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: قال تعاىل

 

َوَيْىَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُأهٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهْن ِهْن َأْنُفِسِهْن َوِجْئَنب  }

ِبَك َشِهيًدا َعَلً َهُؤَلبِء َوَنزَّْلَنب َعَلْيَك اْلِكَتبَة ِتْبَيبًنب ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدي 

  {َوَرْحَوًة َوُبْشَري ِلْلُوْسِلِونَي 

 

  [89: امنحل]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

قواعد النشر 

تيظس اجملل٘ البشْخ ّالدزاسات التأصٔلٔ٘ يف جماالت املعسف٘ املتعددٗ، مً داخل ّخازز ادتامع٘،  .1

. باللغات العسبٔ٘ ّاالجنلٔزٓ٘ ّالفسىشٔ٘

أٌ َُٓنِجل البشح إضاف٘ للعله ّللنعسف٘، ّٓقدو مشاٍن٘ علنٔ٘ دادٗ يف ّاسدٗ مً سقْل البشح  .2

. العلنٕ

ٓظرتط يف البشح أٌ ال ٓكٌْ قد سبق ىظسِ، أّ مقدمًا لليظس لدٚ دَ٘ أخسٚ، أّ كاٌ دزًٛا مً حبح  .3

.  علنٕ ُأعد لئل دزد٘ علنٔ٘

 :متطلبات النشر

 12ليص املنت، ّ  14 حبذه Simplified Arabicأٌ َُٓقدَّو البشح مطبْعًا مً ثالخ ىشخ خبط  .1

.  (C.D)للتْثٔق يف اهلامع، ّىشخ٘ زقنٔ٘ ثالج٘ يف اسطْاى٘ 

مبا يف ذلك األطكال ّاملسادع  25 صفش٘ ّال تقل عً 40 أال تزٓد عدد صفشات البشح عً .2

ملخصني بلغتني؛ العسبٔ٘ أسدٍنا، علٙ أال ٓزٓد كل : ّاملالسق، مع ضسّزٗ اطتنال البشح علٙ

ملخص عً صفش٘ ّاسدٗ، ّمقدم٘، ّمنت مقشه ألدزاٛ، ّتْثٔق ّفقًا للنيَر العلنٕ، ّخامت٘، ّقاٜن٘ 

. للنصادز ّاملسادع، ّىبرٗ تعسٓفٔ٘ عً الباسح، ّالتخصص الدقٔق للبشح

. تسسل مجٔع البشْخ باسه زٜٔص ٍٔٝ٘ حتسٓس اجملل٘، سْاٛ طخصًٔا أّ عرب الربٓد اإللكرتّىٕ للنذل٘ .3

. إٌ ما ٓيظس يف اجملل٘ ميجل زأٖ صاسبُ، ّلٔص بالطسّزٗ ٍْ ما تتبياِ اجملل٘ .4

 :التحكيم

ختطع مجٔع البشْخ للتشكٔه األّلٕ مً قبل ٍٔٝ٘ التشسٓس، ثه حتال إىل متخصصني  .1

.  لتشكٔنَا ّفقًا لالعتبازات العلنٔ٘، ّٓعتند زأٖ احملكنني يف اليظس مً عدمُ

 .اجملل٘ غري ملزم٘ بسد البشْخ إىل أصشابَا سْاٛ ىظست أو مل تيظس .2
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ٚايؿال٠،اؿُدهللزبايعاملنيايرٟعًِاإلْطإَاملٜعًِ

َُعًِِّايبػس١ٜمجعا٤اـرينً٘، ٚايطالّع٢ًضٝدْاقُدقد٠ٚاهلد٣ٚ

،ٚع٢ًمجٝعإخٛاْ٘األْبٝا٤ٚاملسضًني،ٚع٢ًاهلادٟإىلؾساطاهللاملطتكِٝ

آي٘ٚؾشبَ٘ؿابٝحاهلد٣املٝاَني،ايرٜٔفاشٚابايطبلٚاإلميإايعُٝل،

ٚاإلتباعايدقٝل،ٚايؿدمٚايتٛفٝل،َٚٔتبعِٗبإسطإإىلّٜٛايدٜٔ .

 أَابعد،

جملة جامعة )أٜٗااإلخ٠ٛايباسجٕٛٚايكسا٤،نِتطعدأضس٠فًتهِ

إٔتًتكٝهِيفزسابعددٖاايجايح،٢ٖٚأنجس(القرآن الكريم وتأصيل العلوم

زضٛخًاٚثك١ًَٚكا٤ًيفتًب١ٝأغٛاقهِٚطُٛساتهِـد١َاجملتُعٚغسع

قِٝايفك١ًٝ،فٗاٖٞفًتهِايّٝٛؽتازيهِيفٖراايعداداثينعػس

عجًاممآٌَُٜٗٓ٘ٚاضتٛدعيففٝضَؿفٛفتٗأَعٛخأضاترتٓااألدال٤،

ٚقدأطًلنٌٚاسدَٔايباسجنيَؿباس٘ايٓٛازٚفهسٙايٛقا٤،ٚضُٗ٘

املؿٛب،فأيكٛاببرزتِٗاحملؿ١ٓاملبازن١يفَصزع١خد١َاجملتُعايبػس٣

َٔخالٍْافر٠ايبشحايعًُٞٚايرٟالْٗٛضٚالزتكا٤يألَِإالبتعصٜصإْتاد٘

ٚػٜٛدٙٚتٛظٝفْتا٥ذ٘ . 

ٚعُداهللتعاىلدا٤تعٛخايعددَتٓٛع١يتػطٞعددًأَاحملاٚز

امل١ُٗٚاييتدزدتعًٝٗافًتهِ .

فهإايبشحاألٍٚيفقٛزعًّٛايكسإٓايهسِٜٚايط١ٓايٓب١ٜٛ

ٚايعًّٛايػسع١ٝ،بعٓٛإ أؾٍٛزٚا١ٜٚزؽَٔطسٜكٞاألشزمٚاألؾبٗاْٞ):

زمحِٗ_فعسَّففٝ٘ايباسحباأل١ُ٥ٚزؽٚاألشزمٚاألؾبٗاْٞ.(دزاض١َكاز١ْ

ثِعاجليفاملبشجني_اهللتعايٞ مج١ًَٔاألسهاّٚايٛدٛٙ(ايجاْٞٚايجايح):
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 جملة جامعة القرآن الكريه و تأصيل العلوو   عنادة البحث العلني

املتعًك١بٗرٙايسٚا١ٜايعع١ُٝاملتٛاتس٠يهتاباهللتعاىل،احملفٛظَٔعٓداهلل

َٔنٌتبدٌٜأٚؼسٜف . 

ٚدا٤يفذاتاحملٛزايبشحايجاْٞبعٓٛإ ؽؿٝـعُّٛايكٝاع):

،تٓاٍٚفٝ٘ايباسحَفَٗٛٞ(غربايٛاسدٚأثس٠ع٢ًايفسٚعايفك١ٝٗ

ايتدؿٝـٚايكٝاع،باإلقاف١إىلَراٖباألؾٛيٝنييفؽؿٝـايعُّٛ،

ٚأٜكًادا٤ايبشحايجايحيفْفظاحملٛزفسعأؾٍٛايفك٘نطابك٘بعٓٛإ :

االضتشطإباملؿًش١عٓداإلَاَّايوٚتطبكاْ٘ايفك١َٝٗٔخالٍنتاب٘)

فٝ٘عاجلايباسحنالَٔتعسٜفاالضتشطإٚأْٛاع٘ٚسذت٘،(املٛطأ

َٚٛقفاإلَاَّايؤَسذ١ٝاالضتشطإباملؿًش١،َٛزدًاعددًأَمناذز

تطبٝكاتاالضتشطإباملؿًش١عٓدَايوزمح٘اهللتعاىل،ٚنإَٔأِٖ

تٛؾٝاتٖراايبشح أ١ُٖٝتٛضٝعدا٥س٠االضتشطإباملؿًش١ٚتٓصًٜ٘ؿٌ:

نافَ٘ػهالتاؿٝا٠املعاؾس٠ . 

ٚنإايبشحايسابعبعٓٛإ َفّٗٛايتذدٜدٚػًٝات٘عٓدقُد):

تٓاٍٚفٝ٘ايباسحَفّٗٛايتذدٜدعا١َ،ٚفًطف٘ايتذدٜدعٓدايداع١ٝ(إقباٍ

خاؾ١،َٚٓٗذٝت٘ٚػًٝات٘،نٌذيوتٓاٚي٘ايباسحيف–زمح٘اهلل–إقباٍ

 .أضًٛبزؾنيٚفَِٗهني،ٖٚٛأٜكًاٜكعقُٔاحملٛزاألٍٚ

ٚدا٤يفقٛزايكإْٛ،ايبشحاـاَظبعٓٛإ َالَحتأؾ١ًٝٝيف):

دزاض١تطبٝك١ٝيفقإْٛاإلدسا٤اتاملد١ْٝيط١ٓ"ايتٓعِٝايككا٥ٞايطٛداْٞ

1983ّ ،أبسشفٝ٘ايباسحيفدال٤َفّٗٛايتأؾٌٝٚايتٓعِٝايككا٥ٞ،("

ْٚػأت٘ٚتطٛزٙعربقفصاتنبري٠استفغبٗاضذٌايصَإ،ثِتٓاٍٚاملؿادز

ّ،َٚبًٝٓابعضَالَح1983األضاعيكإْٛاإلدسا٤اتاملد١ْٝايطٛداْٞيطٓ٘

تًوايٓؿٛفايكا١ْْٝٛاييتتعٌُٚتٗدفيبٝإنٝف١ٝايٛؾٍٛإىلاؿل

املػسٚع .
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ٚأَاايبشحايطادعفكددا٤يفقٛزايًػ١ايعسب١ٝ،بعٓٛإ دفع):

سٝحؼدثتفٝ٘("دزاض١ٚؾف١ٝ"ايَّبظٚأثسٙع٢ًب١ٝٓايتكعٝدايؿسيف

ايباسج١عٔتعسٜفايًبظايؿسيفٚأضباب٘،ٚٚضا٥ٌدفعايًّبظعٔذٖٔايكازئ

أٚاملتأٌَيفايٓـايعسبٞ  .

ٚضابعايبشٛخنإأٜكًايفْفظقٛزيػ١ايتبٝإ،بعٓٛإ :

،(ظاٖستاايفكسٚاؿسَإٚأثسُٖايفسٝا٠ٚغاعس١ٜايتذاْٜٞٛضفبػري)

ْاقؼفٝ٘ايباسحاؿٝا٠ايطٝاض١ٝٚاالدتُاع١ٝيفعؿسايتذاْٜٞٛضف

بػري،ٚسٝا٠ايتذاْٜٞٛضفٚثكافت٘ايجس٠املتُٝص٠،ثِخؿـايباسحاملبشح

زمح٘اهللتعاىل،_ايجايحيعاٖستٞايفكسٚاؿسَإعٓدايتذاْٜٞٛضفبػري

ٚقدتٛؾٌايباسحإيْٞتا٥رٚتٛؾٝات١ََُٗٚفٝد٠  .

ٜٚأتٞايبشحايجأَيٝٓطًلَْٔفظقٛزايًػ١ايعسب١َٝٔداْب

ٚخيدّقٛزايعًّٛايرتب١َٜٛٔداْبآخس،فسعتسب١ٝايٓؼ٤،سٝحدا٤

بعٓٛإ ،فكدعاجلب٘ايباسح(ايكِٝٚاملكاَنييفايٓـايػعسٟيألطفاٍ):

َفّٗٛاألدبايعسبٞعا١َ،ٚاألدبايرتبٟٛيألطفاٍخاؾ١،َبًٝٓاَساسٌايُٓٛ

املعسيفٚايٛدداْٞيد٣األطفاٍ،ثِأٚدعايباسحعج٘مج١ًَٔاملفاِٖٝ

ايك١ُٝٝ،ٚتؿٓٝفٗاأٚيًٜٛا،ٚديٌع٢ًق٠ٛدزاضت٘بُٓاذزس١ٝٚافس٠َْٔؿٛف

ايتطبٝكاتايػعس١ٜ،يفضٝامأٖدافتسب١ٜٛنرب٣ٚاقش١املعاملحيتازإيٝٗا

نٌأطفاٍاأل١َع٢ًنسايدٖٛزٚايعؿٛز،ٚحيتادٗاأدباؤْاَٚسبْٛايًٛفا٤

ايٛادبعاد١األ١ََٔايػعسايسضايٞ،إْتادًاٚتٓعًُٝاْٚػسًا،يًُطا١ُٖيف

بٓا٤أ١َْاٖك١دًَٚابإذٕاهللتعاىل . 

ٚأَاايبشحايتاضعفٝأتٞيفقٛزايعًّٛايرتب١ٜٛ،فسععًِايٓفظ

بعٓٛإ ،نتب٘نٌ(اضرتاتٝذٝاتؼكٝلايتٛافلايٓفطٞيفايكسإٓايهسِٜ):

َٔايدنتٛز َهٞبابهسضعٝد،ٚايدنتٛز/ ايفاتحَؿطف٢ضًُٝإ/  .

ٚقدضع٢ايباسجإبٗراايبشحيًتشكلَٔايفسٚضاييتافرتقاٖا،سٝح



 افتتاحية العدد

 
 ى

 

 جملة جامعة القرآن الكريه و تأصيل العلوو   عنادة البحث العلني

إٖٔٓايواضرتاتٝذٝاتف٢ايكسإٓايهسِٜيتشكٝلايتٛافلايٓفطٞ،)افرتقا

ٚأَْ٘ٔاملُهٔٚقعتًواالضرتاتٝذٝاتيفتستٝبٖسَٞقاعدٟيفق٤ٛآٟ

،ٚبٓا٤ًع٢ًذيوأدس٣ايباسجإعجُٗاباد٥نيأٚاًلببٝإ(ايكسإٓايهسِٜ

املفاِٖٝاألضاض١ٝٚايٓعسٜاتاملتعًك١بعٓٛإايبذح،ٚقدخًؿايفعجُٗاإىل

َاٜدعِتًوايفسٚضاييتافرتقاٖا،ظاْبتُٛؾٌايبشحإىلعدٍدَٔ

ايتٛؾٝاتٚاملكرتساتاملفٝد٠ .

ٚنإايبشحايعاغسأٜكًايفقٛزايعًّٛايرتب١ٜٛفسععًِايٓفظ

بعٓٛإ دزاض١تطبٝك١ٝ"َطت٣ٛايطُٛحاألنادميٞٚعالقت٘بفاع١ًٝايرات):

اضتٌٗ("ع٢ًطالبن١ًٝايرتب١ٝظاَع١ايكسإٓايهسِٜٚتأؾٌٝايعًّٛ

ايباسحعج٘باملفاِٖٝاألضاض١ٝ،ثِأدس٣ايدزاض١ايتطبٝك١ٝٚايتش١ًًٝٝع٢ً

فتُعايبشحَٔايطالبٚايطايبات،ٜٚهتطبٖراايبشحأُٖٝت٘يف

نُْٜٛ٘تٛقعإُٜٔطتفادَٓ٘يفتطٜٛسايٓعاّاألنادميٞاإلزغادٟٚايرتبٟٛ

باؾاَع١يفايه١ًٝقٌايدزاض١ع٢ًاألقٌ .

نُاُسعٞقٛزايبشحايعًُٞببشٍحٚاسدٖٛايبشحاؿادٟعػس

بعٓٛإ ،(َٓاٖرايبشحايعًُٞاملال١ُ٥يهتاب١ايبشحايكاْْٛٞٚتطبٝكاتٗا):

تٓاٍٚفٝ٘ايباسحايتعسٜفباملٓٗر،ٚايكإْٛ،ٚايبشحايكاْْٛٞ،ٚأْٛاعايبشح

ايعًُٞايكاْْٛٞ،ٚأٖداف٘،ٚأْٛاعَٓاٖرايبشحايكاْْٛٞ،ٜٚعتربٖراايبشح

خادًَايًباسجني،بٌٚايػسعٝنيخاؾ١،ٚايعًّٛاإلْطا١ْٝٚغريٖاعا١َفُٝا

تكتكٝ٘طبٝع١نٌعح ٚالغويفؾ١ًٖراايبشحمبشٛزايكإَْٛٔ.

سٝحايتعسٜفب٘ٚتبٝنيطسمٚأْٛاعذيو ٚقدخًـايبشحإىلْتا٥ر١َُٗ.

أٚؾ٢ايبشحبكسٚز٠تدزٜظَاد٠َٓاٖرَٚفٝد٠ؽدّايبشحايعًُٞ،نُا

ايبشحايعًُٞيفنًٝاتايكإْٛبٛاضط١املتدؿؿنييففاٍايكإَْٛع

،ٚتػذٝعايباسجني(ايعًُٞ)ايرتنٝصيفاؾاْبايتطبٝكٞ .
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ٚنإايبشحايجاْٞعػسَطوختاّعٛخٖراايعددٖٚٛبايًػ١

ايفسْط١ٝبعٓٛإ دزاض١ؼ١ًًٝٝيتكدّايٓـ"ؾعٛباتاتطامعٓاؾسايٓـ):

ٚقدٖدفايبشحإىل.("عٓددازضٞايًػ١ايفسْط١ٝباؾاَعاتايطٛدا١ْٝ

ايتعسفع٢ًؾعٛباتتسابطايٓـبايًػ١ايفسْط١ٝنتاب١ًعٓددازضٝٗا

باؾاَعاتايطٛدا١ْٝقٌايدزاض١،ٚذيؤَخالٍفسقٝاتايبشحاييتتابع

ايباسحايتشكلَٓٗا .

ٚيفاـتاّالٜطعأضس٠فًتهِإالإٔتػهسٚتػٝدظٗٛدنٌ

ايباسجنيايرٜٔأضعدْٚاببشٛثِٗ،نُاتػهسأضس٠اجمل١ًنٌاإلخ٠ٛ

األفاقٌايرٜٜٔتكدَٕٛمبالسعاتَِٗٚكرتساتِٗيتطٜٛساجمل١ًخاؾ١ٚايبشح

ايعًُٞعا١َ .

ٚأٜكًاتٗٝبأضس٠اجمل١ًبهٌايساغبنييفاالغرتاىيفأعداداجمل١ً

ٚذيوبايتٛاؾٌعربايربٜدااليهرتْٚٞاـافباجمل١ًأٚباالتؿاٍاملباغس .



ٚاهللٚيٞايتٛفٝل

 

.ٚايطالّعًٝهِٚزمح١اهللٚبسنات٘ . .

 

حامد إبراهيم علي حممد  . د

عميد عمادة البحث العلمي 

 رئيس هيئة التحرير

 



 

 

 

 

 

 أصْل زّآة ّزش مً طسٓكٕ األشزق ّاألصبَاىٕ

 (دزاضة مكازىة)

 

 

 

 

 

 

 معاذ حمنَّد عبد اهلل آدو/  الدكتْز

 

 

 

 

  

                                                 

 -ظاَع١ عسٟ ــ ن١ًٝ ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ـــ قطِ ايجكاؾ١ يكسا٤ات ٚعًّٛ ايكسإٓ املطاعد ٍضتاذ ا٭

. اإلض١َٝ٬
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: ملخط البحح

      تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل تٛعٝض ٚغسح أصٍٛ زٚا١ٜ ٚزش َٔ طسٜكٞ ا٭شزم 

ٚا٭صبٗاْٞ، ٖرٙ ايسٚا١ٜ َٔ أنجس ايسٚاٜات اْتػاّزا يف ايعامل اإلض٬َٞ قدمّيا 

ٚسدّٜجا، ضُٝا َٔ طسٜل ا٭شزم، ٚقد اْتػست ٖرٙ ايسٚا١ٜ يف ايعامل اإلض٬َٞ 

ا٭ؾسٜكٞ بضٛز٠ أنرب، ٚ٭دٌ ٖرا ؾإٕ ايباسح ضع٢ إىل إٔ جيُع أصٍٛ ٖرٙ ايسٚا١ٜ 

يف عح َطتكٌ، ٜٚكازٕ بني ايطسٜكني ست٢ ٜتبني يًطايب َا ميتاش ب٘ نٌ طسٜل عٔ 

غريٙ، ٚاملٓٗر املتبع يتشكٝل ٖرا اهلدف ٖٛ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ايٛصؿٞ، ٚأَا ٖٝهٌ 

ٖرا ايبشح ؾٗٛ َهٕٛ َٔ ث٬ث١ َباسح ٚضبع١ َطايب ٚخامت١، ٚقا١ُ٥ املضادز 

ٚاملسادع، ٚقد تٓاٍٚ ايباسح يف املبشح ا٭ٍٚ ايتعسٜـ باإلَاّ ٚزش ٚطسٜكٝ٘ ا٭شزم 

ٚا٭صبٗاْٞ، ٚيف ايجاْٞ ايبط١ًُ بني ايطٛزتني َِٚٝ اؾُع ٖٚا٤ ايهٓا١ٜ ٚاملدٚد 

ٚاهلُصات، ٚيف ايجايح اإلدغاّ ٚايؿتض ٚاإلَاي١ ٚايسا٤ات ٚاي٬َات ٚايٛقٛف ع٢ً َسضّٛ 

 :اـط ٜٚا٤ات اإلعاؾ١ ٚايصٚا٥د، ٚقد خًط ايباسح إىل ْتا٥ر ق١ُٝ َٚؿٝد٠، َٓٗا

 .ا٭شزم قسأ ع٢ً ٚزش َباغس٠ ٚا٭صبٗاْٞ بايٛاضط١- 1

 .طسٜل ا٭شزم أنجس اْتػاّزا ٚغٗس٠ َٔ طسٜل ا٭صبٗاْٞ- 2

 .اْؿسد ا٭شزم بايطٍٛ ٚايتٛضط يف ايبدٍ ٚايًني املُٗٛش- 3

َّا - 4 اْؿسد ا٭صبٗاْٞ عٔ ا٭شزم بإبداٍ اهلُص٠ ايطان١ٓ سسف إذا ٚقعت عّٝٓا أٚ ٫

 .يًه١ًُ إ٫ املطتج٢ٓ

اْؿسد ا٭شزم باإلَاي١ ايضػس٣ يف ذٚات ايٝا٤ ٚايسا٤، ٚز٩ٚع ايطٛز اإلسد٣ - 5

 .(ط٘)عػس٠، ٚا٭يـ ايٛاقع١ قبٌ زا٤ َتطسؾ١ َهطٛز٠، ٚايهرب٣ يف 

 .اْؿسد ا٭شزم عٔ ا٭صبٗاْٞ برتقٝل ايسا٤ات ٚتػًٝغ اي٬َات- 6
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حمور علوو القرآن الكريه والسنة - جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 النبوية

 

Abstract 
 
 

     This study aims to clarify and explain the foundation of 
(Warsh) narration through the path of (Al-Azraq) and (Al-
Asfahany). This narration is one of the most common narrations 
in the Islamic world in the past and present especially through the 
path of (Al-Azraq). It is spread in the Islamic African world more 
than anywhere else. Because of all that the researcher aimed to 
gather the foundations of this narration in an  independent 
research. Moreover, compare the two paths in order to make it 
clear to the students what identify each path. The followed 
method to achieve this aim is the inductive descriptive method. 
The research consists of three topics divided into seven 
requirements, a conclusion, and a list of references. The first 
topic is an introduction of al-imam (Warsh) and his two paths 
(Al-Azraq) and (Al-asfahany). The second topic is about 
(basmala) between two (Soras), (Meem) of plural, (Ha'a) of 
(kenaiah), (M edood), and (hmzat). The third topic is about 
(Idgham), (Fath and Imalah), (Ra,as), (Lams), the pause 
according to the written, (Ya'as) of (Idafa), and added (Ya'as). 
The researcher arrived to some valuable and useful results such 
as: 
1- (Al-Azraq) took the quran reading directly from (Warsh), 
while (Al-Asfahany) took it through his students. 
2- The path of  (Al-Azraq) is more spread and known than the 
path of (Al-Asfahany). 
3- (Al-Azraq) alone read with length and mediocrity in (al-badal) 
and (al-leen al-mahmoz). 
4- (Al-Asfahany) alone read with replacing (AL-Hamza al-
sakenah) with a voule if it was (Ain) or (Lam) of the word with 
exceptions. 
5- (Al-Azraq) alone read with minor (Imalah) in (Thwat Al-Ya'a 
and Ra'a), the head of (Ayat) in the eleven (Soras), and the (Alef) 
that lay before (Ra'amaksora) in the end of the word. And with 
great (Imalah) in (Taha). 
6- (Al-Azraq) alone read with (tarqiq) in the letter (Ra'a) and 
(taghleth) in the letter (Lam). 
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 مكدمة

 

     اؿُد هلل ايرٟ اصطؿ٢ َٔ عبادٙ أْاّضا ٚدعٌ ايكسإٓ ايهسِٜ َٛعع اٖتُاَِٗ، 

ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ايٓيب ا٭َٞ املضطؿ٢ ايرٟ أنسَ٘ اهلل تعاىل بٓصٍٚ ايكسإٓ 

ايهسِٜ ع٢ً قًب٘ ايطاٖس يٝهٕٛ يًعاملني بػرّيا ْٚرّٜسا، ٚداعّٝا إىل اهلل بإذْ٘ ٚضساّدا 

 .َٓرّيا، ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ َضابٝض اهلد٣، َٚٔ ضًو ع٢ً طسٜكِٗ إىل ّٜٛ ايدٜٔ

 َٔ أنجس ايسٚاٜات ايكسآ١ْٝ اْتػاّزا يف 1     أَا بعد، ؾإٕ زٚا١ٜ ٚزش عٔ ْاؾع املدْٞ

ايعامل اإلض٬َٞ قدمّيا ٚسدّٜجا، ضُٝا يف ايعامل اإلض٬َٞ ا٭ؾسٜكٞ ٚا٭ْديطٞ، بطبب 

إٔ ٚزّغا نإ َٔ ضهإ َضس ٖٚٞ بٛاب١ أؾسٜكٝا، ٚأّٜغا إٕ ٖرٙ ايسٚا١ٜ ٖٞ َٔ 

 .قسا٠٤ أٌٖ املد١ٜٓ املٓٛز٠

     ٚملا زدع ٚزش َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ـــ بعد ؾساغ٘ َٔ قسا٤ت٘ ع٢ً ْاؾع ـــ إىل َضس 

ٚمتهٔ َٔ ايٓشٛ اؽر يٓؿط٘ َكسًأ، ٚصاز ٜكس٨ ايٓاع، ٚأخر عٓ٘ ايكسا٠٤ مجاع١ َٔ 

ايٓاع، ٚنإ َٔ أنجسِٖ غٗس٠ ا٭شزم، ايرٟ يصَ٘ َد٠ َٔ ايصَٔ، ٚقسأ عًٝ٘ زٚاٜت٘ 

عٔ ْاؾع، ٚختِ عًٝ٘ عد٠ ختُات بني سدز ٚؼكٝل، ٚعٔ طسٜك٘ اْتػست زٚا١ٜ ٚزش يف 

، ْٜٚٛظ بٔ عبد 2أؾسٜكٝا ٚا٭ْديظ، َٚٔ أغٗس أصشاب ٚزش أّٜغا ضًُٝإ بٔ داٚد

، ٚعُٓٗا  ٚعٔ غريُٖا َٔ أصشاب ٚزش أخر ا٭صبٗاْٞ زٚا١ٜ ٚزش، ٚقاّ 3ا٭ع٢ً

 .بٓكًٗا إىل ايعسام، ٚنإ أٌٖ ايعسام ٫ ٜعسؾٕٛ زٚا١ٜ ٚزش إ٫ عٔ طسٜك٘

     بٓا٤ّ ع٢ً َا ضبل ؾإٕ ٖرا ايبشح ضٝدٚز سٍٛ َا زٚاٙ ا٭شزم ٚا٭صبٗاْٞ عٔ ٚزش 

 .عٔ ْاؾع، أضأٍ اهلل ايتٛؾٝل ٚايطداد

 :أٍنٔة املْضْع

 :     تهُٔ أ١ُٖٝ ٖرا املٛعٛع يف

 .تعًك٘ بهتاب اهلل تعاىل- 1

 .تعًك٘ بسٚا١ٜ ٖٞ َٔ أنجس ايسٚاٜات ايكسا١ْٝ اْتػاّزا يف ايعامل اإلض٬َٞ- 2

                                                 
ٖٛ ْاؾع بٔ عبد ايسمحٔ بٔ أبٞ ْعِٝ، أسد ايكسا٤ ايطبع١ املػٗٛزٜٔ أخر ايكسا٠٤ عٔ عدد َٔ 1

 .7/336ضري أع٬ّ ايٓب٤٬ . ايتابعني
 .7 اْعس تسمجت٘ يف ظ2
 .7اْعس تسمجت٘ يف  ظ3
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 :أضباب اختٔاز املْضْع

 :    تتًدط ٖرٙ ا٭ضباب يف اٯتٞ

 .ٚدٛد بعض ا٭خطا٤ َٔ بعض َٔ ٜكسأ بٗرٙ ايسٚا١ٜ- 1

 .خًط ٖرٙ ايسٚا١ٜ بسٚا١ٜ أخس٣ ضُٝا يف ا٭صٍٛ- 2

 .إْهاز بعض ايعٛاّ ٖرٙ ايسٚا١ٜ- 3

 :أٍداف البحح

 .تٛعٝض ٚتبٝني أصٍٛ ٚقٛاعد ٖرٙ ايسٚا١ٜ بطسٜكٞ ا٭شزم ٚا٭صبٗاْٞ- 1

 :ميَج البحح

 .    ٚقد اتبع ايباسح يف ٖرا ايبشح املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ايٛصؿٞ

 :ٍٔلل البحح

    اقتغت طبٝع١ َاد٠ ٖرا املٛعٛع إٔ ٜكطِ إىل ث٬ث١ َباسح، ؼت نٌ َبشح عد٠ 

 :َطايب، تتًٖٛا خامت١، ٚقا١ُ٥ املضادز ٚاملسادع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 . ايتعسٜـ بٛزش ٚطسٜكٝ٘:املبحح األّل

 . ايتعسٜـ بٛزش:املطلب األّل

 . ايتعسٜـ با٭شزم:املطلب الجاىٕ

 . ايتعسٜـ با٭صبٗاْٞ:املطلب الجالح

 . ايبط١ًُ بني ايطٛزتني، َِٝ اؾُع، ٖا٤ ايهٓا١ٜ، املدٚد، اهلُصات:املبحح الجاىٕ

 .ايبط١ًُ بني ايطٛزتني، َِٝ اؾُع، ٖا٤ ايهٓا١ٜ، املدٚد:املطلب األّل

 . اهلُصات:املطلب الجاىٕ

 اإلدغاّ ايضػري، سسٚف قسبت كازدٗا، ٚايٕٓٛ ايطان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ، :املبحح الجالح

ٚايؿتض ٚاإلَاي١، ٚايسا٤ات ٚاي٬َات، ٚايٛقـ ع٢ً َسضّٛ اـط، ٜٚا٤ات اإلعاؾ١ 

 .، ٚايتكا٤ ايطانٓني(ٖٛ، ٖٞ)ٚايصٚا٥د، ٖٚا٤ ايغُري 

اإلدغاّ ايضػري، ٚسسٚف قسبت كازدٗا، ٚايٕٓٛ ايطان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ، :املطلب األّل

 .ٚايؿتض ٚاإلَاي١

ايسا٤ات ٚاي٬َات، ٚايٛقـ ع٢ً َسضّٛ اـط، ٜٚا٤ات اإلعاؾ١ ٜٚا٤ات : املطًب ايجاْٞ

 .، ٚايتكا٤ ايطانٓني(ٖٛ، ٖٞ)ايصٚا٥د، ٖٚا٤ ايغُري 

 .اخلامتة

 .قائنة املضادز ّاملساجع
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 املبحح األّل

   التعسٓف باإلماو ّزش

 التعسٓف باإلماو ّزش: املطلب األّل

 :امسُ ّىطبُ ّلكبُ ّأصلُ: أّاًل

     ٖٛ عجُإ بٔ ضعٝد بٔ عبد اهلل بٔ عُس بٔ ضًُٝإ بٔ إبساِٖٝ، ٚنإ ٜه٢ٓ أبا 

 .2أصً٘ َٔ أؾسٜكٝا: ،ٚأَا أصً٘ ؾٗٛ قبطٞ ا٭صٌ، ٚق1ٌٝضعٝد ًٜٚكب بٛزش

ًٔا  :حٔاتُ: ثاى

     ٚيد ٚزش ض١ٓ عػس َٚا١٥ َٔ اهلذس٠ مبضس، ٚنإ أٍٚ أَسٙ زآّضا، ثِ اغتػٌ 

بايكسإٓ ايهسِٜ ٚايعسب١ٝ، ؾُٗس ؾُٝٗا، ٚقد زسٌ إىل ْاؾع باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾعسض عًٝ٘ 

ايكسإٓ أزبع ختُات يف غٗس ض١ٓ مخظ ٚمخطني َٚا١٥، ثِ زدع إىل َضس، ٫ٚ ٜصاٍ 

ٜكس٨ ايٓاع ست٢ صاز غٝذ احملككني ٚإَاّ أٌٖ ا٭دا٤ املستًني، ٚاْتٗت إيٝ٘ ز٥اض١ 

اإلقسا٤ بايدٜاز املضس١ٜ يف شَاْ٘، ٚنإ ثك١ سذ١ يف اإلقسا٤، ٚنإ دٝد ايكسا٠٤ 

 .3سطٔ ايضٛت، ٚنإ أبٝض ايًٕٛ

 :شْٔخُ: ثالًجا

    زسٌ ٚزش إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقسأ ع٢ً ْاؾع املدْٞ ايكسإٓ ٚدٛدٙ نُا ضبل، ٖٚرا 

إٕ ٚزّغا ز٣ٚ اؿسٚف عٔ مجاع١ غري ْاؾع، : قٌٝ. ٜبني إٔ ْاؾّعا ٖٛ غٝذ ٚزش ٚأضتاذٙ

 .4،5مل ٜضض: أٚزد ذيو ابٔ اؾصزٟ، ٚيهٓ٘ قاٍ

 :تالمٔرِ: زابًعا

                                                 
اقسأ ٜا : ايٛزش ٚايٛزغإ طا٥س َعسٚف، ٚنإ ْاؾع ٜكٍٛ: ٚقٌٝ. إٕ ايٛزش غ٤ٞ ٜضٓع َٔ ايًنب: ق1ٌٝ

 .1/153ٚزش، َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز: ٚزغإ، ٖٚات ٜا ٚزغإ، ثِ خؿـ، ٚقٌٝ
ّ، 1988، 3 َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز ع٢ً ايطبكات ٚا٭عضاز، يإلَاّ ايرٖيب، َ٪ضط١ ايسضاي١، ط2

1/153. 
 .503-1/502 غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 3
إٕ ٚزّغا قسأ ع٢ً ْاؾع أزبع ختُات يف غٗس ٚاسد، ٖرا ٜػري إىل إٔ ٚزّغا قسأ قبٌ ذيو ع٢ً :  قًت4

 .ايباسح. بعض ايكسا٤، ٚإٕ مل ٜسد ذيو يف نتب ايرتادِ بايطٓد ايضشٝض
 .1/153 َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز 5
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إٕ ٚزّغا ملا تعُل يف ايٓشٛ ٚأسهُ٘ اؽر يٓؿط٘ َكسأ ٜط٢ُ َكسأ : 1    قاٍ ا٭شزم

ٚزش، ٚقد دًظ ٚزش يإلقسا٤، ٚتتًُر عًٝ٘ مجاع١، ٚأخرٚا َٓ٘ ايكسا٠٤، ٚزٚٚا عٓ٘ 

، ٚأبٛ ايسبٝع 3، ٚداٚد بٔ أبٞ طٝب2١اؿدٜح، ٚممٔ أخر عٓ٘ ايكسا٠٤ أمحد بٔ صاحل

، 6، ْٜٚٛظ بٔ عبد ا٭ع5٢ً، ٚعبد ايضُد بٔ عبد ايسمح4ٔضًُٝإ بٔ داٚد املٗدٟ

، ٚغريِٖ، ٚممٔ ز٣ٚ عٓ٘ اؿدٜح 8، ٚعاَس بٔ ضعٝد7، ٚأبٛ ٜعكٛب ا٭شزم6ا٭ع٢ً

 .10، ٚغري9ٙاؿدٜح عبد اهلل بٔ ٖٚب

 

                                                 
 .9 ضتأتٞ تسمجت٘ ظ1
 ٖٛ أمحد بٔ صاحل أبٛ دعؿس املضسٟ اؿاؾغ املكس٨، أسد ا٭ع٬ّ، ٚيد ض١ٓ ضبعني َٚا١٥، أخر 2

مل ٜهٔ مبضس أسد حيطٔ : قاٍ صاحل بٔ قُد. ثك١ َإَٔٛ: ايكسا٠٤ عٔ ٚزش ٚقايٕٛ، قاٍ ايبدازٟ

 .119-1/118َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز . اؿدٜح غري أمحد بٔ صاحل
 ٖٛ داٚد بٔ أبٞ طٝب١ بٔ ٖازٕٚ بٔ ٜصٜد، قسأ ع٢ً ٚزش ٚؼكل با٭دا٤، ثِ ع٢ً عًٞ بٔ نٝط١، قسأ 3

 .183-1/182َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز . عًٝ٘ ابٓ٘ عبد ايسمحٔ َٚٛاع بٔ ضٌٗ، ٚغريُٖا
 ٖٛ ضًُٝإ بٔ داٚد بٔ محاد بٔ ضعد املٗدٟ املضسٟ، نإ َٔ د١ً ايكسا٤ ٚعبادِٖ، قسأ ع٢ً 4

ّٗا ع٢ً َرٖب َايو، ٚنإ شاّٖدا، َات ض١ٓ  َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز . ٖـ253ٚزش، ٚنإ ؾكٝ

1/183-184. 
ٖٛ عبد ايضُد بٔ عبد ايسمحٔ بٔ ايكاضِ، أبٛ ا٭شٖس املضسٟ، أسد ا٭١ُ٥ ا٭ع٬ّ، قسأ ايكسإٓ ٚدٛدٙ ع٢ً  5

 .1/182َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز . ٖـ231ٚزش، ٚملهاْت٘ اعتُد ا٭ْديطٕٝٛ ع٢ً قسا٠٤ ٚزش، تٛيف ض١ٓ 
ٖٛ ْٜٛظ بٔ عبد ا٭ع٢ً بٔ َٛض٢ بٔ َٝطس٠ بٔ سؿط املضسٟ املكس٨ ايؿكٝ٘، ٚيد ض١ٓ ضبعني َٚا١٥، قسأ  6

ع٢ً ٚزش َٚع٢ً بٔ دس١ٝ، ٚأقسأ ايٓاع، ٚسدخ عٓ٘ بػس نجري َٔ املػازق١ ٚاملػازب١، ٚاْتٗت إيٝ٘ ز٥اض١ 

 .190-1/189َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز .  ض94١ٖٓـ، ٚي٘ 264ايعًِ، َات ض١ٓ 

 .9اْعس تسمجت٘ ظ. 7
 ٖٛ عاَس بٔ ضعٝد، ْصٌٜ املضٝض١، قسأ ع٢ً ٚزش، قسأ عًٝ٘ قُد بٔ ا٭صبٗاْٞ، ٚنإ خرّيا ؾاع٬ً، بًؼ 8

 .1/190َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز . املا١٥ يف ضٓ٘، ٚشاد عًٝٗا، ٚغصا ايسّٚ ضبعني ض١ٓ
ٖـ، يكٞ بعض صػاز ايتابعني، 125 ٖٛ عبد اهلل بٔ ٖٚب بٔ ضًِ، اإلَاّ غٝذ اإلض٬ّ اؿاؾغ، َٛيدٙ ض١ٓ 9

 .229-9/223ضري أع٬ّ ايٓب٤٬ . 197ٚنإ َٔ أٚع١ٝ ايعًِ، َٚٔ نٓٛش ايعٌُ،َات ض١ٓ 
 .1/190، ٚغا١ٜ ايٓٗا١ٜ 1/153َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز 10
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 :ّفاتُ: خامًطا

    ملا زدع ٚزش َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ دًظ ٜكس٨ ايٓاع ٜٚعًُِٗ، ست٢ اْتكٌ إىل دٛاز زب٘ 

 .1زمح٘ اهلل تعاىل. ض١ٓ ضبع ٚتطعني، عٔ ضبع ٚمثاْني ض١ٓ

 التعسٓف باألشزق:  املطلب الجاىٕ

 :امسُ ّكئتُ ّحٔاتُ: أّاًل

نإ أبٛ .      ٖٛ ٜٛضـ بٔ عُسٚ بٔ ٜطاز املدْٞ ثِ املضسٟ، ٜه٢ٓ أبا ٜعكٛب ا٭شزم

َّا سذ١، يصّ ٚزّغا َد٠ ط١ًٜٛ ٚأتكٔ عٓ٘ ا٭دا٤، ثِ دًظ  ٜعكٛب ثك١ عابًطا قكًكا ٚإَا

يإلقسا٤، ٖٚٛ ايرٟ خًـ ٚزّغا يف اإلقسا٤ بايدٜاز املضس١ٜ، ٚقد تًك٢ ايٓاع زٚاٜت٘ 

بايكبٍٛ ٚأمجع أٌٖ َضس ٚاملػسب ٚا٭ْديظ عًٝٗا، ٚيريو مل ٜرنسٚا يف نتبِٗ 

 .23غريٖا، ٚهلرا ناْت َتك١ٓ قسز٠ عٓدِٖ

ًٔا  :شْٔخُ: ثاى

:     أدزى ا٭شزم َػاٖري ايعًُا٤، ٚز٣ٚ عِٓٗ ايكسا٠٤، َٚٔ عسض عِٓٗ ايكسا٠٤

 .7، ٚيهٓ٘ يصّ ٚزّغا أنجس6، َٚع٢ً بٔ دس5١ٝ، ٚضك٬ب بٔ غٝب4١ٚزش

إٕ ٚزّغا ملا تعُل يف ايٓشٛ اؽر :     ٚقد سه٢ قضت٘ سني دا٤ يٝكسأ ع٢ً ٚزش ؾكاٍ

ٜا أبا ضعٝد، إْٞ أسب إٔ : يٓؿط٘ َكسأ ٜط٢ُ َكسأ ٚزش، ؾًُا د٦ت ٭قسأ عًٝ٘ قًت

ٚنٓت . ؾكًدت٘ َكسأ ْاؾع: قاٍ. ُتكس٥ين َكسأ ْاؾع خايّضا ٚتدعين َا اضتشطٓت يٓؿطو

                                                 
 .1/503 غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 1
 .ايباسح. ٚعًٝٗا اعتُد ايرٜٔ ٜكس٩ٕٚ بسٚا١ٜ ٚزش بايطٛدإ: قًت2
، َٚعذِ 18، ٚغسح ايطٝب١ ٭محد بٔ اؾصزٟ ظ2/40، ٚغا١ٜ ايٓٗا١ٜ 1/18َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز 3

 .637-635سؿاظ ايكسإٓ عرب ايتازٜذ ظ
 .6اْعس تسمجت٘ ظ4
ٖٛ أبٛ ضعٝد املضسٟ، قسأ ايكسإٓ ع٢ً ْاؾع، ٚقسأ عًٝ٘ ْٜٛظ بٔ عبد ا٭ع٢ً ٚا٭شزم ٚغريُٖا، 5

 .1/160َعسؾ١ ايكسا٤ . ٖـ191ٚنإ ٜكس٨ يف أٜاّ ٚزش، تٛيف ض١ٓ 
 ٖٛ َع٢ً بٔ دس١ٝ قسأ ايكسإٓ ٚدٛدٙ ع٢ً ْاؾع، قسأ عًٝ٘ ْٜٛظ بٔ عبد ا٭ع٢ً، ٚعبد ايكٟٛ بٔ 6

 .1/160َعسؾ١ ايكسا٤ . ن١ُْٛ، ٚغريُٖا
 .2/402 غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 7
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ْاش٫ً َع ٚزش يف ايداز ؾكسأت عًٝ٘ عػسٜٔ خت١ُ بني سدز ٚؼكٝل، ؾأَا ايتشكٝل 

ؾهٓت أقسأ عًٝ٘ يف ايداز اييت نٓا ْطهٓٗا يف َطذد عبد اهلل، ٚأَا اؿدز ؾهٓت 

 .1أقسأ عًٝ٘ إذا زابطت َع٘ باإلضهٓدز١ٜ

 :تالمٔرِ: ثالًجا

     ملا أتكٔ ا٭شزم ا٭دا٤ ٚدٛد ايكسا٠٤، دًظ يإلقسا٤، ٚنإ ٖٛ َدزض١ ٚسدٙ، ٚتًك٢ 

عٓ٘ ايكسا٠٤ عدد َٔ ايط٬ب، ٚممٔ ز٣ٚ عٓ٘ ايكسا٠٤ عسّعا إمساعٌٝ بٔ عبد اهلل 

، 4، ٚأبٛ بهس عبد اهلل بٔ َايو بٔ ضٝـ3، ٚقُد بٔ ضعٝد ا٭مناط2ٞايٓشاع

 .6، ٚغري5ِٖٖٚٛ آخس َٔ قسأ عًٝ٘ َّٛتا، َٚٛاع بٔ ضٌٗ املعاؾسٟ

 :ّفاتُ: زابًعا

    ٖهرا عاش ا٭شزم ٜكس٨ ايٓاع ٜٚعًُِٗ ست٢ أدزنت٘ ايٛاؾ١ يف سدٚد ا٭زبعني 

 .7بعد سٝا٠ عاَس٠ بت٠ٚ٬ ايكسإٓ ْٚػسٙ. َٚا٥تني

 

                                                 
 .1/180َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز 1
ٖٛ إمساعٌٝ بٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ بٔ ضعٝد بٔ عبد اهلل ايٓشاع، َكس٨ ايدٜاز املضس١ٜ، دٛد ايكسإٓ 2

ع٢ً ا٭شزم، ٚتضدز يإلقسا٤، ٚنإ قد قسأ ع٢ً ا٭شزم ضبع عػس٠ خت١ُ، ٚع٢ً عبد ايكٟٛ ن١ُْٛ 

 .1/231َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز . ٖـ280ختُتني، ٚع٢ً عبد ايضُد إىل ضٛز٠ ط٘، َات ض١ٓ 
 ٖٛ قُد بٔ ضعٝد ا٭مناطٞ املضسٟ، قسأ ع٢ً ا٭شزم، ٚعبد ايضُد بٔ عبد ايسمحٔ، ٖٚٛ َٔ 3

َعسؾ١ ايكسا٤ . نباز أصشابُٗا، أخر عٓ٘ ايكسا٠٤ عسّعا عبد اجملٝد بٔ َطهني، ٚقُد بٔ خريٕٚ

 .1/161ايهباز 
 ٖٛ أبٛ بهس ايٓذٝيب املكس٨ املضسٟ، غٝذ اإلقًِٝ يف ايكسا٤ات يف شَاْ٘، قسأ ع٢ً ا٭شزم، ٚعُس 4

 .232-1/231َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز . ٖـ307دّٖسا ط٬ًٜٛ، َات ض١ٓ 
ٖٛ َٛاع بٔ ضٌٗ املعاؾسٟ املضسٟ، َكس٨ َػٗٛز ثك١، ٖٛ ابٔ أخت أبٞ ايسبٝع ايسغدٜين، أخر 5

ايكسا٠٤ عسّعا ع٢ً ْٜٛظ بٔ عبد ا٭ع٢ً، ٚداٚد بٔ أبٞ طٝب١، ز٣ٚ عٓ٘ ايكسا٠٤ عسّعا قُد بٔ عبد 

 .1/316َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز . ايسسِٝ ا٭صبٗاْٞ، ٚغريٙ
 .1/181 َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز 6
 .1/181، َٚعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز 2/402غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 7
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 التعسٓف باألصبَاىٕ: املطلب الجالح

 :امسُ ّكئتُ ّحٔاتُ: أّاًل

    ٖٛ قُد بٔ عبد ايسسِٝ بٔ إبساِٖٝ بٔ غعٝب بٔ ٜصٜد بٔ خايد أبٛ بهس ا٭ضدٟ 

َّا عابًطا َػّٗٛزا ثك١، ٖٚٛ إَاّ عضسٙ يف زٚا١ٜ ٚزش .  ا٭صبٗاْٞ نإ ا٭صبٗاْٞ إَا

مل ٜٓاشع٘ يف ذيو أسد َٔ ْعسا٥٘، زسٌ إىل َضس ٚقسأ ع٢ً أصشاب ٚزش، ٚأصشاب 

أصشاب٘، ثِ ْصٍ بػداد ؾهإ أٍٚ َٔ أدخٌ زٚا١ٜ ٚزش ايعسام، ٚأخر ايٓاع عٓ٘ ست٢ 

صاز أٌٖ ايعسام ٫ ٜعسؾٕٛ زٚا١ٜ ٚزش َٔ غري طسٜك٘، ٚيريو ْطبت إيٝ٘ دٕٚ ذنس 

دخًت إىل َضس َٚعٞ مثإْٛ أيًؿا، ؾأْؿكتٗا ع٢ً : ٚقاٍ ا٭صبٗاْٞ. 1أسد َٔ غٝٛخ٘

 .2مثاْني خت١ُ

ًٔا  :شْٔخُ: ثاى

    أدزى ا٭صبٗاْٞ مجاع١ َٔ أصشاب ٚزش، ٚأصشاب أصشاب ٚزش، ٚمسع ٚتًك٢ 

، 3أبٛ ايسبٝع بٔ ضًُٝإ، ٚعبد ايسمحٔ بٔ داٚد بٔ أبٞ طٝب١: عِٓٗ ايكسا٠٤، َِٓٗ

 ٚغريِٖ، ٖٚ٪٤٫ 6، ْٜٚٛظ بٔ عبد ا٭ع5٢ً، ٚاؿطني بٔ اؾٓٝد4َٚٛاع بٔ ضٌٗ

 . ٚغري7،8ِٖٖٚ٪٤٫ ناْٛا مبضس، ٚقُد بٔ عبد اهلل بٔ ٜصٜد املكس٨ مبه١

 

 :تالمٔرِ: ثالًجا

                                                 

 .170-2/169غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 1

 .2/170املضدز ْؿط٘ 2

ٖٛ عبد ايسمحٔ بٔ داٚد بٔ أبٞ طٝب١، َكس٨ ْاقٌ َػٗٛز، أخر ايكسا٠٤ عسّعا عٔ أبٝ٘، ٚأخر عٓ٘ . 3

 .1/368غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . ٖـ273تٛيف ض١ٓ . عسّعا قُد بٔ عبد ايسسِٝ إىل ضٛز٠ املسض٬ت أٚ عبظ

 .10 اْعس تسمجت٘ يف ظ4

ٖٛ اؿطني بٔ اؾٓٝد أبٛ عًٞ املكس٨ املهؿٛف املضسٟ، أخر ايكسا٠٤ ع٢ً أصشاب ٚزش ايجكات، 5

 .1/339غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . َِٓٗ اؾٝصٟ، ٚعبد ايضُد، ٚقسأ عًٝ٘ قُد بٔ عبد ايسسِٝ ا٭صبٗاْٞ

 .7اْعس تسمجت٘ ظ6 .

 ٖٛ قُد بٔ عبد اهلل بٔ ٜصٜد املهٞ، أخر ايكسا٠٤ عٔ أبٝ٘، ٚقسأ عًٝ٘ قُد بٔ عبد ايسسِٝ 7

 .2/188غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . ٖـ253قسأت عًٝ٘ خت١ُ مبه١ يف املطذد اؿساّ ض١ٓ : ا٭صبٗاْٞ، ٚقاٍ

 .2/169غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . 8
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 و2016ديسنرب -  هـ  1438ربيع األول –الثالثلعدد ا

     ملا أتكٔ ا٭صبٗاْٞ ايكسا٠٤ بعد عسع٘ ايكسا٠٤ ع٢ً مجاع١ َٔ ايكسا٤ نُا ضبل، 

، ٚعبد اهلل 1دًظ ٜكس٨ ايٓاع، ٚتتًُر ع٢ً ٜدٜ٘ مجاع١ َِٓٗ إبساِٖٝ بٔ عبد ايعصٜص

، 4، ٚإبساِٖٝ بٔ دعؿس بٔ عُس ايباطسقا3ْٞ، ٚقُد بٔ ْٜٛظ2بٔ أمحد ايبًدٞ

 .7، ٚغري6ِٖ، ٖٚب١ اهلل بٔ دعؿس5، ٚعبد اهلل بٔ أمحد املطسش4ايباطسقاْٞ

 :ّفاتُ: زابًعا

    ٖهرا عاش ا٭صبٗاْٞ ٜعًِ ايٓاع ايكسإٓ ٚػٜٛدٙ ببػداد، ست٢ أدزنت٘ امل١ٝٓ ض١ٓ 

 .8ضت ٚتطعني َٚا٥تني زمح٘ اهلل تعاىل

 

 

                                                 

 ٖٛ إبساِٖٝ بٔ عبد ايعصٜص بٔ اؿطٔ ايؿازضٞ َكس٨ عابط، قسأ ع٢ً قُد بٔ عبد ايسسِٝ، 1

 .1/17غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . ٚعبد ايباقٞ، ٚي٘ اْؿساد يف أسسف َٔ ا٭صٍٛ خايـ ؾٝٗا أصشاب ا٭صبٗاْٞ
 ٖٛ عبد اهلل بٔ أمحد بٔ إبساِٖٝ بٔ اهلٝجِ بٔ كًد، ْصٌٜ بػداد، َكس٨ َتضدز ساذم صدٚم، 2

أخر ايكسا٠٤ عسّعا عٔ قٓبٌ ٚأبٞ زبٝع١ ٚايٛاضطٞ ٚقُد بٔ عبد ايسسِٝ ٚغريِٖ، تٛيف ض١ٓ 

 .404-1/403ٖـ، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 318
 ٖٛ قُد بٔ ْٜٛظ أبٛ بهس اؿغسَٞ ايبػدادٟ، ٜعسف باملطسش، َكس٨ َػٗٛز ساذم، ز٣ٚ 3

غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . ايكسا٠٤ عسّعا ٚمساّعا عٔ إمساعٌٝ بٔ حي٢ٝ، ٚقُد بٔ عبد ايسسِٝ، ٚغريُٖا

2/289-290. 
 ٖٛ إبساِٖٝ بٔ دعؿس بٔ قُد بٔ عبد ايسمحٔ ايباطسقاْٞ أبٛ إضشام، قسأ ع٢ً ٜٛضـ بٔ دعؿس 4

 .1/10غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . ايٓذاز، ٚقُد بٔ عبد ايسسِٝ، قسأ عًٝ٘ ابٔ أغت١
ٖٛ عبد اهلل بٔ أمحد بٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد بٔ قُد أبٛ بهس، غٝذ َكس٨ ساذم إَاّ ثك١، ز٣ٚ 5

غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . ٖـ351ايكسا٠٤ عٔ إبساِٖٝ بٔ عًٞ اؿداد، ٚقُد بٔ عبد ايسسِٝ، ٚغريُٖا، تٛيف 

1/407. 
 ٖٛ ٖب١ اهلل بٔ دعؿس بٔ قُد بٔ اهلٝجِ أبٛ ايكاضِ َكس٨ ساذم عابط َػٗٛز، أخر ايكسا٠٤ عسّعا 6

عٔ أبٝ٘ دعؿس، ٚعبد اهلل بٔ عًٞ، ٚقُد بٔ قُد، ٚقُد بٔ عبد ايسسِٝ، ٚغريِٖ، ٚأخر عٓ٘ 

 .351-2/350غا١ٜ ايٓٗا١ٜ . ٖـ350ايكسا٠٤ مجاع١، َات سدٚد 
 .170-2/169غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 7
 .170-2/169 املضدز ْؿط٘ 8
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 املبحح الجاىٕ

 .البطنلة بني الطْزتني، مٔه اجلنع، ٍاء الليآة، املدّد، اهلنصات

 البطنلة بني الطْزتني، مٔه اجلنع، ٍاء الليآة، املدّد: املطلب األّل

 :البطنلة بني الطْزتني: أّاًل

 .1،2بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ أٚ نتبٗا:     بطٌُ بط١ًُ إذا قاٍ

 :الكساءة

 :     قسأ ٚزش بإثبات ايبط١ًُ بني ايطٛزتني عدا ضٛز٠ ايتٛب١، ٚيٮشزم ٚدٗإ آخسإ

 .4،5ايطهت-32ايٛصٌ-1

ًٔا  :مٔه اجلنع: ثاى

 .ص115:امل٪َٕٓٛط چےےچ: َِٝ اؾُع ايٛاقع بعدٖا ُٖص٠ قطع، مٛ (أ)

 :الكساءة

 .6    قسأ ٚزش بغِ املِٝ ٚصًتٗا بٛاٚ َد١ٜ، ٜٚهٕٛ املد َٔ قبٌٝ املٓؿضٌ

                                                 
، داز صادز بريٚت، ٚاملعذِ ايٛضٝط، 11/56ٖـ، 1414، 3 يطإ ايعسب، يإلَاّ ابٔ َٓعٛز، ط1

 .1/57، 2ط
ٌُِ: قاٍ ايػاعس2 َٝا َسبَّرا َذاى اؿبُٝب امُلَبِط ٢ًَِٝ َغدا٠َ َيِكُٝتٗا    َؾ ٌَ َي َُ  يكد َبِط

 .11/56يطإ ايعسب 
 ؾكد قطع ي٘ بايٛصٌ صاسب اهلدا١ٜ ٚايعٓٛإ ٚاؿغسَٞ ٚاملؿٝد، ٖٚٛ ظاٖس عباز٠ ايهايف ٚأسد 3

 .1/205ايٓػس . ايٛدٛٙ ايج٬ث١ يف ايػاطب١ٝ
 ؾكد قطع ي٘ بايطهت ابٓا غًبٕٛ ٚابٔ ب١ًُٝ صاسب ايتًدٝط، ٖٚٛ ايرٟ يف ايتٝطري، ٖٚٛ ايرٟ 4

قسأ ب٘ ايداْٞ ع٢ً مجٝع غٝٛخ٘، ٖٚٛ ايٛد٘ ايجاْٞ يف ايػاطب١ٝ، ٚأسد ايٛدٗني يف ايتبضس٠ َٔ 

 . 1/205ايٓػس . قسا٤ت٘ ع٢ً أبٞ ايطٝب
 .6ّ، داز اؿدٜح َضس 1992، 2 تكسٜب ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس، ٫بٔ اؾصزٟ، ط5
 .6 املضدز ْؿط٘ 6
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 و2016ديسنرب -  هـ  1438ربيع األول –الثالثلعدد ا

َِٝ اؾُع ايٛاقع١ قبٌ ضهٕٛ ٚقبًٗا ٖا٤، ٚقبٌ اهلا٤ ٜا٤ ضان١ٓ أٚ نطس٠،  (ب)

 .ص93:ايبكس٠ط چى ائ ائچ، ص61:ايبكس٠ط چې ې چ: مٛ

 :الكساءة

 .1     قسأ ٚزش بهطس اهلا٤ ٚعِ املِٝ ٚص٬ً

 :ٍاء الليآة: ثالًجا

     ٖٚا٤ ايهٓا١ٜ عباز٠ عٔ ٖا٤ ايغُري اييت ٜه٢ٓ بٗا عٔ املؿسد املرنس ايػا٥ب، 

 .2ٚأصًٗا ايغِ، إ٫َّ إذا ٚقع قبًٗا نطس ؾتهطس س٦ٓٝر

 :الكساءة

 :3     قسأ ٚزش بهطس اهلا٤ ٚصًتٗا بايٝا٤ يف ايهًُات اٯت١ٝ

 .75: مبٛععٞ آٍ عُسإچڻ چ - 1

 .ص20:ايػٛز٣ط، ٚص145:آٍ عُسإط چڻچ- 2

 .ص115:ايٓطا٤ط چچ چ - 3

 .ص115:ايٓطا٤ط چڇ چ - 4

 .ص28:ايٌُٓط چگچ - 5

 .ص52:ايٓٛزط چی چ - 6

 .ص75:ط٘ط چخب  چ - 7

 .ص36:ايػعسا٤ط، ٚص111:ا٭عسافط 4چگ چ - 8

                                                 
ٖـ، داز 1423، 2عًٞ قُد ايغباع، ط:  ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس ٫بٔ اؾصزٟ، قدّ ي٘ ايػٝذ1

 .1/215ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت ـــ يبٓإ، 
 .103إبساِٖٝ عط٠ٛ، َطبع١ َضطؿ٢ ايبابٞ  :  إبساش املعاْٞ َٔ سسش ا٭َاْٞ، ٭بٞ غا١َ، ؼكٝل2
: ٖـ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ؼكٝل1426، 3غسح طٝب١ ايٓػس، يإلَاّ أمحد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ، ط3

 .71-66أْظ َٗس٠، 
 .16تكسٜب ايٓػس . ٚقد قسأ ٚزش برتى اهلُص٠ يف ٖرٙ ايه4١ًُ
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، ٚقسأ 1ص7:ايصَسط چڈ  چ :      ٚقسأ ٚزش باخت٬ع ع١ُ اهلا٤ يف قٛي٘ تعاىل

 ٚا٭شزم بهطس اهلا٤. 2ص46:ا٭ْعاّط چڤڤ ڤ  چ: ا٭صبٗاْٞ بغِ اهلا٤ يف قٛي٘ تعاىل

 :املدٚد: زابّعا

 .3طٛي٘: بطط٘، درب٘، ٚ اؿسف: َدَّ َدِّا ايػ٤ٞ، ٚبايػ٤ٞ:      املد يف ايًػ١

عباز٠ عٔ شٜاد٠ َط يف سسف املد ع٢ً املد ايطبٝعٞ ٖٚٛ ايرٟ ٫ :     ٚيف ا٫صط٬ح

 .4ٜكّٛ ذات سسف املد دْٚ٘

 :املد املتضل- 1

َٗا٤):      ٖٚٛ َا اتضٌ غسط٘ بطبب٘ يف ن١ًُ ٚاسد٠ مٛ  .5(ايط٤ُّٛ)، (ِد٤ٞ)، (ايطؿ

 :الكساءة

 :     قسأ ٚزش بإغباع املد املتضٌ ٚيٮصبٗاْٞ ٚدٗإ آخسإ

 .7ؾٜٛل ايكضس- 2      6ايتٛضط- 1

 :املد امليفضل- 2

 چۋ ۅ چ ، ص4-3:ايبكس٠ط چٹ  ٹ  چ : ، م8ٛ     ٖٚٛ َا اْؿضٌ غسط٘ عٔ ضبب٘

.يف أْؿطهِ)، ص14:ايبكس٠ط چ ) 

 

 

                                                 
 .244-1/240ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 1
 .1/245املضدز ْؿط٘ 2
 .751املٓذد يف ايًػ١، داز ايػسٚم، بريٚت، 3
 1/245 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 4
، 1عًٞ قُد ايغباع، ط:  ايكٍٛ ا٭صدم يف بٝإ َا خايـ ؾٝ٘ ا٭صبٗاْٞ ا٭شزم، يإلَا5ّ

 .8ّ، املهتب١ ا٭شٖس١ٜ يًرتاخ، 1999
 .8ايكٍٛ ا٭صدم .  ٖٚٛ ايرٟ ي٘ يف غا١ٜ ابٔ َٗسإ، ٚايتذسٜد ٚاملضباح6
 .8ايكٍٛ ا٭صدم .  ٚب٘ أخر ي٘ صاسب اإلع7ٕ٬
 .7 ايكٍٛ ا٭صدم 8
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 :الكساءة

 .1قسأ ا٭شزم بإغباع املٓؿضٌ- أ

 :قسأ ا٭صبٗاْٞ بج٬ث١ أٚد٘- ب

 4ايكضس- 3     3ؾٜٛل ايكضس- 2      2ايتٛضط- 1

 :َد ايبدٍ- 3

 .( أٚتٞ– إميإ –٤أَ ):      ٖٚٛ َا ٚقع ؾٝ٘ سسف املد بعد ُٖص يف ن١ًُ مٛ

 :ايكسا٠٤

 :     قسأ ٚزش بكضس ايبدٍ ٚيٮشزم ٚدٗإ آخسإ

 6اإلغباع- 2      5ايتٛضط- 1

     ٚقد اضتج٢ٓ ي٘ ن١ًُ ٚاسد٠ ٚأصًني َطسدٜٔ اتؿاًقا ٚث٬خ نًُات ٚأصٌ ٚاسد 

 .َطسد باخت٬ف

 .7نٝـ ٚقعت (ٜ٪اخر):      ؾأَا ايه١ًُ املطتجٓا٠ اتؿاًقا ؾٗٞ

                                                 
، ٚايبدٚز ايصاٖس٠، يإلَاّ عبد ايؿتاح ايكاعٞ، 72 غسح طٝب١ ايٓػس، يإلَاّ أمحد بٔ اؾصزٟ 1

