182يراج ال ىان  1311/2وادلستص
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ىانؼمم :أدأ ٙالأراٝلني ًع يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔٙ
انكىيتالأ ايٖ
بدونة رع
الأ
شااةو الأ ًٓٔااِ هذ أٍ ب ا ال نااٌ ال٥دأاا ٙالأااا شااةو برَااا َااٖ نع ا ب ٙااني يصااري
الأرر ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ ْالأصاً ٙال٧يادٔاْ ،ٙبا أ
ٔع ًٕ ااا نا ااٌ هعا اااد٘ با اال تلا ا
نااا ؽب ا

ْب ا أ

ال٣ع الضاا ْالأاردْد علُٕاا ْ ،أا

ال٥دأا اا ٙه ٣و نعا ارج ال٩ظا ااار٘ هذ ال٣ش اا د٣م هرا ااا،٣

الأصااً ٙال٧يادٔاا ٙنااٌ يٕااس بٓيُااا أضااعل نااٌ الو آالتر٘ نااٌ يٕااس

وةٓتُا الأ ين .
ْشٓ أعرج ال٥دأ ٙالأا الش دم ُا َ ال الأ رٔو هرا: ٣
ا الش دم ِ الوايعٍٓ نا ٔلٖ :
 -1قٓم الهلل عس ْ ل {:نا يًصري نٌ ٔ ٙأْ يًصُا يأ خبا نًُاا أْ ن لاُا  } ...الأةرار٘
()106
ْ -2قٓم الهلل شة ايِ { ْأيسأًا هإٔ

الأ بر أ اةني ألًااط ناا ياسم هأإُو ناٌ ر ُاو }

الأً ل ()44
-3

ْقٓم الهلل ل و عْ ( : ّ٤ه ال دأًا ٔ ٙن اٍ ْٔ ٙالهلل أعلو ا ًٔسم قاأٓال هخاا أيا
 . .ال ) ٙٔ٧الأً ل ()101

ن

ْ -4قاآم الهلل شااة ايِ ْ { :ه ال ت لاا ٚعلاإُو ٔاتًااا ًٕااا قااام الأ ا ٌٔ ٔ ٣ر اآٍ أراٜيااا
الٝا

راار ٍ غا َا ال أْ دأااِ قاال نااا ٔ آٍ أااٖ أٍ أ دأااِ ناٌ تلرااا ٜي صااٖ  . .الٔ٧اا) ٙ

ٔٓيض )15
أ٧ا الأ رميا

جهلُا تدم عل ٚأٍ الأًصري  ٍٓ ٔ ٣ه ٣رر ٍ .

ْقد تردى بر ْ ّٓ ال٣ش د٣م أ ل ْٔ ،ٙب أ

ال٣ع الضا ْالوًاقع. ٙ

ًْٔةػااٖ الأ ًةٕااِ هذ أٍ با ال نااٌ ْ اآّ ال٣شا د٣م ْال٣ع الضااا الأااا تراادن تًاْألااا
با

نااٌ ال٥واآإٔني و نعاارج الأًصااري اااو ٓالتر٘ ْ ،اع ةااار أٍ الأصااً ٙالو آالتر٘ نركاآع

ُااا ْٔع ااو وةٓتُااا ن اال الأراار ٍ و ه اااد٘ الأركااع،
الوًصٓع ،اش ًا ٜع

رااو ظاارا باآٍ الأًاشااري و قاآ٘

الشبتٓوٕا و الأرار ٍ ناٌ يٕاس بٓياِ نعجاسال ْوآالخ تْ٤تاِ،

ْقد باٍ أب رَو ٔع ج عل ٚال٣ش د٣م ُ ال ال٣ع ةار.
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ىانؼممالأ ا
انكىيتاا ااإٍ
بدونةااا ًَا
أن

نسخ انقرآن بانسنة

نااًُو  ٣ػبٕااس الأًصااري اأصااً ٙال٧يادٔاا ٙي اارال أرتة ُااا و الأ ةاآ

ْضااع ُا عااٌ نصاااْال٘ الأراار ٍ و الأركعٕااْ ،ٙنااٌ وااو ااإٍ ال٣ع الضااا علاا ٚال٣ش ا د٣٣
ترل ًَا ْتصلو ال٥دأ ٙعٌ صبهل ال٣ع الضا
ًَْاك أدأ ٙلاوً ٙع يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادْٔ ٙأَهُا نا ٔلٖ :
 -1هر اااع الأت ا ا  ٙعل اا ٚأٍ الأر اار ٍ ٔ ٣ر ااع خب ااو الأٓالي اادْ ،ب ااايٓال ٔ ب اآٍ ل ااو
الأٓاليد ه ال ر ع ي او الأ ااخ ْالأصاً ٙالوعلٓناْ ،ٙناٌ أا

أٍ عهار رضاٖ الهلل عًاِ رد

لو اسه ً ٙقٕض(ْ )183قام ٣ :يدع ب اخ ر ًا ْشً ٙيةًٕا أرٓم النارأ٘  ٣يادرٗ
أي

أى يصٕ .

()184

ْقام علٖ ( )185رضٖ الهلل عًِ و لو نعرل ٌ شاًاٍ ( ٣ : )186يرةال قآم أعرال اٖ ناٌ
أظجع عل ٚب اخ الهلل
ْباٍ أ

()187

نعُٓرال ني الأت ا  ْ ٙؼبتل هي ار اٍ هراعا .

()188

 -2نااٌ ال٥دأاا ٙالأع رلٕاا ٙالأااا الش ا دأٓال ُااا علاا ٚالوًااع  :أٍ الو آالتر قكعااٖ الأ ةاآ َْاآ
نعلٓى دإٔل نركآع اِ ،أ ٤ر اع خباو الأٓالياد الأا ٗ َآ دْياِ رتةاُ ٙآ ن ًآٍ
ْال٥قٓٔ ٣ ٛر ع ا دْيِ.

()189

 - 183فاطم بنت اليس بن خالد من ادلااجرات األو  ،والد تهوجت أسام بن زيد دشورة رسو

فل

عليفو وسفلم وذلفب

بعد أن طلقاا زوجاا،

ترمجتاا يف ااستيعاب  1901/4واإل اب 164/8

 - 184حي مسلم  1118/2رالم 1480

 - 185علففي بففن أ طالففب بففن عبففد ادلطلففب أمففري ادلففامنن راب ف اخلل ففاف الراشففدين وأحففد العشففرة ادلبش فرين ،أشففار مففن أن يعففر ،
استشاد عام 40ىف

ترمجتو يف أسد الغاب  91/4وااستيعاب  1089/3والبداي والنااي 324/7

 - 186معقل بن سنان بن مظار ،روى عنو مسروه ومجاع من التابعن وكفان معفو رايف الومفو يفوم ففت مكف استشفاد يف والعف احلفرة
سن 63ىف

ترمجتو يف ااستيعاب  410/3وأسد الغاب 397/4

 - 187ىكذا يف البياقي  247/7والد روي بل ر ا نقبل الو أعرا بوا عل عقبيو  ،ولكن ىذه الرواي ي تثبت عنفو مفن وجفو
حي ،
ينظر عون ادلعبود  106/6وحت األحوذي  252/4ونيل األوطار 318/6

- 188ادلعتمد  398/1والروض م نهى اخلاطر  228/1وهناي الو و 2330-2328/6
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عل َ ٚال الأدإٔل ا ٔلٖ :
جىانؼمم
العانكىيت
بدونة
ْقد
 -1هٍ الورك اآع ااِ هخ ااا َ اآ أو اال السب ااو  ٣دْالن ااِْ ،الأًص ااري ٔ اارد عل اا ٚالأ ااايٖ ٣،عل ااٚ
الْ٥م.

()190

َْ ال ال٣ع الج ضعٕل;  ٍ٥يصري دْالى السب و يصري ٥ول السب او ْر اع أاِ ،اإ ال يصاري
الأدْالى ر ع أول السب و الأ ٗ َٓ نركٓع ِ .
وو هيِ نٌ غ الوصلّو ِ أٍ الأًصري ٔرد عل ٚالأدْالى رب ،ال ٔارد علا ٚالسب او جبهٕاع
أْوا ِ.
 -2هٍ ضبل الأًصري  :السب وْ ،د٣أ ٙالأرر ٍ علِٕ ًٕ.ٙ

()191

َْ ال ال٣ش د٣م أٔلا ِٕ ضعل; د٣أ ٙالأرر ٍ عل ٚالسب و إٔصا
َٓ ندأٓم الأً

ًٕا ،ٙااسب و

َْٓ نركٓع ةٓتِ.

 -3أٍ الأ اااخ ْالأصااً ٙالو آالتر٘ ْهٍ بايااا نركاآعٖ الوا

أ ًُهااا قااد ٔ ٓياااٍ ن ًاآيٖ

الأد٣أ ااْ ،ٙل ااو الأٓالي ااد ْهٍ ب اااٍ ن ً اآٍ الوا ا أ ً ااِ ق ااد ٔ اآٍ نرك اآع الأد٣أ ااٙ
اش ٓٔا .

()192

ْقااد أ ٕا عااٌ َا ال  :أيااِ أاإض نااٌ ظاارا الوًصاآع نااٌ الأ اااخ أْ الأصااً ٙالو آالتر٘ أٍ
ٔ ٍٓ عانا ْياشخِ نٌ لو الأٓاليد لاوا ي  ٔ ٚأت ٚنا برّْ ،ال قاد ٔ ٓيااٍ عاانني
أْ لاونيْ ،قد ٔ ٍٓ الوًصٓع لاواا ْالأًاشاري عاناا لاو ػباس الأًصاري و َا ّ الأتآرْ ،ه ال
ػبس ُٕا

ؽبر و الأتٓر ال٥لر ٛأعدى الأراٝل اأ تل .

