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القواعد العامة وإجراءات النشر

أوالً :القواعد العامة:
 تٓػس ايبشٛخ بايًػتني ايعسبٚ ١ٝاإلظبًٝص ،١ٜيف طبتًـ ؾسٚع املعسؾ١
اإلْطاْٚ ١ٝاييت تتٛاؾس ؾٗٝا ايػسٚط اآلت:١ٝ
 )2إٔ ٜه ٕٛايبشح أصٝالً ٚتتٛاؾس ؾ ٘ٝغسٚط ايبشح ايعًُ ٞاملعتُد عً٢
املٓٗذ ١ٝاملتعازف عًٗٝا يف نتاب ١ايبشٛخ ايعًُ.١ٝ
 )1إٔ ٜه ٕٛايبشح َهتٛباً بًػ ١ضًَ ١ُٝساعٝاً دق ١اسبسٚف ٚاألغهاٍ  -إٕ
ٚددت َٚ -طبٛعاً عًْ ٢عاّ ( )IBMبربْاَر ( )WORDببٓط (ٚ )26خبط
(Arabic

ٚ )Traditionalأال ٜصٜد عدد صؿشات ايبشح عٔ  00صؿش١

َتطُٓ ١اهلٛاَؼ ٚاملسادع .
 )0إٔ ٜه ٕٛايبشح ًَتصَاً بدق ١ايتٛثٝل ٚسطٔ اضتعُاٍ املصادز ٚاملسادع
ٚتجبٝتٗا ناآلت :ٞتهتب نٓ ١ٝاملؤيـ (اضِ ايعا )١ً٥ثِ األمسا ٤األخس٣
يًُؤيـ ٚميهٔ االنتؿا ٤باسبسٚف اييت تػ ر إ ى أمسا ،٘٥ثِ ٜهتب أمسا٤
املؤيؿني املػرتنني َع٘  -إٕ ٚددٚا  ًٜٞ -ذيو ضٓ ١ايٓػس (ثِ عٓٛإ
ايبشح ٚاضِ اجملًَٚ ١هإ ايٓػس ،اجملًد ٚعدد ايصؿشات).
 )4أال ٜه ٕٛايبشح قد ضبل ْػس ٙأ ٚقدّ يًٓػس يف أ ٟدٗ ١أخس.٣
ٜ )5سؾل بايبشح ض ر ٠ذاتَٛ ١ٝدصَ ٠ع ذبدٜد ايتخصص ايدقٝل ايرٜٓ ٟتُٞ
إيَٛ ٘ٝضٛع ايبشح املساد ذبهْٚ ُ٘ٝػس. ٠
 )6زض ّٛايٓػس تكدز بـ ( )25مخط٘ عػس أيـ زٜاٍ ميين يًُٝٓٝني ٚ ،بـ()200
َا ١٥دٚالز أَسٜه ٞيػّٝس ايُٝٓٝني تسضٌ ا ى سطاب ازباَع ١عرب سٛاي٘
بٓه ١ٝعرب بٓو ايتطأَ اإلضالَ ٞايدٚي( ٞؾسع سد )ٙحبطاب زقِ ()203
ضٜٛؿت نٛد ( ، )TIBKYESA101ا ٚعرب ذب ٌٜٛاملبًؼ عٔ طسٜل غبه١
(ٜٚطرت. )Western Union( )ْٕٜٛٝٛ ٕٚ
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ثانياً :إجراءات النشر:
 تسضٌ ْطختإ َٔ ايبشح عًٚ ٢زم  A4عً ٢إٔ ته ٕٛاملادَ ٠طبٛع١
مبطاؾات َصدٚد ١بني األضطس ٚعًٚ ٢د٘ ٚاسدٚ ،ضبؿٛظ ١عًCD ٢

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

زٝ٥ظ ايتشسٜس -زٝ٥ظ داَع ١األْديظ

إٕ إصدازْا هلرا ايعدد ٜـتتٚٚ ٞطٓٓـا ايـُٝين ٜػـٗد َـتػ رات ٖاَـ ١ربـ ِٝعًـ ٢زبٛعـ٘
املتع ــددٚ ،٠الض ــُٝا عً ــَ ٢ط ــت ٣ٛايط ــاس ١ايطٝاض ــٚ ،١ٝتً ــو امل ــتػ رات ٜتٛق ـــ ع ــٔ َ ــا
ضتطؿس نج ر َـٔ ايتشـٛالت يف صبتُعٓـا احملًـ ٞضـٛا ٤يف اضـتكساز ٙاألَـين أ ٚيف ضـًُ٘
األًٖ ٞأ ٚيف تٓاَْ ٞػاط٘ اجملتُعـٚ ، ٞنـٌ َـا ٜٓػـد ٙاملٛاطٓـ ٕٛايبطـطاٖ ٤ـ ٛاضـتكساز
األدٛا ٤ايطٝاضْٚ ١ٝكاٗ٥ا َٔ االضطسابات ايؿذا ١ٝ٥نٜ ٞتؿسؽ نٌ ؾسد َِٓٗ سبٝاتـ٘
ايعًُْٚ ١ٝػاط٘ االدتُاع. ٞ
َٚــٔ بــني ٖــؤال ٤املــٛاطٓني طــايب ٛايعًــِ ٚأضــاتر ٠ازباَعــات ٚضــا٥س املعًُــني ٚاملــسبني
ٚايبــاسجني نهــٌٖٚ ،ــؤالٖ ٤ــِ ٜعــد ٕٚسكًــا ايعكــٌ املؿهــس ٚاألدا ٠ايعًُٝــٚ ١املٛدــ٘ األَــني
ٚاملــالذ اآلَــٔ إلعــاد ٠دزاضــٚ ١ذبًٝــٌ نــٌ املػــهالت ايــيت ٜٛادٗٗــا ايــٛطٔ يف طبتً ـــ
األصــعد ،٠ثــِ اشبــسٚز بسؤٜــ ١عًُٝــٚ ١عًُٝــ ١سبًــٗا مبــا ةكــل أٖــداف ايتُٓٝــٚ ١ةكــل
ايسؾاٖ ١ٝيإلْطإ باعتباز ٙأدا ٠ايتُٓٚ ١ٝغاٜتٗا.
إٕ داَعتٓا داَع ١األْديظ يًعًٚ ّٛايتكٓٚ ١ٝاسد َٔ ٠تًـو األٚعٝـ ١ايعًُٝـ ١ايـيت
ذبُــٌ عًــ ٢ناًٖــٗا َجــٌ ٖــر ٙايكــٚ ِٝاملعــاْ ٞايٓبًٝــٖٚ ،١ــَ ٞــٔ خــالٍ َٓربٖــا ايعًُــٞ
ٚايبشج ــ( ٞصبً ــ ١األْ ــديظ يًعً ــ ّٛاإلْط ــاْٚ ١ٝاالدتُاع ٝــ )١تط ــع ٢إ ى تٛض ــٝع ؾسص ــ١
قسا٤تٗا ٚتدا ٍٚضبتٜٛاتٗا َٔ خالٍ اعتُاد ْعـاّ ايٓػـس اإليهرتْٚـ ٞاملٛضّـع يإلصـدازات
املتتاي ٝــ ١عً ــ ٢املٛق ــع اإليهرت ْٚــ ٞيًذاَع ــ ، ١يه ــٜ ٞط ــٌٗ عً ــ ٢األن ــادميٝني ٚمج ٝــع
املٗــتُني باجملــاٍ ايبشجــَ ٞتابعــ ١ددٜــد األحبــاخ املٓػــٛز ٠عــرب ٖــر ٙايٓاؾــرٚ ،٠قــد دــس٣
اعتُاد اي ١ٝايتٛاصٌ باجملاٍ ايبشجَ ٞتابع ١ددٜـد األحبـاخ املٓػـٛز ٠عـرب ٖـر ٙايٓاؾـر،٠
ٚق ــد د ــس ٣اعتُ ــاد اي ٝــ ١ايتٛاص ــٌ ٚايرتاض ــٌ ٚذبه ــ ِٝاألحب ــاخ إيهرتْٝٚـ ـ ًا مب ــا ٜبط ــط
اإلد ــسا٤ات ٚخيتص ــس اي ــصَٔ َ ــٔ أد ــٌ إتاس ــ ١ايؿسص ــ ١يٓػ ــس أن ــرب ق ــدز َ ــٔ األحب ــاخ
ٚايدزاضات ايعًُ. ١ٝ
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ٚقد متهٓت ازباَعَ ١ؤخسّا َٔ إدخاٍ تطٛز تكين َِٗ ددٜد ٖٛ ،تطذ ٌٝاجملً١
بصٛز ٠دا ١ُ٥يف ايسقِ ايتطًطً ٞملعا ٜر ايٓػس ايعاملْٚ ،١ٝطع ٢سايّٝا إ ى إظباش ٖرا
األَس ؾعًّٝا يف ْعسٜتٗا (صبً ١األْديظ يًعً ّٛايتطبٝكٚ ،)١ٝإذا ذبكل ذيو قسٜبّا
ؾطتذين اجملً ١ؾٛا٥د عد ،٠يعٌ أبسشٖا محا ١ٜسكٛم املؤيؿني ٚايٓاغس ٜٔضبًٝاً ٚعًُٝاً،
ٚضٗٛي ١طًب اجملًٚ ١ايعص ٚإيٗٝا عٓد ايٓكٌ َٓٗا عٔ طسٜل ايسقِ ايتطًطً ٞاملعٝازٟ
ايدٚيٚ ،ٞايتعسٜـ بايٓاغسٚ ٜٔاملؤيؿني عسبٝاً ٚعاملٝاً.
ٜٚػـ ــٌُ ٖـ ــرا ايعـ ــدد باقـ ــَ ١ـ ــٔ ايكطـ ــاٜا اسبٜٛٝـ ــٚ ١ايبشـ ــٛخ ايعًُٝـ ــٚ ١ايدزاضـ ــات
املتخصص ١يف اجملاٍ اإلْطاْٚ ٞاالدتُاعٚ ،ٞازباَع َٔ ١خـالٍ صبًتٗـا ٖـر ٙيتشـسص
دَٚـاً عًــ ٢اضــتكطاب ايدازضــني ازبــادٚ ٜٔايبــاسجني املتُٝــصٚ ،ٜٔتــٛؾ ر َٓــرب عًُــ ٞهلــِ
ٜػ ـ ــذعِٗ عً ـ ــ ٢املص ٜـ ــد َ ـ ــٔ اإلْت ـ ــاز ايعًُ ـ ــٚ ٞايبشج ـ ــ ٞباعتب ـ ــاز ٙإس ـ ــد ٣املؤغ ـ ــسات
االضرتاتٝذ ١ٝيٓٗط ١األَٚ ١تكدَٗا .
ٚال ٜطــعٓا يف ختــاّ نًُتٓــا إال إٔ ْػــهس نــٌ تًــو األقــالّ ٚاألٜــاد ٟايــيت مل تــتٍ
دٗداً ست ٢ظٗس ٖرا ايعدد إ ى ايٓٛز .
َتُ ــٓني يٛطٓٓ ــا ٚيه ــٌ َؤضط ــاتٓا ايتعً ُٝٝــَٚ ١سانصْ ــا ايبشج ٝــَ ١ص ٜــداً َ ــٔ ايعط ــا٤
ٚايتكدّ ٚاالشدٖاز .
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١ٝ٥ب اإلسضاًٝٗا باطتدذاّ األطايًٝمت حت
َٔ صٌ إىل عذدَٛٔ مت ايتٚ . هلا١املٓاطب
:ًٜٞ ر أُٖٗا َا٥ايٓتا
 إجناص٢ًظاعذ عٜ ٤ِ األداٝٝ) اتضح إٔ تك0
.ٍاألعُا
ّتِ اطتدذاٜ ْ٘) تبني َٔ خالٍ ايبشح أ2
بًٛ بايؼهٌ املط٤ِ األداٝٝر تك٥ْتا
.ٔداخٌ ْطام املطش
١ٝ٥ إسضا١ رات دالي١ٜ طشد١) ٖٓاى عالق3
.افضَٛٓح اذتٚ ٤ِ األداٝٝر تك٥بني ْتا
بات اييتٛ) اتضح إٔ ٖٓاى بعض ايضع4
.ٔ داخٌ املطش٤ِ األداٝٝ تك١ًُٝاد٘ عٛت

ٗذف ٖزا ايبشح إىل ايتعشفٜ : الملخص
٤ِ األداٝٝاقع ساٍ نٌ َٔ ْعاّ تكٚ ٢ًع
١ دساط٤افض َٔ خالٍ إدشاْٛعاّ َٓح اذتٚ
 َٔ ايعاًَني١ٝ٥اٛ عؼ١ٓٝ ع٢ً ع١ٝاطتهؼاف
.٠) َفشد66( ِٖعذدٚ ٔيف املطش
١ اإلداب١يٚ يف ستا١ ايذساط١ًتتًدط َؼهٚ
:ٞ ايظؤاٍ ايتاي٢ًع
ْ وا ِى أثر اشتخذاً ٌتآر تكًًي األدا/ط
عمِ احلىافس املىٍىسُ؟
٠ع اطتُاسٜصٛ ت١اططٛاْات بٝمت مجع ايبٚ
ٍٚس األٛ احمل:ٜٔسٛ َٔ ست١ْٛإ َهٝاطتب
سٛ أَا احمل٤ِ األداٝٝ عٔ تك١ً٦) أط06( َٔ
،افضٛ عٔ اذت١ً٦) أط7( َٔ ٕٛتهٝ فْٞايجا

Abstract : This research aims to
identify the reality of the event
all of the performance appraisal
system and the system of
incentives through an exploratory
study on a random sample of
workers in the mill and the
.number (60) single
The problem for the studying an
attempt to answer the following
questions :
Q/ What is the impact of the
use of assessment results on the
performance incentives?
Data
was
collected
by
distributing
a
questionnaire
consisting of two axes: the axis
of the first (10) questions about
the performance evaluation the
second axis consists of (7)
questions about the incentives,

were analyzed using appropriate
statistical methods. It was
reached a number of results
including the following:
1) It
became
clear
that
assessment of performance
helps to get things done.
2) Research shows that it is using
the results of performance
evaluation as required within
the mill.
3) there
is
a
statistically
significant positive correlation
between the results of
performance evaluation and
incentives.
4) It became clear that there are
some difficulties faced by the
performance appraisal process
within the mill.
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المقذمة :
تعذ ٚظٝف ١تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني َٔ أِٖ ايٛظا٥ف اييت متاسطٗا إداس ٠املٛاسد ايبؼش١ٜ
ٚعً ٢ايشغِ َٔ ٖز ٙاألُٖ ١ٝإال أْٗا أقٌ ايٛظا٥ف دارب ١ٝدتُٝع اإلداسات .أطباب ريو
عذٜذٜ ٠أت ٞيف َكذَتٗا صعٛب ١حتكٝل ايتك ِٜٛايفعاٍ ألٕ ايعًُ ١ٝختضع يًشهِ
ايؼدضٚ ٞألٕ ايز ٜٔمياسطْٗٛا عً ٢األغًب غري َذسبني دٝذاً عً ٢نٝف ١ٝإتكاْٗا
بفاعً ١ٝعاي ١ٝفضالً عٔ إٔ ايهجري َٓا ال ٜشغب يف مساع االْتكادات بؼإٔ أدا.٘٥
ٚيهٔ سغِ ٖز ٙاألطباب فإٕ ايتكٚ ِٜٛحتذٜذاً املظت ٣ٛايفعً ٞألدا ٤ايفشد َٚذ٣
ايتضاَ٘ بضٛابط ٚتعًُٝات املٓعَُٚ ،١ذ ٣إَهاْ ١ٝاالعتُاد عًَ ٘ٝظتكبالً ،نٌ ريو
ٜؼهٌ يف سأٜٓا ْكط ١أطاط ١ٝيف جناح َٓعُات األعُاٍ بػض ايٓعش عٔ سذُٗا أٚ
ْٛعٗا.
إٕ اْتكاٚ ٤تعٝني األفشاد ادتٝذٚٚ ٜٔضعِٗ يف ايٛظا٥ف اييت تتالَ ّ٤ع َٛاصفاتِٗ
ٚطُٛساتِٗ عٌُ غري َتهاٌَ َا مل تك ّٛاملٓعُ ١بضٝاْتِٗ ٚإػباع سغباتِٗ ببعض
اذتٛافض ٚاملضاٜا ٚارتذَات يه ٞتظتطٝع االستفاظ بِٗ ساغبني يف ايعٌُ ٜٚؤد ٕٚاملٗاّ
املطًٛب َِٗٓ ١بفاعً ١ٝعاي. ١ٝ
فكذ مت إعذاد ٖز ٙايذساط َٔ ١أدٌ َعشفَ ١ذ ٣اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني
يف َٓح اذتٛافض ٚاألطباب اييت تؤد ٟإىل إَهاْ ١ٝاالطتفاد َٔ ٠تك ِٝٝاألدا ٤بؼهٌ
دٝذ.
أوالً :مشكلة الذراسة:
تتُجٌ َؼهً ١ايذساط ١يف اإلداب ١عً ٢ايتظاؤالت ايتاي:١ٝ
ٜ ٌٖ - 0تِ اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝاألدا ٤بايؼهٌ املطًٛب؟
َ - 2ا ٖ ٛأثش اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝاألدا ٤يف اذتٛافض املُٓٛس١؟
َ - 3ا ٖ ٞأِٖ ايضعٛبات اييت تٛاد٘ عًُ ١ٝتك ِٝٝاألدا ٤داخٌ املطشٔ؟
ثانياً :أهذاف الذراسة:
 - 0دساطٚ ١اقع نٌ َٔ ْعاّ تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني ْٚعاّ َٓح اذتٛافض داخٌ املطشٔ.
 - 2تكذ ِٜبعض ايتٛصٝات اييت ميهٔ إٔ ٜظتفاد َٓٗا يف نٌ َٔ تك ِٝٝاألدا٤
ٚاذتٛافض.
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ثالثاً :أهمية الذراسة:
ٜ - 0عاجل ٖزا ايبشح عٓضشٖ ٜٔاَني ُٖٚا تك ِٝٝاألداٚ ٤اذتٛافض سٝح ٜؤد ٟقً١
االٖتُاّ بُٗا إىل آثاس طًب ١ٝعً ٢املطشٔ ستٌ ايذساط.١
 - 2قً ١ايبشٛخ اييت تكاّ عًٖ ٢زا املطشٔ ٚخاص ١يف َٛضٛع تك ِٝٝاألداٚ ٤سبط٘
باذتٛافض املُٓٛس.١
رابعاً :فروض الذراسة:
ٖٓاى عالق ١رات دالي ١إسضا ١ٝ٥بني ْتا٥ر تك ِٝٝاألداٚ ٤عًَُٓ ١ٝح اذتٛافض.
خامساً :مختمع الذراسة:
تظتٗذف ٖز ٙايذساط ١ايعاًَني يف َطشٔ غالٍ صيٝنت ٚمت اختٝاس ٙيهٜ ْ٘ٛذسغ
ب ١٦ٝايعٌُ ٚنزيو يظٗٛي ١اذتض ٍٛعً ٢املعًَٛات ٚايبٝاْات املطًٛب.١
سادساً :عينة الذراسة:
مت اختٝاس ع ١ٓٝعؼٛا ١ٝ٥متجٌ ايعاًَني يف َطشٔ غالٍ صيٝنت  ٖٞٚع ١ٓٝبظٝط١
َهَٛ )66( َٔ ١ْٛظف ٚمت تٛصٜع ( )66اطتُاس ٠اطتبٝإ اطرتدعت بايهاٌَ.
سابعاً :حذود الذراسة:
أ  -احلذود املهاًٌُ:
تٓشضش اذتذٚد املهاْ ١ٝيًذساط ١يف َطشٔ غالٍ صيٝنت.
ب  -احلذود السوًٍُ:
تٓشضش اذتذٚد ايضَٓ ١ٝيف ايفرت ٠اييت مت فٗٝا إعذاد ايذساطَ ٖٞٚ ١ا بني ايؼٗش
ايظادغ ٚايعاػش .ّ2604
دـ  -احلذود املىضىعًُ:
تتُجٌ اذتذٚد املٛضٛع ١ٝيف دساط ١اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني يف َٓح
اذتٛافض.
ثامناً :أدوات الذراسة:
قاّ ايباسجإ بإعذاد أدا ٠يًذساط ١اذتاي ١ٝتتٓاطب َع أٖذافٗا ٚفشٚضٗاٖٞٚ ،
اطتباْ ١اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني يف َٓح اذتٛافض ٚاييت استٛت قظُني َٔ
األط:١ً٦
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الكصي األوه :ايبٝاْات ايؼدضٚ ١ٝايٛظٝف.١ٝ
الكصي الجاٌٌ :عباسات االطتباْٚ ١تٓكظِ إىل ستٛس ٜٔسٝ٥ظني ُٖا:
احملىر األوه :ايعباسات املتعًك ١بتك ِٝٝاألداٚ ، ٤نإ عذد عباسات٘ (.)06
احملىر الجاٌٌ :ايعباسات املتعًك ١باذتٛافضٚ ،نإ عذد عباسات٘ (.)7
يكذ اطتدذّ ايباسجإ َكٝاغ يٝهشت ارتُاط Likert Scale ٞيتكذٜش دسد١
اإلداب ١يعباسات االطتبٝإ  ،سٝح َٓح ايذسدات َٔ ( )5- 0ابتذا ٤بايبذآَ( ٌ٥دفض
دذآًَ ،دفضَ ،تٛطط ،عاي ،ٞعاي ٞدذاً) ثِ مت تٛصٜع اإلدابات إىل مخع َظتٜٛات
َتظاٚ ١ٜٚمت حتذٜذ ط ٍٛارتالٜا يف َكٝاغ يٝهشت ارتُاط َٔ ،ٞخالٍ سظاب
املذ ٣بني دسدات املكٝاغ ( َٔٚ )4 = 0- 5ثِ تكظ ُ٘ٝعً ٢أنرب ق ١ُٝيف املكٝاغ
يًشض ٍٛعً ٢ط ٍٛارتً ١ٝأٚ )6.8 = 5÷ 4( ٟبعذ ريو مت إضافٖ ١ز ٙايك ١ُٝإىل أقٌ
ق ١ُٝيف املكٝاغ (بذا ١ٜاملكٝاغ ٚ ٖٞٚاسذ صشٝح) ٚريو يتشذٜذ اذتذ األعً ٢هلزٙ
ارتًٖٚ ،١ٝهزا أصبح ط ٍٛارتالٜا نُا َٖٛ ٛضح بادتذ ٍٚايتاي ٞسقِ (.)0
دذوه رقي ( : )1يىضح التشهًي املعتىذ يف الذراشُ (إدابات األشٔمُ وداللتّا)
الىزُ الٍصيب
اإلدابُ عمِ
الىشط
طىه
الكًي
(دردُ
األشٔمُ
(دردُ املىافكُ)
اخلمًُ
(الكًاط)
املىافكُ)
(البذين)
وش ــط وعـ ـ عم ــِ
%36 - %20
1.8 – 1
1
وٍخفض دذاً
وٍخفض دذاً
وش ــط وعـ ـ عم ــِ
%52 - %36
2.6 – 1.8
2
وٍخفض
وٍخفض
وش ــط وعـ ـ عم ــِ
%68 - %52
3.4 – 2.6
3
وتىشط
وتىشط
وش ــط وعـ ـ عم ــِ
%84 - %68
4.2 – 3.4
4
عالٌ
عالٌ
وش ــط وعـ ـ عم ــِ
%100 - %84
5 – 4.2
5
عالٌ دذاً
عالٌ دذاً

للعلىم اإلنسانية واالحتماعية

12

العذد ( )5المخلذ ( )9يناير 2015م

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

استخدام نتائج تقييم أداء العانلين يف ننح الحوافز
د .أسامة حسين شكشك د .محمود محمد بن مسعود

تاسعاً :مصادر حمع المعلىمات :
 - 1املضادر الجاٌىيُ :
اطتدذّ ايباسجإ يف َعادت ١اإلطاس ايٓعش ٟيًذساطَ ١ضادس ايبٝاْات ايجاْ ١ٜٛمتجًت يف:
 .0ايهتب ٚاملشادع ايعًُ.١ٝ
 .2ايذساطات ايظابكٚ ١ايبشٛخ املتعًك ١مبٛضٛع ايبشح.
 .3ايذٚسٜات ٚاجملالت ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ١ٝاملتدضض.١
 .4ايٛثا٥ل ٚايٓؼشات ٚاإلسضاٝ٥ات اييت هلا عالق ١باملٛضٛع.
 .5ػبه ١اإلْرتْت.
 - 2املضادر األولًُ:
ملعادت ١ادتٛاْب ايتشً ١ًٝٝملٛضٛع ايذساط ١دتأ ايباسجإ إىل مجع ايبٝاْات األٚي١ٝ
َٔ خالٍ االطتباْ ١نأدا ٠سٝ٥ظ ١ٝيًذساط ،١ملا هلا َٔ أُٖ ١ٝيف تٛفري ايٛقت ٚادتٗذ،
فكذ صُُت خضٝضاً هلزا ايػشض.
عاشراً :منهخية الذراسة :
مت االعتُاد يف ايذساط ١عً ٢املٓٗر ايٛصف ٞايتشً ًٞٝيًٛص ٍٛإىل املعشف ١ايذقٝك١
ٚايتفض ١ًٝٝسَ ٍٛؼهً ١ايذساطٚ ١يتشكٝل فِٗ أفضٌ ٚأدم يًعٛاٖش املتعًك ١بٗا،
ٚباعتباس ٙأْظب املٓاٖر يف دساط ١ايعاٖش ٠ستٌ ايبشح ،ألْ٘ ٜعتُذ عً ٢دساط ١ايٛاقع
أ ٚايعاٖش ٠نُا ٖ ٞعً ٢أسض ايٛاقع ٜٚضفٗا بؼهٌ دقٝلٜٚ ،عرب عٓٗا نُاً
ٚنٝفاً ،فايتعبري ايهٝفٜ ٞضف يٓا ايعاٖشٜٛٚ ٠ضح مساتٗا ٚخضا٥ضٗا ،أَا ايتعبري
ايهُ ٞفٝعطٚ ٞصفاً سقُٝاً ٜٛٚضح َكذاس ٖز ٙايعاٖش ٠أ ٚسذُٗا ،باإلضاف ١إىل
تٛفري ايبٝاْات ٚاذتكا٥ل عٔ املؼهًَٛ ١ضٛع ايذساط ١يتفظريٖا ٚايٛقٛف عً٢
دالالتٗا .
الحادي عشر :صذق االستبيان:
ٜكضذ بضذم االطتبٝإ إٔ تكٝع أط ١ً٦االطتباَْ ١ا ٚضعت يكٝاط٘ٚ ،قاّ ايباسجإ
بايتأنذ َٔ صذم االطتبٝإ بطشٜكتني:

شاوٌ ومشي ،وٍاِر البشح يف الرتبًُ وعمي الٍفض ،الطبعُ األوىل،عىاُ ،دار املصريَ لمٍعر والتىزيع ،2000 ،ص.25
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 - 1صذم احملهىني:
عشض ايباسجإ االطتبٝإ عً ٢زتُٛع َٔ ١احملهُني تأيفت َٔ أسبع ١أعضا٤
َتدضضني يف زتاي ٞاإلداسٚ ٠اإلسضا ٤يف داَعيت طشابًع (ايفاتح طابكاً) ٚاملشقب،
ٚقذ اطتذاب ايباسجإ آلسا ٤ايظاد ٠احملهُني ٚقاَا بإدشاَ ٤ا ًٜضّ َٔ سزف ٚتعذٌٜ
يف ض ٤ٛاملكرتسات املكذَٚ ،١بزيو خشز االطتبٝإ يف صٛست٘ ايٓٗا.١ٝ٥
 - 2صذم املكًاط :
أوال :االتصام الذاخمٌ:
ٜكضذ بضذم االتظام ايذاخًَ ٞذ ٣اتظام نٌ عباس َٔ ٠عباسات االطتباَْ ١ع
احملٛس ايز ٟتٓتُ ٞإيٖ ٘ٝز ٙايعباسٚ ،٠قذ قاّ ايباسجإ عظاب االتظام ايذاخًٞ
يالطتبٝإ ٚريو َٔ خالٍ سظاب َعاَالت االستباط بني نٌ عباس َٔ ٠عباسات ستاٚس
االطتباْٚ ١ايذسد ١ايهً ١ٝيًُشٛس ْفظ٘.

الرقي

دذوه رقي (:)2
وعاون االرتباط بني نن عبارَ وَ عبارات احملىر األوه (تكًًي األداْ) والذردُ الهمًُ لمىشىر
قًىُ
وعاون
العبارَ
االستىاه
االرتباط
يصاعذ عمِ إجناز األعىاه
يكًض صفات العاومني وَ سًح الذقُ يف العىن
حتصني وصتىّ املىظفني وزيادَ وّاراتّي يف العىن
يطىر شبن االتضاه بني املعرفني واملىظفني
يطع وعايري ذلذدَ لمتكًًي
ٍِاك حتًس وَ داٌب الكآي بعىمًُ التكًًي
أعمي بذردُ التكًًي اليت تعطِ لٌ شٍىياً
أعمي ظىاٌب الطعف والكىَ يف أدآٌ بعذ عىمًُ التكًًي
يصتخذً أشالًب سذيجُ يف التكًًي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
1
يتضف التكًًي باملىضىعًُ والعذالُ واملصاواَ
.0

0.707
0.711
0.614
0.755
0.640
0.895
0.703
0.720
0.751
0.758

P-Value

0.000
0.000
0.000
0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ٜٛضح دذ ٍٚسقِ (َ )2عاٌَ االستباط بني نٌ عباس َٔ ٠عباسات احملٛس األٍٚ
(تك ِٝٝاألداٚ )٤ايذسد ١ايهًٚ ، ١ٝايزٜ ٟبني إٔ َعاَالت االستباط رات دالي ١إسضا١ٝ٥
عٓذ َظتَ ٟٛعٓٚ ١ٜٛبزيو ٜعترب احملٛس صادم ملا ٚضع يكٝاط٘.
للعلىم اإلنسانية واالحتماعية

14

العذد ( )5المخلذ ( )9يناير 2015م

p-ISSN : 2410-1818

استخدام نتائج تقييم أداء العانلين يف ننح الحوافز
د .أسامة حسين شكشك د .محمود محمد بن مسعود

e-ISSN : 2410-521X

دذوه رقي ( :)3وعاون االرتباط بني نن عبارَ وَ عبارات احملىر الجاٌٌ (احلىافس) والذردُ
الهمًُ لمىشىر
الرقي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وعاون
االرتباط

العبارَ
والْوُ احلىافس إلجناز األعىاه
تكذً احلىافس وفكاً لٍتآر تكًًي األداْ
تتض ــف احل ــىافس املىٍىس ــُ بالعذال ــُ واملىض ــىعًُ
واملصاواَ
متٍح الرتقًُ إىل وظآف أعمِ ملصتشكًّا
ٍِاك سىافس واديُ ووعٍىيُ
التأخر يف وٍح احلىافس
ٍِاك ٌعاً ذلذد ملٍح احلىافس

0.792
0.843
0.767
0.698
0.718
0.805
0.693

قًىُ
االستىاه
P-Value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ٜٛضح دذ ٍٚسقِ (َ )3عاٌَ االستباط بني نٌ عباس َٔ ٠عباسات احملٛس ايجاْٞ
(اذتٛافض) ٚايذسد ١ايهًٚ ،١ٝايزٜ ٟبني إٔ َعاَالت االستباط رات دالي ١إسضا ١ٝ٥عٓذ
َظتَ ٟٛعٓٚ ١ٜٛبزيو ٜعترب احملٛس صادم ملا ٚضع يكٝاط٘.
ثاًٌاً :ثبات االشتباٌُ:
ٜكضذ بجبات االطتباْ ١إٔ تعطٖ ٞز ٙاالطتباْْ ١فع ايٓتٝذ ١ي ٛمت إعاد ٠تٛصٜع
االطتباْ ١أنجش َٔ َش ٠حتت ْفع ايعشٚف ٚايؼشٚط ،أ ٚبعباس ٠أخش ٣إٔ ثبات
االطتباْٜ ١عين االطتكشاس يف ْتا٥ر االطتباْٚ ١عذّ تػٝريٖا بؼهٌ نبري فُٝا ي ٛمت
إعاد ٠تٛصٜعٗا عً ٢أفشاد ايع ١ٓٝعذَ ٠شات خالٍ فرتات صََٓ ١ٝع.١ٓٝ
ٚقذ حتكل ايباسجإ َٔ ثبات اطتباْ ١ايذساط َٔ ١خالٍ طشٜكَ ١عاٌَ أيفا
نشْٚباخ ٚريو نُا :ًٜٞ
وعاون ألفا نروٌباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
اطتدذّ ايباسجإ طشٜك ١أيفا نشْٚباخ يكٝاغ ثبات االطتباْٚ ،١ناْت ايٓتا٥ر
نُا َٖ ٞب ١ٓٝبادتذ ٍٚايتاي:ٞ
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دذوه رقي ( : )4يىضح ٌتآر اختبار ألفا نروٌباخ لكًاط ثبات اإلشتباٌُ
وعاون ألفانروٌباخ
احملىر
ت
0.804
تكًًــي األداْ
.1
0.717
احلىاف ــس
.2
0.855
مجًع عبارات االشتباٌُ
.3

ٚاضح َٔ ايٓتا٥ر املب ١ٓٝيف دذ )4( ٍٚإٔ قَ ١ُٝعاٌَ أيفا نشْٚباخ َشتفع ١يهٌ
ستٛس َٔ ستاٚس االطتباْ .١نزيو فإٕ قَ ١ُٝعاٌَ أيفا دتُٝع عباسات االطتبٝإ
ناْت َٔ (ٖٚ )6.855زا ٜعٓ ٢إٔ َعاٌَ ايجبات َشتفعٚ ،١ته ٕٛاالطتباْ ١يف صٛستٗا
ايٓٗا ١ٝ٥قابً ١يًتٛصٜعٚ .بزيو ٜه ٕٛايباسجإ قذ تأنذا َٔ صذم ٚثبات اطتباْ١
ايذساط ١مما دنعًٗا عً ٢ثك ١تاَ ١بضش ١االطتباْٚ ١صالسٝتٗا يتشً ٌٝايٓتا٥ر ٚاإلداب١
عً ٢أط ١ً٦ايذساطٚ ١اختباس فشضٝاتٗا.
الثاني عشر :األساليب اإلحصائية المستخذمة في البحث:
قاّ ايباسجإ بتفشٜؼ ٚحتً ٌٝاالطتباَْٚ ،١عادت ١بٝاْات ايذساطٚ ١فكا يربْاَر اذتضّ
اإلسضا ١ٝ٥يًعً ّٛاالدتُاعٝــٚ )Statistical Process For Social Science( ١ايزٟ
عرب عٓ٘ اختضاساً ( )SPSSسٝح طٝظتدذّ ايباسجإ أطايٝب املعادت ١اإلسضا١ٝ٥
ايتاي:١ٝ
 - 0سظاب املتٛطط اذتظاب.ٞ
 - 2االحنشاف املعٝاس.ٟ
َ - 3عاٌَ استباط بريط ٕٛيكٝاغ صذم ايفكشات.
َ - 4عاٌَ استباط طبريَإ يفشٚم ايشتب ملعشفْٛ ١ع ٚدسد ١ايعالق ١بني املتػريات
املشاد قٝاغ ايعالق ١بٗٓٝا.
 - 5اختباس أيفا نشْٚباخ ( :)Cronbach's Alphaملعشف ١ثبات فكشات اإلطتباْ.١
الثالث عشر :الذراسات السابقة:
 )1دراشُ السيذاٌٌ ،عىض ( :)2009دور احلىافس يف حتكًل الرضا واألداْ الىظًفٌ
لعاغمٌ الىظآف اإلداريُ يف قطاع الضشُ بععبًُ وضراتُ:
ِذفت الذراشُ إىل:
 - 0ايتعشف عً ٢أِٖ أْٛاع اذتٛافض املادٚ ١ٜاملعٓٚ َٔ ١ٜٛدْٗ ١عش املٛظفني اإلداسٜني
بايًذٓ ١ايؼعب ١ٝيًضش.١
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َ - 2عشف ١ايعالق ١بني ْعاّ اذتٛافض ٚايشضا ٚاألدا ٤ايٛظٝف ٞيًُٛظفني اإلداسٜني
بايًذٓ ١ايؼعب ١ٝيًضش.١
وتىصمت إىل:
 - 0ضشٚس ٠اٖتُاّ ايًذٓ ١ايؼعب ١ٝيًضش ١بايؼعب ١ٝباذتٛافض املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛاييت
اعتربٖا املٛظف ٕٛاإلداس ٕٜٛأنجش اذتٛافض تأثرياً عً ٢سضاِٖ.
 - 2إٔ تهٖٓ ٕٛاى َعاٜري ٚاضش ١يًشٛافض ٚتهَٓ ٕٛطًك َٔ ١ايهفاٚ ٠٤األفهاس
ادتذٜذٚ ٠االيتضاّ ٚاملٛاظبٚ ١اإلجناص ٚاإلبذاع يف أدا ٤ايعٌُ.
 )2دراشُ ظعاب ،إبراًِي بذر ( :)2005احلىافس اإلداريُ يف الفهر اإلشالوٌ:
أِي أِذافّا:
ٜٗذف ٖزا ايبشح إىل إبشاص َهاْ ١ايفهش ايعشب ٞاإلطالَ ٞيف زتاٍ اذتٛافض
اإلداسٚ ،١ٜبٝإ إَهاْ ١ٝتطبٝك٘ يف ايٛاقع املعاصش ٚاالطتفاد َ٘ٓ ٠يف األعاخ
ٚايذساطات اييت تتعًل ظٛاْب عًِ اإلداسٚ ٠تطبٝكات٘ بضٛس ٠عاَ.١
وناٌت أِي الٍتآر لمبشح وا يمٌ:
 - 0إٕ ْعاّ اذتٛافض اإلداس ١ٜيف اإلطالّ ٜؼٌُ مجٝع ادتٛاْب اإلْظاْٚ ١ٝاملعٓ١ٜٛ
ٚايشٚس ،١ٝيف سني تكتضش ايٓعِ املعاصش ٠عً ٢ادتاْبني املادٚ ٟاملعٓٚ ٟٛسظب.
 - 2تظٝطش عً ٢املظًِ ايك ٣ٛايذافع ١يًعٌُ أنجش َٔ ايك ٣ٛاحملفض ٠ي٘.
 - 3إٕ اذتافض ايشٚسٜ ٞفرتض إٔ إعطا ٤ايعاٌَ أ ٚاملٛظف املظًِ املًتضّ بعكٝذت٘
ْٚؼاط٘ ٚدٗٛد ٙال ٜتػري يتػري اذتٛافض املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛصٜادْٚ ٠كضاً  ،أ ٚبتػري
منط اإلػشاف ٚايشقاب ١ايز ٟرنضع ي٘.
 )3دراشُ العتًيب ،جنالْ ( : )2006احلىافس وتأثريِا عمِ الرضا الىظًفٌ :
وِذفت الذراشُ إىل:
 - 0تك ِٜٛاملظت ٣ٛاذتاي ٞيًشٛافض املكذَ ١يًُعًُات يف ايتعً ِٝاألًَٖٚ ٞذ٣
فاعًٝتٗا يف حتفٝضٖٔ.
 - 2دساط ١ايعالق ١بني تأثري َظت ٣ٛاذتٛافض عً ٢ايشضا ايٛظٝف.ٞ
وتىصمت الذراشُ إىل:
ٚ - 0دٛد عالق ١طشد ١ٜبني اختار ايعالقات ايؼدض ١ٝيف اذتض ٍٛعً ٢اذتٛافض
ٚبني اخنفاض ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًُعًُات.
ٜ - 2ؤد ٟعذّ ٚدٛد ْعاّ طً ِٝيًشٛافض إىل سضَ ٍٛعًُات أقٌ نفا ٠٤عً٢
اذتٛافض ٖٚزا ٜؤد ٟإىل خفض ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًُعًُات.
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 )4دراشُ وًالد ،إهلاً إبراًِي ( :)2005نفاَْ تكًًي أداْ العاومني وأثرِا عمِ
اإلٌتاز واإلٌتادًُ (ظرنُ الساويُ لتهرير الٍفط):
وِذفت إىل:
 - 0إَهاْ ١ٝايتعشف عً ٢املؼانٌ ٚايضعٛبات اييت تٛاد٘ اإلْتاز يتشذٜذ
االطتدذاّ األَجٌ يتكٓ ١ٝاملعذات اذتذٜجٚ ١ايٛص ٍٛإىل ْتا٥ر ًَُٛط ١تظاعذ
عً ٢سٌ املؼهالت يًٓٗٛض بٗزا ايكطاع اإلْتاد.ٞ
وتىصمت إىل :
 - 0قً ١اٖتُاّ اإلداس ٠ايعًٝا بتطٜٛش ايرباَر ايتذسٜب ١ٝعً ٢ايتكٓ ١ٝاذتذٜج ١يف اإلْتاز.
ٚ - 2دٛد قضٛس يف إدساى اإلداس ٠ايعًٝا ألُٖ ١ٝخًف ايهفا٤ات ايفٓ ١ٝيف اإلْتاز
بايؼشن.١
 )5دراشُ البعري ،الضذيل عمٌ ( :)2007املعايري العخضًُ يف تكًًي األداْ وأثرِا
عمِ أداْ العاومني (وضرف الضشارٍ ووضرف األوُ):
ِذفت الذراشُ إىل:
- 0حتذٜذ َذ ٣نفا ٠٤ايٓعاّ اذتاي ٞاملتبع يتك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني يف املضشفني ٚيف
حتكٝل تك ِٝٝسكٝك ٞألدا ٤ايعاًَني ٚاثش ريو عً ٢أدا.ِٗ٥
وتىصمت إىل الٍتآر اآلتًُ:
 - 0ال ٜعتُذ عً ٢املعاٜري املٛضٛع ١ٝيف تك ِٝٝاألدا ٤مبذتُع ايذساط ١بايشغِ َٔ
ٚدٛد َعذالت أداَ ٤كشس ٠يف املضشف سٝح ٜعتُذ املك ِٝعً ٢األدا ٤ايباسص
ٚاملتذْ ٞيًعٌُ.
 - 2اعتُاد املعاٜري ايؼدض ١ٝيف تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني باملضشف ٜؤد ٟإىل تذْ ٞأدا.ِٗ٥
 )6دراشُ الصبعاُ ،العٍىد ( :)2007أثر احلىافس عن الرضا الىظًفٌ لمىىرضات يف
املصتعفًات العاوُ:
ِذفت إل ــِ:
 - 0ايتٛصٌ إىل َعشف ١اذتٛافض املؤثش ٠عً ٢خذَ ١ايتُشٜض ٚاييت تتٛقعٗا
املُشضات.
 - 2ايتٛصٌ إىل َعشف ١أْٛاع اذتٛافض املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛاييت تتًكاٖا املُشض ١يف
املظتؼفٝات ايعاَ.١
وتىصمت إلــِ:
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ٜ - 0ش ٣أفشاد ايذساط ١إٔ اذتٛافض املاد ١ٜتكذّ بذسد ١قً ١ًٝيًُُشضات ايعاَالت يف
املظتؼفٝات ايعاَ.١
ٜ - 2ش ٣أفشاد ايذساط ١إٔ اذتٛافض املعٓ ١ٜٛال تظتدذّ إطالقاً َع املُشضات
ايعاَالت يف املظتؼفٝات ايعاَ.١
ٖٓ - 3اى عالق ١طشد ١ٜبني تطبٝل اذتٛافض املادٚ ١ٜاملعٓٚ ١ٜٛايشضا عٔ ب ١٦ٝايعٌُ
ايٛظٝف.ٞ
 )7دراشُ الػاوذٍ ،عمٌ بَ ذلىذ زًِذ ( :)2010تعذد األشالًب لتكىيي أعطاْ ًُِٔ
التذريض باجلاوعات طريكٍا حنى حتصني دىدَ األداْ املؤشصٌ ،داوعُ طًبُ:
ِذفت الذراشُ إىل:
 - 0اطتعشاض األطايٝب املدتًف ١املظتدذَ ١يف عًُ ١ٝتك ِٜٛأدا ٤عض١٦ٖٝ ٛ
ايتذسٜع ادتاَعٚ ،ٞتٛضح خضا٥ط نٌ َٓٗاٚ ،املُٝضات اييت تتُٝض بٗا
األطايٝب األخشٚ ٣إدشا٤ات تطبٝكٗا.
وتىصمت إل ــِ:
 - 0إٔ تٓٛع أطايٝب أعضا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع ٜضُٔ ايتٛصٌ إىل أسهاّ أنجش دق١
َٛٚضٛع.١ٝ
 - 2ال ميهٔ االقتضاس عً ٢أطًٛب َٔ أطايٝب ايتك ِٜٛبٌ ٜفضٌ إٔ تتهاٌَ
أطايٝب تك ِٜٛايطالب ٚتك ِٜٛايضَالٚ ٤تك ِٜٛسٝ٥ع ايكظِ أ ٚايعُٝذ ٚايتكِٜٛ
ايزاتَ ٞع بعضٗا ايبعض.
 - 3إٕ ايتك ِٜٛايفعاٍ ٖ ٛايزٜ ٟتُٝض باالطتُشاس عًَ ٢ذاس ايعاّ.
 )8دراشُ عبذ اهلل ،جنىُ شىشِ ( :)2010تكًًي أداْ العاومني وتأثريه عمِ دافعًتّي:
ِذفت الذراشُ إىل:
 - 0انتؼاف ْكاط ايكٚ ٠ٛايضعف يف ْعاّ تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني املطبل بايؼشن١
قٝذ ايذساطٚ ،١نزيو تكذ ِٜحتً ٌٝعٔ طبٝع ١ايعالق ١بني تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني
ٚدافعٝتِٗ يف ايؼشن ١قٝذ ايذساط.١
وتىصمت الذراشُ إىل:
 - 0قً ١االطتعاْ ١بارترباٚ ٤املتدضضني يف إعذاد َعاٜري تك ِٝٝاألداٚ ،٤نزيو قً١
ٚدٛد َشدع ١ٝعًُ ١ٝيف تك ِٝٝاألدا ٤يًعاًَني.
َ - 2عاٜري ايتك ِٝٝمل ذنذخ فٗٝا أ ٟتعذ ٌٜأ ٚتطٜٛش َٓز فرت ٠صَٓ ١ٝط.١ًٜٛ
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اإلطار النظري للذراسة
أوالً :وفّىً تكًًي األداْ:
ٖٓاى زتُٛع َٔ ١املفاٖ ِٝيتك ِٝٝاألدا ٤ميهٔ إٔ حنذد َٓٗا َا :ًٜٞ
 ٖٛ - 0ايعًُ ١ٝاييت حتا ٍٚاإلداس َٔ ٠خالهلا تكشٜش َذ ٣صالسٚ ١ٝدٛد ٠األدا ٤ايزٟ
ٜؤد ٜ٘األفشاد ايعاًَني يف املٓعُٚ ١فكاً ملا تكشس ٙتًو اإلداس. ٠
 ٖٛ - 2عًُ ١ٝدٚسٖ ١ٜذفٗا قٝاغ ْكاط ايكٚ ٠ٛايضعف يف ادتٗٛد اييت ٜبزهلا ايفشد
ٚايظًٛنٝات اييت مياسطٗا يف َٛقف َعني َٔ أدٌ حتكٝل ٖذف ستذد خططت
ي٘ املٓعَُ ١ظبكاً .
 ٖٛ - 3ايتأنذ َٔ نفا ٠٤املٛاسد املتاس ١يف تٓفٝز األٖذاف املدطط. ١
ثاًٌاً :أِذاف تكًًي األداْ:
َٔ بني األٖذاف اييت تظع ٢إداس ٠املٛاسد ايبؼش ١ٜإىل حتكٝكٗا عًَ ٢ظت ٣ٛاملٓعُ١
َا ٜأت:ٞ
 - 0خًل َٓاخ َٔ ايجكٚ ١ايتعاٌَ األخالق ٞعٔ طشٜل تأنٝذ األطع ايعًُ ١ٝيف
ايتكٚ ِٜٛاملٛضٛع ١ٝيف إصذاس األسهاّ مما ٜبعذ عٔ املٓعُ ١استُاالت ػه٣ٛ
ايعاًَني أ ٚاتٗاَٗا باحملاباٚ ٠تفض ٌٝبعضِٗ عً ٢بعض العتباسات ػدض١ٝ
ٚيٝظت عًُ ١ٝأَٛ ٚضٛع. ١ٝ
 - 2ايٓٗٛض مبظت ٣ٛايعاًَني َٔ خالٍ اطتجُاس قذساتِٗ ايهآَٚ ١تٛظٝف
طُٛساتِٗ بأطايٝب تؤًِٖٗ يًتكذّٚ ،نزيو تطٜٛش َٔ ذنتاز َِٓٗ إىل تذسٜب
أنجش.
ٚ - 3ضع َعذالت َٛضٛع ١ٝألدا ٤ايعٌُ َٔ خالٍ دساط ١حتً ١ًٝٝيًعٌُ َٚظتًضَات٘.
 - 4حتذٜذ تهايٝف ايعٌُ اإلْظاْٚ ،ٞإَهاْ ١ٝتشػٝذ طٝاطات اإلْتاز ٚطٝاطات
ايتٛظٝف عٔ طشٜل ايشبط بني ايتهًفٚ ١ايعا٥ذ .

( )1ذلىىد ذلىذ املٍضىرٍ ،دورَ وبادئ اإلدارَ احلذيجُ األشض العمىًُ لتكًًي األداْ ،بٍػازٍ ،املٍاِن لمطباعُ ،1999 ،ص.1
( )2عاده سرسىش صاحل ،وؤيذ شعًذ الصامل ،إدارَ املىارد البعريُ وذخن اشرتاتًذٌ ،األردُ ،عامل الهتب احلذيح،2009 ،
ص.102
(Michael Carrll, Frank Kuzmits, and Norbert Albert, Personnel Human Resource management (Ne York: Macmillan )3
Publishing co. inc. 1992), pp. 236-237.

( )4عاده سرسىش صاحل  ،وؤيذ شعًذ الصامل ،املردع الصابل ،ص.104
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ثالجاً :اخلطىات االشرتاتًذًُ لعىمًُ تكًًي األداْ:
عً ٢ايشغِ َٔ اختالف خطٛات تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني يهٓٓا َٔ ايٛد٘ االطرتاتٝذٞ
ْظتطٝع ٚضع ارتطٛط ايعاَ ١يعذ ٠خطٛات عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 - 0حتذٜذ َتطًبات ايتكٚ ِٝٝأٖذاف٘.
 - 2اختٝاس ايطشٜك ١املٓاطب ١يًتك.ِٝٝ
 - 3تذسٜب املؼشفني.
َٓ - 4اقؼ ١طشم ايتكَ ِٝٝع املٛظفني.
ٚ - 5ضع َعاٜري يًُكاسْ.١
َٓ - 6اقؼْ ١تا٥ر ايتكَ ِٝٝع املٛظفني.
 - 7اختار ايكشاسات اإلداس.١ٜ
ٚ - 8ضع خطط تطٜٛش األدا٤

.

رابعاً :وَ يكًّي أداْ املىظف:
فُٝا  ًٜٞأِٖ األطشاف اييت ميهٔ إٔ متاسغ عًُ ١ٝايتك:ِٝٝ
 - 0املؼشف املباػش.
 - 2سٝ٥ع املؼشف املباػش.
 - 3تكُٝٝات األقشإ.
 - 4ايًذإ.
 - 5ايتظً ِٝايزات.ٞ
 - 6خربا ٤إداس ٠املٛاسد ايبؼش. ١ٜ
خاوصاً :وفّىً احلىافس :
ٖٓاى زتُٛع َٔ ١املفاٖ ِٝيًشٛافض ميهٔ إٔ حنذد َٓٗا َا :ًٜٞ
 - 0اذتٛافض ٖ ٞزتُٛع ١ايعٛاٌَ ٚاملؤثشات اييت تذفع ايعاٌَ طٛا ً٤أنإ َذٜشاً أّ
َٓظكاً حن ٛبزٍ أنرب دٗذ يف عًُ٘ ٚاالَتٓاع عٔ ارتطأ ف. ٘ٝ
 - 2اذتٛافض ٖ ٞإغشا ٤تضع٘ اإلداس ٠دتعٌ األفشاد ٜتضشف ٕٛبطشٜكَ ١ع. ١ٓٝ
( )5شٍاْ عبذ الرسًي العبادٍ ،تكىيي فعالًُ ٌعاً تكىيي أداْ العاومني ،رشالُ وادصتري غري وٍعىرَ ،نمًُ اإلدارَ واالقتضـاد ،داوعُ بػـذاد،
 ،1997ص ص .22- 21
( )6

Robert. Math is and Jack Son Jonsi, Human Resource management (New York: Wet publishing Co. 7th. Ed.

1994), P. 330.

( )7إبراًِي بذر ظّاب ،احلىافس اإلداريُ يف الفهر اإلشالوٌ ،دلمُ اإلدارَ العاوُ ،العذد الجاٌٌ ،وايى  ،2005ص.246
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شادشاً :أِىًُ احلىافس وأِذافّا:
أ) أِىًُ احلىافس:
ميهٔ تٛضٝح أُٖ ١ٝاذتٛافض يف اآلت:ٞ
 - 0حتكل ْعِ اذتٛافض ايهفؤ ٠صٜاد ٠يف ايعٛا٥ذ املتشكك ١يًُٓعُ َٔ ١خالٍ سفع
ايهفا ٠٤اإلْتاد ١ٝيألفشاد ايعاًَني.
 - 2حتظٔ ايٛضع املادٚ ٟايٓفظٚ ٞاالدتُاع ٞيًفشدٚ ،حتكل ايتٛاصٕ بني املضاحل
ايزات ١ٝيًفشد َٚضاحل املٓعُ.١
 - 3تكً ٌٝنًف اإلْتاز ملا حتكك٘ اذتٛافض َٔ دفع األفشاد البتهاس ٚتطٜٛش أطايٝب
عٌُ سذٜج َٔ ١ػأْٗا صٜاد ٠ايهجاف ١اإلْتاد.١ٝ
 - 4تعٌُ اذتٛافض عً ٢تُٓ ١ٝسٚح ايتعا ٕٚبني ايعاًَني .
ب) أِذاف احلىافس:
إٕ ٚدٛد ْعاّ فعاٍ يًشٛافض ذنكل زتُٛع َٔ ١األٖذاف َٔ أُٖٗا:
 - 0صٜاد ٠دسد ١ايشضا بني ايعاًَني ْٚؼش سٚح ايتعا ٕٚب.ِٗٓٝ
 - 2صٜاد ٠ايجكٚ ١االسرتاّ املتبادٍ بني ايشؤطاٚ ٤املشؤٚطني.
 - 3صٜاد ٠دخ ٍٛايعاًَني ٚتُٓ ١ٝعالقات طٝب ١داخٌ املٓعُ.١
 - 4تُٓ ١ٝسٚح االبتهاس ٚايتذذٜذ يذ ٣ايعاًَني

.

شابعاً :أٌىاع ٌعي احلىافس:
ٖٓاى زتُٛع َٔ ١اذتٛافض أُٖٗا َا :ًٜٞ
أ) سىافس عمِ وصتىّ الفردٚ ،تتضُٔ:
 - 0سٛافض ايعُاٍٚ ،تؼتٌُ عًْٛ ٢عني ُٖا:
 اذتٛافض بايكطع.١ سٛافض ايٛقت. - 2سٛافض املتدضضني ٚاإلداسٜنيٚ ،تؼتٌُ عًْٛ ٢عني ُٖا:
 ايعــال.٠ٚ ايعُٛيــ.١( )8شعاد ٌآف برٌىطٌ ،إدارَ املىارد البعريُ ،الطبعُ الجاًٌُ ،األردُ ،دار وآن ،2004 ،ص.345
( )9صاحل عىدَ شعًذ ،إدارَ األفراد ،طرابمض ،اجلاوعُ املفتىسُ ،1999 ،ص.290
( )10سصني ورشٌ ،احلىافس وأثرِا عمِ إعادَ اهلًهمُ ،دلمُ البشىخ التذاريُ ،العذد الجاٌٌ ،يىلًى  ،2005ص.145
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ب) احلىافس عمِ وصتىّ املٍعىُ نهنٚ ،تتضُٔ :
 املؼاسن ١يف األسباح. خطط االقرتاسات.ًَ -ه ١ٝايعاًَني ألطِٗ ايؼشن١

.

ثاوٍاً  :املراسن األشاشًُ لتضىًي ٌعاً احلىافس:
يه ٞتتُهٔ اإلداس َٔ ٠تضُْ ِٝعاّ دٝذ يًشٛافضْ ،كذّ ٖٓا ديٝالً عًًُ ٝا
يًدطٛات اييت دنب إٔ متش بٗاٚ ،بإَهإ اإلداس ٠إٔ حتٌ ٖز ٙارتطٛات بايؼهٌ
ايز ٟتشآَ ٙاطباًٖٚ ،ز ٙارتطٛات أ ٚاملشاسٌ ٖ ٞنُا :( )ًٜٞ
َ - 0شسً ١ايذساطٚ ١اإلعذاد.
َ - 2شسًٚ ١ضع ارتط.١
َ - 3شسً ١جتشٜب ارتط.١
َ - 4شسً ١ايتٓفٝز ٚاملتابع.١
تاشعاً :وعىقات عىمًُ التشفًس :
ٖٓاى زتُٛعَ َٔ ١عٛقات اذتٛافض َٓٗا َا :( )ًٜٞ
 - 0ارتٛف أ ٚايشٖب َٔ ١املؤطظ.١
 - 2عذّ ٚضٛح األٖذاف يذ ٣إداس ٠املؤطظ.١
 - 3عذّ املتابع ١يًعاًَني فال ٜعشف احملظٔ َٔ املظ.٤ٞ
 - 4قً ١ايتذسٜب عً ٢ايعٌُ ٚقً ١ايتٛد ٘ٝيتضشٝح األخطا.٤
 - 5عذّ ٚدٛد قٓٛات اتضاٍ بني املذٜشٚ ٜٔايعاًَني فٝه ٕٛنٌ يف ٚاد.
 - 6األخطا ٤اإلداس ١ٜنتعذد ايكشاسات ٚتضاسبٗا.
 - 7تعذد ايكٝادات ٚتضاسب أٚاَشٖا.
 - 8نجش ٠ايتػٝري يف ايكٝادات ٚخاص ١إرا نإ يهٌ َِٓٗ أطًٛب يف ايعٌُ
رنتًف عٔ طابك٘.

( )11عاده ثابت ،شًهىلىدًا اإلدارَ املعاصرَ ،األردُ ،دار أشاوُ ،2008 ،ص ص .100- 99
( )12عاده سرسىش صاحل ،املردع الصابل ،ص ص .200- 199
( )13عاده ثابت ،املردع الصابل ،ص.103
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اإلطار العملي للذراسة
وكذو ـ ــُ:
ٜتٓاٖ ٍٚزا ايفضٌ عشضاً َفضالً يًُٓٗذٚ ١ٝاإلدشا٤ات اييت مت االعتُاد عًٗٝا يف
تٓفٝز ايذساط ١املٝذاْ ،١ٝبٗذف ايتعشف عً ٢اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝأدا ٤ايعاًَني يف َٓح
اذتٛافضٚ ،تؼٌُ َٓٗذ ١ٝايذساطٚٚ ،١صف جملتُع ٚع ١ٓٝايذساطٚ ،١خضا٥ط ٖزٙ
ايعٚ ،١ٓٝاألدٚات ايشٝ٥ظ ١ٝيًذساط( ١االطتباْٚ ،)١فشط َضذاقٝتٗا ٚثباتٗا ،إضاف١
إىل بٝإ األطايٝب اإلسضا ١ٝ٥املظتدذَ ١يف َعادتْ ١تا٥ر ايذساط.١
وصف العًٍُ :
ادتذ ٍٚايتايٜ ٞبني ايتٛصٜع ايتهشاسٚ ٟايٓظيب دتٓع ايع ١ٓٝقٝذ ايذساط ١باملطشٔ.
اجلذوه ( :)5التىزيع التهرارٍ والٍصيب جلٍض عًٍُ الذراشُ باملطشَ
الٍصبُ املٔىيُ
العذد
اجلٍض
15.0
9
إٌاخ
85.0
51
رنىر
100.0
60
اجملىىع

فًكذ أظٗشت ايبٝاْات ايٛاسد ٠بادتذ )5( ٍٚإٔ ايػايب َٔ ١ٝأفشاد ايع )%85.6( ١ٓٝناْٛا
َٔ ايزنٛس ٚايٓظب ١ايباق ١ٝناْت يإلْاخ بٓظبٚ ،)%05.6( ١ايؼهٌ ايتايٜ ٞبني
ايتُج ٌٝايبٝاْ ٞيٓتا٥ر ادتذ:)5( ٍٚ
العهن ( :)2التىزيع الٍصيب جلٍض عًٍُ الذراشُ باملطشَ
إناث
15%

التوزيع النسبي لجنس عينة الدراسة بالمصرف

ذكور
85%

أَا عٔ ادتذ )6(ٍٚايتاي ٞفإْ٘ ٜبني ايتٛصٜع ايتهشاسٚ ٟايٓظيب يًُظت ٣ٛايٛظٝفٞ
يًع ١ٓٝقٝذ ايذساط:١
اجلذوه ( :)6التىزيع التهرارٍ والٍصيب لمىصتىّ الىظًفٌ لعًٍُ الذراشُ باملطشَ
الٍصبُ املٔىيُ
التهرار
املصتىّ الىظًفٌ
6.7
4
وذير إدارَ
للعلىم اإلنسانية واالحتماعية
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10
3
43
60

رًٓض قصي
رًٓض وسذَ
وىظف
اجملىىع

16.7
5.0
71.7
100.0

يكذ أظٗشت ايبٝاْات ايٛاسد ٠بادتذ )6( ٍٚإٔ ايػايب َٔ ١ٝأفشاد ايع )%70.7( ١ٓٝنإ
َظتٛاِٖ ايٛظٝفَٛ( ٞظف)  ،بُٓٝا ( )%06.7نإ َظتٛاِٖ ايٛظٝف( ٞسٝ٥ع قظِ).
َ )%6.7(ٚظتٛاِٖ ايٛظٝفَ( ٞذٜش إداسَ )%5.6(ٚ .)٠ظتٛاِٖ ايٛظٝف( ٞسٝ٥ع ٚسذ.)٠
ٚايؼهٌ ايتايٜ ٞبني ايتُج ٌٝايبٝاْ ٞيٓتا٥ر ادتذ:)6( ٍٚ
الذراشُ باملطشَ
لعًٍُ
الىظًفٌ
لمىصتىّ
الٍصيب
التىزيع
العهن (: )3
بالمصرف
الدراسة
الوظيفي لعينة
للمستوى
النسبي
التوزيع
مدير ادارة
7%
رئيس قسم
17%
موظف
71%

رئيس وحدة
5%

أَا عٔ ادتذ )7( ٍٚايتاي ٞفإْ٘ ٜبني ايتٛصٜع ايتهشاسٚ ٟايٓظيب يظٓٛات ارترب٠
يًع ١ٓٝقٝذ ايذساط:١
اجلذوه ( :)7التىزيع التهرارٍ والٍصيب لصٍىات اخل َ لعًٍُ الذراشُ باملطشَ
الٍصبُ املٔىيُ
التهرار
وذَ اخل َ
28.3
17
اقن وَ مخض شٍىات
21.7
13
وَ  5شٍىات إلٌ اقن وَ  10شٍىات
35.0
21
وَ  10شٍىات إلٌ اقن وَ  15شٍىات
15.0
9
أنجر وَ  15شٍُ
100.0
60
اجملىىع

يكذ أظٗشت ايبٝاْات ايٛاسد ٠بادتذ )7( ٍٚإٔ ايػايب َٔ ١ٝأفشاد ايع )%35.6( ١ٓٝناْت
خربتِٗ يف زتاٍ عًُِٗ اذتايَٛ( ٞظفني باملطشٔ) ناْت َٔ  06طٓٛات إي ٞاقٌ َٔ
 05طٓٛات  )%28.3( ،ناْت اقٌ َٔ مخع طٓٛات  َِٗٓ )%20.7(،خربتِٗ َٔ 5
طٓٛات إي ٞاقٌ َٔ  06طٓٛات  )%05.6( ،خربتِٗ أنجش َٔ  05طٓٚ .١ايؼهٌ ايتايٞ
ٜبني ايتُج ٌٝايبٝاْ ٞيٓتا٥ر ادتذ:)7( ٍٚ
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العهن ( : )4التىزيع الٍصيب لصٍىات اخل َ لعًٍُ الذراشُ
اقل من خمس
سنوات
28%

التوزيع النسبي لسنوات ال خبرة لعينة الدراسة
اكثر من  15سنة
15%

من  10سنوات الي اقل
من  15سنوات
35%

من  5سنوات الي
اقل من  10سنوات
22%

ادتذ ٍٚسقِ (ٜ )8بني ايتٛصٜع ايتهشاسٚ ٟايٓظيب يًُؤٌٖ ايعًُ ٞيع ١ٓٝايذساط١
ايعاًَ ١باملطشٔ:
اجلذوه ( :)8التىزيع التهرارٍ والٍصيب لمىؤِن العمىٌ لعًٍُ الذراشُ
الٍصبُ املٔىيُ
التهرار
الفُٔ
8.3
5
وتىشط
18.3
11
دبمىً عالٌ
51.7
31
داوعٌ
21.7
13
وادصتري
100.0
60
اجملىىع

َٔ ادتذ ٍٚسقِ ( )8أظٗشت ايبٝاْات ايٛاسد ٠بايذساط ١إٔ ايػايب َٔ ١ٝأفشاد ع١ٓٝ
ايذساط ١ساصًني عًَ ٢ؤٌٖ داَعًٜٗٝ ، )%50.7( ٞا َؤٌٖ َادظتري بٓظب. )%20.7( ١
أَا أقٌ ْظب ١فهاْت يًشاصًني عً ٢املؤٌٖ ايعًَُ ٞتٛطط بٓظبٚ .)%8.3( ١ايؼهٌ
ايتايٜ ٞبني ايتُج ٌٝايبٝاْ ٞيٓتا٥ر ادتذ:)8( ٍٚ
لعًٍُ الذراشُ
العمىٌ
لمىؤِن
التهرارٍ
التىزيع
العهن (:)5
الدراسة
العلمي لعينة
للمؤهل
التكراري
التوزيع
31

35
30
25
20
15
10
5
0

13

11
5
متوسط

دبلوم عالي

جامعي

ماجستير

أَا عٔ ادتذ )9( ٍٚايتاي ٞفإْ٘ ٜبني ايتٛصٜع ايتهشاسٚ ٟايٓظيب يًعُش يًع ١ٓٝقٝذ
ايذساط:١
للعلىم اإلنسانية واالحتماعية
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اجلذوه ( :)9التىزيع التهرارٍ والٍصيب لمعىر لعًٍُ الذراشُ باملطشَ
الٍصبُ املٔىيُ
التهرار
العىر
5.0
3
أقن وَ  25شٍُ
23.3
14
وَ  25شٍُ إلٌ أقن وَ  30شٍُ
26.7
16
وَ  30شٍُ إلٌ أقن وَ  35شٍُ
33.3
20
وَ  35شٍُ إلٌ أقن وَ  40شٍُ
8.3
5
وَ  40شٍُ إلٌ أقن وَ  45شٍُ
3.3
2
أنجر وَ  45شٍُ
100.0
60
اجملىىع

يكذ أظٗشت ايبٝاْات ايٛاسد ٠بادتذ )9( ٍٚإٔ ايػايب َٔ ١ٝأفشاد ايع)%33.3( ١ٓٝ
نإ عُشِٖ َٔ  35طٓ ١إي ٞأقٌ َٔ  46طٓ ، ١بُٓٝا ( )%26.7نإ عُشِٖ َٔ 36
طٓ ١إي ٞأقٌ َٔ  35طٓ 25 َٔ )%23.3(ٚ. ١طٓ ١إي ٞأقٌ َٔ  36طٓ46 َٔ )%8.3(ٚ .١
طٓ ١إي ٞأقٌ َٔ  45طٓ )%5.6(ٚ.١أقٌ َٔ  25طٓ )%5.6(ٚ . ١أنجش َٔ  45طٓ، ١
ٚايؼهٌ ايتايٜ ٞبني ايتُج ٌٝايبٝاْ ٞيٓتا٥ر ادتذ:)9( ٍٚ
الذراشُ باملطشَ
العهن ( : )6التىزيع الٍصيب لمعىر لعًٍُ
التوزيع النسبي للعمر لعينة الدراسة بالمصرف
من  25سنة إلي أقل
من  30سنة
23%

أقل من  25سنة
5%

من  30سنة إلي أقل
من  35سنة
27%

أكثر من  45سنة
3%

من  40سنة إلي أقل
من  45سنة
8%

من  35سنة إلي أقل من
 40سنة
34%

تساؤالت الذراســــة:

 الصؤاه األوه ِ :ــن يتي اشتخذاً ٌتآر تكًًي األداْ بالعهن املطم ــىب؟يإلداب ١عًٖ ٢زا ايظؤاٍ قاّ ايباسجإ عظاب ايٛطط اذتظابٚ ،ٞاالحنشاف
املعٝاسٚ ٟايٛصٕ ايٓظيب ٚاختباس ( )tس ٍٛاملتٛطط االفرتاض )   3 ( ٞيتشً ٌٝايعباسات
املتعًك ١بتك ِٝٝاألدا ٤فهاْت ايٓتا٥ر ٚفل َا َٖٛ ٛضح بادتذ ٍٚايتاي:ٞ
دذوه رقي ( :)10سصاب الىشط احلصابٌ ،واالحنراف املعًارٍ والىزُ الٍصيب اختبار ()t
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احملىر

0.770

86.4

4.32

الىزُ الٍصيب

وصتىّ املعٍىيُ املعاِذ
P-Value

3.78

0.940

75.6

تـكًـًـ ـ ـ ــي األداْ

3.98

0.892

79.6

VS

H1 :   3

3.83

1.011

76.6

3.97

0.843

79.4

8.536

0.000

2

عالٌ

H0 :   3

6.383

0.000

4

3

H0 :   3

VS

H1 :   3
H0 :   3

VS

H1 :   3

28

الرتتًب

VS

H1 :   3

6.452

0.000

5

عالٌ

H0 :   3

عالٌ

للعلىم اإلنسانية واالحتماعية

H1 :   3

عالٌ

يكًض
صفات
العاومني
وَ سًح
الذقُ يف
العىن
حتصني
وصتىّ
املىظفني
وزيادَ
وّاراتّي
يف العىن
يطىر شبن
االتضاه
بني
املعرفني
واملىظفني
يطع
وعايري
ذلذدَ
لمتكًًي

VS

13.245

0.000

1

اإلدابُ

يصاعذ
عمِ
إجناز
األعىاه

H0 :   3

عالٌ دذاً

العبارَ





الفرضًُ

قًىُ (ت)
احملصىبُ
tcalculate
d

8.882

0.000
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3.40

1.093

86

3.52

0.929

70.4

3.10

0.951

62

VS

H1 :   3

.814

0.419

3.50

0.997
0.421

3.57

H1 :   3

71.4

3.58

VS

70

1.142

H0 :   3

71.6
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H0 :   3

3.390

0.001

H0 :   3

VS

H1 :   3

4.399

0.000

11

8

6

H0 :   3

VS

H1 :   3

29

4.735

0.001
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عالٌ

الذردُ
الهمًُ

VS

H1 :   3

4.305

0.000

7

عالٌ

يتضف
التكًًي
باملىضىعً
َ والعذالُ
واملصاواَ

H0 :   3

عالٌ

H1 :   3

عالٌ

يصتخذً
أشالًب
سذيجُ يف
التكًًي

VS

عالٌ

H0 :   3

2.124

0.038

9

وتىشط

ٍِاك
حتًس وَ
داٌب
الكآي
بعىمًُ
التكًًي
أعمي
بذردُ
التكًًي
اليت
تعطِ
لٌ شٍىياً
أعمي
ظىاٌب
الطعف
والكىَ
يف أدآٌ
بعذ عىمًُ
التكًًي
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ٜتضح َٔ ْتا٥ر دذ ٍٚسقِ ( )06إٔ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاملؼاٖذ ( )P-Valueدتُٝع
ايعباسات َا عذا ( )8نإ أصػش َٔ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاحملذد (  )   0.05مما ٜذٍ
عً ٢إٔ أفشاد ايع ١ٓٝاملبشٛثني أعطٛا إداب ١هلز ٙايعباسات ختتًف عٔ َتٛطط ٚ ،ملعشف١
ْٛع االختالف َا إرا نإ باالستفاع أ ٚباالخنفاض مت املكاسْ ١بني ايٛصٕ ايٓظيب هلزٙ
ايعباسات  ٚدسد ١املٛافكٚ ١فل احملو املعذ َٔ قبٌ ايباسجإ فهاْت ْتا٥ر ايعباسات
ٚتشتٝبٗا نُا : ًٜٞ
ايعباسٜ " ٠ظاعذ عً ٢إجناص األعُاٍ " سضًت عً ٢املشتب ١األٚىل َٔ سٝح دسد١
املٛافك ١حملٛس تك ِٝٝاألداٚ ٤ريو ألْٗا سضًت عًَ ٢تٛطط سظابٚٚ )4.32( ٞصٕ ْظيب
(ٜٓ ٖٛٚ )86.4شضش بني ( )%066 - %84املعرب عً ٢دسد ١عاي ٞدذاً  ،ثِ تًٗٝا يف
املشتب ١ايجاْ ١ٝايعباس " ٠حتظني َظت ٣ٛاملٛظفني ٚصٜادَٗ ٠اساتِٗ يف " سٝح سضًت عً٢
َتٛطط سظابٚٚ )3.98( ٞصٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )79.6شضش بني ( )%84 - %68املعرب عً٢
دسد ١عاي ، ٞثِ دا٤ت يف املشتب ١ايجايج ١ايعباسٜ " ٠ضع َعاٜري ستذد ٠يًتك " ِٝٝسٝح
سضًت عًَ ٢تٛطط سظابٚٚ )3.97( ٞصٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )79.4شضش بني (- %68
 )%84املعرب عً ٢دسد ١عاي ،ٞثِ دا٤ت ايعباسٜ " ٠طٛس طبٌ االتضاٍ بني املؼشفني
ٚاملشؤٚطني " يف املشتب ١ايشابع ١مبتٛطط سظابٚٚ )3.83( ٞصٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )76.6شضش
بني ( )%84 - %68املعرب عً ٢دسد ١عاي ، ٞثِ دا٤ت يف املشتب ١ارتاَظ ١ايفكش" ٠
ٜكٝع صفات ايعاًَني َٔ سٝح ايذق ١يف ايعٌُ " مبتٛطط سظابٚٚ )3.78( ٞصٕ ْظيب
(ٜٓ ٖٛٚ )75.6شضش بني ( )%84 - %68املعرب عً ٢دسد ١عاي ، ٞثِ دا٤ت يف املشتب١
ايظادط ١ايعباسٜ " ٠تضف ايتك ِٝٝباملٛضٛعٚ ١ٝايعذايٚ ١املظاٚا " ٠مبتٛطط سظابٞ
(ٚٚ )3.57صٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )70.4شضش بني ( )%84 - %68املعرب عً ٢دسد ١عاي ، ٞثِ
دا٤ت يف املشتب ١ايظابع ١ايفكش " ٠أعًِ بذسد ١ايتك ِٝٝاييت تعط ٢ي ٞطٜٓٛاً " مبتٛطط
سظابٚٚ )3.52( ٞصٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )76.4شضش بني ( )%84 - %68املعرب عً ٢دسد١
عاي ،ٞثِ دا٤ت يف املشتب ١ايجآَ ١ايفكشٜ " ٠ظتدذّ أطايٝب سذٜج ١يف ايتك " ِٝٝمبتٛطط
سظابٚٚ )3.56( ٞصٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )76شضش بني ( )%84 - %68املعرب عً ٢دسد١
عاي ،ٞثِ دا٤ت يف املشتب ١ايتاطع ١ايفكـشٖٓ " ٠اى حتٝض َٔ داْب ايكا ِ٥بعًُ ١ٝايتكِٝٝ
" مبتٛطط سظابٚٚ )3.46( ٞصٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )68شضش بني ( )%84 - %68املعرب عً٢
دسد ١عاي.ٞ
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أَا بايٓظب ١يًعباس " ٠أعًِ ظٛاْب ايضعف ٚايك ٠ٛيف أدا ٞ٥بعُذ عًُ ١ٝايتك " ِٝٝفكذ
نإ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاملؼاٖذ ( )P-Valueأنرب َٔ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاحملذد ( )   0.05
مما ٜذٍ عً ٢إٔ أفشاد ايع ١ٓٝاملبشٛثني أعطٛا إدابَ ١تٛطط هلز ٙايعباسات.

مما طبل ٜتبني يٓا إٔ األفشاد املبشٛثني أدابٛا بذسدَ ١شتفع ١عً ٢أغًب عباسات
ستٛس تك ِٝٝاألداٖٚ ،٤ذا دي ٌٝعً ٢إعطا ٤دسد ١عاي ١ٝعً ٢اطتدذاّ تك ِٝٝاألدا ٤يف
املطشٔ بؼهٌ ذنكل املطًٛب َٓ٘ٚ ،باملكاسْ ١بني قَ ١ُٝظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاملؼاٖذ
( )P-Value=0.000يًذسد ١ايهً ١ٝيًعباسات َٚظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاحملذد (  )   0.05جنذ
إٔ ( )P-Value=0.001ناْت أصػش َٔ (  )   0.05مما ٜذٍ عً ٢سفض فشض ايعذّ
ٚقب ٍٛايفشض ايبذ ، ٌٜأ ٟمبعٓ ٢أْ٘ ٜتِ اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝاألدا ٤يف املطشٔ
بايؼهٌ املطًٛب.
الصؤاه الجاٌٌ :وـا ِى أثر اشتخذاً ٌتآر تكًًي األداْ عمِ احلىافس املٍىس ــُ؟
إٕ اإلداب ١عًٖ ٢زا ايظؤاٍ ْٖ ٞفظٗا اإلداب ١عً ٢ايفشض( ١ٝأ ٟصٜاد ٠اطتدذاّ
ْتا٥ر تك ِٝٝاألدا ٤طٝتبعٗا صٜاد ٠يف اذتٛافض املُٓٛسٚ ١ايعهع صشٝح).
ٚيإلداب ١عًٖ ٢ذا ايظؤاٍ قاّ ايباسجإ عظاب ايٛطط اذتظابٚ ،ٞاالحنشاف
املعٝاسٚ ٟايٛصٕ ايٓظيب ٚاختباس(  ) tس ٍٛاملتٛطط االفرتاض )   3 ( ٞيتشًٌٝ
ايعباسات املتعًك ١باذتٛافض فهاْت ايٓتا٥ر ٚفل َا َٖٛ ٛضح بادتذ ٍٚايتاي:ٞ
دذوه رقي ( :)11سصاب الىشط احلصابٌ ،واالحنراف املعًارٍ والىزُ الٍصيب اختبار ()t
لتشمًن العبارات املتعمكُ باحلىافــس
احملىر

الىزُ الٍصيب

t-calculated

قًىُ (ت)
احملصىبُ

3.85

احلـ ــىافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

0.879

4.20

0.798

77
84

VS

H1 :   3

3.52

70.4

0.892

1

4.485

4

H0 :   3
VS

H1 :   3

P-Value

0.000

H0 :   3

وصتىّ املعٍىيُ
املعاِذ
0.000

10.57
3

0.000

واملىضىعًُ

الرتتًب

املىٍىسُ بالعذالُ

H1 :   3

عالٌ

تتضف احلىافس

اإلدابُ

لٍتآر تكًًي األداْ

VS

دذًا

تكذً احلىافس وفكاً

إلجناز األعىاه

H0 :   3

واملصاواَ
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عالٌ

والْوُ احلىافس

8.242

2

عالٌ

العبارَ
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3.65

0.879

2.92

1.029

58.4

3.02

1.049

60.4

H0 :   3
VS

H1 :   3

3.03

1.007

60.6

3.46

0.484

69.2

H1 :   3

0.799

VS

0.256

2.488

0.047

H0 :   3

H0 :   3
VS

H1 :   3

5

وتىشط

الذردُ الهمًُ

ملٍح احلىافس

0.123

6

عالٌ

ٍِاك ٌعاً ذلذد

0.533

وٍح احلىافس

H1 :   3

0.903

التأخر يف

VS

-0.627

وتىشط

واديُ ووعٍىيُ

H0 :   3

7

وتىشط

ٍِاك سىافس

73

ملصتشكًّا

3

عالٌ

وظآف أعمِ

VS

H1 :   3

5.724

0.000

متٍح الرتقًُ إىل

H0 :   3

ٜتضح َٔ ْتا٥ر دذ ٍٚسقِ ( )00إٔ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاملؼاٖذ ( )P-Valueدتُٝع
ايعباسات َا عذ )7،6،5 ( ٣نإ أصػش َٔ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاحملذد (  )   0.05مما

ٜذٍ عً ٢إٔ أفشاد ايع ١ٓٝاملبشٛثني أعطٛا دسد ١ايضعٛب ١هلز ٙايعباسات ختتًف عٔ
َتٛطط ٚ ،ملعشفْٛ ١ع االختالف َا إرا نإ باالستفاع أ ٚباالخنفاض مت املكاسْ ١بني
ايٛصٕ ايٓظيب هلز ٙايعباسات ٚدسد ١ايضعٛبٚ ١فل احملو املعذ َٔ قبٌ ايباسجإ فهاْت
ْتا٥ر ايعباسات ٚتشتٝبٗا نُا : ًٜٞ
ايعباس " ٠تكذّ اذتٛافض ٚفكاً يٓتا٥ر تك ِٝٝاألدا " ٤سضًت عً ٢املشتب ١األٚىل َٔ سٝح
دسد ١ايضعٛب ١حملٛس اذتٛافض ٚريو ألْٗا سضًت عًَ ٢تٛطط سظابٚٚ )4.26( ٞصٕ
ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )84شضش بني ( )%066 - %84املعرب عً ٢دسد ١عاي ٞدذاً ،ثِ تًٗٝا يف
املشتب ١ايجاْ ١ٝايعباسَ " ٠ال ١َ٤اذتٛافض إلجناص األعُاٍ " سٝح سضًت عًَ ٢تٛطط
سظابٚٚ )3.85( ٞصٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )77شضش بني ( )%84 - %68املعرب عً ٢دسد١
عاي ، ٞثِ دا٤ت يف املشتب ١ايجايج ١ايعبـــاس " ٠متٓح ايرتق ١ٝإىل ٚظا٥ف أعً ٢ملظتشكٗٝا "
سٝح سضًت عًَ ٢تٛطط سظابٚٚ )3.65( ٞصٕ ْظيب (ٜٓ ٖٛٚ )73شضش بني (- %68
 )%84املعرب عً ٢دسد ١عاي ،ٞثِ دا٤ت ايعباس " ٠تتضف اذتٛافض املُٓٛس ١بايعذاي١
ٚاملٛضٛعٚ ١ٝاملظاٚا " ٠يف املشتب ١ايشابع ١مبتٛطط سظابٚٚ )3.52( ٞصٕ ْظيب ()76.4
ٜٓ ٖٛٚشضش بني ( )%84 - %68املعرب عً ٢دسد ١عاي. ٞ
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أَا بايٓظب ١يًعباسات " ٖٓاى ْعاّ ستذد ملٓح اذتٛافض "  " ٚايتأخش يف َٓح اذتٛافض " " ٚ
ٖٓاى سٛافض َادَٚ ١ٜعٓ " ١ٜٛايباق ١ٝفكذ نإ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاملؼاٖذ
( )P-Valueأنرب َٔ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاحملذد (  )   0.05مما ٜذٍ عً ٢إٔ أفشاد
ايع ١ٓٝاملبشٛثني أعطٛا إداب ١تٛطط ٖذ ٙايعباسات َٔ سٝح ايضعٛب. ١
مما طبل ٜتبني يٓا إٔ األفشاد املبشٛثني أدابٛا بذسدَ ١شتفع ١عً ٢أغًب عباسات ستٛس
اذتٛافــضٖٚ ،ذا دي ٌٝعً ٢إعطا ٤دسد ١عاي ٞعً ٢ايضعٛبات اييت تٛاد٘ عًُ ١ٝتكِٝٝ
األدا ٤داخٌ املطشٔٚ ،باملكاسْ ١بني قَ ١ُٝظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاملؼاٖذ ()P-Value=0.000
يًذسد ١ايهً ١ٝيًعباسات َٚظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاحملذد (  )   0.05جنذ إٔ
( )P-Value=0.047ناْت أصػش َٔ (  )   0.05مما ٜذٍ عً ٢سفض فشض ايعذّ
ٚقب ٍٛايفشض ايبذ ، ٌٜأ ٟمبعٓ ٢إٔ ٖذ ٙايعباسات تعترب َٔ أِٖ ايضعٛبات اييت تٛاد٘
عًُ ١ٝتك ِٝٝاألدا ٤داخٌ املطشٔ.
الفرضًُ الرًٓصًُ :
يٝع ٖٓاى عالق ١رات دالي ١إسضا ١ٝ٥بني ْتا٥ر تك ِٝٝاألداٚ ٤عًَُٓ ١ٝح اذتٛافض
باملطشٔ ستٌ ايبشح.
الختباس ٖذ ٙايفشض ١ٝقاّ ايباسجإ باطتدذاّ اختباس طبريَإ يفشٚم ايشتب
فهاْت ايٓتا٥ر ٚفل َا َٖٛ ٛضح بادتذ ٍٚايتاي:ٞ
دذوه رقي ( :)12سصاب اختبار شبريواُ لفروم الرتب
احلىافس
0.658
0.000
1.000

تكًًي األداْ
1.000
0.658
0.000

العىاوــن
قًىُ وعاون االرتباط
وصتىّ املعٍىيُ املعاِذ
قًىُ وعاون االرتباط
وصتىّ املعٍىيُ املعاِذ

تكًًي األداْ
احلىافــس

َٔ ادتذْ )02( ٍٚالسغ أْ٘ إٔ قَ ١ُٝظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاملؼاٖذ ()P-Value=0.000
نإ أصػش َٔ َظت ٣ٛاملعٓ ١ٜٛاحملذد ( ) مما ٜذٍ عً ٢سفض فشض ايعذّ ٚقبٍٛ
ايفشض ايبذ ، ٌٜأ ٟإْ٘ ٖٓاى عالق( ١طشد )١ٜرات دالي ١إسضا ١ٝ٥بني ْتا٥ر تك ِٝٝاألدا٤
ٚعًَُٓ ١ٝح اذتٛافض باملطشٔ ستٌ ايبشح.
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النتائــــج :
 - 0تبني َٔ خالٍ ادتذ ٍٚسقِ ( )06أْ٘ ٜتِ اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝاألدا ٤بايؼهٌ
املطًٛب.
 - 2تبني َٔ خالٍ ايبشح إٔ تك ِٝٝاألداٜ ٤ظاعذ عً ٢إجناص األعُاٍ بٓظب ١عاي ١ٝدذاً
ٜٚتضح ريو َٔ خالٍ إداب ١أفشاد ايع ١ٓٝعً ٢ايفكش ٠األٚىل َٔ ادتذ ٍٚسقِ (.)06
 - 3أظٗش ايبشح إٔ ٖٓاى قضٛس يف إعالّ ايعاًَني ظٛاْب ايضعف ٚايك ٠ٛيف أداِٗ٥
بعذ إدشا ٤عًُ ١ٝايتكٜٚ ِٝٝتضح ريو َٔ خالٍ إداب ١أفشاد ايع ١ٓٝعً ٢ايفكش٠
ايجآَ َٔ ١ادتذ ٍٚسقِ (.)06
 َٔ - 4خالٍ ايبشح تبني أْ٘ ٜتِ اطتدذاّ أطايٝب سذٜج ١يف ايتك ِٝٝبؼهٌ بظٝط.
 - 5أظٗش ايبشح ٚدٛد عالق ١رات دالي ١إسضا ١ٝ٥بني ْتا٥ر تك ِٝٝاألداٚ ٤عًَُٓ ١ٝح
اذتٛافض باملطشٔ ستٌ ايبشح.
ٚنإ أٚد٘ ايؼب٘ بني ٖز ٙايذساطٚ ١ايذساطات ايظابك ١يف إٔ ٖٓاى عالق ١بني
تك ِٝٝاألداٚ ٤عًَُٓ ١ٝح اذتٛافض نُا يف ايذساطات ايظابكٚ ١دٛد عالق ١بني اذتٛافض
ٚايشضا ايٛظٝفَ ٞجالً ٚٚدٛد عالق ١بني ايعالقات ايؼدض ١ٝيف اذتض ٍٛعً ٢اذتٛافض
ٚبني اخنفاض ايشٚح املعٓ ١ٜٛيًعاًَني.
ٚأخرياً ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايفشم بني ٖز ٙايذساطٚ ١ايذساطات ايظابك ١إٔ يف ٖزٙ
ايذساط ١مت سفض اطتدذاّ ْتا٥ر تك ِٝٝايعاًَني ٚعًَُٓ ١ٝح اذتٛافض بُٓٝا يف
ايذساطات ايظابك ١مل ٜتِ ايشبط بني ٖز ٜٔاملتػريٚ ٜٔإمنا مت ايشبط بني اذتٛافض
ٚايشضا ايٛظٝفٚ ٞتك ِٝٝاألداٚ ٤اإلْتاد.١ٝ
التىصيــات :
0
2
3
4

 ايعٌُ عً ٢إعالّ ايعاًَني داخٌ املطشٔ ظٛاْب ايكٚ ٠ٛايضعف يف أدا ِٗ٥بعذإدشا ٤عًُ ١ٝايتك.ِٝٝ
 اطتدذاّ أطايٝب سذٜج ١يف عًُ ١ٝايتك ِٝٝداخٌ املطشٔ ستٌ ايبشح. ٚضع أطع ٚقٛاعذ يعًُ ١ٝايتك ِٝٝيًتكً َٔ ٌٝعًُ ١ٝايتشٝض َٔ داْب ايكاُ٥نيعً ٢عًُ ١ٝايتك.ِٝٝ
 -ستاٚي ١حتظني ْكاط ايضعف املٛدٛد ٠يف ْعاّ تك ِٜٛاألدا.٤
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الرؤية السردية يف رواية
(اإلعصار واملئذهة) لعماد الدين خليل
انمقذمة :
ٙثثٌعنوِثث٘ذْنٓثثحذنذهؤثثٍنذ(٘اثثَ٘ن ثثثرنذه ٙ٦ثثٞنذها ث اٞٙنانئٗذٙثثٞنذٮو ث ئنٗذ(٣حُثث ٞن
هودكو٘ئنوٌ انذهدّٙنخوٚى،نًاأهونينُ٘ٓ هنينٌٓ :نً اٝنذهؤٍنًِِٕٗٔ.
أوالً:نأً نً اٝنذهؤثٍنفووِوثٟنًثّنخث٩يننذهشث نذهٌث ُ:ٛنئٗذٙثٞنرذٮو ث ئنٗذ(٣حُث: ٞننٗٓثحذن
ذهش نٌٙعنأًث ذناذنأٌٓٚثٞنو ث٘٠نهثٕنمبثوٞنسث نٙٱاثٌٟن (دُٗثٞنذ(دئٗاثٞنذهث نذبٚثىنووثٟن
أً ّٙنٌٓ  :ن
ذ ً٪ث نذٗ٪ي:نذه ثثّنذه ٗذ ٢ثٛٵنذهثثحٜن ثثدأنانذُٗ٬ثثٞنذ٪خثثعٝنٙاوش ث  ،ن ف و ث ن ا ث ،ٞن
ف ُٽو نإىلنًٔ ًٕنذٮ دذعنًِ٘ټو نانأاٗذهٕنذٮ دذوٚث،ٞناث نُ ثىنذهاث اٙنينٙثٌعْٗنٓ٘هپثٕن
ها ٨٦يٷنه ٍِٔٚنووٟنذهلشفنوّنأُاثِوٕنذهدذخوٚثٞنٗو٩وث ينوِ مبث ٖنذ(وشث و،ٞنفٔث٘ن
و هپٍن٨نٔٙدأنٗ٨نٙاولني;نهلحذنأمبوٖنٓ٘نٗذهِقدنذها اٜنسِزهثٞنف اثٛٲنئٓث ْنٙووث اْ٨ن
ذهوأًٵ ٰنٗذهوأًعٰ .ن
ذ ً٪نذهٌ ُ:ٛنذه ٗذٛ٢ٵنٗذه ٗذ:ٞٙنأً نذه ٗذٛ٢ٵنفٔ٘نذهدكو٘ئنوٌ انذهثدّٙنخوٚثىنوٰوپثٍٴنًثّن
أوَ٩نذه هپٍنذه ٛٵنُ اين ٕنذ(٘مبىنذسبد ١نذه نٗٱهدنانأئضثٔ نذهٽٚوثٞنُٗشثأنٗه وث عن
انأكِ فٔ ث نذه ٓوثثٞنٗكوثثمنأفثثىنً٧ه هثثٕنٗٓثث٘نٙو ٚثثأنع٩هل ث نذ(٘ئفثثٞنذه وقثثٞن ذٔ٢ثثٞن
ذهو ئٙخ،نذهش ٓدٝنووٟنأٓدذَنُا َنانهث ئٙخنذهوشث ٞٙنف ث ١نٗوثدنهشث ٵننذُ٨وٌث ١نًثّن
ٛن
ئٓٚث ث ن اث ث ه ِٔٚنذهشثثثح،ٞٙنٗهشث ث ٵِ ىنأاُث ث ٖن ِثثثدذ١نًألأُث ث نذهشث ث طب.ٞنٓثثث٘نذ٪كث ث ا ٵ
ذ(وخ صنانذهو ئٙخنٗذ( لّ نٗذ٪اٙمنذهحٜنخ ضنانصب ٨ينً فٚثٞنأ ثو ي،نُٗةث ٝن
خ ط ثثٞنووثثٟنً٧ه هثثٕنذ(وِ٘وثثٞنه ٽٚثثمنذُٽو و ث نوثثّنً٘اثث٘وٚوٕ.نف ثثٛنصب ث ينذهو ث ئٙخنه ثٕنن
ذهقثدُٱنذ( وّثٟنٗأ ثثٔ نً٧ه هثٕنفٚثثٕنرًً٩ثٖنذُ٨قث٩ننذٮاثثًٛ٩نانخ٩فثٞنوٌث ن ثّنووثثدن
ذه زٙثثز َ1970نٗرذهو اثثعنذٮاثثًٛ٩نهووث ئٙخن َ1975نٗرذبوٚثثىنهووث ئٙخنذٮاثث:ًٛ٩نإطث ئن
و َ، َ 1990نٗانذهاعٝنذهِو٘ٞٙنض نن اثٍٔنً٘فث٘ئ،نًٗثّنأ ثٔ نً٧ه هثٕنفٔٚث نرائذاثٞن
انذهاع َ1974ٝنٗانصبث ينن ذه لث نذٮاثًٛ٩نمبث ينُٗث ين تثعنكوث ننٙشثلّىنكث ٻىن
ًِٔ نوًٞ٩نف ئوٞنانذه ل نذٮاًٛ٩نذ( مب نًّٗنأ ٔ نً٧ه هٕنانٓحذنذجملث ينره وثٞن
ذهثثٌٚنينٗذهٚاثث ئن َ1972نٗرٓثث٘ينإوثث اٝنهشثثلٚىنذه قثثىنذ(اثثوٍنن َ1983نٗرًثثدخىنإىلن
إاًٞٚ٩نذ( ف. َ1991ٞنكٌ نٗئانًِ ٓثىنذهدئذاث ينذ٪ا ٚثٞنٗذهِنقدٙثٞنهثِةعذنٗهٽوٚقث ،ن
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فقثدنُةّث ن( ٔثثَ٘نذ٪اننذٮاثثًٛ٩نانفثثعنً٧ه:ثفنأ نٓث :نرانذهِقثثدنذٮاثثًٛ٩نذ( مبث ن
 َ1972نٗنرًثثثدخىنإىلنُة ٙثثثٞنذ٪اننذٮاثثثًٛ٩ن َ1987نٗرضبث ث ٗ٨ينُدٙثثثدٝنانذهِقثثثدن
ذٮاثثثًٛ٩ن َ1981نٗرذه ثثثّنٗذه قٚثثثدٝن. َ1990نٗذًوٽثثثٟنمبثثثٔ٘ٝنُٚث ث انذٮ ثثثدذعنذ٪مبثثثٚوٞن
ًاثث ث ٓ نٗو ثثثثٞنن ٗئٗذٙثثثثٞنٗ ثث ث ذن.نف ثثثثٛنصبثث ث ينذ(اثث ث ُنكوثثثثمنًا ٓٞٚرذ(أاثثثث٘ئْٗن
ثثٞٚنذ(٘اثثً٘ٞن ثثثنركوٌثثٞنذ ن
ٗ. َ 1970انصب ث ينذهق ثثٞنذهق ثثعٝنهثثٕنذجملٌ٘وثثٞنذهق
. َ 2002نكٌ نخث ضنفٌث ئنوث هپٍنذه ٗذٙثٞنفاثِٵىنانمبثٔ  ٔ ٢نئٗذٙثوني;نٌٓث نرذٮو ث ئن
ٗذ(٣حُٞن َ1985نٗنرذهاٚفنٗذهلوٌثٞن. َ2005نأًث نئٓث ننذهشث ن نفقثدنكث ْنًٚثدذُ نًثّن
ًٚث اّٙنإ دذوثثٕنذهثثحٜن ث ٖنانًقووثثىنوٌث ٖنٗمبث ٓوٕنانكٔ٘هوثثٕ.نفوثثٕنانٓثثحذنذ(ٚثثدذْن
ا٘ٙذُ ْ;نٌٓ نرُدذٗينذسبمنٗذهٚقنينن َ1978نٗنرذ ؤ ٨يناننًّنذهت ٞن . َ1998ن
أًث نئٗذٙثثٞنرذٮو ث ئنٗذ(٣حُثث ٞن -وٚثثدنذهثثدئ -نفٔثثٛنه وٌثثدنذهواثثِٚىنانهشثثلٚىن
ٓولؤ ر; 1ن ُٔ٪نه هلزنووٟنً ُ ٞٚنه ئؽبٞٚنٗذو ٞٚنمتوٖنًّنأٓثدذَنًث٘ئٝنذ(٘مبثىنر 2ن
ذهقً٘ٞٚنذه ٞٚنووٟنً نو َن ٕنوودنذهلث ٍٙنو اثٍنًثّنذعبث ذ نوثّنًاث ئنأٓثدذ نًث٘ئٝن
14ن٘ٙهٚثث٘نَ1958ن وأٚٙثثدنًثثّنذسبثثزننذهشثث٘ٚوٛنذه ذوثث،ٛنٗوثثدنها ثِٵٍنائذنًثث٘ئٝنذ(٘مبثثىن
ذه قٚثثدنووثثدنذه٘ٓ ث ننذهشثث٘ذّ ن ٓ-وثثٟنٗٱ ثثىنذهٌثث٘ئٝن ثٕن -نًٗثثّنخو ثثٕنفثث٘عنًثثّنأٓثثىن
ذ(٘مبىنٗك ك٘ننذ(وٌالنين ٔ٘ٙؤٍ .ن
ٗك ْنًودأنذ و يناهمنذ ً٪نو ذئنو اثٍن قثدنًث٧مت نأُ ث ئنذهاثَ٩نٗذهشث٘ٚوٚنين
انًدِٞٙنذ(٘مبثىنإنئذ١ٳن أٓوثٔ نٗٓث٘ٙؤٍ.ننفث ُو نأٓثىنذ(٘مبثىنسث٧ذنئٝنذه قٚثدنذهشث٘ذ ن
ذهحٜنأووّنو ُ ٚٳ نواثل ٙٳ نووثٟنرذهثزو ٍٚنووثدنذهلث ٍٙننو اثٍنذ(ِقوثمنووثٟنأٓثدذ ن
ً٘ئٝنَ1958ن دن حينذهِ ٖنهثٕنًث ذئٳذنٗهلث ذئٳذ.ننفوثدأينذ(٘مبثىنمتثْ٘ن ُ هلث نًؤدٙثٞن
إئذاٝٷنٓ ٝٷنٓحذنذ(٧مت .نفٌ نك ْنًّنو اٍنإ٨نأْناث ٟن لثىنو٘هثٕنإىلنكاث ن ث٘كٞن
ٓثثحٖنذهقثث٘ٝنذ(ؤدٙثثٞن لثثىنذ٪ا ث هٚمنٗذهٽ ذ ٢ث ;نٗاهثثمن وأهٚثثمنف٘ف ث ١نذ(٘مبثثىنذزبٔوثثٞن
ٗافدفثثٞنًشث و ٍٓن ث سبوٍنذهشثث٘ٚوٛنًثثّنخثث٩ينُٚثث٘ننذهشثث٘ٚوٚنينذ(ِوشث ّٙنانوٌثثَ٘ن
ذ(٘مبثثى،نًثثٍن ثثدؤٌٍنواثثل ٙٳ نً وِٳث ن ثثحهمنذُو ث ئٖنذ(زوثثَ٘نووثثٟنٓثثحٖنذسب كثثٞن ثثدن
ذهقض ١نووٟنئ ٗ٦نذهٌ٘ئٝنٗكىټنًّٰنأأٍنف ٔٚنًّنووٌث ١نُٗٗٔث ١نًٗث٘ذئنأٓث ذئن ٘اث طٞن
ذهوخ ٙثثمنٗذهاثثٔىنًثثٍنسٔلٌثثٞنٓزٙوثثٞنهوقضث ١نووثثٟنذهق ث اٝنذهثثحّٙنأ ث و٘ذنٓثثحٖنذهٌثث٘ئ;ٝن
ً وقدٳذنإُٔنودنو َن او ٣ينذهل٘ٞٙنًّنُحٗئٓ ،نٗهلّنٓ ٔٚي .ن

( )1وًِا ملىؼوَ الىص.
( )2يىـر :خرٓت الشواي في املوصل  ،1959إبراهيم خليل اللالي.http://wwwallafblogspotcom،
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ذاوٽ عنوٌ انذهدّٙنخوٚىنأْن٘ٙعثفنٓثحٖنذسب اًثٞنذهو ئؽبٚثٞناث ا ٳ; ٙنهٚؤث نانوٌث ن
ذهل٘ٞٙنذٮاًٞٚ٩نٗذه ٞٚنٗإ ث ذننخ  ٢ثٔ نذه وٚثدٝنذهق ٌ٢ثٞنووثٟن ِٚث ْنًثونينًثّنهث ئٙخن
ٓحٖن ذً٪ثٞنذزبوثدٝنذ(اثو ِٞٚن ٔث نانذهثدف عنوثّنٓ٘ٙؤث ،نًول٣ٳث نانه ث٘ ٙناهثمنووثٟن
خ ث ٚينربٚٚوٚثٕننمتٌٵثثىن ث٧ئٝنذهاث انانئٗذٙوثثٕنًثانذ٨اثو ُٞنس ُ ٚث ينه ئؽبٚثٞنمتٌٵثثىن
إط ئٳذنو ٳً نهلث ،ن ٚثدنأْنوِٚثٕنكنهلثّنووثٟنًدِٙثٞنذ(٘مبثىنفٔاثمن ثىنإىلنكثىنًدِٙثٞن
و ٞٚنذب فظنووٟنًألأُ نذه ًدٝنًّنفزٗنأو مبعنذهش قنٗذهت ن .ن
ثاىيااا :أًثث نًثثثِّٔنذهؤثثثٍنفٚوِوّثثثٟنًثثثّنخثثث٩ينإ ثث ئٝنذهشثث نذٗ٪ينًثثثّنذه ِثثث٘ذْنرذه ٙ٦ثثثٞن
ذهاثث ا ٞٙن إىلنأط ٗٓثث ينذهاثث اٞٙنذسبدٌٙثثث.ٞنفدئذاثثثٞنطو ٚثثثٞنذه ٙ٦ثثثٞنذهاثث اٞٙنً هوٽثثثٞن
ها انذئهو ط نًٗٚق .نٗودنٓ ٗينذهو ٍٓنانٓحذنذهدئذاٞنذٮف اٝنًّنأط ٗٓ ينذها اٞٙن
ذسبدٌٞٙنانٓثحذنذجملث ينٗفقث نهٽو ٚثٞنذهثِصنذ(ثدئٗ ;نهو٘هثْ٘نإىلنوث كنئٗذٙثٞنرذٮو ث ئن
ٗذ(٣حُ، ٞن٨اولِ ٖندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانط٘ذ ٙنا آ  .ن
ُث ١ينذهدئذاثثٞنانًو ٓثثٍنأئ ثثٞن ٙ-وقثثدًٔ نًثثدخىنُةث ٜنإىلنً ٔثثَ٘نذه ٙ٦ثثٞنذهاث اٞٙن
ٗهو ٔٚنخ مت- ٞنووٟنذهِٔ٘نذ٬ه :ٛن
- 1ندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانووو ينذه ٗذ .ٞٙن
- 2ندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانمب ذعنذ(ِةً٘ ي .ن
- 3ندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانً٘وانذه ذٗ .ٜن
- 4ندبو ٚينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنانٗمبفنذ(ل ْ .ن
مذخم وظري
مفهىو انرؤية انسردية
ذه ٙ٦ثثٞنذها ث اٞٙنً ثثٽوٖنهثثٕنخٽ٘ئهثثٕنانصب ث ينذها ث اٞٙنذسبدٌٙثث;ٞنُ٪ثثٕن٨ن ل ثنّن
إائذننذ(نتنذه ٗذٛ٢ٵنإائذك نًو ذنٗأٗه ٚنكٌ نانذ(ا ُنًٌ،٩نٗإمن نًّنخ٩ينإائذنن
ا نهثٕنٓث٘نإائذننذهث ذٗ،ٜنذهثحٜنٙوتٚٵث نٗفقث نهوتٚٵث نً٘ذو ثٕنذ(و ثدا،ٝنٗٗفقث ن٨خثو ٩ن
أُثث٘ذعنذه ٩و ث ينذه ث نٙق ٌٔٚث نًثثان خ ثث ٚينو (ثثٕنذه ٗذ ٢ثٛٵ،نا ث نٙلثثْ٘نهثثٕناْٗن ثثمن
ذُ ل ا ين هتٞنووٟن لىنذهووقّ،ٛن ٘مب ٕنهوق ٚنًّنذهدئُٞنذهٌ ُٞٚر . 3ن
ٗودنٗاٵانهزفٚو ْنه٘اٗئٗ نذسبثدٍٙنوثّنذه ٙ٦ثٞنذهاث اٞٙنًٽث ٵ٘ئٳذنًق٘هثٞنُثْ٘ن ٘ٙثْ٘ن
وّنذه .٠٦نفٔ٘ن ٙدٵنً ثٽوٖنذه ٙ٦ثٞنئا ٙث ن( ثٽوٖنُٗٔثٞنذهِةث نر; 4نٌُٔ٪ث نٙاثوِدذْنإىلن
( )3يىـر :مٌهوم الرؤيت الضرديت في الخؼاب الروائي بين الائخالي والاخخالي،كبد اللالي بو ػيب ،مجلت ًصو٘ ،مج( )11ق (1993 ،)4م ،ص.68
( )4يىـر :مٌاهيم صرديت ،جرجمت كبد الرخمان مسيان ،ميشوراث الاخخالي ،الجسائر ،غ2005 ،1م ،ص.129
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ذه ٩وثثٞن ثثنينذهثث ذٜٗنٗذه ثث هپٍنذ(شثثخٵص.نٗٓثثحذنذه ثث هپٍننمبثثِ ْ:نمبثثِفنًثث هونن ثث ه ِْ٘ن
ذهوشخ ٚثثثٞٚنًثثثّنئاثثثٍنه ثثثٜ٘ ٙنٗاثثث ٌِٚنٗ دئُثثثٞنأوثثثىنانذ(اثث ُنٗذهِٔثثثىنٗذهلِداثثثٞن
ذ( ٌ ئٙثث،ٞنٗمبثثِفن ٙث هونن ثثىنذهوشثثخٚصنٗ شثثلىنخ ث نانمبثث٘فٕ;ناثث٘ذ١نانٓ هثثٞن
ذشبٽ ث ننذهوشخ ٚثثٛنأَنانف ثثىنذهثثوو ظننر 5نانو٩ووثثٕنًثثانذ(و ثث٘ع.نفوثث٘اٗئٗ ن ٙثث٘ ن
ُة ٙثثٞنًول ًوثثٞن( ٔثثَ٘نًن ثثٽوٖنذه ٙ٦ثثٞنٙش ثلّىنًثثدخ٩نُة  ٙث نًِ اثثو ن( ٔثثَ٘نذه ٙ٦ثثٞن
ذها اٞٙن شلىنخ .نفٔ٘ن٠ ٙنأْنئٞٙ٦نذه ذٜٗنً٩نًٞنهلىنخٽ ننهشخ .ٛ ٚن
ن ٗإاذنهأًوِث نٓثثحٖنذهِة ٙثثٞنفاثث٘ نظبثثدٓ نهثثدٗئنٓثث٘ين ِٚثثٞنذه ٌثثىنذه ث نذهق ث ٍ٢نووثثٟن
ذ( ٌ ث ئن شثثلىنأا ا ثٛٵ،نٗ ِٚثثٞنذ(ل ث ْنخثثعنً ث ن ٌٵثثىنٓثثحذنذ( ٌ ث ئ،نكٌ ث ن ٙثندٗئنٓثث٘ين
ذشبٽ ننٗكٞٚ ٚنهشثلّوٕنانذه ٌثىنذه ث ،نٗٙث٧ط نٓثحذنكو:ثٕنذهث ذٜٗن لثىنًث نهِوِثٕن
ٓحٖنذهوقِٞٚنًّندبو ٚينانإط ئنذه ثِ نينذهاث قني.نٗانًقث ينرًقث٘٨ينذهاث انذ٪ا ث ٛن
ٙزذْٗن نينذه ٞٙ٦نٗذ(ةٔ ،نفُ ٚنأُثٕنٙاثوخدَنه ةثٞنرذ(ةٔث نس ِثٟنو ٙثمنًثّنً ِثٟن
رذه  ٞٙ٦نذ ٨وق وٛنأٗنرذهِة . ٝنًٍنٙاوخدَنٓحذنذ( ٽوٖنذزبدٙدنرذ(ةٔ نانرب ثٚمن
ذهو ثثِٚفنذهًٌ٩ثثٛنذهثثحٜنذونٓثثٕنُثثْ٘ن ٘ٙثثْ٘نن(ةثث ٓ نذهاثث انذهثثحٜنٙثثإلننٓثثحذنذٮائذنن
ذهدذخو.ٛنٗودنذاثو ضنهث٘اٗئٗ نٓثحٖنذهث ٠٦نًثان ث نذهو ثد٩ٙينذهٽ  ٚثٞنًشثعٳذنإىلن
و٩وٞنذه ذٜٗن هشخ ،ٞٚنًٗد٠نهٽ نووٍنأٓدٌٓ ن وٍنذ٬خ نأٗنودًٕ،نً ِ ناهمن
ووٟنذهِٔ٘نذ٬هٛنر : 6ن
ننن- 1نذه ذٗ< ٜننذهشخ ٞٚنذه ٗذ;ٞٚ٢نأ،ٜنأْنذه ٗذٛ٢ن ٙوٍنأكٌث نًثّنذهشخ ث،ٞٚنٗٓث٘ن
ً ث نذمبثثٽوٖنووٚثثٕن ثثثرذه ٞٙ٦نًثثّنذشبوثثف نٗٓثثٛنذه ثثٚتٞنذه ث نٙوِثثأنإه ٔٚث نذهقثثصن
ذهل٩اٚلٛنانأفومنذ .ْ ٚٓ٪ن
ننن- 2نذه ذٜٗنن=ننذهشخ ٞٚنذه ٗذ;ٞٚ٢نأٜنأْنذه ذٜٗن ٙوٍن قدئنً نه وٍنذهشخ ،ٞٚنٗٓث٘ن
ًثث نذمبثثثٽوٖنووٚثثثٕن ثثثثرذه ٞٙ٦نذ( ث ث ٓو، ٞنٗوثثثدن ثث وىنٓثثثحٖنذه ثثثٚتٞنانذهقثثثصن
ذسبد .ٍٙن

( ) 5ال ذ ي مضذذمي فذذي موطذذم يخذذر بوطذذليت الخؼذذاب ،يىـذذر :مٌذذاهيم صذذرديت ،ص ،61وييبغذذي مالخـذذت صن وصذذٍ ه ذ ا الجاهذذب الخذذاص بذذالخلٌف كىذذد
جذودوروي-والصذذيما فذي خديعذ كذً خصذذائص املـهذر اللٌـذذي فذي الذذىص لدعذي فذذي ٓخذاب الشذذلريت -يخصذل ششذذٖل مبابذر بمذذا مضذمي ب ذ«الخؼذاب املدمذذو٘
َ
املىج ذذس كت ذذال جد ذذويالث مليى ذذت ياث ص ذذبوت هدوي ذذت ،وه ذذو م ذذا ي ذذخم كت ذذال م ذذا مل ذذري با ص ذذلو ين املباب ذذر وهي ذذال املباب ذذر» ،ب ذذلريت ج ذذودوروي ،كعم ذذاوي امليل ذذود،
كيون
املِاالث ،الدار البيظاء ،غ1990 ،1م ،ص.41
ميشوراث
( )6إيا ٔ ذذان ج ذذودوروي اص ذ ّ
ذخمد مٌه ذذوم (الرؤي ذذت) ف ذذي مب ذذدص صم ذذر  -والص ذذيما ف ذذي ٓخابذ ذ (لدب والدالل ذذت) -م ذذً ج ذذون بوي ذذونً ،ئهذ ذ ف ذذي ٓخبذ ذ الخ ص ض ذذيت
(الشلريت ،بلريت الىثال ،مِوالث الضرد لدعي) ُد صًاد مً هيال هاُد (جيذالار جيى ذذ ،بذورتط جومابٌضذٖي ،يذوري جيييذاهوي) لخذصذ ب هذ ا املٌهذوم
ذ
ه ذ لذذم يٕخذذٍ بمجذذرد الىِذذل ،بذذل صكذذاد حشذذٕيلها وًِذذا ليج ذراء املفي ذذي ال ذ ي مض ذ إلي ذ فذذي ٓخاباج ذ املخىوكذذت .يىـذذر  :مِذذوالث الضذذرد لدعذذي ،جسًيخذذان
جودوروي ،جرجمت الحضين سحبان وًؤاد صٌا ،ص ،59-58طمً ٓخاب :ػرائّ جدليل الضرد لدعي [ ]70-39ص.58
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نننن- 3ذهث ذٜٗن >نن ذهشخ ثٞٚنذه ٗذٚ٢ث;ٞنأٜنأْنً فثٞنذهث ذٜٗنأوثىنًثّنً فثٞنذهشخ ثٞٚن
ذه ٗذ،ٞٚ٢نف ه ذٜٗن٨ن ٙفنإ٨نً ن ٙذٖنٗٙاٌ ٕنفقن،نف٩ناوٚىنإىلنً فٞنً نان
اخ ٢ىنذهشخ  ٚي،نٗٓ٘نً نذمبٽوٖنووٕٚن ثرذه ٞٙ٦نًّنذشبث ئْ .نفوث٘اٗئٗ نٙث ٠ن
«أْنٓثثحٖنذ( فثثٞنذسباثثٞٚنذشب ه ثثٞن٨نه ثثدٗنأْنهلثثْ٘نً٘ذضث ،ٞناهثثمنْ٪ناث اٳذن
 ِٔٙث نانًاثثو٘٠نًٌثثىنٓثثحذنذه٘مبثثفنذسباثثٛنذشب ث ئُٛنفثثعنً قثث٘ي،نٗهلِثثٕن
ًُ٘٘انكٌِ٘اْنهض ننًثّنضث ٗننذهلو ثٞن»ننر، 7نفوثٍنربث ْنٓثحٖنذه ثنٚتٞنوثّن
ٓدٗانذهوِ ٙم،نٗودنوٱث نذه ٗذ٢ثٛٵنذٙ ً٪لثٛنإئُاثىنٌِِٓثٜ٘ن ٔثحٖنذه ثٚتٞن
ٕنذهق ع;ٝنًٌىنو ٞنرذهقوو ٞنٗو ٞنره٩ينك ه ٶٰٚوٞن ٚض  . ١ن
انودانًّنو
ًّٗنُ فوٞنذهق٘ي،نذٮ ئٝنإىلنأْنٓحذنذهوقاٍٚنو ٍ٢نووٟنفووٞنإٓثد٠نذه ثٚانذهاث قٞن
ثثٛنٗذٓثثد،ن ٚثثدنأْن
ثث،ٛنْ٪نذهقث ئ٥نوثثدنػبثثدنًزُٳث ن ِٔٚث نانوٌثثىنو
انذه ثثّنذهق
هلثثىنمبثثٚتٞنًِٔ ث نأاثثو٘ ٔ نذ(ٌٚثثز،نف ه ٙ٦ثثٞنذ( ث ٓوٞنهوِ ث فٟن«ًثثانٗمبثثفنذهشخ ثثٞٚن
ذشب ئُ،ٛنإ٨نإاذنوٿدٵَنًّنخ٩ينئٞٙ٦ن خ ٞٚنأخث ٠ن»نر، 8نٗهوٌٚثزنٓثحٖنذه ثٚتٞن خوٚث ئن
خ ٞٚنٗذٓدٝنهلْ٘نً كزنذهق ،ٞنحبٍٚنُ ٠نذ٬خ ّٙنًّنخ٩هل نر، 9نكٌ نهوٌٚثزنن
لُ٘ٔ ن« ل٩ناذ٨نووٟناٰٰٗ ْنذها ئانانذ(اث ٗا،نٗاٰٰٗ ث ْنذهثزًّنانذهثزًّ،نٗاٰٰٗ ث ْن
سب ثدَٰنانذسبثثدَ،نهٚتوثثدٰٜنٗٓثثدٝنا ث اٞٙن
ذهشخ ثثٞٚنانذهشخ ثث،ٞٚنًثثٍنووثثٟن ٰا ٰٗ ث ْنذ پ
ًو٩محٞندبادنانط ٚهٔ نكثىنذ(لُ٘ث ينذهاث اٞٙنس ثزينوثّنأٜنفث ٲقنٙو ثدنٓثحذنوثّن
ٓحذ»نر، 10نٗٓلحذنُ ٠نأْنذه ثن قن ثنينٓثحٖنذه ثٚت،ٞنٗمبثٚتٞنذه ٙ٦ثٞنًثّنذشبوثفن« ًثىن
ذه قن نينصب انذهش ٘ئنذحمل نٗذ( فٞنذهوأًو»ٞٚنر . 11ن
ٗ ٔثثحذنغبوثثصنأْنذه ٙ٦ثثٞنذهاث اٞٙنهل ث نذئهو ث انًٗٚث ن ثثٌِننذه ث ذٗ،ٜنفٔثثٛنذبٚثثىنووثثٟن
ذهلٞٚ ٚنذه نهٱدئنن ٔ نذسب٘ذاَنذ(ِق٘هٞنًّنُٔٞنذه ذٗ;ٜنهلحذناٚوخحنذهو ٍٓنرنذه ٙ٦ثٞن
ذها ث ا ٞٙنً كو ث نُقثثد ٙنهٯحب ث ئنانو ث كنئٗذٙثثٞنرذٮو ث ئنٗذ(٣حُثث; ٞنًاثثو  ِٚنانٓثثحذن
ذٮحب ث ئن أط ٗٓ ث ينُق ث انذها ث انذسبثثدٍٙنًثثّنًٌثثىنهزفٚو ث ْنهثث٘اٗئٗ نُٗثثعذئنُِٚٚثثىن
ٗ ٘ئٙسنأٗاوِالٛنٗئْٗ٨ن ئينُٗ٘ئً ْنف ٙدً ْنٗفعٍٓ،نًوخثحذنهث٘اٗئٗ ن ث ذو ن
ٓ اٙٳث نانٓثثحٖنذهوِثثّنٗ٨اثث ٌٚنان خثن نائذاث هٕنانٓثثحذنذجملث ي،نأوث نرًقثث٘٨ينذهاث ان
ذ٪ا  ٛن .َ1981ن
( )7مِوالث الضرد لدعي ،ص.58
( )8بىاء الروايت (دراصت مِارهت في زالزيت هجيب مدٌوؾ) ،صيزا ُاصم ،دار الخىوير ،بيالوث ،غ1985 ،1م،ص.183
( )9يىـر كالم الروايت ،روالن بورهوي وريا٘ صوهيلي  ،جرجمت نياد الخٕرلي ،دار الشؤون العِاًيت اللامت ،شوداد ،غ1991 ،1م ص.78
( )10في هـريت الروايت (بدث في جِىياث الضرد) كبد امللٗ مرجاض ،صلضلت كالم امللرًت ،الٕويذ ،اللدد( ،)240دمضمتال 1998م ،ص.187
( )11كالم الروايت ،ص.79
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انمبحث األول  :تجهيّات انرؤية انسردية في ػتبات انىص
هشلىنذه وو ينانذهلو ٞنذ٪ا ٞٚنوًٌ٘ٳث نًثدخ٩نًٌٔث نهقث ذٝ١نذهثِصنذ٪ا ث;ٛنفٔثٛن
ف ذبثثٞنذهِ ثث٘ نذه ث نهثثحهىناثثووٕ،نٗمتٔثثدنهوثثدخ٘ينإىلنئآ هثثٕ،نٗإض ث ٝ١نً ث نذاهلثثٍنًثثّن
ًو ٓ هٕ،نفٔٛنسِزهٞنذهِ ٘ نذ(٘ذنٞٙنهوثِصنرذ(ثنت ،نذهث نهشثلّىنخٽ ٳث نه ٳث نٙاث قن
شبدًثثٞنذهثثِصنذ٪ا اثث.ٛنفٔثثٛنهِٽثثٜ٘نووثثٟنهقثثٍ٘ٙنأٙثثد٘ٙهُ٘،ٛن ٽ ٙقثثٞنًثث ،نهلثثْ٘ن
ًق ٘اٝنانذهت همنهوُٕ٘ٚنًِٟٔنذهق ذ١ذينذ(ٌلِٞر . 12ن
ُٗدنذهو ٍٓٱنانئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُ ٞنًَٰ٩نووو ي:نوووٞن ٞٙنهوٌٌٵثىنانفث ٩ن
ذه ٗذٞٙنذشب ئُ،ٛنٗوووونينُ ٚونينهوٌٌٵْ٩نانذه ِ٘ذْنذه ٚ٢سنٗذٮٓدذ .١ن
أوالً :عتبة الغالف البصزية:
ٌٙعنذهت ٩ن ٘مب ٕنوووٞنًّنووو ينذه ٗذٙثٞنًشثلوٞنهلث نمبثوٞن هوثأهٚف;نِٙوٌث نًِٔث ن
ها ٦ينُد ٙن هوأًى:نٓثىنذهتث ٩نًثّنٗضثانذ(٧هثف،نأَنٓث٘نًثّنٗضثانذهِ ث نفثإاذنكن
هلثثّنِٓث ننإ ث ئٝنٗذضثثٔٞنًثثّنذ(٧هثثفنإىلنٗضثثانذهتثث ٩ن أُٔث ن ٙشثثوٕنأٗنذٮ ث ئٝنإىلن
ذاو ُوٕن و٘ٓٞنً وټ ٝنأٗن ا َنمبد، ٙنفإْنذهت همنأْنٗذض ٕنٓ٘نذهِ ث .نًٌٗٔث نٙلثّن
ًّنأً نذهت ٩نف (ٍٔنانٓحٖنذهق ذٝ١نا٨هوٕنذها .ٞٚ٢ ٌٚٚن
ٗذهت ٩نذهحٜن ٙوٌدٖنذهو ٍٓنانٓحٖنذهق ذٝ١نٓ٘نذهت ٩نذهحٜنخ ُىن ٕنذه ٗذٙثٞنان
طو ثثٞناذئنذ ثثّنكثثٌعنوثث َن.َ2009نٗفٔٚثث نٙووِثثٟنٗذضثثانذهتثث ٩نُٗٔثثٞنُةثث نذ(٧هثثفنان
ًضٌْ٘نذه ٗذ .ٞٙن
ٙثثإلننذهتثث ٩ٱنذه ث ذعٰنذهثثدذٰ ٢ن ثثنينًِةثثً٘ نرذ(٣حُثث ٞنٗرذٮو ث ئ ;نًووِٚٳث نهشثثلٚوٚٺ ن
ئٞٙ٦نذ(ِةً٘ٞنذٗ٪ىلنرذ(٣حُ ٞنذ(ِ فٔٞنوّنٓ٘ٙؤ ،نٗاهمنًّنخ٩يندباٚدنذه ث ذعنووثٟن
ذهِٔ٘نذ٬ه :ٛن
 - 1املئذىة :
ٙةٔ نانٗذُٔٞنذهت ٩نذهٌِٟٚن شثلىن ث ئننذزبثز١نذه وثٜ٘نًثّنً٣حُثٞن ث طبٞنهوخثحن
ٗض ٳ نمب ًدٳذنًوشٔٞن وْ٘نآيبٵن ٵذق،نًٱووِټٰٞٚن ل٩نً ٌ ئٙٳ نًوٌٚزٳذنأو نٰنإىلنً ناث ان
انوٌ ئٝنذ(ألاْنانذه ث نذ(ٌوث٘ك.ٛنفٔثٛنهقثَ٘نووثٟنو وثدٝنً ثٞنوةٌٚث،ٞنأئك ُٔث ن
لىٱنٓحٖنذهق ودٝنانٗضانً ٌ ئٜنٓ ًث.ٛنؼبثٚنن هق وثدٝن
ذه و٘ٞٙنًٌٌِٞنذ٪ض٩ع،نهوش :
ذ٪ا اٞٚنٓزذَناٗنخو ٞٚننئو ١نُقشىنووٕٚن  ٙيٴنًّنذهثحك نذسبلثٍٚن ث هوْ٘نذ ٪ث، ٚن
( )12يىـر :كخباث الىص لدعي (بدث هـري) ،خميد لحمداوي ،كالماث ،الىادي لدعي العِافي ،جدة ،مج  ،12ق ،46دمضمتال 2002م ،ص.10
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ٗانكىنضوانًّنأئك ُثٕنٙثإلننًلثإلنمبث٘ينؼبٌثىنإىلنذ٬فث قنذهِثدذٰ١نذشب هثد.نًثٍنه وث٘ن
ذهٽوقثٞپنذٗ٪ىل،نطوقثٞننً ُٚثٞننأاثثٽ٘ذُٞٚنذهشثثلىنو ٙوثثٞنًثثّنهشثثلٚوٞنذهٽوقثثٞنذٗ٪ىل،نًثثٍن
 ٙو٘ٓث ن ِث ١ٴنإاثثٽ٘ذُٛٻنأمبثثت ٱناٗنفؤث ينانُ٘ذُوثثٕنووثثٟن ثثلىن ث ف ي،نؼبٌثثىنخثث٘اٝن
 ٙو٘ٓ نٓ٩ي .ن
 - 2اإلعصار:
ؼبثٚنن (٣حُثٞنًثّنأئُ ٔ٢ث نذشبو ٚثٞناثٔمناذكِثٞنه لثسن شثلىنًثّنذ ٪ثثل ين
ذهوثْٰ٘نذهثثحٓيبٵنذهثحٜنٙشثثانًثّنذ(٣حُثث،ٞن ٚثدنأْنٓثثحٖنذهاثٔمٰنذحملٚٽثٞپن (٣حُث،ٞنهٱنُثثٍن–
هشلٚوٚٳ -نذٮو ئٰ،نذهحٜنكنٙاوٽانأْنٙٽٌسن ٔ ٰ١نذهوثْ٘نذهثحٓيبٵنذ(شثانذ(ِوٌث نًثّن
ذ(٣حُٞنووٟنذه فٍنًّنضب ٗ٨هٕنذسبٌ.ٌٞٚن ن
ثاىيا :عتبة العيواٌ اليصية
كن ٙثثدنذهل هثثثمنانذهت هثثمنذ٪وثثثٍنانذه ثث نذسبثثثدٍٙنٙلو ثثٛنانوُِ٘وثثثٕن ٘فثث ١ن
ذه ِ٘ذْنهوِصنٗذ٨هوزذَن ٕ،نإمن نٙا ٟنإىلنإو٩قنذ(ووقٛنٗرب ٚمنهأً٩هثٕن٨نٓ ث ٓ ،ن
ٗفوٖن ٔٚوٕنهو٘هْ٘نإىلنو٘ذكنذٮ دذعنذهأ ;ٞٙنهلثحذنأمبثوٖنهو ِث٘ذْنذ٪ا ثٛنذاثنذهِٚٚوٕن
ذشب مبٞنهو٘مب٘ينإىلنٓحٖنذهت ،ٞٙنف هلأنًّنأُىناهمنووٟنٗا ٢ىٰنأ و يٷنًِٔ  :ن
- 1نذهوت ٙمنذه  ٚفٛنا٨هٚٳ نًٗ ٌِٚٳ نٗه كٚوٚٳ نٗمب فٚٳ نٗمب٘هٚٳ  .ن
- 2نذ٨او ئٝنًّنهتٞنذهش نذ(لٌ ٞنذ(ُ٘ز .ٝن
- 2نذهوٽ ٙسنًّنخ٩ينذهوض ف نذهِ ،ٛنٗا٘٠ناهثمناث نهؤٚثٕنذاثنذهِٞٚٚنذهثِصن
ذ(٘ذن .ٜن
ذه ِثث٘ذْن ِٚثثٞنهوثثأئُٖن ثثنينذُ٨تثث٩قنٗذ ُ٨و ث ُ،نفٔثثٛنهِتو ث نووثثٟناذهٔ ث ن ٘مب ث ٔ نُ ٳ ث ن
ًاوق،٩نٙو ٍنًّنخ٩هٕنذ(ودعنئا هٞنهل نا٨هؤ نذه ل ٞٙنٗذزبٌ هٞٚنإىلنذ(ووق;ٛنهٚتدٗن
وٰوپٌ نووٟنكو ننأا ثٛنًث ،نكٌث نأُثٕن ِٙثوٖنووثٟنذهثِصن ٘مبث ٕن ِٚثٞنمبثت ٠ناذهثٞنووثٟن
ذهوِٞٚنذهلإل;٠نفوودذخىنذهوِٚو ْنانه وىنُ ثٛنِٙثوّنوث ذٝ١نٗذوٚثٞنهوثِصنوًٌ٘ٳث ;نهلثحذن
هّن ٱٍٔ ٙنذه ِث٘ذْنًِقٽ ٳث نوثّنُ ثٕ،نٗ٨نهٱثدئننإ ث ئذهٕنإ٨ن ٘اث طٞنٓثحٖنذه ٩وثٞنذ(وِٚثٞن
ذه نه ٽٌٔ ;نٗ ٔحذنٙلْ٘نذه ِث٘ذْنوِ ث ٳذننً٘اثً٘ٳ ناثٌ٘ٚٚهُ٘ ٚنانذهثِصن–ووثٟنٓثدن
ه وعنمبُ٩نفضىر- 13نؼب ٵننئٗذكدٖن إػب نٖنٗف ذ٢وٚوٕ .ن
ٗذه ِ٘ذْنانئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُ ٞنًِ ٛ٢ٵنذهد٨ه.ٞنف ه ذٜٗنٙو ًثىنًثاناذهثٛنذه ِث٘ذْن
ذه ٚ٢سنرذٮو ئ/ذ(٣حُ ٞنًثّنخث٩ينفوثٞنًثّنذهثدٗذينذ(ِوٌقثٞنًٌِٔث ،نٗسث نأْنذهث ذ نن
( )13يىـر  :بالهت الخؼاب وكلم الىص ،صالح ًظل ،الٕويذ ،كالم امللرًت ،اللدد 1992 ،164م ،ص.236
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ثثثنين ذهثثثدذهنينانذه ِثثث٘ذْنٓثثث٘نذهوو ٚثثثٞن ٘اث ث طٞنٓث ث نذه ٽفرذهثثث٘ذٗ ،نٙلثثثْ٘نهثثثدذٗين
ذهشخ  ٚينهلٌ نانذه ٗذٞٙن ٽ ٙقٞنذ٢٨و ٩نٗذ٨خو، ٩نذُ٨وٌ عنٗذ٨فثنذق،نٗؽبثوصن
ذه ث ذٜٗن ٘ع ٚثثٞنهِاثثٚقٕنانذه ِثث٘ذْنذه ث ٚ٢سن شثثلىنطب ثث٘ نٙوو ثٚٵّنًثثّنخثث٩ينه ثثدان
ُٗٔ ينُة نذهشخ  ٚينذهوق٘ ;ٞٚنهٚةٔ نذهدذْ٨نًووُ٘نين ثد٨٨ينهلث نُاثقٔ نذهوثأهٛ ٚن
انذه ٗذٞٙنانإط ئنذٙ٪د٘ٙهُ٘ ٚينذ(و ئوٞنووٟنذهِٔ٘نذ٬ه :ٛن
 - 1دال (اإلعصار):
نٙا ٟنً ٧ناذينرذٮو ئ نإىلنذهوش عنذه ًزٜنرذهشدٵٝنٗذهودًع نًو٘ذفقث نإىلنٓثدن
كوعنًانذ( ِٟنذهوتٜ٘نهٯو ئ.نُ ١نانه ْنذه ٗ ن«ذٮو ئ:ذه ٖٙٱنهٱٌعٱنذهاٸثٔ نٰ،نأٗن
ٓٛنذه نف ٔٚنُ ئٴ.نٗانذهوِزٙى﴿نﮅنﮆننﮇنﮈنﮉ﴾نذهوق :ٝن.٦٢٢نٗوٚى:نذٮو ئٱنئٖٙٴنهٱٌعٱنأ ٳ ن
اذينئودنٗ ق،نأٗنذٮو ئٱ:نذه ُ ٙٱنذه نهٳٔٱمٹنًّنذ٪ئضنٗهٱٌعٱنذهتوث ئٰنٗه ه ثانكث ه ٌ٘ان
إىلنعبثث٘نذهاثثٌ ١نٗٓثثٛنذه ث نهاثثٌ ٔٚنذهِ ث ٱنذهزٸنٗٲ ٰ ٰثث،ٞنٗٓثثٛنئ ٙثٖٴن ثثدٙد،ٝن٨نٙق ث يٱنهل ث :ن
إو ئٴ،نٓوٟنهٰٔٱمٸنكحهمن شدٵ»ٝنر . 14ن
نٙوِوٟنٓحذنذهدذينانذه ٗذٞٙنًّنخ٩ينئٙ٦وني :ن
ذه ٞٙ٦نذٗ٪ىل:ن ن
ٙووِٟنٓحٖنذه ٞٙ٦نًِةً٘ٞنراوٌ ٟنٗٗذهثدٓ نرووثدنذهث محّ نٗرٓ ثٍنووثدنذهاث، َ٩ن
فٔ١٨٧نِٙة ْٗنإىلنً٘ئٝنذ(٘مبىن ٘مب ٔ نً٘ئٝنوق ٢دٙثٞنذُ ِث ينًثّنأُثىنذُوٌث َنُثحٗئن
ًٰثثّنٙا ث ٟنإىلنهثثدًعنذهل٘ٙثثٞنذه ٚثثٞنذٮاثث،ًٞٚ٩نفٔثثٍنِٙة ث ْٗنإىلنذٮو ث ئنانًاثثؤىن
ذه ٗذٞٙنُة ٝنإػب ٚث،ٞنٗٙةٔث نٓثحذنُوٚٳث نًثّنخث٩ينٗمبثفنذهث ذٜٗنهؤشث٘انذجملوٌ ثٞنان
ُ ًانذهشٚخنوِٚىنذهحٜناٚخٽمنفٕٚنذزبٌ ٞنرٓ ثٍنووثدنذهاث. َ٩نٗهلثّنًثّنخث٩ين
ئٞٙ٦ناوٌٟنٗأ  ٔٚن«ٗإاذنذون نًّنٓدفٌٔ ،ن ثٔدذنٓشث٘انذهِث نهوِثٕنإهٚثٕنٗأٜنذزبث ًإن
ٗذ٪مب٘ذينهو ىلنًؤدًٞنوٌ نٓ٘نك ،ّ٢نٗوٌ ناٚلْ٘...أه٘ نًّنذ( ثونينُث ٗ٦ذنًثّن
كىنًل ْ;نهلٛنٙووق٘ذن ُىنذ(دِٞٙنٗإً ًٔ نٓ ٍنووثدنذهاث،َ٩نفٔث٘ن ٙث نكٚثفن
ٙؤثدَ،نٗكٚثفنٙؤثد،٠نٗٓث٘ن ٙث ن -كثحهمن -نكٚثفنػب ثىنذزبثحٗٝنذ(شثو وٞنان
ذه دٗئ،نهزاذانه٘ودٳذنٗذ ثو ٨ن»ر; 15نٗ ٔثحذنٙوخثحنذٮو ث ئنوِثدٌٓ ن ثدٳذنإػب ٚٳث ،نفٔث٘ن
إو ث ئنضبثثٚنن (٣حُثٞن ٙضثثدنو٘ذوثثدٓ ،نٗهثٚسنإو ث ئٳذنًثدً ٳذنووثثٟنعبثث٘نًث نٓثث٘نوِثثدن
رأُ ئنذها. َ٩نفٌٔ ن٨نْ ٙ ٙنانذٮو ئنذهوش ٜنانًاؤىٵنذه ٗذٞٙنإ٨ن ٘مبث نٕناذوٌٳث ن
( )14جذذال اللذذروش مذذً جذذواهر الِذذاموش ،مدم ذذد املرج ذ الس يذذدي ،ل  ،13مذذً جدِيذذّ الذذدٓخور خض ذذين هصذذار ،صذذدار ( )16مذذً صلضذذلت (ال ذالار
اللرعي) ،وزارة كالم ،الٕويذ ،غ1974 ،1م( ،مادة كصر).
( )15كصار واملئ هت ،ص.31
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هووق ث ١نووثثٟناثث٘ننذ(٣حُثثٞنًثثّنضب ث ٗ٨ينذوو٩ؤ ث نًثثّنُثثحٗئٓ نذه ذاثثخ،ٞنٗٓثثحٖنئٙ٦ثثٞن
إػب ٚثثٞنًواثثقٞنًثثان خ ثثٞٚنراثثوٌ ٟنذهل ا٢ثثٞنذ(وزُثثٞنانذه ٌثثَ٘،نٗذ(ؤدٙثثٞنذهش اثثٞنإاذن
ذووضٟنذ ً٪ٱنذ(٘ذُٔٞپنًانذشب َ٘.نًّٗنخث٩ينٓثحٖنذه ٙ٦ثٞنٙتٚثمنذهثدذينذهٌث ُٛنرذ(٣حُث ٞن
و ةثثٕنًثثّنًِٽثث٘قننراثثوٌ ٟنمبثث ٚفٚٳ ،نٗإْنك ث ْنٓضثث٘ئٖنط فٚٳ ث نانأوٌ ؤ ث ،ن ٘مب ث ٕن
ًقنُٳ ن هل٘ٞٙنذٮاًٞٚ٩نذه نهِ فٖنؤِ نٗٙشلىنضب٘ئنذٓوٌ ً هٔ  .ن
ذه ٞٙ٦نذهٌ ُ:ٞٚن ن
اذينرذٮو ئ ن ٘مبث ٕنئًثزذنهُ٩وٌث َنٗذهوثدًع،نٰٗٙث ،اٱنًثده٘ينٓثحذنذهدذيرذهوثدًع ن
ووثثٟنها ث ْنٓ ثثٍنوودذهاثثَ٩نانٓثث٘ذئٖنًثثانِٓ ث نُ ث ُسن«ٗإُثثمنُ ث نُٚثثدذ،نكثثٍن
ٙو ودنذهتزينٓحٖنذَ ٙ٪ن نينذهش٘ٚوٚنينٗ نينوودذهل ٍٙنو اٍ،نٗكٚفنإُٔنذربثحٍٓن
أاٗذينهوثثثثدًعنكثثثثىنًثثثث نٙقثثثثفنانط ٙقثثثثٕن»نر، 16نٗانذسبثثثث٘ذئناذهثثثثٕنٙاثثثثوخدَنه ةثثثثٞن
رذ٨كوا ُ ر 17نفلًٕ٩نوّنذٮو ئن ٘مب ٕنهدًعذنٗذكوا ٓ ،نؼبٌىنً ٧ٳذنا٨هٚٳث ن
ٙوِثٕنعبث٘نذهوقث٘ٙن ٍنذٙ٪ثد٘ٙهُ٘ٛن(ث نٙقثَ٘ن ثٕنو اثٍنٗأُ ث ئٖنًثّنذهشث٘ٚوٚنينًثّنضب ٗهثٞن
ذوو٩عنُحٗئنًدِٞٙنذ(٘مبىنذ(و ٌقٞنانذهو ئٙخ .ن
 - 2دال (املئذىة):
ذ(٣حُثثٞنكٌث نُث ١نانرهث ْنذه ث ٗ نٓثثٛنذاثثٍنً٘ضثثانذ٪اذْنهو ثث،ٝ٩نٗٓثثٛنذ(ِث ئ،ٝن
ٗٓٛنذه ً٘ ٞنووٟناوٚىنذهوشثوٕٚنرٗ. 18ذ٪اذْن ث عٝنإاثًٞٚ٩نً هونٽثٞن ه ثٝ٩نٗذزبٔث ان
ٗذسبّ،ن ٚدنإُٔنطب ٘ نانذهوأاّٙنإىلنذه ٝ٩نكٌ نانذهو ْٗ.ودنئ ننذهِيبٵن -مبوٟن
ذ نووٕٚنٗاوٍ -ن نينذ٪اذْنٗذزبٔ انُٗ٘اذنٗودً ،نكٌ نٗئانانمبثٖٔٚنذهوخث ئٜنًثّن
ٓدٍٙنأُسن ّنً همنئضثٛنذ نوِثٕنرأْنذهثِيبٵنمبثوٟنذ نووٚثٕنٗاثوٍنكث ْنإاذنفثزذن ِث ن
وً٘ نكنٙل ّنٙتزٗن ِ نٓوٟن ٱ ٙوٖنِٗٙةث ،نفثإْن ثانأاذُث نكثفٸنوثٍِٔ،نٗإْنكنٙاثٌان
أاذُ نأف ئنوو ٍٔٚرٓٗ. 19قّنذهدً ١نوِدنُٗ٘انذ٪اذْنمث ٝنًّنمث ذهٕنذه ةٌٚثٞنكٌث نٙث ٠ن
نأٓىنذووٍر . 20ن
ٙول ئنانٓحذنذه ٗذٞٙناذينرذ(ِ ئ ٝنُةثعناذينرذ(٣حُث ٞنانًِٽث٘قن خ ث ٚينهِوٌثٛن
إىلنذ(ِةً٘ثثٞنذٗ٪ىل،نًٌثثىنرٓ ثثٍنوودذهاثث َ٩نًو ِٚث نًثثّنخ٩هل ث نئٙ٦ثثٞنًِةً٘وثثٕندب ث ٖن
رذ(٣حُثث ٞن ٘مب ث ٔ نذه ِ ث نذه وثثىنانًق ًٗثثٞنذ(ِةً٘ثثٞنذ( اٙثثٞنذ(وٌٌوثثٞنانرذٮو ث ئ .ن
( )16املصدر الضابّ ،ص.37
( )17املصدر الضابّ ،ص.39
( )18يىـر  :جال اللروش مً جواهر الِاموش ،ل ،34جدِيّ كلي هاللي ،غ2001 ،1م( ،مادة صين).
( )19الجامم الصحيذ ،مام البذاري(256هذ) ،جدِيّ مدب الديً الخؼيب ،املؼبلت الضلٌيت ،الِاهرة ،غ1400 ،1هذ.207/1 ،
( )20يىـر ً :خذ الباري ششرح صحيذ البذاري ،الحاًف ابً حجر (852هذ) ،دار امللرًت ،بيالوث ،د.غ ،د.ث.90/2 ،

نهؼهىو اإلوساوية واالجتماػية

37

انؼذد ( )5انمجهذ ( )9يىاير 2015و

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

الرؤية السردية يف رواية (اإلعصار واملئذهة) لعماد الدين خليل
د.طه حسين الحضرمي

 ٜر 21ن«ًٗ نهوٍنأْنُٗدنُ إنوو هٞنذزب ًانذهِث٘ئٜن
ٗاهمن ٘ا طٞنأاو٘ننرذ(ُ٘٘هْ٘نذ( ٗ ٵ
ذهلوعناٜنذ(ِ ئٝنذسبد ١نذهش ٓق،ٞنٗذ( وٟنذه٘ذاا،نٗذه ِ ١نذ(نذًث.ٛننٗأٓثسن ٓٗ-ث٘ن
ؼبثدٵقنانذ(ِث ئٝنذه هٚثٞن  -طٌِ٣ث ْنوٌٚث .ننٗوث ينانُ اثٕ:ننٓث نٓثٛناٜنذ(ِث ئٝنذ(و ث اٝن;ن
ذه ن ِ ٓ ن ً٘ٙنُ٘ئنذهدّٙنضبٌ٘ا،نو ٓ نذهتثزذٝنذه ثوٚوٚنين،نذ(٘ٓثدنٗذحملث ئ.ننٗذخوث ئنهلث ن
ًل ُث نانووثثمنذ(دِٙثث،ٞنًٗثثدنأاثثو ٔ نإىلنذهاثثٌ ،١نهنلثثٛنهثثإلننٗذضثثٔٞنهو  ٚث ْنًثثّنأٜن
ًل ْنٙوقٛنًِٕنذ( ١ن ٖ.نهقدنعوىنو ،ٌٞ٢نوإلنذهق ْٗنذ(وٽ ٗهث،ٞن ُاث ٔ ٚنذزبٌٚثىن
مبثثثث٘ننذ٪وثث ث ه،ٛن ثث ث ٓدٝنووثثثثٟنأُثثثثٕنًثث ث نًثثثثّنأٓثثثثدنٙقثثثثدئنووثثثثٟنهتثثثثٚعنُٗثثثثٕنذ(دِٙثثثثٞن
ذ٪مبٚى...أهاثثوٽٚانوثث٘ٝنانذ٪ئضنأْنهِثثزعنوِ ث نً٩ضبِ ث ،نٗأْنهتٚٵ ث ن ثثٌ ينأمب ث ِ ن
نذهش٘ٚوٚنين أٍُٔنه٘نأهٖٚنهلٍنذُ٨و ئ،نفوثّنٙوقث٘ذنووثٟن
ٗو ي،نٗٓ٘نٙوحك نذبدٜن
ًِ ئٝنٗذٓثدٝنانذهووثد،ن ٙه ثانًِٔث نذهِثدذ١نإىلنذ :ننإْنذ(٘مبثى،نأووِثىنذُوٌ ٓ١ثن ًِ-ثحن
و ْٗنإىلنًِ ئهٔ نذه ه،ٞٚنأخحينًِٔ نذ ٔ ،نٗذكواىنوة ًٔ نذه ئٙث،ٞن قث٘ٝنذهث ُٗ،ن
ذهثث نهؤٌث ث ،نسبٌثث نٗاًث ث .نأفٚلثثثْ٘نسقثثثدٗئٍٓنأْنٙتثثثعٗذن ثثثٌ هٔ ،نأٗنِٙزوثثث٘ذنؤِث ث ن
ً٩ضبٔ !ن»ر . 22ن
ػبوث٘نذ(قٽثثانذهاث نطو ٚثٞنذه ٙ٦ثثٞنذهاث اٞٙنذهث نهوِوثثٟنانوِثث٘ذْنذه ٗذٞٙرذٮو ث ئن
ٗذ(٣حُ. ٞف ثثث ذعنذ(ِةثثثً٘ونينٗذضثثثٖنفٚثثثٕ.نف (ِثثث ئٝناذٌ٢ثثث ن ثثث ٓقٞنٗو هٚثثثٞنًٗو ثثث ا،ٝن
ًاو ٞٚنووٟنذٮنذهٛٓٗ.ٞنذبدننووٟنذ(دِٞٙنحبمنٗٗهٕ;نهلحذنهِوٌٛنإه ٔٚنذ(دِٙثٞنذُوٌث ١ٳن
كو; ٚنوقٚدٝنٗمب ،ٞنفقٚىنؤِ نرذ(٘مبىنذسبد ٗ. ١انإ ئٝنه ئؽبٞٚن هتثٞنذٌٚٓ٪ثٞنإىلن
ُ ٔٚنذٮً َنذجمل ٓدنرُ٘ئنذهدّٙنضبٌ٘ا نو ٓ نذهتزذٝنذه وٚوٚنينٙشعنوٌ انذهثدّٙنخوٚثىن
ٽ نخ ٛنإىلنذاؤ هٞنؤ نذ(دِٞٙن -ذ(وٌٌوٞنانً٣حُؤ نذه وٚقٞنذهث نهشثعنإىلنذهل٘ٙثٞن
ذه ق ٢دٞٙنهوٌد- ِٞٙنًحذننذهزًّنًّنذهتزذٝنوًٌ٘  .ن
انٓثثنينهاثثوخدَناثثوٌٟناذيرذهِثثدذ ١نذهثثحٜنِٙوٌثثٛنإىلنذسبقثثىنذهثثد٨هٛنهثثثنرذ(٣حُثث; ٞن
ًشعٝنإىلنذُ٨وٌ ١نإىلنًِةً٘ٞنرذ(٘مبى ن«ن ٖنه٘نأْنو مبٌ نك ْنٗذٓدذنًّنٓ١٨٧نذهثحّٙن
ث هٍٔنًاثثوِٚونينهِثثدذ١نذهؤةثثٞن
ٙق ثثْ٘نذهٚثثَ٘نووثثٟنذهوخثثَ٘،ننؼبٌوثثْ٘نخِ ث ُ ٍٓ،نٗئ
ذهو ئؽب،ٞٚنهؤدٜنذهق اًنينًّن تدذان»ر 23ن
ذالم المخصذذيت ٓ َ
( )21يخجلذ املوهولذول املذذروي خيىمذا يِلذذد ٓ ُ
ذالم الذراوي ،وفذي هذ الحالذت يٕدضذذب هذ ا الٕذذالم كالمذاث مذذً جذ زيال الذراوي ،ويخويذال جدذذذ
ه ا الخ زيال ،وجخضح إكادة صياهت الراوي لٕذالم الويذال فذي املوهولذول املذروي ،فذي الحذاالث ال ذي ولذري ً يذا مشذاكر المخصذيت وصًٖارهذا بصذورة يبذدو صنيذا
جدذأي ػبذم المخصذذيت فذي خذذين صن بذارة إلذ هذ الم خصذذيت جذ حي بصذيوت طذذميال الوائذب.يىـر :بذذلريت الخذ ليٍ (بييذذت الذىص الٌكذذي وصهمذاغ الشذذٖل
الخ ليٌي)،بورتط صوصبيضٖي ،جرجمت صليد الواهمي وهاصر خالوي ،املجلط لكل للعِاًت (املشروق الِومي لل الجمت) الِاهرة1999،م  ،ص.51
( )22كصار واملئ هت ،ص.45 ،44
( )23املصدر الضابّ ،ص.20
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ٗٓلحذنٙوٌ ٟٓنذه ذٜٗنًان خ  ٚهٕ;نهِٚوّناذهنينػبٌثان ٌِٔٚث نوِث٘ذْنهثٕنه كٚثمن
عبثثٜ٘نخ ث نكن ٙث انووثثٟنها ث ْنإٓثثد٠نذهشخ ثث ٚي،ن ٚثثدنأْنهأًثثىن ِٚثثٞنذه ِثث٘ذْنٙشثثٛن
ضٕنئ٠٦نفٚانذهشخ ث ٚينٓاثمننذهوثأٗ٩ٙينذ(و ٓث،ٞنفو ٮًلث ْنذهِةث نإىلنذهث٘ذٗن
٘مب ٔ نٗذٗنوٽف،نٗٓ ِٓ نٙوتث  ٙنذهثدذ،ْ٨نف ٮو ث ئنوثدٗنو هثىنؼبث ٗينذُؤث ننذهقثٍٚن
ذهٌ وثثٞنٗذ(٣حُثثٞنذهش ث طبٞنمتٌثثىنذ(ق ًٗثثٞنذه ثثٚدٝنأً ث َنٓثثحذنذُ٨ؤ ث ننفوش ثلّىنمبثثٌ٘اذن
ٗذبد ٙنهلحذنذٮو ث ئ.نٗ ٮًلث ْنذهِةث نإىلنذهث٘ذٗن ٘مبث ٔ ناذنهثٞنووثٟنذ٨وثنذْنف ٚثوٖن
ذه ُ ث ينذ(ثثدذف ْ٘نوثثّنٓثث٘ٙؤٍنذه ق ٢دٙثثٞنذ(وٌٌوثثٞنانرذ(٣حُثث ٞنإو ث ئذنػبو ث ُنكثثىنًثثّن
ؼب ٗينذ(ا ن ٔ  .ن
ٗهلّنوِدنإُ َنذهِة نُٗدنذهو ٍٓنأْنذه ذٜٗنٗفق نه ٞٙ٦نذ(٧هفنوٌ انذهدّٙنخوٚىن
ٙوِثثٕنً ٧ث نوِ٘ذُثثٕنإىلنهقثثٍ٘ٙنو ث ن أكٌوثثٕنٗٱُٶ ثدٰنفٚثثٕنذه ُ ث يٱنذ ٪ثندذ١ٱنذهثثحّٙنٓوٵثث٘ذن
هودف عنوّنٓ٘ٙؤٍنٗوقٚثدهٍٔنفثعنًوث هنين هقوثىنٗذهاثٔىنٗذٮوثدذَنضبواثونينووثٟنذ ن
ذهِ

نأٗنذهشٔ اٝنًاؤض ٳذنو٘هٕنه ىلن﴿مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَددُاا الَّهد َ عََّْهْد ِ ِْمِدنْمُن مدن

قْضْى نْحْبَ ُ اَمِنْمُن مدن ََنَِِْد ُ اَمَدا ََددلُوا بْبْددَِ ﴾ن(ألاحزااب ،)٣٢نكٌث نٗٱُثدٰنفٚثٕنذٮو ث ئٱنذ(وٌٌٵثىٱنان
ضب ٗهٞن خ ّٙنذوو٩عنٓحٖنذه قٚدٝن ٘ا طٞنذٮئٓث ننذه لث ،ٜنفٌ ئاث٘ذنأ شثانمبثِ٘ ن
ذهو حٙمنٗذهقوىنووٟنأٗه٣منذجمل ٓدّٙنذ(ِ فٔنينوّنًألأٍُ.نٗ ٔحذن ٙوٖنذه ِ٘ذْنً ٧ٳذن
ً٘اثثً٘ٳ ناثثٚ٢ ٌٚٚٳ نٙوِثثٕناثثٌٕٔنإىلنهقثثٍ٘ٙنأٙثثد٘ٙهُ٘ٛنًُ٘ٵثثٕ،نٙوثثأئُٖنآ ٳث نٗإ ٙٳث ن ثثنين
ذشب ئْنٗذهدذخىنرذه ذٗ/ٜذ(٧هف نٗر خ  ٚينذه ٗذ . ٞٙن
ثالجا :عتبة اإلٍداء اليصية
متٌٵثىنذٮٓثثدذ١ذينانذهلوثثمنوًٌ٘ث نُ ث نً٘ذنٙث ،ن ٚثثدنأْنذ(ثث٘ذنذٝنفٔٚث نهلث انهوخثثحن
ط نأٗضٖنًثانذهثِصن -ذ(ثنت;نُٔ٪ث ن٨نهؤثدَن شثلىنًنو ث نوثّنًضث ًنينذه ٗذٙث،ٞن
ف س نذٓو ْنذ ً٪نإىلن ١ٛنًّنذهوأًى،نٗإط هٞنذه ل ;ن( فٞنذهق اٍنذ(شنن .ن
ٗذٮٓثثدذ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنُٗٚثثزنًٗلٌٵثثفنؼبٌثثىنانط ٚهثثٕنا٨٨ينوٌٚقثث،ٞنفلوٌ ث ن
ذها ىننذه ٞٙ٦نض وىننذه و ئٝنووثٟنٓثدننه ثوعنذهِ ّث ٜنر; 24نهلثحذندبثدٓ نهشثفنوثّنئٙ٦ثٞن
ذهل همنذ(ودعنذه ل ٞٙنًٗ٘و ٕنًّنذه ذعنذهدذ ٢ن نينذ(ِةثً٘ونينانذه ٗذٙث;ٞنًِةً٘ثٞن
ذ(دذف نينوّنٓث٘ٙؤٍنًِٗةً٘ثٞنذهاث ونينإىلنٓثدَنٓثحٖنذهقث.ٍٚنفٔث٘نٙقثفنانًِٽقثٞن ثنين
ذهوثثُ٘نٗذهاثثل٘ينٮٙث ذانئٙ٦وثثٕنذ(ٙ٧ثثدٝنهوٌِةً٘ثثٞنذٗ٪ىلٚ .ثثدنأْنٓثثحٖنذٮ ث ئٝنأو ث ننإىلن
ّ
( )24يىـرٓ:خاب املواٍُ ،مدمد بً كبدالجبار بً الحضً الىٌري ،جدِيّ يرزر يوخىا صر ري ،مٕخبت املعك  ،الِاهرة ،د.غ ،د.ث ،ص.51
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ذهوثثثُ٘نًِثثثٕنإىلنذهاثثثل٘ي،نٗهلثثثّنًثثثّنخثثث٩ينذٮ ثث ئٝنذهشثث فٞنذهثثثُ٘ٚزٝنذهثث نمتثثثسن
ذ(ضٌْ٘نًاٺ نئوٚق  .ن
ٙق٘ينوٌ انذهدّٙنخوٚىنانإٓدذٕ٢نر دنً ٗئنئ انو ْنووٟنً٘ئٝنذ(٘مبى;نٗف ١ٳن(د ِٙن
ذه نأٓووؤ نإىلنائُٞنذه ش  .ن
ٗه٘نهأًوِ نذٮٓدذ١ناِِدنإُٔنػبٌان نينذٮٓدذ١نذشب نٗذٮٓدذ١نذه ث َنٗفقث نهوقاثٍٚن
ُِٚٚىنهٯٓدذ١ر. 25نفٔ٘نإٓدذ١نو َن(٧ااٞنً٘ئٝنذهش٘ذ ،نٗإٓدذ١نخ ن(دِٙثٞنذ(٘مبثى،ن
٘مب ٔ ن خ نًق نإىلنذهل همنٙواٍن ه٘ذو ٞٚنٗذ( ا،ٞٙنٗودنفانذٮٓثدذ١نٗع ٚوٚثٕن
ذ٪ا اثثٚونينرذهد٨هٚثثٞنٗذهودذٗهٚثث ٞنر 26نانفووثثٕنذهثثُ٘ٚزٝنٓثثحٖ،نفٔثث٘نػبوثث٘نهِ ث نذه ٩وثثٞن
ذسبٌٌٞٚن نينذهل همنًٗ٘ئٝنذهش٘ذ ن ٘مب ٔ نً٧ااٞنو ًثٞنمتٌٵثىنذ(ِث فٔنينوثّنٓث٘ٙؤٍن
انًش ئقنذ٪ئضنًٗت ئ ٔ ،نًٗدِٞٙنذ(٘مبىن ٘مب ٔ نٓ هٞنخ مبٞنأُوِىنٓثحٖنذ(٧ااث،ٞن
ٗ ٔحذنهوضٖنا٨هٞنذٮٓدذًّٗ.١نُ ُثمن خث نِٙشٵثننذٮٓثدذ١نذهاث نذسب كٚثٞپنذهو٘ذمبثو ٚپٞن
ثثنينذهل هثثمنٗفٔثث٘ئٖنذشب ث نٗذه ث َنضبقق ث نوٌٚوثثٕنذُ٨وٌ ونٚثثٞنًٗق ثثدٖنذهِ ثٛٵنان
ذهو وىنذهق ٍ٢ن نينذهل همنًٗ٘ئٝنذهش٘ذ نًٗدِٞٙنذ(٘مبى.ن ن
ٗٓثثحٖنذزبٌوثثٞنذهثثُ٘ٚزٝنذبٌثثىنانأٓشث  ٔ٢ن ثثِٔٞنو ط ٚثثٞنإىلنًدِٙثثٞنرذ(٘مبثثى نٗفث ١ٳن
ٗوشق ،نٗف ٔٚنذٓو ١نضٌ ن ٌ٘ئٝنذ(٘مبى،نذبٞٚٷٳنٗناك ٠ن ٍِّ .ن
ٗٓحٖنذه ٞٙ٦نذه نؼبٌؤ نذهل هثمنذ(وثدعندبثدنًٰثّنؽبن ه ٔث نً ضث ٚنٗٓ ضث ذنٗاذخثىن
ذهثثِصنٗخ ئُثثٕ.ف ٛنذ( ضثثٛنٗٱُ ثدٰنًٰثثّناوثثٟنإىلنطٌثثسنذهل٘ٙثثٞنذه ق ٢دٙثثٞنٓ٪ثثىنذه ث ذقن
خب مبثثٞنٗأٓثثىنذٮاثثَ٩ن ًثثٞنًثثّنأُ ث ئنذهشثث٘ٚوٞٚنذ٪اٚثثٞنذهثثحّٙنهاثثٌِ٘ذنائذنذ(ِ ث ن
ذها ٚاثثٞٚنٗذه ل ٙثثٞنانياثث ِٚٚينٗاثثو ِٚٚينذهقثث ْنذ( ضثثٛنٗاثث ٘ذن لثثىنوثث٘ٝنإىلن
ضب ٗهٞنضب ئ ٞنً٘ذ ثىنذً٪ثٞن ثدو٘٠نضب ئ ثٞنذه ُ ٚثٗ.ٞانذسب ضث نٗٱُثدٰنًٰثّنًشثٟنووثٟن
خٱٽثثٟنذهاث قنينٗهلثثّن أ ث ١نُدٙثثد،ٝنفِةث ٗذنإىلنٓثثحٖنذهٌثث٘ئٝن ث نائذ١نٗوث ٘ذنوؤٚث ن
أمبث هؤ نًٌثىنمبثِٚانذهل هثمرفخ ٜن ٽث نذهثثحٜنٗمبثفنًث٘ئٝنذهشث٘ذ نٗأٓثىنذ(٘مبثثىن
(٧ذً ٝنٗذشبُٞ ٚنهؤٌِ٘ئٞٙنذه وٞٚرًّٗ. 27ناذخىنذه ٗذٞٙنًّٰنؼبٌىنُٗٔثٞنذهِةث نذ(ضث اٝن
ٮٓدذ١نوٌ انذهدّٙنخوٚىنًٌىنِٓ نُ ُسنُٗ٘ٙسنوو هٞنذ(ٙ٧دّٙنهوزوٍٚنٗأُ ئنذها .َ٩ن

( )25يىـر  :كخباث(جيالار جيى ذ مً الىص إل املىاص) ،كبدالحّ بللابد ،ميشوراث الاخخالي ،الجسائر ،غ2008 ،1م ،ص.93
( )26يىـر املصدر الضابّ ،ص.99
( )27يىـر :صخدار املوصل في كام  1959يروييا باهد كيانً ،ذري بؼرش. http://www.ahewar.org،
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انمبحث انثاوي :تجهيات انرؤية انسردية في صراع انمىظىمات
هوخحنئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُ ٞنهقِٞٚپنذه ٞٙ٦نذ( ٓوٞنذهق ٌٞ٢نووٟنمنننذه ذٜٗنكوّٛن
ذ( فٞنرذُ٨وق  ٛ٢ن ٘ا طٞنضٌعنذهت ٢منٗفق نهو ِٚفنُ٘ئً ْنف ٙدً ْنر. 28ن ن
عن نينذهِق انئآ نًّنذهزً ْنذ٨ووق ان أْنذاوخدذَنضٌعنذهت ٢من ٌٵىنذه ٞٙ٦نًثّن
ينر 29نذهثحٜن
ذشبوف،ن ٚدنأْنٓحذنذ٨ووقث انأ ٽوثٕنفوثٞنًثّنذهِقث انووثٟنئأاثٍٔنئْٗ٨ن ث ئ ن
أكّدنأْنذهضٌعنهٚسنهٕنمبوٞن ِ٘وٞٚنذه ٞٙ٦نذها اٞٙنوًٌ٘ث ،نووثٟنذهث فٍنًثّناهثمنفٔث٘ن
 ٙوقدنأْنضٌعنذهت ٢من ٙدٵنً٘ذض ٞنمن٘اُٞٚنانذه ٗذ،ٞٙنًّٗنفثعٖنٙلثْ٘نِٓث ننوِثزن
وّنذه٘مب٘ينإىلنذه ٗذٞٙنر، 30نٗٓحذن ٙاٵ نإوو ينكثٌعنًثّنذهث ٗذٚ٢نينووثٟنذاثوخدذَنٓثحذن
ذهضٌع;نُٕ٪نٙوٖٚنهلٍنذه ٞٙ٦نذهاث اٞٙنذه٘ذاث ٞنهٓ٫ثدذَ،نكٌث نأُثٕنٗاثٚوٞنمبث سبٞنْ٪ن
ٙو٘ذئ٠نٗئذ ٓ١نذهل همنهوٌ  ٙنً نٙشث ١نًثّنأٙثد٘ٙهُ٘ ٚنٗٓلثٍنٗهُ٘ٔٚث يننر، 31ناْٗنأْن
ؽبدشن حهمن ِٞٚنذه ٗذ;ٞٙنهلحذنئ ثننذهِقث ان ثنينذاثوخدذَنٓثحذنذهضثٌعنٗ ثنينذه ٙ٦ثٞنًثّن
ٛن
ذشبوف،نٗٓ٘نذهزهىنذهثحٜنمبثٖٔنصبث ذٖنفٌٚث ن ثدنًٚخ ٚ٢ثىن ث خوني;نٌِٓٚث نوثدٸنذه ٗذ٢ث ٸ
ذه ٗا ثٛٸناٗاو٘ ٙاثثلٛنخ ث ه ٰنذه ٗذ ٙثٞٶناذينذ٪مبثث٘ذينذ(و ثثداٝنووثثٟنذه ث فٍنًثثّنذرب ث اٖن
ضٌعٰنذهت ٢منً كو نهقِٚث ن( ةثٍنئٗذ ٙهثٕنر، 32نفٌثّنِٓث نُاثوٽٚانأْنُقث٘ينإْنذاثوخدذَن
ٓحذنذهضٌعن٨ن ٙن هض ٗئٝنفٚث ننذ٪مبث٘ذينذ(و ثداٝنذهث نهوثأ ٟنووثٟنذٓوث٘ذ١نذ(٧هثفن
ٗاٽ٘هٕ،ن ىنإُٔ نودنهوِ ٗننذه ٞٙ٦نذ ٓ٪اٞٙنإىلنئ٠٦نفعنضبدٗا .ٝن
ٗئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُث ٞنًوِٚثٞن ضثٌعنذهت ٢ثم،ن ٚثدنأْنذهث ذٜٗنفٔٚث نٙوخثحن ثلىن
ذهث ذٜٗنكوثٛنذ( فثثٞنرذُ٨وقث  ٛ٢نًووِٚث نًثّنخ٩هثٕنُٗٔثثٞنذهِةث نذهضثثٚقٞنذ(و ثدا;ٝنُ٪ثثٕن
ػب ىنذهشخ  ٚينه وٵ نوّنأفل ئٓث نًو ث ٝناْٗنهثدخىناث ف نًِثٕ،نإ٨نًثننكث ْنًثّن
ٗعٞ ٚنذها ان٨نفع،نٗٓثٛنٗع ٚثٞنأ ثوٕن شث فٞٚنذهث ذٜٗنذهل ا ثٞنٓاثمنه ثوعنُثعذئن
ُِٚٚىنر . 33ن

