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 القواعد العامة: :أواًل

  طبتلف فسّع املعسف٘ تيػس البشْخ باللػتني العسبٔ٘ ّاإلظبلٔصٓ٘، يف

 اإلىطاىٔ٘ ّاليت تتْافس فَٔا الػسّط اآلتٔ٘:

أٌ ٓهٌْ البشح أصٔاًل ّتتْافس فُٔ غسّط البشح العلنٕ املعتند علٙ  (1

 امليَذٔ٘ املتعازف علَٔا يف نتاب٘ البشْخ العلنٔ٘.

إٌ  -ّاألغهال  فأٌ ٓهٌْ البشح مهتْبًا بلػ٘ ضلٔن٘ مساعًٔا دق٘ اسبسّ (2

( ّخبط 16ببيط ) (WORD) بربىامر( IBMلٙ ىعاو )ّمطبْعًا ع-ّددت 

(Traditional Arabic ًّأال ٓصٓد عدد صفشات البشح ع )صفش٘  30

 . متطني٘ اهلْامؼ ّاملسادع

املصادز ّاملسادع  اضتعنالأٌ ٓهٌْ البشح ملتصمًا بدق٘ التْثٔل ّسطً  (3

 ّتجبٔتَا ناآلتٕ: تهتب نئ٘ املؤلف )اضه العاٜل٘( ثه األمساٛ األخسٚ

للنؤلف ّميهً االنتفاٛ باسبسّف اليت تػري إىل أمساُٜ، ثه ٓهتب أمساٛ 

ٓلٕ ذلو ضي٘ اليػس )ثه عيْاٌ -إٌ ّددّا -املؤلفني املػرتنني معُ 

 البشح ّاضه اجملل٘ ّمهاٌ اليػس، اجمللد ّعدد الصفشات(.

 أال ٓهٌْ البشح قد ضبل ىػسِ أّ قدو لليػس يف أٖ دَ٘ أخسٚ. (4

اتٔ٘ مْدصٗ مع ذبدٓد التخصص الدقٔل الرٖ ٓيتنٕ ٓسفل بالبشح ضريٗ ذ (5

 ّىػسٗ . ذبهٔنُإلُٔ مْضْع البشح املساد 

 (100( مخطُ عػس ألف زٓال ميين للٔنئني ، ّبـ)15زضْو اليػس تكدز بـ ) (6

ّٔس الٔنئني تسضل اىل سطاب ازبامع٘  عرب سْالُ ماٜ٘ دّالز أمسٓهٕ لػ

 (203حبطاب زقه ) (سدِع فس)الدّلٕ  اإلضالمٕبيو التطامً بيهٔ٘ عرب 

 .(TIBKYESA101) نْد ضْٓفت
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 ثانيًا: إجراءات  النشر:

  تسضل ىطختاٌ مً البشح علٙ ّزمA4 ٘علٙ أٌ تهٌْ املادٗ مطبْع 

 CDمبطافات مصدّد٘ بني األضطس ّعلٙ ّدُ ّاسد، ّضبفْظ٘ علٙ 

ّتسضل ىطخ٘ أخسٚ ّذلو إىل عيْاٌ اجملل٘  (IBM)متْافل مع أدَصٗ 

حبٔح ٓعَس يف غالف البشح اضه ربٓد االلهرتّىٕ اشباص باجملل٘ ، الب

 الباسح ّلكبُ العلنٕ ّمهاٌ عنلُ.

 ( باللػ٘ العسبٔ٘  150-100ٓسفل بالبشح ملخص للبشح يف سدّد )٘نلن

 أّ باللػ٘ اإلظبلٔصٓ٘.

  خيطس الباسح بكساز صالسٔ٘ البشح مً عدمُ خالل غَسًٓ علٙ األنجس

ح، ّمبْعد اليػس، ّزقه العدد الرٖ ضٔيػس فُٔ مً تازٓخ اضتالو البش

 البشح.

  ٛيف سال٘ ّزّد مالسعات مً احملهنني تسضل املالسعات إىل الباسح إلدسا

 التعدٓالت الالشم٘، علٙ أٌ تعاد خالل مدٗ أقصاٍا غَس.

 ٗالبشح إىل صاسبُ إٌ ّددت ساد٘ لبعض  للنذل٘ اسبل يف إعاد

 التعدٓالت علُٔ.

 َا يف إخساز البشح ّإبساش عيآّيُ مبا ٓتياضب ّأضلْبَا ذبتفغ اجملل٘ حبك

 يف اليػس.

 .ٓعله صاسب البشح بكبْل عنلُ لليػس 

  تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطخ٘ مً العدد إىل صاسب البشح امليػْز بعد طبع

 العدد.

 .٘تؤّل مجٔع سكْم اليػس للنذل 
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ــات   (2 املَئـــ٘ ملسبٔـــات األطفـــال يف ضـــْٛ  االستٔادـــات التدزٓبٔـــ٘ ّعالقتـــُ بالهفآـ
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  االفتتاحيةاالفتتاحية

 بكله                            

 زٜٔظ دامع٘ االىدلظزٜٔظ دامع٘ االىدلظ--زٜٔظ التشسٓسزٜٔظ التشسٓس                                                                        
 

 ّ ٘ ّطييـا ٓػـَد تطـْزات سسدـ٘ علـٙ نامـل اشبازطـ       ٓأتٕ إصدازىا هلرا العـدد  ، ٘ الْطئـ

إسـداخ مطـاز    فبعد ختاو مؤمتس اسبْاز الْطين الػامل ّما أضفس عيُ مـً ىتـاٜر تـتلنظ   

عادل للْسدٗ ّإضدال علَٔـا لبـْع اليعـاو االذبـادٖ الفٔـدزالٕ، ّإعـالٌ إىػـاٛ األقـالٔه         

اإلدازٓــ٘ الــرٖ ٓتطلــع الػــعب مــً خالهلــا أٌ دــدخ تْشٓــع عــادل للطــلط٘ ّالجــسّٗ، إذا           

ــ٘       ــاو يف معٔػـ ــً تـــدٍْز عـ ــ٘ عـ ــً دَـ ــ٘ مـ ــطسابات اليادبـ ــالْطً ٓرتقـــب بتـــْدظ االضـ بـ

 .املْاطيني

ال ميـاص ملؤضطـات الدّلـ٘ مبختلـف صباالتَـا ّاختصاصـاتُ مـً أٌ تتذـُ          ٍّيا ىسٚ أىُ

ّعلــٙ زأضــَا ازبامعــات الْطئــ٘ سهْمٔــ٘    ّاملسانــص البشجٔــ٘ املؤضطــات التعلٔنٔــ٘ عبــْ

 ٘ ــ ، ّمــً بٔيَــا دامعــ٘ األىــدلظ، إلوــاد زؤٚ ّمعازبــات ّطبــازز ألشماتَــا       ميَــا أّ أٍلٔ

٘ ّاملــالذ اآلمــً إلعــادٗ   ٔــّاألداٗ العلن سضــتعل ٍــٕ العكــل املفهــ    املتعــددٗ ّاملرتاننــ٘، إذ 

، ثــه اشبــسّز بسؤٓــ٘   ت الــيت ىْادََــا يف طبتلــف األصــعدٗ   دزاضــ٘ ّذبلٔــل نــل املػــهال   

ٌ باعتبـازِ أداٗ  علنٔ٘ ّعنلٔ٘ سبلَا مبا دكل أٍـداف التينٔـ٘ ّدكـل السفأٍـ٘ ل ىطـا     

 .التينٔ٘ ّغآتَا

ً  إٌ ازبامعـات الـيت ذبنـل علـٙ      دامعتيا دامع٘ األىدلظ للعلْو ّالتكئ٘ ّاسدٗ مـ

ــَا ٘     ناٍل مــً خــالل ميربٍــا العلنــٕ ّالبشجــٕ     ، ٍّــٕ مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــ

ــ) ٘ صبلـــ٘ األىـــصبلـــ٘ األىـ ــاىٔ٘ ّاالدتناعٔـــ ٘ دلظ للعلـــْو اإلىطـ ــاىٔ٘ ّاالدتناعٔـــ ــا    دلظ للعلـــْو اإلىطـ ــ٘ قساٛتَـ ( تطـــعٙ إىل تْضـــٔع فسصـ

ّتداّل ضبتْٓاتَا مً خالل اعتناد ىعاو اليػس اإللهرتّىـٕ املّْضـع ل صـدازات املتتالٔـ٘     

 املْقع اإللهرتّىٕ للذامع٘ ، لهٕ ٓطَل علٙ األنادمئني ّمجٔع املَـتنني باجملـال  علٙ 

ــد ا  ــ٘ ددٓـ ــرٗ  البشجـــٕ متابعـ ــرِ اليافـ ــاخ امليػـــْزٗ عـــرب ٍـ ــ٘  ألحبـ ــاد  لٔـ ــسٚ اعتنـ ، ّقـــد دـ

 ،  عرب ٍرِ اليافرٗ التْاصل باجملال البشجٕ متابع٘ ددٓد األحباخ امليػْزٗ 
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ــل      ــل ّالرتاضـ ــ٘ التْاصـ ــاد  لٔـ ــسٚ اعتنـ ــد دـ ــط    ّقـ ــا ٓبطـ ــًا مبـ ــاخ إلهرتّىٔـ ــٔه األحبـ ّذبهـ

دز مـــً األحبـــاخ ّخيتصـــس الـــصمً مـــً أدـــل إتاســـ٘ الفسصـــ٘ ليػـــس أنـــرب قـــ    اإلدـــساٛات

 ّالدزاضات العلنٔ٘ .

ــ٘، متجــل        ــ٘ بصــْزٗ    ّناىــت ازبامعــ٘ قــد خطــت غــًْطا أبعــد ّأعنــل دالل يف إصــداز اجملل

 التطبٔكــٕاجملــال يف أحبــاخ ّدزاضــات  مــً اجمللــ٘ ربصصــٔ٘ مطــتكل٘ حبٔــح ٓػطــٕ عــدد 

ّأحبـاخ العلـْو يف   دزاضـات    خـس  ّعـدد  (، صبل٘ األىدلظ للعلْو التطبٔكٔ٘صبل٘ األىدلظ للعلْو التطبٔكّٔ٘دنل اضه ) 

ــال  ــاعٕاجملـــ ــه )    االدتنـــ ــل اضـــ ــاىٕ دنـــ ــاىٔ٘   ّاإلىطـــ ــْو اإلىطـــ ــدلظ للعلـــ ــ٘ األىـــ ــاىٔ٘   صبلـــ ــْو اإلىطـــ ــدلظ للعلـــ ــ٘ األىـــ صبلـــ

يف  تْضـعًا أفكٔـًا ّزأضـٔاً    ، ننـا ىعتكـد ّىسدـْ،   ٔشكلضـ  (، معتكدًٓ أٌ ٍـرا  ّاالدتناعّٔ٘االدتناعٔ٘

خ ّالدزاضـــات، هلـــرا فإىيـــا ىأمـــل أٌ عبعـــٙ مـــً مجٔـــع البـــاسجني        صبـــال ىػـــس األحبـــا  

ّالدازضـــني يف ازبامعـــات اسبهْمٔـــ٘ ّاألٍلٔـــ٘ ّالهلٔـــات املتخصصـــ٘ ّاملسانـــص البشجٔـــ٘   

بالتفاعل ّالتْاصل ّاملػازن٘ بأحباثَه يف نال اجملالني التخصصني مبا ٓػـهل إغيـاٛ   

 للنادٗ العلنٔ٘ هلرِ اجملل٘ احملهن٘ .

ْ   ّٓػنل ٍـرا العـ   ٓـ٘ ّالبشـْخ العلنٔـ٘ ّالدزاضـات املتخصصـ٘      دد باقـ٘ مـً الكطـآا اسبٔ

ٕ االدتناعٕ يف اجملال  تشـسص دّمـًا علـٙ    ل ٍـرِ  ، ّازبامعـ٘ مـً خـالل صبلتَـا    ّاإلىطـاى

الباسجني املتنٔصًٓ ّتْفري ميرب علنٕ هله ٓػذعَه علـٙ  ّ الدازضني ازبادًٓ اضتكطاب

إسـدٚ املؤغـسات االضـرتاتٔذٔ٘ ليَطـ٘ األمـ٘      املصٓد مً اإلىتاز العلنٕ ّالبشجٕ باعتبازِ 

 ّتكدمَا .

إال أٌ ىػـهس نـل تلـو األقـالو ّاألٓـادٖ الـيت ج تـأل دَـدًا          يف ختاو نلنتيـا  ياّال ٓطع

 العدد إىل اليْز ..ٍرا ستٙ ظَس 

ّمسانصىا البشجٔ٘ مصٓدًا مً العطاٛ  متنيني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘

 .ّالتكدو ّاالشدٍاز 

 

  االفخخبخٍتاالفخخبخٍت

 

 8 م 4663ٌىًٍى (  0الوجلد )  ثبلثالعدد ال واالجخوبعٍت اإلًسبًٍتهجلت األًدلس للعلىم 



  

األسس التشريعية األسس التشريعية 

  والقانونية للمدرسة اليمنيةوالقانونية للمدرسة اليمنية
 

 

 

 أحمد محمد برقعاند.

 
 

 جامعة حضرموت -المكال  -أستاذ اإلدارة التربوية المشارك بكلية التربية 

 اليمه –رئيس جامعة األودلس بصىعاء 
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  األسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنيةاألسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية

 املقدم٘ :

تكتطببببت ايتػببببسٓة ك ريٍنٔبببب٘  ببببر ٗ ي ّ تيبببب  اذت قببببس ىتٔ بببب٘ يتػببببةت اية٣ بببب ك   

ا٢جتن عٔ٘ ّتيْعَب   لمبه ٓةبد يمقْاعبد ايةسلٔب٘ ي شم ىيب  املك ىب٘ ايبل   ىب  عمَٔب  ي           

 تةنببل ايببدّل ي ايةؿببس اذتببدٓ    اجملتنةبب ك ايقد بب٘ ّا تمبب  مك ىَبب  ايتػببسٓة ك ايببل   

 عمٙ ا٢ٍتن و بَ  ّلسض ا رتاو ايقْاعد ايتػسٓةٔ٘ ايل تكةَ .

ّّٓةد ايدًٓ ا٨ض٣مٕ مً ري دو مؿ دز ايتػبسٓ  ايبل  بدم  يمرػبسٓ٘ مب  ٓمصمَب  مبً        

 ْاعببد   ىْىٔبب٘ عمببٙ مبببّس ايةؿببْز  ٢ّ ٓببصال ايببدًٓ ا٨ضببب٣مٕ املؿببدز ايس ببٕ ا٤ؾبببمٕ         

 ي بةض ايدّل ا٨ض٣مٔ٘.يمق ىٌْ ريّ ايتػسٓ  

( ايتػبببسٓ  ب ىبببُ ٫ٓ2002ةبببسل ايقببب مْع ايقببب ىْىٕ اي ٣ابببٕ كطتمببب٘ ّايرةمركبببٕ ّم بببس   

كزتنْعبببب٘ ايقببببْاىع ّايقْاعببببد ايق ىْىٔبببب٘ ّا٤ كبببب و ايتػببببسٓةٔ٘ ايؿبببب دزٗ ي مْقببببْ      

 ستدد(.

( لقد عّسل ايتػسٓ  ب ىبُ كزتنْعب٘   1998ريم  مة ه املؿ مح ك ايق ىْىٔ٘ ك ْزىْ  

ايبببل تيبببص  اد اعبببداد ايقبببْاىع نيمػببب زٓ   بببْاىع ّا رتا ببب ك  بببْاىع  تقببب زٓس       ا٤عنببب ل 

مبب    ني تةد٣ٓك  مي  ػ ك ىٔ بٔ٘  تؿْٓ ني(   نب  عبّسل ايتػبسٓ  ب ىبُ كزتنْعب٘  بْاىع      

ي ذيك ا٤ىظن٘ني يدّي٘ ريّ مي قب٘ نيتػبسٓ  لسىطبٕ ريّ ريملب ىٕ  ّوبحم ريّ ستمبٕني ريّ  بْاىع        

 مدىٕ ريّ جت زٖني; بػكل ريعه   ىٌْ ّقةٕ يرمد م (.متةمق٘ بفس  مً ايق ىٌْ نيتػسٓ  

( ببب ٌ ايتػببسٓ  ٍببْ كايقْاعببد ايق ىْىٔبب٘ ايببل تؿببدز عببً ضببم ٘   1987ّٓببسٚ كادتنبب ل  

 ع م٘ غتتؿَ  اجملتن  بْق  ايق ىٌْ ي ؾْزٗ مكتْب٘(.

ّايتػببسٓ  املدزضببٕ لببس  مبً ٍبببرِ ايقبْاىٔبببً ّقببب  يكبرض ّتْقبٔبببة عبببدٗ جببْاىببببت         

 ببه لٝببب٘ املْظفٔببً ّايدازضٔبً ي   بب   ايرتبٔببب٘ ّايتةمٔببه.تَ

ايتػسٓ  املدزضببببٕ مْقْ  ّاض  ّمتةدد ايةي ؾس ّا٤وسال ٍّْ زت ل مً اجملب ٢ك  

ايكربٚ مَه ّمت ْز  ٓتنٔبص بب يت   ّايتحبدٓ  اضبت  ب٘ اد  بل مطبتحدج ّمطبت د        

دتببْ امل٣ٜببه ّظببسّل ايةنببل ايكببسّزٓ٘   ي مٔببداٌ ايرتبٔبب٘ َّٓببدل ي زتنمببُ اد تببْل  ا  
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صتببب ش املَببب و املسضبببْم٘  ببب  ّتيظبببٔه اذتٔببب ٗ ادتن عٔببب٘ دا بببل     اايبببل  كبببً املدزضببب٘ مبببً   

امل١ضطبب ك ايرتبْٓبب٘ ّ قببرض اية٣ بب ك بببع ريعكبب ٛ ا٤ضببسٗ ايرتبْٓبب٘ مب تمبب  ريوسالَبب           

 مب   ّتصّٓد امل١ضط ك ايتةمٔنٔب٘ بب دّاك ايةنبل ايكبسّزٓ٘ ايبل مبً غب ىَ  ريٌ تطب ٍه ي         

ظسّل ايةنل امل٣ٜنب٘ ّايكبسّزٓ٘ ٤داٛ اييػب ل ايرتببْٖ ي م١ضطب ك ايرتبٔب٘ ّايتكبًْٓ        

 ّتْل  ايػسّل املةيْٓ٘ يمةنل مً اجل حتقٔ  ا٤ٍدال.

( ٍببْ كتس ب٘ عببً ىْعٔب٘ ا٢يتببصاو ايبْوحم ضتببْ    1992كعربدايق دز    املدزضببّٕايتػبسٓ    

تسبْٓ٘ تطبتَدل حتقٔب  ايةدايب٘       ا٤جٔ ل ادتدٓدٗ ي  ٔ ٗ مطتي ٗ تقْدٍ  لمطف٘ 

ببببع ريوفببب ل ايػبببةت ّغبببر بُ ي لبببسف متك لٝببب٘ يمينببب ٛ ادتطبببنٕ ّايةقمبببٕ ّيمكف ٓببب٘          

ا٢جتن عٔببب٘ ّايدضببب ت  ٍبببٕ املساجببب  اي رٔةٔببب٘ يمرحببب  عبببً ٍبببرا ا٢يتبببصاو  ٔببب  ٓتقبببسز  

  طٔ ض٘ ّوئ٘ تفّؿمَ  ايقْاىع ّتقرتح ؾٔغ تيفٔرٍ  ا٤ىظن٘(.

ؾ دق عً ىْعٔ٘ ا٢يتبصاو اجملتنةبٕ ريّ ايبْوحم ضتبْ  ب        اذًا تةر  املدزضٕل يتػسٓ  

املْاويع ّا٤جٔ ل ادتدٓدٗ ي تيػٝ٘ متةددٗ ادتْاىبت مبً  ب٣ل م١ضطب ك مت ؿؿب٘      

ّبػببكل متكبب لٞ ّعبب دل ب ببض اييظببس عببً ريٓبب٘ اعتربب زاك ري ببسٚ   يةقٔببدٗ ريّ ادتببيظ ريّ        

 ايمٌْ ريّ ايط٣ي٘ ريّ ايرٔٝ٘ ريّ املطتْٚ ا٢ تؿ دٖ ّا٢جتن عٕ.

ٕ ا ّٓ مب  مؿب مة ايتػبسٓ     ٍر ( عمبٙ ايقبْاىع ايتةمٔنٔب٘    1992كعربدايق دز    املدزضب

ذاتَ  ايل تكةَ  ايطم ٘ ايتػسٓةٔ٘ ي ؾبْزٗ مكتْبب٘   نب  ٓ مب  ريٓكبً  عمبٙ ايةنمٔب٘        

   ايتػسٓةٔ٘ بإجساٛاتَ  ّمسا مَ  امل تمف٘.

٘ بةببد حتقٔبب  ايْ ببدٗ غببَد حتبب٢ْك جرزٓبب٘ ي شتتمبب  ايببيظه اجملتنةٔبب  ّي ايببٔنً 

  بل ريبسشٍبب  ي  بدّج وفببسٗ ىْعٔب٘ ي ايرئبب٘ ايتػبسٓةٔ٘ ايببل ٓب تٕ ي ومٔةتَبب  دضببتْز      

ادتنَْزٓ٘ ائنئ٘. لن  مً غك ي ريٌ ّأق٘ ايدضتْز تةد مً ريٍه ايْاب ٜ  ايبل حتبدد    

ايقْاعببد ّاملستكببصاك ا٤ض ضببٔ٘ يدّيبب٘ ايْ ببدٗ. ل يدضببتْز ّعمببٙ تةببدد ؾببٔ ُ املةديبب٘   ببد    

ادتنَْزٓ٘ ائنئب٘ دّيب٘ عسبٔب٘ اضب٣مٔ٘ مطبتقم٘      ” تْزٓ٘ عمٙ ريٌىـ ي ريّل مْادِ ايدض

 .”ذاك ضٔ دٗ ٍّٕ جصٛ ٢ ٓت صري ٢ّ ظتْش ايتي شل عً ريٖ جصٛ ميَ 

دعببه ٍببرا ايتْجببُ ّريزضببٙ بيبب ِٛ ايفكببسٖ ّايتػببسٓةٕ ؾببدّز ايقبب ىٌْ ايةبب و يمرتبٔبب٘         ّ

ي تبب زٓ   ايببرٖ ريعمببً ٤ّّل مببسٗ 1992( ي اذتبب دٖ عػببس مببً ري طبب ظ 45ّايتةمببٔه ز ببه ك
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ٔنً ّايببل ايببايتػببسٓ  ايرتبببْٖ ايببٔنحم ايفمطببف٘ ايرتبْٓبب٘ املْ ببدٗ يميظبب و ايرتبببْٖ ي      

مبْجرَ   ددك ا٤ضظ ّاملي مق ك ّاملرب دٟ ّا٤ٍبدال املْجَب٘ ّايي ظنب٘ يطب  ايةنمٔب٘       

ايرتبْٓبب٘  ّبؿببدّز ٍببرا ايتػببسٓ  ّقبب  ا٤ضبب ع اذتقٔقببٕ ّا٨وبب ز املسجةببٕ ّايقبب ىْىٕ         

( مرببدري تسبْٓبب  ضببسدك قببنً  18تةمٔنببٕ  لقببد ريّزد ايقبب ىٌْ مبب  ٓقبب ز  ك يتْ ٔببد اييظبب و اي

( ٓفرتض ريٌ   بل املةب ا ا  دٓب٘ ّاملْجَب٘ ملطب زاك اييظب و ايتةمٔنبٕ ضتبْ         14-3املْاد ك

 حتقٔ  ريٍدالُ امليػْدٗ.  

ّتَببببدل ٍبببببرِ ايدزاضببببب٘ يمتةبببببسل عمببببٙ ا٢ضبببببظ ايتػبببببسٓةٔ٘ ّمفَْمَببببب  ّريٍبببببدالَ    

زٍب  ي تيظبٔه املدزضب٘ ائنئب٘     ّػبسٓة ك ايتةمٔنٔب٘ ّد  ّ ؿ ٜؿَ  ّمطبتْٓ تَ  ّاٍبه ايت  

اد ريزبة٘ ريجبصاٛ زٜٔطبٔ٘   ؿبـ ادتبصٛ         لقد  طنايدزاض٘ريٍدال ّادازتَ . ّيتحقٔ  

  لٔنب   بسع ادتبصٛ اي ب ىٕ يمتةسٓب  مبؿب مة ايتػبسٓة ك        ايدزاض٘ا٤ّل ميَ  مليَ ٔ٘ 

٘ ّايتػسٓة ك  َ  ّريٍبدالَ  ّريٍنٔتَب  ّمطبتْٓ تَ     املدزضبٔ    لٔنب  تكبنً ادتبصٛ    ّ ؿ ٜؿب

٘ اي  ي  ريٍه ايتػسٓة ك ايتةمٔنٔ٘ يمندزض٘ ائنئب٘  ّا تبته ادتبصٛ ا٤ ب  مبً        ايدزاضب

 جبنم٘ مً ا٢ضتيت ج ك ّايتْؾٔ ك.

   ايدزاض٘:ري٢ًّ: ميَ ٔ٘ 

 ايدزاض٘: غك ئ٘ا-1 

  كً بمْزٗ اغك ئ٘ ايدزاض٘ ي ايط١ال ايسٜٔطٕ ايت يٕ:  

 ٔ٘ يةنل املدزض٘ ائنئ٘؟م  ا٤ضظ ايتػسٓةٔ٘ ّايق ىْى  

 ّي٩ج ب٘ عً ٍرا ايط١ال اية و  كً تقطٔنُ اد ا٤ضٝم٘ ايفسعٔ٘ ا٦تٔ٘:  

م  مفَْو ايتػسٓة ك املدزضٔ٘؟   (1

م  ريٍدال ايتػسٓ ؟ (2

م   ؿ ٜـ ايتػسٓة ك املدزضٔ٘؟ (3

م  مطتْٓ ك ضً ايتػسٓة ك املدزضٔ٘؟ (4

ٍه ايتػسٓة ك امليظن٘ يةنل املدزض٘ ائنئ٘؟ري م  (5
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 ريٍدال ايدزاض٘: -2

 تَدل ايدزاض٘ اد حتقٔ  ا٦تٕ:

 ( شٓ دٗ املةسل٘ مبفَْو ايتػسٓة ك ّدّزٍ  ي ايةنل املدزضٕ.1

 ( ايتةسل عمٙ ريٍدال ّ ؿ ٜـ ّمطتْٓ ك ايتػسٓة ك املدزضٔ٘.2

 ( ايتةسل عمٙ ريٍه ايتػسٓة ك ايل تيظه عنل املدزض٘ ائنئ٘.3

 ريٍنٔ٘ ايدزاض٘: -3

 نٔتَ  مً ج ىرع:ّتطتند ايدزاض٘ ريٍ

:  ّٓتن ل ب ٍنٔ٘ ايتػسٓة ك  ْىَ    ل ا٤ض ع ٤ٖ ىظ و تسببْٖ ٓطبتند ميَب      ا٤ّل

 لمطفتُ ّضٔ ضتُ ّريٍدالُ.

 : دّز ايتػسٓة ك ي ت ْٓس ايتةمٔه عنًْم . اي  ىٕ

  دّد ايدزاض٘:-4

1)       ٘  تقتؿببس ايدزاضبب٘ عمببٙ ايتػببسٓة ك املدزضببٔ٘  ريٖ ايتػببسٓة ك املتةمقبب٘ بةنببل املدزضبب

ائنئ٘ ي ايتةمٔه ا٤ض ضٕ ّاي  ىْٖ ّيً تتي ّل تػسٓة ك ايتةمٔه اية يٕ.

 و.1990ا تؿسك ايدزاض٘ عمٙ ايتػسٓة ك ايؿ دزٗ بةد ايْ دٗ ائنئ٘ ي ع و     (2

 ميَ ٔ٘ ايدزاض٘: -5

ٓةتند ايرح  عمبٙ ايبيَا ايْؾبفٕ ايتحمٔمبٕ ملْقبْ  ايدزاضب٘  ٍّبرا املبيَا مةنبْل          

ّايدزاضب ك    ؾب٘ تمبك ايبل تتيب ّل ظبْاٍس اجتن عٔب٘ تتةمب          بُ ي     مً ايرحْج 

ب ملن زضببب ك ائْمٔببب٘   ٔببب  ل ا٢وببب٣  عمبببٙ عبببدد مبببً ا٤دبٔببب ك ّايرحبببْج ّايدزاضببب ك      

  ّمببً اببه  ايدزاضبب٘  ّري كببة  يمتحمٔببل ّاملي  ػبب٘ مببب  غتببدو ريٍببدال    ب يدزاضبب٘املستر بب٘ 

ايتػببسٓة ك  ملْقببْ  مسجةٔبب٘ مفٔببدٗ ا ببرتاح بةببض ايتْؾببٔ ك ايببل  ببد تطبب ٍه ي اع بب ٛ

 املدزضٔ٘.
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 ا ىٔ : مفَْو ايتػسٓ  املدزضٕ ّريٍنٔتُ ّريٍدالُ ّمطتْٓ تُ:
 

  ا٢ ّ ببب ى  اذتبب جبب٘     ّريمبببنً ريٓينب  ّجبد اييبب ع ّ ٔفنبب    ىببْا  لٝب ك ريّ غةببْبببً   

ى  ايببببٙ  ببْاىٔببببً تكربببببض ّتيظبببببه  ٔبب تَببببببه ّع٣ ب تَبببببه لٔنببببب  بٔيَبببببه  ّضبببببْاٛ  بببب          

ايقبْاىٔببببً عسلٔببببببب٘ ريّ مدىٔبببب٘  ا٢ ريٌ ا بببببببدل ّا بببببد  ٍّببببْ حتدٓبببببد  قبببببْق ّّاجرببببب ك         

 بببل لبببسد ضتببببْ ذاتببببُ  ّجتببببب ِ ا٦ ببسٓبببً. ّايتػببببسٓ  املدزضببببٕ لببببس  مببً ٍببببرِ ايقبْاىٔببببً      

دازضٔببببً ي   ببببب    ّقببببب  يكبببرض ّتْقبٔبببببة عبببببدٗ جببْاىببببببت تَبببببه لٝبببببب٘ املْظفٔبببببً ّاي      

ايرتبٔببب٘ ّايتةمٔبببه. ّ رببببل ايت بببسق اد ٍببببرِ ادتبببْاىت ٢ببد مبً تقدٓبببه تةسٓببب  ّجٔبببص           

 .عبً ايتػسٓبب  املدزضببٕ ّريٍدالببُ ّري طبب مُ ّمؿببب دزِ

 م  مةيٙ ايتػسٓ ؟: -1

   متةددٗ لكمن٘:  م ٘ مبة ٌّزد مفَْو ايتػسٓ  ي  ْامٔظ اي: ايتػبببسٓ  يببببببببببببببببببببببب ٘ - ري

   .مػس  يمقْو : تةحم ضً  ه غسٓة٘ ريٖ ّق   ه  ْاىع ّقْابض

   امل ٛ  د٪ّز٪   : د ل امل ٛ ّغس  ميُ  ّغسًّعغس   غسًع

    .ُغس  ّاغس  اي سٓ  مبةيٙ بٔي

   ُٔغس  ي املْقْ : بدري ل. 

   ايدًٓ ّايدىٔ .ايػسٓة٘ : م  غس  اهلل يةر دِ مً ايطيً ّا٤ ك و ي زت ي ٕ

زتنْعببب٘ مبببً ايقْاعبببد ايق ىْىٔببب٘ ايبببل تكبببةَ  ايطبببم ٘     :اؾببب ٣ً   ايتػسٓبببببببببب  -  

امل تؿبب٘ ي ايدّيبب٘ ّلقبب  ٨جببساٛاك مةٔيبب٘ مؿبب  ٘ ي ىؿببْف مكتْببب٘ ّتكتطببت         

٘ .اية م٘ امل تؿ  ْتَ  ا٨يصامٔ٘ بؿدّزٍ  مً ايطم ٘

 ايتػسٓ  املببببدزضٕ: -ج

املساضببببببببٔه( -ا٤ّامببببببببس–ببببببببببب ك ايقببببببببْاىع  زتنْعبببببببب٘ اييؿببببببببْف ايتػببببببببسٓةٔ٘  ب  

ريمب    .ايرتبٔ٘ ّايتيظٔنٔ٘كاملساضٔه ايتيفٔرٓ٘ ّايقسازاك ّاملي غ ( ارت ؾ٘ بتيظٔه     

زتنببببل ايقببببْاىع ّايمببببْاٜة   : نس ببببت اقبببب ي ٓةببببحم  ب : ايتػببببسٓ  املدزضببببٕ بببباؾ ٣

ْق ايتيظٔنٔببب٘ ايبببل تتيببب ّل ريّقببب   اذتٔببب ٗ املَئببب٘ ملبببْظفٕ ايرتبٔببب٘ ّايتةمبببٔه  ببب ذتق   

ّايرت ٔببب٘ ّىظببب و ا٤جبببْز ّايت دٓبببت ّاية بببل  ّايت رٔببب ّايتْظٔببب   ّايتبببدزٓتّايْاجربب ك  

تكبٌْ ٍبرِ    اية٣ ب ك ببع ايةب ممع ي ايق ب  .      ّحتدٓد مَ و ا ٔ  ل ّاملؿ حل ّقرض
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ايتػبسٓة ك عب دٗ ي غبكل مساضبٔه تيفٔرٓب٘ ريّ  بسازاك ّشازٓب٘ ريّ يبْاٜة ّمي غب  تيظٔنٔبب٘          

يمتػببسٓ  املدزضببٕ مسجةٔبب ك تتن ببل ي اق لبب٘ اجملتنبب       ٘. ايْؾببٔ ؾبب دزٗ عببً ايطببم  ك  

يْجٔتببببُ ك ّقببببةُ ا٢جتنبببب عٕ ا٢ تؿبببب دٖ( ّايت ببببْزاك ّاملطببببت داك  ّْٓ كبببب زتُ ّريٓد

 زت ل ايتطٔ  ّايتيظٔه.   ايةمنٔ٘

 ايتػسٓبببب  املدزضببببٕ ب ييطر٘ يمنببببببسبٕ:   ٔ٘ريٍن-2

بببببه ي تطٔٔببببس ّتيظٔببببه ايرتبٔببببب٘    ريٌ ٓتةبببسل عمبببٙ اييؿبببببْف ايق ىْىٔبببب٘ ايتببببٕ تتحك    

 ً ريٌ ٓ مببب  عمبٙ غببببسّل ت رٔببب  ٍبببرِ اييؿبببْف ّمببب  ٓةبببْد ميَبب  ب يفب ٜبببدٗ        ّ  ّايتكبببْٓبب

عمببببٙ ا٤ضتبببب ذ ّمببب  ٓرتتبببت عببً شت يفتَببببب  ريّ ايتَببببب ٌّ ي ت رٔقَببب  مببً  اببببب ز ّىتببببب ٜا         

 ٓ٘.َيبٔب٘ ّايرتبببْريٌ ٓةببسل ّاجر تببُ ّ قببْ بُ املّ ضمرٔبب٘.
 

 ريٍبببببببببببببدال ايتػبببببببببسٓ :   -3

 ايقدزٗ عمٙ مةسل٘ ّلَه اييؿْف ايتػسٓةٔ٘ ّايتيظٔنٔ٘ ّحتمٔمَ . (1

 ايقدزٗ عمٙ اضت ن زٍ  ّتْظٔفَ  مب  غتدو ايفةل ايرتبْٖ.   (2

عكب ٛ  ري ايقدزٗ عمٙ تيظبٔه اذتٔب ٗ ادتن عٔب٘ دا بل امل١ضطب٘ ّقبرض اية٣ ب ك ببع             (3

 ا٤ضسٗ ايرتبْٓ٘.

ايقبببدزٗ عمبببٙ آؿببب ل ٍبببرِ اييؿبببْف اد  بببل ايفببب عمع يتتْ بببد ايبببس٠ٚ ّتكببب لس     (4

 جل حتطع ا٤داٛ ايرتبْٖ.  ريادتَْد مً 

 ايقدزٗ عمٙ ايتفك  ايطمٔه ّايفَه ايْاعٕ ي ايتة مل م  اييؿْف.   (5

 ايقدزٗ عمٙ ا تػ ل ايتي  ك ك ّاييق ٜـ ّايف ْاك اٌ ّجدك. (6
 

 ؿ ٜـ ايتػسٓة ك املدزضٔ٘:  -4 

 (:1992كعردايق دز   تتنٔص ايتػسٓة ك ايتةمٔنٔ٘ بةّدٗ  ؿ ٜـ ّ  ك يةل ريٍنَ 

 : ري( ريداٗ يتْ ٔد اييظ و ي ايدّي٘

ذيك ريٌ ّقب  ايتػبسٓ  بْاضب ٘ ضبم ٘ شتتؿب٘ ّ بدزٗ ايدّيب٘ عمبٙ  ف يب٘ و عتبُ           

ٖ ايتػببسٓ  اد  كيبب ٌ مببً اؾببداز تػببسٓة ك تيفببر ي  ببل ميبب و  ايببر٣د  ّبببريك ٓبب١د    
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تْ ٔد اييظ و ي ايدّي٘ لٔكٌْ ع م٣ً عمٙ حتقٔ  ايْ دٗ ايقْمٔ٘ ّشٓ دٗ ايتكب مً ببع   

 ريجصاٛ ا٤م٘ ايْا دٗ.

  ( ريداٗ يت ْٓس اجملتن :

ذيببك ريٌ ٍيبب ا مربب دٟ ٓيبب دٖ بَبب  املؿببمحٌْ ريّ ٓقترطببْىَ  مببً  بب زج ب٣دٍببه ّٓببسٌّ    

 دٟ ٢  كبً ا٤ بر بَب  ا٢ عبً وسٓب       لَٔ  ؾب٣ ً  يبر٣دٍه ّىَْقبً  بَب   ّم بل ٍبرِ املرب       

 ايتػسٓ   ّبريك ٓؿرة ايتػسٓ  ريداٗ يت ْٓس اجملتن  ّحتطٔيُ.

 ج( ورٔةتَ  ا٦مسٗ املمصم٘:

ذيبببك ريٌ ايقْاعبببد ايق ىْىٔببب٘ تتنٔبببص ب ىَببب   ْاعبببد  مبببسٗ ريٖ ٢ ظتبببْش ا٢تفببب ق عمببببٙ          

 شت يفتَ  ّا٨تٔ ٌ بةكظ م  ج ٛك بُ مً ري ك و.

 ٔ٘ كاضتقساز ايتػسٓة ك(:ض ضٔ٘ ّايقْاعد ا٤د( تقسٓس ا٤ ك و ا٤ؾْي

ذيببببك ريٌ ايتػببببسٓة ك تتكببببنً مربببب دٟ ّ ْاعببببد ريض ضببببٔ٘ ّري كبببب و ريؾببببْئ٘ ت ز بببب٘      

ادتصٜٔبب ك ّايتف ؾببٔل يمطببم  ك ايتةمٔنٔبب٘ تؿببدز ي غبب ىَ  ايقببسازاك ايتةمٔنٔبب٘  طببت   

ا٢ تكبب ٛ   بب  ٓبب١دٖ اد مسّىبب٘ ايتػببسٓة ك ايتةمٔنٔبب٘ ّعببدو  ْدٍبب  لتظببل ا٤ كبب و        

ؾببْئ٘ ّايقْاعببد ا٤ض ضببٔ٘  نبب  ٍببٕ دٌّ تةببدٓل ريّ ت ببٔ   ٍّببرا ٓبب١دٖ اد اضببتقساز      ا٤

 ايتػسٓة ك ايتةمٔنٔ٘ ّتؿرة   ؾٔ٘ ّ ٘  ٔصٗ   .

 ضً ايتػسٓة ك ّمطتْٓ تَ : -5

( 1992اٌ ايتػسٓة ك ايتةمٔنٔ٘ ئط   ٔةَب  ي مطبتْٚ ريّ ىبْ  ّا بد كعربدايق دز        

ا٣اب٘ مطبتْٓ ك ٍبٕ: ايتػبسٓ  ا٤ض ضبٕ ريّ ايدضبتْز ب         لَٕ تتدزج ّل  م     مبً  بْٗ اد   

ايتػببسٓ  ايةبب دٖ ريّ ايقببب ىٌْ ب ايتػبببسٓ  ايفسعببٕ ريّ ايمببْاٜة. ّٓبببسٚ   ببسٌّ كعربببدايق دز            

 ( ريٌ ايتػسٓ  ايفسعٕ ٓػنل ايمْاٜة ّايقسازاك ايْشازٓ٘ مب تم  ريغك   .1992

عمٙ مبً ى  ٔب٘ ّببع    ٣ّٓ ظ ريٌ ايق ىٌْ   ل  مق٘ ّؾل بع ايدضتْز عمٙ املطتْٚ ا٤

 ايمْاٜة عمٙ املطتْٚ ا٤دىٙ مً ى  ٔ٘ ري سٚ.
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ٙ   »ٍّْ ايرٖ ٓؿدز مً ري د ايطبم  ك ايب ٣ج ايقكب ٜٔ٘     ايقساز: « زتمبظ ايقكب ٛ ا٤عمب

ٛ »ّايتيفٔرٓببب٘  ٚ »ّايتيظٔنٔببب٘ « زتمبببظ ايبببْشزا »   ّيبببُ ؾبببف٘ ىظ مٔببب٘  «زتمبببظ ايػبببْز

 ريٖ ٓطتيد اد ىظ و ى لر.«   ىْىٔ٘ 

ايببرٖ ٓؿببدز مببً ايببْشزاٛ ّمببً ي  كنَببه ب عتنبب د تةببٔع ريّ اؾببداز        ٍببْ ايقببساز ايببْشازٖ: 

 ريٖ ٓطتيد اد ىظ و ى لر. «   ىْىٔ٘»ايمْاٜة مً ايْشٓس ريّ ايسٜٔظ ّيُ ؾف٘ ىظ مٔ٘ 

 ا ي  : ريٍه ايتػسٓة ك امليظن٘ يةنل املدزض٘ ائنئ٘:

 املر دٟ اية م٘: – 1

 د  طبنع  اً  كبً تقطبٔنُ   يمتةسل عمٙ املر دٟ اية م٘ يمتػسٓ  املدزضٕ ي ائن

 ّل م  ّزد ي ايدضتْز ّاي  ىٕ م  ج ٛ ي ايق ىٌْ اية و يمتةمٔه: ا٤

 ا٤ضظ ايدضتْزٓ٘ يمتةمٔه:- ري

ايدضببتْز ّأقبب٘ حتببدد ا٤ضببظ اية مبب٘ يمدّيبب٘ ّتببيظه ضببم  تَ   ّتببيـ عمببٙ مربب دٟ     

طببببتند اذتقببببْق ّايْاجربببب ك  ّعمٔببببُ لببببإٌ ايقببببْاىع  ّايطٔ ضبببب ك اية مبببب٘  ّايببببرباما.. ت   

غسعٔتَ  مً ايدضتْز  ٢ّبد ريٌ تتف  م  ريضطُ ّمر دُٜ  مب  ي ذيبك ايطٔ ضب٘ ايرتبْٓب٘    

 ّايتةمٔنٔ٘ ّايقْاىع ّايتػسٓة ك امليفرٗ   .

٤ٍّنٔبب٘ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ي بيبب ٛ ايدّيبب٘ ّاجملتنبب   لببإٌ ايدضببتْز  ببد  ببدد مربب دٟ        

 كً اظت شٍ  ي ا٦تٕ:دضتْزٓ٘ ع م٘ تَتدٖ بَ  ايطٔ ض٘ ايرتبْٓ٘ ّايتةمٔنٔ٘  

ا ْٓبب٘ ايةسبٔبب٘ ا٨ضبب٣مٔ٘: ادتنَْزٓبب٘ ائنئبب٘ دّيبب٘ عسبٔبب٘ اضبب٣مٔ٘ مطببتقم٘ ذاك       (1

٘ 1ضبببٔ دٗ كمببب دٗ: ك ( 2كمببب دٗ:    ( ا٨ضببب٣و دٓبببً ايدّيببب٘ ّايم ببب٘ ايةسبٔببب٘ ي تَببب  ايس ٔببب

 (.3ايػسٓة٘ ا٨ض٣مٔ٘ مؿدز  ٔ  ايتػسٓة ك كم دٗ:

ْش ايتيب شل عبً ريٖ جبصٛ ميَب   ّايػبةت ايبٔنحم       ايْ دٗ: ٍّٕ ّ بدٗ ٢ تت بصري ٢ّ ظتب      (2

 (.1جصٛ مً ا٤م٘ ايةسبٔ٘ ّا٨ض٣مٔ٘ كم دٗ:

ايد قساؤببب٘: ايػبببةت م يبببك ايطبببم ٘ ّمؿبببدزٍ   ّ  زضبببَ  بػبببكل مر غبببس عبببً        (3

وسٓ  ا٢ضتفت ٛ ّا٢ىت  بب ك اية مب٘  نب  ٓصاّ ب  ب سٓقب٘  ب  مر غبسٗ عبً وسٓب           

(. 4 ٜٔ٘ ّعببً وسٓبب  اجملبب يظ امليت ربب٘ كمبب دٗ:ا ٔٝبب ك ايتػببسٓةٔ٘ ّايتيفٔرٓبب٘ ّايقكبب
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ٓقْو اييظ و ايطٔ ضٕ يم نَْزٓ٘ عمبٙ ايتةددٓب٘ ايطٔ ضبٔ٘ ّاذتصبٔب٘ ّذيبك بَبدل       

 (.5تداّل ايطم ٘ ضمنًٔ ... كم دٗ:

تكبب ل١ ايفببسف: تكفببل ايدّيبب٘ تكبب ل١ ايفببسف دتنٔبب  املببْاويع ضٔ ضببًٔ  ّا تؿبب دًٓ        (4

 (.24تحقٔ  ذيك كم دٗ:ّاجتن عًٔ  ّاق لًٔ  ّتؿدز ايقْاىع ي

ايةدل ّاذتسٓب٘ ّاملطب ّاٗ: ٓقبْو اجملتنب  ايبٔنحم عمبٙ ريضب ع ايتكب مً ا٢جتنب عٕ              (5

(. اييطب ٛ غبق ٜ  ايسجب ل    24ايق ٜه عمٙ ايةدل ّاذتسٓ٘ ّاملط ّاٗ ّلقً  يمق ىٌْ كم دٗ:

 ببً مببً اذتقببْق ّعمببًَٔ مببً ايْاجربب ك مبب  تكفمببُ ّتْجرببُ ايػببسٓة٘ ّٓببيـ عمٔببُ           

 (.31:ايق ىٌْ كم دٗ

ستْزٓببب٘ ا٤ضبببسٗ: ا٤ضبببسٗ ريضببب ع اجملتنببب   ْامَببب  ايبببدًٓ ّا٤ ببب٣ق ّ بببت ايبببْوً        (6

 (.26عت لظ ايق ىٌْ عمٙ  ٔ ىَ  ّٓقْٖ ريّاؾسٍ  كم دٗ:

 سٓببب٘ ا٨ببببدا  ّايرحببب : تكفبببل ايدّيببب٘  سٓببب٘ ايرحببب  ايةمنبببٕ ّا٨صتببب شاك ا٤دبٔببب٘        (7

    ْ و ّايفيببٌْ ..  نبب   ّايفئبب٘ ّاي ق لٔبب٘ املتفقبب٘ مبب  زّح ريٍببدال ايدضببتْز يتقببدو ايةمبب

تػبببب   ا٢ رتاعبببب ك ايةمنٔبببب٘ ّايفئبببب٘ ّا٨بببببدا  ايفببببحم ّحتنببببٙ ايدّيبببب٘ ىت ٜ َبببب       

 (.27كم دٗ:

ري قٔبب٘ ادتنٔبب  ي ايتةمببٔه: ايتةمببٔه  بب  يمنببْاويع  ٔةببً  تكفمببُ ايدّيبب٘ ّلقببً              (8

 (.53يمق ىٌْ بإىػ ٛ شتتم  املدازع ّامل١ضط ك اي ق لٔ٘ ّايرتبْٓ٘.. كم دٗ: 

 (.53مٔه ا٤ض ضٕ: ... ّايتةمٔه ي املس م٘ ا٤ض ضٔ٘ ايصامٕ ... كم دٗ:ايصامٔ٘ ايتة   (9

 (.53ايطةٕ حملْ ا٤مٔ٘: ... ّتةنل ايدّي٘ عمٙ ستْ ا٤مٔ٘ ... كم دٗ: (10

ا٢ٍتنبب و ببب يتةمٔه ايفببحم ّاملَببحم: ...  ّتَببته ب يتْضبب  ي ايتةمببٔه ايفببحم ّاملَببحم ...      (11

 (.53كم دٗ:

 ٛ نببب  تَبببته ايدّيببب٘ بؿبببْزٗ   ؾببب٘ بسع ٓببب٘ ايبببيؼ   ايرتبٔببب٘ ّايسع ٓببب٘ ايطبببمٔن٘: ...   (12

ّحتنٔبببُ مبببً ا٢ضتبببسال ّتبببْلس يبببُ ايرتبٔببب٘ ايدٓئببب٘ ّايةقمٔببب٘ ّايردىٔببب٘ ّتَٔبببٞ يبببُ        

(  نب  ريٌ ايدّيب٘ حتنبٙ    53ايظسّل املي ضر٘ يتينٔ٘ ممك تُ ي  ٔ  اجمل ٢ك كمب دٗ: 

(.30ا٤مْم٘ ّاي فْي٘ ّتسعٙ اييؼٛ ّايػ   كم دٗ:
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تةمبببٔه: ايتةمبببٔه ّايؿبببح٘ ّارتبببدم ك ا٢جتن عٔببب٘ ريز ببب ٌ    مطببب ٍن٘ اجملتنببب  ي اي   (13

 (.32ريض ضٔ٘ يري ٛ اجملتن  ّتقدمُ ٓطَه اجملتن  م  ايدّي٘ ي تْل ٍ : كم دٗ:

(.144ييظ و ا٨دازٗ احملمٔ٘ كم دٗ:   ض عٓ٘:  اي٣مس صٓ٘ ا٨دازٓ٘ ّامل ل (14
 

 املر دٟ اية م٘ ي ايق ىٌْ اية و يمرتبٔ٘ ّايتةمٔه: -  

( 45ب ملرب دٟ ايدضبتْزٓ٘ اية مب٘  جب ٛ ايقب ىٌْ ايةب و يمرتبٔب٘ ّايتةمبٔه ز به ك          اضرتغ دًا

 و ئحدد ا٦تٕ:1992يطي٘ 

ا٨ ببب ٌ بببب هلل ّّ داىٔتبببُ   مببب  ايكبببٌْ ّضببب سِ ي٩ىطببب ٌ ّلببب  ضبببيً ا ٔببب٘ د ٔقببب٘     (1

 ّا بت٘.

ا٨  ٌ ب ٨ض٣و عقدٓ٘ ّغسٓة٘ ّىظ مً  غ م٣ً  ٓيظه غٌْٝ اذتٔ ٗ ّٓكبسو ا٨ىطب ٌ    (2

و عقمببببُ ّدّزِ  ّٓتْالبببب  مبببب  ل ستببببُ  ّٓببببدعْ اد ايةمببببه ّارتمبببب  ّا٨بببببدا   ّعتببببرت

ّايقبببس ٌ ّايطبببي٘ اييرْٓببب٘  ايؿبببحٔح٘  ببب ٣ٌ امليرببب  ايسّ بببٕ  ّاملسجببب  ايتػبببسٓةٕ   

 ا٤ّل  ٍّن  املؿدزاٌ ا٤ض ضٔ ٌ يميظسٓ٘ ايرتبْٓ٘ بكل عي ؾسٍ .

ٔ٘ ايق ٜنب٘ عمبٙ مكب زو    ا٨  ٌ ّا٢يتصاو ب مل بل ايةمٔب  ايةسبٔب٘ ّا٨ضب٣مٔ٘ ّا٨ىطب ى      (3

 ا٤ ٣ق  ّا رتاو  قْق ا٨ىط ٌ ّ سٓ تُ ّ سامتُ.

 اعتر ز مؿ دز املةسل٘ املتةددٗ ّايةمْو ّ دٗ ّا دٗ ي مي مق تَ  ّ  ٓ تَ . (4

ائنً ّ دٗ ٢ تت صري  ٍّٕ دّي٘ عسبٔ٘  ىظ مَ   َبْزٖ د قساوبٕ ّ بت ايبْوً      (5

عببً ايةقٔببدٗ ّايببْوً ّاجببت    ّا٢عتببصاش بببُ ّا٢ضببتةداد رتدمتببُ ّل ٓتببُ ّايببدل      

ا  ىٕ  ّيمٔنً تسااَ  اذتك زٖ ايرٖ ١ٍٓمَ  يري ٛ  ك زٗ  دٓ ٘  تطَه ي تقبدو  

 اذتك زٗ ايرػسٓ٘.

ا٢عتبببصاش ب ٢ىتنببب ٛ ي٥مببب٘ ايةسبٔببب٘ ت زغتبببً   ّي ببب٘  ّاق لببب٘  ّ ٔنبببً  ري ٣ ٔببب٘ عمٔببب        (6

٣مٔ٘ ّا٢ضببتف دٗ مببً تسااَبب   ّابببساش دّزٍبب  اذتكبب زٖ ّ  تَبب  ّ ؿ ٜؿببَ  ا٨ضبب       

ّا٨ىط ىٔ٘.

ايم ٘ ايةسبٔ٘ عنب د اي ق لب٘ ايةسبٔب٘ ّا٨ضب٣مٔ٘ ّا ْٓب٘ ايقْمٔب٘  ٍّبٕ ريٍبه ريضبظ           (7

ايْ بببدٗ ايةسبٔببب٘  تتنٔبببص بقبببدزتَ  املت بببددٗ مببب  ت بببْز اذتٔببب ٗ ّبطبببةتَ  ّد تَببب  ي  

 ايتةر  عً ا٤لك ز ّاملػ عس ّاملة زل.
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  املطببمنع عقٔببدٗ   ا٢ىتنبب ٛ اد ا٤مبب٘ ا٨ضبب٣مٔ٘ ّاجببت غببسعٕ  ٓببسبض بببع  ٔبب      (8

 ّت زغتً   ّاق ل٘  ّمؿ حل.

ا٢ىفتب ح ايبْاعٕ عمبٙ اي ق لب ك ّاذتكب زاك اية ملٔب٘ جبصٛ مبً ايطٔ ضب٘ ايتةمٔنٔب٘             (9

ظتطببد ايت مةبب ك اييرٔمبب٘ يمػببةت ايببٔنحم  مببب  عتقبب  اذتسٓبب٘ ّايةدايبب٘  ّاملطبب ّاٗ      

 ّايط٣و  ّايتْاؾل  ّايتة زل  ّايتف ٍه بع ايػةْ .

10)  ٘ ّاملتك ممبب٘ ّاملتْاشىبب٘ ي٩ىطبب ٌ ايببٔنحم ٍببٕ ريٍببه مقْمبب ك ايتينٔبب٘       ايرتبٔبب٘ ايػبب مم

ايػ مم٘ يمن تن  ّايدّي٘  ّتينٔ٘ زّح ايدل   عً ايةقٔدٗ ّايْوً ّا٤مب٘ ايةسبٔب٘   

ّا٨ضبب٣مٔ٘  ّبيبب ٛ ايقببْٗ جبنٔبب  ريغببك    ريضبب ع يببُ ا٤ّيْٓبب٘ ي تكببًْٓ غ ؿببٔ٘         

 مً ا٢ضت٣  بكل ريغك يُ.املتةمه  مب  عتق  اذتؿ ى٘ يمفسد ّاجملتن  ّايدّي٘  

ايتةمبببٔه مَيببب٘ ّزضببب ي٘ ّاملةمبببه   بببس ايصآّببب٘ ي اؾببب٣ح ّت بببْٓس ايتةمبببٔه ّٓةنبببل     (11

اييظ و ايرتبْٖ ّايتةمٔنٕ عمٙ ت  ٔد ايساب ب٘ ايةكبْٓ٘ ببع اييظسٓب٘ ّايت رٔب       

ّٓةتبببرب ايتةمبببٔه ّايت قٔببب  ايبببراتٕ ريداٗ يمتةمبببٔه املطبببتنس ّتكيْيْجٔببب  املةمْمببب ك      

 حقٔ  ا٤ٍدال ايرتبْٓ٘ ّايةمنٔ٘.مد ٣ً ريض ضًٔ  يت

اعترببب ز ايتةبببسل عمبببٙ   جببب ك املبببتةمنع ّاغبببر عَ  ّا تػببب ل مٔبببْ ه ّ بببدزاتَه     (12

ّزع ٓتَ  ّتْجََٔ  ع م٣ً ريض ضًٔ  ي حتطع عنمٔ٘ ايتةمٔه ّايتةمه.

ايرحبب  ايةمنببٕ ّايدزاضبب ك ايةمٔبب   مؿبب دز مت ببْزٗ يمتقببدو ايةمنببٕ ّاملةببسي ّ ببل       (13

تْٚ ايتةمبببٔه ا٤مبببس ايبببرٖ ٓطبببتمصو ايةي ٓببب٘ املطبببتنسٗ   مػببب  ل اجملتنببب  ّزلببب  مطببب 

 ب يرح  ايةمنٕ ّت ْٓسِ.

اييظببب و ايرتبببببْٖ ّايتةمٔنببببٕ ىظببب و متك مببببل ّمتببببْاشٌ ٓمببب  ا تٔ جبببب ك اجملتنبببب      (14

ّ  ض ايتينٔ٘ مً ايقْٚ ايرػبسٓ٘ ّاابساٛ املةمْمب ك ّايقبدزاك ايرٍئب٘ ّاييفطبٔ٘       

ي زٗ  ا٤مببس ايببرٖ ٓت مببت   يمدازضببع مببب   كببيَه مببً مْاجَبب٘ اذتٔبب ٗ بببْعٙ ّاضببت      

ايت  ببببٔض ايةمنببببٕ املطببببتنس ي  ٔبببب  املسا ببببل ايتةمٔنٔبببب٘  ّتيْٓبببب  امل١ضطبببب ك        

ايتةمٔنٔ٘ املت ؿؿب٘ ايقب دزٗ عمبٙ مْا رب٘ ايت بْز املطبتنس مبب  ٓتفب  ّمت مرب ك          

 ايةؿس اق لًٔ  ّتكيْيْجًٔ  ّمب  ٓيط ه م  ايراتٔ٘ اي ق لٔ٘ يمن تن .

 ٌ ايق ىٌْ ٓيـ عمٙ ريٌ ايتةمٔه:ّخبؿْف ا دل اية و يمتةمٔه لإ   (15

َٓببببدل اد حتقٔبببب  تسبٔبببب٘ غبببب مم٘ مت ببببددٗ تطببببَه ي تينٔبببب٘ ادتْاىببببت ايسّ ٔبببب٘   (16
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ّارتمقٔبببب٘ ّايرٍئبببب٘ ّادتطببببنٔ٘ يتكببببًْٓ املببببْاوً ايطببببْٖ املتك مببببل ايػ ؿببببٔ٘      

 ّا ط بُ ايقدزٗ عمٙ م  ٓ تٕ:

ْز ا٨ضَ و ي  م  اجملتن  املتةمه امليبتا ّي ؾبي  ايتقبدو اي قب ي ّايت ب     -1

 ا٢جتن عٕ ا٢ تؿ دٖ ايػ مل ي٩ىط ٌ ّايْوً.

تةنٔببب  مػببب عس ايتقبببدٓظ ّا٨جببب٣ل ّا٢ تفببب ٛ بببب يقس ٌ ايكبببسٓه ّتةصٓبببص  -2

مطببْٝئ٘ ا٨ىطبب ٌ ايفسدٓبب٘ ّاملر غببسٗ عببً ىفطببُ ّريلة يببُ ّقببسّزٗ ا رتامببُ      

 ذتقْق ا٦ سًٓ.

 ت ؾٔل ّتػ ٔ  زت ٢ك ايرحْج ّايدزاض ك ايةمنٔ٘ ّت ْٓس م١ضط تَ .-3

ٌ ٓكبببٌْ املةمبببه  بببدّٗ  طبببي٘ ّريٌ ٓبببته تةنٔببب  اجت ٍببب ك ايبببتفك  ايةمنبببٕ   ري-4

 امليَ ٕ يدُٓ.

ت  ٔبببد ّتسضبببٔ   ي عببب٘ املبببتةمنع بكبببسّزٗ مْاجَببب٘ ريغبببك ل ايتحبببدٓ ك       -5

ّايتببببعمس عمببببٙ ايبببببٔنً ّ ا٤مبببب٘ ايةسبٔبببب٘ ّا٨ضببببب٣مٔ٘  ّ قببببسّزٗ ست زبببببب٘      

 ا٢ضببتةن ز بك لبب٘ ريغببك يُ ّايتؿببدٖ يمتببعمس ايؿببَْٔىٕ ّحتسٓببس لمطبب ع      

ّ  لبب٘ ا٤زاقببٕ ايةسبٔبب٘ احملتمبب٘ ب عتربب ز ذيببك ايقكببٔ٘ ادتٍْسٓبب٘ ي٥مبب٘   

 ايةسبٔ٘ ّا٨ض٣مٔ٘.

 املسا ل ايتةمٔنٔ٘ ّريٍدالَ :   -2 

 ّ دد ايق ىٌْ اية و يمتةمٔه املسا ل عمٙ ايْجُ ا٤تٕ:

 م   رل ايتةمٔه ا٤ض ضٕ. -1

 ايتةمٔه ا٤ض ضٕ املْ د. -2

 ض ضٔ٘.ايتةمٔه ايتقحم بةد املس م٘ ا٤ -3

 ايتةمٔه اي  ىْٖ اية و. -4

 ايتةمٔه ّايتدزٓت املَحم. -5

 

 

 



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 23

  األسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنيةاألسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية                                                                    أحمد محمد برقعان د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

 ّٓػنل اييظ و ايتةمٔنٕ اية يٕ م  ٓمٕ:

 املطتْٚ ايتقحم.   (1

 مة ٍد املةمنع.   (2

 املطتْٚ ادت مةٕ.   (3

 ٕ:ض ضمس م٘ م   رل ايتةمٔه ا٤ -ري

ٍبببٕ اذتكببب ى٘ ّزٓببب ض ا٤وفببب ل ّٓقربببل ا٤وفببب ل لَٔببب  مبببً ضبببً اي  ي ببب٘  تبببٙ ضبببً   

 يط دض٘ مً ايةنس.ا

ّتَدل زٓ ض ا٤وف ل اد تةْٓد اي فبل عمبٙ  بت ايةمبه ّتَٔٝتبُ يمنسا بل ايت ئب٘        

مبً ايتةمببٔه ّ ببسع ايقببٔه ايطبب مٔ٘ ّايةب داك اذتطببي٘ ّا٨ظت بٔبب٘ ّتسبٔتببُ ئكببٌْ ضببمٔنً    

 ا٦ سًٓ. مً ايي  ٔ٘ ايؿحٔ٘ ّاجتن عًٔ  سترً  يمتة ٌّ م  ا٤وف ل

 ٕ:ض ضايتةمٔه ا٤ - 

(ضببيْاك ٍّببْ ايصامبببٕ   9عبب و مْ ببد دتنٔبب  ايت٣مٔبببر ي ادتنَْزٓبب٘ ّمدتببُ ك      تةمببٔه  

ّٓقربببل لٔبببُ ايت٣مٔبببر مبببً ضبببً ايط دضببب٘ ّٓبببته لٔبببُ ا تػببب ل ا٢جت ٍببب ك ّاملٔبببْل يبببدٚ  

ايت٣مٔر ّت ْٓس  دزاتَه ايراتٔ٘. ّٓطةٙ ايتةمبٔه ي ٍبرِ املس مب٘ اد حتقٔب  ا٤ٍبدال      

 ايت ئ٘:

ػببة ٜس ّا٤ كبب و ا٨ضبب٣مٔ٘ ّ  ببل  ٔنَبب  ي ايتة مببل     املةسلبب٘ ايْاعٔبب٘ ب ملربب دٟ ّاي   - ري

ّايطببمْا ّاجبب دٗ ايم بب٘ ايةسبٔبب٘ ّمةسلبب٘ اذتقبب ٜ  ا٤ض ضببٔ٘ ّايْ بب ٜ  ايت زغتٔببب٘         

املتةمقببب٘ ركببب زٗ ّتببب زٓ  ايػبببةت ايبببٔنحم   بببصٛ مبببً تببب زٓ  اذتكببب زٗ ايةسبٔببب٘        

 ّا٨ض٣مٔ٘ ّت زٓ  ا٨ىط ٌ بْجُ ع و.

سٗ ّاجملتنببب  ّا٢ضبببتةداد ايك مبببل يتحنبببل     بببت ايبببْوً ّا٢عتبببصاش ببببُ ّ بببت ا٤ضببب      -  

 املط١ّئ ك املرتتر٘ عمٙ ايتمنٔر جت ِ ّويُ ّريضستُ ّاجملتن .

ايتةبببسل ّا٨دزاا ذتقببب ٜ  ايرٔٝببب٘ اي رٔةٔببب٘ ّادت سالٔببب٘ يمبببٔنً ّايبببْوً ايةسببببٕ     -ج

 ايكر  ّاية ا.

 مةسل٘ املَ زاك ا٤ض ضٔ٘ يم ٘ ا٤جيرٔ٘ ايل ٓدزضَ  ايتمنٔر.-د
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تقببب ٌ ايتة مبببل مببب  ا٤ىظنببب٘ ايةددٓببب٘ ّايةنمٔببب ك ايسٓ قبببٔ٘ ا٤ض ضبببٔ٘     مةسلببب٘ ّ ا-ٍبببب

ّا٤غببك ل ا يدضببٔ٘ ّايقببدزٗ عمببٙ اضببتٔة   اذتقبب ٜ  ّاملةمْمبب ك ايةمنٔبب٘ ّريضطببَ    

ايت سٓرٔبب٘ ّاضببت دامَ  ي تفطبب  ايظببْاٍس اي رٔةٔبب٘ ّامببت٣ا ايقببدزٗ عمببٙ ريداٛ      

 بةض املَ زاك اذتسلٔ٘ ّا رتاو ايةنل ائدّٖ.

مببٙ ضبب٣م٘ ايرٔٝبب٘ ّىظ لتَبب  ّ   بب  ّل ٓبب٘ املببْازد اي رٔةٔبب٘ ّايتببرّق   اذتببسف ع -ّ

يمفيٌْ امل تمف٘ ّايْعٕ مبدٚ ريٍنٔ٘ ايمٔ  ٘ ايردىٔ٘ ّايؿبحٔ٘ ّايةي ٓب٘ مبن زضب٘    

 اييػ و ك ا٤دبٔ٘ ّايفكسٓ٘ ّايفئ٘ ّايردىٔ٘.

٤ض ضبٔ٘  ٓتٔة يمت٣مٔر ايرًٓ  ؿمْا عمٙ غبَ دٗ املس مب٘ ا   ايتةمٔه اي  ىْٖ اية و:  -ش

املْ بببدٗ مت بةببب٘ تينٔببب٘ مةببب زلَه ّمَببب زاتَه ايةمنٔببب٘ ّا٤دبٔببب٘ ّتطبببت سق مس مببب٘     

 اي  ىْٓ٘ بقطنَٔ  ايةمنٕ ّا٤دبٕ ا٣ج ضيْاك.

ايتةمٔه اي  ىْٖ ايت ؿؿٕ ٓتٔة يمت٣مٔر ايرًٓ  ؿمْا عمٙ غَ دٗ املس مب٘ ا٤ض ضبٔ٘   

  ىْٓبب٘ ايت ؿؿببٔ٘ املْ ببدٗ مت بةبب٘ تينٔبب٘ مةبب زلَه ايةمنٔبب٘ ّايت ؿؿببٔ٘ ّتطببت سق اي   

ا٣ج ضيْاك ٓطت ٔ  ايت٣مٔر بةد ختسجَه ميَ  ام  ايبد ْل اد ضبْق ايةنبل مر غبسٗ     

ريّ مر غببسٗ تةمببٔنَه ايببراتٕ ّٓفببتة ريمبب مَه زتبب ٢ك عدٓببدٗ ي٣ تٔبب ز ي قببْٛ  ببدزاتَه     

 ّاضتةدادٍه ّمْٔ ه ّي قْٛ ايتْجُٔ ايرتبْٖ  رِ ا٢ تر زاك.

    ايت٣مٔر ايقدزاك ايت ئ٘:َّٓدل ايتةمٔه اي  ىْٖ اد ا تط

لَببه ايةقٔببدٗ ا٨ضبب٣مٔ٘ ّري ك مَبب  ّ ٔنَبب  ّايتة مببل ّايطببمْا مبْجرَبب   ّايتببصّد     - ري

 بقدز   ل مً املةمْم ك عً اي ق ل٘ ّاذتك زٗ ايةسبٔ٘ ّا٨ض٣مٔ٘.

اج دٗ ايم ٘ ايةسبٔ٘  ت ب٘ ّى قً  ّاضت دامَ  ي تْضٔ  اق لتُ ا٤دبٔ٘ ّايةمنٔب٘   -  

عً ريلك زِ بْقْح م  مساع ٗ مقْمب ك ايريب ٛ ايم بْٖ ايؿبحٔة ّ بريك       ّايتةر 

 اج دٗ  ساٛٗ ّ ت ب٘ ي ٘ ريجيرٔ٘ ّا دٗ عمٙ ا٤ ل.

ً ريجببل          -ج ٗ ايةنببل مبب ّز قببس  ّ٘ ّا٨ضبب٣مٔ  ٘ ُ ايةسبٔبب ريمتبب نحم  ُ ايبٔب ّويبب  ُّ ٓ  غببةر ٕ بقكبب  ع ايبْب

  ّ  ٛ ريدا نحم  ً ايبببٔب و ّاي قبببب ي ي ايبببْب  ٖ ّا٢ تؿبببب د  ٕ ّا٢جتنبببب ع  ٕ ٔ ضبببب ُ ايتقببببدو ايط اجر تبببب

ٕ ب ضبظ    ع ّايْب ْا د  ّايةنل بسّح ايفسٓ  اي  ً ً  قْق ا٦ سٓ ّايدل   ع  ُ ّايتنطك رقْ 

     ٘ ّاملػبك٣ك ايدّئب   ٓ لَبه ايقكب   ّ َ مػك٣ت  ُّ ٓ  ريمت ٕ بقك  ّايْع   َ ّ٘   زضت ايد قساؤ

ٌ بع ايػةْ . ّايتةّ  ه  ّايتفٍ   ٕ ٘ ايط٣و اية مل نٔ  م  ادزاا  رٍي
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ّا٤ض ضببٔ٘ يمنَببً ايفئبب٘ اذتدٓ بب٘ ّاضتقؿبب ٛ مؿبب دز    املَبب زاك ايةقمٔبب٘ ّائدّٓبب٘   -د

املةمْمبب ك ّمةسلبب٘ عنمٔبب ك  ةَبب  ّا٢ضببتف دٗ ميَبب  ّاضببتٔة   اذتقبب ٜ  ايةمنٔبب٘     

املت ببددٗ مببب  ت رٔق تَببب  ّلَبببه ّاضبببت داو اية٣ ببب ك ّاملفببب ٍٔه ايسٓ قبببٔ٘ ّتينٔببب٘  

 ّت ْٓس ىفطُ ب يتةمٔه ايراتٕ املطتنس.

ّ    -ٍب اذتببسف عمببٙ ىظ لبب٘ ايرٔٝبب٘ ّل ٓتَبب  ّ طببً      لَببه ّت رٔبب  ايقْاعببد ايؿببحٔ٘ 

 اضت ن ز ايْ   ّ  زض٘ ا ْٓ ك امل تمف٘ املفٔدٗ ّت ْٓسٍ .

مس م٘ ّضٔ ٘ تطتق ت اذت ؾبمع عمبٙ غبَ دٗ ا نب ل      ايتةمٔه ّايتدزٓت املَحم:  -ّ

مس مببب٘ ايتةمبببٔه ا٤ض ضبببٕ ّمببب  ي مطبببتْاٍ  ّتَبببدل اد تةمبببٔه املَببب زاك ائدّٓببب٘       

ٔ٘ اذتدٓ ٘ ب بسض  كبع املت بسج مبً تةمبٔه ريٓب٘ مَيب٘ لئب٘         ا٤ض ضٔ٘ يمنًَ ايفي

 دٓ بب٘ ي مْ بب  ايةنببل ّحتببدد ٢ٜحبب٘   ؾبب٘ ٓؿببدزٍ  اجملمببظ ايببْوحم يمتةمببٔه       

( مبً ٍبرا ايقب ىٌْ ىظب و ايتةمبٔه ّمدتبُ ّىبْ  ايػبَ دٗ         11امليؿبْف عمٔبُ ي املب دٗ ك   

 ايل عتؿل عمَٔ  املتةمه ّاملتدز  عيد اىتَ ٛ ٍرِ املس م٘.

 ملَ و اية م٘ يْشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه:          ا -3 

 ّريٍه ٍرِ املَ و  طت ايق ىٌْ ٍٕ:

يتحقٔبب  مس صٓبب٘ ايت  ببٔض ٢ّ مس صٓبب٘ ايتيفٔببر تةنببل ّشازٗ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه        (1

 عمٙ تةصٓص ايؿ٣ ٔ ك ايق ىْىٔ٘ يم َ ك ايتيفٔرٓ٘ ي احمل لظ ك.

مبٙ تبْل  اي براٛ ّاملب ّٚ ّاملْاؾب٣ك      تةنل ايدّي٘   م٘ ي ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه ع   (2

ريّ ا بببببداٍ  ي ببببب  ايقببببب دزًٓ  ّتيظبببببٔه اي٣ٜحببببب٘ ايتيفٔرٓببببب٘  بببببرا ايقببببب ىٌْ غبببببسّل  

 ا٢ضتحق ق.

تْلس ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه ايْض ٜل ايكفٔم٘ مبن زضب٘ ا٤ىػب ٘ اي٣ؾبفٔ٘ يم ب٣         (3

 ي املدازع.

  ا تٔ زٍه مبً ذّٖ ايكفب ٛٗ   حتدد ايْشازٗ ريضظ ّا تٔ ز ايقٔ داك ايرتبْٓ٘ مب  عتق   (4

ايةمنٔ٘ ّايرتبْٓ٘ ّارتمقٔ٘.

 

 



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 26

  األسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنيةاألسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية                                                                    أحمد محمد برقعان د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

تببْلس ّشازٗ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ايت َٔببصاك ّايكتببت ايدزاضببٔ٘ ّاملكتربب ك املةببداك ّاملببْاد       (5

امل تربٓ٘ ّايْض ٜل ايتةمٔنٔب٘ املةٔيب٘ ّ  ٍب  مبً مطبتمصم ك ايتةمبٔه  طبت   جب٘         

  لظ ك.املي ٍا دٌّ  ٔٔص بع مدزض٘ ّري سٚ ريّ بع احمل

تطةٙ ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه يتحقٔ  ا٤ٍدال ا٦تٔ٘:   (6

ايتْ ٔد ايتدزظتٕ ملؿ دز اعداد املةمه يمنبس متع ا٤ض ضبٔ٘ ّاي  ىْٓب٘ يسلةَب  اد      - ري

 املطتْٚ ادت مةٕ.

 حتقٔ  ا٢ تف ٛ ايراتٕ مً املةمنع ائنئع امل١ٍمع ي ست لظ ك ادتنَْزٓ٘. -  

نع اية ممع ختؿؿًٔ  ّمَئً  ّاق لًٔ  عً وسٓ  ببساما ايتبدزٓت   زل   ف ٛٗ املةم - ك

 املطتنس ي ايدا ل ّارت زج.

 زل  املطتْٚ ايةمنٕ ّاملَحم ّاي ق ي يمنةمنع ائنئع    امل١ٍمع. - ج

ت ببْٓس عنمٔبب٘ ا٨عببداد ّمطببتْٓ تُ ّم١ضطبب تُ املْجببْدٗ ّلبب    بب٘ شمئبب٘ ٓقسٍبب             - ج

 زتمظ ايْشزاٛ.

املةئببب٘ ا٨جبببساٛاك ايكفٔمببب٘ ببببإبساش املك ىببب٘ ا٢جتن عٔببب٘ ايبببل تْئَببب     تت بببر ادتَببب ك (7

 ايدّي٘ ّاجملتن  يمنةمه ّحتدد  قْ ُ ّّاجر تُ.

ٓيػ  ي ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔه جَ ش ٓةيٙ ب يتْجُٔ ايفبحم مبً ذّٖ ايكفب ٛٗ ايةمنٔب٘      (8

ُ عمبٙ  ّارتربٗ ايرتبْٓ٘ اية مب٘ ّتؿبدز ٢ٜحب٘ تبيظه ادازتبُ ّا تؿ ؾب تُ ّضب  عنمب        

 ريٌ تتكنً بػكل   ف:

 مت بة٘ ّتْجُٔ املةمنع ّتقْٓه ىػ وَه ّ دزاتَه.   - ري

مطب عدٗ ايبْشٓس ّا٤جَبصٗ امل تؿب٘ ي تقببْٓه ايةنمٔب٘ ايرتبْٓب٘ ّريّجبُ ايتقبب ز  ريّ        -  

ايتر عببد ي ذيببك بببع احمل لظبب ك ّتقببدٓه املقرت بب ك ّاذتمببْل يمت ببْٓس املطببتنس   

 ّزل  دزج٘ ايتق ز .

 املطتنس. ٓس ايدّزٓ٘ املتةمق٘ ب ملي ٍا ّمدٚ م٣ٛمتَ  ب سض ت ْٓسٍ زل  ايتق ز -ج

تمبب  امليببب ٍا ايدزاضبببٔ٘ ّايكتببب    املدزضبببٕ ي ادتنَْزٓببب٘ ا٤ضبببظ ّا٤ٍبببدال اية مببب٘   (9

ّارت ؾ٘ ايبْازدٗ ي ٍبرا ايقب ىٌْ  ّختكب  يمنساجةب٘ ايدّزٓب٘ بب يتيقٔة ريّ ايتحبدٓ          

ادتدٓببد ي ىظسٓبب٘ ايرتبٔبب٘ ّعمببه    يتْا ببت ايت ببْزاك ايةمنٔبب٘ ّايتكيْيْجٔبب٘ ّتتربب    

 اييفظ ايرتبْٖ.
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تَدل ريض ئت ّوسق ايتبدزٓظ اد تينٔب٘ زّح ا٨ببدا  ّا٢بتكب ز ّ بل املػبك٣ك ّ بت         (10

ايدزاضبب٘ ايراتٔبب٘ يببدٚ اي  يببت   نبب  تينببٕ ممكبب٘ ايببتفك  اذتببس ّاملطببتقل ّجتيببت           

متةبد٣ٓك  ايتمقع ّاذتفظ    ا  دل  ّحتدد ّشازٗ ايرتبٔب٘ ّايتةمبٔه   ب٘ شمئب٘ ي    

 ايكسّزٓ٘ ي امليَا ايدزاضٕ ّبساما اعداد املةمنع مب  ٓتف  ٍّرا ا دل.

تػ   املدازع عمٙ اضت داو امل دٗ ارتب و احملمٔب٘ ّؾبي  ا٤دّاك امل تربٓب٘ ايرطبٔ ٘       (11

 ّايْض ٜل   ن  عتفص اي مر٘ عمٙ ؾي عتَ .

 و:1998( يطي٘ 37  ىٌْ املةمه ّاملًَ ايتةمٔنٔ٘ ز ه ك -4

ملةمه ٍْ ا يب  ايقبْاىع ايبل   بل ا٤ضب ع ايقب ىْىٕ يطب  ايةنمٔب٘ ايرتبْٓب٘            ىٌْ ا

ّايتةمٔنٔبب٘ ّٓتكببٌْ ٍببرا ايقبب ىٌْ مببً  طبب٘ ريبببْا : ا٤ّل  بب ف ب يتطببنٔ٘ ّايتةبب زٓ       

ّا٤ٍبببدال ّى ببب ق ايطبببسٓ ٌ  ّاي ببب ىٕ  ببب ف بطبببمه ّظببب ٜ  املةمبببه  ريمببب  اي  يببب  لٔتؿبببل  

ّارتب مظ    ف بب يتحقٔ  ّايت دٓبت ا٨دازٖ   ب يْاجر ك ّاذتقْق ّاحملظْزاك  ّايسابب   ب  

 َّٓدل ايق ىٌْ اد:  ري ك و اىتق ئ٘ ّ ت مٔ٘

 تببداز  اظتبب د  بب دز تسبببْٖ م١ٍببل ّمتببدز  عمببٙ  ببدز  ببر  مببً ايكفبب ٛٗ ّارتمبب  ّا٢   (1

ّٓتنت  ب ق٘ ع ئ٘ ي ريداٛ زض يتُ اييرٔمب٘ ّظتطبد  بدّٗ عنمٔب٘ ؾب ذت٘ ببع اي مرب٘         

ّٓببببدٍه ب ملةبببب زل ّاملَبببب زاك ّايقببببٔه ا٨ضبببب٣مٔ٘   ّتينٔبببب٘ غ ؿببببٔ تَه ّ ببببدزاتَه ّتص 

 ّا٤ ٣ق ايف قم٘.

حتقٔببب  مك ىببب٘ اجتن عٔببب٘ ٢ٜقببب٘ يمةببب ممع ي مَيببب٘ ايتةمبببٔه كم دٓبببً  ّمةيْٓبببً ( مبببب      (2

 ظتطد ا٢ رتاو يمتةمٔه ّاملةمه ّتقدٓس ايسض ي٘ ايرتبْٓ٘ ايط مٔ٘.

 ٔنٕ. ػد ايكف ٛاك ايْوئ٘ ايق دزٗ ّامل١ٍم٘ يمةنل ي اجمل ل ايتةم (3

حتقٔبببب  ا٢ضببببتقساز اييفطببببٕ ّاملَببببحم ّاملةٔػببببٕ يمةبببب ممع ي ايتببببدزٓظ ي املسا ببببل     (4

 ايدزاضٔ٘ امل تمف٘ ّايْظ ٜ  ايفئ٘ ّا٨دازٓ٘ ّايرتبْٓ٘ ّا٨غسالٔ٘.

يةنمٔبب٘ ايرتبْٓبب٘ ّايتةمٔنٔبب٘ ّت ْٓسٍبب  مببب  ٓمبب    جبب٘ ايتينٔبب٘  ا٢زتقبب ٛ مبطببتْٚ ا (5

 ايػ مم٘ ّاىتق ل ائنً اد املطتْٚ اذتك زٖ اي٣ٜ .

ًٛ عمنٔببً  مت ؿؿببً   ّتْجٔببُ   لبب٘      (6 بيبب ٛ ا٨دازٗ ايتةمٔنٔبب٘ ي   لبب٘ مطببتْٓ تَ  بيبب 

بساما ايت ٍٔل ّايتدزٓت ي ذيك ا٢جت ِ.
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عد عمٙ  فص  دزاك ا٨بدا  ّا٢بتكب ز ّايس  بب٘   تيْٓ  زت ٢ك ايةنل املدزضٕ مب  ٓط  (7

 ايراتٔ٘ ا٨غسال ائْمٕ عمٙ ريعن ل ّريض ئت ايتدزٓظ.

 ايفٝ ك ايل ٓطسٖ عمَٔ  ري ك و ايق ىٌْ ٍٙ:    -ري

 ٔ  لٝ ك املةمنع ايرًٓ ١ٓدٌّ ّاجر ك تدزٓطٔ٘ ؾفٔ٘  ّتةتبرب تمبك ايْاجرب ك     -1

  ه ّاجر ك مَئ٘ مت ؿؿ٘.

ْظبببب ٜ  املدزضببببٔ٘ املطبببب عدٗ ٤داٛ ايْاجربببب ك ايتدزٓطببببٔ٘ ايؿببببفٔ٘   ٔبببب  لٝبببب ك اي -2

 ّتػنل:

 ريمي ٛ املة مل ّايْزؽ ّامل ترباك. - ري

 ريمي ٛ املكتر ك املدزضٔ٘.-  

امل تؿبببع ي تكبببًْٓ مؿببب دز ايبببتةمه ي املبببدازع  بت نٔببب  ريّ اىتببب ج ايْضببب ٜل     -ج

 املةٔي٘ عمٙ ايتدزٓظ ريّ املةٔي٘ عمٙ ايتةمه.

املدزضبٔ٘ املطب١ّي٘ عبً  ٔب دٗ ايةنبل املدزضبٕ ّمت بةتبُ ّتْجٔبُ         ّظ ٜ  ايقٔ دٗ -د

 اية ممع لُٔ ريّ مط عدتَه ي عنمٔ ك ا٨غسال ّايكرض املدزضٕ ّتػنل:

 .٘مدٓس املدزض 

 .٘ٔل املدزض ّ 

       ٗمػببسل املدزضبب٘ ٍّببْ مببً ٓتببْد كاد ج ىببت ايتببدزٓظ( مَبب و ّمطببْٝئ٘ ا٨داز

 د ايفؿْل لَٔ  عً ضت٘.املدزضٔ٘ ي املدازع ايؿ  ٗ ايل ٓقل عد

        املػببسل ا٤ بب د ٕ: ّٓطبب عد اد ج ىببت ايتببدزٓظ مببدٓس املدزضبب٘ ي خت ببٔض

 ّتيظٔه ّتيطٔ  ايةنمٔ٘ ايتةمٔنٔ٘ ّمت بة٘ تيفٔرٍ .

     املػبببسل ا٢جتنببب عٕ: ّٓطببب عد اد ج ىبببت ايتبببدزٓظ مبببدٓس املدزضببب٘ ي ّاجرببب ك

 ا٢غسال ّايتْجُٔ ا٢جتن عٕ.

    ت ايتبدزٓظ ي ىػبس ايبْعٕ ايؿبحٕ ّايرٔٝبٕ      املػسل ايؿبحٕ: ّٓطب عد اد ج ىب

 بع ايت٣مٔر دا ل املدزض٘ ّي اجملتن  احملمٕ.

   املػببسل ا٨دازٖ: ّٓطبب عد اد ج ىببت ايتببدزٓظ مببدٓس املدزضبب٘ ي تيفٔببر ا٤عنبب ل

 ا٨دازٓ٘.
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 غ  مٕ ايْظ ٜ  ا٨دازٓ٘: - 

 مْجَٕ املْاد ّا٤ ط و عمٙ املطتًْٓ احملمٕ ّاملس صٖ. (1

 ببْٓس ّتقببْٓه امليبب ٍا ك تببت مدزضببٔ٘ ّّضبب ٜل تةمٔنٔبب٘( املدزجبب٘      ّظبب ٜ  اعببداد ّت  (2

 ب  ٔكل ايتيظٔنٕ بدْٓاٌ ع و ايْشازٗ.

 املدزضع ّمط عدَٓه ي مسا ص ايتدزٓت ا٤ض ضٕ ّايتةمٔه    اييظ مٕ. (3

 ّظ ٜ  اعداد ّتدزٓت املةمنع ّاملةمن ك. (4

 املدزضع مبدازع حتفٔظ ايقس ٌ ايكسٓه ّزٓ ض ا٤وف ل ايس ٔ٘. (5

اية ممع بدْٓاٌ ع و ايبْشازٗ ّمك ترَب  ي احمل لظب ك ّاملبدٓسٓ ك ي ايْظب ٜ  ا٨دازٓب٘        (6

 ايرتبْٓ٘ مً عنمْا ي ضمك ايتدزٓظ مدٗ ٢ تقل عً عػس ضيْاك.

 ضمه ّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔ٘:- ج

 ّّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔ٘  ّلقً  يمق ىٌْ  ىْع ٌ زٜٔطٔ ٌ ٍن :

يببل ٓقببْو غبب  مٍْ  بتببدزٓظ ايت٣مٔببر ّاي بب٣  ي ريٖ   ٍّببٕ ا ايْظبب ٜ  ايتدزٓطببٔ٘: - ري

مبببً ايؿبببفْل ّاملسا بببل ايتةمٔنٔببب٘  ّا٨غبببسال عمبببٙ مببب  ٓؿببب  ت ذيبببك مبببً ا٤ىػببب ٘      

 ايؿفٔ٘ ّاي٣ؾفٔ٘ ّتيقطه ٍرِ ايْظ ٜ  اد:

ايْظب ٜ  ايتدزٓطبٔ٘ اية مب٘: ٍّبٕ ايبل ٓقبْو غب  مٍْ  بتبدزٓظ املبْاد ايدزاضببٔ٘          -1

 ل ا٤ىػ ٘ ايؿفٔ٘ ّاي٣ؾفٔ٘ املتؿم٘ بَ .املقسزٗ يؿ  دزاضٕ ّا٨غسال ع

ايْظببب ٜ  ايتدزٓطبببٔ٘ ايت ؿؿبببٔ٘: ٍّبببٕ ايبببل ٓقبببْو غببب  مٍْ  بتبببدزٓظ مببب دٗ       -2

دزاضبٔ٘ مقبسزٗ ريّ ري  بس يؿب  دزاضبٕ ريّ ري  بس ّا٨غبسال عمبٙ ا٤ىػب ٘ ايؿبفٔ٘           

 ّاي٣ؾفٔ٘ املتؿم٘ بَ .

ت بةبببب٘ ايْظبببب ٜ  ايفئبببب٘: ٍّببببٕ ايببببل ٓقببببْو غبببب  مٍْ  ببببب يت  ٔض ّايتْجٔببببُ ّامل    -  

ّايتقببْٓه يك مببل ايةنمٔبب٘ ايتةمٔنٔبب٘ مببً ايي  ٔبب٘ ايفئبب٘ ي شتتمبب  ايفؿببْل ّاملسا ببل    

 ايتةمٔنٔ٘ ّتيقطه ٍرِ ايْظ ٜ  اد:

ايْظ ٜ  ايفئ٘ اية م٘: ٍّٕ ايبل ٓقبْو غب  مٍْ  بةنمٔب٘ ايت  بٔض ّايتْجٔبُ       -1

  ٜ   ّاملت بةببب٘ ّايتقبببْٓه يمةنمٔببب٘ ايتةمٔنٔببب٘ ايبببل ٓقبببْو بتيفٔبببرٍ  غببب  مْ ايْظببب 
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 ايتدزٓطٔ٘ اية م٘.

ايْظببب ٜ  ايفئببب٘ ايت ؿؿبببٔ٘: ٍّبببٕ ايبببل ٓقبببْو غببب  مٍْ  بةنمٔببب٘ ايت  بببٔض   -2

ّايتْجٔبببُ ّاملت بةببب٘ ّايتقبببْٓه يمةنمٔببب٘ ايتةمٔنٔببب٘ ايبببل ٓقبببْو بتيفٔبببرٍ  غببب  مْ  

 ايْظ ٜ  ايتدزٓطٔ٘ ايت ؿؿٔ٘.

ظتبْش اييقبل مبً ايْظب ٜ  ايتدزٓطبٔ٘ بيْعَٔب  ايةب و ّايت ؿؿبٕ          اييقبل ّايرتلٔب :  -ج

 اد ايْظ ٜ  ايفئ٘ بيْعَٔ  اية و ّايت ؿؿٕ عيد تْلس ايػسّل ا٦تٔ٘:

اىقكبب ٛ لببرتٗ ٢ تقببل عببً ريزببب  ضببيْاك دزاضببٔ٘ مببً ايةنببل ي زتنْعبب٘ ايْظبب ٜ      -1

 ايتدزٓطٔ٘ ب ٨ق ل٘ اد ضي٘ دزاضٔ٘ ّا دٗ تطنٙ ضي٘ ايرتغٔة يميقل.

ل ضببي٘ ايرتغببٔة  تمقببٙ املسغببة يميقببل تببدزٓرً  عمببٙ ورٔةبب٘ ايْظٔفبب٘ ايفئبب٘  بب٣       -2

  طت اييظه املقسزٗ.

 ؿبببْل املسغبببة يميقبببل عمبببٙ امتٔببب ش ي تقببب زٓس ريداٜبببُ ايتدزٓطبببٔ٘  ببب٣ل اي ٣اببب٘       -3

ايطببيْاك ا٤ بب ٗ مببً ايةنببل ي ايْظٔفبب٘ ايتدزٓطببٔ٘ مببب  ي ذيببك ضببي٘ ايرتغببٔة  

 يميقل.

ّجبببْد ا٢ تٔببب ج ي ايْظببب ٜ  ايفئببب٘ بيْعَٔببب  ّريٌ ٓكبببٌْ اييقبببل ي اوببب ز ايفٝببب٘        -4

 ظٔفٔ٘ ايل ٓػ مَ .ايْ

ريٌ ٓته اييقل مً ايْظ ٜ  ايتدزٓطٔ٘ اد م  ٓق بمَ  مً ايْظ ٜ  ايفئب٘ اية مب٘    -5

ّمً ايْظ ٜ  ايتدزٓطٔ٘ ايت ؿؿبٔ٘ اد ايْظب ٜ  ايفئب٘ ايت ؿؿبٔ٘ املق بمب٘      

.   

ّٓساعٙ عيد ايتةٔع مً بع غ  مٕ ّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔ٘ يػ ل ّظب ٜ  ي ا٨دازٗ  

تببدزج ي ّظبب ٜ  ا٨دازٗ املدزضببٔ٘ ّاي   بب٘ ا٢ضببتٔة بٔ٘ ي املس مبب٘ ايدزاضببٔ٘      املدزضببٔ٘ اي

ايْا بببدٗ ّرطبببت املسا بببل ايدزاضبببٔ٘ ّٓؿبببدز ايبببْشٓس  بببسازًا بتحدٓبببد ا٤  ببب و امل تمفببب٘    

 يمندازع ّرطت املسا ل ايدزاضٔ٘ ّايػسّل ايْاجت تْالسٍ  ي مً ٓػ مَ .

زض٘ ّظٔف٘ ايتدزٓظ ّلقً  ملب  ٓقتكبُٔ   ّٓطتنس غ  مْ ّظ ٜ  ا٨دازٗ املدزضٔ٘ ي   

  ببببه ايةنببببل ي ا٨دازٗ املدزضببببٔ٘  ّٓؿببببدز ايببببْشٓس  ببببسازًا بتحدٓببببد اذتببببد ا٤دىببببٙ يةببببدد  

 اذتؿـ  طت ا٤   و امل تمف٘ يمندازع.
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ّظتببببْش اييقببببل مببببً بببببع غبببب  مٕ ّظبببب ٜ  املَببببً ايتةمٔنٔبببب٘ اد ّظبببب ٜ  ي ا٨دازٗ        

  ّامل١ضطب ك ايت بةب٘  ب   بً امكبْا  دمب٘       ايتةمٔنٔ٘ ي دْٓاٌ ايْشازٗ ّلسّعَ  ّمك ترَب 

لةمٔبب٘ ٢ تقببل عببً عػببس ضببيْاك ي ضببمك ايتببدزٓظ مبب  مساعبب ٗ غببسّل غبب ل ايْظٔفبب٘         

 امليقْل ائَ  ّٓؿدز بريك  ساز مً ادتَ٘ امل تؿ٘.

ّٓساعببٙ ايتبببدزج عيبببد اييقبببل يػببب  مٕ ايْظبب ٜ  ا٨دازٓببب٘ مبببً احملمٔببب٘ اد املس صٓببب٘    

 دازٓ٘ ي او ز ا ٔكل ايتيظٔنٕ.ّ را ايتدزج يػ ل ايْظ ٜ  ا٨

ّعتببتفظ يمنيقببْل مببً ّظبب ٜ  املَببً ايتةمٔنٔبب٘ اد ّظبب ٜ  ادازٓبب٘ تةمٔنٔبب٘ مبسترببُ   

 ا٤ض ضٕ ّبدل ايتػ ٔ    ن   ية بد٢ك ايْظٔف٘ امليقْل ائَ .

ّت ر  املصآ  ايْازدٗ ي ٍرا ايق ىٌْ ّري كب و ّغبسّل غب ل ايْظب ٜ  املسلقب٘ ببُ عمبٙ        

تةمٔنٔ٘ ب سٓ  اييقبل مبً ّ بدٗ ادازٓب٘ اد ري بسٚ مبً تب زٓ  تةٔٔيبُ          مً ٓةع ي ّظٔف٘

لَٔبب   ٢ّ ٓطببْٚ ّقببةُ ايببْظٔفٕ ّاملبب يٕ رطببرَ  عببً مببدٗ  دمتببُ ايطبب بق٘. ّٓيقببل اد  

اجملنْعبب٘ ّايفٝبب٘ املْاشٓبب٘ جملنْعتببُ ّلٝتببُ امليقببْل ميَبب  ّحتتطببت ري دمٔتببُ ب يفٝبب٘ مببً       

 ت زٓ  اييقل.

 ّاجر ك غ  مٕ املًَ ايتةمٔنٔ٘:

 اٌ ّاجر ك غ  مٕ ّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔ٘ ّلقً  يمق ىٌْ ٍٕ:

( يطبي٘  19م  مساع ٗ ايفؿل اي  ىٕ مً اير   اي  ىٕ مً  ب ىٌْ ارتدمب٘ املدىٔب٘ ز به ك     (1

و بػ ٌ ّاجر ك املْظ  ّري ك و ٍرا ايق ىٌْ تةترب ّظ ٜ  املًَ ايتةمٔنٔب٘ تكمٔفبً    91

َه تيػببٝ٘ دٓئبب٘ ّّوئبب٘ ضببمٔن٘  يمقبب ٜنع بَبب  ٍببدلَ  تسبٔبب٘ ّتةمببٔه ايببيؼٛ ّتيػببٝت

ّتينٔبببب٘ غ ؿببببٔ تَه ّ ببببدزاتَه ّتصّٓببببدٍه ب ملةبببب زل ّاملَبببب زاك ّايقببببٔه ا٤ ٣ ٔبببب٘    

ّا٢جت ٍبب ك ّلقببً  يمطٔ ضبب ك ّامليبب ٍا ايرتبْٓبب٘ املةتنببدٗ ّايقببْاىع ّايمببْاٜة ّايببيظه  

 ايي لرٗ.

بْٓبب٘  ٓقببْو غبب  مْ ّظبب ٜ  املَببً ايتةمٔنٔبب٘ بتببْل  ّتقببدٓه ارتدمبب٘ ايتةمٔنٔبب٘ ّايرت  (2

ّمت بة٘ ّتْجُٔ ّتقبْٓه مطبتْاٍ   ّايةنبل عمبٙ حتطبٔيَ  ّايسلب  مبً ىْعٔتَب  ّلقبً           

يمطٔ ضببب ك ّارت بببض ّامليببب ٍا ايرتبْٓببب٘ ّايقبببْاىع ّايمبببْاٜة ّايبببيظه املقبببسٗ ّٓقبببْو     

 تٕ:غ  مْ ايْظ ٜ  ايتةمٔنٔ٘ عمٙ ّجُ ارتؿْف ب ٦
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  ْ ٓب٘ بةي ؾبسٍ  امل تمفب٘    ايةنل عمٙ تْل  مت مر ك ايقٔ و ب يةنمٔ٘ ايتةمٔنٔب٘ ايرتب

ّب يكف ٓببب٘ ّايكفببب ٛٗ املي ضبببر٘ يكبببن ٌ مطبببتْٚ ايتحطبببع ّايت دٓبببد املطبببتنسًٓ  ي     

ا٤داٛ.

       ا٨عداد ّايتَٔٝ٘ امليظن٘ ّلقً  يم سق ّا٤ضب ئت ايةمنٔب٘ يتقبدٓه املةب زل ّايتبدزٓت

         ٘  عمٙ املَ زاك ّتسضبٔ  ايقبٔه ّلقبً  يمنيب ٍا ايرتبْٓب٘ املقبسٗ  ّاترب   شتتمب  ا٤ىػب 

ايؿببببفٔ٘ ّاي٣ؾببببفٔ٘ امل   بببب٘ يتحقٔبببب  ا٤ٍببببدال ايتةمٔنٔبببب٘ ّايرتبْٓبببب٘ اية مبببب٘      

 ّارت ؾ٘.

   ٘تَٔٝبب٘ امليبب ن املي ضببت يمتف عببل ا٨ظتبب بٕ بببع شتتمبب  ايقبب ٜنع عمببٙ تطببٔ  ايةنمٔبب

ايتةمٔنٔ٘ مب  ٓكنً ايتر دل املطبتنس يمنةب زل ايةمنٔب٘ ّارتبرباك ايةنمٔب٘ حتطبٔيً        

 رتدم٘ ايتةمٔنٔ٘.ي٥داٛ ّزلةً  ييْعٔ٘ مطتْٚ ا

          ْاملت بةبب٘ ّايتقببْٓه املطببتنسًٓ ملطبب ز ايةنمٔبب٘ ايتةمٔنٔبب٘ ّايرتبْٓبب٘  ّايببدل  بَبب  ضتبب

حتقٔبب  ريٍببدالَ  اية مبب٘ ّارت ؾبب٘ ب ببسض ايتؿببحٔة ّايتحطببع ي ا٤داٛ ّا٨صتبب ش        

 ّابتك ز وسق ّريض ئت جدٓدٗ.

   ّايرتبْٓب٘   ايتقْٓه املطتنس يمني ٍا ّايتف عل بع  ٔ  عي ؾس ايةنمٔب٘ ايتةمٔنٔب ٘

ّتقٔبببٔه مبببدٚ حتقببب  ريٍبببدالَ  اية مببب٘ ّارت ؾببب٘ ب بببسض ا تػببب ل ىقببب ل ايكبببة     

 ّمة دتتَ  ّىق ل ايقْٗ ّتةصٓصٍ .

    امل بببب بسٗ ايداٜنبببب٘ ي٣ضببببتف دٗ مببببً لببببسف ايتببببدزٓت ايببببل تتٔحَبببب  ايببببْشازٗ ي اجملبببب ل

 ايتةمٔنٕ ّايرتبْٖ ّايت ؿـ مً ايي  ٔتع ايةمنٔ٘ ايةنمٔ٘.

    صم٣ٛ ّتقببدٓه املةسلب٘ ايةمنٔبب٘ ّىتب ٜا ارتببربٗ ايةنمٔب٘  ببه     ايقٔب و بْاجبت تببدزٓت ايب

ّايتحمببٕ بببسّح ايتف عببل ا٨ظتبب بٕ يتمقببٕ املةبب زل ايةمنٔبب٘ ّىتبب ٜا ارتببربٗ ايةنمٔبب٘         

 ميَه.

ايقٔبب و ب ٤عنببب ل ّاييػببب و ك املتؿببم٘ بإصتببب ش ايْاجرببب ك ّاملَبب و ذاك اية٣ ببب٘ ب يْظٔفببب٘    

 نَ  ّزل  مطتْاٍ  اجتن عًٔ  ّمةيًْٓ .ايتةمٔنٔ٘  ّاذتف ظ عمٙ ري ٣ ٔ تَ  ّ ْ  ٔ
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 اي٣ٜح٘ املدزضٔ٘: -5

و  ٢ّ ٓطبت حم مبدٓس   1997( يطبي٘  950ؾدزك اي٣ٜحب٘ املدزضبٔ٘ بب يقساز ايبْشازٖ ز به ك     

املدزض٘ عً ٍرِ اي٣ٜحب٘  لَبٕ تبصّدِ بتةسٓفب ك ع مب٘ يةبدد مبً املفب ٍٔه ّ برا تْقبٔة           

 عدد مً مستكصاك ايةنل املدزضٕ.

تسضببه  ْاعببد ايتيظببٔه املدزضببٕ مببً  ٔبب  تيظببٔه ايرٔٝبب٘ ايدا مٔبب٘        ّاي٣ٜحبب٘ ريٓكبب ً 

يمندزضببب٘  ّ ْاعبببد تتةمببب  ب يت٣مٔبببر/ اي ببب٣   ّارت ببب٘ ايدزاضبببٔ٘ ّايبببدّاو ّا٨جببب شاك. 

 نبب  ريىَبب  حتببدد ريٍبببدال اييػبب ل املدزضببٕ ّورٔةتببُ ّمستكصاتبببُ  اٌ ريٍببه مبب  جبب ٛك ببببُ          

ضببٔ٘  ّايببرٖ عتببدد مربب دٟ ّعنببل   اي٣ٜحبب٘ ي ٍببرا املقبب و ٍببْ ايربب   ارتبب ف ببب ٨دازٗ املدز   

ا٨دازٗ املدزضبببٔ٘  ريٍبببدالَ   ريضببب ئرَ   ّوس َببب   ّ بببرا مَببب و ّّاجرببب ك ا٨دازٗ املدزضبببٔ٘       

 ّب يراك مدٓس املدزض٘ ّّ ٔمَ  ّايقٔ داك املدزضٔ٘ ا٤ سٚ.

ّذ سك اي٣ٜح٘ تفؿٔل عنل اجمل يظ ّادتن عب ك املدزضبٔ٘ ّتْقبٔة  ئب٘ تػبكٔمَ       

 ّعنمَ .

  ك مدٓس املدزض٘:مَ و ّّاجر -ري

 يقد ريّزدك اي٣ٜح٘ ريٌ مدٓس املدزض٘ ٓقْو ب ملَ و ّايْاجر ك ا٦تٔ٘:

ٓقبببْد ايةنبببل ادتنببب عٕ ي املدزضببب٘ مبببدٓسٍ   ّ  بببل دّزِ ايقٔببب دٖ عببب م٣ً ريض ضبببًٔ  ي   (1

  كً املدزض٘ ّصت  َ  ي ت دٓ٘ ّظٔفتَ  ّتسبٔ٘ ريبي َٜ  ّ دم٘ بٔٝتَ .

عبببً مدزضبببتُ ّ ٔببب دٗ ايةنبببل بَببب  مبببً اييبببْا ٕ    ٓةتبببرب مبببدٓس املدزضببب٘ املطببب١ّل ا٤ّل  (2

ايرتبْٓ٘ ّايتةمٔنٔ٘ ّايفئ٘ ّا٨دازٓ٘ ّامل ئ٘ ّا٢جتن عٔ٘ ّاي ق لٔ٘ .... ٍّْ مسجب   

ا٨دازٗ املدزضٔ٘ ّاية ممع لَٔ   يرا ظتت ريٌ ٓكٌْ ّاعًٔ  ب ض ضٔ ك عنمُ  ّمت مر تبُ  

تطببتَدل حتقٔبب  ا٤ٍببدال  مقببدزًا ملطببْٝئتُ  شتمؿببً  ي ريداٛ مَ مببُ ّّاجر تببُ ايببل  

اية م٘ يمرتبٔ٘ ّايتةمٔه ّا٤ٍدال ارت ؾ٘ يمنس م٘ ايتةمٔنٔ٘ ايل ٓةنل بَب   ّمبً   

 ريٍه ّاجر تُ ّمَ مُ م  ٓمٕ:

ا٨غببببسال عمببببٙ ّقبببب  ارت بببب٘ اية مبببب٘ يمندزضبببب٘ ّ  لبببب٘ ايببببرباما املتةمقبببب٘         - ري

 ب يفة ئ ك امل تمف٘ يمةنل املدزضٕ.
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 يْا ٕ ا٨دازٓ٘ ا٦تٔ٘:ايقٔ و ب ٤عن ل املتةمق٘ ب ي -  

 تؿسٓ  ا٤مْز ا٨دازٓ٘ ائْمٔ٘ ّمت بة٘ جْاىرَ  ا٨جسأٜ٘. (1ك

تةنببٔه ايقببسازاك ّايمببْاٜة ّا٤ىظنبب٘ ّاييػببساك ّايتةنٔنبب ك ايؿبب دزٗ مببً ا٨دازٗ        (2ك

 ايتةمٔنٔ٘ ّمت بة٘ ايةنل بَ .

ا٨غبببسال عمبببٙ ريعنببب ل املةمنبببع ّاملبببْظفع ّ  لببب٘ ايةببب ممع ّاملت بةببب٘ املطبببتنسٗ   (3ك

 ر وَه ٨  و ايةنل املدزضٕ ب يػكل امل مْ .٢ىك

  ٔ دٗ لسٓ  ايةنل  ٔ دٗ زغٔدٗ ٍ دل٘  سٓؿ٘ عمٙ ايؿ حل اية و. (4ك

اذتف ظ عمٙ  تمك ك املدزض٘ ّايةي ٓ٘ بَ  ٢ضتنساز ؾ٣ ٔتَ  يت دٓ٘ ري ساقبَ    (5ك

 ايرتبْٓ٘.

ا٨غبببسال عمبببٙ تكبببًْٓ اجملببب يظ  ّايم ببب ٌ املدزضبببٔ٘ امل تمفببب٘ ّمت بةببب٘ ريعن  ببب        (6ك

 ٜ ض٘ اجمل يظ املدزضٔ٘ امل تمف٘.ّز

 ا٨غسال عمٙ تيظٔه ايط ٣ك املدزضٔ٘ ّاملمف ك امل تمف٘. (7ك

ايقٔبب و بببدّز  مقبب٘ ا٢تؿبب ل بببع املدزضبب٘ ّايةبب ممع بَبب  ّبببع مببً ٓفببد ائَبب  مببً     (8ك

 املط١ّيع ّريلساد اجملتن .

  ٔل املدزض٘ ريم و اي   كلٔن  ٓتةم  ب يةنل املدزضٕ(. (9ك
 

عمٙ   ل٘ ايةنمٔ ك املتةمقب٘ بب ييْا ٕ امل ئب٘ يمندزضب٘      ا٨غسال املر غس-ج

مبببً زضبببْو مدزضبببٔ٘  ّعَبببد م ئببب٘ ّ طببب ب ك شتتمفببب٘ ّمْاشىببب٘ مدزضبببٔ٘ ّاعتنببب د           

 مطتيداك ايؿسل  ّتْجُٔ ا٨مك ى ك ي٥ ساض ايل  ؿؿ  مً ريجمَ .

 مت بة٘ ادتْاىت ايفئ٘ ا٦تٔ٘:-د

1  )      ْ ٌ ّاملطبببب عدٗ  ببببه  ّتقببببْ َه   مت بةبببب٘ ريعنبببب ل املةمنببببع ّتببببْجََٔه ّتقببببدٓه ايةبببب

ب ضببت داو ريلكببل ا٤ضبب ئت ايرتبْٓبب٘ ايطببمٔن٘ يمْؾببْل اد ري طببً اصتبب ش ي٥ٍببدال     

ّاي  ٓبب ك ايببل ّجببدك مببً ريجمببَ  املدزضبب٘ مببً  بب٣ل ايقٔبب و بصٓبب زاك ؾببفٔ٘ يمةنمٔبب٘     

 ايتةمٔنٔ٘ ي املدزض٘ تتي ّل:
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      ملسعٔب٘ ي ا٨عبداد   ا٢و٣  عمٙ دل تس حتكب  املدزضبع ّمساعب تَه ٤ترب   ا٤ؾبْل ا

 ّايتَٔٝ٘ ايطمٔن٘ يمةنل ايرتبْٖ ّايت  ٔض يُ.

 .٘ٔمت بة٘ عي ٓتَه بْاجر ك ايت٣مٔر/ اي ٣  ايتحسٓسٓ٘ ّايرح ٔ٘ ّايةنم 

   ٘ايتةببسل عمببٙ تقببدمَه ي امليبب ٍا ّمبب   ققببِْ مببً اصتبب شاك ي قببْٛ ارت بب٘ اية مبب

 يتْشٓ  املقسزاك.

     ٌ ّمببببدٚ م٣ٛمتَبببب  مبببب  مطببببتْٚ     اي ببببسق ّا٤ضبببب ئت ايببببل ٓطببببت دمَ  املةمنببببْ

 ايت٣مٔر/اي ٣ .

 .٘لة ئ٘ اضت داو ايْض ٜل ايتةمٔنٔ٘ املةٔي 

مت بة٘ ايتحؿٔل ايدزاضٕ يمت٣مٔر/ اي ٣  ّتقْٓه اصت شاتَه. (2

ا٢و٣  عمٙ ىت ٜا شٓ زاك املْجَع ايرتبْٓع ّايتصاو املةئع بَ . (3

لببب٘ ايةنمٔببب ك املتةمقببب٘  ا٨غبببسال عمبببٙ ريعنببب ل ا٢ ترببب زاك ّايتقبببْٓه املدزضبببٕ ّ     (4

بتيظٔنَ .

تْجٔبُ ايدزاضب ك ايتحمٔمٔب٘ ييتب ٜا ا٢ ترب زاك ّتػب ٔـ ىبْا ٕ ايقبْٗ يتينٔتَب            (5

ّىْا ٕ ايكة  ايقؿْز ملة دتتَ .

مت بة٘ بساما ا تػ ل املٍْْبع ي املدزض٘ ّايةي ٓ٘ بَه. (6

7)       ٌ  بببْل   ا٢ٍتنببب و ّايةي ٓببب٘ ب مل٣ ظببب ك ّا٦زاٛ ّاملقرت ببب ك ايبببل ٓربببدَٓ  املةمنبببْ

امليبب ٍا ايدزاضببٔ٘ ّايكتببت املدزضببٔ٘ ّاعببدادٍ  ّتستٔرَبب  بؿببْزٗ ميظنبب٘ رٔبب  جتببد   

وسٓقَ  اد ادتَ ك امل تؿ٘ ب ٨دازٗ ايتةمٔنٔ٘ ب ملدٓسٓ٘ ّاحمل لظ٘  يتكٌْ ريض ضبً   

٤عن ل ايتحطع ّايت ْٓس ي املطتقرل.

شتتبرباك   مت بة٘ املي غض املدزضبٔ٘ ي مْا ب  ايةنبل املدزضبٕ امل تمفب٘ مبً لؿبْل        (8

ّريمببب  ً ايةبببسض.... ٨غبببة ز ايةببب ممع بٔقظببب٘ ادازٗ املدزضببب٘ ّاٍتن مَببب  ب يةنبببل     

ّتْل  اي ن ىٔي٘ ّايسا ٘ اييفطٔ٘ يمت٣مٔر/ اي ٣ .

تقْٓه عنل   ل٘ اية ممع ي املدزض٘ مً ادازٓع ّلئع ّمةمنع ّ  ٍه. (9

ب يتةب ٌّ مب     ا٢ٍتن و بتقْٓه ايت٣مٔر/ اي ٣  مً شتتمب  ىبْا ٕ غ ؿبٔ تَه    (10

ريضسٍه.
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ا٢ٍتنبب و بدزاضبب٘ املػببك٣ك املدزضببٔ٘ امل تمفبب٘  ّتْجٔببُ ايةي ٓبب٘ اد املػببك٣ك ايببل     (11

تْاجببُ ايت٣مٔببر/ اي بب٣   ّمطبب عدتَه ي ايت مببت عمببٙ ايؿببةْب ك ايببل تةببرتض      

تقدمَه ي ايدزاض٘.

 تقدٓه ايتق زٓس اي٣شم٘  ّايْل ٛ بك ل٘ املت مر ك ي٩دازٗ ايتةمٔنٔ٘. (12

 ةنل عمٙ ت ْٓس ع٣  ك جٔدٗ بع املدزض٘ ّاجملتن  مب١ضط تُ امل تمف٘.اي-ٍب

ا٨غببببسال عمببببٙ اييػبببب و ك املدزضببببٔ٘  ّتكببببًْٓ ايتيظٔنبببب ك املدزضببببٔ٘ امل تمفبببب٘   -ّ

 ّمت بة٘ ريعن    ّتقْ َ .

عقببد ا٢جتن عبب ك ايدّزٓبب٘ مبب  ايةبب ممع ي املدزضبب٘ يرحبب  ريمببْز ايةنببل املدزضببٕ    -ش

ايل تةبرتض ضب  ايةنبل  ّايةنبل عمبٙ مة دتتَب         ّمت مر تُ  ّر  مػك٣تُ 

 ّتفةٔل دّز ا٢جتن ع ك يتينٔ٘ ادتْاىت املَئ٘ يمة ممع.

 ا تٔ ز مسبٕ ايؿفْل ّزّاد ايفؿْل.-ح

تْجٔبببُ  بببرباك ايةببب ممع ي املدزضببب٘ ّتينٔتَببب  ّازغببب دٍه اد  ٔفٔببب٘ ايقٔببب و   -ل

 ب عن  ه بػكل شت ض ٍّ دل.

طبب ىٔ٘ ي زتبب ل ايةنببل ّتينٔبب٘ اجت ٍبب ك ايةنببل     اغبب ع٘ جببْ مببً اية٣ بب ك ا٨ى   -ٖ

ببببسّح ايفسٓببب  ايْا بببد  ّتينٔببب٘ ايػبببةْز املػبببرتا يتحقٔببب  ا٤ٍبببدال املسضبببْم٘    

يمةنببببل ايرتبببببْٖ ي املدزضبببب٘ ّجةببببل ادتَببببْد تتنحببببْز  ببببْل ٍببببرِ ا٤ٍببببدال        

 ّحتقٔقَ .

تس ٔت اية ممع ب ٤عنب ل ايبل ٓقْمبٌْ بَب   ّجةمبَه ٓيبدلةٌْ بس رب٘ ّا تيب            -ا

اضبببت داو ا٤ّامبببس ّايْضببب ٜل ايس ٔببب٘ ا٢ مبقبببداز  ّايةي ٓببب٘ ب مرببب تَه     دّمنببب  

 ّمت بةتَ  يدٚ ادتَ ك امل تؿ٘.

ا٨غببسال عمببٙ ارتبببدم ك ا٢جتن عٔبب٘ ايببل تقبببدو يمت٣مٔببر/ اي بب٣  ّت بببْٓس       -ل

 ىْعٔ٘ مػ ز تَه ي  دم٘ اجملتن  املدزضٕ ّاحملمٕ.

ي ب٣  ّايةنبل عمبٙ تقبدٓه     ا٢ٍتن و ب دتْاىت ايؿبحٔ٘ يمةب ممع ّايت٣مٔبر/ ا   -و

 ارتدم ك ايؿحٔ٘ اي٣شم٘ ب يتيطٔ  م  ادتَ ك ذاك ايؿم٘.
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ايةنببل عمببٙ  ببل املي شعبب ك ّاملػببك٣ك ايببل تيػبب  اذا اضببتدع  اذت جبب٘ يمببد ل         -ٌ

 املر غس.

 زٜ ض٘  اييدّاك ّاحمل قساك ايل تةقد ي املدزض٘.-ف

 تْشٓ  ايةنل عمٙ ّ ٣ٛ املدزض٘ ي   ي٘ تةددٍه. - 

 مَ و ّّاجر ك ّ ٔل املدزض٘: - 

 ّتْزد اي٣ٜح٘ مَ و ّّاجر ك ّ ٔل املدزض٘ عمٙ ايْجُ ايت يٕ:

ٓةتببرب ّ ٔببل املدزضبب٘ مطبب٢ًّ١ مر غببسًا ي ا٨دازٗ املدزضببٔ٘ كبةببد مببدٓس املدزضبب٘( ٓة ّىببُ       

ًٛ عمبٙ            ١ّٓدٖ ريدّازًا تتك مبل مب  دّزِ ي  ٔب دٗ ايةنبل ايرتببْٖ ب ملدزضب٘  ّٓقبْو بةنمبُ بيب 

 ك مبببدٓس املدزضببب٘ ّحتببب  اغبببسالُ  ّٓيبببْ  عيبببُ ي   يببب٘  ٔ ببببُ  ّ ببب زع ّ ٔبببل    تْجَٔببب

 املدزض٘ املَ و ّايْاجر ك اية م٘ ي٩دازٗ املدزضٔ٘ ايت ئ٘:

 ّق  ارت ٘ اية م٘ يتطٔ  ايةنل املدزضٕ ّايرباما امل تمف٘ يفة ئ تُ. -1

 املػ ز ٘ ي اجتن ع ك اجمل يظ امل تمف٘. -2

 يط  ايةنل املدزضٕ. ا٨غسال ّاملت بة٘ -3

 املػ ز ٘ ي تْشٓ  ا٢ تؿ ؾ ك عمٙ اية ممع ي املدزض٘. -4

 املػ ز ٘ ي تقْٓه اية ممع ي املدزض٘. -5

 ّيتيظٔه ا٤عن ل ا٨دازٓ٘ ّايفئ٘ ّايتيفٔرٓ٘  ٓقْو ب ملَ و ايت ئ٘:

ّلب    تيظٔه عنمٔ ك ايقرْل ّايتط ٔل يمت٣مٔر/ اي ٣  ي بدآ٘ اية و ايدزاضبٕ   (1

 ىظ و ايقرْل املتر .

 تيظٔه عنمٔ ك اىتق ل ايت٣مٔر/ اي ٣  مً املدزض٘ ّائَ . (2

 تْشٓ  ايت٣مٔر/اي ٣  عمٙ ايفؿْل ّاخت ذ   ل٘ ا٨جساٛاك املتةمق٘ بريك. (3

 ا٨غسال عمٙ اضت داو اير   ٘ املدزضٔ٘ ّتفةٔل ايةنل بَ . (4

 ّ ببب ٢ك ايتطبببس  ريّ مت بةببب٘ دّاو ايت٣مٔبببر/ اي ببب٣  مبببً  ٔببب  اي ٔببب   ّايتببب      (5

ا٢ىق    عً ايدزاض٘.
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مت بة٘ ا   ز املدزضب٘ ي٧بب ٛ  ّايت  بد مبً ازضب    ايبَٔه ي مْاعٔبدٍ  مبب  ٓفٔبد           (6

  ٢تَه ايطمْ ٔ٘  ّمدٚ اىتظ مَه ي ايدزاض٘  ّمطبتْٓ تَه ايتحؿبٔمٔ٘ ّمبدٚ    

 تقدمَه.

 ّق  ادتدّل املدزضٕ. (7

 .تيظٔه جداّل ا٢ تٔ ل ّتْشٓةَ  عمٙ املةمنع (8

ّقبب  ا٤ضببظ ايتيظٔنٔببب٘ ٤عنبب ل ا٢ تربب زاك املدزضبببٔ٘ ّمت بةبب٘ تيفٔببر شتتمببب         (9

 ادتْاىت املتةمق٘ بَ .

 ا٨غسال عمٙ ريعن ل املْظفع ّا٨دازٓع ّايةن ل املطت دمع ب ملدزض٘. (10

مت بةببب٘  كبببْز ّتببب    ّ ٔببب   املدزضبببع ّاملبببْظفع ّ  لببب٘ ايةببب ممع ّ ٔببب مَه        (11

 بْاجر تَه.

  ي املدزض٘.تيظٔه اج شاك اية ممع (12

 اضتٔف ٛ ايت رٓ٘ ايساجة٘ مً املةمنع بػ ٌ املي ٍا ّايكتت ايدزاضٔ٘. (13

 اضتٔف ٛ ا٢ضترٔ ى ك ّاضت ٣ع ك ايسريٖ ارت ؾ٘ ب ملدزض٘. (14

 تْجُٔ ضمْا ايت٣مٔر/اي ٣  ّ  َه عمٙ ادتد ّا٢جتَ د. (15

 تيظببٔه وبب بْز ايؿببر ح ّاييػبب و ك ايببل تببته لٔببُ  ّا٨غببسال عمببٙ لة ئبب ك ائببْو        (16

 املدزضٕ.

 ا٨غسال عمٙ املقؿ  املدزضٕ. (17

 مت بة٘ اييظ ل٘ اية م٘ ب ملدزض٘ ّجتنٔمَ  ّؾٔ ىتَ . (18

  ل املي شع ك ايل تيػ  بع ايت٣مٔر/اي ٣  ّبٔيَه ّبع اية ممع ب ملدزض٘. (19

املػبب ز ٘ ي ايدزاضبب ك ّايرحببْج ّبببساما ايتينٔبب٘ املَئبب٘ ايببل تببته عمببٙ مطببتْٚ          (20

 املدزض٘.
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  يةقبببد ايفة ئببب ك امل تمفببب٘ ب ملدزضببب٘  مبببً اجتن عببب ك ّىبببدّاك  ا٨عبببداد ّايتحكببب (21

 ّست قساك.

 تيظٔه ّقرض ا٢مْز امل ئ٘ ايل تْ ل ائُ مً مدٓس املدزض٘. (22

 تد ٔ  ايط ٣ك املدزضٔ٘ املتيْع٘ ّتْجُٔ ايةنل بَ . (23

 اضت داو ايط ٣ك املستر ٘ بةنمُ. (24

 م  ْٓ ل ائُ مً  رل مدٓس املدزض٘.   (25

 ُ ايرتبْٖ:تيظٔه ايتْجٔ -6

ّتي ّيبب   1995( يةبب و 794ؾببدزك ٢ٜحبب٘ تيظببٔه ايتْجٔببُ ايرتبببْٖ بقببساز ّشازٖ ز ببه ك  

اي٣ٜح٘ ا٢ّ مفَْو ايتْجُٔ ّريٍدالُ ّ ؿ ٜؿُ  اه مكْى ك ايري ٛ ايتيظٔنبٕ يمتْجٔبُ   

عمبببٙ املطبببتْٚ املس بببصٖ ّاحملمبببٕ  ّبةبببد ذيبببك تي ّيببب  اي٣ٜحببب٘  املَببب و عمبببٙ املطبببتْٚ          

 ا تي ّي  مَ و ّّاجر ك املْجُ ايرتبْٖ.ّري ً    املس صٖ ّاحملمٕ ريًٓك

 ايتقْٓه ّا٢ تر زاك: -7

و   1995( يطبي٘  796ؾدزك اي٣ٜح٘ اية م٘ يمتقْٓه ّا٢ تر زاك ب يقساز ايبْشازٖ ز به ك  

م دٗ مْشع٘ عمٙ ري د عػس لؿ٣ً  ّحتدد اي٣ٜح٘ بةد تةسٓب  عبدد مبً     129ّتػنل عمٙ 

تر زاك  ريضظ ّمر دٟ ّقْابض ايتقبْٓه ايرتببْٖ ّحتبدد    املف ٍٔه املتؿم٘ ب يتقْٓه ّا٢ 

ريٓكَ  ىظ و تقْٓه ايت٣مٔبر/اي ٣ . ّريضبظ ّقبْابض تقبْٓه ايت٣مٔبر/ اي ب٣  ّ برا        

 ريضظ ايرتلٔ  ّا٨ع دٗ.

 ن  حتدد اي٣ٜح٘ ا٤ضظ اية مب٘ يْقب  ا٢ ترب زاك ّتقبدٓس ايبدزج ك ّىظب و مبية        

ىظب و ا٢ ترب زاك. ّحتبدد اي٣ٜحب٘ ريٓكبَ       ايػَ داك ّتؿدٓقَ   ّايكبْابض ّادتبصاٛاك ي   

ايم ببب ٌ ا٢ تر زٓببب٘ كريضبببظ تيظٔنَببب  ّا تؿ ؾببب تَ ( ّ بببرا مت بةببب٘ ّتقبببْٓه اييتببب ٜا      

 ّي٣ٜح٘ ريٓكَ  ري ك و  ت مٔ٘.
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 املكتر ك املدزضٔ٘: -8

و  ّتػببتنل عمببٙ 1995( يطببي٘ 108ؾببدزك ٢ٜحبب٘ املكتربب ك املدزضببٔ٘ ببب يقساز ايببْشازٖ ز ببه ك 

ْشع٘ عمٙ مث ىٔ٘ لؿبْل ّحتبدد ٍبرِ اي٣ٜحب٘ ريٍبدال ّمْاؾبف ك        ظ ّعػسًٓ م دٗ م

املكتربب٘ املدزضببٔ٘ ّاييػبب ل اي قبب ي ّايرتبببْٖ يمنكتربب٘ املدزضببٔ٘ ّ ببرا ايتيظببٔه ايفببحم        

ّا٨دازٖ يمنكتر٘ املدزضٔ٘ ّغسّل ّّاجر ك امع املكتر٘ املدزضٔ٘. ّاملدزضب٘ ّدّزٍب  جتب ِ    

 ر ك املدزضٔ٘.املكتر٘ املدزضٔ٘ ّ را تْجُٔ ّتفتٔؼ املكت

ّتببر س اي٣ٜحبب٘ دّز املدزضبب٘ ّايببرٖ ٓقببْدِ مببدٓس املدزضبب٘ ي املكتربب ك املدزضببٔ٘  نبب  ّزد  

 عمٙ اييحْ ا٦تٕ:

 ٓتن ل دّز مدٓس املدزض٘ جت ِ املكتر٘ مب  ٓمٕ:

ٓةنل عمٙ اىػ ٛ املكتر٘ املدزضٔ٘ ب ٖ ّضٔم٘  كيب٘ كي   يب٘ عبدو ّجبْد مكترب٘ ي       (1

 املدزض٘(.

 مقتئ ك املكتر٘ ّٓصّدٍ  ب ٤ا ج اي٣شو.ٓةنل عمٙ تينٔ٘  (2

ٓدزج  ؿ٘ املكتر٘ قنً ادتدّل املدزضبٕ   نب دٗ ىػب ل ريض ضبٔ٘ بْا ب   ؿب٘ ي        (3

 ا٤ضرْ  كعمٙ ا٤ ل(.

 ٓؿسل امل ؿؿ ك امل ئ٘ ارت ؾ٘ ب ملكتر٘ ّلقً  يمْجِْ املقرت ٘. (4

 ٓػ   اىػ ٛ مكتر ك ايفؿْل. (5

 يْ .ٓم  املت مر ك ارت ؾ٘ بيػ ل املكتر٘ املت (6

ٓطببيد ريعنبب ل املكتربب٘ اد ري ببد املدزضببع ايببسا رع ي   يبب٘ عببدو ّجببْد امببع مكتربب٘      (7

 ب يتيطٔ  م  مْجُ املكتر ك.

 ارتدم ك ا٢جتن عٔ٘ ب ملدزض٘: -9

( يطبببي٘ 795ؾبببدزك ٢ٜحببب٘ ارتبببدم ك ا٢جتن عٔببب٘ املدزضبببٔ٘ بببب يقساز ايبببْشازٖ ز بببه ك     

لؿبببْل ّبةبببد ريٌ حتبببدد  و  ّتػبببتنل عمبببٙ مثببب ىٕ عػبببسٗ مببب دٗ مْشعببب٘ عمبببٙ  طببب٘     1995

اي٣ٜحببب٘ تةببب زٓ  عبببدد مبببً املفببب ٍٔه   رتدمببب٘ ا٢جتن عٔببب٘ املدزضبببٔ٘  ّا٢ تؿ ؾبببٕ   

ا٢جتنببب عٕ ّاملْجبببُ ا٢جتنببب عٕ  ّتيتقبببل اي٣ٜحببب٘ يتحدٓبببد ريضبببظ ّريٍبببدال ارتبببدم ك     

 ا٢جتن عٔ٘ ّزت ٢تَ  ّّض ٜمَ  ّريض ئرَ .
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املدزضببب٘   نببب  اىَببب  حتبببدد غبببسّل ّّاجرببب ك ا٢ تؿ ؾبببٕ ا٢جتنببب عٕ ّدّز مبببدٓس      

 ّاملْجُ ا٢جتن عٕ جت ِ ارتدم٘ ا٢جتن عٔ٘ املدزضٔ٘.

ّ بببببددك ٍبببببرِ اي٣ٜحببببب٘ دّز مبببببدٓس املدزضببببب٘ ّاملْجبببببُ ا٢جتنببببب عٕ جتببببب ِ ارتدمببببب٘     

 ا٢جتن عٔ٘ املدزضٔ٘ ّايرٖ ّزد عمٙ اييحْ ا٦تٕ:

ٓةنببببل مببببدٓس املدزضبببب٘ عمببببٙ تَٔٝبببب٘ ايظببببسّل املي ضببببر٘ يتحقٔبببب  ريٍببببدال ارتدمبببب٘         

 مً  ٣ل ايت يٕ:ا٢جتن عٔ٘ املدزضٔ٘ 

   ٘تطبببٔ  ا٨مك ىٔببب ك يت رٔببب  ببببساما ارتدمببب٘ ا٢جتن عٔببب٘ ّمَ مَببب  دا بببل املدزضببب

 ّ  زجَ .

         تَٔٝبب٘ ايظببسّل يةنببل ا٢ تؿ ؾببٕ ا٢جتنبب عٕ ّمطبب عدتُ عمببٙ جتبب ّش ايةقربب ك

 ايل تةرتقُ ّجتيت تكمٔفُ ب عن ل ادازٓ٘ ج ىرٔ٘.

 .٘ٔزٜ ض٘ دتي٘ ارتدم٘ ا٢جتن عٔ٘ املدزض 

 ٙا٢ تؿ ؾٕ ا٢جتن عٕ ي ّق  ارت ض ّايرباما املتيْع٘. ا٢غسال عم 

 .٘ٔمت بة٘ ت رٔ  ّتيفٔر ارت ٘ ّايرباما ا٢جتن ع 

 .ٕاملػ ز ٘ ي ايق ٛ احمل قساك ّاييدّاك يتْعٔ٘ اجملتن  املدزض 

          مت بةبب٘ ّم٣ ظبب٘ ايظببْاٍس ايطببمْ ٔ٘ يببدٚ اي بب٣  ّّقبب  ارت ببض يتؿببحٔة

 ايظْاٍس    املقرْي٘.

 َببب ك امل تؿببب٘ يتببب مع ا٢ تٔ جببب ك ّتيطبببٔ  ادتَبببْد لٔنببب  ٓتةمببب      ا٢تؿببب ل ب دت

 برباما ارتدم٘ ريّ  دم تَ .

 .٘ٔا٢تؿ ل ب ّئ ٛ ا٤مْز يمتة ٌّ م  املدزض٘ ي حتقٔ  بساما ارتدم٘ ا٢جتن ع 

     ب  املدزضببع عمببٙ زع ٓب٘ اي بب٣  ّ ببل مػببك٣تَه ّايتيطبٔ  لٔنبب  بٔببيَه يت يببت 

 قة  مطتْٓ ك ايتحؿٔل عيد بةكَه.

 تيق٣ك املةمنع ائنئع: -10

و  ّحتبببدد 1993( يطبببي٘ 1639ؾبببدزك ٢ٜحببب٘ تبببيق٣ك املةمنبببع بببب يقساز ايبببْشازٖ ز بببه ك 

 اي٣ٜحببب٘ تقطبببٔه احمل لظببب ك اد ا٣اببب٘ مطبببتْٓ ك ّغبببسّل اييقبببل يمنةمنبببع ّاجبببساٛاك 

 اييقل ّختته ب  ك و ع م٘. 



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 42

  األسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنيةاألسس التشريعية والقانونية للمدرسة اليمنية                                                                    أحمد محمد برقعان د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

 تيظٔه اضَ م ك اجملتن : -11

و  ّترببدري 1997( يطببي٘ 72تنبب  بقببساز ّشازٖ ز ببه ك  ؾببدزك ٢ٜحبب٘ تيظببٔه اضببَ م ك اجمل   

اي٣ٜح٘ ببإٓساد عبدد مبً ايتةسٓفب ك ابه حتبدد ا بدل مبً اضبَ م ك اجملتنب  عمبٙ اييحبْ             

 ا٦تٕ:

 ختفٔ  ايةتٛ املمقٙ عمٙ   ٍل املٔصاىٔ٘ اية م٘ يمدّي٘. (1

 تيظٔه مط ٍن٘ اجملتن  احملمٕ ي ايةنمٔ٘ ايتةمٔن٘ مً  ٣ل: (2

ٔ  - ري ٘ ّاي٣ؾبفٔ٘ ّاملؿب  ر٘ يمةنمٔب٘ ايتةمٔنٔب٘ ي امل١ضطب ك      دعه ا٤ىػ ٘ ايؿبف

 ايرتبْٓ٘ ّايتةمٔنٔ٘.

تببْل  مطببتمصم ك اييظ لبب٘ املدزضببٔ٘ ّاذتفبب ظ عمببٙ ايرٔٝبب٘ املدزضببٔ٘ ّمْاجَبب٘       -  

 مطتمصم ك ايؿٔ ى٘ ايؿ  ٗ.

 تْل  ا٨مك ى ك اي٣شم٘ يمنت مر ك املكترٔ٘ ي٩دازٗ املدزضٔ٘. - ج

 ىت ٜا ايدزاض٘:

مً  ٣ل ت س ي  اد  م٘ املف ٍٔه املستر ٘ مبْقْ  ايتػسٓة ك املدزضبٔ٘  ّمبً ابه         

ايْ بببْل عمبببٙ دّز ٍبببرِ ايتػبببسٓة ك ي ا٨ضبببَ و ي ت بببْٓس ايتةمبببٔه ّي تيظبببٔه ايةنبببل         

 املدزضٕ تْؾمي  اد  م٘ مً اييت ٜا  ريبسشٍ  م  ٓمٕ:

1- ٔ نً  لإىبُ ا ٓةبد مبً    ريم و ق  م٘ ايتحدٓ ك ايل تْاجََ  م١ضط ك ايتةمٔه ي ايب

املنكً مْاجَتَ  ب ي سق ايتقمٔدٓ٘ ايل   ى  ض ٜدٗ يفرتٗ وْٓم٘ مبً ايبصمً. يبرا    

 ٢بد مً ّجْد تػسٓة ك مدزضٔ٘ تْا ت ٍرِ ايتحدٓ ك.

حتت ج املدزض٘ ائنئ٘ اد ايم بْٛ ي٣بتكب ز  بٕ تبْلس تةمٔنبً   كبً ميتطبرَٔ  مبً         -2

٢ تؿبب دٖ ّا٢جتنبب عٕ يرمببداىَه. ّيببً    ريٌ ٓؿببرحْا مي لطببع ّٓطبب ٍنْا ي ايينببْ ا   

 ٢ بطً تػسٓة ك تم  ٍرِ املت مر ك.اتٙ ٍرا  ٓت

اٌ ايتػببسٓة ك املدزضببٔ٘ ادتٔببدٗ تٔطببس اختبب ذ  ببسازاك تتطببه ب يةق٣ىٔبب٘ ّا٢ضبببتي زٗ         -3

 ّايػف لٔ٘  ّت١دٖ اد حتقٔ  ايكف ٛٗ ّايفة ئ٘ عمٙ املطتْٚ ايتيظٔنٕ.

د م١ضط ك ل عمب٘   ب  زتب يظ ّ ٍٔٝب ك مطبْٝي٘      تطَه ايتػسٓة ك املدزضٔ٘ ي اظت -4

عً حتدٓد ا٢جتب ِ ا٢ضبرتاتٔ ٕ  برِ امل١ضطب ك ّمسا رب٘ ضب٣متَ  امل ئب٘ ّايت  بد         
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 مً لة ئ٘ ادازتَ .

ٌ اتػببكل ايتػببسٓة ك املدزضببٔ٘ دالةببً  ٍ مببً  ٨ ببداج ايت ببٔ  ّمْاجَبب٘ ايتحببدٓ ك  اذ   -5

  س  طنً  ي حتقٔ  ريٍدالَ .   ٔفٔ٘ ادازٗ امل١ضط ك ٍٕ مً بع ايةْامل ا٤ 

  ببببل ايتػببببسٓة ك يمن١ضطبببب ك ايتةمٔنٔبببب٘ عيؿببببسًا  ْٔٓببببً  مببببً غبببب ىَ  ريٌ تطببببنة      -6

 ٔبببر ّزؾبببد ّتقٔبببٔه  فببب ٛٗ ّل عمٔببب٘يمقببب ٜنع عمبببٙ تمبببك امل١ضطببب ك بتؿبببنٔه ّتيف

 ا٤داٛ.  

 ايتْؾٔ ك:

 ي قْٛ اييت ٜا ايط بق٘ لإىي  ىْؾٙ ب ٦تٕ :

تْجٔبببُ مطببب زاك ايةنمٔببب٘ ايرتبْٓببب٘ ضتبببْ ايْلببب ٛ     تفةٔبببل دّز ايرئببب٘ ايتػبببسٓةٔ٘ ي    -1

 مبَ مَ . 

ايةنبببل عمبببٙ ت بببْٓس ايتػبببسٓة ك ايبببل تكبببنً ت بببْٓس ايةنبببل املدزضبببٕ ي  ببب             -2

 ادتْاىت.

مببً  ٔبب :   1992( يطببي٘ 45اعبب دٗ اييظببس ي ايقبب ىٌْ ايةبب و يمرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ز ببه ك      -3

ب ّتس ب٘ ايقب ىٌْ اد     اع دٗ ؾٔ  ٘ ايق ىٌْ مب  ظتةمُ ٓطتْعت ايقك ٓ  املطت دٗ

يْاٜة اجسأٜ٘ ّاؾبداز ٢ٜحب٘ تفطب ٓ٘ ملكب مٔيُ ّبيبْدِ ايق ىْىٔب٘ ب ّىػبس ايقب ىٌْ           

ي  تٔببت اببه تْشٓةببُ عمببٙ ايةبب ممع ي املٔببداٌ ايرتبببْٖ عمببٙ ا ببت٣ل مطببتْٓ تُ        

 ايتيفٔرٓ٘

 عقد ىدّاك ّلة ئ ك تْعْٓ٘  ْل ايتػسٓ  ّريٍنٔتُ ي قرض ايةنمٔ٘ ايرتبْٓ٘ ب -4
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 ع:املراج

(. ايرتبٔب٘ املق زىب٘ املبيَا    2003ريلد  غب  س ستنبد لتحبٕ ّشٓبداٌ  ٍّنب و ببدزاّٖ ك       (1

 ا٤ض ئت ايت رٔق ك. ايق ٍسٗ: زتنْع٘ ايئل ايةسبٔ٘.

و(. حتكببب  ّؾبببٔ  ٘ ّادازٗ مػببب زٓ  ايتػبببسٓة ك. ريضبببرتج      2003ب تػببب    ٔببب  ك  (2

ٜٕ / بسىببب ما ادازٗ و  مبببً مْ ببب  بسىببب ما ا٤مبببه املتحبببدٗ ا٨منببب   19/3/2006بتببب زٓ : 

 اذتكه ي ايدّل ايةسبٔ٘:    

http://www.pogar.org/publications/legislature/legdraft/k
pa.pdf 

ايربعبٕ  صتب د كببدٌّ تب زٓ (. ؾبٔ  ٘ ايدضبب ت  ريلكب ز تكػب  عبً مب  ّزاٛ اذت قببس.           (3

-http://ugو  مْ بببببببببب  اجملنْعبببببببببب٘ املتحببببببببببدٗ:   7/2/2006ريضببببببببببرتج  بتبببببببببب زٓ   

law.com/ug/maokeaa/aoraak_bahssea/sega.doc 
(. اييظسٓب٘ اية مبب٘  1987ادتن٪ب ل  مؿب فٙ ستنببد ّادتن٪ب ل  عرداذتنٔبد ستنببد ك     (4

 يمق ىٌْ. ب ّك: ايداز ادت مةٔ٘.

(. ا تؿ دٓ ك ايرتبٔ٘ ّايت  ٔض ايرتببْٖ. ايقب ٍسٗ:   2002 ّ ٕ  ريلد ا  عٔل ك (5

 داز ايفكس ايةسبٕ.

تبب ج ىببـ تػببسٓةٕ. ريضببرتج     (. ميَ ٔبب ك ّّضبب ٜض ّمؿبب دز اى  2003 ببس   ّضببٔه ك  (6

و  مبببً مْ ببب  بسىببب ما ا٤مبببه املتحبببدٗ ا٨منببب ٜٕ / بسىببب ما ادازٗ    19/3/2006بتببب زٓ : 

-http://www.undpاذتكببببببببببببببببببببببببببببببببببه ي ايببببببببببببببببببببببببببببببببببدّل ايةسبٔبببببببببببببببببببببببببببببببببب٘: 

pogar.org/publications/legislature/legdraft/wharb.pdf 
 (.  ببب مْع املؿببب مح ك ايطٔ ضبببٔ٘ ّايدضبببتْزٓ٘ ّايدّئببب٘.   2004ض٫بببةٔف ٌ  ريلبببد ك  (7

 ب ّك: مكتر٘ يري ٌ ى غسٌّ.

(. ايؿببببٔ  ٘ ايتػببببسٓةٔ٘ يمحكببببه ادتٔببببد  ريضببببرتج  بتبببب زٓ :  2003ايؿبببب ّٖ  عمببببٕ ك (8

و  مببببببببببببببببببببببً مْ بببببببببببببببببببببب  املس ببببببببببببببببببببببص ايببببببببببببببببببببببْوحم يمتْأبببببببببببببببببببببب :     19/3/2006

http://doc.abhatoo.net.ma/article.php3?id_article=455. 

ٔنٔبببب٘  (. دزاضبببب٘ مق زىبببب٘ يمة٣ بببب٘ بببببع ايتػببببسٓة ك ايتةم     1992عرببببدايق دز  ىَمبببب٘ ك   (9

ّايطٔ ضبب٘ ايرتبْٓبب٘ ي مؿببس  زضبب ي٘ م جطببت   بب  ميػببْزٗ  ايقبب ٍسٗ: ج مةبب٘ عببع   

 مشظ.
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(. مة ببه املؿب مح ك ايق ىْىٔب٘  ميؿببْز ايق قبٕ كمرتجببه(     1998 ْزىبْ  جب از ك   (10

 ب ّك: امل١ضط٘ ادت مةٔ٘ يمدزاض ك ّاييػس ّايتْشٓ .

فبببببرتٗ مبببببً (. ايقبببببْاىع ايبببببل ا سٍببببب  زتمبببببظ اييبببببْا  يم  1993زتمبببببظ اييبببببْا . ك (11

   ؾية ٛ  ادتنَْزٓ٘ ائنئ٘ : م١ي .11/3/1993اد  12/3/1992

مساد  عردايفت ح كبدٌّ تب زٓ (. املة به ايقب ىْىٕ زبب عٕ ايم ب٘. ا٨ضبكيدزٓ٘:  ٔب          (12

 اذتقْق ستفْظ٘ يمن١ي .