 .18-17ّ  2004، 1أمحد عٓا١ٜ، داز ايهتاب ايعسبٞ، يبٓإ ـــ بريٚت، ط: ؼكٝل
ايكٍٛ .  ٚب٘ أخر ي٘ ابٔ ايؿشاّ يف ػسٜدٙ، ٚأبٛ ايكاضِ اهلريٞ يف ناًَ٘، ٚابٔ َٗسإ يف غاٜت2٘

 .8ا٭صدم 
 ٚب٘ أخر ي٘ ابٔ غٝطا يف ايترناز، ٚأبٛ َعػس يف تًدٝض٘، ٚضبط اـٝاط يف َبٗذ٘، ٖٚٛ ايٛد٘ 3

 .8ايكٍٛ ا٭صدم . ايجاْٞ ي٘ يف اإلع٬ٕ، ٖٚٛ ظاٖس ايٓػس ٭بٞ ايع٤٬ عٓ٘
ٚب٘ أخر ي٘ أبٛ ايعص يف نؿاٜت٘، ٚابٔ ضٛاز٠ يف َطتٓريٙ، ٚاملايهٞ ٚاملعدٍ يف زٚعتُٝٗا، ٚابٔ 4

خريٕٚ يف َؿتاس٘، ٚأبٛ ايهسّ يف َضباس٘، ٚاـٝاط يف داَع٘، ٚأبٛ ايُٝٔ ايهٓدٟ، ٖٚٛ أسد 

 .7ايكٍٛ ا٭صدم . ايٛدٗني ي٘ يف اإلع٬ٕ
ايٓػس . ٖرا َا ذٖب إيٝ٘ ايداْٞ ٚا٭ٖٛاشٟ ٚابٔ ب١ًُٝ ٚأبٛ عًٞ اهلساع ؾُٝا زٚاٙ عٔ ابٔ عد5ٟ

1/265. 
 .1/265ايٓػس .  ٖرا َا ذٖب إيٝ٘ اؾُٗٛز ٖٚٛ ظاٖس عباز٠ ايتبضس٠ ٚايتذسٜد6
 ٚقد ْط ع٢ً اضتجٓا٥ٗا املٗدٟٚ، ٚابٔ ضؿٝإ، َٚهٞ، ٚابٔ غسٜض، ٚنٌ َٔ صسح مبد املػري 7

 .1/265ايٓػس. بايبدٍ، ٚنٕٛ عدّ ذنس يف ايتٝطري، ؾإْ٘ انتؿ٢ برنسٙ يف غريٙ
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 :     ٚأَا ا٭ص٬ٕ املطسدإ اتؿاًقا ؾُٗا

: إٔ ٜهٕٛ قبٌ اهلُص ضانٔ صشٝض، ٚن٬ُٖا َٔ ن١ًُ ٚاسد٠ مٛ- 1

 .(َر٤َٚا)، (ايعُإٓ)، (ايكس٤إ)

 .(دعا٤ّ، ْدا٤ّ): إٔ تهٕٛ ا٭يـ بعد اهلُص٠ َبدي١ َٔ ايتٜٓٛٔ يف ايٛقـ مٛ- 2

 :     ٚأَا ايهًُات ايج٬خ املدتًـ يف اضتجٓا٥ٗا ؾٗٞ

 .1سٝح ٚقعت (إضسا٥ٌٝ)- 1

 .2املطتؿِٗ بٗا يف سسيف ْٜٛظ (آٯٕ)- 2

 .3بايٓذِ (عاّدا ا٭ٚىل)- 3

     ٚأَا ا٭صٌ املطسد املدتًـ ؾٝ٘، ؾٗٛ سسف املد إذا ٚقع بعد ُٖص ايٛصٌ ساي١ 

 .4(اٜت ــ ا٥تْٛٞ ــ اٚمتٔ): ا٫بتدا٤ مٛ

 :ايًني املُٗٛش- 4

     أٟ ايٛاٚ ٚايٝا٤ ايطانٓتإ املؿتٛح َا قبًُٗا، إذا ٚقعا قبٌ ُٖص٠ يف ن١ًُ ٚاسد٠، 

٠٤َِٛ): مٛ ١٦َِٝ  ـــ َض َٖ ٦ِّٝا ـــ   .(َغ

 

 

 

                                                 
ٚقد ْط ع٢ً اضتجٓا٥ٗا ايداْٞ ٚأصشاب٘ ٚايػاطيب، ْٚط ع٢ً ؽؿٝؿٗا ابٔ ضؿٝإ، ٚأبٛ طاٖس بٔ 1

خًـ، ٚابٔ غسٜض، ٖٚٛ ظاٖس عباز٠ َهٞ، ٚا٭ٖٛاشٟ، ٚاـصاعٞ، ٚابٞ ايكاضِ بٔ ايؿشاّ، ٚأبٞ 

 .1/266ايٓػس . اؿطٔ اؿضسٟ
 ٚقد ْط ع٢ً اضتجٓا٥ٗا ابٔ ضؿٝإ ٚاملٗدٟٚ ٚابٔ غسٜض، ٚمل ٜطتجٓٗا َهٞ يف نتب٘، ٫ٚ ايداْٞ 2

 .1/266ايٓػس . يف تٝطريٙ، ٚاضتجٓاٖا يف اؾاَع
ٚقد ْط ع٢ً اضتجٓا٥ٗا َهٞ ٚابٔ ضؿٝإ ٚاملٗدٟٚ ٚابٔ غسٜض، ٚمل ٜطتجٓٗا ايداْٞ يف ايتٝطري 3

 .1/261ٚاضتجٓاٖا يف اؾاَع، ْٚط ع٢ً اـ٬ف يف غريُٖا ايٓػس 
ٚقد ْط ع٢ً اضتجٓا٥٘ ايداْٞ يف مجٝع نتب٘، ٚأبٛ َعػس ايطربٟ، ٚايػاطيب، ٚغريِٖ، ْٚط ع٢ً 4

 .1/268ايٓػس . املد ٚتسن٘ ابٔ ضؿٝإ، ٚابٔ غسٜض، َٚهٞ
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 :ايكسا٠٤

 .2 ٚبايتٛضط1قسأ ا٭شزم باإلغباع-      أ

 .     ٚقد اضتج٢ٓ ي٘ نًُتني اتؿاًقا ٚن١ًُ غ٬ف

 :     ؾأَا ايهًُتإ املتؿل عًُٝٗا ؾُٗا

 .3 ايتهٜٛسچڦچ- 2.     ايهٗـچۅچ - 1

 .4(ض٤ٛات):     ٚأَا ايه١ًُ املدتًـ ؾٝٗا ؾٗٞ

 :تت١ُ- 5

ؾكط نٝـ  (غ٤ٞ)ٚقد ذٖب بعض أٌٖ ا٭دا٤ إىل شٜاد٠ َد ايًني املُٗٛش يف  -1

 .5أت٢

.  ٚاإلغباعايتٛضط: ؾاؼ١ َسِٜ ٚايػٛز٣ (عني)قسأ ٚزش بٛدٗني يف  -2

                                                 
 ٖرا َا ذٖب إيٝ٘ املٗدٟٚ ٖٚٛ اختٝاز أبٞ اؿطٔ اؿضسٟ، ٚأسد ايٛدٗني يف اهلادٟ ٚايهايف 1

 .1/270ايٓػس . ٚايػاطب١ٝ، ٚقتٌُ ايتذسٜد
 ٖرا َا ذٖب إيٝ٘ َهٞ ٚايداْٞ ٚب٘ قسأ ايداْٞ ع٢ً خًـ بٔ خاقإ ٚأبٞ ايؿتض ايؿازضٞ، ٖٚٛ 2

 .1/270املضدز ْؿط٘ . ايٛد٘ ايجاْٞ يف ايهايف ٚايػاطب١ٝ ٚظاٖس ايتذسٜد
 .75-74 غسح ايطٝب١، يإلَاّ أمحد بٔ اؾصزٟ ظ3
ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ اـ٬ف ٖٛ املد املتٛضط ٚايكضس ؾإْٞ ٫ أعًِ أسّدا ز٣ٚ »:  قاٍ ابٔ اؾصز4ٟ

: ؾع٢ً ٖرا ٫ ٜتأت٢ ؾٝٗا يٛزش ض٣ٛ أزبع١ أٚد٘، ٖٚٞ. (ض٤ٛات)اإلغباع يف ٖرا ايباب إ٫ ٖٚٛ ٜطتجين 

 .1/270ايٓػس . «قضس ايٛاٚ َع ايج٬ث١ يف اهلُص٠، ٚايسابع ايتٛضط ؾُٝٗا
 ٖرا َرٖب طاٖس بٔ غًبٕٛ ٚصاسب ايعٓٛإ ٚأبٞ ايكاضِ ايطسضٛضٞ ٚابٔ ب١ًُٝ ٚأبٞ ايؿغٌ 5

اـصاعٞ ٚغريِٖ، ٚاختًؿٛا يف قدز املد ؾابٔ ب١ًُٝ ٚابٔ غًبٕٛ ٚاـصاعٞ ٜسٕٚ ايتٛضط ٚايطسضٛضٞ 

 .271/املضدز ْؿط٘. ٚصاسب ايعٓٛإ ٜسٜٚإ اإلغباع
 ٖرا َرٖب أبٞ ايطٝب عبد املٓعِ ٚابٓ٘ طاٖس ٚأبٞ اؿطٔ عًٞ ا٭ْطانٞ ٚصاسب ايعٓٛإ ٚابٔ 6

 .1/272املضدز ْؿط٘ . غٝطا ٚصاسب ايسٚع١ ٚغريِٖ
.  ٖرا َرٖب ابٔ فاٖد ٚعًٞ بٔ قُد بٔ بػس ا٭ْطانٞ ٚا٭ذؾٟٛ ٖٚٛ اختٝاز َهٞ ٚايػاطيب7

 .1/271ايٓػس 
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 .ٚيٮصبٗاْٞ ٚد٘ آخس ٖٚٛ ايكضس

 اهلنصات: املطلب الجاىٕ

 :اهلُصتإ َٔ ن١ًُ: أ٫ًٚ

     ٚاملساد باهلُصتني َٔ ن١ًُ ُٖا ُٖصتا ايكطع املتشسنتإ املت٬صكتإ يف ن١ًُ 

 .ص8:ظط چڳچ، ص90:ٜٛضـط چژچ، ص6:ايبكس٠ط چپچ: ٚاسد٠ مٛ

 :ايكسا٠٤

      قسأ ٚزش بتشكٝل اهلُص٠ ا٭ٚىل ٚتطٌٗٝ ايجا١ْٝ بني بني، ٚيٮشزم ٚد٘ آخس يف 

 .2 ٖٚٛ إبداٍ ايجا١ْٝ سسف َد خايّضاچپچ: املؿتٛستني مٛ

 :تت١ُ

 .ص58:ايصخسفط چۅچ: قسأ ٚزش بتطٌٗٝ اهلُص٠ ايجا١ْٝ يف قٛي٘ تعاىل- 1

 چڀچ: قسأ ا٭شزم بتشكٝل اهلُص٠ ا٭ٚىل ٚتطٌٗٝ ايجا١ْٝ يف قٛي٘ تعاىل- 2

 .3ٚقسأ ا٭صبٗاْٞ باإلخباز. ص49:ايػعسا٤ط، ٚص71:ط٘)، ٚص123:٭عسافط

 :4قسأ ٚزش با٫ضتؿٗاّ ٚايتطٌٗٝ يف اٯتٞ- 3

 .ص66:َسِٜط چٺ ٿ ٿچ- 2   ص90:ٜٛضـط چژ   ژ ڑچ- 1

 .ص19:ايصخسفط چ٤أغٗدٚاچ - 4.               ص44:ؾضًتط چۋچ- 3

                                                 
. ٖٚٛ ايرٟ يف ايػاٜتني ٚاملؿاتض ٚاؾاَع ٚايتذسٜد ٚايتًدٝط ٚزٚع١ املعد1ٍ . ايكضس »: قاٍ ابٔ اؾصزٟ.

عٔ ٚزش َٔ طسٜل ا٭شزم مما اْؿسد ب٘ ابٔ غسٜض ٖٚٛ مما ٜٓايف أصٛي٘ إ٫ عٓد َٔ ٫ ٜس٣  (عني)يف 

، ٚايكٍٛ ا٭صدم 1/272ايٓػس . َد سسف ايًني قبٌ اهلُص، ٭ٕ ضبب ايطهٕٛ أق٣ٛ َٔ ضبب اهلُص

9 
ٖٚٛ . ٚقد ذنس ذيو صاسب ايتٝطري ٚابٔ ضؿٝإ ٚاملٗدٟٚ َٚهٞ ٚابٔ ايؿشاّ ٚابٔ ايباشش ٚغري2ِٖ

. (٤أْرزتِٗ)قٍٛ عا١َ ايبضسٜني عٓ٘، ٚع٢ً ٖرا جيب إغباع ا٭يـ املبدي١ إذا ٚقع بعد ضانٔ مٛ 

 .1/283ايٓػس 
 .1/287 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس3
 292-1/291 املضدز ْؿط٘ 4
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 . ٖٚٛ اإلبداٍچۋچٚيٮشزم ٚد٘ آخس يف 

 : يف اٯت2ٞ ٚايتطٌٗٝ بني بني1قسأ ٚزش بايٛدٗني اإلبداٍ َع اإلغباع- 4

 چہچ- 3.  ص51:ْٜٛظط چۈئچ - 2.  ص142:ا٭ْعاّط چڀچ- 1

 .ْٜٛظ ٚايٌُٓ

 :3قسأ ٚزش باإلخباز يف اٯتٞ- 5

 .ص81:ا٭عسافط چۉچ- 2.    ص73:آٍ عُسإط چڃچچ- 1

 .ص20:ا٭سكافط چىئ   چ -4.   ص113:ا٭عسافط چڻۀچ- 3

 .ص14:ايكًِط چۇئ ۇئ       چ - 6.   ص66:ايٛاقع١ط اچہ ہ  چ - 5

 .6 أٚ إبداهلا ٜا٤ خايض4،5١قسأ ٚزش بتطٌٗٝ اهلُص٠ ايجا١ْٝ بني بني- 6

 .بايتٛب١ ٚا٭ْبٝا٤ َٚٛععٞ ايكضط ٚايطذد٠ (أ١ُ٥)    يف يؿغ 

 

 
                                                 

ٚب٘ قسأْا َٔ طسٜل ايترنس٠ ٚاهلادٟ ٚاهلدا١ٜ ٚايهايف ٚايتبضس٠ ٚايتذسٜد »:  قاٍ ابٔ اؾصز1ٟ

ٚب٘ قسأ . «ٚايسٚع١ ٚاملطتٓري ٚايترناز ٚاإلزغادٜٔ ٚايػاٜتني ٚغري ذيو َٔ د١ً املػازب١ ٚاملػازق١

 .1/293ايٓػس . ايداْٞ ع٢ً أبٞ اؿطٔ
ايٓػس .  ٖٚرا َرٖب صاسب ايعٓٛإ ٚصاسب اجملتب٢ ٚايٛد٘ ايجاْٞ يف ايتٝطري ٚايػاطب١ٝ ٚاإلع2ٕ٬

1/293. 
ٖـ، 1424، 1فدٟ قُد، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط/ د: غسح طٝب١ ايٓػس، يإلَاّ ايٜٓٛسٟ، ؼكٝل3

1/419-422. 
ٚمجًت٘ أسد عػس َٛعّعا يف تطع . (أ٥را ـــ أ٥ٓا): ٚمما ٜتعًل بٗرا ايباب ا٫ضتؿٗاّ املهسز، ٖٚٛ: قًت4

ضٛز قسأ ٚزش با٫ضتؿٗاّ يف ا٭ٍٚ ٚاإلخباز يف ايجاْٞ يف ايسعد َٚٛععٞ اإلضسا٤ ٚامل٪َٓني ٚايطذد٠ 

َٚٛععٞ ايضاؾات ٚايٛاقع١ ٚايٓاشاعات، ٚباإلخباز يف ا٭ٍٚ ٚا٫ضتؿٗاّ يف ايجاْٞ يف ايٌُٓ 

 . 26-25تكسٜب ايٓػس . ٚايعٓهبٛت
 ٖرا َا ذٖب إيٝ٘ اؾُٗٛز َٔ أٌٖ ا٭دا٤، ٚب٘ ٚزد ايٓط عٔ ا٭صبٗاْٞ عٔ أصشاب ٚزش، ٖٚٛ 5

ايرٟ ْط عًٝ٘ ايطاٖس بٔ ضٛاز ٚاهلريٞ ٚأبٛ عًٞ ايبػدادٟ ٚابٔ ايؿشاّ ٚأبٛ ايع٤٬ ٚضبط اـٝاط 

 .1/294ايٓػس . ٚاملٗدٟٚ ٚابٔ ضؿٝإ ٚأبٛ ايعص يف نؿاٜت٘ َٚهٞ يف ايتبضس٠ ٚايػاطيب
 .1/294ايكٍٛ ا٭صدم . ٚقد ْط ع٢ً ذيو ابٔ غسٜض يف ناؾٝ٘ ٚأبٛ ايعص يف إزغاد6ٙ
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     ٚقسأ ا٭صبٗاْٞ بإدخاٍ أيـ ايؿضٌ بني اهلُصتني يف ثاْٞ ايكضط َٚٛعع 

 .1ايطذد٠

ّٝا  :اهلُصتإ َٔ نًُتني: ثاْ

     املساد باهلُصتني َٔ نًُتني ُٖا ُٖصتا ايكطع املت٬صكتإ يف ايٛصٌ، ٖٚرا ع٢ً 

 :قطُني

 چچ چچ ، ص43:ايٓطا٤ط چ  ۋ   ۅچ: املتؿكتإ يف اؿسن١، مٛ- أ

 .ص32:ا٭سكافط چگڳ ڳ چ، ص31:ايبكس٠ط

 :ايكسا٠٤

     قسأ ٚزش بتطٌٗٝ اهلُص٠ ايجا١ْٝ بني بني يف ا٭ْٛاع ايج٬ث١، ٚيٮشزم ٚد٘ آخس ٖٚٛ 

، ٚإذا ٚقع بعد سسف املد املبدٍ ضهٕٛ ٚدب 2إبداٍ اهلُص٠ ايجا١ْٝ سسف َد خايط

 چچ چ چ  چ: اإلغباع ٭دٌ ايطانٓني، ٚي٘ أّٜغا ٚد٘ آخس يف قٛي٘ تعاىل

ٖٚٛ إبداٍ اهلُص٠ ايجا١ْٝ ٜا٤ كتًط١ . ص33:ايٓٛزط چڎڈچ: ايبكس٠، ٚقٛي٘ تعاىل

 .3ايهطس

 :املدتًؿتإ يف اؿسن١- ب

 :     ٖٚرا ع٢ً مخط١ أقطاّ

 .ص44:امل٪َٕٓٛط چٺٺچ: َؿتٛس١ َٚغ١َُٛ، ٖٚٛ َٛعع ٚاسد- 1

 .ص133:ايبكس٠ط چۆۈچ: َؿتٛس١ َٚهطٛز٠، مٛ- 2

 .ص13:ايبكس٠ط چۓۓ  ﮲  چ : َغ١َُٛ َٚؿتٛس١، مٛ- 3

 .ص235:ايبكس٠ط چڄڃچ: َهطٛز٠ َٚؿتٛس١، مٛ- 4

                                                 
 .211 ايكٍٛ ا٭صدم ظ1
 ٖرا َا زٚاٙ عٓ٘ مجٗٛز أصشاب٘ املضسٜني، َٚٔ أخر عِٓٗ َٔ املػازب١، ٖٚٛ ايرٟ قطع ب٘ غري ٚاسد 2

 .1/299ايٓػس . َِٓٗ نابٔ ضؿٝإ ٚاملٗدٟٚ ٚابٔ ايؿشاّ، ٚنرا يف ايتبضس٠ ٚايهايف
 .1/299ايٓػس . ٚقد ذنس يف ايتٝطري أْ٘ قسأ ب٘ ع٢ً ابٔ خاقإ عٓ٘ ٚأْ٘ املػٗٛز عٓ٘ يف ا٭دا3٤



 (دراسة مقارىة)                                                                       أصول رواية ورش من طريقي األزرق واألصبهاىي

 
22 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438ربيع األول –الثالثلعدد ا

 .ص213:ايبكس٠ط چے ے     چ : َغ١َُٛ َٚهطٛز٠، مٛ- 5

 :ايكسا٠٤

     قسأ ٚزش بتطٌٗٝ ايجا١ْٝ بني بني نايٛاٚ يف ايكطِ ا٭ٍٚ نايٝا٤ يف ايكطِ ايجاْٞ، 

ّٚا خايض١ َؿتٛس١ يف ايكطِ ايجايح، ٚبإبداٍ ايجا١ْٝ ٜا٤ َؿتٛس١ يف  ٚبإبداٍ ايجا١ْٝ ٚا

 :ايكطِ ايسابع، ٚي٘ ٚدٗإ يف ايكطِ اـاَظ

ّٚا خايض١ َهطٛز٠- 1  .1إبداٍ ايجا١ْٝ ٚا

 .2تطٌٗٝ ايجا١ْٝ بني بني- 2

 :اهلُص املؿسد: ثايّجا

 .     ٖٚٛ ايرٟ مل جيتُع َع ُٖص آخس

 :    ٖٚٛ ع٢ً ْٛعني

 :ايطانٔ (أ 

 :ايكسا٠٤

قسأ ا٭شزم بإبداٍ اهلُص٠ ايطان١ٓ سسف َد َٔ دٓظ سسن١ َا قبًٗا إذا - أ

 .(َٜٕٛٓٛ، تأملٕٛ،): ٚقعت ؾا٤ يًه١ًُ مٛ

، ٚمل (املأ٣ٚ، ؾأٚٚا، ت٪٣ٚ):      ٚاضتجين ي٘ َٔ ذيو َا دا٤ َٔ باب اإلٜٛا٤، مٛ

 .3(ب٦ظ، ب٦س، اير٥ب): ٜبدٍ مما دا٤ عني ايه١ًُ ض٣ٛ

قسأ ا٭صبٗاْٞ بإبداٍ اهلُص٠ سسف َد َٔ دٓظ سسن١ َا قبًٗا َطًًكا، - ب

 .ٚاضتج٢ٓ ي٘ َٔ ذيو مخط١ أمسا٤ ٚمخط١ أؾعاٍ

 ز٤ٜاٟ- 3ايً٪ي٪ ٚي٪ي٪  - 2ايبأع ـــ ايبأضا٤   - 1:      ؾأَا ا٭مسا٤ ؾٗٞ

 .ايسأع- 5ايهأع     - 4

 .ّْب٧ َٚا دا٤ َٓ٘- 2قسأت َٚا دا٤ َٓ٘   - 1:      ٚأَا ا٭ؾعاٍ ؾٗٞ

 

                                                 
ايٓػس . ٖرا َرٖب مجٗٛز ايكسا٤ َٔ أ١ُ٥ ا٭َضاز قدمّيا، ٖٚٛ ايرٟ يف اإلزغاد ٚايهؿا١ٜ ٭بٞ ايعص1

1/301. 
 .1/302ايٓػس . ٖرا َرٖب أ١ُ٥ ايٓشٛ، ناـًٌٝ ٚضٝبٜٛ٘، ٖٚٛ َرٖب مجٗٛز ايكسا٤ سدّٜجا2
 .1/304 ايٓػس 3
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 .1ت٪ٟٚ ـــ ت٪ٜٚ٘- ٧ٖٝ5 ٧ٜٝٗ   - 4د٦ت َٚا دا٤ َٓ٘   - 3

 : املتشسى (ب 

 :املؿتٛح املغُّٛ َا قبً٘- 1

 :ايكسا٠٤

ّٚا َؿتٛس١ إذا ٚقعت ؾا٤ّ يًه١ًُ مٛ  ٜ٪ٚدٙ ــ ٜ٪يـ ـــ )    قسأ ٚزش بإبداٍ اهلُص٠ ٚا

. ايؿ٪اد ــ ؾ٪اد)ٚاْؿسد ا٭صبٗاْٞ عٔ ا٭شزم باإلبداٍ يف . (َ٪د٬ ٖٚٛ مما ٚقع (

 .2ص44:ا٭عسافط چٹ چ ٚاْؿسد ا٭صبٗاْٞ بتشكٝل اهلُص٠ يف . عّٝٓا يًه١ًُ

 :املؿتٛح املهطٛز َا قبً٘ (ز 

 :ايكسا٠٤

سٝح  (ؾبأٟ)ٚ (خاض٦ا ــ ْاغ١٦ ــ ٦ًَت)قسأ ا٭صبٗاْٞ بإبداٍ اهلُص٠ ٜا٤ّ يف - ب

، (بأٟ أزض)ٚاختًـ عٓ٘ ؾُٝا ػسد عٔ ايؿا٤ مٛ . ٚقع َطبًٛقا بايؿا٤

 چۀ چ ٚقسأ ا٭شزم باإلبداٍ يف . 4، ٚقسأ ا٭شزم بايتشكٝل3(بأٜٝهِ)

 .5ٚقسأ ا٭صبٗاْٞ بايتشكٝل. ص29:اؿدٜدط، ٚص64:ايٓطا٤ط، ٚص150:ايبكس٠ط

 :املغ١َُٛ بعد نطس ٚبعدٖا ٚاٚ (د 

 :ايكسا٠٤

 .6املا٥د٠ط (ايضابٕٛ)     قسأ ٚزش عرف اهلُص٠ يف 

 :املهطٛز٠ بعد نطس بعدٖا ٜا٤- 3

 

                                                 
 .15 ايكٍٛ ا٭صدم ظ1
 .1/307ايٓػس 2
ٚقد ز٣ٚ اؿُاَٞ َٔ مجٝع طسق٘ عٔ ٖب١ اهلل ٚاملطٛعٞ ن٬ُٖا عٓ٘ بإبداٍ اهلُص٠ ؾٝٗا ٚب٘ قطع 3

 .1/308ايكٍٛ ا٭صدم . يف ايهاٌَ ٚايتذسٜد، ٚز٣ٚ ايتشكٝل ضا٥س ايسٚا٠ عٔ ٖب١ اهلل
 .1/308 ايٓػس 4
 .91 غسح طٝب١ ايٓػس يإلَاّ أمحد بٔ اؾصزٟ 5
.1 ايٓػس 6 /308. 
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 :ايكسا٠٤

 .1بايبكس٠ ٚاؿر (ايضابني)     قسأ ٚزش عرف اهلُص٠ يف قٛي٘ تعاىل 

 :املؿتٛس١ بعد ؾتض (ٙ 

 :ايكسا٠٤

: إذا ٚقع بعد ُٖص٠ ا٫ضتؿٗاّ، مٛ (زأٜت)     قسأ ٚزش بتطٌٗٝ اهلُص٠ بني بني يف 

سٝح ٚقع، ٚقد زٟٚ عٔ ا٭شزم إبداٍ اهلُص٠  (أزأٜتهِ، أزأٜتِ، أزأٜت، أؾسأٜتِ)

 .2أيًؿا خايّض١ َع اإلغباع

 چوئ وئچ، ٚچى   ى ائ چ      ٚاْؿسد ا٭صبٗاْٞ عٔ ا٭شزم بايتطٌٗٝ يف 

، ص44:ايٌُٓط چيب جت حت چ ، ص40:ايٌُٓط چڱںچ، ص44:ٜٛضـط

ٚاختًـ . ص4:املٓاؾكٕٛط چۅ ۅ  چ ٚ. خاص١ ص31:ايكضطط چڎ ڈچ

: نٝـ أتت، مٛ (نإٔ)ٚقسأ نريو بايتطٌٗٝ يف . 3بإبساِٖٝ (تأذٕ)عٓ٘ يف 

 (ؾأذٕ)ٚاهلُص٠ يف  (نأِْٗ ــ نأْو ــ نأمنا ــ َنأْ٘ ــ ٜٚهأْ٘، نإٔ مل ٜهٔ)

، ٚقسأ ص11:اؿضط چڻ ڻچ ، ص7:ْٜٛظط چپ  ڀ  چٚ. ا٭عساف خاص١

 چٿ چ نريو بتطٌٗٝ اهلُص٠ ايجا١ْٝ إذا ٚقعت بعد ُٖص٠ ا٫ضتؿٗاّ يف 

، ص99:ا٭عسافط چڃچ، ص97:ا٭عسافط چٿ ٿ ٹ چ ، ص40:اإلضسا٤ط

 چٹ چ ، ص45:ايٓشٌط چڦ ڦ چ، ص107:ٜٛضـط چڦ ڄ ڄچ

يف ا٭عساف ٖٚٛد ٚايطذد٠ ( ٭َٮٕ)ٚاهلُص٠ َٔ ( أؾأْت ــ أؾأْتِ)، ٚص68:اإلضسا٤ط

 .4ٚظ

 

                                                 
 .1/308 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 1
 .1/309ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 2
ز٣ٚ صاسب املطتٓري ٚصاسب ايتذسٜد ٚغريُٖا ؼكٝل اهلُص٠ ؾٝ٘، ٚز٣ٚ اهلريٞ ٚأبٛ ايع٤٬ ٚغريُٖا 3

 .1/310ايٓػس . تطًٗٝٗا
 .310-1/309 ايٓػس 4
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 :املتشسى ايطانٔ َا قبً٘ (ٚ 

 :ايكسا٠٤

 :بآٍ عُسإ، ٚايٓطا٤، ٚايكتاٍ (ٖآْتِ)قسأ ا٭شزم بج٬ث١ أٚد٘ يف - أ

تطٌٗٝ اهلُص٠ َع إثبات ا٭يـ َع - 2. 1تطٌٗٝ اهلُص٠ ٚسرف ا٭يـ- 1

 .2اإلغباع

 .3إبداٍ اهلُص٠ أيًؿا قغ١ َع اإلغباع ٫يتكا٤ ايطانٓني-3  

 

إثبات ا٭يـ - 2. 4سرف ا٭يـ َع ايتطٌٗٝ- 1قسأ ا٭صبٗاْٞ بٛدٗني - ب

 .5َع ايتطٌٗٝ

با٭سصاب ٚاجملادي١  (اي٥٬ٞ)     قسأ ٚزش عرف ايٝا٤ ٚتطٌٗٝ اهلُص٠ بني بني يف 

، ٚي٘ يف ساي١ ايٛقـ ايتطٌٗٝ َع ايسّٚ َع املد ٚايكضس أٚ 6َٚٛععٞ ايط٬م

 .إبداهلا ٜا٤ ضان١ٓ َع اإلغباع

 .ايتٛب١ (ايٓط٤ٞ)قسأ ا٭شزم بإبداٍ اهلُص٠ ٜا٤ ٚإدغاّ ايٝا٤ ؾٝٗا يف - أ

 .7قسأ ا٭صبٗاْٞ بايتشكٝل- ب

 .1(ايٓب٦ٕٝٛ، ٚايٓب٦ٝني، ٚا٭ْبٝا٤، ٚايٓب٠٤ٛ)    قسأ ٚزش بإثبات اهلُص٠ يف 

                                                 
ايٓػس يف ايكسا٤ات .  ٖٚٛ ايرٟ مل ٜرنس يف ايتٝطري غريٙ، ٖٚٛ أسد ايٛدٗني يف ايػاطب١ٝ ٚاإلع1ٕ٬

 .1/311ايعػس 
 ٖٚٛ ايرٟ يف ايتبضس٠ ٚايهايف ٚايعٓٛإ ٚايتذسٜد ٚايتًدٝط ٚايترنس٠ ٚعًٝ٘ مجٗٛز املضسٜني 2

 .1/311ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس . ٚاملػازب١
 .1/311ايٓػس .  ٖٚٛ ايرٟ يف اهلادٟ ٚاهلدا١ٜ ٖٚٛ ايٛد٘ ايجاْٞ يف ايػاطب١ٝ ٚاإلع3ٕ٬
 .1/311ايٓػس .  ٖٚٛ طسٜل املطٛعٞ عٓ٘ ٚايطسٜل اؿُاَٞ َٔ مجٗٛز طسق٘ عٔ ٖب١ اهلل ع4٘ٓ
.  ٖٚٛ ايرٟ زٚاٙ ايٓٗسٚاْٞ َٔ طسق٘ عٔ ٖب١ اهلل ٚز٣ٚ صاسب ايتذسٜد عٔ ايؿازضٞ عٔ اؿُا5َٞ

 .1/311ايٓػس 
 .259، ٚايبدٚز ايصاٖس٠ 1/314 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايػعس 6
 .1/314ايٓػس  7
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 :ايٓكٌ: زابُعا

 .2ْكً٘ ٜٓكً٘ ْك٬ً.      ايٓكٌ يف ايًػ١ ٖٛ ؼٌٜٛ ايػ٤ٞ َٔ َٛعع إىل َٛعع

    ٚيف ا٫صط٬ح طسح سسن١ اهلُص٠ ع٢ً سسف ضانٔ صشٝض قبًٗا أٚ داز فسٖا 

 .3َع سرف اهلُص٠، ٖٚٛ ْٛع َٔ أْٛاع ايتدؿٝـ

 :ايكسا٠٤

     قسأ ٚزش بٓكٌ سسن١ اهلُص٠ إىل ايطانٔ قبًٗا ٚإضكاطٗا بػسط إٔ ٜهٕٛ 

ايطانٔ آخس ن١ًُ ٚإٔ ٜهٕٛ صشّٝشا أٚ غبٗ٘ ٚإٔ تهٕٛ اهلُص٠ أٍٚ ايه١ًُ 

 : ا٭خس٣، مٛ

 .4(َٔ ٤أَ، ا٭زض، َتاع إىل، خًٛا إىل)       

 .ص20-19:اؿاق١ط 5چڻ      ڻ چ :      ٚاختًـ عٓ٘ يف قٛي٘ تعاىل

ايكضط، ٚإبداٍ ايتٜٓٛٔ  (زد٤ّا)     ٚقسأ ٚزش بٓكٌ سسن١ اهلُص٠ إىل ايداٍ يف 

 .6أيًؿا ٚقًؿا

 .7ص91:آٍ عُسإط چائ ەئ چ     ٚقسأ ا٭صبٗاْٞ بايٓكٌ بايتشكٝل يف 

                                                                                                                            
 .95 غسح ايطٝب١ يإلَاّ أمحد بٔ اؾصزٟ 1
 .11/674 يطإ ايعسب 2
عبد اهلل عًٛإ، داز / مجاٍ قُد، أ/ أ:  ايبٗذ١ املسع١ٝ، يإلَاّ عًٞ قُد ايغباع، اعت٢ٓ ب3٘

 .1/317ٖـ،ٚايٓػس 1422ايضشاب١ يًرتاخ بطٓطا، 
 .96 غسح ايطٝب١ يإلَاّ أمحد بٔ اؾصز4ٟ
 ؾس٣ٚ اؾُٗٛز إضهإ اهلا٤، ٚؼكٝل اهلُص٠، ٖٚٛ ايرٟ قطع ب٘ غري ٚاسد َٔ ا٭١ُ٥ َٔ طسٜل 5

ايٓػس . ا٭شزم، ٚز٣ٚ عٔ ايٓكٌ مجاع١ َٔ أٌٖ ا٭دا٤ ٚب٘ قطع غري ٚاسد َٔ طسٜل ا٭صبٗاْٞ

1/317. 
 .96 غسح ايطٝب١  يإلَاّ أمحد بٔ اؾصز6ٟ
 ٖٚٛ ايرٟ قطع ب٘ اهلريٞ َٔ مجٝع طسق٘ ٖٚٛ زٚا١ٜ ابٔ َطسٚز ٚايٓٗسٚاْٞ عٔ أصشابُٗا عٓ٘، 7

 .1/321ايٓػس . ٚزٚاٙ ضا٥س ايسٚا٠ عٓ٘ بػري ْكٌ، ٚايٛدٗإ عٓ٘ صشٝشإ
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 املبحح الجالح

اإلدغاو الضػري، ّحسّف قسبت خمازجَا، ّاليٌْ الطاكية ّالتيًْٓ، ّالفتح 

ّاإلمالة، ّالساءات، ّالالمات، ّالْقف على مسضْو اخلط، ّٓاءات اإلضافة 

 .ّالصّائد، ٍّاء الضنري ٍٕ ٍّْ، ّالتكاء الطاكيني

اإلدغاو الضػري، ّحسّف قسبت خمازجَا، ّاليٌْ الطاكية ّالتيًْٓ، : املطلب األّل

 .ّالفتح ّاإلمالة

 :اإلدغاو الضػري: أّاًل

أدغُت ايؿسع : اإلدخاٍ أٟ إدخاٍ ايػ٤ٞ يف ايػٞ، َٚٓ٘:     اإلدغاّ يف ايًػ١

 .1ايًذاّ إذا أدخًت٘ يف ؾٝ٘

إٔ تضٌ سسًؾا ضانّٓا عسف َتشسى َجً٘ أٚ َكازب٘ :      ٚاإلدغاّ يف ا٫صط٬ح

 .2ؾٝٓبٛ ايًطإ عُٓٗا ْب٠ٛ ٚاسد٠

 :ذاٍ إذ- 1

 :ايكسا٠٤

ٚايضؿري،  (ػد)َٔ سسٚؾٗا ايطت١، ٖٚٞ سسٚف  (إذ)     قسأ ٚزش بإظٗاز ذاٍ 

 چڎ     ڎ چ ، ص20:املا٥د٠ط چڱ ں چ ، ص110:املا٥د٠ط چڇ ڇ  چ : مٛ

، ص29:ا٭سكافط چٱ ٻ چ ، ص12:ايٓٛزط چڄ  ڄ چ ، ص39:ايهٗـط

 .3ص48:ا٭ْؿاٍط چڄڄچ

 

                                                 
 .1974ّ، 1ايػٝذ عبد اهلل ايع٬ًٜٞ، داز اؿغاز٠ ايعسب١ٝ، بريٚت، ط:  ايضشاح يف ايًػ١، تكد1ِٜ
عُس / د:  املٛعض يف ٚدٛٙ ايكسا٤ات ايعػس ٚعًًٗا، يًػٝذ ْضس بٔ عًٞ بٔ قُد ايػرياشٟ، ؼكٝل2

 .1993ّ، 1محدإ، ط
 .2/3ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 3
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 :(قد)داٍ - 2

 :ايكسا٠٤

َٔ سسٚؾٗا ايجُا١ْٝ، ٖٚٞ ايراٍ ٚايعا٤ ٚايغاد  (قد)     قسأ ٚزش بإظٗاز داٍ 

چ : ٚاؾِٝ ٚايػني، ٚسسٚف ايضؿري إ٫ سسيف ايغاد ٚايعا٤ ؾأدغِ ؾُٝٗا، مٛ

، ص128:ايتٛب١ط چھھچ، ص179:ا٭عسافط چٱ ٻ ٻ

 چڄ ڄ چ ، ص102:املا٥د٠ط چائ  ائ چ ، ص30:ٜٛضـط چجبحبچ

 چہ ہ چ ، ص24:ظط چہ  ہ چ ، ص5:املًوط چڈ ڈچ ، ص41:اإلضسا٤ط

 .1ص167:ايٓطا٤ط

 :تا٤ ايتأْٝح- 3

 :ايكسا٠٤

     قسأ ٚزش بإظٗاز تا٤ ايتأْٝح َٔ سسٚؾٗا ايطت١، ٖٚٞ ايجا٤ ٚاؾِٝ ٚايعا٤ 

 چەئ وئ چ : ٚسسٚف ايضؿري، إ٫ ا٭شزم ؾإْ٘ أدغِ يف ايعا٤، مٛ

چ ، ص56:ايٓطا٤ط چگ  گ چ ، ص23:ايكُسط چەئ ەئچ ، ص95:ٖٛدط

ہ چ ، ص38:ا٭ْؿاٍط چۓ ۓ چ ، ص146:ا٭ْعاّط چۆئ ۈئ 

 2.ص97:اإلضسا٤ط چڤ ڦ چ ، ص90:ايٓطا٤ط چھ 

 :٫ّ ٌٖ ٚبٌ- 4

 :ايكسا٠٤

 چڀ ڀ چ:      قسأ ٚزش بإظٗاز ٫ّ ٌٖ ٚبٌ عٓد سسٚؾُٗا ايجُا١ْٝ، مٛ

ىئ چ ، ص36:املطؿؿنيط چٻ پ چ ، ص40:ا٭ْٝا٤ط چڎ ڎ چ ، ص65:َسِٜط

                                                 
: ، ٚايتبضس٠ يف قسا٤ات ا٭١ُ٥ ايعػس٠، يإلَاّ عًٞ بٔ ؾازع، ؼكٝل2/5ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 1

 .55ّ، ظ2007، 1زساب قُد، ط/ د
-133ّ، ظ2007، 1عجُإ قُد غصاٍ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط:  ايهؿا١ٜ ٭بٞ ايعص، ؼكٝل2

134. 
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 چىئ يئ چ ، ص18:ٜٛضـط چڌ ڌ ڎ چ ، ص33:ايسعدط چی

پ چ ، ص12:ايؿتضط چڳ ڳ چ ، ص155:ايٓطا٤ط چٺٺچ، ص28:ا٭سكافط

 .1ص203:ايػعسا٤ط چىئ  ىئ چ ، ص170:ايبكس٠ط چڀ 

ًٔا  :حسّف قسبت خمازجَا: ثاى

 :ايبا٤ عٓد ايؿا٤ (أ 

 :     قسأ ٚزش بإظٗاز ايبا٤ َٔ ايؿا٤، ٚذيو يف مخط١ َٛاعع:     ايكسا٠٤

- 2   ص74:ايٓطا٤ط چېئ  ىئ ىئچ - 1  چٴۇ ۋ ۋچ 

 ص5:ايسعدط

 ص97:ط٘ط چۅ ۉ ۉچ- 4    ص63:اإلضسا٤ط چۀۀچ- 3

 .2ص11:اؿذساتط چحت خت مت ىت چ - 5

 : ايبا٤ عٓد املِٝ (ب 

 :      قسأ ٚزش بإظٗاز ايبا٤ َٔ املِٝ، ٚذيو يف املٛععني:     ايكسا٠٤

 چہ ہ چ - 2.    ص284:ايبكس٠ط چڑ ک کچ - 1

 .3ص42:ٖٛدط

 : ايؿا٤ عٓد ايبا٤ (ز 

 :     قسأ ٚزش بإظٗاز ايؿا٤ َٔ ايبا٤، ٚذيو يف َٛعع ٚاسد:ايكسا٠٤

 .4ص9:ضبأط چڦ ڄ چ

 : ايسا٤ عٓد اي٬ّ (د 

                                                 
 .109 غسح طٝب١ ايٓػس ظ1
 .9-2/8 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 2
 .9-2/8 املضدز ْؿط٘ 3
 .111 غسح طٝب١ ايٓػس 4
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 چی جئ      حئچ:       قسأ ٚزش بإظٗاز ايسا٤ عٓد اي٬ّ، مٛ:ايكسا٠٤

 .1ص48:ايطٛزط

 

 : اي٬ّ ايطان١ٓ عٓد ايراٍ (ٙ 

 چڇ ڇ ڍچ:       قسأ ٚزش بإظٗاز اي٬ّ َٔ ايسا٤، ٚذيو يف:ايكسا٠٤

 .2سٝح ٚقع

 :ايراٍ عٓد ايتا٤- 6 (ٚ 

 : قٛي٘ تعاىل:      قسأ ٚزش بإظٗاز ايداٍ َٔ ايتا٤، ٚذيو ؾٝاٍ َٛععني: ايكسا٠٤

 .3چڻ ۀ ۀ ہ  چ ، چڱ ں     ں ڻ چ 

 : ايتا٤ عٓد ايراٍ (ش 

      قسأ ٚزش بإظٗاز ايتا٤ َٔ ايراٍ، ٚبإدغاَٗا ؾٝٗا، ٚذيو يف َٛعع :ايكسا٠٤

 .4ص176:ا٭عسافط چۋۋۅچ: قٛي٘ تعاىل

 : ايراٍ عٓد ايتا٤ (ح 

:       قسأ ٚزش بإدغاّ ايراٍ يف ايتا٤، إذا ٚقع قبٌ ايراٍ خا٤ مٛ:ايكسا٠٤

 .5(أخرت)، (يتدرت)، (ؾاؽرمت)، ٚ(اؽرمت)

، ص96:ط٘ط چۆ چ :     ٚقسأ بإظٗاز ايراٍ َٔ ايتا٤، ٚذيو يف قٛي٘ تعاىل

 .271:، ٚغاؾس20: يف َٛععني ايدخإچٹ ٹ چ : ٚقٛي٘ تعاىل

                                                 
 .50 تكسٜب ايٓػس 1
 .52املضدز ْؿط٘  2
 .2/11  ايٓػس يف ايكسا٤ات 3
 ٚقد ز٣ٚ اإلظٗاز عٔ ٚزش مجٗٛز املػازق١ ٚاملػازب١، ٚخط بعغِٗ اإلظٗاز با٭شزم، ٚبعغِٗ با٭صبٗاْٞ، 4

ايٓػس . ٚزٟٚ إدغاَ٘ َٔ مجٝع طسق٘ ابٔ َٗسإ، ٚزٚاٙ اـصاعٞ َٔ طسٜل ا٭شزم ٚغريٙ، ٚاختازٙ اهلريٞ

2/12. 
 .، ايهؿا١ٜ ايهرب٣ ٭بٞ ايعص51 تكسٜب ايٓػس 5
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 : ايجا٤ عٓد ايتا٤ (ط 

:      قسأ ٚزش بإظٗاز ايجا٤ عٓد ايتا٤، ٚذيو يف قٛي٘ تعاىل:ايكسا٠٤

 .2سٝح ٚقعا (يبجت)، ٚ(يبجتِ) يف ا٭عساف، ٚايصخسف، ٚچحبچ

 : ايداٍ عٓد ايضاد (ٟ 

      قسأ ٚزش بإظٗاز ايراٍ َٔ ايضاد يف َٛعع ٚاسد، ٚذيو يف أٍٚ :ايكسا٠٤

 .3چٱ ٻ  ٻ چ : ضٛز٠ َسِٜ قٛي٘ تعاىل

 :ايٕٓٛ عٓد ايٛاٚ- 11 (ى 

     قسأ ٚزش بإظٗاز ايٕٓٛ َٔ ايٛاٚ، ٚبإدغاَٗا ؾٝٗا، ٚذيو يف قٛي٘ :ايكسا٠٤

 .5ص1:ٕط چڈژ ژ چ : ، ٚقٛي٘ تعاىل4ص1:ٜظط چڤ ڦ ڦ چ: تعاىل

 : ايٕٓٛ عٓد املِٝ (ٍ 

:       قسأ ٚزش بإدغاّ ايٕٓٛ ايطان١ٓ يف املِٝ، ٚذيو يف قٛي٘ تعاىل:ايكسا٠٤

 .6 بايػعسا٤ ٚايكضطچٱچ

 :اليٌْ الطاكية ّالتيًْٓ: ثالًجا

 .يٕٓٛ ايطان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ عٓد ايٛاٚ ٚايٝا٤ -أ 

                                                                                                                            
 .113 غسح طٝب١ ايٓػس، يإلَاّ أمحد بٔ اؾصزٟ 1
 . املضدز ْؿط2٘
 .2/14ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس  3
 ٚقطع ي٘ باإلدغاّ َٔ طسٜل ا٭شزم صاسب ايتٝطري ٚايهؿا١ٜ ٚايهايف ٚايتبضس٠ ٚايتًدٝط 4

ٚايػاطب١ٝ ٚاؾُٗٛز، ٚقطع ي٘ باإلظٗاز َٔ طسٜل ا٭شزم صاسب ايتذسٜد سطبُا قسأ ب٘ ع٢ً غٝٛخ٘ 

َٔ طسقِٗ، ٚقطع ي٘ باإلدغاّ َٔ طسٜل ا٭صبٗاْٞ أبٛ ايعص ٚابٔ ضٛاز ٚأبٛ ايع٤٬ ٚصاسب ايتذسٜد 

 .2/12ايٓػس . ٚاملبٗر ٚا٭نجسٕٚ، ٚباإلظٗاز َٔ طسٜل ا٭صبٗاْٞ ابٔ َٗسإ ٚايداْٞ
ٚقطع ي٘ باإلدغاّ َٔ طسٜل ا٭شزم صاسب ايتذسٜد ٚايتًدٝط ٚايهاٌَ ٚغريِٖ ٚقطع ي٘ باإلظٗاز 5

إْ٘ ايرٟ عًٝ٘ : إْ٘ ايضشٝض عٔ ٚزش، ٚقاٍ يف ايتٝطري: صاسب ايترنس٠ ٚايعٓٛإ، ٚقاٍ يف اهلدا١ٜ

 .2/15ايٓػس . عا١َ أٌٖ ا٭دا٤، ٚأطًل ايٛدٗني ابٔ غسٜض ٚايػاطيب َٚهٞ
 .2/15ايٓػس  يف ايكسا٤ات ايعػس 6
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      قسأ ٚزش بإدغاّ ايٕٓٛ ايطان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ يف ايٛاٚ ٚايٝا٤ َع بكا٤ :ايكسا٠٤

 .1چڦڄچ، چڦڦچ، چچ ڇ چ ، چېېچ: ايػ١ٓ، مٛ

 

 : ايٕٓٛ ايطان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ عٓد اي٬ّ ٚايسا٤ -ب 

َّا :ايكسا٠٤      قسأ ٚزش بإدغاّ اي٬ّ ايطان١ٓ ٚايتٜٓٛٔ يف اي٬ّ ٚايسا٤ إدغا

 .3، ٚقد ٚزد عٓ٘ بكا٤ ايػ2١ٓنا٬ًَ أٟ َٔ غري غ١ٓ

 :الفتح ّاإلمالة: زابًعا

ُّا، :      َاٍ ٬ًَٝ ٬َّْٝٚا شاٍ عٔ اضتٛا٥٘، ٜٚكاٍ َاٍ اؿا٥ط إذا مل ٜهٔ َطتكٝ

 .4صريٙ َا٬ً٥، ٚبني ا٭َسٜٔ تسدد: ايػ٤ٞ (ٌَٝ)

    ٚايؿتض عباز٠ عٔ ؾتض ايكاز٨ يؿٝ٘ يًؿغ اؿسف، ٖٚٛ ؾُٝا بعدٙ أيـ أظٗس، 

ٚاإلَاي١ إٔ تٓشٛ بايؿتش١ مٛ ايهطس٠، ٚبا٭يـ مٛ ايٝا٤، ٚتٓكطِ إىل إَاي١ 

غدٜد٠، ٚإَاي١ َتٛضط١، ٚن٬ُٖا دا٥ص يف ايكسا٠٤، ٚداز يف يػ١ ايعسب، 

ؾايؿتش١ يػ١ أٌٖ اؿذاش، ٚاإلَاي١ يػ١ أٌٖ لد َٔ متِٝ ٚأضد ٚقٝظ، ؾأضباب 

 .5ايهطس٠ ٚايٝا٤: اإلَاي١ عػس٠، ٚيهٓٗا تسدع إىل غ٦ٝني ُٖا

 :ايكسا٠٤

 :     قسأ ٚزش بايؿتض يف ذٚات ايٝا٤، ٖٚٞ
                                                 

 .2/20املضدز ْؿط٘ 1
ٖٚرا َرٖب اؾُٗٛز َٔ أٌٖ ا٭دا٤ ٚاؾ١ً َٔ أ١ُ٥ ايتذٜٛد ٖٚٛ ايرٟ عًٝ٘ ايعٌُ عٓد أ١ُ٥ ا٭َضاز، ٖٚٛ  2

ايرٟ مل ٜرنس املػازب١ قاطب١ ٚنجري َٔ غريِٖ ضٛاٙ، نُا يف ايتٝطري ٚايػاطب١ٝ ٚايعٓٛإ ٚايهايف ٚاهلادٟ 

 .2/19ايٓػس . ٚايتبضس٠ ٚاهلدا١ٜ ٚتًدٝط ايعبازات ٚايتذسٜد ٚايترنس٠ ٚغريِٖ
 ٚذٖب نجري َٔ أٌٖ ا٭دا٤ إىل اإلدغاّ َع إبكا٤ ايػ١ٓ، ٚزٚٚا ذيو عٔ أنجس أ١ُ٥ ايكسا٤ نٓاؾع 3

ٚابٔ نجري ٚأبٞ عُسٚ ٚابٔ عاَس ٚعاصِ ٚأبٞ دعؿس ٜٚعكٛب ٚغريِٖ، ٚزٚاٙ اهلريٞ يف ايهاٌَ عٔ 

ٚقد ٚزدت عٔ نٌ َٔ : ٚزش غري ا٭شزم، ٚذنسٙ يف داَع ايبٝإ عٔ ا٭صؿٗاْٞ، قاٍ ابٔ اؾصزٟ

-2/19ايٓػس . ايكسا٤ ٚصشت َٔ طسٜل نتابٓا ّْضا ٚأدا٤ عٔ أٌٖ اؿذاش ٚايػاّ ٚايبضس٠ ٚسؿط

20. 
 .، فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، داز ايدع٠ٛ، مجٗٛز١ٜ َضس ايعسب1/894١ٝ املعذِ ايٛضٝط، إبساِٖٝ َضطؿ٢، 4
 .24-2/23 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 5
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اهلد٣، ٚاهل٣ٛ، ٚأ٢ْ، ): نٌ أيـ َٓكًب١ عٔ ٜا٤ يف ا٭مسا٤ ٚا٭ؾعاٍ، مٛ- 1

 .(ٚأب٢، ٚضع٢

 .(تسع٢، تدع٢، تب٢ً، ٜصن٢، شناٖا): نٌ ٚاٟٚ شاد ع٢ً ث٬ث١ أسسف- 2

ا٭يؿات املتطسؾ١ اجملٍٗٛ أصًٗا أٚ املٓكًب١ عٔ ٚاٚ زمست يف املضشـ ٜا٤، - 3

 .(َت٢، ب٢ً، أ٢ْ، ايك٣ٛ، ايغش٢، ضذ٢، عدا، ست٢، إىل، ع٢ً، يد٣): مٛ

َؿتٛح ايؿا٤ أٚ َغَُٛٗا أٚ َهطٛزٖا،  (ؾِع٢ًَ)نٌ أيـ تأْٝح دا٤ت ع٢ً ٚشٕ - 4

: َغُّٛ ايؿا٤ أٚ َؿتٛسٗا، مٛ (ؾعاىل)، ٚ(َٛت٢، طٛب٢، إسد٣، ذنس٣): مٛ

 .12، ٚيٮشزم ٚد٘ آخس ٖٚٛ ايتكًٌٝ(أضاز٣، ْضاز٣، ٜتا٢َ)

 :ذٚات ايسا٤- 2

 :ايكسا٠٤

قسأ ا٭شزم باإلَاي١ بني بني يف ذٚات ايسا٤، ٖٚٞ َا نإ ؾٝ٘ زا٤ بعدٖا أيـ مماي١  - أ

، ضٛا٤ نإ يف ز٩ٚع اٯٟ (بػس٣، أضس٣، ٜس٣، اغرت٣): بأٟ ٚشٕ نإ، مٛ

 ،ص43:ا٭ْؿاٍط چڻۀچأّ ٫، ٚاختًـ عٓ٘ يف 

 .3قسأ ا٭صبٗاْٞ بايؿتض- ب

 :ز٩ٚع اٯٟ- 3

 :ايكسا٠٤

ط٘، ): قسأ ا٭شزم باإلَاي١ بني بني يف ز٩ٚع آٟ ايطٛز اإلسد٣ عػس٠، ٖٚٞ- أ

ٚايٓذِ، ٚضأٍ، ٚايكٝا١َ، ٚايٓاشعات، ٚعبظ، ٚضبض، ٚايػُظ، ٚايًٌٝ، 

، ؾإْ٘ قسأٙ باإلَاي١ بني بني ٚبايؿتض، (ٖا)إ٫ َا نإ كت١َٛ بـ. (ٚايغش٢، ٚايعًل

 .(ٚايػُظ)، (ٚايٓاشعات)ٚذيو يف 

                                                 
 ؾس٣ٚ عٓ٘ بني بني صاسب ايعٓٛإ ٚصاسب اجملتب٢ ٚأبٛ ايؿتض ؾازع ٚابٔ خاقإ ٚغريِٖ، ٖٚٛ ايرٟ 1

ٚقد ز٣ٚ عٓ٘ ايؿتض طاٖس بٔ غًبٕٛ ٚأبٛٙ َٚهٞ بٔ أبٞ طايب، . يف ايتٝطري ٚاملؿسدات ٚغريُٖا

 .2/38ايٓػس . ٚصاسب ايهايف ٚاهلادٟ ٚاهلدا١ٜ ٚايتذسٜد ٚابٔ ب١ًُٝ ٚغريِٖ، ٚايٛدٗإ عٔ ا٭شزم
 .2/32ايٓػس  يف ايكسا٤ات ايعػس 2
 .2/39 املضدز ْؿط3٘
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 .1قسأ ا٭صبٗاْٞ بايؿتض- ب

 :(زأ٣)- 4

 :ايكسا٠٤

إذا ٚقع بعدٙ َتشسى، ضٛا٤  (زأ٣)قسأ ا٭شزم بتكًٌٝ ايسا٤ ٚاهلُص٠ َّعا يف يؿغ - أ

 چى ى چ ، ص76:ا٭ْعاّط چڦ ڦچ : نإ عُرّيا أٚ ظاّٖسا، مٛ

 .ص10:ايٌُٓط چۓ چ ، ص36:ا٭ْبٝا٤ط چٻ ٻ  چ، ص70:ٖٛدط

 .2قسأ ا٭صبٗاْٞ بايؿتض- ب

 .ا٭يـ اييت بعدٖا زا٤ َتطسؾ١ َهطٛز٠- 5

قسأ ا٭شزم بايتكًٌٝ يف نٌ أيـ بعدٖا زا٤ َتطسؾ١ َهطٛز٠ ضٛا٤ ناْت - أ

، ٖٚهرا قسأ يف (ايداز، ايٓاز، ايكٗاز، ايػؿاز): ا٭يـ أص١ًٝ أّ شا٥د٠، مٛ

، ٚنرا (ا٭بساز، ا٭غساز): َٚا نإ ؾٝ٘ ايسا٤ َهسز٠ مٛ (ايبٛاز، ايكٗاز)

 .  املا٥د4٠(دبازٜٔ) ايٓطا٤، 3ٚ(اؾاز)، ٚاختًـ عٓ٘ يف يؿغ (ٖاز)

 .(ايهاؾسٜٔ ــ ناؾسٜٔ ــ ايتٛزا٠)- 6

 :ايكسا٠٤

 .(ايهاؾسٜٔ، ٚناؾسٜٔ، ٚايتٛزا٠)قسأ ا٭شزم باإلَاي١ بني بني يف - أ

                                                 
 ٚبايؿتض أخر مجاع١ ٖٚٛ َرٖب ابٔ ضؿٝإ ٚاملٗدٟٚ َٚهٞ ٚابين غًبٕٛ ٚابٔ غسٜض ٚابٔ ب١ًُٝ 1

ٚغريِٖ، ٚذٖب آخسٕٚ إىل بني بني ٖٚٛ َرٖب ايطسطٛضٞ ٚصاسب ايعٓٛإ ٚأبٞ ايؿتض ؾازع 

 .2/37ايٓػس . ٚاـاقاْٞ ٚغريِٖ
 .124-123 غسح طٝب١ ايٓػس ظ2
ؾسٚاٙ ابٔ غسٜض بايتكًٌٝ ٚنرا ٖٛ يف ايتٝطري، ٚايؿتض طسٜل أبٞ ايطٝب ٚب٘ قطع صاسب اهلدا١ٜ 3

 .2/43ايٓػس . ٚاهلادٟ ٚايتًدٝط ٚغريِٖ
ؾسٚاٙ عٓ٘ ابٔ غسٜض بايتكًٌٝ يف ناؾٝ٘ ٚايداْٞ يف َؿسدات٘ ٚتٝطريٙ، ٚايؿتض ٖٛ ايرٟ يف ايترنس٠ 4

ايٓػس يف ايكسا٤ات . ٚايتبضس٠ ٚايهايف ٚاهلدا١ٜ ٚاهلادٟ ٚايتذسٜد ٚايعٓٛإ ٚتًدٝط ايعبازات، ٚغريٖا

 .2/44ايعػس 
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، ٚباإلَاي١ ايهرب٣ يف (ايهاؾسٜٔ، ٚناؾسٜٔ)قسأ ا٭صبٗاْٞ بايؿتض يف - ب

 .1(ايتٛزا٠)

 : ا٭سسف يف ؾٛاتض ايطٛز- 7

 .(ايس ــ املس)ايسَّا٤ َٔ - أ

 :ايكسا٠٤

 .(املس)، ٚ(ايس)قسأ ا٭شزم بايتكًٌٝ يف - أ

 .2قسأ ا٭صبٗاْٞ بايؿتض- ب

 :(سِ)اؿا٤ َٔ - ب

 :ايكسا٠٤

 .(سِ)قسأ ا٭شزم بايتكًٌٝ يف - أ

 .3قسأ ا٭صبٗاْٞ بايؿتض- ب

 .أٍٚ ط٘،،  (نٗٝعط)اهلا٤ َٔ أٍٚ َسِٜ - ز

 :ايكسا٠٤

َٔ أٍٚ َسِٜ، ٚايٛد٘  (اهلا٤)قسأ ا٭شزم باإلَاي١ بني بني غًـ عٓ٘ يف - أ

يف أٍٚ ط٘ ؾكد قسأٖا باإلَاي١ ايهرب٣  (اهلا٤)ٚأَا . 4ايجاْٞ ٖٛ ايؿتض

 .5ٚبايتكًٌٝ

 .61قسأ ا٭صبٗاْٞ بايؿتض يف املٛععني- ب

                                                 
 .64 تكسٜب ايٓػس 1
 .64 املضدز ْؿط٘ 2
 .2/45 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 3
 ٚقد قطع ي٘ بايتكًٌٝ صاسب ايتٝطري ٚايتًدٝضني ٚايهايف ٚايترنس٠ ٖٚٛ أسد ايٛدٗني يف ايهايف 4

ٚايتبضس٠، ٚقطع ي٘ بايؿتض صاسب اهلدا١ٜ ٚاهلادٟ ٚصاسب ايتذسٜد، ٖٚٛ ايٛد٘ ايجاْٞ يف ايهايف 

 .2/51ايٓػس . ٚايتبضس٠
 ٚاإلَاي١ ايهرب٣ َرٖب اؾُٗٛز ٖٚٛ ايرٟ يف ايتٝطري ٚايػاطب١ٝ ٚايترنس٠ ٚتًدٝط ايعبازات 5

ٚايعٓٛإ ٚايهاٌَ، ٚمل ميٌ ا٭شزم قّغا ض٣ٛ ٖرا اؿسف، ٚزٟٚ عٓ٘ بني بني، ٖٚٛ ايرٟ يف تٝطري 

 .2/52ايٓػس . أبٞ َعػس ٚايٛد٘ ايجاْٞ يف ايهايف ٚايتذسٜد
ايٓػس   .  ٚقد اْؿسد اهلريٞ عٓ٘ ببني بني يف َسِٜ، ٚاْؿسد عٓ٘ صاسب ايتذسٜد باإلَاي١ احملغ١ يف ط6٘

2/51-52. 
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 .(ٜظ)، ٚ(نٗٝعط)ايٝا٤ َٔ أٍٚ َسِٜ - د

 

 

 :ايكسا٠٤

أٍٚ َسِٜ، ٚيٮشزم  (ٜا) ٚبايؿتض يف 2ٜظ (ٜا)قكسأ ٚزش بايؿتض ٚبايتكًٌٝ يف 

 .34ٚد٘ آخس ٖٚٛ ايتكًٌٝ

 :(طظ)، ٚ(ططِ)، ٚ(ط٘)ايطا٤ َٔ - ٖـ

 :ايكسا٠٤

 .5َٔ ٖرٙ ايطٛز (ايطا٤)قسأ ٚزش بايؿتض يف 

الساءات ــ الالمات ـــ الْقف على مسضْو اخلط ــ ٓاء اإلضافة ــ ٓاءات : املطلب الجاىٕ