( )28يىـذر  :خؼذاب الحٖايذت ،بدذث فذي املذىرا ،جيذالار جيى ذذ ،جرجمذت مدمذد ملخصذم،كبد الجليذل لزدي،كمذر خلذي ،املجلذط لكلذ للعِاًذت ،املشذروق
الِومي لل الجمت( ،)10الِاهرة ،غ1997 ،2م  ،ص.199
( )29يىـر  :مدخل إل الخدليل البييوي للِصت ،جرجمت مى ر كياش ي ،خلب  ،مرٓس هماء الحظاري1993 ،م،ص.73
( )30يىـر  :الدرجت الصٌر للٕخابت ،جرجمت مدمد برادة ،دار الؼليلت ،بيالوث ،غ1982 ،2م ،ص.52
( )31يىـر  :في هـريت الروايت ،بدث في جِىياث الضرد ،ص.176
()32يىـر ُ :ظايا الًٌ بداعي كىد دوصخويٌضٖي ،جرجمت جميل هصيٍ الخٕري ي ،دار الشؤون العِاًيت اللامت ،شوداد ،غ1986 ،1م ،ص.11
( )33يىـر  :خؼاب الحٖايت ،بدث في املىرا ،ص .181
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ٙقَ٘نمب ذعنذ(ِةً٘ ينانٓحٖنذه ٗذٙثٞنووثٟنًِ ٚ٢ثٞنرذُ٨وٌث ١نٗذه٩ذُوٌث  ١نٗٓثٛنًِ ٚ٢ثٞن
هل ث نمبثثوٞنسضثثٌْ٘نذه ٗذٗ.ٞٙوضثثٞٚننذُ٨وٌثث ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنٙشثثعناثثٌٔٔ نذهثثد٨هٛٵنإىلن
هأكٚدنذُ٨وٌ ١نذه ٛٵنذٮاًٛ٩ٵ .ن
هوشثثلّىنًِ ٚ٢ثثثٞنذُ٨وٌث ث ١نٗذه٩ذُوٌث ث ١نانٓثثثحٖنذه ٗذٙثثثٞنًثثثّنخثثث٩ينذه ث ث ذعنذه٘ذوثثثان ثثثنين
ًِةً٘وني:ن ن
األوىل :ميظومة املدافعني عً ٍويتَه العكائدية اإلسالمية والكومية العزبية (ميظومة
املوصل):
متٌٵىنٓحٖنذ(ِةً٘ٞنا ا ٙنذهشخ  ٚيٱنذ٬ه :ٞٚن
 - 1سلنى:
دباٵدن خ ٞٚنراوٌ ٟنذ(ق ًٗٞن لىنأ ل هل .نفٔٛنانع ٓ ٓ نذٮُاث ُٛٵنكث ّ٢ن
ئو، ٚنفٚىنذ(،ًٖ٩نهلِٕنٓ اٵنذه ٞٙ٦نوٜ٘ٵنذسبِ،ٞن٨نٕ ٧ٙن ق٘ٝنً ئض.ٕٚنفٔثٛن ٔثحذن
ه ًزنانذه ٌَ٘نإىلنرذ(ق ًٗ ٞنذه نهشعنمبثٚتؤ نذه ث نفٞٚنإىلنذًُ٘٪ثٞنٗذه وثٞنًثّنخث٩ين
ه ١نذهوأُ،ٍٚنٗهلِٔ نانً ِ ٓ نذهوتٜ٘نهشعنإىلنذهق٘ٝنٗذه  .ٞ ٩ن
هشلّىنراوٌ ٟن ٧ئٝنذ٨ئهل ننذها اٜنانٓثحٖنذه ٗذٙث،ٞنفٔثٛنفوث ٝنًٔٚضثٞنذزبِث ُن
هاثثعنانئك ث ننٗذهثثدٓ نذُوٌ ث ١ٳنٗٓ٘ٙثث.ٞننفٔثثٛنًٌثثىنأٜنفو ث ٝنًثثّنفو ٚث ينذٮاثث،َ٩نذه٢٩ثثٛن
ئض ّنذُ٨وٌ ١نًّن ٣ٚؤّنذ(اوٌٞنذحمل فةث.ٞننذبٌثىن ثنينُ٘ذعبٔث ،نوووث نً٘هلث ن قٚدهثٕ،ن
ً وزذن ُوٌ  .ٕ٢ن
ٗٙوِوٟنذُوٌ  ٓ٦نانذه ذعنذزب ئٜن ثنينٗذُؤث ندبث ٖنأًؤث نٗ ثنينضبوؤث نشبٽٚؤث ن.ن
فثثإاذنك ث ْنخٽٚؤ ث نو مبثثٍن٨نهوِ ث ٗننذٓوٌ ً هثثٕناذ ٢ث ٝنذه ش ث نذهشخ ثثٛنٗإْنك ث ْنان
اذ ٢ث ٝنرذه ش ث نذسبثث٩ي ،نفإُٔ ثننهوِ ث ٗنناناذ ٢ث ٝنذٓوٌ ًٔ ث نوضثثٞٚنرذه ش ث نذسبثث٩ي نإىلن
ذهثحٗ ْنانوضثٞٚنذ(دِٙثٞنذهث نهوٌٌٵثىنانذهٌوث ينووثٟنذهثِّٔنذسبقٚقثٛنٗذهثدف عنوثّنٓ٘ٙثثٞن
ذًٞ٪نٗوقٚدهٔ نٗو ٗ ؤ  .ن
 ٙقثثدنذهث ذٜٗنًق ئُثثٞن ثثنينٓ هؤٌٚث ن«ٗإاذنكث ْنو مبثثٍنٙوِث ٗنن ه شث نذسبثث٩ينًقثثىن
ذهزًّنٗ ٧إ،نك ُىناوٌٟنأ دنٓا اٞٚنإنذ١نً نػب ٜنانذ(د،ِٞٙنإْنذهل ُس،نذهحٜن
ٙدقٵنانووؤ ،نٗهو ثد٠نأُ ذاثٕنذسبزِٙثٞنوِثدنذ(اث ،١نوثإلنٓثحٖنذهؤةث ين هثحذي،ن٨ن
لّنه ٘ينو مبٍنأْنٙتٽٛنووٚثٕ،نأٗن ٔثٖ٘ن»رِٓ ٓ. 34ث نهقثفناثوٌٟنحبدٵٙثٞن ثدٙد.ٝنن
فوٚسنهد ٔٙنأُ ث نذسبوث٘ي.ننف ُوٌ ٓ٦ث نهل٘ٙؤث ،نٗذسب ث عنوؤٚث ،نأٗىلننًثّنأٙثٞنو ط ثٞن
( )34كصار واملئ هت  ،ص.8
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ٗإْن ثثىنانأٓثثدذفٔ .نفٌثثّنخثث٩ينذ(ِ ُ ث ٝنذهحذهٚثث،ٞنهؤ ث ناثثوٌٟنإىلنأوٌ ؤ ث ;نهؤثثدان
ً٘و ٔ ندب ٖنأٓىنذ(د،ِٞٙن ٚدٝنوّنأٓ٘ذ ٔ٢نذهحذهٚثٞن«نإْنًث ن ٙثؤ نوثّنذهٚثَ٘نذ(٘وث٘ا،ن
ذهَ٘ٚنذهحٜنٙؤ قنخٽٚؤ ن ٘و نإه،ٕٚن ١ٛنأكثإلن لثٌعنًثّنذهثزًّ،ن ث١ٛنٙاو ثٟن
ووٟنذه دنٗذسبا ن،نهٚاىنذها و ينٗذَ ٙ٪نٓٛنذه نه ؤٌ نوّناهثمنذهٚثَ٘،نٗهلثّن
ِٓ نن ١ٛنك ( عنذهحٜنهوٟ ٩نفٕٚناٗذينذ٪ف ذا،نٗهوٽوثانذ٪وِث قنف ٚث ن خ ثٞن
ًشثثدٗاٝنمبثث٘ننٙثثَ٘نذه ثثى،نإُثثٕنهثثٚسنمثثثٞنو مبثثٍنأٗناثثوٌٟنأٗنووثثدذه محّ،نٗهلثثٍِٔن
ًًٞ٩نضٌّنً ٣ي،ن ىن  ٨نًّنذهِ ،نأفووىنًّنأٙد ٔٙنًٽ ضبٔ نذشب مب،ٞنٗٓثٛنهقثفن
ذهَ٘ٚنووٟنمب ٚدنٗذٓد،نهِوة نذهلوٌٞنٗهو٘وانذ ِ ُ٨ئنٗذبوثٍن ث شب، ٩نأهث ذٖنٙثدئنن
اهم  ِٓ...هثثمنٓٚثثٍنهو٘ٓثثدنذحملوثثٞنٗذهقضثثٞٚنٗٓٚثثٍن ٙثثعنذهت ث ذَناف و ث نوثثّنٓ ً ث ين
ذ ٖ ...نه٘نأْنو مبٌ نك ْنٗذٓدذنًثّنٓث١٨٧نذهثحّٙنٙق ثْ٘نذهٚثَ٘نووثٟنذهوخثَ٘،نؼبٌوثْ٘ن
خِثث ُ ٍٓ ،نٗئ ثث هٍٔنًاثثثوِٚونينهِثثثدذ١نذهؤةثثثٞنذهو ئؽبٚثثث،ٞنهؤثثثدٜنذهقثث اًنينًثثثّن
تدذا»ر . 35ن
فٔٛن ٔحٖنذ( مبوٞنذزبوٚٵٞنهضث ننانذه ةثٍنذه ثومنهقضثٞٚنذُ٨وٌث ;١نضث ئ ٞن ث ضن
ذسب ٢ننكىٸنً هٕنمبوٞن هحذينذ(ِتوقٞنووٟناذ ٢هٔ نذشب مبٞنذهضثٚق،ٞنًؤث ٝنانضبثٚنن
أًؤ نذه٘ذاا .ن
ٍ - 2اشه عبدالسالو :
دباٵدنٓحٖنذهشخ ٞٚٿنذه ٘يٰنذهثحٜن ٙثدعن ث سب ن(ق ًٗثٞنذهو طثى.ننفٔث٘نحبث ن«ئُثىن
ذ(دِٙثثٞنٗإً ًٔثثن»ر. 36ذهثثحٜنِٙثث فٖنؤِثث نمبثثو ُٰنًاثث ٰ١نٗانذسبثثىنٗذهنٓثث ي.ننهِوٌثثٛنٓثثحٖن
ذهشخ ٞٚنإىلنُٚىنذ( ل ّٙنٗذ( ؤنينانذه ث نذسبثدٍٙناثّنمحوث٘ذنووثٟنوث هقٍٔن
ًٌٔٞنهو عنذً٪ثٞنسث نهلث نٗوؤٚثن ندبث ٖنٓ٘ٙؤث نٗوقٚثدهٔ .ننفٔث٘نخٽٚثمنذ(دِٙثٞنذ( ثقا،ن
ذ( ً٧نانُٗدذُٔ ،نذهحٜنٙٽ نذهق٘ين ه ى.نفإاذنك ُثىنكوٌ هثٕنه ًثٛن شث ئنٮٙقث عن
ذ،ًٞ٪نفإْنئٕٗٓنذبو نان ٗذينذهوضٔٞٚنٗذه دذ .١ن
ٓ ثثٍنوودذهاثثَ٩نئًثثزنًثثّنئًثث٘ننذُ٨وٌ ث ١نانٓثثحٖنذه ٗذٙثث،ٞنفٔثث٘نذحمل ث ننذٮػب ث ٛن
هوٌ٘ئ،ٝنك ٌ نأُثٕن ٌٵثىنٓوقثٞنذه٘مبثىن ثنينذهاثوٽٞنذه اثل ٞٙنذه ثٚدنٝنرذهشث٘ذ نٗ ثنين
فٔثث٘ئنذ( ثثونيرأٓىنذ(٘مبثثى نًاثثوةونين ةثث٩ينرذ(٣حُثث ٞنذه هٚثثٞنذهشث ٓق.ٞنًٗثثّنخ٩هثثٕن
ٙشعنوٌ انذهدّٙنخوٚىنإىلنٗعٞ ٚنذ(ٌقثفنذه ووثٞنانذجملوٌثانٗو٩ووثٕن هاثوٽٞنُ مبثٔ ن

( )35كصار واملئ هت  ،ص.20-18
( )36املصدر الضابّ ،ص.31
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ًٗ ثثؤ .ن٨ن ٙثثٚيفنان ُثثٕنذه ث ُٛنٗ٨ننٙاثثوٖنانحب ث نذ٪فل ث ئنفٔاثثم،ن ثثىنػب وثثٔ ن
أف ٨نٓقٚق .ٞٚن
فٔحٖنذهشخ ثٞٚنأمنث٘اْنهوٌٌقثفنذسبقٚقثٛنذهثحٜنهِوِثٕنذً٪ثٞنانًاثعهٔ نذهو ئؽبٚثٞن
أ ل ينأ و ي،نهوِ امنًانو ٓ .نف وٟنذه فٍنًّنذُوٌ ٕ٢نذهٽوقثٛن ٗ-فقث ن( ث ٍٓٚن
أُ ث ئنذهشثث٘ٚو- ٞٚنهو٣ٚثثٞنفقثثعٝنًاثثٔ٘و،ٞنذخو ث ئنذُوٌ ث ٖ١نذه ق ٢ثثدٜن.نٗانٓثث٘ذئناذخوثثٛن
 ِٙث ويفنٓثثحٖنذ(اثثأهٞنًا ث٘ٵف نذُوٌ ث ٖ١نإىلنوقٚدهثثٕنٗٓ٘ٙوثثٕنفٚقثث٘ينن«ً ث نذهثثحٜن ِ ثثٕنًثثّن
ذُ٨وٌثث ١نهؤثثزننذهشثث٘ٚو،ٛنًثث ناذَنأُثثٕنٓثثزننذهشثثتٚوٞنٗذهلثث آني نٗوثث ينانُ اثثٕ:ن
ذاثثوت نذ ن!!إُٔثثٍنطبٽ٣ثثْ٘ن لثثىنهأكٚثثد،نفثثإْنذهقو ث ي،نهثثٚسن–اذ ٌ٢ث  -ثثنينذهتِثثٟن
ٗذه ق ،نإُ نودنأالىنووٟنذهحّٙنػب٘وِ ،نئفٍنأُ نأًث ينأْنأو هوثٍٔ!نٗهلثِ ،ن
هثثّنأاثثلى -حب ث ي -ووثثٟنذهثثحّٙنؼبِوثثْ٘نو ث نٓ ث نذُ٨وٌ ث ١نهولْ٘.كا ث نذهقش ث ٝن
ذه وو،ٞنٗذزبدئذْنذهق ٙوٞنٗذً٨ودذانان ف وٕنذه.ٞٚ٢ ُٔ٩ذهثحّٙنٙقٽ ثْ٘نُثحٗئٜنذ٬اًٚثٞن
وثثّنً٘طِٔث نذ٪مبثثٚى،نٗه ؤث نذسبقٚقٚثث،ٞنٗٙاث ْ٘نإىلنهضثث ٚٚنذشبِث قننووثثٟنإُاث ُ، ٚن
ٗذه ٘اٝن ٔ نً ُ - ٞٚدنإانٓدهٔ نذ٪اْ ٙنذهاٌ ٗٞٙنوإلنئٓوٞنذهزًّنذهٽ٘ٙى -إىلنو ث٘ئن
ذهت ٙثثز،ٝنٗذ٨مبثثٽ ذعنووثثٟنذهقثث٘ي.إْنذ٪فِٚث ١نذهثثحّٙنأوٌث ٍٓنذهوٽث ،نوثثدنِٙوٌثثْ٘نإهثثٍٔٚن
 ً٘ٙث ،نٗوثثدنٙقوِ ثثْ٘ن ثثدو٘ذٍٓ،نف هٽ ف ث ْ،نوثثدنٙووق ٚث ْنانُٔ ٙثثٞنذ ً٪ث نوِثثدنض ث ٗئذين
ذهؤٍنوثّنإ ثن و عنذسب ُث ينذزباثد،ٞٙنأًث نذه قث ذ;١نذهثحّٙنكنذبِثمنذ(وثحٝنً٘ٙث نووثٟن
أ ئٍٓ،نفإٍُٔناٚو٘هْ٘نكإلنوو هلٍ!!»ر. 37فٔث٘نانٓثحٖنذ(ِ ُث ٝنٙضثانخٽ٘طث نف مبثوٞن
نينُ٘ونينًّنذُ٨وٌ ١نانًِ ٞٚ٢نًوِ او،ٞنووٟنذهِٔ٘نذ٬ه :ٛن
ذُ٨وٌ ١نذه قدٜنننننن#نننننننذُ٨وٌ ١نذهٽوق ٛن
ذُ٨وٌ ١نهؤ ننننننننن#نننننننذُ٨وٌ ١نهوو طى ن
ذُ٨وٌ ١نهو ٽ ٝننننننننن#ننننننننذُ٨وٌ ١نهوت ٙز ٝن
فع٠نأْنٓحذنذُ٨وٌ ١ن٨نمبوٞنهٕنساأهٞنذه ق نٗذهتِ;ٟن ٌُٔ٪نًّنذ(اث ٢ىنذهث نأٿًثعيٲن
ٓثثد ٌٙنانعثثىنذه ٘ضثثٟنذه ق ٢دٙثثٞنوِثثدنأُ ث ئنذهشثث٘ٚوٞٚنذهثثحّٙنٙثثدوْ٘نإىلنً ث نٙٱاثثٌٟن
وِدٍٓن ه ذعنذهٽوقٛنذ(وٌٌٵىنانذسبقدنذهٽوق .!ٛن
فٔ٘نػباٵدنانٓحٖنذ( مبوٞنذه٘ذضٔٞنٓقٚقٞپنذُ٨وٌ ١نإىلنذهثدّٙنوًٌ٘ث نضثدنذٮسبث ان
ٗذهٽت ٚث ْ،نٗٓقٚق ثٞپنذُ٨وٌ ث ١نإىلنذٮاثثَ٩ن شثثلىنخ ث نضثثدنُٚثث٘شنذهل ث ن لثثىن
أط ٚفٔ .فٔ ثثٍنوودذهاثثَ٩ن ٙوثثّنذُوٌ ث ٖ١نإىلنوقٚدهثثٕنذه ث نٙؤق ث نف ٔٚث نذه ثثدينانكثثىن
( )37املصدر الضابّ ،ص.49
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ًة ٓ نذسبٝ ٚنس ِ ٖنذه٘ذاا;نذهحٜنؼبٚىنووٟنً َٔ٘ن ًىنهواِّنذهلُ٘ٞٚنذهق ٌٞ٢نووٟن
ٗضانذً٘٪ئنانً٘ض ٔ ناْٗنن ٙاٝنأٗنُق ْر . 38ن
 - 3عبدالزمحً الشيخ داؤد:
ٗذهثثدنراثثوٌ ٟنٗٓثث٘ن خ ثثٞٚنٓ ا٢ثثٞنًوزُثث،ٞنذبٌثثىنانأوٌ ؤ ث نمب ث ذًٞنذه اثثل ٜن
ٗذُضو طٕ،نِٗٓ٘نذ٪ننذه  ٗ١ن ِوٕ،نذ(ِوٌٛنإىلنوقٚدهٕن ا٘ننودَنٗذ(ِ فٖنؤِ نإىلن
ائُٞنذهوضٔٞٚنحب ٚهٕناناوٚؤ  .ن
الجاىية :ميظومة املياوئني هلوية األمة وقوميتَه العزبية(ميظومة أىصار الشيوعية):
هؤ ث نٓثثحٖنذ(ِةً٘ثثٞن أ ث وٞنذ٬خ ث ;نًوخثثحٝنًثثّنذهشثث٘ٚوٞٚنذ٪اٚثثٞنٓ ا٢ثثٞنهلثث نان
إحب ئٓ ،نٗمتٌؤ نانذه ٗذٞٙنذهشخ ٚو ْنذ٬هٚو ْ :ن
 - 1حيّا جزجس:
ٙشعن ٰوپٌٶٕنذ٪وٌِٛنإىلنط ٞ ٢نًّنأٓىنذهلو ننًّنأ ِث ١نذه ٗ ثٞناثّنهِ ثو٘ذنًثّن
و ٗ ؤٍنٗأٍِٙنٗأووِ٘ذنذسب ننووٟن ث ٘ ٍٔن ربث آٍناثو٩ٚنًِ ٗ٢ث ن(ثّنِٙوٌثْ٘نإهثٍٔٚن
أئض ث نٗهتثثٞنٗوقٚثثد.ٝفٔ٘ن ٙثثٚيفنرذسبوثثٍنذهشثث٘ٚو ٛن ٚثثدذنوثثّنذُوٌ ٢ثثٕنذسبقٚقثثٛنهل٘ٙوثثٕن
ذ (ل ُٞٚرذ(٘مبثثثى نٗوقٚدهثثثٕنذهدِٞٚٙرذهِ ث ث ذُ، ٞٚنف ِثثثدنإوثثثْ٩نذهشثثث٘ذ نً٘ئهثثثٕنووثثثٟن
ذعب ذف ينو اٍ،نٙٱوقٟنذهقو ٱنووثٟنِٓث ،نفٚلشثفنذهث ذٜٗنوثّنًلُِ٘ هثٕن«أًث نذ،ْ٬ن
فٌ اذنهوق! ٟنُٗدنُ إن٘ ٙانً فٌ نإىلنذهو ٚئ،نذهحٜنٙودف نانأوٌ قنوووٕ،نإىلنسبةثٞن
ٓوٍنأخ ٠نهوٌٚٵانفٕٚنذه ٘ئ،نٗه قدنذ١ ٚ ٪نمب ٩ؤ ،نٗٙضٚانذٮُا ْ،نف٩ن ٙث نأٙثّن
ٓثث٘نانذهزً ث ْنٗذ(ل ث ْ،نٗهلثثّنِٓ ث ،نٙوشثثوٍنٗٙل ث فٖنًثثّنأُثثىنأْن ٙثث٘انإىلنسبةثثٞن
ذه٘وٛنذُ٪قٟنئ،ٞٙ٦نٗذ ٪دنإائذك نٗودئٝنووٟنذٮًا نن »١ ٚ ٪ر . 39ن
فِٔٵ ث ن ٌٵثثىنمنٽ ث نًثثّنذهشثث٘ٚوٚنينذهِ ث ئ٠نذهثثحّٙنؼب ث ٗهْ٘ن أاثثو٘ننرًل ٚث فٚوو ٛن
ذ(زذُٗٞن نينوقٚدهٍٔنذهدِٞٚٙنٗ نينوقٚدهٍٔنذٙ٪د٘ٙهُ٘.ٞٚن٘ ٙٵئنذهث ذٜٗناهثمنانًِ ُث ٝن
ِٓ نذهدذخو;ٞٚنًو٘ودذنخ ثًٕ٘ن ه٘ٙثىن«هاث٘ نه فثْ٘نو ٙوث نكٚثفنأًث ئ نكوٌث ه،ٛن
ٗكٚثثفنأوثثٚيفنانأٓ فٔث .ناثث٘ نأُ وثثٔ نهوِاثثدنووثثٟنأاث وىنذهشث ئعنكٌث ندباثثدين
كوٌٞنذ !نٗكإُٔنهحك ن ث ٣ٚنفث ننوثّنآِثٕنطث٘،٩ٙنف ث انٙواث ١ي:ننذ !نأهٱث ذنن٨ن
هزذينًوشوٌ ن ٕ !نًٗ نهوٍنأْنأُ ننٗٓ٘نؼبثسن ووِث عنًٽٌث،ّ٣نٙوِث ٗننٓثدٗاناولثٞن
ذه قى.نٗكن ٨ناأك فٖنًّنأُىنذٓ٨و عن هلوٌ،ٞنٗذٮ ْن ٕ.ناأاذفانؤٌِث ،نٗهثّن
( )38يىـر :املصدر الضابّ  ،ص.101
( )39كصار واملئ هت  ،ص.93
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ٙلْ٘ناهمنهِ وض ن–حب ينًّنذ٘ٓ٪ذي ً-انذُوٌ ٛ٢نذزبدٙد.نإٍُٔن -ووثٟنأٙثٞنٓثن ي -ن
٨نؼب ئ ْ٘نذ نأٗنذهلوٌٞنأٗنذٮ ْ.نٗهلٍِٔنٓ٩ٙقْ٘نأٗه٣منذهحّٙنػب وْ٘نذهدّٙنأاذٝن
هؤق ٚنأٓدذفٍٔنذها ٚا»ٞٚر. 40نكٌ نهةٔ نفوا وٱٕنذهحئذٞٚ ٢ٿنُوٚٵٞنوِثدً نٰٙوقثٛنذهقثو ٰن
ووٚثثٕنض ث نننًثثّنض ثوٵ انذهشثث٘ذ ،نف ٚوثثىنُ اثثٕن ش ث وٞنمبثثدٙقٕنٓ ثثٍنهثثٕ،نٗهلِثثٕن
ٙلوشفنإُٔنودنوٽان خ نخٚنن ٙٽٕن ٕنان خ نضب ٗئٝن . ٌِٔٚر 41ن
 - 2يوىس العتّال:
ٌٵثىنٙثثُ٘سنذه وٵث ينأمن٘اُثننهشث ؼبٞنًثثّنف٘فث ١نذً٪ثثٞناثّنٙاثثوِٚوْ٘نهلثىنُث و ن
ٙوش ٍٓنحبٝ ٚنئفٚثد;ٝنهثدف ٍٔنأًِٚث هٍٔنٓثحٖنإىلنذسبقثدنووثٟنذ٪فِٚث ١نً نضثنين ثحهمن
ووثثٟنٓلٌثثٞنذ نذهو هتثثٞنانخو ث نذ٪فِ ٚث ١نٗذه ق ث ذ;١نفُ٘ثثدنفثثٍٔٚنذهشثث٘ٚوْ٘ٚن تٚثثؤٍ،ن
فتحٗذنُٗدذٍُٔنحبوٌٞٚنذه ذعنذهٽوقٛنذهحٜنه٧ئَنُ ئٰٖنذٓ٪ق اٱنٗودَٱنذه ضث نسث نوٿاثٍن
هلثثٍنًثثّنأئنذق.ن فٔثث٘ن٨ن ٙوثثأنٙوثثحك نفِثثٟننًٚوثثٕنرو مبثثٍ نٗمتو ثثٕنسزذٙث نكثثٌعٝنذهق ث ن
ذه ث ئٖ،نٗذ( ثثِانذهلثوع،نٗنُٗثثٞنذ(اثوقوىنذزبٌٚوثٞننراثوٌ. ٟننفو ثثدنإهقث ١نذهقثثو نووٚثثٕن
ٙوِوّٟنودَنذُوٌ ٕ٢نذه ذاخنه ل ٝنً نا٘٠نفل ٝنذسبقثدنووثٟنذ٬خث ّٙن«ٗوث يناناذين
ُ اثثٕنكٌثنّنُ٧ٙثثمنهوٌٚثثحذنو و ث :ننأك ث ْنػبثثمنأْنأ ثثنننانهة ث ٓ ٝنذهٚثثَ٘ نٗهثثحك ن
مبدٙقٕنو مبٍنذهد ،نٗكٚفنٓ ٗينُ ٓدذنأْنٙو ثدٖنوثّنذُ٨ثز٨قنإىلنٓ فثٞنذ(خث ط ،ن
ٗهلِثثٕنكنٙاثثوِمنإهٚثثٕ.ننإُثثٕنذْ٬نػبوثثسنانو ث ٖنذه ث ئٖنًٽ ِ٣ث ،نٗفثثدذ،نوثثدنٙوثثزْٗن
اوٌ.ٟنٗ دنفد،ناٚتدٗنذ( ٌىنً ٌوني،نٗرب ْنذهِق٘انًّنفٌٕنٗأاُ».ٕٚر . 42ن
هووقٛنٓ ه ْنذهشخ ٚو ْنانكٌُ٘ٔ نفعنئذاخنينانذُوٌ . ٌٔ٢نفٌٔث نػبزوث ْنوِثدن
ذهلز ٞنِٗٙوشْ ٚنوِدنذُ٨و ئ.ن ىنٙؤْ٘٨نإىلنا٢ونينض ئٙني.نٗهٚسنأاينووثٟناهثمنًثّن
ًش ث ٓدنإعٔ ث ئنٗٓشثثٚؤٌ نانذُ٨وق ث َنوِثثدنذُ٨و ث ئ.ننفٚثثُ٘سنٙقثثَ٘ن اثثٔىنراثثوٌ ٟنًثثٍن
مبوؤ نووٟنوٌ٘انكٔ ٛ٢ناْٗن قٞرٗ. 43هقوثىنف ووثٕنرووثدذه محّ ناْٗنذهِةث نإىلن
إِنذهلوع.ٝن ٗٙوش ٟنرِٓ نكٌ ن ٙىنذزبوِ ١ن أْنٙثدٗ نحبحذ٢ثٕنووثٟنُٗثٕنرٓ ثٍ ن
ذ( دَٗنفدئذر . 44ن

( )40املصدر الضابّ  ،ص.159
( )41يىـر:املصدر الضابّ ،ص.91
( )42كصار واملئ هت  ،ص.96
( )43املصدر الضابّ ،ص.157-152
( )44يىـر :املصدر الضابّ ،ص.174
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أً نرو مبٍنذهد نفودٗئنً كووٕن نينٓ هنينذ(ِةً٘وني;نُٕ٪ن ٌٵىنذهق اٍنذ(شثننن
هلحٖنذهشخ  ٚينفٔ٘نذ ّن ئُىنًثّنئُث ينأوٌث ينذ(٘مبثىنٗخٽٚثمنراثوٌ، ٟنهلثحذنكث ْن
هل نٓظنً٘ف٘ئنانذه ٞٙ٦نذها ا،ٞٙنٗ٨ا ٌٚنٓنينٚ ٙيفنه ااذن ٚټِ ن نينو٘ذط ٕنذه نمتٚىن
إىلنًِةً٘ثثثٞنراثثثوٌ ٟنفٚاث ث ٟنووٌث ث نإىلنذبٚٚثثثدٓ نانمبث ث ذعنذ(ِةً٘ث ث ي;نذُٽ٩وث ث نًثثثّن
ً سبٕنذشب مب،ٞنٗ نينوقوٕنذهحٜنٙٱزٙٵّنهٕن–انسبةٞنًّنسبة ينذهضث فن -نًِةً٘ثٞن
نًٚىنائذاوٕنرُ٘ٙسنذه وٵ ي نفٚؤٍنوّناوٚىنإهٚ . ٔٚدنإُٔنًناان٨نٙاوق نووثٟنأئضثٞٚن
ننًٌِٔث ;نٙوثأئُٖن ٌِٔٚث ن
ً و.ٞفٔ٘ن٨نإىلنٓ١٨٧نٗ٨نإىلنٓ.١٨٧نفث٩ن ٙثٚيفنٗ١٨نٓقٚقٚث نٜ٪
ٌٓ نوّنً٩ان٪فل ئٖنذ(ت وٞنانذهحذهٞٚر . 45ن
ٌٵىنرو مبٍ نأمن٘اُ نًٌ ه ٚنهوشخ ٞٚنذهٌِٽٞٚنذه ندباٵدنمنٽث نًثّنذهِث نذهثحّٙن
٨نٚ ٙشْ٘نإ٨نهحٗذهٍٔنًٗوحذهٍٔ;نهلحذنؽبو ٟنانذزبز١نذ٪خثعنًثّنذه ٗذٙثٞنٗ٨اث ٌٚنٓثنين
ؼبٌٟنذه٘طٚسن نينذ(ِةً٘وني .ن
ٗٓلحذنظبثدنأْنذه ٗذٙثٞنووثٟنذهث فٍنًثّنذووٌ آث نووثٟنًِ ٚ٢ثٞنًوق وثٞن ثنينذُ٨وٌث ١ن
ٗذه٩ذُوٌثث ،١نكنِٔٙثثزنذنهثث ذٜٗنإىلنأٜنًِةً٘ثثٞنًٌِٔثث ن ٽ ٙقثثٞنًو ثث ،ٝن ثثىنأْنذه ٙ٦ثثٞن
ذهاث اٞٙنف ٔٚث نذووٌثثدينووثثٟنهِث ٗننذه ث ٠٦نذهاث اٞٙن ثثنينذهشخ ثث ٚي،نفٔثثٛنٗاثثنن ثثنين
رذ(ُ٘٘فُ٘ٚثث ٞر 46نذهق ٌ٢ثثٞنووثثٟنذه ثث٘ينذه٘ذٓثثدنٗ ثثنينرذهو٘ه٘فُ٘ٚثث ٞنر 47نذهق ٌ٢ثثٞنووثثٟنه ثثدان
ذ٪مب٘ذي .ن
ن
ننننن ن

( )45يىـر :املصدر الضابّ ،ص.119 ،60 ،53
موً واخد ،صو مجموكت مً
( )46وهو مصؼلح موصيِي يد٘ كل اليضيج صخادي الصوث « وهو ال ي يِوم كل لحً مٌرد ،صواء جم صداؤ بواصؼت ٍ
املوىذين ،صو كذذازي واخذذد صو مجموكذت مذذً اللذذازًين» حلذدد الخصذذويذ فذذي املوصذذيِف ،كواػذٍ كبذذد الٕذذريم ،مجلذت ًصذذو٘ ،]106-100[ ،الهيئذذت املصذذريت
اللامت للٕخاب ،الِاهرة ،املجلد الخامط ،اللدد العاوي(يىايرً-تالاير-مارش)1985،م ،ص.100
( ) 47وه ذذو مص ذذؼلح موص ذذيِي ملك ذذي اليض ذذيج مخل ذذدد الخص ذذويذ داخ ذذل املؤلٌ ذذاث املوص ذذيِيت وه ذذو « يِ ذذوم كل ذ جِاب ذذل مجموك ذذت م ذذً للح ذذان امل زامى ذذت
َْ
ذان صو صٓثذذال -بديذذث يٕذذون لٖذذل لحذً مفيذذا ٓياهذ يِذذاعي والىومذذي املميذذز لذ  ،و ذالرهم مذذً هذ ا الدشذذابٗ والخلذذارض ً ذذي جٕذ ّذون
وحشذابٕها وحلارطذذها-لحىذ ِ
ًيما بيفيا وخدة ًىيت م الابؼت» املصدر هٌض .
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انمبحث انثانث :تجهيات انرؤية انسردية مه مىقغ انراوي
ئ نذه ذٜٗنانٓحٖنذه ٗذٞٙنه وٞنذهةٔ٘ئنٗذ٨خو ،١نٗٙتومنووٕٚنذ٨خو ١نانأفوثمن
ً٘ذضثثانذه ٗذٙثث،ٞنً وِ ث ن ٔثثحٖنذ(ٌ ئاثثٞنً ٌٚقرهِ ث ٗننذ٪مبثث٘ذي ننذ(ض ث اٝنهاثث ٚاٝنذه ثث٘ين
ذه٘ذٓدنذهحٜنٙا٘ٵ نذهقٌانًٗ ائٝنئأٜنذ٬خ ;ّٙنهلثحذنٙاث ٟنذهث ذٜٗنإىلنذب ٚثزنذسبث٘نذئن
ًانذ٬خٰ نذ(خووفنٗذهو ٍٓنً ٕن ش١ٛنًّنذسب ٚاٞٙنذه نهوٖٚنه٭خٰ نف مبثٞنذهوثُ٘ن ألئذ٢ثٕن
ٗأفل ئٖنٗ ٍنأٙد٘ٙهُ٘ٚوٕن ٽ ذ ٢نطب ٘مبٞناٚأهٛن . ُٔ ٚن ٚدنأْنٓحذنذ ً٪ناٚض ِ ن
ووٟنوووٞنها ٨٦ينًٌع،ٝنٓىنهوٌ٧هفنمب٘ينًّن نينٓحٖنذ٪مب٘ذين نٗٓثىنذهث ذٜٗن ٌثىن
ًٽٞٚنهلحذنذه ٘ين نأَنأْنذه ذٜٗنؼبٚىنٓحذنذ ً٪نووٟنإٓد٠نذهشخ  ٚي نٗٓىنذهث ذٜٗن
ٙلو ٛنسٌٔٞنذها ان٨نفعن .نٙشعنًٚخ ٚ٢ىن خونينإىلنًٌىنٓحٖنذهواث ٨٦ينانٓدٌٙثٕن
وّناٗاو٘ ٙالٛنًؤدً نوّنذخو ٩نذهِق ان شأْنمب٘يناٗاو٘ ٙال;ٛنفٌثٍِٔنًثّن
ُ وٕناوزُ ن أمب٘ذينٓحٖنذجملٌ٘وٞنًّنأ ٽ هثٕنأٗنهوثم،نٗآثمن خث ْٗنإىلنوثدٵنمبث٘هٕن
ه كٚو نخ مبث نًثّنُ٘وثٕنزبٌٚثانٓثحٖنذ٪مبث٘ذينذٙ٪د٘ٙهُ٘ٚث،ٞنانٓثنينوثدٵينف٣ثٞنً هٌثٞن
مبثث٘هٕنٓثثحذنضبِ٘ ث نخوثثفنٓثثحٖنذ٪مبثث٘ذينف ٚث ،ن ٚثثدنأْن ث خونينِٙوثثٕنإىلنأْنُٗٔ ث ين
ذهِة ث نذه وا ث ٞٚنهوٌ٧هثثفنأ ثثدنًثثّنأْنهثثإلننًثثّن  ِٔٚث نف ٚث نهؤِثثمنخو ٔ ث نك ثىٸنً ث ن
اثثث٘ذٓ ،نهلثثن حذنٙوٌوثثثانذهوٽثثثىنانٓثثثحذنذهِثثث٘عنًثثثّنذه ٗذٙث ث ينًثثثّنذهِ ٓٚثثثٞنذٙ٪د٘ٙهُ٘ٚثثثٞن
اوق٩هٞٚنه ًٞنُٗ ٘انً ِٜ٘نك ًىنان اننأفل ئٖنٗأٙد٘ٙهُ٘ٚوٕر . 48ن
فٌثثّنِٓثث نُثث ٠نأْنذه ٗذ٢ثثٛٵنروٌثث انذهثثدّٙنخوٚثثى ن ٌٵثثىنانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنمبثث٘ه نًثثثّن
ذ٪مبثث٘ذينًثثّنخثث٩ين خ ثث ٚينذه ٗذٙثثٞنٗ٨اثث ٌٚنرن خ ثثٞٚناثثوٌ ٟن  ٚثندذنوثثّنمبثث٘ين
ذه ذٜٗنذحمل ٙد،نهلحذنظبثدنذ٪مبث٘ذينانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنهو ث ئعنً وِثٞنذاثوق٩هل نذهوث َنوثّن
اٽ٘ٝنذه ذٜٗنٌِٗٓٚوٕ .ن
ًٗثثّنأ ث ننًث نػبوثث٘نٓثثحذنذً٪ث نانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞنه ثثدانأُثث٘ذعنذشبٽث ننذهثثحٜنٙشثثعنإىلن
عٔثث٘ئنذه ث ذٜٗنأٗنإىلنذخو ٢ثثٕ،نف ه ٗذٙثثٞنووثثٟنذه ث فٍنًثثّنذووٌ آ ث نووثثٟنذه ث ذٜٗنكوثثٛن
ذ( فٞنًّنخ٩ينضٌعنذهت ٢م،نهشثوٕنذه وٚث ينذ(ودذخوث،ٞنًثانفث ئقن ثلو،ٛنٓث٘نأْن
ذهشخ ثث ٚينفٔٚث نهٚاثثىنئذٗٙثثٞنهٓ٫ثثدذَن ثثىنٓ ًوثثٞنهُ٘ٔث ينُةث نًوو ِٙثث،ٞنٗأْنذهث ذٜٗن
ٙو٘هّٟنًٌٔٞنذها انفٔاثم،نٗٓثحٖنذهشخ ث ٚينٓثٛن:ناثوٌ،ٟنووثدذه محّنذهشثٚخناذ٦ان
رٗذهدناوٌ، ٟنٓ ٍنوودنذها،َ٩نو مبٍنذهد ن ِٓ،نُ ُس،نُ٘ٙسنوو ه .ٞن

( )48يىـر ُ :ظايا الًٌ بداعي كىد دوصخويٌضٖي ،ص.9
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ٗهوخحنذه ٞٙ٦نانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنًً٩ثٞنأ ثل يناث اٞٙنزبث١٩نً٘وثانذهث ذٜٗنووثٟنذهِٔث٘ن
ذ٬ه :ٛن
ذهشلىنذٗ٪ي:نعٔ٘ئنذه ذٜٗنٗذخو ١نذهشخ  :ٞٚن
ٙةٔ نذه ذٜٗنُو ٚن–ٗ٨ا ٌٚنذه ذٜٗنكوٛٵنذ( ف- ٞنٓنينٙقَ٘ن ٌوٚثٞنذهاث انٗئ ثنن
ذٓ٪دذَن ضٔ ن و نٗٓنينٙقَ٘ن ٘مبثفنذً٪لِثٞنٗذ ٪ث١ ٚنًو ث ٓٗ.ٝنينٙوث٘هّٟنافثٞن
ذً٘٪ئنانٗمبفنذهشخ ث ٚينٗذهو ثوعنوثّنًشث و ٓ نٗأٓ اٚاثٔ نٗأفل ئٓث نٗهق٘ ٔث ن
أٙد٘ٙهُ٘ ٚن شلىنًو  .ن
٘ٙعفنذه ذٜٗنا نٓحٖنذه ٗذٞٙنذه٘مبفنذ(وق ىنهوشخ ث ٚينذ(و ث ئوٞنً وِث نذعبٚث نٖن
(ِةً٘ثٞنأٓثىنذ(٘مبثى.نفٔث٘ن ٙثفنراثوٌ ٟنٗرووثدذه محّ نٗرٓ ثٍنوودذهاث َ٩نٗمبث ن
إػب ، ٚنانٓنين ٙفنرِٓ نُ ُسناذ٦ا نٗرُ٘ٙسنوو ه ٞنٗمب ناوو . ٚن
فٔثث٘ن ٙثثفنراثثوٌ ٟنًثثّنئٙ٦وثثٕن ٘مب ث ٔ نفو ث ٝنفٚوثثٞنًؤٚثثٞنأًٚثثىنإىلنذه ثن وٞنووثثٟن
ذه فٍنًّنذًو، ٔ٢٩نٓ نً،ٞنًًِٞ٧ن قضثٚؤ ،نًٗووزًثٞن قضث  ٙنذً٪ثٞنإىلنٓثدنذهوضثٔٞٚن
حب ٚهٔ ث ر. 49نٗ ٙثثفنووثثدذه محّنووثثٟنذهِٔثث٘نذ٬هثثٛن«ذُ ث ْنذهوثث ننذهثثدذخوٛنوثثّنو ًثثٞن
ووثثدذه محّنذهشثثٚخناذ٦ا،نذهٽ٘ٙوثث،ٞنذهِٔٚوثث،ٞنذ(وثثدً ٝن ث ٗنن ٚثثم،نٗئفثثٍنذكوا ث ُن
ذهشٚمنهش ٖ،نفإْنًًٖ٩نُٗٔثٕن ،ن٨نهثزذينمتوثمنذهلثٌعنًثّنذسبٙ٘ٚثٞنٗذه ث ذً،ٞنه وثٕن
ذكواؤ نًثّنخدًوثٕنذهٽ٘ٙوثٞنانذزبثٚيف،نٗٓث ٓ٘ن–ذ- ْ٬نضبث ينووثٟنذهوق ود .شث هٕن
ذ١نًش ٞن سبٌ ،ٝنٗهق طٚانُٕٗٔنمتِٖنذ٪ه ٞنًِحنذهؤةٞنذٗ٪ىل،نو ٓ ِٚنضثٚقو ْن
اكٚو ْ،نٗفٍنًزًَ٘،نٗاوّنٓو، ٚنأً نذهش ئن،نف٩ن ٙثدٗنأْنٙلثْ٘ننخٽث نًثّنذهشث ن
ذ ٪ثث ٚنذهِثث وٍ،نذهثثحٜن٨نٙل ث انٙثث ٠ن»ر، 50نٗٙقدًثثٕنانوٌثثَ٘نذه ٗذٙثثٞن ٘مبثث ٕنًًِ٧ثث ن
قضثثٚوٕنذه اهثثٞنذه ث نٙضثثٔٛنًثثّنأُوثثٔ نحب ٚهثثٕنفٌٚثث٘ينٗذو ثنر ٙٗ. 51ثثِانًٌثثىناهثثمنان
ٗمبفنٓ ٍنوودذهاَ٩نذهحٜنٙدفانٓ ٚهٕنمثِ نهقضٚوٕر . 52ن
أًث نرِٓ ث نُث ُس نفق ًوثثٕنعبٚوثثٞنُٗٗٔثثٕنً ٢ثثىنهو ث نٝر، 53ن ٚثثدنأْنذه ث ذٜٗن ِٙث ٕن
ٓق ،نٓنين ٙدٵٖنٗذٓدذنًّنًٌق ٛنذ(٘مبىنذزبٚد،ّٙنػبٚدنذه ُاٞٚنٗذٮُلوٚزٙث،ٞنٔٙثوٍن
هق ذٝ١نٗذهنفٞر . 54ن
( )49يىـر :كصار واملئ هت ،ص.151 ،29 ،10
( )50املصدر الضابّ ،ص.13
( )51يىـر :املصدر الضابّ ،ص.150
( )52يىـر :املصدر الضابّ ،ص.172 ،32
( )53يىـر :املصدر الضابّ ،ص.41
( )54يىـر :املصدر الضابّ ،ص.35
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أًث نرٙثُ٘سنوو هثث ٞنفٌشث٘ٵٖنخوقٚث نٗآِٚث ن«فوقثدنذ ثؤ نانذسبثثٛن شث١ٛنًثّنذهوخوثثفن
ذهحٓ ٗ...ك ْن ٙث ُٛنًثّنذُلٌث شنانهلِ٘ٙثٕنذزباثدٜن اثومنًثّنٓزنذهثٕنذهشثدٙد،ن
أً ث نئأاثثٕنذه ثثتعنذ(اثثود ٙنك ث هل ،ٝنفوثثٍنٙا ث ٕنأٗنٙتٽثثٛنووٚثثٕنوثثدئنك ث نًثثّن
ذهش ،ن ِٕٔن  ٣ٚنًّنذهو٘ذنْنٗذً٨و١٩ن»ر . 55ن
ذهشلىنذهٌ ُ:ٛنذخو ١نذه ذٜٗنٗعٔ٘ئنذهشخ  :ٞٚن
ؽبو ٛنذه ذٜٗنانٓحٖنذه ٗذٞٙنوّنًا ُنذٓ٪دذَن ٘اث طٞنط ذ٢ث نأاثو٘ ٞٚنأ ثو ي،ن
فٚدعنذهشخ ٞٚنه وٵ نوّنئٙ٦ؤ نًو ،ٝنٗأ ث ننأاثو٘ننهولث٤نووٚثٕنذهشخ ثٞٚنٮًوث ين
نذ(وٌٌٵىن شلىنأا اٛٵنانذسب٘ذئنذ(و ،نذهحٜنهثوخوصن ثٕن
ُٗ٘آ نرذ٪او٘ننذ(و
ذهشخ ٞٚنًثّناثٽ٘ٝنذهث ذٜٗنذهو ةٚث;ٞنهو وٵث نوثّنئٙ٦ؤث نًو ث ٝن وتؤث نذشب مبث.ٞنٙوخثحن
ذسب٘ذئنذ(و نانٓحٖنذه ٗذٞٙنًا ئ :ّٙن
ذ(ا ئنذٗ٪ي:نذسب٘ذئنذهحٜن ٌٵىنرب ه نانذه  :٠٦ن
ن ٗخعنً ن ٌٵىنٓحذنذ(ا ئنذسب٘ذئٱنذهحٜنٙدٗئن نينرٓ ٍنوودذها َ٩نذ( وٵث نوثّنئٙ٦ثٞن
ذ(ِةً٘ثثٞنذٗ٪ىل،نٗ ثثنينرِٓ ث نُ ث ُس نذهثثحٜن ٙوٵ ث نوثثّنئٙ٦ثثٞنذ(ِةً٘ثثٞنذهٌ ُٚثث٘ٓٗ.ٞنٓثث٘ذئن
ط٘ٙىنُاو ٚن ودٵنانفضث ١ناثوانمبث ٔ ي،نٗانٓثحذنذسبث٘ذئنهوِوّثنٟنُٗٔثٞنُةث نرٓ ثٍن
وودذهاثث َ٩نذ(وِٚثثٞنووثثٟنذهؤثثدٜنٗذه ث ذًٞنٗوثثدَنووثث٘ينأُ ث نذسبوثث٘ينٗذسبدٵٙثثٞنان
ذهٽ ُُٔٗٗ.ثثٞنُة ث نرِٓ ث نُ ث ُس نذ(وِٚثثٞنووثثٟنذ( ذٗفثثٞنٗوثثدَنذه٘ضثثُ٘نٗإ ثثدذ١نذهوُ٘ٚثثٞن
ذهة ٓ ،ٝنٗهاٌٞٚنذ١ ٚ ٪ن تعنًاٌ ٚهٔ ر . 56ن
ذ(ا ئنذهٌ ُٛن:نذسب٘ذئنذهحٜن ٌٵىنه٘ذفق نانذه ٠٦نُٗٗٔ ينذهِة :ن ن
ٗانٓحذنذهِ٘عنًّنذسب٘ذئن ضٛنذ(ؤث ٗئْٗنانخثننًاثوقٍٚناْٗنإٓثدذَن ث ٗننان
ُٗٔ ينذهِة نذه ٌٚقث،ٞنإ٨نًث نٙلثْ٘نًثّن ث نذهشخ ث ٚينٓثنينهةٔث نخ ٘مبثٞٚنان
ن
ئٙ٦ؤ ،نكٌ نٓ٘نذسب ينانأفومنضب ٗئذينراوٌ ٟنًثانرأ ٔٚث نأٗنًثانخٽٚؤث نرو مبثٍ ن
ر. 57نأٗنًٌثثىنذسبثث٘ذئنذهثثحٜنٙثثدٗئن ثثنينرِٓث نُث ُس نٗرٙثثُ٘سنوو هثث ٞنانذ( وقثىنرٗ. 58ػبثثدن
ذهق ئ٥نٓحذنذهِ٘عنًّنذسب٘ذئنًوًٌ٘ نانفعنً٘ضانًّنذه ٗذ .ٞٙن
ن
ن
( )55املصدر الضابّ  ،ص.108 ،107
( )56يىـر :املصدر الضابّ  ،ص.41-34
( )57يىـر :كصار واملئ هت  ،ص.76 ،29 ،23
( )58يىـر:املصدر الضابّ ،ص.105
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ذهشلىنذهٌ هٍ:نمت ٓٛنذه ذٜٗنًانذهشخ  :ٞٚن
ئ نذه ذٜٗنًان خ ٞٚنراوٌ ٟن -نذهشخ ٞٚنذه ٚ٢اٞنانذسبثدَنذه ٗذ٢ثٛنهلثحٖن
ذه ٗذ- ٞٙنذهوٌ ٓٛنًّنخ٩ينذ٪ا هٚمنذهو وعٞٙنذ(وِ٘و.ٞنفوشلّىنذه ٞٙ٦نذها اٞٙنإط ئذن
خ ئُ ٚنٙوخحٓ نذه ذٜٗنائٞ ٙنهٚواثوىٰنهثدئػب ٚنإىلنأوٌ ؤث ،نٗٓثٛنهقِٚثٞنهلث انًٽث اٝن
ٙو٘اٵىن ٔ نذه ذٜٗنذه٘هْٰ٘نإىلنأوٌ قنذهشخ  ٚينذشبٌا .ٞن
ف ٛنًاثؤىنذه ٗذٙثٞنٙوثدأنذهث ذٜٗناث اٰٖن أاثو٘ننٓٚث اٜٵن ٘اث طٞنرذه ٙ٦ثٞنذشب ئُٚثٞن
ذ(٘ض٘و ٞٚر، 59نفثعنأُثٕنٙوثدأنانذهواثوىنإىلنأٓ اٚاثٔ نًٗشث و ٓ نهثدئػب ٚنٗاهثمنًثّن
خثث٩ينرذه ٙ٦ثثٞنذ(٘ضثث٘وٞٚنذهحذهٚثث ٞر، 60نًثثٍنٙوثثدأن هوٌث ٓٛنً ٔث ن ٘اث طٞنرذ٪اثثو٘ننفثثعن
ذ(و نذسب نر « 61ذاثوٚقةىنًوثأخ ٝن ث نذهشث،١ٛنكنهاثوٽانأْنهِث َن اثٔ٘ه،ٞنكث ْن
وؤٚث نأْنه ث ئعنذ٪ئقنه ثثدٝناث و ي،نٗك ُثثىندبثثدنُ اثٔ نضب مبث ٝنسث نٓث٘نأه ثثّنًثثّن
ذ٪ئق..إٓاث ن ث هوٌزقن ثنينضبوؤث نشبٽٚؤث ،نٗذهثحٓ ننً ثثٕن ٚثدذنإىلنأٓضث ْنذً٪ثثّن
ٗذهاثثثل،ِٞٚنٗ ثثثنينإ ثث ؤ نووثثثٟنذ(دِٙثثث،ٞنذهثث نٙٽوثث نوؤٚثث نذسب ثث ئ.ذ(د ِٞٙن لثثثىن
هأكٚثثد،نفوثث٘نأْنو مبثثٌ نٙوِ ث ٗنن–ووثث- ٩ٚإٓا اثثٕنذهثثحذه،ٛن ِٙثثوٖنووثث٩ٚنووثثٟنً ُ ث ٝن
ذٓ٪ىنٗذهِ ،نه فىٲنكٚفنهلْ٘ناث ٚدٝنٓق ِٓ.ث ننٓٚثٍنهو٘ٓثدنذحملوثٞنٗذهقضث،ٞٚن
ٗٓٚثٍن ٙثثعنذهتث ذَناف وث نوثثّنٓ ًث ينذ ،ن ٖنهث٘نأْنو مبثثٌ نكث ْنٗذٓثدذنًثثّنٓثث١٨٧ن
ث هٍٔنًاثثوِٚونينهِثثدذ١نذهؤةثثٞن
ذهثثحّٙنٙق ثثْ٘نووثثٟنذهوخثثَ٘،ننؼبٌوثثْ٘نخِ ث ُ ٍٓنٗئ
ذهو ئؽب،ٞٚنهؤدٜنذهق اًنينًّن تدذان...نُٗٗدينُ أ نربٽ٘نإىلنذهِ فح،ٝنك ْنذهِٔ ئن
ًشث و نفثث،٩ٚنك ُثثىنذ٪ئضنذ(لشثث٘فٞنمتوثثدنٗهِواثثننٗذوثثدٝن ٚثثاناثثخ...ٛك ُىن
ذ٪ئضنه ه ان شلىنً ُ،٤نهلّنًث نهووثٍنأْنهؤث٘ينإىلنهثىن ثدٙدنذ٨نعبثدذئ،نٙٽثىن
( )59هي الرؤيذت ال ذي حلخمذد خِذائّ مدذددة فذي وصذٍ صذلوْ المخصذيت ،دون الاكخمذاد كلذ المذخص الواصذٍ ،وً يذا يٕذون ال الٓيذز كلذ موطذوكيت
ّ
الوصذذٍ وخياديذذت ال ذراوي وعلذذد كذذً املشذذارٓت إي حضذذخذدم ً يذذا صلٌذذاؾ معذذل (ًلذذلُ ،ذذا٘ ،صكلذذً) بذذدال مذذً (ًٕذذر ،بذذلرٔ ،ذذان .جذذال) .يىـذذر :بذذلريت
الخ ليٍ ،ص.95
ّ
( )60هذذي الرؤيذذت ال ذذي جديذذل كلذ مراُذذب مذذا مذذً خذذال٘ صلٌذذاؾ معذذل (يبذذدو صهذ ًٕذذر) صو (مذذً الوالذذح صه ذ كذذري) صو (يبذذدو كلي ذ ال جذذل) يىـذذر :املصذذدر
هٌض .
( )61هىاْ صصلو ان جِليديان في هِل ٓالم آلاخريً هما :
ص -لصلوب املبابر  :وهو صصلوب يلج إلي الراوي في هِل ٓذالم المخصذيت مىصوصذا كليذ  ،دون جذدخل مىذ فذي صذياهخ  ،وتلذري هذ ا لصذلوب بٕذالم
المخصيت ،وصٓثال ما يٕون في الحوار.
ب -لصلوب هيال املبابر  :وهو لصلوب ال ي يلج إلي الراوي خين يمسل ٓالم المخصيت في ٓالم  ،وهو ما ملري بٕالم الراوي.
ذ ُ
ذ
والِص الخِليدي يِوم باملساوجت بين ه يً لصلو ين ،بيد صن هىاْ صصلو ا وصؼا صػلّ كلي اصم ( لصلوب هيال املبابر الحر) ،ملؼي املؤلٍ
ذ
خريت صٓتال في وسا ٓالم المخصيت داخل ٓالم الراوي ،ويرا شلع الىِاد هـيالا للموهولول الداخلي – مذم الٌذارَ ن املوهولذول ُذد جـهذر فذي مِدمخذ
صو ف ذذي خخام ذ صلٌ ذذاؾ مع ذذل ُ ذذا٘ ف ذذي هٌض ذ صو هٕ ذ ا خ ذذدر هٌض ذ صو ف ذذي ملىاهم ذذا – ه ذ ملت ذذال مباب ذذرة و ذذال وص ذذاػت ك ذذً مش ذذاكر المخص ذذيت وكواػٌه ذذا
وج مالتيذذا ،ويخميذذز ه ذ ا لصذذلوب كذذً لصذذلو ين الضذذابِين بذلذذو مذذً ًلذذل الِذذو٘ صو مذذا فذذي ملىذذا  ،وجـهذذر ًي ذ شلذذع الصذذيى وشذذائيت معذذل الخبجذذب
والاصخٌهام ،وجـهر ًي شلذع الصذيى ال ذي حشذيم فذي لوذت الٕذالم معذل الخٕذرار والحذ يٓ ،مذا يدخذوي هذ ا لصذلوب كلذ املٌذرداث الخاصذت بالمخصذيت
وعلع آلاراء واملواٍُ ال ي هي اُرب إل ػبيلت المخصيت مفيا إل ػبيلت الراوي .يىـر :بىاء الروايت ،ص.220 ،219
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ووٟنأ٘ننذ(دِٞٙنذهش وٞٚنإىلنو ٙمنًّنذهِٔ ،نٗك ْنٙدوٟرهىنذهثحٓم ٓ.ىنٓثدَنأْن
ذكوشثثفنً ثثدْنذهثثحٓمن ً٘ٙث نانه وثثٕنذشب ثثوٞن نأَنأْنهلا ث نأ ث ٞنذهشثثٌسنذهت ئ ثثٞن
ووٟنمبخ٘ئٖنذهِ ه،ٞ٣نػب ؤ نهودٗنًّن ٚدنكٌ نه٘نك ُىنكو٩ينًثّنذهثحٓم ن٨نأٓثدن
ٙثدئ ً...ٜاذنآثثٟنذ(٘مبثى نٗ(ثن اذنكنهاثثوِمنك اهٔث نهِثثدذ١نذه ٚثانذ ٪ثثد ٜن»ر، 62نًثثّن
خ٩ينذ(قٽانذها نهةٔ نذهشخ ٞٚن لىنوِ ٘ذُٔ ،نِٗٓ نهوِوٟنذ ُ٪نانمب٘ئٝنضثٌعن
ذهت ٢م،نٗ ٙىنذهوٌث ٓٛن ثنينذهث ذٜٗنٗذهشخ ثٞٚنائٗهثٕن ٘اث طٞنرذ٪اثو٘ننفثعنذ(و ث ن
ذسب ،نفو ث دنذهشخ ثٞٚنإىلناثٽٖنذٓ٪ثدذَنانف وثٞنًو ٌثدٝنًث نّنذهث ذٜٗنهو وٵث نذُ٪ث ن
وّنُ أ نمبٚتٞنٗئ.ٞٙ٦نٓلحذنعىنذه ذٜٗنٙو ًىنًانٓحٖنذهشخ ٞٚنانوٌَ٘نذه ٗذ .ٞٙن
ٗٓلثثحذنظبثثدنأْنذهوِثث٘عنانإ ٙث ذانذ٪ا ث هٚمنذهو وعٙثثٞنك ث ْناثثو٩ٚنهو ث ذٜٗنانمبثثِان
هِ ٗننذ٪مب٘ذي.نفقدنذووٌثدنوٌث انذهثدّٙنخوٚثىنٓثحذنذ٪اث هٚمنهٔٚثدٵنُاثو ٚنًثّنٓضث٘ئن
ذه ث ذٜٗنذهٽ ث ف،ٛنٗهٚضثثانًا ث فٞن ِٚثثٕنٗ ثثنينذها ث ا.نٗإىلنُ ُثثمنٓثثحٖنذهوت ث ينذ(و ثثداٝن
لّنئمبدنه دانهتٜ٘نووٟنًاو٘٠ن خ ،نٓ٘نًاو٘٠نه ثدانأمبث٘ذينذهشخ ث ٚي،نسث ن
ه لإنكىن خ ثٞٚنٓاثمنً٘و ٔث نٗٗؤٚث ;نهلثحذنٙلٌث نًثّنذاثوخدَنذ٪اثو٘ننفثعن
ذ(و نذسبث ،نٓٚثٍن ثزْن ثنينضثٌعنذهت ٢ثمنٗضثٌعنذ(ثولوٍ;نه ٚثإلنًثّنخ٩هلٌث نوثّن
إائذننذهشخ ثثثٞٚنذه ووثثثٞنهو ثث كنذشبثث ئُ،ٛن شثثثلىنفثثثعنًو ثث ،نكٌثث نذبثثثدَنان
ذه٘و،ٛنٗٓ٘ن ٔحٖنذهٽ ٙقٞنٙوِِمنذهوق ٞٙ ٙنٗذ(و ٝنانو ضنٓحٖنذٮائذن،نف اوٽ عن
أْن ٘ ٙن ٪ه عنذٮائذنپناْٗنأْنٙشٛناهمن أْنذهشخ ثٞٚنُ اثٔ نوثدنمبث فؤ ،نكٌث ن
ناْٗنذهوِ٘١نإىلنذسب٘ذئنأٗنأه عنذهق٘ي،نف٩نٙاثوٽٚانذهقث ئ٥ن
ذاوخدَنرذ٪او٘ننذ(و
أْن ٚزن نينأاو٘ننذه ذٜٗنٗأاو٘ننذهشخ ٞٚنإ٨نًّنخث٩ينمبثٚتٞنذهضثٌعنٓثنينٙؤث٘ين
ًّنذهت ٢منإىلنذ(ولوٍ،ن ٔحذنذاوٽ عنوٌ انذهدّٙنخوٚىنانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنأْنؽبوث نهِ ٗ ث ن
ه٫مب٘ذينانإط ئنئٞٙ٦نذه ذٜٗنكوٛنذ( ف.ٞن ن

( )62كصار واملئ هت ،ص.22-19
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انمبحث انرابغ :تجهيات انرؤية انسردية في وصف انمكان
ٙوضٌّنكىنا ان–نٗه٘ن ِامنًو ٗه- ٞنًّنُٔٞٷنو ٗض ن٪ف ينٗأٓثدذَنهشثلّىن
ذها انس ِ ٖنذشب ،نٗٙوضٌّنًّنُٔٞٷنأخ ٠نو ٗضث ن ٪ث١ ٚنٗهشخ ث ٚينِٙثوّنؤِث ن
ً ث نٙاثثٌٟنذهٚثثَ٘ن ه٘مبثثف.نٗإاذنك ث ْنذسبلثثٛن ٙث هونن أف ث ينأٗن أٓثثدذَنِٙة ث نإه ٔٚث ن
٘مب ٔ نٗوث ٢اناذينُث هّنا٨هث،ٛنفإُثٕنٙشثدانووثٟنذ(ةٔث نذهثزً نٗذهثدئذًٛنهواث ا.نأًث ن
ذه٘مبفنفإُٕنانذ٨دب ٖنذ(ق ىنهوا ا;نُٕ٪نن ٙكزنووٟنأ ١ ٚنٗك  ِ٢ينًِة٘ئنإه ٔٚنان
اذٝ ٢نهزذًِٔ ;نأٜن ٘مب ٔ نٗو ٢اناذينُث هّنا٨هثٛنكٌث نهث٘نأُٔث نمبث٘ئنًو ثدانٝر; 63نٗ ٔثحذن
٠ ٙنذهو ٍٓنأْنهو٘مبفنٗعٞ ٚنا٨هٞٚنهلشثفنذ(٘وثانذهثحٜنهِٽوث نًِثٕنذه ٙ٦ثٞنذهاث اٞٙن
ذها ٢دٝنانٓحٖنذه ٗذٞٙنأٗنهوثم،نٗٓثحذن ذً٪ث نٙؤقث نًثّنخث٩ينئمبثدنذه ٩وث ينذهق ٌ٢ثٞن
ووٟنذهوتٞن نينذهحذينذه٘ذمب ٞنٗذهش١ٛنذ(٘مب٘ ،نحبٍٚنهوِوّٟنذه ٞٙ٦نذها ا .ٞٙن
ٙوِثثثأنوٌث ث انذهثثثدّٙنخوٚثثثىنانئٗذٙثثثٞنرذٮو ثث ئنٗذ(٣حُثثث ٞنإىلنإ ث ث ذننذه ٙ٦ثثثٞنذهاث ث اٞٙن
اثثوخدذَنذه٘مبثثفنذهثثدذير 64ذهثثحٜن ٙوٌثثدنووثثٟنذه٘مبثثفنفثثعنذ(و ث نانٗمبثثفنذ(لث ْ;ن
ٗٓ٘نُ٘عنًّنذه٘مبفنٙوِأنإهٕٚنذه ذٜٗنٓنينٙوخحن خ ثٞٚنًثّن خ ث ٚينذه ٗذٙثٞنًٽٚثٞن
ه٘مبفنذ(ل ْ .ن
ٙووِثثثٟنذهث ث ذٜٗنانُث ثىٵنأٗمبث ث فٞنذهدذهثثثٞنهوٌلث ث ْنئٙ٦ثثثٞن خ ثثث ٚينذ(ِةً٘ثثثٞنذٗ٪ىلن
رًِةً٘ٞنذ(٘مبى ;نراثوٌ ٟنٗنرٓ ثٍنوودذهاث َ٩نٗرووثدذه محّنذهشثٚخناذ٦ا ;ن ث ه٘هْ٘ن
إىلنٗمبفنذ(ل ْن أا هٚمنه وعٞٙنخ مبٞنًٌىنرذ٪او٘ننفعنذ(و ث نذسبث نٗرذ(ُ٘٘هثْ٘ن
ذ( ٜٗٵ  .ن
 ٙفنذه ذٜٗنُز١ذنًثّنًدِٙثٞنذ(٘مبثىنذهقد ثٞنًثّنخث٩ينئٙ٦ثٞنرٓ ثٍنوودذهاث َ٩ن
ًاوٌو ن ٔحذنذه٘مبفنأٙٸٌ نذاوٌو ع;نهعهوننذه٘مبفنٓ ِٓ ن ووٞنذٮٓثدذ١نذهث نٙشثانًثّن
ًوُ٘ٔ ،نذه٘هٰٕنٗذه ش ٰنهوٌدِٞٙنأًلِٞنٗأُ اثٛٸ،ن« ٌِٚث نٗذمبثىنٓ ثٍنط ٙقثٕنإىلناذئٖنان
ضبوٞنذزب ًانذهلوع،نصبو نذنوداذنًّنأنوٞنذ(٘مبىنذهقد ،ٞنٍٓٚن٨ن ٙىنذهدٗئنوّن
ضثٔن -أُٓ ٚث -اثث٘٠ن ث ذٙنينضثثٚقٞنأ ثثوٕنسٌث ذين٨نهواثان٪كٌث نًثثّن ثثخصنأٗن
( )63يىـر  :خدود الضرد ،ص.77
( )64ه ذ ا املصذذؼلح لجيى ذذذ وتلك ذذي ب ذ يلذذٗ الوصذذٍ ال ذ ي يدمذذل وؿيٌذذت ياث ػبيلذذت جٌض ذذياليت ورمسيذذت فذذي الوُذذذ هٌض ذ  ،وهذذو كل ذ الىِذذيع م ذذً
الوصٍ ال زييكي ال ي باق في الٕخابذاث الخِليديذت ،وفذي هذ ا إبذارة إلذ صن ػبيلذت الوصذٍ فذي الروايذت ُذد ججذاوزث الوؿيٌذت السخرًيذت بمراخذل ،ن
الروائذذي خذذين ي ذ ٓر الحيذذاة الخارجيذذت مذذً مذذدن ومىذذاز٘ وصزذذار وصدواث ومالشذذط ،ال ي ذ ٓرها اكخباػذذا ،ن ه ذ ا الوصذذٍ فذذي اكخِذذاد يٕشذذٍ كذذً خيذذاة
المخصذذيت الىٌض ذذيت ٓم ذذا مش ذذيال إل ذ مساجهذذا وػبله ذذا ،له ذ ا صص ذذبذ للوص ذذٍ داللذذت خاص ذذت ٓم ذذا آدض ذذب ُيم ذذت جماليذذت ،ويؤٓ ذذد ًل ذذو يال –ص ذذاوم الرواي ذذت
الحديعت -صن الوصذٍ ال يذ حي دون مض ّذون .يىـذر  :خذدود الضذرد ،جيذالار جيى ذذ ،جرجمذت بىل اذ بذو خمالذت ،ص ،77طذمً ٓخذاب (ػرائذّ جدليذل الضذرد
لدعي) [ ،]84-71ويىـر  :بىاء الروايت ،دراصت في زالزيت هجيب مدٌوؾ ،ص.111
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ذًِني،نٍٗٓٚنمتٚىنذزبثدئذْنذ(تو ثٞن  -ث ( ً نذ٪نئقنذزبٌٚثىن -ووثٟن ضثٔ ،نٗكأُٔثن ن
هؤدَنإىلن ضثٔ ،نًضثٚقٞنذشبِث قنأكٌث نووثٟنذ( ئِٚٓٗ.ٝثحذننكث ْناثل ْنذهزوث قن
ٙوِْٗ٧نإىلنإاِ انُدئذٍُٔنذ(ودذوٞٚن أوٌدٝنفوٚةٞنًّنذشبشم;نخشٞٚنأْنٜ٘ٔٙن ضثٔ ن
.فٚوثثٞنٓثثٛنضبثث٩ينذ(٘مبثثىنذهقد ثث،ٞن أفٔ٢ ٚث نذهةوٚوثث،ٞن ِا ث  ٌٔ٢نذه طوثث،ٞن
ووثثٟن
ٽ ؤث ث نذ(وو٘ٙثثثٞنفثثثعنذ( مبثثث٘ف،ٞن ولن٘ ِٙهٔث ث نذ( ٌ ئٙثثثٞنذ(وقِثثث،ٞن قِ ط ٓث ث نذ( قثثث٘ا،ٝن
ٗ دٗئٓ ;نذه نه دن ٙثٞنانوثدئٝنذهوِث ١نذ(٘مبثو،ٛنووثٟنذووٌث انذ( ًث نذ٪نئقنٗذهو ثمن ثٕ،ن
ٗذهو ثثثثِّنووثثثثٟنٗذُٔ هثثثثٕ،نٓٚثثثثٍنذهزخثث ث ئ نذ(وقِثثثث،ٞنٗذهِ٘ذفثثثثحنذه ثثثثٌ ،١نٗذ٪وٌثثثثدٝن
ذ٪اٽ٘ذُ،ٞٚنٗذهوشثل٩ٚينذزبٌ هٚث،ٞنذهث نهاثؤٜ٘نذه ٚثْ٘،نٗهاثوِٚمنن ٪ث٘ذؤ ،نإْن
ذهحّٙنٙثزٗئْٗنٓثحٖنذ٪نوث،ٞنٗٙثدخوْ٘ناٗئٓث ،نٙوثحك ْٗن ٗ-ذسبثِنين ٙو ث ٍٓن ً-ثدْن
ذٮاثثَ٩نذهقد ثث،ٞنذه ث ن٨نهثثزذينهشثثخصن ثثو نهل٘ ِٙهٔ ث نًؤدٙثثٞنذهثثزًّ،نٗذهو ث ئٙخ;ن
و طوثث،ٞنف ُ طثث،ٞناًش ث ،نذهق ث ٓ ٝنذهقد ثث،ٞنٗ تثثدذان»ر. 65نف ث (قٽانذه٘مب ث ٛنذها ث ن
ٙلشفنذه ٞٙ٦نذه نٙووِ ٓ نذ هل هثم،نفٔث٘نٙضثٌّنٗمبثفنذهشخ ثٞٚنًشث و ٰنذهل هثمن
ذ(٘مبوٛنذ(دهٕنحبمنً ش٘ووٕنرذ(٘مبى نٗفق ن( نٗئانانوووثٞنذٮٓثدذ.١نف ه٘مبثفنذهاث ن
كنٙلّنصب انٗمبفنهز ٚٙنأٗنٗمبفنصب انٗهلِٕنٗمبفناذينٙلشثفنوثّنًلِثْ٘ن
ٔ ن
أٓىنذ(٘مبىنف ،١نذهحّٙنُْ٘ ٙنًثّنفٽ اثٞنذهثزوٍٚنُٗإلٗهثٕنذهثحٜنٙاث ٟنإىلناث ن
ٓ٘ٙؤٍ،نف ٕٚن وزْنذهو ٘ ٙنذهوشخٛ ٚنهو نًلُ٘ ينذ( ٌ ئنذ(٘مبثوٛن ث سبِنينإىلن
ذهزًّنذزبٌٚىنٗذهشٌ٘ننٗذهؤدٜنذهحّٙنٙوِوْ ٚنضٌِ نانًألاْنذ(دْنذٮا .ًٞٚ٩ن
ًٌٗىنٓحذنذه٘مبفنذهثدذينٙولث ئنًثّنخث٩ينُٗٔثٞنُةث نٓ ثٍنٌِٓٚث ن ٙثفنٓدٙقثٞن
ًِزينذه قٚدنذهش٘ذ ;نئذ ٽ ن نينذه ٚانًٗدِٞٙنذ(٘مبىنٗ نينأُ٘ذ١نذ(دِٞٙنذسبزِٞٙنذ(قووثٞن
ووٟنذجملٔ٘ي;ن ٘ا طٞنإض ١نذ(شث و نذٮُاث ُٞٚنوؤٚث ن«فٌث نئأ٠نًثّنذسبدٙقثٞننٓث ذنٗ٨ن
مث ذ،نٗهلِٕ،ن ٍنئٗذٖ٢ن حٞٙن ٙنئ ٚانذ(٘مبىنكٚفن ٙكزٓ ،نٗٙٽُ٘ن وعٓ نان
ذُ٘٪ذ،١نٗكٚفنؽب فن ٔ نٓزْنذحملزُٗني»ر 66ن
ننٗوثدنٌ ٙثدنذهث ذٜٗننإىلنٗمبثثفنًلث ْنٗذٓثدنوثدٝنًث ذينًثّنئ٠٦نطبوو ث،ٞنف ِٚوثثٕن
ًو٘ذنٙث نًثثانذٓ٪ثثدذَنًٌثثىنٗمبث ٕنهوٌِةث نذ(ِواثثننأً ث َنُ فثثحٝن ٚثثىنرووثثدذه محّ .ف ٛن
ًاثؤىنذه ٗذٙثثٞن ٙث ٕنًثثّنخث٩ينوثث ٚٵنرو مبثٍ نخٽٚثثمنراثوٌ ٟن«ُٔث نو مبثٍنً ُٚثث،ٞن
ك ْنذهقو نٓثحٖنذ(ث ٝنٔٙثٌّٚنووثٟنًً٩ثٖنُٗٔثٕ،ناوزُث نحبثزْنفثعنووٚثى ن،نأنذُناثو ئن
ذهِ فحٝنذ(ٽوٞنووثٟنذهشث ئعنٗٗوثفنِٓث ن.نكث ْننذهوٚثىنِٙو ثمن وُ٘ثٕنذ ٪ث ،نُٗدئذُثٕن
( )65كصار واملئ هت ،ص.43 ،42
( )66املصدر الضابّ ،ص.51
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ذ(وِٞٚن زبوسننٗذسبِ ،نووٟن ئعنذهتزُ٨ثٛنذه ٚ٢اث،ٛنذهثحٜنؽبثنقنذهووثدنًثّنأو ثٟن
ذزبِثثث٘ننإىلنأو ثثثٟنذهشثثثٌ ي،نووثثثٟن ثثثدنً٣ث ث ينًثثثّنذً٪وث ث ئن دبث ث ٖنذزبِثثث٘ن،نٙقثثثَ٘ن
ذ( اثثل ،نٓٚثثٍنٙاثثوق نذهوثث٘ذ١نذ(شثث ٝنذشبثث ًس،نذهثثحٜنٙوزوٌثثٕنذه ٌٚثثدنووثثدذه٘ٓ نن
ذهش٘ذ ،ن قنذهش ئعنك هأٍنمب٘ننأو ٟنُقٽثٞناننذ(دِٙثٞنٓٚثٍنهقثَ٘نذ(اوشث ،ٟن
ذبثثٚنن ٔ ث نصبٌ٘و ث ينًو وثثٞنًثثّنذهثثدٗئن»رٙ. 67ثثإلننذه٘مبثثفنذها ث نذهقو ث ٰنذهثثحٜنُٚ ٙثثٕن
رو مبٍ نًّنً٘وثفنخٽٚووثٕ;نإنذ١نذٓ٪ثدذَنذزب ئٙثٞنٗإؤُ٩ث ن لثىنٗضثُ٘نً٘و پٔث نًثّن
ذ٪نًٞن نينذ(ِةثً٘وني،نٗذعب ٚنٓث نذزبوثٛنإىلنًِةً٘ثٞنرٓ ثٍنوودذهاث; َ٩نفثعنًو هٚثٞن
ثث شبٽ٘ننذ(ضثثثٌ ٝنان ٽثثثّنذ(اثثثوقوى.نكٌث ث نأُثثثٕنأوث ث ننإىلنذه٘مبثثثفنرذهٽ٘ ثثث٘ف ذا ن
ذجمل ا،نؽبو ٛنًِٔ نو٘ذطفنذهشخ ٞٚنًٗش و ٓ ندب ٖنذ(ل ْ .ن
ًٍن ٙفنذه ذٜٗنذ(ِة نُ إنٗهلّنًّنُٗٔثٞنُةث نراثوٌ ٟن«ُٗثدينُ اثٔ نربٽث٘ن
إىلنذهِ فح،ٝنكث ْنذهِٔث ئنًشث و نفث،٩ٚنٗك ُثىنذهاثٌ ١ننئوث ١نمبث فٞٚنكث نهووّ٘ئ،ن٨ن
هتٽثٛنوؤٚث نٗ٨نوٽ ثثٞنًثّناثثٔ ن،نٗووثٟنًثد٠نذهو ث ،نوثإلن ث ئعنذهتزُ٨ثٛنذهٽ٘ٙثثى،ن
ذ(و ْ،نك ُىنذ٪ئضنذ(لش٘فٞنمتودنٗهِواننٗذودٝن ٚثاناثخٛن،نفث فٍنأْن اذئنكن
ٙو٘فىن د -ئفثٍنأُثٕنؼبوث٘نانأً ٙثٕنذٗ٪ىلن -إ٨نأْنذه شثمنذ(تاث٘ي،نكث ْنوثدنذئه ثان
س نفٕٚنذهل ،ٞٙنٗك ُىنهدفدفٕنِٓ نِٗٓ ننأنٓ ئنذ(٘مبىنذهإلٙث;ٞنذهث نك ُثىنٗفٚثٞن
ذ١نٗذ٪ئُ٘ذُٞٚناذينذه ٽ نذهشح.ٜن
اذ ٌ٢نه٫ئضنٗذهوود.نذهِ ىناٗنذ٪ه٘ذْنذهوٚض ١نٗذه
ذه ث ّعن ذهثثحٜن ينووثثٟنُ اثثٕ،نأ٨نٙثثدعنذسبِٽثثٞنهٌِثث٘نه٘ٓثثدٓ ،نٗأْنٙلثثْ٘ناًٗ ث نً ٔ ث .ن
ٓوٚمنذهوزْٗنذ ٚ ٪نذهلٌٚف،نذهحٜنؼبو٘نهٕنأْنؼبوثىنًناث ٓ ينٗذاث ٞنخ مبثٞنًث ن ثنين
ذشبض ٝنذه٘ذوثد.ٝنهوٚوثْ٘ن ;نذهثحٜنهلث انهِ ث ان ثٕن ث ذئٜنذ(دِٙث،ٞنٗذهثحٜنذربثحٖنذهقثدً ١ن
ئًثثزذن و ُثثٕناٜنذه٘ئٙق ث ينذهِ مب ث ٞنذهو ٚث ضن،نذبثثٚنن ث هق نذ٪مب ث ;نذهثثحٜن٨نٙل ث ان
ٙلثثفنوثثّن ثثٍنئذٔ٢وثثٕنذهل ا٢ثثٞنذه ح ثث.ٞنٗٓثث٘ن -هاثثخ ٨- ٕ٢نٙلو ثثٛن وٽ ٙثثزنذ٪ئضن
ذ(٘مبو،ٞٚنٗهلِٕنٙوِ ٗنناهمنهوٽوٚمنذ( ضٟنٗوْ٩نذ(وأ(ني،نفٌ نًثّنووثٞنإ٨نٗٙلث ان
ٙلثثْ٘نؤُ٩ثث نذهوٚوثثْ٘نذ(توثثٛن (ثث ،١ن ثثدنُشثث ٖنٗدب  ٚثثٕ،نٗسثث نأْنذ٪ئضنذ(٘ذنٙثثٞن
هوش ث ئع،نمبثثخ ٞٙنذهولثث٘،ّٙنفثثإْنمثثثٞنً ث نٓثث٘نأفثثىنًثثّنٓثثحذنكوثثٕ،ن ٙثثنينووثثٟنهوثثّ٘ٙن
ذ٪ئضنًِٗٔٔ ث نفِثثٟنهُ٘ ٚث نأ ثثدنإً ث ئٝنٗوحٗ ثث،ٞن ثثق  ٢نذهِ ٌ ث ْنذحملٌ٘هثثٞنووثثٟناثث٘ؤ ن
ذهِٔٞ ٚنٗٓٛنهقٽ ناً !!»ر . 68ن

( )67املصدر الضابّ ،ص.12 ،11
( )68كصار واملئ هت ،ص.21 ،20
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ه ثثىنأ ث ننً ث ن ٵٚثثزنذ(قٽثثانذها ث نٓثث٘نذسبضثث٘ئنذهقثثٜ٘نهو ٙ٦ثث،ٞنفقثثدنذب٘هثثىنفٚثثٕن
خ ٞٚنراوٌ ٟنًّنً٘ضث٘عنؼبووثٕنً٧هثفنصبث انإىلناذينًدئكث،ٞنفشخ ٞٚراثوٌ ٟن
هاثثووٽّنذه ض ث ١نذشب ث ئُٛنفؤ٘ٵهثثٕنإىلنرمبثث٘ئٝنآِٚثث ٞنر. 69نفٔثث٘نًوثث١ٛٴن ث ٗنُنذهو ث ٦ي،ن
ًش ث قن ُ٨وٌ ث ١نإىلنذ(ل ث ْن ٘مب ث ٕنٓ٘ٙثثٞنً وثثٞنووثثٟنً ث نذ٪نً ث ْ;نهلثثحذندبثثدنذه٘مبثثفن
ازُٗ ن ط ٞنذهشخ ثٞٚنٗذ(٧هثفنرذ(٧ئن .فوِثدنفٚثٕنذٮ ث ئٝپنإىلنٗفث ١نأنٓث ئنذ(٘مبثىن
ذهإلٞٙنه٫ئضنٗذهوودنذهحٜنؼبٚثىنووثٟنرذُ٨وٌث ، ١نكٌث نأْنذهث ذٜٗنٙاثوخدَنانذه٘مبثفن
ذهاث ث نمبث ث ينذبنٌثثثىنأُ ث ث نذهشخ ثثثٞٚنرذٌُ٪ثثث ٟنذ(ِ لاثثثٞنووثثثٟنذهٽو ٚثثثٞنذسبٚثثثٞن
ٗذه ًو;ٞنفٚلٌ نف ٔٚنمبث ينرذٮ ث ذقنٗذزبٌث ينٗذه ث ١نٗذهاثخ ١نٗذه٘فث ١نٗذهشثح٠ن
ذ( ٽ نٗذهلدٗ١نٗذه حٗ ٞنٗذٮً ئٝنٗذهووّ٘ٙنٗذهوٽ ٙثز .نٗٓثٛنمبث ينهشثفنوثّنئُٗنذٌُ٪ثٟن
ذسب (ٞراوٌ ٟنًانهدخ٩ينٙاعٝنًّنذهل همنذ(٧ئننذ(ضٌٰ ناذخىنذه ٗذٛ٢ٵنوٌث انذهثدّٙن
خوٚى .ن
ًٍن ٙفنذ(ِة نوِٰٕٚنًّنُٗٔٞنُة نرووثدذه محّ نذهثحٜن٘ٙعثفنفٚثٕنذ(ِةث ن ٘مبث ٕن
ًوِأن٬فث قنئٙ٦وثٕنٗإٓا اثٕنذهشثدٙدن (لث ْن ٘مبث ٕنٓ٘ٙثٞنٗذُوٌث ٳ١ن«فث ائنذه ث هٞنإىلن
ُواوٕنذً٪عٝنانذهش ف،ٞنوو هثٞنذشبضث ،ٝنٗذهث٘ئٗانذهإلٙث،ٞنٗذهاثٌ ١نذ( و٘ٓث.ٞنآثيفننإان
كنػبثثدٓ نه ٓثثمن ثثٕ،نأٗنهقثث٘ينهثثٕن ثث. ٣ٚنهٽ (ث نٓدًوثثٕن ثثأهفنٓثثدٍٙنٗٓثثد،ٍٙنٗهٽ ( ث ن
و هىنهٕنكوٌ يٷنٗف٩نا ن٨نٙق٘هٕنإُاث ْ،نأٗنًثح ٙع،نأٗنأٙٵٌث ن ث١ٛن خث .نه ث عننًث ،ن
مبثثِ ؤ نذٓ٪ث نٗذ٪مبثث٘ذي،نٗ٨نهوواثثؤ نكٌ فثثٞنذ(ث اٝنذ(وٌ٘اثث،ٞنإمنث نذبلثثٛن وتؤث ن
ذشب مب،ٞنٗٓٛنحب ،نهتٞن ف;ٞن ُٔ٪نه ٘ نً ُ ٔٚن ه ٗذٖ٢نٗذ٪ه٘ذْ.ك ُثىنمثثٞن وثٞن
ًّن ق  ٢نذهِ ٌ ْ;نذه نهقٽ ،نٗهوو٘٠نا٘ؤ ن ثد٨ي،نهِوشث نو ٙوث نًثّنٓ فثٞنذهشث ئع،ن
ٗٙودٗنأْنوِوٞنً نوال ٞٙنًا و،ٞنوثدنذعب فثىنووث٩ٚنوثّنذهٽ ٙث نذ٪اث و ن دبث ٖن
ذسب فثث،ٞنفٽ٘ٓثثىن هاثث٘قنٗذٗ٪ئذق،نٗٓ ث ٓٛنذ،ْ٬نذب ث ٗينأْنهثثِٔ نً ث ٝنأخ ث ،٠ناْٗن
ُثثدٗ،٠نهقثثدنهلاثث ينذهاثث٘قنسثث نفٚثثٕنذهل ٙثث،ٞنٗهو ٌثث ينٓ ذ ثثفنذهشثثق  ٢ناذين
ذسب ف ينذها٘اذ،١نفوٍن ٙدنسقدٗئٓ نأْنهِٔ نً ٝنأخ »٠نر . 70ن
ٗوثثدنُٗثثدنذهو ٓثثٍنهِ٘ ٙث نووثثٟنٓثثحذنذه٘مبثثفنذهثثدذينهوٌل ث ْنانوثثدٝنً٘ذضثثانًثثّن
ذه ٗذٙثث.ٞنفٔ ث٘نن ٙثثفنذ(ل ث ْنانوًٌ٘ثثٕ;نٮنعٔ ث ئنذه ض ث ١نذ(٘مبثثوٛن ٔ ٚث نفثث.٩ٚنفوِ ثدنن
ذه٘ذمبث ثفٰنًاثثثوٌو ن ٘مبث ث ٕنذهثثثدو ٚنهشثثث٘ذئعنذ(دِٙثثث;ٞنً٘ع ث ث نأ ث ث ١نذهشثثث٘ذئعنه٘ع ٚث ث ن
( )69يىـذر :الذىص الروائ ّذي (جِىيذاث ومىذذارا) ،برهذار ًذاليؽ ،جرجمذت ربذذيد بىد ّذدو ،املجلذط لكلذ للعِاًذذت (املشذروق الِذومي لل الجمذت) اللذذدد (،)101
الِاهرة ،ص.41
( )70كصار واملئ هت ،ص.133 ،132
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هق٘ ، ٚنًشعذنًّنخ٩هلث نإىلنٓ٘ٙثٞنذ(دِٙثٞنذ(ِوٌٚثٞنإىلنذه ًث٘ننذٮاث،ًٞٚ٩نًٌثىنأ ث ١ن
ذشبو ثث ١نذه ذ ثثثد،ّٙنأٗنذٮ ثث ئٝنإىلنذه وٌثث ١نٗذه ثث سبنينأٗنذهشخ ثثث ٚينذ٨ووو ئٙثثثٞنان
ذ(دٗ.ِٞٙهلّنودنظبثدنذُزٓ ٙث نوثّنٓثحٖنذهواثٌ ٚينانإ ث ئٝنإىلنوثدَٗنوثٍٚنُدٙثدٝنإىلن
ذ(دِٞٙنًٌىنر ئعنً٘ال٘ نذهحٜن ٌٵىنئٞٙ٦نًتث ٝ ٙنهشث٘ذئعنذ(دِٙثٞنذ(ِوٌٚثٞنإىلنه ئؽبٔث ن
ذه  ٙنٗإىلنٓ٘ٙؤ نذه ق ٢دٚ .ٞٙدنأْنٓحذنذهش ئعنفعنً ن ن ٕنًّنال ْنذ(دِٙث;ٞنُ٪ثٕنن
ًودذٗين نينذهش٘ٚوٚنينفٔامر. 71ن ن
انخاتمة
وٌ ث انذهثثدّٙنخوٚثثىنك هثثمنًو ثثدانذٓ٨وٌ ً ث ي;نفقثثدنكوثثمنانصب ث ينذ٪انرذهش ث ن
ٗذهاث ث ا نإ ثثثدذو نٗهثثثِةعذ،نٗكوثثثمنانذه لث ث نذٮاثثث،ًٛ٩نكٌث ث نكوثثثمنانذهوث ث ئٙخن
ثثٕنذ٪كث ا ٛنذهثثدو، ٚن ٚثثدنأْنذ٪اننٙأخثثحنًاث ٓٞنٗذاث ٞنًثثّن
ذٮاثثًٛ٩نٗٓثث٘نرب
ذٓوٌ ً هثثثٕ،ن ٗذه ثثثّنذه ٗذ٢ثثثٛٵن شثثثلىنخثثث ،نفقثثثدنكوثثثمنئٗذٙثثثونينٌٓثثث نرذٮو ثثث ئن
ٗذ(٣حُ َ1984ٞنٗرذهاٚفنٗذهلوٌ، َ2007ٞنٗودنُ ٠نذٓ٨وٌث َن ٔث هنينذهث ٗذٙونينُقثد ٙن
هِة نانذ٪وٍنذ٪فومنإىلنًض ً . ِٔٚن
ٗذه ّنانوًٌٕ٘نٗذه ٗذٛ٢ٵن شلىنخ ن٨نٙلواثمنأا ٚٸوثٕنٗفِٚوثٕنًثّنًضث ًِٕٚن–
ووثثٟنذه ث فٍنًثثّنأُٔ ث نهش ثلّىنُثثز١ذنًٌٔ ث نانئا ث هٞنذ٪اٙثثمنٗذه ِ ث ْن -نٗهلِثثٕنٙاثثوٌدن
أا ٚٸوٕنٗفِٚوٕن شلىنأا اٛٵ،نًّنط ذ ٢نهشلٚوٕنذه ِٚثٞنٗفقث نهقث٘ذُنينذزبثِسنذ٪ا ثٛٵن
ذهحٜنِٙوٌٛنإه;ٕٚنهلحذنا ٟنذهو ٍٓنإىلنُ١٩نذ٪اسنذه ِٞٚنانئٗذٞٙنرذٮو ئنٗذ(٣حُث ٞن
٘ا طٞن ه ٚينذهِقدنذها اٜنذسبد،ٍٙنًوخحذنذه ٞٙ٦نذها اٞٙنً كو نُقد ٙنزب١٩نفِٞٚن
ٓحٖنذه ٗذ،ٞٙن ٘مب ٔ نً ًٔ٘ نؼبٚىنووٟنذهلٞٚ ٚنذه نهٱثدئنن ٔث نذسبث٘ذاَنذ(ِق٘هثٞنًثّن
ُٔٞنذه ذٗ،ٜنٗ ٔثحذنُث ٠نأُٔث نً هوٽثٞن ثأٍٓنًلُ٘ث ينذشبٽث ننذهاث ا،ٜنٗٓث٘نذهث ذٜٗن
ٗو٩ووٕن ه ٌىنذها اٜنوًٌ٘ ،نفخوصنذهو ٍٓنانائذاوٕنٓحٖنإىلنذهِو ّ٢نذ٬ه :ٞٚن
ن -نُث ١ينوووث ينذهثثِصنًواثثقٞنًثثانًضثثٌْ٘نذهثثِص،نفث هت ٩ن ٘مبث ٕنوووثثٞن ث ٞٙن
أ ث ئنإىلنًثثألينذه ث ذعنذهثثدذ ٢ن ثثنينذ(ِةثثً٘ونينانذه ٗذٙثث;ٞنًثثّنخثث٩ينذهوشثثلٚىن
ذهو ثثث ٜنذ( وٌثثثدنووثثثٟنذشبٽثثث٘انٗذ٪هثثث٘ذْنٗذهزٗذٙثثث ،ن ٘اثثث طٞنًِ ٚ٢ثثثٞنرذهِثثث٘ئن
ٗذهة. َ٩فل ُىنذ(٣حُٞنًش ٞن ِ٘ئنآيبنٗذٮو ئنًتو ٞن ها٘ذانذهحٜنذخثوونن
ؤ ١نهْ٘نذ(٣حُٞنذهحٓيبنانإ ئٝنإىلنذُو ئنرذ(٣حُث ٞنذهٌ وثٞنووثٟنو٘ذوثدنًوِٚثٞن
ووٟنرذٮو ئ نذهزذ٢وٞنوق ٢د . ٙن
( )71بىـر :املصدر الضابّ ،ص.93

نهؼهىو اإلوساوية واالجتماػية

57

انؼذد ( )5انمجهذ ( )9يىاير 2015و

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

الرؤية السردية يف رواية (اإلعصار واملئذهة) لعماد الدين خليل
د.طه حسين الحضرمي

ن -ن ُ ١نذاوخدذَنوٌ انذهدّٙنخوٚثىنهو ٙ٦ثٞنذهاث اٞٙنًواثق نًثانذ٨دبث ٖنذ(ضثٌُ٘ٛنان
ٓحٖنذه ٗذ،ٞٙنفقدنذخو ئنذهث ذٜٗنذُ٨وقث ٢ن،ٛنً وٌثدذنانُث١٩نئٙ٦وثٕنذهاث اٞٙنًثّن
خثثث٩ينضثثثٌعنذهت ٢ثثثم،نهوؤقث ث نًثثثّنخ٩هثثثٕنرذه ٙ٦ثثثٞنذ( ث ث ٓو، ٞنفلثث ْنهلثثثحذن
ذ٨خو ٚئنا٨هوٕ،نْ٪نفٕٚنإ ئٝنإىلنمبث ذعنذ(ِةً٘ث ينذهثحٜنٙثدٗئنٓث٘ينذُ٨وٌث ١نٗن
ذه٩ذُوٌ ث ،١نهلثثحذنكنِٔٙثثزنذه ث ذٜٗنإىلنأٜنًِةً٘ثثٞنًٌِٔ ث ن ٽ ٙقثثٞنًو ث ،ٝن ثثىن
ذووٌدينذه ٞٙ٦نذها اٞٙنف ٔٚنووٟنهِ ٗننذ٪مب٘ذي،نفل ُىنٗاثٽ ن ثنينذه ث٘ين
ذه٘ذٓدنذ(ٌّٔٚنذ( ٗ ن (ُ٘،ُٞٚ٘ ٚنٗذ٪مب٘ذينذ(و داٝنذ( ٗفٞن هو٘ه٘فُ٘ .ٞٚن
ن ً ئ نذه ذٜٗنانٓثحٖنذه ٗذٙثٞنه وثٞنذهةٔث٘ئنٗذ٨خو ث ١نخدًثٞنهلثحٖنذه ٙ٦ثٞنذهاث اٞٙنذ(و دا،ٝنهو وٖنذه ٞٙ٦نذها اٞٙنًِض٘ٞٙنذبىنه٘ذ١نذه ٞٙ٦نذ( ٓو،ٞنٗهلّنًثّن
خ٩ينضٌعنذهت ٢م .ن
ن ٙش ثلّىنذه٘مبثثفنذهثثدذينهوٌل ث ْنٓضثث٘ئذنانٓثثحٖنذه ٗذٙثثٞن.ف ث ه ذٜٗن ٙثثفنٓثثحٖنذً٪لِٞنًّنخ٩ينئ٠٦ن خ  ٚينذه ٗذٞٙنٗ٨اث ٌٚنذهشخ ث ٚينذهث نهِوٌثٛنإىلن
ًِةً٘ٞنرذ(٘مبى نً وِ نذعب ٚنٖنذهضٌ نهلحٖنذ(ِةً٘ .ٞن
مصادر انبحث ومراجؼه

• الِرين الٕريم
أوالً :املصادر:
 - 1ذٮو

ئنٗذ(٣حُ،ٞنوٌ انذهدّٙنخوٚى،ناذئنذ ّنكٌع،ناًش ،نا،1ن.َ2009

ثاىياً  :املزاجع :
- 1
٩فثثثٞنذشبٽثثث ننٗووثثثٍنذهثثثِص،نمبثثثُ٩نفضثثثى،نوثثث كنذ( فثثث،ٞنذهل٘ٙثثثى،ن
ذه داٗ،ٕ164ن.َ1992
- 2
ِ ١نذه ٗذٞٙنرائذاٞنًق ئُٞنانًًٞٚ٩نظبٚمنضب ٘ع ناثٚزذننو اثٍ،ناذئنذهوِث٘، ٙن
عٗي،نا،1ن.َ1985
 - 3ه ْنذه ٗ نًّنُ٘ذٓ نذهق ً٘ ،نضبٌدنذ( هضٟنذهز ٚد،ٜنذٮمبدذئنر 16نًّن
اواوٞنرذهنذَنذه ، ٛنٗنذئٝنذٮو،َ٩نذهل٘ٙى .ن
نذزبز١نذهٌ هٍنوش ،نذبق ٚنذهدكو٘ئنٓانينُ ئ،نا،1ن .َ1974ننذزبز١نذه ذ انٗذهًٌ٩ني،نذبق ٚنووٛنٓ٩ه،ٛنا،1ن.َ2001 - 4ذزب ث ًانذه ثثٔ،ٖٚنذٮً ث َنذهوخ ث ئٜرنٓ256ثثث ،نذبق ٚث نضبثثمنذهثثدّٙنذشبٽٚثثم،ن
ذ(ٽو ٞنذهاو ،ٞٚنذهق ٓ ،ٝنا،1نٓ1400ث.
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ٓدٗانذها ا،نُعذئنُِٚٚى،نه فٞن ِ ٚاٟن ٘نمح ه،ٞن ،77نضٌّنكوث نن
رط ذ ٢نذبوٚىنذها انذ٪ا  ٛنٗ.ٕ84- 71
خٽث ث ننذسبل ٙثثث،ٞنحبثثثٍنانذ(ثثثِّٔ،نه فثثثٞنضبٌثثثدنً و ثثثٍ،وودنذزبوٚثثثىن
ذ٪نا،ٜوٌث ث نٓوثثث،ٛذجملوسنذ٪ووثثثٟنهوٌق ف،ٞذ(شث ث ٗعنذهقثثثً٘ٛنهونفثثثٞرن، 10ن
ذهق ٓ ،ٝنا،2ن.َ1997
ذهدئُثثٞنذه ث نهولو ثث،ٞنئْٗ٨ن ث ئي،نه فثثٞنضبٌثثدن ث ذا،ٝناذئنذهٽو ٚثث،ٞن
عٗي،نا،2ن.َ1982
ثث ث ٞٙنذهوثثثثأهٚف،ن ِٚثثثثٞنذهثثثثِصنذه ثث ث نٗأمنثث ث انذهشثثثثلىنذهوثثثثأه٘ ،ٛ ٚئٙسن
أٗاوِال، ٛنه فٞناث ٚدنذهتث منٛنُٗ مبث نٓث،ٜٗ٩نذجملوثسنذ٪ووثٟنهوٌق فثٞن
رذ(ش ٗعنذهقً٘ٛنهونف ٞنذهق ٓ .َ1999،ٝ
ٞٙنهث٘اٗئٗ ،نوٌٌث ُٛنذ(ٚوث٘ا،نًِشث٘ئذينوٚثْ٘نذ(قث ٨ي،نذهثدذئنذهوٚضث ،١ن
ا،1ن.َ1990
ط ذ ٢ث نذبوٚثثىنذها ث انذ٪ا ثث،ٛنئْٗ٨ن ث ئينٗ خ ث ْٗ،نًِشثث٘ئذينذذب ث انكو ث نن
ذ(ت ن،نذه ا،نا،1ن.َ1992
وووثث يرُعذئنُِٚٚثثىنًثثّنذهثثِصنإىلنذ(ِثث ،نووثثدذسب ن و ثثد،نًِشثث٘ئذين
ذ٨خو، ٩نذزبزذ، ٢نا،1ن.َ2008
ووو ينذهِصنذ٪ا ٛنرحبٍنُة  ٜن،نمحٚدنسبٌدذُ،ٛنو ً٩ي،نذهِ اٜنذ٪ا ٛن
ذهٌق ا،نُد،ٝنًّن،12نع،46ناٙاٌإلن.َ2002
وث ث كنذه ٗذٙثثث،ٞنئْٗ٨ن ٘ئُثثث٘ نٗئٙث ث ينأُٗٚوٚثثثٕ،نه فثثثٞنُٔث ث انذهول هثثث،ٛناذئن
ذهشْٗ٧نذهٌق فٞٚنذه ً،ٞن تدذا،نا،1ن.َ1991
انُة ٞٙنذه ٗذٙثٞنرحبثٍنانهقِٚث ينذهاث ا نووثدنذ(وثمنً هث ض،ناواثوٞنوث كن
ذ( فٞر، 240نذهل٘ٙى،ناٙاٌإلن.َ1998
فوٖنذهو ئٜن ش ُنمبٖٔٚنذهوخ ئ،ٜنذسب فظنذ ثّنِٓث نرنٓ852ثث ،ناذئنذ( فث،ٞن
عٗي،نا.ا،نا.ي.
وض ث  ٙنذه ثثّنذٮ ثثدذوٛنوِثثدناٗاو٘ ٙاثثل،ٛن ث خوني،نه فثثٞنفٚثثىنُ ثثٚفن
ذهول ، ٙناذئنذهشْ٘٣نذهٌق فٞٚنذه ً،ٞن تدذا،ا،1ن.َ1986
كو ننذ(٘ذوف،نضبٌدن ّنوودذزبو ئن ثّنذسباثّنذهِ ّث ،ٜنذبقٚث ن ئًث نِٓ٘ٙث ن
أئ ،ٜنًلووٞنذ(وِيب،نذهق ٓ ،ٝنا.ا،نا.ي.
ًدخىنإىلنذهؤوٚىنذهوِٜ٘ٚنهوق ،ٞنئْٗ٨ن ئي،نه فٞنًِحئنو،ٛ ٚنً كثزن
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الرؤية السردية يف رواية (اإلعصار واملئذهة) لعماد الدين خليل
د.طه حسين الحضرمي

ذٮمن ١نذسبض ئٓ،ٜومَ1993،ن.
 ً - 19ث ٍٓٚناث ا،ٞٙنهزفٚوث ْنهث٘اٗئٗ ،نه فثثٞنووثدنذه محث ْنًزٙث ْ،نًِشثث٘ئذين
ذ٨خو، ٩ننذزبزذ، ٢نا،1ن.َ2005
ً - 20قثث٘٨ينذها ث انذ٪ا ثث،ٛنهزفٚو ث ْنهثث٘اٗئٗ ،نه فثثٞنذسباثثنيناثثٔو ْنٗفثث٧ذانن
مب ،ن ،59- 58نضٌّنكو ن:نط ذ ٢نذبوٚىنذها انذ٪ا .ٕ70- 39ٗٛ
 - 21ذهِصنذه ٗذٛ٢ٵنرهقِ ٚينًِٗ ّٓ ،ن ُ ئنف هٚن،نه فٞنئ ثٚدن ِٔثدٵٗ،نذجملوثسن
ذ٪ووٟنهوٌق فٞنرذ(ش ٗعنذهقً٘ٛنهونف ٞنذٮمبدذئنر، 101نذهق ٓ .ٝ
ثالجاً  :البحوث امليشورة يف اجملالت والدوريات :
 - 1ه ثثدانذهو ثث٘ٙىننانذ(٘اثثٚق،ٟنو٘ذطثثفنووثثدنذهل ث ،ٍٙنصبوثثٞنف ثث٘ي،نذهل٣ٚثثٞن
ذ( ث ٞٙنذه ًثثٞنهولو ث ن،نذهق ث ٓ ،ٝنذجملوثثدنذشب ث ًس،نذه ثثدانذهٌ ُٛر ِٙث  ٙن -
فإلذ ً- ٙئ .َ1985،
ٔ ً - 2ثثَ٘نذه ٙ٦ثثٞنذها ث اٞٙنانذشبٽ ث ننذه ٗذ٢ثثٛن ثثنينذ٢٨ثثو ٩نٗذ٨خثثو، ٩نووثثدن
ذه ث هٛن ثث٘نطٚثثم،نصبوثثٞنف ثث٘ي،نذهل٣ٚثثٞنذ( ث ٞٙنذه ًثثٞنهولنو ث ن،نذهق ث ٓ ،ٝنن
ذجملودر 11نذه دار، 4ن و ١ن.َ1993
رابعا :املواقع االلكرتوىية:
-

أٓدذَنذ(٘مبىنانو َن1959ن ٔٙٗ ٙن ٓدنو،ْ ٚنفخ ٜن ٽ

 .ن

http://www.ahewar.org

ٓ كٞنذهش٘ذ نانذ(٘مبىن،1959نإ ذٍٓٚنخوٚىنذه  . ٩ن
http://wwwallafblogspotcom،
ن
ن
ن
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االهحراف عن الكعبة املشرفة ،ومقدار الجائز واملمووع موه
(دساظت فلهُت ملاسهت )

د.صالح مبارك دعكيك

االهحراف عن الكعبة املشرفة ،ومقدار الجائز واملمووع موه

(دساظت فلهُت ملاسهت)
يهخص انبحث :

ايهعب ١املػسؾ ٖٞ ١قبً ١أٌٖ
اإلضالّ ٣َٛٗٚ ،أؾ٦د ٠أٌٖ اإلميإ،
 ٖٞٚقبًَ ١ععَُ ١كدضٜ ،١تعًل بٗا
مجً َٔ ١األسهاّ َٔ أُٖٗاٚ :دٛب
اضتكباهلا يف ايصال َٔ ٠أَٛ ٟقع َٔ
األزض ،ؾُٔ نإ ٜػاٖدٖا أ ٚنإ
قسٜباّ َٓٗا ٚدب عً ٘ٝاضتكباٍ عٗٓٝا،
ْ َٔٚأ ٣عٓٗا ٚدب عً ٘ٝإٔ ٜٛيٞ
ٚدٗ٘ غطسٖا عٝح ٜصدم عً ٘ٝاضِ
االضتكباٍ هلاٚ ،بني اضتكباٍ ايبعٝد
يعني ايهعب ١أ ٚؾٗتٗا أقٛاٍ
ساصًٗاٚ :دٛب َكابً ١ايهعبٚ ١إٔ ال
ٜػٝب عٓٗا عٝح ٜعد َٓشسؾاّ عٓٗا،
ٚال ًٜصّ إٔ ٜهَ ٕٛعآٜاّ هلا ست ٢يٛ
ؾسض خسٚز خط َٔ بني ع ٘ٝٓٝنإ
َصٝبا ؾدازٖا; ؾإٕ ٖرا مما ال
ٜتأتٚ ،٢ال قا ٌ٥ب٘ بٗرا املعٓ.٢
ٚاالمساف عٔ ايهعب ١املػسؾ ١يف
ايصالَ َ٘ٓ ٠ا ٜهٜ ٕٛطرياّ ٚقع اتؿام
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ايهاؾ ١عً ٢املطاق ١ؾَ َ٘ٓٚ ،٘ٝا
ٜه ٕٛنجرياّ خيسز املس ٤عٔ نْ٘ٛ
َطتكبالّ هلاَ َ٘ٓٚ ،ا ٜه ٕٛبادتٗاد
ضا٥ؼ َ٘ٓٚ ،عً ٢خالف ذيو ،ؾُا ٖٛ
االمساف ايٝطري اؾا٥صَٚ ،ا ٖٛ
ايهجري املُٓٛعَٚ ،ا َٖ ٛكداز نٌ
ذيو بايدزدات ايؿًه ١ٝاملعسٚؾ١؟ ٖرا
َا جيٝب عٓ٘ ايبشح باضتؿاض،١
عازضاّ َراٖب ايؿكٗا ٤املتكدَني،
ٚآزا ٤ايعًُا ٤املعاصسٚ ،ٜٔاالضتٓاز٠
باضتٓتادات عًُا ٤اهلٚ ١٦ٝايؿًو،
ٚصٛالّ يًػا ١ٜيف َعسؾ ١قددات
االضتكباٍ ايؿكٗ ،ٞست ٢ته ٕٛصال٠
املسٚ ٤ؾل قٛاعد ايػسع اؿٓٝـ،
ؾٝطُ ٔ٦املطًِ عً ٢صالت٘ يف أِٖ
غسط َٔ غسٚطٗا; أال  ٖٛٚاضتكباٍ
ايهعب ١املػسؾ ،١شادٖا اهلل غسؾاّ
ٚتععُٝاّ .
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االهحراف عن الكعبة املشرفة ،ومقدار الجائز واملمووع موه
(دساظت فلهُت ملاسهت )

د.صالح مبارك دعكيك

تًهيذ :
يكد سعٝت ايهعب ١املػسؾ – ١شادٖا اهلل غسؾاّ ٚتععُٝاّ – بأععِ َعاْ ٞايتبذٌٝ
ٚايتععَٓ ،ِٝر بدا ١ٜايتازٜذ ايبػسٚ ،ٟقد ٚضع اهلل هلا اؾاليٚ ١ايكداض ١يف قًٛب
اـًلٚ ،أصبشت َجاب ١يًٓاع ٚأَٓاّ عًَ ٢س ايعصٛز ٚايدٖٛز .
ٚملا دا ٤اإلضالّ شاد ايبٝت تععُّٝا ٚإدالالّٚ ،أبإ ألتباع٘ قدضٝت٘ ٚسسَت٘،
ؾأضشت ايهعب ١املػسؾ ١قبً ١ايكًٛب ٚاألبدإ.
 َٔٚاألسهاّ ايػسع ١ٝاملتعًك ١بتعع ِٝايبٝت اؿساّ :ايتٛد٘ إي ٘ٝيف ايصال،٠
ٚؼس ٟاضتكباٍ ايهعب ١املػسؾ ١سٝجُا نإ املطًِ ،نُا قاٍ تعاىلًَ :يٍِْ حَْْثُ

خَسَجْذَ فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْسَ انًَْسْجِدِ انْحَسَاوِ ًَحَْْثُ يَب كُنْزُىْ فٌََنٌُّا ًُجٌُىَكُىْ شَطْسَه.)1( 

ٚصاز ٖرا االضتكباٍ غعري َٔ ٠غعا٥س ٖرا ايدٚ ،ٜٔعباد َٔ ٠أدٌ عبادات أٌٖ
اإلضالّ ،متٝصِٖ عٔ ضا٥س ايعاملني.
ٚملا نإ دسّ ايهعب ١صػرياّ ٚجيب اضتكباهلا عً ٢نٌ َصٌٕ أُٜٓا نإ َٛقع٘
عًٖ ٢ر ٙايبطٝط ،١نإ َٔ ايصعٛب ١مبهإ إصاب ١عٗٓٝاٚ ،طبٝع ٞإٔ ؽتًـ
قازٜب املطادد يف ايتٛد٘ يًهعب ١املػسؾٚ ،١خيتًـ امساؾٗا يف ذيو بني قًٌٝ
ٚنجريٚ ،قد ٚقع يػط يف بعض ايبالد سٖ ٍٛرا االمساف ايٛاقع يف قازٜب املطادد
مما أد ٣اختالف املصًنيٚ ،إٜكاع ايػو يف صش ١صالتِٗ ٚتٛد٘ َطاددِٖٚ ،عجت
املٛضٛع ؾًِ أدد – عطب َا ٚقؿت عً – ٘ٝعجاّ ٚاؾٝاّ ؾ ،٘ٝؾاضتعٓت باهللٚ ،قُت
ببشح املطأيٚ ،١بٝإ نالّ ايعًُا ٤يف ٚدٛب اضتكباٍ عٗٓٝا أ ٚدٗتٗا ٚاؾُع بني
ايكٛي نيَٚ ،عسؾَ ١كداز االمساف ايطا٥ؼ ٚغري ايطا٥ؼٚ ،بٝإ ذيو باملكادٜس ٚايدزدات
اؿدٜج ،١نٌ ذيو َدعَٛاّ بهالّ ايؿكٗاٚ ٤املدتصني َٔ عًُا ٤اهلٚ ،١٦ٝناْت خط١
ايبشح عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
متوَد ٚ :ؾ ٘ٝبٝإ أُٖ ١ٝاملٛضٛع ٚايباعح عً ٢نتابت٘.
املبحح األًل  :ؾطٌ ايهعبٚ ١تعع ِٝدٗتٗاٚ :ؾَ ٘ٝطًبإ:
املطلب األًل :تعسٜـ ايهعب ١يػٚ ١اصطالساّ.
املطلب الجانُ :تعظَه الكعبة ًجوتوا.
املبحح الجانُ :اضتكباٍ ايبعٝد يًهعب ١املػسؾٚ ،١ؾ ٘ٝأزبعَ ١طايب:
املطلب األًلً :جٌب اصتقبال القبلة يف الصالة.
( )1ظىسة البلشة آًت (.)144
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(دساظت فلهُت ملاسهت )

د.صالح مبارك دعكيك

املطلب الجانَُ :رٖب ايكاً٥ني بٛدٛب اضتكباٍ عني ايهعب.١
املطلب الجالحَ :رٖب ايكاً٥ني باضتكباٍ اؾٗ.١
املطلب الزابع :سكٝك ١اـالف يف املطأي:١
املبحح الجالح :سهِ االمساف عٔ ايهعب ١املػسؾٚ :١ؾ ٘ٝثالثَ ١طايب:
املطلب األًل :االمساف املبين عً ٢ادتٗاد َػسٚع.
املطلب الجانُ :االمساف َٔ غري ادتٗاد.
املبحح الزابعَ :كداز االمساف اؾا٥ص ٚاملُٓٛع عٔ ايهعبٚ ،١ؾ ٘ٝثالثَ ١طايب:
املطلب األًل :دٛاش االمساف ايٝطري عٔ عني ايهعب.١
املطلب الجانَُ :كداز االمساف اؾا٥ص ٚاملُٓٛع عٔ ايهعب.١
املطلب الجالح :ايك ٍٛاملدتاز يف ؼدٜد َكداز االمساف اؾا٥ص عٔ ايهعب.١
انًبحث األول  :فضم انكؼبة وتؼظيى جهتها
ٚؾَ ٘ٝطًبإ:
املطلب األًل  :تعزٍف الكعبة ًالقبلة لػة ًاصطالحاً:
أٚالَ :تعسبـ ايهعب ١يػ :١ايهعب :١بؿتح ايهاف ٖ ٞايبٝت اؿساّٚ ،يف تطُٝتٗا
بايهعب ١قٛالٕ :ايك ٍٛاأل :ٍٚمسٝت نعب ١يرتبٝعٗا; ٚنٌ بٝت َسبع ؾٗ ٛعٓد ايعسب
نعب.)2(١
ايك ٍٛايجاْ :ٞمسٝت نعب ١يٓتٗ٥ٛا ٚبسٚشٖا ٚازتؿاعٗا ،ؾهٌ ْات ٧بازش نعب،
َطتدٜساّ نإ أ ٚغري َطتدٜس َ٘ٓٚ ،نعب ايكدّٚ ،نعٛب ايكٓاٚ ،٠نعب ثدٟ
املسأ ٠إذا ظٗس يف صدزٖا(.)3
ٚال َٓاؾا ٠بني ايكٛيني ،ؾايهعبَ ١سبع ١ايتػٝٝد ،بازش ٠ايبٓاَ ،٤سؾٛع ١املهإ
ٚايكدز ،يرا ذنس بعطِٗ املعٓٝني َستب ١ألْٗا تتطُٔ ذيو نً٘ (.)4
قاٍ اإلَاّ ايساش( :ٟؾايهعب ١ملا ازتؿع ذنسٖا يف ايدْٝاٚ ،اغتٗس أَسٖا يف ايعامل،
مسٝت بٗرا االضِ ٚيريو ؾإِْٗ ٜكٛي ٕٛملٔ ععِ أَس :ٙؾالٕ عال نعب٘)(.)5

( )2تهزًب ألاظماء واللغاث للىىوي (.)1377 / 1
(ً )3ىظش  :ملاًِغ اللغت البن فاسط ( )151/5الجامؼ ألحيام اللشآن لللشؾبي (.)324/6
(ً )4ىظش  :جاج الػشوط للضبُذي ( )151/4لعان الػشب البن مىظىس (.)1337/1
( )5مفاجُح الغُب للشاصي (.)83 / 12
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ثاْٝاّ :تعسٜـ ايهعب ١اصطالساّ :ايهعب ١املععُ ٖٞ ١ايبٝت اؿساّ ،قاٍ تعاىل:

جَعَمَ انهَّوُ انْكَعْجَخَ انْجَْْذَ انْحَسَاوَ قَِْبيًب نِهنَّبسِ

()6

ٚ.ايبٝت بٓٝإ ايهعب ١املسبع املعسٚفٚ ،مسٞ

بٝتاّ ألْ٘ ذ ٚضكـ ٚدداز ٖٞٚ ،سكٝك ١ايبٝتٚ ١ٝإٕ مل ٜهٔ بٗا ضانٔٚ ،مسٓا ٙاهلل
ايبٝت اؿساّ ألٕ ايًٓ٘ تعاىل سسَٓ٘ ٚععِٓ سسَت٘(ٚ ،)7يف اؿدٜح( :إٕٓ ايًٓ٘ تعاىل سسّٓ
َه ّٜٛ ١خًل ايطُٛات ٚاألزض ،ؾٗ ٞسساّ عساّ اهلل إىل  ّٜٛايكٝاَ.)8()١
املطلب الجانُ  :تعظَه الكعبة :
يكد سعٝت ايهعب ١بأععِ َعاْ ٞايتبذٚ ٌٝايتععَٓ ،ِٝر بدا ١ٜايتازٜذ ايبػسٟ
ؾٗ ٞأ ٍٚبٝت ٚضع يًٓاعٚٚ ،ضع اهلل هلا اؾاليٚ ١ايكداض ١يف قًٛب اـًلٚ ،أصبشت
َجاب ١يًٓاع ٚأَٓاّ عًَ ٢س ايعصٛز ٚايدٖٛز .
ٚملا بعح اهلل خامت األْبٝاٚ ٤املسضًني قُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عسف يًبٝت
ععُت٘ ٚسسَت٘ ،ؾصاد ٙتػسٜؿاّ ٚدالالّ ٚععُ٘ سل ايتععٚ ،ِٝأعطا ٙسك٘ َٔ اإلدالٍ
ٚاملٗاب ١ؾععُ٘ سل ايتععٚ ،ِٝطٗس ٙسل ايتطٗريٚ ،أبإ ألَت٘ أظٗس ايبٝإ سسَت٘
ٚقدضٝت٘ األبدَٓ ١ٜر أ ٍٚايتازٜذ إىل إٔ تك ّٛايطاع ،١ؾايهعب ١املػسؾ َٔ ١أععِ
اؿسَات َهاْٚ ،١سسَٗا َٔ أقدع األَانٔ.
ٚقد دا٤ت ايٓصٛص يف بٝإ تعع ِٝايهعب ١بأضايٝب َتعددَٗٓ ٠ا:
 )1إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل سسّ َهَٓ ١ر خًل ايطُٛات ٚاألزضٚ ،أععِ َا يف
َه ١ايبٝت اؿساّ ،قاٍ تعاىل :إًَََِّب أُيِسْدُ أٌَْ أَعْجُدَ زَةَّ ىَرِهِ انْجَهْدَحِ انَّرُِ حَسَّيَيَب ًنَوُ كُمُّ

شَِْءٍٚ ،)9( يف ايصشٝشني

()10

عٔ ابٔ عباع قاٍ ،قاٍ :زض ٍٛاهلل  ّٜٛ ؾتح

َه ( :١إٕ ٖرا ايبًد سسَ٘ اهلل  ّٜٛخًل ايطُاٚات ٚاألزض ،ؾٗ ٛسساّ عسَ١
اهلل إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ،١إْ٘ مل حيٌ ايكتاٍ ؾ ٘ٝألسد قبًٚ ،ٞمل حيٌ ي ٞإال ضاع١
َٔ ْٗاز ،ؾٗ ٛسساّ عسَ ١اهلل إىل  ّٜٛايكٝاَ ١ال ٜعطد غٛن٘ ٚال ٜٓؿس صٝدٙ
ٚال ًٜتكط إال َٔ عسؾٗا ٚال خيتً ٢خالٖا ).
 )2إٔ اهلل دٌ ثٓاؤ ٙدعٌ ايبٝت اؿساّ َٚه ١تبعاّ ي٘ سسَاّ آَٓاّ يهٌ َٔ قصدٚ ٙالذ
ب٘ ،نُا قاٍ تعاىل :أًَنَىْ َّسًَْا أََّب جَعَهْنَب حَسَيًب آيِنًب ًَُّزَخَطَّفُ اننَّبسُ يٍِْ حٌَْنِيِىْ أَفَجِبنْجَبطِمِ ُّؤْيِنٌٌَُ

( )6ظىسة اإلاائذة آًت (.)97
( )7الجامؼ ألحيام اللشآن لللشؾبي (.)324/6
( )8أخشحه البخاسي،باب (كىٌ هللا حػالى وٍىم حىين ) سكم (.)4119
( )9ظىسة الىمل آًت (.)91
( )11صخُح البخاسي ،باب إثم الغادس للبر والفاحش سكم ( )3117صخُح معلم،باب جحشٍم مىت وضُذها وخالها ،سكم (.)1353
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ًَثِنِعًَْخِ انهَّوِ َّكْفُسًٌَُ ،)11(قاٍ ايػاؾع ٞزمح٘ اهللٜ( :عين ٚاهلل أعًِ آَٓاّ َٔ صاز
إي ،٘ٝال ٜتدطـ اختطاف َٔ سٛهلِ) ( ،)12اٍ ايطٛٝط( :ٞآَٓاّ َٔ ايعدٚإ إٔ
حيٌُ ؾ ٘ٝايطالحَٚ ،قد ناْٛا يف اؾاًٖٜ ١ٝتدطـ ايٓاع َٔ سٛهلِ  ِٖٚآَٓ)ٕٛ
(.)13
ٚذنٓس أٌٖ اؿسّ مبا اَنتٖ عً ِٗٝست ٢يف ساٍ داًٖٝتِٗ ؾكاٍ تعاىل :نِئّالفِ
قُسَّْشٍ * إِّالفِيِىْ زِحْهَخَ انشِّزَبءِ ًَانصَّْْفِ * فَهَْْعْجُدًُا زَةَّ ىَرَا انْجَْْذِ * انَّرُِ أَطْعًََيُىْ يٍِْ جٌُعٍ ًَآيَنَيُىْ يٍِْ

خٌَْفٍٚ،)14( ايٛاقع ٜػٗد بريو إىل ايٚ ،ّٛٝإىل إٔ تك ّٛايطاعَٚ .١ا ذيو إال ألدٌ
تعع ِٝاهلل عص ٚدٌ يًهعبَٚ ١ا سٛهلاَٚ ،ا دعً٘ اهلل يف قًٛب ايٓاع َٔ ايتععِٝ
يًبٝت اؿساّ َٓر ايكدّ.
 )3إٔ اهلل دعٌ ٖرا ايبٝت َجاب ١يًٓاع ،نُا قاٍ تعاىلًَ :إِذْ جَعَهْنَب انْجَْْذَ يَثَبثَخً
نِهنَّبسِ

()15

قاٍ أب ٛدعؿس ايطرب ٟيف َعٓاٚ(: ٙإذ دعًٓا ايبٝت َسدعاّ يًٓاع َٚعاد ّا

ٜأت ْ٘ٛنٌ عاّٜٚ ،سدع ٕٛإي ٘ٝؾال ٜكطٚ َ٘ٓ ٕٛطساّ)(ٚ.)16ز ٣ٚعٔ أب ٞيباب ١يف
قٛيًَ٘ :إِذْ جَعَهْنَب انْجَْْذَ يَثَبثَخً نِهنَّبسِ ،قاٍ :ال ٜٓصسف عٓ٘ َٓصسف ٜ ٖٛٚس ٣أْ٘ قد
قطٚ َ٘ٓ ٢طسا(.)17

 )4إٔ ايبٝت اؿساّ َٔ أععِ غعا٥س اهلل ،قاٍ تعاىل :إٌَِّ انصَّفَب ًَانًَْسًَْحَ يٍِْ شَعَبئِسِ انهَّوِ فًٍََْ
حَجَّ انْجَْْذَ أًَِ اعْزًََسَ فَال جُنَبحَ عَهَْْوِ أٌَْ َّطٌََّّفَ ثِيًَِب

()18

ٚ.قاٍ تعاىل َبٓٝاّ إٔ تععٖ ِٝرٙ

ايػعا٥س عالَ ١عً ٢اإلميإ :ذَنِكَ ًَيٍَْ ُّعَظِّىْ شَعَبئِسَ انهَّوِ فَئََِّيَب يٍِْ رَقٌٍَْ انْقُهٌُةِ .)19( قاٍ ابٔ

( )11ظىسة اللطظ آًت (.)67
( )12أحيام اللشآن للشافعي ()121/1
( )13الذس اإلاىثىس في الخفعير باإلاأثىس للعُىؾي(.)289/1
( )14ظىسة كشَش.
( )15ظىسة البلشة آًت (.)125
( )16جفعير ابن حشٍش الؿبري اإلاعمى  :حامؼ البُان في جأوٍل اللشآن (. )532/1
( )17اإلاطذس العابم (.)533/1
( )18ظىسة البلشة آًت (.)158
( )19ظىسة الدج آًت (.)32
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دسٜس( :قاٍ ابٔ شٜد يف قٛيً٘ :يٍ ّعظى حسيبد اهلل قاٍ :اؿسَات املػعس اؿساّ،
ٚايبٝت اؿساّٚ ،املطذد اؿساّٚ ،ايبًد اؿساّٖ ،ؤال ٤اؿسَات) (.)20

 )5إٔ ايبٝت اؿساّ قبً ١يًكًٛب ٚايٛد ،ٙٛقبً ١يف اؿٝاٚ ٠يف املُات ،قاٍ تعاىل :قَدْ
َسٍَ رَقَهُّتَ ًَجْيِكَ فِِ انسًََّبءِ فَهَنٌَُنَِّْنَّكَ قِجْهَخً رَسْضَبىَب فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْسَ انًَْسْجِدِ انْحَسَاوِ ًَحَْْثُ يَب كُنْزُىْ

فٌََنٌُّا ًُجٌُىَكُىْ شَطْسَهُٚ .)21(زَنَصَ ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايكًٛب قبت٘ ٚتععٚ،ُ٘ٝدعٌ
ايكًٛب تٗؿٛا إي ،٘ٝقاٍ تعاىل كرباّ عٔ إبساٖ ِٝأْ٘ دعا زب٘ ؾكاٍ :فَبجْعَمْ أَفْئِدَحً يٍَِ
اننَّبسِ رَيٌُِْ إِنَْْيِى

()22

ؾاضتذاب اهلل دعٛت٘ٚ ،أَط ٢ؾسٜطت٘ عر بٝت٘ ٚتعع،ُ٘ٝ

ٚعًٖ ٢را تٛايت ايػسا٥ع اإلهلًَ :١ٝنِهَّوِ عَهََ اننَّبسِ حِجُّ انْجَْْذِ يٍَِ اسْزَطَبعَ إِنَْْوِ سَجِْالً 

(.)23

ٚأخرب ايٓيب  إٔ األْبٝا ٤تٛاؾدٚا عً ٢ايبٝت َععُني سادني ،ؾكاٍ -نُا
زٚاَ ٙطًِ عٔ ابٔ عباع زض ٞاهلل عُٓٗا( :إٔ زض ٍٛاهلل َ س بٛاد ٟاألشزم،
ؾكاٍ( :أٚ ٟاد ٖرا؟) ؾكايٛاٖ :را ٚاد ٟاألشزم .قاٍ( :نأْ ٞأْعس إىل َٛض ٢عً٘ٝ
ايطالّ ٖابطاّ َٔ ايجٓٚ ،١ٝي٘ دؤاز إىل اهلل بايتًب .)١ٝثِ أت ٢عً ٢ثِٓ َٖ ١ٝسغَ،٢
ؾكاٍ( :أ ٟثٖٓ ١ٝرٙ؟) قايٛا ثٖٓ ١ٝسغ .٢قاٍ( :نأْ ٞأْعس إىل ْٜٛظ بٔ َتٖ ٢عً٘ٝ
ايطالّ ،عًْ ٢اق ١محسا ٤دعد ،٠عً ٘ٝدب َٔ ١صٛف ،خطاّ ْاقت٘ خًبٖٛٚ ،١
ًٜيب) .قاٍ :ابٔ سٓبٌ يف سدٜج٘ قاٍ ٖػٜ :ِٝعين يٝؿاّ) (. )24
ٚضاز أتباع األْبٝاٜ ٤كتؿ ٕٛخط ٢أْبٝا ،ِٗ٥ؾكد قاٍ ابٔ ايصبري زض ٞاهلل عُٓٗا:
(إٕ ٖرا ايبٝت نإ حيذ٘ َٔ بين إضسا ٌٝ٥ضبعُا ١٥أيـٜ ،طعْ ٕٛعاهلِ
بايتٓع ،ِٝثِ ٜدخً ٕٛسؿا ;٠تععُٝا ي٘) (.)25
ٚتتابعت ايكًٛب عًَ ٢ا ؾطست عً ٘ٝتععُٝاّ ٚإدالالّ هلرا ايبٝت ست ٢بعدَا
اْدزضت ايٓبٚ ،٠ٛخؿٝت َعاملٗاٚ ،غًبت اؾاًٖ ،١ٝؾهاْت ايعسب تععِ ايبٝت
اؿساّٚ ،ال تطٛف ؾ ٘ٝبجٝاب عصت اهلل ؾٗٝا ،ؾهإ ايسدٌ َٔ ايكبا ٌ٥غري
اؿُظ إذا قدّ اؿسّ ساداّ أَ ٚعتُساّ ال ٜطٛؾٛا بايبٝت إال يف ثٝاب اؿُظ -
()21جفعير ابن حشٍش الؿبري (. )153/17
( )21ظىسة البلشة آًت (. )144
( )22ظىسة إبشاهُم آًت (. )37
( )23ظىسة آٌ غمشان آًت (. )98
( )24أخشحه معلم ،باب ؤلاظشاء بشظىٌ هللا  سكم (. )166
( )25اإلاطىف في ألاحادًث وآلاثاس البن أبي شِبت (.)238/3
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 ِٖٚقسٜؼ ٚسًؿاؤٖا  -ؾإٕ مل جيدٚا طاؾٛا بايبٝت عسا ،٠ؾإٕ أْـ أسد َٔ
ععُا ِٗ٥إٔ ٜطٛف عسٜاْاّ إذا مل جيد ثٝاب اؿُظ ؾطاف يف ثٝاب٘ أيكاٖا إذا
ؾسؽ َٔ ايطٛافٚ ،ال ميطٗا ٖٚ ٛال أسد غريٚ ٙناْٛا ٜطُْٗٛا ايًك.)26( ٢
ٚملا أزادت قسٜؼ ػدٜد عُاز ٠ايبٝت اؿساّ بعد َا تٗدّ تٛاصٛا ؾُٝا ب ِٗٓٝأال
ٜدخًٛا ؾَ ٘ٝاالّ سساَاّ َٔ زبا ،أَٗ ٚس بػٚ ،ٞال َعًُ ١أسد َٔ ايٓاع ،نُا
ذنس ابٔ إضشام يف ايطري ٠عٔ عبد اهلل بٔ أب ٞلٝح أْ٘ أخرب عٔ عبد اهلل بٔ
صؿٛإ بٔ أَ ١ٝإٔ أبا ٖٚب بٔ عابد بٔ عُسإ بٔ كص ٖٛٚ ّٚدد دعد ٠بٔ ٖبري٠
بٔ أبٖٚ ٞب املدص َٞٚقاٍ يكسٜؼ( :ال تدخًٛا ؾ َٔ ٘ٝنطبهِ إال ايطٝبٚ ،ال
تدخًٛا ؾَٗ ٘ٝس بػٚ ،ٞال بٝع زباٚ ،ال َعًُ ١أسد َٔ ايٓاع) (.)27
نٌ ذيو يتعع ُِٗٝايبٝت اؿساّٖٚ ،را يف اؾاًٖ ،١ٝأَا أٌٖ اإلضالّ ؾِٗ
أنجس تبذٝالَ ٚتععُٝاّ يًهعب ١املػسؾٚ ١عُ ّٛاؿسّ.
 )6إٔ دٗ ١ايبٝت اؿساّ دٗ ١ععُٗا ايػازع ؿسَ ١ايهعب ١املػسؾ ،١هلدا ْٗ٢
ايٓيب عٔ اضتكباٍ ايكبً ١بػا٥ط أ ٚب ٍٛتععُٝاّ ؾٗتٗا ،ؾعٔ عٔ أب ٞأٜٛب إٔ
ايٓيب  قاٍ ( :إذا أتٝتِ ايػا٥ط ؾال تطتكبًٛا ايكبًٚ ١ال تطتدبسٖٚا ببٚ ٍٛال غا٥ط
ٚيهٔ غسقٛا أ ٚغسبٛا) (ٚ .)28أند ايٓيب  ذيو ايتعع ِٝؾٗ ١ايهعب ١ؾٓٗ٢
عٔ ايبصام إيٗٝا ؾعٔ عبد اهلل بٔ عُس إٔ  زأ ٣بصاقاّ يف دداز ايكبً ١ؾشه٘،
ثِ أقبٌ عً ٢ايٓاع ؾكاٍ( :إذا نإ أسدنِ ٜصً ٞؾال ٜبصل قبٌ ٚدٗ٘ ؾإٕ اهلل
قبٌ ٚدٗ٘ إذا صً.)29( )٢
مما ضبل ٜتبني يٓا تعع ِٝايٓصٛص يًهعبٚ ١دٗتٗاَٚ ،ا يًهعب ١املػسؾَٔ ١
َهاْ ١عاي ١ٝيف عكٝد ٠املطًَِٚ ،ا سعٝت ب٘ َٔ تكدٜظ يف تازٜذ ايبػس.١ٜ

( )26اهظش :البذاًت والنهاًت البن هثير (.)315/2
( )27فخح الباسي البن حجش الػعلالوي (.)444/3
( )28صخُح البخاسي هىاب أبىاب اللبلت ،باب كبلت أهل اإلاذًىت وأهل الشام ،سكم ( )386صخُح معلم ،هخاب الؿهاسة ،باب خطاٌ الفؿشة ،سكم
(.)264
( )29صخُح معلم ،هخاب اإلاعاحذ ومىاغؼ الطالة ،باب الىهي غن البطاق في اإلاسجذ في الطالة وغيرها ،سكم (.)546
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انًبحث انثاني  :استقبال انبؼيذ نهكؼبة انًشرفة
ًفَى مطلبان
املطلب األًلً :جٌب اصتقبال القبلة يف الصالة
مل خيتًـ ايؿكٗا ٤يف إٔ اضتكباٍ ايكبً ١يف ايصال ٠غسط أ ٚؾسض يف صشتٗاٚ ،قد
دا٤ت ايٓصٛص ايػسعٚ ١ٝاضش ١يف ايتأنٝد عً َٔ ،٘ٝذيو:
 - 1ق ٍٛاهلل تعاىل :قَدْ َسٍَ رَقَهُّتَ ًَجْيِكَ فِِ انسًََّبءِ فَهَنٌَُنَِّْنَّكَ قِجْهَخً رَسْضَبىَب فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْسَ

انًَْسْجِدِ انْحَسَاوِ ًَحَْْثُ يَب كُنْزُىْ فٌََنٌُّا ًُجٌُىَكُىْ شَطْسَهُ.)30( 
ٚ - 2ق ٍٛاهلل تعاىلًَ :يٍِْ حَْْثُ خَسَجْذَ فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْسَ انًَْسْجِدِ انْحَسَاوِ ًَحَْْثُ يَب كُنْزُىْ فٌََنٌُّا

ًُجٌُىَكُىْ شَطْسَه.)31( 
 - 3ق ٍٛايٓيب  يًُط ٤ٞيف صالت٘( :إذا قُت إىل ايصال ٠ؾأضبؼ ايٛض ٤ٛثِ
اضتكبٌ ايكبً ١ؾهرب )..اؿدٜح(.)32
َٔ فُٛع ٖر ٙاألدي ١اتؿل ايؿكٗا ٤عً ٢اغرتاط اضتكباٍ ايكبً ١يف ايصال.٠
قاٍ اإلَاّ ايػاؾعٚ( :ٞال جيٛش ألسد صال ٠ؾسٜطٚ ،١ال ْاؾًٚ ،١ال ضذٛد قسإٓٚ ،ال
دٓاش ،٠إال َتٛدٗاّ إىل ايبٝت اؿساّ) (.)33
ٚقاٍ ابٔ عبد ايرب( :أمجع ايعًُا ٤إٔ ايكبً ١اييت أَس اهلل ْبٚ ٘ٝعباد ٙبايتٛد٘ مٖٛا
يف صالتِٗ ٖ ٞايهعب ١ايبٝت اؿساّ مبهٚ ،١أْ٘ ؾسض عً ٢نٌ َٔ غاٖدٖا
ٚعاٜٗٓا اضتكباهلا) (.)34
ٚقاٍ اإلَاّ ايػٛناْٚ( :ٞاألسادٜح املتٛاتسَ ٠صسس ١بٛدٛب االضتكباٍ بٌ ْٖ ٛص

ايكسإٓ ايهس ِٜفٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْسَ انًَْسْجِدِ انْحَسَاوِٚ عً ٢ذيو أمجع املطًُ ٖٛٚ ،ٕٛقطعٞ
َٔ قطعٝات ايػسٜع.)35( )١

( )31ظىسة البلشة آًت (.)144
( )31ظىسة البلشة آًت (.)151
( )32صخُح البخاسي ،هخاب الاظدئزان ،باب من سد فلاٌ غلًُ العالم سكم ( )5896صخُح معلم ،هخاب الطالة ،باب وحىب كشاءة الفاجحت في ول
سهػت ،سكم (.)397
( )33الخاوي الىبير اإلااوسدي (.)67/2
( )34الخمهُذ إلاا في اإلاىؾأ من اإلاػاوي وألاظاهُذ البن غبذ البر (.)54/17
( )35الذساسي اإلاػُت ششح الذسس البهُت للشىواوي (.)95/1
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املطلب الجانُ :اصتقبال القزٍب للكعبة املشزفة :
املكصٛد بايكسٜب ٖٜ َٔ ٛتٝكٔ تٛدٗ٘ إىل ايهعب ١ضٛا ٤نإ َعآٜاّ يًهعب ١أَٔ ٚ
نإ مبه ١أ ٚخازداَ عٓٗا بكًٚ ٌٝحيصٌ ي٘ ايٝكني بايتٛد٘ إيٗٝا (.)36
ٚمل خيتًـ ايؿكٗا ٤يف إٔ ايكسٜب ؾسض٘ ايتٛد٘ إيٗٝا باضتكباٍ عٗٓٝا يف ايصال،٠
عٝح ٜكابٌ ذات بٓا ٤ايهعبٜ ١كٓٝاّٚ ،ال ٜهؿ ٞاالدتٗاد ٚال اضتكباٍ دٗتٗا ،ألٕ
ايكدز ٠عً ٢ايٝكني ٚايعني متٓع َٔ االدتٗاد ؾإٕ مل ٜتٝكٔ مل ػص ٘٥صالت٘.
قاٍ اإلَاّ ايػاؾع( :ٞؾهٌ َٔ نإ ٜكدز عً ٢زؤ ١ٜايبٝت ممٔ مبه ١يف
َطذدٖا أَٓ ٚصٍ َٓٗا أ ٚضٌٗ أ ٚدبٌ ؾال ػص ٜ٘صالت٘ ستٜ ٢صٝب اضتكباٍ ايبٝت;
ألْ٘ ٜدزى صٛاب اضتكباي٘ مبعآٜت٘) (.)37
ٚقاٍ ايكسطيب( :أمجعٛا عً ٢إٔ َٔ غاٖدٖا ٚعاٜٗٓا ؾسض عً ٘ٝاضتكباهلاٚ ،أْ٘ إٕ
تسى اضتكباهلا َ ٖٛٚعا ٜٔهلا ٚعامل ظٗتٗا ؾال صال ٠ي٘ٚ ،عً ٘ٝإعاد ٠نٌ َا
صً.)38()٢
ٚقاٍ ابٔ قداًَٜ َٔ( :١صَ٘ ايٝكني  َٔ ٖٛٚنإ َعآٜاَ يًهعب ١أ ٚنإ مبهَٔ ١
أًٖٗا أْ ٚاغ٦اَ بٗا َٔ ٚزا ٤سا ٌ٥قدخ ناؿٝطإ ؾؿسض٘ ايتٛد٘ إىل عني ايهعب١
(.)39
ٜكٓٝاَ)
ٚقسز عاَ ١ايؿكٗا ٤إٔ املصً ٞيف َهَٚ ١ا يف سهُٗا ممٔ متهٓ٘ املطاَت ١يٛ
اضتكبٌ طسؾاّ َٔ ايهعب ١ببعض بدْ٘ ٚخسز باقٚ - ٘ٝي ٛعطّٛا ٚاسدّا  -عٔ
اضتكباهلا مل تصح صالت٘ ألْ٘ مل ٜطتكبٌ ايهعب ١بهً٘(.)40
ؾهًُ ١ايؿكٗاَ ٤تؿك ١عً ٢إٔ املعا ٜٔيًهعبٚ ١املتٝكٔ َٔ أصابت٘ عٗٓٝا ال جيص٘٥
إال ذ يو ،ؾًٝتؿطٔ أٚي٦و ايدٜ ٜٔه ْٕٛٛيف أطساف املطذد اؿساّ ٚؼت ضكؿ٘ َٔ
االمساف عٔ عني ايهعب ،١نُا َٖ ٛػاٖد ؾريو َطس بصالتِٗٚ ،اهلل املطتعإ.

( )36سوغت الؿالبين للىىوي ( )216/1اإلاغني البن كذامت ( )262/1البحش الشائم البن هجُم (.)311/1
( )37ألام للشافعي (.)93/1
( )38جفعير اللشؾبي (.)161/1
( )39اإلاغني البن كذامت (.)262/1
( )41اإلاجمىع للىىوي ( )3192مىاهب الجلُل للمغشبي ( )1518حاشُت الذظىقي )1223( ،الششح الىبير البن كذامت.)485/1( ،
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انًبحث انثانث :استقبال انبؼيذ نهكؼبة انًشرفة
ايبعٝد عٔ ايهعب ٖٛ ١ايٓا ٞ٥عٓٗا عٝح ال ٜعاٜٗٓاٚ ،ال ٜطتطٝع اؾصّ بصٛاب
اضتكباهلا يبعد قً٘ عٔ ايبٝت اؿساّ.
ٚقد اختًـ ايؿكٗا ٤يف ايٛادب عً ٢ايبعٝد َٔ االضتكباٍْ ،تشدخ عٔ ذيو يف ثالث١
َطايب:
املطلب األًل :مذهب القائلني باصتقبال البعَد لعني الكعبة :
ذٖب اإلَاّ ايػاؾع ٞيف اؾدٜد ٖٛٚ ،ق ٍٛالبٔ ايكصاز عٓد املايهٚ ،١ٝزٚا ١ٜعٔ
أمحد اختازٖا أب ٛاـطاب َٔ اؿٓابً )41(١إٔ ايرًٜ ٟصّ ايبعٝد عٔ ايهعب ١االدتٗاد يف
إصاب ١عني ايهعب ١ال دٗتٗاٚ ،اضتديٛا بعد ٠أديَٗٓ ١ا:
 - 1قٛي٘ تعاىلًَ :حَْْثُ يَب كُنْزُىْ فٌََنٌُّا ًُجٌُىَكُىْ شَطْسَهُ ،)42( قاٍ ايػاؾعٚ :ٞغطس ٙدٗت٘ يف

نالّ ايعسب إذا قًت أقصد غطس نرا َعسٚف أْو تك ٍٛأقصد قصد عني
نراٜ ،عين قصد ْؿظ نراٚ ،ايتٛد٘ غطس ٙإلصاب ١ايبٝت بهٌ ساٍ(،)43
ؾاملساد َٔ غطس املطذد اؿساّ داْب٘ ايرٜ ٟه ٕٛقاذٜاّ ي٘ ٚٚاقعاّ يف مست٘.
ٜصٌ
ِّ
 - 2سدٜح ابٔ عباع قاٍ :ملا دخٌ ايٓيب  ايبٝت دعا يف ْٛاس ٘ٝنًٗاٚ ،مل
ست ٢خسز َٓ٘ ،ؾًُا خسز زنع زنعتني يف ٔق َبٌ ايهعبٚ ١قاٍٖ( :ر ٙايكبً،)44( )١
ؾاؿصس ٖٓا ٜدؾع محٌ اآل ١ٜعً ٢اؾٗٚ ،١إطالم اؾٗ ١عً ٢ايعني سكٝك ١يػ١ٜٛ
 ٖٛٚاملساد ٖٓا(.)45
ٚ- 3اضتديٛا َٔ ايكٝاع:
أ  -بإٔ َٔ يصَ٘ ؾسض ايكبً ١يصَ٘ إصاب ١ايعني( )46ألٕ إصاب ١ايعني ٖ ٛاألصٌ.
ب َ -بايػ  ١يف تعع ِٝايهعب ،١أَس بًؼ َبًؼ ايتٛاتسٚ ،ايصال َٔ ٠أععِ غعا٥س
ايدٚ ،ٜٔتٛقٝـُ صشتٗا عً ٢اضتكباٍ عني ايهعبٜٛ ١دب َصٜد ايػسف(.)47

( )41الىىوي ،اإلاجمىع ( )3192الذظىقي ،الخاشُت ( )327/2اإلاشداوي ،ؤلاهطاف في مػشفت الشاجح من الخالف (.)9/2
( )42ظىسة البلشة آًت (.)144
ً
( )43الشظالت إلاحمذ ابن إدسَغ الشافعي ،ص ( )34واهظش أًػا ص (.)513
( )44صخُح البخاسي ،أبىاب اللبلت ،باب كىٌ هللا حػالى { :واجخزوا من ملام إبشاهُم مطلى }سكم ( )389صخُح معلم ،هخاب الدج ،باب اظخحباب
دخىٌ الىػبت للخاج وغيره والطالة فيها والذغاء في هىاحيها ولها ،سكم (.)1331
( )45حاشِخه الجمل غلى اإلاىهج لشُخ ؤلاظالم صهشٍا ألاهطاسي (.)119 /2
( )46اإلاهزب للشيراصي ،ص ( )67البُان للػمشاوي (.)141/2
( )47الخفعير الىبير للشاصي (.)93/4
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ز -إٔ يص ّٚاالضتكباٍ ؿسَ ١ايبكعٖٚ ،١را املعٓ ٢يف ايعني ال يف اؾٗٚ ،١ألٕ
قبًت٘ ي ٛناْت اؾٗ ١يهإ ٜٓبػ ٞي٘ إذا ادتٗد ؾأخطأ اؾًٜٗ ١صَ٘ اإلعاد٠
يعٗٛز خط ٘٦يف ادتٗاد ٙبٝكني َٚع ذيو ال تًصَ٘ اإلعاد. )48(٠
د  -ن ُٕٛايهعب ١قبً ١أَس َكطٛع ب٘ٚ ،ن ٕٛغريٖا قبً ١أَس َػهٛى ؾ،٘ٝ
ٚزعا ُ١ٜاالستٝاط يف ايصال ٠أَس ٚادب ،ؾٛدب تٛقٝـ صش ١ايصال ٠عً٢
اضتكباٍ عني ايهعب. )49(١
ٚاملكصٛد بإصاب ١ايعني إمنا ٖٚ ٛدٛب االدتٗاد يف إصابتٗا مبا ٜػًب عً ٢ايعٔ،
بكطع ايٓعس عٔ إصابتٗا يف ايٛاقع نُٔ ٜػاٖدٖا (ٖٚ ،)50را أَس َتاح عطب األدي١
املٓصٛب ١عً ٢ايكبً ،١ؾًٝظ ٖرا تهًٝـ َا ال ٜطام.
املطلب الجانُ :مذهب القائلني باصتقبال البعَد جوة الكعبة:
ذٖب مجٗٛز ايعًُا ٤إٔ ايٛادب عً ٢ايبعٝد اضتكباٍ دٗ ١ايهعب ١املػسؾٖٚ ،١را
َرٖب اؿٓؿٚ ،١ٝاملايهٚ ،١ٝاؿٓابًٚ ،١ايكدَ َٔ ِٜرٖب ايػاؾع ،ٞاختازَٔ ٙ
أصشاب٘ املصْٚ )51( ٞزدش٘ َِٓٗ ايػصايٚ ٞصشش٘ اؾسداْٚ ٞابٔ نر ٚابٔ أبٞ
عصسٚ ،ٕٚدصّ ب٘ احملًٚ .)52(ٞاضتديٛا بأديَٗٓ ١ا:
 )1قٛي٘ تعاىلًَ :حَْْثُ يَب كُنْزُىْ فٌََنٌُّا ًُجٌُىَكُىْ شَطْسَهُٚ ،)53(غطس نٌ غ :٤ٞمٚ ٙٛقصد،ٙ

ٍٚ
ٚقصدت غطس ٙأ ٟم ،ٙٛقاٍ ايؿساٜ :٤سٜد مٚ ٙٛتًكاَٚ ،ٙ٤جً٘ يف ايهالّ ِّ :
ٚدٗو غطسٚ ٙػاٖ٘ٚ ،قاٍ ايػاعس:
ؾَػَطِسُٖا َْعَسُ ايِعَََ َِِٔٝٓٝشِطُٛز
إٕ ايِعَطٔريَ بٔٗا داَُ ْ٤دَأَسُٖا
ٚقاٍ أب ٛإضشام :ايػطس ايٓش،ٛال اختالف بني أٌٖ ايًػ ١ؾٚ ،)54(٘ٝظاٖس اآل ١ٜإٔ
اهلل تعاىل أٚدب عً ٢املهًـ إٔ ٜٛيٚ ٞدٗ٘ إىل داْب املطذد اؿساّ ،ؾُٔ ٚىل
ٚدٗ٘ إىل اؾاْب اير ٟسصًت ايهعب ١ؾ ٘ٝؾكد أت ٢مبا أَس ب٘ ،ضٛا ٤نإ
َطتكبالّ عٗٓٝا أّ ال ،ؾٛدب إٔ خيسز عٔ ايعٗد.)55( ٠

( )48بذائؼ الطىائؼ للياظاوي ( )118/1وغذم ؤلاغادة اإلازهىس غلى مزهب الخىفُت هما ظُأحي.
( )49الخفعير الىبير للشاصي (.)93/4
( )51مىح الجلُل لػلِش (. )233/1
( )51اإلاغني البن كذامت )491/1( ،اإلاخخطش لخلُل (.)27/1
( )52اهظش  :بغُت اإلاعترشذًن في جلخُظ فخاوي بػؼ ألائمت من الػلماء اإلاخأخشٍن لباغلىي (ص.)78 :
( )53ظىسة البلشة آًت (.)144
( )54اهظش :لعان الػشب البن مىظىس )419/4( ،معجم ملاًِغ اللغت البن فاسط ( )188/3تهزًب اللغت لألصهشي (.)211/11
( )55جفعير الشاصي. )93/4( ،
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سدٜح أبٖ ٞسٜس ٠قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل َ(: ا بني املػسم ٚاملػسب قبً.)56()١
سدٜح عُس بٔ اـطاب  قاٍَ( :ا بني املػسم ٚاملػسب قبًٚ ،)57()١قد زٖ ٟٚرا
عٔ غري ٚاسد َٔ أصشاب ايٓيب  َِٗٓ ،عجُإٚ ،عً ٞبٔ أب ٞطايبٚ ،ابٔ
عباعٚ ،ابٔ عُسٚ ،قُد بٔ اؿٓؿٚ ،)58(١ٝال ٜعسف عٔ أسد َٔ ايصشاب ١يف ذيو
ْصاع(.)59
سدٜح عُس بٔ اـطاب َٛ قٛؾاَّ( :ا بني املػسم ٚاملػسب قبً ١إذا تٛدٗت قبٌ
ايبٝت)(.)60
سدٜح عجُإ  قاٍ( :نٝـ خيط ٧ايسدٌ ايصالَٚ ٠ا بني املػسم ٚاملػسب قبًَ ١ا
مل ٜتشسٖ ايػسم عُداّ)(. )61
سدٜح ابٔ عُس  قاٍ( :إذا دعًت املػسب عٔ ميٓٝو ٚاملػسم عٔ ٜطازى ؾُا
بُٗٓٝا قبً ١إذا اضتكبًت ايكبًٚ .)62()١عٓ٘ قاٍ( :إذا دعًت املػسب عٔ ميٓٝو ٚاملػسم
عٔ ٜطازى ؾُا بُٗٓٝا قبً ١ألٌٖ ايػُاٍ)(.)63
ٚنالّ ايصشاب ١زض ٞاهلل عِٓٗ ٖرا ٜدٍ عً ٢إٔ قبً ١ايبعٝد ٚاضعَ ١ا بني
املػسم ٚاملػسبٚ ،نالَِٗ َتٛازد عً ٢ذيو ال اختالف ؾ ٘ٝب ،ِٗٓٝقاٍ ابٔ زدب
يف ؾتح ايبازٚ( : )64(ٟال ٜعسف عٔ صشاب ٞخالف ذيو).
قاٍ األثسّ :ضأيت أمحد بٔ سٓبٌ عٔ ق ٍٛعُس َ( :ا بني املػسم ٚاملػسب قبً)١
ؾكاٍٖ :را يف نٌ ايبًدإ إال َه ١عٓد ايبٝت ،ؾإْ٘ إٕ شاٍ عٓ٘ بػٚ ٤ٞإٕ قٌ ؾكد
تسى ايكبً ،١قاٍٚ :يٝظ نريو قبً ١ايبًدإ ،ثِ قاٍٖ :را املػسمٚ ،أغاز بٝد،ٙ
ٖٚرا املػسب ٚأغاز بٝدَٚ،ٙا بُٗٓٝا قبً ،١قًت ي٘ :ؾصال َٔ ٠صً ٢بُٗٓٝا دا٥ص،٠
قاٍْ :عِٜٓٚ ،بػ ٞإٔ ٜتشس ٣ايٛضط (.)65

( )56ظنن الترمزي في «الطالة» ،باب ما حاء ما بين اإلاششق واإلاغشب كبلت ،سكم ( )342وابن ماحه في «إكامت الطالة» باب اللبلت ،سكم
(.)1111والخذًث صدخه الترمزي،وألالباوي في إسواء الغلُل (.)325 /1
( )57ظنن الترمزي ( )174/2ظنن البيهلي الىبري (.)9/2
( )58ظنن الترمزي ( )174/2مطىف ابن أبي شِبت ( )141/2ظنن البيهلي الىبري ( )9/2الاظخزواس البن غبذ البر (.)61/17
( )59مجمىع الفخاوي الن جُمُت (.)147 /5
( )61ظنن البيهلي الىبري حذًث سكم (.)2121
( )61الخمهُذ إلاا في اإلاىؾأ من اإلاػاوي وألاظاهُذ البن غبذ البر (.)59/17
ً
( )62ظنن الترمزي ( )174/2مطىف ابن أبي شِبت ( )141/2وكذ سواه أًػا غن غمش.
( )63مطىف ابن أبي شِبت سكم (.)7434
( )64فخح الباسي (.)139/3
( )65الاظخزواس البن غبذ البر (.)2458
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قاٍ ابٔ عبد ايرب ( :تؿطري ق ٍٛأمحد بٔ سٓبٌٖ( :را يف نٌ ايبًدإ) ٜسٜد إٔ
ايبًدإ نًٗا ألًٖٗا َٔ ايطع ١يف قبًتِٗ َجٌ َا ملٔ ناْت قبًت٘ باملد ١ٜٓاؾٓٛب
اييت تكع هلِ ؾٗٝا ايهعب ،١ؾٝطتكبً ٕٛدٗتٗاٜٚ ،تطع ٕٛميٓٝاّ ٚمشاالّ ؾٗٝا َا بني
املػسم ٚاملػسبٚ ،إمنا تطٝل ايكبً ١نٌ ايطٝل عً ٢أٌٖ املطذد اؿساّٖٞٚ ،
ألٌٖ َه ١أٚضع قًٝال ،ثِ ٖ ٞألٌٖ اؿسّ أٚضع قًٝال ،ثِ ٖ ٞألٌٖ اآلؾام َٔ
ايطع ١عً ٢سطب َا ذنسْا ،قاٍ أمحد بٔ خايد :ق ٍٛعُس بٔ اـطاب (َا بني
املػسم ٚاملػسب قبً )١قاي٘ باملد ،١ٜٓؾُٔ ناْت قبًت٘ َجٌ قبً ١املد ١ٜٓؾٗ ٛيف ضع١
َا بني املػسم ٚاملػسبٚ ،يطا٥س ايبًدإ َٔ ،ايطع ١يف ايكبًَ ١جٌ ذيو ،يف اؾٓٛب
ٚايػُاٍ ٚم ٛذيوٖ ،را َعٓ ٢قٛي٘ ٖٛٚ ،صشٝح ال َدؾع ي٘ٚ ،ال خالف بني أٌٖ
ايعًِ ؾ.)66( )٘ٝ
ٜٚ )7طاف إىل أقٛاٍ ايصشاب ١ؾعًُِٗ ،ؾكد ثبت إٔ أٌٖ َطذد قبا ٤ناْٛا يف صال٠
ايصبح َطتكبًني يبٝت املكدع َطتدبس ٜٔيًهعب ،١ألٕٓ املد ١ٜٓبُٗٓٝا ،ؾك ٌٝهلِ:
أال إٕٓ ايكبً ١قد سٓٛيت إىل ايهعب ،١ؾاضتدازٚا يف ايصال َٔ ٠غري طًب دي ٌٝعً٢
ايكبًٚ ،١مل ٜٓهس ايٓيب عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ عًُِٗ(ٚ .)67مسَ ٞطذدِٖ برٟ
ايكبًتنيٚ ،ال ٜعكٌ إٔ ايعني تطتكبٌ عني ايهعب ١إال بعد ايٛقٛف عً ٢أديٖٓ ١دض١ٝ
ٜط ٍٛايٓعس ؾٗٝاٚ ،مل ٜتعًُٖٓٛاٚ ،ال ميهٔ إٔ ٜدزنٖٛا عً ٢ايبد ١ٜٗيف أثٓا٤
ايصالٚ ٠ظًُ ١ايً.)68(.ٌٝ
 َٔٚدٗ ١أخس ٣ؾإٕ ايٓاع َٔ عٗد ايٓيب عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ بٓٛا املطادد يف
مجٝع بالد اإلضالّٚ ،مل حيطسٚا َٗٓدضاّ عٓد تط ١ٜٛاحملسابَٚ ،كابً ١ايعني ال
تدزى إال بدقٝل ْعس اهلٓدضٚ ،١مل ٜكٌ أسد َٔ ايعًُا ٤إٕ تعًِ أدي ١ايدالٌ٥
اهلٓدضٚ ١ٝادب ،ؾعًِ إٔ اضتكباٍ عني ايهعب ١غري ٚادب(.)69
ٚ )8اضتديٛا َٔ ايكٝاع بأْ٘ ي ٛنإ ايؿسض إصاب ١ايعني ملا صشت صال ٠أٌٖ ايصـ
ايط ٌٜٛعً ٢خط َطتٚ ،ٛال صال ٠اثٓني َتباعدٜ ٜٔطتكبالٕ قبًٚ ١اسد ،٠ؾإْ٘ ال
جيٛش إٔ ٜتٛد٘ إىل ايهعبَ ١ع ط ٍٛايصـ إال بكدزٖا( ;)70ألٕ دسّ ايهعب١
( )66اإلاشحؼ العابم هفعه.
( )67صخُح البخاسي ،هخاب الخفعير ،باب (وما حػلىا اللبلت التي هىذ غليها) سكم ( ،)4218صخُح معلم ،هخاب اإلاعاحذ ،باب جحىٍل اللبلت من
اللذط إلى الىػبت ،سكم (.)526
( )68اهظش :إحُاء غلىم الذًن للغضالي (.)265/2
( )69جفعير الشاصي ( )93/4سوائؼ البُان جفعير آًاث ألاحيام من اللشآن للطابىوي (. )127/1
( )71اإلاغني البن كذامت (.)491/1
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صػري ٜطتش ٌٝإٔ ٜتٛد٘ إي ٘ٝأٌٖ ايدْٝا; ؾٝهتؿ ٢باؾَٗٚ ،١عً ّٛإٔ بعطِٗ
خازد ٕٛعٔ قاذا ٠ايعنيٚ ،ايصال ُ٠بٗر ٙايصٛز ٠تصحٗ اتؿاق ّا ،قاٍ ابُٔ زغدٕ -
زمح٘ اهلل  ( :-اتؿامُ املطًُني عً ٢ايصـِّ ايط ٌٜٛخازز ايهعبٜ ١دٍٗ عً ٢أ ٖٕ
ايؿسض يٝظ ٖ ٛايعني -أعين إذا مل تهٔ ايهعبَ ١بصسٚ ،)71( )- ٠قاٍ ايبٗٛتٞ
زمح٘ اهلل ٚ ( :-الْعكادٔ اإلمجاعٔ عً ٢صشٓ ١االثٓني املتباعدٜ ٜٔطتكبالٕ قبً١(.)72
ٚاسدٚ ،٠عً ٢صشٓ ١صال ٠ايصـِّ ايط ٌٜٛعً ٢خط َطت)ٕٛ
()73
ثِ إٕ إصاب ١عني ايهعب ١يًبعٝد َتعرز ،٠ؾأقُٝت دٗتٗا َهاْٗا يًطسٚز، ٠
ٚاملؿسٚض ٖ ٛاملكدٚز عًٚ ،٘ٝإصاب ١ايعني غري َكدٚز عًٗٝا ؾال تهَ ٕٛؿسٚض.)74(١
ٚاؿاصٌ إٔ نٌ ٚاسد َٔ ايصـ ايطُٜ ٌٜٛكدز أْ٘ َطاَت َٚكابٌ يًهعب،١
ٚإٕ مل ٜهٔ نريو يف ايٛاقعٚ ،يٝظ املساد أْ٘ ال بد إٔ ٜه ٕٛنٌ ٚاسد َطاَتاّ هلا
يف ايٛاقع; ألْ٘ ٜطتش ٌٝإٔ ٜه ٕٛايهٌ َطاَتني هلا ،ؾايٛادب عً ٢املصً ٞاعتكاد إٔ
()75
ايكبً ١يف اؾٗ ١اييت أَاَ٘ ٚي ٛمل ٜكدز أْ٘ َطاَت َٚكابٌ هلا .
املطلب الجالح :حقَقة اخلالف بني القٌلني:
ْعس بعض ايعًُا ٤يف خالف ايؿسٜكني س ٍٛايتٛد٘ م ٛعني ايكبً ١أ ٚدٗتٗا ،ؾكسز
إٔ اـالف خالف يؿع ٞال سكٝك ١ي٘ٚ ،ممٔ تبٖٓ ٢را ايطسح غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ
ٚأضٗب ؾٚ ،)76(٘ٝأٚدص نالَ٘ يف ايٓكاط اآلت: ١ٝ
- 1يكد أَس اهلل تعاىل باضتكباٍ ايكبًٚ ١تٛي ١ٝايٛد٘ م ٛاملطذد اؿساّ ،قاٍ اهلل
تعاىل :فٌل ًجيك شطس املسجد احلساو ًحْثًب كنزى فٌنٌا ًجٌىكى شطسهٚ غطس : ٙمٙٛ
ٚتًكاؤٚ ،ٙقاٍ تعاىلً :نكم ًجيخ ىٌ يٌنْيب" ٚ ايٛدٗ ٖٞ "١اؾٗ ١نُا يف عدٚ ٠شْ.١
أصًٗاٚ :عدٚٚ ٠شْ .١ؾايكبً ٖٞ ١اييت تطتكبٌ ٚايٛدٗ ٖٞ ١اييت ٜٛيٗٝا.
"ٚاملطذد اؿساّ" ٖ ٛاؿسّ نً٘ نُا يف قٛي٘ (:ؾال ٜكسبٛا املطذد اؿساّ بعد
عاَِٗ ٖرا) ٚيٝظ ذيو كتصا بايهعبٖٚ ،١را حيكل األثس املس( :ٟٚايهعب ١قبً١
املطذد ٚاملطذد قبًَ ١هَٚ ١ه ١قبً ١اؿسّ ٚاؿسّ قبً ١األزض).