()193

وو هٍ َ ال ٔ ٓ ِ عل ُٙ ْ ٚنٌ ٔر ٛأٍ يصري الأصً ٙهخا َآ أل

او دٍْ الأاً  ،أ اٌ

ًَاك نٌ ٔرٓم  :هٍ الأصً ٙمي ٌ أٍ تًصري ال ٙٔ٧ناع ي هُااْ ،يًٕٞا

اإٍ الأًصاري ااشبو

الأ ا

ًا ٔ صلب عل ٚي

وة قكعإ ،ل ٔر ع الوركٓع او ًٍٓ ذ

 - 189التمايد  382/2وبيان ادل،تصر  536/2وهناي الو و  2330/6ومج اجلوام م شرح احمللي 78/2
 - 190هناي السو 587/2

 - 191شرح احمللي عل مج اجلوام 78/2

 - 192هناي الو و  2331/6وبيان ادل،تصر 536/2
 - 193هناي الو و 2332/6
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د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم ال نٌ ال٥وٓإٔني ٔرٍْ أٍ د٣أا ٙالأعااى قكعٕاٙ
أٍ ب
انكىيت
علٚ
بدونة
وةٓتاا ْد٣أاْ ،ٙأإض با أ

آٍ الٔ٧ا ٙنركٓعاا ُاا

الشباو ي اْ ٚهٍ بااٍ نركٓعاا د٣أ اِ;  ٍ٥وةٓتاِ ٔةرااٚ

ًٕا و بل ال٥يٓالم .
الأ رع الأ اأس  :أدأ ٙالو رقني ني زنٌ الأًةٓ٘ ْنا عدّ
ال٥وآإٔ ني أيُاو أ اازْال يصاري الأرار ٍ اأصاً ٙال٧يادٔا ٙو زناٌ

شةو الأًرل عٌ عا

الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ْنًعّٓ عدّْ ،قد تردى ت ص ْ ُ ُو و َ ال الأ تٕل .
ْالأ ٗ دعايا هذ ت ص ْ ُ ُو َآ أٍ الأًصاري  ٣اد أٍ ٔ آٍ و زناٌ الأاًيب وال ٚالهلل
علٕااِ ْشاالو نااٌ يٕااس هٍ الأًاشااري شاآال ٜباااٍ قر يااا أْشااً ٣ ٙااد أٍ ٔٓ ااد و زنااٌ الأااًيب،
ٕ ٍٓ الورتٓد أٍ أي انا نعًٕ ٙوة نسالْأ ٙالأًااط ألاا و الأعُاد الأًةآٗ ْبااٍ علاُا
قد وة هنا رر ٍ ْهنا صً ٙن ٓالتر٘ ،وو ر ع َ ّ ال٥ي ااى ألٕاار يااد ْعر ُاا الأًااط
ْسةرَٓا و عُد الأًيب .
ْ ٌ َ هذ َ ال الأ تٕل  :ال٩ناى الأػسالأٖ ْالأصرلصٖ ْالشبةازٗ ،بها تردى .
أنا الأػسالأٖ رد الش دم عل ٚالزبٓالز و يٕاتِ رت ٙقةا ْ )194( ٜأٍ الأًيب بااٍ ٔةعاس
ياااد الأاآ ٘٣هذ ال٥ساارال ْبااايٓال ٔةلػاآٍ الأًاشااري ْالوًصاآع رٕعااا ْ ،أا

ًااع عااد

ْ اتِ ،دإٔل ال٩راع نٌ الأت ا  ٙعل ٚأٍ الأرر ٍ ْالو ٓالتر الوعلٓى ٔ٣ر ع خباو الأٓالياد،
 ٤الَ أ جٓٔسّ نٌ الأصلل ْالشبللْ ،الأعهل خبو الأٓاليد تلرٖ نٌ الأتا ا  ْ ٙأا
ٕها ٔ٣ر ع قاسعا .

()195

ْأنا الأصرلصٖ رد الش دم عل ٚنًع الأًصري عاد زناٌ الأًةآ٘  :اأٍ الأ عاارج  ٔ٣ةا
ًِٕ ْ ني الأ اخ ،إيِ ٔ٣علو أيِ ب٤ى رشٓم الهلل أ ه ٌ الأعةُ ٙو سرٔو الأًرل ،أناا

 - 194ىذه القص تشري إىل ما ورد يف الصحاح أن رسو
ادلقدس مث نه الولو

ل

عليو وسلم ل بادلدين ست عشفر شفارا متوجافا إىل بيفت

فو وجاب شفطر ادلسفجد احلفرام البقفرة  144فتوجفو حنفو الكعبف فمفر رجفل علف الفوم بقبفاف وىفم يصفلون ففاخ ىم أن
القبل الد حولت إىل الكعب
فتحو القوم إىل الكعب

 - 195ادلستص

126/1

يراج

حي الب،اري  156-155/1و حي مسلم  274/1وما بعدىا
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د /محمد سنان انجالل

ىانؼممالهلل واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو رااد باااٍ ػباآز أٍ ٔ ة ا يصااري الأ اااخ خبااو
انكىيتشاآم
بدونةااا٘ ر
و يٕ
الأٓاليد ،دإٔل أٍ أَل قةا ٜذبٓأٓال و ياام الأتا ٘٤خباو الأٓالياد ًٔ ْ،ار علإُو أا
رشٓم الهلل .

()196

ْأنا الشبةازٗ رد أ از يصري الأ اخ خبو الأٓالياد ياام يٕاا٘ الأرشآم علٕاِ الأصا٤ى ;
 ٍ٥الي هام الأًصري قاٝو و بل يامْ،أناا عادّ أْ ،٤ار ٛأياِ  ٣اد أٍ ٔ آٍ ناا وةا
الأًصري نص ًدال هذ يام يٕاتِ كرٔو ٣ظةُ َْٓ ِٕ ٙالأ ٓالتر.

اِ

()197

ْق ااد ش ااةر ال٩ظ ااار٘ هذ أٍ ضبت اال َ ٙا ال الواا َ تل ر ااٖ ن ااع ْ ُ اا ٙالو ااايعني أًص ااري
الأرر ٍ خبو الأٓاليد اع ةار أٍ الأ اخ نركٓع ِ ْإٔض ب أ

لو الأٓاليد.

ْأنا السبٓالد الأا برَا َ ٜ٣٢الو تلٍٓ لعلُا ٣ترق ٚهذ دبٓٔس الأًصري وا ٔأتٖ:
أنا قت ٙقةا ٜإيُا ٣تدلل و نٓضٓعًا أ٦شةاخ ال٧تٕ: ٙ
أْ٣ن  :يدٔ ًا عٌ يصري الأ ااخ خباو ال٧ياادْ ،قتا ٙقةاا ٜإٔصا با أ
قاار ٍ ْ ،أا

اأًاشاري ُٕاا

علاا ٚالأع ااض نااٌ الوٓضاآع الأا ٗ ي ااد عًااُِ ،اآ و الأرتاا ٙيصااري الأصااًٙ

رار ٍ ،يٕااس هٍ الأ ٓ ااِ هذ ٕا الوراادط
وو يصري َ ال رٓأِ تعاذ ٓ { :م ْ ُ

ٔ اٌ وا ااا اااأرر ٍ،

()198

اال اأصااً ٙالأعهلٕااٙ

ظكر الوصجد السبرالى} الأةرر٘ . )144

وايٕااا  :ب٤نًااا عااٌ لااو ال٧ياااد الأ ا ٗ َاآ أ ا رشاآم الهلل واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو َْاال
ًٔصح الأرر ٍ أى ٣ذ ،أنا و قت ٙقةا ٜاشبو َآ أ ا وا ا ٖ اأ ٜاةلػُو أٍ الأرةلاٙ
قااد غ ا

ْٔعااُد أيااِ واال ٚنااع رشاآم الهلل هذ الأ عةاا ،ٙػأاا ٙنااا ٕااِ  :قةاآم الأت ا ا ٙ

شبو ظخ

أ ٜةلػُو الأ ػٕ ْيسْم قر ٍ اأ ٓ ِ هذ الأ عة ُٓ ،ٙهلةار عٌ يادواٙ

٣ع٤ق ٙألا ًصري الأصً ٙألرر ٍ ٍ٥ ،ب٤ى الأر ل هلةار عٌ يصري٣ ،يصري.
 ٣وٓضآع لار َْآ يصاري الأصاً ٙالو آالتر٘ ا٧يااد
ْر ا أٍ الأرت ٙبايا شا ٍٓ ن اا ن
أٓ باٍ الأًاشري أ

رشٓم الهلل .

 - 196أ و السرخسي 78-77/2
 - 197ادلغين لل،بازي 257/
 - 198العدة 805/3
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم الوعلآى أٍ الشباو الوصااهٓع ناٌ رشاآم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشاالو ناٌ أيااد
انكىيتاِ نااٌ
بدونةلا ٚأي
ع
الأت ا ا ٔ ٙع ااو اأًصااة ٙأااِ ل اوال نركٓعااا اإِ ،خاار نااٌ دالٝاار٘ الأ ااٌ ،وااو ه ال يرلااِ
الأت ا ٖ أػ ّ ٔٓول أيِ لو ياد ن ًٍٓ اأًصة ٙوٌ ٔصهعِ نٌ الأت ا ٖ .
رتا ٙقةااإُ ٜاا دإٔاال علاا ٚقةآم لااو الأٓالياد ٣غا ْ ،أاآ شالهًا ااد٣ن أٍ الأرلاإٙ
ُٕا يصري اأٓاليد ُٕا ياقل أًصري الأصً ٙااأرر ٍ ْأإض الأع اضْ ،الأًاقال ألًصاري أإض
ياشخا
أن ااا ب اآٍ الأ ااًيب و اال ٚالهلل علٕ ااِ ْش االو ب اااٍ ٔرش اال ال٧ي اااد هذ ال٥س اارال ْب ااايٓال
ٔةلػٍٓ الأًاشري ْالوًصٓع ٤ ،د٣أ ِٕ ٙأٔلا ; ٥يُو بايٓال نةلػني ْياقلني ٣ ،ياشاخني،
ًرلااُو الأًاشااري ْالوًصاآع ٔ٣ع ااو يصااخاْ ،أاإض و َ ا ال د٣أاا ٙعلاا ٚاآالز الأًصااري خبااو
الأٓاليد ،ل َٓ دإٔل علٓ ْ ٚخ لو الأٓاليدْ ،نٌ ضهٌ أا
يصخ

هلةاارَو اأٍ الٔ٧ا ٙبا ال

ئ ٙب ال ،أٌٔ لو الأٓاليد الأًاشريذ

عل اا ٚأي ااِ ن ااٌ الوعل اآى أٍ نُه اا َ ٙاا َ ٜ٣٢ااٖ تةلٕ ااؼ ال٥ي اااى الأع اارعْٕ ٙتعل اإو الأً اااط
رالٝ
أٌ

الأادٌْٔ ،ر اا ألاوْال أٍ الٔ٧ا ٙبا ال يصاخ

ئا ٙبا ال ضاهٌ تعلإهُو ال٥ي ااى،

ٔ ة أيُو لػٓال الأًاط أٍ ٔ ٙيصخ حبدٔس يةٓٗ .

ْيٕس هيِ

ٔ ة يصري ألرر ٍ اأصاً ٙو عُاد رشآم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو اإٍ

َا ا ال الوا ا َ ٔر ااع هذ الو ااايعني ش اإها ن ااع تررٔ اار الأػسالأ ااٖ الو ر اادى ااأٍ ال٩ر اااع ن ااٌ
الأت ا  ٙعل ٚأٍ الأرر ٍ ْالو ٓالتر الوعلٓى ٔ٣ر ع خبو الأٓاليد .
ْأنا الشبةازٗ ربِ الهلل رد الش دم أٍ الي هام الأًصري قاٝو و عُد الأاًيب وال ٚالهلل
علِٕ ْشلو ْأنا عدّ  ،٤وو الظ ا أٍ ٔ ة الأًصري و يام يٕاتِ كرٔو الأ ٓالتر.
ْو الش ا د٣م الشبة ااازٗ رب ااِ الهلل ض ااعل ; اي ه ااام الأًص ااري ٔ٣ع ااين ْقٓع ااِْ ،ميً ااع
يتٓأِ نا ْرد نٌ ال٥دأ ٙالو ردن ٙالأا ت ٕد عدى نصاْال٘ ال٧ياد أله ٓالتر.
علاا ٚأٍ ال٥يًااا – ْنااًُو الأصرلصااٖ ْالشبةااازٗ – ميًعاآٍ ربتاإ
حباو الأٓالياادْ ،نااٌ ضااهٌ أشااةاخ الوًااع أٍ الأ ختإ