(. ايق مْع ايق ىْىٕ اي ٣ابٕ   2002طتم٘  مْزٓظ ّايرةمركٕ  زّ ٕ ّم س  ؾ٣ح ك (13

   اذتقْ ٔ٘.ب ّك: ميػْزاك اذتم

( يطببي٘  45و(. ايقبب ىٌْ ايةبب و يمرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ز ببه ك    1992ّشازٗ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ك  (14

 و.1992

و(. ٢ٜحبببب٘ تببببيق٣ك املةمنببببع ببببب يقساز ايببببْشازٖ ز ببببه  1993ّشازٗ ايرتبٔبببب٘ ّايتةمببببٔه ك (15

 و.1993( يطي٘ 1639ك

ّ  1995ّشازٗ ايرتبٔبببب٘ ّايتةمببببٔه ك   (16 شازٖ (. ٢ٜحببببب٘ تيظببببٔه ايتْجٔبببببُ ايرتبببببْٖ بقبببببساز 

 .1995( ية و 794ز هك

و(. اي٣ٜحببب٘ اية مببب٘ يمتقبببْٓه ّا٢ ترببب زاك بببب يقساز      1995ّشازٗ ايرتبٔببب٘ ّايتةمبببٔه ك   (17

 و.  1995( يطي٘ 796ايْشازٖ ز ه ك

و(. ٢ٜحببب٘ ارتبببدم ك ا٢جتن عٔببب٘ املدزضبببٔ٘ بببب يقساز   1995ّشازٗ ايرتبٔببب٘ ّايتةمبببٔه ك  (18

 و.1995( يطي٘ 795ايْشازٖ ز ه ك

( 108و(. ٢ٜح٘ املكتر ك املدزضٔ٘ ب يقساز ايبْشازٖ ز به ك  1995ه كّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمٔ (19

 و.1995يطي٘ 

و(. ٢ٜحبب٘ تيظببٔه اضببَ م ك اجملتنبب  بقببساز ّشازٖ ز ببه  1997ّشازٗ ايرتبٔبب٘ ّايتةمببٔه ك (20

 و.1997( يطي٘ 72ك

( يطبي٘  950و(.اي٣ٜحب٘ املدزضبٔ٘ بب يقساز ايبْشازٖ ز به ك     1997ّشازٗ ايرتبٔ٘ ّايتةمبٔه ك  (21

 و.1997

( يطبببي٘ 37و(.  ببب ىٌْ املةمبببه ّاملَبببً ايتةمٔنٔببب٘ ز بببه ك   1998ٗ ايرتبٔببب٘ ّايتةمبببٔه ك ّشاز (22

 و.1998

و بػب ٌ  1981[ يطبي٘  13(.  ب ىٌْ ز به    1981ك بٔ٘ ّايتةمٔه: ا٢دازٗ ايق ىْىّٔ٘شازٗ ايرت (23

  املةمه. ؾية ٛ  ادتنَْزٓ٘ ايةسبٔ٘ ائنئ٘: م١ي .
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وعالقته بالكفايات املهنية ملربيات رياض وعالقته بالكفايات املهنية ملربيات رياض   االحتياجات التدريبية االحتياجات التدريبية 

  يف  ضوء معايري اجلودة املهنيةيف  ضوء معايري اجلودة املهنية  األطفالاألطفال

 مكدمة:

عبيهها ا ط هها  تيف جمههأل   تحاقهه املو سههعض ا تطههوا  يف ظهها ا  تواجههر اضههألط ال  ههأل    

يا املههال حاه  ملومهها ا  بههو  املعبيههأله وموةهها ةرههن ا تههي ا تمههأضألها تههي   وم ههأل   هه      جم

شهه ا  قههأ البلههأل    ا ههت تواحلألجهها ملواةرنهها ا تطههوااه ايفألجممهها يف جمههأل  تعبيهها ا ط هها       

 ههحم رههوا  لههألو  م  ههوط   املعبيهها و ألملههأل    امل ومهها دههو ج تعجههأله ا لومميهها ا  بوضههاا 

جمههع   ألةمهها  موملههألا    املعبيهها يف اضههألط ال  ههأل  ا يههو    فمههي ضلههأ  وا  بعضههألط ال  ههأل ا 

احملههوا ا ههعجميج   اههألل ا لومميهها ا  بوضهها  ط هها ا عو ههاا     وامللموتههأله  ف  ههأل ا بهها  ههحم   

قيههت ت هه  ةمههه ةألت  ههأل ةومميههأله ا تطههوضع وت  يهه    شههطا ا هه ات   تم يهه  ال ههأا            

امل شههههو ا ت  ههههأل فههههأل  ات  وال شههههطا وا ولههههألجمة ا تلميوميهههها ت ههههن  ةأ هههها ادههههأو        

تخأات أل ا هههت  هههأض أل ا  هههأاا ةمهههه الههه   تعبيههها اضهههألط ا   هههأل  وا  لأل يههها  ملا ت تتهههوافع 

املعبيههأله يف اضههألط ال  ههأل      تم يهه  ال ههأا  ا ت وموضهها  ههأ  ال  ههأل ا و ههي تسههتطي      

  عهههههههأل  تهههههههأاضن أل   املسهههههههتومع عإ  بهههههههأل تطوضا  يهههههههأل  ب ههههههه ج ال واا ا  بوضههههههها ا  لأل ههههههها  

 ( 31اص2001)تعتض

ضههأ ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها   أ   جنههألل  ي بع ههألت  تههأاض  ض ههألو ةههأ  ا أةهها يف       

 ي بع هألت    ضاللهج ةمهه تلعفها ةموميها  حاقتيألجهأله ا تأاضنيها        و  ألاوجتوملي وق ع ألا

 (407-406اص2005واحلومأل ي )رومأ بش ا ت أللب وةأ ض شاحي   ايفأ  ت ر   

وةهههههأ تلهههههأ ه ا تلعض هههههأله ا أللههههها بأل قتيألجهههههأله ا تأاضنيههههها وت  هههههأل تهههههي ض ههههه      

ا قتيألجهههههههأله با  هههههههأل تلألدههههههها تشههههههه حاه ال ا  ا  يههههههها ب هههههههأ  جت هههههههب املشههههههه حاه        

 (Chrisopher,2003ست نميا)امل

با  هههأل  اا قتيألجهههأله ا تأاضنيههه( 65-59ا 1993 افهههأل ا) (و299ا  2004اوتلهههع  )ةهههأل ا 

ب هههأل  وتشههه يا ت هههألااه و ههه اه    قهههأا  أل دةهههأل اجموموةههها ا هههتا اه وا تطهههوااه املهههعا   

دت أل  ت  ت أل ا  بوضها ةمهه  ةمهه     تعبيأله اضألط ال  أل واجتأل أله  ه  ا ا وتلموتأله ا

 تي ا   أل ا امل  يا   اجا
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   (Phillips& Phillips2002وفميهب )   Dean , 2000 , 127))  ضيةرا تي  وضع 

ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها  ههحم ا  ههعا بههت ال ا  املتوةهه  وال ا  ا  لمههحما وتههأل  ههب    ت ههو    

وممألالههت أل احلأل يهها و  ههي  أضههأ أل    املعبيهها يف اضههألط ال  ههأل    ةميهها ال ا اه امل  يهها  

  ا ا تأل يا:بألمللأل 

 ال ا  املوجو  -  احلألجا ا تأاضنيا = ال ا  املطموب
 

ا قتيألجهأله ا تأاضنيها تسهألةأ يف تو يهأ       أضهأ  ا( إ 2008) ا طيهب ور هعو ا   شضو

 افليا ملاتيا متأ ا شخ  ب وج تأفلر  سأ   ا ا قتيألج وإا أل  قألجألتهر وتأفلهر ملدضهأ    

ومت هت املهتلمي تهي اله جأل   ه اه لهألب ا       تي ا تهأاضب وا هتلمي واضهأل ا فألةميها ا هتلمي      

 وا لت أل ا ت  أل وا ولو  إىل  اجا تي ا توم ي وادبأا  

(ةمهه   Mitchell,2003,44) (Barnet , 2003 114),ته  ةرها تهي     ات   ا نألقثه تو

 :إ    وميا  أضأ ا قتيألجأله ا تأاضنيا دةأا   ي بع ألت  تأاض   ت ومي فيومأل ضاتحم

ا تأاضب بأةا وا تيألا احملتو  امل أللب تي قيهت ا  وةيها      أا تسألةأ يف  أضأ  (1

 ا تأاضب توجي أًل لميومأًل   توجيرواحلاي وا لوم ا وتي  ي تلأ  قأ املالشعاه 

 و لههموباملسههت أفأله بأل تههأاضبا و أضههأ  ههو  ا تههأاضب     املعبيههألهتسههألةأ يف  أضههأ   (2

 يه  ادهو ا   و  عبيها امل ه   موم  ال ا   وتهي  هي تسهألةأ يف تطهوضع     روت و ه  جت  ي 

 امل  يا 

 را ةرومههأل تسههألةأ يف توجيهه   عبيههألهتسههألةأ يف  أضههأ  و وضههأله ا تههأاضب بأل  سههنا  موم     (3

ادت أل أله املتألقا  متأاضب تي ةهو  بشهعضا وتأل ضها اهو ايفهأ  ا  همي ا وتهي  هي         

 توف  اد أ وا وةت واملأل  

 ةههي  عضهه  عبيههألهامل هه   موم ال ا يف  رتسههألةأ يف  أضههأ ا هه    املطمههوب تلوض هه   (4

   مومعبيأله ا اه امل  يا ا تأاضبا ف حم ت ش  ةي  لنألب امللوةأله املعتنطا بأل 

 (2000)ادل عيةرأاالهههههاا أاالهههههأله ا  بوضههههها  ةرهههههأه  تهههههألجم  ا لأضهههههأ تهههههي  وةهههههأ

            (2010 ,)ا دبيهههههأي ( و االههههها2009)ا لهههههوا ا و االههههها (2005,احلومهههههأل ي )رومأ و االهههههاو

 (2007 ,)ايفهو حم ور ههعو    االهها و(2005 , ابهوقعب ) و االها  (2005, املهدضي ورههعاب ) و االها 

تسه ي يف      ق هع ا قتيألجهأله ا تأاضنيها  موملمومهأله ا عو ها      ا( 2006,و االا)ا شينأل حم 

 عبيههأله هه  وت وميهها ا جتأل ههأله اد ألبيهها  ههأ  امل  ملا وو ا  ومههتطههوضع املومألالههأله ا تلميوميهها  
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وامل هألااه ال اجميها   امل  يها   تشخي ه أل يف  هو  ا   ألضهأله    ااملا متاو ا عو ا وا لوما في هأل  

وا  ههأااه ملاه ةحاةههها ة ههألت ي اللأللهههيا وا ههت تهههعتنة ااتنأل ههأًل و ي هههأًل تهه  اقتيألجهههأله      

  ا لومميا ا تلميوميا

( إ  تأل متتم ر املعبيا تي  ا   ألضأله امل  يها تهأل  هحم     تهألج     21ا2011وتش  )إمسألةيا 

  ا  هعضي وا ات هأل  بهألل ا      وا تأاضب واةرتسألب ا  ا وت ألةمه ي ته   ادةأا  ا  لومميت

و تواةرنا ا تطوا يف جمأل  امل أل   و عاجمه  ا تهأاضج وت  يألتهر ب ه ا ةألتها وويف جمهأل        

ا ط و ا ةمه وج ر   وص اوتته تأل توفعه ا   ألضأله امل  يا ةرأل   ألضهأله ا شخ هيا   

وةر ألضههههأله ا تلألتهههها  تهههه  ا ههههدتحا  واد ااا املأالههههيا وةر ألضههههأله ا لحاةهههها تهههه  ا طههههحاب      

فههأل   ه ا تههأاضج وةر ألضههأله ا تمسههت املسههتومع  ههأ  تعبيهها يف اضههألط ال  ههأل ا     وةر ألضههأل

مل ك  ليسألةأ أل إىل قأ ةرن  ةمه ا  يأل  بألل واا امل أل ها ب هأل ةرومعبيها وةمهه  ةرومها      

 :ا تحمملعبيأله  ال  أل  يف  امل  يا ا   ألضأله ( 69ا  1996ا   نب) وجر ا وضلأ  

 ا لومها   هحا   ةه  ي  ا  وضه   و   هأل  ال ت  وا عةاا  ال أا   أضأ ةمه ا  أاا (1

   ا  شألط و

   ا ولألجما و اللأل يب  أضأ يف ا  ع ضا ا  عوا وتعاةألا ا تأاج (2

 املن عا ا ط و ا قألجأله شته  تم  ا يوتحم ا   ألت    شطا تواا  (3

    توا أل تسي  يف  ألجما و ف  أل تي تتوم  ا ت و     (4

   املسئو يا وما  و احلعضا و ا  اتحم ا تلمي تنأ  ةمه ا ةتومأل  (5

   ا تنأل  ي وج ب ال  أل   افليا إ ألاا ةمه ا  أاا (6

   التخأات أل وقسي اللئما  عل يف امل ألاا (7

      ا م حم بألدأل ب وا  تومأل    ا ةرا ةوما ت ييي (8

(  ةرومهههههأل وا  يف 16-15: ا1998)جألتههههها ( و30-28: 1999بي ومهههههأل ض ههههه   ) ليومههههها  

 ت  ي أله و حم: ( ا   ألضأله امل  يا إىل  ابلا 2011إمسألةياا)

    ا   ألضأله امللعفيا: وتش  إىل امللموتأله وامل ألااه ا ل ميا ا  هعواضا ال ا  املعبيهأله يف

 شته جمأل ه ةومما )ا تلميومحم وا تلمومحم(
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  :وتشهههه  إىل الههههتلأا اه املعبيهههها وتيو ههههر واجتأل ههههأله وا  ههههيي      ا   ألضههههأله ا وجأا يهههها

و  تههر ب  سههر واجتأل ألتههر وامللت ههأاه وتاطههحم جوا ههب تتلههأ ا تثهها قسأللههيا املعبيهها و

 او امل  ا 

 :)وتش  إىل ةر أل اه ال ا  ا ت تع ع هأل املعبيهأله    ا   ألضأله ا   ج احلعةريا)  اجميا

وتت ههومي امل ههألااه قعةريهها ا ههت تلتومههأ   ال ههأل ةمههه ر ههما ا سههألب ا تههي ةر ألضههأله   

 تلعفيا 

  :لومميهههها وتشهههه  إىل ا ههههع   ا  املعبيهههها  م  ألضههههأله ا سههههألب ا يف ا     ا   ألضههههأله اد تألجيهههها

 ا ع  أل يف املتلمومت وتأ  ت ي  ي يف تلموم ي املست نمحم او ت   ي و ا تلميوميا ا

إ  املههأ  املطمههوب ملههأل متتم ههر املعبيهها تههي ا   ألضههأله امل  يهها            ههأل ا  ههو   ممههأل لههن   

 جلمت هأل تهي  طنيلها ا ط ها ا ه ي ضت ألةها تلهرا       عقما اضألط ال  أل  ا ت تلومها ب هأل و  مل

ا إىل  تطهوضع   اجم ههأل وتههوافع املواله أله  ملليألاضهها  ماههو ا امل  يهها    ةرثهع امللمومههت اقتيألجههأًل  

ا لأضأ تي ايفيئهأله   تن ترتلأ تطمنأًل ت ومأًل ت  يأًل  اضألط ال  أل  عبيألهإ  جو ا تجأل ب 

بو ه   قيهت ةألتهت   يف ةرث  تي  و  ا لهألت   تعبيأله اضألط ال  أل امل توما بتطوضع   ا  

  ههههحم  يف    هههأل  ا أتهههاا   أله اضهههألط ال  ههههأل  ملعبيههه تلهههألض    هههومأل  جهههو ا ال ا  امل هههه     

واحل هههههههي ةمهههههههه جهههههههو ا بهههههههعات     جم هههههههيتسهههههههتخأت أل املاللسهههههههأله امل تومههههههها بتطهههههههوضع   ا  

ايفيئهههها ا  وتيهههها   بيهههها ا ط و هههها املن ههههعا وايفيئهههها ا  وتيهههها ملتخ هههه    اوت  ألا تأاضب

 املن عا ا ط و ا

The National Association for Education Early Childhood 

(NAECY)ا& National Association of Early Childhood Specialists(2002) 

( تلهألض   NAEYC, 2001, 27"ايفيئا ا  وتيا   بيا ا ط و ها املن هعا" )   قيت ةعفت

و هحم ا  هومأل     تعبيهأله اضهألط ال  هأل    ادو ا امل  يا با  هأل املواله أله ا هحاا  توافع هأل يف     

 ا يف لوا ا لوما حلسي تستو  ال ا  ا  بويا وةأات أل ةمه امل ألفس

 ,Hong Kong Education Dep  "ةسههي ا  بيهها يف  ههو   ةرههو  " )  ةرومههأل ةههأ 

  ههحم تسههتخأ  يف ت يههيي    ملعبيههأله اضههألط ال  ههأل   ملالشههعاه ادههو ا امل  يهها    (   ههيحا2000

ةألتت "جموموةا  االأله ا ط و ها املن هعا   بي ومأل  اتأ  توافع تلألض  ادو ا امل  يا  أض ي

 ,Wisconsin Quality Educator Initiativeوضس و سهت" ) ب سي ا تلمهيي ا لهأل  يف   
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( ةنهههأل اا وضس و يسهههي  ماهههو ا ا  بوضههها ومل هههك بو ههه  ةشهههعا تلهههألض   ماهههو ا       2004

امللهههألض  يف ت هههوميي وإةهههأا  ا ههه ات  ا تأاضنيههها ا حااتههها  جامل  يهههاا ةرومهههأل الهههتخأتت  ههه 

 ملعبيأله اضألط ال  أل   مت وميا امل  يا 

( ةمهههه  هههعواا ا  ةريهههد يف ت وميههها ال ا  امل ههه      2002) Elmore املهههوا    ةرهههأ وةهههأ 

ب ههواا تسههتومعا تههي  ههحا  ا هه ات  ا تأاضنيهها املن يهها يف  ههو        ملعبيههأله اضههألط ال  ههأل  

 يفهههال  ت هههوميي ا ههه ات  ةهههأل ض هههحم بأل قتيألجهههأله ا تأاضنيههها     وتلهههألض  ادهههو ا امل  يههها ا  

 املعبيأله

  هأل املهالمتع ا لمومهحم ا سه وي     وتا لعبيها  ةرومأل  ولت ا لأضأ تي املالمتعاه وا أاالهأله  

( واملهالمتع ا لمومهحم ا تألله  ةشهع  ماومليها      2000جألتلا ا  أل عا )-  ميا اضألط ال  أل 

إمسألةيهها   )( و االهها2007اةر لههأل   )(و االهها 2006امل ههعضا  موم ههأل   و ههعا ا تههأاضج  )   

وتعاةهألا   ملعبيهأله اضهألط ال  هأل     عواا ا  تومهأل  بتهوافع تلهألض  ادهو ا امل  يها      ب( 2010)

بألةتنألا ومهههأل بلهههأضي اجميسهههت يف تطهههوضع بهههعات     عبيهههأله قتيألجهههأله ا تأاضنيههها يفهههال   امل ا

 تعبيأله اضألط ال  أل تأاضب 

تهه ااه و لههنألب ةأضههأا تههأةو إىل  ههعواا تطههوضع بههعات        (201  ا2005  ههعا) وض هه  

 يف  و  تلألض  ادو ا امل  يا وتي   ج امل ااه تألضألتحم: ملعبيأله اضألط ال  أل تأاضب 

ا ممهههأل     إىل ة هههوا يف   ا   ملعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل   ال ا  امل ههه  احلهههأل حم   ة هههوا (1

 وجو ا ا عو ا  

يف ظها   املعبيهأله قألجا لوا ا لوما )تثا ا عو أله ا أللها( إىل  وةيها تتوميهدا تهي      (2

    ت ألفسا ةرث ا تي ا أو  ال ع  يف   ا ا شا 

ومسههتاأاه ا  بوضهها إىل ا تطههوضع وف ههأًل  م ملعبيههأله اضههألط ال  ههأل احلألجهها املسههتومعا  (3

وا تمهههأضأله ا ت  و وجيههها امللأللهههعا يف جمهههأل  تعبيههها ا ط ههها ا بألد هههألفا إىل إتألقههها 

ا  عص ملومألالها امل هأل  ا  بوضها ةموميهأًل وجهو  فاهوا بهت تهأل ض هأ  تهي  ععضهأله    هأل              

 ا وبت تأل ضتي تطني ر يف ا عو أله )ا واة  ا لوممحم( تعبيأله اضألط ال  أل تأاضب 

لسههأله امل تومهها ب بيهها ا ط و هها املن ههعا ةمههه  ههعواا ا تاةرههأ  تاةريههأ ةرههث  تههي املال (4

تهي  جها ت وميها ةهأااه      تعبيأله اضألط ال  هأل  تي توافع تلألض  ادو ا امل  يا  أ  

  والتلأا اه ا ط ا( 
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ةمهههه  –امللأللهههعا واملسهههت نميا  –تاةريهههأ ةرهههث  تهههي ا نمهههوا وا أاالهههأله ا  بوضههها   (5

تعبيههأله اضههألط  تطههوضع ال ا  امل هه     وميهها تههوف  تلههألض  ادههو ا امل  يهها ةرشههعط     

 ال  أل   

إ يهر ةهأ     شهألاه  وضتامه واة  إةأا  وتأاضب تعبيأله اضهألط ال  هأل  يف ا هيومي فيومهأل     

رومههههههأ ) (ا2006( و)ا شههههههينأل حما1999تههههههي ا أاالههههههأله وا نمههههههوا ةرأاالهههههها )ا سههههههومتا  

طهههة احلأل يههها  تهههأاضب  ا    ( ا ةمهههه 2005( و)ا رههه يا407-406اص2005واحلومهههأل ي

يف ا ههيومي تتخهه  شهه حًا جدجميههأًل ورهه  تت ألتهها وت ت ههع إىل املههواا      ه اضههألط ال  ههأل تعبيههأل

ا وةرومهههأل    بل ههه أل   تل هههج  املعبيهههأله ا  هههعواضا  مههه  فهههعص ا  بيههها املسهههتأ ا  تهههأل   

احلألجههأله ا تأاضنيهها احل ي يهها ا و  تسههت أ إىل  االههأله تشخي ههيا ةههي ا واةهه  ا  بههوي    

وا ت ههأل اه  و يههأل  التههوا إىل    اضههألط ال  ههأل   تعبيههأله ا    ههل   إىل جأل ههب اوتلطيألتههر

اوا    هي املشه حاه    عبيهأله  هل  ا  ومهو امل ه   موم   بتهأل حم  ا لومميا ا تلميوميها يف ا عو هاا و  

ا ههت تليهه  اضههألط ال  ههأل  ةههي   ا  الههأل ت أل  إ  ا األ نيهها ا لعومههه تههي تعبيههأله اضههألط        

 تهألجم   االها    ال  أل  ر  تال حاه تعبوضأل ور  تتخ  أله يف   ا ا لومها قيهت  ةرهأه   

تنهههألضي تهههال حاه املعبيهههأله يف   (2006تعةرهههد ا نمهههوا و ا تطهههوضع ا  بوي)ةمهههوي ور هههعو ا  

 وب هأل واضوو تعبهوي   وب هأل واضوو اضألط ال  أل  بت تال ا إةأا   و أل وضها و اا تلمومهت    

ةرومههأل  ظ ههعه ا أاالهها ا لههأا  املعبيههأله املتخ  ههأله تههي ةمهها ا شهه أل اه         رهه  تعبههويا 

وااج(اوة ألا ا مل ك ا و   بأل و   احلأل حم  مومعبيهأله يف اضهألط   ا لميأل )تألجست  و ةرت

احل وتيهها يف تأض هها امل ههحا جنههأ ا ههر   فتمهه  ةرههث ا فوملعههي تعبيههأله اضههألط ال  ههأل    

تألا ي يف ا األ ب ره  تهال حاه وتتخ  هأله ةمهه ا هعري تهي عهعج ا لأضهأ تهي املعبيهأله           

ق عتوه اإتأل بأل  سهنا   املتخ  أله  تمك املعقما تي ةسي اضألط ال  أل ا  يف جألتلا

ملا ة هأه ا هأوااه ا تأاضنيها ف هحم له وضا  وة ه ا       ا مأوااه ا تأاضنيا ف حم ةميما و أل اا و

وتهه عي تعةردضهههأل تهههي ةنهها واااا ا  بيههها وا تلمهههيي يف لههه لأل  وضههتي  ةهههوا تعبيههها واقهههأا    

و  تسههت أ    وا  ههتت   مم ههوا ةرومومههثحاه  مومعبيههأله ا عضههألط احل وتيهها يف ق ههعتوها      

مل   ا ةمه ا قتيألجأله ا تأاضنيا يفي ومل ك قسب ادق هألجميأله واااا ا  بيها   ا أوااه ا

 اضهههههألط تعبيهههههأله   ا  تسهههههتو  (   2011(اةرومهههههأل  ةرهههههأه)  االاا لسههههها2010وا تلمهههههيي)

 ملاه فهعوا  توجهأ   و تتولهطاا  امل هحا  تأض ها  يف ا  بوضها   مومومألالهأله  احل وتيها  ال  أل 
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ا  وا تخ هه ا  ا لمومههحم  مومال هها تلههد   مومعبيههأله ا  بوضهها  مومومألالههأله إق ههألجميا    هها

 بشه ا  هألص    أله ا تأاضنيها تهي ا  هعواي  أضهأ ا قتيألجه     ا أتهاا  ه ا  لهن     ول واه

ادهو ا  يف  هو  بلهض امللهألض      ملعبيهأله اضهألط ال  هأل     اا   ألضأله امل  يها ا حااته  تلعفا و

ا تهأاضب  يف ب هأل  بهعات     والهتخأات أل اللألليا وب أل    واه  متم ه  تهي توافع هأل    امل  يا 

 ا أاالا احلأل يا  الت أفتر و  ا تأل  ق أًلوا تطوضع امل   

و ععا ل ر   توجأ تلهألض  جهو ا شهألتما  أللها به ات  اضهألط ال  هأل  تو  هر تهي          

ألو  ا لهت أل ا تهي  املالشهعاه    ا  ه احلأل يه  أاالها واااا ا  بيا وا تلميي  يف ا هيومي اافها  ا   

بيها وا لألمليها وإت أل يها الهتخأات أل يف تطهوضع بهعات        مللألض  ادو ا ا شهألتما ا لع  ال اجميا

بألد ههألفا إىل تههأل لههن  ف  ههألم جموموةهها تههي املهه ااه ا ههت      و اضههألط ال  ههأل  يف ا ههيوميا 

  : يأل  بأل أاالا احلأل يا   وم ألا  بعاه احلألجا إىل 

بتمأضههههأ ةمومههههحم  ملعبيههههأله اضههههألط ال  ههههأل  احلألجهههها إىل ابههههة ا هههه ات  ا تأاضنيهههها (1

  ليال ي إىل التثومألا  ف ا  مومواا  يا ا  و  ا قتيألجألت ي ا تأاضن

ا مههواتحم يف قألجهها فلميهها  حا تمههألا بههأل  ات  ا تأاضنيهها     عبيههألهإتألقهها ا  علهها  موم  (2

  تطوضع تستوضألت ي  

 حالهههتومعاا يف ا هههتلمي ا ههه اتحم وتطهههوضع تسهههتوضألت ي     عبيهههألهاحلألجههها إىل تشهههاي  امل  (3

ا و  ههألفت ي ا لألتهها ا ا لموميهها يف ع  ههألت ي وتطههوضع ت ههألاات ي وتلههألاف ي ا  بوضهه 

يف امللألا  وامل ألااه ا  بوضها   عبيألهواحلأ تي ا تأ وا ا  ي ةأ ضتلعط  ر بلض امل

 وا تخ  يا  

احلألجا إىل  ةي املحاقعأله ا   يا ا هت ض هو  ب هأل ادشهعا  ا  بهوي  ت هوضي    ا         (4

 ضلتومأ ةمه ا تنألااه ت   ا   عبيألهةلموتأله تو وةيا ةي تستو  امل عبيألهامل
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 مشكلة الدراسة:

 هههألفا إىل تهههأل  ةرأتهههر ا لأضهههأ تهههي ا أاالهههأله وا نمهههوا   واتاليسهههأل ملهههأل لهههن  ملةرهههعج ا 

ا  بيهها  ادشههعا  ةمههه    هه ا ا نألقثهها ا أللهها بأل عضههألط ال  ههأل  يف ا ههيومي  وتلألضشهها  

اضههههألط ال  ههههأل  رهههه  تههههال حاه    املعبيههههأله يف اضههههألط ال  ههههأل  اإ  رأل نيهههها    يف ا لومميهههها

 ا تأاضسهههحما  هههيا     م  ألضهههأله امل  يههها ممهههأل ض هههل  ا ي)تتخ  هههأله(إىل جأل هههب افت هههأل

ا تههأاضب او     ههألم قألجهها     ههأل  عبيههألهوريههألب  أضههأ ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها ا حااتهها مل

 تطهههوضع بهههعات  تا يههها وتهههأاضب    عبيهههألهاملتممههها مللعفههها ا قتيألجهههأله ا تأاضنيههها يفهههال     

امل  يههها ا وضت هههع  تهههي    هههأل  ا أتههها يف  هههو  تلهههألض  ادهههو ا   املعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل 

 :ا تحم  ي ليألرت أل ةمه ا  مو  و تش ما ا أاالا ةأا  لئما

 ؟ تعبيأله اضألط ال  أل تأل تلألض  ادو ا امل  يا ا حاا  توافع أل  أ   (1

يف  هههو  تلهههألض    ملعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل  تهههأل   هههي ا قتيألجهههأله ا تأاضنيههها ا حااتههها    (2

 ادو ا امل  يا؟

يف  ههو  تلههألض  ادههو ا  اامل  يهه   ألضههأله  م ل  ههأل اضههألط ا تعبيههألهتههأل تههأ  اتههتحام  (3

 امل  يا؟

 أهداف الدراسة: 

  املعبيأله اضألط ال  أل و   ةألجموما ةلألض  ادو ا امل  يا ا حاا  توافع أل  أ   (1

يف  هههو  تلهههألض   املعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل   أضهههأ ا قتيألجهههأله ا تأاضنيههها ا حااتههها   (2

 ادو ا امل  يا 

يف  هو  تلهألض  ادهو ا     ملعبيأله اضألط ال  أل  ا)ال ا (  ي  ألضأله املا ا تلع  ةمه  (3

 امل  يا 

 فروض الدراسة:

تعبيههأله اضههألط    توجههأ فههعوا  ا هها إق ههألجميأل يف ت ههأضع ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها بههت       (1

   ا تلد  ملتا  ا  ال  أل 

تعبيههأله اضههألط    توجههأ فههعوا  ا هها إق ههألجميأل يف ت ههأضع ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها بههت       (2

 تلد  ملتا  املال ا  أل ال  
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تلهد    تعبيهأله اضهألط ال  هأل    بهت  ا   ألضهأله امل  يه  ا   توجأ فعوا  ا ا إق هألجميأل يف    (3

  ا  ملتا  ا 

تلهد    تعبيهأله اضهألط ال  هأل    بهت  ا   ألضهأله امل  يه  ا   توجأ فعوا  ا ا إق هألجميأل يف    (4

 ملتا  ملال ا 

ا   ألضهأله امل  يه  ا  وا حااتها    ضوجأ ااتنألط  ا  إق ألجميأل بهت ا قتيألجهأله ا تأاضنيها     (5

 يف  و  تلألض  ادو ا امل  يا  تعبيأله اضألط ال  أل ا ت متتم  أل 

 أهنية الدراسة:

املعبيههأله اضههألط ت ههأضي ةألجمومهها ةلههألض  ادههو ا امل  يهها ا ههحاا  توافع ههأل يف ال ا  امل هه     (1

ةمهه ت ههومت   تعبيهأله اضهألط ال  هأل    ممهأل ضسهألةأ تططهحم بهعات  تههأاضب      ال  هأل  

 امللألض  يف ا  ات  ا تأاضنيا   ج 

يف  هو    املعبيهأله اضهألط ال  هأل    ت أضي ةألجمومها بها ي ا قتيألجهأله ا تأاضنيها ا حااتها       (2

 املعبيهأله اضهألط ال  هأل    تهأاضب   تلألض  ادو ا امل  يا ا ممأل ضسألةأ تططهحم بهعات   

 ةمه ت ومت ا قتيألجأله يف ا  ات  ا تأاضنيا  حاق ا 

يف    هههأل   املعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل  ههه ات  ا تأاضنيههها اضهههأل ا ا هههوةحم با وميههها تطهههوضع ا (3

 يف املعبيهأله اضهألط ال  هأل    ا أتا تي  حا  ا تلع  ةمه واة  ال ا  امل   احلأل حم 

  و  تلألض  ادو ا امل  يا 

 حدود الدراسة: 

 اةت عه ا أاالا احلأل يا ةمه ا تيا:

-2010 لهأل  ا أاالهحم)    احل وتيها يف تأض ها امل هحا    املعبيهأله  يف اضهألط ال  هأل    ةمه  (1

  رف ة ةرلي ا  مأاالا  تياا  إلت أل يأله احملأو ا  منألقث(2011

ةمه   و  واقأ تي ا   ألضهأله امل  يها ا أللها بهألل ا  ف هة وةيهألو تهأ  اتهتحاةر ي          (2

  املعبيأله اضألط ال  أل يفأل يف  و  تلألض  ادو ا امل  يا 

ف هههة  (واه فهههاةرثعمخهههج لههه  )وا ههه ا  وتهههأل و ( ب هههأل اضوو)ةمهههه تهههتا  املال ههها  (3

   ةرومتا اه  مأاالا
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 مصطلحات الدراسة:

 ) ( ا قتيألجأله ا تأاضنيا:

( ا قتيألجههههأله ا تأاضنيهههها با  ههههأل جموموةههههها    115ا  1999ادومههههاا  وضلههههع  )ا م ههههأل حما   

ا تطهههوااه وا هههتا اه ا هههت  هههب إقهههأا  أل يف تلموتهههأله وت هههألااه واجتأل هههأله امللمومهههت         

بوضههاا و سههت تسههتو    اجم ههي ا ههوظي حم ا هه ي    تالمهه ي ةههأل اضي ةمههه   ا  ت ههألت ي ا   

 ضس ي بأواا يف  ست  وةيا ا تلمي 

با  هههههأل: "جموموةههههها امللهههههألا  وامل هههههألااه    اجعاجميهههههأًل   ا قتيألجهههههأله ا تأاضنيههههها  وتلهههههع 

وا هههت  املعبيهههأله يف اضهههألط ال  هههأل وا جتأل هههأله املعتنطههها بألمل هههأل  ا  بوضههها ا هههت تال ض هههأل  

 اجم أل امل   ةهأل ضت ه  وا تطهوااه ا لموميها امللأللهعا       تألج ا تأاضب ةمي أل ب أ  تطوضع  

 يف جمأل  تعبيا ا ط ا" 

 )ب( تلألض  ادو ا امل  يا:

( تلألض  ادو ا امل  يا با  هأل " تمهك ا لنهألااه ا هت تشه       Hara, 2004, 83وضلع  )

إىل احلأ ال  ه تي ا   ألضأله املطموب   ي  أل  اعط تلهتا وضلته   ه ا احلهأ ال  هه      

  هههحم تهههال ي  املعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل  ةههها امل هههألااه ال اجميههها ا واجهههب توافع هههأل  هههأ     هههو  

 وظي ت أل يف املاللسا ا  بوضا )ا عو ا(" 

   ي تلعض  تلألض  ادو ا امل  يا مللموما ا عو ا  إجعاجميأل با  أل:

 املعبيأله اضألط ال  هأل    تتوافع يف ال ا  امل    "جموموةا تي املالشعاه ا ت ض ناحم 

 جا اةرتشأل  وت وميا ةأااه والهتلأا اه ال  هأل   ا ها ةألةها ال شهطا  و  ألاج هأل       تي 

 " ا ت ت وم ت أل ا  ألجموما يف  يئا تالشعاه 

 الكفايات املهنية:

(: با  هههأل ا   ألضهههأله ا وظي يههها ا هههت ض ناهههحم إ  متتم  هههأل  10ا2011وتلعف هههأل )إمسألةيههها ا

 ةمه  ةروما وجر  املعبيا تي تلألا  وت ألااه واجتأل أله مت   أل تي   ا  ةومم أل

 ا اه ا ههت ت ههو  ب ههأل املعبيهها ادةرسههألب   نألقثهها إجعاجميههأًل با  ههأل  مهها تههي ا   تلعف ههأل ا 

ال  ههأل  امل ههألااه وامللههألا  وا  ههيي ولههموةريأله ا  ألبيهها وا ههت   ههي تحاقعت ههأل تههي         

  حا  بطألةا املحاقعا ا ت  ةأه    ك  
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 منهج الدراسة وإجراءاته:

  ول حم ولألا وف  ادجعا اه ا تيا:اةتومأه ا أاالا ةمه امل    ا

تعاجلا ا أاالأله وا نموا ا ت ت ألو ت تو و  ا أاالا وةره  ك ا  تهب واملعاجه       (1

 املعتنطا ةو و  ا أاالاا ومل ك ادةأا  اد ألا ا  ععي  ا لموميا

أل    إةأا  ةألجموما ةلألض  ادو ا امل  يا  ا حاا  توافع أل  هأ    (2  ااملعبيهأله اضهألط ال  ه

امللههألض  ادههو ا امل  يهها ا لألمليههاا وال بيههأله واملعاجهه  ملاه ا  ههما     اىل ومل ههك بههأل عجو  

 عبيها اضهألط ال  هأل    ةعط ا  ألجموما ةمهه احمل ومهت  متاةرهأ تهي   وميت هأل مل      بألمللألض ا

 وتأ  ا تومأل  املالشعاه  موماأل ه امل ةرواا 

و  يف  ه عبيا اضهألط ال  هأل     أضأ ا قتيألجأله ا تأاضنيا ا حااتا مل التنأل اإةأا    (3

 تلألض  ادو ا امل  يا وا تاةرأ تي لأة أل و نألت أل وتي مت تطني  أل 

تعبيهأله  إةأا  بطألةا تحاقعا   متلع  ةمه واة  ال ا  امل   وةيألو تهأ  اتهتحام     (4

  م  ألضأله امل  يا يف  و  تلألض  ادو ا امل  يا    اضألط ال  أل 

 الدراسات والبحوث السابكة

  ههألم ا لأضههأ تههي ا أاالههأله وا نمههوا    بههوي وجههأ ا نمههت ا   إىل   بيههألهبههأل عجو  

ا و ض هههأًل  االهههأله ت ألو هههت املعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل ا هههت تت هههألو  تلهههألض  ادهههو ا امل  يههها  

و ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها يفههي ا ولههو   لههعط  ملعبيههأله اضههألط ال  ههأل  ا   ألضههأله امل  يهها 

  احلأل يا ت  أل ا أاالأله بايا ا تلع  ةمه اجتأل ألت أل وتواة  ا أاالا جبلض   

 :ملعبيأله اضألط ال  أل  ) (  ا أاالأله ا ت ت ألو ت ا قتيألجأله ا تأاضنيا  

املعبيهههأله اضهههألط  ( بل هههوا  املسهههالو يأله امل  يهههاFrankel ,1994 االههها "فعا  يههها" )-1

الهههههت أفت ا تلهههههع  ةمهههههه ا قتيألجهههههأله وا هههههت  (ا Ontarioيف  و  ضهههههو ) ال  هههههأل 

ا ا سههألب ا يفههيا و ةرههأه  تههألجم  ا أاالهها ةمههه   وميهها   ا تأاضنيههاا و وا ا هه ا ا  بوضهه 

 مت وميههها امل  يههها قتهههه   هههي  أضهههأ ا ههه ات         عبيهههأله ا تلهههع  ةمهههه اقتيألجهههأله امل  

ا ت ألتهها بههت  إقههأاايف  عبيههاا ممههأل ضههأةي ا ههأوا ا  بههوي  موم  يا تأاضنيهها امل أللههنا يفهه

أ فهعوا  وجه ت     هر ةرومهأل   االلعا وا عو ا لوا  ةرأل ت ا عو أله يف ا عض   و احل ع

 عبيههألهاحل وتيهها وا أللههاا وامل  ملعبيههأله اضههألط ال  ههأل  بههت ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها  

 قأضثأله ا تخعج وملواه ا  ا 
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( بل هوا  " االها  ميميها  حاقتيألجهأله     2000ممأول ةنأ ا عقيي )ا   االا ادل عي-2

 يههاا تأاضن ألجههألهتيقبي ههت ا أاالهها     ةرثههع ا  ال  ههأل " املعبيههأله اضههألطا تأاضنيهها 

 هههحم   شهههطا ا   هههو  املسهههعقياا ولههه        اضهههألط ال  هههأل  املعبيهههأله يف  هههأ    إحلألقهههأًل

ا ولههألجماا وإ تههألج   لههألب ال  ههأل ا وتههي  ههي احلألجههأله إىل: ةري يهها ت  يهه  ال شههطا          

 وامل أل يي يف اضألط ال  أل ا والتخأا  احلأللوب وولألجما ا ت أل  

بل ههوا  "ا قتيألجههأله  ( 2005)الههألاا  ااحلومههأل يجنههألل ةنههأ ا ههعقيي و  ا رومههأ  االهها-3

ا تأاضنيهها ملعبيههأله اضههألط ال  ههأل  تههي وج هها  عههع  املعبيههأله واملههأضعاه يف تأض هها تلههد   

 ههأفت إىل ا تلههع  ةمههه ا  ههعوا ادق ههألجميا بههت  ت ههأضعاه      وبألدوم واضهها ا يوم يهها"  

أًل  مومال هههها وا هههه ا لههههملعبيههههأله واملههههأضعاه ا عضههههألط  حاقتيألجههههأله ا تأاضنيهههها يفههههي تنا

  لههتنأل ا   يهه  ا قتيألجههأله ا ههت رطت ههأل    ا أاالهها  إىل  وا تههأاضب اوةههأ  م ههت 

تثمت قألجا تأاضنيا تمما ملعبيأله ا عضألط  بإ أل  املعبيأله واملهأضعاه ةمهه ا هتحا     

و هه ات ي وتسههتو  تههأاضن يا و  توجههأ فههعوا إق ههألجميا بههت  ت ههأضعاه        تههال حات ي

 وا تأاضب  املعبيأله واملأضعاه تنألةأًل ملتا اه ا أاالا املال ا وا  ا

اضهههألط  ملعبنهههأله أضهههأ احلألجهههأله ا تأاضنيههها  ( بل هههوا " 2009ت هههه ) ا االههها ا لهههوا   -4

 تمأضهأ احلألجهأله ا تأاضنيها    للت ا أاالا  ال  أل     أل  ا أتا يف جمأل  امل   "ا

اضهههألط ال  هههأل  ة و هههأله ة أللهههع املههه    املختم ههها و هههحم :       عبيهههأله   هههأل  ا أتههها مل 

اضههألط  تعبيهأله ا تلميوميهاا وا ت ههوضيا و مهت ا أاالهها   ال هأا ا احملتهو ا وا هه اه   

 تهألجم  ا أاالها ةمهه     ا ةرومأل و  ت مياوا ال  أل  ا حاتحم ضلوممي يف تأااو ق وتيا 

اضهههألط ال  هههأل  ا ةمهههه ا هههتحا  تهههال حات ي ا  بوضههها       تعبيهههألهوجهههو  ات هههألا يف راا   

ا و  ميهها( )ق وتيهه وج سيألت ي)لههلو ضا او رهه  لههلو ضا(ا بألد ههألفا إىل  ههو  املأالهها 

ومل ههك  لههأ  وجههو   اقههو  تههأ  احلألجهها  متههأاضب يف  يهه  رههألوا ا أاالهها الابلهها   

ه اضهههألط ال  هههأل  يف  يههه   تعبيهههألفهههعوا ملاه    ههها إق هههألجميا بهههت تتولهههطأله راا    

 رألوا ا أاالا 

بع ههألت  تههأاض  ت هه ل ملعبيههأله اضههألط     ( بل ههوا :  2010 االهها ا دبيههأيا  ههوا  ةمههحم)   -5

 هههأفت ا أاالههها إىل  و ا يف  هههو  اقتيألجهههألت ي ا تأاضنيهههاا  ال  هههأل  باتأل ههها ا لأللهههوم 

اضهههألط ال  هههأل  يف ا هههيومي يف  هههو  اقتيألجهههألت ي    عبيهههألهت هههوميي بع هههألت  تهههأاض  مل 
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ا تأاضنيهههاا وةهههأ الهههتخأتت ا أاالههها املههه    ا ولههه حم وةرأل هههت ا أاالههها ةنهههألاا ةهههي      

وت و ههت ةي هها ا أاالهها تههي      (جمههأل ها5( اقتيألجههأًل تواةههأًل ةمههه )   46 ههومت)  الههتنأل ا

( اقتيألجهههأًل  ألتهههأًل 34اضهههألط ال  هههأل  واملوج هههأله اوةهههأ تولهههمت ا أاالههها إىل) عبيهههألهت

ت ههأا جمهأل  ا ولهألجما ا تلميوميهها ةألجمومها ا قتيألجهأله  ههأ       ( اقتيألجهأًل تتولهطأًلا  12و)

ضميههر  جمههأل  ا تخطههية ا يههوتحما  اوات  ههت ا لي هها يف تعتيههب بههألةحم ا ههأل ها    عبيههألهامل

جمهههأل  ا ت هههوضيا ةرومهههأل   وللهههأل يب ضميهههر وا طعاجمههه  وا  جمهههأل  ا تخطهههية  متهههأاضجا  

( بهههت 05 0 ظ هههعه ا  تهههألجم  ةهههأ  وجهههو  فهههعوا ملهههتا  ا ههه ا ة هههأ تسهههتو     ههها)       

ةرومأل  عجت ا أاالا بن أل  بع هألت  ت ه ل    واملوج ألها عبيألهتتولطأله التاألبأله امل

 اضألط ال  أل   عبيألهمل

ةرههأل  اضههألط ال  ههأل  رهه  تعبيههأله  سههت ت  تههي ا أاالههأله ا سههألب ا    واةهه  إةههأا   و

 تمنيهها املتطمنههأله ا  بوضهها امللأللههعا وملواج هها ا تمههأضأله ا ههت  ههية ةسههت نا التهها        

وقألجهألت ي ا تأاضنيها يف    عبيهأله ا لعبياا و   تلعي ا أاالأله ةرأل ت ت هي بأاالها واةه  امل   

تهههي  ههه ج ا أاالهههأله يف  أضهههأ ا قتيألجهههأله     اا نألقثههه الهههت أل هو  هههأ     هههأل  ا أتههها ا 

  ملعبيأله ا عو اا تأاضنيا 

 : )ب(ا أاالأله وا نموا ا سألب ا ا ت ت ألو ت ا   ألضأله امل  يا

بل ههوا : ا   ألضههأله اللأللههيا ملعبيههأله      (2005 شههأل ) لههميومأل  ورههعابا    االهها املههدضي ا -1

 هأفت ا أاالها   و اضألط ال  أل  ةمألفعأله رهدا تهي وج ها  عهع تهأضعاه ا عضهألط      

فعهههأله رهههدا اوةهههأ   إىل  أضهههأ ا   ألضهههأله اللأللهههيا ملعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل  ةمأل    

 ظ هههعه  تهههألجم  ا أاالههها   او( تهههأضعا تهههي تهههأضعاه ا عضهههألط    120 ن هههت ال اا ةمهههه) 

ق ههو   يهه  ا   ألضههأله ةمههه  سههنا تئوضهها ةأل يهها ممههأل ضالةرههأ   وميت ههأل  ههأ  ةي هها    

 اجهها تههي ا  تومههأل  تههي     هةرومههأل ق هها جمههأل  ا   ألضههأله ادسههوميا اةمهه      ا أاالههاا

وجههأل  ا ههأل  ا   ألضههأله   ا ا ثأل يههااوجههأل  جمههأل  ا   ألضههأله امل  يهها يف املعتنهه    املههأضعاها

 جأل  جمأل  ا   ألضأله امللعفيا ا ل ميا يف املعتنا ا عابلا و ا   لأل يا وا لأل  ياا

 عبيههأله( بل ههوا :    ألضههأله ا تأاضسههيا ا حااتهها مل 2005حيههحم قسههت)  االهها ابههو قههعبا  -2

اضهههألط ال  هههأل  يف  هههو  توج هههأله امل هههأل   احلأضثههها ملعقمههها ا ط و ههها املن هههعا يف        

ه اضهألط  عبيهأل  أفت إىل إةأا  ةألجموما بأل   ألضأله ا تأاضسهيا ا حااتها مل   ط ا ةومأل الم
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ال  هههأل  يف  هههو  توج هههأله امل هههأل   احلأضثههها ملعقمههها ا ط و ههها املن هههعا يف لهههمط ا    

احل هوتحم وا هألص يف    وتأضعا ضلوممي يف ا  طهألةت  تعبيا(48ةومأل ا وت أضع  ةرا )

و ظ هعه   ا  ا ه ا واملال هاا  وفه  تهت   ملهأ  قهألجت ي يفه ج ا   ألضهألها     و ضا تسه ة 

ه اضههألط ال  ههأل  املأللهها دوميهه  ا   ألضههأله ا تأاضسههيا  عبيههأل تههألجم  ا أاالهها قألجهها ت

أله ا تأاضسههيا ا حااتهها ضههامل  قهها بألد ههألفا إىل  وا املال هها ا لمومههحم يف  أضههأ ا   أل

ملعبيههههأله اضههههألط ال  ههههأل  وا ت ههههأل  ا ههههع ا وظي هههها يف ت ههههأضع ا   ألضههههأله ا حااتهههها         

  عبيأله موم

ا   ألضههأله ا شخ ههيا وال اجميهها  (بل ههوا :2007ةههن  ةنههأاخ ور ههعو ) الهها ايفههو حما ا -3

 أضههأ  إىل ههأفت ا أاالهها   االلأللههيا ا حااتهها مللمومهها اضههألط ال  ههأل  يف ا  وضههت   

 ا   ألضأله ا شخ يا وال اجميا اللألليا ا حااتا مللمومها اضهألط ال  هأل  يف ا  وضهتا    

ةرلي ا  مأاالها وتلعفها ا لحاةها بهت     (تلموما 66 أ  )  ألوا تلع  ةمه تأ  توافع

 اوالههههتخأتت ا أاالههههاتههههتا اه ا أاالهههها)ا  ا وامل ط هههها ا تلميوميهههها واملال هههها(  

و ظ ههعه  تههألجم  ا أاالهها ق ههو  ا   ألضههأله ا شخ ههيا و ال اجميهها    ابطألةهها تحاقعهها  

ةرومههأل  ظ ههعه ا  تههألجم   اةمههه ت ههأضعاه ةأل يهها تالةرههأ   وميت ههأل  ملومهها تهه  ال  ههأل     

يف  ا ن هههأل واضوواملال هها  م ههأل     تنلههأًل مل ط هها ا تلميوميهها ا    وجههو  فههعوا ملاه    هها   

 واملههتا اه  تسههتو  ممألالههت ي  م  ألضههأله ا شخ ههياا إتههأل فيومههأل ضتلمهه  بأل   ألضههأله       

 فحا توجأ  ي فعوا  ال ع 

(بل وا  ت وضي ا   أل اه ال اجميا ملعبيهأله اضهألط   2006قمومحم ةمحم ) ا االا ا شينأل حم  -4

ا تلمهيي ادبهأاةحما    هاله اتيايأل  هو  رهأ اه    ال  أل  ال ميا يف تأض ا تلهد يف 

 ههههأفت ا أاالههههها  ا تلهههههع  ةمهههههه  ةرثهههههع ا   هههههأل اه ال اجميههههها  شهههههيوةأًل   او  اجههههها  

مأاالهههها يفهههه ج ا   ههههأل اه    ههههأل  ةيههههألت ي بهههها اجم ي    لي هههها ةر(  تعبيهههها 24ممألالهههها)

ا تأاضسهيا   اللهأل يب ا تلميومحم يف جمأل  )ا تخطية وت عهيي وا اا ا  ه  وت  يه     

جتومألةحم وا توالا اد سأل حم وا ت وضي ا تلميومهحم(يف ا هيومي ا وتهي   هي     وا ت ألةا ا 

ا   هأل اه املتهوفعا يف   ا  املعبيهأله وامللتومهأا        ا  تألجم  ا ت تولهمت إ ي هأل ا أاالها    

ضميهر جمهأل     ةمه ال اتيايأله ا تلميي ادبأاةحم ةرأل هت ةر هأل اه جمهأل  ا ت هوضيا    
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لههأل يب ا تأاضسههيا وا ت ألةهها  ههي لههامت ا   ههأل اه يف جمههأل  ت  يهه  ال  ا تخطههيةا

 ا جتومألةحم وا توالا اد سأل حم  اخن أل أًل يف ا توافع ةمه ا توا حم 

 اضههههألط مللمومههههأله ا  بوضهههها املومألالههههأله ( بل ههههوا  ت ههههوضي2011 الههههر ا لسهههها اجههههدا ) -5

 ت ههأضعاه بههت ا  ههعوا ةمههه ا تلههع ا إىل ا أاالهها  ههأفت امل ههحاا تأض هها يف ال  ههأل 

 ا أتها  وله واه  وا تخ ه   ا لمومهحم  املال ها  تثها  املهتا اه  بلهض  حبسهب  املعبيأله

 ت و هها املحاقعهها بطألةهها يف ا أاالهها   اا متثمههت ا تمميمههحم ا ولهه حم املهه    وبإتنههأل 

   تي

(  20)  تههي ت و هها ةي هها ةمههه ال اا و ن ههت جمههأل ه  ابلهها ةمههه تواةهها ف ههعا(  56) 

 جمتومهه  تههي ة ههأًا ا تيألا ههأل متا  امل ههحا ةأض هها احل وتيهها ال  ههأل  اضههألط تههي تعبيهها

 ق ههعتوها رألفعهها لههألقا يف احل وتيهها ال  ههأل  اضههألط تعبيههأله يف املتومثهها ا أاالهها

 احل وتيهههها ال  ههههأل  اضههههألط تعبيههههأله   ا  تسههههتو    :  ةههههي ا أاالهههها  تههههألجم  وةرشهههه ت

 توجههأ     ههر ةرومههأل% ( ا  79)  بماههت قيههت تتولههطا امل ههحا تأض هها يف ا  بوضهها  مومومألالههأله

ا  ا لمومهحم   مومال ها   مومعبيأله تلد  ا  بوضا  مومومألالأله ا أ  ا إق ألجميا    ا ملاه فعوا

    ا أتا ول واها  وا تخ  

ا أاالههأله وا نمههوا ا سههألب ا ا ههت ت ألو ههت ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها وا   ألضههأله    )جههه( 

 امل  يا يف  و  تلألض  ادو ا امل  يا مللمومأله ا عو ا:

 ل  ت وميهها ا   ألضههأله   ( بل ههوا  بع ههألت  ت هه  2010ا شههعال اةههأ )  ا االهها إمسألةيهها  -1

امل  يا ا حااتا ملعبيأله اضألط ال  أل  بألدوم واضا ا يوم يا يف  و  تلهألض  ا ةتومهأل    

 أفت ا أاالا  ن أل  بع ألت   ت وميها ا   ألضهأله امل  يها ا حااتها ملعبيهأله اضهألط        :امل   

ال  هههأل  بألدوم واضههها ا يوم يههها يف  هههو  تلهههألض  ا ةتومهههأل  امل ههه  او تم ههه   هههأ         

ةر ألضا ت  يا تواةا ةمه مثأل يها تلهألض     82اشتوممت ةمه  التنأل امت إةأا  ا أاالا 

( تهي ا ه ا    5( تي  ة أل   يئا ا تأاضج يف ادألتلأله ا يوم يا ا و)30وواةت ةمه )

تهههي تعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل    4ا  بهههوضت يف تعةرهههد ا تطهههوضع ا  بهههوي ب ههه لأل   و) 

اجهها   وميهها ا   ألضههأله امل  يهها ا ههت قههو     اا  ههي(تههي املههوج ت ا  بههوضت مللعفهها 6و)

 يههه   إ وةهههأ  ظ هههعه  تهههألجم  ا أاالههها :  ةمهههه ت يهههألو مخأللهههحما  لهههتنأل ااقتوت هههأل 

ا   ألضأله امل  يا ا حااتا ملعبيأله اضهألط ال  هأل  ةهأ ق  هت  اجها   وميها ةأل يها جهأًا         
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%(ا ويف 44 92-100( وب سههنا تئوضهها تعاوقههت بههت)  6 4-5) تعاوقههت تتولههط أل بههت 

 أل  ا   ألت  امل  ل  ت وميها ا   ألضهأله امل  يها ا حااتها ملعبيهأله اضهألط        و  مل ك مت ب

(   هأا   8ال  أل  يف ادوم واضا ا يوم يا ت ومي ا   ألت  يف لواتر ا   ألجميها ةمهه )  

 (تو ههوةأًل  م  ههألت  امل هه لا  44(  ههأفأًل ت  ههيميأًل تواةههر ةمههه)  44ةألتهها  م  ههألت  و) 

  ههألت  امل هه ل  و أضههأ تتطمنههأله   (لههألةا ومت  أضههأ فلأل يهها ا   84(ت ههع ا و)114و)

  ومأل    ي  ا   ألت  امل  ل  

ت وميهها  ت هه ل بل ههوا  بع ههألت  (:2006ممههأول ةنههأ ا ههعقيي)  االهها ادل ههعياجههأل ه – 2

اضألط ال  أل  يف  و  ا واة  ا  لمحم  ه ات  ا  بيها امل  يها املتألقها      عبيألهامل  يا مل

تعبيهأله   ل    هألت  ت وميها امل  يها    و أفت ا أاالا إىل و   ت وا ت  ايفي يف ت ع

 ابيها امل  يها املتألقها يفهي يف ت هع     ضألط ال  أل  يف  و  ا واة  ا  لمهحم  ه ات  ا    ا

وةرأل ههت   اا ا أاالهها ةنههألاا ةههي  وةههأ الههتخأتت ا أاالهها املهه    ا ولهه حم ا تمميمههحما 

(ةنههألاا ا 50) ت و هها تههي رههواضت ت ههأاج  ههت  ابلهها إبلههأل  اجميسههيا ةاومههو    الههتنأل ا

( تلموماا وتهي ا  تهألجم  ا هت  عجهت ب هأل ا أاالهاا وجهو         170ةأ بمات ةي ا ا أاالا)و

وا هعوج بت هوا    ة وا يف بعات  ا تأاضب امل أتها مللمومأله)تعبيهأله( اضهألط ال  هأل ا    

 ( جأل نأًل 14ت  ل ت ألو  )

 McDaniel , Isaac , Brooksا ا وبهعوةرجا و هألت " )  ألا والهم  ةهأل  "ت هأا يا    -3

and Hatch , 2002        بأاالها تسهميا الهت أفت ا تلهع  ةمهه  اا  ملعبيهأله اضهألط )

ال  ههأل  واقتيألجههألت ي ا تأاضنيهها تههي  ههحا  تلههألض  ادههو ا امل  يهها ا ههت و ههلت أل         

)ةي ههها  املعبيهههأله(  ومت الهههأ  اا  NAEYCايفيئههها ا  وتيههها   بيههها ا ط و ههها املن هههعا ) 

ت ي ا تأاضنيها  تيألجهأل ا أاالا( يف  حاا او أله ق وتيها قهو   ه ات ي امليأا يها واق    

 ا اه امل  يا ملعبيأله اضألط ال  أل   وتولمت  تألجم  ا أاالها اىل  وتأ  ااتنأل  أل بأل 

يف تعقمها ا عو ها وا  ه و      املعبيألهةألجموما تي امل  قأله ا تأاضنيا  تطوضع   ا اه 

 ا ثحا ا الوىل ا بتأاجميا 

عبيههأله اضههألط مل  يهها ملامللههألض  ا بل ههوا  ( بأاالههاKauerz , 2005ةألتههت "ةرههألضعا" )-4

ت ألا هها ا سيأللههأله ا  بوضهها يف ا عو ههألها  الههت أفت او يف و ضههأله  تعض يهها ال  ههأل   

وامللههألض  امل  يهها ملعبيههأله اضههألط ال  ههأل  يف لههت و ضههأله  تعض يهها و ههحم: ةرأل ي وا يههألا  
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ةر سههألوا تألاضحا ههأا تألالألةرولههتجا ةرألاو ي ههألا  و يههو   ههي ةألتههت ا نألقثهها بو هه         

يها تشهه ةرا ت أللهب ا لومهها ا  بهوي يف ا عو ههأله  مو ضهأله ا سههتا     ت هوا مللههألض  ت   

وت أللهههب تطملهههأله و ومهههول  ههه ج ا و ضههها  تم يههه  جهههو ا ا عو هههأله  و  هههأ ت هههوم ت      

 :  حمتأل ضاتامللألض  امل  يا ملعبيأله اضألط ال  أل  املش ةرا  مو ضأله ا ست 

  ت عيي بيئا تلمي ا ط ا  

  عطية بعات  ا عو ا  = 

 ط اال اتيايأله تلمي ا    

 ت  و وجيأل ا تلميي يف ا عو أله   

 ت وضي تلمي ومنو ا ط ا     

     ا تلألو  ت   بأل  ال  أل  ورأااا ا عو ا وا دتحا 

و  هأ  ولهت ا نألقثها بت وميها  ه ج ال ا  امل  يهها مللمومهأله ا عو ها تهي  هحا  ا هه ات           

 ا تأاضنيا ا  ألجموما ةمه امللألض  امل  يا 

ا سههألب ا ا ات هه       ههألم  ههعواا  لههتخأا     تههي  ههحا  ةههعط ا أاالههأله وا نمههوا    

عبيههأله اضههألط ال  ههأل     ههأل  ا أتهها     تتلههألض  ادههو ا امل  يهها يف تطههوضع بههعات  تههأاضب    

تههي  هه ج ا أاالههأله يف ا تلههع  ةمههه تلههألض     مت ا لههت أل ا و  ههأ  ا تطههوضع   اجم ههي امل هه  

 ا و أضههأ عبيههأله اضههألط ال  ههأل  تادههو ا امل  يهها املسههتخأتا يف تطههوضع بههعات  تههأاضب      

 احملألوا ا عجميسيا املت وم ا يف   ج امللألض  

 عبيهأله  ست ت  تي ا أاالأله ا سألب ا    تلعي ا أاالأله ةرأل هت ت هي بأاالها واةه  امل    

تههي  هه ج ا أاالههأله يف   اا نألقثهه هو  ههأ الههت أل  وقألجههألت ي ا تأاضنيهها يف    ههأل  ا أتهها ا 

عبيهأله اضهألط ال  هأل     تات   أضأ ا قتيألجأله ا تأاضنيا ا واجب تعاةألت أل  تطهوضع بهع  

 و أضأ تلألض  ادو ا  امل  يا 
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 اإلجراءات امليدانية للدراسة:

  إلجألبا ةمه  لئما ا أاالا مت اعألمل ادجعا اه ا تيا:

  أضأ جمتوم  وةي ا ا أاالا:  و :

اضهههألط ال  هههأل  احل وتيههها يف تأض ههها  تعبيهههأله ت هههو  جمتومههه  ا أاالههها تهههي  يههه   

بي ومهأل   تعبيا تواةهأله ةمهه اضهألط ال  هأل  يف تأض ها امل هحاا      ( 110) غ ةأ  يامل حاا وا نأل 

 تعبيههأله اضههألط ال  ههأل  ت و ههت ةي هها ا أاالهها تههي مخسهها و ابلههو  تعبيهها  لأللههيا تههي      

 ملههههأل   تهههي جمتومهههه  ا أاالههها  % (  41) راحل وتيههها يف تأض ههها امل ههههحاا وضشههه ا ةههههأل  سهههنت    

   (2012-2011ا أاالحم)

 تعبيأله  اضألط ال  أل 
 ي   ا اةا تي  أض

 مخج ل واه

 أض ي   ا مخج 

 ل واه فاةرثع

 28 17 ب أل واضوو أض ي تال ا 

 17 28 ا ن أل واضوو  تأل  و أض ي تال ا 

 

   واه ا أاالا:إةأا   أل يأل: 

بلأ ا  حا  ةمه ا لأضأ تي ا أاالأله وا نموا بألد ألفا  مومشعوةأله واملعاجه  ملاه  

 ال واه ا تيا:التخأتت    ا أاالا ا لحاةا ب  ا املو و  و  تم ي    أا

 تعبيههأله اضههألط ال  ههأل : ةألجمومهها تلههألض  ادههو ا امل  يهها ا ههحاا  توافع ههأل  ههأ    إةههأا   -1

ا ههه ي الهههت أ   أضهههأ تلهههألض     إلجألبهها ةمهههه ا سهههالا  الو  تهههي  لهههئما ا أاالههها 

تعبيهأله اضهألط ال  هأل  يف تأض ها امل هحاا ةألتهت       امل  يها ا هحاا  توافع هأل  هأ      ادو ا 

تعبيهأله  ةألجموما تنأجميا ةلألض  ادو ا امل  يا ا حاا  توافع هأل  هأ    ألقثا بألدةأا  ا ن

اضهههألط ال  هههأل  بأل لهههتلأل ا بألل بيهههأله وا أاالهههأله ا سهههألب ا اوبلهههض املشهههعوةأله         

ت هوم ت   ا لألمليا  ا ت ا تومت بو   تلهألض  ادهو ا امل  يها ملعبيها اضهألط ال  هأل ا      

ومت  ا تلههألض   لأللههيا  ماههو ا امل  يههاا ( تالشههع   اجمههحم ت ههأاج  ههت لههنل 70ا  ألجمومهها )

ةع هه أل ةمههه مثأل يهها تههي ا هه ا  يف ا  بيهها وت ههأل   واضههألط ال  ههأل   لههتطحا     

ومت قسألب ت أضع ةرها تالشهع   اجمهحم    ملعبيأله اضألط ال  أل  يف تأ    ومي أل   اا  ي

تتولهههههة  -تهههههي املالشهههههعاه ال اجميههههها  ماهههههو ا امل  يههههها بههههههثحا ا تسهههههتوضأله )ت هههههي 
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لهه ع( ا وةههأ    - اجهها  -وت ههأضع ةرهها ت  ههأل بههه )  اجههتت      رهه  ت ههي(  -ال وميهها 

%(ا ةرومههأل مت تلههأضا  75الههتنلأ ه ةشههع تالشههعاه ةههأاه  اجهها   وميت ههأل باةهها تههي )     

وبههه  ك  % (تهههي احمل ومهههت ا70لهههيألرا و تههه  مخسههها تالشهههعاه  ب هههأل  ةمهههه ات هههألا ) 

( تالشههعات ت ههأاج  ههت لههنلا   60 لههنمت  ةألجمومهها امللههألض  يف لههواتر ا   ألجميهها ت ههي )  

 لألليا و حم ةرتأل حم:  تلألض   

 اةأل   املالشعاه 

 ال اجميا

ةأ  املالشعاه ال اجميا 

 ا ت ضت وم  أل املليألا
 املليألا

اةي 

 املليألا

 1 عطية بعات  ا عو ا  9 1-9

 2 إةأا  وت عيي رتو  ال شطا  11 10-20

 3   ا ا عو ا تلمي ال اتيايأله  9 21-29

 4 بيئا تلمي ا ط ا وت عيي    ااا  10 30-39

 5 ا ولألجمة ا تلميوميا امل أل ا والتخأا   8 40-47

 6 ا ط ا  ومنو ت وضي تلمي 7 48-54

 7 ا عو ا تعبيا   ا ت  يا  6 55-60
 

يف  هههو  ملعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل   تمأضهههأ ا قتيألجهههأله ا تأاضنيههها  الهههتنأل ا  ةهههأا -2

 : تلألض  ادو ا امل  يا

 أضهأ ا قتيألجهأله   لها ا ه ي الهت أ      إلجألبا ةمه ا سالا  ا ثهأل حم تهي  لهئما ا أاا   

( 60)  لهتنأل ا ت هوم ت   ايف  و  تلألض  ادو ا امل  يها ملعبيأله اضألط ال  أل  ا تأاضنيا 

ب ههأا تلهه  ةههي ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها  مت و ههل أل يف لههنلا رههألوا  ههحم تلههألض  ادههو ا       

مت  أضههأ ا قتيألجههأله    ا لههتنأل ا ت  يهها ا عجميسهها   سهه ألا  متاةرههأ تههي لههأا و نههأله       

وتهههأ   ت ألةع ههه أل ةمهههه  ههه ا  يف ا  بيههها وةمهههي ا ههه  جا ومل هههك  تم ههه  تهههي لهههحاقي 

وتحاقعههألت ي ةههأ ت لههيألرا   وب ههأل  ةمههه  اا  احمل ومههت  ا تومألجم ههأل  موماههأل ه ا ههت متثمههرا 

ومت  تعبيههأله (10تطني  ههأل ةمههه ) والههتخأ   نههأله ا لههت عاا قيههت  مت    ا  بلههض ا   ههعاه 

ةت اومت الهتخأا  تلأل  ها ا اتنهألط ب لهو      إةأل ا تطني  أل ةمي ي تعا   ع  بلهأ  لهنو  

  أضههههأ الهههتنأل ا اقتههههوه (ا و90 0قيهههت بمههههغ تلألتههها ا ثنهههأله)    حلسهههألب تلألتههها ا ثنههههألها  

( ب هههأا يف  هههو  تلهههألض  ادهههو ا   60ا قتيألجهههأله ا تأاضنيههها يف لهههوات أل ا   ألجميههها ةمهههه )   
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 -قيههت و هه   تههأل  ةرهها اقتيههألج تههأاض  ةههأ  تههي ا لههتاألبأله  ههحم )ةرههن ا          اامل  يهها

 أضهههأ  اجههها   املعبيهههأله   قتهههألج ا تهههأاضب ةمي هههأل(ا و مهههب تهههي    -ةميمههها -لهههطاتتو

                   متثهههههها اقتيألج ههههههأل ا تههههههأاض  اقتيألج ههههههأل بو هههههه  ةحاتهههههها لهههههه   تههههههأل  ا أاجهههههها ا ههههههت  

(3-2-1-0) 

ملعبيهههأله امل ههه   ال ا   ألضههأله  بطألةههها تحاقعهها  متلهههع  ةمهههه واةهه  احلهههأل حم     ةههأا   -3

 إلجألبهها ةمههه ا سههالا  ا ثأل ههت تههي   ا :ادههو ا امل  يهها يف  ههو  تلههألض   اضههألط ال  ههأل   

 لئما ا أاالا ا  ي الت أ  تلعفا تأ  اتهتحام تعبيهأله اضهألط ال  هأل     ألضهأله      

قيههت مت لههيألرا ت ههع اه ا نطألةهها يف    ال ا  امل هه  يف  ههو  تلههألض  ادههو ا امل  يهها ا   

  سهه أل (   اً  ت  يههأًل ت ههأاج  ههت لههنلا رههألوا  ههحم  60لههواا لههموةريا  تشههوما ةمههه )

 تم يه   تهي لهأا بطألةها املحاقعها ةألتهت ا نألقثها بلع ه أل         تلألض  ادو ا امل  ياا 

والهههتخأتت  سهههنا ا ت هههألا   هههوبع حلسهههألب  نهههأله بطألةههها املحاقعههها    ةمهههه احمل ومهههت 

( 88 0قيههت بماههت  سههنا )ا ت ألا(ا ثنههأله بههه )    اتعبيههأله( 10امل هه   ههه)  ال ا ةر ألضههأله 

بطألةها املحاقعها يف لهوات أل     اشتوممت اتطني  ةألبما  م املحاقعا وب  ك ت و  بطألةا

–وو هه   تههأل  ةرهها   ا  ت هه  تسههتو  ال ا  )جيههأ      ا(   ا  ت  يههأًل 60ا   ألجميهها ةمههه) 

 (ا  0-1-2) قيت واةت  اجأله ةمه ا توا حم ةميا( -تتولة 

  اجا     (120=2×60وب  ا ت ن  ا أاجا ا   ألجميا  ةرتسألب ال ا  امل   و حم )

 امل   ا  محم ةرتأل حم :  مت  أضأ تستو  ال ا 

 (  120-80املستو  ال ا  اديأ= )

 (ا  80-40وتستو  ال ا  املتولة=)

 ( 40-واملستو  ا  لي =)ل ع
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 :نتائج الدراسة

يف  ههو  تلههألض  ادههو ا  املعبيههأله اضههألط ال  ههأل   تمأضههأ ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها  -1

 احملهألوا ا سهنلا ا هت    امل  ياا مت قسألب تتولطأله الهتاألبأله جموموةها ا أاالها يف   

وتعتين هأل  موةهو  ةمهه   وميت هأل وادهأو        اا قتيألجهأله ا تأاضنيها   التنأل ا مت أل 

 ضو   مل ك :(3اةي ) ا تأل حم 

 امللألض   
ه
طأل
ل
تو
امل

 

 10×املتولطأله

ةأ  ف عاه 

 ا أل 

تعتيب 

 اجا 

 ا قتيألج

 3 64 26 98 23 عطية بعات  تلمي   ا ا عو ا 1

 6 03 25 53 27 و  ال شطاإةأا  وت عيي رت 2

 5 80 25 22 23  تلمي    ا ا عو ا  ال اتيايأله 3

 7 73 24 73 24 بيئا ا تلمي  وت عيي إ ااا 4

 4 35 26 08 21 ا ولألجمة ا تلميوميا امل أل ا و التخأا   5

 2 73 26 71 18   ا ا عو ا ومنو ت وضي تلمي 6

 1 28 27 69 16 تعبيا   ا ا عو ات  يا  7
 

يف امللمومهأله  وجو  اقتيألجأله تأاضنيا ةأل يها  هأ     (3اةي ) ضت   تي ادأو  ا سألب  

عطهههية بهههعات   و ا ط هههاا ومنهههو ملعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل  وت هههوضي تلمهههي ت  يههها جمهههأل  

إ  هأل  ا ت  يه  ا لوممهحم  مه ات      عبيهأله  املا عو ا وةهأ ضلهد  إىل ا  هلوبأله ا هت تواج هر      

ةمهه ا  تنهألا    املعبيهأله واةتومهأل    اعبيهأله املةميهر  وةأ  وجو  إ هألا توقهأ  مخطهة تسهت أ     

 ضهههألطا ععبيهههأله ملف هههة يف ت هههوضي ال  هههأل  بألد هههألفا إىل ا  عهههعا ا  هههي ا    تم هههيمحما

  ف وميا امللألض  ال ع  يف ا لومميا ا تلميوميا  
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ةمههه ت ههأضع   ال  ههأل      ههع تههتا  ةههأ  لهه واه ا هه ا يف جمههأل  ا لومهها يف اضههألط        -2

 نيا:ا قتيألجأله ا تأاض

"  توجهههأ فهههعوا  ا ههها      هههر ا هههت تههه   ةمهههه  الوىل   متاةرهههأ تهههي لهههما ا  ع هههيا    

 اضهألط وفه  تهتا  ا ه ا     عاملعبيهأله ا إق ألجميأل يف ت أضع ا قتيألجهأله ا تأاضنيها بهت    

ا حاتههحم  ههأض ي   مومعبيههأله مت قسههألب ةيومهها )ه( موم ألا هها بههت ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها    

حم  ههأض ي  هه ا مخههج لهه واه فههاةرثع   ا حاتهه واملعبيههأله هه ا  ةهها تههي مخههج لهه واه   

 ( 4اةي)ضو   مل ك ادأو  

تعبيههأله اضههألط ال  ههأل  تلههد     (ضو هه  ةههيي)ه(  أ  هها ا  ههعا بههت     4ادههأو  اةههي ) 

 ا يف ت ههأضع ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها يف ةرهها تليههألا تههي تلههألض  ادههو ا       ملههتا  ا هه 

 امل  يا اللألليا 

 ا أل ه

 ا اعا  املليألاي املتولة احلسألبحم

  تنألاا

 ه

تستو  

 ا أ  ا

اةا تي 

مخج 

 ل واه

 ةرثع تي 

مخج 

 ل واه

اةا تي 

مخج 

 ل واه

 ةرثع تي 

مخج 

 ل واه

 610 3 850 2 11 24 87 23 ا تخطية بعات  ا عو ا
212 

- 

836  

 ر   ا ا

إةهههههههأا  وت عهههههههيي رتهههههههو   

 ال شطا
28 87 28 00 2 722 4 361 319  

754  

 ر   ا ا

تلمهههههي   ههههها  الههههه اتيايأله

  عو ا ا
23 25 23 23 2 058 3 362 0102 

901  

 ر   ا ا

  125 987 3 338 3 83 24 00 25 إ ااا بيئا ا تلمي
903  

 ر   ا ا

ولهألجمة  امل أل ا وا التخأا  

 تلميوميا
21 13 20 96 2 73 2 13 0 653 

0324 

 ر   ا ا

 ا ط اومنو ت وضي تلمي 
19 62

5 
18 552 2 326 3 351 1 20 

248  

 ر   ا ا

 ا عو ا تعبيا   ا ت  يا 
17 02

9 
16 678 2 305 2 251 2 00 

803  

 ر   ا ا
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ةههأ  وجههو  فههعوا  ا هها إق ههألجميأًل ة ههأ تسههتو        (4اةههي ) ضت هه  تههي ادههأو  ا سههألب   

وضلهد  مل هك إىل    يف  ي تليألا تي امللألض  ا سنلا اوب  ك ةنمت  م ع يا  ا ثأل ياا 01 0

  وي ا هتحا    ات ي) ه ا مخهج له واه      متأاضب ةمه اري ت تعبيأله ا عضألطقألجا 

ومل هك   ا( ةمه ةرا ا ن و  ا ت ت وم ت أل امللألض  ا سنلا ا واا  ملةرع أل يف  لتنأل  ةرثع

 هه ج  تالةرههأو  متلههع  ةمههه ادأضههأ يف جمههأل  تعبيهها ا ط هها وتطههوضع ال ا  امل هه  يفههيا    

 ( 209(ا)ا لو ا2005(و)رومأ وةأل يا(frankel,1994ا  تياا  االا ةرا تي:  

 ةمه ت أضع ا قتيألجأله ا تأاضنيا:املال ا  أ  تعبيأله اضألط ال  أل    ع تتا  -3

ا ت ت   ةمه "  توجأ فعوا  ا ا إق هألجميأل يف  ا ثأل يا  متاةرأ تي لما ا  ع يا 

مت قسههب تههتا  املال هها ا قيههت   تعبيههأله ا عضههألطت ههأضع ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها بههت  

ا حاتهحم  هأض ي   ملعبيأله ا عضألط ه ا تأاضنيا قسألب ةيوما )ه(  موم ألا ا بت ا قتيألجأل

 و ا ن هههأل واضوو و   تال ههها تهههألا حاتهههحم  هههأض ي وتعبيهههأله ا عضهههألط  ب هههأل واضووتال ههها 

   (ضو   مل ك5ادأو  اةي )

 ا أل ه
 ا تنألا ا اعا  املليألاي املتولة احلسألبحم

 ه

تستو  

 ب أل واضوو ا أ  ا
 و   تأل

 ا ن أل واضوو
 ب أل واضوو

  و  تأل

 ووا ن أل واض

ا تخطههههههههههههية بههههههههههههعات   

 ا عو ا
24 70 23 53 2 17 4 10 893 

377  

 ر   ا ا

إةهههأا  وت عهههيي رتهههو  

 ال شطا
28 70 26 82 3 40 5 49 1 27 

211  

 ر   ا ا

 -0289 57 3 69 4 35 23 00 23 بيئا ا تلمي إ ااا
774  

 ر   ا ا

تلمي   ا  هال اتيايأل

 ا عو ا
25 23 24 42 4 40 3 91 639  

526  

 ر   ا ا

امل هههههههههههههأل ا الهههههههههههههتخأا  

 ولألجمة تلميومياوا 
20 58 21 39 2 73 2 13 948 - 

0324 

 ر   ا ا

 -  106 59 3 26 2 75 18 64 18 ا ط ا ومنو ت وضي تلمي
916  

 ر   ا ا

تعبيههههههها   ههههههها  ت  يههههههها 

 ا عو ا
16 41 16 85 2 45 2 18 635 - 

529  

 ر   ا ا
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  وعالقته بالكفاياث المهنيتوعالقته بالكفاياث المهنيت  االختياجاث التدريبيت االختياجاث التدريبيت                                                       الشقري اخمد صالح شمعت د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

جههو  فههعوا  ا هها إق ههألجميأًل ة ههأ تسههتو     ةههأ  و( 5اةههي ) ضت هه  تههي ادههأو  ا سههألب    

 أضهأ ا قتيألجهأله     الهتنأل   يف  ي تليألا تي امللألض  ا سهنلا ا هواا  ملةرع هأل يف     (01 0)

 تعبيههأله ا عضههألطوضلههد  مل ههك إىل قألجهها   اوبهه  ك ةنمههت  م ع ههيا  ا ثأل يههاا  ا تأاضنيهها

ا ( ةمههه ةرههب ههأل واضوو و   وتههأل ب ههأل واضووي)تال حات  متههأاضب ةمههه ارههي تههي ا ههتحا   

ومل ههك  متلههع  ةمههه   اا ن ههو  ا ههت ت ههوم ت أل امللههألض  ا سههنلا ا ههواا  ملةرع ههأل يف  لههتنأل   

املسههتومع  وتهها مي يوتهأاضن ي   ادأضهأ يف جمههأل  تعبيها ا ط هها وتطههوضع ال ا  امل ه  يفههيا   

(و)رومههههأ (frankel,1994 هههه ج ا  تياهههها  االهههها ةرهههها تههههي     تالةرههههأوإ  ههههأل  ا أتهههها  

 ((2010(ا)ا دبيأيا209(ا)ا لو ا2005وةأل يا

يف  ههو  تلههألض  ادههو ا    عبيههأله اضههألط ال  ههأل   امل  يهها مل  م  ألضههألها واةهه  احلههأل حم   -4

 امل  يا:

ا ههه ي ض هههأ   موملعفههها ا واةههه    ا أاالهههاا سهههالا  ا ثأل هههت تهههي  لهههئما ا  ي إلجألبههها ةههه

 وا  ي    ملعبيأله اضألط ال  أل احلأل حم ل ا  امل   

يف  ههو    ه امل  يهها ضهه   ةمههه تههأل تههأ  اتههتحام تعبيههأله اضههألط ال  ههأل   م  ألضههأل        

 قسههألب املتولههطأله ا ههأاجأله ا ههت ق ههمت ةمي ههأل   اقيههت متتلههألض  ادههو ا امل  يهها  

 ب هههو  امللهههألض  املههه ةرواا يف بطألةههها املحاقعههها مت تحاقعهههت ي وفههه  ا حاتهههحم  املعبيهههأله

  و تو   يف ادأو  ا تأل حم: ةرومأل

 تستو  ا  ا  املتولة احلسألبحم تلألض  ادو ا امل  يا اللألليا  

  لي  52 2 طية بعات  ا عو ا ع 1

  لي  59 4 إةأا  وت عيي رتو  ال شطا  2

  لي  09 3 بيئا تلمي   ا ا عو ا  إ ااا  3

  لي  92 4  ا ا عو ا تلمي   هال اتيايأل 4

  لي  82 3  ا ولألجمة ا تلميوميا امل أل ا والتخأا   5

  لي  14 2 ا ط ا ومنو  ت وضي تلمي  6

  لي  31 1 ا عو ا   أل  عبيا  ت  يا ت 7

  لي  15 21 جمومو  تلألض  ادو ا

 عبيهأله اضهألط ال  هأل    مل اامل  يه ا   ألضهأله      تسهتو    (6)وضت   تي ادأو  ا سألب 

 ههلي  يف  يهه  تلههألض  ادههو ا امل  يهها ا ههت ت ههوم ت أل بطألةهها املحاقعهها وتلههد  تمههك     
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  وعالقته بالكفاياث المهنيتوعالقته بالكفاياث المهنيت  االختياجاث التدريبيت االختياجاث التدريبيت                                                       الشقري اخمد صالح شمعت د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

املممههها   ههه ات  تأاضنيههها رههه  تهههال حاه تعبوضهههأل وقهههألجت ي  عبيهههأله تياههها إىل    ارمهههب امل

 ت وموما يف  و  تلألض  ادو ا امل  يا 

ضههأله ألا   ةمههه ال  ههأل     ههع تههتا  ةههأ  لهه واه ا هه ا يف جمههأل  ا لومهها يف اضههألط  -5

 ا:امل  ي

ا ت ت   ةمه "  توجأ فعوا  ا ا إق هألجميأل يف   ا ثأل ثا متاةرأ تي لما ا  ع يا 

 ا  اتلد  ملتا   ألهعبياملبت  اامل  يا   ألضأله 

مت قسهههألب ةيومهههها )ه(  ( قيههههت مخههههج لههه واه فهههاةرثع  و  ةههها تهههي مخههههج لههه واه     ) 

ا حاتهحم  هأض ي  ه ا  ةها تهي       عبيهأله اضهألط ال  هأل    مل اامل  يه ا   ألضهأله   موم ألا ا بهت  

ادهأو   ضو ه   و ا حاتحم  أض ي   ا مخهج له واه فهاةرثع    واملعبيأله مخج ل واه 

 مل ك:   ا تحم

 

 امللألض 

 ا اعا  املليألاي املتولة احلسألبحم

 ا تنألا

 ه

تستو  

 ا أ  ا

 ر   ا ا

اةا تي 

مخج 

 ل واه

 ةرثع تي 

مخج 

 ل واه

اةا تي 

مخج 

 ل واه

 ةرثع تي 

مخج 

 ل واه

ا تخطهههههههههههههية بهههههههههههههعات   

 ا عو ا
1 88 3 24 2 42 2 97 1 309- 

0 198 

  ا ا ر 

إةهههأا  وت عهههيي رتهههو    

 ال شطا
4 68 4 49 1 93 2 48 0 589 

640  

 ر   ا ا 

  ا ا021 0 -38 2 49 2 28 2 18 4 99 1 بيئا ا تلمي  إ ااا

تلمي   ها   هال اتيايأل

 ا عو ا
4 85 5 25 4 10 3 57 569 - 

572  

 ر   ا ا 

امل ههههههههههههههأل ا الههههههههههههههتخأا  

 تلميومياا ولألجمة وا 
3 73 3 91 1 72 2 19 871 - 

291  

 ر   ا ا

ومنههههههههههو  ت ههههههههههوضي تلمههههههههههي 

  اا ط
2 14 2 16 1 24 1 89 1 329- 

191  

 ر   ا ا 

 تعبيهههههههها   ههههههههات  يهههههههها 

 ا عو ا
1 42 1 19 1 39 1 31 306  

ر    767

  ا ا 
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  وعالقته بالكفاياث المهنيتوعالقته بالكفاياث المهنيت  االختياجاث التدريبيت االختياجاث التدريبيت                                                       الشقري اخمد صالح شمعت د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

يف (01 0)وجههأ فههعوا  ا هها إق ههألجميأًل ة ههأ تسههتو        ت (  7) اةههيضت هه  تههي ادههأو    

 ههه ا   الةرثهههع عبيهههألهو  هههأل  املإ ااا ا نيئههها ا تلميوميههها  تليهههألا  اارمهههب امللهههألض  تألةهههأ  

 تعبيهههأله اضهههألط ال  هههأل   ك إىل قألجههها ابههه  ك ةنمهههت  م ع هههيا  ا ثأل يهههاا وضلهههد  مل ههه    

ةرثع( ةمهه ةرها ا ن هو     فها  تأاضب ةمه اري تي ا هتحا    ات ي) ه ا مخهج له واه     

ومل ك  متلع  ةمهه ادأضهأ يف جمهأل      اا ت ت وم ت أل امللألض  ا واا  ملةرع أل يف  لتنأل 

)ا لسهاا    ه ج ا  تياها  االها ةرها تهي:      تالةرهأ و تعبيا ا ط ا وتطوضع ال ا  امل ه  يفهيا  

 ( 2006(ا)ا شينأل حما2006) بو قعب ور عو ا (ا2011

 :ا ملعبيأله اضألط ال  أل امل  يا   ألضأله ةمه  املال ا  ا أاالحم  ع تتا   -6

ا هت ته   "  توجهأ فهعوا  ا ها إق هألجميأل يف         متاةرأ تهي لهما ا  ع هيا ا عابلها    

 و   تههأل و ب ههأل واضووتال هها )ا حاتههحم  ههأض ي تعبيههأله ا عضههألط بههت ا   ألضههأله امل  يهها 

ضهههألط ا ع عبيهههألهملا   ألضهههأله امل  يههها مت قسهههألب ةيومههها )ه(  موم ألا ههها  (اا ن هههأل واضوو

و ه  ةهيي)ه(  أ  ها ا  هعا     ض(8اةهي )  أو ده  ا ضو ه  مل هك   قسب تتا  املال ا و

  عبيأله اضألط ال  أل  وف  تتا  املال ا ةر ألضأله امل  يا ملبت يف 
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  وعالقته بالكفاياث المهنيتوعالقته بالكفاياث المهنيت  االختياجاث التدريبيت االختياجاث التدريبيت                                                       الشقري اخمد صالح شمعت د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

 01 0ةأ  وجو  فعوا  ا ا إق ألجميأًل ة هأ تسهتو      (8اةي) ضت   تي ادأو  ا سألب 

تعبيههأله اضههألط  و  ههأل   الههتخأا  ا ولههألجمة ا تلميوميهها  تليههألا  ايف ارمههب امللههألض  تألةههأ  

يهاا وضلهد    وبه  ك ةنمهت  م ع هيا  ا ثأل     ا  ب هأل واضوو ال  أل  احلأللهحاه ةمهه تال ها    

 متههههههأاضب ةمههههههه ارههههههي تههههههي ا ههههههتحا    عبيههههههأله اضههههههألط ال  ههههههأل   مل ههههههك إىل قألجهههههها ت 

( ةمههه ةرهها ا ن ههو  ا ههت ت ههوم ت أل امللههألض    ا ن ههأل واضوو و   وتههأل ب ههأل واضوو ي)تال حات

)ا لسهههاا   ههه ج ا  تياههها  االههها ةرههها تهههي:  الةرهههأوت بطألةههها املحاقعهههااا هههواا  ملةرع هههأل يف 

 ( 2006(ا)ا شينأل حما2006) بو قعب ور عو ا (ا2011

ا   ألضهأله  وملعبيهأله اضهألط ال  هأل     مللعفا تأ  ا اتنألط بت ا قتيألجأله ا تأاضنيها  -7

  يف  و  تلألض  ادو ا امل  ياامل  يا يفي 

ضوجهأ ااتنهألط  ا     ته   ةمهه ا هر      ا ألتسها وا هت    ا  ع هيا و تم   تي لهما  

ا   ألضهأله   او هأل   ملعبيأله اضألط ال إق ألجميأًل بت يف ا قتيألجأله ا تأاضنيا ا حااتا 

 امللألض 

 ا اعا  املليألاي املتولة احلسألبحم
 ا تنألا

 ه

تو  تس

 ا أ  ا

 ر   ا ا
 ب أل واضوو

  و  تأل

 ب أل واضوو
 ب أل واضوو

  و  تأل

 ب أل واضوو

ا تخطههههههههههية بههههههههههعات   

 ا عو ا
2 29 2 75 2 17 3 14 

 525

- 

602  

  ا ا ر 

إةأا  وت عيي رتهو   

 ال شطا
4 29 4 89 3 40 2 91 

627 

- 

534  

  ا ا ر 

 57 2 54 2 89 2 29 2 بيئا ا تلمي إ ااا 
509 

- 

613  

 ر   ا ا

تلمههههههههي  الهههههههه اتيايأله

   ا ا عو ا
4 58 5 25 2 33 3 57 

569 

- 

0572 

 ر   ا ا

امل ههههههههههأل ا  الههههههههههتخأا  

 تلميومياا ولألجمة وا 
4 05 3 59 1 92 2 13 3 27 

004  

  أل   ا ا 

 ا ن أل واضوو

ومنهههههههو  ت هههههههوضي تلمهههههههي 

 ا ط ا
2 35 1 93 2 26 2 94 989  

ر    328

  ا ا 

تعبيههههها   هههههها   ت  يههههها 

 و اا ع
1 58 1 03 2 42 1 77 509  

613  

 ر   ا ا 
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  وعالقته بالكفاياث المهنيتوعالقته بالكفاياث المهنيت  االختياجاث التدريبيت االختياجاث التدريبيت                                                       الشقري اخمد صالح شمعت د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

تلههألتحاه ا اتنههألط بههت   مت قسههألب    ههو  تلههألض  ادههو ا  امل  يههاا   امل  يهها يفههي  يف  

 ههو  ا   ألضههأله امل  يهها يفههي يف   ا وملعبيههأله ا عضههألط ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها ا حااتهها   

 ضو   مل ك:  ا تحمتلألض  ادو ا  امل  يا وادأو  
 

 املعبيأله ا عضألطقتيألجأله ا تأاضنيا ا حااتا بت ا  ضو   تلألتحاه ا اتنألط (9) ادأو  اةي

  و  تلألض  ادو اا   ألضأله امل  يا يفي يف و

 تلألض  ادو ا امل  يا اللألليا اةي

تلألتحاه ا اتنألط بت ا قتيألجأله 

 ا تأاضنيا ا حااتا مللمومأله ا عو اا

 و   يفي يف وةر ألضأله  ال ا  امل  

 تلألض  ادو ا  امل  يا

 - 950 ات  ا عو اا تخطية بع 1

 - 799 إةأا  وت عيي رتو  ال شطا 2

 - 796 بيئا ا تلمي إ ااا  3

 - 979 تلمي   ا ا عو ا ال اتيايأله 4

 - 910 تلميومياا ولألجمة امل أل ا وا التخأا   5

 - 978 ا ط ا ومنو  ت وضي تلمي 6

 - 0984 ا عو اتعبيا   ا ت  يا  7

( 01 0ة هأ   (     ألم ااتنأل أًل لهأل نأًل) اً  إق هألجميألً  9أو  ا سألب  اةي )وضت   تي اد

 ا   ألضههأله  امل  يهها يفههي يفا وتعبيههأله اضههألط ال  ههأل بههت ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها ا حااتهها 

عبيهأله   و  تلألض  ادهو ا  امل  يهاا ةل هه ا هر ضوجهأ اات هأل  يف ا قتيألجهأله ا تأاضنيها مل        

 هو  تلهألض  ادهو ا     مل  يها يفهي  يف   ا   ألضهأله ا اةرومأل ضوجأ اخن هألط يف   اضألط ال  أل 

وض سههع مل ههك بههألتتحام املعبيههأله وةههحم بألقتيألجههألت ي ا تأاضنيهها و  وميهها ا هه ات       اامل  يهها

وبه  ك  ا تأاضنيا  مللألدا ا   وا يف ال ا  وتواةرنا ا تطوا يف جمهأل  ا  بيها ا ط ها    

 ا  ع يا ا ألتسا اف ت 
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  وعالقته بالكفاياث المهنيتوعالقته بالكفاياث المهنيت  االختياجاث التدريبيت االختياجاث التدريبيت                                                       الشقري اخمد صالح شمعت د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

 توصيات الدراسة:

يف  هو  اقتيألجهألت ي    ملعبيهأله اضهألط ال  هأل    أاضنيها   ت وميي وعطية ا ه ات  ا ت  (1

 ا تأاضنيا 

 يف  و  تلألض  ادو ا امل  يا  عبيأله شع   ألفا امللألض  وتأاضب امل (2

ملعبيهههأله اضهههألط  و ههه  ا ههه ات  ا تأاضنيههها امل أللهههنا  لهههحاج ا   هههوا يف ال ا  امل ههه        (3

  ال  أل 

 

 مكرتحات الدراسة:

يف  هو  تلهألض  ادهو ا     عبيهأله اضهألط ال  هأل    ت إجعا   االا ت و يا   ات  إةهأا   (1

 امل  يا 

 ا تأاضنيا وبعات  إةأا  ي   اقتيألجألت يإجعا   االا ا تلع  ةمه ا لحاةا بت  (2

إجعا   االا  متلع  ةمهه ا قتيألجهأله ا تأاضنيها  مومهأضعضي واملشهعفت ا  بهوضت يف        (3

 ا عو ا 

 عبيهههألهضع ال ا  امل ههه  ملإجهههعا   االههها  متلهههع  ةمهههه فألةميههها بع هههألت  تهههأاض   تطهههو    (4

  ا عضألط وف  اقتيألجألت ي ا تأاضنيا
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  وعالقته بالكفاياث المهنيتوعالقته بالكفاياث المهنيت  االختياجاث التدريبيت االختياجاث التدريبيت                                                       الشقري اخمد صالح شمعت د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

 املراجع:

 :ا لعبيا املعاج   و  :

 تههأل تعقمهها مللمومههأله ا حااتهها ا تأاضسههيا ا   ألضههأله :(  2005)  قسههت حيههحما  قههعب  بههو (1

 إىل ت هأ   حبهت    وا لشهعضي  احلهأل ي   م هع   امل    منألملج تطوضع  و  يف املأالا ةنا

 18 – 16  بهههحما  إفعض يهههأل و هههأل  الولهههة ا شهههعا تهههأ  يف وا شهههنألب ال  هههأل  تهههالمتع

    2005 ضو يو

االهها ت و يهها دههو ا ا تلمههيي يف اضههألط ال  ههأل     (: 2007) بههو  ةههاا لهه أل  ور ههعو  (2

ب طههأل  رههداا جممهها ادألتلهها  مأاالههأله اد سههأل ياا ا مههأ ا ههألتج ةشههعا ا لههأ           

 ا ثأل حم 

بع ههألت  ت هه ل  ت وميهها ا   ألضههأله امل  يهها ا حااتهها  : (2010ا شههعال اةههأ )اإمسألةيهها  (3

ا الهأل ا  ملعبيأله اضألط ال  أل  بألدوم واضا ا يوم يا يف  و  تلألض  ا ةتومأل  امل  

 تألجست  ر  ت شواا ا جألتلا ةت  ج 

 ا طنلهها   وا طومههول ا واةهه  ا ههيومي يف ا تلمههيي :( 2009) ةمههحم لههليأ بههأاا  الرهه ي (4

  بعاا تاللسا:  ل لأل ا  الوىل

 االههها  ميميههها  حاقتيألجهههأله ا تأاضنيههها  (:2000)ممهههأول ةنهههأ ا هههعقيياادل هههعي  (5

ا ا سه ا ا ثألت هاا جألتلها    20مللمومأله اضألط ال  أل ا جممها ا  بيها وا تلمهييا ا لهأ     

  ادتألااه

ت وميا امل  يا  ت  ل بع ألت  (: 2006ه)هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه (6

مللمومأله اضألط ال  أل  يف  و  ا واة  ا  لمحم   ات  ا  بيها امل  يها املتألقها يفهي     

  مط و ها  ا لعبهحم  ا مهج (ا5) ا لأ  – 3 ا مأا  وا ت وميا ا ط و ا جمماايف ت ع 

   ت ع ا  وا ت وميا

(: ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها مللمومههحم ا عضأل ههيأله بألملعقمهها      2004أل اا فههألضدا اةههأ)  ةهه  (7

جممههها ةرميههها ا  بيههها   ا بتأاجميههها بالهههيوط تهههي وج ههها  عهههع امللمومهههت واملهههوج تا   

 ( 372-293ص) ضو يوا ادد  الو ا ا لأ  ا ثأل حما جممأ ا لشعو ا  ليوطا

ا ههه ات  ا تأاضنيههها   (: ت هههوميي2008ااتههها)  اةهههأ وا ل هههدي اةنهههأا خ   ا طيهههب ا (8

 الا    اابأا  م يأل اه ا  بوضا اةألت ا  تب احلأضثا  م شع وا تواض  ا
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(: بع هألت  تهأاض  ت ه ل مللمومهأله اضهألط ال  هأل        2010 وا  ةمه لهأل )  ا دبيأيا (9

باتأل هها ا لأللههوما يف  ههو  اقتيألجههألت ي ا تأاضنيههاا الههأل ا تألجسههت  رهه  ت شههواا         

 اةرميا ا  بيا اجألتلا ل لأل  

(: االهههها ت و يهههها  عضههههألط ال  ههههأل   يف  ههههو     1999 اا تث ههههه ة ههههحا )  ا سههههومتا (10

 ةرميهههاا ت شهههواا رههه    ةرتهههوااجرهههأ اه احملميههها وا لعبيههها وا ج نيهههاا ا عوقههها   

 ا سو ا   جألتلا اددضعاا ا  بياا

(:ت هههوضي ا   ألضهههأله ال اجميههها ملعبيهههأله ال  هههأل   2006قمومهههحم ةمهههحم اةهههأ) ا شهههينأل حما (11

حبهههت  ا تلمهههيي ادبهههأاةحما هيف  هههو  رهههأ اه الههه اتيايألال ميههها يف تأض ههها تلهههد

ت أ  اىل تالمتع ا لمومحم ا ثألتي ةشهع  ماومليها امل هعضا  موم هأل   و هعا ا تهأاضج       

-25بل ههههوا  ت ههههأل   ا تلمههههيي وب ههههأل  اد سههههأل  ا لعبههههحم" امل ل ههههأ يف ا  هههه ا تههههي      

  2006ضو يو26

 يف ال  هأل   اضهألط  مللمومهأله  ا  بوضها  املومألالهأله  ( :ت وضي2012ا لسا اجدا  لأل  ) (12

جألتلهها ق ههعتوه  –ةرميهها ا  بيهها   امل ههحاا الههأل ا تألجسههت  رهه  ت شههوااا     تأض هها

 ا يومي 

لمسهما   (: واةه  اضهألط ال  هأل  و فهألا تطوضع هألا     2006ةموي اةأ لأل  اور هعو )  (13

   ا يومي ل لأل ا تعةرد ا نموا وا تطوضع ا  بويا  االأله و حبألا تعبوضاا

ا قتيألجههههأله ا تأاضنيهههها مللمومههههحم ا لمههههو  يف (: أضههههأ 1993لههههليأ  رومههههأ )افههههألا   (14

الهههأل ا جممههها  تهههأااو املعقمههها ا ثأل وضههها حب هههوب رهههعب املومم ههها ا لعبيههها ا سهههلو ضاا  

  80-53ا س ا ا ثأل ثا ةشع ص ا لأ  ا ألتسا والابلو ا ا مي  ا لعبحما

(: بلهض ا   ألضهأله ا تلميوميها املتطمنها مللمومهأله      1990رومهأ اةهأ رومهأ)    ا  عشا (15

حبههت ت ههأ  إىل املههالمتع ا لمومههحم ا ثههأل حم دةههأا  امللمههي ا  اةرومههأله   اضههألط ال  ههأل ا

  1990ضو يو18-15وا تمأضأله امل ل أ يف ادل  أاضا تي ا   ا 

(: املهههالمتع ا لمومهههحم ا سههه وي   ههها   2000جألتلههها ا  هههأل عا)  ةرميههها اضهههألط ال  هههأل ا  (16

ا عو ههها )تعبيتهههر واةألضتهههر ملواج ههها  هههأضأله ا  هههع  ا واقهههأ وا لشهههعضي(اامل ل أ يف  

 ا  أل عا  -2000ابعضا 4-2ا   ا تي
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(: الضهها دةههأا  تلمههي اضههألط ال  ههأل  وتا يمههر وفهه    2007)  رومههأ أاةهه اهههةر لأل  (17

تتطمنأله   عوما ادو اا  أوا اضألط ال  أل ا "واة  ورفهألا ت هأل   اضهألط ال  هأل      

وتلألض  ادو ا وا لمو  ا   سيا دةأا  تلمي ا عو ها و  وااج وت ألتهر" ةه  تهي     

22 -23/10/2007  

 شهههعةرا ا ا  هههأل عا   ال  هههأل  بعضهههألط امللمومههها تعشهههأ :(1996  )   ةهههأ ةمهههحما  هههنب (18

   ا س  

تلاي امل طممأله ا  بوضا امللعفها  :(1999ةمه )او ادوما  اةأ قست ا ا   م أل حم (19

 ا  أل عا     ايف امل أل   و عا ا تأاضج اا طنلا ا ثأل ياا اةمي ا  تب

ا قتيألجهههأله ا تأاضنيههها   (:2005لهههألاا ) اجنهههألل ةنهههأ ا هههعقيي و احلومهههأل ي    ا رومهههأ (20

ملعبيههههأله ال  ههههأل  )تههههي وج هههها  عههههع املعبيههههأله واملههههأضعاه(احبت ت ههههأ  إىل تههههالمتع   

 مط ههها وةألضتهههر   تتواا ههها" بل هههوا  تهههي  جههها شخ هههيا   ا ط و ههها ا هههو   الو   

اتعةرهد ا تا يها وا تطهوضع    2005تهألضو 18-16امل ل أ يف ا  ه ا تهي   " يا ةأااتروموت 

 ادوم واضا ا يوم يا  لداجألتلا ت ا ا  بوي

(: ا قتيألجههأله ا تأاضنيهها مللمومههأله اضههألط ال  ههأل  يف  ههو   2009لههمو  ) اتعت ههه  (21

ا تمهههأضأله امللأللهههعاا املهههالمتع ا لمومهههحم ا ثهههأل حما  وا امللمهههي ا لعبهههحم يف ة هههع ا تهههأف    

 6 9/4/2009و األضا 7/4امللعيفا جألتلا جعشا تألاضخ: 

 ال  هأل   اضهألط  ملعبيهأله  اللأللهيا  ألضألها   ( 2005)ا  شأل ا  ورعاب لميومأل ا  املدضي (22

 ا ط هها) ا ثههأل حم ا  بهوي  املههالمتع إىل ت ههأ  حبهت   ا عضههألط تههأضعاه  عهع  وج هها تهي 

 ا  بيههها ب ميههها امل ل هههأ( املسهههت نا و وموقهههأله ا واةههه   هههأضأله بهههت ا  مسهههطي 

    11/2005/ 23ه22  تي ا   ا يف ردا ادلحاتياا ادألتلا

نميا  تطههوضع   ا  امللمههي يف  ههو  املسهههتوضأله    (:ال  تسهههت 2005رومههأ ةمههه)  اع   هه  (23

املهههالمتع ا لمومهههحم ا سهههألب   واةههها حبهههت ت أتههها   ااملليألاضههها  تم يههه  ادهههو ا ا شهههألتما  

ادومليها امل هعضا    ا  هأل عاا   الو ةشع)ت أل   ا تلميي واملستوضأله املليألاضا(ا مهأ  

 ضو يو 27-26مل أل   و عا ا تأاضجا

 ا شخ هيا  ا   ألضهأله (  2010 )  نيها ا  وا  هحا   لهمو  ا  وبألةع ةنأاخ ةن ا  ايفو حم (24

 : يف تتهههههألل املطهههههواا اللهههههموب  هههههو  يف ال  هههههأل  اضهههههألط مللمومهههههأله وال اجميههههها
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http://www.abegs.org/sites/research/doclibz/torms/A/L 
tems.aspx 

ا ت هههوضي ت هههألااه تلمومهههأله اضهههألط ال  هههأل  بأل لأللهههوما   2003ا  هههوا  قألتهههأا   ضأللهههت (25

 – 15 ا مههههأ ; بوضهههها واد سههههأل ياا جألتلهههها    ا  ههههع    ا   امل ألههههاا جممهههها ا لمههههو   

   (1)ا لأ 
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المستشرقون وديبوة الصببئة المستشرقون وديبوة الصببئة 

  المىدائية مه خالل المىدائية مه خالل 

 مواقع الصببئة المىدائييهمواقع الصببئة المىدائييه

 

 حياة بنت سعيذ باأخضر د.
 

 

 أستار مشارك بمعهذ اللغة العربية للناطقين بغيرها
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مً خالل مىاقع الصابئة مً خالل مىاقع الصابئة   املستشرقىٌ ودياىة الصابئة امليدائًةاملستشرقىٌ ودياىة الصابئة امليدائًة

  امليدائًني      امليدائًني      

 املكدمة

٘  إٕ اؿُخ هلل مُخٙ ع٢ً ْع١ُ اهلخا١ٜ ي ٚايؾا٠٬   ،إلص٬ّ ْٚضأي٘ تعاىل ايثباا  عًٝا

 ٚايض٬ّ ع٢ً ةري ا٭ْبٝا٤ ٚاملزصًني قُخ ٚع٢ً آي٘ ٚؽحب٘ أمجعني .

َٓاؽااز٠ ي٬الاات٬ٍ اي اااٖز ايااذٟ وتاااش إىل َاأ ٜهغااـ ياا٘    ا٫صتغاازام قاا٠ٛ  ةؿٝاا١  

َٛاطٔ فعـ َٔ ٜزٜخ غشِٖٚ ، ٜٚقا  ٜاخٙ عًا٢ ايثػازا  ايا  ؼثاِ ايثػاٛر; ياذا لاخ          

ا٫الاات٬ٍ ٫ ٜااأيٛا  ٗااخا ف ا٫صااتؿاح٠ َاأ نااٌ طا٥ؿاا١ صااٛا٤ ناْااو حٜٓٝاا١ أٚ عًُٝاا١ أٚ     

 ا تُاع١ٝ أٚ اقتؾاح١ٜ يبضط ْؿٛدِٖ.

 عُاٍ املضتغزقني:ٚمما ًٜؿو ْ ز نٌ قار٨ ٭

 ؼخٜخِٖ ٭ٖخاؾِٗ بخق١ ٚعٓا١ٜ. -1

ؽاامِٖ ٚ ًااخِٖ يًٛؽااٍٛ إىل غاٜاااتِٗ صااٛا٤ بااتعًِ ايًػااا  أٚ ايضااؿز ٚاي الاااٍ         -2

ٚغري ديو َ  ايتعزض يٮةثار احملٝث١ بهٌ َا صبل ؾايًِٗ ْعاٛد باو َأ  ًاخ     

 ايؿا ز ٚعجش ايثك١.

شِٖ ايع١ًُٝ ٖٚاذا َاا   ايزعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ اي  هخْٚٗا َٔ حٚهلِ ٚ اَعاتِٗ َٚزان -3

 ْؿتكخٙ ف حٚيٓا اإلص١َٝ٬ َ  عخٜخ  ا٭صـ.

ٚايؾاااب١٦ طا٥ؿاا١ َثًااو يًُضتغاازقني عاملااا َٓثٜٛااا ياا٘ ٚ ااٛحٙ املتجااذر ف ايتااأرٜث          

ٚايب١٦ٝ ايعزب١ٝ ، ٚي٘ مسات٘ ايباطٓٝا١ املهتٓؿا١ يثكٛصا٘ املعًٓا١ ف سٚاٜاا ػُعااتِٗ .ٚيا٘        

ٚيااا٘ ارتباطااا٘ بايخٜاْااا١ ايٓؾااازا١ْٝ ف      القاااٛرٙ ف املغاااٗخ ايضٝاصاااٞ ف َاااٛاطٔ صاااهٓ٘.    

ٖٚاذا نًا٘ عاهٌ يًُضتغازقني طزٜكاا       ايع٬ق١ ايٛاالخ٠ َ  ْيب اهلل و٢ٝ عًٝ٘ ايضا٬ّ . 

باااااٌ طزقاااااا يغااااا٠ٛٗ ايضاااااٝثز٠ عًااااا٢ ايعاااااا  اإلصااااا٬َٞ.ؾهاْو ٖٓااااااى  ٗاااااٛح  ااااااٖز٠     

يًُضتغااازقني باااني طا٥ؿااا١ ايؾااااب١٦ املٓاااخا٥ٝني ف َٓااااطل ػُعٗاااِ ف ايعااازام ٚإٜااازإ        

عِٓٗ ٚتزمجٛا نتبِٗ املكخص١ ، بٌ أيؿٛا َعجُا ةاؽاا بًػاتِٗ اٯراَٝا١ .ٚمماا      ،ؾهتبٛا

٫ال و أثٓا٤ قزا٤تاٞ ف فًا١ آؾاام َٓخا٥ٝا١     يؿو ْ زٟ يًهتاب١ ف حٚر املضتغزقني أْٞ 
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ٚ قزا٤تٞ ف املزا   ايؾاب١ٝ٦ اعتُاحِٖ ايهًٞ ع٢ً املضتغزقني ةاؽ١ ف فااٍ ايبحا    

 .حِٖ ٚنتابتِٗ املضتُز٠ عٔ  ٗٛحٌِٖ ثٓا٩ِٖ ع٢ً  ٗٛ. ب1ايتارىٞ ٭ؽٍٛ ايؾاب١٦ 

ْٚ زا يهٌ ديو تٛ ٗاو ُٖا  يًهتابا١ عأ بعاء ٖا٪٤٫ املضتغازقني باذنز بعاء          

 َٔ آثارِٖ ع٢ً ٖذٙ ايثا٥ؿ١ .

 أٍه الصعىبات:
 

 طبٝع١ ايهتاب١ ف أعاث اي ق١ٝ تضتخعٞ ا٫ةتؾار َ  ٚ ٛب ايٛؾا٤ باملٛفٛع. (1

َأ ايٛؽاٍٛ إيٝٗاا     -بؿقاٌ اهلل   –اب١٦ ايا  كهٓاو   ق١ً بٌ ْخر٠ َزا   ؾزق١ ايؾا  (2

 ةاؽ١ إٔ ايٛؽٍٛ يًعزام أَز َتعضز نُا ٖٛ َعًّٛ بايقزٚر٠.

ْااخر٠ املزا اا  اياا  نتبااو عاأ املضتغاازقني ف فاااٍ حٜاْاا١ ايؾاااب١٦ ;ممااا  عًاا           (3

اعتُخ ع٢ً املٛاق  اإليه ١ْٝٚ نثريا نحٌ أةري ;ٚديو يعخّ ٜضز ايٛؽٍٛ إيٝٗاا  

قٝاا١ َتااٛؾز٠ ، ٚنااذيو يهثااز٠ َااا نتباا٘ عاآِٗ ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٕٝٛ      عاام َؾاااحر ٚر 

املعاؽاازٕٚ  ف َااٛاقعِٗ املعاؽااز٠ ٚاياا  كثااٌ حٜاآِٗ ٚثكاااؾتِٗ ;يااذا الزؽااو عًاا٢      

ربط عٓٛإ عثٞ مبٛاقعِٗ الت٢ تهٕٛ ؽٛر٠ عثٞ  اٖز٠ يًعٝإ بأْٞ مجعاو ؾٝا٘   

ؽااااا١ ٚايغااااابه١ باااااني املزا ااااا  ايٛرقٝااااا١ ٚاإليه ْٚٝااااا١ ،ٚا٫عتُااااااح عًااااا٢ املٛاقااااا  ةا   

اإليه ْٚٝاا١ عاَاا١ بااا  مساا١ َعاؽااز٠ التاا٢  بااني اؿهَٛااا  اياا  مسٝااو الهَٛااا        

 ايه ١ْٝٚ

تػري َٛاق  ايؾاب١٦ ف  ثبا  َا ٜخْْٚٛ٘ ف َٛاقعِٗ ؾُٛاق  أغًكو ٚأةز٣ ٚفاعو   (4

ْؿط  املكاي١  بعٓٛإ آةز ٖٚهذا...... مما  عً  أرا   أنثز َأ َاز٠ ٖٚاذا َزٖال     

 دٖٓٝا ْٚؿضٝا .

تؾار ف عزض ايضري٠ ايذات١ٝ يًُضتغازقني صاٛا٤ ف املزا ا  ايٛرقٝا١ أٚ املٛاقا       ا٫ة (5

ا٫يه ١ْٝٚ .ؾع٢ً صبٌٝ املثاٍ :َٔ دنزِٖ ف نتب٘   ٜٗتِ إبازاس حٚرٖاِ ف حٜاْا١    

 ايؾاب١٦ .

 ميَجٌ يف البخث:

                                      
 20َكاي١ حراص١ ايتثٛرا  ف ايٓكاؼ  الٍٛ أؽٌ املٓخا٥ٝني " ـ   2003ايض١ٓ ايثا١َٓ  27اْ ز ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ ايعخح  / 1

 37- 36، َكاب١ً َ  نٛر  رٚحٚ يـ  ـ/ 22-
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 ٖٛ املٓٗج ا٫صتكزا٥ٞ ايتحًًٝٞ.: امليَج 

 أٍنًة البخث:

ابا١ عأ حٚر املضتغازقني ف حٜاْا١ ايؾااب١٦ املٓاخا٥ٝني         تمس أ١ُٖٝ ايبح  ف إٔ ايهت

رغاِ أُٖٝا١ دياو ياٝط ؾكاط عًا٢         -نُا  ٗز ياٞ أثٓاا٤ إعاخاح عثاٞ      –ٜؿزح ببح  

ايؾاب١٦ أْؿضِٗ بٌ ع٢ً اجملتُ  املضًِ ايذٟ ٜعٝغٕٛ ؾٝا٘ ٚآثاار دياو َافاٝا ٚالافازا      

 زاع بني اؿل ٚايباطٌ.َٚضتكب٬. ؾا٫صتغزام ٫ ٜٗخأ ايبت١ بٌ عجًت٘ تخٚر يخٚاّ ايؾ

 خطة البخث:

 قضُو عثٞ إىل َكخ١َ ٚةاك١ ٚ صت١ َباال  نُا ًٜٞ:

 املكخ١َ: ٚمشًو أ١ُٖٝ ايبح  ٚأِٖ ايؾعٛبا  اي  ٚا ٗتٗا َٚٓٗجٞ ٚةث .

 املبح  ا٭ٍٚ: َؿّٗٛ ايؾاب١٦.

 املثًب ا٭ٍٚ: املؿّٗٛ ايًػٟٛ.

 املثًب ايثاْٞ: املؿّٗٛ ا٫ؽث٬الٞ.

 َؿّٗٛ ا٫صتغزام. املبح  ايثاْٞ:

 املبح  ايثاي : أٖخاف املضتغزقني.

 املبح  ايزاب :تأرٜث ا٫صتغزام ف حٜا١ْ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني.

 املبح  اـاَط :َٛقـ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني َٔ أعُاٍ املضتغزقني.

 املبح  ايضاحظ: منادش يبعء املضتغزقني.

 ٚتغٌُ أِٖ ايتٛؽٝا  ٚايٓتا٥ج. اـاك١:

  ثبو املزا 

 ايؿٗزظ

 

ٚأصعخ بتكخِٜ عباارا  ايغاهز ٚؽااحم اياخعا٤ ٭صازتٞ ايػايٝا١ ٚأًٖاٞ ايهازاّ عًا٢ َاا           

بااذيٛٙ َعااٞ َاأ ؽاام ٚعاإٛ ٚحعااا٤ ،نُااا أتكااخّ بايغااهز يًااخنتٛر مجاااٍ الااخهإ َاأ    

ايااُٝٔ ٚأ.َاااسٕ املٛؽااًٞ َاأ ايعاازام عًاا٢ َااا قاَااا باا٘ َاأ  ٗااٛح ف تااٛؾري َؾاااحر عاأ             

 ايؾاب١٦ بٛاصث١ أةٞ عبخ اهلل.
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اؿُخ هلل ع٢ً تٝضريٙ ؾكخ نتبو عثاٞ ٚأْاا أعاٝػ ايكًال عًا٢ أَاٞ ايػايٝا١ ايا          ٚ

ٞ حةًااو املغااؿ٢ ث٬ثاا١ أعااٗز ؽاازش َٓٗااا أٜاَااا ٚتعااٛح    .ْتٓاااٚب اؾًااٛظ َعٗااا أْااا ٚأةااٛت

 بًػٓا اهلل كاّ بزٖا ٚكاّ عاؾٝتٗا.

ٚف ناااٌ الاااني أصاااأي٘ تعااااىل إٔ هعاااٌ أعُاااايٞ نًاااٗا ؽااااؿ١ يٛ ٗااا٘ ةايؾااا١ ٫ٚ   

ٜ بٓا٢       هعٌ ٭ الخ ؾٝٗا ع٦ٝا. ٚإٔ ٜهٕٛ عثٞ قخ ٚفا  يبٓا١ عًُٝا١ ف َضاار ا٫صتغازام 

عًٝ٘ أعاث َضتؿٝق١ ْاؾع١ . آَني. ٫ٚ أحعٞ يبحثٞ ايٛؾا٤ بعٓاؽزٙ  يهأ الضايب  أْاٞ    

 بذيو  ٗخٟ  ايذٟ ئ ٜتٛقـ إلنُاي٘ َضتكب٬ مبغ١٦ٝ اهلل ٚتٛؾٝك٘.
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 ملبخث األولا

 مفَىو الصابئة

 املفَىو اللغىٍ:  األولاملطلب 
 

ٚؽ بااا ٪  ،اإٕ نًُاا١ ايؾاااب١٦ َااأةٛد٠ َاأ ايؿعااٌ ايث٬ثااٞ بؽ ااب أ ٜااا ُؾبأ ؽ ااُبأ  ٚؽ بااا ٤ٛ       

ن٬ُٖا: ةزش َٔ حٜٔ إىل آةز نُاا تؾابأ ايٓجاّٛ أٟ ؽازش َأ       ؽ بُاأ ٚؽ با ٤ٛا. ٜا ُؾبا ٪

  عًاا٢ ٚؽاابأ ،تغااعز مبهاااِْٗ ٜٚكاااٍ أؽاابأ  ايكااّٛ إدا ٖجُااو عًااِٝٗ ٚأْااو ٫ ،َثايعٗااا

 .2ايكّٛ ٚؽبعو أٟ تخٍ عًِٝٗ غريِٖ ، ٚتٓثل َُٗٛس٠ ٚغري َُٗٛس٠(

بؾايؾا٥ب١ ف ايًػ١ إدٕ : ِٖ أٚي٦و اـار ٕٛ ع٢ً عباح٠ قَِٛٗ ، املتايؿٕٛ هلاِ ف  

حٜااااْتِٗ ، عاااأِْٗ ف دياااو عاااإٔ َااأ ْضاااُِٝٗ ف أٜآَاااا باملًحاااخٜٔ أٚ اهلاااخاَني ، أٚ أٟ  

١ اجملتُاا  ٚ قُٝاا٘ ٚ تكايٝااخٙ .. اسحرا٤ هلااِ ٚ  باا٘ َاأ ىاازش عًاا٢ حٜاْاا  ٢َؾااثًآ آةااز ٜزَاا

ب ؾايؾب٠ٛ ف َكاب١ً اؿٓٝؿ١ٝ ؾبحهِ ٌَٝ ٖا٪٤٫ عأ صآٔ اؿال      3تٓؿريًا يًٓاظ َِٓٗ(

باملضاااًُني   ٜزتااااالٛا هلاااذٙ  ياااذا لاااخ ;4ٚسٜػٗاااِ عااأ ْٗاااج ا٭ْبٝاااا٤ قٝاااٌ هلاااِ ايؾااااب١٦(

ملغازنني ، ؾًُاا   ايتض١ُٝ ، بٌ ناْٛا ٜهذبٕٛ نٌ َٔ ٜثًال عًاِٝٗ ٖاذٙ ايتضا١ُٝ َأ ا     

 ف قزٜػ قا٬ً٥ : أ٫ إٕ عُز بٔ اـثااب قاخ ؽابأ ...    –مجٌٝ بٔ َعُز اؾُحٞ  –ْاح٣ 

َاأ ةًؿاا٘   -هلل عٓاا٘ ٚأرفاااٙ  رفااٞ ا -ؾٓاااح٣ عُااز   –ٚديااو الااني حةااٌ ف اإلصاا٬ّ    

ٚغاريٙ يًاٛثٓٝني    -رفاٞ اهلل عٓا٘    -يكخ ناذب .. إْاٞ أصاًُو .. ؾتهاذٜب عُاز       قا٬ً٥:

ٕ أٖاٌ َها١ إمناا أطًكاٛا عًا٢ املضاًُني ٖاذٙ ايتضا١ُٝ إٖاْا١ هلاِ ،           َٔ أٌٖ َه١ ، ٜغعز باأ 

 .5ٚاسحرا٤ بِٗ ٭ْٗا ناْو صب١ عٓخِٖ ، ٚإ٫ ملا اْشعج املضًُٕٛ َٓٗا( 

ٚيهأ ٖاذا املعٓا٢ ايًػاٟٛ ٜزؾقا٘ ايؾاااب١٦ اؿاايٕٝٛ ٜٚازٕٚ :إٔ َعٓا٢ امسٗاِ يػٜٛااا           

ٚب أؽاٌ ايهًُا١   6اقا٘ ٚصاهب٘   َأةٛد َٔ ايؿعٌ ايث٬ثٞ " ؽاب  " َٚٓا٘ ؽاب املاا٤ ٚماٛٙ :أر     

                                      
 .بريٚ  . حار ؽاحر . 108. ـ/  1مجاٍ ايخٜٔ قُخ بٔ َٓ ٛر . يضإ ايعزب . ش/ / 2
. .بريٚ  .حار ايعًِ ي٬ًُٜني ،بػخاح . َهتب١ ايٓٗق١ .ايثبع١ 704/ح.  ٛاح عًٞ. املؿؾٌ ف تارٜث ايعزب قبٌ اإلص٬ّ ـ/ 3

 .  1970ا٭ٚىل . 
. ؼكٝل: عبخ ا٭َري املٗٓا، عًٞ ؾاعٛر. بريٚ  حار املعزؾ١.  307ـ/  2/ قُخ عبخ ايهزِٜ ايغٗزصتاْٞ. املًٌ ٚايٓحٌ. ش/  4

  1990- 1410ايثبع١ ا٭ٚىل. 
 . 704- 703/ ح.  ٛاح عًٞ . املز   ايضابل . ـ/  5
 515/ مجاٍ ايخٜٔ بٔ َٓ ٛر .املز   ايضابل ـ/  6
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َٓخا٥ًٝا آراَٝا الٝ   ا٤  ايه١ًُ َٔ اؾذرب ؽابا( أٟ اركاط أٚ غثاط ٚناذيو  اا٤      

ٖااذا اؾااذر ف ايًػاا١ ايعزبٝاا١ مماااث٬ً نُااا ف ايًػاا١ املٓخا٥ٝاا١ ٚ ااا٤ تؿضااريٙ ف املعااا ِ       

ايعزبٝا١ ٖااٛ ؽاب املااا٤ َأ اياازأظ إىل أأااؿ ايكاخّ أٚ ا٫ركاااظ ف املاا٤ ٚ ااا٤  تضاا١ُٝ      

. ٚعًُٝاا١ 7ايؾااب١ أٚ ايؾاااب١٦ َاأ ةاا٬ٍ احملااٝط هلااِ ٖٚااِ ٜػثضاإٛ ٜٚزكضاإٛ باملااا٤ (       

ايتعُٝخ تع  " َؾبتا " ٖٚٛ ٜتؿل َا  طكضاِٗ اياز٥ٝط ف عازٜعتِٗ ٖٚاٛ ا٫غتضااٍ ف       

 .املٝاٙ اؾار١ٜ 

ٚيهٓا لخ باالث١ َٓخا١ٝ٥ ؼاٍٚ اؾُ  باني أؽاٌ ايهًُا١ عزبٝاا ٚؽااب٦ٝا َأ ةا٬ٍ        

ؽاخم حٜٓٗاا ؾتكاٍٛ: مأ إٕ عاخْا إىل املؾااحر        –ف سعُٗا  –يتثبو ايؿعًني ؽبأ ٚؽبؼ 

ايؾااااب١ٝ٦ يٛ اااخْا ؾٝٗاااا نًُااا١ " ؽااابا " ايػاااري َُٗاااٛس٠ َٚغاااتكاتٗا ٖٚاااٞ َااأ املؿااازحا    

املٓخا٥ٝاا١ اٯراَٝاا١ ٚتعاا  ايتعُٝااخ أٚ ايااتثٗري باملااا٤ نغااعري٠ حٜٓٝاا١ أصاصاا١ٝ َاأ عااعا٥ز   

٠ " ؽباغ١ " ؾٝهإٛ تؿضاريٖا إىل ايًػا١    ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ِٖٚ ٜثًكٕٛ ع٢ً ٖذٙ ايغعري

 ايعزب١ٝ :ؽبا: ؽبؼ ٚايه١ًُ بٗذا املع٢ٓ ٚارح٠ ف ايًػا١ اٯنخٜا١ "ؽاٝبٛ" " ؽاٝبٛ تاّٛ " ،     

ثِ دنز  عخ٠ َغتكا  يًهًُا١ ف ايًػا١ اٯراَٝا١ تعاٛح إىل َعٓا٢ ايتعُٝاخ باايػثط ف        

ايث٬ثاٞ ايعزباٞ "   صابل بايؿعاٌ    ٚالاٚياو رباط َاا    َؾابٛتا ، َؾاثبا،   ؽبا ،ؽابٝو ،  املا٤:

ؽبؼ "ٚقايو : إٕ ٖذٙ ايه١ًُ ؼٌُ املع٢ٓ املاحٟ  ٖٚٛ ا٫ركاظ أٚ ايػُاط ف املاا٤ نُاا    

أْٗااا ؼُااٌ ف ايٛقااو داتاا٘ َعٓاا٢ حٜٓٝااا ٖااٛ ايتحااٍٛ أٚ ايااخةٍٛ ف حٜاأ  خٜااخ  ٚدنااز       

َعٓاا٢ ايؿعااٌ ف ايًػاا١ ايعزبٝاا١ ٚاةتااار  املعٓاا٢ اٯتااٞ :"ايؾاابؼ ايػُااط ٚايتػااٝري ٚمسااو   

٣ غُضااِٗ أ٫ٚحٖااِ ف املااا٤ ؽاابػا يػُضااِٗ إٜاااِٖ ؾٝاا٘ ، تثٗااريا ياا٘ ٚؽاابػ١ اهلل :   ايٓؾااار

تكاازب باا٘ "ٚؽًااؿ إىل ٚ ااٛح  تٓااا ز      حٜٓاا٘ ٚايؾاابػ١ ايغاازٜع١ ٚاـًكاا١ ٚقٝااٌ نااٌ َااا     

ٚافآ بني ايه١ًُ اٯارا١َٝ "ؽبا" ٚايهًُتني ايعزبٝتني : " ؽبأ "ٚ "ؽابؼ " إد إٔ ايهًُاا    

ا ٖٛ ايتػاٝري أٚ ايتحاٍٛ َأ حٜأ إىل حٜأ آةاز ٚايػُاط        ايث٬ث ؼٟٛ َخي٫ٛ حٜٓٝا ٚاالخ

أٟ حةاٌ ف   –عزبٝا١   –إٔ ايؾااب٦ٞ ٖاٛ ايغاتؿ اياذٟ ؽابأ       يًتثٗري ؾتهإٛ اـ٬ؽا١:  

 .8أٟ اؽثبؼ أٚ تعُخ باملا٤  –آرا١َٝ  –حٜٔ ايؾاب١٦ بعخ إٔ ؽبا 

                                      
أؽٍٛ ايؾاب١٦  0عشٜش صباٖٞ  0.ٚاْ ز:ٓخا٥ٝني   امل  .َٛق www.mandaean.se/  ععا٥ز َٚؿزحا  ح١ٜٝٓ َٚعاْٝٗا   7

  2008ايثبع١ ايزابع١   0حار املخ٣  0حَغل    32ـ/  0َٚعتكخاتِٗ ايخ١ٜٝٓ 
ز   ، ٚاْ ز: ابٔ َٓ ٛر امل1981.بػخاح . ايثبع١ ايثا١ْٝ .  54 - 52/ اْ ز :ْا ١ٝ َزاْٞ .َؿاِٖٝ ؽاب١ٝ٦ َٓخا١ٝ٥. ـ/ 8

 . 438 – 437. ـ/ 6ايضابل . ش/ 
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ا إٔ أؽااٌ ايهًُاا١ بعمٜاا١ ثااِ ْكًااو إىل اؾشٜااز٠ ايعزبٝاا١ ٚؽااار  مبعٓاا٢      ٚقٝااٌ أٜق اا 

ٜتؾااٌ باااؿزٚب ٚاؾٗاااح ٚقٝااٌ  ش َٚاااٍ ٚإ٫ ؾٗااٞ ف َعٓاٖااا بااايعمٟ تثًاال عًاا٢ َاااةااز

 9َٔ ايؿعٌ ايعمٟ ؽبؼ أٟ غثط ٚقٌٝ إٕ نًُا١ " ؽابأٚث" ايا  تعا   ٓاخ ايضاُا٤ (      

ٖٚذا ايكٍٛ وتاش إىل ؼزٜاز ٜازبط ؽاح١ ٖاذٙ ا٭قاٛاٍ بؾاح١ َؿٗاّٛ ايهًُا١ ف ايًػا١          

 .ايعم١ٜ 
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 املفَىو االصطالحٌ:  الثاىٌ املطلب

ا بِٗ َغتل َٔ عكٝاختِٗ ف نتابِٗ   ا ةاؽ يكخ ٚف  ايؾاب١٦ ٭ْؿضِٗ تعزًٜؿ        

 ،ٚقاخ أةذتا٘ َأ نتابااتِٗ ؾٝكاٍٛ أالاخِٖ: ب ايؾااب١٦ ٖاٞ ب َٓاخا٥ٝٞ(          املكخص١ عٓخِٖ،

 ٖٚذٙ تع  ع٦ٝني :

يعاارف أٚ املعزؾا١   َٚأ نًُا١ ا   ،ؾضزٖا بعء عًُاا٤ ايًػاا  بأْٗاا تعا  " ايعاارف"          

(. ٚنًُاا١ املعزؾاا١ تعاا  َعزؾاا١ اهلل َاأ  اازا٤    Gnosticاعااتكو نًُاا١ املعاازؾٝني أٟ ب  

تأَااٌ أٚ ْضاااى أٚ تؾااٛف ٚتؿهااري عُٝاال ف إٔ ٖااذا ايهاإٛ وتاااش إىل ةااايل َااخبز، أٚ إىل    

ٛذٕ. ٖٚاااذا اياااتؿهري ايعُٝااال ٫ وتااااش إىل أْبٝاااا٤ ٚرصاااٌ يٝٛؽاااًٛٙ إىل ايٓااااظ    َٛ اااخ َهااا

ِ طاعتااا٘ ٚعباحتااا٘، ٚعًااا٢ ٖاااذا ؾكاااخ ؾااازض َااأ  ااازا٤ ٖاااذا ا٫عتكااااح إٔ  ٜٚؿزفاااٛا عًاااٝٗ

ايؾاااب١٦ ٫ ٜ٪َٓاإٛ بزصاااي١ ا٭ْبٝااا٤، ٖٚااذا عهااط َااا ٖااٛ َٛ ااٛح ف نتاابِٗ أٟ إ اااِْٗ   

 ّ  ٚوٝاااااااااااااا٢ َٚاااااااااااااآِٗ اعااااااااااااااتكٛا َٓاااااااااااااااب  حٜاااااااااااااااْتِٗ.    باااااااااااااا حّ ٚعااااااااااااااٝو ٚصااااااااااااااا

ْكا٬  ٖاذٙ ايعباار٠    -ْا نُا ٜؿضزٙ بعء ايعًُا٤ غريٟأَا ايكٍٛ ايثاْٞ ٚايذٟ أؾضزٙ أ

َااأ َٓاااخا ٚتعااا   ١إٔ نًُااا١ َٓاااخاٜٞ َغاااتك-عااأ ايهاتاااب ايؾااااب٦ٞ غقااابإ ايزَٚاااٞ 

املٛالخ َٚٓٗا أةذ  َٓخٟ ٚتع  قٌ ايعباح٠ أٚ ايتٛالٝاخ. ٚنًُا١ َٓاخا اح ٖٝاٞ ٚتعا       

 تٛالٝخ اهلل ٚعباحت٘.  

إدٕ ؾهًُاا١ َٓااخاٜٞ تعاا  ٚتغااٌُ املٛالااخٜٔ أنثااز ممااا ٜكؾااخٖا بعااء ايعًُااا٤ َاأ    

٬ ايغاااهًني ؾاياااخٜٔ ايؾااااب٦ٞ صاااٛا٤ ناااإ َااأ املعزؾااا١ أٚ َااأ      املضتغااازقني. ٚعًااا٢ نااا  

املٓخا١ٝ٥ ؾٗٛ ٜع  تٛالٝخ ةايل هلاذا ايهإٛ. ةاايل عًاٟٛ ٜعجاش اإلْضاإ إٔ ٜؾاؿ٘ أٚ إٔ        

ٜعزف تهٜٛٓ٘ أٚ إٔ ٜعزف نٓٗ٘، ٭ٕ أٟ ٚؽـ تثًك٘ عًٝ٘ ػخٙ أعًا٢ َٓا٘ ٚأنثاز حقا١     

( Sbaيؾااب١٦ َأ ب ؽابا    ِٗ َٔ ٜز٣ أْ٘ اعتكو ن١ًُ آٚمش٫ٛ َٔ ديو ايٛؽـ( َٚ

ٚ   اٯ تعُاخ ٚتعا  بايعزبٝاا١ ايؾااب٦ٞ ناٌ َاأ ةازش َأ حٜاأ إىل        راَٝا١ ٚتعا  َأ ؽاابؼ ا

ا ٖٚاااٛ ايتػاااٝري ايعبااااحٟ. ؾايتعُٝاااخ ف  ا ٚاالاااخ حٜااأ آةاااز. ٚنااا٬ ايهًُاااتني ٜعٓٝاااإ عااا٦ٝ   

ٚقااخ  ااا٤ ف  ،ايعكٝااخ٠ ايؾاااب١ٝ٦ هعااٌ ايغااتؿ ٜتباا  بعااخ ايتعُٝااخ ايعكٝااخ٠ ايؾاااب١ٝ٦  

ٖٚااٛ ايهتاااب ايااذٟ عاازب ٚٚفااآ عباااح٠    ،حّآٚ ؽااحـ أا رباا٘" ايهٓااش ايزباااْٞ  نتاااب" ايهٓااش

ٜ ٛثاا١" أٟ         َ ٓخ ٗ ٛح ٚثاا٘ إىل   ٜ َرت ؿاازق ث  َاأ  َ ُؾااؿرتذث  ٕ إايؾاااب١٦ ٚؾًضااؿ١ عكٝااختِٗ قٛياا٘" 
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عثااا٤ ايؿاازح إعُاااحى ىز ااو َاأ ايٝٗٛحٜاا١ إىل املٓخا٥ٝاا١. ٚعًاا٢ ٖااذا ؾايتعُٝااخ ٜعاا     

 .10ب١ٝ٦(ٚ اصِ ايؾاأايؾاب٦ٞ ؽؿت٘ ايؾاب١ٝ٦ 

ٚٚ خ  َِٓٗ َٔ ٜكٍٛ إٕ تضُٝتِٗ بايؾاب١٦ تعٛح إىل الؿٝخ إحرٜاط عًٝا٘ ايضا٬ّ "    

تٛياااخ ا٭مساااا٤ قباااٌ    ؽااااب٧ بااأ قغاااًٛب بااأ إحرٜاااط "ٖٚاااذا ايهااا٬ّ غاااري حقٝااال ;٭ْااا٘ ٫        

 .11املضُٝا 

ٚعٓاخ ايكاازا٠٤ ف نتاابِٗ املكخصاا١ لااخِٖ ٜعٓإٛ بايتٛالٝااخ تعثٝااٌ إهلٗااِ عاأ نااٌ   

 .يتٛالٝخ اؿكٝكٞ ايذٟ ْعزؾ٘ نُضًُني ايؾؿا  ٚيٝط املكؾٛح ب٘ ا

ب اياا  تعتاام وٝاا٢ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ ْبٝااا هلااا،       ٖااٛ 12ٚيهاأ املؿٗااّٛ اؿكٝكااٞ يًؾاااب١٦   

ٜكاااخظ أؽاااحابٗا ايهٛاناااب ٚايٓجاااّٛ ٜٚع ُْٛٗاااا، ٜٚعتااام ا٫ػااااٙ ماااٛ لاااِ ايكثاااب  

 . 13ايغُايٞ ٚايتعُٝخ ف املٝاٙ اؾار١ٜ َٔ أِٖ َعاملِٗ(

َِٚٓٗ َأ ٜكاٍٛ    ،ؾُِٓٗ َٔ ٜز٣ أِْٗ َٔ ايٓؾار٣ :ٛا٢ٍ عخ٠ أقًٚاةتًـ ؾِٝٗ ع ب

حٜاأ  َٚآِٗ َأ ٜكاٍٛ إْٗاِ َأ ٫      ،َٚآِٗ َأ ٜكاٍٛ إْٗاِ َأ اجملاٛظ       ،إْٗاِ َأ ايٝٗاٛح   

 .٢14 ايؿثز٠ ٫ٚ ٜتخٜٕٓٛ بخٜٔ (ًهلِ: َٔ ناْٛا ع

ٚيهااأ ؽااااب١٦ ايعااازام املعاؽااازٜٔ ٜؿقااإًٛ تضااا١ُٝ أْؿضاااِٗ باملٓاااخا٦٥ني ٭ٕ باصاااِ         

ْٓاا ْعازف   ٝاا   ٭ هلذٙ ايثا٥ؿا١ غاري َعازٚف عٓاخْا ٫ حٜٓٝاا   ٫ٚ تأرى     "ايؾاب٦ني " ناصِ 

ٕ تهاإٛ تضااُٝتٓا بايؾاااب٦ني قااخ  ااا٤  َاأ ا٭قااٛاّ    أأْؿضاآا ب َٓااخاٜٞ ( ؾاا٬ بااخ إدا   َاأ   

          ٟ  ،اي  الٛيٓا، ؾاذدا عًُٓاا إٔ ايغاعار اياخٜ  ايز٥ٝضاٞ ياخٜٓا ٖاٛ ا٫ركااظ ف املاا٤ اؾاار

ٕ ٖااذٙ املُارصاا١  أٚ ،و عاأ طزٜاال ا٫غتضاااٍ ف املااا٤  ٕ طٗارتٓااا ايَٝٛٝاا١ كااارظ نااذي  أٚ

                                      
 . حَغل. حار املخ32.٣-31َذنزا  َٓخا١ٝ٥. ـ/ .     غقبإ ايزَٚٞ / 10
. بريٚ  .حار ايهتب ايع١ًُٝ. ايثبع١ ا٭ٚىل.  15 / اْ ز:ح. عكٝخ ةايخ ،ح. و٢ٝ أمحخ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ ٚعكا٥خِٖ . ـ/ 11

1428-2007  
 / ايؾاب١٦ املٓخا١ٝ٥ ٖٞ طا٥ؿ١ ايؾاب١٦ ايٛالٝخ٠ ايباق١ٝ ايّٝٛ  12
. ايزٜاض. ايٓخ٠ٚ ايعامل١ٝ يًغباب اإلص٬َٞ  724.ـ/  2/ املٛصٛع١ املٝضز٠ ف ا٭حٜإ ٚاملذاٖب ٚا٭الشاب املعاؽز٠. ش/ 13

  1418.ايثبع١ ايثايث١. 

. ايزٜاض. حار  222. ـ. 1/ ايع١َ٬ : قُخ بٔ ؽاحل ايعثُٝني. تؿضري ايكزإٓ ايع ِٝ. تؿضري ايؿاؼ١ ٚصٛر٠ ايبكز٠ .ّ/  14

.ٚاْ ز ف تؿاؽٌٝ ا٫ةت٬ف ؾِٝٗ. ح. رعخٟ عًٝإ . ايؾاب٦ٕٛ . الزإْٝٝٛ َٚٓخا٥ٕٝٛ .  1423ابٔ اؾٛسٟ. ايثبع١ ا٭ٚىل. 

 . بػخاح . 17 – 16ـ/ 
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تااز آ يااخٜٓا إٔ ايتضاا١ُٝ ب ؽاااب٦ٞ ( َااأةٛد٠ َاأ   ،تضاا٢ُ عٓااخْا ب َؾاابت٘ ( أٟ ايتعُٝااخ

ٚمأ ْكاٍٛ ف ؽاٝػ١ ا٭دإ عٓاخْا ب اْاػ       ،ؾعٌ بؽبا ( اٯراَٞ َٚعٓااٙ ٜازكط ٜٚتعُاخ   

       ٛ ٍ ف ايتعُٝاخ ب  ؽاب٢ مبؾبت٘ ع٢ًُ ( أٟ ناٌ َأ ٜتعُاخ باملعُٛحٜا١ ٜضاًِ. نُاا ْكا

ٕ أعاار٠ إىل  ؽبٝٓا امبؾبت٘ اح بٗزاّ رب٘ ( أٟ تعُخ  بعُاح إبزاِٖٝ ايهبري، ٫ٚبخ ٖٓاا اإل 

ايًػ١ املٓخا١ٝ٥ ؽًٛ َأ ايتٓكاٝط َٚأ بعاء اؿازٚف املٛ اٛح٠ ف ايًػا١ ايعزبٝا١ َٚٓٗاا          

ْاا٘ أصااٌٗ ف ايًؿاا  الازٚف ع ؽ ض   ٜٚضااتعاض عٓٗااا ف بعااء ا٭الٝااإ عازف اهلااا٤ ٭  

َٚأ ٖٓاا باخأ  أٍٚ َغاه٬  ايٓثال       ،ْا٘ َُٗاٌ عًُٝاا"   أ٫ إٕ الزف ايعاني َٛ اٛح   أعًُا" 

 ٌ َٚٓا٘   ،ٚمبازٚر ايٛقاو ؼاٍٛ ايًؿا  إىل [ؽابأ      "، اؽاثبأ   "إىل  "اؽاثبؼ   " ؾتحٍٛ ايؿعا

بخأ  أٍٚ املغانٌ َ  إةٛآْا املضًُني الٝ  ْتذنز مجٝعا" إٔ ايٓيب قُخ ؽا٢ً اهلل  

ةازش عأ حٜأ آبا٥ا٘ يهٓٗاا تعا  ف ايًػا١ املٓخا٥ٝا١         ْا٘  عًٝ٘ ٚصًِ نإ ًٜكب بايؾااب٧ ٭ 

( ناثريا     ١تعُخ، اركط ف املا٤. ٚيخٜٓا ايهثري َٔ ايعبارا  اي  تذنز نًُا١ ب املؾابت  

ؾُٔ املعكٍٛ إٔ ٜهٕٛ ا٭قٛاّ اجملاٚرٕٚ يٓاا، ٚناثري َآِٗ آراَٝإٛ ٜٚعزؾإٛ       .ف طكٛصٓا

ٚقااخ أٜااخ ٖااذا ، ( أٟ املػتضاا١ً باٯراَٝاا١ ايًػا١ اٯراَٝاا١، قااخ أطًكااٛا عًٝٓااا اصااِ بايؾاااب٦ني 

ؾضااٛر ٚٚايم َاآِٗ ْٛيخناا٘ ٚا٭ب ايهزًَااٞ ٚ ايًٝااخٟ حراٚر   ،اياازأٟ نااثري َاأ ايباااالثني  

 تضاااُٝتإ ني،ٚتاااز٣ باالثااا١ َٓخا٥ٝااا١ إٔ ب ايؾااااب١٦ ٚاملٓاااخا15ٝ٥ٚيااريٟ ٚناااثريٕٚ غريٖاااِ( أ

 .16ملض٢ُ ٚاالخ (

 َٚعتكاخا  ايكاّٛ املٓضإٝٛ "   ٚيهٔ َكخّ نتاب " ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ  حراص١ ف تاارٜث  

ٚمباا أْا٘ َأ إٜازإ      ٜذنز ب إٔ املٓخا٥ٞ ٖٛ اصاِ َهاإ أَاا ايؾااب٦ٞ ؾٗاِ ا٫صاِ اياخٜ  (       

ٜٚهتااب عاأ ٖااذٙ ايثا٥ؿاا١ املضااتكز٠ ف إٜاازإ ؾٗااٛ ٜعٝااخ اصااِ املٓااخا٥ٞ إىل حٚياا١ " َاااح "أٚ "   

ا هلاِ َأ   امساا  خٜاخ   –عًا٢ الضاب رأٜا٘     –َاحٟ " اي  ٖاٞ اٯٕ إٜازإ ٚاؽاذٚا بايتاايٞ     

                                      
   ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ.. َؾري فٍٗٛ ًٜؿ٘ ايقٝاع ٚايتغزح ٚايتغزدّ ٚا٫ْخثار سٟ ا٭َريٟ ./ ح. غا 15

GMT 10:30:00 2007  صض١ اؿٛار   . َارظ 30اؾُع١٪َ

ٚايهاتب ؽاب٦ٞ عزاقٞ قخّ ٚرقت٘ ٖذٙ ف  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=92659املتُخٕ

 قًٝا  ايغزم ا٭ٚصط ٚمشاٍ أؾزٜكٝا ٚاملزأ٠َ٪كز سٜٛرج ا٭ٍٚ اـاـ بأ
  51/ ْا ١ٝ املزاْٞ .املز   ايضابل . ـ/ 16
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ٚبكااٛا قاااؾ ني عًاا٢ ٖااذا ا٫صااِ اؾخٜااخ عًاا٢   ،ٚ املاْااخا٥ٞأٖااذٙ اؿقااار٠  َاأ املاااحا٥ٞ 

 . 17عاّ( 1800َخ٣ 

ٚف صااا٪اٍ ف فًااا١ َٓخا٥ٝااا١ :ملاااادا تعاااخح  تضاااُٝا  املٓاااخا٥ٝني   ؾهاااإ  اااٛاب أالاااخ   

نٗٓاااتِٗ :ب اةتًؿاااو تضاااُٝا  ايؾااااب١٦  بضااابب بعاااخ تاااارىِٗ ٚتكًباااا  ايعؾاااٛر ؾٗاااِ      

ّ ٜز عاإٛ  ظااذ ٚيااذيو ؾٗااِ َاأ أقااخّ ا٭قااٛاّ    ،ٚر عكٝااختِٗ إىل اياآيب آحّ  عًٝاا٘ ايضاا٬

ٚيذيو ؾاذٕ تعاقاب ا٭طاٛار ٚاؿكاب ايتارىٝا١ ٚتػاٝري َهاإ ٚ اٛحِٖ ٚصاهِٓٗ           ،امل٪١َٓ

 .18باصتُزار ٖٛ ايضبب ايز٥ٝضٞ ٫ةت٬ف ايتضُٝا  اي  أطًكو عًِٝٗ (

ٛرٚح امسٗاِ ف ث٬ثا١ َٛافا     ضًُني يا ٚف املكابٌ ْكزأ تعزٜـ ايؾاب١٦ عٓخ عًُا٤ امل

 ْٚ زا يػُٛفاِٗ ٚبااطٓٝتِٗ ؾكاخ اةتًاـ الاٍٛ تعازٜؿِٗ عًُاا٤ املضاًُني:         .19ف ايكزإٓ

: ب ايؾااب٦ٕٛ  -رمحا٘ اهلل   –بأٍٚ تؿضري ٚؽٌ إيٝٓا ؾٓكزأ تعزٜـ اإلَااّ ايثامٟ    أْٚبخ

ا٫صاِ   اةتًـ أٌٖ ايتأٌٜٚ ف َٔ ًٜشَ٘ ٖذامج  ؽاب٧ ٖٚٛ املضتحخث ص٣ٛ حٜٓ٘ حٜٓا ٚ

ٔ    ؾكاٍ بعقِٗ : ،ٌٖ املًٌأَٔ  ٛ  ،ًٜشّ ديو نٌ ةارش َٔ حٜأ إىل غاري حٜا : اياذٜٔ  اٚقااي

ايؾااب٦ٕٛ يٝضاٛا بٝٗاٛح ٫ٚ ْؾاار٣      ٚقااٍ فاٖاخ :   حٜٔ هلِ ، ع٢ٓ اهلل بٗذا ا٫صِ قّٛ ٫

ت٪ناٌ دباا٥حِٗ ٫ٚ تآهآ ْضاا٩ِٖ      حٜٔ هلِ ٚعٓ٘ : ايؾاب٦ٕٛ بني اجملاٛظ ٚايٝٗاٛح ٫   ٫ٚ

إيا٘ إ٫ اهلل   ؾااب٦ٕٛ حٜأ َأ ا٭حٜاإ نااْٛا ظشٜاز٠ املٛؽاٌ ٜكٛيإٛ ٫        اي :ٚقاٍ ابٔ سٜاخ  .