( )71بذاًت اإلاجتهذ البن سشذ (.)81/1
( ،)72ششح مىخهى ؤلاساداث للبهىحي (.)171/1
( )73هفغ اإلاشحؼ العابم.
( ،)74بذائؼ الطىائؼ للياظاوي (.)319/1
( )75حاشُت الذظىقي (.)224 /1
( )76مجمىع الفخاوي ( )319/1وأشاس إلُه الشُخ غلِش من غلماء اإلاالىُت في مىح الجلُل ششح مخخطش خلُل (.)233/1
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ٚيف ايصشٝشني عٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أْ٘ صً ٢يف قبً ١ايهعب ١زنعتني
ٚقاٍٖ( :ر ٙايكبًٚ .)١ثبت عٓ٘ يف ايصشٝشني أْ٘ قاٍ ( :ال تطتكبًٛا ايكبً ١بػا٥ط ٚال
بٚ ٍٛال تطتدبسٖٚاٚ ،يهٔ غسقٛا أ ٚغسبٛا ) ؾٓٗ ٢عٔ اضتكباٍ ايكبً ١بػا٥ط أٚ
بٚ ٍٛأَس باضتكباهلا يف ايصال ،٠ؾايكبً ١اييت ْٗ ٢عٔ اضتكباهلا ٚاضتدبازٖا بايػا٥ط
ٚايب ٖٞ ٍٛايكبً ١اييت أَس املصً ٞباضتكباهلا يف ايصال.٠
ٚقاٍ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًَِ( :ا بني املػسم ٚاملػسب قبً )١قاٍ ايرتَر ٟسدٜح
صشٝح ٖٚ .هرا قاٍ غري ٚاسد َٔ ايصشابَ: ١جٌ عُس ٚعجُإ ٚعً ٞبٔ أب ٞطايب
ٚابٔ عباع ٚابٔ عُس ٚغريِٖٚ .ال ٜعسف عٔ أسد َٔ ايصشاب ١يف ذيو ْصاع،
ٖٚهرا ْص عً ٘ٝأ ١ُ٥املراٖب املتبٛعٚ ١نالَِٗ يف ذيو َعسٚف.
ٖٚ- 2ر ٙاألدي ١تٛدب اضتكباٍ ايكبًٚ ،١تٛي ١ٝايٛد٘ غطس املطذد اؿساّٚ ،قد أمجع
املطًُ ٕٛعً ٢ذيو يف اؾًُ ،١ؾٓٝعس ٌٖ االضتكباٍ ٚتٛي ١ٝايٛد٘ َٔ غسط٘ إٔ
ٜهٚ ٕٛضط ٚدٗ٘ َطتكبالّ هلا نٛضط األْـ َٚا حياذ َٔ ٜ٘اؾبٗٚ ١ايرقٔ ٚمٛ
ذيو ،أٜ ٚه ٕٛايػدص َطتكبالّ ملا ٜطتكبً٘ إذا ٚد٘ إيٚ ٘ٝدٗ٘ ٚإٕ مل حياذٙ
بٛضط ٚدٗ٘؟ ؾٗرا أصٌ املطأي. ١
ض ٖٔ هلِ إٔ ٜطتكبًٛا اـطٝب بٛدْٛٗٚ ،ِٖٗٛا عٔ اضتكباٍ
َٚ- 3عً ّٛإٔ ايٓاع قد ُ
ايكبً ١بػا٥ط أ ٚبٚ ،ٍٛأَجاٍ ذيو مما مل ٜػرتط ؾ ٘ٝإٔ ٜه ٕٛاالضتكباٍ بٛضط
ايٛد٘ ٚايبدٕ ; بٌ ي ٛنإ َٓشسؾاّ امساؾاّ ٜطرياّ مل ٜكدح ذيو يف االضتكباٍ .
ٚاالضِ إٕ نإ ي٘ سد يف ايػسع زدع إيٚ ;٘ٝإال زدع إىل سد ٙيف ايًػٚ ١ايعسف،
ٚاالضتكباٍ ٖٓا دٍ عً ٘ٝايػسع ٚايًػٚ ١ايعسف ،ؾأَا ايػازع ؾكاٍ َ(:ا بني املػسم
ٚاملػسب قبًَٚ )١عً ّٛإٔ َٔ نإ باملدٚ ١ٜٓايػاّ ٚمُٖٛا; إذا دعٌ املػسم عٔ
ٜطازٚ ٙاملػسب عٔ مي ٘ٓٝؾَٗ ٛطتكبٌ يًهعب ١ببدْ٘ عٝح ميهٔ إٔ خيسز َٔ
ٚدٗ٘ خط َطتك ِٝإىل ايهعب َٔٚ ١صدزٚ ٙبطٓ٘ ،يهٔ قد ال ٜه ٕٛذيو اـط
َٔ ٚضط ٚدٗ٘ ٚصدز . ٙؾعًِ إٔ االضتكباٍ بايٛد٘ أعِ َٔ إٔ خيتص بٛضط٘ ؾكط.
َٚ- 4ا سهاَ ٙتأخس ٚايؿكٗا َٔ ٤ايكٛيني يف املطأي ١يٝظ ٖ ٛغالف عٓد ايتشكٝل،
بٌ َٔ قاٍ :جيتٗد إٔ ٜصً ٞإىل عني ايهعب ،١أ ٚؾسض٘ اضتكباٍ عني ايهعب١
عطب ادتٗاد ٙؾكد أصاب َٔٚ .قاٍ :جيتٗد إٔ ٜصً ٞإىل دٗ ١ايهعب ،١أ ٚؾسض٘
اضتكباٍ ايكبً ١ؾكد أصابٚ .ذيو أِْٗ َتؿك ٕٛعً ٢إٔ َٔ غاٖد ايهعب ١ؾإْ٘
ٜصً ٞإيٗٝاَٚ ،تؿك ٕٛعً ٢أْ٘ نًُا قسب املصً ٕٛإيٗٝا نإ صؿِٗ أقصس َٔ
ايبعٝد ٜٔعٓٗاٖٚ .را غإٔ نٌ َا ٜطتكبٌ ،ؾايصـ ايكسٜب َٓٗا ال ٜصٜد طٛي٘ عً٢
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قدز ايهعبٚ ،١ي ٛشاد يهإ ايصا٥د َصًٝاّ إىل غري ايهعبٚ ،١ايصـ اير ٟخًؿ٘
ٜه ٕٛأط ًُِّٖٚ َ٘ٓ ٍٛدساّ ،ؾإذا ناْت ايصؿٛف ؼت ضكا٥ـ املطذد ناْت
َٓشٓ ١ٝبكدز َا ٜطتكبً ٕٛايهعبٜ ِٖٚ ،١صً ٕٛإيٗٝا ٚإىل دٗتٗا أٜطاّ ،ؾإذا بعد
ايٓاع عٓٗا ناْٛا َصًني إىل دٗتٗا َ ِٖٚصً ٕٛإيٗٝا أٜطاّٚ ،ي ٛنإ ايصـ
طٜٛالّ ٜصٜد طٛي٘ عً ٢قدز ايهعب ١صشت صالتِٗ باتؿام املطًُنيٚ ،إٕ نإ
ايصـ َطتكُٝاّ سٝح مل ٜػاٖدٖٚا.
 َٔٚ- 5املعً ّٛأْ٘ ي ٛضاز َٔ ايصؿٛف عً ٢خط َطتك ِٝإيٗٝا يهإ َا ٜصٜد عً٢
قدزٖا خازدا عٔ َطاؾتٗا ،ؾُٔ ت ِٖٛإٔ ايؿسض إٔ ٜكصد املصً ٞايصال ٠يف
َهإ ي ٛضاز عً ٢خط َطتكٚ ِٝصٌ إىل عني ايهعب ١ؾكد أخطأ َٔٚ ،ؾطس
ٚدٛب ايصال ٠إىل ايعني بٗراٚ ،أٚدب ٖرا ؾكد أخطأٚ ،إٕ نإ ٖرا قد قاي٘ قاٌ٥
َٔ اجملتٗد ،ٜٔؾٗرا ايك ٍٛخطأ كايـ ْص ايهتاب ٚايطٓٚ ١إمجاع ايطًـ; بٌ
ٚإمجاع األَ ،١ؾإٕ األََ ١تؿك ١عً ٢صش ١صال ٠ايصـ املطتط ٌٝايرٜ ٟصٜد طٛي٘
عً ٢مست ايهعب ١بأضعاف َطاعؿٚ ،١إٕ نإ ايصـ َطتكُٝاّ ال امٓا ٤ؾٚ ٘ٝال
تكٛع.
- 6ؾإٕ قَ : ٌٝع ايبعد ال حيتاز إىل االمٓاٚ ٤ايتكٛع نُا حيتاز إي ٘ٝيف ايكسب،
نُا إٔ ايٓاع إذا اضتكبًٛا اهلالٍ أ ٚايػُظ أ ٚدبالّ َٔ اؾباٍ ؾإِْٗ ٜطتكبًْ٘ٛ
َع نجستِٗ ٚتؿسقِٗٚ ،ي ٛنإ قسٜباّ مل ٜطتكبً ٙٛإال َع ايكًٚ ١االدتُاع ،ق ٌٝال
زٜب أْ٘ يٝظ االمٓاٚ ٤ايتكٛع يف ايبعد بكدز االمٓاٚ ٤ايتكٛع يف ايكسب; بٌ
نًُا شاد ايبعد قٌ االمٓاٚ ،٤نًُا قسب نجس االمٓا ;٤ستٜ ٢ه ٕٛأععِ ايٓاع
امٓاٚ ٤تكٛضاّ ايصـ اير ًٜٞ ٟايهعبٚ ١يهٔ َع ٖرا ؾال بد َٔ ايتكٛع
ٚاالمٓا ٤يف ايبعد إذا نإ املكصٛد إٔ ٜه ٕٛبٚ ٘ٓٝبٗٓٝا خط َطتك ِٝعٝح يٛ
َػ ٢إي ٘ٝيٛصٌ إيٗٝا ; يهٔ ٜه ٕٛايتكٛع غ٦ٝاّ ٜطرياّ دداّ ،نُا ق ٌٝإْ٘ إذا
ُقدز ايصـ َٝالّ َ ٖٛٚجالّ يف ايػاّ; نإ االمٓا َٔ ٤نٌ ٚاسد بكدز غعري،٠
ؾإٕ ٖرا ذنس ٙبعض َٔ ْص عًٚ ٢دٛب اضتكباٍ ايعنيٚ ،قاٍ :إٕ َجٌ ٖرا
ايتكٛع ايٝطري ٜعؿ ٢عٓ٘ ،ؾٝكاٍ ي٘ :ؾٗرا َعٓ ٢قٛيٓا :إٕ ايٛادب اضتكباٍ اؾٗ،١
 ٖٛٚايعؿ ٛعٔ ٚدٛب ؼسَ ٟجٌ ٖرا ايتكٛع ٚاالمٓا ٤ؾصاز ايٓصاع يؿعٝاّ ال سكٝك١
ي٘ .
- 7ؾاملكصٛد إٔ َٔ صً ٢إىل دٗتٗا ؾَٗ ٛصٌٕ إىل عٗٓٝا ٚإٕ نإ يٝظ عً ٘ٝإٔ
ٜتشسَ ٣جٌ ٖراٚ ،ال ٜكاٍ ملٔ صً ٢نريو أْ٘ كط ٧يف ايباطٔ َعؿ ٛعٓ٘; بٌ
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ٖرا َطتكبٌ ايكبً ١باطٓاّ ٚظاٖساّٖٚ ،را ٖ ٛايرُ ٟأَس ب٘; ٚهلرا ملا بٓ ٢أصشاب
زض ٍٛاهلل َ طادد األَصاز نإ يف بعطٗا َا ي ٛخسز َٓ٘ خط َطتك ِٝإىل
ايهعب ١يهإ َٓشسؾاّٚ ،ناْت صال ٠املطًُني ؾ ٘ٝدا٥ص ٠باتؿام املطًُني.
ٜٚ- 8دٍ عً ٢ذيو أْ٘ ي ٛق ٌٝبإٔ عً ٢اإلْطإ إٔ ٜتشس ٣إٔ ٜه ٕٛبني ٚضط أْؿ٘
ٚدبٗت٘ ٚبٗٓٝا خط َطتك ِٝق ٌٝؾال بد َٔ طسٜل ٜعًِ بٗا ذيو ; ؾإٕ اهلل مل ٜٛدب
غ٦ٝاّ إال ٚقد ْصب عً ٢ايعًِ ب٘ ديٝالَّٚ ،عً ّٛإٔ طسٜل ايعًِ بريو ال ٜعسؾ٘ إال
خاص ١ايٓاعَ ،ع اختالؾِٗ ؾَٚ ،٘ٝع نجس ٠اـطأ يف ذيوٚ ،ي ٛطٛيبٛا بديً٘ٝ
زدعٛا إىل َكدَات غري َعًٚ ،١َٛأخباز َٔ ال ٜٛثل غربٚ ،ٙاير ٜٔذنسٚا بعض
ذيو َٔ ايؿكٗا ٤إمنا تًك ٙٛعٔ ٖؤالٚ ٤مل حيهُ.ٙٛ
ٚٚدٛب اضتكباٍ ايكبً ١عاّ ؾُٝع املطًُني ؾال ٜه ٕٛايعًِ ايٛادب خؿٝاّ ال ٜعًِ
إال بطسٜل ط ١ًٜٛصعب ١كٛؾَ ،١ع تعرز ايعًِ بريو أ ٚتعطس ٙيف أغًب األسٛاٍ،
َٚجٌ ٖرا ال تسد ب٘ ايػسٜعٚ ،١هلرا أْهس اإلَاّ أمحد عً َٔ ٢أَس مبساعا ٠ذيو،
ٚأَس إٔ ال تعترب ايكبً ١باؾدٚ ،ٟقاٍ :يٝظ يف اؿدٜح ذنس اؾدٚ ;ٟيهٔ َا
بني املػسم ٚاملػسب قبً ٖٛٚ ،١نُا قاٍ; ؾإْ٘ ي ٛنإ ؼدٜد ايكبً ١بريو ٚادباّ أٚ
َطتشباّ يهإ ايصشاب ١أعًِ بريو ٚإي ٘ٝأضبل(. )77
َٚا ذنس ٙاإلَاّ ابٔ ت ،١ُٝٝذنس قسٜباّ َٓ٘ إَاّ اؿسَني اؾٜٛين ؾكاٍ ( :ظٗس
اختالف أُ٥تٓا يف إٔ َطًٛب اجملتٗد عني ايهعب ١أ ٚدٗتٗاٖٚ ،را ؾ ٘ٝإغهاٍ;
ؾإٕ اجملتٗد إذا نإ عًَ ٢طاؾ ١بعٝد ،٠ؾهٝـ ٜتأت َ٘ٓ ٢إصابَ ُ١طاَت ١عني
ايهعب١؟ ٚنٝـ ٜكدز ذيو َطًٛباّ يطايب؟ ٚايطًب إمنا ٜتعًٓل مبا ميهٔ ايٛصٍٛ
إي - ،٘ٝثِ قاٍ  -ؾايٛد٘ يف ذيو عٓد ٟإٔ ٜكاٍ َٔ :اقرتب يف املطذد اؿساّ
َٔ ايهعب ،١ؾإْ٘ ٜصري َٓشسؾاّ عٓٗا بأدْٚ ٌَٝ ٢امساف ،عٝح ُٜكطع بأْ٘ يٝظ
َطتكبًٗاٚ ،إذا ٚقـ يف أخسٜات املطذد ،ؾٝدتًـ اضِ االضتكباٍ اختالؾاّ بٓٝاّ،
ٚيريو ال ٜصطـ يف املطاف ثالث ٕٛإال ٚخيسز بعطِٗ عٔ َطاَت ١ايهعب،١
ٜٚصطـ يف َؤخس املطذد أيـٜٚ ،طُ ٢نٌ ٚاسد َِٓٗ َطتكبالّٚ ،قد متٗد إٔ
ػِٛا عً٢
ايتع ٌٜٛعً ٢االضِ ،ؾال ٜطٛؽ ؽ ٌٝغري ;ٙؾإٕ اـًل ي ٛنًُِّؿٛا َُكابً ١يَ ََ ٛ
خطٛط َطتكَٛ َٔ ١ُٝاقؿِٗ ،التصًت أدطادِٖ بايهعب ،١يهإ ذيو تهًٝـ
َا ال ٜطام ،ثِ إذا ػدٓد ايعٗد بٗرا ،ؾايرٜ ٟكـ بعٝداّ يف املطذد ،ي ٛامسف
( )77مجمىع الفخاوي (.)319-317
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أدْ ٢امساف ال خيسز عٔ اضِ املطتكبٌٚ ،إٕ نإ ي ٛامسف نريو يف املطاف،
يهإ َا٥الّ عٔ املطاَت ،١ؾإذا الح ذيو ؾٜ ُٔٝبعد يف املطذد بعضَ ايبعد ،ؾٗٛ
ؾٜ ُٔٝكطٔ طسفَ ايػسم ٚايػسب أظٗس ٚأبني) (. )78
ٖرا قصٌ َا قاي٘ اإلَاَإ اؾٜٛين ٚابٔ ت ١ُٝٝزمحُٗا اهللٚ ،نأُْٗا أزادا
اؾُع بني ايكٛيني باعتباز إٔ اضتكباٍ ايكبًٜ ١ػرتى ؾ َٔ ٘ٝصً ٢إىل عٗٓٝا َٔٚ
تٛد٘ إىل مستٗا عٝح ال ٜعد َٓشسؾاّ عٓٗا ٚإٔ اؾُٝع ٜػًُ٘ اضِ االضتكباٍ،
ٚعًٖ ٢را ديت ايٓصٛص ٚب٘ أؾت ٢ايصشاب ١زض ٞاهلل عِٓٗٚ ،عً ٘ٝدست أعُاهلِ
سُٓٝا بٓٛا املطادد يف األَصازٚ ،إمجاع ايعًُا ٤عً ٢إٔ االمساف ايٝطري ال ٜطس،
ٚإٔ ايصـ ايط ٌٜٛايبعٝد ال جيب ؾ ٘ٝايتكٛع ٚال االمٓاَ ،٤ع ٜكني خسٚد٘ عٔ
عني ايكبً ١داٍ عً ٢إٔ ايؿسض ٖ ٛاضتكباٍ مست ايكبًٚ ١تٛي ١ٝايٛد٘ غطس املطذد
اؿساّ.
املطلب الزابع  :نظزات على مذاهب العلناء يف املضألة:
بعد ايتأٌَ ٚتكًٝب ايٓعس يف أدي ١ايؿسٜكني ٚنالَِٗ ؾإْ ٞضأٚدص َالسعات ٞيف
ايٓكاط اآلت:١ٝ
 - 1ال خيؿ ٢إٔ َعٓ" ٢غطس املطذد اؾساّ" ٖ ٛدٗت٘ ٚمٚ ،ٙٛمل خيتًـ ايعًُا ٤يف
ذيوٚ ،قد ذنس غري ٚاسد عٔ أب ٞإضشام قٛي٘ :ايػطس ايٓش ،ٛال اختالف بني
أٌٖ ايًػ ١ؾ.)79(٘ٝ
ٚعًٖ ٢را ؾًٝظ يف اآل ١ٜدي ٌٝعً ٢قصد عني ايهعب ١يًبعٝدٚ ،ايك ٍٛبإٔ إطالم
اؾٗ ١عً ٢ايعني سكٝك ١يػ ١ٜٛغري َعسٚفٚ ،ال َٓك ٍٛعٔ أٌٖ ايًػٚ ،١اضتعُاٍ
ايػازع يف مجً ١أسادٜح ايباب تسدَٗٓٚ ،ٙاَ( :ا بني املػسم ٚاملػسب قبًَٚ ،)١ع
ٖرا ٜك ٍٛايصزنػ ٞايػاؾع ٞيف خادّ ايسٚض( :١يٝظ املساد بايعني اؾداز ،بٌ أَس
اصطالس ٖٛٚ ،ٞمست ايبٝت ٖٛٚاؤ ٙإىل ايطُا ٤ايطابعٚ ١األزض ايطابع. )80( )١
 - 2ذنس "ايػطس" يف اآل ١ٜي٘ ؾا٥د ٖٞٚ ،٠تٛد٘ املصً ٞإىل اؾٗٚ ١يٝظ ايعني ،ألْ٘
ي ٛقاٍ" :ؾٚ ٍٛدٗو املطذد اؿساّ" ،يصّ تهًٝـ َا ال ٜطام ،ألٕ ََ ِٔ يف أقص٢

( )78نهاًت اإلاؿلب دساًت اإلازهب في للجىٍني (.)114-113 /2
( )79اهظش :لعان الػشب البن مىظىس ( )419/4معجم ملاًِغ اللغت البن فاسط ( )188/3تهزًب اللغت لألصهشي (.)211/11
( ،)81حاشِخه الجمل غلى اإلاىهج لشُخ ؤلاظالم صهشٍا ألاهطاسي (.)119 /2
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املػسم أ ٚاملػسب ال ميهٓ٘ إٔ ٜٛيٚ ٞدٗ٘ املطذد ،أَا إذا قاٍ  :فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْسَ

انًَْسْجِدِ انْحَسَاو  ،أ ٟداْب املطذد ،دخٌ ؾ ٘ٝاؿاضسٚ ٕٚايػا٥ب. )81( .ٕٛ
- 3يف ذنس املطذد اؿساّ د ٕٚذنس ايهعب ١دالي ١عً ٢إٔ اير ٟجيب َٖ ٛساعا٠
دٗ ١ايهعب ،١ال َساعا ٠عٗٓٝا(ٚ .)82املطذد اؿساّ ٜعِ اؿسّ نً٘ يف األصٌ،
نُا يف قٛي٘ تعاىل (:فَهَب َّقْسَثٌُا انًَْسْجِدَ انْحَسَاوَ ثَعْدَ عَبيِيِىْ ىَرَا) (ٚ )83يٝظ ذيو كتصاّ

بايهعبٜٚ ،)84(١ؤٜد ٖرا األثس املس ٟٚعٔ ابٔ عباع( :ايبٝتُ قبً ْ١ألٌٖ املطذد
ٚاملطذدُ قبً ْ١ألٌٖ اؿسّٚ ،اؿسُّ قبً ْ١ألٌٖ األزض يف َػازقٗا َٚػازبٗا َٔ
أَيت) ( ،)85ؾُٔ اضتكبٌ املطذد اؿساّ ؾكد أت ٢مبا أَُس ب٘.
- 4سدٜح ابٔ عباع ايطابل قاٍ :ملا دخٌ ايٓيب  ايبٝت دعا يف ْٛاس ٘ٝنًٗا ٚمل
ٜصٌ ست ٢خسز َٓ٘ ؾًُا خسز زنع زنعتني يف قبٌ ايهعبٚ ١قاٍٖ( :ر ٙايكبً)١
(ٖ ،)86ر ٙايًؿع ١ؾطست بأنجس َٔ َعٓ:٢
 َٓٗا :إٔ أَس ايكبً ١قد اضتكس عًٖ ٢را ايبٝت ؾال ٜٓطذ بعد اي ،ّٛٝؾصًٛا إي٘ٝأبداّ ؾٗ ٛقبًتهِ)87( .
 َٗٓٚا :أْ٘ أزاد إٔ ٜعًُِٗ ضَٓٛ ١قـ اإلَاّٚ ،أْ٘ ٜكـ يف ٚدٗٗا دٕٚأزناْٗاٚ ،إٕ ناْت ايصال ٠يف مجٝع دٗاتٗا فص. )88( ١٥
 َٗٓٚا :إٔ ٜه ٕٛدٍ ب٘ عً ٢إٔ سهِ َٔ غاٖد ايبٝت ٚعا ٜ٘ٓيف اضتكباي٘ سطاّخالف سهِ َٔ غاب عٓ٘ ،ؾٝصً ٞإي ٘ٝتٛخٝاّ ٚاضتدالالّ (. )89
 َٗٓٚا :إٔ ايكبً ١املأَٛز باضتكباهلا ٖ ٞايبٓ ١ٝنًٗاٚ ،ي٦ال ٜتَ ِٖٛت ِٖٛإٔاضتكباٍ بعطٗا نافٕ يف ايؿسض; ألْ٘ صً ٢ايتطٛع بداخًٗا ثِ قاٍٖ(:رٙ
ايكبً. )90( )١
( ،)81جفعير الشاصي (. ) 643/1
( )82البحش اإلاحُـ ألبي حُان (.)24/2
( )83ظىسة الخىبت آًت ()28
( )84مجمىع فخاوي ابن جُمُت (.)217/22
( )85العنن الىبري للبيهلي حذًث سكم ( )2166وغػفه.
( )86صخُح البخاسي ،أبىاب اللبلت ،باب كىٌ هللا حػالى { :واجخزوا من ملام إبشاهُم مطلى }سكم ( )389صخُح معلم ،هخاب الدج ،باب اظخحباب
دخىٌ الىػبت للخاج وغيره والطالة فيها والذغاء في هىاحيها ولها ،سكم (.)1331
( )87رهشه ؤلامام الخؿابي في هخابه  :اإلافهم إلاا أشيل من جلخُظ هخاب معلم (.)157 /5
(ً )88ىظش :ششح العىت للبغىي ( )334/2فخح الباسي البن سحب ـ (. )317 /2
( )89رهشه الخافظ ابن سحب في فخح الباسي ( )317 /2والػُني في غمذة اللاسي ششح صخُح البخاسي (.)358 /6
( )91حاشُت الشوع اإلاشبؼ البن كاظم الػاضمي (.)546 /1
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ؾعًٖ ٢را يٝظ ؾ ٘ٝدالي ١عً ٢أْ٘ أزاد سصس ايكبً ١يف ايهعب ،١بٌ أزاد بٝإ قبً١
املصً ٞملٔ نإ َػاٖداّ هلا ،عًُا إٔ اإلَاّ ايٓ ٟٚٛزمح٘ اهلل أبدَ ٣عٓ ٢آخس
قتُالّ ( ٖٛٚإٔ ٖر ٙايهعب ٖٞ ١املطذد اؿساّ اير ٟأَسمت باضتكباي٘ ،ال نٌ
اؿسّ ٚال َهٚ ١ال املطذد اير ٟس ٍٛايهعب ،١بٌ ٖ ٞايهعبْ ١ؿطٗا ؾكط)
( ،)91قاٍ ابٔ زدبٚ( :ق ٍٛاـطاب ٞأصح َٔ ٖراٚ .اهلل أعًِ) (.)92
ٚيعٌ األقسب ٖ ٛايتؿطري ايجاْٚ ٞأْ٘ بٝإ ملٛقـ اإلَاّ يف َٛادٗ ١ايباب ،قاٍ
اؿاؾغٜٚ ( :ؤٜدَ ٙا زٚا ٙايبصاز َٔ سدٜح عبد اهلل بٔ سبػ ٞاـجعُ ٞقاٍ" :زأٜت
زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜصً ٞإىل باب ايهعبٜ ٖٛٚ ١ك :ٍٛأٜٗا ايٓاع ،إٕ
ايباب قبً.)93( )١
- 5ايػاؾع ١ٝايكا ًٕٛ٥بٛدٛب اضتكباٍ عني ايكبً ١ال ٜٛدب ٕٛإٔ ٜه ٕٛبني ٚضط أْؿ٘
ٚدبٗت٘ َا ي ٛخسز خط َطتكٚ ِٝصٌ إىل دداز ايهعب ،١بٌ صسسٛا إٔ املساد ٖٛ
ؼسَ ٟا ٜػًب عً ٢ايعٔ أْ٘ َطتكبٌ يعني ايهعبَ ٖٛٚ ،١ا عربٚا عٓ٘ باالضتكباٍ
ايعسيفٚ ،يٝظ بايطسٚز ٠إٔ ٜصٝب ددازٖا ملا ذيو َٔ ايعطسٚ ،إيٝو بعض
ْصٛصِٗ يف ذيو:
 قاٍ إَاّ اؿسَني اؾٜٛينٚ( :مٔ عً ٢قطعٕ ْعًِ إٔ سكٝك ١احملاذاْ- ٠ؿٝاّٚإثباتاّ  -ال ؽتًـ بايكسب ٚايبعدٚ ،يهٔ املتبَع يف ذيو ٚيف ْعا٥س ٙسهِ
اإلطالم ٚايتطُ ،١ٝال سكٝك ١املطاَت.)94( )١
 قاٍ اإلَاّ مشظ ايد ٜٔايسًَ ٞيف ْٗا ١ٜاحملتازَٚ( :عٓا ٙإٔ ٜه ٕٛعٝح ٜعدعسؾاّ أْ٘ َتٛد٘ إىل عني ايهعب ،١نُا سكك٘ اإلَاّ يف ايٓٗا. )95( )١ٜ
 ٚيف ساغ ١ٝايػٝذ أمحد ايسغٝد ٟعً ٢ؼؿ ١احملتاز( :املتعني االنتؿا٤باملطاَت ١ايعسؾ ١ٝاييت قاٍ بٗا إَاّ اؿسَني) (. )96
 ٚعٔ ابٔ سذس يف ايعباب( :ؾتعني إٔ املعترب ؾ ٘ٝسهِ اإلطالم ال سكٝك١املطاَت ،١ؾُت ٢أطًل عًٗٝا اضِ االضتكباٍ عٓد ايبعد صشت صالت٘ٚ ،إٕ نإ
ي ٛقسب خسز عٔ ايطُت ،إذ ٜعد يف ايعسف قاذٜا هلا) (.)97
( )91اإلاجمىع للىىوي (.)191/3
( )92فخح الباسي البن سحب ()317 /2
( )93فخح الباسي البن حجش -بخػلُم ابن باص (.)512 /1
( )94نهاًت اإلاؿلب في دساًت اإلازهب للجىٍني (.)88/2
( )95نهاًت اإلاحخاج للشملي (  ،) 437/3واهظش هزلً حاشُت الجمل ( .) 155/3
( )96حاشِخه غلى جحفت اإلاحخاج بششح اإلانهاج للششُذي ( .) 172/1
( )97هلله غىه في ششح البهجت الىسدًت (.)158/3
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ٚمما ضبل ْكً٘ ٜتبني أْ٘ َع ايبعد تتطع املطاَتٚ ،١عًٜ ٘ٝصري ايؿسض يف
االضتكباٍ َا ٜصدم عًٚ ٘ٝصـ املطاَت ١باعتباز ايعسف ،ال باعتباز اؿكٝكٖٚ ،١را
ٜؤد ٟيف َؿٗ َ٘ٛإىل تصٛز اضتكباٍ مي ٌٝإىل امساف َعني عٔ املطاَت ١اؿكٝك١ٝ
يًهعب. ١
ؾٝعٗس مبا ذنسْا ٙإٔ اـالف بني ايؿسٜكني خالف يؿع ،ٞؾاؾُٝع ٜٛقٔ
باضتشاي ١إصاب ١ايعني يًبعٝد ،مبعٓ ٢إٔ ٜطاَت أْؿ٘ َٚا بني ع ٘ٝٓٝدداز ايهعب١
املػسؾ. ١
ؾايػاؾع ١ٝايكا ًٕٛ٥بإصاب ١ايعني ٜؿطس ْ٘ٚباالضتكباٍ ايعسيف ال اؿكٝك ٞنُا
ضبلٚ ،ايكا ًٕٛ٥باؾٜٗ ١ؿطس ْ٘ٚبإٔ ٜبك ٢غ َٔ ٤ٞضطح ايٛد٘ َطاَتّا يًهعب ١أٚ
هلٛاٗ٥ا ،بإٔ ٜؿسض َٔ تًكاٚ ٤د٘ َطتكبًٗا سكٝكٚ ،)98( ١قد محٌ املايه١ٝ
نالّ ابٔ ايكصاز َٔ أصشابِٗ ايكا ٌ٥بٛدٛب اضتكباٍ ايعني أْ٘ إمنا أزاد ايطُت
ايتكدٜس ٟال اؿكٝك.)99( ٞ
ٚبٗرا ٜتبني إٔ اـالف أغب٘ بإٔ ٜه ٕٛخالؾاّ يؿعٝاّٚ ،قد صسح بٗرا مجع َٔ األ١ُ٥
زمحِٗ اهلل:
قاٍ ابٔ عبد اؿل َٛاؾكا يإلَاّ املاشز( :ٟإٔ ٖرا اـًَاف يَا ثََُس ٠ي٘ نُا صَ ٖسحَب٘ املَاشٔزٔ.)100( )ٟ
ٚقاٍ صاسب َٓح اؾً ٌٝبكٛي٘( :اؿل إٔ ٖرا اـالف ال مثس ٠ي٘) (.)101نُا ذٖب إىل ذيو َٔ املعاصس ٜٔايػٝذ ايطاٜظ ،ؾبعد إٔ ذنس ايكٛيني ٚذنستصسٜح ايػاؾع ١ٝبإٔ ؾسض غري املػاٖد إصابت٘ قصداّ ال سطاّ قاٍٚ( :بعد إٔ
ْساِٖ ٜصسس ٕٛبريو ٜهاد اـالف عد ِٜايؿا٥د ،٠ؾإٕٓ ايهٌ ٜعتكد إٔ ايتٛد٘
إىل ايكبً ١أٜا ناْت ؾ ٘ٝغعٛز بكصد ايهعب.)102( )١

( )98سد اإلاحخاس ( )331 /3ششح فخح اللذًش العُىاس ي (.)271/1
( )99حاشُت الذظىقي (.)224 /1
( )111حاشُت الذظىقي ( )224 /1مىح الجلُل ()233 /1
( )111مىح الجلُل ()233 /1
( )112جفعير آًاث ألاحيام للعاٌغ (ص.)44 :
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انًبحث انثانث :حكى االنحراف ػن انكؼبة انًشرفة :وفيه ثالثة يطانب:
املطلب األًل :حكه االجتواد يف القبلة:
أنجس َا حيتاز املصً ٞملعسؾ ١ايكبً ١يف األضؿازٚ ،املٛاطٔ اييت يٝظ بٗا َطادد،
ٚم ٛذيو ،ؾؿٖ ٞر ٙاؿايًٜ ١صّ املصً ٞايبشح ٚاالدتٗاد ملعسؾ ١اؾٗ ١اييت تكع ؾٗٝا
ايكبً ١يٝتُهٔ َٔ ايتٛد٘ إيٗٝا يف صالت٘ٚ ،ايدي ٌٝعًٚ ٢دٛب ايتشسَ :ٟا ز ٣ٚعاَس
بٔ زبٝع ١أْ٘ قاٍ( :نٓا َع زض ٍٛاهلل صًٓ ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف يَ ١ًٝعًُ ،١ؾًِ ْدز أٜٔ
ايكبً ،١ؾصً ٢نٌ زدٌ َٓا عً ٢سٝاي٘ ،ؾًُا أصبشٓا ذنسْا ذيو يسض ٍٛاهلل صًٓ٢

اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،ؾٓصيت:فأّنًب رٌنٌا فثَىَّ ًجو اهلل. )103( 

ٚايؿكٗا ٤مل خيتًؿٛا يف ٚدٛب االدتٗاد َٔ سٝح اؾًُ ١عً َٔ ٢خؿٝت عً٘ٝ
ايكبًٜ ،١ك ٍٛاإلَاّ ايٓ ( : ٟٚٛإذا مل ٜعسف ايػا٥ب عٔ أزض َه ١ايكبًٚ ١مل جيد
قساباّ ٚال َٔ خيرب ٙعًَ ٢ا ضبل يصَ٘ االدتٗاد يف ايكبًٜٚ ١طتكبٌ َا أد ٣إي٘ٝ
ادتٗاد.)104( )ٙ
ٚقاٍ املسغٓٝاْ ( : ٞؾإٕ اغتبٗت عً ٘ٝايكبًٚ ١يٝظ عطست٘ َٔ ٜطأي٘ عٓٗا ادتٗد
ٚصً ;٢ألٕ ايصشاب ١زضٛإ اهلل عً ِٗٝؼسٚا ٚصًٛا ٚمل ٜٓهس عً ِٗٝزض ٍٛاهلل عً٘ٝ
ايصالٚ ٠ايطالّٚ ،ألٕ ايعٌُ بايدي ٌٝايعاٖس ٚادب عٓد اْعداّ دي ٌٝؾٛق٘) (.)105
ٜٓٚكٌ اإلَاّ ابٔ عبد ايرب اإلمجاع عً ٢بطالٕ صال َٔ ٠صً ٢إىل غري ايكبً َٔ ١غري
ٍّ ألدي ١ايكبً ١ؾٝكٚ (: ٍٛأمجعٛا عً ٢أْ٘ َٔ صً ٢إىل غري ايكبً َٔ ١غري
ادتٗاد ٚال ؼس
ادتٗاد محً٘ عً ٢ذيو إٔ صالت٘ غري فص ١٥عٓ٘ٚ ،عً ٘ٝإعادتٗا إىل ايكبً.)106( )١
املطلب الجانُ :االحنزاف املبين على اجتواد مشزًع:
إذا ادتٗد ايػدص ملعسؾ ١ايكبً ١مبا َٖ ٛتاح َٔ أدي ١ايكبًٚ ،١صً ٢بٓا ٤عً ٢ذيو
االدتٗاد ٚتبني ي٘ خطؤ ٙيف إصاب ١ايكبً ;١ؾٌٗ ًٜصَ٘ إعاد ٠ايصال ٠أّ متط ٞصالت٘
عً ٢ايصش ١الدتٗادٙ؟
يًؿكٗا ٤يف املطأي ١تؿص:ٌٝ
ؾاؿٓؿٚ ١ٝاؿٓابًٜ ١س ٕٚإٔ َٔ خؿٝت عً ٘ٝايكبًٚ ١ؼس ٣ثِ ظٗس ي٘ خطؤ ٖٛٚ ٙيف
ايصال ٠اضتداز إىل اؾٗ ١اييت اْتٗ ٢إيٗٝا ؼسٚ ،ٜ٘بٓ ٢عًٗٝا ٚال تبطٌ صالت٘ ،ؾًٛ
( )113ظىسة البلشة آًت (.)115
( )114مجمىع الىىوي (.)215 /3
( )115الهذاًت ششح البذاًت للميرغني (.)45 /1
( )116الخمهُذ البن غبذ البر(.)54/17
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صً ٢نٌ زنع ١ؾٗ ١داشٚ ،إٕ نإ بعد ايصال ٠صً ٢ايصال ٠ايكادَٚ ،١ال إعاد٠
عً ٘ٝملا َط ،٢إلتٝاْ٘ مبا يف ٚضع٘(.)107
ٚاضتديٛا مبا ز ٟٚإٔ أٌٖ قبا ٤ناْٛا َتٛدٗني إىل بٝت املكدع يف صال ٠ايؿذس
ؾأُخربٚا بتش ٌٜٛايكبً ،١ؾاضتدازٚا إىل ايكبًٚ ١أقسِٖ ايٓيب عً ٢ذيو.)108( .
نُا اضتديٛا عدٜح عاَس بٔ زبٝع ١بًؿغ  ( :نٓا َع ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
يف يَ ١ًٝعًُ ١ؾًِ ْدز أ ٜٔايكبًٚ ١صً ٢نٌ زدٌ عً ٢سٝاي٘ ؾًُا أصبشٓا ذنسْا ذيو
يًٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ،ؾٓصٍ   :فأّنًب رٌنٌا فثى ًجو اهلل .)109()

ٚاضتديٛا أٜطاّ عدٜح دابس بًؿغ( :نٓا ْصًَ ٞع زض ٍٛاهلل  يف َطري أٚ
ضري ،ؾأظٌ يٓا غ ،ِٝؾتشريْا ،ؾاختًؿٓا يف ايكبً ،١ؾصً ٢نٌ ٚاسد َٓا عً ٢سد،٠
ؾذعٌ نٌ ٚاسد َٓا خيط بني ٜد ٜ٘يٓعًِ أَهٓتٓا ،ؾرنسْا ذيو يًٓيب  ؾًِ ٜأَسْا
باإلعادٚ ،٠قاٍ  ( :قد أدصأت صالتهِ)(.)110
قاٍ ايػٛناْ ٞيف ْ ٌٝاألٚطاز (ٖٚ( : )176 /2ر ٙاألسادٜح ٜك ٟٛبعطٗا بعطا
ؾتصًح يالستذاز بٗا) (.)111
ٚؾصٌ املايه ١ٝيف املطأيٚ ١قايٛا :إٕ تبني خطؤ ٙيف أثٓا ٤ايصال ٠بإٔ غسم عٔ
ايكبً ١أ ٚغسب ؾٝكطع صالت٘ ثِ ٜطتأْؿٗاٚ ،إٕ امسف ٜطرياّ اضتكبٌ ٚبٓ ٢عً ٢صالت٘
ٚال ٜكطعٗا ،ؾإٕ ظٗس اـطأ بعد أدا ٤ايصال ٠أعاد املٓشسف نجريّا صالت٘ يف ايٛقت
عً ٢املػٗٛزٚ ،ق ٌٝعً ٢دٗ ١االضتشباب(. )112
ٚاملعتُد عٓد ايػاؾع ١ٝأْ٘ إٕ تٝكٔ اـطأ يف ايصال ٠أ ٚبعدٖا اضتأْؿٗا أ ٟأعادٖا
َٔ ددٜد; ألْ٘ تعني ي٘ ٜكني اـطأ ؾُٝا ٜأَٔ َجً٘ يف ايكطا ٖٛٚ ،٤خطأ يف غسط َٔ
غسٚط ايصالٚ ،٠ال ٜعرز بٗا(.)113

( )117حاشُت ابن غابذًن ( )433 /1البحش الشائم البن هجُم ( )1/315ششح الػمذة البن جُمُت(.)549/1
(ً )118ىظش  :صخُح البخاسي ،باب { كذ هشي جللب وحهً في العماء) حذًث سكم ( ،)4218صخُح معلم باب جحىٍل اللبلت من اللذط إلى الىػبت
حذًث سكم (.)525
( )119ظنن الترمزي (باب ما حاء في الشحل ًطلي لغير اللبلت في الغُم ) ح .سكم ( )345ظنن الذاسكؿني ( ،)271/1باب الاحتهاد في اللبلت وحىاص
الخحشي في رلً ) والخذًث غػفه الترمزي والبيهلي وغيرهما (اهظش :خالضت ألاحيام للىىوي .)335/1
( )111معخذسن الخاهم حذًث سكم ( )743ظنن البيهلي الىبري ،باب الاخخالف في اللبلت غىذ الخحشي سكم ( )2167ظنن الذاس كؿني ،باب الاحتهاد
في اللبلت وحىاص الخحشي في رلً ( )271/1والخذًث حعىه ألالباوي بمجمىع الؿشق .اهظش :إسواء الغلُل (. )324/1
( )111هُل ألاوؾاس للشىواوي (.)176 /2
( )112الخاج والاولُل ( )511/1حاشُت الذظىقي ( )227/1بذاًت اإلاجتهذ (.)81/1
( )113مجمىع الىىوي (.)212/2
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املطلب الجالح :االحنزاف عن الكعبة من غري اجتواد:
ال جيٛش إٔ ٜػسع اإلْطإ يف ايصال ٠د ٕٚإٔ ٜتشس ٣دٗ ١ايهعب ١إذِ إْ٘ َأَٛز
باضتكباهلا ،ؾُٔ تسى االدتٗاد  ٖٛٚقادز عً ٘ٝبإٔ قًد فتٗداّ آخس ،أ ٚصًٚ ٢سدٙ
بد ٕٚادتٗاد ٚؼسٕ ؾهاْت صالت٘ َٓشسؾ ١عٔ ايهعب ١ؾإْٗا ال تصحٚ ،إٕ تبني ي٘ أْ٘
أصاب ايكبً ،١ألْ٘ َؿسط يف صالت٘ َٔ د ٕٚديَ ،ٌٝع ن ْ٘ٛقادزاّ عً ٢ايتٛد٘ يًكبً،١
ٚألْ٘ مل ٜأتٔ مبا ُأَس ب٘ ،ؾأغب٘ َٔ تسى ايتٛد٘ إىل ايهعبَ ١ع عًُ٘ بٗاٖٚ ،را َا
ذٖب إي ٘ٝايػاؾعٚ ١ٝاؿٓابً. )114(١
ٚعٓد املايه ١ٝإٔ اجملتٗد اذا خايـ َا أدا ٙإي ٘ٝادتٗادٚ ،ٙنرا املكًد إذا خايـ
نالّ ايعازف بايكبً ١ؾصالتُٗا باطًٚ ،١أعاداٖا ٚدٛباّ ٚي ٛصادؾا ايكبً١
يتكصريُٖا(.)115
ٚأَا يٚ ٛدد ذيو املكًد َٔ ٜكًد َٔ ٙفتٗد أ ٚقساب ٚتسى تكًٝد َا ذنس ٚاختاز
ي٘ دٗ ١تسنٔ هلا ْؿط٘ ٚصً ٢هلا ناْت صالت٘ صشٝش ١إٕ مل ٜتبني خطؤ.)116(ٙ
ٜٚكسز اؿٓؿ ١ٝإٔ ايعادص عٔ َعسؾ ١ايكبً ١باألدي ١ال جيٛش إٔ ٜػسع يف ايصال ٠دٕٚ
إٔ ٜتشسٚ ٣إٕ أصاب ،يرتن٘ ؾسض ايتشس ،ٟإال أْ٘ ال ٜعٝد إٕ عًِ إصابت٘ بعد ؾساغ٘
اتؿاقاّ عٓدِٖ ،غالف إذا عًِ اإلصاب ١قبٌ ايتُاّ ،ؾإٕ صالت٘ تبطٌ ألْ٘ بٓ ٢قٜٛاّ
عً ٢ضعٝـ خالؾاّ ألبٜٛ ٞضـ(. )117
انًبحث انرابغ :االنحراف انجائز وانًًنىع ػن انكؼبة :وفيه ثالثة يطانب:
املطلب األًل :جٌاس االحنزاف الَضري عن عني الكعبة:
مل خيتًـ ايعًُا َٔ ٤ناؾ ١املراٖب إٔ ٜطري االمساف عٔ عني ايهعب ١إىل دٗ١
ايُٝني أ ٚايٝطاز ال ٜطسٚ ،ال ٜعد ذيو تٛدٗاّ يػري ايكبًٚ ،١قد تٛازدت ْصٛصِٗ عً٢
ذيو:
 قاٍ ابٔ عبد ايربٚ ( :أَا َٔ تٝأَ أ ٚتٝاضس فتٗدّا ؾال إعاد ٠عً ٘ٝيف ٚقت ٚالغري.)118( ) ٙ
ٚقاٍ ايبٗٛتٜٚ ( :ٞعؿ ٢عٔ امسافٕ ٜطريٕ ميٓ ّ١أٜ ٚطس ّ٠يًدرب) (.)119( )114اإلاغني البن كذامت ( :)269 /1سوغت الؿالبين للىىوي (.)185 /1
( )115الششح الىبير للذسدًش (.)225 /1
( )116حاشُت الذظىقي (.)227 /1
( )117حاشُت ابن غابذًن (.)435 /1
( )118اليافي البن غبذ البر ص (..)39
( )119ششح مىخهى ؤلاساداث للبهىحي .)171 /1( :الششح الىبير للشافعي ()244 /3
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 ٚقاٍ ايساؾع ( :ٞإٕ االمساف ايٝطري ال ٜطًب اضِ االضتكباٍ عٔ ايبعٝد عٔايهعب ١يف املطذد ٚإٕ نإ ٜطًب٘ عٔ ايكسٜب َٔ ايهعبٚ ،١إذا مل ٜطًب٘ عٔ
ايبعٝد ايٛاقـ يف املطذد ؾأٚىل إٔ ال ٜطًب٘ عٔ ايٛاقـ يف أقص ٢املػسم
ٚاملػسب) (.)120
 ٚقاٍ ابٔ عابد( :ٜٔاالمساف ايٝطري ال ٜطس ٖٛٚ ،ايرٜ ٟبكَ ٢ع٘ ايٛد٘ أٚغ َٔ ٤ٞدٛاْب٘ َطاَتا يعني ايهعب ١أ ٚهلٛاٗ٥ا) (.)121
 َٔٚخالٍ َا تكدّ َٔ ْصٛص ايؿكٗاٜ ٤تبني يٓا أِْٗ ٜكسز ٕٚإٔ االمساف ايٝطري
ميٓٝاّ أٜ ٚطازاّ عٔ مست ايهعب ١ال ٜطس بايصالٚ ،٠ال خيٌ بٗا ،ذيو ألْ٘ ال ٜعد
خسٚداّ عٔ َكابًتٗاٚ ،يهٔ َا ٖ ٛسد ايٝطري املطُٛح ب٘ ٚايهجري املُٓٛع؟
ٖرا َا ضأعسض٘ يف املطًب ايتاي:ٞ
املطلب الجانُ :مقدار االحنزاف اجلائش ًاملننٌع عن الكعبة:
تبآٜت آزا ٤ايعًُا ٤يف ؼدٜد َكداز االمساف ايٝطري اؾا٥ص اير ٟال ٜطس
بايصالٚ ،٠ال ٜعد خسٚداّ عٔ َكابً ١ايهعب ١املػسؾٚ ،١نرا ايهجري ايؿاسؼٖٛٚ ،
املُٓٛع ايرٜ ٟطس بايصالٚ ،٠ذيو بٓا٤اّ عًَ ٢راٖبِٗ يف ايك ٍٛباضتكباٍ عني ايهعب١
أ ٚدٗتٗا .
ٚميهٔ إمجاٍ اختالؾِٗ إىل ثالث ١اػاٖات :
االجتاي األًل  :إٔ االمساف املُٓٛع ٜه ٕٛبعدّ اضتكباٍ عني ايهعب ١عسؾاّ:
ٖٚؤال ِٖ ٤عاَ ١ؾكٗا ٤ايػاؾع ١ٝايكاً٥ني إٔ ايٛادب عً ٢املصً ٞإصاب ١عني
ايهعب ١املػسؾٚ ،١ؾطسٚا ذيو بإٔ املكصٛد بايعني يٝظ سكٝك ١اإلصاب ١ؾداز
ايهعب ،١بٌ ٖ ٛاضتكباٍ عسيف مبطاَت ١ايهعب ١ايػسٜؿَ ١طاَت ١صٛز ،١ٜعٝح ٜعد
عسؾاّ أْ٘ َتٛد٘ إىل عني ايهعب. ١
ْكٌ اإلَاّ ابٔ سذس اهلٝتُ ٞيف ؼؿ ١احملتاز عٔ اـادّ( :يٝظ املساد بايعني
اؾداز ،بٌ ٖ ٛأَس اصطالس ،ٞأ ٖٛٚ ٟمست ايبٝت ٖٛٚاؤٖا إىل ايطُاٚ ،٤األزض
ايطابعٚ ،١املعترب َطاَتتٗا عسؾاّ ال سكٝك. )122( ) ١
ٚقاٍ ايعالَ ١قُد ايهسد ٟايػاؾع( :ٞإٕ ايكاً٥ني بايعني مل ٜسٜدٚا اؿكٝك،١
 ٖٛٚظاٖسٚ ،إال مل تصح صال ٠ايبعٝد عٔ ايهعبْٚ ،)١كٌ أٜطاّ عٔ صاسب
( )121الششح الىبير للشافعي (.)244 /3
( )121حاشُت سد اإلاحخاس البن غابذًن (.)463 /1
( )122جحفت اإلاحخاج بششح اإلانهاج البن حجش ( .) 172/1
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االضتٝعاب قٛي٘ٚ( :إٕ قًٓا ايؿسض ايعنيٚ ،ذيو ملا َسٓ َٔ اتطاع املطاَتَ ١ع ايبعد،
ؾُعٓ ٢اضتكباٍ ايعني أ ٟاملطاَت ١ايصٛزٖٚ ،١ٜرا ٖ ٛايٛادب َع ايبعد)(.)123
 َٔٚخالٍ ٖرا ايتكسٜس يؿكٗا ٤ايػاؾعٜ ١ٝتطح أْ٘ َع ايبعد تتطع املطاَت ،١يرا
ٜصري ايؿسض يف االضتكباٍ َا ٜصدم عًٚ ٘ٝصـ املطاَت ١باعتباز ايعسف ،ال باعتباز
اؿكٝكٖٚ ،١را ٜؤد ٟيف َؿٗ َ٘ٛإىل تصٛز اضتكباٍ مي ٌٝإىل امساف َعني عٔ
املطاَت ١اؿكٝك ١يًهعب. ١
ٚألدٌ ايٓعس يف االضتكباٍ ٚؾل املؿٗ ّٛايعسيفٚ ،دزاضت٘ َٔ اؾاْب اهلٓدض،ٞ
ْك ٍٛأْ٘ إذا اضتكبٌ املس ٤ايكبً ١بصدزٚٚ ٙدٗ٘ ،ؾطٓذد َٔ خالٍ ايتٛاش ٟاؿادخ
بُٗٓٝا إٔ اضتكباٍ ايصدز يًهعبٜ ١طابل متاَاّ اضتكباٍ ٚضطَ ٞا بني ايعٓٝني ،ؾُا
ٜكاٍ يف اضتكباٍ ايصدز ٜكاٍ نريو يٛضطَ ٞا بني ايعٓٝني ،ؾإذا نإ اضتكباٍ
ايصدز سكٝكٝاّ ،ؾهريو ٖ ٛاضتكباٍ ٚضطَ ٞا بني ايعٓٝنيٚ ،إٕ نإ عسؾاّ ؾعسؾاّ،
إال إٔ اضتدساز ْٗاٜيت سد ٟاالضتكباٍ ايعسيف عرب ايعٓٝني أدم ٚأظٗس َٔ غري. ٙ
ؾػا ١ٜسد ايتٝأَ يف ايصٛز ٠ايعسؾ ١ٝعٔ املطاَت ١اؿكٝك ٖٛ ١إٔ ٜكـ املصًٞ
عٝح حياذ ٟايكبً ١بٛضط ع ٘ٓٝايٚ ،٢ُٓٝغا ١ٜسد ايتٝاضس إٔ حياذٜٗا بٛضط ع٘ٓٝ
ايٝطسٚ ،٣يف نال األَس ٜٔؾايكبًٚ ١اقع ١عٔ املطتكبٌ هلا ؾُٝا بني ٚضط ٞايعٓٝني ،أٟ
أْٗا مل تػب عٔ إسداُٖا أ ٚؽتؿ ،ٞبٌ ٖ ٞأَاَ٘ مما تًٚ ٞدٗ٘ ،يريو ؾإٕ نٕٛ
ايهعبٚ ١اقع ١ؾُٝا بني ٚضط ٞعٝين املطتكبٌ هلا ،هل ٛمما ٜدخٌ بايطسٚز ٠ضُٔ
االضتكباٍ ايعسيف ،ؾاالضتكباٍ ايعسيف ْٖ ٛؿط٘ َطاَت ١سكٝك ١ٝيًهعب ١يهٔ َع ٌَٝ
ٜطري َتطاٌٖ ؾ ،٘ٝيريو ْكٌ ايهسد ٟعٔ ابٔ زش ٜٔقٛي٘ٚ( :ػٛش ايصال ٠إىل نٌ
قساب َٛاؾل حملساب داَع َصس املتؿل عًٚ ،٘ٝإىل َا ؾ ٘ٝتٝاضس ٜطري عٓ٘ أ ٚتٝأَ
نريو ،غالف ايتٝأَ أ ٚايتٝاضس ايؿاسؼٚ ،أقٌ َا ٜتُٝص ب٘ ،إٔ َا ٜطًل أٌٖ
ايعسف اضِ االضتكباٍ عًَ ٘ٝع امل ،ٌٝعٝح ٜػاٖد ي ٛقدز ذيو يف اضتكباٍ غَ ٤ٞعني
عً ٢بعد ؾٜٗ ٛطريَٚ ،ا ال ٜطًك ٕٛاضِ االضتكباٍ عً ٘ٝؾٗ ٛؾاسؼ) ثِ قاٍٚ( :أقسٙ
مجع َتأخسٚ ،ٕٚتبعِٗ املصٓـ ؾكاٍ :إٕ مل ٜؿشؼ  ٖٛٚأ ٟاير ٟمل ٜؿشؼَ ،ا ٜعدٙ
أٌٖ ايعسف اضتكباالّ َع امل.)124( )ٌٝ
ٚايسضِ ايتٛضٝش ٞباألضؿٌ ٜبني إٔ امل ٌٝإذا نإ َا د )20( ٕٚدزد ١عٔ َطاَت١
عني ايهعب ١ؾٜٗ ٛعد َٝالّ غري ؾاسؼٚ ،إٔ صاسب٘ مل ٜصٍ ضُٔ سدٚد االضتكباٍ
( )123كشة الػين بفخاوي غلماء الخشمين للىشدي ،ص .)36(:
( )124اإلاطذس العابم ص .)36(:
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ايعسيف بٓا ٤عً ٢تكسٜس ايطاد ٠ايػاؾعٚ .)125(١ٝايػهٌ ( )1اآلتٜٛ ٞضح َكداز
االضتكباٍ ايعسيف.

الشكل ()1

االجتاي الجانُ :إٔ االمساف عٔ ايهعب ١باـسٚز عٔ َكابً ١ايهعب ١املػسؾ ١ظُٝع
ايٛد٘:
ٖٚرا َا ٜكسز ٙعًُا ٤اؿٓؿ ١ٝايرْ ٜٔصٛا عً ٢إٔ االمساف ايؿاسؼ َٖ ٛا تص ٍٚب٘
َكابً ١ايهعب ١نًٝاّٜٚ ،ه ٕٛذيو بإٔ ٜبك ٢غ َٔ ٤ٞضطح ايٛد٘ َطاَتا يًهعب،١
ٚميهٔ إٔ ْطُٖ ٞرا ( باالػا ٙاألصػس) ٖٚر ٙبعض ْصٛصِٗ يف ذيو:
 يف ساغ ١ٝزد احملتاز( )126عٔ ايكٗطتاْٚ( :ٞال بأع باالمساف امساؾاّ التص ٍٚب٘ املكابً ١بايهً ،١ٝبإٔ ٜبك ٢غ َٔ ٤ٞضطح ايٛد٘ َطاَتاّ يًهعب.)١
 ٚيف غسح ؾتح ايكدٜس( :اضتكباٍ اؾٗ :١إٔ ٜبك ٢غ َٔ ٤ٞضطح ايٛد٘ َطاَتاّيًهعب ١أ ٚهلٛاٗ٥ا; ألٕ املكابً ١إذا ٚقعت يف َطاؾ ١بعٝد ٠ال تص ٍٚمبا ٜص ٍٚب٘ َٔ
االمساف ي ٛناْت يف َطاؾ ١قسٜب.)127( )١
ٚذنس اؿٓؿ ١ٝيطبط ذيو طسٜكتني:
(الطزٍقة األًل)  :إٔ ٜؿسض خط خازز َٔ دبني املصً ٞإىل دٗ ١ايهعبٜٚ ،١ؿسض
خط آخس ميس عً ٢ضطح ايهعب َٔ ١املػسم إىل املػسبٜٚ ،ه ٕٛخط املصً ٞاـازز
(ً )125ىظش :مبحث الفليي الجػُذي "أدلت اللبلت بحػشمىث" ص .)55(:
( )126حاشُت سد اإلاحخاس البن غابذًن (.)463 /1
( )127ششح فخح اللذًش للعُىاس ي (.)271 /1

نهؼهىو اإلنسانية واالجتًاػية

89

انؼذد ( )5انًجهذ ( )9يناير 2015و

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

االهحراف عن الكعبة املشرفة ،ومقدار الجائز واملمووع موه
(دساظت فلهُت ملاسهت )

د.صالح مبارك دعكيك

َٔ دبٚ ٘ٓٝاصالّ إىل اـط املاز عً ٢ايهعبٜٚ ،١ه ٕٛعُٛدٜاّ عً ٢اضتكاَ ١عٝح
حيصٌ ب٘ شاٜٚتإ قاُ٥تإٚ ،بريو ته ٕٛاملٛادٗ ١يًهعبٚ ،١ال تص ٍٚاملكابً١
بايهً ،١ٝألٕ ٚد٘ اإلْطإ َكٛع ،ؾُُٗا تأخس ميٓٝاّ أٜ ٚطازاّ عٔ عني ايهعبٜ ١بك٢
غ َٔ ٤ٞدٛاْب ٚدٗ٘ َكابال هلاٚ .)128( .ايػهٌ اآلتٜٛ )2( ٞضح صٛز ٠االضتكباٍ
بايطسٜك ١األٚىل عٓد اؿٓؿ:١ٝ

الشكل ()2

ٚتكدز َطاس ١اؾبَٗ ١ع تكٜٛظ دبٝين ايٛد٘ مخظ قٝط ايدا٥سٜ ٖٛٚ ،٠طاٟٚ
اثٓإ ٚضبع ٕٛدزد ،١ؾٝهَ ٕٛكداز االمساف اؾا٥ص مخطٚ ١ثالثني ( )35دزدَٔ ١
نٌ داْب ،نُا سكك٘ ايعالَ ١ايؿًه ٞاؿٓؿ ٞعً ٞبٔ قُد اـسبٛطً.)129(ٞ
(الطزٍقة الجانَة) ٖٛ :إٔ تكع ايهعب ١يًُصً ٞؾُٝا بني خطنيًٜ ،تكٝإ يف ايدَاؽ،
ؾٝدسدإ إىل ايعٓٝني نطاق ٞاملجًح ،قاٍ ايتؿتاشاْ( : ٞؾٝعًِ َٓ٘ أْ٘ ي ٛامسف عٔ
ايعني امساؾاّ ال تص َ٘ٓ ٍٚاملكابً ١بايهً ١ٝداشٜٚ ،ؤٜدَ ٙا قاٍ يف ايعٗري : ١ٜإذا تٝأَ
أ ٚتٝاضس ػٛش ،ألٕ ٚد٘ اإلْطإ َكٛع )(ٚ ;)130ايػهٌ( )3اآلتٜٛ ٞضح صٛز٠
االضتكباٍ بايطسٜك ١ايجاْ ١ٝعٓد اؿٓؿ.١ٝ

( )128حاشُت ابن غابذًن (.)428 /1
( )129اهظش هخابه  :شمىط ألادلت في بُان ظمذ اللبلت ،مخؿىؽ (ص.)17
( )131اإلاطذس العابم ،هفغ الطفحت.

نهؼهىو اإلنسانية واالجتًاػية

90

انؼذد ( )5انًجهذ ( )9يناير 2015و

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

االهحراف عن الكعبة املشرفة ،ومقدار الجائز واملمووع موه
(دساظت فلهُت ملاسهت )

د.صالح مبارك دعكيك

الشكل ()3

ٚتكدز َطاس ١خط ٞايدَاؽ اـازدني َٔ ايعٓٝني ضدع قٝط ايدا٥س ،٠مبا ٜطاٟٚ
ضتني دص٤اّ َٔ قٝطٗا ،ؾٝه ٕٛايكدز املؿتكس تطعٚ ١عػس ٜٔدزد َٔ )29( ١نٌ
داْب َٔ داْيب ايُٝني ٚايػُاٍ ،نُا سكك٘ ايعالَ ١ايؿًه ٞاؿٓؿٞ
اـسبٛطً.)131(ٞ
ٜٚبد ٚإٔ ايعالَ ١اـسبٛطً ٞمل حيطب نالّ َٔ ْكطيت داْيب اـطنيٚ ،هلرا
نإ املكداز يف ايصٛز ٠األٚىل ( )35دزدٚ ،١يف ايصٛز ٠ايجاْ )29( ١ٝدزد.١
(االجتاي الجالح) :إٔ االمساف ٜه ٕٛباـسٚز عٔ اؾٗ ١ايهرب:٣
املكصٛد باؾٗ ١ايهرب ٖٛ ٣تكط ِٝايكطاعات إىل قطاعني اثٓني بايٓطب ١يًكبً،١
ٚذيو باعتباز إٔ دٗ ١ايهعب ١تكع َا بني املػسم ٚاملػسب ،أ ٚبني ايػُاٍ ٚاؾٓٛب،
ٖٚهرا ،ؾُا بني ميني املصًٚ ٞمشاي٘ دٗ ١ايكبً ١إٕ اػ٘ إيٗٝا.
ٜٚعتُد ايكا ًٕٛ٥بٗرا عً ٢سدٜحَ( :ا بني املػسم ٚاملػسب قبًٖٚ ،)132( )١را َسٟٚ
عٔ مجاع َٔ ١ايصشابٚ ١ايطًـَ ٖٛٚ ،س ٟٚعٔ اإلَاّ أمحد ْ َٔٚصٛصِٗ يف ذيو :
 - 1ق ٍٛعجُإ ( :نٝـ خيط ٧ايسدٌ ايصالَٚ ٠ا بني املػسم ٚاملػسب قبًَ ،١ا
مل ٜتشسٖ ايػسم عُداّ) (.)133
ٚ - 2سدٜح ابٔ عُس  قاٍ( :إذا دعًت املػسب عٔ ميٓٝو ٚاملػسم عٔ ٜطازى ؾُا
بُٗٓٝا قبً.)١
( )131اإلاطذس العابم (ص.)18
( )132مخفم غلُه ،وكذ ظبم ص (.)9
( )133الخمهُذ البن غبذ البر (.)56/17
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 - 3قاٍ األثسّ :ضأيت أمحد بٔ سٓبٌ عٔ ق ٍٛعُس َ":ا بني املػسم ٚاملػسب قبً"١
ؾكاٍٖ :را يف نٌ ايبًدإ إال َه ١عٓد ايبٝت ،ؾإْ٘ إٕ شاٍ عٓ٘ بػٚ ٤ٞإٕ قٌ
ؾكد تسى ايكبً ،١قاٍٚ :يٝظ نريو قبً ١ايبًدإ ،ثِ قاٍ ٖرا املػسم ٚأغاز بٝدٙ
ٖٚرا املػسب ٚأغاز بٝدَٚ ٙا بُٗٓٝا قبً ،١قًت ي٘  :ؾصال َٔ ٠صً ٢بُٗٓٝا دا٥ص،٠
قاٍْ :عِٜٓٚ ،بػ ٞإٔ ٜتشس ٣ايٛضط (.)134
ٚضبل تؿطري اإلَاّ ابٔ عبد ايرب يهالّ اإلَاّ أمحد أْٜ٘ ( :سٜد إٔ ايبًدإ نًٗا
ألًٖٗا َٔ ايطع ١يف قبًتِٗ َجٌ َا ملٔ ناْت قبًت٘ باملد ١ٜٓاؾٓٛب اييت تكع هلِ ؾٗٝا
ايهعب ،١ؾٝطتكبً ٕٛدٗتٗا ٜٚتطع ٕٛميٓٝا ٚمشاال ؾٗٝا َا بني املػسم ٚاملػسب).
ٜٚؤند ابٔ عبد ايرب عًٖ ٢ر ٙايطع ١ألٌٖ اآلؾام ثِ خيتِ نالَ٘ بتكسٜس عدّ
اـالف ؾٗٝا ؾٝك ٖٛٚ( :ٍٛصشٝح ال َدؾع ي٘ٚ ،ال خالف بني أٌٖ ايعًِ ؾ.)135()٘ٝ
َٚا ذنس ٙاإلَاّ ابٔ عبد ايرب ٜكسز ٙمجاع َٔ ١اؿٓؿٚ ١ٝاملايه ١ٝيف تؿطريِٖ
يالمساف ايٝطري ٚأْ٘ َا بني املػازم ٚاملػازب.
قاٍ ابٔ ل ِٝاؿٓؿ ( : ٞاالمساف املاْع عٓدْا إٔ جياٚش املػازم إىل املػازب )(.)136
ٚيف ايؿتا ٟٚاهلٓد ١ٜيألسٓاف إٔ االمساف املؿطد إٔ جياٚش املػازم إىل املػازب.()137
 ٚيف ساغ ١ٝايدضٛق ٞاملايه :ٞعٔ نالّ بعض ايػساح َٔ إٔ ايتٛد٘ يًػسم أٚايػسب َٔ االمساف ايٝطري ٚايهجري إمنا ٖ ٛايتٛد٘ يدبس ايكبً.)138(١
ٖٚرا ايكٜ ٍٛعين إٔ دٗ ١قبً ١املصًَ ٞا بني مي ٘ٓٝإىل مشاي٘ ،مما ٜؤد ٟإىل ايكٍٛ
إٔ ضع ١اَتداد دٗ ١ايكبً ١بايٓطب ١يًُصً ٞيهٌ دٗ َٔ ١دٗات٘ ميٓ 90 ١دزدٜٚ ،١طس٠
 90دزد ١تكسٜباّ.
ؾٗرا ايسأ ٟأٚضع اآلزا ،٤سٝح جيعٌ ْصـ ايدا٥س ٠اييت يف اػا ٙايكبً ١نًٗا قبً٘،
َع ايتأنٝد عً ٢ؼس ٟايٛضط .

( )134الاظخزواس البن غبذ البر (.)458 /2
( )135اإلاشحؼ العابم (.)459 /2
( )136البحش الشائم البن هجُم (.)49/2
( )137اهظش  :ششح فخح اللذًش للعُىاس ي ( )271/1وحاشُت ابن غابذًن (.)431/1
( )138حاشُت الذظىقي ( ،)227 /1وهزا غير مػخمذ غىذ اإلاالىُت ،ولهزا كاٌ بػذ هلله (:وهى غػُف).
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(االجتاي الزابع)  :إٔ االمساف ٜه ٕٛباـسٚز عٔ اؾٗ ١ايصػس: ٣
ٚاملكصٛد باؾٗ ١ايصػس ٣دٗ َٔ ١اؾٗات األزبع اييت ؾٗٝا ايكبً َٔ ١قٝط
ايدا٥س.٠
ٚأصشاب ٖرا االػا ِٖ ٙايكا ًٕٛ٥بتكط ِٝايعامل إىل أزبع قطاعات :ٖٞٚ ،ايػُاٍ
ٚاؾٓٛب ٚايػسم ٚايػسبٚ ،دٗ ١ايهعب ١ايػسٜؿ ١يف إسدٖ ٣ر ٙايكطاعات األزبع.
ٚتكسٜس ذيو إٔ املس ٤إذا أزاد إٔ ٜٓعس إىل أؾل دٗات ايعامل نًٗا َٔ َهاْ٘
ؾطٝدٚز سْ ٍٛؿط٘ دٚز ٠ناًَ ،١ألٕ فُٛع اؾٗات تػهٌ دا٥س ٠ناًََٚ ،١عً ّٛإٔ
ايدا٥س ٠إذا قطُت إىل أدصا ٤ؾإْٗا ؼ ٟٛعً 360( ٢دزد ،)١ؾإذا عًُٓا أَس ايدا٥س;٠
ؾًٔ ٜبك ٢إال َعسؾ ١عدد دٗات ايعامل يٝتطَٓ ٢عسؾ ١ضع ١نٌ دٗ - ٖٞٚ ،١عً٢
ٖرا ايسأ - ٟأزبع ٖٞٚ ،اييت أغازت إيٗٝا بعض ايٓصٛص.
قاٍ سذ ١اإلضالّ ايػصاي ٞزمح٘ اهلل تعاىلٚ( :أَا دي ٌٝصش ١ايصٛز ٠اييت
صٛزْاٖا ٖٛٚ ،سصس دٗات ايعامل يف أزبع دٗات ،ؾكٛي٘ عً ٘ٝايطالّ يف آداب قطا٤
اؿاد ،١ال تطتكبًٛا بٗا ايكبًٚ ١ال تطتدبسٖٚاٚ ،يهٔ غسقٛا أ ٚغسبٛاٚ ،قاٍ ٖرا
باملدٚ ١ٜٓاملػسم عًٜ ٢طاز املطتكبٌ هلاٚ ،املػسب عً ٢مي ،٘ٓٝؾٓٗ ٢عٔ دٗتني ٚزخص
يف دٗتنيٚ ،مل خيطس بباٍ أسد إٔ دٗات ايعامل ميهٔ إٔ تؿسض يف ضتٕ أ ٚضبعٕ أٚ
عػس أ ٚنٝؿُا نإ ،بٌ اؾٗات تجبت يف االعتكادات بٓا ّ٤عً ٢خًك ١اإلْطإٚ ،يٝظ
ي٘ إال أزبع دٗات ،قداّ ٚخًـ ٚميني ٚمشاٍ ،ؾهاْت اؾٗات باإلضاؾ ١إىل اإلْطإ
يف ظاٖس ايٓص أزبعاّٚ ،ايػسع ال ٜبين إال عًَ ٢جٌ ٖر ٙاالعتكادات)(.)139
ٚقاٍ ايعالَ ١ايهسد ٟيف ؾتاٚ (:ٜ٘ٚقاٍ األضٓ ٟٛيف غسح املٓٗاز  :اؾٗ ١أ ٟإسد٣
اؾٗات األزبع ١اييت ؾٗٝا ايهعب ،١بدي ٌٝصش ١ايصـ املطتط َٔ ٌٝاملػسم إىل
املػسبٚ ،ذنس م ٙٛايطرب ،ٟؾاؾٗ ١اييت ؾٗٝا احملساب املرنٛز َٔ اؾٗات األزبع،
ٖ ٞدٗ ١احملساب ،ؾُا شاٍ اجملتٗد مل خيسز عٔ دٗ ١احملساب ،ال ٜصدم عً ٘ٝأْ٘
ادتٗد دٗ ،ّ١ألْ٘ مل خيسز عٓٗا إىل دٗ ١أخس ،٣ستٜ ٢كاٍ عٓ٘ أْ٘ ادتٗد دٗٚ ،ّ١إذا
مل خيسز إىل سد اؾٗ ،١ؾامساؾ٘ عٔ احملساب َٔ قب ٌٝايٚ ١ُٓٝايٝطس.)140( ) ٠
ٖٚرا املعٓ ٢اير ٟذنس ٙاإلَاّ ايػصايَٚ ٞع٘ عًُا ٤ايػاؾعٜ ١ٝكسز ٙعاَ ١ايؿكٗا٤
عٓد سدٜجِٗ عٔ اغتبا ٙاملصً ٞيف ايكبً ،١ؾً ٛؾسض أْ٘ صً ٢بهٌ ادتٗاد زنعَٔ ١
ايسباع ١ٝإىل دٗ ١صشت صالت٘ إىل اؾٗات األزبع ،ألٕ اؾٗ ١اييت ؼس ٣إيٗٝا صازت
( )139إحُاء غلىم الذًن للغضالي (.)265 /2
( )141كشة الػين بفخاوي غلماء الخشمين للىشدي (ص.)45
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قبًت٘ بطسٜل االدتٗاد ؾشني ؼ ٍٛزأ ٜ٘إىل دٗ ١أخس ٣صازت قبًت٘ ٖر ٙاؾٗ ١يف
املطتكبٌٚ ،مل ٜبطٌ َا أد ٣باالدتٗاد األ ;ٍٚألٕ َا أَط ٢باالدتٗاد ال ٜٓكض بادتٗاد
َجً٘ ،ؾصاز َصًٝا يف األسٛاٍ نًٗا إىل ايكبً ،١ألٕ ايكبً ١يف أسدٖا(.)141
ؾً ٛناْت اؾٗات أنجس َٔ أزبع ،يهإ ايٛادب ايصال ٠بعدد اؾٗاتٚ ،سٝح
أِْٗ سصسٖٚا يف أزبع; ؾريو دي ٌٝإٔ عدد دٗات ايعامل أزبعٜٚ ،صسس ٕٛإٔ ايكبً ١يف
أسدٖا.
َٚؤدٖ ٣را ايك ٍٛبإٔ دٗ ١ايكبً ١يف إسد ٣اؾٗات األزبع ،ؾتكطِ ايدا٥س ٠أزباعاّ،
ؾٝه ٕٛاَتداد اؾٗ ١ايٛاسد )90( ٠دزد ١يهٌ َٔ ايُٝني ٚايػُاٍ ( )45دزد ،١ؾٗرا
ٖ ٛاملكداز اؾا٥ص يف اضتكباٍ ايكبًَٚ ،١ا شاد نإ خسٚداّ عٔ اؾٗٚ ;١بايتايٖٛ ٞ
خسٚز عٔ ايكبً.١
ٖٚرا املكداز املرنٛز ( 45دزد ١ميٓٝاّ  45ٚمشاالّ ) َٖ ٛا ٜكدز ٙمجاع َٔ ١ايعًُا٤
املعاصس ٜٔؼدٜداّ حملازٜب املطادد اييت تعد َتذٗ ١إىل ايكبًٚ ١تصح ايصال ٠ؾٗٝاَٚ ،ا
شاد عٓ٘ نإ امساؾاّ عٔ دٗ ١ايكبً.١
 َٔٚخالٍ َا تكدّ َٔ اػاٖات ايؿكٗا ٤يف ؼدٜد اضتكباٍ ايكبً ١اؾا٥ص ْطتدًص
اآلت:ٞ
االجتاي األًل يعاَ ١ايػاؾع ٖٛٚ ،١ٝاػا" ٙعني ايكبً ،"١ايكا ٌ٥بٛدٛب اضتكباٍ عني
ايهعب ١عسؾاّٚ ،ذيو بإٔ ته ٕٛايهعبَ ١ا بني ٚضط ٞايعٓٝنيَٚ ،طاس ١ذيو تكدز
عٛاي )20( ٞدزد ،١ؾُا شاد عً ٘ٝنإ امساؾاّ ٜعد املصً ٞخازداّ ب٘ عٔ عني ايكبً.١
ًاالجتاي الجانُ يعاَ ١اؿٓؿ ،١ٝايكاً٥ني إٔ ايٛادب اضتكباٍ ايهعب ١ظُٝع ايٛد٘،
ٚذيو بإٔ ٜبك ٢غ َٔ ٤ٞضطح ايٛد٘ َطاَتاّ يًهعبٚ ،١أمسٝت٘ اؾٗ ١األصػسٚ ،قُدِّز
ذيو عٛاي )35( ٞدزد ،١ؾُا شاد عً ٘ٝنإ امساؾاّ خيسز ب٘ املصً ٞعٔ َكابً١
ايهعب ١املػسؾ.١
ًاالجتاي الجالح يًشٓابً ٖٛٚ ،١اػا" ٙاؾٗ ١ايهرب ٖٛٚ ،"٣إٔ ايٛادب اضتكباٍ دٗ١
ايهعب ١املػسؾٚ ،١إٔ َا بني املػسم ٚاملػسب قبً ،١ؾكبً ١املصًَ ٞا بني ميٚ ٘ٓٝمشاي٘
إذا تٛد٘ إيٗٝاٚ ،ته ٕٛضع ١اَتدادٖا ْصـ ايدا٥سَٚ ٠كدازٖا (180دزد ،) ١ؾٝهٕٛ
(  90دزد )١يُٝني املصً 90(ٚ ،ٞدزد )١يػُاي٘ تكسٜباّ.

( )141الخاوي الىبير للماوسدي ( )346 /1مجمىع الىىوي ()211 /3هشاف اللىاع للبهىحي ( )312 /1بذائؼ الطىائؼ للياظاوي ( )121 /1مىح الجلُل
لػلِش (.)237 /1
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االجتاي الزابع ٖٛٚ ،اػا ٙاؾٗ ١ايصػس ٖٛٚ،٣يعاَ ١ايعًُا ٤ايكاً٥ني بإٔ ايكبً ١تكع يف
إسد ٣اؾٗات األزبع ،ؾشٝجُا تٛد٘ املصً ٞإىل اؾٗ ١اييت ؾٗٝا ايهعب ١أدصأ ٙذيو،
َ ٖٞٚكدز ٠ب (90دزد )١يهٌ َٔ ايُٝني ( 45دزدٚ ،)١ايٝطاز ( 45دزدَٚ ،)١ا شاد
عً ٢ذيو ؾٗ ٛامساف عٔ اؾٗٚ ،١ال ٜعد َتٛدٗاّ إىل ايكبًٚ .١يف ٖرا ايػهٌ ( )5بٝإ
ملكادٜس ايدزدات يًهعب ١عطب االػاٖات ايطابك:١

املطلب الجالح :القٌل املختار يف حتدٍد مقدار االحنزاف اجلائش عن الكعبة املشزفة :
بعد ايتأٌَ يف اػاٖات ايعًُا ٤يف َعسؾ ١سكٝك ١االضتكباٍ ايٛادب يًهعب،١
ٚؼدٜد َكداز االمساف اؾا٥ص عٓٗا ٜرتغح ي ٞايك ٍٛإٔ بتكط ِٝاؾٗات إىل أزبع
دٗات َٚكداز االمساف اؾا٥ص عٔ ايكبً ٖٛ ١مخظ ٚأزبع ٕٛدزد 45( ١دزد )١عٔ ميني
املصً 45(ٚ ٞدزدٜٚ )١طاز ٖٛ ٙاألقسبٚ ،ذيو يعد ٠اعتبازات َٓٗا:
إٔ َطُ ٢االضتكباٍ يًكبًٜ ١ػرتى ؾ َٔ ٘ٝصً ٢إىل عٗٓٝا  َٔٚتٛد٘ إىل مستٗا
عٝح ال ٜعد َٓشسؾا عٓٗاٚ ،إٔ ايتٛد٘ إىل ايهعب ١ال ًٜصّ َٓ٘ إٔ ٜه ٕٛاملصًٞ
َٛادٗاّ ؾدازٖا عً ٢اؿكٝك ،١ؾٝذب ايتٛد٘ إىل دٗتٗا تٛدٗاّ ٜصح َع٘ اضِ
االضتكباٍ .
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ايتكط ِٝايطبٝع ٞيًذٗات احملٝط ١باإلْطإ ٖ ٞايتكطُٝات األزبع ١املعسٚؾ ١يد٣
ايهاؾٚ ،١املتذ٘ إىل دٗ َٔ ١تًو اؾٗات ٜصح إٔ ٜكاٍ بايكطع أْ٘ َتٛد٘ إيٗٝا غسقاّ
أ ٚغسباّ ميٓٝاّ أ ٚمشاالّ.
َ -1ع إٔ ايهعب ١تكع غايباّ يف بإسد ٣اؾٗات ايسٝ٥ط ١األزبع إال أْ٘ َ -ع تطٛز
عًِ اـسا٥ط ٜ -كرتح ايؿًه ٕٛٝزغب ّ١يف ايدق ١إىل اعتُاد اؾٗات ايؿسع،١ٝ
ؾته ٕٛاؾٗات عًٖ ٢را ( :ايػُاٍ ايػسقٚ ،ٞايػُاٍ ايػسبٚ ،ٞاؾٓٛب
ايػسقٚ ،ٞاؾٓٛب ايػسب.)ٞ
ٚ -2إمنا مت ضًٛى ٖرا املٓش ٢يف اختٝاز اؾٗات ايؿسع ١ٝآْؿ ١ايرنس يعد ٠أَٛز:
أًالً  :إٔ خط َٓتصـ ايٓٗاز مله ١املهسَ ،١أ ٟخط طٛهلا اؾػسايف ،ال ميس
إال عً ٢عدد قً َٔ ٌٝايكس ٣ايصػري ،٠أَا اَتداد اـط ؾٓٛب َه ١ؾإْ٘
ٜدخٌ يف ايبشس األمحس ثِ احملٝط ٚال ميس عً ٢ايٝابط ،١يف ايٛقت اير ٟتكع ؾ٘ٝ
أغًب املدٕ ٚاألقاي ِٝغسم ٖرا اـط أ ٚغسب٘ .
ثانَاً َ :ا ق ٌٝعٔ خط َٓتصـ ايٓٗازٜ ،كاٍ نريو عٔ دا٥س ٠عسض َه١
املهسَ ،١ؾأقاي ِٝايبًدإ تكع إَا مشاهلا أ ٚدٓٛبٗا .
ثالجاً  :إٔ دٗات ايكبً ١يًُعُٛز َٔ ٠املدٕ ٚايبًدإ تكع غايباّ يف اؾٗات
ايؿسع ،١ٝأ ٚقسٜبَٗٓ ١ا ،أنجس َٔ ٚقٛعٗا يف اؾٗات ايسٝ٥ط. ١
رابعاً  :إٔ اعتُاد االسداثٝات املتعاَد ٠يإلغاز ٠إىل اؾٗات ايؿسع ١ٝيف ؼدٜد
ايكبً ٖٞ ١األْطب يف ايتصٛز ٚاألضٌٗ يالضتٝعاب ،نُا ٖ ٛاؿاٍ يف
ايسضَٛات ايبٝاْ. ١ٝ
 َٔٚايطٛابل ايؿكٗ ١ٝيف اختٝاز ٖرا املٓشَ ٢ا قاي٘ ايؿك ٘ٝاؿطسَ ٞايطٝد عبد
اهلل بٔ قُد ايطكافٚ( :املساد باضتدساز اؾٗات األزبع ٖٛ ١ايتُٝٝص بني ايسبعني
ايػُايٝنيٚ ،ايسبعني اؾٓٛبٝني) ( ،)142ؾُكصٛد ٙبايسبعني ايػُايٝني أ : ٟايػُاٍ
ايػسقٚ ٞايػُاٍ ايػسبٚ ،ٞايسبعني اؾٓٛبٝني أ :ٟاؾٓٛب ايػسقٚ ٞاؾٓٛب ايػسب. ٞ
ٚايػهٌ اآلتٜٛ )4( ٞضح دٗات ايكبًٚ ١ؾل ٖرا االختٝاز .

( )142اإلاعلً اللشٍب للػمل في سبؼ الخجُِب للعلاف ،ص .)35( :
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الشكل ()4

خامضاً :بايٓعس يف دٗات ايكبً ١يًد ٍٚايعسب ١ٝعاَٚ ١يً ُٔٝخاصْ ١السغ أْٗا تكع يف
اؾٗات ايؿسعٚ ،١ٝبايٓعس يف ايػهٌ ايتايٜ ٞتبني دًٝاّ َا ذنسْا.ٙ

ٚبايٓعس يف اـسٜط ١ضٓذد اآلت: ٞ
 )1دٗ ١قبً ١ايٚ ُٔٝضًطٓ ١عُإ يف ايػُاٍ ايػسب.ٞ
 )2قبً ١عُ ّٛسطسَٛت يف ايػُاٍ ايػسب.ٞ
 )3دٗ ١قبًَ ١صس اؾٓٛب ايػسق. ٞ
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 )4دٗ ١قبً ١ايعسام ٚايهٜٛت ٚإٜسإ ٚخساضإ ٚغازٚ ٣غريٖا اؾٓٛب ايػسب.ٞ
ٜٚتبني بٗرا ايتكط ِٝإٔ قبً ١أنجس ايدَ ٍٚا ١ً٥إىل االػاٖات ايؿسع ١ٝمما ٜدٍ عً٢
دقٖ ١را ايتكطٚ ِٝاعتُاد ٙيف ؼدٜد دٗ ١ايكبً.١
اختاز مجاع َٔ ١ايعًُاٚ ٤ايباسجني املعاصس ٜٔإٔ غاَ ١ٜكداز االمساف اؾا٥ص ٖ:ٛ
( )45يهٌ دٗ َٔ ١ميني ٚمشاٍ املصً:َِٗٓ ٞ
أ -ايػٝذ ايعالَ ١قُد بٔ صاحل ايعجُٝني ،ؾكد قاٍ يف نتاب ؾك٘ ايعبادات:
(ذنس أٌٖ ايعًِ زمحِٗ اهلل إٔ االمساف ايٝطري يف اؾٗ ١ال ٜطسٚ ،اؾٗات
َعسٚف أْٗا أزبع :ايػُاٍٚ ،اؾٓٛبٚ ،ايػسمٚ ،ايػسب ،ؾإذا نإ اإلْطإ عٔ
ايهعب ١غسقاّ أ ٚغسباّ ،ناْت ايكبً ١يف سك٘ َا بني ايػُاٍ ٚاؾٓٛبٚ ،إذا
نإ عٔ ايهعب ١مشاالّ أ ٚدٓٛباّ ،صازت ايكبً ١يف سك٘ َا بني ايػسم ٚايػسب،
ألٕ ايٛادب اضتكباٍ اؾٗ.)143( )١
ب -ايػٝذ سطاّ ايد ٜٔعؿاْ ،١قاٍ يف ؾتا( :ٜ٘ٚاالمساف املبطٌ يًصٓالٖٛ ٠
االمساف ايرٜ ٟه ٕٛنبرياّ ٚقدز ٙبعض ايعًُا ٤املعاصس ٜٔبـ ( )45دزد ١نُا
ضبلٜٚ ،ه ٕٛذيو عٓدَا ٜصً ٢إىل غري دٗ ١ايهعب ،١ؾإذا ناْت ايكبً ١إىل
اؾٓٛب ٚتٛدٓ٘ املصً ٞإىل دٗ ١اؾٓٛب بٓا ّ٤عً ٢ادتٗاد ٙؾصالت٘ صشٝش .١ؾإذا
ابتعد عٔ عني ايكبً ١ميٓٝاّ أٜ ٚطازاّ ستٓ 45 ٢دزد ١ؾإْٓ٘ ٜعٌ َتٓذٗاّ إىل دٗ١
اؾٓٛب ،ؾإذا شاد عٔ ذيو ؾكد بدأ ٜتٓذ٘ إىل دٗ ١ايػسم أ ٚايػسب ،ألٕٓ نٌٓ دٗ١
َٔ ٖاتني اؾٗتني تبعد عٔ دٗ ١اؾٓٛب  90دزد .١ؾإذا ٚصٌ إىل  45دزد ١ؾكد
ٚصٌ إىل ْٗا ١ٜاؾٓٛب َٔ دٗ ١ايػسمٚ ،بدأ ايتٛدٓ٘ إىل دٗ ١ايػسم اؾٓٛب .ٞأٚ
إىل ْٗا ١ٜاؾٓٛب َٔ دٗ ١ايػسب ٚبدأ ايتٛدٓ٘ إىل ايػسب اؾٓٛب . ٞؾاـطأ يف
ٖر ٙاؿدٚد َػتؿس إٕ غا ٤اهلل إذا سصٌ بعد ايبشح ٚايتشسٚ ٟاالدتٗاد) (. )144
ز -ايػٝذ قُد بٔ صاحل املٓذد ،قاٍ يف ؾت ٣ٛي٘( :إذا نإ االمساف عٔ ايكبً١
أقٌ َٔ  45دزد ،١ؾصالتهِ صشٝش ،١ألٕ ايؿسض يف سكهِ ٖ ٛاضتكباٍ
اؾٗ ،١ال اضتكباٍ ايهعبٚ ١ال َهٖٚ ،١را االمساف ال خيسدهِ عٔ اضتكباٍ
اؾٗ. )145( )١
( )143فله الػباداث (صً )149 :ىظش مىكؼ الشُخ غلى الشابـ .www.binothaimeen.com :وللشُخ فخىي في هخاب ثماس الخذوٍن من معائل ابن
غثُمين (ص )28 :غن ملذاس الاهحشاف غن اللبلت الزي ٌػفى غىه فلاٌ( :هى ما وان فُه اإلاُل غن حهت اللبلت إلى ما حاري حاحب غُىه ألاًمن أو
ألاٌعش  .فئن واحه أكص ى ًمُىه أو شماله فلِغ إلى كبلت).
( )144فخاوي ٌعألىهً لخعام الذًن غفاهت (.)11 /8
( )145مىكؼ فػُلت الشُخ محمذ بن ضالح اإلاىجذ غلى ؤلاهترهذ ( :ؤلاظالم ظؤاٌ وحىاب)).islamqa.info-ar (101449
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د -ايػٝذ ايدنتٛز غٛق ٞعبد ايهس ِٜعالّ املؿيت بداز اإلؾتا ٤املصسٜ ١ٜك ٍٛيف
ؾت ٣ٛي٘ عٔ دزد ١االمساف املطُٛح بٗا يف ايكبًٜ ،١كٚ( :ٍٛاؾٗات أزبع متجٌ
نٌ دٗ ١زبع ايدا٥س ٠ايهاًَ90 ٖٞٚ ١دزدٖٚ ،١را ٜعين إٔ دٗ ١ايكبً ٖٞ ١زبع
ايدا٥سَٚ ،٠ا داّ املصً ٞيف سدٚد ٙؾإْ٘ َطتكبٌ يًكبًٚ ،١عً ٢ذيو ؾٝصري
االمساف املطُٛح ب٘ عٔ مست ايهعب 45 ٖٛ ١ميٓٝاّ َٚجًٗا مشاالّ)(.)146
ٖـ -ايػٝذ ايدنتٛز عبد اهلل ايؿك ٘ٝاملػسف عًَٛ ٢قع ايؿت ،٣ٛقاٍ يف ؾت ٣ٛي٘:
(ٚأَا َٔ صً ٢بامساف  ِّ 45عٔ ايكبً ،١ؾٗ ٛقد دعٌ ايكبً ١عٔ مي ٘ٓٝأ ٚعٔ
مشاي٘ ،ؾًِ تهٔ ايكبً ١يف َٛادٗت٘ ،ؾال تصح صالت٘ َٔٚ ،باب أٚىل تبطٌ
صال َٔ ٠صً ٢بامساف  ِّ 55إىل  ِّ 70عٔ ايكبً.)147( )،١
- ٚايػٝذ أب ٛعبد املعص قُد عً ٞؾازنٛع اؾصا٥سٜ ٟك ٍٛيف نالّ ي٘ سٍٛ
االمساف عٔ ايكبًٚ( :١ضابط االمساف ايٝطري ٜسدع ؼدٜد ٙإىل عسف ايٓاع
بايٓعس إىل عدّ ٚزٚد ؼدٜدٕ ي٘ يف ايػسعٚ ،عسفُ ايٓاع ٜكط ٞبإٖٔ نٌٖ َ ٌٝعٔ
ايكبً ١ال ٜصِّٝس ايهعب َ١عٔ مي ٘ٓٝأ ٚمشاي٘ بٌ ٜبكَ ٢كابالّ هلا ؾٗتٗا ؾَٗٔ ٛ
ايٝطريٚ ،بٗرا االعتباز ميهٔ تعداد َا دْ ٕٚصـ ايصا ١ٜٚايكا ١ُ٥ميٓٝا أ ٚمشاالّ
نأقص ٢دزد ١ايٝطري َا داَت ايهعب ١تًكاٚ ٤دٗ٘ٚ ،أَٖا شٜاد ٠االمساف عٔ
ْصـ ايصا ١ٜٚايكا ١ُ٥ميّٓٝا أ ٚمشاالّ ؾإْ٘ امساف نبريْ ٚؾاسؼْ ُٜدِسٔزُ املصًَٞ
سكِّ٘ دٗ ١مي ٘ٓٝأ ٚمشاي٘) (.)148
عٔ نَ ْ٘ٛطتك ٔبٌَ ايهعب ،ٔ١بٌ ايهعب ١تصري يف َ
ٚعًَ ٢ا تكدّ ْكٜ :ٍٛرتدح ايك ٍٛبإٔ َكداز ايتٝأَ ٚايتٝاضس ٚامل ٌٝاؾا٥ص عٔ
ايكبً ٖٛ ،١اؾٗ ١ايصػس 45( ٖٛٚ ،٣دزد )١عٔ ميني املصً 45(ٚ ٞدزد )١عٔ
ٜطاز،ٙؾُذُٛعُٗا تطع ٕٛدزد.١
ٖرا َا تٝطس مجع٘ يف ٖر ٙاملطأي ٖٞٚ ،١قاٚي ١يًباسح يبٝإ االمساف اؾا٥ص
ٚاملُٓٛع عٔ ايهعب ١املػسؾٚ ،١أزد ٛإٔ أنٚ ٕٛؾكت يبٝإ ٖر ٙاملطأي ١اييت تِٗ نٌ
َطًِ.
ٚأضأٍ اهلل ايعع ِٝإٔ ٜصًح غأْٓا نًٜ٘ٛٚ ،ؾكٓا ملا حيب٘ ٜٚسضاٚ ،ٙصً ٢اهلل
ٚضًِ عًْ ٢بٓٝا قُد ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ أمجعني ٚاؿُد هلل زب ايعاملني.
( )146مىكؼ داس ؤلافخاء اإلاطشٍت ،بشكم معلعل (.Dar-alifta.org/viewfatwa.aspx?ID=6981&langID=1 )6981
( )147مىكؼ مشهض الفخىي بئششاف الذهخىس غبذ هللا الفلُهfatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page =showfatId&Id=15685
( )148مىكؼ الشُخ فاسهىط .www.ferkous.com/site/rep/m48.phpبحث بػىىان الاهحشاف غن كبلت اإلاعلمين بين ؤلاهطاف والخػىذ.

نهؼهىو اإلنسانية واالجتًاػية

99

انؼذد ( )5انًجهذ ( )9يناير 2015و

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

االهحراف عن الكعبة املشرفة ،ومقدار الجائز واملمووع موه
(دساظت فلهُت ملاسهت )

د.صالح مبارك دعكيك

انخاتًة
يف ختاّ ٖر ٙايدزاضٚ ١بعد عسض آزا ٤ايعًُا َٔ ٤كتًـ املراٖب اإلضالَ ١ٝيف
َطأي ١االمساف عٔ ايهعب ١املػسؾ ١ؾإْ ٞأعسض ٖٓا ْتا٥ر ايبشح يف ايٓكاط اآلت:١ٝ
- 1يكد سعٝت ايهعب ١املػسؾ ١بأععِ َعاْ ٞايتبذٚ ٌٝايتػسٜـ خالٍ ايتازٜذ
ايبػسٚ ٟاإلضالّ شادٖا قدضٚ ١ٝتععُٝا ،ؾأضشت تٗؿٛا إيٗٝا أؾ٦د ٠أٌٖ األميإ
ٚصازت قبً ١قًٛبِٗ ٚأبداِْٗ.
 َٔ- 2أِٖ األسهاّ املتعًك ١بايهعبٚ ١دٛب اضتكباٍ املطًِ هلا يف صالت٘ سٝجُا
نإٚ ،صاز ٖرا االضتكباٍ غعري ٠ععٚ ١ُٝعباد َٔ ٠أدٌ عبادات اإلضالّ.
ٚ- 3اتؿل ايؿكٗا ٤عًٚ ٢دٛب اضتكباٍ عني ايهعب ١يًُصً ٞايكسٜب َٓٗاٚ ،ال جيٛش
إٔ مي ٌٝعٓٗا بأدْ ،ٌَٝ ٢أَا ايبعٝد َٓٗا ؾاختًؿت أْعازِٖ ،ؾُِٓٗ ايكاٌ٥
بٛدٛب اضتكباٍ عٗٓٝا عسؾاّ َِٗٓٚ ،ايكا ٌ٥باضتكباٍ دٗتٗا يتعرز إصابتٗا
يًبعٝد َٔ َِٗٓٚ ،مجع بني ايكٛيني باعتباز إٔ االضتكباٍ ٜػرتى ؾ َٔ ٘ٝصً ٢إىل
عٗٓٝا  َٔٚتٛد٘ إىل دٗتٗاٚ ،اؾُٝع ٜػًُِٗ اضِ االضتكباٍ ،ؾُٔ عرب بإصاب١
عٗٓٝا عسؾاّ أزاد املطاق ١يف بعض امل َٔٚ ٌٝعرب باضتكباٍ دٗتٗا أزاد االنتؿا٤
باضتكباهلا بريو امل ٌٝاملتطاَح ؾ ،٘ٝؾشاصٌ ايكٛيني دٛاش امل ٌٝعٔ عٗٓٝا يًبعٝد،
ٚإٔ اضِ االضتكباٍ ساصٌ يًذُٝع.
ٜ- 4ؿسم ايؿكٗا ٤بني املٓشسف عٔ ايهعب ١بادتٗاد ضا٥ؼ ؾصالت٘ صشٝش ;١ألْ٘ قد
أدَ ٣ا عًٚ ،٘ٝبني املٓشسف عٓٗا بػري ادتٗاد أ ٚبتكًٝد قض ؾعً ٘ٝإعاد ٠صالت٘
يتكصري ٙيف ايتشس ٟايٛادب.
- 5اختًؿت آزا ٤ايؿكٗا ٤يف ؼدٜد َكداز االمساف اؾا٥صٚ ،تتًدص آزا ِٗ٥يف
أزبع ١اػاٖات  ٖٞٚناآلت:ٞ
أ  -اػا" ٙعني ايكبً ،"١ايكا ٌ٥بٛدٛب اضتكباٍ عني ايهعب ١عسؾاّٚ ،ذيو بإٔ
ته ٕٛايهعبَ ١ا بني ٚضط ٞايعٓٝنيَٚ ،طاس ١ذيو تكدز عٛاي)20( ٞ
دزد ،١ؾُا شاد عً ٘ٝنإ امساؾاّ ٜعد املصً ٞخازداّ ب٘ عٔ عني ايكبً.١
ب  -االػا ٙايجاْ ٖٛٚ :ٞاضتكباٍ ايهعب ١ظُٝع ايٛد٘ٚ ،ذيو بإٔ ٜبك ٢غ٤ٞ
َٔ ضطح ايٛد٘ َطاَتاّ يًهعبٚ ،١قُدِّز ذيو عٛاي )35( ٞدزد .١ؾُا شاد
عً ٘ٝنإ امساؾاّ خيسز ب٘ املصً ٞعٔ َكابً ١ايهعب ١املػسؾ.١
ز  -ايجايح :اػا" ٙاؾٗ ١ايهرب ٖٛٚ ،"٣إٔ ايٛادب اضتكباٍ دٗ ١ايهعب١
املػسؾٚ ،١إٔ َا بني املػسم ٚاملػسب قبً ،١ؾكبً ١املصًَ ٞا بني ميٚ ٘ٓٝمشاي٘
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إذا تٛد٘ إيٗٝاٚ ،ته ٕٛضع ١اَتدادٖا ْصـ ايدا٥سَٚ ٠كدازٖا (180دزد،)١
ؾٝه 90 ( ٕٛدزد )١يُٝني املصً 90(ٚ ،ٞدزد )١يػُاي٘ تكسٜباّ.
د  -ايسابع :اػا ٙاؾٗ ١ايصػس ،٣سٝح تكع ايكبً ١يف إسد ٣اؾٗات األزبع،
ؾشٝجُا تٛد٘ املصً ٞإىل اؾٗ ١اييت ؾٗٝا ايهعب ١أدصأ ٙذيوَ ٖٞٚ ،كدز ٠ب
(90دزد )١يهٌ َٔ ايُٝني ( 45دزدٚ ،)١ايٝطاز ( 45دزدَٚ ،)١ا شاد عً٢
ذيو ؾٗ ٛامساف عٔ اؾٗٚ ،١ال ٜعد َتٛدٗاّ إىل ايكبً.١
- 6ايك ٍٛاملدتاز يف ؼدٜد َكداز االمساف اؾا٥ص ٖ ٛاالػا ٙايكا ٌ٥بتكط ِٝاؾٗات
االزبع ،ؾهٌ زبع َٓٗا دَٗ ٖٛٚ ١ا دس ٣عً ٘ٝعسف عاَ ١ايؿكٗا ٚ ٤أٌٖ ايؿًو،
ٜٚكدز ذيو بـ  45دزد ١يهٌ دٗ َٔ ١دٗات املصً ٞعٔ ميٚ ٘ٓٝعٔ ٜطازٖٛٚ ،ٙ
اير ٟاختاز ٙمجاع َٔ ١ايعًُا ٚ ٤ايباسجني املعاصس.ٜٔ
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أهى انًصادر وانًراجغ
 )1أسهاّ ايكسإٓ ،قُد بٔ إدزٜظ ايػاؾع ،ٞؼكٝل عبـد ايػـين عبـد اــايل ،داز
ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،يبٓإ.
 )2إسٝــا ٤عًــ ّٛايــد ،ٜٔقُــد بــٔ قُــد ايػصايــ ٞأبــ ٛساَــد (ت )ٙ505 :ايٓاغــس داز
املعسؾ ،١بريٚت.
 )3أدي ١ايكبً ١عطسَٛت ،ضامل عُس اؾعٝد ،ٟعح َصؿٛف إيهرتْٝٚاّ.
 )4إزٚا ٤ايػًٝـــٌ يف ؽـــسٜر أسادٜـــح َٓـــاز ايطـــب ،ٌٝقُـــد ْاصـــس ايـــد ٜٔاأليبـــاْ،ٞ
املهتب اإلضالَ – ٞبريٚت،طٖ1405 – 2ـ – .ّ1985
 )5االضترناز اؾاَع ملراٖب ؾكٗا ٤األَصاز ،أب ٛعُس ٜٛضـ بـٔ عبـد اهلل بـٔ عبـد
ايـــرب ايُٓـــس ٟايكـــسطيب ( تٖ463 :ــــ) ؼكٝـــل ضـــامل قُـــد عطـــا -قُـــد عًـــٞ
َعٛض ،ط .ضٓ ،ّ2000 ١داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت.
 )6األّ ،قُد بٔ إدزٜظ ايػاؾع( ،ٞت  )ٙ204داز املعسؾ ،١بريٚت.
 )7اإلْصاف يف َعسؾ ١ايسادح َٔ اـالف عًَ ٢رٖب اإلَاّ أمحـد بـٔ سٓبـٌ ،عـال٤
ايــد ٜٔأبــ ٛاؿطــٔ عًــ ٞبــٔ ضــًُٝإ امل ـسدا( ٟٚت ٖ885 :ـــ) ط .األٚىل  ٙ1419داز
إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ٞبريٚت ــ يبٓإ.
 )8ايبشــس ايسا٥ــل غــسح نٓــص ايــدقا٥ل ،شٜــٔ ايــد ٜٔابــٔ لــ ِٝاؿٓؿــ(ٞتٖ970ـــ) داز
املعسؾ ،١بريٚت.
 )9بدا ١ٜاجملتٗد ْٗ ٚا ١ٜاملكتصد ،أب ٛايٛيٝد قُد بٔ أمحد بـٔ زغـد ايكـسطيب (ت :
ٖ 595ـــــــ) َطبعــــــَ ١صــــــطؿ ٢ايبــــــاب ٞاؿًــــــيب ٚأٚالدَ ،ٙصــــــس،ط  :ايسابعــــــ،١
ٖ1395ـ.ّ1975/
 )10ايبداٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜايبداٚ ١ٜايٓٗا ،١ٜإمساع ٌٝبٔ عُـس بـٔ نـجريَ ،هتبـ ١املعـازف،
بريٚت.
 )11بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع ،عال ٤ايد ٜٔايهاضاْ ( ٞت  )ٙ587داز ايهتاب
ايعسب ،ٞبريٚت ،يبٓإ ضٓ.ّ1982 ١
 )12بػٝــ ١املطرتغــد ٜٔيف تًدــٝص ؾتــا ٣ٚبعــض األُ٥ــَ ١ــٔ ايعًُــا ٤املتــأخس ،ٜٔعبــد
ايسمحٔ بٔ قُد بٔ سطني بٔ عُس باعً ،ٟٛداز ايؿهس ،بريٚت.
 )13ايبٝــإ يف َــرٖب اإلَــاّ ايػــاؾع ،ٞأبــ ٛاؿطــني حيٝــ ٢بــٔ أبــ ٞاـــري بــٔ ضــامل
ايعُساْ ٞايُٝين ايػاؾع( ٞتٖ558 :ـ) ؼكٝل قاضـِ قُـد ايٓـٛز ،ٟداز املٓٗـاز –
دد ،٠ط .األٚىلٖ 1421 ،ـ ّ 2000 -
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 )14تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع،حملُٓد بٔ قُٓد بٔ عبد ايسشٓام اؿطـٝين املًكٓـب
مبستط ،٢ؼكٝل فُٛع َٔ ١احملككنيْ،ػس داز اهلدا.١ٜ
 )15ايتـــاز ٚاإلنًٝـــٌ ملدتصـــس خًٝـــٌ ،قُـــد بـــٔ ٜٛضــــ بـــٔ أبـــ ٞايكاضـــِ ايعبـــدزٟ
(تٖ897:ـ) داز ايؿهس ،بريٚت ،ضٓ.ٙ1398 ١
 )16ؼؿ ١احملتاز يف غسح املٓٗاز ،أمحد بٔ قُد بٔ عً ٞبٔ سذس اهلٝتُ ،ٞعاغـ١ٝ
ايػسٚاْٚ ٞابٔ قاضِ ،داز ايؿهس،ط.األٚىل  ّ1997- 1418بريٚت يبٓإ .
 )17تؿطـري ايبشـس احملــٝط ،قُـد بـٔ ٜٛضـــ ايػـٗري بـأب ٞسٝــإ األْديطـ ،ٞط .ضــٓ١
 .ٙ1420داز ايؿهس ،بريٚت.
 )18تؿطري ايؿدس ايساش ٟاملطَُ ٢ؿاتٝح ايػٝب ،حملُد بٔ عُس بٔ اؿطني ايـساشَ ٟـٔ
ايكسإٓ ايهسْ ،ِٜػس داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت ،يبٓإ.
 )19تؿطري آٜات األسهاّ ،قُد عً ٞايطاٜظ ،املهتب ١ايعصـس ١ٜيًطباعـٚ ١ايٓػـس،
تازٜذ ايٓػس.ّ2002/10/01 :
 )20ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٚ ٞاألضـاْٝد ،أبـ ٛعُـس ٜٛضــ بـٔ عبـد اهلل بـٔ عبـد
ايــرب ايُٓــسْ ،ٟػــس ٚشاز ٠عُــ ّٛاألٚقــاف ٚايػــؤ ٕٚاإلضــالَ - ١ٝاملػــسب ،ضــٓ١
 ،ٙ1387ؼكٝل َصطؿ ٢بٔ أمحد ايعًٚ ، ٟٛقُد عبد ايهبري ايبهس.ٟ
 )21تٗرٜب األمساٚ ٤ايًػات ،حمل ٞايد ٜٔبٔ غسف ايٓ( ،ٟٚٛت  )ٙ676ؼكٝـل َهتـب
ايبشٛخ ٚايدزاضات ،ايٓاغس داز ايؿهس ،بريٚت ،يبٓإ ،ضٓ.ّ1996 ١
 )22تٗــرٜب ايًػــ ،١أبــَٓ ٛصــٛز قُــد بــٔ أمحــد األشٖــس( ،ٟتٖ370ـــ) ؼكٝــل قُــد
عٛض َسعب،داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞضٓ ،ّ2001 ١بريٚت ،يبٓإ.
 )23داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ ،قُد بٔ دسٜـس بـٔ ٜصٜـد بـٔ خايـد ايطـرب ٟأبـٛ
دعؿس(ت  )ٙ310ط.ضٓ. ٙ1405 ١داز ايؿهس ،بريٚت ،يبٓإ.
 )24اؾــاَع ألسهــاّ ايكــسإٓ ،حملُــد بــٔ أمحــد بــٔ أبــ ٞبهــس ايكــسطيب ،داز اسٝــا٤
ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت ،يبٓإ،ضٓ.)ٙ 1405( ١
 )25ساغ ١ٝاؾٌُ عً ٢املٓٗر ،ايػٝذ ضًُٝإ اؾٌُ ،داز ايؿهس – بريٚت.
 )26ساغــ ١ٝايدضــٛق ٞعًــ ٢ايػــسح ايهــبري ،قُــد عسؾــ٘ ايدضــٛق ،ٞؼكٝــل قُــد
عًٝؼ ،داز ايؿهس ،بريٚت.
 )27ساغــ ١ٝايـــسٚض املسبـــع غــسح شاد املطـــتكٓع ،عبـــد ايـــسمحٔ بــٔ قُـــد بـــٔ قاضـــِ
ايعاصُ ٞاؿٓبً ٞايٓذد( ٟتٖ1392 :ـ) (بدْ ٕٚاغس) ط .األٚىل .ٙ 1397 -
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 )28اؿــا ٟٚايهــبري ،أبــ ٛاؿطــٔ املــاٚزد ،ٟداز ايهتــب ايعًُٝــ ،١ضــٖٓ 1419 ١ـــ -
 ،ّ1999بريٚت  -يبٓإ.
 )29خالص ١االسهاّ يف َُٗات ايطٓٔ ٚقٛاعد اإلضالّ ،حي ٢ٝبٔ َـس ٟبـٔ سطـٔ بـٔ
سطني أب ٛشنسٜا( ،ت )ٙ 676:ـ ؼكٝل ٚؽسٜر سطني إمساع ٌٝاؾُـٌَ ،ؤضطـ١
ايسضاي ،١يبٓإ  -بريٚت ،ضٖٓ1418 ١ـ . ّ1997 -
 )30ايدز املٓجٛز يف ايتؿطري باملأثٛز ،دالٍ ايد ٜٔيًطـٛٝط(ٞتٖ911 :ــ) ،داز ايؿهـس،
بريٚت ،يبٓإ،ط.ضٓ.ّ1993 ١
 )31ايــدزاز ٟاملطــ ١ٝغــسح ايــدزز ايبٗٝــ ،١قُــد بــٔ عًــ ٞبــٔ قُــد ايػــٛناْ( ٞت :
ٖ1250ـ) داز ايهتب ايعًُ ،١ٝط .األٚىل ٖ1407ـ .ّ1987 -
 )32زد احملتاز عًـ ٢ايـدز املدتـازٖٚ ،ـ ٛساغـ ١ٝابـٔ عابـد ،ٜٔحملُـد أَـني بـٔ عُـس بـٔ
عبد ايعصٜـص عابـد ٜٔايدَػـك ٞاؿٓؿـ( ٞتٖ1252:ــ) داز ايؿهـس -بـريٚت .،ضـٓ١
ٖ1421ـ .ّ2000 -
 )33ايسضاي ،١قُد بٔ إدزٜظ ايػاؾع ،ٞؼكٝل  :زؾعـت ؾـٛش ٟعبـد املطًبْ،ػـس داز
ايٛؾا ،٤املٓصٛز ٠ـ َصس ،ط .األٚىل ،ضٖٓ1422 :١ـ.ّ2001 ،
 )34زٚا٥ع ايبٝإ تؿطري آٜات األسهاّ َـٔ ايكـسإٓ ،،قُـد عًـ ٞايصـاب)127/1( ْٞٛ
داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت يبٓإ ط .ضٓ.ّ1997- ٙ1418١
 )35زٚض ١ايطايبني ٚعُد ٠املؿتني ،املهتب اإلضالَ ،ٞضٓ ،ٙ1405 ١بريٚت.
 )36ضٓٔ ابٔ َاد٘ ،قُد بـٔ ٜصٜـد أبـ ٛعبـد اهلل ايكـصٜٚين (ت )ٙ275 :ؼكٝـل قُـد
ؾؤاد عبد ايباق ،ٞداز ايؿهس،بريٚت.
 )37ضٓٔ ايبٗٝك ٞايهرب ،٣أمحد بٔ اؿطني بٔ عً ٞبٔ َٛض ٢أب ٛبهس ايبٗٝك(ٞت:
 )ٙ458ؼكٝل قُد عبد ايكادز عطا ْػس َهتب ١داز ايبـاشَ ،هـ ١املهسَـ .١ط.
ضٓ.ّ1994 – 1414 ١
 )38ضٓٔ ايرتَر ،ٟقُد بٔ عٝط ٢ايرتَر( ٟت  ،)279:ؼكٝل أمحد قُد غـانس
ٚآخس ،ٜٔداز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب.ٞ
 )39ضٓٔ ايداز قطين ،عً ٞبٔ عُس أب ٛاؿطٔ ايداز قطين( ،ت )ٙ385:ؼكٝـل ايطـٝد
عبد اهلل ٖاغِ مياْ ٞاملدْ ،ٞداز املعسؾ ١بريٚت ،ضٓ.ّ1966 – ٙ1386 ١
 )40ضٓٔ ايٓطا ،ٞ٥أمحد بٔ غعٝب أب ٛعبد ايسمحٔ ايٓطـا( ٞ٥ت )ٙ303 :ؼكٝـل عبـد
ايؿتاح أب ٛغدْ ،٠ػس َهتب املطبٛعات اإلضالَ ،١ٝسًب ،ضٓ.ّ1986 – ٙ1406 ١
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 )41غسح ايطٓ ،١اؿطني بٔ َطعٛد ايبػـ ،ٟٛاملهتـب اإلضـالَ - ٞدَػـل ـ بـريٚت ـ
ٖ1403ـ  ،ّ1983 -ط ،2ؼكٝل غعٝب األزْاؤٚط  -قُد شٖري ايػاٜٚؼ.
 )42غسح ايعُد ٠يف ايؿك٘ ،أمحد بٔ عبد اؿً ِٝبٔ ت ١ُٝٝاؿساْـ( ٞت )ٙ727 :ؼكٝـل
د .ضعٛد صاحل ايعطٝػإ ،ضٓ.ٙ1413 ١
 )43ايػــسح ايهــبري عًــَ ٢ــنت املكٓــع ،عبــد ايــسمحٔ بــٔ قُــد بــٔ أمحــد بــٔ قداَــ١
املكدض( ٞتٖ682 :ـ) داز ايهتاب ايعسبـ ٞيًٓػـس ٚايتٛشٜـع ،أغـسف عًـ ٢طباعتـ٘:
قُد زغٝد زضا.
 )44ايػسح ايهبري ،ضٝد ٟأمحـد ايـدزدٜس أبـ ٛايربنـات ،ؼكٝـل قُـد عًـٝؼ ،داز
ايؿهس ،بريٚت.
 )45غسح ؾتح ايكدٜس ،نُاٍ ايد ٜٔقُد بٔ عبد ايٛاسـد ايطٛٝاضـ (ٞتٖ681:ــ) داز
ايؿهس -بريٚت.
 )46غسح َٓتٗ ٢اإلزادات املطُ ٢دقا٥ل أٚي ٞايٓٗ ٢يػسح املٓتَٗٓ ،٢صٛز بٔ ْٜٛظ بـٔ
إدزٜظ ايبٗٛت(ٞت )ٙ1051 :عامل ايهتب .،بريٚت ،ط .ضٓ.ّ1996 ١
 )47مشٛع األدي ١يف بٝإ مست ايكبً ،١عً ٞبٔ قُـد اـسبـٛطً ٞاؿٓؿـ ٞايؿًهـ،ٞ
كطٛط .
 )48صــشٝح ايبدــاز ،ٟقُــد بــٔ إمساعٝــٌ أبــ ٛعبــد اهلل ايبدــاز ٟاؾعؿــ ،ٞداز ابــٔ
نجري ،ايُٝاَـ – ١بـريٚت ،ايطبعـ ١ايجايجـ،ّ1987 – 1407 ،١ؼكٝـل  :دَ .صـطؿ٢
دٜب ايبػا.
 )49صــشٝح َطــًَِ ،طــًِ بــٔ اؿذــاز أبــ ٛاؿطــني ايكػــري ٟايٓٝطــابٛز( ،ٟت )261
ؼكٝل قُد ؾؤاد عبد ايباق ،ٞداز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت ،يبٓإ.
 )50صــشٝح َطــًَِ ،طــًِ بــٔ اؿذــاز أبــ ٛاؿطــني ايكػــري ٟايٓٝطــابٛز( ٟت)261:
ؼكٝل قُد ؾؤاد عبد ايباق ،ٞداز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت.
 )51عُــد ٠ايكــاز ٟغــسح صــشٝح ايبدــاز ،ٟبــدز ايــد ٜٔقُــٛد بــٔ أمحــد ايعــٝين (ت:
)ٙ855ـ داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ،ٞبريٚت.
 )52ايػــسز ايبٗٝــ ١يف غــسح ايبٗذــ ١ايٛزدٜــ ،١شنسٜــا بــٔ قُــد بــٔ أمحــد بــٔ شنسٜــا
األْصاز( ،ٟتٖ926 :ـ) املطبع ١امل.١ُٝٓٝ
 )53ؾـتح ايبــاز ٟبػــسح ايبدــاز ،ٟأبـ ٛايؿــسز عبــد ايــسمحٔ بـٔ غــٗاب ايــد ٜٔابــٔ زدــب
اؿٓبً ،ٞداز ابٔ اؾٛش - ٟايطعٛد ،١ٜايدَاّ ٖ1422 -ـ،ط  :ايجاْٝـ ،١ؼكٝـل
 :أبَ ٞعاذ طازم بٔ عٛض اهلل.
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 )54ؾتح ايباز ٟؾتح ايباز ٟغسح صشٝح ايبداز ،ٟأمحد بٔ عً ٞبـٔ سذـس أبـ ٛايؿطـٌ
ايعطكالْ( ،ٞت  )ٙ852ؼكٝل قب ايد ٜٔاـطٝب ،داز املعسؾ ،١بريٚت.
 )55ؾٗسع أِٖ املسادع
 )56قس ٠ايعني بؿتا ٣ٚعًُا ٤اؿسَني ،تصشٝح ٚضبط األضـتاذ قُـد عًـ ٞاملـايه،ٞ
ايطبع ١األٚىلَ 1938 ،طبعَ ١صطؿ ٢قُد.
 )57ايهـــايف يف ؾكـــ٘ أٖـــٌ املدٜٓـــ ،١أبـــ ٛعُـــس ٜٛضــــ بـــٔ عبـــد اهلل بـــٔ عبـــد ايـــرب
ايكسطيب(ت )ٙ463 :داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚتْ ،ػس ضٓ.)ٙ1407( ١
 )58نتــب ٚزضــاٚ ٌ٥ؾتــا ٣ٚغــٝذ اإلضــالّ ابــٔ تُٝٝــ ،١أمحــد عبــد اؿًــ ِٝبــٔ تُٝٝــ١
اؿساْ(،ٞت )ٙ728 :ؼكٝل عبد ايسمحٔ بٔ قُد بـٔ قاضـِ ايعاصـُ ٞايٓذـد،ٟ
ْػس َهتب ١ابٔ ت.١ُٝٝ
 )59ايهًٝات ،أب ٛايبكـا ٤أٜـٛب بـٔ َٛضـ ٢اؿطـٝين ايهؿـَ ،٣ٛؤضطـ ١ايسضـاي- ١
بريٚت ٖ1419 -ـ  .ّ1998 -ؼكٝل عدْإ دزٜٚؼ  -قُد املصس.ٟ
 )60يطــإ ايعــسب حملُــد بــٔ َهــسّ بــٔ َٓعــٛز األؾسٜكــ ٞاملصــسْ ،ٟػــس داز صــادز،
ايطبع ١األٚىل ،بريٚت ،يبٓإ.
 )61كتصــس خًٝــٌ ،خًٝــٌ بــٔ إضــشام اؾٓــد( ٟت ٖ776 :ـــ) ؼكٝــل أمجــد دــاد ،داز
اؿدٜح ،ايكاٖس ،٠ط .األٚىل (ٖ1426ـ)ّ2005/ـ
 )62املطتدزى عً ٢ايصشٝشني ،قُد بٔ عبد اهلل أب ٛعبـد اهلل اؿـانِ ايٓٝطـابٛزٟ
(ت)ٙ 405 :ـــ ؼكٝــل َصــطؿ ٢عبــد ايكــادز ،داز ايهتــب ايعًُٝــ ،١بــريٚت ،ضــٓ١
ٖ1411ـ .ّ1990 -
 )63املطــًو ايكسٜــب يًعُــٌ يف زبــع ايتذٝٝــب ،عبــد اهلل بــٔ قُــد ايطــكافَ ،طبعــ١
ايسغدٜات باإلضهٓدز ١ٜعاّ ٖ 1352ـ.
 )64املصٓـ يف األسادٜح ٚاآلثاز ،أب ٛبهس عبد اهلل بٔ قُد بٔ أب ٞغٝب ١ايهٛيف،
َهتب ١ايسغد – ايسٜاض ،ط .األٚىل ،ٙ1409 ،ؼكٝل  :نُاٍ ٜٛضـ اؿٛت.
َ )65عذـِ َكـاٜٝظ ايًػــ ،١ألمحـد بــٔ ؾـازع بـٔ شنسٜــا ،ؼكٝـل عبــد ايطـالّ قُــد
ٖاز،ٕٚداز ايؿهس ،يبٓإ ،طبع ١ضٖٓ1399( ١ـ .)ّ1979 -
 )66املػــين يف ؾكــ٘ اإلَــاّ أمحــد بــٔ سٓبــٌ ايػــٝباْ ،ٞعبــد اهلل بــٔ أمحــد بــٔ قداَــ١
املكدض ،ٞايطبع ١األٚىل ،ٙ1405 ،داز ايؿهس – بريٚت.
َٓ )67ح اؾً ٌٝغـسح عًـ ٢كتصـس ضـٝد خًٝـٌ ،قُـد عًـٝؼ ،داز ايؿهـس ،ط.ضـٓ١
ٖ1409ـ .ّ1989 -
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 )68املٗرب يف ؾك٘ اإلَاّ ايػاؾع ،ٞإبساٖ ِٝبٔ عً ٞبٔ ٜٛضـ ايػرياش ٟأبـ ٛإضـشام،
داز ايؿهس بريٚت.
َٛ )69اٖــب اؾًٝــٌ يػــسح كتصــس اـًٝــٌ ،مشــظ ايــد ٜٔقُــد بــٔ قُــد بــٔ عبــد
ايــسمحٔ ايطسابًطــ ٞاملعــسٚف باؿطــاب ايــسٗعٝين (تٖ954:ـــ) ؼكٝــل  :شنسٜـــا
عُريات ،داز عامل ايهتب ،طٖ1423 .ـ .ّ2003 -
َٛ )70قع ايػٝذ سطاّ ايد ٜٔعؿاْwww.yasaloonak.net ١
َٛ )71قـــــــع ايػـــــــٝذ ؾـــــــازنٛع أبـــــــ ٞعبـــــــد املعـــــــص قُـــــــد عًـــــــ ٞاؾصا٥ـــــــسٟ
.www.ferkous.com/site/rep/m48.php
َٛ )72قع ايػٝذ قُد بٔ صاحل بٔ عجُٝني .www.binothaimeen.com :
َٛ )73قع ايػٝذ قُد بٔ صاحل املٓذد .)islamqa.info-ar(101449
َٛ )74قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع داز اإلؾتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٤املصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسDar- ،١ٜ
.alifta.org/viewfatwa.aspx?ID=6981&langID=1
َٛ )75قــــــــــع َسنــــــــــص ايؿتــــــــــ ٣ٛبإغــــــــــساف ايــــــــــدنتٛز عبــــــــــداهلل ايؿكٝــــــــــ٘
fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatId&Id=15685

ْٗ )76اٜــ ١األزب يف ؾٓــ ٕٛاألدب ،أمحــد بــٔ عبــد ايٖٛــاب ايكسغــ ٞايتُٝــ ٞايبهــس،ٟ
غٗاب ايد ٜٔايٜٓٛس( ٟت ٖ733ـ) داز ايهتب ٚايٛثا٥ل ايك ،١َٝٛايكـاٖس ،٠ايطبعـ:١
األٚىل ،ضٖٓ 1423 ١ـ.
ْٗ )77ا ١ٜاحملتاز إىل غسح املٓٗاز ،مشظ ايد ٜٔقُد بٔ أب ٞايعباع بٔ غـٗاب ايـدٜٔ
ايسًَ( ٞت  )ٙ1004:داز ايؿهس يًطباع ،١بريٚت،ط .ضٖٓ1404 ١ـ .ّ1984 -
ْٗ )78اٜــ ١املطًــب يف دزاٜــ ١املــرٖب ،عبــد املًــو بــٔ عبــد اهلل بــٔ ٜٛضـــ اؾــٜٛين ،أبــٛ
املعاي ،ٞاملًكب بإَاّ اؿسَني (تٖ478:ـ) سكك٘ ٚصٓع ؾٗازض٘ :أ .د /عبد ايععِٝ
قُٛد ايدٜٓبْ ،ػس داز املٓٗاز ،ط.األٚىلٖ1428 ،ـ .ّ2007-
 )79اهلد اٜـــ ١غـــسح بداٜـــ ١املبتـــد ،ٟعًـــ ٞبـــٔ أبـــ ٞبهـــس بـــٔ عبـــد اؾًٝـــٌ املسغٝـــاْٞ
(تٖ593:ـ) ْػس املهتب ١اإلضالَ.١ٝ
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املتادئ الترةويث واألساليب والوسائل التعليهيث
املستخدنث يف القرآن الكريم والسنث النتويث املطهرة
هلخص البحث :

للتعليم والتعلم واإلرشاد

ٜسَ ٞايبشح إزي ايتعسف عً ٢اغيبادئ
ايرتبٚ ١ٜٛاألضايٝب ٚايٛضا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
اغيطتددَ ١ؼي ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ١
ايٓب ١ٜٛاغيطٗس ٠يًتعًٚ ِٝايتعًِ ٚاإلزغاد ؼي
صباالت األٖداف ايتعً ،١ُٝٝاحملت٣ٛ
ايتعً ،ُٞٝطسا٥ل ايتدزٜظ ،ايٛضاٌ٥
ايتعً ،١ُٝٝاألْػط ١ايتعً ،١ُٝٝايتكِٜٛ
ايرتب ،ٟٛاإلغساف ايرتبٚ ٟٛايتعً،ُٞٝ
ٚصؿات اغيعًِ ٚمسات٘ .
ٚاعتُد ايباسح عً ٢ايكسإٓ ايهسِٜ
ٚايطٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛاضتكسأ اغيصادز ٚاغيسادع
ذات ايعـالق ،١يتشـدٜد تًو اغيبـادئ
ٚاألضـايٝب ٚايٛضاٚ ٌ٥دعُٗا باإلثبات
ٚاألسادٜح .
ٚخًص ايبشح إزي ْتٝذَ ١ؿادٖا إٔ
ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛقد ضبكا
ايٓـيسٜات ايرتب ١ٜٛاسبدٜج ١ؼي ايتأنٝد
عً ٢تًو اغيبادئ ٚاألضايٝب ٚايٛضاٌ٥
ايتعًٚ ١ُٝٝأُٖٝتٗا ؼي اغيٛاقـ ايتعً١ُٝٝ
ايتعًُ ١ٝاغيدتًؿ. ١
ٜٛٚص ٞايباسح بطسٚز ٠زدٛع اغيعًِ
إزي َجٌ ٖر ٙاغيٛاقـ اييت تعسضٗا آٜات
ايكسإٓ ايهسٚ ِٜاألسادٜح ايٓب١ٜٛ
ايػسٜؿ ١يالضتؿادَٗٓ ٠ا ؼي اغيٛاقـ
ايتدزٜط ١ٝاغيدتًؿ ١غيا هلا َٔ أثس بايؼ ؼي
ضًٛنٝات ايطًب ١اغيتعًُري .

للعلوم اإلنسانَة واالجتواعَة

ٚقد ته ٕٛايبشح اسبايَ َٔ ٞكدَ،١
ٚمثاَْ ١ٝباسح  ٖٞٚعً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
 - 1املبخح األول :صباٍ األٖداف
ايتعً١ُٝٝ
 - 2املبخح الجاىي  :صباٍ احملت٣ٛ
ايتعًٚ ُٞٝاشبربات ايرتب. ١ٜٛ
 - 3املبخح الجالح :صباٍ طسا٥ل
ايتدزٜظ ٚأضايٝب٘ .
 - 4املبخح الزابع  :صباٍ ايٛضاٌ٥
ايتعً١ُٝٝ
 - 5املبخح اخلامص :صباٍ األْػط١
ايتعً.١ُٝٝ
 - 6املبخح الشادض :صباٍ ايتكِٜٛ
ايرتب.ٟٛ
 - 7املبخح الشابع :صباٍ اإلغساف
ايرتب ٚ ٟٛايتعً. ُٞٝ
 - 8املبخح الجامً :صباٍ صؿات اغيعًِ
ٚمسات٘.
نُا تطُٔ ايبشح عً ٢خــاشيـــــــ١
شبصت أِٖ اغيؿاٖ. ِٝ
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الوقـذهة :
اٖتِ ايد ٜٔاإلضالَ ٞاسبٓٝـ بايعًِٚ ،دعا إزي ايتؿك٘ ؼي ايدٚ ،ٜٔايٓـيس ؼي غٕٛ٦
اسبٝاٚ ٠صباالتٗا اغيدتًؿٚ ،١أٚزي ايتعًِ ٚايتعً ِٝعٓا ١ٜؾا٥كٚ ١زعا ١ٜنبري ،٠ذيو غيا
يًعًِ َٔ ؾا٥د ٠دً ١ًٝؼي إسٝا ٤ايكًٛبٚ ،غشر ايعكٚ ٍٛتُٓٝتٗاٚ ،بٓا ٤اجملتُعات،
ٚتعُري األزض .
ٚٚضع اإلضالّ أٌٖ ايعًِ ؼي َٓصي ١عـيٚ ،١ُٝزؾعِٗ َهاْ ١ضاََ ١ٝتطاَ ١ٜٚع أٌٖ
اإلضيإ ،بطبب َا ظيً َٔ ٙٛعًَِٚ ،ا قاَٛا ب٘ َٔ تعً ِٝيًٓاع ٚإزغاد هلِ ،قاٍ اهلل
ﭽﰈ ﰉﰊﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐﰑﰒﰓ ﰔ ﰕﰖﭼ(املجادلت.)١١ :

تعازي
ٚعٔ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ إٔ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قأٍَ(( :
دعا إزي ٖد ٣نإ ي٘ َٔ األدس َجٌ أدٛز َٔ تبع٘ ال ٜٓكص ذيو َٔ أدٛزِٖ
غ٦ٝاً))(ٚ ;)1بري اإلضالّ طسا٥ل اسبص ٍٛعً ٢ايعًِ ٚايتعًٚ ،ِٝايٛضاٚ ٌ٥اغيعٓٝات عً٢
ايتعًِ( ; )2ؾكد أغاز ايكسإٓ ايهس ِٜؼي أ ٍٚخطاب إزي ايبػس ١ٜإزي ايكساٚ ٠٤ايهتاب١
نُْٗٛا ٚضا ٌ٥ايتعًِ ٚاسبص ٍٛعً ٢اغيعسؾ ; )3( . ١قاٍ اهلل تعازي ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ (الػلم) 5-١ :

ٜٚصخس ايكسإٓ ايهس ِٜبايهجري َٔ اآلٜات ايهسضي ١اييت تدعٛا إزي ايتؿهس ٚايبشح
ٚايتدبس ٚإَعإ ايٓـيس ٚايتٓكٝب ٚايهػـ ٚايتذسٜب عٔ طسٜل اضتدداّ ايعكٌ
ٚاسبٛاع اإلْطاْ ١ٝاييت شٚد اهلل ضبشاْ٘ ٚتعازي بٗا اإلْطإٚ ،اييت شيجٌ ٚضا ٌ٥ايعًِ
ٚاغيعسؾٚ ١اإلدزاى اشبازد ،ٞقاٍ اهلل تعازي ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ(إلاطساء)٦6 :؛ ٚقاٍ اهلل تعازي ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ (الىحل:
)78

أغاز (اسباؾفي ابٔ نجري ) ؼي تؿطري ٙهلر ٙاآل ١ٜايهسضي ،١إٔ اهلل تعازي ـ ذنس
َٓت٘ عً ٢عباد ٙؼي إخساد٘ إٜاِٖ َٔ بط ٕٛأَٗاتِٗ ال ٜعًُ ٕٛغ٦ٝاً ،ثِ بعد ٖرا
ٜسشقِٗ ايطُع اير ٟب٘ ٜدزن ٕٛاألصٛاتٚ ،األبصاز اييت بٗا حيط ٕٛاغيسٝ٥ات،
( )١زواه مظلم (  ) ١6٦6 / 4بسكم  ،4674باب مً طً طىت حظىت أو طِئت ومً دغا ئلى هدي أو طاللت .
( )4محمد الظُد أزهاؤوغ  :إلاطالم والتربُت البُئُت ،اللاهسة ،داز ألامل4222 ،م ،ص . ٦2
( )٦غبد السحمً بً محمد بلػىص  :الىطائل الخػلُمُت في اللسآن الىسٍم و الظنىت وث ناز غنً الحنخابت ،مجلنت عامػنت إلامنام محمند
بً طػىد إلاطالمُت ،الػدد (  ،) ١٦السٍاض ١995م ،ص . 446
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ٚاألؾ٦د ٖٞٚ ٠ايعك ٍٛاييت ضيٝص ٕٚبٗا بري األغٝا ٤ضازٖا ْٚاؾعٗاٚ ،دعٌ ـ تعازي ٖرٙ
اسبٛاع ؼي اإلْطإ يٝتُهٔ بٗا َٔ عباد ٠زب٘ ضبشاْ٘ ،ؾٝطتعري بهٌ دازسٚ ١عطٛ
ٚق ٠ٛعً ٢طاعَٛ ١ال)4( . ٙ
ٚقد ٚزد ؼي ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاغيطٗس ٠أضايٝب تسبٚٚ ١ٜٛضا ٌ٥تعً١ُٝٝ
َتعددَٚ ٠تٓٛع ١يًرتبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝايتٛدٚ ٘ٝاإلزغادٜ ،عسضٗا ايبشح ؼي ثٓاٜا َباسج٘
ايجُاْ. ١ٝ
هبررات اختَار البحث :
تتنجل أٍه مربرات اختيار البخح باآلت: ٞ
- 1تأنٝد ضبل ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛيًٓـيسٜات ايرتب ١ٜٛاسبدٜج ١ؼي سجٗا
عً ٢ضسٚزَ ٠ساعا ٠اغيبادئ ٚاألضايٝب ايرتب ١ٜٛيًتعًٚ ِٝايتعًِ ٚايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد،
سيا حيكل االزتكا ٤بٗاٚ ،تطٜٛسٖا ٚذبطٗٓٝا .
- 2اغيطاُٖ ١ؼي اسبح عً ٢ضسٚز ٠بٓاْ ٤ـيس ١ٜتسب ١ٜٛإضالَ ،١ٝشيهٔ ايرتبٜٛري َٔ
ايسدٛع إيٗٝا ؼي اغيٛاقـ ايتعً ١ُٝٝايتعًُ ١ٝاغيدتًؿ ١عٓد اسباد. ١
- 3إذا نإ اٖتُاّ ايػسب ٜكتصس عً ٢تطبٝل ايٓـيسٜات اييت تٛصٌ إيٗٝا عًُاؤِٖ
َٚؿهس ،ِٖٚؾاألدد ٣بٓا عبٔ اغيطًُ ٕٛإٔ ٜه ٕٛاٖتُآَا ،سيا قدَ٘ يٓا
ايؿهس ايرتب ٟٛاإلضالَ َٔ ٞضباٚالت دادٚ ،٠طبًص ١ضيهٔ إٔ تصٌ إزي إطاز
ايٓـيس ١ٜايرتب ١ٜٛاإلضالَْٚ ،١ٝؤضظ هلا َطتؿٝد َٔ ٜٔايدالٚ ٌ٥اغيؤغسات اييت
ٜعسضٗا يٓا ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاغيطٗس. ٠
هـذف البحث :
ٜٗدف ايبشح اسباي ٞإزي ايتعسف عً ٢اغيبادئ ايرتبٚ ١ٜٛاألضايٝب ٚايٛضا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
اغيطتددَ ١ؼي ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاغيطٗس ٠يًتعًٚ ِٝايتعًِ ٚاإلزغاد .
أهـوَة البحـــث :
ترجع أهوَة البحث إلي أنه :
ُٜ- 1طِٗ ؼي إثسا ٤اغيعسؾ ١يد ٣ايباسجري ٚايكساٚ ٤اغيٗتُري ؼي صباٍ ايؿهس ايرتب،ٟٛ
ضٛا ّ٤أناْٛا َدزضري أ ٚطًب ١أَ ٚسانص أَ ٚؤضطات تعً ١ُٝٝأ ٚحبج. ١ٝ
( )4غمنناد النندًً أدننإ العننداء ئطننماغُل اللس ننر ،املػننسوس بننابً هر،ننر ،م خ ننس جعظنن،ر ابننً هر،ننر ،ا خ ننسه ( أحمنند بننً ننػبان أحمنند
ومحمد غبادي بً غبد الخلُم ) ،اللاهسة ،داز ال عاء422٦ ،م. ) ١8٦ / ٦ ( ،
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ُٜطًؽي ايط ٤ٛعً ٢أِٖ األديٚ ١اغيؤغسات يًُبادئ ٚاألضايٝب اإلضالَ ١ٝؼي صباٍايرتبٚ ١ٝايتعًَٚ ،ِٝهْٛاتٗا ايعاَٚ ١اشباص. ١
ُٜبري اشبصا٥ص ٚاغيبادئ اييت أغازت إيٗٝا اآلٜات ايكسآْ ١ٝايهسضيٚ ١األسادٜحايٓب ١ٜٛايػسٜؿ.١
ٜهػـ عٔ ضبل ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاغيطٗس ٠يًٓـيسٜات ايرتب١ٜٛاسبدٜج ١ؼي سجٗا عً ٢ضسٚزَ ٠ساعا ٠اغيبادئ ٚاألضايٝب ايرتب ١ٜٛايصشٝش ،١ؼي
عًُٝيت ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد .
ٜؿتح ايطسٜل أَاّ دزاضات أخس ٣تُعٓ ٢باغيبادئ ٚاألضايٝب ايرتبٚ ،١ٜٛاغيٖٛب ١ؼيتدزٜظ ايعً ّٛاإلضالَ ١ٝسيدتًـ أْٛاعٗا .
إٕ ايدزاضات اييت أدسٜت عً ٢سد عًِ ايباسح – مل تتٓاَ ٍٚجٌ ٖرا اغيٛضٛعبػهٌ ناٌَ ٜطتطٝع ايكازئ ٚايباسح إٔ ٜطتؿٝد َٓٗا االضتؿاد ٠ايهاًَ،١
بصٛزتٗا اغيطًٛب. ١

خطة البحث :
يتهوٌ البخح مً مثاىية مباحح على ٍذا اليخو :
الوبحث األول  :فٌ هجال األهذاف التعلَوَة :
قاٍ اهلل تعازيﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﭼ (امللً)44 :

ٖرا َجٌ ضسب٘ اهلل يًُؤَٔ ٚايهاؾس ،ؾايهاؾس َجً٘ ؾُٝا ٖ ٛؾ َٔ ٘ٝضالٍ نُجٌ
َٔ ضيػَ ٞهباً عًٚ ٢دٗ٘ ،أ ٟضيػَٓ ٞشٓٝاً ال َطتٜٛاً ،أ ٟال ٜدز ٟأٜ ٜٔطًوٚ ،ال
نٝـ ٜرٖب ،بٌ تا ٘٥سا٥س ضاٍ ـ يٝظ ي٘ غاٜ ١ٜطع ٢يتشكٝكٗاٚ ،ال َكصد ٜسَ ٞإيٗٝـ
أٖرا أٖد ٣أَٔ ضيػ ٞضٜٛاً ،أَٓ : ٟتصب ايكاَ ،١عً ٢صساؾي َطتك ِٝأ ٟطسٜل
ٚاضح ْ ٖٛٚؿط٘ َطتكٚ ِٝطسٜكت٘ َطتكٖ ١ُٝرا َجًِٗ ؼي ايدْٝا ٚنريو ٜه ْٕٛٛؼي
اآلخس)5( . ٠
ٚعٔ عُس بٔ اشبطاب زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :مسعت زض ٍٛاهلل ٜ ك ( :ٍٛإصيا
األعُاٍ بايٓٝاتٚ ،إصيا يهٌ اَسئ َا ْ ٣ٛؾُٔ ناْت ٖذست٘ إزي اهلل ٚزضٛي٘

( )5املسعؼ الظابم. ) 44٦ / ٦ ( ،
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ؾٗذست٘ إزي اهلل ٚزضٛي٘  َٔٚناْت ٖذست٘ يدْٝا ٜصٝبٗا أ ٚاَسأٜٓ ٠هشٗا ؾٗذست٘
إزي َا ٖادس إي. )6()٘ٝ
الوبحث الثانٌ  :فٌ هجال الوحتوى التعلَوٌ والخبرات التربوٍة :
ٜٚتطُٔ اآلت- : ٞ
 )1مزاعاة مادة التعله حلاجات املتعلنني الرتبوية والتعلينية :
قاٍ اهلل تعازي ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

(طىزة العسكان.) ٦٦ :

ٚقاٍ أٜطاً ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ ( طىزة املجادلت. ) 4-١ :

ٚعٔ أب ٞضعٝد اشبدز ٟزض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ ( :قايت ايٓطا ٤يًٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚضًِ غًبٓا عًٝو ايسداٍ ،ؾادعٌ يٓا َٜٛاً َٔ ْؿطو ،ؾٛعدٖٔ َٜٛاً يك ٔٗٝؾ٘ٝ
ؾٛعـيٗٔٚ ،أَسٖٔ ؾهإ ؾُٝا قاٍ هلٔ َ :ا َٓهٔ اَسأ ٠تكدّ ثالثٚ َٔ ١يدٖا إال
نإ هلا سذاباً َٔ ايٓاز ،ؾكايت اَسأ : ٠اثٓري قاٍ ٚ :اثٓري ) (.)8
 )2مزاعاة االرتباط والتتابع يف بياء املعزفة وتيظينَا :ـ
قاٍ اهلل تعازي ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂             
ﯓﯔﭼ

( طىزة الدج. ) 5 :

ٚعٔ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ إٔ زض ٍٛاهلل  ض ٌ٦أ ٟايعٌُ أؾطٌ :ؾكاٍ:
( إضيإ باهلل ٚزضٛي٘ ،ق :ٌٝثِ َاذا؟ قاٍ :ازبٗاد ؼي ضب ٌٝاهلل ،ق :ٌٝثِ َاذا؟ قاٍ :سر
َربٚز) (.)9

( )6أ سعه الب ازي (  ) 4١ / ١بسكم  ،١باب هُف وان بندء النى ي ئلنى زطنىٌ ى هللانعى ى غلُنه وآلنه وطنلم ،ومظنلم (  ،)١424/بنسكم
 ،١927باب كىله  (( : ئهما ألاغماٌ بالىُت )) .
( )7جىفُم مسعي ومحمد الخُلت  :جعسٍد الخػلُم ،غمان ،داز العىس١998 ،م ،ص . ١44 – 9٦
( )8أ سعه الب ازي (  ) 59 / ١بسكم  ،١2١باب هل ًجػل لليظاء ًىم غعى حدة في الػلم .
( )9أ سعه الب ازي (  ) ٦٦ / ١بسكم  ،46باب مً كاٌ ئن إلاًمان هى الػمل .
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 )3االٍتناو بانتشاب املَارات :ـ
ٜطتؿاد ٖرا َٔ قٛي٘ تعازي :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

( املإمىىن) 4-١:؛ ٚعٔ عباد ٠بٔ ايصاَت قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل  ( :عيظ صًٛات اؾرتضٗٔ
اهلل تعازي  َٔٚ ...أسطٔ ٚضٚ ٖٔ٤ٛصالتٗٔ يٛقتٗٔ ٚأمت زنٛعٗٔ ٚخػٛعٗٔ نإ ي٘
عً ٢اهلل عٗد إٕ غا ٤غؿس ي٘ ٚإٕ غا ٤عرب٘ ) (.)10
 )4مزاعاة الفزوم الفزدية بني املتعلنني عيح تشتغل قدرات نل متعله إىل أقصى
ما يشتطيع - :
قاٍ اهلل تعازي ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ
(البلسةٚ ،)486:قاٍ تعازي ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭼ

(طىزة غبع. )4-١:

ٚؼي سدٜح اإلضسا ،٤عٔ أْظ بٔ َايو ... :ثِ ٖبؽي ست ٢بًؼ َٛض ٢ؾاستبط٘ ؾكاٍ:
ٜا ضبُدَ :اذا عٗد إيٝو زبو ؟ قاٍ :عٗد إزي عيطري صال ٠نٌ ٚ ّٜٛي ،١ًٝقاٍ إٕ
أَتو ال تطتطٝع ذيو ؾازدع ؾًٝدؿـ عٓو زبو ،ؾًِ ٜصٍ ٜسددَٛ ٙض ٢إزي زب٘ ست٢
صاز إزي عيظ صًٛات ،ثِ قاٍ ي٘ :يكد زاٚدت بين إضسا ٌٝ٥ق َٞٛعً ٢أدْٖ َٔ ٢را
ؾطعؿٛا ؾرتن ،ٙٛؾأَتو أضعـ أدطاداًٚ ،قًٛباًٚ ،أبداْاًٚ ،أبصازاًٚ ،أمساعاً،
ؾازدع ؾًٝدؿـ عٓو زبو )11( ) ...
 )5تيوع اخلربات اليت يدرسَا املتعله :ـ
ضيهٔ إٔ ٜتشصٌ ٖرا َٔ قٛي٘ تعازي ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (طىزة ألاغساس. ) ١4٦ :

ٚعٔ أّ ضًُ ١زض ٞاهلل عٓٗا قايت :اضتٝكفي ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ذات
ي ١ًٝؾكاٍ ( :ضبشإ اهلل َاذا أْصٍ ايً َٔ ١ًٝايؿذي َٚاذا ؾتح َٔ اشبصا ٔ٥أٜكـيٛا
()12
صٛاسبات اسبذس; ؾسب ناض ١ٝؼي ايدْٝا عاز ١ٜؼي اآلخس) ٠

( )١2أ سعه أبى داود (  ) ١١5 / ١بسكم  ،445باب املحافظت غعى وكذ ال الة .
( )١١أ سعه الب ازي (  ) 4٦46 – 4٦45 / 4بسكم  ،75١7باب  ( :وولم ى مىسرى جيلُما ) .
( )١4أحسعه الب ازي (  ) 6٦ / ١بسكم  ،١١5باب الػلم والػظت باللُل .
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ٚعٔ ابٔ عباع زض ٞاهلل عُٓٗا قاٍ ( :بت ؼي بٝت َ ١ُْٛٝيٚ ١ًٝايٓيب عٓدٖا ؾًُا
نإ ثًح ايً ٌٝاآلخس ٚبعط٘ ،قعد ٜٓـيس إزي ايطُا ٤ؾكسأ  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ( آٌ غمسان. ) ١92 :
 )6االٍتناو ظنيع جواىب طدصية املتعله يف عنلية التعله - :
قاٍ اهلل تعازي ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﭼ (طىزة ألاهعاٌ)٦-4:

ٚعٔ أضاَ ١بٔ شٜد زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ (( :نٓا عٓد ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚضًِ :إذ دا ٙ٤زض ٍٛإسد ٣بٓات٘ ٜدع ٙٛإٔ ابٓٗا ؼي اغيٛت ،ؾكاٍ ايٓيب صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚضًِ ؾاخربٖا إٕ هلل َا أخرٚ ،هلل َا أعطٚ ،٢نٌ غ ٞعٓد ٙبأدٌ َطُ،٢
ؾُسٖا يتصرب ٚيتشتطب ،ؾأعادت ايسض ٍٛأْٗا أقطُت يتأتٗٓٝا ،ؾكاّ ايٓيب صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚقاّ َع٘ ضعد بٔ عبادَٚ ٠عاذ بٔ دبٌ ؾدؾع ايصيب إيْٚ ٘ٝؿط٘ تكعكع
نأْٗا ؼي غٔ ؾؿاضت عٓٝا ،ٙؾكاٍ ي٘ ضعدٜ :ا زض ٍٛاهلل ،قاٍ ٖ :ر ٙزظي ١دعًٗا اهلل
ؼي قًٛب عبادٚ ٙإصيا ٜسسِ اهلل َٔ عباد ٙايسظيا)14( .)) ٤
 )7تينية تفهري املتعله بهل مشتوياتُ :ـ
قاٍ تعازي ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ( طىزة الؼىزٚ . (٦6-٦5 :قاٍ تعازي ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﭼ ( طىزة ألاهبُاء.) 44 :

ٚعٔ عا٥ػ ١زض ٞاهلل عٓٗا إٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ بعح زدالً عً ٢ضس١ٜ
ٚنإ ٜكسا ألصشاب٘ ؼي صالت٘ ؾٝدتتِ بـ( قٌ ٖ ٛاهلل أسد ) ؾًُا زدعٛا ،ذنسٚا ذيو
يًٓيب  ؾكاٍ :ضً ٙٛأل ٟغٜ ٞصٓع ذيو ،ؾكاٍ :ألْٗا صؿ ١ايسظئٚ ،أْا أسب إٔ أقسأ
بٗا ،ؾكاٍ ايٓيب  :أخرب ٙٚإٔ اهلل حيب٘ )15( .

( )١٦أ سعه الب ازي (  ) 4٦47 / 4بسكم  ،7454باب زفؼ الب س ئلى الظماء .
( )١4أ سعه الب ازي (  ) 4٦24 / 4بسكم  ،7٦77باب كىله ى حػالى  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ.
( )١5أ سعننه الب ننازي (  ) 4٦24 / 4بننسكم  ،7٦75بنناب مننا عنناء فنني دغنناء الىآنن ،هللاننعى ى غلُننه وآلننه وطننلم أمخننه ئلننى جىحُنند ى جبننازن
وحػالى .
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الوبحث الثالث  :هجال طرائق التذرٍس وأسالَبه
 )1اخلُطب ــة :
نإ ايسضًٜ  ٍٛك ٞخطب ١عً ٢أصشاب٘ يٝعـيِٗ ٜٚسغدِٖ ٜٛٚدِٗٗ ٜٚعًُِٗ
أَٛز دٚ ِٜٗٓدْٝاِٖ سيا حيكل هلِ ايطعاد ٠ؼي ايدْٝا ٚاآلخس َٔٚ ،٠ذيو َا زٚا ٙأبٛ
ضعٝد اشبدز ٟقاٍ (( :نإ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ خيسز  ّٜٛاألضش٢
 ّٜٛٚايؿطس إزي اغيصً ٢ؾأ ٍٚغٜ ٤ٞبدأ ب٘ ايصال ،٠ثِ ٜٓصسف ؾٝكَ ّٛكابٌ ايٓاع،
ٚايٓاع دًٛع عً ٢صؿٛؾِٗ ،ؾٝعـيِٗ ٜٛٚصٜٚ ِٗٝأَسِٖ ،ؾإٕ نإ ٜسٜد إٔ ٜكطع
بعجاً قطع٘ ،أٜ ٚأَس بػ ٞأَس ب٘ ،ثِ ٜٓصسف )))16(.
ٚعٔ دابس بٔ عبد اهلل زض ٞاهلل عُٓٗا ،قاٍ  (( :ناْت خطب ١ايٓيب صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  ّٜٛازبُع ١حيُد اهلل ٜٚجين عً ،٘ٝثِ ٜك ٍٛعً ٢إثس ذيو ٚقد عال
صٛت٘ )))17( .
 )2الظ ــزح :
اضتددّ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ايػسح يتٛضٝح اغيعاْٚ ،ٞتبطٝؽي اغيطاٌ٥
ٚتكسٜبٗا َٔ األذٖإ ،ؾكد ز ٣ٚعبد اهلل بٔ عُس ٚزض ٞاهلل عُٓٗا قاٍ  :مسعت زضٍٛ
اهلل ٜ ك (( : ٍٛإٕ اهلل ال ٜكبض ايعًِ اْتصاعاً ٜٓتصع٘ َٔ ايٓاعٚ ،يهٔ ٜكبض ايعًِ
بكبض ايعًُا ،٤ست ٢إذا مل ٜرتى عاغياً ،اربر ايٓاع زُؤٚضاً دٗاالً ،ؾطًٛ٦ا ؾأؾتٛا بػري
عًِ ،ؾطًٛا ٚأضًٛا )))18(.
ٚعٔ أبَٛ ٞض ٢زض ٞاهلل عٓ٘ ،عٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ َ (( :جٌ َا
بعجين اهلل ب٘ َٔ اهلدٚ ٣ايعًِ ،نُجٌ ايػٝح ايهجري أصاب أزضاً ؾهإ َٓٗا ْك١ٝ
قبًت اغيا ٤ؾأْبتت ايهأل ٚايعػب ايهجريٚ ،ناْت َٓٗا أدادب أَطهت اغيا ،٤ؾٓؿع
اهلل بٗا ايٓاع ؾػسبٛا ٚضكٛا ٚشزعٛاٚ ،أصابت َٓٗا طا٥ؿ ١أخس ٣إصيا ٖ ٞقٝعإ ال
شيطو َاٚ ّ٤ال تٓبح نالً ،ؾريو َجٌ َٔ َؾكَٔ٘ ؼي د ٜٔاهلل ْٚؿع٘ َا بعجين اهلل ب٘ ؾَعًََِٔ
ٚعًََََِّٚ ،جٌ َٔ مل ٜسؾع بريو زأضاً ٚمل ٜكبٌ ٖد ٣اهلل اير ٟأزضًت ب٘ )) ()19

( )١6أ سع ننه الب ننازي (  ) 487 / ١ب ننسكم  ،956ب نناب الإن ننسوى ئل ننى امل ننعى  ،ننر مى ن ننر ،ومظ ننلم (  ) 526 / 4ب ننسكم  ،889هخ نناب هللان ننالة
الػُدًً .
( )١7أ سعه مظلم (  ) 496 – 495 / 4بسكم  ،866باب ج عُف ال الة والإؼبت
( )١8أ سعه مظلم (  ) ١6٦4 / 4بسكم  ،467٦باب زكؼ الػلم وكبظه وظهىز الجهل والعتن في آ س الصمان .
َّ
( )١9أ سعه الب ازي (  ) 5٦ / ١بسكم  ،79باب فظل مً َغ ِل َم وغلم .
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 )3الــوص ــف :
عٔ ضٌٗ بٔ ضعد ايطاعد ٟزض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ  :غٗدتُ َٔ زض ٍٛاهلل  صبًط ًا
ٚصـ ؾ ٘ٝازبٓ ١ست ٢اْتٗ . ٢ثِ قاٍ ؼي آخس سدٜج٘  (( :ؾٗٝا َا ال عري زأتٚ ،ال أذٕ
مسعتٚ ،ال خطس عً ٢قًب بػس )) ثِ قسأ ٖر ٙاآل ١ٜﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ( طىزة السجدة ) ١7-١6:

ٚعٔ أْظ بٔ َايو زض ٞاهلل عٓ٘ ،إٔ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ :
((إٕ ؼي ازبٓ ١يطٛقاً ٜأتْٗٛا نٌ طيع ،١ؾتٗب زٜح ايػُاٍ ؾتشج ٛؼي ٚدِٖٗٛ
ٚثٝابِٗ ،ؾٝصداد ٕٚسطٓاً ٚطياالً ،ؾريدع ٕٛإزي أًٖٚ ِٗٝقد اشدادٚا سطٓاً ٚطياالً،
ؾٝك ٍٛهلِ أًٖٚ : ِٖٛاهلل يكد اشددمت بعدْا سطٓاً ٚطياالً )) )21(.
ٚعٔ عبد اهلل بٔ قٝظ عٔ أب ،٘ٝعٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ  (( :إٕ
يًُؤَٔ ؼي ازبٓ ١شب َٔ ١ُٝيؤيؤٚ ٠اسد ٠صبٛؾ ١طٛهلا ضتَٝ ٕٛالً يًُؤَٔ ؾٗٝا أًٖ،ٕٛ
ٜطٛف عً ِٗٝاغيؤَٔ ؾال ٜس ٣بعطِٗ بعطاً )) )22( .
 )4احل ــوار :
تصٛز اآل ١ٜايهسضي ١ايتايَ ١ٝػٗداً زا٥عاً يًشٛاز ،قاٍ اهلل تعازي :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
(طىزة البلسة.) 462 :

 )5الته ــزار :
زبأ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إزي اضتدداّ ايتهساز يتجبٝت إدزاى أصشاب٘
ٚأَت٘ٚ ،تسضٝذ ؾُِٗٗٚ ،تأنٝد ايتعًِ يد َٔٚ ،ِٜٗذيو َا زٚا ٙأْظ بٔ َايو زضٞ
اهلل عٓ٘ ،عٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ( أْ٘ نإ إذا تهًِ بهًُ ١أعادٖا
ثالثاً ست ٢تؿِٗ عٓ٘ ) )23( .

( )42أ
( )4١أ
( )44أ
( )4٦أ

سعه مظلم (  ) ١745 / 4بسكم  ،4845هخاب الجىت وهللاعت وػُمها .
سعه مظلم (  ) ١747 / 4بسكم  ،48٦٦باب في طىق الجىت وما ًىالىن مً الىػُم والجماٌ .
سعه مظلم (  ) ١7٦2 / 4بسكم  ،48٦8باب في هللاعت ُام الجىت ،وما للمإمى،ن فيها مً ثهل،ن .
ً
سعه الب ازي (  ) 58 / ١بسكم  ،95باب مً أغاد الخدًث ال ا لُعهم غىه . ...
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 )6الت ــدرج :ـ
ألُٖ ١ٝايتدزز ٚاغيسسً ١ٝؼي تك ١ٜٛايبٓا ٤ايعكًٚ ٞزبؽي اغيعازف بعطٗا َع بعض،
ؾكد سسّ اهلل تعازي اشبُس ؼي ثالخ َٛاضع بصٛزَ ٠تدزد ١يته ٕٛأدع ٢إزي ْبرٖا
ٚاالبتعاد عٓٗا ٚادتٓباٖا ،قاٍ تعازي ؼي أ ٍٚاألَس ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﭼ ( طىزة البلسة ،) 4١9 :ثِ تال ذيو قٛي٘
تعازي ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ ( طىزة اليظاء :

ٚ ،)4٦ؼي اغيسسً ١األخري ،٠أْصيت اآل ١ٜاييت ذبسَ٘ سسَ ١ناًَ ،١قاٍ تعازي ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ ( طىزة املائدة )92 :

 )7التظــويــل :
نإ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜػٛم أصشاب٘ ٜٚجري داؾعٝتِٗ ٜٚػد
اْتباِٖٗ يتعصٜص اضتذاباتِٗ ٚدؾعِٗ إزي ايتعًِٚ ،شٜاد ٠اإلقباٍ عً ٢ايتشصَٔٚ ،ٌٝ
ذيو َا زٚا ٙأبٖ ٛسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ  :قًت ٜا زض ٍٛاهلل َٔ ،أضعد ايٓاع
بػؿاعتو  ّٜٛايكٝاَ ١؟ قاٍ زض ٍٛاهلل  (( : يكد ؿيٓٓت ٜا أبا ٖسٜس ٠إٔ ال ٜطأيين عٔ
ٖرا اسبدٜح أسد أَٓ ٍٚو ،غيا زأٜت َٔ سسصو عً ٢اسبدٜح ،أضعد ايٓاع بػؿاعيت
 ّٜٛايكٝاَ َٔ ١قاٍ ال إي٘ إال اهلل خايصاً َٔ قًب٘ أْ ٚؿط٘ )) )24( .
 )8استجواب الطالب وطزح األسئلة عليَه  ( :املياقظة )
عكد اإلَاّ ايبداز ٟزظي٘ اهلل – باباً ؼي ذيو أمسا ٙباب طسح اإلَاّ اغيطأي ١عً٢
أصشاب٘ يٝدترب َا عٓدِٖ َٔ ايعًِ – ثِ ذنس سدٜح ابٔ عُس زض ٞاهلل عُٓٗا قاٍ :
قاٍ زض ٍٛاهلل  (( :إٕ َٔ ايػذس غذس ٠ال ٜطكؽي ٚزقٗاٚ ،إْٗا َجٌ اغيطًِ،
ؾشدثَ ْٞٛا ٖ ٞ؟ ؾٛقع ايٓاع ؼي غذس ايبٛاد ،ٟقاٍ عبد اهللٚٚ :قع ؼي ْؿط ٞأْٗا
ايٓدً ١ؾاضتشٝٝت ،ثِ قايٛا :سدثٓا َا ٖٜ ٞا زض ٍٛاهلل  .قاٍ ٖٞ :ايٓدً)25( . )) ١
 )9تظجيع الطالب على سؤال معلنَه :
عٔ أبَٛ ٞض ٢زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ  :ض ٌ٦ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ عٔ أغٝا٤
نسٖٗا ؾًُا أنجس عً ٘ٝغطب ،ثِ قاٍ يًٓاع  (( :ضً ْٞٛعُا غ٦تِ )) )26(.

( )24أخرجه البخاري (  ،) 95 / 1برقم  ،55باب الحرص على الحديث .
( )45أ سعه الب ازي (  ) 46 / ١بسكم . 64
( )46أ سعه الب ازي (  ) 57 / ١بسكم  ،94باب ال ظب في املىغظت والخػلم ئذا زأي ما ًىسه .
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ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُس زض ٞاهلل عُٓٗا :إٔ زدالً ضأٍ ايٓيب  : أ ٟاإلضالّ خري ؟
قاٍ (( :تطعِ ايطعاّٚ ،تكسأ ايطالّ عً َٔ ٢عسؾت  َٔٚمل تعسف )) )27( .
 )11دعوة الطالب إىل نتابة املعلومات وتجبيتَا :ـ
عٔ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍَ :ا َٔ أصشاب ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
أسد أنجس سدٜجاً عٓ٘ َين ،إال َا نإ َٔ عبد اهلل بٔ عُس ،ٚؾإْ٘ نإ ٜهتب ٚال
أنتب )28( .
 )11حح الطالب على حفظ العله :ـ
عٔ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :إٕ ايٓاع ٜكٛي ٕٛأنجس أبٖ ٛسٜسٚ ،٠يٛال آٜتإ
ؼي نتاب اهلل َا سدثت سدٜجاً ،ثِ ٜتً :ٛﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ﭼ ( طىزة البلسة. (١62-١59 :

إٕ إخٛآْا َٔ اغيٗادس ٜٔنإ ٜػػًِٗ ايصؿل باألضٛامٚ ،إٕ إخٛآْا َٔ األْصاز
نإ ٜػػًِٗ ايعٌُ ؼي أَٛاهلِٚ ،إٕ أبا ٖسٜس ٠نإ ًٜصّ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚضًِ ٜػبع بطٓ٘ٚ ،حيطس َا ال حيطسٚ ،ٕٚحيؿفي َا ال حيؿـي)29( . ٕٛ
 )12تكديه معلومات تياسب الكدرات العكلية للنتعلنني :
ذنس اإلَاّ ايبداز ٟؼي صشٝش ١عٔ أَري اغيؤَٓري عً ٞبٔ أب ٞطايب زض ٞاهلل
عٓ٘ ،قاٍ  :سدثٛا ايٓاع سيا ٜعسؾ ٕٛأذبب ٕٛإٔ ٜهرب اهلل ٚزضٛي٘ )30(.
 )13تيظيه أوقات التعله خمافة ملل املتعله :
نإ عبد اهلل بٔ َطعٛد ٜرنس ايٓاع ؼي نٌ عيٝظ ،ؾكاٍ ي٘ زدٌٜ :ا أبا عبد
ايسظئ يٛددت أْو ذنستٓا نٌ  ،ّٜٛقاٍ :أَا إْ٘ ضيٓعين َٔ ذيو أْين أنس ٙإٔ
أًَهِٚ ،إْين أربٛيهِ باغيٛعـي ،١نُا نإ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
ٜتدٛيٓا بٗا طباؾ ١ايطآَ ١عًٓٝا )31( .

( )47أ
( )48أ
( )49أ
( )٦2أ
( )٦١أ

سعه الب
سعه الب
سعه الب
سعه الب
سعه الب

ازي (  ) 49 / ١بسكم  ،١4باب ئػػام الؼػام مً إلاطالم .
ازي (  ) 64 / ١بسكم  ،١١٦باب هخابت الػلم .
ازي (  ) 64 / ١بسكم  ،١١8باب حعظ الػلم .
ً
ازي (  ) 67 / ١بسكم  ،١47باب مً ص بالػلم كىما دون كىم هساهُت أن ال ًعهمىا .
َّ ً
ازي (  ) 52 / ١بسكم  ،72باب مً عػل ألهل الػلم أًاما مػلىمت .
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الوبحـث الرابـع  :هجال الوسائل التعلَوَة :
 )1العزوض العنلية املظاٍدة :
ضسب اهلل تعازي ؼي ايكسإٓ ايهس ِٜاغيجاٍ ايعًُ ٞاغيػاٖد يكاب ٌٝبٔ آدّ ستٜ ٢دؾٔ
أخاٖ ٙاب ،)32(ٌٝقاٍ اهلل تعازي ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ (طىزة املائدة)٦١-٦2 :

ٚٚزد ؼي ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاغيطٗس ٠أسادٜح نجري ٠تدٍ عً ٢اضتدداّ ايسض ٍٛصً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ يألَجًٚ ١ايعسٚض ايعًُ ١ٝاغيػاٖدَٗٓ ،)33(٠ا َا زٚا ٙدابس بٔ عبد اهلل
زض ٞاهلل عُٓٗا أْ٘ قاٍ(( :زأٜت زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜسَ ٢عً ٢زاسًت٘
 ّٜٛايٓشسٜٚ ،ك ٍٛيتأخرٚا َٓاضههِ; ؾإْين ال أدز ٟيعً ٞال أسر بعد سذيت
ٖر.)34())ٙ
ٚعٔ َايو بٔ اسبٜٛسخ زض ٞاهلل عٓ٘ ،إٔ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
قاٍ (( :صًٛا نُا زأٜتُ ْٞٛأصً. )35()) ٞ
 )2ضــزب األمجــال :ـ
ايكسإٓ ايهس ِٜساؾٌ برنس األَجاٍ اييت تعد ٚض ١ًٝيتكسٜب اغيطأي ١اغيعكد ٠أٚ
اغيعطً ١إزي األذٖإٚ ،تٛضٝح َا أغهٌ ؾُٗ٘ إذ أْٗا تؿٝد ايـيٗٛز ٚايتأثري
ٚايتٛضٝح)36(.
ٖ َٔٚر ٙاألَجً ١قٛي٘ تعازي  :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭼ ( طىزة ئبساهُم)46-44 :

( )٦4محمد ملبل غلُماث و الد اللظاة  :جىىىلىعُا الخػلُم والىطائل الخػلُمُت ،هللاىػاء ،وشازة التربُت١99٦ ،م ،ص . ١4
( )٦٦غبد السحمً بً محمد بلػىص ،مسعؼ طابم ،ص . 454
ً
( )٦4أ سعه مظلم (  ) 769/4بسكم  ،١479باب اطخحباب زمإ عمسة الػلبت زاهبا وبُان كىله هللاعى ى غلُه وآله وطنلم (( :لخأ نروا
مىاطىىم )) .
( )٦5أ سعه الب ازي (  ) 42٦/١بسكم  ،6٦١باب ألاذان للمظافس ،ئذا واهىا عماغت وإلاكامت .
( )٦6فننإاد غبنند الػصٍننص العننلهىب :املػلننم ألاوٌ هللاننعى ى غلُننه وآلننه وطننلم كنندوة ليننل مػلننم ومػلم نه ،السٍنناض ،داز اللاطننم١997 ،م،
ص. ١2١
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ٚاضتددّ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ األَجاٍ يتكسٜب اغيعاْٚ ٞايتأثري ؼي
ْؿٛع ايطاَعري َٔٚ ،ذيو َا زٚا ٙأبَٛ ٛض ٢األغعس ٟإٔ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚضًِ قاٍ (( :إصيا َجٌ ازبًٝظ ايصاحل ٚازبًٝظ ايط ٤ٛنشاٌَ اغيطو ْٚاؾذ
ايهري ،ؾشاٌَ اغيطو إَا إٔ حيرٜو ٚإَا إٔ تبتاع َٓ٘ٚ ،إَا إٔ دبد َٓ٘ زحياً طٝب،١
ْٚاؾذ ايهري إَا إٔ حيسم ثٝابو ٚإَا إٔ دبد َٓ٘ زحياً خبٝج. )37()) ١
 )3عياصز الهوٌ املادي )38( :
ٚزد ؼي ايكسإٓ ايهس ِٜاضتدداّ ايه ٕٛاغياد ٟنٛض ١ًٝتعًٚ ،١ُٝٝخباص ١آٜات
اهلل تعازي ؼي اآلؾامٚ ،آٜات٘ ضبشاْ٘ ؼي ايٓؿظ ٚذيو إلثبات ٚدٛدٚ ٙقدزت٘ٚ ،أْ٘ خايل
نٌ غَٚ ٤ٞدبس. ٙ
 َٔٚذيو قٛي٘ تعازي :ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ ( طىزة ف لذٚ ، ) 5٦ :قٛي٘ دٌ ٚعال  :ﭽ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦﭼ ( طىزة الرازٍاث. ) 4١ :

ٚٚزد اضتدداّ عٓاصس ايؿًو َٔ مساٚ ٤مشظ ٚظبٚ ّٛيْٗٚ ٌٝاز نٛض ١ًٝتعً١ُٝٝ
ؼي ايكسإٓ ايهس َٔٚ ،ِٜاآلٜات ايداي ١عً ٢ذيو ،ق ٍٛاغيٛزي دٌ غأْ٘ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ (طىزة ق)8-6:

ٚاضتددّ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ايػُظ ٚايكُس ؼي َٛاضع َتعددَٗٓ ٠ا
إثبات ؾطٌ ايعامل ،ؾكد أخسز أب ٛداٚٚد ٚايرتَر َٔ ٟسدٜح أب ٞايدزدا ٤زض ٞاهلل
عٓ٘ ،قاٍ  :مسعت زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜك َٔ (( : ٍٛضًو طسٜكاً ٜطًب
ؾ ٘ٝعًُاً ضًو اهلل ب٘ طسٜكاً َٔ طسم ازبٓ ..... ١إزي إٔ قاٍ ٚإٕ ؾطٌ ايعامل عً ٢ايعابد
نؿطٌ ايكُس ي ١ًٝايبدز عً ٢ضا٥س ايهٛانب ))(.)39

( )٦7أ سع ن ننه الب ن ننازي (  ) ١778 / 4ب ن ننسكم  ،55٦4ب ن نناب املظ ن ننً ،ومظ ن ننلم (  ) ١628 / 4ب ن ننسكم  ،4648ب ن نناب ( اط ن ننخحباب مجالظ ن ننت
ال الخ،ن ،ومجاهبت كسهاء الظىء ) .
( )٦8غبد السحمً بً محمد بلػىص ،مسعؼ طابم ،ص  4٦7 – 4٦6و . 458 – 457
( )٦9أ سعه أبنى داود (  ) ٦١7 / ٦بنسكم  ،٦64١بناب الخنث غعنى ػلنب الػلنم ،والترمنري (  ) 48 / 5بنسكم  ،4684بناب منا عناء فني فظنل
ال عت في الػبادة .
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ٚٚزد اضتدداّ اسبٛٝإ ؼي ايكسإٓ ايهس ِٜنٛض ١ًٝتعً َٔٚ ،١ُٝٝذيو ق ٍٛاهلل
تعازي ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ( طىزة الجمػت. ) 5 :

ٚاضتددّ ايسض  ٍٛاسبٛٝإ نٛض ١ًٝيتعًِ أصشاب٘ َٔٚ ،ذيو َا زٚا ٙأبٖ ٛسٜس٠
زض ٞاهلل عٓ٘ ،إٔ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ َٔ (( :اغتطٌ  ّٜٛازبُع١
غطٌ ازبٓاب ،١ثِ زاح ؾهأصيا قسب بدْ٘ َٔٚ ،زاح ؼي ايطاع ١ايجاْ ١ٝؾهأصيا قسب
بكس َٔٚ ،٠زاح ؼي ايطاع ١ايجايج ١ؾهأصيا قسب نبػاً أقسْاً َٔٚ ،زاح ؼي ايطاع١
ايسابع ١ؾهأصيا قسب دداد َٔٚ ،١زاح ؼي ايطاع ١اشباَط ١ؾهأصيا قسب بٝط ،١ؾإذا
خسز اإلَاّ سطست اغيال٥هٜ ١طتُع ٕٛايرنس )) )40( .
ٚٚزد اضتدداّ اسبٝا ٠ايٓبات ١ٝؼي ايكسإٓ ايهس ِٜؼي َٛاضع َتعددَٗٓ ،٠ا ق ٍٛاهلل
تعازي ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ﭼ ( طىزة ق. ) ١١-9:

ٚاضتددّ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ايٓبات نٛض ١ًٝتعً َٔٚ ،١ُٝٝذيو َا
زٚا ٙأبَٛ ٛض ٢عٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ َ :جٌ اغيؤَٔ ايرٜ ٟكسأ ايكسإٓ
ناألتسد ،١طعُٗا طٝب ٚزحيٗا طٝبَٚ ،جٌ اغيؤَٔ اير ٟال ٜكسأ ايكسإٓ نايتُس،٠
طعُٗا طٝب ٚال زٜح هلاَٚ ،جٌ ايؿادس ايرٜ ٟكسأ ايكسإٓ نُجٌ ايسحياْ ١زحيٗا طٝب
ٚطعُٗا َسَٚ ،جٌ ايؿادس اير ٟال ٜكسأ ايكسإٓ نُجٌ اسبٓـيً ١طعُٗا َس ٚال زٜح
هلا)41(.
 )4الكصـ ــص :
اعتٓ ٢ايكسإٓ ايهس ِٜبرنس ايكصص غيا ؾٗٝا َٔ تطً ١ٝايٓؿظ ٚتك ١ٜٛايعصا،ِ٥
ٚأخر ايعربٚ ٠ايعـيَٚ ،١عسؾ ١أخباز األَِ اغياضٚ ،١ٝسؿفي األسداخٚ ،تعً ِٝايٓاع
ٚإزغادِٖ ٚتسبٝتِٗ )42( .
ؾكد ٚزددت ؼي ايكسإٓ ايهس ِٜقص ١آدّ ٚقصْٛ ١ح ٚايطٛؾإٚ ،قصٖٛ ١د ٚصاحل
َع قَُٗٛاٚ ،قص ١إبساٖٚ ِٝيٛؾي ٚغعٝبٚ ،قص ١ضًُٝإ َع ًَه ١ايٚ ،ُٔٝقص١
ٜٛضـٚ ...غريٖا َٔ ايكصص اغيبجٛث ١ؼي ضٛز ايكسإٓ ايعصٜص ،قاٍ اهلل تعازي :
( )42أ سعه الب ازي ( ) 464 / ١بسكم  ،88١باب فظل الجمػت .
( )4١أ سعه الب ازي (  ) ١6١8 / ٦بسكم  ،5242باب فظل اللسآن غعى طائس الىالم .
( )44فإاد غبد الػصٍص العلهىب ،مسعؼ طابم ،ص. ١22-98
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ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ ( طىزة ًىطف. ) ١١١ :

ٚيٝطت ايكص ١سصساً عً ٢ايكسإٓ اجملٝدٚ ،إصيا ظبد ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاغيطٗس ٠ػيً٠٤ٛ
بايكصصٚ ،قد اضتددَت يًتعًٚ ِٝايرتبَٗٓ ،١ٝا قص ١ايسظي ١باسبٛٝإٚ ،قص ١ايجالث١
(األعُٚ ٢األبسص ٚاألقسع ) اير ٜٔأتاِٖ اغيًوٚ ،قص ١ايجالث ١اير ٜٔزبؤٚا إزي غاز
ؾاْطبكت عً ِٗٝصدس ٠ؼي ذاى ايػازٚ ،غري ذاى َٔ ايكصص اغيٛدٛد ٠ؼي دٚأٜٚ
اسبدٜح ايػسٜـ .
 )5الزسه والتدطيط :ـ ()43
عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :خؽي ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
خطاً َسبعاًٚ ،خؽي خطاً ؼي ايٛضؽي خازداً َٓ٘ٚ ،خؽي خططاً صػازاً إزي ٖرا اير ٟؼي
ايٛضؽي َٔ ،داْب٘ اير ٟؼي ايٛضؽي – ٚؼي زٚا َٔ ١ٜداْب٘ – ؾكاٍ ٖ :را اإلْطإ ٖٚرا
أدٌ ضبٝؽي ب٘ أ ٚقد أساؾي ب٘ ٖٚرا اير ٟخازز أًَٖ٘ٚ ،ر ٙاشبطؽي ايصػاز األعساض
ؾإٕ أخطاٖ ٙرا ْٗػ٘ ٖراٚ ،إٕ أخطاٖ ٙرا ْٗػ٘ ٖرا )44( .
ٚزمس٘ اسباؾفي ابٔ سذس ؼي ايؿتح ٖهرا :

ٚقاٍ ( :اإلغاز ٠بكٛيٖ٘ :را اإلْطإ إزي ايٓكط ١ايداخًٚ ،١ٝبكٛي٘ ٖٚرا أدً٘ ضبٝؽي
ب٘ إزي اغيسبعٚ ،بكٛي٘ ٖٚرا اير ٖٛ ٟخازز أًَ٘ إزي اشبؽي اغيطتط ٌٝخازز اغيٓؿسد،
ٚبكٛيٖ٘ :ر ٙإزي اشبطٛؾي َ ٖٞٚرنٛز ٠عً ٢ضب ٌٝاغيجاٍ ،ال إٔ اغيساد اعبصازٖا ؼي
عدد َعري )ٚ ; )45( .اضتددّ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ زمساً تٛضٝشٝاً يطسٜل
اشبري ٚايػس .
ؾعٔ دابس بٔ عبد اهلل زض ٞاهلل عُٓٗا قاٍ :نٓا دًٛضاً عٓد زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ؾدؽي خطاً ٖهرا أَاَٜ٘ ،عين ؼي ايسٌَ ـ ؾكاٍ ٖ :را ضب ٌٝاهلل عص
ٚدٌٚ ،خطري عٔ ضيٚ ٘ٓٝخطري عٔ مشاي٘ َاً٥ريٚ ،قاٍ ٖ :را ضب ٌٝايػٝطإ ثِ ٚضع

( )4٦غبد الىهاب غبد الظالم ػىٍلت  :التربُت إلاطالمُت وفً الخدزَع ،اللاهسة ،داز الظالم١997 ،م ص. ١72-١69
( )44أ سعه الب ازي ( ) 42١7 / 4بسكم  ،64١7باب في ألامل وػىله .
( )45أحمد غعي الػظلالوإ ،ابً حجس  :فخح البازي عسح صخُح الب ازي ،املى ىزة ،مىخبت إلاًمان( ،ب.ث) (. ) 488 / ١١
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ٜد ٙؼي اشبؽي األٚضؽيٚ ،تال قٛي٘ تعازي :ﭽﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﭼ ( طىزة ألاوػام) ١5٦ :

 )6الزحالت التعلينية)47( :
ٚزد اضتدداّ ايسسالت ايعًُ ١ٝؼي ايكسإٓ ايهس ِٜنٛض ١ًٝيًتعًِ ،قاٍ اهلل تعازي:
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ ( الخىبت) ١44 :

؛ ٚؼي َٛضع آخس ٜك ٍٛاهلل – عص ٚدٌ:

ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ
( غافس. ) 84 – 8١ :

 )7احلزنات واإلطارات)48( :
اضتددّ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ اسبسنات ٚاإلغازات يًؿت ايٓـيس ٚتٓب٘ٝ
ايػاؾٌٚ ،قد ناْت أٚقع أثساً ؼي ْؿٛع ايطاَعريٚ ،يًشسنات ٚاإلغازات صٛز
َتعددَٗٓ ٠ا تػري َالَح ٚدٗ٘ٚ ،تػٝري دًطت٘ٚ ،اإلغاز ٠باإلصبعٚ ،اإلغاز ٠بايٝد .
 َٔٚاألَجً ١عً ٢تَػٗٝسِ َالَح ٚدٗ٘ ايػسٜـ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًَِ ،ا أخسد٘
َطًِ َٔ سدٜح دابس بٔ عبد اهلل زض ٞاهلل عُٓٗا قاٍ :نإ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ إذا خطب أظيست عٓٝاٚ ٙعال صٛت٘ٚ ،اغتد غطب٘ ،ست ٢نأْ٘ َٓرز
دٝؼ ٜك : ٍٛصبشهِ َٚطانِ )49( ...
 َٔٚاألَجً ١عً ٢تػٝري دًطت٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ سدٜح أب ٞبهس ٠عٔ أب٘ٝ
قاٍ  :نٓا عٓد زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ؾكاٍ  (( :أال أْب٦هِ بأنرب
ايهبا٥س ثالثاً  :اإلغساى باهللٚ ،عكٛم ايٛايدٚ ،ٜٔغٗاد ٠ايصٚز أ ٚق ٍٛايصٚزٚ ،نإ
زض ٍٛاهلل َته٦اً ؾذًظ ؾُا شاٍ ٜهسزٖا ست ٢قًٓا يٝت٘ ضهت )))50( .