عاااى الأ اااخ

يصااري ْ ٔ صاااْ لااو ال٧ياااد نااع

قكعٖ الأ اخ لو ٔرٓ عل ٚيصخِٕ ،ل ٔصلهٍٓ ٓقٓع الأًصري ْالأ ااخ عًادَو قكعاٖ
و وةٓتِ ْد٣أ ًِٕ ،ها لوال٧ياد ين الأ ةٓ  ،لو ٔ صأْا ذ
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الثالث :حتقيق مذهب اإلمام الشافعي وحمل اخلالف
املبحثىانؼمم
بدونة انكىيت
أرد أ رد رأٗ ال٩نااى الأعاا عٖ عًآالٍ نصا رلْ ،بااٍ ا٩ن ااٍ أٍ أضاهًِ الوةاياس
الأصا ر ٙعًد الأ ٤ى عٌ نًع يصري الأ اخ اأصً ،ٙأ ٌ الأ ٗ دعايٖ هذ َا الال ٩رالد َآ أٍ
ال٩ناااى الأعااا عٖ الظ ا ُر عًااِ الأراآم ًااع يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙش آال ٜباي ا ن آالتر٘ أى
نااٌ أتةاعااِ ٕهااا ؽب ا

يااادالْ ،أااِ ْ ُاا ٙنص ا رلْ ،ٙقااد لاأ ااِ ب ا

الأصااً ٙالو آالتر٘،

ْت ااأْم ل اارٍْ ب٤ن ااِ،وو هٍ ًَ اااك ن ااٌ الأعله ااا ٜن ااٌ أي اار عل اا ٚالأع ااا عٖ َا ا ال الأ اارأٗ
ْالش ػرخ أٍ ٔ َ هإِٔ نع ع و ن اي ِ ْعلٓ نرتة ِ .
ْالسبرٕراا ٙأٍ الوً صااةني هذ الأعااا عٖ ْالأ ا ٌٔ َااو عاأاا ٙعلٕااِ و الأ رااِ ْال٥واآم
ميًعُو الي صا ُو هإِٔ ْأد ُو نع هنانُو أٍ ؽباأ ّٓ و أنر رأْال أٍ السبو و غ ْ ُ اِ،
َْ ال ٔدم عل ٚيتاع ٙالأ ر ال٥وٓأٖ ْلرْ اِ عاٌ دالٝار٘ الزبهآد ْالأ رلٕادْٔ ،ادم علاٚ
أٍ الوةايااس ال٥واآإٔ ٙأي ج ُااا الأعراآم الوص ا ً ٘ الو اارر٘ نااٌ الأ عت ا ْالو جاارد٘ عااٌ
الو َةٕ ٙالألٕرْ ٙال ٥ار الزباند٘ .
َْ ا ال ٔ٣ع ااين أٍ ن ااٌ ل اااأل الأع ااا عٖ ًَ ااا ب اااٍ عل اا ٚو آالخ ،غأ اا ٙن اااو ال٥ن اار أٍ
الأ رُااا ٜال٥واآإٔني باي ا عًاادَو الزباارأ٘ أٍ ؽباااأ ٓال هنااانُو و َ ا ال الوٓضاآع ،نااع أٍ
ال٩ناى الأعا عٖ ٔع و رالٝد الودرش ٙال٥وٓإٔ ٙالأاا عر ا

درشا ٙالو لهنيْ،تٓال اد ٕاِ

الأعلهاا ٜنااٌ طب لاال الوا الَ نااا عاادال ال٥يًاا الأا ٌٔ بايا ألاو سرٔراا ٙنػااأر٘ وااًُم
الأعااا عْٖ ،أا ال ااإٍ الأعااا عٖ ٔ٣ر تاارأورّ ال٥واآأٖ علاا ٚرُااا ٜن َةااِ اال َاآ نر ااع
أ اال ال٥و اآإٔني الأاا ٌٔ ش ااارْال عل اا ٚسرٔر اا ٙالواا لهني ن ااٌ طب ل اال الواا الَ َْ ،اا ال ن ااا
ػبعلًا ي و ًُجٕ ٙالأة س الأعلهٖ أد ٛرُاًٝا ال٥وٓإٔني ْدبردَو نٌ الأرٕآد الأاا
ذبجر الأعرٓم ْت٬لسى الأ رلٕد ل ن اأةِ .
أراد الت را بلها ٙال٥واآإٔني علا ٚأٍ ال٩نااى الأعاا عٖ ٣ػبٕااس يصاري الأرار ٍ اأصااًٙ
حبام ،شٓال ٜباي ن ٓالتر٘ أى يادال(. )199
ْ ٣ع ااو٘ ر اآم ن ااٌ ق ااام :هٍ الأع ااا عٖ
يادال ٍ٥ ،الأػاأ و الأصًٌ ال٧ياد .

ٔ اارد نكل ااو الأص ااً ،ٙل أرالد الأص ااً ٙالوًرٓأ ااٙ

()200

 - 199ال ىان  1307/2واحملصو  519/3-1والعدة  789/3واإلحكام لآلمدي  272/2والبحر احمليط 110/4
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممالأ ٌٔ يصاةٓال هذ الأعاا عٖ نًاع يصاري الأ ااخ اأصاً ٙالل ل ا رالَ١او و
ال٥وٓإٍٔٓ
بدونة انكىيت
ْ
َ ال الوًع ،ةًٕها ٔر ٛعلُو أيِ نًع نٌ أ
هذ أيِ ٔر ٛأٍ الأعرع نًع نًِ ،لو ٔ٫رد٭ ِ.
ْقد ي٬ص هذ ع

()201

ال٥وٓإٔني الش ً ارَو عل ٚنا َ هإِٔ الأعا عٖ ،راد ي٬رال عاٌ

الأ ٕا الألرالشٖ أيِ الع و أ
لك ّ٢ع و قدرّ ".

عرْ ٤ظرعا ،إٍ الأ

ٌٔ ناًُو َةآال

َ آ٘ ْقاام  َ ":آال الأ ةاار علا ٚقدرأقادالرَوْ ،ناٌ ع او

()202

ْيصا ا الألرالش ااٖ هذ الأراض ااٖ عة ااد الزبة ااار( )203أي ااِ ب اااٍ با ا ال ن ااا ًٔت اار نا ا َ
الأعااا عٖ و الأ اارْع لهااا ْواال هذ َ ا ال الوٓضااع قااام  َ ":ا ال الأر اال بااة ْأ ااٌ السبااو
أبو نًِ "

()204

ْو الورا ل إٍ ًَاك نٌ أٔد ال٩ناى الأعا عٖ ْيتر ن َةِْ ،قد شةو بر نٌ ميًاع
يصري الأرر ٍ اأص ًْ ،ٙأٍ َ ال الوًع رْالٔ ٙنعآُر٘ عاٌ ال٩نااى أباد اٌ يًةال ْبا
السبًا ل ٙا٩ضا  ٙهذ ب

ناٌ

نٌ الأعا عٕ.ٙ

ْق ااد ب اار الأسربع ااٖ أٍ أ ااا هشا ا اق ال٣شا ا رالٕٝين ْتلهٕا ا ّ أ انًت اآر الأةػا ادالدٗ
ْغ َها قد أأ ٓالنتً ا و نًاور٘ ن َ الأعا عٖ.
ْعلاا ٚأا

()205

اشا ً ار الأ ٕااا رأٗ الأعااا عٖ ْ علااِ أا

نااٌ الأل اآال َااٖ َ اآ٘ نااٌ

الأ ٕا نا باي تلٕو ِ ،بها هٍ رد الأراضٖ عةد الزبةار َ ال الأرأٗ عل ٚالأارغو أياِ بااٍ
ػبل ال٩ناى الأعا عٖ ْتعلٕلِ أٍ السبو ػب أٍ ٔتار هإِٔٔ ،ع و نٓق ا يةإْ ٤أد اا راا
ْْقٓ ا نع السبو الأ ٗ ٔع ردّ ال٩يصاٍ .

 - 200نقلو الهركشي عن ادلق ح وىو الو ا أساس لو يراج البحر 115/4
 - 201البحر 111-110/4

 - 202ادلرج السابق 112/4

 - 203عبففد اجلبففار بففن أمحففد بففن عبففد اجلبففار يلقففب بقاضففي القاففاة ،كففان إمففام أىففل ااعتفها يف زمانففو زينتحففل مففذىب الشففافعي يف
ال روع ،من تصاني و
ادلغين وشرح األ و اخلمس تويف 415ىف ينظر طبقات السبكي  97/5وشذرات الذىب 202/3

 - 204البحر احمليط  112/4وإرشاد ال حو 119/
 - 205البحر 113/4
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

د /محمد سنان انجالل
ىانؼمم
انكىيتنع أ
بدونة ٌ
ْأ

نسخ انقرآن بانسنة

بلاِ ا٩نااى الأعاا عٖ قاد ب ٬ةار ْعا ٤قادرّ ْالزدالد ر عاْ ٙن ايا ٙياني
ٔادم علا ٚمآ أد اِ ناع ب ااخ الهلل ْتآق

َ هذ نًاع يصاري الأرار ٍ اأصاً ‘ ٙا أ

شٕد الشبلاو وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو أٍ ًٔصاري ْٔر اع ظإٞا أوة اِ الهلل ْ عال أرشآأِ نُهاٙ
الأةٕاٍ ْالأ ةلٕؼ وا أيسم .
ْ ٣د أٍ يرل عل ٚرأٗ ال٩ناى الأعا عٖ و َ ال نٌ لا٤م ب ا اِ الأرشااأ ٙي ا ٚيصا ةني
ْ ُ ِ ْأدأ ِ،
ها َٓ نٓقل ال٩ناى الأعا عٖ ذ :
أرد باٍ رأٗ ال٩ناى الأعا عٖ ْالضا ا لٕاا و َا ال الوٓضآع ،يٕاس قاام ْ " :أ ااٍ الهلل
ألو أيِ هخا يصري نا يصري نٌ الأ اخ اأ اخْ ،أٍ الأصً٣ ٙت ٍٓ ياشخ ٙأ ااخ ْهخاا َاٖ
تةع أل اخ

ل نا يسم يتا ْن صر٘ نعً ٚنا أيسم الهلل نًِ ر. ٤

وو تل ربِ الهلل أ

()206

الأةٕاٍ أْرد قٓم الهلل تعاذ ْ{:ه ال ت ل ٚعلُٕو ٔاتًاا ًٕاا

قام الأ ٌٔ ٔ٣ر ٍٓ أراٜيا الٝ

رر ٍ غ َ ال أْ دأِ قل نا ٔ ٍٓ أٖ أٍ أ دأاِ ناٌ تلرااٜ

ي صٖ هٍ أتةع ه ٣نأٓيٖ هأٖ } ٔٓيض )15
قااام الأعااا عٖ  " :ااألو الهلل أيااِ اارج علاا ٚيةٕااِ التةاااع نااا ٔاآي ٚهإٔااِ ْ ػبعاال أااِ
تةدٔلااِ نااٌ تلرااا ٜي صااِْ ،و قٓأااِ { نااا ٔ اآٍ أااٖ أ ٍ أ دأااِ نااٌ تلرااا ٜي صااٖ} ٕاااٍ نااا
ْو ا

نااٌ أيااِ ًٔ٣صااري ب اااخ الهلل ه٣ب ا ااِ بهااا باااٍ الوة ااد ٠أ رضااِ ُاآ الوسٔاال

الو ة وا ظا ٜنًِ -
واو يرال عاٌ عا

ل وًا ٍٓ ٔ ٣ْ – ّ١أ

٥يد نٌ للرِ .