إياا٘ إ٫ اهلل ٚ  ٜ٪َٓااٛا بزصااٍٛ اهلل ، ٚقاااٍ  ٚيااٝط هلااِ عُااٌ ٫ٚ نتاااب ٫ٚ ْاايب إ٫ قااٍٛ ٫

ٚقٝاٌ باٌ ٖاِ     ،ٚساح قتااح٠ ٜٚكاز٤ٕٚ ايشباٛر    ،آةزٕٚ ِٖ قّٛ ٜعبخٕٚ امل٥٬ه١ ٜٚؾًٕٛ ايكبًا١ 

ٖاذٙ ا٭قاٛاٍ ٚساح    -رمحا٘ اهلل  –دناز اؿااؾ  ابأ ناثري     ، 20ٚطا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتاب ( 

ةتاار ٖاذا ايكاٍٛ:    اثاِ   ،عًٝٗا ب قاٍ بعء ايعًُا٤: ايؾاب٦ٕٛ ايذٜٔ   تبًػِٗ حعا٠ٛ ْايب  

                                      
َكخ١َ      قُخ قٝط  6-5.ـ /   ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ  حراص١ ف تارٜث َٚعتكخا  ايكّٛ املٓضٕٝٛ  0/  صًِٝ بزلٞ  17

 .ٚيهٔ امل٪يـ ٖٚٛ ؽاب٦ٞ ٜعٝػ ف إٜزإ ٫ 1997ٚىل . بريٚ  . حار ايهٓٛس . ايثبع١ ا٭0طباطبا٥ٞ  بعٓٛإ  ْ ز٠ ع٢ً ايهتاب 

َعكبا عًٝ٘ :يكخ اْؿزح ايضٝخ قُخ طباطبا٥ٞ  حٕٚ غريٙ َٔ ايباالثني بذط٬م ٖذا ا٫صِ اؾخٜخ  كٍٜٛكبٌ ٖذا ا٫ةتٝار ٜٚ

يؿ  َٓخا ٚتع   َٓخا٥ٞ ؽؿ١  قخ اعتكو َٔ ١ٕ نًُأ ٕٜزٚايًػ١  ٢ً ايؾاب١٦  ف الني إٔ نثريا َٔ املضتغزقني ٚعًُا٤ع

 ايعًِ أٚ املعزؾ١ ٫ٚ ع٬ق١ يًه١ًُ باصِ َاحاٟ ايذٟ ٖٛ اصِ حٚي١ َاح اٯر١ٜ .
 . أْو تضأٍ ١٦ٖٝٚ ايتحزٜز ػٝب . 2003ايض١ٓ ايثا١َٓ . 27/ ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ . ايعخح  18

  17،اؿج /   69، املا٥خ62/٠/ صٛر٠ ايبكز٠ / 19

. ؼكٝل:ح. عبخ اهلل اي نٞ. اؾٝش٠  37 – 35. ـ/ 2يبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكزإٓ .ش/ / اإلَاّ ابٔ  زٜز ايثمٟ .  اَ  ا 20

 . 2001- 1422.حار ٖجز . ايثبع١ ا٭ٚىل. 
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أْٗااِ قااّٛ يٝضااٛا عًاا٢ حٜاأ ايٝٗااٛح ٚايٓؾااار٣ ٫ٚ اجملااٛظ ٫ٚ املغاازنني ٚإمنااا ٖااِ قااّٛ         

، ٚهلذا ناإ املغازنٕٛ ٜٓباشٕٚ    باقٕٛ ع٢ً ؾثزتِٗ ٫ٚ حٜٔ َكزر هلِ ٜتبعْٛ٘ ٜٚكتؿْٛ٘

َِٚٓٗ َٔ ٜكاٍٛ: ب   ،21صًِ بايؾاب٧ أٟ أْ٘ ةزش عٔ صا٥ز أحٜإ أٌٖ ا٭رض إد داى (أَٔ 

إْٗااِ َاأ ايٓؾااار٣ ٚؽاابٛا إىل اجملٛصاا١ٝ َٚاآِٗ َاأ قاااٍ إٕ نتااابِٗ ايشبااٛر ايااذٟ أْااشٍ     

       ٘  عًاا٢ حاٚح عًٝاا٘ ايضاا٬ّ ٖٚااٛ َااٛاع  باا٬ أالهاااّ ٚقٝااٌ إْاا٘ أالهاااّ ْااشٍ بٗااا  مٜااٌ عًٝاا

ْٚكااازأ  22َااأ غاااري ايكااازإٓ (  ايضااا٬ّ عًااا٢ حاٚح نا٭الهااااّ ايااا  ْاااشٍ بٗاااا عًااا٢ ايااآيب   

عًٝاا٘ -إْٗااِ عًاا٢ حٜاأ ْااٛب    فُٛعاا١ َاأ ا٭قااٛاٍ تٓكااٌ يٓااا ا٫ةاات٬ف الااٛهلِ َٓٗااا:    

 ٖٚااذا َضااتبعخ الااني ايكاازا٠٤ ف تااارىِٗ ايااذٟ ٜذنزْٚاا٘ عاأ أْؿضااِٗ ثااِ ٫  -ايضاا٬ّ 

بإٕ ايؾاب٧ اـاارش َأ    -364رمح٘ اهلل    –ديو املاٚرحٟ  قاٍ حيٌٝ َٛثٛم عًٝ٘: ٚقخ

 ،عاا٤ٞ إىل عاا٤ٞ ؾضااُٞ ايؾاااب٦ٕٛ بٗااذا ا٫صااِ ـاازٚ ِٗ َاأ ايٝٗٛحٜاا١ إىل ايٓؾاازا١ْٝ        

 –رمحا٘ اهلل   –ٜٚاز٣ ايشكغازٟ    ،23ٚقٌٝ إِْٗ ٜشعُٕٛ أِْٗ ع٢ً حٜٔ ْٛب عًٝا٘ ايضا٬ّ(  

رمحا٘ اهلل     –ٟ ٚاٯَاخ  ، 24أِْٗ قّٛ عخيٛا عٔ حٜٔ ايٝٗٛح١ٜ ٚايٓؾزا١ْٝ ٚعبخٚا امل٥٬ه١

ٜز٣ أْ٘: ب ا٭عب٘ تض١ُٝ ٖذٙ ايثا٥ؿ١ ؽاب١٦ ملًِٝٗ ٚامازاؾِٗ عأ صآٔ اؿال      - 631

ا َأ قاٍٛ ايعازب ؽابأ ايز اٌ إدا َااٍ       ف ْب٠ٛ ا٭ْبٝا٤ ;٫ؽادِٖ آهل١ غري اهلل تعاىل أةذ 

ٚبعااا  ؾاااِٝٗ إبااازاِٖٝ عًٝااا٘ ايضااا٬ّ  عبااااح ايٓجاااّٛ، ٚايااازاسٟ  ٝاااٌ إىل أْٗاااِ 25ٚامااازف (

ِٖ ايؾاابا١ٝ٥ ؾكاااٍ: بقااّٛ ٜكٛياإٛ: إٕ َااخبز ٖااذا ايعااا  ٚةايكاا٘ ٖااذٙ ايهٛانااب        ٚمسااا

ٚملااا بعاا  اهلل تعاااىل إباازاِٖٝ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ نااإ    ،ايضاابع١ ٚايٓجااّٛ ؾٗااِ عبااخ٠ ايهٛانااب  

ٚبكٍٛ ايزاسٟ قاٍ ابٔ الشّ بٚقخ ٜقااف إىل مجًا١ َأ قااٍ      ،26ايٓاظ ع٢ً حٜٔ ايؾاب١٦ (

ٖٚاِ ٜكٛيإٛ بكااخّ ا٭ؽاًني عًا٢ ماٛ قااٍٛ       ،٦ٕٛإٕ َاخبز ايعاا  أنثاز َأ ٚاالااخ ايؾااب     

                                      
. ؼكٝل: عبخ ايعشٜش غِٓٝ ،قُخ  149 – 148ٚاْ زَٔ ـ  146.ـ  1/اؿاؾ    ابٔ نثري . تؿضري ايكزإٓ ايع ِٝ. ش/  21

 ار ايغعبعاعٛر ، قُخ ايبٓا . ايكاٖز٠ . ح
.ؼكٝل: ح. بضاّ ايعُٛؼ. ا٭رحٕ.  93/ايع١َ٬ : عباظ ايضهضهٞ اؿٓبًٞ . ايمٖإ ف َعزؾ١ عكا٥خ أٌٖ ا٭حٜإ . ـ /  22

 . 1996- 1417َهتب١ املٓار. ايثبع١ ايثا١ْٝ. 

 131 -130ـ/  1ٚتابع٘ ايعش بٔ عبخ ايض٬ّ  ّ/ 132ـ/  1املاٚرحٟ .تؿضري ايٓهو ٚايعٕٝٛ ّ/  /اإلَاّ 23

 285 ـ / 1ايهغاف . ش/  / ايشكغزٟ .تؿضري 24

.ؼكٝل: أمحخ املشٜخٟ . بريٚ  . حار ايهتب  690. ـ/  1/ عًٞ صٝـ ايخٜٔ اٯَخٟ. أبهار ا٭ؾهار ف أؽٍٛ ايخٜٔ  . ش/  25

  1424 – 2002ايع١ًُٝ .ايثبع١ أ٭ٚىل. 

. فبط ٚتعًٝل: قُخ املعتؾِ باهلل  126- 125/ ؾتز ايخٜٔ ايزاسٟ. اعتكاحا  ؾزم املضًُني ٚاملغزنني. ـ/  26

 1986- 1407ايبػخاحٟ. بريٚ .حار ايهتاب ايعزبٞ . ايثبع١ ا٭ٚىل.



 

 

  

 مجلة األودلس للعلوم اإلوسبوية واالجتمبعية 96

 مواقع الصببئة المىدائييهالمستشرقون وديبوة الصببئة المىدائية مه خالل                 أخضرحيبة بىت سعيد بب د.

 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

ثٓاا٢ عغااز  .... ٚنااإ   اجملااٛظ إ٫ أْٗااِ ٜكٛياإٛ بتع ااِٝ ايهٛانااب ايضاابع١ ٚاياامٚش ا٫    

ايذٟ ٜٓتحً٘ ايؾاب٦ٕٛ ٭قاخّ ا٭حٜاإ عًا٢ ٚ ا٘ اياخٖز ٚايػاياب عًا٢ أٖاٌ اياخْٝا إىل إٔ          

ياِٝٗ إبازاِٖٝ ةًًٝا٘    ٚ ٌ إ ؾبع  اهلل عش أالخثٛا ؾٝ٘ اؿٛاحث ٚبخيٛا عزا٥ع٘ مبا دنزْا

ّ اياااذٟ مااأ عًٝااا٘ اٯٕ ٚتؾاااحٝآ َاااا أؾضاااخٚٙ باؿٓٝؿٝااا١    ٬عًٝااا٘ ايضااا٬ّ باااخٜٔ اإلصااا  

ٚنااذا ٜااز٣ نااٌ َاأ اباأ    27َاأ عٓااخ اهلل تعاااىل (   ايضااُح١ اياا  أتاا٢ اهلل بٗااا قُااخ  

عًٝااا٘ -بعااا  إياااِٝٗ إبااازاِٖٝ   ف أْٗاااِ َااأ-رمحُٗاااا اهلل  ١تُٝٝااا٘ ٚابااأ قاااِٝ اؾٛسٜااا 

ا يًؾااب١٦ باأِْٗ: ب أَا١ نابري٠ َأ ا٭َاِ       ٚؽاؿً  ١قِٝ اؾٛسٜا  ؾٓكزأ يإلَاّ ابٔ-ايض٬ّ

ٚبااني إٔ ا٫ةاات٬ف الااٛهلِ الكٝكاا١ ٚبااني صاابب ديااو بٚقااخ اةتًااـ ايٓاااظ ؾااِٝٗ    ايهبااار (

ِ    اةت٬ؾااا نااثريا عضااب َااا   ٖٚااِ َٓكضاإُٛ إىل َاا٪َٔ    ،ٚؽااٌ إيااِٝٗ َاأ َعزؾاا١ حٜاآٗ

٘  ،ٚناااؾز  قضاااُني الٓؿاااا٤  ٚنااااْٛا ،ٖٚااا٪٤٫ ٖاااِ قاااّٛ إبااازاِٖٝ عًٝااا٘ ايضاا٬ّ ٚأٖاااٌ حعٛتااا

أِْٗ ٜأةذٕٚ مبحاصأ حٜاْاا  ايعاا     -نُا ٜشعُٕٛ  –ٚأؽٌ حٜٔ ٖ٪٤٫  َٚغزنٕٛ،

ٖاااِ عًٝااا٘ قااا٫ٛ ٚعُااا٬ ; ٚهلاااذا مساااٛا ؽااااب١٦ : أٟ   َٚاااذاٖبِٗ، ٚىز ااإٛ َااأ قباااٝآ َاااا

 رأٚا ؾٝا٘ َأ اؿال،    ةار ني، ؾكخ ةز ٛا عٔ تكٝخِٖ ظًُا١ ناٌ حٜأ ٚتؿؾاًٝ٘ إ٫ َاا     

ارنو مجٝ  ا٭َِ ٚؾارقتِٗ ؾاؿٓؿا٤ َآِٗ عاارنٛا أٖاٌ    ٚاملكؾٛح إٔ ٖذٙ ا٭١َ قخ ع

اإلصاا٬ّ ف اؿٓٝؿٝاا١ ٚاملغاازنٕٛ َاآِٗ عااارنٛا عباااح ا٭ؽاآاّ ٚرأٚا أْٗااِ عًاا٢ ؽااٛاب      

 قاصاأ َااا –باشعُِٗ   –ٚأنثاز ٖااذٙ ا٭َاا١ ؾ٬صاؿ١ ٚايؿ٬صااؿ١ ٜأةااذٕٚ َأ نااٌ حٜاأ    

ثِ دنز ة٬ؽا١ قٛيا٘    تباع ا٭ْبٝا٤ ٚعزا٥عِٗ .(احيو عًٝ٘ ايعكٍٛ ، ٚعك٩٬ِٖ ٜٛ بٕٛ 

ٕ  ،باااإٔ قااااٍ إْٗاااِ ؾااازم: ؾؾااااب١٦ الٓؿاااا٤    ٚؽااااب١٦  ،ٚؽااااب١٦ ؾ٬صاااؿ١  ،ٚؽااااب١٦ َغااازنٛ

بُٝٓاا ؾؾاٌ    ،28عًٝ٘ أٌٖ املًٌ ٚايٓحٌ َٔ غري تكٝخ مبًا١ أٚ مًا١ (   ٜأةذٕٚ مبحاصٔ َا

صبل ؾٗٛ :بخاٜا١ ٜاز٣ إٔ ايؾااب١٦ ف أؽاًِٗ َ٪َٓإٛ       َا –رمح٘ اهلل  –عٝت٘ ابٔ ت١ُٝٝ 

ٚهلذا قٌٝ إٕ أرصثٛ بخٍ طزٜك١ ايؾاب١٦ اياذٜٔ نااْٛا قبًا٘ ٚاياذٜٔ     ب :َٛالخٕٚ ؾٝكٍٛ 

                                      
.ؼكٝل:ح.قُخ ْؾز،عبخ ايزمحٔ عُري٠. َهتب١ 89-88.ـ/  1/  قُخ بٔ الشّ .ايؿؾٌ ف املًٌ ٚا٭ٖٛا٤ ٚايٓحٌ ش/ 27

 1982 - 1403عها . ايثبع١ ا٭ٚىل. 
 . بريٚ . حار املعزؾ١.  152– 146.ـ/ 2ؾٛس١ٜ. إغاث١ ايًٗؿإ َٔ َؾا٥خ ايغٝثإ. ش/ / اإلَاّ ابٔ قِٝ ا 28
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ٚدناااز عااآِٗ عاااخ٠  29نااااْٛا َااا٪َٓني بااااهلل ٚايٝاااّٛ اٯةاااز اياااذٜٔ أثٓااا٢ عًاااِٝٗ ايكااازإٓ (  

 تعزٜؿا  ؾكاٍ رمح٘ اهلل :إٕ ايؾاب١٦ ٜٓكضُٕٛ إىل قضُني :

لٝاٌ قباٌ   ا يغازٜع١ ايتاٛرا٠ ٚاإل  ِٖ َٔ نإ َتبع ا  القسم األول الصببئة احلنفبء:

ايٓضااث ٚايتبااخٌٜ َاأ ايٝٗااٛح ٚايٓؾااار٣، ٖٚاا٪٤٫ مماأ محااخِٖ اهلل ٚأثٓاا٢ عًااِٝٗ، ٚرٟٚ      

إياا٘ إ٫ اهلل ؾكااط  أْٗااِ : ايااذٟ ٜعاازف اهلل ٚالااخٙ ؾٗااِ قااخ ٜكٛياإٛ ٫  30أٜقااا بذصاآاح ثابااو 

ٚيٝضااو ياا٘ عاازٜع١  ٜعُااٌ بٗااا ٚ  وااخث نؿاازا، ٚقٝااٌ ٖااِ قااّٛ َاأ اجملااٛظ ٚايٝٗااٛح             

ا ؾاذٕ اهلل  ٖٚاِ يٝضاٛا نؿاار     ،ٚيٝط هلِ عزٜع١ َاأةٛد٠ عأ ْايب   ٚايٓؾار٣ يٝط هلِ حٜٔ 

ٚإهااب   ،قخ أث٢ٓ ع٢ً بعقِٗ ؾِٗ َضتُضاهٕٛ باإلصا٬ّ املغا ى ٖٚاٛ عبااح٠ اهلل ٚالاخٙ      

ايؾخم ٚايعاخٍ ٚؼازِٜ ايؿاٛاالػ ٚاي ًاِ ٚماٛ دياو مماا اتؿكاو ايزصاٌ عًا٢ إهابا٘            

 ٚؼز ٘ .

بااخٕٚ امل٥٬هاا١ ٚايااذٜٔ ٜضااُِْٛٗ ٖٚااِ ايااذٜٔ ٜع :القسممم الينممبص الصممببئة ا  مم    

 .31ٜٚشعُٕٛ أِْٗ ٜكز٩ٕٚ ايشبٛر ( –نُا ٜشعُٕٛ  –ايزٚالاْٝا  ايع١ًٜٛ 

دنازٙ ؽااالب " ف  ا٬ٍ ايكازإٓ      ٚيهٔ املع٢ٓ ايػزٜب يًؾاب١٦ ٚايذٟ وتاش يًزح َاا 

بايؾااب٦ٕٛ ا٭ر اآ أْٗاِ تًاو ايثا٥ؿا١ َأ َغازنٞ ايعازب قباٌ ايبعثا١ اياذٜٔ              :" ٖٚٛ

ُا نإ قَِٛٗ عًٝ٘ َٔ عباح٠ ا٭ؽٓاّ، ؾبحثٛا ٭ْؿضاِٗ عأ عكٝاخ٠    صاٚرِٖ ايغو ؾٝ

ٜزتقاااْٛٗا ؾاٖتااااخٚا إىل ايتٛالٝااااخ ٚقااااايٛا: إْٗااااِ ٜتعبااااخٕٚ عًاااا٢ اؿٓٝؿٝاااا١ ا٭ٚىل ًَاااا١  

عتشيااٛا عباااح٠ قااَِٛٗ حٕٚ إٔ تهاإٛ هلااِ حعاا٠ٛ ؾااِٝٗ ؾكاااٍ عاآِٗ   اٚ ،إباازاِٖٝ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ

ُاا نااْٛا ٜكٛيإٛ عأ املضاًُني بعاخ       املغزنٕٛ إِْٗ ؽبأٚا أٟ َايٛا عأ حٜأ آباا٥ِٗ ن   

                                      
.تؾحٝآ ٚتعًٝل . قُخ عبخ  373/ عٝث اإلص٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ . بٝإ تًبٝط اؾ١ُٝٗ ف تأصٝط بخعِٗ ايه١َٝ٬ .ـ/ 29

  1391ايزمحٔ قاصِ.َه١.َثبع١ اؿه١َٛ.ايثبع١ ا٭ٚىل . 
رمحِٗ اهلل  _ابٔ أبٞ الامت عٔ ٖٚب بٔ َٓب٘ ٚقخ ٚؽـ ابٔ ت١ُٝٝ ٖٚب بٔ َٓب٘ ايؾٓعاْٞ ايتابعٞ / ٖذا اإلصٓاح رٚاٙ  30

. ؼكٝل: ح. رؾٝل  183. ـ/  2بأْ٘ َٔ أعًِ َٔ أعًِ ايٓاظ بأةبار ا٭َِ املتكخ١َ . اْ ز ايزح ع٢ً املٓثكٝني .ش/  –مجٝعا 

 . 1993ايعجِ. بريٚ . حار املؾخر ايًبٓاْٞ . ايثبع١ ا٭ٚىل. 
. بتؾزف.ٚاْ ز ٖذٙ ا٭قٛاٍ املتتًؿ١ ف نتب ايتؿضري  184 – 182/ اْ ز: عٝث اإلص٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ . املز   ايضابل .ـ/  31

 1407. بريٚ  . املهتب اإلص٬َٞ . ايثبع١ اـاَض١ .  92.ـ /  1ايتاي١ٝ : ، ، ابٔ اؾٛسٟ . تؿضري ساح املضري ف عًِ ايتؿضري. ش/

.ؼكٝل:ح. عبخ اهلل اي نٞ . ، قُخ رفٛإ عزقضٛصٞ .  161.ـ /  2زطيب .اؾاَ  ٭الهاّ ايكزإٓ .ش/ ، قُخ ايك 1987 –

.، قُخ ايغٛناْٞ. ؾتآ ايكخٜز اؾاَ  بني حؾ  ايزٚا١ٜ ٚايخرا١ٜ  َٔ  2006 – 1427بريٚ  . حار ايزصاي١ . ايثبع١ ا٭ٚىل . 

 . 1413٘: صعٝخ ايًحاّ . َه١ . املهتب١ ايتجار١ٜ . . عًل عًٝ٘ ٚٚثل ْؾٛؽ 148.ـ /  1عًِ ايتؿضري. ش/ 
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ٖٚاذا ايكاٍٛ أر اآ َأ ايكاٍٛ باأِْٗ عباخ٠ ايٓجاّٛ نُاا           ،َٚأ ثاِ مساٛا ايؾااب١٦     ،ديو

ْكًاا٘ عاآِٗ  ٚقٛياا٘ إمنااا ٖااٛ ْكااٌ يًُعٓاا٢ ايًػااٟٛ ٜٚؾاااحّ َااا   32 ااا٤ ف بعااء ايتؿاصااري(

 ايضابكٕٛ ِٖٚ أعًِ بِٗ َٓ٘ .

ِٖٝ اـًٝااٌ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ  ب قااخ  ااا٤ َاآِٗ إباازا  ْاا٘أٜٚااز٣ بعااء ايؾاااب١٦ املعاؽاازٜٔ  

صااطري عأ إبازاِٖٝ اـًٝاٌ ٚاْتضااب٘      ْبٝا٤. ٚيخ٣ ايؾاب١٦ نثري َٔ ا٭ٚاملًكب بأبٞ ا٭

       ٕ   ،  إيِٝٗ ي٫ٛ الخٚث بعء ايعٛارض ايخٜٓٝا١ يا٘ ف الٝاتا٘ ٖٚجزتا٘ َأ باباٌ إىل الازا

يااـ أٜهاأ إباازاِٖٝ ٜٗٛحٜااا ٫ٚ ْؾاازاْٝا ; ٭ْاا٘ ٚيااخ ٚبغااز بايتٛالٝااخ قبااٌ َٛصاا٢ عااٛايٞ      

 .  33(ص١ٓ

      ٝ - باذبزاِٖٝ  نيٚيهٔ ؽ١ً ايؾاب١٦ ايّٝٛ ٖٚاِ َأ ٜضإُٛ أْؿضاِٗ ايؾااب١٦ املٓاخا٥

ؾكااخ تٛؽااٌ إىل إٔ اصااِ" بٗاازاّ  ،قااٌ ْ ااز عٓااخ باالاا  عزاقااٞ َعاؽااز  -عًٝاا٘ ايضاا٬ّ 

ا إلبازاِٖٝ عًٝا٘ ايضا٬ّ    كزبني ٚياٝط امس ا  امل ١ايهبري " ايذٟ ٜزححْٚ٘ ٖٛ اصِ ٭الخ امل٥٬ه
زاِٖٝ عًٝ٘ ايض٬ّ ٚأْا٘ لاط يكٝاَا٘ غتاإ ْؿضا٘ ٖٚاٛ بٗاذا        ، نُا ثبو تٓكؾِٗ إلب34

 .35ٔ أعُاٍ ايهٗا١ْعٚأبعخ  –نُا ٜشعُٕٛ  –قخ ةزش َٔ ًَتِٗ 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                      
 . 1979- 1399 خٙ،. حار ايغزٚم.ايثبع١ ايثا١َٓ.  75. ـ/  1/ صٝخ قثب. ف  ٬ٍ ايكزإٓ . ش/  32

 35-34/ غقبإ ايزَٚٞ . املز   ايضابل. ـ/ 33

: ح. عكٝخ ةايخ، ح. و٢ٝ ، ٚاْ ز. بػخاح 80 -78/ اْ ز.ح. رعخٟ عًٝإ. ايؾاب١٦. الزإْٝٛ َٚٓخا٥ٕٝٛ. ـ/  34

 .  33-32. ـ./املز   ايضابل أمحخ.

 33/ . عكٝخ ةايخ، ح. و٢ٝ أمحخ. املز   ايضابل. ـ./ 35
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 املبخث الثاىٌ:

 مفَىو االستشراق

 يف  اللغة : 
 

ا٫صتغاازام َااأةٛد َاأ نًُاا١ ايغاازم، ٚايغاازم ف ايًػاا١ ٖااٛ: عاازقو ايغااُط عاازًٚقا        

. ٚأفاٝؿو إىل ايهًُاا١ اؿازٚف ايث٬ثاا١ " ا،ظ، "   36ِ املٛفا  املغاازم  ٚعازًقا: طًعاو ٚاصاا  

 .37 ٚاي  تع  ف قٛاعخ ايًػ١ ايعزب١ٝ: طًب ايغ٤ٞ .ؾا٫صتغزام إدٕ ٖٛ طًب ايغزم

 ٖٚٓاى َٔ ع  ف َعا ِ يػا  عخ٠ ٚٚ خ إٔ ايغزم ٜع  ايٓٛر ٚفاخٙ اي ا٬ّ ٜٚعا     

ٜاتعًِ أٚ   مبعٓا٢   أٚ ٍ ايؿهازٟ ٚايزٚالاٞ،  ف اجملاا  تٛ ٝ٘ اؿٛاظ ماٛ اػااٙ أٚ ع٬قا١ َاا    

 38ٜٚأتٞ مبع٢ٓ  ايتٛ ٝ٘ ٚاإلرعاح. ٜبح  عٔ ع٤ٞ َا

 ف ا٫ؽااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث٬ب:

إٔ َؾااثًآ ا٫صتغاازام  ٗااز ف ايػاازب َٓااذ قاازْني َاأ ايشَااإ عًاا٢ عًاا٢ اياازغِ َاأ  

تؿاٚ  بضاٝط بايٓضاب١ يًُعاا ِ ا٭ٚرٚبٝا١ املتتًؿا١، يهأ ا٭َاز املتاٝكٔ إٔ ايبحا  ف          

 ٚ أحٜاْااا٘ ٚغاؽااا١ اإلصااا٬ّ قاااخ  ٗاااز قباااٌ دياااو بهاااثري، ٚيعاااٌ نًُااا١       يػاااا  ايغااازم 

، ٚأر ا  ايػزبٝإٛ  ٗاٛرٙ املبهاز يًحا ا١      َضتغزم قاخ  ٗاز  قباٌ َؾاثًآ اصتغازام     

 .39يٛ ٛح َتتؾؾني يًكٝاّ ع٢ً إْغا٤ اجمل٬  ٚاؾُعٝاا  ٚا٭قضااّ ايعًُٝا١    املاص١

٘ ٚباخٖٞ إٔ ايباااالثني  ٜهااح ٜتاؿااال ايبااالثٕٛ ف عًااِ ا٫صتغازام عًا٢ تعزٜؿاا     يهأ  ٚ     

َاأ املضااًُني عٓااخَا  ٜعااازؾْٛ٘ ؾذمنااا ٜهاإٛ  مبااا ٜؿؾااآ عاأ ةؾٛؽااٝتِٗ  َٚاأ ٖااذٙ    

 ايتعزٜؿا  ي٬صتغزام:

                                      
 . 173/ـ/  10ش/ املز   ايضابلمجاٍ ايخٜٔ قُخ بٔ َهزّ بٔ َٓ ٛر./   36
 .  31/ أ.عك١ًٝ الضني.  املز   ايضابل. ـ/  37

اإلص١َٝ٬. قضِ  اؿٛار عٔ املذاٖب ايؿهز١ٜ  ١.َٓتخ٣ ايتٛالٝخ.َٓتخٜا  اؾاَعٚاْ ز:َغارن١ عٔ ا٫صتغزام . بكًِ الاسّ

.2004 www.eltwhed 

ٝ  الٍٛ َؿّٗٛ:ايغزم ؾًهٝا ٚتارىٝا ٚ ػزاؾٝا/ا  اْ ز تؿؾٌٝ ديو: 38 ٝ ٜٛا ٚإٜخٚعزق ا  : قُخ ايبغري َػًٞ. َٓاٖج يٛ 

. ايزٜاض. َزنش املًو ؾٝؾٌ يًبحٛث ٚايخراصا   35-31خ٣ املضتغزقني ٚعًُا٤ ايػزب. ـ/ ايبح  ف اإلص٬َٝا  ي

 2002-1422اإلص١َٝ٬. ايثبع١ ا٭ٚىل. 

/ ح. َاسٕ َثبكاْٞ. تعزٜـ ا٫صتغزام. َزنش املخ١ٜٓ املٓٛر٠ يًخراصا  ا٫صتغزاق١ٝ . بتؾزف  39

ww.madinacenter.com. 

http://www.eltwhed/
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 ORIENTALISMD تاذنز املٛصاٛع١ املٝضاز٠ ف ا٭حٜاإ ٚاملاذاٖب إٔ ا٫صتغازام: [        /1 

          ٝ ني تعاابري ٜااخٍ عًاا٢ ا٫ػاااٙ ماااٛ ايغاازم ٜٚثًاال عًاا٢ نااٌ َااا ٜبحااا  ف أَااٛر ايغاازق

ٚثكاااؾتِٗ ٚتااارىِٗ ٜٚكؾااخ باا٘ ديااو ايتٝااار ايؿهاازٟ ايااذٟ ٜتُثااٌ ف إ اازا٤ ايخراصااا      

املتتًؿاا١ عاأ ايغاازم اإلصاا٬َٞ ٚاياا  تغااٌُ القااارت٘ ٚأحٜاْاا٘ ٚيػاتاا٘ ٚثكاؾتاا٘ . ٚيكااخ          

أصاِٗ ٖااذا ايتٝااار ف ؽاٝاغ١ ايتؾااٛرا  ايػزبٝاا١ عأ ايغاازم عاَاا١ ٚعأ ايعااا  اإلصاا٬َٞ      

 .40ايؿهز١ٜ يًؾزاع اؿقارٟ بُٝٓٗا  بؾؿ١ ةاؽ١ َعما عٔ اـًؿ١ٝ 

حراصا  أناح ١ٝ ٜكّٛ بٗاا غزبٝإٛ يإلصا٬ّ ٚاملضاًُني َأ عات٢ اؾٛاْاب: عكٝاخ٠          /2

 . 41ٚعزٜع١ ٚالقار٠ ٚتارىا ْٚ ُا ٚثزٚا  ٚإَهاْٝا  بػزض ايضٝثز٠ عًٝ٘ غايبا 

 َغاااااااااااازف َٛقاااااااااااا  املخٜٓاااااااااااا١ املٓااااااااااااٛر٠ يًخراصااااااااااااا  ا٫صتغاااااااااااازاق١ٝ:    تعزٜااااااااااااـ/3

يػاازبٝني ٚأَاازٜهٝني َاأ إْتاااش ؾهاازٟ ٚإع٬َااٞ ٚتكااارٜز صٝاصاا١ٝ  ٖااٛ نااٌ َااا ٜؾااخر عاأ ا 

ٚاصااتتبارات١ٝ الااٍٛ ققاااٜا اإلصاا٬ّ ٚاملضااًُني ف ايعكٝااخ٠، ٚف ايغاازٜع١، ٚف ا٫ تُاااع،    

ٚف ايضٝاص١ أٚ ايؿهز أٚ ايؿأ، ٚ هٓٓاا إٔ ًْحال با٫صتغازام َاا ٜهتبا٘ ايٓؾاار٣ ايعازب         

صا٬ّ َأ ةا٬ٍ املٓ اار ايػزباٞ، ًٜٚحال       َٔ أقباط َٚارْٚٝني ٚغريِٖ ممأ ٜٓ از إىل اإل  

باا٘ أٜقااًا َااا ٜٓغاازٙ ايباااالثٕٛ املضاإًُٛ ايااذٜٔ تتًُااذٚا عًاا٢ أٜااخٟ املضتغاازقني ٚتبٓااٛا          

 .42نثريًا َٔ أؾهار املضتغزقني

 َٚٔ ة٬ٍ ٖذا املؿّٗٛ لخ ا٫صتغزام ٜتُٝش بأبعاح ث٬ث١:

٢ َٓااٖج ةاؽا١   ايبعخ ا٭نااح ٞ: َأ الٝا  إ املضتغازقني ٜكَٛإٛ ف حراصااتِٗ عًا       

 تتب  ؾاَعاتِٗ َٚعاٖخِٖ .

ايبعاااخ ايعزقاااٞ: إد ٜعتااام ا٫صتغااازام أصاااًٛبا يًاااتؿهري ٜعتُاااخ عًااا٢ ايتُٝٝاااش ايعكًاااٞ      

 ٚايثكاف ٚايتارىٞ ٚايعزقٞ بني ايغزم ٚايػزب .

                                      
 . ايزٜاض . 697. ـ.2ٚاملذاٖب ٚا٭الشاب املعاؽز٠ .ّ. / املٛصٛع١ املٝضز٠ ف ا٭حٜإ 40
 . يٓخٕ. املٓتخ٣ اإلص٬َٞ .6-5/اْ ز أمحخ غزاب . ر١ٜ٩ إص١َٝ٬ ي٬صتغزام . ـ.  41
 / ح.َاسٕ َثبكاْٞ. املز   ايضابل. 42
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ايبعاااخ ا٫صاااتعُارٟ: إد  ثاااٌ ايثزٜااال اؿكٝكاااٞ ملعزؾااا١ ايغااازم بػٝااا١ االت٬يااا٘ ٚإعااااح٠  

 .43تٛ ٝٗ٘ ٚايتحهِ ؾٝ٘

٭ٕ نًُااا١ ;فااازٚر٠ ايتتًاااٞ عٓااا٘    املضتغااازقني عًااا٢  ؽاااازأذا املؾاااثًآ املتاااخاٍٚ  ٖٚااا 

ؾؾااعخا ًَٛثا١ ٚياٝط ٖٓااى      -1973َضتغزم ا ع٢ً الخ تعبريِٖ ا أؽابحو َٓاذ اٯٕ ا      

    ٛ : [ بااخأْا نغاا٢ َاأ   44أَااٌ ف اـاا٬ـ تكااٍٛ املضتغاازق١ اياام ؾضااٛر٠ ْاحٜاا١ ألًٝٝضااه

 ايضآني ا٭ةاري٠ ْٚبحا  عأ باخٌٜ      َؾثًآ ا٫صتغازام بااملع٢ٓ اياذٟ أؽابآ َٓتغازا ف     

فازٚرٜا ف فااٍ ايعًاّٛ اإلْضاا١ْٝ         ٜخؾعٓا إىل دياو ايتتؾاؿ اياخقٝل اياذٟ أؽابآ     

٭ٕ ٖااذا امل  ااِ هااب إٔ ٜكاااّٚ ؽااخ١َ  ;ٚتااز٣ إٔ َٗٓاا١ ا٫صتغاازام ٖااٞ َٗٓاا١ املتاااطز٠   

ايثكاؾاااا  ايااا  ؼاااخث ف عتؾاااٝت٘ . ٚت٪ناااخ ْ زٜتٗاااا ايضاااابك١ ملاااا تعتكاااخ إٔ تضااا١ُٝ    

غتػًني   بايعًّٛ اإلص١َٝ٬ َٔ ايػزبٝني باملضتغزقني تض١ُٝ َغ١َٛ٦ يذا ؾُٔ ةا٬ٍ  امل

 .45ػزبتٗا تز٣ إٔ املؾثًآ ايبخٌٜ ٚاملٓاصب ٖٛ [املضتعزب  

أٚاؾكٗااااا ايكااااٍٛ; ٭ٕ املضتغاااازم املٗااااتِ باؿقااااار٠ اإلصاااا١َٝ٬ ٚاياااا  ن تبااااو     ٚأْااااا ٫

ًااا٢ ايعاااازب ؾكاااط صاااٛا٤ نااااْٛا   تعااا  اقتؾاااار أعاثااا٘ ع  ٚال اؿاااا و بايًػااا١ ايعزبٝااا١   ٫ 

َٓؾازؾ١ ؾكاط    ٚاؿافاز، َضًُني أٚ غري َضاًُني باٌ ناٌ حراصااتِٗ ف ايٛقاو ايضاابل       

  ٘ ٚباع اؾٗاا ٖاٞ ف نتابتٗاا باإٔ امضاار اـثاز ايعثُااْٞ ا نُاا           ،ع٢ً اإلصا٬ّ ٚأتباعا

َاا دنازٙ  ؽااالب  نتااب      ٜعقاخ اع افاٞ عًٝٗاا   ٚمماا  ، تشعِ ا َٗخ ٫ْؿتاب املضتغازم  

ٚيهأ مباا ٜؿؾاآ عأ الكٝكا١ ا٫صتغازام ؾكاخ         {ام بني املٛفٛع١ٝ ٚا٫ْؿعااٍ  ا٫صتغز}

ؽًااٛ َاأ ايغااو  قاااٍ [ إٕ يؿ اا١ َضتغاازم تااثري ف ْؿٛصاآا أالاصااٝط عاات٢ بٝااخ أْٗااا ٫  

ا٫رتٝاب يٝضاا َأ ؽآعٓا ٫ٚ َأ طبٝعتٓاا باٌ إُْٗاا  َأ ؽآ             ٖٚذا ايغو ،ٚا٫رتٝاب

ا عٔ ٜٗٛحٜتِٗ أٚ ْؾازاْٝتِٗ أٚ عازقٝتِٗ   ايذٜٔ   ٜتجزحٚ،بعء  املضتغزقني املضزؾني 

                                      
 خ١ٜٓ..  اَع١ امل 2008-.8/ اْ ز:ْا ٞ عٓٛف . ا٫صتغزام ٚالٛار اؿقارا  .ف١ً الٛيٝا  اي اث. ايعخح/ 43

moodle.univ-mosta.dz 
/ْاح١ٜ ألًٝٝضهٛ: أصتاد٠ ٚر٥ٝض١ قضِ ايًػا  ايغزق١ٝ ظاَع١ بٛ ةارصو بزَٚاْٝا ،َخٜز٠ َزنش ايخراصا  ايعزب١ٝ ايتاب   44

ؾاَع١ بٛ ةارصو ٚأصتاد ٠سا٥ز ٠ ف املعٗخ ايبابٟٛ يًخراصا  ايعزب١ٝ ٚاإلص١َٝ٬ بزَٚا ٚأصتاد٠ سا٥ز٠ ف نٛيٝج حٟ ؾزاْط 

 ببارٜط . هلا صت١ نتب ٚالٛايٞ أضني حراص١ َٓغٛر٠ ف ف٬  رَٚا١ْٝ ٚأٚرب١ٝ ٚعزب١ٝ .
ايغارق١ . حا٥ز٠ ايثكاؾ١ ٚاإلع٬ّ . ايثبع١ ا٭ٚىل عاّ : 55.،33-32/ ْاح١ٜ الًٝٝضهٛ  .ا٫صتغزام ٚاؿٛار اؿقارٟ .ـ. 45

1999 
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  ّ ٚفازر ٖا٪٤٫   ٜٗاخّ يإلصا٬ّ تزاثاا ٫ٚ يًُضاًِ        .الني نتبٛا عٔ ايعزب أٚ عأ اإلصا٬

ٚفاْبا١  ،حٜٓا قخر َا نإ ف نتاباتِٗ َٔ فزر ع٢ً أبٓاا٤  ًاختِٗ َأ تغاٜٛ٘ يًحال      

ؾازححٚا   ،يًبح  ايعًُٞ ايؾزف ايذٟ ٜؿزض عًا٢ اياخارظ أَاْا١ ايقاُري ٚتثباو اـابري      

ؾتتًااٛا عاأ    ،َااا قاياا٘ أصاا٬ؾِٗ املااخؾٛعٕٛ بعؾاابٝتِٗ اؿُكااا٤ حٕٚ عاا  أٚ كحااٝؿ       

ِٖٚ بذيو قخ رصتٛا ايؾٛر ٚاملؿاِٖٝ املغا١ٖٛ ٚاملكؾاٛح٠ ف عكاٍٛ     ،ؽؿ١ ايعا  ايثبو

ِ    ;ٚأدٖاااإ ر ااااٍ اي٬ٖاااٛ   ؾاتضاااعو ، الاااني اعتُاااخٚا عًااا٢ نتاباااا  َضتغااازقٞ عؾااازٖ

 ٚبااخ٫ً، تا٢ ايٝاّٛ صااا٥خ٠ ف ٚصاا٥ٌ ا٭عا٬ّ ا٭ٚربٝا١     ظٗاٛحِٖ ٖا٠ٛ ايتغاٜٛ٘ اياا  ْزاٖاا ال    

َٔ ر١ٜ٩ ايٛاقا  حٕٚ َٛاربا١ وااٍٚ ايػازب سعشعا١ ايثكا١ ف اإلصا٬ّ باذبزاس ٚ ٗاا  ايٓ از           

 .46اي  ٫ تتعًل بزٚب اإلص٬ّ أٚ تعايُٝ٘  

ب إٕ َؿّٗٛ ا٫صتغزام ْؿضا٘ باخأ ىؿاو ٚطؿال بعاء املغاتػًني بايغازم ٜؿقإًٛ أٟ         

م املضتغاازم، َثااٌ: عااا  اإلصاا٬َٝا ، أٚ املضااتعزب، أٚ اـاابري ف عاا٪ٕٚ  إطاا٬م عااخا إطاا٬

 .47(ٚنإ هلذا أثزٙ ع٢ً املع١ًَٛ عٔ اإلص٬ّ ٚاملضًُني  ،ايغزم ا٭ٚصط

يااذا ْتضااا٤ٍ ٖااٌ الااإ ايٛقااو إليػااا٤ نًُاا١ ا٫صتغاازام نُااا ٚرح ف َزنااش املخٜٓاا١           

 ؾجا٤ ؾٝ٘ : "ًآ ا٫صتغزامإيػا٤ َؾثف َكاي١ : "  املٓٛر٠ يخراصا  ٚعٛث ا٫صتغزام

هب إٔ ْتٛقـ عٓخ ايكزار ايػزبٞ بايتٛقـ عأ اصاتتخاّ َؾاثًآ اصتغازام أٚ نُاا      

إٕ ٖذا املؾاثًآ قاخ أيكاٞ با٘ ف َشاباٌ ايتاارٜث، ؾكاخ رأ٣ ايػازب          48أالخ َضتغزقِٝٗقاٍ 

ٚإٔ ٖااذا املؾااثًآ     ،إٔ ٖااذا املؾااثًآ ٜٓثااٟٛ عًاا٢ محاا٫ٛ  تارىٝاا١ ٚح٫٫  صااًب١ٝ   

ٛؽااـ ايباااالثني املتتؾؾااني ف ايعااا  اإلصاا٬َٞ، ؾهااإ َاأ قاازارا  َٓ ُاا١  ٜعااخ ٜؿااٞ ب

بإٔ ٜتِ ا٫صتػٓا٤ عٔ ٖاذا   :1973امل٪كزا  ايعامل١ٝ ف َ٪كزٖا ايذٟ عكخ ف بارٜط عاّ 

املؾااثًآ، ٚإٔ ٜثًاال عًاا٢ ٖااذٙ املٓ ُاا١ بامل٪كاااازا  ايعاملٝاا١ يًخراصااا  اإلْضااا١ْٝ الاااٍٛ       

ٚعكاخ  املٓ ُا١ َا٪كزٜٔ ؼاو ٖاذا ايعٓاٛإ إىل إٔ       ، ) (ICHSANA آصٝا ٚمشاٍ أؾزٜكٝا

                                      
ايزٜاض. حار ايزؾاعٞ يًٓغز ٚايثباع١ ٚايتٛسٜ  . 17ؿعاي١ٝ . ـ.بني املٛفٛع١ٝ ٚا٫ْ  .. ا٫صتغزام / ح. قاصِ ايضاَزا٥ٞ 46

 1983-1403ايثبع١ ا٭ٚىل . عاّ :

.ايزٜاض . َهتب١ ايتٛب١. ايثبع١  183/ح. عًٞ اي١ًُٓ . اٖز٠ ا٫صتغزام َٓاقغا  ف املؿّٗٛ ٚا٫رتباطا  .ـ/  47

 . 2003- 1424ايثا١ْٝ.
 / املضتغزم : يٜٛط 48
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مت تػاااٝريٙ َااااز٠ ثاْٝاااا١ إىل باملاااا٪كزا  ايعاملٝااا١ يًخراصااااا  اٯصاااا١ٜٛٝ ٚايغااااُاٍ أؾزٜكٝاااا١   

ICANAS).(    ٚقخ عارض ٖذا ايكزار حٍٚ ايهت١ً ايغزق١ٝ برٚصٝا ٚايخٍٚ اي  ناْاو تاخٚر

يًخراصاااا  اٯصااا١ٜٛٝ    ف ؾًهٗاااا، َٚااا  دياااو ؾؿاااٞ املااا٪كز اياااخٚيٞ اـااااَط ٚاياااث٬ثني       

ٚايغُاٍ أؾزٜكٝا١ اياذٟ عكاخ ف بٛحابضاو بااجملز ناإ َؾاثًآ اصتغازام َٚضتغازقني          

ٜضااتتخّ حٕٚ أٟ ؼؿ ااا ، ممااا ٜعاا  إٔ ا٭ٚرٚبااٝني ايػاازبٝني ٚا٭َاازٜهٝني ٖااِ ا٭نثااز   

ٚيعٌ ٖاذا يٝؿٝاخ املػااٜز٠ عٝا  ٜتحاخثٕٛ عأ املضتغازقني         ،اع افاًا ع٢ً ٖذا املؾثًآ

أٚ بااالثٕٛ   Islamistsأٚ إصا٬َٕٝٛ   Arabistsغري ديو بٌ ٖاِ َضاتعزبٕٛ    يٝثبتٛا أِْٗ

أٚ َتتؾؾإٛ ف ايخراصاا  اإلقًُٝٝا١ أٚ ا٫ تُاعٝا١      Humanistsف ايعًّٛ اإلْضا١ْٝ 

أٚ ا٫قتؾاح١ٜ اي  ؽتؿ ببًخ َعني أٚ َٓثكا١  ػزاؾٝا١ َعٝٓا١، أَاا َٛقؿٓاا مأ َأ        

   ٚ ؾاااذٕ ٖاااِ اةتاااارٚا إٔ    ،صااا  ايػااازبٝني ٖاااذا ايتتؾاااؿ أٚ ايتتؾؾاااا  ؾذْااا٘ ٜضاااعٓا َاااا 

ٜ ناااٛا ايتضااا١ُٝ ؾااا٬ باااأظ َااأ دياااو عااازٜث١ إٔ ٫ ْػؿاااٌ عااأ اصاااتُزار اٖتُااااَِٗ         

بخراصتٓا ٚايهتاب١ الٍٛ ققاٜاْا ٚعكاخ املا٪كزا  ٚايٓاخٚا  ْٚغاز ايهتاب ٚاياخٚرٜا  الاٍٛ        

ايعااا  اإلصاا٬َٞ ٚاصااتُزار أٖااخاف ا٫صتغاازام، ٚإٔ ٫ ٜؾاازؾٓا تػااٝري ا٫صااِ عاأ ايااٛعٞ    

 .49(٫ْتباٙ ملا ٜهتبْٛ٘ ٜٚٓغزْٚ٘.ٚا

ٚيهٔ تػٝري يؿ  ا٫صتغزام ٜعثٞ ملتًكٞ إْتاش املضتغزقني ايكبٍٛ إد صتحٌُ مساا   

ايباااااالثني ف ايعًااااّٛ اإلْضااااا١ْٝ ٚاملٗااااتُني بااااايعًّٛ اإلقًُٝٝاااا١ ٚاملتتؾااااني ف ايعًااااّٛ       

ا  اإلصاا١َٝ٬، ٖٚااذا ٜعاا  نضااز الااا ش اؿااذر ٚفاازٚر٠ ا٫ٖتُاااّ بتٓكااٝآ حراصاااتِٗ ٖٚٓاا       

 ايثا١َ ايهم٣ إد صٝؾًٕٛ إىل َبتػاِٖ ا٭سيٞ .

 ٚنًؿ مما صبل إىل إٔ ب املضتغزقني ِٖ ايهتااب ايػزبٝإٛ اياذٜٔ ٜهتبإٛ عأ ايؿهاز      

        ّ بتاخرٜط ايغازم أٚ    اإلص٬َٞ ٚاؿقاار٠ اإلصا١َٝ٬. ٚاملضتغازم أٜقاًا ٖاٛ ناٌ َأ ٜكاٛ

أناإ دياو اياذٟ ٜكاّٛ      ٛا٤حراصت٘ أٚ ايهتاب١ عٓ٘ أٚ عث٘ ف  ٛاْب٘ احملخح٠ ٚايعا١َ، صا 

بايااخرظ أٚ ايهتاباا١ أٚ ايبحاا  كتؾااًا بعًااِ اإلْضااإ بأْ ٚبٛيااٛ ٞ( أٚ مبتتًااـ أْااٛاع       

ٖااذا اجملاااٍ ٖااٛ     ايعًااّٛ أٚ َ٪رةااًا أٚ ؾكٝاا٘ يػاا١ بؾًٝٛيااٛ ٞ(، َٚااا ٜؿعًاا٘ املضتغاازم ف       

أٚ ايخراصاا    كار١ْ َ  َؾثًآ ايخراصا  ايغزقٞاصتغزام. ٚإٕ َؾثًآ ا٫صتغزام بامل
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قًُٝٝاااا١، أقااااٌ تؿقاااا٬ًٝ ايٝااااّٛ يااااخ٣ املتتؾااااني  يهْٛاااا٘ ٜتقاااأُ املٛقااااـ ايتٓؿٝااااذٟ      اإل

ي٬الاات٬ٍ ا٭ٚرٚبااٞ ف ايكاازٕ ايتاصاا  عغااز ٚأٚا٥ااٌ ايكاازٕ ايعغاازٜٔ. بٝااخ إٔ       ايضااًثٟٛ

ٜ ز اا   ت هتااب، ٚاملاا٪كزا  ت عكااخ، ٚقٛرٖااا ايز٥ٝضااٞ ٖااٛ "ايغاازم"،  ايهتااب  ٚايضااًث١ اياا  

  ٞ ايكاخِٜ أٚ قٓاعا٘ اؾخٜاخ. ٚإدا اؽاذْا َأ أٚاةاز       صاًث١ "املضتغازم" ف قٓاعا٘     إيٝٗاا ٖا

ايثاأَ عغاز ْكثا١ ي٬ْثا٬م قاخح٠ ؼخٜاخًا تكزٜبٝاًا، ؾاذٕ ا٫صتغازام  هأ إٔ            ايكزٕ

ٚوًااٌ بٛؽااؿ٘ امل٪صضاا١ املغاا ن١ يًتعاَااٌ َاا  ايغاازم، ٚديااو بذؽااخار تكااارٜز   ٜٓااقػ 

ٝا٘ ٚالهُا٘. ٚباةتؾاار،    اٯرا٤ ؾٝ٘ ٚإقزارٖا، ٚٚؽؿ٘، ٚتخرٜض٘، ٚا٫صتكزار ؾ الٛي٘، ٚإ اس٠

ا٫صتغازام" ٖاٛ أصاًٛب غزباٞ يًضاٝثز٠ عًا٢ ايغازم ٚإعااح٠ ؽاٝاغت٘ ٚاياتحهِ ؾٝا٘،            " إٕ

ع٢ً ديو ؾكخ االتاٌ ايغازم َزناشًا َأ ايكا٠ٛ ٚايضاٝاح٠، عٝا    ٜعاخ بذَهاإ           ٚع٠ٚ٬

ٜهتب عٔ ايغزم أٚ ٜؿهز ؾٝ٘ أٚ  اارظ ؾعا٬ً َتعًكاًا با٘، حٕٚ إٔ ٜأةاذ بعاني        أٟ إْضإ إٔ

اؿاخٚح املعٛقا١ ايا  ؾزفاٗا ا٫صتغازام عًا٢ ؾهازٙ ٚعًُا٘. ٚبعباار٠ أةاز٣ ؾاذٕ             باار ا٫عت

ٚبضاابب ا٫صتغاازام،   ٜهاأ َٛفااٛعًا الاازًا يًؿهااز أٚ ايعُااٌ. ٫ٚ ٜعاا  ٖااذا إٔ       ايغاازم،

ٚالخٙ ٜكزر ٚوتِ َا  هٔ إٔ ٜكاٍ عٔ ايغزم، باٌ إْا٘ ٜغاهٌ عابه١ املؾااحل       ا٫صتغزام

نٌ َٓاصب١ ٜهٕٛ ؾٝٗا ديو ايهٝإ ايعجٝاب "ايغازم"    ٜ ضتحقز تأثريٖا ف ايه١ًٝ اي 

 .50ايٓكاؼ( َٛفٛع
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 الثالث ملبخث ا

 أٍداف املستشرقني

ت ااٌ يًُضتغاازقني أٖااخاؾِٗ بعٝااخ٠ املااخ٣ ٚاياا  ٜعًُاإٛ يٝااٌ ْٗااار َاأ أ ًااٗا حاةااٌ     

نٌ حٚي١ ةاؽ١ اياخٍٚ ايا  كثاٌ هلاِ كشْٚاا َاحٜاا ٜزؾاخ حٚهلاِ بهاٌ َاا ؼتا ا٘ َأ             

١ٜٛ يبكا٥ٗا سع١ُٝ َتضًث١ قااٖز٠ يػريٖاا ٖٚاذا َاا ْازاٙ بٛفاٛب ف ناٌ ايتاأرٜث         ق٠ٛ حْٝ

 َافٝ٘ ٚالافزٙ بٌ َٚضتكبً٘.

بإٕ ا٫صتغاازام الزنااا١ صٝاصاا١ٝ عاَااا١ ؾًااِ ٜهااأ َاأ املٓت اااز إٔ ٜهثااز املضتغااازقٕٛ      

بخاؾ  عتؾٞ عو.إد ا٫صتغزام عٌُ ؽعب ثاِ ٖاٛ َا  دياو قًٝاٌ ايازبآ املااحٟ; َأ         

قٕٛ عاااح٠ َاأ أٚي٦ااو ايااذٜٔ تضااتتخَِٗ ايااخٍٚ ٚاؾُعٝااا     أ ااٌ ديااو نااإ املضتغااز  

ٚامل٪صضااااا  ٚتقاااأُ هلااااِ أصااااباب َعاعااااِٗ .٫ٚ ٜضااااتػزبٔ أالااااخ إدا عًااااِ إٔ ا٫ٖتُاااااّ      

با٫صتغاازام نااإ ف ايااخٍٚ ايكٜٛاا١ َثااٌ بزٜثاْٝااا ٚؾزْضااا ٚإٜثايٝااا ٚاي٫ٜٛااا  املتحااخ٠     

 خٚي١ٝ .أنثز َٓ٘ ف ايخٍٚ ايؾػري٠ أٚ ايك١ًًٝ ايٓؿٛد  ف ايضٝاص١ اي

ٚمجٝ  َٛفٛعا  ا٫صتغزام ٚ ٗٛح املضتغزقني نإ ٜكؾخ بٗاا ف ايخر ا١ ا٭ٚىل   

ٚتضٌٗٝ عًُ٘ ف ايب٬ح اي  ٜٓشٍ ؾٝٗاا; دياو إٔ ؾٗاِ يػا١ قاّٛ ٚؾٗاِ         51ةخ١َ ا٫الت٬ٍ

ياااذا تؾاااخم عباااار٠ : ب إٕ    52ثكااااؾتِٗ ٜضااااعخإ عًااا٢ تاااذيٌٝ ايعكباااا  ف ٚ ااا٘ احملتاااٌ (   

 53حع (َٛفٛع١ٝ املضتغزقني أَز ةا

َ ا ؾكاخ   ٚإٕ نإ املضتغزقٕٛ قخ اػٗٛا ف بخاٜاتِٗ يًُضًُني ؾكط حٜٓا ٚيػ١ ٚعًٛ

ّ  بايخراصااا  اٯصا١ٜٛٝ ٚا٭ؾزٜكٝاا١ عااا١ًَ   1986اٖتُاٛا أٜق ااا ف بَا٪كزِٖ املٓعكااخ عااّ    

حراصاااا  ايؿاااأ ٚاٯثااااار ايكخ اااا١ ٚايخراصاااا  ايبٛدٜاااا١ ٚايخراصااااا  اإلٜزاْٝاااا١  ٚايخراصااااا    

 . 54٭ح٢ْ ايكخِٜ (ايضا١َٝ ٚايغزم ا

                                      
 وتٌ .  / امل٪يـ نتب ن١ًُ" ا٫صتعُار" ؾأبخيتٗا با٫الت٬ٍ ٭ٕ ايعخٚ ٫ ٜعُز بٌ 51
ٖا ـ /  1355/ح. عُز ؾزٚج .ا٫صتغزام َا ي٘ َٚا عًٝ٘. ف١ً املٌٓٗ .ايعخح ايضٟٓٛ املتتؾؿ :ا٫صتغزام ٚاملضتغزقٕٛ.  52

16 
. تزمج١ ٚتكخِٜ: ح. َاسٕ َثبكاْٞ . ف١ً  اَع١ اإلَاّ قُخ بٔ صعٛح  586/ أؽـ الضني. . املضار ايؿهزٟ ي٬صتغزام . 53

 .1412ب . ربٝ  ايثاْٞ.اإلص١َٝ٬ . ايعخح ايضا

/ اْ ز: ح. عبخ ا٭َري ا٭عضِ. ا٫صتغزام َٔ َٓ ٛر ؾًضؿٞ عزبٞ َعاؽز .  صًض١ً نتب ايثكاؾ١ املكار١ْ. ا٫صتغزام.  54

 . بػخاح . حار ايغ٪ٕٚ ايثكاؾ١ٝ ايعا١َ . 23ـ/   1987ايعخح ا٭ٍٚ 
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 ؾٓجخ َٔ املضتغزقني :

َٛ ؿٕٛ رمسٕٝٛ ف حٚا٥از ا٫الات٬ٍ ٜكاخَٕٛ ةاخَا  ؿهَٛااتِٗ  عًا٢ ماٛ ىاخّ          (1

ا٭غاازاض املتحككاا١ يًُحتااٌ ٖٚاا٪٤٫ َارصااٛا ايٛصااا٥ٌ ا٫الت٬يٝاا١ َباعااز٠ ف نااٌ        

اػاٙ َٚثااهلِ اؿٝاٟٛ ياٛرْط ف عاب٘ اؾشٜاز٠ ايعزبٝا١ َٚاصإٝٓٝٛ ف صاٛرٜا َٚاط          

ايعاازام َٚااا ؾعًاا٘ ؾااًٝيب ٚنًااٛب ٚن٬ُٖااا يكااب بايباعااا  ٚةثااٛر٠ ٖااذا ايٓااٛع   بااٌ ف

 تأتٞ َٔ نِْٛٗ يعبٛا ف َكاحٜز ايضٝاص١.

َضتغزقٕٛ غري َٛ ؿني  ف حٚا٥از اصاتعُار١ٜ َباعاز٠ ٚيهآِٗ قاخَٛا َاا ياخِٜٗ َأ          (2

َعًَٛااا  ف ةخَاا١ ا٫الاات٬ٍ ٖٚاا٪٤٫ ناااْٛا ف اي اااٖز أناااح ٝني ٖٚااِ نااثريٕٚ     

هلِ تغاجٝ  ايخراصاا  ايثا٥ؿٝا١ ٚبًاٛر٠ ايكَٛٝاا  املٓاخثز٠ ٚعُاٌ َعاا ِ          خا ٚأعُاا 

يًػاا  املٝتاا١  ٚإثااار٠ ايغااعٛر يااخ٣ طٛا٥ااـ َأ ايٓاااظ أْضااتِٗ عٛاَااٌ ايااشَٔ أؽااٛهلِ    

ؾاامًٛا ف أَااِ أةااز٣. ٚبًاؼ ايػًااٛ ف ٖااذا ايٓاٛع إٔ َاآِٗ َاأ تبٓا٢ طزقااا ؽااٛؾ١ٝ أٚ     

 َذٖب١ٝ أٚ ح١ٜٝٓ  أٚ عٓؾز١ٜ أٚ عغا٥ز١ٜ .

 ٌ ا٭َااز با٫صتغازام إىل بٝااإ ؾقاٌ أقااٛاّ عًا٢ أقااٛاّ ٚأحٜاإ عًاا٢ أحٜاإ  ٚاػاٖااا        ٚٚؽا

 .55ع٢ً اػاٖا  (

ٚا٫صتغازم صاٛا٤ ف َاٛقؿِٗ ايعاخا٥ٞ َأ اإلصا٬ّ ٚايؿازم بُٝٓٗاا ٖاٛ: إٔ           56بإٕ ايتبغري

ا٫صتغزم أةاذ ؽاٛر٠ "ايبحا  "ٚأحعا٢ يبحثا٘ ايثااب  ايعًُاٞ ا٭نااح ٞ ،بُٝٓاا بكٝاو           

  الخٚح َ اٖز ايعك١ًٝ ايعا١َ ٖٚٞ ايعك١ًٝ ايغعب١ٝ .حع٠ٛ ايتبغري ف

ايهتااااب ٚاملكااااٍ ف اجملااا٬  ايعًُٝااا١ ٚنزصاااٞ ايتاااخرٜط ف  اسمممم اال اشسم ممم ا  :

اؾاَعا  ٚاملٓاقغ١ ف امل٪كزا  ايع١ًُٝ ٚايعا١َ.بُٝٓا ايتبغري اقتؾز ع٢ً حٚر ايتعًاِٝ  

 ٚاإلغاث١ عم املضتغؿٝا  ٚامل٬ ٧ .

َاأ أياااٛإ ايتبغااري ٤٫ّ ْؿضااا٘ َاا   ااازٚف اؿٝااا٠ ؾاااري٣ املضتغااازم     إٕ ا٫صتغاازام يااإٛ  

ا٭ملاْٞ "بٝهز" إٔ ٖٓاى عخا٤ َٔ ايٓؾازا١ْٝ يإلصا٬ّ بضابب إٔ اإلصا٬ّ عٓاخَا اْتغاز ف       

                                      
 . 21- 20/ املز   ايضابل. اْ ز َٔ ـ/  55
 ري ٚيٝط ايتبغري يهٓ٘ ٜعًٔ بٗذا املض٢ُ يتحبٝب ايٓؿٛظ ي٘./ امس٘ اؿكٝكٞ ايتٓؾ 56
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ايعؾااٛر ايٛصااث٢ أقاااّ صااخا َٓٝعااا ف ٚ اا٘ اْتغااار ايٓؾاازا١ْٝ ثااِ اَتااخ إىل ايااب٬ح اياا         

 .57ناْو ةافع١ يؾٛؾاْٗا(

ٕ املضتغااازقني ٖاااِ ٚصااا١ًٝ الٝااا١ َتحزنااا١ يقااازب اإلصااا٬ّ      ٚمماااا صااابل ْؾاااٌ إىل أ  

ٚاملضااًُني ٚكشٜاال حٚهلااِ ٚاؼاااحِٖ عاام َٓاؾااذ عاات٢ َاأ فاآُٗا اصااتػ٬ٍ ايثٛا٥ااـ          

ايخٜٓٝاا١ ٚايعزقٝااا  املتعااخح٠  ف ايااخٍٚ اإلصاا١َٝ٬ يقاازب عُاال ٚالااخ٠ ايااخٍٚ اإلصاا١َٝ٬     

ٖااٛ َغاااٖخ ف ٚكشٜكٗااا حٜٚاا٬  َتٓاااؾز٠ َتحارباا١ ٚتضااًِٝ أ ااشا٤ َٓٗااا يًٓؾااار٣ نُااا  

ٚقتٓا املعاؽز ; يذا لاخ املضتغازقني ايبااالثني ف حٜاْا١ ايؾااب١٦  ثًإٛ  ٝغاا ْ اَٝاا         

 ٗخ ي٬الت٬ٍ املباعز ايعضهزٟ ثِ ا٫الات٬ٍ ايثكااف ٚايعكًاٞ ؾُٝاا بعاخ ٚايعازام حٚيا١        

هلاا َٛقعٗاا ا٫صاا اتٝجٞ ف اـًاٝج ٚػااٚر حٚياا١ إٜازإ ٚتقاِ عزقٝااا  ٚأحٜاإ كتًؿاا١        

٠ اـ٬ؾاا١ اإلصاا١َٝ٬ املتعااخح٠  ف ْعااِٝ عااخٍ اإلصاا٬ّ ؾًُااا حةًااٗا احملتًاإٛ      عاعااو ؾاا  

ٚقضُٖٛا قثعا َتٓاثز٠ صعٛا إىل بعا  ايٓعازا  ٚا٫ةت٬ؾاا  ايخٜٓٝا١ ٚايكبًٝا١ ٖٚاذا َاا        

الخث َٔ ع٬ق١ املضتغزقني بايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ف ايعازام نُثااٍ عًا٢ دياو ٚإ٫ ؾٗاِ      

يتُشٜل تأصٝضا يكاعخ٠"ؾزم تضخ " ٖٚٓا لاخ إٔ ياخِٜٗ   ف نٌ َهإ االتًٛٙ ؾعًٛا دا  ا

 ًخا ف ايٛؽٍٛ ملبتػاِٖ الت٢ أْٗاِ ٜتٛاؽإٛ ؾُٝاا بٝآِٗ عًا٢ دياو ب أتٛاؽاٛا با٘ باٌ          

 ِٖ قّٛ طاغٕٛ ( .

 ؾٝهٕٛ َٔ أٖخاف املضتغزقني:

اهلخف ايخٜ  بايخر ١ ا٭ٚىل يتػٝري ايعكا٥اخ إىل حٜآِٗ ٚتػاٝري اـزٜثا١ ايضاها١ْٝ       (1

تًاا١ ؾهااإ ا٫صتغاازام ايبٛاباا١ ايعًُٝاا١ يًتٓؾااري عاأ طزٜاال إعااخاح ر اااٍ       يًااخٍٚ احمل

ايتٓؾري مبعزؾ١ َضبك١ بثكاؾ١ ٚعكا٥خ ايخٍٚ احملت١ً بٛاصاث١ نتاباا  املضتغازقني    

.ٖٚذا ٬َال  بني ايؾاب١٦ إدا ؽزب املضتغزم ْٝك٫ٛ صٝٛف إٔ نتاب٘ عأ ايؾااب١٦   

٘ املٓؾااز ايٓؾاازاْٞ إيٝاا٘ مت عاام  ًٛصاا٘ َاا  عاااب َاأ ايؾاااب١٦ قااخ تٓؾااز ٚأالقااز ياا  

.نُااا د نااز تٓؾااز بعااء ايؾاااب١٦ ف نتااب ايؾاااب١٦ أْؿضااِٗ َٓااذ قااخّٚ      58َباعااز٠

 ؾًٍٛ احملتًني  ا٭ٚا٥ٌ.

                                      
بتؾزف  . ايكاٖز٠. َهتب١ ٖٚب١ .  426 -418/ ح. قُخ اهلٞ.ايؿهز اإلص٬َٞ اؿخٜ  ٚؽًت٘ با٫صتعُار ايػزبٞ . ـ/   57

 . 1981 – 1401ايثبع١ ايتاصع١ .
 . 2010ار ايتهٜٛٔ. ايثبع١ ا٭ٚىل. .حَغل.ح 18-15/  ْٝك٫ٛ صٝٛف.ايؾاب١٦ .عكا٥خِٖ ٚتكايٝخِٖ .ـ/ 58
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a.        ٚنذيو املضتغزقٕٛ ايٝٗٛح ع٢ً ٚ ا٘ اـؾاٛـ بؾٗٓااى ٬َال ا١ ةاؽا١ يابعء

ايباااااالثني تتعًاااال باملضتغاااازقني ايٝٗااااٛح ةاؽاااا١ :ؾاي اااااٖز إٔ ٖاااا٪٤٫ أقبًااااٛا عًاااا٢       

ٖٚاااذا ٫ال ٓااااٙ َااأ   59باب حٜٓٝااا١ ٖٚاااٞ قاٚيااا١ إفاااعاف اإلصااا٬ّ (  ا٫صتغااازام ٭صااا

ٜٗٛحٜاا١ بعااء املضتغاازقني املٗااتُني بغااإٔ ايؾاااب١٦ َثااٌ ايًٝااخٟ حراٚر ٚغريٖااا نُااا   

 صٝ ٗز أثٓا٤ ايبح .

ايااخعِ املعاازف ي٬الاات٬ٍ َاأ أ ااٌ كشٜاال ٚالااخ٠ ايااخٍٚ احملتًاا١ إىل حٜٚاا٬  عزقٝاا١           (2

عًا٢ صابٌٝ املثااٍ :ب  إالٝاا٤ ايؿزعْٛٝا١ ف       ٚح١ٜٝٓ. ;٭ٕ َٔ حعٛاتِٗ ايا  ٜاخعٛ إيٝٗاا   

َؾااااز ٚاٯعااااٛر١ٜ ف ايعاااازام ٚايمبزٜاااا١ ف مشاااااٍ إؾزٜكٝا،ٚايؿٝٓٝكٝاااا١ ف ؾًضااااثني   

 .60ٚيبٓإ(

اةتٝار عٕٝٛ يًخٚي١ املضٝثز٠ ٚديو نُا الخث َٔ طًاب املضتغازق١ حراٚر يًؾااب١٦     (3

 . 61املٓخا٥ٝني إٔ ٜتعاْٚٛا َ  بزٜثاْٝا فخ حٚي١ ايعزام

ا  ب٬حٖااِ بثااز٠ٚ عًُٝاا١  خٜااخ٠ كثااٌ بابااا ٫قتؾاااحٖا عاام ايبٝاا  ٚسٜااار٠  إَااخاح َهتباا (4

 املهتبا  ٚاإلط٬ع ع٢ً َا ؾٝٗا مبكابٌ َاحٟ.

املكار١ْ بني نتب ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ٚإلٌٝ ٜٛالٓا ٭ٕ وٝا٢ عًٝا٘ ايضا٬ّ َكاخظ       (5

 عٓخِٖ ٚعٓخ ايٓؾار٣.

رتبااط عكا٥اخِٖ با٭حٜاإ    تغهٝو ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ف حٜآِٗ بذثاار٠ اؿاخٜ  عأ ا     (6

َأ املضتغازقني ايبااالثني ف حٜأ     ا٭ةز٣ ٚالخاث١ نتابِٗ املكخصا١ ٚغاري دياو ؾاذٕ      

ِ     ٕأايؾاااب١٦ َاأ ٜااز٣    الااخٜ  عٗااخ ؾكااخ    نتاااب وٝاا٢ عًٝاا٘ ايضاا٬ّ املكااخظ يااخٜٗ

   ّ ٕ      نتااب بعااخ اإلصاا٬ نااشعِٝ هلاااذا   ب إٕ قؾااؿ ايؾاااب١٦ املتعًكاا١ بٝحٝاا٢ املعُااخا

بٝاخ   ،ٚاي  تع  حراصاا  وٝا٢   إ "حراعٞ و٢ٝ"ايخٜٔ، مجعو ف نتاب وٌُ عٓٛ

َ الا ايهتاب ذإٔ ٖ باإلفاؾ١ إىل ديو ؾاذٕ اصاِ    ،ا ٚقخ مت مجع٘ بعخ اإلص٬ّخٜ  كا

                                      
 431/ ح. قُخ ايبٗٞ . املز   ايضابل . ـ/  59
 418/  املز   ايضابل . ـ/  60
.  62،63/ اْ ز عثٞ :حٚر املضتغزق١ حراٚر ف حٜا١ْ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني.ٚاْ ز .غقبإ رَٚٞ. َذنزا  َٓخا١ٝ٥. ـ/  61

 حَغل. حار املخ٣ 
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ٖٚذٙ عٗاح٠ ع٢ً الخاثا١   ،أٟ إٔ ا٫صِ ا٭ٍٚ ن١ًُ َعزب١ ،و٢ٝ باٯرا١َٝ ٖٛ ٜٛالٓا

 .62ٖذٙ ايخراصا  (

ٝاإ عجاشِٖ عأ ايعًاِ باخِٜٓٗ إ٫ َأ       ايتأثري ع٢ً ايؾااب١٦ املٓاخا٥ٝني املعاؽازٜٔ بب    (7

ٜٚ ٗاز دياو عًا٢ أبٓاا٤ ايثا٥ؿا١ ملاا ٜكاٍٛ        ة٬ٍ َا تزمج٘ املضتغزقٕٛ َأ تازاثِٗ    

أالاخِٖ مباازار٠: بٚايبحاا  ف املضااأي١ املٓخا٥ٝاا١ ٜتثًااب َعزؾاا١ ٚاؾٝاا١ بايًػاا١ املٓخا٥ٝاا١(  

َاأ ٚنااإ امل٪يااـ وااط مباازار٠ أْاا٘ بٖٚااٛ املٓااخا٥ٞ ٜتٓاااٍٚ ا٭حب املٓااخا٥ٞ يثا٥ؿتاا٘        

 .63ة٬ٍ َا تز ِ إىل ايًػا  ا٭ةز٣ (

ربط حِٜٓٗ بايخٜا١ْ ايٓؾزا١ْٝ ٚأْٗا مجعاو ف َعتكاخاتٗا َا  َاا مجعتا٘ َعتكاخا         (8

 .64ْؾزا١ْٝ ا٭ؽٌ ٚؾُٗا َغٛعا يًعٗخٜٔ ايكخِٜ ٚاؾخٜخ

ربط حِٜٓٗ بهٌ حٜأ ٚثا  ٚإٕ ناإ ٖاذا الال ٫ َزٜا١ ؾٝا٘ إ٫ إٔ الازـ املضتغازقني           (9

و ٖٚاِ حٜآِٗ ايٓؾازاْٞ أٚ ايٝٗاٛحٟ قازف َٚاب  عًا٢        ع٢ً ايتذنري اياخا٥ِ باذي  

أحٜاااإ عااازن١ٝ َتعاااخح٠ ٜضاااتخعٞ ايتٛقاااـ ٚايكاااٍٛ باااإٔ ؾعًاااِٗ ٖاااذا غاٜتااا٘ تشٖٝاااخ      

ايؾاااب١٦ ف حٜاآِٗ ٚأْاا٘ غااري أؽااٌٝ ٫ٚ َتجااذر ف ا٭حٜااإ ايضااُا١ٜٚ اياا  ٜشعُاإٛ          

إٔ أالاخ  اتؾاٍ أحٜاِْٗ احملزؾ١ بٗا ؾع٢ً صبٌٝ املثاٍ ٜذنز أالخ ايؾاب١٦ املعاؽزٜٔ 

65املضتغزقني ٜؾز ع٢ً إٔ ايؾاب١٦ أةذٚا حِٜٓٗ عٔ ايبابًٝني
 

 َٚٔ ٜكزأ نتاب املضتغزق١ حراٚر صري٣ ربثٗا ايخا٥ِ يخِٜٓٗ بهثري َٔ ا٭حٜإ. (10

 

 

 

 

 

 

                                      
 ٚاملضتغزم ٖٛ ايخنتٛر َاتضٛج  187ز   ايضابل. ـ/ / قُخ منز املخْٞ . امل 62

 .حَغل.حار املخ٣ 11/ عشٜش. صباٖٞ.أؽٍٛ ايؾاب١٦ َٚعتكخاتِٗ ايخ١ٜٝٓ.ـ/ 63
 200/ عشٜش صباٖٞ. املز   ايضابل. ـ/  64
 . ٜٚكؾخ املضتغزم بايط76/ عشٜش صباٖٞ .املز   ايضابل. ـ/  65
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 املبخث الرابع

 تأريخ االستشراق يف دياىة الصابئة امليدائًني

يًاخٍٚ ايا  ٜخرصاْٛٗا     ارتباط املضتغزقني  بايتٓؾري َٚعاْٚا١ احملااٍ عًا٢ ا٫الات٬ٍ     

 ٚافآ ٚ ًٞ ِٖٚ ىتًؿٕٛ ف بخا١ٜ ٖذا ايتأرٜث:

ؾااري٣ بعااء ايؾاااب١٦ إٔ ايػاازبٝني بااخأ  أعاااثِٗ عاأ ايؾاااب١٦ ببابتااخا٤ ايزالاياا١             

"بااااؾٛاظ" ةااا٬ٍ أقثاااار ايغااازم ا٭ٚصاااط َٚاااابني ايٓٗااازٜٔ َٓاااذ ايكااازٕ ايضااااب  عغاااز       

ؾااِٝٗ ايهتااب ْٚغااز  َكااا٫      املاا٬ٝحٟ  ٚنثااز اؿااخٜ  عاآِٗ ف ايكاازٕ ا٭ةااري ؾأيؿااو     

 .66ٚأعاث قاّ بٗا عزقٕٝٛ ٚغزبٕٝٛ(

بُٝٓااا ٜااز٣ آةاازٕٚ إٔ  ٗااٛر املضغاا قني بااني ايؾاااب١٦  نااإ عاأ طزٜاال: ب تعاازف            

ايػاازب عًاا٢ ايؾاااب١٦ َاأ ةاا٬ٍ املبغاازٜٔ ايااذٜٔ قااخَٛا إىل ايبؾااز٠ ف ايكاازٕ ايضاااحظ        

عٛا عااآِٗ تكزٜااازا  عغاااز ٚناااإ املبغااازٕٚ ايمتػاااايٕٝٛ ٖاااِ أٍٚ َااأ ايتكااا٢ بٗاااِ ، ٚٚفااا      

بايمتػايٝا١ ٚف ٖااذا ايتكزٜاز ٜغااار إياِٝٗ نثا٥ؿاا١ َضاٝح١ٝ يهٓٗااا غاري تاَاا١ املضااٝح١ٝ      

ٚأملااآ ايتكزٜااز إىل إٔ ايكااخٜط ٜٛالٓااا قااخ بغاازٖٓا.ٚف ٖااذا ةًااط ٚافااآ بااني ايكااخٜط           

ٜٛالٓاا ٜٚٛالٓاا املعُاخإ  اياذٟ  جاخٙ ايؾااب١٦ نأالاخ قخٜضاِٝٗ يهأ رصااي١ تايٝا١ َاأ            

ايمتػاي١ٝ ف اهلٓخ  ؽححو ٖا اـًاط، ٚ اا٤ ؾٝٗاا إٔ " ٖٓااى عاخح ا       املضتعُز٠ 67"غٛا "

ناابري ا َاأ املضااٝحٝني ايااذٜٔ ٜتبعاإٛ ٜٛالٓااا املعُااخإ، ثااِ تًتٗااا رصاااي١ أةااز٣ ف عاااّ           

 diّ أعاااار ايزالايااا١ اإلٜثاااايٞ " 1622ّ َغاااري٠ هلاااِ نثا٥ؿااا١ َضاااتك١ً، ٚف عااااّ  1615

luglioخإ ٚباملٓخا٥ٝااا١. ٚقاااخ  اااٌ اـًاااط ف  "  إىل إٔ ايثا٥ؿااا١ تعااازف باملٓااااحٟ أٚ املعُااا

ُ اااا التااا٢ ايٓؾاااـ ايثااااْٞ َااأ ايكااازٕ ايثاااأَ عغاااز، ٚناااإ            ايتضاااُٝا  ٚا٭ٚؽااااف قا٥

                                      
 َكخ١َ امل مجني  4 – 3/ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ. ايًٝخٟ حراٚر.ـ/  66
غٛا ٖٞ إالخ٣ أؽػز ٫ٜٚا  اهلٓخ َٔ الٝ  املضاال١ ٚايزابع١ عغز َٔ الٝ  عخح ايضهإ. تك  ف غزب اهلٓخ ف إقًِٝ /  67

ف ايغزم ٚاؾٓٛب، ٚتثٌ ع٢ً عز ايعزب ف ايػزب. غٛا ٖٞ أغ٢ٓ  ٚنارْاتانا، َاٖاراع انْٛهإ، َٔ ايغُاٍ ؼخٖا 

 َٛصٛع١ ٜٚهٝبٝخٜا. يٞ يًؿزح َزتني ْٚؾـ َثًٝ٘ يًٗٓخ نًٗا.٫ٜٚا  اهلٓخ، إد ٜكخر ْاػٗا احملًٞ اإلمجا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7
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ايبااااالثٕٛ ىًثااإٛ بٝااآِٗ ٚباااني ايضااابأٜني ف اياااُٝٔ يًتكاااارب باااني امساااٞ ايؾااااب٦ٝني       

ٚايضااابأٜني الاااني ٜهتبااإٛ بااااؿزٚف اي٬تٝٓٝااا١، ٚأثاااار  ايتضاااُٝا  ايعاَٝااا١ هلاااِ: ايؾ ااابذ١   

١ ٚايؾاب١٦ ٚايخاٟ ٚاملٓخا٥ٞ ٚاملٓخاٟ بعء ا٫رتبانا  ف حٚا٥ز ايبح ، ناذيو  ٚايؾ ب 

 اااااز٣ ةًاااااط ناااااثري بغاااااإٔ ايتضااااا١ُٝ ايخٜٓٝااااا١ ايااااا  تااااازح ف نتااااابِٗ ."ايٓاؽاااااٛراثا،   

ٚايٓاؽاااٛرثٝني "، ٚأر عٗاااِ ايااابعء إىل َخٜٓااا١ ايٓاؽاااز٠، ٚةًاااط بعقاااِٗ باااني ٖااا٪٤٫         

اؽاٛرا٥ٞ ف املٓخا٥ٝا١ تعا  عا٦ٝا آةاز      ٚايٓؾريٜني ِٖٚ ؾزق١ َٔ غ٠٬ ايغٝع١، رغِ إٔ ايٓ

 ٖٛ ايهأٖ ايذٟ  تًو املعزؾ١ بايخٜٔ ٚايقًٝ  مبعارؾ٘ ايخ١ٜٝٓ.

َٚٓذ ديو اؿني تشاٜاخ  اإلعاارا  إىل ايؾااب١٦، َٚا  تشاٜاخٖا باخأ ايبااالثٕٛ ٜٛيإٛ         

حراص١ َعتكاخا  ٖاذٙ ايثا٥ؿا١ اٖتُاَاا أنام .ؾؿاٞ ايكازٕ ايضااب  عغاز ٚؽاٌ إىل أٚرباا            

تكزٜااز ا; ٚالؿااش  ا٭ةثااا٤ اياا    74عاآِٗ، ٚف ايعاااّ  ايتااايٞ ارتؿاا  عااخحٖا إىل  تكزٜاازا  52

ْغاز املااارْٚٞ   1660ٚقا  ؾٝٗاا ايزالاياا١ بغاأِْٗ ايباااالثني عًا٢ تزمجا١ نتاابِٗ، ؾؿاٞ عاااّ       

" َكتضبا  َأ بعاء نتابِٗ تزمجٗاا مبضااعخ٠ ؽااب٦ٞ ناإ قاخ اعتٓال           68"أىًٝٝٓط

 إٔ ٖااذٙ ناْااو تعٛسٖااا ايخقاا١ ، ٚناْااو   املضااٝح١ٝ ٚصااهٔ رَٚااا، ثااِ تتابعااو اي ا ااِ .إ٫  

ايهتااااب اياااز٥ٝط  69أبزسٖاااا تزمجااا١ ايباالااا  ايضاااٜٛخٟ " َاتٝااااظ ْاااٛر باااٛرٟ "يًهٓاااشا رباااا     

ْغاز "باٝ     1867ّ . َٚ  ديو ؾايعٌُ   ىٌ َأ ا٭ةثاا٤، ٚف عااّ    1816يًثا٥ؿ١ عاّ 

ب مجتاا٘  "70َاإ" تزمجا١  خٜاخ٠ يًهٓااشا إ٫ أْٗاا أعااح  أةثاا٤ "ْٛربااٛرٟ"، ٚتا٬ٙ "أٜتٓاؼ         

ّ ْغاز عاا  ايًػاا  ايضاا١َٝ ا٭ملااْٞ "ْٛيخنا٘" نتاب اا بكٛاعاخ         1875، ٚف عاّ 71يًكًضتا

                                      
 /عثو عٔ  تعزٜـ ي٘ ؾًِ أ خ ف قٝط عثٞ. 68
٥ٝني ٖٚٛ / ايهٓشٍ ربذا :  أٟ ايهٓش ايع ِٝ .ٜٚض٢ُ أٜقا صخرٙ ربذا أٟ ايهتاب ايع ِٝ ايهتاب املكخظ ا٭ٍٚ يًؾاب١٦ املٓخا 69

عٓخِٖ ؽحـ آحّ عًٝ٘ ايض٬ّ  ٜٚتهٕٛ َٔ قضُني : ا٭ٍٚ: وتٟٛ ع٢ً ؾكزا  نثري٠ َٛفٛعٗا: ْ اّ تهٜٛٔ ايعا  ، 

ٚالضاب اـًٝك١،ٚايتثٛرا  ايبغز١ٜ،ٚؽؿا  اـايل،ٚٚع  ٚإرعاح ٚأحع١ٝ ٚالهاٜا  .ٚايثاْٞ:ٜعاجل ع٦ٕٛ املٝو.اْ ز: ح. 

 123قُخ رعخٟ عًٝإ. املز   ايضابل. ـ/ 
 / عثو عٔ تعزٜـ ي٘ ؾًِ أ خ ف قٝط عثٞ. 70

 
/ ايكًضتا: أٟ نتاب عكخ ايشٚاش ٚوتٟٛ ع٢ً رصّٛ عكخ ايشٚاش ٚععا٥زٙ ٚا٫التؿا٫  اي  تكاّ أثٓا٤ عكخٙ ، ٚنٝؿ١ٝ  71

  124إ زا٤ اـثب١ ٚغري ديو.اْ ز: املز   ايضابل.ـ/
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ايًػاا١ املٓخا٥ٝاا١، ٚ ااا٤  اـثاا٠ٛ اؿامساا١ ف إرصااا٤ ا٭صااط ايعًُٝاا١ ايزؽاا١ٓٝ ف حراصاا١  

، ٚ"يٝخدبارصاهٞ" ف  1889" ف َ٪يؿا٘ "اياخٜٔ املٓاخا٥ٞ"    72املٓخا١ٝ٥ ع٢ً ٜاخ "ٚهلًاِ بزاْاخ     

، ٚايهٓااشا ربذااا  1905" 73ٚإعااخاح طبعااا  ْكخٜاا١ ٭ٖااِ ايهتااب املٓخا٥ٝاا١ "حراعاا٘ ٜٗٝااا      تزمجاا١ 

 .1925، ٚنتاب ايثكٛظ ايخ١ٜٝٓ 1925

   

ٝ ا ٚاصااع ا، ٚاػٗااو            ٚناْااو أملاْٝااا قااخ عااٗخ  ف ايكاازٕ ايتاصاا  عغااز ْغاااًطا ؾًضااؿ

و ا٭ْ ار مٛ ايػٓٛؽ١ٝ  َٚا تزنت٘ َٔ آثار ع٢ً املضٝح١ٝ ا٭ٚىل ع٢ً أصااظ َاا ٚؽاؿ   

ب٘ ٫ ع٢ً أٜخٟ آبا٤ ايهٓٝض١ ٚإمنا ع٢ً أصاظ ايغٛاٖخ ايتارى١ٝ، ف ٖذٙ ايًح ١ ٜاأتٞ  

ْغز ا٭حب املٓاخا٥ٞ ب مجاتا٘ اؾخٜاخ٠ املخقكا١ ٚػاذب ا٫ْتبااٙ بٛ ا٘ ةااـ ايتُااث٬           

بااني ٖااذا ا٭حب َٚكخَاا١ إلٝااٌ ٜٛالٓااا ؾتحؿااش ٖااذا ايبحاا  ف ايع٬قاا١ َااا بااني ا٫ثاآني،       

ار أصااتذ٠ ٚبااالثٞ اي٬ٖاٛ  ا٭ملاإ، ؾاْتٗٝاا إىل إٔ إلٝاٌ ٜٛالٓاا        ٚتٛىل ٖٓا عاخح َأ نبا   

" ٖٚٛ ٜكارٕ َكخ١َ اإللٝاٌ باي اتٝاٌ املٓخا٥ٝا١    74قخ تأثز با٭حب املٓخا٥ٞ ٚدٖب "بًتُإ 

َٔ الٝ  املعاْٞ ٚاملؾثًحا  ٚا٭صايٝب ايغعز١ٜ إىل إٔ ٚافا  اإللٝاٌ رمباا ناإ َأ      

و ٚ ١ٗ ايٓ ز ٖذٙ تأٜٝخ ا ٚاصاع ا ياخ٣ ايبااالثني ف    املٓخا٥ٝني ٚؼٍٛ إىل املضٝح١ٝ، ٚيكٝ

 تأرٜث املضٝح١ٝ ٚأصاتذ٠ اي٬ٖٛ  ف ايػزب، نُا يكٝو باملكابٌ رحٚح ا ٚاصع١ أٜقا.

ف ٖاااذٙ ايؿاااا ٠ بايااااذا   نضااااب ايبحاااا  ف عاااا٦ٕٛ ايؾاااااب١٦ َٚعتكااااخاتِٗ ايخٜٓٝاااا١   

ملٓخا١ٝ٥ ايا  عاعاو   اي  اْؾزؾو بهًٝتٗا يخراص١ ا 75عٓؾزا ؾعا٫ َتُث٬ بايضٝخ٠ حراٚر

ف ايعزام.ٚأتكٓو املٓخا١ٝ٥ إىل  اْب ايًػ١ ايعزبٝا١ ٚايضازٜا١ْٝ ...ْٚغاز  نتابٗاا ا٭ٍٚ     

                                      
 / عثو عٔ صري٠ ي٘ ؾًِ أ خ ف قٝط عثٞ. 72
ٗٝا: أٟ نتاب و٢ٝ ٚتعايُٝ٘.َٚٔ َٛفٛعات٘:٬َٝح و٢ٝ ْٚغأت٘ ٚتزبٝت٘ ايخ١ٜٝٓ ٚتعُٝخٙ يًُضٝآ  ٚٚؾات٘ /حراعا ٜ 73

 . 125-124.اْ ز.ح. رعخٟ عًٝإ. املز   ايضابل.ـ/ 
 / عثو عٔ صري٠ ي٘ ؾًِ أ خ ف قٝط عثٞ. 74
 / حراٚر أؾزح  هلا عثا ةاؽا. 75
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ٚٚفااعو بايتعااإٚ َاا  رٚحيااـ َاتضااٛج قاااَٛظ     1937"املٓااخا٥ٕٝٛ ف ايعاازام ٚإٜاازإ" عاااّ    

 . 1963ايًػ١ املٓخا١ٝ٥ عاّ 

 ثزٚا إىل قضُني:ٚاةتًـ املضتغزقٕٛ ف أؽٍٛ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ٚمبٔ تأ

   أِْٗ  َٔ صهإ َابني ايٓٗزٜٔ ٚتأثزٚا باملعتكخا  ايخ١ٜٝٓ ايؿارص١ٝ ٚبايٝٗٛح١ٜ 

    إٔ َٓغااأِٖ نااإ بااني طٛا٥ااـ ايبحااز املٝااو  أٚ ف عاازقٞ ا٭رحٕ مماأ نااإ  ااارظ

  .ايتعُٝخ ٖٓاى

غاري إٔ َأ ٜكازأ ايهتاب ٚايزصاا٥ٌ ايا  حار  الٛهلاا ٖاذا اؾاخٍ ًُٜاط َاخ٣ ايتعكاخ             

ايذٟ صبب٘ امل٪رةٕٛ ايكخا٢َ ايذٜٔ عاؾٛا ا٭َز ٚٚؾال طازا٥كِٗ َٚٓااٖجِٗ    ٚايتغٛؼ 

اياا  أحملٓااا إيٝٗااا ٚتزنااٛا املضااأي١ ف  ٛاْبٗااا املتتًؿاا١ عب٦ااا ثكاا٬ٝ يًباااالثني ف ايعؾااز  

تااأرٜث املٓااخا٥ٝني َغااٛؼ  ااخا ٚساح ف ديااو ، ايٓ زٜااا  املتقااارب١ عاأ         ٚ ب 76اؿااخٜ   ( 

 .77(أؽًِٗ ٚاي  أطًكٗا املضتغزقٕٛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 38 -33/ اْ ز:عشٜش صباٖٞ. املز   ايضابل ـ/  76
َٛق   اؾُع١ٝ اـري١ٜ املٓخا١ٝ٥  http://mandaean.dk/node/22   ؽبحٞ َاٍ اهلل . املٓخا٥ٕٝٛ َٔ ِٖ ٚ إىل أٜٔ / 77

 .ف ايخمنارى

http://mandaean.dk/node/22


 

 

  

 مجلة األودلس للعلوم اإلوسبوية واالجتمبعية 114

 مواقع الصببئة المىدائييهالمستشرقون وديبوة الصببئة المىدائية مه خالل                 أخضرحيبة بىت سعيد بب د.

 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

 املبخث اخلامس

 مىقف الصابئة امليدائًني مً أعنال املستشرقني

             

إٕ ا٭َاااز املًؿاااو يًٓ اااز اةااات٬ف ايؾااااب١٦ أْؿضاااِٗ ماااٛ أعُااااٍ ٚآثاااار املضتغااازقني ف        

 حٜاْتِٗ بني َٔ ٜكبًٗا  ٚبني راؾء هلا ٚبني الذر َٓٗا:

اٍ املضتغزقني  املٓغٛر٠ عٔ حٜآِٗ  ؾٓجخ  إٔ بعقا َٔ ايؾاب١٦ املعاؽزٜٔ ٜذنزٕٚ أعُ

بعبارا  ايثٓا٤ ؾٓكزأ بمٔ ْعري هلاذا ا٭َاز أُٖٝا١ ةاؽا١ إٔ ايبحا  ف املضاأي١ املٓخا٥ٝا١        

حةٌ ع٢ً أٜخٟ املضتغازقني َٝاخاْا  خٜاخا ف ايبحا  ٜتضاِ ف ايػاياب باؾخٜا١ ٚاياخأب         

   78املتؾًني (

عُااٍ املضتغازقني تٛ اب    نُا لخ َٔ ايؾااب١٦ املعاؽازٜٔ َأ ٜاز٣ إٔ ايكازا٠٤ ف أ     

اؿااذر ٚايتُحااٝؿ :بٚنٓااا ماأ أبٓااا٤ ٖااذٙ ايثا٥ؿاا١ ْكاازأ َااا ٜهتااب عاآِٗ ْٚتاااب  َااا          

ٜتٛؽااٌ إيٝااا٘ ايباااالثٕٛ ف عاااأِْٗ ْٚكااارٕ بٝٓااا٘ ٚبااني َعتكاااخاتِٗ ؾٓكااز ايااابعء ْٚٓهاااز      

 .   79ايبعء اٯةز ( 

    ٍ  بُٝٓااا ٜعاا ف ؽاااب٦ٞ َعاؽااز بااإٔ املضتغاازقني اةتًؿااٛا الااٛهلِ بٚيااٛ تتبعٓااا أعُااا

 اةتًؿاٛا ناثريا ف ْضاب١    نياملضتغازق املضتغزقني ف حٜا١ْ ايؾاب١٦ املٓخا١ٝ٥  يٛ اخْا إٔ  

ايؾاااب١٦ ٚف املهااإ ا٭ٍٚ يتٛا ااخِٖ ٚف عكااخ َكارْااا  نااثري٠ بااني حٜاآِٗ ٚأحٜااإ أةااز٣  

ٚاجملٛصا١ٝ ؾقا٬ عأ ايٝٗٛحٜا١ ٚايٓؾازا١ْٝ ،      فاٚر٠ هلِ نايضُٛر١ٜ ٚايباب١ًٝ ٚاملا١ْٜٛ 

تغزقٕٛ الٍٛ أؽٌ ايؾااب١٦ املٓخا٥ٝا١ إىل قضاُني:َِٓٗ َأ ٜكاٍٛ إْٗاِ       نُا اْكضِ املض

َاأ صااهإ َااابني ايٓٗاازٜٔ ٚتهْٛااو حٜاااْتِٗ ْتٝجاا١ ايتؿاعااٌ ٚايتااأثز بايااخٜاْا  ايبابًٝاا١     

ٚايؿارصاااا١ٝ ٚايٝٗٛحٜاااا١ ٚاملضااااٝح١ٝ  َضااااتٓخٜٔ ف ديااااو إىل ٚ ااااٛحِٖ ف  ٓااااٛب َااااابني  

ِٗ َٔ صهإ ؾًضاثني  أؽا٬ ٚأْٗاِ    ايٓٗزٜٔ َٓذ سَٔ بعٝخ.َٚٔ املضتغزقني َٔ ٜز٣ بأْ
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طااٛرٚا َعتكااخاتِٗ ايخٜٓٝاا١ ف ايب٦ٝاا١ ايٝٗٛحٜاا١ ٚؼخٜااخا ف ب٦ٝاا١ ايثٛا٥ااـ ايخٜٓٝاا١ اياا   

 .80عاعو  ف ايقؿ١ ايػزب١ٝ  يًبحز املٝو (

ٖٚٓاااى  َاأ  ٜااز٣ َاأ ايؾاااب١٦ إٔ املتعزفااني ي مجاا١ نتاابِٗ َػاااَزٕٚ يعااخّ كااتعِٗ     

ايكخّ ٚاؾاَ  يًهثري َٔ ايًػاا  ٚاؿقاارا  َا      مبتثًبا  اي مج١ ي اثِٗ املٛغٌ ف

ٕ تزمج١ نتاب حٜ  َِٗ َثاٌ  حع٠ٛ إىل َباحر٠ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني أْؿضِٗ يً مج١: ب إ

ْااشا ربااا املكااخظ يااخ٣ ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٝني ٚبكٝاا١ ايهتااب املكخصاا١ ف املضااتكبٌ         گنتاااب 

٫صاااتؿاح٠ َاأ ايااا اث  ٜضااتخعٞ اصااتثُار ايخراصاااا  ٚايٓ زٜااا  اؿخٜثااا١ ف اي مجاا١ ٚا    

املٓاخا٥ٞ ٚإٔ ٜهاإٛ امل  اِ عًاا٢ ٚعااٞ تااّ مبكتقااٝا  اجملاااٍ ايتاخاٚيٞ يًُتًكااٞ املٓااخا٥ٞ     

املٓاخا٥ٞ صاٛا٤ ناإ     ٚاإلرثنُا ٖٛ اؿاٍ بايٓضب١ يٮناح ٞ ٚايباال  ٚاملٗتِ با٭حب 

ٖ        ;ٖذا املتًكٞ َٓاخا٥ٝا أٚ أ ٓبٝاا   ِٝ ٭ٕ ايتؾااحّ اياذٟ قاخ ؼخثا٘ اي مجا١ ف ْكاٌ املؿاا

ؽاااٛر٠ َػااااٜز٠  إعثاااا٤ أٚٚاملؾاااثًحا  ٜااا٪حٟ إىل تغاااٜٛ٘ ايٓؾاااٛـ أٚ ٚأحٖاااا ف َٗاااخٖا  

٘ كاَا ملاا تعٓٝا٘ ٖاذٙ ايٓؾاٛـ ْتٝجا١ يتباأٜ املعااْٞ تبعاا ملؿٗاّٛ ايآؿ ٚسَاْا٘             ، َٚهاْا

ٜٓبػاٞ  ٚ ،ةاؽ١ إٔ املتثٛطا  املٓخا٥ٝا١ كتاخ إىل الاٛايٞ ا٭يؿاٞ عااّ ف داناز٠ ايتاارٜث       

ا ـؾٛؽا١ٝ ايٓؾاٛـ ايا  ٜ  اِ عٓٗاا ٚتبٝاإ أٟ يابط ف        ً ا ع٢ً امل  ِ إٔ ٜهٕٛ ٜك

 ف الٛاعٞ َٚنت ايٓضت١ امل مج١. املضتُز٠ يًكار٨ ايتٓبٝٗا املعاْٞ َضتتخَا 

ٕ ٜهاإٛ ًَُااا أايعُااّٛ تبكاا٢ تزمجاا١ ٖااذٙ ايهتااب َػاااَز٠ عًاا٢ َاأ ٜٓااٟٛ ةٛفااٗا     ٚعًاا٢

ناْاااو صاااا٥خ٠ ف ٚاحٟ  ملاَاااا عاااخٜخا بايًػااا١ ايعزبٝااا١ ٚبايًػااا١ املٓخا٥ٝااا١ ٚايًػاااا  ايااا       إ

ايزاؾااخٜٔ َثااٌ اٯراَٝاا١، اياا  ٖااٞ َؿتاااب َٗااِ يهااٌ َاأ واااٍٚ اي مجاا١ عاأ املٓخا٥ٝاا١،       

ٚايبابًٝاا١ ٚايؿارصاا١ٝ ٚايعمٜاا١ ٚايٓبثٝاا١ ٚايْٝٛاْٝاا١ يٛ ااٛح َؿاازحا  نااثري٠      ١ٚا٭ناحٜاا

َٓٗاااا ف ايٓؾاااٛـ املٓخا٥ٝااا١ ٚإٔ ٜهااإٛ ًَُاااا بايًػاااا  ايضااازٜا١ْٝ ٚايهًخاْٝااا١ ٚاٯعاااٛر١ٜ  

ايًػااتني  إتكاْاا٘انٗا َاا  املٓخا٥ٝاا١ ف ايهااثري َاأ املؿاازحا  ٚايكٛاعااخ، ْاٖٝااو عاأ  ٫عاا 

ٕ أيُٝٗاااا أغًاااب ايٓؾاااٛـ املٓخا٥ٝااا١ ايااا  هاااب  إلًٝشٜااا١ ايًاااتني تزمجاااو ا٭ملاْٝااا١ ٚاإل

عًااا٢ اي مجااا١ َااأ املٓخا٥ٝااا١. نُاااا ٜٓبػاااٞ   إقخاَاااٜ٘خرصاااٗا ناااٌ َ  اااِ بعٓاٜااا١ قباااٌ  

ٜهاإٛ عًاا٢ اطاا٬ع ٚاصاا  بتااارٜث ٚاحٟ ايزاؾااخٜٔ َٚٓثكاا١ اهلاا٬ٍ اـؾااٝب       إٔيًُ  ااِ 
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 مواقع الصببئة المىدائييهالمستشرقون وديبوة الصببئة المىدائية مه خالل                 أخضرحيبة بىت سعيد بب د.

 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

ٚاملااٛرٚث اؿقااارٟ ٚا٭صااثٛرٟ هلااذٙ املٓثكاا١ اَتااخاحا َاأ الاازإ مشااا٫ ٚالتاا٢ ايكزْاا١         

ةزاؾاا١ مبااا ؼٜٛاا٘  أْٗاااعًاا٢  أصااثٛر٠ ٓٛبااا التاا٢ ٫ ٜٓضااام ٚرا٤ ايخ٫ياا١ ايعزبٝاا١ يهًُاا١ 

زبٞ. ٚنٌ ٖذا ٜتثًاب، نُاا ٖاٛ ٚافاآ،     َٔ َخي٫ٛ  صًب١ٝ ع٢ً اي مج١ ف ايؿهز ايع

 باي مجااااااااااااا١. إيٝٗااااااااااااااؾٓااااااااااااا١ َااااااااااااأ املتتؾاااااااااااااني بٗاااااااااااااذٙ اجملاااااااااااااا٫  ٜعٗاااااااااااااخ     

لٌٝ بايعٗخ ايكاخِٜ  يكخ اصتػزم ايٛؽٍٛ يؾٝػ١ َكبٛي١ ي مج١ ايهتب املكخص١ ناإل

ٚاعاا ى ف ٖااذٙ اي مجاا١  ،ٚايعٗااخ اؾخٜااخ( َااث٬ عاأ اٯراَٝاا١ ٚاي٬تٝٓٝاا١ قزْٚااا عخٜااخ٠  

 اا٤  بٗاذٙ ايؾاٛر٠ املتكٓا١      إٔٚ ايًضاْٝا  املضاٝحٝني ٚايٝٗاٛح إىل    ةري٠ عًُا٤ اي٬ٖٛ 

عازٚع املٓاخا٥ٝني ب مجا١ نتابِٗ املكخصا١ ٖاٛ بااحر٠         إٕاي  ْكزأٖا ف ايثبعا  ايعزب١ٝ. 

فا٫  ف ايا اث املٓاخا٥ٞ    إفا٠٤تضتحل ايتكخٜز ٚايتغجٝ  ٭ْٗا صت٪حٟ بايٓٗا١ٜ إىل 

إىل ايًػاا١ ايعزبٝاا١ ٫ٚالكااا ايؿارصاا١ٝ ا يٛ ااٛح        ٚصااتحؿشِٖ يتااب  ْكااٌ نتاابِٗ ايخٜٓٝاا١  

ٕ  اي١ٝ َٓخا١ٝ٥ نابري٠ ف   لًٝشٜا١ ا ٭ ٝااٍ املٓاخا٥ٝني ايا       ٫ ػٝاخ ايعزبٝا١ ا ٚاإل    إٜازا

صتٓغااأ ف املٗااا ز ا يهاإٛ املٓااخا٥ٝني ٖااِ ا٭ٚىل ٚا٭الاال ف اصااتت٬ـ َهْٓٛااا  تاازاثِٗ      

ؾاااحٚا َٓٗااا نااثريا ف  ٚيػااتِٗ ٚؾااو ط٬مسٗااا بااخ٫ َاأ تزنٗااا يًُضتغاازقني ايااذٜٔ أ    

فا٫تِٗ ا٭ناح ١ٝ. ٚاي مج١ يٝضاو باملٗٓا١ ايػزٜبا١ عًا٢ ايؾااب١٦ ؾكاخ بزعاٛا ؾٝٗاا         

 َٓاااذ ايكاااخّ نُاااا بزعاااٛا ف ايعًاااّٛ ٚايثاااب ٚاهلٓخصااا١ ٚايؿًاااو ٚايغاااعز ٚايؾاااٝاغ١ .         

َٚٔ املعًّٛ ؾإ ايهتب املخ١ْٚ بايًػ١ املٓخا٥ٝا١ صاتبك٢ ايٛالٝاخ٠ املضاتتخ١َ ف ايثكاٛظ      

٫ هاٛس اصاتتخاّ امل مجا١ إىل يػاا  أةاز٣ ف       إد١ٝ َٔ قبٌ ر اٍ ايخٜٔ ٚايعا١َ، املٓخا٥

طكٛصااِٗ نْٛٗااا يػااتِٗ املكخصااا١ اياا  محااتِٗ عاام تااارىِٗ ايثٜٛاااٌ ، ٚيهاأ اي ا اااِ   

صتتٝآ يًُٓخا٥ٝني ا٫طا٬ع ع٢ً يػا١ مج١ًٝ أؽ١ًٝ ناْو صا٥خ٠ ف بكاااع نثااري٠ رحالاا    

 81(.ٚإالٝا٤ٖابب ايكٗز ٚاؾٛر، ٚالإ اٯٕ ٚقو تعًُٗا ط٬ٜٛ َٔ ايشَٔ، ثِ أًُٖو بض

ٖذا نً٘ ٜغا ط٘ ايؾااب١٦  ملأ ٜكاّٛ ب مجا١ ٚعا  حٜآِٗ َا  اع اؾٗاِ أْؿضاِٗ باإٔ            

ايبح  ف طا٥ؿتِٗ عا٥و  خا ب ٚإٕ نإ تٓاٍٚ َٛافاٝ  عاَا١ الاٍٛ ايخٜاْا١ املٓخا٥ٝا١      

ْػا٬م ٚعاخّ ٚ اٛح تاارٜث     ٚاملٓخا٥ٝني أَز ا ٫ ىًٛ َٔ ؽعٛب١ ٚ ٗخ عهاِ ايػُاٛض ٚا٫  
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; يذا ْكزأ ٖذا ا٫ع اف َٔ َ٪ياـ ؽااب٦ٞ َعاؽاز    82عاٌَ َهتٛب أٚ أالخاث َتضًض١ً(

نتاااب عااأ حٜٓااا٘::ب ٚامل٪ياااـ ٜغاااعز باااإٔ ر ٛعااا٘ إىل ا٭حب املٓاااخا٥ٞ َااأ ةااا٬ٍ تزامجااا٘      

اإللًٝشٜاا١ قااخ تضاابب ف ْااٛع َاأ ا٫ْتكا٥ٝاا١ أالٝاْااا ; ٭ٕ َااا تااز ِ َٓاا٘ إىل اإللًٝشٜاا١   

 .83زا  امل٪يؿني ٚامل مجني أالٝاْا(ةق  يتكخٜ

صاتز١ٜ   ْٞ٘ ملأ حٚاعا  ًُْط ايػقب َٔ بعاء ايؾااب١٦ ػااٙ أعُااٍ املضتغازقني:بإ     ٚ

ٛ       ا٭ اْبٜخرظ املضتغزقٕٛ  إٔ 84ايكخر ، اِٖٚ َٔ ةاارش ايبٝاو املٓاخا٢٥ املٓخا٥ٝا١ َٚاا سايا

ً   ٜاااملٓخا٥ٝاا١ ققاا١ٝ الٝاا١ ٫    إٖٔٚااذا حيٝااٌ عًاا٢    إىل  اٛشاٍ اؾااخٍ حا٥ااز عًٝٗااا ٚ  ٜتٛؽاا

راَٝاا١ اياا  هًٗااٗا   يااـ َاأ َهْٓٛاتٗااا ْٚكًااٛا ايٓؾااٛـ املٓخا٥ٝاا١ َاأ اٯ     ٚاالااخ َاأ ا٭ 

غًاب اياذٜٔ حرصاٛا    إٔ إٖٚا بًػاتِٗ ايعمٜا١، الٝا     ٤ٚقز –ٖا ٚر اٍ حٜٓٗا إىل يػتِٗ ٩بٓاأ

ٕ ف َ٪صضا١ اراّ  ٚ تاابعني مل٪صضاا  ٜٗٛحٜا١ ،نُاا ٖاٛ اؿااٍ اٯ      أاملٓخا١ٝ٥ ِٖ َٔ ايٝٗٛح 

ٚحرصااٛا ايًٛالاا١ ايضاازٜاي١ٝ املٓخا٥ٝاا١ ةثٛطااا ٚتكاطعااا  حٕٚ ايػااٛر   ضاا١ٜٛٓ،َٚ٪كزاتٗااا اي

ف ايؿًضااؿ١ املٓخا٥ٝاا١ ٚحٕٚ اعتبااار يًعُااز ايااشَ  يتًااو ايٓؾااٛـ ؾتز ااو تاازامجِٗ        

ٝذُا١   ٚنتاباتِٗ َضثح١ ٫ تػ  ٫ٚ تغب  ، ٚعٖٛٛا ايعكٌ ايباطٔ يتًو ايٓؾٛـ ايك

ِ أٚايثزذ١ٜ . ِٖٚ غري ٬ََني ع٢ً دياو ؽاحٝآ    صااتذ٠ ف ايًػا١ َٚاا ْكًاٛٙ ٖاٛ  ٗاخ       أ ْٗا

ع ااِٝ َاأ ايٓاالٝاا١ ايًػٜٛاا١ ٚيهاأ فااٝعٛا عًٝٓااا ٚعًااِٝٗ ؾزؽاا١ ايؿٗااِ ايعُٝاال يتًااو       

، ف تؿعٝااٌ تًااو أةااز٣ايٓؾااٛـ، َاأ ةاا٬ٍ ايتغااٜٛ٘ املتعُااخ تااار٠ ٚايػااري َتعُااخ تااار٠    
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٫  :١ ايكخر نذا ٚنذا، ؾٌٗ هٛس ٖذا ايكٍٛ اؾٛاببعء ايهتاب ٜكٛيٕٛ: َٔ صتزٜ -رمح٘ اهلل  –قُخ بٔ عثُٝني 

هٛس يإلْضإ إٔ ٜكٍٛ ٖذا ايكٍٛ; ٭ٕ ايكخر تكخٜز اهلل عش ٚ ٌ، ٚتكخٜز اهلل نً٘ اله١ُ، ْعِ.ٜضتز اهلل َٔ بعء ايٓاظ 

ُِ}نكٛي٘ تعاىل:   ٗ ُٓ َر   ٘ َّ ُِ ص ترز  اي  ٗ ُٓ َر   ٕ ٝ ُضت ز ٚ يٝط صتز١ٜ، نً٘ اله١ُ، ٚنً٘   يهٔ ايكخر َٔ الٝ  ٖٛ قخر 79[ايتٛب١: {ؾ 

َٛاؾل يًؾٛاب، ٚنً٘  خ، يهٔ َٔ صتز باهلل، ٚبأٚيٝا٤ اهلل; صتز اهلل َٓ٘، َٚٔ صتز١ٜ اهلل بٗ٪٤٫ أِْٗ ٜ ٕٓٛ أِْٗ وضٕٓٛ 

ٕ  *}ؽٓعًا، نُا قاٍ تعاىل:  ُِٗش٥ ٛ َ ُضت    ٔ ْ ُح ُ ا   ْ ُِ ِإ َ ع ه  ْ ا  ُِ ق اي ٛا ِإ ِٗ ٓر ٝ اطرٝ ُٛا إىل ع   ً ُِ ؾرٞ  ٚ ِإد ا ة   ٖ ُ خُّ  ٜ  ٚ  ُِ ِٗ ُِٗش٨  بر ٜ ُضت    ٘ َّ اي

 ٕ ٛ ٗ  ُ ٜ ُع  ُِ ِٗ ْر ٝ ا  اْ ز :ًَتك٢ أٌٖ اؿخٜ .  .15-14[ايبكز٠: {ط ُػ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85004 
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تٝٓااا ماأ بهااٌ تزانُاتٓااا ٚتٓاققاااتٓا يٓجااخ تًااو ايٓؾااٛـ اجملذٚباا١         أايٓؾااٛـ . ٚ

ٞ ا إىل ايًػ١ ايعزبٝا١ ،حٕٚ ايز اٛع إىل ايآؿ    ْٚ مجٗ . ٖٚهاذا مأ ْكازأ نتبٓاا      ا٭ؽاً

بايتكًٝااخ، ؾقاااع  ا٭ؽااٌا ٚاةااتًط صاا٤ٛ  ا٭َااٛربًػااتِٗ ، بًػاا١ ايتًُااٛح ايعمٜاا١ ، ؾااشاح    

ف ٖااذا اـقااِ املاات٬طِ َاأ اي ا ااِ، ٚفاااعو َعٗااا اؿكٝكاا١    ٚأبٓااا٥ِٗاملٓااخا٥ٕٝٛ ٖااِ 

ٚمأ ْعباخ    -ٖٛ اؿٝا٠ ايػزٜب١ -اؿٞ املتؿزح ٚأؽبآ -ٖٛ اؿٝا٠ –اؿٞ  ؾأؽبآ

اؿٝاااا٠ ايػزٜبااا١ ًٖٚاااِ  ااازا... َٚااأ ةااا٬ٍ ٖاااذٙ اي ا اااِ ايقاااعٝؿ١ ايااا  ؽاااٛر  اياااخٜٔ  

ٚ قؾؿ ععب١ٝ ...ؾٗذا ٜضٌ صٝؿ٘ ٚداى ٜتؾارع َ  ايز١ٖٚ.. ٖٚاذا  أاملٓخا٥ٞ نتزاؾا  

ٔ ٜهبٌ ابٓٗا.... ْاصتني ايزَش حاةٌ املٛفاٛع .مماا عاج      ٍ  اٯةازٜ شعاٌ املا اخٟ   ة أَثاا

َثٝٛيٛ ٝاا ٖٚاذا َاا صآأتٞ إىل دنازٙ ٫الكاا.        أْٗاا يًتثاٍٚ ع٢ً املٓخا١ٝ٥ ٚؽٛرٖا ع٢ً 

ٕ نتب عِٓٗ  ٚبكؾٛر َٔ املٓخا٥ٝني ؽخقٛا َا املٓاخا٥ٕٝٛ ةجاٛيني َأ     ٚأؽابآ  ،اٯةازٚ

عًااا٢  أٜاااخِٜٗعكٝاااختِٗ ايع ُٝااا١ بًػااا١ ٜٗٛحٜااا١ ، ٚٚفاااعٛا     ٚقاااز٤ٚانتااابِٗ ٚتاااارىِٗ  

ِٗ ٚعكٝااختِٗ ،ٚقااايٛا ماأ بااز٦ٜني َاأ نااٌ ٖااذا  ٗاا٬ ..       ، ةجًااني َاأ تااارى  أعٝاآِٗ

املاابثٔ يًعكٝااخ٠ .(  ٚأعًاا٢ ايكااذف ايعًاا   ا٭ اْاابٚبػٝاااب ايااٛعٞ ايااخٜ  صاااعخ ٖاا٪٤٫  

ٖاااٛ ايهتااااب اياااذٟ ؽاااخر قباااٌ الاااٛايٞ صااآتني يًهاتاااب   –َٚااأ  اااز٠ تٗاااإٚ ر ااااٍ اياااخٜٔ  

هًٝشٜاا١ ٚمبضاااعخ٠ ايااخنتٛر  ااٛرش الزبااٞ بالزبااٞ سباإٛ ( ٖٚااٛ عاأ املٓخا٥ٝاا١ ٚبايًػاا١ ا٫ْ   

ْٝكا١  أؽاخر نتابا٘ ٖاذا بثبعا١     أايهٓٝض١ ٚديو ٫ٕ ٖذا ايخنتٛر ٖٛ َٓاخا٥ٞ َتٓؾاز ،   

 550املٓخا٥ٝاا١ ٚبأصااعار رَشٜاا١ ٖٚااٛ نتاااب فااتِ عااٛايٞ          ٬٥اٚمجًٝاا١ ٚٚسع عًاا٢ ايعاا  

ٚتغاااٜٛ٘ اؿكاااا٥ل ايااا   ا٭نادٜااابعااأ ايهاااِ اهلا٥اااٌ َااأ  -الااازش ٚالاااخث ٫ٚ–ؽاااؿح١ 

 يذٟ  عًٓا عبار٠ عٔ قاّٛ َأ ايعؾاٛر اهلُجٝا١ ٚعكٝاختٓا ٫     َز اوٜٛٗا ٖذا ايهتاب، ا٭

ٜتجشأ َأ املضاٝح١ٝ ...ٚناٌ هاز      ٚثإ، ٚمٔ  ش٤ ٫تزق٢ إىل َضت٣ٛ عكٝخ٠ عباح٠ ا٭

داى إىل ْاالٝاا١ ايٝٗااٛح ٖٚااذا ْاالٝاا١ املضااٝح١ٝ ٚاةااذ عااٗاح٠ ايااخنتٛراٙ َاا   –إىل ْاالٝتاا٘ 

يعٔ إٔ ..ع٢ً صبٓا ٚقاذؾٓا با  َزتب١ ايغزف ٚنُا نزّ ةايخ عبخ ايزسام نزّ الزبٞ سبٛ

حاْاا١ ٖهااذا نتابااا ،  ْٓااا عٓااخَا طًبٓااا َاأ ر اااٍ حٜٓٓااا ايتحاازى إل   أايٓعااٛ  .ٚاملأصااا٠ ف 

(( . ف ايٛقااو ايااذٟ وجُاإٛ َاأ    اياازأٟ٘ الزٜاا١ إْااْ ااري ياا٘ بب  ِْٗ ٜاازحٕٚ ٚباامٚح ٫ ذؾاا
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ٜضااتؿاح َٓاا٘ ف تاازَِٝ    إَٔؾااخر َاأ املُهاأ    أٟوُااٌ ثكاؾاا١ عايٝاا١ ف ايااخٜٔ ٚالجااب    

 .  85(ايؾؿ٠ٛ املخاؾع١ عٔ ايخٜٔ. أٜٗا–ر ا٫  حٜٓٓا  املٓخا٥ٞ  ٦ٖٝٓا يهِ ٜا ايبٝو

نًااااؿ ممااااا صاااابل إىل إٔ ايؾاااااب١٦ رغااااِ اَتٓاااااِْٗ يًُضتغاااازقني ف ايهغااااـ عاااأ    

ـر باملثًٛب ْ ازا يؾاعٛب١ اي مجا١     َٛرٚثِٗ ايخٜ  إ٫ أِْٗ َا سايٛا ٜزٕٚ أعُاهلِ   ت

ايخٜاْااا١ املٓخا٥ٝااا١ ايااا  ٜعااا ف بٗاااا أتبااااع   ايااا  ؼتااااش إىل يػاااا  عاااخ٠ إفااااؾ١ يباطٓٝااا١ 

ايؾااااب١٦ أْؿضاااِٗ. نُاااا ٜع ؾااإٛ باااإٔ املضتغااازقني ٖاااِ ف أؽاااًِٗ ْاعااازٕٚ ياااخِٜٓٗ           

 ايٓؾزاْٞ.

بُٝٓااا لااخِٖ ف املكابااٌ رغااِ نااٌ َااا صاابل رغااِ ربااط املضتغاازقني يااخِٜٓٗ بعكا٥ااخ      

عاااخ إٔ ب  86ٚثٓٝااا١ ٜكاااخالٕٛ ف أعُااااٍ ايبااااالثني املضاااًُني ؾٝكاااٍٛ َ مجاااا نتااااب حراٚر  

دنزا  أصباب إالجاّ أتباع حِٜٓٗ عٔ ايهتابا١ عأ َعتكاخاتِٗ ؾًٗاِٗ بايًػا١ املٓخا٥ٝا١ ب       

إ٫ إٔ فاْب١ نثري َٔ اؿكا٥ل اي  قاّ بٓغزٖا امل٪رةإٛ ٚايبااالثٕٛ ايعازب ف ايٛقاو     

اؿافز إفاؾ١ إىل َا ْغز عِٓٗ ايباالثٕٛ ايؿزْج َٚا تزمجاٛٙ َأ نتابِٗ حؾعٓاا بااح٨      

، 87ايؾااعٛبا   اياا  دنزْاٖااا إىل قاٚياا١ تااأيٝـ نتاااب عاآِٗ ... (    دٟ بااخ٤ رغااِ نااٌ  

ٜٚكٍٛ أالخ ٖاذٜٔ امل مجاني َ٪ناخا  ًُا٘ يًبااالثني املضاًُني ايكاخَا٤ ٚاملعاؽازٜٔ :ب         

أَااا امل٪رةاإٛ ٚايباااالثٕٛ َاأ ايعاازب ٚاملضااًُني ؾكااخ نااإ َاازٚرِٖ بٗااذا ايااخٜٔ بكااخر َااا    

ٝٗا دناز يًؾااب٦ني باعتباارِٖ َأ أٖاٌ      ٜتعًل ا٭َز بتؿضري آٜا  ف ايكزإٓ ايهزِٜ ٚرح ؾ

ايهتاب ايذٜٔ ٜتضاَآ َعِٗ ٚقخ ناْو إعااراتِٗ صاثح١ٝ تٗاتِ بااي ٛاٖز حٕٚ ايتعُال      

ف ايبحاا  ٚحٕٚ ايزناإٛ إىل َاااا يااخ٣ ايؾااااب٦ني َاأ أحبٝاااا  َٚااا تغاااري إيٝاا٘ عاااعا٥زِٖ       

 ٛ ٕ ٚطكٛصااِٗ َاأ َااخي٫ٛ  . ٚقااخ أُٖااٌ امل٪رةاإٛ أَااز تااارٜث ٖااذا ايااخٜٔ إُٖااا٫ً ٜهاااح ٜهاا

َ ا ... نُا تٓاٍٚ حٜآِٗ ٚعاعا٥زِٖ َ٪رةإٛ ٚبااالثٕٛ َعاؽازٕٚ ف ايعازام ٚف بعاء         تا

ا٭قثار ايعزب١ٝ ا٭ةز٣ إ٫ إٔ حراصتِٗ ٚأعاثِٗ ناْو ف ا٭غًاب بعٝاخ٠ عأ اؿكٝكا١     

بٌ أقزب إىل ا٫صتثار٠ ايػزٜب١ إٕ   ْكٌ إىل ايهضب املاحٟ ........ ثِ قاٍ  أالاخُٖا :عأ   

                                      
85
ٓخا١ٝ٥ ف املٗجز. . َٛق  اؼاح اؾُعٝا  امل   َكاي١ تارٜث املٓخا١ٝ٥ بني املخ ٚاؾشر ح.َ٪ٜخ َ ًّٛ ةضار٠/  

http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/142-2013-02-22-01-22-46 
 / ْعِٝ بخٟٚ ، غقبإ رَٚٞ . 86
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 ً أصااٛم ٖااذٙ املكخَاا١ املااٛ ش٠ ٭ةًااؿ إىل إٔ ايخراصاا١  اياا  بااني      :ٝااإنتاااب ح.رعااخٟ ع

أٜااخٜٓا عاأ ايااخٜٔ ايؾاااب٦ٞ ٚاياا  قاااّ بٗااا ا٭صااتاد ايؿافااٌ ايااخنتٛر رعااخٟ عًٝااإ أٍٚ   

حراص١ ع١ًُٝ  اح٠ ٜكّٛ بٗا باال  ف ايًػا١ ايعزبٝا١ ف اياخٜٔ ايؾااب٦ٞ َٓاخا٥ٝا ٚالزاْٝاا       

ٛفاااٛعٞ ف ٖاااذا اؿكاااٌ باااايزغِ َااأ قًااا١ نُاااا أْاااٞ أعتمٖاااا بخاٜااا١ يًبحااا  ايعًُاااٞ امل

املؾاااحر املتااٛؾز٠ يخٜاا٘ ٚغاؽاا١ املؾاااحر ا٭ ٓبٝاا١ نُااا أْااٞ أ٩َااٌ إٔ تهاإٛ ٖااذٙ ايخراصاا١   

بخاٜاا١ الضاا١ٓ يخراصااا  عًُٝاا١ تايٝاا١ تعتُااخ حراصاا١ ايااخنتٛر عًٝااإ أصاصااا ٚتضااتعني مبااا  

 88ز (نتباا٘ َٚااا صااٝهتب٘ عًُااا٤ ا٫صتغاازام املتؿزغاإٛ هلااذا املٛفااٛع ف ايٛقااو اؿافاا         

 ٗز  نتب ٚحراصا  عٔ املٓخا١ٝ٥ بايًػا١ ايعزبٝا١، ٚيهأ     ٜٚكٍٛ آةز عٔ  ٗٛح ايعزب :ب

٫ٚ  هااأ ايزنااإٛ إىل  .ناْاااو تؿتكاااز يٮصاااًٛب ايعًُاااٞ اؾااااح أغًاااب تًاااو ايهتاباااا  

أغًبٗااا نُااا   ٜتثاازم أٟ َاأ ايباااالثني يًااخٚر ايهاابري ايااذٟ يعباا٘ املٓااخا٥ٕٝٛ ف ْٗقاا١    

 .89(يبارس ف إغٓا٤ اؿقار٠ اإلص١َٝ٬ايعزام اؿخٜ  ٚعٔ حٚرِٖ ا

ٜٚ٪نخ ديو باال  ؽاب٦ٞ َعاؽز بكٛي٘ ب َٔ امل٪صـ إٔ املضأي١ املٓخا١ٝ٥   ؼا   

باٖتُاّ َزانش ايبح  ايعزب١ٝ ٚاإلص١َٝ٬ رغِ أُٖٝتٗا ف ؾِٗ تثٛر ايؿهاز ف املٓثكا١   

صاا  عزبٝا١   ايعزب١ٝ ف الكب١ َع١ٓٝ َٔ ايشَٔ قبٌ ٚبعخ  ٗٛر اإلصا٬ّ َٚاا ؽاخر َأ حرا    

عٓٗا ٫ ٜعاخٚ إٔ ٜهإٛ َعاؾا١ عاَا١ ٫ تكاخّ إ اباا   خٜا١ يًهثاز٠ ايهااثز٠ َأ ا٭صا١ً٦            

احملااااري٠ اياااا  تثريٖااااا ٖااااذٙ املضااااأي١ املعكااااخ٠ ،ْٚعاااا  بٗااااا ايبحاااا  ف أؽااااٛهلِ ٚأؽااااٍٛ      

ٜٚمر دياو باإٔ ايبحا  ف حٜااْتِٗ ٜتثًاب بياٝط إتكاإ          90َعتكخاتِٗ ٚأؾهارِٖ عا١َ (

خٖا ٚإمناااا أٜقاااا فُٛعااا١ َااأ ايًػاااا  ا٭ةاااز٣ ٫صاااُٝا ايضااازٜا١ْٝ  ايًػااا١ املٓخا٥ٝااا١ ٚالااا

ٚايعم١ٜ ٚاإلغزٜك١ٝ ٚرمبا نإ ٖذا ٚاالخا َأ ا٭صاباب ايا  حؾعاو إىل إالجااّ َزاناش       

 ّايبح  اؾاَعٞ  ف بًخإ املغزم ايعزبٞ عٔ حةٍٛ ٖذا املٝخإ ايغا٥و َٔ ايبح ( 
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َٛق   اؾُع١ٝ اـري١ٜ املٓخا١ٝ٥  http://mandaean.dk/node/22املٓخا٥ٕٝٛ َٔ ِٖ ٚ إىل أٜٔ    /ؽبحٞ َاٍ اهلل . 89

 ف ايخمنزى.

 10/ عشٜش صباٖٞ .املز   ايضابل. ـ/  90

http://mandaean.dk/node/22
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 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

 سادسبخث الامل

 بعض املستشرقنيلمناذج  

وتاااش إىل   91باا١ عاأ املضتغاازقني ايااذٜٔ عثااٛا ف حٜاْاا١ ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٝني       إٕ ايهتا

أعاث َثٛي١  ٫ تٓاصب أعااث اي قٝا١; ياذا صأقتؾاز ف ٖاذا املبحا  عًا٢ دناز بعاء          

ايُٓااادش هلااِ، ٚياأ أدنااز ٖٓااا املضتغاازق١ ايًٝااخٟ حراٚر ؾكااخ أؾزحتٗااا ببحاا  ةاااـ عٓٗااا;  

 ٭ٕ هلا حٚرا بارسا ةاؽا ف الٝاتِٗ.

 ٍؤالء املستشرقني: ومً

 ٟ:َاتٝاظ ْٛربز/ 1  

  . 1826 ٚتٛف عاّ 1889ٚيخ عاّ 

.  عاااتٗز ْاااٛربزٟ ياااخ٣ ايهاااثري َااأ ايبااااالثني باااايًؿ  ا٫ْهًٝاااشٟ ٫مسااا٘ َااااثٝٛ ْاااٛربزؽ  ا

املضتغااازم ايضاااٜٛخٟ َااأ أصااااتذ٠  اَعااا١ يْٛاااخ ٚأنثاااز َاااا عااا  بااا٘ اٯحاب ايضااازٜا١ْٝ        

 . 92يضٜٛخ١ٜ ٚاي ن١ٝ ْٚكٌ بعء ايتٛارٜث ايعثُا١ْٝ إىل ا

ا بضاا٫   ١مماا حؾعا٘ ي٬يتحاام ظاَعا     ١ايًػاا  ايكخ ا   ١اٖتِ ْاٛربزٟ َٓاذ عاباب٘ ف حراصا    

نتااااب  ١"املا ضاااتري يزصاااايت٘ املٛصاااَٛ ٠عًااا٢ عاااٗاح 1773ّؾٝٗاااا يٝحؾاااٌ عااااّ ١ٚايخراصااا

 ١".ايضزٜاْٝ ١ايعٗخ اؾخٜخ ف ايًػ

باٌ عازع ف ؽؾؾا٘    ؽاٌ  اْؿضٗا يهٓ٘   ٜٛ ١ف اؾاَع ١غزٜكٝاإل ١ثِ عني َخرظ ايًػ

ايْٝٛااإ ٚتزنٝااا ؾحؾااٌ  أُٖٗاااف ا٫صتغاازام ملااخٙ أااط صاآٛا  ف ايعخٜااخ َاأ ايااخٍٚ  

رالًتاا٘ ٚارثااز املهااٛث ف    أٚقااـعًاا٢ ايتكااخٜز ٚا٫صتحضااإ َاأ باا٬ط ايضااٜٛخ املًهااٞ ثااِ        

 ٝ الؾااٌ ١ .ٚاي نٝاا ١ؼخٜااخا ايعزبٝاا ١تزنٝااا يهااٞ ٜتعُاال ف حراصاا١ املتثٛطااا  ايغاازق

                                      
اـري١ٜ اؾُع١ٝ  َٛق  http://mandaean.dk/node/23880/ را   :َضتغزقٕٛ غزبٕٝٛ ةخَٛا ايخٜا١ْ املٓخا١ٝ٥. 91

 املٓخا١ٝ٥ ف ايخمنزى
. ايكاٖز٠.حار املعارف.ايثبع١ ايزابع١.ٚاْ ز:ح.و٢ٝ َزاح. َعجِ أمسا٤ 34.ـ/ 3/ لٝب ايعكٝكٞ.املضتغزقٕٛ.ش/  92

 يهتب ايع١ًُٝ ..بريٚ  . حار ا 685املضتغزقني.ـ / 

http://mandaean.dk/node/23880????????
http://mandaean.dk/node/23880????????
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 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

نُاا ْااٍ يكاب بزٚؾضاٛر ف      ١ٔ ايخمنارنٝا  نٛبٓٗا ١َٔ  اَعايخنتٛراٙ  ٠ع٢ً عٗاح

ٝ   ١غزٜكٝاإل ١ايًػ ٚقاخ اصاتُز    1780يْٛاخ ايضاٜٛخ عااّ     ١َأ قباٌ  اَعا    ١ٚايًػاا  ايغازق

 اعثااا 158نثاااز َااأ أاملاااذنٛر ؿاااني تكاعاااخٙ الٝااا  قاااخّ ة٬هلاااا    ١ةخَتااا٘ ف اؾاَعااا

 . أناح ٝا

 دوره يف دياىة الصابئة امليدائًني:

كاخ  َضتغازم تاز ِ ايهتااب ا٭ٍٚ  يًؾااب١٦ املٓاخا٥ٝني  "نٓاشا ربذاا "ؾ        ٜعخ ْٛربزٟ أٍٚ

ؼخٜاخا   أٚرباا ف ناٌ َهتباا     ١ٖتِ باملٛفٛع َغزعا بايبحا  عأ املتثٛطاا  املٓخا٥ٝا    أ

بااارٜط  ١ؾٛاؽااٌ ايبحاا  ف َهتباا عاا٤ٞ يهٓاا٘   ٜعثااز عًاا٢  املتحااخ٠، ٚاملًُهاا١ف ٖٛيٓااخا 

هتااب املٓاخا٥ٝني املكاخظ نٓاشا رباا ؾباخا       ي ١قخ ا  ١الٝ  عثز ع٢ً ْضت٘ َٓخا٥ٝا  ١ايٛطٓٝ

ف  أعاثااا٘بٓضاااتٗا ةثٝاااا يٝحاااتؿ  بٗاااا يٓؿضااا٘ ٚيػااازض حراصاااتٗا ٚتزمجتٗاااا ف َكاااز  

ٕ "نتاباا٘  أؽاخر  ّ  1815ف عاااّ . ٚ ايضاٜٛخ   ٫١تٝٓٝاا ١عاأ تزمجا  عباار٠ ٖٚااٞ  "ايٓاؽاٛرا٥ٝٛ

ّ يهتاب املٓخا٥ٝني املكخظ نٓشا رباا الٝا  اعتُاخ ف تزمجتا٘ عًا٢       ا رباا  يًهٓاش  ١ْضات  أقاخ

ا٭ٚصااط.  ْضااتٗا ةثٝاا قبااٌ صاؿزٙ إىل ايغاازم    ايا ٚف بااارٜط  املتٛا اخ٠  اإلطاا٬معًا٢  

بااؿزٚف   افًاخا  بقآُٗا ايآؿ املٓاخا٥ٞ َثبٛعا      ١ع٢ً ث٬ث اي مج١اقتؾز  ٖذٙ .

 عاخٜخ٠ يهٓٗاا ٚا ٗاو اْتكااحا      اي مجا١ هلاذٙ   ا٭حبا٤ٚبايزغِ َٔ اصتحضإ ايضزٜا١ْٝ، 

 اي مجاا١ٚؾاال َعاااٜري  ًَتشَاا١غااري  اي مجاا١ ١ٚا طزٜكااَاأ بعااء ايباااالثني الٝاا  اعتاام 

غااري  أصااطعًاا٢  َبٓٝاا١املٓااخا٥ٝني ناْااو  ١ٚيػاا أؽااٌبااٌ التاا٢ ْ زٜتاا٘ عاأ   ا٭ناح ٝاا١

 رؽ١ٓٝ.

َأ عُازٙ    ا٭ةاري٠ ف ايضآٛا    ز٠ت٪نخ بعء املؾاحر باإٔ ْاٛربزٟ عاعز بأصاـ ٚالضا     

ٟ   أٜاز٣ املٓاخا٥ٝني با    إٔٚديو يهْٛ٘   وااٍٚ   ناإ باايكزب َآِٗ     ّ عٝٓا٘ ف ايٛقاو اياذ

 .ف قثا  اصتغزاق٘

ٛ    ١ايزغِ َٔ اْتكاح ايباالثني يثزٜكع٢ً ٚ عال الجاز   ٠ تزمجت٘ يهٔ تعاخ ٖاذٙ اـثا

ٟ ايهٓاشا رباا ايا  انتغاؿٗا ْاٛربز      ١ؾكخ اعتُاخ  ْضات   ١ؿكٌ ايبحٛث املٓخا٥ٝ ا٭صاظ
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 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

رغااِ .  . ٜٚعتاام ايؾاااب١٦ تزمجتاا٘ غااري حقٝكاا١ 93ف بااارٜط َاأ قبااٌ ايهااثري َاأ ايباااالثني 

 ديو   94أٚيٝتٗا

 از  تزمجاا  يهتاابِٗ ايز٥ٝضاٞ ب     ٜٚ٪نخ دياو أالاخ ايؾااب١٦ املعاؽازٜٔ ؾٝكاٍٛ :ب     

ايهٓشا ربا ( يًػا  عخ٠ قاّ بٗا ف ايبخا١ٜ املضتغازقٕٛ َٚأ ثاِ ايعازب . ٚيهأ ناٌ تًاو        

اي مجا  مبا ؾٝٗا اي مج١ ايعزب١ٝ ا٭ةري٠ بعٝخ٠ نٌ ايبعخ عٔ  اٖٛز ايهتااب .ٚرمباا    

 .95(ا بضٝثا ب٘ ٫ أنثزكثٌ تعزٜؿ

 / املضتغزم ْك٫ٛ صٝٛف:2

ّ ٚحرظ ايًػااتني ايعزبٝاا١ ٚايؿزْضاا١ٝ مبخرصاا١ اٯبااا٤ ايًعاااسرٜني    1835َاا٪رج ٚيااخ بخَغاال  

ٚعااني تزمجاْااا بايكٓؾاا١ًٝ ايؿزْضاا١ٝ ٚاصااتٛطٔ َخٜٓاا١ بااريٚ  َٚهاا  غخَاا١ ايكٓؾاا١ًٝ  

 .96ٓإايؿزْض١ٝ ثِ مسٞ قٓؾ٬ يؿزْضا ف الًب ٚاملٛؽٌ ثِ ف بعبخا بًب

ثااِ حرظ ايًػااتني اي نٝاا١ ٚاإلٜثايٝاا١ ؾأتكُٓٗااا ٚنااإ قااخ أتؾااٌ بااا٭َري عبااخ ايكاااحر       

   ٝ .َاآآ  ١اؾشا٥اازٟ ؾكزباا٘ إيٝاا٘ ٚاؽااثحب٘ ف إالااخ٣ صااؿزٜات٘ إىل بااارٜط ٚايكضااثٓثٝٓ

ٚقاااخ ةاااخّ   . ّ  ٚتٓكاااٌ صاااؿريا هلاااا ف عاااخ٠ َاااخٕ عزبٝااا١    1866اؾٓضااا١ٝ ايؿزْضااا١ٝ  عااااّ   

ف ايكااازٕ ايتاصاا  عغاااز،   ا٭ٚصااط َٓثكاا١ ايغااازم  ايؿزْضااا١ٝ ف ؽاازاعٗا عًااا٢   ا٭ٖااخاف 

ايخٚيااا١ ٚياااذيو ناْاااو يااا٘ َغاااارن١ ف ا٫فاااثزابا  باااني ايٝشٜخٜااا١ ف ٫ٜٚااا١ املٛؽاااٌ    

ٚقاخ  ، الخ اـما٤ ؾٝٗاا  أيذيو عخ  ٚاٯثارعزف ٚي  صٝٛف ايغخٜخ بايتحـ  ايعثُا١ْٝ.

ٚقااازر ، ٚالًااا ا أملاْٝااااؾقااا٬ً عااأ َتااااالـ     ٚاٯثاااارسٚح ؾزْضاااا مبتتًاااـ املتثٛطاااا    

 ّ.1901ا٫صتكزار ف يبٓإ الت٢ َا  ص١ٓ 

 ٚأِٖ آثارٙ:

                                      
 حٜار باصِ اؿٝخر. َاتٝاظ تٛربزٟ . امل  ِ ا٭ٍٚ يًهٓشا ربا . / 93
الت٢ تز ِ ٭ٍٚ َز٠  الٝ  قاٍ:.اْ ز:ةشعٌ املا خٟ.نٓشا ربذا آةز ؽؿحا  ايغعز ايزاؾخٜ . َٛق  ايًح ١ ايغعز١ٜ/  94

 . تزمج١ غري حقٝك١ع٢ً ٜخ ايضٜٛخٟ َاثٝط ْٛربريش ف َضتٌٗ ايكزٕ ايتاص  عغز 

http://fawzikarim.com/poetry_moment/issue_18_spring_2010/poetry_momentl_issue_18_10

.htm 
 http://maakom.com/site/article/127 / عشٜش صباٖٞ. ايؾاب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ.َٛق  َعهِ . 95
 .بريٚ . حار إالٝا٤ اي اث ايعزبٞ. 116. ـ/ 13/ عُز رفا نحاي١. َعجِ امل٪يؿني.ش/  96
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 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

فُاااٛع ايهتاباااا  احملااازر٠ ف أبٓٝااا١ َخٜٓااا١ املٛؽاااٌ بايًػااا١ ايؿزْضااا١ٝ ٜٚتاااأيـ َااأ        (1

فًخٜٔ.مج  ف ا٭ٍٚ ايهتاباا  ايعزبٝا١ ٚف ايثااْٞ عًال عًا٢ ٖاذٙ ايهتابا١ ٚاعتُاخ         

٢ نتاب ٜاصاني بأ ةاري     ف تعًٝكات٘ ع٢ً َا مسع٘ َٔ املعُزٜٔ َٔ أٌٖ املٛؽٌ ٚعًا 

 اهلل اـثٝب ايعُزٟ ٚنتب ٜٛصـ عبخ اؾًٌٝ اؿًيب. 