 :الصّائد

 :ايسا٤ات: أ٫ًٚ

 :ايكسا٠٤

    قسأ ا٭شزم برتقٝل ايسا٤ املؿتٛس١ إذا ٚقع قبًٗا نطس ٫شّ، أٚ ٜا٤ ضان١ٓ 

، ٚيٛ ساٍ بني ايهطس٠ ٚايسا٤ سسف ضانٔ، (َرياخ)، (اٯخس٠): ٫ش١َ، مٛ

 :إ٫ إذا نإ اؿسف ايطانٔ أسد ٖرٙ ا٭سسف ايج٬ث١ اٯت١ٝ

                                                                                                                            
 .52-2/51 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 1
 ؾاؾُٗٛز عٓ٘ ع٢ً ايؿتض ٚقطع ببني بني أبٛ عًٞ بٔ ب١ًُٝ يف تًدٝض٘ ٚأبٛ طاٖس بٔ خًـ يف عٓٛاْ٘ 2

ٚب٘ نإ ٜأخر ابٔ فاٖد ٚنرا ذنسٙ يف ايهاٌَ َٔ مجٝع طسق٘ ؾٝدخٌ ب٘ ا٭صبٗاْٞ، ايٓػس 

2/53. 
 .2/52 ٚقد اْؿسد اهلريٞ ببني بني يٮصبٗاْٞ، ايٓػس 3
 .53-2/52 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 4
 .2/53 املضدز ْؿط٘ 5



 عنادة البحث العلني ...جامعة القرآن الكريه و تأصيل العلوو

 
37 

 
حمور علوو القرآن الكريه والسنة - جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 النبوية

َّْٓٛا  (َضّسا)، ٚ(إصسِٖ)، ٚ(إصسا): ايضاد، ٚذيو يف قٛي٘ تعاىل- 1

 .ٚغريٙ

 .ضٛز٠ ايسّٚ (ؾطست اهلل)، ٚ(قطسا)ايطا٤، ٚذيو يف قٛي٘ - 2

 .، ؾإْ٘ س٦ٓٝر ٜكسأٙ بايتؿدِٝ(ٚقسا): ايكاف، ٚذيو يف قٛي٘ تعاىل- 3

إبساِٖٝ ــ ):     ٚقد قسأ ا٭شزم أّٜغا بايتؿدِٝ يف ا٭مسا٤ ا٭عذ١ُٝ اٯت١ٝ

، ٚنرا قسأ بايتؿدِٝ يف َا تهسزت ؾٝ٘ ايسا٤، ٚذيو يف (عُسإ ـــ إضسا٥ٌٝ

:  ، ٚقسأ بايرتقٝل يف قٛي٘ تعاىل1(عسازا)، ٚ(قسازا)، ٚ(إضسازا)، ٚ(َدزازا)

 .املسض٬ت (بػس٣)

 .     ٚقد اختًـ ايسٚا٠ عٔ ا٭شزم يف أصٌ َطسد ٚأيؿاظ كضٛص١

ؾٗٛ إٔ ٜكع غ٤ٞ َٔ ا٭قطاّ املرنٛز٠ آًْؿا َّْٓٛا، :     ؾأَا ا٭صٌ املطس

غانسا، ذنسا، خريا، ): ، م2ٛؾرٖب بعغِٗ إىل عدّ اضتجٓا٥٘ َطًًكا

ٚذٖب اؾُٗٛز إىل ايتؿضٌٝ . 3ٚذٖب آخسٕٚ إىل  اضتجٓا٥٘. (قدٜسا، تكدٜسا

ذنسا، ): ؾاضتجٓٛا َا نإ بعد ضانٔ صشٝض َعٗس، ٖٚٛ ايهًُات ايطت

: ، ٚمل ٜطتجٓٛا املدغِ م4،5ٛ(ٚضرتا، ٚسذسا، ٚٚشزا، ٚاَسأ٠، ٚصٗسا

 .(ضسا، َٚطتكس)

    ٚأَا ا٭يؿاظ املدضٛص١ ؾٗٞ ث٬خ عػس ن١ًُ، ؾكد زٟٚ عٓ٘ ؾٝٗا ايرتقٝل 

 :ٚايتؿدِٝ، ٖٚٞ اٯت١ٝ

اؾرتا٤ )، (اؾرتا٤ ع٢ً اهلل)- 3ضساعا، ذزاعا، ذزاعٝ٘   - 2إزّ  - 1

.   َسا٤)، (عًٝ٘  . عػريتهِ- 5.   ضاسسإ، تٓضسإ، ٚطٗسا- 4(

                                                 
 .74-2/70ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 1
 .2/71ايٓػس .  ٖٚرا َرٖب صاسب ايعٓٛإ ٚصشاب اجملتب٢ ٚأبٞ اؿطٔ ابٔ غًبٕٛ ٚأبٞ َعػس2
 .2/71ايٓػس . ٖٚرا َرٖب أبٞ طاٖس ٚأبٞ ايطٝب عبد املٓعِ ٚاهلريٞ ٚغري3ِٖ
 ٖٚرا َرٖب ايداْٞ ٚغٝد٘ أبٞ ايؿتض ٚاـاقاْٞ ٚأبٞ ضؿٝإ ٚاملٗدٟٚ ٚابٔ غسٜض َٚهٞ 4

 .2/71ايٓػس . ٚايػاطيب ٚابٔ ب١ًُٝ ٚغريِٖ
 .73-2/72 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 5
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.  سرزنِ- 9.   إدساَٞ- 8.  ٚشز أخس٣- 7.  ٚشزى، ذنسى- 6

- 13. سضست صدٚزِٖ- 12.    اإلغسام- 11.  يعرب٠، ٚنربٙ- 10

 .سريإ

 .1قسأ ا٭صبٗاْٞ بايتؿدِٝ يف مجٝع َا تكدّ- ب

 

 

 :ايسا٤ املغ١َُٛ

  :ايكسا٠٤

، إذا ٚقع قبًٗا نطس ٫شّ 2قسأ ا٭شزم برتقٝل ايسا٤ املغ١َُٛ غًـ عٓ٘- أ

أٚ ٜا٤ ضان١ٓ ٫ش١َ، ٚاضتج٢ٓ ي٘ َا ناْت ايسا٤ ؾٝ٘ َهسز٠، ٚذيو يف 

 .(نرب َا ِٖ)، ٚ(عػسٕٚ)، ٚاختًـ عٓ٘ يف (ايؿساز)

 .3قسأ ا٭صبٗاْٞ بتؿدِٝ ايسا٤ يف مجٝع َا تكدّ- ب

ّٝا  :اي٬َات: ثاْ

 :ايكسا٠٤

 :قسأ ا٭شزم بتػًٝغ اي٬ّ إذا تكدَٗا صاد أٚ طا٤ أٚ ظا٤ بػسطني- أ

إٔ ٜهٕٛ أسد ٖرٙ اؿسٚف ايج٬ث١ - 2.  إٔ تهٕٛ اي٬ّ َؿتٛس١- 1

ايض٠ًٛ، َض٢ً، ): َؿتٛسًا أٚ ضانّٓا ضٛا٤ نإ كؿًؿا أٚ َػدّدا، مٛ

 .4(أصًض، ايط٬م، طًكتِ، َطًع، ظًِ، طًًٓا، أظًِ

 :    ٚقد اختًـ ايسٚا٠ عٔ ا٭شزم بني ايتػًٝغ ٚايرتقٝل يف اٯتٞ

                                                 
 .2/73 املضدز ْؿط٘ 1
ٚقد ز٣ٚ اؾُٗٛز تسقٝكٗا، ٖٚٛ ايرٟ يف ايتٝطري ٚاهلادٟ ٚايهايف ٚايتًدٝضني ٚاهلدا١ٜ ٚايتبضس٠ ٚايتذسٜد  2

ٚايػاطب١ٝ ٚغريِٖ، ٚب٘ قسأ ايداْٞ ع٢ً اـاقاْٞ ٚأبٞ ايؿتض، ْٚكً٘ عٓ٘ عا١َ أٌٖ ا٭دا٤ َٔ أصشاب ٚزش َٔ 

ايٓػس . املضسٜني ٚاملػازب١، ٚايتؿدِٝ َرٖب أبٞ اؿطٔ بٔ غًبٕٛ ٚصاسب ايعٓٛإ ٚصاسب اجملتب٢ ٚغريِٖ

2/75. 
 .2/75 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 3
 .2/84ايٓػس .  ٚقد ٚزد اـ٬ف يف ايطا٤ ٚايعا٤ بني ايتػًٝغ ٚايرتقٝل4
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ضٝض٢ً، ): إذا ٚقع بعد اي٬ّ أيـ مماي١ يف غري ز٩ٚع اٯٟ، مٛ- 1

 .1(ٜض٬ٖا

: إذا ساٍ بني ايطا٤ ٚاي٬ّ أٚ بني ايضاد ٚاي٬ّ ٚذيو يف ث٬ث١ َٛاعع- 2

، ص44:ا٭ْبٝا٤ط چې ې ېچ، ص86:ط٘ط چائ ائ  ەئ چ

 .2ص16:اؿدٜدط چې ې ې  چ

 ايبكس٠ چڭ ڭ   چ: اي٬ّ املتطسؾ١ عٓد ايٛقـ عًٝٗا، ٚذيو يف ضت َٛاعع- 3

 چىئچ، ص119:ا٭ْعاّط چڀ ڀ  چ، ص249:ايبكس٠ط چٱ ٻ چ ٚايسعد، 

 .3ص20:ظط چڦڄچ. ٚايصخسف ص58:ايٓشٌط چڄ چ ، ص118:ا٭عسافط

 :ايٛقـ ع٢ً َسضّٛ اـط: زابّعا

    ٚاملساد باـط ٖٛ خط املضاسـ ايعجُا١ْٝ ايرٟ أمجع ايضشاب١ عًٝٗا، ٚقد 

أمجع أٌٖ ا٭دا٤ ٚأ١ُ٥ اإلقسا٤ ع٢ً يصّٚ َسضّٛ املضاسـ ؾُٝا تدعٛ اؿاد١ إيٝ٘ 

اختٝاّزا أٚ اعطساّزا، ؾٝٛقـ ع٢ً ايه١ًُ املٛقٛف عًٝٗا أٚ املط٪ٍٚ عٓٗا ع٢ً ٚؾل 

زمسٗا يف اهلذا٤، ٚذيو باعتباز ا٭ٚاخس َٔ اإلبداٍ ٚاؿرف ٚاإلثبات ٚتؿهٝو 

ايهًُات بعغٗا َٔ بعض، َٔ ٚصٌ ٚقطع، ؾُا نتب َٔ نًُتني َٛصٛيتني مل 

ٜٛقـ إ٫ ع٢ً ايجا١ْٝ َُٓٗا، َٚا نتب َُٓٗا َؿض٫ٛ ٜٛقـ ع٢ً نٌ ٚاسد٠ 

َُٓٗا، ٖرا ٖٛ ايرٟ عًٝ٘ ايعٌُ عٔ أ١ُ٥ ا٭َضاز، ٚمل ٜسد عٔ ٚزش َا خايـ 

، (باؽ)، ٚ(قاض)ذيو إ٫ َا اْؿسد ب٘ اهلريٞ عٔ ا٭شزم عٔ ٚزش بإثبات ايٝا٤ يف 

، ٚإ٫ َا اْؿسد ب٘ أبٛ اؿطٔ ؾازع عٔ ٚزش ص163:ايضاؾاتط چڎ ڎ چ ٚيف 

 .4(َاٍ)َٔ  (َا)ايٛقـ ع٢ً 

                                                 
 .2/87ايٓػس .  ٚايتػًٝغ ٜهٕٛ َع ؾتض ذات ايٝا٤ ٖٚٛ ا٭زدض، ٚايرتقٝل َع تكًٌٝ ذات ايٝا1٤
 .2/85ايٓػس .  ٚا٭زدض ٖٛ ايتػًٝغ2
 .2/85ايٓػس .  ٚايتػًٝغ ٖٛ ا٭زدض3
 .105، 2/103 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 4
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 :ٜا٤ات اإلعاؾ١: خاَّطا

 .    ٜا٤ اإلعاؾ١ ٖٞ ايٝا٤ ايصا٥د٠ ايداي١ ع٢ً املتهًِ

 :     ٚتٓكطِ باعتباز َا بعدٖا إىل ضت١ أقطاّ

 :اييت بعدٖا ُٖص٠ قطع َؿتٛس١- 1

 :     ٚمجًتٗا تطع ٚتطعٕٛ ٜا٤

 

 :ايكسا٠٤

:     قسأ ٚزش بؿتض مخظ ٚتطعني ٜا٤ َٓٗا، ٚقسأ باإلضهإ يف قٛي٘ تعاىل

 .ص60:غاؾسط چٺ ٺ ٺچ، ٚص152:ايبكس٠ط چى  ائ چ

 :     ٚاختًـ ا٭شزم ٚا٭صبٗاْٞ يف َٛععني

، ص15:ا٭سكافط، ص19:ايٌُٓط (أٚشعين إٔ): قسأ ا٭شزم بؿتض ايٝا٤ يف قٛي٘ تعاىل- 1

 .ٚا٭صبٗاْٞ باإلضهإ

 .1، ٚا٭شزم باإلضهإ(ذزْٚٞ أقتٌ)قسأ ا٭صبٗاْٞ بايؿتض يف - 2

 :اييت بعدٖا ُٖص٠ قطع َهطٛز٠- 2

 :    ٚمج١ً املدتًـ ؾٝ٘ َٔ ذيو اثٓتإ ٚمخطٕٛ ٜا٤

 :ايكسا٠٤

:     قسأ ٚزش بؿتض إسد٣ ٚمخطني ٜا٤ َٓٗا، ٚقسأ ا٭شزم بايؿتض يف قٛي٘ تعاىل

(َّ  .2،3ٜٛضـ، ٚا٭صبٗاْٞ باإلضهإ (إخٛتٞ إ

 :اييت بعدٖا ُٖص٠ قطع َغ١َُٛ- 3

 :    ٚمج١ً املدتًـ ؾٝ٘ َٔ ذيو عػس ٜا٤ات

 :ايكسا٠٤

                                                 
 .124*2/123 املضدز ْؿط٘ 1
 .2/126ايٓػس .  ٚقد اْؿسد أبٛ عًٞ ايعطاز برنس ايؿتض يٮصبٗا2ْٞ
 .2/126ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس3
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 :    قسأ ٚزش بؿتض ايٝا٤ يف مجٝع ذيو، ٖٚٞ

 .ص29:املا٥د٠ط چۓ ڭ چ - 2.    ص36:آٍ عُسإط چى ى چ - 1

 .ص14:ا٭ْعاّط چھ     ھ چ - 4.        ص115:املا٥د٠ط چڄ ڄ چ - 3

 .ص54:ٖٛدط چڀ   ڀ چ -6.  ص156:ا٭عسافط چٺ ٺ چ - 5

 .ص29:ايٌُٓط چڻ     ڻ چ -8.             ص59:ٜٛضـط چۓ ۓ چ - 7

 .1ص11:ايصَسط چٻ    ٻ چ -10.        ص27:ايكضطط چۇ     ۇ چ - 9

 :اييت بعدٖا ُٖص٠ ايٛصٌ املكس١ْٚ ب٬ّ ايتعسٜـ- 4

 :     ٚمج١ً املدتًـ ؾٝ٘ َٔ ذيو أزبع عػس٠ ٜا٤

 :ايكسا٠٤

َٟ ايعاملني):      قسأ ٚزش بؿتض ايٝا٤ يف مجٝع ذيو، مٛ  .2ص124:ايبكس٠ط (عٗد

 :اييت بعدٖا ُٖص٠ ايٛصٌ اجملسد٠ عٔ اي٬ّ- 5

 :    ٚمج١ً املدتًـ ؾٝ٘ َٔ ذيو ضبع ٜا٤ات

 :ايكسا٠٤

 :      قسأ ٚزش بؿتض ايٝا٤ يف أزبع َٓٗا، ٖٚٞ

 .ص42:ط٘ط چڻ ڻ چ - 2.        ص41:ط٘ط چڳڳچ - 1

 .ص6:ايضـط چٿ ٹ چ -4.  ص3:ايؿسقإط چۈ    ۈ ٴۇ چ - 3

 :     ٚقسأ باإلضهإ يف ث٬خ َٓٗا، ٖٚٞ

 .ص30:ط٘ط چۇئ  ۆئ چ - 2.     ص144:ا٭عسافط چٻ ٻ چ - 1

 .3ص27:ايؿسقإط چڱ ں چ - 3

                                                 
 .2/127املضدز ْؿط٘ 1
 .129-2/128 املضدز ْؿط٘ 2
 .غسح طٝب١ ايٓػس3
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 :اييت مل ٜكع بعدٖا ُٖص٠ قطع ٫ٚ ٚصٌ- 6

 :    ٚمج١ً املدتًـ ؾٝ٘ َٔ ذيو ث٬ثٕٛ ٜا٤

 :ايكسا٠٤

 :     قسأ ٚزش بؿتض ايٝا٤ يف مثإ َٓٗا، ٖٚٞ

 .ص125:ايبكس٠ط چوئ چ -2.   ص79:ا٭ْعاّط، ص20:آٍ عُسإط چڳ چ -1 

 .ص162:ا٭ْعاّط چۇ ۆ  چ - 4.        ص186:ايبكس٠ط چىئ ىئ چ - 3

 .ص21:ايدخإط چٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ چ -6.   ص118:ايػعسا٤ط چڇ   ڇ  چ -5

 .ص22:ٜظط چۓ ۓ ﮲ ﮳ چ - 8.           ص6:ايهاؾسٕٚط چڦ ڦ چ - 7

 .ص18:ط٘ط چڎ ڈ چ ٚقسأ ا٭شزم بؿتض ايٝا٤ يف 

 چۀ ۀ  ہ  چ :    ٚقسأ ٚزش بإثبات ايٝا٤ ٚإضهاْٗا ٚص٬ ٚٚقًؿا يف قٛي٘ تعاىل

 .1ص68:ايصخسفط

 .2با٭ْعاّ بإضهإ ايٝا٤، ٚيٮشزم ٚد٘ آخس ٖٚٛ ايؿتض (قٝاٟ)    قسأ ٚزش يؿغ 

 :ٜا٤ات ايصٚا٥د: ضادّضا

 .     ٖٞ ايٝا٤ املتطسؾ١ ايصا٥د٠ يف ايت٠ٚ٬ ع٢ً زضِ املضاسـ ايعجُا١ْٝ

 :    ٚمج١ً َا أثبت٘ ٚزش ضبع ٚأزبعٕٛ ٜا٤

 :ايكسا٠٤

 :    قسأ ٚزش بإثبات ايٝا٤ ٚص٬ً يف اٯتٞ

 . ص24:ايهٗـط چے چ - 2.               ص62:اإلضسا٤ط چڱ چ - 1

 .ص40:ايهٗـط چڱ چ - 4.                 ص66:ايهٗـط چگ چ - 3

 .ص41:مط چگ چ - 6.                 ص32:ايػٛز٣ط چٻ  چ - 5

                                                 
 .132-2/130ايٓػس 1
 قطع ي٘ باـ٬ف صاسب ايتٝطري ٚايتبضس٠ ٚايهايف ٚابٔ ب١ًُٝ ٚايػاطيب ٚغريِٖ، ٚقطع 2

باإلضهإ صاسب ايعٓٛإ ٚغٝد٘ عبد اؾباز ٚأبٛ اؿطٔ بٔ غًبْٛٛا٭ٖٛاشٟ ٚاملٗدٟٚ ٚابٔ ضؿٝإ 

 .2/130ايٓػس . ٚغريِٖ، قاٍ ايداْٞ، ٚع٢ً ذيو عا١َ أٌٖ ا٭دا٤ َٔ املضسٜني ٚغريِٖ
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 .ص4:ايؿذسط چڀ   چ - 8.                     ص8:ايكُسط چڀ    ڀچ - 7

 .ص105:ٖٛدط چڭ چ -10.                   ص93:ط٘ط چک کچ - 9

 .ص36:ايٌُٓط چٻ چ - 12.                  ص64: ايهٗـچڃچ - 11

 .ص13:ضبأط چائ              چ - 14.                   ص25:اؿرط چڤچ - 13

 .ص186:ايبكس٠ط چۆئ ۆئ چ - 16               ص6:ايكُسطچۈئ ېئ چ - 15

 .ص97:اإلضسا٤ط چٻچ - 18.          ص186:ايبكس٠ط چۆئ ۈئچ - 17

 .ص46:ٖٛدطچٺ   چ -20.                 صايهٗـط چٻچ - 19

 .ص15:غاؾسط چائ  چ - 22.                   1ص36:ايٌُٓط چپ چ - 21

 .ص15:ايؿذسط چڱ  چ - 24.               ص32:غاؾسط چىئ چ - 23

 .ص9:ايؿذسط  چچ چ -  26.                ص16:ايؿذسط چہ     چ - 25

 .ص14:مط چڻ چ - 29-28.             ص14:إبساِٖٝط  چڻ چ - 27

- 31.                ص44:اؿرط چڭ چ -30  .ص45:ضبأط چڭ چ  

 . ضت١ َٛاعع بايكُس (ْرز)-33.               ص18:املًوط چڭ چ - 32

 .ص23:ٜظط چې   ى چ - 40.   ص34:ايكضططچەئ وئ چ -39

 .ص56:ايضاؾاتط چڤ چ - 42.                  ص17:املًوط چڑ   چ -41

 . ص21:ايدخإط چٹ چ -44.    ص20:ايدخإط چٺ ٺ چ - 43

 ص20:آٍ عُسإط چڱ ڱچ 46.         2ص40:إبساِٖٝط چائ چ - 45

 .ص26:ؾاطسط چڱ چ - 47
     

اتبعٕٛ )، ٚص39:ايهٗـط (إٕ تسٕ):  قسأ ا٭صبٗاْٞ بإثبات ايٝا٤ ٚص٬ يف قٛي٘ تعاىل

ط(أٖدنِ  .3ص38:غاؾس 

 .(ٍْ، ٍٕ)ٍاء الضنري املركس الػائب املتضل املسفْع، ّكرلم املؤىح 

                                                 
 .88تكسٜب ايٓػس . ٚقد قسأ ٚزش بؿتض ايٝا٤ بعد إثباتٗا ٚص1٬
 .145-2/137 ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 2
: ٚايهٓص يف ايكسا٤ات ايعػس، يإلَاّ عبد اهلل عبد امل٪َٔ، ؼكٝل. 145-2/137ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس 3

 .119-115ٖـ، ظ1412، 1ٖٓا٤ اؿُضٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط
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 :ايكسا٠٤

إذا ٚقعا بعد ٫ّ أٚ ٚاٚ أٚ ؾا٤،  (ٖٞ)، ٚنطسٖا يف(ٖٛ)     قسأ ٚزش بغِ اهلا٤ يف 

 .1(هلٛ، ؾٗٛ، ٖٚٛ، هلٞ، ؾٗٞ، ٖٚٞ): مٛ

 

 :ايتكا٤ ايطانٓني

     إذا ادتُع ضانٓإ يف نًُتني، ٚنإ ايطانٔ ا٭ٍٚ يف آخس ايه١ًُ 

ا٭ٚىل، ٚايجاْٞ يف أٍٚ ايجا١ْٝ، ٚنإ أٍٚ ايجا١ْٝ ُٖص٠ ٚصٌ تغِ عٓد ا٫بتدا٤، 

َّا بغ١ُ ٫ش١َ، مٛ  (ؾُٔ اعطس): ٚنإ اؿسف ايجايح يف ٖرٙ ايه١ًُ َغُٛ

طقايت اخسز)، ص173:ايبكس٠ط طقعٛزا اْعس)، ص31:ٜٛضـ(  قٌ )، ص20:اإلضسا٤( 

ط(ادعٛ اهلل )ص110:اإلضسا٤  طٚاْكط.    .ص3:املصٌَ( 

 :ايكسا٠٤

 .2     قسأ ٚزش بغِ أٍٚ ايطانٓني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .163 ايٛايف يف غسح ايػاطب١ٝ 1
 .191-190غسح طٝب١ ايٓػس 2
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 :اـامت١

 

     اؿُد هلل ع٢ً ايتٝطري، ٚايض٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً َٔ اصطؿاٙ زب٘ ٚع٬ غأْ٘ 

 .ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجٝعٔ

    بعد ٖرٙ اؾٛي١ بني املضادز ٚاملسادع اييت هلا ع٬ق١ بٗرا املٛعٛع خسز ايباسح 

 :بايٓتا٥ر ايتاي١ٝ

إٕ ا٭شزم قسأ ع٢ً ٚزش َباغس٠ ٚا٭صبٗاْٞ قسأ ع٢ً بعض أصشاب ٚزش - 1

 .ٚأصشاب أصشاب ٚزش

إٕ طسٜل ا٭شزم أنجس غٗس٠ بني ايرٜٔ ٜكس٩ٕٚ بسٚا١ٜ ٚزش َٔ طسٜل - 2

 .ا٭صبٗاْٞ ضُٝا يف أؾسٜكٝا

 .اْؿس ا٭شزم عٔ ا٭صبٗاْٞ بايطٍٛ ٚايتٛضط يف َد ايبدٍ ٚايًني املُٗٛش- 3

اْؿسد ا٭شزم بإبداٍ اهلُص٠ ايجا١ْٝ سسف َد يف اهلُصتني َٔ نًُتني املتؿكتني - 4

 .يف اؿسن١

اْؿسد ا٭صبٗاْٞ عٔ ا٭شزم بإبداٍ نٌ ُٖص٠ ضان١ٓ سسف َد إذا ٚقعت - 5

َّا يًه١ًُ إ٫ َا اضتجين َٔ ذيو  .عّٝٓا أٚ ٫

اْؿسد ا٭شزم عٔ ا٭صبٗاْٞ بايتكًٌٝ يف ذٚات ايٝا٤ ٚايسا٤ ٚز٩ٚع اٯٟ يف - 6

 .ايطٛز اإلسد٣ عػس٠ ٚا٭يـ املتٛضط١ اييت بعدٖا زا٤ َتطسؾ١ َهطٛز٠

 .(ايتٛزا٠)اْؿسد ا٭صبٗاْٞ عٔ ا٭شزم باإلَاي١ ايهرب٣ يف - 7

 .اْؿسد ا٭شزم عٔ ا٭صبٗاْٞ برتقٝل ايسا٤ات ٚتػًٝغ اي٬َات- 8
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بػاؾس،  (ذزْٚٞ أقتٌ)اْؿسد ا٭صبٗاْٞ عٔ ا٭شزم بؿتض ٜا٤ اإلعاؾ١ يف - 9

 (إخٛتٞ إٕ)بايٌُٓ ٚا٭سكاف، ٚ (أٚشعين)بط٘، ٚ (يٞ ؾٝٗا ٦َازب)ٚباإلضهإ يف 

 .بٝٛضـ

بايهٗـ،  (إٕ تسٕ أْا)اْؿسد ا٭صبٗاْٞ عٔ ا٭شزم بإثبات ايٝا٤ ٚص٬ يف - 10

 .بػاؾس (اتبعٕٛ أٖدنِ)ٚ

ّٝا  :ايتٛصٝات: ثاْ

 :     بٓا٤ ع٢ً َا ضبل يف ايبشح ٚايدزاض١ ٜس٣ ايباسح إٔ ٜٛصٞ

املٗتُني ٚايباسجني يف عًِ ايكسا٤ات إٔ جيعًٛا طسٜل ا٭صبٗاْٞ عٔ ٚزش - 1

 .َٛعع اٖتُاَِٗ تدزّٜطا ٚتأيًٝؿا

 .ايكا٥ُني بطباع١املضشـ إٔ ٜطبعٛا َضشًؿا بطسٜل ا٭صبٗاْٞ- 2

ايرٜٔ ٜكس٩ٕٚ بسٚا١ٜ ٚزش إٔ ٜرتنٛا اـًط بني ايسٚاٜات ٚايطسم، خاص١ - 3

 .بني ا٭شزم ٚا٭صبٗاْٞ

 .أصشاب ا٭دا٤ اؾٌُٝ إٔ ٜطذًٛا َضشًؿا بسٚا١ٜ ٚزش َٔ طسٜل ا٭صبٗاْٞ- 4

داَع١ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايعًّٛ اإلض١َٝ٬، ٚداَع١ ايكسإٓ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ إٔ - 5

 .ٜكُٝٛا َ٪متّسا عًُّٝا يتأصٌٝ زٚا١ٜ ٚزش َٔ طسٜكٞ ا٭شزم ٚا٭صبٗاْٞ
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 قا١ُ٥ املضادز ٚاملسادع

 

 .ايكسإٓ ايهسِٜ (1)

ايػٝذ عًٞ قُد : ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس، يإلَاّ ابٔ اؾصزٟ، قدّ ي٘ (2)

، 2ايػٝذ شنسٜا عُريات، َهتب١ داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط: ايغباع، خسز آٜات٘

 .ٖـ1423

غسح طٝب١ ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس، يإلَاّ أبٞ بهس أمحد بٔ قُد بٔ  (3)

 .ٖـ1421، 3ايػٝذ أْظ َٗس٠، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط: اؾصزٟ، عبط٘ ٚعًل عًٝ٘

ايكٍٛ ا٭صدم يف بٝإ َا خايـ ؾٝ٘ ا٭صبٗاْٞ ا٭شزم، يإلَاّ عًٞ قُد  (4)

 .ّ، داز ايتٛؾٝل ايُٓٛذد١ٝ يًطباع1999١، 1ايغباع، املهتب١ ا٭شٖس١ٜ يًرتاخ، ط

 .ٖـ1414، 3يطإ ايعسب، ٫بٔ َٓعٛز اإلؾسٜكٞ، داز صادز، بريٚت، ط (5)

/ إبساِٖٝ أْٝظ، د/ ، د2املعذِ ايٛضٝط، فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، داز ايدع٠ٛ، ط (6)

 .عبد اؿًِٝ عط١ٝ ٚآخسٕٚ

بػاز عٛاد : َعسؾ١ ايكسا٤ ايهباز ع٢ً ايطبكات ٚا٭عضاز، سكك٘ ٚعًل عًٝ٘ (7)

 .ٖـ1408، 2َعسٚف، ٚغعٝب ا٭زْ٪ٚط، َ٪ضط١ ايسضاي١، ط

ايٛايف يف غسح ايػاطب١ٝ، يإلَاّ عبد ايؿتاح ايكاعٞ، داز ايط٬ّ يًطباع١  (8)

 .ٖـ1429ٚايٓػس، ايكاٖس٠، 

، 3غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكات ايكسا٤، يإلَاّ ابٔ اؾصزٟ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط (9)

 .ٖـ1400

غعٝب ا٭زْ٪ٚط، َ٪ضط١ : ضري أع٬ّ ايٓب٤٬، يإلَاّ ايرٖيب، ؼكٝل (10)

 .ٖـ1990، 7ايسضاي١، ط

إبساِٖٝ عط٠ٛ : تكسٜب ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس، يإلَاّ ابٔ اؾصزٟ، ؼكٝل (11)

 .1992ّ، 2عٛض، داز اؿدٜح، ط
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 .ّ، بريٚت1986، 28املٓذد يف ايًػ١، داز ايػسٚم، ط (12)

فدٟ قُد، داز ايهتب / د: غسح طٝب١ ايٓػس، يإلَاّ ايٜٓٛسٟ، ؼكٝل (13)

 .ٖـ1424، 1ايع١ًُٝ، ط

/ مجاٍ قُد، ٚأ/ أ: ايبٗذ١ املسع١ٝ، يإلَاّ عًٞ قُد ايغباع، اعت٢ٓ ب٘ (14)

 .ٖـ1424عبد اهلل عًٛإ، داز ايضشاب١ يًرتاخ بطٓطا، 

زساب / د: ايتبضس٠ يف قسا٤ات ا٭١ُ٥ ايعػس٠، يإلَاّ عًٞ بٔ ؾازع، ؼكٝل (15)

 .2007ّ، 1قُد، ط

، 1عجُإ قُد غصاٍ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط: ايهؿا١ٜ، ٭بٞ ايعص، ؼكٝل (16)

2007ّ. 

: ايهٓص يف ايكسا٤ات ايعػس، يإلَاّ عبد اهلل بٔ عبد امل٪َٔ، ؼكٝل (17)

 .ٖـ1419، 1ٖٓا٤اؿُضٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ط

إبساش املعاْٞ َٔ سسش ا٭َاْٞ يف ايكسا٤ات ايطبع، يإلَاّ أبٞ غا١َ، ؼكٝل  (18)

إبساِٖٝ عط٠ٛ عٛض، غسن١ َٚهتب١ َٚطبع١ َضطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب : ٚتكدِٜ ٚعبط

 .ٚأ٫ٚدٙ مبضس

أمحد عٓا١ٜ، داز : ايبدٚز ايصاٖس٠، يإلَاّ عبد ايؿتاح ايكاعٞ، ؼكٝل (19)

 .2004ّ، 1ايهتاب ايعسبٞ، يبٓإ ـــ بريٚت، ط
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 الفكًَُ

 

 

 

 

 

 فَنٌ امحد ادريس حمند زيً / الدكتىر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ٍٛٚتأقٌٝ ايعًّٛ ايهطِٜ ن١ًٝ ايؿطٜع١، داَع١ ايكطإٓايؿك٘،   األغتاش اغيػاعس ألق  .
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 : مستخلص البحح

تبسٚ أ١ُٖٝ ٖصا اغيٛنٛع ؼي نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ َػأي١ ١َُٗ َٔ َػا٥ٌ أقٍٛ ايؿك٘ 

. اييت اْبين ع٢ً اختالف األقٛيٝري ؾٝٗا اختالف ايؿكٗا٤ ؼي نجري َٔ ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ

اتبعت ؼي ٖصا ، ٚتٗسف ايسضاغ١ إزي إؿيٗاض َس٣ ا١ُٖٝ أثط االختالف ؼي ٖصٙ اغيػأي١ 

 .ايبشح اغيٓٗر االغتكطا٥ٞ ايتشًًٝٞ 

ايكٍٛ بتدكٝل ، ؾإٕ َٔ طي١ً ايرتدٝح بري األقٝػ١ ٚايٓكٛم اغيتعاضن١ 

ٚال ٜهٕٛ شيو نصيو إال إشا ؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً ؼي بعض ، ايكٝاؽ غرب ايٛاسس

اغيػتج٢ٓ َٔ : َٓٗا: ٚيتدًـ اؿهِ عٔ ايع١ً أقػاّ. احملاٍ ٚايكٛض يٛدٛز اغيكته٢ 

، " ايٓكض ايتكسٜطٟ " ٚؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً يٛدٛز ع١ً أخط٣ ، قاعس٠ ايكٝاؽ 

 .ؽًـ اؿهِ يؿٛات قٌ أٚ ؾطؾي ٚ

 ؽكٝل عُّٛ ايكٝاؽ غرب ايٛاسس ٜكتهٞ ايتؿكٌٝ ؼي ٕٕ ايهالّ عإ

: أٚهلُا :َػأيتري ، ؽكٝل ايع١ً عٓس األقٛيٝري   ع٢ً عسّ ٚاقس اتؿل ايعًُا٤ف 

: ٚاختًؿٛا ؼي ؽكٝل ايعًٌ ايؿطع١ٝ ع٢ً عس٠ أقٛاٍ َٓٗا ، ؽكٝل ايع١ً ايعك١ًٝ

ايكٍٛ ايجايح ،  دٛاظ ؽكٝل ايعًٌ ايؿطع١ٝ، عسّ دٛاظ ؽكٝل ايعًٌ ايؿطٜع١ 

قكط عُّٛ ايكٝاؽ : ثاُْٝٗا،ٚغريٖا ، ايع١ً اغيٓكٛق١ زٕٚ اغيػتٓبط١ دٛاظ ؽكٝل :

، عًٞ بعض أؾطازٙ باالغتشػإ إٕ األخص بعُّٛ ايسيٌٝ قس ٜؤٍٚ إزي َؿػس٠ ضادش١ ؼي  

 .ٚؽكٝكا يًكٝاؽ ، بعض اؿاالت ػيا حيتِ اغتجٓا٤ بعض ايكٛض اغتشػاْا 

  ايٛاسس عُّٛ ايكٝاؽ غربعٔ ؽكٝل ايهالّ  ايعًُا٤ ؼيختالفٚنإ ال

سهِ غؤض : شيو اختالؾِٗ ؼي َٔ، ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ ؼي االختالف ؼي نجري َٔ  األثطبايؼ

اختالف عًُا٤ َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر   إٔ .ٚغريُٖا ، ايؿا٠ اغيكطا٠ ٚ ، اؿٝٛإ اؿٞ 

األقٍٛ ؼي ٖصٙ ايكاعس٠ أمثط اختالؾًا نجريًا ؼي اؾاْب ايؿكٗٞ ؼي كتًـ أبٛاب 

.اغيػأي١أٚقٞ طالب ايعًِ بإدطا٤ اغيعٜس َٔ ايسضاغ١ سٍٛ ٖصٙ ٚ، ايؿك٘
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Abstract  

    This research under the title  the preference analogy of the  report  

of the single narrator, aims to highlight the impotent effect of the 

differences in the respect of conflicting texts. The researcher followed 

the inductive analytical method.  

             One of the preference analogy between  conflicting texts, to 

accept the report of the single narrator , and this will  not be so well 

only if the judge fails to evaluate the cause in some conditions and 

cases due to the presence of necessity  and requirement. And the 

failure of judgment for the cause  includes: The excluded one from  

the base  of measurement , and the failure of judgment of the cause  

due to the  presence of other cause  and the failure of judgment due to 

the elapse of place or condition. 

          The talk about the preference  analogy of the single narrator 

report   requires detail in two issues: First: The place of the cause in 

the fundamentalists, scholars have agreed to non-state of mental 

cause, but they differed in the place of legitimacy cause on several 

statements including: The first view of the inadmissibility of the case 

of the Sharia, cause  the second opinion : admissibility .   Three:  

admissibility   cause without derived, not texted cause , condition 

cause derived without texted, and  admissibility   cause  or condition 

correlation presence and naught,  sixth: "the failure of the referee for 

the cause ."  the general measurement to limit some of its members 

well received, the introduction of the generality of evidence may be 

interpreted to corruptive preponderant in some cases making it 

imperative exception  in some case.. 

         Scientists had  different views and  speak about the cases of  

judgment in many branches of jurisprudence, like the rule of eating or 

drinking, forgetting that he is fasting. The most important findings, the 

different between the scholars in this respect enriched the 

jurisprudence    fields. The researcher recommends more researches in 

this respected other issues 
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 :مكدمُ

       اؿُس هلل ضب ايعاغيري ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً اغيبعٛخ ضظي١ يًعاغيري قُس بٔ عبس 

 . اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ َٚٔ اٖتس٣ بٗسٜ٘ ٚاغذي بػٓت٘ ازي ّٜٛ ايسٜٔ

  :ٚبعس

ٚأؾهٌ ايؿٕٓٛ َا ادتُع ؾٝ٘ ايٓـيط ،       إٕ خري ايعًّٛ َا اقطشب ؾٝ٘ ايؿطع ٚايعكٌ 

ٚعًِ أقٍٛ ايؿك٘ َٔ ٖصا . ٚأعـيِ االدتٗاز َا بين عًٝ٘ غريٙ ٚتؿطع عٓ٘ ، ٚاألثط 

، ٜكـ ؼي ضساب٘ ايباسح ع٢ً زقا٥ل االدتٗازألْ٘ ايططٜل اغيتعِّٝٔ غيُاضغ١ ، ايكبٌٝ

،  ايؿطٚم بري أضباب اغيصاٖب، ؾٝكٓع اجملتٗس اغيؿهط، ٚايؿكٝ٘ اغيجُط ٚايكٝاؽ َٔ أِٖ  

ؾاالختالف ؼي َػأي١ ؽكٝل ايكٝاؽ غرب ايٛاسس نإ هلا اثطٖا ؼي نجري ، َباسج٘ 

 َػتعطنا أقٛاٍ –إٕ ؾا٤ اهلل-  ؾؿٞ ٖصا ايبشح غأبري شيو ، َٔ ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ

 . ايعًُا٤ األقٍٛ َٚعًكا ع٢ً َا شٖبٛا ايٝ٘ 

 :أٍنًُ املىضىع

      تـيٗط أ١ُٖٝ ٖصا اغيٛنٛع ؼي نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ َػأي١ ١َُٗ َٔ َػا٥ٌ أقٍٛ ايؿك٘ 

. اييت اْبين ع٢ً اختالف األقٛيٝري ؾٝٗا اختالف ايؿكٗا٤ ؼي نجري َٔ ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ

ٚيصيو تٓاٚيتٗا ؼي ٖصا ايبشح ٚاؿيٗطت ؾٝٗا صياشز َٔ اغيػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ اييت ناْت اثطا 

 .الختالف ايؿكٗا٤ ؾٝٗا

 : ميَجًُ البحح

سٝح قُت ظُع اقٛاٍ ،        اتبعت ؼي ٖصا ايبشح اغيٓٗر االغتكطا٥ٞ ايتشًًٝٞ 

ٚبٝإ ايكٍٛ ايطادح ، ٚاالغتسالٍ يهٌ قٍٛ َٓٗا، األقٛيٝري ؼي اغيػأي١ ٚتطتٝبٗا 

. ٚغبب االختٝاض ، اغيدتاض َٓٗا

 : خطُ البحح

اؾتٌُ ٖصا ايبشح ع٢ً َبشجري ٜؿتٌُ نٌ َبشح ع٢ً َطايب ٚاـاشي١ 

ٚقا١ُ٥ اغيكازض ٚاغيطادع ٚظًٜتٗا بايؿٗاضؽ، ٚمت تطتٝب اغيباسح سػب ايتسضز اغيٛنٛعٞ 

 : نُا ًٜٞ
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تعطٜـ ايتدكٝل ٚايكٝاؽ ٚخرب  ايٛاسس ٚبٝإ أقػاّ ؽًـ اؿهِ : اغيبشح األٍٚ

:عٔ ايع١ً

.تعطٜـ ايتدكٝل: اغيطًب األٍٚ

.تعطٜـ ايكٝاؽ: اغيطًب ايجاْٞ

 .تعطٜـ خرب ايٛاسس: اغيطًب ايجايح

 .أقػاّ ؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً: اغيطًب ايطابع

 :ٚأثطٙ ع٢ً ايؿطٚع ايؿك١ٝٗعُّٛ ايكٝاؽ َصاٖب األقٛيٝري ؼي ؽكٝل : اغيبشح ايجاْٞ

 .األقٛيٝريؽكٝل ايع١ً عٓس : اغيطًب األٍٚ

 .باالغتشػإ بعض أؾطازٙ ٣قكط عُّٛ ايكٝاؽ عٌ:  اغيطًب ايجاْٞ

 . غرب ايٛاسس االختالف ؼي َػأي١ ؽكٝل ايكٝاؽ أثط: اغيطًب ايجايح

 .اِٖ ْتا٥ر ايبشح ٚايتٛقٝات: اـاشي١

 . قا١ُ٥ اغيكازض ٚاغيطادع
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 املبحح األول  

 :تعريف التخصًص والكًاس وخرب الىاحد وبًاٌ أقساو ختلف احلكه عً العلُ

 :ختصًصال تعريف :األولاملطلب 

 ٚخكٛق١ٝ، خك٘ بايؿ٤ٞ خيك٘ خكًا ُٚخكٛقًا :خكل اإلؾطاز، :يػ١ًايتدكٝل 

اختل ؾالٕ باألَط ٚؽكل : ٜٚكاٍ. أؾطزٙ ب٘ زٕٚ غريٙ:  ٚخكك٘ ٚاختك٘ٚخكٝكٞ

. ٚاـاق١ َٔ ؽك٘ يٓؿػوايعا١َ، ٚاـاق١ خالف اـاق١، اْؿطز َٚٓ٘ي٘ ِإشا   (1) 

 : اصطالحًاختصًصالتعريف 

 ٚضز َػُٝات٘،قكط ايعاّ ع٢ً بعض : اؿادبتعطٜـ :  ي٘ عس٠ تعطٜؿات، َٓٗا

قاٍ  ٚ.االغتعُاٍبإٔ يؿفي ايككط حيتٌُ ايككط ؼي ايتٓاٍٚ أٚ ايسالي١ أٚ اؿٌُ أٚ 

َٕ" :اؿادب  ٚإٕ مل ٜهٔ َػُٝات٘، ايتدكٝل ٜطًل ع٢ً قكط ايًؿفي ع٢ً بعض ا

 نايعؿط٠ ٚاغيػًُري َػُٝات٘، نُا ٜطًل ايعاّ ع٢ً ايًؿفي سيذطز تعسز عاَا،

 (2) .اؾُع ٚنُا٥ط غيعٗٛزٜٔ،

 ألٕ ايكٝػ١ ايعا١َ أسػٔ، ٖٚٛ .اـطاب إخطاز َا ٜتٓاٍٚ :قاٍ ايعضنؿٞ

 َكته٢ اإلضاز٠ مشٍٛ اؿهِ .اغيعاضض َع قطع ايٓـيط عٔ األؾطاز،ؾا١ًَ ؾُٝع 

 ؾٗٞ زاخ١ً ؼي طي١ً .بعض ؾٝدكل بعض األؾطاز باؿهِ زٕٚ .األؾطازؾُٝع 

                                                 

/ َٓـيٛضَس بٔ َهطّ بٔ ع٢ً، أبٛ ايؿهٌ، طياٍ ايسٜٔ ابٔ غيح: يػإ ايعطب.    –زاض قازض : ، ؾي( 

،بريٚت ايعٜات،  أظيس َكطؿ٢،إبطاِٖٝ )بايكاٖط٠ فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ : اغيؤيـايٛغٝؽي، اغيعذِ ٖـ،    

.  بسٕٚ تاضٜذزاض ايسع٠ٛ: ؾي (/)، (قُس ايٓذاضايكازض، ساَس عبس 

،بٝإ اغيدتكط ؾطح كتكط ابٔ اؿادب.   ابٔ أظيس بٔ قُس، أبٛ  (أبٞ ايكاغِ)َٛز بٔ عبس ايطظئ غيح 

، ايجٓا٤، مشؼ ايسٜٔ األقؿٗاْٞ ، قُس َـيٗط بكا: مٟمتح  /  )م   ،زاض اغيسْٞ، ايػعٛز١ٜ: ؾي، (     

 ّ/ ٖـ 
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 ٚس٦ٓٝص ؾاإلخطاز عٔ ايسالي١ أٚ بايتدكٝل،َكتهٝات ايًؿفي ؿياٖطا كطد١ عٓ٘ 

 (1) .اغيتٓاٍٚ ٚاغيُهٔ إخطاز بعض ػيهٔ،ايتٓاٍٚ غري 

:  تعـريف الكًاس:الجاىٌاملطلب 

  :الكًاس يف اللغُ

، ٜكاٍ قاؽ ايؿ٤ٞ بػريٙ ٚعًٝ٘ قٝاغًا ٚقٝػًا ، ٖٚٛ َكسض قاؽ ، ايتكسٜط 

، ٚايتكسٜط ْػب١ بري ؾ٦ٝري ٜكتهٞ اغيػاٚا٠ بُٝٓٗا ، ٚغاٚاٙ ب٘ ، سيع٢ٓ قٓسضٙ ع٢ً َجاي٘ 

 ألٕ تكسٜط ايؿ٤ٞ سيا قٓسضت٘،قػت ايجٛب بايجٛب أٟ ٜكاٍ.  ؾاغيػاٚا٠ الظ١َ يًتكسٜط

٣ٓٛ ب٘ ؼي ايعًِ ٚايؿطف:  َٚٓ٘ ؾالٕ ال ٜكاؽ بؿالٕبُٝٓٗا،ضياثً٘ تػ١ٜٛ   . (2) أٟ ال ُٜػ

ًّني  : الكًاس عيد األصىل

 : َٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات ، عطف األقٛيٕٝٛ ايكٝاؽ بتعطٜؿات عسٜس٠ 

ظيٌ َعًّٛ ع٢ً َعًّٛ ؼي إثبات سهِ هلُا أٚ ْؿٝ٘ عُٓٗا بأَط : تعطٜـ ايػعايٞ -1

 (3). داَع

بأْ٘ عباض٠ عٔ االغتٛا٤ بري ايؿطع ٚاألقٌ ؼي ايع١ً اغيػتٓبط١ َٔ : عطؾ٘ اآلَسٟ -2

 (4). سهِ األقٌ

                                                 

 /) :ايعضنؿٞ يبسض ايسٜٔ قُس بٔ بٗازض بٔ عبساهلل ايؿاؾعٞ  ؼي أقٍٛ ايؿك٘ايبشط احملٝؽي.  

 .زاض ايهتيب ايكاٖط٠ ،ّ  –ٙ   ؼكٝل ؾ١ٓ َٔ عًُا٤ األْسيؼ ؾي(

/  ):   ْـيط اغيعذِ ايٛغٝؽي ()  يػإ ايعطب حملُس بٔ َهطّ بٔ .  ؾي فُع ايًػ١ ايكاٖط٠  (  

 تاز ٖـ، - بريٚت، –زاض قازض : ؾي (/)َٓـيٛض ع٢ً، أبٛ ايؿهٌ، طياٍ ايسٜٔ ابٔ 

ُٓس بٔ عبسايطٓظام اؿػٝين، أبٛ ايؿٝض،  (/)ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ  ُٓس بٔ ق حمل

. زاض اهلسا١ٜ : ايعَّبٝسٟ ؾياغيًّكب سيطته٢، 

/ )  أبٛ ساَس قُس بٔ قُس ايػعايٞ ايطٛغٞ:األقٍٛ اغيػتكؿ٢ َٔ عًِ ()  زاض  ؾي( 

ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت  

بٞ اؿػٔ غٝـ ايسٜٔ عًٞ بٔ أبٞ عًٞ بٔ قُس بٔ غامل ايجعًيب  اإلسهاّ ؼي أقٍٛ اإلسهاّ أل()

/  ): اآلَسٟ .  ؾي زاض ايهتب ايع١ًُٝ  (  
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" ٚعطؾ٘ قاسب ايتشطٜط بكٛي٘ -3 َػاٚا٠ قٌٍّ آلخط ؼي ع١ً سهِ ي٘ ؾطعٞ ال : 

" ُتسضى َٔ ْك٘ سيذٓطز ؾِٗ ايًػ١  .(1) 

 يهجط٠ اـالؾات ايٛاضز٠  ْػب١عٔ تعطٜـ ايكٝاؽ األقٛيٝري   بُٝٓا أسذِ بعض

 .(2)يسبٛغٞاٚايػطخػٞ، ٚ ايبعزٟٚى .ؾٝ٘

إؿام أَط غري َٓكٛم ع٢ً سهُ٘ :  اغيدتاض عٓـسٟ ٖٛ ايتعطٜـ  غري إٔ

 ألْ٘ أمشٌ يبٝإ  َٓكٛم ع٢ً سهُ٘ الؾرتانُٗا ؼي ع١ً اؿهِايؿطعٞ بأَط

. (3)َع٢ٓ ايكٝاؽ 

 :خرب الىاحدتعريف : املطلب الجالح

أخربٙ : تكٍٛ- ٖٚٛ ايٓبأ–ٚاسس األخباض ٚطيع اؾُع األخابري :  يػ١خرب ايٛاسستعطٜـ 

، ٜٚكاٍ َٔ أٜ خربت ٖصا ، ٚطًب إٔ خيربٙ ، أٟ غأي٘ عٔ اـرب، ٚاغتدربٙ ، ْٚبأٙ 

، اغيدترب اجملطب : ٚاـابط. ايػؤاٍ عٔ اـرب : ٚاالغتدباض ٚايتدرب ، أٟ َٔ أٜٔ عًُت٘ 

 .(4)عامل باـرب: ٚضدٌ خابط ٚخبري 

                                                 
/  ) اْـيط تٝػري ايتشطٜط حملُس أَري اغيعطٚف بأَري باز ؾاٙ () زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت : ؾي (  

يبٓإ - 

زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، : م ، أبٛ ظٜس عبٝس اهلل بٔ عُط بٔ عٝػ٢ ايسبٛغٞ األزي١ يإلَاّ تكِٜٛ ()

. ّ-  ٙبريٚت يبٓإ ايطبع١ األٚزي   

 ؼكٝل قٞ ايًُع ؼي اقٍٛ ايؿك٘ ألبٞ اغشام ابطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايؿرياظٟ م :  اْـيط()

=ايسٜٔ زٜب ٜٚٛغـ   بريٚت ، ؾطح كتكط – زاض ايهًِ ايطٝب ٚزاض بٔ نجري زَؿل عًٞ ؾي= 

 (/)ايكطقطٟ، أبٛ ايطبٝع، لِ ايسٜٔ  غًُٝإ بٔ عبس ايكٟٛ بٔ ايهطِٜ ايطٛؼيايطٚن١ 

َؿتاح ايٛقٍٛ - .  بريٚت يبٓإ َؤغػ١ ايطغاي١- ٙ ؾيؼكٝل عبس احملػٔ ايرتنٞ 

 ؼكٝل عبس ايٖٛاب – عبس اهلل قُس بٔ اظيس ايتًُػاْٞ اغيايهٞ األقٍٛ البٞإزي بٓا٤ ايؿطٚع ع٢ً 

.  زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت يبٓإ -  ؾي عبس ايًطٝـ م 

، (/) :َٓـيٛض يػإ ايعطب البٔ () قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس  :ايكشاحكتاض . َٚا بعسٖا 

-ٙ ،  زَؿل – زاض ايُٝا١َ ؾي، ؼكٞ ايسنتٛض ايبػا ،  م ايكازض ايطاظٟ
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 ٖٛ ايصٟ مل ٜبًؼ ؼي ضٚاٜت٘ سس ايتٛاتط، بإٔ ٜطٜٚ٘ ٚاسس : اقطالسًاخرب ايٛاسستعطٜـ 

.    ٚإٕ نُجط ضٚاُت٘ بعس شيواألٚزي،أٚ أنجط زٕٚ اغيؿٗٛض ٚاغيتٛاتط ؼي ايعكٛض ايجالث١ 

ُٔعت ؼي نتب   اآلساز، ٜٚػ٢ُ غ١ٓ ايػ١ٓٓ،َٚٔ ٖصا ايكػِ أنجط األسازٜح اييت ُد

. (1) اـاق١نُا ٜػُٝٗا اإلَـاّ ايؿاؾـعٞ خرب 

 .أقساو ختلف احلكه عً العلُ: املطلب الرابع

  تعريف العلُ: املسألُ األوىل

ٖٚٛ َعاٚز٠ اغيا٤ يًؿطب َط٠ بعس َط٠ ، ٖٞ َأخٛش٠ َٔ ايعًٌ بعس ايٌٓٗ : تعطٜـ ايع١ً يػ١

ٚايع١ً ، ٜكاٍ عًٌ بعس ٌْٗ، ايؿطب بعس ايؿطب تباعا : قٌٝ ، ٚايعًٌ ايؿطب١ ايجا١ْٝ ، 

: اغيطض ؾٗٞ اغِ غيا ٜتػري ساٍ ايؿٞ عكٛي٘ ؾايع١ً َجال تؤثط ؼي شات اغيطٜض ؾٝكاٍ 

 (2). ؾٗٛ عًٌٝ ، عٌ ٜعٌ ٚاعتٌ أٟ َطض

" بكٛي٘– ضظي٘ اهلل –عطؾٗا ايػعايٞ : ّتعطٜـ ايع١ً اقطالسا ايع١ً ٖٞ َٓاؾي: 

 (3)" ْٚكب٘ عال١َ عًٝ٘ ، اؿهِ، أٟ َا أناف ايؿطع اؿهِ إيٝ٘، ْٚاط٘ ب٘

إٔ ايع١ً ٚقـ تعًل سيعًٛي٘ ظعٌ ايؿاضع ال بصات٘، ع٢ً : ؾطح ٖصا ايتعطٜـ

إٔ ٚدٛز ٖصا ايٛقـ ٜػتًعّ دًب اؿهِ ايجابت ؼي األقٌ إزي ايكٛض٠ اغيكٝؼ : َع٢ٓ

 .عًٝٗا 

 .املسألُ الجاىًُ أقساو ختلف احلكه عً العلُ

 :  يتدًـ اؿهِ عٔ ع١ً ايكٝاؽ أقػاّ أُٖٗا

 

                                                 
، ؾطح ايهٛنب اغيٓري حملُس بٔ اظيس ايؿتٛسٞ اغيعطٚف بابٔ  (/)اإلسهاّ يآلَسٟ :  اْـيط()

 –ٙ - زاض ايؿهط ؾي، (/)ؼكٝل ايسنتٛض قُس ايعسًٝٞ ، ايٓذاض اؿٓبًٞ 

حملب اهلل بٔ عبس ايؿهٛض ؾاضس٘ عبس ايعًٞ ، ّ ، َػًِ ايجبٛت َع ؾطس٘ ؾٛاتح ايطظيٛت 

.ؾي زاض ايعًّٛ اؿسٜج١ بريٚت يبٓإ  (/): بٔ ْـياّ ايسٜٔ األْكاضٟ 

.م :   كتاض ايكشاح ()  

،   (/  )ايػتكؿ٢ يًػعايٞ :   اْـيط()
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 :املستجيِ مً قاعدَ الكًاس: الكسه األول

، ٖٚٛ َا خايـ َكته٢ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ اغيػتكط٠ ؼي ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ 

 ايصٟ عاضض أقٌ ايهُإ ؾدكل عًت٘ ايكان١ٝ بإٔ (1)نشسٜح ايؿا٠ اغيكطا٠

َٚكته٢ شيو إٔ ٜهُٔ يدي اغيكطا٠ . شياثٌ األدعا٤ ع١ً إجياب اغيجٌ ؼي نُإ اغيجًٝات 

ٚنإجياب ايس١ٜ ع٢ً ايعاق١ً ؼي قتٌ اـطأ، ؾٗٛ كايـ ألقٌ نُإ نٌ ٚاسس . سيجً٘

 .دٓا١ٜ ْؿػ٘

" ٚقٛي٘ (2) ﴾ َواَل َتٔصُز َوأشَزْة ٔوِشَز ُأِخَسى ﴿:قٛي٘ تعازي: ٚؾٛاٖس ٖصا األقٌ ال :

إٔ نٌ اَطئ سيا نػب ضٖري إال َا اغتجٓاٙ :  تكطٜط شيو(3)" جيين دإ إال ع٢ً ْؿػ٘ 

َٚٔ شيو اغتجٓا٤ عكس اإلداض٠، ٚايػًِ، ٚبٝع اغيعسّٚ، . ايؿطع نس١ٜ اـطأ َجاًل

 .  َٔ ؼطِٜ ايطبا(4)ٚاغتجٓا٤ ايعطاٜا 

 

                                                 
" ضغٍٛ ايًَّ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٛ قٍٛ() حيًبٗا، ؾإٕ  َٔ اؾرت٣ ؾا٠ َكطا٠ً، ؾًٝٓكًب بٗا ؾاٍ: 

.ضيػهٗا، ٚإال ضزٖا َعٗا قاْع َٔ شيط ؾاٍسايبٗا ضنٞ   قشٝح َػًِ غيػًِ بٔ اؿذاز أبٛ اؿػٔ "

/)قُس ؾؤاز عبس ايباقٞ : ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ ؼكٝل بطقِ  – باب سهِ بٝع اغيكطا٠ – ( 

 بريٚت-زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ :  ؾي.