()207

أَال الأعلاو أٍ َا ّ الٔ٧ا ٙتادم علاا ٚأٍ الهلل عال أرشآأِ أٍ ٔراآم

نٌ تلرا ٜي صِ ٓ ٕرِ ٕها

ًٔسم ِ ب ا ا .

()208

ْالش دم الأعا عٖ علا ٚرأٔاِ رآم الهلل تعااذ  {:ناا يًصاري ناٌ ٔا ٙأْيًصاُا ياأ خبا
نًُا أْن لُا  . . .ال ) ٙٔ٧الأةرر٘ ْ )106قام  " :هٍ الهلل ألو أٍ يصاري الأرار ٍ ْتاأل هيسالأاِ
 ٍٓ ٔ٣ه ٣رر ٍ ن لِ "
 - 206الرسال 106/

 - 207ادلرج السابق 107/
 - 208ادلرج السابق
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمماُد أٔلااا رٓأااِ تعاااذ ْ { :ه ال اادأًا ٔاا ٙن اااٍ ٔااْ ٙالهلل أعلااو ااا ًٔااسم
انكىيتالش عا
بهااا
بدونة
قاأٓال هخا أي ن

}الأً ل)101

()209

ْال٩ناى الأعا عٖ ٔر ٛأٔلا أٍ الأصاً ٙهخاا تًصاري صاً ٙن لاُا ْ ٣تًصاري اأ ااخْ ،أآ
أيسم الهلل ي ها و أنر شٌ ٕاِ غا ناا شاٌ رشآأِ ،اإٍ الأاًيب شًٕعا ٟشإً ٙهاا أيدواِ
الهلل ي ٔ ٚةني أٍ أِ شً ٙياشخ ٙألا قةلُا .
ْيص ً م

()210

ا تردى نٌ نًع الأعا عٖ أًصري الأرار ٍ اأصاً ٙواو ناٌ الل ٕاارّ أٍ الأصاًٙ

ًٔ٣صخُا الأ اخ شع ٙعلو َ ال ال٩ناى ْدقُ ٙهِ ْع إو أد اِ ناع ب ااخ الهلل ْناع شاًٙ
رشٓأِ ول ٚالهلل علِٕ ْشلو .
هٍ الأعا عٖ ربِ الهلل

ًٔ ر هذ نٓضآع يصاري الأ ااخ اأصاً ٙناٌ زالْٔا ٙالأركعٕاٙ

ْالأ ًٕ ،ٙدإٔل أيِ نًع الأًصري او ٓالتر٘ َْٖ قكعٕ ٙالأ ةٓ  ،بها أياِ نًاع يصاري الأصاًٙ
اأ ااخ ،ناع أٍ الأًاشاري أقآْ ٛأعلاا ٚنرتةاْ ،ٙأ ًاِ ي ار هذ أناار لار َْآ ع٤قا ٙالأصااًٙ
اأ اخ ْنُه ٙرشٓم الهلل و الأ ةلٕؼ.
هٍ ن اي ٙالأرر ٍ ْلتٓوٕ ِ َٖ الأا نًع أٍ ًٔصري ه٣
الأصً ٙألةٕاٍ ْضبام أٍ ًٔصري الأعٖ ٜا ٔةًِٕ .

لِ ،اهلل عاس ْ ال عال

()211

ْال٥دأا ٙالأاا أْردَااا الأعاا عٖ ْناٌ تةعااِ و الوًاع ْال ٕا ٙاااأػرج ْْالضا  ٙو ٕاااٍ أٍ
يصري ٔ ٙنٌ الأرر ٍ هخا ٔ ٍٓ نٌ عًد الهلل .
ْٔ ٣رد عل ٚالأعا عٖ أٍ الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ه ال ت لو إٍ يكراِ ْياٖ ناٌ الهلل
ٕ اآٍ السب ااو الأ ا ٗ قاأااِ رشاآم الهلل َاآ نااٌ عًااد الهلل ٔ٣ ،اارد َ ا ال علاا ٚالأعااا عٖ ٥يااِ
 ًٔ٣ر أا

ْ ًٔ٣ار أٍ الأصاًْ ٙياٖ ناٌ الهللْ ،أ ًاِ ٔرآم  :هٍ ال٥دأا ٙدأا علا ٚأٍ الٔ٧اٙ

نٌ الأرر ٍ ًٔ٣صخُا ه ٙٔ ٣ن لُا٣ْ )212(،تًصاري آيٖ لار غا الأرار ٍْ ،و أا
ال٥دخ .
 - 209الرسال 108/
 - 210ادلرج السابق

 - 211يراج البحر احمليط 116/4
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غأاٙ

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

رْال عل ٚالأعا عٖ ر ا
ىانؼمم
انكىيت أي
ْالأ ٌٔ
بدونة
ْقد اني الأسربعاٖ أا

ٔر ٓال عل ٚنػس ٛنرالدّ ل أ

ردّْ ْأْأّٓ .

رٓأاِ ْ ":الأتآالخ أٍ نرتآد الأعاا عٖ أٍ الأ ااخ ْالأصاًٙ

 ٓٔ٣اادالٍ طباا ل ني هْ ٣ن ااع أي اادَها ن ل ااِ ياش ااري أ ااَِْ ،اا ال تع اإو ع اإو ْأدخ ن ااع
الأ اخ ْالأصًُ ْ ٙاو ٓقاع أيادَها ناٌ ال٧لارْ ،بال ناٌ ت لاو و َا ّ الوصاأأٙ
عل ٚنرالد الأعا عٖ ،ل ُهٓال ل ٤نرالدّ ي  ٚغلكٓال ْأْأّٓ ".

ٔراع

()213

بها أٍ ال ٌ تٕهٕ ٙربِ الهلل ٔررر أٍ الٝ٥ه ٓٔ ٙةٍٓ الأعهل اأصاً ٙالو آالتر٘ الحمل هاٙ
ْهٍ تلهً ر عا أةع

ٗ الأرر ٍ ،أ ٌ ٔرٓأٍٓ  :هٍ الأًاشري َٓ قر ٍ ٣صبرد الأصً. ٙ

ٔرٓم ال ٌ تٕهٕ ": ٙإٍ الأعا عٖ ْأبد ْشاٝر الٝ٥ه ٓٔ ٙةٍٓ الأعهل اأصً ٙالو آالتر٘
ٗ الأرر ٍ أ ٌ ٔرٓأٍٓ  :هخا يصاري الأرار ٍ ااأرر ٍ ٣

الحمل هْ ٙهٍ تلهً يصخا أةع

جاارد الأصااًْ ،ٙؼب جاآٍ رٓأااِ تعاااذ  { :نااا يًصااري نااٌ ٔاا ٙأْيًصااُا يااأ خب ا نًُااا
أْن لُا } الأةرر٘ ْٔ )106رٍْ نٌ متاى يرن ٙالأرر ٍ أٍ الهلل

ًٔصخِ ه ٣رر ٍ .

()214

حمل اخلالف
عرض ا ال٧رال ٜنااع أدأ ُااا و يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ ْال٧يااادْ ،قةاال أٍ أ باار
رٕااو ضباال الشباا ٤و يصااري الأصااً ٙألراار ٍ وااا ٕااِ نااٌ

الأاارأٗ الوخ ااار ًٔةػااٖ أٍ أ اادأ

الَ٥هْٕ ٙيتر الشب ٤و سٔ ٜص .
أرااد ناار أوًااا ٜال٣شا دْ ٣٣الوًاقعااا أٍ الورتاآد نااٌ يصااري الأصااً ٙألراار ٍ هخااا َاآ
يصري السب و ْإٔض يصري الأل

.

ْٔ اااد ال٥واآإٍٔٓ ٔ راآٍ علاا ٚنًااع يصااري الأصااً ٙأل ا الأراار ٍ ،اال هٍ علااُو يراال
ال٣ت اااق علٕااِْ،الأةع

ٔعاارج الوٓضاآع علاا ٚأيااِ أناار نصاالو ااِ اا ٤تًصااري الأصااً ٙأ ا

الأرر ٍ .
ْأعين ا٥وٓإٔني ًَا  :الأ ٌٔ أ ازْال يصري الأرر ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ ،أناا ناٌ نًاع ا٤
ظ

أيِ ميًع َ ال نٌ اخ أْذ .

 - 213البحر 115/4

 - 214ال تاوى 399/20
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د /محمد سنان انجالل
ىانؼمم
انكىيتأٍ الأ
بها
بدونة

نسخ انقرآن بانسنة

ٌٔ نًُو قد يتٓال عل ٚأٍ ضبل الأًسالع هخا َٓ السب و ْإٔض الأل

ازبٓٔين َْ -آ

:

اٌ ٔار ٛآالز الأًصاري ااو ٓالتر٘ -و نعارج ردّ علا ٚناٌ نًاع

الأًصااري اااو ٓالتر٘ اادعٓ ٛأٍ الأ اااخ نعجااس ْالأصااً٣ ٙهعجاااز ُٕااا قااام  " :أاإض الوًصاآع
ي ض الأرر ٍْ ،هخا الوًصٓع ي هِ "
ْٔراآم الأةااا ٖ – َْاآ
ي ض السب و ْتةرٕ ٙالأ "ْ٘٤

()215

ااٌ ٔاار ٛالأًصااري اااو ٓالتر٘ أٔلااا : -هخااا يًااا ر علاا ٚيصااري
()216

ْال٧ندٗ يني أ اخ عٌ الشا د٣م الواايعني رٓأاِ تعااذ ْ {:ه ال ادأًا ٔا ٙن ااٍ ٔا} ٙ
الأً ل  ) 101قاام" :هيُاا ااَر٘ و تةادٔل رشاو ٔا ٙئاْ ،ٙالأًاسالع هخاا َآ و تةادٔل ي او
ال" ٙٔ٧

()217

ْالأراضٖ الأ رال ٜرد عل ٚاليٕسٌٔ ألًصري او ٓالتر٘ نعللني أيُا تًصري السب و راام و
نعارج ال٩أااسالى  ":ن اا ٚيصاري السب ااو تعكاال الأل ا ْلاار عااٌ بٓياِ ن ٕاادال  . . .أ ٣تاارٛ
أيِ وا

ػبس يصري أ

الأ اخ ألةار ال٧ياد

ػبس يصري ي هِ " .

ْقرٔ ا نااٌ َ ا ال رد الأع ا الزٗ علاا ٚنااٌ ٔاار ٛأٍ الأًصااري أل
يصري السب و أٔلا ٔر لٖ يصري ال. ٙٔ٧

()218

ااو ْأاإض أل ا ْقاارر أٍ

()219

َْ ا ال الأكاآو باار أٍ نااٌ أدأاا ٙالوااايعني أٍ الأصااً٣ ٙتًصااري أ ا الأراار ٍ ا أ
ي هِ ،وو شلّو أيُا ٣تًصري الأل
أ از يصري السب و دٍْ الأل

.