ّ ف املثبعا١ ايٛطٓٝا١ بباارٜط ٚتاز ِ      1880ايؾاب١٦ عكا٥خِٖ ٚتكايٝخِٖ ٚطب  عاّ  (2

 إىل ايزٚص١ٝ ٚايعزب١ٝ

 ّ  ٥٫1870ح١ تتقُٔ َا ارتهب٘  ايمٚصٕٝٛ ف ؾزْضا َٔ امل ا  ف الزب -3 (3

 ةخا بٓخٙ " -إلٝتٛ -ػٛيٞ "اؾاٜتٛع  عٔ ةتِ ايضًثإ املٓ (4

 97أعاث عٔ ايٓكٛح اإلص١َٝ٬ . (5

 دوره يف ديبنة الصببئة:

قااخ ٜضااز اهلل يااٞ ايٛؽااٍٛ إىل نتاباا٘    ٚأيااـ نتابااا ةاؽااا عاأ ايؾاااب١٦ ٚعكا٥ااخِٖ ،   

ؾؾ٬ تٓاٍٚ ة٬هلا أؽاٌ   33"ايؾاب١٦.. عكا٥خِٖ ٚتكايٝخِٖ"، ٚقخ تقُٔ املٛصّٛ باصِ 

ٛصِٗ ايخٜٓٝا١ ف صاا٥ز َٓااالٞ الٝااتِٗ ٚةتُا٘ بذالؾاا٥ٝا        ايؾاب١٦ ْٚبِٝٗ و٢ٝ ٚطك

عٔ عاخح ايؾااب١٦ ف سَاْا٘ َا  دناز ٭ظاخٜتِٗ َا  ةاكا١ مب٬ال اتا٘ عًا٢ عكٝاختِٗ            

 َٚكا٫  نتبو عِٓٗ.

٫ٚال ااو عًاا٢ نتاااب صااٝٛف أْاا٘ اعتُااخ ف نتاباا٘ يااٝط عًاا٢ كايثاا١ َٚغاااٖخ٠     

عأ حٜٓا٘ ٚتٓؾاز ٚأْا٘ نااإ     َباعاز٠ يًؾااب١٦ باٌ اعتُاخ نتابا٘ نًا٘ عًاا٢ ؽااب٦ٞ أرتاخ         

أثااار  اٖتُاااَٞ  1873ٜعااخ يٝهاإٛ نآٖااا ؽاااب٦ٝا ؾٝكااٍٛ: ب َٓااذ ٚؽااٛيٞ إىل بػااخاح عاااّ  

أعا  بعٓاٜا١ عأ ايخٜاْا١ اؿكٝكٝا١ هلاذٙ ايثا٥ؿا١         ٚأْاا طا٥ؿ١ ايؾاب١٦ َٚٓذ اصاتكزارٟ  

اجملٗٛيا١  الٝاا  ٜبااذيٕٛ  ٗاخا ف إةؿااا٤ يااٝط ؾكااط ا٭ؽاٍٛ اؿكٝكٝاا١ يااخٜاْتِٗ ٚيهاأ    

ابٗااِ ٚأعاازاؾِٗ ٚأصااًٛب عٝغااِٗ. يٛقااو طٜٛااٌ دٖبااو  ٗااٛحٟ صااخ٣.... عااخح َاأ  أٜقااا آح

دنزتٗااا ؽااعٛب١ أةااز٣ أصاصاا١ٝ إ٫  يااٞ إْاا٘ باإلفاااؾ١ إىل ايؾااعٛب١ اياا   اا٭ٚربااٝني قااايٛ

                                      
ف١ً ععٛب.تارٜث ،  14-9اْ ز: تٝضري ةًـ. ْك٫ٛ صٝٛف. َكخ١َ نتاب ْك٫ٛ صٝٛف  ايؾاب١٦: املز   ايضابل. ـ/  / 97

 http://archive.is/qRyFs ّ َكاي١: ْك٫ٛ صٝٛف. 2013/ 6/5
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ٌٗ ايؾاب١٦ عب٘ ايهاٌَ بايًػ١ ايعزب١ٝ. ا٭ٌَ ايٛالٝخ املتبكاٞ أَااَٞ ٖاٛ ايبحا       ٖٚٞ 

ف ٜااّٛ  ااا٤ْٞ أَااني اإلرصاااي١ٝ ايهزًَٝاا١ ف عاأ طزٜكاا١ ػُعاا  َاا  أالااخ نٗٓااتِٗ .... 

بػخاح بزؾك١ بخٟٚ ف اـاَض١ ٚايعغزٜٔ َٔ عُزٙ قاٍ يٞ : ٖاذا ؽااب٦ٞ صاٝهٕٛ َؿٝاخا     

 ّ خا يهِ ٚايخٙ عٝث ؽاب٦ٞ ٖٚٛ ْؿض٘ ناإ َزعاحا يٝتًاـ ٚاياخٙ ف املغاٝت١ ٚقاخ قاا       

ٚيهٓاا٘ قاازر   بهااٌ ايخراصااا  ايٛا باا١  ف ايخٜاْاا١ ايؾاااب١ٝ٦ تًااو اياا  تتثًبٗااا املغااٝت١      

أةريا إٔ ٜعتٓل ايهاثٛيٝه١ٝ ؾٗجز بًخٙ ٚأتباع حٜٓا٘ اياذٜٔ   ٜعاٛحٚا ٜزغبإٛ قاٞ إقاَتا٘       

ٖٚاٛ اصاِ    –ٕ آحّ إبِٝٓٗ ...... ٚيكخ ٚا ٗو ٖٓا ؽاعٛبا  ناثري٠ بايهااح ػاٚستٗاا الٝا       

ناااإ  ااا٬ٖ كاَاااا  . ٜاااتكٔ صاا٣ٛ يػتااا٘ ا٭ّ ٖٚااٞ يػااا١ ايؾاااب١٦     ٫ –ب٦ٞ املتٓؾااز  اايؾاا 

٫ٚ ٜعاازف َٓٗااا صاا٣ٛ َااا وتا اا٘ ايٓاااظ ف      تٗجٝٗااا، ف ؽااعٛب١ هااخبٝاا١ ٚبايًػاا١ ايعز

ٜزٜاخ إٔ   ٚنإ هخ ؽعٛب١ نبري٠ ف إهاح ايتعبري املٓاصب يٝعم عٔ نٌ َاا  ا٭رٜاف.

٘      ،ٜكٛي٘ يٞ  ٜ   تعاابري  ٚيكخ بذيو  ٗاخا يتضاٌٗٝ َُٗتا٘ ؾهٓاو اقا ب عًٝا تٝاٌ إياٞ   ناإ 

خ أةاريا َأ إٔ ٖاذا َاا ٜزٜاخ إٜؾااي٘ ياٞ        ; التا٢ أتأنا  أْ٘ ٜبح  عٓٗا ٚأقخّ ي٘ عازٚالا   

يكاخ تعًُاو    ٚنًُا عًُٓا أنثاز  نًُاا أتقاآ أنثاز ، ٚنًُاا قًاوذ ؽاعٛب١ ؾُٗاٞ يا٘.         

إدٕ ايهتاباا١ ٚايكاازا٠٤ بًػاا١ ايؾاااب١٦ يهااٞ اصااتثٝ   إٔ أْضااث بٓؿضااٞ ف َؿهزتااٞ املكاااط    

ش ٖاذا  ، بٗاذٙ ايثزٜكا١ اصاتثعو إٔ ألا    ا٭ؽ١ًٝ ٚايؾٝؼ اي  ؼٌُ ايهثري َٔ ا٭ُٖٝا١  

ٖٚذا ايٓكخ دنزت٘ املضتغازق١ حراٚر عأ نتااب ْٝكا٫ٛ صاٝٛف ؾكاخ نتباوب          98(ايعٌُ .

  ٜز صٝٛف طكضا ٚاالخا بأّ عٝٓٝ٘، بايزغِ َٔ إٔ َضاُٖت٘ تعتم أع ِ  َا عازف عأ   

ٖاااذٙ ايثا٥ؿااا١ ةاااارش قاااٝط نتااابِٗ ،يكاااخ ناااإ َعتُاااخا بؾاااٛر٠ تاَااا١ عًااا٢ بٝاْاااا        

ٕ ايٓاباذٜٔ َأ ايؾااب٦ٝني; ياذا  اٌ ٖاذ       ف ايكغاز ٚ  ٜٓؿاذا عُٝكاا ف رٚب      99إ ايهتاباا

 .100ٖذٙ ايثا٥ؿ١ أٚ ٜؾ٬ إىل  ٖٛز تعايُٝٗا.(

   

 

                                      
98
ٜا١ْ باط١ٝٓ .ٚأتضا٤ٍ نٝـ كو اي مج١ ايخقٝك١ ٚايٛؽٍٛ ؿكٝك١ حٜا١ْ ٖٞ ف أؽًٗا ح 17-15/ ْٝك٫ٛ .صٝٛف. ـ/  

 صز١ٜ  !!!!
99
 / تكؾخ نتاب " ث٬ث١ أعٗز ف ا٭ٖٛار  ٓٛبٞ ايعزام"مل٪يؿ٘ بٝ  َإ ٚنتاب ْٝك٫ٛ صٝٛف 
100

 .25. ـ/ ز   ايضابل/ ايًٝخٟ حراٚر.امل
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 :رٚحٚيـ َاتضٛج  ضتغزم:امل/ 3  

 ّ .1993ّ  ٚتٛف عاّ 1919ٚيخ 

ٜعتم ايمٚؾٝضٛر نٛر  رٚحٚيـ َٔ أبزس ايعًُا٤ ا٭ملاإ اياذٜٔ اٖتُاٛا بتاارٜث ا٭حٜاإ      ب

ؾهتاب ف دياو نتابا٘  ايػٓٛؽا١ٝ .طبٝعا١      ٛع ايػٓٛؽا١ٝ.  ٚؾًضؿتٗا، ٖٚٛ الج١ ف َٛفا 

حرذظ ف  اَعااا  أَرينٝاا١ عااخ٠ ٚعااػٌ َٓؾااب بزٚؾٝضااٛر ف  اَعاا١   ٚتااارٜث ايػٓٛؽاا١ٝ. 

ؾًٝٝاابط ف َخٜٓااا١ َااااربٛرؽ ا٭ملاْٝااا١ قباااٌ تكاعاااخٙ.  ٖٚاااٛ عقاااٛ ؾتااازٟ َاااخ٣ اؿٝاااا٠ ف   

 ا٫ؼاح ايخٚيٞ يتارٜث ا٭حٜإ.  

 ني:دوره يف ديبنة الصببئة ا ناائي

ـ  ف فًااااخٜٔ(، ٚنتااااااب آةاااااز   1961-1960نتااااااب "املٓااااخا٥ٕٝٛ" ببا٭ملاْٝااااا١   :أياااا

نُاااا تااز ِ أالااخ نتااابِٗ ايخٜٓٝاا١ "حٜاااٛإ    ب(، 1978با٫ْهًٝشٜاا١ عاأ املٓاااخا٥ٝني ب٫ٜااخٕ    

 101 (.1982ْٗزٚاثا" بأٟ حٜٛإ ا٭ْٗز، بزيني 

 ْٗاااابأعاااعز  ؾكاااخ  عااا ى َااا  ايًٝاااخٟ حراٚر ف ٚفااا  ايكااااَٛظ املٓاااخا٥ٞ ايٛالٝاااخ  ٚا

 ٚنااإ ٜعُااٌ ف ديااو ايٛقااو     ٥٘عا اا١ ملاأ ٜااتكٔ ايًػااا  ايضااا١َٝ ، ؾكاَااو باصااتخعا      

أٍٚ قاَٛظ يًػ١ اٯراَٝا١   راؽخ،ٚأصتادا ف  اَع١ طٗزإ ملضاعختٗا ف الاس ايكاَٛظ أ

عأ ايًػا١ املٓخا٥ٝا١ ايه٬صاٝه١ٝ ٚاؿخٜثا١       ٚنتاب نتاب اا  ، 1963ّٚا٥ٌ صا١ٓ  أاملٓخا١ٝ٥  ف 

٘  ٜٚغاار  .1965 عاّ  ؾكاخ  أبازس ايبااالثني ا٭ملاإ املعٓاٝني بايخراصا١ املٓخا٥ٝا١       عًا٢ أْا٘    إيٝا

ٚرأظ َعٗاخ ايخراصااا  ايضاا١َٝ ٚايعزبٝاا١    .1973-1967سار ايعازام َازتني ةاا٬ٍ ا٭عاٛاّ    

 102(. املعٗخ إقا١َ َ٪كز حٚيٞ عٔ املٓخا١ٝ٥ نٌ أرب  صٓٛا تب٢ٓ ٚ اَع١ بزيني . ف 

                                      

 رٚحٚيـ: أؽٌ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني ٜعٛح إىل صٛر١ٜ ٚؾًضثني.َٛق  إؼاح اؾُعٝا  املٓخا١ٝ٥ ف املٗجز./  101

http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/40-origins-of-mandaeans 
102
-http://al ح.قٝط َػغػػ ايضعخ.َ٪كز  اَعٞ ٚتعُٝخ َٓخا٥ٞ ف بزيني .َٛق  ايٓاظ . / 

nnas.com/ARTICLE/KMalSaadi/15mn.htm 
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بايًػا١ ا٭ملاْٝا١   إ ف ايهتاباا  املٓخا٥ٝا١ "   ٚةًل ايهإٛ ٚاإلْضا   ٬ٖٛ اي "ٚأيـ نتاب 

ايااذٟ وتااٟٛ عًاا٢ عااخح ناابري َاأ ايٓؾااٛـ املٓخا٥ٝاا١ َٓضااٛة١ باااؿزف اي٬تاااٝ            ب 

إد اصاتثاع إٔ ٜضاتكز٨   ... تٓااٍٚ ٖاذا املٛفاٛع بذصاٗاب      ٚتهُٔ أُٖٝتا٘ ف أْا٘ أٍٚ نتااب   

ٛ   قاّ نتب ف ٖذا اؿكٌ إفاؾ١ إىل أْ٘  آرا٤ َع ِ َا ـ املٓخا٥ٝا١  بخراصا١ مجٝا  ايٓؾا

ؽًاٛ َأ آرا٤    إ٫ إٔ بعاء أؾهاارٙ ٫  ، ْٚغز َكا٫  ٚعٛثا عٔ املٓخا٥ٝا١ ; بًػتٗا ا٭ؽ١ًٝ

يٓاااا عتؾاااٝا عٓاااخ سٜارتٓاااا  غزٜبااا١ عااأ  اااٖٛز ايخٜاْااا١ املٓخا٥ٝااا١ إفااااؾ١ إىل أْااا٘ اعااا ف   

 .103ا٤  ف نتاب٘ (اي   ببعء ا٭ةثا٤  - 1990ؾاَع١ َاربٛرى عاّ 

 ٘:ثٝخٚر ْٛيخن/ 4

ّ ف أملاْٝا َٔ أصز٠ عػٌ أؾزاحٖا َٓاؽب ع١ًُٝ ٚإحار١ٜ ٚتعًِ ايعخٜخ َأ   1836ٚيخ عاّ 

ايًػا  : ايضاا١َٝ ٚايعزبٝا١ ٚاي نٝا١ ٚايعمٜا١ ٚايضٓضاهزٜت١ٝ ٚايؿارصا١ٝ ٚعاػٌ بايًػا١         

املٓخا٥ٝااا١ ٚايضااازٜا١ْٝ ..عُاااٌ أصاااتاد ا يًػاااا  ايغااازق١ٝ ٚايتاااارٜث اإلصااا٬َٞ ف عاااخح َااأ       

اصااا  ايغازق١ٝ ف أملاْٝااا، ٚايعجٝاب  أْاا٘   ٜزالاٌ َثًكااا    اؾاَعاا  .ٚأْغااأ َزناشا يًخر  

إىل ايااب٬ح ايعزبٝاا١ ٚاإلصاا١َٝ٬; َاا  إٔ ؽؾؾاا٘ ٚعًُاا٘ نًاا٘ ٜتعًاال بًػااا  ٖااذٙ ايااب٬ح    

 ٚآحابٗا ٚتارىٗا ٚ ػزاؾٝتٗا.

 ّ  1930تٛف ف أملاْٝا عاّ 

 َٔ نتب٘:  

 باارٜط ٖٚاٛ   أؽٌ ٚتزنٝب صاٛر ايكازإٓ. ْااٍ بٗاا  اا٥ش٠ فُا  ايهتاباا  ٚاٯحاب ف       -1

 رصاي١ ع١ًُٝ. 

 تأرٜث ايٓؿ ايكزآْٞ.-2

 .104ايًػا  ايضا١َٝ-3

 

 

 

                                      
.بػخاح .  اَع١  9-8. ـ/  / ح. ؽبٝآ ايضٗريٟ.َكخ١َ نتاب  ايٓغ٤ٛ ٚاـًل ف ايٓؾٛـ املٓخا١ٝ٥. نٛر  رٚح ٚيـ 103

 ّ  1994بػخاح.ايثبع١ ا٭ٚىل. 
. بريٚ . امل٪صض١ ايعزب١ٝ يًخراصا   598 – 595اْ ز ف تزمجت٘: ح. عبخايزمحٔ بخٟٚ.َٛصٛع١ املضتغزقني. ـ/ /  104

  687 – 686، و٢ٝ َزاح. املز   ايضابل. ـ/   382- 379ـ/  2ٚايٓغز.،لٝب ايعكٝكٞ.املز   ايضابل.ش.
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 مب يق لو الصببئة ا ناائي   عنو:

عااا  املضتغااازقٕٛ بايًػااا١ املٓخا٥ٝااا١ عٓاٜااا١ ةاؽااا١، ٚأقاااخّ َاااا أياااـ عٓٗاااا ٖاااٛ نتااااب           

 ٚقاخ أعتُاخ ف حراصات٘ املٓخا٥ٝا١ عًا٢     ، 1875املضتغزم ا٭ملاْٞ بْٛيخن٘( ايذٟ ْغزٙ عااّ  

ا٭حب حٕٚ ا٫التهاااى املباعااز َاا  أًٖااٗا ٚبااذيو ٚرح  ثػاازا  ناْااو صااببا ٭صااؿ٘ ايااذٟ     

ٕ نتابا٘ بكااٞ َعتُاخا َاأ قبااٌ املضتغازقني ايااذٜٔ عاااحٚا    ذعًٓا٘ بعااخ داى. َٚا  ديااو ؾاا  أ

َ  َاا ٜ٪ةاذ عًٝا٘ إٔ أَثًتا٘ ناْاو بايًػا١        105احملاٚي١ بعخ َزٚر قزٕ ع٢ً ؽخٚر نتاب٘

106 .ايعم١ٜ
 

 :َارى يٝخسبارصهٞ / 5

ّ  قااازأ ايعمٜااا١ ٖٚاااٛ ؽاااػري  ٚتاااز ِ َٓٗاااا ٚحرظ تؿضاااري   1868بٛياااْٛٞ ا٭ؽاااٌ ٚياااخ عااااّ 

ايتٛرا٠ ٚملا عارفت٘ أصزت٘ ف اصتهُاٍ حراصت٘ ف اـاارش غاحرٖاا  التا٢ تعًاِ ؾكا٘ ايًػاا        

ايضااا١َٝ ٚايًػااا١ اٯراَٝااا١ ٚايهتابااا  ايغااازق١ٝ ف بااازيني  ٚاعتٓاال ايٓؾااازا١ْٝ  ْٚااااٍ عاااخ٠    

 ادا  اَعٝا .عٗاحا  ع١ًُٝ ٚعني أصت

 حٚرٙ ف حٜا١ْ ايؾاب١٦:

 َٓتتب َٔ املتثٛطا  اٯرا١َٝ َتٓا ٚتزمج١ ٚعزالا. (1

 .107ؽًٛا  املٓخا١ٝ٥  (2

                                      
 حراص١ َكار١ْ بني ايًػ١ املٓخا١ٝ٥ ٚايًػ١ ايعزب١ٝ.ْا ١ٝ املزاْٞ .َٛق  ايغبه١ املٓخا١ٝ٥./  105

-x.php?option=com_content&view=article  &id=1599:2012http://www.mandaee.com/inde

&Itemid=290]vhsm-36&catid=79:-44-06-23-01 
http://al-  /   ح. قٝط َػغػػ ايضعخ   َ٪كز  اَعٞ ٚتعُٝخ َٓخا٥ٞ ف بزيني  106

nnas.com/ARTICLE/KMalSaadi/15mn.htm    َٛق  ايٓاظ 
107
 . 423.ـ/  2  ايضابل.ش/ / لٝب ايعكٝكٞ.املز  

http://www.mandaee.com/index.php?option=com_content&view=article%20%20&id=1599:2012-01-23-06-44-36&catid=79:-&Itemid=290%5dvhsm
http://www.mandaee.com/index.php?option=com_content&view=article%20%20&id=1599:2012-01-23-06-44-36&catid=79:-&Itemid=290%5dvhsm
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بٚايا  أَقا٢ ؾٝٗاا     ا٭ملاْٝا١، تزمج١ نا١ًَ يًهٓاشا رباا َأ املٓخا٥ٝا١ إىل      أٍٚؽاالب  (3

قااااّ بتٓكٝحٗاااا   إٔملضتغااازم صااآٛا  طًٜٛااا١ ف تزمجتٗاااا عااأ املٓخا٥ٝااا١، بعاااخ      اٖاااذا 

ْااشا رباا املٛ ااٛح٠ ف َهتبااا  أٚنضااؿٛرح  گٗاا بٓؾااااٛـ َتعاااخح٠ َأ نتااااب   َٚكارْت

ّ، ٚنااذيو َاا    ٫ٚ1560ٜااخٕ َٚٝااْٛث ْٚضاات١ بااارٜط اياا  ٜعااٛح تارىٗااا إىل صاا١ٓ     

ٔ ا٭ملاْٝا١ ف عااّ   ه ٛتٝٓاا ن كثٛطا  ٜٛالٓا ، بعخ تهًٝؿا٘ باذيو َأ قباٌ  اَعاا١      

ٓشا رباا ةا٬ٍ ايعااَني    ن كخظ يٝخسبارصهٞ تزمج١ نتاب ايؾاب١٦ امل أمت. ٚقخ  1913

ٖٓااى عاخحا نابريا     إٕٔ ٚا ٗتا٘ ؽاعٛبا  مجا١ ف اي مجا١ َٓٗاا      أبعخ  1917ٚ  1916

ايهااثري َاأ   إٔنُااا  ،َتبآٜاا١ أَٚاأ املؿاازحا  املٓخا٥ٝاا١ ؼتااٟٛ عًاا٢ َعااإ غاَقاا١      

ايٓؾاااٛـ تثػااااٞ عًٝٗااااا ايزَشٜاااا١ امل٦ًٝاااا١ باملؿاااااِٖٝ املضااااتُخ٠ َاااأ القااااارا  ٚاحٟ  

 أٚرحٖاا اهل٬ٍ اـؾٝب ٚقخ صاام ايعخٜاخ َأ ا٭َثًا١ عًا٢ دياو       ايزاؾخٜٔ ٚ َٓثك١ 

   108ف الٛاعٞ َٚنت اي مج١ اي  قاّ بٗا(

ب يٝاخس بارصااهٞ ْؿضاا٘ اياذٟ ٖٝااأ يٓااا أالضاأ    ٚقاخ ْكااخ  املضتغاازق١ حراٚر عًُا٘ ؾهتبااو  

اي مجااا  ٭نثااز نتاابِٗ املكخصاا١ ، نااإ قااخ ٚقاا  قااٞ أغاا٬ط ٖٓااا ٖٚٓاااى الااني نااإ     

عا٥ز، إٕ َعزؾت٘ بايًػا  ايضا١َٝ   تٛفآ يا٘ َأ ايثكاٛظ َاا     ٜٓكٌ ؾكزا  تتعًل بايغ

 .109تٛفح٘ َغاٖختٗا عٝاْا(
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 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

 : اخلامتة

اؿُااخ هلل  ايااذٟ أناازَ  بٓعُاا١ إكاااّ ٖااذا ايبحاا  ايااذٟ عاْٝااو طاا٬ٜٛ َاأ ْااخر٠        

َزا عاا٘ .ٚاؿُااخ هلل إٔ ٜضااز اهلل يااٞ ايهتاباا١ ؾٝاا٘ رغااِ ٖااذٙ ايؾااعٛبا  بٛفاا  ةثااٛط        

 بابا ٜٓؿذ َٓ٘ ايباالثٕٛ َٔ بعخ إلنُاي٘ بؾٛر٠ َتها١ًَ.أٚي١ٝ يعًٗا تهٕٛ 
 

 أٍه اليتائج:
 

 َؾثًآ ايؾاب١٦ ا٫ؽث٬الٞ اةتًـ الٛي٘ ايعًُا٤ بأقٛاٍ عخ٠. (1

ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٕٝٛ طا٥ؿاا١ غٓٛؽاا١ٝ باطٓٝاا١ َٓػًكاا١ عًاا٢ ْؿضااٗا ممااا  عااٌ أبٓا٩ٖااا   (2

 املضتغزقني ٫صتهغاؾٗا.  ٜضتعٕٝٓٛ بهتابا

 ؿ١ ايؾاب١٦ املٓخا٥ٝني الٍٛ أعُاٍ املضتغزقني.اةت٬ف رحٚح أؾعاٍ طا٥ (3

أٖخاف املضتغازقني الاٍٛ حٜاْا١ ايؾااب١٦ املٓاخا٥ٝني ٖاٞ اهلاخّ ٚايتغاهٝو ٚايتٓؾاري           (4

 ٚغري ديو َٔ أٖخاؾِٗ املع١ًَٛ بايقزٚر٠.

 أٍه التىصًات:
 

أك٢ٓ نتاب١ أعاث ع١ًُٝ َٓٗج١ٝ ةاؽ١ باملضتغزقني ٚأعُاهلِ ف ايعزام َافاٝا   (1

 ديو ع٢ً اصتكزارٙ ٚأَٓ٘ ٚٚالخت٘. ٚالافزا ٚآثار

 تٛؾري نتب عٔ أع٬ّ املضتغزقني. (2

ا٫صتؿاح٠ َٔ ٚ ٛح ط٬ب ٚطايبا  َعاٖخ ايًػ١ ايعزبٝا١ يًٓااطكني بػريٖاا صاٛا٤ ف      (3

 اَعتٓااا أٚ غريٖااا َاأ ايعااا  اإلصااا٬َٞ ي مجاا١ َ٪يؿااا  املضتغاازقني ي٬صاااتؿاح٠        

 َٓٗا.

يااا  تقاااِ تزاثٓاااا ايعزباااٞ َٚ٪يؿاااا       ايااازبط ا٫يه ْٚاااٞ املباعاااز مبهتباااا  ايعاااا  ا     (4

 املضتغزقني ;يٝتٝضز ايٛؽٍٛ إيٝٗا.

 إْغا٤ َهتب١ عا١ًَ ايه ١ْٝٚ مل٪يؿا  املضتغزقني امل مج١ ٚغري امل مج١. (5

ٚأةتِ عثٞ بايخعا٤ هلل تعاىل إٔ ٜتكبً٘ َ  بزمح١ َٓ٘ ٚهعً٘ عاٖخا ياٞ ٫ عًاٞ    (6

ٟذ ٚدرٜ  ّٜٛ ٫ ٜٓؿ  َااٍ ٫ٚ بٓإٛ إ٫ َا    ٔ أتا٢ اهلل بكًاب صاًِٝ..ٚآةز حعٛاْاا     ٚيٛايخ

 إٔ اؿُخ هلل رب ايعاملني.
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 م1024 يوويو(  8المجلد )  الثبلثالعدد 

 : املراجع
 

بٔ تُٝٝا١ .ايازح عًا٢ املٓثكاٝني . ؼكٝال: ح. رؾٝال ايعجاِ. باريٚ . حار املؾاخر          اأمحخ  (1

 . 1993ايًبٓاْٞ . ايثبع١ ا٭ٚىل. 

ٝآ ابااأ تُٝٝااا١ . بٝاااإ تًباااٝط اؾُٗٝااا١ ف تأصاااٝط باااخعِٗ ايه١َٝ٬.تؾاااح       أمحاااخ (2

 1391ٚتعًٝل . قُخ عبخ ايزمحٔ قاصِ.َه١.َثبع١ اؿه١َٛ.ايثبع١ ا٭ٚىل . 

 أمحخ غزاب . ر١ٜ٩ إص١َٝ٬ ي٬صتغزام . يٓخٕ. املٓتخ٣ اإلص٬َٞ. (3

4)     ٝ ِ   1ِ. ش/ إمساعٝااٌ باأ نااثري . تؿضااري ايكاازإٓ ايع اا  ،. ؼكٝاال: عبااخ ايعشٜااش غٓااٝ

 .قُخ عاعٛر ، قُخ ايبٓا. ايكاٖز٠ . حار ايغعب

ايشكغااازٟ .تؿضاااري ايهغااااف الكاااا٥ل ايتٓشٜاااٌ ٚعٝااإٛ ايتأٜٚاااٌ ف ٚ اااٛٙ     اااار اهلل (5

 .بريٚ . حار املعزؾ١. ايتأٌٜٚ

. باريٚ  . املهتاب    1مجاٍ ايخٜٔ ابٔ اؾٛسٟ . تؿضري ساح املضري ف عًِ ايتؿضاري. ش/  (6

 .1987 – 1407اإلص٬َٞ . ايثبع١ اـاَض١ . 

 ..بريٚ  . حار ؽاحر 108 . ـ/ 1مجاٍ ايخٜٔ قُخ بٔ َٓ ٛر . يضإ ايعزب . ش/ (7

 ،.بريٚ  .حار ايعًاِ ي٬ًُٜاني   6ش/املؿؾٌ ف تارٜث ايعزب قبٌ اإلص٬ّ     ٛاح عًٞح. (8

 . 1970.ايثبع١ ا٭ٚىل . بػخاح. َهتب١ ايٓٗق١

 .2005 ٝٛ ٚاٜخ ْػزٜٔ .ايشْخق١ . تزمج١ :أ.ح. صٌٗٝ سنار.حَغل. حار ايتهٜٛٔ.  (9

زمجاا١: ْعااِٝ بااخٟٚ ٚغقاابإ رَٚااٞ.بريٚ .     املضتغاازق١ حراٚر. ايؾاااب١٦ املٓخا٥ٕٝٛ.ت  (10

 .2005 -1426ايخار ايعزب١ٝ يًُٛصٛعا . ايثبع١ ايثا١ْٝ. 

 ح. رعخٟ عًٝإ. ايؾاب١٦. الزإْٝٛ َٚٓخا٥ٕٝٛ. بػخاح. (11

صااًِٝ بزلااٞ. ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٕٝٛ  حراصاا١ ف تااارٜث َٚعتكااخا  ايكااّٛ املٓضاإٝٛ  .          (12

يهتاب . باريٚ  . حار ايهٓاٛس .   َكخ١َ قُخ قٝط طباطبا٥ٞ  بعٓٛإ  ْ ز٠ ع٢ً ا

 .1997ايثبع١ ا٭ٚىل . 

 . 1979- 1399. حار ايغزٚم.ايثبع١ ايثا١َٓ. ٠ خ .صٝخ قثب. ف  ٬ٍ ايكزإٓ (13

ح. عكٝاخ ةايااخ، ح. وٝاا٢ أمحاخ. ايؾاااب١٦ املٓااخا٥ٕٝٛ ٚعكا٥اخِٖ. بااريٚ . حار ايهتااب     (14

 .2007-1428ايع١ًُٝ. ايثبع١ ا٭ٚىل. 
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ٖإ ف َعزؾ١ عكا٥خ أٌٖ ا٭حٜإ .ؼكٝل: ح. بضااّ  عباظ ايضهضهٞ اؿٓبًٞ . ايم (15

 . 1996- 1417ايعُٛؼ. ا٭رحٕ. َهتب١ املٓار. ايثبع١ ايثا١ْٝ. 

 .1996ايعشٜش املزعخٟ. ايؾاب٦ٕٛ بني املافٞ ٚاؿافز. ايكاٖز٠ .  ح.عبخ (16

عشٜااش صااباٖٞ. أؽااٍٛ ايؾاااب١٦ َٚعتكااخاتِٗ ايخٜٓٝاا١ . حَغاال .حار املااخ٣. ايثبعاا١          (17

 .2008ايزابع١  

 – 1425عك١ًٝ الضني.  املازأ٠ املضا١ًُ ٚا٫صتغازام. . حار ابأ الاشّ . ايثبعا١ ا٭ٚىل.        (18

2004. 

عًٞ صٝـ ايخٜٔ اٯَخٟ. أبهار ا٭ؾهاار ف أؽاٍٛ اياخٜٔ  .ؼكٝال: أمحاخ املشٜاخٟ .        (19

 .1424 – 2002بريٚ  . حار ايهتب ايع١ًُٝ .ايثبع١ أ٭ٚىل. 

ٚايعٝإٛ .را عا٘ ٚعًال عًٝا٘: ايضاٝخ       اإلَاّ عًٞ بٔ قُاخ املااٚرحٟ .تؿضاري ايٓهاو     (20

 عبخ املكؾٛح بٔ عبخ ايزالِٝ.بريٚ .حار ايهتب ايع١ًُٝ.

رتباطاااا  .ايزٜااااض . عًاااٞ ايًُٓااا١ . ااااٖز٠ ا٫صتغااازام َٓاقغاااا  ف املؿٗاااّٛ ٚا٫  ح. (21

 . 2003- 1424َهتب١ ايتٛب١. ايثبع١ ايثا١ْٝ.

صًضااا١ً  عبااخ ا٭َاااري ا٭عضااِ. ا٫صتغااازام َااأ َٓ ااٛر ؾًضاااؿٞ عزبااٞ َعاؽاااز .     ح. (22

. بػاااااخاح . حار ايغااااا٪ٕٚ  1987نتاااااب ايثكاؾااااا١ املكارْااااا١. ا٫صتغااااازام. ايعاااااخح ا٭ٍٚ  

 ايثكاؾ١ٝ ايعا١َ

ؾتااز ايااخٜٔ اياازاسٟ. اعتكاااحا  ؾاازم املضااًُني ٚاملغاازنني. فاابط ٚتعًٝاال: قُااخ      (23

 1986- 1407املعتؾِ باهلل ايبػخاحٟ. بريٚ .حار ايهتاب ايعزبٞ . ايثبع١ ا٭ٚىل.

ا٫صتغااااازام  باااااني املٛفاااااٛع١ٝ ٚا٫ْؿعايٝااااا١ .ايزٜااااااض. حار  ح. قاصاااااِ ايضااااااَزا٥ٞ . (24

 1983-1403ايزؾاعٞ يًٓغز ٚايثباع١ ٚايتٛسٜ  . ايثبع١ ا٭ٚىل . عاّ :

ناااٛر  رٚح ٚيـ.ايٓغااا٤ٛ ٚاـًااال ف ايٓؾاااٛـ املٓخا١ٝ٥.إعاااخاح ٚتزمج١:ح.ؽااابٝآ      (25

 .ّ 1994ايضٗريٟ. بػخاح . اَع١ بػخاح ايثبع١ ا٭ٚىل. 

 إغاث١ ايًٗؿإ َٔ َؾا٥خ ايغٝثإ. بريٚ . حار املعزؾ١.. ١بٔ قِٝ اؾٛسٜاقُخ  (26

اإلَاااّ قُااخ اباأ  زٜااز ايثاامٟ .  اااَ  ايبٝااإ عاأ تأٜٚااٌ آٟ ايكاازإٓ. ؼكٝاال:ح.   (27

 . 2001- 1422عبخاهلل اي نٞ. اؾٝش٠ .حار ٖجز . ايثبع١ ا٭ٚىل. 
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ٞ   قُخ بٔ أمحاخ ايكازطيب . اؾااَ  ٭الهااّ ايكازإٓ .ؼكٝال:ح. عباخ        (28 ، ايا٘ اي نا

 2006 – 1427ُخ رفٛإ عزقضٛصٞ . بريٚ  . حار ايزصاي١ . ايثبع١ ا٭ٚىل . ق

قُاااخ ايبغاااري َػًاااٞ. َٓااااٖج ايبحااا  ف اإلصااا٬َٝا  ياااخ٣ املضتغااازقني ٚعًُاااا٤     (29

ايػاازب. ايزٜااااض. َزناااش املًااو ؾٝؾاااٌ يًبحاااٛث ٚايخراصااا  اإلصااا١َٝ٬. ايثبعااا١    

 2002-1422ا٭ٚىل. 

 ٭رحٕ. املعٗخ املًهٞ يًخراصا  ايخ١ٜٝٓ.قُخ اؾشا٥زٟ.املٓخا٥ٕٝٛ ايؾاب١٦ . ا (30

 ح.قُاااخ ْؾاااز،   قُاااخ بااأ الاااشّ .ايؿؾاااٌ ف املًاااٌ ٚا٭ٖاااٛا٤ ٚايٓحاااٌ .ؼكٝااال:        (31

 1982 - 1403عبخايزمحٔ عُري٠. َهتب١ عها . ايثبع١ ا٭ٚىل. 

قُاااخ ايغاااٛناْٞ. ؾاااتآ ايكاااخٜز اؾااااَ  باااني حؾااا  ايزٚاٜااا١ ٚايخراٜااا١  َااأ عًاااِ      (32

 .1413. َه١ . املهتب١ ايتجار١ٜ . صعٝخ ايًحاّ  ايتؿضري. .عًل عًٝ٘ ٚٚثل ْؾٛؽ٘:

قُخ بٔ ؽاحل ايعثُٝني. تؿضري ايكزإٓ ايع ِٝ. تؿضري ايؿاؼا١ ٚصاٛر٠ ايبكاز٠ .     (33

 . 1423ايزٜاض. حار ابٔ اؾٛسٟ. ايثبع١ ا٭ٚىل. 

ا٭َااري املٗٓااا، عًااٞ    قُااخ عبااخايهزِٜ ايغٗزصااتاْٞ. املًااٌ ٚايٓحااٌ. ؼكٝاال: عبااخ     (34

 1990- 1410عزؾ١. ايثبع١ ا٭ٚىل. ؾاعٛر. بريٚ  حار امل

ح. قُااخ ايبٗٞ.ايؿهااز اإلصاا٬َٞ اؿااخٜ  ٚؽااًت٘ با٫صااتعُار ايػزبااٞ . ايكاااٖز٠.       (35

 1981 – 1401َهتب١ ٖٚب١ . ايثبع١ ايتاصع١ .

 ،1981ْا ١ٝ َزاْٞ .َؿاِٖٝ ؽاب١ٝ٦ َٓخا١ٝ٥. بػخاح . ايثبع١ ايثا١ْٝ .  (36

ايغااااارق١ . حا٥ااااز٠ ايثكاؾاااا١    ْاحٜاااا١ الًٝٝضااااهٛ  .ا٫صتغاااازام ٚاؿااااٛار اؿقااااارٟ .    (37

 .1999ٚاإلع٬ّ . ايثبع١ ا٭ٚىل عاّ : 
 

املٛصٛع١ املٝضز٠ ف ا٭حٜإ ٚاملذاٖب ٚا٭الاشاب املعاؽاز٠ . ايزٜااض. ايٓاخ٠ٚ ايعاملٝا١       (1

 1418يًغباب اإلص٬َٞ. ايثبع١ ايثايث١. 

 .لٝب ايعكٝكٞ.املضتغزقٕٛ. ايكاٖز٠.حار املعارف.ايثبع١ يزابع١ (2

 ح.و٢ٝ َزاح. َعجِ أمسا٤ املضتغزقني .بريٚ  . حار ايهتب ايع١ًُٝ . (3

 عُز رفا نحاي١. َعجِ امل٪يؿني.بريٚ . حار إالٝا٤ اي اث ايعزبٞ. (4
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   2003ايض١ٓ ايثا١َٓ . 27ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ . ايعخح  (1

 2004. ايض١ٓ ايتاصع١ .  28ف١ً آؾام َٓخا١ٝ٥ . ايعخح  (2

 .1412. ربٝ  ايثاْٞ.7َاّ قُخ بٔ صعٛح اإلص١َٝ٬ . ايعخح ف١ً  اَع١ اإل (3
 

 .اؼاح اؾُعٝا  املٓخا١ٝ٥ ف املٗجز-1

 .َٛق  َعهِ -2

 .ف١ً ععٛب-3

 .َٛق  ايٓاظ -4

 .َٓخا١ٝ٥ ْو -5

 . 2004َٓتخٜا  اؾاَع١ اإلص١َٝ٬. قضِ  اؿٛار عٔ املذاٖب ايؿهز١ٜ . -6

 ٓٛر٠ يًخراصا  ا٫صتغزاق١ٝ .َزنش املخ١ٜٓ امل -7

 .حراصا  عزق١ٝ غزب١ٝ »َعٗخ ا٭عاث ٚايت١ُٝٓ اؿقار١ٜ  اؿقار١ٜ َٛق   -8
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  النفي يف اجلنلة العربية وعالقته باملعنىالنفي يف اجلنلة العربية وعالقته باملعنى

 
 

 تقديه :

ايٓؿٞ باب َٔ أبٛاب املع٢ٓ, ٜٗدف املتهًِ ب٘ إخساز احلهِ يف تسنٝب يػوٟٛ َجتوإ إ    

ضدٙ, ٚمل ٜؿسدٙ ايكدَا٤ بتاب َطتكٌ; بٌ زمدٙ ايتاسح يف أبٛاب خمتًؿ١, ٚزمبوا ٜسدو    

 اإلعساب١ٝ. ذيو إ  ْظس١ٜ ايعاٌَ اييت تعتُد احلسنات

 ايطسد ٚاإلخساز. والنفي يف اللغة:

ٜكوٍٛ ابوؤ َٓظوٛز:ى ْؿوو٢ ايػو٤ٞ ٜٚٓؿووٞ ْؿٝوا تٓشوو٢ , ْٚؿٝتو٘ ذمٝتوو٘, ْٚؿوٞ ايسدووٌ َوؤ       

 (1) األزض ْٚؿٝت٘ عٓٗا طسدت٘ ؾاْتؿ٢, ٚتٓاؾإ اآلزا٤ ٚاألسهاّ تعازضإ ٚتتآٜإ .

, نُا أْو٘ أضوًٛب   إخساز احلهِ املجتإ إ  ْكٝط٘, أٚ ٖٛ إختاز بايطًب ويف االصطالح:

ٜطوتٗدف ْكوا املكوٛات ايًػٜٛو١ ٚاألسووداخ ٚإْهازٖوا بووٝؼ ٚأدٚات َعسٚؾو١ ؾو٢ ايعسبٝوو١         

 (2)ختط  ملتطًتات املكاّ ٚأغساض املتهًُني . 

ٚقد اضوتعٌُ ايكوس ٕ ايهوسِٜ ا شود زدٜؿواف يًٓؿوٞ, نكٛيو٘ تعوا : ىَٚوا زمشود ب ٜاتٓوا            

   .(3)إا ايظاملٕٛى

 ٚايٓؿٞ ْٛعإ ُٖا:      

 ؿٞ ايوسٜح, ٖٚٛ ْؿٞ سدٚخ ايؿعٌ أٚ سوٍٛ املع٢ٓ ْؿٝاف صسسماف.ايٓ -1

ايٓؿووٞ ايطووُه, ٖٚووٛ املؿٗووّٛ َوؤ خووتٍ ايطووٝام, ٚتوودٍ عًٝوو٘ ايكووسا٥ٔ ايوووٛت١ٝ أٚ        -2

ايًؿظٝوو١; ٚغايتوواف َووا ٜووودت٣ بووعدٚات ختووسز عوؤ َعٓاٖووا احلكٝكووٞ إ  َعٓوو٢ ايٓؿووٞ         

ضوووتجٓا١ٝ٥, ٚأَجًووو١ نووووىبٌى ايووويت تؿٝووود اإلضوووساب, ٚىٖوووٌى ااضوووتؿٗا١َٝ, ٚىغووو ى اا  

 ذيو:

 (4)ى  }وَقَاىُوا اجَّخَزَ اىشَّحََُِْ وَىَذًا عُبْحَاَّهُ بَوْ عِبَادٌ ٍُنْشٍَُوَُ{قاٍ تعا  ىٚقايٛا اختر ايسمحٔ

                                      
  2513/ 6, تاز ايًػ١ ٚصشاح ايعسب١ٝ  5/456, ٜٓظس: َكاٜٝظ ايًػ١  696/ 6( يطإ ايعسب 1)

 . 56, ٜٓظس: أضًٛبا ايٓؿٞ ٚااضتؿٗاّ يف ايعسب١ٝ  578( ايٓؿٞ يف ايٓشٛ ايعسبٞ 2)

 .49( ايعٓهتٛت 3)



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 138

  النفي في الجملة العربية وعالقته بالمعنىالنفي في الجملة العربية وعالقته بالمعنى                                                                           محمد حسين النقيب د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

 ٚقٛيٓا: دمح ايطتب غ  شٍٜد. ( 5){......قُوْ هَوْ ٍَغْحَوًِ األَعََْي وَاىبَصِريُ..... } 

يهوتّ ٜٚوساد بو٘ ايٓكوٝا, نوعٕ ْطًول صوٝػ١ ايؿاعوٌ         ٚقد ٜهٕٛ ايٓؿٞ ايطوُه بورٜساد ا  

 ْٚسٜد بٗا املؿعٍٛ, َٚٔ ذيو قٍٛ احلط١٦ٝ خماطتاف ايصبسقإ بٔ بدز:

 (6)ٚاقعد ؾرْو أْإ ايطاعِ ايهاضٞ  دع املهازّ ا تسسٌ يتػٝتٗا

َٚٔ ذيو قٛي٘ تعا  ى ثِ صتٛا ؾٛم زأض٘ َؤ عوراب احلُوِٝ ق ذم إْوو أْوإ ايعصٜوص       

ٚغايتوواف َووا ٜهووٕٛ ٖوورا ايٓووٛع يٓؿووٞ املعٓوو٢, ٜٚؿٗووِ    (8) توووٜٛسٙ حلوواٍ املوورْب.يف  (7) ايهووسِٜى

نُا أضًؿٓا َٔ ايطوٝام, ٚضوٛف ْؿووٌ يف ايٓوٛع األٍٚ: ايٓؿوٞ ايووسٜح; شعواف ألغوتات٘         

 ألْ٘ املعه يف ايتشح.

 ٚضٓرنس ايٓؿٞ ايوسٜح َكطُا ع٢ً قطُني:

 ْؿٞ ا ١ًُ ايؿع١ًٝ. . أ

 ْؿٞ ا ١ًُ  اامس١ٝ. . ب

                                                                                       
  26(األْتٝا٤ 4)

 16(ايسعد 5)

 3/165, ٜٚٓظس املكتطب 102( دٜٛإ احلط١٦ٝ 6)

 .49, 48( ايدخإ 7)

 66( أضًٛبا ايٓؿٞ ٚااضتؿٗاّ يف ايعسب١ٝ 8)
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 ولاملبحح األ

 نفي اجلنلة الفعلية

األغًوب  يف ااضوتعُاٍ إ  ثتثو١     ٜٓكطوِ ْؿوٞ ا ًُو١ ايؿعًٝو١ تتعواف يوصَٔ ايٓؿوٞ عًو٢        

 أقطاّ:

 ْؿٞ ايؿعٌ املاضٞ. 

 ْؿٞ ايؿعٌ املطازع. 

 ْؿٞ املطتكتٌ. 

 أواًل: نفي الفعل املاضي:

 يٓؿٞ ايؿعٌ املاضٞ أداتإ ُٖا : َا , ا

ٗا تٓؿٞ احلدخ, ٚغ  عاًَو١ ألْٗوا ا تووثس يف    َا: ْاؾ١ٝ غ  عا١ًَ, مسٝإ ْاؾ١ٝ ألْ -1

 سسن١ ايؿعٌ ايٛاق  بعدٖا, َٚٔ أَج١ً ذيو:

 .(9)} ٍَا صَاغَ اىبَصَشُ وٍََا طَؽَي{ تعا :قاٍ 

 .(10)َّزٍِشٍ{ ٍَا جَاءََّا ٍِِْ بَشِريٍ وَالَ} :ٚقاٍ تعا  

 .(11) { ....يَّةَ أَبَِنٌُْ ئِبْشَاهٌََِ}وٍََا جَعَوَ عَيََْنٌُْ فٌِ اىذٍِِِّ ٍِِْ حَشَجٍ ٍِٚقٛي٘ تعا  : 

 ٚنكٛيٓا: َا زد  املطاؾس, َا صدم ايهرٚب, َا سطس ايطايب.

         ٍ ٕت ىَوواى تووعتٞ َوو  املاضووٞ غووسٜط١ إٔ ٜهووٕٛ قسٜتوواف َوؤ احلووا  (12)ٚاغوو ب بعووا ايٓشووا٠ أ

ٚاألدا٠ ىَوواى ٖووٞ َوؤ األدٚات ايوويت تطووتعٌُ عاَوو١ يف ايٓؿووٞ ؾٗووٞ يًُاضووٞ, ٚتهووٕٛ يٓؿووٞ      

 , نُا أْٗا مما ٜٓؿٞ احلدخ يف ا ١ًُ  اامس١ٝ نُا ضٓس٣ اسكاف.املطتكتٌ

 

 

                                      
 .17( ايٓذِ 9)

 .19( املا٥د٠ 10)

 .78( احلر 11)

 .8/107, غسح املؿوٌ 1/311( ٜٓظس: ايهػاف 12)
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 ٚزمب إٔ ْؿسم يف املع٢ٓ بني اي انٝب:

 َا سؿظإ ايكوٝد٠. -

 َا أْإ سؿظإ ايكوٝد٠. -

ؾؿووٞ ا ًُوو١ األٚ  ْؿٝووإ عوؤ املداطووب سؿوومب ايكوووٝد٠ ٚزمبووا تهووٕٛ ايكوووٝد٠ قوود           

١ ؾكوود ْؿٝووإ عوؤ املداطووب سؿوومب  سؿظووإ َوؤ غوو ٙ أٚ مل مؿوومب, أَووا يف ا ًُوو١ ايجاْٝوو  

 ايكوٝد٠ ٚأثتإ سؿظٗا يػ ٙ.

قاٍ ايؿدس ايساشٟ: ىايٓؿٞ إذا أدخًت٘ عًو٢ ايؿعوٌ ؾكًوإ: َوا ضوسبإا شٜوداف, نٓوإ ْؿٝوإ         

ؾعتف مل ٜجتإ ي٘ َؿعٍٛ, ألْو ْؿٝإ عؤ ْؿطوو ضوسباف ٚاقعواف بصٜوٍد, ٚذيوو ا ٜكتطوٞ        

أدخًتوو٘ عًو٢ ااضووِ نكٛيوو: َووا   نْٛو٘ َطوسٚباف, بووٌ زمبوا ا ٜهووٕٛ َطوسٚباف أصوتف, ٚإذا      

أْوووإ ضوووسبإ شٜوووداف, مل تكًووو٘ إا ٚشٜووود َطوووسٚب, ٚنوووإ ايكوووود إٔ تٓؿوووٞ إٔ تهوووٕٛ أْوووإ          

 .(13)ايطازبى

ٚتطتعٌُ ىَاى نريو يٓؿٞ ايصَٔ املاضٞ املطتٛم بكطِ, قاٍ ضٝتٜٛ٘: ىإذا قواٍ: يكود   

 .(14)ٌىؾعٌ, ؾرٕ ْؿٝ٘: َا ؾعٌ, ألْ٘ نعْ٘ قاٍ: ٚاهلل يكد ؾعٌ, ؾكاٍ: ٚاهلل َا ؾع

ا: َٔ األدٚات اييت تطتعٌُ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ عود٠ اضوتعُاات ؾكود تهوٕٛ ْاؾٝو١, أٚ       -2

ٚضوٓرنس ٖٓوا ىاى ايٓاؾٝو١     (15)ْا١ٖٝ, أٚ دعا١ٝ٥, أٚ شا٥ود٠, أٚ َٛضوٛع١ يطًوب ايو ى    

 يًصَٔ املاضٞ.

نكٛي٘  (16)ؾٗٞ ْاؾ١ٝ غ  عا١ًَ, ٚاغ ب ايٓشا٠ تهسازٖا ست٢ تهٕٛ ْاؾ١ٝ يًُاضٞ

َ وَال ََيَّي{فَال}: تعا  , ٚيف احلدٜح ىؾرٕ املٓتإ ا أزضاف قط , ٚا ظٗساف (17) ََذََّ

  (18)أبك٢ى.

 

                                      
 .155, 154(  ْٗا١ٜ اإلزماش 13)

 .3/117( ضٝتٜٛ٘, ايهتاب 14)

 .1/273( َػ٢ٓ ايًتٝب 15)

 .1/269( املودز ايطابل 16)

 .١َ31 ( ايكٝا17)

 .184/ 1( َطٓد ايػٗاب 18)
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 ىاى ؾرْٗا ختسز َٔ ايٓؿٞ إ  ايدعا٤. زٚإذا مل تتهس

 ا زدَ  أخٛى. 

 ا ؾات اهلل ؾاى. 

 ٚنكٍٛ ايػاعس:  

ٞت ع٢ً ايت٢ً  (19)ٚا شاٍ َٓٗتف ظسعا٥و ايكطس     أا ٜا اضًُٞ ٜا داز َ

 ٚقٍٛ اآلخس:

ٍٔ ٍَ َه ايسٚاعدا         ؾرٕ مل أسكل ظِٓٗ بتٝك  (20)ؾت ضكِإ األٚصا

ا فَوْجٌ ٍُقْحَحٌٌِ ٍَعَنٌُْ هَزَ} :ٚنريو تدخٌ ىاى ع٢ً املوادز ؾتؿٝد ايدعا٤ نكٛي٘ تعا 

 . (21) { ٍَشْحَبًا بٌِِِْ ئٌَُِِّّْ ََاىُوا اىََّّاسِال

 ثانيًا : نفي الفعل املضارع:

ع َوووطًح بوووسٟ ٜكابًوو٘ ىاملطووتكتٌى عٓوود ايهووٛؾٝني, َٚعٓوو٢ املطووازع يف ايًػوو١       املطوواز

ىاملػاب٘ى, ٚيعٌ َوطًح ايهٛؾٝني أمشٌ ألْ٘ ٜػ  إ  ايصَٔ; ألٕ املطازع سمتُوٌ شَوه   

احلووواٍ ٚااضوووتكتاٍ, ٚقووود ذنوووس امًٝوووٌ بووؤ أمحووود َووووطًشاف  خوووس ٖوووٛ ىايػوووابسى, ٜكوووٍٛ  

َٗبا. َٗب: ٜٓ َْ   (22) امًٌٝ: ٚايػابس َٔ 

 ٚيٓؿٞ املطازع أداتإ ُٖا: مل , مّلا

ٍٞ ٚقًٍب, ؾٗٛ دواشّ يًؿعوٌ املطوازع, ٜٚٓؿوٞ احلودخ ٜٚكًوب َعٓواٙ         -1 ٍّ ْٚؿ مل: سسف دص

إ  املاضٞ, أٟ إٔ شَؤ ايؿعوٌ ٜتشوٍٛ َؤ احلواٍ إ  املاضوٞ ؾٝهوٕٛ يو٘ قو٠ٛ املاضوٞ           

ٚضووووعاف, ٚاضووووتعُاٍ املطووووازع مبعٓوووو٢ املاضووووٞ ظوووواٖس٠ يف أغووووٗس ايًػووووات ايطووووا١َٝ         

 .(23)سب١ٝ ٚايعرب١ٜنايع

 .(24)ٜكٍٛ ضٝتٜٛ٘: إذا قاٍ ىؾعٌى ؾٓؿٝ٘ ىمل ٜؿعٌى

                                      
  266/ 1ٜٚٓظس غسح ابٔ عكٌٝ  68( دٜٛإ ذٟ ايس١َ 19)

 47( دٜٛإ سطإ بٔ ثابإ َٔ قوٝد٠ َطًعٗا :أا أبًؼ املطتطُعني بٛقع١ ......  20)

 .60( ص 21)

 83/ 3( ايته١ًُ ٚايرٌٜ ٚايو١ً  22)

 .292( اي انٝب ايًػ١ٜٛ 23)

 .3/117( ايهتاب 24)
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سطووس, ْؿٝٗووا: مل ٜطووسب, مل ٜووٓذح مل     –دمووح  –ٚعًوو٢ ٖوورا ايكووٍٛ ؾاألؾعوواٍ: ضووسب    

سمطووس, ٚإذا دقكٓووا ايٓظووس يف دايوو١ صووٝػ١ ىمل ٜؿعووٌى ٚدوودْاٖا توودٍ عًوو٢ ْؿووٞ سوودٚخ           

ؿعووٌ, يووريو قوواٍ ايٓشووا٠ إٕ ايؿعووٌ, يف سووني إٔ صووٝػ١ ىَووا ؾعووٌى توودٍ عًوو٢ ْؿووٞ ٚدووٛد اي 

ىملى أٚند َٔ ىَاى يف ْؿوٞ ايوصَٔ املاضوٞ ; ألٕ ىَواى متواز إ  قطوِ يف سوني إٔ ىملى ا        

 متاز إ  قطِ.

ٚقد ذنس ايٓشا٠ إٔ ْؿٞ ىملى ٜهٕٛ َتوتف باحلاٍ, أٚ َٓكطعاف عٓ٘ أٚ َطتُساف أبداف 

ٚيًُٓكط  بكٛي٘  (25)ٜٚطتػٗدٕٚ يًُتوٌ بكٛي٘ تعا  ىٚمل أنٔ بدعا٥و زب غكٝافى

وَىٌَْ  *  ىٌَْ ٍَيِذْ وَىٌَْ ٍُوىَذْ}ٚيًُطتُس أبداف بكٛي٘ تعا :  (26)تعا  ىمل ٜهٔ غ٦ٝاف َرنٛزافى

 .(27)ٍَنُِْ ىَهُ مُفُوًا أَحَذٌ{ 

 ٖٚٓاى أسهاّ يو ىملى ٚزدت ق١ًًٝ َٚٓٗا:

 دٛاش ايؿوٌ بني مل ٚجمصَٚٗا, ٖٚرا ْادز ا ٚدٛد ي٘ يف ايكس ٕ ايهسِٜ. 

 سرف املطازع بعدٖا يًطسٚز٠ نكٍٛ ايػاعس: دٛاش 

 (28)ّٜٛ األعاشب إٕ ٚصًإ ٚإٕ مِل     اسؿمب ٚدٜعتو اييت اضتٛدعتٗا

 أٟ ٚإٕ مل توٌ.  

 ٚقد ًٜٝٗا املطازع َسؾٛعاف نكٍٛ ايػاعس: 

ٍِ ٚأضستِٗ  ْاْع  (29)ّٜٛ ايوًٝؿا٤ِ مل ٜٛؾٕٛ با از       يٛا ايؿٛازعا َٔ 

 عس١ٜ.ٚقٌٝ بعْ٘ يًطسٚز٠ ايػ      

ملَّا: سسف ْؿٞ ٚدصّ ٚقًب, ٜطتعٌُ يٓؿٞ ايوصَٔ املاضوٞ املتووٌ باحلاضوس نكٛيو٘       -2

أٟ إ  ٚقوإ ايوتهًِ مل ٜرٚقْٛو٘, ٚضوٝرٚقْٛ٘ ألٕ      (30){ }بَوْ ىَََّا ٍَذزُوقُوا عَذزَا ِ  :تعوا  

 َٓؿ٢ ىمّلاى َتٛق  ثتٛت٘.

                                      
 .4( َسِٜ 25)

 .1( اإلْطإ 26)

 .306, املؿوٌ 1/46, املكتطب 4/220, 1/136, ٜٚٓظس: ايهتاب 4, 3( اإلختص 27)

 . 295( ايتٝإ إلبساِٖٝ بٔ ٖس١َ , ٜٓظس اي انٝب ايًػ١ٜٛ 28)

 . 4/8, غسح األمشْٛٞ 1/306( ايتٝإ مل ٜٓطب يكا٥ٌ َعني , ٜٓظس َػه ايًتٝب 29)



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 143

  النفي في الجملة العربية وعالقته بالمعنىالنفي في الجملة العربية وعالقته بالمعنى                                                                           محمد حسين النقيب د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

ٕت   ى قووودى      تؿٝووود  ٚايوووتعا ٜطًووول عًووو٢ املاضوووٞ املتووووٌ باحلاضوووس: املاضوووٞ ايكسٜوووب; أل

ايتكسٜب سني دخٛهلا ع٢ً ايؿعٌ املاضوٞ, نُوا قواٍ ضوٝتٜٛ٘: ىقود ؾعوٌ, ْؿٝو٘: مّلوا ٜؿعوٌى          

 َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ إٕ: قد دمح , قد سطس; ْؿُٝٗا: مّلا ٜٓذح, مّلا سمطس.

ٚتك  مّلا يف بعا اي انٝب بعد ىبٌى ٚ ىنتى تٛنٝداف يًٓؿٞ َٚتايػ١ ؾٝ٘ نكٛي٘ 

 مَال}:ٚقٛي٘مْشُ ٍِِْ بَََََِّّْا بَوْ هٌُْ فٌِ شَلٍّ ٍِِْ رِمْشًِ بَوْ ىَََّا ٍَزُوقُوا عَزَا ِ{}أَؤُّْضِهَ عَيََْهِ اىزِّتعا : 

 .(31)ىَََّا ٍَقْضِ ٍَا أٍََشَهُ{

أَا إذا دخًإ مّلا ع٢ً ايؿعٌ املاضٞ ؾتهوٕٛ ظسؾٝو١ مبعٓو٢ سوني, أٟ أْٗوا أدا٠ غوسب غو         

َت٘ , ٚأٚزد ابؤ ٖػواّ إ ٖورا     داش١َ ظسؾ١ٝ مبع٢ٓ سني, ٚذيو نكٛيٓا: ملا دا٤ْٞ أنس

زأٟ ابوؤ ايطووساز, ٚايؿازضووٞ ٚابوؤ دووه ٜٚووس٣ ابوؤ َايووو أْٗووا مبعٓوو٢ ىإذى ألْٗووا خمتووو١  

٘ل ثايووح يوووىملاى بووعٕ تهووٕٛ سووسف اضووتجٓا٤,   (32)باملاضووٞ ٚباإلضوواؾ١ إ  ا ًُوو١ ٖٚٓايووو ٚدوو

ُٜٗٓوا  ٚ .(33)ؾتدخٌ ع٢ً ا ١ًُ  اامس١ٝ نكٛي٘ تعا  ىإٕ نٌ ْؿظ ملَّا عًٝٗا سواؾمبى 

 ٖٓا ىمّلاى ا اش١َ ايٓاؾ١ٝ, سٝح تػ ى َ  مل يف أزبع١ أَٛز ٖٞ:

 احلسؾ١ٝ. 

 ايٓؿٞ. 

 ا صّ. 

 قًب ايصَٔ احلاضس إ  املاضٞ. 

  : ٚتؿ م مّلا عٔ مل يف أٚد٘

وٌ باحلاٍ ٚذيو نكٛيو٘ تعوا : ىمل   ىملى يًٓؿٞ املطًل, يف سني إٔ ىمّلاى يًٓؿٞ املت-1

 د٦إ ٚملا ٜعِت شٜد.ٜهٔ غ٦ٝاف َرنٛزافى, ٚقٛيو: 

 َٓؿٞ ىملى غ  َتٛق  احلوٍٛ, أَا َٓؿٞ ىملاى ؾُتٛق  احلوٍٛ - 2

 مل سمطس ٚقد اْكط  ايسدا٤ يف سطٛزٙ. مل سمطس حمُد 

                                                                                       
 .8( ص 30)

 .23( عتظ 31)

 .1/309( َػه ايًتٝب 32)

 .4( ايطازم 33)
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 مل سمطس َٚا شاٍ ايسدا٤ قا٥ُاف حلطٛزٙ. مّلا سمطس حمُد 

يِّػْ ٍَا أُّْضِهَ ئِىََْلَ ٍِِْ } ٍَا أٍََُِّا اىشَّعُوهُ بَ :زمٛش ٚقٛع ىملى بعد أدٚات ايػسب نكٛي٘ تعا  -3

 (34) ٍَِْذًِ اىقَوًَْ اىنَافِشٍَِِ {لَ ٍَِِ اىََّّاطِ ئَُِّ اهللَ السَبِّلَ وَئُِْ ىٌَْ جَفْعَوْ فَََا بَيَّؽْثَ سِعَاىَحَهُ وَاهللُ ٍَعْصَُِ

ٚا زمٛش ٚقٛع  (35)كُ بَؽًَِّا{ًٌ وَىٌَْ ٍََْغَغٌَِّْ بَشَشٌ وَىٌَْ أَقَاىَثْ أََّّي ٍَنُوُُ ىٌِ ؼُال}تعا  : ٚقٛي٘

 ىملاى بعدٖا.

زمٛش سرف جمصّٚ ىمّلاى َجٌ: قازبإا املدٜٓو١ ٚمّلوا. أٟ: ٚملوا أدخًوٗا ٚا زموٛش ذيوو يف        -4

  (36) ىملى إا ؾُٝا ْدز أٚ يًطسٚز٠ ايػعس١ٜ نايتٝإ ايرٟ ٚزد َعٓا ضابكاف.

ٞ اهلل عٓو٘ ٜوّٛ   ًْٚشمب إٔ ىملاى يف ايػايب تك ٕ بايٛاٚ, نكٍٛ عجُإ بؤ عؿوإ زضو   

 :   (37)ايداز, ٚقد متجٌ بٗرا ايتٝإ

 خ   نٌ ٚإا ؾعدزنه ٚمّلا أَصتِم      ؾرٕ نَٓإ َعنٛاف ؾهٔ 

}أًَْ حَغِبْحٌُْ أَُْ جُحْشَمُوا وَىَََّذا ٍَعْيَذٌِ   ٚٚزد ٖرا األضًٛب يف ايكس ٕ ايهسِٜ نج اف َٚٓ٘ قٛي٘ تعوا : 

 سَعُذذذوىِهِ وَىَذذذا اُِذذذإٍَِِّْةَ وَىَِ َُذذذةر وَاهللُ  َذذذبِريٌ بََِذذذا  حَّخِذذذزُوا ٍِذذذِْ دُوُِ اهللِ وَالىَذذذٌْ ٍَاهللُ اىَّذذذزٍَِِ جَاهَذذذذُوا ٍِذذذَّْنٌُْ وَ

}أًَْ حَغِبْحٌُْ أَُْ جَذْ ُيُوا اجلَََّّةَ وَىَََّذا ٍَعْيَذٌِ اهللُ اىَّذزٍَِِ جَاهَذذُوا ٍِذَّْنٌُْ وٍََعْيَذٌَ        تعا  : ٚقٛي٘ .(38)جَعََْيُوَُ{

 . (39)اىصَّابِشٍَِِ{

 

 

 

                                      
 .67( املا٥د٠ 34)

 .20( َسِٜ 35)

 161(ايٓؿٞ ايًػٟٛ بني ايداي١ ٚاي نٝب يف ض٤ٛ عًِ ايًػ١ املعاصس 36)

 200/ 28(ايتٝإ يػعع بٔ ْٗاز بٔ أضٛد , ٚيكب باملُصم ايعتدٟ يكٛي٘ ٖرا ايتٝإ , ٜٓظس : ض  أعتّ ايٓتت٤ 37)

 .16( ايتٛب١ 38)

 دزاضات ألضًٛب ايكس ٕ ايهسِٜ , َٛق  َهتت١ املد١ٜٓ ٜٚٓظس .142(  ٍ عُسإ 39)
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 ثالجًا: النفي يف املستقبل:

 يٓؿٞ ايصَٔ ايداٍ ع٢ً ااضتكتاٍ أدٚات ٖٞ:

   ا: تٓؿٞ املطتكتٌ بكس١ٜٓ. -                               ئ: ٖٚٞ أّ ايتاب. 

 َا: تٓؿٞ املطتكتٌ نعسد اضتعُااتٗا. 

ا يؤ: سووسف ْوووب ْٚؿوٞ ٚاضووتكتاٍ, تطووتعٌُ يٓؿوٞ ايووصَٔ املطووتكتٌ. ٜوس٣ ايؿووسا٤ أْٗوو     (1

ٚذمؤ َو     (40)َسنت١ َٔ: ا + إٔ, ٖٚرا َا ذٖب إيٝو٘ املطتػوسم األملواْٞ بسدػ اضوس    

 َٔ ٜرٖب إ  أْٗا أدا٠ غ  َسنت١ قا١ُ٥ براتٗا.

 .(41)قاٍ ضٝتٜٛ٘: ئ تطتعٌُ يٓؿٞ ضٛف ٜؿعٌ, ضٝؿعٌ

ٜٚووس٣ ابوؤ ا تووإ ايًػووٟٛ  ٝٓذح, ضووٛف ٜووٓذح; ْؿُٝٗووا: يوؤ ٜووٓذح ;   ؾكٛيٓووا: حمُوود ضوو 

ّ        ٚايصخمػسٟ إٔ ىيو  ْٚوس٣ إٔ   (42)ٔى تؿٝود تعبٝود ايٓؿوٞ, ٚخايؿُٗوا  خوسٕٚ َوِٓٗ ابؤ ٖػوا

 ْكسب املطعي١ ناآلتٞ:

األصٌ إٔ ىئى إذا دا٤ت يف ش١ً َٔ دٕٚ قٍٝد شَاْٞ ؾرْٗا تهٕٛ يًتعبٝد أٚ َطًك١ يف 

ةِ اهللِ ىِغََُّّ }عََُّّةَ اهللِ اىَّحٌِ قَذْ  َيَثْ ٍِِْ قَبْوُ وَىَِْ جَ ُِذَ:ايصَٔ املطتكتٌ نكٛي٘ تعا  

ؾرذا أزٜد مدٜدٖا شَٓٝاف د٧ بكس١ٜٓ ;  (44)ى. }ىَِْ ٍَخْيُقُوا رُبَابًا{: تعا   ٚقٛي٘ (43){جَبْذٍِالً

 (45)نايّٝٛ, أٚ غداف ؾٗٞ يًٓؿٞ غ  املوبد ٚذيو نكٛي٘ تعا  ىؾًٔ أنًِ ايّٝٛ إْطٝافى

 (46) { َّوه أبذار...وىِ ٍحَ}:  أَا إذا ٚزد يف ا ١ًُ قس١ٜٓ تؿٝد ايتعبٝد نكٛي٘ تعا ; 

 ؾرٕ ىئى ٖٓا تؿٝد ايتعبٝد, ٚيؿظ١ أبداف تؿٝد تٛنٝد ايتعبٝد.

 ٚأغٗس َٛاض  ىئى يف ضٝام ٖرا األضًٛب اآلتٞ:

ْٕ ئ ٜٓوسٙ اهلل..ى -1 ْٕ, نكٛي٘ تعا  ىَٔ نإ ٜظٔ أ ّٕ, أ  .(47)جم٦ٝٗا بعد :أ

                                      
 . 87( َعاْٞ ايكس ٕ  ص , ايتطٛز ايٓشٟٛ 40)

 .3/117( ايهتاب 41)

 . 2/271, غسح ايًُش١ 1/60, تؿط  ايكس ٕ ايعظِٝ  1/111( زاد  غسح املؿوٌ 42)

 .23( ايؿتح 43)

 .73( احلر 44)

 .26( َسِٜ 45)

 .95( ايتكس٠ 46)

 .15( احلر 47)
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از إا أٜاَوواف جم٦ٝٗووا َوو  ىإاَّى إلؾوواد٠ تٛنٝوود ايٓؿووٞ, نكٛيوو٘ تعووا  ىيوؤ متطووٓا ايٓوو     -2

 .(48)َعدٚداتى

جم٦ٝٗوووا يف دوووٛاب ايػوووسب َكسْٚووو١ بايؿوووا٤ ىَٚووؤ ٜطوووًٌ اهلل ؾًووؤ  ووود يووو٘ ٚيٝووواف         -3

 .  (49)َسغدافى

 َٚٔ األخطا٤ املٓتػس٠ بني ايٓاع يف َٜٛٓا ٖرا: اضتعُاٍ ىئى َ  ىضٛفى ناآلتٞ:  

 ضٛف ئ ٜٓذح . –                  ضٛف ئ سمطس ايطايب. 

ختًووا ايؿعووٌ يًُطووتكتٌ, ٚيوؤ تٓؿووٞ املطووتكتٌ ٖٚٓووا تٓوواقا      ٖٚوورا خطووع; ألٕ ىضووٛفى   

 ٚايوٛاب إٔ ْكٍٛ يف ساي١ اإلثتات ضٛف سمطس, ٚيف ساي١ ْؿٞ املطتكتٌ: ئ سمطس.

ا: ْاؾ١ٝ غ  عا١ًَ تطتعٌُ يٓؿٞ ايصَٔ املطتكتٌ بكس١ٜٓ نكٛيٓا :ا أؾوسب يف سوٍل    (2

اٍ ضوٝتٜٛ٘ ىإذا قواٍ ٖوٛ    ق ٚبعا ايٓشا٠ قاٍ: تطتعٌُ يٓؿٞ احلاٍ ٚااضتكتاٍ,داف ; غ

َٚوووِٓٗ ابووؤ َايوووو َطتػوووٗداف ;  (50)ٜؿعوووٌ ٚمل ٜهووؤ ايؿعوووٌ ٚاقعووواف, ؾٓؿٝووو٘: ا ٜؿعوووٌى

;  (51){أَقُذوهُ ىَنُذٌْ ئِِّّذٌ ٍَيَذلٌ     أَقُوهُ ىَنٌُْ عَِّْذًِ  َضَائُِِ اهللِ وَال أَعْيٌَُ اىؽََْبَ وَالَ قُوْ الَ}:تعا  ٘بكٛي

٢ ايػٍُٛ ٚايعُّٛ يًٓؿٞ سٝوح  ى تدٍ عًٚذٖب إبساِٖٝ َوطؿ٢ َٔ احملدثني إٔ ىا

ِ  ىؾايٓؿٞ يًشاٍى ىقاٍ:  ; ؾورذا قًوإ: ا ٜوتهًِ نوإ     َا ٜتهًِى , ٚيًُطتكتٌ: يؤ ٜوتهً

 .(52)ايٓؿٞ أٚض  ٚأمشٌى

َا: ْاؾ١ٝ غ  عا١ًَ, ٚيف أسد اضتعُااتٗا يف ضٝام ايٓؿوٞ أْٗوا تٓؿوٞ شَؤ احلواٍ, أٚ       (3

ٌٍ ؾورٕ ْؿٝو٘      احلاٍ املستتط باملطتكتٌ, قاٍ ضٝتٜٛ٘ ىٚإذا ق اٍ ٖٛ ٜؿعوٌ, أٟ يف سواٍ ؾعو

}قُذوْ   :ٚايتعا مساٙ احلاٍ ايتذددٟ أٚ ااضتُسازٟ نُا يف قٛي٘ تعوا  َا ٜؿعٌى ; 

 .(53)ٍَا ٍُوحَي ئِىٌََّ{ ٍَا ٍَنُوُُ ىٌِ أَُْ أُبَذِّىَهُ ٍِِْ جِيْقَاءِ َّفْغٌِ ئُِْ أَجَّبِعُ ئِالَّ

                                      
 .24عُسإ  (  48ٍ)

 .17( ايهٗـ 49)

 .3/117( ايهتاب 50)

 . 50, ضٛز٠ ااْعاّ  ١ٜ  ١ٝ2/232 ( غسح ايهاؾ51)

 .135( إسٝا٤ ايٓشٛ 52)

 .248, ٜٓظس ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚتٓاٖا 15( ْٜٛظ 53)
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 املبحح الجاني

 نفي اجلنلة  االمسية 

 

إٔ ا ًُوو١  اامسٝوو١ تتهووٕٛ َوؤ زنووٓني أضاضووٝني ُٖووا: املتتوودأ ٚاموورب,       ٞتوودٜٗايَوؤ 

ٚسهوووِ نوووٌ َُٓٗوووا ايسؾووو , ؾووورذا دخًوووإ عًووو٢ ا ًُووو١  اامسٝووو١ أدٚات ؾكووود تػووو  سهوووِ    

 أسدُٖا, أٚ سهُُٗا َعاف.

ٚممووا ٜوودخٌ عًوو٢ ا ًُوو١  اامسٝوو١ أدٚات ايٓؿووٞ, ٚايوويت قوود تهووٕٛ األدا٠ ؾعووتف أٚ سسؾوواف,   

 ٖٞ:ٖٚرٙ األدٚات 

 يٝظ. 

 املػتٗات بًٝظ. 

 ا: ايٓاؾ١ٝ يًذٓظ. 

 ا : ايٓاؾ١ٝ ايصا٥د٠. 

 ا: ايٓاؾ١ٝ ايعاطؿ١. 

ؾعٌ َاٍض داَد ْاقا َته ع٢ً ايؿوتح, َؤ أخوٛات نوإ , تودخٌ عًو٢        ليس: -أوال 

 ا ١ًُ اامس١ٝ ؾ ؾ  املتتدأ امًسا هلا ٚتٓوب امرب خرباف هلا .

١ًُ يف احلاٍ, ٚقاٍ  خسٕٚ: ٜطتعٌُ قاٍ بعا ايٓشا٠ ٜطتعٌُ يٓؿٞ َطُٕٛ ا 

, ٚأَج١ً ْؿٝٗا يًذ١ًُ  (54)يٓؿٞ اتواف املتتدأ بامرب, ٚقد ٜطتعٌُ ملطًل ايٓؿٞ

ٍَ ُِذُوَُ ٍَا  عَيَي اَِشََْي وَال عَيَي اىَّزٍَِِ الىََْظَ عَيَي اىضُّعَفَاءِ وَال}:اامس١ٝ اآلتٞ: قاٍ تعا 

: ٚقاٍ تعا  (55)وَسَعُوىِهِ ٍَا عَيَي اُِحْغَِِّةَ ٍِِْ عَبَِوٍ وَاهللُ ؼَفُوسٌ سَحٌٌَِ{  ٍَُّْفِقُوَُ حَشَجٌ ئِرَا َّصَحُوا هللِ

}رَىِلَ بََِا قَذٍََّثْ  :. ٚقاٍ تعا (56) }وٍََِْ ٍَِْذِ اهللُ فَََا ىَهُ ٍِِْ ٍُضِوٍّ أَىََْظَ اهللُ بِعَضٍِضٍ رًِ اّْحِقَاًٍ{

 .(57)ًٍ ىِيْعَبَِذِ{ٌْ وَأََُّ اهللَ ىََْظَ بِظَالأٍَْذٍِنُ

                                      
 .73, ٜٓظس أضايٝب ايٓؿٞ يف ايكس ٕ  1/323(َػه ايًتٝب 54)

 .91(ايتٛب١ 55)

 .37( ايصَس 56)

 .182ٕ (  ٍ عُسا57)
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ٚقد تدخٌ ايتا٤ ع٢ً خرب يٝظ, ٚؾا٥دتٗا تٛنٝد ايٓؿٞ نُوا يف املجواٍ ايجواْٞ ٚختتًوـ     

 (58)ىيٝظى عٔ ىَاى يف إٔ عٌُ يٝظ ا ٜتطٌ بدخٍٛ ىإاى يف خربٖوا عًو٢ أصوح ايًوٗذات    

 ذمٛ:

 يٝظ ايكا٥د إا َٓتوساف; ع٢ً َرٖب احلذاشٜني, ختؾاف يته متِٝ. 

 .  ٖٛ يف باب ااضتجٓا٤ٓتوسل ; ٚايرٟ ْطُٝ٘ ااضتجٓا٤ املؿسؽ نُا َا ايكا٥د إا َ 

ٚقد اختًؿإ اآلزا٤ سٍٛ َع٢ٓ ايصٜاد٠; إذ شعِ بعطِٗ أْ٘ ا شٜاد٠ يف ايكس ٕ ايهسِٜ, 

إٕ ايتا٤ سسف دس شا٥د,  (59)}أَىََْظَ اهللُ بِأَحْنٌَِ احلَامَِِةَ{:ؾهٝـ ْكٍٛ يف قٛي٘ تعا 

ٚؾطس ايصٜاد٠ بكٛي٘: يٝطإ ايصٜاد٠ املع١ٜٛٓ, ٚيهٔ متٝٝصاف ي٘  ٚايتعا اآلخس قاٍ: شا٥د,

 َٔ سسف ا س األصًٞ.

ٚعطب َا اضوتكس يود٣ّ أز٣ أْو٘ ا داعوٞ يًكوٍٛ بصٜواد٠ احلوسف, ٚإ:وا ْكوٍٛ: سوسف دوس            

ٜؿٝد ايتٛنٝد, ألٕ حلسٚف ا س َعاْٞ نج ٠ َٚٓٗا ايتٛنٝد, َٚا بعدٙ اضوِ جموسٚز,   

 يووٝظ, ٚبٗوورا رمووسز َوؤ احلووسز يف َطووعي١ ايصٜوواد٠ يف    ٚغووت٘ ا ًُوو١ يف حمووٌ ْوووب خوورب  

 ايكس ٕ ايهسِٜ.

ٚقد تهًِ ايًػٜٕٛٛ ايكدا٢َ عٔ ىيٝظى ؾورٖب امًٝوٌ بؤ أمحود إ  أْٗوا َسنتو١ ٚإٔ       

أصًٗا: ا أٜظ; طسسإ اهلُص٠ ٚأيوكإ ايتّ بايٝا٤, ٚديًٝو٘ قوٍٛ ايعوسب: ى ا٥وته بو٘ َؤ       

ٚتواب  امًٝوٌ شو      (60)نًُو١ دشودى   سٝح أٜظ ٚيٝظى أٟ َٔ سٝوح: ٖوٛ ٚا ٖوٛ ىٖٚوٞ     

ٚقووود ًْشووومب إٔ ايكوووٍٛ  (61)َووؤ املعذُوووٝني ٚاحملووودثني نايووودنتٛز ابوووساِٖٝ ايطووواَسا٥ٞ  

ب نٝتٗا ٜعد َٔ ايتشٛخ املتكد١َ يف ؾك٘ ايًػ١ اييت تِٓ عٔ عك١ًٍٝ ْاضذ١ٍ يف ايودزع  

 ايًػٟٛ.

                                      
 .278( اي انٝب ايًػ١ٜٛ 58)

 .8( ايتني 59)

 .7/300( ايعني 60)

 .66( ايؿعٌ شَاْ٘ ٚأبٓٝت٘ 61)
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 (62)ىَوواى نُووا اختًووـ ايٓشووا٠ يف ؾعًٝتٗووا, ؾوورٖب ابوؤ ايطووساز إ  أْٗووا سووسف مبٓصيوو١      

ٚتابعوو٘ أبووٛ عًووٞ ايؿازضووٞ ٚابوؤ غووك  ٚشاعوو١ َوؤ ايٓشووا٠, ٚذٖووب  خووسٕٚ إ  ؾعًٝتٗووا          

بديٌٝ دخٍٛ تا٤ ايتعْٝوح ايطوان١ٓ ٚتوا٤ ايؿاعوٌ عًٝٗوا, ٖٚوٛ ايوسادح َٚؤ أصوشاب ٖورا           

 .(63)ايسأٟ ابٔ ٖػاّ ٚغ ٙ

ش َٚٔ ختٍ َا عسضٓا َٔ ايطٝاقات ايًػ١ٜٛ اييت اضتددَإ ؾٝٗا يٝظ أَهٔ يٓوا إزموا  

 أغٗس اي انٝب اييت تسد ؾٝٗا ىيٝظى ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 تسد ضابك١ املتتدأ ٚامرب ٚنتُٖا يف َٛضع٘ : يٝظ ا ٓدٟ َ ادعاف. 

 .(64)ٚقد ٜك ٕ امرب بايتا٤ تٛنٝداف يًٓؿٞ: ىأيٝظ اهلل بعسهِ احلانُنيى  

ف ايوٛاٚ  ٚقد ٜتكدّ ع٢ً يوٝظ اضوتؿٗاّ نُوا يف املجواٍ ايطوابل, ٚقود ٜوسد َعو٘ سوس          

 .(65)نكٛي٘ تعا  ىأٚ يٝظ ايرٟ خًل ايطُٛات ٚاألزض بكادزى

ٍل, ٚٚزد َجواٍ ذيوو يف ايكوس ٕ      ٚقد ٜتكدّ خربٖا نكٛيٓا: يٝظ ضٛا٤ً عاملل ٚدٗٛ

 .(66)نكٛي٘ تعا : ى ؾًٝظ عًٝهِ دٓاحل أا تهتتٖٛاى

 املشبهات بليس: -ثانيا 

 , ْٕ  ا , ات.غتٗإ بًٝظ َٔ سٝح ايعٌُ أزبع١ سسٚف ٖٞ: َا , إ

َا: ْاؾ١ٝ عا١ًَ عٌُ يٝظ يف أْٗا تسؾ  املتتدأ امساف ٚتٓوب امرب خرباف  .أ 

}وَقُيَِْ حَاػَ هللِ ٍَا هَزَا سمتذٕٛ بكٛي٘ تعا : ٚاحلذاشٜٕٛ ٜعًُْٛٗا إعُاٍ يٝظ, ٚ

١ٜ ٚايتُُٕٝٝٛ ًُْٜٗٛٗا ٜٚسؾعٕٛ املتتدأ ٚامرب يف اآل (67)ٍَيَلٌ مَشٌٌٍِ { ا ئُِْ هَزَا ئِالَّبَشَشً

ايطابك١ ىَا ٖرا بػسلى ٚعًًٛا عدّ عًُٗا يعدّ اختواصٗا ألْٗا تدخٌ ع٢ً 

 .(68)األمسا٤ ٚاألؾعاٍ ؾشهُٗا سهِ ىٌٖ ٚاهلُص٠ى مما ا عٌُ ي٘ يعدّ ااختواص

                                      
 96/ 2, ٜٚٓظس غسح املؿوٌ  2/264,  2 27/ 1( األصٍٛ يف ايٓشٛ 62)

 .1/323( املػ٢ٓ 63)

 .8( ايتني 64)

 .81( ٜظ 65)

 .282( ايتكس٠ 66)

 .31( ٜٛضـ 67)

 209املتاْٞ يف غسح سسٚف املعاْٞ  ., ٜٚٓظس: زصـ1/109( غسح املؿوٌ 68)
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ٖٚٞ أنجس األدٚات غتٗاف بًٝظ َٔ سٝح احلهِ أٚ َٔ سٝح َا تدخٌ عًٝ٘, ٚيوٛ دقكٓوا   

 يسأٜٓا ذيو َٚٓ٘:ايٓظس ؾُٝا ٚزد يف ايرنس احلهِٝ َٓٗا 

 دخًإ ع٢ً املتتدأ ٚامرب. {ا}ٍَا هَزَا بَشَشً: قاٍ تعا  

 بدخٍٛ ايتا٤ ايصا٥د٠ يًتٛنٝد. (69)ٚقٛي٘ تعا  ىَٚا زبو بػاؾٌ عُا ٜعًُٕٛى

 بٛقٛع امرب ش١ً ؾع١ًٝ. (70)ٚقٛي٘ ىَٚا اهلل ٜسٜد ظًُاف يًعتادى

بتكوودِٜ أسوود َعُٛيٝٗووا عًوو٢ اآلخووس ألْوو٘ دوواز     (71)ٚقٛيوو٘ ىَووا يهووِ َوؤ اهلل َوؤ عاصووِى   

ٍلى  ختتًـ عٔ يٝظ ٖٓا يف أْٗا ١ًَُٗ. (72)ٚجمسٚز ٚقٛي٘ ىَٚا حمُدل إا زضٛ

 ٚاغ ب ايٓشا٠ يعًُٗا غسٚطاف ٖٞ:

 َا ساضسل حمُدل: ( 73)أا ٜتكدّ خربٖا ع٢ً امسٗا 

ٍل : أا ٜٓتكا خربٖا برّا   َا حمُد إا زضٛ

 ْٕ  ٕ أخٛى ْادحل َا إ :  أا تصاد بعدٖا إ

ْٕ أْتِ ذٖبل ٚنكٍٛ ايػاعس:  ـل ٚيهٔ أْتِ امصف ب٢ٓ غدا١ْ َا إ  (74)ٚا صسٜ

: َوا احلذاشٜو١ ٚايتُُٝو١, ؾاحلذاشٜو١ ٖوٞ ايويت تعُوٌ عُوٌ يوٝظ           ٚقد ذنس يٓا ايٓشوا٠ 

عٓد اضتٝؿا٤ ايػوسٚب, ٚايتُُٝٝو١ ايويت ا تعُوٌ عُوٌ يوٝظ زغوِ اضوتٝؿا٤ ايػوسٚب ٚزب          

  ىيٝظ َٚاى يف ايٓؿٞ, ٚأُٜٗا أٚند ضا٥ٌ ٜطعٍ ٌٖ ٖٓاى ؾسم بني

 ؾا ٛاب إٔ ىَاى أٚند َٔ يٝظ يف ايٓؿٞ نْٛٗا تتكٞ ع٢ً امس١ٝ ا ١ًُ

 ٚاامس١ٝ أٚند َٔ ايؿع١ًٝ ألْٗا تدٍ ع٢ً ايجتٛت ٚايدٚاّ.

ْٔى ااضووتػساق١ٝ      َِوو ْٔى عًوو٢ اضووِ ىَوواى ؾتشووٍٛ ا ًُوو١ إ  َعٓوو٢  خووس ; ألٕ ى ٚتوودخٌ ىَوو

 تؿٝد ْؿٞ ا ٓظ َجٌ قٛيٓا:

 َا طايبل يف ايوـ. 

 َا َٔ طايٍب يف ايوـ. 

                                      
 .132( األْعاّ 69)

 .31( غاؾس 70)

 .33( غاؾس 71)

 .144(  ٍ عُسإ 72)

 ( إا إذا نإ امرب ظسؾاف أٚ دازاف ٚجمسٚز داش األَسإ اإلعُاٍ ٚاإلُٖاٍ.73)

 .284, ٜٓظس : اي انٝب ايًػ١ٜٛ  1/197( ايتٝإ مل ٜٓطب يكا٥ٌ َعني , ٖٚٛ َٔ غٛاٖد ايتوسٜح 74)
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 ٚتعسب ناآلتٞ:

 َا: ْاؾ١ٝ عا١ًَ عٌُ يٝظ.

ْٔ: سسف دس شا٥د ٜؿٝد ايتٛنٝد. َ 

 طايٍب: اضِ جمسٚز يؿظاف َسؾٛع حمتف اضِ ىَاى

أَوا َوؤ سٝوح املعٓوو٢ ؾؿوٞ ا ًُوو١ األٚ  ْؿٝووإ احلطوٛز عوؤ طايوب ٚاسوود, ٚيف ايجاْٝوو١      

ٚيووٛ تتتعٓووا ااضووتعُاٍ ايًػووٟٛ هلووا يف ايكووس ٕ ايهووسِٜ     ايٓؿووٞ أقوو٣ٛ ألْوو٘ مشووٌ ا ُٝوو ,    

 يٛددْا زٚع١ اإلعذاش يف اضتعُاهلا:

 (75)قاٍ تعا  ىَا عًٝو َٔ سطابِٗ َٔ غ٤ٍٞى 

ْٔ قسازى  (76)ٚقٛي٘ ىَا هلا َ

 (77)ٚقٛي٘ ىَٚا هلِ َٔ ْاصسٜٔى   

 (78)ٚقٛي٘ ىَا ضتكهِ بٗا َٔ أسٍد َٔ ايعاملنيى 

م ا ًُوو١  اامسٝوو١ ايوويت خربٖووا دوواز ٚجمووسٚز ٚتكوودّ  ًْٚشوومب إٔ ٚزٚدٖووا ٜهووٕٛ يف ضووٝا 

 ع٢ً امسٗا نُا يف األَج١ً ايطابك١.

ْٕ: ْاؾٝوو١ عاًَوو١ عُووٌ يووٝظ, تسؾوو  األٍٚ امسووا هلووا ٚتٓوووب ايجوواْٞ خوورباف هلووا,          .ب  إ

ٚذٖب إ  إعُاهلا ايهٛؾٕٝٛ ٚٚاؾكِٗ َؤ ايتووسٜني املوربد, ٚذٖوب أنجوس ايتووسٜني َٚؤ        

 .(79)عٌُايهٛؾٝني ايؿسا٤ إ  أْٗا ا ت

ِٕ ايرٜٔ تدعٕٛ َٔ دٕٚ اهلل عتاد أَجايهِى  .(80)َٚٔ ٜعًُٗا ٜطتػٗد بكٛي٘ تعا  ىإ

 ع٢ً قسا٠٤ ضعٝد بٔ دت , ٚاستذٛا بػٛاٖد َٔ ايػعس َجٌ قٍٛ ايػاعس:

ِٕ املس٤ا َٝتاف باْكطا٤ سٝات٘  (81)ٚيهٔ بعٕ ٜتػ٢ عًٝ٘ ؾٝدرا  إ

 ٝد بٔ دت  اآلْـ ذنسٖا.ٚمل تسد عا١ًَ يف ايكس ٕ ايهسِٜ إا يف قسا٠٤ ضع

                                      
 .52( األْعاّ 75)

 .24( ٜظ إبساِٖٝ 76)

 .22(  ٍ عُسإ 77)

 .80( األعساف 78)

 .4/362, املكتطب3/152( ٜٓظس ايهتاب 79)

 .194( األعساف 80)

 .307, ٜٚٓظس ختًٝا ايػٛاٖد3/143( ايكا٥ٌ غ  َعسٚف , خصا١ْ األدب 81)
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ْٕى ٚبعودٖا ىإاى أٚ ىملواى ايويت مبعٓاٖوا          أَا َا ٚزد نج اف يف ايكوس ٕ ايهوسِٜ ؾٗوٛ جمو٤ٞ ىإ

 َٚٔ ذيو:

, (82)فٌِ ؼُشُوسٍ{ حََِِْ ئُِِ اىنَافِشُوَُ ئِالَّ}أٍََِّْ هَزَا اىَّزًِ هُوَ جَُّْذٌ ىَنٌُْ ٍََّْصُشُمٌُْ ٍِِْ دُوُِ اىشَّ: قاٍ تعا 

 تعا  : ٚقٛي٘, (83) َّزٍِشٌ ٍُبِةٌ{ }أَوَىٌَْ ٍَحَفَنَّشُوا ٍَا بِصَاحِبٌِِِْ ٍِِْ جََِّّةٍ ئُِْ هُوَ ئِالَّ عا :ت ٚقٛي٘

 قٛي٘ٚ, (84)ئٌِ وَىَذٌَُِّْْ وَئٌَُِِّّْ ىَََقُوىُوَُ ٍَُّْنَشًا ٍَِِ اىقَوْهِ وَصُوسًا وَئَُِّ اهللَ ىَعَفُوٌّ ؼَفُوسٌ{اىالَّ }أٍََُِّاجٌُُِْ ئِالَّ

أَا ,  (86) {ئُ احلنٌ ئال هلل} تعا  : ٚقٛي٘,  (85) {ئُِْ مُوُّ َّفْظٍ ىَََّا عَيَََِْا حَافِظٌ} :تعا 

}وَاىَّزٍَِِ اجَّخَزُوا ٍَغْ ُِذًا :ٚزٚدٖا يف ضٝام األؾعاٍ ؾتهٕٛ ْاؾ١ٝ غ  عا١ًَ نكٛي٘ تعا 

احلُغََّْي  ََحْيِفَُِّ ئُِْ أَسَدَّْا ئِالَََّادًا ىََِِْ حَاسَ َ اهللَ وَسَعُوىَهُ ٍِِْ قَبْوُ وَىََِشَاسًا وَمُفْشًا وَجَفْشٍِقرا بَََِْ اُِإٍَِِّْةَ وَئِسْ

 . (87)وَاهللُ ٍَشَِْذُ ئٌَُِِّّْ ىَنَارِبُوَُ{

ا: ْاؾ١ٝ عا١ًَ عٌُ يٝظ, ٖٚٞ مما ٜعٌُ عٌُ يٝظ قًٝتف ألْٗوا تطوتعٌُ قًوٝتف َو       .ز 

 ؾعاٍ.األمسا٤ قٝاضاف إ  اضتعُاهلا َ  األ

 َٚٔ ٜعًُٗا عٌُ يٝظ ٜػ ب هلا غسٚطاف ٖٞ:

 ٚدٛب تكدّ امسٗا ع٢ً خربٖا. 

 عدّ ااْتكاض برا. 

إٔ ٜهٕٛ امسٗا ٚخربٖا ْهستني, ٖٚرا ايػسب ٚاٖٝاف إشا٤ نجس٠ اي انٝب اييت  

 الَ ئَُِّ أَوْىََِاءَ اهللِ }أَالَّ :قاٍ تعا  اضتعًُإ ؾٝٗا ىاى َ  املعسؾ١, ٚأَجًتٗا نج ٠ َٓٗا:

                                      
 .20( املًو 82)

 .184( األعساف 83)

 .2( اجملادي١ 84)

 .4( ايطازم 85)

 .107تٛب١ ( اي86)

ْٕى قد تهٕٛ ْاؾ١ٝ أٚ غسط١ٝ, أٚ شا٥د٠ أٚ خمؿؿ١ َٔ ايجك107.١ًٝ(ايتٛب١ 87) ّٕ, ىإ  , ْٚعًِ أ
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اىشََّْظُ ٍََّْبَؽٌِ ىََِا أَُْ جُذْسِكَ اىقَََشَ وَىَا اىيََّْوُ  الَ}تعا : ٚقٛي٘; (88)هٌُْ ٍَحْضَُّوَُ{  َوْؾٌ عَيٌََِِْْ وَالَ

 .(89) { عَابِقُ اىَََِّّاسِ وَمُوٌّ فٌِ فَيَلٍ ٍَغْبَحُوَُ

ٍا باقٝافإذا ا ٛد مل ٜسشم ختصاف َٔ األذ٣    ؾت احلُد َهطٛ ٚقاٍ املتٓيب:  (90)باف ٚا املا

 (91)ضٛاٖا ٚا عٔ ستٗا َ اخٝاف    سًإ ضٛاد ايكًب ا أْا باغٝاف ٚ ٚقاٍ ايٓابػ١ ا عدٟ:

 ٚقد تسد ايتا٤ يف خرب ىاى ع٢ً ق١ً نكٍٛ ايػاعس:

 (92)مبػ٢ٍٓ ؾتٝتف عٔ ضٛاد بٔ قازب            ؾهٔ يٞ غؿٝعاف ّٜٛ ا ذٚ غؿاع١  

ظ, ٚامسٗا يف ايػايب حمرٚؾاف ٜٚكدز َٔ يؿمب امورب, ٚقود   ات: ْاؾ١ٝ عا١ًَ عٌُ يٝ .د 

 سمرف امرب ٜٚكدز تكدٜساف.

ذ ذنووس أْٗووا ٚقوود ذنووس ضووٝتٜٛ٘ أْٗووا تعُووٌ يف يؿوومب ىاحلوونيى, ٚتٛضوو  ايؿازضووٞ أنجووس إ    

ٚاملكوووٛد بعيؿوواظ ايصَووإ: ىسووني, بسٖوو١, حلظوو١, ضوواع١, دقٝكوو١,   تعُووٌ يف أيؿوواظ ايصَووإ ; 

سِٜ يف  ٜوو١ ٚاسود٠ ٖووٞ قٛيو٘ تعووا  ىنوِ أًٖهٓووا قتًوِٗ َوؤ     أٚإى ٚقود ٚزدت يف ايكووس ٕ ايهو  

ٍٕ ؾٓادٚا ٚاَت سنَي َٓاٍصى  . (93)قس

 ٚتعسب ناآلتٞ:

 ات : ْاؾ١ٝ عا١ًَ عٌُ يٝظ, ٚامسٗا حمرٚف تكدٜسٙ ىاحلنياى.

 سنَي: خرب ات َٓوٛب ٚعت١َ ْوت٘ ايؿتش١ ايظاٖس٠ يف  خس٠, ٖٚٛ َطاف.

 ايهطس٠ ايظاٖس٠ يف  خسٙ, ٖٚهرا بك١ٝ األَج١ً: َٓاٍص: َطاف إيٝ٘ جمسٚز ٚعت١َ دسٙ

 .ٍّ  ات ضاع١ف َٓد

 ات حلظ١َ ٚداٍع. 

 ات بس١َٖ صٍُإ. 

                                      
 62( ْٜٛظ 88)

 .40( ٜظ 89)

 311( غسح دٜٛإ املتٓيب يًٛاسدٟ , َٛق  ايٛزام90)

 1/315, ٜٓظس غسح ابٔ عكٌٝ  186( دٜٛإ ايٓابػ١ ا عدٟ 91)

. 1/101, غووسح ايهاؾٝوو١ 1/109ًتوا ايسضووٍٛ صو٢ً اهلل عًٝوو٘ ٚضووًِ, ٜٓظوس: غووسح املؿووٌ     ( ايتٝوإ يطووٛاد بؤ قووازب ايدٚضووٞ خماط  92)

 . 1/310غسح ابٔ عكٌٝ 

 .3( ص93)
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ٚاختًـ ايٓشا٠ يف سكٝكتٗا ؾرنس بعطِٗ أْٗا نًُتوإ: ا ايٓاؾٝو١ شٜودت عًٝٗوا توا٤      

 ايتعْٝح ؾعصتشإ ات, ٚسسنإ ايتا٤ ختًواف َٔ ايتكا٤ ايطانٓني.

دووا٤ بعوودٖا َسؾووٛع ؾٗووٛ َتتوودأ سوورف خووربٙ, ٚإٕ دووا٤     ٚشعووِ األخؿووؼ األٚضووط أْوو٘ إذا  

ٌٍ حمرٚف.  بعدٖا َٓوٛب ؾٗٛ َؿعٍٛ ب٘ يؿع

 ٚشعِ ايؿسا٤ أْٗا سسف دس إذا ٚزد بعدٖا اضِ شَإ, ٜٚطتػٗد بكٍٛ ايػاعس:  

ٍٕ ْٕ اَت سني بكا٤ٍ                   طًتٛا صًشٓا ٚات أٚا   (94)ؾعدتٓا أ

 أٚ ااضِ قٍٛ ايػاعس:َٚٔ األَج١ً اييت ٚزدت عرف امرب 

ِا   ْدّ ايتػا٠ُ ٚات ضاع١ُ َٓدّ  (95)ٚايتػٞ َست  َتتػ١ٝ ٚخٝ

 بٓوب ىضاع١ى ٚزؾعٗا.

 النافية للجنس: "ال" -ثالجا 

األدا٠ ايجايجو١ َوؤ األدٚات ايويت تٓؿووٞ ا ًُو١  اامسٝوو١ ٖوٞ: ىاى ايٓاؾٝوو١ يًذوٓظ, ٚقوود      

ٕتى يف ْووتٗا اا   ضوِ ٚزؾعٗوا امورب, ٚذنوسٚا يعًُوٗا      أش  ايٓشا٠ ع٢ً أْٗا تعٌُ عُوٌ ىإ

 غسٚطاف ٖٞ:

 إٔ ٜهٕٛ أمسٗا ٚخربٖا ْهستني. 

 أا ٜتكدّ خربٖا ع٢ً أمسٗا. 

 أا ٜدخٌ عًٝٗا سسف ا س. 

ٚا ؾوووسم بٝٓٗوووا ٚبوووني املػوووت١ٗ بًوووٝظ يف ايٓؿوووٞ إا َووؤ سٝوووح املعٓووو٢, إذ إٕ ىاى ايٓاؾٝووو١  

 يًذٓظ أبًؼ يف ايٓؿٞ.

نإ َؿسداف ْهس٠, ٚأنجس َا تهٕٛ ٖرٙ ايٓهس٠ ٜٚهٕٛ امسٗا َتٓٝاف ع٢ً ايؿتح إذا 

تعا  :  ٚقٛي٘ .(96)}رَىِلَ اىنِحَا ُ ال سٍَْبَ فَِهِ هُذًى ىِيَُْحَّقِةَ{ :قٛي٘ تعا  َودزاف َٚٔ ذيو:

 ٚقٛي٘ .(97)ي اىظَّاىَِِةَ{عَيَ عُذْوَاَُ ئِالَّ ٍُِ هللِ فَاُِِ اّْحََِوْا فَالَجَنُوَُ فِحََّْةٌ وٍََنُوَُ اىذِّ وَقَاجِيُوهٌُْ حَحَّي الَ}

                                      
 324/ 9( ايتٝإ َٔ ايػٛاٖد ايٓادز٠ ,ٜٓظس تؿط  ايتشس احملٝط94)

 162(ايتٝإ مل ٜٓطب يكا٥ٌ َعني , ٜٓظس غسح ابٔ عكٌٝ 95)

 .2( ايتكس٠ 96)

 .193( ايتكس٠ 97)
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فَََِْ ٍَعََْوْ ٍَِِ اىصَّاىِحَاتِ وَهُوَ ٍُإٌٍِِْ فَيَا مُفْشَاَُ } تعا  : ٚقٛي٘; (98)ئِمْشَاهَ فٌِ اىذٍِِِّ{ الَ} تعا  :

 .(99) ىِغَعَِْهِ وَئَِّّا ىَهُ{

 أَا خربٖا ؾٝهٕٛ ناآلتٞ:

 امساف ظاٖساف صسسماف: ا طايَب ساضسل 

أٚ دواز ٚجموسٚزى ٖٚوٛ ايػايوب: ىا زٜوَب ؾٝو٘ى ا دوداٍ ؾٝو٘, ا ظًوِ          غت٘ شًو١ ىظوسف    

 ايّٝٛ.

فَوْتَ  }وَىَوْ جَشَى ئِرْ فَضِعُوا فَالَ :ٚنكٛي٘ تعا  حمرٚؾاف: ىا زؾحى , ا اضتطتّ, ا ٖٛاد٠. 

 .(101) { ٍَُّْقَيِبُوََََُْشَ ئَِّّا ئِىَي سَبََِّّا  قَاىُوا الَ} :تعا  ٚقٛي٘;(100){وَأُ ِزُوا ٍِِْ ٍَنَاٍُ قَشٍِبٍ

 النافية الزائدة: "ال" -رابعا 

ٖٚٞ اييت تك  بوني ايعاَوٌ ٚاملعُوٍٛ نكٛيٓوا: د٦وإ بوت شاٍد, غطوتإ َؤ ا غو٤ٞ; ؾٗوٞ           

 عٓد ايٓشا٠: ْاؾ١ٝ شا٥د٠.

 ٚقد ٚزدت يف قٍٛ سطإ بٔ ثابإ زضٞ اهلل عٓ٘:

 .(102)أ١ُ٥ ايهؿس غستهِ طٛاغٝٗا   أْتِ أسابٝؼ شعتِ بت ْطب

ىاى يتٛنٝد ايٓؿٞ ٖٚٞ شا٥د٠ , ٖٚٞ اييت تك  يف ش١ً َٓؿ١ٝ, ٚزمب إٔ تهٕٛ ٚتسد 

 .(103) {هٌُْ عَََِّْا ٍَُّْضَفُوَُ فََِِا ؼَوْهٌ وَالَ الَ} :قاٍ تعا  َطتٛق١ عسف ايعطـ , ٚأَج١ً ذيو:

ٚنكٛيٓا: َا دا٤ْٞ شٜدل ٚا  .{أَّْحٌُْ جَحْضَُّوَُ  َوْؾٌ عَيََْنٌُُ اىََوًَْ وَالَ ٍَا عِبَادِ الَ}تعا  : ٚقٛي٘

 ٖٚٞ نج ٠ ايٛزٚد يف ااضتعُاٍ ايًػٟٛ. عُسٚ.

 

                                      
 .256( ايتكس٠ 98)

 .94( األْتٝا٤ 99)

 .51( ضتع 100)

 .50( ايػعسا٤ 101)

 . 68( دٜٛإ سطإ بٔ ثابإ 102)

 47ايواؾات ( 103)
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 النافية العاطفة: "ال" -خامسا 

 ٖٚٞ ىاى ايٛاقع١ بني امسني َؿسدٜٔ, ٚٚدٛدٖا ٜجتإ احلهِ يألٍٚ ٜٚٓؿٝ٘ عٔ ايجاْٞ.

   صاسب األخٝاز ا األغساز. 
 أدزع ايٓشٛ ا األدب. 

 دمح حمُد ا خايدل. 

 . َج١ً: ىاى ْاؾ١ٝ عاطؿ١, َٚا بعدٖا اضِ َعطٛفٚيف نٌ األ
 

 اخلامتة :

ٞ  َوؤ خووتٍ َووا عسضووٓا    بطسٜكوو١ تطووٌٗ عًوو٢ ايتاسووح    ْوووٌ إ  اضووتكسا٤ أضووًٛب ايٓؿوو

ٚايوودازع اضووتعُاي٘ اضووتعُااف صووشًٝشا ٜتٛاؾوول َوو  قٛاعوود ايًػوو١ دٕٚ تعكٝوود ٚصووٛا ا     

 .بٝإ زٚع١ ايًػ١ ٚشايٝات أضايٝتٗا

ملعٓوو٢ أٚ ايٓؿووٞ َووستتط بااضووتعُاٍ ايوووشٝح يووألدا٠ ٚصووٛا إ    نُووا تووتني إٔ دايوو١ ا 

املعٓووو٢ املوووساد, ٚإٔ دزاضووو١ أدٚات ايٓؿوووٞ ٚمدٜووود دااتٗوووا املتعووودد٠ َووؤ األُٖٝووو١ مبهوووإ,       

ٚايسبط بوني ايدزاضو١ ايٓشٜٛو١ ٚايدزاضو١ األضوًٛب١ٝ ٖوٛ ايطسٜول ايطوًِٝ يتشدٜود املؿٗوّٛ           

 ايدقٝل يألدا٠ .
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 : واملراجع فهرس املصادر
 

   .ايكس ٕ ايهسِٜ (1

 ّ.1968أضايٝب ايٓؿٞ يف ايكس ٕ, أمحد َاٖس حمُٛد, اإلضهٓدز١ٜ  (2

 2013ّأضًٛبا ايٓؿٞ ٚااضتؿٗاّ يف ايعسب١ٝ , خًٌٝ أمحد عُاٜس٠, داز ايؿهس  (3

 ّ  1959,  ١ٓ ايتعيٝـ ٚاي ش١ ٚايٓػس ايكاٖس٠, إبساِٖٝ َوطؿ٢ إسٝا٤ ايٓشٛ,  (4

احلطووني  س حمُوود بوؤ ضووٌٗ بوؤ ايطووساز, مكٝوول د/عتوود   األصووٍٛ يف ايٓشووٛ, أبووٛ بهوو   (5

 ّ.1985ايطتع١ األٚ   –َوضط١ ايسضاي١  -ايؿتًٞ

توواز ايًػوو١ ٚصووشاح ايعسبٝوو١ , امساعٝووٌ بوؤ محوواد ا ووٖٛسٟ, مكٝوول عتوود ايػؿووٛز         (6

 ّ  1990عطاز, داز ايعًِ يًُتٜني , ايطتع١ ايسابع١  

از إسٝووا٤ ايهتووب ايعسبٝوو١ د ,بوؤ نووج  احلوواؾمب عُوواد ايوودٜٔ ,تؿطوو  ايكووس ٕ ايعظووِٝ (7

 ايكاٖس٠

 ّ.2004اي انٝب ايًػ١ٜٛ, د. ٖادٟ ْٗس, داز ايٝاشٚزٟ عُإ األزدٕ, ايطتع١ ايعسب١ٝ  (8

ايتوسٜح مبطُٕٛ ايتٛضٝح, خايد بٔ عتد اهلل األشٖسٟ, مكٝل حمُود باضوٌ, داز    (9

 2000ّايهتب ايع١ًُٝ, ب ٚت , ايطتع١ األٚ  

ٚتوووووشٝح زَطووووإ عتوووود ايتووووٛاب, َهتتوووو١  إخووووساز  ايتطووووٛز ايٓشووووٟٛ, بسدػ اضووووس, (10

 ّ.1994 ايكاٖس٠  امادمٞ ,

ايتهًُوووو١ ٚايوووورٌٜ ٚايووووو١ً ,احلطوووؤ بوووؤ حمُوووود ايوووووػاْٞ, مكٝوووول عتوووود ايعًووووِٝ    (11

 1970ايطشاٟٚ ٚ خسٕٚ, داز ايهتب املوس١ٜ , 

 ايكادز بٔ عُس ايتػدادٟ, داز صادز ب ٚت. خصا١ْ األدب, عتد (12

 امايل عط١ُٝ, َٛق  َهتت١ املد١ٜٓ .دزاضات ألضًٛب ايكس ٕ ايهسِٜ, حمُد عتد  (13

دٜووٛإ سطووإ بوؤ ثابووإ , مكٝوول عتوود أ َٗٓووا, داز ايهتووب ايعًُٝوو١ ,ايطتعوو١ ايجاْٝوو١ ,    (14

1994  ّ 
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دٜووٛإ احلط٦ٝوو١ , غووسح ابوؤ ايطووهٝإ ٚ خووسٕٚ, مكٝوول ْعُووإ أَووني طوو٘ ,َٓػووٛزات        (15

 1998َّوطؿ٢ احلًيب , ايطتع١ األٚ  

, غووسح ايتوواًٖٞ, مكٝوول د/عتوود ايكوودٚع دٜووٛإ ذٟ ايسَوو١, غووٝتٕ بوؤ عكتوو١ ايعوودٟٚ (16

 1982ّأبٛ صاحل, َوضط١ اإلميإ, ايطتع١ األٚ  

 دٜٛإ ايٓابػ١ ا عدٟ, ش  ٚمكٝل د/ ٚاضح ايوُد, داز صادز, ب ٚت  (17

زصـ املتاْٞ يف غسح سسٚف املعاْٞ, أمحد عتد ايٓٛز املايكٞ, مكٝل أمحود حمُود    (18

 2009ّ, امساب, َطتٛعات جمُ  ايًػ١ ايعسب١ٝ دَػل

 2001ض  أعتّ ايٓتت٤, حمُد بٔ أمحد بٔ عجُإ ايرٖيب, َوضط١ ايسضاي١  (19

 ايطتع١ ايطادض١ عػس٠س, اهلل بٔ عكٌٝ, دازايؿه غسح ابٔ عكٌٝ, بٗا٤ ايدٜٔ عتد (20

 ّ.1946احلُٝد, َوس  غسح األمشْٛٞ, مكٝل ٚغسح حمُد حمٞ ايدٜٔ عتد (21

 غسح املؿوٌ, ابٔ ٜعٝؼ, َهتت١ املتٓيب ايكاٖس٠. (22

ايعسبٝو١, ابؤ ٖػواّ األْووازٟ, مكٝول د.ٖوادٟ       ايًػو١  غسح ايًُشو١ ايتدزٜو١ يف عًوِ     (23

   ّ.1977ْٗس, بػداد 

 ٖو.1310ض اباذٟ, ايطتع١ األٚ  َوس, غسح ايهاؾ١ٝ, ايسضٞ األ (24

ايعوووني, امًٝووووٌ بوووؤ أمحوووود ايؿساٖٝوووودٟ, مكٝوووول د.َٗوووودٟ املدصَٚووووٞ, د/إبووووساِٖٝ   (25

 ّ.1985ايطاَسا٥ٞ, بػداد 

26)   ٘ ايطووتّ ٖووازٕٚ, عوووامل    عُوووسٚ بوؤ عجُووإ بووؤ قٓوورب, مكٝوول/ عتووود     ايهتوواب, ضووٝتٜٛ

 ب ٚت. ,ايهتب

 ّ.1986ايهػاف, داز اهلل حمُٛد ايصخمػسٟ, داز ايهتاب ايعسبٞ ب ٚت  (27

يطووإ ايعووسب, شوواٍ ايوودٜٔ بوؤ َٓظووٛز, مكٝوول ٜٛضووـ امٝوواب , داز ا ٝووٌ بوو ٚت   (28

1988  ّ 

 ز ايجكاؾ١ , ايداز ايتٝطا٤ , املػسبايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚتٓاٖا , د. متاّ سطإ , دا (29

َطٓد ايػٗاب , ايكاضٞ أبٛ عتد اهلل حمُود بؤ ضوت١َ ايكطواعٞ ,مكٝول محودٟ        (30

 1985ّعتد اجملٝد , َوضط١ ايسضاي١ , ايطتع١ األٚ  

, دواز اهلل حمُوٛد ايصخمػوسٟ, داز ا ٝوٌ بو ٚت, ايطتعوو١       املؿووٌ يف عًوّٛ ايعسبٝو١    (31

 ايجا١ْٝ.
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32)    ٔ ؾووازع ايووساشٟ, مكٝوول عتوود ايطووتّ ٖووازٕٚ , داز ا ٝووٌ       َكوواٜٝظ ايًػوو١ ,أمحوود بوو

 ّ  1999ب ٚت , ايطتع١ األٚ  

ُ   املكتطب, أبٛ ايعتاع حمُد بٔ ٜصٜد املوربد, مكٝول حمُود عتود     (33 , ١اموايل عطوٝ

 عامل ايهتب ب ٚت.

 . َػ٢ٓ ايًتٝب عٔ نتب األعازٜب, ابٔ ٖػاّ األْوازٟ, املهتت١ ايعوس١ٜ, ب ٚت (34

دزاٜوو١ اإلعذووواش, ؾدووس ايوودٜٔ حمُوود بووؤ عُووس ايووساشٟ, داز صوووادز,       ْٗاٜوو١ اإلزموواش يف    (35

 ّ  2004ب ٚت , ايطتع١ األٚ  , 

ايٓؿووٞ يف ايٓشووٛ ايعسبووٞ, زضوواي١ َادطووت , تٛؾٝوول دعُووات, داَعوو١ قاصوودٟ َسبوواح   (36

 ٚزق١ً .

ايٓؿووٞ ايًػوووٟٛ بوووني ايدايووو١ ٚاي نٝوووب, زضوواي١ َادطوووت , حمُووود عٝطووو٢ ؾوووازع,    (37

 . 1984ّداَع١ اي َٛى, إزبد 
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  ببكثري وشكسبريببكثري وشكسبري
 بني النص املُؤلّف والنص املُترجم روميو وجوليتمسرحيت  

 : توطئت

)روم ثثث  البشثثثح الثثثأي يثثثه  يفثثثسيفس  رثثث  ل ا اثثث   سرااثثث  ل ثثثس  ا  دثثث    ثثث س      

 William Shakespeareل شثثث و  والب اثثثح ا  ثثث سش )ول ثثث    ب ثثثب     ود ل ثثثة 

ا سيفثثثح الشثثث و  والب اثثثح    1936إىل الع ي ثثث  وثثث       الثثثأي  ثثث   ي  ب ثثث    1616 – 1564)

  .1969 – 1910ال وائش وا   سش و ش  محس ي كج  )

ويف ثثسا البشثثح إىل ااثثبسن   الثثس  ا  دثث  ومع هثث  مثثس    يثثص  و يعثثس  مثث  الثثس   

ا ؤلثث و ود ا ثثح اعيثثسا  ال ثثرت لثثس  ا  دثث  ل اب هعثث  و ثث  انببثث  السرام ثث  ويسثث         

ل بث  وا  ضث و ت ا ا اث   كأث   راسرث  ا ؤلث   . ابث ... و ثسر          الشخص  ت وا ض ض ا

ا  دثث  و ثث     ثث   إىل الع ي ثث  ي رثث  رثثش   ثث ئ إىل لرثث  ال ثث رو  و ا شثث رس   ثثح ابثث .    

 م ب وب  لبالغ  الع ي   و ب ب   ا أ ز .

وال    كأ   ع ا رش م   كج  الع ث   وال سث .  رأ ث  ل   ثع ا ع هث  والج  هث        

معجمماملصطلممت العملصيع يف مم مل ململ) ثث     يثثه الشثثع ئ وا مثث . ورثثش كأثث  يفع   ه ثث     اع 

:[39( ]صي غ ملوصألدب

"رش إو س  كب ي  م ض   معه ي رث  غث  ال رث  الثب كببثة ي ث   مثال . ومث          

ِ ثثس   ال  ثث  ِ ثثس   ا سئ    ثثص رسثث ر دثثسن م ثثبأ  يثثه مثث  يفثث و. ه  ثث  الب  ثثس     

و ومثث  يفثث و. وثثس  ا ثثسو  ل ال  ثث   ثث      ي  مثثع س ه ثث  و ومثث  يفثث و. البصثث ا   

يف يفس  . يفبأو  ا ث  ا سيش و   ال دثص الصثش ضو ومث  يف و  ث  ضث ور  نيثس مس ث         

 ل  ش  ال    الج  ه   الع    ".

ومثث  سمسثث  ل اثث ن انثثسيفح وثث  ال  ثث  هثثال مسثث م مثث  ا ضثث ض معسثث  مصثثن ض       

والبع يفثثح  ثثش    ثث .    البع يفثثح الثثأي رن ثثض الثثبعي يثثه معس   أثث . ه ل  ثث   ثثش        

  س و  ا البع يفح يأ ص:  27صطعجاملصألديب:مل)وسب   بعس ال بس ي س أ  هإ. 
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" رثثث  مثثث  ااثثثبعأ ص العثثث ئ مثثث  ا ل ثثث ظ ا  ضثثث و   عثثث . ل غثثث  لرثثثب   يعثثثس   

كب يب ثثثث  يثثثث ن وا الع ي ثثثث  وا  ثثثث و   لبعثثثثسيفع    ثثثث  ل ل ثثثثغ س وه ثثثث و      

اصثثبض مثث  ا ثث س  الثثزم  اثث ئر      وإ  اد ثث  و ثث  ا واا. الع ي ثث  ا أل هثث    ثثح     

 س    اَ    كأ     م   "

واأا  ثث   و ثث  رثثأا البع يفثث  ه ثثس ااثثب وبة الع ي ثث  البثثج  مثث  ا  ثث سات ا وذأ ثث    

و   مس  ا ام ..  مث  ل وصث    ان ضث و وصث  الب ثس  الع أثش والثب رت ووصث  ا س ث           

ت ا دسبثث   ضثثع ا مثث  ا ع  مثث ت ه ثثس ااثثب وبة ال رثث  الع ي ثث  مثث  ا  ثث سات وا صثثن ش  

 ااب وببص ل ا ام . الر ي  .

وكثثث . السرااثثث  رسثثث  اعثثث مج م ضثثث و   م  ثثث   هثثثال ضثثث  مثثث  اع ثثث ر  إىل  رأ ثثث          

ال    كذ   ل ب امع ال ب ي والج  ل يه خمب ث  اتبأعث ت اع  ث     و ث  مث       

 العص ر وا ام ..

سثث . وا عثث را اع  ثث     يثثه    ون اثثزان ال  ثث  واثث       د ثث  ل   ثثع ا سائ وال    

 الشع ئ وا م  مبخب   ث  ه ا   وس  راا  .

وكثثثج ا  مثثث  ا ثثث   ئ ال  ثثث  يثثثه ود ثثث ت السعثثث  وا  ا ثثث  وان  رثثث ت اع  ثثث            

ا خب  ثث .. يثثثع رثثثش مصثثسر ل إثثثث ا  الب  وثثثع اعدنثث يش والبب مثثثع الس  ثثث ي ان ثثث ري    

 اع    ش.

َ  َ ثث  أ  ِمثث   م بمثث  ر   ن    أثثص ل اع ثث ر ال ثث    عسثث     وال ثث ن ا ثثأث ر: )م ثث ل ا ع َ ثث  ل ر ثث  

ال رثثثث  ك  ل ثثثث ظ وال مثثثث ا واع ثثثث رات و  اوثثثثس السشثثثث  والصثثثث ا والعبثثثث رات وا أثثثثع       

وا صثثن ش تو وإ ثث  رثثش لرثث  انثث ار ال بثث ي والج ثث ل وان ثث ري الثثب اشثثبع    ثث             

وس  ل ب  ر . ورثش ي لبث لش   مش ك   و   ط الب    يه الشع ئ وا م  لس ع ا ع ه  و  

 ا  ض  ع يف  م ا  الج  ه ت وان  رات لبؤكس  ع يف  س ار الج  ه ت وان  رات.

ربأا ك  ة س ك  ال  ث  ل العصث  العب اثش س ثح   ثع إل سث  ا   ث . العث ئ         

  معثثث را وو ثثث   ان ثثث ر  اعغ يف  ثثث  وال وم   ثثث   873 – 808 مجثثث ن سثثثسه يثثث  إاثثثش   ) 

 . ل     م  الع ي   إىل ال ر  الالا س   ومس ث  إىل لرث ت  وروي ث     وال  را  . كأ  ك

     سورر  ل   ثع كسث ا الع ث   وا عث را وا سائ وال سث . الع ي ث  اعاثالم   إىل يثالس         
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الرثث ئو هأغسثثة يثثألر ان ثث ر  ا وروي ثث . يثثع ربثثأا ك  ثثة س كثث  ال  ثث  إىل ال رثث   

 يف  د  ا  لع    الر ئ ومع رهص اع      .الع ي   ل ال   ه الب ا  وش  والعش 

 : أهمية البحح
 

و ثثث  سثثثس  -ابأثثث   رأ ثثث  البشثثثح و مثثث لبص ل ك  ثثثص  ون ة ولثثث  و أ ثثث   ج ثثث   

لألاثثب   ا سيفثثح و ثث    روم مموملولوي مم )ل سرااثث  الثثس  ا  دثث    ثث س    -و أسثث 

  محس ي كج .

يفبشثح ل رثأا ان ث  .    إ  مل      ثس   وأ    البشح والسراا  و ث   ي  ث    ثسي    

  مثثث   . البثثثج  مثثث  البثثث سجه والساراثثثه  ثثثس  ثثثث وا  سئ يثثث كج  و ثثثسم   إىل ال ثثث رو   

الع يثثش ك ائثثس مثث  رواس ا سئ الع يثثش انثثسيفح ل الشثثع  وال وايفثث  وا  ثث س    ثثع  عثث    

 يه    ا ص.

 اثثع رثث  مثثزيفر مثث  الثثسع  ا  وابثثأا   رأ ثث  البشثثح  يف ثث   ك  ثثص يفعثث مج  صثث    سي ثث   "   

كأثثث  يف ثثث ن ا  دثثث  ل م سمبثثثصو وكأثثث  رثثث   يف ثثث   ل ا مثثثع    ا سن ثثث  والثثثسع  انثثث "

اعجن  ثثزي  عأثثث   م اثثثال . ورثثش   يثثث   سي ثثث  غثثث  م ثثب    ل ا سئ الع يثثثش  ثثث س ي ثثث     

البج  م   سي   الع ي   و ع ائ   ول م سمب   ا سيفح الش و  يسر   ك  ال ث  ئ  سثس   

 ن  و سس مع م ي ي كج .رواس الشع  ا  اع والشع  ا
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 : مههجية البحح
 

كث . السرااث  الثب يثه  يفثسيفس  ابع ث  يسصثه  سيث ه خمثب  ه ل ال رث  يثه الثثس             

ا ؤلثث  والثثس  ا  دثث  و ثث  كثث . رثثسا البشثثح ا   ريثث  ولثث س ا   ر ثث  ه ثثس كثث . مثث          

 س السراا :ا س اح  . يفبخأ البشح ا س ذ   الب ل   ل مع    ا  ض     

 ثث ا   مثث دز  ل الثثس  اعجن  ثثزي ل أ ثث س   مثث  س ثثح انببثث  السرام ثث و وكثثأا     ون :

ا  ثثث مه وا هبثثث ر ا ا اثثث   لثثث .. ثثثث  البسثثث   الثثثسرامش ل شخصثثث  ت... ومثثث  ثثثث  ال رثثث    

 ا سي   الب كبح ي   الش و  م  س بص ي سا ااب ع ئ الس  ا  د  ه أ  يعس.

ل ثثس  ا  دثث  و ثث      ثث  الثثس  ا ؤلثث  وااثثب ع يصو وا   أثثص    ثث ا   م ضثث و    ث   ثث  :

 ا   أ   م ض و    م   الن م  ريبص ل س  ا ؤل .

لبعي ا      ا خب ر  م  الس  ا  د  لبب  . ا  بث  اعيساو ث  ل أ دث        ا   ث لج  :

 وي لأات ل ال    الشع يف  كأ  رش ل الس  اعجن  زي ا ؤل .

 
 

 روميو وجوليتبري ومسرحية أواًل: شكس
 

 كجثث  الشثث ارس الب ررن ثث  اؤكثثس  . ا  ثث س    ثثس خ و ضثث   و ثث   شثثب  ا  ثث    ون      

و غثثث   . النبعثثث  الج   ثثث  ورثثثش  1597.. ومتثثثة  ب وب ثثث  ا وىل ل وثثث    1595مثثث   ل وثثث   

ورثثش ثثث  ش م ثث س  ت  ب ثثب  ال اد سيفثث  يعثثس ا بثث      1599ا س شثث  ه ثثس   بعثثة وثث    

  ورثثثش ان سيفثثث  وشثثث  يثثثه كثثثع  وأثثث ن   1590)    ا ثثثسرو  ب

  ب ب  ا   س  .
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 مصدر القصة وأحداثها

ال صثث  ال اد سيفثث  ل وم ثث   مصثثسر  صثث  رثثأ  ا  ثث س    صثث س  من لثث  يعسثث ا. ) 

. ط1562  الثب  بعثة ل وث      ود ل ثة 

وثث  ي عجن  زيفثث    1 رثث  يثث ور  ص كبب ثث  الشثث و  )

 روايف  ه      مأ     رش ا     و  روايف  كببة ل ا مع ي ل ر  اعيفن ل  .

وي    الش و  والب اح ا   سش ا بس  )ول ث    ب ثب   ولثست رثأ  ال ائعث  ا  ث س         

 زيفثث  ل لببثث . إضثث ه    و ثث  ل كب يثث  ا  ثث س   ال اد سيفثث  ل وصثث  الس  ثث  اعجن      

 و س ا  ب  ال زايح ا وىلو ولبرنش يعس  لر     ا سئ الع  ش   ا .

و ثثث  ال  ثثث   يبرثثث  ات ل م ثثث س بص  الهثثث    سثثثساخ ال صثثث    و ثثثس وأثثثس ) ب ثثثب  

 ا م    ل  ص س  )ي ور و متش    م  ا د  اص ل كب ي  الس  ا   سش ال اد سي.

يث ور  لبرنثش هث   ازيفثس و ث  الب ثع        ه ش ال  ة الثأي متبثس ه ثص  سثساخ  صث س  )     

 ه س ا بزن ) ب ب   ه   اسساخ ا   س   ل ام  ن يفبذ وا مخ    يف  . 2    

ول  صثث س  )يثث ور  يفعثث و روم ثث  ود ل ثثة كثثزوده معثث   ي ثثع   اثث ي  و ي سأثث  مل    

 ميثث    . يفع شث  معثث    كجث  مث  ل  ث  واسثثس . ويثألر  يثس  ) ب ثب          مي  ث   ) ب ثب    

ل إسبثثث   انببثثث  السرام ثثث  ل أ ثثث س   وااثثثبن   يثثثألر  . يفزيفثثثس مثثث  اعثثث        إيثثثسا  

ا شث رس  و ال ث رو مثث  ين ثش ا  ث س  و و . يف ثث و  مث   ب ث  ال  ثث   وال ثسر و  ثث اص        

ا  ثث ن   و ثث  ا بثث  واصثث ه ت ين ثثش ا  ثث س   وي لبثث لش و ثث  كثثع  سثثساخ ا  ثث س  .   

 .  سيف  ال سر  ويألر حت لة ا   س      إىل م  يف أ  يث)ا اد

 مثثث   سثثثساخ ا  ثثث س   هبثثثب خ  ل العثثثسا  ا  ثثثبشب  يثثثه وثثث ئ ب )ك ي  ل ثثثة           

اعيفن ل ثث  سو.  .  ل مسيفسثث  )ه و ثث    و)م  بثث د     

 ذنسس ) ب ب   ه   ا ريفخ رأ  ا سساخ.

                                      
1

 مل  عج  و   ا ريفخ ونساص ون و   ا ريفخ وه اص. - 
2

 .xivاجن  سيف  ل م سمبص ل س  انجن  زي مث  - 
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 يفبثثس ع و ثث  إث رثث   مثث   وابثثس   سثثساخ ا  ثث س   مبع كثث  يثثه  ابثث   لبثثال ا اثث اه  

ل ثثي رثثأا السثثزا  ويفثثسو  ا أ ثث  إىل الثثسو  وال ثثب س     ا سيفسثث  )إاثثب ل    

 وإ  ار ا م  وال ال .

 )د ل ثة   سثس    ثب    مث  ا سيفسث   نبث        ويفب س  الب و ة الش ئ )يث ريفس   

)ك ي  ل ثة    م  والسر  ال  س )ك ي  ل ة  لبب . اود  لص. ول اسب ث ن يف  أثص ال ث س   

   ثث  إىل  لثثر ان ثثع مثث  وثثسس مثث   مثثس  ئص ه بعثث ا و ثث    )روم ثث  ل مسزلثثص يفثثس ع 

م     يث     وابس  وال   سح ي س أ . ويفالسغ الش ئ ا ب  ر )ا ب لة   )د ل ة 

 )د ل ثثة يثثه ان ضثث يف  هثث    ينثث س و إن  . والثثس     )روم ثث   اثث   )ك ي  ل ثثة  ودثث س   

 سثثثس  ثثثب ئ )ه و ثثث   السثثثبال  ومثثث   وي ا  ثثثال        روم ثثث  )ميسعثثثص مثثث   لثثثر معبثثث ا     

 ال  ض  .

رغ  العسا  ا  بشب  يه و ئ ب  أث  و ث  و ثس اواز اث ي      )د ل ة و  )روم   يفب   

الأي يفؤيفس ال ب   لعع رثأا الثزواز يف  ثش إىل     مب  وس  ال ارح )ل را س  

 ه الع ئ به.البص حل وا   ة  وإ     س ل  انس ائ وان بب ن ي

غثثث    ثثثص يعثثثس و ثثثس ال ثثث ا. مب  ثثث   ابثثثس ع   ثثث   ال ثثثسر وينشثثثص س ثثثح يفبشثثث د           

ل  سثثثس  ثثث ار  )ه و ثثث   مثثث  الشثثث ئ النثثث ئو )ا ب لثثثة     )روم ثثث  )م ك شثثث    مثثثسيف  

ل ي السزا  ي س أث  ه ب ثبح  لثر الشثذ ر ل ك رثث  يفث و  ضثش ب           )روم   ويفبس ع 

 )م ك ش     ب ال  ي س )ا ب لة .

و ثثث   )روم ثثث  و)ا ب لثثثة  ن ا ثثثبر   اثثث   س ثثث ئ  دن ثثثز     )روم ثثث  بثثث را  يثثثه  ول م

م  ا سيفسث  وإن هثإ.    )روم   )ا ب لة  ل سيفص  ب ال . ه أم   م  ا سيفس  )إاب ل    يس ش 

يعثثس ل  ثث   مسيفسثث  )ه و ثث   إىل مسيفسثث  )مثث  ب ا   )روم ثث  ال بثثع مصثث  . يفرثث سر 

 . )د ل ةم  اودبص  يف     وس س  

يفعثثث و يع ثثثسا  وثثث  مسيفسبثثثص و اثثث اص ل )مثثث  ب ا  يف ثثث ر ال ثثث س    )روم ثثث  وه أثثث  كثثث . 

مثث  الب و ثة الشث ئ )يثث ريفس . ويفب ثبح رهثثي     )د ل ثة  )ك ي  ل ثة  ضث ور  اواز ايسبثثص   

الثثزواز مثث  )يثث ريفس  ل غ ثثح واثثخض والثثسيف   و   ثث و غثث     ثث  اعثث س يعثثس             )د ل ثثة  

ز مثث  )يثث ريفس  وهثث   نثث  يفعثثسر  ال ارثثح    صثث ش  ال ارثثح )لثث را س  إىل ال بثث ن يثث لزوا  
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وإوثال. الثزواز ل ذع ثص س   ث       )د ل ثة  و  )روم ث   )ل ا س  دنأ  ه    مشع الزوده 

 وا ع  ميرت ه    الس س ي   مشع ا ا اه.

د وثثث  مثثث  سوا  خمثثثسر  )د ل ثثثة واثثثب خ   نثثث  ال ارثثثح )لثثث ار س  ل  . ابسثثث ون 

  اه ه ثث  مثث  )يثث ريفس  وكأ  ثث  م بثث .  يفعن ثثص لثث  اشثث يص  بثثع   م ثث  ه ع  رثث  مثثب   يفثث  

إىل م ث     )د ل ثة  ويف بر   م ع ن رأا ا خثسر اثثسه و ريعثه اث و  اؤ ثأ و ث  إثث          

راث ل  يفن ثح    )روم ث   و ئ   )ك ي  ل ة . يفب .  الل  ال ارثح )لث را س   ثس  راثع إىل     

 يب  . س  ه  ة م  غ ب  )د ل ة ه     سومص إىل م  ي  ) ن ك ي  ل ة  ل ذس اودبص 

يف اثث ص  إن  . ال ثثسر وال  ثث   يفبثث . لأثث  سومثث   ي   مثث س س ثثح رن ثث  ال اثث ن الثثأي     

 )روم ثث  .. ل ال  ثثة الثثأي يف ذثث  ه ثثص  )روم ثث  راثث لبص إىل  ال ارثثح )لثث را س  ل إيفصثث ن

ه  ثث ر ان بشثث ر يبذثث   ال ثث  الزوثث ا ل   ثثس ضثث ذن  . ووسثثس         )د ل ثثة خبثث  وهثث    

ي ريفس  ه  ببال. و  ا   ه   ي س أ  ه     )ي ريفس  ي ل  س ) )روم   ال  يفض يف ب ش 

 ث  ذنب ش ال   ل   ر  ان   . )روم   مص وص و   يفس 

ل ا  وثثس الثثأي ذنثثسس  ال ارثثح )لثث را س   ثثس إىل د اررثث       )د ل ثثة وسثثسم  ا ثث    

 و س ه ر  ان   و هبأ أ  سذ   لبس ش يص س  ا  . )روم   
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فكرة املسرحيت وأهم شخصيبهتب

رش ا   ن   و    د ا   )د ل ة وال ب    )روم     اب .  ص  انح يه ال ب  رمب

ا   س  و غ   . ال ب   ا ا ا   الب اع     رش هب   الص ا  يه انح والب ار  .. 

 يه ا  س  والبر   .

واهبب   ا   س   مبش س  ب لش يه   ص ر كال الع ئ به لص مسل لص ا  م 

ل ب  .. كأ  يف ضض لس   . ا أا   الشخص   لبن ش ا   س    ا ا   لبأك س رأ  ا

رأ  الش ور اندبأ و   والعسا  ا  بشب  يه الع ئ به.. ول ؤكس  يف    اابش ل   . 

دنس رأا انح   يف ص إىل ال ع س  الزود   ل ظع  د ا  م  الب ار   والبر    سا ع 

    . رأ  ا د ا  ن ميب  إن  . اب . ك اتبأ  ال اسس. ويألر يف يفس  ) ب ب  

 ابب   ل اسم  العال  ت اع      .

ل س ا بح رأا العسا  يه ا ا اه ل مأا    وست      روم   ود ل ة يعس وال   

 سح   ر  و  ش واواز مل يفببح لص السذ   ا   ل    واسس  ه ض.

هو وه   ثالث  م   ب ئ كأ  د بة رأ  الب ار   والبر    إىل د  ح وه   البن 

ا سيفس  ر  )م ك ش    و)ا ب لة  و)ي ريفس . ث  يعس  لر وه   ال  س  )م  ب د    

 .)روم   كأسا  وس    و   ايس   

إ.  د ا  الب ار   والبر    والعسا  ا  بشب  يه  ن )ك ي  ل ة  و ن )م  ب د    

وسس  )د ل ة و )روم       س  ل   يعاللص و   العال   ال ل س  يه ين ش ا   س

 ل  ئ أ  ا ون.. واكبش ا كع مس أ  ا بأ   ا    إىل و ئ   رش وسو  لسوس  لع ئ بص.

ك   يف  ا   ابب . وال   انح ي س أ ؟ و    ل   . ا بأ  ل ظع رأ  ا د ا  

ا شش    ي لب ار   والعسا ؟  ائ   وسة ل  ر  كع مس أ  ور  يف   البسايف  

  ب   .ويف بش ا م ب

 :ص118ا ش س ا  مس: ان  -طال صع ا وني  لص  )د ل ة ال ب    )روم   يفص  

 ويف ش !  رش م   ا    صأش؟ وامص يش !

  س  اش  مبشة رر  وسوي !
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 :ص140 -137ان   -  س ا ش س -ط  س ال صعي    يع  )د ل ة كأ  اص ص 

 ويف ب .. سيب ال س سو ث  م  ير ش ال س س   ش ا م و 

 مل ا  و  -إ   د  ص -ة العهه  

  و ل برت  و هص سه ر يفبص! 

 يف  لص سب    أيف ا  ي  مس م لس و 

 سح وسوي  يري الس   إلش .

و  )روم   وإ ا ك  ة الب ار   ا لس الب ار   واأك   .. هإ. انح  يف    يه 

يه  س ولس ر  ا    ه أ  يعس رو  انح وم    العال    -رغ  ا أا   – )د ل ة 

 ا ا اه م   الن رو  الب  مض ووأ    ا ص ن  الب اب  ل    يف  ا   س  .

وو   ال غ  م  كآي  ا ش س الأي رن   ل    يف  ا   س   مب ت البن هو إن   س  

    ل    يف  الس   ا ع   وم ي   ر ويص    مع   ب بع  ه ع يه ا ا اهو 

 الب ار   و . الب  مض   يف  إىل ال ال  وا م .. لسصع إىل س      . انح      م 

 م   خص  ت ا   س   ه س  ا   الب اح يس  ر  السرامش كأ  يف ب  ص ا    

 ا   س   ال اد سيف        وال ب   ا ا ا   الب اع    .

  س معس  ال ال  وسح ال ال .. ه س ر    ) ب ب   ل  )روم   هشخص   

سا  ال  ئ  يه ا ا اه. ورأص ل انح      م  كع   اا   خ  إ   . مي ة الع

الب ار   والبر    يه ا ا اه. ور  يفعب س  . إهش   رو  ابب  والب  مض يه 

ال      ك  ع يإ     س ل  انس ائ وان بب ن ي س  و وإم ار  و   م ام   وال   

لع ئ بص.. و  ار  يإمت   سب  يعس و أص      م  و ئ   خم مأ   )د ل ة انح م  

 و س الزواز ي   سل ع و   إمي  ص ي    انح وا بص ر     ا  و   الب ار   والبر   .

ه س ر    ) ب ب   كشخص   مبن ر   )د ل ة  م   خص   

.. اسب ع م    ر انح الن  لش  و ا  ار  )روم   كأ  رش  خص    

  ر انح الأي اس ذص البذ ي و ل ع  و  سح وأ   إىل  

. هبعس  . يفب  )روم   نم      ضذ . ويفبسو  . مع   ا   اب س اب .  ك  م  مع     

   ص ويفببعس وس   يفسبأر   ي ر  ث   م  . ويفزيفس م   نم   ومع   ا   اكبش ه   س     
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   ا ارر  وم ذأ  ه اس        غ    سر  و   ال ث   م  )س ضسب    الب ك  ة ك مت

وس   إن ل  )روم   و ا اس  .. ومل  س ل  م ذأ     ل ظع  د ا  رأ  ا ع     وغ  ئ 

 ال ارح )ل را س  الأي ر  ا    ا ا ي   الشب ر والعس . ل  م  بص ومس ص.

 )روم   وان      . ) ب ب    س  يس  ل إض ه  ال ا ع   و    خص ب 

 مزز يشبع سرامش رائ  يه ه  ئ  أ  و  ن ئ أ . يأ. )د ل ة و

وم  الشخص  ت الب  د س ) ب ب   يس  ر  السرامش  خص   ال ارح )ل را س  

ه س  سم   إىل ا ش رس  و ال  رو ل  بع إ   . وأ ش ا يف  البسيف     سر و   

البص ا ي ويف  وسبأ  ميجع    م ت انبأ  وال ال  ل ابأ  م ن ئ ا  ن  

  ص رو  الب ار   والبر    ا  ب   إىل انبأ .و 

كع  س سيفح ال ارح )ل را س .. وكع اص ه اص وم ا  ص ابذص حن  الص حل الع   

  ا رت مسيفس  )ه و   . وإ ا ك .  س او ا يأ ص  س ا وس ل و س اواز ا ي يه 

  ا ا اه إن  . ساهعص ل  لر ك .  ب ال  ذن ون م   اللص   )د ل ة و  )روم   

و   ك أ  ا ا  وي لب لش إ  و  رو  ابب  وال ئ   ي س أ  الب ا  ش ل الس  يف  إىل 

 ابأ   م  منأئ  يفع  ه ص ا م  وا م . وال ال .

وإ ا كس      ل ر ويص م  ا       ن  ضع  ل  خص بص ن ا    ي دع سيف  

اص ه   إ        يفعنش يعسا  مؤم  ومج ن ل شبأ  وال   رو إن  . رأا البص ا يفعس 

 وا ع    لشخص   ال ارح مج ص مجع غ   م  يرت البش .

ه بأا ك . م  ي     كشخص  ت وا ع  و وكأ  را  ) ب ب   رأ  الشخص  ت

الشخص  ت وي لأات  خص   )ان ضس   الب ك  ة مزدن   إ        م  الن ب  

س    يف     ات   ح رس   ون او وال   : د     س      وخمب ل   س           ولب

. وكأا  خص   )م ك ش    الب رش ل )د ل ة كج   الزر  وانح ي ب ا   

ل  ة م د س  ل  ص س  ) رث  ي ور  ورش  ا ا   إض ه  إيساو   م  ) ب ب  

. ومب اص يفشع  )روم    كج  د  ي   وس  يف  ولبس   ن اع ا معس  انح كأ  يفع هص 

 رو  .   را  مبأللئ   ل ا   س    س  ب  وي ة  ل ص.ا ش رس  و ال  
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 : لغت املسرحيت
 

 يأاث  يص ا بأ ثز ا ثزز يثه لرث  الشثع  ا  اثع         ل ثس  دث س ) ب ثب     

ولر  السج  كأ  رث  ل كثع م ث س  اص ال اد سيفث ... ويفبث س الشثع  ا  اثع يفشثبع ث جثش          

  ح ا   .س ار ا   س   رأ  ي سأ  يفشبع السج  الج

رثثث  الشثثثع  غثثث  ا   ثث   ات الب  و ثثثع ا أثثثس ال  مب ثثث  ل الشثثثع    3والشثثع  ا  اثثثع 

اعجن  زي ويف د  ال  ع ل  يف وص وا بش ر  ل ا  ث س   اعجن  زيفث  ل ال ث . ال ث س      

 وشثثث  ل شثثث و  والب اثثثح ا  ثثث سش )ك يف ثثثب ه  مثثث رل    

(1564- 1593.  