  . آ١ٜ :األغطا٤ غٛض٠ ()

ّ اغيهتب اإلغالَٞ   ؾي:أبٝ٘ غًُٝإ بٔ األسٛم عٔ عٔ (/ ):  َػٓس االَاّ اظيس()

ز ع٢ً أسس ح باب ال جيين أ– نتاب ايسٜات –ؼكٝل ايؿٝذ خًٌٝ ًَُٕٛ،   غٓٔ ابٔ َاد٘ .بريٚت

: بطقِ  ،ؾي  .ّ زاض اغيعطؾ١ بريٚت  
بٝع ايططب ع٢ً : ٚقٌٝ ٖٞ ، طيع عط١ٜ ٖٚٞ ؼي األقٌ عط١ٝ مثط٠ ايٓدٌ زٕٚ ايطقب١ :  ايعطاٜا (4)

ؾهٌ قٛض٠ ٚضز بٗا سسٜح أٚ ثبتت ، ٚايعطاٜا ظُٝع قٛضٖا دا٥ع٠ .ايٓدٌ بايجُط ع٢ً األضض خطقًا 

=ؾٗٞ دا٥ع٠ يسخٛهلا، عٔ أٌٖ ايؿطع  ٌْٝ األٚطاض ؾطح َٓتك٢ األخباض َٔ . ؼت َطًل اإلشٕ =

/ 5)أسازٜح غٝس األخٝاض، قُس بٔ عًٞ بٔ قُس ايؿٛناْٞ   200) ،(5 / ؾي زاض : (202 

/ 11 )ألبٞ ظنطٜا قٞ ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ،  ٚاْـيط اجملُٛع ؾطح اغيٗصب ،: اؿسٜح ؾي زاض  ( 2 

 .ايؿهط
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:اليكض التكديرٍ " ختلف احلكه عً العلُ لىجىد علُ أخرّ : الكسه الجاىٌ "  

ال ـًٌ ؼي تًو ، إٕ ايع١ً قس تٛدس زٕٚ سهُٗا ؼي بعض ايكٛض ٚاحملاٍ 

عبٛز١ٜ األّ ع١ً ؼي عبٛز١ٜ : قٛيو: َٚجاٍ شيو. بٌ يٛدٛز ع١ً أخط٣ أخل َٓٗا ، ايع١ً

ٖٚٞ ؼي ، ؾريز ع٢ً ٖصا ايعُّٛ ؼي خكل سئ زخٌ باَطأ٠ َعتكسا أْٗا سط٠ . ايٛيس

.ػيًٛن١ - ؾٝشهِ يًٛيس باؿط١ٜ َع إٔ أَ٘ أ١َ أٟ ، اؿكٝك١ أ١َ   - 

      ؾؿٞ ٖصٙ ؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً يٛدٛز َٓاظع١ بري عًتري ع١ً ايطم اييت تكتهٞ 

: ٚاؿاقٌ.  ؼكٝكًا غيا اعتكسٙ األب َٔ سط١ٜ اغيسخٍٛ بٗا ، ٚع١ًٝ اؿط١ٜ، إؿاق٘ بأَ٘

 .إٔ قٛض٠ ايٛيس اغيػطٚض بأَ٘ خكل األقٌ األٍٚ، ٚشيو بايٓـيط إزي عُّٛ ع١ً ايطم

  :شرطلفىات حمل أو   ختلف احلكه:الجالحالكسه 

ٚال ،  ؽًـ اؿهِ عٔ عًت٘ مل ٜهٔ غيٓاٖه١ ع١ً أخط٣ إٔ:       ؾؿٞ ٖصا ايكػِ

َجاٍ  ٚ.ٚإصيا يؿٛات ؾطؾي أٚ قٌ ، خكٝل َكته٢ ايكٛاعس ايعا١َ ؼي ايتؿطٜع ٍت

 ؾريز ع٢ً شيو بٝع اغيطٖٕٛ اـٝاض،ٕ ا ؾٝجبت اغيًو ؼي ظّاغيًو، إٔ ايبٝع ع١ً :شيو

. (1)ٚمل تؿس اغيًو ،  ؾٗٞ قٛض سكٌ ؾٝٗا ايبٝع .ايٛيسّ أٚاغيٛقٛف ٚ

ؾريز عًٝ٘ ، نصيو ايػطق١ ع١ً يٛدٛب ايكطع ٚقس ٚدست ؼي ايٓباف ؾٝكطع 

ؾال جيب ايكطع ؼي ٖصٙ ايكٛض ، أٚ غطق١ ايكيب ، أٚ َٔ غري سطظ، َا زٕٚ ايٓكاب 

 .(2)نًٗا

                                                 
ؾطح :اْـيط ، يهْٛ٘ مل ٜكازف قال ، إٔ ايبٝع مل ٜؿس اغيًو ؼي ٖصٙ ايكٛض : ٚاألقٌ ؼي شيو ()

 –ٙ   ؼكٝل عبس احملػٔ ايرتنٞ ى ؾي.(  /): يٓذِ ايسٜٔ ايطٛؼي كتكط ايطٚن١ 

.بريٚت يبٓإ –َؤغػ١ ايطغاي١ ، ّ 

اغيػتكؿ٢ َٔ عًِ األقٍٛ ؿذ١ اإلغالّ أبٞ ساَس : اْـيط ؼي اقػاّ ؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً ()

ؾطح ايعهس ع٢ً كتكط اغيٓت٢ٗ البٔ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 2ؾيَٚا بعسٖا  ( / ):ايػعايٞ

/ ): اؿادب  ،َٚا بعسٖا (   ّ  –ٙؾي: تكشٝح ايسنتٛض ؾعبإ قُس امساعٌٝ  

.َكط ، َهتب١ ايهًٝات األظٖط١ٜ ، 
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" قاٍ ايطٛؼي  بٌ يؿٛات أ١ًٖٝ ايكطع ؼي ،يٝؼ شيو يهٕٛ ايػطق١ يٝػت ع١ً :

،  ال ٜؿػس ايع١ً ٙؾٗصا ٚأَجاٍ، ٚؾٛات ؾطط٘ ؼي زٕٚ ايٓكاب َٚٔ غري اؿطظ ، ايكيب 

 (1)"ٖٚصا َٓ٘ ،ألٕ تأثري ايع١ً ٜتٛقـ ع٢ً ٚدٛز ؾطٚطٗا ٚاْتؿا٤ َٛاْعٗا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
/ ): يًطٛؼي ؾطح كتكط ايطٚن١ ()  )  .
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 املبحح الجاىٌ 

ختصًص عنىو الكًاس خبرب الىاحد  

ٕ ايهالّ ع٢ً ؽكٝل عُّٛ ايكٝاؽ غرب ايٛاسس ٜكتهٞ ايتؿكٌٝ ؼي إ

 عُّٛ ايكٝاؽ ع٢ً قكط: األقٛيٝري، ثاُْٝٗا ؽكٝل ايع١ً عٓس :أٚهلُا: َػأيتري

  .باالغتشػإبعض أؾطازٙ 

 العلُ عيد األصىلًني ختصًص: املطلب األول 

 : ايكٝاؽَصاٖب األقٛيٝري ؼي ؽكٝل ع١ً 

 ألٕ اغيطاز َٔ ايٓعاع، ؼطٜط قٌ غيػأي١ ؽكٝل ايع١ً أ١ُٖٝ بايػ١ ؼي إٕ

 ؾُٔ أداظ ظيٌ عُّٛ ايع١ً ع٢ً بعض أؾطازٙ أداظ عًت٘،ؽكٝل ايكٝاؽ ٖٛ ؽكٝل 

 إٕ يًكٝاؽ،ٜٚهٕٛ اـرب كككا " : ايطٛؼيقاٍ. ايٛاسسؽكٝل عُّٛ ايكٝاؽ غرب 

 (1)".ايع١ًقًٓا ظٛاظ ؽكٝل 

ٚاختًؿٛا ؼي ؽكٝل ايعًٌ ، (2) ع٢ً عسّ ؽكٝل ايع١ً ايعك١ًٝ  ايعًُا٤ اتؿل

: ايؿطع١ٝ ع٢ً عس٠ أقٛاٍ َٓٗا 

 :ايؿطٜع١عسّ دٛاظ ؽكٝل ايعًٌ  :ايكٍٛ األٍٚ

ٜط٣ أقشاب ٖصا اغيصٖب إٔ ؽًـ اؿهِ عٔ ايٛقـ ٜكسح ؼي عًٝت٘ َطًكا 

ٖٚٛ قٍٛ ال جيٛظ ؽكٝل ايع١ً  .غٛا٤ نإ شيو ايٛقـ َٓكٛقا أٚ َػتٓبطا،

  ناألغتاش أبٞ يهجري َٔ اغيتهًُريَصٖبٖٚٛ ،  هلا ضألٕ شيو ْل،٠ ٟايؿطع

ٚايٝ٘ شٖب انجط اقشاب ايؿاؾعٞ  ،ٚاالَاّ ايطاظٟ ،بٞ اؿػري ايبكطٟ ٚأ،اغشام

ض عٔ االْتكا غ١ًُٝايؿاؾعٞ ٕ ايعًٌ ايؿطع١ٝ اييت شيػو بٗا االَاّ أ: ٚاسٝح شنط،

ٖٚصا َطٟٚ اٜها عٔ ، غريٙ ٣ػيا ٜطدح  َصٖب اإلَاّ عٌ،  َكتهاٖا ١ٜ ع٢ًٚداض،

                                                 
.  ( /):يًطٛؼي ؾطح كتكط ايطٚن١ ()

.  (  /  ): يعضنؿٞ  ؼي أقٍٛ ايؿك٘ ٍايبشط احملٝؽي()  
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ٚاْهط ايبادٞ َٔ ،َٔ اغيايه١ٝ  ٚعبس ايٖٛاب،  بهطب٢ايكانٞ ابٔ اٚ،االَاّ اظيس 

:  (1)ْكً٘ خالؾ٘

 (2)﴾ َوَلِو َكاَى ِمِو ِعهِد َغِئس الٓمِه َلَوَجُدوِا ِفيِه اِخِتاَلّفا َكِثرّيا ﴿:ٚدٌ قٛي٘ ععٚاغتسٍ ٖؤال٤ ب

 إٔ ٚدٛز ايتٓاقل ٚايتؿاٚت ؼي نالّ َا زيٌٝ ع٢ً: ٚٚد٘ االغتسالٍ بٗصٙ اآل١ٜ

 (3).ؾكس ٚدس االختالف  ، ؽًؿت األسهاّ عٔ ايعًٌ ؾاشا. اهللأْ٘ يٝؼ َٔ عٓس 

                                                 
، ايعس٠ ؼي اقٍٛ ايؿك٘ اْـيط() :يكانٞ أبٛ ٜع٢ً ، قُس بٔ اؿػري بٔ قُس بٔ خًـ ابٔ ايؿطا٤ٍ   ( 

. بسٕٚ زاض ْؿط، ّ - ٙ ؾي،ؼكٝل ايسنتٛض اظيس بٔ عًٞ اغيباضنٞ  (/

 ؾي، ٚعًٞ قُس عٛض ، ؼكٝل عازٍ اظيس عبس اغيٛدٛز ، ايبادٞ :االؾاض٠ ؼي اقٍٛ ايؿك٘ 

قٛاطع ،  (/ ): ؾٛاتح ايطظيٛت ،ايطٜاض - ّ َهتب١ ْعاض َكطؿ٢ ايباظ –ٙ 

ؼكٝل (/) :ٟ ٕايػُعاألبٞ اغيـيؿط َٓكٛض بٔ قُس بٔ عبس اؾباض االزي١ ؼي اقٍٛ ايؿك٘ 

ايٛقٍٛ ، ّ بسٕٚ زاض ْؿط -ٙ ؾي، ايسنتٛض عبس اهلل بٔ ساؾفي بٔ اظيس اؿهُٞ 

ؼكٝل ايسنتٛض عبس اؿُٝس أبٛ  (/):ابٛ ايؿتح اظيس بٔ عًٞ بٔ بطٖإ ايبػسازٟإزي األقٍٛ 

ايتبكط٠ ؼي أقٍٛ ايؿك٘ ألبٞ اغشام إبطاِٖٝ ،.ّ َهتب١ اغيعاضف ايطٜاض  –ٙ ظْٝس ؾي

 زاض ايؿهط ؾي قُس سػٔ ٖٝتٛ ؾي ّ ؼكٝل ايسنتٛض، :بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايؿرياظٟ

احملكٍٛ ؼي عًِ األقٍٛ يؿدط ، ( / ):ايبشط احملٝؽي ،: ايتبكط٠ ، ايعطام بسٕٚ زاض ْؿط

 ؼكٝل ،( / ):ايسٜٔ ايطاظٟ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عُط بٔ اؿػٔ بٔ اؿػري ايتُٝٞ 

 ؼي سهاّ ايؿكٍٛإ، ّ َؤغػ١ ايطغاي١ -ٙ ؾي، ايسنتٛض دابط ؾٝاض ايعًٛاْٞ 

  ؾي،  ؼكٝل ايسنتٛض عبس اهلل اؾبٛضٟ ، :أبٛ ايٛيٝس بٔ خًـ ايبادٞ، أسهاّ األقٍٛ 

طياٍ ايسٜٔ عبس ايطسِٝ ايتُٗٝس ؼي ؽطٜر ايؿطٚع عًٞ االقٍٛ ، ػيؤغػ١ ايطغاي١ ٙ 

 ّ-ٙ  ؾي،  قُس سػٔ ٖٝتٛ  ؼكٝل ايسنتٛض، :بٔ اؿػٔ بٔ عًٞ اإلغٟٓٛ،

.َؤغػ١ ايطغاي١ 

.  آ١ٜ :   غٛض٠ ايٓػا٤ ()  

،:اْـيط اسهاّ ايؿكٍٛ ()  أبٛ عبساهلل قُس بٔ اظيس األْكاضٟ اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ 

قٛاطع االزي١ ، .ّ ؾي زاض ايؿهط- ٙ ؼكٝل عطؾات ايعؿا ؾي ، ( / ):ايكططيب 

.( / ):ؼي اقٍٛ ايؿك٘ 
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َثَماِنَيَة َأِشَوإج مَِّو الضَِّأٔى اِثَهِئو َوِمَو اِلَمِعٔص اِثَهِئو ُقِن آلرََّكَسِئو َحسََّم َأٔم اأُلنَثَيِئو َأمَّا ﴿:ٚقٛي٘ تعازي

اِشَتَمَمِت َعَمِيِه َأِزَحاُم اأُلنَثَيِئو َنبُِّؤوِني ِبِعِمٕم ٔإى ُكهُتِم َصاِدِقنَي  َوِمَو اإٔلِبٔن اِثَهِئو َوِمَو اِلَبَقٔس اِثَهِئو ُقِن آلرََّكَسِئو 

َحسََّم َأٔم اأُلنَثَيِئو َأمَّا اِشَتَمَمِت َعَمِيِه َأِزَحاُم اأُلنَثَيِئو َأِم ُكهُتِم ُشَهَداء ٔإِذ َوصَّاُكُم الٓمُه ِبَهَرا َفَمِو َأِظَمُم ِممَّٔو 

.(1)﴾اِفَتَسى َعَمى الٓمِه َكِرّبا ِلُيِضنَّ الهَّاَس ِبَغِئس ِعِمٕم ٔإىَّ الٓمَه اَل َيِهِدي اِلَقِوَم الٖظاِلِمنَي    

 سطّ ؾإ نإ اهلل تعازيؾٝ٘، ؾؿٞ ٚد٘ اآل١ٜ اَط بططز ايع١ً ؾُٝا اعتُست 

ٕ نإ احملطّ إٚ،ٕ نإ احملطّ اْج٢ إنصيو نٌ اْج٢ ،ؾهٌ شنط سطاّ  ايصنٛض

. ؾهٌ َٛيٛز  سطاّ ططزا يًع١ً ٚدطٜاْٗا ،ضساّ األْجٝري أَا اؾتًُت عًٝ٘ 

ؾإ اهلل عع ٚدٌ طايب اغيؿطنري بإدطا٤ "اآل١ٜتعًٝكا عًٞ  قاٍ ابٔ ايككاض

ؾايتعَٛٙ ، أٚ اؾُٝع ، ٚاالْٛث١ ٠ نإ اغيعين يًصنٛضإٕ: ع١ً، أٟايع١ً ؾُٝا اعتُسٚٙ 

شا مت ايتػًِٝ باْتؿا٤ اؿتِ َع ٚدٛز ايع١ً إ. (2)"ٚإال ؾأْتِ َٓاقهٕٛ،ٕ نٓتِ قازقري إ

الٕ تعًل اؿهِ بايٛقـ ؼي ،الستاز تعًل اؿهِ بايع١ً ؼي ايؿطع اغيكٝؼ ايٞ ايسيٌٝ ،

. ٜهؿٞ  زيٝال يتعًك٘ بٗا ؼي ايؿطع  ال،االقٌ اغيكٝؼ عًٝ٘ 

 ايكٛض، ٚؽكٝكٗا قش١ ٚدٛز ايع١ً زٕٚ سهُٗا ؼي بعض ازعا٤  نُا إٔ 

.(3)َاض٠ ٚططٜكا ايٞ اؿهِإ َٔ نٕٛ تًو ايع١ً بصيو، ضيٓع

 

 

                                                 
.،  تإٟاآل :األْعاّ غٛض٠ ()

.  ( / ):اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ:اْـيط ()  

،(  -/ ):قٛاطع االزي١ :ْـيط ()  قُس بٔ عًٞ  أبٛ اؿػريؼي أقٍٛ ايؿك٘اغيعتُس  

زاض ، ّ  –ٙ   خًٌٝ اغيٝؼ ؾي: ؼكٝل ( /) :ايطٝب أبٛ اؿػري ايَبِكطٟ اغيعتعيٞ

: ؾي زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت، (  /  ): يًبداضٟنؿـ االغطاض ،بريٚت- ايهتب ايع١ًُٝ   

.  ( / ) :ؾطح كتكط ايطٚن١ ،/  
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 ٖا ضيٓع َٔ ؽكٝلبٛدٛزٖا، ٚشيوثِ إٕ َػ٢ُ ايع١ً ٜكتهٞ ٚدٛز اؿهِ 

نُا إ اْتؿا٤ اؿهِ . (1) ألٕ ايتدكٝل ْكض يًعًتري َعاايعك١ًٝ،  ايع١ً ع٢ًقٝاغًا 

ٖٚصا ٜػتًعّ اؿهِ عًٝٗا ، عسّ اغتٝؿا٥ٗا يهٌ ايؿطٚؾي ٣عٔ ايع١ً زيٌٝ عٌ

 (2) .بايبطالٕ

:  دٛاظ ؽكٝل ايعًٌ ايؿطع١ٝ:ايجاْٞايكٍٛ 

 ٚمل ٜعترب ايٓكض قازسا ؼي شيو ايٛقـ ايكٝاؽ،أداظ ٖصا ايطأٟ ؽكٝل ع١ً 

 .ٙٚغري ايسبٛغٞ  ع٢ً َا ْكً٘ أبٛ ظٜس.سٓٝؿ١ٖٚصا َصٖب أنجط أقشاب أبٞ . اؾاَع

ٖٚٛ اغيٓكٍٛ عٔ اإلَاّ اظيس َٔ أسس ،  ايكطاؼي أْٓ٘ اغيؿٗٛض َٔ َصٖب اغيايه١ٝ ٚقاٍ

ٍٛٓ بعض اغيتهًُري، ايٛدٗري  :  سيا ًٜٞ ٚاع٢ً َصٖبِٗ استرٚ(3)ٚعًٝ٘ ع

ٚٚد٘  (4)﴾ ٔإىَّ َلُه َأّبا َشِيّخا َكِبرّيا َفُخِر َأَحَدَنا َمَكاَنُه ٔإنَّا َنَساَك ِمَو اِلُمِخِسِهنَي ﴿:تعازي ٙقٍٛ .

ٕٓ َكته٢ ايع١ً اييت تعًّل بٗا إخ٠ٛ ٜٛغـ ٜؿٝس ايعُّٛ ٚاؾطٜإ : ٚعًٝ٘ ، شيو أ

 :أسسِٖأَا قٍٛ . ؾال جيٛظ أخص أسس َٔ اإلخ٠ٛ شيػها بعُّٛ شيو ايٛقـ 

 ؽكٝل ايع١ً اش نٝـ ٜأخص اسسِٖ دٛاظؾٝكتهٞ   (5)﴾ َأَحَدَنا َمَكاَنُه َفُخِر﴿

                                                 
:ايعس٠:  اْـيط() ٚاألٌَ ؼي عًُٞ األقٍٛ ٚاؾسٍ  ايٛقٍٛ ، َٓتٗٞ(/ ):اغيعتُس ، (/ ) 

-1 ؾي( ):يإلَاّ طياٍ ايسٜٔ أبٛ عُطٚ عجُإ اغيايهٞ اغيعطٚف بابٔ اؿادب  1985 ه 1405 

.َساض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت يبٓإ   

.(/ ):اغيعتُس  ()  

/) اْـيط ايعس٠ ؼي أقٍٛ ايؿك٘ ()  قٛاطع األزي١ ،(/) :احملٝؽي ايبشط ،( 

 ،(/): اغيعتُس،(/)نؿـ االغطاض . (/) : ؾطح تٓكٝح ايؿكٍٛ،(،/)

،:إسهاّ ايؿكٍٛ :اْـيط ،:ايتبكط٠  .(/):ؾٛاتح ايطظيٛت 

.آ١ٜ :  غٛض٠ ٜٛغـ()   

.   آ١ٜ :ٜٛغـ غٛض٠ ()
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يٛال دٛاظ قكط ايع١ً ،-نبري ايكسض ٚمل ٜطٜسٚا نرب ايػٔ ٚأبٛٙ ، َهاْ٘ 

.(1)عًٞ بعض اؾطازٖا 

 سيٛدبات، ٜٚهؿٞٚيٝػت ،  ٚدٛز االسها٠٣ّ اَاضات عٌٟٕ ايعًٌ ايؿطعأٚب .

 ٣ألٕ ايصٟ دعًٗا عال١َ عٌ، ٕ تٛدس َع سهُٗا ؼي ايػايب أؼي االَاضات 

، خطأقس ٜطؾعٗا ؼي عري  اؿهِ ؼي عري َا ٖٚصا ال ٜٓؿٞ قؿ١ ايع١ًٝ  

ٕ أنُا  .ٚإ ؽًـ عٓ٘ ؼي ٚقت َا ، نايػٝح ايططب ؾٗٛ اَاض٠ عًٞ اغيطط ،

 ايؿطع،قبٌ  نٛدٛزٖاسهِ، ؼي َٛنع ٚال  ٚقـ االَاض٠ ٜػتًعّ ٚدٛزٖا

اـُط ـٛقؿت بايؿس٠ ٚمل ؼطّ قبٌ اإلغالّ اؿهِ، ىٖٚٞ خاي١ٝ عٔ شيو 

ٕ ايسيٌٝ ايؿطعٞ ندرب أ :شيو شيو، ٜبريثِ قاضت ايؿس٠ ع١ً ايتشطِٜ بعس 

ٜهٕٛ نصيو ساٍ  ٚال، ايٛاسس قس ٜهٕٛ زيٝاًل عٓس اْتؿا٤ ايٓل ايكطآْٞ 

(2).ٚدٛزٙ

يعسّ دٛاظ ،ٕ تٛدس َٔ غري ع١ً أضيهٔ  ٕ اؿهِ ؼي ايعًٌ ايعك١ًٝ الأٚب .

غيا : ايؿطع١ٝؾإ ايعًٌ  ،ؾكٝاغًا عًٞ شيو    ،ٚدٛز ايع١ً ؾُٝٗا َٔ غري سهِ

 ،داظ ٚدٛز ايع١ً اٜها َٔ غري سهِ  ،داظ ٚدٛز اؿهِ ؾٝٗا َٔ غري ع١ً 

قٝاؽ ،ٕ ال ٜكسح ؼي ايع١ًٝ إٔ ؽكٝل ايع١ً جيب أٚب .(3)ٖٚٛ زيٌٝ ايتدكٝل

ؾإ خطٚز بعض ايكٛض عٔ ايعُّٛ ال ٜٓؿٞ عٓ٘ اؿذ١ٝ  ،عًٞ ؽكٝل  ايعاّ 

                                                 
/ ) اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ.  (/)ايؿك٘  ؼي اقٍٛ ايعس٠: اْـيط ()  )

-/)قٛاطع االزي١ ،(-/): اغيعتُس، (/ )ؾطح كتكط ايطٚن١ :اْـيط  ()

 ):ايٛقٍٛ ايٞ االقٍٛ ،(/) :ايعس٠ ،:اسهاّ ايؿكٍٛ ، (/)نؿـ االغطاض ،(

/ )

.(/) ايعس٠ ، :اْـيط اسهاّ ايؿكٍٛ  ()
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قشاب ضغٍٛ  بعض إٔأٚب 1)ؾهصيو االَط ٖٗٓا،ؾُٝا عسا قٛض٠ ايتدكٝل 

.(2)قاٍ بتدكٝل ايع١ً    اهلل  

 :ايع١ً اغيٓكٛق١ زٕٚ اغيػتٓبط١ ؽكٝل دٛاظ: ايجايحايكٍٛ 

 َلا َكِي ﴿: تعازياغيٓكٛق١، نكٛي٘اب ٖصا اغيػًو ؽكٝل ايع١ً  أقحداظأ

اْٗا َٔ ايطٛاؾري ": ؼي اهلط٠  ضغٍٛ اهللٚنكٛي٘. (3)﴾ اِلَأِغِهَياء ِمهُكِمَبِيَو ُدوَلّة َيُكوَى

 ايطبا ؼي ايرب ـ ٖٚٛ اغيػتٓبط١؛ نع١ًَٚٓعٛا ؽكٝل ايعًٌ .  (4)"عًٝهِ ٚايطٛاؾات

 ٖٚٛ ؿياٖط َصٖب االقٛيٝري،زي َعـيِ  إٚععاٙ اَاّ اؿطَريايكططيب، َصٖب 

 (5) .ايؿاؾعٞ نُا اٚضزٙ ابٛ اؿػري

                                                 
 أبٛ ايعباؽ ؾٗاب ايسٜٔ أظيس بٔ  ؼي اختكاض احملكٍٛ ؼي األقٍٛؾطح تٓكٝح ايؿكٍٛ: اْـيط  ()

ّ اغيهتب١  –ٙ ؾي ، (/  ):إزضٜؼ بٔ عبس ايطظئ اغيايهٞ ايؿٗري بايكطاؼي

 (/)اظيس بٔ سػٔ ، ابٔ ٜٛغـ اؾابطزٟ : اغيٓاٖر  ؼي ؾطحايػطاز ايٖٛاز، األظٖط١ٜ يًرتاخ 

 ،ّ زاض اغيعاضز ايسٚي١ٝ يًٓؿط –ٙ ؼكٝل ايسنتٛض انطّ بٔ قُس بٔ سػٔ أٚظٜكإ ؾي

،(/):ايٛقٍٛ ايٞ االقٍٛ  ، :ايتبكط٠ ، :االؾاض٠    ،  َٔ تعًٝكات األقٍٛ اغيٓدٍٛ 

ّ - ٙ  ؼكٝل ايسنتٛض سػٔ ٖٝتٛ ؾي : ، أبٛ ساَس قُس بٔ قُس ايػعايٞ،

.( /):  ايبشط احملٝؽي،(/):احملكٍٛ ،زاض ايؿهط زَؿل

:احملكٍٛ:  اْـيط() .(/):ايعس٠ ؼي اقٍٛ ايؿك٘ ، ( /)   

.  آ١ٜ :  غٛض٠ اؿؿط()  

أبٛ زاٚز غًُٝإ بٔ األؾعح بٔ إغشام بٔ بؿري بٔ ؾساز بٔ عُطٚ األظزٟ ،  غٓٔ أبٞ زاٚز ()

- (/)ايػِّٔذِػتاْٞ  ٌَٔ قطٙ بًًٞ ؾي- ؾَعٝب األضْؤٚؾي : ؼكٝل- باب غؤض اهلط٠   َّس نا : َق

. ّ زاض ايطغاي١ ايعاغي١ٝ-  ٖـ 

ْٗا١ٜ ايػٍٛ ؾطح ، ( / ): ايبشط احملٝؽي ، ( / ): ايػطاز ايٖٛاز ؾطح اغيٓٗاز : اْـيط  ()

 (/): طياٍ ايسٜٔ عبس ايطسِٝ بٔ اؿػٔ بٔ عًٞ اإلغٟٓٛ  ، إزي عًِ األقٍٛ َٓٗاز ايٛقٍٛ 

=ّ زاض ايهتب ايع١ًُٝ –ٙ  ؾي   إضؾاز ايؿشٍٛ إضؾاز ايؿشٍٛ إزي ، يبٓإ –بريٚت =
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ؾاشا ؽًـ ،ثبات ايع١ً اغيٓكٛق١ َكسضٙ ايؿاضع اؿهِٝ ألٕ اأ: َٚٔ سذذِٗ

، ؽكل يًسيٌٝ ايصٟ اثبت ع١ًٝ ايٛقـ  اؿهِ عٓٗا ؼي بعض احملاٍ يسيٌٝ ؾٗٛ

ض ايٞ أرقل قس ترؼي االَط ٖٛ إ ايسيٌٝ امل ٚنٌ َا .ٚظيً٘ عًٞ غري قٌ ايتدًـ 

  .دا٥ع ايبٝإ ايٞ ٚقت اؿاد١ أخط ٚتاؿاد١،ٚقت 

شا دعًٓا اْعساّ اؿهِ إف، ثبات ايع١ً اغيػتٓبط١ ؾٝهٕٛ َكسضٙ اجملتٗس إَا أ

ألز٣  شيو ايٞ عسّ ، عٓٗا ؼي بعض اؾع٥ٝات غري قازح ؼي ع١ًٝ  ايٛقـ اغيػتٓبؽي 

ْٗا ع١ً أ:ضزت َٔ قٛيٞ  أ:ٕ ٜكٍٛأػيا خيٍٛ يهٌ ْاؿيط ،ابطاٍ ايع١ً اغيػتٓبط١ َطًكا 

ٞٓ ب٘ ، ٖٚصٙ ْتٝذ١ ،ٚشيو جيط ايٞ غس باب اإلبطاٍ ،اثبات عًٝتٗا ؼي غري َا اعرتض عً

 .(1) اغيػتٓبط١ زٕٚ اغيٓكٛق١هلصا نإ ايتدكٝل قازسا ؼي ايعًٌ. ال ٜعٍٛ عًٝٗا اسس 

ٚؽًـ اؿهِ عٓٗا ؼي  يعك١ُ َكسضٖا، نُا إٔ ايٓل عًٞ ايع١ً ٜٛدب االْكٝاز هلا 

أٟ ايٓل ٜؿٝس َٔ ،تكسضيا يـئ ايكش١ عًٞ ؿئ ايبطالٕ ،بعض ايكٛض الٜؤثط ؾٝٗا 

. (2)غالف ايع١ً اغيػتٓبط١ .انجط ػيا ٜؿٝس ايتدكٝل َٔ ؿئ ايبطالٕ ،ؿئ ايكش١ 

 :اغيٓكٛق١ دٛاظ ؽكٝل ايع١ً اغيػتٓبط١ زٕٚ :ايطابعايكٍٛ 

، ٕ ؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً ٜكسح ؼي اغيٓكٛق١ أشٖب اْكاض ٖصا ايكٍٛ ايٞ 

، ٖٚٛ قٍٛ نعٝـ دسا نُا سهاٙ ايؿٛناْٞ، ٖٚٛ َا سهاٙ بعض أقشاب األقٍٛ

. (3)ٚقاٍ ايعضنؿٞ بهطٚض٠ ظيً٘ ع٢ً ايع١ً اغيٓكٛق١ بػري قطعٞ

                                                                                                                            

 ؼكٝل ايسنتٛض ؾعبإ بٔ ،( /)ؼكٝل اؿل َٔ عًِ األقٍٛ حملُس بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ 

 :ظٖري أبٛ ايٓٛض حملُس: ايؿك٘ اقٍٛ .ّ زاض ايهتيب ايكاٖط٠ –ٙ  قُس إمساعٌٝ ؾي

.ّ، اغيهتب١ األظٖط١ٜ يًرتاخ  –ٙ ؾي  (/)

: ظٖريابٛ ايٓٛض:اْـيط اقٍٛ ايؿك٘ ()  (/)

.( /):اْـيط ؾطح كتكط ايطٚن١ ()

 ؼكٝل ،(  ):ايػُطقٓسٟ: َٝعإ األقٍٛ ْٚتا٥ر ايعكٍٛ ،  (/ ):اْـيطايبشط احملٝؽي ()

 اضؾاز .ايكاٖط٠ - َهتب١ زاض ايرتاخ ،ّ  –ٙ  ؾي، ظنٞ عبس ايرب : ايسنتٛض

.( / )ايؿذٍٛ
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 . باغياْع أٚ ايؿطؾي ٚدٛزًا ٚعسًَا اضتباؾي دٛاظ ؽكٝل ايع١ً:  ايكٍٛ اـاَؼ

ٕٓ دٛاظ ؽكٝل ايع١ً  ٜط٣  ٚؽًـ سهُٗا ؼي بعض ايكٛض، أقشاب ٖصا ايطأٟ أ

:ع٢ً ايتؿكٌٝ اآلتٞ ، َطتبؽي بٛدٛز َا ٜربضٙ 

:  ابٔ اؿادب ضأٟ .

 إٔ ؽكٝل ايع١ً اغيػتٓبط١ جيٛظ ؼي -  ضظي٘ اهلل –  ٜط٣ ابٔ اؿادب

ألْٓٗا ، أٚ اْتؿا٤ ؾطؾي ، َا إشا نإ ايتدًـ غياْع : قٛضتري ؾال ٜكسح ؾُٝٗا ُٖٚا 

 إشا :ٜٚكسح ؾٝٗا ٖٚٞ، ٚال جيٛظ ؼي قٛض٠ ٚاسس٠ ، ال تجبت عًّتٗا إال بأسسُٖا 

ٚٚدس َاْع أٚ ؾات ، ؾإٕ نإ ايٓل ؿيًٓٝا، أَا اغيٓكٛق١  .نإ ايتدًـ زُْٚٗا

. (1)ٚإٕ نإ قطعًٝا مل جيع، ؾطؾي داظ ؽكٝكٗا 

: ايبٝهاٟٚ ضأٟ .

ٕٓ- ضظي٘ اهلل –  ٜط٣ ايبٝهاٟٚ  نإ إشا. ؾٝٗا ؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً ٜكسح أ

 ٚال ؾطم ؼي شيو بري ايع١ً .غياْع ٚال ٜكسح إشا نإ ايتدًّـ َاْع،ايتدًّـ يػري 

ٚشيػو ؼي ٖصا ايطأٟ بكٝاؽ ْكض ايع١ً ع٢ً ؽكٝل  (2)ٚاغيػتٓبط١ اغيٓكٛق١ 

ٕٓ ايعاّ ٜكتهٞ ظيً٘ ع٢ً طيٝع :شيوٕ ٜابٚ ايعاّ،  ٚقس ؽًـ ٖصا .أؾطازٙ أ

ثبات ايع١ً ؼي طيٝع ايكٛض سيٛدب إٚضياثٌ شيو . اؿهِ ؼي ايكٛض٠ اييت خككت

 ٚقس ؽًـ سهُٗا ؼي ايكٛض٠ اييت سكٌ ؾٝٗا ايٛقـ،ايسيٌٝ اغيجبت يع١ًٝ 

، داظ٠ ؽكٝل ايعاّ ٚبكا٤ زاليت٘ ؼي غري أؾطازٙ اغيدكك١ إؾإٕ : ٚعًٝ٘. ايٓكض

ٚأْٓ٘ ال ٜبطٌ ايع١ًٝ ؼي غري قٌ ، ٜكتهٞ دٛاظ ؽًـ اؿهِ عٔ ايٛقـ يسيٌٝ 

.  ايتدًـ 

 ١ٓٝ  ٚاؾاَع بري .ايٛقـٚعًٝ٘ ؾإٕ ؽكٝل ايع١ً يٛدٛز اغياْع ال ٜكسح ؼي عً

.(3) ايكٛضتري إعُاٍ ايسيًٝري ؼي نٌ َُٓٗا

                                                 
، - : َٓتٗٞ ايٛقٍٛ () .  (/): ايبشط احملٝؽي  

،: اْـيط َٓٗاز ايٛقٍٛ () /: ايبشط احملٝؽي  

: ظٖري ايٓٛضابٛ: ايؿك٘قٍٛ أ:َٓٗاز ايٛقٍٛ  ()  (/).  
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: ٖٚٛ ضأٟ اإلَاّ ايػعايٞ: ايػازؽايكٍٛ 

" : قاٍ :يتدُّـ اؿهِ عٔ ايع١ً قٛض ثالث١  "   (1) 

 ؾإٕ ٚضز شيو ع٢ً غبٌٝ ايؿطع١ٝ،إٔ ٜعطض عاضض ضيٓع َٔ اططاز ايع١ً  .أ 

.خيككٗااالغتجٓا٤ َٔ قاعس٠ ايكٝاؽ ؾال ٜؿػس ايع١ً بٌ 

، يهٔ غيعاضن١ ع١ً أخط٣ ، إٔ ٜتدًـ اؿهِ عٔ ايٛقـ ال ـًٌ ؼي ْؿػ٘  .ب 

.ٖٚصا ال ٜكسح ؼي ايع١ًٝ 

يهٔ يعسّ َكازؾتٗا ، إٔ ٜتدًـ اؿهِ عٔ ٚقؿ٘ ال ـًٌ ؼي ضنٔ ايع١ً  .ز 

.  ؾٗصا ال ٜكسح نصيو ، أٚ ؾططٗا ، قًٗا 

 َآٍ اـالف ؼي ٖصا اغيٛنٛع َٓشكط ؼي إٔ: بٓا٤ّ ع٢ً َا شنط أعالٙ ٜط٣ ايباسح

ٚآخط ضيٓع ، قٍٛ جيٝع ؽكٝل ايعًٌ ، ٚشيو بعس شيشٝل األزي١ ٚغربٖا ، قٛيري 

. شيو 

ٚاغيػتٓبط١ ٖٚٛ ٚدٛز اغياْع   إٔ َٓاؾي ايتؿطٜل بري ايع١ً اغيٓكٛق١:ٚؼطٜط شيو

 ؾٝهٕٛ األَط بٗصا .غياْع إٔ ؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً ال ٜهط إشا نإ :أٟ. ٚاْتؿاؤٙ

 أَا إشا اْٝؽي اؿهِ باْتؿا٤ اغياْع ايع١ً،االعتباض َٛاؾكا غيصٖب َٔ أداظ ؽكٝل 

 .ايتدكٝل ايسيٌٝ ؾٗٛ قٍٛ بعسّ دٛاظ ٚاْعساّ

 ٖٛ "عسّ دٛاظ ؽكٝل ايعًٌ "تعكٝب ع٢ً أقشاب اغيصٖب األٍٚ   ؾهٌٚيصيو

ٚنٌ إٜطاز ع٢ً أقشاب اغيصٖب ، ايكٍٛ اغيصنٛض إشا اْتؿ٢ زيٌٝ ايتدًـ  ٜطاز ع٢ًإ

 ضيهٔ إٔ ٜهٕٛ َٛدٗا إزي ايكٍٛ شات٘ إشا ٚدس َاْع " دٛاظ ؽكٝل ايعًٌ "ايجاْٞ 

 .ايتدًـ 

 

 

                                                 
. َٚا بعسٖا (/) : اغيػتكؿ٢()
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 زع٢ ايتدكٝلأألٕ اجملتٗس إشا ، ٚال ؾطم ؼي شيو بري ايعًٌ اغيٓكٛق١ ٚاغيػتٓبط١ 

َٚٔ ، هلصا غأقتكط عًٞ َصٖبري ؼي اثبات ايطزٚز ٚ. ٚإال ؾال ، ٍزيٌٝ ؾإٕ قٛي٘ َكبٛب

: ب طٌثِ بٝإ ايطادح ؼي ٖصا امل

 – ايػالّ عًٝ٘-االغتٓاز ايٞ قك١ ٜٛغـ أَا َٔ قاٍ ظٛاظ ؽكٝل ايع١ً ف

 ألٕ َهُٕٛ اآل١ٜ ٜكتهٞ ايتؿطٜل بري اإلخ٠ٛ ؼي ٜػتكِٝ،إلثبات دٛاظ ؽكٝل ايعًٌ ال 

، ٖٚصا ٜسٍ عًٞ إٔ أباٙ خياف عًٝ٘ ، ألٕ أسسِٖ  َأخٛش ؼي اؾٓا١ٜ ، اـٛف عًِٝٗ 

.(1) أَا  إشا أخص أخٛٙ بسال َٓ٘ مل ٜهٔ خا٥ؿا   

ؾصيو ، ؾٝهؿٞ ؼي األَاض٠ ايٛدٛز غايبا ، أَا قٛهلِ بإٔ ايعًٌ أَاضات ال َؤثطات ٚ

 :َطزٚز سيا ًٜٞ

 ٚنٌ ٚقـ ثبتت عًٝت٘ بايسيٌٝ ٚدب إٔ ٜهٕٛ ع١ً ططقًا،إٕ إلثبات ايعًٌ  -

، ؾإٕ ؽًـ اؿهِ عٔ ايٛقـ اغيصنٛض ؼي بعض ايكٛض ، َكتهاٖا ايتعُِٝ 

ألْ٘ ،ٖٚصا ال ٜكسح ؼي َػأي١ تعُِٝ ايٛقـ ،أٚ يٛدٛز َاْع ، ٜهٕٛ يؿٛات ؾطؾي 

.(2)خاضز عٔ قٌ اـالف

إٕ ايعاّ : أَا قٝاؽ ؽكٝل ايع١ً ع٢ً دٛاظ ؽكٝل ايعاّ ؾٝذاب عٓ٘ سيا ًٜٞ  -

نُا إٔ ؽكٝل ، ألٕ نالّ ايعطب ٜكتهٞ شيو ، ٜؿٝس اغتػطام طيٝع أؾطازٙ 

أٟ إٔ يػإ ايعطب ،  دا٥ع تعًكا بايسيٌٝ شات٘ َؿتُال ت٘  ايعاّ ٚقكطٙ ع٢ً بعض

.ٜكتهٞ شيو 

ٚيٝؼ ؼي ايًػ١ َا ٜكتهٞ ، أَا ايعًٌ ؾُٓاؾي ايعُّٛ ؾٝٗا ٖٛ نْٛٗا عال١َ يًشهِ  -

.دطٜاْٗا 

 

                                                 
/  )ايعس٠ ؼي أقٍٛ ايؿك٘ ()   ).

/ ): ؾطح كتكط ايطٚن١ ()   )  .
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ٝٓتٗا ؼي نٌ َٛنع ، ٠ َا  ساٍ ؾإشا ؽًـ اؿهِ عٔ عًت٘ ؼي:ٚعًٝ٘ - ؾٝٓبػٞ ْؿٞ عً

ألٕ ، ؾال ٚد٘ يًُكاض١ْ بري ؽكٝل ايع١ً ٚقكط ايعاّ ع٢ً بعض َؿتُالت٘ ، 

.(1)غالف ايع١ً، ايعُّٛ ال تػكؽي زاليت٘ بايتدكٝل 

.ٚدٛز ايع١ً بسٕٚ سهِ ٚ،نُا إٔ ايعالق١ َٓتؿ١ٝ بري ٚدٛز اؿهِ بسٕٚ ع١ً  -

ألٕ ، إٔ ٚدٛز اؿهِ بسٕٚ ع١ً ال ٜكسح ؼي دعٌ ايع١ً ع١ً ؼي َٛنعٗا : ٚؼطٜطٙ -

.ٚدٛز اؿهِ َٔ غري ع١ً ٜسٍ ع٢ً إٔ يًشهِ ع١ً أخط٣ 

نُا إٔ ٚدٛز ايع١ً َٔ غري سهِ ضيٓع إٔ تهٕٛ باْؿطازٖا ع١ً ست٢ ٜهاف إيٝٗا  -

ٚبعض ، سهِ ٜسٍ ع٢ً إٔ شيو بعض ايع١ً   ألٕ ٚدٛز ايع١ً َٔ غريآخط،ٚقـ 

.(2) ٖٚٛ زيٌٝ االؾرتام. ايع١ً ال خيًـ طيٝعٗا ؼي اثبات اؿهِ

إٕ ؽًـ اؿهِ عٔ ايع١ً ؼي بعض ايكٛض : ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا شنط أعالٙ ٜط٣ ايباسح

ألٕ ٖصا ، ػيا ٜٓؿٞ نٕٛ تًو ايع١ً َٔ ايؿاضع ، ال ٜسٍ زا٥ُا ع٢ً االختالف ٚايتؿاٚت 

. أٚ اْتؿٞ ايؿطؾي ،ٚيٛ ٚدس اغياْع : أٟ ، ٜكتهٞ ابطاٍ ؽكٝل عُّٛ ايع١ً َطًكا 

 ثبت إٔ االسهاّ قس ؽًـ عٔ عًًٗا ؼي بعض االغتكطا٤، سٝحٖٚصا َطزٚز بسيٌٝ 

 .شيوٚقس تكسّ ؾ٤ٞ َٔ .  شيو ضيٛدٛز َا ٜرب، ايكٛض 

 الٕ اجملتٗس قس ًٜذأ إزي، ٚؽكٝل ايع١ً ال ضيٓع َٔ نْٛٗا ططٜكا إزي اؿهِ 

ـُتعًل غًِٝ يكٕٛ نالّ - نُا شنطت غابكا- ٚاالعُاٍ ، شيو طيعا بري االزي١ 

ٚال ٜؿطم ؼي شيو بري .َٚا ايتدكٝل إال طيع ٚضؾع يًتعاضض ، ايؿاضع عٔ ايتٓاقل 

ٚال ٜبري ع١ً َٓكٛق١ أٚ ،ٚال بري اْعساّ ايؿطؾي أٚ ٚدٛزٙ ،ٚدٛز اغياْع أٚ اْتؿا٥٘ 

. َا زاّ اؾُع َآٍ ايتدكٝل  ،َػتٓبط١

 

                                                 
، : إسهاّ ايؿكٍٛ  ()  ؼكٝل :ابٛ ايؿتح اظيس بٔ عًٞ بٔ بطٖإ ايبػسازٟايٛقٍٛ إزي األقٍٛ  

.: م، ّ َهتب١ اغيعاضف ايطٜاض –ٙ ايسنتٛض عبس اؿُٝس أبٛ ظْٝس ؾي  

، :  اْـيط ايتبكط٠ () : إسهاّ ايؿكٍٛ  
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اؽ ٟثِ إٕ دٛاظ ؽكٝل ايٓكٛم بايكٝاؽ ٜكتهٞ ػٜٛع ؽكٝل ع١ً ايل

  .َػتٓبؽي ؾطم ؼي شيو بري ٚقـ َٓكٛم أٚ ال. بايٓل

 قاٍ :َجال- اهلل ضظي٘-ؾايؿاؾعٞ  .االغتكطا٤بقس زٍ  نُا إٔ دٛاظ ايتدكٝل

، ٖٚٛ َٔ اغيٓهطٜٔ ؾٛاظ ايتدكٝل نُا ْكٌ عٓ٘ ، بايتدكٝل ؼي َػا٥ٌ عس٠ 

" ٜكٍٛ ؼي َتًـ ايًدي  ثِ قاٍ ،إٕ ايٛادب عًٝ٘ َجً٘ قٝاغا عًٞ اتالف نٌ َا ي٘ َجٌ : 

نُا اْ٘ عًٌ .  اغيػتًٗو اَيًديبتدكٝل شيو ؼي اغيكطا٠ ؾأٚدب قاعا َٔ شيط َكابٌ 

ٚقاؽ عًٝٗا ، ؼطِٜ اـُط بايؿس٠ 

بتؿػٝل  ؾًِ حيهِ .ٚاؿس ايتشطِٜ ٚايتؿػٝل :أسهاّ ٚيًدُط ثالث١ .ايٓبٝصؼطِٜ 

َٚكتهٞ ، ٚانتؿٞ بططز عًت٘ ؼي ايؿطع ؼي اؿس ؾكؽي ،  ٚال ضز ؾٗازت٘ ايٓبٝص، ؾاضب

.  ايكٝاؽ ايتعُِٝ 

ؾذٛظ ايتعاقس َع اْتؿا٤ اغيُاث١ً نٝال دا٤ ؼي ، نُا خل ع١ً ايطبا ؼي ايعطاٜا 

نُإ اؾٓري بايػط٠  َع - أٟ ايؿاؾعٞ - نصيو قس خل :  ايكٛاطع َا ًٜٞ 

ٚال ، قس خل َٔ بري اغيٛانع ، ٚنصيو ايس١ٜ عًٞ ايعاق١ً ، كايؿت٘ غا٥ط أدٓاغ٘ 

خل : َٚا ظاٍ ايؿكٗا٤ ٜكٛيٕٛ ، ٚأَجاٍ ٖصا نجري ، ٜٛدس هلا ْـيري ؼي َٛنع َا 

 .(1)ٚقٌ َا ٜٛدس أقٌ َٔ أقٍٛ ايؿطع مل خيل َٓ٘ َٛنع، َٛنع نصا بسيٌٝ نصا 

  :إداظت٘ َٔ اال١ُ٥ سيٓع ؽكٝل ايع١ً أٚ ٜطز ايتكطٜح شيو أْ٘ مل إزيأنـ ٚ

" :ايتكطٜطدا٤ ؼي   إال أْ٘ مل ٜطٚ عٔ أبٞ ٚسسٜجا،تهًِ ايٓاؽ ؼي ؽكٝل ايع١ً قسضيا  

.(2) ٚقُس ٚظؾط ٚغا٥ط أقشاب٘ ْل ؾٝ٘ ٚأبٞ ٜٛغـسٓٝؿ١  " 

 

                                                 
. :  اْـيط ايتبكط٠ ()

 عبس اهلل، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ قُس بٔ ٟبع٢ً ؼطٜط ايهُاٍ بٔ اهلُاّ ألايتكطٜط ٚايتشبري()

، زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ، ّ  –ٙ  ؾي (/ ): قُس اغيعطٚف بابٔ أَري ساز 

ؼكٝل عبس ،  (/ ): ؼي أقٍٛ ايؿطٜع١أبٛ اغشام ابطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ ايؿاطيباغيٛاؾكات، ٚاْـيط 

. يبٓإ –زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ؾي ، اهلل زضاظ
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 ؾإٕ دٛاظ ؽكٝل ايع١ً ٜػتًعّ دٛاظ ؽكٝل عُّٛ :تكسّ َا بٓا٤ّ ع٢ًٚ

  .ايٛاسسايكٝاؽ غرب 

 .باالستحساٌ بعض أفراده علِقصر عنىو الكًاس : املطلب الجاىٌ

 :تعريف االستحساٌ: املسألُ األوىل

 : تعطٜـ االغتشػإ ؼي ايًػ١

ُٜٚطًَل أٜهًا ع٢ً َا ٜٗٛاٙ اإلْػإ ٚضيٌٝ . ٖٚٛ عس ايؿ٢ٝ ٚاعتكازٙ َسَػًٓا ، َٔ اُؿِػٔ 

 (1). ٚإٕ نإ َػتكبشًا ، إيٝ٘ 

 : تعطٜـ االغتشػإ ؼي االقطالح

ٚنُجطت ؾٝ٘ أقٛاهلِ ال َٔ سٝح ،   ؾكس اختًؿت ؾٝ٘ ن١ًُ األقٛيٝٓري اختالؾًا نبريًا 

ٍٓ عًٝ٘ ، ايعباض٠ ؾشػب   : ْصنط َٓٗا ، بٌ َٔ سٝح اغيع٢ٓ ايصٟ تس

ٓٞ َِ ب٘ ؼي ْـيا٥طٖا إزي خالؾ٘ :   َا قاي٘ ايهطخ ٖٛ ايعسٍٚ ؼي َػأي١ عٔ َجٌ َا ُسٔه

 (2). يٛد٘ أق٣ٛ 

 (3). أْٓ٘ ايعسٍٚ عٔ َٛدب قٝاؽ إزي قٝاؽ أق٣ٛ َٓ٘ :       َٚا قاي٘ ايبعزٟٚ 

ٖٚٛ إٔ ٜعسٍ عٔ ايكٝاؽ يسيٌٝ ،         ُٜٚػتؿاز َٔ فُٛع ٖصٙ ايتعاضٜـ َع٢ّٓ ٚاسسًا 

 .أٚ ايعسٍٚ عٔ قٝاؽ دًٍّٞ إزي قٝاؽ خؿٍّٞ ، أق٣ٛ 

ٞٓ ٜكتهٞ سهًُا          ؾإشا عطنت يًُذتٗس َػأي١ ٜتٓاظعٗا قٝاغإ األٍٚ ؿياٖط دً

ٞٓ ٜكتهٞ سهًُا آخط ، َعًٝٓا  َٓا إٔ ٜرتٓدح ايكٝاؽ ايجاْٞ ع٢ً ، ٚايجاْٞ قٝاؽ خؿ ؾإ

ٞٓ ، ايكٝاؽ األٍٚ  ٞٓ إزي َكته٢ ايكٝاؽ اـؿ ٍَ عٔ َكته٢ ايكٝاؽ اؾً ؾٗصا ، أٚ ٜعس

 .ايعسٍٚ أٚ شاى ايرتدٝح ٖٛ االغتشػإ ايصٟ ٜككسٙ عًُا٤ األقٍٛ

 

                                                 
/ 1 ): اغيعذِ ايٛغٝؽي (1)  174 ) 

/ 2 )غعس ايسٜٔ َػعٛز بٔ عُط ايتؿتاظاْٞ  َذي ايتٓكٝح ؼي أقٍٛ ايؿك٘ ايتًٜٛح ع٢ً ايتٛنٝحؾطح (2)  

. يبٓإ –ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ؾي زاض ( 81
452م : ؾطح تٓكٝح ايُؿكٍٛ يًكطاؼي (3)
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 ٌْ ١َٓ أٚ ٜتٓاٚهلا أق        ٚنصيو إشا عطنت يًُذتٗس َػأي١ تٓسضز ؼت قاعس٠ عا

 ٓٞ ْٞ ٚٚدس اجملتٗس زيٝاًل خآقًا ٜكتهٞ اغتجٓا٤ ٖصٙ اؾع١ٓٝ٥ َٔ األقٌ ايهً نًّ

ٚايُعسٍٚ بٗا عٔ اؿهِ ايجابت يٓـيا٥طٖا إزي سهِ آخط يًسيٌٝ اـام ايصٟ قاّ ؼي 

ٞٓ ٖٛ االغتشػإ  ٚقاٍ  (1). ٖٚصا َا ال ٜٓهطٙ أسس ، ْؿػ٘، ؾٗصا ايُعسٍٚ االغتجٓا٥

 .(2) ايكٍٛ بأق٣ٛ ايسيًٝري بأْ٘: آخطٕٚ

 بعض أفراده باالستحساٌ ّقصر عنىو الكًاس عل: املسألُ الجاىًُ

إٕ األخص بعُّٛ ايسيٌٝ قس ٜؤٍٚ إزي َؿػس٠ ضادش١ ؼي بعض اؿاالت ػيا حيتِ   

 . ٚؽكٝكا يًكٝاؽ ، اغتجٓا٤ بعض ايكٛض اغتشػاْا 

ٚاقته٢ نٌ ٚاسس ،ٚاسس قٌ ؾإشا تٛاضز عُّٛ ايكٝاؽ ٚخرب ايٛاسس ع٢ً 

ٌُٖ ايٓاؿيط زيٌٝ اؾطٜإ ٚاالططاز أ، إشا مت شيو . َُٓٗا خالف َا زٍ ع١ًٝ اآلخط 

إعُاال يكاعس٠ ، َع اإلبكا٤ ع٢ً اقٌ ايكٝاؽ ؼي غري قٌ ايتعاضض، ٚخكك٘ بايػ١ٓ

.  ايتدكٝل  

: عٓس٠ َعإ  تأقٌٝ ٖصا االغتجٓا٤ ع٢ًاختًؿت ؼي ايعًُا٤ قس إاّل إٔ ٚد١ٗ 

، ايع١ً بايٓلؾُِٓٗ َٔ شٖب إزي إٔ االغتشػإ نطب َٔ ؽكٝل   ٖصا َا شٖب  

.نُا تسٍ عًٝ٘ اقٛهلِ ، إيٝ٘ اؿٓؿ١ٝ 

" :ايتكطٜطقاٍ ؼي   ٕٓ شيو :ايتشكٝلٚؼي    َٔ داظ ؽكٝل ايع١ً َٔ َؿاخيٓا ظعِ أ

، قايٛا باالغتشػإ ؾإِْٓٗ ايجالخ، َصٖب عًُا٥ٓا ، يع١ً اٚيٝؼ شيو  إاّل ؽكٝل   

ٕٓ َعٓاٙ  ؾإٕ ، ٚاالغتشػإ بٗصٙ ايكؿ١ ، ٚدٛز ايع١ً  َع عسّ اؿهِ غياْع :ؾإ

                                                 
/ 2):  اغيدتكط البٔ اؿادب(1) ، َٚكازض ايتؿطٜع 403 – 402م : ، ٚإضؾاز ايؿشٍٛ(388 

 .، زاض ايك5ًِ، ؾي 72م : ـالف

،   :ايؿكٍٛ إسهاّ ،(,/ ) :األغطاض نؿـ ،(-/ ):ْـيط قٛاطع األزي١  ا()

،  ؼكٝل قُس سػٔ قُس سػٔ إمساعٌٝ ؾي: أبٛ ايٛيٝس بٔ خًـ ايبادٞ، اؿسٚز ؼي األقٍٛ

، /) :اغيعتُس ،يبٓإ- زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت ،  ّ -  ٖـ   ).
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 ضظي٘-ٜؿري  ٚ.(1)"سهِ ايكٝاؽ اَتٓع ؼي قٛض٠ االغتشػإ غياْع َع ٚدٛز ايع١ً

 ٖٚٛ تٛدٝ٘ .بايػ١ٓ ؽكٝل عُّٛ ايكٝاؽ إزي إٔ ايكٍٛ باالغتشػإ آٌٜ إزي-اهلل 

سٝح شٖب إيٞ إٔ االغتشػإ يٝؼ َٔ باب ؽكٝل ، مل ٜطتهٝ٘ اغيدايـ َِٓٗ 

 إٔ َػتٓس االغتشػإ إشا نإ :أٟ ،بٌ ٖٛ تكسِٜ يًٓكٛم عًٞ ايكٝاؽ، ايعًٌ 

ٚغال١َ عًت٘ ، ألٕ َٔ ؾطٚؾي قش١ ايكٝاؽ .اؽ ؼي َكابًت٘ ٟؾال عرب٠ يع١ً ايل،ْكا 

ٖٚٛ َا جيعٌ َآٍ ايتعاضض بري ايكٝاؽ ٚاالغتشػإ ؼي االقٌ .اْعساّ ايٓل : 

.ؾٝكسّ ايٓل،ٚاالٍٚ أنعـ َٔ ايجاْٞ ،َٓاٖه١ ضأٟ يٓل   (2)

،  ايتعاضض بري األزي١ ٜٛدب اؾُع نًُا نإ شيو ػيهٓا بإٔ: عٔ شيوجياب 

"ايٓل" إَا إٔ ٜكسّ َػتٓس االغتشػإ :  بري خٝاضٜٔ ٖاٚاجملتٗس  ؼي  ايكٝاؽ  عًٞ 

غري احملٌ ايصٟ ٚإَا إٔ حيٌُ ايعاّ ٚاغيهططز ع٢ً . ٌُٜٚٗ َا أطيعت األ١َ ع٢ً سذٝت٘ 

.  قس أعٌُ ايسيًٝري َعًاؾٝ٘، ؾٝهٕٛؽًـ اؿهِ 

 ٖصٙ ا٤ ٚبٔايتدكٝل، َٓٗر .االغتشػإٖصا ٚقس غًو بعض اغيايه١ٝ ؼي تعطٜـ 

 َٚجٌ يصيو سيػأي١ بٝع ايعطاٜا ايصٟ خكل عُّٛ .ٚاـام قاعس٠ ايعاّ ٣ايكٛض٠ عٌ

 نُا قاٍ بتدكٝل  ايطعاف  ،ايٓٗٞ عٔ بٝع ايططب بايتُط يًػ١ٓ ايٛاضز٠ ؼي شيو 

إٔ ايطعاف ًٜشل بايك٦ؿٞ عسّ دٛاظ ايبٓا٤ ؼي نٌ َُٓٗا : ٣ َع٣ٔ عٌ،٤ايكٞبايبٓا٤ زٕٚ 

.  (3) ؾاغتجين ايطعاف ، ٚيهٔ ايػ١ٓ خككت ٖصا ايعُّٛ ، ٖٚٛ َكتهٞ  ايكٝاؽ،

                                                 
، /: اغيطدع ْؿػ٘()  /: نؿـ األغطاض َٝعإ األقٍٛ ؼي ْتا٥ر ايعكٍٛ : ٚاْـيط 

،:اؿسٚز،   .