( )46زواه احمد ( ) ٦97 / ٦بسكم . ١5٦١4
( )47غبد السحمً محمد بلػىص ،مسعؼ طابم ،ص . 44٦ - 444
( )48غبد السحمً محمد بلػىص ،املسعؼ الظابم ،ص  465-46٦وغبد الظالم غبد الىهاب ػىٍلت ،مسعؼ طابم ،ص .١7١ - ١72
( ) 496 / 4 ( )49بسكم  ،867باب ج عُف ال الة والإؼبت .
( )52أ سعه مظلم (  ) 88 / ١بسكم  ،78باب الىبائس وأه رها .
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 َٔٚاألَجً ١عً ٢اإلغاز ٠باإلصبعَ ،ا زٚا ٙضٌٗ بٔ ضعد زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ  :قاٍ
زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  (( :أْا ٚناؾٌ ايٝت ِٝؼي ازبٖٓ ١هراٚ ،أغاز
بايطبابٚ ١ايٛضطٚ ٢ؾسز بُٗٓٝا غ٦ٝاً )) ()51
 َٔٚاألَجً ١عً ٢اإلغاز ٠بايٝد سدٜح أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ ٜ (( :كبض ايعًِ ٜٚـيٗس ازبٌٗ ٚايؿذي ٜٚهجس اهلسز قٜ ٌٝا زضٍٛ
اهلل َا اهلسز ؟ ؾكاٍ بٝد ٙؾشسؾٗا ،نأْ٘ ٜسٜد ايكتٌ )) (.)52

الوبحث الخـاهـس  :هجال األنشطة التعلَوَة
 )1الزجز واإلىظاد واحلداء :
عٔ أْظ زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :دعٌ اغيٗادسٚ ٜٔاألْصاز حيؿس ٕٚاشبٓدم سٍٛ
اغيدٜٓ ٚ،١ٜٓكً ٕٛايرتاب عًَ ٢تٜٚ ِْٗٛكٛي: ٕٛ
عًـــــ ٢ازبٗـــــاد َـــــا بكٓٝـــــا أبـــــداً
عبـــــــٔ ايـــــــر ٜٔبـــــــاٜعٛا ضبُـــــــداً
ٚايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ جيٝبِٗ ٜٚك ( :ٍٛايًِٗ أْ٘ ال خري إال خري اآلخس،٠
ؾبازى ؼي األْصاز ٚاغيٗادس.)53( ٠
ٚعٔ ايربا ٤زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ زأٜت زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ّٜٛ
األسصاب ٜٓكٌ ايرتاب ـ ٚقد ٚاز ٣ايرتاب بٝاض بطٓ٘ ـ ٜ ٖٛٚك: ٍٛ
ٚال تصـــــــــــــــــــــــدقٓا ٚال صـــــــــــــــــــــــًٓٝا
يــــــــــٛال أْــــــــــت َــــــــــا اٖتــــــــــدٜٓا
ؾـــــــــــأْصئ ضـــــــــــه ١ٓٝعًٓٝـــــــــــا

ٚثبـــــــــــــــت األقـــــــــــــــداّ إٕ القٓٝـــــــــــــــا

إَٕٓ األزي قـــــــــــد بػـــــــــــٛا عًٓٝـــــــــــا

إذا أزادٚا ؾتٓــــــــــــــــــــــــــ ١أبٓٝــــــــــــــــــــــــــا

()54

ٖٚرا خبٝب بٔ عد ٟزض ٞاهلل عٓ٘ ،ؼي اسبدٜح اير ٟأخسد٘ ايبداز ٟؼي
صشٝش٘ ،عٔ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘  ...... ( :أْ٘ أْػأ ٜك ٍٛقبٌ قتً٘ :
عًــــ ٢أ ٟغــــل نــــإ ؼي اهلل َصــــسعٞ
ٚيطـــت أبـــاي ٞســـري أقتـــٌ َطـــًُاً
ٚذيـــــو ؼي ذات اإليــــــ٘ ٚإِٕ ٜػــــــا٤

ٜبــــــازى عًــــــ ٢أٚصــــــاٍ غــــــً ٛػيــــــصع

( )5١أ سعه الب ازي (  ) ١728 / 4بسكم  ،5٦24باب اللػان .
( )54أ سعه الب ازي (  ) 55 – 54 / ١بسكم  ،١85باب مً أعاب العخُا با ازة الُد والسأض .
( )5٦أ سعه الب ازي ( )877/4بسكم  ،48٦5باب حعس الإىدق .
( )54أ سعه الب ازي ( )878/4بسكم  ،48٦7باب حعس الإىدق .
( )١447/4( )55بسكم  ،4286باب غصوة السعُؼ وزغل وذهىان وبئر مػىهت .
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ٚذنس اسباؾفي أبٔ سذس ؼي ايؿتح إٔ ابٔ أب ٞايدْٝا ؼي نتاب٘ (ضباضب ١ايٓؿظ )
قاٍ  :إٔ عبد اهلل بٔ زٚاس ١ؼي غصَ ٠ٚؤت ١بعد إٔ أخر ايًٛا ٤عكب اضتػٗاد دعؿس بٔ
أب ٞطايب زض ٞاهلل عٓ٘ٚ ،شٜد بٔ سازث ١زض ٞاهلل عٓ٘ قاتٌ ؾأصٝب إصبع٘ ؾازدبص
ٚدعٌ ٜك: ٍٛ
ٖــــــر ٟسٝــــــاض اغيــــــٛت قــــــد صــــــًٝت
ٜــــــا ْؿــــــظ إٕ ال تكتًــــــ ٞشيــــــٛتٞ
َٚـــــــــا شيٓٝـــــــــت ؾكـــــــــد يكٝـــــــــت

إٕ تؿعًــــــــــــــ ٞؾعًــــــــــــــُٗا ٖــــــــــــــدٜت

()56

ٖٚرا أَري اغيؤَٓري عً ٞبٔ أب ٞطايب زض ٞاهلل عٓ٘ ٜٓػد ٜٚسدبص زداً عًَ ٢سسب
ايٛٗٝد ٟؼي غص ٠ٚخٝرب :ـ
نًٝـــــــــح غابـــــــــات نسٜـــــــــ٘ اغيٓـيـــــــــس٠
أْـــــا ايـــــر ٟمســـــتين أَـــــ ٞسٝـــــدز٠
أٚؾ ِٗٝبايصاع ن ٌٝايطٓدز٠

()57

 )2الزيارات امليداىية :ـ
عٔ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :شاز ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قرب أَ٘،
ؾبهٚ ٢أبه َٔ ٢سٛي٘ ،ؾكاٍ(( :اضتأذْت زب ٞؼي إٔ أضتػؿس هلا ؾًِ ٜؤذٕ ي،ٞ
ٚاضتأذْت٘ ؼي إٔ أشٚز قربٖا ؾأذٕ ي ،ٞؾصٚزٚا ايكبٛز ؾإْٗا ترنس اغيٛت )))58( .
ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚزض ٞاهلل عُٓٗا قاٍَ :سزْا َع زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚضًِ عً ٢اسبذس ـ َطانٔ مثٛد ـ ؾكاٍ يٓا زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ :
(( ال تدخًٛا َطانٔ اير ٜٔؿيًُٛا أْؿطِٗ ،إال إٔ تهْٛٛا بانري ،سرزاً إٔ
ٜصٝبهِ َجٌ َا أصابِٗ ،ثِ شدس ؾأضسع ست ٢خًؿٗا )) (.)59
ٚنإ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜصٚز نٌ ضبت َطذد قبا ،٤ؾعٔ أبٔ
عُس قاٍ :نإ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜأتَ ٞطذد قبا ٤نٌ ضبت َاغٝاً أٚ
زانباً)60( .

(. )664-66٦/١2( )56
( )57أ سعه مظلم ( )١١47/٦بسكم  ،١827باب غصوة ذي كسد وغ،رها .
( )58أ سعه مظلم ( )559/4بسكم  ،١976باب اطدئران الىآ ،هللاعى ى غلُه وآله وطلم زبه – غص وعل – شٍازة ك ر أمه .
( )59أ سعه مظلم ( )١828/4بسكم  ،4982باب ال جد لىا مظاهً الرًً ظلمىا أهعظهم ئال أن جىىهىا باه،ن .
( )62أ سعه الب ازي ( )٦54/١بسكم  ،١١9٦باب مً أحى مسجد كباء ول طبذ .
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 )3املشــابك ـ ــة :
عٔ َٛض ٢بٔ عكب ١عٔ ْاؾع عٔ أبٔ عُس زض ٞاهلل عُٓٗا قاٍ  :ضابل زض ٍٛاهلل
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ بري اشب ٌٝاييت قد أضُست ،ؾأزضًٗا َٔ اسبؿٝاٚ ،٤نإ
أَدٖا ثٓ ١ٝايٛداع ،ؾكًت غيٛض ،٢ؾهِ نإ بري ذيو ،قاٍ ضت ١أَٝاٍ أ ٚضبع،١
ٚضابل بري اشب ٌٝاييت مل تطُس ،ؾأزضًٗا َٔ ثٓ ١ٝايٛداعٚ ،نإ أَدٖا َطذد بين
شزٜل  .قًت  :ؾهِ بري ذيو ؟ قاٍ َٔ ٌْٝأ ٚعبٚ ،ٙٛنإ أبٔ عُس ػئ ضابل ؾٗٝا )61(.
 )4األلعاب املباحة :
عٔ عا٥ػ – ١أّ اغيؤَٓري ـ زض ٞاهلل عٓٗا ،قايت  ( :يكد زأٜت زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ َٜٛاً عً ٢باب سذستٚ ٞاسببػًٜ ١عب ٕٛؼي اغيطذد ٚزض ٍٛاهلل صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜطرتْ ٞبسدا ٘٥أْـيس إزي يعبِٗ ) )62( .
قاٍ اسباؾفي أبٔ سذس ـ زظي٘ اهلل ٚ :ايًعب باسبساب يٝظ يعباً صبسداً ،بٌ ؾ٘ٝ
تدزٜبُ ايػذعإ عًَٛ ٢اقع اسبسٚب ٚاضتعداد يًعد)63(.ٚ
ٚعٔ عا٥ػ ١زض ٞاهلل عٓٗا ،قايت  ( :نٓت أيعب بايبٓات عٓد ايٓيب صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚضًِ ٚنإ ي ٞصٛاسب ًٜعب َع ،ٞؾهإ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ
إذا دخٌ ٜتكُعٔ َٓ٘ ؾُٝطَسِّ بُ ُٖٗٔ إزيٖ ؾًٝعدي َع)64( . ) ٞ

الوبحـث السادس :هجال التقـوٍن التربوً
 )1األمز باملعزوف واليَي عً امليهز طزيكة للتكويه وأسلوب للتغيري :
قاٍ اهلل تعازي :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭼ ( آٌ غمسانٚ ،)١١2 :قاٍ تعازي أٜطاً :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ ( آٌ غمسانٚ ،)١24 :قاٍ تعازي :ﭽ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂       ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

( )6١أ سعه الب ازي ( )886/4بسكم  ،4872باب غاًت الظباق للإُل املظمسة .
( )64أ سعه الب ازي ( )١59/١بسكم  ،454باب أصخاب الخساب في املسجد .
( )6٦مسعؼ طابم (. )7٦١/١
( )64أ سعه الب ازي ( )١9٦١/4بسكم  ،6١٦2باب الاهبظاغ ئلى الىاض .
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ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭼ (ألاغساس. ) ١65 – ١6٦ :

ٚعٔ أب ٞضعٝد اشبدز – ٟزض ٞاهلل عٓ٘ – قاٍ  :مسعت زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚضًِ ٜك َٔ (( : ٍٛزأَٓ ٣هِ َٓهساً ؾًٝػري ٙبٝد ،ٙؾإٕ مل ٜطتطع ؾبًطاْ٘ ،ؾإٕ
()65
مل ٜطتطع ؾبكًب٘ٚ ،ذيو أضعـ اإلضيإ )) .
ٚعٔ ايٓعُإ بٔ بػري – زض ٞاهلل عٓ٘ – عٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ :
(( َجٌ ايكا ِ٥ؼي سدٚد اهلل ٚايٛاقع ؾٗٝا نُجٌ ق ّٛاضتُٗٛا عً ٢ضؿ ،١ٓٝؾصاز
بعطِٗ أعالٖا ٚبعطِٗ أضؿًٗاٚ ،نإ اير ٟؼي أضؿًٗا إذا اضتكٛا َٔ اغياَ ٤سٚا عً٢
َٔ ؾٛقِٗ ،ؾكايٛا  :ي ٛأْا خسقٓا ؼي ْصٝبٓا خسقاً ٚمل ْؤذٔ َٔ ؾٛقٓا ،ؾإٕ تسنَٚ ِٖٛا
()66
أزادٚا ًٖهٛا طيٝعاًٚ ،إٕ أخرٚا عً ٢أٜد ِٜٗظبٛا ٚظب ٛطيٝعاً )) .
 )2اختبار الزسول صلى اهلل عليُ وآلُ وسله ألصخابُ :
نإ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜطسح اغيطأي ١عً ٢أصشاب٘ – زضٛإ اهلل
عً – ِٗٝيٝدترب َا عٓدِٖ َٔ ايعًِ ٚايؿك٘ ،ؾكد ز ٣ٚايبداز ٟؼي صشٝش٘ َٔ سدٜح
عبد اهلل بٔ عُس – زض ٞاهلل عُٓٗا – عٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قاٍ  (( :إٕٖ
َٔ ايػذس غذس ٠ال ٜطكؽي ٚزقٗاٚ ،أْٗا َجٌ اغيطًِ ،سدثَ ْٞٛا ٖ ٞ؟ قاٍ  :ؾٛقع
ايٓاع ؼي غذس ايبٛاد ،ٟقاٍ عبد اهلل  :ؾٛقع ؼي ْؿط ٞأْٗا ايٓدً ،١ثِ قايٛا  :سدثٓا َا
ٖٜ ٞا زض ٍٛاهلل ؟ قاٍ  ٖٞ :ايٓدً. )67()) ١
الوبحث السابع  :هجال اإلشراف التربوً والتعلَوٌ :
 )1اإلطزاف اإلهلي على الزسول صلى اهلل عليُ وآلُ وسله :
يكد نإ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ َٓرُ صبا ٙذبت ايسعا ١ٜاإلهل١ٖٝ
ٚايعٓا ١ٜايسباْٚ ،١ٝقد عرب ايكسإٓ ايهس ِٜعٔ ذيو أسطٔ تعبري ،قاٍ اهلل تعازي  :ﭽﮉ
ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ(الظحى.)8-6 :

( )65أ سعه مظلم (  ) 7١ / ١بسكم  ،49باب هىن الىه ،غً املىىس مً إلاًمان .
( )66أ سعه الب ازي (  ) 752 – 479 / 4بسكم  ،449٦باب هل ًُلسع في اللظمت وإلاطهام فُه .
( )67أ سعه الب ازي (  ) 46 / ١بسكم  ،64باب ػسح إلامام املظألت غعى أصخابه لُ خ ر ما غىدهم مً الػلم .
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إال أْ٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قد جيتٗدٖٓٚ ،ا ٜتدخٌ ايٛس ٞاإلهلَ ،ٞصششاً
َٚكَٛاً َا صدز َٓ٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ( ،)68قاٍ تعازي :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (غبع)١2 – ١ :

ٚقاٍ اهلل – دٌ ٚعال :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ ( ألاهعاٌٖ ،)67 :رَ ٙعاتب َٔ ١اهلل تعازي
يسضٛي٘ ٚيًُؤَٓري  ّٜٛبدز ،إذِ أضَسَُٚا اغيػسنري ٚأبك ِٖٛألدٌ ايؿداٚ ،٤نإ زأٟ
عُس بٔ اشبطاب ؼي ٖرا اسباٍ قتًِٗ ٚاضت٦صاهلِ ،ؾأْصٍ اهلل تعازي ٖر ٙاآل)69(. ١ٜ
ٚبٗرا ٜتطح إٔ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ َا ساد ادتٗاد ٙعٔ ايصٛابَّ ،
إال
تدخٌ ايٛس ٞإلزغاد ٙإزي ضٛا ٤ايطبٖٚ ،ٌٝرا ايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد ٚاإلغساف دعٌ َٓ٘
األصيٛذز ايطاَ ٞايرُٜ ٟكتد ٣ب٘ )70(.
 )2اإلطزاف الرتبوي والتعليني للزسول صلى اهلل عليُ وآلُ وسله على أصخابُ :
ٜتذً ٢ذيو ؼي ايهجري َٔ اغيٛاقـ  ٚاألسداخَٗٓٚ ،ا :
عٔ َعا ١ٜٚبٔ اسبهِ ايطًُ – ٞزض ٞاهلل عٓ٘ – قاٍ  :بُٓٝا أْا أصًَ ٞع زض ٍٛاهلل
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ،إذِ عطظ زدٌْ َٔ ايك ،ّٛؾكًت ٜ :سظيو اهلل  .ؾسَاْٞ
ايك ّٛبأبصازِٖ ،ؾكًت ٚ :اثهٌ أَٖٝاَ ،ٙا غأْهِ تٓـيس ٕٚإي . ٖٞؾذعًٛا ٜطسبٕٛ
بأٜد ِٜٗعً ٢أؾداذِٖ ،ؾًُا زأٜتِٗ ُٜصَُٔتْٛين يهين ضهت ،ؾُا صً ٢زض ٍٛاهلل
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ؾبأبٚ ٖٛ ٞأََ ٞا زأٜت َعًُاً قبً٘ ٚال بعد ٙأسطٔ َٓ٘،
ؾٛاهلل َا نٗسْٚ ،ٞال ضسبينٚ ،ال غتُين ،قاٍ  (( :إٕ ٖر ٙايصال ٠ال ٜصح ؾٗٝا
غ َٔ ْ٤ٞنالّ ايٓاع ،إصيا ٖ ٛايتطبٝح ٚايتهبري ٚقسا ٠٤ايكسإٓ ))(. )71
ٖٚر ٙصٛز ٠أخس ٣يتٛد ٘ٗٝألصشاب٘ تتذً ٢ؾٗٝا أزق ٢دزدات ايرتب ،١ٝؾعٔ أْظ بٔ
َايو – زض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ  :بُٓٝا عبٔ ؼي اغيطذد َع زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚضًِ إذِ دا ٤أعساب ٞؾكاّ ٜب ٍٛؼي اغيطذد ،ؾكاٍ أصشاب زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عً٘ٝ
( )68املي ننإ أكالهُن ننت  :الن ننىظم الخػلُمُن ننت غىن نند املح نند ،ن فن نني اللن ننسون الرال ن ننت ألاولن ننى ،هخ نناب ألامن ننت ،الػن نندد (  ) ٦4كؼن ننس ،وشازة العن ننئىن
إلاطالمُت ،١994 ،ص . ١١4
َّ
( )69غبد السحمً بً هاهللاس الظػدي  :جِظ،ر الىسٍم السحمً في جعظ،ر هالم املىان ،اللاهسة ،داز الخدًث ،422٦ ،ص . ٦٦8
( )72امليإ أكالهُت ،مسعؼ طابم ،ص . ١١٦ – ١١4
( )7١أ سعه مظلم (  ) ٦١8 / ١بسكم  ،5٦7باب جحسٍم الىالم في ال الة ،ووسخ ما وان مً ئباحت .

للعلوم اإلنسانَة واالجتواعَة

131

العذد ( )5الوجلذ (ٍ )9ناٍر 2015م

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

املتادئ الترةويث واألساليب والوسائل التعليهيث املستخدنث يف القرآن الكريم

د.حسين علي حسين الجلحوي

والسنث النتويث

ٚآي٘ ٚضًِ  ،َ٘ َ٘ :قاٍ  :قاٍ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  (( :ال تصزَ،ٙٛ
دع ))ٙٛؾرتن ٙٛست ٢باٍ ،ثِ إٔ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ دعا ،ٙؾكاٍ ي٘ :
(( إٕ ٖر ٙاغيطادد ال تصًح يػٖ َٔ ٕ٤ٞرا ايبٚ ٍٛال ايكرز ،إصيا ٖ ٞيرنس اهلل – عص
ٚدٌ – ٚايصالٚ ٠قسا ٠٤ايكسإٓ )) أ ٚنُا قاٍ ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ،قاٍ
 :ؾأَس زدالً َٔ ايك ّٛؾذا ٤بديَ َٔ ٛا ٕ٤ؾػٓ٘ عً. )72(٘ٝ
ٚؼي زٚا ١ٜايبداز ٟقاٍ هلِ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ  (( :دعٖٚ ٙٛسٜكٛا عً٢
بٛي٘ ضذالً َٔ َا ٤أ ٚذْٛباً َٔ َا ،٤ؾإصيا بعجتِ َٝطسٚ ٜٔمل تبعجٛا َعطس. )) ٜٔ
الوبحث الثاهن  :هجال صفات الوعلن وسواته
 )1اإلخالص هلل تعاىل يف العله والعنل :
عٔ أبٖ ٞسٜس – ٠زض ٞاهلل عٓ٘ – قاٍ  :قاٍ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ :
((ٚ...زدٌُ تعًِ ايعًِٚ ،قسآ ايكسإٓ ،ؾأت ٞب٘ ،ؾعسؾ٘ ْعُ٘ ،ؾعسؾٗا ،ؾكاٍ َ :ا عًُت
ؾٗٝا  .قاٍ  :تعًُت ايعًِ ٚعًُت٘ ٚقسأت ؾٝو ايكسإٓ ،قاٍ  :نربتٚ ،يهٓو تعًُت
ايعًِ يٝكاٍ عاملٚ ،قسأت ايكسإٓ يٝكاٍ قازئ ؾكد ق ،ٌٝثِ أَس ب٘ ؾطُشب عًٚ ٢دٗ٘
ست ٢أيك ٞؼي ايٓاز . )73()) ...
ٚعٔ عُس بٔ اشبطاب – زض ٞاهلل عٓ٘ – قاٍ  :مسعت زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚضًِ ٜك (( : ٍٛإُْٖا األعُاٍ بايٓٝاتٚ ،إُْٖا يهٌ اَسئ َا ْ ،٣ٛؾُٔ ناْت
ٖذست٘ إزي اهلل ٚزضٛي٘ ؾٗذست٘ إزي اهلل ٚزضٛي٘ َٔٚ ،ناْت ٖذست٘ يدٜٓا ٜصٝبٗا أٚ
اَسأٜٓ ٠هشٗا ؾٗذست٘ إزي َا ٖادس إي. )74()) ٘ٝ
 )2صـ ــدم املعلـ ـ ــه :
قاٍ اهلل تعازي :ﭽﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭼ

(الخىبت،)١١9 :

ٚعٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد – زض ٞاهلل عٓ٘ – قاٍ  :قاٍ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚضًِ  (( :إٕ ايصدم ٜٗد ٟإزي ايربٚ ،إٕٖ ايرب ٜٗد ٟإزي ازبٓٚ ،١إٕٖ ايسدٌ يٝصدم ست٢

( )74أ سعننه الب ننازي (  ) 94 / ١بننسكم  ،442بنناب هللاننب املنناء غعننى البننىٌ فنني املسننجد ،ومظننلم (  ،) ١99 / ١بنناب وعننىب غظننل البننىٌ
وغ،ره مً الىجاطاث ئذا ح لذ في املسجد ،وأن ألازض جؼهس باملاء مً غ،ر حاعت ئلى حعسها ،واللعظ له .
( )7٦أ سعه مظلم (  ) ١42٦ – ١424 / ٦بسكم  ،١925باب مً كاجل للسٍاء والظمػت اطخحم الىاز .
( )74طبم ج سٍجه .
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ٜهتب عٓد اهلل صدٜكاًٚ ،إٕٖ ايهرب ٜٗد ٟإزي ايؿذٛزٚ ،إٕٖ ايؿذٛز ٜٗد ٟإزي ايٓاز،
ٚإٕٖ ايسدٌ يٝهرب ستٜ ٢هتب نراباً ))(. )75
 )3مطـابكـة الكــول العنــل :
قاٍ اهلل تعازي  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ ( ال ف. ) ٦ – 4 :

 َٔٚاألَجً ١عً ٢ذيو َٔ ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاغيطٗسَ ٠ا ٚقع يًٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚضًِ ٚاغيطًُري َع٘ ؼي قص ١اسبدٜبٖ ،١ٝؾعٓدَا صاحل اغيػسن ٕٛاغيطًُري عً ٢غسٚؾي
َعَٗٓٚ ،١ٓٝا إٔ ٜسدع اغيطًُ َٔ ٕٛعاَِٗ ٖرا عٔ َهٚ ١حيذٛا ؼي عاَِٗ اغيكبٌ،
ؾًُا ؾُسؽ َٔ قط ١ٝايهتاب ،قاٍ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ (( :قَٛٛا
ؾاعبسٚا ،ثِ اسًكٛا )) ؾ ٛاهلل َا قاّ َِٓٗ زدٌْ ٚاسد ست ٢قاٍ ذيو ثالخ َسات ،ؾًُا
مل ٜكِ َِٓٗ أسد دخٌ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ عً ٢أّ ضًُ – ١زض ٞاهلل عٓٗا –
ؾرنس هلا َا يك َٔ ٞايٓاع ،ؾكايت أّ ضًُٜ :١ا زض ٍٛاهلل أذبب ذيو؟ اخسز ثِ ال
تهًِ أسداً َِٓٗ نًُ ١ست ٢تَٓشس بدْوٚ ،تدعٛا سايكًا ؾٝشًكو ،ؾكاّ ،ؾدسز ،ؾًِ
ٜهًِ أسداً َِٓٗ ست ٢ؾعٌ ذيو :عبس بدْ٘ٚ ،دعا سايك٘ ؾشًك٘ ،ؾًُا زأ ٣ايٓاع ذيو،
()76
قاَٛا ؾٓشسٚاٚ ،دعٌ بعطِٗ حيًل بعطاً .
 )4الع ـ ــدل واملش ـ ــاواة :
قاٍ اهلل تعازي  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ ( الىحلٚ ،)92 :قاٍ أٜطاً :ﭽ ﯹ ﯺ
ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭼ ( ألاوػام،) ١54 :

ﯻﯼ ﭼ ( العىزيٚ ،) ١5 :قاٍ ضبشاْ٘ :
ٚعٔ ايٓعُإ بٔ بػري قاٍ  :تصدم عً ٖٞأب ٞببعض َاي٘ ،ؾكايت أَ ٞعُس ٠بٓت زٚاس:١
ال أزض ٢ست ٢تػٗد زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ،ؾاْطًل أب ٞإزي ايٓيب صً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٜػٗد ٙعً ٢صدقيت ،ؾكاٍ ي٘ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ:

( )75أ سع ن ننه الب ن ن ننازي (  ) ١94٦ / 4بن ن ننسكم  ،6294بن ن نناب كن ن ننىٌ ى حػن ن ننالى  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭼ ،وما ًىهى غً الىرب ،ومظلم (  ) ١597 / 4بسكم  ،4627باب كبح الىرب وحظً ال دق وفظله .
( )76اب ننً ك ننُم الجىشٍ ننت :شاد املػ نناد ف نني ه نندي  ،ننر الػب نناد ،جحلُ ننم :وام ننل محم نند غىٍظ ننت ،هللا ننىػاء ،مىخب ننت ال نند ب ننً الىلُ نند،422٦ ،
(.)4١١/4
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(( أؾعًت ٖرا بٛيدى نًِٗ؟ قاٍ :ال  .قاٍ :اتكٛا اهلل ٚاعديٛا ؼي أٚالدنِ)) ؾسدع أبٞ
ؾسد تًو ايصدق.)77(١
 )5التخلي باألخالم الفاضلة واحلنيدة :
قاٍ اهلل تعازي  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ ( الللمٚ ،) 4 :قاٍ تعازي :ﭽ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸
﮹ﭼ ( الخىبت.) ١48 :

ٚعٔ أْظ بٔ َايو – زض ٞاهلل عٓ٘ – قاٍ  (( :نٓت أَػَ ٞع زض ٍٛاهلل صً٢
اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ٚعً ٘ٝبسدْ ظبساْ ٞغًٝفي اسباغ ،١ٝؾأدزن٘ أعساب ٞؾذبر ٙدبر٠
غدٜد ٠ستْ ٢ـيست إزي صؿش ١عاتل زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قد أثست بٗا
ساغ ١ٝايبُسد َٔ غد ٠دبرت٘  ،.قاٍ ٜ :ا ضبُدَُ ،سِ يََ َٔ ٞاٍ اهلل اير ٟعٓدى .
ؾايتؿت زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ثِ ضشو ،ثِ أَس ي٘ بعطا. )78()) ٤
 )6الصرب واحتنال الغطب :
ضسب ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ أزٚع األَجً ١ؼي استُاٍ األذٚ ٣عدّ ايػطب
ٚايصرب ،ؾعٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد – زض ٞاهلل عٓ٘ – قاٍ  :قطِ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قطُاً ،ؾكاٍ زدٌْ :إْٗا يكطَُ ١ا أزٜد بٗا ٚد٘ اهلل ،قاٍ  :ؾأتٝت ايٓيب
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ ؾطاززت٘ ،ؾػطب َٔ ذيو غطباً غدٜداً ٚاظيس ٚدٗ٘ ست٢
شيٓٝت أْين مل أذنس ٙي٘ ،قاٍ :ثِ قاٍ  ( :قد أٚذَٛ ٟض ٢بأنجس َٔ ٖر ٙؾصرب) (. )79
 - 7 )7تواض ــع املعلـ ـ ــه :
أَس ايسض  ٍٛبايتٛاضع ،ؾكاٍ (( :إٕ اهلل أٚس ٢إي ٖٞإٔ تٛاضعٛا ست ٢ال ٜؿدس
()80
أسدْ عً ٢أسدٕٚ ،ال ٜبػ ٞأسدْ عً ٢أسدٕ )) .
خـاتوة :
بعد ٖرا ايعسض يًُبادئ ايرتبٚ ١ٜٛاألضايٝب ٚايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاييت اضتددَٗا
ايهتاب ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاغيطٗس ٚ ،٠ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚاإلزغاد ؼي صباالت :
( )77أ سعه الب ازي (  ) 78١ / 4بسكم  ،4587باب ألا هاد في الهبنت ،ومظنلم (  ) ١226 / ٦بنسكم  ،١64٦بناب هساهُنت جعظنُل ػنع
ألاوالد في الهبت ،واللعظ له .
( )78أ سعه الب ازي (  ) ١855 / 4بسكم  ،5829باب ال رود والخ رة والعملت .
( )79أ سعه الب ازي (  ) ١256 /4بسكم  ،٦425باب حدًث الإظس مؼ مىسنرى غليهمنا الظنالم ،ومظنلم (  ) 628 / 4بنسكم  ،١264بناب
ئغؼاء املإلعت كلىبهم غعى إلاطالم وج ر مً كىي ئًماهه ،واللعظ له .
( )82أ سعه مظلم (  ) ١744 / 4بسكم  ،4865باب ال عاث التٌ ،ػسس بها في الدهُا أهل الجىت وأهل الىاز .
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(األٖداف ايتعً ،١ُٝٝاحملت ٣ٛايتعً ،ُٞٝطسا٥ل ايتدزٜظ ،ايٛضا ٌ٥ايتعً ،١ُٝٝاألْػط١
ايتعً ،١ُٝٝايتك ِٜٛايرتب ،ٟٛاإلغساف ايرتب ،ٟٛصؿات اغيعًِ ) ٜتبري دًٝاً ٚاضشاً ضبل
ٖر ٙاغيصادز ايعـيٚ ،١ُٝأعين بٗا ( ايكسإٓ ٚايطٓ ،) ١يًٓـيسٜات ايرتب ١ٜٛؼي ايتأنٝد
عً ٢ضسٚزَ ٠ساعاٖ ٠ر ٙاغيبادئ ٚاألضايٝب  ٚايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝؼي عًُٝيت ايتعًٚ ِٝ
ايتعًِ يالزتكا ٤بٗا ٚتطٜٛسٖا ٚذبطٗٓٝا ٖٛٚ ،أَس َِٗ ٜٓصب ؼي ضباٚي ١بٓاْ ٤ـيس١ٜ
تسب ١ٜٛإضالَ. ١ٝ
الوصادر والوراجع :

 القرآن الكرمي .أوالً  :املص ـ ـادر :











اإلَاّ أب ٛاسبطري َطًِ بٔ اسبذاز ايكػري ٟايٓٝطابٛز : ٟصشٝح َطًِ ،بريٚت،
داز ابٔ سصّ. ّ1995 ،
ابٔ ق ِٝازبٛش : ١ٜشاد اغيعاد ؼي ٖد ٣خري ايعباد ،ذبكٝل  :ناٌَ ضبُد عٜٛط،١
صٓعاَ ،٤هتب ١خايد بٔ ايٛيٝد. ّ2003 ،
اإلَاّ اسباؾفي أب ٞعبد اهلل ضبُد بٔ إمساع :ٌٝصشٝح ايبداز ،ٟاغيهتب١
ايعصس. ّ1997 ،١ٜ
أظيد بٔ سٓبٌ ايػٝباْ :ٞاغيطٓد ،بريٚت ،داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسبٖ1412 ،ٞـ–
.ّ1992
أظيد عً ٞايعطكالْ ،ٞاغيعسٚف بابٔ سذس  :ؾتح ايباز ٟبػسح صشٝح ايبداز،ٟ
اغيصٛزَ ،٠هتب ١اإلضيإ ( ،ب  .ت ) .
ضًُٝإ بٔ األغعح ايطذطتاْ ،ٞاغيعسٚف بأب ٞداٚٚد  :ضٓٔ أب ٛداٚٚد ،إعداد
ٚتعًٝل  :عصت بٔ ايسعاعٚ ،عادٍ ايطٝد ،ظيص ،داز اسبدٜح. ّ1973 ،
عبد ايسظئ بٔ ْاصس ايطعد : ٟتٝطري ايهس ِٜايسظئ ؼي تؿطري نالّ اغيٓإ،
ايكاٖس ،٠داز اسبدٜح. ّ2003 ،
عُاد ايد ٜٔأب ٞايؿدا ٤إمساع ٌٝايكسغ ٞايدَػك : ٞطبتصس تؿطري ابٔ نجري،
اختصس ( ٙأظيد بٔ غعبإ أظيد ٚضبُد بٔ عٝاد ٟبٔ عبد اسبً ،) ِٝايكاٖس ،٠داز
ايصؿا. ّ2003 ،٤
ضبُد بٔ عٝط ٢بٔ ضٛز ،٠اغيعسٚف بايرتَر : ٟضٓٔ ايرتَر ،ٟذبكٝل  :أظيد
ضبُد غانس ،بريٚت ،داز إسٝا ٤ايرتاخ ايعسب ( ،ٞب  .ت ) .
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ثاىياً  :املزاجـ ــع









اغيه ٞاقالْ ١ٝايٓـيِ ايتعً ١ُٝٝعٓد احملدثري ؼي ايكس ٕٚايجالث ١األٚزي ،نتاب
األَ ،١ايعدد (  ،) 34قطسٚ ،شاز ٠ايػ ٕٛ٦اإلضالَ. ّ1992 ،١ٝ
تٛؾٝل َسعٚ ٞضبُد اسب : ١ًٝتؿسٜد ايتعً ،ِٝعُإ ،داز ايؿهس. ّ1998 ،
عبد ايسظئ ضبُد بًعٛص :ايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝؼي ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓٚ ١اآلثاز عٔ
ايصشاب ،١صبً ١داَع ١اإلَاّ ضبُد بٔ ضعٛد اإلضالَ ،١ٝايعدد (  ،) 13ايسٜاض،
. ّ1995
عبد ايٖٛاب عبد ايطالّ ط :١ًٜٛايرتب ١ٝاإلضالَٚ ١ٝؾٔ ايتدزٜظ ،ايكاٖس ،٠داز
ايطالّ. ّ1997 ،
ؾؤاد عبد ايعصٜص ايػًٗٛب :اغيعًِ األ ٍٚصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚضًِ قد ٠ٚيهٌ َعًِ
َٚعًُ ،١ايسٜاض ،داز ايكاضِ. ّ1997 ،
ضبُد ايطٝد أزْاؤٚؾي  :اإلضالّ ٚايرتب ١ٝايب ،١ٝ٦ٝايكاٖس ،٠داز األٌَ. ّ2000 ،
ضبُد َكبٌ عًُٝات ٚخايد ايكطا : ٠تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝايٛضا ٌ٥ايتعً،١ُٝٝ
صٓعاٚ ،٤شاز ٠ايرتب. ّ1993 ،١ٝ
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العوامل املؤثرة ىلع دور املراجع الداخلي تجاه إدارة املخاطر
الولخص :

يف املصارف اليمنية

ٖدفت ايدزاض ١إىل ايتعسف عًَ ٢طتت٣ٛ
االٖتُتتتتإّ رتتتتخااز ٠ااملتتتتإ س اا تتتتإزف
ايُٝٓٝتتتٚ ،١اٚز ااساجتتتل ايتتتداإً ٞإااز٠
ااملتتتإ س اا تتتإزفٚ ،ازاضتتت ١ايعٛاَتتتٌ
ااؤثس ٠عً ٢قٝإّ ااساجتل رتدٚز ٙهتإ ٙإااز٠
ااملإ س ٚفكًإ اإ متً ١ٝااعإٜري ااٗٓ.١ٝ
ٚيتحكٝل ٖر ٙاألٖداف قطتُت ايدزاضت١
إىل غكني َثٌ ايػل األ ٍٚجإْت ايتصيتٌٝ
ايٓظتتتتس ٟاػتتتتهً ١ايخحتت ت َ ،تتتتٔ إتت ت ٍ
ايدزاضتتتتت ١ايتحًًٝٝتتتتت ١ألٖتتتتتِ ا زا ٤تتتتتٍٛ
ااٛضتتتتتٛشٚ ،اغتتتتتتٌُ عًتتتتتَ ٢تتتتتدإٌ عتتتتتٔ
ااساجعتتت ١ايداإًٝتتتٚ ١دوتتتٛز ياٚازٖتتتإ فُٝتتتإ
ٜتعًتتتل رتكٝتتت ِٝإااز ٠ااملتتتإ س .يَتتتإ ايػتتتل
ايثإْ ٞفُٝثتٌ ايدزاضت ١ااٝداْٝتَ ١تٔ إت ٍ
دٛشٜتتل اضتتتخٝإٕ عًتتَ ٢ساجعتت ٞا طتتإرإ
ايتتتداإًٝني اا تتتإزف ايُٝٓٝتتتٚ ،١رً تتتت
االضتتتخٝإْإ ااٛشعتت )62 ١اضتتتخٝإٕ اض ت ا
َٓٗتتإ  )53يتتإ  ١يًتحًٝتتٌٚ ،رعتتد ًٝتتٌ
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ٜ )1تصثس اٚز ااساجل ايداإً ٞهإ ٙإااز٠
ااملإ س رإيعٛاٌَ ايتٓظ ١ُٝٝيًُساجل
ايداإً ٞاا سف.
ٜ )2تصثس اٚز ااساجل ايداإً ٞهإ ٙإااز٠
ااملإ س رإيعٛاٌَ ايػمل  ١ٝيًُساجل
ايداإً.ٞ
 )3إٕ ايعٛاٌَ ايتٓظ ١ُٝٝينثس دصثريا
عً ٢اٚز ااساجل ايداإً َٔ ٞايعٛاٌَ
ايػمل .١ٝ
اا إزف
 )4إٕ ااساجل ايداإًٞ
ايٜ ١ُٝٓٝس ٣يْ٘ ٜك ّٛردٚز ٙهإ ٙإااز٠
ااملإ س رٓطخ %77 ١رإيػهٌ ايرٟ
دكتطَ ٘ٝتوًخإ ااٗٓٚ .١يهٓ٘
ْفظ ايٛقت ٜك ّٛمبٗإّ ختٌ رٗرا
ايكٝإّ
ايدٚز إىل جإْ ايطعف
مبٗإّ ٖإَٜ ١تٛج ايكٝإّ رٗإ.
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Abstract
The
study
aimed
to
knowledge of advertence extent
by risk management in banks,
Role of internal auditor in risk
management in banks, Studying
the charismatic factors on
internal auditor executing of his
role in risk management
according to the standards and
profession requisites.
The study consists of an
introduction and two chapters.
The first chapter deals with the
theoretic side of subject , The
second chapter deals with the
field side of the study. A
questionnaire was designed and
distributed to a sample of (62 )
internal auditors in Yemeni
banks, The researcher managed
to get back (53) form of the
questionnaire.
After analyzing the data, the
study showed the following
results:-

م2015 ) يناير9( ) الوجلذ5( العذد

1- The organizational factors
are effecting on internal
auditor
role
in
risk
management in bank.
2- The personal factors of
internal auditor are effecting
on internal auditor role in
risk management in bank.
3- The organizational factors
are effecting on internal
auditor
role
in
risk
management more than the
personal factors.
4- The internal auditor conceive
that he execute of his role in
risk management according
to
the
standards
and
profession requisites at rate
77%. But he execute another
tasks infract by this role and
there are weakness in
executing important tasks.
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حوهيذ
تٝب رإيعُتٌٚٚ ،ضتل اءجتسا٤ا
ييخح َٔ ايطسٚزَ ٟساقخَ ١طت ٣ٛااملإ س ايت
ايسقإر ١ٝاي شَ ١يًطٝوس ٠عً ٢دًو ااملإ س ٚا ثإز ايطًخ ١ٝهلإٚ ،إاازدٗتإ روسٜكت ١ضتً١ُٝ
َٔ يجٌ َٛانخ ١ايتوٛز ٚاآإفط ١ايػتدٜدٚ ،٠جتإ ٤دوتٛز َفتإٖ ِٝااساجعت ١ايداإًٝت١
ااؤضطإ اا تسف ١ٝيتٝعهظ ٖتر ٙايتوتٛزا ٚاال تٝإجتإ ااإيت ;١إذ ييتخح ااساجتل
ًُتٗإ َطتؤٚيٝإ إااز٠
ايداإً َ ٞدزًا اضتػتإزًٜإ ٚدٛجًٝٗٝتإ ٜطتإعد إااز ٠اا تسف
ااملإ سٚ ،دكً ٌٝااملإ س إىل دٚا َكخٛي.١
ٚميهتتٔ ايكتت ٍٛيٕ َعسفتت ١ااملتتإ س ٚدكُٗٝٝتتإ ٚإاازدٗتتإ ٖتتَ ٞتتٔ ايعٛاَتتٌ ايسٝ٥طتت١
دمإح اا إزف ٚاشاٖإزٖإ  ٚكٝكٗإ ألٖدافٗإ ،فخذا نإٕ ايدإ ٍٛااملإ س ٠ااك ٛا
 ٍٛعً ٢يزرإح يعً ٢إال يٕ عدّ إاازٖ ٠تر ٙااملتإ س روسٜكت ١عًُٝت ١يتحٝح ١قتد
ر٘ ا
كٝل األٖداف اءض ادٝج ١ٝيًُ سف.
ٜؤا ٟإىل فكدإ ايعإ٥دا ٚايفػٌ
ٚقتتد رٗتتس ا إجتت ١ااًحتت ١يخٓتتإ ٤ياٚا ٚعًُٝتتإ إإيتت ١دٗتتدف إىل إااز ٠خمتتإ س
اا سفٚ ،رتدي اا تإزف رٛضتل رتساَج إإيت ١ءااز ٠ااملتإ س ايت ميهٓٗتإ يٕ دكتدّ
األَتتٔ ٚايطتت َ ١يًُ تتسف ٚ .ازاضتتتٓإ ٖتتر ٙضتتٓتٓإ ٍٚاٚز ااساجتتل ايتتداإً ٞإااز٠
ااملإ س اي دتعسض هلإ اا إزفٚ ،ايعٛاٌَ اي دؤثس عًٖ ٢ترا ايتدٚز ٚذيتو َتٔ ٚجٗت١
ْظس ااساجعني ايداإًٝني اا إزف اي.١ُٝٓٝ
هشكلت الذراست
إٕ دعإرِ اٚز ااساجل ايداإً ٞايفِٗ اي حٝح ءااز ٠ااملإ س اا سفٚ ،١ٝايتكٝتِٝ
ايتتراد ٞهل تإٚ ،إجتتسا٤ا ايسقإرتت ١عًٗٝتتإٜ ،توً ت َعسفتتٖ ١تترا ايتتدٚز هتتإ ٙااملتتإ س اي ت
دتعتتتسض هلتتإ اا تتتإزف ايتتتٚ ،ُٔٝايعٛاَتتتٌ ااتتتؤثس ٠فٝتتت٘ٚ ،ميهتتتٔ دًملتتتٝش َػتتتهً١
ايدزاض١

ايتطإؤال ايتإي١ٝ

- 1ما دَر املراجع الداخلْ يف إدارٔ املداطر َفقا للمتطلبات املًهّٕ؟
- 2يل ِقُم املراجع الداخلْ بدَرٍ يف إدارٔ املداطر يف املصارف الّمهّٕ؟
 - 3مااا يااْ اللُاماال املاايارٔ يف اّااام املراجااع الااداخلْ باادَرٍ سلااُ إدارٔ املداااطر يف
املصارف؟
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أهويت الذراست
دربش يُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض َٔ ١يُٖ ١ٝاا إزف ي قت إا ٚاٚزٖتإ ايتُٓٝت ،١فخإْٗٝتإز
اا إزف دٓٗإز اقت إاٜإ ايدٚ ،ٍٚرك ٠ٛاا إزف ٜك ٣ٛاالقت إا ٚدٓتتعؼ ايتُٓٝتٚ ،١اتإ
يًُملإ س َٔ دصثري عً ٢اا إزف ٚدٓتٛش ااملتإ س ايت دتعتسض هلتإ ،رتسش يُٖٝت ١ازاضت١
اٚز ااساجل ايداإً ٞإاازٖ ٠ر ٙااملتإ س ٚايت ًت عًٗٝتإَٚ ،تٔ ااتصَ ٍٛيٕ كتل ٖترٙ
ايدزاض ١ا د- :ٞ
 - 1مشا اااادٔ املصا ااارف يف التلا اارف الا ااٖ اي ا ا ادَات إدارٔ املدا اااطر ال ا ا
نظاطًا َسبل الشّطرٔ الًّا.

ل اا

 - 2مشا اااادٔ املصا ااارف يف ملرفا اإ ايمّا اإ دَر املراجا ااع الا ااداخلْ ا اااٍ إدارٔ ي ا ا ٍ
املدااطر َايمّتاٌ اااٍ مشاااادٔ اةدارٔ الللّااا للمصاارف َاةدارات املدتل اإ يف
ادٓ املداطر َ لعّ األرباح.
أهذاف الذراست
ٖدفت ٖر ٙايدزاض ١إىل

كٝل ا د- :ٞ

 - 1التلرف الٖ مشتُٗ االيتمام بإدارٔ املداطر يف املصارف الّمهّٕ.
- 2دراسٕ دَر املراجع الداخلْ يف إدارٔ املداطر يف املصارف.
 - 3دراسٕ اللُامل امليارٔ الٖ اّام املراجع بدَرٍ
امللاِري املًهّٕ.

اٍ إدارٔ املداطر َفقا ملا متلّإ

فرضياث الذراست
َتتتٔ إت ت ٍ اضتعساضتتتٓإ ألٖتتتداف َٚػتتتهً ١ايدزاضتتت ١ميهتتتٔ يتتتٝإ  ١ايفسضتتتٝإ
ا د- :١ٝ
 - 1اايار اللُاماال التهعّمّاإ للمراجااع الااداخلْ الااٖ دَرٍ
املصارف.

اااٍ إدارٔ املداااطر يف

 - 2اايار اللُاماال الظدصاإّ للمراجااع الااداخلْ الااٖ دَرٍ
املصارف.

اااٍ إدارٔ املداااطر يف

 - 3ال ِقُم املراجع الداخلْ يف املصارف الّمهّإ بادَرٍ
قتضٌّ متطلبات مًهٕ املراجلٕ الداخلّٕ.
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هنهجيت الذراست
قطُت ايدزاض ١إىل غكني- :
-

-

ميثٌ ايػل األ ٍٚجإْ ايتصي ٌٝايٓظس ٟاػهً ١ايخحت َ ،تٔ إت ٍ ايدزاضت١
ايتحً ١ًٝٝألِٖ ا زا ٍٛ ٤ااٛضٛشٚ ،اغتٌُ عًَ ٢دإٌ عٔ ااساجعت ١ايداإًٝت١
ٚدوٛز ياٚازٖإٚ ،إااز ٠ااملإ س.
يَتتإ ايػتتل ايثتتإْ ،ٞفُٝثتتٌ ايدزاضتت ١ااٝداْٝتتٚ ،١ضٝطتتتملدّ ااتتٓٗج ايٛيتتفٞ
ًٝتتٌ ازا ٤عٓٝتتَ ١تتٔ ااتتساجعني ايتتداإًٝني اا تتإزف ايُٝٓٝتت ١تتَ ٍٛتتت ريا
ايدزاض.١

هجخوع وعينت الذراست
اضتٗدفت ايدزاض ١اٚز ااساجتل ايتداإً ٞاا تإزف دكٝت ِٝإااز ٠ااملتإ سَٚ ،تٔ
اآوكتت ٞيٕ ٜهتت ٕٛتُتتل ايدزاضتتٖ ١تتِ ااتتساجعني ايتتداإًٝني ٖتتر ٙاا تتإزف; يتترا
ٜتهتت ٕٛتُتتل ايدزاضتتَ ١تتٔ ااتتساجعني ايتتداإًٝني اا تتإزف ايُٝٓٝتتٚ ،١عتتداِٖ 14
َ سفًإ ميًٓٝإ هلإ ٛاي 236 ٞفسعًإ خمتًف احملإفظتإ  .)1اإتتري عٓٝتَ ١تٔ تُتل
ايدزاض ١دته 62 َٔ ٕٛفسعًإ.
أداة الذراست
اعتُد ايخإ

عً َ ٢دز ٜٔجلُل ايخٝإْإ ُٖإ:

املصادر الثانُِٕ جلُل ااتإا ٠ايعًُٝت ١يًجإْت ايٓظتسَ ٟتٔ ايدزاضت ١اعتُتد عًت ٢األارٝتإ
ااتعًكتتتت ١مبٛضتتتتٛش ايدزاضتتتت١

ايهتتت ت ٚايتتتتدٚزٜإ ٚاأل تتتتإ ٚايٓػتتتتسا ٚااٛاقتتتتل

االيه ْٝٚتتت ١ايعسرٝتتتٚ ١األجٓخٝتتتَٚ ،١عتتتإٜري ااساجعتتت ١ايداإًٝتتت ١رإءضتتتإف ١إىل ايٛثتتتإ٥ل
ا هٚ ١َٝٛايكٛاْني ٚاألْظُ ١ذا اي ً.١
املصادر األَلّإ جلُل رٝإْإ ايدزاضت ١ااٝداْٝت ١مت د تُ ِٝاضتتخإْ٘ َهْٛتَ ١تٔ جتصي،ٜٔ
اغتٌُ اجلص ٤األ ٍٚعً ٢ايخٝإْتإ ايػمل ت ١ٝألفتساا ايعٓٝتَ ١تٔ ااؤٖتٌ ايعًُتٚ ،ٞااترب٠
ايعًُٚ ،١ٝااسنص ايٛرٝفٚ ،ٞايػٗإا ٠ااٗٓ ١ٝاي حيًُٗإ ااساجل.
رُٓٝإ اغتٌُ اجلص ٤ايثإْ ٞعً 43 ٢فكسَ ٠كطتُ ١إىل ث ثت ١تإال يكٝتإع فسضتٝإ
ايدزا ضتت ،١مت د تتُُٗٝإ رٓتتإ ٤عًتتَ ٢توًختتإ َعتتإٜري ااساجعتت ١ايداإًٝتتٚ ١نتترا ايدزاضتتإ
 ) 1البنك املركسي اليمني ،التقرير السنوي 1111م http://www.centralbank.gov.ye/App_Upload/Annl_rep2011_ar.pdf
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ايطإركٚ ،١يعوٝت يهٌ ضؤاٍ مخط ١ردا َٔ ٌ٥اءجإرإ ٚفكإ اتدز يٝهتس َتٔ تري
َٛافل رػد ٠إىل َٛافل رػدٚ ،٠يعو ٞيهٌ ضؤاٍ ٚشٕ ٜتدز َٔ ٚا د ت ٢مخط.١
رً تتت عتتدا االضتتتخٝإْإ ااٛشعتت 62 ١اضتتتخٝإٕ ،رُٓٝتتإ رً تتت االضتتتخٝإْإ ااطتت ا٠
ٚاي تتإ  ١يًتحًٝتتٌ  53اضتتتخٝإٕٚ ،يتحًٝتتٌ ايخٝإْتتإ ايتت تعتتتٚ ،اإتختتإز فسضتتٝإ
ايدزاضتتتت ،١متتتتتت االضتتتتتفإاَ ٠تتتتٔ ا صَتتتت ١اء تتتتإ ١ٝ٥يًعًتتتت ّٛاالجتُإعٝتتتت)SPSS ١
ٚ ،Statistical Package for Social Sciencesاضتتتتملدّ عتتتدا َتتتٔ األضتتتإيٝ
اء إ َٔ ١ٝ٥يجٌ دٛرٝف ايخٝإْإ اجملُع ١ادَ ١ي ساض ايدزاض.١
الذراساث السابقت
دٛجتتد رعتتد ايدزاضتتإ ايعسرٝتتٚ ١األجٓخٝتت ١ايٓتتإاز ٠اي ت دٓإٚيتتت رعتتد جٛاْ ت ٖتترٙ
ايدزاضتت ،١يهتتٔ ال دٛجتتد ازاضتت ١ط ت عًتتِ ايخإ ت دٓإٚيتتت ااٛضتتٛش اجلُٗٛزٜتت١
اي ،١ُٝٓٝي ٚدٓإٚيت٘ نُإ عسض٘ ايخإ ٚ ،فُٝإ ًَ ًٜٞملش هلر ٙايدزاضإ :
 )1دراسٕ رضُاى ( ٖ :)2( ) 2112دفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعسف عًَ ٢د ٣دصثري ااساجع١
ايداإً ١ٝإااز ٠ااملإ س اا سف ١ٝايخٓٛى ايتجإز ١ٜركوإش صٚ ٠فكإً اعإٜري
ااساجع ١ايدٚيٚ ،١ٝيتحكٝل يٖداف ٖر ٙايدزاض ١مت د ُ ِٝاضتخإَْ ١هَٔ ١ْٛ
يزرع ١حمإٚزٚ ،شعت عً ٢ااساجعني ايداإًٝني اا إزف ايتجإز ١ٜقوإش ص٠
ايخإيغ عداٖإ )ٚ .(33نإٕ َٔ يِٖ ْتإ٥ج ايدزاضٚ :١جٛا االي ١إجيإر ١ٝرني دوخٝل
َعإٜري ايطُإ َٔ قخٌ يجٗص ٠ااساجع ١ايداإً ١ٝاا إزف ايتجإز ١ٜايفًطو١ٝٓٝ
ٚرني إااز ٠ااملإ س اا سفٚٚ .١ٝجٛا االي ١إجيإر ١ٝرني دوخٝل َعإٜري األاا َٔ ٤قخٌ
اا إزف ايتجإز ١ٜايفًطوٚ ١ٝٓٝرني إااز ٠ااملإ س
يجٗص ٠ااساجع ١ايداإً١ٝ
اا سفٚٚ .١ٝجٛا االي ١إجيإر ١ٝرني اٚز ااساجل ايداإً ٞإااز ٠ااملإ س اا سف١ٝ
َٚد ٣إازان٘ يٝإ دوخٝكٗإ.
 )2دراسٕ املديُى (ٖ :)3 )2111دفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعسف عً ٢اٚز ااساجل ايداإًٞ
دفع ٌٝإااز ٠ااملإ س اا إزف ايعإًَ ١قوإش ص ٝ ،٠يُعد اضتخٝإٕ ٚمت
دٛشٜعٗإ عً ٢تُل ايدزاض ١ايخإيغ عداَ ( 50 ٙساجعإً ااإًٝإًٚ ،قد دٛيًت
ايدزاض ١إىل ُٛع َٔ ١ايٓتإ٥ج نإٕ يُٖٗإٚ :جٛا ٚع ٞيد ٣ااساجل ايداإًٞ
 ) 1رضوان ،إيهاب دًب" ،أثر املراجعة الداخلي على إدارة املخاطر في ضوء معاًير املراجعة الدولية ( دراسة حالة البنوك الفلسطينية
في قطاع غزة )" ،رسالت ماجستير ،الجامعت إلاسالميت غسة.1111 ،
 ) 3املدهون .إبراهيم رباح" ،دور املراجع الداخلي في ثفعيل إدارة املخاطر في املصارف العاملة في قطاع غزة( ،دراسة ثطبيقية) ،رسالت
ماجستير ،الجامعت إلاسالميت غسة.1111 ،
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رصُٖ ١ٝاٚز ٙدفع ٌٝإااز ٠ااملإ س ،نُإ ٜدزى يُٖٚ ١ٝجٛا ْظإّ حمهِ ألعُإٍ
ااساجع ١ايداإًٚ ،١ٝيُٖ ١ٝقٝإَ٘ مبساقخٚ ١دكْ ِٝٝظإّ إااز ٠ااملإ س ايكإِ٥
اا سف ،دٛيًت ايدزاض ١يٜطًإ إىل يْ٘ يٝظ َٔ َٗإّ ااساجع ١ايداإً ١ٝدٜد
ااملإ س ٚإاازدٗإ ٚإمنإ اٚزٜ ٙتُثٌ دكد ِٜاالضتػإزا ٚايتٛيٝإ رػصٕ إااز٠
ااملإ سٚ ،الرد َٔ ٚجٛا دٓطٝل رني ااساجع ١ايداإًٚ ١ٝإااز ٠ااملإ س يطُإٕ ضري
ايعٌُ رهفإ ٠٤اا سف.
()4
 )3دراسٕ مجلٕ َالربغُاْ ( ٖ : ) 2117دفت ايدزاض ١يكٝإع َد ٣قٝإّ ااساجل
ايخٓٛى ايتجإز ١ٜاألزاْ َٔ ،١ٝإ ٍ دٛشٜل
إااز ٠ااملإ س
ايداإً ٞردٚزٙ
اضتخٝإٕ عًَ 138 ٢ساجل ااإً ٞدطُٓت  30عخإز ،٠قطُت إىل مخظ ُٛعإ ،
رإالعتُإا عًَ ٢إ يدز عٔ جلٓ ١زعإ ١ٜايتٓظُٝإ اءاازٚ . COSO ١ٜدٛيًت
ايدزاض ١إىل :قٝإّ ااساجل رإيتعسف عً ٢يْػو ١ايسقإر ١مبطتٚ ،)%96 ٣ٛقٝإَ٘
رإيتعسف عً ٢ر ١٦ٝايسقإر ١مبطت ،)%92 ٣ٛثِ دٜد ٚدك ِٝٝااملإ س ٚإجسا٤ا
االضتجإر ١هلإ مبطتٚ ،)%91 ٣ٛإجسا ٤االد إال ٚهُٝل ااعًَٛإ مبطت)%89 ٣ٛ
ٚيإريا اءجسا٤ا اي شَ ١اساقخ ١فعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س مبطت.)%88 ٣ٛ

 )4دراسٕ ملًد املراجلٕ الداخلّٕ الربِطانْ ( :)5()2114

ٖدفت ايدزاض ١إىل رٝإٕ

ايوسم ااطتملدَ َٔ ١قخٌ ااساجعني ايداإًٝني يًحفإر عً ٢ااٛضٛعٚ ١ٝاالضتك ي١ٝ
اي دوًخٗإ ااعإٜري ايدٚي ١ٝيًُساجع ١ايداإً ١ٝااإي ١رإاُإزضإ ااٗٓ ١ٝعٓد دكدِٜ
اادَإ ايتٛنٝدٚ ١ٜاالضتػإز َٔ ١ٜقخٌ ااساجعني ايداإًٝنيٚ .دٛيًت ايدزاض١
إىل عدا َٔ ايٓتإ٥ج َٓٗإ :يٕ إااز ٠ااملإ س ٖ ٞايعٓ س األضإض ٞا ٛنُ،١
ٚيٕ اءااز ٖٞ ٠ااطٛ٦ي ١عٔ ٚضل ٚدػ  ٌٝإااز ٠ااملإ سٚ ،يٕ ايدٚز األضإضٞ
يًُساجع ١ايداإً ١ٝإااز ٠ااملإ س ٖ ٛدكد ِٜايتٛنٝد إىل اءااز ٠ايعًٝإ ً ٚظ
اءااز ٍٛ ٠فعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س.

 )5دراسٕ  : 6 )2113( Williamسقت ٖر ٙايدزاض ١إىل اٚز ٚرٝف ١ااساجع ١ايداإًٞ
إضإف ١ق ١ُٝيًُػسٚش َٔ إ ٍ دصنٝدٖإ عً ٢عًُ ١ٝايتك ِٝٝايراد ٞيًُملإ س،
 ) 4جمعت ،أحمد حلمي .والبرغوثي ،سمير" ،دور املراجع الداخلي في إدارة املخاطر في البنوك التجارية ألاردهية دراسة ميداهية" بحث
ملدم للمؤجمر العلمي السنوي السابع ،إدارة املخاطر واكتصاد املعرفت ،املحور الثامن \ ،كليت الاكتصاد والعلوم إلاداريت ،جامعت
السيتوهت ،عمان ،ألاردن1117/4/18 ،م.
) The Institute of Internal Auditors UK and Ireland. " The Role of Internal Auditors in Risk Management" . 2004

5

6 ) William R .Kinney. Jr. (2003) , Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes , The Institute of Internal

Auditors Research Foundation copyright by IIA , 247.
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ٚيند ايدزاض ١عً ٢يٕ دٛفري فسٜل َٔ األغملإص ٜسنص ٕٚعً ٢ايتك ِٝٝايرادٞ
كٝل األٖداف ااسض ١َٛيًُػسٚش،
يًُملإ س ٚشٜإا ٠ايٛع ٞرتصثري ااٛرفني
ٚعٓد ايتملوٝب يًسقإر ١عً ٢ااملإ س جي يٕ ٜتِ دكَ ِٝٝطت ٣ٛنٌ إوس  ٚدٜد
ايسقإر ١اآإضخ ١يتملفٝف ااملإ س  ٚدٜد َطت ٣ٛاارب ٠ااوًٛر ١يتٓفٝر دًو
األْػو.١
()7
 )6دراسٕ ٖ : Simmons, 1997دفت ايدزاض ١اىل دٜد َدَ ٣طإُٖ ١ااساجع١
ر١٦ٝ
كٝل يٖداف اآظُٚ .١يٚضحت يٕ ايتوٛزا ااطتُس٠
ايداإً١ٝ
ايٓػإط ،يا إىل د ري اٚز ااساجل ايداإً ،ٞنٓتٝج ١يتٛضٝل ايٓوإم ايتكًٝدٟ
يًُساجع ١ايداإً ،١ٝرخضإف ١إيني جدٜدُٖ ٜٔإ:
ااملإ س اءض ادٝج ١ٝااتعًك ١رإي ٛد٠
 ايتك ِٝٝايػإٌَ يًُملإ س ٠ضٛا ٤متثً
االقت إا ١ٜنهٌ ٚاي دؤثس قدزدٗإ عً ٢كٝل يٖدافٗإ ايعإَ .١ي ٚخمإ س
ايعًُٚ ١ٝاي دؤا ٟإىل عدّ كٝل األْػو ١ايفسع ١ٝألٖدافٗإ احملدا َٔ ٠قِخٌ
اءااز .٠ي ٚااملإ س ٠ااإي ١ٝاي دؤا ٟإىل ايتصثري ايطًيب عً ٢ايتٛاشٕ ااإي ٞرطخ
ايسقإر ١ري ايفعإي ١ي ٚري اآإضخ.١
 دٛي ٌٝايٓتإ٥ج اهلإَ ١يإلااز ٠ايعًٝإ ٚاءاازا ايتٓفٝر ١ٜااطٛ٦ي.١
هذخل عن الوراجعت الذاخليت وحطىر أدوارها في حقيين إدارة الوخاطر
أوال :الوراجعت الذاخليت وأهذافها وههاهها
طت ايتوتٛز ايترٟ
يكد دعدا ايتعسٜفإ اي دٓإٚيت ااساجعت ١ايداإًٝتٚ ١دوتٛز
ل رٗر ٙايٛرٝفٚ ،١يرسشٖإ َإ يدز عٔ َعٗد ااساجعني ايداإًٝني )  ،) IIAففت ٞعتإّ
 1964مت اعتُإا ايٝتٌ دعسٜتف ااساجعت ١ايداإًٝت :١عًت ٢يْت٘ َساجعت (review) ١يألعُتإٍ
تتني
ٚايطتج  ،دتتِ ااإتتٌ اآػتص ٠ر تتفَ ١طتتُس ٠ي ٝإْتإًٚ ،رٛاضتتوَ ١تٛرفني َتمل
هلرا اي سض ٚخيتًف ْوإم ٚيٖداف ااساجع ١ايداإًَٓ َٔ ١ٝػص ٠إىل يإس ٣خكتإ جتِ
ْٛٚش ْػإط اآػص.٠
 ٚعتتإّ  ّ1996مت يتتٝإ  ١ايٝتتٌ جدٜتتد يتعسٜتتف ااساجعتت ١ايداإًٝتتَ ١تتٔ قختتٌ َعٗتتد
ااساجعني ايداإًٝني عً ٢اْ٘ ْػإط ْٛع ،ٞاضتػإزَٛٚ ٟضٛعَ ٞطتكٌ ااإتٌ ااؤضطت١
َ ُِ اساجع ٚ ١طني إدمإش يٖداف ااؤضطتَ ١تٔ إت ٍ ايتحكتل َتٔ ادختإش ايطٝإضتإ

7) Simmons, M. R.: “COSO Based Auditing”, Internal Auditor, Vol. 54, December 1997, pp. 68-73.
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ٚااوب ٚاءجسا٤ا ااٛضٛعٚ ١اق اح ايتحطٓٝإ اي شّ إاإإهلإ تت ٢د تٌ إىل ازجت١
ايهفإ ١ٜاءْتإج ١ٝايك .)8 ٣ٛ
َٚتتٔ ثتتِ رتتدي ايتٛجتت٘ ذمتت ٛايٝتتٌ جدٜتتد يتعسٜتتف ااساجعتت ١ايداإًٝتتَ ١تتٔ قختتٌ َعٗتتد
ااتتتساجعني ايتتتداإًٝني األَسٜهتتتٝ ٞتت عتتتسف ااساجعتتت ١ايداإًٝتتت ١عتتتإّ  1999رصْتتت٘
«ْػإط دٛنٝد ٚاضتػإزا َطتكٌ َٛٚضٛع ُِ َ ،ٞءضإف ١قُٝت ١ألعُتإٍ ايػتسن١
 ٚطتتٗٓٝإٜٚ ،طتتإعد عًتت ٢كٝتتل يٖتتدافٗإ َتتٔ إ ت ٍ اْتٗتتإ َتتدإٌ َٛضتتٛع ٞيتكٝتتِٝ
 ٚطني فعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س ٚفعإي ١ٝايسقإرٚ ١فعإي ١ٝإااز ٠ايتحهِ ااؤضط)9 .ٞ
ٖٚتتَٓٗ ٞتتَ ١توتتٛزَٚ ٠تتت ري ٠دطتتع ٢إىل دوتتٜٛس ر٦ٝتٗتتإ ايتػت  ١ًٝٝيتتتت َ ّ٤تتل ايتتت ريا
ااطتجد ٠اهلٝإنٌ ايتٓظ ٚ ١ُٝٝعًُٝإ اآظُٚ ١دهٓٛيٛجٝإ ااعًَٛإ ")10 .
 ٚعإّ  2008يدز يٜطإ دعسٜف يًُساجع ١ايداإًٚ ١ٝيعٝتد إيتداز ٙرػتهٌ ْٗتإٞ٥
عإّ ٚ ّ2009ايرْ ٟش عً :٢يٕ ااساجع ١ايداإًْ ٖٞ ١ٝػإط دصَٝين ٚاضتػإزَ ٟطتتكٌ
كٝتتل
َٛٚضتتٛع َ ٞتتُِ ءضتتإف ١قُٝتت ٚ ١طتتني عًُٝتتإ اآظُتت ١عتترب َطتتإعددٗإ
يٖدافٗإ رٛاضو ١إنطإرٗإ ايَٓ ١ٝظَُٗٓٚ ١ج اْطخإ  Disciplined ٞيتكٝت ٚ ِٝطتني
فعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س ٚايسقإرٚ ١عًُٝإ ا ٛنُ)11 .١
تٌ يًُساجعت ١ايتداإًَ ٞتٔ إت ٍ دعسٜفت٘ إت ٍ َتدا شَٓٝت١
ٜٚتطح ايتوتٛز ايترٟ
َتعإقخٚ ،١دمد َٔ ٖرا ايتعسٜف يٕ ْػإط ااساجع ١ايداإًَٗ ١ٝتتِ رتكٝت ِٝإااز ٠ااملتإ س
 ٚطني فعإيٝتٗإ.
ٚدؤند رعد ايدزاضإ  )12عًَٛ ٢افك ١ااساجل ايداإً ٞعًَ ٢إ ٜك ٘ ايتعسٜتف
ا تتد ٜيًُساجعتت ١ايداإًٝتت ،١رتتصٕ ٜهتت ٕٛدكٝتت ِٝااملتتإ س ٖتت ٛااُٗتت ١األضإضتت ١ٝيٛرٝفتت١
ااساجعتتت ١ايداإًٝتتتٚ .١يغتتتإز يٜطت تإً إىل يٕ يقطتتتإّ ااساجعتتت ١ايداإًٝتتت ١يتتتدٜٗإ ااتتتربا
ايهإفٚ ١ٝايكإاز ٠عًت ٢دٓفٝتر إجتسا٤ا دكٝت ِٝااملتإ س ايت دٛاجٗٗتإ ايػتسن ١ر تٛز٠
َسضٚ ،١ٝيٕ ِٖ ٜخحث ٕٛااُ٥إً عٔ يضإي ٚ ٝسم ينثس فعإي ١ٝدكدٜس ااملإ س.

 )8خلف عبد هللا الورداث ،املراجعة الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا ملعاًير املراجعة الدولية ،الطبعت ألاولى ،مؤسست الوراق
للنشر والتوزيع ،ألاردن ، 2006 ،ص .31
9

) IIA , Avision for the future , Professional Practices framework for Internal Auditing , Altamonte Springs , IIA , 1999a
, www.theiia.org.
10
) Parkinson, M.: “Presenter at the Institute of Internal Auditors Educators Symposium”, Sydney Australia, 20 October
1999.
11
( Institute of Internal Auditors IIA, " Definition of Internal Auditing", Issued: October 1, 2008, REV: January 1, 2009
.p 1.
http://www.theiia.org .
12
) Nagy, L.. and Cenker, W. 2002. An assessment of the newly defined internal audit function, Managerial Auditing
Journal. Bradford: Vol.17, Iss. 3; p.130.
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ٚقتتد يغتتإز  Andersonإىل يٕ ايتتدٚز ايتتتصَٝين يًُساجعتت ١ايتتداإًٜ ٞػتتٌُ دكتتدِٜ
دصنٝدا َٛضٛع ١ٝخب تٛص ْظتِ ايسقإرت ١ايداإًٝتٚ ١إااز ٠ااملتإ س ٚدٛافتل ايػتسن١
َتتل َعتتإٜري ا ٛنُتتٚ ١ااتوًختتإ اءاازٜتت ١ا دٜثتت ١األإتتس ،٣يَتتإ ايٓػتتإط االضتػتتإزٟ
فٝتطُٔ إجسا ٤ددز ٚ ٜفٝتص ايعتإًَني ت ٍٛايسقإرت ١ايداإًٝتٜٚ ،١تتِ دٛجٝت٘ ااتدَإ
االضتػإز ١ٜرػهٌ يضإض ٞإىل اءااز ٠ايعًٝإ يًػتسن ،١يَتإ ااتدَإ ايتصَٝٓٝت ١فتٛجت٘
إىل ًظ اءاازٚ ٠جلٓ ١ااساجع)13 .١
ٚييتتخح ااساجتتل ايتتداإًَ ٞوإيخ تإً رتتصٕ ٜهتت ٕٛيدٜتت٘ عتتدا َتتٔ ااٗتتإزا ايفٓٝتت)14 ١
يتطتتإعد ٙفٗتتِ ااوتتب ٚيضتتظ رٓتتإ ٤ايتترباَج ٚدؤًٖتت٘ يًعُتتٌ عًتت ٢دكتتد ِٜايتٛيتتٝإ
اي شَ ١افد ايتهإيٝف َل احملإفظ ١عًْ ٢فظ َطت ٣ٛاجلٛا ٠األاا.٤
ايداف املراجلٕ الداخلّٕ يف املصارف
يكد قإّ َعٗد ااتساجعني األَسٜهتَ ٞعتسض دٜتد ٙألٖتداف ااساجعت ١ايداإًٝت١
رتصنٝتتد ضتتسٚز ٠يٕ دػتتتٌُ ٖتتر ٙاألٖتتداف عًتت ٢دكٝتت ِٝنفإٜتتْ ١ظتتإّ ايسقإرتت ١ايداإًٝتت١
ٚايتٓظتت ِٝاءاازٚ ٟايطتتٛارب ايعإَتت ١يألعُتتإٍ ٚفعإيٝتٗتتإٜٚ .ك تتد رإيطتتٛارب ايسقإرٝتت١
ايعإَ ١يألعُإٍ ضتخب األإوتإز األضإضت ١ٝايت دٛاجت٘ اا تسف ٚااسدخوت ١رعًُٝإدت٘ َثتٌ
خمتتإ س اال٥تُتتإٕٚ ،خمتتإ س يتتسف ايعُت ٚ ،خمتتإ س األزرتتإح ٚايعًُٝتتإ ٚ ،ايدعإٜتت١
اا تإزف
ايطتًخ ١ٝايطتُع...)١إ ٚ ،فُٝتإ ًٜت ٞيٖتِ يٖتداف ااساجعت ١ايتداإًٞ
- : 15
َ - 1طإعد ٠اا سف
َ - 2طإعد ٠ااطٛ٦يني
- 3

كٝل يٖداف٘.
ايكٝإّ مبطؤٚيٝإدِٗ رفإعًٚ ١ٝنفإ. ٠٤

اا سف

كٝل ايسقإر ١ايفعإي ٚ ١طني إااز ٠ااملإ س رتهًفَ ١عكٛي. ١

 - 4االضتملداّ األَثٌ يًُٛازا ااتإ ١

اا سف

 - 5دكْ ِٝٝظإّ ايسقإر ١ايداإًٚ ١ٝايٓظِ ٚاءجسا٤ا
 - 6محإ ١ٜيي ٍٛاا سف
 - 7دكَٚ ِٝٝساقخ ١ااملإ س
 - 8ااطإعد٠

االَتثإٍ يًكٛاْني ٚدكد ِٜايتكإزٜس رػهٌ َطتكٌ يًجٓ ١ااساجع١
( Anderson, Urton, CH. 4 "Assurance and Consulting Services".2003, P106.

13
14

- Ratliff, R.L. and Redding, K.F,"Introducation to Auditing: Logic, Principles, and Techniques", The Institute of
Internal Auditors, Florida, 2002. P 3.
15
- RSM Astute Consulting." Internal Audit and Risk Management".,2008, P 5
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َ - 9ساجع ١االيتصاّ رإيطٝإضإ ٚاءجسا٤ا ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ااإٌ اا سف.
متطلبات حتقّ ايداف املراجلٕ الداخلّٕ:
ٜتوً

كٝل األٖداف ااػإز إيٗٝإ يع  ٙيَس:ٜٔ

 )1عً ٢إااز ٠ااساجع ١ايداإً ١ٝياا ٤األعُإٍ ا د:١ٝ
 يعُإٍ ااساجع ١ايداإً. ١ٝ يعُإٍ دك ٚ ِٝٝطني إااز ٠ااملإ س . يعُإٍ َساجع ١اي ؼ ٚاال تٝإٍ . يعُإٍ زقإرْ ١ظإّ اجلٛا. ٠ فحتتتش ازاضتتتإ جتتتد ٣ٚااػتتتإزٜل اجلدٜتتتدٚ ٠ايتتتدإٍٛايػسنإ .
 -االضتػإزا ٚايعًُٝإ ااإي ١يإلااز ٠ايعًٝإ .

االْتتتدَإجإ ٚغتتتسا٤

 )2يٕ ٜه ٕٛءااز ٠ااساجع ١ايداإً ١ٝايٛضل ايتٓظ ُٞٝا دٞ
 االضتك ٍ ايتإّ عٔ اي ٛدا اي دساجعٗإ . اعتُتتإا ايطٝإضتتإ ااإيتت ١رإاساجعتت ١ايداإًٝتت ١عتتٔ سٜتتل جلٓتت ١ااساجعتت ١يًٚظ اءااز. ٠
 اعتُإا جلٓ ١ااساجعَٝ ١ثإم ااساجع ١ايداإً ١ٝايتر ٟحيتدا ٖتدف ْٚوتإم َٗٚتإَّٚطؤٚيٝإ ٚي ٝإ ااساجع ١ايداإً. ١ٝ
 عدّ دكٝٝد ْوإم ااساجع ١ايداإً. ١ٝ جي يال ٜه ٕٛيًُساجعني ايداإًٝني ي ٟضًو ١يَ ٚطتؤٚي ١ٝعتٔ األْػتو ١ايتٜك َٕٛٛمبساجعتٗإٚ .عٓتد َػتإزن ١ااساجعت ١ايداإًٝت ١إااز ٠ااملتإ س ٜؤإتر
االعتخإز عدّ دصثس االضتك يٚ ١ٝااٛضتٛعَٚ .١ٝتد ٣ايفإ٥تد ٚ ٠ايتوتٜٛس يٓظتإّ
إااز ٠ااملإ س .
مًام َنطاق املراجلٕ الداخلّٕ
يكد دوٛز َٗإّ ااساجع ١ايداإًٚ ١ٝادطل ْوإقٗإ يٝػٌُ ا د. ٞ
 - 1دكٝتتت ِٝيْػتتتو ١اآػتتتصٚ ٠يْظُتتت ١ايسقإرتتت ١ايداإًٝتتتًٝ ٚ ١تتتٌ ااملتتتإ س رػت تهٌ
َٛضٛعَٚ ٞطتكٌ.
َ - 2ساجعَ ١د ٣إَهإْ ١ٝاالعتُإا عً ٢ااعًَٛإ ااإيٚ ١ٝايتػ .١ًٝٝ
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 - 3ايتصند َٔ االيتصاّ رإيطٝإضإ ٚاءجسا٤ا ٚااوب ٚايٓظِ ٚايًٛا٥ح.
َ - 4ساجعٚ ١ضإ ٌ٥ا فإر عً ٢األيٚ ٍٛايتحكل َٔ ٚجٛا دًو األي.ٍٛ
 - 5دك ِٝٝنفإ ٠٤اضتملداّ ااٛازا ااتإ .١
َ - 6ساجعتتت ١ايتتترباَج  ٚايعًُٝتتتإ يًتصنتتتد َتتتٔ يٕ ايٓتتتتإ٥ج دتُػتتتَ ٢تتتل األٖتتتداف
ااٛضٛع َٔٚ ١يٕ ايعًُٝإ ٚايرباَج دٓفر نُإ إوب هلإ .
 - 7دكد ِٜاالضتػإزا يًجٗإ ااملتًف ١ااإٌ اآػص ٠مبإ حيطٔ َتٔ إااز ٠ااملتإ س
ٚنفإٚ ٠٤فإعً ١ٝايعًُٝإ ايتػ . ١ًٝٝ
ٚالدمإش ااساجل ايداإً ٞهلر ٙااٗإّ ااػإز إيٗٝإ يع  ٙفكد تِ عً ٘ٝايكٝإّ رإ د:ٞ
 - 1ااساجعتت ١األٚيٝتت ١ألٖتتداف ايتتٓظِ ٚاءجتتسا٤ا ايطتتإ٥د ٠اي ٛتتد ٠االقت تتإا،١ٜ
ٚدكد ِٜايتٛيٝإ اي شَ ١اطإعد ٠اءااز ٠عٓد ٚضل ااو ١اءض ادٝج.١ٝ
 - 2دكْ ِٝٝظِ ايسقإرٚ ١قٝإع فإعًٝتٗإ َٚد ٟااليتصاّ رخجسا٤ادٗإ مبإ ٜٛفس ايطتُإٕ
ايهإ يتحكٝل جٛا ٠األاا.٤
 - 3دك ِٝٝااملإ س رصرعإاٖإ ايتث
عًُٝإ ي ٚخمإ س َإي.١ٝ

 ،ضتٛا ٤نإْتت خمتإ س إضت ادٝج ١ٝي ٚخمتإ س

َ - 4تإرعتت ١األااَ ٤تتٔ إ ت ٍ َساجعتت ١ااؤغتتسا اهلإَتتٚ ،١االد تتإٍ ايتتدا ِ٥رتتإءااز٠
يتحدٜد َطخخإ عدّ ايهفتإ ٠٤ايٛرٝفٝتٚ ،١دكتد ِٜايتٛيتٝإ ااتعًكت ١خبفتد
ايتهًف.١
 - 5دتتدع ِٝقتتدز ٠خمتًتتف اءاازا عًتت ٢دكٝتت ِٝيااٗ٥تتإ ضتت ٤ٛيفطتتٌ ايتوخٝكتتإ
ااتإ  ١يٝظ فكب عًَ ٢طت ٣ٛايدٚي ١اي دٓتُ ٞإيٗٝإ اي ٛد ٠االقت تإا ،١ٜرتٌ
عً ٢ااطت ٣ٛايعإا ٞرإالعتُإا عً ٢ايػخه ١ايدٚي ١ٝاعًَٛإ ااساجع.١
 - 6دٛيتت ٌٝايٓتتتإ٥ج اهلإَتت ١اا دختت ١عًتتَ ٢صاٚيتٗتتإ يتتدٚزٖإ اجلدٜتتد يتتإلااز ٠ايعًٝتتإ
ٚاءاازا ايتٓفٝر ١ٜااطٛ٦ي.١
 - 7ااطإُٖ ١دتٛفري ايكٝتإاا ااٗٓٝت ١اي شَت ١يتطتٝري ْػتإط اي ٛتد ٠االقت تإا١ٜ
عً ٢ااد ٣ايو.ٌٜٛ
ٖرا االدطإش اٚز ااساجع ١ايداإً ١ٝافل  )16 Bou-Raadإىل ايك ٍٛرصٕ ااساجعت١
ايداإًٝتتٖ ١تت ٞا ٕ ٚرٝفتتَ ١تُٝتتصَٚ ٠طتتتكً ١هلتتإ يضطتتٗإ ٚياٚادٗتتإ ااإيتت ،١ينثتتس َتتٔ
16 - Bou-Raad, G.: “Internal auditors and value-added approach: the new business regime”, Managerial Auditing Journal,

Vol. 15, No. 4, 2000, pp.182-186.
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نْٗٛإ فسعت ًإ َتٔ فتسٚش َٗٓت ١احملإضتخٚ .١يٕ ااعسفت ١ااتعُكت ١رإحملإضتخْٚ ١ظتِ ااعًَٛتإ
احملإضخ ١ٝيٝطت رإألَس احملٛزٚ ،ٟإمنإ ٖ ٞي تد ااتوًختإ ايٛاجت دٛافسٖتإ ااساجتل
ايداإً ،ٞإضإف ١اتوًخإ يإتس ٣متهٓت٘ َتٔ ااطتإُٖ ١إااز ٠ااملتإ سٚ ،إااز ٠األاا٤
ٚااػإزن ١دكد " ِٜإدَإ ايطُإٕ".
ثانيا :هفهىم إدارة الوخاطر وههاهها
إٕ َفٗتت ّٛإااز ٠ااملتتإ س ٜتطتتل ْوإقتت٘ يٝػتتٌُ ايسقإرتت ١ايداإًٝتت ١ايتكًٝدٜتت ١عًتت٢
ااعإَ ٚاأليٚ ٍٛايعًُٝإ ٚ .دٛجد دوٛزا رػتصٕ َٛضتٛش ايسقإرت ١ايداإًٝت ١فًتِ ٜعتد
هلتتإ ٚجتتٛا َطتتتكٌ نُتتإ نإْتتت ااإضتت ٞايكس ٜت رتتٌ ييتتخحت جتتصَ ٤تتٔ إ تتإز إااز٠
ااملإ س ،نُإ يٕ إااز ٠ااملإ س دعد جص َٔ ٤ايتحهِ ااؤضطٚ ،ٞقد َٗد ايوسٜل إىل
ذيتتو ًتتظ َعتتإٜري ااساجعتتٚ ١ايتصنٝتتد ايتتدٚي IAASB ٞرعتتد ضتتح َعٝتتإز ااساجعتت١
ايدٚي ٞزقِ  400ااٛض :ّٛدكدٜس ااملإ س ٚايسقإر ١ايداإًٚ ،١ٝايدز ااعٝإز اجلدٜتد زقتِ
 ، 315ااٛض :ّٛفِٗ اآػصٚ ٠ر٦ٝتٗتإ ٚدكٝت ِٝخمتإ س ايخٝإْتإ ااإيت ١ااإاٜتَٚ ١تٔ ضتُٔ
ٖرا ااعٝإز دٓإٚيت ايفكسا َٛضٛش ايسقإر ١ايداإً.)17 ١ٝ
ٜٚعترب ًظ اءااز ٠ااطت ٍٛ٦ر تف ١يضإضت ١ٝعتٔ إااز ٠ااملتإ س ُٝ ٚتٌ ٖترا ايتدٚز
عًتت ٢ااتتدزا ٤ا إتتس ٜٔيتطتتٝري ااملتتإ س نتتٌ ط ت ْػتتإ ٘ ٚ ،)18ميهتتٔ يٕ دهتتٕٛ
ٚرٝفَ ١طتكً ١ااؤضطَ ١تُثًت ١قطتِ إااز ٠ااملتإ س ٚايت  ٜيضتٗإ َتدٜس ااملتإ س
رإءضتتإف ١إىل َطتتإعد ٜٔذيتتو ميًهتتَ ٕٛتتؤٖ َٗٚتتإزا إإيتتٖ – ١تترا رإيٓطتتخ١
يًُؤضطإ نخري ٠ا جِ  ،-يَإ رإيٓطتخ ١يًُؤضطتإ اي ت ري ٠فكتد دٛنتٌ إىل ي تد
ااتتدزا ٤ضتتُٔ دٛيتتٝف ٚرٝفتتَُٗ ٞتتت٘ إااز ٠خمتتإ س ااؤضطتتٜٚ )19 ،١سجتتل اعتُتتإا يٟ
دكطٖ َٔ ِٝر ٙايتكطُٝإ ط ضٝإضٚ ١إض ادٝج ١ٝااؤضط ١ذيو.
ٚقتتد عسفتتت َتتٔ تتسف َعٗتتد إااز ٠ااملتتإ س ) (IRMعًتت ٢يْٗتتإ اجلتتص ٤األضإضتتٞ
اءااز ٠اءض ادٝج ١ٝألَ ٟؤضط .١فٗ ٞاءجسا٤ا اي دتخعٗتإ ااؤضطتإ رػتهٌ َتٓظِ
اٛاجٗ ١األإوإز اا تإ خ ١ألْػتوتٗإ ،رٗتدف كٝتل ااصاٜتإ ااطتتداََ ١تٔ نتٌ ْػتإط
 َٔٚحمفظ ١نٌ ْػإط " . )20
17

) International Federation of Accountants (IFAC). handbook of international standards on auditing and quality
control, 2009 edition. P 39.
18 - The Institute Of Internal Auditors, « IIA Position Paper:The Role Of Internal Auditing In Enterprise-Wide Risk
Management », USA: January 2009, P: 02.

 ) 19خالد وهيب الراوي ،إدارة املخاطر املالية ،الطبعت ألاولى ،دار املسيرة ،عمان ،ألاردن ،1999 ،ص .15
-The Institute Of Risk Management, «A Risk Management Standards», London:،
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اما جلهٕ باال فقاد اطاارت إع ملهاّا ةدارٔ املدااطر :ااعٓت ٢ايٛاضتل ٖٚت ٛيْٗتإ دًتو
ايعًُ ١ٝاي د ٚ ٕٛدك ٞاأليٚ ٍٛاإ ٍٛاألفساا ٚااػتسٚعإ ٚ .ااعٓت ٢ايطتٝل ٖٚت ٛيْٗتإ
ايٛرٝف ١اءااز ١ٜيألعُإٍ رإضتملداّ َتدإٌ عًُت ٞيًتعإَتٌ َتل ااملتإ س ،ي ٟيْٗتإ دطتتٓد
إىل دتخل إوتٛا َتطًطتً ١حمتداٚٚ ٠اضتحٚ .١يغتإز إىل يٕ ضتًوإ ايسقإرت ١اا تسف١ٝ
دك ّٛرفحش ممإزضإ ٚيضإي ٝاا سف إااز ٠ااملإ س.
نُتتإ ٜٛجتتد ضتتخعَ ١هْٛتتإ ءااز ٠خمتتإ س ااػتتسٚش دتتٛفس إ تتإز َفتتإٖ ُٞٝاعسفتت١
ايتٗدٜدا اي دٛاج٘ اآظُ ١دػٌُ )21 :ايخ ١٦ٝايداإً ٚ ،١ٝدٜد األ تدا ااتٛقعت،١
ٚدكدٜس ااملإ سٚ ،االضتتجإر ١يًُملتإ سٚ ،األْػتو ١ايسقإرٝتٚ ،١ااعًَٛتإ ٚاالد تإال ،
ٚزقإر ١األاا. ٤
مًام إدارٔ املداطر
ٚميهٔ إرساش َٗإّ إااز ٠ااملإ س فُٝإ :ًٜٞ

)22

ٚ )1ضل ضٝإضٚ ١إض ادٝج ١ٝإااز ٠ااملإ سٚ ،ايعٌُ عً ٢إْػإ ٤ر.١ُ٥ َ ١٦ٝ
 )2ايتعإ ٕٚعً ٢ااطت ٣ٛاالض ادٝجٚ ٞايتػ  ًٞٝفُٝإ خيش إااز ٠ااملإ س
 )3رٓإٚ ٤ع ٞثكإ

ااإٌ اآػصٜ ،٠ػٌُ ايتعً ِٝاا ٚ ِ٥ايتٓطٝل َل خمتًف

ايٛرإ٥ف فُٝإ خيش إااز ٠ااملإ س َل دوٜٛس عًُٝإ َٛاجٗ ١ااوس
 )4إعداا ايتكإزٜس عٔ ااملإ س ٚدكدميٗإ جملًظ اءاازٚ ٠ييحإب اا إحل
 )5انتػإف ااملإ س ااإي ١مبملتًف األْػو ١االقت إا١ٜ
)6

ً ٌٝاألإوإز ااهتػفَٚ ،١عسف ١خٝعتٗإ َٚطخخإدٗإ ٚع ق ١نٌ إوس
رإألإوإز األإس٣

 )7قٝإع ازج ١ا تُإٍ د ٚااوس ٚدكدٜس جِ ااطإز٠
 )8اإتٝإز ايٛض ١ًٝاآإضخ ١ءااز ٠نٌ إوس َٛجٛا

ط

ازجإ

األَإٕ

ٚايتهًف ١اي شَ١

11) William R .Kinney. Jr, Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes , The Institute of Internal

Auditors Research Foundation copyright by IIA , 2003, 247.
- The Institute Of Risk Management, Op, Cit, P:13.
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ثالثا :حقيين الوراجع الذاخلي إلدارة الوخاطر
مت دعسٜف َساجع ١إااز ٠ااملإ س رصْٗتإ عختإز ٠عتٔ َساجعت ١دف تَٓٚ ١ًٝٝظُت ١يربْتإَج
إااز ٠ااملتتتإ س َ تتتُُ ١يتكسٜتتتس َتتتإ إذا نإْت تت يٖتتتداف ايربْتتتإَج َ ُ٥تتت ١ال تٝإجتتتإ
ااؤضطَٚ ،١إ إذا نإْت ايتدارري اا ُُ ١يتحكٝل دًو األٖداف َٓإضخَٚ ١تإ إذا نإْتت
ايتدارري قد مت دٓفٝرٖإ رػهٌ ضً)23 .ِٝ
ض ٤ٛفسض ٚجٛا ع ق ١سا ١ٜرني ْٛعٝت ١ااملتإ س ٚايكُٝت ١ااتحككت ١فتخٕ ايطتعٞ
يًت ً ت عًتت ٢ااملتتإ س اءض ت ادٝجٜٛ ١ٝيتتد قُٝتت ١يعًتت ٢يًُطتتإُٖني ٚايعُ ت ٚ ٤األ تتساف
األإتتس ٣ااسدخوتت ١رٓػتتإط اي ٛتتد ٠االقت تتإا ١ٜي ٚااتتتصثس ٠رتت٘ .عتتٔ دًتتو ااتحككتتَ ١تتٔ ٚزا٤
ايطع ٞيًت ً عً ٢خمإ س ايعًُٚ ،١ٝاي دصٜد ردٚزٖإ عُإ ٜتٛيد َتٔ جٗتد يًت ًت عًت٢
ااملتتإ س ااإيٝتتٚ .١ال ٜعتتين ذيتتو إُٖتتإٍ ااملتتإ س ااإيٝتت ١ي ٚع تدّ اي نٝتتص عًتت ٢خمتتإ س
ايعًُٚ ،١ٝإمنإ جي يٕ ٜتِ د ُ ِٝااو ١ضت ٤ٛدتصثري نتٌن َتِٓٗ ايكُٝت ١ااُهتٔ
كٝكٗإ.
ٚجيت دكٝتت ِٝااملتتإ س رصْٛاعٗتتإ ايتتث َتتٔ إت ٍ اضتتتو ش ازا ٤ااطتتتٜٛإ اءاازٜتت١
ااملتًفتتَ ١تتد ٣يُٖٝتت ١ايكطتتإٜإ احملتتداَ ٠ختتدٝ٥إً ،اي ت ضتتتُثٌ حمتتٛز عًُٝتت ١ااساجعتت.١
نُتتإ جي ت َساجعتت ١إض ت ادٝجٝإ ايػتتسنٚ ١ااوتتب ايتف تت ١ًٝٝيًتصنتتد َتتٔ تتٍٛ
تتس
اإتختتإزا ااساجعتت ١عًتت ٢نإفتت ١اجلٛاْ ت اي ت دطتتُٔ فإعًٝتت ١ايٓتتتإ٥جًٜ .تت ٞذيتتو
ااملتتإ س ٚد تتٓٝفٗإ دخعتإً ألُٖٝتٗتتإٚ ،د تتُ ِٝإجتتسا٤ا ااساجعتت ١اآإضتتخ ١يهتتٌ ْتتٛش َتتٔ
ااملإ س َٔٚ .ثِ فخٕ ااوَٚ ١إ دتطُٓ٘ َٔ إجسا٤ا يًتٓفٝر ضتُثٌ ْإدج عُتٌ َػت ى
رني اءاازٚ ٠فسٜل ااساجع ١مبإ ٜطُٔ فصِٖ يتدع ِٝعًُ ١ٝايتٓفٝر.
 ٚازاض ١يإاز ٠عٔ َعٗد ااساجع ١ايداإً ١ٝعٔ اٚز ااساجعت ١ايداإًٝت١
ُٛعإ )24 - :
إااز ٠ااملإ س  ) ERMمت د ٓٝف ٖرا ايدٚز إىل ث

دكٝتِٝ

 - 13طارق عبد العال حماد " ،إدارة املخاطر  :أفراد – إدارات – شرمات – بنوك " لاسنندرية ،الدار الجامعيت1117 ،م ،ص .111

) The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), Internal Auditing’s Role in Risk Management,
Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida, 2011.
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اجملمُإ األَع :األدَار الرّٙشٕ للمراجلٕ الداخلّٕ فّما ِتلل با - : ERM
)1
)2
)3
)4
)5

َساجع ) Reviewing ١إااز ٠ااملإ س ايسٝ٥ط ،١ي ٚعإي ١ٝايدزج.١
دك ِٝٝزفل ايتكإزٜس عٔ ااملإ س ايسٝ٥ط ،١ي ٚايعإي ١ٝايدزج.١
دك ِٝٝعًُٝإ إااز ٠ااملإ س.
دكد ِٜدصنٝد رصٕ األإوإز دك ِٝرػهٌ يحٝح.
دكد ِٜدصنٝد عً ٢عًُٝإ إااز ٠ااملإ س.

اجملمُإ الثانّٕ :األدَار املظرَإ للمراجلٕ الداخلّٕ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

زعإ ١ٜاء إز ايعإّ ءااز ٠خمإ س اآػصٚ ،٠دوٜٛس.ٙ
اعِ ده ٜٔٛاا٥س ٠إإي ١ءااز ٠ااملإ س.
دوٜٛس إض ادٝج ١ٝإااز ٠ااملإ س يتتٛافل َل ايًٛا٥ح.
اعِ ايتكسٜس عٔ ااملإ س.
دٓطٝل ْػإ إ إااز ٠ااملإ س.
ددز ٜاءااز ٠عً ٢االضتجإر ١يًُملإ س.
دطٗ ٌٝايتعسف عً ٢ااملإ س ٚدكُٗٝٝإ .

اجملمُإ الثالثٕ :األدَار ال ال جيب اى ِقُم بًا املراجع الداخلْ:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ٚضل ي ٚدٜد ااطت ٣ٛااكخ ٍٛيًُملإ س.
فسض عًُٝإ إااز ٠ااملإ س.
دصنٝدا يإلااز ٠عٔ ااملإ س.
يإر ايكسازا ي ٚدٜد االضتجإر ١يًُملإ س .
دوخٝل اضتجإر ١ااملإ س ْٝإر ١عٔ اءااز. ٠
ااطؤٚي ١ٝعٔ إااز ٠ااملإ س .

ملاِري املراجلٕ الداخلّٕ :
دٓفٝتتراً هلتترا األَتتس ييتتدز َعٗتتد ااتتساجعني ايتتداإًٝني َ IIAعتتإٜري دٜثتت ١اٛانختت١
ااطتجدا ٚ )25جإٖ ٤ر ٙااعإٜري- :

 - 15خليل ،عطا هللا وارد" ،الدور املتوقع للمراجع الداخلي عند ثقدًم خددمات التكليدد فدي البندوك التجاريدة ألاردهيدة فدي كدل ا الميدة
املؤسسية " ،املؤجمر العربي ألاول حول املراجعت الداخلي في إطار الحوكمت املؤسسيت ،اللاهرة – مصر ،سبتمبر  .1115ص .151 – 144
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َعٝإز زقِ  2100خٝع ١عٌُ ااساجع ١ايداإً ،١ٝجي عًْ ٢ػإط ااساجع ١ايداإًٝت١
طتتني يااز ٠ااملتتإ س ٚايسقإرتتٛ ٚ ١نُتت ١ايػتتسنإ .
ي ٕ ٜكتت ّٛرتكٝتتٚ ِٝرإاطتتإُٖ١
ٚجإ ٤ااعٝإز  2120ا د)26 - :ٞ
 عًْ ٢ػإط ااساجع ١ايداإً ١ٝدك ِٝٝفعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س ٚنرا ااطإُٖ١
دوٜٛس إجسا٤ا إااز ٠ااملإ س.
 عً ٢ااساجل ايداإً ٞدك ِٝٝايتعسض يًُملإ س رتكِٝٝ
 َٛثٛقٚ ١ٝض َ ١ااعًَٛإ ااإيٚ ١ٝايتػ .١ًٝٝ-

فعإيٚ ١ٝنفإ ٠٤ايعًُٝإ

 محإ ١ٜاأليٍٛ االَتثإٍ يًكٛاْني ،األْظُٚ ١ايعكٛا.د ٚاال تٝإٍ ٚاي ؼٚ ،نٝف ١ٝإااز٠
 عً ٢ااساجل ايداإً ٞدك ِٝٝا تُإال
ااؤضط ١هلر ٙااملإ س.
 ثٓإ ٤ياا ٤ااُٗ ١االضتػإز ،١ٜعً ٢ااساجعني ايداإًٝني اءر غ عٔ ااملإ س مبإ ٜتفل
َل يٖداف ااُٗ ،١نُإ جي االْتخإ ٙإىل ااملإ س ايهخري٠
 عً ٢ااساجعني ايداإًٝني إازا ااعإزف اي انتطخٖٛإ  ٍٛإااز ٠ااملإ س إ ٍ
قٝإَِٗ رإيعًُٝإ االضتػإز ١ٜدك ِٝٝإجسا٤ا إااز ٠ااملإ س
 عٓد قٝإّ ااساجعني ايداإًٝني مبطإعد ٠اءااز ٠إاازدٗإ يًُملإ س يٚ

طني

إجسا٤ادٗإ ،عً ِٗٝزفد يَ ٟطؤٚي ١ٝيَإّ اءااز ٠فُٝإ خيش إااز ٠ااملإ س
َعٝتتتإز زقتتتِ  2600قختتت ٍٛاءااز ٠يًُملتتتإ س ،مبتتتإ يٕ دكٝتتت ٚ ِٝطتتتني إااز ٠ااملتتتإ س
ييخحت ضُٔ ْػإط عٌُ ااساجع ١ايداإً ٞمبٛج ااعٝإزٜٓ 2120خ  ٞعًَ ٢دٜس قطتِ
ااساجع ١ايػسن ١ايتصند َٔ ااطت ٣ٛاير ٟدتكخً٘ اءااز َٔ ٠ااملإ س ٚإذا ي ظ يْ٘
يعً َٔ ٢ااطت ٣ٛاير ٟميهٔ يًػسن ١يٕ دتحًُت٘ عًٝت٘ يٕ ٜٓتإقؼ ااٛضتٛش َتل اءااز٠
ايعًٝإ ٚإذا مل ٜتِ ً٘ ٜتِ زفع٘ جملًظ اءااز ٠يًتٛيٌ إىل ا ٌ اآإض .
مراحل مراجلٕ إدارٔ املداطر:
خيطل رسْإَج إااز ٠ااملإ س اساجعَ ١تٛايًَ ١تٔ قختٌ ااساجتل ايتداإًٚ ،ٞايت دتتِ
عرب َسا ٌ َع ١ٓٝدػٌُ رٛج٘ عإّ ااوٛا ايتإي: )27 ١ٝ
26

) The Institute Of Internal Auditors, «International Standards For Professional Practice Of Internal Auditing», internal
auditor, USA, 2008, P:09.
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َ )1ساجع ١يٖداف ٚضٝإضإ إااز ٠ااملإ س ٚدكُٗٝٝتإ يتكسٜتس َتدَٓ ٣إضتختٗإ يًُٓػتص٠
َتتتٔ ٝت ت ااتتتٛازا ٚايكتتتدز ٠عًتتتُ ٢تتتٌ ااطتتتإ٥س َٚتتتد ٣ايتوخٝتتتلٚ ،إذا نإْتتتت
األٖتتداف تتري َهتٛرتت ١ي ٚتتري ٚاضتتحٜٓ ١خ تت ٞدكتتد ِٜدٛيتت ١ٝرتتصٕ د تتٛغ ااؤضطتت١
فًطفتٗإ فُٝإ ٜت ٌ رخااز ٠ااملإ س.
 )2ايتعسف عًَ ٢تد ٣دعتسض اآػتص ٠يًُملتإ سٚ ،دكٝت ِٝدكٓٝتإ اآػتص ٠يًتعتسف عًت٢
خكتت
َد ٣ايتعسض يًملطإزٚ ،٠ذيو َٔ إ ٍ َساجع ١ءجسا٤ا ايتعسف ايت
ااإضتت ٚ ،ٞإيتت ١إ فتتإٍ ٚهإٖتتٌ دعتتسض اآػتتص ٠املتتإ س زٝ٥طتتٜٓ ١ٝخ تت ٞعًتت٢
ااساجل ايتداإً ٞيٕ ٜتٛيتٌ إىل ااكتإٜٝظ ايخدًٜت ١ااُهتٔ اضتتملداَٗإٚ ،ايتٛيت١ٝ
رإيتدارري ايت حٝح.١ٝ
 )3دك ِٝٝقسازا دعإٌَ ااؤضطتَ ١تل ااملتإ س نإضتتملداّ ،دفتإا ،ٟدكًٝتٌ ااملتإ س،
ٚدكٝتتٖ ِٝتتر ٙايكتتسازا تت ٍٛنٝفٝتت ١ايت تتد ٟيهتتٌ إوتتس مت ايتعتتسض يتتَ٘ٚ .تتد٣
دٓفٝر ٖر ٙايكسازا .
 )4ايتكسٜتتس ٚايتٛيتت ١ٝرخاإتتإٍ د تتريا يتحطتتني ايربْتتإَج يتتٛز ٠دكسٜتتس َهتتتٛب،
ٜٚسضٌ ايتكسٜس إىل اءااز ٠ايعًٝإ ً ٚظ اءاازٚ ،٠جلٓ ١ااساجعٚ ١نرا ااطإُٖني
ٚييحإب اا إحل عٓد ايطسٚز.٠
التحدِات ال

ُاجٌ املراجع الداخلْ اهد قّّ إدارٔ املداطر :

دٛاج٘ ااساجل ايداإً ٞعٓد ايكٝإّ ردٚزٙ

دك ِٝٝإااز ٠ااملإ س ايتحدٜإ ا د:١ٝ

 - 1اءازاى ااإ  ٧رصٕ ذيو ايدٚز إضإفٝإ ٚيٝظ ضُٔ

)28

إٍ ااساجع ١ايداإً.١ٝ

 - 2قً ١ايدعِ َٔ قخٌ اءااز ٠ايعًٝإ يدٚز ااساجل ايداإً.ٞ
 - 3قًَ ١عسف ١ااساجعني ايداإًٝني ألضإي ٝإااز ٠ااملإ س ٚدكٓٝإدٗإ.
 - 4إجَٛ ١رف ٞااساجع ١ايداإً ١ٝيًتدز. ٜ
 - 5ا إج ١إىل عدا َٔ َٛرف ٞااساجع ١ايداإً ١ٝااإٖس.ٜٔ
 - 6قً ١ايتُ ٌٜٛي ٚاالعتُإا ااإي ٞاامل ش يًُساجع ١ايداإً.١ٝ
 - 7ا إج ١إىل ياٚا ايتكٓ.١ٝ
 - 8قً ١ايدعِ َٔ جلٓ ١ااساجع ١إٕ ٚجد .
 - 17طارق عبد العال حماد ،إدارة املخاطر  :أفراد – إدارات – شرمات – بنوك ،مرجع سابم ،ص .113
18- The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), Internal Auditing’s Role in Risk Management,

Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida, 2011.
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 - 9قًٚ ١ضٛح األايٚ ١ااعإٜري ااٗٓ.١ٝ
 - 10عدّ ايٛع ٞرصُٖ ١ٝاٚز ااساجع ١ايداإً١ٝ

كٝل يٖداف اآػص. ٠

 - 11االعتكإا رصٕ ااساجل ايداإً ٞغس  ٞي ٚجإضٛع اءااز ٠ايعًٝإ .
 - 12ايٓظس إىل َ

ظإد٘ نإْتكإاا غمل . ١ٝ

 - 13عدّ ايتعإٚ ٕٚإإفإ ٤رعد ااعًَٛإ .
 - 14دهساز ً دصج ٌٝردا ١ٜااساجع. ١
اُامل زلاح دَر املراجع الداخلْ اٍ إدارٔ املداطر:
 ايدعِ ٚايتصٜٝد ايتإّ َٔ اءااز ٠ايعًٝإ. إرب ٠يَ ٚعسف ١ااساجل ايداإً ٞرخااز ٠ااملإ س ٚااساجع ١ايداإً.١ٝ ايٛع ٞرصُٖ ١ٝااساجع ١ايداإً ١ٝعٓد ااطٛ٦يني . ااٗإزا ايتحً ١ًٝٝيد ٣ااساجل ايداإً.ٞ َعسف ١ااساجل رإاعإجلإ ااإيٚ ،١ٝايسقإرٚ ،١ااملإ س. االإتٝإز اجلٝد يًُساجعني ايداإًٝني ااؤًٖني . ايتدز ٜاآإض رػهٌ اٚز. ٟ َعسف ١خٝع ١يعُإٍ اآػص ٠رػهٌ جٝد . االد إٍ رإءااز ٠ايعًٝإ يتخًٝغ ايٓتإ٥ج ٚدكد ِٜايسي ٍٛ ٟإااز ٠ااملإ س ٚايسقإر١رػهٌ اٚز.ٟ

الذراست الخطبيقيت :
أوال :وصف هجخوع وعينت الذراست
دهتت ٕٛتُتتل ايدزاضتتَ ١تتٔ ااتتساجعني ايتتداإًٝني اا تتإزف ايُٝٓٝتتٚ ١عتتداِٖ 14
َ سفإ هلإ ينثس َٔ 236فسعتإ خمتًتف احملإفظتإ نُتإ ضتخل اءغتإز ٠إىل ذيتو
اآٗجٚ ،١ٝقد اإتري ع ١ٓٝدتهَ ٕٛتٔ  62فسعتإٚ ،رً تت عتدا االضتتخٝإْإ ااإضتع١
يًتحًٝتتتتٌ  53اضتتتتتخٝإٕ .رٓطتتتتخ ١اضتتتت ااا رً تتتتت ٚ .% 85نإْتتتتت ايخٝإْتتتتإ ايػمل تتتت١ٝ
يًُطتجٝخني عً ٢ايٓح ٛايتإي- :ٞ
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املييل الللمْ َاخلربٔ اللملّٕ:
يًتعسف عً ٢ااطت ٣ٛايعًُٚ ٞاارب ايعًُ ١ٝيًُساجعني مت ايطؤاٍ عتٔ ااؤٖتٌ ايعًُتٞ
اير ٟحيًُ٘ ااطتجٚ ٝضٓٛا اارب ٠ضُٔ يزرع ١إٝإزا ٚ ،رعد ًٝتٌ اءجإرتإ دتٛشش
ااطتجٝخني عً ٢ااؤٖ ٚااربا ااخ ١ٓٝاجلد ٍٚايتإي- :ٞ
اجلدَ را ( ُ )1لِع افراد اللّهٕ حبشب املييل الللمْ َاخلربٔ
الهشبٕ
اللدد
اخلربٔ
الهشبٕ
اللدد
%1372
7
اال مو مخص سهُات
%4772
25
بلالُرُِض
%3777
21
مو  11 - 5سهُات
%2873
15
ماجشتري
%2674
14
مو  15 - 11سهٕ
%974
5
دكتُراٍ
%2276
12
اكثر مو  15سهٕ
%1571
8
اخرٗ
%111
53
اجملمُع
%111
53
اجملمُع

ْ ظ َٔ إ ٍ اجلد ٍٚيٕ َعظِ ااطتجٝخني ِٖ َتٔ محًت ١ايخهتإيٛزٜٛع ٚايترٜٔ
ميثًْ ٕٛطخ %4772 ١ممٔ ًتِٗ ايدزاض ،١رُٓٝإ يقٌ ْطخ ِٖ ١محً ١ايدنتٛزاٚ ٙميثًٕٛ
ٚ ،% 974يهٔ ٚجٛا عدا َٔ إًَ ٞازج ١ايتدنتٛزاٚ ٙااإجطتتري ٜتدٍ عًت ٢يٕ ايخٓتٛى
إٍ ااساجع ١ايداإًٖٚ .١ٝرا ميهٔ ايخإ ت َتٔ
مت ٌٝإىل دٛرٝف ااؤٖ ايعإي١ٝ
االعتُإا عً ٢إجإرإدِٗ عً ٢اضتخٝإٕ ايدزاضٚ ١ايٛي ٍٛإىل ْتإ٥ج رػهٌ يفطٌ.
نُإ ْ ظ َٔ اجلد ٍٚيٕ َعظِ ااطتجٝخني د اٚح إربادِٗ رتني  5إىل  10ضتٓٛا
ٚرٓطخ ١إتإيٛ ١ٝاي ٝ .%3777 ٞنإٕ عداِٖ َ 20ساجعًإ.
املركز الُظّ ْ َالظًادٔ املًهّٕ
مت دٛج ٘ٝيض ١ً٦يًُساجل ايداإً ٞعٔ ااسنص ايرٜ ٟػ ً٘ إ إز ايفسش ايرٜ ٟعُتٌ
فٝتت٘ ،إىل جإْ ت ضتتؤاٍ اإتتس عتتٔ ايػتتٗإا ٠ااٗٓٝتت ١اي ت حيًُتتٗإ إٕ ٚجتتد ٚ ،قتتد دتتٛشش
ااطتجٝخني عً ٢إٝإزا اءجإر ١ط اجلد ٍٚايتإي:ٞ
اجلدَ را ( ُ )2لِع افراد اللّهٕ حبشب املركز الُظّ ْ َالظًادٔ املًهّٕ
الظًادٔ املًهّٕ
اللدد الهشبٕ
الُظّ ٕ
%1571
8
ذلاسب اانُنْ ميين
%83
44
مدا داخلْ
%577
3
%17
9
رّٙص اش التداّ
ACPA
مدِر التداّ الداخلْ
CIA
7972
42
اخرٗ
اخرٗ
%111
53
اجملمُع
%111
53
اجملمُع
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ْ ظ َٔ إ ٍ اجلد ٍٚزقتِ  )2إٕ دٛشٜتل ااطتتجٝخني رإيٓطتخ ١يًُسنتص ايتٛرٝفٞ
اذم س ٚرٝفَ ١دقل ٚزٝ٥ظ قطِٚ ،غهًت ازجَ ١دقل ااإًتْ ٞطتخٖٚ ،%83 ١تر1
ٜتتدٍ عًتت ٢يٕ ٚرٝفتت ١ااتتدقل ايتتداإًَ ٞعظتتِ اا تتإزف ي ٚايفتتسٚش عختتإز ٠عتتٔ ٚرٝفتت١
اعتٝإا ١ٜال دسق ٢إىل َتدٜس إاازٚ ،٠جتإ ٤رتإق ٞايٓطتخٖٚ ١تٚ )%17 ٞعتداِٖ دطتع١
زٝ٥ظ قطِ.
يَإ رإيٓطخ ١يًػٗإا ٠ااٗٓ ١ٝفٓ ظ يٕ تٝل يفساا عٓٝت ١ايدزاضت ١ال حيًُت ٕٛغتٗإا٠
 CIAيَ ٟدقل ااإًَ ٞعتُدٚ ،يٕ إيخ ١ٝااطتجٝخني ال حيًُ ٕٛغٗإاا َٗٓٝ ،١ٝت
رً ت ْطختِٗ  ،%7972رُٓٝإ دٛشعت ايٓطخ ١ايخإق ١ٝرني محً ١غٗإا ٠حمإض قإْ ْٞٛميين
 ٚحمإض قإْ ْٞٛعسرٖٚ ،ٞرا ٜدٍ عً ٢يٕ ٖٓإى إج ١اعٗد  ٚين يتصٖٝتٌ ااتساجعني
تٍٛ
ٖرا اجملإٍ ْٚ ،ظ يٜطإ يٕ رعطِٗ جلتص إىل ا
ايداإًٝني َٓٚحِٗ غٗإاا
عً ٢غٗإاَ ٠ساجل إإزج ٞميتين ي ٚعسرتٖٚ ٞتِ ٜػتهًَ ٕٛتإ ُٛعت٘ َ %2078تٔ عتدا
ااطتجٝخني.
ثانياً  :ححليل البياناث واخخبار الفرضياث
مت دكطتت ِٝاجلتتص ٤ايثتتإَْ ٞتتٔ االضتتتخٝإٕ إىل ث ثتت ١تتإال ٚ ،نتتٌ تتإٍ خيتتتش
رفسضتتٚ ١ٝا تتدَ ٠تتٔ فسضتتٝإ ايدزاضتتٚ ،١قتتد مت ًٝتتٌ ايخٝإْتتإ رإضتتتملداّ ايربْتتإَج
اء إٚ ،SPSS ٞ٥فكإ اإ - :ًٜٞ
اختبار درجٕ الثبات
اضتملدّ ٖرا ااكٝإع  ،(Cronbach’s Alphaيفحتش ٚاإتختإز ازجت ١ايثختإ
إجإرإ ع ١ٓٝايدزاض ١عٔ يض ١ً٦االضتخٝإٕ َٔ ،إ ٍ قٝإع َد ٣ايثخإ ايداإً ٞيتساٚا
ااطتجٝخني هإ ٙرٓتٛا االضتتخٝإٕٚ .دعتترب ايكُٝت ١ااكخٛيت ١إ تإٝ٥إ هلترا ااعإَتٌ ٖت%60 ٞ
فصنثس)29 .
جدَ را (" )4اختبار درجٕ الثبات ال ا ةجابات اّهٕ الدراسٕ"
اجملا
مدٗ أار دَر املراجع يف إدارٔ املداطر باللُامل
التهعّمّٕ

ادد
األسٚلٕ
11

ملامل
ال ا
1.6867

الهتّحٕ
مقبُلٕ

Uma Sekaran, Research Methods for Business, Second Edition, John Wiley and Sons, New York, 1992, p.287.
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مدٗ أار دَر املراجع يف إدارٔ املداطر باللُامل
الظدصّٕ
مدٗ اّام املراجع الداخلْ بدَرٍ يف إدارٔ املداطر
مجّع األسٚلٕ

8

1.8889

مقبُلٕ

25
43

1.9513
1.9245

مقبُلٕ
مقبُلٕ

ٚقد مت اضتملداّ ااكٝإع يهٌ ُٛع ١يضَ ١ً٦تعًكت ١رفسضتَ ١ٝتٔ ايفسضتٝإ عًت٢
تتدَٚ ٠تتٔ ثتتِ جملُتتٛش يضتت ١ً٦االضتتتخٝإٕ نهتتٌ ْٚ ،تتظ َتتٔ اجلتتد ٍٚيعت  ٙيٕ تٝتتل
ْتإ٥ج ااكٝإع دخني إٕ اءجإرإ دتُتتل رإيثختإ عًتَ ٢طتت ٣ٛنتٌ فسضتٚ ١ٝعًتَ ٢طتت٣ٛ
االضتخٝإٕ نهٌ.
ثتِ مت ًٝتٌ اءجإرتتإ َكطتُ ١إىل ايث ثتت ١احملتإٚز ااترنٛز ،٠ي ًتتل عًٗٝتإ تتإال
ٚنتتٌ تتإٍ َتعًتتل رفسضتتٚ ١ٝا تتدَ ٠تتٔ فسضتتٝإ ايدزاضتتٚ ١نإْتتت ْتٝجتت ١ايتحًٝتتٌ
ءجإرإ ع ١ٓٝايدزاض ١عً ٢فكسا اجلص ٤ايثإْ ٞعً ٢ايٓح ٛايتإي- :ٞ
اجملااا األَ ٜ :تطتتُٔ ٖتترا اجملتتإٍ  10فكتتسا ٚمتثتتٌ ايعٛاَتتٌ ايتٓظُٝٝتت ١ااتعًكتت ١رإيخ٦ٝتت١
اي ميإزع َٔ إ هلإ ااساجل عًُ ١ااإٌ اا سفٚ ،ذيو رٗدف قٝإع ايفسض ١ٝاألٚىل
اي دتٓش عًت ٢يْت٘  :دتؤثس ايعٛاَتٌ ايتٓظُٝٝت ١يًُساجتل ايتداإً ٞعًت ٢اٚز ٙهتإ ٙإااز٠
ااملإ س اا إزف).
جدَ را (  ) 5مدٗ أار اّام املراجع الداخلْ بدَرٍ يف قّّ َإدارٔ رلاطر املصرف
باللُامل التهعّمّٕ
را
ال قرٔ
لّا املراجع َحتدِد اجرٍ مبلرفٕ اةدارٔ الللّا.
1
دا اةدارٔ لُظّ ٕ املراجلٕ الداخلّٕ.
2
التلاَى اجلّد با َظّ ٕ املراجلٕ الداخلّٕ َبااْ
3
األطراف يف املصرف.
ار باط املراجع مبحلص اةدارٔ اَ جلهٕ املراجلٕ َالت اال
4
املباطر ملً .
استقاللّٕ املراجع الداخلْ اْ ادا٘ املٌ َادم حتّزٍ.
5
مدٗ َنطاق امل املراجع الداخلْ.
6
احل يف احلصُ الٖ املللُمات َاال صا بأٓ مُظ
7
داخل املصرف
ال قرٔ
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املتُسط
احلشابْ
4749
4766
4747

االسلراف
امللّارٓ
17515
17478
17541

4731

17513

4734
4715
4743

17478
17691
17537
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ادم القّام مبشيَلّات ه ّ ِٕ.
االاتماد املالْ املدصص للمراجلٕ الداخلّٕ.
َاْ املشُٚلا بأيمّٕ املراجلٕ الداخلّٕ اٍ إدارٔ
املداطر.
املتُسط اللام

4747
4745
4781

17513
17539
17395

47456

17183
25719
17111

مشتُٗ الداللٕ

ْ ظ َٔ اجلد ) 5 ٍٚيٕ ااساجعني ايداإًٝني يعوٛا ينرب ٚشٕ يًفكس ٠زقِ )10
تتًت عًتتَ ٢تٛضتتب قتتدز )4781 ٙممتتإ ٜتتدٍ ط ت زيٜتت ٞيٕ ااتتساجعني ٜٛاجٗتتٛا
اي ت
ضتتعف ٚعتتت ٞاءاازَٚ ٠طتتتٛ٦ي ٞاا تتتسف هتتإ ٙاٚز ااساجتتتل ايتتتداإً ٞدكٝتتت ِٝإااز٠
ااملإ سٚ ،رإيتإي ٞفِٗ ٜس ٕٚيٕ ٖرا ايعإٌَ ٖ ٛينثس ايعٛاَتٌ دتصثريا عًت ٢اٚز ااساجتل،
 ًٜ٘ٝٚايعإٌَ زقِ  ٖٛٚ )2اعِ اءااز ٠يٛرٝف ١ااساجع ١ايداإً. ١ٝ
تًت عًتَ ٢تٛضتب ينثتس َتٔ ) 4715
ْ ظ يٜطإ يٕ تٝل فكسا ٖرا اجملتإٍ
 ٖٛٚيقٌ َتٛضب ٖرا اجملإًٍ ٚ ،ت عً ٘ٝايفكتس ٠زقتِ  )6ايت دتحتد عتٔ َتد٣
ْٚوإم عٌُ ااساجل ايتداإً ،ٞممتإ ٜتدٍ عًت ٢يٕ تٝتل ايعٛاَتٌ ايعػتس ٠دتؤثس َتٔ ٚجٗت١
ْظس ااساجعني ٚردزج ١نخري ٠عً ٢اٚز ااساجل ايداإً ٞهإ ٙإااز ٠ااملإ س.
تتًت ٖتتر ٙايعٛاَتتٌ عًتتَ ٢تٛضتتب إتتتإيٚ ) 47456 ٞاذمتتساف َعٝتتإز)07183 ٟ
 ٖٛٚاذم ساف ضعٝف ممإ ٜدٍ عً ٢دكإزب ٚجٗتإ ْظتس ااتساجعني هتإ ٙفكتسا اجملتإٍ،
ٚالإتختتإز ايفسضتت ١ٝمت اضتتتملداّ اإتختتإز عٓتتد َطتتت ٣ٛثكتتٚ ،) %95 ١نإْتتت قُٝتت١
َٚ )25709طت ٣ٛاالي ١يفس ممإ ٜعين قخ ٍٛايفسضت ١ٝايكإً٥ت : ١دتؤثس ايعٛاَتٌ ايتٓظُٝٝت١
يًُساجل ايداإً ٞعً ٢اٚز ٙهإ ٙإااز ٠ااملإ س اا إزف).
اجملااا الثااانْٜ :تطتتُٔ ٖتترا اجملتتإٍ  8فكتتسا ٚ ،متثتتٌ نتتٌ فكتتس ٠عإَتتٌ َتتٔ ايعٛاَتتٌ
ايػمل  ١ٝيًُساجل ايداإًٚ ٞذيو رٗدف قٝإع ايفسض ١ٝايثإْ ١ٝاي دٓش عً ٢يْ٘ :
دؤثس ايعٛاٌَ ايػمل  ١ٝيًُساجل ايداإً ٞعً ٢اٚز ٙهإ ٙإااز ٠ااملإ س
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جدَ را ( ) 6مدٗ أار اّام املراجع الداخلْ بدَرٍ يف قّّ َإدارٔ رلاطر املصرف
باللُامل الظدصّٕ

را
ال قرٔ
املشتُٗ الللمْ ال ٓ حصل الٌّ املراجع.
1
اخلربٔ اللملّٕ باملراجلٕ الداخلّٕ.
2
امللرفٕ بلملّات َإجرا٘ات املصرف ال ٓ
3
ِلمل فٌّ.
مشتُٗ التدرِب ال ين للمراجع الداخلْ.
4
التأيّل املشتمر للمراجع الداخلْ.
5
امللرفٕ بأسالّب إدارٔ املداطر َ قهّا ًا.
6
املًارات التحلّلّٕ لدٗ املراجع الداخلْ.
7
ب اللهإِ املًهّٕ اهد ادا٘ مًام املراجلٕ
8
الداخلّٕ.
املتُسط اللام
ال قرٔ

مشتُٗ الداللٕ

املتُسط
احلشابْ
4715
4715
4749

االسلراف
امللّارٓ
1736
1769
1.51

3781
4751
3787
3779
4712

1791
1751
1765
1769
1777

4711

1728

11794
17111

ْ تتظ َتتٔ ْتتتإ٥ج ًٝتتٌ إجإرتتإ ااطتتتجٝخني عتتٔ يثتتس ايعٛاَتتٌ ايػمل تت ١ٝعًتت ٢اٚز
ااساجل هتإ ٙإااز ٠ااملتإ س اا تسف :يٕ ينثتس ايعٛاَتٌ دتصثريا ٖت ٛايعإَتٌ زقتِ ،)5
تٌ عًت ٢يعًتَ ٢تٛضتبٝ ،ت نتإٕ
 ٖٛٚايتصٖ ٌٝااطتُس يًُساجل ايداإًٝ ،ٞت
ااتٛضب  )4751ممإ ٜدٍ عً ٢ا إج ١ااإض ١يد ٣ااتساجعني ايتداإًٝني يًتصٖٝتٌ ااطتتُس
تإٍ عًُتِٗ َٚتإ ٜطتتجد فٝت٘ٚ ،جتإ ٤ااسدخت ١ايثإْٝت١
ت١
َٔ إت ٍ اٚزا َتمل
ايعإَتتٌ زقتتِ ٖٚ )3تت :ٛااعسفتت ١رعًُٝتتإ ٚإجتتسا٤ا اا تتسف ايتترٜ ٟعُتتٌ فٝتت٘ ااساجتتل
ايداإً ،ٞيَإ يقٌ ايعٛاٌَ دصثريا َٔ ٚجْٗ ١ظس ااساجل ايداإً ٞفهإٕ ايعإٌَ زقتِ )7
تٌ عًتَ ٢تٛضتب قتدزٙ
ٚااتُثٌ ااٗإزا ايتحًًٝٝت ١يتد ٣ااساجتل ايتداإًٚ ،ٞايترٟ
 ٖٛٚ ،)3779ضُٔ ايدزجَٛ ١افلَٚ ،ل يُٖٖ ١ٝرا ايعإٌَ َتٔ ٚجٗتْ ١ظتس ايخإ ت  ،إال
يٕ ااساجعني ايداإًٝني ع ١ٓٝايدزاضٜ ١س ْ٘ٚيقٌ يَُٖ ١ٝكإزْ ١رإيعٛاٌَ األإس.٣
 َٔٚإ ٍ ااتٛضب ايعإّ يفكسا ٖرا اجملإٍ ْٚ ،) 4710 ٖٛٚتٝج ١اإتختإز ايخإي ت١
َٚ )10794طتتت ٣ٛايداليتتْ )0.000 ١كختتٌ ايفسضتت ١ٝايثإْٝتت ١ايكإً٥تت - : ١دتتؤثس ايعٛاَتتٌ
ايػمل  ١ٝيًُساجل ايداإً ٞعً ٢اٚز ٙهإ ٙإااز ٠ااملإ س اا إزف ).
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اجملا الثالثٜ :تطُٔ ٖرا اجملإٍ  25فكس ٠رٗدف قٝإع ايفسض ١ٝاي دٓش عً ٢يْ٘ :
ال ٜكتت ّٛااساجتتل ايتتداإً ٞاا تتإزف ايُٝٓٝتت ١رتتدٚز ٙهتتإ ٙإااز ٠ااملتتإ س ٚفكتتإ اتتإ
دكتطَ ٘ٝتوًخإ َٗٓ ١ااساجع ١ايداإً.١ٝ
را
ال قرٔ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

جدَ را (  ) 7مدٗ اّام املراجع الداخلْ بدَرٍ

اٍ إدارٔ املداطر

ال قرٔ
إاداد خطٕ للمراجلٕ حتدد فًّا دلاالت املداطر
للمصرف.
ُاف ال ّبات امللمُلٕ مع ملاِري اللمل احلالّٕ
اخلاصٕ مبلًد املراجلا الداخلّا األمرِلْ.
ِقُم مُظ ُ املراجلٕ الداخلّٕ جبرد َاد الهقد املتاح
بالصهدَق.
التحق مو مدٗ فلالّٕ ازلال األيداف املدططٕ ةدارٔ
املداطر.
قُم بُضع خطط مراجلٕ لتمد الٖ درجٕ املداطر
املتُالٕ لػر حتدِد اَلُِات انظطٕ ااما املراجلٕ
الداخلّٕ.
رفض آ مشيَلّٕ ه ّ ِٕ امام اةدارٔ فّما خيص إدارٔ
املداطر.
قُم باةبالغ او املداطر مبا ِت مع ايداف املًمٕ.
قُم بتُجٌّ االنتباٍ إع املداطر اللبرئ .
قُم بتقّّ احتماالت حدَث االحتّا َالػع.
التأكد مو كّ ّٕ إدارٔ امليسشٕ للمداطر.
التأكد مو مُاُإّ َسالمٕ املللُمات املالّٕ
َالتظػّلّٕ.
التأكد مو فلالّٕ َك ا٘ٔ اللملّات.
التأكد مو االمتثا للقُانا َاألنعمٕ َاللقُد.
التأكد مو محإِ األصُ .
ِلد املراجع الداخلْ قرِر او إدارٔ املداطر َِرفلٌ
جمللص اةدارٔ َجلهٕ املراجلٕ.
التأكد مو مراابٕ َ قّّ ك إِ انعمٕ إدارٔ املداطر يف
املصرف.
التأكد مو مدٗ استحابٕ اةدارٔ للتُصّات امللدٔ
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املتُسط
احلشابْ

االسلراف
امللّارٓ

4711

1759

3766

1776

3798

1782

4711

1759

3751

1751

2753

1775

4749
4732
4732
3766

1777
1775
1775
1748

3798

1757

4732
3798
4715

1775
1.82
1769

3751

1777

3751

1778

3798

1782

العذد ( )5الوجلذ ( )9يناير 2015م

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

18
19
21
21
22
23
24
25
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بُاسطتل لتقُِٕ نعام إدارٔ املداطر يف املصرف.
التأكد مو مدٗ استحابٕ اةدارٔ لتُصّات املراجع
اخلارجْ لتقُِٕ نعام إدارٔ املداطر يف املصرف.
التأكد مو فاالّٕ ادا٘ املُظ ا يف التلامل مع املداطر.
التأكد مو اى اةدارٔ لدًِا نعام مللُمات كاف ملراابٕ
ادا٘ مقدمْ اخلدمات يف املصرف.
التأكد مو اى اةدارٔ شتطّع احلصُ الٖ املللُمات
اللافّٕ ملراابٕ رضا اَ ادم رضا اللمال٘.
ِهااع املراجع الداخلْ فلالّٕ إدارٔ املداطر مع اةدارٔ
بظلل دَرٓ.
ِركز املراجع الداخلْ الٖ مراجلٕ املّات إدارٔ
املداطر داخل املصرف.
ِشاي املراجع الداخلْ بظلل كبري َبدَر استظارٓ يف
قلّل املداطر.
التلاَى مع اةدارات األخرٗ يف َضع سق للمداطر.
املتُسط اللام
مشتُٗ الداللٕ

3783

1771

3783

1771

3768

.147

3785

1769

3768

1775

4711

1759

3785

1769

3751
3784

1751
1739

11783
17111

تًت
ْ تظ َتٔ إت ٍ اجلتد ٍٚزقتِ  ) 7يٕ انترب َتٛضتب رًتغ  ) 4749ايترٟ
عً ١ٝايفكس ٠زقتِ  ،) 7ااتعًكت ١ركٝتإّ ااساجتل رتإءر غ عتٔ ااملتإ س ايت  ٜظٗتإ مبتإ
تًت ايفكتسدني  ) 16 ٚ 15عًتَ ٢تٛضتب
ٜتفل َل يٖداف ااُٗ ١حمٌ ااساجع ،١رُٓٝإ
ٚ ) 3751دتعًل األٚىل رخعداا ااساجل يتكسٜس عتٔ إااز ٠ااملتإ س اا تسف إىل ًتظ
اءااز ٠ي ٚجلٓ ١ااساجع ١إٕ ٚجد  ،ممتإ ٜعتين يٕ ااساجتل ٜخًتغ عتٔ ااملتإ س إذا ال ظٗتإ
نُإ ٖ ٛايفكس )7 ٠يهٔ إعداا دكسٜس َتهإٌَ عٔ إااز ٠ااملإ س جإ ٤قسٜت َتٔ
تًت عًٝت٘ ايفكتس٠
اآوك ١احملإٜتدٖٚ ٠تَ ٛتإ ٜعتإاٍ ْطتخ % 70 ١دكسٜختإٖٚ ،تْ ٛفتظ َتإ
ااإي ١رإيتصند َٔ َساقخٚ ١دك ِٝٝنفإ ١ٜيْظُ ١إااز ٠ااملإ س اا سف.
تتتًت ايفكتتتس ٠زقتتتِ  ) 6عًتتت ٢يقتتتٌ َتٛضتتتب ،رًتتتغ  ) 2753ممتتتإ ٜعتتتين يٕ
رُٓٝتتتإ
ااساجعني ايداإًٝني ٜكخًتٛا ي ٝإْتإ ايكٝتإّ مبٗتإّ دٓفٝرٜت ١فُٝتإ خيتش إااز ٠ااملتإ س رٓتإ٤
عً ٢دٛجٗٝإ إااز ،١ٜعًُإ يٕ ذيو َٔ األَٛز اي ال جي يٕ ٜك ّٛرٗتإ ااساجتل ٚفكتإ اتإ
يدز عتٔ َعٗتد ااساجعت ١ايداإًٝت ١طت َتإ ضتخل غتس ٘ ٖٚترا خيتٌ رتدٚز ٙهتإ ٙإااز٠
ااملإ س.
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َٔ إجإر ١ايفكس ٠زقِ  ْ )1ظ يٕ ااساجعني ٜطعٛا إو ١يًُساجع ١ايداإً ١ٝدؤإر
ًت عًَ ٢تٛضب  ،)4يهٔ َٔ إت ٍ
االعتخإز إال خمإ س اا سفٝ ،
ايفكس ٠زقِ  ْ )2ظ يٕ َإ ٜكَٛٛا ر٘ َٔ دسدٝخإ ال ٜتٛافل نثريا َل َعتإٜري ااساجعت١
تتًت عًتتَ ٢تٛضتتب
اي تتإاز عتتٔ ااعٗتتد األَسٜهتت ٞإال رٓطتتخ %73 ١دكسٜختتإ ٝ ،ت
.)3766
ًت تٝل فكسا ٖر ٙايفسض ١ٝعًَ ٢تٛضب عإّ َ ٖٛٚ ،) 3784إ ٜعتإاٍ ْطتخ١
 % 77دكسٜختتإٜ ٚ ،تتصد ٞياْتتَٓ ٢وكتت ١ااٛافتتل ،ممتتإ ٜعتتين ضتتعف َٛافكتت ١ااتتساجعني
ٚيهٔ ردزج ١ري نخري َٔٚ ،٠إ ٍ ْتٝج ١اإتخإز ايخإي َٚ )10783 ١طت ٣ٛااعٜٓٛت١
ْ )0000سفد ايفسض ١ٝايكإ - :١ً٥ال ٜك ّٛااساجل ايداإً ٞاا إزف اي ١ُٝٓٝردٚزٙ
هإ ٙإااز ٠ااملإ س ٚفكإ اإ دكتطتَ ٘ٝتوًختإ َٗٓت ١ااساجعت ١ايداإًٝتْٚ ).١كختٌ ايفسضت١ٝ
ايخد ٖٞٚ ١ًٜيٕ ااساجعني ايداإًٝني ٜس ٕٚيِْٗ ٜكَٛٛا رتدٚزِٖ هتإ ٙإااز ٠ااملتإ س ٚفكتإ
اإ دتوًخ٘ ااٗٓ.١
االسخنخاجاث والخىصياث :
أوالً  :االسخنخاجاث
َٔ إ ٍ اضتعساض ْتإ٥ج
اضتٓتإ ا د- :ٞ

ًٝتٌ رٝإْتإ ايدزاضتْٚ ١تتإ٥ج اإتختإز ايفسضتٝإ ميهتٔ

 - 1إٕ ايعٛاٌَ ايتٓظ ١ُٝٝينثس دصثريا عً ٢اٚز ااساجل هإ ٙإااز ٠ااملإ س َٔ -
ًت نًٗإ عًَ ٢تٛضوإ دفٛم
ٚجْٗ ١ظس ااساجعني ايداإًٝني ٝ -
ًت عً ١ٝايعٛاٌَ ايػمل  ١ٝيًُساجل.
ااتٛضب ايعإّ ايرٟ
 - 2إٕ ينثس ايعٛاٌَ ايتٓظ ١ُٝٝدصثريا ٖ ٞااتعًك ١رخااز ٠اا سف ضٛا ٤نإٕ ٚعٞ
اءااز ٠ردٚز ااساجل ايداإً ،ٞي ٚاعِ اءااز ٠يٛرٝف ١ااساجع ١ايداإً.١ٝ
 - 3إٕ ينثس ايعٛاٌَ ايػمل  ١ٝدصثريا عً ٢اٚز ااساجل ٖ ٛايتصٖ ٌٝااطتُس يًُساجل
ايداإً ،ٞممإ ٜعين إج ١ااساجعني يًتصٖ ٌٝااطتُس ٚ ،طٛز اٚزا عٔ نٌ
ااطتجدا اي دطإف إىل َٗإَِٗ ٜٚتوً قٝإَِٗ رٗإ ،ي ٚااعإٜري اجلدٜد ٠اي
ٜتوً االيتصاّ رٗإ.
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اٚز ااساجل ااإزج ٞهإ ٙإااز ٠ااملإ سٝ ،
 - 4إٕ ٖٓإى جٛاْ ق ٛز
ًت إ د ٣ايفكسا عً ٢يقٌ َٔ احملإٜد  ،)3رُٓٝإ مل ٜتجإٚش َعظِ ايفكسا
َتٛضوإدٗإ ازج ١ااٛافل .)4
ًت عًٗٝإ فكسا اٚز ااساجل ايداإًٞ
 َٔ - 5إ ٍ اضتعساضٓإ يألٚشإ اي
ْطتٓتج يٕ ٖٓإى ضعف فِٗ ااساجعني يدٚزِٖ هإ ٙإااز ٠ااملإ سٚ ،قخٛهلِ
ي ٝإْإ اطٛ٦يٝإ دٓفٝرَ ١ٜتعًك ١رخااز ٠ااملإ س.
ٖٓ - 6إى ضعف إازاى اادزا ٤اطؤٚي ١ٝااساجل ايداإً ٞااإي ١رخااز ٠ااملإ س،
ٖ ٍٛرا ايعإٌَ عً ٢اٖتُإّ ااساجعني رػهٌ نخري،
ٖٚرا مت اضتٓتإج٘ َٔ
ٚنريو دهًٝف اادزا ٤يًُساجعني ي ٝإْإ مبطؤٚيٝإ دٓفٝر.١ٜ
 - 7عدّ ٚجٛا رساَج ددزٜخَ ١ٝطتُسَٚ ٠تٓٛع ١يهٌ َٔ ااساجعنيٚ ،يعطإً ٤ظ
اءااز ٠األَس ايرٜ ٟؤا ٟإىل عدّ فِٗ ايخعد َِٓٗ يدٚزِٖ إااز ٠ااملإ س،
ٚقدزدِٗ عً ٢ادمإش األعُإٍ ااٛنً ١إي ِٗٝرهفإ.٠٤
 - 8يُٖٚ ١ٝرٝف ١ااساجع ١ايداإًٚ ١ٝاٚزٖإ رإعتخإزٖإ ٚرٝف ١ضإْد ٠يإلااز.٠
ثانيا  :الخىصياث
يتحطني اٚز ااساجل ايداإً ٞهإ ٙإااز ٠ااملإ س ْٛي ٞرإ د- :ٞ
 - 1عً ٢ايدٚي ١إْػإَ ٤عٗد يتصٖ ٌٝااساجعني ايداإًٝني ،ميٓح غٗإاا َعتُد٠
رريوٜٚ ،عو ٞاٚزا ددزٜخ ١ٝيًُساجعني ااؤًٖني ،يطُإٕ ايتصٖ ٌٝااطتُس.
 - 2عً ٢اجلإَعإ ٚااعإٖد ااتمل
ااإي ١رإاساجع ١ايداإً. ١ٝ

 ١عكد ايٓدٚا

ٚااؤمتسا

ٚايدزاضإ

 - 3عً ٢ايخٓو ااسنص ٟددع ِٝاضتك يَ ١ٝساجع ٞا طإرإ ايداإًٝني
اا إزف َٔ رعد ايتصثريا عٔ سٜل إجسا٤ا ايتعني  ٚدٜد األجٛز.
 - 4عً ٢اا إزف عكد اٚزا ددزٜخ ١ٝاٚز ١ٜجلُٝل ااطتٜٛإ اءااز ١ٜيتعسٜفِٗ
هُ٘ٚ ،ي ٝإ اي ٛدا اءااز١ٜ
رصٖداف اا سف ٚايٓظِ ٚايكٛاْني اي
ااملتًفَٚ ١طؤٚيٝإدِٗ ٚيُٖ ١ٝااساجع ١ايداإً ١ٝيٓجإ ِٗ يااَٗ ٤إَِٗ.
 - 5جي ٚجٛا ع ق ١غسان٘ رني ااساجل ايداإًٚ ٞإاازا
نفسٜل رإيػهٌ ايرٜ ٟطُٔ ايتعإ ٕٚايفعإٍ ر.ِٗٓٝ
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 - 6عً ٢إااز ٠اا إزف ٚااساجعني ايداإًٝني االيتصاّ رإاعإٜري ايدٚي ١ٝفُٝإ خيتش
رٛرٝف ١ااساجع ١ايداإً ١ٝمبإ ٜعصش َطإُٖتٗإ َتإرعٚ ١دك ًٌٝ ٚ ِٝٝااملإ س.
 - 7عً ٢اجلٗإ ذا ايع قْ ١ػس ايٛع ٞرصُٖ ١ٝااساجع ١ايداإً ١ٝرني ييحإب
األعُإٍ ٚااطٛ٦يني ايكوإش اا س .
 - 8عًٚ ٢شاز ٠ايتجإزٚ ٠اي ٓإعٚ ١ايخٓو ااسنص ٟإيصاّ تٝل اا إزف رتهٜٔٛ
جلإٕ ااساجع ١ايداإً ١ٝإىل جإْ إااز ٠يًُساجع ١ايداإً.١ٝ
 - 9عًٚ ٢شاز ٠ايتجإزٚ ٠اي ٓإعٚ ١ايخٓو ااسنص ٟإيصاّ تٝل اا إزف رتهٜٔٛ
إاازَ ٠طتكًٚٚ ١ضل ضٝإضٚ ١اضح ١ءااز ٠ااملإ س .
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ااعإٜري ايدٚيٚ ١ٝيثسٖإ دعصٜص إااز ٠ااملإ س ،جإَع ١ايعً ّٛايتوخٝك.ّ2007 ،١ٝ
 )2ايسا .ٟٚإإيد  ، ٖٝٚإااز ٠ااملإ س ااإي ،١ٝايوخع ١األٚىل ،ااز ااطري ،٠عُإٕ،
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هلخص البحث
 زتتٌثثعٞغػثث٧ًٗ ٞثثٚ ٗمجعٞ) ًِظٌثث7( عثثسز
. ًُٛس
 بني بعثٝ٘ ٗج٘ز ح:ٞخ اهسضاغ٢ أبطظ ُت
 ِٗٓثثثث ث نُٛثثثث ث ٗاجملتٌثثثثثثع املثثثثثثسٚادتٌع
غثطا٪  أغ غث٣ ًِٗظٌ أُؿٚمجع
ٍ ًٗثّ ثثٝ ستسزٌِٞٙ٘ هرباًخ تٞٚ توبٝستسز
ٗٗجثثث٘ز جتثثث ض
ثثثٚت٘قفثثث توثثثم ادتٌع
َ مل تثثثثثِح بػثثثثثب عثثثثثسٞ غثثث ث بقٞثثثثثٌِٙ٘ت
 يف١ قبثثى اهبثثسٍٞ ٗاهسضاغثثٚثثٚإخه ث عٔ هوتق
ثسٚ ٗتق هٞعثٚ ٗعسَ اهفٔثٍ هطبُٞؿط٪توم ا
 ممثث عثثط توثثمٞثثٚتوثثم اجملتٌعثث احملو
.  هوفؿىُٞؿط٪اهرباًخ ٗا
Abstract:
This study examines the role
of civil society organizations in
the development of local
communities, , The study aimed
to identify the current situation of
those organizations, and their
strengths and weaknesses , To
show their role in society, and the
interventions
necessary
to
revitalize
role
of
those
organizations and associations ,
this study Used a sample social
survey method, and direct
observation, questionnaire, and
personal interviews, the study
sample
consisted
of
(7)
Association and civil society
organization.
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 يف زٗض ًِظٌثث ثٞتبرثث ث ٓثثثثصٖ اهسضاغثثثث
ٞثٚ اجملتٌعث احملوٌِٞٚ يف تُٛاجملتٌع املس
 اه٘نثثعٟ إىل اهتعثثط عوثثٞٗٓثثس اهسضاغثث
ٞثثٚٓو٪ث اٚ هتوثثم املِظٌث ٗادتٌعٛاذتث ه
ٔ ٮبثطاظ زٗضٓثٙ ٗاههعف هثسُٝ٘ٗق ط اهق
 ٮُعث فٞظًث٩ اه٩يف اجملتٌع ًٗ اهتسخ
َٗاغثثتدس
 ثٚزٗض توثثم املِظٌ ث ٗادتٌع
ٛجتٌثث ع٨ ًثثثِٔخ املػثث اٞيف ٓثثثصٖ اهسضاغثثث
ٞذظثثثثثث٩ املٟعتٌثثثث ث ز عوثثثثثث٨ ٗمت اِٞثثثثثثٚب هع
٩ ْ ٗاملقثثثثثثثثث بٚغثثثثثثثثثثتب٨ ٗاٝاملب ؾثثثثثثثثثثط
ّ ًثثثٞ اهسضاغثثثِٞثثثٚ ٗتلُ٘ث ث عٞٚاهؿدكثثث

Results of the study: there is a
gap between some associations
and civil society, and there are
associations and organizations
been established mainly for
specific purposes to meet the
developmental
programs
selected, and then stopped these
associations, and the presence of
the experiences of developmental
precedent did not succeed,
because it doesn't subject to
evaluation and study before the
start of such activities, and the
lack of understanding the nature
and
traditions
of
those
communities, which offer such
programs and activities for the
failure.
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هقذهت :
تقسَ املِظٌ غري اذتلً٘ ٞٚخسً اجتٌ عُ٘ ٞٚع ٞٚكثري ٝيف زت  ٨ذٞٙ٘ٚ
عسٙس ٝك هكرٗ ٞاهتعوٗ ٍٚاهبر اهعوٌٗ ٛاهتٌِ ٞٚاحملوٗ ٞٚغريٓ ٙتٍ شهم ًّ خ٩ي
ؾطعتٗ ٞاغع ًّ ٞامل٧غػ ٗاهلٗ ٣ٚاُ٪ؿطٗ ٞاملِظٌ غري اذتلً٘ٗ ٞٚاهيت
تؿلى يف زتٌ٘عٔ اهبِ  ١امل٧غػ ٛهوقط ع ارتريٗ ٜاهتط٘ع ٛبؿق ٕٚاه٘قفٛ
ٗاهتربع.ٛ
كٌ توع املِظٌ غري اذتلً٘( ٞٚآ٪و )ٞٚاهسٗض اهلبري يف تٌِ ٞٚاجملتٌع
بل  ٞزت ٨تٕ كُ٘ٔ متؼ كى اجمل  ٨ارتسًٗ ٞٚاهتط٘عٗ ٞٚارتريٗ ٞٙاهقط ع
اهكِ عٗ ٞٚاذتلً٘ٙ ٩ ٞٚلتف ٛزٗضٓ يف تقس ٍٙخسً ٞبطبٚعتٔ تط٘ع ٞٚخريٞٙ
تع ُٗ ٞٚغري ضحبٗ - ٞٚإْ ك ُ يف بع اذت  ٨حتقق ضب هلّ ٓ٪سا تٌِ٘ٞٙ
– ٗإمن ميتس زٗضٓ يف إعط  ١اجملتٌع ًٚعٗ ٝط بع تٌِ٘ ٜإق٩ذٓ٧ٙ ٛؤ هت٘اك
اهػري ًع اهع مل ارت ضج ٛجبٌٚع  ٣تٕ .
ٗٗ ق ه٘ث ٢ق ا ًٍ٪املترس ٝاهك زض ٝيف ع َ  1994متثى املِظٌ ٞغري اذتلً٘ٞٚ
ك ُ ٚغري ٓ ز هوطب ٗأعه ً٘ ٖ٦اطِْ٘ أٗ مج ع ًّ امل٘اطِني ِٙتٌْ٘ إىل زٗهٞ
ٗاذس ٝأٗ أكثط ٗتترسز أُؿطتٍٔ بفعى اٮضاز ٝادتٌ ع٪ ٞٚعه  ٔ٢اغتح ب ٞذت ج
أعه ٗ ١اذس ٝأٗ أكثط ًّ ادتٌ ع اهيت تتع ْٗ ًعٔ املِظٌ ٞغري اذتلً٘.)1( ٞٚ
ٗ ٙؿري ٓصا املكطو أٙه إىل احت ز أٗ مجع ٞٚأٗ ً٧غػ ٞأٗ قِسٗق خري ٜأٗ
ً٧غػ( ٞؾطك ٨ )ٞتػع ٟهوطب أٗ أ ٜؾدل اعتب ض ٜآخط ٙ ٨عترب مب٘ج اهِظ َ
اهق ُُ٘ ٛاملعين جع١اً ًّ اهقط ع اذتلً٘ٙ ٨ٗ ٛساض ٪غطا حتقٚق اهطب ذ٨ ٚ
ٙتٍ ت٘ظٙع أ ٜأضب ح حتقق (.)2
أً اهق ُْ٘ اهٌٚين ضقٍ (  ) 1هع َ  َ2001قس عط ادتٌع ٚآ٪و ٞٚبأُٔ "
ادتٌع : ٞٚأ ٜمجع ٞٚأٓو ٞٚمت تأغٚػٔ طبق ٪ذل َ ٓصا اهق ُْ٘ ًّ قبى أؾد م
طبٚعٚني ٙ ٨قى عسزٍٓ عّ ( 21ؾدل ) عِس اهتأغٚؼ غطنٔ ا٪غ غ ٛحتقٚق أٗ

( )1هجىي ضمً و الطُد صدقي عابدًً ،دور اإلاىظمات غير الحىىمُة في ظل العىإلاة  :الخبرثان اإلاصزٍة والُا باهُة ،مزهش الدراضات آلاضُىٍة،
اللاهزة ،2002 ،ص.48
( )2دلُل اإلامارضات الطلمُة بشأن وضع اللىاهين اإلاحعللة باإلاىظمات غير الحىىمُة ،مطىدة مىاكشة ،أعدها البىً الدولي ،اإلازهش الدولي للىاهين
الهُئات التي ال جطتهدف الزبذ ،بدث ركم 26أ ،ماًى  ،1997ضلطلة بدىذ الحىمُة الاجحماعُة .على مىكع الحميز للمىظمات غير
الحىىمُة. www.ngoce.org:
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ًعاٗه ٞأُؿط ٞشا ُفع ع َ ٗ ٨تػتٔس ًّ ُؿ طٔ جين اهطب امل ز٪ ٜعه ٔ٢
ٗٙلْ٘ ُظ َ اهعهً٘ ٞٙفت٘ذ ٗ ق هوؿطٗط احملسز ٝيف ُظ ًٔ ا٪غ غ.)3( . ٛ
ٗتعط أٙه بأُٔ " تِظ ٍٚاجتٌ عٙ ٛػتٔس غ  ًّٗ ٞٙأجى بو٘غٔ حتسز ُؿ طٔ
يف ب ٞ٣ٚجػطا  ٞٚبع ِٔٚأٗ يف ًٚساْ ُ٘ع ٛأٗ ٗيٚفً ٛتدكل ."ٕٚ
ٗبِ  ١عو ٟشهم دتٌع ٚآ٪و ٞٚتعس جع١ا ًّ املِظٌ غري اذتلً٘ ٞٚيف
اجملتٌع ٗاهيت تعترب ؾلًِ ٩ظٌ ً ًّ أؾل ي املؿ ضك ٞاهؿعبٗ ٞٚتتٓ ٚصٖ
ادتٌع ٚاهفطق٪ ٞعه  ٔ٢كِٙ ٛظٌ٘ا أُفػٍٔ ٗٙتدصٗا قطاضا ٗمي ضغ٘ا أُؿطٞ
ختكٍٔ أٗ خت ل مج ع ًٍِٔ ٞأٗ ختل زتتٌعٍٔ ٗذ ٚتٍٔ ا٨جتٌ ع ٞٚيف اجملتٌع
كلى .
الفصل األول  :اإلطار الونهخي للذراست
أٔالً  :وػكم ٛالدزاضٛ
تع ُ ٛاهلثري ًّ ًِظٌ اجملتٌع املسُ ٛيف ادتٌٔ٘ض ٞٙاه ًّ ٌِٞٚٚاهقك٘ض يف
خسً ٞأٓسا ٔ اهيت ضمستٔ هػ ٚغ تٔ اهتٌِ٘ ٞٙارتسً ٞٚهوٌحتٌع مم ظتعؤ يف
كثري ًّ ا٪ذ٘اي غري ق زض ٝعو ٟا٨غتح ب ٞملتطوب اجملتٌع ٗاملػ ٌٓ ٞيف خسًتٕ
٨غ ٌٚخ٩ي اهفرتا اهعكٚب ٞاهيت متط بٔ توم اجملتٌع غ٘ا ًّ ١خ٩ي تعط توم
اجملتٌع هول٘اضث اهطبٚع ٞٚأٗ اذتطٗ ٗا٨قتت ي اهساخوٗ ٛارت ضج. ٛ
كى توم اهظطٗ اهيت متط بٔ توم ادتٌعًِٗ ٚظٌ اجملتٌع املسُ ٛتػتسعٛ
اه٘ق٘ عِس أغب شهم اهقك٘ض هس ٛٓ ًٗ ٔٙا٬ه ٚاملِ غبُ٨ ٞتؿ ي توم املِظٌ
ٗادتٌعٗ ًّ ٚنعٔ اذت ه ٛهو٘ق٘ي بٔ إىل ً تكب٘ا إه ًّ ٕٚأٓسا زتتٌعٞٚ
جوٚو.ٞ
ثاٌٗاً  :أِىٗ ٛالدزاضٛ
تأتٓ ٛصٖ اهسضاغ ٞٮهق  ١اهه٘ ١عو ً ٟتقسًٕ بع مجعًِٗ ٚظٌ اجملتٌع
املسُ ًّ ٛخسً هوٌحتٌع خك٘ق ً أثِ  ١تعط توم اجملتٌع ٪ظً ٗك٘اضث
طبٚعٙ ٨ٗ ٞٚتأت ٟشهم إ ًّ ٨خ٩ي اهتعط عو ٟطبٚعُ ٞؿأ ٝتوم ادتٌعًِٗ ٚظٌ
اجملتٌع املسُٗ ٛحب ًل ًّ اهق٘ٗ ٝاههعف هسًٗ ٔٙس ٠اضتب طٔ ب هقه ٙ
اجملتٌع ٞٚاملورٗ ٞإبطاظ زٗضٓ اهتٌِ٘ ٜيف توم اجملتٌع .

( )3اللاهىن الُمني للجمعُات واإلاؤضطات ألاهلُة ركم ( )1لطىة  ،2001والئدحه الحىفُذًة ركم ( )129لطىة 2004م .
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ثالجاً  :أِداف الدزاض: ٛ
اجملتٌع املسُٛ
ٗادتٌعًّ ٚ

تٔس ٓصٖ اهسضاغ ٞإىل عٌى ًػ ًٚساُ ٛهوحٌعًِٗ ٚظٌ
حبٙ ٚتٍ تق ٍٚٚتوم املِظٌ
(اهتٌِ٘ ) ٞٙمبر ظ ٞذهطً٘
اهِ٘اذ ٛاهت ه: ٞٚ
ً .1س ٠عوٗ ٞٚكف  ٝ١توم ادتٌعٗ ٚاملِظٌ .
ً .2س ً ٠تقسًٕ هوٌحتٌع ًّ خسً تٌِ٘ ٞٙيف يى تٔ ٗ ٜزٗض اهػوط احملو.ٞٚ
ًٗ ٓ ٛأغب اهق٘ٗ ٝأغب اههعف.
 .3ج٘اُ اههعف ٗاهق٘ ٝهس ٠ادتٌعٚ
 .4اهتعط عوٗ ٟغ ٢ى اهتسخى املِ غب ٞهسعٍ ج٘اُ اههعف هس ٠توم ادتٌع. ٚ
زابعاً  :تطاؤالت الدزاضٛ
.1
.2
.3
.4

ً ًس ٠عوٗ ٞٚكف  ٝ١توم ادتٌعٗ ٚاملِظٌ يف اجملتٌع؟
ٓى تقَ٘ توم ادتٌعًِٗ ٚظٌ اجملتٌع املسُ ٛبسٗضٓ يف تقس ٍٙخسً
تٌِ٘ ٞٙيف يى تٔ ٗ ٜزٗض اهػوط احملو ٞٚ؟
ًٗ أغب اهق٘ٗ ٝأغب اههعف ؟
ً ج٘اُ اههعف ٗاهق٘ ٝهس ٠ادتٌعٚ
ً ٗغ ٢ى اهتسخى املِ غب ٞهسعٍ ج٘اُ اههعف هس ٠توم ادتٌعًِٗ ٚظٌ
اجملتٌع املسُ ٛ؟

خاوطاً ٌٕ :ع الدزاضٛ
تعس ٓصٖ اهسضاغ ًّ ٞاهسضاغ اه٘قف ٞٚاهتروٚو ٞٚاهيت تػع ٟهوتعط عو ٟطبٚعٞ
ارتسً اهيت تقسًٔ ادتٌعًِٗ ٚظٌ اجملتٌع املسُ ًّ ٛخ٩ي اهتعط عوٟ
ًقً٘ توم املِظٌ ٗإًل ُ تٔ اهبؿطٗ ٞٙامل ز ٞٙذ ٚأْ اهسضاغ اه٘قف ٞٚتتحٕ
إىل تكِٚف اذتق ٢ق ٗاهبٗ ُ ٚحتوٚؤ ثٍ اغتد٩م اهِت ٢خ ٗتعٌ . ٌٔٚكٌ تٔس
اهسضاغ اه٘قف ٞٚإىل ٗقف اهظ٘آط ا٨جتٌ ع ٞٚيف ق٘ض ٝكٌ ٞٚهولؿف عّ ًس٠
ق٘ ٝأٗ نعف أٓ ًّ ٜصٖ اهظ٘آط يف اهبِ  ١ا٨جتٌ ع ٨ٗ )4( ٛتقف اهسضاغ
ٗقس
اه٘قف ٞٚعِس ذس اه٘قف أٗ تقطٙط ً ٓ٘ ٗاقع ٗهلِٔ تبر يف ا٪غب
ٙتعس ٠شهم إىل ًطذو ٞاهتِب. )5( ٧

( )4سٍدان عبدالباقي ،كىاعد البدث الاجحماعي (،اللاهزة ،مطبعة الطعادة1980 ،م ) ،ص .265
( )5عبدهللا مدمد عبدالزخمً ،مدمد علي البدوي ،مىاهج وطزق البدث الاجحماعي (،الاضىىدرٍة ،دار اإلاعزفة الجامعُة2002 ،م ) ،ص .279
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ضادضاً  :أدٔات مجع البٗاٌات يف الدزاض: ٛ
اعتٌس اهسضاغ ٞعو ٟقرٚف ٞا٨غتبٗ" Questionnaire " ْ ٚاهيت اذت٘ عوٟ
اهب ِٚاٗ٪ه ٞٚهلى مجع ٞٚأٗ ًِظٌٗ ٞت ضٙذ إُؿ ٗ ٔ٢أٓسا ٔ كٌ اذت٘ قرٚفٞ
ا٨غتب ْ ٚعو ٟزتٌ٘ع ًّ ٞا٪غ٣و ٞاملتعوق ٞب رتسً اهيت تقسًٔ هوٌحتٌع ٗاهتسضٙ
اهص ٜحتكى عو ٕٚأعه  ٛٓ ًٗ ٓ٦ا٨ذت ٚج اهتسضٙب ٞٚاه٩ظً ٞهتط٘ٙط أزا. ٔ٢
كٌ أجط ٙبع املق ب ٩اهفطزً ٞٙع ض٦غ  ١توم ادتٌعٗ ٚبع ا٪عه ١
هت٘نُ ٚق ط اهق٘ٗ ٝاههعف هس ٠توم ادتٌعًِٗ ٚظٌ اجملتٌع املسُ ٛب ٮن ٞ
إىل امل٩ذظ ٞاملب ؾطٗ ٝبع املك زض اهث ًُ٘ ٞٙثى ارتطط ٗاُ٪ظٌٗ ٞاهو٘ا ٢املتعوقٞ
ببع ادتٌع. ) ٚ
ضابعاً  :دلاالت الدزاضٛ
اهسضاغ ٞيف زت هل ادتػطايف ست ظ ٞذهطً٘

 .1اجمل ي ادتػطايف  :مشو
ب دتٌٔ٘ض ٞٙاه.ٌِٞٚٚ
 .2اجمل ي اهبؿط ً ٘ٓٗ : ٜؾلى زتتٌع اهسضاغٗ ٞامللْ٘ ًّ (  ) 7مجعٚ
ًِٗظٌ زتتٌع ًسُ ) 4 ( ًِٔ ٛيف ًِ طق ذهط ) 3 (ٗ ٞٙيف ًِ طق
ضٙفٗ ٞٚقس مت اخت ٚضٓ بؿلى عٌس ٜمب ٙتً َ١٩ع أٓسا اهسضاغ. ٞ
 .3اجمل ي اهعًين  :اغتػطق اهسضاغ ٞرت ٝؾٔط ّٙتقطٙب مشو اهِعٗي املٚساُٛ
ًّٗ ثٍ ًطذو ٞحتوٚى اهبٗ ُ ٚتفػريٓ ًّٗ ثٍ
هوحٌعٗ ٚمجع اهبُ ٚ
اغتد٩م اهِت ٢خ ٗاهت٘ق. ٚ
الفصل الثاني  :هفاهين الذراست
ميثى أٌٓ ٞٚكبري ٝتهف ٛعوٟ
إْ حتسٙس املف ٓ ٍٚاملدتوف ٞمل٘ن٘ع اهبر
اهسضا غ ٞنطب ً ًّ املعط  ٞاملتِ٘ع ٞجب٘اُبٔ ا٨جتٌ ع ٞٚاملدتوفٗ ٞحتقق ُ٘ع ً ًّ اهسقٞ
ٗامل٘ن٘ع. )6( ٞٚ
أٔالً  :وٍعىات اجملتىع املدٌ٘ :
هقس بطظ يف ا ُٞٗ٬ا٪خريًِ ٝظٌ اجملتٌع املسُ ٛكحع ًٍٔ ١يف ُػٚخ اهبِ ١
ا٨جتٌ عٗ ٛأقب هل زٗضاً كبرياً يف اجملتٌع اذتسٙث ٞمب تقسًٕ ًّ أُؿطٞ
ٗبطاًخ ختسَ اهؿطا ٢املدتوف ٞيف اجملتٌع .
()6مدمد شفُم ،مدمد علي البدوي ،البدث الاجحماعي :ألاضظ والخطىات اإلاىهجُة ( ،الاضىىدرٍة ،اإلاىح الجاميي الحدًث2003 ،م ) ،ص .62
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ٗٙؿري ًفَٔ٘ ًِظٌ اجملتٌع املسُ - ٛذػ اهبِم اهسٗه - ٛإىل زتٌ٘عٞ
كبري ًّ ٝاملِظٌ تهٍ :مجع ٚاجملتٌع احملو ٞٚاملِظٌ غري اذتلً٘ٞٚ
اهِق ب اهعٌ ه ٞٚادتٌع ٚارتريٗ ٞٙامل٧غػ (.)7
ًّٗ أجى ت٘نً ٚفَٔ٘ ًِظٌ اجملتٌع املسُ٨ ٛبس ًّ اه٘ق٘ عو ٟبع
ٗاهيت تعترب أغ ؽ تل٘ ًّٗ ِٔٙأٍٓ ٓصٖ
اهعِ قط اهيت تؿرتن بٔ ٓصٖ املِظٌ
اهعِ قط (:)8
 .1أُٔ تقَ٘ عو ٟأغ ؽ لط ٝاهط٘ع ٞٚيف أغو عٌؤ .
ٗ .2ج٘ز لط ٝامل٧غػٗ ٞٚاهيت تؿٌى ًِ ذ ٛاذت ٝ ٚا٨قتك زٗ ٞٙا٨جتٌ عٞٚ
ٗاهػ ٚغٗ ٞٚاهثق . ٞٚ
 .3اهسٗض ٗاهػ  ٞٙاهص ٜتقَ٘ بٕ ٗأٌٓ ٞٚاغتق٩هل عّ اهػوط ٞاهػ ٚغٗ ٞٚاغتق٩ي
تِظ ٌٚتٔ ا٨جتٌ عٗ ٞٚتقَ٘ عو ٟضٗابط اهتٌ غم ٗاهته ًّ ا٨جتٌ ع. ٛ
 .4تقَ٘ عو ٟأغ ؽ ٗج٘ز ًِظًً٘ ٞطتبط ٞتؿٌى ًف ٓ ٍٚامل٘اطِٗ ٞذق٘ق اٮُػ ْ
ٗاهتٌِٗ ٞٚاملؿ ضك ٞاهػ ٚغ. ٞٚ
ثاٌٗاً  :اجملتىع املدٌ٘ :
هقس هع اجملتٌع املسُ ٛزٗض ًا ب ضظاً يف اذت ٝ ٚا٨جتٌ عٗ ٞٚا٨قتك زٗ ٞٙاهثق ٞٚ
ٗكثط اهتفػريا ٗا٨جتٔ زا اهيت تترسث عّ اجملتٌع
ٗاهػ ٚغ ٞٚهوٌحتٌع
املسُٗ ٛقف تٕ ًٗلُ٘ تٕ .
٘ٙن تعطٙف اهبِم اهسٗه ٛاهصٙ ٜط ٠اجملتٌع املسُ ٛبإُٔ توم اجملٌ٘ع ٞاهلبريٝ
ًّ املِظٌ غري اذتلً٘ٗ ٞٚاملِظٌ اهيت  ٨تٔس إىل اهطب ٗمت ضؽ ُؿ طٔ يف
اذت ٝ ٚاهع ًٗ ٞتِٔ بع  ١اهتعبري عّ آتٌ ً ٗق ٍٚأعه  ٔ٢أٗ ا٬خط.)9( .ّٙ
هقس أقب ًكطو اجملتٌع املسُ ٛهفظ ً ج ض ً ٙعو ٟأهػِ ٞضٗاز اهفلط ا٨جتٌ عٛ
ٗاهػ ٚغٗ ٛزع  ٝاهسميقطاط ٞٚيف اهعسٙس ًّ اهسٗي ٗخ ق ٞاهِ ًٗ ٞٚاملتدوفٙٗ ٞع٘ز
شهم هعس ٝأغب ًِٔ (:)10
 .1ظ ٙز ٝاه٘ع ٛحبق٘ق اٮُػ ْ ٗاهسع٘ ٝضت٘ اذتف ي عو. ٔٚ
( )7ضمُذ مدطً ،دور اإلاجحمع اإلادوي في الحدىٌ الدًمىكزاطي  :الحجزبة الفلططُيُة مً الىجاح إلى مداولة ؤلافشاٌ ،وركةعمل ملدمة في مىحدي
مىظمات اإلاجحمع اإلادوي اإلاىاسي إلاىحدي اإلاطحلبل ،صىعاء ،دٌطمبر (واهىن ألاوٌ) 2007م ،ص. 1
( )8عامز خطً فُاض ،اإلاجحمع اإلادوي :دراضة في إشيالُة اإلافهىم ،وركة عمل ملدمة للمىحدي العزبي للعلىم الاجحماعُة وؤلاوطاهُة 29 ،دٌطمبر
2011م.
( )9ضمُذ مدطً ،اإلازجع الطابم ،ص. 1
( )10مدخد أبى الىصز ،إدارة مىظمات اإلاجحمع اإلادوي ( ،اللاهزة  :ابتران لليشز والحىسَع2007 ،م ) ،ص ص . 71 ،70
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 .2ضغب ٞامل٘اطِني اذتك٘ي عو ٟاملعٙس ًّ اذتق٘ق .
 .3مم ضغُ٘ ٞع ًّ اهطق ب ٞعو ٟاذتلً٘ .
إْ اهعٌى عو ٟتق٘ ٞٙاجملتٌع املسُ ٛهٚػ ب ههطٗض ٝإنع اهػوط ٞاذت كٌ ٞبى
ٗج٘زٖ نطٗض ًّ ٜأجى حتقٚق اهؿطاك ٞاجملتٌعٗ ٞٚاهسميقطاطٗ ٞٚحتقٚق اهعساهٞ
ٗاملػ ٗا ٝيف اجملتٌع ٗشهم أغ ؽ اهؿطاك ٞاذتقٚق ٞٚبني اهسٗهٗ ٞاهقط ع آ٪و. ٛ
ثالجاً  :وفًّٕ التٍىٗٛ
بطظ ًفَٔ٘ اهتٌِ )Development( ٞٚهٚػتدسَ هوس٨ه ٞعو ٟعٌو ٞٚإذساث زتٌ٘عٞ
ًّ اهتػريا ادتصض ٞٙيف زتتٌع ًعني بٔس إكػ شهم اجملتٌع اهقسض ٝعوٟ
اهتط٘ض اهصات ٛاملػتٌط مبعسي ٙهٌّ اهترػّ املتعاٙس يف ُ٘ع ٞٚاذت ٝ ٚهلى أ طازٖ
مبعِ ٟظ ٙز ٝقسض ٝاجملتٌع عو ٟا٨غتح ب ٞهور ج ا٪غ غٗ ٞٚاذت ج املتعاٙسٝ
عّ ططٙق اهرتؾٚس
٪عه  ٕ٢ب هك٘ض ٝاهيت تلفى ظ ٙز ٝزضج ٞإؾب ع توم اذت ج
املػتٌط ٨غتػ٩ي امل٘اضز ا٨قتك ز ٞٙاملت ذ.)11( ٞ
ٗهصهم هتٌِ ٞٚتتٌٚع مبحٌ٘ع ًّ ٞارتك ٢ل ًِٔ (:)12
 .1تتِ غ ًع كى زتتٌع .
 .2عٌو ٞٚتػري اجتٌ ع ٛقس ت٧ز ٜإىل تػريا بِ  ٞٚ٢مم ٙػتسع ٛب ههطٗضٝ
اهتِظٗ ٍٚاهتِػٚق بني شتتوف ُ٘اذ ٛاهتٌِ. ٞٚ
 .3عٌو ٞٚتع ُٗ ٛٔ ٞٚتػتوعَ اهتِػٚق ٗاهتل ًى بني ادتٔس اهقً٘ٗ ٛاجملتٌعٛ
ٗتِػٚق بني اهبوساْ اهِ ًٗ ٞٚاهبوساْ املتقسً. ٞ
 .4عٌو ٞٚتل ًو ٞٚتطبط بني شتتوف اهقط ع اهػل ُٗ ٞٚاجملتٌعٗ ٞٚاٮُت جٞٚ
ٗارتسً. ٞٚ
 .5تعتٌس عو ٟاملؿ ضك ٞاه٘اع ٞٚهل  ٞأ طاز اجملتٌع يف ٗنع ٗحتسٙس أٓسا ٔ
ٗبطاًخ تِفٚصٓ .
 .6تقَ٘ عو ٟا٨بتل ض ٗاٮبساع مل٘اجٔ ٞا٨ذت ٚج اذتقٚق ٞٚهوػل ْ .