ْأ ٌ ًَاك رق اني يصاري الأل ا ْ اني يصاري السب او،
()220

 - 215ال ىان 778/2

 - 216إحكام ال صو 422/

 - 217اإلحكام لآلمدي 274/2
 - 218العدة 795/3

 - 219التبصرة 267/

 - 220شرح خمتصر الروض 323-322/2
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممهد نا قاررّ ال٥وآإٍٔٓ ناٌ َا ال الوًاع ْأٍ الشبا ٤و يصاري السب او ْأإض
انكىيتشًع
ْبًا
بدونة
الأل ا أاآ ٣أيًااا ْ ااديا هظااارال
ْأل

اال تتاارؼبا نااٌ الأااةع

ااأٍ الأًصااري قااد ٔ اآٍ أل ا

و نعا ،اٍ  ٣د نٌ الأ ٓقل عًد َ ال ْتةٕاٍ السبو ِٕ .
أرد أظار الأ رال ٜأوًا ٜردّ عل ٚنٌ أ از يصاري ي او الٔ٧ا ٙاأصاً ٙالو آالتر٘ دٍْ الأل ا

هذ أٍ الوخاأل  ٣رق عًدّ ني يصري السب و ْ ني يصري الأ . ْ٘٤
أنا ال اٌ ياسى رباِ الهلل راد وار ا أ

راام  " :وةا الشباو اأٍ ٔاا با

رمُااا الأة اا٣ْ ،ٙػباآز أٍ تر ااع راار ٍ ;ه أاآ ر ع ا
ن لٓالْ ،إٔض و ظٖ ٜنٌ الو لٓ بر ر ع  ٙٔ٧با ال

راار ٍ أ اااٍ أ ا

ر اع

الأراار ٍ نٓ اآدال

اا ر اع الأة ا ٓ ،ٙا ضارْر٘ أٍ ناا

الرت ع رمِ نٌ الأرر ٍ إخا ر ع ِ شً ِ علِٕ الأص٤ى "
ْه ٍ ها َٓ ي و يصري الأصً ٙأل

()221

()222

الأرر ٍ ذ

هيًاا ه ال شا خدنًا عةاارال ال اٌ ياسى رباِ الهلل ياني ٔارد علا ٚطباأ ٕاِ أأ اا قٓٔاٙ
صاآ خلااٖ ًَااا علاا ٚنًٓالأااِ ْياارد كرٔر ااِ ًراآم  :هيااا يااوأ هذ الهلل نااٌ الأراآم ااأٍ
أيدال نٌ للو الهلل ميل

أٍ ٔر ع أ

ه ال ْق ًا ني ٔدِٔ أيًا

ظبد ٔا ٙوة ا

ا قر يٕا أيسأِ الهللْ ،يعُد ظُاد٘ ٔصاأأًا الهلل عًُاا
ااأرر ٍ ر اع رمُاا ْي هُاا خباو ن آالتر أْ

ياد عٌ الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلوْ ،الأرٓم أ

ٔ٢دٗ هذ نسالأو لك ٘ .

ْالأػرٔ أٍ ال ٌ يسى ًَا لاأل ْ ُ ِ ْْ ُ ٙن َةِ ْترك ظاعارّ و أٍ ناا وةا عاٌ
الهلل قكعا ٔ٣سٔلِ ب٤ى الأةعر .
ْنُهاا تا رع ال اٌ ياسى ْناٌ عباا عبآّ ًَاا اأٍ الأ ال ْياٖ ناٌ الهلل اإٍ أا
الوادع ٍ٥ ; ٚالأًاسالع أإض و أٍ باا٤ى رشآم الهلل ْياٖ ٔٓيٕااِ الهلل هإٔاِ ،ا أ
ًٔ اارّ نصاالو ،أ ااٌ الأًااسالع و أٍ الأاآيٖ الأ ا ٗ َاآ باا٤ى الهلل ل
ب٤نِ ل ْع ْ ،٤أ

ٕ ٔ٣اد
وا ا ْ٣

ااِ ْنعًاااّ ٔ٣ر عااِ ه٣

نا دأ علِٕ الٔ٧ا .

 - 221العدة 794،797/3

 - 222اإلحكام ابن حهم 113/4
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم نٓضاآع أٍ الأااًيب ال٥باارى واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو ر ااا ال ُااد ٕتاآخ
انكىيتدباااْز
بدونة نااع
َْ ا ال
الوٓذ شة ايِ ال ُاد يةِٕ ه ال ال ُد خب ٤الْ٥ذ.
ْأنا الأرٓم أٍ ًَاك ٔا ر ع رمُاا ْ تر اع رار ٍ ا ٤يجإ ٙاِ علا ٚالوادع ٚالأة اٙ
وا ٔلٖ:
أْ٣ٮ:

ٔة

الور ٓع ااأ ٓالتر الأا ٗ وةا

أ

اِ الأرار ٍ ،هاا َاٖ الٔ٧اا الأاا ر عا ذ

ْأٌٔ ن ايُا ذ ْأٗ الأًرل الوركٓع ِ أٍ ًَاك قر يا باٍ ٔ ل ٚوو ر ع ذ .
أنااا هلةااار وا ا ٖ ااأٍ شاآر٘ نااٌ الأصاآر بايا تعاادم شاآر٘ الأةراار٘ و الأكاآم نا ،٤
أ

 ٔ٣ة قر يٕ ُا ،ل هٍ الأعلها ٜػبهعٍٓ أٍ الأررال ٜ٘الأعا ٘ إٔص قر يا ٣ْ ،دبآز

الأتُ ٘٤ا ،رغو أيُاا وة ا

كرٔاو وا ٕح ْقرأ ُاا وا ا ٖ ،أ اٌ واا

ت آالتر ال راد

و  ٙبٓيُا قر يا.
وااو هٍ تل ا

ال ٔ٧ااا أ اآ ر ع ا

ااأٌٔ الأل ا الأرال ااع نااٌ الأص ااً ٙالأًةٓٔ اا ،ٙه اال َ ا ال

٣مي اٌ أٍ ؽب أ٣ْ ٚعا ُرًَْ ،اا يع اض علا ٚال اٌ ياسى قٓأاِ ْيلسناِ اا أأاسى اِ غا ّ،
رد بر أٍ ًَاك ٔا الرت ع رمُا ْأٓ ر عا
 ٣د نٌ الع راد أيُا ر ع
الأصااً ٙالأااا ر عا تلا
ٔ٧ا الهلل ْعبٌ

رار ٍ أٓ اد أا

و قار ٍ ٔ لا ،ٚااٍ

صً ٙالأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلوً ،رٓم  ٌ ٣يسى ْ :أٌٔ َاٖ
الٔ٧ااا الأرر يٕاا ٙذ َاال ػباآز أٍ ي ا ج شااً ٙعلاا ٚأيُااا ياشااخٙ

يرَا ذأإٔض َ ال َٓ الأرٓم عل ٚالهلل ػ علو ْالأ ٗ ٔعاًع علٕاِ ال اٌ

يسى ْٔصل أصايِ  ٥لِ عل ٚالٝ٥ه ٙالي ُدٌٔ ،ها اأِ ًَا ٔ ًاش ٚن َةِذ.
واو هيااا يصاأم ال ااٌ يااسى ْناٌ قااام رٓأااِ َ :ال أاآ أي ار نصاالو أا

الور آعَ ،اال ٔ اآٍ

أي ر قر يا نٌ ب٤ى الهلل ذ َْل ٔ ر ُ ال ذ
وايٕا  :أٓ شلهًا د ٣أٍ رشٓم الهلل ول ٚالهلل علِٕ ْشلو قاام َ" :ا ّ الٔ٧ا ٙقاد ر عُاا الهلل
" ُ ال ٔ٣ادلل و نٓضآع الأًصاري الأا ٗ ي اد عًاِ أوا; ٤ه َآ هلةاار نًاِ ارت اعُاا
٣يصري ألاْ ،أل ال ٣يرٓم  ّ َ :ال ٙٔ٧يصخُا رشٓم الهلل .
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نسخ انقرآن بانسنة
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ىانؼممتٕهٕ اا " : ٙه ال ق ااام الأرش اآم َ :ا ا ّ ال ٔ٧اا ٙق ااد ر عُ ااا الهلل ُ اآ تةلٕ ااؼ نً ااِ
انكىيتال ااٌ
بدونةر اآم
ٔ
٣رت اعُا ،بإلةارّ ًسْألأً ٤ ،ةػٖ أٍ ميًع نٌ َ ال ْهٍ نًع نٌ يصري السب و "

()223

ْه ٍ هااا قاأااِ ال ااٌ يااسى نااٌ ْ اآد ٔااا الرت ااع رمُااا اأصااًُ ٙاآ نااٌ َ ا ال الأرةٕاال
الأ ٗ َٓ ال٩لةار عل ٚأٍ الهلل ر عُا .
ُ ال أنر ال

ْنع أ

قام  :هٍ َ ّ ال ٙٔ٧قد ر ع

الضٖ

ؼبد ْ ٔ ة أٍ رشٓم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو

 ٤تررَ١ا.

ْأٓ نلًٕا نع ال ٌ يسى صلهًا ارت اع ٔا

أٍ الهلل أيصااَا الشبلاو ْنلإًا علا ٚأٍ

قٓأاِ تعاااذ ":أْيًصاُا " نااٌ الأًصإاٍ ٣ ،نااٌ ال٩يصاا ٜالأا ٗ َآ الأ ااأل  ،ناع أا

بلااِ

أٌٔ الأًصري اأصًٙذ إٍ َ ال َٓ عل الهلل ل ْع.٤
ْأ ٌٞباٍ نٓقل ال ٌ يسى غرٔةا أغرخ نًِ عةار٘ أ اٖ الشبكااخ رباِ الهلل  -هٍ
ي أْأل ااا -ن ااع أي ااِ ٔر اآم ع اادى ْق اآع الأًص ااري اااو ٓالتر٘ أ ً ااِ ػبٕ ااسّ ،ر ااد رد الشاا د٣م
الوااايعني يااني الش ا دأٓال علاا ٚالوًااع ااأٍ الأراار ٍ نعجااس ،اارد علاإُو ااأٍ ال٩عجاااز ٣ميًااع
الأًصري وو قام :
" ااإٍ قٕاال  :الوااايع ر ااع ب٤نااِ تعاااذ ػ ا ب٤نااِ ،قلًااا  :ناالأ ا ٗ ميًااع نااٌ ر ااع
ب٤نِ ػ ب٤نِذ"

()224

َْ ا ّ الأعةااار٘ تٓ ا علًٕااا أٍ عبهلااُا علاا ٚرٕااع أي آالع صباااز السب ا

;  ٍ٥باا٤ى

الأةارٗ عس ْ ل ٔ٣ر ع ػ ب٤نِٔ ٣ْ ،ر عِ ه َٓ ٣شة ايِ .
وو هٍ عةار٘ أ ٖ الشبكاخ باي أظد نٌ عةار٘ ال ٌ يسى الأ ٗ ٣زالم و دالٝار٘ أٍ الأاًيب
وال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو مي ااٌ أٍ ؽباو ااأٍ ٔاا ٙبا ال قااد ر عا  ،أنااا أٍ ٔ اآٍ باا٤ى الأااًيب
رال عا أل

الأرر يٖ  ٔ ٤تٓر عر٣ْ ٤ظرعا .

 - 223ادلسودة 205/

 -224التمايد 373/2
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نسخ انقرآن بانسنة
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ااأ ٤ى ًَااا  :نر لا ٚالأ اا٤ى ْ٣

ىانؼممً هاال با٤ى أ اٖ الشبكاااخ و الأ عاة
انكىيتَا ال
ْعلاٚ
بدونة

ٔرٔاد اِ الأل ا قكعاا ْٔ ،اآٍ ر اع الأ ا٤ى الوارالد اِ ر ااع السب او الأا ٗ وةا
ٔل رٖ أ ٓ الشبكاخ نع الأراٝلني أٍ الأصً ٙتًصري السب و ْإٔض الأل

٤ناًَِْ ،ااا

.