.:ضدش٘ ايبادٞ ؼي اؿسٚز ، /:ايتكطٜط ٚايتشبري ،/:نؿـ االغطاض :اْـيط ()
 زاض ايؿهط يًطباع١ ، بسٕٚ تاضٜذ طبع (1/190):  ْٚٗا١ٜ اغيكتكس البٔ ضؾسزا١ٜ اجملتٗسب: اْـيط(3)

 .ٚايٓؿط
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: قشابٓا عٔ االغتشػإ بأْ٘أٚقس عرب بعض " : قاٍ ايبادٞ  ؽكٝل ايعاّ  َْٞع 

. َٟٔ اغيعإ ٜٚططز ٖصا سٝح ،ٚشيو َجٌ إٔ ٜطز ايؿطع باغيٓع َٔ بٝع ايططب بايتُط  

 ،ايعط١ٜ غطقٗا َٔ ايتُط إيٞ اؾصاش   ثِ ٜطز ايؿطع ظٛاظ  بٝع مثط٠،ٚدس َٔ باب٘ 

،  اـام ٣ ٚإصيا ٖٛ َٔ باب بٓا٤ ايعاّ عٌ،ؾال ٜهٕٛ ٖصا َٛنع االغتشػإ 

.  (1) َا قابً٘ َٔ ايعا٣ّٚاؿهِ باـام ٚايكها٤ ب٘ عٌ

 ؼي ايكٛض٠ ايعاّ َٓشكطٚعًٝ٘ ؾإٕ األخص بايسيٌٝ اـام ؼي َكاب١ً ايسيٌٝ 

. ٣ ٚؾُٝا عسا شيو ؾإْ٘ ٜعٌُ بايعاّ ؼي ايكٛض٠ األخط،ؾٝٗا ايسيٝالٕ تساؾع اييت   

 إٔ تكسِٜ ايسيٌٝ اـام ؼي احملٌ ايصٟ ؽًـ ؾٝ٘ اؿهِ عٔ :ٚ ؼطٜط شيو

 ٖٚٛ قٍٛ بتدكٝل ايكٝاؽ يٛدٛز ،ٜبطٌ سذ١ٝ األقٌ ايعاّ ؼي باقٞ اؾطازٙ   الايع١ً،

.   َا ٜكتهٝ٘ 

 نُا ، ٚايكانٞ ظٛاظ ؽكٝل ايع١ً ،ٖصا عًٞ ايكٍٛ ايصٟ ُضدح غابكا 

ايطأٟ َع َٔ غًو ططٜل ايتؿكٌٝ ؼي ؽكٝل ايع١ً ٚاؾرتؾي ٚدٛز ايسيٌٝ  ٜتذ٘ ٖصا

 عًٝ٘ اجملتٗس ؼي قكط اعتُسايكٝاؽ اغتشػاْا نإ يٛدٛز َػتٓس ألٕ ؽكٝل،

، أَا َٔ شٖب إيٞ إبطاٍ ؽكٝل ايعًٌ. أؾطاز ايعاّ  ؾإْ٘ ال ٜط٣ تطى ايعٌُ بايكٝاؽ  

. (2) َٔ قبٌٝ االغتشػإ،ؼي ايكٛض٠ اغيػتشػ١ٓ 

إشا َططز ؾإٕ َايها ٚأبا  ٚايكٝاؽ، ؾايعُّٛ إشا اغتُط " :ايعطبٞقاٍ ابٔ ٚ 

ٜٚػتشػٔ :  قاٍ ،٣أٚ َعٔ، سٓٝؿ١ ٜطٜإ ؽكٝل ايعُّٛ بأٟ زيٌٝ نإ  َٔ ؿياٖط

 ٚ ٜػتشػٔ  َايو ،أبٛ سٓٝؿ١ إٔ خيل بكٍٛ ٚاسس َٔ ايكشاب١ ايٛاضز غالف ايكٝاؽ 

 ٚال ٜط٣ ، ْٚكض ايع١ً ،ٜٚطٜإ  َعا ؽكٝل ايكٝاؽ : إٔ خيل  باغيكًش١  قاٍ 

                                                 
 عكس اؾٛاٖط  :ٍٚ ايؿك٘  م ٚاالؾاض٠ ؼي أ’ :إسهاّ ايؿكٍٛ ’ : اؿسٚز : اْـيط ()

أبٛ قُس دالٍ ايسٜٔ عبس اهلل بٔ لِ بٔ ؾاؽ بٔ ْعاض اؾصاَٞ : ايج١ُٓٝ ؼي َصٖب عامل اغيس١ٜٓ 

 ّ-  ٖـ  ، ظيٝس بٔ قُس ؿُط ؾي. ز. أ:  ؼكٝل: ايػعسٟ اغيايهٞ 

.’:احملكٍٛ :اْـيط ()  
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 ٚقٍٛ ابٔ ايعطبٞ ٖصا ٖٛ ايكٍٛ اؾاَع .(1) ايؿاؾعٞ يع١ً ايؿطع  إشا اثبتت ؽكٝكًا

 .يصيو نً٘ ٚاهلل أعًِ

ططزا ،       ٚأخريا أضدح ايكٍٛ ايكانٞ ظٛاظ ؽكٝل عُّٛ ايكٝاؽ غرب ايٛاسس 

ٚتطى ايكٝاؽ ، ٚتعٜٛال ع٢ً دٛاظ ؽكٝل ايع١ً ، يكاعس٠ اؾُع بري األزي١ ٚاؿذر 

 .يًسيٌٝ ايطادح 

  :خبرب الىاحد االختالف يف مسألُ ختصًص الكًاس أثر: املطلب الجالح

ايؿطٚع  ؼي االختالف ؼي نجري َٔ  األثطيكس نإ يصاى ايتبأٜ ؼي االقٛاٍ بايؼ

:  َٓٗا ، ايؿك١ٝٗ

  :قا٥ِسهِ َٔ أنٌ أٚ ؾطب ْاغٝا ٖٚٛ : اغيػأي١ األٚزي

ألٕ ايؿ٤ٞ ال ضيهٔ إ ،        ٜكتهٞ ايكٝاؽ ؾػاز قّٛ َٔ أنٌ أٚ ؾطب ْاغٝا 

ٚاالعتهاف َع اـطٚز َٔ ،  ايطٗاض٠ َع اؿسخ :شيوأقٌ .  َع  ٚدٛز َا ٜٓاؾٝ٘ ٜبكا

. غري ساد١ 

: عُّٛ عٛضض بكٛي٘ اٍيهٔ ٖصا  قَٛ٘  َٔ ْػٞ ٖٚٛ قا٥ِ ؾأنٌ أٚ ؾطب ؾًٝتِ" 

 .(2)"اهلل ٚغكاٙ ٙ ؾإصيا أطعِ،

 قٍٛ اغيصٖبأ ايعٌُ سيكتهٞ األثط اغتشػاْا عًٞ إزي ؾصٖب اؿٓؿ١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ 

 ؾكس أؾػس إَػان٘ غٗٛا، َٔ خطّ :قاٍ َٚٔ شيػو بايكٝاؽ ناغيايه١ٝ .اؿٓؿٞ

ُثمَّ ﴿: قٛي٘ تعايٞ ب ٚعُال ،ططزا يكاعس٠ اؾطٜإ ،  ٚعًٝ٘ ايكها٤ ؼي ايؿطض قَٛ٘،

 إٔ اـرب ٜتعاضض َٚكتهٞ :َع٢ٓ ٣عٌ. ايصٟ قٟٛ زالي١ ايكٝاؽ (3)﴾َأِتمُّوِا الصَِّياَم ٔإَلى اٖلمِئن

  .َتُِاآل١ٜ ؼي نٕٛ ايٓاغٞ غري 

                                                 
، : احملكٍٛ ؼي أقٍٛ ايؿك٘ يًكانٞ بٔ ايعطبٞ م () غعٝس ؾٛز٠  – سػري عًٞ ايٝسضٟ: ؼكٝل 

- ٖـ عُإ ، – زاض ايبٝاضم:  ؾي  ّ

/ 2 )َػًِ () ،،أنٌ ايٓاغٞ ٚؾطب٘ ٚطياع٘ ال ٜؿطط- باب- نتاب ايكٝاّ( 809  .ضقِ    

:٠ضبلاٍ  غٛض٠ ()  آ١ٜ  
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 ؾهإ تطن٘ ْػٝاْا  ؼي إؾػازٙ ،إيٞ  إٔ اإلَػاى أسس أضنإ ايكّٛ        باإلناؾ١ 

. (1) نُا ٖٛ ايؿإٔ بايٓػب١ ي١ًٝٓ،نرتن٘ عُسا 

 :سهِ غؤض اؿٝٛإ اؿٞ: اغيػأي١ ايجا١ْٝ

 قٝاغا عًٞ َٛت٘ ايصٟ ٜعترب  غببا ؼي  ،إٕ اؿٝا٠ ع١ً ؼي طٗاض٠ عري اؿٝٛإ 

عُال ،  ؾإٕ غؤض اؿٞ طاٖط نصيو :ٚعًٝ٘ .نا٠ ظإشا مت شيو بػري ، لاغت٘ بايؿطع 

،  اختًؿٛا ؼي ططز ٖصا ايكٝاؽإٔ ايؿكٗا٤إال . سيكتهٞ ايعُّٛ  ؾصٖب االَاّ ايؿاؾعٞ  

"  بكٍٛ ضغٍٛ اهلل إيٞ ؽكٝل عَُٛ٘  : إشا ٚيؼ ايهًب ؼي إْا٤ أسسنِ ؾًٝػػً٘  

" غبع َطات  . . .(2).   .غؤضٙ سٝح ضأ٣ إٔ ؿياٖط ٖصا اـرب ٜٛدب لاغ١  

 ألٕ ؿياٖط ايكٝاؽ، تكسِٜ عُّٛ إزي- ضظي٘ اهلل–بُٝٓا شٖب اإلَاّ َايو

ٚإٔ اغيا٤ ايصٟ ًٜؼ ؾٝ٘ ،ٚظيٌ اؿسٜح ايٛاضز عًٞ أْ٘ عباز٠ غري َع١ًً ، ٕ ٜعهسٙ آايكط

.  (3)يٝؼ بٓذؼ

  :اغيكطا٠ايؿا٠ : اغيػأي١ ايجايج١

 خيايـ عُّٛ َٓٗا، ايًدي قتًبإٕ إجياب قاع يتُط ؼي اغيكطا٠ عٛنا عٔ 

 ػيا زؾع بعض ايؿكٗا٤ .اغيجًٝاتا٤ ٜٛدب اغيجٌ ؼي نُإ ظشياثٌ األز ايكان١ٝ بإٔ ايع١ً

سسٜح ايؿا٠ اغيكطا٠، شيػها بتًو  إيٞ ضز  ؾُٝا ٜط٣ٚ عِٓٗناؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ

 ٣ يًٓكٛم عٌتكسضيا-اـرب َٔ قٛض   غري َا ٜكته٣٘ٝٚظيٌ غريِٖ ايعُّٛ عٌ. ايع١ً

.  تعًكا ظٛاظ ؽكٝل ايعًٌ ،  ٖصا ؽكٝل يًكٝاؽ باـرب :قٌ ؾ٦ت ؾإٕ-ايكٝاؽ 

 

                                                 
أبٛ قُس عبس ايٖٛاب بٔ عًٞ بٔ ْكط ايجعًيب ايبػسازٟ ، اغيع١ْٛ ع٢ً َصٖب عامل اغيس١ٜٓ اْـيط ()

،اغيايهٞ  :(  /)،  –بريٚت زاض ايؿهط . ّ  –ٙ  ظيٝـ عبس اؿل ؾي :ؼكٝل 

./: نؿـ األغطاض ، يبٓإ

/ 1 )َػًِ ()   379:  بطقِ -  باب سهِ ٚيٛؽ ايهًب – نتاب ايطٗاض٠ – ( 234 

: ْٚٗا١ٜ اغيكتكسزا١ٜ اجملتٗسب: اْـيط () ، / : ٠ ٜٔ عكس اؾٛاٖط ايجِ، ( / )  / : اجملُٛع  

 .
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ٕ نٓت ػئ ال جيٝع ؽكٝل إ، ايكٝاؽ ٣ ٖصا تكسِٜ يًشسٜح عٌ:     ٚيو إٔ تكٍٛ

.   (1)ايعًٌ ايؿطع١ٝ 

 :يًطعاف ايبٓا٤ ؼي ايكال٠ سهِ: اغيػأي١ ايطابع١

، ٜكتهٞ ايكٝاؽ عسّ دٛاظ ايبٓا٤ ؼي ايطعاف، ألْ٘ ؼي سهِ اؿسخ 

 ٚاؿػٔ ،ٖٚٛ قٝاؽ تعًل ب٘ اغيػٛض بٔ كط١َ ، ٚنالُٖا ضيٓع َٔ تتابع ايكال٠ 

 ،إال إٔ ايػ١ٓ ٚضزت برتى ايتتابع ؼي ايطعاف .  ٚايؿاؾعٞ  ؼي اسس قٛيٝ٘ ،ايبكطٟ 

": ضغٍٛ اهلل ايكال٠  يكٍٕٛ  َا قس غبل ٣ّؾأداظت ايبٓا٤ ؾٝ٘ عٌ  إشا قا٤ أسسنِ  

ٖٚٛ . (2)" َٔ قالت٘ َا مل ٜتهًِ ا٤ َا َض٣ عٌيٝديؼي قالت٘ أٚ ضعـ ؾًٝٓكطف ٚ

 .(3) تعًكا باألثط ٚؽكٝكا يعُّٛ ايكٝاؽ :اؾُٗٛضَصٖب 

                                                 
ؼكٝل َكطؿ٢ قُس ،  : أبٛ ظٜس عبٝس اهلل عُط بٔ عبٝؼ ايسبٛغٞ ايٓـيطتأغٝؼاْـيط  ()

 :اقٍٛ ايػطخػٞ ،بريٚت َٚهتب١ ايهًٝات األظٖط١ٜ ايكاٖط٠ ، زاض ابٔ ظٜسٕٚ ، ايكباْٞ ايسَؿكٞ

نبؽي ، ( /:)قُس بٔ خًٝؿ١ ايٛؾتاْٞ األبٞ ، ؾطح قشٝح َػًِ إنُاٍ اغيعًِ،( /)

 َٚا بعسٖا االغتصناض. –  بريٚت  زاض ايهتب ايع١ًُٝ–ٙ  ٚتكشٝح قُس غامل ٖاؾِ ؾي

اؾاَع غيصاٖب ؾكٗا٤ األَكاض ٚعًُا٤ األقطاض ؾُٝا تهُٓ٘ اغيٛطأ َٔ َعاْٞ ايطأٟ ٚاآلثاض، ٚؾطح شيو 

 ؾي، ؼكٝل ايسنتٛض عبس اغيعطٞ أَري قًع٘ دٞ، /  : نً٘ باإلجياظ ٚاالختكاض بٔ عبس ايرب

.بعسٖا  َٚا:االغتصناض.َؤغػ١ ايطغاي١ ، ّ  –ٙ 

 – (/) أظيس بٔ اؿػري بٔ عًٞ بٔ َٛغ٢ اـطاغاْٞ، أبٛ بهط ايبٝٗكٞ ايػٓٔ ايهرب٣ ()

 بطقِ ، قُس عبس ايكازض عطا: ؼكٝلباب تطى ايٛن٤ٛ َٔ خطٚز ايسّ َٔ غري كطز اؿسخ 

 . يبٓات– ّ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت -  ٖـ  ؾي

ٚايتشكٌٝ ٚايؿطح ٚايتٛدٝ٘ ٚايتعًٌٝ غيػا٥ٌ اغيػتدطد١ أبٛ ايٛيٝس قُس بٔ أظيس بٔ ضؾس يبٝإ  ا()

زاض ايػطب ، ّ  –ٙ  ؾي،  ؼكٝل اظيس ايؿطقاٟٚ إقباٍ ( /): ايكططيب 

، / :اجملتٗسبسا١ٜ .  يبٓإ–اإلغالَٞ، بريٚت   عبس اهلل بٔ فُع االْٗط ؼي ؾطح ًَتك٢ األعط 

 ايبشط ،( /): ايؿٝذ قُس بٔ غًُٝإ زاَاز اؾٓسٟ  بسٕٚ تاضٜذ طبع زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ 

 اغيػين أبٛ قُس َٛؾل ايسٜٔ عبس اهلل بٔ . ( /  ) :االغتصناض (/: ايطا٥ل 



 عمادة البحث العلمٌ ...جامعة القرآن الكريم وتأصًل العلىم

 
79 

 
   حمور الشريعة والقاىون-   جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 :ايعطاٜابٝع : اغيػأي١ اـاَػ١

 ؼي االَٛاٍ بري اغيتعاًَري ايتػابٔ بايتؿانٌ ؼطِٜ ايطبا ٖٞ سكٍٛ ايع١ً ؼيإٕ 

 ، ٚاغيُاث١ً بُٝٓٗا فٗٛي١ ، ألْ٘ بٝع ضطب بتُط،ٚعُّٛ ٖصٙ  ايع١ً ٜؿٌُ بٝع ايعطاٜا ، 

.   ػيا ٜٛدب ؼطضيٗا ططزا يًع١ً اغيصنٛض٠ ،ٖٚٞ نايعًِ بايتؿانٌ 

  يًع١ً شيو ؽكٝلٚؼي،  بٝع ايعطاٜا اغيعاب١ٓ احملط١َ إال إٔ ايػ١ٓ اغتجٓت َٔ 

٣ُٚ عٔ أبٞ ٖطٜط٠   بٝع ؼي  ضخل  ضغٍٛ اهلل إٔ"  َٔ- ضنٞ اهلل عٓ٘ -سيا ض

" زٕٚ عيػ١ أٚغل ؾُٝاايعطاٜا بايتُط  (1)  .

 :ٚاغيػاقا٠ضع١ اسهِ اغيع: اغيػأي١ ايػازغ١

َٕ عُّٛ ايكٝاؽ ٜكتهٞ  داض يًُعاضع ئألُْٗا اغت، زّ دٛاظ اغيعاضع١ ٚاغيػاقا٠ ع أ

.  ٖٚٛ َٓٗٞ عٓ٘ ، ٚايػاقٞ ببعض اـاضز َٔ عًُ٘ 

، إٔ أدط اغيعاضع إَا إٔ ٜهٕٛ َعسَٚا:شيوؼطٜط ٚ   ، يعسّ ٚدٛزٙ عٓس ايعكس  

 ؾٗاي١ اغيكساض ايصٟ ؽطد٘ االضض ٚنٌ َٔ اؾٗاي١ ٚاالْعساّ ،أٚ ٜهٕٛ فٗٛال 

. َؿػس يعكس اإلداض٠ 

ٚايؿاؾعٞ ؼي عسّ ، ٖٚٛ َتعًل أبٞ سٓٝؿ١ ٚظؾط ؼي ؼطِٜ اغيعاضع١ ٚاغيػاقا٠ 

ٚتعًل غريِٖ َٔ ايؿكٗا٤ ظٛاظُٖا ٚاغتجٓا٥ُٗا َٔ عُّٛ ايٓٗٞ . ػٜٛع اغيعاضع١ 

 .  (2)ؽكٝكا ٚتعٜٛال عًٞ األثط،

                                                                                                                            

=قسا١َ /  ): اغيكسغٞ= ٚايسنتٛض ايػٝس ، ؼكٝل ايسنتٛض قُس ؾطف ايسٜٔ خطاب،  (  

. زاض اؿسٜح ايكاٖط٠ ، ّ - ٙ ؾي، ٚاالغتاش غٝس ابطاِٖٝ كًٛف ، قُس ايػٝس 

/ ) :االغتصناض : اْـيط ()  إسهاّ ايؿكٍٛ ، ( /   ): نؿـ االغطاض ، َٚا بعسٖا (  

.( /  ):ؾطح ايهٛنب اغيٓري ، 

، ، /.  اغيػين ، / :َػين احملتاز : ْـيط() عال٤ ،ؼي تطتٝب ايؿطا٥ع زا٥ع ايكٓا٥ع ب 

، ّ - ٙ قُس زضٜٚـ ؾيؼكٝل  (/  ) :ايسٜٔ أبٛ بهط بٔ َػعٛز ايهاغاْٞ

.َؤغػ١ ايتاضٜذ ايعطبٞ بريٚت يبٓإ 
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 : اخلامتُ

 اهلل ٚغًِّ ، ٚق٢ًّٚإنُاي٘اؿُس هلل ايصٟ أعاْين ع٢ً إعساز ٖصا ايبشح 

ٚع٢ً ، ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ األطٗاض ، ايػطاز اغيٓري ، ع٢ً ضغٛي٘ قُس ايبؿري ايٓصٜط 

 .ٚاغيكتسٜٔ بِٗ ؼي نٌ ظَإ ، قشب٘ األبطاض

َٔ خالٍ َػأي١ ؽكٝل  ايؿك٘، أقٍٛ ٠ اغيتٛانع١ ؼي عًِ ايسضاؽ ٖصٙٚبعـس

 إزي أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات اييت أمثطت عٓٗا تٛقٌ ايباسح غرب ايٛاسس،يكٝاؽ عُّٛ ا

 : ٖٖٚٞصٙ ايسضاغ١

 :اليتائج: اواًل

 دٛاظ عسّ: َٓٗا ؼي ؽكٝل ايعًٌ ايؿطع١ٝ عس٠ أقٛاٍ  ايعًُا٤ختالفإٕ ال .

ايع١ً دٛاظ ؽكٝل ايؿطع١ٝ، دٛاظ ؽكٝل ايعًٌ ايؿطٜع١، ؽكٝل ايعًٌ 

 اغيٓكٛق١، اضتباؾي دٛاظ ؽكٝل ايع١ً اغيػتٓبط١ زٕٚ اغيٓكٛق١ زٕٚ اغيػتٓبط١،

قكط عُّٛ  اختًؿٛا ؼيىٚعسَا، نصٍدٛاظ ؽكٝل ايع١ً باغياْع أٚ ايؿطؾي ٚدٛزا 

 . بعض أؾطازٙ باالغتشػا٣ٕايكٝاؽ عٌ

ططزا يكاعس٠ ، دٛاظ ؽكٝل عُّٛ ايكٝاؽ غرب ايٛاسس ؾايكٍٛ ايطادح عٓسٟ  .

 .اؾُع بري األزي١ ٚاؿذر 

ٚاختالف عًُا٤ األقٍٛ ؼي ٖصٙ ايكاعس٠ أمثط اختالؾًا نجريًا ؼي اؾاْب ايؿكٗٞ ؼي  .

 أناْت عبازات أٚ َعاَالت أٚ أسٛاٍ ؾدك١ٝ أٚ ايؿك٘ غٛا٤كتًـ أبٛاب 

. دٓاٜات

 :التىصًات: ثاىًًا

 اغيػأي١،  أٚقٞ طالب ايعًِ ايباسجري بإدطا٤ اغيعٜس َٔ ايسضاغ١ سٍٛ ٖصٙ 

 إلؿيٗاض سكٝك١ ايعالق١ األقٍٛ،ٚضبطٗا باـالف ايؿكٗٞ ع٢ً ططٜك١ ؽطٜر ايؿطٚع ع٢ً 

.  إش ٖٛ نؿٌٝ بت١ُٝٓ اغيًه١ ايؿك١ٝٗبُٝٓٗا،
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 قائنُ املصادر واملراجع

.ايكطإٓ ايهطِٜ -1

إضؾاز ايؿشٍٛ إضؾاز ايؿشٍٛ إزي ؼكٝل اؿل َٔ عًِ األقٍٛ حملُس بٔ  -2

 –ٙ  ؼكٝل ايسنتٛض ؾعبإ بٔ قُس إمساعٌٝ ؾي، عًٞ ايؿٛناْٞ 

.ّ زاض ايهتيب ايكاٖط٠

اإلسهاّ ؼي أقٍٛ اإلسهاّ ألبٞ اؿػٔ غٝـ ايسٜٔ عًٞ بٔ أبٞ عًٞ بٔ  -3

.ؾي زاض ايهتب ايع١ًُٝ :  قُس بٔ غامل ايجعًيب اآلَسٟ 

،أبٛ ايٛيٝس بٔ خًـ ايبادٞ،  ؼي أسهاّ األقٍٛ سهاّ ايؿكٍٛإ -4  ؼكٝل  

.ّ َؤغػ١ ايطغاي١ٙ   ؾي، ايسنتٛض عبس اهلل اؾبٛضٟ 

 اؾاَع غيصاٖب ؾكٗا٤ األَكاض ٚعًُا٤ األقطاض ؾُٝا تهُٓ٘ االغتصناض -5

ٚؾطح شيو نً٘ باإلجياظ ٚاالختكاض أبٛ ،  َعاْٞ ايطأٟ ٚاآلثاضٕاغيٛطأ ّ

ؼكٝل ايسنتٛض عبس اغيعطٞ أَري قًع٘ ، ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ عبس ايرب 

.َؤغػ١ ايطغاي١ ، ّ  –ٙ  ؾي، دٞ

ؼكٝل عازٍ اظيس ، أبٛ ايٛيٝس بٔ خًـ ايبادٞ: ايؿك٘االؾاض٠ ؼي اقٍٛ  -6

ّ َهتب١ ْعاض  –ٙ  ؾي، ٚعًٞ قُس عٛض ، عبس اغيٛدٛز 

،ايطٜاض - َكطؿ٢ ايباظ

يعال٤ ايسٜٔ عبس ايععٜع اظيس ايبداضٟ ، أقٍٛ ايبعزٟٚ َع نؿـ األغطاض  -7

زاض ، ّ  –ٙ  ؼكٝل قُس اغيعتكِ باهلل ايبػسازٟ ؾي، 

.  يبٓإ –ايهتاب ايعطبٞ بريٚت 

ؼكٝل أبٛ ، أقٍٛ ايػطخػٞ ألبٞ بهط قُس بٔ اظيس بٔ أبٞ غٌٗ  -8

. بسٕٚ تاضٜذ ،  يبٓإ –ؾي زاض اغيعطؾ١ بريٚت ،ايٛؾا٤ األؾػاْٞ 
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اغيهتب١ ، ّ  –ٙ ؾي ،  أبٛ ايٓٛض ظٖري حملُس: ايؿك٘اقٍٛ  -9

.األظٖط١ٜ يًرتاخ 

ؼكٝل ايسنتٛض َكطؿ٢ ايٓسٟٚ ، أبٛ اغشام ابطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ االعتكاّ  -10

.ّ زاض اـاْٞ  –ٙ  – ؾي، 

قُس بٔ خًٝؿ١ ايٛؾتاْٞ األبٞ ، ؾطح قشٝح َػًِ  اغيعًٍِإنُاٍ إنُا -11

 زاض ايهتب ايع١ًُٝ –ٙ  نبؽي ٚتكشٝح قُس غامل ٖاؾِ ؾي، 

. يبٓإ –بريٚت 

عال٤ ايسٜٔ أبٛ بهط بٔ َػعٛز ،ؼي تطتٝب ايؿطا٥ع زا٥ع ايكٓا٥ع ب -12

َؤغػ١ ايتاضٜذ ، ّ - ٙ ايهاغاْٞ ؼكٝل قُس زضٜٚـ ؾي

.ايعطبٞ بريٚت يبٓإ 

 ْٚٗا١ٜ اغيكتكس أبٛ ايٛيٝس قُس بٔ اظيس بٔ قُس ايكططيب زا١ٜ اجملتٗسب -13

. زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ،بسٕٚ تاضٜذ طبع ، بٔ ضؾس

 يبسض ايسٜٔ قُس بٔ بٗازض بٔ عبساهلل  ؼي أقٍٛ ايؿك٘ايبشط احملٝؽي -14

 –ٙ   ؾ١ٓ َٔ عًُا٤ األْسيؼ ؾيؼكٝل-ايؿاؾعٞ ايعضنؿٞ 

.زاض ايهتيب ايكاٖط٠ ،ّ 

، بٝإ اغيدتكط ؾطح كتكط ابٔ اؿادب -15 أبٞ )َٛز بٔ عبس ايطظئ غيح 

، ابٔ أظيس بٔ قُس، أبٛ ايجٓا٤، مشؼ ايسٜٔ األقؿٗاْٞ (ايكاغِ : مٟمتح 

، قُس َـيٗط بكا ،زاض اغيسْٞ، ايػعٛز١ٜ: ؾي  .ّ/ ٖـ     
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ايبٝإ ٚايتشكٌٝ ٚايؿطح ٚايتٛدٝ٘ ٚايتعًٌٝ غيػا٥ٌ اغيػتدطد١ أبٛ ايٛيٝس  -16

،قُس بٔ أظيس بٔ ضؾس ايكططيب  ؾي،  ؼكٝل اظيس ايؿطقاٟٚ إقباٍ  

.  يبٓإ–زاض ايػطب اإلغالَٞ، بريٚت ، ّ  –ٙ 

ؼكٝل َكطؿ٢ ،  أبٛ ظٜس عبٝس اهلل عُط بٔ عبٝؼ ايسبٛغٞ  ايٓـيطتأغٝؼ -17

بريٚت َٚهتب١ ايهًٝات األظٖط١ٜ ، زاض ابٔ ظٜسٕٚ ، قُس ايكباْٞ ايسَؿكٞ

.ايكاٖط٠ 

ُٓس بٔ عبس ايطٓظام اؿػٝين،  -18 ُٓس بٔ ق تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ حمل

. زاض اهلسا١ٜ : أبٛ ايؿٝض، اغيًّكب سيطته٢، ايعَّبٝسٟ  ؾي

، ايتبكط٠ ؼي أقٍٛ ايؿك٘ ألبٞ اغشام إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايؿرياظٟ -19

 زاض ايؿهط ؾي ايعطام بسٕٚ  سػٔ ٖٝتٛ ؾي ّزايسنتٛض قِؼكٝل 

.زاض ْؿط

 زاض ايسبٛغٞ، أبٛ ظٜس عبٝس اهلل بٔ عُط بٔ عٝػ٢ األزي١ يإلَاّتكِٜٛ  -20

. ّ -  ٙايهتب ايع١ًُٝ بريٚت يبٓإ ايطبع١ األٚزي 

 عبس اهلل، مشؼ ايسٜٔ ٟبع٢ً ؼطٜط ايهُاٍ بٔ اهلُاّ ألايتكطٜط ٚايتشبري  -21

، ّ  –ٙ  ساز ؾيقُس بٔ قُس بٔ قُس اغيعطٚف بابٔ أَري 

.زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت 

زاض ايهتب ايع١ًُٝ : تٝػري ايتشطٜط حملُس أَري اغيعطٚف بأَري باز ؾاٙ ؾي -22

 يبٓإ–بريٚت 

 ،اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ أبٛ عبساهلل قُس بٔ اظيس األْكاضٟ ايكططيب  -23

.ّ ؾي زاض ايؿهط - ٙؼكٝل عطؾات ايعؿا ؾي 
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، أبٛ ايٛيٝس بٔ خًـ ايبادٞ، اؿسٚز ؼي األقٍٛ -24 ؼكٝل قُس سػٔ  

زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ،  ّ -  ٖـ ، قُس سػٔ إمساعٌٝ ؾي

. يبٓإ–بريٚت   

، اظيس بٔ سػٔ ، ابٔ ٜٛغـ اؾابطزٟ : اغيٓاٖر  ؼي ؾطحايػطاز ايٖٛاز -25

ّ  –ٙ ؼكٝل ايسنتٛض انطّ بٔ قُس بٔ سػٔ أٚظٜكإ ؾي

.زاض اغيعاضز ايسٚي١ٝ يًٓؿط

ايػٓٔ ايهرب٣ أظيس بٔ اؿػري بٔ عًٞ بٔ َٛغ٢ اـطاغاْٞ، أبٛ بهط  -26

،ايبٝٗكٞ -  ٖـ   ؾيبطقِ ، قُس عبس ايكازض عطا: ؼكٝل 

. يبٓات– ّ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 

أبٛ زاٚز غًُٝإ بٔ األؾعح بٔ إغشام بٔ بؿري بٔ ؾساز ،  غٓٔ أبٞ زاٚز  -27

ٌَٔ قطٙ - ؾَعٝب األضْؤٚؾي :  ؼكٝل،بٔ عُطٚ األظزٟ ايػِّٔذِػتاْٞ َُّس نا َق

 ّ زاض ايطغاي١ ايعاغي١ٝ-  ٖـ : بًًٞ ؾي

،ؾي: ؼكٝل ايؿٝذ خًٌٝ ًَُٕٛ، غٓٔ ابٔ َاد٘  -28 ّ زاض اغيعطؾ١  

.بريٚت 

 أبٛ ايعباؽ ؾٗاب  ؼي اختكاض احملكٍٛ ؼي األقٍٛؾطح تٓكٝح ايؿكٍٛ -29

ؾي ، ايسٜٔ أظيس بٔ إزضٜؼ بٔ عبس ايطظئ اغيايهٞ ايؿٗري بايكطاؼي 

.ّ اغيهتب١ األظٖط١ٜ يًرتاخ  –ٙ 

 ايسٜٔ َػعٛز  اَذي ايتٓكٝح ؼي أقٍٛ ايؿك٘ غعسايتًٜٛح ع٢ً ايتٛنٝحؾطح  -30

. يبٓإ –  ؾي زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت بٔ عُط ايتؿتاظاْٞ
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ضح كتكط ايطٚن١ غًُٝإ بٔ عبس ايكٟٛ بٔ ايهطِٜ ايطٛؼي ف -31

  ؼكٝل عبس احملػٔ ايرتنٞ ؾي،ايكطقطٟ، أبٛ ايطبٝع، لِ ايسٜٔ 

.   َؤغػ١ ايطغاي١ بريٚت يبٓإ- ٙ

ؾطح ايهٛنب اغيٓري حملُس بٔ اظيس ايؿتٛسٞ اغيعطٚف بابٔ ايٓذاض  -32

 –ٙ - زاض ايؿهط ؾي،ؼكٝل ايسنتٛض قُس ايعسًٝٞ ، اؿٓبًٞ 

 ّ.

ؼكٝل عبس احملػٔ ايرتنٞ  ، ايطٚن١ يٓذِ ايسٜٔ ايطٛؼي ؾطح كتكط  -33

.بريٚت يبٓإ –َؤغػ١ ايطغاي١ ، ّ  –ٙ  ؾي

،ؾطح ايعهس ع٢ً كتكط اغيٓت٢ٗ البٔ اؿادب  -34 تكشٝح ايسنتٛض ، 

َهتب١ ايهًٝات األظٖط١ٜ ، ّ  –ٙؾي: ؾعبإ قُس امساعٌٝ 

. َكط ، 

: قشٝح َػًِ غيػًِ بٔ اؿذاز أبٛ اؿػٔ ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ ؼكٝل -35

.بريٚت - زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ :  ؾي.ايباقٞقُس ؾؤاز عبس 

، ايعس٠ ؼي اقٍٛ ايؿك٘ -36 يكانٞ أبٛ ٜع٢ً ، قُس بٔ اؿػري بٔ قُس بٔ ٍ 

، خًـ ابٔ ايؿطا٤  ؾي،ؼكٝل ايسنتٛض اظيس بٔ عًٞ اغيباضنٞ  

. بسٕٚ زاض ْؿط، ّ - ٙ

 أبٛ قُس دالٍ ايسٜٔ عبس :اغيس١ٜٓعكس اؾٛاٖط ايج١ُٓٝ ؼي َصٖب عامل  -37

. ز. أ:  ؼكٝل،اهلل بٔ لِ بٔ ؾاؽ بٔ ْعاض اؾصاَٞ ايػعسٟ اغيايهٞ 

. ّ-  ٖـ  ، ظيٝس بٔ قُس ؿُط ؾي
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ألبٞ اغيـيؿط َٓكٛض بٔ قُس بٔ عبس اؾباض قٛاطع االزي١ ؼي اقٍٛ ايؿك٘  -38

 ؾي،   ؼكٝل ايسنتٛض عبس اهلل بٔ ساؾفي بٔ اظيس اؿهُٞ ٟ ٕايػُعا

.ّ بسٕٚ زاض ْؿط -ٙ

َس بٔ َهطّ بٔ ع٢ً، أبٛ ايؿهٌ، طياٍ ايسٜٔ ابٔ غيح: يػإ ايعطب -39

، بريٚت–زاض قازض : ؾيَٓـيٛض ، ٖـ    

ايؿرياظٟ ايًُع ؼي اقٍٛ ايؿك٘ ألبٞ اغشام ابطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ  -40

 زاض ايهًِ ايطٝب ٚزاض بٔ نجري  قٞ ايسٜٔ زٜب ٜٚٛغـ عًٞ ؾيؼكٝل

.يبٓإ  بريٚت –زَؿل 

اجملُٛع ؾطح اغيٗصب، ألبٞ ظنطٜا قٞ ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ؾي زاض  -41

.ايؿهط

فُع االْٗط ؼي ؾطح ًَتك٢ األعط عبس اهلل بٔ ايؿٝذ قُس بٔ غًُٝإ  -42

. تاضٜذ طبع زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ اؾٓسٟ بسٕٚزاَاز 

احملكٍٛ ؼي عًِ األقٍٛ يؿدط ايسٜٔ ايطاظٟ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عُط بٔ  -43

، اؿػٔ بٔ اؿػري ايتُٝٞ  ؾي، ؼكٝل ايسنتٛض دابط ؾٝاض ايعًٛاْٞ  

.ّ َؤغػ١ ايطغاي١ -ٙ

احملكٍٛ ؼي أقٍٛ ايؿك٘ يًكانٞ قُس بٔ عبساهلل أبٛبهط بٔ ايعطبٞ م  -44

 : ، عُإ  – زاض ايبٝاضم:  غعٝس ؾٛز٠ ؾي – سػري عًٞ ايٝسضٟ: ؼكٝل 

- ٖـ ،  ّ

 م ؼكٞ،قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكازض ايطاظٟ :  كتاض ايكشاح  -45

-ٙ ،  زَؿل – زاض ايُٝا١َ ؾي، ايسنتٛض ايبػا 
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 أبٛ ساَس قُس بٔ قُس ايػعايٞ ايطٛغٝؽي: اغيػتكؿ٢ َٔ عًِ األقٍٛ  -46

- زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت .يبٓإ  

. ّ اغيهتب اإلغالَٞ بريٚت  ؾي: َػٓس االَاّ اظيس  -47

حملب اهلل بٔ عبس ايؿهٛض ، َػًِ ايجبٛت َع ؾطس٘ ؾٛاتح ايطظيٛت  -48

ؾاضس٘ عبس ايعًٞ بٔ ْـياّ ايسٜٔ األْكاضٟ  ؾي زاض ايعًّٛ اؿسٜج١ بريٚت 

.يبٓإ

 قُس بٔ عًٞ ايطٝب أبٛ اؿػري  أبٛ اؿػرياغيعتُس ؼي أقٍٛ ايؿك٘ -49

، ايَبِكطٟ اغيعتعيٞ زاض ، ّ  –ٙ   خًٌٝ اغيٝؼ ؾي: ؼكٝل 

. بريٚت–ايهتب ايع١ًُٝ 

، اغيعذِ ايٛغٝؽي -50  ،إبطاِٖٝ َكطؿ٢ " فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ بايكاٖط٠: اغيؤيـ 

 بسٕٚ زاض ايسع٠ٛ: ؾي، " قُس ايٓذاض، ساَس عبس ايكازض ، أظيس ايعٜات 

.تاضٜذ 

.اغيعذِ ايٛغٝؽي  ؾي فُع ايًػ١ ايكاٖط٠  -51

أبٛ قُس عبس ايٖٛاب بٔ عًٞ بٔ ْكط ، اغيع١ْٛ ع٢ً َصٖب عامل اغيس١ٜٓ  -52

، ايجعًيب ايبػسازٟ اغيايهٞ ّ  –ٙ ظيٝـ عبس اؿل ؾي : ؼكٝل 

 يبٓإ–زاض ايؿهط بريٚت . 

قُس . ؼكٝل ز، اغيػين أبٛ قُس َٛؾل ايسٜٔ عبس اهلل بٔ قسا١َ اغيكسغٞ  -53

ٚاالغتاش غٝس ابطاِٖٝ كًٛف ، ايػٝس قُس ايػٝس .ٚز، ؾطف ايسٜٔ خطاب

.زاض اؿسٜح ايكاٖط٠ ، ّ - ٙ ؾي، 
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 عبس اهلل قُس بٔ اظيس األقٍٛ البَٞؿتاح ايٛقٍٛ إزي بٓا٤ ايؿطٚع ع٢ً  -54

، ؼكٝل عبس ايٖٛاب عبس ايًطٝـ–ايتًُػاْٞ اغيايهٞ  -  ؾي  

.  زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت يبٓإ 

ٚاألٌَ ؼي عًُٞ األقٍٛ ٚاؾسٍ يإلَاّ طياٍ ايسٜٔ أبٛ َٓتٗٞ ايٛقٍٛ  -55

- عُطٚ عجُإ اغيايهٞ اغيعطٚف بابٔ اؿادب  ؾي  َساض  ه  

.ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت يبٓإ

ؼكٝل ، أبٛ ساَس قُس بٔ قُس ايػعايٞ، َٔ تعًٝكات األقٍٛ اغيٓدٍٛ -56

.ّ زاض ايؿهط زَؿل - ٙ ايسنتٛض سػٔ ٖٝتٛ ؾي

،  ؼي أقٍٛ ايؿطٜع١ أبٛ اغشام ابطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ ايؿاطيب اغيٛاؾكات -57

. يبٓإ –ؾي زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ، ؼكٝل عبس اهلل زضاظ

 ؼكٝل ايسنتٛض ظنٞ عبس ، ايػُطقٓسٟ:ايعكٍَٛٝعإ األقٍٛ ْٚتا٥ر  -58

.ايكاٖط٠ - َهتب١ زاض ايرتاخ ، ّ  –ٙ  ؾي، ايرب 

ٌْٝ األٚطاض ؾطح َٓتك٢ األخباض َٔ أسازٜح غٝس األخٝاض، قُس بٔ عًٞ  -59

ؾي زاض اؿسٜح : ايؿٛناْٞ

طياٍ ايسٜٔ عبس ، إزي عًِ األقٍٛ ْٗا١ٜ ايػٍٛ ؾطح َٓٗاز ايٛقٍٛ  -60

ّ زاض ايهتب  –ٙ  ؾي، ايطسِٝ بٔ اؿػٔ بٔ عًٞ اإلغٟٓٛ

. يبٓإ –بريٚت ، ايع١ًُٝ 

ابٛ ايؿتح اظيس بٔ عًٞ بٔ بطٖإ ايبػسازٟ ؼكٝل ايٛقٍٛ إزي األقٍٛ  -61

ّ َهتب١ اغيعاضف  –ٙ ايسنتٛض عبس اؿُٝس أبٛ ظْٝس ؾي

.ايطٜاض 
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 مستخلص البحث

ٜتعًل ٖصا ايبشح بسضاغ١ َصطًح االغتشػإ باملصًش١ باعتباضٙ أسس أْٛاع 

االغتشػإ عٓس املايه١ٝ، زضاغ١ أصٛي١ٝ تطبٝك١ٝ، َٛضشًا ملعٓاٙ عٓسِٖ، َع ابطاظ 

تطبٝكات٘ ايؿك١ٝٗ َٔ خالٍ أنجط ايهتب أ١ُٖٝ يف املصٖب املايهٞ، أال ٖٚٛ نتاب 

املٛطأ، ٚال ٜكـ ايبشح عٓس ايتعطٜـ باإلَاّ َايو، ؾكس أغٓت شيو ايهجري َٔ 

ايهتابات ايكسمي١ ٚاؿسٜج١، ٜٚٗسف ايبشح إىل ػًٝت َؿّٗٛ ٖصا املصطًح، َٚس٣ 

سذ١ٝ ايعٌُ ب٘ عٓس املايه١ٝ َٚٛقـ اإلَاّ َايو َٓ٘، نُا ٜػع٢ ايبشح يؿتح باب 

دسٜس َٔ ايسضاغات األصٛي١ٝ اييت تٗتِ بطبط ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ بأصٛهلا، نُا ٜػع٢ 

نصيو يتػًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايهتابات األصٛي١ٝ اييت تٗتِ باملٛطأ، ٚقس دا٤ ايبشح يف 

ثالث١ َباسح، أٚهلا تعًل ببٝإ تعطٜـ االغتشػإ باملصًش١، َع بٝإ أْٛاع االغتشػإ 

عٓس املايه١ٝ، ٚدا٤ املبشح ايجاْٞ، يبٝإ سذ١ٝ ايعٌُ باالغتشػإ َٚٛقـ اإلَاّ 

َايو َٓ٘، ٚشنطت يف املبشح ايجايح، تطبٝكات االغتشػإ باملصًش١ َٔ خالٍ َٛطأ 

اإلَاّ َايو، ٚقس تٛصٌ ايباسح َٔ خالٍ ٖصا ايبشح إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر 

 .ٚايتٛصٝات

 

Abstract 
This research aims  to study  the term favorable opinion by 

interest as one of the types of favorable opinion in Maliki, the 

study is applied fundamentalist, explaining its meaning and, 

highlighting its jurisprudence applications through more 

significance  books in the Maliki school, Muwatta, book. The 

search does not stop at the definition of Imam Malik, who has 

been talked about so a lot in the ancient and modern literature. 

The research aims to unfold the concept of this term, and how 

authoritative  by the Maalikis, and the research seeks to open a 

new door of fundamentalism studies that linking  jurisprudential 

branches with  origins, as well as seeking to highlight the 
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fundamentalist literature . The research came in three sections, 

the first, the definition of the favorable opinion by interest, with 

an indication of the types of favorable in Maliki, the second 

section, indicates the authoritative work with it and the view of 

Imam Malik. The third section, approvingly applications of 

interest through Malik's Muwatta, The researcher found a number 

of findings and recommendations. 
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  :املكدمة

اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً أؾطف خًل اهلل أمجعني غٝسْا 

 :ٚبعس. قُس بٔ عبس اهلل عًٝ٘ أؾطٌ ايصال٠ ٚأمت ايتػًِٝ

ؾإٕ َٔ أِٖ أبٛاب عًِ أصٍٛ ايؿك٘، باب األزي١ ايؿطع١ٝ، أٚ َصازض ايتؿطٜع 

اإلغالَٞ، ٚغين عٔ ايبٝإ، إٔ ٖصٙ األزي١ يٝػت ع٢ً زضد١ ٚاسس٠ َٔ سٝح أُٖٝتٗا 

َٚصسضٜتٗا يألسهاّ، بٌ َٓٗا َا ٖٛ قٌ اتؿام بني عًُا٤ األصٍٛ َٔ سٝح 

َصسضٜت٘، َٚٓٗا َا ٖٛ قٌ خالف، َٚٔ ٖصٙ األزي١ اييت تعترب قٌ خالف بِٝٓٗ زيٌٝ 

ٚايصٟ ٜعترب عٓس نجري َٔ األصٛيٝني َٔ أنجط األزي١ ايعك١ًٝ اييت ب٢ٓ . االغتشػإ

عًٝٗا املصٖب املايهٞ، ٚقس ْػب نجري َٓٗا يعٌُ ب٘ إىل اإلَاّ َايو، ٚنُا اؾتٗط 

ايعٌُ باالغتشػإ عٓس املايه١ٝ، اؾتٗط نصيو َٔ بني أْٛاع االغتشػإ عٓسِٖ 

يصا دا٤ ٖصا ايبشح يتذ١ًٝ ٖصا ايٓٛع َٔ أْٛاع االغتشػإ، بٝاْا . االغتشػإ باملصًش١

 .ملؿَٗٛ٘، ٚإبطاظا يتطبٝكات٘ َٔ خالٍ املٛطأ

 :أهداف البحث

ؼطٜط َؿّٗٛ االغتشػإ باملصًش١ عٓس املايه١ٝ، َٚس٣ سذٝت٘ ْٚػب١ ايكٍٛ  -1

 .ب٘ يف املصٖب

إبطاظ تطبٝكات االغتشػإ باملصًش١ َٔ خالٍ ايؿطٚع ايؿك١ٝٗ يإلَاّ َايو يف  -2

 .َٛط٦٘

 . ضبط َػا٥ٌ املصٖب املايهٞ بأسس األصٍٛ ايؿطع١ٝ اييت اْبٓت عًٝ٘ -3

: أهنية املوضوع

تتبني أ١ُٖٝ ٖصا املٛضٛع َٔ خالٍ َا شنط أعالٙ َٔ أٖساف، ٚتأتٞ أُٖٝت٘ 

 :نصيو َٔ نْٛ٘

ٜتعًل بتطبٝكات أصال الغتشػإ باملصًش١ ع٢ً ايؿطٚع اييت بٓاٖا عًٝ٘ اإلَاّ  -1

. َايو َٔ خالٍ َٛط٦٘
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أْٞ مل أدس ؾٝا يكسِٜ ٚال اؿسٜح، ست٢ اآلٕ، َٔ ساٍٚ ضبط َػا٥ٌ اإلَاّ  -2

َايو يف املٛطأ بسيٌٝ أصٛيٞ عكًٞ أٚ ْكًٞ، ٚيعُط ٜٗصا أَط ٜػتشل إٔ ْكـ 

عٓسٙ نجريًا، نٝـ ال ٚقس ضُٔ اإلَاّ َايو َٛط٦٘ ايهجري َٔ ادتٗازات٘، 

يصا نإ يعاًَا ع٢ً طًب١ ايعًِ إٔ ٜكَٛٛا بسضاغ١ ٖصٙ املػا٥ٌ ٚاضداعٗا إىل 

 .أصٛهلا اييت اْبٓت عًٝٗا، ٚيعًٞ أنٕٛ بٗصا ايبشح قس َٗست يصيو

 :منوج البحث

غأتبع يف ٖصا ايبشح املٓٗر االغتكطا٥ٞ ايتشًًٝٞ، ٚشيو باغتكطا٤ أقٛاٍ اإلَاّ 

َايو ٚعًُا٤ املصٖب يف َسيٍٛ االغتشػإ باملصًش١، ثِ اغتكطا٤ ٚسصط ايؿطٚع 

. ايؿك١ٝٗ اييت بٓاٖا اإلَاّ َايو ع٢ً االغتشػإ باملصًش١ َٔ خالٍ نتاب٘ املٛطأ

 : خطة البحث

 اؾتٌُ ٖصا ايبشح ع٢ً خط١ تأيؿت َٔ ثالث١ َباسح، يف نٌ َبشح َٓٗا 

 :عسز َٔ املطايب، ٚخامت١ ضُٓتٗا ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات، ٚشيو ناآلتٞ

 تعطٜـ االغتشػإ ٚبٝإ أْٛاع٘ عٓس املايه١ٝ: املبشح األٍٚ

 تعطٜـ االغتشػإ: املطًب األٍٚ

 أْٛاع االغتشػإ : املطًب ايجاْٞ

 سذ١ٝ االغتشػإ باملصًش١ َٚٛقـ اإلَاّ َايو َٓ٘: املبشح ايجاْٞ

 سذ١ٝ االغتشػإ باملصًش١: املطًب األٍٚ

 املطًب ايجاْٞ َٛقـ اإلَاّ َايو َٔ سذ١ٝ االغتشػإ باملصًش١

 تطبٝكات االغتشػإ باملصًش١ عٓس اإلَاّ َايو : املبشح ايجايح

 ٚمشًت ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات: اـامت١
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 املبشح األٍٚ

 تعطٜـ االغتشػإ باملصًش١ ٚبٝإ أْٛاع االغتشػإ عٓس املايه١ٝ

 

 باملصلحةتعريف االستحسان : املطلب األول

 –االغتشػإ ) : االغتشػإ باملصًش١ عباض٠ عٔ َطنب إضايف َٔ نًُتني ُٖا

يصا متاز إىل تعطٜؿ٘ َٔ سٝح أْ٘ َطنب إضايف، ثِ باعتباضٙ عًًُا ع٢ً عًِ  (املصًش١

 .قسز ٚشيو يف ؾطعني

 تعطٜـ االغتشػإ باملصًش١ باعتباضٙ َطنب إضايف : ايؿطع األٍٚ

 تعطٜـ االغتشػإ يف ايًػ١ ٚاالصطالح: أٚاًل

اغتؿعاٍ َٔ  (ح ؽ ٕ) َصسض َاز٠ (1(: االغتشػإ يػ١:تعطٜـ االغتشػإ يف ايًػ١

اؿػٔ، ٖٚٛ عس ايؿ٤ٞ ٚاعتكازٙ سػٓا، ضس االغتكباح، ٜٚطًل ع٢ً َا ميٌٝ إيٝ٘ 

: اإلْػإ سػًٝا نإ ٖصا ايؿ٤ٞ أٚ َعًٜٓٛا، ٚإٕ نإ َػتكبشًا، عٓس غريٙ، تكٍٛ

ْعت ملا سػٔ، ٚسػٓت : اغتشػٔ ايطأٟ أٚ ايكٍٛ أٚ ايطعاّ، أٟ عسٙ سػٓا، ٚاؿػٔ

ايؿ٤ٞ ؼػًٝٓا، إشا ظٜٓت٘، ٜٚػتشػٓ٘، ٜعسٙ سػٓا، ٚأسػٔ ب٘ ايعٔ، ْكٝض أغا٤ٙ، 

 .ٚاالغتشػإ، طًب األسػٔ يإلتباع ايصٟ ٖٛ َأخٛش ب٘

ٚقس ٚضزت نًُات ؼتٟٛ ع٢ً َاز٠ ايه١ًُ ؾُٝا ٜكاضب َا٥يت َٛضع يف 

  ڦ   چڤ:ٚأٜطًا قٛي٘ تعاىل (3) چھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ چ: ، َٓٗا قٛي٘ تعاىل(2)ايكطإٓ

                                                 
 ايصشاح تاز ايعطب١ٝ ّ،1999ٙ، 1419 3ط-13/144 –يف يػإ ايعطب  (سػٔ)َاز٠ : اْعط/ 1

ّ، ايكاَٛؽ احملٝط 1990 4 ط– 2099/ 5 – إمساعٌٝ بٔ محاز اؾٖٛطٟ–ٚصشاح ايًػ١ ايعطب١ٝ 

 قُس َطتط٢ –، تاز ايعطٚؽ 2/57، ٖـ1378 َطبع١ سًب – بسٕٚ ضقِ طبع –4/215 –

 بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكازض ايطاظٟ زّ، ق2001ِٙ، 1421 1 ط– 418/ 34 –اؿػني ايعبريٟ 

-58 ص– . بسٕٚ 
2 /  – 14 ص–ٜعكٛب ايباسػني /  ز– تطبٝكات٘ املعاصط٠ سذٝت٘، أْٛاع٘، سكٝكت٘، –االغتشػإ  

. 2007ّٙ، 1428 1ط
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َٚٔ ايػ١ٓ لس قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ؾُٝا ضٚاٙ اإلَاّ أمحس عٔ ابٔ .(4)ڦچ  ڦ

" َػعٛز ضضٞ اهلل عٓ٘ َا ضآٙ املػًُٕٛ سػٓا ؾٗٛ عٓس اهلل سػٔ، َٚا ضآٙ املػًُٕٛ :

، ٚنصيو قٛي٘ ؾُٝا ضٚاٙ عٓ٘ دابط بٔ عبس اهلل ضضٞ اهلل (5)" غ٦ٝا ؾٗٛ عٓس اهلل غ٧ٝ 

" عٓ٘، إٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ إٕ أسبهِ إيٞ ٚأقطبهِ َين فًػًا :

" ّٜٛ ايكٝا١َ أسػٓهِ أخالقا  . . .(1) 

    ؾاالغتشػإ إشٕ، ٜسٍ ع٢ً اؿػٔ ٚطًب األسػٔ، ٖٚٛ ضس ايكبح ٚاإلغا٠٤، 

 ٜٚسخٌ يف َعٓاٙ نٌ َا ٜػتشػٓ٘ اإلْػإ َٔ األَٛض اؿػ١ٝ أٚ املع١ٜٛٓ، ٚإٕ نإ 

. َػتكبشًا عٓس غريٙ

عطف االغتشػإ عٓس ايعًُا٤ ايكا٥ًني ب٘ َٔ اؿٓؿ١ٝ : تعطٜـ االغتشػإ يف االصطالح

 :ٚاملايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً بتعطٜؿات عس٠، أشنط َٓٗا

" عطؾ٘ بكٛي٘: تعطٜـ أبٞ اؿػٔ ايهطخٞ: أٚاًل ايعسٍٚ عٔ َػأي١ عٔ َجٌ َا سهِ :

. (2)" ب٘ يف ْعا٥طٖا إىل خالؾ٘ يٛد٘ ٖٛ أق٣ٛ َٓ٘

 

                                                                                                                            
3 /  .18 – 17 –غٛض٠ ايعَط  
4 / .145 –غٛض٠ األعطاف  

5 / -ٙط – َؤغػ١ ايطغاي١ – / – ()ضقِ- أخطد٘ اإلَاّ أمحس يف املػٓس 

 – ّ-ٖـ ط – ()بطقِ / األيباْٞ يف غًػ١ً األسازٜح ايطعٝؿ١، ّ

 .َهتب١ املعاضف بايطٜاض
1 /  – (َا دا٤ يف َعايٞ األخالم) باب – (ايرب ٚايص١ً)  نتاب–أخطد٘ ايرتَصٟ يف ايػٓٔ  

/ ؼكٝل- 4/370 – (2018)ضقِ  َطبع١ اؿًيب، ٚأخطد٘ – ط بسٕٚ –أمحس قُس ؾانط  

 َهتب١ املعاضف –ّ 1995، ٙ 1415 ط بسٕٚ – 2/380 –األيباْٞ يف غًػ١ً األسازٜح ايصشٝش١ 

 . ايطٜاض–يًٓؿط ٚايتٛظٜع 
 عًٞ بٔ عبس –، اإلبٗاز ؾطح املٓٗاز 1424ٙ2003ّ 1ط-4/193 – اآلَسٟ-األسهاّ / 2

 أمحس بٔ عًٞ –، ايؿصٍٛ يف األصٍٛ 1995ّٙ 1416 1ط-3/189-ايهايف ايػبهٞ 

 .داغِعذٌٝ / ؼكٝل، ز– 4/234 –ايطاظٟ اؾصاص
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ٜٚع٢ٓ شيو إٔ ٜهٕٛ يًُػأي١ قٝاغإ، ٚبعس زضاغ١ املػأي١ ٜرتى األصٛيٞ أسس    

ايكٝاغني يطعـ أثطٙ ٜٚأخص بايكٝاؽ ايجاْٞ، غٛا٤ نإ ايكٝاؽ املطدح قٝاغًا خؿًٝا أٚ 

َػتٓسًا ع٢ً ْص َٔ ايهتاب أٚ ايػ١ٓ أٚ اإلمجاع أٚ َػتٓسًا إىل ايعطف أٚ ايططٚض٠ أٚ 

 (3). املصًش١

ٜٚعس ٖصا ايتعطٜـ يالغتشػإ، َٔ أدٛز َا شنطٙ اؿٓؿ١ٝ َٔ تعطٜؿات    

يالغتشػإ، شيو أْ٘ مشٌ َا مل ٜؿًُ٘ غريٙ، سٝح أْ٘ ٜسخٌ ؾٝ٘ مجٝع ايصٛض اييت 

 .(4)شنطٖٚا يالغتشػإ

إٔ َع٢ٓ االغتشػإ ايصٟ شٖب إيٝ٘ : َا شنطٙ ايبادٞ عٔ ابٔ خٜٛع َٓساز: ثاًْٝا

" أصشاب َايو، ٖٛ   .(5)"ايكٍٛ بأق٣ٛ ايسيًٝني:

" ٚأؾاض ابٔ ايعطبٞ إىل َجٌ ٖصا ايتعطٜـ بكٛي٘ : االغتشػإ عٓسْا ٚعٓس اؿٓؿ١ٝ ٖٛ:

 "ايعٌُ بأق٣ٛ ايسيًٝني

 ٜٚؿِٗ َٔ ايتعطٜـ إٔ االغتشػإ ٖٛ ايكٍٛ بأق٣ٛ ايسيًٝني، ٜٚهٕٛ شيو يف ساي١ 

تعاضض األزي١ ؾُٝا بٝٓٗا، ؾإشا نإ يًؿطع أصالٕ، أسسُٖا بايكٝاؽ، ٚاآلخط باألثط 

األق٣ٛ، ؾٝؤخص بايسيٌٝ األق٣ٛ، ٖٚٛ األثط، ٜٚرتى ايكٍٛ بايكٝاؽ، ٜٚهٕٛ ٖصا 

 .(1)ايرتدٝح اغتشػاًْا

                                                 
 . 2012ّ 1 ط– 209 ص–ضاغِ قُس عبس ايهطِٜ /  ز–االغتشػإ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ / 3
ٙ 1414 6ط- 71 ص– عبس ايٖٛاب خالف –َصازض ايتؿطٜع اإلغالَٞ ؾُٝا ال ْص ؾٝ٘ : اْعط/ 4

 ، أزي١ ايتؿطٜع بسٕٚ ضقِ ٚتاضٜذ طبع- 262 ص– قُس أبٛ ظٖط٠ –، أصٍٛ ايؿك٘ 1993ّ

 .1981ّٙ 1401 2ط- 162 ص –عبس ايععٜع عبس ايطمحٔ ايطبٝع١ / ز–املدتًـ يف االستذاز بٗا 
5 / - عبس اجملٝس تطنٞ /  ؼكٝل– أبٛ ايٛيٝس ايبادٞ –إسهاّ ايؿصٍٛ يف أسهاّ األصٍٛ  

 .1407ٙ 1ط- 2/693
 ؼكٝل – 65 ص – أبٞ ايٛيٝس غًُٝإ بٔ خًـ ايبادٞ – يف أصٍٛ ايؿك٘ اؿسٚز: اْعط/1

، االغتشػإ 90 ص–ضاغِ قُس /  ز–ْعٜ٘ محاز، االغتشػإ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ / ايسنتٛض
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" عطؾ٘ بكٛي٘:  ابٔ ايعطبٞفتعطٟ: ثاًْٝا إٜجاض تطى َكتط٢ ايسيٌٝ ع٢ً ططٜل االغتجٓا٤ :

، ٖٚصا ايصٟ شنطٙ ابٔ ايعطبٞ، (2)"ٚايرتخص ملعاضض١ َا ٜعاضض ب٘ يف بعض َكتطٝات٘

قطٜب مما عطؾ٘ ب٘ اؿٓؿ١ٝ، َٚعٜت٘ أْ٘ صطح بإٔ االغتشػإ ضخص١ ٜؤخص بٗا اغتجٓا٤ 

 .(3)َٔ َكتط٢ ايسيٌٝ

َٚع٢ٓ ٖصا ايتعطٜـ إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو زيٌٝ ٜكتطٞ بعَُٛ٘ سهًُا يف ٚقا٥ع 

كتًؿ١، ٚإبكا٤ ٖصا اؿهِ يف بعض ايٛقا٥ع ٜؤزٟ إىل ؾٛت َصًش١ َٔ د١ٗ أخط٣، أٚ 

دًب َؿػس٠ نصيو، ؾٝرتى َكتط٢ ٖصا ايسيٌٝ ٜٚجبت يف ايٛاقع١ سهِ آخط بسيٌٝ 

 . (4)آخط ٜٚهٕٛ ٖصا ايسيٌٝ ٖٛ املصًش١ املطغ١ً

" سٝح قاٍ(5)ٚقطٜب َٓ٘ قٍٛ ايؿاطيب يف املٛاؾكات   اغتعُاٍ َصًش١ دع١ٝ٥ :

يف َكاب١ً قٝاؽ نًٞ، َٚكتطاٙ ايطدٛع إىل تكسِٜ االغتسالٍ املطغٌ ع٢ً ايكٝاؽ، ؾإٕ 

َٔ اغتشػٔ مل ٜطدع إىل فطز شٚق٘ ٚتؿٗٝ٘، ٚإمنا ضدع إىل َا عًِ َٔ إٔ قصس 

ايؿاضع يف اؾ١ًُ يف أَجاٍ تًو األؾٝا٤ املؿطٚض١، ناملػا٥ٌ اييت ٜكتط٢ ايكٝاؽ ؾٝٗا 

 .(6)"أَطا، إال أْصيو األَط ٜؤزٟ إىل ؾٛت َصًش١ َٔ د١ٗ أخط٣ أٚ دًب َؿػس٠ نصيو

ٚايعاٖط َٔ ٖصا ايهالّ إٔ االغتشػإ عٓس َايو، ٜسخٌ ؾٝ٘ االغتسالٍ 

باملصًش١ املطغ١ً اييت ؾٗست ْصٛص ايؿطٜع١ ؾٓػٗا بايكبٍٛ يف َكاب١ً ايكٝاؽ، ال إٔ 

االغتشػإ ٖٛ املصًش١ املطغ١ً، ؾاملصاحل املطغ١ً َٓٗا َا ٖٛ اغتشػإ، َٚٓٗا َا 

                                                                                                                            

 –سامت باٟ / ز–، األصٍٛ االدتٗاز١ٜ اييت ب٢ٓ عًٝٗا املصٖب املايهٞ 36 ص– ايباسػني –

 .252ص
 .1999ّ ٙ،1420 1ط- 547 ص– أبٛ بهط بٔ ايعطبٞ –احملصٍٛ يف عًِ األصٍٛ / 2
3 /  1/176 – قُس آؾط ضغٍٛ –، زيٌٝ االغتشػإ 29 ص– ايباسػني –االغتشػإ : اْعط 
4 /  162/ 1 قُس آؾط –زيٌٝ االغتشػإ : اْعط 
5 /  .2006ّٙ ، 1427 ضقِ طبع بسٕٚ –عبس اهلل زضاظ/   ؼكٝل– 4/206 – ايؿاطيب –املٛاؾكات  
6 / .4/206 –املطدع ايػابل     
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يٝؼ نصيو، ؾُا نإ ع٢ً غبٌٝ االغتجٓا٤ ؾٗٛ االغتشػإ، َٚا مل ٜهٔ نصيو 

 .(7)ؾٗٛ َصًش١ َطغ١ً 

 سٝح تهًِ عٔ االغتشػإ يف األزي١ املدتًـ ؾٝٗا ٚشنط : َا شنطٙ ابٔ قسا١َ: ضابعًا

 :ٖٞ (1) ثالث١ تعطٜؿات ملع٢ٓ االغتشػإ

 .ٖٛ ايعسٍٚ عهِ املػأي١ عٔ ْعا٥طٖا يسيٌٝ ؾطعٞ خاص َٔ نتاب أٚ غ١ٓ .1

 .َا ٜػتشػٓ٘ اجملتٗس بعكً٘ .2

 .زيٌٝ ٜٓكسح يف ْؿؼ اجملتٗس ال ٜكسض ع٢ً ايتعبري عٓ٘ .3

" ثِ تهًِ عٔ املع٢ٓ األٍٚ ٚقاٍ ٖٚصا مما ال ٜٓهط ٚإٕ اختًـ يف تػُٝت٘ ؾال :

 "ؾا٥س٠ يف االصطالسات َع االتؿام يف املع٢ٓ

ٖٚصا ايتعطٜـ َٓتكض ألْ٘ غري داَع ملعاْٞ االغتشػإ، ألْ٘ قصطٙ ع٢ً 

اغتشػإ ايٓص، نُا ٜرتتب عًٝ٘ نٕٛ ايعسٍٚ عٔ املٓػٛر إىل ايٓاغذ ٚعٔ ايعُّٛ 

إىل اـصٛص اغتشػإ ٖٚٛ يٝؼ نصيو، ٖٚٛ يف َع٢ٓ تعطٜـ ايهطخٞ ايصٟ غبل 

شنطٙ، ٚإٕ نإ ايهطخٞ مل ٜكٝس ايسيٌٝ اـاص بهْٛ٘ َٔ ايهتاب أٚ ايػ١ٓ 

 .ؾكط، بٌ أطًك٘ يٝؿٌُ نٌ زيٌٝ َعترب يف ايسالي١ ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ

ألٕ : أَا ايتعطٜـ ايجاْٞ ؾكس قاٍ عٓ٘ ابٔ قسا١َ، أْ٘ َطزٚز، ٚبني ٚد٘ ضزٙ ؾكاٍ

 .اجملتٗس يٝؼ ي٘ ايطدٛع يف ادتٗازٙ إىل عكً٘ اجملطز يف ؼػني ؾ٤ٞ

" ٚقاٍ عٔ ايتعطٜـ ايجايح ٖٚصا نُا بني، ؾإٕ َا ال ٜعرب عٓ٘ ال ٜسضٟ أٖٛ ِٖٚ أٚ :

 .ؼكٝل، ؾال بس َٔ إظٗاضٙ يٝعترب بأزي١ ايؿطٜع١، ؾًتصشش٘، أٚ تعٜؿ٘

 :تعطٜـ املصًش١ يف ايًػ١ ٚاالصطالح: ثاًْٝا

 :إشا تتبعٓا َعادِ ايًػ١ ايعطب١ٝ لس إٔ يًُصًش١ إطالقني: تعطٜـ املصًش١ يف ايًػ١

                                                 
7 /  .29 ص – ايباسػني –، االغتشػإ 162/ 1 – قُس آؾط –زيٌٝ االغتشػإ : اْعط 
1 / .85 ص – َٛؾل ايسٜٔ أمحس بٔ قسا١َ املكسغٞ –ضٚض١ ايٓاظط ٚد١ٓ املٓاظط     
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 تطًل ٜٚطاز َٓٗا ايؿعٌ ايصٟ ؾٝ٘ صالح مبع٢ٓ ايٓؿع، فاظًا َطغاًل، َٔ باب اأْ٘: األٍٚ

إٔ ايتذاض٠ َصًش١، ٚطًب ايعًِ َصًش١، : إطالم اغِ املػبب ع٢ً ايػبب، ؾٝكاٍ

ٚشيو نٕٛ ايتذاض٠ ٚطًب ايعًِ غبب يًُٓاؾع املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، ٚاملصًش١ بٗصا املعين 

" ْكٝض املؿػس٠، ألُْٗا ْكٝطإ ال جيتُعإ ــــ نُا دا٤ يف ايكاَٛؽ احملٝط ايصالح : 

 ٚقس ٚضز ٖصا يف (2)"ضس ايؿػاز، ٚاملصًش١ ٚاسس٠ املصاحل ٚاغتصًح ْكٝض اغتؿػس

 (3)چ ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ:ايكطإٓ

 إٔ املصًش١ ناملٓؿع١ يؿعًا َٚعين، ؾٗٞ ع٢ً ٖصا املعين إَا َصسض مبعين :ايجاْٞ

ايصالح ناملٓؿع١ مبع٢ٓ ايٓؿع، ٚإَا اغِ يًٛاسس٠ َٔ املصاحل، ناملٓؿع١ اغِ يًٛاسس٠ 

"َٔ املٓاؾع، دا٤ يف املعذِ ايٛغٝط املصًش١ ايصالح ٚايٓؿع، ٚصًح صًٛسًا ظاٍ عٓ٘ : 

صًح يف عًُ٘، أت٢ مبا ٖٛ صاحل : ايؿػاز، ٚصًح ايؿ٤ٞ نإ ْاؾعًا أٚ َٓاغبًا، ٜكاٍ

، ٚاملٓؿع١ ٖٞ ايًص٠ ؼصٝاًل أٚ إبكا٤ً، ٚاملطاز بايتشصٌٝ دًبٗا، ٚباإلبكا٤ (1)"ْاؾع

 .(2)احملاؾع١ عًٝٗا

 عطف عًُا٤ األصٍٛ املصًش١ بعباضات كتًؿ١، ز يل:تعطٜـ املصًش١ يف االصطالح

ٚغبب االختالف ٜطدع إىل إٔ بعطِٗ السغ يف تعطٜؿٗا ايػبب املٛصٌ إىل ايٓؿع، 

عباض٠ "ؾعطؾٗا األَاّ ايػعايٞ بأْٗا . ٚبعطِٗ السغ َا ٜرتتب ع٢ً ايػبب َٔ املػببات

ٜٚعين باملصًش١ احملاؾع١ ع٢ً َكصٛز  (3)"يف األصٌ عٔ دًب َٓؿع١ أٚ زؾع َطط٠ 

ايؿطع َٔ احملاؾع١ ع٢ً ايسٜٔ، ٚايٓؿؼ، ٚايعكٌ، ٚايٓػٌ، ٚاملاٍ، ؾهٌ سهِ 

 .ٜتطُٔ عسّ احملاؾع١ ع٢ً ٖصٙ األصٍٛ اـُػ١ ٖٛ َؿػس٠، ٚزؾع٘ َصًش١ ؾطع١ٝ

                                                 
2/  . 7/235 –، يػإ ايعطب  235/ 1 -ايكاَٛؽ احملٝط  :اْعط 
 . 65غٛض٠ األعطاف آ١ٜ / 3
1 / : اْعط  /1–املعذِ ايٛغٝط   .  3 ط– 54   
2 /  5 – أبٛ عبساهلل قُس بٔ عُط املًكب بؿدط ايسٜٔ ايطاظٟ –احملصٍٛ يف عًِ األصٍٛ : اْعط 