( )11هصز عارف :في مىكع http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts21/4/2014. :
( )12العاً عبد الزخمً ،الحدىم في ألاداء الشامل للمؤضطة الاكحصادًة في الجشائز في ظل ثددًات الحىمُة اإلاطحدامة ،رضالة دهحىراه ،ولُة
العلىم الاكحصادًة والعلىم الحجارٍة وعلىم الخطُير ،جامعة فزخات عباص ،ضطُف ،الجشائز2011 – 2010 ،م ،ص . 11
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زابعاً  :اجلىعٗات األِمٗ: ٛ
تُعطِّ زا٢طً ٝع ض ارتسً ٞا٨جتٌ ع ٞٚادتٌع ٚآ٪و ٞٚبأُٔ ًِظٌ غري ضحبٞٚ
ٗغري ذلً٘ ٞٚتقسَ ارتسً اٮُػ ُٗ ٞٚتٔس إىل ًػ عس ٝا٬خط ّٙعو ٟحتقٚق
ًػت٘ ٠أ هى ذت ٚتٍٔ ٗٓصٖ املِظٌ ٞتعتٌس عو ٟاملتط٘عني هترقٚق بطازتٔ (.)13
الفصل الثالث  :لوحت تاريخيت عن نشأة هنظواث الوختوع الوذني وهختوع الذراست
املبحح األٔه ٌ :ػأٔ ٚظّٕز وٍعىات اجملتىع املدٌ٘:
تطجع أٌٓ ٞٚزٗض اهقط ع آ٪و ٛيف اهتٌِ ٞٚإىل تطاجع زٗض اذتلً٘ يف تقسٍٙ
ارتسً هوٌ٘اطِني ٗتقول قسضاتٔ يف حتقٚق اهتٌِ ٞٚاهؿ ًوً ٞع تط٘ض اٗ٪ن ع
اهػ ٚغٗ ٞٚا٨قتك ز ٞٙذ ٚأقب ًّ اههطٗض ٜأْ ٙلْ٘ ِٓ ن ج ُ ًؿ ضن هلصٖ
اذتلً٘ ٙترٌى جع١ا ًّ ا٪عب  ١اهيت ك ُ ً٘كو ٞإهٗ ٔٚهلّ تػري اٗ٪ن ع
أٗجس هوٌِظٌ آ٪و ٞٚزٗضا ًلٌ ٩هسٗض اذتلً٘ٗ ٞأذً٘ ُ ٚاظ ٙهل يف ت٘ ري
ارتسً هوٌ٘اطِني ٗخ ق ٞتوم اهيت تتعوق ب جمل  ٨اهتٌِ٘. ٞٙ
تعس اه ًّ ٌّٚاهسٗي اهيت تأثط ب هتر٘ ٨اهسمي٘قطاط ٞٚاهيت غ ز اهع مل
ٗخ ق ٞعِس ق َ ٚزٗه ٞاه٘ذس ٝع َ  َ1990ذ ٚاقرتْ شهم بتر٘ي يف بِ  ١اهسٗه. ٞ
ِٔ ن تػريا ج٘ٓط ٞٙططأ عو ٟاهػ ٚق اهع َ ٗخ ق ٞتعاٙس عسز املِظٌ
ٗقس اختوف امل٧ضخْ٘ ا٨جتٌ ع ْ٘ٚيف حتسٙس ُؿأٝ
ٗادتٌع ٚآ٪و ٞٚيف اهتػعِٚٚ
ادتٌعٗ ٚاملِظٌ غري اذتلً٘ٗ ٞٚميلّ تقػ ٍٚت ضٙذ اهِؿأٗ ٝاهتط٘ض إىل ث٩ث
ًطاذى :
ً طذو ً ٞقبى ا٨غتق٩ي يف ادتِ٘ ٗاهث٘ض ٝيف اهؿٌ ي .
ً طذو ٞاهسٗه ٞاهؿطط ( ٞٙادتِ٘ ٗاهؿٌ ي ) .
ً طذو ٞزٗه ٞاه٘ذس ٝاه. ٌِٞٚٚ
ُٗتٚح ٞهوٌتػريا اهػ ٚغٗ ٞٚا٨قتك زٗ ٞٙغريٓ اهيت تطا ق ًع إع ْ٩اه٘ذسٝ
اه ٌِٞٚٚاتػع اجمل ي اهع َ ًّ خ٩ي ٓ ًـ اذتط ٞٙاهص ٜج  ١كتعبري عّ اهتر٘ي
اهسميقطاط ٛظٔط ادتٌع( ٚاملِظٌ آ٪و ) ٞٚبى ٗتعاٙس ذحٌٔ اهلٌٗ ٛتعسز
ٗتِ٘ع زت  ٨عٌؤ ُٗؿ طٔ ب ٮن  ٞإىل ئ٘ض ًِظٌ أٓوُ ٞٚػً٘ ٞٙػوقٞ
ًٗؿرتك ٞتعٌى يف زت  ٨ذسٙث ٞمل تلّ ًعطٗ  ًّ ٞقبى .
)13(Perlmutler,Felice Davidson; 'Encyclopedia of Social Work ', Vol;2 , Washington, National Association of Social Workers ,
1995,P:72 .
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ٗقس ُؿأ املِظٌ آ٪و ٞٚيف اه ٌّٚتوب٨ ٞٚذت ٚج أ طاز اجملتٌع ٗتعترب نٌّ
ا٨ذت ٚج اههطٗض ٞٙهوٌحتٌع ٗٓصٖ املِظٌ ذطٙك ٞعو ٟا٨هتعاَ بقٗ ٍٚأ ل ض
ًٗع ٙري اجملتٌع احملو. ٛ
هقس تط٘ض ُؿ ط ٗعٌى ًِظٌ اجملتٌع املسُ ٛخ٩ي ا ُٞٗ٬ا٪خري ٝيف اهًّ ٌّٚ
خ٩ي أزا ٕ٢يف زت ً ٨تعسز ٝه ٌٚضؽ زٗضٖ كؿطٙم ث ه إىل ج٘اض اهسٗهٗ ٞاهقط ع
ارت م يف حتقٚق اهتٌِ ٞٚاهؿ ًو ٞهو٘طّ ٗتعتٌس ًِظٌ اجملتٌع املسُ ٛيف اهٌّٚ
عو ٟأغ ه ٚاهعٌى اهتط٘عٗ ٛاملب زضا اهصاتٗ ٞٚأقبر توع زٗضاً ب ضظاً يف اهتٌِٞٚ
ٗاهتدفٚف ًّ اهفقط ٗتعترب ؾطٙل ً أغ غ ً ٚيف إذساث تًٌِ ٞٚػتساًٗ ٞؾ ًو ٞكْ٘
ًِظٌ اجملتٌع املسُ ٛأكثط قطب ً ًّ اهِ ؽ مم ٙػ عسٓ يف اه٘ق٘ي إىل اهفقطا١
ٗتوٌؼ اذت ٚج تٍٔ (.)14
ٗعو ٟاهطغٍ ًّ اهتعاٙس اهػطٙع ملِظٌ اجملتٌع املسُ ٛاهع ًو ٞيف اجمل هني اهتٌِٜ٘
ٗاذتق٘ق ٛإ ٨أْ املِظٌ اهع ًو ٞيف اُ٪ؿط ٞارتريٗ ٞٙاٮُػ ُ ً ٞٚظاه تتكسض
ًِظٌ اجملتٌع املسُ ًّ ٛذ ٚاهعسز ٗتقسض حب٘اهًِ »3912« ٛظٌ ٞبِػب٪44 ٞ
ٗٓصٖ املِظٌ تقَ٘ بتقس ٍٙاملػ عسا اهعٗ ِٞٚٚاهِقس ٞٙه٫غط اهفقريٗ ٝكف هٞ
اٙ٪ت َ(.)15
ٗٙعٌى يف اجمل ي اهتٌِ٘ ٜذ٘اهًِ »9571« ٛظٌ ٞبِػبٗ ٪33 ٞتترٌى ًػٗ٧هٞٚ
اهِٔ٘ ب جملتٌع ًّ خ٩ي اغتٔسا ٔ هوف ٣اهفقريٗ ٝاحملطًٗٗ ٞاهيت  ٨تكى إهٔٚ
املؿ ضٙع شا املطزٗز ط٘ٙى املس ٠كبِ  ١املساضؽ ًٗطاكع ست٘ اٗ ًٞٚ٪اه٘ذسا
اهكرًٗ ٞٚؿ ضٙع ً ٖ ٚاهؿط ٗاهلٔطب ٗ ١اهتسضٗ ٙغريٓ ًّ ارتسً اهتٌِ٘.ٞٙ
املبحح الجاٌ٘  :حمل ٛعَ دلتىع الدزاض ( ٛذلافع ٛحطسوٕت ) :
امل٘قع :
تقع ست ظ ٞذهطً٘ إىل اهؿطق ًّ ادتٌٔ٘ض ٞٙاهٙٗ ٌِٞٚٚبعس ًطكعٓ اٮزاضٜ
عّ اهع قٌ ٞقِع  777 ( ١كٍ ) ذ ٚتقع ول ٚبني خط ٛعط (  ) 14زضجٞ
مش  ٨تقطٙب يف ذسٗزٓ ادتِ٘ب ٞٚاهيت تطى بٔ عو ٟحبط اهعط ٗ (  ) 19زضج ٞمش ٨
تقطٙب يف ذسٗزٓ اهؿٌ هً ٞٚع املٌول ٞاهعطب ٞٚاهػع٘ز ٞٙب ٌِٚتقع بني خط ٛط٘ي

)14(http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=34651, 21/4/2014.
( )15رمشٍه ألارٍاوي ،صحُفة  26ضبحمبر الالىتروهُة ،اإلازجع هفطه .
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( )48زضج ٞؾطق تقطٙب ًّ جٔ ٞاهػط احمل ش ٞٙحمل ظ ٞؾب٘ ) 51 (ٗ ٝزضج ٞؾطق
ًّ جٔ ٞاهؿطق احمل ش ٞٙحمل ظ ٞاملٔط. ٝ
املػثث ذٗ ٞاهػلث ْ :
ست ظ ٞذهطً٘ ٓ ٛأكرب ست ظ ادتٌٔ٘ض ٞٙاهً ٌِٞٚٚػ ذ ٞتبوؼ ًػ ذتٔ
(  )161749كوًٍ/طبع ٗتؿلى بصهم ضت٘ ( ًّ )%36إمج هً ٛػ ذ ٞادتٌٔ٘ضٞٙ
اه ٌِٞٚٚاهب هػ )450706( ٞكوًٍ/طبع كٌ ٙبوؼ تعساز غل ْ ذهطً٘ (1060671
ُػٌ )ٞتقطٙب ٗ ق هتعساز ع َ . َ2002
اهتقػ ٍٚاٮزاض: ٜ
قػٌ احمل ظ ٞإزاض ٙإىل قػٌني  :اٗ٪ي ٙتلْ٘ ًّ املسٙط ٙاه٘اقع ٞعوٟ
ٗٙهٍ ٓصا ادتعً ) 16 ( ١سٙط ٞٙمب  ٔٚجعٙطٝ
اهؿطٙط اهػ ذوٗ ٛاملطتفع
غقططٙٗ ٠تلْ٘ ادتع ١ا٬خط ًّ املسٙط ٙاملٌتس ٝعو ٟط٘ي اه٘ازٗ ٜاهكرطا١
()16
ٗٙهٍ ( ً ) 14سٙط ٞٙذٙ ٚلْ٘ إمج هً ٛسٙط ٙاحمل ظ. ) 30 ( ٞ
حملثث ٞعّ زتتٌع ذهطًث٘
هقس ك ْ اذته ضً ٞيف ًقسً ٞاهعط اهص ّٙعط ٘ا اهػفط ٗاهبرط ٗاغتقطٗا يف ب٩ز
اهلل اه٘اغع ٞذ ٚك ْ هلٍ اهػبق يف ؾطق أ طٙقٗ ٚأً كّ كثري ًّ ٝآغٚ
ٗك ْ ٪خ٩قٍٔ ٗهني ًعؿطٍٓ اهع ًى اهل َ يف ُؿط اٮغٗ َ٩اذته ض ٝاهعطب ٞٚهصا
ك ُ٘ا حبق غفطا ١أغٌٔ٘ا بؿلى ضا٢ع يف تعطٙف أ طٙقٗ ٚآغ ٚب ذته ض ٝاهعطبٞٚ
اٮغ. ًٞٚ٩
رهطً٘ شهم ادتع ١اهؿطق ٛاه٘اغع ًّ اه ٌّٚاغٍ هٕ بطٙق خ م عتٌى
اهلثري ًّ املع ُ ٛاذته ضٗ ٞٙاهثق ًٔ ٘ٔ ٞٚس اذته ضا اهقسميٗ ٞهقس ئط
ٗع ؾ قطُٗ ثٍ ِٗٓ ٗنعف ٗظاه شتوّف ٞهِ قسضا كبريا ًّ ا٬ث ض ٗاملع مل
تؿري إىل زتس غ بط ٗجٔس إُػ ًُ ٛث بط .
اهتػٌ: ٞٚ
هقس ج  ١يف اهقطآْ اهلط ٍٙشكط ا٪ذق {:واذكز أخا عاد إذ أنذر قومه

باألحقاف}{غ٘ض ٝا٪ذق

ا. } )20( ٞٙ٬

ّ
( )16الجمهىرٍة الُمىُة ،وسارة الحخطُط والحعاون الدولي ،الجهاس اإلازهشي لإلخصاء ،خضزمىت في أركام 2002م ،خضزمىت ،اإلاىال ،العدد (،) 13
ًىلُى 2003م ،ص . 3
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اهتقوٚسٞٙ
أؾل ي

ٗٙعٌى غل ْ اٮقو ٍٚاهػ ذو ٛاذتهطً ٛب هعسٙس ًّ اذتط
املعطٗ ٗ ٞأٌٓٔ ذط  ٞاهتح ضٗ ٝاهِقى اهبرطٗ ٜاقط ٚز اهػٌم ٗبع
اهعضاع ٞاهبساٗ ٞٚ٢اذتط اهٚسٗٗ ٞٙاهكِ ع اهبػٚط. ٞ
ٗقس اؾتٔط غل ْ ذهطً٘ ب هتح ضٗ ٝامل٩ذ ٞاهبرط ٞٙل ُ ذهطً٘
تطتبط بططق تقوٚس ٞٙحبط ٞٙب هعسٙس ًّ املطاكع اهتح ض ٞٙيف احملٚط اهلِسٗ ٜارتوٚخ
اهعطبٗ ٛأ طٙقٗ ٚبؿلى ع َ قس غ ز املِطق ٞعسز ًّ املِ ؾط ا٨قتك ز ٞٙاهتقوٚسٞٙ
قبى زخ٘ي اهق٘ ٠ا٨غتعٌ ضٗ ٞٙغٚططتٔ ٗاذتل ضٓ اهِؿ ط اهتح ض)17( . ٜ
الفصل الرابع  :الذراست الويذانيت ( هنظواث الوختوع الوذني – التنوىيةت – فةي
حضرهىث )
اجلىعٗات ٔوٍعىات اجملتىع املدٌ٘ التٍىٕٖ ٛمبحافع ٛحطسوٕت :
 .1مجعٗ ٛالتٍىٗ ٛاالدتىاعٗ ٛبػٗن بأشٖس
 اهب ُ ٚاٗ٪ه : ٞٚتقع مجع ٞٚاهتٌِ ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚمبس ِٞٙغٚى ب ٗظٙط اهيت تتبع
ًسٙط ٞٙغٚى ب ٗظٙط مبر ظ ٞذهطً٘ ٗتعس توم املس ًّ ِٞٙاملِ طق اذتهطٞٙ
حبهطً٘ ٗقس تأغػ ادتٌع ٞٚبت ضٙذ ٗ َ2003/1 /30حتٌى ادتٌعٞٚ
تطخٚل ضقٍ (  ًّٗ ) 218أبطظ أٓسا مجع ٞٚاهتٌِ ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚاهت ه: ٛ
 املػ ٌٓ ٞيف جٔ٘ز تٌِ ٞٚاجملتٌع ًٗت بع ٞاملؿ ضٙع اهيت حتت د إه ٔٚاملسٙطٞٙ
ب هتِػٚق ًع ادتٔ اذتلً٘ٗ ٞٚاهػري ذلً٘ٗ ٞٚامل ضت. ٞ
 آ٨تٌ َ ٗاهعِ  ٞٙب هؿب ًّ ادتِػني ٗاهعٌى عو ٟتسضٙبٍٔ ٗتأٓٚؤٍ
ٗتعوٗ ٌٍٔٚض ع اه٘ع ٛهسٗ ٍٔٙجتٚع طوب ٞاهعوٍ ٙ ٌٚػٍٔ يف حتقٚق ُٔهٞ
اجملتٌع .
 اهِٔ٘ ب ملطأٗ ٝاهعٌى عو ٟتعوٗ ٌٔٚتسضٙبٔ ٗض ع اه٘ع ٛهسٗ ٔٙتبين
قه  ٓ ٙهس ٠أقر اهقطاض مب ميلِٔ اقتك زٗ ٙعتقق ًؿ ضكتٔ
اهف عو ٞيف تٌِ ٞٚاجملتٌع .
 اهعِ  ٞٙب هطفى ٗتِفٚص اهرباًخ ٗاملؿ ضٙع اهيت تػٍٔ يف بِ  ١جٚى ق زض عو ٟأزا١
زٗضٖ يف اهتٌِ. ٞٚ

( )17عادٌ أخمد الىطادي ،الحىظُم اللبلي والاجحماعي الحللُدي في خضزمىت 1967-1900م ،مجلة دراضات الخلُج والجشٍزة العزبُة ،العدد (
 ) 100لطىة 2001م ،أبى ظبي ،ص . 110
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 تقس ٍٙاهسعٍ امل هٗ ٛاهعٚين ٗاهقطٗ هوٌرت جني ٗشٗ ٜا٨ذت ٚج
ًّ ادتِػني ٗأقر املؿ ضٙع اهكػري. ٝ
 اهعٌى عو ٟتلط ٍٙق ٚزا اهعٌى ا٨جتٌ عٗ ٛضٗازٖ مب ٙػٍٔ يف ا٨طتطاط يف
اهعٌى اهتط٘ع ٛبؿلى ع َ .
ٗتعٌى ادتٌع ٞٚيف ُط ق ًسٙط ٞٙغٚى ب ٗظٙط ك ًوٗ ٞهس ٠ادتٌعً ٞٚقط ٗهلِٕ
ٗٓ٘ حت إزاضٗ ٝإؾطا
ب ٮظت ض ذ٘ٙ ٚجس بٕ ًطكع اهتٌِ ٞٚهور غ٘ ٗاهوػ
ادتٌعٗ ٞٚاهص ٜمت ا تت ذٕ يف ٙٗ َ2005/4/15عٌى عو ٟتسض ٙاهؿب ًّ ادتِػني
ٗتأٓٚى اهل زض ب ملسٙط ٞٙيف عس ٝبطاًخ ًِٔ  :بطاًخ اذت غ٘ اهِظ َ احمل غيب
اهوػ ٞاٮصتوٚع ٞٙاملٔ ضا اه٘يٚفٗ ٞٚاملؿ ضٙع اهكػري. ٝ
ارت قٞ

كٌ تؿط ادتٌع ٞٚعوً ٟطكع ا٪غط املِتحٗ ٞتسٙطٖ ٗٓصا املطكع هسً ٕٙبِٟ
ًوم ٗاهص ٜمت ا تت ذٕ يف  َ2010/5/18بتٌ٘ٙى ًّ ًؿطٗع ا٪ؾػ ي اهع ًٙٗ ٞقسَ
خسً اهتسض ٙهِػ  ١املسٙط ٞٙيف عس ٝزت  : ًِٔ ٨ارت ٚطٗ ٞاهتفكٚى اهتططٙع
اٗ٪هٗ ٞٚاهتسبري
اهل٘ا ري ست٘ ا ًٞٚ٪حتفٚظ اهقطآْ اٮغع
اذت غ٘
املِعه ٛا٪ؾػ ي اهٚسُٗٗ ٞٙقـ اذتِ . ١
ٗٙبوؼ عسز أعه  ١ادتٌع ٞٚعِس اهتأغٚؼ (  54عه٘ا ) أً عسزٍٓ اذت هٚ ٛبوؼ (
 79عه٘ا) أ ٜاظز ٙز عسز ا٪عه  ١بِػب. ) % 31 ( ٞ
ٙت٘اجس يف ادتٌع ٞٚأعوُ ٟػب ًّ ٞأعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاض ًّ ٞٙادت ًعٚني ٗقس بوػ (
 ًّ ) % 44.4زتٌ٘ع اهل ٞ٣ٚاٮزاضٙ ٍٓٗ ٞٙؿلوْ٘ تقطٙب اهِكف ٗٓ٘ ً٧ؾط ٨ضتف ع
املػت٘ ٠اهتعو ٌٛٚهس ٠اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙكصهم ب هِػب ٞه٫عه  ًّ ١اهطق بٗ ٞاهتفتٚـ
ِٔ ن أٙه اهِكف ًٍِٔ مبػت٘ ٠اهسبوَ٘ .
ًّٗ أبطظ أغب صت ح ادتٌع ٞٚيف إزاض ٝأُؿطتٔ ٓ٘ اهبر عّ اهتٌ٘ٙى ٗاملتٌثى يف
أكثط ًّ جٔ ٞغ٘ا ١ك ُ ذلً٘ ٞٚأٗ تربع ًّ عو ٛارتري ٗاملػرتبني أٗ
املِظٌ غ٘ا ١آ٪و ٞٚاحملو ٞٚأٗ اهعطب ٞٚأٗ اهسٗه٧ً ٘ٓٗ ٞٚؾط ٗان عو ٟقسضا
ع ه ٞٚيف اهبر عّ امل٘اضز اهيت تع٘ امل٘اضز اهصات ٞٚاهػري ً٘ج٘ز٘ٙ ٨ٗ . ٝجس دتٌعٞٚ
اهتٌِ ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚاغتثٌ ضا .
 اهؿطاكً ٞع ًِظٌ أٗ قِ زٙق يف تِفٚص ًؿ ضٙع  :ت٘جس ؾطاك
اهتٌِ ٞٚا٨جتٌ عً ٞٚع ًِظٌ ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :
ًِ ظٌ ٞغ٘ي ( بطُ ًخ املطأٗ ٝاهتلِ٘ه٘ج. ) ٚ
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ًِ ظٌ ٞأٗكػف َ ( اغرتاتٚح ٞٚاهتدفٚف ًّ اهفقط ) .
ٗقس اغتف ز ًّ ٓصٖ املؿ ضٙع اهِػ  ١يف اجملتٌع ٗكصهم ًساضؽ اهتعو ٍٚا٪غ غٛ
ًّ شك٘ض ٗإُ ث .
زت  ٨اهتسض ٙاهيت مت ا٨هتر ق بٔ :
 تسضً ٙسضبني يف اذت غ٘
 اهتدطٚط ا٨غرتاتٚحٛ
 ذكط ٗت٘ثٚق ا٬ث ض اهِ مج ٞعّ
 احمل غبٞ
اهل٘اضث .
 كت بً ٞقرتذ املؿ ضٙع
 اهتؿبٚم ٗاهتل ًى
 تسضً ٙسضبني
 اذتس ًّ شت طط اهل٘اضث
 تقس ٍٙاهسعٍ اهِفػ ٛهوٌتهطضّٙ
ًّ اهػ٘ٚي .
ٙته مم غبق أْ ادتٌعًِٗ ٞٚتػب ٔٚقس ذكو٘ا عو ٟعس ٝزٗضا تسضٙب ٞٚظاز ًّ
ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٗ ٞٙاملعط ٗ ٞٚاهت٘ع٘ ِٔ ٞٙن ؾق ًتعوق بتط٘ٙط املٔ ضا اٮزاضٗ ٞٙاهيت
متثو يف زٗضا اهتدطٚط ا٨غرتاتٚحٗ ٛاحمل غبٗ ٞكت بً ٞقرتذ املؿ ضٙع
 ٌٚمت ا٨غتف ز ًّ ٝاهؿق
ٗاهتؿبٚم ٗاهتل ًى ٗتسضً ٙسضبني يف اذت غ٘
ا٬خط ًّ اهسٗضا يف ادت ُ اهت٘ع٘ٗ ٜاه٘ق ٗ ٛ٢املتٌثى يف اهسٗضا املطتبطٞ
ب هل٘اضث ٗاذتس ًِٔ ًٗع دت ٞأنطاضٓ اهِفػ.ٞٚ
 أُؿط ٞادتٌعٙ : ٞٚعترب ُؿ ط مجع ٞٚاهتٌِ ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚاجتٌ ع ٛخري ٜتٌِٜ٘
ٗٙػتٔس كى ًّ  :اهِػ ٗ ١اهطج ي ٗاهؿب ٗاهؿ ب ٗاٙ٪ت َ ٗاهطٗ ٩شٜٗ
ا٨ذت ٚج ارت ق. ٞ
ددٔه زقي (ٕٖ )1ضح تٍفٗر اجلىعٗ ٛلمىػازٖع خاله األعٕاً اخلىط ٛاملاضٗ: ِ٘ٔ ٛ
الف٠ات املطتّدفٛ

اضي املػسٔع

ٌٕعْ

وٕقعْ

حالتْ

وسكز ز ز ز ززص األضز ز ز ز ززس
املٍتذٛ

تٍىٕٙ
تعمٗى٘

الػٗن

وطتىس

وسك ز ز ززص التٍىٗ ز ز ززٛ
لمحاضٕب ٔالمػات

تعمٗى٘

الػٗن

وطتىس  

3866

وٍت ز ز ز ز ززد ٝاملز ز ز ز ز ززسأٚ
ٔالتكٍٕلٕدٗا

تعمٗى٘
تٕعٕٙ

الػٗن

وطتىس
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ع
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تتٌٚع ًؿ ضٙع مجع ٞٚاهتٌِ ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚب ٨غتٌطاضٗ ٞٙاغتٔسا ٔ ٪كرب ؾطعتٞ
يف اجملتٌع غ٘ا ًّ ١اهِػ  ١أٗ اهؿب ٗاهؿ ب .
ددٔه زقي (ٕٖ )2ضح اخلدوات اليت تكدوّا اجلىعٗ ٛألعطاّٟا ٔ لمىذتىع احملم٘
عدد املطتّدفني
ف٠ات املطتّدفني
والحعات
األٌػط / ٛاخلدوات
إ إمجال٘
أعطا ٞدلتىع ذ
رلتربات – رلٗي
طيب – جتّٗص وسكص
دعي اجلاٌب الضح٘
 

األوٕوٛ
ذٔ ٙاالحتٗادات
كساض٘ وتحسكٛ
100  

اخلاصٛ
رلتربات ودزضٗ– ٛ
دعي التعمٗي
 

تٕعٗٛ
  اجملتىع محالت زش ٌٔعافٛ
محاٖ ٛالبٗٛ٠

قٍا ٚز ٙحتٕٖمٗٛ
املصازعني
املٗآ ٔالصزاعٛ
لمىصازعني
تٕفري  %50وَ أدٕز
وػسٔع دعي الطالب
60


الٍكن
اجلاوع٘
رلٗىات صٗفٗٛ
لمعمًٕ الػسعٗٛ
 

ٔاملٍاِر الدزاضٗٛ
51  
وػسٔع كفالٖ ٛتٗي


ٙته ًّ ادتسٗي اهػ بق ًسً ٠ػ ٌٓ ٞادتٌع ٞٚيف خسً ٞاجملتٌع ًّ خ٩ي
شتتوف اُ٪ؿطٗ ٞارتسً ٗاهيت تػتٔس ؾطا ٢شتتوف ًّ ٞاجملتٌع ٗتؿٌى أعساز
كبري ٣ ًّ ٝاجملتٌع ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث.
٘ٙجس هس ٠مجع ٞٚاهتٌِ ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚخط ٞع ً ٞتٌِ٘ٗ ٞٙخط ٞعٌى غِ٘ ٞٙتِقػٍ إىل
قػٌني :
أ .خط ٞيف اجمل ي اهتِظ :ٌٛٚتتهٌّ عقس اجتٌ ع اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙا٨جتٌ ع
اُ٨تد بٗ ٛاجتٌ ع دتِ ٞاهطق بٗ ٞاهتفتٚـ ٗإعساز اهتق ضٙط امل هٗ ٞٚاٮزاضٗ ٞٙإعساز
خطً٘ٗ ٞاظُ ٞع َ  َ2012ب ٮن  ٞإىل عقس اهوق ١ا بإزاضا املطاكع املؿط ٞ
عو. ٔٚ
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 .خط ٞاهرباًخ ٗاملؿ ضٙع ٗ:تتهٌّ بطُ ًخ كف هٙ ٞت ٍٚبأُؿطتٕ املدتوفٞ
ٗاغتلٌ ي بع املؿ ضٙع ًثى اذت جع امل ًٗ ٛ٢ؿػى اهتٌِ ٞٚهود ٚطٗ ٞاهتططٙع
ٗاملػتؿف ٟارتريٗ ٜتِفٚص اهسٗضا اهتسضٙب ٞٚهوحِػني.
ًّٗ خ٩ي ا٨ط٩ع عوُ ٟػد ًّ ٞخط ٞاهعٌى ٙته ٗن٘ح آ٪سا هس ٠ادتٌعٞٚ
ٗت٘ظٙع ا٪زٗاض عو ٟأعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙاملطكع اهت بع ٞهوحٌع ِٓٗ ٞٚن تِػٚق عوٟ
ًػت٘ ٠ع ي يف خط ٞاهعٌى هوحٌع.ٞٚ
ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ ٝهس ٠مجع ٞٚاهتٌِ ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚمت اغتدساَ من٘شد
حتوٚى ( ٗ )SWOTمت تطبٚقٕ عو ٟادتٌع ٞٚك هت ه: ٛ
ٌكاط الكٕ ( ٚالكٕ ٚالداخمٗ ٛلمذىعٗ) ٛ
 خربا إزاضً ٞٙرتاكٌٞ زعٍ املػرتبني املػثثث ٌٓ ٞب هتعثثث ْٗ ًثثثثع بعثثث ادتٔثثثا٪خط ٠يف زت ي اهتسضٗ ٙاهرباًخ .
 متٚع اهعٌى يف ك  ٞاجمل  ٨ب هتدطٚطاملػثثثثبق ٗادتٚثثثثس ٗآ٨تٌثث ث َ ب هتف قثثثثٚى
اهسقٚقثثثث ٞممثث ث جعثثثثى اهثثثثرباًخ اهتسضٙبٚثثثثٞ
ٗاٮثطاٗ ٞٚ٢اهت٘عً٘ ٞٙتٌٚع. ٝ
 ٗنثثث٘ح اهطٙ٦ثثثثٗ ٞآهٚثثثث ٞاهعٌثثثثى هثثثثس ٠إزاضٝادتٌعٞٚ
الفسص ( فسص خازدٗ ٛقد حتسك عىن
اجلىعٗ) ٛ
 املؿثث ضك ٞيف تِظثثث ٍٚاهثثثسٗضا اهتسضٙبٚثثثٞٗا٨غتع ُ ٞبث رتربا شا اهع٩قث ٞهتفعٚثى
اهرباًخ اهتسضٙب. ٞٚ
 اهتع ْٗ ٗاهؿثطاكً ٞثع ًِظٌث ٗٓ٣ٚثً ضتٞ
 -اهؿطاكٗ ٞاهسعٍ ًّ اهػوط ٞاحملوٞٚ

ٌكاط الطعف ( الطعف الداخم٘ لمذىعٗ) ٛ
 عسَ ٗج٘ز ًقط هوحٌعٞٚ نعف امل٘اضز امل هٞٚ ُقل ا٪ث ث ٗاهتحٔٚعا امللتبٞٚ قو ٞاهل زض نعف اهتأٓٚى هس ٠ك زض ادتٌعٞٚ عثثثثسَ ٗجثثثث٘ز ًؿثثث ضٙع اغثثثثتثٌ ضً ٞٙثثثثسضٝهوسخى ب هِػب ٞهوحٌع. ٞٚ

املّددات ( وّددات خازدٗ ٛقد تطعف عىن
اجلىعٗ) ٛ
 عسَ ت٘ ط ك٘ازض بؿطٓ٧ً ٞٙو ٞيف املٚساْ عثثسَ اقتِثث ع اهثثبع ًثثّ أقثثر اهقثثطاضبأٌٓ ٞٚبع اهرباًخ اهتسضٙبٗ ٞٚزعٌٔ .
 قوثثث ٞاملثثث٘اضز امل هٚثثثٗ ٞاملدككث ث املتعوقثثثٞبتِفٚص ًؿ ضٙع ادتٌع ٞٚاملػتقبو. ٞٚ

ٗميلّ اهتػو عوُ ٟق ط نعف مجع ٞٚاهتٌِ ٞٚا٨جتٌ ع ًّ ٞٚخ٩ي ا٬ت: ٛ
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 إُؿ ً ١قط زا ٍ٢هوحٌع. ٞٚ
 إظتثثث ث ز ًؿثثث ث ضٙع اغثثثثثتثٌ ضً ٞٙثثثثثسضٝ
هوسخى هوحٌع. ٞٚ

 تثثثثثثثثثثث٘ ري ًػثثثثثثثثثثثتوعً
ٗاهتحٔٚعا .
 تأٓٚى ك زض ادتٌعٗ ٞٚظ ٙز ٝعسزٍٓ.
اهتأثٚثثثثثثثثث ث

ٙته مم غبق أْ ادتٌع ٞٚتتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاض ٜممت ظ ٗعو ٟكف  ٝ١جٚسٝ
مم ًلّ ادتٌع ًّ ٞٚاهت٘غع يف أُؿطتٔ بفهى اهؿطاك ًع اهلثري ًّ
ٗاهبر عّ اهتٌ٘ٙى ملؿ ضٙعٔ ٗأُؿطتٔ ٗكصهم إُ  ١بع املطكع
املِظٌ
ٗاهصٜ
هتؿلى ضا سا ُ٪ؿطتٔ ًثى ًطكع ا٪غط املِتحًٗ ٞطكع املعوً٘ ٗاهوػ
ٙػتقط اهعسٙس ًّ اهؿب ٗاهؿ ب .
ٗتفتقط ادتٌع ٞٚإىل ًقط خ م بٔ ضغٍ ٗج٘ز قطع ٞأض شتكك ٞهوٌقط كْ٘
ٗب هِػب ٞهع٩قٞ
املقط غٚػ عس ادتٌع ٞٚعو ٟاهت٘غع أكثط يف اُ٪ؿطٗ ٞاهفع هٚ
ادتٌع ٞٚب جملتٌع ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ ادتٌع ٞٚهلثري ًّ اهقط ع ًثى
اهكرٗ ٞاهتعوٗ ٍٚاهبٗ ٞ٣ٚزعٍ اهط ه ادت ًعٗ ٛاملد ٌٚاهكٚف. ٞٚ
 .2مجعٗ ٛاألون االدتىاعٗ ٛاخلريٖ ٛبربًٔ
 اهب ُ ٚث اٗ٪هٚثث : ٞتقثثع مجعٚثث ٞاً٪ثثى ا٨جتٌ عٚثث ٞارتريٙثث ٞمبِطقثث ٞبثثطَٗ اهثثيت تتبثثع
ًسٙط ٞٙبطَٗ ًٚفع مبر ظ ٞذهثطً٘ ٗتعثس ًِطقث ٞبثطَٗ ًثّ املِث طق اهػث ذوٞٚ
اهطٙف ٞٚحبهطً٘ ٗقس تأغػ ادتٌع ٞٚبت ضٙذ ٗ َ1997/4 /1حتٌثى ادتٌعٚثٞ
تطخٚل ضقٍ (  ًّٗ ) 58أبطظ أٓسا مجع ٞٚاً٪ى ا٨جتٌ ع ٞٚارتري ٞٙاهت ه: ٛ
 تط٘ٙط ًِطق ٞبطَٗ ٗن٘اذ ًّ ٔٚاهِ٘اذ ٛا٨قتك زٗ ٞٙا٨جتٌ عٞٚ
ٗاهثق .ٞٚ
 تقس ٍٙاهطع  ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚهوؿب ٗتؿحٚع املربظٗ ّٙاهعٌى عوً ٟػ عسٝ
اهطوبٗ ٞتؿحٚعٍٔ عو ٟاهتعوٗ ٍٚاهتأٓٚى ًٗل ر ٞاٗ ًٞٚ٪اهتدوف
ا٨جتٌ ع. ٛ
 تقس ٍٙاهعْ٘ امل ز ٜهوٌرت جني ًّ اهٚت ً ٟاهقكط ٗا٪ضاًى ٗاملع٘ظ ّٙاهص٨ ّٙ
ع ٢ى هلٍ .
 آ٨تٌ َ ب ٪غطٗ ٝاهعٌى عوُ ٟؿط اه٘ع ٛبني أ طازٓ ب هع زا ا٨جتٌ عٞٚ
اذتٌٚسٗ ٝاهػو٘ك ٚاذتػِ ٞاهِ بع ًّ ٞتع ه ٍٚاهس ّٙاٮغ ًٛ٩اذتِٚف .
 املػ ٌٓٗ ٞاملؿ ضك ٞيف زعٍ املؿ ضٙع ارتريٗ ٞٙا٨جتٌ عٗ ٞٚا٨قتك زٞٙ
ٗاهثق . ٞٚ
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ً ت بع ٞاذتلً٘ ٞهتقس ٍٙاهسعٍ امل زٗ ٜاملعِ٘ ٜهوٌؿ ضٙع ارتريٞٙ
ٗا٨جتٌ ع ٞٚاهيت تتبِ ٓ ادتٌع. ٞٚ
تقَ٘ ادتٌع ٞٚمبٌ ضغُ ٞؿ طٔ يف شتتوف ج٘اُ اهِؿ ط ارتري ٜا٨جتٌ عٛ
ٗاهثق يف ٗتِفص ادتٌع ٞٚعسً ٝؿ ضٙع ٗأُؿط ٞخري ٞٙعرب دت ُٔ املدتوف ٛٓٗ ٞاهوحِٞ
ا٨جتٌ عٗ ٞٚاهوحِ ٞا٨قتك زٗ ٞٙاهكرٗ ٞٚاهوحِ ٞاهعوٌٗ ٞٚاهوحِ ٞاهثق ٞٚ
ٗاٮعٙٗ ًٞٚ٩بوؼ عسز أعه  ١ادتٌع ٞٚعِس اهتأغٚؼ ( 45عه٘ا ) أً عسزٍٓ
اذت هٚ ٛبوؼ (  72عه٘ا ) أ ٜاظز ٙز عسز ا٪عه  ١بِػب. ) % 37 ( ٞ
ٗب هِػب ٞمل ٩ٓ٧اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙاهطق ب ٞاهتفتٚـ ٙته أْ ِٓ ن تػ ٗ ٜيف ُػبٞ
أعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاض ًّ ٞٙادت ًعٚني اهسبوَ٘ ٗاهث ُ٘ٗ ٜقس بوػ (  ًّ ) %33.3زتٌ٘ع
ٗٓ٘ ً٧ؾط ٨ضتف ع املػت٘ ٠اهتعو ٌٛٚهس٠
اهل ٞ٣ٚاٮزاضٙ ٍٓٗ ٞٙؿلوْ٘ تقطٙب اهثو
اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙكصهم ب هِػ ه٫عه  ًّ ١اهطق بٗ ٞاهتفتٚـ ِٔ ن أٙه اهِكف
ًٍِٔ مبػت٘ ٠اهسبوَ٘  ٌٚتػ ٗ ُػب ٞامل٘يفني ٗت٘ظع عو ٟاهسبوَ٘ ٗاهث ُ٘ٗ ٜأقى
ًّ اهث ُ٘. ٜ
كٌ أْ أذس أغب صت ح ادتٌع ٞٚيف إزاض ٝأُؿطتٔ ٓ٘ ٗج٘ز زعٍ ث ب غ٘اًّ ١
اؾرتاك ا٪عه  ١أٗ اهسعٍ ارت ضج. ٛ
اهؿطاكً ٞع ًِظٌ

أٗ قِ زٙق يف تِفٚص ًؿ ضٙع :
ٗقِ زٙق هتِفٚص

ت٘جس ؾطاك دتٌع ٞٚاً٪ى ا٨جتٌ ع ٞٚارتريً ٞٙع ًِظٌ
ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :
٧ً غػ ٞاهعْ٘ ( بطُ ًخ حتفٚظ اهقطآْ )  .املػتفٚسْٗ (  246شك٘ض ٗإُ ث )
 مجع ٞٚط ه اهعوٍ ( اهعٗاد ادتٌ ع . ) ٛاملػتفٚسْٗ (  104ؾب ٗؾ ب )
ٗقس اغتف ز ًّ ٓصٖ املؿ ضٙع اهتًٚ٩ص ٗاهتوٌٚصا يف اجملتٌع ٗكصهم اهؿب
ٗاهؿ ب املقبوني عو ٟاهعٗاد.
زت  ٨اهتسض ٙاهيت مت ا٨هتر ق بٔ :
 ًٔٗ ِْ٘ ضا اهػلطت ضٞٙ
 زضاغ ادتسٗ ٠هوٌؿ ضٙع
 اذتٌ ٙثثثث ٞاهق ُُ٘ٚثثثث ٞهورثثثثس ًثثثثّ
 إع ز ٝإعٌ ض املعٚؿٞ
ا٨غتك .
اٗ٪هٞٚ
 اٮغع
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ٙته مم غبق أْ ادتٌعًِٗ ٞٚتػب ٔٚقس ذكو٘ا عو ٟعس ٝزٗضا تسضٙب ٞٚظاز ًّ
ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٗ ٞٙاملعط ٗ ٞٚاهت٘ع٘ٗ ٞٙهلّ تعترب ٓصٖ اهسٗضا غري ك  ٞٚخك٘ق
ً ٙتعوق ب دت٘اُ اٮزاضًٗ ٞٙك زض اذتك٘ي عو ٟاهتٌ٘ٙى .
 أُؿط ٞادتٌعٙ :ٞٚعترب ُؿ ط مجع ٞٚاً٪ى ا٨جتٌ ع ٞٚاجتٌ ع ٛخري ٜثق يف
ٗٙػتٔس كى ًّ  :اهِػ ٗ ١اهطج ي ٗاهؿب ٗاهؿ ب ٗاٙ٪ت َ ٗاهطٗ ٩شٜٗ
ارت قٗ ٞتتٌٚع ًؿ ضٙع مجع ٞٚاً٪ى ا٨جتٌ ع ٞٚارتريٞٙ
ا٨ذت ٚج
ب ٨غتٌطاضٗ ٞٙاغتٔسا ٔ ٪كرب ؾطعت ٞيف اجملتٌع غ٘ا ًّ ١اهِػ  ١أٗ اهؿب
ٗاهؿ ب .
ددٔه زقي (ٕٖ )3ضح كىا اخلدوات اليت تكدوّا اجلىعٗ ٛألعطاّٟا ٔ لمىذتىع احملم٘
عدد املطتّدفني
ف٠ات املطتّدفني
والحعات
األٌػط / ٛاخلدوات
إمجال٘
أعطا ٞدلتىع ذ إ
دعي اجلاٌب الضح٘



 

كفال ٛحمكات الكسآُ



 

دعي التعمٗي



 

محاٖ ٛالبٗٛ٠



 

املتطسزَٖ
وَ الكٕازخ

إغاث ٛوٍكٕب٘ الكٕازخ
وػسٔع دعي الطالب
اجلاوع٘
رلٗىات صٗفٗٛ
لمعمًٕ الػسعٗٛ
ٔاملٍاِر الدزاضٗٛ
دعي اجلاٌب السٖاض٘
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عٗاد ٚاألون – رلٗي
طيب – دعي احلاالت
املسضٗٛ
زٔاتب وٕدّني احلمكات
ٌكن الطالب – تكسٖي
األٔاٟن – دزٔع التكٕٖٛ
– زٖاض األطفاه
دعي محالت الٍعافٛ
ٔاإلصحاح البٗ٘٠
قٍا ٚز ٙحتٕٖمٗٛ
لمىصازعني
تٕفري وٕاصالت لٍكن
الطالب

دعي ٌاد ٙالٍضس
السٖاض٘ – األٌػطٛ
السٖاضٗٛ
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ٙته ًّ ادتسٗي اهػ بق ًسً ٠ػ ٌٓ ٞادتٌع ٞٚيف خسً ٞاجملتٌع ًّ خ٩ي
شتتوف اُ٪ؿطٗ ٞارتسً ٗاهيت تػتٔس ؾطا ٢شتتوف ًّ ٞاجملتٌع ٗتؿٌى أعساز
كبري ٣ ًّ ٝاجملتٌع ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث .
٘ٙجس هس ٠مجع ٞٚاً٪ى ا٨جتٌ ع ٞٚخط ٞع ً ٞتٌِ٘ٗ ٞٙخط ٞعٌى غِ٘ٗ ٞٙكصهم
ِٓ ن خطط طع ٞٚهلى دتِ ٞتقسًٔ بسا ٞٙكى ع َ كٌ ٘ٙجس هس ٠ادتٌعُ ٞٚظ َ
هوتق ًّ ٍٚٚخ٩ي اغتٌ ضا تق ٍٚٚا٪زا ١اهؿٔطٗ ٜاهفكو ٛهلى دتِ. ٞ
ًّٗ خ٩ي ا٨ط٩ع عوُ ٟػد ًّ ٞخط ٞاهعٌى ٙته ٗن٘ح آ٪سا هس ٠ادتٌعٞٚ
ٗت٘ظٙع ا٪زٗاض عو ٟأعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙاهوح ْ اهت بع ٞهوحٌع ِٓٗ ٞٚن تِػٚق عوٟ
ًػت٘ ٠ع ي يف خط ٞاهعٌى هوحٌع.ٞٚ
ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ ٝهس ٠مجع ٞٚاً٪ى ا٨جتٌ ع ٞٚارتري ٞٙمت اغتدساَ
من٘شد حتوٚى ( ٗ )SWOTمت تطبٚقٕ عو ٟادتٌع ٞٚك هت ه: ٛ
ٌكاط الطعف ( الطعف الداخم٘ لمذىعٗ) ٛ
 عسَ ٗج٘ز ًقط هوحٌعٞٚ خت شي بع ا٪عه ٗ ١عسَ ع هٚتٍٔ قوثثث ٞاهثثثسعٍ املثث ه ٛخك٘قثث يف اهفثثثرتاا٪خريٝ
 قو ٞاهل زض نعف اهتأٓٚى هس ٠ك زض ادتٌعٞٚ عثثثثسَ ٗجثثثث٘ز ًؿثث ث ضٙع اغثثثثتثٌ ضً ٞٙثثثثسضٝهوسخى ب هِػب ٞهوحٌع. ٞٚ

ٌكاط الكٕ ( ٚالكٕ ٚالداخمٗ ٛلمذىعٗ) ٛ
 خربا إزاضً ٞٙرتاكٌ ٗ ٞعوٞ زعٍ املػرتبني ٗ عو ٛارتري اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس متٚع اهعٌى يف ك  ٞاجمل  ٨ب هتدطٚطاملػثثثثبق ٗادتٚثثثثس ٗآ٨تٌثث ث َ ب هتف قثثثثٚى
اهسقٚقثثثث ٞممثثث جعثثثثى اهثثثثرباًخ ٗاُ٪ؿثثثثطٞ
ًتٌٚع. ٝ
آه ٞٚاهعٌى ٗانر ٞهس ٠إزاض ٝادتٌعٞٚٗج٘ز قطع ٞأض ب غٍ ادتٌع ٞٚكٌقط .الفز ززسص ( فز ززسص خازدٗز زز ٛقز ززد حتز ززسك عىز ززن املّززددات ( وّززددات خازدٗزز ٛقززد تطززعف عىززن
اجلىعٗ) ٛ
اجلىعٗ) ٛ
 املؿ ضك ٞيف تِظث ٍٚاهفع هٚث ٗاُ٪ؿثط - ٞعسَ ت٘ ط ك٘ازض بؿطٓ٧ً ٞٙو ٞيف املٚساْارتريٗ ٞٙا٨غتع ُ ٞب رتربا شا اهع٩قث - ٞعثثسَ تف عثثى اهثثبع ًثثّ أقثثر اهقثثطاض
بأٌٓ ٞٚبع اهرباًخ ارتريٗ ٞٙزعٌٔ .
هتفعٚى اهرباًخ ارتري ٞٙهوحٌع. ٞٚ
 قوثثث ٞاملثثث٘اضز امل هٚثثثٗ ٞاملدككث ث املتعوقثثثٞ اهتع ْٗ ٗاهؿثطاكً ٞثع ًِظٌث ٗٓ٣ٚثبتِفٚثثثثثص ًؿثثثثث ضٙع ادتٌعٚثثثثث ٞاملػثثثثثتقبوٞٚ
ً ضتٞ
ٗاعتٌثث ث ز ادتٌعٚثثثث ٞعوثثثثً ٟكثثثثسض ٗاذثثثثس
 اهؿطاكٗ ٞاهسعٍ ًّ اهػوط ٞاحملوٞٚهوتٌ٘ٙى .

للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

191

العذد ( )5الوخلذ ( )9يناير 2015م

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

دور منظمات املجتمع املدني يف تنمية املجتمعات املحلية
د.محمد سالم به جمعان

ٗميلّ اهتػو عوُ ٟق ط نعف مجع ٞٚاً٪ى ارتري ٞٙا٨جتٌ ع ًّ ٞٚخ٩ي ا٬ت: ٛ
 إُؿ ً ١قط زا ٍ٢هوحٌع. ٞٚ
 إظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخى هوحٌع. ٞٚ
 اغتبع ز ا٪عه  ١اهػري عوني يف ادتٌع. ٞٚ
 تأٓٚى ك زض ادتٌعٗ ٞٚظ ٙز ٝعسزٍٓ .
ٙته مم غبق أْ ادتٌع ٞٚتتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاض ٜممت ظ ٗعو ٟكف  ٝ١جٚسٝ
مم ًلّ ادتٌع ًّ ٞٚاهت٘غع يف أُؿطتٔ بفهى اهت٘غع يف اُ٪ؿطٗ ٞارتسً
املقسً ٞهوٌحتٌع ٗب هِػب ٞهع٩ق ٞادتٌع ٞٚب جملتٌع ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ
ادتٌع ٞٚهلثري ًّ اهقط ع ًثى اهكرٗ ٞاهتعوٗ ٍٚاهبٗ ٞ٣ٚاهط ٙنٗ ٞزعٍ اهط ه
ادت ًعٗ ٛاملد ٌٚاهكٚفٗ . ٞٚبصهم تعترب مجع ٞٚاً٪ى ا٨جتٌ ع ٞٚارتريًّ ٞٙ
ادتٌع ٚاهٌِ٘شجٗ ٞٚاهِؿط ٞيف اجملتٌع ٗتػتطٚع إزاض ٝبطاًخ هوقطٗ ٗاهتٌ٘ٙى
ا٪قػط بفهى خربا اهل زض اٮزاض. ٜ
 .3وؤضط ٛحطسوٕت اخلريٖ ٛلمتٍىٗٛ
 اهب ُ ٚاٗ٪ه : ٞٚتقع ً٧غػ ٞذهطً٘ ارتري ٞٙهوتٌِ ٞٚمبس ِٞٙامللث ٩مبر ظثٞ
ذهثثثطً٘ ٗقثثثس تأغػث ث ادتٌعٚثثث ٞبتث ث ضٙذ ٗ َ2002/10/28حتٌثثثى ادتٌعٚثثثٞ
تطخٚل ضقٍ ( ًّٗ )50أبطظ أٓسا ً٧غػ ٞذهطً٘ ارتري ٞٙهوتٌِ ٞٚاهت ه:ٛ
 املػ ٌٓ ٞيف تط٘ٙط املعوٍ ٗتِظ ٍٚبطاًخ تػ ٍٓ يف ضق ٛاهطٗ ٩آ٨تٌ َ
ب هط ٩املتف٘قني.
 تقس ٍٙارتسً هوٌحتٌع يف اجمل  ٨اهتعوٗ ٌٞٚٚاهكرٗ ٞٚا٨جتٌ ع. ٞٚ
 تِظ ٍٚبطاًخ تػ ٍٓ يف ضق ٛاملطأٗ ٝاهطفى ثق ٗ ٚقرٗ ٚعوٌ. ٚ
 املػ ٌٓ ٞيف تط٘ٙط ٗتٌِ ٞٚاجملتٌع ًّ خ٩ي املؿ ضٙع اهتٌِ٘. ٞٙ
 تِظ ٍٚبطاًخ اهطع  ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚهٙ٫ت َ ٗا٪غط املِتحٗ ٞآ٨تٌ َ ب هؿب .
تقَ٘ امل٧غػ ٞمبٌ ضغُ ٞؿ طٔ يف شتتوف ج٘اُ اهِؿ ط ارتري ٜا٨جتٌ عٛ
ٗاهثق يف ٗاهتعوٗ ٌٛٚتِفص امل٧غػ ٞعسً ٝؿ ضٙع ٗأُؿط ٞخريٗ ٞٙتؿط امل٧غػٞ
عو ٟث٩ثً ٞطاكع تعوً : ٌٞٚٚطكع اهه ١ ٚاهتعو ٌٛٚب ملل ٕٚ ٗ ٩تق َ زٗضا
اهلٌب٘ٚتط ٗذكل اهتق٘ٗ ٞٙضٗن ٞأطف ي ٗأُؿطُ ٞػً٘ ٞٙثى ارت ٚطٗ ٞاهتططٙع
ٗاهتسبري املِعهٗ ٛاهل٘ا ري ٗكصهم تؿط امل٧غػ ٞعوً ٟطكع اهه ١ ٚاهتعوٌٛٚ
ب هسٙؼ ٗكصهم ًطكع اهب ْ ٚاهتعو. ٌٛٚ
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ٗٙتلْ٘ ق٘اَ امل٧غػ ًّ ٞزتوؼ اٗ ١ ًِ٪عسزٍٓ (  ) 4عِس اهتأغٚؼ ٗ( ًّ ) 3
اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙب ٮن  ٞإىل املسٙط اهتِفٚص ٜمبحٌ٘ع (  ) 8أً اهعسز اذت ه ٛقس
أقب زتوؼ ا ١ ًِ٪بق٘اَ (  ) 6إن  ٞإىل املسٙط اهتِفٚص ٜإن  ٞإىل ( ًّ ) 6
اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙمبحٌ٘ع (  . ) 13أ ٜاظز ٙز عسز ا٪عه  ١بِػب. ) % 38.4 ( ٞ
أً ٙ ٌٚتعوق مب ٩ٓ٧اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙزتوؼ ا ١ ًِ٪ب مل٧غػٙ ٞته اضتف ع
ًًِ ٩ٓ٧تػيب امل٧غػ ٞبؿلى ٗان هٚكى إىل ًطات عوٌ ٞٚعوً ٚثى اهسكت٘ضاٖ
ٗامل جػتري .
ٗتعتٌس امل٧غػ ٞعو ٟامل٘اضز اهيت تأت ٛعّ ططٙق اهتربع غ٘ا ١ك ُ تربع
ع ِٞٚٚأٗ تربع ُقس ٞٙإن  ٞإىل زعٍ بع املِظٌ آ٪و ٞٚاحملوً ٞٚثى ً٧غػٞ
اهعْ٘ ٗاملِظٌ اهعطبً ٞٚثى ًِظٌ ٞاهل٩ي ا٪محط اٮً ضات ٛٓٗ ٞٚتؿلى أذس
ٗ٘ٙ ٨جس مل٧غػ ٞذهطً٘ ارتريٞٙ
ًل غ امل٧غػ ٞيف اهؿطاك ٞاهتٌِ٘ٞٙ
هوتٌِ ٞٚاغتثٌ ضا .
 اهؿثثطاكً ٞثثع ًِظٌ ث أٗ قثثِ زٙق يف تِفٚثثص ًؿ ث ضٙع  :ت٘جثثس ؾثثطاك مل٧غػثثٞ
ذهطً٘ ارتري ٞٙهوتًٌِ ٞٚع ًِظٌ ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :
٧ً غػ ٞاهعْ٘ ( غلّ خري ٜيف قِع  . ) ١املػتفٚسً 10000 ( ّٙطٙ
ًٗطا ق ) .
تسضٗ ٙتأٓٚى ق ٚزا املطاكع اهِػ٘ . ٞٙاملػتفٚس ( ّٙق ٚزا ُػ٘ ٞٙيف املطاكع )
 مجع ٞٚقِ ع اذت ( ٝ ٚتب زي امل٩بؼ )  .املػتفٚس ( ّٙاهفقطاٗ ١املػ كني ) .
ً لت ٗظاض ٝاهكرً ( ٞعسا قر . ) ٞٚاملػتفٚس ( ّٙاملطاكع ٗاه٘ذسا
اهكر. ) ٞٚ
٧ً غػ ٞاهب ز ( ٞٙكف ه ٞأٙت َ – زعٍ ا٪غط احملت ج – ٞذقٚبً ٞسضغ. ) ٞٚ
املػتفٚس( ّٙاهفقطاٗ ١املػ كني ٗا٪طف ي) .
 اهل٩ي ا٪محط اٮً ضات ( ٛكػ٘ ٝاهعٚس – غو ٞغصا . ) ٞٚ٢املػتفٚس ( ّٙاهفقطا١
ٗاملػ كني ) .
عو ٞتػ ٍٓ يف أُؿط ٗ ٞع هٚ
ِٗٓ ٙته ًس ٠قسض ٝامل٧غػ ٞيف خوق ؾطاك
امل٧غػ ٞبؿلى ًوٌ٘ؽ مم ٙعٙس ًّ زا٢ط ٝا٨غتٔسا ٗتقس ٍٙارتسً عوً ٟػت٘٠
مجٚع أ طاز اجملتٌع احملو. ٛ
زت  ٨اهتسض ٙاهيت مت ا٨هتر ق بٔ :
 اهِظ َ احمل غيب املتل ًى
 اٮزاض ٝامل هٞٚ
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 زٗض ٝتسضً ٙسضبني
 إزاض ٝامل٘اضز امل ه. ٞٚ
ً ع دت هورس ًّ اهل٘اضث

 اهتدطٚط ا٨غرتاتٚحٛ
 اهِ٘ع ا٨جتٌ عٛ
 زٗض ٝذ ٝ ٚاملؿطٗع
 قِ ع اهقطاض
ٙته مم غبق أْ امل٧غػًِٗ ٞتػب ٔٚقس ذكو٘ا عو ٟعس ٝزٗضا تسضٙب ٞٚظاز
ًّ ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٗ ٞٙاملعط ٗ ٞٚاهت٘ع٘ٗ ٞٙهلّ تعترب ٓصٖ اهسٗضا غري ك ٞٚ
خك٘ق ً ٙتعوق ب دت٘اُ اٮزاضًٗ ٞٙك زض اذتك٘ي عو ٟاهتٌ٘ٙى .
 أُؿط ٞامل٧غػٙ : ٞعترب ُؿ ط ً٧غػث ٞذهثطً٘ ارتريٙث ٞاجتٌث ع ٛخثري ٜثقث يف
ٗتعوٌٚثثثٙٗ ٛػثثثتٔس كثثثى ًثثثّ  :اهِػث ث ٗ ١اهطجث ث ي ٗاهؿثثثب ٗاهؿث ث ب ٗاٙ٪تث ث َ
ٗاهطٗ ٩شٗ ٜا٨ذت ٚج ارت ق. ٞ
ددٔه زقي (ٕٖ )4ضح املػازٖع اليت ٌفرتّا املؤضط ٛخاله األعٕاً اخلىط ٛاملاضٗ: ِ٘ٔ ٛ
اضي املػسٔع

ٌٕعْ

وٕقعْ

حالتْ

الف٠ات
املطتّدفٛ
ذ إ ور
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كن
املساكص

وطتىس
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بساور دعٕٖ( ٛحمكات
التحفٗغ – كفالٛ
الدعا) ٚ

دعٕٙ
خريٙ

املكال

وٕمس٘

وٕمس٘
خريٙ

املكال

2005

 

وٕمس٘

وػازٖع وٕمسٗٛ
(حكٗب ٛودزضٗ– ٛ
تٕشٖع التىٕز – إفطاز
صاٟي )

2005

 

وػرتك

وػرتك

تتٌٚع ًؿ ضٙع ً٧غػ ٞذهطً٘ ارتري ٞٙب ٨غتٌطاضٗ ٞٙاغتٔسا ٔ ٪كرب ؾطعتٞ
يف اجملتٌع غ٘ا ًّ ١اهِػ  ١أٗ اهؿب ٗاهؿ ب .
ددٔه زقي (ٕٖ ) 5ضح اخلدوات اليت تكدوّا املؤضط ٛألعطاّٟا ٔ لمىذتىع احملم٘
األٌػط / ٛاخلدوات
دعي اجلاٌب
التعمٗى٘
وساكص ٌطٕٖٛ
وٍتدٖات غبابٗٛ

ف٠ات املطتّدفني
أعطا ٞدلتىع

عدد املطتّدفني
إ إمجال٘
ذ














والحعات
دعي املدازع التعمٗىٗٛ
ٔالجإٌٖات
دٔزات تدزٖبٗٛ

ٙته ًّ ادتسٗهني اهػ بقني ًسً ٠ػ ٌٓ ٞامل٧غػ ٞيف خسً ٞاجملتٌع ًّ خ٩ي
شتتوف اُ٪ؿطٗ ٞارتسً ٗاهيت تػتٔس ؾطا ٢شتتوف ًّ ٞاجملتٌع ٗتؿٌى أعساز
كبري ٣ ًّ ٝاجملتٌع ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث.
ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ ٝهس٧ً ٠غػ ٞذهطً٘ ارتري ٞٙهوتٌِ ٞٚمت اغتدساَ
من٘شد حتوٚى ٗ SWOTمت تطبٚقٕ عو ٟادتٌع ٞٚك هت ه: ٛ
ٌكاط الكٕ ( ٚالكٕ ٚالداخمٗ ٛلمذىعٗ) ٛ
 خربا إزاضً ٞٙرتاكٌ ٗ ٞعوٞ اُػح َ اهل ٞ٣ٚاٮزاضٞٙ اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس تفٍٔ اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙه٭ضاٗ ١املقرتذاملقسً ًّ ٞاملػت٘ ٙا٪قى .
آه ٞٚاهعٌى ٗانر ٞهس ٠إزاض ٝامل٧غػٞ ٗج٘ز ك٘ازض عوً ٟػت٘ ٠ع هًّ ٛاهتعوٗ ٍٚاهؿٔ زا اهعو. ٚ

للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

ٌكاط الطعف ( الطعف الداخم٘ لمذىعٗ) ٛ
 نعف اهتٌ٘ٙى ٗامل٘ضز امل هٛ نعف اهتأٓٚى ٗاهتسض ٙاهل يف هول زضاٮزاضٜ
 عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخىب هِػب ٞهوٌ٧غػ. ٞ
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الفز ززسص ( فز ززسص خازدٗز زز ٛقز ززد حتز ززسك عىز ززن املّززددات ( وّززددات خازدٗزز ٛقززد تطززعف عىززن
اجلىعٗ) ٛ
اجلىعٗ) ٛ
 اهتفطق ٞيف اهتع ًى بني امل٧غػ املؿ ضك ٞيف تِظ ٍٚاهفع هٗ ٚاُ٪ؿطٞٗادتٌع ًّ ٚقبى اهػوط.ٞ
ارتريٗ ٞٙا٨غتع ُ ٞب رتربا شا اهع٩قٞ
 عسَ تف عى اهبع ًّ أقر اهقطاضهتفعٚى اهرباًخ ارتري ٞٙهوٌ٧غػ. ٞ
بأٌٓ ٞٚبع اهرباًخ ارتريٗ ٞٙزعٌٔ .
 اهتع ْٗ ٗاهؿطاكً ٞع ًِظٌ ٗٓ٣ٚ قو ٞامل٘اضز امل هٗ ٞٚاملدكك املتعوقًٞ ضتٞ
بتِفٚص ًؿ ضٙع امل٧غػ ٞاملػتقبو. ٞٚ
 اهؿطاكٗ ٞاهسعٍ ًّ اهػوط ٞاحملوٞٚ عسَ اغتقطاض اٗ٪ن ع اهػ ٚغٞٚ عسَ ٍٔ اهبع ًّ أ طاز اجملتٌع هسٗضامل٧غػ ارتريٞٙ

ٗميلّ اهتػو عوُ ٟق ط نعف ً٧غػ ٞذهطً٘ ارتري ٞٙهوتٌِ ًّ ٞٚخ٩ي ا٬ت: ٛ
 نٌ ْ اذتك٘ي عوً٘ ٟاظُ ٞتؿػٚو. ٞٚ
 إظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخى هوحٌع. ٞٚ
 تِفٚص اهق٘اُني ٗاهو٘ا ًّ ٢قبى ق ُع ٛاهقطاض .
 تأٓٚى ك زض ادتٌعٗ ٞٚظ ٙز ٝعسزٍٓ .
ٙته مم غبق أْ امل٧غػ ٞتتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاضً ٜتٌٚع ًِٗػحٍ ٗعو ٟكف ٝ١
جٚس ٝمم ًلّ امل٧غػ ًّ ٞاهت٘غع يف أُؿطتٔ بفهى اهت٘غع يف اُ٪ؿطٞ
ٗارتسً املقسً ٞهوٌحتٌع .
ٗب هِػب ٞهع٩ق ٞامل٧غػ ٞب جملتٌع ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ امل٧غػٞ
هلثري ًّ اهقط ع ًثى اهكرٗ ٞاهتعوٗ ٍٚزعٍ اهط ه ادت ًعٗ ٛادت٘اُ ارتري.ٞٙ
ٗبصهم تعترب ً٧غػ ٞذهطً٘ ارتري ٞٙهوتٌِ ًّ ٞٚامل٧غػ اهِؿطٗ ٞاهف عو ٞيف
اجملتٌع ٗتػتطٚع إزاض ٝبطاًخ هوقطٗ ٗاهتٌ٘ٙى ا٪قػط به٘ابط ًٗؿ ضٙع ٗبطاًخ
ستسز. ٝ
 .4مجعٗ ٛالػحس اخلريٖ ٛاالدتىاعٗٛ
 اهب ُ ٚاٗ٪ه : ٞٚتقع مجع ٞٚاهؿرط ا٨جتٌ ع ٞٚارتري ٞٙمبسِٙث ٞاهؿثرط مبر ظثٞ
ذهثثثثطً٘ ٗقثثثثس تأغػثثث ادتٌعٚثثثث ٞبتثثث ضٙذ ٗ َ2000/3/19حتٌثثثثى ادتٌعٚثثثثٞ
تثثطخٚل ضقثثثٍ ( ًٗ ) 139ثثثّ أبثثثطظ أٓثثسا مجعٚثثث ٞاهؿثثثرط ا٨جتٌ عٚثثث ٞارتريٙثثثٞ
اهت ه:ٛ
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 املػ ٌٓ ٞيف تقس ٍٙأٗجٕ اهطع  ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚملػترق. ٔٚ
ُ ؿط اهفهٚوٗ ٞا٨ضتق  ١ب ه٘ع ٛا٨جتٌ عٗ ٛتعٌٚق ضٗح اهتآخ. ٛ
 اٮغٔ َ يف ً٘اغ  ٝاهعحعٗ ٝاملع قني ٗكف ه ٞاٙ٪ت َ .
 تؿحٚع ٗزعٍ ٗتط٘ٙط ٗتٌِ ٞٚاملِطق. ٞ
 ذكط ا٪غط احملت ج ٞهوٌػ عسٗ ٝزضاغ ٞأذ٘اهل بػط تقس ٍٙاهعْ٘ امل زٜ
ٗاهعٚين .
تقَ٘ ادتٌع ٞٚمبٌ ضغُ ٞؿ طٔ يف شتتوف ج٘اُ اهِؿ ط ارتري ٜا٨جتٌ عٛ
ٗاهثق يف ٗتِفص ادتٌع ٞٚعسً ٝؿ ضٙع ٗأُؿط ٞخريٙٗ ٞٙبوؼ عسز أعه  ١ادتٌع ٞٚعِس
اهتأغٚؼ (  55عه٘ا ) أً عسزٍٓ اذت هٚ ٛبوؼ (  115عه٘ا ) أ ٜاظز ٙز عسز
ا٪عه  ١بِػب. ) % 52 ( ٞ
ٗب هِػب ٞمل ٩ٓ٧اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙاهطق ب ٞاهتفتٚـ ٙته أْ ِٓ ن تػ ٗ ٜيف ُػبٞ
أعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاض ًّ ٞٙادت ًعٚني ٗاهث ُ٘ ٜقس بوؼ كى ًِٔ ُػبًّ ) %20 ( ٞ
زتٌ٘ع اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٌٚ ٞٙبوػ ُػب ٍٓ ًّ ٞعتٌوْ٘ ؾٔ ز ٝاهسبوَ٘ ( ٍٓٗ ) %60
ٙؿلوْ٘ أكثط ًّ اهِكف ٗٓ٘ ً٧ؾط ًت٘غط هوٌػت٘ ٠اهتعو ٌٛٚهس ٠اهلٞ٣ٚ
اٮزاضٗ ٞٙكصهم ب هِػ ه٫عه  ًّ ١اهطق بٗ ٞاهتفتٚـ ِٔ ن تػ ٗ ٜيف ُػبٍٔ
ٗهلّ ًػت٘ ٙتٍٔ بؿلى ع َ أقى ًّ املت٘غط ٗهصهم ٙعتٌس ك زض ادتٌع ٞٚبؿلى
ضٚ٢ػ ٛعو ٟارتربا املرتاكٌٗ ٞاٮزاضٙني املدهطًني عوٌ أْ ادتٌع ٞٚقس يف
رتا قطٙب ٞاثِني ًّ أعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙذ ٚت٘ ٍٓ اهلل .
ٗقس اته هِ أْ أذس أغب اغتٌطاض ادتٌع ٞٚيف إزاض ٝأُؿطتٔ ٓ٘ ٗج٘ز اهسعٍ
غ٘ا ًّ ١اذتلً٘ ٞأٗ تربع أٓى اهؿرط املػرتبني ارتريٗ ّٙاملِظٌ آ٪وً ٞٚثى
اهكِسٗق ا٨جتٌ ع ٛهوتٌِ. ٞٚ
 اهؿطاكً ٞع ًِظٌث أٗ قثِ زٙق يف تِفٚثص ًؿث ضٙع  :ت٘جثس ؾثطاك دتٌعٚثٞ
اهؿرط ارتري ٞٙا٨جتٌ عً ٞٚع ًِظٌ ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :
ً ؿطٗع ا٪ؾػ ي اهع ًٗ( ٞذس ٝغػٚى اهلو .)ٟاملػتفٚسً( ّٙطن ٟاهلو)ٟ
عّ ططٙق ًِر ٞعٌ ُ ٞٚغ ٌٓ ادتٌع ٞٚبتل هٚف ًػ ٌٓ ٞاجملتٌع ٗقٌٞٚ
اهسضاغ ٞاهلِسغٗ ٞٚاملت بع. ٞ
 أُؿط ٞادتٌعٙ : ٞٚعتثرب ُؿث ط مجعٚث ٞاهؿثرط اجتٌث ع ٛخثري ٜثقث يف ٗٙػثتٔس
كثثى ًثثّ  :اهِػثث ٗ ١اهؿثثب ٗاهؿثث ب ٗاهطثث ٩كٌثث تتٌٚثثع ًؿثث ضٙع مجعٚثثٞ
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اهؿرط ارتري ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚب غتٔسا ٔ ٪كرب ؾطعت ٞيف اجملتٌع غ٘اً ١ثّ اهِػث ١
أٗ اهؿب ٗاهؿ ب ًّ خ٩ي املطاكع اهثيت تؿثط عؤٚث ًثثى املؿثػى اهِػثٜ٘
ًٗطكع اذت غ٘ .
ددٔه زقي (ٕٖ )6ضح املػازٖع اليت ٌفرتّا اجلىعٗ ٛخاله العاوني املاضٗني
الف٠ات
وضادز
شوَ
املطتّدفٛ
ٌٕعْ وٕقعْ حالتْ
اضي املػسٔع
التٍفٗر التىٕٖن
ذ إ ور
وسكص تٍىٗ ٛاجملتىع تٍىٕ ٙالػحس
تدزٖيب املٍضٕزٚ
ٔاألضس املٍتذٛ

وطتىس



101

2009

ذات٘%80

ددٔه زقي (ٕٖ )7ضح اخلدوات اليت تكدوّا اجلىعٗ ٛألعطاّٟا ٔ لمىذتىع
عدد املطتّدفني
ف٠ات املطتّدفني
والحعات
األٌػط / ٛاخلدوات
إ إمجال٘
أعطا ٞدلتىع ذ
احلكٗب ٛاملدزضٗٛ
دعي التعمٗي
 

زٔاتب وٕدّني
دعي حمكات الكسآُ
 

احلمكات
وطاعد ٚوسض ٜغطٗن
دعي اجلاٌب الضح٘
 

الكمٜ
االِتىاً باملكابس ٔدعي
  اجملتىع
دعي املكابس

األكفاُ

ٙته ًّ ادتسٗي اهػ بق ًسً ٠ػ ٌٓ ٞادتٌع ٞٚيف خسً ٞاجملتٌع ًّ خ٩ي
شتتوف اُ٪ؿطٗ ٞارتسً ٗاهيت تػتٔس ؾطا ٢شتتوف ًّ ٞاجملتٌع ٗتؿٌى أعساز
كبري ٣ ًّ ٝاجملتٌع ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث ٗاملؿ ضٙع ارتري. ٞٙ
٘ٙجس يف مجع ٞٚاهؿرط ارتري ٞٙا٨جتٌ عُ ٞٚظ َ أغ غ ٛضقني ٗكصهم اهعٌى
امل٧غػً ٛرتابط ٗجٚس كٌ ٘ٙجس هس ٠ادتٌعً ٞٚؿطٗع ًػتقبوٗ ٛاعس ٗٓ٘
ًؿطٗع ٗذس ٝغػٚى اهلوٗ ٟاهص ٜقس مت اُ٨تٔ  ًّ ١املبِ ٟارت م بٕ عّ ططٙق
ًِر ٞعٌ ُ ٞٚمبػ ٌٓ ًّ ٞادتٌعٗ ٞٚهلّ عتت د ٓصا املؿطٗع إىل ُفق هوتؿػٚى
تعحع إًل ُ ٚادتٌع ٞٚعّ ت٘ ريٓ .
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ٗتعترب ادتٌع ًّ ٞٚادتٌع ٚاهف عوٗ ٞاهِؿط ٞيف اجملتٌع عو ٟاهطغٍ ًّ ؾرٞ
امل٘اضز امل ه ٞٚيف اهفرتا ا٪خريٗ ٝاهيت ًِع تِفٚص اهلثري ًّ املؿ ضٙع املسضج ٞيف
خط ٞادتٌع. ٞٚ
ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ ٝهس ٠مجع ٞٚاهؿرط ارتري ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚمت اغتدساَ
من٘شد حتوٚى ( ٗ )SWOTمت تطبٚقٕ عو ٟادتٌع ٞٚك هت ه: ٛ
ٌكاط الطعف (الطعف الداخم٘ لمذىعٗ)ٛ
 قو ٞاهسعٍ امل ه ٛخك٘ق يف اهفرتاا٪خريٝ
 قو ٞاهل زض نعف اهتأٓٚى هس ٠ك زض ادتٌعٞٚ عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخىب هِػب ٞهوحٌع. ٞٚ

ٌكاط الكٕ ( ٚالكٕ ٚالداخمٗ ٛلمذىعٗ) ٛ
 خربا إزاضً ٞٙرتاكٌ ٗ ٞعوٞ زعٍ املػرتبني ٗ عو ٛارتري اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس ٗاُػح َاهل ٞ٣ٚاٮزاض. ٞٙ
 متٚع اهعٌى يف ك  ٞاجمل ٨ب هتدطٚط املػبق ٗادتٚس ٗآ٨تٌ َ
ب هتف قٚى اهسقٚق ٞمم جعى اهرباًخ
ٗاُ٪ؿطً ٞتٌٚع. ٝ
آه ٞٚاهعٌى ٗانر ٞهس ٠إزاض ٝادتٌعٞٚ اٮؾطا ادتٚس عوً ٟطاكع تسضٙبٞٚ ٗج٘ز ًبِ ٟملؿطٗع غػٚى اهلوٟالف ززسص ( ف ززسص خازدٗ زز ٛق ززد حت ززسك عى ززن املّ ززددات ( وّ ززددات خازدٗ زز ٛق ززد تط ززعف عى ززن
اجلىعٗ) ٛ
اجلىعٗ) ٛ
 ت٘قف اهسعٍ امل ز ًّ ٜاملػرتبني اهساعٌني املؿ ضك ٞيف تِظ ٍٚاهفع هٚ عسَ تف عى اهبع ًّ أقر اهقطاضٗاُ٪ؿط ٞارتريٗ ٞٙا٨غتع ُ ٞب رتربا
بأٌٓ ٞٚبع اهرباًخ ارتريٗ ٞٙزعٌٔ .
شا اهع٩ق ٞهتفعٚى اهرباًخ ارتريٞٙ
 قو ٞامل٘اضز امل هٗ ٞٚاملدكك املتعوقٞهوحٌع. ٞٚ
بتِفٚص ًؿ ضٙع ادتٌع ٞٚاملػتقبو. ٞٚ
 اهتع ْٗ ٗاهؿطاكً ٞع ًِظٌ ٗٓ٣ٚ قع٘ب ٞاذتك٘ي عو ٟمم٘هنيً ضتٞ
 اهؿطاكٗ ٞاهسعٍ ًّ اهػوط ٞاحملوٞٚ ٗج٘ز ؾطعتٗ ٞاغع ًّ ٞاهساعٌنياملػرتبني ًّ أبِ  ١املِطق. ٞ

ٗميلّ اهتػو عوُ ٟق ط نعف مجع ٞٚاهؿرط ارتري ٞٙا٨جتٌ ع ًّ ٞٚخ٩ي ا٬ت: ٛ
 ت٘ ري زعٍ ذلً٘ ٛث ب
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 إظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخى هوحٌع. ٞٚ
 اهبر عّ ًك زض أخط ٠هوتٌ٘ٙى ٗزعٍ أُؿطٗ ٞبطاًخ ادتٌع. ٞٚ
 تأٓٚى ك زض ادتٌعٗ ٞٚظ ٙز ٝعسزٍٓ .
ٙته مم غبق أْ ادتٌع ٞٚتتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاض ٜممت ظ ٗعو ٟكف  ٝ١جٚسٝ
ضغٍ قو ٞعسزٍٓ مم ًلّ ادتٌع ًّ ٞٚاهت٘غع يف أُؿطتٔ ٗارتسً املقسًٞ
هوٌحتٌع ٗتع ُ ٛادتٌع ًّ ٞٚقو ٞاهسعٍ ٗامل٘ضز امل هٗ ٛاهص ٜغٚػ عس ادتٌع ٞٚعوٟ
اهت٘غع أكثط يف اُ٪ؿطٗ ٞاهفع ه. ٚ
ٗب هِػب ٞهع٩ق ٞادتٌع ٞٚب جملتٌع ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ ادتٌعٞٚ
هلثري ًّ اهقط ع ًثى اهكرٗ ٞاهتعوٗ ٍٚتلط ٍٙاهط ٩املتف٘قني ٗاملدٌٚ
اهكٚف. ٞٚ
ٗبصهم تعترب مجع ٞٚاهؿرط ارتري ٞٙا٨جتٌ ع ًّ ٞٚادتٌعٚ
يف اجملتٌع .

اهٌِ٘شجٗ ٞٚاهِؿطٞ

 .5مجعٗ ٛالسمح ٛالجكافٗ ٛاالدتىاعٗ ٛاخلريٖٛ
 اهب ُ ٚث اٗ٪هٚثث : ٞتقثثع مجعٚثث ٞاهطمحثث ٞاهثق ٚثث ٞا٨جتٌ عٚثث ٞارتريٙثث ٞبقطٙثث ٞاهقثث٘ٙطٝ
مبسٙط ٞٙزٗعّ مبر ظ ٞذهطً٘ ٗقس تأغػ ادتٌع ٞٚبتث ضٙذ َ2000/11/20
ٗحتٌى ادتٌعٚث ٞتثطخٚل ضقثٍ ( ًٗ ) 165ثّ أبثطظ أٓثسا مجعٚث ٞاهطمحث ٞاهثق ٚثٞ
ا٨جتٌ ع ٞٚارتري ٞٙاهت ه: ٛ
 تفقثثثثثثثثثثس اهفقثثثثثثثثثثطاٗ ١املػثثثثثثثثثث كني  كف ه ٞذوق حتفٚظ اهقطآْ .
 آ٨تٌ َ ب دت ُ اهعضاعٗ ٛاملػ ٌٓٞ
ًٗػ عستٍٔ .
يف املؿ ضٙع ارتري. ٞٙ
 كف هثثث ٞاٙ٪تث ث َ ٗتثثثطبٚتٍٔ ٗضعث ث ٙتٍٔ
ٗتعو. ٌٍٔٚ
 تؿثثحٚع ُؿثثط اهعوثثٍ اهِثث ع ٗكف هثثٞ
املتفطغني .
تقَ٘ ادتٌع ٞٚمبٌ ضغُ ٞؿ طٔ يف شتتوف ج٘اُ اهِؿ ط ارتري ٜا٨جتٌ عٛ
ٗاهثق يف ٗتِفص ادتٌع ٞٚعسً ٝؿ ضٙع ٗأُؿط ٞخريٙٗ ٞٙبوؼ عسز أعه  ١ادتٌع ٞٚعِس
اهتأغٚؼ (  41عه٘ا ) أً عسزٍٓ اذت هٚ ٛبوؼ (  57عه٘ا ) أ ٜاظز ٙز عسز
ا٪عه  ١بِػب. ) % 28 ( ٞ
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أً ٙ ٌٚتعوق مب ٩ٓ٧اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙاهطق ب ٞاهتفتٚـ ٙته أْ ِٓ ن تػ ٗ ٜيف
ُػب ٞأعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاض ًّ ٞٙادت ًعٚني ٗمحو ٞاهسبوَ٘ قس بوؼ كى ًِٔ ُػب( ٞ
 ًّ ) % 28.5زتٌ٘ع اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٌٚ ٞٙبوػ ُػب ٍٓ ًّ ٞعتٌوْ٘ ؾٔ ز ٝاهث ُ٘( ٞٙ
ٙ ٍٓٗ ) %42.8ؿلوْ٘ أقى ًّ اهِكف ٗٓ٘ ً٧ؾط جٚس هوٌػت٘ ٠اهتعو ٌٛٚهس ٠اهلٞ٣ٚ
اٮزاضٗ ٞٙكصهم ب هِػ ه٫عه  ًّ ١اهطق بٗ ٞاهتفتٚـ ٚؿلى أقر ؾٔ زٝ
اهث ُُ٘ ٞٙػب. ) %75( ٞ
قط ًّ أٓى
ٙته مم غبق أْ ادتٌع ٞٚتفتقط إىل امل٘اضز امل ه ٞٚعسا اهتربع
ارتري ٗبصهم دتٌع ٞٚجتس قع٘ب ٞيف تػٚري أُؿطتٔ بػب نعف امل٘اضز امل هٞٚ
كٌ تعتٌس ادتٌع ٞٚعوً ٟؿطٗع اغتثٌ ض ٜقػري ٗستسٗز ٗٓ٘ اهكٚسه ٞٚارتري. ٞٙ
 أُؿثثط ٞادتٌعٚثثٙ : ٞعتثثرب ُؿث ط مجعٚثث ٞاً٪ثثى اجتٌ ث ع ٛخثثري ٜثق ث يف ٗٙػثثتٔس
كى ًّ :اهِػ ٗ ١اهطج ي ٗاهؿب ٗاهؿ ب ٗاهطٗ ٩اٙ٪ت َ .
ددٔه زقي (ٕٖ )8ضح املػازٖع املٍفر ٚخاله مخط ٛأعٕاً واضٗ: ِ٘ٔ ٛ
الف٠ات املطتّدفٛ
وضادز
شوَ
ٌٕعْ وٕقعْ حالتْ
اضي املػسٔع
التٍفٗر التىٕٖن
ور
ذ إ
فاعن
خري ٙالكٕٖسٓ وطتىس   اجملتىع 2001
صٗدلٗٛ
خري
ذات٘
خري ٙالكٕٖسٓ وطتىس   اجملتىع 2008
صٗدلٗ ٛدلاٌٗٛ
ددٔه زقي (ٕٖ )9ضح اخلدوات اليت تكدوّا اجلىعٗ ٛألعطاّٟا ٔ لمىذتىع احملم٘
عدد املطتّدفني
ف٠ات املطتّدفني
والحعات
األٌػط / ٛاخلدوات
إ إمجال٘
أعطا ٞدلتىع ذ
وطاعدات ٌكدٖٔ ٛغراٟٛٗ
دعي التعمٗي يف
80
 

ٌٔكن
املٍاطل الٍاٟٛٗ
زٔاتب وٕدّني احلمكات
320
دعي حمكات الكسآُ
 

الضٗدلٗ ٛاجملاٌٗ ٛملسضٜ
دعي اجلاٌب
300
 

الطػط ٔالطكس
الضح٘
رلٗىات طبٗٛ
  اجملتىع إحطاز أطبأ ٞأخضاٟٗني

دلاٌٗ ٛضٍٕٖٛ
 75000زٖاه ضٍٕٖا
45
كفال ٛأٖتاً
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ٙته ًّ ادتسٗي اهػ بق ًسً ٠ػ ٌٓ ٞادتٌع ٞٚيف خسً ٞاجملتٌع ًّ خ٩ي
شتتوف اُ٪ؿطٗ ٞارتسً ٗاهيت تػتٔس ؾطا ٢شتتوف ًّ ٞاجملتٌع ٗتؿٌى أعساز
كبري ٣ ًّ ٝاجملتٌع ًّ اهصك٘ض ٗاٮُ ث ٗاملؿ ضٙع ارتري. ٞٙ
تتٌٚع مجع ٞٚاهطمح ٞبل زض إزاضً ٜتٌٚع ُٗؿط خك٘ق يف ا٪عٌ ي ارتريٞٙ
ٗأبطظ ً هف ُظطُ ً تقسًٕ ادتٌع ًّ ٞٚخسً يف زت ي زعٍ املطن ًّ ٟخ٩ي
ًؿطٗع اهكٚسه ٞٚاجمل ُٗ ٞٚاهكٚسه ٞٚارتري ٞٙإن  ٞإىل إق ً ٞاملد ٌٚاهطبٞٚ
اهػِ٘ ٞٙاهيت ٙػتفٚس ًِٔ ؾطا ٢شتتوف ٞيف اجملتٌع كٌ تفتقط ادتٌع ٞٚإىل اهتأٓٚى
اٮزاضٙ ٌٚ ٜتعوق جب٘اُ اهتدطٚط ٗاٮزاض. ٝ
ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ ٝهس ٠مجع ٞٚاهطمح ٞاهثق  ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚارتري ٞٙمت
اغتدساَ من٘شد حتوٚى ( ٗ )SWOTمت تطبٚقٕ عو ٟادتٌع ٞٚك هت ه: ٛ
ٌكاط الكٕ ( ٚالكٕ ٚالداخمٗ ٛلمذىعٗ) ٛ
 خربا إزاضً ٞٙرتاكٌ ٗ ٞعوٞ زعٍ عو ٛارتري اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس ٗاُػح َ اهلٞ٣ٚاٮزاض. ٞٙ
 كػ ثقث ٞاجملتٌثع ًثّ خث٩ي ارتثسًاهيت تقسًٔ ادتٌع. ٞٚ
 آه ٞٚاهعٌى ٗانر ٞهس ٠إزاض ٝادتٌعٞٚالفز ززسص ( فز ززسص خازدٗز زز ٛقز ززد حتز ززسك عىز ززن
اجلىعٗ) ٛ
املؿ ث ضك ٞيف تِظثث ٍٚاهفع ه ٚث ٗاُ٪ؿثثطٞارتريٗ ٞٙا٨غتع ُ ٞب رتربا شا اهع٩قثٞ
هتفعٚى اهرباًخ ارتري ٞٙهوحٌع. ٞٚ
اهتع ث ْٗ ٗاهؿثثطاكً ٞثثع ًِظٌ ث ٗٓ ٣ٚثً ضتٞ
اهؿطاكٗ ٞاهسعٍ ًّ اهػوط ٞاحملوٞٚٗجثثثثث٘ز ؾثثثثثطعتٗ ٞاغثثثثثعً ٞثثثثثّ اهثثثثثساعٌنياملػرتبني ًّ أبِ  ١املِطق. ٞ

ٌكاط الطعف ( الطعف الداخم٘ لمذىعٗ) ٛ
 قوثثث ٞاهثثثسعٍ املث ث ه ٛخك٘قث ث يف اهفثثثرتاا٪خريٝ
 نعف اهتأٓٚى هس ٠ك زض ادتٌعٞٚ عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوثسخىب هِػب ٞهوحٌع. ٞٚ
 عسَ ٗج٘ز ًقط متتولٕ ادتٌع. ٞٚ اهِقل يف اهتحٔٚعا امللتبٗ ٞٚاهتأث. ٚاملّززددات ( وّززددات خازدٗزز ٛقززد تطززعف عىززن
اجلىعٗ) ٛ
ت٘قف اهسعٍ امل ز ًّ ٜاملػرتبني اهساعٌنيعثثسَ تف عثثثى اهثثبع ًثثثّ أقثثر اهقثثثطاضبأٌٓ ٞٚبع اهرباًخ ارتريٗ ٞٙزعٌٔ .
قوثثث ٞاملثثث٘اضز امل هٚثثثٗ ٞاملدككث ث املتعوقثثثٞبتِفٚص ًؿ ضٙع ادتٌع ٞٚاملػتقبو. ٞٚ
-قع٘ب ٞاذتك٘ي عو ٟمم٘هني

ٗميلّ اهتػو عوُ ٟق ط نعف مجع ٞٚاهطمح ٞاهثق  ٞٚا٨جتٌ ع ٞٚارتري ًّ ٞٙخ٩ي
ا٬ت: ٛ
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 إظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخى هوحٌع. ٞٚ
 اهبر عّ ًك زض أخط ٠هوتٌ٘ٙى ٗزعٍ أُؿطٗ ٞبطاًخ ادتٌع. ٞٚ
 تأٓٚى ك زض ادتٌع ٞٚيف اجمل ي اٮزاضٗ ٜاهتدطٚط .
ٙته مم غبق أْ ادتٌع ٞٚتتٌٚع ب٘ج٘ز ك زض إزاض ٜجٚس ٗشٗ كف  ٝ١ضغٍ قوٞ
ٗقس ًلّ شهم ادتٌع ًّ ٞٚاهت٘غع يف بع أُؿطتٔ
طم اهتأٓٚى ٗاهتسضٙ
املقسً ٞهوٌحتٌع ٗتع ُ ٛادتٌع ًّ ٞٚقو ٞاهسعٍ ٗامل٘ضز امل هٗ ٛاهص ٜغٚػ عس ادتٌعٞٚ
عو ٟاهت٘غع أكثط يف اُ٪ؿطٗ ٞاهفع ه. ٚ
ٗب هِػب ٞهع٩ق ٞادتٌع ٞٚب جملتٌع ِٔ ن اضتب ط ٗثٚق ًّ خ٩ي زعٍ ادتٌعٞٚ
هلثري ًّ اهقط ع ًثى اهكرٗ ٞاهتعو ٍٚذوق حتفٚظ اهقطآْ ٗاملد ٌٚاهطبٞٚ
ٗاهكٚسه ٞٚارتريٗ ٞٙبصهم تعترب مجع ٞٚاهطمح ٞا٨جتٌ ع ٞٚارتري ًّ ٞٙادتٌعٚ
اهِؿطٗ ٞاهف عو ٞيف اجملتٌع.
 .6مجعٗ ٛالطٗم ٛالتٍىٕٖ ٛاالدتىاعٗ ٛاخلريٖٛ
 اهب ُ ٚاٗ٪هٚث : ٞتقثع مجعٚث ٞاهػثٚو ٞاهتٌِ٘ٙث ٞا٨جتٌ عٚث ٞارتريٙث ٞمبِطقث ٞغٚثى بثّ
ميني مبر ظ ٞذهطً٘ ٗقس تأغؼ اجملوؼ بت ضٙذ ٘ٙٗ َ1999 / 9 /7جس هثس٠
ادتٌع ٞٚتطخٚل بطقٍ (  ًّٗ ) 5933أبطظ أٓسا ادتٌع ٞٚاهت ه: ٛ
 مت٘ٙى املؿ ضٙع اجملتٌع. ٞٚ
 حتػثثني اه٘نثثع املعٚؿثث ٛهوفقثثطا١
 حتػثثثثثثثني اٗ٪نثثثثثثث ع اهكثثثثثثثرٞٚ
ٗاملػ كني.
ٗاهتعوٌٚٚثثثثثثٗ ٞاهثق ٚثثثثثثٗ ٞاملِٔٚثثثثثثٞ
 تسضٗ ٙتأٓٚى ا٪غط اهفقري. ٝ
هوٌِطق. ٞ
 بِ  ١قسضا اهل ٞ٣ٚاٮزاض. ٞٙ
ٗٙبوؼ عسز أعه  ١ادتٌع ٞٚعِس اهتأغٚؼ (  270عه٘ا ) أً عسزٍٓ اذت هٚ ٛبوؼ
(  285عه٘ا ) أ ٜظ ٙز ٝيف عسز ا٪عه  ١بِػبٙ ٌٚ ٗ ) % 5 ( ٞتعوق مب ٩ٓ٧اهلٞ٣ٚ
اٮزاضٙ ٞٙته أْ أعوُ ٟػب ًّ ٛٓ ٞذ ًو ٛؾٔ ز ٝاهث ُ٘ ٞٙاهع ًٗ ٞبوػ ُػبتٍٔ
( ًّٗ ) %42.8ثٍ أعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙأقى ًّ اهث ُُ٘ٗ ٞٙػبتٍٔ ( ٘ٓٗ ) % 28.5
ً٧ؾط جٚس هوٌػت٘ ٠اهتعو ٌٛٚهس ٠اهل ٞ٣ٚاٮزاض. ٞٙ
 اهؿثثطاكً ٞثثع ًِظٌ ث أٗ قثثِ زٙق يف تِفٚثثص ًؿ ث ضٙع  :ت٘جثثس ؾثثطاك دتٌعٚثثٞ
اهػٚوً ٞع ًِظٌ ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :
ًِ ظٌ ٞا ًٍ٪املترس ( UNDP ٝبطُ ًخ تٌِ ٞٚاجملتٌع احملوٗ ) ٞٚاهص ٜبسأ
ًّ ع َ ٗ َ2000اُتٔ ٟع َ ٗ َ2005اغتف ز ًِٕ أ طاز اجملتٌع .
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 زت  ٨اهتسض ٙاهيت مت ا٨هتر ق بٔ :
 زٗض ٝخ ٚطٗ ٞأؾػ ي ٙس
 زٗض ٝتعطٙف ٞٚهط٦غ  ١ادتٌعٚ
 تق ٍٚٚإزاض ٝاهقطٗ
 إعساز املؿطٗع اهك
 اهِظ َ احمل غيب امل٘ذس
 زت ي تطب ٞٚاهِرى
ً طاجع ٞاذتق  ٢اهتسض
 ست٘ اًٞٚ٪
 زٗض ٝتسضً ٙسضبني
ًِٔ ح ٞٚاهتعوٍ ٗاهعٌى ب ملؿ ضكً  ٞطاجع ٞادتٌع ٚاهتِ
ً ب ز ٥تِظ ٍٚاجملتٌع
 اهِ٘ع ا٨جتٌ عٛ
 زٗض ٝيف اهبٚططٝ
ٗ ضؾ ٞتكٌ ٍٚاذتق ٢
 آه ٞٚعٌى اهكِسٗق ا٨
 تسضً ٙسضبني ملعوٌ املساضؽ
اهتسضٙبٞٚ
هوتٌِٞٚ
 تسضً ٙسضبني ملعوٌني املساضؽ
ًِٔ ح ٞٚعٌى دت ْ
ا٨غتثٌ ض
 زٗض ٝق ب ٩زتتٌع
ًّ خ٩ي زت  ٨اهتسضٙ ٙته أْ ادتٌعًِٗ ٞٚتػب ٔٚذكو٘ا عو ٟزٗضا تسضٙبٞٚ
ًلثف ٞيف زت  ٨عسٙسٗ ٝاهيت ٙفرت أْ تلْ٘ ك  ٞٚهع ٙز ًٔ ٝضاتٍٔ اٮزاضٞٙ
ٗاملعط ٗ ٞٚاهت٘ع٘. ٞٙ
 أُؿثثط ٞادتٌعٚثثٙ : ٞعتثثرب ُؿ ث ط مجعٚثث ٞاهػثثٚو ٞاهتٌِ٘ٙثث ٞا٨جتٌ عٚثث ٞتٌِثث٘ ٜثق ث يف
خثثثريٙٗ ٜػثثثتٔس كثثثى ًثثثّ  :املعاضعثثثْ٘ ٗاهِػث ث ٗ ١اهطجث ث ي ٗاهؿثثثب ٗاهؿث ث ب
ٗاهطٗ ٩مل تِفص ادتٌع ٞٚأً ٜؿطٗع خ٩ي مخػ ٞأع٘اَ ً ن ٞٚكٌث ٘ٙ ٨جثس
هس ٠ادتٌع ٞٚأ ٜخط ٞع ً ٞأٗ خط ٞعٌى غِ٘.ٞٙ
تتٌٚع مجع ٞٚاهػٚو ٞب٘ج٘ز ك زض ٗاعٗ ٛذ ٜ٘ٚغري أْ ادتٌع ٞٚت٘قف ُؿ طٔ
بػب ت٘قف اهسعٍ امل زٗ ٜعحع اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙعّ اهبر عو ٟمم٘هني ُ٪ؿطتٍٔ
إن  ٞإىل ًؿلو ٞاهقطٗ ٗعسَ غسازٓ ًّ قبى امل٘اطِني أز ٠شهم إىل ؾطر يف
أزا ١ادتٌع. ٞٚ
كٌ أْ أبطظ ًؿ كى ادتٌع ٘ٓ ٞٚاعتٌ زٓ عوً ٟكسض ٗذٚس هوتٌ٘ٙى ٗعِسً
اُقطع اهتٌ٘ٙى ٗت٘قف اهربُ ًخ ت٘قف ادتٌع ٞٚبؿلى ك ًى ًّٗ اه٘ان أْ
ك زض ادتٌع ٞٚقس ذكى عو ٟاهعسٙس ًّ اهسٗضا اهتسضٙبٗ ٞٚهلّ مل ٙتٍ ا٨غتف زٝ
بؿلى قر ًّ ٚشتطج اهسٗضا اهتسضٙب. ٞٚ
ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ ٝهس ٠مجع ٞٚاهػٚو ٞاهتٌِ٘ ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚارتري ٞٙمت
اغتدساَ من٘شد حتوٚى ( ٗ )SWOTمت تطبٚقٕ عو ٟادتٌع ٞٚك هت ه: ٛ
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ٌكاط الكٕ ( ٚالكٕ ٚالداخمٗ ٛلمذىعٗ) ٛ
 خربا إزاضً ٞٙرتاكٌ ٗ ٞعوٞ زٗضا تسضٙبً ٞٚلثفٞ اهعٌى بطٗح اهفطٙق اه٘اذس ٗاُػح َ اهلٞ٣ٚاٮزاض. ٞٙ
 كػ ثقث ٞاجملتٌثع ًثّ خث٩ي ارتثسًاهيت تقسًٔ ادتٌع ٞٚغ بق .

الفسص ( فسص خازدٗ ٛقد حتسك عىن
اجلىعٗ) ٛ
 املؿ ضك ٞيف تِظث ٍٚاهفع هٚث ٗاُ٪ؿثطٞٗا٨غتع ُ ٞبث رتربا شا اهع٩قث ٞهتفعٚثى
اهرباًخ اهتسضٙبٗ ٞٚاهتأٓٚو ٞٚهوحٌع. ٞٚ
 اهتع ْٗ ٗاهؿثطاكً ٞثع ًِظٌث ٗٓ٣ٚثً ضتٞ
 اهؿطاكٗ ٞاهسعٍ ًّ اهػوط ٞاحملوٞٚٗجثثثثثث٘ز ادتٌعٚثثثثثث ٞيف ًِطقثثثثثث ٞاً٨تٚثثثثثث ظهؿثثطك اهثثبرتٗي ٗإًل ُٚثث ٞا٨غثثتف زٝ
ًّ زعٌٔ .

ٌكاط الطعف ( الطعف الداخم٘ لمذىعٗ) ٛ
 اُعثساَ اهثسعٍ املث ه ٛخك٘قث يف اهفثرتاا٪خريٝ
عسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغثتثٌ ضً ٞٙثسض ٝهوثسخىب هِػب ٞهوحٌع. ٞٚ
 عثثسَ عوٚثث ٞبع ث أعه ث  ١اهل٣ٚثث ٞاٮزاضٙثثٞٗاضتب ط عٌى ادتٌع ٞٚبأ طاز ستسزّٙ
 عسَ ٗج٘ز ًقط متتولٕ ادتٌع. ٞٚ اهِقل يف اهتحٔٚعا امللتبٗ ٞٚاهتأث. ٚاملّددات ( وّددات خازدٗ ٛقد تطعف عىن
اجلىعٗ) ٛ
 عثثسَ ٗعثث ٛاملثث٘اطِني بأٌٓٚثث ٞاهثثسٗض اهثثصٜتقَ٘ بٕ ادتٌع. ٞٚ
 عثثسَ تف عثثى اهثثبع ًثثّ أقثثر اهقثثطاضبأٌٓ ٞٚبع اهرباًخ ارتريٗ ٞٙزعٌٔ .
 قوثثث ٞاملثثث٘اضز امل هٚثثثٗ ٞاملدككث ث املتعوقثثثٞبتِفٚص ًؿ ضٙع ادتٌع ٞٚاملػتقبو. ٞٚ
 -قع٘ب ٞاذتك٘ي عو ٟمم٘هني

ٗميلّ اهتػو عوُ ٟق ط نعف مجع ٞٚاهػٚو ٞاهتٌِ٘ ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚارتري ًّ ٞٙخ٩ي
ا٬ت: ٛ
 إظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخى هوحٌع. ٞٚ
 ض ع ًػت٘ ٠اه٘ع ٛاجملتٌع ٛبأٌٓ ٞٚاهسٗض اهص ٜتقَ٘ بٕ ادتٌع ٞٚيف خسًٞ
اجملتٌع.
 اهبر عّ ًك زض أخط ٠هوتٌ٘ٙى ٗزعٍ أُؿطٗ ٞبطاًخ ادتٌع. ٞٚ
 ت٘ ري ًقط زا ٍ٢هوٌحوؼ .
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 .7مجعٗ ٛاملطٗم ٛالتٍىٕٖ ٛاالدتىاعٗ ٛاخلريٖٛ
 اهب ُ ٚاٗ٪ه : ٞٚتقثع مجعٚث ٞاملػثٚو ٞاهتٌِ٘ٙث ٞا٨جتٌ عٚث ٞارتريٙث ٞمبِطقث ٞغٚثى بثّ
ميثني مبر ظثث ٞذهثثطً٘ ٗقثثس تأغثؼ اجملوثثؼ بتث ضٙذ ٘ٙٗ َ2000 / 3 / 26جثثس
هس ٠ادتٌع ٞٚتطخٚل بطقٍ (  ًّٗ ) 147أبطظ أٓسا ادتٌع ٞٚاهت ه: ٛ
ً ػ عس ٝاهفقطاٗ ١احملت جني ٗتقس ٍٙاملعُ٘ هلٍ .
 املت بع ٞملؿ ضٙع احملت جني ٗاهفقطا. ١
ٗتعٌى ادتٌع ٞٚيف ُط ق ًِطق ٞغٚى بّ ميني ٗن٘اذ ( ٔٚاملقس  -اذتكْ٘ -
ذطٗ  -اهعٚل ) ٗٙبوؼ عسز أعه  ١ادتٌع ٞٚعِس اهتأغٚؼ (  500عه٘ا ) ٗٓ٘ ُفؼ
عسزٍٓ اذت ه. ٛ
ٗ ٙ ٌٚتعوق مب ٩ٓ٧اهل ٞ٣ٚاٮزاضٙ ٞٙته أْ أعوُ ٟػب ٍٓ ًّ ٛٓ ٞأقى ًّ
اهث ُ٘ٗ ٞٙبوػ ُػبتٍٔ (  ًّٗ ) %42.8ثٍ أعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙادت ًعٚني ُٗػبتٍٔ
(٧ً ٘ٓٗ . ) % 28.5ؾط جٚس هوٌػت٘ ٠اهتعو ٌٛٚهس ٠اهل ٞ٣ٚاٮزاض. ٞٙ
 اهؿثثطاكً ٞثثع ًِظٌ ث أٗ قثثِ زٙق يف تِفٚثثص ًؿ ث ضٙع  :ت٘جثثس ؾثثطاك دتٌعٚثثٞ
املػٚوً ٞع ًِظٌ ٗقِ زٙق هتِفٚص ًؿ ضٙع ًّٗ أبطظٓ :
ًِ ظٌ ٞا ًٍ٪املترس( )UNDP( ٝبطُ ًخ تٌِ ٞٚاجملتٌع احملوٗ .)ٞٚاهص ٜبسأ ًّ
ع َ ٗ َ2000اُتٔ ٟع َ ٗ َ2005اغتف ز ًِٕ أ طاز اجملتٌع .
 زت  ٨اهتسض ٙاهيت مت ا٨هتر ق بٔ :
 زٗض ٝخ ٚطٗ ٞأؾػ ي
 زٗض ٝتعطٙف ٞٚهط٦غ ١
 آه ٞٚاٮقطا
ٙسٗٞٙ
ادتٌعٚ
 زت ي اهتٌطٙ
 اهِظ َ احمل غيب امل٘ذس  إزاض ٝاملؿطٗع
 قٚس ٗ ت اهػح٩
اهكػريٝ
 تل٘ ّٙاجملتٌع
احمل غبٞٚ
ٗ ضؾ ٞتسضًٔ ٙين
ً ب ز ٥تِظ ٍٚاجملتٌع ًِٔ ح ٞٚاهتعوٍ ٗاهعٌى
 بِ  ١اهقسضا
ب ملؿ ضكٞ
 اقتك ز ًِعهٛ
 اهِ٘ع ا٨جتٌ عٛ
 اذتقٚب ٞاهبٚططٞٙ
 تكٌ ٍٚاملؿطٗع
 اهتقٍٚٚ
 تِظٗ ٍٚق ٚز ٝاجملتٌع
ًٗقرتذ اهتٌ٘ٙى
 زٗض ٝق ب ٩زتتٌع
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ًّ خ٩ي زت  ٨اهتسضٙ ٙته أْ ادتٌعًِٗ ٞٚتػب ٔٚقس ذكو٘ا عو ٟزٗضا
تسضٙبً ٞٚلثف ٞيف زت  ٨عسٙسٗ ٝاهيت ًّ املٌلّ أْ تلْ٘ ك  ٞٚهع ٙزٝ
ًٔ ضاتٍٔ اٮزاضٗ ٞٙاملعط ٗ ٞٚاهت٘ع٘. ٞٙ
ٙعترب ُؿ ط مجع ٞٚاملػٚو ٞاجتٌ ع ٛتٌِ٘ ٜخريٙٗ ٜػتٔس كى ًّ  :املعاضعْ٘
ٗاهِػ ٗ ١اهطج ي ٗاهؿب ٗاهؿ ب ٗاهطٗ ٩اٙ٪ت َ ٗمل تِفص ادتٌع ٞٚأً ٜؿطٗع
خ٩ي مخػ ٞأع٘اَ ً ن ٞٚكٌ ٘ٙ ٨جس هس ٠ادتٌع ٞٚأ ٜخط ٞع ً ٞأٗ خط ٞعٌى
غِ٘ٗ ٞٙتع ُ ٛمجع ٞٚاملػٚو ًّ ٞت٘قف ُؿ طٔ بػب ت٘قف اهسعٍ امل زٗ ٜعحع
اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙعّ اهبر عو ٟمم٘هني ُ٪ؿطتٍٔ إن  ٞإىل ًؿلو ٞاهقطٗ ٗعسَ
غسازٓ ًّ قبى امل٘اطِني .
كٌ أْ أبطظ ًؿ كى ادتٌع ٘ٓ ٞٚاعتٌ زٓ عوً ٟكسض ٗذٚس هوتٌ٘ٙى ٗعِسً
اُقطع اهتٌ٘ٙى ٗت٘قف اهربُ ًخ ت٘قف ادتٌع ٞٚبؿلى ك ًى .
ًّٗ اه٘ان أْ ك زض ادتٌع ٞٚقس ذكى عو ٟاهعسٙس
ٗهلّ مل ٙتٍ ا٨غتف ز ٝبؿلى قر ًّ ٚشتطج اهسٗضا
ٗان ًّ قبى بع أعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙعسَ ًت بعتٍٔ مل
أضجع ضٚ٢ؼ ادتٌع ٞٚاهػب يف شهم إىل ا تق ض ا٪عه  ١إىل ثق

ًّ اهسٗضا اهتسضٙبٞٚ
اهتسضٙب ِٓٗ ٞٚن تػٚ
ٙسٗض يف ادتٌعٗ ٞٚقس
 ٞاهعٌى اهط٘ع. ٛ

ٗهتروٚى ً٘اطّ اههعف ٗاهق٘ ٝهس ٠مجع ٞٚاملػٚو ٞاهتٌِ٘ ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚارتري ٞٙمت
اغتدساَ من٘شد حتوٚى ( ٗ )SWOTمت تطبٚقٕ عو ٟادتٌع ٞٚك هت ه: ٛ
ٌكاط الكٕ ( ٚالكٕ ٚالداخمٗ ٛلمذىعٗ) ٛ
زٗضا تسضٙبً ٞٚلثفٞ

الفسص ( فسص خازدٗ ٛقد حتسك عىن
اجلىعٗ) ٛ
 اهتع ْٗ ٗاهؿطاكً ٞع ًِظٌٗٓ ً ٣ٚضتٞ

للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

ٌكاط الطعف ( الطعف الداخم٘ لمذىعٗ) ٛ
 اُعساَ اهسعٍ امل ه ٛخك٘ق يف اهفرتا ا٪خريٝعسَ ٗج٘ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخىب هِػب ٞهوحٌع. ٞٚ
 عسَ عو ٞٚبع أعه  ١اهل ٞ٣ٚاٮزاضٗ ٞٙاضتب طعٌى ادتٌع ٞٚبأ طاز ستسز. ّٙ
 عسَ ٗج٘ز ًقط متتولٕ ادتٌع. ٞٚ اهِقل يف اهتحٔٚعا امللتبٗ ٞٚاهتأث. ٚاملّددات ( وّددات خازدٗ ٛقد تطعف عىن
اجلىعٗ) ٛ
 عسَ ٗع ٛامل٘اطِني بأٌٓ ٞٚاهسٗض اهص ٜتقَ٘ بٕادتٌع. ٞٚ
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 اهؿطاكٗ ٞاهسعٍ ًّ اهػوط ٞاحملوٞٚ ٗج٘ز ادتٌع ٞٚيف ًِطق ٞاً٨ت ٚظهؿطك اهبرتٗي ٗإًل ُٞٚ
ا٨غتف ز ًّ ٝزعٌٔ .

اهقطاض بأٌٓٞٚ

 عسَ تف عى اهبع ًّ أقربع اهرباًخ ارتريٗ ٞٙزعٌٔ .
 قو ٞامل٘اضز امل هٗ ٞٚاملدكك املتعوق ٞبتِفٚصًؿ ضٙع ادتٌع ٞٚاملػتقبو. ٞٚ
 -قع٘ب ٞاذتك٘ي عو ٟمم٘هني

ٗميلّ اهتػو عوُ ٟق ط نعف مجع ٞٚاملػٚو ٞاهتٌِ٘ ٞٙا٨جتٌ ع ٞٚارتري ًّ ٞٙخ٩ي
ا٬ت: ٛ
 إظت ز ًؿ ضٙع اغتثٌ ضً ٞٙسض ٝهوسخى هوحٌع. ٞٚ
 ض ع ًػت٘ ٠اه٘ع ٛاجملتٌع ٛبأٌٓ ٞٚاهسٗض اهص ٜتقَ٘ بٕ ادتٌع ٞٚيف خسًٞ
اجملتٌع.
 اهبر عّ ًك زض أخط ٠هوتٌ٘ٙى ٗزعٍ أُؿطٗ ٞبطاًخ ادتٌع. ٞٚ
 ت٘ ري ًقط زا ٍ٢هوٌحوؼ .
 جتٔٚع ٗتأثً ٚقط ادتٌع. ٞٚ
ُ ؿط ثق  ٞاه٘ع ٛب هعٌى اهط٘ع. ٛ
نتائج الذراست :
العٕاون اليت أدت إىل ضزعف أٌػزط ٛبعزض اجلىعٗزات ٔاملؤضطزات ٔاالحتزادات وزَ ٔدّزٛ
ٌعس الباحح
أٗ : ً٨ع٘اًى زاخو: ٞٚ
ٗ .1ج٘ز بع اهل ٣ٚاٮزاض ٞٙاهػري عو. ٞ
 .2خت شي بع ا٪عه ٗ ١عسَ تف عؤٍ يف أُؿط ٞادتٌعٗ ٚا٨حت زا .
 .3نعف تأٓٚى اهل زض ب ٮن  ٞإىل تسُ ٛاملػت٘ ٠اهتعو ٌٛٚهؤ ٞ٣ٚاٮزاضٞٙ
ٗا٪عه .١
ٗ .4ج٘ز بع ا٪ؾد م يف اهل ٞ٣ٚاٮزاض ٞٙاهصٙ ّٙتع ًوْ٘ بؿلى ًطكع ٜاٜ
تطكع اهػوطٗ ٞاٮزاض ٝبٚس ؾدل أٗ ؾدكني .
 .5عسَ اهتِظ ٍٚهس ٠بع ادتٌعٗٗ ٚج٘ز ططق اهعٌى اهعؿ٘ا. ٞٚ٢
ٗ .6ج٘ز قك٘ض ٗنعف يف اه٘ع ٛاهتط٘ع ٛهس ٠بع أعه  ١ادتٌع. ٚ
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ث ُ : ً ٚع٘اًى خ ضج: ٞٚ
 .1تطكٚع بع ادتٔ امل ضت ٞعو ٟمجع ٚبعٗ ِٔٚعسَ ا٨هتف إىل بع
ادتٌعٗ ٚا٨حت زا ا٪خط.٠
 .2نعف اهع٩ق بني ادتٌعُ ٚفػٔ ٗشهم ٨كتػ ارتربا ًّ ادتٌعٚ
اهِ جرٗ ٞكصهم اهتؿبٚم ًع ًِظٌ اجملتٌع املسُ. ٛ
ٗ .3ج٘ز ح٘ ٝبني بع ادتٌعٗ ٚاجملتٌع املسُ ٛذت ٟأْ بع ادتٌع٨ ٚ
تؿعط ب٘ج٘ز توم ادتٌع. ٔٚ ٚ
 .4عسَ توٌؼ أٗه٘ ٙا٨ذت ٚج هس ٠بع ادتٌعٗ ٚا٨حت زا ًّ قبى ادتٔ
ٗاملِظٌ امل ضت ٞذ ٚأْ بع املِظٌ تقسَ املؿ ضٙع مب ٣املٙ٩ني
دتٌع ٚتفتقط ٪بػط اهتحٔٚعا ٗا٪ث ث امللتيب.
ٗ .5ج٘ز جت ض تٌِ٘ ٞٙغ بق ٞمل تِح بػب عسَ إخه عٔ هوتقٗ ٍٚٚاهسضاغ ٞقبى
اهبس ١يف توم اُ٪ؿطٗ ٞعسَ اهفٍٔ هطبٚعٗ ٞتق هٚس توم اجملتٌع احملو ٞٚمم
عط توم اهرباًخ ٗاُ٪ؿط ٞهوفؿى ذ ٚؾلى شهم اهفؿى قسً ٞهوحٌعٚ
اهيت تبِ توم اهرباًخ ٗ قس اجملتٌع ثقتٕ بتوم ادتٌع. ٚ
 .6خت شي اهػوط ٞاحملو ٞٚيف كثري ًّ ا٪ذ ْ ٚعّ اهق َ ٚب٘اجبٔ هتػٔٚى ًٔ َ بع
ادتٌعٗ ٚا٨حت زا ٗشهم ًّ خ٩ي بع املع ً ٩اهطٗتٗ ِٞٚٚاهبريٗقطاطٞٚ
اهيت تبط ٤عٌو ٞٚتط٘ٙط توم ادتٌعٗ ٚا٨حت زا .
ث هث ً  :ع٘اًى ً٘ن٘ع: ٞٚ
 .1أْ بع ادتٌعًِٗ ٚظٌ اجملتٌع أُؿ ٣أغ غ ٪غطا ستسز ٝتوب ٞٚهرباًخ
تٌِ٘ ٞٙستسزٗ ٝعِس اُتٔ  ١توم اهرباًخ ٗٗقف اهتٌ٘ٙى مجس توم ادتٌع. ٚ
ٗ .2ج٘ز ًؿ كى يف اهبر عّ ًك زض أخط ٠هوتٌ٘ٙى ٗقس ه٘ذظ أْ بع
ادتٌع ٚاهِ ؾطٗ ٞاهف عو ٞذ ه ٚتعتٌس عوً ٟكسض مت٘ٙى ٗاذس ٗٓ ٛتعترب
شت طط ٝيف ذ ي ت٘قف ًكسض اهتٌ٘ٙى .
ضابع ً  :ع٘اًى ه٘جػت: ٞٚ
 .1عسَ ٗج٘ز ًقطا هبع ادتٌعٗ ٚا٨حت زا .
 .2عسَ ٗج٘ز جتٔٚعا ٗتأثٚث ًلثتيب ٗنثعف اهتحٔٚثعا يف ا٪ذٚث ْ ٗاهثيت مل
متلّ بع ًِظٌ اجملتٌع املسُ ًّ ٛمم ضغ ٞأُؿطتٔ ٗ ع ه ٚتٔ .
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 .3عسَ ق َ ٚاملؿط ني عوًِ ٟظٌ اجملتٌع املثسُٗ ٛا٨حتث زا بث٘اجبٍٔ جتث ٖ ذقث٘ق
ممثث أز ٠إىل تفثث قٍ املؿثث كى امل هٚثثث ٞهثثس ٠بعثث
ٗشتككثث توثثم ادتٌعٚثث
ادتٌع. ٚ
التىصياث :
.1
.2

.3
.4
.5

.6
.7

نطٗض ٝاهرتكٚع عو ٟبطاًخ اهتأٓٚى ٗاهتسض ٙهل٘ازض ٗأعه  ١ادتٌعٚ
ٗشهم كِقط ٞاضتل ظ هتط٘ٙط ا٪زا ١اٮزاض. ٜ
ٗا٨حت زا ٗامل٧غػ
نطٗض ٝاهرتكٚع عو ٟاهرباًخ املتدكك ٞملِظٌ اجملتٌع املسًُ ٛثى أغؼ
اهعٌى اهتٌِ٘ٗ ٜارتري ٜهوحٌع ٚاهتٌِ٘ ٞٙارتري ٞٙعو ٟأْ تلْ٘ ٓصٖ اهرباًخ
ًوب٨ ٞٚذت ٚج ًٗؿ كى توم ادتٌع. ٚ
ًّ املٍٔ تق ٍٚٚاهرباًخ ٗاُ٪ؿطٗ ٞاهفع ه ٚاهيت تقَ٘ بٔ ادتٌع ٚاهتٌِ٘ٞٙ
ٗشهم ملعط  ٞأغب اهِح ح ٗاهعٌى بٔ ٗتف ز ٜع٘اًى اهفؿى يف املػتقبى .
اهرتكٚع عو ٟأٗه٘ ٙا٨ذت ٚج ب هِػب ٞهوحٌع ٚاهتٌِ٘ٗ ٞٙا٨عتٌ ز عوٟ
لط ٝاهتسض ٙاهتسضظت ٛهو٘ق٘ي ملطذو ٞاهلف  ٝ١يف إزاض ٝاُ٪ؿطٗ ٞاهفع ه. ٚ
آ٨تٌ َ بطبٚع ٞاجملتٌع احملوٗ ٞٚزضاغ ٞتطكٚبتٔ ا٨جتٌ عٗ ٞٚاهع زا
ٗاهتق هٚس ٗشهم هتفقس اذت ٚج تٔ ٗإظت ز اذتو٘ي مب ٙتً َ١٩ع طبٚع ٞتوم
ٗنٌ ْ عسَ اهسخ٘ي يف أُؿطٗ ٞبطاًخ  ٨تتِ غ ًع اهظطٗ
اجملتٌع
اجملتٌع. ٞٚ
اهعٌى عو ٟإظت ز بطاًخ ٗأُؿط ٞشا أٓسا اغتثٌ ض ٞٙبعٚس ٝاملس ٠هوحٌعٚ
ٗا٨حت زا ٗاهيت تهٌّ اغتٌطاض مت٘ٙى أُؿط ٞتوم ادتٌعٗ ٚا٨حت زا .
آ٨تٌ َ مبدطج ً تقسًٕ ادتٔ اهساعٌ ٞهوحٌعٗ ٚاجملتٌع ًٗس٠
ا٨غتف ز ًّ ٝاهتسخ ٩اهتٌِ٘ ٞٙعوٌ بأْ ِٓ ن مجع ٚقس ذكو عو ٟزٗضا
تسضٙبٗ ٞٚتأٓٚو ٞٚكثريٗ ٝمل تػتفس ًِٔ عٌو. ٚ
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الوراحع :
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7

.8

.9
.10

ا. )20( ٞٙ٬
اهقطآْ اهلط ٍٙغ٘ض ٝا٪ذق
اهقث ث ُْ٘ اهثثثٌٚين هوحٌعٚث ث ٗامل٧غػث ث آ٪وٚثثث ٞضقثثثٍ ( )1هػثثثِ٢٨ٗ 2001 ٞرتثثثٕ
اهتِفٚص ٞٙضقٍ ( )129هػِ. َ2004 ٞ
اهع  ٙعبس اهطمحّ اهترلٍ يف ا٪زا ١اهؿ ًى هوٌ٧غػ ٞا٨قتك ز ٞٙيف ادتعا٢ط
يف يثثى حتثثس ٙاهتٌِٚثث ٞاملػثثتساً ٞضغ ث ه ٞزكتثث٘ضاٖ كوٚثث ٞاهعوثثَ٘ ا٨قتك ث زٞٙ
ٗاهعوَ٘ اهتح ضٗ ٞٙعوَ٘ اهتػٚري ج ًع ٞطذ عب ؽ غثطٚف ادتعا٢ثط 2010
– . َ2011
ادتٌٔ٘ضٙثثثثث ٞاهٌِٚٚثثثثثٗ ٞظاض ٝاهتدطثثثثثٚط ٗاهتعثثثث ْٗ اهثثثثثسٗه ٛادتٔثثثث ظ املطكثثثثثعٜ
 ٩اهعسز (٘ٙ ) 13ه٘ٚ
هٯذك  ١ذهطً٘ يف أضق َ  َ2002ذهطً٘ املل ّ
. َ2003
زهٚى املٌ ضغ اهػوٌ ٞٚبؿأْ ٗنع اهق٘اُني املتعوق ٞب ملِظٌ غري اذتلً٘ٞٚ
ًػثث٘ز ًِ ٝقؿثث ٞأعثثسٓ اهبِثثم اهثثسٗه ٛاملطكثثع اهثثسٗه ٛهقثث٘اُني اهل٣ٚث اهثثيت ٨
تػتٔس اهطب حبث ضقثٍ 26أ ًث  1997 ٘ٙغوػثو ٞحبث٘ث اهتٌِٚث ٞا٨جتٌ عٚث.ٞ
عوً٘ ٟقع اهتٌٚع هوٌِظٌ غري اذتلً٘. www.ngoce.org : ٞٚ
ظٙثثساْ عبثثس اهب ث ق ٛق٘اعثثس اهبر ث ا٨جتٌ ث ع ( ٛاهق ث ٓطً ٝطبعثث ٞاهػثثع زٝ
. ) َ1980
مس ٚستػّ زٗض اجملتٌع املسُ ٛيف اهتر٘ي اهسمي٘قطاط : ٛاهتحطب ٞاهفوػطِٞٚٚ
ًّ اهِحث ح إىل ست ٗهث ٞاٮ ؿث ي ٗضقث ٞعٌثى ًقسًث ٞيف ًِتثسًِ ٠ظٌث اجملتٌثع
املسُ ٛامل٘اظ ٜملِتس ٠املػتقبى قِع  ١زٙػٌرب (ك ُْ٘ اٗ٪ي) . َ2007
ع ث زي أمحثثس اهلػ ث ز ٜاهتِظثث ٍٚاهقبوثثٗ ٛا٨جتٌ ث ع ٛاهتقوٚثثس ٜيف ذهثثطً٘
 َ1967- 1900زتوثث ٞزضاغ ث ارتوثثٚخ ٗادتعٙثثط ٝاهعطبٚثث ٞاهعثثسز (  ) 100هػثثِٞ
 َ2001أب٘ ييب .
اجملتٌثثع املثثسُ :ٛزضاغثث ٞيف إؾثثل ه ٞٚاملفٔثثَ٘ ٗضقثث ٞعٌثثى
ع ث ًط ذػثثّ  ٚث
ًقسً ٞهوٌِتس ٠اهعطب ٛهوعوَ٘ ا٨جتٌ عٗ ٞٚاٮُػ ُ 29 ٞٚزٙػٌرب .َ2011
ستٌثثس ؾثثفٚق ستٌثثس عوثث ٛاهبثثسٗ ٜاهبرثث ا٨جتٌثث ع :ٛا٪غثثؼ ٗارتطثث٘ا
املِٔح ( ٞٚاٮغلِسض ٞٙامللت ادت ًع ٛاذتس.) َ2003 ٙ

للعلىم اإلنسانيت واالحتواعيت

211

العذد ( )5الوخلذ ( )9يناير 2015م

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

دور منظمات املجتمع املدني يف تنمية املجتمعات املحلية
د.محمد سالم به جمعان

اجملتٌثثع املثثسُ ( ٛاهق ث ٓط : ٝابثثرتان هوِؿثثط

ً .11ثثسذ أبثث٘ اهِكثثط إزاضًِ ٝظٌ ث
ٗاهت٘ظٙع . )َ2007
 .12عبثثثس اهلل ستٌثثثس عبثثثس اهثثثطمحّ ستٌثثثس عوثثث ٛاهبثثثسًِٗ ٜث ث ٓخ ٗطثثثطق اهبرث ث
ا٨جتٌ ع( ٛا٨غلِسض ٞٙزاض املعط  ٞادت ًع.) َ2002 ٞٚ
 .13صت٘ ٠مسم ٗ اهػٚس قسق ٛع بس ّٙزٗض املِظٌ غري اذتلً٘ ٞٚيف يى اهع٘ملٞ
 :ارتربت ْ املكطٗ ٞٙاه ٚب ًُ ٞٚطكع اهسضاغ ا٬غ ٞٙ٘ٚاهق ٓط. 2002 ٝ
ُ .14كط ع ض  :يف ً٘قع :
15. http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts21/4/2014.
Perlmutler,Felice Davidson; 'Encyclopedia of Social Work ',
Vol;2 , Washington, National Association of Social Workers ,
1995 .
16. http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid
=34651, 21/4/2014.
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ع الشبهاتِ
ن الكريمِ يف التعاملِ م َ
منهجُ القرآ ِ
يقدية :

احلُد هلل املُنت ببعج ١خري ايسضٌ ذلُد
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ فأخسز ب٘ ايٓاع َٔ
زم ايػٗٛات ٚأضس ايػبٗات إىل ْٛز احلل
ٖٚد ٣اآلٜات ايبٓٝاتٚ ،ايصالٚ ٠ايطالّ
عً ٢أغسف اخلًل ٚضٝدِٖ ٚعً ٢آي٘
ٚصشابت٘ ٚأتباع٘ عً ٢ايصساط املطتك.ِٝ
ٚبعد :
فبُكتط ٢ضٓ ١االبتال ٤اييت فطس اهلل
احلٝا ٠عًٗٝا نإ مما ابتً ٢اهلل ب٘ ايٓاع
فنت ايػبٗات ٚفنت ايػٗٛات ،فهُا إٔ
ايعبد َبتً ٢مبكتط ٢ايػسع ١باتباع األٚاَس
ٚايتصاَٗا فإْ٘ َبتً ٢أٜطا بتذٓب ايػبٗات
ٚايتدً ٞعٔ ايػٗٛات احملسَاتٖٛٚ ،
ضب ٌٝال َٓاص ألسد عٓ٘ بٌ ال َطُع يف
ايٛص ٍٛإىل زضٛإ اهلل ٚدٓت٘ إال ب٘ .
ٚاهلل ضبشاْ٘ مل ٜرتى ايٓاع ُٖالّ
طلبط ٕٛيف ٖر ٙاحلٝا ٠خبط عػٛا ٤بٌ
أٚضح هلِ السبيل وأبان المحجة وذلك

ايهتاب املبني تفٓٝد ايػبٗات املطً ١اييت
ٜعرتض بٗا عً ٢احلل ٚأًٖ٘ ٚتسٚز يًصد
عٔ ضب ٌٝاهلل ٖٚدا.ٙ
ٖٚرا ايبشح اير ٟضلٌُ عٓٛإ (وٍّر
القرآُ الكرٖي يف التعاون وع العبّات) دا٤
يهػف ايًجاّ عٔ املٓٗذ ١ٝايكسآْ ١ٝيف
تٓا ٍٚايػبٗٚ ١األضايٝب ٚايطسم ايٓادع ١يف
ايسد عًٗٝا أ ٚتفٓٝدٖا ٚدسطٗاٚ ،قد
تطُٔ ايبشح اآلت:ٞ
املقدوٚ :ٛقد تطُٓت تعسٜف ايػبٗ١
ٚأُٖ ١ٝدزاضٖ ١را املٛضٛع َٛٚقع ٖرٙ
ايكط َٔ ١ٝايطسح ايكسآْ.ٞ
املبحح األٔه  :مناذز َٔ ايػبٗات اييت
تٓاٚهلا ايكسإٓ ايهس.ِٜ
املبحح الجاٌ٘  :أص ٍٛيف املٓٗر ايكسآْ ٞيف
ايتعاٌَ َع ايػبٗات.
خامت ٛالبحح .

بإنزال الكتاب الذي {الَ َّإْرِْوِ انْجَبعِمُ يٍِْ ثٍَِْْ

َّذَّْوِ ًَالً يٍِْ خَهْفِوِ رَنْضِّمٌ يٍِْ حَكِْىٍ حًَِْذٍ}،1
ٚسٝجُا ٜأت ٞايٓٗ ٞيف نتاب اهلل عٔ غ٤ٞ
فإَا إٔ ٜه ٕٛاملٓٗ ٞعٓ٘ َٔ قبٌٝ
ايػبٗات أ ٚايػٗٛاتٚ ،املتأٌَ يف آٜات اهلل
ايبٓٝات ٜٓذً ٞي٘ إٔ َٔ َكاصد تٓصٍ
1

 -ظىسة فصلذ ،آلاًت .2٤
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تعرٖف العبّ ٛلغ: ٛ
(ايػُبِ َٗ :ُ١االيتباعُٚ .املُػِتَبٔٗات َٔ األَٛز :املػِهٔالتُ)َٚ( ،2اغِتَبََٗتِ ايِأَُُُ ٛز
شَُٖٛا)ٚ ،3بٗرا فاملعٓ٢
َٚتَػَابََٗتِ ايِتَبَطَتِ فًََِِ تَتََُٖٝصِ َٚيَِِ تَعَِٗسِ َ َُِ٘ٓٔٚاغِتَبََٗتِ ا ِيكٔبًَِِ ََْٚ ُ١
املطُٔ يف َاد( ٠غب٘) ٖ ٛااليتباع ٚاإلغهاٍ ٚعدّ ايتُٝٝص.
تعرٖف العبّ ٛاصطالحاً :
ال ٜبعد َعٓ ٢ايػبٗ ١عطب اضتدداَٗا ٚدٚزاْٗا يف نالّ أٌٖ ايعًِ عٔ َعٓاٖا
خرُ ايًَُُِبٖظُ ضَُُِّٝتِ
ايًػٜ ،ٟٛك ٍٛصاسب املصباح املٓريَٚ ( :ايػٗبِ َٗ ُ١فٔ ٞايِ َعكٔٝدَ ٔ٠ايَُِأِ َ
غُبِ َٗ ّ١ئأََْٖٗا تُػِبُٔ٘ ايِشَل ) ٚ 4عسفٗا ابٔ قداَ ١املكدض 5 ٞفكاٍ ( :سد ايػبَٗ ١ا
تعازض ف ٘ٝاعتكادإ صدزا عٔ غ٦ٝني َكتطٝني العتكادٚ 6 ) ٜٔعسفٗا بعطِٗ بكٛي٘ :
(َا ٜجري ايػو ٚاالزتٝاب يف صدم ايداع ٚ ٞأسكَ ١ٝا ٜدع ٛإي ،٘ٝفُٓٝع ذيو َٔ زؤ١ٜ
احلل ٚاالضتذاب ١ي٘ أ ٚتأخري ٖر ٙاالضتذاب.7)١
القرآُ ظفا ٞألوراض العبّات ٔالعّٕات :
ضلتاز اإلْطإ يٝطًو داد ٠ايطسٜل عكالّ َدزناّ حلكا٥ل األغٝا ٤نُا ٖ ٞعً٘ٝ
ٚقًباّ َسٜداّ يًشل َؤثساّ ي٘ عًَ ٢ا ضٛاٚ ،ٙإمنا ٜتطسم االسلساف ٚايػ ٞعٔ ضٟٛ
ايصساط َٔ طسٜكني فاأل ٍٚفطاد يف ايتصٛز ٚاإلدزاى ٚغبؼ يف ايسؤٚ ١ٜايجاْ ٞفطاد
يف اإلزاد ٠عٝح مت ٌٝبصاسبٗا إىل ايػس ٚايط ،٤ٛقد ٚصف اهلل ضبشاْ٘ نتاب٘
ايعصٜص بايػفاٚ ٤ذيو يف قٛي٘ ضبشاًَُْ٘{ :نَضِّلُ يٍَِ انْمُشْآٌِ يَب ىٌَُ شِفَبءٌ ًَسَحًَْخٌ نِهًُْاْيِنِنيَ ًَنَب َّضِّذُ

غفَا ْ٤ئَُا فٔ ٞايصٗدُٚزٔ َ ََِٔ ٚفٔ ٞقًَِبٔ٘ٔ
انظَّبنًِِنيَ بِنَّب خَسَبسًا}  ،8يقول ابن تيمية َٚ( :9ا ِيكُسِإُٓ ٔ
 - ٤مخخاس الصحاح إلاحمذ بً أبي بكش بً عبذ اللادس الشاصي ،طبعت البراعم لإلهخاج الثلافي ص .131
 - 3اإلاصباح اإلاىير في غشٍب الششح الكبير للشافعي ،جألُف العالمت  :أحمذ بً محمذ بً علي اإلالشي الفُىمي ط اإلاكخبت العلمُت – بيروث .23٤/2
 - 2اإلاصباح اإلاىير للفُىمي .23٤/2
 - 55ابً كذامت اإلالذس ي  :ؤلامام اللذوة مىفم الذًً أبى محمذ عبذ هللا بً أحمذ بً محمذ بً كذامت بً ملذام بً هصش اإلالذس ي الجماعُلي ثم
الذمشلي الصالحي الحىبلي صاحب اإلاغني ،و لـذ فـي شعبـان ظىـت 521هـ ،كان مً بحىس العلم وأركُاء العالم ،و كال ابً الىجاس  ( :كان إمام الحىابلت
ً
بجامع دمشم وكان ثلت حجت هبُال ) ،و جىفي ًىم عُذ الفطش ظىت 0٤6هـ ( ظير أعالم الىبالء لإلمام الزهبي  ،17٤ /٤٤و اإلالصذ ألاسشذ في ركش
أصحاب ؤلامام أحمذ . )15 / ٤
 - 0مخخصش منهاج اللاصذًً لإلمام أحمذ بً عبذ الشحمً بً كذامت اإلالذس ي ،طبعت اإلاكخبت اللُمت للطباعت واليشش والخىصَع ،صفحت .42
 - 7أصىل الذعىة لعبذ الكشٍم صٍذان ،طبعت مؤظعت الشظالت ،الطبعت الخاظعت 12٤3هـ ص .2٤0
 - 1ظىسة ؤلاظشاء ،آلاًت .1٤
 - 4ابً جُمُت :شُخ ؤلاظالم جلي الذًً أبى العباط أحمذ بً عبذ الحلُم بً جُمُه َ
الح َّشا ِوي ،ؤلامام العلم اإلاجذد اإلاجتهذ الحىبلي اإلاجذد بعُذ
الصِذ ،عني بالحذًث وخشج واهخلى وبشع في الشحال وعلل الحذًث وفلهه وفي علىم ؤلاظالم وعلم الكالم وغير رلك وكان مً بحىس العلم ومً
ً
ألاركُاء اإلاعذودًً والضهاد وألافشاد ألف ثالثمائت مجلذة وامخحً وأوري مشاسا ،و لذ بحشان ظىت 001هـ ،وجىفي ظىت 7٤1هـ (طبلاث الحفاظ
للعُىطـي  ،5٤1 /1وجاسٍخ اإلازاهب ؤلاظالمُت ألبي صهشة . ) 513
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طٌٔ فَُٝصَٔ ٌُٜأَِسَا َ
ض
َأَِسَاضُ ايػٗبَُٗاتٔ َٚايػٖ ََٗٛاتٔ فَفٔ َِٔٔ ٔ٘ٝايِبََِّٓٝاتٔ ََا ُٜصٔ ٌُٜايِشَلٖ َِٔٔ ايِبَا ٔ
صٗٛزٔ َٚايِإٔ ِدزَاىٔ بٔشَِٝحُ َٜسَ ٣ايِ َأغَِٝا َ٤عًََََ ٢ا ٖٔ َٞعًَََٚ ِٔ٘ٝفَِٔٔٔ ٔ٘ٝ
ايػٗبِ َٗ ٔ١ايِ ُُفِطٔدَ ٔ٠ئًِعًِِٔٔ َٚاي ٖت َ
ع ٔ١ايِشَطَ َٓ ٔ١بٔايتٖ ِسغٔٝبٔ َٚايتٖسِٖٔٝبٔ َٚايِ َكصَصٔ ايٖتٔ ٞفَٔٗٝا عٔبِسَََ ْ٠ا ُٜٛدٔبُ
ايِشٔهِ ََُٚ ٔ١ايِ َُِٛعٔ َ
صًََاحَ ا ِيكًَِبٔ فَِ َٝسغَبُ ا ِيكًَِبُ فَُٔٝا ِٓ َٜفَعُُ٘ ِ ََٜٚسغَبُ عَُٖا َٜطُسٗ ُٙفَِ َٝبكَ ٢ا ِيكًَِبُ َُشٔب٘ا ئً ٖسغَادٔ
.10
َُبِ ٔػطّا ئًِػَ ِّٞبَعِدَ َإِٔ نَإَ َُسٜٔدّا ئًِػََُ ِّٞبِ ٔػطّا ئً ٖسغَادٔ)
ٚتٓصٍ ايكسإٓ بايػفا َٔ ٤أَساض ايػٗٛات ٚايػبٗات َٔ زمح ١اهلل بعباد ٙفإٕ
ايػٝطإ ال ٜصاٍ باإلْطإ ٜص ٜٔي٘ ايػٗٛات ٜٚطتُ ً٘ٝإيٗٝا ًٜٚبظ ايػبٗات قٓاع ايديٌٝ
ٚاحلذَٚ ١ا ٖ ٞعذر ٚال أديٖٚ ،١را َا ػد ٙيد ٣نجري ممٔ يبظ عً ٘ٝبايػبٗات .
وصدر العبّات :
مبكتط ٢ضٓ ١ايتدافع بني أتباع احلل ٚأتباع ايباطٌ ال ٜأي ٛاملبطً ٕٛدٗداّ يف ايصد
عٔ احلل ٚأًٖ٘ فتذدِٖ ٜطًه ٕٛغت ٢ايطبٌ يتشكٝل َآزبِٗ يف دفع احلل ٚإضعاف
داْب أًٖ٘ َٔٚ ،ايطبٌ اييت ٜطًهْٗٛا ايتػػٝب عً ٢احلل ٚإثاز ٠ايػبٗات ٚايبالبٌ
سٛي٘ٚ ،ال زٜب إٔ ٖؤال ٤يف سسبِٗ ٚدفعِٗ يف ٚد٘ احلل صلد َٔ ٕٚذ ٟٚايٓفٛع
ايطعٝفٜ َٔ ١تأثس بِٗ ٚمبا ٜكٛيٚ ،ٕٛايدازع يطري أْبٝا ٤اهلل ٚزضً٘ صلد َٔ ٖرا
ايػ ٤ٞايهجري ٚذيو ستٜ ٢عًِ ( إٔ إثاز ٠ايػبٗات يف ٚد٘ ايدع ٠ٛإىل اهلل أَس قدِٜ
َطت ب٘ ضٓ ١اهلل يف ايعباد ٚغٓػٓ ١قدميَ ١تٛازث ١بني أٌٖ ايباطٌ فال ٜطتػسب َٓٗا
ايداعٚ ٞال ٜطٝل بٗا ٖٞٚ ،يف دٖٛسٖا ال تتػري ٚال تتبدٍ ٚإمنا ايرٜ ٟتػري فٗٝا
األضًٛب ٚايهٝف ،١ٝقاٍ تعاىل رلاطباّ ْب ٘ٝايهس ِٜذلُداّ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ََ( :ا
ضٌٔ َِٔٔ قَبًِٔوَ ٔإٕٖ زَبٖوَ يَرُِ ََ ٚػفٔسََٚ ٕ٠ذُٔ ٚعكَابٕ أَئ.12 11 )ِٕٝ
ُٜكَاٍُ يَوَ إٔالٓ ََا قَدِ قٔ ٌَٝئً ٗس ُ
املٕقف جتآ العبّات:
ال غو إٔ تفٓٝد ايػبٗات ٚإظٗاز شٜفٗا ٚبطالْٗا َٔ ايٛادب عً ٢دعا ٠احلل
ٚمحًت٘ ،ألْٗا َٛاْع متٓع َٔ زؤ ١ٜاحلل يف سل ضعاف ايبصس ٚايبصريٚ .. ٠تهٕٛ
اإلشاي ١باحلذٚ ١ايربٖإٚ ،بصساسٚٚ ١ضٛح ٚسطٔ بٝإ َع أدب بايكٚ ٍٛزفل يف
اخلطاب ٚ .خري ضبٜ ٌٝطًه٘ ايدعا ٠إىل اهلل يف ايتعاٌَ َع ايػبٗات َٖ ٛا ب ٘ٓٝاملٛىل
يٓا يف ذلهِ نتاب٘ َٚا داْ٤ا يف آٜات٘ ايبٓٝات َٔ قصص األْبٝاَ ٤ع أممِٗ ٚزدِٖ
عً ٢ايػبٗات اييت ٜجريٖا أعدا ٤ايدعٚ ٠ٛخصَٗٛا عرب تازٜذ ايسضاالت.
 - 16سظالت في أمشاض الللىب وشفائها البً جُمُت.
11
فصلذ آلاًت.23 :
 ظىسة ِ - 1٤أصىل الذعىة  .د .عبذ الكشٍم صٍذان ص . 2٤0
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انًبحث األولًَ :اذج يٍ انشبهات انتي تُاونها انقرآٌ انكريى
تٓٛعت ايػبٗات اييت تٓاٚهلا ايكسإٓ ايهس ٖٞٚ ،ِٜزغِ تٓٛعٗا ال ختسز مجٝعٗا عٔ
اهلدف ايسٝ٥ظ بٌ ٚايٛسٝد اير ٟتجاز َٔ أدً٘ أال  ٖٛٚايصد عٔ احلل ٚأًٖ٘ ،فٗٓايو
ايػبٗات املتعًك ١بٛسداْ ١ٝاهلل ٚأمسا ٘٥احلطٓٚ ٢صفات٘ ايعًٚ ٢ايػبٗات املتعًك ١بدٜٔ
اهلل ٚأسهاَ٘ ٚايػبٗات املتعًك ١بايدعا ٠إىل اهلل َٔ األْبٝاٚ ٤ايسضٌ ٚأتباعِٗ ٚأخس٣
تتعًل بايبعح ٚاي ّٛٝاآلخس .
ٚضريد يف َا  ًٜٞمناذز َٔ تًهِ ايػبٗات ٚيٝظ ايػسض َٔ ٖرا ايبشح سصس
ٚاضتكصا ٤مجٝع ايػبٗات اييت تٓاٚهلا ايكسإٓ ايهس ،ِٜبٌ ٜهف ٞايتُج ٌٝبرنس
مجًَٗٓ ١ا َٔٚ ،ثِ إتباع ذيو برنس مجً َٔ ١األصٚ ٍٛاملعامل ايكسآْ ١ٝيف ايتعاٌَ
ٚايسد عً ٢ايػبٗات ٖٚرا َا ضٝتِ تٓاٚي٘ يف املبشح ايجاْ: ٞ
أٔالً  :اتّاً األٌبٗا ٞباجلٍُٕ ٔالصحر :
ٜك ٍٛاهلل تعاىل عٔ األْبٝا ٤ايطابكني ٚأممِٗ{ :كَزَنِكَ يَب ؤَرََ انَّزٍَِّ يٍِْ لَجْهِيِىْ يٍِْ سَسٌُلٍ بِالَّ

لَبنٌُا سَبحِشٌ ؤًَْ يَدْنٌٌٌُ ( )25ؤَرٌََاصٌَْا ثِوِ ثَمْ ىُىْ لٌَْوٌ عَبغٌٌَُ} 13فاألقٛاّ قبٌ قسٜؼ اتُٗٛا ايسضٌ
ايهساّ بايطشس ٚاجلٓٚ ،ٕٛنريو فعًت قسٜؼ يتٓفري ايٓاع َٔ ايداع ٞإىل اهلل
ذلُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ  َٔٚدعٛت٘ فاتُٗت٘ بايطشس ٚاجلٓ ٕٛنُا ْطبت إئَ ٘ٝ
ذَ ِٝاخلصاٍ َا َٖٗٓ ٛا بسا ٤صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ.
َٔ ايطبٝع ٞإٔ تٛد٘ ضٗاّ ايطعٔ حلًَُٗٓ ١ر احلل يف نٌ شَإ َٚهإ ٖٚرا َا
ٜؤند ٙايكسإٓ ايهس ِٜيف نجري َٔ املٛاضعٚ ،ميهٔ تكسٜس ٖرا املعٓٚ ٢ايٛقٛف عً٢
َكتطٝات٘ َٔ عدٚ ٠د: ٙٛ
الٕدْ األٔه  :إٔ ذيو مبكتط ٢ضٓ ١ايتدافع اييت ضبكت اإلغاز ٠إيٗٝا بني احملكني
ٚاملبطًني ،فإذا نإ َٔ غإٔ أٌٖ احلل دع ٠ٛايٓاع إي ٘ٝبػت ٢ايطسم املػسٚع ;١فإٕ
املبطًني ٜسٚد ٕٛيباطًِٗ ٜٚصد ٕٚعٔ ضب ٌٝاحلل بايطسم املػسٚعٚ ١غري املػسٚع١
ٖ َٔٚر ٙايطسم ايتػهٝو يف دعا ٠احلل ٚإثاز ٠ايػبٗات سٛهلِ.
الٕدْ الجاٌ٘ :إٔ َا ضلصٌ يًدعاٖ َٔ ٠را ايكب ٖٛ ٌٝابتالٜ ٤عٗس ب٘ ايصادق ٕٛيف
إمياِْٗ ٚدعٛتِٗ ٚايهاذب ٕٛاألدعٝاٚ ،٤يٛال َجٌ ٖر ٙاالبتال٤ات يٛضع نٌ أسد إٔ
ٜدعٜٚ ٞتػبع مبا يٝظ ف.٘ٝ
 - 13ظىسة الزاسٍاث آلاًاث53-5٤ :
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الٕدْ الجالح :إٔ يف َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ االبتال ٤حلًُ ١ايدع ٠ٛتسب ١ٝعًَ ٢عاْ ٞايتذسد
هلل فال ٜٓتصس ٕٚألغداصِٗ ٚذٚاتِٗ بٌ ٜٓتصس ٕٚيدَٗٓٚ ِٜٗٓذِٗ نُا إٔ فٗٝا تسب١ٝ
حلًُ ١ايدع ٠ٛعً ٢االضتعاْ ١باهلل سُٓٝا ٜصٝبِٗ َا ٜصٝبِٗ َٔ ايٓاع فتٓكًب احملٓ١
يف سكِٗ َٓشٚ ١شيفٚ ٢قسب ٢إىل خايكِٗ َٛٚالِٖ.
( فإذا فك٘ ايداعٖ ٞر ٙاحلكٝكٚٚ ١عاٖا دٝداّ شاٍ عٓ٘ ايعذب ٚاحلٓل ٚايػطب إذا
اتِٗ بايتِٗ ايباطً ١أ ٚأثريت ايػهٛى ٚايسٜب س ٍٛدعٛت٘ ،ألْ٘ يٝظ أسطٔ ساالّ َٔ
زضٌ اهلل ٚال أفصح بٝاْاّ َِٓٗ ٚال أنجس إخالصاّ َِٓٗ ٚال أنجس تأٜٝداّ َٔ اهلل تعاىل
ََِٓٗٚ ،ع ٖرا نً٘ أثاز أٌٖ ايباطٌ َا أثاز َٔ ٙٚايػبٗات سٛهلِ مما قص٘ اهلل تعاىل
عًٓٝا يف أخبازِٖ ).14
ٚايػبٗات اييت تجاز س ٍٛايسض ٍٛأ ٚايداع ١ٝإىل اهلل َتٓٛع ١فُٓٗا ايطعٔ يف
غدص٘ ٚضريت٘ ٚضًٛن٘ ٚإيصام ايتِٗ بَ٘ٓٚ ،ا ٙزَ ٘ٝبايطف٘ ٚاجلٗايٚ ١ايطالي١
ٚاجلٓٚ ٕٛاالفرتا ٤إىل غري ذيو مما ٜه ٕٛاملكصٛد َٓ٘ تٓفري ايٓاع َٓ٘ ٚعدّ ايجك ١ب٘.
ثاٌٗ ااً  :قاإ ي باانُ أٌبٗااا ٞاه ٔرشاامْ وااا ِااي هال بعااراً وجمااّي ٔأٌااْ ٖقاابم بّااي أُ ٖتبعاإا
أوجا ي وَ البعر:
قاٍ اهلل تعاىل َٛزداّ ٖر ٙايػبًَٗ{ :١يَب يَنَعَ اننَّبطَ ؤٌَْ ُّاْيِنٌُا بِرْ خَبءَىُىُ انْيُذٍَ بِنَّب ؤٌَْ لَبنٌُا ؤَثَعَثَ
انهَّوُ ثَشَشًا سَسٌُنًب}ٚ ،15قاٍ ضبشاْ٘ ضله ٞقٛهلًِ{ :نَئٍِْ ؤَعَعْزُىْ ثَشَشًا يِثْهَكُىْ بََِّكُىْ بِرًا
نَخَبسِشًٌَُ}ٚ ،16قاٍ ضبشاْ٘ { :فَمَبنٌُا ؤَثَشَشًا يِنَّب ًَاحِذًا َزَّجِعُوُ بََِّب بِرًا نَفِِ ضَاللٍ ًَسُعُشٍ}.17

ٚقاٍ تعاىل ضله ٞعٔ َػسن ٞايعسب قٛهلِ يًٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ{ :يَب ؤَْذَ
بِالَّ ثَشَشٌ يِثْهُنَب} ٚ،املعٓ :٢يٝظ فٝو فطٚ ،١ًٝال خصً ١شا٥د ٠اختصصت بٗا عًٓٝا،
ست ٢تدعْٛا إىل اتباعو ٚتصدٜكو فُٝا تدعٖٚ ،ٞرا َجٌ ق َٔ ٍٛقبًِٗ  َٔٚبعدِٖ
َٔ أٌٖ ايطالٍ ٚايهفس ،ممٔ عازضٛا ايسضٌ بٗر ٙايػبٗ ،١اييت مل ٜصايٛاٜ ،ديٕٛ
بٗا ٜٚصٛيٜٚ ،ٕٛتفك ٕٛعًٗٝا ،التفاقِٗ عً ٢ايهفسٚ ،تػاب٘ قًٛبِٗ .

12
15
10
17
11
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ٚقسٜباّ مما ضبل َا سها ٙاهلل عًَِٓٗ{:لَبنٌُا يَبلِ ىَزَا انشَّسٌُلِ َّإْكُمُ انغَّعَبوَ ًًَّْشِِ فِِ انْإَسٌَْاقِ

نٌَْنَب ؤَُْضِلَ بِنَْْوِ يَهَكٌ فََْكٌٌَُ يَعَوُ َزِّشًا}  ،فِٗ ٜػػب ٕٛعً ٢أْبٝا ٤اهلل ٜٚػهه ٕٛيف صدقِٗ
بأْ٘ ال فسم بٚ ِٗٓٝبني غريِٖ فِٗ ٜأنً ٕٛايطعاّ ٚميػ ٕٛيف األضٛامٚ ،شادٚا بإٔ
ٚضعٛا اقرتاساّ َٔ يدِْٗ شٜاد ٠يف ايتػهٝو ٚبجاّ يًسٜب ١يف ايٓفٛع ايطعٝف،١
ٚاقرتاسِٗ ٖ ٛإٔ ٜه ٕٛايسضٌ ايرٜ ٜٔبعج ٕٛإي َٔ ِٗٝاملال٥هٜ ١عاِْٜٗٛٓ
ٜٚػاٖد ،ِْٗٚأ ٚعً ٢األقٌ ٜبعح َع ايسض ٍٛايبػس ٟزض َٔ ٍٛاملال٥ه ١نُا قاٍ

تعاىل يف َٛضع آخسًَ {:لَبلَ انَّزٍَِّ نَب َّشْخٌٌَُ نِمَبءََب نٌَْنَب ؤَُْضِلَ عَهَْْنَب انًَْهَبئِكَخُ ؤًَْ َشٍَ سَثَّنَب نَمَذِ اسْزَكْجَشًُا فِِ
ؤَْفُسِيِىْ ًَعَزٌَْا عُزًٌُّا كَجِريًا}

ثالجاً  :هٌكار البعح ٔالًٕٗ اآلخر :
أثاز املػسن ٕٛنجرياّ َٔ ايػبٗات س ٍٛقط ١ٝايبعح ٚاحلطابٚ ،إعاد ٠احلٝا٠
إىل املٛتٚ ،٢قد ذنس اهلل تعذب املٓهس ٜٔيًبعح ٚٚقٛع٘ ٚتكٛهلِ األقا ٌٜٚبػسض

ايتػهٝو ٚايتهرٜب فكاٍ تعاىل { :ق ًَانْمُشْآٌِ انًَْدِْذِ ( )1ثَمْ عَدِجٌُا ؤٌَْ خَبءَىُىْ يُنْزِسٌ يِنْيُىْ فَمَبلَ
انْكَبفِشًٌَُ ىَزَا شَِْءٌ عَدِْتٌ ( )5ؤَبِرَا يِزْنَب ًَكُنَّب رُشَاثًب رَنِكَ سَخْعٌ ثَعِْذٌ}.21

ٚأععِ غبٗ ١يدَٓ ٣هس ٟايبعح ٖ ٞاضتبعاد إعاد ٠األدطاّ بعد متصقٗا،
ٚتفتتٗا ،ثِ اختالطٗا بأدصا ٤األزضٜ ،ك ٍٛاحلل دٌٓ غأْ٘ ،رلرباّ عٔ ذيو اجلشٛد
ايعٓٝد ٚاإلْهاز ايػدٜدْٚ ،طبتِٗ إىل قا ً٘٥اجلٓ ،ٕٛأ ٚايهرب ٚاالفرتا ٤عً ٢اهلل:

{ًَلَبلَ انَّزٍَِّ كَفَشًُا ىَمْ َذُنُّكُىْ عَهََ سَخُمٍ ُّنَجِّئُكُىْ بِرَا يُضِّلْزُىْ كُمَّ يًَُضَّقٍ بََِّكُىْ نَفِِ خَهْكٍ خَذِّذٍ ( )7ؤَفْزَشٍَ عَهََ انهَّوِ
كَزِثًب ؤَوْ ثِوِ خِنَّخٌ } .22

رابعاً  :التعكٗك يف حكي هٌفاق املاه يف شبٗن اه ٔالتصدق بْ
دا ٤ذنس ٖر ٙايػبٗ ١يف قٛي٘ ضبشاْ٘ ًَ{ :بِرَا لِْمَ نَيُىْ ؤَْفِمٌُا يًَِّب سَصَلَكُىُ انهَّوُ لَبلَ انَّزٍَِّ كَفَشًُا

نِهَّزٍَِّ آيَنٌُا ؤَُغْعِىُ يٍَْ نٌَْ َّشَبءُ انهَّوُ ؤَعْعًََوُ}ٚ،23قٛهلِ ٖرا باإلضاف ١إىل َا ف َٔ ٘ٝبح ايسٜب١
ٚايػبٗ ١فإٕ ف ٘ٝأٜطاّ تٗهُاّ باملطًُني ٚاضتٗصا ّ٤بِٗ فهأِْٗ قايٛا  :مل ال ٜسشقِٗ
 - 14ظىسة الفشكان آلاًت 7
 - ٤6ظىسة الفشكان آلاًت ٤1
 - ٤1ظىسة ق آلاًت .3 -1
 - ٤٤ظىسة ظبأ آلاًت .1 ،7
 - ٤3ظىسة ٌغ آلاًت 27
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إهلهِ اير ٟتصعُ ،ٕٛأ ٟسلٔ ال ْطعِ َٔ يٜ ٛػاٖ ٤را اإلي٘ اير ٟشعُتِ أطعُ٘ ..
ٖٚرا نُا ٜدع ٞإْطإ أْ٘ غين ثِ ضلتاز إىل َعْٛتو يف َاٍ فتك ٍٛي٘ عً ٢دٗ١
االستذاز ٚاهلص ٤ب٘  :أتطًب َعْٛيت ٚأْت غين.24
خاوصاً  :طعَ أِن الكتاب يف ٌبٕ ٚشٗدٌا حمىد صم ٜاه عمْٗ ٔشمي ٔتعكٗكّي فّٗا
ٖٚرا َا سها ٙاهلل عِٓٗ بكٛي٘{:انَّزٍَِّ لَبنٌُا بٌَِّ انهَّوَ عَيِذَ بِنَْْنَب ؤَنَّب َُاْيٍَِ نِشَسٌُلٍ حَزََّ َّإْرَِْنَب ثِمُشْثَبٌٍ

رَإْكُهُوُ اننَّبسُ}ٖٚ،25ر ٙإسد ٣ايػبٗات اييت أٚزدٖا ايهفاز يف ايطعٔ يف ْبٛت٘ صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِٓٚ ،تكسٜسٖا أِْٗ قايٛا :إٕ اهلل عٗد إيٓٝا إٔ ال ْؤَٔ يسض ٍٛستٜ ٢أتٓٝا
بكسبإ تأنً٘ ايٓازٚ ،أْت ٜا ذلُد َا فعًت ذيو فٛدب إٔ ال ته َٔ ٕٛاألْبٝاٖٚ ٤را
ٜدفعٓا يعدّ تصدٜكو أ ٚاتباعو.
شادشاً  :التعكٗك يف حكي ٌصخ التٕدْ يف الصال ٚوَ بٗت املقدط هىل املصذد احلراً
ٚدا٤ت سهاٖ ١ٜرا يف قٛي٘ تعاىل{ :سََْمٌُلُ انسُّفَيَبءُ يٍَِ اننَّبطِ يَب ًَالَّىُىْ عٍَْ لِجْهَزِيِىُ انَّزِِ كَبٌَُا

عَهَْْيَب} َٚا بعدٖا َٔ اآلٜاتٚ ،دعٌ أعدا ٤ايدع َٔ ٠ٛسهِ ايٓطذ ٖرا َدخالّ
يإلزداف ٚايتػهٝو ،فتازٜ ٠جري ٕٚإٔ ذلُداّ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜتالعب بايدٜٔ
فهٌ  ّٜٛي٘ قبًٜ ١تذ٘ إيٗٝاٚ ،تازٜ ٠طعٓ ٕٛيف دٓاب اهلل ضبشاْ٘ ٜٓٚطب ٕٛإي٘ٝ
ضبشاْ٘ َا ال ًٜٝل َٔ اجلٌٗ  -تعاىل اهلل عٔ ذيو عًٛاّ نبرياّ – ٚقد ناْت فتٓ١
أثست عً ٢بعض ضعاف اإلميإ سني ْص ٍٚتًو اآلٜات بتش ٌٜٛايٛدٗ ١يف ايصالَٔ ٠
بٝت املكدع إىل ايبٝت احلساّ.
فٗر ٙمناذز َٔ ايػبٗات اييت عسض هلا ايكسإٓ ٚملٔ ٜسٜد االضتكصا ٤إٔ ٜكف عً٢
ايهجري َٔ ايػبٗات غريٖا ٚيهٔ سطبٓا يف ٖرا املكاّ ايتُج ٌٝباملرنٛز َٓٗا .

ً - ٤2ىظش اإلاحشس الىحيز في جفعير الكخاب العضٍض ألبي محمذ عبذ الحم بً غالب بً عطُت ألاهذلس ي ،جحلُم وحعلُم :عبذ هللا إبشاهُم ألاهصاسي
والعُذ عبذ العال العُذ إبشاهُم ،الطبعت الثاهُت داس الفكش العشبي . 362 / 1٤
 - ٤5ظىسة آل عمشان آلاًت .113
 - ٤0ظىسة البلشة آلاًت .12٤
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انًبحث انثاَي :أصىل في انًُهج انقرآَي في انتعايم يع انشبهات
ايٛظٝف ١ايسٝ٥ط ١إٕ مل تهٔ ايٛسٝد ٠يهتاب اهلل تعاىل ٖٖ ٞدا ١ٜايبػس إىل
صساط اهلل ايك ِٜٛاملٛصٌ إىل دٓات ايٓع ،ِٝاملتُجٌ يف غسع ١اهلل ًَٚت٘ اييت ازتطاٖا
يعبادٖٚ ٙرا َا تٓطل ب٘ آٜات ايكسإٓ املتهاثس.٠
ٖٚر ٙايٛظٝفَ ١ا نإ هلا إٔ تتشكل يف دْٝا ايٓاع إال َٔ خالٍ املطاز: ٜٔ
املصار األٔه :بٝإ َعامل احلل ٚايسغد يف أدً ٢صٛزٖا يتهَٓ ٕٛازات َسنٛش ٠بٗا
ٜٗتد ٟايطايهٜٚ ٕٛؤَٗا ايطا٥س.ٕٚ
املصار الجاٌ٘  :دفع املطاعٔ ٚزد ايػب٘ اييت تٛد٘ صٛب ٖر ٙايػسعٚ ١املً ١أ ٚساًَٗٝا
ٚاملبػس ٜٔبٗا.
ٚاملطازإ املرنٛزإ ٚباألخص ايجاَُْٗٓ ٞا َٖ ٛا تكتط ٘ٝددي ١ٝاحلٝاٚ ٠سسن١
ايتدافع بني احلل ٚايباطٌ يف ايٛاقعٚ ،ذيو أْ٘ َٔ ايبد ٜٞٗإٔ ٜطًو ايباطٌ ٚأًٖ٘
ٚايػٝطإ ٚسصب٘ نٌ طسٜل يًتػػٝب ٚايصد عٔ احلل ٚأتباعَ٘ٚ ،كتط ٢ذيو تًكاٝ٥اّ
إٔ ٜه ٕٛيد ٣احلل ايسد ايٛايف ٚايدٚا ٤ايٓادع ايػايف يهٌ ختسصات ٚتكٛالت
ٚتػػٝبات ايباطٌ.
إٕ اإلضالّ مبفٗ َ٘ٛايبطٝط عًِ ٚعٌُ نُا إٔ ايباطٌ ٚاالسلساف عًِ ٚعٌُ،
ٚايدخٌ ٚايدغٌ ايرٜ ٟطسأ عً ٢ايد ٜٔأ ٚاملتدٜٓني إَا إٔ ٜه ٕٛيف دلاٍ ايعًُٝات ٖٛٚ
َا ٜطُ ٢بايػبٗات أ ٚيف دلاٍ ايعًُٝات َ ٖٛٚا ٜطُ ٢بايػٗٛات ،نُا إٔ ايباطٌ
مبصامحت٘ ٚتػٛي٘ عً ٢احلل ٜه َٔ ٕٛأسد ٖر ٜٔايطسٜكني ايػبٗات ٚايػٗٛات ٚإذا
نإ ايعًِ َكدَاّ عً ٢ايعٌُ ; ألٕ ايعٌُ فسع٘  -نُا َٖ ٛكسز ٜ -ه ٕٛيبشح
ٖرا األَس سل االٖتُاّ ٚايتكدَ. ١
إٕ بكاٚ ٤اضتداَ ١ايػبٗات تتهاثس ٚتتعاظِ مما ٜٛقع اخلًط يد ٣ايٓاع ٜٚسٚز
إثسٖا ضٛم ايطالٍ عٔ داد ٠ايطسٜل ايطٚ ٟٛتُٓشَ ٞع تطا ٍٚاألَد ٚتٛاي ٞاألٜاّ
مجًَ َٔ ١عامل ايطبٚ ٌٝتٓصب يًطايهني َعامل أخس ضلطبْٗٛا اهلد ٣ذات٘ فإذا
داؤٖٚا مل صلدٖٚا غ٦ٝاّ.
ٜالسغ املتأٌَ يًكسإٓ ايهس ِٜأْ٘ ٜهجس تٓا ٍٚايػبٗات بايسد ٚايتفٓٝد يف ايطٛز
ٚاآلٜات اييت تٓصٍ عكب األسداخ ايهباز اييت َس بٗا ايسع ٌٝاألٚ ٍٚخاص ١تًو
األسداخ اييت تصٛز يًبعض أْٗا اْهطاز ٚاْٗصاّ ناير ٟدس ٣يف غص ٠ٚأسد فتأتٞ
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اآلٜات ايكسآْ ١ٝيعالز اجلساسات ايٓفط َٔ ١ٝدٗٚ ١تسََ ِٝا استاز إىل تسَ ِٝعً٢
َطت ٣ٛايتصٛزات ايطً ١ُٝايصشٝش.١
ٚيف ٖرا دزع يًدعاٚ ٠أٌٖ ايعًِ أال ٜرتنٛا األَ ١يف أٚقات األشَات ٚايػدا٥د
ٚتطًط األعداْٗ ٤باّ يًٛضاٚع ايػٝطاْٚ ١ٝايػبٗات املكًك ١املجبط ١بٌ ايٛادب عً ِٗٝإٔ
ٜٓربٚا يًترنري مبعامل ايسغد ٚاحللٚ ،ايتٓدٜد ٚايتفٓٝد ملًتبظ ايػبٗات ٚاألٖٛا،٤
ٚإَاَِٗ يف ذيو نتاب زبِٗ ٚٚسٖٚ ٘ٝدا.ٙ
ٚإذا نإ تفٓٝد ايػبٗات ٚزدٖا َٓٗذ ١ٝقسآْ ١ٝنُا تكسز فإْٓا ْالسغ إٔ
املتٓاٚيني يتفطري ايكسإٓ ٜعط ٕٛهلرا اجلاْب سعاّ يف تفاضريِٖ فٝكفَ ٕٛع ايػبٗات
اييت تٓاٚهلا ايكسإٓ ٚتعسض هلا  ِٖٚيف ذيو بني َكٌ َٚطتهجسٚ ،يعٌ َٔ أنجس ٖؤال٤
ٚيٛعاّ بايػبٗات ٚتٓاٚهلا بايبشح اإلَاّ فدس ايد ٜٔايساش ٟيف تفطريَ ٙفاتٝح ايػٝب.
يكد مت اضتعسض مناذز َٔ ايػبٗات اييت تٓاٚهلا ايكسإٓ ايهس ِٜيف املبشح األ،ٍٚ
ٚددٜس بٓا إٔ شلًص إىل َعامل ٚأص ٍٛيًتعاٌَ َع ايػبٗات ٚدسطٗا ٚتفٓٝدٖا ٖٚرٙ
املعامل ٚاألصَ ٍٛطتٓبط ١يف األغًب َٔ ذات اآلٜات اييت ٚزدت برنس ايػبٗات فُٝا
ضبل ٚبٗرا تعد َعامل قسآْ ١ٝيف ايتصدٚ ٟايتعاٌَ َع ايػبٗات ميهٔ يًُطًِ إٔ ٜتدري
األْطب ٚاأليٝل َٓٗا بهٌ َكاّ أ ٚساٍ ٖ َٔٚر ٙاملعامل ٚاألص: ٍٛ
األٔه  :تعمي دٕاب العبّ ٛقبن ٔرٔدِا حتصٍاً وٍّا :
نإ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٜعًِ املطًُني َا ٜكٛي ْ٘ٛدٛاباّ يػبٗات ايهفاز قبٌ إٔ

ًٜكٗٝا ايهفاز َٚجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل{ :سََْمٌُلُ انَّزٍَِّ ؤَشْشَكٌُا نٌَْ شَبءَ انهَّوُ يَب ؤَشْشَكْنَب ًَالَ آثَبئُ َب ًَنَب

حَشَّيْنَب يٍِْ شَِْءٍ} 27فأخربِٖ بك ٍٛاملػسنني ضبشاْ٘ ،قبٌ إٔ ٜكٛي ٙٛيٝعًُِٗ دٛاب٘ ..
ٖ َٔٚرا ايباب أٜطاّ قٛي٘ تعاىل { :سََْمٌُلُ انسُّفَيَبءُ يٍَِ اننَّبطِ يَب ًَنَّبىُىْ عٍَْ لِجْهَزِيِىُ انَّزِِ كَبٌَُا عَهَْْيَب لُمْ

نِهَّوِ انًَْشْشِقُ ًَانًَْغْشِةُ َّيْذُِ يٍَْ َّشَبءُ بِنََ صِشَاطٍ يُسْزَمِْىٍ} ٚ ،28ايعً ١يف ذيو إٔ ايتٓب ٘ٝعً ٢ايػبٗ١
ٚتفٓٝدٖا قبٌ طسسٗا َٔ قبٌ اخلصِ مما طلفف َٔ ٚقعٗا ٚأثسٖا يف ايٓفٛعَٚ ،عًّٛ
إٔ ايٛقا َٔ ١ٜاألَساض احلطٚ ١ٝاملعٓ ١ٜٛتفطٌ بهجري َعاجلتٗا َٚعاجل ١آثازٖا بعد
ٚقٛعٗا.