الزأي املختار
ْ ع ااد َا ا ّ الأٓق اا ٙالأص اارٔع ٙعل اا ٚضب اال الشب اا ٤أو اال هذ ٕ اااٍ الأ اارأٗ الوخ ااار و
نٓضٓع يصري الأرر ٍ اأصً.ٙ
عااد درالشاا ٙن أيٕاا ٙو ال٥ق آالم ْأدأ ُااا ْْ ُاا ٙال٩ناااى الأعااا عٖ ااإيٖ أر ٛأٍ الأراار ٍ
ًٔ٣صااري اأصااً ٙشاآال ٜبايا ن آالتر٘ أى يااادال ،اا٤ى الأةااارٗ اال و عاأً٣ ّ٤صااخِ ه٣
ب٤نِ شة ايِ .
ْقد ًٕ الل ٕارٗ عل ٚال٥شةاخ ال٧تٕ: ٙ
ُٕا ٔ ٙنٌ ب اخ الهلل خباو ن آالتر أْ ياادْ ،رٕاع

أْ٣ : ٣تٓ د ْالقعْ ٙاليد٘ يصخ

الأٓقاٝع الأا بر ٣يجُٕ ٙاا ; واا ترادى ناٌ أٍ الأًاشاري و السبرٕراَ ٙآ قار ٍ ٣شاً،ٙ
ْنٌ أٍ علُا ربتٕ

٣يصريًَْ ،اك رْق عد٘ ني الأًصري ْ ني الأ ختٕ

.

ْقد يرل الأسربعٖ عٌ أ ٖ رالأت و قٓأِ ْ ":راع ناا أقٓأاِ أٍ الأرار ٍ
قب صً ،ٙهٌ ظا ٜل يا أ

إيِ ٔ٣ردرعلِٕ "

ًٔصاري

()225

ْٔرٓم ال ٌ تٕهٕ ْ ": ٙازبهل ٙلو ٔ ة أٍ ظٕٞا نٌ الأرر ٍ يصري صً ٤ ٙقر ٍ "

()226

ْأاآ رضااًا شاا٤ن ٙالواادع ْْ ٚااديا ٔااا و الأراار ٍ نًصاآلْ ٙتااردد ياشااخُا ااني أٍ
ٔ ٍٓ نٌ الأرر ٍ ْ ني أٍ ٔ ٍٓ نٌ الأصً ٙإٍ
أْذ ل أْ

ا ٣ظ

ِٕ أٍ هشًاد الأًصاري هذ الأرار ٍ

.

وايٕاا  :هٍ الأصاً ٙالأًةٓٔاا٣ ٙترقا ٚهذ نرتةا ٙالأراار ٍ ي ا ٚأآ بايا قكعٕا ٙالأ ةاآ ; ٍ٥
ال٥ناار ٔ٣ر تاارعل ٚالأ ةاآ

رااب ،ا٩عجاااز ْالأ عةااد اااأ ْ ْ٘٤ال ٥اار و قاارال ٜ٘الأراار ٍ،

 - 225البحر 114/4

 - 226ال تاوى 397/20
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ىانؼممدبعل الأصً ٙو نرتة ٙأقل نٌ الأرر ٍْ ،نٌ أي ار ظإٞا ناٌ الأرار ٍ ٔ ار،
انكىيتال٥نٓر
بدونةَ ّ
بل
ْٔ ٣صرٗ َ ال السب و عل ٚنٌ أي ر تٓالتر يدٔس رْالّ و غ

.

ْٔ ٣عا ج علااَ ٚا ال ااأٍ الأصااً ٙتًصااري السب ااو رااب ،اااسب و الأا ٗ وةا
أ

ا ْنعً٣ ٚظ

أيِ أر ع نٌ السب و الأ ٗ وة

ا٤ى أ

اا٤ى الهلل

اِ ناٌ رشآم الهللْ،هٍ بااٍ

نعًاّ نٌ الهلل .
وو هٍ السب و ه ال يصري نٌ الأرر ٍ وار الأل
يصري السب و  ّ َ:ال ٙٔ٧نًصٓل. ٙ

نًصٓلا ْهٍ بااٍ ٔ ل ،ٚإياِ ٔراام عاد

()227

واأ ا  :الأًصري تعكٕل ْر ع ْهزالأْ،ٙالأًاشري نُإهٌ علا ٚالوًصآع قااج علٕاِ نرادى علٕاِ،
ًٕةػٖ أٍ ٔ ٍٓ ن لِ أْ ل ال نًِ بها ألو الأرر ٍْ ،أل ال وا باٍ الأرر ٍ نُٕهًاا علاٚ
نا ني ٔدِٔ نٌ الأ ا

تادٔو ناا ُٕاا ناٌ ياو ْهقارالر ناا أقارّ ْيصاري ناا يصاخِ بااٍ

أ لل نًُا ،لٓ باي الأصً ٙياشخ ٙأل اخ أسى أٍ ت ٍٓ ن لِ أْ أ لل نًِ .

()228

رال عا  :هٍ الٔ٧ا ٙالأرر يٕاَْ ٙاٖ قٓأاِ تعااذ  {:ناا يًصاري ناٌ ٔا ٙأْ يًصاُا ياأ خبا نًُاا
أْن لُا  } . .الأةرارْ٘ ) 106الضا  ٙبال الأٓضآ علا ٚأٍ الأًصاري ٔ٧ا ٙناٌ ب ااخ الهلل َآ
ناٌ عال الهللْ،أا ال يصا الأًصاري هإٔاِ ال ٤أاِ بهاا يصا هذ ي صاِ شاة ايِ  :ال٩تٕاااٍ
اأةاادم أْ او اال ْ ،أا

ٔر لااٖ أٍ الهلل شااة ايِ َاآ الأًاشااري يرٕراا ٔ٣ْ ،ٙاآٍ أا

ه٣

ه ال بااٍ الأًصاري رار ٍ ،لآ أشاًد الأًصاري هذ الأاًيب وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو ًااٜال علا ٚأياِ
ًٔ٣كااو ه ٣اآيٖ نااٌ الهلل ا أ

هشااًاد صبااازٗ ْ ،ه ال دالر ال٥ناار ااني هعهااام السبرٕراا ٙأْ

هعهام الياز إٍ السبرٕر ٙتردى .
ْنع أٍ الأًاشري و السباأني َٓ الهلل ْأ ٌ ا ٜالياز نٌ أ

"يأ " اعل ال٩تٕااٍ َآ

الهلل،أنا أٓ باٍ عل ٚأصاٍ رشٓأِ اأ ٗ أت ٚخب نًُا َٓ الأاًيب وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو،
َْٖ هظ اإٔ ٙعردٔ ٙتًاشاَا ال ٌ يسى ْنٌ ًُٔم نًُم هي ار الياز .

 - 227يراج العدة 795/3
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

نُه ٙالأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو اأًصة ٙألرر ٍ َٖ تةلٕػِ ْ ٕايِ ْت صا ّ
هٍىانؼمم
انكىيت
لانصا :
بدونة
ألً اااطْ ،ب اااٍ علٕ ااِ الأت ااْ ٘٤الأص اا٤ى و باا
الأرلاأا الوصا جد٘ ٣ْ ،ظا

ن ااٌ ال٥يٕ اااٍ ًٔ اار ي ااسْم الأ اآيٖ و

أياِ طباآم إوادالر تعارٔع

ًٔااسم اِ الأراار ٍْ ،ناع أا

باٍ غاأةا ًٔ ر هنا قر يا ٔةني السب او الزبدٔاد أْ هلةاارال ٓالشاك ٙؤالَْ ،ا ال ٔرشاري
قٖ أ َايًا أٍ قٕانِ ًصري قر ٍ ٔ ًا  ٚنع َ ّ الوُه.ٙ
ْ ٣عب ا هذ هعاد٘ أٍ الأًصري اأصً ٙإٔض إٔض ٕايا ألرر ٍ ،ي  ٚأآ صاريا الأًصاري
أيِ ٕ :اٍ الي ُاا ٜناد٘ السب و ،اأةٕااٍ وا  ٙألًصاري ٣ ،ألًاشاري ،واو ٔ آٍ ٕاياا ه ال بااٍ
الأًاشري ْالوًصٓع نٌ نا لو ْاليد ،اأا ٗ وادر نًاِ السب او َآ الأا ٗ ؼبادد ْق اِ ْزنًاِ،
ْٔ ٣لٕا ااو أٍ ٔ ا اآٍ الأل ا ا الوًصا اآع نا ااٌ ن ا ا لو ْالأًاشا ااري نا ااٌ ن ا ا لو لا اارو با اا٤ى
الأةعرالأ ٌٔ در ٓال علا ٚأٍ ناٌ أوادر قارالرال أ ٤لػٕاِ هَ ٣آْ ،هلل الو ال ال٥علاْ ٚالسب هاٙ
الأةاأػْ ،ٙبٍٓ الأًيب ًٔكو ٓيٖ ٣ؽبر الوٓضآع عهاا ترادى ناٌ أٍ يصاري با٤ى الهلل مت
٤ى غ ّ.
ْنااٌ َ ا ال الوًكلااو اوااايعٍٓ أًصااري الأراار ٍ اأصاأً٣ ٙصاالهٍٓ ااأٍ نااٌ نُه ااِ علٕااِ
الأصاا٤ى ذبدٔااد نااد٘ الي ُااا ٜالأعهاال أ٧ااا َْ ،ا ال ؽب لاال عااٌ ترٕٕااد الوكلااو ْربتاإ
الأعاى ٍ٥ ،ال٥ول و بلُٕها اق ،خب ٤الأًصري اوًصٓع الرت ع اأ لٕ.ٙ
شادش ااا :

ظب ااد ٔ اا ٙن ااٌ ب اااخ الهلل ت اادم عل اا ٚهعك ااا ٜرش اآم الهلل ي ااو يص ااري ال ٔ٧ااا

ْأي انُا ،نع أٍ الهلل أعكاّ يو الأ عارٔع ْهوادالر ال٥ي ااى الزبدٔاد٘ ْأنار الأعةااد اتةاعاِ
و بل نا ٔأنر ِْ ،ب أ

ظبد يدٔ ا وارؼبا ؽباو اأٍ قآم الأاًيب قاد يصاري ٔاٙ

نٌ ب اخ الهلل ر ع ي هُا أْ أ

ُا .

ْريو الهلل ال٩ناى الأعا عٖ رد الش صُد رٓم الهلل تعااذ  {:قال ناا ٔ آٍ أاٖ أٍ أ دأاِ
نٌ تلرا ٜي صٖ هٍ أتةع ه ٣نا ٔٓي ٚهأٖ } ٔٓيض  )15وو قام ير ٤عاٌ عا

أَال الأعلاو

 ":هٍ َ ّ ال ٙٔ٧تدم عل ٚأٍ الهلل عل أرشٓأِ أٍ ٔرٓم نٌ تلراا ٜي صاِ ٓقٕ اِ ٕهاا
ًٔسم ِ ب ا ا "

()229
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممْ ٙالأ ا عٍٓ الأ ٌٔ أل عًُو علاو الأًاشاري ْالوًصآع هخاا ٔا برٍْ يصاري
الأت ا
بدونة :انكىيت
شا عا
الأراار ٍ راار ٍ ْٔ٣ا برٍْ تصااري الأراار ٍ صااًْ ،ٙب ا الأًاشااري ْالوًصاآع الوااألٓ ٘ عااًُو
هخا ٔ لهٌ َ ال ،لٓ باٍ ياشري الأرر ٍ غ الأرر ٍ أٓ

أٍ ٔ بر أ

أٔلا.