.1992ّٙ، 1412 2، طط٘ دابط ايعًٛاْٞ/  ؼكٝل ز– 160/   
3 /  .  287 – 1/286– ساَس ايػعايٞ  أبٛ– عًِ األصٍٛ املػتصؿ٢ َٔ: اْعط 
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"  إٔ املصًش١ ٖٞ(4)ْٚأخص َٔ تعطٜـ اإلَاّ ايػعايٞ ٚغريٙ نٌ َٓؿع١ قصسٖا ايؿاضع : 

اؿهِٝ يعبازٙ َٔ سؿغ زِٜٓٗ ْٚؿٛغِٗ، ٚعكٛهلِ، َٚاهلِ، دًبًا يػعاز٠ ايساضٜٔ، 

.ٚناْت َال١ُ٥ ملكصٛزٙ ، ٚٚؾكًا يًطٛابط ايؿطع١ٝ   " 

 ؾُا قصسٙ ايؿاضع ٜؿٌُ املصًش١ املعترب٠ اييت ؾٗست ايٓصٛص اـاص١ يعٝٓٗا 

أٚ ْٛعٗا، َٚا ناْت َال١ُ٥ ملكصٛزٙ ٜؿٌُ املصًش١ املطغ١ً اييت ؾٗست فُٛع 

 . ايٓصٛص ٚايكٛاعس ايه١ًٝ ظٓػٗا

:تعطٜـ االغتشػإ باملصًش١ باعتباضٙ عًًُا ع٢ً عًِ قسز: ايؿطع ايجاْٞ  

بعس إٔ تعطؾٓا ع٢ً االغتشػإ باملصًش١ باعتباضٙ َطنبا إضاؾٝا، ْتعطف ٖٓا 

" عًٝ٘ باعتباضٙ عًًُا ع٢ً عًِ قسز، يصا ميهٔ تعطٜـ االغتشػإ باملصًش١ بأْ٘ 

 (5)"تكسِٜ املصًش١ ع٢ً ايسيٌٝ ايعاّ يف بعض َكتطٝات٘ ع٢ً ططٜل االغتجٓا٤ ٚايرتخص

 :ٚميهٔ تٛضٝح قرتظات ايتعطٜـ ناآلتٞ

 "أبإ ٖصا اؾع٤ َٔ ايتعطٜـ إٔ ايسيٌٝ ايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً أغاغ٘ "تكسِٜ املصًش١ 

 .ايعسٍٚ عٔ َكتط٢ ايسيٌٝ األصًٞ، ٖٛ أصٌ املصًش١

 "ّٚيف ٖصا ػ١ًٝ يطبٝع١ ايسيٌٝ األصًٞ ايصٟ ٜهٕٛ َٓ٘ "ع٢ً ايسيٌٝ ايعا 

االغتجٓا٤، ؾٗٛ زيٌٝ عاّ، ٜؿٌُ ايعُّٛ ايًؿعٞ، ٚايكٝاؽ مبؿَٗٛ٘ ايعاّ ايؿاٌَ 

 .يًكاعس٠

  "ؾرتى ايسيٌٝ األصًٞ اغتشػاْا، ال " يف بعض َكتطٝات٘، ع٢ً ططٜل االغتجٓا٤

ٜهٕٛ تطنا نًٝا، ٚإمنا ٖٛ تطى ي٘ يف بعض احملاٍ اييت عاضضٗا أصٌ 

 .املصًش١، شيو إٔ سكٝك١ االغتشػإ تكّٛ ع٢ً أغاؽ االغتجٓا٤

                                                 
4 /  .2/277 – ايؿاطيب –املٛاؾكات يف أصٍٛ ايؿطٜع١ : اْعط 
5 / ٙ، 1432 1ط- 275  ص–سامت باٟ / ز–األصٍٛ االدتٗاز١ٜ اييت ب٢ٓ عًٝٗا املصٖب املايهٞ  

2011ّ. 
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 :أْٛاع االغتشػإ عٓس املايه١ٝ: املطًب ايجاْٞ

إٕ أٍٚ َٔ عين بتتبع أْٛاع االغتشػإ ايٛاقع يف املصٖب املايهٞ، ايكاضٞ 

ابٔ ايعطبٞ، َٔ املتكسَني، ؾكس تتبع َٛاقع االغتشػإ َٔ خالٍ نالّ اإلَاّ َايو 

 .ٚأصشاب٘، ٚخطز بأْٛاع٘ عٓسِٖ، ٚأشنط ٖٓا ع٢ً غبٌٝ اإلمجاٍ ال ايتؿصٌٝ

 

" قاٍ ابٔ ايعطبٞ  ع٢ً أضبع١ أقٛاٍ، ٚأَا (1)ٚاختًـ أصشاب أبٛ سٓٝؿ١ يف تأًٜٚ٘:

أصشاب َايو، ؾًِ ٜهٔ ؾِٝٗ قٟٛ ايؿهط، ٚال ؾسٜس املعاضض١ ٜربظٙ إىل ايٛدٛز، 

ٚقس تتبعٓاٙ يف َصٖبٓا ٚأيؿٝٓاٙ أٜطا َٓكػُا أقػاّ، ؾُٓ٘ تطى ايسيٌٝ يًعطف، َٚٓ٘ 

تطى ايسيٌٝ يًُصًش١، َٚٓ٘ تطى ايسيٌٝ إلمجاع أٌٖ املس١ٜٓ، َٚٓ٘ تطى ايسيٌٝ يف 

ٜٚتشصٌ َٔ ٖصا ايهالّ . (2)"ايٝػري يطؾع املؿك١ ٚاؿطز ٚإٜجاض ايتٛغع١ ع٢ً اـًل

 :البٔ ايعطبٞ، إٔ االغتشػإ عٓس اإلَاّ َايو ٚأصشاب٘ ٜهٕٛ ع٢ً أضبع١ أْٛاع ٖٞ

 . تطى َكتط٢ ايسيٌٝ يًعطف -1

 . تطى َكتط٢ ايسيٌٝ إلمجاع أٌٖ املس١ٜٓ -2

 . تطى َكتط٢ ايسيٌٝ يًُصًش١ -3

 .    تطى َكتط٢ ايسيٌٝ يطؾع املؿك١ ٚإٜجاض ايتٛغع١ -4

   ٚقس أنجط االدتٗاز املايهٞ َٔ االغتشػإ باملصًش١ عٓس أخصِٖ باالغتشػإ، 

ٚغًب نصيو ع٢ً اإلَاّ َايو األخص باالغتشػإ املصًشٞ، ؾػايب االغتشػإ عٓس 

اإلَاّ َايو ٚأصشاب٘، تكسِٜ َصًش١ دع١ٝ٥ يف َكابٌ قاعس٠ ن١ًٝ، َٚكتطاٙ ايطدٛع 

 .(1)إىل تكسِٜ املصًش١ املطغ١ً ع٢ً ايكٝاؽ

 

 

                                                 
 .ٜعين االغتشػإ َٔ سٝح شنط أْٛاع٘/ 1
2 /  .31 ص– البٔ ايعطبٞ –احملصٍٛ  

1 / ./ – زيٌٝ االغتشػإ ، ص–االغتشػإ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ : اْعط 
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 املبشح ايجاْٞ

  باملصًش١ َٚٛقـ اإلَاّ َايو َٓ٘سذ١ٝ االغتشػإ

 سذ١ٝ االغتشػإ باملصًش١: املطًب األٍٚ

مما ال ؾو ؾٝ٘ إٔ االغتشػإ باملصًش١ َٔ أْٛاع االغتشػإ األصٛيٞ، يصا   

ؾإٕ َا ٜكاٍ يف سذٝت٘ ٖٛ ْؿػ٘ َا ٜكاٍ يف سذ١ٝ االغتشػإ باملصًش١ إش أْ٘ إشا ثبت 

اختًـ ايعًُا٤ يف سذ١ٝ االغتشػإ : يصا أقٍٛ. األصٌ ثبت َٔ باب أٚىل َا ؼت٘

 :(1)ٚاعتباضٙ زيٝال ؾطعٝا ع٢ً ثالث١ أقٍٛ ٖٞ

 شٖب إىل إٔ االغتشػإ سذ١، ٚأْ٘ زيٌٝ ؾطعٞ تجبت ب٘ األسهاّ يف :ايكٍٛ األٍٚ

َكاب١ً َا ٜٛدب٘ ايكٝاؽ أٚ عُّٛ ايٓص، ٖٚصا َصٖب اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١، ٚاإلَاّ َايو، 

 .ٚاإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ

 ٜط٣ أْ٘ يٝؼ عذ١، ٚال تجبت ب٘ األسهاّ، ٖٚٛ قٍٛ اإلَاّ قُس بٔ :ايكٍٛ ايجاْٞ

 .إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، ٚأبٛ قُس عًٞ بٔ سعّ، ٚايؿٝع١

 إٔ االغتشػإ يٝؼ زيٝال َػتكال، ٖٚٛ قٍٛ ايؿاطيب ٣ ٜٚط:ايكٍٛ ايجايح

 .ٚايؿٛناْٞ

                                                 
1 /  أصٍٛ ، َٚا بعس4/3ٙ- نؿـ األغطاض، َٚا بعسٖا190/ 4- اآلَسٟ  –اإلسهاّ : اْعط 

، إضؾاز ايؿشٍٛ إىل 3/59 – االعتصاّ ،85 ضٚض١ ايٓاظط ص، َٚا بعسٖا2/200ايػطخػٞ 

.2/989 –ؼكٝل اؿل َٔ عًِ األصٍٛ      
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اغتسيٛا أصشاب ايكٍٛ األٍٚ ع٢ً صش١ َا شٖبٛا إيٝ٘ بأزي١ َٔ ايكطإٓ : أزي١ ايكٍٛ األٍٚ

: ٚايػ١ٓ ٚاإلمجاع، لًُٗا يف اآلتٞ

ٚٚد٘ .()چۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ چ:  بكٛي٘ تعاىلا اغتسيٛ:َٔ ايكطإٓ: أٚاًل

االغتسالٍ باآل١ٜ، أْٗا أَط بإتباع أسػٔ َا أْعٍ، ٚيٛال االغتشػإ سذ١ ملا نإ 

 . (3)نصيو

، ٚقس شنط اآلَسٟ يف ٚد٘ (1)چھ  ھ  ھ  ھ  ہ چ: ٚاغتسيٛا اٜطًا بكٛي٘ تعاىل

االستذاز بٗصٙ اآل١ٜ، أْٗا ٚضزت يف َعطض ايجٓا٤ ٚاملسح ملٔ اتبع أسػٔ األقٛاٍ املػتُع 

 .(2)إيٝٗا، ٚاالغتشػإ َٔ ضُٓٗا، ؾٝهٕٛ مما اَتسح إتباع٘

" اغتسيٛا َٔ ايػ١ٓ مبا ضٟٚ عٔ ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ: َٔ ايػ١ٓ: ثاْٝا :

ٚقايٛا بإٔ ٖصا ٜسٍ ع٢ً إٔ َا ضآٙ ايٓاؽ . (1)"َا ضآٙ املػًُٕٛ سػٓا ؾٗٛ عٓس اهلل سػٔ

َٔ عازاتِٗ ْٚعط عكٛهلِ َػتشػٔ ؾٗٛ سل يف ايٛاقع الٕ َا يٝؼ عل ؾًٝؼ عػٔ 

، ٖٚٛ أٜطا ٜسٍ ع٢ً أْ٘ سذ١ ألْ٘ يٛ مل ٜهٔ نصيو ملا نإ عٓس اهلل (2)عٓس اهلل

 .(3)سػٓا

                                                 
2 /  .55 آ١ٜ –ايعَط  
3 /  194/ 4- اآلَسٟ  –اإلسهاّ : اْعط 
1 / . 18آ١ٜ : ايعَط  
2 /  – االغتشػإ ، 2/695 – إسهاّ ايؿصٍٛ ،190/ 4- اآلَسٟ  –اإلسهاّ : اْعط 

 . َٚا بعسٖا144 ص –يًباسػني 
1 /  .غبل ؽطجي٘  
2 / ، 177 ص–، أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا 147 ص– يًباسػني –االغتشػإ : اْعط  

 – ايبادٞ –،  إسهاّ ايؿصٍٛ 373 ص–األصٍٛ االدتٗاز١ٜ اييت ٜب٢ٓ عًٝٗا املصٖب املايهٞ 

2/695. 
3 /  .4/194 – اآلَسٟ –اإلسهاّ  
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 َٔ اإلمجاع مبا شنطٚٙ َٔ إٔ األ١َ أمجعت ع٢ً األخص ا اغتسيٛ:َٔ اإلمجاع: ثايجًا

باالغتشػإ، يف بعض األسهاّ، نسخٍٛ اؿُاّ، ٚؾطب املا٤ َٔ أٜسٟ ايػكا٤ٜٔ 

 .   (4)َٔ غري تكسٜط يعَإ املهح ٚتكسٜط املا٤ ٚاألدط٠

 اغتسٍ أصشاب ٖصا ايكٍٛ ع٢ً صش١ َا شٖبٛا إيٝ٘ َٔ إٔ :أزي١ ايكٍٛ ايجاْٞ

 .(1)االغتشػإ يٝؼ عذ١ بأزي١ عس٠ أشنط َٓٗا

إٔ املطًٛب َٔ املػًِ إٔ ٜتبع٘ ٖٛ سهِ اهلل أٚ ضغٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ : ايسيٌٝ األٍٚ

ٚغًِ، أٚ سهِ َكٝؼ ع٢ً سهِ اهلل أٚ ضغٛي٘، ٚاؿهِ املػتشػٔ يًُذتٗس ٖٛ 

سهِ ٚضعٞ، ال ؾطعٞ، ٖٚٛ َبين ع٢ً ايتًصش ٚايتصٚم، َٚا أَط املػًِ إٔ ٜتبع اهل٣ٛ 

 .(2)ٚايتًصش

ْٚٛقـ ٖصا ايسيٌٝ بإٔ اؿهِ املػتشػٔ يٝؼ َبٓٝا ع٢ً ايتصٚم ٚايتًصش، 

نُا أْ٘ يٝؼ قٛال بايتؿٗٞ، ٚتطى يًكٝاؽ إلتباع ٣ٖٛ أٚ ؾ٠ٛٗ ْؿؼ، ست٢ ٜهٕٛ 

باطال، ٚإمنا االغتشػإ َبين ع٢ً زيٌٝ أق٣ٛ َٔ املعسٍٚ عٓ٘ يف ْعط اجملتٗس، 

ٚاؿهِ املػتشػٔ َبين ع٢ً ٖصا ايسيٌٝ األق٣ٛ، ٚبٗصا ال ٜهٕٛ االغتشػإ قٛال 

 . (3)بايتؿٗٞ، ٚال ٜهٕٛ اؿهِ املػتشػٔ َب٢ٓ ع٢ً ايتصٚم ٚايتًصش

إٔ اهلل تعاىل ؾطع يهٌ ٚاقع١ سهُا، ٚبني بعض أسهاَ٘ بٓصٛص يف : ايسيٌٝ ايجاْٞ

نتاب٘ أٚ ع٢ً يػإ ضغٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚأضؾس إىل َا جيب إتباع٘ ؾُٝا ال 

                     خب  حب       جب  يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ چ:ْص ؾٝ٘ بكٛي٘ تعاىل

                                                 
.  3/61 – االعتصاّ-4/194 –املطدع ايػابل / 4
1 /  ًَدص إبطاٍ ايكٝاؽ ٚايطأٟ ٚاالغتشػإ ٚايتكًٝس ، َٚا بعسٖا3/305 –ايطغاي١ : اْعط 

 –  َصازض ايتؿطٜع ؾُٝا ال ْص ؾٝ٘ ،6/16 –اإلسهاّ يف أصٍٛ األسهاّ ، 50 ص–ٚايتعًٌٝ 

 َٚا 180 ص–أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا ،  َٚا بعسٖا77 ص –عبس ايٖٛاب خالف 

. بعسٖا
2 /  .77 ص – عبس ايٖٛاب خالف –َصازض ايتؿطٜع ؾُٝا ال ْص ؾٝ٘ ، 3/507 –ايطغاي١ : اْعط 
3 /  .180 ص–أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا  
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، ٖٚٛ ايكٝاؽ، ؾًٝؼ يًُػًِ ؾُٝا سهِ ؾٝ٘ سهِ بايٓص إال إٔ ٜتبع (1)چخت  حت  جت

ايٓص، ٚيٝؼ ي٘ ؾُٝا ال سهِ ؾٝ٘ بايٓص إال إٔ ٜطًب ايسالي١ عًٝ٘ بايططٜل ايصٟ 

أضؾس اهلل إيٝ٘، ٖٚٛ ايكٝاؽ، ٚباألٚىل يٝؼ ي٘ إٔ ٜعسٍ عٔ ايططٜل ايصٟ ٜكتطٝ٘ ايٓص 

أغتشػٓ٘ ألٕ يف ٖصا تكسِٜ سهِ ايطأٟ ع٢ً سهِ : أٚ ايكٝاؽ إىل سهِ بكٛي٘

 .(2)ايسيٌٝ ايؿطعٞ

   ْٚٛقـ ٖصا ايسيٌٝ، بإٔ االغتسالٍ باالغتشػإ، يٝؼ خطٚدًا عُا ؾطع٘ اهلل َٔ 

األزي١، إش إٔ ايعسٍٚ إىل زيٌٝ مما ؾطع٘ اهلل َٔ األزي١ أق٣ٛ َٔ ايسيٌٝ املعسٍٚ عٓ٘ 

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ايعسٍٚ عٔ سهِ ٜكتطٝ٘ ايٓص أٚ ايكٝاؽ إىل سهِ َػتشػٔ، يٝؼ .

 ؾٝ٘ تكسِٜ ؿهِ ايطأٟ ع٢ً سهِ ايسيٌٝ ايؿطعٞ إش اؿهِ املكسّ َبين ع٢ً زيٌٝ

 .(3) ؾطعٞ أٜطا َع ظٜاز٠ قٛت٘ ع٢ً املعسٍٚ عٔ سهُ٘

إٔ ايصشاب١ أمجعٛا ع٢ً إٔ االغتشػإ َٓع اؿهِ بػري زيٌٝ ٚال : ايسيٌٝ ايجايح

سذ١، ألِْٗ َع نجط٠ ٚقا٥عِٗ متػهٛا بايعٛاٖط ٚاألؾباٙ، َٚا قاٍ ٚاسس سهُت 

َٔ أْت ست٢ : بهصا ٚنصا ألْٞ اغتشػٓت٘ ٚيٛ قاٍ شيو يؿسزٚا عًٝ٘ اإلْهاض، ٚقايٛا

 .(4)ٜهٕٛ اغتشػاْو ؾطعًا، ٚتهٕٛ ؾاضعًا يٓا؟

   ْٚٛقـ بإٔ ٖصا ٜطز ع٢ً االغتشػإ اجملطز َٔ زيٌٝ ؾطعٞ ٜػتٓس إيٝ٘، أَا 

االغتشػإ املػتٓس إىل زيٌٝ ؾطعٞ ؾال ٜطز شيو عًٝ٘، ٖٚصا األخري ٖٛ املكصٛز ٖٓا 

 .(5)زٕٚ األٍٚ

                                                 
1 / . 59 آ١ٜ –ايٓػا٤  
2 /  – أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا ،79 ص–َصازض ايتؿطٜع ؾُٝا ال ْص ؾٝ٘ : اْعط 

 .181ص
 َٚا 137 ص– ايباسػني – ٕ، االغتشػا181 ص–أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا : اْعط/ 3

. بعسٖا
4/ . 80 ص–َصازض ايتؿطٜع ؾُٝا ال ْص ؾٝ٘ : اْعط   
5 /  .181 ص–أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا  
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ٚبعس ؾٗصا َا أغتسٍ ب٘ املٓهطٕٚ يالغتشػإ، ٚعطؾت نٝـ إٔ ايعًُا٤ قس 

 .(6)ضزٚا عًٝٗا ٚؾٓسٖٚا

 ايكا٥ًٕٛ بإٔ االغتشػإ يٝؼ زيٝال ؾطعًٝا َػتكال، ؾسيًِٝٗ أْ٘ اأّ: أزي١ ايكٍٛ ايجايح

بايٓعط يف نٓٛع َٔ األْٛاع اييت مسٝت اغتشػإ ٜتبني إٔ غٓس اؿهِ ايؿطعٞ 

، ؾكس ٜهٕٛ غٓسٙ ايٓص، أٚ ايعطف أٚ (1)َٚصسضٙ ٖٛ زيٌٝ َٔ األزي١ ايؿطع١ٝ املػ١ًُ

املصًش١ أٚ غريٖا َٔ األزي١ األخط٣، ٚع٢ً ٖصا ال ٜٛدس زيٌٝ َػتكٌ ٜصح إٔ ٜعس زيٝال 

 .ؾطعٝا َع ايٓص ٚاإلمجاع، ٜٚػ٢ُ االغتشػإ

" ٚيصا قاٍ ايؿاطيب ؾإٕ نإ بسيٌٝ ؾال ؾا٥س٠ هلصٙ ايتػ١ُٝ، يطدٛع٘ إىل األزي١ ال إىل :

 .(2)"غريٖا، ٚإٕ نإ بػري زيٌٝ ؾصيو ٖٛ ايبسع١ اييت تػتشػٔ

. ٚقس ختِ ايؿٛناْٞ عح االغتشػإ مبا ْص٘ . .  " ؾكس عطؾت مبذُٛع َا :

شنطْاٖا إٔ شنط االغتشػإ يف عح َػتكٌ ال ؾا٥س٠ ؾٝ٘ أصال ألْ٘ إٕ نإ ضادعا 

إىل األزي١ املتكس١َ ؾٗٛ تهطاض، ٚإٕ نإ خاضدا عٓٗا ؾًٝؼ َٔ ايؿطع يف ؾ٤ٞ، بٌ 

 .(3)"ٖٛ َٔ ايتكٍٛ ع٢ً ٖصٙ ايؿطٜع١ مبا مل ٜهٔ ؾٝٗا ٚمبا ٜطازٖا أخط٣

ٚأدٝب ع٢ً شيو، بأْ٘ ٖصا ْعاع يف ايعباض٠، ٖٚٛ باطٌ، إش ال طا٥ٌ ؼت٘، ٖٚٛ   

 . (4)اصطالح ٚال َؿاس١ يف االصطالح

ٚع٢ً إٔ ايكا٥ًني باالغتشػإ إمنا ٚضعٛا ٖصا االغِ هلصا ايٓٛع َٔ ايسيٌٝ 

يًتُٝٝع بني ايسيًٝني باعتباض ٚدٛز اؿػٔ يف أسسُٖا زٕٚ اآلخط، نُا إٔ خصَِٛٗ 

                                                 
6 /  – ْعط١ٜ االغتشػإ ،279 – 1/230 –قُس آؾط /  ز–زيٌٝ االغتشػإ : يًُعٜس اْعط 

- 72 ص –ايؿطؾٛض   77 
1 /  .81 ص– خالف –َصازض ايتؿطٜع  
2 /  .3/59 –االعتصاّ  
3 / . 2/989 –إضؾاز ايؿشٍٛ إىل ؼكٝل اؿل َٔ عًِ األصٍٛ      
4 / ،  2/989 –املطدع ايػابل   . 4/13 – ايبداضٟ –نؿـ األغطاض    
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ٚضعٛا يهٌ ْٛع َٔ األقٝػ١ امسا، نكٝاؽ ايسالي١، ٚقٝاؽ ايع١ً، ٚقٝاؽ ايؿب٘، 

 . (5)ٚمٖٛا باعتباض َع٢ٓ

 مسٛا شيو اغتشػإ يًتُٝٝع بني ٖصا ايٓٛع َٔ ايسيٌٝ ٚبني (6):ٚقاٍ ايػطخػٞ

ايعاٖط ايصٟ تػبل إيٝ٘ األٖٚاّ قبٌ ايتأٌَ، ع٢ً َع٢ٓ أْ٘ مياٍ باؿهِ عٔ ٖصا 

ايعاٖط، يهْٛ٘ َػتشػٓا يك٠ٛ زيًٝ٘، ٖٚٛ ْعري عباضات أٌٖ ايصٓاعات يف ايتُٝٝع 

ٖصا ْصب ع٢ً ايتؿػري، ٖٚصا ْصب : بني ايططم ملعطؾ١ املطاز، ؾإٕ أٌٖ ايٓشٛ ٜكٛيٕٛ

ع٢ً املصسض، َٚا ٚصؿٛا ٖصٙ ايعباضات إال يًتُٝٝع بني األزٚات ايٓاصب١، ٚأٌٖ ايعطٚض 

ٖصا َٔ ايبشط ايطٌٜٛ، ٖٚصا َٔ املتكاضب، ؾهصيو اغتعُاٍ عًُا٥ٓا عباض٠ : ٜكٛيٕٛ

ايكٝاؽ ٚاالغتشػإ يًتُٝٝع بني ايسيًٝني املتعاضضني، ٚؽصٝص ألسسُٖا 

. باالغتشػإ، يهٕٛ ايعٌُ ب٘ َػتشػٓا، ٚيهْٛ٘ َا٥ال عٔ غٓٔ 

ايكٝاؽ ايعاٖط، ؾهٕٛ ٖصا االغِ َػتعاضا يٛدٛز َع٢ٓ االغِ ؾٗٛ مبٓعي١ 

ايصال٠ يًسعا٤، ثِ أطًكت ع٢ً ايعباز٠ املؿت١ًُ ع٢ً األضنإ َٔ األؾعاٍ ٚاألقٛاٍ، ملا 

 "ؾٝٗا َٔ ايسعا٤ عاز٠ 

 :ؼطٜط قٌ اـالف

مما تكسّ َٔ أزي١ َصاٖب ايعًُا٤ ايكا٥ًني باالغتشػإ، أٚ املٓهطٜٔ ي٘، أٚ 

ايكا٥ًني بهْٛ٘ يٝؼ زيٝال َػتكال، َٚا ٚضز ع٢ً ٖصٙ األزي١ َٔ َٓاقؿات، ٜتبني يٓا إٔ 

ايعسٍٚ عٔ " ايكا٥ًني باالغتشػإ ٜكطضٕٚ سذ١ٝ االغتشػإ ايصٟ ٖٛ عباض٠ عٔ

.َػأي١ . .، أٚ أْ٘ تكسِٜ يالغتسالٍ املطغٌ . . .، أٚ أْ٘ إٜجاض تطى َكتط٢ ايسيٌٝ . . ، أٚ .

غري شيو َٔ ايتعاضٜـ اييت عربٚا بٗا عٔ َطازِٖ باالغتشػإ، ٚاييت تؿٝس إٔ 

االغتشػإ يف نٌ األسٛاٍ ال بس إٔ ٜػتٓس إىل زيٌٝ ؾطعٞ َٔ ايٓصٛص، أٚ َعكٛهلا، 

 بٗصا املع٢ٓ، ال ٜٓبػٞ إٔ خيايـ ؾٝ٘ أسس، ألْ٘ يٝؼ إال تطدٝح ٕٚاالغتشػا. أٚ املصًش١

                                                 
5 /  .4/13 –نؿـ األغطاض: اْعط 
6 /  .201 – 2/200 –أصٍٛ ايػطخػٞ  
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ٚاملٓهطٕٚ يالغتشػإ، .(1)زيٌٝ ع٢ً زيٌٝ ٜعاضض٘ مبطدح َعترب ؾطعا عٓس اجملتٗس

ٜٓهطٕٚ سذ١ٝ االغتشػإ ايصٟ ٖٛ عباض٠ عُا ٜػتشػٓ٘ اجملتٗس بعكً٘، ٚاالغتشػإ 

بٗصا املع٢ٓ، ال ٜكٍٛ ب٘ أسس، ألْ٘ تطى اؿهِ ايصٟ زٍ عًٝ٘ زيٌٝ ؾطعٞ إىل سهِ 

 .(2)مبذطز اغتشػإ ايعكٌ ٚاهل٣ٛ، ٖٛ تعطٌٝ يألزي١ ايؿطع١ٝ

ٚبٗصا ٜتبني إٔ املدتًؿني يف االغتشػإ مل حيطضٚا َٛاضع ايٓعاع، مما دعٌ 

 .(3)أزيتِٗ ال تطز ع٢ً قٌ ٚاسس، غٛا٤ نإ أثباتا أٚ ْؿٝا

 

" (4)   ٚ قاٍ مجاع١ َٔ احملككني ٚاؿل أْ٘ ال ٜتشكل اغتشػإ كتًـ ؾٝ٘ ألِْٗ :

شنطٚا يف تؿػريٙ أَٛض ال تصًح يًدالف، ألٕ بعطٗا َكبٍٛ اتؿاقًا، ٚبعطٗا َطزٚز 

 .اتؿاقًا، ٚبعطٗا َرتزز بني َا ٖٛ َكبٍٛ اتؿاقًا، َٚا ٖٛ َطزٚز اتؿاقا

إٕ االغتشػإ عسٍٚ عٔ َٛدب : ٚدعًٛا َٔ صٛض االتؿام ع٢ً ايكبٍٛ َٔ قاٍ

ٚدعًٛا . أْ٘ ؽصٝص قٝاؽ بكٝاؽ أق٣ٛ َٓ٘: قٝاؽ إىل قٝاؽ أق٣ٛ َٓ٘، ٚقٍٛ َٔ قاٍ

 .إْ٘ َا ٜػتشػٓ٘ اجملتٗس بعكً٘: يف املطزٚز اتؿاقًا، قٍٛ َٔ قاٍ

إٕ ايعسٍٚ عٔ َٛدب ايسيٌٝ : ٚدعًٛا يف املرتزز بني ايكبٍٛ ٚايطز قٍٛ َٔ قاٍ

يًعطف أٚ املصًش١، ألٕ ايعطف أٚ املصًش١ إٕ ناْا َعتربٜٔ ؾطعا، ؾاالغتشػإ بٓا٤ 

.عًُٝٗا َكبٍٛ، ٚإٕ ناْا غري َعتربٜٔ ؾطعا ؾاالغتشػإ بٓا٤ عًُٝٗا َطزٚز " 

، نُا قاٍ (1)ٚبٗصا ٜتبني إٔ اـالف يف االغتشػإ ظاٖطٟ يؿعٞ ال سكٝكٞ

 . (3)، ٚتابعِٗ يف شيو مجٗٛض اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ(2)مجاع١ َٔ احملككني َٔ عًُا٤ األصٍٛ

                                                 
1 / ./ – أصٍٛ ؾك٘ اإلَاّ َايو ، ص –أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا : اْعط 

2 / . ص –أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا  

3 / .-  ص– خالف – َصازض ايتؿطٜع ، ص–املطدع ايػابل  

4 / - / –إضؾاز ايؿشٍٛ :  اْعط– احملككني ٖؤال٤ٖهصا شنطٖا ايؿٛناْٞ زٕٚ إٔ ٜػُٞ  

. 
 .184 ص– ، أزي١ ايتؿطٜع 82 ص – خالف –َصازض ايتؿطٜع ؾُٝا ال ْص ؾٝ٘ : اْعط/ 1



 عنادة البحث العلني ...جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو

 
109 

 
 حمور الشريعة و القاىون -    جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلووجملة 

ٚيهٌ َا شنط أعالٙ ؾإٕ ايكٍٛ ايطادح ايصٟ شنطٙ غري ٚاسس َٔ ايعًُا٤ إٔ 

االغتشػإ سذ١ ؾطع١ٝ تجبت ب٘ األسهاّ، َٚٔ باب أٚىل إٔ ٜهٕٛ االغتشػإ 

 .باملصًش١ سذ١ ؾطع١ٝ، إش أْ٘ أسس أْٛاع االغتشػإ

 

 

 

 َٛقـ اإلَاّ َايو َٔ االغتشػإ باملصًش١: املطًب ايجاْٞ

قس ْػب مجاع١ َٔ املايه١ٝ، إىل اإلَاّ َايو بأْ٘ قاٍ باالغتشػإ ايصٟ ٖٛ 

" زيٌٝ أصٛيٞ ٚأخص ب٘، ؾٗٛ سذ١ عٓسٙ، ٚقس ْػب إيٝ٘ قٛي٘ إٔ االغتشػإ تػع١ :

 .(4)ٚضٚاٙ عٓ٘ أصبؼ" أعؿاض ايعًِ

" ٚقاٍ ابٔ خٜٛع َٓساز . (5)"عًٝ٘ عٍٛ َايو ٚب٢ٓ عًٝ٘ أبٛابًا َٚػا٥ٌ َٔ َصٖب٘:

ٖٚصا صشٝح، ٚغٝأتٞ تأنٝسٙ يف املبشح ايكازّ، ايصٟ شنطت ؾٝ٘ َا بٓاٙ اإلَاّ 

 .َايو َٔ َػا٥ٌ ؾك١ٝٗ ع٢ً أصٌ االغتشػإ باملصًش١

"ٚقاٍ ابٔ ايعطبٞ " ٚقاٍ ايؿاطيب.(6)"ٚقس قاٍ ب٘ اإلَاّ َايو:  إٕ االغتشػإ :

 .(7)"ٜطاٙ َعتربا يف األسهاّ َايو ٚأبٛ سٓٝؿ١

                                                                                                                            
2 /  يآلَسٟ –اإلسهاّ :  اْعط–ناآلَسٟ، ٚاإلغٟٓٛ، ٚابٔ اؿادب، ٚايػبهٞ، ٚ ايؿٛناْٞ  

- ، ْٗا١ٜ ايػٍٛ يف ؾطح َٓٗاز األصٍٛ  2/989 – ايؿٛناْٞ –إضؾاز ايؿشٍٛ ، 4/194 –

 ؾطح – عُطٚ بٔ عجُإ بٔ اؿادب املايهٞ – ، ؾطح كتصط املٓت٢ٗ األصٛيٞ 4/405 –اإلغٟٓٛ 

.3/575 –عطس ايسٜٔ عبس ايطمحٔ اإلجيٞ / ايعال١َ   
3 /  . َٚا بعسٖا2/750 – ايعسًٝٞ – أصٍٛ ايؿك٘ ،78 ص–ْعط١ٜ االغتشػإ : اْعط 
4 /  .3/64 –االعتصاّ  
5 /  .عبس ايباقٞ ايعضقاْٞ /  تأيٝـ ايعال١َ– 6/176 –ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً كتصط خًٌٝ  
6 /  .545 ص–احملصٍٛ يف أصٍٛ ايؿك٘  
7 /  .3/62 –االعتصاّ  
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ٚقس دا٤ عٔ اإلَاّ َايو َا ٜٛسٞ بإٔ َع٢ٓ االغتشػإ عٓسٙ تؿطٌٝ بعض 

األقٛاٍ َٔ ايعًُا٤ يف املػا٥ٌ االدتٗاز١ٜ، سٝح قاٍ ٖٚٛ ٜبني بعض اصطالسات٘ 

" ايؿك١ٝٗ .َٚا قًت ؾٝ٘ بعض أٌٖ ايعًِ ؾٗٛ ؾ٤ٞ اغتشػٓت٘ َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤: " 

ٖٚصا املع٢ٓ ايصطٜح عٔ اإلَاّ َايو ال خيطز عٔ ايتعطٜؿات اييت أٚضزتٗا يف 

َطًع املبشح األٍٚ َٔ ٖصا ايبشح، ؾاالغتشػإ عٓسٙ مجع بني األزي١ املتعاضض١، أٚ 

 . (1)تطدٝح قٍٛ ع٢ً قٍٛ بسيٌٝ َعترب ؾطعا عٓس اجملتٗس

 باملع٢ٓ املٓكٍٛ –نُا إٔ اإلَاّ َايو ْؿػ٘ قس اغتسٍ ع٢ً سذ١ٝ االغتشػإ 

" ،  ؾكس دا٤ عٓ٘ أْ٘ قاٍ( 2)چھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ چ: عٓ٘ آْؿا بكٛي٘ تعاىل يٝؼ نٌ :

 قاٍ – (3) ٜتبع ٚجيعٌ غ١ٓ ٜٚصٖب ب٘ إىل األَصاض– ٚإٕ نإ ؾاضال –َا قاٍ ايطدٌ 

 ٖٚصا ٜسٍ أْ٘ ٜط٣ ٚدٛب اؾُع أٚ ايرتدٝح بني أقٛاٍ چھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ چ: تعاىل

ايعًُا٤ املتعاضض١، أضـ إىل شيو أْ٘ ٚضز عٓ٘ يف املٛطأ نجري َٔ صٛض االغتشػإ 

" بٗصا املع٢ٓ، َٚٔ شيو قٛي٘  .(4)" ٖٚصا أسػٔ َا مسعت يف شيو:

ٚإشا ثبت إ اإلَاّ َايو قس أخص باالغتشػإ، ؾإْ٘ قس أخص نصيو 

باالغتشػإ باملصًش١ ايصٟ ٖٛ أسس أْٛاع االغتشػإ، ٜٚؤنس شيو َا بٓاٙ اإلَاّ 

َايو َٔ ؾطٚع ؾك١ٝٗ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ أْٛاع االغتشػإ، ٖٚصا َا غٛف ٜؿصٌ يف 

 .املبشح ايكازّ

 

 

 

 

                                                 
1 /  .1/372 –أصٍٛ ؾك٘ اإلَاّ َايو : اْعط 
2 /  .18 – 17آ١ٜ : ايعَط 
3 /  .2/190 –تطتٝب املساضى  
4 / . ػس شيو ٚاضح يف أنجط َٔ َهإ يف املٛطأ 
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 املبشح ايجايح

 تطبٝكات االغتشػإ باملصًش١ عٓس اإلَاّ َايو يف نتاب٘ املٛطأ

أشنط يف ٖصا املبشح َا ٚدست٘ َٔ تطبٝكات يالغتشػإ باملصًش١ عٓس اإلَاّ 

 :َايو َٔ خالٍ َٛط٦٘ ٚشيو يف َػا٥ٌ

 :ظنا٠ ايطدٌ إشا ًٖو ٚمل ٜؤزٟ ظنا٠ َاي٘: املػأي١ األٚىل

":عطض املػأي١ إٕ ايطدٌ إشا ًٖو ٚمل ٜؤزٟ ظنا٠ : سسخ حيٞ عٔ َايو، أْ٘ قاٍ 

َاي٘، إْٞ أض٣ إٔ ٜؤخص شيو َٔ ثًح َاي٘، ٚال جياٚظ بٗا عٔ ايجًح، ٚتبس٣ ع٢ً 

 .، ؾًصيو ضأٜت إٔ تبس٣ ع٢ً ايٛصاٜا(1)ايٛصاٜا، ٚأضاٖا مبٓعي١ ايسٜٔ عًٝ٘

ؾإٕ مل ٜٛص بصيو املٝت ؾؿعٌ : ٚشيو إشا أٚص٢ بٗا املٝت، قاٍ: ٚقاٍ َايو

 .(2)"شيو أًٖ٘ ؾصيو سػٔ، ٚإٕ مل ٜؿعٌ شيو أًٖ٘ مل ًٜعَِٗ شيو

 اإلَاّ َايو ٖصٙ املػأي١ يف نتاب ايعنا٠، باب ظنا٠ ض شى:ايتدطٜر ٚايؿطح

املرياخ، ٚايصٟ ٜعٗط َٔ نالَ٘ إٔ ايطدٌ إشا َات ٚمل ٜؤز ظنا٠ َاي٘ ساٍ سٝات٘، 

ؾإٕ ايعنا٠ تؤخص َٔ َاٍ املٝت بؿطط ايٛص١ٝ، أٟ ال ٜؤخص يف ايعنا٠ أنجط َٔ 

ايجًح، ألْ٘ ال سل يًُٝت يف أنجط َٔ ايجًح، ٜٚكسّ إخطاز ايعنا٠ ع٢ً ايٛصاٜا، 

" ٚشيو" يهْٛٗا مبٓعي١ ايسٜٔ يف ايتأنٝس، ٚقٍٛ َايو . . إشا " أٟ اجياب إخطاز ايعنا٠ .

أَا إشا مل ٜٛص٢ املٝت بإخطادٗا . ، أٟ إشا أٚص٢ املٝت بإخطادٗا عٓ٘"أٚص٢ ب٘ املٝت

 .(3)َٔ َاي٘، ٚقاّ بإخطادٗا أًٖ٘ عٓ٘ ؾشػٔ

                                                 
1 / : 9/87قاٍ يف االغتصناض   " ٚأَا قٛي٘  ؾهالّ يٝؼ ع٢ً ظاٖطٙ، ألٕ " ٚأضاٖا مبٓعي١ ايسٜٔ:

ايسٜٔ عٓسٙ ٚعٓس ايعًُا٤ َٔ ضأؽ َاٍ املٝت ٚال َرياخ ٚال ٚص١ٝ إال بعس أزا٤ ايسٜٔ، ٖٚصا أَط فُع 

ٚإمنا أضاز إٔ ايعنا٠ تبس٣ ع٢ً ايٛصاٜا مبٓعي١ تبسٟ ايسٜٔ عًٝٗا ٚع٢ً غريٖا َٔ ايٛصاٜا، ٚيٛ . عًٝ٘

 . ٚاهلل أعًِ. نإ عٓسٙ أَطا ألؾهٌ ؾًصيو مل حيصٌ ؾٝ٘ يؿغ
2 /  .1/343 – (682) – باب ظنا٠ املرياخ – نتاب ايعنا٠ –املٛطأ  
3: /  .2/138 ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً املٛطأ ، َٚا بعسٖا4/39، املػايو–َٚا بعسٖا 3/161،املٓتك٢ 
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" ٚقاٍ ابٔ عبس ايرب إمنا ٜؤخص َٔ ثًح َاي٘ إشا أٚص٢ بٗا، ألْ٘ يٛ دعًٗا :

نايسٜٔ َٔ مجٝع املاٍ مل ٜؿأ ضدٌ إٔ حيطّ ٚاضث٘ َاي٘ نً٘ ٚميٓع٘ َٓ٘ يعساٚت٘ ي٘ إال 

َٓع٘ بإٔ ٜكط ع٢ً ْؿػ٘ َٔ ايعنا٠ ايٛادب١ عًٝ٘ يف غاٜط عُطٙ مبا ٜػتػطم َاي٘ 

  ٜعين –مجٝعا ؾُٓع َٔ شيو، ٚدعٌ َا أٚص٢ ب٘ ال ٜتعس٣ ثًج٘ ع٢ً غ١ٓ ايٛصاٜا، ٚضأ٣

إٔ ٜبتسأ بٗا ع٢ً غا٥ط ايٛصاٜا تأنٝسا هلا ٚخٛؾا أال حيٌ ايجًح مجٝع -اإلَاّ َايو 

 . (1)"ٚصاٜاٖا

 .مل أدس يف املػأي١ أصٌ عسٍ عٓ٘: األصٌ ايصٟ عسٍ عٓ٘

 اؿٓؿ١ٝ إىل ايكٍٛ بإٔ ظنا٠ املرياخ تػكط ب شٙ:َٔ قاٍ باألصٌ َٔ أصشاب املصاٖب

 .(2)باملٛت، ٚال جيب ع٢ً ايٛضث١ أزاؤٖا عٔ املٝت

 :ٚد٘ االغتشػإ ٚغٓسٙ

 مما شنط أعالٙ، إٔ ٚد٘ اغتشػإ اإلَاّ ض ٜٚع٘: ٚد٘ االغتشػإ -1

َايو، ٖٛ اـٛف َٔ إٔ ٜكط ضدٌ َا بايعنا٠ ايٛادب١ عًٝ٘، مبا ٜػتػطم 

مجٝع َاي٘، ٜٚؤزٟ بايتايٞ إىل سطَإ ٚضثت٘ َٔ َاي٘، ٖٚٛ َا سسا باإلَاّ 

َايو إٔ حيسز َكساض املاٍ بايجًح ؾكط، ع٢ً غ١ٓ ايٛصاٜا، ست٢ ٚإٕ أٚص٢ 

 .املٝت بأنجط َٔ شيو، ست٢ ال ٜتططض ايٛضث١ َٔ شيو

قٍٛ اإلَاّ َايو، اغتشػإ غٓسٙ َصًش١ :  غٓس االغتشػإ -2

 .احملاؾع١ ع٢ً ْصٝب ايٛضث١ َٔ َاال ملٝت َٔ إٔ ٜطط بٗا، أٚ ٜٓكص َٓٗا

 َرياخ االخ٠ٛ يألب ٚاألّ: املػأي١ ايجا١ْٝ

.  قاٍ اإلَاّ َايو:عطض املػأي١ . .  " إشا تٛؾٝت اَطأ٠ ٚتطنت ظٚدٗا، ٚأَٗا، ٚإخٛتٗا :

الَٗا، ٚاخٛتٗا الَٗا ٚأبٝٗا، ؾهإ يعٚدٗا ايٓصـ، ٚالَٗا ايػسؽ، ٚإلخٛتٗا الَٗا 

ايجًح، ؾًِ ٜؿطٌ ؾ٤ٞ بعس شيو، ؾٝؿرتى بٓٛ األب ٚاألّ يف ٖصٙ ايؿطٜط١، َع بين األّ 

يف ثًجِٗ، ؾٝهٕٛ يًصنط َجٌ سغ األْج٢، َٔ أدٌ أِْٗ نًِٗ إخ٠ٛ املتٛيف الَ٘، 

                                                 
1 /  .87/ 9 –االغتصناض  
2 /  .9/86 –املطدع ايػابل  
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    ک  ک  ڑ  ڑ  ژ       ژ  ڈ چ:ٚإمنا ٚضثٛا باألّ، ٚشيو إٔ اهلل تباضى ٚتعاىل قاٍ يف نتاب٘

، ؾًصيو اؾطنٛا يف (3)ڻچ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک

 .(4)" ٖصٙ ايؿطٜط١، ألِْٗ نًِٗ أخ٠ٛ املتٛيف الَ٘

 اإلَاّ َايو ٖصٙ املػأي١ يف نتاب ايؿطا٥ض، َٔ باب َرياخ ض شى: ايتدطٜر ٚايؿطح

األخ٠ٛ يألب ٚاألّ، ٚمسٝت ٖصٙ املػأي١ باملؿرتن١، ٚشيو يتؿطٜو اإلخ٠ٛ يألب ٚاألّ، 

ٖب : َع اإلخ٠ٛ يألّ يف ايجًح، ٚمسٝت نصيو باؿُاض١ٜ، ألٕ اإلخ٠ٛ يألب ٚاألّ قايٛا

إٔ أباْا نإ محاضا، ع٢ً ٚد٘ اإلخباض عٔ تػاٟٚ اإلخ٠ٛ يألب ٚاألّ ٚاإلخ٠ٛ يألّ يف 

األٚىل باألّ، ٚال تصح ايؿطن١ إال إشا نإ يف املػأي١، ظٚز ٚأّ، اٚ دس٠ َهإ األّ، 

 . (1)ٚاثٓإ َٔ اإلخ٠ٛ يألّ ؾصاعسا، ٚأر ألب، أٚ أخت ألب ٚأّ

 إٕ األصٌ ايصٟ عسٍ عٓ٘، إٔ يًعٚز ايٓصـ، ٚيألّ ايػسؽ، :األصٌ ايصٟ عسٍ عٓ٘

ٚيألخ٠ٛ ألّ ايجًح، ألٕ ايهٌ أصشاب ؾطٚض، ٚال ٜبك٢ ؾ٤ٞ َٔ املرياخ يألخ٠ٛ 

األؾكا٤، ٚشيو قٝاغًا ع٢ً َا دا٤ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ، ؾكس ثبت إٔ يًعٚز ايٓصـ بكٛي٘ 

 چ:ٚنٕٛ إٔ يألّ ايػسؽ َٔ قٛي٘ تعاىل. (2)ڀچ  ڀ      پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ:تعاىل

ٚؾطض ايجًح ايصٟ ٜؿرتى ؾٝ٘ األخ٠ٛ ألّ بايتػاٟٚ َٔ .     (3) ىچ  ى     ې  ې        ې  ې

  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک    ک  ک  ڑ  ڑ  ژ ژ  ڈ  چ:قٛي٘ تعاىل

 .(4)ڻچ  ڻ

 

                                                 
3 /  .12 –ايٓػا٤  
4 / -  (1453) ضقِ – باب َرياخ األخ٠ٛ يألب ٚاألّ – نتاب ايؿطا٥ض –املٛطأ    2/  10. 
1 / -8/238 – املٓتك٢ ،15/423 –االغتصناض : اْعط   – أٚدع املػايو إىل َٛطأ َايو ،239 

 . زَؿل– زاض ايكًِ –ّ 2003 –ٙ 1424 1 ط– 14/435 –قُس ظنطٜا ايهاْسٖٛيٞ املسْٞ 
2 /  .12 –ايٓػا٤  
3 /  .11 –ايٓػا٤  
4 /  .12 –ايٓػا٤  
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    أَا عسّ اغتشكام األؾكا٤، ألِْٗ َٔ ايعصبات، يكٍٛ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

" ؾُٝا ضٚاٙ عٓ٘ ابٔ عباؽ ضض٢ اهلل عُٓٗا، قاٍ أؿكٛا ايؿطا٥ض بأًٖٗا، ؾُا بكٞ ؾٗٛ :

 (1)"ألٚىل ضدٌ شنط

 شٖب إىل ايكٍٛ بٗصا األصٌ َٔ املصاٖب اإلَاّ :َٚٔ قاٍ باألصٌ َٔ أصشاب املصاٖب

أبٛ سٓٝؿ١ ضمح٘ اهلل، ٚاإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ، ٚغبكِٗ َٔ ايصشاب١، نٌ َٔ اإلَاّ 

 .(2)ع٢ً، ٚأبٛ َٛغ٢ األؾعطٟ، ٚأبٞ بٔ نعب، ضضٞ اهلل عِٓٗ أمجعني 

 :ٚد٘ االغتشػإ ٚغٓسٙ

 األخ٠ٛ األؾكا٤ ٜؿاضنٕٛ األخ٠ٛ ألّ يف نِْٛٗ ٕ إ: ٚد٘ االغتشػإ -1

َٔ ٚيس األّ، ٚقطابتِٗ َٔ د١ٗ األب، ٚإٕ مل تعزِٖ قطبا ٚاغتشكاقا ؾال ٜٓبػٞ 

إٔ تػكطِٗ، ؾايعٌُ باالغتشػإ يف ٖصٙ اؿاٍ قس ٜبسٚ أقطب إىل ؼكٝل 

ايعساي١، َٚطاعا٠ املصًش١، ألٕ ايعٌُ بػريٙ ٜؤزٟ إىل سطَإ َٔ ٖٛ أق٣ٛ 

 . ، ٚاهلل أعًِ(3)قطاب١

قٍٛ َايو ٖٓا اغتشػإ غٓسٙ املصًش١، ٖٚٛ عسّ :  غٓس االغتشػإ -2

 .    سطَإ َٔ ِٖ أق٣ٛ قطاب١ َٔ املٝت

 (4)َٔ سًـ أال ٜطأ اَطأت٘ ست٢ تؿطِ ٚيسٙ : املػأي١ ايجايج١

"  قاٍ ًَو:عطض املػأي١ َٔ سًـ الَطأت٘ إٔ ال ٜطأٖا ست٢ تؿطِ ٚيسٖا، ؾإٕ شيو ال :

ٚقس بًػين إٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب غ٦ٌ عٔ شيو ؾًِ ٜطٙ : قاٍ َايو.(1)ٜهٕٛ إٜال٤

 .(4)"إٜال٤ً

                                                 
1

، 928ص (6732)ضقِ – َرياخ ايٛيس َٔ أبٝ٘ ٚأَ٘ باب-ايؿطا٥ض نتاب –أخطد٘ ايبداضٟ /  

 .871 ص– (1615) ضقِ – باب أؿكٛا ايؿطا٥ض بأًٖٗا – نتاب ايؿطا٥ض –َٚػًِ 
2

 .425 – 423/ 15 –االغتصناض : اْعط/  

3
 . ص–ضاغِ قُس /  ز– االغتشػإ يف ايؿطٜع١ االغال١َٝ :اْعط/  
4

 .ٖصٙ ايتػ١ُٝ يٝػت َٛدٛز٠ يف املٛطأ  / 
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شنط اإلَاّ َايو ٖصٙ املػأي١ يف نتاب ايطالم، باب اإلٜال٤، : ايتدطٜر ٚايؿطح

َٔ سًـ ال َطات ٖإ ال ٜطاٖا ست٢ تؿطِ ٚيسٖا ؾإ شيًو ال " َٚع٢ٓ قٍٛ اإلَاّ َايو

أٟ أْ٘ يٝؼ باإلٜال٤ ايصٟ ٜجبت ب٘ سهِ اإلٜال٤، َٔ تٛقٝـ ايعٚز عٓس " ٜهٕٛ اٜال٤

. (6)، ألٕ ٖصا يٝؼ ع٢ً ٚد٘ ايططض، ٚإمنا أضاز بصيو إصالح ٚيسٙ(5)اْكطا٤ أضبع١ أؾٗط

ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾإٕ اإلَاّ َايو ال ٜط٣ يف سًـ ايطدٌ ع٢ً عسّ ٚط٤ ظٚدت٘، ساٍ 

 .إضضاعٗا البٓ٘ إٜال٤ً

األصٌ ايصٟ عسٍ عٓ٘ اإلَاّ َايو إىل قٛي٘ ٖصا، ٖٛ قٛي٘ : األصٌ ايصٟ عسٍ عٓ٘

،  ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ايٓص، ؾإٕ (7)چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ چ: تعاىل

نٌ َٔ سًـ بعسّ ٚط٤ ظٚدت٘ ٜعترب ٍَٛ، ٜٚسخٌ يف اإلٜال٤ َٔ ْاس١ٝ ايًػ١ َٔ سًـ 

إٔ ال ٜطأ ظٚدت٘ ست٢ تؿطِ ٚيسٙ، ألْ٘ سًـ، ٚاؿًـ إٜال٤، ؾهٌ سايـ َٔ د١ٗ 

 .(8)ايًػ١ ٍَٛ

قاٍ بٗصا األصٌ َٔ أصشاب املصاٖب، أبٛ سٓٝؿ١ : َٔ قاٍ باألصٌ َٔ أصشاب املصاٖب

ٚأصشاب٘، ٚاإلَاّ ايؿاؾعٞ يف أسس قٛيٝ٘، ؾعٓسِٖ إٔ َٔ قاٍ ال َطأت٘ ال أقطبو ست٢ 

 .(1)تؿطُٞ ٚيسى، َٚطت أضبع١ أؾٗط ٜهٕٛ َٛيًٝا

 :ٚد٘ االغتشػإ ٚغٓسٙ

                                                                                                                            
1

 املٓتك٢ ،/- االغتصناض:اْعط. ميني ع٢ً عسّ ٚط٤ ايعٚد١اؿًـ، ٖٚٛ  مبع٢ٓ :اإلٜال٤/  

.  َٚا بعسٖا/

4 / ./ – () ضقِ – باب اإلٜال٤ – نتاب ايطالم –املٛطأ  

5 / ./ املٓتك٢ : أْعط 

6 / ./  –االغتصناض : اْعط 
7 / .٢٢٦: ايبكط٠ 

8 / ./  –املٓتك٢ : اْعط 
 –َػين احملتاز ،  َٚا بعسٖا 725/ 2 – َٚا بعسٖا، ايسض املدتاض 17/108 –االغتصناض / 1

3/345. 
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 ال ؾو ؾٝ٘ إٔ اإلٜال٤ ايصٟ ٜهٕٛ بػبب٘ ٟ ايص: ٚد٘ االغتشػإ -1

ايتٛقٝـ، ٖٛ اإلٜال٤ ايصٟ ٜكصس ب٘ اؿايـ اإلضطاض بايعٚد١، ٚملا نإ َٔ 

قصس اؿايـ ٖٓا َصًش١ ٚيسٙ، ال اإلضطاض بعٚدت٘، ؾإٕ اإلَاّ َايو عسٍ عٔ 

 .شيو األصٌ اغتشػاًْا، ملصًش١ ايٛيس

ؾُٔ تطى ٚط٤ ظٚدت٘ ع٢ً ٚد٘ املصًش١ يًٛيس، غكط عٓ٘ سهِ اإلٜال٤ 

، يٝؼ عاصٌ ٖٓا ألْ٘ (2)املتعًل باملطاض، ؾاإلضطاض، نُا قاٍ ابٔ عبس ايرب

" ٚيصيو ضٟٚ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أْ٘ قاٍ. أضاز إصالح ٚيسٙ يكس :

ٚايػ١ًٝ عٓس . (3)"ُُٖت إٔ أْٗٞ عٔ ايػ١ًٝ ست٢ شنطت إٔ ؾاضؽ ٚايطّٚ تؿعً٘

 .(4)اإلَاّ َايو، إٔ ٜطأ ايطدٌ اَطات٘ ٖٚٞ تطضع

إٕ عسّ اعتباض اإلَاّ َايو ؿًـ ايطدٌ بعسّ ٚط٤ :  غٓسٙ االغتشػإ -2

 .ظٚدت٘ ست٢ تؿطِ ٚيسٙ، أْ٘ إٜال٤، اغتشػإ غٓسٙ املصًش١

 :يف ايصباؽ ٜسؾع إيٝ٘ ايجٛب ؾٝدط٧ ب٘: املػأي١ ايطابع١

قاٍ حيٞ مسعت َايو ٜكٍٛ يف ايصباؽ ٜسؾع إيٝ٘ ايجٛب ؾٝدط٧ ب٘ : عطض املػأي١

" ؾٝسؾع٘ إىل ضدٌ آخط ست٢ ًٜبػ٘ ايصٟ أعطاٙ إٜاٙ أْ٘ ال غطّ ع٢ً ايصٟ يبػ٘، ٜٚػطَ٘ :

ايػػاٍ يصاسب ايجٛب ايصٟ زؾع إيٝ٘، ع٢ً غري َعطؾ١ بأْ٘ يٝؼ ي٘، ؾإٕ يبػ٘ ٖٚٛ 

 .(5)"ٜعطف أْ٘ يٝؼ ثٛب٘، ؾٗٛ ضأَ

 اإلَاّ َايو ٖصٙ املػأي١ يف نتاب األقط١ٝ، باب ايكطا٤  ؾُٝا شنط: ايتدطٜر ٚايؿطح

، ٚاملع٢ٓ، إٔ ايصباؽ إشا زؾع إيٝ٘ ثٛبًا (6)ٜعطٞ ايعُاٍ، ٚاملطاز بايعُاٍ ٖٓا ايصٓاع

، (1)يٝصبػ٘ ؾأخطأ ؾٝ٘، ؾسؾع٘ إىل غري َايه٘، ؾإْ٘ ٜطُٔ، ألْ٘ ؾٛت٘ ع٢ً َايه٘

                                                 
2 /  17/107 –االغتصناض : اْعط 
3 /  2077- ايرتَصٟ – 1442َػًِ ضقِ  
4 /  .2/127 –املٛطأ  
5 /  .2/296 – (2183) ضقِ – باب ايكطا٤ ؾُٝا ٜعطٞ ايعُاٍ – نتاب األقط١ٝ –املٛطأ  
6 /  14/155 –أٚدع املػايو إىل َٛطأ َايو  
1 /  .7/461 –، املٓتك٢ 14/156 –املطدع ايػابل : اْعط 
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َت٢ نإ ايصٟ زؾع إيٝ٘ ايجٛب ع٢ً غري َعطؾ١ بأْ٘ ي٘، أَا إشا ناْت ع٢ً َعطؾ١ بإٔ 

 .ٖصا ايجٛب يٝؼ ي٘، ؾإْ٘ ٜطُٔ

 األصٌ ايصٟ عسٍ عٓ٘ ٖٓا إٔ ايطُإ ال جيب إال باالعتسا٤، :األصٌ ايصٟ عسٍ عٓ٘

، ٚمل ٜٛدس تعسٟ َٔ ٖصا (2)چ        ڌ     ڌ        ڎ  ڎ    ڇ  چ:ٚشيو يكٛي٘ تعاىل

إٔ األَني : ايصباؽ، ٚبايتايٞ ال ضُإ عًٝ٘، ٚنصيو يًكاعس٠ األصٛي١ٝ املكطض٠ يف شيو

ال ٜطُٔ األَا١ْ إال بايتعسٟ، ٚمبٛدب ٖصٙ ايكاعس٠ ؾإٕ ايصباؽ ال ٜطُٔ َا بٝسٙ َٔ 

 .(3)سادات ايٓاؽ إال إشا ثبت ايتكصري أٚ ايتعسٟ

 قاٍ بٗصا األصٌ َٔ أصشاب، األَاّ أبٛسٓٝؿ١ :َٔ قاٍ باألصٌ َٔ أصشاب املصاٖب

 .  (4)ٚأصشاب٘، ٚايؿاؾعٞ نصيو

 :ٚد٘ االغتشػإ ٚغٓسٙ

 االغتشػإ إٔ يٛ نإ ايطُإ ع٢ً صاسب ايجٛب ٙ ٚز: ٚد٘ االغتشػإ -1

، ؾهإ ايطُإ اغتشػاْا ع٢ً (5)يًشل ايٓاؽ املؿك١، ٚاالَتٓاع َٔ يبؼ ثٝابِٗ

 . ايصباؽ ؿؿغ سكٛم ايٓاؽ َٔ ايطٝاع

 االغتشػإ، ٖٛ املصًش١، ألٕ ٖصا األَط مما تتعًل ب٘ ز غٔ: غٓس االغتشػإ -2

َصًش١ ايٓاؽ، ؾإشا تطى بػري ضُإ يهإ يف تطن٘ شضٜع١ إىل إتالف األَٛاٍ، 

، ِٖٚ ٜػٝبٕٛ عٔ األَتع١ يف غايب األسٛاٍ، ٚاألغًب (6)ٚيًٓاؽ ضطٚض٠ إىل ايصباؽ

 .(7)عًِٝٗ ايتؿطٜط ٚتطى اؿؿغ، مما ٜعين ضٝاع أَٛاٍ ايٓاؽ، يصا يعّ تطُِٝٓٗ

 

                                                 
2 /  .193 آ١ٜ –ايبكط٠  
3 /  101 ص–ضاغِ قُس /  ز–االغتشػإ  يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ : اْعط 
4 /  .22/270 –قاي٘ بٔ عبس ايرب يف االغتصناض  
5 /  .14/160 –أٚدع املػايو : اْعط 
6 /  .6/461 –املٓتك٢ : اْعط 
7 /  .2/299 –االعتصاّ : اْعط 
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 يف ايكّٛ ٜهٕٛ هلِ ايعسز ٜتُٕٗٛ بايسّ: املػأي١ اـاَػ١

يف ايكّٛ ٜهٕٛ هلِ ايعسز ٜتُٕٗٛ بايسّ، ؾريز ٚال٠ : قاٍ َايو:  قاٍ حيٞ:عطض املػأي١

املكتٍٛ األميإ عًِٝٗ، ِٖٚ ْؿط هلِ عسز، أْ٘ حيًـ نٌ ٚاسس َِٓٗ عٔ ْؿػ٘ مخػني 

ميٝٓا، ٚال تكطع األميإ عًِٝٗ بكسض عسزِٖ، ٚال ٜربؤٕ زٕٚ إٔ حيًـ نٌ اْػإ َِٓٗ 

 . عٔ ْؿػ٘ مخػني ميٝٓا

 .(1)ٖٚصا أسػٔ َا مسعت يف شيو:    قاٍ َايو

 اإلَاّ َايو ٖصٙ املػأي١ يف نتاب ايكػا١َ، باب ترب١٥ أٌٖ ض شى:ايتدطٜر ٚايؿطح

ايسّ يف ايكػا١َ، ٚايصٟ ٜتشصٌ َٔ قٛي٘، إٔ ايعسز َٔ ايٓاؽ إشا اتِٗ بسّ املكتٍٛ، 

ٚضز عًِٝٗ أٌٖ ايكتٌٝ، أٚ ٚال٠ املكتٍٛ األميإ بٓهٛهلِ، ع٢ً املسع٢ عًِٝٗ، ؾإٕ نٌ 

ٚاسس َٔ املسع٢ عًِٝٗ حيًـ عٔ ْؿػ٘ مخػني ميٝٓا، أْ٘ مل ٜكتً٘، ٚال تربأ شَت٘ إال 

 .  (2)باؿًـ، ٚال تٓكػِ عًِٝٗ األميإ بكسض عسزِٖ، ألٕ نٌ ٚاسس حيًـ عٔ ْؿػ٘

"    قاٍ ابٔ عبس ايرب تعًٝكا ع٢ً قٍٛ اإلَاّ َايو ٖصٙ ٖٛ األصٌ يف ايسَا٤ أْ٘ ال ٜربأ :

َٓٗا إال غُػني ميٝٓا، نُا ال ٜػتشل ؾ٤ٞ َٓٗا عٓس َٔ ضأ٣ أْٗا تػتشكبٗا ايسَا٤ 

 (3)"إال غُػني ميٝٓا

 األصٌ يف شيو، إٔ املسع٢ عًِٝٗ حيًؿٕٛ نًِٗ مخػني ميٝٓا، :األصٌ ايصٟ عسٍ عٓ٘

 .نُا حيًـ املسعٕٛ

 إىل ايكٍٛ بٗصا األصٌ عػب َا شنطٙ بٔ ب شٙ:َٚٔ قاٍ باألصٌ َٔ أصشاب املصاٖب

. عبس ايرب بكٛي٘ . .  " أَا ايؿاؾعٞ ٚايهٛؾٝني، ؾال حيًـ املسع٢ عًِٝٗ إال مخػني :

ميٝٓا، ؾإٕ ازعٛا ع٢ً مخػني ضدال أِْٗ قتًٛٙ، ٚضزٚا عًِٝٗ األميإ، سًؿٛا عًِٝٗ 

"مخػني ميٝٓا، نٌ ٚاسس َِٓٗ ميٝٓا ٚاسسٙ . . .(4) 

                                                 
1 / ./ – () ضقِ– باب تبس١٥ أٌٖ ايسّ يف ايكػا١َ – نتاب ايكػا١َ –املٛطأ  

2 / ./ –، أٚدع املػايو / –املٓتك٢ : اْعط 

3 / ./ –االغتصناض  

4 / / –، األّ / –املطدع ايػابل  
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 :ٚد٘ االغتشػإ ٚغٓسٙ

 ٚد٘ اغتشػإ َايو ٖٓا، احملاؾع١ ع٢ً ٍ يع: ٚد٘ االغتشػإ -1

 .ايسَا٤ أال تطٝع ٖسضا، بإٔ ال ٜربأ َٓٗا أسس َٔ املتُٗني إال غُػني ميٝٓا

 يعٌ غٓس االغتشػإ ٖٓا ٖٛ املصًش١، اييت تتُجٌ : غٓس االغتشػإ -2

 .يف احملاؾع١ ع٢ً ايسَا٤ َٔ إٔ تطٝع ٖسضًا
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 :اـامت١

اؿُس هلل محسا نجريا طٝبا َباضنا ؾٝ٘ نُا حيب ٜٚطض٢ ٚنُا ٜٓبػٞ 

ؾالٍ ٚدٗ٘ ٚععِٝ غًطاْ٘ ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً غٝسْا قُس بٔ عبس اهلل عًٝ٘ 

  ٚبعس 0أؾطٌ ايصال٠ ٚايتػًِٝ ٚع٢ً أي٘ ٚصشب٘ امجعني 

. 0اختِ ٖصا ايبشح بصنط اِٖ َا تٛصًت ايٝ٘ َٔ ْتا٥ر ٚتٛصٝات

 :ايٓتا٥ر: أٚاًل

 : تٛصًت َٔ خالٍ ٖصا ايبشح إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر، أمجًٗا يف اآلتٞ

ٜعس االغتشػإ َٔ أٚغع ٚأِٖ األزي١ ايؿطع١ٝ، ٜٚأتٞ زٚضٙ بعس األزي١ املتؿل  -1

 . عًٝٗا عٓس مجٗٛض ايعًُا٤

 إ االغتشػإ باملصًش١ َٔ أنجط اْٛع االغتشػإ اييت ب٢ٓ عًٝٗا االَاّ  -2

 .َايو َػا٥ً٘ يف نتاب٘ املٛطأ

 َٔ خالٍ اغتعطاض تطبٝكات االغتشػإ باملصًش١ اتطح اْ٘ َٔ اٚغع  -3

 .اجملاالت يًتعطف ع٢ً االسهاّ ايؿطع١ٝ

إ اختالف ايعًُا٤ يف سذٝ٘ االغتشػإ؛ ال خيطز عٔ نْٛ٘ فطز اختالف  -4

 .يؿعٞ؛ ألِْٗ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ عًُٛا ب٘ مجٝعا

: ايتٛصٝات: ثاًْٝا

ضطٚض٠ زضاغ١ االغتشػإ عٓس َصاٖب ايعًُا٤ ايكا٥ًني ب٘ ٚػًٝ٘ تطبٝكات٘  -1

. ايؿك١ٝٗ َٔ خالٍ ادتٗازات ايؿكٗا٤

اؾطاز املٛطأ بسضاغات أخط٣ تبني َا هلصا ايهتاب َٔ َها١ْ ع١ًُٝ ٚؾك١ٝٗ،  .1

. َٚٓٗذ١ٝ، ٚغريٖا

ضطٚض٠ زضاغ١ املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ يإلَاّ َايو يف َٛط٦٘، ٚضبط نٌ َػأي١ بسيًٝٗا  .2

. ايصٟ اْبٓت عًٝ٘

تٛغٝع زا٥ط٠ االغتشػإ باملصًش١ ٚتٓعًٜٗا يتؿٌُ ناؾ١ َؿهالت اؿٝا٠  .3

.  املعاصط٠



  من خالل كتابه املوطأ الفقهية وتطبيقاته لكو ماقاعدة االستحسان باملصلحة عند اإلما                                         

 دراسة أصولية تطبيقية)      

 
122 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 :املصازض ٚاملطادع

ّ 1995 –ٙ 1416 1ايػبهٞ ط عًٞ بٔ عبس ايهايف –اإلبٗاز ؾطح املٓٗاز  .1

  زاض ايهتب ايع١ًُٝ –

عبس اجملٝس /  ؼكٝل– أبٛ ايٛيٝس ايبادٞ –إسهاّ ايؿصٍٛ يف أسهاّ األصٍٛ  .2

 ّ 1995- ٙ 1415 - بع١ ايجا١ْٝ طاٍ – 2/693- تطنٞ 

 – زاض ايعصُٝٞ – ع٢ً بٔ قُس اآلَسٟ – اإلسهاّ يف أصٍٛ األسهاّ .3

. 2003ّ، 1424ٙ ايطبع١ األٚىل – املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ – ايطٜاض

 –عبس ايععٜع عبس ايطمحٔ ايطبٝع١/ ز–أزي١ ايتؿطٜع املدتًـ يف االستذاز بٗا  .4

. بسٕٚ ط زاض –ّ 1981 – ـ1401ٙ-بع١ ايجا١ْٝ طاٍ

قُس بٔ ع٢ً ايؿٛناْٞ  –- إضؾاز ايؿشٍٛ إىل ؼكٝل اؿل َٔ عًِ األصٍٛ  .5

 املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ – زاض ايؿط١ًٝ – أبٞ سؿص غاَٞ بٔ ايعطبٞ/ ؼكٝل

. 2000ّ، 1421ٙ ايطبع١ األٚىل –

 ايطبع١ –ضاغِ قُس عبس ايهطِٜ /  ز–االغتشػإ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ  .6

.   زاض ايهتب ايع١ًُٝ – 2012 األٚىل

ٜعكٛب / ز،  تطبٝكات٘ املعاصط٠، أْٛاع٘، سذٝت٘، سكٝكت٘:االغتشػإ .7

 . َهتب١ ايطؾس–ّ 2007-ٖـ1428-بع١ األٚىل طاٍ –ايباسػني

االغتصناض اؾاَع ملصاٖب ؾكٗا٤ األَصاض ٚعًُا٤ األقطاض يف َا تطُٓ٘ املٛطأ  .8

اإلَاّ أبٛ عُط  –َٔ َعاْٞ ايطأٟ ٚاآلثاض ٚؾطح شيو نً٘ باإلجياظ ٚاالختصاض

زاض قتٝب١  – عبس املعطٞ أَني قًعذٞ/ ؼكٝل ايسنتٛض – ٜٛغـ بٔ عبس ايرب

. 1993ّٖـ،1414 ايطبع١ األٚىل – يًطباع١ ٚايٓؿط

  ٚظاض٠ –سامت باٟ / ز–األصٍٛ االدتٗاز١ٜ اييت ب٢ٓ عًٝٗا املصٖب املايهٞ  .9

. 2011ّ –ٙ 1432  بع١ األٚىلطاٍ – ايهٜٛت –األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ 
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أبٛايٛؾا٤ / ؼكٝل –  قُس بٔ أمحس بٔ غٌٗ ايػطخػٞ–أصٍٛ ايػطخػٞ  .10

، 1414ٙ ايطبع١األٚىل – يبٓإ – بريٚت – زاضايهتبايع١ًُٝ – األؾػاْٞ

1993ّ .