ه    لر الشع  الأي ن يفعبأس وا    ون   ه ث  وإ ث      4 م  الشع  ان 

يفعبأس و    س س ا م ات يسن  م  ال  ه   وو   اعيف    يسن  م  ال ا.. و ثس ايبسوثص   

   ل ال  . ال  ي  وش .1695 – 1621) الش و  ال    ش )نه  به  

 كجثث  مال مثث  ل لرثث  انثث ار مثث    وااثثبخسا  الشثثع  ا  اثثع ل كب يثث  ا  ثث س   رثث  

الشع  الع وضش ا     ور     ئ إىل ال رث  ال  م ث  غث    ثص يف ث ش و ث  لرث  ا  ث س           

 رهع  و  ا .

كأثث  ل م ثث س  اص  –ل رثثأ  ا  ثث س     كأثث  يفالسثثغ ال ثث رو ااثثبخسا  ) ب ثثب    

لثثث  يشثثثبع واضثثثض وي لثثثأات ل    يفثثث  ا س سيفثثثح ا ن    5)الثثثسوي ة  -ا  ثثث  

 ل خبب  ي    لر انسيفح  و ل خبب  مش سا  يع سص.

 مثثث  ااثثثبخسامص ل سجثثث  ه ثثثش ا شثثث رس ال ب ر ثثث  وا س سيفثثثح الثثثب اثثثأاش و ثثث  ل ثثث .        

الشخصث  ت الج   يفث  وا  ثع مسزلث  ل ال ث   اندبأث وش.. ي سأث  جنثس ااثبخسا  الشثثع           

تبأثث . ورثثأا ن ا  اثثع يشثثبع لبثث  و كجثث      ثث  مثث  الشخصثث  ت  ات ا  ثث   العثث لش ل ا  

ميسث   . جنثثس رثثأ  الشخصثث  ت  يف ثث   ابشثسخ السجثث  ل يعثثي ا شثث رس وا  ا ثث  ولبثث  ل   

 سسوس ض   .
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 .215ا ع  معذ  ا صن ش ت ل ال ر  وا سئ مث - 
4

 .213  س ا صسر مث - 
5

 م ن   ع ي مب . م  ي به ي ا. واسس و  ه   واسس . - 
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ل     الع مل ا أا وي ل أ ث س   مث   ثالن وثسس مث  الصث ر        ول س ايس  ) ب ب  

الشثثع يف  ل ثث  ادس وا سثثال  والثث ر  السثثأيف   ي لشثث  سبثث  ل شثثع  ا شثث رس  و ال ثث رو  .     

ال سر ا  ن  و   ا   ا سساخ لببذ وا ل ان ا   و  ا ث   ث   الشخصث  ت    ان   

 وإراساا  .

ويفبأثث  جنثثث   ا  ثثث س   ل انببثثث  السرام ثث  الب ثثث ن  ال اضثثثش  ا ببأ ثثث .. ه ثثث س   

 )روم ثث  رسث ر اث   سببثث  سرام ث   ا اث   واسثثس  ن اث ار  رثثش  صث  انثح يثثه ال بث          

  ر  هس   و ل ث . ويفزيفثس مث  جن س ث   يف ث   الشثع        س اسث   م اين  مب )د ل ة وال ب   

 الرس ئش ا بأل .. دسب   إىل دسح م  البس   السرامش ل شخص  ت.

 ثانيًا: باكجري.. والهص املرتجم

 )روم   ود ل ة يفبسو واضش    . الأي سه  ا اب   ي كج  إىل ا    م  س   

اأاص اب ض يف  م  اعجن  ز م  م  اعجن  زيف  إىل الع ي   ر  م  ا    يص  سس  ا 

يف  س  . ال ر  الع ي   و دز  و   . ا ب وح م  اابذس م  هس . الشع  الع  ش 

ك لشع  ا  اع والشع  ان . ويفبسو  يف     . ا اب   اعجن  زي   أ يفبب ر   م   

االم أ  مب سر  ال ر  انجن  زيف  سو. غ ر  م  ال ر ت ي ابخسا  الشع  ا  اع ل 

س ل  م  البعذ ا  -كأ  يفع  لس  –البب رش راه ص  رأاا. ب ي  ا   س  و غ  ك

وسسم  يف     . الع ي   غ    سر  و   ااب ع ئ رأا السأض م  ه  الشع   ه س 

ا اب   اعجن  زي م ض و بص الع أ   وة ولبص الب   ع م   أ. الع ي  و و  ش  و 

  انجن  زيف  انسيفج  ل وص  ) ب ب  . اس ا   . ال ر  الع ي   رش   س  م  ال ر

ورش لر  س  ر  وث  ه  متبس دأورر  ل  وأ   الب ريفخ. كأ    ش  . ال ر  

اعجن  زيف  مل اب  لر   سائ وهس . إىل م   بع ال  . ال اي  وش  ا  السي. و     مل 

اب أس   يف    حن  ا سائ وال س . إن يعس كب ي ت )د   ي اش ا   

  ومع م يفص.. وسب  ل ا ر ال    ك . اأث  ال ر  1400 -1345) 

ال       مب  ساا   وا ك ب ا   ال ر يف  العسيفس  وسب     ط  ا ل ب   ا سي   م  أس  

. يع إ. رس ر م  1066و     وسسم  و عة ي يفن     حتة    الرزو الس رم  سي ل  و   
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اي   ل ا سئ اعجن  زي مسأ من   ال  . ال اي  وش  يف  ن يبأث  ال ر  الع ي   و س

 ا  السي م   الن ان  ر  الع ي   اعاالم   ا  سل   .

إ . ه لأي  ث ر ا اب   ي كج  رمح  اهلل و  ص غ اص و   و ي بص واع ص ل إثب ت 

  . الع ي   رش لر  س  ر  وث  ه    سر  و   ااب ع ئ ا سيفس وانسيفح.

ح وم  د  ح     هإ. الش ارس اسلع  . ي كج  ك . مبأث ا  ي لش و  رأا م  د  

والب اح ا   سش ) ب ب     م  إ ا  سركس   . ا اب   ي كج  ومسأ  لر ال  ة  س 

 ك .   و ا  وك اب   م  س     أ س   ل يس    خص بص ا سي  .

اعجن  زي  وميبسس  ال  ن  يف     . ي كج  و س س ع ل حتس واضض م   اب   

ل جبة لص وبس هب اص و ع اص     الع ي  .. هبأ   يص كألر  س س ع ل حتس م  

 روم   ود ل ة ااص غ   و   و ي بص وإوال  لشأ   و هأ س  و   ا    م  س   

يأواا. الشع  ا  اع ا خب    ورمب   ون م   ل ا ريفخ الشع  الع يش. إ  مل يف ب ص إىل 

  رمح   اهللو ون 2007 -1923ن الش و     ار ا الئب  )  لر  سس م  مع م يفص

  رمحص اهللو الأي او ا م اس  ل  سس 1964 -1926الش و  يسر   ك  ال   ئ )

ي يف س  اناب   ي كج  لأا السأض م  الشع  يف  ن اناب   ي كج  ل  6م  ناص

  5م سم  ا  بص ل أ  س   )مث

ب ئ ر  مزيفر م  السع  ا  اع ا سن   والسع  الأي ا ا  ل رأا الب"

والسع  ان و ه   م اع م  ال  ه  و ور  مسن   ن    يص يه ال ن ر. ه لب ة 

رس  ل س وسس  وإ   ال سس  رش ا أ   الب م  ا عس  الب  س ا بر   ي به  و 

 ثالث   و  كج  سو.  . يف   ال  رو إن وسس    يفب  ".

 -ل م  س   ور  الأي يفع و –ي ل ا ريفخ ال ر  الع ي   ول      ا اب   اعجن  ز

 اب      مص ك ل وه  ر )ر  م ب . دح   كأ  هعع    و. م  يرت

ال ر  الع ي   ل د مع  ر ره رس ل  لر ال  ةو والأي كبح كج ا  و  ال ر  الع ي   
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ذنسس رريفبص ل شع  ان  وميسض ال يف س  لع ش  محس ي كج .. سب يف  م  س   سي   م   ر     ا ع  ايفس ان شو " ال   ئ - 

 وب  " م سن ايف ة او اليف .
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 مص ن ا    إىل ل دس لر    7و ساي   مسأ العص  ا  ر ش وسب  العص  ا أ  كش

 م ب   ال ر  الع ي   ن م  س ح وأ    الب ررنش ون م  س ح ث ارر  و ص يب  .

ورمب  ك . م   اب ئ م  سه  ا اب   ي كج  إىل ا    رأا العأع ا   سش 

ال ب   ا ا ا   الب اع     ا   س   ا بأج   ل ا  اد   يه م   مش انح 

ض   الش ئب  ل س ل ابأعس  الع يش هش ح ولب  ل كج  والب ار  . ورش م  ا  ا

 م  اتبأع ت اع       ا    .

وحن   بشسخ و  السع  ا  اع وه  البب ي  ا   س   ن يف  اس  اع  ر  إىل  سس 

وأ ل   ا سئ اعجن  زي ل وص  الس    اعجن  زيف  ورائسا  م  رواس رأا الشع و  ن 

 .ور  )ك يف ب ه  م رل  

 ش  إىل  لر لبج  الشبص يه انثسه ل ريف س  الشع  ا  اع وه  ال    ا سي  . 

ون   ببعس رس  إ ال     . يفب . ي كج  ور  و   م  وس السراا  ا  مع   لسراا  

ال ر  اعجن  زيف  و ساي    س اع ا و  كجح و    سئ )م رل   وريف ساص ل كب ي  

  ا    ا   .. ل أ س الن يف   م   )ول     ب ب   وغ   ا   س   ي لشع  ا  اع لر

م  مع م يفص ل اابخسا  رأا الس   م  الشع  كأا  ئ  مجع وره   ل كب ي  

 ا   س   وي لأات ال اد سيف  مس  .

وكأ  ودس )م رل   ض لبص ل ا سئ البالا بش: اعغ يف ش وال وم  ش.. كألر 

   و سئ )م رل   و) ب ب   ا   سش و   ودص ودس ي كج  ض لبص ل  سئ وص  الس 

 ا ص م.

وكأ    ع )م رل   وا د  م  ا سئ البالا بش ور  مل يفزن ل م  وس السراا  

ا  مع   ل ك م يفسز كألر هعع ي كج  م  ا سئ اعجن  زي هس ع م  مس يعص 

 ص يف .الج   وا د  إسس  روائعص ا   س   ور  مل يفزن   لب   ل ا  مع  ا 

و ب ص مب رل   يف    الأي اابخس  الشع  ا  اع ل م  س  اص ك ائس مبس  ل رأا 

ال  .. كألر ك . ا اب   ي كج  رائسا  مبسو   ل كب ي  الشع  ا  اع وسسم  
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. وس ل  البشسي م  الأات لس  )م رل     ار   يف    د    روم   ود ل ةا د  م  س   

 واضش  لس  ي كج .

ولئ  اب ص  روم   ود ل ةا اب   ي كج  ه  ال    ل رائع   ب ب   ل س  د س

إىل ا  ب   غ   م  ا   ه وخن  ي لأك  ال    الب  سم   إىل ا     

ه  عع ي كج  ر   ون م    سا  الر ا و يعس ا.  1899معسل  اناب   جن ح سساس و   

 ا مع اعجن  زي  ع ا  م اال . ا     إىل الع ي    ع ا  م اال  كأ  رش ل

  1936  السكب ر ةأس وس  ش )لألاب  1993ورس ر ا    مبأ    ظ  ت و   

 اب   ال ر  اعجن  زيف  و ساي  و ورش م   ه ع الس خ ا    . ه س س     يأا  ئ 

و أش مس ذش وسجب   مب سم  واه  . والسكب ر وس  ش ر   سس  ا اأ  و   ال    ل 

الع يش الأي ا د  العسيفس م  م  س  ت  ب ب  كأ  ا د  العسيفس م  ا ث ر  ال   

  1667)  ال  سو  ا    سا سي   انجن  زيف  م  ضأس   م شأ  

  .1674 – 1608) لألسيفح الش و  )د . م ب .  

 ا. الش و     ع من وانسيفح يفن ن وأ  ا د  روائ  ) ب ب   م  ضأس   

  الأي ا د   ر  1994 – 1919  وكأا ا سيفح د ا إي ار   د ا )1949 -1877)

 . 8م  س  ت  ب ب  ال اد سيف 

ل ا سئ الع يش وااب   م    ع ا  و ج ا  هسذس  روم   ود ل ة م   ث  م  س   

مسار  ل كج  م  ا وأ ن ا سي   مس   و   اب ع ا ج ن ن انص   ص س  السكب ر 

 .  م  الش و  يسر   ك  1947)  م ت    س ا  ا   1990 – 1915يفس و ض )ل 

م    لص )روم    خم  ب   )د ل ة   ا ا ش  وا    نال   ئ ه س ااب    ل  ص ساص 

 ل مش س الش ه :
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  و ي   و س  ل  م  سراا ت   سيف : ي وت: ا ؤا   الع ي   ا ع  د ا اي ار   د او ول    ب ب  ا آاش الب  - 

 وضأة ا   س  ت: ر م ةو ا  ر ل و ون ع وم كبة. 2000ل سراا ت والسش  النبع  الج     
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 سو رت هأ  ا ر ي ل    

 سو رت   ع إ ص الب بع

 و . الأي ن  ل س الصب  .

    ا اب   ي كج  يف د  يسبي ا سيفح  د ل ةروم   وول ا  بص    س   

ا بأب  م   سرااص الشع يف  وي    الب اح السش يف  الع را ا  ر  ل ه  البب ي  

 ا   س  .

كأ  د  ت ال    حتأع يصأ ت الش و  ا بس  ل ه  الشع  ا  اع الأي ك . 

سو ه س د  ت كأ  يف  ن ي كج  رائسا  م  رواس  ل ا سئ الع يش إ. مل يفب   ون ال وا

 .9"يأون  بع ل شع  ان  يع رش الشع  ان     صال   ئ "

ل س وض  ا سيفح ي كج     ص ل رأا العأع ا   سش ا  د  كش و  وك اح 

م  سش هأيس  ل  لر ومت ز. ول س     الع ي  و ورش من او  ينب عب  و ل ا    

م  ال ر  اعجن  زيف  كأيس  م  يفب .  رأ  البش   ا سي   الشب ب يف  و  ع  ص م  

 الس عو وإ ر لب  رر   و ا أع   وكأ    كببة  ا ا   ي لع ي  .

ورس ر م  سات ووب رات و ي  ت  ع  م اع ن ميب  ا  ب   ي أ  اِن  ه   ال  ئ   

ورأ  ا  ع   ال أ  إن و   يفس  سيفح مبس  ن يف ع سسب  ون سرايف  ي لشع  وه  البب ي  

  س   و  ك اح الس  ا ؤل     ص. إ  مل يف   اناب   ي كج  وسس س  له   الس  ا 

ولبسص ك . سائأ   إم    ئ ا  ة     ل     الع ي   ه خب ر م  ر      و دع.. وإم  

 غ ام   م ر ا  يفر م ل  وأ     ل سب ش مس   الآللئ والسرر. 
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 ا ع  م  ل  ا اب   ايفس ان ش الب اب ة إل    اع  ر . - 
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 الهسخة اليت اعتمدها باكجري يف الرتمجة

ل س اوبأس ي كج  ل ا  بص ل أ  س   كأ  يفش  ل م سمبص و     خ  

ل نب و  والسش  مل يفش  إىل ا ريفخ  ب وب    م سر  و  سار )م كأ ال.  

و ش ر . كأ   . ا  سم  ل س خ  الع ي   مل حتسس رش ا     ا ريفخ كب يب  و إن  . 

 -اع س د س  ال ش ر و  ك   -ص الس خ  الب يه  يفسيفس  م سر  و  مببب  م

 .1977يب ريفخ  2562ي    إيفسا  

و س اوبأسُت ل   ا اش ل سصه ا ؤل  وا  د  و    بع  )ل جنأ  ز  

. ورمب   و حت    ا اب   )د . إجن  سيف   1965) 

ا  ط يعي  بع رأا ان بالا يه النبعبه ابب   ل ود س ا بالا رس   و رس ر ل 

  6ا ي  ت الشع يف  الب مل يفأت ا  د  و   ا  ب  و ور  الأي يفأك  ل ا  سم  )مث

ي  مع ومل  اص ا اص ه   رن ل ص إن ل م ضعه  و ثالث  م اض   ب ة و     ا  س  "

 ل  م كس   وم  دنس ال  رو م   ج  ل رأ  ال    ه   كألر ل ا مع".

  ل رأ  ا   س   يف  س   إىل البأك        ا ررن   ل وم أل  البب ي  السج يف

كب ي  ا   س   انجن  زيف  ل  لر العص و ورمب  ل وص ر نس  و ا  س يأ. 

كأ  ر  س ن مع م يفص م  كب ئ ا   س   يف و.  . يفبشسخ و    ال     ) ب ب  

سيفح و  ال ر  الب  ع ا  و . يفبشسخ غ ر   ج ا . و س اب ة اع  ر  إىل  لر وسس ان

 م  س بص رأ . كبح ي   ) ب ب  

ول س ا  س ا اب   ي كج  مب  ودس  ل الس  ا ؤل و إن  . رأ  ان باله ت ل 

ال     س سهعبرت إىل م ادع  الس  ا  د  ل سكب ر ةأس وس  ش ي وبب ر  م دع   

م   ل  ظص   ك سمي    مل يفع  ي ل    ه ض يع يبش    الس  و    الر مي

 ووب رااص.
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 ثالجًا: بعض الفروقات بني الهص املؤلف والهص املرتجم

دنس الب سح ه و    يه الس  ا ؤل  والس  وا  د و ال   ع مس   د ر يف   ومث  وثسا   

 لثر يفعثث س ل  كجث  العثث  إىل ا ثثبالا  بعث ت الثثس  اعجن  ثزي ل أ ثث س   ون رنثثع     

   الثسرامش ل أ ث س   ن مث  س ثح انببث  السرام ث        ي ن ار يه الشخص  ت ون ي ل ث  

 واب ي  ا سساخو ون م  س ح ا ع  ش وا هب رو ون م  س ح يس   الشخص  ت.

م  يفؤ أ و ث  الثس  ا  دث  ل اع ث ر العث    ث وا  وث  ا  ث  مععث  الب د  ث ت           

  دث س   والب يف صس ي   ا ثر الب د  ث ت واعر ث سات ا    stage directionsا   س   

ل الثثثس  ا  ثثث سشو وا عس ثثث  ي ن كثثثث ت وال   ثثث ت وال ثثثبس ت واعميثثث  ات ال ثثثث وريف        

ال ادثثح و ثث  ا أجثثع الب  ثثس ي ثث  ل ثث ورات ومثثسل نت هس ثث  خمب  ثث  ل يسثث   ا  ثث س          

 وإ  اد   و    شب  ا    .

وان بالا ا  ر ي ا    ر      الس  ا  د  م   صه  عب ثس    أث  اا اث  .    

ال صع ا ون مث  ا  ث س   و)ي ولث ز  ال صثع      Prologueا   س  .. رأ  )ي ول ز   ل

ال صثث ه ا ون والجثث  ش ه ثثض.    ) ب ثثب    الجثث  ش مثث  ا  ثث س  و والثثأي ا ثثب  ي أثث       

ورأا. السص . م د سا. ل ا    الثسكب ر ةأثس وسث  ش. ولث س لثسيفس  مث  يف ضثض لسث          

سصثثه مثث  مل يفب  ثث  غثث  م دثث سيف   مثثال  ل   ثث وا ا اثثب   يثث كج  وثث  ا  ثث  رثثأيف  ال

 الس خ  اعجن  زيف  الب اوبأسر .

و)ال ولثثث ز  يفعثثثرت ا  سمثثث  الثثثب ا ثثثب بض ي ثثث  ا  ثثث س  . ورثثث  ابس ثثثر ل البب يثثث     

ا  ثث س   ايبسوثثص  ثثسم   اعغ يفثث  ل كب يثث ا   ا  ثث س   ال سميثث  مسثثأ )إيف ثثب              

Aeschylus (525- 456   و)اثث ه ك  س   . Sophoclese (496- 406    ثثث   . 

   ب    ث ر  كب ئ ا     ل العص ر الالس  .

ويف سا )ال ول ز   و ا  سم  غ لبث   إىل ا خث   هبث   ا  ث س   ل أشث رس  و ال ث رو       

 و  chorusيشثثبع مثث دز دثثسا . وغ لبثث   مثث  يف ثثس  )ال ولثث ز  اأ وثث  ا ثثأ  )البثث ر     

 ثثس اعغ يفثث و اابثث  ل وصثث  الس  ثث  ثثث  ل    ا   ثث  ورثث   يف ثث   ا   ثثس كالاثث بش مسثثأ و   

وصثث ر نس ثث  مثث   ثثالن وثثسس مثث  ا  ثثخ م ورمبثث   ثثخ  واسثثس كأثث  رثث  انثث ن ل        

  الب م سيف  يعسث ا.  Oliver Godsmith (1736-1774م  س   ) ول    د لس ح  

 . و ثس ااثبخس  رثأا الببس ثر     She Stoops to Conquer (1773 مت بسة هبأبسثة 
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لعشث يف  الشث و  والب اثح ا  ث سش والس  ثس ا سيثش )اثش. ا . ال ث ت          ا   سش ل ال ث . ا 

T.S.Eliot (1888-1965   اغب  ن ل الب اسرائ    ل م  س بص الشثع يف Murder in 

the Cathedral (1935 .   م   الن )د     م  الس   

ورثثش  ثثبع   sonnetو اثث  )ال ولثث ز  ا ون والجثث  ش ل مثث ر  ال صثث س  )ال ثث   ب    

  ثثب ن ال صثث س  س ثثع و ثث  ا سئ اعجن  ثثزي مثث  ا سئ اعيفنثث لش ل وصثث  الس  ثث   مثث  

 ا وروي  .

و س اابخسمص العسيفس م   ع ا   لر العصث  وسبث  العصث  انثسيفح. ورثأا الشثبع       

مثث  ال صثث س  يفببثث . غ لبثث   مثث   ريعثث  وشثث  ي بثث   مثث  الشثثع  ا   ثث  ولثثص  واا ثثص الشثثع يف        

سصه مل ا أ أ  الس ثخ  اعجن  زيفث  الثب اوبأثسر      ا  م . و غ ح الع   . رأيف  ال

ا اب   ي كج  ل ا  بص. إ  ل  ك    م د سيف  ن ث   لأث  ا  دث  ي  ث   ثع يف       

 ات وثثث وض و واا. و  ه ثثث  ورثثث  ا  ثثث  يبثثثع  ثثث ر الشثثثع  وا ع الاثثثص يثثثع رثثث   سثثثس  مثثث ا     

 الع وض وال  ه   ل الشع  العأ سي.

ردعة إىل ا    الثسكب ر ةأثس وسث  ش الثب اوبأثس      و   ك . ا م  كألر ه س 

 اثثثب    G.B.Evansه  ثثث    ثثثخ  ل أ ثثث س   س   ثثث  و ثثثس  لثثث  )ز. يالكأثثث ر إيف ثثث  ز  

 The New Cambridgeا سئ اعجن  زي جب معث  ر رهث رس والثب  شث ت ل ا  ث  :      

Shakespeare 1984 /1988. 

لسصثثثه ي لشثثثع  العأثثث سي   غثثث   . الثثثسكب ر وسثثث  ش مل يفب  ثثثس ل ا  بثثثص لثثثأيف  ا   

 ا     وإ   مزز ي سص ويه الشع  ا  اع.

ول ثثس ودثثست مثث  ا   ثثس اعا ثث . يثثس  )ال ولثث ز  ا ون و)ال ولثث ز  الجثث  ش   ثث           

 ا    ا اب   ي كج  مس أ  ناببأ ن ال  ئس :

 ل ي س  ه و   ان س   )س ح ا ش س  

 و ئ ب . يفزيفس أ  ك   اببسو

  س  س ا  ضش ال د   اصش  وسسرأ 

 ه   خ سُ   رع الب س   يفسي الش ه  

 لب  م   مالئ ا صأه ال وس  

 رن ز ل س ر مب  .
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 اعبس لأ  ا هالر

 واأيف  أ   ا اط رالر

 هب اري ل ا رض مب ا أ  س س ا ي  !

 ول  ا  ص ر رأي ال  و  ه   ا    

  ص  سح  ي  ر ان يف مس  ا  ت

 ص ا   مأا   ا يس  و زا     خ مل اسهس

 هإ ا  مر ب  وم خ ا ساس  

 ه   ا  ع ض م  ه اب  م   صبس .

 م  )ال ول ز  الج  ش والأي ر  ا    و   م ر  ال ص س  )ال ث   ب   والثأي يفثأاش    

والأي  عب س   ثص يف ث ض    -ل م سم  ال صع الج  ش كأ  ل الس خ  الب اوبأس  ر 

لثثب اوبأثثسر  الثثسكب ر وسثث  ش وا   ثث  ه ثثأاش    ه ثث  ل الس ثثخ  ا  - . يفبثث . كثثألر 

 . ون  ثث   159 -144ااثثببأ ن  ل أشثث س ا ثث مس مثث  ال صثثع ا ون )ا اثثن  ا  ثث     

ضثث ور  مسن  ثث   و هس ثث  ل  . يفبثث . كثثألر ك  ثثص يفبشثثسخ وثث  مثث ض ا ب ثث  ووال ثث      

 ي  –. ورثثث  ل ال ا ثثث  )ي ولثثث ز  )روم ثثث  ود ل ثثثة سثثثح دسيفثثثس  ابسشثثثأ يثثثه  الثثثبن ه  

يفثثث رس الثثثسكب ر   - ي   متثثث  –    ثثثح مثثث   . يفبثثث . )اي  ثثث ز     -سمثثث م 

اب ثثأ  سثثسيفح   157-144ال ثثن ر   مثث  ا  بثثص  . ط  257وسثث  ش ل رثث مو الصثث ش  ) 

ا   ثث و ورثثش وثث س  مثث  اعبثث  يسايفثث  ل  صثثع الجثث  شو ولبسثثص مثث  ا ه ثثع لسثث   .  عب رثث      

الاث ب   ا سيفثس و ودنثسر يسث  إيفث اس       ب م   ل  صع ا ونو كأث  رث  انث ن ل الثسرام  الب    

و   رأا انسيفح: "ل س م  ال  ع اكبشث ا اثبح ااثبخسا  ا   ث       10اع    د    .

ل رثثثأا ا  ضثثث و ه ثثثش ن ا ثثث    ثثث ئ   مي ثثثش  ثثثسخ ا  ثثث س   إىل ا مثثث  و يثثثع حتبثثثش    

وس ثثح مثث   ع هثثص اثث      و مثث  اثث ا يف صثثض وسثثص ا شثث س البثث لشو ورثثش حتبثثش  لثثر سو.      

وا ا يفالسغ ال  رو  . ال ثن ر ا ريعث  وشث  اشثبع اث   ا        را    ي  ش و "إض ه   ي ا

يفثأاش يصث ر  ال صث س      -كأث    ث     –ص ورث    ب ب يف  مجع سسيفح ا   ث  ل البسايفث   

)ال ثث   بص  ورثثش مثث  الشثثع  ا   ثث  غثث   . ا  دثث  الثثسكب ر وسثث  ش  ثث ا  مثث     ثثث              
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و   س ا س اع  ر  إل ص نس    وسس انسيفح و   وأ ن   والم  و سيفح و  و  1784 – 1709السكب ر م م يفع د    . ) - 

  ب ب  ا   س  .
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ا. و  ه ثث  ا ثث بص س يفثث  البعثثب  يشثثبع  يف  ثثص ي لشثثع  ا  اثثع سبثث  ن يف  ثثس    ثثص يثثأوا 

لثث     ثث  ا  ثثة ي  ثث  يثث كج      -ورثثأا مثث  س ثث  العثث    -اثث س. كأثث    سثث   عب ثثس  

ل دس  ر  م او ث  م  ث   كأث   ريفثس لث   . ابث . كثألر. ون يفع ثح ا  ث  وسث  ش يثأ.            

يف ثثسم    ثثع ا  م اثثال  ه ثثس  يثثس  ل ا  ب ثث  و دثث س. وااثثببأ ن  ل   ئثثس  رسثث   يف ثث   ن            

ا شثث س ا ثث مس مثث  ال صثثع    إن  .  ثث رس الثثس  كأثث  ا  ثثص الثثسكب ر وسثث  ش ط  يف ثثعس

 ص159 – 144ا ون: ا ان  

 ا . يف  ُس ا ل  الش   ا  س  ل ه اش ا  ت

 ُ  ه   ل ك   لبش يف ثص!وانُح  ار الش ُئ يف ر

  م  ا أ    الب ك . ابح يفئ  م  مسوسر 

 يع ك س  . مي ت ل اب    

     إ.   ر ة جب ل ة ال ر   ه   اعس  

 ه  . روم    س غسا مب   ومعش     مع   

 هبالرأ  اش اص  يف ت ا أ ن وهبسبص!

 لبسص نيس  . يفشب  إىل يسة ا و سي م  يفع   ص انب ح

 رر ح! 11وكأا و      . ُاخّ   س    ع  انح م    أ

 لبسص  يف    وسو ل و  . الع    

 ا مي .ولأا ه  س ي  سرأ  . ذن   

 وكأار ه ش و   وأ   غ ام  

 ن ا بن   ل    و      ا سيفس يأي و ة  و مب .

 لب  مشب ئ الر ا  يف  ئ ال   

 والسر  ذنس  كش يف  ئ ال ا   

 هإ ا ال   ُ  س    

  أية مبع  ن ال ع س  م  او ار  م  مع ئ.

 

                                      
11

 368الش  :  ع    ص م : سسيفس  و    يفص س ي   ال أر وا أ  ال س ر . )ا سذس ل ال ر  وانوال    م  
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إىل    ل سسيفح )مش  . 20ال ن  ر   ) ا ش س ا ون: –ل ال صع ا ون 

هأب  س ريُة ال د ن ه أ    و   الس    و   ض )د دن ري  ك  ة ال   : 

 .ي را  

 ي سأ  ال ن   ااص ل الس خ  انجن  زيف  الب اوبأس  ر  يف  ن 

.. when l have fought with the men, l will be  
Civil with the maids; l will cut off their heads. 

اعرت لن    و م أئو ي سأ  ا     ا اب   ي كج  يب أ  "  اش"  وك أ  

 ".ه أك . م أي   م  الس   ويألر اب . ال    "

 وي لع س  إىل ا    السكب ر وس  ش جنس   س ا د  ال ن  و   السش  الب لش:

 هبعس  .  س رئ ال د ن اأك . م أي   

 م  العأار  و  ن  رروا  .

مبعس  "  اش"  س ورست   ر مو الص ش   . ك أ  غ   . وس  ش يف    ل

ل إسس   بع ت ا   س  . ويألر يف ب    ا عس  الأي ا د  مسص ا اب   ي كج . 

ل   خ      يفعنش ل عب ر  معس  ال خ يف   و الب ب   إن  . اابخسا  ك أ  

 ع ويفب   م  ه  ب    ا عس   يف   . ورمب  ك . اابخسا   ا  ئ ال خ يف  رس   

 البع مع م  الس    ل وم  م     ب لش ك أا.

  م  10ول   س ا ب . م  ان ار يه )مشش .  و)د دن ري  ول م ش  )

الس خ  ا     لألاب   ي كج  يفبذ وا ا  د  ا    مخ    ان       ابس  

   21 سيفح )د دن ري  ال ن  )

The heads of the maids? 
Sampson : Ay, the heads of the maids, or 

Their maidenheads; take it 
in what sense thou wilt. 

Gregory: They must take it in the sense they feel it. 
Sampson: Me they shall feel while l am able to stand; and it is 
known lam a pretty piece of flesh. 
Gregory: 'T is well thou art not fish, if thou hadst, thou hadst 
been poor John. 
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 يعس رأ  ا ان  يف بأ  انسيفح وا بأ  ا    ا اب   ي كج .

  م  الس خ  4ه  ر  )إجن  سيف   ل ر مو م ش  ) وك أ  

" مبعس   . كأ  ه   وب ر  "انجن  زيف  مبعس  "العأريف " )

 ا أ ض م  الس   ا ش  ال سي ".ال أر 

رأ  ا ان  الب  ورس  ر  يسص   اعجن  زي والب مل يفأِت ي كج  و   ا  ب   

مل يفر     السكب ر وس  ش.. رمب       غ  م د س   مال  ل الس  اعجن  زي الأي 

   ا د  مسص ا اب   ي كج و وواضض      ورست ل الس خ  الب ا     وس  ش. وا  

 و   السش  الب لش:

 ررو  العأار ؟  د دن ري:

  ع  ررو  العأار  ..  و ن    .:

 ادع    وأار  واه   م  رأا م  ا يفس.  

 نيس  . يف  أسص ي  عس  الأي يفشع . يص! د دن ري:

 ا ا يفشع . يش      كسة   سرا  و   ال   او والبع يفع ا     د سي!    .:

 ل ة  ب .. وإن كسة ا سيفس  مم ش . م  س   انغ   ر د دن ري:
 

وم  يسايف  ا ش س ال اي  م  ال صع ا ون رس ر  ريع   ان  مل يفأت ا  د  ي كج  

و    ك ر  رمب       غ  م د س  ل ا مع اعجن  زي الأي ا د  مسص.. و رأ ب   

       حتأع ر يفس  م  ا   س اع  ر  إل   . كأ )روم   ل البس   السرامش لشخص   

ذن ون   quibble و punواابخسامص ل ب ريف     ئ   م   ا  ي   ) ب ب  

 ص.13  ي  ش رك  ل ال    ي  لص طال ن  روم  )م ك ش    إ س   )

Nay, gentle Romeo, we  must have you dance. 

 ص 16 – 14ه س و  ص روم   ي ل  ن طال ن  

Not l, believe me. You have dancing shoes 
With nimble soles: I have a soul of lead 
So stakes me to the ground I cannot move.  
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  اعرت ه أ  اعس ص: ل ة     مم  يف   . روم  ورأ  ا أ   الب اأاش و   ل  . )

  ب  لسيفب   سأيف  مس اب  ل    و  م      ه سي رو  م  رم م ث  ع اشس ش إىل 

ان ك . و س ا د  السكب ر وس  ش رأ  ا ي  ت و   السش  ا رض ومتسعرت م  

 الب لش:

كال.. كال مس   ش   ب  ا ب  .  سأيف  ال     ات السع ن ا     و  م       روم  :

 هسع ش ث  ع مجع    ش.

 كأ ص رم م يف ص رت ي  رض هال  ابن   ان ك !

ي كج و  ي ابح ك .و  وإ ا  ع    إىل رأ  ا ي  ت الب مل ا س ل ا    ا اب  

ا  ابن  إىل  )روم   هإ س  جنس  رأ ب   ل      ا    إىل البس   السرامش لشخص   

سس كب  ي    الع   ل أ  س  . ه أ  ا ي  ت اع    ل وض     ش ا  ن  ه ص 

البآي  و   د  ال  س  والب ذ  ورو  السو ي  وا    الب يفبأب  ي   مسيف  ص 

 س  ل   .)م ك ش    و )ي

ل س مبعج   انح ل إ  ر  ال  سي  )روم   وس ل  البآي  ا   ن   و         

ال    وإن ه ست ا   س   وأ    اندبأ وش واع    ش وي لب لش ه س ) ب ب   

  مبص ا سي   العع أ .. ولبسص انح الأي يفسب  البر    والششس   ل   ش إىل ال ال  

يفعرت ا م  وال ال   )روم   )ه و   . وم     انح لس  وا م . ل ابأ  مسيفس  

 كأ  يف شع   )إجن  سيف   رش  ا ا   سح ال ال  )روم   ويفعرت ان   . و خص   

"Romeo  is essentially peace- loving" 

 ا  ئ الب ريف  ) ب ب   والعسص  الج  ش ل  رأ   رأ  ا ي  ت ابأ  ل اابخسا  

pun  و quibble ل  وأ لص ا   س  . ه ش   كج ا  م  يف بخسم   ) ب ب  الب

.. وربأا يف ب    ا عس  ك لب لش soulو  solesال ن  ا  مس وش  ورست ل عب 

"ه   ل   ع ن       مس اب  ل      م  روم   ه وسص مج    ي لأ   اصس  و  ا    

سو.  .  -   شب  ا    ه أ  ال  ع  وسسم  يف أع   ا ش رس م  ا أجع و  وانب ر"

 يف   ر  م  الس  اعرت ا عس ه.

" ل يسايف  solesوم  ا   ة لال بب    . ) ب ب    س اابخسا    س ال  غ "

ا ش س ا ون: ا ان   -ال صع ا ونط Julius Caesar )يف ل      ص  م  س   



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 186

  بين النص الوؤلف والنص الوترجنبين النص الوؤلف والنص الوترجن  روهيو وجوليت هسرحية( ( باكثير وشكسبيرباكثير وشكسبير))         عبداهلل عبدالرحون بكير   د.

  

 م1024 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 

إمال  السع ن  ص وسسم  يفبشسخ  سس ا  ا سه ور  إاب ل ي   س    ص يف بن  19 – 14

 ورش  يف    اعرت إمال  الس    ا  يف  . "amender of bad soles"الب ل   

 -Samuel Johnson (1709و س   أ و  ص السكب ر )م م يفع د    .  

  اابخسامص ا   ط  ا  ئ الب ريف  واهبب  ص ا   يصو واوب   لر م  مع يفح 1784

((demerits  ب ب  سم  م ب ب  ل البب ي . ه   ن ل  Preface to 

Shakespeare (1765 :  إ. اابخسا  الب ريف  وسس  ب ب  ك لس ر ال ب يش   م  معس

ل  س ل  يفببع   م أ  ك  ة ات اه تو إ    ن ة ل  ا  س  إىل   رز الن يف  الأي 

يف  بص سب  ا  عص ل ال سع يبع اأك س. إ. ل      ض ر  و   ا ب   وهبسب   ن 

 .12ا  و 

ص يفش  ا اب   43 -40وغ  يع س م  ا ان  ال  ي   وي لبشسيفس ا ان  ط

" ل رأا ا  ض  ص م  رأ  ا ان  ي  لص 36ي كج  ل مالسعبص ل ر مو الص ش  ط

م  ا مع     ل غ يف  م  الرأ ض م  م  ن م ك ش   ه ضن ر   إىل البص ا ل 

وي لع س  إىل الس  اعجن  زي ل  ال      ح يفب . ا عس  مس اب       ب   "

 ا   س   هإ. ا أ   ا  ن وو   ل  . )م ك ش   :

Tut, dun's the mouse the constable's own word; 
If thou art Dun w'll draw thee from the mire, 
Or, save your reverence, love wherein thou strickest 
Up to the ears. Come we burn daylight, ho. 

الب ورست  مال  ل         م   "dun"ويفبأ  الرأ ض رس  ل اابخسا  ل عص 

 ص39   بع العب ر  ا ش ر إل          )  ك ش    ورش طال ن  روم  سسيفح )

The game was ne'er fair, and l am dun. 

  سسيفح   والعب رات الب ل   ل  مروم  يف    )اجن  سيف   رأ  العب ر  م  سسيفح )

   . ان ع ل  وز روم  مب  معس  : يف  ن ) 37و  36)م ك ش    ل ر مو م شب 
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 - " A quibble is to Shakespeare what luminous vapours to the  traveller; he follows it at all 
adventures; it is sure to lead him out of his way and sure to engulf him in the mire. It has 
some malignant power of his mind, and its fascinations are irresistible"   Preface to 
Shakespeare p.96 
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اعرت ال  . البرت الر م . ورأ  ال  ع  اعرت   "Dun"األ ص و    ل مزاز كئ ح. و

 ال أر  ي ال  . الر م . ورش كألر ا أ   ل شص . ل  لر ال  ة.

جع ال  ئع "اي  ر سئ   خمببأ " ل بس  سسيفجص ي   "dun"ويف بس  )م ك ش    ل ع  

)مجع ال أر  كأ  يف  ن م بو الش   و  . رد ن الش    ا عس ه   غ ا م  

يفب  . ر سئه خمببئه وسس من رسا   ل خ رده و  ال    .. ورمب   يف         

 معب سو. و   إي    اذس ئ   ر سئه وسس ال بي و    .

انص . ل ال ر  الع م   لألر العص  هإ. اعرت  يف     "dun"وإ ا ك  ة ك أ  

رش  "dun in the mire"ا عس  يف ب    إ ا و أس   . وب ر  "انص . ل ال سع" 

اعب    ئ  يفعرت و    اع   . ل مأا  يفبن ح م  يف  وس  و   ا  وز مسص. 

  يف  س د  ا    ك  ص غ ر  سب      ص ل روم  و)م ك ش    رس  يف يفس  . يف  ن  . )

 رأ   انح والر ا  ك لر ر  ل ال سع   د  إىل م  رن صص مس  .

إن  . ا اب   ي كج  ل   وا  ل    رأ  ا ي  ت  س  د س يأ ع بص الج  ب  وسس 

اص هص ل ال    اص ا الع را ي س . البب ي  ا سي   وكب ي  ه  ا     و   ودص 

 ا ص م.

)م ك ش    والب يفببس    الرأ ض ل  ويف د  وس  ش رأ  ا ان  و   ل  .

 ص 84م ش  ط

 ر ا  ! مل يفسبص إن ال أرو كأ  يف  ن الش  ش !

 بش ر مسصسهإ ا كسة مر وا   ل النه ه  ا  

  و )ون مؤا أ   إ ا كسة مر وا   ل انح

 سب      ر. ر   ! إ س   أيفح مش   الس  ر.

  الب مل يفأت اناب   ا نة يعي ا ان ا ش س ا ون -ل ال صع الج  ش

 ص ل الس  ا  د :50ي كج  و   ا  ب  .. ه ش سسيفح )م ك ش    م ش  ط

  23كال ل  يفر ح مرت.  مل  سوص خم ًص  ل ايب  لش. )

 و   ساص ي ا  م  يف    ل ج ئ ال س ؟

ص ويفسب ش ي ل ن  23ي سأ  سسيفح )م ك ش    ل الس  اعجن  زي يفبس  م  ال ن  ط

 ص:59لسش  الب لش طمثص وو   ا29ط

This cannot anger him. 'T would anger him (23) 
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To raise a spirit in his mistress circle, 
Of some strange nature, letting it there stand  
Till she had laid it, and conjured it down; 
That were some spite. My invocation  
Is fair and honest: in his mistress' name 
I conjure only but to raise up him    (29) 

 ص112 – 111و س ا د  السكب ر وس  ش رأ  ا ي  ت و   السش  الب لش طمث

  23ن ميب   . يفر ح  م  رأا ! يع يفر ُح   )

 إ.      س  ُت غ يفب   ل سائ   ا عش   م

 روس   م     أ    و هأ بص ُح رس لَر 

 صِ َهُص ويفس  ل!  لر يفسو  ل    !سب  ا 

  م  اابسو ئش رو  مسيف ش

 ه ي  و  يف  و    ي ا  سب ببص 

  29 رد   .  دع ص يفسبصح  م مش ن  كج !  )

واابأ ارا  ل ش ار يه )م ك ش    و)يس  ل    يف  ن )م ك ش    ل ا    

ص33ي كج  ال ن  ط

  33 يفص ح ا وش  السا؟  )

  38اأوي إىل م  سي. ) روم   و  م  ً و

 إ. رأا ال  يف  ا يف  الع ا   ي س م 

  40 .      و  ص. ر   لسأرح   )

ص ي سأ  رش ل الس خ  39ص سب  ال ن  ط33ورس  يف  ز ي كج  ل ا  بص م  ال ن  ط

 اعجن  زيف :

If love be blind, love cannot hit the mark. (33) 
Now will he sit under a meddlar tree, 
And wish his mistress were that kind of fruit 
As maids call meddlars when they laugh alone. 
O Romeo, that she were ! O that she were  
An open- arse and thou a Poperin pear!   (37) 
Romeo, good night. I'll to my truckle – bed: 
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This field – bed is too cold for me to sleep. 
Come, shall we go?   (40) 

 وا أ   ا ي  ت غ  ا     ل    ي كج  ا     السكب ر وس  ش ربأا:

  34وإ . ه  ذ س م سبس  حتة الشذ  م )

 وميرت الس س  يأ. ُاصبض  معش  بص مث  م 

 مم  اسو    وات ال    ه   الزر  

 روم  ! ل ة سب ببر هُ  الزر  

  38صبض   ة البأج  !    )كش ا

ول ال صع الج  ش  يف    ولب  ل ا ش س ال اي  ا    غ  مببأ   ل ان ار 

  واسب ش ي ل ن  روم  ص م  سسيفح )62  و )م ك ش    ابس  م  ال ن  طروم  يه )

ص 84و  83  ل الس خ  ا     والص ش  ط74   يف   : الص ش  )روم  ص م  سسيفح )78ط

 اعجن  زيف . ل الس خ 

Romeo:  
 Osingle- soled jest, solely singular for the singleness! 
(62) 
Mercutio:  
Come between us, good Benvolio; my wits faints .(63)  
Remeo: Switch and spurs, switch and spurs! Or I'll cry a match . 
(64) 

  روم  ويفسب ش ان ار  سيفح )

Romeo: 
Istrectch it out for that word "broad' which added to the 
"goose", proves thee far and wide a broad goose.   (78) 

 

وإ ا ا بن س   يف    دز ا  م  رأا ان ار ل ا    السكب ر وس  ش.. هإ س  جنس  

 ص 140و   السش  الب لش طمث

  62اخ هب   )يع إ. هب ربر رزيف  و ول س ه يفس  إن  روم  :

ا  ر معس  يف  يس  ل   الب يف .. ه    وس   سرا  و   مب يع  رأ  ال ب ر ت.   م ك ش  :

 ص63ط
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 ص64ادب س وك هض.. اابعأع  ا شبر.. وإن  و سة ا بص ري   ط روم  :

  :78ويفسب ش انسيفح  سيفح )روم    ال ن  )

صر ..  مبشة يف  إ . اأمن   سب  "ال س " هإ ا  ض ب   إىل الن ع ال روم  :

  78مسيف ش   ال    لص  س  واسس  )

  و )م ك ش    و )يس  ل    روم  ول  ات ا ش س ال اي  و ثس   ان ار ا  ري يه )

  وابع ض لبعي ا ل  ظ البأيفئ  م  روم  اس ع )ان ضس   ا أن وأ  يفسل  و   )

  ا     م  و    شب -)م ك ش    و)يس  ل    -)م ك ش    و بع   ود أ 

رس ر  غس   يفبرس  ي   )م ك ش    يفأ  ه    )ان ضس  . رأ  ا غس   مل يفأت ي كج  

و   ا  ب  .. رمب   . ه    م  ا ل  ط الس ي   م  دع ص يفبذ وار .. ورأا اه اض 

ضع    .  م    ال    حتب  و  ص ا  ب   ول  يأا  ئ ه ص م  انشأ  م  يفبذ وا 

 س .. ور  ال     ي ل ر  الع ي   م  سات ولر  يالغ  وي  ..يص ا ل  ظ ال ار

و)م ك ش    ل رأ  ا غس   يفبالوح ي  ل  ظ الب اعرت  كج  م  معس . ول رأا 

 ص م  م  س :88الصسس يف  ن )اجن  سيف   ل ر مو م ش  ط

ه ش اعرت س  ا      بص ي  ر ح   . )م ك ش    رس  يفبالوح مبعس  ل ع  

ش   ال خأ  و س اعرت  يف    ا     غ  اب هع  و     ال    ال س

الب اعرت  كأ  يفبالوح )م ك ش     يف    ي  ع   

ورأ  الب أ   الشخ  ا   .. ولبس   ل  ن    و  و   اعنش معس  ك أ  

 الشخ  ا      و   ول س الب اعرت اعرت ا     ا  مس  و البرش.. هب أ  

م ل  ي ابخسا   ا  ئ  كب ي   س ا  ش إىل ا عس  ا   . واب   .   س   . ) ب ب  

ل  الب ريف  ل  وأ لص ا   س   ور  م  اوب   )م م يفع د    .  م  مع يفح ) ب ب  

 كب ي اص ا   س  .
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ص و   الشبع 143   طمثوي لع س  إىل ا    السكب ر وس  ش ه س د  ت ا    ا غس

 الب لش:

 ا ر ح العذ ا الب ل   

 وا ر ح العذ ا الب ل  

 ونأ   ال أيفأ وسسم  اص  

 لب  رأي ا ر ب  

 و س  م ي   الب  

 اص ح ي ل     و ال  ا

 إوّ سة ومل مي    ة و .

و أ   يأ. )م ك ش    ل س ار  و بع   ودص م  و    شب  ا      س وم  

  ص يفض العب ر  يأ    "  اس  "  و "م مس" )ان ضس   ي

 

ص م    خ  ي كج  ا     .. 95ل الص ش  ط -ا ش س ا ون -ل ال صع الج لح

 يف  ن )ا ب لة : 

 روم   ير ش لر يفعذز  . يف   ر

 يأس   م   . يف  ن ل د ر "  ة لئ  ".

ا ب لة  وك أ  "ير ش" اأاش مس ذأ  مت م   ل ا    الب   الأي يفبسص )

)ل وم    ك  ص م   وسائص م   يس    ا   )م  ب د   .. غ    ص ل الس خ  انجن  زيف  

الب اوبأس  ر و ااببسلة ك أ  "البري" يب أ  "سح" س ح ورست و   السش  الب لش 

 ص:58و  57طال ن يف  

Tybalt: Romeo, the love l bear thee can afford (57) 
No better term than this: thou art a villain. (58) 

 وو   رأا ا ا   اب . ال    )س ح وس  ش  و   الشبع الب لش:

 روم   إ. انح الأي  كسص لر اب ل ة: 

 ن مي ر إن  . يف  ن لر:   ة وغس.

وإ ا   أ   ك أ  "سح" رس  ي ابخسا   ا  ئ ال خ يف   و الب ب  ي وبب ر  . 

ع يفب رص ويفبر صو ه  عس  يف ب     يف    يع ر   كج  )ا ب لة  ن يفب  سب   )ل وم    ي
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و ع   ل الس س   م  إ ا و أس   .  خص   )ا ب لة   كج  ا  را  واعنش   ل  ب ن 

ي سأ   خص   )روم      س انح والب  مض و كج  م ال  ل  ال . يفؤكس  لر 

 ك أ ت )روم    ورس  هع ص و   م  ا    يص )ا ب لة  وسسم    ن لص:

 اع   يف  ا ب لة مب  يف ب ش  .مل 

  ر ارو ودنعع ُرذ  كالمر وسسي حت   !

 م  كسة لئ أ  .. وساو   إ .

   ش ن    لر    رت.

هأا  ئ )ا ب لة  ال     وا بأص.. يع وااب زاا  )ل وم    ي سا اابسرادص 

ل أس ال  وال ب ن يف  ش يعسا   ك  لشخص   )روم    ابب  ل  ال .. يع وا  ش 

     ك   عس  انح ل م اد   الب ار   والبر   .وأ 

يفبش س  ا اب   ي كج  ي     ي  ت  -   يف  ا ش س ا  مس –ل ال صع ال اي  

 ص:158م  الشع  ا  او. ا     ور  ل ا مع اعجن  زي كألر طمث

 إ ا     ال  ح ي ُ  ا ا 

 ود ر و   ال ب   ذُ  الأ  

 -  ال ث ه أ ي ل ش .و ه ش م ا 

د رت  حُّ     الرأ  . -

رأ  ال    اج  ل ال  رو م  اب ة اع  ر  إل ص ل وس  ا    ا اب   ي كج  

 ل  ص ساه ال به ورسا  كأ سمبه )ي ول ز  ل  ص ه ا ون والج  ش.

ل   . ر اه ال ص ساه ورسا  ل الس خ  اعجن  زيف   –و عب س  . ا اب   ي كج  

 د س ا  ب   ي ا. و  ه   كأه ع م  يفب . الشع  العأ سي ا    .  -وبأسر الب ا

مأك يف   يف     . السكب ر ةأس وس  ش     ي  ب   يشع  م اع ول س ي لشع  

 ا  او. ا     كأ  ر  ل ا مع اعجن  زي.

  وخن   إىل ال  ن  . معع  ال  و  ت ا ش ر إل    يه الس  ا ؤل  والس  ا  د

يفع س ل اوب  س   إىل ا بالا  بع ت ا   س   إن م     ر إل    ا  د  ل م ضع  . 

وك . م  النب عش.. يع م  ال ادح ا  ض وش الع س  إىل  ص م      وا   ت 

        ب   ت و أ   وايف س  ل ا ع ه .
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 قراءة لبعض املقاطع املختارة مو الهص املرتجمرابعًا : 

 ا  ض الع أ   ا  ض و   إ. يع و  س  ذنب  ه ل ادح س ص ا  د   رأض ن وسب 

 وال   لص مم   لر يفب .  . و   ي كج  ا اب   ا  ص مم  يع      بن   . و  س 

 لص مم   و.. وان  ا  اع ل سع  وااب ع ي   ويالغب   وي      الع ي   ال ر  ي ص س 

 وال ال  انح هب  : البشسيفس ودص   و ومس   ا   س  و وم ض و ت هب  يأر  وال  

 انح ل ب   وا عزا  ا  اسه  والس ر ال     وهب   ا   س  و م ض    ا   ي وبب رر 

 .ال اد سيف  ا   س   و مل مالمض اص غ ك     وال سر ال     هب   ث  وال ال و

 فكرة احلب والسالم

  ض   ا   س  و هإ ا  مم  ن ر ه ص  . رأ  ال ب   اشبع ال  وس  ا ا ا  

وم  ث  )روم    و)د ل ة  ك  ة ا   س   اؤكس وال   انح ال اد سيف  يه 

الس  يف  ا أا ويف  لب ر العال  و هإ. البعس ال اد سي ا    ل أ  س   ر  ل م  ميب  

 .  ص ص ي اد سيف  انح وال ال  ل م   مص اع    ش الع  . وإ ا ك . ال سر  س 

غ   مسم ر وصش ل الب  يف  يه انب به.. هإ ص  س س    س س  م  ا بح ل 

 الب ار   والبر    و   م ب   اتبأ  اع    ش ك ص ل مسيفس  )ه و   .

هإ ا  معس  السع  ل سسيفح ا م  )إاب ل    يعس س سث  ان بب ن يه  ا اش 

ا     الأي يف سس )م  ب د    و )ك ي  ل ة  جنس  يفبس اح م  ويف ا ش إىل  ن ر  

و   ك  ة  خص   ا م  متجع السع   وال    .  .ا م  وال ال  ل مسيفس  )ه و   

 ه س د  ت الب أ  مع   و      ال  ن  وس م   و   ااببب ئ ا م  وال ال .

وكأ   د س ) ب ب   ل إ ب  ر ال  غ و   العب ر  ه س  يس  ا اب   ي كج  ل 

و وكأ س   م      كبح ل  ا اص ي ل ر  الع ي  و و م   ه  دسيفس ا    رأ  الب أ ت

 ص14م  هس . الشع  انسيفح.. ر  الشع  ا  اع طمث

 وص   ال و   س ئ ال ال 

 وممب رت ال    إ   ورسو  سم   ا  ار

  م  يف أع .؟  ن ه  ع ا يف  رد ن ا ع ا يف  وس ش!

  م  ا بأو. اب  .   ا. س سك  ا  ب ح
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 ه أ  متر   ايف سب  م  و  . الس  ا س  ئ!لب س 

 ل م    ا  هب  رأ  ل ال ائ

 ولب أع        م ك  ا  ب ز

  و لبأو   ا   العأائ!

  م   دع م    ل  و ي  

  ث خ ثالخ س وئ ي  ح مسيفسبس  الع م  

 هعب مت  م    س  ئ   واضن رخ مش رن  

   ل خ وز لب  ل ث  ئ ال   ر ور  ذنأ  . س اي

 والر  الصس  مم  ا كة ل ال ال و

 لبش ذنذزوا ي سب 

 يف     ي   اآك   م  مس  ان س والبر   !

 ه اهلل إ.  دئب  مج    لبب     رواسب   عأ  ل  ال .

 ل سص ا ا . كع لشأ ص.

ه   ا ع ك  ن م  ود    ع  ردع السول  ا  ئ ن و  س غ ا م  )روم     م  

 ع  ه      ا   ل إ  و  رو  انح وا  س  م  يفن ئ   ر وال ال  ولب  م  ود   

الب ار   والبر    وم  دن ح تبأعص ا   وا م .. وم        جنس ل ا    

ا اب   ي كج  م  يفررت و  انا ا ن واناب  ض  ل هب   الص ا  يه انح 

ا  ا ا  ئ  س والب ار   س ح إ. رأ  ا ي  ت ل وض   ال ر  واالم  ال  غ واال

 ص.18 د ست ا ض ض ال ب   طمث

 ن ا ع   ئ   ه س  و أُة وس   كع  ش :

  ب   البري.. ولب  ال    ي غ إ ك ً  ل !

 إي وريش  لر انح ا ع سيو  لر البري ابحو

 يف  رب   يفشرع الس     ع  و

 يف         يفس ي الع   الشسيفس ;

 يف  اضن اي   ل  ع  . يف   ش اا 

  ذ  و يف  دس س   م  رم مول ا 
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 يف  ض    م  س  .و يف  ا  م   ل     

 يف  و  سا  ي رسا و يف   ي  ش 

 ل س ل ان  يشش و يف  ا اي  

 ي  ال  ذن بص العأآ. م  و

 يف  مس م   م س    ه   ا يف  و

  يف   الشش  الأي ل س يأااص.

    الب اعبأع ل س  يس  ا اب   ي كج  ل   ع وأ  ا س ا س وان  ع نت ا  

والص ا  السا  ش الأي يف ب ح ل سا  ص م   الن اأع ا ب  سات )روم    ل   س 

 وا بس    ت م  الص ر ا   ل   الب يف  ل  ويف     ل رأ  ا ي  ت.

الب )روم    ويس س ال سر  اعيساو   يف د  لس  ا اب   ي كج  رأ   و سزا. 

   الأي يسا ا  ا وا ز  يف  ن  و  ص مم  يف ا  ل يفبسيف   ل  يفبص ومسيف ص )يس  ل 

 ص:19طمث )روم   مع     

 ن يف ووسر هأا  أ. ال  و

 ورأ مش د مث ت ه   مسريو رش س يبو

 ن ازسر  ي أ   مسر ا      و ش 

 إ.  ا العن  الأي  يسيفبص لش

 ر ز  سزا    إىل  سزا.   يب.

 إ ص انح.. س  . م وس ازد ص       ابح

  ا     هس ر اب ع  ل و   صهإ

 وإ ا  س ز ه   البش  مخ ي   يأمساس سم وصو

 ث  م  ا يعس؟     م  دس .

 سسعع م  وس  ا      ! -ك ص   و ومح 

ويف د  لس  اناب   ي كج  ي    ا سيفح ا بس  وريفش  ال س . ا     م ر  انح 

ل ل س  ارش       ط   الب ر    ) ب ب   روم   ود ل ةالن ر  الع    يه )

يفس روم    م    ر سيفرت و  ش ت روس      سا  . يفأاش رأا ان ار وسسم  متس يفس )

 ص.46 – 45 ون م  : ه   ل  س يفسر  وكأ ص  س س  س س م   م سا   طمث)د ل ة  



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 196

  بين النص الوؤلف والنص الوترجنبين النص الوؤلف والنص الوترجن  روهيو وجوليت هسرحية( ( باكثير وشكسبيرباكثير وشكسبير))         عبداهلل عبدالرحون بكير   د.

  

 م1024 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 

 إ ا م  يب ش ان    ل ثة رأا ان   روم  :

 هأس   ك  ر  لش اؤسيف     ب ي

  - دب . ا ذ ن.ورأ  ان –يأ. ميس 

 م  س س ا ُس ي ل ب   الس وأ .

 ان ز ل س ُد ت  و    .  يف  د ل ة:  

 م  دسة ك ر   ب  و يع  اة ةي البُّ   

 راس  ال سيفس رك  نابال  الزائ يف .

 واابال  الب  ي لب  رش ال ب   ل ش ز ا مهو

  و م  ل ش ز وال سيفس ك لس       ؟روم  : 

 ي  و لبس   و     ك ر الصال .  يف   ان زد ل ة: 

وكأ  ابس  ا   س   يسو   ا م )ااب ل    ل  ال  وابب  اسب ش كألر 

الأي يفبش   و   س  ئ  ي نسيفح و  "ال ال  انزيف " 

روم   ل أ  س   ي ه   ين ش ا   س   ) ال  دع  ا ب م   

ي كج  ل ا    انسيفح ا ون لألم  ه س  يس   يف     .. وكأ   يس  ا اب   ود ل ة

 ص:186ل ا    انسيفح الج  ش ور      ك أ ت ا   س   طمث

 ي ل ال  انزيف    ع  ة    الصب  و

 والشأس  يةل     غ  ا   م  ه  ط ا ا  والس  ا 

 ا رب ا م  رس و و أوا ل  س سيفح رأا ا ص ئ 

 يفُ    س  العأائ.ا س ن الع   ه يفُ  ويف    ه 

 م  رو  السرُ   ّض و   م أ  ا  ه ه 

 مأا    كأأا   رأيف  الع   ه.
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 فكرة الضياء والهور

ومث    ثثع مثث  اثث د  ا اثثب   يثث كج  ل رثثأ  ا  ثث س   الصثث ر الشثثع يف  والشثث و يف    

رثأ   الب ا  ت ي   ا   س   و  هب   ال     والس ر الب اعبس رو  انح وا  س . وم  

 .. رثثأا ا شثث س الثثأي  روم ثث    خ  بثث  )د ل ثثةالصثث ر مشثث س الشثث ه  الثثب انثثع مس ثث  ) 

  لح مش و   ع ا     يف و وم ا   ه ورا مه كب ر و   مس   د  ن نس  .

 ص:53 – 52  ي  لص طمثروم    م  الش ه  ه ص    )د ل ةل رأا ا ش س اش ا )

 مص! اأمع م اس  ث  م  الن   ا    ؟

 لش   ود ل ة ُ ك  ! لر ا

 ا  عش  يفب   الشأس ال ض ئ و

 وا ب ش س اسر البسر الأي

 ك س م  غ اص يف  ش  ش ي   و ا .

 ري  الع   والس ر "سيف   " مسر غ رت

 ه  بأيف  .  إ    سو ر ُس س   وي  

....         ....       .... 

 إىل  . يف  ن:   ل ة  روم  ويف بأ  وم  )

 لسذ  هع   جنأ . م   ي   ا

  رب  ل س د  والبأ   م  م  ب   

  .  ض ئ  ل مب   س  إىل  . ا دع .

 ل  ث   السذأ . مج     ظ يف  و

 ورأ  ل م ض  السذأهو م  ك . يفب .؟

 نابش  السذأ . م   ن   سيف   كأ 

 يف بشش ا صب   م  ض   الس  ر؟

 و د     ظ ار  ل ال أ  

 13ال ب ردسولش   ر يف    . ويفس  ي .  ثس   

 هبررت الن  ظس    ص  س  سي  ال  ع و س ن  الصب  

                                      
13

 341ال  م ال ب ر : ال ا  ل او لش ا   . ا سذس ل ال ر  وانو 



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 198

  بين النص الوؤلف والنص الوترجنبين النص الوؤلف والنص الوترجن  روهيو وجوليت هسرحية( ( باكثير وشكسبيرباكثير وشكسبير))         عبداهلل عبدالرحون بكير   د.

  

 م1024 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 

... ... ....  

ل ا بعثثث ر )ان ضثثس   و ثث   سثثث  مثث  ا أثثث و    )د ل ثثة   ول مشثث س   ثث  ابثثث . ه ثثص    

يفع ثثس ) ب ثثب   راثث   وثث  حتسيفثثس م وثثس ل ثث   ي س أثث ..   )روم ثث   مب   ثث  إىل  ثث  مثث   

  واثثس  يف اوثثص لبصثث رص مثث  غ      ثث  ل بثث   ال ثث    والسثث ر اب   ثثص ريفشثث  يثث كج    مشثث س

 ص:81 – 80ل  لر طمث)د ل ة  و ي   اب   خم    ال  رو واشس    . ال  م .. ا  ن 

 س ة ال  و  ا ع   إ  يعجة ان ضس .

 ووسارت      ا د  لش ل  ص  ا و .

 و    مل ا  صو كال ه أا ن يفب ..

 رش يف  ري   و د  و وراع انح  س    .  

 إ  ا ب  ل ا و  م  ار . اب . رأ  ا هب رو

 ض    الشأس دن   النع و   ودص  ك   و ايس.

 ولأا وس ة ه س    . ابعح ي نح انأ م ت ال  ا و

 واابع ر الن ع ك ي س م  ال يفض دس سص.

 رأ  الشأس ااب ت ه   البالنو

 و  ت و  ا ر  ال  مش ا و ت ثالث 

 مسأ وّل ِةو و   ا دعش يف  س ضس .

 انحو ول  وص ي   و س ال  ُب       ل  نم   

   ت م ر   اا   م  م ضش ال م م

 ولب  ة  أهب   ك أ اش حن  م   ر  

 وحن ي ك أ اص!

 واوأائ ال  ح م  رأي العذ ئز!

 يفبأ وا  ويفبسيف  ث  ن    سب ت ك ل م م.
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ل س ااثبن   يث كج  ل رثأا ا شث س  . يف ثيب  أث   ) ب ثب   ل البعثب  وث  ل ث            

ح ومثثثع ي  ان بعثثث ر وارابثثث ط انثثثح ي ثثث    الشثثثأس ورمزيفثثث  الثثثزم  ل س كثثث         انثثث

   . ابأك  ري  انح وا أث ن )ه سث    ورثش    د ل ةالشأس وسورا   . كأ  مل اسس )

ابعح ي ا ئ    ي اان  انأث   الزادثع ال ث يف .. كأث  مل اثسس  كث  )ك  ي ثس  اعلثص         

. يفن  ي أث  ي ث و  الث يفض  ي مبث .     الن ع اي  )ه س    ور  إلص     ل شح ولص دس س 

 يفش  .

والص ر  رس  يفس     لس  ا اب   ي كج  ي ر  وأي     ث  وك أث ت ر ث    و رأث ت     

 م ا     ن ا ع ل رووب   و  الس  اعجن  زي الشب ب ي.

 فكرة القضاء والقدر
 

  ال بث    اب س هب   ال     وال سر اشبع  ن   مب اايف   ومب  ويف   م  س ح ا رأ   مث 

و يع ل س  رح يعثي الس ث س يبصثس     ل    -هب   انح وال ال  –ا ا ا   ل أ  س   

س ح يفس ال سر م ث ن   اث ن      tragedy of fateمص ا م  يف أ  مب  س   ال سر 

 ثثثثبص ا مثثثث  و ثثثث  اثثثث    سثثثثساخ ا  ثثثث س   وو ثثثث  ا بثثثث  واصثثثث ه ت و نثثثث ات ين ثثثثش  

 ا   س  .

ي ث   ل س  ا أث . وابأث   رأ ث  رثأ  ال بث   ل        واب ض د  ث   ر أسث  ال ثسر واس  ثص    

   ثس سبث  و   أث     ود ل ثة  روم  اع  ر  الص ذن  الب ا أس   )ال ول ز  ا ون يأ. )

 ال سر مسأ ا ان      مأا ويف  ل س لأ  ال سر  و    سب    و ار  ر :

 لب  م   مالئ ا صأه ال وس  

 رن ز ل س ر سب ب . 

 اعبس لأ  ا هالر

 واأيف  أ   ا اط رالر  

 هب اري ل ا رض مب ا أ  س س ا ي  !

 A pair of star-crossed"ور  م  و  وسص ) ب ب   ل الس خ  اعجن  زيف  يث 

lovers"  . مبعس   . جنأ  أ   و ي د  أ  مب  سا. مبس    . ن ميب  ا أ  ي س أث .

ص " xxviii ثث   ا ثث ال مثث  معسثث   ط ول رثثأا ا عسثث  يف ثث ن )اجن  ثثسيف   ل ا  ثث   لثثأا ا    
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كثث . انوب ثث س ل امثث   ب ثثب  لثثس  البثثج يف  يثثأ. السذثث   وا هثثالر ومثث   ثث ي  أ  مثث   

 دثث ا    ويفثث  لثث  اثثأث  و ثث  م ثث   س ثث   اع  ثث .. س ثثح يفعب ثثس  .  خصثث   اع  ثث .    

. ومصثث   ل رثثأا البثث . ذنثثسس  الثثسذ  الثثأي ولثثس ه ثثص رثثأا الشثثخ  اثثع سا      ثث    "          

لر ك . ) ب ب   واضش   مسأ البسايف  ل رأا )ال ولث ز  مث   . يفثس ال ثسر اثبعبح      لأ

  و . ن ه مثث  لأثث  ل س ثث   اود ثث  اثثع س و وإ ثث  مصثث رأ       روم ثث  ود ل ثثة مبصثث  )

ا ث ت ا  ذثث . ويثثألر سثثسس ) ب ثثب   ر يفثث  رثأا العأثثع ا  ثث سش ال اد ثثسي يأ ثثص مثث     

 .  "tragedy of fate""ا اد سيف  ال سر"

وهب   ال     وال سر رش إسس  وس م  العأثع ال اد ثسي ل ا  ث س   البالاث ب       

حتبع س ثزا  كثب ا  و ثس ورست اع ث ر  إل  ث        روم   ود ل ةمسأ  سم   ا غ يف و ورش ل 

 م اس   و ضأس    ل م ا   مبعسس  ويص ر خمب   .

  سننت ي لرث  و ث      رومه ش ال ريف  الب ر ر  )م ك ش    ل مس مص ويف ص   و   )

  ا ع ضثثث    رثثث ان كثثثج   ومصثثث وح  ثثث . رثثثأ  ال ريفثثث  يفس  ثثث   لسثثث    روم ثثث  . س ثثث   )

ا اثثب   يثث كج  ي رثث     ثث  ويإيف  وثث ت و رأثث ت ا ب ثثش واب اهثث  مثث  ا عثث  ش والصثث ر          

ا   ل ثثث  الثثثب يف   ثثث  ) ب ثثثب   و ثثث  ل ثثث . )م ك شثثث   . ولنثثث ن ال صثثث  ومثثثس        

 ص:38 – 36ا      طمثرأ  ه ض  رأ ب     بن  

 اأ   إ . رريف ي و  رو

   ي   ا س  تو 14ر يفبر يف  روم   وا  ب  )م ي  

 ورش ل سذ  الع    الصر  و   اب ي    خ ي س!

 حتأ    م كب   را . رب ئ ب . د اسارأ 

 ابسرس  ُو ض    ا ال د ن ور    ئأ .و

 ورواهس  وذ ل   ردع العسبب ت الن يف  و

  ش ا س سئوومع ب   م  ريف

.... .... 

.... .... 

 ل رأي ال ئ  ا  ي ا  ب  م ئ

                                      
14

 وا   ان    م  يف ا  ا    س أ   ل مس مص. ا  ن ا  اه   . ا  ب  )م ي   رش إسس  ا س  ت الب اس ع إىل -



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 201

  بين النص الوؤلف والنص الوترجنبين النص الوؤلف والنص الوترجن  روهيو وجوليت هسرحية( ( باكثير وشكسبيرباكثير وشكسبير))         عبداهلل عبدالرحون بكير   د.

  

 م1024 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 

 وان ا يأسمر  العش   هب نح ا و . م  ذن أ ..

.... .... .... 

 وار ح س س   ه مش الش    يش ح الس ض

 و  ي  لب  يفح     ا   يع ا ال ب . ا ن ح.

 وا كي س س  يأ    ث  البالطو

 ه ش   ي لن ح يفس ض م  رس. مسصح

.... .... .... 

 و  ا   را  س   دسسي ه ش   ي لش  ر ا  ض  

 وي ن   وس   العسو ي لنالئ  والبأه وي   اث  اسب ي

.... .... .... 

 وذن   ي لنب ن اس  س   ر ئال 

 ه  ح م  هز  ويفب    يف   و  يفبه م  السو    

 لبش  م  يف     ث  يفع س ل س   العأ   ! رش رأ   

 و اا ا   نم ئ الب ا  ي  

 ل ال  هب   ر  وا ك   دسائع.

 واص ح ي لسا  الشع ر إ ا ا  س 

 ي لسع ه  و سر و هبش     و سا  ا  سم   

 هإ. ا كة ه س ا  ش إىل    ا آن

ول ا ش س ا ون م  ال صع ا  مس وا    م  ا   س   يفبش س  اناب   يث كج   

  ل مسيفسث  )مث  ب ا    د ل ثة صو ورث  يع ثس وث  )     ل مس مروم  ي    رريف       يف ار  )

س ح مب .    ص. يف  ن ل رأ  ا ي  ت ل مس د   م     ص ور  يفسبعث   ث ا  اث را  يفأا ثص     

 و غثث   . مثث  يف  لثثص وثث  رثثأ  ال ريفثث  رنثث   و  ثثص  ثثبض ال ثثسر الثثأي يف ثثسس           د ل ثثةمثث  )

 ص:160طمث س  ا أ  ويف مس  ن اا أ  مسأ ل  ئ أ  ا ون وسب     يفب   ا  ذع 
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  س ر يفة كأ. سب ب    يب  اة ه  ارت م ب  :

 وذب   واهلل ن   ذنس ا  ة ه ص ويف ب 

 س   مح ا ر ان    و     ب م  ال بالت

 سب  ااب  عة ول ي ساش م  ر ا   ر!

و ثثث    ثثث   ال ثثثسر واثثثن اص و ثثث  م ثثثسرات ا مثثث ر  كجثثث  وضثثث س   ل سثثثسيفح ال ارثثثح   

  يفس  ثث   إل سثث  ا اثثب   يثث كج    روم ثث . اثث    مثث  مثث ت )   يعثثس  د ل ثثة)لثث ر س  إىل )

 ص:176 – 175و ي   وأي     خ طمث

     ه   م سور    .    وم    سبنة

 اع س .. ه    ش وسو س  ُ  نِّ ا او  ا او .

 ر اوُدر يه يفسيفر ل ش م يص م  س ار

 وكأا ي ريفس السب ع م يفع   إىل د  بص.

 ه ص م  ال ارب ت. ه  أش معش واأير ر سيف ا  ا  أه

إ . ل س د   الس  ا  د  من ي    ل س  ا ؤلث  إن ه أث   ثسر وي ل ثسر الثأي   ث          

إل ثثص وا اثثب ئ ا ؤسيفثث  إىل  لثثرو يثثع إ. ا  دثث  ااثثبن   مب سراثثص ال ر يفثث  والبالغ ثث   .    

يفس ثثأ إىل  وأثث   الثثس  ا سيثثش ا  ثث سش الشب ثثب ي ويف ثث  غثث ر  ويفبش سثث  يعأثثع رثث         

 اعيسا  ا سيش مسص إىل ال    ا سي  .    ئ إىل

ل س كث . ا  دث   م سث   مث  الثس  اعجن  ثزي ل   ثع م  سااثص ومع   ثص وم ث م سص           

إ ا  –ي رثث   ثثع يف  ا  ثث   ويثثسع  م اثثع  كجثث  االاثث  ل  ون   يثث  لثثص مثث  ال  ثث         

 يف ثببأع  الثب مل ال   ث  الج   ث  وشث     اابجس س  كأث    ث       ث   إىل ا  بثص ا  ث س        

ول  ون ا  ثث  لثثص مثث  رثثأا السثث   مثث  الشثثع و ول حتثثس كثثب  ل واسثثس مثث    -ا  ب ثث 

 وعث  هسثث . ا سئ ورث  ا  ثث  . رثأا إ ا  ضثث س  إىل  لثر ك ثثص   ثص س ثثع البذ يث  وس ثثع       

البشسي م   وا  ا ي ائو ومث  رائعث  مث  روائث   سثس وأ ل ث  ا سئ انجن  ثزي لث س ل         

 كع وص ر ا سئ الالس   وسب  يف مس  رأا. وص  الس    ه ض ولب  ل
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 :خامسًا: خامتة البحح
 

ل س  يس  اناب   ي كج  ور     يفزن ل ي ك ر   شأاص ا سي   م ثسر  لر يفث  و سي ث و    

وِس ه ثثث  هس ثثث  مبأ ثثثز  ل كب يثثث  ا  ثثث س   الشثثثع يف   ر بثثثص  . يفبثثث . رائثثثسا  مثثث  رواس        

 ب ي  ا   س  .الع ي   و  م   سي   ل ا ن الشع  وك

رثثثش   يبثثثص ال ب أثثث  ل اثثث ن ال  ثثث    روم ثثث  ود ل ثثثة ولثثثئ  ك  ثثثة م ثثث س    

ا  ثث س   الشثثع يف  )إ ا ااثثبجس س  ة ولبثثص غثث  ا ببأ ثث  ل ا  ثث  م ثث س   ) ب ثثب    

الثثب ا   ثث  ي لشثثع  الع وضثثش ا   ثث   ه ب  ثثص اثثسا  ال   ثث  الج   ثث  وشثث  الب م سيفثث  

ال مسثث ا  ل هثث  كب يثث  الشثثع  ا  اثثع ل ال رثث  الع ي ثث . ويفب  ثثص   سي ثث     ثثص كثث . ال ائثثس يثث

األ      ثص  ون مث  اث د  ل شث و  والب اثح ا  ث سش )ول ث    ب ثب   يثس س مث  كبثح يثص             

 م     ا  الشع  انسيفح.

وإ ا كس   س       لثبعي ال  و ث ت وا السعث ت ل معث ض   ا اسث  ل سصثه ا ؤّلث         

اناثثب   يثث كج  د  اثثص ا سي ثث  س س ثث  ل البع مثثع مثث  الثثس       وا  دثث و هإ سثث   بثث  ل   

الشب ثثب يو ثثث   سرااثثص اعيساو ثث  ل  ثث وا ا  ثث  يعثثي ا  ثث سات والعبثث راتو ومثث  ثثث     

اثثبر   ثثص الشثثع يف  والسج يفثث  يأاثث  ئ ا عثثش ومثث  غ  غ يفثث  ل الس ثث  وال اوثث . و ثثس       

 ا  م اسه ا ثثث و ومت ثثثز ي    ثثث  لربثثثص الع ي ثثث و ورثثث  الر ثثث ر و   ثثث و خبصثثث ي  م  ساا ثثث  وثثثث 

ويالغب  و و ثبة مب  ن يفس  ا ن  ل شر دسارا   ل ااثب ع ئ ا سيفثس مث  هسث . ا سئ     

كأيثثس  مثث  يفبثث .   روم ثث  ود ل ثثة  والشثثع . و ثثس  لسثث  م ثث س   ) ب ثثب   ال اد سيفثث      

 الب  . الع يش و يس  م  يفب . ه  البب ي  ا   س   الشع يف .
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 مصادر البحح

. ال ثث ر  : مبببثث  مصثث و سار روم ثث  ود ل ثثة  )ا  ثث   1977و ثثش  محثثس ) يثث كج و -1

مص  ل نب و .

. ال ثث ر  : ال ئثث  ا صثث يف  الع مثث  روم ثث  ود ل ثثة  1993وسثث  شو ةأثثس )ا  ثث   ) -2

ل بب ئ.

3- lngledew, John (edit) (1965) William Shakespeare: Romeo and 

Juliet. London: Longmans

 املراجع:

  ا عذ  ا سيش. ي وت: سار الع   ل أاليفه.1984: الس رو دب ر )ط  وبس -1

  معذث  ا صثن ش ت الع ي ث  ل ال رث      1984: 2وربصو اسي وك مع ا  سثس  )ط   -2

وا سئ ي وت: مببب  لبس ..

3- Jall, Ramji (edit.) (2011). Dr. Samuel Johnson: Preface to 

Shakespeare.  New Delhi: Rama Brothers.  
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  من املؤاخاة بني املهاجرين واألنصارمن املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار  الدروس املستفادةالدروس املستفادة
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 ملخص البحث :

تٍألت يف ِزا البحث وعاٌ٘ ٔوفًّٕ ا٧خوٕٚ ا٫ااٌٗوٛح ثٗوث مُ وفّوًٕ ا٧خوٕٚ الٗوًٕ ;         

ٖعاتوْح فٍّواا ا٧خوٕٚ    قذ تعشض لكثري وَ الؼذ ٔازبزب بو  العمىواٞ يف واِٗ وْ ٔيف تفش   

ا٫ٌظووواٌٗٛح ٔا٧خوووٕٚ العؼووواٟشٖٛح ٔا٧خوووٕٚ ا٫طووو٦وٗٛح ٔا٧خوووٕٚ ا٫ااٌٗوووٛح ٔقوووذ تلوووافش   

الٍـووٕق ىمووٜ وكاٌووٛ ا ٤اخوواٚ يف اال ىووو ا٫طوو٦و٘ح ٔ ثمووت ا ٤اخوواٚ بوو  ا ّووا شَٖ          

ٔ       ٔا٧ٌـاس قوذ ثوذ ت   ؿٕسٚ وَ تمك اُ ثٮن الشاٟعوٛ يف اسُبوِّٳٲ ٔا٫ٖثواس  ٭وش٭ٲاٞ ِوزٓ ا ٤اخواٚح 

ِووزٓ ا ٤اخوواٚ بعووذ انجووشٚ وووَ وكووٛ مد ا ذٍٖووٛح ٔقووذ عد  انجووشٚ مد تٍووٕ  طووكاُ ا ذٍٖووٛح   

ثٗث ؿاس فّٗا وَ ا٧ثٗاٞ ا خ مف  غري ا٧ٔغ ٔاشبضسج ووَ العوشبح ٔكوي رلوك  موْ      

ٔثووذٚ ا ظوومى ح ٔقووذ عػوواس القووشإُ الكووشٖي مد قـووٛ ا ٤اخوواٚ الوو    ووت بوو  ا ّووا شَٖ           

ٕٮٲسح      ٔ اٌ ٔا٧ٌـاس ت تعاٌق ٌظج اشبٗاه; ٔرلك ٧ُ وؼواِذِا ٔعثوذا ّا فاقوت  ون تـو

ٔقووذ طووج٭ٲن ال وولسٖي العذٖووذ وووَ ا ٕاقوو  ا ؼووشقٛ الوو  ٌؼوول  يف نوون ٲ ِووزٓ ا٧خووٕٚح فىووَ         

عىظىّوووا ووووا ثـووون بووو  ىبوووذ الوووشاَ بوووَ ىوووٕع ٔطوووعذ بوووَ الشبٗوووو سكووو٘ ا  ىٍّىوووا;     

ىقٗوذٚ الو٥ٕٞ    ٤اخواٚ ل جظوذ  ٔغريِىا ووَ الـوحابٛ سكو٘ ا  ىوٍّيح ٔقوذ  واٞ  ِوزٓ ا        

ٔالووءاٞح الوو  ِوو٘ عغ ِووزا الووذَٖح ٔغووشغ سٔمل ال كافوون ٔا ٕاطوواٚ بوو  الـووحابٛ سكوو٘ ا   

ىوووٍّيح ٔتٕ ٗوووق الع٦ٟوووق ٔالـووو٦  بووو  عتباىوووْ ؿووومٜ ا  ىمٗوووْ ٔطووومي ٔغوووري رلوووك ووووَ     

 ا٧طووبابح ٔقووذ وووذمل ا  ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس ٔع ٍووٜ ىمووّٗي بقووشإُ ٖ مووٜ مد ٖووًٕ القٗاوووٛح 

لٗٛ ٔ ثمّي لعظىٛ ا٫ط٦ً ٔتعالٗىوْ  ٔٔرلك لفلمّي ٔوكاٌ ّي ٔقٗاوّي ب حىن ا ظ٤

ٰٗوو طوو٦ً ٔاقٰعووو الظووىحٛح فقووذ تشتوووٕا تعووالٗي ا٫    ا يف ثٗوواتّي ; فكوووإٌا وثووا٥ ؼب وووزٝ   ا ث

 ٘ الووذسٔب لمظوواٟشَٖ يف  شٖووق انذاٖووٛح ٔنووزا  اٌووت ِووزٓ ا ٤اخوواٚ     ٞٔؿووٕسٚ وؼووشقٛ تلوو

ىظٗىٛ وٍّوا : عُ ووَ توشا ػو٠ٗاع   ىٕكوْ ا  خورياع        خاس ٛ  شٖق  ل٨وٛ سمست وعامل

صوووا  ٔا،ووَح ٔعُ ٌلووو  وٍّوواح ٔفّٗووا ا٥ل حوواً ٔال عووأُ بوو  ا ظوومى ح ٔالثبووا  عووواً ا٧    

 ق ٍووا يف ا  ٔثووذٓح ٌٔعمووق إوالٍووا يف خالقٍووا يف  وون قلوواٖاٌاح ٔعُ ا٧وووٛ الوو  تشٖووذ عُ       

لخووز بلطووباب الٍجوواٚح ٔعُ الٍـووش وووو  ربووشج وووَ تّّٗوواح ٔتووٍّت وووَ  بٕتّووا; ٥ بٮووذٲ عُ ت  
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الـووءح ٥ٔ بووذ وووَ اطوو مّاً واكووٍٗا ا ؼووشا الٕكوواٞح ٔخاؿووٛ هللووَ ىاؿووشٔا سطووٕه ا        

ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي ; ٔىاؿشٔا الٕث٘ ا ٍضه الزٙ  اُ ٖظذد  ن خطلح ٖٔـٕب  ون  

فعن وقبٕه ٔؿحٗح ; ٔقذ نّش  ا ٕاق  البطٕلٗٛ ن٥٤ٞ الكشاً وَ الـوحابٛ العظواًح   

هللَ سباِي سطوٕه ا  ٔسىواِي ىموٜ ىٍٗوْ فكواُ ووٍّي الٍىوارج اسبٗوٛ  ووَ الكوشً ٔا٫ٖثواس            

ٔال لووحٗٛ ٔالفووذاٞح ٔغريِووا وووَ ا عوواٌ٘ البطٕلٗووٛح فا٧وووٛ ٥ اكووَ عُ ٖكووُٕ نووا طووٗادٚ     

ٔوٍعووٛ م٥ مرا ثكىووت بؼووش  ا  تعووادح ٔلووزا  ووا ثكووي الـووحابٛ بالؼووشٖعٛ ٔتوو خٕا يف ا ح   

  ال  خ٘ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس عٌّوا علبظو ّي  وٕب العوضٚ بعوذ عُ          اُ وَ مثاس بش ا

ا ووَ   إٌا وظ لعف ح ٔ اٌوت و٤اخواٚ الشطوٕه بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس عقوٕٝ وظّوشٰ        

٘ٲح             ٘ٲ ىوا  وظواِش ىذالوٛ ا٫طو٦ً ا٫ٌظواٌٗٛ ا٧خ٦قٗوٛ البٍواٞٚح فّو٘ وقذووٛ ٫خواٞ مطو٦و

ا مٌظوواٌٗٛ ٔوبوواد٢ وثالٗووٛ ٔع ووش  يف ٔثووذٚ    ٔعطوواغ بٍٗووٛ اال ىووو ا ووذٌ٘ ٔقووذ عسطووت قٰٗىوو    

 ا وَ الظبق الظٗاط٘ ٔقـٛ وَ ىامل اسبقٗقٛ.اال ىو ا ظمي ٔ اٌت ٌٰٕى
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 املقدمة :

اسبىووذ   الووزٙ  عوون ا٧خووٕٚ يف الووذَٖ وووَ ا٫اوواُ ٔالـوو٦ٚ ٔالظوو٦ً ىمووٜ طووٗذ ٔلووذ    

٦و٘ ِووٕ تمووك ا  ىمٗووْ الـوو٦ٚ ٔالظوو٦ً ٔبعوووووذ: فوواال ىو ا٫طوو ىووذٌاُ ضبىووذ بووَ ىبووذ

ا٧طووشٚ الكووبريٚ الوو  تشبطّووا عٔاؿووش ا،ب٭ٲووٛ ٔال كافوون ٔال عووأُ ٔالشاووٛح ِٔووٕ صب ىووو         

سبووواٌ٘ مٌظووواٌ٘ عخ٦قووو٘ و وووٕاصُ ; ٖ عووواٖؽ عفوووشادٓ مكووواسً ا٧خووو٦اح ٖٔ عووواومُٕ بالعوووذه   

ٙٮٲ بٗوذ          ٔالؼٕسٝح ٖشثي الكبريٮ فْٗ الـغريح ٖٔعطو  فٗوْ الغو ٮٲ ىموٜ الفقوريح ٖٔلخوز القوٕ

بن ِٕ  ازبظوذ الٕاثوذح الوزٙ مرا اػو كٜ وٍوْ ىلوٕ توللسٲي لوْ طواٟش ا٧ىلواٞح            اللعٗ ح

 ٔ البٍٗاُ ٖؼذٮٲ بعلْ بعٰلا.

فا ٤اخوواٚ عٔ ا٫خوواٞ عٔ ا٧خووٕٚ  مىووا  وووَ عسٔ  القووٗي ا٫ٌظوواٌٗٛ الوو  عسطوواِا ا٫طوو٦ً    

ٚع و ىاطكٛح ِٔ٘ قٗىوٛ مل   ٔ٭ثٯذ٭ لمىحافظٛ ىمٜ  ٗاُ اال ىوح ِٔ٘ ال  دبعن اال ىو 

ٙ ٲ صب ىو; ٥ يف القذٖي ٥ٔ يف اسبوذٖثح ٔتعو : "عُ ٖعوٗؽ الٍواغ يف اال ىوو       تٮٕ ٭ذٯ يف ع

ٖٮحٳوووِّٮٲ     و حووواب٭ٲ ٭ح وطابطووو ح و ٍاؿوووشَٖح ػبىعّوووي ػوووعٕس عبٍووواٞ ا٧طوووشٚ الٕاثوووذٚح الووو  

ٕ٭ٲٚو لوْح ٔعُ كوعفسْ          ٚس عخٗوْ قو ٕ٭ٲ بعلّا بعٰلاح ٖٔؼذٮٲ بعلّا عصس بعٍتح ؼبوعٮٲ  ونٱٲ وٍّوا عُ قو

(ح ٔقوووذ وثووون ال ووو خ٘ بووو  ا ّوووا شَٖ   1لوووْح ٔعٌوووْ قمٗووون بٍفظوووْ  وووثريٱ ب خٕاٌوووْ")   كوووع ٱ 

ا ؼب وووزٝ بوووْح  ٔا٧ٌـووواس ِوووزا الطابوووا ا٧خ٦قووو٘ ا٫ٌظووواٌ٘ الفشٖوووذ الوووزٙ ٖعوووذ ع ٕرٰ ووو    

ا ٖظري ىمْٗ الشاغبُٕ يف العٗؽ الكشٖي ٔالظعادٚ ا ظو ىشٚ ا ى وذٚ يف إفواا ا٧سض    ٔوظمكع

ث ٖظ مّي وَ ِزا ا٫خاٞ الشاق٘ الزٙ ثـون ىموٜ ٖوذ    ٔسثاب ّا مد عُ تقًٕ الظاىٛح ثٗ

القاٟذ الشباٌ٘ ٔالٍيب ا٧و٘ ضبىذ ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطميح  ون وعواٌ٘ اشبوري نوزٓ ا٧ووٛ      

صوا  ٔالثقٛ با ح ٔالـء ٔالكشً ٔا٫ٖثواس ٔغريِوا   وَ ا٥ل حاً ٔال عأُح ٔالثبا  عواً ا٧

ووٛ ٥ اكوَ عُ ٖكوُٕ نوا طوٗادٚ ٔوٍعوٛ م٥       وَ ا عواٌ٘ الظواوٗٛ الظواوقٛ الٍبٗموٛح ٔمُ عٙ ع    

ب حكٗي الؼشٖعٛ ا طّشٚح ٔلَ ٖكُٕ ل٨وٛ ىضٚ م٥ با٥ى ضاص موٍّج ا  الوزٙ استلوآ ا     

لعبادٓح ٔلَ تقًٕ ل٨وٛ قاٟىوٛ م٥ بالٕثوذٚ ٔا٥ٟو ٦عح ٌٔبوز الفشقوٛ ٔا٥خو ٦ع ِٔوزا ووا         

 ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس .    اُ ىمْٗ عؿحاب سطٕه ا  ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي وَ ا 

 

                                      
 .ٖٛٔ( انظر مالمح اجملتمع ادلسلم الذي ننشده للدكتور يوسف القرضاوي، مكتبة وىبة مصر : ص ٔ)
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 أسباب اختيار البحث : 

 مُ وَ ا٧طباب ال  دفع   لمبحث يف ِزا ا ٕكٕ  وا ٖم٘ : 

عُ ا٧خووٕٚ ا٫ااٌٗووٛ ٔالٕثووذٚ ا٫طوو٦وٗٛ ِوو٘ القاىووذٚ العظىووٜ بوو  ع ٍوواغ البؼووش         (1

 ٔػعٕبّي ٔقباٟمّي مرا  ظكٕا بؼشٖعٛ ا  طبحاٌْ.    

با اسبىٗىوٛ ٔالٕػواٟج ا  ٍٗوٛ الو  توشبا بو        وا اٗض ا٫ط٦ً ىَ غريٓح تمك الوشٔا  (2

 ا .ا ظمى  تٰٗع

دبظووٗذ وعوواٌ٘ ا٧خووٕٚ ا٫طوو٦وٗٛ ٔالٕثووذٚ ا٫ااٌٗووٛ دبظووذ  يف ىّووذ الووٍيب ىمٗووْ        (3

عفلن الـ٦ٚ ٔعص وٜ ال ظومٗي ىٍوذوا إخوٜ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس يف ػو ٜ ا٧ووٕس          

خٕٚ ا٫ط٦وٗٛ يف طواٟش عووٕس   ( فٗىا بعذ ٔبقٗت ا2٧) سثاث ٜ يف ا رياث  ي ٌظي ال ٕ

 ا ظمى  .

ثوواه ا ظوومى  الٗووًٕ ٔوووا ِووي ىمٗووْ وووَ الفشقووٛ ٔال ؼوو ت ٔال حووضب ا ىقووٕ ح ٔالوو           (4

كوواىت وووَ خ٦نووا ٔغابووت فّٗووا سابطووٛ ا٧خووٕٚ ا٫ااٌٗووٛح فكاٌووت الٍ ٗجووٛ ال ظووما       

ٔالقّوووش ٔالزلوووٛ لمىظووومى  بظوووبِّ توووش ّي  فووواِٗي دٖوووٍّي ٔووووَ عىظىّوووا الطابوووا     

 يف ا  تعاد .ٔال  خ٘ 

دىٕٚ ا ظمى  ٫ىادٚ ِزٓ الشابطوٛ ا٫ااٌٗوٛ ا ظو مّىٛ ووَ ثٗواٚ الـوحابٛح ٔخاؿوٛ         (5

 وا ثـن وَ اشبري ل٨وٛ ا٫ط٦وٗٛ وَ ال  خ٘ ب  ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس .   

 خطة البحث :

 اػ ىن ِزا البحث ىمٜ وا ٖم٘ :    

; عوا ا قذوٛ فقذ ذبوذ ت فّٗوا   وقذوٛح ٔعسبعٛ وباثثح ٔخا ٛح ٔر ش ا ـادس ٔا شا و  

ىووَ اال ىووو ا٫طوو٦و٘ ٔوووا ٖ ىٗووض بووْ وووَ الطابووا ٔال وو خ٘ الووزٙ ٖفووٕا عخووٕٚ الٍظووِّح      

ٔر ووش  فٗووْ ا٧ ووٕرج الفشٖووذ وووَ ال وو خ٘ بوو  ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواسح ٔوووا ٌوو ج ىٍووْ وووَ       

ؼب ووزٝ بووْح  ووي ر ووش  عطووباب     مثووشا  ٖاٌعووٛ خووذوت ا٫طوو٦ً ٔا ظوومى ح ٔؿوواس  وثووا٥ع    

 سٙ لمىٕكٕ ح ٔت٦ رلك :  اخ ٗا

                                      
 ( انظر التوارث  يف اإلسالم مقال للشيخ علي بن ناشب شراحيلي يف موقع الفرائض .ٕ)
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ا بحووث ا٧ٔه: اػوو ىن ىمووٜ تعشٖوو  مـووطمحا  البحووثح  ىفّووًٕ ا ٤اخوواٚح ٔال عشٖوو     

 با ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس ٔوشاثن ا ٤اخاٚ .

 ا بحث الثاٌ٘ : ا ٤اخاٚ ب  ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس يف كٕٞ القشإُ الكشٖي ٔالظٍٛ الٍبٕٖٛ . 

 ظ خمـوٛ ووَ ا ٤اخواٚ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس يف       ا بحث الثالث : الوذسٔغ ا ظو فادٚ ٔا  

 الٕاقو ا٫ط٦و٘ .

 اشبا ٛ : ومخف ٧ِي ٌ اٟج البحث.    

 ا ـادس ٔا شا و  .

 األول : التعريف مبصطلحات البحث املبحث 

ٖٔؼوووىن وفّوووًٕ ا ٤اخووواٚ يف المغوووٛ ٔا٥ؿوووط٦ملح ٔال عشٖووو  با ّوووا شَٖ ٔا٧ٌـووواس  وووي          

 وشاثن ا٧خٕٚ:

ا٫خووواٞ يف الٍظوووِّ : وعوووشٔع ِٔوووٕ ووووَ      وفّوووًٕ ا٧خوووٕٚ يف المغوووٛ :  ا٧ٔه :  ا ـوووطمح (1

تعك ٔمٖآ ؿمِّ عٔ بطَ . ٔتو ا٧خ مخٕٚ ٔمخٕاُح ٔقاه بعوت الٍحوٕٖ  : مسو٘    

ا ٧ُ قـوووذٓح قـوووذ عخٗوووْح ٔعؿووومْ ووووَ ٔخوووٜ عٙ قـوووذ فقمبوووت الوووٕأ ِىوووضٚح    ا٧خ عٰخووو

ٖووشاد بوْ ا ظووأٙ ٔا عوواده .   ٔال و خ٘ : اربووار ا٫خوٕاُ . ٔقوواه ابوَ ازبووٕصٙ : ا٧خ: اطوي    

ٔالظاِش يف ال عاسع : عٌْ ٖقاه يف الٍظِّ  ي ٖظ عاس يف وٕاكو توذه ىمّٗوا القشٍٖوٛ .    

فا٫خوواٞ ٔا ٤اخوواٚ ٔال وو خ٘ ٔا٧خووٕٚ معٍووٜ ٔاثووذ يف قووٕاوٗع المغووٛ العشبٗووٛ فّوو٘          

 تطمق ىمٜ قشابٛ ا٧خ  ىا تطمق ىمٜ اربار ا٫خٕاُ وَ غري ا٧قشباٞ.

وؼوواس ٛ ػووخف ٩خووش يف الوو٥ٕدٚ وووَ الطووشف  عٔ وووَ عثووذِىا عٔ وووَ    :ٔيف ا٥ؿووط٦مل 

الشكوا ح ٖٔظو عاس لكوون وؼواسا لغوريٓ يف القبٗمووٛ عٔ يف الوذَٖ عٔ يف الـوٍعٛ عٔ يف ا عاومووٛ       

 .(3)عٔ يف ا ٕدٚ عٔ يف غري رلك 

معٍآ العاً وفًّٕ قذ تعشض لكثري وَ الؼوذ ٔازبوزب بو  العمىواٞ يف      ٔوفًّٕ ا٧خٕٚ :

وباػٰشا بعقٗذٚ " ال٥ٕٞ ٔالءاٞ "ٔالو  ٖوشفت    ٗ ْ ٔيف تفشٖعاتْح مر عٌْ ٖ ـن اتـا٥عواِ

                                      
 ىـ . ٗٔٗٔ -بريوت، الطبعة: الثالثة  –، دار صادر ٜٕٔ/ٗٔ( انظر لسان العرب البن منظور ٖ)
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 ووثري وووَ الٍوواغ م وو٦ا صبووشد لفووا ا٧خووٕٚ ا٫ٌظوواٌٗٛ ىمووٜ غووري ا ظوومى ح ٔا  لووون يف  

 ِزا ا فًّٕ ػبذ عُ ا٧خٕٚ تٍقظي يف صبىمّا مد عسبعٛ عقظاً:

ؤَيُّهَب اىنَّبضُ يَب}ب  تٗو الٍاغ عطاغ دىا ملْٗ  القظي ا٧ٔه: ا٧خٕٚ ا٫ٌظاٌٗٛ: فال عاسع

اهللِ ؤَرْقَبمٌُْ إَُِّ اهللَ عَيِيٌٌ  فُىا إَُِّ ؤَمْسٍََنٌُْ عِنْدَخَيَقْنَبمٌُْ ٍِِْ ذَمَسٍ وَؤُّْثَى وَجَعَيْنَبمٌُْ شُعُىثًب وَقَجَبئِوَ ىِزَعَبزَ إَِّّب

 .(4) خَجِريٌ{

ِٔو٘ عخوٕٚ الٍظوِّ ِٔوزٓ ا شتبوٛ وٕ وٕدٚ يف ٔاقوو  ون         القظي الثاٌ٘: ا٧خٕٚ العؼواٟشٖٛ:  

 ا٧صواُ مل ٖظ طو عُ ٍٖفّٗا ىَ عثذ .

القظووي الثالووث: ا٧خووٕٚ ا٫طوو٦وٗٛ: ِٔوو٘ ىقووذ ٍٖووضه وٍضلووٛ القشابووٛح فوو را اٌعقووذ  ع  ووذ    

 اسبق ٔٔ ِّ الٕفاٞ مٕ ِّ العقذ .

بالعا فووٛ  القظووي الشابووو: ا٧خووٕٚ ا٫ااٌٗووٛ :ِٔوو٘ سابطووٛ ٌفظووٗٛ تووٕسث الؼووعٕس العىٗووق        

ٔس واٟض ا٫اواُ    ٔا٥ثطاًح وو  ن وَ تشبطك ٔمٖآ عٔاؿش العقٗذٚ ا٫ط٦وٗٛ ٔا،بٛ

 ٔال قٕٝ .

فشباط ا٧خٕٚ ٖقًٕ ىمٜ وٍّج ا ح ٖٔشتكض ىمٜ ا٥ى ـاً حببن ا ح فّو٘ سبواط ماواٌ٘ح    

 .(5)مر ٥ عخٕٚ بذُٔ سباط مااٌ٘ عٔ تقٕٝ

ا ّوا شُٔ ٔا٧ٌـواسح ِوي عٔل٠وك الٍفوش الكوشاً       ا ـطمح الثاٌ٘: ا ّوا شُٔ ٔا٧ٌـواس:    (2

الوووزَٖ ىاػوووٕا ثٗووواٚ  شاووووٛ ٔمبووواٞ ٔتٍضلوووت إٖوووا  ا  تعووواد يف ووووذثّي ٔالؼوووّادٚ         

بفلمّي ٔال ـشٖح بشكٕاُ ا  العظٗي ىٍّيح ِوي ووَ ٌـوش ٌويب ا٫طو٦ً سطوٕه ا        

يف  ؿومٜ ا  ىمٗوْ ٔطوميح ِٔوي ووَ ِجوشٔا الوذٖاس ٔفواسقٕا ا٧ِون ٔا عواسع ٔا٧ؿووحاب          

طبٗن دَٖ ا  ىض ٔ ن ٔتـذٖقاع بشطوٕلْ ؿومٜ ا  ىمٗوْ ٔطوميح ِوي ووَ إخوٜ بٗوٍّي         

سطوٕه ا  ؿومٜ ا  ىمٗووْ ٔطومي مخوواٞ   وذ مثوواسٓ يف عىىواا القمووٕب ٔتغىوش عِمووْ سٔمل       

البووزه ٔال لووحٗٛ يف عمسووٜ وعاٌّٗوواح قىووي بوواىٕا  وون ػوو٘ٞ وووَ و ووو الووذٌٗا ٔساثووٛ      

                                      
 .  ٖٔ( سورة احلجرات اآلية : ٗ)
 www.saaid.netلى موقع صيد الفوائد . (  " كلمات يف األخوة "  حبث للدكتور بدر عبد احلميد مهيسة، ع٘)
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ا  تعاد ٔضببوٛ سطوٕه    ٘ٔعخزٔا وقابن رلك سكالذٌٗا ٔعٌع الذٌٗاح ٔو٦ر الذٌٗاح 

 ا  ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطميح ٔسعٔا عٌّي سحبٕا ٔفاصٔا ٔغٍىٕا ٔاط فادٔا.  

وؼوو ق وووَ انجووشٚ ٔوعٍاِوا ا٥ٌ قوواه وووَ وٕقووو مد وٕقوووح ٔتووشا ا٧ٔه   

اس ا٫طوو٦ً . ٫ٖثوواس الثوواٌ٘ح ٔانجووشٚ كووذ الٕؿوونح ٔوعٍاِووا: ا٥ٌ قوواه وووَ داس الكفووش مد د   

ٔا ّا شُٔ : ِي الزَٖ ِا شٔا ووو الوٍيب ؿومٜ ا  ىمٗوْ ٔطومي مد ا ذٍٖوٛح ِٔوي ووا ىوذا          

ا٧ٌـووواسح ٔووووَ عطووومي ٖوووًٕ الفووو ح . ٔٔ وووْ تظوووىٗ ّي بوووزلك: ٧ٌّوووي ِجوووشٔا عٔ ووواٌّيح         

. فا ّوا ش اطوي لكون ووَ ِوا ش ووَ عسكوْ الو   واُ ٖقوٗي            (6) ٔفاسقِٕاح  مباع  ا ىٍذ ا 

 ٔ ٔفذ ىمٜ الٍيب ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي.  بّا ٔسبق ع

ٛٳ عغموبٮّي ووَ      ٌٵىا عِنٮ ا ذٍٖو ٌّ مل ٖكَ قبن رلكح م اطيٮ ا٧ٌـاس  اطيٱ مط٦و

ٗ. .. ٔٔ وووْ      ٗ. ٭ ٔاشبسوووضٯس٭ ٳ ٔٯطٳوو ُ٭ ا٧س ٕٯ ٖٮظ٭وووىٵ ٛٳ اشبسوووضٯس٭ج ح فكووإٌا  ٔٯغ  ٔقبٗموو ٛٳ ا٧س قبٗموو ٭  : قبٗمووو

ٌاؿشٔا سطٕه ا  ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي ٔوَ وعْح قاه غو٦ُٗ  تظىٗ ّي بّزٓ ا٥طي: عٌّي 

بَ  شٖش: قمت ٧ٌع : عسعٖت اطي ا٧ٌـواس  ٍو ي تظوىُٕ بوْح عً مسوا ي ا    قواه : بون        

 .(7)مساٌا ا  ( 

فّزا ٔطاً ػشع وَ سفٗو الذس ا  طبحاٌْ لريفو بْ ر شِي مد ًٖٕ الذَٖح ٔطاً ٥ 

 .ّا; ٧ٌّا ٔعؿحابّا صاٟمُٕتذاٌْٗ عٔمسٛ الذٌٗا ا٧سكٗٛ  م

ا ٤اخوواٚ بوو  عؿووحاب سطووٕه ا  ؿوومٜ ا      ا ـووطمح الثالووث: وشاثوون ا ٤اخوواٚ: وووش     (3

 ىمْٗ ٔطمي مشاثنح ِ٘ :

 

   ً عُ سطووٕه ا  ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطوومي إخووٜ بوو  ا ّووا شَٖ عٌفظووّي        (8)ر ووش ابووَ ِؼووا

٘ٲح فقواه: ِوزا عخو٘".         قا٦ٟع: " ت خٕا يف ا   وي إخوٜ بو        عخوَٕٖ عخوَٕٖح  وي عخوز بٗوذ ىمو

                                      
 .ٔٚٗ/ٕو ٖ٘ٛ/ٔ، وفتح القدير للشوكاين  ٕٔ/ٚ(  انظر : فتح الباري البن حجر  ٙ)
. الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ٖٓ/ ٘(  انظر : صحيح البخاري، باب مناقب األنصار ٚ)

 ىـ .ٕٕٗٔو،ى، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األ
، لعبد ادللك بن ىشام بن أيوب احلمريي ادلعافري، ٘ٓ٘/٘(  انظر : السرية النبوية باب من آخى النيب صلى هللا عليو وسلم ٛ)

ىـ( حتقيق: طو عبد الرءوف سعد الناشر: شركة الطباعة الفنية ادلتحدة .  قال البغوى ىف ٖٕٔأبو حممد، مجال الدين )ادلتوىف: 
حديثو مرسل. وقال البخارى: مرسل. واخلرب أخرجو احلسن بن سفيان، وأبو نعيم ىف ادلعرفة من حديثو، كما ىف مجع  شرح السنة:

 .ٖٕٙٔ/ٕاجلوامع: 
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اضٚ ىىْ ٔو٥ٕٓ صٖذ بَ ثاس ٛح ث ٜ مُ اضٚ عٔؿٜ لضٖوذ ٖوًٕ عثوذ مُ ثوذث بوْ ثوادث       

 ا ٕ  ٖكُٕ القاٟي لْ بعذ وٕتْح ٔإخٜ ب   عفش ٔب  وعار بَ  بن. 

ٚ الوٍيب ؿومٜ ا  ىمٗوْ    وَ العمىاٞ وَ ٍٖكش رلكح قاه اسبافا ابَ  ثري: )عوا و٤اخوا   

ٔطوومي ٔىموو٘ح فوو ُ وووَ العمىوواٞ وووَ ٍٖكووش رلووك ٔاٍووو وووَ ؿووح ْح ٔوظوو ٍذٓ يف رلووك عُ  

ِزٓ ا ٤اخواٚ م وا ػوشىت ٧ ون استفواا بعلوّي ووَ بعوتح ٔلٗ ولل  قموٕب بعلوّي ىموٜ             

بعتح ف٦ وعٍٜ  ٤اخاٚ الٍيب ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطومي ٧ثوذ ووٍّيح ٥ٔ وّوا شٙ  ّوا شٙح      

اخاٚ اضٚ ٔصٖذ بَ ثاس ٛح المّي م٥ عُ الٍيب ؿمٜ ا  ىمٗوْ ٔطومي مل    ىا ر ش وَ و٤

٘ٲ مد غووريٓح ف ٌووْ  وواُ هللووَ ٍٖفووق ىمٗووْ وووَ ؿووغشٓ يف ثٗوواٚ عبٗووْح             ػبعوون وـوومحٛ ىموو

ٔ ووزلك عُ ٖكووُٕ اووضٚ ال ووضً مـووا، ووو٥ٕٓ صٖووذح ٔ ووزلك ر ووشٓ و٤اخوواٚ  عفووش          

 (9) ٔوعار فْٗ ٌظشح ٧ُ  عفش  اُ وّا شاع باسببؼٛ(.

 

 وووَ ا ّووا شَٖ    وواُ ا  وو خُٕ وووَ ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس تظووع  س وو٦عح  ظووٛ ٔعسبعوو    

 وَ ا٧ٌـاس. 150وَ ا ّا شَٖ ٔ 150ٔيف سٔاٖٛ ;  (10) وَ ا٧ٌـاس ٔ ظٛ ٔعسبع

 فقذ إخٜ الٍيب ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي ب :

 . ىبذ الشاَ بَ ىٕع ٔطعذ بَ الشبٗو.1

 . طمىاُ الفاسط٘ ٔعب٘ الذسداٞ.2

 . عب٘ ىبٗذٚ بَ ازبشامل ٔعب٘  محٛ ا٧ٌـاسٙ.3

 . عب٘ بكش ٔخاس ٛ بَ صٖذ اشبضس ٘.4

 . ىىش بَ اشبطاب ٔى باُ بَ والك.5

 . ٔالضبري ٔطمىٛ بَ ط٦وٛ.6

 . ىثىاُ بَ ىفاُ ٔعٔغ بَ  ابت.7

                                      
، حتقيق: مصطفى ٕٖ ٙ/ ٕىـ(  ٗٚٚ(  انظر: البداية والنهاية، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )ادلتوىف: ٜ)

 م . ٜٙٚٔ -ىـ  ٜٖ٘ٔلبنان عام النشر:  –ر: دار ادلعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت عبد الواحد الناش
(  انظر: إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة وادلتاع ألمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيين ٓٔ)

 –ق: حممد عبد احلميد النميسي الناشر: دار الكتب العلمية ، حتقيٜٙ/ٔىـ( ٘ٗٛالعبيدي، تقي الدين ادلقريزي )ادلتوىف: 
 م  ٜٜٜٔ -ىـ  ٕٓٗٔبريوت الطبعة: األو،ى، 

 



 

 

  

 مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية 215

    ن واألنصارن واألنصارالدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجريالدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجري                                                     احمد رزق رزق الصرمي د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

 . طعٗذ بَ صٖذ ٔعب٘ بَ  عِّ.8

 . وـعِّ بَ ىىري ٔعب٘ عٖٕب.9

 . ىىاس بَ ٖاطش ٔثزٖفٛ بَ الٗىاُ.10

 . ب٦ه ٔعب٘ سٔؼبٛ ىبذ ا  بَ ىبذ الشاَ.11

 . عب٘ رس ٔا ٍزس بَ ىىش.12

 . ثا ِّ ٔىٕٖي بَ طاىذٚ.13

بووو  ا ّوووا شَٖ  –إخوووٜ  –ٔىوووَ عٌوووع بوووَ والوووك سكووو٘ ا  ىٍوووْ قووواه: "ثوووال  الوووٍيب    

ق وووَ ا ّووا شَٖ عثووذ م٥ . ٔر ووش الووب٦رسٙ يف "ا٧ٌظوواب" عٌووْ مل ٖبوو (11)ٔا٧ٌـوواس يف داسٌووا"

ٔقذ عثـوٗت تموٛ ووَ إخوٜ الوٍيب بٗوٍّيح       $إخٜ بٍْٗ ٔب  عٌـاسٙ . ٔقاه ابَ ازبٕصٙ: 

(حٔقووذ تشتووِّ ىمووٜ ِووزٓ ا ٤اخوواٚ ثقووٕا خاؿووٛ بوو   12# )فكووإٌا واٟووٛ ٔطوو ٛ ٔمثوواٌ  س وو٦

 ا   خ ح  ا ٕاطاٚ ٔال ٕاسث بٍّٗىا دُٔ رٔٙ ا٧سثاً.

 

بعووذ غووضٔٚ بووذس ٔاطوو غٍاٞ ا ّووا شَٖ بالغٍوواٟي ٔعٌظووّي ٔعلفوو ّي لووذاس انجووشٚ سد ال ووٕاسث  

 مد الشثي دُٔ ىقذ ا٧خٕٚ.

قاه ابَ القٗي : )إخٜ بٍّٗي ىمٜ ا ٕاطاٚح ٖ ٕاس ُٕ بعذ ا ٕ  دُٔ رٔٙ ا٧سثاً مد ث  

ؤَوْىَى ثِجَعْضٍ فِي مِزَبةِ اهللِ ٍَِِ املُؤٍِْنِنيَ  }وَؤُوىُى األَزْحَبًِ ثَعْضُهٌُْٔقعٛ بذسح فمىا عٌضه ا  ىض ٔ ن: 

}إَََِّّب املُؤٍِْنُىَُ . قاه تعاد: (14) ح سد ال ٕاسث مد الشثي دُٔ ىقذ ا٧خٕٚ((13)وَاملُهَبجِسِيَِ{

 . (15)"إِخْىَحٌ{ 

                                      
. ومسند اإلمام أمحد،  ٜٙ/ ٖ( انظر: صحيح البخاري بَاُب قـَْوِل اَّللِه تـََعا،َى: )َوالهِذيَن َعاَقَدْت َأْْيَاُنُكْم فَآُتوُىْم َنِصيبَـُهْم( ٔٔ)

عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن  -، احملقق: شعيب األرنؤوط  ٔٛ/  ٘بن عباس باب مسند عبد هللا 
 م . ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔالرتكي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األو،ى، 

 ىـ( .٘ٗٛوىف: ، لتقي الدين ادلقريزي )ادلتٜٙ/ٔ( انظر : إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة وادلتاعٕٔ)
  ٙ(  سورة األحزاب اآلية : ٖٔ)
، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت ٙ٘/ ٖ(  انظر : زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد، فصل يف ادلؤاخاة بني ادلهاجرين واألنصار ٗٔ)

 م .ٜٜٗٔىـ /٘ٔٗٔمكتبة ادلنار اإلسالمية، الكويت الطبعة: السابعة والعشرون ،  -
 ٓٔية : (  سورة احلجرات اآل٘ٔ)
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عٙ  :(16){وَىِنُلو  جَعَيْنَلب ٍَلىَاىِيَ   }ٔخشج البخاسٙ يف ؿحٗحْ ىَ ابَ ىبواغ يف قٕلوْ تعواد :    

:  وواُ ا ّووا شُٔ  ووا قووذوٕا ا ذٍٖووٛ ٖووشث  (17) {وَاىَّللرِيَِ عَقَللدَدْ ؤَيََْللبُّنٌُْ فَللأرُىٌُِْ َّ ِلليجَهٌُْ }ٔس ووٛ 

ا ّا شٙ ا٧ٌـاسٙ دُٔ رٔٙ ساْ ل٨خٕٚ ال  إخٜ الٍيب ؿمٜ ا  ىمٗوْ ٔطومي بٗوٍّيح    

٘٭" ٌظختح  ي قاه:  ٕ٭الٳ ٍ٭ا و٭ ٔ٭لٳُكنٍّ  ٭ع٭ْم  {َِ عَقَلدَدْ ؤَيََْلبُّنٌُْ فَلأرُىٌُِْ َّ ِليجَهٌُْ    وَاىَّلرِي }فمىا ٌضلت: "
.  ٔقوواه ابووَ القووٗي   (18) وووَ الٍـووشح ٔالشفووادٚح ٔالـووحبٛح ٔقووذ رِووِّ ا وورياثح ٖٕٔؿووٜ لووْ(        

وؼككاع يف و٤اخاتْ ب  ا ّا شَٖ يف ا ذٍٖوٛ: )ٔقوذ قٗون مٌوْ إخوٜ بو  ا ّوا شَٖ بعلوّي         

ثابووت ا٧ٔهح ٔا ّووا شُٔ  ووإٌا   وووو بعووت و٤اخوواٚ  اٌٗووٛح ٔاربووز فّٗووا ىمٗوواع لٍفظووْح ٔال      

وظ غٍ  بلخٕٚ ا٫ط٦ًح ٔعخٕٚ الذاسح ٔقشابٛ الٍظِّ ىَ ىقذ و٤اخاٚح خبو٦ع ا ّوا شَٖ   

 وو ا٧ٌـاس.

ٔلٕ إخٜ بو  ا ّوا شَٖ  واُ عثوق الٍواغ بلخٕتوْ عثوِّ اشبموق ملٗوْح ٔسفٗقوْ يف انجوشٚح            

   ٕ  ىٍوْح ٔقوذ قواه: "لوٕ     سكو٘ ا   بكوش  ٔعٌٗظْ يف الغاسح ٔعفلن الـحابٛ ٔع وشوّي ىمٗوْ عبو

بكوووش خمووو٦ٗعح ٔلكوووَ عخوووٕٚ ا٫طووو٦ً      ٍوووت و خوووزاع ووووَ عِووون ا٧سض خمووو٦ٗع ٥ربوووز  عبوووا    

 .(20) "ح ٔيف لفا : "ٔلكَ عخ٘ ٔؿاثيب(19)"عفلن

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 ٖٖ(  سورة النساء  اآلية :ٙٔ)
   ٖٖ(  سورة النساء  اآلية : ٚٔ)
 ، بَاُب قَـْوِل اَّللِه تـََعا،َى : )َوالهِذيَن َعاَقَدْت َأْْيَاُنُكْم فَآُتوُىْم َنِصيبَـُهْم( .ٖ٘ٔ/ ٛ(   انظر  صحيح البخاري ٛٔ)
 ، باب من فضائل أيب بكر.٘٘ٛٔ/  ٗ(   أخرجو مسلم يف صحيحو  ٜٔ)
 ، فصل يف معاىدتو صلى هللا عليو وسلم.ٛ٘/ٖ(   انظر  زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد ٕٓ)
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 واألنصار يف ضوء القرآن والسنة املبحث الثاني : فضائل املهاجرين

ٖٮؼٳش القشإُ الكشٖي مد قـٛ ا ٤اخاٚ الو    و    ت بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواسح ٔلوٕ مل     لٕ مل 

توول ٳ الٍـووٕق الٍبٕٖووٛ الـووحٗحٛ ٔالؼووٕاِذ ال اسؽبٗووٛ ا ٕ ٲقووٛ ل ٤ ووذ ِووزٓ اسباد ووٛح       

ٕٮٲسح      ٛو وووَ ٌظووج اشبٗوواه; ٔرلووك ٧ُ وؼوواِذِا ٔعثووذا ّا فاقووت  وون تـوو لقمٍووا: مٌّووا قـوو

الـووحابٛ ٔاٌ قمووت بعووامل ا ثوواه ٔالٍظشٖووا  مد عسض الٕاقووو ٔال طبٗووقح ٔيف نمٳٲّووا قووذ٭ٲً      

ٛٴ وووَ ا٧وووي; هللووا      ٍٕ مل ؼبووذث يف توواسٖي عو٭ٲوو الكووثري وووَ ؿووٕس ال فوواٌ٘ ٔال لووحٗٛ ىمووٜ عبوو

 ػبعمٍا حبا ٛ مد عُ ٌق  عواً ِزا اسبذثح ٌ لون دسٔطْح ٌٔظ مّي ىٳءٓ.

ا ٖٕ ووْ لقووذ وكووث سطووٕه ا  ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطوومي بعووذ بعث ووْ مكووٛ  ٦ ووٛ ىؼووش ىاٰووو      

ىبووادٚ ا ح ٔلكووَ ا ؼووش   ٔقفووٕا يف ٔ ووْ ِووزٓ الووذىٕٚ ا باس ووٛ ٔوووا تش ووٕا    الٍوواغ مد

ا ٔمٖوزاٞ ٔاكوطّادا  لوْ ٧ٔؿوحابْ     وَ ٔطٗمٛ لمقلاٞ ىمّٗوا م٥ ٔاتبعِٕواح طوخشٖٛ ٔغىوضٰ    

 سكٕاُ ا  ىمّٗي.

ٔؿء   اٟفٛ ا ٤وٍ  ٔكحت ٔ ب ت ىمٜ ِزا الذَٖ ثٍٗىا اق ٍعٕا بلُ ازبٍٛ  

ا إوٍٕا مااٌا خالطت بؼاػ ْ قمٕبّي .مُ ا ّا شَٖ وَ عؿحاب  ضاٞ الـابشَٖ ٔىٍذو

سطٕه ا  ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي وقذوُٕ يف   اب ا  تعاد ىمٜ ا٧ٌـاس يف تٗو 

ا ا٩ٖا  الٕاسدٚ يف ر شِي; فّي تش ٕا الذٖاس ٔا٧وٕاه ٌـشٚ لذَٖ ا  تعاد ٔفشاٰس

ىٍّيح ٔا  تعاد ع ٍٜ ىمّٗي بزلك  بذٍّٖيح فجىعٕا ؿفٛ الٍـشٚ ٔانجشٚح سك٘ ا 

زِضْىَاًّب ٍَِِ اهللِ وَ ؤٍَْىَاىِهٌِْ يَجْزَغُىَُ فَضْالً}املُهَبجِسِيَِ اىَّرِيَِ ؤُخْسِجُىا ٍِِْ دِيبزٌِِِْ وَ يف قٕلْ طبحاٌْ:

ىا ٍِِْ دِيبزٌِِِْ يْفُقَسَاءِ املُهَبجِسِيَِ اىَّرِيَِ ؤُخْسِجُىِ}-ع بت ني ؿفٛ الٍـش- (21){وَيَنْ ُسُوَُ اهللَ

فل ٍٜ ىمّٗي ح (22)ٍَِِ اهللِ وَزِضْىَاًّب وَيَنْ ُسُوَُ اهللَ وَزَسُىىَهُ ؤُوىَئِلَ ٌُُِ اى َّبدِقُىَُ{ ؤٍَْىَاىِهٌِْ يَجْزَغُىَُ فَضْالًوَ

بطمِّ فلن ا  ٔسكٕاٌْح ٔع ٍٜ ىمّٗي بٍـشٚ دٍّٖيح ٍٖٔـشُٔ ا  ٔسطٕلْح ٔع ٍٜ 

ِٮ ُ٭ . فا ّا شُٔ ِي الزَٖ ِا شٔا مد الٍيب ؿمٜ ىمّٗي بالـذا ُعٔلس٠ٳكس  ـٵادٳُقٕ يٮ ال

                                      
 .ٛ(  سورة احلشر اآلية : ٕٔ)
 .ٛ(  سورة احلشر اآلية : ٕٕ)
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ا  ىمْٗ ٔطمي يف ا ذٍٖٛح  اٞٔا وَ ػ ٜ ا٧قطاس وَ وكٛ ٔوَ غريِاح فا  ىو عِن 

ٔقذ  اٞ  ٌـٕق  ا ذٍٖٛ عِن البمذ ِٔي ا٧ٌـاس ٔاللٕٗع الٕافذُٔ ا ّا شُٔح

  ثريٚ يف فلن ا ّا شَٖح وٍّا :  

ٍِلَِ اىيَّلهِ    ؤٍَْلىَاىِهٌِْ يَجْزَغُلىَُ فَضْلالً   ىْفُقَلسَاءِ اىَُْهَلبجِسِيَِ اىَّلرِيَِ ؤُخْسِجُلىا ٍِلِْ دِيَلبزٌِِِْ وَ      }ِعواد:  قاه ا  ت -1

 .(23){وَزِضْىَاًّب وَيَنْ ُسُوَُ اىيَّهَ وَزَسُىىَهُ ؤُوىَئِلَ ٌُُِ اى َّبدِقُىَُ

وَجَبَِدُوا فِي سَلجِيوِ اىيَّلهِ وَاىَّلرِيَِ آوَوْا وََّ َلسُوا ؤُوىَئِللَ       وَاىَّرِيَِ آٍَنُىا وََِبجَسُوا}ٔقاه ا  تعاد:  -2

 .  (24){ٌُُِ اىَُْؤٍِْنُىَُ حَقًّب ىَهٌُْ ٍَغْفِسَحٌ وَزِشْقٌ مَسِيٌٌ

لقووذ سطووي ا ّووا شُٔ سكوو٘ ا  ىووٍّي وعٍووٜ اسبٗوواٚ   تعووادح ٔوٍّووا وعووامل الٍـووشٚ           

   ٜ ا٫طو٦ًح ٔالوذىٕٚ ملٗوْ يف عؿوعِّ وشثموٛ ووَ        ا٧ٔد لمذَٖ يف ثٗاٚ ا٧ووٛ : بثبواتّي ىمو

وشاثووون الوووذىٕٚ نوووزا الوووذَٖح بووون ٔكوووحٕا با٧ِووون ٔالعؼوووريٚح ٔا ووواه ٔا ظوووكَح ٔتش وووٕا       

ا٧ٔ وواُح ِٔووا شٔا مد ا  ٔسطووٕلْح فكوواُ مطوو٦ً ا٧ٌـوواس سكوو٘ ا  ىووٍّي مثووشٚ وووَ مثوواس    

 ٌـشتّي .

  ابووْ بٗاٌوواع لفلوومّي فاسبووذٖث ىووَ ا ّووا شَٖ ثووذٖث ىووزبح فقووذ قووذً ا  ر ووشِي يف  

وَاىسَّبثِقُىَُ األَوَّىُىَُ ٍِلَِ اىَُْهَلبجِسِيَِ وَاألَّ َلبزِ وَاىَّلرِيَِ     }ٔىمٕ وٍضل ّي ىمٜ وَ طٕاِيح قاه تعاد: 

خَبىِلدِيَِ فِيهَلب ؤَثَلداً    ارَّجَعُىٌُِ ثِئِحْسَبٍُ زَّضِيَ اىيّهُ عَنْهٌُْ وَزَضُىاْ عَنْهُ وَؤَعَلدَّ ىَهُلٌْ جَنَّلبدٍ رَِْلسِح رَهْزَهَلب األَّْهَلبزُ       

إَُِّ اىَّلرِيَِ آٍَنُلىاْ وَاىَّلرِيَِ َِلبجَسُواْ وَجَبَِلدُواْ      }ح ٔووذثّي ا  تعواد بقٕلوْ:    (25) {ذَىِلَ اىْفَىْشُ اىْعَظِليٌُ 

 ىمٗوْ  ح ٔبو  سطوٕه ا  ؿومٜ ا    (26){فِي سَجِيوِ اىيّهِ ؤُوْىَلئِلَ يَسْجُىَُ زَحََْذَ اىيّلهِ وَاىيّلهُ فَفُلىزٌ زَّحِليٌٌ    

ٔطمي فلومّيح فعوَ ىبوذ ا  بوَ ىىوشٔ بوَ العواق سكو٘ ا  ىٍّىوا قواه : مسعوت سطوٕه             

ا  ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي ٖقٕه : ) مُ فقشاٞ ا ّا شَٖ ٖظبقُٕ ا٧غٍٗواٞ ٖوًٕ القٗاووٛ مد    

                                      
 .  ٛ(  سورة احلشر اآلية : ٖٕ)
 .ٗٚ(  سورة األنفال اآلية : ٕٗ)
 .ٓٓٔ(  سورة التوبة  اآلية : ٕ٘)
 .ٕٛٔ(  سورة  البقرة اآلية : ٕٙ)
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ح ٔعخوووء ؿووومٜ ا  ىمٗووْ ٔطووومي بووولُ ا ّوووا شَٖ فووواصٔا بفلووون  (27) ازبٍووٛ بووولسبع  خشٖفوووا( 

ا٧ ش العظٗيح فعَ صباػو سكو٘ ا  ىٍوْ قواه : عتٗوت الوٍيب ؿومٜ ا        انجشٚ ٔنفشٔا ب

ىمٗووْ ٔطوومي بوولخ٘ بعووذ الفوو ح قمووت : ٖووا سطووٕه ا   ٠ ووك بوولخ٘ ل باٖعووْ ىمووٜ انجووشٚ .  

ح فشك٘ ا  ىٍّي ٔعسكواِيح فوانجشٚ وعٍوٜ ىىٗوق     (28) قاه: ) رِِّ عِن انجشٚ ما فّٗا(

ٰٞا بّجش وا ٌّٜ ا   ىٍْح ٔوشٔساع بّجشٚ الوٍفع الغشٖبوٛ ب ااٌّوا    ا٧ ش يف ٌفع ا ٤وَ بذ

يف صوَ قن فٗوْ ا عو ح ٔ واِش فٗوْ البا ون بعذأتوْ لمحوقح ِجوشٚ الوٍفع مد ا  تعوادح           

ٰٞ يف سا ْح ٔخٕفاع ووَ ىقابوْح ف وٍعكع ِوزٓ انجوشٚ ٔاقعواع ومىٕطواع يف         تعظٗىاع لْح ٔس ا

فكووي وووَ وظوومي ٔوظوومىٛ ٖعٗؼوواُ   ح(29) اسبٗواٚ لٍٗوواه ؿوواثبّا وٍضلووٛ ) فطووٕبٜ لمغشبواٞ (  

ب  غري ا ظمى  ِٔىا يف ىقٗوذتّىا ا٫طو٦وٗٛ ٥ ٖو غرياُ وّىوا تغوري  وظواِش اسبٗواٚ        

البؼشٖٛ . فىا عىظىّا وَ ِجشٚ ! ِٔجشٚ الٍفع ل ّ ذٙ بّوذٙ ا بعوٕث ساوٛ لمعوا       

ىمْٗ الـ٦ٚ ٔالظ٦ًح ل ـبح هللوَ ٍٖواه ع وش  ظو  هللوَ ٖعىون وثون ىىون الـوحابٛح          

فعَ ى بٛ بَ غضٔاُ سك٘ ا  ىٍوْح قواه : قواه سطوٕه ا  ؿومٜ ا  ىمٗوْ ٔطومي : ) مُ ووَ         

ٔساٟكي عٖاً الـءح لمى ىظك فَّٗ ٖٕو٠ز ما عٌو ي ىمْٗ ع وش  ظو  ووٍكيح قوالٕاح ٖوا      

ح ٔبّوووزٓ انجوووشٚح تعوووٗؽ الوووٍفع البؼوووشٖٛ     (30) ٌووويب ا  !! عٔ ووووٍّي  ! قووواهح بموووٜ ووووٍكي(    

ٙ    وطى٠ٍٛ ٔو ٕاصٌٛ يف   اىَّلرِيَِ آٍَنُلىاْ وَرَمََْلئُِِّ قُيُلىثُهٌُ ثِلرِمْسِ      } :اٌبّوا الشٔثو٘ ٔ اٌبّوا ازبظوذ

ح ل ظومي ووَ ال عاطوٛ الو  ٔقوو فّٗوا ا٫ٌظواُ يف ثلواسٚ          (31){اىيّهِ ؤَالَ ثِرِمْسِ اىيّهِ رَمََْئُِِّ اىْقُيُىةُ

تبحوث  الًٕٗ ٔال  س ض  يف ِوذفّا ىموٜ مو وا  ازبظوذ فحظوِّح فلؿوبحت الوشٔمل فاسغوٛ         

ٍَِعيوَللخً ضَللننبً وََّْهوُللسُمُ يَللىًَْ اْىِقَيبٍَللخِ         } ىووَ ساث ّووا فوو٦ دبووذِا    َُّ ىَللهُ  َوٍَللِْ َؤعْللَسََ عَللِ ذِمْللِسح فَللِئ

 .(32){ؤَعََْى

                                      
 . ٕٕ٘ٛ/ٗ( أخرجو مسلم يف صحيحو يف باب الزىد والرقائق ٕٚ)
 . ٕ٘ٔ/٘(  أخرجو البخاري يف صحيحو ٕٛ)
 .ٕٛٚ/ ٕ، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع ٖٕٔ/ ٔٔ( أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده، مسند عبد هللا بن عمرو ٜٕ)
بريوت  –أمحد السلفي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ، حتقيق: سامل ٗٔ/ ٔ(  أخرجو أبو عبد هللا ادلَْرَوِزي يف السنة ٖٓ)

، باب ذكر إعطاء هللا ٜٓٔ/ ٕ، وابن حبان يف صحيحو  ٚٔٔ/ٚٔ، والطرباين يف ادلعجم الكبري ٛٓٗٔالطبعة: األو،ى، 
 .ٕٜٛ/ ٔعز وجل للعامل، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 .ٕٛ(  سورة الرعد اآلية : ٖٔ)
 .ٕٗٔة : (  سورة طو اآليٕٖ)
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 ا اػ ذ عرٝ  فواس قوشٖؽ لموٍيب ؿومٜ ا  ىمٗوْ ٔطومي ٔا ظومى  وعوْح قواً سطوٕه ا             

ٜ القباٟن ح ٖٔذىٕ اسبجٗج يف  ن ىاًح فكواُ هللوا   ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي ٖعشض ٌفظْ ىم

ؿٍو ا  لشطٕلْ ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي عُ ا٧ٔغ ٔاشبضسج  وإٌا ٖظوىعُٕ ووَ ثمفواّٟي     

ّٖٕد ا ذٍٖٛ عُ ٌبٗاع ٖبعث يف ِوزا الضوواُح فٍ بعوْ ٌٔقو مكي وعوْ ق ون ىوادح فحواصٔا الظوبق          

 با٫ااُ ٔال لحٗٛ يف طبٗن ا  تعاد .   

ي  ٍا    ا٧ٌـاس يف   ابْ العضٖضح ٔسفو ػلٌّيح ٔص اِي ٔعىذ نٔقذ او ذمل ا

}وَاىسَّبثِقُىَُ األَوَّىُىَُ ٍَِِ املُهَبجِسِيَِ وَاألَّْ َبزِ وَاىَّرِيَِ ارَّجَعُىٌُِْ ثِئِحْسَبٍُ زَضِيَ :قاه ا  تعاد. الٍعٗي

 (33)ح رَهْزَهَب األَّْهَبزُ خَبىِدِيَِ فِيهَب ؤَثَدًا ذَىِلَ اىفَىْشُ اىعَظِيٌُ{اهللُ عَنْهٌُْ وَزَضُىا عَنْهُ وَؤَعَدَّ ىَهٌُْ جَنَّبدٍ رَِْسِ

لقذ وذمل ا  ا٧ٌـاس  .(34)}وَاىَّرِيَِ آَوَوْا وََّ َسُوا ؤُوىَئِلَ ثَعْضُهٌُْ ؤَوْىِيَبءُ ثَعْضٍ{ٔقاه ا  تعاد :

ًٖٕ القٗاوٛح ٔقاه ا  مد  ٔع ٍٜ ىمّٗي بقشإُ ٖ مٜ بظبِّ مٖثاسِي ٫خٕاٌّي ا ّا شَٖح

 يَِِدُوَُ فِي ُُدُوزٌِِِْ ىَُ ٍَِْ َِبجَسَ إِىَيْهٌِْ وَال}وَاىَّرِيَِ رَجَىَّءُوا اىدَّازَ وَاإلِميَبَُ ٍِِْ قَجْيِهٌِْ يُهِجُّتعاد : 

قَ شُحَّ َّفْسِهِ فَإُوىَئِلَ ٌُُِ حَبجَخً ٍََِّب ؤُورُىا وَيُؤْثِسُوَُ عَيَى ؤَّْفُسِهٌِْ وَىَىْ مَبَُ ثِهٌِْ خَ َبَُخٌ وٍََِْ يُى

عٙ إٔٔا سطٕه ا  ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي  {وَاىَّرِيَِ آَوَوْا وََّ َسُوا}:قٕلْ تعادح (35)املُفْيِهُىَُ{

ٔا ّا شَٖ وعْح ٔ عمٕا ني ولٔٝ ٖلٔٔا ملْٗح مر عخش ّي قٕوّي وَ وٍاصنيح ٌٔـشِٔي 

عٙ  {ؤُوىَئِلَ ثَعْضُهٌُْ ؤَوْىِيَبءُ ثَعْضٍ}.اه وعّيٞ ا  وَ ا ؼش   بالق ىمٜ عىذاّٟي ٔعىذا

 ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس عثق  ن وٍّي با٩خش وَ  ن عثذ . 

فوولٙ فلوون ٖووٕاصٙ فلوون ا٧ٌـوواسح عٙ ٌـووش وثوون ٌـووشِيح فّووي اوواٚ الووذَٖ ثقوواح ِٔووي    

 الزَٖ إا بٗلٛ ا٫ط٦ً يف وّذٓ . ف٦ غشٔ بلُ ٖعذ ا  ني ازبٍٛ . 

ؿوومٜ ا  ىمٗووْ   -ِشٖووشٚ سكوو٘ ا  ىٍووْ عٌووْ قوواه: قوواه سطووٕه ا       ٔقووذ  وواٞ ىووَ عبوو٘    

ٔ٭ط٭ووومسكستٳ    : $ -ٔطووومي ٔ٭ادٳٖووواع  ٍٵووواغٮ  ٕٯ ط٭ووومسكس ال ٔ٭لسووو ـ٭ووواس ح  َ٭ ا٧ٌْ ٍٯوووتٮ اوٯوووش٭ٞاع وٳووو ُٚ لسُك ٕٯ٥ انٳجٯوووش٭ لسووو

                                      
 .ٓٓٔ(  سورة  التوبة اآلية : ٖٖ)
 .ٕٚ(  سورة األنفال اآلية : ٖٗ)
 .ٜ(  سورة  احلشر اآلية : ٖ٘)



 

 

  

 مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية 221

    ن واألنصارن واألنصارالدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجريالدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجري                                                     احمد رزق رزق الصرمي د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

ـ٭واس       ٌٯ ٔٯ ػٳوعٯِّ٭ ا٧س ـ٭واس  عس ٌٯ ٔ٭ادٳٙ ا٧س ٔٯ ػٳوعٯباع لسظ٭ومسْكتٮ  ٔ٭ادٳٖاع عس ـ٭اسٮ  ٌٯ ىوَ عٌوع بوَ والوك     . ٔ(36)#ا٧س

إٖووٛ ا٫اوواُ ثووِّ ا٧ٌـوواسح ٔإٖووٛ     $سكوو٘ ا  ىٍووْ ىووَ الووٍيب ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطوومي قوواه:       

طوي ا٧ٌـواس   اقموت ٧ٌوع: عسعٖوت    $ . ٔىَ غو٦ُٗ بوَ  شٖوش قواه:     (37)#الٍفاا بغت ا٧ٌـاس

 ٍ ي تظىُٕ بْح عً مسا ي ا   قاه: بون مساٌوا ا .  ٍوا ٌوذخن ىموٜ عٌوع فٗحوذ ٍا        

س ٔوؼاِذِيح ٖٔقبن ىم٘ عٔ ىمٜ س ن ووَ ا٧صد فٗقوٕه: فعون قٕووك ٖوًٕ      مٍاقِّ ا٧ٌـا

 .(38)# زا ٔ زا  زا ٔ زا 

 وواٞ  اوووشعٚ وووَ $ٔىووَ ِؼوواً بووَ صٖووذ قوواه: مسعووت عٌووع بووَ والووك سكوو٘ ا  ىٍووْ قوواه:   

ا٧ٌـاس مد سطٕه ا  ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي ٔوعّا ؿيب ناح فكمىّا سطوٕه ا  ؿومٜ ا    

٘٭٭ىمْٗ ٔطمي فقاه: ٔ  .(39) وشت #. الزٙ ٌفظ٘ بٗذٓح مٌكي عثِّ الٍاغ مل

ٔىَ عب٘ ال ٗامل ىَ عٌع قاه:  ا  اُ ًٖٕ ف ح وكٛ قظي سطٕه ا  ؿمٜ ا  ىمٗوْ ٔطومي   

غٍوواٟي بوو  قووشٖؽح فغلووبت ا٧ٌـوواس. قوواه الووٍيب ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطوومي: عوووا تشكووُٕ عُ        

  ْ ٔطوومي  قوالٕا: بمووٜ. قوواه: لووٕ   ٖوزِِّ الٍوواغ بالووذٌٗاح ٔتووزِبُٕ بشطوٕه ا  ؿوومٜ ا  ىمٗوو

 .(40)#طمك الٍاغ ٔادٖا عٔ ػعبا لظمكت ٔادٙ ا٧ٌـاس عٔ ػعبّي

ٔخووشج البخوواسٙ يف ؿووحٗحْ ىووَ عبوو٘ ِشٖووشٚ قوواه: "قالووت ا٧ٌـوواس: عقظووي بٍٍٗووا ٔبوو                

مخٕاٌٍا الٍخٗون  قواه: ٥; قوالٕا: عف كفٌٍٕوا ا ٤ٌٔوٛ ٌٔؼوش كي يف الثىوشٚ  قوالٕا: مسعٍوا          

ا٫ووواً عاووذ ىووَ عٌووع قوواه: "قوواه ا ّووا شُٔ: ٖووا سطووٕه ا ح وووا سعٍٖووا    . ٔخووشج(41) ٔع عٍووا"

وثن قًٕ قذوٍا ىموّٗي عثظوَ وٕاطواٚ يف قمٗونح ٥ٔ عثظوَ بوز٥ع ووَ  وثريح لقوذ  فٌٕوا           

ا ٤ٌٔٛ ٔعػش ٌٕا يف ا ٍّلح ث ٜ لقذ خؼٍٗا عُ ٖزِبٕا با٧ ش  مْ; قواه: ٥ح ووا ع ٍٗو ي    

ىبذ الشاَ بَ صٖوذ بوَ عطومي: "قواه سطوٕه ا  ؿومٜ        .   ٔقاه(42)ىمّٗي ٔدىٕمت ا  ني" 

ا  ىمْٗ ٔطمي ل٨ٌـاس: مُ مخٕاٌكي قذ تش ٕا ا٧وٕاه ٔا٥ٔ٧د ٔخش وٕا ملوٗكي; فقوالٕا:    

                                      
 . ٖٔ/٘«  َلْوالَ اذِلْجَرُة َلُكْنُت اْمَرأً ِمَن األَْنَصارِ »(  أخرجو البخاري يف صحيحو بَاُب قـَْوِل النهيبِّ َصلهى هللاُ َعَلْيِو َوَسلهَم: ٖٙ)
 . ٕٔ/ٔالبخاري يف صحيحو بَاٌب َعاَلَمُة اإِلْيَاِن ُحبُّ األَْنَصاِر  ( أخرجو ٖٚ)
 (  سبق خترجيو .ٖٛ)
 .ٕٖ/ ٘« أَنـُْتْم َأَحبُّ النهاِس ِإَله »(  أخرجو البخاري يف صحيحو، بَاُب قـَْوِل النهيبِّ َصلهى هللاُ َعَلْيِو َوَسلهَم ِلْْلَْنَصاِر: ٜٖ)
 .ٖٓ/ ٘حو، باب مناقب األنصار (  أخرجو البخاري يف صحيٓٗ)
 . ٜٓٔ/ ٖ(  انظر : صحيح البخاري، باب الشروط يف ادلعاملة ٔٗ)
. واحلديث إسناده صحيح على شرط الشيخني كما قال  ٖٗٛ/ ٕٓ(  انظر : مسند اإلمام أمحد، مسند أنس بن مالك ٕٗ)

بد احملسن الرتكي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا بن ع -حمقق ادلسند شعيب األرنؤوط 
 م. ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔاألو،ى، 
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غري رلك  قالٕا: ٔوا راا ٖا سطٕه ا   قاه: ِوي   عوٕالٍا بٍٍٗا قطاٟو; قاه سطٕه ا : عٔ

 .(43)الثىش; قالٕا: ٌعي" قًٕ ٥ ٖعشفُٕ العميح ف كفٌّٕي ٔتقامسٌّٕي 

 ملؤاخاة بني املهاجرين واألنصاراملبحث الثالث : الدروس املستفادة من ا

1)  ْ : فووو ُ ا ّوووا شَٖ  وووا تش وووٕا دٖووواسِيح  (44)عُ ووووَ توووشا ػووو٠ٗاع   ىٕكوووْ ا  خووورياع وٍووو

ٔعِمّٗيح ٔعوٕاني ال  ِو٘ عثوِّ ػو٘ٞ ملوّٗي ; عىاكوّي ا  بّوزا ا٫خواٞ الوزٙ فو ح          

 - ِوووزا دسغ ىظوووٗي ِٔوووٕ عُ ا     ٔيف ٔومَّكّوووي وؼووواسقّا ٔوغاسبّوووا.   ىموووّٗي الوووذٌٗاح 

ػووكٕس  ووشٖيح ٥ ٖلووٗو ع ووش وووَ عثظووَ ىىوو٦ع; فىووَ تووشا ػوو٠ٗاع ٧ مووْ        -ٔ وون ىض

ٖٮوشٯص٭ا٭ ضببوٛ         ٕ.ض بوْ ا٫ٌظواُ عُ  ٖٮعو ٕ٭ض وَ ا  عٌٕا ح ٔع ونٲ ووا  ىٕكْ خرياع وٍْح ٔالعٳ

قبوواه ىمٗووْ; فحووشٙ بلِوون    ح ٔ ىلٌٍٗووٛ القمووِّ بووز شٓح ٔقووٕٚ ا٫   -ىووض ٔ وون   -ا  

ٖٮلحٶٕا يف طبٗن ا ح ٔعُ ٖقوذوٕا ضببٕبوا  ا  ىموٜ ضببٕبوا  ٌفٕطوّي;       ا٫ط٦ً عُ 

 لٗفٕصٔا خبريٙ الذٌٗا ٔا٩خشٚ.