 - ٤7ظىسة ألاوعام آلاًت 121
 - ٤1ظىسة البلشة آلاًت 12٤
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الجاٌ٘  :عرض العبّ ٛثي الرد عمّٗا :
َٚجاٍ ذيو قٛي٘ ضبشاْ٘ { :ق ًَانْمُشْآٌِ انًَْدِْذِ ( )1ثَمْ عَدِجٌُا ؤٌَْ خَبءَىُىْ يُنْزِسٌ يِنْيُىْ فَمَبلَ انْكَبفِشًٌَُ

ىَزَا شَِْءٌ عَدِْتٌ ( )5ؤَبِرَا يِزْنَب ًَكُنَّب رُشَاثًب رَنِكَ سَخْعٌ ثَعِْذٌ }ٖٚ،29را عسض يًػبٗٚ ١عسض ملا
ٜته ٕٛ٦عً ٘ٝيف إْهاز ايبعح َٔ ددٜد  ٖٛٚن ِْٗٛاضتشايٛا تساباّٚ ،بعد ذيو ٜبدأ

يف ايسد عً ِٗٝفٝك { :ٍٛلَذْ عَهًِْنَب يَب رَنْمُصُ انْإَسْضُ يِنْيُىْ ًَعِنْذََب كِزَبةٌ حَفِْظٌ ( )4ثَمْ كَزَّثٌُا ثِبنْحَكِّ نًََّب
خَبءَىُىْ فَيُىْ فِِ ؤَيْشٍ يَشِّحٍ ( )2ؤَفَهَىْ َّنْظُشًُا بِنََ انسًََّبءِ فٌَْلَيُىْ كَْْفَ ثَنَْْنَبىَب ًَصََّّنَّبىَب ًَيَب نَيَب يٍِْ فُشًُجٍ (ًَ )6انْإَسْضَ
يَذَدََْبىَب ًَؤَنْمَْْنَب فِْيَب سًََاسَِِ ًَؤَْجَزْنَب فِْيَب يٍِْ كُمِّ صًَْجٍ ثَيِْحٍ ( )7رَجْصِشَحً ًَرِكْشٍَ نِكُمِّ عَجْذٍ يُنِْتٍ (َ ً )8ضَّنْنَب يٍَِ
انسًََّبءِ يَبءً يُجَبسَكًب فَإَْجَزْنَب ثِوِ خَنَّبدٍ ًَحَتَّ انْحَصِْذِ (ًَ )9اننَّخْمَ ثَبسِمَبدٍ نَيَب عَهْعٌ َضِْذٌ ( )11سِصْلًب نِهْعِجَبدِ
ًَؤَحَْْْْنَب ثِوِ ثَهْذَحً يَْْزًب كَزَنِكَ انْخُشًُجُ} .30

فإذا عًِ إٔ يدٚ ٣اسد َٔ ايٓاع غبٗٚ ١ي ٛمل ٜرنسٖا ٜٚكسزٖا بأقصَ ٢ا ٜكدز
ع ً ٘ٝيبكٝت تًو ايػبٗ ١يف قًب٘ٚ ،زمبا طلسز بطببٗا عٔ ايد ;ٜٔفإْ٘ ٜطايب بتكسٜسٖا
عً ٢أقص ٢ايٛدٜٚ ٙٛه ٕٛايػسض َٔ ذيو إٔ صلاب عٓٗا ٜٚصاٍ أثسٖا عٔ قًب٘.
الجالح  :أُ ٖقرُ هبطاه العبّٔ ٛتفٍٗدِا بالتّدٖد
َٚجاٍ ذيو َا ٚزد يف قٛي٘ ضبشاًَْ٘{ :لَبلَ انَّزٍَِّ كَفَشًُا ىَمْ َذُنُّكُىْ عَهََ سَخُمٍ ُّنَجِّئُكُىْ بِرَا يُضِّلْزُىْ كُمَّ
يًَُضَّقٍ بََِّكُىْ نَفِِ خَهْكٍ خَذِّذٍ ( ) 7ؤَفْزَشٍَ عَهََ انهَّوِ كَزِثًب ؤَوْ ثِوِ خِنَّخٌ ثَمِ انَّزٍَِّ نَب ُّاْيِنٌٌَُ ثِبنْأخِشَحِ فِِ انْعَزَاةِ ًَانضَّهَبلِ
انْجَعِْذِ ( ) 8ؤَفَهَىْ َّشًَْا بِنََ يَب ثٍََْْ ؤَّْذِّيِىْ ًَيَب خَهْفَيُىْ يٍَِ انسًََّبءِ ًَانْإَسْضِ بٌِْ َشَإْ َخْسِفْ ثِيِىُ انْإَسْضَ ؤًَْ َُسْمِظْ عَهَْْيِىْ

كِسَفًب يٍَِ انسًََّبءِ بٌَِّ فِِ رَنِكَ نَأَّخً نِكُمِّ عَجْذٍ يُنِْتٍ} ،31فبعد دسض غبٗ ١املٓهس ٜٔيًبعح ٚإٜساد
ايدي ٌٝيًسد عًٗٝا بكٛي٘ { :ؤَفَهَىْ َّشًَْا بِنََ يَب ثٍََْْ ؤَّْذِّيِىْ ًَيَب خَهْفَيُىْ يٍَِ انسًََّبءِ ًَانْإَسْضِ}أعكب ذيو
بكٛي٘( :بٌِْ َشَإْ َخْسِفْ ثِيِىُ انْإَسْضَ ؤًَْ َُسْمِظْ عَهَْْيِىْ كِسَفًب يٍَِ انسًََّبءِ}ٚ ،32املعٓ ٢يف ٖرا إٔ ايػايب
يف َٔ أضًت٘ ايػبٗات ٚعدّ بطببٗا اإلدزاى ايصشٝح ٖ ٛصاسب ٖٖٛٚ ،٣ٛاٖٛ ٙ
اير ٟدعً٘ ٜكصِّس يف تطًب احلل ٚاألٖد َٔ ٣ايٓذدٖ َٔٚ ٜٔرا ساي٘ ضلتاز َع إقاَ١
احلذ ١عًٚ ٘ٝدفع ايػبٗ ١عٓ٘ ٚتفٓٝدٖا إىل ختٜٛف ٚتسٖٝب َٔ عاقب ١اتباع اهل٣ٛ
 - ٤4ظىسة ق آلاًت ا.3 -
 - 36ظىسة ق آلاًاث مً .11 -2
 - 31ظىسة ظبأ آلاًاث 4 - 7
 - 3٤ظىسة ظبأ آلاًت 4
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ٚاجلشٛد يًشل ٚايتعاَ ٞعٜٓ٘ٚ ،ؤند ٖرا املعَٓ ٢ا ختُت ب٘ ذات اآل{ : ١ٜبٌَِّ فِِ رَنِكَ
نَأَّخً نِكُمِّ عَجْذٍ يُنِْتٍ}.33

الرابع  :أُ ٖقمب العبّ ٛعم ٜوَ ٖر ٝفّٗا حذ ٛلْ حذ ٛعمْٗ
َٚجاٍ ذيو سها ٙاهلل عٔ أٌٖ ايهتاب أِْٗ قايٛاًَ{ :لَبنٌُا كٌٌَُُا ىٌُدًا ؤًَْ َصَبسٍَ

رَيْزَذًُا}ٚ 34مل ٜرنسٚا يف تكسٜس ذيو ديٝالّ أ ٚغبٗ ١دي ،ٌٝبٌ أصسٚا عً ٢ايتكًٝد،
فأدابِٗ اهلل تعاىل عٔ ٖر ٙايػبٗ ١برنس دٛاب إيصاَ ٖٛٚ ٞقٛي٘{ :لُمْ ثَمْ يِهَّخَ بِثْشَاىِْىَ
حَنِْفًب ًَيَب كَبٌَ يٍَِ انًُْشْشِكِنيَ}

35

(ٚتكسٜس ٖرا اجلٛاب أْ٘ إٕ نإ طسٜل ايد ٜٔايتكًٝد

فاألٚىل يف ذيو اتباع ًَ ١إبساٖ ،ِٝألٕ ٖؤال ٤املدتًفني قد اتفكٛا عً ٢صش ١دٜٔ
إبساٖٚ ،ِٝاألخر باملتفل أٚىل َٔ األخر باملدتًف; إٕ نإ املع ٍٛيف ايد ٜٔعً٢
ايتكًٝد ،فهأْ٘ ضبشاْ٘ قاٍ :إٕ نإ املع ٍٛيف ايد ٜٔعً ٢االضتدالٍ ٚايٓعس ،فكد
قدَٓا ايدالٚ ،ٌ٥إٕ نإ املع ٍٛعً ٢ايتكًٝد فايسدٛع إىل د ٜٔإبساٖ ِٝعً ٘ٝايطالّ
ٚتسى ايٛٗٝدٚ ١ٜايٓصساْ ١ٝأٚىل ) .36
اخلاوض  :املتعٍت ال داع٘ لمرد عم ٜظبّتْ بن ٖكف٘ زدرٓ ٔهظّار تعٍتْ
فشُٓٝا أزاد ايٛٗٝد إٔ ٜػههٛا يف صدم ْبْ ٠ٛبٓٝا ذلُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ

ٚأٚزدٚا غبٗ َٔ ١غبٗاتِٗ َ ٖٞٚا سها ٙاهلل عِٓٗ بكٛي٘{ :انَّزٍَِّ لَبنٌُا بٌَِّ انهَّوَ عَيِذَ بِنَْْنَب ؤَال

َُاْيٍَِ نِشَسٌُلٍ حَزََّ َّإْرَِْنَب ثِمُشْثَبٌٍ رَإْكُهُوُ اننَّبسُ}  37نإ اجلٛاب عٔ ٖر ٙايػبٗ ٖٛ ١قٛي٘ ضبشاْ٘:
{لُمْ لَذْ خَبءَكُىْ سُسُمٌ يٍِْ لَجْهِِ ثِبنْجَِّْنَبدِ ًَثِبنَّزُِ لُهْزُىْ فَهِىَ لَزَهْزًٌُُىُىْ بٌِْ كُنْزُىْ صَبدِلِنيَ}ٚ ،38املعٓ ٢أِْٗ
ٜطًبٖ ٕٛر ٙاملعذص ٠ال عً ٢ضب ٌٝاالضرتغاد ،بٌ عً ٢ضب ٌٝايتعٓتٚ ،ذيو ألٕ أضالف
ٖؤال ٤ايٛٗٝد طًبٛا ٖرا املعذص َٔ األْبٝا ٤املتكدَني َجٌ شنسٜا ٚعٝطٚ ٢ضل ٢ٝعًِٗٝ
ايطالّ ِٖٚ ،أظٗسٚا ٖرا املعذص ،ثِ إٕ ايٛٗٝد ضعٛا يف قتٌ شنسٜا ٚضلٚ .. ٢ٝذيو
ٜدٍ عً ٢إٔ أٚي٦و ايك ّٛإمنا طًبٛا ٖرا املعذص َٔ أٚي٦و األْبٝا ٤عً ٢ضب ٌٝايتعٓت ،إذ
ي ٛمل ٜهٔ نريو ملا ضعٛا يف قتًِٗ ،ثِ إٕ املتأخس ٜٔزاض ٕٛبأفعاٍ أٚي٦و املتكدَني
33
32
35
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َٚصٛب ٕٛهلِ يف نٌ َا فعًٖٚ ،ٙٛرا ٜكتط ٞنٖ ٕٛؤال ٤يف طًب ٖرا املعذص َٔ
ذلُد عً ٘ٝايصالٚ ٠ايطالّ َتعٓتنيٚ ،إذا ثبت إٔ طًبِٗ هلرا املعذص ٚقع عً ٢ضبٌٝ
ايتعٓت ال عً ٢ضب ٌٝاالضرتغاد ،مل صلب يف سهُ ١اهلل إضعافِٗ بريو ،الضُٝا ٚقد
تكدَت املعذصات ايهجري ٠حملُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٖٓٚ ،را اجلٛاب غاف عٔ ٖرٙ
ايػبٗ.39 ١
الصادط  :أُ الداع٘ ٖرتك بعض وا فْٗ فاٟد ٚلدفع ضرر العبّ ٛالباطم: ٛ
َٚجاٍ عً ٢ذيو َا قص٘ يف سل ْب ٘ٝذلُد صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ بكٛيًَ٘{ :يَب كُنْذَ

رَزْهٌُ يٍِْ لَجْهِوِ يٍِْ كِزَبةٍ ًَنَب رَخُغُّوُ ثًَِِْْنِكَ بِرًا الَسْرَبةَ انًُْجْغِهٌٌَُ}ٚ 40املعٓ ٢يف اآل ١ٜإٔ اهلل تعاىل أبعد
زضٛي٘ ايهس ِٜصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عٔ تعًِ ايهتابٚ ١ايكسا ٠٤دفعاّ ملا قد ٜتػبح ب٘
املبطً ٕٛفٝدٓع ٕٛإٔ َا دا ٤ب٘ تعًُ٘ َٔ نتب قدمي ١قسأٖا ٚاضتٓطدٗا ٚ ..زغِ إٔ
تعًِ ايكساٚ ٠٤ايهتاب ١فُٗٝا ْفعٚ ،يهٔ دفع ضسز ايػبٗ ١ايباطً ١أنجس ْفعاّ ،فكدّ
ايدفع عًٖ ٢را ايٓفع .
َٚعً ّٛإٔ ايػبٗ ١إذا أثريت بني ايٓاع ٚغاعت فال بد إٔ ترتى أثساّ يف ايٓفٛع
الضُٝا ايطعٝفٚ ١اجلاًٖٚ ١املرتبصٜٚ ،١صعب عٓد ذاى َهافشتٗا ٚايكطا ٤عًٗٝا إال
ظٗد نبري ،فهٌ َا ميٓع سدٚخ ايػبٗات أ ٚإعطاٖ٤ا َا تطتٓد إيَ ٘ٝطًٛب َٔ
ايداعَ ٞالسعت٘ ٚاعتبازٚ ٙأخرٚ ٙإ فٛت عً ٘ٝبعض ايفٛا٥د ،ألٕ ايكاعد ٠تك" ٍٛدز٤
املفاضد أٚىل َٔ دًب املٓافع" ٜٚدفع أععِ ايطسز ٜٔبتشٌُ أقًُٗا.41
الصابع  :الرد عم ٜظبّات وٍكر ٙالبعح ٔاحلصاب
عُٓٔ ٞايكسإٓ ايهس ِٜبكط ١ٝايبعح عٓاٜت٘ بكط ١ٝايٛسداْ ،١ٝفهُا تعددت اآلٜات
ايداي ١عً ٢إثبات ايٛدٛد اإلهلٚٚ ٞسداْٝت٘ فكد نجست اآلٜات اييت تكسز ايبعح ٚتؤند
ٚقٛع٘ .
ٚقد ضًو ايكسإٓ ايهس ِٜإلثبات ايبعح َطايو رلتًف ١يف طسٜك ١ايعسض
ٚاالضتدالٍ  َٔٚتًو ايطسم:
أٚالّ عسض٘ يًكط ١ٝبأضًٛب٘ ايفطس ٟايطٌٗ ايٛاضح; ألْ٘ خطاب يًفطس ٠ايبػس ١ٜمبا
ٖ ٛيف َتٓا ٍٚإدزانٗا.
34
26
21
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ثاْٝاّ :إٔ طلرب عٔ ٚقٛع ذيو ايبعح ٚاحلطاب خرباّ قاطعاَّ ،ع عدّ إٜساد ايديٌٝ
يٛضٛس٘.
ثايجاّ :إٔ ٜكسز هلِ ذيو بترنريِٖ بععٚ ِٝناٌَ قدز ٠اهلل تعاىل عً ٢خًل اآلٜات
ايعع َٔ ،١ُٝايطُاٚ ٤األزض َٚا ٖ ٛأععِ َٔ إعاد ٠تًو األدطاّ ايطعٝف ١بعد

تفسقٗا نُا يف قٛي٘ ضبشاْ٘ { :ؤَفَهَىْ َّشًَْا بِنََ يَب ثٍََْْ ؤَّْذِّيِىْ ًَيَب خَهْفَيُىْ يٍَِ انسًََّبءِ ًَانْإَسْضِ بٌِْ َشَإْ

َخْسِفْ ثِيِىُ انْإَسْضَ ؤًَْ َُسْمِظْ عَهَْْيِىْ كِسَفًب يٍَِ انسًََّبءِ بٌَِّ فِِ رَنِكَ نَأَّخً نِكُمِّ عَجْذٍ يُنِْتٍ}ٖٚ ،42ر ٙطسم
َٚطايو ٜٓبػ ٞتًصَٗا ٚاضتًٗاَٗا عٓد تفٓٝد ايػبٗات ٚزدٖا ٚدسطٗا.
الجاااوَ :تقرٖاار أُ

اان وااا ااادخ يف الكاإُ ب ا راد ٚاه ٔوعااٗ٠تْ ٔأُ أفعاااه ٔأٔاواار اه

شبحاٌْ وٍسِ ٛعَ العبح بن ِ٘ حكىٛ

مّا :

ٚبٗرا األصٌ ٚايتكسٜس زد اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل عً َٔ ٢أزاد ايتػهٝو يف أَسٙ

بإْفام املاٍ ٚايتصدم ب٘ يف ضب ٌٝاهلل ٚق ٍٛاملعرتضني ٚاملػههني{ :ؤَُغْعِىُ يٍَْ نٌَْ َّشَبءُ

انهَّوُ ؤَعْعًََوُ} ،43فأخرب أْ٘ ٜٓفل فٝعطَ ٞا غا ٤عهُ ١بايػ ١نُا قاٍ ضبشاًْ٘{:نٌَْ

ثَسَظَ انهَّوُ انشِّصْقَ نِعِجَبدِهِ نَجَغٌَْا فِِ انْإَسْضِ ًنَكٍِْ ُّنَضِّلُ ثِمَذَسٍ يَب َّشَبءُ}ٚ ،44سهُ ١ايًٓ٘ اقتطت تفاٚت
ايٓاع يف ايسشم ،فٜٗ ٛكبض ايسشم عُٔ ٜػاٜٚ ،٤بطط٘ ملٔ ٜػاٚ ،٤أغٓ ٢قَٛاّٚ ،أفكس
آخسٚ ،ٜٔأَس ايفكسا ٤بايصربٚ ،أَس األغٓٝا ٤بايعطاٚ ٤ايػهس .
ٚقد ضٌ بٗر ٙايػبٗ ١بعطِٗ ،ست ٢قاٍ:
ٚداٌٖ داٌٖ تًكاَ ٙسشٚقـــــا
نِ عامل عامل أعٝت َراٖب٘
45
ٚصري ايعامل ايٓشسٜس شْدٜكا
ٖرا اير ٟدعٌ األٖٚاّ سا٥س٠
ٚاجلٛاب عٔ ٖؤالٚ ٤أَجاهلِ :أِْٗ مل ٜؤَٓٛا بايكدز ٚمل ٜطًُٛا يًكادز ضبشاْ٘;
ٚيريو دخًت عً ِٗٝايصْدقٚ ١ضًٛا بايتباع األَس عً َٔ ِٗٝدٖٗ ١ر ٙايػبٗ.١
التاشع  :رد القرآُ عم ٜوَ احتر عم ٜأُ ُٖبِعَحَ أٌبٗا ٞاه ٔرشمْ وَ البعر
سُٓٝا ْتأٌَ ايٓصٛص ايكسآْ ١ٝزلد إٔ ايكسإٓ ايهس ِٜزد عًٖ ٢ر ٙايػبٗ َٔ ١عد٠
ٚد: ٖٞٚ ٙٛ

2٤
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22
25
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- 1إٔ اهلل اختازِٖ بػساّ ال َال٥ه ١ألْٓ٘ أععِ يف االبتالٚ ٤االختباز ،فف ٞاحلدٜح
ايكدض ٞاير ٟيرويه مسلم في صشٝش٘ ( :إُْٓا بعجتو ألبتًٝو ٚأبتً ٞبو ). 46

- 2إٔ يف ٖرا إنساَاّ ملٔ ضبكت هلِ َٓ٘ احلطٓ َٔ ٢عباد ;ٙفإٕ اختٝاز اهلل يبعض
عباد ٙيٝهْٛٛا زضالّ تهسٚ ِٜتفط ٌٝهلِ ،نُا قاٍ تعاىل{:ؤًُنَئِكَ انَّزٍَِّ ؤَْعَىَ انهَّوُ

عَهَْْيِىْ يٍَِ اننَّجِِّْنيَ يِ ٍْ رُسَِّّّخِ آدَوَ ًَيًٍَِّْ حًََهْنَب يَعَ ٌَُذٍ ًَيٍِْ رُسَِّّّخِ بِثْشَاىِْىَ ًَبِسْشَائِْمَ ًَيًٍَِّْ ىَذَّْنَب ًَاخْزَجَْْنَب}.47

- 3إٔٓ ايبػس أقدز عً ٢ايكٝادٚ ٠ايتٛد ِٖٚ ،٘ٝايرٜ ٜٔصًش ٕٛقدٚ ٠ٚأضٜ ،٠ٛكٍٛ
ضٝد قطب 48زمح٘ اهلل يف ٖراٚ ( :إْٗا حلهُ ١تبد ٚيف زضايٚ ١اسد َٔ ايبػس
إىل ايبػسٚ ،اسد َٔ ايبػس ضلظٓ بإسطاضِٜٗٚ ،ترٚم َٛاددِٖٜٚ ،عاْٞ
ػازبِٜٗٚ ،دزى آالَِٗ ٚآَاهلِٜٚ ،عسف ْٛاشعِٗ ٚأغٛاقِٜٗٚ ،عًِ ضسٚزاتِٗ
ٚأثكاهلِ  َٔٚ ،..ثِٓ ٜعطف عً ٢ضعفِٗ ْٚكصِٜٗٚ ،سد ٛيف قٛتِٗ ٚاضتعال،ِٗ٥
ٜٚطري بِٗ خط ٠ٛخطٜ ٖٛٚ ،٠ٛفِٗ بٛاعجِٗ ٚتأثساتِٗ ٚاضتذاباتِٗ ،ألْٓ٘ يف
ايٓٗاٚ ١ٜاسد َِٜٓٗ ،ستاد بِٗ ايطسٜل إىل اهلل ،بٛس َٔ ٞاهلل ٚع َ٘ٓ ٕٛعً٢
ٚعجا ٤ايطسٜل  َٔ ِٖٚداْبِٗ صلد ٕٚف ٘ٝايكدز ٠املُهٓ ،١ألْٓ٘ بػس َجًِٗ،
ٜتطاَ ٢بِٗ زٜٚداّ زٜٚداّٜٚ ،عٝؼ ف ِٗٝباألخالم ٚاألعُاٍ ٚايتهايٝف اييت ٜبًػِٗ
إٔٓ اهلل قد فسضٗا عًٚ ،ِٗٝأزادٖا َِٓٗ ،فٝه ٕٛبػدص٘ تسمج ١س ١ٝيًعكٝد٠
اييت ضلًُٗا إيٚ ،ِٗٝته ٕٛسٝات٘ ٚسسنات٘ ٚأعُاي٘ صفشَ ١عسٚض ١هلِ،
ٜٓكًْٗٛا ضطساّ ضطساّٚ ،ضلككْٗٛا َعَٓ ٢عٜٓ ِٖٚ ،٢سْٗٚا ب ،ِٗٓٝفتٗفٛا
.49
ْفٛضِٗ إىل تكًٝدٖا ،ألْٗا ممجً ١يف إْطإ)
- 4صعٛب ١زؤ ١ٜاملال٥ه ،١فايهفاز عٓدَا ٜكرتس ٕٛزؤ ١ٜاملال٥هٚ ،١إٔ ٜهٕٛ
ايسضٌ إيَ ِٗٝال٥ه ١ال ٜدزن ٕٛطبٝع ١املال٥هٚ ،١ال ٜعًَُ ٕٛد ٣املػك١
ٚايعٓا ٤اير ٟضًٝشل بِٗ َٔ دسا ٤ذيو  .50فاالتصاٍ باملال٥هٚ ١زؤٜتِٗ أَس يٝظ
بطٌٗ ،فايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َع ن ْ٘ٛأفطٌ اخلًل ٖٛٚ ،عً ٢داْب
20
27
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عع َٔ ِٝايك ٠ٛاجلطُٚ ١ٝايٓفط ١ٝعٓدَا زأ ٣درب ٌٜعً ٢صٛزت٘ أصاب٘ ٍٖٛ
ععٚ ِٝزدع إىل َٓصي٘ ٜسدف فؤادٚ ،ٙقد نإ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜعأَْ ٞ

اتصاٍ ايٛس ٞب٘ غدٓٚ ،٠يريو قاٍ يف ايسدٓ عًٌَّْ{ :ِٗٝوَ َّشًٌََْ انًَْهَبئِكَخَ ال ثُشْشٍَ ٌَّْيَئِزٍ

نِهًُْدْشِيِنيَ}  ،51ذيو إٔٓ ايهفاز ال ٜس ٕٚاملال٥ه ١إال سني املٛت أ ٚسني ْصٍٚ
ايعراب ،فً ٛقُدِّز أِْٗ زأٚا املال٥ه ١يهإ ذيو ايٖ ّٜٛ ّٛٝالنِٗ .
فهإ إزضاٍ ايسضٌ َٔ ايبػس ضسٚزٜاّ نٜ ٞتُهٓٛا َٔ رلاطبتِٗ ٚايفك٘
عِٓٗٚ ،ايفِٗ َِٓٗٚ ،ي ٛبعح اهلل زضً٘ إي َٔ ِٗٝاملال٥ه ١ملا أَهِٓٗ ذيو قاٍ تعاىل:
{ًَيَب يَنَعَ اننَّبطَ ؤٌَْ ُّاْيِنٌُا بِرْ خَبءَىُىُ انْيُذٍَ بِالَّ ؤٌَْ لَبنٌُا ؤَثَعَثَ انهَّوُ ثَشَشًا سَسٌُنًب ( )94لُمْ نٌَْ كَبٌَ فِِ األسْضِ

يَالئِكَخٌ ًَّْشٌٌَُ يُغًَْئِنِّنيَ نَنَضَّنْنَب عَهَْْيِىْ يٍَِ انسًََّبءِ يَهَكًب سَسٌُالً}  52فً ٛنإ ضهإ األزض َال٥ه١
ألزضٌ اهلل إي ِٗٝزضٛالّ َٔ دٓطِٗ ،أَا ٚإٔ ايرٜ ٜٔطهٓ ٕٛاألزض بػس فسمح ١اهلل
ٚسهُت٘ تكتط ٞإٔ ٜه ٕٛزضٛهلِ َٔ دٓطِٗ .53
العاظار  :رد قاإه املعااككا يف الرشان ٔت ٖاارِي لتكا ٖبّي هٖااِي باانٌّي ٖاان مُٕ الطعاااً
ٔميعُٕ يف األشٕاق بنُ ِ ا ِٕ حاه البعر ٔاألٌبٗا ٞوٍّي :
ٜسد ايكسإٓ عًٜ َٔ ٢جري غبٗ ١ن ٕٛأْبٝا ٤اهلل ٚزضً٘ بػساّ ٚأِْٗ ٜأنً ٕٛايطعاّ

ٚميػ ٕٛيف األضٛام بكٛي٘ ًَ{ :يَب ؤَسْسَهْنَب لَجْهَكَ بِالَّ سِخَبالً ٌَُحِِ بِنَْْيِىْ فَبسْإَنٌُا ؤَىْمَ انزِّكْشِ بٌِْ كُنْزُىْ الَ
رَعْهًٌٌََُ (ًَ )7يَب خَعَهْنَبىُىْ خَسَذًا الَ َّإْكُهٌٌَُ انغَّعَبوَ ًَيَب كَبٌَُا خَبنِذٍِّ}.54

إضاف ١إىل ذيو أِْٗ ٚيدٚا نُا ٚيد ايبػس ،هلِ آباٚ ٤أَٗاتٚ ،أعُاّ ٚعُات،

ٚأخٛاٍ ٚخاالتٜ ،تصٚدٜٛٚ ٕٛيد هلِ {ًنَمَذْ ؤَسْسَهْنَب سُسُهًب يٍِْ لَجْهِكَ ًَخَعَهْنَب نَيُىْ ؤَصًَْاخًب ًَرُسَِّّّخً} .55

ٜٚصٝبِٗ َا ٜصٝب ايبػس َٔ أعساض ،فِٗ ٜٓاَٜٚ ٕٛكٜٚ ،َٕٛٛصشٚ ٕٛميسض،ٕٛ
ٜٚأت ٞعًَ ِٗٝا ٜأت ٞعً ٢ايبػس  ٖٛٚاملٛت ،فكد دا ٤يف ذنس إبساٖ ِٝخً ٌٝايسمحٔ

يسب٘ {ًَانَّزُِ ىٌَُ ُّغْعًُِنِِ ًَّسْمِنيِ (ًَ )79بِرَا يَشِضْذُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ (ًَ )81انَّزُِ ًُِّْزُنِِ ثُىَّ ُّحِْْني} ً .26لبل
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اهلل نعجذه ًسسٌنو حمًذ صهَ اهلل عهْو ًسهى { :بََِّكَ يَِّْذٌ ًَبََِّيُىْ يَِّْزٌٌَُ}ً ،27لبل يجْنبً ؤٌّ ىزه سنزو يف
انشسم كهيى ًَ{ :يَب يُحًََّذٌ بِالَّ سَسٌُلٌ لَذْ خَهَذْ يٍِْ لَجْهِوِ انشُّسُمُ ؤَفَةٌِْ يَبدَ ؤًَْ لُزِمَ اَْمَهَجْزُىْ عَهََ ؤَعْمَبثِكُىْ} .58

احلاد ٙععر  :اإلداب ٛعَ التصاؤالت عَ األحكاً العرعٗٔ ٛاحلكى ٛوَ تعرٖعّا :
ٜهجس يف نتاب اهلل ذنس ايتطاؤالت عٔ مجً َٔ ١ايكطاٜا ٚاألسهاّ ،فهجرياّ

َا ٜسد يفغ{َّسْإَنٌُ َكَ}يف نتاب اهلل َٔٚ ،ذيو قٛي٘ تعاىلَّ{:سْإَنٌُ َكَ عٍَِ انْإَىِهَّخِ}

59

وقولهَّ{:سْإَنٌُ َكَ يَبرَا ُّنْفِمٌٌُ}ٚ 61قٛيَّ٘{:سْإَنٌُ َكَ عٍَِ انشَّيْشِ انْحَشَاوِ لِزَبلٍ فِْو}ٚ 61قٛيَّ٘{:سْإَنٌُ َكَ عٍَِ
انْخًَْشِ ًَانًَْْْسِش}

62

ٚقٛي٘ ضبشاَّْ٘{ :سْإَنٌُ َكَ يَبرَا ؤُحِمَّ نَيُىْ لُمْ ؤُحِمَّ نَكُىُ انغَِّّْجَبدُ}

63

ٚقٛيَّ٘{:سْإَنٌُ َكَ عٍَِ انسَّبعَخِ ؤََّّبٌَ يُشْسَبىَب}ٚ 64قٛيَّ٘{:سْإَنٌُ َكَ عٍَِ انْإَْفَبلِ} .65

ٖر ٙايتطاؤالت ٚأَجاهلا ػً َٔ ٞدٗ ١احلسص ايك ٟٛيد ٣املطًُني يف ايعٗد األٍٚ
عًَ ٢عسف ١أسهاّ ايتصسفات اييت ميازضْٗٛا َٚد ٣تٛافكٗا َع ايػسع ١اييت تعبدِٖ
اهلل بٗا َٔ ٖٞٚ ،دٗ ١أخس ٣ػًَ ٞد ٣ايهٝد اير ٟنإ ٜٛد٘ يًطعٔ يف ٖرٙ
ايدع ٠ٛايٓاغٚ ١٦املٓٗر اجلدٜد اير ٟبدأ  ُٜٔٝٗعً ٢ايٓفٛع ٜٚصبػٗا بصبػت٘ اجلدٜد;٠
فإٕ مجًٖ َٔ ١ر ٙايتطاؤالت ناْت ( بطبب احلُالت ايهٝد ١ٜاييت ٜػٓٗا ايٛٗٝد
ٚاملٓافكٚ ،ٕٛاملػسن ٕٛنريو س ٍٛبعض ايتصسفات; مما ٜدفع بعض املطًُني
يٝطأٍ عٓٗا ،إَا يٝطتٝكٔ َٔ سكٝكتٗا ٚسهُتٗاٚ ،إَا تأثساّ بتًو احلُالت
ٚايدعاٜات املطُ . ١َٛفهإ ايكسإٓ ٜتٓصٍ فٗٝا بايك ٍٛايفصٌ; فٝجٛب املطًُ ٕٛفٗٝا
إىل ايٝكني; ٚتبطٌ ايدضا٥ظٚ ،متٛت ايفنتٜٚ ،ستد نٝد ايها٥د ٜٔإىل سلٛزِٖ . .
ٖٚرا ٜصٛز داْباّ َٔ املعسن ١اييت نإ ايكسإٓ طلٛضٗا تاز ٠يف ْفٛع املطًُني،
.66
ٚتاز ٠يف صف املطًُني ،ضد ايها٥دٚ ٜٔاحملازبني!)
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ٖٚرا ٜؤند نُا ضبكت اإلغاز ٠ضسٚز ٠ايتصد ٟحلُالت ايصد ٚايتػهٝو
ٚايطعٔ اييت تٛد٘ يًُٓٗر أ ٚمحًت٘ٚٚ ،دٛب ايتفِٗ ملا ٜتداٚ ٍٚاقعاّ َٔ أقاٚ ٌٜٚتٗاٌٜٚ
يًشط َٔ غإٔ املٓٗر احلل ٚأال ٜػسد ايدعاٚ ٠املصًش ٕٛبعٝدّا عٔ األطسٚسات
املػهه ١اييت تسٚز ٚػد هلا صد ٣عٓد ايٓاعٚ ،أال ضلًل ايدعا ٠غطابِٗ بعٝداّ عٔ
َا ٜػٝع يف ايػازع ثِ ٜفادٚ ٕٛ٦يد ٣اجلُٗٛز ثِ باْفطاض ايٓاع ٚاجلُٗٛز عِٓٗ ٚعٔ
دعٛتِٗ ٚاتباعِٗ يهٌ شاعل ْٚاعل َٔ دعا ٠األٖٛاٚ ٤املٓاٖر ايطاي.١
خاتًة :
قد ضبل تكسٜس ٚبٝإ إٔ االسلساف ٚايطالٍ عٔ اهلدٚ ٣ايسغد إَا إٔ ٜه ٕٛضبب٘
ايػٗٛات ايفاتٓ ١أ ٚايػبٗات املطًٚ ،١يهٔ مما صلب ايتأنٝد عً ٘ٝأٜطاّ إٔ ايػايب
عً َٔ ٢ضٌ َٔ طسٜل ايػبٗات أْ٘ فنت َٔ قبٌ عٔ طسٜل ايػٗٛات ٜٚػًب عًَٔ ٢
فطد تصٛز ٙبايػبٗات أْ٘ قد َاٍ ب٘ اهلٚ ٣ٛأقعد ٙعٔ تطًب احلل ٚاضتفساغ اجلٗد يف
ايبشح عٓ٘ ٚبٗرا ٜه ٕٛمجع بني ايطالٍ َٔ طسٜكْ ،٘ٝعٛذ باهلل َٔ اخلرالٕ.
ٖٚرا ايصٓف املرنٛز ساي٘ ال ٜهف ٞيف غأْ٘ إقاَ ١احلذٚ ١ايديٚ ٌٝزد ايػبٗ١
ٚايتطً ٌٝبٌ ال بد َع ذيو َٔ شدس ٚتسٖٝب ٚقسع يًكًب مبرنسات ايٛعد ٚايٛعٝد،
ٖٚرا َا ْسا ٙيف َٛاضع َٔ نتاب اهلل يف تٓاٚهلا يبعض ايػبٗات.
مما ػدز اإلغاز ٠إي ٘ٝيف ختاّ ٖرا ايبشح ايك ٍٛبأْ٘ إذا نإ َٔ َٓٗر ايكسإٓ زد
ايػبٗٚ ١تفٓٝدٖا ٚإٔ يًكسإٓ أضايٝب٘ يف تٓاٖ ٍٚر ٙايػبٗات فإٕ ٖرا ٜٛدب عً ٢أٌٖ
ايكسإٓ ٚأٌٖ ايعًِ تًصّ تًو املٓٗذٚ ١ٝايتصد ٟيسد ايػبٗات اييت تٛد٘ يًشل ٚأًٖ٘ ٖرا
َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ ١أخسٚ ٣دٛب االضتفادَٗٓ َٔ ٠ذ ١ٝايكسإٓ ايهس ِٜيف ايتعاٌَ َع
ايػبٗات ٚإعطا ٤نٌ غبٗ ١سذُٗا ٚختري ايٛضاٚ ٌ٥املطايو املٓاضب ١يسدٖا ٚتفٓٝدٖا.
إٕ محالت ايتػٚ ٜ٘ٛايتػهٝو املٛدٗ ١يإلضالّ ٚمحًت٘ َا شايت تػٔ َٔ قبٌ
تٝازات غتٚ ٢نُا َٖ ٛكسز إٔ ذيو َعٗٛد يف تازٜذ ايسضاالت ٚايدعٛاتٖٞٚ ،
َعسن ١مل تطع أٚشازٖا ٚمل ٜٗدأ أٚازٖا بعد بٌ ٖ ٞيف اغتداد ٚأضايٝب ٚطسا٥كٗا إىل
اشدٜاد ْٚطام تأثريٖا ٚتطاٜس غسزٖا يف اَتدادٚ ،قد ػً ٢يٓا َٔ خالٍ ايبشح إٔ
ايكسإٓ نإ ساضساّ ٚبهٌ ق ٠ٛيف ٖر ٙاملعسن ١يف ايصدز األ َٔٚ ،ٍٚاألُٖ١ٝ
مبهإ تفِٗ ٖرا املعٓٚ ٢اضتٝعاب ٖرا ايدزعٜ ،ك ٍٛضٝد قطب( :ايكسإٓ نإ داُ٥اّ
يف املعسن ،١ضٛا ٤تًو املعسن ١ايٓاغ ١٦يف ايكًٛب بني تصٛزات اجلاًٖٚ ١ٝتصٛزات
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اإلضالّ; ٚاملعسن ١ايٓاغ ١٦يف اجل ٛاخلازد ٞبني اجلُاع ١املطًُٚ ١أعداٗ٥ا ايرٜٔ
ٜرتبص ٕٛبٗا َٔ نٌ داْب .
ٖر ٙاملعسن ١نتًو َا تصاٍ قا ;١ُ٥فايٓفظ ايبػس ٖٞ ١ٜايٓفظ ايبػسٚ ١ٜأعدا٤
األَ ١املطًُ ِٖ ١أعداؤٖاٚ ،ايكسإٓ ساضس ٚال زلا ٠يًٓفظ ايبػسٚ ١ٜال يألَ ١املطًُ١
إال بإدخاٍ ٖرا ايكسإٓ يف املعسن ،١يٝدٛضٗا س ١ٝناًَ ١نُا خاضٗا أَ ٍٚسَٚ ،٠ا
مل ٜطتٝكٔ املطًُٖ َٔ ٕٛر ٙاحلكٝك ١فال فالح هلِ ٚال زلاح!
ٚأقٌ َا تٓػٖ ٘٦ر ٙاحلكٝك ١يف ايٓ فظ إٔ تكبٌ عًٖ ٢را ايكسإٓ بٗرا ايفِٗ ٖٚرا
اإلدزاى ٖٚرا ايتصٛز ،إٔ تٛادٗ٘ ٜ ٖٛٚتشسى ٜٚعٌُ ٜٓٚػ ٧ايتصٛز اجلدٜدٜٚ ،كاّٚ
تصٛزات اجلاًٖٜٚ ،١ٝدفع عٔ ٖر ٙاألَٜٚ ،١كٗٝا ايعجسات ،ال نُا ٜٛادٗ٘ ايٓاع ايّٛٝ
ْػُات سً ٠ٛتستٌٚ ،نالَا مجٝال ٜتًٜٓٚ ،٢تٗ ٞاألَس ،إْ٘ ألَس غري ٖرا ْصٍ اهلل
ايكسإٓ ،يكد ْصي٘ يٓٝػ ٧سٝا ٠ناًَٚ ،١ضلسنٗاٜٚ ،كٛدٖا إىل غاط ٧األَإ بني
األغٛاى ٚايعجساتَٚ ،ػكات ايطسٜل; اييت تتٓاثس فٗٝا ايػٗٛات نُا تتٓاثس فٗٝا
ايعكبات). 67
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كلية التربية ،جامعة عدن

د.خالد صالح محمد العزاني
أستاذ النحو والصرف املساعد في قسم اللغة العربية وآدابها
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ن النُّحاةِ والقُرَّا ِء
َ ع بَ ْي
ُ الصِّرا
َ َْ َ
ُ
) ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا

;١ طٚ ءْ – يفٜ – يف تكس٠ هل أصبذ يٓخ
 عدددددددسِٖ يف نتددددد د هللٛ قُٛددددددد١إذ حه
١ بسددةْٝٔ شددٗس يددسٜ  ي د١ُدد٥ أل٤ قددءٚ
َُٚددءٜ ّ مل٦ٝ شددٛٓكًددٜ ٕ عٗددِ َددٔ أٚٚ ِعًُٗدد
ٕ ندٚ – ًِسٚ ً٘ٝ هلل ع٢ًٍ – صٛعٔ يءس
 د يفٝ يكٚ ددسٕٝ يتكةٛهددٜ ٕملؤَددٌ َددِٓٗ أ
ُِ أْٗددددِٝ السددددٜ يكددددءإٓ يهددددءٟ آ٤ٛضدددد
ٌ يٓ قدد١عس يددٚ  يش د ٖس١ فص د حٛشددوط
ٕ يكدءآ١ةتكدس غدري فصد حٜ ٟٛ عب١س مثٝيٚ
ٝ١ٝ يسدبة١خب صدٚ ٘ تد٤  بكء١ٝ ية ي١أْ٘ يًغٚ
ٍٛ بد يكب١َٝ إلسدال١ََٓٗ ييت أخ تٗ أل
. ٗددددددددددددددددددددددددددددددددددد٥  إلجدددددددددددددددددددددددددددددددددددالٍ يكءٚ

: الملخص

ٔ َدد١ددٜ آل١ٝ سددبة٠٤ ددس ٖ د يبخ د قددءٜ
٠ ٗدد بددن يٓخددٝنتدد هلل شددتس يصددء ف
دد٥  أْٗدد َددٔ غء٠  زعددِ يٓخدد٢; حتدد٤  يكددءٚ
ٟ جدد٘ ي دٕٛ إٔ يٚددءٜ ; إذٞالسددتةُ ٍ يةءبدد
ٛدد عدددٔ يةدددء فٗدددًًٟٝ د قٚ ١دددٜدد بددد٘ آل٥قء
ٌ ب٠٘ ق عسًٝ ع٢ٓال تبٚ ذٝعٓسِٖ غري فص
١ثدٛالح تِٗ ملبثٖٛ َٔ صٚ ْ٘٘ ش ذٚةسٜ
.ِٗيف َصٓف ت
٤  قءْٛ  ن٠  َٔ يٓخ١ ! إٔ مج عٝ يةجٚ
ٞ تد٘; ندبب٤  قء٠ ٚ ٔ َدِٚ أٜيكءإٓ يهء
١ َدٔ يسدبة٠يبصدء
 قد٤ بٔ يةدالٚعُء
١ َدددٔ يسدددبة١فدددٛيه
 قد دٞ٥  يهسد دٚ
.ِٖغريٚ ٜ٘ٛ بٔ خ يٚ ٤  يفءٚ

Abstract
This research studies the seven
recitations for one verse in the Holy
Qur'an. As a result of the conflict
between the grammarians and
reciters how to recite this verse, the
grammarians state that the way, the
verse was recited by wasn't only
fluent but also without base and
abnormal and this what in fact is
written in their books.
And for a wonder, that some of
the grammarians were reciters to
Qur'an and narrators to its readings
as Abi-AmrIbn Al-Al'a, the reciter
of Al-Basra one of the seven, in

م2015 ) يناير9( ) المجلذ5( العذد

addition to Al-kasaie, the reciter of
Al-kofa one of the seven, Alfarr'a,
Ibn-khalawaih and many others. For
this reason and from our point of
view, the grammarians became in
trouble because of using rules that
are different from the ones used by
the famous Imams and narrated by
the prophet Mohammed- peace be
upon him-. Furthermore, it was
expected from the grammarians to
put their rules according to the Holy
Qur'an which is considered as the
source of fluency not only by them
but by the Islamic nation.
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- 1شغً يكدء  ٤يكءآْٝد ١فهدء يٓخد َ ٠د ْشدب ٠يٓخد ;ٛألٕٓ يٓخد  ٠أل ٍَٚٝملؤسسدن
أ ند ٕ يٓخدد ٛند َْ ٛددٔ يكددء  ;٤نةٝسدد ٢بددٔ عُددء (ٖ149ددد) ٚأبدد ٞعُددء ٚبددٔ يةددال٤
(ٖ154د)  ٚشبًٖ175( ٌٝد) ْٜٛٚس بٔ حبٖ183( ٝد) ٚيةٌ ٖتُد َِٗ بد يكء ٖ ٤دٛ
ي  ٟدفةِٗ إىل يس س يٓخ ;١ٜٛيٝال ُٛ٥بن يكء  ٚ ٠٤يةءبٚ ١ٝبن َد ٚ ٚٚمسةدٛ
َٔ يكء ٚ ٚٚ َٚ ٤مسة َٔ ٛنالّ يةء (.)1
ٚقس ن ْ ٖ  ٙمل ١َ٤ ٛح صً ;١ألٕٓ عًدِ يٓخدَ ٛدٔ أ٥ ٚدٌ عًد ّٛيًغد ١يديت ْشدب
خسَ ١يًكءإٓ يهءٚ ِٜضب فظ ١عًَ ٘ٝدٔ إٔ ٜتسدء إيٝد٘ يًخدٔ يد  ٟفشد  -بةدس
إٔ تسددة قةدد ١يسٚيدد ١إلسددالَْ ٚ - ١ٝتشددء  ٚخددتً يةددء بغريٖددِ َددٔ ألعدد جِ
(سدده ٕ يددبالد ملفتٛحدد ;)١إذ سدرٓء هلل هلد يهتد ج يٟد أفٓدد ٛأعُد ِٖ يف سددبٌٝ
ص َٔ ْ٘ٛإٔ تصٌ إي ٘ٝغ  ١ً٥يًخٔ  ٚشبٛب.
هل ن ْ يكء  َٔ ٤ملص د ييت ستكَٗٓ ٢د يٓخد  ٠ق ٛعدسِٖ; إذ ند ٕ ندٌ
"َ  ٚد أْ٘ قء ب٘ ج ز الحتج ج يف يةءب ١ٝس ٤ ٛن ٕ َتد ٛتءّ أ ٚآحد دّ أّ شد ذّ ٚ .قدس
أطبل يٓ عً ٢الحتج ج ب يكء  ٤يش ذ ٠يف يةءب ١ٝإذ مل ربد ي ق ٝسّد َةً; َّٛبدٌ
ٚي ٛخ يفت٘ ُٜختجٗ بٗ يف َثٌ ذيو سبءف بة.)2("٘ٓٝ
ٚتبس ٚيةالق ١ألٚي ١ٝييت تءب عًِ يٓخ ٛبد يكء ٤
يةًُ  ٤يكب ٍٛيكء  ٠٤يصخٝخ: )3(ٖٞ ; ١

يف تًدو يشدءٚ

يديت ٚضدةٗ

 )1صخ ١سٓس يكء . ٠٤
 َٛ )2فك ١أحس ملص ح يةثُ ْٚ ١ٝي ٛحتُ ي. ٟ
 َٛ )3فك ١يةءبٚ ١ٝي ٛبٛج٘ .
فشددء َ ٛفكدد ١يةءبٝددٚ ١يدد ٛبٛجدد٘ ٜبد ٔٓٝعالقدد ١يكددء  ٤يٛثٝكدد ١ب د يٓخ ;ٛإذ ن ْ د
يكددء  ٤يكءآْٝدد ١أ ضّ د خصددب ١ج د ٍ ف ٗٝد عًُ د  ٤يٓخددٚ ٛص د يٚ ٛأخ د  َٗٓ ٚد َ د
أخ  ٚ ٚد َ َٗٓ ٚد ٚحت ٢أيف ٛب يو تء ثّ عب ٜ٘ٛعظ َ ُّٝزيٓد ْكدءهَ ٙد تة قد
يً ٚ ٌٝيٓٗ .
ٚقدددس ٚجدددس يٓخد د َ ٠د د ند د ْٜٓ ٛشدددس ٕٚيف يكدددء ٚ ٤تٛجٗٗٝد د ; َد د إٔ عًُدددِٗ يف
يكدددء  ٤مل ٜكتصدددء عًددد ٢يتٛجٝددد٘ حسِد د ُ بدددٌ ن ْد د َصدددٓف تِٗ – عًددد ٢خدددتالف
أزَٓتٗ  -سفءّ مج َةظِ َ  ٚد َٔ قدء  ; ٤سدَ ٤ ٛد تد ٛتء َٓٗد أ ٚشد ٓ ٚال ؽبًدٛ
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نت عب َٔ ٟٛذندء بةد يكدء ٚ ٤تٛجٗٗٝد ; يتهد َٛ ٕٛفكد ١يك عدس ٠أَ ٚةضدس٠
هل ٚ ٖٓ َٔٚجٓ٘ بة يٓخ  ٠جٗٛدِٖ إىل يكء  ٤تٛجٚ ّٗٝتةًٚ ًٟٝتفسريّ (.)4
ٚيد ميهدٔ عدسٓ يكدء  ٤يكءآْٝد ١ملدءآ ٠يصد دق ١يديت صد ٛي ٛقد يًغد ٟٛيف
نددددالّ يةددددء  ٚسددددتةُ التٗ يف َظدد د ٖء ٙيصددددٛت ٚ ١ٝيصددددءف ٚ ١ٝيٓخٜٛدددد ;١يألسددددب
آلت:)5(١ٝ
 ب ملٓٗج يةًُ ٞيف ضب يكء  ٚ ٠٤يتشدسدٖ )1تُ ّ يكء  - ٤يف  ١ٜ ٚيكء ٤
يف دقددٜ ٚ ١تٗ د ; ألٕ ذيددو ٜتصددٌ ب يةكٝددس ٠يدديت آَٓدد ٛبٗ د  ٚجتٗددس ٚيف سبف د
عً. ٗٝ
 )2ذبكٝددل يكددء َ ٤ددٔ سددٓس يكددء  ;٠٤ب سددتةُ ٍ زبددء  ٚيتةددس ٌٜيءج د ٍ يسددٓس; حتدد٢
تصٌ يكء َ ٠٤صس ٖ أل ٖٛٚ ;ٍٚيءسد - ٍٛصدً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ – فُد ٚثٓكدٙٛ
ٚعسٓيْ ٙٛكً َٚ ٙٛجءٓحٚ ٙٛضةٓف ٙٛأًُٖ.ٙٛ
 )3دق ١ٜ ٚ ١يكدء  ٤بد ألد ٚ ٤بٝد ٕ َد فٗٝد َدٔ دٖ ٛء صدٛت ١ٝأ ٚصدءف ١ٝأ ٚعبٜٛد١
ْٚسب ٙ ٖ ١يظٖ ٛء إىل يٓ طكن بٗ َٔ يةء .
 )4ن ٕٛيكء  ٠ ٚ ٚ ٤يكء  َٔ ٤سبفظد ٚ ١يفصدخ  ٤يد  ٜٔعُء٢فد ٛبد يو; فضدًٟ
عٔ إٔٓ نثريّ َِٓٗ َٔ يةًُ  ٤يف يةءبٚ ١ٝق ٛعسٖ .
 )5عسّ تكٝٝس يكء  ٤أْفسدِٗ بك ٛعدس َسدبكُٜ ١رضدة ٕٛيكدء  ٤ملٓٛكٗد نُد فةدٌ
يٓخ ٚ ٠ذبء ِٖ حت َٔ ٢هلج ١ب٦ٝد تِٗ يف ٜ ٚدتِٗ يكدء  ;٠٤ف يكد ند ٕ ٜدؤدٟ
َد ٜتًكد َ ٙدٔ يكدء  ٤عدٔ شدٝر٘ نُد ٖدَ ٞدٔ غدري العتدس د مبد شد يف ب٦ٝتدد٘
يًغٖ ٛ َٔ ١ٜٛء هلج. ١ٓٝ
يف ض َ ٤ٛتكسّ ْستٓتج إٔٓ يكء  ٤ن ْٜ ٛصس  ٕٚعٔ َٓٗج عًُ ٞيف عًِ يكدء ٤
ٜةتُس عً ٢ألسس آلت:)6(١ٝ
 )1يٓكٌ  ٚيء ; ١ٜ ٚأ ٟإٕٓ  ١ٜ ٚيكء  ٠٤ن ْ عدٔ يءسد - ٍٛصدً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ
 ٚتٛثٝكٗ د ٚضددبٚ . ٗٛضددب سددٓسٖ أس د يت د ّ بدد٘ يكددء  ٤حتددٜ ٢صددٌ إىليءسد - ٍٛصددً ٢هلل عًٝد٘ ٚسددًِ –ثدِٓ تةددس ٠ ٚ ٌٜيكدء  ٠٤أصددٌ َٗدِٓ عتُددس عًٝدد٘
 ٠ ٚيكء . ٤
 )2إٕٓ عتُد د د يكدددء  ٤عًددد ٢يءٜ ٚددد ١بٛصدددفٗ أصد دًَ ٟدددٔ أصدددٛهلِ جةًدددِٗ ال ٜٗتُدددٕٛ
ي  ٖٛ ٟأس َٔ أسس َٓٗج يٓخ  ;٠ف يك إٕ صخ يكء  ٠٤عٓدسٙ
ب يكٝ
ب يء ١ٜ ٚال ؼبفدٌ مب ٛفكد ١قٝد يٓخد  ٠أ ٚطب يفتد٘;إذ يكدء  ٠٤يسٜد٘ سدٓ ٚ ١يسدٓ١
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تصذ بصخ ١يٓكٌ  ٚالتب يف ألد ٚ ٤ن ٕ نثري َٔ أ ١ُ٥يكء  ;٤نبب ٞعُدءٚ
 ْٚف ٜكٛي ":ٕٛيٛال أْ٘ يٝس ي ٞإٔ أقءأ إال مب قءأ ; يكءأ حءف ند ٚند
ٚحءف ن ٚن "(.)7
 )3يةددء  ٚألد  ;٤أس د َٗددِ َددٔ أسددس يكددء  ٤يف ْكددٌ يٓصدد ٛيًغٜٛدد ١سددً١ُٝ
صخٝخ ١بهٌ َظ ٖءٖ يًغٜٛدٖٚ ;١دْٗ ٛدج يءسد – ٍٛصدً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ – إذ
ن ٕ شسٜس يسق ١يف تثبْ ٝص ٛيٛح ٞعً ٢أيسدٓ ١أصدخ ب٘ نُد مسةٗد َدٔ
جرب – ٌٜعً ٘ٝيسالّ – فٜٗ ٛكءأ عً ٘ٝيٛح ٞثِٓ ٜكدءٜٚ ِٗ٥سدتُ إيدٜ ِٗٝؤدْٚد٘
عً ٘ٝببيف ٘ نُ مسة َ٘ٓ ٙٛفتًك ٛيكءإٓ َٔ يءس " ٍٛحءف ٟحءفٟد مل ًُٜٗدٛ
َٓ٘ حءنٚ ١ال سهٚ ّْٛال إثب تّ ٚال ح فٚ ٟال دخٌ عً ِٗٝيف ش َ٘ٓ ٤ٞشو
ٚال .)8(" ِٖٚ
دددٌ يةدددء
يكددء  ٤عدددٔ
ٜهتف ٛب يسُ
َٔ مس َٔ يف

 ٚألد  ٤أس سّد د ث بتّد د يف َدددٓٗج يكدددء  ٤بةدددس يءسددد ;ٍٛفهدددٌ َدددٔ ٣ٚ
يصدددخ بٖ ٚ ١دد نُدد مسةٗدد ٚنُدد أد ٖ ٚضدددب ٗٛعًددد ;ِٗٝإذ" مل
َدٔ يفد يشد ٝفكد  ...ألٕٓ ملكصدٛد ٖٓد نٝفٝد ١ألد ٚ ٤يدٝس ندٌ
يشٜ ٝكس عً ٢ألد .)9(" ٤
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- 2ق ٍ تة ىل  :وَاتَّقُوا اهللَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاألرْحَامَ إِنَّ اهللَ كَانَ عَلَيْكُنْ رَقِيبًا[ الٍطاء ،]1:قدءأ زبُٗدٛ
( ٚأل ح َّ) ب يٓص (ٚ )10قءأ عبس هلل بٔ ٜ ٜس ( أل ح ّ) فةّ عًد ٢البتدس  ٚ ٤شبدرب
ضب ٚف; ٚتكسٜء ٙأٌٖ إٔ تٛصٌ ( )11أ ٚ ٚأل ح ّ مم ٜتك ٞأ ٚمم ُٜتسب ٍ١ب٘(.)12
يهٛف ١مح ٖ156( ٠د) َدٔ يسدبة ١بكدء  ٚ( ٠٤أل حد ّ )٢بد زبء ()13
ٚتفءد ق
ٚقءأ َٔ غري يسبة ١بٔ عب (ٖ68د) ٚإبء ٖ ِٝيٓرةدٖ96( ٞدد)  ٚسبسدٔ يبصدءٟ
(ٖ110د) ٚقت دٖ118( ٠د)  ٚألعُش (ٖ148د)  ٚبٔ صب ٖس (ٖ324د)(.)14
فبَ قء  ٠٤زبُْٗ( ٛص َ ِٝأل ح ّ) ففٗٝد " ٚجٗد ٕ أحدسُٖ  :أْد٘ عٛد عًد٢
يف د زباليدد ;١أ ٚ :ٟتكدد ٛأل ح د َّ; أ :ٟال تكٛة ٖٛد َ ...ددٔ ع ٛد شب د عًدد ٢ية د ّ;
ٚذيو إٔ َةٖٓ َٚ ٢تك ٛٝهلل : ٜتك ٛطب يفت٘ ٚق ٛأل ح ّ َٓدس ج فٗٝد  ٚيثد ْ :ٞأْد٘
َةٛٛف عً ٢ضبٌ جملء ٚيف (ب٘); عبَ :ٛء ب ٜدس ٚعُدءّ ; ملد مل ٜشدءن٘ يف إلتبد
عً ٢يًف تبة٘ عً ٢ملٛض " (.)15
ٚجٛز ي ٛحسْ ٟصب٘ ب إلغء  ;٤نك ٍٛأَدري ملدؤَٓن عُدءٜ " :د سد  ٝ١ٜزببدٌَ "; أ:ٟ
ي ّ زببٌ ٚي ِ ٝب٘  ٚملةٓ :٢أل ح ّ حفظٚ ٖٛصًٚ ٖٛأد ٚحكٛقٗ (.)16
ٚقء  ٠٤زبء ييت قءأٖ مح  َٔ ٠أشٗء يكء ٤
ٚٚصف ٖٛب يضة  ٚيكبذ  ٚشبٛب (.)17

ييت تصدس ٣هلد يٓخد  ٚ ٠دٖٚد

فٗ د يفددء ٜ ٤ك دبٓذ يكددء  ٠٤ق  ًٟ٥د ٚ ":قٛيدد٘  :ي ٤د ٔ ٟتَسَ د َ٤ي َٕٛٝبٔ د٘ٔ َ ٚألِ ٜح د َّ فٓص د
أل ح ّ; ٜءٜدس  ٚتكد ٛأل حد ّ إٔ تكٛةٖٛد ...فٝد٘ قدبذ; ألٕ يةدء ال تدءد طبفٛضّد عًد٢
ٚقس نٓٓ ٢عَُِٓ٘ "(.)18
طبفٛ
ري َٔ قء  ٠٤مح  "٠يد ٛقدءأ إلَد ّ بٗ تد٘
ٜٚء ٣ملربد شبءٚج عٔ يصالٚ ٠تءنٗ خ ّ
يكء  ;٠٤ألخ ْةًٚ ٞخءج َٔ يصال.)19(" ٠
 ٜٚد عً ٢ذيو أْ٘ ٜء ٖ غري ج ٚ " ٠ ٥قدءأ محد   :٠ي٤د ٔ ٟتَسَد َ٤ي َٕٛٝبٔد٘ٔ َ ٚألِ ٜحد َّ
 ٖٚمم ال ػبٛز عٓسْ إال إٔ ٜضٛء إي ٘ٝش عء نُ ق ٍ ( :)20رَٔ يبس ٝد
جَٚ َِْٛتَشِتَُُُٓ
ف ٜي ََِّٛٝ ٞقٜءٖبِ َ تَِٗ ُ

ف ٜذَِٖ ِ ف َُٜبٔو َٚ ٜأل َِٔٔ ٢ّ ٖٜٜعَجَ ٔ "(.)21

ٚذنء أب ٛجةفء يٛرب ٟإٔ قء  ٠٤مح  ٠جبء ( أل ح ّ) عٛف ٟعً ٢هلد  ٤يف (بد٘) َدٔ
ع ٛيظ ٖء عًَ ٢هينٓ صبدءٖٚ ; ٚد ٛغدري فصدٝذ َدٔ يهدالّ عٓدس يةدء ; ألْٗد ال
تة ٛبظ ٖء عً ٢ضُري صبء ٚإال يف ضء ٠ ٚشةء; ٚذيو يضٝل يشةء ٚأَ يهالّ
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فدددال شدددٜ ٤ٞضدددٛء ملدددتهًِ إىل ختٝد د
َٓ٘(.)22

ملهدددءَ ٙٚدددٔ ملٓٛدددل  ٚيدددءد ٤ٟيف إلعدددء

ٚخ١ٛب ي ج ج قء  ٠٤مح  ٠ق ًٟ٥د  :يكدء  ٠َ٤زبٚٝدسْ ٝ٠صد ( أل حد ّ); إذ ملةٓد ٚ :٢تكدٛ
أل حددد ّ إٔ تكٛةٖٛددد فبَددد زبدددء يف أل حددد  ّ٢فرٛدددب يف يةءبٝددد ١ال ػبدددٛز إال يف
ضددٛء شددةء ٚخٛددب -أٜض د - ٟيف أَِددء يددس ٜٔعظدد ;ِٝألٕ يددٓي  -صددً ٢هلل عًٝدد٘
ٚسًِ  -قد ٍ" :ال ذبًفد ٛبآبد ٥هِ " ( )23فهٝد ٜهد ٕٛتسد َ٤ي ٕٛبد٘ ٚبد يءحِ عًد٢
ذ ()24؟
ٚذندء بددٔ خ يٜٛدد٘ إٔ قددء  ٠٤يٓصد عًد ٚ( ٢تكدد ٛأل حد ّ);أ :ٟال تكٛةٖٛد فٗد
ٚجدد٘ يكددء  ٠٤عٓددس يبصددءٜن; ألْٗددِ مل ػبٝد  ٚزبددء ٚسبٓ١دد ٛيكد بدد٘ ٚأبًٛددَ ٙٛددٔ
ٚج ;ٙٛأحسٖ  :أْ٘ ال ٜة ٛب يظ ٖء عًَ ٢ضُء جملدء ٚإال ١بإعد د ٠حدءف زبدء; ألْد٘
َةد٘ ن يشدد ٤ٞي ٛحددس ال ٜٓفددءد َٓدد٘ ٚال ؼبد ٍ بٓٝدد٘ ٚبٓٝدد٘ ٚال ٜةٛد عًٝدد٘ إال بإعد د٠
زب ;  ٚيةً ١يف ذيو أْد٘ ملد ند ٕ يةٛد عًد ٢ملضدُء ملءفد ٛقبٝخّد حتدٜ ٢ؤندس مل
ٜهددٔ بةددس يكددبذ إال الَتٓد ْٗٚدد ٢يددٓي  -صددً ٢هلل عًٝدد٘ ٚسددًِ  -إٔ ذبًد بغددري
هلل; فه ٝد ٜٗٓدد ٢عددٔ شددٜٚ ٤ٞددؤت ٢بدد٘؟ ٚإمن د ػبددٛز َثددٌ ذيددو يف ْظ د ّ يشددةء ٚٚزْدد٘
ضٛء ّ (.)25
ٚذنء يسُة ْ ٞيف تفسري ٙقء  ٠٤مح ٚٚ ٠صفٗ ب يٛج٘ يضة ٝيف سدتةُ ٍ يغد١
يةء ; إذ يكء  ٠٤ملةءٚف ١عٓسِٖ  ٚيٛج٘  ٚيكْ ٖٛ ٝص مل.)26( ِٝ
ٜٚك ٍٛي طبشء ٟعٔ يكء ٚ :٠٤قء ( َ ٚألِ ٜحد َّ) ب سبءند يدثال  ٚ ...زبدءٓ عًد٢
ع ٛيظ ٖء عً ٢ملضُء ٚيٝس بسسٜس; ألٕٓ يضُري ملتصٌ َتصٌ ن مس٘  ٚزب
 ٚجملددء ٚنشدد ٚ ٤ٞحددس فه ْد يف قٛيددوَ" :ددء بدد٘ ٚزٜدسٕ" شددسٜس ٟالتصد ٍ فً ُٓ د
شتس التص ٍ; يتهء  ٙأشدب٘ يةٛد عًد ٢بةد يهًُد ١فًدِ ػبد ٚٚجد تهءٜدء
ية ٌَ نكٛيوَ " :ء بٔ٘ٔ ٚب ٜسٕ"(.)27
ٜٚك ٍٛيةهربُٜ َٚ" :ٟكٞءَأ ٝبٔ يٞجَء ٚقََٔ َُٖٛ :ٌَٝةِٛٝٛفْ عًَ ٢ٜيَُٞجِءََُٖٚ ٢ ٚد َ يٜد َٜجُدٛزُ عِٔٓدسَ
ن َٚإ َُْٖ٢جَ  َ٤فٔ ٞيشٚةِء ٢عًَ ٢ٜقٝبِخٔ٘ٔ "(.)28
يَ ٞبصِءَ ٜٚ ٢
ٜٚك ٍٛبٔ ٜةٝش عدٔ ٖد  ٙيكدء ٚ :٠٤أَٓد قٛيٝد٘ تةد ىلٖ َٚ :تكٝد ٛهلل ٜي٤د ٔ ٟتَسَد َ٤ي َٕٛٝبٔد ٔ٘
َ ٚألِ ٜحَ َّ جبءٓ ( أل ح ّ) يف قء  ٠٤حَُِ َ  ٠ٜفإٕٓ أنثدءَ يٓخدٜٛن قدس ضَد ٖة َ ٖد  ٙيكدء ٠٤
َْظٜءّ إىلَ ية ٛعً ٢ملضُء ملرف.)29( ٛ
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ٜٚكدد ٍٛبددٔ عٝٛدد ١عددٔ قددء  ٠٤مح د  ٖٚ " :٠د  ٙيكددء  ٠٤عٓددس هس د  ٤عبدد ٜٞٛيبصددء ٠ال
ٖء عًَ ٢ضُء طبف.)30(" ٛ
دبٛز; ألْ٘ ال ػبٛز عٓسِٖ إٔ ٜةٛ
ٚقد ٍ أبدد ٛيك سدِ يٓٝسد بٚ ":ٟ ٛنسدء أل حد ّ ضدة ; ٝإذ ال ٜةٛد عًد ٢يضددُري
جملء ٚيضةف٘ ٚهل يٝس يًُجء ٚضُري َٓفصٌ " (.)31
ٚقس صس يٓخ  ٠يف أق ٛهلِ يس بك ١عٔ ألصٌ ي  ٟأمج عً ٘ٝيٓخد  ٠يبصدءٕٜٛ
َددٔ عددسّ جدد ٛز ية ٛد عًدد ٢يضددُري جملددء ٚإال بإع د د ٠حددءف زبددء; نكٛيدد٘ تة د ىل:
ن ٌٚ
َٚ عًََٚ َِٜٗٝعًَٞ ٢ٜيفًٞٝؤ تُخًَُِ  َٕٛٝر ملؤَٓ22:ٕٛد ٚقٛي٘ٝ  :قٌ ٢هللَُٜٓ ٝجٝٚهٝ َِٔٔ َٚ ََِٗٓٔ ِِٝ
نٜد ِء ٕ ثُدِٖ أِْٜدتُِِ تُشِدء٢ن ٕٛٝر ألْةد ّ64:د ٚن ْد حجدتِٗ يف ذيدو إٔ يضدُري جملددءٚ
ٜشب٘ يتٓدٚٚ ٜٔٛجد٘ يشدب٘ أُْٗد عًد ٢حدءف  ٚحدس ٜٚهُدالٕ السدِ .قد ٍ سدٝب":ٜ٘ٛ
ٚمم ٜكبذ إٔ ٜشدءن٘ ملظٗدء عالَد ١ملضدُء جملدءٚ ; ٚذيدو قٛيدوَ :دء بدو ٚزٜد ٕس
 ٖٚد أبددٛى ٚعُ دءْٚ ٚنءٖدد ٛإٔ ٜشددءى ملظٗددء َضددُءّ د خً ٟد ف ُٝد قبًدد٘; ألٕٓ ٖ د ٙ
يةالَ ١يس خً ١ف ُٝقبًدٗ مجةد أْٗد ال ٜدتهًِ بٗد إال َةتُدس ٠عًدَ ٢د قبًدٗ ٚأْٗد
بسٍ َٔ يًف ب يتٓ ٜٔٛفص عٓسِٖ مبٓ ي ١يتٓ ٜٔٛفًُ ضةف عٓسِٖ نءٖد ٛإٔ
ٜتبة ٖٛالسِ"(.)32
ق ٍ بٔ عٝسد :٢إْٗدِ مل ٜستخسدٓ ٛعٛد ملظٗدء عًد ٢يضدُري ملءفد ٛفدال
ػبٛز إٔ ٜك ٍ :ذٖ ِ ٚزٜسْ  ٚذٖب ُ ٚزْ ٜس بٌ ٜكٛي :ٕٛذٖ ِ أْ َ ٚزٜسْ ٚذٖب ُ أْد ٚزٜد ْس
ق ٍ تة ىل :ف ٜذَِٖ ِ أَ َٚ َ ْٜبٗو ٜر مل ٥دس24:٠د َد إٔ يضدُري ملءفد ٛقدس ٜٓفصدٌ فدإذ
مل ػب ع ٛملظٗء عً ٢يضُري ملءف َ ٛأْ٘ أق َٔ ٣ٛيضُري جملدء ٚبسدب أْد٘
قس ٜٓفصٌ; فألٕ ال ػبٛز ع ٛملظٗء عً ٢يضُري جملءَ ٚد أْد٘ رالد ٜٓفصدٌ أٜيٞبَتٖد;ٜ١
أٚىل(.)33
 ٜد د عًدد َ ٢د تكددسّ إٔ زب د  ٚجملددء ٚمبٓ يدد ١يشدد ٤ٞي ٛحددس; فددإذ تصددٌ يضددُري
حبءف زبء ص ن يهًُ ١ي ٛحس ٠فإذ عُ ٛعً َٔ ٘ٝغدري إعد د ٠زبد ; فهبمند
عُ ٛعً ٢بة يهًُ ٖٚ ١ال ػبٛز(.)34
ٜك ٍٛي جد ج ":فبَد يةءبٝد ١فإمجد يٓخدٜٛن أْد٘ ٜكدبذ إٔ ٜٓسدل ب سدِ د ٖء عًد٢
سِ َضُء يف ح ٍ زبدء إال بإ ٗد زب ٜٚسدتكبذ يٓخٜٛدَ ٕٛدء بد٘ٔ ٚزٜد ٕس ٚبدوٜ
ٚزٕ ٜس إال َ إ ٗ شب ف حتٜ ٢كٛي : ٛبوٚ ٜب ٜسٕ "(.)35
ٚسبٓد ٛيكد بد٘ ٚأبًٛدَ ٙٛدٔ ٚجدٙٛ
ٚق ٍ بٔ خ ي ":ٜ٘ٛأْهء يبصدء ٕٜٛشبفد
أحددسٖ  :أْدد٘ ال ٜة ٛد ب يظ د ٖء عًدد ٢ملضددُء ملرفدد ٛإال بإع د د ٠شب د ف ; ألْدد٘ َةدد٘
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نشدددد ٚ ٤ٞحددددس ال ٜٓفددددءد َٓدددد٘ ٚال ؼبدد د ٍ بٓٝدددد٘ ٚبٓٝدددد٘ ٚال ٜةٛدد د عًٝدددد٘ إال بإعدد د د٠
شب ف "(.)36
 ٖ َٚألصدٌ يد  ٟعتُدس عًٝد٘ يٓخد  ٠يبصدء ٕٜٛيف رب٦ٛدتِٗ يكدء ٚ ٠٤تًخٗٓٝد
يهٛفددٚ ١خءجدد ٛقء ٤تدد٘ عًدد ٢غددري ربددءٜج َددٔ
ْتصددء قسدد ِٝآخددء َددٔ يٓخ د  ٠يك د
ٚمحً ٖٛعً ٢أنثء َٔ ٚج٘:
يترءػب
الىجه األول :
عً ٖ َ ٢يهدٛفٝن ( )37يد  ٟػبٝد يةٛد عًد ٢يضدُري جملدء ٚٚ ٚفكٗدِ
عًدد ٢زبدد ٛز ٜددْٛس بددٔ حب ٝد  ٚألخفددش (ٚ )38ن د يو قٛددء ( ٚ )39شددو أبددٛ
عُء زبءَ ٞتبنٝس يضُري عً ٢جد ٛز يةٛد َدٔ غدري إعد د ٠حدءف زبدء(ٚ )40ز د
بةضِٗ ي  ٜدٚ )41(ٟصخخ٘ بٔ َ يو ٚأب ٛح.)42(ٕ ٝ
ٚقس حتج يهٛف ٚ َٔٚ ٕٛٝفكٗدِ عًد ٢جد ٛز عٛد السدِ عًد ٢يضدُري جملدءَ ٚدٔ
غددري إعدد د ٠حددءف زبددء بدد يكءإٓ يهددء ٚ ِٜسبددس ٜيٓبددٚ ٟٛنددالّ يةددء ْ :ثددءّ
ٚشددةءّ أَ د يكددءإٓ فٗدد ٞقددء  ٠٤مح د  ٠قٛيدد٘ تة د ىلٖ َٚ :تكٝدد ٛيً ٤دَ٘ ي ٤د ٔ ٟتَسَ د َ٤ي َٕٛٝبٔ د٘ٔ
َ ٚيٞبِ ٜحَد د ّ ٢ر يٓسد د 1:٤د جبدددء ( أل حد د ّ) عًددد ٢يضدددُري جملدددء( ٚبددد٘) َدددٔ غدددري إعد د د٠
زب (.)43
ٚقٛي٘ تة ىلََٜٚ  :سِ َتفٞتَُْٛو ٜفٔ ٞيٓٚسَ  ٔ٤قٝدٌ ٢هللُٜ ٝفٞتٔدٝه ِِٝفٔدَََٚ ٖٔٗ٢ ٝد ُٜتًِٜد ٢عًَٜدِٝه ِِٝفٔدٞ
يٞهٔ َت  ر يٓس 127:٤د; إذ ع ) َ( ٛعً ٢يضُري جملء ٚيف (ف.)44( )ٓٔٗٝ
هٔ ٢يءٖ سٔرُ َٕٛفٔ ٞيٞةًٔ َٚ َُِِِٗٓٔ ٢ِٞيِ ُُ ٞؤَُِٔٓ ُٜ َٕٛؤَُٔٓ َٕٛبَُٔ أ ٍَ٢ ِْٝإ٢يِٜٝدوَََٚ ٜد
ٚقٛي٘ تة ىل :ئ ٜ
أِْٝدد َٔ ٍَ٢ددِٔ قٜبًِٔددو َٚ ٜيُُ ٞكٔددُٔ ٝنَ يصٖددال   ٠ٜر يٓسدد 162:٤د; إذ عٛدد يفظدد ( ١ملكددُٝن) عًدد٢
يضُري يه ف يف (إيٝو) ٚتكدسٜءٜ :ٙؤَٓد ٕٛمبد أْد ٍ إيٝدو ٚإىل ملكدُٝن يصدال ;٠أ:ٟ
َٔ ألْبٚ ٤ ٝػبٛز إٔ ٜهَ ٕٛةٛٛف ٟعً ٢يضُري يه ف يف (قبًدو) ٚتكدسٜءَٚ :ٙدٔ
قبٌ ملكُٝن يصال ;٠أ َٔ :ٟأَتو ( )45أ ٚعً )ِٖ( ٢يف (َِٓٗ) (.)46
ٚقٛي٘ تة ىلَٜ  :سِبٜيَْٛٝوَ ٜعٔ ٢يشِٖٗء ٢يٞخَءَ ّ ٢قٔ َت ٍ ٣فٔٝد٘ٔ قٝدٌِ قٔتَد ٍْ فٔٝد ٔ٘ نٜدبٔريْ َٚصَدس ٙعَد ِٔ
نفٞءْ بٔد٘ٔ َ ٚيَُٞسِدجٔسٔ يٞخَدءَ ّ ٢ر يبكدء217:٠د; إذ عٛد نًُد ( ١ملسدجس) عًد٢
سَبٔ ٢ٌٝهللٔ ٝ َٚ
يضُري ( هل  )٤يف(ب٘) ٚال ػبٛز عٛف٘ عً ٢يفظ( ١سب ;)ٌٝمل فَ ٘ٝدٔ فصدٌ بدن جد أٟ
يصً.)47( ١
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ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٚقٛي٘ تة ىلَٚ:جَةًَ َٓٞيٜه ِِٝفََٔ َٗٝةَ ٜٔشَ َ ََِٔ ٚيٜسِدتُِِ يٜدُ٘ بٔدءَ ز٢قٔن  ر سبجدء20:د فكدس
ع ٛد (ََددٔ) عًدد ٢يضددُري جملددء ٚيف (يهددِ) (ٚ )48يددٝس يف يكددء  ٚ ٠٤آل ٜد إع د د٠
زب .
ٚأَ حجدتِٗ َدٔ سبدس ٜيشدء - ٜعًد ٢صد حب٘ أفضدٌ يصدال ٚ ٠يسدالّ – فُد
 ٙ ٚيبر  َٔ ٟحس ٜعُدء بدٔ شبٛد " إمند َدثًهِ  ٚيٗٝدٛدٔ  ٚيٓصد  ;)49( " ٣إذ
ج  ٤نًُ ( ١يٛٗٝد) صبءَ ٠ ٚةٛٛف ١عً ٢يضُري جملدء ٚيف (َدثًهِ) (ٚ )50يدٝس
يف  ٖ ١ٜ ٚسبس ٜيٓب ٟٛإع د ٠زب .
 َٔٚيٓثء قد ٍٛيةدء فُٝد حهد  ٙقٛدء َ " :د فٗٝد غدريُٚ ٙفَ ٜءسٔد٘ "( )51بد زبء
عٛف ٟعً ٢هل  ٤جملء ٠ ٚبإض ف( ١غري) إيٚ ٗٝيٝس يف سبه  ١ٜإع د ٠زب .
ٚحجتِٗ َٔ يشةء ق ٍٛيش عء (:)52رَٔ يبس ٝد
ف ذَِٖ ِ فُ بو  ٚأل َٔ ّ٢ ٜٓعَجَ ٔ

ف ي ّٛٝقٜءٖبِ َ تَِٗجُٚ َْٛتَشِتَُُٔٓ

إذ ع ٛيش عء يف ( أل )ّ ٜعً ٢يضُري ملر ط
إع د ٠حءف زبء.

جملء ٚب يب  ٤يف (بو) َٔ غدري

ٚق ٍٛآلخء ( :)53رَٔ يٌٜٛٛد
ش ُ غ ُ٤ ُٜٓشب ٔ ٛٛٝيف ٛد ٢
ٚتُهَ ٞ

بَٔٓ أٜبَسّ ال غري ْ٢تُس َى ٝمل٢ٓٝ

فكددس عٛد (غريْد ) حبددءف زبددء(ال) عًدد ٢يضددُري ملتصددٌ جملددء ٚضبدال ٤ب يبد  ٤يف
يفظ( ١بٓ ) َٔ غري إٔ ٜةٝس زب يف ملةٛٛف عً َ ٘ٝملةٛٛف.
ٚق ٍٛآلخء ( :)54رَٔ يبس ٝد
ٜي ِٛن َٕ ٜئَٚ ٞزَُِٖٝء ٣ثَ ئ ْ َ َ َٚد ِ

ََٔٔ يٞخَُٔ ّ ٢عَسَ َْ شَءُِٚ ََِٛ ٙدُ

إذ ع( ٛزٖري) عً ٢يضُري جملء ٚضبال ٤يف (ي.)ٞ
ٚش ٖس سٝب :)55( ٜ٘ٛرَٔ يءج د
ش٢ َٛ
ج ٕ حَ ِ
َدددددددددددددددددددددٔ حُُُء ٢زبًَٔ ١٤

آبَددددددددددددددددددددددددو أ ِٜ٘ٓبٔ َٞأَُ ٚصَسٖ ٢

إذ ع ٛنًَُُ ( ١صَسٖ  )٢عً ٢يضُري جملء ٚضبًًّ يف (ب َٔ )ٞغري إع د ٠حءف زبء.
ٚق ٍٛيش عء ( :)56رَٔ يٌٜٛٛد
خ َ ََِٔ َٜصًِ ٢ٜبَٔٗ َٚسَةِٔٝءَٖ٢
ٜفكٜسِ َ

إ٢ذَ أِٜٚقٜسُ ّ َْ ِٚئخَ ِء ٔ عَسُِِٖٔٚٚ

فكس ع ٛيفظ( ١سةريٖ ) ب ي ٚ ٛعً ٢يضدُري جملدء ٚضبًًّد ب يبد  ٤يف (بٗد )َدٔ غدري إٔ
ٜةٝس زب يف ملةٛٛف عً َ ٘ٝملةٛٛف.
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َ َْ َ
ُ
ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٚق ٍٛيش عء (:)57رَٔ يٌٜٛٛد
 ََٚبَ ٚ َِٗٓٝيٞهٜةِ ٔ غَْ ٠ ٛٝفُ ْٔ ٜ

س ٟ٢ َٛسُُٛٝفَٓٝ
تُةًَ٤لُ يف َٔ ِثٌ ٢ي ٖ

يش د ٖس يف يب ٝد يف قٛيدد٘( :فُ د ب ٗٓٝد  ٚيهة د ); إذ ع ٛد يهة د ب د ي ٚ ٛعًدد٢
يضُري ملتصٌ جملء ٚبإض ف ١يظءف إي ٘ٝيف نًُ( ١ب َٔ ) ٗٓٝغري إع د ٠حءف زبدء
يف ملةٛٛف عً َ ٘ٝملةٛٛف.
ٚق ٍٛيش عء ( :)58رَٔ يه ٌَد
َٖال ٤سبي بٔ ٔ ٟزب َُٜجِٔ ٢عَُُِِٓٗ

ٚأٜبُْٔ ٞةَ ٣ِِٝذِّ ٟيً َ ٔ٤ ٛملٝخِء٢م٢

 ٚيش ٖس يف ٖ يب ٝقٛي٘( :عِٓٗ ٚأبدْ ٞةد ;)ِٝإذ عٛد يفظد( ١أبدْ ٞةد )ِٝبد يٚ ٛ
عً ٢يضُري ملتصٌ جملء ٚضبال ١بدد(عدٔ) َدٔ غدري إعد د ٠زبد يف ملةٛدٛف عًٝد٘ َد
ملةٛٛفٚ .ق ٍٛيش عء (:)59رَٔ ي ٛفءد
أنٝءٗ عً ٢يهٜتَٔ ٝب ٔ١ال أٝبَ ئٞ

أف ٗٝن ٕ حَ ِتفٔ ٞأّ سٔ ََٖ ٛ

إذ ع( ٛس ) ٖ ٛبد(أّ) عً ٢يضُري جملء ٚضبًًّ يف( ف ٚ ) ٗٝيتكسٜء :أّ يف س. ٖ ٛ
إىل غري ذيو َٔ يشٖ ٛس يشةء ١ٜييت تدسٍ عًد ٢جد ٛز يةٛد عًد ٢يضدُري جملدءٚ
َٔ غري إع د ٠حءف زبء.
ٜك ٍٛأب ٛحَ ٕ ٝؤٜسّ َد ٖ يهدٛفٝن ٚ ":يد  ٟغبتد  ٙأْد٘ ػبدٛز ذيدو يف يهدالّ
ًَٛك ; ٟألٕ يسُ ٜةضس ٚ ٙيكٜ ٝك.)60("ٜ٘ٛ
الىجه الثاني :
محمت ِرٓ القرساء ٚعمر ٜحرر حرس اجلرس ورَ املعطرٕ ; لداللر ٛاألٔه عمٗرْ ،فكأٌرْ
قاه ( :تطاءلُٕ بْ ٔباألزحاً ) ،ثي حر الباء الثاٌٗ ٛلدالل ٛاألٔىل عمْٗ.
ٔكرراُ ابررَ خالٕٖررْ أٔه وررَ محررن قررساء ٚمحررص ٚعمررِ ٜرررا الٕجررْ; إذ قرراه":قررسأ محررصٚ
ٔحدٓ (ٔاألزحاًِ) باجلس; أزاد تطاءلُٕ بْ ٔباألزحراً ،فأضرىس اخلراف عمر ٜقرٕه العجرا
أٌْ كاُ إذا ضئن كٗف جتدك ؟ قاه:خريٍ ،عافاك اهلل; ٖسٖد خبريٍ"(.)61
ٔقررد حتىررظ ابررَ ج رري هلرررا الٕجررْٔ ،عقررد بابّ ررا يف اخلصررا عٍٕاٌررْ( :ب ررا يف أُ
احملرررٔ إذا دلررت الداللرر ٛعمٗررْ كرراُ يف حكرري املمفررٕ بررْ)ٔ ،اضتػررّد عمررِ ٜرررا البررا
بقساء ٚمحصٔ ،ٚزد عم ٜتمحني املربد لمقساء ٚقا ال" :لٗطت ِرٓ القساء ٚعٍدٌا ورَ اإلبعراد
ٔالفحؼ ٔالػٍاعٔ ٛالضعف عم ٜوا زآٓ فّٗأ ،ذِب إلْٗ أبٕ العباع ،بن األورس فّٗرا دُٔ
ذل ر ٔ ،أقررس ٔأخررف ٔألطررف; ٔذل ر أُ حلىررص ٚأُ ٖقررٕه ألبرر٘ العبرراع :إٌرري مل أمحررن
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(األزحرراً) عمرر ٜالعطررف عمرر ٜاجملررسٔز املضررىس ،بررن اعتقررد أُ تكررُٕ فٗررْ برراء ثاٌٗرر ٛحتررٜ
كأٌ٘ قمتٔ( :باألزحاً) ثي حرفت الباء لتقدً ذكسِا; كىا حررفت لتقردً ذكسِرا يف
حنٕ قٕل  :بِىََِ تَىِسُزِ أَوِسُزِٔ ،عم ٜوََِ تٍَِصِهِ أٌَِرصِهِٔ ،مل تقرن :أَوِرسُزِ ِبرِْ ٔال أٌَِرصِهِ عَمَ ِٗرِْ ،لكرَ
حرفت احلسفني لتقدً ذكسِىا"(.)62
خسّ الساش ٙقساء ٚمحص ٚعمِ ٜرا الٕجْٔ ،أٔجرب القطر بصرحِ ٛررٓ المغر ٛالر قرسأ
بّر ررا محر ررص ٚعمر رر ٜأٌّر ررا عمر رر ٜتقر رردٖس تكسٖر ررس حر ررس اجلر ررس; كأٌر ررْ قٗر ررن :تطر رراءلُٕ بر ررْ
ٔباألزحاً(.)63
ٔقد محمرّا ابرَ ٖعرٗؼ عمرِ ٜررا الٕجرْ; إذ قراهٔ " :الٕجرْ الثراٌ٘ أُ ٖكرُٕ اعتقرد أُ
قبمْ باء ثاٌٗ ٛحت ٜكأٌْ قاهٔ :باألزحاً ،ثي حرر البراء; لتقردً ذكسِرا كىرا حررفت
يف حنرٕ قٕلر  :بِىَرَِ تَىِرسُزِ أَوِرسُزِٔ ،عمرر ٜوَرَِ تٍَِرصِهِ أٌَِرصِهِٔ ،مل تقررن :أَوُرسّ بِرِْ ٔال أٌَِرصِهِ عَمَِٗرِْ;
ألٌّا وثمّا يف وٕض ٌصب"(.)64
ٔعمررِ ٜرررا الٕجررْ  -أٖضّررا  -خ رسّ ابررَ عصررفٕز قررساء ٚمحررص ،ٚقرراهٔ ":قررد ٖتخررس
ذل عم ٜأُ ٖكُٕ وَ حر حس اجلس" ( ِٕٔ ;)65الٕجْ الرر ٙزجّحرْ القرسب (،)66
ٔاأللٕض٘ (.)67
ٖٔق ررٕ ِ ٙرررا الٕج ررْ كث ررسٔ ٚزٔد ح ررر ح ررس اجل ررس يف ك ررالً الع ررس ٔ ،ل ررْ غ ررٕاِد
وتعددٖ .ٚقٕه ابَ ٖعٗؼٔ " :قد كثس عٍّي حر حرس اجلرس " ( ،)68ثري اضتػرّد عمرٜ
ذل بقٕه الػاعس ([ :)69وَ اخلفٗف]
كِدِ ُ َأقْضِ٘ احلٗا َٚوَ جَمَ ِمِْ

َزضِيِ دَازٍ َٔقَفْتُ يف بَمَ ِمِْ

ٔالتقدٖس :ز زضي داز; إذ حر حس اجلسٔ ،بق٘ عىمْ يف لفظ( ٛزضي).
ِٔرٓ السٔاٖ( ٛجس زضيِ) ،خسجّا العمىاء عم ٜأٌرْ دلرسٔز برس احملرٔفرٔ ،ٛاضرتأٌظ بّررا
التخررسٖ ابررَ ٖعررٗؼ; لمداللرر ٛعمرر ٜكثررس ٚحررر حررس اجلررس يف كررالً العررس ; كقررٕه
الػاعس([ :)77وَ الطٕٖن]
وِثِمِ ِ أٔ خَِٗسٍ تَسَكْتُ زَذًَِّٖٛ

تُقَمِّبُ عٍّٗٗا إذا بَازَ بَا ِسُ

ٔذلن االضتػّاد بالبٗت قٕلْ( :وثم ِ أٔ خريٍ) حٗث جس "وثم " بس احملرٔف.ٛ
ٔقٕه اآلخس([ :)71وَ السجص]
كظَِّسِالْجَحِفَتِ
بَنِ جَِٕشِ تََِّٗاءَ َ
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ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٔوثررن ِرررا البٗررت يف اجلررس بر ر(ز ) احملرٔفرر ٛبعررد (بررن) ،قررٕه زؤبرر ٛبررَ العجررا ([ :)72وررَ
السجص]
جّٕا ِ
حػَآُ بِ َعطِفِ َ
َقطَعِتُ أَ ِ

بَنِ بَمَدٍ ذِ ِٙصُعُدٍ َٔأَصِبَا ِ

أزاد بَنِ ُز َّ جَِٕشِ ٔ ،بَنِ ُز َّ بَمَدٍٔ ،ال ٖقٕه أحد إُّ(بن) جتس.
ٔلك ررَ أب ررا حٗ رراُ قبِ ررن ذلر ر  ،ب ررن عٍ ررف و ررَ خط ررأ مح ررص ٚيف ق ررساء ٚاخلفر ر  ،فق رراه:

تَسَااااءَلُوْنَ بِا اهِ وَاألَرْحَاااامِ [ الٍط رراء ;]1 :أٔ :ٙباألزح ررأً ،تأٖٔم ررّا عم رر ٜغ ررري العط ررف عم ررٜ
الضررىري ،ممررا خيررس الكررالً عررَ الفصرراح ،ٛفررال ٖمتفررت إىل التأٖٔررن .قسأِررا كرررل ابررَ
عبرراعٔ ،احلطررَٔ ،دلاِرردٔ ،قتررادٔ ،ٚالٍخعرر٘ٔ ،حيٗرر ٜبررَ ٔثّررا ٔ ،األعىررؼٔ ،أبررٕ زشٖررَ،
ٔمحصٔ ،ٚوَ ادّع ٜالمحَ فّٗا ،أٔ الغمط عمر ٜمحرص ،ٚفقرد كرر ٔ ،قرد ٔزد ورَ ذلر يف
أغعاز العس كثري خيس عَ أُ جيعن ذل ضسٔزٔ.)73(ٚاحلاصن ِٕ أُ عطرف دلرسٔز
عم ٜضىري و حر حس اجلس جا ص.
الىجه الثالث:
إٔ تهد ٕٛيدد ٚ ٚ ٚ ٛيكسددِ ٚتهدد ٕٛنًُدد ( ١أل حد ّ) صبددء ٠ ٚعًدد ٢يكسددِ; ألْٗددِ
يهٛفدد ١مح د  َٛ ٠فكدد١
ن د ْٜ ٛكسددُ ٕٛب أل ح د ّ ٜٚةظُ ْٗٛد ; فج د  ٤قددء  ٠٤ق د
يًُٓٛٛم يةءب ٞملستةٌُ غري ملٌُٗ  "ٚحُءُٚف يٞكسِ إ َُْٖ٢ذب ف حَٜ ُ ِٝه ٕٛيٞكسِ
بٔ٘ٔ َُسِتَخكًّ ئبٜ ٕٜكسِ بٔ٘ ن أل ح ّ; تٓب ّٗٝعً ٢صًتٗ ٚأْٗ َٔ هلل – تة ىل – ب حملدٌ
يةظٚ ِٝن ْ ٖ  َٔ ٙطء ٥ل يةدء يف أقسد َٗ ; فدال تكسدِ إال مبد عظدِ شدبْ٘ يف
ْفسٗ ٚأنربت٘ إنب ّ نبريّ !
ٚهل خف مح  ( ٠أل ح ّ) ملكسِ بٗ تةظ ُٝهل ٚتبنٝسّ يًتٓبٝد٘ عًد ٢أْٗدِ قدس
ْس ٛهلل يف يٛف  ٤حبكٛقٗ ٚر يكء َ ٠٤ؤذْ ١د ببٕٓ صدً ١يدءحِ َدٔ هلل مبهد ٕ عظد;ِٝ
رإذد قءْٗ ب مس٘ س ٤ ٛن ٕ عٛف – ٟنُ شءحت٘ آَٚ ١ٜقضََ ٢بٗو ٜأٜال تَةِبُسُ ٚإ٢ال ١إ.ُٙ ٖٜ٢
 ر إلسء 23 :٤د  ...أ ٚن ٕ قسُّ "(.)74
ذنء يسُة ْ ٞق ٍٛإبء ٖ ِٝيٓرة :ٞتك ٍٛيةء ْ :شدستو بد هلل ٚبد يءحِ;  ٚملةٓد:٢
تك ٛأل ح ّ إٔ تكٛة.)75( ٖٛ
ٚيف سبس ٜيكسسٜ ٞك ٍٛهلل تة ىل ":أْد يدءمحٔ ٚخًكد
مسّ َٔ مس ;ٞفُٔ ٚصًٗ ٚصًت٘  َٔٚقٛةٗ قٛةت٘ "(.)76
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د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ذنددء يٓخ د ٖ د يٛجدد٘ فك د ٍٚ " :ق د ٍ بةضددِٗ :أل ح د ّ قسددِ "(ٚ )77ن د
يةهربٚ :ٟق ٌٝزبء عً ٢يكسِ (.)78
ٚذنددء بددٔ ٜةددٝش أٚجدد٘ ربددءٜج يكددء  ٠٤ق  ًٟ٥د  " :يٛجدد٘ أل ٍٚإٔ تهدد ٕٛيددٚ ٚ ٚ ٛ
قسددِ ٖٚددِ ٜكسددُ ٕٛب أل ح د ّ ٜٚةظُ ْٗٛد ٚج د  ٤يتٓ ٜددٌ عًددَ ٢كتضدد ٢سددتةُ هلِ
ٜٚه ٕٛقٛي٘ٔ :إ ٖٕ هلل ٜن َٕ ٜعًَِٜٝهَ ِِٝقِٔٝبّ  ج ٛبّ يًكسِ"(.)79
ذبس يبٝض  ٟٚيف قء  ٠٤زبء عًٚ ٢ج٘ يكسِ إٔ هلل  -سدبخ ْ٘ ٚتةد ىل  -قدس
ْبدد٘ عًدد ٢عظددَ ِٝكد ّ يددءحِ; إذ قددءٕ أل حد ّ ب مسدد٘ يهددء ِٜعًدد ٢إٔ صددًتٗ مبهد ٕ
َٓ٘)80(.
ٚعٓ٘ عً ٘ٝيصدال ٚ ٠يسدالّ " يدءحِ َةًكد ١بد يةء
 َٔٚقٛةين قٛة٘ هلل "(.)81

تكد :ٍٛأال َدٔ ٚصدًين ٚصدً٘ هلل

ٚقد د ٍ أبددد ٛحٝد د ٕٚ ":ذٖبد د ط ٥فددد ١إىل إٔ يددد ٚ ٛيف ( ٚأل حد د ّ)  ٚ ٚيكسدددِ ال ٚ ٚ
ية ٚ ٛملًتك ٢ب٘ يكسِ ٖ ٞزبًُ ١بةس.)82(" ٙ
ثِ فصٌٓ أب ٛح ٕ ٝأسب محٌ بة يةًُ  ٤يكدء  ٠٤عًدٖ ٢د يٛجد٘ قد ٥ال ":ذٖبدٛ
إىل ربءٜج ذيو فء ّ َٔ ية ٛعً ٢يضُري جملء ٚبغري إعد د ٠زبد ٚذٖ بّد إىل إٔ
يف يكسِ بٗ تٓب ّٗٝعً ٢صًتٗ ٚتةظ ُّٝيشبْٗ ٚأْٗ َٔ هلل تة ىل مبه ٕ" (.)83
 ٚعو فءٜل َٔ يةًُ  ٤عً ٖ ٢يٛج٘; يٛجٛد طب يف ١شدءعٜٗٓ ١ٝد ٢عٓٗد يشدء
 ٖٞٚإٔ سبً  ٚيكسِ بغري هلل ال ػبٛزٚ .ن ٕ أب ٛإسخ م ي جد ج أَ ٍٚدٔ ذندء ٖد
العددو ; إذ قد ٍ :فبَد زبددء يف ( أل حد ّ )٢فرٛددب يف يةءبٝدد ١ال ػبددٛز إال يف ضددٛء
شةء ٚخٛب  -أٜضّ  -يف أَِء يس ٜٔعظ ;ِٝألٕ يٓي  -صً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ -
ق ٍ ":ال ذبًف ٛبآب ٥هِ " فهٜ ٝه ٕٛتس َ٤ي ٕٛب٘ ٚب يءحِ عً ٢ذ ؟ ٚقدس أٜد أبد
إسخ م إمس ع ٌٝبٔ إسخ م  ٖ ٜإىل إٔ سبًد بغدري هلل جد ٚ )84( ٥ت بةد٘ يف ذيدو
نٌ َٔ يٓخ ( ٚ )85يةهرب.)86( ٟ
ٚبةضِٗ عدو عًدٖ ٢د يٛجد٘ َدٔ إٔٓ فٝد٘ تكءٜدءّ ملد ن ْد عًٝد٘ زب ًٖٝدَ ١دٔ
يتس هٍ ب أل ح ّ نُ ٜتس  ٍ٤ب هلل.
 ٚد إلَ ّ يكدءطي عًدٖ ٢د العدو بكٛيد٘ :ال َٜبِةُدسُ ٜإِٔ َٜهٝد َٚ ( َٕٛألِ ٜحَد َّٖ )٢د َ
َٔدِٔ قٜبٔٝدٌ ٢يكسددِ; فَٜٝهٝدد ُٕٛهلل قددس أقسددِ بد يءحِ نَُٜد أٜقٞسَدَِ بَُٔرًِٛٝق ٜتٔد٘ٔ ي ٖس ي٤د ٔ١عًَٜدد٢
َٚحِسَ ْٖٔٝتٔ٘ٔ َٚقٝسِ َتٔ٘ٔ تَبٞنٔٝسّ ي َٜٗحَتٖ ٢قءْٗ بٓفس٘ (.)87
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د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٚقس أقسدِ هلل يف نت بد٘ ب يشدُس  ٚيًٝدٌ  ٚيضدخ ٚ ٢يدٓجِ إىل غدري ذيدو يشدبْٗ
ٚأْٗ َٔ طبًٛق ت٘ فال َ ْ إٔ ٜكسِ هلل ب أل ح ّ.
 ٜٚد عً َ ٢تكدسّ " إٔ سبًد بغدري هلل يدٝس ممٓٛعّد ًَٛكٟد ٚإمند ميٓد سبًد
ي د ٜ ٟةتكددس ٚجدد ٛيددرب بدد٘ ال َ د قصددس بدد٘ ضب د يتبنٝددس عًدد ٢طءٜكدد ١يةددء يف
يتبنٝس بصٝغ ١يكسِ ...رٜةيند ن ٕٛيتس هٍ قسدُّ بٗد خٛدب; فدإٕ يسدؤ ٍ بد هلل غدري
يكسِ ب هلل  ٚيسؤ ٍ ب يءحِ غري سبً بٗ "(.)88
َ تب ٕ ٝآخء إٔ سبً ملٓٗد ٞعٓد٘  -عٓدس َدٔ د ٖد يٛجد٘  ٚعدو
ٖ ٛسبً ب آلب  ٖٓٚ ;٤سبً ب هلل ثِ قءٕ يءحِ فب ٜٔأحسُٖ َٔ آلخء؟

عًٝد٘ -

ٚي ٔ٦سًُٓ إٔ سبًد بد يءحِ َٓٗد ٞعٓد٘ يهدٔ ال ْسدًِ أْد٘ َٓٗد ٞعٓد٘ ًَٛكٟد ; إذ
ملٓٗ ٞعٓ٘ َ ن ٕ عً ٢سب ٌٝيتةظٚ ِٝأَ سبً عً ٢سب ٌٝيتبنٝس فال بب ب٘.
خالص ١يكد :ٍٛإٔ قدء  ٠٤محد  ٠جبدء ( أل حد ّ) قدس محًد عًد ٢أنثدء َدٔ ٚجد٘ َدٔ
ٚج ٙٛيةءب ;١ٝهل ال ٜصذ دٖ ٚال تًخٚ ٗٓٝال رب ١٦ٛيكء  ٠٤بٗ ; ألْٗ قء  ٠٤تصدٌ
سددٓسٖ َددٔ يءسدد ٍٛيهددء ِٜإىل جٝددٌ صددخ بت٘ يهددء ّ ي د  ٜٔأخ د  ٚيكددءإٓ عددٔ
يءسدَ ٍٛشد فٗ ١ثدِ  ٣ٚجٝدٌ يتد بةن قء  ٤تد٘ عدٔ يصدخ ب ١ثدِ أخد ٖ جٝدٌ تد بةٞ
يت بةن عٔ يت بةن ٖٚه د ٚيٝو  ...فص يهٌ شٛٝخ٘ ي  ٣ٚ ٜٔعِٓٗ ٖٚدؤال٤
 ٚٚعٔ شٛٝخِٗ حتدٜ ٢صدٌ يسدٓس إىل يءسد ;ٍٛفكدس عدسٓ  ٠ ٚيكدء  ٤صدخ ١يسدٓس
يكددء  ٠٤شددءط ٟأس سّدد َددٔ شددء ٚيكددء  ٠٤يصددخٝخ "١يدديت ال ػبددٛز دٖدد ٚال ؼبددٌ
إْه ٖ "(.)89
ٚيةٌ يٛجد٘ ألٜ ٍٚكد ّٛديًٟٝد د َغّد عًد ٢صدخ ١يكدء ٚ ٠٤ج ٛزٖد ; ٚإال نٝد ْفسدء
نثء ٠يشٖ ٛس َٔ يكءإٓ يهء ٚ ِٜسبس ٜيشءٚ ٜنالّ يةء  :شةءّ ْٚثءّ .
 ٜد عً ٢ذيو شٗ د ٠نثري َٔ يةًُ  ٤سبُ  ٚ ٠قء ٤ت٘; فٗد " ٛب يءتبد ١يسدٓ ١ٝمل ْةد١
ي٘ َٔ ْكٌ قء  ٠٤ضةٝفٚ )90(" ١ن يو فدإٕ محد " ٠أحدس يكدء  ٠٤يسدبة ;١يظد ٖء أْد٘
مل ٜددب ٔ بٗدد  ٙيكددء َ ٠٤ددٔ عٓددس ْفسدد٘ بددٌ ٖ ٚدد عددٔ سدد ٍٛهلل -صددً ٢هلل عًٝدد٘
ٚسددًِ ٚ -ذيددو ٜٛج د يك ٛد بصددخ ١يًغددٚ ١ال يتف د إىل أقٝسدد ١يٓخ د  ٠عٓددس ٚجددٛد
يسُ " (.)91
ٚند يو ن ْد "قدء  ٠٤محد  ٠ممد ثبد بد يت ٛتء عدٔ سد ٍٛهلل -صدً ٢هلل عًٝدد٘
ٚسًِ  -فال ػبٛز يٛةٔ ف ٗٝيك ٝس عب ١ٖٝ ٚ ١ٜٛنب ٝيةٓهب.)92(" ٛ
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ٚقس د غري  ٚحس َٔ يةًُ  ٤عً ٢نٌ َدٔ سبٗٓ١د ٚغًٗٛ١د ; فٗد بدٔ خ يٜٛد٘  -يف
د ٙعً ٢يبصءٜن ٜ -كٚ" :ٍٛيٝس سبّٓ عٓس ;ٟألٕ بٔ صب ٖس حسثٓ بإسٓ د ٜة  ٙٚإىل
سدد ٍٛهلل صددً ٢هلل عًٝدد٘ ٚسددًِ أْدد٘ قددءأ ( ٚأل ح د ّ) ربهسددء ملددِٝد  َٚد ذيددو ن د ٕ
مح  ٠ال ٜكءأ حءف ٟإال ببثء"(.)93
ٖٚد يفردء يددء زٜٓ ٟتصدء يكددء  ٠٤محد ٜٚ ٠دءد يٛجدد ٙٛيديت د بٗد يٓخد  ٠قء ٤تدد٘
ق  ٚ" : ًٟ٥عًِ إٔ ٖ  ٙيٛج ٙٛيٝس ٚج ّٖٛق ١ٜٛيف دفد يءٜ ٚد يد ٛد ٠يف يًغد ; ألٕ
مح  ٠أحس يكء  ٤يسبة ٚ ١يظ ٖء أْ٘ مل ٜب بٗ  ٙيكء  َٔ ٠٤عٓس ْفس٘ بٌ  ٖ ٚعٔ
س ٍٛهلل -صً ٢هلل عًٚ ٘ٝسًِ ٚ -ذيو ٜٛجد يكٛد بصدخٖ ١د  ٙيًغد ٚ ١يكٝد
ٜتضدد د  ٍ٤عٓددددس يسددددُ السدددد ُٝمبثددددٌ ٖدد د  ٙألقٝسدددد ١يدددديت ٖدددد ٞأٖٚددددٔ َددددٔ بٝدد د
يةٓهب.)94(" ٛ
ْٚكٌ يكءطي ق ٍٛيكشري ٟي  ٟد ب٘ عً ٢نٌ َٔ سبٔ قء  ٠٤مح َٚ":٠ثدٌ ٖد
يهالّ َءدٚد عٓس أ ١ُ٥يس ;ٜٔألٕ يكء  ٤ييت قدءأ بٗد أُ٥د ١يكدء  ٤ثبتد عدٔ يدٓي
 صً ٢هلل عًٚ ٘ٝسًِ  -تد ٛتءّ ٜةءفد٘ أٖدٌ يصدٓةٚ ١إذ ثبد شد ٤ٞعدٔ يدٓي -صً ٢هلل عًٚ ٘ٝسًِ  -فُٔ د ذيو; فكس د عً ٢يدٓي  -صدً ٢هلل عًٝد٘ ٚسدًِ -
 ٚستكبذ َ قءأ ب٘ َ ٖٛٚك ّ ضب .)95( " ٚ
ٚق د ٍ بددٔ شب ٝٛد  " :يةج د َددٔ ٖددؤال ٤يٓخ د  ٠أْٗددِ ٜستخسددٓ ٕٛإثب د ٖ د  ٙيًغدد١
ببب ٝصبٗٛي ١يك ٚ ٌ٥ال ٜستخسٓ ْٗٛبكء  ٠٤مح  ٚ ٠بٔ صب ٖس; َد أُْٗد ن ْد َدٔ
نب عًُ  ٤يسً يف عً ّٛيكءإٓ (.)96
ٚعك د يبٝض د  ٟٚعًدد ٢تضددة ٝيبصددءٜن قددء  ٠٤محدد  ٠بكٛيدد٘ ٚ ":سبددل أْدد٘ يددٝس
بضة ; ٝفكس جٛز ٙيهٛفٚ ٕٛٝنٜ ٝه ٕٛضةٝف ٚ ٟيكء  ٠٤ب٘ َت ٛتء٠؟ فٝجد إٔ
ية ملن " (.)97
ٜضة نالّ يبصءٜن ٜٚءج إىل نالّ
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الخاتمة
يف ْٗ ٖ ١ٜ
)1

)2

)3

)4

يبخ

ي  ٟس يف د ٚ

يكء  ٚ ٤يكء ٤

أخًص إىل يٓت ٥ج آلت: ١ٝ

إٔ َدددٓٗج ْكدددٌ يكدددء ٜ ٚ ٚ ٠٤تٗدد جًٟٝد د عدددٔ جٝدددٌ  ٚيةدددء عًددد ٢يشددد ٚ ٝألد  ٤يف
حضددءت٘ ٖدد ٛملددٓٗج يد  ٟصددس عٓدد٘ يكددء  ٤يف قددء  ٤تِٗ َددٔ غددري يٓظددء يف أقٝسدد١
يٓخ ٚ ٠ق ٛعسِٖ.
 ٚدٖ َدٔ يٓخد َ ;٠د
ن ٕ يسُ  ٚيك ُٖ ٝملة ٍٓٛعً ُٗٝيف تًخن يكء ٤
إٔ َفٗ ّٛيسُ يدس ِٜٗمل ٜهدٔ  ٚضدخّ ; إذ إٕٓ يكدء َ ٤دٔ ملسدُ ٛملٛثدل بدبدم
طءٜددل فه د ٕ حء ٜ٘د ب يٓخ د  ٠إٔ ػبةًدد ٛيكددءإٓ ٚقء ٤تدد٘ َصددس ّ أٚيًّ د يف يتكةٝددس
يٓخ ٚ ٟٛسِ خ سري تًو يك ٛعس.
ن د ٕ يسددب يددءٝ٥س يف يصددء ي د  ٟد بددن يٓخ د  ٚ ٠يكددء  ٤خددتالف َٓ د ٖج
يتًكدد ٞعٓددس يفددءٜكن نً ُٗٝد ; ف يٓكددٌ  ٚيءٜ ٚدد ٚ ١يةددء  ٚألد  ٤عٓددس يكددء ٚ ٤ال
نء َ ١عٓسِٖ يًك ٝيٓخ ٟٛيف يٛق ي  ٟن ٕ يتكسٜس يًكٝد يٓخد ٟٛيف
ْضج٘ ٚأٚج٘ عٓس يٓخ .٠
ْكسد ّ َٛقد يٓخد َ ٠ددٔ يكددءإٓ ٚقء  ٤تدد٘ عًدد ٢قسددُٝن َتٓ قضددنَٛ :قد ْظددءٟ
ٜكس يكءإٓ ٚقء ٤ت٘ مجٝةٗ ; حتد ٢يشد ذَٗٓ ٠د ٚػبةًد٘ أ ٍٚيٓصد ٛيفصدٝخ١
ييت رب ي ألقٝس١
ملٛثٛق ١يف الستشٗ د َٛٚق تٛبٝك( ٞعًُٜ )ٞءد يكء ٤
يٓخٜٚ ١ٜٛءَ ٞيك  ٠ ٚ ٚيكء  ٠٤ببيك ية ٚ ٝيٓكص ٚعدسّ ملةءفد ١بك ٛعدس
يًغ ١يةءب.١ٝ
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الهىامش:
يف يس س

ٜٓ )1ظء :أثء يكء ٤
.51
 )2القو
ٜٓ )3ظدددء :يربٖد د ٕ يف عًددد ّٛيكدددءإٓ  ٚ 123/1يٓشدددء يف يكدددء  ٤يةشدددء 10/1
 ٚملٓجس يف يكء  ٌٖ َٓٚ 16- 15 ٤يةءف ٕ يف عً ّٛيكءإٓ .413/1
ٜٓ )4ظء :يتٛج ٚ ٗٝآلث يٓخ ١ٜٛيًكء  ٤يثالث ١بةس يسبة.26/1 ١
 ٚ 83يٓخٜٛددد ٚ ٕٛيكدددء ٤
ٜٓ )5ظدددء :يًدددٗج يةءبٝددد ١يف يكدددء  ٤يكءآْٝددد١
.110
يكءآْ١ٝ
 َٚ 106بةسٖ .
ٜٓ )6ظء :يٓخ ٚ ٕٜٛٛيكء  ٤يكءآْ١ٝ
 )7يٓشء يف يكء  ٤يةشء .17/1
 )8ملءج يس بل . 6/1
.4- 3
 )9إذب ف فضال ٤يبشء يف يكء  ٤أل بة ١عشء
ٜٓ )10ظدددءَ :ةد د ْ ٞيكدددءإٓ يفدددء َٚ 252/1 ٤ةد د ْ ٞيكدددءإٓ ألخفدددش 243/1
 ٚ 430/1سبجدد ١يف
َٚةد ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘ ٚ 6/2إعددء يكددءإٓ يٓخ د
ٚ 58إعددددددء يكددددددء  ٤يسددددددب ٚعًًددددددٗ 127/1
يكددددددء  ٤يسددددددب
 ٚيهشد د ف  ٚ 493/1يبٝد د ٕ يف إعدددء غءٜد د يكدددءإٓ  ٚ 240/1يتبٝد د ٕ يف
إعددء يكددءإٓ ٚ 156/1تفسددري يكددءطي  ٚ 237/3سبجدد ٚ 190 ١يبخددء
236
حملدد ٚ 498 /3 ٝيددس ملصددٚ 196/2 ٕٛإذب د ف فضددال ٤يبشددء
 ٚ ٚ 80ملة ْ.184/4 ٞ
ٚغ ٝيٓف يف يكء  ٤يسب
ٜٓ )11ظددددددددددء :حملددددددددددء يددددددددددٛج ٚ 4/2 ٝيبخددددددددددء حملدددددددددد ٚ 498/3 ٝيددددددددددس
147/6
ملصددٚ 555/3 ٕٛتفسددري يكددءطي  ٚ 5/5يًب د يف عًدد ّٛيهتدد
ٚفتذ يكسٜء .481/1
ٜٓ )12ظددء :يهش د ف  ٚ 461/1حملددء يددٛجٚ 289/5 ٝتفسددري يفرددء 480/9
ٚتفسري يبٝض .58/2 ٟٚ
ٜٓ )13ظدددءَ :ةد د ْ ٞيكدددءإٓ يفدددء َٚ 252/1 ٤ةد د ْ ٞيكدددءإٓ ألخفدددش 243/1
 ٚ 430/1سبجدد ١يف
َٚةد ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘ ٚ 6/2إعددء يكددءإٓ يٓخ د
يكددددددددء  ٤يسددددددددب ٚ 58إعددددددددء يكددددددددء  ٤يسددددددددب ٚعًًددددددددٗ 127/1
 ٚيهشددد ف  ٚ 493/1يبٝددد ٕ يف إعدددء غءٜددد يكدددءإٓ  ٚ 240/1يتبٝددد ٕ يف
إعددء يكددءإٓ ٚ 156/1تفسددري يكددءطي  ٚ 237/3سبجدد ٚ 190 ١يبخددء
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ٚ 236غٝد

حمل ٚ 498/3 ٝيس ملص 196/2 ٕٛإذب ف فضال ٤يبشء
 ٚ ٚ 80ملة ْ.184/4 ٞ
يٓف يف يكء  ٤يسب
ٜٓ )14ظء :ملء ج يس بكْ ١فسٗ .
 )15يًب د يف عًدد ّٛيهت د ٜٛٓٚ 144/6ددءَ:ة د ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘  ٚ 6/2يددس
ملصددد ٚ ٚ 554/3 ٕٛيبٝدد ٕ  .396/1يٛجددد٘ أل ٍٚختٝدد ندددثري َدددٔ ألُ٥ددد;١
نُج ٖس ٚقتد د ٚ ٠يسدس ٚ ٟيضدخ ى  ٚبدٔ زٜدس  ٚيفدء  ٚ ٤ي جد ج ٚ.يٛجد٘ يثد ْٞ
خت ٝأب ٞعً ٞيف سٚ ٞعً ٞبٔ عٝسٜٓ ٢ظء :تفسري يٓٝس ب.341 /2 ٟ ٛ
 )16تفسري ملٓ .273 /4
ٜٓ )17ظددددددءَ :ةدددددد ْ ٞيكددددددءإٓ يفددددددء َٚ 252/1 ٤ةدددددد ْ ٞيكددددددءإٓ ألخفددددددش
 ٚ 243/1يه ٌَ يف يًغ ٚ ١ألد َٚ 39/2ة ْ ٞيكءإٓ ٚإعء ب٘ ٚ 6/2إعء
 ٚ 430/1سبج ١يف يكدء  ٤يسدب ٚ 58إعدء يكدء ٤
يكءإٓ يٓخ
يسددب ٚعًًددٗ  ٚ 127/1يهش د ف  ٚ 493/1يب ٝد ٕ يف إعددء غء ٜد يكددءإٓ
 ٚ 240/1يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ ٚ 156/1تفسري يكءطي  ٚ 237/3سبجد١
ألبددد ٞز عدددٚ 190 ١شدددء ملفصدددٌ  ٚ 78/3يبخدددء حملددد ٚ 498/3 ٝيدددس
ٚ 236غٝدد يٓفدد يف يكددء ٤
ملصددٚ 196/2 ٕٛإذبدد ف فضددال ٤يبشددء
 ٚ ٚ 80ملة ْٚ 184/4 ٞد س ألسً ٛيكءإٓ .55/1
يسب
َ )18ة ْ ٞيكءإٓ  ٖٛ ٖٚ .252/1يدء جذ يف َد ٖ يفدء َ – ٤دٔ خدالٍ نت بد٘ –
أْ٘ ال ػبٓٛز ية ٛعً ٢يضدُري جملدءَ ٚدٔ غدري إعد د ٠حدءف زبدء; خالفٟد البدٔ
 َٚ 143/6بةسٖ .
ع دٍ يف تفسري ;ٙإذ ْكٌ غري ذيو ٜٓظء :يًب
 )19تفسري يكءطي ٜٓٚ 238/3ظء :د س ألسً ٛيكءإٓ .55/1
 )20سٝبت ٞربءػب٘ الحكَ ٖ ٟش.49
 )21يه ٌَ يف يًغ ٚ ١ألد . 39 /2
ٜٓ )22ظء :تفسري يٛرب.519 /7 ٟ
 )23صخٝذ يبر ( ٟب ال ذبًفد ٛبآبد ٥هِ) ٚ 132/8سدٓٔ بدٔ َ جد٘ (بد يٓٗدٞ
عٔ سبً بغري هلل)َٚ 678/1سٓس إلَ ّ أمحس .270/1
.431/1
ٜٓ )24ظءَ :ة ْ ٞيكءإٓ ٚإعء ب٘ ٚ 6/2إعء يكءإٓ يٓخ
ٜٓ )25ظء :سبج ١يف يكء  ٤يسب .118/1
 )26تفسري يسُة ْ.394/1 ٞ
ٜٓ )27ظء :يهش ف  ٚ 462/1يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .326/1
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 )28يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .327 /1
ٜٓ )29ظء :شء ملفصٌ .283/2
 )30حملء يٛج. 4 /2 ٝ
 )31تفسري يٓٝس ب.341/2 ٟ ٛ
.381/2
 )32يهت
.145/6
ٜٓ )33ظء :يًب يف عً ّٛيهت
 ٚ 374- 373يًبد يف عًدٌ إلعدء
ٜٓ )34ظء :إلْصد ف يف َسد  ٌ٥شبدالف
ٚ 432/1شء زبٌُ البٔ عصفٚ 243/1 ٛشء يه ف ١ٝالبٔ فال .916/2
َ )35ة ْ ٞيكءإٓ ٚإعء ب٘ .6/2
.58
 )36سبج ١يف يكء  ٤يسب
ٜٓ )37ظءَ :ةد ْ ٞيكدءإٓ ٚإعء بد٘ َٚ 6/2د بةدسٖ  ٚإلْصد ف يف َسد  ٌ٥شبدالف
ٚ 371شددء يه فٝدد ١البددٔ َ يددو ٚ 1249/3شددء يه فٝدد ١البددٔ فددال
 ٚ 917/2يبخدددء حملدددٚ 156/2 ٝأٚضدددذ ملسد د يو  ٚ 392/3يدددس ملصدددٕٛ
 ٚ 394/2ملك صس يش ف.156/5 ١ٝ
ٜٓ )38ظء :ملء ج يس بك.١
ٜٓ )39ظدددء :شدددء يه فٝددد ١يشد د فٚ 561/1 ١ٝشدددء يتسدددٗ ٚ 234/3 ٌٝيبخدددء
حمل.388/2 ٝ
ٜٓ )40ظء :ملء ج يس بك.١
ٜٓ )41ظء :يهش ف  ٚ 493/1يب ٕ ٝيف إعء غء ٜيكءإٓ  ٚ 240/1يتب ٕ ٝيف
إعددء يكددءإٓ ٚ 156/1تفسددري يكددءطي  ٚ 237/3يبخددء حملدد498/3 ٝ
 ٚيس ملص.196/2 ٕٛ
ٜٓ )42ظء :شء يتسٗ ٌٝالبٔ َ يو  ٚ 234/3يبخء حمل.498/3 ٝ
ٜٓ )43ظدددءَ :ةد د ْ ٞيكدددءإٓ يفدددء َٚ 252/1 ٤ةد د ْ ٞيكدددءإٓ ألخفدددش 243/1
 ٚيه َدددٌ يف يًغدددد ٚ ١ألد َٚ 39/2ةددد ْ ٞيكددددءإٓ ٚإعء بدددد٘ ٚ 6/2إعددددء
ٚ 58إعء يكدء ٤
 430/1سبج ١يف يكء  ٤يسب
يكءإٓ يٓخ
يسب ٚعًًٗ  ٚ 127/1يهشد ف  ٚ 493/1يبٝد ٕ يف إعدء غءٜد يكدءإٓ
 ٚ 240/1يتبٝدددد ٕ يف إعدددددء يكددددءإٓ ٚ 156/1تفسدددددري يكدددددءطي 237/3
ٚ 190شدء ملفصدٌ  ٚ 78/3يبخدء حملد498/3 ٝ
 ٚسبج ١ألب ٞز عد١
ٚ 236غٝددد يٓفددد يف
 ٚيدددس ملصدددٚ 196/2 ٕٛإذبددد ف فضدددال ٤يبشدددء
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يكدددء ٤
.55/1
371
ٜٓ )44ظددءَٚ :ة د ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘  ٚ 6/2إلْص د ف يف َس د  ٌ٥شبددالف
 ٚيتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .393/1
.372- 371
ٜٓ )45ظء ٚ :إلْص ف يف َس  ٌ٥شبالف
ٜٓ )46ظء ٚ :يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .408/1
ٚ 371شدددء يه فٝددد ١البدددٔ َ يدددو
ٜٓ )47ظدددء :إلْصد د ف يف َسد د  ٌ٥شبدددالف
ٚ 1249/3شء يه ف ١ٝالبٔ فال ٚ 917/2أٚضذ ملس يو .392/3
ٜٓ )48ظددء :تفسددري يٛددربَٚ 82/17 ٟة د ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘  ٚ 825/3إلْص د ف يف
 ٚ 372يتبٝد د ٕ يف إعدددء يكدددءإُٖٓٚ 779/1د د هلَ ٛد د
َسد د  ٌ٥شبدددالف
.189/3
 )49صددخٝذ يبردد ( ٟبدد إلجدد  ٠إىل صددال ٠يةصدددء) ٜٓٚ 97/6ظددء :فددتذ يبدد ٟ
.522/4
ٚ 107شء يتسٗ ٌٝالبٔ َ يو 376/3
ٜٓ )50ظء :شٖ ٛس يتٛضٝذ  ٚيتصخٝذ
 ٚملك صس يش ف.157/5 ١ٝ
 )51شء يتسٗٚ 234/3 ٌٝشء يه ف ١ٝيش ف ٚ 562/1١ٝيبخدء حملد387/2 ٝ
 ُٖٚهلٚ 221/3 َ ٛأٚضذ ملس يو .392/3
 )52يش ٖس َٔ غدري ْسدب ١يف يهتد  ٚ 383/2يه َدٌ يف يًغد ٚ ١ألد 931/2
ٚإعء يكءإٓ يٓخ  ٚ 431/1إلْص ف يف َس  ٌ٥شبالف ٚ 372شدء
يه ف ١ٝيش فٚ 1250/3 ١ٝشء يه ف ١ٝالبٔ فال ٚ 981/2شء يءضدٞ
 ٚ 336/2يس ملص.396/2 ٕٛ
ٚ 120شدددء يتسدددٌٗٝ
 )53يشد د ٖس َدددٔ غدددري ْسدددب ١يف شدددء عُدددس ٠سبد د ف
 ٚ 56ملك صس يٓخ.166/4 ١ٜٛ
ٚ 199/2شٖ ٛس يتٛضٝذ  ٚيتصخٝذ
 )54يش ٖس َٔ غري ْسب ١يف شء يتسدٗٚ 199/2 ٌٝشدٖ ٛس يتٛضدٝذ  ٚيتصدخٝذ
.121
ٚ 56يف شء عُس ٠سب ف
ٚ 120شددء يتسددٗ198/2 ٌٝ
 )55يءجدد َددٔ غددري ْسددب ١يف عُددس ٠سبدد ف
.55
ٚشٖ ٛس يتٛضٝذ  ٚيتصخٝذ
 ٚ 120يبخء حمل.388/2 ٝ
 )56يش ٖس َٔ غري ْسب ١يف عُس ٠سب ف

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

 ٚ ٚ 80ملةد د ْٚ 184/4 ٞد سد د

254

ألسدددًٛ

يكدددءإٓ

العذد ( )5المجلذ ( )9يناير 2015م

p-ISSN : 2410-1818

e-ISSN : 2410-521X

َ َْ َ
ُ
ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ
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ٚ 53أْشس ٙيفدء  ٤يف َةد ْ ٞيكدءإٓ
 )57يش ٖس ملسهن يس َ ٞيف يسٕ ٜٛ
 ٚ 120شدء يتسدٌٗٝ
ٚ 253 /1مل ٜٓسب٘ إىل أحدس ٚشدء عُدس ٠سبد ف
.198 /2
120
 )58يش ٖس َٔ غري ْسب ١يف َةد ْ ٞيفدء ٚ 86/2 ٤شدء عُدس ٠سبد ف
ٚشء يتسٗ ٚ 198/2 ٌٝيًس ٕ  َ 469/2د.)ّ ٕ( ٠
 ٚ 110سبُ سدد ١يشددجء١ٜ
 )59يشد ٖس يًةبد بددٔ َددءد يسددًُ ٞيف يددسٕ ٜٛ
.296
 ٚ 133/1إلْص ف يف َس  ٌ٥شبالف
.387/2
 )60يبخء حملٝ
.79/3
ٜٓٚ 58ظء :شء ملفصٌ
 )61سبج ١يف يكء  ٤يسب
 )62شبص ٥ص .287- 286/1
ٜٓ )63ظء :تفسري يء ز.481/9 ٟ
 )64شء ملفصٌ .283/2
 )65شء مجٌ ي ج ج.245- 244/1 ٞ
ٜٓ )66ظء :تفسري يكءطي .2/5
ٜٓ )67ظء ٚ :ملة ْ.391/2 ٞ
 )68شء ملفصٌ .283/2
ٚ 53يف شدء عُدس ٠سبد ف 172/1
 )69يش ٖس زبُ ٌٝبدٔ َةُدء يف يدسٕ ٜٛ
ٚشء يتسٗ.168/2 ٌٝ
 )70يش ٖس َٔ غري ْسب ١يف نت سٝب.294/1 ٜ٘ٛ
 )71يش د ٖس َددٔ أ جددٛز ٠يسددؤ ي د  ٥يف شددء ملفصددٌ  ٚ 125/2يءضدد ٞيف شددء
يه ف ٚ 277/2 ١ٝشبص ٥ص .432/3
 )72يءج د يءهبدد ١بددٔ يةج د ج يف غء ٜد سبددسٚ 122/1 ٜتٗ د  ٜيًغدد86/12 ١
 ٚيًس ٕ ٚ 517/1ت ج يةء.180/3 ٚ
ٜٓ )73ظء :يبخء حمل.500/3 ٝ
ْ )74ظِ يس يف تٓ س يس.176/5 ٛ
ٜٓ )75ظء :تفسري يسُة ْ.394/1 ٞ
َ )76سٓس إلَ ّ أمحس .217/3
 )77إعء يكءإٓ .198/1
 )78يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .327/1
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 )79شء ملفصٌ .444/1
ٜٓ )80ظء :تفسري يبٝض .58/2 ٟٚ
 )81ملٓٗ ج شء صخٝذ َسًِ (ب صً ١يءحِ ٚذبء ِٜقٝٛةتٗد ) ٜٓٚ 112 / 16ظدء:
َسٓس إلَ ّ أمحس .77 /11
 )82يبخء حمل.499/3 ٝ
 )83ملءج يس بل.
ٜٓ )84ظءَ :ة ْ ٞيكءإٓ ٚإعء ب٘ .6/2
ٜٓ )85ظء :إعء يكءإٓ .198/1
ٜٓ )86ظء :يتب ٕ ٝيف إعء يكءإٓ .327/1
ٜٓ )87ظء :تفسري يكءطي  ٚ 5/5يبخء حمل.499/3 ٝ
 )88تفسري ملٓ .274/4
.107
 )89يٓشء يف يكء  ٤يةشء ٜٓٚ 9/1ظء :يٓخ ٚ ٕٜٛٛيكء  ٤يكءآْ١ٝ
 )90يس ملص.554/3 ٕٛ
.147/6
 )91يًب يف عً ّٛيهت
 )92تفسري يٓٝس ب.341/2 ٟ ٛ
 )93إعء يكء  ٤يسب ٚعًًٗ .129- 128/1
 )94تفسري يء ز.480/9 ٟ
 )95تفسري يكءطي .4/5
.147/6
ٜٓ )96ظء :يًب يف عً ّٛيهت
ٜٓ )97ظء :يسء ج ملٓري .278/1
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ع بَيْ َ
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المصادر والمراجع
)1

)2
)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

إذب ف فضال ٤يبشء يف يكء  ٤أل بة ١عشء :أمحس بٔ ضبُس بٔ أمحس بٔ عبدس
يغين يسَ ٝطٖ1117 : ( ٓٞد) ذبكٝل :أْس َٗء ٠يٓ شء :د يهتد يةًُٝد١
يبٓ ٕ ٖ1427 - ّ2006 3د.
أثدددء يكدددء  ٤يف يس سد د يٓخٜٛددد :١عبدددس يةد د ٍ سد د مل َهدددءّ د ملةد د ف
.ّ1978
إعددء يكددء  ٤يسددب ٚعًًددٗ  :أبدد ٛعبددس هلل سبسددن بددٔ أمحددس بددٔ خ يٜٛدد٘
ذبكٝل :عبس يدءمحٔ يةثدُٝن َهتبد ١شبد ظب ٢يكد ٖءٖ 1413 1 ٠دد -
.ّ1992
خ أمحس بدٔ ضبُدس بدٔ إمس عٝدٌ بدٔ ٜدْٛس ملدء دٟ
إعء يكءإٓ :أب ٛجةفء يٖٓ ٖ
( ٖ338 :ددد) ٚضدد ح ٛشددٚ ٘ٝعًددل عًٝدد٘ :عبددس ملددٓةِ خًٝددٌ إبددء ٖ ِٝيٓ شددء:
ٖ1421 1د.
َٓش ٛضبُس عً ٞبٝض ٕٛد يهت يةًُ ١ٝبريٚ
القدددو يف عًدددِ أصددد ٍٛيٓخددد :ٛعبدددس يدددءمحٔ بدددٔ أبددد ٞبهدددء جدددالٍ يدددسٜٔ
يسددددٛٝطٖ911 : (ٞددددد) ذبكٝددددل :ضبُددددٛد فج ٍ يٓ شددددء :د يكًددددِ دَشددددل
ٖ1409 1د– .ّ1989
إلْص ف يف َس  ٌ٥شبالف بدن يٓخدٜٛن :يبصدءٜن  ٚيهدٛفٝن :أبد ٛيربند
عبس يءمحٔ بٔ ضبُس ألْب ٖ577 : ( ٟدد) ذبكٝدل ضبٝد ٞيدس ٜٔعبدس سبُٝدس
يٓ شء :ملهتب ١يةصءٖ1424 1 ١ٜد .ّ2003 -
أْ ٛيتٓ ٚ ٌٜأسء يتب :ٌٜٚأب ٛسدةٝس ْ صدء يدس ٜٔعبدس هلل بدٔ عُدء يبٝضد ٟٚ
( ٖ685 :ددد) ذبكٝددل :ضبُددس عبددس يددءمحٔ ملءعشً ٞيٓ شددء :د إح ٝد  ٤يددو
ٖ1418 1د.
يةءب ٞبريٚ
أٚضذ ملس يو إىل أيف ١ٝبدٔ َ يدو :أبد ٛضبُدس عبدس هلل بدٔ ٜٛسد مجد ٍ يدسٜٔ
بٔ ٖشد ّ ألْصد ٖ761 : (ٟدد) ذبكٝدل :ضبُدس يبكد ع ٞيٓ شدء :د يفهدء
يًٛب ع ٚ ١يٓشء  ٚيتٛز( ٜد.) .
يبخء حمل ٝيف يتفسري :أب ٛح ٕ ٝضبُس بٔ ٜٛس بٔ عً ٞبٔ ٜٛس بٔ حٝد ٕ
ألْسيسددٖ745 : ( ٞددد) ذبكٝددل :صددسق ٞضبُددس مجٝددٌ يٓ شددء :د يفهددء
ٖ 1420 2د.
بريٚ
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د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

 )10يربٖ د ٕ يف عًدد ّٛيكددءإٓ :أبدد ٛعبددس هلل بددس يددس ٜٔضبُددس بددٔ عبددس هلل بددٔ بٗ د د
ي نشٖ794 : ( ٞد) ذبكٝدل :ضبُدس أبد ٛيفضدٌ إبدء ٖ ِٝيٓ شدء :د إحٝد ٤
يهت يةءبٚ ١ٝعٝس ٢يب ب ٞسبًي ٚشءن هٖ1376 1 ٙد .ّ1957 -
 )11يب ٕ ٝيف غء ٜإعء يكءإٓ :أب ٛيربن نُ ٍ يدس ٜٔألْبد  ٟذبكٝدل :طد٘
عبس سبُٝس هل ١٦ٝية َ ١يًتبي ٚ ٝيٓشء يك ٖء. ّ1969 : ٠
 )12تد ج يةددءَ ٚددٔ جددٖ ٛء يكد َ : ٛأبدد ٛيفدد ٝضبُٓددس بددٔ ضبُٓددس بددٔ عبددس يددءزٓ م
سبسددددٝين ملًك١ددد مبءتضدددد ٢ي ٖبٝددددسٖ1205 : ( ٟددددد) ذبكٝددددل :صبُٛعددددَ ١ددددٔ
حملككن يٓ شء :د هلس ( ١ٜد.) .
 )13يتب ٕ ٝيف إعء يكدءإٓ :أبد ٛيبكد  ٤عبدس هلل بدٔ سبسدن بدٔ عبدس هلل يةهدربٟ
( ٖ616 :دددد) ذبكٝدددل :عًددد ٞضبُدددس يبجد د  ٟٚيٓ شدددء :عٝسددد ٢يبد د ب ٞسبًدددي
ٚشءن ( ٙد.) .
 )14تفسددري يسددُة ْ :ٞأبدد ٛملظفددء َٓصدد ٛبددٔ ضبُددس بددٔ عبددس زبب د يسددُة ْ: ( ٞ
ٖ489دددد) ذبكٝدددل ٜ :سدددء بدددٔ إبدددء ٖٚ ِٝغٓ ِٝبدددٔ عبدد بدددٔ غٓددد ِٝيٓ شدددء :د
ٖ1418 1د .ّ1997 -
يٛطٔ يءٜ
 )15تفسري يكءطي :أب ٛعبس هلل ضبُس بٔ أمحس بٔ أب ٞبهء ألْص  ٟمشس يسٜٔ
يكءطي ( ٖ671 :د) ذبكٝدل :أمحدس يربدْٚدٚ ٞإبدء ٖ ِٝأطفدٝش يٓ شدء :د
يهت ملصء ١ٜيك ٖءٖ1384 2 ٠د .ّ1964 -
 )16تفسري ملٓ  :ضبُس شٝس بٔ عً ٞض بٔ ضبُس مشس يس ٜٔبٔ ضبُس سبسدٝين
.ّ 1990
( ٖ1354 :د) يٓ شء :هل ١٦ٝملصء ١ٜية َ ١يًهت
 )17تٗ  ٜيًغ :١أبَٓ ٛص ٛضبُس بٔ أمحس بٔ ألزٖء ٟهلءٖ370: ( ٟٚد) ذبكٝل:
.ّ2001 1
يٓ شء :د إح ٤ ٝيو يةءب ٞبريٚ
ضبُس عَ ٛءع
 )18يتٛجٗٝدد  ٚآلثدد يٓخٜٛدد ١يًكدددء  ٤يثالثدد ١بةدددس يسددبة :١عًددد ٢ضبُددس فدد خء
َهتبٖٚ ١بٖ1420 1 ١د .ّ1999 -
 )19ج َ يب ٕ ٝيف تب ٌٜٚيكءإٓ :أب ٛجةفء يٛرب ٟضبُس بٔ جءٜء بٔ ٜ ٜس بدٔ ندثري
( ٖ310 :ددددد) ذبكٝددددل :أمحددددس ضبُددددس شدد د نء يٓ شددددءَ :ؤسسدددد ١يءسدد د ي١
ٖ1420 1د .ّ2000 -
 )20حجدد ١يكددء  : ٤أبدد ٛز عدد ١عبددس يددءمحٔ بددٔ أمحددس بددٔ زظبًدد ١ذبكٝددل :سددةٝس
ٖ1404 4د .ّ1984 -
ألفغ َْ ٞؤسس ١يءس ي ١بريٚ
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 )21سبجددد ١يف يكدددء  ٤يسدددب  :أبددد ٛعبدددس هلل سبسدددن بدددٔ أمحدددس بدددٔ خ يٜٛددد٘ ( :
ٖ370د) ذبكٝل :د .عبس ية ٍ س مل َهءّ يٓ شدء :د يشدءٚم بدريٚ
ٖ 1401 4د.
 )22سبُ سددد ١يشدددجءٖ :١ٜبددد ١هلل عًددد ٞبدددٔ محدد  ٠يةًددد ٟٛملةدددءٚف بدد بٔ يشدددجءٟ
(  )542ذبكٝددددل :عبددددس ملةددددن ملًددددٛحٚ ٞأمسددد  ٤سبُصددددَٓ ٞشددددٚ ٛز ٠
يثك ف ١دَشل .ّ1970
 )23شبص د ٥ص :أبدد ٛيفددتذ بددٔ جددين ( ٖ392:ددد) ذبكٝددل :ضبُددس عًدد ٞيٓج د د
( 2د.) .
هلس ٣بريٚ
 )24يددس ملصدد ٕٛيف عًدد ّٛيهتدد ملهٓدد :ٕٛأبدد ٛيةبدد شددٗ يددس ٜٔأمحددس بددٔ
ملةدءٚف ب يسدُن سبًدي ( ٖ756 :دد) ذبكٝدل :أمحدس ضبُدس شبدء
ٜٛس
يٓ شء :د يكًِ دَشل (د.) .
 )25د س د ألسددً ٛيكددءإٓ يهددء :ِٜضبُددس عبددس شب د يل عضدد ١ُٝد سبددسٜ
يك ٖء( ٠د.) .
 )26د ٕ ٜٛيةبد بدٔ َدءد يسدً ُٞٝذبكٝدل :يدسنت ٛؼبٝد ٢زببدَ ٟ ٛؤسسد١
ٖ1412 1د – .ّ1991
يءس ي ١بريٚ
1
 )27د ٕ ٜٛشةء َسهن يس َ ٞذبكٝل :ن  ٜٔصد د د صد د بدريٚ
.ّ2000
 ٚ )28يب :ٕ ٝأب ٛيفس  ٤إمس ع ٌٝحك ٞبٔ َصٛف ٢سبٓفدٖ1127 : (ٞدد) يٓ شدء:
د يفهء بري( ٚد.) .
 ٚ )29ملة ْ ٞيف تفسري يكءإٓ يةظ ٚ ِٝيسب ملث ْ :ٞشدٗ يدس ٜٔضبُدٛد بدٔ عبدس
هلل أليٛسٖ1270 : ( ٞد) ذبكٝل :عً ٞعبدس يبد  ٟع ١ٝٛيٓ شدء :د يهتد
ٖ1415 1د.
يةًُ ١ٝبريٚ
 )30يسددء ج ملددٓري يف إلع ْدد ١عًددَ ٢ةءفدد ١بة د َة د ْ ٞنددالّ بٓ د سبهدد ِٝشبددبري:
مشددس يددس ٜٔضبُددس بددٔ أمحددس شب ٝٛد يش د فةٖ977 : ( ٞددد) يٓ شددءَٛ :بةدد١
بٛالم ( ألَري )١ٜيك ٖءٖ1285 ٠د.
 )31سددٓٔ بددٔ َ جدد٘ :أبدد ٛعبددس هلل بددٔ َ جدد ١ضبُددس بددٔ ٜ ٜددس يكد ٜٚين ( ٖ273 :ددد)
ذبكٝددل :ضبُددس فددؤ د عبددس يب د ق ٞيٓ شددء :د إح ٝد  ٤يهت د يةءبٝددٚ ١فٝصددٌ
عٝس ٢يب ب ٞسبًي (د.) .
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ُ
ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

 )32شددء يءضدد ٞعًدد ٢يه فٝدد :١يءضدد ٞيددس ٜٔالسددو ب ذ ٟذبكٝددلٜٛ :س د حسددٔ
عُء ج َة ١ق ْٜٛس بٓغ ز.ّ1996 2 ٟ
 )33شدددء يه فٝددد ١يشد د ف :١ٝأبددد ٛعبدددس هلل ضبُدددس بدددٔ عبدددس يًدددٗؾب َ يدددو يٛد د ٞ٥
زبٖ672 : (ْٞ ٝد) ذبكٝل :عبس ملٓةِ أمحس ٖءٜس ٟيٓ شدء :ج َةد ١أّ يكدء٣
َءن د يبخ د يةًُٚ ٞإح ٝد  ٤يددو إلسددالَ ٞنًٝدد ١يشددءٜة ٚ ١يس س د
إلسالََ ١ٝه ١ملهءَ( 1 ١د.) .
 )34شددء يه فٝدد ١يف يٓخددَٓ :ٛصدد ٛبددٔ فددال يددُٝين ْص د بددٔ ضبُددس بددٔ حسددن
محٝس يس ٜٔس ي ١دنت ٙ ٛج َة ١أّ يكءٖ1421 ٣د . ّ1422 -
 )35شء ملفصٌ :أب ٛيبك ٜ ٤ةٝش بٔ عً ٞبٔ ٜةدٝش ملةدءٚف بد بٔ ٜةدٝش ( ٖ643 :دد)
1
يٓ شددددء :د يهتدد د يةًُٝدددد ١بددددريٚ
قددددسّ يدددد٘ :إَٝددددٌ بددددسٜ ٜةكددددٛ
ٖ1422د .ّ2001-
 )36شء تسٗ ٌٝيف٥ ٛس :أب ٛعبس هلل ضبُس بٔ عبس يًٗؾب َ يو ي ٞ٥ ٛزبٓٝد ْ: ( ٞ
ٖ672ددد) ذبكٝددل :عبددس يددءمحٔ يسددٝس ٚضبُددس بددس ٟٚملرتدد ٕٛيٓ شددءٖ :جددء
يًٛب ع ٚ ١يٓشء  ٚيتٛز ٚ ٜإلعالٕ ٖ1410 1د .ّ1990 -
 )37شء مجٌ ي ج ج (ٞيشء يهبري) :بٔ عصف ٛإلشبٖ669: ( ًٞٝدد) ذبكٝدل:
ٖ1419 1د .ّ1999-
ص ح جةفء أب ٛجٓ ع مل يهت بريٚ
 )38شددء عُددس ٠سبد ف ٚعددس ٠يالفد  :أبدد ٛعبددس هلل مجد ٍ يددس ٜٔضبُددس بددٔ َ يددو
ذبكٝددل :عددسْ ٕ عبددس يددءمحٔ يددسٚ ٟ ٚز  ٠ألٚق د ف يةء قٝددَٛ ١بةدد ١ية د ْٞ
بغس د ٖ1397د . ّ1977 -
ش َٖٔ ٛس يتٖٛضٝذ َ ٚيتٖصخٝذ ملشهال زبد َ يصٖدخٝذ :أبد ٛعبدس هلل ضبُدس بدٔ
َ )39
عبددس هلل بددٔ َ يددو ي ٛد  ٞ٥زب ٓٝد ْٖ672 : (ٞددد) ذبكٝددل :طٜدد٘ َُخسٔٔ يٓ شددء:
ٖ1405 1د.
َهتب ١بٔ ت١ُٝٝ
 )40صخٝذ يبر  :ٟضبُس بٔ إمس ع ٌٝأبد ٛعبدس هلل يبرد  ٟذبكٝدل :ضبُدس زٖدري
بٔ ْ صء يٓ صء يٓ شء :د طٛم يٓج ٖ1422 1 ٠د.
 )41غء  ٥يكءإٓ  ٚغ  ٥يفءقد ْٕ :ظد ّ يدس ٜٔسبسدٔ بدٔ ضبُدس بدٔ حسدن يكُدٞ
يٓ شدء :د يهتد يةًُٝد١
يٓٝس بٖ850 : ( ٟ ٛد) ذبكٝل :زنء ٜعُري
ٖ1416 1د.
بريٚ
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ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

 )42غء ٜد سبددس : ٜأبدد ٛعُبٝددس يك سددِ بددٔ س دال ّ١بددٔ عبددس هلل هلددء ٟٚيبغددس د: ( ٟ
ٖ224دددد) ذبكٝدددل :د .ضبُدددس عبدددس ملةٝدددس خد د ٕ يٓ شدددءَٛ :بةددد ١د ٥دددء ٠ملةد د ف
يةثُ ْ ١ٝحٝس آب د  -يسنٔ ٖ1384 1د .ّ1964 -
 )43غ ٝد يٓف د يف يكددء  ٤يسددب  :عًدد ٞبددٔ ضبُددس بددٔ س د مل أبدد ٛسبسددٔ يٓددٟ ٛ
يصف قسٖ1118 : ( ٞد) ذبكٝل :أمحس ضبُٛد عبس يسُ ٝيشد فة ٞيٓ شدء:
ٖ1425 1د .ّ2004 -
د يهت يةًُ ١ٝبريٚ
 )44فتذ يب  ٟشء صخٝذ يبر  :ٟأب ٛيفضٌ أمحدس بدٔ عًد ٞبدٔ حجدء يةسدكالْٞ
يش فة )852 ( ٞخءج٘ :ضبُس فؤ د عبس يب قٚ ٞصخخ٘ ٚأشءف عً ٢طبة٘:
يٓ شء :د ملةءف ١بريٖ1379 ٚد.
ضب يس ٜٔشبٝٛ
 )45فتذ يكسٜء :ضبُس بٔ عً ٞبٔ ضبُس يشدٛن ْٖ1250 : ( ٞدد) يٓ شدء :د بدٔ
ٖ1414 1د.
نثري  ٚد يهًِ ي ٝٛدَشل بريٚ
 )46يه ٌَ يف يًغ ٚ ١ألد  :أب ٛيةب ضبُس بدٔ ٜ ٜدس ملدربد ( ٖ285 :دد) ذبكٝدل:
ضبُس أب ٛيفضٌ إبء ٖ ِٝيٓ شء :د يفهء يةءب ٞيكد ٖءٖ 1417 3 ٠دد
 .ّ1997 )47يهت  :أب ٛبشء عُء ٚبٔ عثُ ٕ بٔ قٓرب ملًك بسٝبٖ180 : ( ٜ٘ٛد) ذبكٝدل:
عبس يسالّ ضبُس ٖد  ٕٚيٓ شدءَ :هتبد ١شبد ظب ٞيكد ٖءٖ 1408 3 ٠دد
 .ّ1988 )48يهشد ف عددٔ حكد ٥ل غدد َ ٛيتٓ ٜددٌ :أبدد ٛيك سددِ ضبُددٛد بددٔ عُددء ٚبددٔ أمحددس
3
ي طبشددء ٟج د هلل ( ٖ538 :ددد) يٓ شددء :د يهت د يةءبدد ٞبريٚ
ٖ1407د.
 )49يًبدد يف عًددٌ يبٓدد  ٚ ٤إلعددء  :أبدد ٛيبكدد  ٤عبددس هلل بددٔ سبسددن بددٔ عبددس هلل
يةهدددربٖ616 : ( ٟدددد) ذبكٝدددل :د.عبدددس إليددد٘ يٓبٗد د ٕ يٓ شدددء :د يفهدددء
دَشل ٖ1416 1د .ّ1995 -
 )50يًب يف عً ّٛيهت  :أب ٛحفدص سدء ج يدس ٜٔعُدء بدٔ عًد ٞبدٔ عد دٍ سبٓبًدٞ
يسَشكٖ775 : ( ٞد) ذبكٝل :ع دٍ أمحس عبس ملٛجدٛد ٚعًد ٞضبُدس َةدٛ
ٖ1419 1د .ّ1998-
يٓ شء :د يهت يةًُ ١ٝبريٚ
 )51يس د ٕ يةددء  :أبدد ٛيفضددٌ ضبُددس بددٔ َهددءّ بددٔ عًدد ٢بددٔ َٓظدد ٛإلفءٜكدد: ( ٞ
ٖ1414 3د.
ٖ711د) يٓ شء :د ص د بريٚ
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يةءبٝدد ١يف يكددء ٤
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ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

 )52يًددٗج
.ّ1968
 )53حملء يٛج ٝيف تفسري يهت ية  : ٜأب ٛضبُس عبس سبل بٔ غ يد بدٔ عٝٛد١
ألْسيسددٖ542 : ( ٞددد) ذبكٝددل :عبددس يسددالّ عبددس يشدد يف ضبُس يٓ شددء :د
ٖ1422 - 1د.
يهت يةًُ ١ٝبريٚ
َ )54سٓس إلَ ّ أمحس بٔ حٓبٌ :أب ٛعبس هلل أمحدس بدٔ ضبُدس بدٔ حٓبدٌ ( ٖ241 :دد)
ذبكٝل :شة ٝأل ْؤٚ ٚع دٍ َءشس يٓ شدءَ :ؤسسد ١يءسد يٖ1421 ١دد -
.ّ2001
َ )55ةدد ْ ٞيكدددءإٓ :أبددد ٛسبسددٔ جمل شدددة ٞبدد يٛال ٤يبًردد ٞثدددِ يبصدددء ٟملةدددءٚف
ب ألخفش ألٚس ( ٖ215 :دد) ذبكٝدل :يدسنتٖ ٠ ٛدس ٣ضبُدٛد قء عد ١يٓ شدء:
َهتب ١شب ظب ٞيك ٖءٖ 1411 1 ٠د .ّ1990 -
َ )56ة د ْ ٞيكددءإٓ :أبدد ٛزنء ٜد ؼبٝدد ٢بددٔ ز ٜد د يفددء ٖ207 : ( ٤ددد) ذبكٝددل :أمحددس
ٜٛس ظب تٚ ٞضبُس عً ٞيٓجد ٚعبدس يفتد إمس عٝدٌ يشدًي يٓ شدء :د
ملصء ١ٜيًتبي ٚ ٝيومج ١يك ٖء( 1 ٠د.) .
َ )57ة د ْ ٞيكددءإٓ ٚإعء بدد٘ :أبدد ٛإسددخ م إبددء ٖ ِٝبددٔ يسددء ٟملةددءٚف ب ي ج د ج ( :
1
ٖ311د) ذبكٝل :عبس زبً ٌٝعبس ٙشًي يٓ شدء :عد مل يهتد بدريٚ
.ّ1988
َ )58ف تٝذ يغ ( ٝيتفسري يهبري) :أب ٛعبس هلل ضبُدس بدٔ عُدء بدٔ سبسدٔ ملًكد
بفرددء يددس ٜٔيددء زٖ606 : ( ٟددد) يٓ شددء :د إحٝدد  ٤يددو يةءبدد ٞبددريٚ
ٖ1420 3د.
 )59ملك صددس يش د ف ١ٝيف شددء شبالصدد ١يه فٝدد :١أبدد ٛإسددخ م إبددء ٖ ِٝبددٔ َٛسدد٢
يش طي ج َة ١أّ يكء.ّ2007 - 1428 1 ٣
ٖ َٓ )60دددٌ يةءفد د ٕ يف عًددد ّٛيكدددءإٓ :ضبُدددس عبدددس يةظددد ِٝي ٓ ِقد د ْٖ1367 : ( ٞدددد)
يٓ شءَٛ :بة ١عٝس ٢يب ب ٞسبًي ٚشءن ( 3 ٙد.) .
َٓ )61جددس ملكددء٥ن َٚءشددس ي ٛد يبن :أبدد ٛضبُددس مشددس يددس ٜٔبددٔ ضبُددس زب د ٟ
ذبكٝل :ضبُس يشٓكَ ٞٛٝهتب ١يكسسٖ1350 ٞد .
 )62يٓخٜٛددد ٚ ٕٛيكدددء  ٤يكءآْٝددد :١زٖدددري غددد ز ٟز ٖدددس صبًددد ١آد ملستٓصدددء١ٜ
بغس د يةسد شب َس عشء .ّ1987
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ن النُّحاةِ والقُرَّاءِ ( ِقر َاءة َح ْم َزة أه ُموذ ًجا )
ع بَيْ َ
الصِّرا ُ

د .أنور محسن أحمد العزاني د /خالد صالح محمد العزاني

ٖ 833 :ددد)
).
بٔ عًد ٞبدٔ
يك د ٖء( ٠د.