()230

َ ّ أَو ال٥شةاخ الأا عل ين أل ار نًع يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘ .
أنا الأرٓم ًصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ ٙأع وّ قآ ٣و غأا ٙالألاعل ْأقكاع عادى
ٓالزّْ ،الأراٝلٍٓ أ

– عل ٚقلا ُو -دبااْزْال قٓالعاد أوآإْٔ ٙأَهُاا  :أٍ الأادإٔلني

ه ال تعارضا ْ مي ٌ الزبهع ًُٕهاا

ًٕٞا يسٔال الأ عاارج اأًصاريْ،نٌ ال٥نآر الورارر٘

أٍ الأ ع ااارج  ٔ ٣ر ااو و صب ااام الأًص ااري ه ٣ه ال ب اااٍ الأ اادإٔ ٍ٤و ق اآ٘ ْالي ااد٘ ْ ،ااا
٣ظ

ِٕ أٍ الأرر ٍ ن ٓالتر َْٓ قكعٖ الأ ةٓ ْلو ال٧يااد اين أ ٤رآ ٛعلا ٚيصاري

قكعٖ الأ ةآ ي اْ ٚهٍ بااٍ ال٧يااد قكعاٖ الأد٣أاْ ،ٙعلاَ ٚا ال اأًصاري  ٔ٣روْ،قاد
شةو أيِ  ٓٔ٣د يصري ٔ ٙصً ٙن ٓالتر٘ ْنٌ اخ أْذ  ٓٔ٣اد يصاري ٔا ٙخباو ياادْ ،أآ
رضًا ْ ٓد ٔ ٙن عارض ٙنع يدٔس إٍ الأعهل اْ ٙٔ٧ال

ضب و ْ ٣ػبٓز غ ّ .

 - 230ال تاوى 197/17
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل
ىانؼمم
بدونة انكىيت
البحث :
نتائج

و ل اى َ ال الأة س الأ ٗ أ
 -1الل ل

ِٕ قتارُ ٛدٗ تٓول هذ ي اٝم أَهُا نا ٔلٖ:

عةارال ال٥وٓإٔني و تعرٔل الأًصري ْأغل الأ عرٔ ا تْ٢م هذ ْ ُ ني :

الْ٥ذ ٔ :ر ٛأو ا ُا أٍ الأًصري ر ع أل

و الأصا و

الأ ائٕ : ٙر ٛأو ا ُا أٍ الأًصري ٕاٍ ند٘ السب و الوًصٓع .
ًَ -2اك ظرْا ألًصري الت و علُٕاا رُآر ال٥وآإٔني ًَْااك ظارْا الل ل آال ُٕاا،
ْنااٌ الأعاارْا الأااا الظ ا سُا الزبهُاآر :أٍ ٔ اآٍ الأًاشااري و قاآ٘ الوًصاآعًْٔ ،ةػااٖ
عل ٚنٌ ٔع ا َ ال الأعرا أٍ ميًع يصري الأرر ٍ اأصً. ٙ
ٔ -3ر ٛب
ػباآز أ ااٌ

نٌ الأعلهآ ٜالز يصاري الأرار ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ ْ ،عا

َأ ٜ٣٢ارٍْ أياِ

ٔرااعًٕ ،هااا ًَاااك راعاا ٙنااٌ الأعلهااا ٜميًعاآٍ يصااري الأراار ٍ اأصااًٙ

الو ٓالتر٘.
-4

رُٓر الأعلها٣ ٜػبٕاسٍْ يصاري الأرار ٍ اأصاً ٙال٧يادٔا ،ٙال هٍ با ال

اٌ أ ااز

يصري الأرر ٍ او ٓالتر٘ نًعِ ا٧ياد.
-5

ٔر ٛال٩ناى الأعا عٖ أٍ الأرر ٍ ًٔ ٣صخِ ه ٣قار ٍ ٣ْ ،تًصاخِ الأصاً ٙشآال ٜبايا
ن ٓالتر٘ أى يادال .

 -6بايا ْ ُاا ٙال٩ناااى الأعااا عٖ و الوًااع  :أٍ نُهاا ٙرشاآم الهلل واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو
َاٖ الأةٕاااٍ ْالأ ةلٕااؼْ ،الأ اااخ ْالأصااً ٓٔ ٣ ٙاادالٍ طبا ل ني هْ ٣نااع أياادَها ن لااِ
ياشااري أااَِْ ،ا ال تع اإو ع اإو ْأدخ نااع الأ اااخ ْالأصااًُ ْ ٙااو ٓقااع أياادَها نااٌ
ال٧لرْ ،نٌ متاى يرن ٙالأرر ٍ أٍ ًٔ ٣صري ه ٣رر ٍ .
-7

ضباال الشباا ٤هخااا َاآ و يصااري الأصااً ٙسب ااو الٔ٧اا،ٙأنا هساا٤ق الأراآم ااأٍ الأصااًٙ
مي ٌ أٍ تًصري رشو الأرر ٍ ُٓ قٓم عٕد عٌ الأتٓالخ ْن ًاّ و الألعل .
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل
املراجعانكىيتىانؼمم
بدونة

)1

ال ُ ٩ااا و ظ اار الوًُ ااا أ ر ااٖ الأ اادٌٔ الأص ااة ٖ ن ااع ت ه ااْ ٙأ اادّ ،ن ة اا ٙالأ لٕ ااا
ال٥زَرٔ1981 ،ٙى .

)2

هي اى الأ تٓم و أي اى ال٥وآم أصالٕهاٍ الأةاا ٖ ،ذبرٕاو عةاد اليٕاد الأ باٖ،
ن٢شصٓ ٙالد،

ْ 1986 ،ى .

 )3ال٩ي اااى و أو اآم ال٥ي اااى أص اإل الأ اادٌٔ عل ااٖ ااٌ أ ااٖ عل ااٖ ال٧ن اادٗ ،دالر الأ اار
1981ى .
 )4ال٩ي اى و أوٓم ال٥ي اى  ٖ ٥ضبهد ٌ يسى ،تردٔو د .هيصاٍ عةاط ،نًعآرال
دالر ال ٧اق الزبدٔد٘.
 )5ال٣شاا ٕعاخ و نعر اا ٙال٥وا ا اخ إٔٓش اال ااٌ عة ااد الأ ااو ،ذبرٕ ااو عل ااٖ الأةج اااْٗ،
نكةع ٙيُل ٙنتر .
 )6أشد الأػا  ٙو نعر  ٙالأت ا  ٌ ٣ ،ٙال٥و الزبسرٗ ،سةع دالر الأعع
 )7ال٩وا ااا  ٙو متٕٕا ااس الأت ا ا ا  ٙأل ا ااا

اأراَر٘ .

أبا ااد ا ااٌ علا ااٖ ا ااٌ ضبها ااد ا ااٌ يجا اار
الأعلهٕٙ

الأعصر٤يٖ ،الوكةع ٙالأعانر٘ الأعر ٕ ٙتر َ1327ا يعر دالر الأ

ْ .

 )8أو اآم الأصرلص ااٖ  ٥ااٖ اار ضبه ااد ااٌ أب ااد الأصرلص ااٖ  .دالر الوعر اا ٙألكةاع ااٙ
ْالأًعر،

ْ .

 )9ال٥ع٤ى ،ل الأدٌٔ الأسربلٖ ا الأ اأ ٙ

ْ 1969ى .

 )10ال٥عاا٤ى الأعلٕاا ٙو نًاق ا ال ااٌ تٕهٕاا . ٙأل ااا

عهاار الأةااسالر  .الو ا ال٩شاا٤نٖ ا

الأ ايَٕ1396 ٙا
 )11الأة اار الحملاإب و أواآم الأ رااِ ،ضبهااد ااٌ ُااادر الأسربعااٖ ،ذبرٔاار عةااد الأرااادر
الأعايْٖ ،نرال ع ٙعهر ال٥ظرر ،سةع دالر الأت ٓ٘ عٌ سةعْ ٙزالر٘ الْ٥قا
 )12الأةدالْٔ ٙالأًُأ ،ٙهماعٕل ٌ عهر ٌ ب  ،دالرال ٌ ب ،

اأ ٓٔ

ْ

 )13الأةدر الأكاأع ،حملهد ٌ علٖ الأعٓبايٖ ،نكةع ٙالأصعادَ٘1348 ،ا
 )14الأوَاٍ و أوٓم الأ رِ ٩ناى السبرنني الزبٓٔين ،ذبرٕاو عةاد الأع إو الأادٔ  ،ا
الأ ايَٕ1400 ٙا .
 )15ػٕ ٙالأٓعا٘ و سةرا الألػٓٔني ْالأً ا٘  .زب٤م الأدٌٔ الأصٕٓسٖ ،نكةع ٙالسبليب
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممتاار ظاار طب تاار ال ااٌ السبا ا حملهاآد ااٌ عةااد الأااربٌ ال٥وا ُايٖ،
انكىيتالوخ
بدونة ٕاااٍ
)16
ذبرٕو ضبهد ن ُر را ،دالر الوديٖ ألكةاع1986 ،ٙى
أ ٖ ر الشبكٕ  ،يعر دالر الأ اخ الأعر ٖ

 )17تارٔري ػدالد أل ا

 )18الأ ةتر٘ و أوآم الأ راِ  ٥اٖ هشا اق الأعا الزٗ ،ذبرٕاو ضبهاد يصاٌ َٕ آ ،دالر
الأ ر ،دنعو1980 ،
 )19ذب اا ٙال٥ياآ ٗ ظاار شااًٌ الأ نا ٗ حملهااد الوةااارب ٓرٗ ،دالر ال٣ذباااد الأعر ااٖ ،ا
الأ ايٕ. ٙ
 )20تا اادرٔ الأا اارالْٗ و ظا اار تررٔ اا الأً اآالْٗ ،زبا اا٤م الأا اادٌٔ الأصا اإٓسٖ ،دالر الأ ا ا
السبدٔ  ٙاأراَر٘.
 )21الأ هُٕااد و أواآم الأ رااِ ،أ اآ الشبكاااخ ضب اآ

ااٌ أبااد الأ لاآ اليٖ ،ذبرٕااو د.