صوا ح ٔاسبشق الوذاٟي ىموٜ عُ   ا٥ل حاً ٔال عأُ فٗىا ب  ا ظمى ح ٔالثبا  عواً ا٧ (2

ْٗح ٔعُ ٌ خموٜ ىوَ سٔمل العـوبٗٛ    لماح ٌظعٜ داٟىا وَ ع ن الٕؿٕه ٖكُٕ ِذفٍا ٔاثٰذ

ٌقظواًح ٔووَ  وي مد ا٥ٌّوضاً الوزٙ ٥ ػبو  مثواسٓ م٥ عبوَح         د ا٥مال  قوذ تو٤دٙ بٍوا    

ٌـاس وَ ت٦ثي ٔمٖثواسح ِٔوي لٗظوٕا عبٍواٞ     ٥ٔ ؽبفٜ ىمٍٗا وا  اُ ب  ا ّا شَٖ ٔا٧

طووو٦ً لٕٗثوووذ  مىووو ّي ِٔوووذفّي يف اسبٗووواٚح بٍووواٞ دٔلوووٛ    بموووذ ٔاثوووذح بووون تعّوووي ا٫ 

 ٦وٗٛ ىالٗٛ الؼلُ تٍؼش انذاٖٛ ٔالعذه ب  الٍاغ .   طم

عُ ٖ ز ش س اه ا٫ط٦ً عُ الـء داٟىا تكُٕ ٌّاٖ ْ طعٗذٚح غوري عٌوْ ػبوِّ عُ ٖكوُٕ      (3

وـووحٕبا بال ٕ وون ىمووٜ ا ح ٔا٧خووز با٧طووبابح فعمووٜ ا ظوومى  تٗعووا عُ ٖظووعٕا         

     ٖ ظوشاح ف خٗون  ٗو     ٔػب ّذٔا يف ىىمّي وو الـوءح ٔلٗعمىوٕا داٟىوا عُ بعوذ العظوش 

  اُ ثاه الـحابٛ يف بذاٖٛ انجشٚ ٔىٍذ بذاٖٛ ا ٤اخاٚ ٔ ٗ  ؿاس  بعذ رلك .

                                      
، أليب الفداء ابن كثري، حتقيق: سامي بن حممد سالمة الناشر: دار طيبة للنشر ٓٚ/ٛ(  انظر : تفسري القرآن العظيم ٖٗ)

 نو .م . ومل أقف على ختريج احلديث يف مظا ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔوالتوزيع الطبعة: الثانية 
، حتقيق: حبيب الرمحن ٓٔ/ ٕ(أصل ىذه اجلملة مأخوذة من حديث يف الزىد والرقائق البن ادلبارك  باب من ترك شيئا هلل  ٗٗ)

 األعظمي
 . بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية 
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عُ ٌلو  ق ٍا يف ا ح ٔعُ ٌكُٕ ىمٜ ٖق  تاً بلُ ا  طبحاٌْ ٔتعواد طوٗخش ٍا ووَ     (4

ثالٍووا ِوووزٓح مرا تٕثوووذٌا ىموووٜ ووووٍّج ا  ٔت خٍٗوووا يف ا  تعوووادح  ىوووا عخوووشج سطوووٕلْ  

طو٦ًح ٔفو ح   ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـواس ووَ نو٦ً ازباِمٗوٛ مد ٌوٕس ا٫      الكشٖي ٔعؿحابْ وَ

ا  ىمٜ الـحابٛ الكشاً بعذ رلك اشبري الكثري ٔؿاسٔا عؿحاب ىوضٚ بعوذ عُ  وإٌا    

 يف رلٛ . 

ا٧وووٛ الوو  تشٖووذ عُ ربووشج وووَ تّّٗوواح ٔتووٍّت وووَ  بٕتّووا; ٥ بٮووذٲ عُ تلخووز بلطووباب      (5

ىموٜ طوشاج ووَ ال ٕ ون ىموٜ ا ح ٔعىظوي        الٍجاٚح ٔىٮذ٭د الٍّٕضح  ي تٍطوٕٙ قمٕبّوا  

يف  مِّ انذاٖٛح ٔدبشٖوذ ال ٕثٗوذح    -ىض ٔ ن  -ال ٕ ن ىمٜ ا  ال ٕ ن ىمْٗ 

ٔو ابعووٛ الشطووٕه ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطووميح ٔ ّوواد عِوون البا وونح ٔثـووٕه وووا ؼببووْ ا      

ٖٔشكآ وَ ا٫ااُح ٔالٗق ح ٔالعميح ٔالذىٕٚ; فّزا تٕ ون الشطون ٔخاؿوٛ عتبواىّيح     

وووا اقووطُ العووضً الـووحٗح بال ٕ وون ىمووٜ وووَ بٗووذٓ ومكووٕ   وون ػوو٘ٞ م٥  اٌووت          ٔ

العاقبٛ سػوذاع ٔف٦ثواع ِٔوزا ووا فعموْ ا ّوا شُٔ ثو  تٕ موٕا ىموٜ ا  ٔفوشٔا بوذٍّٖي            

فعٕكّي ا  ِزا ال و خ٘ الوزٙ ثـون بٗوٍّي ٔبو  ا٧ٌـواس ٔؿوذا ا  ثو  قواه : "          

ح ٔوووا تووو قوووًٕ بوو  ا٧خوووز    (45){هِ إَُِّ اىيَّللهَ يُهِللتُّ اىَُْزَلللىَم يِنيَ  فَللئِذَا عَصٍَْللذَ فَزَىَمَّلللوْ عَيَللى اىيَّللل   }

 با٧طباب ٔقٕٚ ال ٕ ن ىمٜ ا ; م٥ عثشصٔا الكفاٖٛ ٧ُ ٖعٗؼٕا عىضٚ طعذاٞ .

كوووشٔسٚ ا٫خووو٦قح ٔالظووو٦وٛ ووووَ ا٧غوووشاض الؼخـوووٗٛ: فوووا٫خ٦ق سٔمل العظىوووٛح     (6

  ُ وشاقو٘ لمفو٦ملح ِٔوٕ ػبعون      ٔقطِّ وذاسِاح ٔا٫خ٦ق ٖشفو ػلُ ا٧ىىاه ث وٜ تكوٕ

يف ىووضً الش وون و اٌووٛ فٗظووري ث ووٜ ٖبمووو الغاٖووٛح ٔلوو٥ٕ ا٫خوو٦ق ٖلووعْ ا  يف قمووٕب  

صا ٗووا  سُبووشً الٍوواغ وووَ وؼووشٔىا  ىظٗىووٛ تقوو  دٌّٔووا ىقبووا   ووءٝح ِٔووزا وووا       

ثـووون لمىّوووا شَٖ ٔا٧ٌـووواس فمووو٥ٕ ا٫خووو٦ق ووووا ثـووون ال ووو خ٘ ٔا٫ٖثووواس ٔكوووشب    

 الفشٖذ يف رلك ... جالٍىٕر

وَ وٕا َ العءٚ يف قـٛ ا ٤اخاٚ عُ الوذاى٘ مد ا٫ؿو٦مل و وٜ عٔتو٘ ثكىوٛ بالغوٛح       ٔ (7

ٖٵٍّووا يف قمووٕب    ٗٲبووٛ ف قبمووّاح ٔص ٗٵوولس ا  ،ب ووْ ب٠ٗووٛ   ِ٭ ٗٵوواعح ٔىضووواع ؿوواسواع;  ٔمخ٦ؿوواع ٌق

ُٛح ٔالعقوٕه   ٕقًٕ مل ٖمبثٕا عُ ٖظرئا بّاح ٖٔطشقٕا بّا ا٩راُح فس ظٳ غّا الفٳطسشٮ الظومٗى

                                      
 .ٜ٘ٔ(  سورة آل عمران: ٘ٗ)
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تقذٲس اسُبجج الشاٟعٛ ثق قذسِاح ِٔزا وا ثـن ل٨ٌـاس ثو  دبوزس  ضببو ّي    ال  

خووٕاٌّي يف الٍظووِّ ٔ وون رلووك  ّي ٫ ٧خووٕاٌّي ا ّووا شَٖ فوولثبِٕي عػووذ وووَ ضببوو 

ُِىَ اىَّرِح ؤَيَّدَكَ ثِنَ ْلسِمِ وَثِلبىَُْؤٍِْنِنيَو وَؤَىَّلبَ ثَليَِْ     } بفلن ا  ٔثذٓ ٔمخ٦ق ا خمـ  لوشبّي 

 (46){زَِْ جََِيعًب ٍَب ؤَىَّفْذَ ثَيَِْ قُيُىثِهٌِْ وَىَنَِِّ اىيَّهَ ؤَىَّبَ ثَيْنَهٌُْ إَِّّهُ عَصِيصٌ حَنِيٌٌألىَىْ ؤَّْفَقْذَ ٍَب فِي اٌْ قُيُىثِهِ

عُ الٍـش وو الـءح فقذ قلٜ الـحابٛ ووو ٌبوّٗي ىمٗوْ الـو٦ٚ ٔالظو٦ً يف طوبٗن        (8

ٛعح ٔعلظوٍٛ طواخشٚح ٔسموا لقو٘      دىٕتْ يف وكٛ  ٦ ٛ ىؼش ث٥ٕع ِٕٔ ٦ٖق٘ ٌفٕطاع  اغٗ

ٗ.ٍاع ىمٜ ا  عُ ٖـشع ىٍْ ا٧رٝ تمٛح ٔلكٍّوا طوٍٛ ا٥بو ٦ٞ     ِ٭ عٖادٙ با ؼٛ; ٔ اُ 

٤ٖخووز بّووا الشطووٕه ا٧ ووشً; لٗظوو ب  ؿووءٓح ٖٔعظووي ىٍووذ ا  ع ووشٮٓح ٖقووٕه الع٦وووٛ     

د يف بٗوواُ قاىووذٚ وووَ قٕاىووذ القووشإُح ِٔوو٘: عُ ا  تعووا    -ساووْ ا  - (47)الظووعذٙ

َ القموٕب ٔصٖوادٚ ا٫اواُح ِٔوزا يف     ٠ػبعنٮ ا٧طوباب٭ لمىطالوِّ العالٗوٛ وبؼوشا ٴ ل طىو     

: عٌووْ ػبعوون  -بوون وووَ علطوو  وووَ رلووك     -ىووذٚ وٕاكووو وووَ   ابووْح فىووَ رلووك    

الؼوووذاٟذ وبؼوووشٚ بوووالفشجح ٔالعظوووش و٤رٌووواع بالٗظوووشح ٔمرا تلوموووت ووووا قـوووْ ىوووَ عٌبٗاٟوووْ   

وَشُىْصِىُلىاْ  }موّٗي ا٧سض موا سثبوتح    ٔعؿفٗاْٟح ٔ ٗ   ا اػ ذ  بّي اسباهح ٔكاقت ى

َُّ َّ ْلسَ اىيَّلهِ َقسِيلتٌ         ٍَعَلُه ٍَزَلى َّ ْلُس اهلِل َؤال ِإ ٍَنُلىْا  َِ آ ح سعٖوت ووَ رلوك    (48){حَزَّى َيُقىَه اىسَُّسىُه َواىَّلرِي

َُّ ٍَل َ اْىُعسْلسِ ُيسْلساً       }العجِّ العجابح ٔقاه تعاد: َُّ ٍَل َ اْىُعسْلسِ ُيسْلساً  ِإ ؿومٜ   ح ٔقواه (49){فَلِئ

ا  ىمٗووْ ٔطوومي: "ٔاىمووي عُ الٍـووش وووو الـووءح ٔعُ الفووشج وووو الكووشبح ٔعُ وووو العظووش     

". فمٗوووو عمي دىوووواٚ ا٫ؿوووو٦مل  ٗوووو  ٖق حىووووُٕ    .ٔعوثمووووٛ رلووووك  ووووثريٚ"  (50)ٖظووووشاع "

الؼذاٟذح ٖٔـوءُٔ ىموٜ ووا ٦ٖقوُٕ ووَ ا٧رٝ ؿوغرياع  واُ عً  وبرياع ووا داووٕا ىموٜ            

                                      
 .ٖٙ(  سورة األنفال :  ٙٗ)
 . القاعدة اخلامسة عشرة (ٙٗ( انظر: القواعد احلسان لتفسري القرآن: ) ٚٗ)
 . ٕٗٔ(  سورة  البقرة اآلية : ٛٗ)
 . ٙ،٘(  سورة الشرح اآلية : ٜٗ)
/ ٖ، واحلاكم يف ادلستدرك على الصحيحني ٖٚٓ/ ٔ(   أخرجو البيهقي يف كتاب اآلداب، باب الصرب وانتظار الفرج ٓ٘)

ْوِلِو َعَلْيِو السهاَل ٕٗٙ ُم ِلَعْبِد اَّللِه ْبِن َجْعَفٍر ِحنَي َأْرَدَفُو فـََقاَل: يَا فـَََت َأاَل َأَىُب َلَك، ، وابن أيب عاصم يف السنة بَاٌب يف   قـَ
 .ٜٙٗ/٘، وصححو األلباين يف السلسلة الصحيحة ٖٚٔ/َٔأاَل ُأَعلُِّمَك 
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ذ ىوٕض ا  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس ِوزا ا٫خواٞ      ا ٍّج القوٕٖيح فو ُ ىاقب وْ الٍـوشح فمقو     

 الزٙ  اُ فْٗ ىضِي ٔقٕتّي ٔنّٕسِي مظّش القٕٚ يف ٔ ٕٓ ا٧ىذاٞ . 

وووَ ا٧ٌـوواس لمىّووا شَٖ ٔالعكووع بعووذ     نّووٕس ا ٕاقوو  البطٕلٗووٛ وووَ الكووشً ٔا٫ٖثوواس    (9

      ٓ  ال  خ٘ح ٥ٔ غشابٛ فالٍيب ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي ٍٖ ّو٘ ملٗوْ الكوشً ٔا٫ٖثواس فىوا فعموٕ

م٥ اق وذاٞ بوا عمي ٔا شبوو٘ ٔالقوذٔٚ ا٧ٔه ؿوومٜ ا  ىمٗوْ ٔطوميح فىووا عثٕ ٍوا مد ِووزا       

     ٛ ٍَثَللوُ اىَُْللؤٍِْنِنيَ فِللي رَللىَاد ٌِِْو   } ا٫ق ووذاٞ ٔالووو لط٘ الووزٙ ػبظووذ ا٧خووٕٚ ا٫ااٌٗووٛ اسبقوو

اعَى ىَلللهُ سَلللبئِسُ اىَِْسَلللدِ ثِبىسَّلللهَسِ   وَرَلللسَاحَُِهٌِْو وَرَعَلللبمُفِهٌِْ ٍَثَلللوُ اىَِْسَلللدِ إِذَا اشْلللزَنَى ٍِنْلللهُ عُضْلللىٌ رَلللدَ    

 (51) {...وَاىْهََُّى

اٌ ؼووواس ا٫طووو٦ً ٔقٕتوووْ: فقوووذ  ووواُ ا ظووومىُٕ كوووعفاٞ فجووواٞ ال ووو خ٘ لٗجعووون ووووَ        (10

ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس   مووٛ  ووبريٚ وووَ الوو ٦ثي ٔالقووٕٚ ٔالكثووشٚ فمقووذ  وواُ اسبووق        

 ووون ػوووذٖذح مكوووٛ وغىوووٕساع بؼوووغِّ البا ووونح ٔ ووواُ عِووون اسبوووق يف بووو٦ٞ ووووَ عِووون البا 

ٔا٫خووواٞ  ووواُ ووووَ عىظوووي ا٧طوووباب الووو  سفعوووت ؿوووٕ  اسبوووق ىموووٜ ؿوووخِّ البا ووونح   

ٔخمَّـت عِن اسبق وَ رلوك الوب٦ٞ ازبواٟشح ٔعٔس و ّي ثٗواٚ ىضٖوضٚح ٔوٮقاوواع  شاواعح         

ِٔكزا و ٜ ت خٜ ا ظمىُٕ الًٕٗ ٖكٌُٕٕ قٕٚ كاسبٛ وَ قٕٝ ا٧سض ال  ؼبظوِّ نوا   

م٥ وووو عؿووحاب القووٕٚ ٔالٍفووٕرح ٥ٔ عده ىمووٜ     علوو  ثظووابح فالعووامل الٗووًٕ ٥ ٖ عاووون   

رلوووك ووووَ دٔلوووٛ انٍوووذ ٔالـووو  ٔمٖوووشاُ ٔغريِووواح فوووالغشب ؼبظوووِّ نوووا علووو  ثظووواب       

ٖٔ عاووون وعّووا مثابووٛ ٌووذح بٍٗىووا عو ٍوووا العشبٗووٛ ٔا٫طوو٦وٗٛ  ووا  اٌووت كوووعٗفٛ يف          

اق ـادِا سغي ٔ ٕد خرياتّا ٔكع  طٗاط ّا ٔتفشقّا ٥ ٖ عاون الغشب وعّوا  ىوا   

 ن وو بقٗٛ الذٔه الكءٝ ...ٖ عاو

قٗوواً اسبكٕوووٛ ا٫طوو٦وٗٛ: فوو ُ وووَ وٍووافو ال وو خ٘ بوو  ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواسح تمووك         (11

ا٧ثكاً ا ذٌٗٛح ٔالٍظي القلواٟٗٛح ٔا٧ؿوٕه الظٗاطوٗٛ; ف ٌّوا  اٌوت تٍوضه با ذٍٖوٛ        

ثٗووث عؿووبح ا ظوومىُٕ قووٕٚ ٔ ثووشٚ  ووا شٚ دبىعّووي ثكٕوووٛ سػووٗذٚ ٔػخـووٗٛ وووَ       

ٍ٭عوٛ حبٗوث ٖلخوزٌّٔا بقوٕٚح ٖٔقٕووُٕ ىموٜ       ػخـٗا  ا٧ٌبٗاٞ  العظٗىٛح ٔؿاسٔا يف و٭

                                      
 ، باب تراحم ادلؤمنني. ٜٜٜٔ/  ٗ(  أخرجو مسلم يف صحيحو ٔ٘)
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م شاّٟا ًٖٕ تٍضه ٔالٍاغ ٖؼوّذُٔح٧ُ ووا بٗوٍّي ووَ ال و خ٘ ػبعموّي يف عووَ ٔعوواُ         

 خطاا الّٕٗدٙ ٔالٍفاق٘ .    وَ ا٥

عُ ا٧وٛ ٥ اكَ عُ ٖكُٕ نوا طوٗادٚ ٔوٍعوٛ م٥ مرا ثكىوت بؼوش  ا ح ٌٔبوز   ون ووا           (12

ح فوو را وووا ال ىظووت العووضٚ ٔالظووٗادٚ وووَ صبووا٥  عِوون ا٧سضح ٔاطوو بذلت ؽبالفووْ نّشٖوواع

الزٙ ِٕ عدٌٜ بالزٙ ِٕ خري; فمَ تذسا ىٳضٵاع ٥ٔ ف٦ثواعح ٔالٕاقوو خوري ػواِذ ىموٜ ووا       

رٮ شح فالـحابٛ ث  ت خٕا ىمٜ ػش  ا  عقاوٕا دٔلوٛح ٔٔاقوو ا ظومى  ثو  كوٗعٕا      

ٔاٌووذثشٔا ٔتظووما ىمووّٗي ا٧ىووذاٞ وووَ  وون ػوش  ا  تفشقووٕا ٔ ضقووٕا فووزلٕا ٔخظووشٔا  

  اٌِّ . 

وَ بش ا  ال و خ٘ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس عٌّوا علبظو ّي  وٕب ىوضٚ بعوذ عُ  وإٌا             (13

وظ لعف ح ٔسفعت وٍاصني ىٍوذ ا  دس وا ح ٔ عموت نوي لظواُ ؿوذا يف ا٩خوشَٖح        

ّ       -تعواد   -ٔقذ مسٜ ا   ا شَٖ"ح الـوحابٛ الوزَٖ فوشٔا بوذٍّٖي مد ا ذٍٖوٛ بوو"ا 

ٖٮذٯى٭ُٕ بْ بعذ ا٫اواُح  ىوا دسٵ  بش وا  انجوشٚ ىموٜ       ٔؿاس ِزا المقِّ عػشع لقِّ 

ُٯ ى٦ ػلٌّيح ٔبوشص  وكواٌ ّيح ٔاطو حقٕا لقوِّ ا٧ٌـواس       عِن ا ذٍٖٛ وَ إٔٔا ٌٔـشٔا ع

 الزٙ اط ٕ بٕا بْ الثٍاٞ وَ سب العا   .

ٕٵٚ ٔرٔباُ العـبٗا  وَ عىظي ثظٍا  انجوشٚ    (14  -فىوا قواً بوْ الشطوٕه     ثـٕه ا٧ُخ

وَ ا ٤اخواٚ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواسح ٔالوزٙ عدٝ مد رٔبواُ        -ىمْٗ الـ٦ٚ ٔالظ٦ً 

ٗٵووٛ م٥ ل٬طوو٦ًح ٥ٔ ٥ٔٞ م٥ لووْح فظووقطت بووزلك فووٕاسا    ىـووبٗا  ازباِمٗووٛ ; فوو٦ اٳ

الٍظووِّح ٔالمووُٕح ٔازبووٍعح ٔالووطاب; ٥ ٖ وولخش عثووذح ٥ٔ ٖ قووذً; م٥ ب قووٕآ ٔوشٔٞتووْ.       

٤اخواٚ بوو  ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس علغووت ا٥ٌ ىوواٞ مد العـووبٛ ٔ شٵطووت الٕثووذٚ بوو   فا 

ٔالقٕوٗوووا   ا ظووومى ح فا ٤اخووواٚ بووو  عبٍووواٞ الوووذَٖ الٕاثوووذح توووزٔب فٗوووْ العـوووبٗا ح      

ؿومٜ   -ٔا ظىٗا  ازباِمٗٛ ال   اُ ٖف خوش بّوا ازبواِمُٕٗح ٔقوذ  عون الشطوٕه       

اع ٥ لفظوواع فاسغوواعح ٔىىوو٦ع ٖووشتبا بالووذواٞ  ِووزٓ ا٧خووٕٚ ى٭ْقووذاع ٌافووز  -ا  ىمٗووْ ٔطوومي 

ٛع تثش وووش بّوووا ا٧لظوووٍٛح ٥ٔ ٖقوووًٕ بّوووا ع وووشح ٔ اٌوووت ىٕا ووو  ا٫ٖثووواس    ٔا٧ووووٕاه ٥ ذبٗووو

ٔا ٕاطاٚ ٔا ٤اٌظٛ   ضج يف ِوزٓ ا٧خوٕٚح ٔ و٨ اال ىوو ازبذٖوذ بولسٔ  ا٧وثواهح ٔقوذ         

ا شُٔ ِوزا البوزه   ثشق ا٧ٌـاس ىموٜ اسبفوأٚ بو خٕاٌّي ا ّوا شَٖ ;  ىوا قوذٵس ا ّو       
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اشبوووالف; فىوووا اطووو غمٕٓح ٥ٔ ٌوووالٕا وٍوووْ م٥ بقوووذس ووووا ٖ ٕ ّوووُٕ بوووْ مد العىووون اسبوووش   

 الؼشٖ ح ٥ٔ ؽبفٜ وا نزا ا٫خاٞ وَ دٍٔس يف البٍاٞ ٔالشق٘ ٔال عأُ .

ٖٔظوو فاد وووَ ِووزٓ ا ٤اخوواٚ عُ ا٧وووٛ ا٫طوو٦وٗٛ ٥ بٮووذٵ عُ دب ىووو ىمووٜ عخووٕٚ ا٫طوو٦ًح    (15

 ٍ ٛ سطوٕلْح ٌّٔوج ا٧طو٦ع الكوشاًح ٔم٥ عؿوبحت وفككوٛ و ٍوا شٚ        ٔىمٜ   اب ا ح ٔطو

ٖٮّاب  ٍابّاح ٥ٔ تٮظىو  مى ٮّا .  ٥ 

بال و خ٘ ٌظو طٗو وٕا ّوٛ اسبٗواٚ :ا وشٞ قمٗونٱ بٍفظوْ  وثريٱ ب خٕاٌوْح ٔالٕاثوذ وٍووا             (16

 فشدٓ ٥ ٖقٕٝ عبذاع ىموٜ وٕا ّوٛ اسبٗواٚ ٔنشٔفّوا ٔوؼوا مّاح ٔالعقبوا  الو  تكوُٕ         

 ؼووا ن  ووثريٚ  ووذاعح ٔانىووًٕ ىظٗىووٛح ٔا ّىووا  ؿووعبٛح فالٕاثووذ وٍووا  يف  شٖقووْح فا

وكموو  مّىووا  ٔتٕا ٍّووا يف الطشٖووق ىقبووا ح ٥ٔ وعوو  لٍووا بعووذ ا  م٥ ا٧خووٕٚ الوو     

اربووزٌاِا ىووذٚ  ثوون ِووزٓ ا ٕاقوو ح ٍِٔووا تظّووش عِىٗووٛ ا٧خووٕٚ يف ا  بووذ٥ٟن  ووبريٚ        

ٍووذوا ٖكووُٕ ا٫طوو٦ً و وولخشاع يف  ىٍووذوا ٖكووُٕ ا ظوومىُٕ يف ثالووٛ كووع ٴ ٔاكووطّادح ٔى 

ٌفووٕغ الٍوواغح ٔىٍووذوا ٍٖحظووش ا ووذ ا٫طوو٦و٘ يف العوواملح ٔؼبووع ا ظوومىُٕ بالغشبووٛ;    

 ىٍذ رلك تٍبو عِىٗٛ ا٧خٕٚ يف ا . 

ٔوووَ ٍِووا  اٌووت ا٧خووٕٚ يف ا ح وّىووٛ  ووذاع يف  مووِّ العموويح ٔيف الووذىٕٚ مد ا ح ٔيف    

ٔٔا ّ ك ىقبا  ;ىٍذوا ٖفكش ا وشٞ   تشبٗٛ الٍفعح وّىٛ  ذاع مرا ٌضلت بك وـاِّٟ

وٍطمقاع ووَ مخٕاٌوْ ؼبوع عُ ٍِواا قوٕٚ  وبريٚ  وذاع تذفعوْ مد ا٧وواًح ٔتقوٕٙ ِوزٓ            

الٍفظٗٛ ث ٜ دبعمّا ىمٜ وظو ٕٝ ال حوذٖا ح ف قوأً ِوزٓ ال ٗواسا  ٔتؼوق  شٖقّوا        

ٙ: بقٕٚح ِزٓ الٍفظٗٛ ال  تذىٕ مد ا  ٔتلوش با عشٔع ٔتٍّٜ ىوَ ا ٍكوشح ٔبوذٌّٔا  ع   

ٖؼووعش ا٫ٌظوواُ با٫ثبوواطح ٖٔؼووعش بالٗوولغ ٖٔفقووذ ا٧ووون يف       -بووذُٔ ا٧خووٕٚ يف ا  

 تغٗري الٕاقو.    

ال وو خ٘  ٖطتووِّ ىمّٗووا ع ووٕس ىظٗىووٛ : ا٧خووٕٚ يف ا  ىىٗقووٛ  ووذاع  ووذاع مد عبعووذ وووا      (17

ٖ ـووٕس ا٫ٌظوواُ ا ظووميح ِٔوو٘ ىبوواسٚ ىووَ ضببووٛ و ضاٖووذٚ ٖووذفعّا مد ال ضاٖووذ ثووذٖث       

مٜ ا  ىمٗووْ ٔطوومي فٗووْ : )وووا ذبوواب ا ٍوواُ يف ا  تعوواد م٥  وواُ   ٖقووٕه سطووٕه ا  ؿوو

فحوو  ٌوذقق يف ِووزا ا عٍوٜ )م٥  وواُ عفلوومّىا    (52)عفلومّىا عػووذِىا ثبواع لـوواثبْ(  

                                      
، والبيهقي يف ٕٖ٘/ َٕياِن بَِأنه َمْن َكاَن َأَحبه أِلَِخيِو اْلُمْسِلِم َكاَن َأْفَضَل (  أخرجو ابن حبان يف صحيحو باب ِذْكُر اْلبَـ ٕ٘)
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عػووذِىا ثبوواع لـوواثبْ( وعٍووآ ا،ووِّ يف اصدٖووادح ٔ مىووا عثببووت عخوواا ع ثووش  مىووا    

و ا ظمي و ٦ؿقُٕ يف غاٖوٛ  اصدد  فل٦ع ىٍذ ا ح فىعٍٜ رلك: عُ ا٧فشاد يف اال ى

ال ٦ؿووقح ٔؼبووِّ بعلووّي بعلوواع ثبوواع توواعح ِكووزا ٖشٖووذ ا  وووَ ا ظوومى ح ٔلووزلك          

اال ىوووو ا٫طووو٦و٘ صب ىوووو و ىاطوووك ٥ اكوووَ عُ ت خمموووْ الؼووواٟعا  ٥ٔ ا٧ػوووٗاٞ    

ا غشكٛ ٥ٔ ٔػاٖا  ا٧ىذاٞ ٔطبططاتّي; ٧ٌْ مرا  اُ ا٧فشاد يف ت٦ثويح فىوَ عٖوَ    

ٗوو  ٍٖفووز ح ٔلووزا ٖقووٕه سطووٕه ا  ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطوومي وٕكووحاع        ٍٖفووز الؼووش  ٔ  

ا٧ ووش العظووٗي لمىحبوووٛ يف ا  ٔا٧خووٕٚ يف ا  ٔبعووت بٍٕدِووواح ٖقووٕه ىمٗووْ الـووو٦ٚ       

ٔالظوو٦ً ىووَ ا  ىووض ٔ وون يف ثووذٖث قذطوو٘ )ثقووت ضبووب  لمى حوواب  يفٵح ٔثقووت         

ٔثقوت   -ا  يف طوبٗن  -ضبب  لمى ٕاؿم  يفٵ ٔثقوت ضبوب  لمى ٍاؿوح  يفٵ    

ح ٔقووواه ىمٗوووْ الـووو٦ٚ  (53)ضبوووب  لمى وووضأسَٖ يفٵح ٔثقوووت ضبوووب  لمى بوووارل  يفٲ(.."   

ٔالظوو٦ً عٖلوواع: )ا  حووابُٕ يف ا  ىمووٜ وٍووابش وووَ ٌووٕس ٖغووبطّي الٍبٗووُٕ ٔالـووذٖقُٕ    

ٔيف ِزا بٗاُ ىظي ا،بٛ ٔفلمّا ٔوٍضلٛ ا  حاب  يف ا  ىٍوذ ا  ىوض    (54)ٔالؼّذاٞ(

ُٕ يف وٍوووابش وشتفعوووٛ ووووَ ٌوووٕس ٖغوووبطّي ىموووٜ ِوووزا ا كووواُ الٍبٗوووُٕ   ٔ ووونح ثٗوووث ٖكٌٕووو

ٔالـذٖقُٕ ٔالؼّذاٞح ٔىوَ عبو٘ ِشٖوشٚ سكو٘ ا  ىٍوْ قواه: قواه سطوٕه ا  ؿومٜ ا           

ىمْٗ ٔطمي )مُ ا  ٖقٕه ًٖٕ القٗاوٛ: عٖوَ ا  حوابُٕ ل٦لو٘  الٗوًٕ عنموّي يف نمو٘       

 .( 55)ًٖٕ ٥ نن م٥ نم٘( 

18)   ٛ غالٗوووٛ  وووذاع ٥ اكوووَ عُ دبوووذ نوووا بوووذ٦ٖعح ٔلوووٕ بوووزلت عىموووٜ       فوووا٧خٕٚ يف ا   طووومع

ٞٳ ح ٥ اكوَ عُ ظبوذ      ا٧طعاسح ف خٕاٌٍا ٥ ػ٘ٞ عغمٜ وٍّيٮ ٥ ػ٘ٞ ٖعذنيٯ ووَ ا٧ػوٗا

طعشاع يف الذٌٗا ٥ٔ ىشكاع ووَ الوذٌٗا ٖوٕاصٙ عٔ ٖظوأٙ عخواع ٔاثوذاع يف ا ح ٌ و خٜ وعوْ         

 يف ؿذا ىمٜ وٍّج ا  ىض ٔ ن.  

                                                                                       
 .ٜٜٚ/ٕ، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع ٔٚ/ٔاآلداب بَاٌب يف اْلُمَتَحابـهنْيِ يف اَّللِه َعزه َوَجله 

  ٚٛٔ/ٗواحلاكم يف ادلستدرك على الصحيحني  ،ٕٖٚ/ ٖٙ(  أخرجو اإلمام أمحد قي مسنده، باب حديث معاذ بن جبل ٖ٘)
 . ٜٙٚ/ٕ، وصححو األلباين  يف صحيح اجلامع الصغري ٖٜٖ/ ٓٔوالبيهقي يف السنن الكربى، باب شهادة أىل العصبية

، وموارد الظمآن إ،ى زوائد ٖٖٛ/ٕ(  أخرجو ابن حبان يف صحيحو باب ِذْكُر ِإجَياِب حَمَبهِة اَّللِه لِْلُمتَـَناِصِحنَي َواْلُمَتَباِذِلنَي ِفيِو ٗ٘)
/ ٕ، وصححو األلباين  يف التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان،  باب العفو ٕٕٙ/ٔابن حبان بَاب يف ادلتحابني هلل 

٘ٚ. 
 ٜٛٛٔ/ ٗ(  أخرجو مسلم يف صحيحو، باب يف فضل احلب يف هللا ٘٘)
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،بووٛ وووَ طٮووبن الٍجوواٚ وووَ الفوو  : وووَ ا٧دلووٛ ىمووٜ عُ ا٧خووٕٚ يف ا  ىووض      ال وو خ٘ ٔا  (19

ِٔووزا ٖووذلك ىمووٜ خطٕستّووا ٔىمووٜ ىظىّووا   -ٔ وون نووا فلوونٱ ىظووٗي ٔع ووشٱ  ظووٗي  

عُ ا  ىض ٔ ن ٔؿ  عِن ازبٍٛ بلٌّي مخٕٚ يف ا ح قاه ىوض ووَ   -ٔوٍضل ّا العالٗٛ 

ُٛ    (56){إِخْىَاّبً عَيَلى سُلسُزٍ ٍُزَقَلبثِيِنيَ    وََّصَعْنَب ٍَب فِي ُُدُوزٌِِِْ ٍِِْ فِو } قاٟن:  مرا دخون عِون ازبٍو

ازبٍٛ ٥ ٖضاه يف ؿوذٔسِي بعوت ا٧ػوٗاٞ العالقوٛ ووَ الوذٌٗاح فو را دخموٕا ازبٍوٛ ٌوض            

 ا  وَ ؿذٔسِي الغن فـاس  ىٍذِي عخٕٚ ٌقٗٛ ٥ ٖؼٕبّا ػاٟبٛ ٔاثذٚ.

 ىمٗوْ ٔطوميح  ثٗوث قواه :     لزا ٥بذ عُ تكُٕ ا٧خٕٚ  ىوا فظوشِا سطوٕه ا  ؿومٜ ا       (20

ا  ىعووا وووَ ع وون ا  ٔىمووٜ    (57) )ٔس وو٦ُ ذبابووا يف ا ح ا  ىعووا ىمٗووْ ٔتفشقووا ىمٗووْ(   

 وٍّج ا ح ٔالطشٖق ال  استلواِا ا  ىوض ٔ ونح ٔتفشقوا ىموٜ ٌفوع الؼو٘ٞح مل تو غري        

القلووٗٛ بوواالمعح ثوو   مظووٕا بوون تفشقووٕا ىمووٜ وثمىووا  مظووٕا ىمٗووْح ا  ىعووا ىمٗووْ     

ٗووْح طووٕاٞ يف االمووع عٔ يف صبووالع و فشقووٛح عٔ  اٌووت يف الووذٌٗا ىىٕووواعح      ٔتفشقووا ىم

ا  ىعا ىمْٗ ٔفشا ا وٕ  بٍّٗىوا ِٔىوا ووا صا٥ ىموٜ ٌفوع العّوذ ٔا ٗثواا الوزٙ عخوزٓ           

وَ ِزٓ الفو  ِٔوزٓ الؼوشٔس الو  تعوطض ثٗواٚ ا ظومي         الٍجاٚ ا  ىمّٗىاح مُ طبٗن

ِٔوو٘  الظووبن ح ٔلكووَ ٔاثووذٚ وووَ ِووزٓ ِٔوو٘   ووثريٚح ٥ٔ ٖ ظووو ا قوواً لووز شِا  مووّا  

الظووبنح فوو ُ وووَ عدسا ِووزا الظووبٗن  وواُ وووَ الٍووا   بوو رُ        عِىّووا; بوون ِوو٘ عطوواغ  

يف ا  فحوو  ٖكووُٕ لووك عخ وووز ش لووك ٔساػووذا       ٔال وو خ٘ ال ووز ري بووا   ... ا 

 . ٌٔاؿحك ف ُ ِزا وَ طبن الٍجاٚ لمىشٞ وَ الف  

ـواً حببون ا  ىوض ٔ ونح ٔموٍّج ا  ىوض       ال  خ٘ يف ا  ىبوادٚح ٔعطواغ ا٧خوٕٚ ا٥ى      (21

ٔ ووونح ٔبطشٖوووق ا  تعووواد. ٔا٧خوووٕٚ ىبوووادٚح ٥ٔبوووذ عُ ٌعوووشع عُ ا٧خوووٕٚ ىبوووادٚ ووووَ          

العبووادا  الوو  ٌ قووشب بّووا مد ا  ىووض ٔ وونح فّوو٘ ىبووادٚ ٌ قووشب مد ا  بّووا وثمىووا           

 ٌ قشب ملْٗ بالـ٦ٚ عٔ بالـٗاًح عٔ باسبج.. بالذىاٞ.. بال ٕ ن.

وَ العبادا  ازبمٗموٛ الو  س وِّ ا  تعواد ىمّٗوا فلو٦ع ىظٗىواع وٍوْ ىوض          فّ٘ ىبادٚ 

ٔ نح ِٔ٘ ٌعىٛ ىظٗىٛ  ذاعح ٌعىٛ ىظٗىٛ ٥ ؼبوع بّوا م٥ ووَ توٕافش  فٗوْ ػوشٔط       

                                      
    ٚٗ(  سورة احلجر اآلية : ٙ٘)
، باب من جلس يف ادلسجد يـَْنَتِظُر الصهاَلَة َوَفْضِل ادلََساِجِد، ومسلم يف صحيحو ٖٖٔ/ٔو(  أخرجو البخاري يف صحيحٚ٘)

 ، باب فضل إخفاء الصدقة .٘ٔٚ/ٕ
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ا٧خٕٚح فا٧خٕٚ الـادقٛ ِ٘ ا بٍٗوٛ ىموٜ عطواغ الـومٛ ٔالقوشب ووَ ا  تعوادح فقوذ         

تٕافق ٌفظو٘ فقواح فقوذ دبوذ ا وٍ       تكُٕ الع٦قٛ ب   شف  ى٦قٛ دبارب ٔتقاسب ٔ

ٖشتاثوواُ لووبعت بظووبِّ ا ٕافقووٛ يف الووشعٙ ٔالطبوواٟو ٔالشغبووا  ٔغريِووا فّووزٓ لٗظووت        

عخووٕٚ يف ا ح ا٧خووٕٚ يف ا  وظووللٛ عىمووٜ وووَ رلووك بكووثريح فّوو٘ وشاتووِّ ٔؿووفا  ٥          

ا م٥ وَ ىشفّا ٔراا  عىّاح ٔنزا ىشفّا ا ّا شُٔ ٔا٧ٌـاس فّاٌت ىٍوذِي  ؼبع بّ

  ن ػ١ٗ يف طبٗمّا.

كوووشٔسٚ تطبٗوووق ثقوووٕا ا٧خوووٕٚ يف الٕاقوووو : فعٍوووذوا ٌووو كمي ىوووَ ا٧خوووٕٚ ٔث٦ٔتّوووا          (22

ٔٔا باتّا ػبِّ عُ ٌكُٕ  ىا عوشٌا ا  ىوض ٔ ونح فوا  رً عٌاطواع ووَ ا و٤وٍ  بقٕلوْ:        

فٗجووِّ عُ ٌشتفووو وووَ وظوو ٕٝ الكوو٦ً      (58){يَِ آٍَنُللىا ىِللٌَ رَقُىىُللىَُ ٍَللب ال رَفْعَيُللىَُ    يَللب ؤَيُّهَللب اىَّللرِ  }

ٔالٍظشٖا ; ٧ُ الك٦ً ثٕه ا٧خٕٚ قذ ٖكُٕ ط٦ّع ٔت٦ٗع ٔوظ ظواغاعح ٔىٍوذوا ٌقوشع    

ٌٍبظا وَ الكو٦ً الوزٙ ٌقوش٣ٓ يف بعوت الك وِّح ٔالقـوف الو  ٌظوىعّا ىوَ بعوت           

 واٞ فو ح    ساوْ ا  و    -ٖامل بوَ ازبوشامل العبوذٙ    الظم ح  ىثن ِزٓ القـٛ : قاه س

ا ٕؿووم٘ مد وٍوووضه ؿووذٖق لوووْ ٖقوواه لوووْ ىٗظووٜ ال ىووواس فمووي ػبوووذٓ يف ا ٍووضه . فقووواه       

لمخادوووٛ : عخش وو٘ مدٵ  ووٗع عخوو٘ح فلخش  ووْ فف حووْ فلخووز وٍووْ دسِىوو ح ٔ  وواٞ       

ىٗظٜ مد وٍضلوْح فلخءتوْ ازباسٖوٛ مجو٘ٞ فو ح ا ٕؿوم٘ ٔعخوزٓ الوذسِى ح فقواه :          

 .(59) !مُ  ٍت ؿادقٛ فلٌت ثشٚ لٕ ْ ا ح فٍظش ف را ِ٘ ؿادقٛ فعٮ قت

ِزا الك٦ً تٗن  ذاعح لكَ القلٗٛ ِو٘ ا٥ستفوا  ووَ وظو ٕٝ الكو٦ً ٔالٍظشٖوا  مد       

وظو ٕٝ الٕاقووو العىموو٘ ٔا٧فعواهح لٗظووت فقووا يف ٔؿو  ا٧خووٕٚ ٔا٫طووّاب يف ىووشض    

خٕٚ قذ ٖكُٕ ٔاكوحاع ٥ مػوكاه فٗوْح    ا باد٢ الٍظشٖٛح بن ا ّي ِٕ ال طبٗقح وفًّٕ ا٧

                                      
    ٕ(  سورة الصف  اآلية : ٛ٘)
ىـ( ٖٙٗ، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )ادلتوىف: ٖٛٙ/ ٗ( انظر: تاريخ بغداد ٜ٘)

م، صفة  ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔبريوت الطبعة: األو،ى،  –قيق الدكتور بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب اإلسالمي حت
ىـ(حتقيق: أمحد بن علي ٜٚ٘، جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )ادلتوىف: ٖٙ٘/ ٕالصفوة 

 م .ٕٓٓٓىـ/ٕٔٗٔالناشر: دار احلديث، القاىرة، مصر الطبعة: 
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لكَ ال طبٗقح  ٗ  ٌبمٕس الك٦ً مد ٔاقو ىىم٘ يف ثٗاتٍا العىمٗٛح ِزا الزٙ ٥ بوذ  

 عُ عبشق ىمٜ تطبٗقْ ..

ؿٕسٚ ال  خ٘ الفوزٚ الو   وت بو  ىبوذ الوشاَ بوَ ىوٕع ٔطوعذ بوَ الشبٗوو  وٕرج               (23

 فشٖذ لقىٛ ال  خ٘ ال  ٔؿن ملّٗا رلك ازبٗن :

ٌفووٕغ ا٧ٌـوواس مووا ٖبزلٌٕووْ ٫خووٕاٌّي وووَ ىووُٕ ٔمىاٌووٛح ٔٔؿوون ا٧وووش           لقووذ  ابووت 

لذس ٛ عُ طعذ بَ الشبٗو ا٧ٌـاسٙ ٖقٕه لو ىبوذ الوشاَ بوَ ىوٕع ا ّوا شٙ: مُ لو٘       

وا٥ع فّٕ بٗ  ٔبٍٗك ػطشاُح ٔل٘ اوشعتواُ فواٌظش عّٖىوا عثوِّ ملٗوكح فلٌوا ع مقّواح        

 ف ضٔ ّا. -عٙ: بعذ العذٚ-ف را ثمت 

ٍٗووا عُ ٌ ـوٕس عُ ٖ ٍواصه الٕاثووذ ىوَ ٌـو  والووْ ل٪خوشح لكوَ ٥ ٖظووّن       مٌٍوا ٖظوّن ىم  

ىمٍٗووا ىمووٜ ا٫ وو٦ا عُ ٌ ـووٕس عُ س وو٦ع ٖ ٍوواصه ىووَ صٔ  ووْ ٩خووشح ٖٔطمقّووا وووَ ع وون  

ا٩خووش; ٧ُ الع٦قووٛ الضٔ ٗووٛ قٕٖووٛح ٔلووٗع وووَ الظووّن ىمووٜ ا٫ٌظوواُ عُ ٖ ٍوواصه ىووَ          

      ِ قبوون فووشض   -اتوواُ صٔ  وواٙ  صٔ  ووْح لكووَ  ووا ؿوواس ا٫اوواُ قٕٖوواع يف قمووٕبّيح قوواه: 

اٌظش عّٖىوا عثوِّ ملٗوكح لوٗع الوضٔج ِوٕ الوزٙ ٍٖ قو٘ مثوذٝ صٔ اتوْح عٔ            -اسبجاب

ٖطا عقمّىا تعمقاع بّا ٔعقمّىا ضببٛح ٥ح بن ا ّا شٙ ِٕ الوزٙ ٍٖ قو٘ح ٖقوٕه: اخوط     

 عّٖىا تشٖذ ع مقّا لك.

         ٕ اىووذ ٥ٔػووك عُ رلووك  وواُ إٖووٛ وووَ ا٩ٖووا  الذالووٛ ىمووٜ تعىووق ا٫اوواُح ٔتشطووي ق

ا٧خووٕٚ يف ٌفٕطووّي; ٧ُ وثوون ِووزا العىوون ٥ اكووَ عُ ٖقووًٕ بووْ الؼووخف يف ا٧ثووٕاه     

العادٖٛح م٥ مرا ؿاس ىٍذٓ ماواُ ٔدٖوَ فعو٦عح فو را قاسٌوت ا٩ُ بو  ِوزا ٔبو  ووا ؼبوذث           

ا٩ُ بوو  ىاوووٛ ا ظوومى  وووَ عٌووٕا  ا٫ٖووزاٞ ٔع وون اسبقووٕا الٕاكووحٛ لمغاٖووٛح ِٔلووي   

ىمّٗوواح ٔا٫ٖووزاٞ بوو  ازبوورياُ ٔا٫خووٕاُح ٔا٧ػووٗاٞ الوو       اسبقووٕا ا الٗووٛ ٔا٥طوو ٦ٗٞ   

تٕ ذ فّٗا ا٧ٌاٌٗٛ ٔاسبظذ ٔالبغتح ٔططٕ ِزا ىمٜ واه ِزاح ٔمرا ٔ ذ ِزا فشؿوٛ  

٧ وون ثووق ا٩خووش ع مووْ دُٔ عُ ٖقـووشح ٔا٧رٖووٛ ا ٕ ووٕدٚ لووٍعمي وووا ِووٕ الفووشا بٍٍٗووا     

 ٔب  الـحابٛ.

غشٙ مل ٖكوَ بالوزٙ ٖٕافوق ىمٗوْح     ىبذ الشاَ بَ ىٕع  ا ىشض ىمْٗ ِزا العشض ا 

ٖٔقوووٕه:  موووق ف٦ٌوووٛ عٔ ِوووا  ٌـووو  ا ووواهح ٔم وووا  ووواُ ىفٗفووواعح ٔالعفوووٛ وّىوووٛح ىفوووٛ    
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الووٍفع: عٙ: عُ ا٫ٌظوواُ ٥ ٖقبوون بلىطٗووا  ا٩خووشَٖ مرا مل ٖكووَ ٍِوواا ػوو٘ٞ ووواغح        

ٔلووزلك قوواه ىبووذ الووشاَ لووو طووعذ: بوواسا ا  لووك يف عِمووك ٔوالووكح دلووٌٕ٘ ىمووٜ      

 بظووىَ ٔعقووا قووذ عفلوومْح رِووِّ مد الظووٕا ِٔووٕ س وون ؼبظووَ      الظووٕاح فمووي ٖش ووو م٥ 

ال جاسٚح با  ٔاػطٝح ٔبا  ٔاػطٝح ٔس و بفواٟت ووَ مسوَ ٔعقواح ٔسعٝ الوٍيب ؿومٜ       

ىمٗوك   -ووا اشبوء     -ا  ىمْٗ ٔطمي ىمْٗ ع ش ؿوفشٚ بعوذ فوطٚح فقواه: )وّوٗي       

ٞ   -ع ووش ؿووفشٚ الضىفووشاُ   - ِووزا لووٗع وووَ ػوو٠ُٕ الش وواه بوون ِووٕ وووَ ػوو٠ُٕ الٍظووا

فقواه ىمٗوْ    -ِزا وَ ٌ اٟج اث كا ْ بضٔ  ْ -فقمت: تضٔ ت اوشعٚ وَ ا٧ٌـاس 

 الـ٦ٚ ٔالظ٦ً: عٔمل ٔلٕ بؼاٚ( عوشٓ عُ ٖٕمل ٔلٕ بؼاٚ.

ٔتضٔج ىبذ الشاَ بَ ىٕعح ٔ اُ ا ّوش ٌوٕاٚ ووَ رِوِّ عؿوذقّا ل موك ا وشعٚح ٔ وت         

غح عُ ا٫ٌظواُ مرا   شٔتوْ بعوذ رلوك لٗـوبح ووَ  بواس عغٍٗواٞ ا ظومى ح ِٔوزا فٗوْ دس          

 اُ ؿاثِّ خءٚ ٔقوذسٚ فو٦ ٖـومح عُ ٖكوُٕ ىالوٛ ىموٜ ا٩خوشَٖح ث وٜ لوٕ توء  لوْ            

ا٩خووشُٔح ٔث ووٜ لووٕ عىطووٕٓ ٔىشكووٕا ىمٗووْح تبقووٜ ىووضٚ الووٍفع ىٍووذ ا٫ٌظوواُح ؿوواثِّ   

ٖٮعزسح لكَ ا و ىكَ ٖبقوٜ ا٧فلون     القذسٚ بالزا  عوا غري ؿاثِّ القذسٚ ٔغري ا  ىكَ 

فظْح ٔعُ ٖكظوِّ  ظوبْ بٗوذٓح ِٔوزا الوزٙ فعموْ ىبوذ الوشاَ         لْ عُ ٖكُٕ ىـاوٗاع بٍ

وَ الوزِاب مد الظوٕا ٔالكظوِّ اسبو٦هح ٔووا فو ح        -ِٕٔ ال ا ش ا اِش -بَ ىٕع 

 .(60)ا  ىمْٗ عفلن وَ عُ ٖكُٕ ىالٛ عٔ ىب٠اع ىمٜ عخْٗ ا٧ٌـاسٙ

ا ٤اخوواٚ تٍ قوون وووَ ٌظوواً ال ووٕاسث مد ال وو خ٘ الؼووشى٘  : بعووذ وعش ووٛ بووذس ٔصىووت           (24

الغٍوواٟي ٔؿوواس ٍِوواا ػوو٘ٞ وووَ ا٥  فوواٞ بالغٍوواٟي ىٍووذ ا ّووا شَٖ; ٧ُ  ووثرياع وووَ    

الووزَٖ خش ووٕا فّٗووا وووَ ا ّووا شَٖح ٔؿوواس ٍِوواا ػوو٘ٞ وووَ ا٥  فوواٞح فُلبطوون ٌظوواً    

ٌ٭ظويٮ    (61){زْحَلبًِ ثَعْضُلهٌُْ ؤَوْىَلى ثِلجَعْضٍ    ألَوَؤُوىُلىا ا }ال ٕاسث ب  ا   خٗ ح بقٕلْ تعواد:  لكوَ 

ٌظوووخاع لمى٤اخووواٚح ٔم وووا ٌظووويٱ لم وووٕاسث فقووواح فقوووذ بقٗوووت ا ٤اخووواٚ  ِوووزٓ ا٩ٖوووٛ لوووٗع 

 بالٍـشٚ ٔالشفادٚ ٔالٍـٗحٛح ٔبقٗت الع٦قٛ وٕ ٕدٚ بٍّٗي.

                                      
َها ؟ ويف ٗ/ٚ( انظر القصة كاملة يف صحيح البخاري ٓٙ) ، بَاُب قـَْوِل الرهُجِل أِلَِخيِو: اْنُظْر َأيه َزْوَجََته ِشْئَت َحَته أَْنِزَل َلَك َعنـْ

باب ذكر خطبة  ،ٕٖٛ/ٕبَاُب َما جَيُوُز َأْن َيُكوَن َمْهًرا، وابن كثري يف السرية النبوية ٖٚٛ/   ٚالسنن الكربى للبيهقي 
 النيب صلى هللا عليو وسلم .

  ٙ، واألحزاب اآلية : ٘ٚ(  سورة األنفال اآلية :ٔٙ)
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ٔلزلك ف ُ ال عوأُ ٔال ٍاؿوح وظو ىشح ٔٔسد  عخبواس تفٗوذ ال و خ٘ بو  عبو٘ الوذسداٞ          

رلوك  ٔطمىاُ الفاسط٘ سك٘ ا  ىٍّىاح وو عُ طمىاُ عطمي ب  عثذ ٔاشبٍذاح ٔووو  

ا ٤اخواٚ اطو ىش  بووذُٔ توٕاسثح ٔ وواُ طومىاُ لوْ و٦ثظووا  ىموٜ عبوو٘ الوذسداٞ ؿوواٟبٛ        

عطذاِا لْح ٔ اُ فّٗا خري ىظٗي ىموٜ عً الوذسداٞ ٔىموٜ بٗوت عبو٘ الوذسداٞ ٔىموٜ عبو٘         

الذسداٞح ِٔزٓ  ا ب  لوْ ثقوٕا اللوٗ  ٔثقوٕا الوٍفع ٔثقوٕا الضٔ وٛح ٔ واُ ِوزا          

ٓ وظووللٛ يف غاٖووٛ ا٧ِىٗووٛح عُ ال وو خ٘ بوو   ال وو خ٘ ٍٖبووو وٍووْ تقووذٖي الٍـووٗحٛح ِٔووز 

ا ظمى  لٗع  مىوٛح ٔم وا ِوٕ ػو٘ٞ لوْ ٔا بوا  ٔو طمبوا ح ٔوٍّوا بوزه الٍـوٗحٛح           

 .(62)ٔتظذٖذ ٔمؿ٦مل ػلُ عخْٗ ٔثالْ

ىقٗووذٚ الوو٥ٕٞ ٔالووءاٞ بوو  ا  وو خ  : العقٗووذٚ ا٫طوو٦وٗٛ ِوو٘ ا٩ؿووشٚ الوو   اٌووت         (25

ِىٗووٛح ِٔووزا ال وو خ٘ وعووء ىووَ المحىووٛ  تووشبا بوو  ِوو٥٤ٞح ِٔووزٓ القلووٗٛ يف غاٖووٛ ا٧ 

الوو   اٌووت ِوو٘ ٌظووٗج اال ىووو ا ظووميح ِٔوو٘ سابطووٛ العقٗووذٚح ٔعٌّووا عقووٕٝ وووَ سابطووٛ  

القشبٜ ٔالوذً ٔا٥ٌ ىواٞ مد عؿون ىشقو٘ عٔ قبٗموٛ ووَ القباٟونح ٔلوزلك فو ُ اال ىوو           

ٔثـن ٌظٗج ٔاثوذ فٗوْ تو ل      -بٕتقٛ العقٗذٚ - مْ قذ اٌـّش يف ِزٓ البٕتقٛ 

اًح ٔ اُ طبباع ٔىاو٦ع وّىاع ووَ ىٕاوون الٍـوش ىموٜ الكفواسح ٔقوذ  ثون رلوك         ٔاٌظج

 يف قـٛ وـعِّ بَ ىىري وو عخْٗ :

فقذ سعٝ وـعِّ بَ ىىري عخآ عبا ىضٖض بَ ىىريح ٔ اُ عبوٕ ىضٖوض وؼوش اع خوشج ووو      

ا ؼش   ٔعطش يف ا عش ٛح فووىـعِّ ٖقٕه ل٨ٌـاسٙ الزٙ عطش عبا ىضٖوض بوَ ىىوري:    

مْٗح ف ُ عوْ را  و ا  لعمّا تفذْٖ وٍكح عٙ: مُ لْ عواع توذفوح ِٔوزا ووو    اػذد ٖذا ى

عٌّووا عوووْح ِٔووزا ا لطووٕس عخووٕٓح ٔلكٍووْ وووو رلووك ٖقووٕه ٧خٗووْ ا٧ٌـوواسٙ ا ظوومي: اػووذد   

ٖووذا ىمٗووْح ٔا مووِّ الفذٖووٛ العالٗووٛ فوو ُ لووْ عووواع تووذفو. عبووٕ ىضٖووض  وواُ ؿوواثِّ لووٕاٞ      

فقوواه لووْ عبووٕ ىضٖووض: ٖووا عخوو٘ ! عِووزٓ      ا ؼووش   بووو بووذسح فوووىـعِّ ٖقووٕه ِووزا الكوو٦ًح      

ٔؿاٖ ك ب٘  فقاه لوْ وـوعِّ: مٌوْ عخو٘ دٌٔوك. ا٧ٌـواسٙ عخو٘ دٌٔوكح عٌوت لوٗع           

 .(63)بٗ  ٔبٍٗك ؿمٛ 

                                      
، بَاُب َمْن َأْقَسَم َعَلى َأِخيِو لِيُـْفِطَر يف التهَطوُِّع، َوملَْ يـََر َعَلْيِو َقَضاًء ِإَذا َكاَن َأْوَفَق ٖٛ/ ٖ(  القصة وردت يف صحيح البخاري ٕٙ)

 َلُو .
، ٙٙ/ ٗظر : سبل اذلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائلو وأعالم نبوتو وأفعالو وأحوالو يف ادلبدأ وادلعاد (  انٖٙ)
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ٔسغووي بووزه ا٧ٌـوواس ٔ ووشوّيح فوو ُ اسبا ووٛ  اٌووت ٥ تووضاه مد مػبوواد ٌظوواً ٖكفوون           

ىالووٛ  لمىّووا شَٖ ا عٗؼووٛ الكشاووٛح خاؿووٛ عُ ا ّووا شَٖ ٥ ٖشٖووذُٔ عُ ٖؼووعشٔا عٌّووي   

ىمٜ ا٧ٌـاسح فجاٞ ٌظاً ا ٤اخاٚ يف الظٍٛ ا٧ٔد انجشٖٛح قٗن: بعذ بٍواٞ ا ظوجذ عٔ   

ع ٍوواٞ بٍوواٞ ا ظووجذح عٙ: بعووذ ِجووشٚ الووٍيب ىمٗووْ الـوو٦ٚ ٔالظوو٦ً بلػووّشح ثٗووث ىقووذ     

الووٍيب ىمٗووْ الـوو٦ٚ ٔالظوو٦ً ىقووذ ا ٤اخوواٚ بوو  الطووشف : ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواسح ف خووا   

سٙح ووو عُ ا٧ٌـواس تءىوٕا ٔعىطوٕاح لكوَ ا٧ىوذاد صٖوادٚ ىموٜ         ب   ن وّا شٙ ٔعٌـا

ال ءىا ح فحمت القلٗٛ ما ٖم٘:  ن عٌـاسٙ وعْ وّا شٙح ٥ ٖٕ ذ وّا شٙ ووا  

ىٍووذٓ وكوواُ وووا ىٍووذٓ بٗووت وووا ىٍووذٓ ووواهح م٥ ٖٕٔ ووذ عٌـوواسٙ ٖقووًٕ بال وو خ٘ وعووْح            

ٔعسبعوو  وووَ  ٔمشمووت ا ٤اخوواٚ تظووع  س وو٦عح  ظووٛ ٔعسبعوو  وووَ ا ّووا شَٖ ٔ ظووٛ      

ا٧ٌـوواسح ٖٔقوواه: مٌووْ مل ٖبووق٭ وّووا شٙ م٥ ٔقووذ إخووا الووٍيب ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطوومي بٍٗووْ  

 ٔب  عٌـاسٙ.

ا ٤اخاٚ ب  ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاسح سػذ ٔ ىاه ٌٔلوج ٔثكىوٛ : قٗواً الوٍيب ؿومٜ ا         (26

ىمْٗ ٔطمي با ٤اخاٚ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواسح فٗوْ الشػوذح ٔالكىواه الٍبوٕٙح ٔالٍلوج         

 .  (64)الظٗاط٘ح ٔاسبكىٛ ا،ىذٖٛ

فوووزابت ىـوووبٗا  ازباِمٗوووٛح فووو٦ اٗوووٛ م٥ ل٬طووو٦ًح ٔطوووقا فوووٕاسا الٍظوووِّ ٔالموووُٕ    

ٔالووٕ َح فوو٦ ٖ قووذً عثووذ ٥ٔ ٖ وولخش م٥ مشٔٞتووْ ٔتقووٕآح ٔ اٌووت ىٕا وو  ا٧خووٕٚح          

ٔا٫ٖثووواس; ٔا ٕاطووواٚ ٔا ٤اٌظوووٛ   وووضج يف ِوووزٓ ا٧خوووٕٚح ٔ ووو٨ اال ىوووو ازبذٖوووذ بووولسٔ    

ه; ٔيف ِووووزٓ ا٧خووووٕٚ عقووووٕٝ وظّووووشا وووووَ وظوووواِش ىذالووووٛ ا٫طوووو٦ً ا٫ٌظوووواٌٗٛ    ا٧وثووووا

ح ٔمل تكَ ِزٓ ا ٤اخواٚ وعاِوذٚ دٌٔوت ىموٜ الوٕسا فحظوِّح ٥ٔ  مىوا         (65)ٔا٧خ٦قٗٛ

قٗمووت بالمظوواُ فقووا ; ٔم ووا  اٌووت و٤اخوواٚ طووجمت ىمووٜ ؿووفحا  القمووٕبح ٔىىوو٦ع       

                                                                                       
حملمد بن يوسف الصاحلي الشامي حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد ادلوجود، الشيخ علي حممد معوض الناشر: دار 

 م . ٖٜٜٔ -ىـ  ٗٔٗٔ، لبنان الطبعة: األو،ى –الكتب العلمية بريوت 
مكتبة ادلنار  -، البن قيم اجلوزية، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت ٙ٘/ ٖ(  انظر: زاد ادلعاد يف ىدي خري العباد، ٗٙ)

 اإلسالمية، الكويت
 الطبعة: السابعة والعشرون  .

 .ٖٙ/ٖ( ادلرجع السابق ٘ٙ)
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ٔالٍفع ٔا  ا  ٔا٧وو٦اح يف  ٖشتبا بالذواٞ ٔا٧وٕاهح مٌّا و٤اخاٚ يف القٕه ٔالعىنح 

 .(66)العظش ٔالٗظش

خاٚ الشطٕه ب  ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـواس عقوٕٝ وظّوشا ووَ وظواِش ىذالوٛ ا٫طو٦ً        ايف و٤  (27

ا٫ٌظاٌٗٛ ا٧خ٦قٗٛ البٍاٞٚح فا ّا شُٔ قًٕ تش ٕا يف طبٗن ا  عووٕاني ٔعساكوّٗيح   

قووًٕ عغٍٗوواٞ بووضسٔىّي   ٔا ا ذٍٖووٛ ٥ امكووُٕ وووَ ثطوواً الووذٌٗا ػوو٠ٗاح ٔا٧ٌـوواس       ٞفجووا

ٔعووووٕاني ٔؿوووٍاى ّيح فمٗحىووون ا٧خ عخوووآح ٔلٗق ظوووي وعوووْ طوووشاٞ اسبٗووواٚ ٔكوووشاِٞاح   

داً فْٗ و ظو نىواح ٔلٗعطوْ ٌـو  والوْ ووا داً غٍٗوا ىٍوْح ووٕفشا          ٔلٍٗضلْ يف بٗ ْ وا

لووْح فلٖووٛ ىذالووٛ ا  ىاىٗووٛ يف الووذٌٗا تعووذه ِووزٓ ا٧خووٕٚ   مُ الووزَٖ ٍٖكووشُٔ عُ ٖكووُٕ    

ا  ىاىٗٛح قًٕ ٥ ٖشٖذُٔ عُ ٖبّش ٌوٕس ا٫طو٦ً عبـواس الٍواغ ٖٔظو ٕل٘      ا٫ط٦ً ىذالٛ 

ىمووٜ قمووٕبّيح عٔ قووًٕ  اوووذُٔ ٖكشِووُٕ  وون لفووا  ذٖووذ ٔلووٕ عثبووْ الٍوواغ ٔ وواُ يف  

ا٫طوو٦ً وذلٕلووْح ٔم٥ فكٗوو  تٍكووش العذالووٛ ا٥  ىاىٗووٛ يف ا٫طوو٦ً ٔيف تاسؽبووْ ِووزٓ       

لؼوشٖعٛ ضبىوذ ؿومٜ ا  ىمٗوْ     ا ٤اخاٚ الفزٚ يف ال اسٖيح ِٔ٘ الو  ىقوذِا ؿواثِّ ا   

ْح ٔعٔه دٔلووٛ ٠ٔطوومي بٍفظووْح ٔ بقّووا ب ػووشافْح ٔعقوواً ىمووٜ عطاطووّا عٔه صب ىووو ٍٖؼوو    

 ٖبٍّٗا  

٘ٲ : فمقووذ  وواُ ِووزا             (28 ٘ٲ ىووا  ا ٤اخوواٚ بوو  ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس وقذوووٛ ٫خوواٞ مطوو٦و

ا٫خاٞ عطاطا ٫خواٞ فشٖوذ ووَ ٌٕىوْح ٔوقذووٛ لٍّلوٛ عووٛ را  دىوٕٚ ٔسطوالٛح تٍطموق           

ٗٲٍووٛ ٔعِووذاع ؿوواسبٛ وٍقووزٚ          ل ـووٗاغٛ ىووامل  ذٖووذح قوواٟي ىمووٜ ىقاٟووذ ؿووحٗحٛ وع

لمعووامل وووَ الؼٲووقاٞ ٔال ٍوواثش ٔا٥ٌ حوواس ٔىمووٜ ى٦قووا   ذٖووذٚ وووَ ا٫اوواُ ٔا٫خوواٞ     

ٙٲ ٔالعىن ا ؼطاح ٔ اُ ِزا ا٫خواٞ ا،وذٔد بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس  مٗعوٛ        ا عٍٕ

اٌٗٛح لووووزلك خا ووووِّ ا  ِووووزٓ  ٔػووووشٖطٛ ٥طوووو ٠ٍاع ثٗوووواٚ  ذٖووووذٚ لمعووووامل ٔا٫ٌظوووو  

زَِْ وَفَسلللبدٌ عَيُلللىمُ رَنُلللِْ فِزْنَلللخٌ فِلللي األَ  رَفْ إِالَّ}االىٕىوووٛ ا ٤وٍوووٛ يف وذٍٖوووٛ ؿوووغريٚ بقٕلوووْ:   

 . (67){"مَجِريٌ

                                      
 .ٕٜٔلسرية حملمد الغزال، ص، وفقو ا٘ٙٔ/ ٕ(  انظر: التاريخ اإلسالمي حملمود شاكر، ٙٙ)
 .   ٖٚ(  سورة  األنفال  اآلية :ٚٙ)
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مثابوووٛ بشٌوواوج مؿوو٦ث٘ : ثٗوووث  وواُ ووووَ عٔد     ا ٤اخوواٚ بوو  ا ّوووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس     (29

 بشٌاصبوووْ ا٫ؿووو٦ث٘ح   الوووذىاٟي الووو  اى ىوووذِا الشطوووٕه ؿووومٜ ا  ىمٗوووْ ٔطووومي يف      

ٔال ٍظٗىوووو٘ ل٨وووووٛ ٔلمذٔلووووٛ ٔاسبكوووويح ا٥طوووو ىشاس يف الووووذىٕٚ مد ال ٕثٗووووذ ٔا ووووٍّج   

القشإٌ٘ح ٔبٍواٞ ا ظوجذح ٔتقشٖوش ا ٤اخواٚ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس ِٔو٘ خطوٕٚ ٥ تقون           

عِىٗوووٛ ىوووَ اشبطوووٕٚ ا٧ٔد يف بٍووواٞ ا ظوووجذ لكووو٘ ٖووو ٦ثي اال ىوووو ا ظووومي ٖٔ ووو ل     

 . (68)ٍْٖ  ازبذٖذٔت لح وعامل تكٕ

مُ ا ٤اخاٚ ا٫ااٌٗٛ ووَ   ا ٤اخاٚ ب  ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس عطاغ بٍٗٛ اال ىو ا ذٌ٘:  (30

عقٕٝ الذىاٟي يف بٍاٞ ا٧وٛ ا ظمىٛح ف را ِٔوت ٖ   ون  ون بٍٗاٌّواح ٔلوزلك ثوشق       

الوووٍيب ؿووومٜ ا  ىمٗوووْ ٔطووومي ىموووٜ تعىٗوووق وعووواٌ٘ اسبوووِّ يف ا  يف اال ىوووو ا ظووومي     

مُ ا  تعووواد ٖقوووٕه ٖوووًٕ القٗاووووٛ: عٖوووَ   $قووواه ؿووومٜ ا  ىمٗوووْ ٔطووومي:   ازبذٖوووذ فقوووذ

 .(69) #ا  حابُٕ ل٦ل٘ الًٕٗ عنمّي يف نم٘ ًٖٕ ٥ نن م٥ نم٘

سكو٘   -ٔ اُ لمحِّ يف ا  ع شٓ يف اال ىو ا وذٌ٘ ازبذٖوذح فعوَ عٌوع بوَ والوك         (31

ُ     -ا  ىٍْ  عثوِّ عوٕالوْ    قاه: ) اُ عبٕ  محٛ ع ثش عٌـواسٙ با ذٍٖوٛ غبو٦عح ٔ وا

ثووواٞح ٔ اٌووت وظووو قبمٛ ا ظوووجذ ٔ ووواُ سطووٕه ا  ؿووومٜ ا  ىمٗوووْ ٔطووومي    ش٠وووملٗووْ ب 

ُ رَنَبىُىا اىْجِسَّ حَزَّى رُنْفِقُىا ٍََِّلب رُهِجُّلىَُ وٍََلب    }َٖذخمّا ٖٔؼشب وَ واٞ فّٗا  ِّٗح فمىا ٌضلت: 

اه: ٖوا سطوٕه ا ح مُ ا  ٖقوٕه:    ح قواً عبوٕ  محوٛ فقو    (70){رُنْفِقُىا ٍِِ شَليْءٍ فَلئَُِّ اهللَ ثِلهِ عَيِليٌٌ    

ثواٞ( ٔمٌّوا ؿوذقٛ       ش٠و ٔمُ عثوِّ عووٕال٘ ملو٘ )ب    {ىَِ رَنَبىُىا اىْجِسَّ حَزَّى رُنْفِقُىا ٍََِّب رُهِجُّىَُ}

عس ووٕ بشِوواح ٔرخشِووا ىٍووذ ا ح فلووعّا ٖووا سطووٕه ا  ثٗووث عساا ا ح قوواه سطووٕه ا           

سابوحح ٔقوذ مسعووتٮ ووا قموت٭ ٔمٌوو٘     رلووك وواه سابوحح رلووك وواه    $ؿومٜ ا  ىمٗوْ ٔطومي:    

فقاه عبٕ  محٛح عفعون ٖوا سطوٕه ا ح فقظوىّا عبوٕ  محوٛ       # عسٝ عُ دبعمّا يف ا٧قشب 

                                      
 . ٜٕٔ/ ٖ(  انظر: حممد رسول هللا، عرجون ٛٙ)
 ، باب يف فضل احلب يف هللا .ٜٛٛٔ/ٗ( أخرجو مسلم يف صحيحو ٜٙ)
 .   ٕٜ(  سورة آل عمران  اآلية :ٓٚ)



 

 

  

 مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية 237

    ن واألنصارن واألنصارالدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجريالدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجري                                                     احمد رزق رزق الصرمي د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

سكوو٘ ا  ىٍووْ ٔتمووك    -. ٔقـووٛ ىبووذ الووشاَ بووَ ىووٕع      (71)يف عقاسبووْ ٔبوو  ىىووْ   

 .(72)ا عاٌ٘ الشفٗعٛ وو طعذ بَ الشبٗو  

ا٫سث مد ا ٤اخووواٚ يف ا : مل ٖعوووشع ووووَ  اٌ قموووت ا ٤اخووواٚ بووو  ا ّوووا شَٖ ٔا٧ٌـووواس   (32

تاسٖي البؼش  مْ ثاد اع تاىٗاًّ  حادث اط قباه ا٧ٌـواس لمىّوا شَٖ بّوزا اسبوِّ     

الكووشٖي ٔبّووزا البووزه الظووخ٘ح ٔبّووزٓ ا ؼوواس ٛ الفعالووٛ ٔبّووزا ال ظووابق مد ا٫ٖووٕاٞ         

 ٛ  ٔاث ىوواه ا٧ىبوواٞح فقووذ  عوون الووٍيب ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطوومي وووَ ِووزٓ ا٧خووٕٚ وظوو٠ٕلٗ

 عون ا  طوبحاٌْ ٔتعواد ثوق ا ورياث وٍٕ واع بّوزا        $ثقٗقٛ تؼٗو ب  ِو٥٤ٞ ا٫خوٕٚ   

ال  خ٘ح دُٔ ثقٕا القشابٛ ٔالشث٭ي فقذ  اُ وَ ثكىوٛ ال ؼوشٖو عُ ت جموٜ ا٧خوٕٚ     

ا٫طو٦وٗٛ ثقٗقوٛ ضبظٕطوٛ يف عرِوواُ ا ظومى  ٔعُ ٖعمىوٕا عُ وووا بو  ا ظومى  وووَ        

ح ٔالفوووطٚ ا٧ٔد ووووَ انجوووشٚ  (73)#شدَٖال ووو خ٘ ٔال حووواب لوووٗع ػوووعاسا ٔ ٦ووووا صبووو  

 ٍٚاؿووشٔكووعت  وو٦ًّ وووَ ا٧ٌـوواس ٔا ّووا شَٖ عووواً وظوو٠ٕلٗٛ خاؿووٛ وووَ ال عووأُ ٔا     

ٔا ٤اٌظوووٛح بظوووبِّ وفاسقوووٛ ا ّوووا شَٖ ٧ِموووّيح ٔتوووش ّي دٖووواسِي ٔعووووٕاني يف وكوووٛ        

ٌٔضٔني كٕٗفاع ىموٜ مخوٕاٌّي ا٧ٌـواس يف ا ذٍٖوٛح فكواُ ووَ مقاووٛ الشطوٕه ؿومٜ ا           

ىمْٗ ٔطمي وَ ال  خ٘ ب  عفشاد ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس كىاٌٛ ل حقٗق ِزٓ ا ظو٠ٕلٗٛح  

ٔلقذ  اُ وَ وق لٜ ِوزٓ ا ظو٠ٕلٗٛ عُ ٖكوُٕ ِوزا ال و خ٘ عقوٕٝ يف ثقٗق وْ ٔع وشٓ         

خٕٚ الشثي االوشدٚح فمىوا اطو قش عووش ا ّوا شَٖ يف ا ذٍٖوٛ ٔ كوَ ا٫طو٦ً فّٗواح          عوَ 

العـووِّ الطبٗعوو٘ لمىج ىووو ازبذٖووذ يف ا ذٍٖووٛح   غووذ  الووشٔمل ا٫طوو٦وٗٛ ِوو٘ ٔثووذِا 

 عفمىا عل  ا ّا شُٔ  ٕ ا ذٍٖٛ ٔىشفٕا وظالك الشصا فّٗواح ٔعؿوابٕا ووَ غٍواٟي بوذس     

الكءٝ ما  فاِيح س و ال ٕاسث مد ٔكعْ الطبٗع٘ ا ٍظوجي ووو الفطوشٚ البؼوشٖٛ     

الكووشٖي ىمووٜ عطوواغ ؿوومٛ الووشثيح ٔعبطوون ال ووٕاسث بوو  ا  وو خ ح ٔرلووك بووٍف القووشإُ  

                                      
 .ٙ٘ٔللبوطي، ص  (، فقو السريةٕٗ٘/ ٔ(  انظر: السرية النبوية الصحيحة للعمري )ٔٚ)
َتِشُروا يف اأَلْرِض ٕ٘/ٖ(   انظر القصة يف صحيح البخاري ٕٚ) ، بَاُب َما َجاَء يف قـَْوِل اَّللِه تـََعا،َى: " فَِإَذا ُقِضَيِت الصهاَلُة فَانـْ

   "..  َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اَّللِه
 .  ٕٕٔ، ٕٔٔ( انظر: فقو السرية للبوطي، صٖٚ)
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وَاىَّرِيَِ آٍَنُىا ٍِِ ثَعْدُ وََِبجَسُوا وَجَبَِدُوا ٍَعَنٌُْ فَإُوىَئِلَ ٍِنْنٌُْ وَؤُوىُى األزْحَبًِ ثَعْضُلهٌُْ  }فقاه تعاد:

 . (74){ؤَوْىَى ثِجَعْضٍ فِي مِزَبةِ اهللِ إَُِّ اهللَ ثِنُو  شَيْءٍ عَيِيٌٌ

ٌظوواٌٗٛ ٔوبوواد٢ وثالٗووٛ : وووَ خوو٦ه    ا معسطووت قٰٗىوو  ا ٤اخوواٚ بوو  ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس     (33

الشٔابا الٕ ٗقٛ ال  علفت ب  ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـواس ُعسطوٗت قوٗي مٌظواٌٗٛ ٔا  ىاىٗوٛ      

ٔوباد٢ وثالٗٛ ٥ ىّذ لمىج ىو القبم٘ بّاح ٔم ا ِ٘ وَ ػلُ اال ىعا  ا  حلوشٚ  

 الفاكمٛ.

خوووٕٚ  وووذٖشٚ   ٌٕوووت وفّوووًٕ ا٧ووووٛ : مُ ِوووزٓ ا٧   ا ٤اخووواٚ بووو  ا ّوووا شَٖ ٔا٧ٌـووواس    (34

بالذساطووٛ ٔا٥ى بوواس. رلووك عٌووْ ٌوو ج ىٍّووا عوووٕس ىظٗىووٛ يف ثٗوواٚ ا ظوومى  طووٕاٞ يف          

 وظ ٕٝ "ا٧وٛ ٔالذٔلٛ" عً ىمٜ وظ ٕٝ ا٧فشاد.

فلوا وا ٖ عمق بّوي عووٛ: فقوذ  اٌوت ِوزٓ ا ٤اخواٚ ِو٘ الش ٗوضٚ ا٧طاطوٗٛ يف تكوَٕٖ           

اػوت ٧ ون تموك العقٗوذٚ     وفًّٕ "ا٧وٛ ا ظمىٛ" عوٛ ال قت ىموٜ العقٗوذٚ يف ا ح ٔى  

ٔلووٗع لشبا ووٛ الووذً عٔ اسبظووِّ ٔالٍظووِّح عٔ ا٧سض عٔ المووُٕ عٔ المغووٛح عٔ ازبووٍع فّٗووا  

عٙ ثظوواب ٖووز ش مرا تعوواسض رلووك وووو العقٗووذٚ. ٔا  طووبحاٌْ ٔتعوواد ِووٕ ؿوواثِّ      

ا ٍٛ ٔالفلن يف رلك ٔلقذ عؿبح ا ٤وٍُٕ عٔلٗواٞ بعلوّي لوبعتح  ون ووٍّي ؼبوِّ       

شٓ ٔػباِذ وَ ع مْح ٤ٖٔ شٓ ىمٜ  ون قشٖوِّ ٔثبٗوِّ ووَ     عخآ  حبْ لٍفظْح ٍٖٔاؿ

 .(75){وَاىَُْؤٍِْنىَُ وَاىَُْؤٍِْنَبدُ ثَعْضُهٌُْ ؤَوْىِيَبء ثَعْضٍ}واه عٔ عِن عٔ ىؼريٚ عٔ ٔلذ 

ع ووش  يف ٔثووذٚ اال ىووو الظوومي: ٔقووذ  وواُ نووزا        ا ٤اخوواٚ بوو  ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس     (35

ٔيف  اطووكْ ٔتشابطووْح فبّووزٓ ا ٤اخوواٚ   ال وو خ٘ ىظووٗي ا٧ ووش يف ٔثووذٚ اال ىووو ا ظوومي 

ٔال عاكوذح ٔاسبوِّ يف ا  ٔ     ٚظواىذ ا٥  ىاىٗٛ يف ا٥ستفاا ٔا ٍاؿشٚح ٔال عأُ ٔا 

الووزٙ  عمووْ الووٍيب ؿوومٜ ا  ىمٗووْ ٔطووميح عطاطوواع نووزٓ ا ٤اخوواٚ بقٕلووْ ٧ؿووحابْ وووَ     

 ٗوِّ اال ىوو   مت تـوحٗح تش  (76)ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس: "ت خٕا يف ا ح عخَٕٖح عخوَٕٖ" 

 ا ظمي.

                                      
 .   ٘ٚاآلية :( سورة  األنفال  ٗٚ)
 .  ٔٚ(  سورة التوبة اآلية : ٘ٚ)
، ليحىي بن أىب بكر بن حممد بن حيىي ٜ٘ٔ/ ٔ(  انظر : هبجة احملافل وبغية األماثل يف تلخيص ادلعجزات والسري والشمائل ٙٚ)



 

 

  

 مجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعية 239

    ن واألنصارن واألنصارالدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجريالدروس المستفادة من المؤاخاة بين المهاجري                                                     احمد رزق رزق الصرمي د.

 م1024 يىنيى(  8المجلد )  الثالثالعدد 

ٔال ووو خ٘ يف ا  ِوووٕ الثىوووشٚ ازبٍٗوووٛ العىمٗوووٛ لمحوووِّ يف ا  الوووزٙ اربزتوووْ الٕثوووذٚ       

ا٫ااٌٗووٛ ىٍٕاٌوواع ىمووٜ ٔ ٕدِووا يف ٔاقووو ثٗوواٚ اال ىووو ا ظوومي لقٕلووْ ؿوومٜ ا  ىمٗووْ     

ح (77) ٔطميح يف ثذٖث البخاسٙ: )٥ ٤ٖوَ عثذ ي ث ٜ ؼبِّ ٧خْٗ وا ؼببوْ لٍفظوْ(  

ال ىوووو ا ظووومي ىموووٜ عطووواغ اسبوووِّ يف ا  ٔ   عووون ووووَ ِوووزا      ٔتـوووحٗح تش ٗوووِّ ا 

اال ىوو ٖوذاع ٔاثوذٚح ٔ مىوٛ ٔاثوذٚح ٔىىو٦ع ٔاثوذاعح ٔرووٛ ٔاثوذٚح ٔدووا ٔاثوذاح ٔفكووشا            

ٔاثذاح ٌٔظاواع ٔاثذاع يف طٗاط ْ ٔٔطاٟن ثٗاتْ ٔتشبٗ ْ ٔطمٕ ْ ٔعخ٦قٗاتوْح  ىوا   

ٖث الـووووحٗح الثابووووت:  عػوووواس مد رلووووك سطووووٕه ا  ؿوووومٜ ا  ىمٗووووْ ٔطووووميح يف اسبووووذ 

 . (78)( )ا ظمىُٕ ت كافل دوا٣ِيح ِٔي ٖذ ىمٜ وَ طٕاِيح ٖٔظعٜ بزو ّي عدٌاِي

ال وو خ٘ وووَ س وواٟض ا٫اوواُ الوو  ٍٖبغوو٘ لكوون وظوومي عُ ٖعٍووٜ بّووا: الٍووانش يف ثٗوواٚ        (36

ا ظمى  الًٕٗ ٖشٝ عُ ِزا ا بذع العظٗي قذ اىوطآ الوَِٕ ٔاللوع  ٔرلوك ل فوشٖا      

ٔىووذً اى ٍوواّٟي بووْ عفووشاداع ٔتاىووا . فٍجووذ ىمووٜ وظوو ٕٝ ا٧فووشاد     ا ظوومى  يف ثقووْ 

ىوذً وشاىوواٚ ثووق ازبوٕاس ث ووٜ مُ ازبوواس قوذ ٥ ٖعووشع  وواسٓح ٔىموٜ وظوو ٕٝ ازبىاىووا      

ثـووٕه القطٗعووٛ بوو  ازبىاىووا  الوو  تظوومك  شٖووق الووذىٕٚ مد ا  ٔتٍووادٙ لىووو   

ٔٚ  مىوووووٛ ا ظووووومى ح ِٔوووووي عٔد لىوووووو  مىووووو ّي ٔتووووو لفّي لٗكٌٕوووووٕا بوووووزلك قوووووذ  

 ال ىعاتّي ا٫ط٦وٗٛ.

ا ٤اخاٚ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس قـوٛ ووَ ىوامل اسبقٗقوٛ: لكٍّوا يف  بٗع ّوا عقوشب             (37

مد الووش٣ٝ اسبا ووٛ! ِٔوو٘ قـووٛ ٔقعووت يف ِووزٓ ا٧سض. ٔلكٍّووا يف  بٗع ّووا وووَ ىووامل       

اشبموووذ ٔازبٍووواُ!ح ٔىموووٜ وثووون رلوووك ا٫اووواُ ٔوثووون ِوووزٓ ا٧خوووٕٚ ٖقوووًٕ ووووٍّج ا  يف  

صواُ ٔوكواُح ٖٔوٍظي ا ظومىُٕ يف ِوزا العـوش عخوٕتّي الٍا حوٛ ىموٜ         ا٧سض يف  ن 

 وٍٕاه ِزا ال  خ٘ الزٙ ؿاس ولشب ا ثن يف ىامل اسبٗقٗٛ ٥ اشبٗاه ..

طٗاطووٛ ا ٤اخوواٚ  ا ٤اخوواٚ بوو  ا ّووا شَٖ ٔا٧ٌـوواس ٌووٕ  وووَ الظووبق الظٗاطوو٘ : تع ووء    (38

ْٮ    -ْ الشطوٕه  ب  ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاسح ٌٕ  وَ الظبق الظٗاط٘ الوزٙ اتبعو   ؿ٭ومَّٜ المَّو

                                                                                       
 بريوت . –ىـ( الناشر: دار صادر ٖٜٛالعامري احلرضي )ادلتوىف: 

 ِمَن اإِلْيَاِن َأْن حيُِبه أِلَِخيِو َما حيُِبُّ لِنَـْفِسِو . ، بَاٌب:ٕٔ/ ٔ(  انظر : صحيح البخاري ٚٚ)
، بَاٌب يف السهرِيهِة تـَُردُّ ٓٛ/ ٖ، بَاُب اْلُمْسِلُموَن تـََتَكاَفُأ ِدَماُؤُىْم، وأبو داود يف سننو ٜ٘ٛ/ٕ(  أخرجو ابن ماجو يف سننو ٛٚ)

، ٖٖٓٔ/ٕ، وصححو األلباين يف مشكاة ادلصابيح ٖ٘ٔ/ٕيحني َعَلى َأْىِل اْلَعْسَكِر، واحلاكم يف ادلستدرك على الصح
 . ٖٚٔٔ/ٕوصحيح اجلامع الصغري 
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ٔ٭ط٭مَّي٭  ْٳ  ٗٯ يف تلِٗن ا ٕدٚح ٔ كٍّٗا يف وؼاىش ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس الزَٖ طوّشٔا   -ى٭مس

تٰٗعوا ىموٜ سىاٖوٛ ِوزٓ ا وٕدٚح ٔرلوك ا٫خواٞح بون  وإٌا ٖ ظوابقُٕ يف تٍفٗوز بٍوٕدٓح             

البٗواُ خورٰيا    ٥ٔطٗىا ا٧ٌـاس الزَٖ ٥ ػبذ الُك اب ٔالباثثُٕ وّىا تظواوٕا مد رسٔٚ 

ىَُ ٍَلِْ َِلبجَسَ   ميَلبَُ ٍِلِْ قَلجْيِهٌِْ يُهِجُّل    إليَِ رَجَلىَّءُوا اىلدَّازَ وَا  وَاىَّلرِ }وَ ثذٖث ا  ىٍّيح قواه تعواد:  

ُّْفسِلِهٌْ َوىَلىْ مَلبَُ ثِهِلٌْ خََ بَُلخٌ        إِىَيْهٌِْ وَال ََّب ؤُورُلىا وَيُلؤِْثسُوَُ عَيَلى َؤ ٍِ ٌْ َحبَجًخ  ِِ َُ فِي ُُدُوِز وٍََلِْ    يَِِدُو

 (79){يُىقَ شُحَّ َّفْسِهِ فَإُوىَئِلَ ٌُُِ اىَُْفْيِهُىَُ

لقووذ تكووُٕ اال ىووو ا٫طوو٦و٘ يف العّووذ ا ووذٌ٘ح فىووَ انجووشٚ مد ا ٤اخوواٚح مد قٗوواً        (39

 الذٔلٛ ا ظمىٛح مد ازبّاد يف طبٗن ا  ِٔٗىٍٛ الؼشىٗٛ ا٫ط٦وٗٛ.

ا ٤اخاٚ وا ٖ حقق وَ عِوذاع   ٔعخريا اكَ عُ ٌع ء عُ عىظي دسغ ٖظ فاد وَ ِزٓ  (40

 ٔعبعاد وقاؿذٖٛ ٔثلاسٖٛ  ءٝ لمى٤اخاٚ ت ىثن فٗىا ٖم٘:

 البعذ الذٖ : ٖٔ ىثن يف ثفا الذَٖ ٔال ىك  لْ . .1

البعذ ا٥  ىاى٘: ٖٔ ىثن يف اسبفان ىموٜ  ٗواُ اال ىوو ٔبٍواٞ ى٦قوا  ٔدٖوٛ        .2

د البٍوواٞ عطاطووّا ا٧خووٕٚ ٔال عووأُ ٔالطاثووي هللووا ػبعوون  ّووذ الٍوواغ ٖ ٕ ووْ م    

 ٔا٫ىىاس ٔلٗع مد ال خشِّٖ ٔالذواس.

البعووووذ ا٥ق ـووووادٙ: ٖٔ ىثوووون يف ثفووووا ا وووواه وووووَ ال موووو  ٔاللووووٗا  ٔتٍىٗ ووووْ       .3

 باسبش ٛ ٔالعىن ٔا٫ظباص ٔا٥ط ثىاس

ف ُ الوزٙ ٤ٖ وذٓ اشبوءاٞ عُ ىجموٛ ال ٍىٗوٛ ا٥ق ـوادٖٛ ٥ توذٔس ٔعُ الثوشٔٚ ٥         

 ٔالظمي ا٥  ىاى٘. تعشع الٍىاٞ م٥ يف ع ٕاٞ ا٥ط قشاس الظٗاط٘

البعذ الظٗاطو٘: ٖٔ ىثون يف ؿوٗاٌٛ  شاووٛ ا٧ووٛ ٔ ٗاٌّوا الظٗاطو٘ح ٔااٖوٛ          .4

ٔثذتّا ٔكىاُ اط قشاس و٤طظواتّا ٔفاىمٗوٛ ٌؼوا ّا هللوا ػبعموّا قٕٖوٛ وّابوٛ        

 ب  ا٧وي .

البعذ الثقايف : ٖٔ ىثن يف اسبفان ىموٜ العقون ٔاطو خذاوْ يف الو فكري الظومٗي       .5

  ِ  ىواً الٍواغ مد العموي ٔالو عميح ٔمد البحوث ٔا٫بوذا        الظٕٙ ٔرلوك ب ٕ ٗوْ ا

                                      
 .ٜ( سورة احلشراآلية : ٜٚ)
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العمى٘ ٔالفكشٙ ٔالثقايف ٔالف  ٔازبىال٘ح ف ُ ع ٕاٞ الظومي ٔا ـواسبٛ ذبوشس    

العقووٕه ٔتووذفعّا مد العمووي ٔالبحووث ٔالوو فكري يف ا٧ٌفووع ٔا٩فووااح ٔمُ ع ووٕاٞ        

اسبوووشب ٔالفووو  ٔالق٦قووون تكبووون العقووون ٔتؼووون ثش  وووْ ىوووَ الووو فكري ٔالبحوووث    

 ل لون.ٔا

البعذ ا٫ٌظاٌ٘ العا ٘: ٖٔ ىثن يف وذ  ظٕس ال ٕاؿون ٔال عواسع ٔال ثواق  بو       .6

الؼووعٕب ٔالثقافووا  ٔاسبلوواسا ح ٔمقاوووٛ ثلوواسٚ مٌظوواٌٗٛ ساػووذٚ رب فوو٘ فّٗووا        

الٍضاىووا  ٖٔ حقووق فّٗووا ال قووذً العمىوو٘ ٔالوو ق  ٔالشفووآ ا٥  ىوواى٘ ٔا ووادٙ         

ٍ لِ ذَمَلسٍ َوؤُّثَلى َوَجعَْينَلبُمٌْ        يَلب ؤَيُّهَل  } ٔا٧دب٘ ح وـذاقا لقٕلْ تعاد: َّّلب خََيْقنَلبُمٌ  ب اىنَّلبضُ ِإ

 .(80){شُعُىثًب وَقَجَبئِوَ ىِزَعَبزَفُىا إَُِّ ؤَمْسٍََنٌُْ عِندَ اىيَّهِ ؤَرْقَبمٌُْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .ٖٔ( سورة احلجرات اآلية :ٓٛ)
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 ٔبعذ ِزٓ ازبٕلوٛ ا خ ـوشٚ ٔا٫ ٦لوٛ ا ق لوبٛ ووَ ال و خ٘ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواس         

ٔالووذسٔغ ا ظووو فادٚ وٍّوووا عقوووٕه يف خ ووواً ِوووزا البحوووث: ا٧خوووٕٚ ا٫طووو٦وٗٛ ِووو٘ الشابطوووٛ   

الظاوٗٛ ال  تشبا ب  ا ظمى  يف العوامل .. ِوزٓ الشابطوٛ ا،كىوٛ الو  اكوَ عُ تقوًٕ        

ب  البؼش تٗعوا ىموٜ طب مو  لغواتّي ٔعٔ واٌّي ٔعٌظوابّي ٔعلوٕاٌّي ذبوت ػوعاس ٔاثوذ           

 ٔساٖٛ ٔاثذٚ.

ٖشتفووو عثووذ بمٌٕووْ عٔ ٌظووبْ عٔ ٔ ٍووْ بوون  وون ِووزٓ   ا ٥ٔفٗووْ البؼووش تٰٗعووػووعاس ٖظوو ٕٙ 

قٗىٛ نوا عوواً ِوزا الؼوعاس الظواو٘ ٧ٌّوا ووَ ٌ واج ازباِمٗوٛ العىٗواٞ الو              ا٥ى باسا  ٥

 تز ٜ ٌاس العذأٚ ٔالبغلاٞ ب غزٖٛ ِزٓ ا٥ى باسا  ٔسفعّا .

اغ مٗوووضاُ ا٫طووو٦ً ِوووزا الؼوووعاس ِوووٕ ػوووعاس ا٧خوووٕٚ ا٫طووو٦وٗٛ الوووزٙ ٖق لوووٜ ٔصُ الٍووو 

 الشثٗي العاده ٥ مقاٖٗع ازباِمٗٛ ازباٟشٚ .

ٔالعامل الًٕٗ قوذ طو٠ي ووَ تشدٖوذ الؼوعاسا  الكاربوٛ الو  ٖشفعّوا طاطوٛ الوذٔه الكوءٝ            

ب  اسب  ٔا٩خش صاىى  عٌّي ٖعىمُٕ لمظ٦ً العا ٘ ح ٔعٌّي ؼبألُٕ مػباد سٔابوا بو    

ز ثٗوواٚ اشبووٕع ٔالووزىش ح الوو  تفشكووّا اسبووشٔب      البؼووش تقووًٕ ىمووٜ ا ووٕدٚ ٔال فوواِي ٌٔبوو     

ٌٰوا غمبوٛ العـوبٗٛ ازباِمٗوٛ يف      الذاوٗٛ ال  ٖؼعن ٌاسِا غالبا قادٚ الذٔه الكءٝ ح ٔعثٗا

 الؼعٕب ا  خمفٛ .

ٔالعووامل الٗووًٕ ٖ طمووو  ووَ اووذ ٖووذٓ ملٗووْ لٍٗ ؼوومْ وووَ ثٕوووٛ الشراٟوون ٔاسبووريٚ القاتمووٛ       

اض الٍفظووٗٛ الوو  ٔقووو يف ػووبا ّا بظووبِّ     ٔا٥كووطشاب الٍفظوو٘ ا ٍّووك .. ِووزٓ ا٧وووش    

 غٗاُ ا ادٚ يف ثٗاٚ الٍاغ ح ٔتٕافش ىذد  بري وَ االشو  الزَٖ ٖقٕوُٕ بوال خطٗا  

ٔتووشبٶعّي ىمووٜ   حالووذاٟي نوو٦ا البؼووشٖٛ يف وقابوون ووونٞ  ٍووٕصِي حبطوواً الووذٌٗا الضاٟوون       

 ىّوذ الوٍيب   ىشؾ الظٗادٚ العا ٗٛح فىا عثٕ ٍوا عُ ٌو مىع تموك ا ٤اخواٚ الو  ثوذ ت يف      

ٰٖؿمٜ ا  ىمْٗ ٔطمي ٔال   اٌت اٌق٦ٰب ا يف تٗو ال ـٕسا  العقذٖوٛ ٔالظٗاطوٗٛ   ا  ٕس

  ىاىٗٛ ٔا٥ق ـادٖٛ ٔغريِا ثٗث ٌقمت اال ىوو ا٫طو٦و٘ ووَ اللوع  مد القوٕٚ      ٔا٥

ٔوَ ال ؼ ت مد الٕثذٚ ٔا٥ٟ ٦ع ٔوَ ٥ دٔلٛ مد دٔلٛ اطو٦وٗٛ ٌؼوش  خريِوا ٔىوذنا     

 ا عىٕسٚ  .يف سبٕ  
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ٔالعامل الًٕٗ ٖ طمو لمحٗواٚ الظوعٗذٚ الو  ٖعوٗؽ فّٗوا بلوواُ ح ٔت وٕافش لوْ فّٗوا نوشٔع           

ا عٗؼوووٛ الكشاوووٛ ح ٔعُ ٖ عاوووون ووووو ا٩خوووشَٖ بوووا٧خ٦ا الفاكووومٛ ٔالكشاووووٛ ا٫ٌظووواٌٗٛ        

طوو٦ً ٔعثكوواً  ا  جووشدٚ وووَ العذٔاٌٗووٛ ٔالٕثؼووٗٛح ٔلووَ ٖكووُٕ رلووك م٥ يف نوون ىذالووٛ ا٫     

ٛ ا٫ تفوشا بوو  غوو  ٔفقووري ٔعبوٗت ٔعطووٕد ٔثبؼوو٘ ٔقشػوو٘ م٥    ا٫طوو٦ً الوو  ٥ طو٦ً ٔدٔلوو

 بال قٕٝ  .
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ا ٤اخاٚ ب  ا ّا شَٖ ٔا٧ٌـاس ،ىوذ ا ٍجوذ كوىَ طمظومٛ دسٔطوْ ا ٕ وٕدٚ  ىموٜ         (1

 وٕقعْ  .

َ بوَ ىبوذ ا  بوَ    الشٔض ا٧ٌ  يف ػوشمل الظوريٚ الٍبٕٖوٛح ٧بو٘ القاطوي ىبوذ الوشا        (2

الٍاػوش: داس مثٗواٞ الوطاث العشبو٘ح بورئ  الطبعوٛ:        ِو(581عاذ الظّٗم٘ )ا  ٕفٜ: 

 ِو .   1412ا٧ٔدح 

ِوووو( الٍاػوووش: داس   1427ٜ: الشثٗوووق ا خ وووًٕح لـوووف٘ الوووشاَ ا بووواس فٕسٙ )ا  وووٕف       (3

 برئ  )ٌفع  بعٛ ٔتشقٗي داس الٕفاٞ لمطباىٛ ٔالٍؼش ٔال ٕصٖو( .- ان٦ه

ريٚ الٍبٕٖووٛح لعبووذ ا مووك بووَ ِؼوواً بووَ عٖووٕب اسبىووريٙ ا عووافشٙح عبووٕ ضبىووذح        الظوو (4

ِووو( ذبقٗووق: وـووطفٜ الظووقا ٔمبووشاِٗي ا٧بٗوواسٙ ٔىبووذ   213توواه الووذَٖ )ا  ووٕفٜ: 

اسبفٗا الؼوميب الٍاػوش: ػوش ٛ وك بوٛ ٔوطبعوٛ وـوطفٜ البواب٘ اسبمويب ٔع٥ٔدٓ         

 ً . 1955 -ِو 1375مـش الطبعٛ: الثاٌٗٛح 

ٍٖٛح لعىش بَ ػبٛ )ٔامسْ صٖذ( بَ ىبٗذٚ بَ سٖطٛ الوٍىريٙ البـوشٙح عبوٕ    تاسٖي ا ذ (5

ِووو(ثققْ: فّووٗي ضبىووذ ػووم ٕ   بووو ىمووٜ ٌفقووٛ: الظووٗذ ثبٗووِّ   262صٖووذ )ا  ووٕفٜ: 

 ِو. 1399 ذٚ ىاً الٍؼش:  –ضبىٕد عاذ 

ا ظ ذسا ىمٜ الـحٗح  لمحا ي : عبٕ ىبذ ا  اسبا ي ضبىذ بَ ىبذ ا  بوَ   (6

ٌٮعٗي بَ اسبكي الليب الطّىاٌ٘ الٍٗظابٕسٙ ا عشٔع بوابَ  ضبىذ بَ اذْٖٔ  بَ 

ِوووو(  ذبقٗوووق: وـوووطفٜ ىبوووذ القوووادس ىطوووا الٍاػوووش: داس الك وووِّ  405البٗوووو )ا  وووٕفٜ: 

 ح   1990 – 1411برئ  الطبعٛ: ا٧ٔدح  –العمىٗٛ 

ازباوو الـغري ٔصٖاداتْ ل٨لباٌ٘:عبٕ ىبذ الشاَ ضبىوذ ٌاؿوش الوذَٖح بوَ اسبواج       (7

ح الٍاػوش:  400/ 1ِوو( يف   1420ات٘ بوَ إدًح ا٧ػوقٕدسٙ ا٧لبواٌ٘ )ا  وٕفٜ:     ٌٕمل بوَ ظبو  

 ا ك ِّ ا٫ط٦و٘ و برئ  .

ازباوو ا ظٍذ الـحٗح ا خ ـش ووَ عووٕس سطوٕه ا  ؿومٜ ا  ىمٗوْ ٔطومي ٔطوٍٍْ         (8

ا  البخوواسٙ ازبعفوو٘ح  ٔعٖاوووْ يف ؿووحٗح البخوواسٙ : ،ىووذ بووَ ممساىٗوون عبووٕ ىبووذ  

ح ذبقٗق: ضبىذ صِري بَ ٌاؿوش الٍاؿوش الٍاػوش: داس    15/ 4ظري باب فلن ازبّاد ٔال

ضبىووذ فوو٤اد ىبووذ البووواق٘(      ووٕا الٍجوواٚ )وـووٕسٚ ىووَ الظوومطاٌٗٛ ب كووافٛ تووشقٗي       
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 ِو  .1422الطبعٛ: ا٧ٔدح 

وٍّوواج الظووٍٛ الٍبٕٖووٛ يف ٌقووت  وو٦ً الؼووٗعٛ القذسٖووٛ : ل قوو٘ الووذَٖ عبووٕ العبوواغ     (9

ذ ا  بوَ عبو٘ القاطوي بوَ ضبىوذ ابوَ       عاذ بَ ىبذ اسبموٗي بوَ ىبوذ الظو٦ً بوَ ىبو      

ِووو(  ذبقٗووق: ضبىووذ سػوواد طووامل  728تٗىٗووٛ اسبشاٌوو٘ اسبٍبموو٘ الذوؼووق٘ )ا  ووٕفٜ:  

     ٛ  -ِووو  1406الطبعووٛ: ا٧ٔدح  الٍاػووش:  اوعووٛ ا٫ووواً ضبىووذ بووَ طووعٕد ا٫طوو٦وٗ

1986ً 

ل قووو٘ الوووذَٖ عبوووٕ العبووواغ عاوووذ بوووَ ىبوووذ اسبموووٗي بوووَ تٗىٗوووٛ     : صبىوووٕ  الف وووأٝ (10

 ِو( ذبقٗق: ىبذ الشاَ بَ ضبىذ بَ قاطي728 ٕفٜ: اسبشاٌ٘ )ا 

الٍاػووش: صبىووو ا مووك فّووذ لطباىووٛ ا ـووح  الؼووشٖ ح ا ذٍٖووٛ الٍبٕٖووٛح ا ىمكووٛ            (11

 1995ًِو/1416العشبٗٛ الظعٕدٖٛ ىاً الٍؼش: 

ح ،ىوذ بوَ عاوذ بوَ وـوطفٜ بوَ       4/439خامت الٍبٗ  ؿمٜ ا  ىمْٗ ٔإلوْ ٔطومي    (12

القواِشٚح   -ِوو( الٍاػوش: داس الفكوش العشبو٘     1394 وٕفٜ:  عاذ ا عشٔع بلب٘ صِشٚ )ا 

 ِو .  1425

ح لعبووذ ا مووك بووَ ضبىووذ بووَ     395/ 2ػووشع ا ـووطفٜح فـوون ر ووش و٤اخوواٚ الووٍيب       (13

ِووو( الٍاػووش: داس البؼوواٟش  407مبووشاِٗي الٍٗظووابٕسٙ اشبش ٕػوو٘ح عبووٕ طووعذ )ا  ووٕفٜ:  

 ِو 1424 -وكٛ  الطبعٛ: ا٧ٔد  –ا٫ط٦وٗٛ 

ؿووووحٗح البخووواسٙ : ٧اووووذ بوووَ ىموووو٘ بوووَ ثجووووش عبوووٕ الفلوووون     فووو ح البوووواسٙ ػوووشمل    (14

سقووووي   بووووْ ٔعبٕابووووْ  1379بوووورئ ح  -العظووووق٦ٌ٘ الؼووووافع٘ الٍاػووووش: داس ا عشفووووٛ  

ٔعثادٖثووْ: ضبىووذ فوو٤اد ىبووذ البوواق٘ قوواً ب خشا ووْ ٔؿووححْ ٔعػووشع ىمووٜ  بعووْ:         

 ضبِّ الذَٖ اشبطِّٗ ىمْٗ تعمٗقا  الع٦وٛ: ىبذ العضٖض بَ ىبذ ا  بَ باص .

ذبقٗوووق: ح يف اخ ـووواس ا غووواصٙ ٔالظوووريح لمٍىوووشٙح اسبوووافا ٖٕطووو  بوووَ الوووء     الوووذسس  (15

 ِو 1403القاِشٚ الطبعٛ: الثاٌٗٛح  –الذ  ٕس ػٕق٘ كٗ  الٍاػش: داس ا عاسع 

ٕٯسٚ بوَ وٕطوٜ بوَ اللوحااح الطووزٙح عبوٕ              (16 طٍَ الطووزٙح ،ىوذ بوَ ىٗظوٜ بوَ ط٭و

٘   الٍاػوش: ح ِوو( ذبقٗوق: بؼواس ىوٕاد وعوشٔع     279ىٗظٜ )ا  ٕفٜ:   حداس الغوشب ا٫طو٦و

 ً.1998 حبرئ 

البذاٖووٛ ٔالٍّاٖووٛح ٧بوو٘ الفووذاٞ ممساىٗوون بووَ ىىووش بووَ  ووثري القشػوو٘ الذوؼووق٘            (17
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ِوووو(  ذبقٗوووق: وـوووطفٜ ىبوووذ الٕاثوووذ الٍاػوووش: داس ا عشفوووٛ لمطباىوووٛ    774)ا  وووٕفٜ: 

 ً 1976 -ِو  1395لبٍاُ ىاً الٍؼش:  –ٔالٍؼش ٔال ٕصٖو برئ  

َ ا٧ثٕاه ٔا٧وٕاه ٔاسبفذٚ ٔا  ا ح ٧اوذ بوَ ىمو٘ بوَ     مو ا  ا٧مسا  ما لمٍيب و (18

ِوو(  845ىبذ القادسح عبٕ العبواغ اسبظوٗ  العبٗوذٙح تقو٘ الوذَٖ ا قشٖوضٙ )ا  وٕفٜ:        

بوووورئ   –ذبقٗووووق: ضبىووووذ ىبووووذ اسبىٗووووذ الٍىٗظوووو٘ الٍاػووووش: داس الك ووووِّ العمىٗووووٛ  

 ً . 1999 -ِو  1420الطبعٛ: ا٧ٔدح 

19)  ٗ ُ    -ِّ ا٧سٌو٤ٔط  وظٍذ ا٫واً عاذ ح ذبقٗق ػوع مػوشاع: د  ح ىواده وشػوذح ٔإخوشٔ

 1421ىبذ ا  بوَ ىبوذ ا،ظوَ الط و٘ الٍاػوش: و٤طظوٛ الشطوالٛ الطبعوٛ: ا٧ٔدح         

 ً . 2001 -ِو 

صاد ا عاد يف ِذٙ خري العبادح فـون يف ا ٤اخواٚ بو  ا ّوا شَٖ ٔا٧ٌـواسح ،ىوذ بوَ         (20

ِوو( الٍاػوش:   751)ا  وٕفٜ:  عب٘ بكش بَ عٖٕب بَ طعذ مشع الوذَٖ ابوَ قوٗي ازبٕصٖوٛ     

وك بوووٛ ا ٍووواس ا٫طووو٦وٗٛح الكٕٖوووت الطبعوووٛ: الظوووابعٛ    -و٤طظوووٛ الشطوووالٛح بووورئ   

 ً .1994ِو /1415ٔالعؼشُٔ ح 

تفظري القشإُ العظٗيح ٧ب٘ الفذاٞ ممساىٗن بوَ ىىوش بوَ  وثري القشػو٘ البـوشٙ        (21

ٛ   774 ي الذوؼق٘ )ا  ٕفٜ:  اس  ٗبوٛ  الٍاػوش: د ح ِو( ذبقٗق: طاو٘ بوَ ضبىوذ طو٦و

 ً . 1999 -ِو 1420لمٍؼش ٔال ٕصٖو الطبعٛ: الثاٌٗٛ 

فوو ح القووذٖش ،ىووذ بووَ ىموو٘ بووَ ضبىووذ بووَ ىبووذ ا  الؼووٕ اٌ٘ الووٗى  )ا  ووٕفٜ:     (22

الطبعوووٛ:  دوؼوووقح بووورئ   -ِوووو( الٍاػوووش: داس ابوووَ  وووثريح داس الكموووي الطٗوووِّ      1250

 ِو  1414 -ا٧ٔد

ٔ٭ص ٙ )ا  وٕفٜ:  عب٘ ىبذ ا  ضبىذ بَ ٌـش بوَ اسبجواج ا سو    حالظٍٛ (23 ذبقٗوق:   ِوو(ح 294شٯ

 ٘ بوورئ  الطبعووٛ: ا٧ٔدح   –ٗووٛ الٍاػووش: و٤طظووٛ الك ووِّ الثقاف  حطووامل عاووذ الظوومف

1408. 

الم٤ل٤ ٔا ش اُ فٗىوا اتفوق ىمٗوْ الؼوٗخاُ : ،ىوذ فو٤اد بوَ ىبوذ البواق٘ بوَ ؿوا،             (24

 ضبىوذ اسبمويب   -ِوو( الٍاػوش: داس مثٗواٞ الك وِّ العشبٗوٛ      1388بَ ضبىذ )ا  وٕفٜ:  

ٕٲسٓ:     ٕ  -)بوووذُٔ  بعوووٛ ٔبوووذُٔ تووواسٖي(  وووي ؿووو ٔبوووٍفع توووشقٗي ؿوووفحاتْ    ىوووا ِووو

ًح تٕصٖوووو: داس الشٖووواُ  1986 -ِوووو  1407داس اسبوووذٖثح القووواِشٚح ب ووواسٖي:  ٔعثادٖثوووْ :
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 لمطاث

القٕاىوذ اسبظوواُ ل فظووري القووشإُ : ٧بو٘ ىبووذ ا ح ىبووذ الووشاَ بوَ ٌاؿووش بووَ ىبووذ     (25

 ِوو( الٍاػوش: وك بوٛ الشػوذح الشٖواض     1376 ا  بَ ٌاؿش بَ اذ إه طعذٙ )ا  ٕفٜ:

 ً 1999 -ِو  1420الطبعٛ: ا٧ٔدح 

ح ٧ب٘ بكش عاذ بَ ىم٘ بَ  ابت بَ عاذ بَ وّذٙ اشبطٗوِّ  368/ 4تاسٖي بغذاد  (26

ِو( ذبقٗوق الوذ  ٕس بؼواس ىوٕاد وعوشٔع الٍاػوش: داس الغوشب        463البغذادٙ )ا  ٕفٜ: 

ح 356/ 2ًح ؿوووفٛ الـوووفٕٚ    2002 -ِوووو  1422بووورئ  الطبعوووٛ: ا٧ٔدح    –ا٫طووو٦و٘ 

 ِوو( 597زبىاه الذَٖ عبٕ الفشج ىبذ الشاَ بَ ىم٘ بوَ ضبىوذ ازبوٕصٙ )ا  وٕفٜ:     

ً 2000ِوو/ 1421ذبقٗق: عاذ بَ ىم٘ الٍاػش: داس اسبذٖثح القاِشٚح وـش الطبعٛ: 

. 

طووبن انووذٝ ٔالشػووادح يف طووريٚ خووري العبووادح ٔر ووش فلوواٟمْ ٔعىوو٦ً ٌبٕتووْ ٔعفعالووْ         (27

ح ،ىوووذ بوووَ ٖٕطووو  الـووواسب٘ الؼووواو٘ )ا  وووٕفٜ:    66/ 4يف ا بوووذع ٔا عووواد  ٔعثٕالوووْ 

ِوووو( ذبقٗوووق ٔتعمٗوووق: الؼوووٗي ىووواده عاوووذ ىبوووذ ا ٕ وووٕدح الؼوووٗي ىمووو٘ ضبىوووذ    942

 -ِوووو  1414لبٍووواُ الطبعوووٛ: ا٧ٔدح  –وعووٕض الٍاػوووش: داس الك وووِّ العمىٗوووٛ بووورئ   

1993 . ً 

 ال اسٖي ا٫ط٦و٘ ،ىٕد ػا ش .   (28

دوؼوق   –ِوو( الٍاػوش: داس القموي    1416ىوذ الغضالو٘ الظوقا )ا  وٕفٜ:     فقْ الظوريٚ :  ،  (29

 ِو  و         1427ربشٖج ا٧ثادٖث: ضبىذ ٌاؿش الذَٖ ا٧لباٌ٘ الطبعٛ: ا٧ٔدح 

 الظريٚ الٍبٕٖٛ الـحٗحٛ لمعىشٙ  .. (30

ح 159/ 1بّجوووٛ ا،افووون ٔبغٗوووٛ ا٧وا ووون يف تمخوووٗف ا عجوووضا  ٔالظوووري ٔالؼوووىاٟن        (31

ِوووو( 893َ ضبىوووذ بوووَ ؼبٗوووٜ العووواوشٙ اسبشكووو٘ )ا  وووٕفٜ: لٗحٗوووٜ بوووَ عبوووٜ بكوووش بووو

 برئ  . –الٍاػش: داس ؿادس 

 .و٦وح اال ىو ا ظمي الزٙ ٌٍؼذٓ لمذ  ٕس ٖٕط  القشكأٙ   (32

فلوواٟن الـووحابٛح ٧بوو٘ ىبووذ ا  عاووذ بووَ ضبىووذ بووَ ثٍبوون بووَ ِوو٦ه بووَ عطووذ            (33

 –الشطووالٛ ِووو( ذبقٗووق: د. ٔؿوو٘ ا  ضبىووذ ىبامس٤طظووٛ   241الؼووٗباٌ٘ )ا  ووٕفٜ:  

 1983 - 1403برئ  الطبعٛ: ا٧ٔدح 
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 مىا  يف ا٧خٕٚ لمذ  ٕس بذس ىبوذ اسبىٗوذ ِىٗظوٛح ىموٜ وٕقوو ؿوٗذ الفٕاٟوذ .         (34
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  صور منطية يف الدرس اجلامعيصور منطية يف الدرس اجلامعي

 هؤٍْ فلٌفَْ()
 

إن البحثثا اين ثثو ذنثث ًل  ن دنلثثُ ر ثثن الٔثثٌه الس اَثثْ   الثثلهَ ا ثث   ُ   ًل ثث       

ًٗع الَل علٓ هني الس اَْ ميكن  ن ٌٍثو    الثٌعُ روث  ًإكهاط راٌه وث  علثٓ ع ثٌل       

ٌ ل علثثَو    رسثث ٕ ال  ثثع اينثثلعُ اين     ً ٌثثُ الثثنِ   ٌثثٌك فَثثى   طثث ا ا    ثثْ الثثنٍن ع ثث سؤ

ال ثثٌاعو ًال ِثثوٍ  د اينلعَثثْ ا ٘ثث هٍْ ًا وٍثث د الفكوٍثثْ ًاترلاعَثثْ ً  ٍ وثث  رثثل       

 ن األعواف ًال   لَل ال بلَْ ًال ِ ٖوٍْ ً   ٍ  خن عسو   ن  فك ه   لَلٍْ    اثَ   

 ر لسظثث و ًال ثث عٌن ً   فثثوحل رثثو ا ثثخل ال ثث و ًاةثث ٖ ًلثثس سثث كهّ علثثٓ ال  ًثثٍَ  ثثنا      

ال  ثثثع اينثثثلعُ اينسؤًٌثثثُ الثثثنِ عا ثثث  إلَثثثى ًعثثثلعٌ إلَثثثى   اينس ًثثثب د الو َثثثْ ًلثثثس     

 الو َْ ً  احمل ف  اللًلَْ.  

ًا    ْ رٌٓفو   سؤًٌثْ ات   عَثْ رل َثْ علَوث   ن   ح ث  هثنا ال ثوٕ ال سثٌٍوِ         

ً ٌو  جبلٍْ   ال  وَل ًال  ًٍَ ينث  هنا ال  ع النِ ميكن  ن ٍل يو فَى ا  َثع  

 حل  ن ٍ حلاي  ً ٍ  ثلاي  ثن  ٌسثع عٔثبَ ى  ً  نهبَ ثى       عر لسظ و ًال  عٌن ً  ٌٍ اَ

ٍتثثث    عثثثا . إن ط لثثثو ا    ثثثْ رٌٓثثثفو  الف٘ثثث ٕ الثثثنِ ٍ ِثثثك       ً ًثثثلا ى ال ٌثثثكوٍْ  

ًٍٔ غ فَى ًعَى مم  دن لى  سف ًح  ً  ب   علٓ ال فكس ال  َخل ً  ٍ ٌتٍ  ن السوث   

َى ر له    ٌٍث اَع الث فكس الس اثُ الثنِ ٍ َثل إع ث          ن ا لٍل ًا لٍا ًٍ ج ًى ف

الٌث ٖل اينثث لٌف  إن  ثثث  هثثنا الا لثو ميكثثن  ن ع   ثثل علَثثى   رسث ٕ هثثنا ال  ثثع اينثثلعُ    

 النِ ذنٔ  اينوٕ فَى علٓ  ك ع ى علٓ ًفخل  ف ٍ ى ال ل َْ ًاين وفَْ .

ًثو  ع ث   ًعظثًوا     ً ًَْ علٓ األً  م ا    ُ  ن مي ه ْإن  س هْ٘ ال  لَل   ل  و 

ح ثثٓ   ٍ حثثٌل الاثث ا إة  ًعَثثْ لل لثث  ٌٍٗثثع فَوثث   ثث  لثثا ًهكِٕ ًٍ  بلثثٌن  ثث       

ُثثُٕ رثثلًن  بٔثثو ً فكثثو  ًٍ  ثث كًن علثثٓ ال  لَثثل ًٌٍل ثثٌن رثثى ًٍسفثثوًن  ثثن ال جلٍثثل           

    ٌ  عوث   ثن    نًاترلاع. ًاألطوف  ن ملك عؤ  ن الب ن  ثسو  مي هًثٌن ال  لَثل ً  ٍ ث

  ُ  اثسي  ثن  بثث ه اينفكثوٍن ًعثٓ ٗثثوًهّ  س ه٘ثْ اينثوٕ لل  لَثثل         هث  ال  لَثل  ًالايالثث

 س ه٘ث ى ًالثلعٌّ إة  ف هس ثى ر ثل الثٌعُ رثى  ًُثبى ع لَثْ          لًعرب عن  ٌسفثى اث  ٍسؤٍث   

ال  لَل ر ليت تْ ال  رلْ للكٌو فإما    اعكٌود ٍٔ و إٓث حو   ثن تلٍثل رث ل لفَخل     
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س و   ن تلٍل  ًرٔثٌهّ  رثؤ   س ًثو    ًالرتسَع إ  رإمار و   وّ ث عَْ   الس ه ًإع كّ ٓ

 ثثع   بثث  اين اَثث د ا لٍثثلّ ًعثثرب عثثن ملثثك رثث ر ُ )   ا ثثع   الوتثثٌع إة ال  لَثثل   

إم إن  ثن ُثوا اين لثل   ٍ لث   عثى   لثل  فثإما علث  ملثك اعكٌثود ىت تثْ             ر ل  ف هس ثى  

ه ً ٌث  ع,  ًُ ا   ٍل  ر ل لفَخل ًال ث لَ,  إ   ن ٍثناا ر لسث     ا  لَلي ًهٌ ُ و   ٍو 

ًاين  بثثع لٌثثسّ اينفكثثوٍن الكبثث ه   ال ثث هٍم ًثثَجل  ن  ثثن      1لثثى ٓثثس ْ  رثثؤ  ٌثث جلّ (  

 ثث د  فكسهثث  هثثٌ  س ه٘ثثْ ال  لَثثل ًالثثلعٌّ إة ال حثثوه  سثثى ألن  ثث  دن لثثو   بثث ًها    

علٓ عٔوه  ًعلٓ لسه   ن ٓا ه ال   ْ اين لثلٍن هثٌ ال جث ًى ًاً ِثواف ارفث حل ً       

 ًٍسٌا عسو  ارروًن   البحا عن ا  َ ثْ فوثنا هثٌ ارثن رلثلًن      إة  ن ٍ ٌة نميَلٌ

ٍلعٌ إة عبن ال  لَل عسثل اةثٌيف   فثن ال ث هٍم ًهثنا  ث    ٍ َثى الكثثس  ثن رودنثُ           

علثثٌو   سٌعثثْ  ِ علثثٌو  ٌثث علّ      سٌثث و ال ثث هٍم ًهًاكي ًهثث   ثثثو  ف ل ثث هٍم ذن ثث   إة    

علثثٓ اينثثسؤه     ٍ   ثثل الس ثث  رثثلًن جتلثثُ لسثث  ا  ثث ٖخل الثثنِ  وا  ثثا علَوثث  األحثثلا  ً

متحثثَٕ  ًر  ثثبس ارثثن رلثثلًن ) إن فثثن ال ثث هٍم   ثث   إة  نرثثن    ثثلكّ ًحٌثثن عظثثو   

ً ثبَا ٍفَ٘ ن رٔ حبو   إة ا خل  ًٍ سكبث ن رثى عثن اينثي د ًايناث لا ألن األربث ه إما       

       ْ  اع  ثثلع  فَوثث  علثثثٓ قثثوك الس ثث   ًا عكثثث   ٓثثٌل ال ثث كّ ًسٌاعثثثل الٌَ ًثثْ ًطبَ ثثث

ال ثثلو  ْال  ثثوان ًاألحثثٌال   ا ت  ثث ع اتعٌثث عُ فواثث  ا ٍثثسؤ ن فَوثث   ثثن ال ثثثٌه ً يلثث 

ًا َثثل عثثن تثث كّ الٔثثٌاا. ً ثثثس  ثث  ًسثثع اينسؤهرثثٌن ًاينفٌثثوًن ً ٖ ثثْ الس ثث  ايناثث لا         

ر  ك ٍ د ًالٌس ٖع  ع   كه  فَو  علٓ قوك الس ث  لًثث   ً  ًَسث  ا ٍ وٗثٌه  علثٓ      

إن ارثثن  2ا َثث ه ا ك ثثْ ًالٌسثثٌف علثثٓ طبَ ثثْ الك ٖسثث د(   ًه ٓثثٌ   ر ُثثب هو  ً  ًثثرب

رللًن مي ا ال فكس الس اُ ًهٌ ٌٓهّ  ن ٌٓه ال  لَل ًهثٌ  ث  ٍثلعٌ إة  ن عصخلثٕ     

الثثلهَ ا ثث   ُ  ثثن هثثني الٔثثٌهّ  ًثث  نّ ًطلبثثْ; ألن الثث فكس الس اثثُ   ٌٍثث عل علثثٓ   

د  ٘ثو ر ٓثح رو    اين ث و    ر  ٍ َٔو   ًٍسثيع إة ال  ٌثك اٌثل      عاترلاع ًا ررتا

األًل ألعو   َ٘خل  ن ف٘ ٕ ال فكس الوحو ًجت لو  ٍ ٌتٌٌن  ن ا لٍل اينفَل ً ثن  

اينسثث ها ال ل َثثْ ا لٍثثثْ إما   عثثا ٓثث كهّ  ثثن  وت َثث د اررثثو اينخ لثث, عسثث    اينلثثْ       
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 ًطواٖخل ال فكس . ًسل جنل  ن هسؤ ٕ اين للٍن  ن ٍيهثٌ ا ٗثَس  ال ل ثُ الَثل ًلكسثى     

  ا  ٗو ٍ  ًو ال ل   ُثل    ً ثْ ًميكثن  ن ٍفٌثو هثنا ال سث سن ر حثل   ثوٍن: ف ثن          

ا ثث ٖو  ن  ًلٗثثك الثثنٍن ٍفخثثوًن ر ل سثث  ال ثثلٍ  إكثث  ٍف لثثٌن ملثثك ألعثثى  ثثن ٓثثس س        

ً٘ث   ن ٍ فث روًا ر قث ك ال ثوا    َثلان ال لث   ثن  ٌسثع ا ع ثياى           حنن  ً ن ا  ٖو  ٍ

ًٍثث   ثث ن  َلاعثثى  ًعل . 3َثثى فثثإن  ثث   ثث  رنثثو  عثثن الثثرتا  ٌٍثث حخل ا ًثث خف ف رثث لرتا   

ًل   ى ُ جنَو   ٌك سثل عسثٓ  ثث  هثسؤ  اين لثلٍن الثنٍن   ٍ بٔثوًن ً  ٍ فكثوًن         

  الثرتا  ًٌٍثث ٌن إة رثا الثثوًد اين جثثلكّ فَثى   حفظثثى ً وكٍثلي  فإحَ ؤعثث  ) لرتاثسثث        

حَ ٕعثث  للثثرتا    ٍكثثٌن احفثثو عٌٔٓثثى ً ٌثث َ ى  ل ثث  عِثث د  س ًثثبْ لل ٌثث َع  إن إ   

ًٔثث  رثثسٕ  فوثثني الثثوؤًَ ا    ٍ ح ثثخل رس لثثْ  ثثن رياٖسثثى اةِثثبَْ إة  ثث ت  هؤًًثثس    ع

ختلخل ل سث فٍ اةثياٖن  ً ثنلك إحَ ؤعث  لرتاثسث    ٍكثٌن ر  لَثلي . . . رث  إن إحَ ٕعث           

لرتاثس  إك  ٍكٌن رث ل ياو    لَثلي   ر  لَثلي فلثٍَ ف َثى الثلٍن هثٌ  ثن حفثو  ث  س لثى            

لٌثث ر ٌن  رثث  هثثٌ  ثثن كهَ  ثث  س لثثى هثثسؤ ٕ الف وثث ٕ لَٔثثٌغ لسفٌثثى ف ًوثث    ثث   الف وثث ٕ ا

. ًاين بٔثو    فوثٌو ا ل ثياو ر ل   لَثل     4ٓ لٌا  ًل كٌن لى هؤٍْ       عا  ث  هؤٍثْ (  

 ٍ ثثو ات بثث ع ًا ع َثث ك ًإكثث  اترثثلاع ًا ًثث ل ل   الثث فكس ً كثثٌٍن هؤٍثثْ ر ٓثثْ  ثثن   

 فوٗو  ًاسع ا َ ّ ًاح َ ت  و  اليت   س وُ . ٌسع الوًد ا ت و كٍْ اليت ٍ

إن الثث فكس الس اثثُ  ظوثثو  ثثن  ظثث هو ال  لَثثل ألعثثى ٌٍثث كو إة ا ًثث  واه ًالثبثث د      

ًٍوٗٓ ا   جني ًٍ َثل  كثواهي إة  رثل اررثلٍن فَٔثب  رث   فثخل; ًعلَثى ميكثن  ن ع  بثع           

  هًثْ ًا ثٌاهاد  ثع    ر ن الٌٔه الس اَْ اليت ُ عا رو الا ا  ن ًاسع اةثربّ ًاين 

 -الالبْ ًاينلهًو ً ن هني الٌٔه :

 انطالب عهى ختصصاث بعينها إقبال: انصىرة األوىل 

إسبثث ل ر ثثن الاثث ا علثثٓ ختٔٔثث د ر َسوثث   ثث ن ٍكثثٌن اتسبثث ل علثثٓ سٌثث  اللاثثْ            

ال ورَثْ  ًٍثٌة الا لثو  ه َثْ ر ٓثْ ر لث  السحثٌ ًٍ٘ثع عٔثو عَسَثى حثو ٍ ثلو علثٓ              

ن ٍبحثثثا   السحثثٌ ًهثثثٌاهوي اللاٌٍثثْ ًلسهثث   ثثثن  ِثثك  ى راواٖثثثخل     اللهاًثث د ال لَثث     

  لَلٍْ ٍ َل فَو      عث ا هاث  راوٍ ثْ ًثَْٗ  ًسلثْ هث   ثن ٍبثلعٌن   هثنا الث ل إما           
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 ثث ًا إة  ًثث لَو ً سثث ها حلٍثثثْ   الثث فكس  ًالاوٍثث,  ن هثثسؤ  اين ثثبلو علثثٓ السحثثٌ      

ٌٗ َْ األرؤ احجْ  عوث    ثيى ال  َثلّ    ٍوف ٌن ُ  ه  فَ٘  علٌو اللاْ علٓ ال لٌو ال

ًختل و  ًمتنت ًعثُ الا لثو  ثن  تث  فوث  الثسٕ ال ولعثُ ًعلٌ ثى .ًال فثا للسظثو  ن           

الايالثثُ سبثث  سثثوًن سثثل  سبثثى  ثثني اينٌثث لْ ففثثُ عٔثثوي  ثثن  ثث ن ٍفكثثو روثثني الاوٍ ثثْ            

الس اَثثْ ًٍ  ثث ك علَوثث  ًٍا ثثٗن إة ح َ  وثث   ًعثثل  ثثث  هثثنا الثث فكس لثثوًًها ذن  ثثُ         

ر ل  َثثلّ ًٍ٘ثث ن لسفٌثثى  ثثن الثثثٌاا ً ثثن الثثس   الور عَثثْ  ثث  لثثٍَ  ٘ثث ًٌع   فوثثسؤ ٕ )      

اُ الٌا ر ل  السحٌ ًاللاْ ًالسحٌ ًالِ و ًلوٍو اللاْ . . . ًالرتًا رى ًىع ثٌا  عوث  سثل    

لفثثو  ثث   ً عوثث   ثثن عل ثث ٕ األ ثثْ  إم سثثٌاو الثثلٍن ر لك ثث ا ًالٌثثسْ ر لثث  اللاثثْ ًالسحثثٌ         

    كس ٖخل السحٌ ً  ٓس عْ الِ و ًلوٍو اللاْ . . .  ًهثني ال لثٌو   ف فسٓ هسؤ ٕ  ع  هه

ين    عثا    ل ثْ ر لثٌو الِثوع الثرت روث   هر روث  ف  ث  علث  الاثو ًا ٌث ا ًالٔثس ع د             

ً   ٍ ل   عى لٍَ  ن علٌو الِوع ف  ٍ   ل  ٓح رو   عو  ٍس لٌن اينافوّ رو   ثن حَثا   

 . 5إعو  علٌو (

و  ن  ٌسع رل ْ ال  َلّ علٓ    ٍيع  هسؤ ٕ ايناثوًهًن   ث    إن  ف٘لَْ عل  علٓ لر

ٍٔفو  الايالُ علٓ ٓحْ  ث  ٍثنهبٌن إلَثى  ثن الس حَثْ ا يَٖثْ إ   عثى  ثن اينٌث حَ           

 ن ع  بلثى رإط سثثى  فث أل ٌه تثثل عٌثثبَى ألن إه ث ل ال لثثٌو األرثثؤ  ٘ثو ر أل ثثْ ًٌٍثثُٕ     

  ّ   ًلثثنا علَسثث   ن   عِثثَع رثثو  إة  ٔثث  و  الثثيت   جثثلك ر جثثلك ا َثث ّ ًطواٖثثخل ال ثثَ

الالبْ فكوّ إه  ل ال لٌو الٌٗ َْ ًا ً خف ف رو  إعٌ عَْ   عا  و طبَ َْ ًع ثله   

ًٕا  ن حا و اللعَ  الف عَْ .فث ينوٕ ميكثن  ن ٍ ثلو رل ثْ لل  َثلّ  ثن  ٌسثع  ِ علث           تي

.ف أل ثثثثْ ع ثثثث   إة السحثثثثٌِ ا ثثثثوٍٕ علثثثثٓ لا ثثثثى ًع َل ثثثثى ًع ثثثث   إلثثثثُ الابَثثثثو       

يٍثث ُٖ ًعثث ا ا ت  ثث ع ًا عثوًرٌلثثٌتُ   ثث  هثثسؤ ٕ ميكثثن  ن ٌٍثثو ٌا   البسثث ٕ        ًالفَ

ًال س َْ ًٍكٌعٌا    ٌ ٌٔ اينِثك د الثيت ٌٍاتووث  ال  ثع الثنِ ٍ بث  علثٓ السوثٌيف         

 ًال  لن ًالس ٌ ر ين سٓ الِ    ال  َخل .

            ٖ   إن علثثٌو اللاثثْ  ف٘ثثلْ علثثٓ لسهثث   ثثن ال لثثٌو لٌَثثا   ما وثث  رثث  رٌٓثثفو  ًًثث 

ً كًاد   السظثثو  ثثن  تثث  فوثث  الثثلٍن ً   ٓثثلي ًالسظثثوّ ال  لَلٍثثْ  فٌ وثث   ثثث  هثثني        

الوؤٍْ حو         ع علٌو اللاْ. ًلنا عؤ  ن  ٓح رو  حو ٌٍ  وًن    سٌث و اللاثْ   
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ال ورَثثثْ ًٍٔثثث كفٌن  َثثثٌ   عسثثثل األًثثث  م ا ثثث   ُ لل سثثث ها ا لٍثثثثْ  ثثث ن ٌٍثثث         

سٌَِ   كهاًْ السٌٖٔ الِ وٍْ  فرتاهث  ٍ ٌتٌثٌن هٍبثْ    ال ٌتى األًلٌرُ  ً اينسوا الب

ً٘ثث   ثثن ُثث وإ ا لاثثثْ ألعوثث  ٍكثثثوًن  ثثن            ثثن هثثني اينسثث ها .ًسثثل ٍ فثثٌن  ٌسف ثث   س ه

اًثث خلاو الو ثثٌى ًاألًثث طس .ًٍ ثثلًن الا ثثٌيف عسثثله   ٌثث لْ  نهبَثثْ ًلٌَثثا فسَثثْ         

حثثٌال فَ ثثثلًن  ً ٌتثثى ٍ٘ثثو ر  ٌٍثثثْ ًالثثرتا  ًهثثثنا    حٌثثن األحثثثٌال    ثث     ًثثثٌ  األ     

رٌٔٓثَْ الِث و ً   لَثلي الفسَثْ الثيت     ثا        نالا ٌيف روًًت  عن الِوٍ ْ ً  ٍ ٌ

ً ًٌثث ا ًت ل ثثى ٍسحثثٌ هثثنا اينسحثثٓ الفثثو  ً ثثث  هثثسؤ ٕ ٍظلثثٌن علثثٓ ًعثثَو  الس اثثُ       

رف ثث  ال ثث ثس اينثثنه  الثثنِ   ثثٌا رثثى  ثثن رثث ه  ا    ثثْ  ًٍظلثثٌن ٍٔثثوًن علثثٓ ا فثث ه    

الثثيت ٍثثوًن فَوثث  راثثٌهّ علثثٓ  ثثنهبو  الثثنِ ل ثثسو  إٍثث ي          علَثثى  ثثن  ثثث  هثثني اينسثث ها    

ُثثثَخو  ًعثثثٌكه  علثثثٓ الثثث ل و  ً  ثثثلٍ  الٌٓثثثف د ا ثثث هيّ ًال بٌثثثَاَْ جتثثث ي هثثثني      

 اينس ها إم ٍ َٔو   لْ ً فَٔ  .

 املهنيت انصىرة انثانيت : تفضيم انعهم من مىقع جدارته

ْ فوسثث ط  ثثن ٍف٘ثث  إما  ثث ن ال ف٘ثثَ  الٌثث رخل رثثو ال لثثٌو ٌٍثثٌغ  ثثن  ٌسثثع الِثثوٍ  

علثث  علثثٓ لرثثو  ثثن  ٌسثثع تلاه ثثى اينوسَثثْ ًتثثلًاي اينب ُثثوّ   ًثثٌحل ال  ثث  )  ُثثك  ن         

 ل ْ ا لًٔ ً واكف  و   ٔب   ب نلْ حو   ثرتن رفكثوّ اين وفثْ حثو  كثٌن ا ثلًٔ       

ًٍثث   ب ُثثًوا  إم   ٍٔثث   ن عوتثثٌ  ثثن اين وفثثْ ف ٖثثلّ  ب ُثثوّ   ثثثو  ثثن إىالثثْ             ٌثثًب    ك

 . 6ا و  (

 ٌثثث لْ ا ثثثلًٔ  و ثثثْ ً  ٓثثثْ  عسثثث    عثثث ا ٍثثثورا  ثثث  ُثثثُٕ ر لٌثثثٌحل ح ثثثٓ     إن

ال  سثث د اتعٌثث عَْ ًاينِثث عو   لثثو ً بثث ع  ًلكثثن  ثثن الٔثث و  ن عا لثثو ال لثثٌو  َ وثث    

ٕ ًلسهثث   ثثثن   رثث ن  كثثٌن  ثث  تثثثلًٔ  ب ُثثوّ  ٌثث جَو لل ابَثثخل   لكَ َثثث ٕ ًالفَيٍثث       

كثثٌن هثثني ال لثثٌو  س ثث ى رثث ل ابَخل   ال لثثٌو الثثيت  ثثله  ٗثث ن ال لثثٌو احمل٘ثثْ    رثث َ  ن     

ًس كهّ علٓ إع    ًلع   كٍْ  اوحل روث  الٌثٌحل ً ثله األ ثٌال  لكثن ال لثٌو اتعٌث عَْ لثٍَ         

 ن طبَ  و  إع    الٌلع اين كٍْ ً   ٌ جَو لل ابَثخل عفٌثى الثنِ  ٌث جَو لثى ال لثٌو       

     َ    ٔثث غ روثث   الابَ َثثْ لكثثن هثثني ال لثثٌو اتعٌثث عَْ ميكثثن  ن  سثث ا  فكثث ًها ًسًَ ثث  ً فثث ه
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سس عثث د السثث َ ًسثثَ و  ًلثثٍَ ر ل٘ثثوًهّ  ن  كثثٌن هثثني ال ثثَ  ًاينفثث هَ   ٌحثثلّ ًث ر ثثْ     

ف ينس ها خت ل, ًالوؤٔ    لك ً  بث ٍن ر  ثلك  ثناهو البِثو ً ِث هرو   ًسثل  سث ا هثني         

ال لثثٌو سًَ ثث  ادن رَثثْ  ً ًثثلبَْ ًٍثثوً   ثثني ال ثثَ   ثثن  ٌسثثع اينسثث رو اتع  َثثْ ًال سثثٌاد   

ن  تثثث  ال ثثث ثس   ًعثثثُ اينثثث ل و  ثثث . ًاين  بثثثع ينٌسثثث, اينٌثثث خفو رثثث ل لٌو  الف٘ثثث َْٖ  ثثث

اتعٌثث عَْ ميكثثن  ن ٍوٓثثل  ظوثثوٍن  ثثنا اينٌسثث, ًهثثنان اينظوثثوان   ثثلار ن ًإن  ثث ن     

 اينظوو الث عُ  ع خل ًتلٍو ر ل     ران السظو عن ا ر  ف   ى .