 )63يٓشددء يف يكددء  ٤يةشددء :مشددس يددس ٜٔأبدد ٛشبددري بددٔ زب د ( ٟ
يٓ شء :ملٛبة ١يتج  ١ٜيهرب( ٣د.
ذبكٝل:عً ٞضبُس يضب
ْ )64ظِ يس يف تٓ س آل ٚ ٜيس : ٛإبء ٖ ِٝبٔ عُء بٔ حسٔ يءب
أبدد ٞبهددء يبك د عٖ885 : ( ٞددد) يٓ شددء :د يهت د إلسددالَٞ
).
ُٖ )65د هل َ ٛد يف شددء مج د زب َ ٛد  :عبددس يددءمحٔ بددٔ أبدد ٞبهددء جددالٍ يددسٜٔ
يسٛٝطٖ911 : ( ٞد) ذبكٝل :عبس سبُٝس ٖٓس  ٟٚيٓ شء :ملهتبد ١يتٛفٝكٝد١
َصء ( د.) .
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أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية
املستدامة يف ساحل حضرموت
: الولخص
ٙاٝاملٚ ،ٍٛٝايػٚ ، َٔ األَطاض١املتاس
ٗا ايٓؿاطًٝعتُس عٜ  اييت،١ٝفٛاؾ
 املكازضٙ ٖص١َٔ زضاغٚ ،ٞايعضاع
اضزٛ بامل١ْػتعطض أِٖ املؿهالت املطتبط
١ٝ ايعضاع١ُٝٓل ايتٝ ؼك٢ًأثطٖا عٚ ١ٝ٥املا
،س املؿهالتٜ ؼس٢ًً ع٤بٓاٚ ١َاملػتسا
١ٝ ايعضاع١ُٝٓل ايتٝ ؼك٢ًاييت تؤثط غًباّ ع
١ٜنع ضؤٚ َٔ  فإْ٘ ال بس١ ايسضاغ١يف َٓطك
١ ملعاؾ١ًٝ َػتكب١ٜ اقتكاز- ١ٝدػطاف
اضزٛ امل١ُٝٓ ت٢ًايعٌُ عٚ  املؿهالتٖٙص
س اغتدساَٗا مبا وكلٝتطؾٚ ١ املتاس١ٝ٥املا
. ١ ايسضاغ١ ملٓطك١َ املػتسا١ٝ ايعضاع١ُٝٓايت

َٔ ١عُٛ تطتبط مبذ١ٝ ايعضاع١ُٝٓإٕ ايت
٣َٛات اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تؤثط يف َػتٛاملك
َٔ بنيٚ ،اغتساَتٗاٚ ضٖاٛ تط٢ً ع٠ايكسض
 اييت١ٝ٥اضز املاٛ املَٞات تأتٛ املكٖٙص
ٙ يٓذاح ٖص١ٝ األغاغ١َتؿهٌ ايسعا
٤ ٖصا ايبشح إىل إدطا٢ػعٜٚ ،١ُٝٓايت
)تَٛ (غاسٌ سهط١ ايسضاغ١ف مبٓطكٜتعط
ٍ َٔ خالٞاقع ايٓؿاط ايعضاعٛثِ عطض ي
بٝاإلْتاز يًرتنٚ ١ ملؤؾطات املػاس١ْاملكاض
تني َا بنيَٝٓ ملستني ظ١ يف املٓطكٞيٛاحملك
٣ٛ َػت١ّ ملعطف2010 ّايعاٚ ّ2000 ّايعا
ِ ث،١َٝٓ ايع٠ املسٙ ٖص٤ أثٓا١اقعٛايتػريات اي
١ٝ٥اضز املاٛاقع َكازض املٚ عطض ايبشحٜ

ABSTRACT

One of the most important
factors
that
affect
the
agricultural development and its
continuity is the water sources.
This study aims at describing
and introducing the study site
(coastal area of Hadhramout)
and the agricultural activities in
this area through drawing a
comparison between the space
and crop production in two
periods from 2000 to 2010 so
as to show the changes that
happened within these periods.
The study describes the current
state of the water sources
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available from rains, floods and
underground waters upon which
the agricultural activities are
based. Through the study of
these sources, the researcher
will show the problems that
affect negatively the sustainable
agricultural development in the
study site. The researcher will
recommends
having
a
geographical economic vision to
overcome all these problems
and to develop the available
water sources to achieve a
sustainable
agricultural
development in the study site.
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هـقـذهـة :
ٜعس ايكطاع ايعضاع ٞضنٝع َٔ ١َُٗ ٠ضنا٥ع ايكطاعات اإلْتاد ١ٝاييت تك ّٛعًٗٝا
ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜايؿاًَ ١يف اجملتُعٚ ،شيو ملا هلصا ايكطاع َٔ أُٖ ١ٝيف ؼكٝل األَٔ
ايػصا ٞ٥املٓؿٛز ،فهالّ عٔ تٛفري املسخالت ٚخًل ايرتابطات َع كتًف ايكطاعات
االقتكاز ١ٜاألخط. ٣
ٚيف َٓطك ١ايسضاغ ١اييت تؿػٌ اؾع ٤ايػاسً َٔ ٞقافع ١سهطَٛت ٚاييت
ٜرتنع بٗا م َٔ %43.5 ٛغهإ احملافع ١عاّ ٜٓٚ ،ّ2010تؿط بٗا عسز َٔ أِٖ
املسٕ ٚيف َكسَتٗا َس ١ٜٓاملهال سانط ٠احملافعٚ ،١يف ٖصا ايٓطام ايػاسً ٞتٓتؿط
عسز َٔ األٚز ١ٜايػاسً ١ٝاييت ٜكاّ يف بطْٗٛا ٚزاالتٗا أْؿط ١ظضاع ١ٝكتًف ١تك ّٛعً٢
تسفل َٝا ٙايػٚ ،ٍٛٝتٓتؿط عًٖ ٢صا ايػٌٗ ايػاسً ٞعسز َٔ املٓاطل اييت تٛدس بٗا
ايرتب اؾريٚ ،١ٜتؿٗس ايعضاع ١فٗٝا تٛغعاّ أفكٝاّ نبرياّ يف ايػٓٛات األخريٜ ٠عتُس
بؿهٌ أغاغ ٞعً ٢املٝا ٙاؾٛف ١ٝغٛاَٝ َٔ ٤ا ٙايع ٕٛٝأ ٚاآلباض ٖٚصا َا ظاز َٔ
اغتدساّ املٛاضز املا ١ٝ٥املتاس ١عً ٢ايطغِ َٔ قسٚزٜتٗا ،األَط ايص ٟأز ٣إىل إؿام
ايهطض بٗاٚ ،غاق ١املٛاضز املا ١ٝ٥اؾٛف ١ٝغٛا ٤أنإ َٔ َٝا ٙاآلباض أَٝ ٚا ٙايعٕٛٝ
مما نإ ي٘ األثط ايػًيب عً ٢ايتُٓ ١ٝايعضاعٚ ،١ٝيف ظٌ شيو ايتسٖٛض يًُٛاضز املا١ٝ٥
ٚعسّ اغتػالهلا بايكسض ايص ٟوكل املٛا ١ُ٥بني ايتٛغع ايعضاع ٞايكاٚ ِ٥املتعاٜسٚ ،بني
إَهاْٝات املٛاضز املا ١ٝ٥املتاس ١فإٕ ايتُٓ ١ٝايعضاع ١ٝتعٌ قفٛف ١باملداطط َا مل ٜتِ
ٚنع املعاؾات املُهٓٚ ١املتُجً ١يف تطؾٝس اغتدساّ املٛاضز املا ١ٝ٥املتاس ١يف املٓطك١
مبا وكل ايتُٓ ١ٝيعضاع ١ٝاملػتساَ. ١

هشكلة البدث
تهُٔ َؿهً ١ايبشح يف عسّ قسض ٠املٛاضز املا ١ٝ٥املتاس ١عً ٢تًب ١ٝاستٝادات
ايٓؿاط ايعضاع ٞاملتكاعس يف ظٌ ايتٛغع األفك ٞيألضان ٞايعضاع َٔ ١ٝخالٍ
اغتكالح أضاض دسٜس ،٠مما اْعهؼ شيو غًباّ عً ٢طبٝع ١ايٓؿاط ايعضاع ٞايكا،ِ٥
غ َٔ ٣ٛسٝح اإلْتاد ١ٝأ َٔ ٚسٝح دفاف ايهجري َٔ األضان ٞايعضاع ١ٝايبٛض يعسّ
سكٛهلا عً ٢ايهُٝات املطًٛب َٔ ١املٝا ٙيف ظٌ اغتدساّ أغايٝب تكًٝس ١ٜيف عًُٝات
ايطٍ ٟيألضان ٞايعضاع. ١ٝ
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أُوية البدث ّأُذافَ :
تأت ٞأُٖٖ ١ٝصا ايبشح نٜ ْ٘ٛتٓا ٍٚأسس ايعٓاقط األغاغ ١ٝاملؤثط ٠يف ايتُٓ١ٝ
ايعضاع ١ٝبػاسٌ سهطَٛت ،سٝح إٕ َٛقع قافع ١سهطَٛت ايٛاقع نُٔ األقايِٝ
اؾاف ١اييت مل ٜتح هلا َٛضزاّ َاٝ٥اّ آَٓاّ ،يصيو فكس تٛدب ايعٌُ عً ٢إبطاظ أُٖٖ ١ٝصٙ
ايسضاغ ،١اييت تهُٔ يف إبطاظ ايعالقات ايك ١ٜٛبني املٛاضز املاٚ ١ٝ٥نٝف ١ٝإزاضتٗا
ٚتُٓٝتٗاٚ ،اغتساَ ١ايتُٓ ١ٝايعضاعٚ ،١ٝبصيو غعت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ؼكٝل األٖساف
اآلت: ١ٝ
أّالً

 :إبطاظ األُٖ ١ٝاؾػطاف ١ٝملٓطك ١ايسضاغ. ١

ث ـ ـ ـ ـ ــاىٔاً :إبطاظ إَهاْٝات املٛاضز املا ١ٝ٥املتٛافط. ٠
ث ـ ـ ـ ــالجاً :ؼسٜس املٓاطل ايعضاع ١ٝيف املٓطك. ١
زابعـ ـ ـ ـ ـاً :إبطاظ ططم ايط ٟاملػتدسَ ١يف ايعضاع. ١
خامطاً :ؼسٜس املؿهالت املطتبط ١باملٛاضز املاٚ ١ٝ٥اغتدساَٗا .
ضادضاً :ؼسٜس ضؤَ ١ٜػتكبً ١ٝيتطٜٛط إزاض ٠املٛاضز املا ١ٝ٥بايؿهٌ ايص ٟوكل
تُٓ ١ٝظضاعَ ١ٝػتساَ. ١

هٌِجية البدث
تعتُس َٓٗذ ١ٝايبشح عً ٢املٓٗر املٛنٛعٚ ،ٞاملٓٗر ايتشً ،ًٞٝيٛقف ٚؼًٌٝ
ايعٛاٖط ايطبٝعٚ ١ٝايبؿط ١ٜاملطتبط ١مبٛنٛع ايسضاغٚ ١ايعٌُ عً ٢ؼً ٌٝاإلَهاْٝات
ٚايكسضات ٚشيو َٔ ؾأْ٘ ٚنع املعاؾات املُهٓ ١يتطٜٛط طبٝع ١ايٓؿاط ايعضاعٞ
ايكاٚ ِ٥املأَ ٍٛيف ٖص ٙاملٓطك. ١

التعريف بوٌطقة الذراسة :
املوقع واملساحة
تؿػٌ َٓطك ١ايسضاغ ١ايٓطام ايػاسً ٞحملافع ١سهطَٛت ٚاييت تكع اسساثٝاّ بني
زا٥ط ٠ايعطض  °14.5مشاالّ عٓس اؾع ٤ايػطب ٞيػٛاسًٗا مبشاشا ٠قافع ١ؾبٚ ،٠ٛزا٥ط٠
ايعطض  °15.10مشاالّ عٓس ايططف ايؿطق ٞيػٛاسًٗا مبشاشا ٠قافع ١املٗطٜٚ ،٠كٌ
اَتساز سسٚز َٓطك ١ايسضاغ ١م ٛايؿُاٍ إىل زا٥ط ٠ايعطض  °15.30عٓس ْٗا١ٜ
ايػالغٌ اؾبً ١ٝايػاسًٜٚ ،١ٝكطع خط ايط °51 ٍٛؾطقاّ سسٚزٖا ايػاسً ١ٝايؿطق١ٝ
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َع قافع ١املٗطٚ ،٠خط ايط °48.30 ٍٛؾطقاّ سسٚزٖا ايػاسً ١ٝايػطبَ ١ٝع قافع١
ؾب( .)1( ٠ٛخطٜط ١ضقِ (. )1
ٜٚؿػٌ ٖصا ايٓطام َػاس ١قسضٖا 18595نِ ٚتؿهٌ ْػبَ َٔ %12 ١ػاس١
قافع ١سهطَٛت ايبايػ ١م 155376 ٛنِٜٚ 2تهٖ ٕٛصا ايٓطام إزاضٜاّ َٔ
َسٜطٜات املهالٚ ،أضٜاف املهالٚ ،بطَٝ ،ّٚفعٚ ،سذطٚ ،غ ٌٝباٚظٜطٚ ،ايؿشط،
ٚايطٜسٚ ٠قكٝعط * .
خسٓط٘ زقه ( )1ميطك٘ الدزاض٘ (ضاحل حطسمْت)

الوالهح التضاريسية لوٌطقة الذراسة
تتؿهٌ َٓطك ١ايسضاغ ١تهاضٜػٝاّ َٔ قػُني نبري ٜٔميهٔ عطنُٗا فُٝا :ًٜٞ
أّالً  :الطَل الطاحلٕ :
ميتس ايػٌٗ ايػاسً ٞؿهطَٛت َٔ غطب ٚاز ٟاملػ ١ًٝؾطقاّ إىل ٚاز ٟؾباّ غطباّ
ٜٚرتاٚح اتػاع٘ بني  40 – 10نِ ٜٚعٗط يف ٖصا ايػٌٗ منطإ ضٝ٥ػٝإ َٔ ايػٛاسٌ
 ٖٞٚايػٛاسٌ ايػًٗٚ ١ٝايػٛاسٌ اؾبً ١ٝاييت تكرتب م ٛايؿاطٚ ،٧متجٌ اَتسازاّ
يًػالغٌ اؾبً ١ٝاالْتكايٚ . ١ٝتٓتؿط عً ٢طٖ ٍٛصا ايػاسٌ عسز َٔ املالَح
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اؾُٛٝضفٛيٛد )2( ١ٝتتُجٌ يف بطانني ب٦ط عً ٞعٓس اؿسٚز ايػطب ١ٝملٓطك ١ايسضاغ١
مبشاشا ٠قافع ١ؾبٚ ،٠ٛباالػا ٙؾطقاّ تٓتؿط ايػٛاسٌ ايطًَ ١ٝست ٢زيتا ٚاز ٟسذط
اييت تكع بني ضأؽ ايهًب ٚضأؽ ايطد ٖٞٚ ١ُٝغٌٗ فٝه ٞتكسض َػاست٘ عٛايٞ
ٖ 2500هتاضٚ ،إىل ايؿطم َٔ ايسيتا تكرتب ايػالغٌ اؾبً ١ٝإىل خط ايػاسٌ ست٢
َٓطك ١بط ،ّٚسٝح ٜعٗط بعسٖا غٌٗ قدط ٟفػٝح ؼف ب٘ ايهجبإ ايطًَ١ٝ
ايؿاطٜٚ ١ٝ٦ػتُط ٖصا ايػٌٗ ست ٢ضأؽ املهال سٝح تكرتب ايػالغٌ اؾبً ١ٝمٛ
ايؿاطَ ٧ط ٠أخط ،٣بعسٖا ترتادع ايػالغٌ اؾبًٜٚ ١ٝعٗط غٌٗ غاسً ٞفػٝح ميتس
َٔ املهال ست ٢األططاف ايؿطق ١ٝيػاسٌ سهطَٛتٜٚ ،رتاٚح اتػاع ٖصا ايػٌٗ
ايػاسً ٞبني  40 – 20نِٚ ،تٓتؿط عًٖ ٢صا اؾع ٤أِٖ َعاٖط ايهاضغت يف َٓطك١
غ ٌٝباٚظٜط ٚتبايٚ ١اؿاَ ،ٞسٝح تٓتؿط ايع ٕٛٝاملا ١ٝ٥نُا ٜتدًٌ ٖصا ايػٌٗ عسز َٔ
األٚز ١ٜايػاسًَٗٓ ١ٝا أٚز ١ٜبٜٛـ ٚسٜٛطٚ ٠عطف ٚخطزٚ ،غريٖا .
ثاىٔاً  :الطالضل اجلبلٔ٘ الطاحلٔ٘
ٚتكع إىل ايؿُاٍ َٔ ايػٌٗ ايػاسً ٖٞٚ ،ٞغًػً ١دبً ١ٝاْتكاي ١ٝإىل ٖهب١
سهطَٛت اؾٓٛبٚ ،١ٝتعهؼ ٖص ٙاملٓشسضات طبٝع ١طبٛغطافَ ١ٝعكسْ ٠تٝذ١
يًتكسعات اييت سسثت ٚأزت إىل فكٌ املٓشسضات ايػاسً ١ٝعٔ ٖهب ١سهطَٛت
اؾٓٛب ،١ٝفعٗطت بعض ايكُِ ايعايَ ١ٝجٌ قُ ١نٛضغٝبإَ 2077رت فٛم غطح
ايبشط(ٚ ،)3تكع ٖص ٙايػالغٌ اؾبً ١ٝيف َٛقع َٓاغب ؿطن ١ايهتٌ اهلٛا ١ٝ٥ايططب١
َا دعًٗا تػتكبٌ أَطاضاّ عسٚز  ًَِ 300 - 200غٜٓٛاّ (ٚ ،)4يف ٖصا ايٓطام ػس
األٚز ١ٜايػاسً ١ٝبساٜاتٗا ٖٓ ٖٞٚا عُٝكٚ ١نٝكٚ ١ؾسٜس ٠االمساض(ٚ )5تتسفل َٝاٖ ٙصٙ
األٚز ١ٜباػا ٙايػاسٌ  َٔٚأُٖٗا ٚاز ٟسذطٚٚ ،از ٟاـطبٚٚ ،١از ٟبٜٛـٚٚ ،ازٟ
سٜٛطٚٚ ،٠از ٟعطفٚٚ ،از ٟعػس اؾبٌٚٚ ،از ٟؾدا. ٟٚ

الوٌاخ السائر في الوٌطقة
ٜتُٝع َٓار َٓطك ١ايسضاغ( ١غاسٌ سهطَٛت) بأْ٘ َٓار ؾب٘ داف ساض قٝف ّا
َٚعتسٍ ؾتا٤اّٚ ،تعهؼ قط ١ايطٜإ ايٛاقع ١عً ٢زا٥ط ٠ايعطض  °14.39مشاالّ ٚخط
ايط °48.25 ٍٛؾطقاّ ٖص ٙايكف ١املٓاخ( ١ٝدس ٍٚضقِ ( ;)1إش ترتاٚح زضد ١اؿطاض٠
قٝفاّ ( - ْٜٛٝٛأغػطؼ) بني ٚ ّ°29.1 - ّ°30.6ؾتا٤اّ (زٜػُرب  -فرباٜط) بني
ٜٚ ،ّ°23.4 – ّ°24.8كٌ َعسٍ فُٛع ايتػاقط املطط ٟعً ٢غاسٌ سهطَٛت 66.8
ًَِ  /غٜٓ ١ػكط َععُٗا خالٍ فكٌ ايؿتاٚ )ًَِ 16.6( ٤فكٌ ايطبٝع () ًَِ 33.6
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أَا املٓاطل اؾبً ١ٝاملطتفع ١هلهب ١سهطَٛت اؾٓٛب ١ٝاييت تكع عًٗٝا خط تكػ ِٝاملٝاٙ
فإْٗا تػتكبٌ ظخات َطط ١ٜتكٌ إىل ( )ًَِ 200يف ايػٓ ،)6( ١نُا متتاظ َٓطك١
غاسٌ سهطَٛت باضتفاع ايططٛب ١ايٓػب ١ٝسٝح تكٌ أزْاٖا يف ؾٗط ْٛفُرب %85
ٚأعالٖا يف ؾٗط أغػطؼ  ،%72أَا ْػب ١ايبشط فتكٌ إىل  / ًَِ 2569غٜٓٛاّ (. )7
املتْضطات الػَسٓ٘ لدزد٘ احلسازٗ ّالسطْب٘ اليطبٔ٘ ّننٔ٘ ضكْط األمطاز بطاحل
حطسمْت للندٗ مً  2003 – 1900و
العظن% ٙ

الدىٔا %
السطْب٘

العظنٙ

الدىٔا

السطْب٘

احلسازٗ

احلسازٗ

املعدل %

دزد٘

دزد٘

دلنْع معدل
ضكْط األمطاز

ٓيآس

28.1

18.6

23.4

95

29

62

1.7

فربآس

28.6

19.6

24.1

94

42

68

9.9

مازع

29.9

21

25.4

95

45

70

7.1

إبسٓل

31.9

22.9

27.4

96

48

72

24.5

مآْ

33.7

25.4

29.5

94

54

74

2

ْٓىْٔ

34.9

26.3

30.6

95

49

72

0.4

ْٓلْٔ

33.8

25.5

29.4

93

49

71

0.9

أغططظ

32.4

25.5

29.1

94

50

72

1

ضبتنرب

32.4

26.1

29.3

96

60

78

1.6

أنتْبس

31.4

22.5

27

96

44

70

2.7

ىْفنرب

30.9

20.2

25.6

94

32

63

1.5

دٓطنرب

29.1

20.4

24.8

94

52

58

5

األغَس

املعدل

املصدز  - :بازغٔد ،ذلند عْض  ،حْض ّادٖ حذس ،دزاض٘ دٔنْزفْلْدٔ٘ ،أطسّح٘ دنتْزاِ غري ميػْزٗ،
دامع٘ الئلني ،الطْداٌ ،2008 ،ص ـ.63

الوْارد الوائية الوتاخة في هٌطقة الذراسة :
تكع َٓطك ١سهطَٛت ْٚطاقٗا ايػاسً ،ٞيف ْطام املٓار ؾب٘ اؾاف مما هعٌ ٖصٙ
املٓطك ١ال تتُتع مبٛاضز َاٚ ١ٝ٥فريٚ ،٠تعٗط َٛاضزٖا املا ١ٝ٥يف تسفل دطٜإ املٝاٙ
(ايػ ) ٍٛٝيف َٛاغِ غكٛط األَطاض احملسٚز ٠خكٛقاّ عً ٢املطتفعات اؾبً١ٝ
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ايػاسً ١ٝاييت تتدص َٔ األٚز ١ٜايػاسً ١ٝفاضٍ هلا أ ٚتعٗط ٖص ٙاملٛاضز يف املٝا ٙاؾٛف١ٝ
اييت ؽتعٕ يف باطٔ ايٓطام ايػاسً ٞاييت تعٗط يف بعض األسٝإ عً ٢ؾهٌ عٕٛٝ
تٓتؿط يف بعض َٓاطل ايٓطام ايػاسًٖٓٚ ،ٞا ميهٔ عطض ٚاقع املٛاضز املا ١ٝ٥املتاس١
يف غاسٌ سهطَٛت يف اآلت: ٞ
 )1مٔاِ األمطاز :
تتُٝع َٓطك ١ايسضاغ ١بكًٚ ١انش ١يف تػاقط أَطاضٖا ٚعسّ اْتعاّ غكٛطٗا فكس
عهؼ اؾس( ٍٚضقِ (َ ))1عسٍ َكساض ايتػاقط ايػٓ ٟٛمبا ال ٜعٜس عٔ  ًَِ 6668يف
ايػٜٓ ١ػكط َععُٗا خالٍ فكٌ ايؿتاْٛ ( ٤فُرب – زٜػُرب – ٜٓاٜط ) ()ًَِ1964
ٚفكٌ ايطبٝع ( فرباٜط – َاضؽ – إبط ٖٞٚ )ًَِ3965( ) ٌٜنُٝات قًٚ ١ًٝقسٚز٠
َٚتبا َٔ ١ٜٓعاّ إىل آخط ،نُا تػتكبٌ املٓاطل اؾبً ١ٝاملطتفع ١هلهب ١سهطَٛت
اؾٓٛب ١ٝاييت ٜكع عًٗٝا خط تكػ ِٝاملٝا ٙبني غاسٌ سهطَٛت ٚٚاز ٜ٘ظخات َطط١ٜ
تكٌ إىل  ًَِ 300يف ايػٓ ١أسٝاْاّٚ ،ال ٜعتُس عًٖ ٢ص ٙايهُ َٔ ١ٝاألَطاض ايػاقط١
أْ ٟؿاط ظضاعَ ٞباؾط أَ ٚطاع ٞطبٝع ١ٝثابتٚ ،١تتٛقف االغتفازَٗٓ ٠ا عً ٢تجبٝت
ايرتبٚ ،١عً ٢من ٛبعض اؿؿا٥ـ ٚايؿذريات اييت تػُح إىل سس َا بإهاز َطاعٍ
قسٚز ٠يرتب ١ٝاألغٓاّ ٚاملاععٚ ،أٜهاّ ميهٔ إٔ تػاعس عً ٢تػص ١ٜكع ٕٚاملا٤
اؾٛيف.
 )2املْازد املتاح٘ مً مٔاِ الطْٔل :
تػكط األَطاض عًٖ ٢هب ١سهطَٛت اؾٓٛبٚ ١ٝمبعسٍ غٜٓ ٟٛكٌ إىل ،ًَِ300
ٖٚصا ايٛنع املٓاخٜ ٞعس ايعاٌَ ايطٝ٥ؼ يٓعاّ ايتسفل املا ٞ٥يف ايٛزٜإ ايػاسًٚ ١ٝب٘
ػط ٟايػ ٍٛٝخالٍ األؾٗط َٔ َاضؽ إىل أنتٛبط بكُتني باضظتني يف إبطٚ ٌٜأغػطؼ
عسا شيو ػف ايٛزٜإ َٔ املٝا ٙباغتجٓاٚ ٤از ٟسذط يف غاسٌ سهطَٛتٚ .فُٝا ًٜٞ
عطناّ ألِٖ األٚز ١ٜايػاسً( ١ٝخطٜط ١ضقِ ٚ )2تسفكاتٗا َٔ َٝا ٙايػ: ٍٛٝ
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خسٓط٘ زقه ( )2األّدٓ٘ الطاحلٔ٘ مبيطك٘ الدزاض٘ (ضاحل حطسمْت)

املصدز باالعتناد عل: ٙ
الػـ ــعنلٕ ،عـ ــْض عبـ ــدائ،املْازد املأٜـ ــ٘ ّاضـ ــتددامااَا م ضـ ــاحل حطـ ــسمْت زضـ ــال٘ مادطـ ــتري (غـ ــري ميػـ ــْزٗ) نلٔـ ــ٘ ا دا  ،دامعـ ــ٘حطسمْت،2013ص.78
 -بازغٔد ،ذلند عْض ،حْض ّادٖ حذس ،زضال٘ دنتْزاِ (غري ميػْزٗ) نلٔ٘ ا دا ،دامع٘ الئلني2008 ،و ،ص. 65

ّ 1- 2ادٖ حذس :
ٜعس ٚاز ٟسذط َٔ أِٖ أٚز ١ٜقافع ١سهطَٛت ٜٚكع إسساثٝاّ بني زا٥طت ٞعطض
 °15.10 - °14.5مشاالّ ٚخط ٞايط °48.50 - °47.5 ٍٛؾطقاّ ٜٚؿهٌ سٛن٘
َػاس ١تكسض بـ10000نِٚ )8(2تكع ٖ َٔ %10ص ٙاملػاس ١عً ٢اضتفاع َ 500رت يف
ايٓطام اؾبً ٞايػاسً ٞاالْتكاي ٞإىل ٖهب ١سهطَٛت اؾٓٛبٜٓٚ ،)9( ١ٝشسض ايٛازٟ
َٔ ٖهب ١سهطَٛت اؾٓٛب ١ٝعً ٢اضتفاع َ1600رت ٜٚبًؼ طٛي٘ سٛاي220 ٞنِ ٜٚكب
يف عط ايعطب عٓس ضأؽ ايهًب عً ٢بعس 62نِ غطب َس ١ٜٓاملهال ايػاسً ١ٝسانط٠
قافع ١سهطَٛتٜٚ )10( ،بًؼ َتٛغط ايتػاقط املطط ٟايػٓ ٟٛعً ٢سٛض ايٛازٟ
سٛايٜٚ ًَِ 80 ٞطتفع يف اؿٛض األعً ٢إىل سٛايٜٚ ًَِ 200 ٞكسض سذِ املا ٤ايػطشٞ
ايػٓ ٟٛيًٛاز ٟمَ ًَٕٛٝ 470 ٛرت َهعب َ َ٘ٓ % 40اهط ٟعً ٢ؾهٌ غ%30ٚ ٍٛٝ
عً ٢ؾهٌ غ %30ٚ ٍٛٝتتػطب إىل املٝا ٙاؾٛف ١ٝػط ٟعً ٢ؾهٌ تسفل ؼت
غطشٜٚ . )11( ٞتُٝع ٚاز ٟسذط ظطٜإ املٝا ٙف ٘ٝطٛاٍ ايػَٓ ١ع ٚدٛز قُِ تكطٜف١ٝ
يًُٝا ٙأثٓاَٛ ٤اغِ غكٛط األَطاض يف فكٌ ايكٝف عً ٢اؿٛض األعً ٢يًٛازٜٚ ; ٟبسأ
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ظٗٛض املٝاَ َٔ ٙػاف 150 ١نِ إىل ايؿُاٍ َٔ املكب ٚؽتفٖ ٞص ٙاملٝا ٙيف َٓاطل
َتعسز َٔ ٠ايٛاز ٟبني ايطَاٍ ٚاؿكباٚ ،٤ػط ٟعً ٢ؾهٌ َٝا ٙؼت غطش١ٝ
ٚملػاف ١تكٌ يف بعض األسٝإ إىل َ٦ات األَتاض ،يتعٗط َط ٠أخط ٣نُذطَ ٣اٞ٥
غطشٜٚ )12(ٞبًؼ َػت ٣ٛايتسفل املا ٞ٥عٓس َكب ايٛاز ٟبٓشَ 1.5 ٛرت/ 3خ يف
املٛاغِ ؾب ١اؾافٚ ١مَ 6ٛرت/3خ يف َٛاغِ تػاقط األقطاض (ٜٓٚ )13تٗٚ ٞاز ٟسذط
بسيتا ٚاغعْ ١كسض َػاستٗا بٖ2500هتاض تكع بني ضأؽ ايهًب غطباٚ ،ضاؽ ايطد١ُٝ
ؾطقا ٖٞٚ ،عباض ٠عٔ غٌٗ فٝه ٞسسٜح ايٓؿأٚ ٠تهِ ايسيتا َؿطٚع ٚاز ٟسذط
ايعضاع.)14( ٞ
 2- 2الْدٓاٌ الطاحلٔ٘ :
تٓتؿط ٖص ٙايٛزٜإ عً ٢ط ٍٛاملٓطك ١ايػاسًَ ١ٝا بني ٚاز ٟسذط يف ايػطب ٚٚازٟ
املػ ١ًٝيف ايؿطم ٖٞٚ ،فُٛع٘ َٔ األٚز ١ٜايػاسً ١ٝايككري ٠اييت تٓشسض َٔ
ايػالغٌ اؾبً ١ٝاالْتكاي ١ٝإىل ايٓطام ايػاسً ٞعً ٢ايبشط ايعطبْٚ ،ٞتٝذ ١يكً١
َػاس ١أسٛاض ٖص ٙاألٚز ١ٜفإٕ املٝا ٙاملتسفك ١يف بطْٗٛا قسٚز ،٠غري إٔ امساضٖا
ايؿسٜس ايصٜ ٟكٌ إىل ٜ %665ؤز ٟإىل تسفل ايػ ٍٛٝبكُِ تكطٜف ١ٝعاي ١ٝفتصٖب ٖسضاّ
إىل ايبشط يف ظٌ انفاض نفا ٠٤تٛظٜع ايػٚ ،)15( ٍٛٝيف بطٖ ٕٛص ٙاألٚز ١ٜتٓتؿط
املسضدات ايعضاع ١ٝاييت تعتُس عًَٝ ٢ا ٙايعٚ ،ٕٛٝنصيو َٝا ٙايػ ٍٛٝاملتسفك ،١نُا
تٓتؿط األضان ٞايعضاع ١ٝيف زيتاٚات ٖص ٙاألٚز ١ٜاييت تعتُس عًَٝ ٢ا ٙايػٚ ٍٛٝاملٝاٙ
اؾٛفٚ ١ٝمتس ٖص ٙاألٚز ١ٜاملسٕ ايػاسً ١ٝباملٓتذات ايعضاع ١ٝاملدتًف َٔٚ ،١أِٖ ٖصٙ
األٚزٚ ١ٜاز ٟاـطبٚٚ ١از ٟبٜٛـٚٚ ،از ٟسٜٛطٚٚ ٠از ٟعطفٚٚ ،از ٟخطزٚ .ميهٔ
اغتعطانٗا فُٝا : ًٜٞ
ّ 1- 2- 2ادٖ اخلسب٘ :
ٜبسأ تؿهٌ ايٛاز ٟعً ٢اضتفاع َ 1800رت فٛم غطح ايبشط َٔ َطتفعات ٖهب١
سهطَٛت اؾٓٛبٜٚ ١ٝتفطع اؾع ٤األعً ٢يًٛاز ٟإىل ٚازٜني ،أسسُٖا ٜػُٚ ٢ازٟ
عهس ٚاآلخط ٚاز ٟاحملُسٜني ،ثِ ٜتشس ٖصإ ايٛازٜإ َؿهًني ٚاز ٟاـطبٚ ،١تبًؼ
َػاسٖ ١صا ايٛاز 450 ٟنِ 2نُا ٜبًؼ طٛي٘ 50نِ ٜٚكب قطب بًس ٠ف ٠ٛعً ٢بعس
12نِ غطب َس ١ٜٓاملهال ٚتكٌ نُ ١ٝايتسفل ايػٓ ٟٛيًٛاز ٟمَ ًَٕٛٝ 7 ٛرت
َهعب (.)16
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ّ 2- 2- 2ادٖ بْٓؼ :
ٜٓٚبع َٔ ٖهب ١سهطَٛت اؾٓٛب ١ٝعً ٢اضتفاع َ 1700رت فٛم غطح ايبشط
ٜٚته ٕٛيف دعؤ ٙاألعًٚ َٔ ٢ازٜني ُٖا ٚاز ٟمحِ ٚٚاز ٟؾٗٛضًٜٚ ٙتكٝإ يف َٓطك١
ايًبٝب يٝؿهال ٚاز ٟبٜٛـ ايصٜ ٟكب يف عري ٠ؾاط ١ٝ٦عً ٢ايػاسٌ ايطًَ ٞؾطم
َس ١ٜٓاملهال عٛاي16 ٞنِ ٚتبًؼ َػاس ١سٛض ايٛاز650 ٟنِٜٚ )17(2بًؼ َعسٍ
تكطٜف املٝا ٙف ٘ٝم 155 ٛيرت/خٜٚ .كٌ َتٛغط ايتسفل املا ٞ٥ايػٓ ٟٛمًَٕٛٝ 4.9 ٛ
َرت َهعب (. )18
ّ 3- 2- 2ادٖ حْٓسٗ :
ٜكب يف َٓطك ١ؾشري ايٛاقع ١إىل ايؿطم َٔ َس ١ٜٓاملهال بٓش 35 ٛنِ ٜٚتؿهٌ
ٚاز ٟسٜٛط ٠عً ٢اضتفاع َ 2000رت فٛم غطح ايبشط َٔ املطتفعات ايعًٝا هلهب١
سهطَٛت اؾٓٛبٜٚ ١ٝبًؼ ط ٍٛايٛاز65 ٟنِ ٚتكسض َػاس ١سٛن٘ بـ1700نِ2
َٚعسٍ تسفل املٝا ٙب٘  500يرت/خ (ٜٚ )19كٌ َتٛغط ايتسفل املا ٞ٥ايػٓ ٟٛإىل 1667
ًََ ٕٛٝرت َهعب (.)20
ّ 4- 2- 2ادٖ عسف :
ٜكع إىل ايؿطم َٔ َس ١ٜٓايؿشط اييت تبعس بٓش 70 ٛنِ ؾطم َس١ٜٓ
املهالٜٓٚ ،بع َٔ اهلهاب املطتفع ١ايٛاقع ١عً ٢اضتفاع َ 1500رت فٛم غطح ايبشط
ٜٚؿهٌ سٛن٘ َػاس ١تكسض بـ 100نِٜٚ 2كٌ َعسٍ تكطٜف املٝا ٙف ٘ٝإىل  235يرت/
خ ( )21نُا ٜبًؼ َعسٍ ايتسفل ايػٓ ٟٛمَ ًَٕٛٝ 764 ٛرت َهعب (.)22
ّ 5- 2- 2ادٖ خسد
ٜٚكع إىل ايؿطم َٔ َس ١ٜٓايؿشط بٓش 20 ٛنِ ٜٓٚبع َٔ ٖهب ١سهطَٛت
اؾٓٛب ١ٝعً ٢اضتفاع َ 1000رت فٛم غطح ايبشطٚ ،تكسض َػاس ١سٛن٘ بٓش600 ٛ
نِٜٚ 2بًؼ َعسٍ ايتسفل ايػٓ ٟٛمَ ًَٕٛٝ 3 ٛرت َهعبٜٚ ،بًؼ طٛي٘  30نِ (.)23
 - 3- 2املْازد املا ٜ٘ٔاملتاح٘ مً العٌْٔ :
ٜعس تسفل املٝا َٔ ٙايع ٕٛٝاملٛضز ايطٝ٥ؼ ايصُٜ ٟؤٍَٔ َٝا ٙايؿطب ملٓاطل اغتٝطاْ١ٝ
نجري ٠يف َٓطك ١ايسضاغ ،١فهالّ عٔ اغتدساَٗا يف إضٚا ٤احملاق ٌٝايعضاع ١ٝيف نجري
َٔ املٓاطل ايع ضاع ١ٝعً ٢ايػٌٗ ايػاسًٚ ،ٞنصيو يف بط ٕٛاألٚز ١ٜايساخًٜٚ ،١ٝعٛز
اْتؿاض ٖص ٙايع ٕٛٝيف ايػٌٗ ايػاسً ٞإىل تٛفط ايعطٚف اؾٛٝيٛد ١ٝاملال ١ُ٥الْبجاقٗا
ٚغاق ١يف طبكات اؿذط اؾري ٟايص ٟميتس عًَ ٢ػاسات ٚاغع ١يف املٓطك،١
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ٜٚطتبط ظٗٛض ٖص ٙايع ( ٕٛٝاملعاٜني ) ٚاْهؿافٗا عً ٢ايػطح باْٗٝاض طبكات
األٚيٝذٛغني اييت تعً ٛخعإ ايهاضغت اؾبػ ٞيف املٓطكٚ ١بكطط ٜرتاٚح بني - 10
َ50رت (ٚ ،) 24تٓتؿط ٖص ٙايع ( ٕٛٝاملعاٜني ) يف عسز َٔ املٓاطل َٓٗا غ ٌٝباٚظٜط
ٚتباي٘ٚ ،اؿاَٚ ،ٞايسٜؼٚ ،املهال ٚقس ُقسَّض عسزٖا بٓشَ 118 ٛعٝإ َٓٗا َ 58عٝإ
يف غ ٌٝباٚظٜط(ٚ .)25تكسض اإلمجاي ١ٝاإلْتاد ١ٝهلا سٛايَ ًَٕٛٝ 16 ٞرت َهعب  /غٓ١
ٜرتاٚح تكطٜفٗا بني  100- 10يرت/خ (ٚ ،)26إىل ايؿطم َٔ غ ٌٝباٚظٜط تٓتؿط ٖصٙ
ايع ٕٛٝيف نٌ َٔ َٓطك ١تباي٘ ٚايسٜؼ ٚاؿاَٜٚ ٞكسض عسزٖا بٓش 52 ٛعٓٝاّ  ٖٞٚأقٌ
تكطٜفاّ يًُٝا ;ٙإش ال ٜتذاٚظ تكطٜفٗا بهع ١يرتات/خ ٚمتتاظ ٖص ٙايع ٕٛٝباضتفاع زضد١
سطاضتٗا ْٚػب ١املعازٕ ايهربٜت ١ٝفٗٝاٜٚ ،ػتفاز َٓٗا يف االغتشُاّ ٚايعالز ايطبٝعٞ
يبعض األَطاض ٚنصيو ض ٟاألضان ٞايعضاعٚ ١ٝايؿطب َٓٗا بعس تربٜسٖا .
نُا تٓتؿط ايع ٕٛٝيف بط ٕٛاألٚز ١ٜايػاسً ١ٝيف نٌ َٔ أٚز ١ٜسذط ٚاـطب١
ٚبٜٛـ ٚعطف ٚخطزٚ ،قس تهْٛت بفعٌ عًُٝات ايتكسع ٚاالْهػاض اييت تعطنت هلا
اؾباٍ ايػاسً ١ٝففٚ ٞاز ٟسذط األعً ٢د ٍٛايكساض ٠تٛدس أنجط َٔ  84عٓٝاّ ٜكٌ
تكطٜفٗا إىل 10يرت/خ غري أْٗا فتُع٘ تكطف َا بني  850 - 430يرت/خ ( ،)27أَا
بك ١ٝاألٚز ١ٜايػاسً ١ٝتٓت ؿط بٗا َجٌ ٖص ٙايع ٕٛٝشات ايتكطٜف احملسٚزٜٚ ،عتُس عًٗٝا
يف ض ٟاألضان ٞايعضاع ١ٝاملٛدٛز ٠يف بط ٕٛاألٚز ١ٜايساخًٚ. ١ٝتبني اـطٜط ١ضقِ ()3
تٛظٜع املٛاضز املا ١ٝ٥يف َٓطك ١ايسضاغ. ١
خسٓط٘ زقه ( )3اْشٓع املْازد املا ٜ٘ٔم ضاحل حطسمْت
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ٚقس تأثطت ٖص ٙايع ٕٛٝبكف ١عاَ ١بعاٌَ اؾفاف ايص ٟتعطنت ي٘ املٓطك ١يف
ايػٓٛات األخري ٠إش لس إٔ أنجط َٔ ٖ َٔ %60ص ٙايع ( ٕٛٝاملعاٜني ) قس دفَّتٚ ،إٕ
عسزاّ آخط َٓٗا قس ؾاضف عً ٢اؾفاف َٔ خالٍ انفاض َٓػٛب َٝاٖ ٙصٙ
املعاٜني(.)28

 4- 2املٔاِ اجلْفٔ٘ :
عً ٢ايطغِ َٔ نُٝات املٝا ٙاؾاض ١ٜيف بط ٕٛاألٚز ١ٜايػاسً ،١ٝإال إٔ ايعطٚف
اهلٝسضٚيٛد ١ٝاملعكس ٠يف املٓاطل ايػاسًَٓٚ ،١ٝاطل ايتػطب ،ال مت ٍٛبػٗٛيَ ١كازض
 املٝا ٙاؾٛف ١ٝمما ٜػُح هلص ٙاملٝا ٙاملتسفك ١بايصٖاب إىل ايبشط ز ٕٚاالغتفاز٠َٓٗا ،نُا إٔ ايرتنٝب اؾٛٝيٛد ٞاملعكس ٚايفٛايل ايهتًْ ١ٝتر عٓٗا ػع١٥
ايتها ٜٔٚاؾٛٝيٛد ١ٝمما غبب شيو يف ععٍ املٓطك ١بؿهٌ نبري عٔ َهأَ املٝاٙ
اؾٛف ١ٝاإلقً ١ُٝٝإىل ايؿُاٍ َٓٗا اييت تكع نُٔ َٓاطل ايتػطب يٛازٟ
سهطَٛت(ٜٚ ،) 29تٛادس يف ٖص ٙاملٓطك ١ايػاسًَ ١ٝهُٓإ يًُٝا ٙاؾٛفُٖ ١ٝا (:)30

 : 1- 4- 2مهنً احلذس السملٕ الهسأاضٕ :
ٖٚصا املهُٔ يف املٓطك ١ايػاسًَٛ ١ٝنع ٞقسٚز يطبٝع ١املٓطك ١اإلْهػاض١ٜ
ٚاْفكاٍ تطانٝبٗا مما ْتر عٔ شيو اتكاٍ قسٚز مبكازض ايتػص ١ٜاإلقً،١ُٝٝ
ٜٚؿهٌَّ ٖصا املهُٔ ايطبكات ايٛاقع ١غطب ٚمشاٍ املهالٜٚ ،كسض املدع ٕٚاؾٛيف ي٘
بٓشَ ًَٕٛٝ 70000 ٛرت.)31( 3

 2- 4- 2مهنً احلذس الهسٓتاضٕ :
ٜٚكع ٖصا املهُٔ يف َٓطك ١غ ٌٝباٚظٜط ٚاملٓاطل ايٛاقع ١إىل ايؿطم َٓٗا،
ْٚتٝذ ١يتعكس املٓطك ١بايفٛايل فكس سكٌ املهُٔ عً ٢ططٜل تػصَ ١ٜباؾط ٠إىل اهلهب١
ايؿُايٜٚ ١ٝكسض إمجاٍ املدع ٕٚاؾٛيف هلصا املهُٔ بـ َ ًَٕٛٝ 1060006000رت.)32( 3
ٚقس أز ٣اتػاع َٛدات اؾفاف يف ايػٓٛات األخريَ ٠ع اظزٜاز عًُٝات ايػشب
ٚاتػاع سفط اآلباض ،إىل تسٖٛض ايٛنع املا ٞ٥اؾٛيف يف ٖص ٙاملٓاطل بؿهٌ نبري
األَط ايص ٟأزَّ ٣إىل دفاف نجري َٔ اآلباض ٚايع ٕٛٝيف املٓطك ١ايػاسً. ١ٝ
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طبيعة الٌشاط الزراعي في الوٌطقة :
تعترب ايعضاع ١ايٓؿاط ايطٝ٥ػ ٞملععِ ايػهإ يف َٓطك ١ايسضاغ ١إىل داْب
االقطٝاز اييت ميتٗٓٗا عسز َٔ غهإ املسٕ ٚايكط ٣ايػاسًٚ . ١ٝترتنع املػاسات
ايعضاع ١ٝيف َٓطك ١ايسضاغ ١يف ايٓطاقات اآلت: ١ٝ
 )1األزاضٕ امليبطط٘ م الطَل الطاحلٕ ( األزاضٕ الطَلٔ٘ الطاحلٔ٘ ) :
تٓتؿط األضان ٞايعضاع ١ٝيف ايػٌٗ ايػاسً ٞيف عسز َٔ املٓاطلَٗٓ ،ا زاالت
األٚز ١ٜايطٝ٥ػَ ١جٌ زيتا ٚاز ٟسذط املتُجً ١يف أضانَٝ ٞفع سذط ٖٞٚ ،أضان ٞط١ٝٓٝ
ٚاغع ١تعتُس بؿهٌ ضٝ٥ػ ٞعًَٝ ٢ا ٙايػ ٍٛٝاملتسفكٚ َٔ ١از ٟسذطٚ ،نصيو عً٢
عسز َٔ زاالت األٚز ١ٜاألخطٚ ٣يهٓٗا قػريَ ٠كاضْ ١بسيتا ٚاز ٟسذطَ ،جٌ زيتا أٚز١ٜ
اـطبٚ ١بٜٛـٚ ،سٜٛطٚ ٠عطفٚ ،غريٖا َٔ األٚز ،١ٜنُا تٓتؿط ٖص ٙاألضان ٞعً٢
ايػٌٗ ايػاسً ٞسٝح تٓتؿط ايرتب ١اؾري ١ٜيف نٌ َٔ غ ٌٝباٚظٜط ٚايؿشط ٚاؿاَٞ
ٚايطٜس ٠ايؿطقٚ ،١ٝتعتُس يف ضٜٗا عً ٢املٝا ٙاؾٛف( ١ٝاملعاٜني) .
 )2األزاضٕ الصزاعٔ٘ م بطٌْ األّدٓ٘ :
ٚتٓتؿط ٖص ٙاألضان ٞيف َععِ األٚز ١ٜايػاسً ١ٝغري إٔ أُٖٗا ٜٓتؿط يف ٚاز ٟسذط
ايصٜ ٟعس أنرب  ٚأِٖ األٚز ١ٜايػاسًٚ ،١ٝنصيو أٚز ١ٜاـطبٚ ١بٜٛـ ٚعطف ٚؾداٟٚ
ٚعػس اؾبٌٚ ،تعتُس ٖص ٙاألضان ٞيف ظضاعتٗا عًَٝ ٢ا ٙايػٚ ٍٛٝايع ٕٛٝاملتسفك ١يف
بطٖ ٕٛص ٙاألٚز. ١ٜ

التركيب الودصْلي للوساخات الزراعية :
تتباَ ٜٔػاس ١األضان ٞايعضاع - ١ٝيف َٓطك ١ايسضاغ َٔ - ١عاّ آلخط َٔٚ
َسٜط ١ٜألخط َٔٚ ،٣قك ٍٛآلخط ،فتعاز تاضٚ ٠تتكًل تاضٚ ٠فكاّ يعسز َٔ ايعٛاٌَ
املؤثط ٠يف اإلْتاز ايعضاع ٞغري إٔ أِٖ ايعٓاقط املتشهُ ١يف شيو َٖ ٛس ٣تٛفط َكازض
ايطٍ ٟايصٜ ٟؤثط عً ٢تباَ ٜٔػاسٚ ١إْتاز األضان ٞايعضاعٚ . ١ٝفُٝا  ًٜٞدسٚالّ ٜعهؼ
ايرتنٝب احملكٛي َٔ ٞسٝح املػاسٚ ١اإلْتاز ملٓطك ١ايسضاغ. ١
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ددّل زقه ( )2الرتنٔب احملصْلٕ مً حٔح املطاح٘ ّاإلىتاج لألعْاو 2000و ّ 2010و
مبيطك٘ الدزاض٘
(املػاسٖ : ١هتاض ،اإلْتاز  :طٔ) (ّ َ :ػاس ،١أ  :إْتاز)
خطسّات

حبْ
2010

2000

2010

2000

و

أ

و

أ

و

أ

و

أ

املهال

19

24

50.16

58.08

10

40

125154

695.4

غٔل باّشٓس

84

106

141.36

212.04

7

28

49.02

239.4

بسّو مٔفع

260

308

661.2

793.44

13

52

752.4

4514.4

الػخس

56

73

17.1

25.65

111

1063

57.8

390.2

الدٓظ

5

7

28.5

42.75

21

139

102.6

615.6

224

294

342

410.4

25

172

617.88

1430

حذس

130

145

306.66

367

22

97

150.48

902.88

اإلمجالٕ

778

957

1547.1

1908.6

209

1591

1855.7

8877.9

السٓدٗ
ّقصٔعس

1.23

7.6

1.23
فْانُ
2000

املهال
غٔل باّشٓس
بسّو مٔفع
الػخس
الدٓظ
السٓدٗ ّقصٔعس
حذس
اإلمجالٕ

2010

أ
و
أ
و
9963.6 1048.8 3566
299
112.9 239.4 1083
135
1573.2 209.8 3002
313
1132
144.8 1518
207
1622.2 225.8 705
77
3878.2 615.6 3590
541
23547 3991.2 6232 1572
41829.1 6505.4 19696 3144
6.4
6.3
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4.7

ذلاصٔل ىكدٓ٘
2010
2000
أ
و
أ
و
247.5 16413 176 62
1615.3 539.2 272 96
646.4 430.9 212 218
323.8
8019 180 60
2.3
2.3
51.3
34.2
8
15
20.5
13.7
24
45
2908.1 1265.5 862 496
2.3
1.7
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اعالف
2000

اإلمجالٕ
2010

2010

2000

و

أ

و

أ

و

أ

و

أ

املهال

148

3099

167.9

7217.1

554

7020

2033.7

19182.6

غٔل باّشٓس

202

3365

287.3

12927.6

580

5394

11296.3

15445.7

بسّو مٔفع

414

6061

342

14706

10695 1368

410.1

22233.4

الػخس

191

3433

109.4

3348.2

625

6257

1813.7

5119.8

الدٓظ

146

2952

1431.8

20747

249

3803

1641.6

23317

353

6724

547.2

22435.2

10788 1158

6218.7

27390.7

703

1756.7 12178

24594

18676 2472

السٓدٗ
ّقصٔعس
حذس
اإلمجالٕ

62633 7006 105975.1 5092.3 37812 2157
17.5

20.8

8.9

49431
162120.2
10.4

املصدز  :اجلنَْزٓ٘ الٔنئ٘ ،مهتب ّشازٗ الصزاع٘ ّالسٖ ،ضاحل حطسمْت ،قطه اإلحصا ٛالصزاعٕ إحصاٛات 2000و ّ 2010و .

 َٔٚاؾسٜ )2( ٍٚػتدًل املؤؾطات اآلت: ١ٝ
 )1بًػت إمجاي ٞاملػاس ١املعضٚع ١مٖ 15643.8 ٛهتاض تٛظعت عً ٢نٌ َٔ
َسٜطٜات املهال ٚأضٜافٗا ٚغ ٌٝباٚظٜطٚ ،بطَٝ ّٚفع ٚايؿشط ٚايسٜؼٚ ،ايطٜس٠
ٚقكٝعط ٚسذط بٓػبٚ ١قًت إىل  %40ٚ%8%10 %ٚ12. %3ٚ %15ٚ %7 ٚ %13عً٢
ايتٛاي. ٞ
 )2دا٤ت َسٜط ١ٜسذط باملطتب ١األٚىل َٔ سٝح املػاس ١املعضٚع ١بٓش6218.7 ٛ
ٖهتاض َ ٖٛٚا ٜؿهٌ ْػب %40 ١تًٗٝا َسٜطت ٞبطَٝ ّٚفع بٓشٖ 2396.3 ٛهتاض
ٚبٓػبَٚ %15 ١سٜط ١ٜاملهال ٚأضٜافٗا بٓشٖ 2033.7 ٛهتاض ٚبٓػبٖٚ %13 ١صٙ
املسٜطٜات فتُع ١متجٌ َا ْػبت٘  َٔ %68مجً ١املػاس ١املعضٚع ١يف َٓطك١
ايسضاغ. ١
 )3دا٤ت قاق ٌٝايفٛان٘ يف املطتب ١األٚىل َٔ سٝح املػاس ١املعضٚع ١بٓشٛ
ٖ 6505.4هتاض ٚبٓػب ،%42 ١تًتٗا قاق ٌٝاألعالف بٓشٖ 5092.3 ٛهتاض
ٚبٓػب ،%33 ١فُٝا دا٤ت قاق ٌٝاـهطٚات يف املطتب ١األخري ٠بٓش1855.7 ٛ
ٖهتاض ٚبٓػب َٔ %12 ١مجً ١املػاس ١املعضٚع ١يف ايعاّ . ّ2010
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 )4ايتٛغع ايهبري يف املػاس ١املعضٚع ١إش اضتفعت َٔ ٖ 7006هتاض يف ايعاّ 2000
إىل مٖ 15643.8 ٛهتاض ٚبٓػب ١ظٜاز ٠تكٌ إىل م %123.3 ٛيف ايعاّ ،ّ2010
ٚقس سسثت أعًْ ٢ػب يًعٜاز ٠يف َسٜطٜات سذط ٚبٓػبَٚ %151.6 ١سٜط ١ٜايسٜؼ
ٚبٓػبَٚ ،%628.4 ١سٜط ١ٜاملهال ٚأضٜافٗا ٚبٓػب ،%267.1 ١فُٝا سسخ انفاض
يًُػاس ١املعضٚع ١يف َسٜط ١ٜايؿشط فكط إش انفهت املػاس ١املعضٚع625 َٔ ١
ٖهتاض إىل ٖ 410.1هتاض ٚبٓػب ١انفاض بًػت ٜٚ %34.4عٛز شيو االنفاض
يعسّ تٛفط َػاسات قاؿ ١يًعضاع ١يًتٛغع فٗٝا يف ٖص ٙاملسٜطٚ ١ٜانفاض
َػت ٣ٛاملٝا ٙاؾٛف ١ٝاييت تعتُس عًٗٝا األضان ٞاملعضٚع. ١
 )5عً ٢ايطغِ َٔ اضتفاع إْتاد ١ٝاهلهتاض يهٌ طٔ يف املعسٍ ايعاّ يف ايعاّ 2010
عٔ ايعاّ  8.9 َٔ ّ2000طٔ إىل  10.4طٔ يًٗهتاض ٚشيو بػبب اضتفاع إْتاد١ٝ
اهلهتاض يف قاق ٌٝاألعالف ،إال أْٓا ْالسغ ثبات إْتاد ١ٝاهلهتاض يًفرت٠
ْفػٗا يف قاق ٌٝاؿبٛب ٚايفٛانَ٘ ،ع انفاض ًَشٛظ هلا يف قاقٌٝ
اـهطٚات; إش انفهت إْتاد ١ٝاهلهتاض َٔ  7.6طٔ يًٗهتاض يف ايعاّ ّ2000
إىل  4.7طٔ يًٗهتاض يف ايعاّ ٜٚ .. ّ2010عٛز شيو بسضد ١ضٝ٥ػ٘ إىل عسّ تٛفط
نُٝات املٝا ٙاملطًٛب ١يط ٟاحملاق ٌٝبايهُٝات ايهافٚ ١ٝاألٚقات املٓاغب. ١
 )6إٕ املؿهً ١األغاغ ١ٝيف ايعًُ ١ٝايعضاع ٖٞ ١ٝايتٛغع ايهبري يف املػاسات
ايعضاع ،١ٝيف ظٌ قسٚزٚ ١ٜانفاض َٛاضز املٝاَ ٙع تعطض املٓطك ١يًذفاف يف
املس ٠األخريَ ،٠طفكاّ باغتٓعاف املٝا ٙبؿهٌ نبري بٗسف ض ٟاملػاسات املعضٚع١
ٚبططم تكًٝس ١ٜيف عًُٝات ايط ٟمما ُٜعطَّض ايعضاعٚ ١اإلْتاز ايعضاع ٞيف َٓطك١
ايسضاغ ١ـطط نبري* ْتٝذ ١النفاض َػتٜٛات َٓػٛب املٝا ٙاؾٛف ١ٝيف
املٓطك َٔٚ ١أدٌ اغتساَ ١ايتُٓ ١ٝايعضاع ١ٝيف َٓطك ١ايسضاغ ١فإٕ شيو ٜتطًب
زضاغ ١املؤثطات عً ٢اإلْتاز ايعضاع ٞزضاغ ١زقٝك َٔٚ ١بٗٓٝا املٛاضز املاٚ ١ٝ٥نٝف١ٝ
اغتدساَٗا ٚنٝف ؼكل االغتفاز ٠ايككَٗٓ ٣ٛا يف اإلْتاز ايعضاع ٞيف ظٌ
قسٚزٜتٗا ٚانفاض َػتٜٛاتٗا.

*

عل ٙالسغه مً التْضع الهـبري م املطـاحات الصزاعٔـ٘ اجلدٓـدٗ إال أٌ املػـاٍدات علـ ٙأزض الْاقـع اـبني دفـاف نـجري مـً املطـاحات الصزاعٔـ٘

ّمْت أعداد نبريٗ مً أغذاز اليدٔل خصْصًا م ميطك٘ غٔل باّشٓس ّميطكـ٘ احلـامٕ ّالـدٓظ ّالػـخس بطـبب امفـاض مطـتْٓات ميطـْ
املٔاِ الباطئ٘ بػهل نبري م ٍرِ امليطك٘ خصْصاً ّأٌ ٍرِ املياطل اعتند م زَٓا عل ٙاملٔاِ اجلْفٔ٘ اليت اتدفل م املعآني اليت دف الهجري
ميَا أّ امفض مطتْٓات ميطْ املٔاِ فَٔا بػهل نبري .
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ًُظن الرَّي الوستخذهة في الٌشاط الزراعي .
تعٗط ْعِ ايطَّ ٟايعضاعٚ ١ٝاقع اغتدساّ املٛاضز املا ١ٝ٥املتاس ١يف َٓطك ١ايسضاغ،١
سٝح لس إٔ أْعُ ١ايطَّ ٟاملػتدسَ ١ؽتًف َٔ َهإ إىل آخط تبعاّ ٚاختالف َكسض
املٛاضز املا ١ٝ٥املػتدسَ ١يف ايعًُ ١ٝايعضاعٚ،١ٝميهٔ إٔ ْبني أمناط ايطَّ ٟايعضاع١ٝ
ايػا٥س ٠عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
 )1ىظاو السٖ الطٔلٕ (املْمسٕ)
ٜٚعتُس ٖصا ايٓعاّ عًَٝ ٢ا ٙايػ ٍٛٝاملتسفك ١يف فرتات ايتػاقط املططٜٚ ،ٟؿػٌ
مٖ 4546 ٛهتاض َ ٖٛٚا ٜؿهٌ م َٔ %29.05 ٛمجً ١املػاس ١املعضٚعٜٚ . ١عٗط
بؿهٌ ضٝ٥ؼ يف ٚاز ٟسذط ٚزيتا ;ٙإش تؿهٌ َٝا ٙايػ ٍٛٝايٓاػ ١عٔ غكٛط األَطاض
م َٔ %40 ٛاملٝا ٙاملتسفك ١فٚ ٘ٝايبايػ ١مَ ًَٕٛٝ 470 ٛرت َهعب ،نُا ٜعٗط ٖصا
ايٓعاّ يف كتًف األٚز ١ٜايػاسً ١ٝاألخطَ ٣جٌ أٚز ١ٜاـطبٚ ١بٜٛـ ٚسٜٛطٚ ٠عطف
ٚخطز ٚغريٖا َٔ األٚز ١ٜايػاسًٚ ،١ٝتبًؼ نَُٝ ١ٝا ٙايػ ٍٛٝاملتسفكٖ َٔ ١ص ٙاألٚز١ٜ
ايػاسً ١ٝمَ ًَٕٛٝ 39 ٛرت ،3غري إٔ ٖص ٙايهُٝات املتسفك ١غٜٓٛاّ َٔ املا ٤ال ٜػتفاز
َٓٗا يف اإلْتاز ايعضاع ٞأ ٚيتػص ١ٜاملدع ٕٚاؾٛيف غْ ٣ٛػب ،%10 ١أَا َا تبك ٢فٝصٖب
إىل ايبشط بػبب عسّ ٚدٛز سٛادع َا ١ٝ٥أ ٚغسٚز عً ٢تًو األٚزٚ ،١ٜنصا نعف
ايتػطب إىل اـعإ اؾٛيف ْتٝذ ١يالمساض املفاد ٧يبعض ٖص ٙاألٚز ١ٜبػبب قطب
ايػالغٌ اؾبً َٔ ١ٝايبشط (ٜٚ . )33عضع ؼت ٖصا ايٓعاّ مجٝع قاق ٌٝاؿبٛب
ٚايٓدٚ ٌٝايػُػِ ٚايبطٝذ ٚايؿُاّ ٚتتِ ططٜك ١ايط ٟبٛاغط ١غُط األضان ٞايعضاع١ٝ
مبٝا ٙايػ ٍٛٝعٔ ططٜل عسز َٔ ايكٓٛات اييت تٓكٌ املٝاَ َٔ ٙكبات األٚزٚ ١ٜتٛظٜعٗا
عً ٢األضان ٞايعضاع. ١ٝ
 )2ىظاو السٖ باملٔاِ اجلْفٔ٘ (السٖ املطتدٓه)
ٜٚعتُس ٖصا ايٓعاّ ايطَّ ٟاملػتس ِٜبٛاغط ١املٝا ٙاؾٛفٜٚ ١ٝعس َٔ أِٖ َكازض ايطٟ
ٚتعتُس عً ٘ٝمٖ 11087.70 ٛهتاض َٔ األضض ايعضاعَ ٖٛٚ ١ٝا ٜؿهٌ م% 70.87 ٛ
َٔ مجً ١املػاس ١املعضٚعٚ. ١يف ٖصا ايٓعاّ ٜعٗط منطإ ضٝ٥ػٝإ ْبُٗٓٝا يف اآلت: ٞ
أ) ىظاو السٖ املعتند عل ٙا باز :
ٜٚؿهٌ ٖصا ايٓعاّ مٖ 5719.8 ٛهتاض َٔ األضض ايعضاع ١ٝبٓػبَٔ % 36.56 ١
املػاس ١املعضٚعٜٓٚ ١تؿط ٖصا ايٓعاّ يف ْطام ايػٌٗ ايػاسًَ ٞا بني َس ١ٜٓاملهال
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ٚايطٜس ٠ايؿطقٜٚ ١ٝعتُس ٖصا ايٓعاّ ايط َٔ ٟاآلباض ايػطش ١ٝاملفتٛس ١قسٚز ٠ايعُل
َطتفع ١زضد ١املًٛسٚ ١اييت تؿهٌ غايبٖ ١ٝصا ايٓعاّ .
فُٝا ٜعتُس دعٖ َٔ ٤صا ايٓعاّ عً ٢اآلباض ايعُٝك ١اييت متتاظ مبٛاقفات أفهٌ َٔ
سٝح َعسٍ تسفكٗا ْٚػبًَٛ ١ستٗاٜٚ ،عضع ؼت ٖصا ايٓعاّ قك ٍٛايصض ٠ايطفٝع١
ٚنصا قاق  ٌٝاـهاض ٚايبكٛيٝات ٚايفٛان٘ ٚقاق ٌٝاألعالف (ايربغ. )ِٝ
ٚفُٝا  ًٜٞدسٚالّ بعسز اآلباض ايعاًَ ١ايػطشٚ ١ٝاملػًكَٚ ١عسٍ تسفكٗا ْٚػب١
ًَٛستٗا يف كتًف َٓاطل غاسٌ سهطَٛت .
ددّل زقه (ٓ )3بني ا باز الططخٔ٘ ّالعنٔك٘ م ضاحل حطسمْت
ا
امليطك٘
املهال
غٔل
باّشٓس
فْٗ -
بسّو
الػخس
احلامٕ
الدٓظ
الػسقٔ٘
السٓدٗ
ّقصٔعس
اإلمجالٕ

عدد
ا باز

العدد

55
210

55
204

باز الططخٔ٘ املفتْح٘
معدل
ملْح٘ EC
التدفل
لرت  /خ
1.8 - 1.5
ــ
12 - 4 17.3 - 5

28

22

ــ

6.5 - 4

ا باز العنٔك٘ املػلك٘
معدل
ملْح٘
العدد التدفل
EC
لرت  /خ
6- 2
7
2
- 1.7
20
6
2.5
ــ
6

115
5
15

100
5
15

18
18
9

11.2 - 5
4.8 - 2.2
6.4 - 3.4

15
ــ
ــ

32
ــ
ــ

3 - 1.5
- 2.5
3.8

108

105

9

11

3

14

ــ

536

504

5

32

املصدز  :مهتب ّشازٗ الصزاع٘ ّالسٖ ،مػسّع التينٔ٘ السٓفٔ٘ بْادٖ حذس ّمدٓسٓات ضاحل حطسمْت .

( ) ىظاو السٖ املعتند عل ٙالعٌْٔ :
تعس ايع ٕٛٝأسس املٛاضز املا ١ٝ٥اييت تػتدسّ يف ض ٟاألضض ايعضاعٜٚ ١ٝؿػٌ ٖصا
ايٓعاّ ضَ ٟػاس ١تكسض بٓشٖ 5378 ٛهتاض ٚبٓػب ١تكٌ إىل  َٔ %34637مجً ١املػاس١
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املعضٚعٜٓٚ ١تؿط ٖصا ايٓعاّ سٝح تعٗط طبكات اؿذط اؾريٚ ٟايصٜ ٟرتنع يف
املٓاطل اآلت: )34( ١ٝ





املٓاطل اجملاٚض ٠ملس ١ٜٓاملهال َجٌ اـطب ٚ ١ايبكط. ٜٔ
غ ٌٝباٚظٜط ٚاملٓاطل اجملاٚض هلا َجٌ ايكساع ٚسباٜط ٚايكاضٚ ٠ؾشري ٚايٓكع١
ٚقٗٛت ٚنجٝب. ١
املٓاطل ايتابع ١يًؿشط َجٌ تبايَٚ ١عٝإ املػادسٚ ٠اؿٝؼ ٚايٛاغط .
َٓطك ١اؿاَٚ ٞايسٜؼ ايؿطق. ١ٝ

ٜٚعطف ٖصا ايٓعاّ َٔ ايطَّ ٟبايطَّ ٟباملعاٜني سٝح تٓكٌ املٝاَ َٔ ٙكازضٖا ٚبٛاغط١
قٓٛات َفتٛس ١أ ٚأْفام قفٛض ٠ؼت غطح األضض َع ٚدٛز فتشات يًتٗٚ ١ٜٛاإلنا٠٤
(ٚ ،) 35تتسفل املٝا ٙيف ٖص ٙايكٓٛات َٔ ايع ٕٛٝبؿهٌ طبٝع ٞغري أْ٘ َع انفاض
َٓػٛب املٝا ٙاؾٛفٜ ١ٝهطط َالى املعاٜني إىل تعُٝل ٖص ٙايكٓٛات يًٛق ٍٛإىل َػت٣ٛ
املٝا ٙاؾٛفٚ ،١ٝقس ٜكٌ طٖ ٍٛص ٙايكٓٛات َا بني  5 – 4نِ ٚعُكٗا َا بني 10 – 6
َرت أ ٚأنجط عٓس َكسض املٝاٜٚ ،ٙكٌ ٖصا ايعُل بايتسضٜر إىل إٔ ٜكٌ إىل َػت٣ٛ
غطح األضض ( َٔٚ . )36ثِ ٜتِ تٛظٜع٘ عرب ؾبه ١قٓٛات أخط ٣إىل األضض ايعضاع. ١ٝ
ٜٚكسض عسز املعاٜني يف كتًف َسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت عٛايَ )118( ٞعٝإ،
ٜكع َٗٓ 58ا يف غ ٌٝباٚظٜط( 52ٚ )يف ايؿشط ٚاؿاَ 8 ٚ ٞيف املهال (َٚ ،)37ع
تعطض املٓاطل ملٛدات اؾفاف يف ايػبعٓٝات ٚايجُآْٝات دفت أنجط َٔ ٖ َٔ %60صٙ
املعاٜني ٚؾاضفت ايبك ١ٝعً ٢اؾفاف َٔ خالٍ انفاض َٓػٛب املٝا ٙهلص ٙاملعاٜني مما
أز ٣إىل إٔ تػتدسّ يف ٖص ٙاملعاٜني َعسات ايهذ املٝهاْٝه ١ٝيطفع املٝا ٙمما ظاز
األَط غ٤ٛاّ (ٚ ،)38فُٝا  ًٜٞدسٚالّ ٜٛنح أِٖ املعاٜني اييت تػتدسّ يًطَٚ ٟػت٣ٛ
تسفل املٝاًَٛٚ ٙستٗا يف َٓطك ١ايسضاغ. ١
ٜٚعضع ؼت ٖصا ايٓعاّ كتًف أْٛاع احملاق ٌٝنايصض ٠ايطفٝعٚ ١اـهاض
ٚايبكٛيٝات ٚايفٛان٘ ٚقاق ٌٝاألعالف خكٛقاّ ايربغ ،ِٝنُا تعٗط ايع ٕٛٝأٜهاّ
يف بط ٕٛاألٚزٚ ١ٜغاقٚ ١از ٟسذط سٝح ٜٛدس ب٘ م )84( ٛعٓٝاّ ٚنصيو تعٗط
ايع ٕٛٝيف بط ٕٛاألٚز ١ٜايػاسً ١ٝاألخطٚ ٣تتسفل املٝا َٔ ٙايتؿككات ايكدط ١ٜاؾبً١ٝ



أغازت بعض املصادز التازخئ٘ بأٌ عدد املعآني م غٔل باّشٓس بلؼ  360معٔاٌ ّلهً مل ٓتبل ميَا ضْ ٚالعدد املرنْز
المفاض مطتْ ٚاملا ٛاجلْم .
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فٝعٌُ ايػهإ عً ٢سفط ايكٓٛات يف املٓشسضات اؾبً ١ٝاحملاش ١ٜيبط ٕٛاألٚز ١ٜسٝح
ٜتِ ؼ ٌٜٛاملٝا ٙإيٗٝا  َٔٚثِ ْكًٗا إىل األضض ايعضاع ١ٝاملتٛادس ٠يف بط ٕٛتًو األٚز. ١ٜ
ددّل زقه (ٓ )4بني أٍه املعآني ّمطتْ ٚادفل املٔاِ ّملْحتَا م ميطك٘ الدزاض٘
اضه املعٔاٌ

امليطك٘

معدل التدفل لرت  /خ

ملْح٘ املٔاِ EC

الفسات

غٔل باّشٓس

23

3.8

احلسخ

الكازٗ

80

3.6

الػْل

الكازٗ

40

3.8

الطناح

نجٔب٘

5

3

ّادٖ ضسّز

الطفال

25

3.5

حبآس

حبآس

13

3.7

الػذً

غٔل باّشٓس

35

3.8

اليكع٘

اليكع٘

18

1.4

ذٍباٌ

الػٔل

20

3.7

بامسدّف

غٔل باّشٓس

15

1.1

بً ذلسن٘

غخري

13

6

امليَالٕ

املعدٖ

5

1.1

احلباع

عسف

10.8

2.2

الطاٜف

معٔاٌ بً عابدٗ

8

3.9

الدىٔا

ابال٘

4.2

1.9

بامعْض

بامعْض

7.5

2.2

حطني

احلامٕ

5.6

4.5

السّض٘

احلامٕ

18

4.7

أبْ ضامل

احلامٕ

4

4.8

الصٔف

الدٓظ الػسقٔ٘

39.3

3.1

صيعاٛ

الدٓظ الػسقٔ٘

2.7

3.4

بهس بادابس

ثل٘

8

1.5

املدبٔ٘

ثل٘

7

1.5
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بامطَل

ثل٘

8

1.3

بازادو

السقل

6

2.8

باعامس

السقل

6

2.8

العهابسٗ

السقل

2.8

2.8

بامكٔبل

فْٗ

5.5

5.5

اخلسب٘

اخلسب٘

1.5

1.5

املصدز  :مهتب ّشازٗ الصزاع٘ ّالسٖ و  /حطسمْت مػسّع التينٔ٘ السٓفٔ٘ بْادٖ حذس ّضاحل حطسمْت.

أُن الوشكالت الورتبطة بالوْارد الوائيـة ّأررُـا علـن تٌويـة الزراعـة
ّاستذاهتِا
عً ٢ايطغِ َٔ تٛافط َٛاضز َا ١ٝ٥أق ِٝعًٗٝا ْؿاط ظضاع ٞـسَ ١ايتذُعات
ايػهاْ ١ٝاملٓتؿط ٠يف َٓطك ١ايسضاغ ،١إال إٔ ٖص ٙاملٛاضز تتعطض يعسز َٔ املؿهالت
مما ٜؤثط عً ٢زٚضٖا يف ؼكٝل ايتُٓ ١ٝايعضاع ١ٝاملػتساَ ١يف غاسٌ سهطَٛت،
ٚميهٔ إٔ ْعطض أِٖ املؿهالت يف َا : ًٜٞ
 )1غخ٘ املْازد املاّ ٜ٘ٔضعف جتدٓدٍا
ال تتٛافط يف َٓطك ١ايسضاغَٛ ١اضز َا ١ٝ٥زا ١ُ٥اؾطٜإٚ ،إمنا تكتكط ٖص ٙاملٛاضز
عًَٝ ٢ا ٙايػ ٍٛٝاييت تتسفل يف أٜاّ قسٚز َٔ ٠ايػٓ ١دطا ٤غكٛط األَطاضٚ ،نصيو
عً ٢املدع ٕٚاؾٛيف َٔ املا ٤ايصٜ ٟػتدطز بٛاغط ١اآلباض ،أٜ ٚتسفل عً ٢ؾهٌ عٕٛٝ
يف بعض َٓاطل ايسضاغٖٚ ،١ص ٙاملكازض عً ٢ؾشتٗا فأْٗا تعاْ َٔ ٞنعف ػسزٖا
ْعطاّ يٛدٛزٖا يف سٝع دػطايف داف ،إش ال تعٜس نُ ١ٝايتػاقط املطط ٟعٔ  60غِ يف
ايػٜٓ ١صٖب َععُ٘ إىل ايبشط إش قُسَّض إٔ  َٔ % 90نُ ١ٝايػ ٍٛٝاملتسفك ١دطا٤
األَطاض تصٖب إىل ايبشط ،فهالّ عٔ اضتفاع ْػب ١ايبشط ايػٓ ٟٛيتكٌ إىل ًَِ 2569
(ٚ . )39ال ٜػتفاز َٓ٘ يف تػص ١ٜاملٝا ٙاؾٛفٚ ،١ٝقس ظاز َٔ نعف ػسٜس املٝا ٙاؾٛف١ٝ
َطٚض َٓطك ١ايسضاغ ١بفرتات دفاف َتالسك ١خالٍ ايػٓٛات املان. ١ٝ
 )2الفٔطاىات
ٚبايٓعط يطبٝع ١املٓار ؾب ١اؾاف ملٓطك ١ايسضاغ ١فإٕ تػاقط األَطاض ٜهٕٛ
عً ٢ؾهٌ ظخات قٚ ١ٜٛيفرتات قكري ٠فهالّ عٔ عاٌَ قطب ايػالغٌ اؾبًَٔ ١ٝ
خط ايػاسٌ ٚعاٌَ االمساض ايهبري ايصٜ ٟكٌ إىل  %6.5يف األٚز ١ٜايػاسً ١ٝفإٔ
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تسفل دطٜإ املا ٤فٗٝا ٜه ٕٛبكُِ تكطٜف ١ٝعاي )40( ١ٝعً ٢ؾهٌ غَ ٍٛٝسَط ٠تًشل
ايهطض بايعًُ ١ٝايعضاع ،١ٝإش تعٌُ عً ٢دطف ايرتب ١ايعضاعٚ ١ٝزفٔ اآلباض َٚهداتٗا
ٚتسَري ٚزفٔ َٓؿآت ايطَّ َٔ ،ٟسٛادع ٚقٓٛات َا ١ٝ٥يف ظٌ عسّ نفا ٠٤اغتػالٍ َٝاٙ
ايفٝهاْات ٚايػٝطط ٠عًٗٝا .
 )3ضعف احلصاد املإٜ
اؿكاز املاَ ٞ٥كطًح ؾاع اغتدساَ٘ يف املٓاطل اؾافٚ ١ؾب٘ اؾاف ٜٚككس ب٘
مجع ٚؽع ٜٔأنرب نَُٝ َٔ ١ٝا ٙاألَطاض ٚاالستفاظ بٗا ألط ٍٛفرت ٠ممهٓ١
يالغتفازَٗٓ ٠ا ألغطاض ايعضاعٚ ١األغطاض األخط. )41( ٣
ٚيف َٓطك ١ايسضاغ ١لس إٔ ٖٓاى نعفاّ ٚانشاّ يف عسّ االغتفازَٝ َٔ ٠ا ٙاألَطاض
ايػاقطٚ ١تسفل ٚسفغ َٝا ٙايػ ٍٛٝيف بط ٕٛاألٚز ،١ٜإش تفتكس نٌ األٚز ١ٜايػاسً١ٝ
يف أدعاَٖ٤ا ايعًٝا إىل ٚدٛز ايػسٚز ٚاـعاْات املا ،١ٝ٥اييت ميهٔ إٔ تػٝطط عً٢
تسفل ٚسفغ َٝا ٙايػ ،ٍٛٝنُا إٔ األدعا ٤ايسْٝا تفتكط  -أٜهاّ  -إىل اؿٛادع
ايرتاب ١ٝأ ٚاالمسٓت ١ٝاييت ميهٔ إٔ ؼذع املٝاٚ ٙتعٌُ عً ٢ايتكً َٔ ٌٝغطعتٗا عٝح
ؼافغ عً ٢ايرتب ١ايعضاع َٔ ١ٝاؾطفٚ ،عًَٓ ٢ؿآت ايطَّ َٔ ٟايتسَريٚ ،تػاعس يف
ايٛقت ْفػ٘ عً ٢تػص ١ٜاملٝا ٙاؾٛف ١ٝبسالّ َٔ شٖابٗا إىل ايبشط ز ٕٚاالغتفازَٗٓ ٠ا .
 )4االضتيصاف اجلاٜس للنٔاِ
أز ٣ايتٛغع غري املٓعِ الغتكالح األضان ٞايعضاع ١ٝيف غاسٌ سهطَٛت إىل
ايهػط عً ٢املٛاضز اؾٛف َٔ ،١ٝخالٍ ايتٛغع غري املٓعِ يف سفط اآلباض بٗسف ضٟ
األضان ٞايعضاع ١ٝاملػتكًشٜ . ١هاف إىل شيو إٔ ططم ايط ٟاملػتدسَ ٖٞ ١ططم ضٟ
تعتُس عً ٢ايطَّ ٟايػٝشٚ ٞغُط األضض باملٝاٚ ٙيٝؼ ٚفكاّ الستٝادات احملاقٌٝ
ايعضاعٖٚ ١ٝص ٙايعًُ ١ٝفهالّ عٔ االغتدساَات ايبؿط ١ٜاألخط ٣يًُٝا ٙأزت إىل
اغتٓعاف املٝا ٙاؾٛف ١ٝبؿهٌ نبري اْعهؼ عً ٢انفاض َٓػٛب املا ٤اؾٛيف يف
غاسٌ سهطَٛت ٚبؿهٌ غطٜع َٔ 2- 1غِ َٜٝٛاّ (.)42
ٜٚعٗط أثط انفاض َٓػٛب املٝا ٙاؾٛف ١ٝيف تباعس فرتات زٚض ٠ض ٟاألضض ايعضاع١ٝ
يف نجري َٔ املٓاطل َٔ  ّٜٛ 15إىل أنجط َٔ ٚ ،ّٜٛ 25يف تعُٝل قٓٛات ايط ٟايكا١ُ٥
عً ٢ايع َٔ ٕٛٝأقٌ َٔ  5أَتاض إىل َ 15 - 10رت (ٚ .)43ضمبا أنجط َٔ شيو ستٜ ٢تِ
ايٛق ٍٛإىل املٝا ٙاؾٛف . ١ٝنُا انطط املعاضع ٕٛإىل اغتدساّ املهدات اآلي١ٝ
يػشب املٝا َٔ ٙايع ٕٛٝبعس إٔ ناْت تتسفل بؿهٌ طبٝع ٞيف ايكٓٛات املا،١ٝ٥
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ٚنصيو دفت نجري َٔ اؿُ( ّٛاؿفط ايهاضغت )١ٝيف َٓاطل غ ٌٝباٚظٜطٚ ،أنفض
َٓػٛب املٝا ٙيف نجري َٔ اآلباض ايػطش ١ٝاملهؿٛفٚ ،١نٌ ٖص ٙاملؤؾطات املًشٛظ١
تؿري إىل اغتٓعاف املٝا ٙاؾٛف ١ٝبؿهٌ نبري يف ظٌ عسّ ايتذسٜس املػتُط هلا
عهِ اؾفاف ايص ٟتعطنت ي٘ املٓطك ١يف ايفرتات األخري. ٠
 )5امفاض نفا ٗٛطسم السٖ املتبع٘
إٕ ُْعُِ ايطَّ ٟاملتبع ١يف غاسٌ سهطَٛت ُْٖ ٞعٌُِ تكًٝسٚ ،١ٜتتبع ططٜك ١ايطَّٟ
ايػٝش ٞأ ٟبػُط األضض ايعضاع ١ٝباملٝاٖٚ ٙص ٙايططٜك ١تعتُس بؿهٌ أغاؽ عًٚ ٢فط٠
املٝاٚ ٙيٝؼ ٚفل استٝادات احملاق ٌٝايعضاعَٗٓ ١ٝا ( ،)44فٓعاّ ايطَّ ٟبٛاغط ١ايػٍٛٝ
ٖٚص ٙايططٜك ١تؤز ٟإىل فكسإ نُٝات نبري َٔ ٠املٝا ٙز ٕٚاالغتفازَٗٓ ٠اٚ ،تهٕٛ
نفا ٠٤ايطَ ٟتسْ ;١ٝفكس قسضت عٛاي َٔ %35 ٞنَُٝ ١ٝا ٙايط ،ٟأَا ايٓػب ١املتبك١ٝ
َٔ املٝاٚ ٙاييت تكسض بٓػب % 65 ١فإٕ ايٓبات ال ٜػتًٗهٗا بٌ ٜفكسٖا أَا بايبدط أٚ
بايٓفاش إىل باطٔ األضض ( ،)45نُا لس إٔ نفا ٠٤ايط َٔ ٟاملٝا ٙاؾٛف ١ٝتهٕٛ
َتسْ ١ٝأٜهاّ فٗ ٞتكسض بٓش َٔ % 40 ٛنُ ١ٝاملٝا ٙاملػتدسَ ١يف ايط ٟأَا ايٓػب١
املتبك ١ٝم%60 ٛفأْ٘ ُِ ٜفكَس بططم ايفكس املدتًف( ١ايبدط أ ٚايطؾح)( َٔٚ )44ثِ ٜػتفٝس
ايٓبات َٓ٘.
ٚبصيو لس إٔ انفاض نفا ٠٤ططم ايط ٟايتكًٝس ١ٜاملتبعٚ ١املعتُس ٠عً ٢ايطٟ
ايػٝش ٞتؤز ٟإىل اغتٓعاف املٝا ٙبهُٝات نبري ٠ز ٕٚإٔ ؼكل االغتفاز ٠املطدَٗٓ ٠ٛا
يف ظضاع ١احملاق. ٌٝ
 )6اإلخالل بكْاعد ىظه السَّٖ التكلٔدٓ٘
ظًت أْعُ ١ايط ٟاملػتدسَ ١يف ايعضاع ١يف غاسٌ سهطَٛت ٚيفرتات ظَٓ١ٝ
طَ ١ًٜٛهت تًعب زٚضاّ َُٗا يف اغتساَٚ ١تُٓ ١ٝايعضاع ١باملٓطك َٔ ١خالٍ نفا٤تٗا
ايعاي ١ٝيف عًُ ١ٝايطَّ،ٟغري أْ٘ يف ايفرتات األخريَٓٚ ٠ص ايػبعٓٝات َٚع تػري ايػٝاغات
ايعضاع ١ٝاملتبعٚ ١ؼًَ ٍٛه ١ٝاألضض ايعضاع َٔ ،١ٝاملًه ١ٝاـاق ١إىل ايعاَ١
(اؾُعٝات ايتعا )١ْٝٚثِ عٛزتٗا إىل ٚنعٗا ايػابل يف ايتػعٓٝات ٚايتٛغع ايهبري
املًشٛظ يف األضض ايعضاع ١ٝيف ٖص ٙايفرت ،٠أز ٟشيو إىل اإلخالٍ بكٛاعس ُْعُِ ايطَّٟ
ايتكًٝس ١ٜاملتبع ،١ضافل شيو َٛدات اؾفاف اييت تأثطت بٗا املٓطك ،١مما أزَّ ٣إىل بطٚظ
ايعسٜس َٔ املؿهالت اييت تعطنت هلا ُْعُِ ايطَّٚ ٟاييت ٚتطنت تأثرياتٗا ايػًب ١ٝعً٢
اإلْتاز ايعضاعٚ ،ٞفُٝا  ًٜٞإبطاظ أِٖ َؿهالت ٖص ٙايُّٓعُِ :
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 )1املػهالت املتعلك٘ بيظاو السَّٖ بالطْٔل
ميهٔ إبطاظ أِٖ َؿهالت ْعاّ ايط ٟبايػ ٍٛٝيف االت: ٞ







عسّ االٖتُاّ بإقاَٚ ١قٝاْ ١املٓؿآت ايٛاق َٔ ١ٝايفٝهاْات .
تعطض ايكٓٛات ايطٝ٥ػٚ ١ٝايفطع ١ٝيًتسَري بػبب ايػ ٍٛٝايهبريٚ ٠نصيو يعسّ
قٝاْتٗا .
ايتٛغع األفك ٞيألضض ايعضاع ١ٝباػا ٙاجملاض ٟايطٝ٥ػ ١ٝيألٚز ١ٜمما أزَّ ٣إىل
تهٝٝل تًو اجملاضٚ ،ٟايتػبب يف الطاف ايرتب ١ايعضاع ١ٝأثٓاَٛ ٤اغِ ايػ.)46(ٍٛٝ
نعف ايكٝاْ ١يؿبهات ايط ٟايطٝ٥ػٚٚ ١ٝدٛز ايفتشات ايعؿٛا ١ٝ٥عًٗٝا فهالّ
عٔ من ٛاألعؿاب ٚاألؾذاض ايهاض ٠زاخٌ ايكٓٛات ٚايتككري يف قاضبتٗا ٚإظايتٗا
أز ٣إىل نعف سذِ املٝا ٙاملتسفل عرب ؾبه ١ايتٛظٜع يألضان ٞايعضاع ١ٝمما
ٜؤز ٟإىل عسّ ٚق ٍٛاملٝا ٙإىل األضان ٞايبعٝس. )47( ٠
عسّ االغتفاز َٔ ٠نُٝات نبريَٝ َٔ ٠ا ٙايػ ٍٛٝاملتسفك ١يف عًُ ١ٝض ٟاألضض
ايعضاعٚ ،١ٝشٖاب َععُٗا إىل ايبشط .

الوشكالت الوتعلقة بٌظام الرَّي هي هياٍ العيْى :





اْٗٝاض دسضإ َٓابع ايعٚ ٕٛٝايكٓٛات ايطٝ٥ػٚ ١ايفطع ١ٝايعُٝكٚ ،١تػاقط األتطب١
فٗٝا مما ٜؤز ٟإىل اْػسازٖا ٚنعف تسفل املٝا ٙفٗٝا .
انفاض َٓػٛب املٝا ٙاؾٛف ١ٝيًهجري َٔ ايع ٕٛٝأز ٣إىل اغتدساّ املهدات
يػشب املٝاَٗٓ ٙا .
عسّ قٝاْٚ ١ػسٜس ايكٓٛات أز ٣إىل تػطب املاَٗٓ ٤ا ٚمن ٛاألؾذاض ايهاض ٠عًٗٝا.
اضتفاع زضد ١سطاضَٝ ٠ا ٙايع ٕٛٝيف بعض املٓاطل يتكٌ إىل ٚ ّ5 50 – 40اضتفاع
ْػب ١املٛاز ايهربٜت ١ٝفٗٝا .

الوشكالت الوتعلقة بٌظام الرَّي بْاسطة اآلبار :
 اضتفاع تهايٝف سفط اآلباض .
 اغتدساّ املهدات املعتُس ٠عً ٢ايسٜعٍ يف ضفع املٝا ٙأزَّ ٣إىل اضتفاع تهايٝف
اإلْتاز.
 انفاض َٓػٛب املٝا ٙيف اآلباض ْتٝذ ١ايػشب َٓٗا ٜؤزٍ ٟإىل تٛقف ايهذ أسٝاْاّ
يػاعات ست ٢تتذُع املٝاَ ٙط ٠أخط. ٣

للعلْم اإلًساًية ّاالجتواعية

290

العذد ( )5الوجلذ ( )9يٌاير 2015م

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة
يف ساحل حضرموت

د.سالم عبدالله باصريح

 اضتفاع ْػب ١املًٛس ١يف اآلباض اييت تكرتب َٔ ايػٛاسٌ مما ٜؤثط عً ٢ظضاع١
احملاقٚ ٌٝمتًح ايرتب. ١

رؤية جغرافية  -اقتصادية لتٌويـة الوـْارد الوائيـة الوتاخـة ّتر ـيذ
استخذاهاتِا لتدقيق التٌوية الزراعية الوستذاهة في ساخل خضرهْت :
إٕ اآلفام املػتكبً ١ٝيتُٓ ١ٝاملٛاضز املا ١ٝ٥املتاسٚ ١تطؾٝس اغتدساَاتٗا يتشكٝل
ايتُٓ ١ٝايعضاع ١ٝاملػتساَ ١يف غاسٌ سهطَٛت ،تطتبط بؿهٌ أغاغ ٞيف طبٝع١
املؿهالت املطتبط ١باملٛاضز املا ١ٝ٥باعتباضٖا َؿهالت ؼس َٔ فطم ايتُٓ ١ٝايعضاع١ٝ
يف املٓطكٚ ١اييت ال ميهٔ َعاؾتٗا إال عٔ ططٜل بٓآَ ٤عٛض َػتكبً ٞيًعٌُ عً٢
ٚنع املعاؾات اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ؼكل االغتػالٍ األَجٌ يًُٛاضز املا ١ٝ٥املتاسَٔ ،١
خالٍ خًل فطم تُٓ ١ٝاملٛاضز املاٚ ،١ٝ٥تطؾٝس اغتدساَاتٗاٚ ،تػٝري منط املٛضٚخ
ايعضاع ٞبٗسف ؼكٝل ايتُٓ ١ٝايعضاع ١ٝاملػتساَ.١
ٚميهٔ ايعٌُ عً ٢تُٓ ١ٝاملٛاضز املا َٔ ١ٝ٥خالٍ اػاٖات ثالثْ ١عطنٗا نُا : ًٜٞ
االجتاِ األّل  :شٓادٗ املدصٌّ اجلْم
تعٌ َػأي ١ظٜاز ٠املدع ٕٚاؾٛيف عٓكطاّ أغاغٝاّ يف تُٓ ١ٝاملٛاضز املا َٔ ١ٝ٥خالٍ
االٖتُاّ بعًُ ٘ٝتػص ١ٜاملدع ٕٚاملا ٞ٥ملٛاظْ ١نُٝات ايػشب ايكا ١ُ٥يالستٝادات
ايبؿطٚ ١ٜاالقتكازٚ ١ٜيف ٖصا االػا ٙميهٔ ايعٌُ عًَ ٢ا - : ًٜٞ
 )1إقاَ ١ايػسٚز يف بط ٕٛاألٚز * ١ٜـعٕ َٝا ٙايػ ٍٛٝاملتسفكٚ ١االغتفازَٗٓ ٠ا يف
عًُٝات ايطٚ ،ٟاييت تػاعس عً ٢اضتفاع َػت ٣ٛايتػص ١ٜاؾٛف ١ٝبسالّ َٔ شٖابٗا
ٖسضاّ إىل ايبشط .
 )2إعالٕ َٓطك ١اؿفط املا( ١ٝ٥اؿ ٖٞٚ - )ّٛنٗٛف ناضغتَ ١ٝعطن ١يالْٗٝاض
َٓطك - ١قُْ ١ٝعطاّ ملا ؼ َٔ ٜ٘ٛكعَ ٕٚا ٞ٥ندَِٓٚ ،ع ايتٛغع يف
عًُٝات ايبٓا ٤يف ٖص ٙاملٓطك ١ست ٢ال ٜتِ تًٜٛح املدع ٕٚاملا ٞ٥اؾٛيفٚ ،نصا
ايعٌُ عً ٢تٓعٝف ايؿكٛم األضنٚ ١ٝايكسٚع ايطبٝع ١ٝيف َٓاطل ايتػص ١ٜهلصٙ
املٓاطل ٚتٛدَٝ ٘ٝا ٙاألَطاض إيٗٝا ٚمحاٜتٗا َٔ أعُاٍ ايسفٔ ٚايتدطٜب ايصٟ
تتعطض ي٘ (. )48
ؿفَط ايعُٝكٚ ١غاق ١يف األدعا ٤ايسْٝا َٔ
 )3إقاَ ١اؿٛادع ايرتابٚ ١ٝاإلمسٓتٚ ١ٝا ُ
األٚز ١ٜايػاسً ١ٝبٗسف استٛاَٝ ٤ا ٙايػ ٍٛٝاملتسفكٚ ١ايػٝطط ٠عًٗٝا ٚتٗس٥تٗا
بػطض ايعٌُ عً ٢ظٜازَ ٠ػت ٣ٛايتػص ١ٜاؾٛف. ١ٝ
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 )4إ دطا ٤ايسضاغات املتعًك ١باملٛاظْ ١املاٚ ١ٝ٥ؼسٜجٗا يتشسٜس َعسالت ايتػص،١ٜ
ٚايهُٝات املػشٛب َٔ ١املٝاٚ ،ٙؼسٜس املدع ٕٚاؾٛيف ،بٗسف االغتػالٍ األَجٌ
ملا َٖ ٛتاح َٔ املٝاٚ ٙفل غٝاغات َاَ ١ٝ٥سضٚغ. ١
االجتاِ الجاىٕ  :اسغٔد اضتدداو املٔاِ
إٕ عًُ ١ٝتطؾٝس اغتدساّ املٝا ٙتؿهٌ سذط ايعا ١ٜٚيف تُٓ ١ٝاملٛاضز املأَ ١ٝ٥
خالٍ قسض ٠اإلْػإ عً ٢ايتشهِ مبا َٖ ٛتاح يسَٛ َٔ ٜ٘اضز َاٚ ١ٝ٥ؼسٜساّ أٚد٘
اغتدساَاتٗا ٚغالَ ١إزاضت٘ هلا ميهٓ٘ َٔ اؿفاظ عًٖ ٢ص ٙاملٛاضز يألدٝاٍ ايكازَ. ١
ٚيف ٖصا اإلطاض ميهٔ ايعٌُ  .مبا - : ًٜٞ
)1

)2

)3

)4
)5

)6

إقاَٚ ١سس ٠ملؿطٚع اؿفاظ عً ٢املٝاٚ ٙايرتب ١يف غاسٌ سهطَٛت ٜٗسف إىل
تؿذٝع إزخاٍ تكٓٝات أْعُ ١ايطَّ ٟاؿسٜجَ ١جٌ ايطَّ ٟباألْابٝب ايبالغتٝه١ٝ
ٚايط ٟبايتٓكٝط ٚايط ٟبايطف يًشس َٔ اغتٓعاف املٝا ٙاؾٛف ١ٝايكا ِ٥بٛاغط١
ايطَّ ٟايتكًٝسٚ ٟتٛفري أنجط َٔ  َٔ % 50املٝا ٙاملػتدسَ ١يف ايعضاع. ١
ؼػني اغتػالٍ َٝا ٙايػ َٔ ٍٛٝخالٍ إقآََ ١ؿآت ايطَّ ٟايػ ًٞٝاؿسٜج١
ٚؼػني َساخٌ ايكٓٛات املا ١ٝ٥ايطٝ٥ػٚ ١إقاََٗ ١سات ٚناغطات ايػ ٍٛٝيتٗس١٥
املٝا ٙاملتسفكٚ ١االغتفازَٗٓ ٠ا بؿهٌ أفهٌ .
إْؿاٚ ٤تأغٝؼ ٚسس ٠قٝاَْ ١تهاًَ ١تك ّٛبأعُاٍ ايكٝاْ ١ايسٚضٚ ١ٜاملٛمس١ٝ
يًُٓؿآت املاٚ ١ٝ٥ايكٓٛات ايطٝ٥ػٚ ١ٝايفطعٚ ١ٝاؿكًٚ ١ٝايعٌُ عً ٢تبطني ايكٓٛات
ايرتابٚ ١ٝإغالم ايفتشات ايعؿٛا ١ٝ٥بٗسف َٓع تػطب املٝاٚ ٙتكً ٌٝايفاقس َٓٗا .
ٚنع بطْاَر ضَ ٟتهاٌَ يف نٌ َٛغِ ظضاعٜ ٞهُٔ غالَٚ ١عساي ١تٛظٜع املٝاٙ
عً ٢األضان ٞايعضاع. ١ٝ
إعساز ٚٚنع ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ح اييت تٓعِ عًُ ١ٝاغتػالٍ املٝاٙ
ٚنٝف ١ٝاغتدساَٗا ٚتٛظٜعٗاٚٚ ،نع ايعكٛبات املٓاغب ١ملٛادٗ ١املدايفات
يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح اييت تٓعِ اغتػالٍ املٝا ٙبٗسف محا ١ٜاملٛاضز املا. ١ٝ٥
تطٜٛط أزا ٤اإلضؾاز ايعضاع ٞمبا ٜػاعس عً ٢تطؾٝس اغتٗالى املٝا ٙيف ايعًُٝات
ايعضاع َٔ ١ٝخالٍ َا - : ًٜٞ

 قامت غسن٘ ضْدسٓا  1980بأدسا ٛدزاض٘ عل ٙرلتلف أّدٓ٘ ضاحل حطسمْت لتخدٓد مياطل مياضب٘ إلقامـ٘ الطـدّد علَٔـا بَـدف حفـ
املٔاِ ّاالضتفادٗ ميَا ،غري أىُ حلد ا ٌ مل ٓنب أٖ ضد عل ٙرلتلف األّدٓ٘ الطاحلٔ٘ بطبب قل٘ املْازد املالٔ٘ .
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تؿذٝع املعاضعني عً ٢اغتدساّ ططم ايطَّ ٟاؿسٜج َٔ ١خالٍ إقاَ ١اؿكٍٛ
ايتذطٜب ١ٝاييت تػتدسّ ٖص ٙايططم ٚتعطٜف املعاضعني بٗا عً ٢أضض ايٛاقع
إلقٓاعِٗ باغتدساَٗا .
ضفع ايٛع ٞاملا ٞ٥عٓس املعاضعني َٔ سٝح ايتعطٜف بأُٖ ١ٝاملٝاٚ ٙنٝف١ٝ
تطؾٝسٖاٚ ،اغتػالهلا َٔ خالٍ ايٓع ٍٚاملٝساْ ٞيًُطؾس ٜٔايعضاعٝني يًشكٍٛ
ايعضاع. ١ٝ
ايسفع بتبَّٓٚ ٞغا ٌ٥األعالّ املطٚ ١ٝ٥املكطٚ ٠٤ٚاملػُٛع ١تٛدٗات عاَ ١يتٛع١ٝ
املػتًٗهني بأُٖ ١ٝاملٝاٚ ٙتطؾٝس اغتدساَٗا .
إدطا ٤ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيًُطؾس ٜٔايعضاعٝني س ٍٛاملٝا َٔ ٙأدٌ ضفع
نفا٤تِٗ ايٛظٝف ،١ٝستٜ ٢تُهٓٛا َٔ تكسَ ِٜعاضفِٗ بهٌ نفاٚ ٠٤اقتساض
يف اؿك ٍٛايعضاع. ١ٝ
تطٜٛط ايسضاغات ٚايبشٛخ املا َٔ ١ٝ٥خالٍ إْؿا ٤بٓو املعًَٛات املا ١ٝ٥ايصٟ
ٜٗتِ بتذُٝع ايبٝاْات ايسقٝك ١املتعًك ١باملٝا ٙاييت ميهٔ إٔ ته ٕٛأغاغاّ
يتدطٝط ٚبطف ١إزاض ٠املٝاٚ ٙتطؾٝس اغتدساَٗا ٚتُٓٝتٗا .
تؿذٝع زٚض املؿاضن ١اؾُاع ١ٝاملٓعُ َٔ ١قبٌ املعاضعني أْفػِٗ املٓتفعني
باملٝاٚ ،ٙايعٌُ عً ٢تٓع ِٝأْفػِٗ يف مجعٝات تٗسف إىل تطؾٝس اغتدساّ
َٝا ٙايطَّٚ ٟضفع نفا ٠٤اغتدساَٗا ٚؼكٝل عساي ١تٛظٜع املٝاٚ ٙتٓعُٗٝا
ٚقٝاْ ١ايكٓٛات ايطٝ٥ػ ١يؿبهات ايط.ٟ

االجتاِ الجالح  :املْزّخ الصزاعٕ
إٕ إعاز ٠ايتفهري يف تػٝري منط املٛضٚخ ايعضاع ٞايكاٚ ِ٥ايصٜ ٟعتُس بؿهٌ
أغاغ ٞعً ٢ايعضاع ١ايتكًٝس ١ٜايعؿٛاٚ ١ٝ٥ظضاع ١قاقَ ٌٝتٛاضث ١عرب األدٝاٍ ٚبططم
تكًٝس ١ٜتؤثط عً ٢اغتٗالى املٝا ٙبهُٝات نبري ٖٛٚ ،٠أَط أغاغ ٞـسَ ١تُٓ١ٝ
املٛاضز املاٚ ،١ٝ٥ميهٔ َعاؾ ١شيو َٔ خالٍ َا ًٜـ: ٞ
 )1تػٝري منط ظضاع ١احملاق ٌٝايعضاع َٔ ١ٝايططم ايعؿٛا ١ٝ٥غري املٓتعُ ١يف
اؿك ،ٍٛإىل ايعضاع ١املٓتعُ ١يف ؾهٌ خطٛط ٚعًَ ٢ػافات َٓتعَُٚ ١تػع١
َٔ أدٌ االغتفاز ٠ايكك َٔ ٣ٛاملػاس ١املعضٚع ١مبا ٜػٌٗ ايعًُٝات ايعضاع١ٝ
املدتًفٜٚ ١ػٌَّٗ عً ٢إْؿا ٤ؾبهات ْٚعِ ايط ٟاؿسٜج.١
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أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة
يف ساحل حضرموت

د.سالم عبدالله باصريح

ايتٛغع يف ظضاع ١احملاق ٌٝاييت تتذ٘ يف تطنعٖا إىل ٖص ٙاملٓاطل َجٌ قاقٌٝ
ايتُباى ٚايكطٔ ٚاـهطٚات َجٌ ايهٛغٚ ١ايفاقٛيٝا ٚايباَٚ ١ٝايباشلإ،
ٚايفٛان٘ َجٌ ايٓدٚ ٌٝاملالٚ ٛاؾٛافٚ ١ايً ُٕٛٝاؿاَض ٚاملٛظ ٚاييت ٚدس أْٗا
تتذاٚب بسضد ١نبريٚ ٠سٝس ٠يًط ٟبايتٓكٝط .
عسّ اإلنجاض ٚايتٛغع يف ظضاع ١قاق ٌٝايبطٝذ ٚاؿبشب ايصٜ ٟتطًب نُٝات
نبري َٔ ٠املٝا ٙيف عًُ ١ٝايطٚ ٟاقتكاز ظضاعتٗا عً ٢املٓاطل اييت تط ٣ٚمبٝاٙ
ايػ. ٍٛٝ
ظضاع ١احملاق ٌٝاييت تتشٌُ املًٛسَ ١جٌ ايربغٚ ِٝغريٖا يف املٓاطل اييت تطتفع بٗا
ًَٛس ١املٝا ٙيف املٓاطل ايػًٗ ١ٝاييت تكرتب َٔ ايػٛاسٌ ،ستٜ ٢تِ االغتفازَٗٓ ٠ا.
إعاز ٠ايتٛظٜع املهاْ ٞيًُشاق ٌٝاملعضٚع ١مبا ٜتٓاغب َع خاقًَٛ ١ٝس ١املٝا،ٙ
سٝح ُٚدَس إٔ املٓاطل ايكطٜب َٔ ١أقساّ ايػفٛح ايػالغٌ اؾبً ١ٝقً ١ًٝاملًٛس،١
ٚيف ٚغط ايػٗ ٍٛايػاسًَ ١ٝتٛغط ١املًٛسٚ ،١يف ايػٗ ٍٛايكطٜب َٔ ١ايبشط عاي١ٝ
املًٛس ،١يصا هب إعاز ٠ايتٛظٜع املهاْ ٞيعضاع ١احملاق ٌٝمبا ٜتٓاغب َٚجٌ ٖصٙ
اـاق ١ٝسٝح تعضع احملاق ٌٝاييت ال تتشٌُ املًٛس ١عٓس غفٛح اؾباٍٚ ،اييت
تتشٌُ املًٛس ١املتٛغط ١يف ٚغط ايػٗ ٍٛايػاسً ،١ٝأَا احملاق ٌٝاييت تتشٌُ
املًٛس ١فَتُعْضع يف املٓاطل ايػاسً ١ٝايكطٜب َٔ ١ايبشط .
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أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة
يف ساحل حضرموت

د.سالم عبدالله باصريح

الِْاهش :
)1

)2

)3

)4
)5
)6

)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13

بٔ ثعًب ،قُس عبس اهلل ،تٛظٜع ايػهإ يف قافع ١سهطَٛتْ ،س٠ٚ
ايرتنٝب اؾػطايف ٚاألُٖ ١ٝاالقتكاز ١ٜحملافع ١سهطَٛت ،املهال ّ1987
م.2
عبس ايباق ٞقازض ٟأمحس ،املعاٖط اؾُٛٝضفٛيٛد ١ٝيف قافع ١سهطَٛتْ ،س٠ٚ
ايرتنٝب اؾػطايف ٚاألُٖ ١ٝاالقتكاز ١ٜحملافع ١سهطَٛت – املهال –
 ،ّ1987م.6- 3
َكٝبٌ ،قُس أب ٛبهطَٓ ،تذات ايعػٌ يف اي ُٔٝساي ١قافع ١سهطَٛت،
زضاغ ١يف اؾػطافٝا االقتكاز ( ١ٜأططٚس ١زنتٛضا ٠غري َٓؿٛض ) ٠داَع١
أغٛٝطَ ،كط ،ّ2009 ،م.125
باَعطٚف ،فؤاز غاملٖٝ ،سضٚيٛدٚ ١ٝاز ٟسهطَٛت ،أططٚس ١زنتٛضا ٙغري
َٓؿٛض ،٠داَع ١بػساز نً ١ٝايرتب ،١ٝبػساز ،ّ2001 ،م.16
عبس ايباق ٞقازض ٟأمحس ،املعاٖط اؾُٛٝضفٛيٛد ١ٝيف سهطَٛت َطدع غبل
شنط ،ٙم.4
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلا يف سهطَٛت ْس٠ٚ
ايرتنٝب اؾػطايف ٚاألُٖ ١ٝاالقتكاز ١ٜحملافع ١سهطَٛت – املهال -
 ،ّ1987م.4
باضؾٝس ،قُس عٛض ،سٛض ٚاز ٟسذط،زضاغ ١دُٛٝضفٛيٛد ١ٝأططٚس١
زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض ،٠داَع ١ايًٓٝني ،ايػٛزإ ،ّ2008،م.62
باضؾٝس ،قُس عٛض ،املكسض ْفػ٘ م.5- 3
عبس ايباق ،ٞقازض أمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلاَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.3
باضؾٝس ،قُس عٛض ،دُٛٝضفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛت ،ضغايَ ١ادػتري غري
َٓؿٛض ،٠داَع ١ايًٓٝني ،ايػٛزإ ،2005 ،م.73
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلاَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.4
باضؾٝس ،قُس عٛض ،دُٛٝفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛتَ ،طدع غبل شنط.73،ٙ
باضؾٝس ،قُس عٛض ،املطدع ْفػ٘ ،م. 73
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)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25

)26
)27
)28

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة
يف ساحل حضرموت

د.سالم عبدالله باصريح

عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحس ،املعاٖط اؾُٛٝضفٛيٛد ١ٝيف قافع ١سهطَٛت
َطدع غبل شنط ،ٙم.4
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلاَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.5
باضؾٝس ،قُس عٛض ،دُٛٝضفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛتَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.75
باضؾٝس ،قُس عٛض ،املكسض ْفػ٘ ،م.77
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلاَ ،طدع غبل
شنط،ٙم5
باضؾٝس ،قُس عٛض ،دُٛٝضفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛتَ ،طدع غبل شنطٙ
م.78
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحس َٛاضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلاَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.5
باضؾٝس ،قُس عٛض ،دُٛٝضفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛتَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.78
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلاَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.5
باضؾٝس ،قُس عٛض ،دُٛٝضفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛتَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.79- 78
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلاَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.8
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاعٚ ١ايطَ ،ٟهتب ٚظاض ٠ايعضاع/ّ ١سهطَٛت،
َؿطٚع ايتُٓ ١ٝايعضاع ١ٝبٛاز ٟسذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت – املهال،
 ،ّ2000م.2
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلاَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.8
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحس ،املطدع ْفػ٘ ،م.9
ٚظاض ٠ايعضاعٚ ١ايطَ ،ٟهتب ٚظاض ٠ايعضاع/ّ ١سهطَٛتَ ،ؿطٚع ايتُٓ١ٝ
ايعضاع ١ٝبٛاز ٟسذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت – املهال ،ّ2000 ،م.2
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)29
)30
)31

)32
)33
)34

)35
)36
)37
)38
)39
)40
)41

)42

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة
يف ساحل حضرموت

د.سالم عبدالله باصريح

باعباز ،عُط أمحسَ ،هأَ ْٛٚع ١ٝاملٝا ٙاؾٛف ١ٝيف َٓطك ١سهطَٛت ،بسٕٚ
تاضٜذ ،م.5
باعباز ،عُط أمحس ،املكسض ْفػ٘ ،م.7- 6
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاعٚ ١ايطَ ،ٟهتب ٚظاض ٠ايعضاع/ّ ١سهطَٛت،
َؿطٚع ايتُٓ ١ٝايعضاع ١ٝبٛاز ٟسذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت َطدع غبل
شنط ، ٙم.3
ٚظاض ٠ايعضاع ٚ ١ايطَ ،ٟهتب ٚظاض ٠ايعضاع ٚ ١ايط/ّ ٟسهطَٛت ،املطدع
ْفػ٘،م.3
باضؾٝس ،قُس عٛض ،دُٛٝضفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛتَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.139
ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ،٤فًؼ محا ١ٜايب ،١٦ٝاألَاْ ١ايعاَ ١فطع عسٕ ،بٔ غٛخ،
قُس غامل ،زضاغ ١تٛثٝك ١ٝيُٓاشز َٔ أْعُ ١ايط ٟايتكًٝسٚ ١ٜططم اؿكاز
املا ٞ٥يف قافعيت سهطَٛت ٚؾب ،ّ1996 ،٠ٛم.20
املكسض ْفػ٘ ،م.20
املكسض ْفػ٘ ،م.29
ٚظاض ٠ايعضاعٚ ١ايطَ ،ٟهتب ٚظاض ٠ايعضاع/ّ ١سهطَٛت َؿطٚع ايتُٓ ١ٝايطٜف١ٝ
بٛاز ٟسذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛتَ ،طدع غبل شنط ،ٙم.2
املكسض ْفػ٘ ،م.2
باضؾٝس ،قُس عٛض ،دُٛٝضفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛتَ ،طدع غبل
شنط،ٙم.40
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلا يف قافع١
سهطَٛتَ ،طدع غبل شنط ،ٙم.4
ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ،٤فًؼ محا ١ٜايب ،١٦ٝاألَاْ ١ايعاَ ١فطع عسٕ ،بٔ غٛخ،
قُس غامل ،زضاغ ١تٛثٝك ١ٝيُٓاشز َٔ أْعُ ١ايط ٟايتكًٝسٚ ١ٜططم اؿكاز
املا ٞ٥يف قافعيت سهطَٛت ٚؾبَ ،٠ٛطدع غبل شنط ،ٙم.79
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاع ٚ ١ايطَ ،ٟهتب ٚظاض ٠ايعضاع ٚ ١ايطٟ
ّ/سهطَٛت ،غٛاز ،ظن ٞغامل ،األعطاف ايتكًٝس ١ٜاملتبع ١يف تٛظٜع َٝا ٙايعٕٛٝ
يف َسٜط ١ٜغ ٌٝباٚظٜط ،ّ2000 ،قـ . 5

للعلْم اإلًساًية ّاالجتواعية

297

العذد ( )5الوجلذ ( )9يٌاير 2015م

p-ISSN : 2410-1818
e-ISSN : 2410-521X

)43

)44
)45
)46

)47
)48

أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة
يف ساحل حضرموت

د.سالم عبدالله باصريح

ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ،٤فًؼ محا ١ٜايب ،١٦ٝاألَاْ ١ايعاَ ١فطع عسٕ ،بٔ غٛخ،
قُس غامل ،زضاغ ١تٛثٝك ١ٝيُٓاشز َٔ أْعُ ١ايط ٟايتكًٝسٚ ١ٜططم اؿكاز
املا ٞ٥يف قافعيت سهطَٛت ٚؾبَ ،٠ٛطدع غام شنط ،ٙم.29
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاعٚ ١ايط ،ٟايسق ،ٌٝعبس اهلل غاملَ ،كازض املٝاٙ
اغتدساَاتٗا ،سكازٖاٚ ،تؿطٜعٗا ،2006 ،م.10
املكسض ْفػ٘ ،م.11
ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ،٤فًؼ محا ١ٜايب ،١٦ٝاألَاْ ١ايعاَ ١فطع عسٕ ،بٔ غٛخ،
قُس غامل ،زضاغ ١تٛثٝك ١ٝيُٓاشز أْعُ ١ايط ٟايتكًٝسٚ ١ٜططم اؿكاز املا ٞ٥يف
قافعيت سهطَٛت ٚؾبَ ،٠ٛطدع غبل شنط ،ٙم.92
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاعٚ ١ايط ،ٟايتُ ،ُٞٝغاملني ٜػًِ ،اغتُاض٠
اغتبٝإ س ٍٛاألعطاف  ٚايتكايٝس املػتدسَ ١يف ايط ،2000 ،ٟم.3- 2
ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ،٤فًؼ محا ١ٜايب ،١٦ٝاألَاْ ١ايعاَ ١فطع عسٕ ،بٔ غٛخ،
قُس غامل ،زضاغ ١تٛثٝك ١ٝيُٓاشز َٔ أْعُ ١ايط ٟايتكًٝسٚ ١ٜططم اؿكاز
املا ،ٞ٥يف قافعيت سهطَٛت ٚؾبَ ،٠ٛطدع غبل شنط ،ٙم.93
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أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة
يف ساحل حضرموت

د.سالم عبدالله باصريح

الوراجع :
)1
)2
)3
)4
)5
)6

)7

)8
)9
)10
)11

باَعطٚف ،فؤاز غاملٖٝ ،سضٚيٛدٚ ١ٝاز ٟسهطَٛت أططٚس ١زنتٛضا ٙغري
َٓؿٛض ،٠داَع ١بػساز نً ١ٝايرتب ،١ٝبػساز. ّ2001 ،
باضؾٝس ،قُس عٛض،دُٛٝضفٛيٛد ١ٝغاسٌ سهطَٛت ،ضغايَ ١ادػتري غري
َٓؿٛض ،٠داَع ١ايًٓٝني ،ايػٛزإ.ّ2005 ،
باضؾٝس ،قُس عٛض ،سٛض ٚاز ٟسذط ،زضاغ ١دُٛٝضفٛيٛد ،١ٝأططٚس١
زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض ،٠داَع ١ايًٓٝني ،ايػٛزإ. ّ2008،
باعباز ،عُط أمحسَ ،هأَ ْٛٚع ١ٝاملٝا ٙاؾٛف ١ٝيف َٓطك ١سهطَٛت ،بسٕٚ
تاضٜذ .
بٔ ثعًب ،قُس عبس اهلل ،تٛظٜع ايػهإ يف قافع ١سهطَٛتْ ،س٠ٚ
ايرتنٝب اؾػطايف ٚاألُٖ ١ٝاالقتكاز ١ٜحملافع ١سهطَٛت ،املهال . ّ1987
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاعٚ ١ايطَ ،ٟهتب ٚظاض ٠ايعضاع/ّ ١سهطَٛت،
َؿطٚع ايتُٓ ١ٝايعضاع ١ٝبٛاز ٟسذط َٚسٜطٜات غاسٌ سهطَٛت – املهال،
. ّ2000
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاعٚ ١ايطَ ،ٟهتب ٚظاض ٠ايعضاعٚ ١ايطٟ
ّ/سهطَٛت ،غٛاز ،ظن ٞغامل ،األعطاف ايتكًٝس ١ٜاملتبع ١يف تٛظٜع َٝا ٙايعٕٛٝ
يف َسٜط ١ٜغ ٌٝباٚظٜط. ّ2000 ،
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاع ٚ ١ايط ،ٟايسق ،ٌٝعبس اهلل غاملَ ،كازض املٝاٙ
اغتدساَاتٗا ،سكازٖاٚ ،تؿطٜعٗا. ّ2006 ،
اؾُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝظاض ٠ايعضاع ٚ ١ايط ،ٟايتُ ،ُٞٝغاملني ٜػًِ ،اغتُاض٠
اغتبٝإ س ٍٛاألعطاف  ٚايتكايٝس املػتدسَ ١يف ايط. ّ2000 ،ٟ
عبس ايباق ٞقازض ٟأمحس ،املعاٖط اؾُٛٝضفٛيٛد ١ٝيف قافع ١سهطَٛتْ ،س٠ٚ
ايرتنٝب اؾػطايف ٚاألُٖ ١ٝاالقتكاز ١ٜحملافع ١سهطَٛت – املهال – .ّ1987
عبس ايباق ،ٞقازض ٟأمحسَٛ ،اضز املٝاَٚ ٙؿانٌ اغتػالهلا يف سهطَٛت ْس٠ٚ
ايرتنٝب اؾػطايف ٚاألُٖ ١ٝاالقتكاز ١ٜحملافع ١سهطَٛت – املهال -
.ّ1987
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أثر املوارد املائية يف تحقيق التنمية الزراعية املستدامة
يف ساحل حضرموت

د.سالم عبدالله باصريح

 )12ض٥اغ ١فًؼ ايٛظضا ،٤فًؼ محا ١ٜايب ،١٦ٝاألَاْ ١ايعاَ ١فطع عسٕ ،بٔ غٛخ،
قُس غامل ،زضاغ ١تٛثٝك ١ٝيُٓاشز َٔ أْعُ ١ايط ٟايتكًٝسٚ ١ٜططم اؿكاز
املا ٞ٥يف قافعيت سهطَٛت ٚؾب. ّ1996 ،٠ٛ
َ )13كٝبٌ ،قُس أب ٛبهطَٓ ،تذات ايعػٌ يف اي ُٔٝساي ١قافع ١سهطَٛت،
زضاغ ١يف اؾػطافٝا االقتكاز ( ١ٜأططٚس ١زنتٛضا ٠غري َٓؿٛض ) ٠داَع١
أغٛٝطَ ،كط.ّ2009 ،
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علو اإلسالم
نظاهره وأسبابه وآثاره وأهم املسائل
املترتبة عليه

د .إلهام بدر الجابري

أظخار معاِذ بجامّت ألامير ظلىان ألاَلُت
اإلاملىت الّشبُت العّىدًت
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علو اإلسالم نظاهره وأسبابه وآثاره وأهم املسائل
املترتبة عليه
ٌ٥ ثِ ْاقـ ايبشح بعض املػا،٠ايسعاٚ
.ّ٬ اإلغًٛ اييت تطتبط بع١ُٗامل
١َ ا٭ًٛات إلبطاظ عٝقَٛٔ أبطظ ايتٚ
:١ًُ املػ١ٝ ايؿدك٤بٓاٚ ١اغٝ ق٠إعازٚ
.ُٟاًٝتعٚ ٟ بهتاب اهلل تعاىل تعًُا١ٜ ايعٓا يف املساضؽ١ٝ ايعطب١ بايًػ١ٜ ايعٓا.ّ٬اإلعٚ اؾاَعاتٚ
ٟ َٔ ٖس٠ َػتؿاز١ٜٛ إعساز بطاَر تطب١ٛ نا٭ْؿ١ٝ يف ايرتب١ٓايػٚ ايهتاب
.١ٝ َٓٗذ٬اي
١ٜٛ ايٓب٠ َٓٗر ايػري١اغٝ ق٠ إعاز.١ٜٛ مبا خيسّ ا٭ٖساف ايرتب١ٝايسضاغ

: الولخص

حّٝ َٔ س٬ اإلغًّٛ عٛٗبني ايبشح َؿٜ
ت يف١ً اييت ػٙشنط َعاٖطٚ ،ٙإ َعٓاٝب
،ٕ ايكطآًٛعٚ ،١ ايطغايًٛعٚ ،١عٜ ايؿطًٛع
إ أغباب ٖصاٝبٚ . ا٭تباعًٛعٚ ،١ ايًػًٛعٚ
،١ٝٛغٛايٚ ،١ٝايعاملٚ ،٤ؿاٛق٫ ناًٛايع
هاح َا ْتر عٔ ٖصاٜإٚ .ّايتُاٚ ٍايهُاٚ
،ٙضٛٗظٚ ّ٬ اْتؿاض اإلغ:ٖٞ  َٔ آثاضًٛايع
 هلصا٠ايػريٚ ، يًُػًُني٠ؼكل ايععٚ
قـٚٚ .٘ٝ إي٠ٛايسعٚ ،٘ايؿض بٚ ،ٜٔايس
ِٜ ضمس٘ ايكطإٓ ايهطٟايبشح املٓٗر ايص
ؽٛ يف ْؿًّٛ ايعٛٗ يػطؽ َؿ٠ٗطٛ امل١ٓايػٚ
ًُٕٛاملعٚ ٕٛس َٓ٘ املطبٝػتؿٝ ي١َا٭

Abstract :
The searching shows the
method who followed him the
prophet in builder personal of
Companions of the Prophet
Mohammed Radwan Allah on
them, and your his lowness
through one of of situations is
peace be upon him who [syq]
for his period the interview
raved (the Islam rises followed
rises on him) and male of
characteristics
Muslim
benefited blessing modern and
her blessing of important; The
Islamic glory, scarfs Muslim in
debt his, and his hatred for the
invalid beliefs [w'ie'raaDh]
about her, and the invitations to
م2015 ) ينايز9( ) الوخلذ5( الؼذد

Allah, and his the envy for debt,
and to go away from himself
about the similar disbeliever.
Just as the searching shows
that height of the Islam and
glory Muslim in debt his
injustice does not require last in
any situation, [w'inmaa] appears
the height in the heights in the
characters raved the dealing
with the people branded
whatever their drinks were and
in next despotic dispute of
dealing Muslim with changes
them from disbelieving, and the
Islamic informers important for
this nation clarify and which
from produced her raised her on
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changes her from the nations,
and her slavery [llh] rose and
her faith her faith in the celestial
letters which the invitation to
unification Allah united in rose
and worldwide her Islamic letter
and her observance in right path
of the revelations her the book
and the age in all live matters
with
no
exclusion
and
worldwide her Arabic language
and her balconies and her place
raised.
Just as the searching shows
that height of the Islam and
glory Muslim in debt his
injustice does not require last in
any situation, [w'inmaa] appears
the height in the heights in the
characters raved the dealing
with the people branded
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whatever their drinks were and
in next despotic dispute of
dealing Muslim with changes
them from disbelieving, and the
Islamic informers important for
this nation clarify and which
from produced her raised her on
changes her from the nations,
and her slavery [llh] rose and
her faith her faith in the celestial
letters which the invitation to
unification Allah united in rose
and worldwide her Islamic letter
and her observance in right path
of the revelations her the book
and the age in all live matters
with
no
exclusion
and
worldwide her Arabic language
and her balconies and her place
raised.
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هقذهة :
إٕ اؿُددس هلل مُددسْٚ ٙػددتعْٚ ٘ٓٝػددتٗسْٚ ٜ٘عددٛش بدداهلل َددٔ ؾددطٚض أْؿػددٓا َٚددٔ غدد٦ٝات
أعُايٓا َٔ ٜٗس ٙاهلل ؾٗ ٛاملٗتس ٜ َٔٚهًٌ ؾًٔ ػس ي٘ ٚيٝاَ ٟطؾسا ٚأؾدٗس إٔ  ٫إيد٘ إ ٫اهلل
ٚسس ٫ ٙؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إٔ قُسا ٟعبسٚ ٙضغٛي٘ٚ ،بعس :
ؾإٕ اهلل تعاىل ٜك ٍٛﭿﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﭾ الحجٚ ،٥٧ :قاٍ تعاىل ﭿﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂            
 ﭾ اؿر 78 :ؾادتب ٢غبشاْ٘ ْبٓٝا قُس يٝذعً٘ خامت ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًني ،
ٚادتب ٢أَت٘ يته ٕٛخري ا٭َِ ٚؾاٖس ٠عً ٢نٌ ا٭َِ ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭾ آل عمزانٚ ١١١ :قاٍ غبشاْ٘ ﭿﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭾ البقزة،١٤١ :
ٚاـري ١ٜهلص ٙا٭َٚ ١ايعً ٛهلص ٙايؿطٜع ١ثابت بايهتاب ايهطٚ ِٜايػٓ ١املٗٛط.٠
ٚمٔ ايْ ّٛٝؿٗس اْؿتاسا ٟنبريا ٟعً ٢ايعدا ْٛٚادد٘ ثكاؾدات َتعدسزٚ ٠غدًٛنٝات غطٜبد١
تُك دسّٓ ٭دٝايٓددا عًدد ٢أْٗددا ا٭ؾهددٌ ٚا٭َجددٌ ،ؾكدداض يعاَ دا ٟعًٓٝددا إٔ ْػددع ٢غددعٝا ٟدددازا ٟإىل
اإلع ّ٬بعً ٛاإلغٚ ،ّ٬إظٗداض ايكدبػ ١ايديت اختاضٖدا غدبشاْ٘ يٮَد ١اإلغدٚ ،١َٝ٬تكدسهٗا
يًُذتُع يٓٝؿأ عًٖ ٢سٜٗا اؾٝدٌ املػدًَِٚ .دٔ أبطظٖدا ايعًدٚ ٛايعدع ٠ايديت ؾكدسٖا ندجري َدٔ
ايؿباب ايٚ ،ّٛٝساضٚا يف ططٜل ايعؿط بٗا ؾُايٛا ٜٚ ١ُُٜٓػطٚ ٠ؾدطٓقٛا ٚغطٓبدٛاٖٚ ،د ٞعدِٓٗ
يٝػت ببعٝس ،بني أٜس ِٜٗيف نتاب اهلل تعاىل ٚغْٓ ١ب .  ٘ٝؾإيٝو أخ ٞايكاض ٨بعض ٖدصٙ
ايسضض; يعٌ ضبٛعٓا تػته َٔ ٤ٞدسٜس بٓٛض ايعًٚ ٛايعع ٠اإلغ.١َٝ٬

ّقد اطتنل البحث على ستة مباحث :
املبحثثث األّل :ؾٝؿددتٌُ عًدد ٢زضاغدد ١سددسٜح (اإلغددٜ ّ٬عًددٜ ٫ٚ ٛعًدد ٢عًٝدد٘) َددٔ ايٓددٛاسٞ
اٯت:١ٝ
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 ؽطٜر اؿسٜح ٚاؿهِ عً.٘ٝ
َٓ اغب ١اؿسٜح
َ عٓ ٢اؿسٜح
املبحث الثاىٕ َ :عاٖط عً ٛاإلغّ٬
املبحث الثالث  :أغباب عً ٛاإلغّ٬
املبحث السابع :آثاض ْٚتا٥ر عً ٛاإلغّ٬
املبحث اخلامص َٗٓ :ر ايهتاب ٚايػٓ ١يف تععٜع َؿٗ ّٛايعً ٛيف ا٭َ١
املبحث الشادض  :ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝاملبٓ ١ٝعً ٢عً ٛاإلغَٗٓٚ ّ٬ا:
املشألة األّىل :ايٓٗ ٞعٔ ايتؿب٘ بايهؿاض
املشألة الثاىٔة ١ٜ٫ٚ ٫ :يهاؾط عًَ ٢ػًِ
املشألة الثالثةُٜ ٫ :كتٌ َػًِ بهاؾط.
املشألة السابعةَ :عاًَ ١أٌٖ ايصَٚ ١م ِٖٛباإلسػإ ٜ ٫تٓاؾَ ٢ع عً ٛاإلغ.ّ٬

الوبحث األول :دراصة الحذيث
ْدددل اؿسٜح  :عٔ عا٥ص بدٔ عُدط ٚاملعْد  ٞإٔ ضغد ٍٛاهلل  قداٍ ( اإلغدٜ ّ٬عًد٫ٚ ٛ
ٜعً) ٢
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تخزيج هذا الحذيث :
 أخطد٘ ايساضقٛين يف غٓٓ٘ باب املٗط ح 252/3- 30قاٍ سسثٓا قُس بٔ عبساهلل بٔ إبطاٖ ِٝسسثٓا أمحس بٔ اؿػني اؿصا ٤سسثٓا ؾباب بٔ خٝاط سسثٓا
سؿطز بٔ عبس اهلل بٔ
2
1
 سسثٓا قُس بٔ عبس اهلل بٔ إبطاٖ ِٝسسثٓا أمحس بٔ اؿػني اؿصا ٤سسثٓاؾباب بٔ خٝاط 3سسثٓا سؿطز بٔ عبس اهلل بٔ سؿطز 4سسثين أب 5ٞعٔ دس 6ٟعٔ
عا٥ص بٔ عُط ٚاملعْ 7ٞب٘ .
 ٚأخطد٘ ايبٗٝك ٞيف ايػٓٔ ايهرب 8٣باب شنط بعض َٔ قاض َػًُا ٟبإغّ٬أب ٜ٘ٛح َٔ 205/6- 12516ططٜل أب ٞايعباؽ ايػطاز سسثٓا ؾباب بٔ خٝاط
ايعكؿط ٣ب٘ َجً٘ َع ظٜاز ٠يف أٚي٘.
 1مدمذ بً ِبذ هللا بً ئبشاَُم أبى بىش الؽافعي ؤلامام الحجت اإلافُذ مدذر الّشاق مدمذ بً ِبذ هللا بً ئبشاَُم بً ِبذوٍه البغذادي الؽافعي البزاص،
ظمْ مً أبي كالبت الشكاش ي وأبي بىش بً أبي الذهُا ،خذر ِىه الذاسكىني وِمش بً ؼاَين .ولذ في ظىت ظخين ومائخين ،وماث ظىت أسبْ وخمعين
وزالزمائت .مخفم ِلى جىزُله .اهٍش :الزَبي ،مدمذ بً أخمذ ،جزهشة الحفاً ،ث/صهشٍا ِميراث ،بيروث ،الىاؼش :داس الىخب الّلمُت ،ه(َ1419 )1ـ-
1998م . 65/3-849 -
 2أخمذ بً الحعين بً هفش أبى حّفش الحزاء مىلى َمذان ،ظمْ ِلي بً اإلاذًني وؼباب الّففشي ،سوي ِىه ِبذ الباقي بً كاوْ وأخمذ بً مدمذ بً
زابذ الفيرفي .ولذ في ظىت زمان ومائخين ،وجىفى ظىت حعْ وحعّين ومائخين .زلت .اهٍش :الخىُب ،البغذادي أخمذ أبى بىش ،جاسٍخ بغذاد ،بيروث ،داس
الىخب الّلمُت.97/4-1748 -
 3خلُفت بً خُاه بً خلُفت بً خُاه الّففشي الخمُمي ،أبى ِمشو البفشي اإلاللب بؽباب .سوي ًِ خؽشج بً ِبذ هللا بً خؽشج وٍضٍذ بً صسَْ،
وِىه البخاسي وأخمذ بً الحعين بً هفش الحزاء .ماث ظىت أسبّين ومائخين .كاٌ أبى خاجم :ال أخذر ِىهَ ،ى غير كىي ،وكاٌ ابً ِذي في اليامل :ؼباب
مً مخُلٍي سواة الحذًث وله خذًث هثير وجاسٍخ خعً وهخاب في وبلاث الشحاٌ  ...وَى معخلُم الحذًث ـذوق .وكاٌ الزَبي في الياؼف:ـذوق .وكاٌ
ً ّ
ّ
ً
ملشوها وئرا ّ
خذر ِىه إلافشدٍ ِلم أخادًثه .وكاٌ معلمت
ابً حجش :ـذوق سبما أخىأ ووان ئخباسٍا ِالمت .وكاٌ في التهزًب :لم ًدذر ِىه البخاسي ئال
ً ً
ألاهذلس ي :ال بأط به .وسمض له الزَبي في اإلايزان بـ(صح)  .وكاٌ ابً خبان في الثلاث :وان مخلىا ِاإلاا بأًام الىاط وأوعابهم .اهٍش :ابً خبان ،أبى خاجم
مدمذ ،الثلاث ،ث/العُذ ؼشف الذًً أخمذ ،داس الفىش الىبّت( ،233/8-13181 -1975 – 1395 ،)1ابً أبي خاجم ِبذ الشخمً أبى مدمذ الشاصي،
الجشح والخّذًل ،داس ئخُاء الترار الّشبي-بيروجـ ه( ،378/3-1728 )1الزَبي ،الياؼف في مّشفت مً له سواًت في الىخب العخت ،مفذس الىخاب :مىكْ
ٌّعىب ،375/1-1419 -الجشحاوي ،ابً ِذي ِبذ هللا ،اليامل في لّفاء الشحاٌ ،جدلُم ًديى مخخاس غضاوي ،بيروث ،داس الفىش ظىت اليؽش – 1419
 ،66/3-614 -1988جزهشة الحفاً ورًىله  ،19/2-442ابً حجش ،أخمذ ،جلشٍب التهزًب ،ث /مدمذ ِىامت ،ظىسٍا ،داس الشؼُذ ظىت اليؽش – 1416
ً
1748 -1986ؿ ،273والبً حجش أًما تهزًب التهزًب داس الفىش ،ه(َ1414 ،)1ـ ،138/3-314 ،اإلاضيً ،ىظف أبى الحجاج ،تهزًب الىماٌ ،ث/د .بؽاس
ِىاد مّشوف ،بيروث ،مإظعت الشظالت ،الىبّت(َ1411 )1ـ ،314/8-1719،الزَبي ،أبى ِبذ هللا ،ميزان الاِخذاٌ في هلذ الشحاٌ  ،مفذس الىخاب  :مىكْ
ٌّعىب .457/2-2564-
 4خؽشج بً ِبذ هللا بً خؽشج بً ِائز بً ِمش اإلاضوي أبى صخش ،سوي ًِ أبُه ،سوي ِىه ئسحاق بً بهلىٌ ألاهباسي وأبى خفق الفشاف ِمشو بً ِلى
ومدمذ بً اإلاثنى – كاٌ أبى خاجم ِىه :ؼُخ .اهٍش :الجشح والخّذًل .296/3-1317
ِ 5بذ هللا بً خؽشج بً ِائز بً ِمشو اإلاضوي ،سوي ًِ أبُه ،سوي ِىه ابىه خؽشج بً ِبذ هللا بً خؽشج .كاٌ أبى خاجم :ال ٌّشف .اهٍش :الجشح والخّذًل
.41/5-183
 6خؽشج بً ِائز بً ِمشو اإلاضوي سوي ًِ أبُه ِائز بً ِمشو ،سوي ِىه ابىه ِبذ هللا بً خؽشج .كاٌ أبى خاجم :ال ٌّشف .اهٍش :الجشح والخّذًل -1316
 ، 295/3ابً حجش ،أخمذ الّعلالوي ،لعان اإلايزان ،بيروث ،مإظعت ألاِلمي ،الىبّت(َ1416 ،)3ـ ،318/2-1311،ميزان الاِخذاٌ .83/8-296
ِ 7ائز بً ِمشو بً َالٌ بً ِبُذ بً ًضٍذ اإلاضوي أبى َبيرة ،وان ممً باٌْ جدذ الصجشة  ،ظىً البفشة وماث في ئماسة ابً صٍاد .اهٍش :ابً حجش ،أخمذ
الّعلالوي ،ؤلاـابت في جمُيز الصحابت  ،ثِ /لي مدمذ البجاوي ،بيروث،داس الجُل ،ه( ،619/3-4452 -1412 ،)1ابً ِبذ البر ًىظف بً ِبذ هللا ،
الاظدُّاب في مّشفت ألاصحاب .241/1
 8البيهلي ،أبى بىش أخمذ ،العنن الىبري ،خُذس آباد ،مجلغ دائشة اإلاّاسف الىٍامُت اليائىت ،ه(َ 1344 ،)1ـ
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ٚأخطد٘ ايطٜٚاْ ٞيف َػٓس 9ٙح 402/2- 764قاٍ سسثٓا قُس بٔ إغشام،
سسثٓا ؾباب ايعكؿط ٟسسثٓا سؿطز بٔ عبس اهلل ٜعين :ابٔ سؿطز سسثين أبٞ
عٔ دس ٙعٔ عا٥ص بٔ عُط ٚب٘  َٔٚ .ططٜك٘ أخطد٘ ايهٝا ٤يف املدتاض ٠ح- 291
.296/3
ٚأخطد٘ أبْ ٛع ِٝا٭قبٗاْ ٞيف أخباض أقبٗإ 10ح َٔ 184/1- 167ططٜل
خًٝؿ ١بٔ خٝاط  ،سسثٓا سؿطز بٔ عبس اهلل بٔ سؿطز ب٘ َجً٘ َع ظٜاز ٠يف أٚي٘ .
اؿهِ عً ٢إغٓاز ايسضقٛين:
نعٝـ ؾٗاي ١عبس اهلل بٔ سؿطز ٚأب ،٘ٝيهٔ ٜؿٗس ؿسٜح عا٥ص سسٜح َعاش
بٔ دبٌ  أخطد٘ أغًِ ايٛاغ ٞٛيف تاضٜذ ٚاغط 11م 156قاٍ سسثٓا
إمساع ٌٝبٔ عٝػ 12٢سسثٓا خاي ٞعُطإ بٔ أبإ 13سسثٓا ؾعب 14١عٔ عُط ٚبٔ
أب ٞسه 15ِٝعٔ عبس اهلل بٔ بطٜس 16٠عٔ حي ٢ٝبٔ ٜعُط17عٔ أب ٞا٭غٛز
ايس٩ي18ٞعٔ َعاش بٔ دبٌ 19قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( اإلهإ ٜعًٜ ٫ٚ ٛعً ٢عً.)٘ٝ

 9الشوٍاوي ،اإلاعىذ ،مفذس الىخاب :مىكْ حامْ الحذًث
 11ألاـبهاوي ،أبى وُّم ،أخباس أـبهان ،مفذس الىخاب  :مىكْ حامْ الحذًث
 11الىاظىي ،أظلم بً ظهل ،جاسٍخ واظي،اإلادلم :وىسهِغ ِىاد ِ ،الم الىخب الىبّت  :ألاولى َ1416ـ
 12ئظماُِل بً ِِس ى البغذادي الّىاس ،سوي ًِ داود بً الضسبلان وخلف بً خلُفت ،سوي ِىه الحعين بً مدمذ بً ِىشمت اللىان ،وكاٌ بً أبي
خاجم ظمّذ أبي وأبا صسِت ًلىالن هخبىا ِىه ،ماث ظىت ازيخين وزالزين ومائخين .وزله الخىُب ،ورهشٍ ابً خبان في الثلاث .اهٍش :جاسٍخ بغذاد -3293
 ،262/6الثلاث  ،99/8الجشح والخّذًل  ،191/2-649لعان اإلايزان  ،426/1-1324ميزان الاِخذاٌ .415/1-925
ِ 13مشان بً أبان بً ِمشان بً صٍاد بً هاصح وٍلاٌ ـالح العلمي وٍلاٌ اللشش ي أبى مىس ى الىدان الىاظىي أخى مدمذ بً أبان.سوي ًِ ؼّبت وخشٍض
بً ِثمان ،سوي ِىه أبى داود الحشاوي واللاظم بً مدمذ بً أبي ؼِبت .ماث ظىت خمغ ومئخين ،كاٌ ًديى بً مّين :لِغ بص يء ،وكاٌ اليعائي :لُّف،
وكاٌ في مىلْ آخش :لِغ باللىي ،وكاٌ أبى خاجم الشاصي :لُّف الحذًث ،وكاٌ الّلُلي :ال ًخابْ ،وكاٌ العجلي فُما هلله ِىه ابً خلفىن :لِغ بثلت،
وكاٌ ابً حجش :لُّف .وكاٌ في لعان اإلايزان :لِغ باللىي ،وكاٌ أبى أخمذ ابً ِذي :له أخادًث غشائب وٍشوي ًِ مدمذ بً معلم الىائفي خاـت
ً
ً
ً
غشائب وال أسي بدذًثه بأظا ولم أس في خذًثه خذًثا مىىشا فأرهشٍ ،ورهشٍ ابً خبان في هخاب الثلاث ،وكاٌ ِىه في مؽاَير ِلماء ألامفاس :مً اإلاخلىين.
اهٍش :جلشٍب التهزًب ؿ ،751تهزًب التهزًب  ،118/8-213تهزًب الىماٌ  ،315/22-4479الثلاث  ،68/6-6763لعان اإلايزان ،321/7-4223ابً
خبان مدمذ أبى خاجم البعتي ،مؽاَير ِلماء ألامفاس ،1411ث /فالٌؽهمش ،داس الىخب الّلمُت-بيروث1959 ،م ،282/1،ميزان الاِخذاٌ .282/5-6272
 14ؼّبت بً الحجاج بً الىسد الّخيي ألاصدي ،سوي ًِ ِمشو بً أبي خىُم د ط وِىاء بً العائب ،سوي ِىه ًديى بً ظُّذ اللىان وأبى داود
الىُالس ي ،ولذ ظىت ازيخين وزماهين وماث ظىت ظخين ومائت وله ظبْ وظبّىن ظىت .مخفم ِلى جىزُله .اهٍش :جلشٍب التهزًب  2791ؿ ،266تهزًب
التهزًب  ،297/4-591تهزًب الىماٌ  ،479/12-2739الجشح والخّذًل  ،369/4-1619الياؼف .485/1-2278
ِ 15مشو بً أبي خىُم الىاظىي أبى ظُّذ وٍلاٌ أبى ظهل وَّشف بابً الىشديً ،لاٌ له مىلى آلٌ الضبير .سوي ًِ ِبذ هللا بً بشٍذة وِشوة بً الضبير،
سوي ِىه ؼّبت وِبذ الىاسر بً ظُّذ .كاٌ أبى خاجم :ـالح الحذًث ،وكاٌ أبى داود واليعائي وابً مّين وابً حجش :زلت ورهشٍ ابً خبان في هخاب
الثلاث .اهٍش :جاسٍخ ابً مّين سواًت الذوسي -أبى صهشٍاً ،ديى بً مّين ،ث/د .أخمذ مدمذ هىس ظُف ،مىت اإلاىشمت ،مشهض البدث الّلمي،ه– 1399 ،1:
 ،378/4-4869-1979جدفت الخدفُل في رهش سواة اإلاشاظُل ،الّشاقي ،أخمذ بً أبي صسِت ،ثِ /بذ هللا هىاسة ،الشٍاك ،مىخبت الشؼذ ظىت اليؽش
1999م -.ؿ،241جلشٍب التهزًب ؿ ،732تهزًب التهزًب ،21/8-33تهزًب الىماٌ  ،589/21-4349الثلاث،219/7الجشح والخّذًل .256/6-1418
ِ 16بذ هللا بً بشٍذة بً ُ
الح َ
فِب ألاظلمي ،أبى ظهل اإلاشوصي ،سوي ًِ أبي ألاظىد الذؤلي وِائؽت سض ي هللا ِنها ،سوي ِىه ابىه ظهل ،وِمشو بً أبي
خىُم الىاظىي ،ولذ ِام اليرمىن ،وِاػ مائت ظىت ،وجىفي ظىت خمغ ِؽشة ومائت .زلت؛ بل كاٌ الزَبي في جزهشة الحفاً :وَى مخفم ِلى الاخخجاج به.
اهٍش :جزهشة الحفاً  ،78/1-95جلشٍب التهزًب ؿ ،435تهزًب الىماٌ  ،328/14-3179تهزًب التهزًب  ،137/5-271الثلاث  ،16/5الجشح والخّذًل
 ،13/2-61ميزان الاِخذاٌ .396/2-4223
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َٚع إٔ سسٜح َعاش  إغٓاز ٙنعٝـ يهعـ عُطإ بٔ أبإ ايٛاغ ٞٛإ ٫إٕ اؿسٜجني
مبذُٛعُٗا ٜطتكٝإ إىل اؿػٔ يػريٚ ،ٙعًُٜ ٘ٝشٌُ ؼػني اؿاؾغ ابٔ سذط
ؿسٜح عا٥ص –أ ٟأْ٘ سػٔ يػريٚ - ٙسػٖٓ٘ يػري ٙأٜها ٟايؿٝذ ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ ٞيف
إضٚا ٤ايػً.21ٌٝ

20

مياسبة احلدٓث :
ٚضزت َٓاغبٖ ١صا اؿسٜح يف بعض ططم اؿسٜح نُا يف ططٜل ايبٗٝك ٞضمح٘
اهلل ٚا٭قبٗاْٜ ٞإٖٔ عا٥ص بٔ عُط ٚدَا ََِّٜٛ َ٤ايٞؿِ ٜتضََ ٢عَ أٜبٔ ٞغُؿَٝٞإَ ِبٔ ٢سَ ِطبٕ َ َٚضغُ ٍُٛائً٘٤
غؿَٝٞإَ َٚعَأ٥صُ ِبُٔ عَُِط ٚ٣ؾٜكٜاٍَ َضغُ ٍُٛايًَٖ $:  ٔ٘٤صَا
سِٛيٜ ُٜ٘أقِشَابُُ٘ ٜؾكٜايٛٝا َٖصَا أٜبُُ ٛ
َ 
غؿَٝٞإَ ا ٢إلغِٜ ُّٜ٬أعَعٗ َِٔٔ شَئو ٜا ٢إلغَِٜ ُّٜ٬عًُِٜ ٜ٫َٚ ٛٝعًِٚ # ٢ٜشنط ٖصٙ
عَأ٥صُ ِبُٔ عَُِطَٚ ٚ٣أٜبُُ ٛ
املٓاغب ١أٜها ٟابٔ سذط ضمح٘ اهلل يف ؾتض ايباض. 22ٟ
طسح احلدٓث ثثث :
ايعً ٛيػ :23١عًُ ٛٞنٌٓ ؾٚ ٤ٞعًٔٚ ٙٛٞعَ ٚ ًُٙٛٞعَُٚ٬تُ٘ ٚعائٚ ٘ٝعائَٝتُ٘ أٜضِؾٜعُ٘ ٚ ،ايعَُ٤٬
ايطٚؾٞعَٚ ١ايؿطفُٚ ،ش ٚايعُ ٬قاسب ايكؿات ايعُٚ ،٬ضَدٌُْ عًَ ;ٙٞأ ٟٜؾطٜـٚ ،مجع٘
غؿًٜٞتِٗٚ ،عًٔ ٝ١َٝ ٞايٓاؽ٢
عًٜٔ ،٠١ٝٞكاٍ :ؾ َِٔٔ ٕ٬عًٔ ١ٝٞايٓاؽ; أ َٔ ٟٜأٜؾطاؾِٗ ٚدًٔ٤تِٔٗ ٔ َٔ ٫
ٚعًََٔ ُِٗٝٞهٞػٛضَ ِ :٢ٜٔدًٔ٤تُُِٗ ٖٞٚ ،نًَُ ١عطٚؾ ٠١عٓس ايعطب; أٜ ٕٜكٛيٛا ٭ ٌٖٜايؿٖطَف يف
غؿ."ًٕٛٗٝٔٞ
ايسْٝا ٚايجٖطِٚ ٠َٚايػٔٓ" ٢أ ٌٖٜعًِّٔٚٝني" ؾإشا ناْٛا ََتٖهٔعني قايٛا " ٔ
ٚايعًَٔ :ٗٞايؿسٜسُ ايكٚ ،ٟٗ٢ٛعَ ٬ؾ ٕ٬ؾْ٬ا ٟإشا قَٜٗطَٚ ٙغًٜٜب٘ٚ ،نٌ َٔ قَٜٗط ضد ٟ٬أٜٚ
عَسُٓٚا ٟؾإٜ ْ٘٢كاٍ :عَٚ ٙ٬اعِتَٚ ٙ٬اغِتَعِٚ ،ٙ٬اغِتَعًِ ٢ٜعً ٢ايٓاؽ غًٜٜبَِٗ ٚقَٜٗطَُِٖ ٚعَ،ُِٖ٬

ً 17ديى بً ٌّمش البفشي أبى ظلُمان ،وٍلاٌ أبى ظُّذ ،وٍلاٌ أبى ِذي اللِس ي الجذلي كاض ي مشو .ظمْ ابً ِباط وأبا ألاظىد الذؤلي ،سوي ِىه ِبذ
هللا بً بشٍذة وئسحاق بً ظىٍذ ،ماث كبل اإلاائت ،وكُل بّذَا ،مخفم ِلى جىزُله  .اهٍش :الخاسٍخ الىبير ،311/8-3141الباجي أبى الىلُذ ظلُمان بً
خلف ،الخّذًل والخجشٍذ إلاً خشج له البخاسي في الصحُذ ث /د .أبى لبابت خعً ،داس اللىاء -الشٍاك ،1394/3-1479 ،1416 ،جلشٍب التهزًب ،319/2
تهزًب التهزًب ،266/11-489الثلاث  ،523/5-6143الجشح والخّذًل  ،196/9-817الياؼف .379/2-6273
 18أبى ألاظىد الذؤلي اظمه ٌالم بً ِمشو ،وٍلاٌ اظمه ِمشو بً ٌالم ،سوي ًِ ِمش ومّار ،وِىه ابىه خشب وٍديى بً ٌّمش ،ماث ظىت حعْ وظخين،
مخفم ِلى جىزُله .اهٍش :تهزًب التهزًب  ،11/12-8267تهزًب الىماٌ  ،37/33-7219الثلاث  ،411/4-3557الجشح والخّذًل،513/4-2214
الياؼف.418/2-6496
 19مّار بً حبل بً ِمشو أبى ِبذ الشخمً ألاهفاسي الخضسجي ؤلامام اإلالذم في ِلم الحالٌ والحشام ،ؼهذ اإلاؽاَذ ولها ،وسوي ًِ الىبي  أخادًث،
ً
سوي ِىه ابً ِباط وابً ِمش وآخشون مً هباس الخابّين ،ومىاكبه هثيرة حذاّ ،أمشٍ الىبي ِ لى الُمً ،وكذم منها في خالفت أبي بىش ،وواهذ وفاجه
ً
بالىاِىن في الؽام ظىت ظبْ ِؽشة أو التي بّذَا ،وِاػ أسبّا وزالزين ظىت وكُل غير رلً .اهٍش :ؤلاـابت في جمُيز الصحابت .136/6-8143
 21ابً حجش ،فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي ،اإلاىخب الّلمي.221/3 ،
 21ألالباوي ،ئسواء الغلُل في جخشٍج أخادًث مىاس العبُل ،بيروث ،اإلاىخب ؤلاظالمي ،الىبّت  :الثاهُت 1985 - 1415 -ح.116/5-1268
 22ابً حجش ،فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي ،بيروث ،داس اإلاّشفت .219/3-1379 ،
 23اهٍش :الفيروصأبادي ،اللامىط اإلادُي ؿ ،1694ابً مىٍىس حماٌ الذًً مدمذ بً مىشم ،لعان الّشب ،داس ـادس 83/15 ،مادة "ِال".
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ٚعَ ٬سادتَ٘ ٚاغِتَعِٖ٬ا ظَٜٗط عًٗٝاٚ ،عًٔ ٙٞاغِ ؾ ٢إَٖا أٜ ٕٜه َٔ ٕٛايكٚ ٠ٖٛٝإَ٢ا أٜ ٕٜهٕٛ
َٔ ايطؾعٚ ١ايؿطف.
ٚاملككٛز بد ٜعًٜ ٫ٚ ٛعً ٢يف اؿسٜح :ؾهٌ اإلغ ّ٬عً ٢غريٚ ،ٙعً ٛأٌٖ اإلغّ٬
24
عً ٢أٌٖ ا٭زٜإ يف نٌ أَط.
الوبحث الثاني :هظاهز ػلى اإلصالم
ٚنع ايٓيب َ عا ٖص ٙا٭َ ١اإلغ٬َٚ ١َٝ٬قٗا َٔ خ ٍ٬نًُات قً١ًٝ
(اإلغٜ ّ٬عًٜ ٫ٚ ٛعً ٢عً َٔٚ )٘ٝأبطظ مسات عًٖ ٛص ٙا٭َ ١اٯت:ٞ
 عً ٛايؿطٜع ;١عكٝسَٗٓٚ ٠ذا ;ٟؾايعبٛز ٫ ١ٜته ٕٛإ ٫هلل ٚسس ٙايعً ٞايعع ِٝايصٟي٘ ا٭مسا ٤اؿػٓٚ ٢ايكؿات ايعُٜ ٫ٚ ،٬عبس غبشاْ٘ إ ٫مبا ؾطع مما أْعي٘ يف
نتاب٘ أ ٚأضغٌ ب٘ ضغٛي٘ ٚ ،دعٌ ٖص ٙايؿطٜع ١خامت ١ايؿطا٥ع ٚأعٖ٬ا ؾأْا،ٟ
ؾٜ ٬كبٌ غبشاْ٘ َٔ أسس ؾطٜع ١غٛاٖا ،قاٍ عع ٚدٌَّ ًٍََِْجْزَغِ غَْْشَ اإلعْالًِ دِّنًب فَيَِْ ُّقْجَوَ

ٍِنْوُ ًَىٌَُ فِِ آخِشَحِ ٍَِِ اىْخَبعِشَِِّ( آل عمزان  ٖٞٚ ،)5٧ناًَٜ ٫ ١عرتٜٗا ْكل ،ؾاًَ٫ ١
ًٜشكٗا قكٛض ،قاٍ غبشاْ٘ ﭿ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭾ املائدةٖٞٚ ١ :
ؾطٜعٚ ١انش ٫ ١غُٛض ؾٗٝا  ٫ٚيبؼ ،قاٍ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ( ّ٬إٕ اؿ ٍ٬بٔٓٝ
ٚإٕ اؿطاّ بٚ ٔٓٝبُٗٓٝا َُؿتبٗاتْ ٜ ٫عًُٗٔ نجري َٔ ايٓاؽ ؾُٔ اتك ٢ايؿبٗات
اغِتربا ٜيسٚ ٜ٘ٓعطن٘ٚ ََٔٚ ،قع يف ايؿبٗات ٚقع يف اؿطاّ ،نايطاعٜ ٞطع ٢سٍٛ
ايٞشَُُٜٔٛ ٢ؾو إٔ ٜطِتعَ ؾ ٘ٝأ ٫يهٌ ًََٔوٕ مح ٢أٚ ٫إٕ سُٔ ٢اهلل قاضَ٘25)...
َٚعٓا ٙإٔ ا٭ؾٝا ٤ث٬ث ١أقػاّ; س ٍ٬بني ٚانض  ٫ؾو ١يف سً٘ٚ ،سطاّ بني  ٫ؾو١
يف سطَتَ٘ٚ ،ؿتبٗات أ ٟيٝػت بٛانش ١اؿٌ  ٫ٚاؿطَ ١ؾًٗصا ٜ ٫عطؾٗا نجري
َٔ ايٓاؽ ٜ ٫ٚعًُ ٕٛسهُٗاٚ ،أَا ايعًُا ٤ؾٝعطؾ ٕٛسهُٗا بٓل أ ٚقٝاؽ أٚ
اغتكشاب أ ٚغري شيو .26ؾُا ٜ ٫عًُ٘ عاَ ١ايٓاؽ ٜعًُ٘ اـاق َٔ ١ايعًُا٤
 24العُىوي ،والذَلىي ،ؼشح ظنن ابً ماحه ،هشاحص ي ،كذًمي هخب خاهت ، 196/1 ،الىىوي ،اإلانهاج ؼشح صحُذ معلم بً الحجاج ،بيروث ،داس ئخُاء
الترار الّشبي ،ه ،52/11 -2،1392الضسكاوي ،مدمذ ،ؼشح الضسكاوي ِلى مىوأ ؤلامام مالً ،بيروث ،داس الىخب الّلمُت ظىت اليؽش َ1411ـ ،155/3
الفىّاوي ،مدمذ ألامير ،ظبل العالم ،مىخبت مفىفى البابي الحلبي ،هَ1379 ،4ـ1961 /م67/4 -
 25أخشحه البخاسي مدمذ بً ئظماُِل أبى ِبذ هلل الجّفي ،الجامْ الصحُذ اإلاخخفش ،ث /د .مفىفى دًب ،داس ابً هثير،هَ1417 ،3ـ ،باب فمل مً
اظخبرأ لذًىه ح ،28/1-52وأخشحه معلم أبى الحعين ابً الحجاج اللؽيري ،الجامْ الصحُذ ،داس الجُل-بيروث ،باب أخز الحالٌ وجشن الؽبهاث
ح 51/5-4178واللفَ له.
 26اهٍش :الىىوي أبى صهشٍا ًديى بً ؼشف ،اإلانهاج ؼشح صحُذ معلم بً الحجاج ،داس ئخُاء الترار الّشبي -بيروث هَ 1392 2ـ .28،29/11
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ٚايؿكٗاٚ ;٤هلصا ٚضز ا٭َط بػ٪اهلِ ؾُٝا ُٜؿهٌ قاٍ تعاىل ﭿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﭾ ألاهبياء ،٥ :نُا أْٗا ؾطٜعٜ ١ػط  ٫تؿسٜس ؾٗٝا قاٍ غبشاْ٘
ﭿﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭾ البقزةٚ ،١5٧ :قاٍ عً ٘ٝايك٠٬
ٚايػ ( ّ٬إٕ ايسٜ ٜٔػط ٚئ ُٜؿاز ايس ٜٔأسس إ ٫غًب٘ ،ؾػسٚزٚا ٚقاضبٛا ٚأبؿطٚا
ٚاغتعٛٓٝا بايػسٚ ٠ٚايطٚسٚ ١ؾ َٔ ٤ٞايسٓؾٚ ،27.)١ملا ناْت ٖص ٙايؿطٜع ١دا٤ت
َطاع ١ٝملكاحل ايعباز اتٓػُت مبطْٚتٗا ٚاتػاعٗا يتش ٟٛنٌ دسٜس مما ؾ٘ٝ
َكًش ١يًعباز أ ٚزؾع َهط ٠عِٓٗ .قاٍ غبشاْ٘ ﭿ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﭾ ألاعزافَ ٖٞٚ ،١٧٥ :ع نٌ ٖصا ٖ ٞؾطٜعَ ١عك ١َٛعٔ اـٛأ ٚايعيٌ
ؾكس تٛىل غبشاْ٘ سؿغ نتاب٘ بٓؿػ٘ ٚسؿغ غٓ ١ضغٛي٘ املب ١ٓٝيهتاب٘ بتكٝٝض
أٖ ١ُ٥س ٣جيُع ٕٛقشٝشٗا ٜٓٚؿ ٕٛعٓٗا ايعٜـ ٚايباطٌ ،قاٍ ايؿاطيب ضمح٘
اهلل ":إٕ ٖص ٙايؿطٜع ١املباضنَ ١عك ،١َٛنُا إٔ قاسبٗا َ عكٚ ،ّٛنُا
ناْت أَت٘ ؾُٝا ادتُعت عًَ ٘ٝعك. "28١َٛ

 -عً ٛؾإٔ ايطغ ;ٍٛؾُشُس  ٖٛ خامت ا٭ْبٝا ٤قاٍ غبشاْ٘ ٍَب مَبَُ ٍُحَََّذٌ ؤَثَب ؤَحَذٍ ٍِِْ

سِجَبىِنٌُْ ًىَنِِْ سَعٌُهَ اىيَّوِ ًَخَبرٌََ اىنَّجِِّْنيَ ًَمَبَُ اىيَّوُ ثِنُوِّ شَِْءٍ عَيًَِْب( ألاحزاب ،)٤١:طٚاـامت ايصٟ
ْ ٫يب بعس ٙنُا يٝؼ بعس خامت ١ا٭َط َٔ ؾٚ ،٤ٞيٝؼ بعس ختِ ايهتاب ْؿط،
ٚيٝؼ بعس ختِ ايهٝؼ إخطاز ؾ29َ٘ٓ ٤ٞصٚ .ضغايت٘ ٖ ٞآخط ايطغا٫تٚ ،يًٓاؽ

ناؾ ;١قاٍ عع ٚدٌ ًٍََب ؤَسْعَيْنَبكَ إِالَّ مَبفَّخً ىِينَّبطِ ثَشِريًا ًَّزِّشًا( سبأٚ )85:عٔ دابط بٔ

عبس اهلل ا٭ْكاض  ٟقاٍ ضغ ٍٛاهلل ( أٝعٝٛتُ مخػاُٜ ٟع ُٖٔٗ ٜٛأسسْ قبًٞ
نإ نٌ ْيب ُٜبعح إىل ق َ٘ٛخاقٚ ١بُعجت إىل نٌ أمحط ٚأغٛز ،)30...
 ١َُٓٝٗٚعً ٢غا٥ط ايطغا٫ت ٚا٭زٜإ; عٔ أبٖ ٞطٜط  ٠عٔ ضغ ٍٛاهلل  قاٍ
( ٚايصْ ٟؿؼُ قُسٕ بٝسَٜ ٫ ٔٙػُع ب ٞأسسْ َٔ ٖص ٙا٭َّٜٛٗ ١زْ ٫ٚ ٟٙكطاْ ٙٞثِ

 27أخشحه البخاسي باب الذًً ٌعش ح 23/1-39ومّنى لً ٌؽاد الذًً ئال غلبه أي ان الذًً ال ًُإخز باإلاغالبت فمً ؼاد الذًً غلبه وكىّه .وفُه ههي ًِ
الدؽذًذ في الذًً بأن ًدمل ؤلاوعان هفعه مً الّبادة ما ال ًدخمله ئال بيلفت ؼذًذة .اهٍش :ابً سحب ِبذ الشخمً بً ؼهاب الذًً أبى الفشج ،فخذ
الباسي ،داس ابً الجىصي – العّىدًت هَ1422 2ـ .136/1
 28الؽاوبي ئبشاَُم بً مىس ى اللخمي ،اإلاىافلاث  ،ث /أبى ِبُذة مؽهىس آٌ ظلمان ،داس ابً ِفان ،هَ1417 ،1ـ.44/2 ،
 29البيهلي أخمذ بً الحعين أبى بىش ،ؼّب ؤلاًمان ،ث /مدمذ صغلىٌ ،داس الىخب الّلمُت -بيروث ،هَ1411 1ـ177/2 -
31أخشحه معلم باب لم ٌعمه ح.63/2-1191
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هٛتُ  َٔ٪ٜ ٚبايص ٟأٝضغًٔتُ ب٘ إ ٫نإ َٔ أقشاب ايٓاض .)31ؾايٛٗٝز ٚايٓكاض٣
َأَٛض ٕٚباتباع ْبٓٝا قُساُٜ ٫ٚ  ٟكبٌ َِٓٗ غري اإلغ ّ٬بعس إٔ بًػتِٗ زعٛت٘.
 عً ٛايكطإٓ ايهط ;ِٜايهتاب املعذع ٠اـايس ٠إىل قٝاّ ايػاعُٖٓٝٚ ،١ت٘ عً٢غا٥ط ايهتب ايػابك ،١قاٍ غبشاْ٘ ًَؤَّْضَىْنَب إِىَْْلَ اىْنِزَبةَ ثِبىْحَقِّ ٍُصَذِّقًب ىََِب ثََِْْ َّذَّْوِ ٍَِِ

اىْنِزَبةِ ًٍَُيََِْْنًب عَيَْْو(املائدة)٤5:؛ أ :ٟدعٌ اهلل ٖصا ايهتاب ايعع ،ِٝايص ٟأْعي٘ آخط
ايهتب ٚخامتٗا; أمشًٗا ٚأععُٗا ٚأسهُٗا; سٝح مجع ؾ ٘ٝقاغٔ َا قبً٘،
ٚظاز َٔ ٙايهُا٫ت َا يٝؼ يف غري ;ٙؾًٗصا دعً٘ ؾاٖسّا ٚأَّٓٝا ٚسانُّا عًٗٝا
نًٗاٚ .تهؿ ٌ١تعاىل عؿع٘ بٓؿػ٘ ايهطه ،32١ؾكاٍ إَِّّب َّحُِْ َّضَّىْنَب اىزِّمْشَ ًَإَِّّب ىَوُ

ىَحَبفِظٌَُُ(الحجز.)9:ز ٕٚايهتب ايػُا ١ٜٚا٭خط ٣اييت أٚٝنٌ سؿعٗا إىل أقشابٗا
َٔ ا٭سباض ٚايطٖبإ نُا يف قٛي٘ غبشاْ٘ ﭿﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﭾ (املائدة )٤٤ :اغتشؿعِٗ غبشاْ٘ عً ٢نتاب٘ ٚدعًِٗ أَٓا٤
عً ٘ٝؾػٓٝطٚ ٙٚبسٓي. 33ٙٛ
 عً ٛايًػ ١ايعطب ،١ٝؾكس اقٛؿاٖا غبشاْ٘ عً ٢غا٥ط ايًػات; ؾأضغٌ بٗا ضغٛي٘،ٚأْعٍ بٗا نتاب٘ٚ ،ؾطع بٗا ؾطا٥ع ز ،ٜ٘ٓقاٍ غبشاْ٘ ىَقَذْ ٍََِّ اىيَّوُ عَيََ اىَُْؤٍِْنِنيَ إِرْ ثَعَثَ

فِْيٌِْ سَعٌُال ٍِِْ ؤَّْفُغِيٌِْ َّزْيٌُ عَيَْْيٌِْ آََّبرِوِ ًَُّضَمِّْيٌِْ ًَُّعَيَُِّيٌُُ اىْنِزَبةَ ًَاىْحِنََْخَ ًَإُِْ مَبٌُّا ٍِِْ قَجْوُ ىَفِِ ظَالهٍ ٍُجِنيٍ
(آل عمزانٚ )١6٤:قاٍ ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭾ (الشعزاء )١9٧ – ١98 :ط تأٌَ نٝـ ادتُعت ٖصٙ
ايؿها ٌ٥ايؿاخط ٠يف ٖصا ايهتاب ايهط ،ِٜؾإْ٘ أؾهٌ ايهتبْ ،عٍ ب٘ أؾهٌ
امل٥٬ه ،١عً ٢أؾهٌ اـًل ،عً ٢أؾهٌ بهع ١ؾ ٖٞٚ ٘ٝقًب٘ ،عً ٢أؾهٌ أَ١
أٝخطدت يًٓاؽ ،بأؾهٌ ا٭يػٓٚ ١أؾكشٗاٚ ،أٚغعٗا ٖٛٚ ،ايًػإ ايعطب ٞاملبني34ص.
ٚيصيو نإ ٚادبا ٟعً ٢املػًِ تعًِ ايًػ ١ايعطب ١ٝبكسض َا ٜك ِٝبٗا عبازتٜ٘ٚ ،ؿك٘
زٚ ،ٜ٘ٓقس نتب عُط بٔ اـٛاب  إ٢ي ٢ٜأٜبَُٔٛ ٞغَٜ : ٢أَٖا بَعِسُ ؾَ ٜت ٜؿكُٛٗ٤ا ؾٔٞ
َ
31
سخ اإلالل بملخه ح.93/1-413
أخشحه معلم باب وحىب ؤلاًمان بشظالت هبِىا  ئلى حمُْ الىاط وو ِ
 32اهٍش :ابً هثير ئظماُِل بً ِمش أبى الفذاء اللشش ي الذمؽلي ،جفعير اللشآن الٍُّم ،ث /ظامي ظالمت ،داس وُبت ،الىبّت َ1421 2ـ.128/3 -
 33اهٍش العّذي ِبذ الشخمً بً هاـش ،جِعير الىشٍم الشخمً في جفعير هالم الشخمً ،ثِ /بذ الشخمً اللىٍدم ،مإظعت الشظالت هَ1421 1ـ . 232/1
 34اهٍش:العّذي ،جِعير الىشٍم الشخمً في جفعير هالم اإلاىان ؿ. 597
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ايػٗ َٖٓ َٚ ، ٔ١ت ٜؿكُٛٗ٤ا ؾٔ ٞايٞعَطَبٔ ٖٜ َٚ ،ٔ١ٝأعِط٢بُٛا ا ٞيكٝطِإَٓ ؾٜإ ُْٖ٘٢عَطَبٔٚ ،35ٙٞقس نط ٙايعًُا٤
اغتعُاٍ ا٭مسا ٤ا٭عذُ َٔ ١ٝز ٕٚسادٚ ١عسٓ ٙٚاْتكاقا َٔ ٟايًػ ١ايعطب ;١ٝؾإٕ
ايًػإ ايعطب ٞؾعاض اإلغٚ ّ٬أًٖ٘ٚ ،ايًػات َٔ أععِ ؾعا٥ط ا٭َِ اييت بٗا
ٜتُٝع ،ٕٚطٚيصيو لس إٔ ايعطف املٝتبع يف مجٝع ز ٍٚايعا َٓص عٗس ايٓيب  إىل
َٜٓٛا ٖصا إٔ تُس ٕٓٚاحملطضات ايسبًَٛاغ ١ٝبايًػ ١ايطمس ١ٝيًبًس املطغٌٚ ،تُطؾل َعٗا
تطمج ١غري ضمس ١ٝبًػ ١ايبًس املطغً ١إيُٜٚ ،٘ٝتٛخ ٢يف ايطغَ ٍٛعطؾٖ ١ص ٙايًػ ١ست٢
ٜك ّٛبايتٛنٝض اي٬ظّ ،ؾٗٝب ١ايسٚي َٔ ١اسرتاَٗا يًػتٗا َٔٚ ،ثِ ضاع ٢ايٓيب 
شيو; ؾهاْت مجٝع ضغا ً٘٥إىل ا٭َِ ٚاملًٛى بايًػ ١ايعطب.36١ٝ
 عً ٛؾإٔ املػًُني ايكاُ٥ني بس ِٜٗٓخري قٝاّ ،إش ِٖ أععِ ا٭َِ إهاْاٚ ٟأسػِٓٗأخ٬قاٚ ،ٟأنجطِٖ ضمحٚ ،ٟ١أؾسِٖٓ إق٬ساٚ ،ٟعسٚ ٟ٫إْكاؾا ِٖٚ ،ٟبصيو خري أَ١
أٝخطدت يًٓاؽ ،قاٍ غبشاْ٘ مُنْزٌُْ خَْْشَ ؤٍَُّخٍ ؤُخْشِجَذْ ىِينَّبطِ رَإٍُْشًَُُ ثِبىََْعْشًُفِ ًَرَنْيٌََُْ عَِِ اىَُْنْنَشِ

ًَرُؤٍِْنٌَُُ ثِبىيَّوِ( آل عمزان )١١١ :

ٚاملعٓ :٢أِْٗ خري ا٭َِ ٚأْؿع ايٓاؽ يًٓاؽٚ .37قس

سهُت ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬ايعا قطْٚا ٟطٚ ،١ًٜٛعاف ايٓاؽ يف نٓؿٗا ٚؼت ظًٗا
ٜٓعُ ٕٛبايعسٍ ٚايػٚ ّ٬ايطخاٚ .٤ايتاضٜذ ٚاؿهاض ٠اإلغ ١َٝ٬ؾاٖس عً ٢شيو.
ٖٚص ٙاـري ١ٜساقً ١يًُػًُني املتُػهني بس ِٜٗٓيف ايسْٝا ٚاٯخط ،٠قاٍ عً٘ٝ
ايكٚ ٠٬ايػ" :ّ٬مٔ اٯخط ٕٚايػابك ّٜٛ ٕٛايكٝاَ ،١بٝس أِْٗ أٚٝتٛا ايهتاب َٔ
قبًٓاٚ ،أٚتٓٝا َٔ ٙبعسِٖ)ٚ 38قاٍ أٜهاَ ٟبٓٝا ٟؾهٌ أَت٘ عً ٢غا٥ط ا٭َِ َٚا ؼٛظٙ
َٔ ا٭دط ٚايجٛاب املهاعـ ( إمنا بكا٩نِ ؾُٝا غًـ قبًهِ َٔ ا٭َِ نُا بني
ق ٠٬ايعكط إىل غطٚب ايؿُؼ ،أٚٝت ٞأٌٖ ايتٛضا ٔ٠ايتٛضا ٜ٠ؾعًُٛا ست ٢إشا اْتكـ
ايٓٗاض عذعٚا ؾأٝعٛٛا قرياطا ٟقرياطا ،ٟثِ أٚٝت ٞأٌٖ اإلل ٢ٌٝاإلل ٌَٝؾعًُٛا إىل ق٠٬
ايعكط ثِ عذعٚا ؾأٝعٛٛا قرياطا ٟقرياطا ،ٟثِ أٚتٓٝا ايكطإٓ ؾعًُٓا إىل غطٚب ايؿُؼ،
ؾأٝعٓٝٛا قرياطني قرياطني ،ؾكاٍ أٌٖ ايهتابني :أ ٟضبٓا أعٝٛت ٖ ٤٫٪قرياطني
قرياطنيٚ ،أعٝٛتٓا قرياطا ٟقرياطاٚ ٟمٔ نٓا أنجط عُ ،ٟ٬قاٍ اهلل ٌٖ :ظًُتهِ َٔ
أدطنِ َٔ ؾ٧ٝ؟ قايٛا .٫ :قاٍ :ؾٗ ٛؾهً ٞأٚت َٔ ٘ٝأؾا.39)٤
 35أخشحه ابً أبي ؼِبت أبى بىش ِبذ هللا بً مدمذ في مفىفه جدلُم :مدمذ ِىامت .وبّت داس اللبلت .باب ما حاء في ئِشاب اللشآن ح.31534
 36اهٍش :آٌ ظّىد فُفل بً مؽّل ،الذبلىماظُت واإلاشاظُم ؤلاظالمُت،ه(َ1427 )1ـ ،ؿ 84بخفشف ؼذًذ.
 37اهٍش ابً هثير ،جفعير اللشآن الٍُّم .93/2
 38أخشحه البخاسي ن الجمّت باب فشك الجمّت ح ، 299/1-836ومعلم باب َذاًت َزٍ ألامت لُىم الجمّت ح.7/3-2118
 39أخشحه البخاسي ن مىاكُذ الفالة ب  17مً أدسن سهّت مً الّفش كبل الغشوب ح .139/1-557ومّىاٍ أن وعبت مذة بلاء َزٍ ألامت ئلى مذة َمً
جلذم مً ألامم مثل ما بين ـالة الّفش وغشوب الؽمغ ئلى بلُت النهاس  .واإلاشاد بالليراه الىفِب اهٍش فخذ الباسي  39/2و.446/4
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الوبحث الثالث :أصباب ػلى اإلصالم :
أّالً االصطفاء:
ؾإٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل اقٛؿٖ ٢صا ايس ٜٔقاٍ غبشاْ٘ ﭿﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭾ آل عمزانٖٚ ،١9 :صا إخباض َٓ٘ غبشاْ٘ بامكاض ايس ٜٔاملتكبٌ عٓس ٙيف
اإلغٚ ،40ّ٬اقٛؿاْا ي٘ ٚضن ٘ٝيٓا قاٍ غبشاْ٘ ﭿﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭾ املائدة،١ :
ٚقاٍ عع ٚدٌ ﭿ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲

﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ﭾ سورة الحج ٥5 :أ ٟاختاضنِ –ٜا َعؿط
املػًُني  َٔ -بني ايٓاؽٚ ،اختاض يهِ ايسٚ ،ٜٔضن ٘ٝيهِٚ ،اختاض يهِ أؾهٌ
41

ايهتب ٚأؾهٌ ايطغٌ ،ؾكابًٛا ٖص ٙاملٓش ١ايعع ١ُٝبايكٝاّ بٗصا ايس ٜٔسل ايكٝاّ ،
ٚا٫قٛباؽ ب٘ نُا يف قٛي٘ غبشاْ٘ ﭿ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﭾ البقزة .١١5 :ؾ ٬أسػٔ قبػ َٔ ١قبػت٘ٚ ،ؾ ٘ٝسح عً ٢ايكٝاّ بٗصا ايسٜٔ
ٚا٫قٛباؽ ب٘ ظاٖطاٚ ٟباطٓا ٟستٜ ٢كري ايس ٜٔطبٝع ١مبٓعي ١ايكبؼ ايتاّ
قاٍ ايكططيب ضمح٘ اهلل ٚ ":أقٌ شيو إٔ ايٓكاض ٣ناْٛا ٜكبػ ٕٛأ٫ٚزِٖ يف املا،٤
 ٖٛٚايصٜ ٟػُ ْ٘ٛاملعُٛزٜٚ ،١ٜكٛيٖ :ٕٛصا تٗٛري هلِ  ...ؾطز اهلل تعاىل عً ِٗٝبإٔ قاٍ
"قبػ ١اهلل" أ :ٟقبػ ١اهلل أسػٔ قبػ ٖٞٚ ١اإلغ ،ّ٬ؾػُ ٢ايس ٜٔقبػ ١اغتعاض٠
ٚفاظا َٔ ٟسٝح تعٗط أعُاي٘ ٚمست٘ عً ٢املتس ،ٜٔنُا ٜعٗط أثط ايكبؼ يف ايجٛبص

.43

ثاىٔاً  :العاملٔة
املككٛز بايعاملَ ١ٝا اتٓػِ ب٘ ٖصا ايس َٔ ٜٔايػٓعٚ ١ايؿُٚ ٍٛايك٬ح ٚامل١َ٤٬
ؾُٝع خًل اهلل تعاىل يف نٌ ظَإ ٚأُٜٓا ناْٛاٚ .44مما ٜسٍ عً ٢عاملٖ ١ٝصا ايسٜٔ
أَٛض ٖ:ٞ
 - 1اإلخباض بإٔ ضغاي ١قُس  يًٓاؽ ناؾٚ ١قس غبل ا٫غتس ٍ٫عً ٢شيو
 41ابً هثير جفعير اللشآن الٍُّم .25/2
 41اهٍش :العّذي  ،جِعير الىشٍم الشخمً في جفعير هالم اإلاىان .546/1
 42اهٍش :العّذي هخاب جِعير الىشٍم الشخمً في جفعير هالم اإلاىان  68/1بخفشف.
 43اللشوبي أبى ِبذ هللا مدمذ بً أخمذ ألاهفاسي ؼمغ الذًً اللشوبي ،هخابه الجمْ ألخيام اللشآن جدلُم َؽام البخاسي ،داس ِالم الىخب-
الشٍاك،هَ1423ـ  ،144/2واهٍش العّذي ئسحاق بً ِبذ هللا هخابه جميز ألامت ؤلاظالمُت مْ دساظت هلذًت إلاىكف اإلاعدؽشكين مىه ظلعلت الشظائل
الجامُّت لجامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد  213/1و.579
 4444اهٍش:العّذي ئسحاق ،جميز ألامت ؤلاظالمُت  678/1بخفشف.
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 - 2أخص املٝجام عً ٢مجٝع ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًني ٚعً ٢أتباعِٗ إٔ َٛٓ٪ٜا مبشُس ٚ ،إٔ
ٜٓكط ،ٙٚقاٍ غبشاْ٘ ﭿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵
﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭾ آل عمزان.5١ :

قاٍ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل :ط خيرب تعاىل أْ٘ أخص َٝجام نٌ ْيب بعج٘ َٔ يسٕ آزّ
 إىل عٝػ ، ٢ملُٗا آت ٢اهلل أسسِٖ َٔ نتاب ٚسهُٚ ،١بًؼ أَ ٟبًؼ،
ثِ دا ٙ٤ضغ َٔ ٍٛبعس ٙيْ َٔ٪ٝب٘ ٚيٓٝكطْ٘... ،قاٍ عً ٞبٔ أب ٞطايب ٚابٔ عُ٘
عبس اهلل بٔ عباؽ َ :ا بعح اهلل ْبٝا َٔ ٟأْبٝا ٘٥إ ٫أخص عً ٘ٝاملٝجام ،ي ٔ٦بعح
قُسا ٖٛٚ ٟس ٞيْ َٔ٪ٝب٘ ٚيٓٝكطْ٘ٚ ،أَط ٙإٔ ٜأخص املٝجام عً ٢أَت٘ ،ي ٔ٦بعح
قُس  ِٖٚ أسٝا ٤يْ َٔ٪ٝب٘ ٚيٓٝكطْ٘
 - 3إٔ ايص َٕٛٓ٪ٜ ٜٔبطغاي ١قُس  َٕٛٓ٪ٜ ظُٝع ايطغا٫ت  َٕٛٓ٪ٜٚظُٝع
ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ قاٍ غبشاْ٘ ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭾ آل عمزان. 5٤ :

ثالثاً الْسطٔة
ؾاإلغ ٖٛ ّ٬ايس ٜٔايٛغط 47املعتسٍ املػتك ِٝاملتهُٔ يًعكا٥س ايٓاؾعٚ ،١ا٭عُاٍ
ايكاؿٚ ،١ا٭َط بهٌ سػٔٚ ،ايٓٗ ٞعٔ نٌ قبٝض ٖٛٚ ،ايس ٜٔاؿٓٝـ املا ٌ٥عٔ
نٌ ز ٜٔغري َػتك َٔ ِٝأزٜإ أٌٖ ا٫مطاف نايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ٣املؿطنني .48قاٍ
تعاىل ﭿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭾ
ألاوعام.١6١ :

ٚقس دعٌ غبشاْ٘ ٖص ٙا٭َ ١أَٚ ١غٛا ٟبإٔ خكٓٗا بأنٌُ ايؿطا٥عٚ ،أق ّٛاملٓاٖر

ٚأٚنض املصاٖب  ،قاٍ اهلل تعاىل ﭿﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
 45اهٍش مٍاَش ِلى ؤلاظالم ِلى سظالت مدمذ . 
 46ابً هثير ،جفعير اللشآن الٍُّم .67/2
 47في اللغت اظخّمل الّشب ولمت وظي الافت ئلى مّنى الٍشفُت؛ بمّنى الخُاس والّذٌ والفمل والؽشف  .اهٍش :ابً مىٍىس ،لعان الّشب ،مادة وظي
.426/7
 48اهٍش :العّذي ،جِعير الىشٍم الشخمً في جفعير هالم اإلاىان .282/1
 49ابً هثير ،جفعير اللشآن الٍُّم .454/1
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭾ البقزة .١٤١ :ؾهاْت بصيو خري ا٭َِ
قاٍ ضغ ٍٛاهلل  ( إْهِ ٚؾٝتِ غبعني أَ ١أْتِ خريٖا ٚأنطَٗا عً ٢اهلل.)50
زابعاً  :الكنال ّالتناو
قاٍ اهلل تعاىل ﭿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭾ

املائدة١ :؛ أ ٟطأنًُت يهِ أٜٗا امل َٕٛٓ٪ؾطا٥ه ٞعًٝهِ ٚسسٚزٚ ،ٟأَط ٟعًٝهِ
ٚ ،ْٞٝٗٚس٬يٚ ٞسطاَٚ ،ٞتٓع َٔ ًٜٞشيو َا أْعيت َٓ٘ يف نتابٚ ،ٞتبٝاَْ ٞا بٓٓٝت
يهِ َٓ٘ بٛس ٞٝعً ٢يػإ ضغٛيٚ ،ٞا٭زي ١اييت ْكبتُٗا يهِ عً ٢مجٝع َا بهِ
51
اؿاد ١إي َٔ ٘ٝأَط زٜٓهِ ،ؾأمتُت يهِ مجٝع شيو ؾ ٬ظٜاز ٠ؾ ٘ٝبعس ٖصا ايّٛٝص
ٚقاٍ ايٓيب َ ( جًَٚ ٞجٌ ا٭ْبٝا َٔ ٤قبً ،ٞنطدٌ بٓ ٢بٝتا ٟؾأسػٓ٘ ٚأمجً٘ إ٫
َٛنع يبٓ ،١ؾذعٌ ايٓاؽ ٜٛٛؾ ٕٛب٘ ٜٚعذب ٕٛيٜ٘ٚ ،كٛيٚ ٬ٖ :ٕٛنعت ٖص ٙايًبٓ١؟
.52
ؾأْا ايًبٓٚ ١أْا خامت ايٓبٝني)
ٚؾ ٘ٝبٝإ يؿهٌ ايٓيب قُس  عً ٢غا٥ط ا٭ْبٝاٚ ٤إٔ اهلل ختِ ب٘ املطغًني
53
ٚأنٌُ ب٘ ؾطا٥ع ايس.ٜٔ
الوبحث الزابغ  :آثار ػلى اإلصالم
األثس األّل :ظَْز اإلسالو ّاىتظازِ
ٚقس زٍٓ عً ٢شيو عسز َٔ اٯٜات ايهطه ١يف نتاب اهلل َٓٗا ق ٍٛاهلل تعاىل
ﭿﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭾ التوبةٚ ،١١ :قاٍ عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ( ّ٬بؿٓط ٖص ٙا٭َ ١بايػٓاٚ ٤ايسٜٔ
ٚايطؾعٚ ١ايٓكط ٚايتُهني يف ا٭ضض ؾُٔ عٌُ َِٓٗ عٌُ اٯخط ٠يًسْٝا ٜهٔ ي٘ يف
ا٫خطْ ٠كٝبٚ ،)54قاٍ أٜها ٟعً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ( ّ٬إٕ اهلل ظ ٣ٚي ٞا٭ضض ؾطأٜت
َؿاضقٗا َٚػاضبٗاٚ ،إٕ أَيت غٝبًؼ ًَهٗا َا ظ ٟٚيَٗٓ ٞاٚ ،أٝعٝٛت ايهٓعٜٔ
 51أخشحه ابً ماحه مدمذ بً ًضٍذ اللضوٍني ،العنن ،ث /مدمذ فإاد ِبذ الباقي ،داس الفىش-بيروث ،ن الضَذ باب ـفت أمت مدمذ  ح1433/2-4288
وكاٌ مدلله ألالباوي :خعً ،وأخشحه الذاسمي ِبذ هللا بً ِبذ الشخمً أبى مدمذ ،العنن ،ث /أخمذ صمشلي ،داس الىخاب الّشبي-بيروث ،هَ1417 ،1ـ،
باب في كىٌ الىبي  أهخم آخش ألامم ح 414/2-2761وكاٌ مدلله خعين ظلُم أظذ :ئظىادٍ حُذ ،وأخشحه أخمذ بً خىبل ،اإلاعىذ ،ث/ؼُّب
ألاسهإوه ،مإظعت الشظالت ،هَ2،1421ـ ،ح 5/5-21161وكاٌ مدلله :ئظىادٍ خعً.
 51الىبري ،حامْ البُان في جأوٍل آَي اللشآن .518/9
 52أخشحه البخاسي باب خاجم الىبُين  ح ،1311/3-3342ومعلم باب وىهه خاجم الىبُين ح. 64/7-6199
 53اهٍش :ابً حجش ،فخذ الباسي  559/6وفُه اللبىت بفخذ الالم وهعش اإلاىخذة أو ظيىنها هي اللىّت مً الىين حعجً وججبل وحّذ للبىاء.
 5454أخشحه ابً خبان مدمذ بً خبان أبى خاجم الخمُمي البعتي ،هخابه صحُذ ابً خبان بترجِب ابً بلبان ،ث /ؼُّب ألاسهإوه ،مإظعت الشظالت-
بيروث،هَ1414 2ـ باب ؤلاخالؿ ح 132/2-415وكاٌ مدلله :ئظىادٍ خعً ،وأخشحه أخمذ ح. 134/5-21258
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ا٭محط ٚا٭بٝضٚ 55)...عٔ مت ِٝايساض  ٟمسعت ضغ ٍٛاهلل ٜ ك( :ٍٛيَٜٝبًَِ ٝػٖٔ َٖصَا
ايٜ ٞأَِطُ ََا بًَٜؼَ ايًَٚ ٌُِٝ ٤ايَٖٓٗاضُ َٚيٜا َٜتِطُى ٝايً ُ٘٤بَِٝتَ ََسَضَٚ ٫َٚ ٣بَط ٣إ ٤٫٢أٜزِخًَ ُٜ٘ايًَٖ ُ٘٤صَا ايس َٜٔٚبٔعٔعٚ
هؿٞطَ َٚنٜإَ تَُٔ ِْٝايسٖاضٟٗ٢
عَعٜ٢ع ٣أ ِٜٚبٔ ُصٍ ٚشَئ ٣ٌٝعٔع٘ا ُٜعٔعٗ ايً ُ٘٤بٔ٘ٔ اي٢ ٞإغًِٜاَّ َٚشُيًّا ٔ ُٜصٍٗ ايً ُ٘٤بٔ٘ٔ ايٝ ٞ
َٜك ٍُٛٝقٜسِ عَطَؾٞتُ شَئو ٜؾٔ ٞأ ٢ٌِٖ ٜبَِٝتٜٔ ٞيكٜسِ ٜأقَابَ ََِٔ ٜأغًِ َُِِِٗٓٔ َِٜايٞدَِٝطُ َٚايؿٖطَفُ َٚايٞعٔعٗ ٜ َٚيكٜسِ
ٜأقَابَ ََِٔ نٜإَ َُِِِٔٓٗ نٜاؾٔطّا اي ٗصٍٗ َٚايكٖػَاضُ َٚايٞذٔعِ َ.56 ٝ١ٜ
ٚاملككٛز اْتؿاض اإلغ ّ٬عًٚ ٢د٘ ا٭ضض ٚزخ ٍٛايٓاؽ ؾ( ٘ٝبعع ععٜع) أٜ ٟععٙ
اهلل بٗا سٝح قبًٗا َٔ غري غيب ٚقتاٍٚ( ،شٍُ شي )ٌٝأ ٟأٜ ٚصي٘ اهلل بٗا سٝح أباٖا بصٍ
غيب أ ٚقتاٍ ستٜٓ ٢كاز ٕٚهلا طٛعا ٟأ ٚنطٖا ،ٟأٜ ٚصعٔ هلا ببصٍ اؾع.١ٜ