 . زاض ايؿهط ايعطبٞ–طبسٕٚ  – قُس أبٛ ظٖط٠ –أصٍٛ ايؿك٘  .11

 – زَؿل-  طبع١ زاض ايؿهط –ايعسًٝٞ ٖٚب١ / ز –  اإلغالَٞأصٍٛ ايؿك٘ .12

. 1986ّ ٙ،1406 ايطبع١ األٚىل – غٛضٜا

 – زاض ايتسَط١ٜ – ؾازٜػا َٛغ٢/ ز – أصٍٛ ؾك٘ اإلَاّ َايو أزيتٗا يعك١ًٝ .13

. بسٕٚ ضقِ طبع – بريٚت

أبٛ عبٝس٠ َؿٗٛض بٔ سػٔ آٍ / ؼكٝل – أبٞ إغشام ايؿاطيب – االعتصاّ .14

. بسٕٚ ضقِ طبع – َهتب١ ايتٛسٝس اإلغالَٞ – غًُٝإ

 – قُس ظنطٜا ايهاْسٖٛيٞ املسْٞ –أٚدع املػايو إىل َٛطأ َايو   .15

 زَؿل – زاض ايكًِ –ّ 2003 –ٙ 1424 1 ط– 14/435

 1ٖالٍ طع٢ً /  ؼكٝل– قُس َطتط٢ اؿػني ايعبريٟ –تاز ايعطٚؽ  .16

  ايهٜٛت،– ايرتاخ ايعطبٞ –ّ 2001 –ٙ 1421

 1 ط– عاؾٛض البٔ-ساؾ١ٝ ايتٛضٝح ٚايتصشٝح ملؿهالت نتاب ايتٓكٝح  .17

 .تْٛؼ– ّ ايٓٗط١ –ٙ 1341

ؼكٝل ،  أبٞ ايٛيٝس غًُٝإ بٔ خًـ ايبادٞ –  اؿسٚز يف أصٍٛ ايؿك٘  .18

 . َؤغػ١ ايعغيب–ّ 1973ٙ ، 11392 ط–ْعٜ٘ محاز / ايسنتٛض

 قُس آغط ضغٍٛ – ٚسذٝت٘ زضاغ١ تطبٝك١ٝ يف ؾك٘ املعاَالتزيٌٝ االغتشػإ  .19

.     ٖـ1424،(َٓؿٛض٠)ضغاي١ زنتٛضاٙ ظاَع١ أّ ايكط٣ –

زاض  – أمحس قُس ؾانط/ ؼكٝل –  قُس بٔ ازضٜؼ ايؿاؾعٞ– ايطغاي١  .20

. بسٕٚ ضقِ طبع – يبٓإ – ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت
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 ؼكٝكا –  َٛؾل ايسٜٔ أمحس بٔ قسا١َ املكسغٞ–ضٚض١ ايٓاظط ٚد١ٓ املٓاظط  .21

- َطبٛعات داَع١ اإلَاّ  – عبس ايععٜع بٔ عبس ايطمحٔ ايػعٝس/ يسنتٛض+

.   1977ّ، 1397ٙ طبع١ غ١ٓ – ايطٜاض – قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ

َهتب١ املعاضف  – قُس ْاصط ايسٜٔ األيباْٞ – غًػ١ً األسازٜح ايصشٝش١ .22

 ٖـ،1415 طبع١ غ١ٓ – املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ- ايطٜاض – يًٓؿط ٚايتٛظٜع

1995ّ .

-1412ٙ 1 ط– قُس ْاصط ايسٜٔ االيباْٞ –غًػ١ً األسازٜح ايطعٝؿ١  .23

 . َهتب١ املعاضف بايطٜاض–ّ 1992

/ ؼكٝل- ايرتَصٟ غٓٔ .24  . َطبع١ اؿًيب– ط بسٕٚ –أمحس قُس ؾانط  

 –عبس ايباقٞ ايعضقاْٞ /  ايعال١َتأيٝـ-ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً كتصط خًٌٝ  .25

 بسٕٚ  –زاض ايؿهط 

 – قُس بٔ عبس ايكازض بٔ ٜٛغـ ايعضقاْٞ – ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً َٛطأ َايو .26

. 2008ّ ايطبع١ األٚىل – املهتب١ ايتٛؾٝك١ٝ – ٟقُٛز ؾؤاز عبس ايبام/ ؼكٝل

 – عُطٚ بٔ عجُإ بٔ اؿادب املايهٞ – ؾطح كتصط املٓت٢ٗ األصٛيٞ  .27

 –ّ 2004-ٖـ1424 1 ط–عطس ايسٜٔ عبس ايطمحٔ اإلجيٞ / ؾطح ايعال١َ

. زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 – إمساعٌٝ بٔ محاز اؾٖٛطٟ –ايصشاح تاز ايعطب١ٝ ٚصشاح ايًػ١ ايعطب١ٝ  .28

 .1990ّ 4ط

َهتب١  –  اإلَاّ أبٞ عبس اهلل قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ– صشٝح ايبداضٟ .29

 .2006ّ، 1427ٙ ايطبع١ األٚىل – ايطؾس

 – زاض املػين –  اإلَاّ أبٛ اؿػني َػًِ بٔ اؿذاز ايكؿريٟ– َػًِ صشٝح .30

 .1998ّ،ٖـ 1419 ىلايطبع١ األٚ – املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ
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 ؼكٝل، – 4/234 – أمحس بٔ عًٞ ايطاظٟ اؾصاص–ايؿصٍٛ يف األصٍٛ  .31

 طبع١ ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ –ّ 1994 –ٙ 21414 ط–عذٌٝ داغِ /ز

. ايهٜٛت،اإلغال١َٝ 

 زاض – ط بسٕٚ– فس ايسٜٔ قُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ أبازٟ–ايكاَٛؽ احملٝط  .32

 .املعاضف

عال٤ ايسٜٔ عبس ايععٜع  –  عٔ أصٍٛ ؾشط اإلغالّ ايبعزٟٚ نؿـ األغطاض .33

. بسٕٚ ضقِ طبع – يبٓإ – بريٚت – زاض ايهتاب ايعطبٞ – ابٔ أمحس ايبداضٟ

 زاض إسٝا٤ ايرتاخ –  مجاٍ ايسٜٔ بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض االؾطٜكٞ–يػإ ايعطب  .34

 .1999ّ ٙ،1419 ايطبع١ ايجايج١- يبٓإ – بريٚت –

 قُس بٔ عُط املًكب بؿدط ايسٜٔ عبس اهلل أبٛ –احملصٍٛ يف عًِ األصٍٛ  .35

  َؤغػ١ ايطغاي١ – 2 ط–ط٘ دابط ايعًٛاْٞ /  ؼكٝل ز–ايطاظٟ

 –ّ 1999ٙ، 1420 1 ط– أبٛبهط بٔ ايعطبٞ –احملصٍٛ يف عًِ األصٍٛ  .36

 . األضزٕ– عُإ –زاض ايبٝاضم يًطباع١ ٚايٓؿط 

 بسٕٚ ضقِ طبع – قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكازض ايطاظٟ–كتاض ايصشاح  .37

. ّ َهتب١ يبٓا1986ٕ –

ايكاضٞ أبٞ بهط بٔ قُس بٔ ايعطبٞ  – يف ؾطح َٛطأ َايواملػايو  .38

. 2007ّ، ٖـ1428 ايطبع١ األٚىل – زاض ايػطب اإلغالَٞ – املعاؾطٟ

   .ايؿهط زاض-ضقِ   بسٕٚ– ساَس ايػعايٞ أبٛ– عًِ األصٍٛ املػتصؿ٢ َٔ .39

-    ٚعازٍ َطؾس، ؾعٝب األضْاؤٚط/ ؼكٝل – َػٓس اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ .40  

.  1995ّ، 1416ٙ ايطبع١ األٚىل – يبٓإ – بريٚت – َؤغػ١ ايطغاي١

 6 ط– عبس ايٖٛاب خالف–َصازض ايتؿطٜع اإلغالَٞ ؾُٝا ال ْص ؾٝ٘  .41

 . زاض ايكًِ–ّ 1993 –ٙ 1414

 . َهتب١ ايؿطٚم ايسٚي١ٝ–ّ 2004-ٙ 1425 4 ط–ايٛغٝط املعذِ  .42
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عبس ايػالّ /  ؼكٝل– أبٞ اؿػني امحس بٔ ؾاضؽ – َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١  .43

 قُس ٖاضٕٚ 

أبٞ قُس عًٞ  – ًَدص ابطاٍ ايكٝاؽ ٚايطأٟ ٚاالغتشػإ ٚايتكًٝس ٚايتعًٌٝ .44

ايطبع١  – زاض ايؿهط – غعٝس األؾػاْٞ/ ؼكٝل – بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ

 .1969ّ ٖـ1389 ايجا١ْٝ

أبٞ ايٛيٝس غًُٝإ بٔ خًـ بٔ غعس بٔ أٜٛب  – ؾطح َٛطأ َايو املٓتك٢  .45

ايطبع١  – زاض ايهتب ايع١ًُٝ –  أمحس عطاضقُس عبس ايكاز/ ؼكٝل – ايبادٞ

. 1999ّ ٙ،1420 األٚىل

 .ايتذاض١ٜ املهتب١ – ط بسٕٚ –عبس اهلل زضاظ /  ؼكٝل– ايؿاطيب –املٛاؾكات  .46

بؿاض عٛاز / ؼكٝل – بطٚا١ٜ حيٞ بٔ حيٞ – يإلَاّ َايو بٔ أْؼ – املٛطأ  .47

 1997ّ، 1417ٙ ايطبع١ ايجا١ْٝ – زاض ايػطب – َعطٚف

/ ز – يف ايتؿطٜع اإلغالَٞ ٚصًتٗا باملصًش١ املطغ١ً ْعط١ٜ االغتشػإ  .48

 ايطبع١ األٚىل – غٛضٜا – زاض زَؿل –  صاحل ايؿطؾٛضفقُس عبس ايًطٞ

1987ّ .

 مجاٍ ايسٜٔ بٔ اؿػٔ اإلغٟٓٛ –ْٗا١ٜ ايػٍٛ يف ؾطح َٓٗاز األصٍٛ  .49

 .بسٕٚ ضقِ – زاض عامل ايهتب – ايؿاؾعٞ
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  -داَع١ ادتعٜط٠-أغتاش ايػ١ٓ ٚعًّٛ اذتسٜح، املػاعس، َعٗس إغ٬ّ املعطؾ١. 
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: ملدص البخح

يف ؾهط ستُس إقباٍ، ٖٚٞ ستاٚي١ ٫غتعاز٠ " إعاز٠ ايبٓا٤"ايسضاغ١ تتٓاٍٚ َؿّٗٛ 

زٚض اإلغ٬ّ يف ايبٓا٤ اذتهاضٟ، ست٢ ٜبك٢ يإلغ٬ّ َهاْ٘ املٓاغب يف َػتكبٌ 

ايعامل؛ مبُاضغ١ ايٓكس ٚايتُشٝل، ٚا٭خص ايٛاعٞ، ٚشيو  َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ا٫دتٗاز 

يف تؿػري أقٍٛ املباز٨ ايتؿطٜع١ٝ تؿػريّا دسٜسّا، ٚشيو بؿتض  ٚايتذسٜس، بإعاز٠ ايٓعط

ٚع٢ً ن٤ٛ ؾِٗ باب ا٫دتٗاز ادتُاعٞ ع٢ً ن٤ٛ ايؿهط ٚارترب٠ يف ايعكط اذتسٜح، 

ز٫٫ت ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ ا٭خط٣، ٚإعاز٠ قطا٠٤ ايرتاخ مبٓٗذ١ٝ يف إطاض 

 ؾايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ متتًو َٔ عٛاٌَ املط١ْٚ املباز٨ ايعا١َ ٚاملكاقس ايه١ًٝ يإلغ٬ّ،

َا ظتعٌ أسهاَٗا تػاٜط نٌ َػتذسات ايعكط، يتشاؾغ ع٢ً ٖٜٛتٗا ٚتػاِٖ يف بٓا٤ 

اذتهاض٠، بايهؿـ عٔ اذتكا٥ل ا٭ق١ًٝ ٚاملجٌ ايعًٝا، يف ا٭خ٬م ٚا٫دتُاع 

ٚختِ ايسضاغ١ بعسز َٔ ٚاغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ، . ٚايػٝاغ١

بؿػض اجملاٍ يًعكٌ  ميهٔ سسٚخ ايتطٛض ٚإعاز٠ ايبٓا٤ اذتهاضٟ: ايتٛقٝات َٓٗا

 املٓٗذ١ٝ بني ٚحتكٝل املكاضب١اإلْػاْٞ بتشكٝل َكاحل ايعباز ٚت١ُٝٓ ايؿك٘ َٔ ادتُٛز، 

 .املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٚاملعطؾ١ ايه١ْٝٛ

 

Abstract 

The study deals with the concept of, "reconstruction". In 

Muhammad Igbal Thought, it is an attempt to restore the role of 

Islam in the cultural building, even to save proper place to Islam 

in the world's future. Through the exercise of criticism and 

scrutiny, and conscious dealing, through diligence and renewal 

process, to reconsider and reinterpreted the origins and legislative 

principles. New interpretation by opening the door of collective 

endeavor in the light of the experience and though in the modern 

era, and in the light of understanding the implications of the 
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Qur'an and other Prophetic texts, and reread the heritage 

methodology in the context of general principles and objectives 

of Islam. The Islamic Sharia has flexibility factors, which keep 

pace with all developments in this era, to preserve its identity and 

contribute to building a civilization, detects the original realities 

and supreme ideals in ethics, sociology and politics.  

The researcher used the descriptive analytical method, 

concluded the study with a number of recommendation: That's: 

development and reconstruction can occur by opening the 

cultural sphere to the human mind to achieve the interests of 

people and the development of Figh and to achieve the 

methodological approximation between religious and human 

knowledge. 
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: املكدم٘

.ٚبعس. اذتُس هلل ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ . 

       ؾإٕ َٛنٛع ا٫دتٗاز عٓس إقباٍ ظت٤ٞ ستاٚي١ ٫غتعاز٠ زٚض اإلغ٬ّ اذتهاضٟ يف 

َػتكبٌ ايعامل، مبُاضغ١ ايٓكس ٚايتُشٝل ٚا٭خص ايٛاعٞ؛ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ا٫دتٗاز 

ٚايتذسٜس بإعاز٠ ايٓعط يف تؿػري أقٍٛ املباز٨ ايتؿطٜع١ٝ ع٢ً ن٤ٛ ايؿهط ٚارترب٠ يف 

ايعكط اذتسٜح ع٢ً ن٤ٛ ؾِٗ ز٫٫ت ْكٛم ايٛسٞ، ٚإعاز٠ قطا٠٤ ايرتاخ مبٓٗذ١ٝ 

تطاعٞ تهاٌَ املعطؾ١ بني . ع١ًُٝ يف إطاض املباز٨ ايعا١َ ٚاملكاقس ايه١ًٝ يإلغ٬ّ

ايعًّٛ، ٚتؿٞ مبطايب ايطٚح ٚادتػس، مبا ٜتٛاؾل َع َكاقس ايؿطع ٚعتكل َكاحل 

 .ارتًل

 :أٍنٔ٘ البخح ّأسباب اختٔارِ

 .ايتعطٜـ مبؿّٗٛ ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس ٚزتا٫ت٘ ٚنٛابط٘ .1

 .، ٚايجابت ٚاملتػري، ٚايعكٌ اإلغ٬َٞ ٚايػطبٞ يًُػاٚا٠املؿَٗٛني بنيايتُٝٝع بٝإ  .2

تكّٛ ع٢ً إعاز٠ ا٫عتباض يإلغ٬ّ، ٚإخطاد٘ َٔ َعطؾ١ َؿّٗٛ ايتذسٜس عٓس إقباٍ  .3

 .زا٥ط٠ ايؿهٛى ٚايؿبٗات َٔ د١ٗ، ٚإبعازٙ عٔ ايطنٛز ٚادتُٛز َٔ د١ٗ ثا١ْٝ

ُٖس إقباٍٚايب١ٝ٦ٝ يفامل٪ثطات ايؿهط١ٜ َعطؾ١  .4  . ؾدك١ٖٝ ست

 . ٚزضاغتٗاآضا٤ إقباٍ يف تاضٜذ ا٫دتٗاز يف ايؿهط اإلغ٬َٞتٛنٝض  .5

 .بٝإ أٚد٘ ايككٛض ٚادتُٛز يف ايؿهط اإلغ٬َٞ يف ض١ٜ٩ إقباٍ .6

 .َعطؾ١ ا٭غؼ ٚاملٓٗذٝات ايع١ًُٝ اييت تكّٛ عًٝٗا ؾًػؿ١ إقباٍ ايتذسٜس١ٜ .7

 .َعطؾ١ ايتذًٝات ٚاٯثاض ايع١ًُٝ ٚاملعطؾ١ٝ يؿًػؿ١ إقباٍ يف ايٛاقع املعاقط .8

 :أٍداف البخح

 .اغتعاز٠ زٚض اإلغ٬ّ يف ايبٓا٤ اذتهاضٟ .1
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مماضغ١ ايٓكس ٚايتُشٝل يًرتاخ ٚا٭خص ايٛاعٞ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ا٫دتٗاز  .2

 .ٚايتذسٜس

ؾتض باب ا٫دتٗاز ادتُاعٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايتدكك١ٝ ٚارترب٠ مبػتذسات ايعكط  .3

 .ٚسادات٘

إعاز٠ قطا٠٤ ايرتاخ مبٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ يف إطاض املباز٨ ايه١ًٝ يإلغ٬ّ، يف ن٤ٛ  .4

 .ز٫٫ت ْكٛم ايٛسٞ

 .حتكٝل املكاضب١ املٓٗذ١ٝ بني املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ ٚاملعطؾ١ ايه١ْٝٛ .5

 :تَدف الدراس٘ إىل اإلجاب٘ عً األسئل٘ التالٔ٘:  أسئل٘ البخح

 َا ٖٛ َؿّٗٛ ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس؟ .1

 َا ٖٞ زتا٫ت ايتذسٜس ٚا٫دتٗاز ٚنٛابط٘ ٚؾطٚط٘؟ .2

َا أٚد٘ ارت٬ف بني ايؿهطتني اإلغ١َٝ٬ ٚايػطب١ٝ يف َؿاِٖٝ ٚقهاٜا تتعًل  .3

 بايتذسٜس َجٌ َؿّٗٛ املػاٚا٠، ٚايعكٌ، ٚايجابت ٚاملتػري؟

 َا ٖٞ آضا٤ إقباٍ يف ؾًػؿ١ ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس؟ .4

 نٝـ ميهٓٓا اغتعاز٠ زٚض اإلغ٬ّ اذتهاضٟ يف عكط اهل١ُٓٝ ايػطب١ٝ؟ .5

 َا ٖٞ املٓٗذٝات اييت اعتُس عًٝٗا إقباٍ يف إعاز٠ بٓا٤ ايرتاخ اإلغ٬َٞ؟ .6

 َا ٖٞ أثاض ٚجتًٝات ايؿًػؿ١ ايتذسٜس١ٜ إلقباٍ ع٢ً ٚاقعٓا املعاقط؟ .7

 :الدراسات السابك٘

ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايسضاغات ايػابك١ يف ؾًػؿ١ إقباٍ ايتذسٜس١ٜ، ؾهٌ ْعط إيٝٗا         

َٔ َٓٗذ١ٝ بعٝس٠ عٔ املٓٗذ١ٝ ايه١ًٝ يف إطاض ايط١ٜ٩ اإلغ١َٝ٬ اييت جتُع بني املعطؾ١ 

ايس١ٜٝٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً ادتُع بني عامل ايػٝب ٚعامل ايؿٗاز٠، حتكٝكّا يًٓعط يف تؿػري 

أقٍٛ املباز٨ ايتؿطٜع١ٝ ع٢ً ن٤ٛ ايؿهط ٚارترب٠ يف ايعكط اذتسٜح ع٢ً ن٤ٛ ؾِٗ 
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ز٫٫ت ْكٛم ايٛسٞ، ٚإعاز٠ قطا٠٤ ايرتاخ مبٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ يف إطاض املباز٨ ايعا١َ 

 .ٚاملكاقس ايه١ًٝ يإلغ٬ّ، ٖٚصا َا ميٝع ٖصٙ ايسضاغ١ عٔ غريٖا

 :ميَجٔ٘ الدراس٘

 .  اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ ثِ ا٫غتكطا٥ٞ

 ٜتهٕٛ ايبشح َٔ َكس١َ، ٚأضبع١ َباسح، ٚخامت١، ٚتؿٌُ املباسح :ٍٔكل البخح

 :اٯتٞ

َؿّٗٛ ايتذسٜس، ٚؾًػؿ١ إقباٍ ايتذسٜس١ٜ، َٚٓٗذ١ٝ إقباٍ يف ايتعاٌَ َع ايتذسٜس، 

 .ٚجتًٝات ؾًػؿ١ إقباٍ ايتذسٜس١ٜ

 .أِٖ ايٓتا٥ر، أِٖ ايتٛقٝات: ٚتؿٌُ: ارتامت١
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املبخح األّل 

 مفَْو التجدٓد ّاٍتناو العلناء بُ

  التجدٓدمفَْو : 

:  ايجٛب جتسٜسّادسز: ؾٓكٍٛ َج٬ّ) .تٛنٝض ايؿ٤ٞ ٚتكٝريٙ دسٜسّا :يػ١ايتذسٜس 

دسزٙ ؾتذسز ٚأدسٙ أٟ : قاض دسٜسّا، تكٍٛ: ٚجتسز ايؿ٤ٞ جتسزّا. قريٙ دسٜسّا

ٚادتسٜس ْكٝض ايب٢ً . قريٙ، أٚ يبػ٘ دسٜسّا ؾتذسز: ايجٛب ٚدسزٙ ٚاغتذسٙ

ٖٛ ا٫دتٗاز يف ايكهاٜا ادتسٜس٠ اييت تعٗط يف ايعَإ  :ٚاقط٬سّا 1.(ٚارتًل

ٚاملهإ مياضغ٘ عًُا٤ ا٭١َ يتشكٝل خاق١ٝ ا٫ْؿتاح ٚايتٛقٌ إىل اذتهِ 

 ادتٗاز يف ؾطٚع ايسٜٔ املتػري٠، َكٝس ؾٗٛ ايؿطعٞيف ا٫قط٬ح . ايؿطعٞ املٓاغب

"بأقٛي٘ ايجابت١، قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ (ستسٚز) إٕ اهلل ٜبعح هلصٙ ا٭١َ ع٢ً : 

عطف ايعًُا٤ ايتذسٜس يف  ،2"ضأؽ نٌ َا١٥ غ١ٓ َٔ ظتسز هلا زٜٓٗا

بإسٝا٤ َا أْسضؽ َٔ َعامل ايسٜٔ، ٚاْطُؼ َٔ أسهاّ ايؿطٜع١ َٚا ):اذتسٜح

ٚعٓس املكاض١ْ بني ايتعطٜـ . 3(شٖب َٔ ايػٓٔ، ٚخؿٞ َٔ ايعًّٛ ايعاٖط٠ ٚايباط١ٓ

ا٫قط٬سٞ َٚا شنطٙ املٓاٟٚ يف نتاب٘ ؾٝض ايكسٜط ٖٛ ا٫دتٗاز يف قهاٜا ا٭١َ 

نُا عطؾٛا . املػتذس٠، ٚسٌ َؿه٬تٗا اٯ١ْٝ، َٚٛانب١ ايٓٛاظٍ ٚاملتػريات

َٔ ي٘ سٓه١ ضز املتؿابٗات إىل احملهُات، ٚق٠ٛ اغتٓباط اذتكا٥ل ): اجملسز بأْ٘

                                                 
1 /  .2/454، ايكشاح يًذٖٛطٟ 3/111 يػإ ايعطب  أبٔ َٓعٛض،:أْعط 
 املػتسضى يف ٚاذتانِ 3740 قطٕ املا١٥ ح ضقِ يفغٓٔ أب٢ زاٚز، نتاب امل٬سِ، باب َا ٜصنط /2

4/522. 

/
- ـ 1415ٙ ،يبٓإ ايطبع١ ا٫ٚىل- زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ،  ايكسٜطاملٓاٟٚ، ؾٝض3  1994 

ّ ،1 /10 -2/282. 
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ؾايتذسٜس ايٛاضز يف  .1(ٚايسقا٥ل ٚايٓعطٜات َٔ ْكٛم ايؿطقإ ٚإؾاضات٘ ٚز٫٫ت٘

اذتسٜح ٖٛ جتسٜس يؿطٚع ايسٜٔ اييت َكسضٖا ايٓكٛم ايع١ٝٓ ايٛضٚز ٚايس٫ي١؛ 

ٜٚرتتب ع٢ً . َكٝسّا بأقٛي٘ اييت َكسضٖا ايٓكٛم ايٝك١ٝٓٝ ايٛضٚز ايكطع١ٝ ايس٫ي١

ٖصا إٔ ايتذسٜس املصنٛض يف اذتسٜح ٫ ٜٓطبل ع٢ً ايٛقٛف عٓس أقٍٛ ايسٜٔ 

. (ايتػطٜب)، ٫ٚ ضؾض أقٍٛ ايسٜٔ ٚؾطٚع٘ (ايتكًٝس)ٚؾطٚع٘

ٖٛ ايعامل املتُٝع بايٛضع ٚايتك٣ٛ املػتٛعب يًكطإٓ ٚايػ١ٓ ٚعامل  :اجملسز

بكٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ، ايعاضف بايٛقا٥ع ٚا٭سٛاٍ اييت ٜعٝؿٗا عكطٙ املطًع ع٢ً 

:  ٖٚٛ قػُإ. ايجكاؾات ايػا٥س٠ ٚسادات ايٓاؽ املتذسز٠

 زتاي٘ ؾطٚع ايسٜٔ ايٓعط١ٜ، ٖٚٛ ا٫دتٗاز أٟ ٚنع :قػِ ْعطٟ :ا٭ٍٚ

اذتًٍٛ ايٓعط١ٜ يًُؿانٌ اييت ٜططسٗا ٚاقع َعني ظَاّْا َٚهاّْا، َكٝسّا بايكٛاعس 

. املطًك١، اييت َكسضٖا ايٛسٞ، ٚاييت حتسز منط ايؿهط اي٬ظّ يٛنع ٖصٙ اذتًٍٛ

ٚقس َٝع ايعًُا٤ بني اجملتٗس املكٝس ٚاجملتٗس املطًل، ٚايؿاضم بُٝٓٗا ٖٛ ؾاضم يف 

ايؿٍُٛ بني ايتذسٜس يف ؾطع ٚاسس َٔ ؾطٚع ايسٜٔ، أٚ أنجط َٔ ؾطع، ٚاجملتٗس 

 . اجملسزاملطًل ٖٛ 

 زتاي٘ ؾطٚع ايسٜٔ ايع١ًُٝ، ٖٚٛ تٓؿٝص اذتًٍٛ ايػابك١ :قػِ عًُٞ: ايجاْٞ

يف ايٛاقع بايعٌُ، َكٝسّا بايكٛاعس املطًك١، اييت َكسضٖا ايٛسٞ، ٚاييت حتسز 

ٚايكػِ ا٭ٍٚ ٖٛ ايتذسٜس با٭قاي١، بُٝٓا  .أغًٛب ايعٌُ اي٬ظّ يتٓؿٝص ٖصٙ اذتًٍٛ

ٜكٍٛ اذتاؾغ . ايكػِ ايجاْٞ ٖٛ ايتذسٜس بايتبع١ٝ، ٭ٕ ٚنع اذتٌ غابل ع٢ً تٓؿٝصٙ

ّٕ يف إَاَِٗ أْ٘ املطاز بٗصا اذتسٜح، ٚايعاٖط ) :ابٔ نجري  –ٚقس ازع٢ نٌ قٛ

ِٔ َٔ نٌ طا٥ؿ١ ٚنٌ قٓـ َٔ أقٓاف ايعًُا٤–ٚاهلل أعًِ  ِٗ مح١ًَ ايعً :  أْ٘ ٜع

، 2(َٔ َؿػطٜٔ، ٚستسثني، ٚؾكٗا٤، ٚضتا٠ ٚ ٚيػٜٛني، إىل غري شيو َٔ ا٭قٓاف 

                                                 
ؾطح غٓٔ أبٞ  عٕٛ املعبٛز ،ستُس مشؼ اذتل ايععِٝ آبازٟ أبٛ ايطٝب، 1/10ؾٝض ايكسٜط /1

 .11/389،391، 1415 ايجا١ْٝ،ايطبع١ ،  بريٚت–زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، زاٚز
 .1/283 نؿـ ارتؿا٤ ايعذًْٛٞ،: أْعط/2
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ٚإشا نإ  : اجملسزٜٔ بني ايٛسس٠ ٚايتعسز ٚقس قطض عسزّا َٔ ايعًُا٤ املتكسَني تعسز

ؾإ ٖٓاى َصٖبني  (ضأؽ نٌ قطٕ)٫ خ٬ف يف تعسز اجملسزٜٔ ع٢ً َس٣ ايعَإ 

ٜكٍٛ بٛسس٠ اجملسز : سٍٛ ٚسس٠ أٚ تعسز اجملسزٜٔ يف ايكطٕ ايٛاسس، املصٖب ا٭ٍٚ

يف ايكطٕ ايتعاَّا بعاٖط اذتسٜح، بُٝٓا املصٖب ا٭خط ٜط٣ إٔ ْل اذتسٜح ٫ ميٓع 

٫ ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ  ):ٜكٍٛ اذتاؾغ ابٔ سذط: ايكٍٛ بتعسز اجملسزٜٔ يف ايكطٕ ايٛاسس

يف ضأؽ نٌ ١٦َ غ١ٓ ٚاسس ؾكط، بٌ ٜهٕٛ ا٭َط ؾٝ٘ نُا شنط يف ايطا٥ؿ١ ٖٚٛ 

َتذْ٘، ؾإٕ ادتُع ايكؿات احملتاز إىل جتسٜسٖا ٫ ٜٓشكط يف ْٕٛع َٔ أْٛاع ارتري، 

٫ٚ ًٜعّ إٔ مجٝع خكاٍ ارتري نًٗا يف ؾدٕل ٚاسٕس، إ٫ إٔ ُٜسع٢ شيو يف عُط 

بٔ عبس ايععٜع ؾإْ٘ نإ ايكا٥ِ با٭َط ع٢ً ضأؽ املا١٥ ا٭ٚىل باتكاؾ٘ ظُٝع 

٫ ًٜــــعّ إٔ ٜهٕٛ املبعٛخ ع٢ً  ):ٜٚكٍٛ ابٔ ا٭ثري. 1(قؿات ارتري، ٚتكسَ٘ ؾٝٗا

ضأؽ املا١٥ ضد٬ّ ٚاسسّا ٚإمنا قس ٜهٕٛ ٚاسسّا ٚقس ٜهٕٛ أنجط َٓ٘؛ ؾإٕ يؿع١ 

(ِٔ تكع ع٢ً ايٛاسس ٚادتُع، ٚنصيو ٫ ًٜعّ َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ أضاز باملبعـــٛخ  (ََ

ٕٓ اْتؿاع ا٭١َ بػريِٖ أٜهّا - نُا شٖب إيٝ٘ بعض ايعًُا٤ - ايؿكٗا٤َ خاق١ : ؾإ

أٚيٞ ا٭َط، ٚأقشاب اذتسٜح، ٚايكطا٤ ٚايٛعاظ، ٚأقشاب ايطبكات : نجري َجٌ

ّٕ ٜٓؿعٕٛ بؿٔ ٫ ٜـٓـؿــــع بــــ٘ اٯخط؛ إش ا٭قٌ يف سؿغ  َٔ ايعٖاز؛ ؾـإٕ نـٌ قـٛ

ايسٜٔ سؿغ قإْٛ ايػٝاغ١، ٚبح ايعسٍ ٚايتٓاقـ ايصٟ ب٘ حتكٔ ايسَا٤، 

ٚنصيو أقشاب . ُٜٚتُهٔ َٔ إقا١َ قٛاْني ايؿطع، ٖٚصا ٚظٝؿ١ أٚيٞ ا٭َط

اذتـسٜح ٜٓؿـعـٕٛ بهبط ا٭سازٜح اييت ٖٞ أزي١ ايؿطع، ٚايكٓطا٤ ٜٓؿعٕٛ عؿغ 

ايكطا٤ات ٚنبط ايطٚاٜــات، ٚايعٖاز ٜٓؿعٕٛ باملٛاعغ ٚاذتح ع٢ً يعّٚ ايتك٣ٛ 

. ؾهٌ ٚاسس ٜٓؿــع بػري َا ٜٓؿع ب٘ اٯخط . ٚايعٖس يف ايسْٝا  . ؾإشا حتٌُ تأٌٜٚ .

اذتسٜح ع٢ً ٖصا ايٛد٘ نإ أٚىل، ٚأبعس َٔ ايت١ُٗ، ؾا٭سػٔ ٚا٭دسض إٔ 

ٜهٕٛ شيو إؾاض٠ إىل سسٚخ مجاعـــ١ٕ َٔ ا٭نابط املؿٗٛضٜٔ ع٢ً ضأؽ نٌ َا١٥ 

                                                 
 زاض ايبداضٟ،أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط أبٛ ايؿهٌ ايعػك٬ْٞ ايؿاؾعٞ، ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض /1

 .1379،13/295بريٚت ، - املعطؾ١ 
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.غ١ٓ، ظتسزٕٚ يًٓاؽ زِٜٓٗ  ؾهإ يف املا١٥ ا٭ٚىل عُط ):ٚٚضز يف ؾٝض ايكسٜط .1(.

بٔ عبس ايععٜع، ٚايجا١ْٝ ايؿاؾعٞ، ٚايجايج١ ا٭ؾعطٟ أٚ ابٔ ؾطٜض، ٚايطابع١ 

ا٭غؿطاٜٝين أٚ ايكعًٛنٞ أٚ ايباق٬ْٞ، ٚارتاَػ١ سذ١ اإلغ٬ّ ايػعايٞ، 

ايٟٓٛٚ، ٫ٚ َاْع َٔ ادتُع ؾكس ٜهٕٛ اجملسز أنجط  ٚايػازغ١ اإلَاّ ايطاظٟ أٚ

ٚيف ايطابع١ َٔ . ؾؿٞ ايجايج١ َٔ أٚيٞ ا٭َط املكتسض، َٚٔ احملسثني ايٓػا٥ٞ. َٔ ٚاسس

َٚٔ ايؿكٗا٤ ٚارتٛاضظَٞ اذتٓؿٞ ٖٚهصا ٜكاٍ يف بك١ٝ . أٚيٞ ا٭َط ايكازض

ايكطٕ ٚاملصٖب ايصٟ ْطدش٘ ٖٛ ادتُع بني ٚسس٠ ٚتعسز اجملسزٜٔ يف . 2(ايكطٕٚ

 أْ٘ إشا نإ اجملسز ٖٛ اجملتٗس املطًل ؾإ ا٫دتٗاز املطًل ٖٛ أٜهّا تتؿاٚت مبع٢ٓ

 بتؿاٚت زضدات مشٛي٘ يف ايتذسٜس، ٖٚٓا ٜهٕٛ ٚقـ ايٛسس٠ يف سل َٔ  زضدات٘

ٖٛ أنجط مش٫ّٛ يف ايتذسٜس، نُا ٜهٕٛ ٚقـ ايتعسز ؾُٝٔ ِٖ أقٌ مش٫ّٛ يف 

. ايتذسٜس

 ٍنا ؛لتجدٓد الدًٓ دلاالٌ :دلاالت التجدٓد: 

ٚاييت قطضٖا زٜٓٓا املتعًك١ بايعكا٥س ٚايعبازات ٚأقٍٛ  : ايكطع١ٝايجٛابت-أ

املعا٬َت ٚغريٖا، ٚجتسٜسٖا ٜهٕٛ بإظاي١ اٯثاض ايػًب١ٝ اييت تكٝبٗا بؿعٌ 

. ايتكًٝس، ٚا٫بتساع  . َٔ أسسخ يف أَطْا ٖصا  ):ٜكٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.

قٌٝ ٜا  .دسزٚا إمياْهِ ):ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜٚكٍٛ ،3(ضزَا يٝؼ ؾٝ٘ ؾٗٛ 

 ..4(اهلل َٔ قٍٛ ٫ إي٘ إ٫ اأنجطٚ: إميآْا؟ قاٍضغٍٛ اهلل، ٚنٝـ صتسز 

                                                 
 ّ، 1994-  ٙ 1415يبٓإ ايطبع١ ا٫ٚىل - ؾٝض ايكسٜط،زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت املٓاٟٚ، /1

 .1/14ز
. 18ايػابل، ماملطدع /2
، َٚػًِ، باب ْكض ا٭سهاّ (2530)ايبداضٟ، باب ايٓذـ َٚٔ قاٍ ٫ ظتٛظ شيو ايبٝع، ضقِ/ 3

 .(4589)ايباط١ً ٚضز احملسثات، ضقِ
، َٚػٓس أمحس، َػٓس أبٞ ٖطٜط٠ (7657)اذتانِ يف املػتسضى، نتاب ايتٛب١ ٚاإلْاب١، ضقِ/ 4

 .(8695)ضنٞ اهلل عٓ٘، ضقِ
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ٜٚتِ  : ٚاملػتذسات ايٓامج١ عٔ تػري أمناط ايعٝـ عرب ايعَإ ٚاملهإايٓٛاظٍ-ب

 شيو ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس َٚٔ. هلاايتذسٜس ؾٝٗا بإعطا٥ٗا اذتهِ ايؿطعٞ املٓاغب 

يف تسبري ؾ٪ٕٚ اذتٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ 

ٚغريٖا مما ٫ ٜعاضض َكاقس اإلغ٬ّ ٚقُٝ٘ ؾصيو َطًٛب ٚممسٚح يكٍٛ 

َٔ غٔ يف اإلغ٬ّ غ١ٓ سػ١ٓ ؾً٘ أدطٖا ٚأدط َٔ عٌُ بٗا إىل ّٜٛ  ):ايطغٍٛ

. ايكٝا١َ  . .  .1(خاذتسٟ.

 ضْابط التجدٓد  :

 :ًٜٞيٝشكل ايتذسٜس َُٗت٘ ع٢ً أمت ٚد٘ ٫ بس َٔ َطاعا٠ َا 

َٔ ططف اجملسز بتٛؾطٙ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايؿطٚط، نايعًِ  : ايؿطعؾك٘-أ

بايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٚا ٜتعًل بُٗا َٔ قٛاعس َٚتُهّٓا َٔ عًّٛ ايًػ١ ٚايؿٕٓٛ ا٭خط٣ 

 املكاحل ٚزؾع دًب) املػاعس٠ ع٢ً ايؿِٗ َٚطاعّٝا َكاقس ايؿطٜع١ ايسا٥ط٠ ع٢ً

. ٚإٔ ٜهٕٛ تكّٝا ٚضعّا شتًكّا هلل (املؿاغس

باغتٝعاب ٚاقع ايٓاؽ ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف ٚا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ  : ايٛاقعؾك٘-ب

 دس َٔ ؾُٝاٚايب٦ٝٞ بكؿ١ ؾا١ًَ ست٢ ٜتُهٔ اجملسز َٔ إقاب١ َككٛز ايؿطع 

. قهاٜا ْٚٛاظٍ  . ٚيف ايعكط اذتانط ظتب إٔ تتهاؾط دٗٛز ادتُٝع َٔ شتتًـ .

 .ٚا٫دتٗازايتدككات يًكٝاّ بٛادب ايتذسٜس 

 ايتذسٜس اإلغ٬َٞ ٫ ميهٔ إٔ ٜتشكل َٚٛقـ: ٚايؿطٚع بني ا٭قٍٛ ايتُٝٝع-ز

 إٔ ايتذسٜس يف ا٫قط٬ح ٚايؿطٚع، شيوإ٫ َٔ خ٬ٍ ايتُٝٝع بني ا٭قٍٛ 

بأقٛي٘ ايجابت١، نُا  (ستسٚز) ادتٗاز يف ؾطٚع ايسٜٔ املتػري٠، َكٝس ؾٗٛ ايؿطعٞ

  .غبل اإلؾاض٠ إيٝ٘ عٓس اذتسٜح عٔ املع٢ٓ ا٫قط٬سٞ يًتذسٜس

 :  بني ايجابت ٚاملتػريايتُٝٝع-ز

                                                 
 ٚغريُٖا (19179، َٚػٓس أمحس ضقِ (2395)َػًِ، باب اذتح ع٢ً ايكسق١ ٚيٛ بؿل متط٠، ضقِ/1
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        نُا إٔ َٛقـ ايتذسٜس اإلغ٬َٞ ٫ ميهٔ إٔ ٜتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ ايتُٝٝع 

بني اجملا٫ت ايجابت١ ٚاجملا٫ت املتػري٠ يف اإلغ٬ّ، ؾايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ تؿٌُ 

:  ايعبازات ٚاملعا٬َت اييت تٓكػِ إىل قػُني

ؾدك١ٝ ٚقهاٜا ا٭غط٠ اٍٚتهِ ا٭سٛاٍ  :املعا٬َت ايؿطز١ٜ: ايكػِ ا٭ٍٚ

.ٚاضٜحّ ٚضٖٔ ٚنؿاي١ ٠ٚداضإَٚعا٬َت ايؿطز َٔ بٝع ٚ . .  

 ٖٚٛ َا ٜػُٞ ايٓعِ، :تٓعِٝ ايع٬ق١ بني ا٭ؾطاز يف ادتُاع١: أَا ايكػِ ايجاْٞ 

. َجٌ ايٓعاّ ا٫قتكازٟ ٚايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚايٓعاّ ايكاْْٛٞ . أَا ايعبازات .

ٚاملعا٬َت ايؿطز١ٜ ؾكس ؾكًٗا ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ؾٗٞ ثابت١ ٫ ختهع يًتػري أٚ 

ايتطٛض، ٚا٭قٌ أْٗا ٫ ختهع ي٬دتٗاز أٚ ايتذسٜس، أَا ايكػِ ايجاْٞ َٔ 

 املتعًل بتٓعِٝ ايع٬ق١ بني ا٭ؾطاز يف ادتُاع١، ؾكس أٚضز ؾٝ٘ اإلغ٬ّ  املعا٬َت

قٛاعس ن١ًٝ، ٚتطى أَط ٚنع قٛاعس ايؿطع١ٝ ي٬دتٗاز، ٫ٚ ٜع٢ٓ ٖصا إيػا٤ 

 ْكط١ بسا١ٜ ٚيٝؼ ْكط٘  ادتٗازات ايػًـ ايكاحل ٚعًُا٤ أٌٖ ايػ١ٓ، بٌ اختاشٖا

  .ْٗا١ٜ

 ايتذسٜس حتسٜس املٛقـ بهٛابط ٜتكٌ : حتسٜس املٛقـ َٔ املؿاِٖٝ ٚايكهاٜا/ٖـ

:  َا ًٜٞ َٓٗا؛َٔ مج١ً َٔ املؿاِٖٝ ٚايكهاٜا

ؾتذاٚظ املٛقـ ايتػطٜيب، ٚا٫ْتكاٍ إىل َٛقـ ايتذسٜس  :َؿّٗٛ املػاٚا٠/ 1

اإلغ٬َٞ، يف اجملاٍ ا٫دتُاعٞ، ٫ ميهٔ إٔ ٜتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ ايتُٝٝع 

 املؿَٗٛني اإلغ٬َٞ ٚايػطبٞ يًُػاٚا٠، شيو إٔ املؿّٗٛ اإلغ٬َٞ يًُػاٚا٠  بني

ٜكّٛ ع٢ً إٔ حتهِ ايع٬ق١ بني املطأ٠ ٚايطدٌ يف اجملتُع قٛاعس عا١َ زتطز٠ 

غابك١ ع٢ً ْؿأٙ تًو ايع٬قات، زٕٚ إْهاض ايتؿاٚت بُٝٓٗا يف ايتهٜٛٔ ٚ املكسضات 

 ٖصا ايتؿاٚت ٖٛ غ١ٓ إهل١ٝ تؿٌُ ايٓاؽ نًِٗ ٫ املطأ٠   َع ٬َسع١ إٔ–ايصات١ٝ 

ؾكط، ٖٚٛ املؿّٗٛ ايصٟ ٜتشكل يف ايؿطٜع١ مبا ٖٞ ٚنع إهلٞ غابل يع٬قات ايبؿط 

ضدا٫ّ ْٚػا٤ّا، َٚٔ ا٭زي١ ع٢ً تكطٜط اإلغ٬ّ يًُػاٚا٠ ع٢ً ايٛد٘ ايػابل بٝاْ٘ 

 َوَلُهنَّ ِمِثُل الَِّذى َعَلِيِهنَّ ِباِلَنِعُزوِف َوِللزَِّجاِل َعَلِيِهنَّ َدَرَجْة َواللَُّه َعِزيٌز َحُكيٌه:قٛي٘ تعاىل:
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:(ٚغًِق٢ً اهلل عًٝ٘ )ٚقٍٛ ايطغٍٛ . ص229:ايبكط٠ط .1(إمنا ايٓػا٤ ؾكا٥ل ايطداٍ)    

. ٚنصيو تكطٜط اإلغ٬ّ إٔ املطأ٠ َػا١ٜٚ يًطدٌ يف غا٥ط ايتهايٝـ ايؿطع١ٝ

نًهِ ضاع ٚنًهِ ): ٚنصيو تكطٜطٙ إٔ املطأ٠ َػا١ٜٚ يًطدٌ يف املػ٪ٚي١ٝ

َػ٦ٍٛ عٔ ضعٝت٘، ؾايطدٌ ضاع يف أًٖ٘ َٚػ٦ٍٛ عٔ ضعٝت٘، ٚاملطأ٠ ضاعٝ٘ يف بٝت 

. َػ٦ٛي٘ عٔ ضعٝتٗاٖٚٞظٚدٗا  . ٜٚرتتب ع٢ً َا غبل أٜهّا ضؾض اإلغ٬ّ . 2(.

أَا َؿّٗٛ املػاٚا٠ يف ايػطب ؾٝكطْٗا باملج١ًٝ، اييت تعين . يًُؿّٗٛ ارتاط٧ يًُػاٚا٠

 ٖٚٛ َا ٚاملكسضات ايصات١ٝإٔ تهٕٛ املطأ٠ َجٌ ايطدٌ يف ايتهٜٛٔ ٚاإلَهاْٝات 

. ص36:َطِٜط َوَلِيَس الذََّكُز َكاِلُأِىَثى: تعاىلْؿاٙ ايكطإٓ، قاٍ 

إٕ جتاٚظ َٛقـ ايتػطٜب ٚا٫ْتكاٍ إىل َٛقـ ايتذسٜس اإلغ٬َٞ  : َؿّٗٛ ايعكٌ/2

يف اجملاٍ املعطيف ٫ ميهٔ إٔ ٜتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ ايتُٝٝع بني املؿَٗٛني اإلغ٬َٞ 

ٚايػطبٞ يًعكٌ، ؾاملؿّٗٛ اإلغ٬َٞ يًعكٌ ٜٓعط إيٞ ايعكٌ باعتباضٙ ْؿاط أٚ ؾاعًٝ٘ 

ْعكٌ،  )بٌ ٚضز بكٝػ١ ايؿعٌ . َعطؾ١ٝ؛ يصا مل ٜطز يف ايكطإٓ يؿغ عكٌ بكٝػ١ ا٫غِ

.تعكًٕٛ، ٜعكًٕٛ . ، ٖٚصٙ ص24:ْٜٛؼط وَكَذِلَك ُىَفصُِّل اِلآياِت ِلَقِوٍو َيَتَفكَُّزوَن :، قاٍ تعاىل(.

 :؛ تهًٝؿّا ٚتهّٜٛٓا نُا ًٜٞايؿاع١ًٝ املعطؾ١ٝ ستسٚز٠

 ايعكٌ ستسٚز بايٛسٞ يف إزضان٘ يعامل ايػٝب املطًل عٔ قٝٛز ايعَإ :تهًٝؿّٝا/ أ

 ظتعٌ ايعكٌ سانُّا أ٫ يًعاقٌ اقته٢ؾٗصا أقٌ ):ٚاملهإ، ٜكٍٛ ايؿاطب٢

. (بإط٬م، ٚقس ثبت عًٝ٘ سانِ بإط٬م ٖٚٛ ايؿطع

 نُا أْ٘ ستسٚز باذتٛاؽ يف إزضان٘ يعامل ايؿٗاز٠ احملسٚز ظَاّْا :تهّٜٛٓا/ب

َواللَُّه َأِخَزَجُكِه ِمِن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكِه ال َتِعَلُنوَن َشِيئّا َوَجَعَل َلُكُه السَِّنَع : ، ٜكٍٛ تعاىلَٚهاّْا

. ص72: ايٓشٌط َواِلَأِبَصاَر َواِلَأِفِئَدَة َلَعلَُّكِه َتِشُكُزوَن

                                                 
 .(26238)، َػٓس أمحس، ضقِ(236 (غٓٔ أبٞ زاٚز، باب ايطدٌ ظتس ايبً٘ يف ايّٓٛ، ضقِ / 1
، َٚػًِ، باب ؾه١ًٝ اإلَاّ ايعازٍ، (2278)ايبداضٟ، باب ايعبس ضاع يف َاٍ غٝسٙ، ضقِ/2

 .(4828)ضقِ



 إقبال  حمندمفهوو االجتهاد وجتلياته عند                                                                                                                    

 
140 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 

أَا املؿّٗٛ ايػطبٞ ؾٝٓعط إىل ايعكٌ باعتباضٙ شٚ ٚدٛز َطًل، أٟ قا٥ِ بصات٘ 

َٚػتكٌ عٔ اذتٛاؽ يف إزضان٘ يعامل ايؿٗاز٠، ٚايٛسٞ يف إزضان٘ يعامل ايػٝب 

يف ايؿًػؿ١ ايػطب١ٝ، ٖٚٛ املؿّٗٛ ايصٟ ضؾه٘ عًُا٤  (املجايٞ)نُا يف ايتٝاض ايعك٬ْٞ

. ):اإلغ٬ّ ٜكٍٛ ع٤٬ ايسٜٔ ايطٛغٞ . ٕ ناْت أمت قٛاٙ إؾكٛت٘ اإلزضان١ٝ أٜهّا ٚ.