 : املظهر األول

عٌ عَْ رٔثٌهّ   ف ً ثْ سثل  ِث ل  ً ختفثا      جتلٓ هنا اينظوو    ٌسفى  ن ال لٌو ات

احٌثثثو طبَ ثثثْ ال لثثث  ً ثثثلٔ اه ب طثثثى احَثثث ّ السثثث َ ً فكثثث هه  ً ثثث ثسي علثثثٓ سس عثثث  و    

ً ٌتو  و  اين وفَْ ًاتٍلٌٍلٌتَْ; ًلنا فإن هنا اينظوثو جتلثٓ رٔثٌهّ حث كّ ًح ع ثْ        

 ث  ٍ ث ل   عل و ه   عل  ا ت   ع ًالفلٌفْ راوٍ ْ كاَْ ًرٌناتْ ًًاحَْ  ً وكك 

عسو   ً  ٍ وف ُُٕ  سو   إ  ر لٌ  ع  ًسل  ٔله  ثن  ٓثح ا هثني الٔثٌهّ  ٔثوف د      

ل ٍثْ   ا سثخل ف سثلفع ل حثنه الالبثْ  ثن الثلرٌل إة هثني األسٌث و  ثن  ٌسثع الٌٓثثُ            

علثثٓ ع ثثٌ   ًهثثُ     ثثوف  ثثن الفلٌثثفْ ًثثٌإ  عوثث  الِثثٌَعَْ ًاين ه ٌثثَْ  ًهثثُ  و ثثْ   

 الخل هني ال و ْ راوٍ ْ ق عَْ . ٘ ن    ًح و  ر   َ ى  ً 

   -املظهر انثاين:

ًهثٌ  ظوثثو ٍ ٌث  رِثثُٕ  ثن ال   َثثل    ٌسفثى  ثثن الفلٌثفْ  ثثو با رث لٌاسع ال ورثثُ       

الواهن   ع ٌ ْ ًًاسع الفلٌفْ فَى  ًا  إعس  تثيٕ  ثن الثٌطن ال ورثُ ع ث ثو ر ل َث هاد       

ال ثث ثس  إن هثثنا اينظوثثو  الفكوٍثثْ الثثيت متثثٌ  فَثثى إم  ل ثثُ علَسثث   ثثلاعَ  و  ُثثُٕ  ثثن هثثنا 

عرب عن عفٌى ر لَٔاْ ار َْ )   ا الفلٌفْ ٍ َّ ال ل ( ً   ث  هثني الثلعٌّ  ك ثن    

ٕ ًالوٍ ٗثَ د رٌٓثفو   ال  ثبس الٌحَثل عثن اين وفثثْ       عيعثْ ال لث  األً ًثُ  ثث  الفَيٍث     

الٔحَحْ  ً ثن ثث  الس ثٌم  ا  َ ثُ لكث   كث ا اين وفثْ  إٗث فْ إة  عوث   ٘ثع ال لث             

ٌثى فثٌحل الس ثل ع ًٌ ثث   ًعثرب هثني الاوٍثثخل   ٔثُ السيعثْ اينثثن ٌهّ  ثن كاٖثوّ ال٘ثثٌٕ          عف

الفلٌثثفْ  ر ثثل  ن  كثثٌن فثثل اع وكثثا رٌٔٓثثَ و  . . .  ًحٌل وثث     حٌثثن األحثثٌال إة       
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إن هثني السيعثْ الثيت ٍالثخل علَوث  السيعثْ        7فلٌفْ لاْ   ٘با سٌاعثل السظوٍثْ اللاٌٍثْ (   

ْ )  ل  ُ  ع لهإ ق ٌع د  بسّ  ثن ال ث  لو ال ثوا    ال ل ٌٍْ متًََيا    عن ال ل َ

ًَ   ٘ثثًوا: ممثث     ًٍثث   ً هاثث  ىٍف ثث  إٍثثلًلٌت   ساث ع ال لثث  الثثنٍن ٍثثوًن   الفلٌثثفْ  وف ثث  فكو

  ٍوًن   عً    ن إل حل  سٌ و الفلٌفْ   ا     د ًاين  هل ال ورَثْ  ًالٌٗثع     دن لو

  ًدن وثثثل 8 ال ورَثثثْ( ن  ر ثثثن البلثثثلااين ثثثو ٍ ثثثلو  كلثثثْ  ثثثلكّ ًًاس َثثثْ علثثثٓ ملثثثك   

الثثثب ن لَ ثثثلو  فٌثثثًسا ينثثثث  هثثثنا اينٌسثثث,  ثثثن الفلٌثثثفْ ًٍوتثثثع الٌثثثبو إة اينثثث اساد        

ا لٍثثلّ الثثيت حلثثا ر  ينسثث   سوثث  ) فكثثك اينسظٌ ثثْ ا ُثثرتا َْ  حثثوا اةلثثَا الث عَثثْ   

ٌ   ل ًال اٌه ال  ٓ, علٓ ٓ َل اين لٌ   َْ  ً   ر  ه السظث و  اين لٌ   َْ  ً رًسا  ثع هوث

عسثْ  ثثن ا  ثلاكاد  ٍلٌٍلٌتَثْ  ثث :  عو ٍثْ ال ث هٍم   فثثٌل        نال ثٌينُ ا لٍثل ً ث  متخث    

 ٓواع ا ٘ هاد  ً فكك ا ٌٍ د[ ً   ر ل ا لاثْ . . . ًهاد األ و ً ث ن    األٍلًلٌتَ

ًإعثث ٕ اتسثثواه   9األهيف متَثثل عثثا  ثث  اينسظٌ ثث د السظوٍثثْ ًاينسوجَثثْ ًاألٍللٌتَثثْ (     

الابَ َْ ً لٔ تثلًاه  الف علثْ احَث ّ السث َ إ   ن اينب لاثْ    ه َ وث         ر ه َْ ال لٌو

إة كهتْ إه  ل ال لٌو ا ت   عَْ   و رن  ر ٌاىن الٌعُ   ال  ع ً  ميكثن  ن عث    

 ِ  لى  َ و  روثني ال لثٌو ال ابَ َثْ  ف لوٍ ٗثَ د علثٓ كس وث  الٔث ه ْ إ   عوث            

ال  ٔو ايننه  ًال اوف اللٍو ًالسظثوّ الن ٌهٍثى   جتلِ عفً     ح   ِك د  ث  

لل ثثو ّ ًلسهثث   ثثن  ِثث    ال  ثثلن .ً  ميكثثن  ن ٍ سثث ًل هثثني اينِثثك د ًثثٌٔ ال لثثٌو        

ا ت   عَْ ر لناد عل  ا ت   ع ًا عثوًرٌلٌتَ .ًعن  ه َْ ال لٌو اتعٌ عَْ ًر ٓثْ  

   ٔ ُثكوِ عَث ك  ن هسث ط  ثن      اركاا   إهًإ ال اّ البِوِ اين جلك لألًثٗلْ الكثربٔ ٍثو

ٌٍخو   عٔثو ا  ًثب د ا لكرتًعَثْ ًالثوح د الف٘ث َْٖ  ثن اينثٌل و ر للاثْ ًاركاا         

الثنِ   ٍ ثوف إ  البحثا اينٌٗثٌعُ      –ٍ و رو   ٓثح ا ال لث  اةث ٖ     – ًلكن هسؤ ٕ 

 الوك  ن ا ٌٔ  لٌ هت ٌا إة  عفٌو  ل وفٌا  ن  اح ثو    ع خل إ  ع ث ٖا   َثْ ً   

عثثثث  إ   ِثثثثك د تيَٖثثثثْ   حثثثثو  ن اركاا ًاللاثثثثْ تثثثثنًهه   هاًثثثثخْ   ال ٌثثثث ؤ د   

األرلٍْ  عن  َ, ؟ ًينث ما ؟ ً ثن  ٍثن ؟ ًاة  ٍثن ؟ . ً ثن ثث  فثإن ٗثوًه و      ٌس سث           

                                      
.  لٌاٍ 1.ك ِخل . ا وْ     ٗ ن    ا لف حل عورَْ    ٓوّ  .كاه الفكطَو  َيٍو .اينٌس, ال ورُ الواهن  ن الفلٌف 7

2991  ٖ.145 . 
  145طَو  َيٍو .اينٔله عفٌى    .ٖ  8
  143طَو  َيٍو    ٔله ًبخل م وي.  .ٖ  9



 

 

  

 للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة األندلس  258

  صور نمطية في الدرس الجامعي )رؤية فلسفية(صور نمطية في الدرس الجامعي )رؤية فلسفية(                                                                عبده عبداهلل بن بدر د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

الثثواهن     ثث  عثثن ٗثثوًهّ ال لثثٌو اللسَ ثثْ ًال لثثٌو ال ابَ َثثْ .رثث   ن  ك عو ثث    هثثني     

ثث   ن  19 كِ ًا ث كِ ٌٍ ِثوف الاوٍثخل ًٌٍث سون ال ثيو (     ال لٌو األرسّ هثُ  كث ن ا ث   

هني ال لٌو ً اٌهه  ًاتسبث ل علَوث  ٍثلل علثٓ  ثلٔ ا وٍثْ ألن  ث  ع سثْ سٌٍثْ احوٍثْ           

الفوك . ً ِ احنٌ ه    ٍلل علٓ  واتع هني ا وٍْ  ًلنا جنثل  ن إه ث ل هثني ال لثٌو       

ن لَثث ا البحثثٌ  ا لٍثثْ الثثيت   ًاس سثث  الثثَ و ًال ورثثُ   ال ٔثثو الثثواهن ٍكِثث, لسثث  عثث    

    ثثل علثثٓ اينٌٗثثٌعَْ ًاينسؤُثثواد الوس َثثْ اللسَ ثثْ الثثيت  ل ثثُ ال٘ثثٌٕ علثثٓ   البا لثثْ        

ًع  لْ األطفث ل ًالسثٌع ا ت  ث عُ[ ًلسهث   ثن اينِثك د  ثث  عثوه الفثوك ال ورثُ  ثن            

َ     11الابَ ْ ًالٌه  ًاةوافْ ًا ٌٔ ًال  ٔثو اينثنه  (   وث   ًروثني اينس ًثبْ الثيت عثلعٌ ف

إة ٗثثثوًهّ البحثثثا ً ِثثثجَ ى علثثثٓ اينٌثثث ٌٍ د   فثثثْ ً   ثثث  ا  ثثثٌل اين وفَثثثْ فثثثإن      

اللًثثث ٌه رٌٓثثثفى سَٔثثثو ال ثثثٌاعو ًال ِثثثوٍ  د ذنثثثا ًٍِثثثجع علثثثٓ )  ثثثلٍ  اللهاًثثث د   

ًاين رتحثثث د الثثثيت  ٌثثث عل اللًلثثثْ علثثثٓ هًثثث  اًثثثرتا َجَ  و  ال س ٌٍثثثْ ً ٌثثثو    حِثثثل  

واطُ  ً  ثلٍ  ا سرتاحث د الثيت  ٌث عل     ا وٌك الِ بَْ  ثن  تث   وًثَم اينثسوا الثلمي      

علثثثٓ  ف َثثث   سؤًٌثثث د اللًلثثثْ ً ٌثثثو    حثثث  اينِثثثك د ا ت   عَثثثْ ً   َثثثخل الٌحثثثلّ    

 .12الَ سَْ (

 انتعريف  إشكانيت: انصىرة انثانثت 

إن اين وفثثْ البِثثوٍْ    ٌثث  و علثثٓ حثث ل ً ظوثثو فَوثث  فثثوًع تلٍثثلّ  ٍٔثث و فَوثث  علثثٓ    

هنا ال ًٌثع   اين وفثْ ٍفثويف  اثس    ٌٗثٌع  و  ً ثع       اينوٕ    ر  و      ر ْ كسَ ْ   ً

 اثثس اينٌٗثثٌع د  ً كرثثٌل   اَثث د تلٍثثلّ ٌٍا ثثو ملثثك  اثثس     وٍفثث د لل لثثٌو إم       

ًثثثوع ن  ثثث   و ثثثي ال  وٍفثثث د الث ر ثثثْ ًا ٍ ثثثل  ثثثن اينس ًثثثو الب ثثث ٕ علَوثثث  ل  لَثثثلٍ و       

فَثى لكثن  ثع      ًسٌٔهه  ألعو    عا   س ًبْ ً سٌج ْ  ع طبَ ْ ال ٔو النِ ًتثلد 

ال لثثثٌو ا ت   عَثثثْ   فثثثْ رفوًعوثثث    ثثثا       الثثثي ن   ثثثلكد اينسثثث ها ًالثثثوؤٔ ممثثث  ت ثثث     

ر ل  وٍف د  ً ِ    بع ينٌ لْ ال  وٍف د   ال لٌو ًَحُٔ اينٗ د  ن ال  وٍفث د  ًلثنا   

                                      
.كا.  1985 ُكوِ   ل عَ ك .اجت ه د البحا األًلٌرُ .كهاً د  ًلٌرَْ . ار َ ه ً و ْ ًإٗ فْ .كاه ال لٌو . الوٍ يف . 19

 ٖ6 . 
 . 93.ٖ  3عبل اهلل ال ؤً .  فوٌو ا وٍْ .اينو ي الث    ال ورُ .كاه ال سٌٍو .اللاه البَ٘  ٕ.ا 11
 2    25ٖكً ٌه ا  وٌهٍْ الَ سَْ .  كّ  12



 

 

  

 للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة األندلس  259

  صور نمطية في الدرس الجامعي )رؤية فلسفية(صور نمطية في الدرس الجامعي )رؤية فلسفية(                                                                عبده عبداهلل بن بدر د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

جنل  ن الا لو ا    ُ ال  لَلِ حو ٌٍاتى هنا الك  ا  ٖث   ثن ال  وٍفث د للرترَثْ     

 هٍم: . . . ٍ ثث,   ثث ها ًلثثس ًاع  ثثنا ال سثثٌع ً  ٌٍثث اَع  ن ٌٍثثٌغ  ثثني    ً األكا  ً ال ثث

ال  لَْ راوٍ ْ  سا َْ ًعلَلَْ  ًسثل ٌٍث  و عسثل الثب ن  ن هثنا ال  ثلك ًال سثٌع          

ال  وٍفثث د ٍثثلل علثثٓ اٗثثاواا هثثنا ال لثث   ً ٗثث فى  ًعلَثثى ٍثثؤ  ن ال لثثٌو اتعٌثث عَْ           

ْ ً  ع ْ . ًاألً  م ا    ُ اين  ثله هثٌ  ثن    علَو   ن  ٌ  و علٓ   وٍف د  ٌحلّ ُ  ل

ٍ ثثلو هثثني ال  وٍفثث د ا ثث هيّ الثثيت  ِثثبى ال   ثث د ال ج هٍثثْ اينٌثثجلْ علثثٓ اينس جثث د       

 ًهني الاوٍ ْ   ل ٌٓهّ كاَْ   ال فكس  ٌ حخل ال     .

إن  ٌثث لْ ال  وٍثث, ألِ علثث   ثث ن لٌَثثا ر ينٌثث لْ ا َسثثْ ً  جلثثٓ الٔثث ٌرْ   ثثثو    

عٌ عَْ  ن عظ  و  لس عظ و ال لثٌو الابَ َثْ  فكث   ثن    ثخل   ح لثى الثنِ        ال لٌو ات

ٍِ ا  فَى حو  ٌ لى عن ال  وٍ, اينس ًو   هنا ا  ث   ث ن ٍكثٌن ال ث هٍم  ً األكا     

 ً الفلٌفْ  ً ا اوافَ  لن جتل عسلي ا ٌاا اين عع ًال  طع .فإما   عا السٌثبَْ جتثل   

ٕ ًلسهثثث   ثثثن علثثثٌو الابَ ثثثثْ فثثث ن ح٘ثثثٌهه    ال لثثثثٌو        ثثث   ك ًعثثث  هاًثثثًخ    الفَيٍثثثث   

ملثثك إه ثث ل ال  وٍفثث د رثث  ال فكثثو فَوثث  ًالثث   ن     اتعٌثث عَْ   ثثثو هًثثًٌر  ً  ٍ ثثو

 ٓلو  ًفٔلو  ًرلفَ و  ًه  الي ن جت ًىه   ً  عو     يال مت لثك ر َثْ  ثن ا ٘ثٌه     

 ٍفٔث  عثن  ِثك د    الف ع   ف٘  عن ٗثوًهّ ال فوٍثخل رثو ال  وٍث, اين ج ثُ الثنِ        

ال ل  ًلف سى ًال  وٍ, ا ٓا حُ النِ ٍظ   و ث  رلثم  ثن اللسثْ عث تًيا عثن اح ثٌإ        

   ُُ ًس ًٓوا عن الكِث, عثن اينٔث ٖو الكثربٔ  ثنا ال لث   ً ماط  ًلثنا عثؤ  ن  للثو          

ال  وٍفثث د ع ثث  الاثث رع اينلهًثثُ ح ثثٓ ٍف ثثى  ل َثثن الٔثثفٌف الثثلعَ    لٌ ثث د  ًلَثثْ      

ال ل   ً ماط     الا لو ا    ُ ًط لو اللهاً د ال لَث  فَح  تث ن    ً بٌاْ عن هنا

 ن عي  رو    ع خل اينِك د ً  عٌ  و رو  علٓ الٌثا   ألن الث فكس الٌثاحُ   ٍسث ا     

 ع ٌ    فكوّ  ٌ اَع  ن  س ا اين وفْ ً ن  كٌن لس  خنًب   ث فْ ع  ي رو    اينٌ  ب  .

روث   ِثكلْ ال  وٍث, ٌٍلَوث  هسرت َثل عس ٍثْ ر ٓثْ        إن  ِكلْ  ثن هثنا ال بَث  ًع ثو     

ًميكثثن  ن ع ثثل عوٗثثى  ثثني اينِثثكلْ  كٌمًتثث  علثثٓ عٌثثبَْ ال  وٍثث, لثثٍَ   الفلٌثثفْ           

حٌثثو رثث    ال ثث هٍم ًا اوافَثث  ًلسهثث   ثثن ال لثثٌو ا ت   عَثثْ  ثثع ال س ٍثثْ اينِثثوًطْ   

 وٍفثثث د  ٌٔٓثثثَْ هثثثني ال لثثثٌو  فثثث  ميكثثثن اع وثثث ط هثثثني اةٌٔٓثثثَْ عسثثثل إع ثثث   ال    

.ًاس ًثبْ اةٌٔٓثَْ الثثيت     ثع روثث  ال لثٌو فثإن هثثسرت  َثل ٍثثؤ  ن  للثو ال  وٍفثث د        
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اليت ًٗ ا للفلٌفْ هُ   وٍف د ُكلَْ رٌبو  ن الفلٌفْ هُ ع لَثْ عِث ا  ٌث  وّ    

  ثو  ن  ٌعو   ٌٗثًٌع   ً رسث ٕ لل  وفثْ  ً  وٍث, السِث ا  ٓث و كاًٖ ث   ثن   وٍث,          

 ا . ًل جسو هني الٔ ٌرْ ٍثنهو الثب ن إة ال ثٌل: إعثى       الكَ ن  ً الُِٕ احمللك اين 

ٌٍتل ُُٕ ا ى الفلٌفْ ر  ٌٍتل  فلٌ, . . .  ً    حٌثن األحثٌال فلٌثف د    ثلكّ     

للسظثثثو إة ال ثثث ا ٍٔثثثٌلو   فكثثثوًن ٍ َِثثثٌن    ثثثلعَ د ت لفثثثْ ًهثثثني الفلٌثثثف د        

 ويف  ث  اينفكثو ثَثٌكًه    ًإُك لَْ ال  وٍ, عفٌو  اليت   ويف    هسرت  َل    13  ب ٍن. 

اٍيه ثثثث ن رِثثثثُٕ  ثثثثن ال  ثثثثخل .إم ٍثثثثؤ  ن  اثثثثس  ٌٗثثثثٌع الفلٌثثثثفْ ًختلَوثثثث  عثثثثن ر ثثثثن   

اينٌٗثثثٌع د الثثثيت   عثثثا  بحثوثثث  ً  ثثثل عفٌثثثو  ا ثثثلٍوّ ربحثوثثث  سثثثل فثثثويف علَوثثث   ن       

 ٌ حل    وٍف د تلٍلّ   ً   لن عن ًه ٖ, للفلٌفْ ا   وفو   ن سب    ث  ف لثا   

لك   وٍف د الفلٌفْ ً سٌعو  ر   س سن هني ال  وٍفث د إ   الٌٗ َْ اينسا َْ  ًعلٓ   

 ن ملثثك   ٍ لثث   ثثن  ه َثثْ الفلٌثثفْ  سٌثثخل   ثثو  رثث  ٍثثلل علثثٓ حٌٍَ وثث  ًجتثثلكه      

إن  ثث     14ً ٓ ل و  رٌٓفو    وفْ عظوٍْ  س  ى  ٌَْٔٓ هاسَْ   الِثك  ًاين٘ث ٌن.  

 ن عس  ك  ث  ًع ب وث   ثن     هني األفك ه اليت  ٔله عن هسرت َل  ً اٍيه  ن لٍَ ر ل٘وًهّ

 ٌسع ال  لَل  ر  علَس   ن عكٌن علٓ ًعثُ روث  ًع بٔثوه   ًسَ  وث  الكثربٔ  عوث   ٘ث س         

  ع خل اينِك د ً لف س  إة ال فكس فَو  ً ورُ  فَس  ح ًْ الس ل ً ف   ع ٌلسث  علثٓ   

الوؤٍثثْ  ارفثث حل الثثيت  ثثثوِ ال جورثثْ اتعٌثث عَْ اين وفَثثْ ًجتثثلكه . ًميكثثن  ن عابثثخل هثثني     

الوحبثثْ علثثٓ ا اوافَثث  الثثيت  ٓثثبحا تاوافَثث د ف لَسثث   ن   عك ثث, رثثوٖ ال  وٍفثث د      

ر ٘و  فٌحل ر ن  ً جن   الا لو ٌٍ  و علٓ ال  وٍ, اين ج ُ للجاوافَ  الثنِ ٍثؤ   

فَوثث  ر عوثث  )  ٔثثال    ثثَو  كثثٌن  ثثن  ل ثث و ه ثث  تثثٌ ً  ثثو  هيف ًتثثوا   ً  ثثو    

فوثثثنا  15ا اوافَثثث  هثثثٌ ُثثثك   ً ٓثثثٌهّ األهيف ( ٓثثثٌهّ  ً ُثثثك  ًرثثثنلك ٍكثثثٌن  ٔثثثال 

ال  وٍث, علثٓ  ه َ ثى   ٍكفثٓ ينثن  هاك  ن ٌٍث يٍل عثن هثنا الث ل الٌاًثع ًلثنا جنثثل  ن            

هثثنا ال  وٍثث, لثثى ٓثثٌهّ ًاًثث ْ فوثثُ ال لثث  )الثثنِ ٍثثلهَ الظثث هواد الابَ َثثْ ًالبِثثوٍْ  

ظثث هواد ً ثث  فَوثث   ثثن تبثث ل ًًثثوٌل ًل رثث د ًٓثثح هٔ ًحَثثٌان ًإعٌثث ن    ثث  ٍثثلهَ ال  
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الثثيت ٓثثس و  اتعٌثث ن   ينثثلن ًاتع ثث   ا س ٔثث كِ اليهاعثثُ ًاين ثثلعُ ًال جثث هّ ًطثثوحل         

علثثثٓ حلاثثثثْ هثثثنا ال  وٍثثث, ً ثثث  فَثثثى  ثثثن إُثثث هاد إة فثثثوًع علثثث     16الس ثثث  ًاينٌآثثث د (

ا اوافَْ اليت   س ًل    هث هوّ  ثن الظثٌاهو الابَ َثْ  ً البِثوٍْ ًع س وث  ر ينكث ن        

 ٌو عل  ٍ ث و ركث  الظثٌاهو الثيت  ث  ع سثْ ر ينكث ن  لكثن هثنا          رٌٓ, ا اوافَْ   ال 

ال  وٍ, ٍظ  كًن اينٌ ٌٔ اينالٌا فوس ط   اَ د تلٍثلّ ًفثوًع  طلثا رو ًثو  ًرثل د      

 كثثٌن  ثث   ك عثثْ   ر هطثثْ اينِثثول ا اثثوا   ً   هثثن  ن ال ثث هئ ا اثثوا  ٌٍثث اَع  ن      

وٍث,  ثث  هثني الفثوًع: ا اوافَثْ      ٍله  هني الفوًع ٗث ن ا اوافَثْ رًٌث طْ هثنا ال      

الث  فَثثثْ  ًتاوافَثثثْ ا ع خ رثثث د  ًا اوافَثثثْ ال  هرنَثثثْ. ًعلَثثثى ميكثثثن  ن ع ثثثٌل إعسثثث        

اح تْ إة  ًٌَع هنا ال  وٍ, ح ٓ ٍِ   هنا الفوًع ا لٍلّ. ف  اوافَثْ الث  فَثْ   

 ثثَّ روثث     ثث و ر ثث ثس اينكثث ن    ِثثكَ  الث  فثث د اينخ لفثثْ  ًالسظثثو   الكَفَثثْ الثثيت      

إن اينكثث ن اين ثثو لثثٍَ اينكثث ن ا اثثوا  اين ٘ثث ن      17الث  فثث د    سثث طخل الكثثوّ األهٗثثَْ .  

ا وثث د األهرثثع حٌثثو  رثث  اينكثث ن اين ٔثثٌه   الوًاٍثث د ً كا الثثوح د  ا سثثٓ لرثثو اينكثث ن    

اين خَثث  ً وًثثا   ر ثثن األحَثث ن  ٔثثٌهاد كاَثثْ عثثن اررثثو رًٌثث طْ هثثني الث  فثثْ       

 و ر ينك ن ً  عا الث  فْ األًهرَْ ً   يال   ر ن  ٌٔها و  ع ث   اليت    و ر  ه  

 فك ه ًلبَْ عن الِوحل رٌٔهّ ع  ْ ًالٌطن ال ورثُ رٔثٌهّ ر ٓثْ اث  ٍ  لثخل ر تًث و        

ًميكن للجاوا  الثَ و  ن ٍ ثلو  اح ًثث    هثنا الث ل اةٔثو ً ن ٍوث   رث  ٌاا عثن          

لث  فْ   الَ ن ؟ ًر ِ  َفَْ جتلثٓ ال ث ثس؟   الٌسؤال األ ُ: ه   ثود ا اوافَْ علٓ ا

ً ن ث   س ًل الِخل الث عُ  ن الٌسؤال هث   ثثود الث  فثْ رثلًهه    اينكث ن ًرث ِ  َفَثْ        

ً٘ثث  ؟ ًهثثُ اثثث  هثثني اتت رثث د عثثن  ثثث  هثثني األًثثٗلْ ميكثثن  ن   ثثلو رل ثثْ تلَلثثْ         ٍ 

هثنا اينكث ن ً ف علثثى    ل  ثلٍ  ال ٔثٌهاد الس اَثْ عثن اينكث ن اين ثو ًالث  فثْ الثيت  ع جوث          

  وث  ً ف علثو  هثُ  ثثع اينكث ن    ث  ا اوافَثثْ ا ع خ رَثْ فوثُ الثثيت  ثٌلُ  ه َثْ ر ٓثثْ          

اٌثثث لْ اينِثثث ه ْ   ا ع خ رثثث د ً َفَثثثْ  ثثث ثس اينكثثث ن   هثثثني ا ع خ رثثث د رثثث ين سٓ         

اينثثثنه  ًالٌَ ًثثثُ ًع لَثثثْ ال ثثثٌاىن الثثثلميٌتوا  رثثثو الٌثثثك ن ح ثثثٓ   عٌثثثو ر ثثثن  
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فْ الكث فْ الٌك عَْ ر لثلًاٖو اينك ظثْ ر لٌثك ن ً وث   ر لٌثسؤال ار ثُ . ينث ما        اللًاٖو ٗ َ

ٔ   ٍ بثث  الس رثثو علثثٓ اينِثث ه ْ   ا ع خ رثث د        .ر ثثن الثثلًاٖو ً  ٍ بثث  علثثٓ األرثثو

 ثث هُ ال ٌا ثث  ا اوافَثثْ الثثيت  ثثثود   ملثثك . لثثٍَ رثث ين سٓ اينب ُثثو رثث  ً رثث ين سٓ لثثس    

ْ  18اينب ُثثو  اينٌٓثث د حٌثثو رثث    ال ثث ثس اينثثنه  ًالٌَ ًثثُ       ِ   عبحثثا   ٓثث ٌر

هثثثني الثثثلاٖوّ  ً  لثثثك الثثثيت ميكثثثن  ن عٌثثثو للٌثثثلاْ  ً اين  هٗثثثْ  ً ثثثلٔ ًعثثثُ السثثث َ  

ر ه َْ ا ع خ ر د ه  هس ط  ن اجت ه د  لعٌ إة هفن اينِ ه ْ  ن  ٌسثع الٌَ ًثْ   

إلَوثث  ا اثثوا    ً  ثثن  ٌسثثع ال ِثثلك الثثلٍو ًلسهثث   ثثن األًثثٗلْ الثثيت ميكثثن  ن ٍل فثثا   

ا  محل  ًإما   ن هنا ق ل ا اوافَْ ا ع خ رَْ فإن  َلان ا اوافَثْ ال  هرنَثْ هثٌ    

إع كّ إع     ٌٔهاد عن اينٌ ٌطس د ال لميْ اليت اعلثود    هيف الٌاسع ًرًٌث طْ هثني   

اتع كّ ميكن  ٔثٌه هثني اينٌث ٌطس د ًجتٌثَله  ر لوًث  الكث ه ٌتوا ) اةواٖاثُ( رث          

إحج و إعلاكه  علٓ ٌٕٗ   اَ د ارث ه ًالس ٌْ ًاين اَ د الك  رَْ إن ًتثلد      لٍو

ً   يال األاح     هنا اينَلان تل ٗ َفْ .فوس ط  لن ً ًٌاحل ً ٌث ٌطس د   الثَ ن   

ا  لهَ كهاًْ  َلاعَْ   ك  لْ علٓ ٌٕٗ اينثسوا ال ل ثُ ً ثن  ٌسثع الثلهَ ا اثوا        

ميكن  ن   جلٓ ر ٌّ حثو عسظثو   الِث و رٌٓثفْ فًسث        إن إُك لَْ ال  وٍ,19ال  هرنُ .

ٍ  و ر لٔثَ لْ ًال ٔثٌٍو   ث  سث ل ا ث حو  ًسثل  ٌث ٕل إحٌث ن عبث َ عثن طبَ ثْ            

ًراثثن السظثثو  29هثنا ال ٔثثٌٍو الثنِ ٍ سَثثى ا ث حو فوثث   ثث ن ٍ ٔثل الوًثث   ً لثسي .     

ٔثٌٍو  ًث َ   عن فو  ا  حو ًطبَ ْ الِث و إ  اعثى ٍ ثل  فوًٌ ث     ثلً   ألعثى عثل ال        

  الِثث و  إم   ٍثثيال ر ثثن الاثث ا   ا    ثثْ  ثثن ٍفوثث  الِثث و ر عثثى ) ال ثثٌل اينثثٌىًن       

اين فثثٓ ( ً ثثث  هثثسؤ ٕ   ٍف وثثٌن طبَ ثثْ الِثث و ً   لَثثلي  الثثيت  ثث اس    ثث   وحلثثْ         

ح٘ هٍْ ًالابَ ُ  ن ٍ اس  فوٌو الِث و ً  وٍفثى ًهثنا  ث  عثواي   الك ثو الثيت اع سثا          

ٍ  ثثى ًسثثل عثثويف إحٌثث ن عبث َ      رثثى )فثثن الِثث و(  لثثْ  ثثن هثثني   رفثن الِثث و ًعظو 

ال  وٍف د الثيت ار لفثا رث ر  ف ال ٔثو ًا جتث ي الثنِ ٍسظثو إلَثى  ثن  ٌس ثْ للِث و            

  ن ٍكٌن الك ًَكَْ  ً الٌاس َْ  ً الو يٍْ  ً الوً  عٌَْ .ً س هجسث  علثٓ األللثو ا    
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َ ْ  كثثثوَ  فثثث هَ     ٌثثث اع  ن   جثثث ًى الوً  عٌثثثَْ إة ا لاثثثثْ  ً  لثثث    ٌو  ن  الوً  عٌثثث

ع ع ْ عن الِ و   لٔ ّ ًالٌثحو ًاينًٌثَ ٓ ً ن هسث ط   سثٓ  ٌث     عثن ال ٔثَلّ        

  ميكن ات ٌ ط رى ) ف لِ و عثٌع  ثن اينًٌثَ ٓ لثس  عثى لثٍَ  ًٌثَ ٓ ًحٌثو  هسث ط          

ُثثُٕ ا ثثى الٌثثحو هثثٌ الثثنِ ٍ ثثرب عثثن عفٌثثى  ًحنثثن ع ثثَّ رثث ل ال ٔثثَلّ   هثثني            

  21ِ و ًحو ٌٓ    رتن ر لٔ ّ  (ال جورْ .ال

إن هلي ال  وٍف د ًتلد  ن رن لفو  ًٍسظو إة  فوثٌو الِث و ًاألكا رٌٓثفْ ع لَثْ     

 ْ ِكَ  ًَٓ لْ ً ن هنا اينسظٌه  ه لٌا الناد اليت قله  الوً  عٌٌَن ًاع سثٌا عس ٍث  

ب ًو( كسَ ثثْ ر لِثثك   ًلثثنا جنثثل  ن   ثثوٍفو  للِثث و ٍٔثثو   ال س ٍثثْ ر ل ِثثكَ  فثثث)إرنس  

ًهٌ  ن الِك عَو الوًَ ٍؤ )  ن األثثو األكرثُ هثٌ ُثُٕ  ٔثسٌع ً  ِثك  ً ب ثلع           

ًا ٍ ٌس,  فوٌو األكا  ً الِث و عسثل    22رف٘  الفن  ًإك  ر لٔس عْ ا س ه  الٌاًع (

الِثثثك عَو رثثث  سثثثل ا  فثثث هَ  تلٍثثثلّ    كرَثثث د  ثثث  ر ثثثل ا لاثثثثْ ًعثثثو اثثث   ثثثُ     

ًك رثثو األتسثث َ األكرَثثْ  ًا ٌٍلثثٌا عس ٍثثْ ر ل  وٍفثث د    رثث لسٕ  ً وِثث ا عسثثله  ا ثثل  

ًٍوًن  ن    عٕ ميكن  ن ٍكثٌن لثى  فوثٌو ًك لثى   َسثْ ذن لثو   ً   ٌلثل عسثى  ًروثنا          

ميكن  ن ع ٌل  ن    عٕ ُ وِ ميكن  ن  ٌث سبا  سثى   وٍف ث  ر لِث و رث ٖ رثى إم         

لَ  ى   الفوثثثث  ٌٍتثثثل ُثثثُٕ ا ثثثى ُثثثث و رثثث ه  الثثثسٕ  ًإما  ثثث   و سثثثث  الِثثث و ًإُثثثك         

ًال  وٍ,  ًمهبس  إة   وٍ,  فوٌو ال س َْ ًسجل  ن ) ا بَو ك لثى ( سثل  كهط رثٌعُ    

 الب حثثثا ا ثثث ك ٓثثث ٌرْ ال  وٍفثثث د    اين وفثثثْ  ً ن السٌثثثبَْ هثثثُ اينوَ سثثثْ ًلثثثنا ٍثثثؤ  ن 

ًَثث   ثثن جت َثثل ال س َثثْ   عاثث حل   وٍثث,  ثثلك  ً  )  ثثثًسا  ثثن البثث حثو ٍ حوتثثٌن ح ل

عوثث  ٍف٘ثثلٌن علٍثثل ال س َثثْ رٔثثَاْ هوفَثثْ ًٍثثلعٌن إة  ن ٍكثثٌن  فوثثٌو       عوثث ُٖ رثث    

ال س َثْ  فوًٌ ث   ف ًٌحث  ًسث ر   لل وات ثْ رث ل ٌاىِ  ثع عٌثو فو سث  لثى ًلل ِثث              

ًٍثث   ًٍكفثثُ إعاثث ٕ األًلٌٍثثْ ينثث اساد تلٍثثلّ ًَ ًثثَْ ًث  فَثثْ  ً        الثثيت ع ثث   حثث    س ٌ

 .23رٌٍَْٗ لف    ٌ لك  س ٌٍْ  رؤ (

                                      
 157إحٌ ن :عب َ .اينٔله عفٌى  . ٖ. 21
 . 35.ٖ  2999. 1فَك ٌه اٍو لَم : الِك عَْ الوًًَْ .  و ْ الٌلُ   ل .اينو ي الث    ال ورُ .ا 22
  98.ٖ 2992 ُ .ا بَو ك لى : ًتٌي اتُك ل   تاوافَْ ال س َْ .  و ي السِو ا    23
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     ًبخل رِ ن الثلعٌّ إة  عبثن ال  لَثل ًإعاث ٕ ال لثٌو ا ت   عَثْ ح وث   ثن         إن  

ا ٘ثثٌه  ًجتثث ًى ال  وٍثث, الٌاحثثل لل لثث   ًالسظثثو رب ثثل ًاحثثل إة الظثثٌاهو ًلسهثث   ثثن  

الٔثثٌه الس اَثثْ األرثثؤ  وهثثٌن جتثث ًىي اثثلٔ اعف  حسثث  علثثٓ اينسثث ها اين وفَثثْ الكثثربٔ     

س ها الٔاؤ  ث   ث  اًث  ود عسثل ًًٌثس رٌٓثفى      رٌٓفو  اينس ها اليت     طع  ع اين

 ًر  للبسٌٍَْ إم عظو إة اللاثْ رٌٓثفو   سظٌ ثْ  ساثٌِ علثٓ ًلٌثلْ  ثن ال س ٓثو الثيت          

ٍسؤثو ر ٘و    الب ن اررو  ثن  ٌسثع ع لثو  الثنِ ٌٍث سل إة ) ًثلبَْ ( عسٔثو جتث ي         

لثثٓ حثثل   ثثبس عسٔثثو لرثثو  اعثثى عظثثو إة اللاثثْ علثثٓ  ًثث َ  عوثث   َثث ن  ٌثث     ً رسَثثى ع 

البسَثثٌٍو   ميكثثن جتيٖ وثث   ف٘ثث   عثثن  عوثث  فثثٌحل الي ثث ن ًاينكثث ن  ثثن ثثث  البحثثا   هثثني  

ًاًثث ا ع ًًٌثثس  ن   24ال س ٓثثو  ثثن  ٌسثثع عيل وثث  ال  هرنَثثْ  ِ إسٔثث ٕ ال ثث هٍم عسوثث  .    

ٍسجي ح  ٖخل عل َثْ رث هوّ    كهاًثْ اللاثْ  ح ثٓ متثلكد فكثوّ البسَثْ إة اينثسوا اين ثو            

وتثثا  ثثن   افثثى األًثثلٌرَْ ًال س ٓثثَْ ًالٌثثَ َ َْٖ ًسبلثثو   ثثسوا ٍثثوًا        ال ثث و  ًر

كهاًثثْ ا ك ٍثثْ اةوافَثثْ الثثيت ميكثثن  ن ٍثثلهَ رثثى األًثث طس ًاأل ثثث ل ًا كثث  الِثث بَْ    

ًفكثثوّ اينثثسوا البسَثثٌِ اينو يٍثثْ هثثُ )ال  سثث د ً ًثثب َ و  علثثٓ الكَسٌعثثْ  ً ًلٌٍثثْ الكثث    

سثٌاو إ  ر  ثلّ ال  سث د اينكٌعثْ لثى  ً  ًثبَ  إة       علٓ األتيإ  ف ل سٔو     سٓ لى ًأل

 25( و  وٍ, الٌحلاد إ  ر  س د فوُ  ُك ل   تٌاه

 ملعريف واملنهج باملعىن انتقين :غياب انتفريق بني املنهج باملعىن ا:  انرابعتانصىرة 
 

اس ًثثبْ م ثثو اينسثث ها عثثؤ  ن الا لثثو ا ثث   ُ   اللهاًثث د ال لَثث  لثثس سثث كه علثثٓ         

ًَ  ٍ ٌ  ر لِ ٌلَْ ًهٌ    ٍكٌو البحثا هٌٍ ثى   ا ل فوٍخل رو اينسوا رٌٓفى  ٌتًو    وف

ًك  ل ى الكربٔ  ًرو اينسوا رٌٓفى إتوإاد   سَْ   ٌ  ر لاث رع الِثكلُ   ًث خلاو    

اينواتثثع ًاينٔثث كه ً ثثلًٍن اين لٌ ثث د ًال ثثلهّ علثثٓ ال سٌعثثْ ح ثثٓ  ثثله   ثث    لٌ ثثْ          

ال س ٍثْ رث ل س َا ًالفٌآث   ثن  تث  فوث   ٌآث  ا  ث           ٌٗ و  اينس ًو  ف٘  عثن  

ًاعفٔ     ف لك  رْ رلًن ٌٗارا جت   البحثا ٍِثبى ساثع الِثاوعا الثيت  اَثو فَوث         

الٌه ٖ, ًمتحٓ فَو  اين  ا .ً  ٍ و ال س ٍْ ر ينسوا   ر لي الفكوِ اين ثو  كعثٌّ إة   

                                      
الث  فَْ . رالاك  نفوع عل كِ ًًٌٌه : عل  اللاْ ال  و . و ْ ٌٍَٖ  ًٌٍ, عيٍي ..ًلٌلْ  ف حل عورَْ . كاه الِسؤً  24

.1985ٖ.9 . 
  13  1979ٖ. 1: البسٌٍَْ فلٌفْ  ٌد اتعٌ ن . و ْ تٌه  طوارَُِ .كاه الالَ ْ رسًد .ا ِهًتَى ل ه ًك 25
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وًهّ احثَثْ رثلًعو    ميكثن إجنث ى     ال  لَ   ن اينسوا ال  و  ر  ٍ ثل ا  عثو الث  و ٗث    

البحا راوٍ ْ ٌٍ ٌ  فَو  الا لو ُوًا ً   لَثل الك  رثْ األ  كميَثْ   ًهثُ  الثو      

عل ُ ً سوجثُ رلهتثْ  ً ًثَْ  ً ث  علث  علَثى هثٌ  ن   ٍفوث   ثن اينسث ها البحثَثْ  عوث              

  الث  و     ٔو علٓ الس حَْ ال  سَْ  ً   ميكن  ن عسبثى إلَثى هثٌ  ن هثني اينسث ها رِث َو      

ًاين و    ميكن  ن عفٔ  رَسو   فٔث    ال  ث   فكث   سو ث  ٍثسؤثو   اررثو ًلكث  ح ث          

سل جنثله    ثٌافوّ   ى ثن   ثو      ا  و  رٌَٔٓ د ً   لَل احثَْ  وا  ا ً وًخ

ًلس   ٌافوّ   ى ن  ٘ٓ  ً ن الٔ و اةثٌيف    ف ٓثَ  هثني اينٌث لْ اين  ثلّ الثيت       

 ًحٌبس  هس   ن عثلعٌ إة األرثن ر ينسث ها ا لٍثثْ   اين وفثْ ً ن      ع     اح ًث   ٌ  لْ 

  ع ٌتٍ ًعو  ا  سو  ًلس  ا خل   إع ن  ٌسفس   سو  لكن ر ل  بٔوه  ًًعَو  ً رثن  

    هٌ ع فع  سو .

إن ا ً خف ف ر ينس ها ر ين سٓ النِ ًٗح  ي دن   الا ا حو ٍ ل ٌن علٓ إجنث ى  

َْ   اللهاً د ال لَث  كًن اينٌث ٌٔ اينالثٌا ً للثبو  ٍ حٌلثٌن      األط هٍ  ًالوً ٖ  ال ل 

إة  ثثسؤلفو   رثث حثو  ًهسثث ط فثثوحل رثثو الب حثثا ًاينسؤلثث,  فثث ينسؤل, ٍك ثثو  ثث  ُثثُٕ ً    

ٍفوحل رو األً ًَ د ًالث عٌٍث د ًٍثوا   اين لٌ ث د فثٌحل ر ٘ثو  ر ثن  ً  ٌٍث اَع  ن        

 ٍك ثثو  ثث  ُثثُٕ  رثث  ٍك ثثو   لثثى ٍك ِث, ع سثثْ هثثني اين لٌ ثثْ ر ر وثث  رَس ثث  الب حثا    

ع سثثثْ ربحثثثثى حٌثثثو  ًٍلثثث    احثثثثى علثثثٓ اينٌثثث ٖ  األً ًثثثَْ ًٍب  ثثثل عثثثن ال ِثثثٌاَْٖ      

 ًا ع ب طَْ .
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 اخلامتة:

ح ًل البحا  ن ٍوٓل ر ن الٔثٌه الس اَثْ   الثلهَ ا ث   ُ  ًعثل  هثني الٔثٌه        

ينثث لٌف ًٍا ثثٗن إة  ظوثثًوا  ثثن  ظثث هو ال  لَثثل الثثنِ ٍلثث  علثثٓ إعثث كّ إع ثث   الٌثث ٖل ًا    

اينٌتٌك ًل   ملك ٍفٌو ر  ٕ الا ا علٓ ًعَو  ًطواٖخل ال فكس عفٌثو  ر ثل ال خثو     

 ن ا    ْ ًثلْ تل سلَلْ هُ اليت   ف ع   ثع الثلهَ ا ث   ُ .ً ثث  هثني الٌٗث َْ       

ال٘ثث َفْ   ميكثثن  ن  سثث ا لسثث  خنًبثث   ث فثثْ رٌٓثثفو  ال َثثٌن الثثيت عثثؤ روثث  اينٌثث  ب        

ا  لْ ا ِْ كع  البحا إة ٗوًهّ  س ه٘ثْ ال  لَثل   الثلهَ ا ث   ُ      ًللخوً   ن

 نًًتثثثل  ن  فكوٍسثثث  الكبثثث ه رثثثس ًثثثسل لسثثث    هثثثني اينس ه٘ثثثْ ف ثثثل كعثثثٌا إة ال حثثثوه  ثثث   

ال  لَثثثل  ًعلثثثٓ ًثثثبَ  ال  ثَثثث  ميكثثثن  ن عثثثن و الايالثثثُ ًارثثثن رلثثثلًن ًى ثثثُ جنَثثثو    

ه٘ثْ ال  لَثل ينث   ث عٌا  بث ًها علثٓ         ٌك  ًلٌ  هني السيعْ اينرتًخْ عسل هثسؤ ٕ ينس  

 عٔوه  فحفو    ال  هٍم ح و   ن ا ٌ٘ه إة ٌٍو الس َ هنا .

إن الٌٔه الس اَْ متث  ع بْ   ًبَ    بث  اينسث ها ا لٍثثْ ًا عف ث د علثٓ اررثو       

ًلنا ع   علٓ  ع له  ًًٗع الٌٔه البلٍلْ اينسف حْ اليت ميكثن  ن عٌثن  ثن األكإ      

  ُ  ً ٌ ٌعو اين اَ د ا لٍلّ   اين وفْ ًٍؤ  ن فكوّ األرثن  ثن اررثو    اللهَ ا  

اينخ لثث, عسثث    اينلثثْ فكثثوّ  سؤٓثثلى    واثسثث   ف٘ثث  عثثن إ ثث د البحثثا علثثٓ ٗثثوًهّ  ن        

  رن ال لٌو ا ت   عَْ ح و   ن ا ٌ٘ه ًا حرتاو إم   ميكثن  ن عثنهو إة ال  ثع    

ني ال لثٌو ح ٗثوي ًف علثْ رٌٓثفو  ا ث كِ ًا ث كِ       اينلعُ اللمي واطُ رلًن  ن  كٌن هث 

 للسظو    ِك د هنا ال  ع النِ عا   إلَى .
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 قائمة املراجع :

عبثثل ا لثثثَ    ٌك.اينس ثثثن  ثثثن ال٘ثثث ل  جثثْ اتًثثث و الايالثثثُ   ثثثع  احثثث        (1

 .  1385كاه الك و ا لٍثْ .هتو  1ال ٌٔف ًكهاً د عن الايالُ  ا 

 .  1988   كاه الفكو رسًد    1ل ْ   اارن رللًن اين  (2

 . 1988. الكٌٍا   هَ  3  ا3فسؤاك ى وٍ  ال فكس ال ل ُ  ع ا اين وفْ  ال لك  (3

 .  1987.كاه الِوًحل . 1ى ُ جنَو   ٌك .هؤٍْ إً  َْ .ا (4

   رلًن   هٍم.  3 رٌ ح  ل الايالُ  إحَ ٕ علٌو اللٍن  كاه ا لٍا  ال  هوّ    (5

. سِثثٌهاد ت   ثثْ ك ِثثخل . . لَثثْ    3. بثث كئ الفلٌثثفْ .. ا  عبثثل ا  َثثل الٔثث حل  (6

 .1993اركاا . 

طَثثو  َثثيٍو .اينٌسثث, ال ورثثُ الثثواهن  ثثن الفلٌثثفْ .   ٗثث ن   ثث ا  فثث حل عورَثثْ    (7

 .  2991.ك ِخل.  لٌاٍ  و.كاه الفك   1   ٓوّ . . ا

ُكوِ   ل عَ ك .اجت هث د البحثا األًثلٌرُ .كهاًث د  ًثلٌرَْ .ار َث ه ً و ثْ         (8

 . 1985فْ .كاه ال لٌو .الوٍ يف .ًإٗ 

. اينو ي الث    ال ورثُ .كاه ال سثٌٍو .الثلاه     3عبل اهلل ال ؤً .  فوٌو ا وٍْ . ا  (9

    1984البَ٘  . 

 كً ٌه ا  وٌهٍْ الَ سَْ . (19

هسرت  َثل . الفلٌثفْ  عٌاعوث  .ً ِثك  و  . و ثْ فثسؤاك ى وٍث  . سؤًٌثْ فثواعلكو           (11

 ال  هوّ . 1975. 2.ا

.كاه الالَ ثثْ .  2ه ثث ن .  اثٌه الفكثثو الفلٌثفُ .  و ثثْ  ثس  ثثوو . ا   ثَثٌكًه اٍي  (12

   1979رسًد . 

.اينسؤًٌثْ   1رَ ه تٌه  .  ج  اينٔثالح د ا اوافَثْ . و ثْ ا ثل الافَلثُ .ا      (13

 . 1994ا    َْ لللهاً د ًالسِو ًال ٌىٍع . رسًد 

  لثث ا . و ثثْ   ثثل الٌثثَل  1توفثثا ًلرثثوًن .ا اوافَثثْ   ال ثثون ال ِثثوٍن      (14

 1974 وًُ  رٌ اللَ  .ا َْٗ اينٔوٍْ ال   ْ للك  ا .ال  هوّ . ً  ل

  ٍك  واعم : ا اوافَْ الث  فَْ : و ْ ًث َل  س  حل.عث ا اين وفثْ . الكٌٍثا        (15

 .2995. ٌٍعٌَ 37ال لك



 

 

  

 للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة األندلس  268

  صور نمطية في الدرس الجامعي )رؤية فلسفية(صور نمطية في الدرس الجامعي )رؤية فلسفية(                                                                عبده عبداهلل بن بدر د.

 م1024 يونيو(  8المجلد )  الثالثالعدد 

   2995.ال  هوّ . 1ف حُ   ل  َٔلحُ : ا اوافَْ الٌَ ًَْ  كاه اين تل .ا (16

: ثثث هٍم ح٘ثثثو ٌد ا ت  ثثث عُ ًالٌَ ًثثثُ سبَثثث  اتًثثث و  ًثثثوتٍَ  فواع ٌثثثٌىًف  (17

ًر ثثثلي .  ثثثلٍ  ً  وٍثثثو عبثثثل ال يٍثثثي رثثثن ع َثثث  .اين وثثثل الفوعٌثثثُ لآلثثثث ه ًال لثثثٌو    

   2994ا ت   عَْ رٔس  ٕ.  

 . ال  هوّ .  1987إحٌ ن عب َ فن الِ و الاب ْ الوار ْ.كاه الِوًحل . (18

.اينو ثي الث ث      1 ثل . ا فَك ٌه اٍثولَم : الِثك عَْ الوًًثَْ .  و ثْ الثٌلُ        (19

 .2999ال ورُ.

ا بَثثثو ك لثثثى . ًتثثثٌي  اتُثثثك ل   تاوافَثثثْ ال س َثثثْ .  و ثثثي السِثثثو ا ثثث   ُ      (29

.2992 

فوع عثثل كِ ًًٌثثٌه. علثث  اللاثثْ ال ثث و . و ثثْ ٌٍَٖثث  ًٌٍثث, عيٍثثي ..ًلٌثثلْ لفثث حل          (21

 .1985الث  فَْ . رالاك . نعورَْ. كاه الِسؤً

..كاه  1د اتعٌث ن . و ثْ تثٌه  طوارَِثُ  ا    : البسٌٍَْ فلٌفْ  ٌ ِهًتَى ل ه ًك (22

 الالَ ْ . رسًد   
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Typical Traditional Methods of Teaching at University 
 

The researcher recorded some typical teaching methods in the 

university regarding them as traditional methods that insist on 

the reproduction of what is common and what has already been 

available.  As a result of these traditional methods of teaching 

the students are taught traditional ways of thinking and 

understanding which they can not avoid even after being 

graduated.  Such traditional methods of teaching are too weak 

and old to produce an elite capable of exploring the present and 

the future. 

The researcher recommended resisting traditionalism in the 

university teaching so as to overcome this bad situation our 

graduates suffer a lot from.  This desire to resist traditionalism 

has already been recommended by our great scholars and 

philosophers such as Al-Ghazali, Ibn Khaldun and Zaki Naguib 

Mahmood whose popularity and fame are attributed mostly to 

their tendencies to reject traditionalism. 

The researcher thinks that these typical traditional methods of 

teaching used in the university represent a hindrance in accepting 

the modern methods and techniques and as a result of that the 

researcher criticized those methods and provided alternative 

methods that may help our student to grasp and understand the 

modern sciences and knowledge. 

The researcher thinks  that the idea of learning and getting 

benefits from the others who have traditions and religions differ 

from ours, is strongly supported and called for in our history and 

heritage. 

The researcher also called for respecting and supporting the 

social sciences as it is impossible for us to have a democratic 

civil society without such sciences. 
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مكانة الصناعات الصغرية واملتوشطة يف اشرتاتيجية التننية مكانة الصناعات الصغرية واملتوشطة يف اشرتاتيجية التننية 

  االقتصادية لدول جملض التعاون اخلليجياالقتصادية لدول جملض التعاون اخلليجي
 

 املقدمة:

سغِ االَهاْٝات ٚاملٛاسد ايٛفري٠ اييت تتُتع بٗا دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝر إال أْٗا مل 

إىل َـاف ايذٍٚ  ذبكل بعذ َظت٣ٛ ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ املٓؼٛد٠ يرتتكٞ

املتكذ١َ. ٚقذ دا٤ت األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ األخري، يتهؼف ْكاط ايلعف يف ب١ٝٓ 

االقتـاد اشبًٝذٞ يٛال تذخٌ ايـٓادٜل ايظٝاد١ٜ ٚإعاد٠ ايٓعش يف أٚيٜٛاتٗا يهاْت 

 تذاعٝات األص١َ أنرب بهجري مما سذخ.

ت١ُٝٓ يذٍٚ صبًع نٌ ريو أد٣ إىل كشٚس٠ إعاد٠ تشتٝب األٚيٜٛات يف خطط اي

ايتعإٚ اشبًٝذٞ، ٚذبذٜذ َظاس ايت١ُٝٓ فٝٗا مبا ٜٓظذِ َع َتطًبات املشس١ً، 

يالستكا٤ باقتـادٜاتٗا; ٚيتتبٛأ َهاْتٗا يف ايٓعاّ االقتـادٟ ايعاملٞ. َع ايعًِ إٔ 

َععِ اقتـادٜات تًو ايذٍٚ ٜعترب اقتـاد سٜعٞ ٜعتُذ يف األطاغ ع٢ً طًع١ ٚاسذ٠ 

 زٟ ٜظاِٖ بٓظب١ نبري٠ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يذٍٚ اجملًع.ٖٚٞ ايٓفط، ٚاي

ٚازبذٜش باإلػاس٠، ٖٓا، بذأ االٖتُاّ َؤخشّا باملؼشٚعات ايـٓاع١ٝ ايـػري٠ 

، ٚريو اْطالقًا َٔ ايذٚس اسبٟٝٛ هلزٙ املؼشٚعات يف ذبكٝل األٖذاف ٚاملتٛطط١

إٔ ايعامل دٍٚ  ب ايعذٜذ َٔتؤنذ َععِ دباسإر االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ هلزٙ ايذٍٚ. 

دعِ ٚتؼذٝع ٖزٙ املؼشٚعات قذ سكل طفش٠ ْٛع١ٝ ًَشٛظ١ ع٢ً املظتٜٛني االقتـادٟ 

ٚاالدتُاعٞ يف تًو ايذٍٚ. فكذ طاُٖت ٖزٙ املؼشٚعات يف َععِ ايذٍٚ يف اطتٝعاب 

ْظب١ نبري٠ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاسبذ َٔ ظاٖش٠ ايبطاي١، إكاف١ ملظاُٖاتٗا 

أٚاًل ع٢ً ملاي١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ القتـادات ٖزٙ ايذٍٚ األَش ايزٟ ٜتطًب االدتُاع١ٝ ٚا

املؼشٚعات ايـٓاع١ٝ ايتعشف ع٢ً ٚاقع ايٛاقع االقتـادٟ يذٍٚ اجملًع، َٚٔ ثِ 

دٚاسٖا ٚتٛفري ناف١ ايظبٌ يٓذاسٗا ٚدباٚص ايتشذٜات ٚاملعٛقات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ٚ

 اييت تعرتكٗا.
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ّٝش َٔ اطرتاتٝذٝاتٗا ٚع٢ً ٖزا األطاغ، بذأت دٍٚ صب ًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ تػ

ايت١ُٜٛٓ ٚتبشح عٔ اطرتاتٝذٝات يتشكٝل ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ املتٛاص١ْ املظتذا١َ َٔ 

خالٍ تٜٓٛع َـادس ايذخٌ ايكَٛٞ; يشفع َعذالت ايُٓٛ االقتـادٟ إىل َظتٜٛات 

هضات يًت١ُٝٓ يزا فايبشح ٜكرتح عذد َٔ املشت ذبكل َظتٜٛات َال١ُ٥ يًعٝؽ يظهاْٗا.

االقتـاد١ٜ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، يعٌ أُٖٗا دعِ املؼشٚعات ايـػري٠ 

 ٚاملتٛطط١.

 ٜٚٓتٗٞ ايبشح بعشض ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات اييت ميهٔ ملتدزٟ ايكشاس االطتفاد٠ َٓٗا.

 

 ( الدراساث السابقت:1
 

دٍٚ صبًاااع  تٓاااٍٚ ايهااجري َااأ ايذساطااات ايٛكاااع االقتـااادٟ يًااذٍٚ ايعشبٝااا١، َٚٓٗااا      

ايتعإٚ اشبًٝذٞ. ٚطاُٖت تًو ايذساطات يف عشض عذد َأ االطارتاتٝذٝات ٚايباذا٥ٌ    

املُهٓاا١ يف ظااٌ املااتػريات اإلقًُٝٝاا١ ٚايعاملٝاا١. نُااا تٓاٚياات دساطااات عااذد َاأ املٓعُااات      

ايذٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ، ٚاألَا١ْ ايعا١َ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذاٞ دساطاات َتدــا١    

ٓاى عاذد َأ ايذساطاات ملشاناض ايبشاٛخ ايعشبٝا١ ٚيًُٗاتُني بكلااٜا         يف ٖزا ازباْب. ٖٚ

ايت١ُٝٓ يف ايذٍٚ ايعشب١ٝ. ٚعكذت ْذٚات تٓاٚيت املٛكٛع بايتفـاٌٝ، ْٚؼاشت ايهاجري َأ     

ايتكاااسٜش، نتكاااسٜش ايذٚيٝاا١ ٚاإلقًُٝٝاا١ اياايت تعااام قلاااٜا ايتُٓٝاا١ بؼااهٌ عاااّ، ٚأُٖٝاا١   

 ـٛق.املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، ع٢ً ٚد٘ اشب

َٚا ميٝض ٖزا ايبشح ٖٛ ضباٚيت٘ ايتعشف ع٢ً َها١ْ ايـٓاعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ 

يف اطرتاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، ٚاملظا١ُٖ يف 

ذبذٜذ أِٖ املشتهضات املٓاطب١ الطرتاتٝذ١ٝ ت١ُٜٛٓ َتٛاص١ْ َٚظتذا١َ يذٍٚ صبًع 

ٝاتٗا املاد١ٜ ٚايبؼش١ٜ املتاس١ َٔ خالٍ االطتفاد٠ َٔ ايتعإٚ اشبًٝذٞ تٓظذِ ٚإَهاْ

 ايتذاسب ايٓادش١ اييت ذبككت يبعض ايذٍٚ يف ٖزا اجملاٍ، ٚخاؿ١ ايذٍٚ املتكذ١َ.
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 : ( أهداف البحث2
 

  تؼدٝف ايٛاقع االقتـادٟ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ َٔ خالٍ ايرتنٝض

 ع٢ً ايكطاعات ايش٥ٝظ١ٝ.

 ات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ يذٍٚ صبًع بٝإ َها١ْ املؼشٚع

 ايتعإٚ اشبًٝذٞ.

 .ذبذٜذ أِٖ املشتهضات ايت١ُٜٛٓ إلطرتاتٝذ١ٝ َتٛاص١ْ َٚظتذا١َ 

 .إبشاص ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات اييت ٜتٛؿٌ إيٝٗا ايبشح 
 

 : ( فرضياث البحث3
 

يف دٍٚ صبًاع   ٜظتٓذ ايبشح عًا٢ فشكا١ٝ َفادٖاا إٔ املؼاشٚعات ايـاػري٠ ٚاملتٛطاط١      

ايتعاااإٚ اشبًٝذاااٞ مل ذباااض بعاااذ باياااذٚس املٓااااط هلاااا يف اطااارتاتٝذٝات ايتُٓٝااا١ يف دٍٚ   

صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ عًا٢ اياشغِ َأ اإلَهاْٝاات املادٜا١ ٚايبؼاش١ٜ ايايت تتُتاع بٗاا.          

مما ٜؤناذ عًا٢ كاشٚس٠ ايبشاح عأ ٚطاا٥ٌ يًٓٗاٛض باايٛاقع االقتـاادٟ ياذٍٚ صبًاع            

ُدض عٔ ذبًٌٝ َؤػشات االقتـاد اشبًٝذٞ أِٖ املشتهضات ايايت  ايتعإٚ. ٜٚتٛقع إٔ ٜت

 ػبب إٔ متجٌ أٚيٜٛات ألٟ خطط اطرتاتٝذ١ٝ السك١ يذٍٚ اجملًع.
 

 ( منهجيت البحث:4
 

ُِذ عًا٢ ايتشًٝاٌ ايٛؿافٞ يتشًٝاٌ املؤػاشات االقتـااد١ٜ يف دٍٚ صبًاع ايتعاإٚ.          ُأعُت

١ يجالخ طآٛات عًا٢ األقاٌ، ستا٢     ٚيكذ تٛافشت بٝاْات إسـا١ٝ٥ َٔ َـادس دٚي١ٝ ٚضبًٝ

 ، ٚقذ مت اطتدذاّ اإلسـا٥ٝات اسبذٜج١ َا أَهٔ ريو.2011عاّ 
 

 ( اإلطار العام للبحث:5
 

 ٜتلُٔ ايبشح ايعٓاؿش األطاط١ٝ ايتاي١ٝ:

 . املكذ١َ ٚتتلُٔ:1

 .٘بٝإ َؼه١ً ايبشح ٚأُٖٝت 

 .ايذساطات ايظابك١ 

 .أٖذاف ايبشح 
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 .فشكٝات ايبشح 

 .َٓٗذ١ٝ ايبشح 

 اقع االقتـادٟ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ.ايٛ .2

َها١ْ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف اقتـادٜات يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ  .3

 اشبًٝذٞ.

 أِٖ املشتهضات ايت١ُٜٛٓ الطرتاتٝذ١ٝ اقتـاد١ٜ َتٛاص١ْ َٚظتذا١َ.  .4

 ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات اييت ٜتٛؿٌ إيٝٗا ايبشح. .5

 

 ن اخلليجي:الواقع االقتصادي لدول جملض التعاو
 

تتُتع دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ بإَهاْٝات َٚٛاسد طبٝع١ٝ ٚبؼش١ٜ متهٓٗا َٔ 

ذبكٝل ْٗل١ اقتـاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚع١ًُٝ، تشتكٞ َٔ خالهلا إىل َـاف 

ايذٍٚ املتكذ١َ، إال إٔ ٚاقع األَش يٝع نزيو; زب١ًُ َٔ ايعٛا٥ل املٛكٛع١ٝ ٚايزات١ٝ 

َع َٛاسدٖا ٚإَهاْٝاتٗا املتاس١. يزا  ِأٖ، ايزٟ ال ٜٓظذرات ايـ١ً بايٛاقع ايش

طٓظتعشض تؼدٝـًا يًٛاقع االقتـادٟ يتًو ايذٍٚ، ميهٓٓا َٔ اإلداب١ ع٢ً 

 االطتفظاسات املطشٚس١ قٝذ ايذساط١.

إٕ دٍٚ صبًااااع ايتعااااإٚ اشبًٝذااااٞ ال تتفاااااٚت نااااجريًا َاااأ سٝااااح َظاااات٣ٛ تكااااذَٗا،   

ٝح تٓٛع ٖٝانًٗا اإلْتاد١ٝ َٚٛاسدٖا ايطبٝعٝا١،  ٚايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ يف نٌ َٓٗا، َٚٔ س

ٚؿااااادساتٗا. فكطاااااع اياااآفط ٚايػاااااص، ٚاشبااااذَات تٗااااُٝٔ عًاااا٢ َهْٛااااات ايٓاااااتر احملًااااٞ   

اإلمجااااااايٞ فٝٗااااااا، ٚتعتُااااااذ، بذسداااااا١ أطاطاااااا١ٝ عًاااااا٢ اطااااااترياد ايظااااااًع االطااااااتجُاس١ٜ       

 ٚاالطاااتٗالن١ٝ، ٚاطاااتكذاّ ايعُايااا١. ٚإٕ ناااإ َٓٗاااا دٚاًل قطعااات ػاااٛطًا ال بااا غ بااا٘ يف  

تطٜٛش ٚتٜٓٛع ٖٝانًٗا اإلْتاد١ٝ، َٚـاادس دخًاٗا باالعتُااد عًا٢ ايتكٓٝا١ اسبذٜجا١ إال       

 إٔ ريو ال صاٍ يف َشاسً٘ األٚىل.

ٖٚااازٙ ايذساطااا١ تشناااض عًااا٢ دٍٚ صبًاااع ايتعاااإٚ اشبًٝذاااٞ; يتذاْظاااٗا يف َظااات٣ٛ       

تكااذَٗا االقتـاااادٟ ٚاالدتُااااعٞ، ٖٚااٞ دٍٚ تعتُاااذ عًااا٢ اياآفط، نُاااا أػاااشْا طاااابكًا،    

 س٥ٝع يًذخٌ ايكَٛٞ، ٚاطترياد َععِ َتطًباتٗا ايت١ُٜٛٓ ٚاملعٝؼ١ٝ.نُـذس 
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 :السكان والعمالت (1
 

َٛكااٛع ايظاااهإ ٚايعُاياا١ ايٛافاااذ٠ يف دٍٚ صبًااع ايتعاااإٚ اشبًٝذااٞ ٚعًااا٢ َاااذ٣     إٕ 

ٚ   يف  ٖااٛ ايعكااٛد األسبااع املاكاا١ٝ  قااذ َكذَاا١ اٖتُاااّ األدٗااض٠ املعٓٝاا١، ايشلٝاا١ ٚاألًٖٝاا١. 

ٚأدشٜاات عااذد َاأ ايذساطااات، ٚارباازت بعااض دٍٚ اجملًااع    ،شاتعكااذت ايعذٜااذ َاأ املااؤمت 

، ٖٚااااٛ َااااا ٜعاااا  إٔ َشسًاااا١  ٗااااادبعااااض اشبطااااٛات يعال 2009نااااايبششٜٔ ٚايهٜٛاااات يف 

. ٚسغِ ريو مل تظاتطع دٍٚ اجملًاع ذبكٝال    مت اطتٝفاؤٖا ناَاًلقذ تؼدٝف املؼه١ً 

ايظابب  ٚشدا٠ٛ.  دٕٚ ذبكٝل األٖاذاف امل  ،ايزٟ نجش عٓ٘ اسبذٜح ،تكذّ إلغالم ٖزا املًف

فتٓعاِٝ   .ٚدباٌٖ َعطٝات ايٛاقع ،ٚغٝاب ايشؤ١ٜ اإلطرتاتٝذ١ٝ ،خط  يف أطًٛب املعازب١

  ٞ إال كأُ إطااس    ،ايعُاي١ ايٛافذ٠ ٚتٛاصٕ ايرتنٝب١ ايظها١ْٝ ال ميهٔ تٓاٚي٘، بؼاهٌ عًُا

اقتـاااااد١ٜ ٚادتُاعٝاااا١ َتهاًَاااا١ دبٝااااب عًاااا٢ تظاااااؤالت أُٖٗااااا: اسبذااااِ    اطاااارتاتٝذ١ٝ

يف ايذٚي١، ْٚكطا١ ايتاٛاصٕ املظاتٗذف١ داخاٌ ٖازا اسبذاِ باني املاٛاطٓني          ايظهاْٞ املطًٛب

ٚايٛافااذٜٔ، ٚاألٖااذاف االقتـاااد١ٜ، ٚاالعتباااسات األَٓٝاا١ ٚاالدتُاعٝاا١ ايٛادااب االيتااضاّ      

 . 1بٗا 

فااشض ذبااذًٜا ْٛعٝااًا بايٓظااب١ ملظاا ي١ تااٛفري فااشق     ًٜااع اجملايُٓااٛ ايظااهاْٞ يف دٍٚ  إٕ 

ايبٓٝاا١ ايتشتٝاا١ ملٛانباا١ ايُٓااٛ ايظااهاْٞ َاأ دٗاا١     عُااٌ يًُااٛاطٓني َاأ دٗاا١، ٚتطااٜٛش  

ًَٝاإٛ   28.9إىل عبااٛ  21.6عااذد طااهإ دٍٚ اجملًااع َاأ    ستفااع  ا 1990أخااش٣. فُٓااز عاااّ   

ًَٝااإٛ ْظااا١ُ يف  45 % خاااالٍ عؼاااش طااآٛات، ثاااِ بًاااؼ ساااٛاي33.7ٞ ١، بٓظاااب2000ْظااا١ُ يف 

 . أث٢ٓ عؼش٠ عاًَا% أٜلًا خالٍ 39 ، أٟ بٓظب١ صٜاد٠ قذسٖا سٛاي2011ٞ

 ًاتٓاطاب َ، 2011ذٍٚ عااّ  تًو ايا % َٔ إمجايٞ ايظهإ 63.7ٚذبتلٔ ايظعٛد١ٜ سٛايٞ 

َع َظااستٗا، فلااًل عأ أْٗاا أنارب اقتـااد عًا٢ َظات٣ٛ دٍٚ املٓطكا١. نُاا تظاتشٛر            

%، 4.2%، 8.1ُعُاإ ٚقطاش ٚايبشاشٜٔ عًا٢     %، بُٝٓاا  8.6%، ٚايهٜٛت عًا٢  12.6اإلَاسات ع٢ً 

ٞ  ًاع  دٍٚ اجمل% َٔ إمجايٞ ايظهإ 2.8 ٚتتُٝاض ايبشاشٜٔ باستلااْٗا أعًا٢      .عًا٢ ايتاٛاي

ػااادف يف ايهًٝاااَٛرت املشباااع     1600نجافااا١ طاااها١ْٝ يف املٓطكااا١، سٝاااح ٜعاااٝؽ ساااٛايٞ      

 . 2ايعامليف ايٛاسذ، ٚتعذ كُٔ قا١ُ٥ ايذٍٚ ايعؼش األٚىل ؿاسب١ أع٢ً نجاف١ طها١ْٝ 

                                      
 .2010، َاٜٛ، 25ازبشٜذ٠ االقتـاد١ٜ االيهرت١ْٝٚ )ايظعٛد١ٜ(،  1
 .2012صب١ً اإلٜهَْٛٛظت، أبشٌٜ،  2
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ع بًػات يف عااّ   ، إٔ ْظاب١ املاٛاطٓني إلمجاايٞ عاذد ايظاهإ يف دٍٚ اجملًا      رنشٙازبذٜش 

، 3%، َااٛصعني عًاا٢ دٍٚ اجملًااع  57.5%، ٚميجااٌ ايٛافااذٜٔ ايٓظااب١ املتبكٝاا١    42.5عبااٛ  2011

سٝااح ْالسااغ إٔ أعًاا٢ ْظااب١ يًُااٛاطٓني َاأ إمجااايٞ عااذد ايظااهإ تٛدااذ يف ايظااعٛد١ٜ      

ٚاإلَااسات  %، أَاا بايٓظاب١ يًهٜٛات ٚقطاش     48%، َٚأ ثاِ ايبشاشٜٔ    70%، تًٝٗا ُعُإ 73عبٛ 

 ع٢ً ايتٛايٞ.   %10 %،23%، 31ظب١ سٛايٞ ٖزٙ ايٓ فتبًؼ

ْتٝذا١ يًتشظأ ايازٟ طاشأ عًا٢ َؤػاشات        دٍٚ اجملًاع عاذد ايظاهإ   ٜتضاٜاذ  تٛقع إٔ ٜٚ

ٕ  إٔ ريو ايعذد مبع٢ٓ أٟ ، ايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ  ايعكاذ ايكاادّ.   طريتفع عبٛ ايجًاح يف غلاٛ

 ٞ ١ْٝ طاملااا ٚتااٛاصٕ ايرتنٝباا١ ايظااها ،ٚبايتااايٞ، طٝتٛاؿااٌ ٖاازا ايتشااذٟ يف ايُٓااٛ ايظااهاْ

ظًاات أطااباب اطااتكطاب ايعُاياا١ ايٛافااذ٠ عًاا٢ ساهلااا، بااٌ طااتضٜذ يف ظااٌ صٜاااد٠ َعااذالت       

ٜكابًاٗا اغبفااض ايكاذس٠     ،ٚايتٛطع ايعُشاْٞ ٚايُٓاٛ االقتـاادٟ بٓظاب نابري٠     ،ايت١ُٝٓ

مل تًذا  سهَٛاات دٍٚ اجملًاع     ع٢ً تٛفري ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ. ٚطٝعٌ ايٛكع نزيو َا

 ١ األطشاف رات ايعالق١ بٗزا ايؼ ٕ.إىل سًٍٛ ع١ًُٝ ربذّ ناف

بذٚس َِٗ َٔ خالٍ  ايتعإٚ تكّٛ ايعُاي١ ايٛافذ٠ يف دٍٚ صبًعَٚٔ د١ٗ أخش٣، 

َؼاسنتٗا يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚطذ ايٓكف يف ايعُاي١ 

ٙ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ اييت ذبتادٗا ايت١ُٝٓ املتظاسع١. ٚيف املكابٌ ٖٓاى آثاس طًب١ٝ هلز

 ْتٝذ١ يعذّ ٚدٛد خطط َذسٚط١ َٚعاٜري ضبذد٠ الطتكطابٗا.

ط١ًٝ األسبع عكٛد املاك١ٝ، ع٢ً اطتكطاب ايعُاي١ ايٛافذ٠، فكذ اعتُذت ٖزٙ ايذٍٚ، 

ست٢ ْٗا١ٜ عاّ ، بهٌ دٚي١ ع٢ً سذٙ ،ٚاييت بًػت ْظبتٗا َٔ إمجايٞ ايك٣ٛ ايعا١ًَ

% يف 54% يف ايهٜٛت، فلاًل عٔ 70ٛ % يف قطش، ٚعب79ٚ% يف اإلَاسات 81 بٓشٛ 2010

 . 4ع٢ً ايتٛايٞ % يف نٌ َٔ ُعُإ ٚايظعٛد27١ٜ% 30ٚٚايبششٜٔ، 

 

 

 

                                      
. ٚتكاسٜش ْٚؼشات أدٗض٠ ٚإداسات اإلسـا٤ يف 2013األَا١ْ ايعا١َ الذباد غشف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، قاعذ٠ َعًَٛات 3

 .2012دٍٚ صبًع ايتعإٚ، 
 .2013قاعذ٠ املعًَٛات اإلسـا١ٝ٥. األَا١ْ ايعا١َ، صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ،   4
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 حتىيالث العمالت الىافدة: (2
 

تعتاارب دٍٚ صبًااع ايتعااإٚ اشبًٝذااٞ َاأ أناارب ايااذٍٚ املـااّذس٠ يًتشااٜٛالت املايٝاا١،         

ٛ   50ا 40سٝح مت ذبٌٜٛ  % إىل 40افاذ٠، َٓٗاا ساٛايٞ    ًَٝاس دٚالس طآًٜٛا إىل دٍٚ ايعُايا١ اي

َ ٚهل% إىل باقٞ دٍٚ ايعامل، 30% إىل ايؼشم األٚطط ٚ 30آطٝا ٚ  ِ زٙ ايتشاٜٛالت دٚس  يف  ٗا

 . 5اقتـادٜات تًو ايذٍٚ

ستفاع  اقاذ   (1981اا 1975)ٚإرا نإ سذِ ايتشٜٛالت املايٝا١ يًعُايا١ ايٛافاذ٠ خاالٍ املاذ٠      

ًَٝااس دٚالس خاالٍ    30استفاع٘ إىل عباٛ   ٚاؿًٌَٚٝاس دٚالس،  9ًَٝاس دٚالس إىل  2َٔ سٛايٞ 

أناارب َاأ   تٖٚاازٙ ايتشااٜٛال  .20107ًَٝاااس دٚالس يف ْٗاٜاا١   40ٚإىل ، 6(2005ااا  2001)املااذ٠ 

 املعًٔ إرا سظب سذُٗا خاسز ايكٓٛات ايشل١ٝ.
 

 : البطالت (3
 

       ٕ َٚأ ثاِ قًا١ إطااٗاّ     ،تشتاب عًا٢ اشبًاٌ يف ايرتنٝبا١ ايظاها١ْٝ يف دٍٚ صبًاع ايتعااٚ

عُاااٌ ايٛطٓٝاااا١ املااااٖش٠ ٚاملذسبااا١ يف عًُٝاااا١ ايتُٓٝااا١ ألطاااباب َٓٗااااا عاااذّ تٓاطااااب       قااا٠ٛ اي 

عااضٚف ايعُاياا١ ايٛطٓٝاا١ عاأ  ٚطبشدااات ايتعًااِٝ َااع َتطًبااات طااٛم ايعُااٌ اشبًٝذااٞ،   

ايعٌُ يف بعض املٗٔ ايفٓٝا١ ٚاسبشفٝا١. ناٌ رياو أد٣ إىل باشٚص ظااٖش٠ ايبطايا١ يف دٍٚ        

يف ناٌ   2011ؼ أعًا٢ َعاذٍ هلاا يف عااّ     اجملًع، ٚبٓظب ربتًف َٔ دٚي١ ألخش٣. فكذ بً

%، 2.4%، بُٝٓااا يف اإلَاااسات  11%، تًٝٗااا ايظااعٛد١ٜ بٓشااٛ   13َاأ ايبشااشٜٔ ُٚعُااإ سااٛايٞ    

 .8 %0.5%، ٚأد٢ْ َعذٍ يف قطش 2.2ٚايهٜٛت 

ايؼاا ٕ االقتـااادٟ،  بياازا تفااشض اسبكااا٥ل املشتبطاا١ بايظااهإ ذبااذٜات عًاا٢ ايكااا٥ُني      

يف ظاٌ تٛقاع استفااع َتٛطاط ايبطايا١ يف دٍٚ       فُٝا ؽباف تاٛفري فاشق عُاٌ يًُاٛاطٓني     

ٚبايتااايٞ كااشٚس٠ ايت نٝااذ عًاا٢ أُٖٝاا١ سفااع  . 2015% يف 10إىل  2013 % يف7.8 اجملًااع َاأ

يًتهٝاف َاع طاٛم ايعُاٌ، َٚلااعف١ ازبٗاٛد يًتهٝاف         ;ايتذسٜببنفا٠٤ ايعُاي١ احمل١ًٝ 

                                      
 .2008، 2007ـادٟ يعاَٞ غشف١ دباس٠ ٚؿٓاع١ ايهٜٛت، ايتكشٜش االقت  5
 .2010ايبٓو ايذٚيٞ، ٚسذ٠ تطٜٛش ْعِ املذفٛعات،   6
 .2011َهتب ايعٌُ ايذٚيٞ، ايتكشٜش ايظٟٓٛ يعاّ  7
 .2012 ،ؿٓذٚم ايٓكذ ايذٚيٞ، ايٓؼش٠ ايذٚس١ٜ، أبشٌٜ  8
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ٚايايت تؼاهٌ   َظا ي١ إػبااد فاشق عُاٌ يًُاٛاطٓني،       ١ًؿا اَع تاذاعٝات ايُٓاٛ ايظاهاْٞ، خ   

إٔ قااااٛاْني ايعُااااٌ ازبذٜااااذ٠ يف  ًاعًُاااا يف ايظااااعٛد١ٜ ُٚعُااااإ ٚايبشااااشٜٔ. ١ؿاااااذبااااذًٜا خ

يًرتاباط ايٛثٝال باني     ;ًاع اجملايبششٜٔ ٚايهٜٛت، قذ القت ؿذ٣ ٚاطع ع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ 

أطااٛام ايعُااٌ اشبًٝذااٞ. ٚقااذ سسباات املٓعُااات ايذٚيٝاا١ ٚبعااض اهل٦ٝااات احملًٝاا١ بتًااو      

سغااِ ٚدااٛد ذبفعااات  ،١ يًااتػريات ايعاملٝاا١ يف ظااشٚف ايعٛملا١ اشبطا٠ٛ اياايت دااا٤ت اطاتذاب  

َٚالسعاااات َااأ قباااٌ غاااشف ايتذااااس٠ ٚايـااآاع١ اشبًٝذٝااا١، تظاااتشل ايتٛقاااف عٓاااذٖا          

 يذساطتٗا بعٓا١ٜ.

تـشٝح بعض املفاِٖٝ ملؼه١ً تٛظٝف ايعُايا١ ايٛطٓٝا١ يف   كشٚس٠ ٚدبذس اإلػاس٠، إىل 

 بٌٝ املجاٍ:، َٓٗا ع٢ً طهلاايكطاع اشباق يٛكع سًٍٛ دزس١ٜ 

ٚإسااالٍ  ،إٕ تااٛطني ايٛظااا٥ف قااذ ٜفُٗٗااا اياابعض أْٗااا االطااتػٓا٤ عاأ ايعُاياا١ ايٛافااذ٠ 

ٖٓااى َأ ؽبتـاش املظا ي١     ٚ .ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ ضبًٗا، َُٗاا ناْات َؤٖالتٗاا ٚخرباتٗاا    

ٜاؤدٟ  فكاذ   ،بػض ايٓعاش عأ ايٓتاا٥ر، ٖٚازا غاري ؿاشٝح       ،باعتباسٖا ْظب ػبب تطبٝكٗا

 ايبعٝذ.ذ٣ القتـاد ايٛط  يف املاإىل ْتا٥ر طًب١ٝ ع٢ً 

إٕ ساااٌ َؼاااه١ً ايتٛظٝاااف يف ايكطااااع اشبااااق ذبتااااز يٛكاااع طٝاطاااات ٚاقعٝااا١ قابًااا١    

ذٜٚش ذباااٜٛالت املكاااُٝني يف االقتـااااد اياااٛط  َااأ خاااالٍ فاااتح     تااايًتٓفٝاااز، َااأ رياااو  

ًاال ٚظااا٥ف نااجري٠   شبصباااالت اطااتجُاس١ٜ. نُااا ميجااٌ داازب األَااٛاٍ املٗااادش٠ سافااذًا       

 االطااتجُاس،ذاازب ٖاازٙ األَااٛاٍ ياا٘ اثااش ناابري يف فااتح صباااالت       فًااع. اجململااٛاط  دٍٚ 

 ٚصٜاد٠ ْظب١ ايتٛظٝف.

ٕ سٌ َؼاه١ً ايعُايا١ ايٛافاذ٠ ٚادتازاب ايعُايا١ ايٛطٓٝا١ إىل ايكطااع اشبااق         إ ختاًَا

يف دٍٚ اجملًع، َشٖٕٛ بٛدٛد قطاع خااق قاادس عًا٢ تاٛفري فاشق ايعُاٌ املٓاتر. أٟ أْا٘         

اإلؿاااالح فطااارتاتٝذ١ٝ ايتُٓٝااا١ ٚإؿاااالح املظااااس االقتـاااادٟ،    َاااشتبط استباطاااًا ٚثٝكاااًا بإ  

االقتـااادٟ ٚاالدتُاااعٞ نااٌ َرتابااط يف إطاارتاتٝذ١ٝ ناًَاا١، ٚال ميهاأ ايتعاَااٌ َااع      

       ٕ يف منااٛ  أٖذافاا٘ ٚطٝاطااات٘ ٚإدشا٤اتاا٘ ب طااًٛب اْتكااا٥ٞ صبااضأ. ٚعًاا٢ ٖاازا األطاااغ، فااإ

تعضٜاض طٝاطاات االْفتااح    ايظهإ فشؿًا اقتـاد١ٜ يذٍٚ اجملًع، املطًٛب اطتجُاسٖا عارب  

 االقتـادٟ سبح ايعُاي١ ايٛافذ٠ ع٢ً اطتجُاس ْظب١ َٔ أَٛاهلا ضبًًٝا.
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مسامهت اقتصادياث دول جملس التعاون يف الناتج احمللي اإلمجايل  (4

 : العاملي
 

ذبع٢ اقتـادٜات دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ ب ١ُٖٝ ْظب١ٝ يف االقتـاد ايعاملٞ; 

طبٝع١ٝ، خاؿ١ قطاعٞ ايٓفط ٚايػاص، إىل داْب َشنضٖا املايٞ  ملا متتًه٘ َٔ َٛاسد

ايكٟٛ. ٚتتٛقف َظاُٖتٗا يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ ايعاملٞ َٔ عاّ آلخش ع٢ً عذد 

َٔ املتػريات. ٚع٢ً ايشغِ َٔ ايتشذٜات اييت ٚادٗت االقتـاد ايعاملٞ يف ايظٓٛات َا 

ًو ايذٍٚ َٔ سٝح ايٓاتر احملًٞ نإ بعذ األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ، إال إٔ تشتٝب ت

، 2011َتكذًَا. فكذ استًت املشتب١ ايجايج١ عؼش٠ بني أِٖ اقتـادٜات دٍٚ ايعامل يعاّ 

 تشًٜٕٝٛ دٚالس.  1.4بعذ إطباْٝا، بٓاتر إمجايٞ بًؼ عبٛ 

، إٔ دٍٚ صبًع ايتعإٚ ذبتٌ َٛقع َتكذّ 9ٜٚالسغ َٔ َتابع١ بٝاْات ٖزا املؤػش

ملٞ، ٖٚزا ٜعذ َؤػشًا إػبابًٝا ع٢ً ايتشظٔ ايٓظيب يٛكع تًو ايذٍٚ ع٢ً ايـعٝذ ايعا

 ع٢ً ؿعٝذ ايُٓٛ االقتـادٟ.
 

 اخلليجي: لدول جملس التعاون الناتج احمللي اإلمجايلتطىّر  (5 
 

يتذاعٝات األص١َ  ،2009ًع طًبًٝا خالٍ عاّ اجملت ثش ايٓؼاط االقتـادٟ يذٍٚ 

ًا يف اغبفاض َعذٍ ايُٓٛ اسبكٝكٞ يًٓاتر احملًٞ ايعامل١ٝ. ٚبذأ ريو دًٝ االقتـاد١ٜ

ظٌ إػبابًٝا َكاس١ْ  ذٍٚتًو ايإال إٔ َعذٍ ايُٓٛ يف  ،ٚسغِ ٖزا ايرتادع مجايٞ.اإل

صبُٛع١ ايذٍٚ املتكذ١َ مبعذٍ يف ٚ يزات ايفرت٠، بايُٓٛ ايظًيب يالقتـاد ايعاملٞ

فكذ سككت منًٛا بًؼ  %، أَا صبُٛع١ دٍٚ االقتـادٜات ايٓاػ١٦ ٚايٓا3.16،١َٝطًيب 

سذِ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ ٚٚفكًا يتكذٜشات ؿٓذٚم ايٓكذ ايذٚيٞ، فإٕ . 10 2.39%

ًَٝاس  1118ٚ، 2010ًَٝاس يف  1021ًع ربط٢ سادض ايرتًٜٕٝٛ دٚالس، ٚذبذٜذًا اجمليذٍٚ 

 .2011دٚالس يف 

                                      

 2012ايبٓو ايذٚيٞ، قاعذ٠ بٝاْات َؤػشات ايت١ُٝٓ ايعامل١ٝ، طبتُرب،  9
 .2012يٞ، تكشٜش آفام االقتـاد ايعاملٞ، أبشٌٜ، ؿٓذٚم ايٓكذ ايذ10ٚ
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ًَٝاس  342.2ٔ تطٛس ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يذٍٚ اجملًع ط١ًٝ ايعكذ املاكٞ، َيكذ ٚ

 864.1إىل  2009عاّ اغبفض يف ثِ ، 2008ًَٝاس دٚالس يف  1088.1إىل  2000دٚالس يف عاّ 

ٚتؼري ايتٛقعات إىل استفاع َعذٍ ايُٓٛ يًٓاتر  .2008% عٔ عاّ 20.6ًَٝاس دٚالس، ٚبٓظب١ 

 .11 2010% يًعاّ 4.4إىل  2009% يًعاّ 0.1احملًٞ اإلمجايٞ يذٍٚ اجملًع َٔ 
 

 : ت القطاعاث االقتصاديت يف الناتج احمللي اإلمجايلمسامه(6
 

 

، أ١ُٖٝ ْظب١ٝ َكاس١ْ 2010ػٗذ قطاع ايـٓاعات االطتدشاد١ٝ يف دٍٚ اجملًع عاّ 

ا  2004َع بك١ٝ ايكطاعات، إر استفعت سـت٘ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ خالٍ املذ٠ )

ف١ باألطعاس ازباس١ٜ بٓظب١ %، ٚريو ْتٝذ١ يُٓٛ قُٝت٘ امللا51.7% إىل 34.2( َٔ 2010

. ٚيف 2010%، بفلٌ استفاع أطعاس ايٓفط إىل َظتٜٛات َشتفع١ يف َٓتـف عاّ 38.5

املكابٌ تشادعت َظا١ُٖ ايكطاعات األخش٣، سغِ استفاع َعذالت منٖٛا خالٍ املذ٠ 

 املؼاس إيٝٗا.

جا١ْٝ، ٚت تٞ َظا١ُٖ اشبذَات اسبه١َٝٛ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يف املشتب١ اي

% يف 11.5ٚ  2004% يف 15.9، َكابٌ 2010% َٔ إمجايٞ ايٓاتر يذٍٚ اجملًع يف 9.5بٓظب١ 

%، ثِ قطاع ايتذاس٠ 8.7. ًٜٝٗا يف ايرتتٝب قطاع ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ، ٚبٓظب١ 2006

  (.1ٚاملطاعِ ٚايفٓادم، سظب َا ٖٛ َٛكح يف ازبذٍٚ )

(، 2010ا  2004ٞ اإلمجايٞ خالٍ املذ٠ )أَا ايكطاع ايٓفطٞ فُظاُٖت٘ يف ايٓاتر احملً

، إىل أد٢ْ 2011كذ ػٗذ منًٛا، نُا طبل بٝاْ٘، إال إٔ ٖزٙ املظا١ُٖ اغبفلت يف ف

% عاّ 49.4% َكاس١ْ با 27.1َظت٣ٛ هلا، ع٢ً َظت٣ٛ نٌ دٍٚ اجملًع، إر بًؼ عبٛ 

 ٚريو إىل اغبفاض أطعاس ايٓفط.  12;2010

 

 

 

                                      
 .2011ايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ يعاّ 11
 

 .2011. ٚايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ، طبتُرب/2011َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ; ًَف اشبًٝر اإلسـا٥ٞ   12
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 (1دذٍٚ سقِ )

تـاد١ٜ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ يًُذ٠ َظا١ُٖ ايكطاعات االق

 ( )ايك١ُٝ: ًَٝاس دٚالس(2010 – 2004)

. ٚايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ 2011املـذس: َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ; ًَف اشبًٝر اإلسـا٥ٞ * 

 .2011املٛسذ، طبتُرب/
 

غ إٔ ايظعٛد١ٜ استًت املشتب١ األٚىل ٚع٢ً َظت٣ٛ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ فشاد٣، ٜالس

% َٔ 39.2ألع٢ً ْظب١ َظا١ُٖ يًكطاع ايٓفطٞ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ، سٝح بًػت 

% َٔ ْادبٗا 33.2، تًٝٗا ُعُإ بٓظب١ 2009إمجايٞ ْادبٗا احملًٞ اإلمجايٞ يف عاّ 

ًٔ املشاتب %. أَا قطش، ٚاإلَاسات، ٚايبششٜٔ، فكذ ػػ28.3احملًٞ، ثِ ايهٜٛت بٓظب١ 

 .13% ع٢ً ايتٛاي18.1ٞ%، 20.8%، 22.8ايتاي١ٝ بٓظب َظا١ُٖ: 

 

                                      
 .2011. ٚايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ، طبتُرب/2010 َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ; ًَف اشبًٝر اإلسـا٥ٞ 13

 ١ايكطاعات االقتـادٜ
2004 2008 2010 

 % ايك١ُٝ % ايك١ُٝ % ايك١ُٝ

 1.7 18.8 2.1 15.1 3.7 12.8 ػاباتايٚـٝذ ايٚ ايضساع١

 51.7 562.7 47.9 343.5 34.2 119.6 ٚايٓفط ٚاحملادش املٓادِ

 8.7 94.9 9.7 69.4 10.5 36.8 ايتش١ًٜٝٛ اتايـٓاع

 4.5 49.4 4.7 33.5 5.9 20.6 ايبٓا٤ ٚايتؼٝٝذ

 1 10.8 1.1 8.2 1.5 5.3 ٚايػاص ٤ ٚاملا٤ايهٗشبا

 6 65.1 7 50 8.9 31 ٚايفٓادم املطاعِٚ ايتذاس٠

 4.4 48.3 4.4 31.4 5.5 19.1 ٚايتدضٜٔ ٚاالتـاالت ايٓكٌ

 5.2 57.1 4.8 34.4 3.9 13.7 ـاسفني ٚامل َٚايت املاٍ

 4.6 49.7 4.9 34.9 6.8 23.9 اإلطهإ

 9.5 102.8 11.5 82.6 15.9 55.6 ه١َٝٛاسب اشبذَات

 2.4 25.7 2 14.2 3 10.4 األخش٣ اشبذَات

 99.7 1085.3 100.00 717.2 99.8 348.8 ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ بظعش ايتهًف١

 ا 2.8 ا 0.1 - 0.2 0.9 ؿايف ايلشا٥ب غري املباػش٠

 100 1088.1 100 717.1 100 349.7 ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ



 

 

  

 مجلت األنذلس للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت 283

  في استراتيجيت التنميت االقتصاديت في استراتيجيت التنميت االقتصاديت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت مكمك                       بيلت سعيذ العمودين د.

 م1024 يونيو(  8المجلذ )  الثالثد العذ

 : التجارة اخلارجيت (7
 

ٍِ ذٍٚسبقطاع ايتذاس٠ اشباسد١ٝ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ  كّٜٛ يف خذ١َ  َٗ

ك١ُٝ ايـادسات فاالقتـاد ايٛط ، ٚيف دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ. 

يتٌُٜٛ خطط ايت١ُٝٓ، ٚإقا١َ ٚتطٜٛش ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ٚيف سؼذ  سافذًا ًَُٗاعذ ت

ٍِ تٍُّٟٛٓ ذٍٚسبايٛاسدات  تكّٛنُا  .االطتجُاسات ايالص١َ يبٓا٤ املؼاسٜع ايـٓاع١ٝ َٗ  َٔ

سٝح تٛفريٖا يًظًع ايٛطٝط١ ٚايشألاي١ٝ ايلشٚس١ٜ يكطاع ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ، 

 ٚع١ًُٝ ايتهٜٛٔ ايشألايٞ. 

ايتذاس٠ ايعامل١ٝ ايزٟ  َعذٍنٛد سأدت إىل ألص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاييت ٚبايشغِ َٔ ا

االْهُاؾ ايزٟ ػٗذت٘ ايتذاس٠ أَا ، 2008% يف 2.1إىل  2007% يف 6.4ػٗذ تباطؤًا َٔ 

استًت ، إال إٔ دٍٚ صبًع ايتعإٚ 14هإ غري َظبٛمف 2009% يف 12.2ايعامل١ٝ بٓظب١ 

َشتب١ َتكذ١َ  2011اس١ٜ ايعامل١ٝ، فكذ ػػًت عاّ َشاتب َتكذ١َ يف طًِ ايعالقات ايتذ

 ًَٝاس دٚالس 811.2ؿادساتٗا سٛايٞ ع٢ً طًِ ايذٍٚ املـذس٠ يًظًع، سٝح بًؼ امجايٞ 

. نُا استًت ، ٚاملاْٝا، ٚايٝابإاَشٜهاايـني، ٚ بعذ املشتب١ اشباَظ١ عاملًٝاضبكك١ 

 379.1ؼ ق١ُٝ ٚاسدتٗا عبٛ املشتب١ اشباَظ١ عؼش٠ عاملًٝا َٔ سٝح االطترياد، سٝح بً

ًَٝاس دٚالس. أَا َٔ سٝح ق١ُٝ ايتبادٍ ايتذاسٟ فكذ استًت دٍٚ اجملًع املشتب١ 

. ٚسككت، نزيو، املشتب١ 2011تشًٜٕٝٛ دٚالس يعاّ  1.2ايظابع١ عاملًٝا بإمجايٞ بًؼ 

 ًَٝاس 432.1األٚىل عاملًٝا َٔ سٝح ايفا٥ض يف املٝضإ ايتذاسٟ ايزٟ بًؼ يزات ايعاّ 

 .15دٚالس

  ٔيكذ نإ يًظٝاطات االقتـاد١ٜ ٚايتذاس١ٜ اييت اربزٖا صبًع ايتعإٚ بذ٤ا َ

فايظٛم اشبًٝذ١ٝ  ،2003عاّ ، ثِ االذباد ازبُشنٞ يف 1983َٓطك١ ايتذاس٠ اسبش٠ يف 

سٝح ، آثاسًا نبري٠ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتذاس٠ ايب١ٝٓٝ يذٍٚ اجملًع، 2008املؼرتن١ يف 

 عؼش َشات. ١ سٛايٞ تلاعف سذِ ايتذاس٠ ايبٝٓٝ

                                      
 .2009َٓع١ُ ايتذاس٠ ايعامل١ٝ ٚايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ يعاّ   14
 .2013قاعذ٠ املعًَٛات اإلسـا١ٝ٥. األَا١ْ ايعا١َ، صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ،   15
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استفع  ٚيف ايظٓٛات ايظت األخري٠ تلاعف سذِ ايتذاس٠ ايب١ٝٓٝ يذٍٚ اجملًع سٝح 

 .  2011ًَٝاس دٚالس عاّ  85.1إىل  2005ًَٝاس دٚالس عاّ  32.2

طذًت ق١ُٝ فكذ ًع، اجملٚفُٝا ٜتعًل بتطٛس ادباٖات ايتذاس٠ اشباسد١ٝ يذٍٚ 

 أَاايؼشنا٤ ايتذاسٜني بذسدات َتفاٚت١.  ايٛاسدات اغبفاكًا إىل نٌٚايـادسات 

% يًٛاسدات ايب١ٝٓٝ، 6% يًـادسات ٚ 7.3ًِ ٜتذاٚص َعذهلا فيتذاس٠ ايب١ٝٓٝ اشبًٝذ١ٝ ا

ٚإٕ بذت قُٝتٗا تضداد َٔ عاّ آلخش، ٖٚزا ٜؤنذ أ١ُٖٝ تٜٓٛع اهلٝانٌ االقتـاد١ٜ 

 تذاسٟ ايبٝ .ٚسٌ ناف١ ايكلاٜا اييت ذبذ َٔ صٜاد٠ سذِ ايتبادٍ اي ،يذٍٚ اجملًع

ٚيتشكٝل َضٜذًا َٔ االطتكشاس االقتـادٟ يذٍٚ اجملًع، فإٕ ٖزٙ ايذٍٚ حباد١ َاط١ 

املٛسذ٠ يًضساع١ املظتذا١َ، ع٢ً ٚد٘ اشبـٛق،  االطرتاتٝذ١ٝعش يف يف إعاد٠ ايٓ

يتعضٜض أَٓٗا ايػزا٥ٞ باتت كشٚس١ٜ، أنجش َٔ أٟ ٚقت َل٢، خاؿ١ َع ايُٓٛ ايظهاْٞ 

ات يف أطعاس ايٓفط، ٚضبذٚد١ٜ املٛاسد املا١ٝ٥ َٚظاس١ األساكٞ امللطشد، ٚايتكًب

 ايـاسب١ يًضساع١ إكاف١ إىل ايتذاعٝات ايظًب١ٝ يالص١َ االقتـاد١ٜ ايعامل١ٝ.

أدت إىل اعتُاد إطرتاتٝذ١ٝ خًٝذ١ٝ َٛسذ٠ َٔ ايذٍٚ ايظت  ،نٌ تًو األطباب

شاعٞ كشٚس٠ تؼذٝع ايزٟ ٜ ،يتشكٝل ايتهاٌَ ايضساعٞ األٚيٞ ٚايـٓاعات ايػزا١ٝ٥

َٔ خالٍ  ،ايكطاع اشباق اشبًٝذٞ ع٢ً ايذخٍٛ يف صباٍ االطتجُاس ايضساعٞ املؼرتى

 .ٚاملضاٜا ايٓظب١ٝ ع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ اجملًع ،ذبشٜش عٓاؿش اإلْتاز ايضساعٞ ٚايػزا٥ٞ

ٚٚكع إطرتاتٝذ١ٝ مماث١ً َع ايذٍٚ  ،خاؿ١ بعذ قٝاّ ايظٛم اشبًٝذ١ٝ املؼرتن١

ٚاالتفام َعٗا ع٢ً  ،طٛسٜا ٚايُٝٔٚ ُـش ٚايظٛدإَٓٗا نضساع١ٝ اي ١ؿاخ ،ايعشب١ٝ

تهٕٛ ًَهٝتٗا ٚإداستٗا ٚتظٜٛل ضباؿًٝٗا يف  ،يالطتجُاس ايضساعٞ ٞربـٝف أساك

ٚايعٌُ ع٢ً ت َني اشباَات ايضساع١ٝ  .هلزا ايػشض ٠ٓؼ امل ،أٜذٟ ايؼشنات اشبًٝذ١ٝ

مبا ٜظِٗ يف طذ ايفذ٠ٛ  ،َٔ ايذٍٚ ايعشب١ٝخاؿ١  ،ايالص١َ يًـٓاعات ايػزا١ٝ٥

ايػزا١ٝ٥ اييت تعاْٞ َٓٗا دٍٚ اجملًع. إكاف١ إىل ايعٌُ ع٢ً سفع َظت٣ٛ ٚعٞ 

مبا ٜتال٤ّ َع ٚكع  ،بتػٝري أمناط االطتٗالى ايػزا٥ٞ ،املظتًٗو يف دٍٚ اشبًٝر

ٚإْؼا٤ تهتالت ع٢ً املظت٣ٛ ايٛط  ٚيف إطاس صبًع ايتعإٚ يًتفاٚض َع  .ايظٛم

 ظٝني يًُٛاد ايػزا١ٝ٥ األطاط١ٝ.املٓتذني ايش٥ٝ
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 497متتًو دٍٚ صبًع ايتعإٚ انرب استٝاطٞ َٔ ايٓفط يف ايعامل، ٜكذس بٓشٛ 

. نُا ميتًو َا ْظبت٘ % َٔ امجايٞ االستٝاطٞ ايعامل33ًَٞٝاس بشٌَٝ، أٟ َا ٜعادٍ 

 بعذ سٚطٝا باستٝاطٞ قذسٙ  ١ْٝ عاملًٝاباملشتب١ ايجا % َٔ استٝاطٞ ايػاص ايعاملٞ. ٚت ت21ٞ

ًَٕٝٛ بشٌَٝ َٔ ايٓفط ًَٜٛٝا ٚ  16.2ًَٝاس َرت َهعب، مما َهٓٗا َٔ إْتاز  41.8

 .2011تشًٜٕٝٛ َرت َهعب َٔ ايػاص ايطبٝعٞ املظاٍ خالٍ ايعاّ  303.5

ميجٌ ايٓفط اشباّ عـب اقتـادٜات دٍٚ صبًع ايتعإٚ، سٝح أْ٘ املـذس األٍٚ ٚ

 . ٜٚكذس إمجايٞ إْتاز ايٓفط اشباّ يف دٍٚ، دٕٚ اطتجٓا٤مجٝع دٍٚ اجملًعيًذخٌ يف 

، أٟ 1985ًَٕٝٛ بشٌَٝ  6.2َكابٌ  16 2011ًَٕٝٛ بشٌَٝ ًَٜٛٝا عاّ  16.4اجملًع سٛايٞ 

. ٚسغِ ايتٛطع ايهبري يف % خالٍ تًو ايفرت165٠إ إْتاز ايٓفط سكل َعذٍ منٛ قذسٙ 

َاصايت متجٌ اجملًع، إال إٔ َظا١ُٖ ايٓفط ٚايػاص  األْؼط١ االقتـاد١ٜ األخش٣ يف دٍٚ

 % َٔ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ.50

بايٓؼب١  2011ٚع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ اجملًع فشاد٣، ْالسغ اصدٜاد َظت٣ٛ االْتاز يف عاّ 

أيف بشٌَٝ ًَٜٛٝا  807يهٌ دٍٚ اجملًع  باطتجٓا٤ قطش اييت اغبفض فٝٗا االْتاز َٔ 

 . 2011ٌٝ ًَٜٛٝا عاّ أيف بشَ 733إىل  2010عاّ 

. إر ظٌ 2011ٚتؼري ايبٝاْات إٔ استٝاطٞ ايٓفط يف دٍٚ اجملًع مل ٜتػري يف عاّ 

% َٔ استٝاطٝات األٚابو، 74ًَٝاس بشٌَٝ. ٚميّجٌ ٖزا بٓشٛ  494.62َكّذسًا حبٛايٞ 

ًَٝاس بشٌَٝ. إر ايظعٛد١ٜ متتًو  1178.84% َٔ االستٝاطٞ ايعاملٞ، ايبايؼ 42ٚسٛايٞ 

(، بًػت 2011ا  2006ْظب١ َٔ إمجايٞ استٝاطٞ ايٓفط يف دٍٚ اجملًع يًُذ٠ )أنرب 

 %. 5.5%، ٚقطش 19.7%، َٚٔ ثِ اإلَاسات بٓظب١ 20.5%، تًٝٗا ايهٜٛت بٓظب١ 53.4

 

 

 

                                      
 .2013اشبًٝذٞ،  قاعذ٠ املعًَٛات اإلسـا١ٝ٥. األَا١ْ ايعا١َ، صبًع ايتعإٚ  16
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 ( إنتاج واحتياطياث الغاز الطبيعي:9
 

ّٛم يذٍٚ اجملًع َٔ  ًَٝاس َرت َهعب يف  219.3استفعت نُٝات ايػاص ايطبٝعٞ املظ

ًَٝاس  303.5، ٚأخريًا إىل 2008ًَٝاس يف  259، ثِ إىل 2007ًَٝاس يف  235.9، إىل 2006عاّ 

% َٔ 10% َٔ إمجايٞ إْتاز األٚابو، ٚعبٛ 65. ٚتؼهٌ ٖزٙ ايه١ُٝ سٛاي2011ٞعاّ 

 .2011اإلْتاز ايعاملٞ يًػاص ايطبٝعٞ يعاّ 

ّٛس إْتاز ايػاص ايطبٝعٞ ع٢ً َظت٣ٛ دٍٚ اجمل ا  2006ًع خالٍ املذ٠ )ٚفُٝا ٜتعًل بتط

(، ْالسغ إٔ ٖٓاى صٜاد٠ قذ طشأت ع٢ً نُٝات اإلْتاز يف نٌ دٍٚ اجملًع، 2011

 2007ًَٝاس َرت َهعب/ ط١ٓ يف  50.3بإطتجٓا٤ اإلَاسات، ٚاييت اغبفض فٝٗا اإلْتاز َٔ 

. أَا بايٓظب١ الستٝاطٞ ايػاص ايطبٝعٞ يف دٍٚ اجملًع، فكذ 2008ًَٝاس عاّ  50.2إىل 

(. ٚٚفكًا ألسذخ ايبٝاْات االسـا١ٝ٥، فكذ بًؼ 2011ا  2006استفاعًا خالٍ ايفرت٠ )ػٗذ 

. ٖزا 17 2011تشًٜٕٝٛ َرت َهعب عاّ  41.3إمجايٞ استٝاطٝات ايػاص يف دٍٚ اجملًع 

% َٔ إمجايٞ استٝاطٞ ايػاص ايطبٝعٞ يذٍٚ 80ٚيكذ طاُٖت دٍٚ اجملًع حبـ١ 

 ٞ.% َٔ االستٝاطٞ ايعامل21األٚابو، ٚ عبٛ
 

 س :تطىّر الصناعاث التحىيليت يف دول اجملل( 11
  

 

اييت  عذٜذ َٔ املٝضات ايتٓافظ١ًٕٝ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ تتُتع مبظتكبٌ ٚاعذ، يإ

االطتجُاس  ع٢ً َظت٣ٛ ايـٓاعات ايبرتٚنُٝا١ٜٚ، سٝح استفع سذِ خاؿ١متتًهٗا، 

عذد املـاْع  ا تلاعف، نُدٚالسًَٝاس  150إىل  عكذٜٔ املاكٝنيخالٍ اي ٝٗاايـٓاعٞ ف

ْعهع بؼهٌ إػبابٞ ع٢ً أمما ، 2008عاّ  12316إىل  1990يف  4386َٔ  ٗاايعا١ًَ فٝ

 خالٍ ًَٝاس دٚالس 83إىل  ًَٝاس دٚالس 7غري ايٓفط١ٝ َٔ عبٛ  منٛ ايـادسات ايـٓاع١ٝ

املـاْع ب نجش َٔ ثالخ َشات، تًو نُا تلاعف سذِ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف  ،تًو املذ٠

 .18أيف عاٌَ 900أنجش َٔ  يٝـٌ إىل

َـٓعًا يف 12316إىل  2005َـٓعًا يف  9861َٚٔ املالسغ إٔ عذد املـاْع قذ صاد َٔ 

ًَٝاس دٚالس إىل  105.399، بُٝٓا سذِ االطتجُاسات خالٍ رات املذ٠ استفع َٔ 2008

                                      
 رات املشدع ايظابل.  17
 .2011، أنتٛبش، 13َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ )دٜٛو(، تكشٜش يف  18
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 786.773ًَٝاس دٚالس، ٚنزيو اسباٍ بايٓظب١ يألٜذٟ ايعا١ًَ فكذ أستفع َٔ  150.080

 .19عاٌَ  117.971 إىل

نإ عاًَا ممٝضًا يف تعضٜض ايكطاعات  2008نٌ تًو املؤػشات تؤنذ إٔ عاّ 

. َٚع ريو تعٌ َعاٜري ايتكذّ يف تٓفٝز اإلطرتاتٝذ١ٝ 2009ايـٓاع١ٝ، إرا قٛسٕ بعاّ 

ايـٓاع١ٝ املٛسذ٠ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ تعاْٞ َٔ خًاًل ٚاكشًا يف ذبكٝل 

زا ٜتطًب َشادع١ َٛكٛع١ٝ يتًو اإلطرتاتٝذ١ٝ ع٢ً ٚد٘ األٖذاف املشد٠ٛ، ٖٚ

 اشبـٛق، ٚتكِٝٝ األٖذاف ٚايبشح عٔ َعاٜري يكٝاغ األدا٤ يالطرتاتٝذ١ٝ املٛسذ٠.
 

 التركيب اهليكلي للصناعاث التحىيليت اخلليجيت:( 11
 

ع٢ً مثاْٞ قطاعات، ، تٛصعت 2010( إٔ ايـٓاعات اشبًٝذ١ٝ يف 2ٜٛكح ازبذٍٚ )

% َٔ عذد املـاْع 20.6اعات ايهُٝا١ٜٚ ٚايبالطتٝه١ٝ اييت اطت ثشت بٓظب١ أُٖٗا ايـٓ

% َٔ عذد ايعاًَني. أَا ايـٓاعات املعذ١ْٝ 7.20% َٔ سذِ االطتجُاسات 54.9ٚٚ

% َٔ عذد 24.9% َٔ عذد املـاْع 27ٚاملـٓع١ ٚاآلالت ٚاملعذات، فكذ سعٝت بٓظب١ 

ٜؤنذ إٔ تهايٝف إْؼا٤ ايـٓاعات % فكط َٔ سذِ االطتجُاسات، ٖٚزا 9ايعاًَني ٚ

 املعذ١ْٝ أقٌ بهجري َٔ تهايٝف ايـٓاعات ايهُٝا١ٜٚ ايبالطتٝه١ٝ.

% َٔ صبٌُ ايـٓاعات اشبًٝذ١ٝ 16.1ٖزا ٚيكذ اطتشٛرت املٓتذات ايتعذ١ٜٝٓ ع٢ً 

% َٔ مج١ً 12.5% َٔ إمجايٞ ايعاًَني، 15.5َٚٔ سٝح عذد املـاْع، ٚع٢ً 

غز١ٜ ٚاملؼشٚبات فكذ دا٤ت يف املشتب١ ايشابع١ بٓظب١ االطتجُاسات. أَا ؿٓاعات األ

 % سبذِ االطتجُاسات.7.6% يعذد ايعاًَني، 14.4ٚ% َٔ سٝح عذد املـاْع 12.6ٚ
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 (2دذٍٚ سقِ )

 2010ايرتنٝب اهلٝهًٞ يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ عاّ 

 ايٓؼاط

 عاًَنيعذد اي $االطتجُاس ا ًَٕٝٛ  عذد املـاْع

عذد 

 املـاْع
سذِ  %

 االطتجُاسات
عذد  %

 ايعاًَني
% 

 14.2 534.137 7.5 310.11 12.2 548.1 األغز١ٜ ٚاملؼشٚبات ٚايتبؼ
 10.4 792.100 1.4 161.2 6.0 735 ايٓظٝر ٚاملًبٛطات ٚازبًٛد
 5.2 514.50 0.8 219.1 7.8 955 اشبؼب َٚٓتذات٘ ٚاألثاخ
 5.4 961.51 2.3 391.3 6.5 796 يٓؼشايٛسم َٚٓتذات٘ ٚايطباع١ ٚا

 20.3 071.197 54.6 969.81 20.6 532.2 املٓتذات ايهُٝا١ٜٚ ٚايبالطتٝه١ٝ
َٓتذات َٔ خاَات غري َعذ١ْٝ 

 عذا ايبرتٍٚ
987.1 16.1 730.18 12.5 113.148 15.3 

 3.2 815.30 11.4 084.17 1.2 150 ايـٓاعات املعذ١ْٝ األطاط١ٝ
املـٓع١ ٚاآلالت  ايـٓاعات املعذ١ْٝ

 ٚاملعذات
326.3 27.0 519.13 9.0 246.237 24.4 

 1.8 17.071 0.5 697 2.3 287 ؿٓاعات ذب١ًٜٝٛ أخش٣
 100 117.971 100 080.150 100 316.12 اجملُٛع ايعاّ

 .2011املـذس: َٓع١ُ االطتؼاسات ايـٓاع١ٝ، *
 

بٓـٝب  املشتب١ األٚىل َٚٔ سٝح تٛصٜع املـاْع ع٢ً دٍٚ اجملًع دا٤ت اإلَاسات يف

% َٔ اإلمجايٞ، ٚاستًت ايظعٛد١ٜ املشتب١ ايجا١ْٝ، بٓـٝب 36.6َـٓع، ٚبٓظب١  4510

% 8.4%. ٚتٛصعت بك١ٝ املـاْع ع٢ً دٍٚ اجملًع األخش٣، بٓظب١ 36َـٓع، ٚبٓظب١  4437

 % يكطش. 4.9% يًبششٜٔ، ٚ 7% يًهٜٛت، ٚ 7.1يُعُإ، ٚ 

ات ع٢ً املـاْع يف تًو ايذٍٚ فتتـذس ايظعٛد١ٜ أَا َٔ سٝح تٛصٜع سذِ االطتجُاس

ًَٝاس دٚالس، يف  92% َٔ إمجايٞ االطتجُاسات ايـٓاع١ٝ ٚمبا قُٝت٘ 61.3ايكا١ُ٥ بٓظب١ 

%، تًٝٗا قطش يف املشنض ايجايح 10.5سني تظتشٛر اإلَاسات ع٢ً املشنض ايجاْٞ ٚحبـ١ 

 %.5.8% ٚايبششٜٔ 6.8% ثِ ايهٜٛت بٓظب١ 6.9ٚحبـ١ 

 ٘ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ خالٍ ايعكذٜٔ املاكٝني، إال إٔتيتطٛس ايزٟ ػٗذسغِ اٚ

إمجايٞ ق١ُٝ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ ْظب١  ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ مل تتذاٚص قُٝتٗا َٔ
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ٖٓاى فشؿ١  ًَٝاس دٚالس، ٚال تضاٍ 88عبٛ  2008 بًػت قُٝتٗا يف ْٗا١ٜ عاّإر %، 59

ايـٓاعات  َٔ ٖزا ايٓٛع َٔ ١تشككف١ املامللا إىل ايك١ُٝ إرا ْعشْا، ال طُٝا ٖايُٓٛ

 يالقتـاد، ٚاييت تكذس ب نجش َٔ ايلعفني، َكاس١ْ بتـذٜش ايـٓاعات ايهُٝا١ٜٚ

 سٝح إٕ عا٥ذات ايك١ُٝ امللاف١ يالقتـاد ايبرتٚنُٝا١ٜٚ ع٢ً ١٦ٖٝ َٛاد خاّ أٚي١ٝ،

 .َشاسٌ ايتـٓٝع ست٢ ايٛؿٍٛ إىل املٓتر ايٓٗا٥ٞ تشتفع باستفاع عذد أٚ

ايتش١ًٜٝٛ إىل داْب َا  فٛا٥ذ اقتـاد١ٜ يُٓٛ ايـٓاعات ٖٓاىٜش بايزنش إٔ ازبذ

يًطاق١ اإلْتاد١ٝ  االطتػالٍ األَجٌ َٓٗاعا٥ذات إكاف١ٝ يالقتـاد،  ذبكك٘ َٔ

ٚاملتٛطط١ يف ايٓاتر احملًٞ  املـاْع ايـػري٠ تفعٌٝ َظا١ُٖٚٚايتؼػ١ًٝٝ يًُـاْع، 

ع٢ً عذد نبري َٔ  غايبًا ذ يف إْتادٗااإلمجايٞ، يهٕٛ ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ تعتُ

 .١فٝٚظفشق  إػبادايزٟ ٜظاعذ ع٢ً  املـاْع َٚذخالت اإلْتاز، األَش

يف ايكطاع ايـٓاعٞ يف دٍٚ  ٛافذ٠َتٛطط دسد١ االعتُاد ع٢ً ايٝذ ايعا١ًَ ايٜٚرتاٚح 

، ٜٚتٛصع ٖزا املعذٍ ع٢ً دٍٚ اجملًع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: %85 ا 80بني  صبًع ايتعإٚ

يف  %63% يف طًط١ٓ عُإ، 70ٚ% يف نٌ َٔ اإلَاسات ٚقطش ٚايهٜٛت، 95ٚ ا 90ني ب

 .20% يف ايبشش40ٜٔايظعٛد١ٜ، ٚ

يف ايكطاع ايـٓاعٞ اشبًٝذٞ  ٛافذ٠ٕ استفاع َعذٍ االعتُاد ع٢ً األٜذٟ ايعا١ًَ ايإ

إىل ايتعًِٝ ايف   ٜتطًب إعاد٠ ْعش يف َٓاٖر ايتعًِٝ، ٚتٛدٝ٘ َضٜذ َٔ االٖتُاّ

ٗ ، ٚتكذِٜ اسبٛافض إىل املـاْع اييت تظتٛعب ْظب١ َع١ٓٝ َٔ ايٝذ ايعا١ًَ ٚامل

ايٛط١ٝٓ، مبا فٝٗا سافض ايتذسٜب، ٚايعٌُ ع٢ً سبط ايتعًِٝ َٚٓاٖذ٘ مبتطًبات طٛم 

ْؼش ايتٛع١ٝ يف املذاسغ ٚاملعاٖذ إىل داْب ريو كشٚس٠  ايعٌُ ٚاستٝادات٘.

ايعٌُ اإلْتادٞ، ٚعا٥ذٙ االقتـادٟ ع٢ً  ٚازباَعات، ٚٚطا٥ٌ اإلعالّ ب ١ُٖٝ ٚفلا٥ٌ

ايفشد ٚاجملتُع، إكاف١ إىل ٚطا٥ٌ أخش٣ َجٌ تٝظري َٓح ايكشٚض ٚاملعْٛات يًؼباب 

ٚتؼذٝعِٗ ع٢ً ايعٌُ اإلْتادٞ كُٔ ْعاّ اسباكٓات  ،إلْؼا٤ َؼاسٜع ؿٓاع١ٝ

 .ف١ٝٓ هلِايـٓاع١ٝ، أٚ املٓاٚي١ ٚايؼشان١ ايـٓاع١ٝ، ٚتكذِٜ ايعٕٛ ٚاملظاعذ٠ املاد١ٜ ٚاي

                                      
 .2011َٓع١ُ االطتؼاسات ايـٓاع١ٝ،   20
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ِّٗ ٚيف ٖزا اإلطاس إسذاّ ايؼباب اشبًٝذٞ عٔ االْلُاّ إىل ايعٌُ ، ميهٔ تف

أدت إىل ٚاييت ًُضاٜا اييت ٜتُتع بٗا، ي ;ايـٓاعٞ، ٚتفلًِٝٗ ايكطاع اإلداسٟ اسبهَٛٞ

  .ٛافذ٠االعتُاد بٓظب١ نبري٠ ع٢ً ايٝذ ايعا١ًَ اي

ع ؿٓاع١ٝ كد١ُ ٜساتٓفٝز َؼًع ياجملاشبطط املظتكب١ًٝ يذٍٚ َٚٔ ٖزا املٓطًل، ف

تعتُذ يف ػهٌ نبري ع٢ً ايطاق١ ايهجٝف١، َجٌ ايتٛطعات ازباس١ٜ يف َـاْع األلذ٠ 

يف اإلَاسات ٚقطش ٚايظعٛد١ٜ،  ّاأليَْٛٛٝٛايهُٝا١ٜٚ يف قطش ٚايظعٛد١ٜ، َٚـاٖش 

، َٚـاْع األلذ٠ ايفٛطفات١ٝ يف ايظعٛد١ٜ، َٚـاْع ايبرتٚنُٝاٜٚات يف دٍٚ اجملًع

١ُ ايكطاع ايـٓاعٞ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ ش ايزٟ طٝؤدٟ إىل صٜاد٠ َظاٖاألَ

 ؼهٌ ًَُٛغ.ب

ٚأُٖٝتٗا يف دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ يف ايكطاع ايـٓاعٞ سذِ اإلظباصات ٚع٢ً ايشغِ َٔ 

االقتـاد١ٜ يف دٍٚ اجملًع، فال ٜضاٍ دٚس ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ دٕٚ املظت٣ٛ املطًٛب، ٚمل 

دٍٚ اجملًع. ٚناْت ْظب١ َظاُٖتٗا  اتٜريات دٖٛش١ٜ يف اقتـادتظتطع إٔ ذبذخ تػ

، أَا %10ا9 يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ خالٍ ايظٓٛات ايعؼش املاك١ٝ تت سدح بني

إىل  1996% عاّ 15.2دت َٔ اَظاُٖتٗا يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ غري ايٓفطٞ فض

ضاٍ ي٘ اهل١ُٓٝ ع٢ً االقتـاد ٜع٢ً إٔ قطاع ايٓفط ال ٖٚزا ديٌٝ  .2010% عاّ 18.3

َا خاؿ١ يف ظٌ تٛايٞ استفاع أطعاسٙ عاملًٝا خالٍ ايظٓٛات ايك١ًًٝ املاك١ٝ ، ٚاشبًٝذٞ

 بعذ األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ األخري٠.

إعطا٤ َضٜذ َٔ األ١ُٖٝ إىل ؿٓاعات تظِٗ يف اطتهُاٍ  يزا فايلشٚس٠ تكتلٞ

ًكات اإلْتاد١ٝ، ٚايتؼابو ايـٓاعٞ، سًكات اإلْتاز، ٚتؤدٟ إىل َضٜذ َٔ تشابط اسب

خاؿ١ يف صباٍ ايـٓاعات ايبرتٚنُٝا١ٜٚ ايٛطٝط١ ٚايٓٗا١ٝ٥، ٚاملعذ١ْٝ املـٓع١، 

ٚايـٓاعات اهلٓذط١ٝ ٚغريٖا، ٚإٔ تذعِ بؼت٢ ايٛطا٥ٌ، ٚت َٔ اسبًٍٛ ايع١ًُٝ يًتػًب 

 ع٢ً املعٛقات اييت ذبٍٛ دٕٚ قٝاَٗا ٚايتٛطع فٝٗا.

 د٘ عبٛ تٛطٝع َظا١ُٖ ايكطاع ايـٓاعٞ يف ايٓاتر احملًٞإٕ ايتٛ، بطبٝع١ اسباٍٚ

 اإلمجايٞ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ، ٚبايزات يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ، ٜتطًب ايتعاٌَ َع

ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ايزٟ ٜتطًب  عذد َٔ املعٛقات ٚايتشذٜات، َٓٗا كشٚس٠ ذبظني

 ش١ٜ ٚبش١ٜٚسبط دٍٚ اجملًع مبٓافز حب ،يتشظني ػبه١ ايٓكٌ ;اطتجُاسات نبري٠
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َٚٔ ايتشذٜات، اسباد١ يبٓا٤  .ايعامل اشباسدٞبسذٜذ١ٜ تشبط األطٛام ايعشب١ٝ ٚ

نٛادس بؼش١ٜ َؤ١ًٖ يًتعاٌَ َع َتطًبات املـاْع اشبًٝذ١ٝ، خاؿ١ إٔ ايعُاي١ 

 80 ٖٚٞ َٔال تضاٍ متجٌ ْظب١ عع٢ُ َٔ إمجايٞ عُاي١ املـاْع اشبًٝذ١ٝ  ايٛافذ٠

املٓؼآت ايـٓاع١ٝ ايـػري٠  ، كشٚس٠ االستكا٤ ب دا٤َٔ ايتشذٜات نزيوٚ  .%90إىل 

، ٚايزٟ ٜتطًب إقا١َ تًو ايذٍَٚـاْع  َٔ ٢اييت تؼهٌ ْظب١ ععُٚ ،ٚاملتٛطط١

ايٓعش عٔ ْٛع بػض  اييت تؼذع ع٢ً ْكٌ املعشف١ بني املـاْع اسباكٓات ايـٓاع١ٝ،

 تطٜٛش أدٚات يف ملشانض األحباخ ٚازباَعات دٚسًا. نزيو فاايـٓاع١ أٚ تـٓٝف املـٓع

  .اإلْتاز ٚأطايٝب

يتٜٓٛع َـادس  اطرتاتٝذًٝا ًع خٝاسًااجمل الؿ١ إٔ قطاع ايـٓاع١ ميجٌ يذٍٚٚاشب

ايتكًٌٝ َٔ االعتُاد ع٢ً ايٓفط نُـذس يًذخٌ، ال  ايذخٌ ايكَٛٞ، ٚاملظا١ُٖ يف

 ، ٚفشق ايُٓٛ ال تضاٍ َتاس١، خاؿ١ايـٓاع١ ال ٜضاٍ نبريًا طُٝا إٔ صباٍ ايتٛطع يف

قطاع ايـٓاع١ يف ايٓاتر احملًٞ اشبًٝذٞ اإلمجايٞ ال ٜضاٍ َتٛاكعًا يف  إٔ َظا١ُٖ

 . %10سذٚد 

 

 يات يف دول جملض التعاون اخلليجي :مكانة املشروعات الصغرية واملتوشطة يف اقتصاد

ذبتٌ قل١ٝ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ أ١ُٖٝ نرب٣ يذ٣ ؿٓاع ايكشاس يف دٍٚ  

ًٝذٞ; ملا ي٘ ٖزٙ املؼشٚعات َٔ دٚس ضبٛسٟ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ صبًع ايتعإٚ اشب

ٚاالدتُاع١ٝ يف ٖزٙ ايذٍٚ. ٚتتذظذ أ١ُٖٝ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، بذسد١ 

أطاط١ٝ، يف قذستٗا ع٢ً تٛيٝذ ايٛظا٥ف مبعذالت نبري٠ ٚتهًف١ سألاي١ٝ ق١ًًٝ، 

تعاْٞ َٓٗا بعض ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ. ٚبايتايٞ املظا١ُٖ يف َعازب١ َؼه١ً ايبطاي١ اييت 

ٚتتُتع املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ بشٚابط خًف١ٝ ٚأَا١َٝ ق١ٜٛ َع املؼشٚعات 

ايهبري٠ ٚتظاِٖ يف صٜاد٠ ايذخٌ ٚتٜٓٛع٘، ٚصٜاد٠ ايك١ُٝ امللاف١ احمل١ًٝ، نُا أْٗا متتاص 

است٘، ٚسشق املايو بهفا٠٤ اطتدذاّ سأغ املاٍ ْعشًا الستباط٘ املباػش ملًه١ٝ املؼشٚع بإد

 ع٢ً ظباح َؼشٚع٘ ٚإداست٘ بايطشٜك١ املج٢ً.

ٚبايشغِ َٔ إٔ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ذبع٢ باٖتُاّ ٚسعا١ٜ ايذٍٚ 

اشبًٝذ١ٝ إال إٔ َٓطًل االٖتُاّ ٚطبب٘ ؽبتًفإ يف ايذٍٚ املتكذ١َ عُٓٗا يف ايذٍٚ 
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ػري٠ ٚاملتٛطط١ َٔ د١ٗ أْٗا ; فايذٍٚ املتكذ١َ أدسنت أ١ُٖٝ املؼشٚعات ايـ١اشبًٝذٝ

تػزٟ املؼشٚعات ايهرب٣ باملٓتذات ايٛطٝط١، أَا يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ فهإ اٖتُاَٗا 

باملؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ َٓطًكًا َٔ إدشا٤ات اإلؿالح االقتـادٟ، ٚتكًٝف دٚس 

ذ٠ ايذٚي١ يف االطتجُاس، ٚكعف قذس٠ ٖزٙ ايذٍٚ ع٢ً إػباد فشق عٌُ يألعذاد املتضاٜ

َٔ ايؼباب ٚايفتٝات إىل طٛم ايعٌُ. ٚبتؼذٝع ٚدعِ َٔ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ فكذ قاَت 

 بإْؼا٤ ؿٓادٜل يذعِ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.

إىل إٔ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ متجٌ عبٛ  2008ٚتؼري بعض اإلسـا٥ٝات يعاّ 

ا  50أْٗا تٛفش َا بني % َٔ إمجايٞ ايؼشنات يف َععِ اقتـادٜات دٍٚ ايعامل، نُا 90

% َٔ ايٓاتر احملًٞ ايعاملٞ. 46% َٔ إمجايٞ فشق ايعٌُ، نُا أْٗا تظِٗ حبٛايٞ 60

ٚتظِٗ نزيو بٓظب١ نبري٠ يف ايٓاتر احملًٞ يًعذٜذ َٔ ايذٍٚ َٔ ايٓاس١ٝ 

% َٔ إمجايٞ ايٓاتر 65اإلْتاد١ٝ، ٜٚكذس متجٌٝ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ بٓشٛ 

% َٔ إمجايٞ ايٓاتر ايكَٛٞ يف ايٛالٜات 45ا، َكاس١ْ حبـ١ َكذساٖا ايكَٛٞ يف أٚسب

% َٔ صبُٛع ايٛظا٥ف ٖٞ يًُؼشٚعات 81املتشذ٠ األَشٜه١ٝ. أَا يف ايٝابإ فإٕ 

 ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.

ٚع٢ً ايشغِ َٔ احملاٚالت ازباد٠ يتطٜٛش ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ ٚتُٓٝتٗا فإٕ ايـٓاع١ 

كع١ يف ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ، إر إٔ َظا١ُٖ ْاتر ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ تظاِٖ بـٛس٠ َتٛا

(، يف سني تظاِٖ 2008% عاّ 81االطتدشاد١ٝ يف ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ ٜكذس بٓشٛ )

%( َٔ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ، األَش ايزٟ ٜؤنذ إٔ ايذٍٚ 19ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ بٓشٛ )

طٜٛشٖا، ٖٚٛ َا اشبًٝذ١ٝ ذبتاز إىل بزٍ دٗٛد نبري٠ يذعِ ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ ٚت

ميهٔ إٔ تظاِٖ ب٘ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، ٚخاؿ١ إٔ عذد املؤطظات ايـػري٠ 

أيف َؼشٚع(، متجٌ  341ٚاملتٛطط١ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ قّذس ب نجش َٔ )

%( َٔ اسبذِ ايهًٞ يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ اشبًٝذ١ٝ، ٜٚعٌُ بٗا أنجش َٔ  90ْظب١ )

%( َٔ ايك١ُٝ امللاف١ ايه١ًٝ يًـٓاعات  40ميجٌ إْتادٗا ْظب١ ) ًَٕٝٛ عاٌَ(، 1.2)

 (.2008ايتش١ًٜٝٛ اشبًٝذ١ٝ يف عاّ )

ٚهلزا، فإٕ ْكف َجٌ ٖزٙ ايـٓاعات ميجٌ عكب١ أَاّ ت١ُٝٓ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ، 

فًكطاع ايـٓاعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ َها١ْ َتُٝض٠ كُٔ أٚيٜٛات ايت١ُٝٓ 
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 دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، ٜٚتٛقع هلزٙ ايـٓاعات إٔ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف

تهٕٛ قاطش٠ يًُٓٛ االقتـادٟ يف ٖزٙ ايذٍٚ خالٍ ايعكٛد ايكاد١َ، ٚإٔ تظاِٖ يف تٛفري 

فشق ايعٌُ ايالص١َ يًضٜاد٠ ايظها١ْٝ املطشد٠، سٝح ٜتٓا٢َ دٚس ٖزا ايكطاع يف خًل 

ًَٕٝٛ( فشؿ١ عٌُ فٝٗا  100خ )ايٛظا٥ف ملكاب١ً استٝادات ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ باطتشذا

خالٍ ايظٓٛات ايعؼشٜٔ ايكاد١َ، َٚهافش١ ايبطاي١ يف بعض ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ اييت 

 %(.32%(، ٚتشتفع ايتكذٜشات يف بعض ٖزٙ ايذٍٚ إىل )24تكذس َعذالتٗا بٓشٛ )

إٕ األ١ُٖٝ ملجٌ ٖزٙ املؼشٚعات تهُٔ يف إٔ املؼشٚعات املتٓا١ٖٝ ايـػش ٚايـػري٠ 

١ تعذ ايُٓط ايػايب يًُؼشٚعات يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ; فع٢ً طبٌٝ املجاٍ يف ٚاملتٛطط

% َٔ املؤطظات اشباؿ١ ايعا١ًَ، ٜٚلِ 90دٚي١ ايهٜٛت ٜؼهٌ ٖزا ايكطاع َا ٜكاسب َٔ 

%. ٚيف دٚي١ 1% َٔ ق٠ٛ ايعٌُ، ٚعُاي١ ٚط١ٝٓ تكٌ عٔ 45عُاي١ ٚافذ٠ تكذس بٓشٛ 

% َٔ 94.3ت ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ عبٛ اإلَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠ تؼهٌ املؼشٚعا

% 75% َٔ ايك٠ٛ ايعا١ًَ، ٚتظاِٖ حبٛايٞ 62املؼشٚعات االقتـاد١ٜ فٝٗا، ٚتٛظف عبٛ 

َٔ ايٓاتر احملًٞ يذٚي١ اإلَاسات. َٚٔ د١ٗ أخش٣، فإٕ األ١ُٖٝ نزيو تهُٔ يف إٔ 

١ُٝ ايكطاع ايـٓاعٞ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ ٜؤدٟ دٚسًا ًَُٗا يف خطط ايتٓ

االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، ٜٚظاِٖ بؼهٌ فعاٍ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ ٚيف 

ْالسغ إٔ ايكطاع  2007ايـادسات. ٚاطتٓادًا إىل ايتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املّٛسذ يعاّ 

قذ سكل ق١ُٝ َلاف١ يًذٍٚ  2006ايـٓاعٞ بؼكٝ٘ االطتدشادٞ ٚايتشًٜٛٞ يف عاّ 

%( َٔ إمجايٞ ايٓاتر 49( تكشٜبًا، ٖٚٛ ميجٌ سٛايٞ )$ًَٝاس  666اشبًٝذ١ٝ قذسٖا )

 ( أيف فشؿ١ ع19ٌُاحملًٞ اشبًٝذٞ، نُا ٜٛفش ايكطاع ايـٓاعٞ اشبًٝذٞ )
 

( أمهيت املشروعاث الصغرية واملتىسطت يف دول جملس التعاون 1

 اخلليجي:

١ دبذس اإلػاس٠ إىل إٔ َعاٜري تعشٜف املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ربتًف َٔ دٚي 

ألخش٣، فٗٓاى ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ تعتُذ َعاٜري طبتًف١ َٔ سٝح ايعُاي١ أٚ املبٝعات أٚ 

االطتجُاسات، ٚبايتايٞ ٖٓاى َـادس طبتًف١ يإلسـا٥ٝات عٔ املؼشٚعات ايـػري 

ٚريو تبعًا يتهٌ املعاٜري املظتدذ١َ. ٚست٢ ايتعشٜف املظتدذّ يًُؼشٚعات ايـػري٠ 

ذٍٚ ايعشب١ٝ، فع٢ً طبٌٝ املجاٍ ٖٓاى دٍٚ تعّشف ملعٝاس َعني يٝع َٛسذًا يف اي
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عاَاًل َجٌ َـش، بُٝٓا دٍٚ  50املؼشٚعات ايـػري٠ ب ْٗا تًو اييت ٜعٌُ بٗا أقٌ َٔ 

عُاٍ َجٌ األسدٕ ٚايعشام، 10أخش٣ تعشفٗا ب ْٗا تًو املؼشٚعات اييت ٜعٌُ بٗا أقٌ َٔ 

 عُاٍ. 4َٔ  يف سني تعشفٗا ايُٝٔ ب ْٗا املؼشٚعات اييت ٜعٌُ بٗا أقٌ

أَا بايٓظب١ يذٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، فإْٗا تظتدذّ َعٝاس سأغ املاٍ املظتجُش 

يًتُٝٝض بني ايـٓاعات، سٝح تعشف ايـٓاعات ايـػري٠ ب ْٗا تًو املٓؼآت اييت ٜبًؼ 

َتٛطط سأغ َاهلا املظتجُش أقٌ َٔ ًَٕٝٛ دٚالس أَشٜهٞ، أَا ايـٓاعات املتٛطط١ 

َالٜني دٚالس، بُٝٓا تعذ  6ًَٕٝٛ دٚالس ٚأقٌ َٔ  2 ٜظتجُش فٝٗا فتُجٌ املٓؼآت اييت

َالٜني دٚالس ف نجش. ٚبايتايٞ َٔ  6ايـٓاعات نبري٠ إرا بًؼ سأغ املاٍ املظتجُش فٝٗا 

ايظٗٛي١ مبهإ إٔ ٜتِ سـش تًو املؼشٚعات ٚذبًٌٝ َؤػشاتٗا االقتـاد١ٜ ع٢ً 

 َظت٣ٛ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ.

عات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ تهتظب أُٖٝتٗا يف دٍٚ صبًع ٚبؼهٌ عاّ، فإٕ املؼشٚ

ايتعإٚ اشبًٝذٞ َٔ صبُٛع١ اعتباسات تتعًل خبـا٥ف ٖٝانًٗا االقتـاد١ٜ 

ٚاالدتُاع١ٝ، ْٚظب تٛافش عٛاٌَ اإلْتاز، ٚايتٛصٜع املهاْٞ يًظهإ ٚايٓؼاط. ٚميهٔ 

ٚاملتٛطط١ ملؼشٚعات ايـػري٠ إػباص أِٖ ايعٛاٖش اإلػباب١ٝ اييت تكرتٕ بكطاع ا

 ًٜٞ:فُٝا

  ،ٌُتظتدذّ ٖزٙ املؼشٚعات فًْٓٛا إْتاد١ٝ بظٝط١ ْظبًٝا تتُٝض باستفاع نجاف١ ايع

مما ٜظاعذ بعض ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ يف اطتكطاب ايؼباب ٚايفتٝات ايزٜٔ ٜعإْٛ َٔ 

 َؼه١ً ايبطاي١.

  تتُٝض ٖزٙ املؼشٚعات باالْتؼاس ازبػشايف; مما ٜظاعذ ع٢ً ذبكٝل ت١ُٝٓ َها١ْٝ

تٛاص١ْ يًذٍٚ اشبًٝذ١ٝ، ٚخذ١َ األطٛام احملذد٠ اييت ال تػشٟ املؼشٚعات ايهبري٠ َ

 بايتٛطٔ بايكشب َٓٗا أٚ ايتعاٌَ َعٗا.

  تٛفش ٖزٙ املؼشٚعات طًعًا ٚخذَات يف٦ات اجملتُع رات ايذخٌ احملذٚد، ٚاييت تظع٢

 يًشـٍٛ عًٝٗا ب طعاس َٓاطب١ تتفل َع قذساتٗا ايؼشا١ٝ٥.

 ٚعات فشؿًا عذٜذ٠ يًعٌُ يبعض ايف٦ات، ٚخاؿ١ تًو غري املؤ١ًٖ تٛفش ٖزٙ املؼش

 يإلْعُاّ إىل املؼشٚعات ايهبري٠ ٚايكطاع املٓعِ.
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  تكّٛ ٖزٙ املؼشٚعات بتًب١ٝ استٝادات األطٛام َٔ ايظًع ٚاشبذَات املتدــ١

اييت تشتبط ب رٚام ٚتفلٝالت املظتًٗهني بذسد١ أنرب َٔ املؼشٚعات ايهبري٠، ْعشًا 

ـاٍ ايؼدـٞ املباػش بني أؿشابٗا ٚبني ايعُال٤، نُا تظِٗ أٜلًا يف تٓؼٝط يالت

 ايـادسات ايهجٝف١ ايعٌُ.

  تعذ ٖزٙ املؼشٚعات أنجش نفا٠٤ يف تعب١٦ ٚتٛظٝف املذخشات احمل١ًٝ ٚت١ُٝٓ

املٗاسات ايبؼش١ٜ، ٚبزيو ميهٔ اعتباسٖا َـذسًا ًَُٗا يًتهٜٛٔ ايشألايٞ ٚاملٗاسات 

 ًا يٓؼاطات ٚؿٓاعات دذٜذ٠.ايتٓع١ُٝٝ ٚطبترب

  تًعب ٖزٙ املؼشٚعات دٚسًا ًَُٗا يف دعِ املؼشٚعات ايهبري٠ َٔ خالٍ تٛصٜع َٓتذاتٗا

ٚإَذادٖا مبظتًضَات اإلْتاز، َٚٔ خالٍ تـٓٝع بعض َهْٛاتٗا ٚإدشا٤ ايعًُٝات 

اإلْتاد١ٝ اييت ٜهٕٛ َٔ غري اجملذٟ اقتـادًٜا تٓفٝزٖا بٛاطط١ املؼشٚع ايهبري. 

يو تظِٗ املؼشٚعات ايـػري٠ يف تذعِٝ عالقات ايتؼابو ايكطاعٞ يف ٚبز

 االقتـاد ايٛط .

  تظِٗ ٖزٙ املؼشٚعات يف تٜٓٛع اهلٝهٌ االقتـادٟ َٔ خالٍ ْؼاطاتٗا املتعذد٠

ٚاملتبا١ٜٓ، نُا تظاعذ يف تػٝري اهلٝهٌ ايظٛقٞ َٔ خالٍ ربفٝف سذ٠ ايرتنض 

تاد١ٝ ٚاشبذ١َٝ، فلاًل عٔ ت١ُٝٓ املذٕ ٚصٜاد٠ دسد١ املٓافظ١ بني ايٛسذات اإلْ

 ايجا١ْٜٛ مما ٜظاعذ ع٢ً ايتدفٝف َٔ سذ٠ ايرتنض ايعُشاْٞ.
 

ٚبـف١ خاؿ١ تٓبع كشٚس٠ االٖتُاّ بذعِ َٚظاْذ٠ ٚسفع نفا٠٤ املؼشٚعات ايـػري٠ 

 ٚاملتٛطط١ يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ َٔ عذ٠ سكا٥ل تتُجٌ فُٝا ًٜٞ:

 إىل االقتـاد ايكَٛٞ، سٝح قذست ٖزٙ  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات تؼاسى يف اإلكاف١

% يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، نُا متجٌ ٖزٙ املؼشٚعات ْظب١ 25املظا١ُٖ بٓشٛ 

%( َٔ ايٓاتر احملًٞ 28%( َٔ إمجايٞ عذد املؼشٚعات، ٚتظاِٖ بٓظب١ )92)

اإلمجايٞ، ٚايزٟ ٜعترب َٓدفلًا َكاس١ْ بذٍٚ عشب١ٝ أخش٣. ٚمتجٌ ٖزٙ املؼشٚعات 

% َٔ إمجايٞ عذد املؼشٚعات ايـٓاع١ٝ يف دٚي١ اإلَاسات ايعشب١ٝ املتشذ٠ 86.1ْظب١ 

% َٔ إمجايٞ املؼشٚعات ايـٓاع١ٝ يف ممًه١ 76ٚفكًا ملعٝاس سأغ املاٍ، ٜٚكاسب َٔ 

 ايبششٜٔ.
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  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات تٛفش فشق عٌُ يكاعذ٠ عشٜل١ َٔ ق٠ٛ ايعٌُ اشبًٝذ١ٝ تكذس

 ٜضٜذ. حبٛايٞ )ثًح( ايك٠ٛ ايعا١ًَ أٚ

  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات تعذ َٔ اآليٝات ايفعاي١ يف إْتاز ٚتٛفري طًع ٚخذَات َٓدفل١

ايتهًف١ ٚايظعش، ٚخاؿ١ يكطاعات املٛاطٓني َٔ رٟٚ ايذخٌ املٓدفض، سٝح تؼهٌ 

%( َٔ مج١ً 97.7املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، ايـٓاع١ٝ ٚاشبذ١َٝ عبٛ )

% خالٍ عاّ ١73.5 ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ سٛايٞ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف املًُه

(2008.) 

  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات ايـػري٠ متجٌ ٚط١ًٝ ْادش١ يتعب١٦ املذخشات ايـػري٠ ٚإعاد٠

 كدٗا يف ؿٛس٠ اطتجُاسات.

  إٕ ٖزٙ املؼشٚعات متجٌ ايشنٝض٠ األطاط١ٝ اييت ٜعٌُ َٔ خالهلا ايكطاع اشباق

ٖزٙ املؼشٚعات ٜعذ َظاْذ٠ ٚتذعًُٝا يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ، ٚبايتايٞ فإٕ َظاْذ٠ 

 يذٚس ايكطاع اشباق يف ايٓؼاط االقتـادٟ.

  ٚبؼهٌ عاّ، ربتًف َظا١ُٖ ايك١ُٝ امللاف١ يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف دٍٚ صبًع

(. ٚالصايت تًو املظا١ُٖ ك١ًٝ٦ 3ايتعإٚ اشبًٝذٞ، نُا ٜٛكشٗا ازبذٍٚ سقِ )

 دذًا إرا َا قٛسْت بتذاسب دٍٚ أخش٣.

 

 (3سقِ ) ازبذٍٚ

ْظب١ َظا١ُٖ ايك١ُٝ امللاف١ يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ يف دٍٚ صبًع 

 2007ايتعإٚ اشبًٝذٞ عاّ 

 عُإ ايظعٛد١ٜ قطش ايبششٜٔ اإلَاسات ايهٜٛت ايٓظب١

َظا١ُٖ ايك١ُٝ امللاف١ 

يًـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ يف 

 ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ

7 12 13 8 10 11 
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 ( التحدياث اليت تىاجه الصناعت اخلليجيت:2
 

تتظِ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ بلعف تؼابهٗا َع بعض ايكطاعات االقتـاد١ٜ يف ْطام 

االقتـاد ايٛط  يهٌ دٚي١ خًٝذ١ٝ، طٛا٤ ناْت ؿٓاع١ إسالي١ٝ أٚ تـذٜش١ٜ، ألٕ 

ألسبع١ ايظٝاطات االقتـاد١ٜ ٚايكطاع١ٝ اييت ْفزت يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ خالٍ ايعكٛد ا

املاك١ٝ مل تـٌ بعذ إىل إقا١َ عالقات تبادي١ٝ ق١ٜٛ بني ايـٓاعات ايكا١ُ٥ َٔ ْاس١ٝ، 

ٚبٝٓٗا ٚبني ايكطاعات االقتـاد١ٜ األخش٣ َٔ ْاس١ٝ أخش٣، مما أثش طًبًا ع٢ً اهلٝهٌ 

 اإلْتادٞ يالقتـاد اشبًٝذٞ، ٚسذ َٔ قذست٘ ع٢ً دفع عذ١ً ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ.

 إٔ ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ يٝظت يف تهاٌَ َع بعض فشٚع ايـٓاع١ ٚميهٔ اإلػاس٠ إىل 

االطتدشاد١ٝ داخٌ ايكطاع ايـٓاعٞ، إر ال ٜذخٌ َٔ طبشدات ٖزٙ ايـٓاع١ يف 

ايـٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ احمل١ًٝ إال ْظب١ ك١ًٝ٦ َٓٗا. ٚنزيو اسباٍ بايٓظب١ يكطاع 

دٙ ع٢ً اإلْتاز ايبٓا٤ ٚاإلطهإ يف نجري َٔ ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ بايشغِ َٔ اعتُا

ايـٓاعٞ احملًٞ يف تٛفري استٝادات٘ َٔ اسبذٜذ ٚااللٓت ٚاألدٚات ايـش١ٝ ٚايضداز 

ٚغريٖا، فإْ٘ ٜتذ٘ إىل االطترياد َٔ اشباسز َٔ ٖزٙ ايظًع ْفظٗا َٚٔ طًع أخش٣ 

 .21نجري٠ ميهٔ تـٓٝعٗا ضبًًٝا

ٜتُجٌ يف تذْٞ  ٚبإػباص، فإٕ أِٖ ايتشذٜات اييت تٛاد٘ ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ بؼهٌ عاّ

ايٛكع ايتٓافظٞ ي٘ يف َٛاد١ٗ ايـٓاعات األدٓب١ٝ، إىل داْب كعف ايعالقات 

ايتؼابه١ٝ ايـٓاع١ٝ، ْاٖٝو عٔ متاثٌ ٖٝانٌ اإلْتاز ٚايـادسات ٚتبأٜ ايكٛاعذ 

اإلْتاد١ٝ ايـٓاع١ٝ يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ ٚتبأٜ ايكاعذ٠ ايتؼشٜع١ٝ املتعًك١ باالطتجُاس 

(، ْكاط ايك٠ٛ 4ريٖا َٔ ايتشذٜات األخش٣. ٜٚٛكح ازبذٍٚ سقِ )يف ٖزا اجملاٍ ٚغ

 ٚايلعف يًُؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.