ٚقس ٚعس اهلل غبشاْ٘ عباز ٙاملَٓ٪ني بايٓكط ٚايتُهني ،قاٍ غبشاْ٘ ًَعَذَ اىيَّوُ اىَّزَِِّ

آٍََنٌُا ٍِنْنٌُْ ًَعََِيٌُا اىصَّبىِحَبدِ ىََْغْزَخْيِفَنَّيٌُْ فِِ األسضِ مَََب اعْزَخْيَفَ اىَّزَِِّ ٍِِْ قَجْيِيٌِْ ًىَََُْنِّنََِّ ىَيٌُْ دِّنَيٌُُ اىَّزُِ
اسْرَعََ ىَيٌُْ ًىَُْجَذِّىَنَّيٌُْ ٍِِْ ثَعْذِ خٌَْفِيٌِْ ؤٍَْنًب َّعْجُذًَُّنِِ ىَب ُّشْشِمٌَُُ ثِِ شَْْئًب ًٍََِْ مَفَشَ ثَعْذَ رَىِلَ فَإًُىَئِلَ ىٌُُ اىْفَبعِقٌَُُ
(الىور.)٧٧:

قاٍ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل :ط ٖصا ٚعس َٔ اهلل يطغٛي٘  بأْ٘ غٝذعٌ أَت٘ خًؿا٤
ا٭ضض ،أ :ٟأ ١ُ٥ايٓاؽ ٚاي ٠٫ٛعًٚ ،ِٗٝبِٗ تكًض ايب٬زٚ ،ؽهع هلِ ايعبازٚ ،يٝبسئٓ
بعس خٛؾِٗ َٔ ايٓاؽ أَٓاٚ ٟسهُا ؾٚ ،ِٗٝقس ؾعٌ تباضى ٚتعاىل شيو ٚي٘ اؿُس
ٚاملٓ- ....١ثِ شنط ضمح٘ اهلل نَ٬ا ٟط ٟ٬ٜٛعٔ اْتؿاض اإلغٚ ّ٬عع ٠أًٖ٘ يف ايػابل
ٚختِ ن َ٘٬بكٛي٘ - :ؾايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ ملا ناْٛا أق ّٛايٓاؽ بعس ايٓيب 
بأٚاَط اهلل عع ٚدٌٚ ،أطٛعِٗ هلل  -نإ ْكطِٖ عػبِٗٚ ،أظٗطٚا نًُ ١اهلل يف
املؿاضم ٚاملػاضبٚ ،أٜسِٖ تأٜٝسا ٟععُٝاٚ ،ٟتتشهُٛا يف غا٥ط ايعباز ٚايب٬زٚ ،ملا
قكٓط ايٓاؽ بعسِٖ يف بعض ا٭ٚاَط ْكل ظٗٛضِٖ عػبِٗص.58

 55أخشحه معلم باب َالن َزٍ ألامت بّمهم ببّن ح .171/8-7441واإلالفىد بالىنزًً؛ كاٌ الّلماء :الزَب والفمت .اهٍش ؼشح الىىوي . 13/18
56أخشحه أخمذ ح ،154/28- 16957وابً خبان في صحُده باب ئخباسٍ ِ ما ًيىن ح 93/15-6711هدىٍ ،كاٌ ألاسهإوه :ئظىادٍ صحُذ ِلى ؼشه
الصحُذ ،والحاهم أبى ِبذ هللا ،في اإلاعخذسن ِلى الصحُدين ،جدلُم :مفىفى ِىا ،بيروث ،داس الىخب الّلمُت ،هَ 1411 ،1ـ ،في ن الفتن ح-8326
 477/4مثله وكاٌَ :زا خذًث صحُذ ِلى ؼشه الؽُخين ولم ًخشحاٍ ووافله الزَبي ،والبيهلي في العنن الىبري باب ئٌهاس دًً الىبي  ح-19191
 ،181/9والىداوي أبى حّفش ،بُان مؽيل آلازاس ،ث /ؼُّب ألاسهإوه ،ح .389/13-5387وكاٌ الهُثمي هىس الذًً ِلي بً أبي بىش ،في مجمْ الضوائذ
ومىبْ الفىائذ ،بيروث ،داس الفىشَ 1412 ،ـ  :14/6سحاٌ أخمذ سحاٌ الصحُذ ،وصححه ألالباوي هاـش الذًً ،في العلعلت الصحُدت ،مىخبت اإلاّاسف-
الشٍاك ،ح. 32/1-3
 57الخبرًضي ،مدمذ الخىُب ،مؽياة اإلافابُذ ،جدلُم ألالباوي ،بيروث ،اإلاىخب ؤلاظالمي ،ه1985 - 1415 ،3ح . 317/1-42وفُه (بِذ مذس وال وبش) أي
ً
اإلاذن واللشي والبىادي  ،وَى مً وبش ؤلابل أي ؼّشَا ألنهم واهىا ًخخزون مىه ومً هدىٍ خُامهم غالبا  ،واإلاذس حمْ مذسة وهي كىّت الىين الُابغ.
 58ابً هثير ،جفعير اللشآن الٍُّم 77/6و. 81
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األثس الثاىٕ :العزة :
ايعع ٠يػ ٖٞ :١ايكٚ ٠ٛايػًبٚ ١اؿُٚ ١ٝا٭ْؿٜ ،١كاٍ :ضدٌ ععٜع أَٝٓ ٟع ٜ ٫ػًب ٫ٚ
.59
ٜكٗطٜٚ ،كاٍ ععٖ ايطدٌ إشا ٜق ٟ٢ٛبعس شيٚ ١قاض ععٜعاٚ ٟأعع ٙاهلل
قاٍ عع ٚدٌ ﭿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭾ املىافقون5:

قاٍ ايكططيب ضمح٘ اهلل :ط تُٖٛٛا إٔ ايعع ٠بهجط ٠ا٭َٛاٍ ٚا٭٫ٚز ؾب ٔٓٝاهلل إٔ ايعع٠
ٚاملٓعٚ ١ايك ٠ٛهلل60ص; ؾإْ٘ نًُا اظزاز ايعبس إهاْا ٟاظزاز عًٛاٚ ٟععٚ ،٠نًُا ْكل
إهاْ٘ ٚنعـ ْكل َٔ ععت٘ ٚأقاب٘ َٔ ايصٍ بكسض َا ْكل َٔ إهاْ٘ٚ .متاّ ٖصٙ
ايعع ٠يف ايعبٛز ١ٜايتاَ ١هلل عع ٚدٌ ٚايتذطز ٚايتدًل َٔ عبٛز ١ٜا٭ٖٛاٚ ٤ايؿٗٛات
ٚايعباز ،ؾاملػًِ إشا أٜكٔ إٔ اهلل ٖ ٛضب٘ ٚخايك٘ ٚايكازض عً ٢نٌ ؾٚ ٤ٞضاظق٘ َٚا ؾا٤
نإ َٚا ٜؿأ ٜهٔ; تٓشٔ ٢ضقبت٘ شَٗٚ ٟ٫اْ ١يًعباز ضدا ٤دًب ْؿع أ ٚزؾع
نطٜ ٚ ،طد ٚ ٛخيـ غري اهللٜ ٚ ،تًٛع إىل َا عٓس اـًل; ؾٗ ٛغين باهلل عع
ٚدٌ ،ؾكري إي ،٘ٝسٛا٥ذ٘ نًٗا بٝس.ٜ٘
ٖٚص ٙايعع ٠تٓبع َٔ قب ١ايعبس يطب٘ ٚإهاْ٘ بسٜ ٜ٘ٓك ٍٛاهلل تعاىل ﭿ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭾ املائدة54 :
ؾُٔ قؿات املَٓ٪ني أِْٗ أشي ١عً ٢املَٓ٪ني أ ٟأضقا ٤عً ِٗٝضمحا ٤بِٖٗٚ ،صا ٜطدع إىل
إٔ احملبني هلل حيب ٕٛأسباب٘ ٜٚعٛز ٕٚعً ِٗٝبايعٛـ ٚايطمحٚ ،١أِْٗ أعع ٠عً٢
ايهاؾط ٜٔأ ٟأؾسا ٤عً ِٗٝغًعا ٤بِٖٗٚ ،صا ٜطدع إىل إٔ احملبني هلل ٜبػه ٕٛأعساٙ٤
ٚشيو َٔ يٛاظّ احملب ١ايكازق.61١
ٚقس سكط غبشاْ٘ ٚتعاىل ايعع ٠ي٘ ٚيطغٛي٘ ٚملٔ آَٔ بُٗا ؾكاٍ غبشاْ٘ ًَىِيَّوِ اىْعِضَّحُ

ًَىِشَعٌُىِوِ ًَىِيَُْؤٍِْنِني ( املىافقون )5:ؾُُٗا عح اإلْػإ عٔ ايعع ٠ؾًٔ جيسٖا يف غري ٖصا
ايس. ٜٔ
األثس الثالث  :الػرية لدًٓ اهلل
ايػري ٠بايؿتض يػ ٖٞ ١اؿُٚ ١ٝا٭ْؿٜ ،١كاٍ ضدٌ غٛٝض ٚاَطأ ٠غٛٝض ،قاٍ ايكانٞ
عٝاض ٚغريَ ٖٞ :ٙؿتك َٔ ١تػري ايكًب ٖٝٚذإ ايػهب بػبب املؿاضن ١ؾُٝا ب٘
ا٫ختكام ٚأؾسٓ َا ٜه ٕٛشيو بني ايعٚدني ٖصا يف سل اٯزَٝني .أَا يف سل اهلل
 59ابً مىٍىس ،لعان الّشب 764/2 ،مادة (ِضص).
 61اللشوبي ،أبى ِبذ هللا مدمذ ،الجامْ ألخيام اللشآن ،اإلادلمَ :ؽام البخاسي ،الشٍاك ،داس ِالم الىخبَ 1423 ،ـ 2113 /م .129/18
 61الىبري ،أبى حّفش مدمذ ،حامْ البُان في جأوٍل اللشآن ،ث/أخمذ مدمذ ؼاهش ،مإظعت الشظالت  ،هَ 1421 ،1ـ  2111 -م ج.185/6
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تعاىل ؾكاٍ اـٛاب :ٞأسػٔ َا ؾٝػٓط ب٘ يف سسٜح أبٖ ٞطٜط ٖٛٚ 62 ٠ق ٍٛضغ ٍٛاهلل
٢ ( إٕٖ َِٔٔ ايٞػَِٝطَََ ٔ٠ا ُٜشٔبٗ ايًَََِٗٓٔٚ ُ٘٤ا ََا ُٜبِػٔضُ ايً َِٔٔ َٚ ُ٘٤ايٞدََُ ٤ٔ ٬َٝا ُٜشٔبٗ ايًَََِٗٓٔٚ ُ٘٤ا ََا
ُٜبِػٔضُ ايً ُ٘٤ؾٜايٞػَِٝطَ ٝ٠اي٤تُٜٔ ٞشٔبٗ ايً ُ٘٤ايٞػَِٝطَ ٝ٠ؾٔ ٞايطَ ٜٚبَٚ ٔ١ايٞػَِٝطَ ٝ٠اي٤تُٜٔ ٞبِػٔضُ ايً ُ٘٤ايٞػَِٝطَ ٝ٠ؾٔٞ
غِٜٝط ٢ضَ ٜ٢بَٚ ٕ١ايٞدًَُٜٝا ُ٤اي٤تُٜٔ ٞشٔبٗ ايً ُ٘٤اخِتَٔٝاٍُ ايٞعَبِسٔ بٔ َٓؿٞػٔ٘ٔ ئً ٔ٘٤عِٔٓسَ ا ٞيكٔتَاٍَٚ ٢اخِتَٔٝاي ُ٘ٝبٔايكٖسَقٔ١ٜ
َٚايٞدُ ُ٤٬َٝاي٤تُٜٔ ٞبِػٔضُ ايً ُ٘٤ايٞدًَُٜٝا ُ٤ؾٔ ٞا ٞيؿٜدِطَٚ ٢ايٞهٔبِط.)63
ٚقس أخصت ايٓيب  ايػري ٠عً ٢ز ٜٔاهلل ٭دٌ نًُات ؾٗٝا تكس ِٜشنط اغِ
ايهاؾط عً ٢املػًِ ،ؾػاضع إىل بٝإ عً ٛاإلغٚ ّ٬تكشٝض ايهًُات ٚإعاز ٠تطتٝب
املؿطزات; (بٌ دا ٤عا٥ص بٔ عُطٚ ٚأب ٛغؿٝإ).
 ّٜٛٚاـٓسم أساط ايٛٗٝز باملػًُني َٔ ايساخٌ -أ ٟزاخٌ املسٚ- ١ٜٓنؿاض
قطٜـ ٚقبا ٌ٥ايعطب َٔ اـاضزٜ ،ؿكًِٗ عِٓٗ اـٓسم ايص ٟأؾاض عؿط ٙغًُإ
ايؿاضغٚ ، ٞاغتُط اؿكاض َس ٠ؾٗط ،ؾطغب ضغ ٍٛاهلل  إٔ ٜهـ أش ٣ايٛٗٝز
عٔ املػًُني ،ؾأضاز إٔ ٜكاحل ع ١ٓٝٝبٔ سكٔ ٚاؿاضخ بٔ عٛف ضٝ٥ػ ٞغٛؿإ عً٢
ثًح مثاض املس ١ٜٓعً ٢إٔ ٜٓكطؾا بكٛتُٗاٖٚ ،صا َٔ ؾإٔ ا٭عً ٢ايؿطٜـ إشا أضاز إٔ
ٜهـٓ أش ٣ا٭زْ ٢عٓ٘ ٜهًـ دساي٘ ٚقتاي٘ ٚأعٛا َٔ ٙاملاٍ ٜهؿ٘ٚ .اغتؿاض غعس
بٔ عباز ٠ظع ِٝاـعضز ٚغعس بٔ َعاش غٝس ا٭ٚؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا ،ؾكاٚ ٫قس
أخصتُٗا اؿُ ١ٝيس ٜٔاهلل ٚايػري ٠يٜ٘ :ا ضغ ٍٛاهلل! إٕ نإ اهلل أَطى بٗصا ؾػُعاٟ
ٚطاعٚ ،١إٕ نإ ؾ٦ٝا ٟتكٓع٘ يٓا ؾ ٬ساد ١يٓا ؾ ،٘ٝيكس نٓا مٔ  ٤٫٪ٖٚايك ّٛعً٢
ايؿطى باهلل ٚعباز ٠ا٭ٚثإُٜٛ ٫ ِٖٚ ،ع ٕٛإٔ ٜأنًٛا َٓٗا مثط ٠إ ٫قط ّ٣أ ٚبٝعا،ٟ
ؾشني أنطَٓا اهلل باإلغٖٚ ّ٬ساْا ي٘ٚ ،أععْا بو ْع ِٗٝٛأَٛايٓا؟! ٚاهللْ ٫ ،عِٗٝٛ
إ ٫ايػٝـ.
ؾكٓٛب ضأُٜٗاٚ ،قاٍ ( إمنا ٖ ٛؾ ٤ٞأقٓع٘ يهِ ملا ضأٜت ايعطب قس ضَتهِ عٔ
قٛؽ ٚاسس.64)٠
ٚعً ٢املػًِ ايػٛٝض يس ٜ٘ٓإٔ  ٫تصٖب ب٘ ؾس ٠ايػري ٠عٔ سس ا٫عتساٍ ٚغًٛى َٓٗر
اإلغ ّ٬يف َعاؾ ١ا٭َٛض .ؾأسٝاْا ٟتؿتسٓ باإلْػإ ايػريٚ ٠اؿُ ١ٝؾٜ ٬سضى ا٭َٛض عً٢
 62اهٍش :الشاصي ،مدمذ بً أبي بىش ،مخخاس الصحاح ،ث/مدمىد خاوش ،بيروث ،مىخبت لبىان هاؼشون 1995 – 1415،باب الغين ؿ ،488الجضسي ،أبى
العّاداث اإلاباسن ،النهاًت في غشٍب الحذًث وألازش ،جدلُم :واَش الضاوي ومدمىد الىىاحي ،بيروث ،اإلاىخبت الّلمُتَ1399،ـ ،754/3 ،اإلاباسهفىسي،
مدمذ ،جدفت ألاخىري بؽشح حامْ الترمزي،بيروث ،داس الىخب الّلمُت ،277/4 ،ؼشح الىىوي لصحُذ معلم .132/11
 63أخشحه أخمذ ح 445/5-23811وكاٌ ألاسهاؤوه :خعً لغيرٍ ،والذاسمي في ظيىه باب في الغيرة ح ،211/2-2226والىبراوي ظلُمان بً أخمذ أبى
اللاظم ،في اإلاعجم الىبير  ،ث /خمذي العلفي ،مىخبت الّلىم والحىم-اإلاىـل ،ه1983 - 2،1414ح.189/2-1773
 64اهٍش :ابً كُم الجىصٍت ،صاد اإلاّاد في َذي خير الّباد ،بيروث ،مإظعت الشظالت ،هَ1415 ،27ـ 1994/م.272/3 ،
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مَ ٛا ٖ ٞعًٖٚ ٘ٝصا ٜصنطْا بكك ١قًض اؿسٜب ١ٝاييت ناْت ؾتشا ٟيًُػًُنيٚ ،قس
دا ٤يف ٖصا ايكًض ؾطٚطاَٗٓ ٟا أْ٘ َٔ دا ٤ضغ ٍٛاهلل َ ػًُا ٟأ ٚناؾطا َٔ ٟأٌٖ
َهٜ ١طز ٙإي َٔٚ ،ِٗٝدا َٔ ِٖ٤املػًُني ٜ ٫طزٚ ،ْ٘ٚإٔ ٜطدع املػًُ ٕٛإىل املس١ٜٓ
ٜ ٫ٚسخًٛا َهَ ١عتُط ٜٔعاَِٗ ٖصا ،ؾععِ شيو يف قسٚض بعض املػًُني; نٝـ
ُٜطز إىل املؿطنني ٚقس داَ ٤ػًُاٟ؟!  َِٗٓٚعُط بٔ اـٛاب ٜ ك :ٍٛؾأتٝت ايٓيب
 ،ؾكًتٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ،أيػت ْيب اهلل سكاٟ؟! قاٍ (بً )٢قًت :أيػٓا عً ٢اؿل
ٚعسْٚا عً ٢ايباطٌ؟ قاٍ (بً )٢ؾكًت :عْ َّ٬ع ٞٛايسْ ١ٓٝيف زٜٓٓا إشاْٚ ،ٟطدع ١ ٚملا
حيهِ اهلل بٓٓٝا ٚبني أعسآ٥ا؟ ؾكاٍ (إْ ٞضغ ٍٛاهللْ ٖٛٚ ،اقطٚ ،ٟيػت أعك)٘ٝ
قًت :أ ٚيػت نٓت ؼسثٓا أْا غٓأت ٞايبٝت ْٛٛٚف ب٘؟ قاٍ (بً ،٢أؾأخربتو أْو
تأت ٘ٝايعاّ؟) قًت ،٫ :قاٍ (ؾإْو آتَُٛٛٚ ٘ٝف ب٘) قاٍ :ؾأتٝت أبا بهط ؾكًت ي٘ نُا
قًت يطغ ٍٛاهلل ٚ ،ضزٓ عً ٞأب ٛبهط نُا ضزٓ عً ٞضغ ٍٛاهلل غٛاٚ ،٤ظاز:
ؾاغتُػو بٔػَطظ ٙست ٢متٛت ،ؾٛاهلل إْ٘ يعً ٢اؿل ،قاٍ عُط :ؾعًُت يصيو أعُا– ٟ٫
65
أ ٟقاؿ ١يٝهؿط اهلل عٓ٘ َا قاٍ -
ٚاملػًِ ايػٛٝض ٜؿعط إٔ قًب٘ ٜهٛطّ سطقٚ ١غهبا ٟنًُا ضأ ٣سطَات اهلل تٓتٗو
ٜٚػاضع إىل تػٝريٚ ٙإْهاضَ ٖٛٚ ٙع ٖصا ممتجٌ يكٛي٘ تعاىل ازِعُ إ٢ي ٢ٜغَبٔ ٢ٌٝضَبٚوٜ
ػُٔ ( ايٓشٌ ٫ )125:نُٔ هط
ع ٔ١ايٞشَػَ ََٓٚ ٔ١دَازٔي ُِِٗٞبٔاي٤تٔ َٖٞٔ ٞأٜسِ َ
بٔايٞشٔهَٚ ٔ١َُ ٞايِٛ َُٞعٔ ٜ
عً ٢املٓهطات ٚ ٖٛٚاغع ايكسض باضز ايكًب غري َباٍ ٫ٚ ٣آب٘ ثِ ٜسع ٞسبا ٟهلل ٚإهاْاٟ
ٜبًؼ اؾباٍ! .
األثس السابع  :طح املسء بدٓيُ
ستٜ ٢هط ٙإٔ ٜعٛز إىل ايهؿط نُا ٜهط ٙإٔ ُٜكصف يف ايٓاض ،عٔ أْؼ بٔ َايو
 قاٍ ضغ ٍٛاهلل ( ث٬ث َٔ ١نٔ ؾٚ ٘ٝدس س ٠ٚ٬اإلهإ; إٔ ٜه ٕٛاهلل ٚضغٛي٘
أسب إي ٘ٝمما غٛاُٖاٚ ،إٔ حيب املط ٫ ٤حيب٘ إ ٫هللٚ ،إٔ ٜهط ٙإٔ ٜعٛز يف ايهؿط
بعس إٔ أْكص ٙاهلل َٓ٘ نُا ٜهط ٙإٔ ٜكصف يف ايٓاض) " ،66ؾُٔ اعتكس زٜٓا ٟثِ ٜهٔ
يف ْٗا ١ٜايؿض ب٘ ٚاإلؾؿام عً ٘ٝنإ شيو ز٫ي ١عً ٢أْ٘ ٜ ٫عطف قسضَٛ ٫ٚ ،ٙنع
اؿغ يٓؿػ٘ ؾ ََٔٚ ،٘ٝنإ اؿل عٓس ٙسكرياٜ ٟػهٔ اؿل قًب٘ٚ .ايؿض بايسٜٔ

 65اهٍش :صاد اإلاّاد .295/3
 66أخشحه البخاسي ن ؤلاًمان باب خالوة ؤلاًمان.
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ٜٓكػِ قػُني; أسسُٖا :ايؿض بأقً٘ نٜ ٬ٝصٖبٚ ،اٯخط :ايؿض بهُاي٘ ن٬ٝ
ٜٓكل." 67
ٚقس قلٓ يٓا غبشاْ٘ قك ١ايج٬ث ١ايص ٜٔؽًؿٛا عٔ غع ٠ٚتبٛىٚ ،68آثطٚا ايكسم
خؿ ١ٝايٓكل عً ٢زٚ ،ِٜٗٓقربٚا عًَ ٢ا ٫قٛاٚ ،ثبتٛا عً ٢ز ِٜٗٓست ٢دا٤تِٗ
ايبؿط ٣بكب ٍٛتٛبتِٗ; قاٍ غبشاْ٘ ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭾ التوبةٚ 118 :يف ايكك ;١إٔ ًَو غػٓإ مل١ا عًِ إٔ ضغ ٍٛاهلل ٢ْٗ 
املػًُني عٔ ن ّ٬ايج٬ث ١مخػني َٜٛا ٟبعح إىل نعب بٔ َايو  -أسس ايصٜٔ
خًُ١ؿٛا  -نتاباٜٛ ٟاغٜٚ ٘ٝسع ٙٛيًشام بأضن٘ ،ؾُا نإ َٓ٘ إ ٫ا٫غتع ٤٬بسٜ٘ٓ
ٚاؿُ ١ٓٝي٘ ،ؾ ُِٓٝبهتاب ًَو غػإ ايتٓٛض ؾأسطق٘
ٖٚصا عبس اهلل بٔ سصاؾ ١ؾابْ َٔ أقشاب ايٓيب  ،أغط ٙايط ّٚيف عٗس عُط بٔ
اـٛاب  ، ؾصٖبٛا ب٘ إىل ًَهِٗ ؾكايٛا :إٕ ٖصا َٔ أقشاب قُس ،ؾكاٍ ي٘
ايٛاغ ٌٖ :١ٝيو إٔ تتٓكط ٚأؾطنو يف ًَهٚ ٞغًٛاْٞ؟ قاٍ ي٘ عبس اهلل :يٛ
أعٝٛتين مجٝع َا متًو ٚمجٝع َا ًَهت٘ ايعطب عً ٢إٔ أضدع عٔ ز ٜٔقُس 
ططؾ ١عني َا ؾعًت .قاٍ :إشا ٟأقتًو! قاٍ :أْت ٚشاى .قاٍ :ؾأَط ب٘ ؾكًُبٚ ،قاٍ يًطَا:٠
اضَ ٙٛقطٜباٜ َٔ ٟس ٜ٘قطٜبا َٔ ٟضدًٜ ٖٛٚ ،٘ٝعطض عًٜ ٖٛٚ ٘ٝأب ،٢ثِ أَط ب٘ ؾأْٝعٍ ،ثِ
زعا بكسض ؾكب ؾٗٝا َا ٤ست ٢اسرتقت ،ثِ زعا بأغري َٔ ٜٔاملػًُني ؾأَط بأسسُٖا
ؾأيك ٞؾٗٝاٜ ٖٛٚ ،عطض عً ٘ٝايٓكطاْٜ ٖٛٚ ١ٝأب ،٢ثِ أَط ب٘ إٔ ًٜك ٢ؾٗٝا ،ؾًُا شٖب
ب٘ به ،٢ؾك ٌٝي٘ :إْ٘ قس به ،٢ؾعٔ أْ٘ دعع ،ؾكاٍ :ضزٜٗ .ٙٚعطض عً ٘ٝايٓكطاْ،١ٝ
ؾأب .٢قاٍ :ؾُا أبهاى إشاٟ؟ قاٍ :أبهاْ ٞإِٕ قٝتًت ْٖ ٞؿؼ ٚاسس ٠تًك ٢ايػاع ١يف
ٖص ٙايكسض ؾتصٖب ؾهٓت أؾتٗ ٢إٔ ٜه ٕٛبعسز نٌ ؾعط ٠يف دػسْ ٟؿؼ تًك٢
ٖصا يف اهلل .قاٍ ي٘ ايٛاغ ٌٖ :١ٝيو إِٔ تُكب ٌٚضأغٚ ٞأٝخً ٞ١عٓو؟ قاٍ ي٘ عبس اهللٚ :عٔ
مجٝع أغاض ٣املػًُني .قاٍٚ :عٔ مجٝع أغاض ٣املػًُني .قاٍ عبس اهلل :ؾكًت يف ْؿػٞ
عس َٔ ٚأعسا ٤اهلل أٝقبٌٓ ضأغ٘ خيً ٞعين ٚعٔ أغاض ٣املػًُني  ٫أباي .ٞقاٍ :ؾسْا َٓ٘
ؾكبٌٖ ضأغ٘ .قاٍ :ؾسؾع إي ٘ٝا٭غاض ،٣ؾكسّ بِٗ عً ٢عُط ،ؾأخرب عُط غرب .ٙؾكاٍ:
 67اهٍش :أبى بىش أخمذ بً الحعين البيهلي ،ؼّب ؤلاًمان ،جدلُم مدمذ بعُىوي ،داس الىخب الّلمُت -بيروث ،هَ1411 1ـ  235/2،بخفشف،ساحّه
ففُه هالم هفِغ.
68وهي غضوة الّعشة واهذ في كَُ ؼذًذ مْ كلت الضاد والشاخلت ،وِذو ؼذًذ ،في ؼهش سحب ظىت حعْ كبل حجت الىداُ .ابً حجش فخذ الباسي ج.111/8
 69اللفت بخمامها أخشحها البخاسي باب خذًث هّب بً مالً ح ،1613/4-4156ومعلم باب خذًث جىبت هّب بً مالً .115/8-7192
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سل عً ٢نٌ َػًِ إِٔ ُٜكبٌٓ ضأؽ عبس اهلل بٔ سصاؾٚ ١أْا أبسأ ،ؾكاّ عُط ؾكبٌ
ضأغ٘
ٚايكك ١غٓ ١ٝعٔ ايتعًٝل ٚقس غكٓاٖا بٛٛهلا يٝتبني يًُػًِ نٝـ نإ ثبات
أٚي٦و ايكشابُٜ ;١ػط ٕٚبع ١ٜٓايسْٝا يٝرتنٛا ز ِٜٗٓؾٝأبٜٗٚ ،ٕٛسز ٕٚبايكتٌ ٚاؿطم
ؾٝأب ٕٛتطى ز ِٜٗٓططؾ ١عني َٔٚ ،ايٓاؽ َٔ ٜتٓاظٍ عٔ بعض ؾعا٥ط ز ٜ٘ٓفاًَ١
يًهؿاض ٚضمبا عٔ ز ٜ٘ٓنً٘ يعطض َٔ ايسْٝا  ٫ٚس ٫ٚ ٍٛق ٠ٛإ ٫باهلل.
األثس اخلامص  :إظَاز الدًٓ ّالدعْة إلُٔ
إٕ اغتؿعاض ايعً ٛحيٌُ قاسب٘ عً ٢ؼٌُ ا٭ش ٣يف غب ٌٝإظٗاض زٚ ٜ٘ٓؾعا٥ط،ٙ
ؾٗصا عُط بٔ اـٛاب  سُٓٝا أغًِ قاٍٜ :ا ضغ ٍٛاهلل عًَ ٢ا ُْدؿ ٞزٜٓٓا ٚمٔ عً٢
اؿلٜٚ ،عٗط ز ٖٛٚ ِٜٗٓعً ٢باطٌ؟! ؾكاٍ ي٘ ضغ ٍٛاهلل ٜ :ا عُط إْٖ٢ا قً ،ٌٝقس ضأٜت
َا يكٓٝا! ؾكاٍ عُط :ؾ ٛايص ٟبعجو باؿل ٜ ٫بك ٢فًؼ دًػت ؾ ٘ٝبايهؿط إ٫
أظٗطت ؾ ٘ٝاإلهإ ٖٛٚ 71.ايص ٟقاٍ أٜها ٟايعباض ٠املؿٗٛض ٠طإْٓا نٓا أشٍٓ ق ّٛؾأععْا
اهلل باإلغ ،ّ٬ؾُُٗا ًْٛب ايعع بػري َا أععْا اهلل ب٘ أشيٓا اهللص .72
َ َٔٚكتهٝات عً ٛاإلغ ّ٬إظٗاضٚ ٙايسع ٠ٛإي ٘ٝنُا دا ٤يف ٚقـ ٖص ٙا٭َ١
ﭿﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭾ آل عمزانٚ ١١١ :قاٍ اهلل تعاىل  ًٍََِْؤَحْغَُِ قٌَْالً ٍََِِّْ دَعَب إِىََ

اىيَّوِ ًَعََِوَ صَبىِحًب ًَقَبهَ إَِّّنِِ ٍَِِ اىَُْغْيَِِني( فصلتٚ ،)١١:استٌُ ايسعا ٠املؿام ٚقٛعٛا املػاؾات
اي ١ًٜٛٛيٓؿط ز ٜٔاهلل ٚإخطاز ايٓاؽ َٔ ايعًُات إىل ايٓٛض ،ؾعاضِٖ يف شيو ؾعاض
ضبع ٞبٔ عاَط  طاهلل ابتعجٓا ٚاهلل دا ٤بٓا يٓدطز َٔ ؾا َٔ ٤عباز ٠ايعباز إىل عباز٠
اهلل  َٔٚنٝل ايسْٝا إىل غعتٗا  َٔٚدٛض ا٭زٜإ إىل عسٍ اإلغّ٬ص
الوبحث الخاهش :هنهج الكتاب والضنة في تؼزيز هفهىم الؼلى في األهة
أّالً :اتباع ميَج القسآٌ الكسٓه يف غسض ٍرِ العزة
يكس غًو ايكطإٓ ايهط ِٜططقا ٟعس ٠ؾعٌ املػًِ ععٜعا ٟؾدٛضٟا بس ٜ٘ٓإش لس إٔ
املطتبٛني بهتاب اهلل ايصٜ ٜٔتً ْ٘ٛآْا ٤ايًٚ ٌٝأططاف ايٓٗاض ِٖ َٔ أنجط ايٓاؽ
 71ابً ِعاهش ،جاسٍخ دمؽم  ،358/27الزَبي ،ظير أِالم الىبالء  ،14/2آٌ ِِس ىِ ،بذ العالم بً مدعً ،دساظت هلذًت في اإلاشوٍاث الىاسدة في
شخفُت ِمش بً الخىاب وظُاظخه ؤلاداسٍت  ، اإلاذًىت اإلاىىسةِ ،مادة البدث الّلمي بالجامّت ؤلاظالمُت ،هَ1،1423ـ2112/م.1181/2 ،
 71ابً هثير ،البذاًت والنهاًت  ،مفذس الىخاب مىكْ ٌّعىب .31/3
 72أخشحه الحاهم ن ؤلاًمان ح 131/1-217وكاٌَ :زا خذًث صحُذ ِلى ؼشه الؽُخين الخخجاحهما حمُّا بأًىب بً ِائز الىائي و ظائش سواجه ولم
ًخشحاٍ ،و له ؼاَذ مً خذًث ألاِمؾ ًِ كِغ بً معلم .ووافله الزَبي.
 73الىبري مدمذ بً حشٍش ،جاسٍخ ألامم واإلالىن ،بيروث ،داس الىخب الّلمُت ه،411/2-1،1417
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اعتعاظا ٟبسْٚ ِٜٗٓبٚ ِٗٝنتابِٗ ِٖٚ ،أعً ٢ايٓاؽ ؾأْاَ ;ٟكساقا ٟيكٛي٘ ٢ $ إٕٖ ايًَ٘٤
َٜطِؾٜعُ بَٔٗصَا ايٞهٔتَابٔ أٞ ٜقَٛاَّا ََٜٚهَعُ بٔ٘ٔ آخَطٖٚ .# 74َٜٔ٢صا املٓٗر ٖ ٛاٯت:ٞ
 .1تكس ِٜامل َٔ٪يف ايصنط عً ٢غريٖٚ ،ٙصا ٜسٍ عً ٢ؾطؾ٘ ٚؾهً٘ ،نُا يف قٛي٘
تعاىل  إَُِّ اىَّزَِِّ آٍََنٌُا ًَاىَّزَِِّ ىَبدًُا ًَاىنَّصَبسٍَ ًَاىصَّبثِئِنيَ ٍَِْ آٍَََِ ثِبىيَّوِ ًَاىًٌَِْْْ اىْأَخِشِ ًَعََِوَ صَبىِحًب فَيَيٌُْ
ؤَجْشُىٌُْ عِنْذَ سَثِّيٌِْ ًَىَب خٌَْفٌ عَيَْْيٌِْ ًَالَ ىٌُْ َّحْضٌَُُّ(البقزة .)68 :إَُِّ اىَّزَِِّ آٍََنٌُا ًَاىَّزَِِّ ىَبدًُا
ًَاىصَّبثِئٌَُُ ًَاىنَّصَبسٍَ ٍَِْ آٍَََِ ثِبىيَّوِ ًَاىًٌَِْْْ اىْأَخِشِ ًَعََِوَ صَبىِحًب فَيَب خٌَْفٌ عَيَْْيٌِْ ًَىَب ىٌُْ َّحْضٌَُُّ
(املائدة .)69:إَُِّ اىَّزَِِّ آٍََنٌُا ًَاىَّزَِِّ ىَبدًُا ًَاىصَّبثِئِنيَ ًَاىنَّصَبسٍَ ًَاىََْجٌُطَ ًَاىَّزَِِّ ؤَشْشَمٌُا إَُِّ اىيَّوَ َّفْصِوُ
ثَْْنَيٌُْ ًٌََّْ اىْقَِْبٍَخِ إَُِّ اىيَّوَ عَيََ مُوِّ شَِْءٍ شَيِْذ( الحج.)١٥:

 .2بٝإ عً ٛؾإٔ املٚ َٔ٪عسّ اغتٛاَ ٘٥ع ايؿاغل ٚايهاؾط يف ايسْٝا ٚاٯخط ٠قاٍ عع

ٚدٌ ؤَفَََِْ مَبَُ ٍُؤٍِْنًب مَََِْ مَبَُ فَبعِقًب الَّغْزًٌَُُ( السجدةٚ ،)١5:قاٍ ؤَفَنَجْعَوُ اىَُْغْيَِِنيَ

مَبىَُْجْشٍِِنيٍََ ،ب ىَنٌُْ مَْْفَ رَحْنٌَُُُ( القلم)١6-١٧:

 .3اإلخباض بإٔ اهلل ٜ ٫كبٌ غري اإلغ ّ٬قاٍ عع ٚدٌ َّ ًٍََِْجْزَغِ غَْْشَ اإلعْالًَِ دِّنًب فَيَِْ ُّقْجَوَ ٍِنْوُ

ًَىٌَُ فِِ اىْأخِشَحِ ٍَِِ اىْخَبعِشَِِّ( آل عمزان ٖٛٚ )5٧:ايس ٜٔايص ٟأمت٘ ٚأنًُ٘ ٚاضتهاٙ
يعباز ٙؾكاٍ غبشاْ٘ اىًٌََْْْ ؤَمََْيْذُ ىَنٌُْ دِّنَنٌُْ ًَؤَرَََْْذُ عَيَْْنٌُْ ِّعََْزِِ ًَسَظِْذُ ىَنٌُُ اىْئِعْالًََ دِّنًب 
(املائدة.)١:
 .4إٔ ايٓكط ٚايػًب ١يًَُٓ٪ني ٜك ٍٛاهلل عع ٚدٌ ﭿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﭾ املائدةٚ ،٧6 :قاٍ غبشاْ٘ ﭿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭾ غافزٚ ،٧١ :اٯٜات يف ٖصا املعٓ ٢نجريٚ ،٠اإلهإ بإٔ
املػتكبٌ هلصا ايس ٜٔجيعٌ املػًِ ععٜعا ٟقٜٛاُٜٗ ٟاب داْب٘ َٜٗ ٫ٚاب .
 .5زع ٠ٛامل َٔ٪إىل اإلسػاؽ با٫غتعٚ ٤٬ايك ٠ٛاييت تٓبع َٔ إهاْ٘ باهلل ٜٚك٘ٓٝ
بٓكط ٙقاٍ غبشاْ٘ فَالَ رَيِنٌُا ًَرَذْعٌُا إِىََ اىغَّيٌِْ ًَؤَّْزٌُُ األعْيٌََُْ ًَاىيَّوُ ٍَعَنٌُْ ًىَِْ َّزِشَمٌُْ ؤَعََْبىَنٌُْ 

(محمدٚ )١٧:قاٍ غبشاْ٘ ًَ الرَيِنٌُا فِِ اثْزِغَبءِ اىْقًٌَِْ إُِْ رَنٌٌُُّا رَإْىٌَََُُ فَئَِّّيٌُْ َّإْىٌَََُُ مَََب رَإْىٌَََُُ ًَرَشْجٌَُُ

ٍَِِ اىيَّوِ ٍَب الََّشْجٌَُُ ًَمَبَُ اىيَّوُ عَيًَِْب حَنًَِْب ( اليساء .)١١٤:أ ٟأْتِ ٚأعسا٩نِ غٛا ٤ؾُٝا
ٜكٝبهِ ٚإٜاِٖ َٔ دطاح ٚآٚ ،ّ٫يهٔ أْتِ تطد َٔ ٕٛاهلل املجٛبٚ ١ايٓكط
 74أخشحه معلم باب فمل مً ًلىم باللشآن وَّلمه ح.211/2-1934
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ٚايتأٜٝسٚ ،اهلل َعهِ ٫َٛٚنِٜ ٫ ِٖٚ ،طد ٕٛؾ٦ٝا َٔ ٟشيو ،ؾؿسٓٚا َٔ
ععاُ٥هِ ٚقٚٛا ُٖتهِ يف إقاَ ١ز ٜٔاهلل ٚإعٚ .٘٥٬أْ٘ ٜٓ ٫بػًٜٝ ٫ٚ ٞل
باملَٓ٪ني ايٚ ٖٔٛاؿعٕ ِٖٚ ،ا٭عً ٕٛيف اإلهإٚ ،75هلصا قاٍ تعاىل ﭿ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭾ آل عمزان١١9 :

 .6بٝإ ساد ١ايٓاؽ إىل اإلغ : ّ٬ؾايكطإٓ ايهط ِٜنجرياَ ٟا ٜكٛض يٓا ساٍ املَٓ٪ني
َٚا ِٖ عً َٔ ٘ٝايُٛأْٚ ١ٓٝاؿٝا ٠ايٝٛبٚ ١ساٍ ايهؿاض َٚا ِٖ عً َٔ ٘ٝنٍ٬
ٚنٝل قاٍ غبشاْ٘ فَََِْ ُّشِدِ اىيَّوُ ؤَُْ َّيذَِّوُ َّشْشَحْ صَذْسَهُ ىِيْئِعْيَبًِ ًٍََِْ ُّشِدْ ؤَُْ ُّعِيَّوُ َّجْعَوْ صَذْسَهُ ظَِّْقًب

حَشَجًب مَإََََّّب َّصَّعَّذُ فِِ اىغَََّبءِ مَزَىِلَ َّجْعَوُ اىيَّوُ اىشِّجْظَ عَيََ اىَّزَِِّ ىَب ُّؤٍِْنٌُُ(ألاوعام )١8٧:ؾتاض٠
ٜهطب اهلل تعاىل يًُٚ َٔ٪ايهاؾط َج ٟ٬با٭عُٚ ٢ا٭قِ ٚايػُٝع ٚايبكري قاٍ

تعاىل ٍَثَوُ اىْفَشِّقَِِْْ مَبألَعَََْ ًَاألصٌَِّ ًَاىْجَصِريِ ًَاىغََِّْعِ ىَوْ َّغْزٌََِّبُِ ٍَثَالً ؤَفَالَ رَزَمَّشًُُ( هود.)8٤:

ٚتاض ٠باؿٚ ٞاملٝت قاٍ غبشاْ٘ ؤًٍَََِْ مَبَُ ٍَْْزًب فَإَحَْْْْنَبهُ ًَجَعَيْنَب ىَوُ ٌُّسًا ََّْشِِ ثِوِ فِِ اىنَّبطِ مَََِْ

ٍَثَيُوُ فِِ اىظُّيََُبدِ ىَْْظَ ثِخَبسِجٍ ٍِنْيَب مَزَىِلَ صَُِِّّ ىِيْنَبفِشَِِّ ٍَب مَبٌُّا َّعََْيٌَُُ( ألاوعام )١88:قاٍ ابٔ نجري
ضمح٘ اهلل طٖصا َجٌ نطب٘ اهلل تعاىل يًُ َٔ٪ايص ٟنإ َٝتا ٟيف ايه٬يٖ ١ايها ٟسا٥طاٟ
ؾأسٝا ٙاهلل; أ ٟأسٝا قًب٘ باإلهإ ٖٚسا ٙي٘ ٚٚؾك٘ ٫تباع ضغً٘ (نُٔ َجً٘ يف
ايعًُات) أ ٟاؾٗا٫ت ٚا٭ٖٛاٚ ٤ايه٫٬ت املتؿطق( ١يٝؼ غاضز َٓٗا) أٜٗ ٫ ٟتسٟ
إىل َٓؿص  ٫ٚكًل مما ٖ ٛؾ٘ٝص.76
ٚقٓٛض يٓا ايكطإٓ قٛض ٠أخط ٣يًعابس يؿٗٛات٘ ٚأٖٛا ٘٥ؾٜٗ ٛتدبط يف ا٭ضض يف
غب ٌٝإؾباعٗا أ ٚيف غب ٌٝطاع َٔ ١عبس َع اهلل أٜا ٟنإ قُٓا ٟأّ ٖ ّ٣ٛأّ بؿطاٟ
ؾؿبٗ٘ بايعبس املؿرتى قاٍ غبشاْ٘  ظَشَةَ اىيَّوُ ٍَثَالً سَجُالً فِْوِ شُشَمَبءُ ٍُزَشَبمِغٌَُُ ًَسَجُالً عَيًََب

ىِشَجُوٍ ىَوْ َّغْزٌََِّبُِ ٍَثَالً اىْحََْذُ ىِيَّوِ ثَوْ ؤَمْثَشُىٌُْ الَّعْيٌَََُُ( الزمزٖٚ )89:هصا ٜبني يٓا ايكطإٓ ايهطِٜ
إٔ املدطز َٔ شيو ايهٚ ٍ٬شيو ايتدبط ٖ ٛاعتٓام اإلغ ،ّ٬ؾايٓاؽ أمجع ٕٛعاد١
إىل ٖصا ايس ٜٔيٝعٝؿٛا أسطاضا َٔ ٟشٍ عبٛز ١ٜايعباز ٚا٭ٖٛا ٤ؾٓٝذٛا َٔ خع ٟايسْٝا

ٚعصاب اٯخط. ٠قاٍ غبشاْ٘  ٍَِْعََِوَ صَبىِحًب ٍِِْ رَمَشٍ ؤًَْ ؤُّْثََ ًَىٌَُ ٍُؤٌٍِِْ فَيَنُحَِْْْنَّوُ حََْبحً طَِّْجَخً ًىَنَجْضَِّنَّيٌُْ
ؤَجْشَىٌُْ ثِإَحْغَِِ ٍَب مَبٌُّا َّعََْيٌُُ( الىحل.)9٥:
 75اهٍش :ابً هثير ،جفعير اللشآن الٍُّم  .414/2والعّذي ،جِعير الىشٍم الشخمً في جفعير هالم اإلاىان .149/1
 76ابً هثير ،جفعير اللشآن الٍُّم .331/3
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ثاىٔاً :ميَج الييب  يف تسسٔخ العلْ يف ىفْض املشلنني
 .1تكس ِٜاملػًِ يف ايصنط يًس٫ي ١عً ٢ؾهً٘ ٚؾطؾ٘ ،نُا ٖ ٛيف َٓاغبٚ ١ضٚز
اؿسٜح ،قاٍ ابٔ سذط ضمح٘ اهلل:طٚيف ٖص ٙايكك ١إٔ يًُبسأ ب٘ يف ايصنط تأثرياٟ
يف ايؿهٌ ملا ٜؿٝس َٔ ٙاٖ٫تُاّ ٚيٝؼ ؾ ٘ٝسذ ١عً ٢إٔ ايٛا ٚتطتب ثِ ٚدست٘ َٔ
ق ٍٛابٔ عباؽ نُا نٓت أظٔ77ص.
 .2نُا إٔ ؾ ٘ٝيؿت اْتبا ٙاملػًُني إىل نطٚض ٠ا٫بتعاز عٔ نٌ يؿغ ؾ ٘ٝضؾع يؿإٔ
ايهاؾط عً ٢املػًِٚ ،عسّ ا٫غتٗاْ ١بأثط ايهًُات ٚؾعًٗا يف ا٭ْؿؼ; ؾإٕ
يبعهٗا ٚقعْ أؾسٓ َٔ ٚقع ايػٓإ َٔ ،شيو ْٗ ٞايٓيب  عٔ تٛد ٘ٝنًُ ١غٝس
َٛٚىل ٚمٖٛا َهاؾ ١إىل ٜا ٤املتهًِ يًهاؾط ،ؾٜ ٬كاٍ :غٝس٫ٚ ،ٟ٫َٛٚ ٟ
غٝسْا ْ٫َٛٚا ،ؾعٔ بطٜس  ٠قاٍ ضغ ٍٛاهلل َ ٜ٫( تكٛٝيٛٝا ئًَُُٓٞاؾٔل ٢غَٚٝسْ ؾٜإ٢ ُْٖ٘٢إِٕ َٜوٝ
دٌٖٚ ،)78إمنا ايػٝس املػتشل يًػ٪زز ٖ ٛايصَ ٟع٘
غَٚٝسّا ٜؾكٜسِ ٜأغِدَٞٛتُِِ ضَبٖه ِِٝعَعٖ َ َٚ
ا٭غباب ايعاي ١ٝاييت ٜػتشل بٗا شيوٜ ٫ٚ ،ه ٕٛشيو إ ٫يًُػًِ.

 .3أضؾس  املػًُني إىل إٔ ايهطّ ٚايؿطف إمنا ٜه ٕٛباإلغ ،ّ٬ؾشُٓٝا قسَٓٛا
شنط أب ٞغؿٝإ عً ٢عا٥ص يؿطف ْػب٘; أضؾسِٖ إىل تكس ِٜشنط عا٥ص عً ٢أبٞ
غؿٝإ يؿطف ز ٜ٘ٓايصٜ ٟعًٜ ٫ٚ ٛعً ٢عً ،٘ٝنُا قاٍ  أٜه ٟا (َٜا أَٜٜٗٗا ايٖٓاؽُ أٜيٜا
ٍّ عًَ٢ٜ
ٍّ َٚيٜا ئعَذَُٔٞ
ٔ ٞعًَ ٢ٜأٜعِذَُٔٞ
ٍّ
هٌَ ئعَطَب
٢إٕٖ ضَبٖهَٚ ِِٝاسٔسْ ٢ َٚإٕٖ أٜبَانَٚ ِِٝاسٔسْ أٜيٜا يٜا ٜؾ ِ
79
غَٛزَ عًَ ٢ٜأٜسَُِطَ إ٢ي٤ا بٔاي ٖت ٞك.) ٣َٛ
غَٛزَ َٚيٜا ٜأ ِ
ٍّ َٚيٜا ئأٜسَُِطَ عًَٜ ٢ٜأ ِ
عَطَبٔٞ
 .4تبؿري ايٓيب  ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ بٌ املػًُني مجٝعا ٟبإٔ ايعاقب ١هلصا ايسٜٔ
عٔ عس ٟبٔ سامت  قاٍ:طبٓٝا أْا عٓس ايٓيب  إش أتا ٙضدٌ ؾؿها إي ٘ٝايؿاق ١ثِ
أتا ٙآخط ؾؿها قٛع ايػب ٌٝؾكاٍ (ٜا عس ٌٖ ٟضأٜت اؿري)٠؟ قًت :أضٖا ٚقس
أِْٝب٦ت عًٗٝا قاٍ (ؾإٕ طايت بو اؿٝا ٠يرت ٜٔايعع ١ٓٝتطؼٌ َٔ اؿري ٠ست ٢تٛٛف
بايهعب ٫ ١ؽاف أسسا ٟإ ٫اهلل -قًت ؾُٝا بٝين ٚبني ْؿػ ٞؾأُ ٜٔزعٖاض ط ٤ٞايصٜٔ
قس غَعٖطُٚا يف ايب٬ز ٚ-ي ٔ٦طايت بو سٝا ٠يتؿتشٔ نٓٛظ نػط .)٣قًت نػط٣
بٔ ٖطَع؟ قاٍ (نػط ٣بٔ ٖطَعٚ ،ي ٔ٦طايت بو سٝا ٠يتََط ٜٔايطدٌ خيطز ٌَ٤
نؿ٘ َٔ شٖب أ ٚؾهًٜٛ ١ب ََٔ ٜكبً٘ ؾ ٬جيس أسساٜ ٟكبً٘ َٓ٘ ...قاٍ عس :ٟؾطأٜت
 77ابً حجش ،فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي  ،داس اإلاّشفت .221/3
ًلىٌ
اإلاملىن سبي وسبتي ح 451/4-4979كاٌ
 78أخشحه أبى داود ظلُمان بً ألاؼّث السجعخاوي ،العنن ،ث /ألالباوي ،داس الىخاب الّشبي-بيروث ،باب ال
ألالباوي :صحُذ.
 79أخشحه أخمذ ح 411/5-23536كاٌ ألاسهإوه :ئظىادٍ صحُذ.
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ايعع ١ٓٝتطؼٌ َٔ اؿري ٠ست ٢تٛٛف بايهعب ٫ ١ؽاف إ ٫اهللٚ ،نٓت ؾُٔٝ
اؾتتض نٓٛظ نػط ٣بٔ ٖطَع ٚي ٔ٦طايت بهِ اؿٝا ٠يرتَ ٕٚا قاٍ أب ٛايكاغِ 
(خيطز ٌَ ٤نؿ٘)
 .5إظٗاض ؾه ١ًٝاملػًِ ٚن ٍ٬ايهاؾطٚ ،يف ٖصا َٓاغبٚ ١ضٚز اؿسٜح ،ؾَ ٬كاضْ١
بني َػًِ ٚناؾط; إش املٝعإ ٖ ٛايتكٚ ،٣ٛإيٝهِ ٖصا املٛقـ ايصٜ ٟطٜٓا نِ
نإ ٖصا املٝعإ ضاغدا ٟيف ْؿٛؽ قػاض ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ! عٔ عطاى بٔ
َايو طإٔ سه ِٝبٔ سعاّ قاٍ :نإ قُس ايٓيب أسب ايٓاؽ إي ٞيف اؾاًٖ ١ٝؾًُا
تٓبأ  ٚخطز إىل املس ١ٜٓخطز سه ِٝبٔ سعاّ املٛغِ ؾٛدس سً ١يصٜ ٟعٕ تباع
غُػني زضُٖا ؾاؾرتاٖا يٗٝسٜٗا إىل ضغ ٍٛاهلل  ؾكسّ بٗا عًٚ ٘ٝأضاز ٙعً٢
قبهٗا ؾأب ٢عً ٘ٝقاٍ عبٝس اهلل :سػبت أْ٘ قاٍ :إْا ْ ٫كبٌ َٔ املؿطنني ؾ٦ٝا
ٚيهٔ أخصْاٖا بايجُٔ ؾأعٝٛتٗا إٜا ٙست ٢أت ٢املس ١ٜٓؾًبػٗا ؾطأٜتٗا عً ٘ٝعً٢
املٓرب ؾًِ أض ؾ٦ٝا قط أسػٔ َٓ٘ ؾٗٝا ٦َٜٛص ثِ أعٛاٖا أغاَ ١بٔ ظٜس ؾطآٖا
سه ِٝعً ٢أغاَ ١ؾكاٍٜ :ا أغاَ ١أْت تًبؼ سً ١شٜ ٟعٕ؟ قاٍْ :عِ ٭ْا خري َٔ
شٜ ٟعٕ ٚ٭ب ٞخري َٔ أبٚ ٘ٝ٭َ ٞخري َٔ أَ٘ قاٍ سه :ِٝؾاًْٛكت إىل َه١
أعذبِٗ بك ٍٛأغاَ١ص
 .6أضؾس عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬قشابت٘ إىل اْ٫تُا ٤إىل اإلغٚ ،ّ٬شيو ظاٖط َٔ
َٓاغبٚ ١ضٚز اؿسٜح ،سٝح إٕ ايٓيب  سني قسّٓ عا٥صا ٟقسَٓ٘ ؾكط ٭دٌ
إغ ٫ ،َ٘٬يٓػب  ٫ٚؿػب  ٫ٚيػريُٖا ٖٛٚ ،بصيو ٜسٍ عً ٢إٔ ٖص ٙا٭َ ١تصٚب
ؾٗٝا نٌ ؾٛاضم اؾٓؼ ٚايًٚ ٕٛغا٥ط ا٫عتباضات ا٭ضنٜٚ ١ٝبك ٢اإلغٖٛ ّ٬
ايطابط ايٛسٝس ايص ٟجيُع أقشاب٘ ،عٔ أب ٞعكبٚ  ١نإ َٛىل َٔ أٌٖ ؾاضؽ
ننيَ ٜؾكًٞٝتُ خُصَِٖا
قاٍ :ط ؾَِٗ ٢ستُ ََعَ َْبٔ ٚٞايً َِّٛ َٜ  ٔ٘٤أٝسُسٕ ٜؾهَطَبِتُ ضَدُ َِٔٔ ٟ٬ايُُٞؿِطٔ ٢
ََٔٓٚ ٞٚأَْٜا ايٞػًُٜاُّ ا ٞيؿٜا ٢ضغٔ ٗٞؾٜبًَٜػَتِ ايٖٓبٜٔ  ٖٞؾكٜاٍَ ًَٖ٤ا قًٞٝتَ خُصَِٖا ََٔٓٚ ٞٚأَْٜا ايٞػًُٜاُّ
ايٞأِْ ٜكَاض82ٟٓ٢ص .
 81أخشحه البخاسي باب ِالماث الىبىة ح.1316/3-3411
 81أخشحه بخمامه الحاهم ،باب رهش مىاكب خىُم بً خضام ح 551/3-6151وكاٌ:خذًث صحُذ ؤلاظىاد ولم ًخشحاٍ ،ووافله الزَبي ،والىبراوي في
ً
اإلاعجم الىبير ح 212/3-3125بىدىٍ ،وأخشحه أخمذ مخخفشا دون خذًث أظامت لحىُم ح 412/3-15358كاٌ مدلله ألاسهإوه :ئظىادٍ صحُذ سحاله
زلاث سحاٌ الؽُخين غير ِخاب بً صٍاد فمً سحاٌ ابً ماحت وِبُذ هللا بً اإلاغيرة  -وَى ابً مُّلُب العبتي  -فمً سحاٌ الترمزي وابً ماحت وَما
زلخان.
 82أخشحه أبى داود باب في الّفبُت ح 494/4-5125كاٌ ألالباوي :لُّف ،وابً ماحت باب الىُت في اللخاٌ ح ،931/2-2784وأخمذ ح295/5-22568
كاٌ ألاسهإوه :لُّف.
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ؾٗصا إضؾاز َٔ ايٓيب  ٭ب ٞعكب ١إىل اْ٫تػاب إىل ا٭ْكاض ايصْ ٜٔاقطٚا
اإلغٚ ّ٬ضغٛي٘ ٚآٚٚا إخٛاِْٗ املٗادط . ٜٔقاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝضمح٘ اهلل :ط
أضؾس ٙضغ ٍٛاهلل  إىل اْ٫تػاب إىل ا٭ْكاض ٚإٕ نإ بايٚ ٤٫ٛنإ إظٗاض ٖصا
أسب إي َٔ ٘ٝاْ٫تػاب إىل ؾاضؽ بايكطاسْ ٖٞٚ ١ػب ١سل يٝػت قطَٜٚ ١ؿب٘ ٚاهلل
أعًِ إٔ ٜه َٔ ٕٛسهُ ١شيو إٔ ايٓؿؼ تُشاَ ٞعٔ اؾٗ ١اييت تٓتػب إيٗٝا ؾإشا
نإ شيو هلل نإ خريا ٟيًُط ٤صٚ 83ضسِ اهلل ايكا: ٌ٥
أب ٞاإلغ ٫ ّ٬أبدا ي ٞغٛاٙ

إشا اؾتددطٚا بكٝؼ أ ٚمتٝدِ

الوبحث الضادس :أحكام تتؼلق بؼلى اإلصالم
املشألة األّىل :اليَٕ عً التظبُ بالكفاز
ٚايتؿب٘ يػَ ١أخٛش َٔ املؿابٗ ٖٞٚ ١املُاثًٚ ١احملاناٚ ٠ايتكًٝسٚ ،املتؿابٗات ٖٞ
املتُاث٬ت ،
ٜكاٍ :أؾب٘ ؾ ٕ٬ؾْ٬ا ;ٟأَ ٟاثً٘ ٚساناٚ ٙقً١سٚ .84ٙايص ْٞٗ ٟعٓ٘ ٖ ٛمماثً١
ايهاؾط ٜٔبؿت ٢أقٓاؾِٗ يف عكا٥سِٖ أ ٚعبازاتِٗ ،أ ٚعازاتِٗ ٚ ،يف أمناط ايػًٛى
اييت ٖ َٔ ٞخكا٥كِٗ َٔٚ .أزي ١ايٓٗ ٞعٔ ايتؿب٘ بػري املػًُني :
85
 )1عٔ ابٔ عُط  قاٍ ضغ ٍٛاهلل  ََِٔ ( تَؿَبَٖ٘ بٔ ٜك ٣ِّٛؾ ) َُِِِٗٓٔ َُٛٗ ٜؾٗصا اؿسٜح
نُا قاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝضمح٘ اهلل طأقٌ أسٛاي٘ أْ٘ ٜكته ٞؼط ِٜايتؿب٘
بِٗ ٚإٕ نإ ظاٖطٜ ٙكته ٞنؿط املتؿب٘ بِٗ نُا يف قٛي٘ تعاىل َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍََنٌُا

ال رَزَّخِزًُا اىَْْيٌُدَ ًَاىنَّصَبسٍَ ؤًَْىَِْبءَ ثَعْعُيٌُْ ؤًَْىَِْبءُ ثَعْطٍ ًٍََِْ َّزٌََىَّيٌُْ ٍِنْنٌُْ فَئَِّّوُ ٍِنْيٌُْ إَُِّ اىيَّوَ الَّيْذُِ اىْقًٌََْ

اىظَّبىَِِنيَ( املائدة)٧١:ص .86
 ْٞٗ )2ايٓيب  قشابت٘ عٔ تكًٝس ايهؿاض ٚاملؿطنني ٚأٌٖ ايهتاب يف ظِٜٗ
ٚعازاتِٗ َٔ ،شيو َا ضُ ٟٚعٔ ابٔ عُط  قاٍ :ضَأ ٣ٜضَغُ ٍُٛايً  ٔ٘٤عََ ٖ٢ًٜثِٛبَ ِ٢ٔٝ
هؿ٤اض ٢ؾ ٜ٬ٜتًَٞبَػَِٗا)ٚ .87عٔ ابٔ عباؽ :إٔ
كؿٜطَ ِٜ ٢ٜٔؾكٜاٍَ ( ٢إٕٖ َٖصٔ َِٔٔ ٔٙثَٔٝابٔ ايٝ ٞ
َُعَ ِ
 83ابً جُمُت  ،أخمذ  ،اكخماء الفشاه اإلاعخلُم مخالفت أصحاب الجحُم ،ث/مدمذ الفلي ،مىبّت العىت اإلادمذًت -اللاَشة ،ه ،1369 ،2:ؿ. 73
 84اهٍش :لعان الّشب  513/13مادة (ؼبه).
 85أخشحه أبى داود باب في لبغ الؽهشة ح 78/4-4133كاٌ ألالباوي :خعً صحُذ.
 86ابً جُمُت ،اكخماء الفشاه اإلاعخلُم ؿ.83
 87أخشحه معلم باب الىهي ًِ لبغ الشحل الثىب اإلاّففش ح.143/6-5555
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ضغ ٍٛاهلل  نإ ٜػسٍ ؾعطٚ ،ٙنإ املؿطنٜ ٕٛؿطق ٕٛضٚ٤غِٗٚ ،نإ أٌٖ
ايهتاب ٜػسي ٕٛضٚ٤غِٗٚ ،نإ حيب َٛاؾك ١أٌٖ ايهتاب ؾُٝا َ٪ٜط ؾ٘ٝ
بؿ ،٤ٞثِ ؾطم ضغ ٍٛاهلل  ضأغ٘ٚ .88ايؿطم إٔ جيعٌ ؾعط ٙؾطقتني ،نٌ ؾطق١
ش٩ابٚ ،١ايػسٍ إٔ ٜػسي٘ َٔ ٚضا ٫ٚ ٘٥جيعً٘ ؾطقتني.89
 )3قٛي٘ ( يٜتَتٖبٔ ُعٖٔ غَ ََٓٔ اي٤صٔ َِٔٔ َٜٔقٜبًِٔه ِِٝؾٔبِطّا بٔؿٔبِطَٚ ٣شٔضَاعّا بٔصٔضَا ٣ع سَتٖٜ ٢ي ِٛزَخًَٛٝا ؾٔ٢
ٍّ ٜ٫تٖبَعِتُُُ .)ُِِٖٛقًَٓٞٝاَٜ :ا َضغُ ٍَٛايً ٔ٘٤آيَُٛٗٝٞزَ َٚاي ٖٓكَاضَ ٣قٜاٍَ :ؾٚ ،)90َُِٜٔا٫تباع
دُشِط ٢نَب
ٖ ٛا٫قتؿ اٚ ٤ا٫غتٓإ ٖٛٚ ،يؿغ خرب َعٓا ٙايٓٗ ٞعٔ اتباعِٗ َٓٚعِٗ َٔ ا٫يتؿات
يػري ز ٜٔاإلغ ّ٬٭ٕ ؾطعت٘ ْػدت ايؿطا٥عٚ ،املطاز املٛاؾك ١يف املعاق ٫ ٞيف
ايهؿطٚ ،زخ ٍٛاؾشط متج ٌٝي٬قتسا ٤بِٗ يف نٌ ؾ ٤ٞمما ْٗ ٢ايؿطع عٓ٘
ٚشَ٘.91
بؼض أهن أصباب وقىع الوضلوين في التشبه بالكافزين :
 )1اهلعه ١ايٓؿػ ١ٝاييت ٜعاَْٗٓ ٞا نجري َٔ املػًُني املػرت ٜٔباؿهاض ٠ايػطب،١ٝ
َٚاشيو إ ٫يهعـ اإلهإ يف قًٛبِٗ; شيو اإلهإ ايصُٜ ٟبكٚط قاسب٘ عكٝك١
اإلْػإ ٚاؿٝاٚ ،٠بايتايٜ ٞسضى ق ِٝا٭ؾٝاٜٚ ٤ػتٝٛع إٔ هٝع ب٘ بني اؿػٔ
ٚايكبٝضٜٚ ،سضى إٔ تأخط املػًُني ايتكين ٚايعُطاْٚ ٞمُٖٛا ٖ ٛبػبب بعسِٖ
عٔ زٚ ِٜٗٓتعاي ُ٘ٝايعع ١ُٝاييت تسع ِٖٛإىل ايعًِ ٚايعٌُ ٚايتؿهط يف ايهٕٛ
ٚعُاضت٘ ٫ ،يف ايتُػو بأشٜاٍ اؿهاض ٠ايػطب ١ٝاييت عُطت ا٭ضض ٚزَطت
اإلْػإٚ .ؾإٔ ايهعٝـ ايتؿب٘ بايك ٟٛنُا يف ق ٍٛابٔ خًس ٕٚيف َكسَت٘:طإٔ
ا ملػًٛب َٛيع أبسا ٟبا٫قتسا ٤بايػايب يف ؾعاضٚ ٙظٚ ٜ٘مًت٘ ٚغا٥ط أسٛاي٘ ٚعٛا٥س،ٙ
ٚايػبب يف شيو إٔ ايٓؿؼ أبسا ٟتعتكس ايهُاٍ ؾ ُٔٝغًبٗا ٚاْكازت إي :٘ٝإَا يٓعطٙ
بايهُاٍ مبا ٚقط عٓسٖا َٔ تعع ،ُ٘ٝأ ٚملا تػايط ب٘ َٔ إٔ اْكٝازٖا يٝؼ يػًب
طبٝع ٞإمنا ٖ ٛيهُاٍ ايػايب92ص.

 88أخشحه الترمزي مدمذ بً ِِس ى ،في الؽمائل ،بيروث ،مإظعت الىخب الثلافُت ،ه ،1412 ،1:باب ما حاء في ؼّش الىبي  ح.51/1-31
 89صاد اإلاّاد .175/1
 91أخشحه البخاسي باب كىٌ الىبي ( لخدبًّ ظنن مً وان كبلىم)ح ،2669/6-6889ومعلم باب اجباُ ظنن اليهىد والىفاسي ح.57/8-6952
اكخماء الفشاه اإلاعخلُم ؿ ،76ؼشح صحُذ معلم للىىوي  ،221/16فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي
 ،311/13اإلاىاوي ،فُن اللذًش ،بيروث ،داس الىخب الّلمُت ،هٌ 1415 ،1:
 91اهٍش :ابً جُمُت،
  1994م .333/5 92ابً خلذون ،اإلالذمت ،مفذس الىخاب مىكْ الىساق ؿ.73
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 )2ايػع ٚايؿهطٚ ٟاْ٫ؿتاح ايهبري عً ٢ايعا عرب ٚغا ٌ٥ا٫تكا٫ت ايػطٜع،١
ٚاييت أخصت تػك ٞأطؿاٍ املػًُني ايجكاؾات ايػطبٚ ١ٝايؿطق ١ٝايبعٝس ٠عٔ اإلغّ٬
نٌ ايبعس َٓص ْع ١َٛأظؿاضِٖٜٚ ،تًكْٗٛا عً ٢أْٗا ا٭َجٌ ٚا٭ؾهٌ; ؾٓٝؿأ
ايٓاؾٚ ٧قس اقٛبؼ بػري قبػ ١اإلغ ّ٬يف ؾهطَٛٓٚ ٙك٘ ٚؾعً٘ .
قىاػذ في التشبه :
ٜهٔ َٔ زٜٓٓا  ٫أقٌّ ٚ ٫ٚقؿاٚ ٟتؿكٌٝ

 ٫ )1حيٌ يٓا إٔ ْؿاب٘ ايهؿاض ؾُٝا
شيو إٔ أعُاهلِ ث٬ث ١أقػاّ:
القشه األّلَ :ؿطٚع يف زٜٓٓا َع ن ْ٘ٛنإ َؿطٚعا ٟهلِ أْ ٫ ٚعًِ أْ٘ نإ َؿطٚعاٟ
هلِ يهِٓٗ ٜؿعً ْ٘ٛاٯٕ ؾٗٓا ْتبع املدايؿ ١يف ايكؿَ ،١جاٍ شيو :ق ّٜٛ ّٛعاؾٛضا،٤
نإ ايعطب ٜك َْ٘ٛٛقبٌ اإلغٜٚ ،ّ٬ععُ٘ ايٛٗٝز ٚايٓكاض ،٣ؾعٔ ابٔ عباؽ ضنٞ
سنيَ قَاَّ ضَغُ ٍُٛايً ََِّٜٛ  ٔ٘٤عَاؾُٛضَاٜ َٚ َ٤أََطَ ٔبكَٔٝأَ٘ٔ قٜايٛٝاَٜ :ا ضَغُ ٍَٛائً٘٤
اهلل عُٓٗا قاٍ ( ٔ
إ َِّْٜٛ ُْٖ٘٢تُعَعُُُِّ٘ ايَُٛٗٝٞزُ َٚاي ٖٓكَاضَٜ .٣ؾكٜاٍَ َضغُ ٍُٛايً $  ٔ٘٤ؾٜإ٢شَا نٜإَ ايٞعَاُّ ايُُ ٞكٔ ٞبٌُ  -إِٕ٢
ُؾَ َ٢ضغُ ٍُٛايً. 93 ٔ٘٤
ؾَا َ٤ايً- ُ٘٤قَُُِٓا اي ََِّٛٝ ٞايتٖاغٔعَ  .#قٜاٍَ ؾٞ َٜ ًِِٜٜأتٔ ايٞعَاُّ ايُُ ٞكٔ ٞبٌُ سَتُٖ ٢تِّ ٛ
قاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝضمح٘ اهلل:ط ؾتسبط ٖصا  ّٜٛعاؾٛضا ّٜٛ ٤ؾانٌ ٜهؿط
قٝاَ٘ غَٓ ١انٚ ،١ٝقاَ٘ ضغ ٍٛاهلل ٚأَط بكٝاَ٘ ٚضغ١ب ؾ ،٘ٝثِ ملا ق ٌٝي٘ قبٌٝ
ٚؾات٘ ،إْ٘  ّٜٛتععُ٘ ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣أَط مبدايؿتِٗ بهِ  ّٜٛآخط إيٚ ٘ٝععّ عً٢
ؾعٌ شيو94ص ٖٚصا ايكػِ َٓ٘ احملطّ  َ٘ٓٚاملهط.ٙٚ
القشه الثاىَٕ :ا نإ َؿطٚعا ٟهلِ ثِ ُْػذ بايهً ١ٝنتشط ِٜأنٌ ايؿشِ ٚنٌ شٟ
ظؿط ٚنايػبت ؾ ٬جيٛظ ٭سس ؾعٌ شيو عًٚ ٢د٘ ايتس ٜٔبٌ املٛاؾكٚ ١املؿابٗ ١ؾ٘ٝ
أقبض َٔ املؿابٗٚ ١املٛاؾك ١ؾُٝا َٖ ٛؿطٚعٖٚ .صا ايكػِ املؿابٗ ١ؾ ٘ٝقطَ.١
القشه الثالثَ ٖٛٚ :ا أسسث َٔ ٙٛايعبازات أ ٚايعازات أ ٚنًُٗٝا ؾٗص ٙبسع قسثٚ ١قس
ْٗٓٝا عٔ ايبسع ؾهٝـ مبؿابٗ ١ايهاؾط ٜٔأٜها ٟؾ٘ٝ؟!
َ )2ا ٜهٔ َٔ خكا٥ل ايهؿاض َٔ ٫ٚ ،عكا٥سِٖ  َٔ ٫ٚعازاتَِٗٔ ٫ٚ ،
عبازاتِٜٗ ٚ ،عاضض ْكا ٟأ ٚأق ٟ٬ؾطعٝاٜ ٚ ٟرتتب عًَ ٘ٝؿػس ٠ؾإْ٘ ٜ ٫هٕٛ
َٔ ايتؿب٘.

 93أخشحه معلم باب أي ًىم ًفام في ِاؼىساء ح.151/3-2722
 94اكخماء الفشاه اإلاعخلُم ؿ.87
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 )3نُا أْٓا َٓٗ ٕٛٝعٔ ايتؿب٘ بايهاؾطَ ;ٜٔأَٛض ٕٚمبدايؿتِٗ قاٍ عً ٘ٝايك٠٬
ٚايػ٢ ( ّ٬إٕٖ ايَُٛٗٝٞزَ َٚاي ٖٓكَاضََٜ ٜ٫ ٣كِبُػُ َٕٛؾٜدَا ٔيؿ.)95ُِٖٛٝ
املشألة الثاىٔة :ال ّالٓة لكافس على مشله
املطاز بايٖٓ ١ٜ٫ٛا :سل تٓؿٝص ايك ٍٛعً ٢ايػري ؾا ٤ايػري أّ أب َ٘ٓٚ .96٢اي١ٜ٫ٛ
اـاق ٖٞٚ :١اي ١ٜ٫ٛعً ٢أؾدام َعٓٝني يف ايٓؿؼ أ ٚاملاٍ أ ٚؾُٗٝا مجٝعا. ٟ
ٚاي ١ٜ٫ٛايعاَ ٖٞٚ :١اي ١ٜ٫ٛعً ٢أؾدام غري َعٓٝني; ن ١ٜ٫ٛايكان ١ٜ٫ٚٚ ٞأَري
املَٓ٪ني.97
قاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ١ُٝٝضمح٘ اهللٚ" :مجٝع ايٜ٫ٛات يف اإلغَ ّ٬ككٛزٖا إٔ
ٜه ٕٛايس ٜٔهللٚ ،إٔ ته ٕٛنًُ ١اهلل ٖ ٞايعًٝا ،ؾإٕ اهلل تعاىل خًل اـًل يصيو،
ٚب٘ أْعٍ ايهتبٚ ،ب٘ أضغٌ ايطغٌٚ ،عً ٘ٝداٖس ايطغٚ ٍٛامل ،َٕٛٓ٪قاٍ اهلل تعاىل
ﭿﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭾ (الذارياتٚ... )٧6 :مجٝع ٖص ٙايٜ٫ٛات ٖ ٞيف ا٭قٌ
98
 ١ٜ٫ٚؾطعَٓٚ ١ٝاقب ز١ٜٝٓ
ٚيً ١ٜ٫ٛايعاَ ١عس ٠ضتب ٚتٛنٝشٗا ناٯت:ٞ
99
 إَاَ ١املػًُني ٜٚؿرتط ؾ ٘ٝاإلغ ّ٬إمجاعا ؾٜ ٬تشكل املككس َٔ اي ١ٜ٫ٛبػري،ٙقاٍ غبشاْ٘ ﭿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭾ (الحج. )٤١:

 ضتب ١ايكهاٜٚ :100٤ؿرتط ؾ ٘ٝؾطٚطا ٟأُٖٗا اإلغ ّ٬يه ْ٘ٛؾططا ٟيف دٛاظايؿٗازَ ٠ع ق ٍٛاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ﭿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭾ

(اليساء )١٤١ :ؾ ٬جيٛظ إٔ ُٜك٤ًٜس ايهاؾط ايكها ٤عً ٢املػًُني.101
 ايٛظا٥ـ اييت ؾٗٝا اط٬١ع عً ٢زٚاخٌ املػًُنيٚ ،ؾ ٘ٝقٝاّ مبكاؿِٗ ،قاٍ اهللتعاىل ﭿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭾ
 95أخشحه البخاسي باب الخماب ح ،2211/5-5559ومعلم باب في مخالفت اليهىد في الفبغ ح.155/6-5632
 96اهٍش :الجشحاويِ ،لي بً مدمذ الجشحاوي ،الخّشٍفاث ،جدلُم  :ئبشاَُم ألابُاسي ،الىاؼش  :داس الىخاب الّشبي – بيروث ،ه ،1415 ،1:ؿ.329
 97معجم لغت الفلهاء ؿ.125
 98ابً جُمُت ،هخاب الحعبت ،مىكْ ؤلاظالم ،ؿ2و.13
 99اهٍش :الىىوي ؼشح صحُذ معلم .229/12
 111اهٍش :اإلااوسدي ،هخاب ألاخيام العلىاهُت ،مىكْ ؤلاظالم،ؿ ، 111ابً حماِت مدمذ بً ئبشاَُم ،هخاب جدشٍش ألاخيام في جذبير أَل ؤلاظالم ،جدلُم
فإاد ِبذ اإلاىّم ،داس الثلافت -كىش ،ه َ1418ـ ؿ،88
ِ 111لي بً هاًف الصحىد ،هخاب اإلاففل في ؼشح الؽشوه الّمشٍت 192/1 ،و.364
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(آل عمزانٚ ،)١١5:قاٍ ضغ ٍٛاهلل ٚ ََٔ ( ي ٢١أسسا َٔ ٟاملػًُني ٜ ٖٛٚعًِ إٔ ؾِٗٝ
ََٔ ٖ ٛأٚىل بصيوٚ ،أعًِ بهتاب اهللٚ ،غْٓ ١ب ٘ٝؾكس خإ اهلل ٚضغٛي٘)
ؾهٝـ بتٛي ١ٝغري املػًِ!.
ٚعٔ ابٔ ايسٖٚكاْ ١قاٍ :ق ٌٝيعُط بٔ اـٛاب  :إٕ ٖآٖا غَ٬ا َٔ ٟأٌٖ اؿٔري،٠
ساؾغ ناتب ،ؾً ٛاؽصت٘ ناتباٟ؟ ؾكاٍ :قس اؽصت إشا ٟبٛاْ َٔ ١ز ٕٚاملَٓ٪ني.103
ٚقسّ أبَٛ ٛغ ٢ا٭ؾعط ٟعً ٢عُط  عػاب ؾطؾع٘ إىل عُط ؾأعذب٘ٚ ،دا٤
عُط نتاب ،ؾكاٍ ٭بَٛ ٞغ :٢أ ٜٔناتبو ٜكطأ ٖصا ايهتاب عً ٢ايٓاؽ؟ ؾكاٍ:
إْ٘ ٜ ٫سخٌ املػذس .ؾكاٍ ! :أ دٓب ٖٛ؟ قاٍ :إْ٘ ْكطاْ ;ٞؾاْتٗط ٙعُط ٚقاٍ٫ :
تُسِْٔٗ ٚقس أقكاِٖ اهلل ٫ٚ ،تُهطَِٗ ٚقس أٖاِْٗ اهلل ٫ٚ ،تأَِٓٗ ٚقس خِْٗٓٛ
اهللٚ .عٔ عُط  قاٍ ٫ :تػتعًُٛا أٌٖ ايهتاب ؾإِْٗ ٜػتشً ٕٛايطٚؾا،
ٚاغتعٛٓٝا عً ٢أَٛضنِ ٚعً ٢ضعٝتهِ بايص ٜٔخيؿ ٕٛاهلل تعاىل.104
ؾؿٖ ٞص ٙاٯثاض َع ٖص ٙاٯ ١ٜز٫ي ١عً ٢إٔ أٌٖ ايصَ ٫ ١جيٛظ اغتعُاهلِ يف
ايهتاب ،١اييت ؾٗٝا اغتٛاي ١عً ٢املػًُني ٚاط٬١ع عً ٢زٚاخٌ أَٛضِٖ اييت ُٜدؿ٢
إٔ ُٜؿؿٖٛا إىل ا٭عسا َٔ ٤أٌٖ اؿطب; ٜٚؿٌُ أٜها ٟمجٝع املطانع ٚايٛظاضات
عً ٢اخت٬ف َػُٝاتٗا املدتك ١مبكاحل ايطعٚ ،- ١ٝ٭ٕ ٖصا ايعٌُ ١ٜ٫ٚ
ؾطع َٔٚ ،105١ٝؾطٚط َُتٛيٖ ٞص ٙا٭عُاٍ ا٭َاْٚ ١ايٓكض يًُػًُنيٚ ،اؿطم

102

عًَ ٢كاؿِٖٗٚ ،ص ٙايؿطٚط غري َتشكك ١يف املؿطنني ،قاٍ اهلل تعاىل ﭿ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭾ (البقزةٚ ،)١١٧ :قاٍ تعاىل
ﭿﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭾ املمتحىة8:

 112اهٍش :أخشحه أبى بىش مدمذ بً خلم َّ
المبي اإلاللب بـ وهُْ ،هخاب أخباس اللماة ،اإلادلم ِبذ الّضٍض اإلاشاغي ،اإلاىخبت الخجاسٍت الىبري ،هَ1366 1ـ،
 ، 68/1والّلُلي في هخابه المّفاء الىبير ،ح 211/2-393ولّفه ،وبىدىٍ أخشحه الحاهم أبى ِبذ هللا في هخابه اإلاعخذسن ِلى الصحُدين ،داس الىخب
الّلمُت-بيروث ،هَ1411 1ـ،ح 114/4-7123وكاٌَ :زا خذًث صحُذ ؤلاظىاد ولم ًخشحاٍ .وأخشحه البيهلي أخمذ بً الحعين أبى بىش في العنن الىبري،
ً
جدلُم مدمذ ِبذ اللادس ِىا ،داس الباص -مىت ،ه َ1414ـ ،باب ال ًىلي الىالي امشأة وال فاظلا ح ،118/11-21151مً وشٍم أخشي لُّفت لمّف ابً
ً
ً
ً
ّ
لهُّت ،لىً الىشٍلين ًخلىٍان ببّمهما وَؽهذ له خذًث أبي بىش  مشفىِا (مً ولي مً أمش اإلاعلمين ؼِئا فأمش ِليهم أخذا مداباة فّلُه لّىت هللا ،ال
ً
ً
ًلبل هللا مىه ـشفا وال ِذال ختى ًذخله حهىم) أخشحه الحاهم ح 114/4-7124وكاٌ صحُذ ؤلاظىاد ولم ًخشحاٍ .
 113ابً هثير  ،جفعير اللشآن الٍُّم . 117/2
 114اللشوبي هخاب الجامْ ألخيام اللشآن .179/4
 115كاٌ ؼُخ ؤلاظالم ابً جُمُت في هخابه الحعبت [والىالًاث ولها :الذًيُت مثل ئمشة اإلاإمىين ،وما دونها :مً ملً ،ووصاسة ،ودًىاهُت ،ظىاء واهذ هخابت
خىاب ،أو هخابت خعاب إلاعخخشج أو مفشوف في أسصاق اإلالاجلت أو غيرَم ،ومثل ئماسة خشب ،وكماء وخعبت] ؿ34
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ّالْالٓة اخلاصة ّمً أىْاعُ ما ٓأتٕ:

اليْع األّل ١ٜ٫ٚ :ايٓهاح  ٖٛٚايٓعط يف أَط ايٓهاح ٚاإلشٕ ؾ ٘ٝأ ٚاملٓع َٓ٘.106
ٚقس أمجع ايعًُا ٤ضمحِٗ اهلل عً ٢عسّ ثبٛت  ١ٜ٫ٚايٓهاح يهاؾط عًَ ٢ػًُ،١
ْٚكٌ اإلمجاع عِٓٗ ابٔ املٓصض ضمح٘ اهلل ؾكاٍ:طأمجع عاَ َٔ ١مؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ
107
عًٖ ٢صاص
ٚقاٍ ابٔ ضؾس ضمح٘ اهلل:ط ٚأَا ايٓعط يف ايكؿات املٛدب ١يًٚ ١ٜ٫ٛايػايب ١هلا ،ؾإِْٗ
اتؿكٛا عً ٢إٔ َٔ ؾطط اي ١ٜ٫ٛاإلغٚ ّ٬ايبًٛؽ ٚايصنٛضٚ ،٠إٔ غٛايبٗا أنساز ٖصٙ
أعين ايهؿط ٚايكػط ٚا٭ْٛث١ص.108
ٚقاٍ اإلَاّ ايؿاؾع :ٞطٜ ٫ٚه ٕٛايهاؾط ٚيٝا ٟملػًُٚ ١إٕ ناْت ابٓت٘; قس ظٓٚز ابٔ
غعٝس بٔ ايعام ايٓيب  أّ سبٝبٚ ١أب ٛغؿٝإ س ٞ٭ْٗا ناْت َػًُٚ ١ابٔ غعٝس
َػًِ  ٫أعًِ َػًُا ٟأقطب بٗا َٜٓ٘ ٚ ،هٔ ٭ب ٞغؿٝإ ؾٗٝا  ١ٜ٫ٚ٭ٕ اهلل تباضى
ٚتعاىل قٛع اي ١ٜ٫ٛبني املػًُني ٚاملؿطننيص.109
َٚا شيو إ ٫٭ٕ  ١ٜ٫ٚايٓهاح ؾٗٝا غًٜ ٫ٚ ١ٛهٖ ٕٛصا يهاؾط عًَ ٢ػًِ قاٍ
غبشاْ٘ ًىَِْ َّجْعَوَ اىيَّوُ ىِيْنَبفِشَِِّ عَيََ اىَُْؤٍِْنِنيَ عَجِْالً( سورة اليساءٚ )١٤١:اإلغٜ ّ٬عًٜ ٫ٚ ٛعً٢

عً.٘ٝ

ٚنصيو  ٫حيٌ ملػًُ ١ايٓهاح بػري َػًِ يكٛي٘ تعاىل ًَالَرُنْنِحٌُا اىَُْشْشِمِنيَ حَزََّ ُّؤٍِْنٌُا

ًىَعَجْذٌ ٍُؤٌٍِِْ خَْْشٌ ٍِِْ ٍُشْشِكٍ ًىٌَْ ؤَعْجَجَنٌُ( البقزةٚ )88١:٭ٕ ايعٚز ي٘ سل ايكٛاَ ١عً ٢ايعٚد١
اىشِّجَبهُ قٌََّاٌٍَُُ عَيََ اىنِّغَبءِ ثََِب فَعَّوَ اىيَّوُ ثَعْعَيٌُْ عَيََ ثَعْطٍ ًَثََِب ؤَّْفَقٌُا ٍِِْ ؤٌٍََْاىِيٌِْ( اليساءٚ )١٤:ايكٛاَ١
تؿطٜـ  ٫ٚ ١ٜ٫ٚٚته ٕٛيهاؾط عًَ ٢ػًُ ;١ؾاإلغٜ ّ٬عًٜ ٫ٚ ٛعًٚ ،٢ب٘ قاٍ عاَ١
ايؿكٗا.110٤
قاٍ اإلَاّ ايػطخػ ٞضمح٘ اهلل:ط ٚإشا تعٚز ايصََ ٞػًُ ١سط ٠ؾطم بُٗٓٝا يكٛي٘
تعاىلًَ :الرُنْنِحٌُا اىَُْشْشِمِنيَ حَزََّ ُّؤٍِْنٌُا ًىَعَجْذٌ ٍُؤٌٍِِْ خَْْشٌ ٍِِْ ٍُشْشِكٍ ًىٌَْ ؤَعْجَجَنٌُْ( البقزةٚ )88١ :يكٛي٘

 116اإلاشحْ العابم.
 117هلله ِىه ابً كذامت ِبذ هللا بً أخمذ أبى مدمذ اإلالذس ي ،هخاب اإلاغني في فله ؤلامام أخمذ بً خىبل الؽِباوي ،داس الفىش-بيروث ،هَ1415 1ـ،
.465/9
 118ابً سؼذ الحفُذ مدمذ بً أخمذ أبى الىلُذ اللشوبي ،بذاًت اإلاجتهذ ونهاًت اإلالخفذ ،مىبّت مفىفى البابي-مفش ،هَ1395 ،4ـ.12/2 ،
 119الؽافعي مدمذ بً ئدسَغ أبى ِبذ هللا ،ألام ،داس اإلاّشفت-بيروثَ1393 ،ـ.16/5 ،
 111العشخس ي ،ؼمغ الذًً أبى بىش مدمذ بً أبي ظهل ،اإلابعىه ،ث/خلُل مخي الذًً اإلاِغ ،داس الفىش-بيروث ،هَ1421 ،1ـ 2111م ،81/5
الؽشبُني ،مدمذ الخىُب ،مغني اإلادخاج ئلى مّشفت مّاوي ألفاً اإلانهاج ،الىاؼش داس الفىش ميان اليؽش بيروثِ ،164/3بذ الشخمً بً مدمذ بً كاظم
الّاـمي الىجذي ،خاؼُت الشوك اإلاشبْ ؼشح صاد اإلاعخلىْ ،الىبّت ألاولىَ1397 ،ـ .315/6
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" :اإلغٜ ّ٬عًٜ ٫ٚ ٛعً ،"٢ؾاغتكط اؿهِ يف ايؿطع عً ٢إٔ املػًُ ٫ ١ؼٌ
يًهاؾط111ص.
اليْع الثاىٕ :احلضاىة
ٚاؿهاْ : ١بؿتض اهلاٚ ٤نػطٖاٚ ،ايؿتض أؾٗط َكسض سهٓت ايكػري سهاْ١
ؼًُت َْ٪ت٘ ٚتطبٝت٘ َأخٛش َٔ ٠اؿهٔ -بهػط اؿا ٖٛٚ- ٤اؾٓب ٭ٕ اؿانٓ١
تهِ ايٛؿٌ إىل دٓبٗا.112
ٚيف ايؿطع  :سؿغ َٔ ٜ ٫ػتكٌ بأَٛض ْؿػ٘ عُا ٪ٜش ٜ٘يعسّ متٝٝع ٙنٛؿٌ ٚنبري
فٓٚ ٕٛايكٝاّ برتبٝت٘ ٚمبا ٜكًش٘ َٔ طعاّ ٚؾطاب ٚيباؽ ٚم ٛشيو. 113
حكه حضاىة الطفل :
ٚادب ١٭ْ٘ ًٜٗو برتن٘ ،ؾٝذب سؿع٘ عٔ اهل٬ى نُا جيب اإلْؿام عًٚ ٘ٝإلاٙ٩
َٔ املٗايوٜٚ ،تعًل بٗا سل يكطابت٘ ٭ٕ ؾٗٝا  ١ٜ٫ٚعً ٢ايٛؿٌ ٚاغتشكاقا ٟي٘ ؾٝتعًل بٗا
اؿل إ ٫إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايكطٜب ناؾطا ٟؾ ٬تجبت ي٘ اؿهاْ ١عًَ ٢ػًِ ملا شنطْا َٔ
إٔ اؿهاْ ١ٜ٫ٚ ٫ٚ ١ٜ٫ٚ ١يهاؾط عًَ ٢ػًِ; ؾكس قٛع غبشاْ٘ اي ١ٜ٫ٛبني املَٓ٪ني

ٚايهاؾط ٜٔؾكاٍ ًَاىَُْؤٍِْنٌَُُ ًَاىَُْؤٍِْنَبدُ ثَعْعُيٌُْ ؤًَْىَِْبءُ ثَعْط( سورة التوبةٚ )٥١:اإلغٜ ّ٬عً٫ٚ ٛ

ٜعً ٢عً.٘ٝ
ٚإشا ناْت اؿهاْ ٫ ١تجبت يؿاغل عًَ ٢ػًِ ٭ْ٘ غري َٛثٛم ب٘ ،ؾ ٬تجبت
يهاؾط َٔ باب أٚىل.
نُا إٔ اؿهاْ ١إمنا دُعًت ؿغ ايٛيس ٫ٚ ،سغ يًٛيس يف سهاْ ١ايهاؾط ٭ْ٘
ٜٓؿأ عً ٢ططٜكت٘ ٜٚؿتٓ٘ عٔ زٜٚ ٜ٘ٓعًُ٘ ايهؿط ٖٚصا َٔ أععِ ايهطضَ ٖٛٚ .صٖب
ايؿاؾعٚ ١ٝاؿٓابًٚ ١غريَِٖٚ .114صٖب اؿٓؿٚ 115١ٝاملايه 116١ٝأْ٘ ٜ ٫ؿرتط إغّ٬
 111العشخس ي  ،اإلابعىه. 81/5 ،
 112اهٍش :الصحاح في اللغت  135/1مادة خمً  ،لعان الّشب  122/13مادة خمً  ،مخخاس الصحاح  167باب الحاء  .اإلاىاوي مدمذ ِبذ الشؤوف،
الخىكُف ِلى مهماث الخّاسٍف ،ث/د .مدمذ سلىان الذاًت ،داس الفىش اإلاّاـش ،هَ1411 ،1ـ 283/1 ،ففل الماد  ،الخّشٍفاث  119/1باب الحاء .
 113اهٍش :هدى َزا الخّشٍف في ابً هجُم صًٍ الذًً الحىفي ،هخاب البدش الشائم ؼشح هنز الذكائم ،داس اإلاّشفت-بيروث  ،182/4الحىاب ُّ
الشُِني ؼمغ
الذًً أبى ِبذ هللا مدمذ الىشابلس ي ،هخاب مىاَب الجلُل لؽشح مخخفش خلُل ،جدلُم صهشٍا ِميراث ،داس ِالم الىخب،ه َ1423ـ ،593/5 ،الذمُاوي
أبى بىش ابً العُذ مدمذ ؼىا ،خاؼُت ئِاهت الىالبين ِلى خل ألفاً فخذ اإلاّين لؽشح كشة الّين بمهماث الذًً ،دا الفىش-بيروث ،111/4 ،مغني
اإلادخاج  ،452/3أبى الىجا الحجاوي ؼشف اللذًً مىس ى ،ؤلاكىاُ في فله ؤلامام أخمذ بً خىبل ،ثِ/بذ اللىُف العبيي ،داس اإلاّشفت-بيروث. 157/4 ،
 114اهٍش :أبى صهشٍا مديي الذًً ًديى بً ؼشف الىىوي ،هخاب اإلاجمىُ ؼشح اإلاهزب ،مىكْ مىخبت اإلاسجذ الىبىي  ،321/18اإلاغني .297/9
 115اهٍش :ابً هجُم ،البدش الشائم ؼشح هنز الذكائم ، 182/4 ،والياظاوي ِالء الذًً ،هخاب بذائْ الفىائْ في جشجِب الؽشائْ ،داس الىخاب الّشبي -بيروث،
ه .42/4 ،1982
 116اهٍش :الذسدًش أبى البرواث أخمذ بً مدمذ الّذوي ،هخاب الؽشح الىبير ،529/2 ،ومىاَب الجلُل لؽشح مخخفش خلُل.598/5،
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اؿانٓٚ ١اغتسيٛا عسٜح ضَاؾٔعِ ٢بٔ ٢غَٔٓإ ٣أٜ ُْٖٜ٘أغًَِٚ َِٜأٜبَتٔ اَِطَأٜتُُ٘ أ ِٕٜتُػًَِِٔ ؾٜأٜتَتٔ ايٖٓ ٔب ٖ٢
ٜؾكٜايٜتٔ ابَِٓتٔ َ٢ٖٔ َٚ ٢ؾ ِْٜٝٔٛأ ِٜٚؾٔبُُِٗ٘ َٚقٜاٍَ ضَاؾٔعْ ابَِٓتٜٔ .٢ؾكٜاٍَ ي ُٜ٘ايٖٓ ٔب$  ٗ٢اقٞعُسِ َْاسٔ ََٚ #ٟ١ٝقٜاٍَ
يَٜٗا $اقٞعُسَْٔ ٣اسٔ َ .#ٟ١ٝقٜاٍَ َٚأٜقٞعَسَ ايكٖبٔ ٖ ٜ١ٝبَََُُِٗٓٝا ثُِٖ قٜاٍَ$ازِ ُعَٛاَٖا #ؾَُٜايٜتٔ ايكٖبٔ ٖ ٝ١ٝإ٢يٝ ٢ٜأََٗٚا
ٜؾكٜاٍَ ايٖٓ ٔب$  ٗ٢ايً ُِٖٗ٤اِٖسَٖٔا #ؾَُٜايٜتٔ ايكٖبٔ ٖ ٝ١ٝإ٢ي ٢ٜأٜبَٔٗٝا ؾٜأٜخَصََٖا .117قايٛاٚ :ايتدٝري زيٌٝ
عً ٢دٛاظ سهاْ ١ايهاؾط يًُػًِ.
ٚايطادض ٚاهلل تعاىل أعًِ :عسّ ثبٛت سل اؿهاْ ١يٮّ ايهاؾط ٠عً ٢ايٛيس إشا
نإ أبَ ٙٛػًُا ;ٟيك ٠ٛأزي ١أقشاب ٖصا ايكٚ ،ٍٛملا عًُِ َٔ قٛاعس ايؿطٜع ١اإلغ١َٝ٬
َٔ غس ايصضا٥عٚ ،سهاْ ١ايهاؾط يًٛيس شضٜع ١ق ١ٜٛيؿتٓت٘ عٔ زٚ .ٜ٘ٓأَا بايٓػب١
يًشسٜح ايص ٟاغتسٍ ب٘ أقشاب ايك ٍٛايجاْ ٞؾُٝذاب عٓ٘ بعس ٠أدٛبَٗٓ ١ا:
.1أْ٘ َٓػٛر
.2أْ٘ قُ ٍٛعً ٢إٔ ايٓيب  عًِ أْٗا ؽتاض أباٖا بسعٛت٘ ؾهإ شيو خاقا ٟيف
سك٘ ٚقكس َٔ ٙايتدٝري اغتُاي ١قًب أَٗا ٚم ٙٛإش ي ٛنإ ٭َ٘ سل اؿهاْ١
٭قطٖا عًٚ ٘ٝملا زعا.119
اليْع الثالث :تبعٔة األّالد إذا كاٌ أحد األبًْٓ مشلناً
ٜتبع ا٭٫ٚز املػًِ َٔ ا٭ب ٜٔٛ٭ٕ اإلغٜ ّ٬عًٜ ٫ٚ ٛعً ٢عً ،٘ٝنُا إٔ اإلغٖٛ ّ٬

ز ٜٔايؿٛطٚ ،٠أَا ايهؿط ؾٝعطض بعس شيو قاٍ غبشاْ٘ فَإَقٌِْ ًَجْيَلَ ىِيذِِِّّ حَنِْفًب فِطْشَحَ اىيَّوِ

اىَّزِِ فَطَشَ اىنَّبطَ عَيَْْيَب الرَجْذِّوَ ىِخَيْقِ اىيَّوِ رَىِلَ اىذُِِّّ اىْقٌَُِّْ ًىَنَِِّ ؤَمْثَشَ اىنَّبطِ الَّعْيٌَََُُ( سورة الزومٚ )١١:قاٍ
عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ( ّ٬نٌ َٛيٛز ٜٛيس عً ٢ايؿٛط ٠ؾأبٛاٜٛٗ ٙزاْ٘ أٜٓ ٚكطا ٙأٚ
هذػاْ٘ نُجٌ ايبٗ ١ُٝتٓتر ايبٗ ٌٖ ١ُٝتط ٣ؾٗٝا دسعا )120٤ؾعًٖ ٢صا ٜتبع ايٛيس
ايس ٜٔاؿل اإلغ .ّ٬قاٍ ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا :نٓت أْا ٚأَ َٔ ٞاملػتهعؿني;
أْا َٔ ايٛيسإ ٚأَ َٔ ٞايٓػاٜ ٚ )121٤هٔ ابٔ عباؽ َع أب ٘ٝايعباؽ عً ٢زٜٔ
ق ،َ٘ٛإش إٔ إغ ّ٬ايعباؽ  نإ بعس ٚقع ١بسضٚ .قاٍ اؿػٔ ٚؾطٜض ٚإبطاِٖٝ

 117أخشحه أبى داود باب ئرا أظلم أخذ ألابىًٍ ...ح 241/2-2246وصححه ألالباوي ،اليعائي باب ئظالم أخذ الضوحين ..ح 185/6-3495وصححه ألالباوي
وفي العنن الىبري ح ،83/4-6386وابً ماحه باب جخُير الفبي بين أبىٍه ح 788/2-2352وصححه ألالباوي ،وأخمذ ح 447/5-23811وكاٌ ألاسهاؤوه:
صحُذ .
 118اهٍش :مغني اإلادخاج  ،455/3اإلاجمىُ .321/18
 119اهٍش :اإلاغني  ، 298/9مغني اإلادخاج .455/3
 121أخشحه البخاسي باب ما كُل في أوالد اإلاؽشهين ح ،465/1-1319ومعلم باب مّنى ول مىلىد ًىلذ ِلى الفىشة ح.52/8-6926
 121أخشحه البخاسي باب ئرا أظلم الفبي  ...ح.455/1-1291
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ٚقتاز :٠إشا أغًِ أسسُٖا ؾايٛيس َع املػًِٖٚ .صا َصٖب اؿٓابً١
124
ٚايؿاؾعٚ123١ٝاؿٓؿ.١ٝ
ٚقاٍ بعض املايهٜ :125١ٝتبع ايٛيس ز ٜٔأبَ ٘ٝػًُا ٟنإ أب ٙٛأ ٚناؾطاٚ .ٟاغتسيٛا
عً ٢شيو بإٔ ايٛيس ٜؿطف بؿطف أبٜٓٚ ٘ٝػب إىل قبًٝت٘ ز ٕٚقب ١ًٝأَ٘ ؾٛدب إٔ ٜتبع
أبا ٙيف ز ٜ٘ٓأ ٟز ٜٔنإ.
اليْع السابع :العنل (مؤاجسة املشله ىفشُ مً املظس

).

خيتًـ اؿهِ يف ٖص ٙاملػأي ١ؾُٝا ي ٛناْت امل٪ادط ٠يف أضض اإلغ ّ٬أ ٚأضض
ايهؿط عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
إشا ناْت امل٪ادط ٠يف أضض اإلغ ّ٬ؾإٕ هلا ث٬ث ١أْٛاع:
أسسٖا اإلداض ٠عً ٢عٌُ َعني يف ايصَ ١ندٝاط ١ايجٛب أ ٚقكاضت٘ ٚم ٛشيو ؾٗصٙ
دا٥ع ٠٭ْ٘  ١ٜ٫ٚ ٫يًصَ ٞعً ٢املػًِ ؾٗٝا ٚيٝؼ ؾٗٝا إش ٍ٫يًُػًِ ،قاٍ ابٔ قساَ١
ضمح٘ اهلل يف ٖص ٙايكٛض : ٠بػري خ٬ف ْعًُ٘.127
ٚقاٍ ابٔ املٓري ضمح٘ اهلل :طاغتكطت املصاٖب عً ٢إٔ ايكٓاع يف سٛاْٝتِٗ جيٛظ هلِ
ايعٌُ ٭ٌٖ ايصَٜ ٫ٚ ،١عس شيو َٔ املصي ١غ٬ف إٔ خيسَ٘ يف َٓعي٘ ٚبٛطٜك ١ايتبع١ٝ
ي٘128ص.
ايجاْ :ٞإداض ٠اـسَٖٚ ١ص ٙغري دا٥ع ٠٭ٕ ؾٗٝا سبؼ يًُػًِ عً ٢ايهاؾط ٚإشٍ٫
ي٘ ٚإٖاْ ١ؼت ٜس ايهاؾط ؾًِ جيع نبٝع ايعبس املػًِ يًهاؾطٚ ،٭ْٗا بٝع َٓاؾع٘
ٚاملٓاؾع أدط ٟفط ٣ا٭عٝإ ،ؾ ٬جيٛظ بٝع ضقبت٘  ٫ٚبعهٗا َٓ ٫ٚاؾع٘ َٔ ايصَ.ٞ

 122اهٍش:اإلاغني .91/11
 123اهٍش :أبى صهشٍا مديي الذًً ًديى بً ؼشف الىىوي ،هخاب اإلاجمىُ ؼشح اإلاهزب ،مىكْ مىخبت اإلاسجذ الىبىي.326/19 ،
 124اهٍش :العشخس ي ،هخاب اإلابعىه  ،117/11الضٍلعي فخش الذًً ِثمان بً ِلي ،جبُين الحلائم ؼشح هنز الذكائم ،داس الىخاب ؤلاظالمي-اللاَشة،
هَ1313ـ243/1،
 125اهٍش :ابً ِبذ البر أبى ِمش ًىظف اللشوبي ،اليافي في فله أَل اإلاذًىت ،ث /مدمذ مدمذ اإلاىسٍخاوي ،مىخبت الشٍاك الحذًثت ،هَ1411 ،2ـ ،ؿ،297
ابً ِبذ البر ًىظف بً ِبذ هللا أبى ِمش ،هخاب الاظخزواس الجامْ إلازاَب فلهاء ألامفاس ،جدلُم ظالم ِىاومدمذ مّىك ،داس الىخب الّلمُت-بيروث،
ه2111م.116/3 ،
 126اهٍشِ :لي بً هاًف الحؽىد ،اإلاففل في الؽشوه الّمشٍت  ،189/1اللدىاوي مدمذ بً ظُّذ ،هخاب الىالء والبراء  ،314/1 ،ابً كُم الجىصٍت
مدمذ بً أبي بىش الضسعي أبى ِبذ هللا ،هخاب أخيام أَل الزمت ،جدلُم ًىظف البىشي ،داس ابً خضم-الذمام ،هَ1418 1ـ 585/1 ،وما بّذَا.
 127اإلاغني .138/6
 128هلله ِىه ابً حجش في فخذ الباسي ؼشح صحُذ البخاسي .452/4
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ايجايح :إداضْ ٠ؿػ٘ عً ٢عٌُ غري ـسََ ١سَ ٠عً ١َٛؾٗص ٙدا٥ع ;٠إش يٝؼ ؾٗٝا سبؼ
يًُػًِ عً ٢ايهاؾط  ٫ٚإش ٍ٫ي٘ ،نبٓا ٤سا٥ط ٚمٚ ،ٙٛقس أدٓط عً ٞبٔ أب ٞطايب
ْ ؿػ٘ يٛٗٝزٜ ٟػتك ٞي٘ نٌ زي ٛبتُطٚ ،٠أنٌ ايٓيب  َٔ شيو ايتُط.129
ٖصا نً٘ إشا نإ اإلجياض يعٌُ ٜ ٫تهُٔ تععُٝا ٟيسٚ ِٜٗٓؾعا٥ط ٙأ ٚإعاْ ١هلِ عً٢
أزا ٤عبازتِٗ ؾإٕ نإ نصيو جيع.
أَا إشا ناْت اإلداض ٠يف أضض اؿطب ؾكس أداظ ٙأٌٖ ايعًِ َع ايهطاٖ ١إ٫
يًهطٚضَ ٠ػتسيني عسٜح خباب  ايصٜ ٟك ٍٛؾ :٘ٝنٓت ضد ٟ٬قٓٝا ،130ٟؾعًُت
يًعام بٔ ٚا ٌ٥ؾادتُع ي ٞعٓسَ ٙاٍ ؾأتٝت٘ أتكانا ٙؾكاٍٚ ٫ :اهلل  ٫أقهٝو ست٢
تهؿط مبشُس ،ؾكًت :أَا ٚاهلل ست ٢متٛت ثِ تُبعح ؾ ،٬قاٍٚ :إْ ٞملٝت ثِ َبعٛخ؟!
قًتْ :عِ ،قاٍ :ؾإْ٘ غٝه ٕٛي ٞثِٓ َاٍ ٚٚيس ،ؾأقهٝو .ؾأْعٍ اهلل تعاىل ؤَفَشَؤَّْذَ

اىَّزُِ مَفَشَ ثِأََّبرِنَب ًَقَبهَ ألًرَََِّْ ٍَبالً ًًَىَذًا( سورة مزيم)٥٥:

131

ؾدباب  إش شاى نإ َػًُاٚ ٟايعام َؿطى ٚنإ عًُ٘ عٓس ٙيف َه٦َٜٛ ٖٞٚ ١ص
زاض سطب.
ُٜٚؿرتط يًعٌُ عٓس ايهاؾط يف ساٍ ايهطٚض ٠ؾططإ ُٖا:
ٜ ٕ )1ه ٕٛعًُ٘ ؾُٝا حيٌ يًُػًِ ؾعً٘.
 )2إٔ ٜ ٫ع ٘ٓٝعًَ ٢ا ٜعٛز نطض ٙعً ٢املػًُني.

ٚي٘ إٔ ٜٛاي ِٗٝيف ايعاٖط ز ٕٚايباطٔ يكٛي٘ الَّزَّخِزِ اىَُْؤٍِْنٌَُُ اىْنَبفِشَِِّ ؤًَْىَِْبءَ ٍِِْ دًُُِ اىَُْؤٍِْنِنيَ ًٍََِْ
َّفْعَوْ رَىِلَ فَيَْْظَ ٍَِِ اىيَّوِ فِِ شَِْءٍ إِالَّ ؤَُْ رَزَّقٌُا ٍِنْيٌُْ رُقَبحً ًَُّحَزِّسُمٌُُ اىيَّوُ َّفْغَوُ ًَإِىََ اىيَّوِ اىََْصِريُ( آل عمزان)85:

ُٜٚعاز يف ساٍ اؿاد ١ؾطط ثايح ٭ٕ اؿاد ١ز ٕٚايهطٚض ٖٛٚ ٠إٔ ٜٛ ٫اي ِٗٝبأٟ
ْٛع َٔ املٛا ٠٫إَ ٫ا ٜكته ٘ٝعًُ٘ َٔ املدايٚ ١ٛمٖٛا.
ٚحيػٔ بٓا إٔ ْصنط َا ٖ ٞايهطٚضٜات َٚا ٖ ٞاؿادٝات ستٜ ٢ه ٕٛعً ٢ب١ٓٝ
َٔ أَط ،ٙأَا ايهطٚض ١ٜؾَٗ ٞا  ٫بس َٓٗا يف قٝاّ َكاحل ايسٚ ٜٔايسْٝا عٝح إشا
ؾٝكست ػطَ ٢كاحل ايسْٝا عً ٢اغتكاَ ،١بٌ عً ٢ؾػاز ٚؾٛت سٝاٚ ٠يف ا٭خط ٣ؾٛت

 129اللفت أخشحها الترمزي مدمذ بً ِِس ى بً ظىسة في ظيىه-اإلاجخبى ،داس الىخب الّلمُت هَ2،1413ـ -مىىلت باب لم ٌعمه ح 645/4-2473وكاٌ:
خعً غشٍب .ولّفه ألالباوي.
 131أـل اللين الحذاد زم ـاس ول ـائغ ِىذ الّشب كُىا  .اهٍش فخذ الباسي .318/3
 131أخشحه البخاسي باب َل ًإاحش اإلاعلم هفعه مً مؽشن ح ،795/2-2155ومعلم باب ظإاٌ اليهىد الىبي ًِ الشوح ح.129/8-7241
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ايٓذا ،٠أَا اؿاد ١ٝؾَٗ ٞا اؾتُكط إيٗٝا َٔ سٝح ايتٛغعٚ ١ضؾع ايهٝل٪َ ،ز ٟيف
ايػايب إىل اؿطز ٚاملؿك ١اي٬سك ١بؿٛت املًٛٛب.132
املشألة الثالثة :ال ٓقتل مشله بكافس
اتؿل مجٗٛض ايعًُا َٔ 133٤املايهٚ ١ٝايؿاؾعٚ ١ٝاؿٓابً ١عً ٢عسّ قتٌ املػًِ
بايهاؾط ؿسٜح أب ٞدشٝؿ ١قاٍ :غأيت عًٝا  ٌٖ عٓسنِ ؾ ٤ٞمما يٝؼ يف
ايكطإٓ ؟ ؾكاٍٚ :ايص ٟؾًل اؿبٚ ١بطأ ايٓػَُ ١ا عٓسْا إَ ٫ا يف ايكطإٓ إ ٫ؾُٗاٜ ٟع٢ٛ
ضدٌ يف نتاب٘ َٚا يف ايكشٝؿ .١قًتَٚ :ا يف ايكشٝؿ ١؟ قاٍ ايعكٌ ٚؾهاى ا٭غري
ٚإٔ ُٜ ٫كتٌ َػًِ بهاؾط .134قاٍ ابٔ املٓصضٜ :كض عٔ ايٓيب  خرب ٜعاضن٘ .
ٚ٭ْ٘ ٜ ٫كاز املػًِ بايهاؾط ؾُٝا ز ٕٚايٓؿؼ باإلمجاع نُا قاٍ ابٔ عبس ايرب
ؾايٓؿؼ بصيو أٚىل.
ٚض ٟٚشيو أٜها ٟعٔ عُط ٚعجُإ ٚعًٚ ٞظٜس بٔ ثابت َٚعا ١ٜٚضن ٞاهلل عِٓٗ ،عٔ
أب ٞاملًٝض; إٔ ضد َٔ ٟ٬ق َ٘ٛضَ ٢ضدٜٛٗ ٟ٬زٜا ٟبػِٗ ؾكتً٘ ،ؾطؾع إىل عُط بٔ
اـٛاب ،ؾأغطَ٘ أضبع ١آ٫فُٜ ٚ ،كٔسِ َٓ٘ٚ .135عٔ عً ٞقاٍ َٔ :ايػٓ ١إٔ ٜ ٫كتٌ
َ َٔ٪بهاؾط ٫ٚ ،سط بعبسٚ .136املػًِ ٜ ٫هاؾ ٘٦ايهاؾطٚ ،اإلغٜ ّ٬عًُٜ ٫ٚ ٛعً.٢
قاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت:١ُٝٝط ؾأَا ايصَ ٞؾذُٗٛض ايعًُا ٤عً ٢أْ٘ يٝؼ بهـ٤
يًُػًِ نُا إٔ املػتأَٔ ايصٜ ٟكسّ َٔ ب٬ز ايهؿاض ضغ ٟ٫ٛأ ٚتادطاٚ ٟم ٛشيو يٝؼ
بهـ ٤ي٘ ٚؾاقاٜ َٔ َِٗٓٚ .ٟك :ٍٛبٌ ٖ ٛنـ ٤ي٘ص.137
ط ٚغ- ٌ٦ضمح٘ اهلل تعاىل  :-عٔ ضدٌ ٜٛٗز ٟقتً٘ َػًِ :ؾٌٗ ٜكتٌ ب٘ ؟ أَ ٚاشا
جيب عً ٘ٝ؟ ؾأداب :اؿُس هلل ٫ ،قكام عً ٘ٝعٓس أ ١ُ٥املػًُني  ٫ٚجيٛظ قتٌ
ايصَ ٞبػري سل; ؾإْ٘ قس ثبت يف ايكشٝض عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍ {ٜ ٫كتٌ َػًِ
 132الؽاوبي ،ئبشاَُم بً مىس ى اللخمي ،اإلاىافلاث ،اإلادلم :أبى ِبُذة مؽهىس آٌ ظلمان ،داس ابً ِفان ،هَ1417 ،1:ـ17/2 ،وما بّذٍ
 133اهٍش :اللشافي ؼهاب الذًً أخمذ ،الزخيرة ،ث /مدمذ خجي ،داس الغشب-بُىث1994 ،م ،318/12 ،اإلاجمىُ ؼشح اإلاهزب  ،354/18مغني اإلادخاج
ً
 ،16/4اإلاغني  ،342/9خاؼُت الشوك اإلاشبْ  ،191/7الجضٍشي ِبذ الشخمً ،الفله ِلى اإلازاَب ألاسبّت  .136/5خالفا للحىفُت الزًً ًلىلىن بلخل
اإلاعلم بالزمي خاـت دون الحشبي واإلاعخأمً معخذلين بّمىم كىله حّالى (الىفغ بالىفغ) وبما سوي ابً البُلماوي أن الىبي  أكاد معلما بزمي وكاٌ :
أها أخم مً وفى بزمخه ] وألهه مّفىم ِفمت مإبذة فُلخل به كاجله واإلاعلم لىً َزا الحذًث لُّف كاٌ الذاس كىني ًِ الحذًثً :شوٍه ابً
البُلماوي وَى لُّف ئرا أظىذ فىُف ئرا أسظل ؟
اهٍش البدش الشائم  ،337/8اإلابعىه للعشخس ي .43/11
 134أخشحه البخاسي باب ال ًلخل معلم بيافش ح.2534/6-6517
 135أخشحه ابً أبي ؼِبت أبى بىش ِبذ هللا بً مدمذ ،اإلافىف ،ث /مدمذ ِىامت ،الذاس العلفُت الهىذًت ،باب مً كاٌ ال ًلخل معلم بيافش ح-28145
.294/9
ً
 136أخشحه ابً أبي ؼِبت أًما ح.259/9-28148
 137ابً جُمُت  ،مجمىُ الفخاوي ،حمْ ِبذ الشخمً مدمذ كاظم ،داس ِالم الىخب،هَ1412ـ.378/28 ،
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بهاؾط} "ٚ .يهٔ ػب عً ٘ٝايس .١ٜؾك :ٌٝايس ١ٜايٛادبْ ١كـ ز ١ٜاملػًِٚ .ق :ٌٝثًح
زٜت٘ٚ .قٜ :ٌٝؿطم بني ايعُس ٚاـٛأ ؾٝذب يف ايعُس َجٌ ز ١ٜاملػًِ ٜٚط ٣ٚشيو عٔ
عجُإ بٔ عؿإ :إٔ َػًُا ٟقتٌ شَٝا ٟؾػًغ عًٚ ٘ٝأٚدب عً ٘ٝنُاٍ ايسٚ ،١ٜيف اـٛأ
ْكـ ايس ،138١ٜؾؿ ٞايػٓٔ عٔ ايٓيب  أْ٘ دعٌ ز ١ٜايصَْ ٞكـ ز ١ٜاملػًِٚ .139عً٢
نٌ ساٍ ػب نؿاض ٠ايكتٌ أٜهاُٖٚ ٟا عتل ضقب ١َٓ٪َ ١ؾإٕ جيس ؾكٝاّ ؾٗطٜٔ
140
َتتابعني.
يهٔ ٜ ٫عين ٖصا ٖسض زّ ايصَٚ ٞاملعاٖس ٚأْ٘  ٫سطَ ١ي٘ ،ؾكتً٘ ظًُا ٟسطاّ ٚػب
زٜت٘ ،ؿسٜح عُط ٚبٔ ؾعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ دس ٙقاٍ ضغ ٍٛاهلل  $ املػًُ ٕٛتتهاؾأ
زَاٜ ِٖ٩ػع ٢بصَتِٗ أزْاِٖ ُٜٚذري عً ِٗٝأقكاِٖ ٜ ِٖٚسْ عً ََٔ ٢غٛاِٖ ٜطز
َؿسِٖ عًَُ ٢هعؿِٗ َُٚتػطعِٗ عً ٢قاعسِٖ ٜ ٫كتٌ َ َٔ٪بهاؾط  ٫ٚش ٚعٗس ؾ٢
عٗس.#141 ٙ
قاٍ ابٔ ايك: ِٝط نكٛي٘ ٜ ٫كتٌ َػًِ بهاؾط  ٫ٚش ٚعٗس يف عٗس ٙؾإْ٘ ملا ْؿ ٢قتٌ
املػًِ بايهاؾط أ ِٖٚشيو إٖساض زّ ايهاؾط ٚأْ٘  ٫سطَ ١ي٘ ؾطؾع ٖصا اي ِٖٛبكٛي٘ ٫ٚ
ش ٚعٗس يف عٗسٚ ٙملا نإ ا٫قتكاض عً ٢قٛي٘ ( ٫ٚش ٚعٗس)  ِٖٜٛاْ٘ ٜ ٫كتٌ إشا ثبت ي٘
ايعٗس َٔ سٝح اؾًُ ١ضؾع ٖصا اي ِٖٛبكٛي٘ (يف عٗسٚ )ٙدعٌ شيو قٝسا يعكُ ١ايعٗس
142
ؾ٘ٝص
املشألة السابعة :معاملة أٍل الرمة ّحنٍْه باإلحشاٌ ال ٓيايف علْ اإلسالو
إٕ َٔ عً ٛاإلغ ّ٬عً ٛأخ٬ق٘ ٚمس ٙٛستَ ٢ع أعسا ;٘٥ؾاإلغٜ ّ٬أَط بايٛؾا٤
بايعٗس ٚا٭َاْٚ ١غا٥ط ا٭خ٬م اؿُٝس ٠ز ٕٚتؿطٜل بني َػًِ ٚناؾط ،ؾهإ  إشا
أَط أَريا ٟعً ٢غط ١ٜأٚقا ٙيف خاقت٘ بتك ٣ٛاهلل ٚمبٔ َع٘ َٔ املػًُني خريا ٟثِ قاٍ:

 138كاٌ ؤلامام الترمزي في ظيىه  [: 25/4اخخلف أَل الّلم في دًت اليهىدي والىفشاوي فزَب بّن أَل الّلم في دًت اليهىدي والىفشاوي ئلى ما سوي ًِ
الىبي  وكاٌ ِمش بً ِبذ الّضٍض دًت اليهىدي والىفشاوي هفف دًت اإلاعلم وبهزا ًلىٌ أخمذ بً خىبل وسوي ًِ ِمش بً الخىاب أهه كاٌ دًت اليهىدي
والىفشاوي أسبّت آالف دسَم ودًت اإلاجىس ي زماهمائت دسَم وبهزا ًلىٌ مالً بً أوغ و الؽافعي و ئسحم وكاٌ بّن أَل الّلم دًت اليهىدي والىفشاوي
مثل دًت اإلاعلم وَى كىٌ ظفُان الثىسي وأَل اليىفت]
 139أخشحه الترمزي باب دًت الىفاس ح 25/4-1413بلفَ ( دًت ِلل اليافش هفف دًت ِلل اإلاإمً) وكاٌ :خذًث خعً ،وكاٌ ألالباوي :خعً صحُذ،
واليعائي باب هم دًت اليافش ح 45/8-4817وكاٌ ألالباوي :خعً.
 141مجمىُ الفخاوي .146/34
 141أخشحه أبى داود باب في العشٍت جشد ِلى أَل الّعىش ح 34/3-2753وكاٌ ألالباوي :خعً صحُذ ،وأخمذ ح 181/2-6691كاٌ ؼُّب ألاسهإوه:
صحُذ وَزا ئظىاد خعً.
 142ابً كُم الجىصٍت ،مدمذ بً أبي بىش ،ئِالم اإلاىكّين ًِ سب الّاإلاين ،بيروث ،داس الجُل 1973 ،جدلُم  :وه ِبذ الشءوف ظّذ .342/4
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اغعٚا بػِ اهلل قاتًٛا َٔ نؿط باهلل  ٫ٚتػًٛا  ٫ٚتػسضٚا  ٫ٚمتجًٛا  ٫ٚتكتًٛا ٚيٝسا٫ٚ ٟ
ؾٝدا ٟؾاْٝا ٫ٚ ٟاَطأ.143٠
ٚسني أضاز عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬اهلذط ٠إىل املس ١ٜٓخً١ـ عً ٞبٔ أب ٞطايب  يف
َه ١يريز ا٭َاْات اييت عٓس ٙإىل أًٖٗاٚ ،نإ ضغ ٍٛاهلل  يٝؼ مبه ١أسس عٓسٙ
ؾ ٤ٞخيؿ ٢عً ٘ٝإٚ ٫نع٘ عٓس ٙملا ٜعًِ َٔ قسق٘ ٚأَاْت٘ .144 
ٚسح اإلغ ّ٬عً ٢ايٛؾا ٤بايعٗٛز ٚاملٛاثٝل ستَ ٢ع ا٭عسا َٔ ٤املؿطنني ،قاٍ

غبشاْ٘ :إِالَّ اىَّزَِِّ عَبىَذْرٌُْ ٍَِِ اىَُْشْشِمِنيَ ثٌَُّ ىٌَْ َّنْقُصٌُمٌُْ شَْْئًب ًىٌَْ ُّظَبىِشًُا عَيَْْنٌُْ ؤَحَذًا فَإَرٌَُِّا إِىَْْيٌِْ عَيْذَىٌُْ
إِىََ ٍُذَّرِيٌِْ إَُِّ اىيَّوَ ُّحِتُّ اىَُْزَّقِنيَ( التوبة.)٤:

 ٢ْٗٚايٓيب  عٔ إٜصا ٤ايهؿاض بأْٛ ٟع َدٔ ا٭شَ ٣دا زاَدٛا عًد ٢ايعٗدس ،بدٌ تٛعٓدس
َٔ قتٌ َعاٖسا ٟظًُا ٟؾكاٍ  َٔ( قتٌ ْؿػداَ ٟعاٖدسٜ ٠دطح ضا٥شد ١اؾٓدٚ ،١إٕ ضحيٗدا
يٛٝدس َٔ َػري ٠أضبعني عاَا. 145)ٟ
ٚأَط اهلل تعاىل بكً ١ايٛايسٚ ٜٔبطُٖدا ٚإٕ ناْدا نداؾط ٜٔإ ٫يف َعكد ١ٝاهلل ،قداٍ

ل ثِي ِو ِعيْي ٌٌ َفيَيب ُر ِط ْع ُيََيب ًَصَيب ِح ْج ُيََب فِيِ اىي ُّذ َّْْب ٍَ ْعشًُفًيب ًَا َّرجِي ْع
ظ ىَي َ
ش ِش َك ثِيِ ٍَيب ىَي ْْ َ
تعاىل ًَإُِْ جَبىَذَاكَ عَيََ ؤَُْ ُر ْ

عَجِْوَ ٍَِْ ؤََّبةَ إِىََِّ ثٌَُّ إِىََِّ ٍَشْجِعُنٌُْ فَإَُّجِّئُنٌُْ ثََِب مُنْزٌُْ رَعََْيٌَُُ( سورة لقماانٚ .)١٧:عٔ أمسدا ٤بٓدت أبدٞ
بهط ضن ٞا هلل عُٓٗدا قايدت :قدسَت عًد ٞأَدٖٚ ٞدَ ٞؿدطن ١يف عٗدس ضغد ٍٛاهلل ،
ؾاغتؿتٝت ضغ ٍٛاهلل  ،قًت :إٕ أَ ٞقسَت  ٖٞٚضاغب ،١أ ؾأقٌ أَ ٞ؟ قاٍ ( ْعِ قًٞ
أَو ). 146
ٚاإلسػإ إىل ايكطٜب بايٓؿكٚ ١ايكً .147١ؾٗصا ضغ ٍٛاهلل عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػّ٬
أضنعت٘ ُثَٜٛب ١داض ١ٜأب ٞهلب; ٚنإ ٜعطف شيو يجٜٛبٜٚ ١كًٗا َٔ املس ،١ٜٓؾًُا اؾتتض
َه ١غأٍ عٓٗا ٚعٔ ابٓٗا َػطٚح  ،ؾأخرب أُْٗا َاتا ٚ ،غأٍ عٔ قطابتٗا  ،ؾًِ جيس
أسسا َِٗٓ ٟسٝا.148 ٟ
 143الحلبيِ ،لي بً بشَان الذًً ،العيرة الحلبُت في ظيرة ألامين اإلاأمىن ،الىاؼش داس اإلاّشفت ظىت اليؽش  1411ميان اليؽش بيروث  ،135/3ووان ِلُه
.
الفالة والعالم ًىهى ًِ كخل اليعاء والفبُان أخشحه البخاسي باب الىهي ًِ كخل اليعاء ح1198/3-2852
 144العيرة الحلبُت  ،215/2الشوك ألاهف 314/2
ً
 145أخشحه البخاسي ن الجضٍت واإلاىادِت باب ئزم مً كخل مّاَذا بغير حشم ح 269/6-3166مْ الفخذ واهٍش ؼشخه في فخذ الباسي .
 146أخشحه البخاسي باب الهذًت للمؽشهين  ..ح  ، 924/2-2477ومعلم باب فمل الىفلت والفذكت ِلى ألاكشبين ح . 696/2-1113
 147اهٍش :ابً كُم الجىصٍت ،أخيام أَل الزمت ،جدلُم ًىظف أخمذ البىشي وؼاهش جىفُم الّاسوسي ،داس ابً خضم ،الذمام ،الىبّت ألاولى-ٌ1418 ،
1997ؿ. 291،292
 148اهٍش :الُدفبي ،اللاض ي أبى الفمل ُِاك ،الؽفا بخّشٍف خلىق اإلافىفى،مىكْ ٌّعىب  ،129/1الشوك ألاهف للعهلي ،مىكْ ؤلاظالم . 283/1
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ٚقدس أدداظ اإلغد ّ٬قددً ١ايهداؾط باهلسٜدٚ ١ايعٜداضٚ ٠ايعٝددازٚ ٠ايتًٛدـ بدايهَ ّ٬عدد٘
ٚايتٗٓ ١٦بػري َا خيتل بؿعا٥ط ز – ٜ٘ٓنتٗٓ٦ت٘ بعٚد ١أٚ ٚيس ٚمد ٛشيدو  -يرتغٝبد٘ يف
اإلغ ،ّ٬أ ٚنـ ٚؾطٚ ،ٙٚمٖٛا َٔ املكداحل ايؿدطع ،149 ١ٝيكٛيد٘ تعداىلالَّنْيَيبمٌُُ اىيَّيوُ عَيِِ

اىَّزَِِّ ىٌَْ ُّقَبرِيٌُمٌُْ فِِ اىذِِِّّ ًىٌَْ ُّخْشِجٌُمٌُْ ٍِِْ دَِّبسِمٌُْ ؤَُْ رَجَشًُّىٌُْ ًَرُقْغِطٌُا إِىَيْْيٌِْ إَُِّ اىيَّيوَ ُّحِيتُّ اىَُْقْغِيطِني( ساورة

املمتحىاةٚ .)5:عددٔ أْددؼ بددٔ َايددو  قدداٍ :نددإ غددٜٗ ّ٬ددٛز ٟخيددسّ ايددٓيب  ؾُددطض،
ؾأتا ٙايٓيب ٜ عٛز ،ٙؾكعس عٓس ضأغ٘ ،ؾكاٍ ي٘ (أغًِ) ؾٓعط إىل أب ٖٛٚ ٘ٝعٓس ،ٙؾكاٍ
يددد٘ :أطدددع أبدددا ايكاغدددِ ،ؾددددطز ايدددٓيب ٖٚ دددٜ ٛكددد( ٍٛاؿُدددس هلل ايدددص ٟأْكدددص ٙبدددَ ٞدددٔ
ايٓاض).150
151
أَا َا ٜتعًل بايػ ّ٬ؾعٔ أبٖ ٞطٜدط  ٠إٔ ضغد ٍٛاهلل  قداٍ ٫" :تبدسٚ٤ا ايٗٝدٛز
ٚايٓكددداض ٣بايػددد ،ّ٬ؾدددإشا يكٝدددتِ أسدددسِٖ يف ططٜدددل ؾاندددٛط ٙٚإىل أندددٝك٘)ٜ ،152دددسٍ
اؿدسٜح عًدد ٢نطاٖدد ١ابتددسا ِٗ٥بايػدد ّ٬يػددري ساددَ ١ددٔ زعدد ٠ٛيهغدد ّ٬أ ٚتطغٝددب ؾٝدد٘
ٚمدد ٛشيددو  ،ؾددايٓيب  نتددب إىل ًَددٛى ايهؿدداض ٚابتددسأ نتبدد٘ بػدد ّ٬عًددَ ٢ددٔ اتبددع
اهلس .٣ؾإٕ ابتسأ ايهاؾط بايػ ّ٬ضزٓ عً ٘ٝاملػًِ بكٛي٘ ٚعًٝهِ ؿسٜح أْؼ بدٔ َايدو
َ ددط ٜٗددٛز ٟبطغدد ٍٛاهلل  ؾكدداٍ ايػدداّ عًٝددو ؾكدداٍ ضغدد ٍٛاهلل ٚ( عًٝددو) .ؾكدداٍ
ضغ ٍٛاهلل ( أتسضَ ٕٚا ٜكٍٛ؟ قاٍ ايػاّ عًٝو) .قايٛا ٜا ضغ ٍٛاهلل أْ ٫كتًد٘؟ قداٍ (٫
إشا غًِ عًٝهِ أٌٖ ايهتاب ؾكٛيٛا ٚعًٝهِ).153
ٚإمنا ايٓٗ ٞعٔ احملبٚ ١ايتٛازز ،قاٍ غبشاْ٘ الرَجِذُ قًٌٍَْب ُّؤٍِْنٌَُُ ثِبىيَّوِ ًَاىًٌَِْْْ اىْيأَخِشِ ُّيٌَادًَُُّ ٍَيِْ

حَبدَّ اىيَّوَ ًَسَعٌُىَوُ ًىٌَْ مَبٌُّا آَثَبءَىٌُْ ؤًَْ ؤَثْنَبءَىٌُْ ؤًَْ إِخٌَْاَّيٌُْ ؤًَْ عَشِريَرَيٌُْ ؤًُىَئِلَ مَزَيتَ فِيِ قُيُيٌثِيٌُِ اىْئِاَيبَُ ًَؤََّّيذَىٌُْ ثِيشًُحٍ
ٍِنْو( سورة املجادلاة)88:

154

ؾ ٬ػدٛظ قبد ١ايهداؾط ٚايتدٛزز إيٝد٘ ٫ٚ ،اؽداش ٙقدسٜكا،ٟ

إ ٫احملبد ١ايؿٛطٜدد ١نُشبد ١ايٛايددس املػدًِ يٛيددس ٙايهداؾط ٚعهػدد٘ قبد ١ايٛيددس املػددًِ
يٛايس ٙايهاؾطٚ ،ايعٚز املػًِ يعٚدت٘ ايهتابٚ ،١ٝنصا قب ١نٌ قطٜب َػًِ يكطٜب٘
ايهاؾط .

 149اهٍش :الجلّىد ،مدماط ،اإلاىالاة في الؽشَّت ؤلاظالمُت ،731/2 ،فخذ الباسي  219/3و ،119/11وأخيام أَل الزمت ؿ. 154-149
 151أخشحه البخاسي باب ئرا أظلم الفبي فماث ...ح.455/1-1291
 151اهٍش أخيام أَل الزمت ؿ 143وما بّذَا  ،واإلاىالاة . 726/2
 152أخشحه معلم ن العالم باب الىهي ًِ ابخذاء أَل الىخاب بالعالم ح.5/7-5789
 153أخشحه البخاسي باب ئرا ِشك الزمي بعب الىبي  ح ،2538/6-6527ومعلم ن العالم با الىهي ًِ ابخذاء أَل الىخاب بالعالم ح.4/7-5781
 154ظىسة اإلاجادلت آًت  . 22واهٍش جفعير العّذي لآلًت .
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ٚنصيو  ٫جيٛظ اؽداشِٖ بٛاْدَ ١دٔ ز ٕٚاملدَٓ٪ني ،قداٍ اهلل تعداىل َّيب ؤَُّّيَيب اىَّيزَِِّ آٍََنُيٌا
خفِيِ صُيذًُ ُس ُى ٌْ
د ا ْى َج ْغعَيب ُء ٍِي ِْ َؤفْيٌَا ِى ِي ٌْ ًٍََيب ُر ْ
الَرزَّخِزًُا ثِطَبَّخً ٍِِْ دًُِّنٌُْ ال َّإْىٌَُّنٌُْ خَجَيبالً ًَدًُّا ٍَيب َعنِي ُّز ٌْ قَي ْذ ثَي َذ ِ

ؤَمْجَشُ قَذْ ثََّْنَّب ىَنٌُُ آَّبدِ إُِْ مُنْيزٌُْ رَعْقِيُيٌُ( ساورة آل عمازان )١١5:قداٍ اإلَداّ ايٛدرب ٟضمحد٘ اهلل" :
 ٫تتددددصٚا أٚيٝددداٚ ٤أقدددسقا ٤٭ْؿػدددهِ "َدددٔ زْٚهدددِ" ٜكدددَ :ٍٛدددٔ ز ٕٚأٖدددٌ زٜدددٓهِ
٤ًَٚتهِٜ ،عين َٔ غري املدَٓ٪نيٚ .إمندا دعدٌ "ايبٛاْدَ "١دج ٟ٬ـًٝدٌ ايطددٌ ،ؾؿدبٗ٘ مبدا
ٚيدد ٞبٓٛدد٘ َددٔ ثٝابدد٘ ،ؿًٛيدد٘ َٓدد٘ -يف اطِّ٬عدد٘ عًدد ٢أغددطاضَٚ ٙددا ٜٜٛٛدد٘ عددٔ أباعددسٙ
ٚنجري َٔ أقاضب٘  -قٌٖ َا َٚئ َٞدَػس َٔ ٙثٝاب٘ .ؾٓٗ ٢اهلل املدَٓ٪ني بد٘ إٔ ٜتددصٚا َدٔ
ايهؿاض ب٘ أخٚ ٤٬أقدؿٝا ،٤ثدِ عدطٓؾِٗ َدا ٖدِ عًٝد٘ هلدِ َٓٛدَ ٕٚٛدٔ ايػدـ ٚاـٝاْد،١
ٚبػ ِٗٝإٜاِٖ ايػٛا ،ٌ٥ؾشصضِٖ بصيو َِٓٗ  َٔٚكايتِٗ
 ٢ْٗٚاإلغ ّ٬أٜها ٟعٔ َسآٖ ١ايهؿاضٚ ،املسآٖ ٖٞ ١تطى َا جيب هلل َٔ ايػري٠
ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ،ايتػاؾٌ عٔ شيو يػطض زْْ ٣ٖٛٚ ٟٛٝؿػاْ،ٞ
 ٖٞٚأٜها ٟاملعاؾطٚ ٠ا٫غتٓ٦اؽ َع ٚدٛز املٓهط ٚايكسض ٠عً ٢اإلْهاض ،قاٍ اهلل تعاىل

فَالَ رُطِعِ اىَُْنَزِّثِنيًََ ،دًُّا ىٌَْ رُذْىُِِ فَُْذْىِنٌَُُ( سورة القلم )9-5:قاٍ ابٔ عباؽ  :أ ٟي ٛتُطَخٚل
هلِ ؾُٜٝطَخٚكٕٛ
ٖٚددصا َددا ٜكددع ؾٝدد٘ بعددض املػددًُني ايددصٜ ٜٔػدداؾط ٕٚإىل ايهؿدداض ٭ ٟغددطض نددإ،
ؾٝعاؾط ٕٚايهؿاض ٜٚطاؾكٜٛ ِٖٚ ِٖٛاقع ٕٛاملٓهطات ز ٕٚإْهاض ٜٚسٓع ٕٛإٔ ٖدصا َدٔ
باب املساضا ٠اؾا٥عٚ ،٠ؾتٓإ بدني ا٭َدط ،ٜٔقداٍ ابدٔ سذدط ضمحد٘ اهلل " :قداٍ ابدٔ بٛداٍ:
املساضا َٔ ٠أخ٬م املَٓ٪ني ٖٞٚ ،خؿض اؾٓاح يًٓاؽ ٚيني ايهًُٚ ١تدطى اإلغد٬ظ هلدِ
يف ايكٚ ،ٍٛشيو َٔ أق ٣ٛأغباب ا٭يؿدٚ ،١ظدٔ بعهدِٗ إٔ املدساضاٖ ٠د ٞاملسآٖد ١ؾػًدط،
٭ ٕ املساضآَ ٠دسٚب إيٗٝدا ٚاملسآٖد ١قطَدٚ ،١ايؿدطم إٔ املسآٖدَ ١دٔ ايدسٖإ ٖٚد ٛايدصٟ
ٜعٗط عً ٢ايؿٜٚ ٤ٞػرت باطٓ٘ٚ ،ؾػدطٖا ايعًُدا ٤بأْٗدا َعاؾدط ٠ايؿاغدل ٚإظٗداض ايطندا
مبا ٖ ٛؾ َٔ ٘ٝغري إْهاض عًٚ ،٘ٝاملساضا ٖٞ ٠ايطؾل باؾاٖدٌ يف ايتعًدٚ ،ِٝبايؿاغدل يف
ايٓٗ ٞعٔ ؾعً٘ٚ ،تطى اإلغ٬ظ عً ٘ٝسٝح ٜ ٫عٗط َدا ٖد ٛؾٝد٘ٚ ،اإلْهداض عًٝد٘ بًٛدـ
ايكٚ ٍٛايؿعٌ٫ٚ ،غُٝا إشا استٝر إىل تأيؿ٘ ٚم ٛشيو ص.157

 155الىبري ،أبى حّفش مدمذ بً حشٍش ،حامْ البُان في جأوٍل اللشآن ،اإلادلم :أخمذ ؼاهش ،مإظعت الشظالت ،الىبّت :ألاولىَ 1421 ،ـ.141/7 ،
 156ابً هثير ،أبى الفذاء ئظماُِل ،جفعير اللشآن الٍُّم ،اإلادلم :ظامي بً مدمذ ظالمت ،داس وُبت ،الىبّت :الثاهُت َ1421ـ  1999 -م .191/8
 157فخذ الباسي . 528 / 11
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الخاتـوة :
ْػتدًل يف ْٗا ١ٜايبشح ايؿٛا٥س ٚايٓتا٥ر اٯت:١ٝ
 )1ساد ١ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬إىل ايطدٛع إىل نتاب ضبٗا ٚغٓ ١ضغٛهلا إلعاز ٠قٝاغ١
ؾدكٝتٗا ٚؾل ٖس ٟايٛسٝني ،ايًص ٫ ٜٔلا ٫ٚ ٠ؾ٬ح هلا بسُْٗٚا.
 )2إٕ َٔ أبطظ مسات ٖص ٙا٭َ ٖٛ ١عًٖٛا عً ٢غريٖا َٔ ا٭َِٚ ،ايص ٟظٗط يف عًٛ
ايؿطٜعٚ ،١عً ٛايطغايٚ ،١عً ٛايكطإٓٚ ،عً ٛايًػ ١ايعطبٚ ،١ٝعً ٛاملػًُني.
 َٔ )3أغباب عًٖ ٛص ٙا٭َ ;١اقٛؿا ٤اهلل تعاىل هلاٚ ،عامل ١ٝايطغايٚٚ ،١غ١ٝٛ
ايسٚ ،ٜٔنُاي٘.
ْ )4تر عٔ ٖصا ايعً ٛاْتؿاض اإلغٚ ّ٬ظٗٛض ،ٙؼكل ايعع ٠يًُػًُني ،ظٗٛض ايػري٠
عً ٢ايسٚ ،ٜٔايؿض ب٘ٚ ،ايسع ٠ٛإي.٘ٝ
 )5ضغِ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓبَٗٓ ١ٜٛذا ٟيرتغٝذ َؿٗ ّٛايعًٚ ٛايععٚ ٠ؼكٝكٗا
يف ْؿٛؽ املػًُني ،مما ُٜشتِٓ عً ٢املطبني ٚايسعاٚ ٠املكًشني اٖ٫تسا ٤بٗصا املٓٗر
يرتب ١ٝا٭َ ١عً ٢أغؼ غً.١ُٝ
 )6إٕ عً ٛاإلغٚ ّ٬اعتعاظ املػًِ بسٜ ٫ ٜ٘ٓكته ٞظًِ اٯخط ٜٔبأ ٟساٍٚ ،إمنا
ٜعٗط ٖصا ايعً ٛبايعً ٛيف ا٭خ٬م ٚمس ٛايتعاٌَ َع ايٓاؽ أٜا ٟناْت َؿاضبِٗ.
 َٔ )7أبطظ ايتٛقٝات إلعاز ٠قٝاغ ١ا٭َٚ ١بٓا ٤ايؿدك ١ٝاملػًُ:١
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 ايعٓا ١ٜبهتاب اهلل تعاىل تعًُاٚ ٟتعًُٝا.ٟ ايعٓا ١ٜبايًػ ١ايعطب ١ٝيف املساضؽ ٚاؾاَعات ٚاإلع ّ٬بهاؾ ١أْٛاع٘. إعساز بطاَر تطبَ ١ٜٛػتؿازٖ َٔ ٠س ٟايهتاب ٚايػٓ ١يف ايرتب.١ٝ إعاز ٠قٝاغَٗٓ ١ر ايػري ٠ايٓب ١ٜٛايسضاغ ١ٝمبا خيسّ ا٭ٖساف ايرتب.١ٜٛإبطاظ دٛاْدب ا٫قتدسا ٤بٓبٓٝدا قُدس ٚ قدشابت٘ ايهدطاّ مبدتًدـ ٚغداٌ٥ايسعٚ ٠ٛاإلع.ّ٬
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فهزس الوزاحغ :
 )1ا٭قبٗاْ ،ٞأبْ ٛع ،ِٝأخباض أقبٗإَٛ ،قع داَع اؿسٜح ايهتاب.
 )2ا٭يباْ ،ٞإضٚا ٤ايػً ٌٝيف ؽطٜر أسازٜح َٓاض ايػب ،ٌٝاملهتب اإلغ َٞ٬ط2:
ٖ1405،د
 )3ا٭يباْ ،ٞقُس ْاقط ايس ،ٜٔايػًػً ١ايكشٝش ،١ايطٜاضَ ،هتب ١املعاضف.
 )4ايباد ،ٞأب ٛايٛيٝس غًُٝإ بٔ خًـ ،ايتعسٚ ٌٜايتذطٜض ملٔ خطز ي٘ ايبداض ٟيف
اؾاَع ايكشٝض ،احملكل :ز .أب ٛيباب ١سػٔ ،ايطٜاض ،زاض ايًٛا ٤يًٓؿط ٚايتٛظٜع،
ٖ1406دّ1986
 )5ايبداض ،ٟأب ٛعبس اهلل إمساع ٌٝاؾعؿ ،ٞاؾاَع ايكشٝض ،ت /زَ .كٛؿ ،٢زاض
ابٔ نجري -بريٚت ،طٖ1407 3د .
 )6ايبداض ،ٟأب ٛعبس اهلل إمساع ٌٝاؾعؿ ٞاؿاؾغ ،ايتاضٜذ ايهبري ،بريٚت ،زاض
ايهتب ايعًُ.١ٝ
 )7ايبهط ،ٟأب ٛبهط بٔ قُس ؾٛا ايسَٝاط ،ٞساؾ ١ٝإعاْ ١ايٛايبنيَٛ ،قع
ٜعػٛب.
 )8ايبٗٝك ،ٞأب ٛبهط أمحس بٔ اؿػني ،ايػٓٔ ايهرب ،٣ت/قُس عبس ايكازض
عٛاَ ،ه ١املهطََ ،١هتب ١زاض ايباظ.1994 – 1414 ،
 )9ايبٗٝك ،ٞأب ٛبهط أمحس بٔ اؿػني ،ؾعب اإلهإ ،ت /قُس ايػعٝس
بػ ،ْٞٛٝزاض ايهتب ايعًُ- ١ٝبريٚت ،طٖ1410 ،1د.
 )10ايرتَص ،ٟقُس بٔ عٝػ ٢بٔ غٛض ،٠ايػٓٔ ،بريٚت ،زاض إسٝا ٤ايرتاخ ،ت/
أمحس قُس ؾانط.
 )11ايرتَص ،ٟقُس بٔ عٝػ ٢بٔ غٛض ،٠ايؿُا٪َ ،ٌ٥غػ ١ايهتب ايجكاؾ- ١ٝ
بريٚت ،طٖ1412 ،1د.
 )12اؾطداْ ،ٞعً ٞبٔ قُس بٔ عً ،ٞايتعطٜؿات ،زاض ايهتاب ايعطب- ٞبريٚت،
طٖ1405 ،1د.
 )13اؾعض ،ٟأب ٛايػعازات قُس ،ايٓٗا ١ٜيف غطٜب ا٭ثط ،ت/طاٖط ايعاٚ ٟٚقُٛز
ايٓٛاس ،ٞاملهتب ١ايعًُ– ١ٝبريٚت ،طٖ1399د.
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 )14اؾطداْ ،ٞعبس اهلل بٔ عس ،ٟايهاٌَ يف نعؿا ٤ايطداٍ ،ؼكٝل :حي ٢ٝكتاض
غعا ،ٟٚبريٚت ،زاض ايؿهط.1988 – 1409 ،
 )15اؾعٜط ،ٟعبس ايطمحٔ ،ايؿك٘ عً ٢املصاٖب ا٭ضبع.١
 )16اؾًعٛز ،قُاؽ ،املٛا ٠٫يف ايؿطٜع.١
 )17اؾٖٛط ،ٟايكشاح يف ايًػَٛ ،١قع ايٛضام.
 )18اؿانِ ،قُس بٔ عبس اهلل أب ٛعبس اهلل ايٓٝػابٛض ،ٟاملػتسضى عً٢
ايكشٝشني ،تَ /كٛؿ ٢عٛا ،بريٚت ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝطٖ1411 1د.
 )19اؿطب ،ٞأب ٛإغشام إبطاٖ ،ِٝغطٜب اؿسٜح ،ؼكٝل ز .غًُٝإ ايعاٜسَ ،ه،١
داَع ١أّ ايكط ،٣طٖ1،1405د.
 )20اؿٛاب ايطٗعٝين ،مشؼ ايس ٜٔأب ٛعبس اهلل قُسَٛ ،اٖب اؾً ٌٝؾطح ملدتكط
خً ،ٌٝت /ظنطٜا عُريات ،زاض عا ايهتب ،ط ٖ1423د.
 )21اؿًيب ،عً ٞبٔ بطٖإ ايس ،ٜٔايػري ٠اؿًب ١ٝيف غري ٠ا٭َني املأَ ،ٕٛزاض
املعطؾ- ١بريٚت.1400 ،
 )22اـٝٛب ،أب ٛبهط أمحس ،تاضٜذ بػساز ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت .
 )23اـٝٛب ،ايتربٜع ٟقُس بٔ عبس اهللَ ،ؿها ٠املكابٝض ،ؼكٝل :قُس
ا٭يباْ ،ٞبريٚت ،املهتب اإلغ ،َٞ٬ط1985 - 1405 ،3
 )24ايساضقٛين ،عً ٞأب ٛاؿػٔ ايساضقٛين ،ايػٓٔ ،ت/ايػٝس عبس اهلل هاْ ،ٞزاض
املعطؾ.١
 )25ايساضَ ،ٞغعٝس ،ايػٓٔ ،ت /ؾٛاظ ظَطيٚ ٞايػبع ،بريٚت ،زاض ايهتاب ايعطب،ٞ
طٖ1407 1د
 )26ايسٚض ،ٟتاضٜذ ابٔ َعني ،ت /ز .أمحس غٝـَ ،هَ ،١طنع ايبشح ايعًُ،ٞ
طٖ1399 ،1:د.
 )27ايصٖيب ،قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ ،تصنط ٠اؿؿاظ ،ت/ظنطٜا عُريات،
بريٚت ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝط.ّ1998 - 1419 ،1
 )28ايصٖيب ،مشؼ ايس ٜٔأب ٛعبس اهلل قُس ،ايهاؾـ يف َعطؾ َٔ ١ي٘ ضٚا ١ٜيف
ايهتب ايػٓ ،١ت /قُس عٛاَ ٚ ١أمحس اـٝٛب ،زاض ايكبً ١يًجكاؾ ١اإلغ،١َٝ٬
ط(ٖ 1413)1د
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 )29ايصٖيب ،مشؼ ايس ٜٔقُس بٔ أمحسَٝ ،عإ ا٫عتساٍ يف ْكس ايطداٍ ،ؼكٝل
ايؿٝذ عً ٞقُس َعٛض ٚايؿٝذ عازٍ أمحس عبس املٛدٛز ،بريٚت ،زاض ايهتب
ايعًُ ،١ٝط .1995
 )30ايصٖيب ،مشؼ ايس ٜٔقُس بٔ أمحس ،غري أع ّ٬ايٓب ،٤٬ت /ؾعٝب
ا٭ضْاٚ٩ط٪َ ،غػ ١ايطغاي.١
 )31ايطاظ ،ٟقُس بٔ أب ٞبهط ،كتاض ايكشاح ،ؼكٝل :قُٛز خاطط ،بريٚت،
َهتب ١يبٓإ.1415
 )32ايطٜٚاْ ،ٞأب ٛبهط قُس بٔ ٖاض ،ٕٚاملػٓسَٛ ،قع داَع اؿسٜح.
 )33ايعضقاْ ،ٞؾطح َٛطأ َايو ،ؼكٝل :قُس عبس ايباق ،ٞبريٚت ،زاض ايهتب
ايعًُ ،١ٝط ٙ1411
 )34ايعًٜع ،ٞؾدط ايس ٜٔعجُإ بٔ عً ،ٞتبٝني اؿكا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل ،زاض
ايهتب اإلغ- َٞ٬ايكاٖط ،٠طٖ1313د.
 )35ايػذػتاْ ،ٞأب ٛزاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ،ايػٓٔ  ،تْ /اقط ايس ٜٔا٭يباْ،ٞ
زاض ايهتاب ايعطب- ٞبريٚت
 )36ايػعس ،ٟتٝػري ايهط ِٜايطمحٔ يف تؿػري ن ّ٬املٓإ ،ايط٥اغ ١ايعاَ ١إلزاضات
ايبشٛخ ايعًُ.١ٝ
 )37ايػعس ،ٟإغشام بٔ عبس اهلل ،متٝع ا٭َ ١اإلغَ ١َٝ٬ع زضاغْ ١كس ١ٜملٛقـ
املػتؿطقني َٓ٘ ،غًػً ١ايطغا ٌ٥اؾاَع ١ٝؾاَع ١اإلَاّ قُس بٔ غعٛز.
 )38آٍ غعٛز ،ؾٝكٌ بٔ َؿعٌ ،ايسبًَٛاغٚ ١ٝاملطاغ ِٝاإلغ ،١َٝ٬طٖ1427 ،1د.
 )39ايػًٗ ،ٞأب ٛايكاغِ ،ايطٚض ا٭ْـَٛ ،قع اإلغ.ّ٬
 )40ايػٛٝطٚ ،ٞايسًٖ ،ٟٛؾطح غٓٔ ابٔ َاد٘ ،نطاتؿ ،ٞقسه ٞنتب خاْ.١
 )41ايػٛٝط ،ٞطبكات اؿؿاظَٛ ،قع ايٛضام.
 )42ايؿاطيب ،إبطاٖ ِٝبٔ َٛغ ٢بٔ قُس ايًدُ ٞايػطْاط ،ٞاملٛاؾكات ،ت /أبٛ
عبٝسَ ٠ؿٗٛض آٍ غًُإ ،زاض ابٔ عؿإ ،طٖ1417 ،1د.
 )43ايؿاؾع ،ٞقُس بٔ إزضٜؼ أب ٛعبس اهلل ،ا٭ّ ،زاض املعطؾ ،١ط. 1393
 )44ايؿشٛش ،عً ٞبٔ ْاٜـ ،املؿكٌ يف ؾطح ايؿطٚط ايعُط.١ٜ
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 )45ايؿطبٝين ،قُس اـٝٛبَ ،ػين احملتاز إىل َعطؾَ ١عاْ ٞاملٓٗاز ،زاض
ايؿهط -بريٚت.
 )46ايؿٝباْ ،ٞأمحس بٔ سٓبٌ ،املػٓس ،ؼكٝل :ؾعٝب ا٭ضْٚ٪ط ،ايكاٖط٪َ ،٠غػ١
قططب.١
 )47ايكٓعاْ ،ٞعبس ايطظام أب ٛبهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّ ،املكٓـ ،ؼكٝل:
ا٭ععُ ،ٞبريٚت ،املهتب اإلغ ،َٞ٬ط1403 ،2
 )48ايكٓعاْ ،ٞقُس بٔ إمساع ٌٝا٭َري ،غبٌ ايػَ ،ّ٬هتبَ ١كٛؿ ٢اؿًيب،
ط.1379 ،4
 )49ايهٝا ٤املكسغ ،ٞأب ٛعبس اهلل ،قُس ،ا٭سازٜح املدتاض ،٠ت /عبس املًو بٔ
عبس اهلل بٔ زٖٝـَ ،ه ١املهطََ ،١هتب ١ايٓٗه ١اؿسٜج ،١ط.1410 ،1:
 )50ايٛرباْ ،ٞغًُٝإ بٔ أمحس بٔ أٜٛب أب ٛايكاغِ ،املعذِ ايهبري ،ؼكٝل :محسٟ
ايػًؿ ،ٞاملٛقٌَ ،هتب ١ايعً ،ّٛط.1404 2
 )51ايٛرب ،ٟتاضٜذ ا٭َِ ٚاملًٛى ،ايٛرب ،ٟبريٚت ،زاض ايهتب ايعًُ –١ٝبريٚت،
ط1407 ،1:
 )52ايٛشا ،ٟٚأب ٛدعؿط أمحس ،ؾطح َؿهٌ اٯثاض ،ؼكٝل ،ؾعٝب ا٭ضْٚ٪ط،
بريٚت٪َ ،غػ ١ايطغاي ،١ط ٖ1408د
 )53ايعاقُ ،ٞعبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ ايٓذس ،ٟساؾ ١ٝايطٚض املطبع ؾطح
ظاز املػتكٓع ،طٖ1397 ،1د.
 )54ايعطاق ،ٞأب ٛايؿهٌ عبس ايطس ِٝبٔ اؿػني ،شَٝ ٌٜعإ ا٫عتساٍ ،ت/عًٞ
قُس َعٛض ٚعازٍ أمحس عبس املٛدٛز ،بريٚت ،زاض ايهتب ايعًُٖ 1416 ،١ٝد
 .ّ1995 )55آٍ عٝػ ،٢عبس ايػ ّ٬بٔ قػٔ ،زضاغْ ١كس ١ٜيف املطٜٚات ايٛاضز ٠يف ؾدك١ٝ
عُط بٔ اـٛاب ٚغٝاغت٘ اإلزاض ،١ٜاملس ١ٜٓاملٓٛض ،٠عُاز ٠ايبشح ايعًُٞ
باؾاَع ١اإلغ ،١َٝ٬ط. ّ2002/1423 ،1
 )56ايؿريٚظ أباز ،ٟقُس بٔ ٜعكٛب ،ايكاَٛؽ احملٝط.
 )57ايكان ٞعٝاض ،أب ٛايؿهٌ ايٝشكيب ،ايؿؿا بتعطٜـ سكٛم املكٛؿَٛ ،٢قع
ٜعػٛب.
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 )58ايكطايف ،ؾٗاب ايس ٜٔأمحس ،ايصخري ،٠ت /قُس سذ ،ٞزاض ايػطب -بريٚت،
ط. 1994
 )59ايكشٛاْ ،ٞقُس بٔ غعٝس ،ايٚ ٤٫ٛايربا ،٤تكس ِٜايؿٝذ عبس ايطظام عؿٝؿ.ٞ
 )60ايكططيب ،أب ٛعبس اهلل قُس بٔ أمحس بٔ أب ٞبهط ا٭ْكاض ٟمشؼ ايس،ٜٔ
اؾاَع ٭سهاّ ايكطإَٓ ،هتب ١ايطٜاض اؿسٜج.١
 )61قًع٘ د ،ٞقُس ضٚاؽ  ٚقٓٝيب ساَس قازمَ ،عذِ يػ ١ايؿكٗا ،٤زاض ايٓؿا٥ؼ،
طٖ1408 ،2د.
 )62املاٚضز ،ٟأب ٛاؿػٔ ،ا٭سهاّ ايػًٛاَْٛ ،١ٝقع اإلغ.ّ٬
 )63املباضنؿٛض ،ٟقُس عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايطس ،ِٝؼؿ ١ا٭سٛش ٟؾطح غٓٔ
ايرتَص ،ٟبريٚت ،زاض ايهتب ايعًُ.١ٝ
 )64املع ،ٟأب ٛاؿذاز ٜٛغـ اؿاؾغ ،تٗصٜب ايهُاٍ يف أمسا ٤ايطداٍ ،احملكل:
ز .بؿاض عٛاز َعطٚف زاض ايؿهط املعاقط.
 )65املٓا ،ٟٚقُس عبس ايطٚ٩ف ،ؾٝض ايكسٜط ،زاض ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت ،ط1
ٖ 1415د .ّ 1994 -
 )66املٓا ،ٟٚقُس عبس ايطٚ٩ف،ايتٛقٝـ عًَُٗ ٢ات ايتعاضٜـ ،ت/ز .قُس ضنٛإ
ايسا ،١ٜزاض ايؿهط املعاقط ،طٖ1419 ،1د.
 )67ايٓػا ،ٞ٥أب ٛعبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب ،اجملتب ،٢ؼكٝل :عبس ايؿتاح أبٛ
غس ،٠سًبَ ،هتب املٛبٛعات ،طٖ1406 2د
 )68ايٓ ،ٟٚٛأب ٛظنطٜا حي ٢ٝبٔ ؾطف بٔ َط ،ٟاملٓٗاز ؾطح قشٝض َػًِ بٔ
اؿذاز ،بريٚت ،زاض إسٝا ٤ايرتاخ – طٖ1392 2د.
 )69ايٓ ،ٟٚٛأب ٛظنطٜا حي ٢ٝبٔ ؾطف بٔ َط ،ٟاجملُٛع ؾطح املٗصبَٛ ،قع
ٜعػٛب.
 )70ايٓٝػابٛضَ ،ٟػًِ بٔ اؿذاز ايكؿري ،ٟايكشٝض،ت/ؾ٪از عبس ايباق ،ٞزاض
إسٝا ٤ايرتاخ -بريٚت.
 )71ايٛاغ ،ٞٛأغًِ بٔ غٌٗ ايطظاض ،تاضٜذ ٚاغط ،احملكل :نٛضنٝؼ عٛاز ،عا
ايهتب ،ط.1
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ٚ )72نٝع ايهيب ،أب ٛبهط قُس بٔ خًـ ،أخباض ايكها ،٠ت /عبس ايععٜع
املطاغ ،ٞاملهتب ١ايتذاض ١ٜايهربَ - ٣كط ،ط.1366 ،1
 )73اهلٝجُْٛ ،ٞض ايس ٜٔعً ٞبٔ أب ٞبهط ،فُع ايعٚا٥س َٓٚبع ايؿٛا٥س ،بريٚت ،زاض
ايهتاب ايعطب.ٞ
 )74أب ٛظضع ،١ايطاظٚ ٟي ٞايس ٜٔأمحس بٔ عبس ايطس ،ِٝؼؿ ١ايتشك ٌٝيف شنط ضٚا٠
املطاغ ،ٌٝت/عبس اهلل ْٛاض ،٠ايطٜاضَ ،هتب ١ايطؾس  -غٓ ١ايٓؿط .ّ1999
 )75أب ٛايٓذا اؿذا ،ٟٚؾطف ايسَٛ ٜٔغ ،٢اإلقٓاع يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ،
ت/عبس ايًٝٛـ ايػبه ،ٞزاض املعطؾ- ١بريٚت.
 )76أبٜ ٛعً ٢املٛقً ٞايتُ ،ُٞٝاملػٓس ،ت/سػني أغس ،زَؿل ،زاض املأَ ،ٕٛط،1
ٖ1404د.
 )77ابٔ أب ٞسامت عبس ايطمحٔ أب ٛقُس ايطاظ ،ٟاؾطح ٚايتعس ،ٌٜسٝسض أباز،
َٛبع ١فًؼ زا٥ط ٠املعاضف ٖ1372د.
 )78ابٔ أب ٞؾٝب ،١أب ٛبهط عبس اهلل بٔ قُس ايعبػ ،ٞاملكٓـ ،ؼكٝل :قُس
عٛاَ .١ط :ايساض ايػًؿ ١ٝاهلٓس ٚ ١ٜزاض ايكبً.١
 )79ابٔ ت ،١ُٝٝتك ٞايس ٜٔأب ٛايعباؽ أمحس بٔ ت ،١ُٝٝفُٛع ايؿتا،٣ٚت/أْٛض ايباظ
 عاَط اؾعاض ،زاض ايٛؾا - ٤ايٛبع :١ايجايج.ّ 2005 /1426 ، ١ )80ابٔ ت ،١ُٝٝأمحس بٔ عبس اؿً ،ِٝاقتها ٤ايكطاط املػتك ِٝكايؿ ١أقشاب
اؾش ،ِٝت /قُس ساَس ايؿك ،ٞايكاٖطَٛ ،٠بع ١ايػٓ ١احملُس.١ٜ
 )81ابٔ ت ،١ُٝٝأمحس بٔ عبس اؿً ،ِٝا٫غتكاَ ،١ت /ز .قُس ضؾاز ،املس ١ٜٓاملٓٛض،٠
داَع ١اإلَاّ قُس بٔ غعٛز ،ط.1،1403
 )82ابٔ ت ،١ُٝٝأمحس بٔ عبس اؿً ،ِٝاؿػبَٛ ،١قع اإلغ.ّ٬
 )83ابٔ دطٜط ،قُس ايٛرب ،ٟداَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚآ ٟايكطإٓ ،بريٚت ،زاض ايؿهط.
 )84ابٔ سبإ ،أب ٛسامت قُس ايبػيت ،ايجكات ،ط(ٖ 1407 )2د – .ّ 1976
 )85ابٔ سبإ ،قُس ايبػيت ،ايكشٝض ،ت /ؾعٝب ا٭ضْاٚ٩ط٪َ ،غػ ١ايطغاي،١
ٖ1414د ط.2
 )86ابٔ سبإ ،قُس ايبػيتَ ،ؿاٖري عًُا ٤ا٭َكاض ،بريٚت ،زاض ايهتب
ايعًُ.ّ1959،١ٝ
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 )87ابٔ سذط ايعػك ْٞ٬أمحس بٔ عً ،ٞتكطٜب ايتٗصٜب ،ت/قُس عٛاَ ،١غٛضٜا،
زاض ايطؾٝس.1406 ،
 )88ابٔ سذط ،ايعػك ،ْٞ٬أمحس بٔ عً ،ٞيػإ املٝعإ ،زا٥ط ٠املعطف ايٓعاَ١ٝ
اهلٓس ،بريٚت٪َ ،غػ ١ا٭عًُ ٞيًُٛبٛعات ،ط1986 - 1406 ،3:
 )89ابٔ سذط ،ايعػك ْٞ٬أمحس بٔ عً ،ٞتٗصٜب ايتٗصٜب٪َ ،غػ ١ايطغاي.١
 )90ابٔ سذط ايعػك ،ْٞ٬أمحس ،اإلقاب ١يف متٝٝع ايكشاب ،١ؼكٝل عً ٞقُس
ايبذا ،ٟٚبريٚت ،زاض اؾ ،ٌٝط1412 ،1:
 )91ابٔ سذط ،ؾتض ايباض ٟؾطح قشٝض ايبداض٫ ٟبٔ سذط زاض املعطؾ ١بريٚت ٖ1379د
 )92ابٔ سٓبٌ ،أمحس أب ٛعبس اهلل ايؿٝباْ ،ٞاملػٓس ،ت /ؾعٝب ا٭ضْٚ٪ط٪َ ،غػ١
قططب- ١ايكاٖط.٠
 )93ابٔ خًس ،ٕٚعبس ايطمحٔ بٔ قُسَ ،كسَ ١ابٔ خًسَٛ ،ٕٚقع ايٛضام -
ايهتاب َطقِ آيٝا.
 )94ابٔ ضؾس ايكططيب ،أب ٛايٛيٝس قُس بٔ أمحس ،بسا ١ٜاجملتٗس ْٗٚا ١ٜاملكتكس،
َٛبعَ ١كٛؿ ٢ايبابَ - ٞكط،طٖ1395 ،4د.
 )95ابٔ عبس ايرب ،أب ٛعُطٜٛ ،غـ ،ا٫غتٝعاب يف أمسا ٤ا٭قشاب.
 )96ابٔ عبس ايرب ،أب ٛعُطٜٛ ،غـ ،ا٫غتصناض ،ت /غا
َعٛض ،زاض ايهتب ايعًُ- ١ٝبريٚت ،طٖ1421 ،1د.

قُس عٛا ،قُس

 )97ابٔ عبس ايرب ،أب ٛعُطٜٛ ،غـ ،ايهايف يف ؾك٘ أٌٖ املس ،١ٜٓت /قُس قُس
املٛضٜتاَْ ،ٞهتب ١ايطٜاض اؿسٜج ،١طٖ1400 ،2د.
 )98ابٔ عس ،ٟعبس اهلل اؾطداْ ،ٞايهاٌَ يف نعؿا ٤ايطداٍ،ت /حي ٢ٝكتاض
غعا ،ٟٚزاض ايؿهط -بٛٝت ،طٖ1409د.
 )99ابٔ عػانط ،أب ٛايكاغِ عً ٞبٔ اؿػٔ ايؿاؾع ،ٞتاضٜذ زَؿل ،ت/عًٞ
ؾري ،ٟزاض ايؿهط .
 )100ابٔ قساَ ١املكسغ ،ٞعبس اهلل بٔ أمحس أب ٛقُس ،املػين يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس،
زاض ايؿهط  -بريٚت ،طٖ1405 ،1د.
 )101ابٔ قساَ ١املكسغ ،ٞعبس اهلل بٔ أمحس أب ٛقُس ،ايؿطح ايهبريَٛ ،قع
ٜعػٛب.
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د.إلهام بدر الجابري

 )102ابٔ ق ِٝاؾٛظ ،١ٜأب ٛعبس اهلل قُس ايعضع ،ٞظاز املعاز يف ٖس ٟخري ايعباز،
ايهٜٛت ،ط.ّ1994/1415 ،27
 )103ابٔ ق ِٝاؾٛظ ،١ٜأب ٛعبس اهلل قُس ايعضع ،ٞبسا٥ع ايؿٛا٥س ،تٖ /ؿاّ عبس
ايععٜع عٛا -عازٍ عبس اؿُٝس  -أؾطف أمحس اجل َ -هَ ،١هتبْ ١عاض
َكٛؿ ٢ايباظ ،ط.ّ1996 – 1416 ،1:
 )104ابٔ ق ِٝاؾٛظ ،١ٜأب ٛعبس اهلل قُس ايعضع ،ٞأسهاّ أٌٖ ايصَ ،١تٜٛ /غـ
ايبهط ،ٟزاض ابٔ سعّ -ايسَاّ ،طٖ1418 ،1د.
 )105ابٔ ق ِٝاؾٛظ ،١ٜأب ٛعبس اهلل قُس ايعضع،ٞإع ّ٬املٛقعني عٔ ضب ايعاملني،
ت/ط٘ عبس ايطٚ٤ف غعس ،زاض اؾ- ٌٝبريٚت ،ط. 1973
 )106ابٔ نجري ،أب ٛايؿسا ٤إمساع ،ٌٝايبساٚ ١ٜايٓٗاَٛ ،١ٜقع ٜعػٛب.
 )107ابٔ نجري ،أب ٛايؿسا ٤إمساع ،ٌٝتؿػري ايكطإٓ ايعع ،ِٝت /غاَ ٞبٔ قُس
غ ،١َ٬زاض طٝب ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،طّ 1999 - 1420 ،2
 )108ابٔ َاد٘ ،قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين ،ايػٓٔ،ت/قُس ؾ٪از عبس ايباق ،ٞزاض
ايؿهط.
 )109ابٔ َٓعٛض ،اإلؾطٜك ،ٞاملكط ،ٟقُس ،يػإ ايعطب ،زاض قازض –بريٚت ط1
 )110ابٔ ل ،ِٝظ ٜٔايس ٜٔاؿٓؿ ،ٞايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل ،زاض املعطؾ- ١
بريٚت.
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