ن ٕد أ ٓ عهعْ ٙد .ضبهد علٖ ه رالَٕو ،دالر الوديٖ ألكةاع ،ٙد٘ 1985ى
 )22رع الزبٓالنع أعةد الأَٓاخ الأصة ٖ نع ظر الحمللٖ ،دالر هيٕا ٜالأ

الأعر ٕ. ٙ

 )23الزب اآالَر الول اإ ٙٞو سةر ااا السبً ٕ اا ٙحمله ااد ااٌ ضبه ااد ااٌ يت اار الهلل ،نكةع ااٙ
صبلض دالٝر٘ الوعار

األًدَ1332 ،ا +نكةع ٙالسبليب شً1978 ٙى

 )24ياظٕ ٙالوكٕعٖ عل ٚيُأ ٙالأصٓم ،الوكةع ٙالأصل ٕ ٙاأراَر٘ .
 )25يصٌ الحملاضر٘ و تارٔري نتر ْالأراَر٘ زب٤م الأدٌٔ الأصٕٓسٖ ،نكةع ٙالسبليب
 )26الأدرر الأ انً ٙو أعٕاٍ الوا ٙٝالأ انً ٙأل ا

أبد ٌ علٖ ٌ يجار الأعصار٤يٖ،

نكةع ٙالوديٖ .
 )27الأدٔةا الوا َ و نعر ا ٙأعٕااٍ علهاا ٜالوا َ  ٩ ،ارالَٕو ال اٌ ريآٍ ،دالر الأا ال ،
الأراَر٘ .
 )28الأرشاأ ٙأ٪ناى الأعا عٖ ،ذبرٕو أبد ظابر ،نكةع ٙالسبليب 1940ى
 )29رشٓع ال٥يةار و نًصٓع ال٥لةار  ٖ ٥هش اق ه ارالَٕو الزبعاوٗ ،ذبرٕاو د .يصاٌ
الأ را ٕ،ٙ

الَ٥دم ،ن٢شص ٙالأ

ْ أةًاٍ .

 )30رْضاا ٙالأًااا ر وٓ ااو الأاادٌٔ عةااد الهلل ااٌ أبااد ااٌ قدالناا ٙنااع يسَاا ٙالشباااسر ،دالر
الأ

الأعلهٕ،ٙ

ْ .

 )31شًٌ الأةُٕرٖ – الأصًٌ الأ و ٖ ٥ ٛر الأةُٕرٖ ،سةع دالر الأ ر .
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممن ا ٗ  ٥ااٖ عٕصاا ٚضبهااد ااٌ عٕصاا ٚااٌ شاآر٘ ،ذبرٕااو أبااد ظااابر
انكىيت الأ
بدونةشااًٌ
)32
ْضبهد ٢الد عةد الأةاقٖ ،دالر هيٕا ٜالأ ال الأعر ٖ،

ْ .

 )33شًٌ أ ٖ دالْد شلٕهاٍ ٌ ال٥ظعس ،تعلٕو عس٘ عةٕد ،دالر السبدٔس ،شٓرٔ1969 ،ٙى
 )34شًٌ ال ٌ نا  ٙضبهد ٌ ٔسٔد الأرسْٔين ،ذبرٕو ضبهد ٢الد عةاد الأةااقٖ ،الو ةاٙ
الأعلهٕ،ٙ

ْ .

 )35شًٌ الأًصا ٖٝأل ا

أبد ٌ ظعٕ الأًصا ،ٖٝترقٕو عةد الأ ا أ ٓ غد٘ ،سةاع

دالر الأةعاٝر.
 )36ش أع٤ى الأًة ٜ٤أ٪ناى الأ َيب ،ن٢شص ٙالأرشاأ. ٙ
 )37ظ رال الأ َ و ألةار نٌ َ أعةد السباٖ اٌ أباد ال اٌ الأعهااد ،سةاع الأردشاٖ
ترَ1350 ،ا.
 )38ظر تًرٕح الأ تٓم٥ ،بد اٌ هدرٔاض الأرارالو ،ظارب ٙالأكةاعا ٙالأ ًٕا ٙالو اد٘
1973ى .
 )39ظر الأ ٓب الوً حملهد ٌ أبد ال ٌ الأًجار ،ذبرٕو د .ضبهد الأسيٕلٖ ْيسٔاِ
باد ،دالر الأ ر .
 )40ظر طب تر الأرْض ٙأًجو الأدٌٔ شلٕهاٍ الأكآو ،ذبرٕاو د .عةاد الهلل الأ باٖ،
ن٢شص ٙالأرشاأ.ٙ
 )41و ٕح الأةخارٗ ،تعلٕو ْترقٕو نتك  ٚالأةػا ،يعر دالر الأرلو1981 ،ى .
 )42و ٕح نصلو

رٕو ضبهاد ا٢الد عةاد الأةااقٖ ،دالر هيٕاا ٜالأا ال الأعر اٖ ،ا ْ

– أةًاٍ .
 )43سةرا ال٥شًٓٗ أعةد الأريٕو ٌ السبصٌ ال٥شًٓٗ ،نكةع ٙال٩رظاد 1970ى
 )44سةرا السبًا ل ٙحملهد ٌ أ ٖ ٔعل ٚالأ رال ،ٜدالر الوعر ،ٙ

ْ .

 )45سةرا الأصة ٖ أعةد الأَٓاخ الأصة ٖ نكةع ٙالسبليب 1964ى
 )46الأعد٘ و أوٓم الأ رِ ٔ ٖ ٥عل ٚالأ ارالٜ

رٕاو الوةااربٖ سةاع ن٢شصا ٙالأرشااأٙ

ْ 1980ى
 )47الأ اااْ ٛأع اإري ال٩ش اا٤ى أب ااد ااٌ عة ااد السبل اإو ااٌ تٕهٕاا ٙسة ااع ن ة اا ٙالوع ااار
اأر اا
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اةني و سةرااا ال٥واآإٔني أعةااد الهلل نتااك  ٚالورالغااٖ ،الأكةعاا ٙالأ ايٕااٙ
ىانؼمم
انكىيتح الوا
بدونةالأ ا
)48
1974ى،

ْ .

 )49الأ ُرش  ٌ ٣الأًدٔو ،ذبرٕو رضا دبدد ،سةع ٙسُرالٍ .
 )50الأ ٓال ٝااد الأةُٕ اا ٙو ت اارال و السبً ٕ اا ٥ ٙااٖ السبص ااًا ضبه ااد الأل ً اآٗ ،دالر الوعر ااٙ
ألكةاعْ ٙالأًعر،
)51

ْ

آالتح الأرباآ أعةااد الأعلااٖ الأاادٌٔ ال٥يتااارٗ ،نكةاآع نااع الوص ت ا  ،ٚالوكةعااٙ
ال٥ن ٔ ٙةٓ٣ق .

 )52الأرانٓط الحملٕب يد الأدٌٔ الأ

ْ .

ْز ادٗ ،دالر الزبٕل،

 )53بع اال ال٥ش اارالر أع اا ٜ٤الأ اادٌٔ عة ااد الأعسٔ ااس ااٌ أب ااد الأةخ ااارٗ ،نكةع اا ٙش ااًد٘
الأع هايَٕ1308 ،ٙا
 )54أصاٍ الأعرخ حملهد ٌ نً ٓر ،دالر وادر،

ْ

 )55الألهع و أوٓم الأ رِ  ٖ ٥هش اق الأع الزٗ ،يعر ضبهد واحل الأةار .
 )56الحملت اآم أ٪ن اااى خ اار الأ اادٌٔ الأا ارالزٗ ،ذبرٕ ااو الأ اادب ٓر س ااِ الأعل اآاليٖ ،نك ااا ع
الأ رزدق اأرٔاج .
 )57طب تاار ال ااٌ السبا ا ن ااع ظ اار الأعلااد ْياظ اإ ٙالأ

ااازاليٖ ،الوكةع اا ٙال٥ن ٔ ااٙ

الأ و ٛةٓ٣ق .
 )58ن ا بر٘ و أواآم الأ رااِ علاا ٚرْضاا ٙالأًااا ر ألعاإري ضبهااد ال٥نااني الأعااًرٕكٖ،
الأعتر ألكةاع. ٙ
 )59الوص ت ا  ٚن ااٌ عل ااو ال٥و اآم ٥ ،ااٖ يان ااد ضبه ااد ااٌ ضبه ااد الأػسالأ ااٖ ،الوكةع ااٙ
ال٥ن ٔ ٙةٓ٣ق
 )60نصًد ال٩ناى أبد ٌ يًةل ،دالر الأ

الأعلهٕ – ْ . ٙأةًاٍ .

 )61الوصٓد٘ و أوٓم الأ رِ ٧م تٕهٕ ،ٙدالر الأ اخ الأعر ٖ،

ْ

 )62الوت ااةا الو ااً و غرٔا ا الأع اار الأ ااة ٥ب ااد الأ ٕ اآنٖ ،يع اار الو ة اا ٙالأعلهٕ اا،ٙ
ْ .
 )63نتًل عةد الأرزالق الأتًعايٖ،

رٕو يةٕ ال٥ع هٖ ،نكا ع دالر الأرلو .

 )64الوعجو الأٓشٕب  /صبهع الألػ ٙالأعر ٕ – ٙنكا ع قكر الأٓسًٕ. ٙ
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ىانؼممأواآم الأ رااِ  ٥ااٖ السبصااني الأةتاارٗ ،تراادٔو الأعاإري للٕاال الواإض ،دالر
انكىيتهااد و
بدونةالوع
)65
الأ

الأعلهٕٙ

 )66الوػ ااين و أو اآم الأ ر ااِ  /أعه اار ااٌ ضبه ااد الشبة ااازٗ نكةٓع ااا نرب ااس الأة ااس
الأعلهٖ جبانع ٙأى الأررٛ
 )67الوًُ ااا  ،أًاو اار الأ اادٌٔ عة ااد الهلل ااٌ عه اار الأةٕل اااْٗ ،نكة اآع ن ااع يُأ اا ٙالأص اآم،
الوكةع ٙالأصل ٕٙ
 )68نًُااا الأٓواآم هذ نعٕااار الأعراآم ٥ /بااد الورتلاا ٚذبرٕااو د .أبااد الوأل ا ٗ
سةع دالر السب ه ٙالإٔهايٕٙ
 )69الأًجاآى الأسالَاار٘ و نلاآك نتاار ْالأراااَر٘ ،زبهااام الأاادٌٔ ٔٓشاال ااٌ تػاار ٛاارد،ٛ
نكا ع بٓش ا تٓناط
 )70يسَاا ٙالشباآالسر ْ ُجاا ٙالوص اانع ْالشباآالسر /أعةااد السبااٖ السبصااين – نكةعاا ٙدالٝاار٘
الوعار الأع هايٕٙ
 )71ي ااٝض ال٥واآم ظاار الحملتاآم ،أعااُاخ الأادٌٔ أبااد ااٌ هدرٔااض الأراارالو ،ذبرٕااو
الأعٕري عادم أبد عةد الوٓ ٓد ْالأعٕري علٖ ضبهد نعٓج ،ن ة ٙياسالر نتاك ٚ
الأةاز ،الأكةع ٙالْ٥ذ 1995ى
 )72يُأاا ٙالأصاآم و ظاار نًُااا ال٥وآم ،أعةااد الأااريٕو ال٥شاآًٗ نااع شاالو الأٓواآم،
سةع الوكةع ٙالأصل ٕٙ
 )73يُأاا ٙالأٓواآم و درالٔاا ٙال٥واآم ،أتا ٖ الأاادٌٔ الألًاادٗ ضبهااد ااٌ عةااد الأااريٕو،
ذبرٕو واحل ٌ شلٕهاٍ الإٔٓشل ْشعد ٌ شا الأصٓٔح
 )74يٕل الْ٥سار ظر نً ر ٚال٥لةار  /حملهد ٌ علٖ الأعٓبايٖ – نكةع ٙالسبليب
 )75الأٓوآم هذ الأٓوآم٥ ،بااد اٌ علااٖ اٌ رَااٍ ،ذبرٕااو عةاد السبهٕااد أ آ زيٕااد،
ن ة ٙالوعار الأرٔاج ا الْ٥ذ 1984ى
ٕ ْ )76ا ال٥عٕاٍ٥ ،بد ٌ ضبهد ٌ لل اٍ ،سةع دالر وادر
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