 

 

 

 

                                      
 .2009ٚاملتٛطط١ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ؟،  سػٝذ بذاٟٚ، أٟ دٚس يًُؼشٚعات ايـػري٠ 21
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 (4ازبذٍٚ سقِ )

 SWOTباطتدذاّ ْعاّ  22ْكاط ايك٠ٛ ٚايلعف يًُؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١

 

 (T) ايتشذٜات (Oايفشق) (Wْكاط ايلعف) (Sْكاط ايك٠ٛ )

 طٗٛي١ ايت طٝع.

 ايعٌُ. تٛفري فشق

 ٠اغبفاض املداطش

 الغبفاض سأغ املاٍ.

اطتكالي١ٝ اإلداس٠ 

 َٚشْٚتٗا.

ايكذس٠ ع٢ً ايتهٝف 

َع املتػريات 

 املظتشذث١.

صٜاد٠ ايكذس٠ ع٢ً 

 ايتذذٜذ ٚاالبتهاس.

 استفاع دٛد٠ اإلْتاز.

ٚط١ًٝ الْتؼاس 

ايتٛطٔ ايـٓاعٞ 

 دػشافًٝا.

 فشق ايتذسٜب.

ؿعٛب١ اسبـٍٛ 

 ع٢ً ايتٌُٜٛ ايالصّ.

ذّ تٛافش املعًَٛات ع

 عٔ األطٛام.

ٚدٛد َعٛقات 

ٖٝه١ًٝ رات١ٝ يػٝاب 

املٗاسات اإلداس١ٜ 

 ٚايتظٜٛك١ٝ.

ْكف ايتؼبٝو 

ٚسبط املؼشٚعات 

ببعلٗا ٚذبكٝل 

ايرتابط األَاَٞ 

 ٚاألفكٞ.

ق١ً فشق ْكٌ 

ايتهٓٛيٛدٝا ٚاستفاع 

 تهًفتٗا.

ربًف بشاَر ايذعِ 

ايتٓعُٝٞ 

ٚاملؤطظٞ 

 يًُؼشٚعات.

ت ْكف ايتذُعا

 ايـٓاع١ٝ.

اطتػالٍ املٛاسد 

 احمل١ًٝ.

َٛاد١ٗ ايلػٛط 

 ايتلد١ُٝ.

املٓافظ١ ٚفتح أبٛاب 

 يًتـذٜش.

إتاس١ ايفشق 

 يًتذذٜذ ٚاالبتهاس.

خًل قاعذ٠ َٔ سٚاد 

األعُاٍ ٚتؼذٝع 

 املبادس٠ ايفشد١ٜ.

 اسبذ َٔ االستهاس.

 تكًٌٝ ايٛاسدات.

املظا١ُٖ يف ايت١ُٝٓ 

ايـٓاع١ٝ ٚإعاد٠ 

 ٖٝه١ً ايـٓاع١.

 املعا١ًَ ايلشٜب١ٝ.

 املعا١ًَ ازبُشن١ٝ.

اسبُا١ٜ َٚهافش١ 

 اإلغشام.

 اغبفاض األدٛس.

 ايت َٝٓات ٚاملعاػات.

 ايبطاي١ املٛل١ٝ.

 ايفٔ ايتهٓٛيٛدٞ.

 ػشٚط ازبٛد٠.

 ايظال١َٝ ايب١ٝ٦ٝ.

 تطٜٛش ايتعًِٝ.

ايتؼشٜعات ٚايكٛاْني 

 املٓع١ُ.

إدشا٤ات ايتظذٌٝ، 

ٚبذ٤ ايٓؼاط 

 ٚاشبشٚز َٔ ايظٛم.

                                      
 .2009سظني عبذ املطًب األطشز، دٚس املؼشٚعات ايـػري٠ ٚايتُٛطط١ يف ايت١ُٝٓ،   22
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 تيجية اقتصادية متوازنة ومصتدامة :أهه املرتكسات التننوية الشرتا

قبااٌ ايتطااشم ملشتهااضات ايتُٓٝاا١ االقتـاااد١ٜ ن طاااغ يٛكااع اطاارتاتٝذ١ٝ هلااا، ػبااب          

اإلػاااس٠ إىل بعااض اسبكااا٥ل املظتدًـاا١ َاأ خااالٍ َشادعاا١ َااا ٚسد يف َاا  ايبشااح، َاأ     

 ٖزٙ اسبكا٥ل:

    ًاع قااذ مت اطاتٝفاؤٙ َأ خاالٍ عاذد َاأ      إٕ تؼادٝف ايٛاقاع االقتـاادٟ يف دٍٚ اجمل

ايذساطات اييت قاَت بٗا دٗات ضب١ًٝ ٚعامل١ٝ. ٚبايتايٞ فذٖٛش املؼاه١ً االقتـااد١ٜ   

ٜتُجاااٌ يف كاااٝل ايكاعاااذ٠ اإلْتادٝااا١، ُٖٚٝٓااا١ ايكطااااع ايعااااّ، ٚاشبًاااٌ يف تشنٝبااا١        

 ايظهإ ٚايعُاي١، ٚايتٛطع يف اإلْفام االطتٗالنٞ ايعاّ.

  قتـاااد١ٜ ٚاكااش١، ٚدباًٖااٗا ميجااٌ خطاا٠ٛ إىل اشبًااف، سٝااح     إٔ خٝاااسات ايتُٓٝاا١ اال

ٌٍ، ٚاملًُها١ ايعشبٝا١            ؿٓادٜل ايجاش٠ٚ ايظاٝاد١ٜ ٚعٛا٥اذ ايآفط ػباب إٔ تكاّٛ باذٍٚس فاعا

 ايظعٛد١ٜ قذ اْطًكت عبٛ ريو املظاس ايتُٟٓٛ.

ٚفُٝا ًٜٞ ْظتعشض أِٖ املشتهضات األطاط١ٝ اييت ػبب َشاعاتٗا عٓذ ٚكاع اطارتاتٝذ١ٝ   

 :23االقتـاد١ٜيًت١ُٝٓ 

إعااااد٠ ؿاااٝاغ١ اياااذٚس االقتـاااادٟ يًذٚيااا١، ٚتعضٜاااض دٚس ايكطااااع اشبااااق يف ايتُٓٝااا١    .1

 االقتـاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ:

َّشت املٓطك١ بعاذ٠ أصَاات اقتـااد١ٜ، ناإ آخشٖاا تاذاعٝات األصَا١ املايٝا١ ٚاالقتـااد١ٜ          

غ١ ايااذٚس  ، ٚبايتااايٞ، تظااتذعٞ ايلااشٚس٠ إعاااد٠ ؿااٝا    2008ايعاملٝاا١ اياايت بااذأت ْٗاٜاا١ عاااّ     

االقتـادٟ يًذٚي١، ٚتعضٜض دٚس ايكطاع اشباق يف ايت١ُٝٓ ٚايعٛد٠ بٗزا اياذٚس إىل ثٛابتا٘   

. ٟاالقتـاد١ٜ ٚاإلداس١ٜ يف ظٌ اسبش١ٜ االقتـاد١ٜ ن سذ َتطًباات اإلؿاالح االقتـااد   

فٗزا ايذٚس مل ٜهٔ بايؼهٌ املطًٛب، إر تظٝطش َععاِ اياذٍٚ عًا٢ ايهاجري َأ ايكطاعاات       

، دٕٚ إػاااشاى ايكطااااع اشبااااق. يااازا الباااذ يًكطااااع اشبااااق إٔ ٜكاااّٛ باااذٚسٙ     االقتـااااد١ٜ

ايتُٟٓٛ َتششسًا َٔ املفاِٖٝ ٚاملُاسطات اشباط٦ا١، َاتشُاًل املظا٦ٛيٝات االدتُاعٝا١، يف     

 إطاس املٓافظ١ اسبش٠ ٚايفشق املتهاف١٦ ٚآيٝات ايظٛم.

 

                                      
 .2013املٛقع االيهرتْٚٞ،  غشف١ دباس٠ ٚؿٓاع١ ايهٜٛت، أدبٝات املؤمتش ايجاْٞ يًكطاع اشباق،  23
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 إؿالح اإلداس٠ ايعا١َ: .2

اس إعاد٠ ايذٚس االقتـادٟ يًذٚي١. ٖٚزا يف إطاس أٟ اطرتاتٝذ١ٝ اقتـاد١ٜ، ٚيف إط

ايتػري ٜتطًب إعاد٠ ٖٝه١ً ايتٓعِٝ اسبايٞ يإلداس٠ ايعا١َ مبا ٜٓظذِ َع ايذٚس 

ازبذٜذ، فايٛكع اسبايٞ يألدٗض٠ اسبه١َٝٛ يف َععِ دٍٚ املٓطك١ ٜتـف ب ْ٘ أقٌ 

نفا٠٤ ٚأنجش نًف١. سٝح ٚاقع اإلداس٠ ايعا١َ يف َععِ تًو ايذٍٚ ٜعترب أسذ 

ملعٝكات ايت١ُٜٛٓ. ٚتعاْٞ ٖزٙ اإلداس٠ َٔ تلدِ يف اسبذِ ْٚذس٠ يف ايهفا٤ات. ا

ٚبايتايٞ البذ َٔ تػٝري ٖزا ايُٓط َٔ ايعٌُ، َٔ أدا٠ يتٛصٜع ايجش٠ٚ إىل أدا٠ ت١ُٜٛٓ 

 يضٜاد٠ اإلْتاد١ٝ ٚايتٓافظ١ٝ. 
 

 إؿالح ايٛكع املايٞ: .3

فط، ٚبايتايٞ، فإٕ تعتُذ دٍٚ اجملًع ع٢ً َـذس ٚسٝذ يًذخٌ، ٖٞ عا٥ذات ايٓ

اهلذف االطرتاتٝذٞ يتٜٓٛع َـادس ايذخٌ ال صايت دٕٚ املظت٣ٛ املطًٛب. ٚػبب 

ايتٜٓٛ٘، إىل إٔ اطرتاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ تظتذعٞ االْتكاٍ بٗزا اهلذف َٔ 

ايتٓعري إىل ايٛاقع، َٔ خالٍ آيٝات عٌُ دبظذ َفّٗٛ تٜٓٛع َـادس ايذخٌ، ٚإال 

٠ّٛ يشفا١ٖٝ املٛاطٔ نٗذف  طٝعٌ االقتـاد سٜعٞ ٚاطتٗالنٞ ال ؼبكل األٖذاف املشد

ٚٚط١ًٝ ألٟ ت١ُٝٓ َظتٗذف١. ٖزا ايتٛد٘ ٜتطًب اعتُاد آيٝات سقاب١ٝ فاع١ً ع٢ً 

املٝضاْٝات ايعا١َ، ٚإعاد٠ ايٓعش يف ػبه١ األَإ االدتُاعٞ، يتتظع خذَاتٗا ػشؼب١ 

احملذٚد، ٚٚقف نٌ أػهاٍ  أنرب َٔ املٛاطٓني. ٚكشٚس٠ ٚدٛد بشْاَر يزٟٚ ايذخٌ

 ٖذس املاٍ ايعاّ.
 

 تػٝري ايٓعاّ ايرتبٟٛ يتطٜٛش ايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ: .4

يف ٖزا ازباْب ال ْٓعش إىل َظ ي١ إدخاٍ ايٛطا٥ٌ ايتهٓٛيٛد١ٝ فشظب، بٌ كشٚس٠ 

تػٝري ايٓعاّ ايرتبٟٛ يف َفَٗٛ٘ ٚأطايٝب عًُ٘، َٚؤطظات٘ َٚٓاٖذ٘. ألٕ َعطٝات 

ٓعاّ ايرتبٟٛ تطٜٛش سأغ املاٍ ايبؼشٟ، ٚإعذاد املٛاطٔ ايـاحل املشس١ً تؤنذ إٔ ع٢ً اي

ايكادس ع٢ً اإلطٗاّ يف ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ. ٚػبب ايتعاٌَ َع ريو يٝع َٔ َٓطًل 

ذبٌُ ايذٚي١ ٖزٙ املظ٦ٛي١ٝ، بٌ ع٢ً اجملتُع ذبًُٗا، مبا فٝٗا ذبٌُ ايكطاع اشباق 
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ٙ يف ت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ يف َظ٦ٛيٝت٘ يف ٖزا ازباْب َٔ خالٍ إػشان٘ بتشٌُ دٚس

 اجملتُع. 
 

 تهٜٛٔ ب١٦ٝ َكا١َٚ يًفظاد اإلداسٟ ٚاملايٞ: .5

تعاْٞ دٍٚ املٓطك١ َٔ ظاٖش٠ ايفظاد، ٚاييت ربتًف َٔ دٚي١ ألخش٣. ٚاسبكا٥ل 

تؤنذ اطتفشاٍ ظاٖش٠ ايفظاد نًُا صادت ١ُٖٓٝ ايكطاع ايعاّ ع٢ً األْؼط١ 

ام ايعاّ إىل ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ. ٚال ػو االقتـاد١ٜ، ٚنًُا استفعت ْظب١ اإلْف

إٔ تًو ايعاٖش٠ تكًف َٔ فشق االطتجُاس يف ايذٚي١. ٚبايتايٞ ف ٟ اطرتاتٝذ١ٝ 

ػبب عًٝٗا ضباسب١ ٖزٙ اآلف١ ع٢ً اجملتُع، َٔ خالٍ اسرتاّ ايكٛاْني، ٚايتضاّ 

ٜض دٚس ايؼفاف١ٝ، ٚتطبٝل َبادئ اسبٛن١ُ يف ايكطاعني ايعاّ ٚاشباق، ٚكشٚس٠ تعض

 املؤطظات ايكلا١ٝ٥، ٚاإلطشاع يف تٓفٝز َؼشٚع اسبه١َٛ اإليهرت١ْٝٚ.

ٚفُٝا ٜتعًل باملؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، فإٕ ايٛقا٥ع تؤنذ إٔ ظباسٗا ٚدٚسٖا 

 يف َظري٠ ايت١ُٝٓ يف أٟ صبتُع ٜتٛقف ع٢ً إتباع عذد َٔ اآليٝات املكرتس١ ايتاي١ٝ:

١ٝ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف دٍٚ ٚكع خط١ خًٝذ١ٝ ط١ًٜٛ األدٌ يتُٓ (1

صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، مبا ؼبكل تهاًَٗا ٚذبكٝل ايرتابط بني ٖزٙ املؼشٚعات 

ٚبني املؼشٚعات ايهرب٣، طٛا٤ ع٢ً َظت٣ٛ ايذٚي١ أٚ املظت٣ٛ اشبًٝذٞ. ٚحبٝح 

تظتٓذ اشبط١ ع٢ً عذد َٔ األطع، َٓٗا اطتٗذاف إْؼا٤ ايتذُعات ايـٓاع١ٝ، 

ًو اييت هلا سٚابط أفك١ٝ ٚسأط١ٝ. إىل داْب ريو، ايتٛطع يف إْؼا٤ ٚخاؿ١ ت

 ساكٓات املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.

إػباد ْٛع َٔ ايرتابط ٚاالتـاٍ بني املٓعُات ٚاهل٦ٝات املظ٦ٛي١ عٔ ت١ُٝٓ املٓؼآت  (2

ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف ايذٍٚ اشبًٝذ١ٝ بٗذف تٛسٝذ َفّٗٛ املؼشٚعات ايـػري٠ 

طٛا٤ َٔ سٝح ايعُاي١ أٚ سأغ املاٍ أٚ ايتهٓٛيٛدٝا. ٚنزيو تطٜٛش  ٚتٛؿٝفٗا،

ٚذبذٜح أطايٝب ايعٌُ يتشكٝل أفلٌ عا٥ذ اقتـادٟ ٚتبادٍ اشبربات بني 

َٓع١َٛ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚغريٖا.إْؼا٤ َـشف خًٝذٞ َؼرتى يًُؼشٚعات 

تٓعِٝ ايـػري٠ أٚ َؤطظ١ متٌٜٛ خًٝذ١ٝ يًعٌُ ع٢ً تعب١٦ املٛاسد ايت١ًُٜٝٛ ٚ

تذفكاتٗا ألؿشاب املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ٚفكًا شبط١ َع١ٓٝ ذبذد 

 األٚيٜٛات، إىل داْب تععِٝ دٚس املـاسف اشبًٝذ١ٝ يتٌُٜٛ تًو املؼشٚعات.
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تفعٌٝ دٚس االذباد اشبًٝذٞ يًُٓؼآت ايـػري٠ َٔ خالٍ مماسطت٘ ملٗاَ٘  (3

ت اييت تعٌُ يف ٖزا ٚاختـاؿات٘ ٚخربات٘، ٚدعِ َٚظاْذ٠ املؤطظات ٚازبُعٝا

اجملاٍ. ٚإىل داْب ريو االٖتُاّ بايـٓاعات ايتكًٝذ١ٜ ٚاسبشف ايف١ٝٓ ٚاملٗٔ 

ايرتاث١ٝ ٚمحاٜتٗا ٚإعاد٠ االعتباس إلْتادٗا َٔ خالٍ تٛفري ناف١ ايؼشٚط ايالص١َ 

 إلطتُشاسٜتٗا.

تٛفري ايذعِ ٚايتذسٜب ألؿشاب املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، حبٝح ال ٜهٕٛ  (4

 اْكطاع يف ايع١ًُٝ اإلْتاد١ٝ ٚايتظٜٛك١ٝ، ٚبايتايٞ يف ايع١ًُٝ ايت١ًُٜٝٛ. ٖٓاى

إْؼا٤ ػبه١ خًٝذ١ٝ يبٝاْات ٚإسـا٥ٝات املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف ايذٍٚ  (5

اشبًٝذ١ٝ متهٔ َٔ تٛفري قٛاعذ بٝاْات َتدــ١، ٚتٛفري ب١٦ٝ يتبادٍ املعًَٛات 

ٝاطات ايشا١َٝ إىل ذبظني ب١٦ٝ ايعٌُ ٚايتهٓٛيٛدٝا اسبذٜج١ يتظاِٖ يف ٚكع ايظ

 املال١ُ٥ يُٓٛ ٖزا ايكطاع.

إقا١َ ايتؼبٝو ٚسبط املٓؼآت ايـػري٠ ٚبايؼشنات ايهبري٠ ٚاألدٓب١ٝ ملا َٔ ػ ْ٘  (6

 سفع َظت٣ٛ ٚإْتاد١ٝ ايهجري َٔ املؼشٚعات ايـػري٠.

 

 تٛؿٌ إيٝٗا ايبشح :ايٓتا٥ر ٚايتٛؿٝات اييت  .6

 النتائج: :أوالً 

 تكذّ، ميهٔ إٔ ْظتدًف أِٖ ايٓكاط األطاط١ٝ، َٚٓٗا:بٓا٤ ع٢ً َا 

      إٕ ٚاقع اقتـادٜات دٍٚ املٓطك١ تؤنذ أْٗا بعٝذ٠ عأ ذبكٝال األٖاذاف ايتُٜٓٛا١، إر

ال ٜااضاٍ االقتـاااد ٜعتُااذ بذسداا١ س٥ٝظاا١ٝ عًاا٢ اياآفط، ٚإٔ اهلااذف ايتُٓااٟٛ يتٜٓٛااع      

 َـادس ايذخٌ ال صاٍ يف َشاسً٘ األٚىل.

 ٓطك١ َٔ ايفٛا٥ض املاي١ٝ ايٓادب١ عأ استفااع أطاعاس ايآفط،     مل تظتفذ َععِ دٍٚ امل

إىل داْب كعف دٚس ايـٓادٜل ايظاٝاد١ٜ ايايت متتًهٗاا دٍٚ املٓطكا١، ٖٚازا َاا أثبتتا٘        

 األص١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ األخري٠.

       ٍمل تظتفذ َععِ دٍٚ املٓطك١ َٔ االطاتجُاسات األدٓبٝا١ املباػاش٠ اهلادفا١ إىل إدخاا

ايهٛادس ايٛط١ٝٓ ع٢ً أسذخ ايٛطا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝا١، ألٕ دٍٚ املٓطكا١   ايتك١ٝٓ، ٚتذسٜب 

 ال ذبتاز إىل سؤٚغ أَٛاٍ، إمنا إىل تهٓٛيٛدٝا َٚعاسف سذٜج١.
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           تٛاداا٘ خطااط ايتُٓٝاا١ يف دٍٚ املٓطكاا١ ذبااذٜات َٓٗااا: طااٝطش٠ ايكطاااع ايعاااّ عًاا٢

ايٓؼاااااااط االقتـااااااادٟ، ٚتلاااااادِ دٗاااااااص اإلداس٠ ايعاَاااااا١، ٚاستفاااااااع ْظااااااب١ اإلْفااااااام    

الطتٗالنٞ يف ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ، ٚكعف ايٓعااّ ايرتباٟٛ، ٚعاذّ قذستا٘ عًا٢      ا

ت١ُٝٓ سأغ املاٍ ايبؼشٟ، ٚأخاريًا تفؼاٞ ظااٖش٠ ايفظااد املاايٞ ٚاإلداسٟ يف َععاِ دٍٚ       

 املٓطك١.

      االْهؼاف ايتذاسٟ ع٢ً اشباسز بذسد١ عاي١ٝ، تذٍ ع٢ً االعتُااد ايهًاٞ عًٝا٘ يتًبٝا١

 استٝادات ايت١ُٝٓ.  

يف اشبالؿ١ ػبب ايت نٝذ إٔ تععِٝ دٚس املؼشٚعات اشبًٝذ١ٝ يف ت١ُٝٓ ايـٓاع١ ٚ

اشبًٝذ١ٝ ٜتطًب بذا١ٜ تطٜٛش ايـٓاع١ اشبًٝذ١ٝ بـف١ عا١َ، ٚتعضٜض تٓافظٝتٗا، 

 ٚاْتٗاص ايفشق اييت ٜتٝشٗا اقتـاد املعشف١.

ذسػبًٝا ٚيف ايٛقت رات٘، ٜٓبػٞ إٔ تتشٍٛ املؼشٚعات اشبًٝذ١ٝ ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ ت

إىل االعتُاد ع٢ً املعشف١، َٔ خالٍ تطٜٛش ثكاف١ ايتعًِّ، ٚت َني ايعشٚف املؤد١ٜ إىل 

 ايتطٜٛش املٓتعِ يًك٠ٛ ايعا١ًَ ب نًُٗا.

ٜٚعذ ذبظني ايب١٦ٝ ايه١ًٝ يالطتجُاس، ٚايعٌُ ع٢ً إؿالح املايٞ، ٚغضاي١ املعٛقات 

، ٚتظٌٗٝ اإلدشا٤ات، ايٓادب١ عٔ اختالالت ايظٛم، ٚربفٝض نًف١ أدا٤ األعُاٍ

ٚاطتهُاٍ األطش ايتؼشٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاإلدشا١ٝ٥، ٚذبظني ايكذسات ايتٓافظ١ٝ، 

ٚتٛفري اسبٛافض، ٚتفعٌٝ ايتعإٚ بني ايكطاعني ايعاّ ٚاشباق َٔ عٛاٌَ ذبظني املٓاخ 

 االطتجُاسٟ ايزٟ تتطًب٘ املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يبٓا٤ قذساتٗا.

ري٠ ٚاملتٛطط١ تلطًع بذٚس ضبٛسٟ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ إٕ املؼشٚعات ايـػ

ٚاالدتُاع١ٝ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، ٜٚٓبػٞ إدَاز إطرتاتٝذ١ٝ ت١ُٝٓ تًو 

املؼشٚعات كُٔ اإلطرتاتٝذ١ٝ ايـٓاع١ٝ ايؼا١ًَ، ٚسبطٗا باستٝادات ايت١ُٝٓ 

 ايـٓاع١ٝ اييت ذبذدٖا ٖزٙ اإلطرتاتٝذ١ٝ.

َٔ األسٛاٍ اعتُاد اطرتاتٝذٝات َظتك١ً يت١ُٝٓ املؼشٚعات إر ال ميهٔ ب ٟ ساٍ 

ايـػري٠ املتٛطط١ دٕٚ ايٓعش إىل َظ ي١ ايت١ُٝٓ ايـٓاع١ٝ بشَتٗا يف ك٤ٛ صبٌُ 

استٝادات ايتطٜٛش ايـٓاعٞ، ٚيف ك٤ٛ أٚيٜٛات ٖزٙ االستٝادات، َٚذ٣ تٛافش املٛاسد 

ٜٛش ٖزٙ املٛاسد، فلاًل عٔ املٓاطب١ يتشكٝل األٖذاف ايـٓاع١ٝ، ٚذبكٝل استٝادات تط
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صباالت ايٓٗٛض ٚايتكذّ ٚفشق ايتعاٌَ بهفا٠٤ َع ايتشذٜات اييت تفشصٖا املتػريات 

ازبذٜذ٠، ٚأُٖٗا ثٛس٠ املعًَٛات ٚاالتـاالت ٚايتششٜش ايتذاسٟ، ٚاييت ظبِ عٓٗا تطٛس 

 يف َفّٗٛ املضاٜا ايٓظب١ٝ ٚتـاعذ يف ايرتنٝض ع٢ً ايهفا٠٤ ايتٓافظ١ٝ.

ٜتطًب األَش، ٖٓا، بٝإ صبُٛع١ َأ املالسعاات ساٍٛ دٚس    شٚع يف ايتٛؿٝات، ٚقبٌ ايؼ

املؼشٚعات ايـاػري٠ ٚاملتٛطاط١، ٚايايت الباذ َأ تؼدٝـاٗا، يتتلاح ايشؤٜا١ خـٛؿاًا يف          

ظٌ املاتػريات ايذٚيٝا١ ايشآٖا١ ايايت تظاتذعٞ إعااد٠ ايٓعاش يف املفااِٖٝ ايكذميا١ املتعًكا١           

 باملؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١.
 

 : املالسع١ األٚىل

غايبًا َا ٜٓعش إىل املؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ مبعاضٍ عأ االطارتاتٝذ١ٝ ايـآاع١ٝ     

ايؼااا١ًَ، أٚ ستاا٢ َاأ دٕٚ ٚدااٛد أٟ اطاارتاتٝذ١ٝ ؿاآاع١ٝ ػااا١ًَ، َٚاأ دٕٚ سبااط ٖاازٙ          

املؼااشٚعات باستٝادااات ايتُٓٝاا١ ايـاآاع١ٝ اياايت ذبااذدٖا ٖاازٙ االطاارتاتٝذ١ٝ إٕ ٚدااذت.    

ؤدٟ ايرتنٝض ع٢ً ٖازا ايكطااع  إىل تُٗاٝؽ االقتـاادٜات ايعشبٝا١، ٚإٔ      ٚؽبؼ٢ َٔ إٔ ٜ

 تًعب دٚسًا طًبًٝا َٔ سٝح تبذٜذٖا يًكذس٠ االقتـاد١ٜ يًذٍٚ ايعشب١ٝ.  

َٚٔ غري املٓطكاٞ اعتُااد اطارتاتٝذٝات يتُٓٝا١ املؼاشٚعات ايـاػري٠ ٚاملتٛطاط١ قا٥ُا١         

يت تشعاا٢ بااشاَر طبــاا١   حبااذ راتٗااا، سظاابُا تااذعٛ إيٝاا٘ َٓعُااات األَااِ املتشااذ٠ اياا        

ملظااااعذ٠ اسبهَٛاااات ايعشبٝااا١ يف ٖااازا اإلطااااس،  باااٌ الباااذ َااأ ايٓعاااش إىل َظااا ي١ ايتُٓٝااا١    

ايـٓاع١ٝ بشَتٗا يف ك٤ٛ صبٌُ استٝادات ايتطٜٛش ايـٓاعٞ،  ٚيف كا٤ٛ أٚيٜٛاات ٖازٙ    

 االستٝادات، َٚذ٣ تٛافش املٛاسد املٓاطب١ يتشكٝل األٖذاف ايـٓاع١ٝ. 
 

 : املالسع١ ايجا١ْٝ

تتلاأُ ٚكااع اطااارتاتٝذٝات يتُٓٝاا١ املؼااشٚعات ايـاااػري٠ ٚاملتٛطااط١ َاأ دٕٚ دساطااا١       

استٝادات األطٛام احمل١ًٝ ٚأطٛام ايتـذٜش احملتًُا١، َٚأ دٕٚ ذبذٜاذ صبااالت َعٝٓا١      

رات َضاٜااا ْظااب١ٝ َاأ إْتادٗااا أٚ تتُتااع بفااشق صبذٜاا١ يتٛظٝااف االطااتجُاسات ٚذبعاا٢   

 ١ٝ.بكذس٠ ع٢ً ايتظٜٛل بهفا٠٤ تٓافظ١ٝ عاي
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  في استراتيجيت التنميت االقتصاديت في استراتيجيت التنميت االقتصاديت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت مكمك                       بيلت سعيذ العمودين د.

 م1024 يونيو(  8المجلذ )  الثالثد العذ

 املالسع١ ايجايج١

اعتباااااس ٖاااازا ايكطاااااع قطاعااااًا دْٚٝااااًا ؼبتااااٌ َٛقعااااًا َتااااذًْٝا يف دسدااااات طااااًِ ايعًُٝااااات    

ايـٓاع١ٝ. ٚتهُٔ املالسع١ األخري٠ يف اطتبعاد ازبٗات املع١ٝٓ َٔ ٚكاع باشاَر ايتُٓٝا١    

 اشباؿ١ بٗزا ايكطاع.  
 

 التىصياث: :ثانياً 

يعٓاؿااااش ايش٥ٝظااا١ٝ يًٓٗاااٛض بااااايٛاقع   ٜٛؿاااٞ ايباساااح ايعُاااٌ عًاااا٢ إدساز عاااذد َااأ ا     

االقتـااادٟ عبااٛ ايتُٓٝاا١ االقتـاااد١ٜ ٚاالدتُاعٝاا١ املظااتذا١َ َاأ خااالٍ تكااذِٜ ايااذعِ    

 ايف  ٚاملؤطظٞ يًُؼشٚعات ايـٓاع١ٝ ايـػري٠ ٚاملتٛطط١، َٔ ٖزٙ ايعٓاؿش:

 .كشٚس٠ إعاد٠ ايٓعش يف ايذٚس االقتـادٟ يًذٚي١، ٚتعضٜض دٚس ايكطاع اشباق 

  ح اإلداس٠ ايعاَاا١. ٚكااشٚس٠ ايعُااٌ عًاا٢ تهااٜٛٔ ب٦ٝاا١ َكاَٚاا١ يًفظاااد        ايظااعٞ إلؿااال

 املايٞ ٚاإلداسٟ.

 .إؿالح ايٛكع املايٞ يًذٚي١ 

 .ٟايعٌُ ع٢ً تػٝري ايٓعاّ ايرتبٟٛ; يتطٜٛش سأغ املاٍ ايبؼش 
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  في استراتيجيت التنميت االقتصاديت في استراتيجيت التنميت االقتصاديت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت انت الصناعاث الصغيرة والمتوسطت مكمك                       بيلت سعيذ العمودين د.

 م1024 يونيو(  8المجلذ )  الثالثد العذ

 : البحثهوامش 
 

 .2010، َاٜٛ، 25ازبشٜذ٠ االقتـاد١ٜ االيهرت١ْٝٚ )ايظعٛد١ٜ(،  (1

 .2012َٛظت، أبشٌٜ، صب١ً اإلٜهْٛ (2

. 2013األَا١ْ ايعا١َ الذباد غشف دٍٚ صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ، قاعذ٠ َعًَٛات  (3

 .2012ٚتكاسٜش ْٚؼشات أدٗض٠ ٚإداسات اإلسـا٤ يف دٍٚ صبًع ايتعإٚ، 
 .2013قاعذ٠ املعًَٛات اإلسـا١ٝ٥. األَا١ْ ايعا١َ، صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ،  (4
 .2008، 2007شٜش االقتـادٟ يعاَٞ غشف١ دباس٠ ٚؿٓاع١ ايهٜٛت، ايتك (5
 .2010ايبٓو ايذٚيٞ، ٚسذ٠ تطٜٛش ْعِ املذفٛعات،  (6
 .2011َهتب ايعٌُ ايذٚيٞ، ايتكشٜش ايظٟٓٛ يعاّ   (7
 .2012ؿٓذٚم ايٓكذ ايذٚيٞ، ايٓؼش٠ ايذٚس١ٜ، أبشٌٜ،  (8
 .2012ايبٓو ايذٚيٞ، قاعذ٠ بٝاْات َؤػشات ايت١ُٝٓ ايعامل١ٝ، طبتُرب،  (9
 .2012ٞ، تكشٜش آفام االقتـاد ايعاملٞ، أبشٌٜ، ٓذٚم ايٓكذ ايذٚيؿ (10

 .2011يتكشٜش االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ يعاّ ا (11

 .2011، أنتٛبش، 13َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ )دٜٛو(، تكشٜش يف  (12

 .2011، أنتٛبش، 13َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ )دٜٛو(، تكشٜش يف  (13

 .2009االقتـادٟ ايعشبٞ املٛسذ يعاّ َٓع١ُ ايتذاس٠ ايعامل١ٝ ٚايتكشٜش  (14

 .2013قاعذ٠ املعًَٛات اإلسـا١ٝ٥. األَا١ْ ايعا١َ، صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ،  (15

 .2013قاعذ٠ املعًَٛات اإلسـا١ٝ٥. األَا١ْ ايعا١َ، صبًع ايتعإٚ اشبًٝذٞ،  (16

 .2011َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ )دٜٛو(، تكشٜش، أنتٛبش،  (17

 .2011أنتٛبش،  ،تؼاسات ايـٓاع١ٝ )دٜٛو(، تكشٜشَٓع١ُ اشبًٝر يالط (18

 .2011َٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ )دٜٛو(، تكشٜش، أنتٛبش،  (19

 .2011، أنتٛبش، شَٓع١ُ اشبًٝر يالطتؼاسات ايـٓاع١ٝ )دٜٛو(، تكشٜ (20

سػٝذ بذاٟٚ، أٟ دٚس يًُؼشٚعات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ يف ايت١ُٝٓ االقتـاد١ٜ  (21

 .2009ٚاالدتُاع١ٝ ؟، 

 .2009ٛطط١ يف ايت١ُٝٓ، تسظني عبذ املطًب األطشز، دٚس املؼشٚعات ايـػري٠ ٚامل (22

املٛقع  غشف١ دباس٠ ٚؿٓاع١ ايهٜٛت، أدبٝات املؤمتش ايجاْٞ يًكطاع اشباق، (23

 .2013االيهرتْٚٞ، 



  

السياسية والعلوية السياسية والعلوية   تعزتعز  صالتصالت

  في العصر الرسوليفي العصر الرسوليحضرهوت حضرهوت بودى بودى 

                                                                                                                                                                                                                                                              م(م(21512151––  مم22222299هـ / هـ / 858858  ––هـ  هـ    626626))
 

 

 النور محمد يسلم عبد د.
 

 . جامعة حضرموت -آلداب أستاذ التاريخ االسالمي وحضارته المساعد كلية ا
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  والعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسوليوالعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسولي  السياسيةالسياسيةصالت تعز صالت تعز                                       هحود يسلن عبدالنور د.

 م2021 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 
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  والعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسوليوالعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسولي  السياسيةالسياسيةصالت تعز صالت تعز                                       هحود يسلن عبدالنور د.

 م2021 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 

  يف العصر الرسولييف العصر الرسوليحضرموت حضرموت مبدن مبدن الشياسية والعلمية الشياسية والعلمية   تعزتعز  صالتصالت

                                                                                                                                                                                                                                                              م(م(21512151––  مم22222299هـ / هـ / 858858  ––هـ  هـ    626626))

 املشتخلص:
 

قاَت ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ يف َطًع  ايكعرٕ ايبعاا  اي عرٟ / اي ايع  مليعر ا عٝعدٟ  ٚ  عد         

َععٔ اععه  اععٗر ايععدٍٚ ا بععاك١ً ايععب قاَععت يف ةٓععٛر اععيف٘ ادتصٜععر٠ اي راٝعع١ يف اي  ععر            

اييععععرٜمه س اذت ععععات ف ٚناْععععت    اإلسعععععَٞ سايٛسععععٝنف ٚٚاععععٌ ْمٛ ٖععععا ا  اذتععععرَه    

ملااععُاٗا   ععص  ٚقععد اا يفطععت ايدٚيعع١ ٚاي ااعع١ُ ا عقععاة سٝاسعع١ٝ ٚملًُٝعع١  ععدٕ ايععُٝٔ     

 َٚدٕ حضرَٛة.

يعع ا ةععا٤ ٖعع ا اييفخعع  سايدااسعع١ف ستاٚيعع١ ييفخعع  ةٛاْععا  ععااٜ  اعععة   ععص ايبٝاسعع١ٝ        

ٚاي ًُٝعععع١  ععععدٕ حضععععرَٛة ساييععععخر ٚ ععععرِٜ ٚاععععيفاّف  اة ا ُٖٝعععع١ ايدٜٓٝعععع١ ٚاإلدااٜعععع١     

ّٓعا َهاُْٝٗعا        ٚا  قا اد١ٜ  ٚقيفٌ  يو ملّرج اييفاح  ملًع٢ ايا رٜعب اا عص ٚحضعرَٛة َيفٝ

ثعععِ  ٚاعععا ااٚاعععاة ايبٝاسععع١ٝ يف نعععٌ َُٓٗعععا قيفٝعععٌ قٝعععاّ ايدٚيععع١ ايرسعععٛي١ٝ نُعععد ٌ  

يدااس١ ٖ ٙ اي عة  ثِ  ايف  ةاٖدًا  ًو اي ععة سبعا َعا  َدد ع٘ ا  عادا يعٝ ً        

 ٚدااسا٘. آاا٥ج ٚاسآااةاة ٚ ٛاٝاة ٖٞ  عا١ س ٘

 التمويد:

 ُٖٝعع١ َ ر عع١ َكععدَاة ٖعع ٙ اي عععة اياااغتٝعع١ َععد ًع إ  سععاال ملٗععد ْاععيفه َععٔ      إٕ

ٚ  اي عع١ًآيععت إيٝعع٘    عيعع٘ َععا  حضععرَٛة  حكععًا  ْٚبععآد يف  ٛاععٝا ٖعع ٙ    َععدٕ اععه   ععص 

ص ٚحضععرَٛة  ع ارتًمٝع١ اياااغتٝع١ ملًع٢ اياخدٜعد ا هععاْٞ  ٚملًع٢ ااٚاعاة ايبٝاسع١ٝ يف         

 يرسٛي١ٝ.قيفٌ قٝاّ ايدٚي١ ا

نعِف ملًع٢   258ا ص َٔ اٗرياة َدٕ ايُٝٔ  يف ادتٓٛر ايغراٞ َٔ آ ا٤ ملًع٢ ا عد س   

  ٚقععد ٚاععمت ف 1س ّف2300ايبععما ايغراععٞ دتيفععٌ اعع  ٚ ر معع  ملععٔ َبععا٣ٛ سععطا اييفخععر س   

                                      
  حتكٝل ٚ  خٝا 145اع1ّف: زتُٛة اًدإ ايُٝٔ ٚقيفا٥ًٗا  ةع1977ٖع/1397ف اذت رٟ  ستُد أ  محد سايكااٞف سة 1س

 ّ  َهايف١ اإلاااد  آ ا٤  ايُٝٔ.2004ٖع/1425َٚراة ١: إمساملٌٝ أ ملًٞ اانٛة  ايطيف ١ اي اي ١  



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 310

  والعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسوليوالعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسولي  السياسيةالسياسيةصالت تعز صالت تعز                                       هحود يسلن عبدالنور د.

 م2021 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 

 ملًع٢ حضعرَٛة     اُٝٓا  باخٛ ف2س اأْٗا دَيل ايُٝٔ يف اي ُاا ٚااتٖاا ٚااْٗاا ٚايٓص١ٖ

ْٗععا َععا اععه  أاععرم اعععد ايععُٝٔ ٚةٓٛاٗععا  ٚيهٓٓععا حتدٜععدٖا ا  ةغرا ٝعع١ َماَٝعع١  ١َبععاح

   ِ غراععًا إ  47اععه  طععٞ  ععٍٛ   ًهٝععًا َٛق ٗععااععرقا  ٚ   ف4سغراععًا  ٚغععرر  مععاا  ف3ساععرم  حععٛا

ٞ ف 5سِ مشععععاً  19ِ إ   14اعععرقًا  ٚدا٥ر ععععا ملعععر     ِ 53 ف  300.000س    ٚ كعععدا َبععععاحاٗا حععععٛاي

 ف 8سٚ عععرِٜ  ف 7سييفخععع  ٚايدااسععع١ ٖعععٞ : اييعععخر  َٚعععدٕ حضعععرَٛة ايعععب ْ ٓٝٗعععا يف اف6س2نعععِ

   ا ئ َٔ  ١ُٖٝ د١ٜٝٓ ٚإداا١ٜ ٚاقا اد١ٜ  ٚقاَت  ٝٗا قع٣ٛ سٝاسع١ٝ حانُع١    ف9سٚايفاّ 

َعععٔ إَعععاااة ٚسعععًطٓاة قيفًٝععع١ اا يفطعععت ا عقعععاة َععع  ملااععع١ُ ايدٚيععع١ ايرسعععٛي١ٝ س  عععصف        

 ٚاْمردة َ ادا ايدااس١ ا نر  ًو اي عة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
ّ  2004  ايطيف ١ ااٚ   158ايٓبيف١ إ  ا ٛاا  ٚاييفًدإ  اعّف: 1540ٖع/947ف  ااشتر١َ  ايطٝا أ مليفد اهلل أ  محد سة 2س

 َرنص ايٛثا٥ل ٚاييفخٛث   اٛ  يب  اإلَاااة اي را١ٝ ا اخد٠.

ف  حٛا: ٚاٍد ارقٞ ملدٕ  ٝ٘ قر٣ يف ايٛسن اه اكر٠ ٚٚادٟ َٝم ١  ٜٚ د ايّٝٛ َٔ  ن  َدٜرٜاة ستا ظ١  اه سايُداْٞ  3س

  حتكٝل: ستُد أ ملًٞ اانٛة  179ّف: ام١ ةصٜر٠ اي رر  اع945ٖع/ 334ايُٝٔ سة اذتبٔ أ  محد أ ٜ كٛر يبإ 

 ف.280اع6اذت رٟ: زتُٛة اًدإ ايُٝٔ  ةع –ّ  َهايف١ اإلاااد  آ ا٤  ايُٝٔ. 1990ايطيف ١ ااٚ   

ٖٞ ايّٝٛ ستا ظ١ نِف ٚ 25.5ف   ماا: َد١ٜٓ مل٢ً ساحٌ سر اي رر ساحملٝن ايٓدٟف اٝٓٗا ٚاه َرااط مخب١  راس  س4س

  ايطيف ١ 280اع6ّف: َ  ِ اييفًدإ  ةع1228ٖع/626َٔ ستا ظاة سًط١ٓ ملُإ ساذتُٟٛ  ٜاقٛة أ مليفد اهلل ايرَٚٞ سة 

 ّ  داا إحٝا٤ ايماث اي راٞ  اريٚة  ييفٓإف.1997ااٚ   

 ة  ييفٓإ  ادٕٚ  ااٜ .  داا ا  ااف  اري459ٚاع7ف  اييٓآاٟٚ   محد ٚآ رٕٚ: دا٥ر٠ ا  ااف اإلسع١َٝ  ةع5س

 .2ف ن66350ِ  ٚا ٗر٠ س2ف ن73908ِ  ايف٠ٛ س2ف ن155376ِف قداة ٖ ٙ ا باح١ جبُ  َباح١ ستا ظاة حضرَٛة س6س

 ف غراا.60ف اييخر: ا د١ٜٓ اي ا١ْٝ يف ساحٌ حضرَٛة ا د اي اا١ُ ا هع ايب  يف د ملٓٗا َبا ١ س7س

 فنِ.32ٛة  ٚ ك  يف اييُاٍ اييرقٞ َٔ َد١ٜٓ ايفاّ  ٚ يف د ملٔ َد١ٜٓ سٝؤٕ سف  رِٜ: َٔ ن ٜاة ا دٕ اي ١ًُٝ يف حضر8َس

 فنِ غراا.10ف ايفاّ: إحد٣ َدٕ ٚادٟ حضرَٛة  ٚ يف د ملٔ َد١ٜٓ سٝؤٕ س9س



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 311
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 : قبل قيام الدولة الرسولية  تعزاألوضاع الشياسة يف

ّف يف َ عر  اسعٌ   1250 ععع  1171ّ/ٖع 648 –ٖع 567ا د سٓاه َٔ قٝاّ ايدٚي١ ااٜٛا١ٝ س   

 ٞ ّ  1173ٖععع/569يمععاا ايععُٝٔ سعع١ٓ  ف11س   ععاٙ  ععٛاإ اععاٙ ف10سايبععًطإ اعععد ايععدٜٔ ااٜععٛا

ايُٝٔ  ا ععد  ٕ ٚا سععاٝع٤ ملًٝٗععا ٚا اٝععاا   ععص ملااعع١ُ يعع٘  غععري  ٕ اإلقاَعع١    طععا يعع٘ اعع 

  ٚقيفععٌ َغادا عع٘ ملععه ْٛااععًا ملًعع٢ ا ععدٕ      ا  َ ععر  ععصّ ملًعع٢ اي ععٛد٠    ااسععيفاراعع٘  ةاععادا

ٟ    ف12سايُٝٓٝع١ ا ُٗع١ يريسعًٛا يع٘ ااَعٛاٍ ايبع١ٜٛٓ       يف  ف13س  َٚعٔ ٖعؤ ٤ ايٓعٛار ٜعاقٛة ايا ععص

 .ف15سيف ملدٕ َٚا ٜايف ٗا ف14س  ص  ٚمل ُإ أ ملًٞ ايصصتيفًٝٞ

ْٚاٝ ععع١ يًمعععرا     1180ّٖعععع/576ٚ ا ععع٘ سععع١ٓ   عععٌ ٖعععؤ ٤ ايٓعععٛار حتعععت  املاععع٘ حاععع٢      

آ عر ْيعا اعراة اعه ْٛااع٘  ٚاسعاكٌ نعٌ َعِٓٗ          ٤ٞٚزت  ٛاإ ااٙاه  ٠ايبٝاسٞ يف ا د

                                      
ف ايبًطإ اعد ايدٜٔ ااٜٛاٞ: ا ًو ايٓاار ٜٛسب أ  ٜٛر أ اادٟ ااحا ايدٜاا ا  ر١ٜ ٚاييفعد اييا١َٝ ٚاذت ات١ٜ 10س

اي ٟ  ملص اهلل ا٘ اإلسعّ ٚ  ٍ ا٘  ٌٖ اييرى ٚاي ًٝا  اسا اد اٝت ا كدس ا د ا ْا اا مل٢ً اي ًٝيفٝه يف ٚاي١ُٝٓٝ  

ّ ساأ ااثري  ملص ايدٜٔ  اٛ اذتبٔ ملًٞ أ  اٞ ايهرّ 1191ٖع/589ّ   ٛيف ادَيل س١ٓ 1186ٖع/583َٛق ١ حطه س١ٓ 

  حتكٝل: ايدناٛا ملُر مليفدايبعّ  دَرٟ  ايطيف ١ 224اع10ّف: ايهاٌَ يف اياااٜ   ةع 1232ٖع/630ستُد اييٝيفاْٞسة

ّف: سري 1347ٖع/ 748اي ٖيب  مشس ايدٜٔ ستُد أ  محد سة  -ّ  داا ايهاار اي راٞ  اريٚة  ييفٓإ. 1997ٖع/1417ااٚ   

يرساي١  اريٚة  ّ  َؤسب١ ا1993ٖع/1413 ارف مل٢ً حتكٝك٘: ا ٝا ا اْؤٚط  ايطيف ١ ايااس ١    178اع21 ملعّ ايٓيفع٤  ةع

 .ييفٓإف

ف مشس ايدٜٔ  ٛاإ ااٙ أ  ٜٛر أ اادٟ: ا ًو ا  ظِ اأ اا ضٌ مشس ايدٚي١  اكٝل اعد ايدٜٔ ٚ ن  إ ٛ ٘  11س

ّ ساأ ااثري: ايهاٌَ يف اياااٜ   1180ٖع/576نإ َٔ  ةٛد ايٓاس  ًَهًا ا املًا اًُٗا   ااسًا َكدًَا   ٛيف س١ٓ 

 ف.53اع21سري  ملعّ ايٓيفع٤  ةعاي ٖيب:  – 104اع10ةع

ّف: ايبُن ايغايٞ اي ُٔ يف   يفاا ا ًٛى َٔ ايغص 1302ٖع / 702ف اأ حامت  ادا ايدٜٔ ستُد أ حامت أ  محد سة ا د 12س

ارتصاةٞ   اٛ اذتبٔ ملًٞ أ اذتبٔ أ  –.ّ 1974  حتكٝل: انس مس   َٓيٛااة َهايف١ يٛتاى  يٓدٕ  20اايُٝٔ  اع

ٖع/ 1401  ايطيف ١ اي ا١ْٝ ا  ٛا٠  186ّف: اي ب د ا بيفٛى  ُٝٔ ٚيٞ ايُٝٔ َٔ ا ًٛى  اع1409ٖع/ 812 اٞ اهر س ة 

 ّ  ٚتاا٠ اإلملعّ ٚاي كا ١  ايُٝٔ.1981

 ف ٜاقٛة ايا صٟ:    ةد ي٘  رمج١ يف ا  ادا ا ااح13.١س

١ًٝ َٔ قر٣ دَيل اايياّ  نإ َٔ اةاٍ ف  اٛ ملُرٚ مل ُإ أ ملًٞ ايصصتًٝٞ  ٚ ايصصتيفًٝٞ  ٚ ايبٓ ااٟ ْبيف١ إ  تصت14س

ّ ساأ حامت: 1229ٖع/626اذترر ٚاإلداا٠ يف ايدٚي١ ااٜٛا١ٝ  قدّ َٔ َ ر َ   ٛاإ ااٙ  ا املًا َكدًَا   ٛيف س١ٓ 

ّف: ايبًٛى 1331ٖع/732ادتٓدٟ   اٛ مليفداهلل اٗا٤ ايدٜٔ ستُد أ ٜٛسب أ ٜ كٛر سة  – 22ايبُن ايغايٞ اي ُٔ   اع

ّ  َهايف١ اإلاااد  1993ٖع/ 1414  حتكٝل: ستُد ملًٞ اانٛة  ايطيف ١ ااٚ   523اع2ة اي ًُا٤ ٚا ًٛى  ةعيف  يفكا

 آ ا٤  ايُٝٔ.

  حتكٝل: َ طم٢ 76ّف: اٗ ١ ايصَٔ يف  ااٜ  ايُٝٔ اع 1342ٖع/ 743ف ايُٝاْٞ   اج ايدٜٔ مليفد اييفاقٞ أ مليفداجملٝد سة  15س

  داا 103ستُد مليفداي اٍ  محد سايدناٛاف: ااٜٛإٝٛ يف ايُٝٔ  اع –ادٕٚ  ااٜ   ح اتٟ  داا اي ٛد٠  اريٚة  ييفٓإ 

ايبرٚاٟ  ستُد مليفدٙ سايدناٛاف: اذتٝا٠ ايبٝاس١ٝ َٚظاٖر اذتضاا٠ يف  –ّ 1989ا  ر ١ ادتاَ ١ٝ  ااسهٓدا١ٜ  َ ر  

 ّ س  رٚح١ دناٛاا٠ف.2004ٖع/1425  اي كا ١ ٚايبٝاح١  آ ا٤  ايُٝٔ  276ايُٝٔ يف مل ر ايدٜٚعة ا باك١ً  اع
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اياٛسعع  ملًعع٢ حبععار اا ععر  ىلععا  د٣ إ   ععدٖٛا ااٚاععاة ايبٝاسعع١ٝ     ستععاًٚ  ٓطكاعع٘  

 .ف16سيألٜٛاٝه ٚملدّ اساكراا ااٚااة اا ص

   ٙ إ  ايععععُٝٔ سعععع١ٓ   ف17سسععععٝب اإلسعععععّ  غععععاهه  ٚاععععأَر َععععٔ اعععععد ايععععدٜٔ ةععععا٤   ععععٛ

ٚ  1181ٖععع/577 يف حاععٛا٤ اي ععراة ٚايمععو ٚايمٛاعع٢ اععه ْٛااعع٘       ّ َامكععدًا ىلًهعع١   ٝعع٘ 

 ٕ ختًعع  َععٔ ايٓععٛار ا بععاكًه اٗععا       ااعع١ ا ععد   اٚاععاة َبعع ٢  سععا اد٠ اسععاكراا ا  

   ٘ ٝ       قعد    ٚف18سٚ عٛ   َرٖعا آمبع ُٔ  ملعععٙ صتعا يف  ٕ ٜ ٝعد ايايف ٝع١ ااٜٛاٝع١ يها ع١ َعدٕ ايع

 ّ.1196ٖع/593حا٢ ٚ ا ٘ اا ص س١ٓ    ٚ ار ي٘ ا كاّ اايُٝٔٚ سمً٘

ٞ  ثِ َا ييف  إ  سع١ٓ   ف20سمحًع١ اكٝعاد٠ اآع٘ ا ًعو ا بع ٛد     ف19س  اسٌ ا ًو ايهاَعٌ ااٜعٛا

ٚ  ّ  1214ٖع/611 ايع ٟ ملعه ملُعر اعٔ ملًعٞ       سا اد٠ ٚ  يفٝت ايبٝطر٠ ا ٜٛا١ٝ ملًع٢ ايعُٝٔ 

  ٍ ٍ ْا٥يفععععًا ملعععِٓٗ; يهعععٔ    ف21ساعععٔ اسعععٛ   ًٜيفععع   ٕ  ملًععععٔ اسعععاكعي٘ ملعععِٓٗ سعععع١ٓ     ااععععٔ اسعععٛ

 ّ  َ ًًٓا ا يو ادا١ٜ قٝاّ ايدٚي١ ايرسٛي1231.١ٖٝع/628

                                      
اأ ايدٜيف   مليفد ايرمحٔ أ ملًٞ أ  – 150ارتصاةٞ: اي ب د ا بيفٛى   – 23ف اأ حامت: ايبُن ايغايٞ اي ُٔ   اع16س

  حتكٝل: ستُد ملًٞ اانٛة  ا طيف ١ 381ّف: قر٠ اي ٕٝٛ اأ يفاا ايُٝٔ ا ُٕٝٛ  اع1537ٖع/944ايدٜيف  اييٝيفاْٞ سة 

 ٕ  ااٜ  .ايبًم١ٝ  َ ر  ادٚ

ف سٝب اإلسعّ  غاهه أ  ٜٛر  اٛ ايمٛااس: ايبًطإ ا ًو اي صٜص  نإ اًُٗا ا املًا   دٜيفًا ييفٝيفًا  ملاقًع  اٜيفًا ةاتًَا  17س

اي ٖيب: سري  ملعّ  – 238اع10ّ ساأ ااثري: ايهاٌَ يف اياااٜ    ةع1196ٖع/593ا ان ا ٓ ٛا٠ اا ص  ٚاٗا  ٛيف س١ٓ 

 ف.333اع21ايٓيفع ٤  ةع

ّ  َهايف١ اإلاااد  آ ا٤  2003  ايطيف ١ اي ا١ْٝ  432اع2ّف:  ااٜ  حضرَٛة ةع 1967ٖع/1387ف اذتاَد  ااحل أ ملًٞ سة 18س

 .119ستُد مليفد اي اٍ: ااٜٛإٝٛ يف ايُٝٔ  اع  –ايُٝٔ 

  مجٌٝ اي نر  ةاتًَا يف ف ا ًو ايهاٌَ ستُد أ ا ًو اي ادٍ سٝب ايدٜٔ ااٜٛاٞ: نإ سًطاًْا َ ظًُا  ةًٌٝ ايكدا19س

ٖع / 768ّ سايٝا  ٞ   اٛ ستُد مليفداهلل أ  س د أ ملًٞ سة 1237ٖع /635 َٛاٙ  ًَو اييفعد اييرق١ٝ ٚاييا١َٝ   ٛيف س١ٓ 

  َطيف ١ َؤسب١ ااملًُٞ  اريٚة  71اع4ّف: َرآ٠ ادتٓإ ٚمل ٠ ايٝكظإ يف َ ر ١ َا ٜ ا  َٔ حٛادث ايصَإ  ةع1366

 ف.127اع22اي ٖيب: سري  ملعّ ايٓيفع٤  ةع –ّ 1970 ٖع /1390ييفٓإ  

ّ ساأ  ًهإ  1228ٖع/626ف ا ًو ا ب ٛد ٜٛسب أ ا ًو ايهاٌَ ستُد ااٜٛاٞ: ًَو ايُٝٔ ٚاذت ات   ٛيف  ه١ س١ٓ 20س

  ا طيف ١ 376اع2ّف: ٚ ٝاة ااملٝإ ٚ آا٤  آا٤ ايصَإ  ةع1282ٖع/ 681 اٛ اي يفاس  محد أ إاراِٖٝ أ  اٞ اهر سة 

 ف.51اع 4ايٝا  ٞ: َرآ٠ ادتٓإ  ةع  –ّ 1892ٖع/1310اي١ُٝٓٝ  َ ر  

ف ملُر أ ملًٞ أ اسٍٛ: ا ًو ا ٓ ٛا   ٍٚ َٔ ًَو ايُٝٔ َٔ اين اسٍٛ  نإ يف ادا١ٜ  َرٙ  حد  َرا٤ ا ب ٛد أ 21س

ا ب ٛد   ٗر  ْ٘ ْا٥ا اين  ٜٛر  ثِ ايهاٌَ  نإ ا املًا  حبٔ ايبٝاس١  ثاقا اير ٟ  ستيفٛاًا ملٓد ايٓاس  ٚا د ٚ ا٠ 

اساكٌ اايُٝٔ  ٚمتهٔ َٔ ابن ْمٛ ٙ مل٢ً سا٥ر اعد ايُٝٔ ٚاذت ات ٚحهُُٗا  ي٘ َآثر د١ٜٝٓ ٚمل١ًُٝ  اساُر يف اذتهِ 

 حتكٝل: ستُد ملًٞ 44اع1ّ سارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ يف  ااٜ  ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ  ةع 1249ٖع/647حا٢ َكاً٘ س١ٓ 

 –ّ  داا اادار  اريٚة  ييفٓإ  َرنص ايدااساة ٚاييفخٛث ايُٝين  آ ا٤  ايُٝٔ 1983ٖع / 1403يف ١ اي ا١ْٝ اانٛة  ايط
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 : قبل قيام الدولة الرسولية األوضاع الشياسية يف حضرموت

 يف َدٕ حضرَٛة عع َهإ ايدااس١ عع ٖٞ: ف22ساإلَاااة ٚايبًطٓاة ايكيف١ًٝ

 –َٓ  ايكعرٕ ارتعاَس اي عرٟ     اَتايب ق قخطإ سآٍ ااادف امِٜ اين  اإَاا -

ّ  1219ٖععع/ 616اذتععادٟ مليععر ا ععٝعدٟ حاعع٢ إ ضععاملٗا يًايف ٝعع١ ااٜٛاٝعع١ سعع١ٓ        

 ّ.1520ٖع/927 ا  س١ّٓ 1224ٖع/621ٚإَاا٠ آٍ ياْٞ َٔ س١ٓ 

ّ    عا إَاا - ٟ     ايعب قاَعت   آٍ ايعدغاا يف اعيفا اذتعادٟ   -َٓع  ايكعرٕ ارتعاَس اي عر

ّ 1226ٖععع/623اا٠ اععين سعع د َععٔ سعع١ٓ ّ  ٚإَعع1208ٖععع/605مليععر ا ععٝعدٟ إ  سعع١ٓ 

 ّ.1421ٖع/824إ  س١ٓ 

اذتععادٟ  –إَععاا٠ آٍ  ععااس اععٔ إقيفععاٍ يف اييععخر َٓعع  ايكععرٕ ارتععاَس اي ععرٟ        -

 ّ.1432ٖع/836ملير ا ٝعدٟ إ  س١ٓ 

اععإ سععٝطر٠  إايبعع١ُ ايغاييفعع١ يألٚاععاة ايبٝاسعع١ٝ يف حضععرَٛة    ٚ  ععد ايٓصاملععاة اٝٓٗععا   

 ٚ اإلَععاااة ٚايبععًطٓاة ايكيفًٝعع١ اعع٤ٞ َععٔ ايضعع ب       ًععو ٜٓاععار نععإااٜععٛاٝه ملًٝٗععا  

حًٝٓا َٚٔ ايك٠ٛ حًٝٓا آ عر  ٚ   يعر ا  عادا اذتضعر١َٝ يف َ ظُٗعا إ   مااعٌٝ ٚا ٝع١        

  ٚ ٚ  ملعٔ  ًععو اإلَعاااة ٚايبععًطٓاة     متخععٛاة َ ًَٛا ٗععا قعد  ملععٔ  ٛثٝعل  حععداثٗا تَٓٝععًا  

ملعع١ ٚ ٖععِ اذتهععاّ  يف ٚاععب اي ععراة اي بععهرٟ ٚ نععر اإلَععاااة ٚايبععًطٓاة ا آات  ح ععّرا 

نُعععا ٖعععٛ اذتعععاٍ يف   عععااٜ    اٚاْاٗا٥ٗعععٜا ٗا اٚايي  عععٝاة ا ُٗععع١ َععع   نعععر  عععٛااٜ  اعععد  

 .ف23سآيفٌ 

ّ ٚقيفعععٌ ٚ عععا٠  عععٛاإ اعععاٙ قعععاد ْاا٦ععع٘ يف ملعععدٕ مل ُعععإ اعععٔ ملًعععٞ      1179ٖعععع/575 معععٞ سععع١ٓ  

ايصصتًٝٞ ةٝيًا يضعِ حضعرَٛة ملعٔ  رٜعل اييفخعر   ضعِ اييعخر  ٚناْعت اٗعا إَعاا٠ آٍ           

                                                                                       
  دااس١ ٚحتكٝل: ستُد ٜبًِ مليفدايٓٛا  ٚتاا٠ اي كا ١ 2858اع3ااشتر١َ: قعد٠ ايٓخر يف ٚ ٝاة  ملٝإ ايدٖر ةع 

 ّ  ساساي١ َاةباريفف.2004ٖع/1425ٚايبٝاح١  آ ا٤  ايُٝٔ  

 ف.544-498 اع 427-405اع2ف ملٔ ٖ ٙ اإلَاااة ٜٓظر ساذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة ةع 22س

ّف ٚاييٗري ااااٜ  آيفٌ  ٍٚ َ ادا  ااٜ  1514ٖع/920ف ٜ د ناار اياااٜ  اانٌُ ااقدّ امحد أ مليفد اهلل أ آيفٌ سة23س

ة اياااغت١ٝ  ٚقد ةا٤ َر يّفا مل٢ً ايبٓه حضرَٛة ا ٛةٛد٠ اإ إ ا َا اسا ٓٝٓا ناا ايا ٛف ايب حٛة ا ض ا  ًَٛا

ّ إ  ٚ ا٠ َؤيم٘  ٚح٣ٛ اساطراداة إ  حٛادث َٔ  ااٜ  1107ٖع /501اد٤ّا َٔ ايٓ ب اي اْٞ َٓ٘ ٚا ٛةٛد َٔ س١ٓ 

 ايُٝٔ ٚاي ا  ا سعَٞ.
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قخطعإ سآٍ   آٍٚعتهُٗعا  ٚ رِٜ   آٍ ايدغااٚعتهُٗا ايفاّ  -ايٛادٟ   ااس  ثِ اجت٘ إ 

 .ف24س ضُٗا ن يو ااادف

 ٗعٞ حٝٓعًا ع  ٟ اي عق١عع اعهًع َعٔ       اٜٛاٝه اعا حضعرَٛة    يو ًَُا َٛةص ملعٔ ملعقع١  

 يعهٛ  يف عاة ٖع ٙ ايايف ٝع١      َعدٕ حضعرَٛة  قعد  ًعت   ٚملٓٗا حًٝٓا آ ر   ايايف ١ٝ َٚٓم ١ً

ٟ  ّ  كاعععٌ 1224ٖعععع/621حاععع٢ سععع١ٓ    ف26سملًععع٢ ٜعععد قيفًٝععع١ ْٗعععد    ف25سْعععا٥يفِٗ ملُعععر اعععٔ َٗعععد

ٞ  ٚ حع ٗعععا ٚمليعععا٥رٖا يف ايبععع١ٓ ْمبعععٗا ملًععع٢  عععرِٜ  ف27سحٝععع  اسعععاٛ  َبععع ٛد اعععٔ يعععاْ

ايٓمععٛ   َؤسبععًا إَععاا٠ يعع٘  ٚملععادة إَععاا٠ آٍ  ععااس اععٔ اقيفععاٍ ملًعع٢ اييععخر  ٚاعع يو اْاٗعع٢    

 ااٜٛاٞ يف حضرَٛة.

َٛة طتًعع  إ   ٕ ااٜععٛاٝه ةص يألٚاععاة ايبٝاسعع١ٝ  يف   ععص ٚحضععرٛاٗعع ا اي ععر  ا عع

ٔ متهٓععٛا َععٔ  ٛحٝععد َ ظععِ    حتععت ْمععٛ ِٖ  ٚايكضععا٤ ملًعع٢ دٜٚع ٗععا ا ا ععدد٠     اعععد ايععُٝ

ٖٚهعع ا سععاد حهُٗععِ ااةععا٤ ٚاسعع ١ َععٔ ايععيفعد    ٚاملععماف  ًععو ايععدٜٚعة اايف ٝاٗععا يععِ    

  ثععِ قععدّ ا بعع ٛد اععٔ  ٠ يفاملععًا َععٔ  غععاهه ا ععد   ٝعع٘  ععٛاإ اععا ٚ ععٛااث حهععاَِٗ ايبععًط١ 

 .سضرَٛةايهاٌَ  ٚنإ آ ر سع ه ااٜٛاٝه ا ًو 

 

                                      
كٝل: مليفد اهلل ستُد   حت48ّف:  ااٜ  حضرَٛة  ا  رٚف ااااٜ  آيفٌ اع 1514ٖع/ 920ف آيفٌ   محد أ مليفد اهلل سة 24س

ّف: 1688ٖع / 1100عت٢ٝ أ اذتبه أ ايكاسِ أ ستُد سة   –ّ  ادٕٚ ْاار 1994ٖع/ 1415اذتيفيٞ  ايطيف ١ ااٚ   

  حتكٝل: س ٝد مليفد ايمااد ملااٛا  داا ايهاار اي راٞ  ايكاٖر٠  َ ر  326اع1غا١ٜ ااَاْٞ يف   يفاا ايكطر ايُٝاْٞ ةع 

ّف:  ااٜ  حضرَٛة ا ب٢ُ: اي د٠ ا مٝد٠ 1892ٖع/ 1310  سا  أ ستُد أ محٝد سة ايهٓدٟ –ّ 1968ٖع / 1388

ّ  َهايف١ 1991ٖع/ 1411  حتكٝل: مليفد اهلل ستُد اذتيفيٞ  ايطيف ١ ااٚ  70اع1ادتاَ ١ ياٛااٜ  قدي١ ٚحدٜ ١ ةع 

  اياااٛة يف ْاب َٔ  ااٜ  ّف: اضا1955٥ٖع/ 1375ايبكاف  مليفدايرمحٔ أ مليفداهلل سة  –اإلاااد  آ ا٤  ايُٝٔ 

 . 430اع2اذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة ةع  –  ْب ١ َ ٛا٠ يدٜٓا 312اع1حضرَٛة ةع 

 ف ملُر أ َٗدٟ:    مل ر ي٘ مل٢ً  رمج١ يف ا  ادا ا ااح25.١س

ٍ ٚايكر٣ ف ْٗد: َٔ قيفا٥ٌ حضرَٛة اييفد١ٜٚ  ناْت  كِٝ يف ا جتاٙ ايغراٞ َٓ٘ ٚحتدٜدًا اايهبر َٚا ٚا ٖا َٔ ا ٓات26س

َٚٓٗا: ٖٝٓٔ  ٚايب   د َٔ    ا اعد حضرَٛة  َٚٔ ق٠ٛ ْٗد ٚاطيٗا     ٌ ْمٛ  إَاااة حضرَٛة إيٝٗا 

ّ  ايبم١ٓٝ اجملُٛمل١ يف اْبار ا ض 1916ٖع/1334اي طاس:  محد أ حبٔ س – 171سايُداْٞ: ام١ ةصٜر٠ اي رر اع

ّ  داا 2014ٖع/1435ٜبًِ مليفد ايٓٛا  ايطيف ١ ا ٚ   حتكٝل: د.ستُد 79  78ايكا ٓه يف حضرَٛة َٚبانِٓٗ  اع

ا 447حضرَٛة يًدااساة ٚايٓير  ا هع عع ايبكاف: إداّ ايكٛة يف  نر اًدإ حضرَٛة  اع  ل:  ستُد  ٛا اهر  ااٜ    حتٝك

ٕ  ايطيف ١ ااٚ    2005١ٜٖع/ 1425ٚآ ٚر ٛد ١ٝ ايب  ًه١ اي را ٙ  اُ  ٗاج  ةد  ف. ّ   داا آ 

ّ  نععإ 1224ٖععع/621يععاْٞ اععٔ ييفٝععد ايضععين اععٔ مليفععد اهلل اععٔ حععراّ اععٔ ًَهععإ اععٔ نٓاْعع١   ععٛ  ايبععًط١ٓ سعع١ٓ    ف َبعع ٛد اععٔ 27س

 ف. 499اع  2ّ ساذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة  ةع1250ٖع/648ستُٛد ايبري٠  َاه ايدٜا١ْ ٚامح١ اايرمل١ٝ   ٛيف س١ٓ 
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 حضرموت:دن صالت تعز الشياسية مب
 

 ّف َععٔ  اععٗر ايععدٍٚ ايععب حهُععت  1454ٖععع/858 –ّ 1229ٖععع/626  ععد ايدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ س 

ايصاٖٝع١     ٚمل عرٖا َعٔ اي  عٛا   يف ا عض ايمعماة   ٚاٌ حهُٗا إ  اذت عات ٚايُٝٔ   اعد

 . ف28سيف َٝادٜٔ ا  ر ١اا  ااف ٚاي ًّٛ ٚ غصاٖا اْااةًا 

 َععا ملععٔ اعععة ملااععُاٗا س  ععصف  ععدٕ حضععرَٛة  ععإ ٖٓععاى َععٔ ا كععدَاة اياااغتٝعع١     

ايب ٖٝأة مج١ً َٔ ااسيفار متهٓعت َعٔ  عيعا ايدٚيع١ ايرسعٛي١ٝ َعٔ  حهعاّ سعٝطر ٗا         

 مل٢ً َدٕ حضرَٛة  ْٛةص  ِٖ ٖ ٙ ااسيفار مل٢ً ايٓخٛ اا ٞ:  

ْمٛ ٖا ٚسٝطر ٗا ايها١ًَ مل٢ً َ ظِ  ةعصا٤  سٝاس١ ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ يف ابن صتاد  -

 حضرَٛة.َدٕ اعد ايُٝٔ َٚٓٗا اعد 

اي عععراة ايبٝاسعععٞ اعععه حهعععاّ ايبعععًطٓاة ٚاإلَعععاااة اذتضعععر١َٝ  ٚٚ عععأ٠ ايٓصاملعععاة         -

   عٌ ملعاًَع َيعع  ًا   ايدا ًٝع١ ٚاذتعرٚر ايكيفًٝع١ ااعأثري   عدد ا َعاااة يف حضعرَٛة       

 يًرسٛيٝه يًبٝطر٠ ٚ ر  ايٓمٛ  ٚايبًطإ.

-    ٞ ٚإْٗععا٤ حهُعع٘  -حععانِ  مععاا  - ف29سأدٜععا ايبععًطإ سععا  اععٔ إداٜععس اذتيفععٛ 

 ٚ يف ٝع١    ٚة ًعٗا َعٔ َٓعا ل ْمعٛ     1271ّٖعع/ 670اي ٟ  ٛ ٙ ا د ٚ ا٠ ااٝ٘ س١ٓ  ملًٝٗا

 ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ.

 اسآ اد حهاّ حضرَٛة َِٚٓٗ آٍ اااد اايبع ه ايرسٛيٝه اد آٍ ياْٞ. -

  ٚنعإ َععٔ  محععة ايرسعٛيٝه ملًع٢ حضعرَٛة      كععدّ ًهعِ  اعرت ااسعيفار ايعب ٖٝعأة      

ف 30ساهلل اععٔ اااععد ّ ْاٝ عع١ ياٛةعع٘  ٗععد اععٔ مليفععد  1238ٖععع/636 سعع١ٓ  اذتًُعع١ ااٚ   ُٖٗععا 

ّ إ    ص َبآ دًا َٚبآ رًا اايبًطإ ا ًو ا ٓ عٛا ملُعر اعٔ ملًعٞ     1237ٖع/635س١ٓ 

                                      
  إاداااة ةاَ ١ ملدٕ  ايُٝٔ  10رسٛي١ٝ يف ايُٝٔ  اع ّف: ايدٚي١ اي2008ٖع/1429ف اانٛة  إمساملٌٝ أ ملًٞ سايكااٞفسة  28س

2003.ّ 

ف ايبًطإ  اٛ ستُد سا  أ إداٜس أ  محد أ ستُد اذتيفٛ ٞ: سًطإ  ماا  ا ًو اييِٗ ا ادٜٔ   ٚ اي١ُ اي اي١ٝ 29س

اشتر١َ:  ااٜ  ا – 469اع2ّ سادتٓدٟ: ايبًٛى ةع 1279ٖع/678ٚايٓمس اي  ا١َٝ  قاٌ ملٓدَا ٖامج٘ ةٝش ا ظمر س١ٓ 

 ّ  داا ادتٌٝ  اريٚة  ييفٓإف.1987ٖع /1408  املا٢ٓ ا٘: ملًٞ حبٔ مليفد اذتُٝد  ايطيف ١ اي ا١ْٝ  115ثغر ملدٕ  اع

ّ ااااا٠ 1206ٖع/603ف  ٗد أ مليفد اهلل أ اااد:  حد  آا٤ سًطإ  رِٜ اي ادٍ سمليفداهلل أ ااادف حتٌُ  آا٤ ايدٚي١ س١ٓ  30س

اْٞ  سمداد حهِ  اٝ٘ يف  رِٜ  ىلا ة ً٘ ٜبا ه اا ًو ا ٓ ٛا ايرسٛيٞ ساذتاَد:  ااٜ  َٔ  اٝ٘    ااة َ  آٍ ي

 ف.415اع2حضرَٛة  ةع 
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حهُٗععا ّف ْاٝ عع١ يعاععطراااة ايععب مل ععمت امٜععِ ا ععد  ععٛيٞ 1249ٖععع/647اععٔ اسععٍٛ سة

ملكا ٖ ّٛ  َري اييخر اأ إقيفاٍ ملًٝٗا  ٚاْاصاة حهِ  رِٜ َعٔ آٍ يعاْٞ   أَعدٙ ا ًعو     

 .ف31سا ٓ ٛا ايرسٛيٞ جبٝش اكٝاد٠ ملع٤ ايدٜٔ

٘ ا  اهلل إ    ععص ٚ اجتعع٘  ٗععد اععٔ مليفععد  يكععد اغععِ اييف ععد   ًَهٗععا ايرسععٛيٞ َبععآ دًا اعع

حهععاّ عععع ٕ ٖٛٚععِ اذتيفٛ ٝعع ااحععر٣ اعع٘  ٕ ٜبععآ د اايكرٜععا َٓعع٘      ٚنععإا هععاْٞ اُٝٓٗععا 

يف اي عععراملاة ايبٝاسععع١ٝ ٚا  ٖيفٝععع١   ععععع إ   ٕ  مععع١ َعععا حعععاٍ دٕٚ  يعععو ٖٚعععٛ اعععد٠     معععاا

حهعاّ اععيفاّ    ف32سع ا سعآ اد اعآٍ سع د       اعٔ مليفعد اهلل    ٗعد   كعد اسا  ع٢ ملًع٢     حضعرَٛة 

اااعٞ  اُٝٓعا آٍ اااعد ٜٓاُعٕٛ يًُع ٖا      اي ٜٔ ِٖ  ًما٤ آٍ ايدغاا ا ٓاُه يًُ ٖا اإل

ايبٝاسع١ٝ  ٚاٗع ا ٜهعٕٛ    ا  عًخ١  حبعار  ٝ  ا ايًكا٤ اه ا آاقضه ٚيٛ ملًع٢  ايبين   

   قد  مٛم  ثر ايٓصاملاة ا  ٖيف١ٝ يف حضرَٛة مل٢ً ا  احل ايبٝاس١ٝ.  

ٖععٛا٤ ٚايظععرٚف ايبععا٥د٠ يف إَععاا٠ آٍ اااععد امٜععِ ٚايدٚيعع١  ٜضععاف إ   يععو  يععاا٘ اا

   ٔ اهلل إ ٜعععٓ ِ اععع يف٘  مليفعععد ايرسععٛي١ٝ َعععٔ حٝععع  ادتاْعععا اي كععدٟ ايبعععين  ٚاغيفععع١  ٗعععد اعع

٘     سعاكراا دٚيع١ آٍ اسعٍٛ    اااساكراا ٜييف٘  َع  آٍ اسعٍٛ سعري كٞ     املاكعادا َٓع٘  ْع٘ ااخايمع

َّعا نععيفرّيا     ادٚياع٘  بعا٣ٛ اقعٞ ايدٚيع١ ايرسعٛي١ٝ         ف33سايعب  ٚيعت يً ًعِ َٚؤسبعا ٘ اٖاُا

 ٕ ٜهععٕٛ قيفععٌ  ف34سَععٔ اةععا ة اي ًععِ ّف1219ٖععع/616مليفععد اهلل اععٔ اااععد سة ٕ ٚايععدٙ  ااعع١ 

 َٔ اةا ة ايبٝاس١ .  

                                      
  ٚملع٤ ايدٜٔ قا٥د 503اع2اذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة  ةع  – 302اع1ايبكاف: اضا٥  اياااٛة ةع  – 89ف آيفٌ: اياااٜ   اع  31س

 ادتٝش ايرسٛيٞ    مل ر ي٘ مل٢ً  رمج١.

ف آٍ س د: قيفا٥ٌ حضر١َٝ  ٛيت حهِ ايفاّ ا د آٍ ايدغاا ٚ يو ا د  ٛة٘ َيف ٛث ااٜٛاٝه ستُد أ َٗدٟ ا   حٛا   32س

 ف.611اع2ّ ساذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة  ةع 1222ٖع /619 رج ملًٝ٘ مجٌٝ أ  ااٌ ايب دٟ س١ٓ 

١ٝ يف ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ يف َٓا ل ْمٛ  ايدٚي١  ف قدَت اي دٜد َٔ اسا٥ٌ ا اةباري ٚ  رٚحاة ايدناٛاا٠ ملٔ اذتٝا٠ اي ًُ 33س

يف ةاَ اة ملرا١ٝ  َٚٔ  ِٖ ٖ ٙ ايرسا٥ٌ: اذتٝا٠ ايبٝاس١ٝ َٚظاٖر اذتضاا٠ يف ملٗد دٚي١ اين اسٍٛ اايُٝٔ حملُد مليفد 

سٛي١ٝ ّف ٚا دااس ٚ ثرٖا مل٢ً اذتٝا٠ اي ١ًُٝ يف ايُٝٔ يف مل ر ايدٚي١ اير1973ايمااد ملًٝإ سدناٛاا٠  ةاَ ١ ايكاٖر٠ 

ّف ٚاذتٝا٠ اي ١ًُٝ يف  َد١ٜٓ   ص ٚ ملُايا يف مل ر 1990ي يفد اي صٜص اااد ايبٓٝدٟ سَاةباري  ةاَ ١ ستُد أ س ٛد 

ّف ٚاذتٝا٠ اي ١ًُٝ يف َد١ٜٓ تاٝد يف ملٗد ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ سَاةباري  1994ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ سَاةباري  ةاَ ١  ّ ايكر٣ 

 ّف .1995ةاَ ١  ّ ايكر٣ 

اهلل أ اااد ايبًطإ اي ادٍ  سًطإ ٚادٟ حضرَٛة  ٜ د مل رٙ َٔ   ضٌ اي  ٛا ايب اٗد ٗا حضرَٛة ي دي٘  ف مليفد 34س

 - 2661اع 3ّ سااشتر١َ: قعد٠ ايٓخر ةع 1219ٖع / 616ٚ كٛاٙ ٚن ر٠ َا ا٘ َٔ  ٌٖ اي ًِ ٚاياك٣ٛ ٚاي عد  قاٌ س١ٓ 

 ف.411اع 2اذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة ةع 
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اذتيفٛ ٝه يف  مععععاا   ععععاعف  اععععا اععععرًق نُععععا   ٜيفععععدٚ َععععٔ َ ععععًخا٘ ا سععععا ا١ْ  

  نُعععا إ ارتعععٛف َعععٔ ابعععن ٚسعععٝطر٠   ف35ساااععع١ٝإٖعععٌ ْصملععع١   َيعععاااِٗ اي كدٜععع١   ٗعععِ  

 سيفار.ا  حد ااّٜض اذتيفٛ ٝه مل٢ً  رِٜ يكراٗا  نإ 

كعععد  اسعععٌ ا ًعععو   ّ:  1239ٖعععع /637اذتًُععع١ اي اْٝععع١ سععع١ٓ   َٚعععٔ محع ٗعععِ نععع يو 

َٚ ع٘   ف36سٍٚ َٓع٘ ااجتعاٙ ايع  اكٝعاد٠ ا ُعدٚد      ا ٓ ٛا ايرسٛيٞ ةٝيه ا  حضرَٛة  اا

ا اايرسعٛيٝه  ٚنعإ ٖع ا        عص َبعآ دّ  إأ مشعا  ع ٚإمسع٘ ٜٓطعل سضعرَٝا٘ ع ةعا٤        ا

ُّعععادتعععٝش يف اا ْعععص  ٖصيععع١ اعععآٍ يعععاْٞ ايعععب  ععع ملٔ   حٝععع   ااٍٚ ا يً عععٝش سعععاس دامل

اهللف  ٗصَعت ٚسعًُت  عرِٜ يًرسعٛيٝه َيفااعر٠ ايع ٜٔ  ٛيعٛا         اعٔ مليفعد   ذتانِ  رِٜ س ٗعد 

ّٝ  َرٖا   .ف37سا ملًٝٗا ٜدملٞ إأ مليفٝد  ريسٌ ا ًو ا ٓ ٛا ٚاي

  اعيفاّ ياضعِ ا    إا ثِ ٚااٌ ا ُدٚد محًاع٘ غراعا   ٝع١  ٗعد ٚااعٔ مشعا  ٚحتدٜعدّ       

 ْا٥يفا ملٔ ايرسٛيٝه . ف38سايدٚي١ ايرسٛي١ٝ ٜٚؤنٌ حهُٗا  أ اي ٥ا

ٚٚااٌ ادتٝش ايرسٛيٞ تحم٘ يضعِ  سعا ٌ حضعرَٛة  ٖٚٓعا ظتعد ااعٔ مشعا   راع١         

ٕ  ْكضا  ملًع٢ ايكعاد٠ ع َيف عٛثٞ ا ًعو ايرسعٛيٞ سملعع٤ ايعدٜٔ ٚا ُعدٚدف ع ٚ ُٛحع٘            يع

ٜ ععه ْا٥يفععًا  ٚ  َععريًا ملًعع٢  ععرِٜ ٚاععيفاّ  إ   ٕ ايدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ حتععٍٛ دٕٚ حتكٝععل غاٜاعع٘     

 بععاملدٙ يف  يععو قيفًٝعع١ ْٗععد  َٚععا  ٕ مسعع  ا ًععو       بععاا حملااااٗععا ٚ ا ْكضععا  ملًٝٗععا  

    ٚ قٛاَٗععا    ملععٔ ا ٓ ععٛا اعع يو حاعع٢  اسععٌ إيععِٝٗ صتععد٠    حتععدد ا  ععادا  ٛقٝاععًا يععا  

اععععٔ تنععععرٟ  اايٓ ععععد٠ َهْٛعععع١ َععععٔ ةععععٝش اكٝععععاد٠ ااَععععري    ٙٚا ععععا يف ْمععععس اي ععععاّ  ٖعععع  

اغعععِ صتعععاد ْٗعععد يف ٖصيععع١  ٚاعععٔ مشعععا   ا يعععًت يف ايكضعععا٤ ملًععع٢ حرنععع١   ف39سسانعععٛاٞف

اععٔ مشععا   بععاملد٠ ْٗععد يعع٘ اععا٤ة     استاٚيعع١ إ   ٕ   ف40سَٚكاععٌ  َريٖععا يف َٓطكعع١ ايهبععر  

ٕ حتعععت حهعععِ اْاعععصاة اعععيفاّ ٚ عععرِٜ َعععٔ ْٛااُٗعععا ايرسعععٛيٝه  ٚ ًعععت ا عععدٜٓا   ااايميعععٌ يف 

                                      
ّ  حا٢ اْاٗٛا سٝاسٝا ااغري 747ٖع/130 ر ١ حضرَٛة اا  ٖا اإلاااٞ َٓ  قٝاّ ثٛا٠  ايا اذتل  س١ٓ ف ٜرة  ادا١ٜ َ 35س

 ف.73اع 1عع ايهٓدٟ: اي د٠ ا مٝد٠  ةع 56ّ سآيفٌ: اياااٜ   اع1194ٖع/591إَاَِٗ اآ ر سين يف ايفاّ س١ٓ 

 ف ا ُدٚد:    ةد ي٘  رمج١ يف ا  ادا ا ااح١. 36س

    مل ر مل٢ً  رمج١ ي٘.ف  اأ مليفٝد: 37س

ف اأ اي ٥ا:    ةد ي٘  رمج١ يف ا  ادا ا ااح١  ٚي ً٘ َٔ  آا٤ ايفاّ نُا ٜرةا  ٚا ا م١ ا١ً اه ا سِ ٚاسِ اا ٜا 38س

 ا ٛةٛدٜٔ ايّٝٛ.

 ف اأ تنرٟ  ٚ اأ انٛاٞ:    ْ  ر مل٢ً  رمج١ ي٘ يف ا  ادا ا ااح١ سٛا٤   خٝب امس٘ اه ايًمظاه.39س

   503اع 2اذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة ةع  - 354  اع302اع 1ايبكاف اضا٥  اياااٛة ةع -90  89آيفٌ: اياااٜ  اع ف40س
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 ّ.1274ٖع /673مسٞ حا٢ د ٍٛ اذتيفٛ ٞ س١ٓ ايرسٛيٝه ا 

إ  اييعععععخر سععععع١ٓ  ف41ساعععععٔ  ًٝعععععٌا َعععععا ادتعععععٝش اي عععععاْٞ  كعععععد إجتععععع٘ سعععععرًا اكٝعععععاد٠  

ٚإقععرااٙ  ف42سايععرمحٔ اععٔ إقيفععاٍ ّ  ٚاسععاطاة ستااععر ٗا ٚإ ضععاة  َريٖععا مليفععد1239ٖععع/637

اايايف ١ٝ ايرسٛي١ٝ  ثِ ْمٝ٘ إ    ص  ٚ  ه  َريًا ملًٝٗا ٜدمل٢  ا ل ٜبعاملدٙ ْكٝعا ٜعدمل٢    

  َععا ييف ععت اي عقعع١  ٕ سععا٤ة اُٝٓٗععا يٝععاُهٔ ايٓكٝععا اااععيفخٞ َععٔ قاععٌ        ف43ساااععيفخٞ

سععاٝع٤ ملًعع٢ اييععخر  ااَععر ايعع ٟ د عع  اا ًععو ا ٓ ععٛا إاسععاٍ  َريٖععا         ٚا  ا ععل ااَععري 

ٕ اًععا ارتعع  ايٓكٝععا    ايععرمحٔ اععٔ إقيفععاٍ احمل ععٛت يدٜعع٘ إ  اييععخر  َٚععا       ايبععاال مليفععد 

ايعرمحٔ  يعٛا٠ ايدٚيع١ ايرسعٛي١ٝ       رج  ااًا جبًدٙ  يٝاٛ  حهُٗعا مليفعد   ايفخٞ حا٢اا

 .ف44س1265ّٖع /664  ٚ ا ٘ س١ٓ إ

حُٝٓعععا  اسعععًٗا ا ًعععو ا ظمعععر  ملًععع٢ َعععدٕ حضعععرَٛة   ت محععععة ايرسعععٛيٝهٚ ٛايععع   

 ٚيععت    ٚقععد 1279ّٖععع /678اذتًُعع١ اي اي عع١ سعع١ٓ    ف45س ّف1294ٖععع /694ٜٛسععب ايرسععٛيٞ سة 

ف  آ عاْمردة اع نر قعٛاّ ةٓعدٖا ٚ ْٗعِ َعٔ سعيف ١          ااع١   ُٖٝع١ ا  ادا ي ٙ اذت١ًُ  

   ايمرقعع١ اي ٜعع١ ٜعع١ ٚٚاحععد٠ سرٜعع١اثٓاععإ ار :َععٔ ا يععا٠  ٚمخبععُا١٥  ععااس  ٚثعععث  ععرم

يًٛاعٍٛ إ   معاا    –ايٛادٟ–إ   سا ٌ حضرَٛة ف 46ساكٝاد٠ اأ ادتٓٝد اجتٗت إحداٖا

اعرًا  حٝعع  اسععاٛيت ملًعع٢ ملععدد َععٔ َٓعا ل حضععرَٛة َٚٓٗععا اععيفاّ ايعع ٟ  ْععار ايرسععٛيٝه    

   ٞ   يف حععه اجتٗععت ايبععمٔ   ٚإملععاد٠  يف ٝاٗععا يًدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ    ف47سملًٝٗععا ستُععد اععٔ ْععاة

                                      
 ف  اأ  ًٌٝ:   اةد ي٘  رمج١ يف ا  ادا ا ااح41.١س

ٖع 621ف مليفدايرمحٔ أ اااد َٔ اَرا٤ اَاا٠ آٍ  ااس أ اقيفاٍ ااييخر   ٛ  ا َاا٠ ا د ايكضا٤ مل٢ً اأ َٗدٟ س١ٓ 42س

ٖع 664ّ  ا املا َكداَا  ملٌُ مل٢ً ابن اَاا ٘ ضتٛ دا ٌ حضرَٛة  ٗامج١ َدْٗا نمِٜ ٚايفاّ   ٛيف س١ٓ 1224/

 ف.542اع 2ّ ساذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة  ةع 1265/

 ف اا ل  ٚااايفخٞ:    ٛةد يُا  رمج١ يف َ ادا ايدااس43.١س

اذتاَد:  ااٜ   – 99 اع 91آيفٌ: اياااٜ  اع  – 6444اع١10 ةع ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيٜٛ – 465اع2ف ادتٓدٟ: ايبًٛى ةع 44س

 .542اع2حضرَٛة  ةع

ف ا ًو ا ظمر ٜٛسب أ ا ًو ا ٓ ٛا: ثاْٞ ًَٛى ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ  ٚيٞ ايُٝٔ ًْٝما ٚ اا ه س١ٓ  نإ ملا ا  كٝٗا تاٖدا  45س

ٖع / 694 ٝٗا  دإ ي٘ ايُٝٔ مجٝ ٘   ٛيف س١ٓ   ااسا ا املا َكداَا نريا ةٛادا َاٖرا يف ن ري َٔ اي ًّٛ  َٚ ٓب

 ف.88اع1ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤي١ٜٛ ةع  -550اع2ّ سادتٓدٟ: ايبًٛى ةع 1294

 ف اأ ادتٓٝد:    ةد ي٘  رمج١ يف ا  ادا ا ااح46.١س

 كٌٝ ي٘: نٝب ملاًَت  ف ستُد أ ْاةٞ:    ةد ي٘  رمج١ يف َ ادا ايدااس١ سٛا٤ اذتٛاا اي ٟ داا ملٓد َا اة  إ    ص47س

ُ٘ ياْٞ  ملظُِٗ اةًع   ُ  ملبهرًا ملظًُٝا يكاايٞ   اخار حضرَٛة؟ قاٍ:  ا حًًت اييفاّ تامحين اةٌ ٜكاٍ ي

ٚمج ت  ٜضًا ملبهرًا يكااي٘  ٚ اٚيا٘ يف اذترر حا٢ اْمل َا نإ ملٓدُٙ َٔ ااَت ْٚا ل ٚ  ٜيفَل ملٓدُٙ ا٤ُٞ ٚنٓت 



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 319

  والعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسوليوالعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسولي  السياسيةالسياسيةصالت تعز صالت تعز                                       هحود يسلن عبدالنور د.

 م2021 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 

ياًاكعٞ ااذتًُع١ اي ٜع١  ٚ ا ع٘      ف 49سإ  آعدا اٜبعٛة  ف48ساكٝعاد٠ سعرٜداا  خر١ٜ اذتراٝع١  اييف

سملٛقعدف  يٝ عرج إيعِٝٗ ايبعًطإ سعا  اذتيفعٛ ٞ يف        ضتٛ  ماا حا٢ اًغعت ستًع١ ملرقعد   

ف ٚ يعو  800ف ٜٚأسعر س 400ملبهرٙ   ًٝاكٞ ايطر إ ٜٚٓٗصّ اذتيفٛ ٞ ٜٚكاعٌ َعٔ ةٓعدٙ س   

َٓٗٝعًا اع يو    ف50سيرسٛيٞ  معاا ٜٚبعاٛيٞ ملًٝٗعا   ّ  ٜٚد ٌ ادتٝش ا1279ٖع/678يف اةا 

ايٓمعععٛ  اذتيفععععٛ ٞ يعععٝس يف  مععععاا  خبععععا اعععٌ ٚيف حضععععرَٛة  ٚيٝخعععٌ ستًعععع٘ ايٓمععععٛ      

 .ٚايبٝطر٠ ايرسٛي١ٝ

يبعععًطإ  معععاا سعععا  اعععٔ إداٜعععس اذتيفعععٛ ٞ       ةعععا٤ إاسعععاٍ ٖععع ٙ اذتًُععع١ ياأدٜعععا       

 يف ٝعاِٗ   َرا٤ حضرَٛة اياعاا ه يًدٚيع١ ايرسعٛي١ٝ  ٚ يع ٝ ِٗ ملًع٢  ًع         ساُايا٘  

قيفاٍ ساااعد اعٔ اع  ١ٓف ايع ٟ  عٛ   َعر اييعخر ا عد         إايرمحٔ أ  َٔ  َ اٍ اأ    مليفد

ا ْم عاٍ ٚاياُعرد    - ٟ اااعد  –ّ ايع ٟ  ملًعٔ   1265ٖع /664ايرمحٔ س١ٓ  ٚ ا٠ ملُ٘ مليفد

ملًعع٢ ايرسععٛيٝه ٚ ععرى  يف ٝععاِٗ ًَٚٝعع٘ يًبععًطإ اذتيفععٛ ٞ حععانِ  مععاا  حٝعع  متهععٔ      

ّ  1274ٖعع/ 673َٓعا ل حضعرَٛة نمٜعِ ٚاعيفاّ سع١ٓ       اا ري َعٔ ا سعاٝع٤ ملًع٢ ا عض    

حضعععرَٛة نعععإ َعععٔ ااسعععيفار َعععدٕ ٚادٟ ٚي ععٌ اجملاملععع١ اييعععدٜد٠ ٚايكخعععن ايععع ٟ ملعععِ  

 .ف51سا باملد٠ مل٢ً ايبٝطر٠

قٝاّ ايبًطإ سا  اعٔ إداٜعس   ن يو نإ َٔ  سيفار ٖ ٙ اذت١ًُ اياأدٜيف١ٝ         

ا ًعععو ا ظمعععر ٜٛسعععب ايرسعععٛيٞ   َعععٔ ا رسععع١ً سعععّرااذتيفعععٛ ٞ اا سعععاٝع٤ ملًععع٢ ايدٜععع١  

سعمداد    ٚحتدٜ٘ مل٢ً ايرغِ َٔ ا راسعة ايب متعت اعه ايطعر ه     ف52سيًًُو ايمااسٞ

                                                                                       
د ا٦ًٝا ٜٓمك٘ مل٢ً َٔ َ ٘  ٚاًين آمب٘  ًُا  ْا  ا ريٙ مل٢ً اار دااٟ ٚد ٌ اساُد َٔ َٛ ْا ايبًطإ  ًُا   ظت

َّ قاٍ يٞ  ملًِ  ا  ادة ارترٚج إيٝو  اٗدة مجامل١  ٌٖ اٝب إْٞ ملٌ  ُ٘: ٜ ٌ   ًُا د ٌ ملً ُ٘  كًت ي اذتاةا ٜباأ ٕ ي

ُ٘ ٚ حبٓت إيٝ٘ ٚ ُ٘ ُٖٚا ملًٝو  ثِ  نرَا ُ٘ َٛا ًا اهمٝ٘ ٚملاد إ   ١َ اأ اسٍٛ ٚ َاو ٜا ستُد قٌ  كًت ي ة ًت ي

 َّ َّ ٚا د  يو   ٜر   ا س٘ إي  ًٖ٘ مل٢ً  حبٔ حاٍ    ر٣ مل٢ً  يو ايُٓن  اا ١  قٛاّ  حاااِٗ حا٢ ٜؤدٚا  ْمبِٗ إي

 ف.188عع 187اع  1 حد َٔ  ٌٖ حضرَٛة  سارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤي١ٜٛ ةع

 ف سرٜداا:    مل ر ي٘ مل٢ً  رمج١ يف ا  ادا ا ااح48.١س

ف آدا اٜبٛة: َٝٓا٤ يف  رٜل ايباحٌ َا اه ملُإ ٚملدٕ  ٜٚك  يف ستا ظ١ اعي١ س مااف ابًط١ٓ ملُإ ساذتُٟٛ: 49س

 ف.454اع4َ  ِ اييفًدإ  ةع

ٚ اي ب د  216 اع 207اع1عع ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ ةع 168ايُٝاْٞ: اٗ ١ ايصَٔ  اع – 469اع2ف ادتٓدٟ: ايبًٛى ةع 50س

 .597اع2اذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة  ةع  -3018اع3ااشتر١َ: قعد٠ ايٓخر ةع  – 256اع  252ا بيفٛى اع 

 .115عع  ااشتر١َ: ثغر ملدٕ اع 100ف آيفٌ: اياااٜ   اع51س

 ف    م ا َ ادا ايدااس١ ملٔ اسِ ا ًو ايمااسٞ  ٚ  ْباط  ايا رف ملًٝ٘.52س
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 .ف53سغصٚ ملدٕ ١ اذتيفٛ َٞر س٤ًٛا ستاٚيَا    ٙ اذتيفٛ ٞ مل٠ٛٓ   ٚقد تاد اا

إ   ٕ ايبًطإ ا ظمر ٜٛسب َٓا  ماا  آ٘ ايٛاثل إاراِٖٝ  ف54سٚقد  اااة ا  ادا
ّ  ٚ ٌ  آاؤٙ ٜاٛااثٕٛ اذتهِ 1311ٖع/711ّ حا٢ ٚ ا ٘ س1292١ٖٓع/692يف س١ٓ  ف55س

 ٝٗا دٕٚ  د ٌ َٔ ايبًط١ ا رنص١ٜ يف   ص   َا اييخر َٚدٕ حضرَٛة ايدا ٌ  كد 

 .ف57س1294ّٖع/694س١ٓ  ف56س ّف1321ٖع/721سة  دٚدا قط ٗا  آ٘ ا ؤٜد 

  ٚاد  َا عتهُٕٛ اأَرِٖ ٓٛارٕ ملدد َٔ ايٛ ٠ ٚايٛايرسٛيٝ  ْارحهِ اييخر  ٚملٔ

  اي ٟ ٜهآم٘ ايغُٛ  ملدا  نر  مسا٥ِٗٚ يف حضرَٛة ايٛ ٠ حهِ ٜ رف ا ٗد

ٚا بِ  يو اي ٗد ا دّ ا ساكراا ٚايآا س اه ٖؤ ٤ ايٛ ٠ َٔ  َ اٍ: اأ  ٝض 

اي ٟ ُقِاٌ    ٚاااّ ايدٜٔ داٚد أ َٛس٢ أ حٓاةر  ٚايرا٢اي ٟ  ًب سرٜداا سقٝ رف

إمساملٌٝ سة  أ ااارف محد   ٚااَري ايمنٞ ْا٥ا ا ًو ايٓاار ًٖٗأَ قيفٌ  

 .  ف59س  ٚاأ اييب  ٚنا ٛاف58س ّف1424ٖع/827

حضععرَٛة  ٛق ٗععا ادتغععرايف اييف ٝععد ملععٔ ايدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ ٚملااععُاٗا   ععص          َ ًععت

ّٓعع ٚملصيعع١ اععا ١ٝ اختعع ٖا ا ععض سععع ه ايدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ ملٓععد ا ععاع ِٗ َعع     اًَ ععأ آَ

د سة ٚٝ ععععد ملد عععع٘ حملاااعععع١ َٓا بعععع٘ اا ععععر َ ًُععععا اختعععع ٖا ا ًععععو ا ؤٜععععد دا     ا ضععععِٗ ي

                                      
 .3019اع3 ةع ااشتر١َ: قعد٠ ايٓخر – 252ف ارتصاةٞ: اي ب د ا بيفٛى اع 53س

 .226اع1عع ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ ةع  168ف ايُٝاْٞ: اٗ ١ ايصَٔ  اع54س

ف ايٛاثل إاراِٖٝ: اأ ايبًطإ ا ظمر ٜٛسب نإ  رٜدًا يف ستاسٓ٘ نريا ي٘ َ ر ١ يف اادر َٚياان١ يف  ٕٓٛ اي ًِ 55س

ِ٘ ادتٛا٥ص ايب١ٝٓ  ٛيف يف  ماا س١ٓ  ّ سارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ  ةع 1311ٖع/711ٚنإ ٜكٍٛ ايي ر ٚعتبر ملًٝ

 ف.326اع1

ف ا ًو ا ؤٜد داٚد أ ا ظمر ٜٛسب: ااا  ًَٛى ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ  نإ ًَها ملاقع ْيفٝع ملايٞ اي١ُ ٚارٜب ايٓمس ستيفا 56س

ااٜاّ  ي٘ يً ري  َكداَا  ااسا ا املا ادٜد ايك٠ٛ حبٔ ايبٝاس١  ظتٌ اي ًُا٤ ٚعتا اي اذته ٚناْت  ٜاَ٘  حبٔ 

 ف. 104ااشترَ٘: ثغر ملدٕ اع  – 299اع1ّ سارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ ةع 1321ٖع/721َآثر د١ٜٝٓ   ٛيف س١ٓ 

ّف نٓص ا  يفاا يف َ ر ١ ايبري ٚاا يفاا سادتص٤ ارتاص ااااٜ  1314ٖع/714ف اذتُصٟ: ملُاد ايدٜٔ اداٜس أ ملًٞ سة57س

 ّ.1992  َؤسب١ اييراة اي راٞ  ايهٜٛت  120عايُٝٔ ف حتكٝل: مليفد احملبٔ َدملج ا دملج  ا

ف ايٓاار  محد أ ااارف إمساملٌٝ  أ اي يفاس ملًٞ أ داٚد أ ٜٛسب أ ملُر أ ملًٞ أ اسٍٛ: ثأَ ًَٛى ايدٚي١ 58س

١  ايرسٛي١ٝ  نإ َٛاٛ ا اايهرّ ادتِ  ٚاذتًِ ايااّ  ٜر   إيٝ٘ َا   حتاًُ٘ ا ًٛى  ع ٜبامصٙ غضيف٘  ي٘ آثاا َ ُااٜ

 ف.392ّ ساأ ايدٜيف : قر٠ اي ٕٝٛ  اع1424ٖع/827 ٛيف س١ٓ 

  ٖٚؤ ٤ ايٓٛار    ةد يِ  راةِ ٚااخ١ 563  اع561اع2اذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة   ةع – 173 اع 140ف آيفٌ: اياااٜ  اع 59س

 يف َ اداْا.
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٘  1321ٖع/721 ٚ قعاّ  ٝٗعا ثعثع١  اعٗر       ف60سٞاييُبع  ايعداا  ّف اي ٟ ةا٤ إيٝٗا ا عخيف١ ملُاع

 ف61سّف1296ٖعع/ 696اساطاة  عيا  ٕ ظتٓد ادتٓٛد حملااا١   ٝع٘ ا ًعو اااعرف ملُعر سة     

 اْا عر  ٝٗعا ا ًعو اااعرف ملُعر       بايع  ف62سّ ٚ يعو يف َٛق ع٘ ايعدملٝس   1295ٖع/695س١ٓ 

 .ف63سساكر يف حهِ ايدٚي١ حا٢ ٚ ا ٘ يٝ ًم٘   اٙ ا ؤٜد داٚداٚ

اعٔ اجملاٖعد ملًعٞ ملًع٢   ٝع٘ ا ًعو اا ضعٌ اي يفعاس سة          ف64سٚن ا  رج ا ظمر عت٢ٝ

إ   ٕ ْا٥عا ايرسعٛيٝه  ٝٗعا ساعااّ      ّ 1367ٖعع/ 768سع١ٓ   ٚق د اييخر ف65سّف1396ٖع /778

 .ف66سا  ٔ َ ٘حٓاةرف اساطاة  ٕ ٜدحرٙ يٝ ٛد  ا٥يّفايدٜٔ اأ 

حضععرَٛة حتععت ايايف ٝعع١ ا مسٝعع١ ايرسععٛي١ٝ حاعع٢  ٚا٥ععٌ ايكععرٕ ايااسعع        َععدٕ  ًععت 

اي ععرٟ/ ارتععاَس مليععر ا ععٝعدٟ حُٝٓععا  ملًععٔ قٝععاّ ايبععًط١ٓ ايه ريٜعع١ يف  ععرِٜ ٚاععيفاّ     

 ّ.1432ٖع/836مل٢ً اييخر س١ٓ  ف67سّ. ٚاساٝع٤  اٞ دةا1411١ْٖع/814س١ٓ 

 

 

 

                                      
ٜٛسب  ناْت َٔ  ٝاا ْبا٤ اين اسٍٛ   ف  ايداا اييُبٞ: اا١ٓ ا ًو ا ٓ ٛا ملُر أ ملًٞ أ اسٍٛ ٚاكٝك١ ا ًو ا ظمر60س

ّ سادتٓدٟ: ايبًٛى  1295ٖع/695ملاق١ً حات١َ ملمٝم١ ييفٝيف١ ستيف١ يً ري يا اي دٜد َٔ ا آثر اي ١ًُٝ   ٛ ٝت اا ص س١ٓ 

 ف. 246  245اع10عع ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ  ةع  41اع 1ةع

ايرسٛي١ٝ  نإ ًَها ملاد  ملاقع  ٚاملا َٗااا   ااع   دٜيفا  ف  ا ًو ااارف ملُر أ ا ظمر ٜٛسب: ثاي  ًَٛى ايدٚي١ 61س

ّ سارتصاةٞ: 1296ٖع/696ييفٝيفا  اااملا يف اي ًّٛ َٚ ٓب  ٝا  ستيفٛاا ملٓد ايٓاس  اؤ ا اايرمل١ٝ  ٚي٘ َآثر د١ٜٝٓ   ٛيف س١ٓ 

 ف.  3109اع3ااشترَ٘: قعد٠ ايٓخر  ةع  – 284اع10اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ  ةع

  8ذتج جبٛاا اًد٠ تاٜد٠ ساي يفديٞ   محد  ضٌ أ ملًٞ أ ستبٔ: ٖد١ٜ ايصَٔ يف   يفاا ذتج ٚملدٕ اع  ف ايدملٝس: قر١ٜ يف62س

 ّف .1933ٖع / 1351ا طيف ١ ايبًم١ٝ  ايكاٖر٠  َ ر  

 .668اع2اذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة   ةع – 284  اع275اع1ف ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ ةع 63س

 ملًٞ  ٚ   مل ر ي٘ مل٢ً  رمج١ اا ١ٝ ٚا ١ٝ. ف ا ظمر عت٢ٝ:  حد  آا٤ اجملاٖد64س

ف ا ًو اا ضٌ اي يفاس أ اجملاٖد ملًٞ: سادس ًَٛى ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ  نإ ًَها ملايٞ اي١ُ  ا املا ادٜد اييفأس  65س

حاتَا ملاتَا  ٜكظا   كٝٗا  ْيفٝٗا  ملاا ا اايمك٘ ٚايٓخٛ ٚااْبار ٚاياٛااٜ   َياانا يف غري  يو  ي٘ َ ٓماة َٚآثر 

 ف.3479اع3ااشترَ٘: قعد٠ ايٓخر  ةع – 158اع2ّ سارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ  ةع1376ٖع/١ًُٝ778 ٚد١ٜٝٓ   ٛيف س١ٓ مل

 .514اع2اذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة  ةع  – 135اع2ف ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ  ةع 66س

ا ٗر٠  ٚاساٛ  مل٢ً اييخر س١ٓ  ف   اٛ دةا١ْ: ستُد أ س د أ َيفااى أ  ااس ايهٓدٟ  نإ َكرٙ حريٜج َٔ اعد67س

ّ  ٖٚاةِ ملدٕ ايااا ١ يًدٚي١ ايطاٖر١ٜ   ٛق   سرّيا حه  يكٞ ايكيفض ملًٝ٘ ةٓٛد ايبًطإ ملاَر أ  اٖر 1432ٖع/836

ااٚتٜر  س ٝد ملٛ  سة  – 566اع2ّ ثِ اساٝعؤِٖ مل٢ً اييخر ساذتاَد:  ااٜ  حضرَٛة  ةع 1457ٖع/862س١ٓ 

   َهايف١ اي كا ١  ملدٕ  ايُٝٔ  ادٕٚ  ااٜ ف.115ياااٜ  اذتضرَٞ  اع ّف: امخاة َٔ ا1977ٖع/1398
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 حضرموت:دن العلمية مبتعز صالت 
 

 ةٓعٛر اعيف٘ ادتصٜعر٠ اي راٝع١     ٚا٥عٌ ايعدٍٚ ا بعاك١ً يف     اه اغِ  ٕ ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ َٔ

َٚؤسبعا ٘  حٝع    عد   عص اي ااع١ُ َٓعااًا يًُ ر ع١ اعاة اعد٣          ٖاُاًَا اعاي ًِ ٚ عاع٘   ا

ٜكعب   سايٛسعٝنف اإلسععَٞ     إ   ٕ اييفاح  يف  ااٜ  حضرَٛةدٚاٖا اا ٓا ل ايااا ١ يا

ِ حضععرَٛة   ًععَٚععدٕ يف حععري٠ َععٔ  َععرٙ إ ا  طععرم إ   يععو ا ا يفععاط اي ًُععٞ اععه   ععص  

 ٖاُععاّ َععٔ قيفععٌ ايدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ ياععدٜٚٔ  ااغتٗععا سضععرَٛة  ٚايععب   ععد     آٖععاى  هععٜٔ

  ظتععد َٚععٔ َرانععص اي ًععِ  عععٍ ٖعع ٙ ا ععد٠ ايصَٓٝعع١        َععدْٗا س  ععرِٜ ٚاععيفاّ ٚاييععخرف   

اعإ اي  عر ايرسعٛيٞ    إملٓاٜع١ َعؤا ٞ   عص ٚحضعرَٛة ا عقاُٗعا      ا يف ملدّ اييفاح   مبرّي

   م عا ا  عادا   إ  َ ٌ َا ٖٞ ملٓاٜاٗا  ٓا ل   ر٣ ن ٓ ا٤ ٚتاٝعد ٚملعدٕ ٚغريٖعا     

اايفع    ععا٥   ٜ  ًَٛعاة ملعٔ  ًعو اي ع١ً اي ًُٝع١ إ   ُٝععا ْعدا  ٖٚع ا ة عٌ اييفاحع           

 غععٛاا  ًععو اي عععة    سعع    ٚي ععٌ يف ٖعع ا سععيفًٝع إ  ٚا سععآااج ًععو اي عع١ً اايكٝععاس  

   اي ١ًُٝ ٚ يفٝإ َظاٖرٖا ْٚاا٥ ٗا.

 ا ا َا  يكٝٓا ْظر٠ مل٢ً ا ؤسباة اي ١ًُٝ يف حضعرَٛة  ععٍ ٖع ٙ ا عد٠ ايصَٓٝع١ َعٔ       

 اْٗععا  ْيعع٦ت اععدملِ ٚ ٛةٝعع٘ َععٔ ايدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ نْٛٗععا   ف 68س َ ععاٍ ا بععاةد ٚايهاا ٝععا

َعٔ اييعرا٥ا    ص ٚاي ًُعا٤ ٚااَعرا٤  ٖاُاّ ااا ااا آم ٠ يف ا ٓطك١  ٚإٕ ادة َٔ ْااج 

 حُٝٓا ٚةدٚا َٓٗا َآمبًا يِ . ا ةاُامل١ٝ اي ١ًُٝ

حضرَٛة  ًِ ْ  ر ملًع٢  عدٜٚٔ يعا     َدٕ اي ١ًُٝ اه   ص ٚ عةٚايي٤ٞ ْمب٘ يف ايرح

   ا ععص حٝٓٗععا ملااعع١ُ ايدٚيعع١  َٚك ععد اي ًُععا٤ ٚ عععر ٚةععٛد ٖعع ٙ اي عععة ْبععايف د ٚ 

  ٔ َرانععص  ااجتععاٙ  قععد ٖععاةرٚا اذتضععااّ   ِ ٚ عاعع٘ َععٔ  حععاًَٞ اي ًعع  اي ًععِ  نُععا  ٕ َعع

ٕ   مل١ًُٝ ٚ  عد قًًٝع١ َكااْع١ اا عص   عع َعاْ  َعٔ اي عر٠ اي ًُٝع١ إيٝٗعا             ف69سنصاٝد ٚملعد

                                      
ف   ر ١ ٖ ٙ ا باةد ٚايهاا ٝا يف  ًو ا د٠ ٜٓظر:   رٚحآا يًدناٛاا٠: اذتٝا٠ اي ١ًُٝ يف حضرَٛة يف ايكرْه ايباا  68س

 . 157عع 154  اعع 149عع 139ٚاي أَ يًٗ ر٠  اعع 

ٔ سا  أ  اٞ ٚتٜر  ٚمليفد اهلل ايكدِٜ ٚ  ٝ٘  مليفد ايرمحٔ أ ستُد أ  اٞ مليفاد ٚمليفد ف ىلٔ ااحتٌ إ  تاٝد: ستُد ا69س

عع اييرةٞ   محد أ  محد أ مليفد ايًطٝب  100ايرمحٔ أ ستُد  حبإ سااٚتٜر: امخاة َٔ اياااٜ  اذتضرَٞ  اع

ّ  1986ٖع/١1406 ااٚ     ايطيف 176ّف:  يفكاة ارتٛاص  ٌٖ اي دم ٚاإل عص اع 1490ٖع/893اييرةٞ ايصاٝدٟ سة

ف ٚىلٔ ااحتٌ ا  ملدٕ: ملًٞ أ ملًٟٛ أ  محد أ 3335اعع 3ايداا اي١ُٝٓٝ  آ ا٤  ايُٝٔ عع ااشتر١َ: قعد٠ ايٓخر  ةع

 ف.59ٚثغر ملدٕ  اع 3513اعع 3ااٞ ملًٟٛ سااشتر١َ: قعد٠ ايٓخر  ةع
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 كد سًهٗا  ٗد أ مليفد اهلل اعٔ اااعد سع١ٓ       اا١  ٕ ايطرٜل ىلٗد٠ َٚ رٚ ١ يًخضااّ

ٚسعًهٗا َعٔ    – يعو  نُا  ٚاخٓا  –ّ َبآ دا اا ًو ايرسٛيٞ ا ٓ ٛا 1237ٖع /635

ستُعد   ااآع  ف71سّف1223ٖعع/  620ٚملًعٞ سة   ف70سّف1217ٖعع/  614قيفً٘ اا ٛإ مليفعد ا ًعو سة   

ٖععع/ 618  يأل عع  ملععٔ اييععٝ  َععدا   اععٔ  محععد اي ععٝين سة  ف72ساععٔ ةدٜععد قااععدٜٔ ايععٛحٝص 

 .ف74سملًُٞ اذتدٜ  ٚايا ٛف ف73سّف1221

رَٛة  ثٓعا٤ حهعِ   ملًعِ ايا عٛف يف   عص ٚحضع    َٔ ةٌ َظاٖر اي عة اي ١ًُٝ اْاياا ٚ

ملًٞ اعٔ اذتبعٔ   حظٞ ا ٓا١ٜ ايرسٛيٝه  ٚارةاي٘ َٔ  َ اٍ اييٝ ه حٝ  ايرسٛيٝه  

 ٞ ٕ    ف75سّف1260ٖععععع/657ةس اإلاعععاا   ف76سّف1232ٖععععع/ 665ةس ٚ اعععٛ اي يفععععاس  محععععد اعععٔ ملًععععٛا

  ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ  قرر إ  نْٛٗا دٚي١ اٛ ١ٝ َٔ غريٖا .

اا  اي ععرٟ/ اي ايعع  مليععر ا ععٝعدٟ   اْايععر ملًععِ ايا ععٛف يف حضععرَٛة يف ايكععرٕ ايبعع   

ا ٚ ن ر َٔ  ٟ قيفعٌ  ٚاا عيفن اي  ع١ٝ اعٗري٠ ٖٚعٞ ا  ع١ٝ ستُعد اعٔ         نيفرّي  ااْاياّا

  ٚملُعٌ ملًع٢ ْيعرٙ    ف 78ساي ٟ ٜ د  ٍٚ َعٔ   عٛف   ف77سّف1255ٖع/ 653ملًٞ أ  اٞ ملًٟٛ سة 

 سٛا٤ يف  سر ٘  ٚ يف َٓطكا٘ س رِٜف.

                                      
 اٌَ  ايمكٝ٘ ايهاٌَ  نإ َٔ اي ًُا٤ اي اًَه  ف مليفد ا ًو أ ستُد أ  محد أ ةدٜد: اييٝ  ايمااٌ  اإلَاّ اي70س

اييًٞ  ستُد أ  اٞ اهر أ مليفداهلل سة  – 158ّ سااشترَ٘: ثغر ملدٕ  اع1217ٖع/ 614ٚاي يفاد ايصاٖدٜٔ   ٛيف س١ٓ 

طيف ١ ّ  ا 1901ٖع/1319  ايطيف ١ ااٚ   201اع2ّف: ا يرة ايرٟٚ يف َٓاقا ايباد٠ ايهراّ آٍ  اٞ ملًٟٛ  ةع1682ٖع/1093

 اي اَر٠ ايير ١ٝ  َ رف.

ف ملًٞ أ ستُد أ  محد أ ةدٜد: نإ  كٝٗا ااذتا  ْاسها زتاٗدا ٚاملا حا ظا  ملاا ا ااذتدٜ    ٛيف  ه١ س١ٓ 71س

 ف.189ااشترَ٘: ثغر ملدٕ اع  – 136اع2ّ سادتٓدٟ: ايبًٛى ةع 1223ٖع/ 620

 ف.2696اع3د٠ ايٓخر  ةعف ايٛحٝص: قر١ٜ َٔ  ملُاٍ   ص قيفاي١  ٟ ٖصِٜ سااشتر١َ: قع72س

ف َدا   أ  محد اي ٝين: َٔ  ناار  ااار ااحٛاٍ ٚايهراَاة ٚا هااماة   مج  ايٓاس مل٢ً ٚ ٜا٘ ٚنُاي٘   ٛيف س١ٓ 73س

 ف.335اييرةٞ:  يفكاة ارتٛاص  اع  – 137اع2ّ سادتٓدٟ: ايبًٛى ةع 1221ٖع /618

  201اع2اييًٞ: ا يرة ايرٟٚ  ةع  – 2700  اع2696اع3  ةع ااشترَ٘: قعد٠ ايٓخر – 136اع2ف ادتٓدٟ: ايبًٛى  ةع 74س

 .233اع

ف ملًٞ أ اذتبٔ اإلاااٞ: نإ  كٝٗا  اٛيٝا  رٚملٝا ضتٜٛا يغٜٛا ملاا ا اايامبري ٚاذتدٜ   ملا ا ملاَع ااذتا  داس 75س

عع  212رتٛاص   اعاييرةٞ:  يفكاة ا – 188عع  186اع2ّ سادتٓدٟ: ايبًٛى  ةع 1260ٖع/657 ظمر١ٜ   ص   ٛيف س١ٓ 

 ف.128اع 1ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ  ةع

 – 394اع2ّ سادتٓدٟ: ايبًٛى ةع 1232ٖع/ 665ف ااٛ اي يفاس  محد أ ملًٛإ: اييٝ  اي احل ايٛيٞ ا يٗٛا   ٛيف س١ٓ  76س

 ف.160اع1عع ارتصاةٞ: اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ  ةع 71عع 69اييرةٞ:  يفكاة ارتٛاص  اع

اٞ ملًٟٛ: َٔ  ملعّ آٍ  اٞ ملًٟٛ سضرَٛة  ٚ ٍٚ َٔ   ٛف  ملرف اايمكٝ٘ ا كدّ   ٛيف س١ٓ ف ستُد أ ملًٞ أ  77س

 ف.2اع2اييًٞ: ا يرة ايرٟٚ ةع  – 2879اع3ّ سااشترَ٘: قعد٠ ايٓخر ةع 1255ٖع/653
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ضعرَٛة يٝيفبععن ْمععٛ ٙ  سر ايا ععٛف ْيعع يف ةاٗعد ا ًععو ايرسععٛيٞ ا ٓ عٛا  ا ٚملٓعد َععا 

ايععدٜين قيفععٌ ايبٝاسععٞ  ٚةععد يف ا  عع١ٝ ستُععد اععٔ ملًععٞ اععٔ  اععٞ ملًععٟٛ  ععري َععٔ ٜكععّٛ     

اععه سععًطا ٘ ٚايٓصاملععاة  ًُ اُعع  اذتضععرََٞبععامٝدًا َععٔ ايٛاقعع  اجملععص  ي اعع يو ايععدٚا

سعععاكراا اجملاُععع  ا آعععاحر  ايبٝاسععع١ٝ  ٚا ٣ ستُعععد اعععٔ ملًعععٞ اعععٔ  اعععٞ ملًعععٟٛ  ٕ اذتعععٌ    

ٔ  منعععا ااإٚااسعععًِ يععع٘   ختعععا  ايا عععٛف َٓٗ عععًا ٚٚسععع١ًٝ ياخكٝعععل غاٜاععع٘ يف ايعععد٤ٚ ٚااَععع

   ٚ يف٢ٓ ايا ٛف اهًع َٔ ايبٝاس١ ٚايهٝاس١.ف79س  ٚا يو  رى محٌ ايبعدٚاذتظ٠ٛ

 ارسععٍٛ إ  ستُععد اععٔ ملًععٞ اععٔ  اععٞ ملًععٟٛ       ٚا ععا قععد  اسععٌ ا ًععو ايرسععٛيٞ ا ٓ ععٛا    

ملًععٟٛ قععد سععا ر إ  ملععدٕ  ٚ   ععص    ستُععد اععٔ ملًععٞ اععٔ  اععٞ     إٕ    ٚف80س يآمٝعع  ٖعع ٙ ا ُٗعع١ 

يطًا اي ًِ  ر ٣ اْايعاا ايا عٛف يف ايعيفعد ٚسعهٛة اذتهعاّ ملٓع٘ اعٌ ٚ أٜٝعدٙ   ع ٖا يف          

 ْيرٙ يف حضرَٛة  ٚي ٌ ااساث ٚايدااساة ايكاد١َ سا يفت ٖ ا ا سآااج ٚ ؤندٙ.

. ف81سيعع ا  ععإ ا ٓيععآة ٚا ؤسبععاة اي ععٛ ١ٝ ايععب  ْيعع٦ت يف ٖعع ٙ ا ععد٠ َععٔ تٚاٜععا ٚ ااطعع١     

َععععٔ اييععععرا٥ا  ناْععععت اععععدملِ ٚ أٜٝععععد َععععٔ ايدٚيعععع١ ايرسععععٛي١ٝ ٚإٕ   ععععت  يفععععادااة  ردٜعععع١ 

 .ا ةاُامل١ٝ اي ١ًُٝ

 

 

 

 

                                                                                       
ّٝٔ ٚنيفري اٝٓ٘ ٚاه  ٗٛاٙ   ظ78س ٗرة ف ا ا ملرف ايا ٛف يف حضرَٛة قيفٌ  يو  اا١ إٕ  اام ا با ١ ايص١َٝٓ ا

 ف.372  371ا  ٝاة ملر ت ا يو إ  إ اٗر ٘ ْٚيرٙ اا يفن اٗ ٙ ايي  ١ٝ س مليفد ايٓٛا: اذتٝا٠ اي ١ًُٝ  اع

ف نإ غايا  ٌٖ حضرَٛة عتًُٕٛ ايبعد ن اد٠ اي رر  ٚ ا ن رة ايمو ٚاذترٚر اه ايكيفا٥ٌ ايب ادة ا   كط  79س

ا ٜ رف اهبر ايبٝب  ستاٚي١ َٓ٘ يف  ّ َا ٜ ٝش  ٝ٘ ايبيفٌ ٚسمو ايدَا٤ اادا ستُد أ ملًٞ ااملًٟٛ امن٘   

 ف.102مل رٙ َٚيفادا٠ يٛا   ايٓاس سعحِٗ  س٠ٛ ا٘  ا عتظ٢ ا٘ َٔ احماّ زتاُ ٘ س اي طاس: ايبم١ٓٝ اجملُٛمل١  اع

ٔ ا ك د ف  امل ا  ادا اياااغت١ٝ اذتضر١َٝ مل٢ً اٚا١ٜ  ٕ اييٝ  ا ٝا أ  اٞ َدٜٔ ا غراٞ قد  اسٌ اييٝ  مليفد ايرمح80س

إ  حضرَٛة يٝخهِ ًٜٚيفس  رق١ ايا ٛف حملُد أ ملًٞ أ  اٞ ملًٟٛ  ٚغت ٙ اْ٘ ئ ٜ ٌ إيِٝٗ اٌ يٛة يف  ثٓا٤ 

ايطرٜل  ٜٚرسٌ َٔ ٜكّٛ اٗ ٙ ا ١ُٗ   ُٝٛة ا ك د يف ايطرٜل ٜٚرسٌ  ًُٝ ٙ اييٝ  اي احل مليفد اهلل ا غراٞ يٝكّٛ اٗ ٙ 

غراٞ  ٜٚكّٛ اا ١ُٗ اي ٟ  ٚنً٘ إٜاٙ اٝ ٘ ا ك د ْٝاا١ ملٔ اٝ ٘  اٞ َدٜٔ ا ١ُٗ   ٝ ٤ٞ اي احل مليفد اهلل ا 

 ف.2880اع3سااشترَ٘: قعد٠ ايٓخر  ةع 

 ف. 162عع 157ف   ر ١ ٖ ٙ ايصٚاٜا ٚااااط١  يف  ًو ا د٠ ٜٓظرس مليفد ايٓٛا: اذتٝا٠ اي ١ًُٝ اعع 81س
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 : اخلامتة
 

ا ععد  ايفعع  ٚ ك ععٞ اي عععة ايبٝاسعع١ٝ ٚاي ًُٝعع١ اععه   ععص عععع ملااعع١ُ ايدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ عععع        

َٚعععدٕ حضعععرَٛة س عععرِٜ ٚاعععيفاّ ٚاييعععخرف ٚاسعععآطام ا  عععادا ٚحتًٝعععٌ َاد ٗعععا اي ًُٝععع١  

 اا ٞ : ْٚبآاجطتً  يخٝخ١ اي

ًدٚي١ ايرسٛي١ٝ َٓ  ٚقت َيفهعر ٚحتدٜعدًا   يمس١ٝ  ايفخت حضرَٛة حتت ايايف ١ٝ ا  -

ايدٚيعع١ امل ععا ايطاملعع١ ىلععا  اععطر   قععد اععكٛاٖععا ٤ َرا   إ   1238ّٕٖععع/ 636َععٔ سعع١ٓ 

 محعة َاااي١ٝ يا يفٝت ٚ دملِٝ  ًو ايايف ١ٝ .  ٕ  رسٌايرسٛي١ٝ 

١ ايرسععٛي١ٝ ٚ ااعع١ سععاحًٗا ساييععخرف ٚ يععو   ًععت حضععرَٛة َٓطكعع١ َُٗعع١ يًدٚيعع  -

قا عاد١ٜ إ   اعرة ملًع٢ اعُٗا ٚايبعٝطر٠ ملًٝٗعا َعراة        ١ُٖٝ ا ٝٓا٤ َٔ ايٓاح١ٝ ا ا

ّ  َٚراة  اغِ ا عدٖا ادتغعرايف ملعٔ ملااعُاٗا س  عصف  َعا        ٗ     عرِٜ ٚاعيفا  ايفبعيفا  ٚاعامل

 ايدٚيعع١ ايرسععٛي١ٝ  انامععت اهععٔ ملععاَع حععا صا يًبععٝطر٠ ملًٝٗعع  اي عع يف١ ايكاسعع١ٝ   

 مس١ٝ .ا  ايف ٝاٗاا

-    ٚ سع٠ٛ اععا رانص اي ًُٝعع١   حضععرَٛة َعدٕ  ْعرةا ٚةععٛد ملعقع١ ملًُٝعع١ ااطعت اععه   ععص 

  اة اي ع١ً ااعااٜ    عص ٚحضعرَٛة     اا ر٣  ٚإٕ ملدّ  دٜٚٔ  يو يف َ عادا اياعااٜ   

ٜاطًعا َصٜعدًا َعٔ اييفخع  ٚايدااسع١  ٖٚع ا        ا عا  ٜ ين غٝار  ًو ايرٚاان  ٚااَعر   

  .َا سٛف ْ ٍٛ ملًٝ٘ َباكيفًع

ناْت  اٖر٠ اْاياا ايا ٛف يف ايُٝٔ ٚحضرَٛة  ععٍ ٖع ٙ ا عد٠ ٚسعهٛة اذتهعاّ       -

َععٔ ملٛاَععٌ  ملٓعع٘ ٜعع ري  سعع١ً٦ نعع ري٠ يف حاةعع١ يًاخًٝععٌ ٚايدااسعع١  ا ععا ْ ععدٙ ملععاَعً   

ااثر ٚاياأثر   ٜٓكط  ٚيهعٔ ٜ عار ع  ٟ اجملاُع  ع ابعهٕٛ  عاّ ثعِ ٜعٓٗض َعٔ ةدٜعد            

 ثرًا  ٚ َاأثرًا .ؤَ

ٚ     يفه ٚةٛد  ما - حضعرَٛة غعري ٚااعخ١  ٚ  ٜعرد     َعدٕ  ة َٔ  عااٜ  اي عقع١ اعه   عص 

 نرٖا يف ا  ادا  ٚااا   َا ٜ رف ا  ر ايٛ ٠ ٚايٓعٛار ايرسعٛيٝه  ايع ٟ ياعد     

 قرًْا َٔ ايصَٔ ْٚٝب. 

َضت ادتٗٛد يف ايهااا١ ٚاياأيٝب يف  ااٜ  ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ ةٝد٠ يف ناعا اياعااٜ     -

ٖاُعععاّ َٛة ٚاا يفا ععع٘ اايدٚيععع١ ايرسعععٛي١ٝ   عتععع  اا  ايُٝٓٝععع١  إ   ٕ  عععااٜ  حضعععر 

 ايهايف َٔ قيفٌ َؤا ٞ   ص ٚحضرَٛة.



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 326

  والعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسوليوالعلوية بودى حضرهوت في العصر الرسولي  السياسيةالسياسيةصالت تعز صالت تعز                                       هحود يسلن عبدالنور د.

 م2021 يونيو(  8الوجلد )  الثالثالعدد 

اسععه َععٔ ا ععؤا ه ٚا ٗععاُه ملًعع٢ دااسعع١  ععااٜ    ععص ٚحضععرَٛة احع  اييفععاح ه ٚايد  -

  َٚععٔ ْاحٝعع١ اعع١ً  ٓيفععاة ٖعع ٙ اي عع١ً اياااغتٝعع١ ٚ  ا٥ ععٗا اذتضععاا١ٜ  جبيإلحا عع١ 

   ٟ.ا دٕ اا دٕ ٚا١ً  يو ااياُدٕ اذتضاا

-      ٚ حضععرَٛة  َععدٕ  ُٖٝعع١ سعع  اي عقععاة اياااغتٝعع١ سايبٝاسعع١ٝ ٚاي ًُٝعع١ف اععه   ععص 

ايدااسعع١ ستاٚيعع١ َاٛااعع ١    ٙ ععاييفخٛث ايكًًٝعع١    مععٞ اغععر  ايما٥ععد٠  ٚمت ععٌ ٖعع      

حضععرَٛة يف اي  ععر ايرسععٛيٞ  ٚاععادا٠   دٕ إلاععا٠٤ ةاْععا َععٔ  ععااٜ  ملعقععاة   ععص  عع   

 ساماا١ ْرةٖٛا َباكيفًع.اضتٛ دااساة  ن ر 

 

 اهلل ا ٛ ل   ٚ
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  قائمة املصادر واملراجع

 اًٚ : ا  طٛ اة:

 ّف1955ٖع/ 1375اهلل سة  دٝايرمحٔ أ مليف ايبكاف  مليفد -

 .يدٜٓاْب ١ َ ٛا٠ -   اضا٥  اياااٛة يف  ااٜ  حضرَٛة .1

 ثاًْٝا: ا  ادا:

 اأ ااثري  ملص ايدٜٔ  اٛ اذتبٔ ملًٞ أ  اٞ ايهرّ ستُد اييٝيفاْٞ -

 ّف 1232ٖع/630سة

 ايهاٌَ يف اياااٜ  .2

ّ  داا ايهاار 1997ٖع/1417ايبعّ  دَرٟ  ايطيف ١ ااٚ    حتكٝل: ايدناٛا ملُر مليفد

 اي راٞ  اريٚة  ييفٓإ. 

 ّف1540ٖع/947اهلل أ  محد سة  ااشتر١َ  ايطٝا أ مليفد -

  ااٜ  ثغر ملدٕ .3

ّ  داا ادتٌٝ   اريٚة  1987/ٖع 1408اذتُٝد  ايطيف ١ اي ا١ْٝ   املا٢ٓ ا٘ : ملًٞ حبٔ مليفد

 ييفٓإ.

 قعد٠ ايٓخر يف ٚ ٝاة  ملٝإ ايدٖرس ادتص٤ اي اي  ف .4

 ٖع1425ايٓٛا  ٚتاا٠ اي كا ١ ٚايبٝاح١  آ ا٤  ايُٝٔ   دااس١ ٚحتكٝل: ستُد ٜبًِ مليفد

 ّ  ساساي١ َاةباريف.2004/

 ايٓبيف١ إ  ا ٛاا  ٚاييفًدإ .5

  يب  اإلَاااة اي را١ٝ ا اخد٠. ٛث   اّٛ  َرنص ايٛثا٥ل ٚاييفخ2004ايطيف ١ ااٚ   

 ّف1331ٖع/732اهلل اٗا٤ ايدٜٔ ستُد أ ٜٛسب أ ٜ كٛر سة  ادتٓدٟ   اٛ مليفد -

 ايبًٛى يف  يفكاة اي ًُا٤ ٚا ًٛى .6

ّ  َهايف١ اإلاااد  آ ا٤  1993ٖع/ 1414حتكٝل: ستُد ملًٞ اانٛة  ايطيف ١ ااٚ   

 ايُٝٔ.

 ّف1302ٖع / 702حامت أ  محد سة ا د اأ حامت  ادا ايدٜٔ ستُد أ  -
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 ايبُن ايغايٞ اي ُٔ يف   يفاا ا ًٛى َٔ ايغص اايُٝٔ .7

 ّ.1974حتكٝل: انس مس   َٓيٛااة َهايف١ يٛتاى  يٓدٕ  

 ّف1314ٖع/714عع اذتُصٟ: ملُاد ايدٜٔ اداٜس أ ملًٞ سة

 نٓص ااحيفاا يف َ ر ١ ايبري ٚاا يفاا سادتص٤ ارتاص ااااٜ  ايُٝٔ ف  .8

 ّ.1992مليفد احملبٔ َدملج ا دملج  َؤسب١ اييراة اي راٞ  ايهٜٛت   حتكٝل:

 ّف1228ٖع/626اهلل ايرَٚٞ سة  اذتُٟٛ  ٜاقٛة أ مليفد -

 َ  ِ اييفًدإ .9

 ّ  داا إحٝا٤ ايماث اي راٞ  اريٚة  ييفٓإ.1997ايطيف ١ ااٚ   

 ّف1409ٖع/ 812ارتصاةٞ   اٛ اذتبٔ ملًٞ أ اذتبٔ أ  اٞ اهر س ة  -

 ا بيفٛى  ُٝٔ ٚيٞ ايُٝٔ َٔ ا ًٛى.اي ب د  .10

 ّ  ٚتاا٠ اإلملعّ ٚاي كا ١  ايُٝٔ.1981ٖع/ 1401ايطيف ١ اي ا١ْٝ ا  ٛا٠  

 اي كٛد ايًؤيؤ١ٜ يف  ااٜ  ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ .11

ّ  داا اادار  اريٚة  ييفٓإ  1983ٖع / 1403حتكٝل: ستُد ملًٞ اانٛة  ايطيف ١ اي ا١ْٝ 

 آ ا٤  ايُٝٔ.َرنص ايدااساة ٚاييفخٛث ايُٝين  

 ّف1282ٖع/ 681اأ  ًهإ   اٛ اي يفاس  محد أ إاراِٖٝ أ  اٞ اهر سة -

 ْيفا٤ اآا٤ ايصَإ ٚ ٝاة ااملٝإ ٚ .12

 ّ.1892ٖع/1310ا طيف ١ اي١ُٝٓٝ  َ ر  

 ّف1537ٖع/944ايرمحٔ أ ملًٞ أ ايدٜيف  اييٝيفاْٞ سة  اأ ايدٜيف   مليفد -

 قر٠ اي ٕٝٛ اأ يفاا اييفًد ا ُٕٝٛ .13

 ستُد ملًٞ اانٛة  ا طيف ١ ايبًم١ٝ  َ ر  ادٕٚ  ااٜ . حتكٝل:

 ّف1347ٖع/ 748اي ٖيب  مشس ايدٜٔ ستُد أ  محد سة  -

 سري  ملعّ ايٓيفع٤ .14

 ّ  َؤسب١ ايرساي١  اريٚة  ييفٓإ.1993ٖع/1413اْؤٚط  ايطيف ١ ايااس ١  ا ٝا اا :حتكٝل
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 ّف1955ٖع/ 1375اهلل سة  دٝايرمحٔ أ مليف ايبكاف  مليفد -

 اّ ايكٛة يف  نر اًدإ حضرَٛةإد .15

ٕ  ايطيف ١ ااٚ    حتكٝل: ستُد  اٛ ٚآ رٚ ا  ٙ  ا ًُه١ 2005ٖع/ 1425اهر ااٜ  ٗاج  ةد ّ   داا ا ٓ

 اي را١ٝ ايب ٛد١ٜ.

 ّف1490ٖع/893ايًطٝب اييرةٞ ايصاٝدٟ سة اييرةٞ   محد أ  محد أ مليفد -

  يفكاة ارتٛاص  ٌٖ اي دم ٚاإل عص .16

 ّ  ايداا اي١ُٝٓٝ  آ ا٤  ايُٝٔ.1986ٖع/1406ايطيف ١ ااٚ   

 ّف1682ٖع/1093اهلل سة  اييًٞ  ستُد أ  اٞ اهر أ مليفد -

 ا يرة ايرٟٚ يف َٓاقا ايباد٠ ايهراّ آٍ  اٞ ملًٟٛ .17

 ّ  ا طيف ١ اي اَر٠ ايير ١ٝ  َ ر.1901ٖع/1319ايطيف ١ ااٚ   

 ّف1514ٖع/ 920اهلل سة  آيفٌ   محد أ مليفد -

 ا  رٚف ااااٜ  آيفٌ ااٜ  حضرَٛة   .18

 ّ  ادٕٚ ْاار.1994ٖع/ 1415اهلل ستُد اذتيفيٞ  ايطيف ١ ااٚ    حتكٝل: مليفد

 ّف1916ٖع/1334عع اي طاس   محد أ حبٔ س

 ايبم١ٓٝ اجملُٛمل١ يف اْبار ا ض ايكا ٓه يف حضرَٛة َٚبانِٓٗ .19

ّ  داا حضرَٛة 2014ٖع/1435حتكٝل: د.ستُد ٜبًِ مليفد ايٓٛا ايطيف ١ ا ٚ  

 دااساة ٚايٓير  ا هع.يً

 ّف1892ٖع/ 1310ايهٓدٟ  سا  أ ستُد أ محٝد سة  -

  ااٜ  حضرَٛة ا ب٢ُ: اي د٠ ا مٝد٠ ادتاَ ١ ياٛااٜ  قدي١ ٚحدٜ ١ .20

ّ  َهايف١ اإلاااد  1991ٖع/ 1411اهلل ستُد اذتيفيٞ  ايطيف ١ ااٚ   حتكٝل: مليفد

 آ ا٤  ايُٝٔ.

 ّف945ٖع/ 334ايُداْٞ  اذتبٔ أ  محد أ ٜ كٛر يبإ ايُٝٔ سة  -

 ام١ ةصٜر٠ اي رر .21

 ّ  َهايف١ اإلاااد  آ ا٤  ايُٝٔ.1990حتكٝل: ستُد أ ملًٞ اانٛة  ايطيف ١ ااٚ   
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 ّف1366ٖع /768اهلل أ  س د أ ملًٞ سة  ايٝا  ٞ   اٛ ستُد مليفد -

 ٜ ا  َٔ حٛادث ايصَإ.َرآ٠ ادتٓإ ٚمل ٠ ايٝكظإ يف َ ر ١ َا  .22

 ّ.1970ٖع / 1390َطيف ١ َؤسب١ ااملًُٞ  اريٚة  ييفٓإ  

 ّف1688ٖع /1100عت٢ٝ أ اذتبه أ ايكاسِ أ ستُد سة   -

 غا١ٜ ااَاْٞ يف   يفاا ايكطر ايُٝاْٞ .23

 ّ.1968ٖع / 1388ايمااد ملااٛا  داا ايهاار اي راٞ  ايكاٖر٠  َ ر   حتكٝل: س ٝد مليفد

 ّف1342ٖع/ 743اجملٝد سة  اييفاقٞ أ مليفد ج ايدٜٔ مليفدايُٝاْٞ   ا -

 اٗ ١ ايصَٔ يف  ااٜ  ايُٝٔ .24

 حتكٝل: َ طم٢ ح اتٟ  داا اي ٛد٠  اريٚة  ييفٓإ  ادٕٚ  ااٜ  .

 ثاي ًا: ا راة :

 ّف2008ٖع/1429اانٛة  إمساملٌٝ أ ملًٞ سايكااٞفسة  -

 ايدٚي١ ايرسٛي١ٝ يف ايُٝٔ. .25

 ّ .2003إاداااة ةاَ ١ ملدٕ  ايُٝٔ  

 ّف1977ٖع/1398ااٚتٜر  س ٝد ملٛ  سة  -

 امخاة َٔ اياااٜ  اذتضرَٞ .26

 َهايف١ اي كا ١  ملدٕ  ايُٝٔ  ادٕٚ  ااٜ .

 ّف1967ٖع/1387اذتاَد  ااحل أ ملًٞ سة  -

  ااٜ  حضرَٛة   .27

 ّ  َهايف١ اإلاااد  آ ا٤  ايُٝٔ.2003ايطيف ١ اي ا١ْٝ  

 ّف1977ٖع/1397اذت رٟ  ستُد أ  محد سايكااٞف سة  -

 زتُٛة اًدإ ايُٝٔ ٚقيفا٥ًٗا. .28

ّ  2004ٖع/1425حتكٝل ٚ  خٝا َٚراة ١: إمساملٌٝ أ ملًٞ اانٛة  ايطيف ١ اي اي ١  

 َهايف١ اإلاااد  آ ا٤  ايُٝٔ.
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 ايبرٚاٟ   ستُد مليفدٙ سايدناٛاف -

  اذتٝا٠ ايبٝاس١ٝ َٚظاٖر اذتضاا٠ يف ايُٝٔ يف مل ر ايدٜٚعة ا باك١ً .29

 ّ  س  رٚح١ دناٛاا٠ف.2004ٖع/1425  آ ا٤  ايُٝٔ  ٚتاا٠ اي كا ١ ٚايبٝاح١

 اييٓآاٟٚ    محد   ٚآ رٕٚ -

 دا٥ر٠ ا  ااف اإلسع١َٝ .30

 داا ا  ااف  اريٚة  ييفٓإ   ادٕٚ  ااٜ .

 اي يفديٞ   محد  ضٌ أ ملًٞ أ ستبٔ -

 ٖد١ٜ ايصَإ يف   يفاا ذتج ٚملدٕ .31

 ّ.1933ٖع / 1351ا طيف ١ ايبًم١ٝ  ايكاٖر٠  َ ر  

 ُد مليفداي اٍ  محد سايدناٛافست -

 ااٜٛإٝٛ يف ايُٝٔ .32

 ّ.1989داا ا  ر ١ ادتاَ ١ٝ  ااسهٓدا١ٜ  َ ر  

 عع ستُد ٜبًِ مليفد ايٓٛا سايدناٛاف

 اذتٝا٠ اي ١ًُٝ يف حضرَٛة يف ايكرْه ايباا  ٚاي أَ يًٗ ر٠ .33

 ف.ّ  ٚتاا٠ اي كا ١  آ ا٤  ايُٝٔ س ا رٚح١ دناٛاا2010٠ٖع/1431ايطيف ١ ا ٚ   