ٚأقٛاٖا يٝؼ َٔ ؾاْٗا إٔ تسضى سكا٥ل مجٝع ا٭ؾٝا٤ ٚأسٛاهلا ست٢ ا٭َٛض اإلهل١ٝ 

إزضانّا قطعّٝا ٫ ٜبك٢ َع٘ اضتٝاب أق٬ّ، نٝـ ٚايؿ٬غؿ١ ايصٜٔ ٜسعٕٛ أِْٗ 

عًُٛا غٛاَض اإلهلٝات باغتك٬ٍ ايعكٌ ٜٚععُٕٛ إٔ َعتكساتِٗ تًو ٜك١ٝٓٝ ٚإٕ 

ناْٛا أشنٝا٤ أد٤٬ قس عذعٚا عٔ حتكٝل َا مبطأ٣ أعِٝٓٗ ست٢ اختًؿٛا يف 

. 1(سكٝكت٘ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .32 م،ع٤٬ ايسٜٔ ايطٛغٞ، يف نتاب٘ ايصخري٠ أٚ تٗاؾت ايؿ٬غؿ١ :أْعط/1
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 املبخح الجاىٕ

  فلسف٘ ذلند إقبال التجدٓدٓ٘

:  ّالتعلٔهاألصل ّاليشأٗ: أّاًل

 إقباٍ؛ سٝح ٜٓشسض َٔ أغط٠ بط١ُٖٓٝ  ستُسْاٍٚت ت برتمج١بسإٔ        َٔ ٖٓا 

نؿُري١ٜٓ أعًٓت إغ٬َٗا قبٌ قطْني ْٚكـ ايكطٕ َٔ ٬َٝز إقباٍ ْؿػ٘، ٚناْت 

ُٓس ضؾٝل)ُأغطت٘ تٓتُٞ إىل أعٝإ ايػاز٠ بهؿُري، ٚقس ٖادط دٖسٙ   (ايؿٝذ ست

ٖطبّا َٔ ا٫نططابات  (غايٝهٛت)إىل َس١ٜٓ  (يٖٛط)ٚإخٛت٘ َٔ نؿُري َٔ قط١ٜٓ 

ايػٝاغ١ٖٝ اييت ناْت قس ادتاست املٓطك١ آْصاى، ٚنإ شيو عٛايٞ قطٕ ْٚكـ 

ٛٓؾٗا ٚقٝازتٗا ايس١ِّٜٓٝٓ، 1.َٔ ٬َٝز إقباٍ ْؿػ٘ ٚاؾتٗطت ُأغطت٘ بعسٖا بتسٜٓٓٗا ٚتك

 َٔ ٓٞ ٖٚٞ اييت ناْت َبعح ايؿدط إلقباٍ ْؿػ٘، ايصٟ نإ ٜؿتدط بأقً٘ ايربُٖ

ٚنإ ٚايسٙ عا٬َّ 2.ْاس١ٝ ادتٓؼ ٚايعطم، ٚاْتُا٥٘ يإلغ٬ّ عٔ طٛاع١َٝ ٚاختٝاض

َاٖطّا يف ارتٝاط١ ٚايتططٜع، نجري ايكشب١ ٭ٌٖ ايعًِ ٚايؿك٘، نجرَي ايػ٪اٍ 

ٞٓ)ٚايٖطًب سٖت٢ مٖسٛٙ  ُٖس (اذتهِٝ أٚ ايؿًٝػٛف ا٭َ ، ٚقس تؿٖسز َع ٚيسٙ ست

 ٢ُٖ ايؿٝذ ْٛض )إقباٍ ٭دٌ سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ سٖت٢ سؿع٘، ٚنإ ٚايسٙ ُٜػ

ُٓس ّٗ إقباٍ .3(ست ُتشػٔ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ با٭ٚضز١ٜٓ، َجٖكؿ١  (إَاّ بٞ)ٚناْت أ

ٚاع١ْٝ بسٜٔ اإلغ٬ّ، ظاْٗا َع٘ نجط٠ تكٛاٖا ٚٚضعٗا، سٖت٢ أْٖٗا ضؾهت إٔ تأَنٌ 

َٔ َاٍ ظٚدٗا إلقاَت٘ ع٬ق١ّ َؿب١ّٖٛ َع أسس ايٛظضا٤ آْصاى، ٚنإ ايٛظٜط َعطٚؾّا 

، إىل إٔ بٝٓٔ هلا طبٝع١ ع٬قت٘ بصيو 4بتعا٬َت٘ اي٬َؿطٚع١ نأنٌ ايطؾ٠ٛ

                                                 
قسٚض، غه١ٓٝ، ضغاي١ املؿطم حملُس إقباٍ، ضغاي١ َادػتري غري َطبٛع١، داَع١ ا٭َري عبس /1

ايكازض يًعًّٛ اإلغ١َٝ٬، قػٓط١ٓٝ، ادتعا٥ط، َعٗس اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬، إؾطاف ا٭غتاش ايسنتٛض 

.  ، بتكٓطف45-44ّ، م 1991ٖـ 1411سطبٞ أَني غًُٝإ، ْٛقؿت غ١ٓ 
. ، بتكطف46املكسض ْؿػ٘، م /2
. ، بتكطف47- 46املكسض ْؿػ٘، م / 3
 .، بتكطف47املكسض ْؿػ٘، م /4
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ٚقس زٓتس . ايطدٌ، سٝح ناْت ايع٬ق١ بُٝٓٗا تسٚض سٍٛ َٓاقؿ١ ع١ًُٓٝ قٛؾ١ٓٝ

َٖ٘ يف أسس زٚاٜٚٓ٘  ُٓس إقباٍ أ . »: بكٛي٘ست . يكس ناْت قب١ً ٚقس٠ٚ يف ايسٜٔ  

َٝت ٚايست٘ غ١ٓ 1«ٚايسْٝا ٖـ 1349ّ 1930ٖـ، ٚتٛٓؾٞ ٚايسٙ غ١ٓ 1333ّ 1914، ٚقس تٛٓؾ

. 2بعس إٔ عُٓطا ط٬ّٜٛ

:  ٚيسٙ ْٚؿأتّ٘ - أ

ّ مبس١ٜٓ 1877/ْٛؾُرب/09ٖـ املٛاؾل 1294/شٚ ايكعس03/٠ٚيس ستُس إقباٍ ّٜٛ       

ٚقس تًٖك٢ ايعًِ يف َطايع سٝات٘ ا٭ٚىل ع٢ً ٜس ٚايسٙ، ايصٟ 3.غايٝهٛت اهلٓس١ٜٓ

ٞٓ ؾكط ، مٖلا 4عًُٖ٘ ؾ٦ّٝا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚضٔغَب ي٘ إٔ ٜتعًِٖ ايسِّٜٔ اإلغ٬َ

ؾؿطع يف سؿغ  (ايؿٝذ غ٬ّ سػني)قاضب ارتُؼ غٓٛات شٖب ب٘ ٚايسٙ إىل سًك١ 

ايؿط١ٓ عًٝ٘ ٚأْٖ٘ ٜكًض يتعًِٓ ايعًّٛ  (شتاٌٜ ايؿٝذ)ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚمٖلا ضأ٣ 

ٌَ ا٭ب  ١ٓٝ أٜهّا، أؾاض ع٢ً ٚايسٙ بإزخاي٘ إىل املساضؽ اذتسٜج١، ؾكٔب ايهْٛ

١ٓٝ)ايٓكٝش١، ٚأزخٌ ابٓ٘ إىل املسضغ١  بػايٝهٛت اذتسٜج١، بعس إٔ  (اإلغهٛت

، ٚيف املسضغ١ 5سؿغ قسضّا َعتربّا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، بسا شيو ٚانشّا يف أؾعاضٙ 

ايصٟ ؾطع يف  (َري سػٔ)اذتسٜج١ بػايٝهٛت ٚنع٘ ٚايسٙ حتت ضعا١ٜ قسٜك٘ 

ٞٓ، ٚيف تًو املسضغ١ ظٗطت ؾطٓت٘ ٚشنا٩ٙ ؾٓاٍ  ٞٓ ٚايعطب تعًُٝ٘ ا٭زبني ايؿاضغ

ايعامل  (َري سػٔ)، ٚؾٝٗا أٜهّا تأٖثط تأثطّا بايػا بأغتاشٙ 6ايهجري َٔ ادتٛا٥ع

                                                 
 .، بتكطف47املكسض ْؿػ٘، م /1
. ، بتكطف47املكسض ْؿػ٘، م /2
 .، بتكطف49-48املكسض ْؿػ٘، م /3
 .، بتكطف49املكسض ْؿػ٘، م /4
عاطـ عطاقٞ، ايؿاعط إقباٍ ٚقه١ٝ ايتذسٜس، نُٔ . ز: بتكطف ٚاْعط، 49املكسض ْؿػ٘، م /5

 .33نتاب ستُس إقباٍ قكا٥س شتتاض٠ ٚزضاغات، املؿاض إيٝ٘، م 
 .، بتكطف49املكسض ْؿػ٘، م /6
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املػتٓري ايؿهط، ايصٟ سطم ع٢ً تعًُٝ٘ ٚايعٓا١ٜ ب٘ عًُّٝٓا ٚؾكّٗٝا ٚثكاؾّٝا، إلملاَ٘ 

ُٖس إقباٍ ا٭ٚىل، ٖٚٚدٗ٘ إىل  ٍٖٚ َٔ ضع٢ ؾاعط١ٖٜ ست ١ٓٝ ٚاملس١ْٓٝ، ٖٚٛ أ بايعًّٛ ايسٜٓ

ٕٖ ايًػ١ ا٭ٚضز١ٜٓ ٖٞ ايًػ١ ا٭نجط  ١ٓٝ؛ ٭ ايهتاب١ بايًػ١ ا٭ٚضز١ٖٜ بس٫ّ َٔ ايًػ١ ايبٓذاب

. 1ضٚادّا يف ؾب٘ ايكآض٠ اهلٓس١ٜٓ بني املػًُني

: ثكاؾت٘ ٚضس٬ت٘ ايع١ًُٖٝ - ب

ٍٕ َٚٓش١ٕ 1895يف عاّ         ُٖس إقباٍ اَتشإ ايكػِ ايعاؾط بأع٢ً َعس ّ ادتاظ ست

ِّ عاق١ُ  (٫ٖٛض)ممتاظ٠، يٝٓتكٌ إىل َس١ٜٓ  سانط٠ ايعًِ ٚا٭زب ٚايؿهط ٚايؿ

ايبٓذاب، امل١٦ًٝ َٜٛٗا بايٓٛازٟ ٚاجملاَع اييت حتطم ع٢ً ْؿط ٚتعُِٝ ايًػ١ 

١ٖٝ إقباٍ،  (٫ٖٛض)ا٭ٚضز١ٜٓ، ٚيف  ١ٖٝ اذته١َٖٝٛ املعطٚؾ١ سايّٝا بهً ايتشل بايهً

ٚبعس عاَني َٔ ادتسِّ ٚا٫دتٗاز ٚايعٌُ ٚاملجابط٠ اييت ؾام بٗا أقطاْ٘ سكٌ ع٢ً 

، ٚيف 2ّ َع أٚمس١ ٚؾٗازات ؾطؾ1897١ٓٝايًٝػاْؼ باَتٝاظ عاّ  (ب. أ )ؾٗاز٠ 

١ٓٝ ْؿػٗا، ٚبعسٖا بعاَني  (1897ّ)ايػ١ٓ ْؿػٗا  ُعني يف  (1899ّ)ُعني ُأغتاشّا يف ايهً

١ٓٝ إىل غ١ٓ  ١ٓٝ ايًػ١ ايؿطق١ٓٝ َسضغّا يًػ١ ايعطب ١ٓٝ اييت نإ (1903ّ)نً ، ٖٚٞ ايهً

تَٛاؽ )ض٥ٝػّا هلا، ؾتٖٛطست بُٝٓٗا ايع٬ق١ إىل ٚؾا٠ ايػٖٝس  (تَٛاؽ أضْٛيس)ايػري 

يف  (1903ّ-1899)، ٚبعس تسضٜػ٘ ايتاضٜذ ٚايعطب١ٖٝ غٓتني 3(1930ّ)غ١ٓ  (إضْٛيس

 ١ٖٝ ١ٖٝ ايًػات ايؿطق١ٖٝ ُعني يتسضٜؼ ايؿًػؿ١ ٚايًػ١ اإلصتًٝع١ٜٓ يف ايهً نً

، ؾصاع قَٝت٘ بني ايط٬ب ٚا٭غاتص٠ ٚأٌٖ (٫ٖٛض)بـ  (1905ّ-1903)اذته١َٝٛ 

                                                 
 .، بتكطف49املكسض ْؿػ٘، م /1
 .، بتكطف50املكسض ْؿػ٘، م /2
، ٚعبس ايٖٛاب ععاّ، ستُس إقباٍ غريت٘ ٚؾًػؿت٘ ، بتكطف51-50املكسض ْؿػ٘، م /3

 .62ّ، م 1972، ايسض ايع١ًُٝ، بريٚت، 2ٚؾعطٙ، ط
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أقاّ ق٬ت عسٜس٠ َع ضداٍ ايؿهط ٚايجكاؾ١  (٫ٖٛض)، ٚأثٓا٤ إقاَت٘ بـ 1املس١ٜٓ

ِٖ إىل مجع١ٖٝ  . 2ٚقاض عهّٛا باضظّا ؾٝٗا (1899ّ)عاّ  (محا١ٜ اإلغ٬ّ)ٚا٭زب، ٚاْه

ٖٛضات  (مجع١ٝ َػًُٞ نؿُري)نُا ؾاضى بؿعطٙ يف ْؿاطات  يتكشٝض تك

اإلغ٬ّ ارتاط١٦ سٍٛ اإلغ٬ّ يف اهلٓس، ٚقاض َسٜطّا ٚض٥ٝػّا هلصٙ ادتُع١ٖٝ غ١ٓ 

: ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ امل٬سعات ع٢ً سٝات٘ تتُجٌ يف اٯتٞ .3(1901ّ)

 ـ اْتػاب٘ ٭غط٠ٕ َػ١ًُٕ ؾسٜس٠ ايتُٓػو باإلغ٬ّ، اييت عًُٖت٘ َباز٨ ايسِّٜٔ، 1

. ٚسٖؿعت٘ قسضّا َعتربّا َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

2 ١ٓٝ ١ٓٝ ٚايعطب ٞٓ املتأغِّؼ ع٢ً ايسِّٜٔ، ٚشيو بتًكٝ٘ ايعًّٛ ايسٜٓ  ـ تهٜٛٓ٘ ايطؿٛي

. ٚايًػ١ٖٜٛ ا٭ٚىل يف غيٖن سٝات٘ ا٭ٚىل

.  ـ ظٗٛض شتاٌٜ ايؿط١ٓ ٚايصنا٤ عًٝ٘ َبهطّا3

.  ـ تؿٗتل ؾاعطٜٖت٘ َٓص طؿٛيت٘ املبٓهط4٠

.  ـ تًكِّ٘ ايعًّٛ اذتسٜج5١

َُس٠ يف ب٬زٙ 6 ِّ ايؿٗازات ايع١ًُٖٝ املعت .  ـ سكٛي٘ ع٢ً ن

١ٓٝ ٚادتُع7١ٜٓٛ ٛٓع ٚتٛٓظع ْؿاطات٘ ايطمس١ٓٝ ٚغري ايطمس١ٓٝ ٚاملٗٓ .  ـ تٓ

ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ اييت زؾعت ستُس إقباٍ باهلذط٠ َٔ ٚطٓ٘ إىل أٚضبا 

ُٖٗا اٯتٞ : أٖ

.  ـ ؾؿً٘ يف ايٓذاح يف َػابك١ ايكها1٤

                                                 
ستُس نُاٍ دعؿط، ايٓبض ٚاذت١ٜٛٝ يف . ز :، ٚاْعط، بتكطف51ْؿػ٘، م  ايػابل املكسض /1

خايس . ز: ، إعساز ٚتكسِٜ(ستُس إقباٍ قكا٥س شتتاض٠ ٚزضاغات )ايؿًػؿ١ ايس١ٜٝٓ إلقباٍ، نُٔ نتاب

-41عباؽ أغسٟ، َهتب١ َسبٛيٞ، ايكاٖط٠، ز ت، م   43. 
 .، بتكطف51املكسض ْؿػ٘، م /2
 .، بتكطف53املكسض ْؿػ٘، م /3
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.  ـ سكٛي٘ ع٢ً ؾٗاز٠ املادػتري يف ايؿًػؿ١ 2

١ٖٝ ايٓاٖه3١ ١ٖٝ ا٭ٚضب .  ـ ضغبت٘ املًٖش١ يف ايتعًِٓ ٚطًب ا٫غتعاز٠ َٔ امَلَسْ

. يًٗذط٠ إىل أٚضبا (تَٛاؽ إضْٛيس) ـ تؿذٝع أغتاشٙ ٚقسٜك٘ ايػري 4

.  ـ سكٛي٘ ع٢ً ثك١ ٚزعِ ٚظاض٠ املعاضف يًسِّضاغ١ يف أٚضبا5

ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايطس٬ت ايع١ًُٝ يًب٬ز ايػطب١ٝ تعطف َٔ خ٬هلا ع٢ً ايجكاؾ١         

ٌٓ ظاَع١  ٚايؿهط ايػطبٞ، تَٛاؽ )مبػاعس٠ أغتاشٙ ٚقسٜك٘  (نُربٜسز)سٝح س

، ٚغٓذٌ يسضاغ١ ايؿًػؿ١ ٚاذتكٛم، ٚيف ايٛقت ايصٟ نإ عتهِّط ؾٝ٘ (إضْٛيس

ٛٓض املٝتاؾٝعٜكا يف ب٬ز ؾاضؽ)يسضاغ١ ايسنتٛضاٙ عٔ  ١ٖٝ  (تط نإ ع٢ً اضتباط بهً

، ٚتٖٛيت ادتاَع١ ْؿطٖا (1907ّ)اذتكٛم ٚايكإْٛ، ْٚاٍ َٓٗا ؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ عاّ 

تٖٛد٘ إىل أملاْٝا، ٚغٖذٌ ايسنتٛضاٙ يف داَع١  (1907ّ)، ٚيف ضبٝع عاّ 1(1908ّ)عاّ 

، ْٚــاٍ َٓٗا زضد١ ايسنتٛضاٙ أٜهّا بايًػ١ ا٭ملا١ْٖٝ عٔ املٛنٛع ْؿػـ٘ (َْٝٛٝذ)

ِٖ عاز إىل (نُربٜسز)املػٖذٌ يف داَع١  يٝذتاظ اَتشإ  (1908ّ)غ١ٓ  (يٓسٕ)؛ ثـ

، ٚعٌُ يف داَع١ 2ايكها٤ ٚاحملاَا٠ َٚعُٗا ْاٍ إداظ٠ َاٖزتٞ ايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز

ٕ٘ ٚتعن١ٕٝ َٔ ُأغتاشٙ  (نُربٜسز) ١ٖٝ بتٛدٝ ٚيف . (تَٛاؽ إضْٛيس)ُأغتاشّا يًػ١ ايعطب

أٚضبا اٖطًع ع٢ً أزب ٚؾهط ٚثكاؾ١ َٚعطؾ١ٔ نباض ا٭زبا٤ ٚايؿعطا٤ ٚايهٖتاب 

 ٌٖ ٚايؿ٬غؿ١، نُا سانط ْٚاظَط ٚزاؾع عٔ اإلغ٬ّ َٚطدعٖٝت٘ املكٖسغ١، ٚضٖز ن

ّٝٓا ٌٖ ط١ًٝ بكا٥٘ يف أٚضبا 3َطاعٔ املػتؿطقني ٚاملػتػطبني، ؾُعٖس بصيو باسجّا زٜٓ ٚظ

 ١ٖٝ ١ٖٝ ايػطب ٟٓ املػًِ، املساؾع عٔ مح٢ اإلغ٬ّ، ايٓاقس يًُسْ ُٜعطف بصيو ايؿت٢ اهلٓس

 :َٚا ٬ٜسغ ع٢ً سٝات٘ يف أٚضبا اٯتٞ .ايهاٖي١

                                                 
-44 ستُس نُاٍ دعؿط، َكسض غابل،. ، ٚز، بتكطف54املكسض ْؿػ٘، م /1  45. 
 .، بتكطف54املكسض ْؿػ٘، م /2
 .، بتكطف54املكسض ْؿػ٘، م /3
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1 ١ٓٝ ٞٓ ايسنتٛضاٙ َٔ أنرب ٚأعطم ادتاَعات ا٭ٚضب  (نُربٜسز)ـ سكٛي٘ ع٢ً ؾٗازت

. با٭ملا١ْٝ (َْٝٛٝذ)باإلصتًٝع١ٜ، 

. ـ سكٛي٘ ع٢ً ؾٗاز٠ احملاَا٠ ٚاإلداظ٠ ؾٝٗا2

3ٟٓ ٞٓ ٚا٫قتكاز .  ـ ختٓكك٘ يف زضاغ١ ايكإْٛ ايػٝاغ

4١ٓٝ . ـ إتكاْ٘ يًػ١ عامل١ٖٝ ُأخط٣ ٖٞ ايًػ١ ا٭ملاْ

ِّ ٚايجكاؾ١ يف أٚضٚبا5 . ـ اتِّكاي٘ بطداٍ ايؿهط ٚا٭زب ٚايؿ

ـ متٓػه٘ بأقايت٘ ٚزٜٓ٘ َٚباز٥٘ اإلغ١َٓٝ٬، ٚضؾه٘ ا٫ْػ٬ر ٚايتبع١ٓٝ نُا ؾعٌ 6

. ايهجري َٔ املبتعجني ايعطب

١َٖ اإلغ١َٖٝ٬ ع٢ً ايعهؼ َٔ املبتعجني ايعطب يف 7 ـ َساؾعت٘ عٔ اإلغ٬ّ ٚعٔ ا٭

. أٚضبا

َِ ايٓكس هلا8 ١ٖٝ ايػطب ايعا٥ؿ١، اييت نإ زا٥ .  ـ عسّ اْبٗاضٙ عهاض٠ َٚسْ

، ٚنإ يف (1908ّ)ٚبعس ٖصٙ ايطس١ً ايع١ًُٖٝ امُلجُط٠ عاز إىل ٚطٓ٘ يف قٝـ       

اغتكباي٘ سٛايٞ َا١٥ ٚمخػني ضد٬ّ َٔ خري٠ املجٖكؿني املػًُني اهلٓسٜٓني، ؾعاض 

ٞٓ َػًِ إمياّْا َٓ٘ بإغ١َٓٝ٬ اهلٓس، ٚتصنريّا ملػًُٞ اهلٓس باإلغ٬ّ ، 1نطعتّا يٛي

 :ايتاي١ٝٚيف اهلٓس اؾتػٌ بايٛظا٥ـ 

1 ٓٞ ١ٖٝ اذته١َٖٝٛ، ؾسٓضؽ ايؿًػؿ١ ٚا٭زبني ايعطب ـ عٌُ بايتسضٜؼ يف ايهً

ٞٓ غٓتني اغتكاٍ َٔ ايتسضٜؼ يٝتؿٖطؽ يط٥اغ١ قػِ ايؿًػؿ١  ٟٓ، ٚبعس َه ٚاإلصتًٝع

 2.ٚايسِّضاغات ايؿطق١ٖٝ

. ـ عٌُ باحملاَا٠ ٚايسِّؾاع عٔ قهاٜا اإلغ٬ّ ٚاملػًُني يف ؾب٘ ايكاٖض٠ اهلٓس2١ٜٓ

. ـ ايتؿٓطؽ رتس١َ ايسِّٜٔ ٚايسع٠ٛ اإلغ3١َٓٝ٬

                                                 
 .، بتكطف56املكسض ْؿػ٘، م /1
 .، بتكطف57املكسض ْؿػ٘، م /2
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ِّ ٚايؿهط ٚايجكاؾ١ ٚايسع٠ٛ ٚيف ايؿعط . 4  ايهتاب١ ٚايتأيٝـ يف ا٭زب ٚايؿ

 1خآق١

ـ ا٫طتطاط يف ادتُعٖٝات ا٫دتُاع١ٖٝ ٚايجكاؾ١ٖٝ ٚايؿهط١ٖٜ ٚا٭زب١ٖٝ نذُع١ٓٝ 5

١ٓٝ)ٚادتُع١ٓٝ  (محا١ٜ اإلغ٬ّ)  1927ّ2غ١ٓ  (ايع١ًُٝ املاي

ُٖس إقباٍٚايب١ٝ٦ٝ يفامل٪ثطات ايؿهط١ٜ  - ز   : ؾدك١ٖٝ ست

ُٓس إقباٍ  ادتُعت مج١ً َٔ ايعٛاٌَ ايؿٓعاي١ يًتأثري يف ؾدك١ٖٝ ايؿاعط ست

ُٓٗا ٌٓ أٖ : ٚتهٜٛٔ املعامل ا٭غاغ١ٖٝ يف ؾدكٖٝت٘ يع

ٍٚٓ يف ُأغطت٘، 1 ٞٓ ا٭قٌٝ ا٭ ـ ثكاؾت٘ اإلغ١َٓٝ٬ ا٭ق١ًٝ، ٚتطبٝت٘ ٚتهٜٛٓ٘ اإلغ٬َ

. املٖتػِ بايكطا١َ ٚادتسِّ ٚايبػاط١ ٚايتٛانع

١ٓٝ ٚايًػ١ٜٓٛ املتعٓسز2٠ ا٭ٚضز١ٜ، ٚايؿاضغ١ٓٝ، ٚايبٓذاب١ٓٝ، : ـ ثطا٤ ثكاؾت٘ ا٭زب

. ٚاإلصتًٝع١ٜٓ، ٚا٭ملا١ْٓٝ، ٚايعطب١ٓٝ

١ٓٝ ايٛاغع١، ٚتسٜٓٓ٘ ايؿسٜس، ٚتأٓثطٙ بٛقاٜا أغتاشٙ ايؿٝذ 3  ظاَري) ـ ثكاؾت٘ ايسٜٓ

. (سػٔ

. ـ اط٬ِّع٘ ع٢ً ايجكاؾ١ ايػطب١ٓٝ يف َٛطٓٗا َٚعاٜؿتٗا بني َٓتذٝٗا4

.  ـ ظطٚف ٚٚاقع املػًُني املرتزِّٟ يف ؾب٘ ايكاٖض٠ اهلٓس١ٖٜ املٖتٔػِ بايرتزِّٟ ٚا٫ضتطاط5

ٞٓ امُلؿاب٘ ٭ٚناع املػًُني يف اهلٓس6 . ـ ظطٚف ٚٚاقع املػًُني ايعامل

١ٖٝ يف اهلٓس، املًُه١ ايكؿ١ٜٓٛ يف : ـ غكٛط املُايو اإلغ١َٓٝ٬ ايك7١ٜٛ املًُه١ املػٛي

. إٜطإ، ارت٬ؾ١ ايعجُا١ْٝ

ُٓض ايكهاٜا ٚايتعاٌَ 8  ـ ؾاعطٜٖت٘ ٚسػاغٝٓت٘ املؿطط١ يف اغتبكاض ا٭ؾٝا٤ ٚتً

١ٓٝ ٚايٛاقع١ٓٝ ٚاملاز١ٜٓ َٖـ َع غا٥ط ؾ٪ٕٚ اذتٝا٠ ايطٚس١ٓٝ ٚاملع١ٜٓٛٓ ٚا٭زب . املط

                                                 
 .، بتكطف57املكسض ْؿػ٘، م /1
 .، بتكطف58املكسض ْؿػ٘، م /2
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ٞٓ اذتهاض١ٜٓ 9 ـ إمياْ٘ ايطاغذ بطغاي١ اإلغ٬ّ ارتايس٠، ضغاي١ ايؿطم اإلغ٬َ

١ٓٝ ايهآي١ ١ٓٝ ايػطب . املٓٔكص٠ٔ يًُسْ

10 ٓٞ ٟٓ ٚايؿطم اإلغ٬َ ٞٓ ا٫غتهباض ـ طبٝع١ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايػطب املػٝش

. 1املػتعبس

:  عيد إقبالالتجدٓد ّاالجتَادمفَْو : ثاىًٔا

:  َؿّٗٛ ا٫دتٗاز/1

" بكٛي٘:       بسأ إقباٍ بتعطٜـ ا٫دتٗاز يف ايًػ١ بصٍ ايٛغع، ٖٚٛ يف اقط٬ح :

ٚأقٌ ي٘ َٔ ايكطإٓ، بكٍٛ اهلل .اغتعُاٍ ايطأٟ يًٛقٍٛ إىل سهِ ؾكٗٞ :ايؿكٗا٤

ص(ٚايصٜٔ داٖسٚا ؾٝٓا يٓٗسِٜٓٗ غبًٓا):تعاىل اغتسٍ عسٜح  ، َٚٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ،ط

ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سني بعح َعاش بٔ دبٌ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚايّٝا ع٢ً 

أقهٞ مبا يف نتاب اهلل، قاٍ : نٝـ تكٓع إٕ عطض يو قها٤؟ قاٍ):ايُٝٔ

: ؾبػ١ٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، قاٍ :ؾإٕ مل ٜهٔ يف نتاب اهلل؟ قاٍ

أدتٗس ضأٟ ٫ٚ آيٛ، : ؾإٕ مل ٜهٔ يف غ١ٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ؟ قاٍ

اذتُس هلل ايصٟ ٚؾل ضغٍٛ ضغٍٛ اهلل ملا : ؾهطب بٝسٙ يف قسضٟ ٚقاٍ: قاٍ

ٚتٓاٍٚ باذتسٜح ايسٚض ايصٟ بصي٘ ايطعٌٝ ا٭ٍٚ َٔ دٗس . 2(ٜطناٙ اهلل ٚضغٛي٘

َٚا ٚقًٛا إيٝ٘ َٔ تطاخ ندِ يف ايتؿهري ايؿكٗٞ اييت متجً٘ املصاٖب املعٍُٛ 

 3:بٗا، شانطّا إٔ املصاٖب دعًت ا٫دتٗاز ث٬خ زضدات ٖٞ

. سل ناٌَ يف ايتؿطٜع ٖٚٛ َككٛض ع٢ً أقشاب املصاٖب/ أ

. سس ْػيب ٚمياضؽ يف سسٚز َصٖب َعني/ ب

                                                 
. 40ايٓسٟٚ، أبٛ اذتػٔ عًٞ اذتػين، ضٚا٥ع إقباٍ، م /1 . ستُس نُاٍ دعؿط، . ، ز، بتكطف65.

 .45 – 44َكسض غابل، م 
 . (22153)، َٚػٓس أمحس، ضقِ(168)غٓٔ ايساض َٞ، باب ايؿتٝا َٚا ؾٝ٘ ايؿس٠، ضقِ/ 2
 .189جتسٜس ايتؿهري ايسٜين، م /3
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سل خام ٜتعًل بتعٝني قاعس٠ ؾطع١ٝ ٜكض تطبٝكٗا يف ساي١ خاق١ مل / ز

. ٜعٝٓٗا أقشاب املصاٖب

ٚؾكٌ يف ايٓٛع ا٭ٍٚ َٔ ا٫دتٗاز ٭ْ٘ َػًِ ب٘ عٓس أٌٖ ايػ١ٓ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايٓعط١ٜ، ٚيهِٓٗ أْهطٚا تطبٝك٘ ايعًُٞ ٭ْ٘ أسٝط بؿطٚط ٜػتشٌٝ تٛاؾطٖا يف 

 1:ؾطز ٚاسس، ٚضأ٣ إٔ شيو مجٛز يف ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ ٜطدع إىل عس٠ أغباب ٖٞ

ارت٬ؾات ايعك١ًٝ اييت ظٗطت يف ايسٚي١ ايعباغ١ٝ بني ايعكًٝني َٔ  -1

 .ْاس١ٝ ٚأٌٖ ايػ١ٓ َٔ ْاس١ٝ أخط٣

 .ايتكٛف ايتعٖسٟ ايصٟ متطز ع٢ً ختطظتات ايؿكٗا٤ املتكسَني -2

ختطٜب بػساز يف َٓتكـ ايكطٕ ايجايح عؿط ٖٚٞ َطنع اذتٝا٠  -3

 .ايع١ًُٝ

 

: تاضٜذ ا٫دتٗاز يف ايؿهط اإلغ٬َٞ/ 2

ستا٫ٚت ا٫دتٗاز اييت قاّ بٗا عٔ ثِ تٓاٍٚ بعس شيو يف ؾصيه١ تاضغت١ٝ          

 نطز٠  ايطٚاز ا٭ٚا٥ٌ إىل إسٝا٤ ا٫دتٗاز؛َٔ ؾكا٤ اإلغ٬ّ بعس ايكطٕ ايجايح عؿط

مل ٜهٔ اْتكاض ايػطب ع٢ً  ؾعٌ يًذُٛز ايتؿطٜعٞ ايصٟ أقاب اذتٝا٠ اإلغ١َٝ٬،

ايب٬ز اإلغ١َٝ٬ ٚاغتعُاضٖا يف ايكطٕٚ املان١ٝ بػبب قٛتِٗ ايصات١ٝ بكسض َا نإ 

٭غباب ايهعـ اييت بطظت زاخٌ ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ َٔ تؿتت غٝاغٞ، ٚغٝطط٠ 

ايطٚح ا٫غتبساز١ٜ، ٚاغتػ٬ٍ ايسٜٔ يًُكاحل ايػٝاغ١ٝ، ٚعسّ ا٫ٖتُاّ بتٛع١ٝ 

املػًُني ٚأخريّا تٛقـ زٚض عًُا٤ اإلغ٬ّ يف جتسٜس ايؿهط ٚايؿك٘ اإلغ٬َٞ 

ملٛانب١ ايتطٛضات اذتٝات١ٝ نُا نإ أٜاّ عع املػًُني ٚسهاضتِٗ ٚقٝازتِٗ 

إ ىضٜ٘ا ؾشػب بٌ ىٕ تؿٛقّا عؼىيًعامل، ْٚعطّا إيٞ إٔ تؿٛم ا٫غتعُاض مل ٟ

ٕ ٜتشكل إ٫ ىتؿٛقّا يف ايعًِ ٚايجكاؾ١ أٜهّا، ٚإٕ ايتشطض َٔ ضبك١ ا٫غتعُاض مل ٟ

                                                 
 .املطدع ْؿػ٘/ 1
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ٚمل تعٗط يف تًو املطس١ً سطنات . مل١ىٍ َعين اٍىضٟ ٚثكايف بىعرب حتطض ف

إ ؾططّا َٔ ؾطٚط ىضٟ، ايصٟ ىدس١ٜ إلسٝا٤ ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس ايـ

ّ عٓسَا بسأ ايؿٝذ مجاٍ 19ٖـ ْٚٗاٜات ايكطٕ 13ا٫غتك٬ٍ، إ٫ٓ يف بسا١ٜ ايكطٕ 

- 1266)، ثِ ايؿٝذ ستُس عبسٙ (1897ّ- 1838/ ٖـ1314- 1254)ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ 

زع٠ٛ دسٜس٠ إىل إسٝا٤ ا٫دتٗاز ٚإضداع زٚضٙ ا٭قٌٝ يف  (1905ّ- 1849/ ٖـ1323

ؾكس زعا ا٭ؾػاْٞ ٚعبسٙ إىل إعاز٠ املباز٨ املته١ُٓ يف ْكٛم . اذتٝا٠ اإلغ١َٝ٬

ايٛسٞ اإلهلٞ نأغاؽ يإلق٬ح يف ايكٛاْني ايتؿطٜع١ٝ، ٚأٜس ٖصٙ ايسع٠ٛ عًُا٤ 

يكس نإ ا٭ؾػاْٞ باإلناؾ١ إىل . آخطٕٚ يف اهلٓس َٚكط ٚايؿاّ ٚب٬ز أخط٣

ؾتض باب )ْٗٛن٘ ايػٝاغٞ ٚزعٛت٘ إىل اإلق٬ح ايسٜين، يف َكس١َ املطايبني بـ

 اييت ْازت بهطٚض٠ ا٭خط٣ٚايؿدك١ٝ . َٚٔ احملطنني ع٢ً مماضغت٘ (ا٫دتٗاز

ايتذسٜس ٖٛ إقباٍ اي٬ٖٛضٟ ايصٟ عاقط اذتٝا٠ ايػطب١ٝ ٚاملطس١ً ا٫غتعُاض١ٜ 

إٕ مماضغ١ ا٫دتٗاز أٚ : ض اإلغ٬َٞ بعُل، ٚقس نتب ايع١َ٬ إقباٍىٚزضؽ ايـ

ؾشػب يٮدٝاٍ اذتاي١ٝ َٔ املػًُني بٌ ٖٛ ٚادب  ايتؿهري املػتكٌ يٝؼ سكًّّا

ٚميهٔ تًدٝل آضا٤ إقباٍ يف 1.اذتسٜحعًِٝٗ إشا أضازٚا يسِٜٓٗ ايت٬ظّ َع ايعامل 

 :نُا ًٜٞ تاضٜذ ا٫دتٗاز يف ايؿهط اإلغ٬َٞ

ايصٟ تكس٣ ملصٖب ايػًـ، ٚبايؼ يف ايطز ع٢ً :  سٝح ٜكٍٛ ؾٝ٘:2 ت١ُٝٝابٔ/ أ

، ٚاؾرتم ايٓاؽ ؾٝ٘ ٚايكٛؾ١ٝا٭ؾاعط٠ ٚقسع بايٓهري عًِٝٗ ٚع٢ً ايطاؾه١ 

ٜٚ٪ٜسٙ إقباٍ  .ؾطٜل ٜكتسٟ ب٘ ٜٚعسٙ ؾٝذ اإلغ٬ّ، ٚؾطٜل ٜبسع٘ ٜٚهًً٘: ؾطٜكني

 شٖب إيٝ٘ ا٭سٓاف ٚإْهاض َاؾُٝا شٖب إيٝ٘ َٔ إعاز٠ ايٓعط يف ا٭قٍٛ ا٭ٚىل؛ 

َٔ تكطٜط ا٭سهاّ ع٢ً أغاؽ ايكٝاؽ ٚاإلمجاع نُا ؾُٗٗا قسَا٤ ا٭قٛيٝني، 

َعتربّا إٔ اإلمجاع أغاؽ نٌ خطاؾ١، ٚشيو بػبب ا٫ضت٬ٍ ا٭خ٬قٞ ٚنعـ 

                                                 
 .264ماملطدع ايػابل، /1
: أْعط.تكٞ ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ عبس اذتًِٝ بٔ عبس ايػ٬ّ بٔ ت١ُٝٝ اذتطاْٞ/2

 .185-4/184املكطٜعٟ،ز
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ْٚاز٣ ايػٝٛطٞ يف ايكطٕ .  سعّابٔ اْتٗذ٘ايتؿهري ايصٟ غاز عٗسٙ، ْٚؿؼ ايٓٗر 

ايػازؽ عؿط امل٬ٝزٟ بإٔ ي٘ سل ا٫دتٗاز، نُا ْاز٣ بعٗٛض إَاّ َكًض يف 

 .َػتٌٗ نٌ قطٕ َٔ ايعَإ

 :اذتطن١ ايٖٛاب١ٝ/ ب

 ظٗطت اذتطن١ ايٖٛاب١ٝ يف ايكطٕ ايجأَ عؿط :       ٚصتسٙ ٜتشسخ عٓٗا ؾٝكٍٛ

امل٬ٝزٟ باعتباضٖا أٍٚ بعجات اذتٝا٠ يف ايعكط اذتسٜح، ٚناْت َكسض إهلاّ 

ملععِ اذتطنات ايهرب٣ اذتسٜج١ بني َػًُٞ آغٝا ٚأؾطٜكٝا، ناذتطن١ 

ايػٓٛغ١ٝ ٚسطن١ ادتاَع١ اإلغ١َٝ٬، ٚاذتطن١ ايباب١ٝ ٖٚٞ سطن١ حتطض ٚمتطز 

ع٢ً قكط سل ا٫دتٗاز ع٢ً أقشاب املصاٖب، ٚتعتُس يف ايتؿطٜع ع٢ً ايػ١ٓ 

. ايٓب١ٜٛ، ٚايتُػو بايكسِٜ ٚتكٍٛ با٫دتٗاز

: اذتطن١ ايرتن١ٝ/  ز

  ٖٞ تًو اذتطن١ اييت قاٍ بٗا سًِٝ ثابت، ٚأقاَٗا ع٢ً :       ٚعٔ ايرتن١ٝ ٜكٍٛ

أؾهاض ادتُاع١ٝ عكط١ٜ؛ تكّٛ ع٢ً إعاز٠ ايٓعط يف ايتؿهري ايسٜين ٚايػٝاغٞ 

يًؿعب ايرتنٞ، ٚتتُجٌ اذتاي١ ا٫دتٗاز١ٜ ايرتن١ٝ يف اذتعب ايٛطين ايصٟ تكّٛ 

ؾهطت٘ ع٢ً إٔ ايسٚي١ ٖٞ ايعاٌَ ادتٖٛطٟ يف سٝا٠ ا٭١َ، ٚأْهطٚا ضأٟ ايكسا٢َ 

يف ٚظٝؿ١ ايسٚي١ ٚايسٜٔ، ٚؾطقٛا بني ايػًط١ املس١ْٝ ٚايػًط١ ايس١ٜٝٓ، ٜٚٓتكس إقباٍ 

ٖصٙ ايؿهط٠ ٭ْ٘ يٝؼ يف اإلغ٬ّ غًط١ ضٚس١ٝ ٚغًط١ َس١ْٝ تتُاٜع نٌ َُٓٗا 

ع٢ً ا٭خط٣؛ ٚإمنا ايسٚي١ ٚايسٜٔ ٚدٗإ يؿ٤ٞ ٚاسس، ٚاغتططز َتٓا٫ّٚ ؾهط٠ 

ايسٚي١ يف َؿّٗٛ ايتٛسٝس باعتباضٙ ؾهط٠ تكّٛ ع٢ً تٓؿٝص قِٝ املػاٚا٠ ٚا٫حتاز 

ٚاذتط١ٜ نُباز٨ َجاي١ٝ يف ْعاّ إْػاْٞ َعني، ٭ٕ ايسٚي١ يف ْعط اإلغ٬ّ يٝػت 

ثٝٛقطاط١ٝ، ٜٚعتكس إٔ أععِ خس١َ قسَٗا ايتؿهري ايعكطٟ إىل اإلغ٬ّ ايتٛاظٕ 

بني املاز٠ ٚايطٚح، ٚتهٕٛ بصيو ايسٚي١ يف ْعط اإلغ٬ّ َ٪غػ١  يتشكٝل املباز٨ 

املجاي١ٝ ٚيٝػت جملطز ايػٝاز٠ ٚايػًطإ، ٜٚهٕٛ بٗصا قس اْتكس إقباٍ ؾهط٠ 
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ايعًُا١ْٝ يف ؾكٌ ايسٜٔ عٔ ايسٚي١ اييت اغتكاٖا ضداٍ اذتعب ايٛطين َٔ تاضٜذ 

. ايٓعطٜات ايػٝاغ١ٝ ا٭ٚضب١ٝ

ٜط٣ أْٗا ٖٞ ايٛنع ا٭غاغٞ :  أَا ؾهط٠ ايسٚي١ يس٣ سعب اإلق٬ح ايسٜين      

اذتط١ٜ ٚاملػاٚا٠ " ايصٟ ٜسعٛ ي٘ اإلغ٬ّ؛ بكؿت٘ ٚسس٠ جتُع ٖصٙ ا٭ظي١ٝ

" ، ٜكٍٛ ايكسض ا٭ععِ"ٚايتهأَ نُا أْ٘ ٫ تٛدس ضٜان١ إصتًٝع١ٜ، أٚ ؾًو :

أملاْٞ، أٚ نُٝٝا٤ ؾطْػ١ٝ؛ ؾًٝؼ ٜٛدس نصيو إغ٬ّ تطنٞ أٚ عطبٞ أٚ ؾاضغٞ 

أٚ ٖٓسٟ، ٚنُا إٔ ايكٝػ١ ايعامل١ٝ يًشكا٥ل ايع١ًُٝ تٛيس ؾتاتّا َٔ ثكاؾات ق١َٝٛ 

ع١ًُٝ، متجٌ يف زتُٛعٗا املعطؾ١ اإلْػا١ْٝ، ؾهصيو َا ٜؿب٘ ٖصا ا٭غًٛب َٔ 

املعطؾ١ ايعامل١ٝ ذتكا٥ل اإلغ٬ّ أْٛاعّا َٔ املجٌ ايعًٝا ايك١َٝٛ ٚا٭خ٬ق١ٝ 

ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ إقباٍ ٖٓا أْ٘ ٫ ميهٔ سسٚخ ايتطٛض يف اجملتُع . 1"ٚا٫دتُاع١ٝ

اإلغ٬َٞ إ٫ بايهؿـ عٔ اذتكا٥ل ا٭ق١ًٝ ٚاملجٌ ايعًٝا، ْٚكِٝ ع٢ً أغاغٗا 

َجًٓا ايعًٝا يف ا٭خ٬م ٚا٫دتُاع ٚايػٝاغ١ ٚشيو بؿتض باب ا٫دتٗاز َٔ دسٜس ع٢ً 

نُا ٜسعٛ إىل ا٫دتٗاز ادتُاعٞ َ٪ٜسّا . ن٤ٛ ايؿهط ٚارترب٠ يف ايعكط اذتسٜح

ايطأٟ ايرتنٞ، َػرتؾسّا بآضا٤ ابٔ خًسٕٚ يف َٛنٛع ارت٬ؾ١ ٚاإلَا١َ يف 

:  سٝح شنط ث٬ث١ أقٛاٍ 2ٖٞ:اإلغ٬ّ

. اإلَا١َ ْعاّ أٚدب٘ ايؿطع ٫ ميهٔ قطف ايٓعط عٓٗا/1

. ْكب اإلَاّ ٚادب يهطٚض٠ ا٫دتُاع/2

. ْكب اإلَاّ يٝؼ ٚادبّا ٖٚٛ ضأٟ ارتٛاضز/3

ٜٚط٣ ا٭تطاى سػب جتاضبِٗ ايػٝاغ١ٝ إٔ ؾهط٠ اإلَا١َ ايهرب٣ قس        

أخؿكت يف ايتطبٝل ٚأقبشت غري ممه١ٓ ايتٓؿٝص بػبب ا٫ْكػاّ ٚايتؿطم يف 

                                                 
 .134َكس١َ ابٔ خًسٕٚ، املطبع١ ايب١ٝٗ املكط١ٜ، م/ 1
 .217م-ٖـ1327َكس١َ ابٔ خًسٕٚ طبع١ املطبع١ ايؿطق١ٝ،/2
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 يؿطط ايكطؾ١ٝ يف 1ايب٬ز اإلغ١َٝ٬، ستتذني بإغكاط أبٛبهط ايباق٬ْٞ

 خًسٕٚ يف أسس أقٛاي٘ يف انُش٬ٍ ابٔارت٬ؾ١ ٜٚ٪ٜس ٖصا ايطأٟ َا شٖب إيٝ٘ 

ٜٚ٪ٜس ٖصا ايطأٟ ٜٚعتربٙ َجاٍ زٚيٞ إغ٬َٞ، ٚأٌَ يف ٚسس٠ ا٭١َ . 2غًط١ قطٜـ

 إٔ تطنٝا ٖٞ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ايٛسٝس٠ اييت ٜٚعترب. اذتسٜحاإلغ١َٝ٬ يف ايعكط 

ْؿهت عٔ ْؿػٗا ايػباض، ْٚازت عكٗا يف اذتط١ٜ ايؿهط١ٜ، ٚاْتكًت َٔ ايعامل 

َٚع تطسٝب٘ ايهبري بتشطٜط ايؿهط اإلغ٬َٞ إ٫ أْ٘ . 3املجايٞ إىل ايعامل ايٛاقعٞ

غتؿ٢ إٔ تهٕٛ سط١ٜ ايؿهط غببّا يف ا٫ضت٬ٍ ٚعا٬َّ َٔ عٛاٌَ ايكها٤ ع٢ً 

ايٓعط٠ اإلْػا١ْٝ ايعا١َ، بػبب جتاٚظ اذتسٚز ايكشٝش١ يإلق٬ح ٚاْعساّ َا 

. ٜهبض مجاح محاغ١ زعا٠ اإلق٬ح

: قاب١ًٝ ايؿطٜع١ يًتطٛض/ 3

ٖٓاى سكٝك١ ع١ًُٝ َػ١ًُ عٓسٟ ٖٚٞ إٔ ايؿطٜع١ قاب١ً يًُط١ْٚ ٚايتطٛض،        

ٜعترب عًِ أقٍٛ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ايٛغ١ًٝ ٚقاذت١ يهٌ ظَإ َٚهإ، َٚٔ ٖٓا 

ٚقس . (ايكطإٓ ٚايػ١ٓٓ)اّ ايؿطع١ٝ َٔ َكازض ايتؿطٜع ىا٭غاغ١ٝ ٫غتٓباط ا٭ح

، (ٖـ204- 150)عًِ َػتكٌ ع٢ً ٜس اإلَاّ ايؿاؾعٞ ىنإ ظٗٛض عًِ ا٭قٍٛ 

ُٚٚظِّـ بؿهٌ دٝس َٔ  ٜٚعترب نتاب ايطغاي١ أٍٚ َكٓـ عًُٞ يف عًِ ا٭قٍٛ، 

 أ٫ إٔ ايرتادع يف ايع١ًُٝ ا٫دتٗاز١ٜ يف ايكطٕٚ ايتاي١ٝ دعٌ 4.يف سٝٓ٘ قبٌ ايؿكٗا٤

عًِ ا٭قٍٛ أٜهّا خاضز زا٥ط٠ ايتذسٜس ٚايتطٜٛط، أٚ إٔ ُٜٛظـ يف أٖساف ٚزتا٫ت 

إٕ عًِ ا٭قٍٛ، باعتباضٙ أغاغّا : ٜكٍٛ ايؿٝذ ستُس َٗسٟ مشؼ ايسٜٔ. غري ؾك١ٝٗ

َٔ َهْٛات ا٫دتٗاز، ظتب إٔ ٜػتذٝب يط١ٜ٩ ؾك١ٝٗ أٚغع َٔ ايط١ٜ٩ ايػا٥س٠ 

                                                 
ايكانٞ أبٛبهط ستُس بٔ ايطٝب بٔ ايكاغِ املعطٚف بايباق٬ْٞ ايبكطٟ ا٭ؾعطٟ / 1

 .1013ّ-ٖـ403املتٛؾ٢
 .217م-ٖـ1327َكس١َ ابٔ خًسٕٚ طبع١ املطبع١ ايؿطق١ٝ،/2
 .191جتسٜس ايتؿهري ايسٜين، م/3
ستُس اذتػٝين، ا٫دتٗاز ٚاذتٝا٠، سٛاض َع ايؿٝذ ستُس َٗسٟ مشؼ ايسٜٔ، زاض ايػسٜط، بريٚت /4

 .18-13ّ، م 1996- ٖـ 1471
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اٯٕ، ٖٚصا ٜكتهٞ إٔ ٜؿشل ايؿكٗا٤ ٚا٭قٛيٕٝٛ عٔ أٚد٘ ايٓكل يف عًِ ا٭قٍٛ 

يصيو أزعٛ إىل تطٜٛط ٚتٛغٝع زتا٫ت ا٫دتٗاز ٚتطٜٛط عًِ . يف ٚقؿ٘ اذتانط

. ا٭قٍٛ يٝدسّ ايتٛد٘ ايؿكٗٞ، أٟ إٔ ٜتػع يٝػتٛعب َؿه٬ت اجملتُع ٚا٭١َ

ٖٓاى نطٚض٠ يتذسٜس َٓاٖر زضاغ١ ايعًّٛ ا٭قٛي١ٝ، َٚا مت حتسٜج٘ ٖٛ ا٭غًٛب 

 يف ٚايه٬ّ ادتسٜس ٚيٝؼ ايتػٝري يف املٓٗر، إْ٘ َٓٗر قسِٜ ُأعٝست قٝاغت٘، 

ايتذسٜس يٝؼ ٖٛ جتسٜس َكازض ايتؿطٜع أٟ ايكطإٓ ٚايػ١ٓٓ ٚانتؿاف َكسض دسٜس 

َٔ يف ايتعاٌَ َع عًِ ا٭قٍٛ، ؾعًِ ا٭قٍٛ ى٭ْ٘ خطٚز عٔ ايؿطٜع١، املؿه١ً ت

يٝؼ نتابّا ٫ٚ غ١ٓ، إمنا ٖٛ ٚغ١ًٝ يتٓعِٝ ايتؿهري ٚا٫غتس٫ٍ، ٖٚٞ ٚغ١ًٝ يؿِٗ 

إٕ ارتًٌ يف . املٓطل ايساخًٞ ٚايع٬قات ايساخ١ًٝ يًٓل ايتؿطٜعٞ يف ايهتاب ٚايػ١ٓٓ

عًِ ا٭قٍٛ ٖٛ تأثطٙ يف ٚقت َبهط بعًِ ايه٬ّ ٚايؿًػؿ١، ؾأقبض َككسّا 

ؾسخًت ا٭عاخ ايؿًػؿ١ٝ يف عًِ ا٭قٍٛ، . بصات٘، بُٝٓا ٖٛ آي١ َٚٓٗر ٚٚغ١ًٝ

٭ْٓا ْتعاٌَ َع . ٚأقبشت غا١ٜ عس شاتٗا، ٖٚصٙ ْاس١ٝ خطري٠ ؾًٓت ايؿك٘ اإلغ٬َٞ

ْل تؿطٜعٞ يف ايهتاب ٚايػ١ٓٓ ٚؾكّا ملٓٗر ٫ ٜتٓاغب َع ايػا١ٜ ٫ٚ َع طبٝع١ 

ُ٘ا إٕ. ٚايػ١ٓٓايهتاب  ٛٓض عٓس ايؿٝع١ اإلَا١َٝ تطٛضّا نبريّا ن  عًِ ا٭قٍٛ َج٬ّ تط

ٝ٘ا  ٚنٝؿّا، ٖٚصا قشٝض يف ا٫ٖتُاَات ٚا٭عاخ، ٚيهٔ ٖصا ايتطٛض بكٞ ؾهً

ٝ٘ا إَا يف . َٔ سٝح ايٓتا٥ر إٕ أٟ تبسٌٜ يف املٓٗر ٜ٪زٟ إىل تبسٌٜ يف ايٓتا٥ر ٚيٛ ْػب

ْٛع١ٝ اإلْتاز أٚ يف نُٗا ٚيف َػاس١ ايٓتا٥ر، ٖٚصا ٜكتهٞ إٔ ٜعٗط أثط ٖصا 

ايتطٛض يف زتاٍ ا٫دتٗاز ٚا٫غتٓباط، يهٓٓا ٫ صتس هلصا ايتطٛض تأثري نبري عٓسَا 

ْطادع نتب ايؿك٘ املعاقط٠ ٚاملان١ٝ، ٚيٝػت ٖٓاى ؾطٚم أغاغ١ٝ، املؿه١ً ٖٛ 

عسّ تطٛض املٓٗر، يصيو ايٓتا٥ر ٚاسس٠ إٕ يف أقٍٛ ايؿك٘ املتساٚي١ مث١ طػٝإ يططم 

ا٫غتٓباط ارتاق١ بايعبازات ع٢ً سػاب املعا٬َت َٚع غٝاب ٚانض يسا٥ط٠ 

ا٫دتُاعٝات ٚايتٓعُٝات، إِْٗ ٜعتربٕٚ ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف ايػ١ٓ غري قاب١ً 

يًتشطٜو ٚغري قاب١ً يًؿشل ٚاملكاض١ْ ٚايتٓعري ٭ْٗا تعبس١ٜ، إٕ ايتعبس يف ايعبازات 

أَط ٫ ضٜب ؾٝ٘ َٚػًِ ب٘، ٚأَا يف زتا٫ت إزاض٠ اجملتُع ٚايؿك٘ ايعاّ ٫بس إٔ تٓعٍ 
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. ا٭َٛض ٚؾكّا يٮزي١ ايعًٝا ٚايكٛاعس ايعا١َ يًؿطٜع١، ٚع٢ً َكاقس ايؿطٜع١ ٚاملٓاطات

إٕ تعُِٝ َكٛي١ ايتعبس ايؿطعٞ ٚعسّ ايؿشل عٔ َٓار ايٓل ٚظَاْ٘ َٚهاْ٘ ٚعٔ 

إشٕ ضتٔ عاد١ . طبٝع١ ادتُاع١ ايػا١ً٥، أٚ ايؿدل ايػا٥ٌ قس ٜهٕٛ غري قشٝض

ٚنُا غع٢ عًُا٤ ايػًـ . إىل تأقٌٝ عًِ أقٍٛ دسٜس٠، ٚحتسٜح ا٭قٍٛ املٛدٛز٠

يف تطٜٛط عًِ ا٭قٍٛ يهٞ ٜٛانب ايعطٚف ايتؿطٜع١ٝ يف سٝٓٗا ؾإٕ ٚظٝؿ١ 

ايؿكٗا٤ املعاقطٜٔ َتابع١ ٖصٙ املػري٠ بطٚح َٔ ا٭قاي١ ٚايتذسٜس ٚيٝؼ املتابع١ 

ٚايتكًٝس ؾكط، ست٢ ميهٔ ايتعاٌَ َع تًو املٓٗذ١ٝ ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚايبٓا٤ عًٝٗا 

يتتابع َا جتسٓز َٔ ظطٚف َٚتػريات ٚإَهاْات ٚسادات ٚحتسٜات إْٓا ْٛاد٘ 

ؾطاغات يف املٓٗر ا٭قٛيٞ، ٚاملطًٛب يٝؼ جتسٜس املٓٗر ٚإمنا إعاز٠ ؾشل املٓٗر 

 1.يػٓس ايٓٛاقل املٛدٛز٠ ؾٝ٘ ٚتٓكٝت٘ َٔ ايتأثريات ايؿًػؿ١ٝ ٚايه١َٝ٬ ٚاملصٖب١ٝ

ٖٞ زع٠ٛ إلَها١ْٝ تؿػري أقٍٛ ايؿطٜع١ َٚباز٥ٗا تؿػريّا دسٜسّا، ٚشيو بسضاغ١     

ايؿك٘ زضاغ١ ْكس١ٜ تجري بعض ارت٬ؾات املصٖب١ٝ؛ يف ٚقت ٜعاْٞ عاملٓا املعاقط 

إؾهاي١ٝ َٓٗذ١ٝ يف نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع املٛضٚخ ايؿهطٟ ٚا٫دتُاعٞ، ؾكس ظٗطت 

َٓاٖر ٚططا٥ل َتعسِّز٠ يف املانٞ، بصٍ ؾٝٗا ؾكٗا٤ اإلغ٬ّ املتكسَٕٛ دٗٛزّا َكسض٠ 

ملٛاد١ٗ َػتًعَات عكطِٖ، ؾأقبشت بسٚضٖا دع٤ّا َٔ ايرتاخ، نُا ْٛاد٘ ايّٝٛ 

ستا٫ٚت عسٜس٠ يتشـسٜس َٓاٖر ٚططا٥ل ايتعاٌَ َع ايرتاخ، ٜٓازٟ بعهٗا بععٍ 

سانط ا٭١َ عٔ َانٝٗا ٚتطاثٗا ايصٟ ْبع َٔ عكٝستٗا َٚباز٥ٗا، ؾهإ دع٤ّا َٔ 

ؾدكٝٓتٗا، يف سني ٜٓازٟ بعهٗا اٯخط بايتُٓػو غري ايٛاعٞ ٚغري املٓٓكض بهٌ 

ٖٚٓا ٜػذٌ إقباٍ .  َٛضٚخ تػًُٓ٘ ادتٌٝ املعاقط، ٚإغباؽ ايكؿ١ ايؿطع١ٝ عًٝ٘

بعض امل٬سعات يسضاغ١ ايؿك٘ زضاغ١ ْكس١ٜ تتُجٌ يف أغباب عس٠ ًْدكٗا يف ايٓكاط 

 2:ايتاي١ٝ

                                                 
 .31، مَطدع غابلستُس اذتػٝين، / 1
 .195املطدع ْؿػ٘، م /2
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َٓص ظٗٛض اإلغ٬ّ ٚإىل قٝاّ ايسٚي١ ايعباغ١ٝ مل ٜسٕٚ َٔ ؾطا٥ع  -1

 .اإلغ٬ّ إ٫ ايكطإٓ

َٓص سٛايٞ َٓتكـ ايكطٕ ا٭ٍٚ ٚإىل أٚا٥ٌ ايكطٕ ايطابع عؿط اهلذطٟ  -2

ظٗط َا ٫ ٜكٌ عٔ تػع عؿط٠ َسضغ١ َٔ َساضؽ ايؿك٘ ٚايطأٟ ايؿطعٞ يف 

اإلغ٬ّ ٖٚصا ٜهؿٞ زيٌٝ ع٢ً َا بصي٘ املتكسَٕٛ َٔ ايؿكٗا٤، ٚايسضؽ 

ايسقٝل ملساضؽ ايطأٟ ايؿكٗٞ ع٢ً اخت٬ؾٗا يف ن٤ٛ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ 

ٚا٫دتُاعٞ املعاقط ٜبني إٔ املؿطعني حتٛيٛا ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا عٔ ططٜك١ 

 .ا٫غتٓباط يف تأ٬ٜٚتِٗ إىل ططٜك١ ا٫غتكطا٤

عٓسَا ْسضؽ أقٍٛ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ا٭ضبع١ املتؿل عًٝٗا َٚا ثاض سٛهلا  -3

. َٔ خ٬ف، زيٌٝ ع٢ً إَها١ْٝ سسٚخ تطٛض دسٜس
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 املبخح الجالح

 : ميَجٔ٘ إقبال يف التعامل مع التجدٓد

: دعْٗ إقبال إىل اإلصالح ّالتجدٓد: أّاًل

اضتبطت زع٠ٛ اإلق٬ح ٚايتذسٜس بؿًػؿ١ إقباٍ اييت تكّٛ أغاغّا ع٢ً ؾهط٠ ايٓكس        

ؾايٓعع١ ايؿًػؿ١ٝ . ؛ أٟ إعاز٠ بٓا٤ ايؿهط اإلغ٬َٞ ع٢ً ايٓكس ٚايتُشٝلٚإعاز٠ ايبٓا٤

ٚايؿهط١ٜ اييت تكّٛ ع٢ً ايٓكس ٚايتُشٝل قازض٠ ع٢ً اإلملاّ باذتكٝك١ اييت تتطٛض 

َعاملٗا ٚتتػري أٚدٗٗا َٔ ٚقت إىل آخط، ٚع٢ً ن٤ٛ ٖصا ايتؿهري ميهٔ بٓا٤ ؾّٗٛ 

َٚٛاقـ دسٜس٠ َٔ ا٭ؾٝا٤ ٚاذتٝا٠ ٚايٛدٛز تتذ٢ًٓ ؾٝٗا اذتكٝك١ ٜٚٓبين َٓٗا ايتؿهري 

ؾًػؿ١ اإلق٬ح ٚايتذسٜس يس٣ ستُس إقباٍ، . اإلْػاْٞ يف َطس١ً َٔ َطاسٌ تاضغت٘

ستاٚي١ تكّٛ ع٢ً إعاز٠ ا٫عتباض يإلغ٬ّ، ٚإخطاد٘ َٔ زا٥ط٠ ايؿهٛى ٚايؿبٗات َٔ 

د١ٗ، ٚإبعازٙ عٔ ايطنٛز ٚادتُٛز َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ٚيٝؼ إق٬ح ايسٜٔ، ٚتػٝري ٓقُٝ٘، 

نُا نإ ٜطٜس ايبعض، ٚاإلق٬ح ٚايتذسٜس ٜطتبطإ أغاغّا بايؿهط ٚبعكطٙ ٚبػا٥ط 

ايعطٚف اييت حتٝط ب٘، ٚغتطز اإلق٬ح ايصٟ زعا إيٝ٘ إقباٍ عٔ أ١ٜٓ سطن١ تػتٗسف 

تبػٝط اإلغ٬ّ يًعا١َ، ٚعٔ أٟ َٓٗر َٔ َٓاٖر املساضؽ ايؿك١ٝٗ، أٚ املٓاٖر ايه١َٝ٬ 

يف ايسٜٔ، ؾؿًػؿت٘ متجٌ منطّا َٔ ايتؿهري ايطاقٞ يف َؿه٬ت اإلْػإ ٚاذتٝا٠ 

ٚايٛدٛز، ٚيف َػا٥ٌ اذتهاض٠ ٚايتاضٜذ ٚايتكسّ، ٚمتجٌ َٓٗذّا ٜعاٚز بني َا يإلغ٬ّ 

َٔ قِٝٓ عًٝا َٚباز٨ َج٢ً؛ َٚا يًؿهط ايػطبٞ َٔ ؾٛا٥س تٓؿع املػًُني إىل داْب 

إغ٬َِٗ، ٖصا املٓٗر ٜكّٛ ع٢ً ايٓكس ٚا٫قتباؽ ٚإعاز٠ ايبٓا٤، ٜٚٓتٗٞ إىل ْتٝذ١ ٚاسس٠ 

ٚمما ٜتُٝع ب٘ ايؿهط . ٖٞ سكٝك١ اإلغ٬ّ ٚزٚضٙ يف تسبري ؾ٪ٕٚ سٝا٠ اإلْػإ ٚتٛدٝٗٗا

اإلق٬سٞ عٓس إقباٍ ا٭قاي١ ٚايتذسٜس، يإلغ٬ّ قِٝ شات١ٝ تتهؿـ بؿعٌ ا٫دتٗاز يف 

نٌ عكط ٚيهٌ َٔ ٜطٜس شيو، ٫ ع٢ً أغاؽ ١ُ٥٬َ تعايِٝ اإلغ٬ّ َع املتػريات 

ٚاملػتذسات يف ايعَإ ٚاملهإ، بٌ ع٢ً أغاؽ قبٍٛ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ يتًو املتػريات 

ٚاملػتذسات، أٚ تٗصٜبٗا ٚتٛدٝٗٗا، ٚتًو ٖٞ عني أقاي١ ٖصا ايؿهط ايصٟ مل ٜتعاٍ 
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عٔ ايتأثط بايػري ٚا٭خص َٓ٘، ؾٗٛ اقتبؼ َٔ ايؿهط ايػطبٞ، يهٓ٘ اقتباؽ ٚاعٞ دا٤ 

ٚغٓتٓاٍٚ شيو . بعس زضاغ١ عُٝك١ ْٚكس بٓا٤ ٚتأٌَ يف ا٭قٍٛ ٚايػبٌ ٚايٓتا٥ر ٚاملكاقس

. بايتؿكٌٝ يف سٝٓ٘ عٓسَا ْتشسخ عٔ َؿّٗٛ ا٫دتٗاز ٚايتذسٜس عٓس إقباٍ

: قبال إلٗ التجدٓدٖٓ٘فلسفال األصْل: ثاىًٔا

إٕ َٓٗذ١ٝ إقباٍ يف ايتعاٌَ َع ايتذسٜس تٛنشٗا ؾًػؿت٘ اييت تكّٛ ع٢ً َباز٨     

: ميهٔ تًدٝكٗا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

أقاّ إقباٍ ؾًػؿ١ ز١ٜٝٓ ع٢ً أغاؽ إغ٬َٞ؛ َطدعٝتٗا َكازض ايسٜٔ ا٭ق١ًٝ أ٫ّٚ، / 1 

٫ٚ ٜػؿٌ . ثِ ا٫ستهاى بايعامل املعاقط ع٢ً أغاؽ ايكِٝ ادتٖٛط١ٜ اإلغ١َٝ٬ ثاّْٝا

َكتهٝات ايعكط اذتسٜح، سٝح بني إٔ املػًِ ٜػتطٝع إٔ ٜبك٢ قاذتّا زٕٚ إٔ ٜتٓاظٍ 

ٌَ ع٢ً  عٔ اغتٓتادات ايعًّٛ ايػطب١ٝ املعاقط٠، ٚإٔ ٚادب٘ اإلغ٬َٞ عتتِ عًٝ٘ ايعُ

 خ٬ٍ ايؿًػؿ١ اييت قسَٗا هلِ، َٔ ٚشيوتك١ٜٛ ٚتؿذٝع املػًُني ع٢ً ايتُػو بسِٜٓٗ، 

.        ٖٚٞ ؾًػؿ١ زٜٓاَٝه١ٝ يًشٝا٠ جتعٌ يٛدٛزِٖ يف ٖصا ايعامل املعاقط َع٢ّٓ خآقّا

ا٫دتٗاز ٖٛ ايك٠ٛ احملطن١ يف اإلغ٬ّ، ٚإلقباٍ آضا٤ دط١٦ٜ َٚبهط٠ يف ٖصا / 2    

"ؾٝكٍٛ :اجملاٍ يهٓ٘ مبا إٔ . أْا أعًِ إٔ ؾكٗا٤ اإلغ٬ّ ٜٓازٕٚ بجبات املصاٖب ا٭ضبع١: 

ا٭ؾٝا٤ قس تػريت ٚإٔ ايعامل اإلغ٬َٞ ٜٛاد٘ ق٣ٛ دسٜس٠، ؾ٬ أض٣ َٔ غبب يًتُػو 

ؾٌٗ ٜسعٞ أضباب تًو املصاٖب بأِْٗ أتٛا عكا٥ل ْٗا١ٝ٥؟ ِٖ مل ٜسعٛا . بتًو املصاٖب

شيو قط، ؾػعٞ املػًُني املتشطضٜٔ إلعاز٠ تؿػري املباز٨ ايط٥ٝػ١ٝ ع٢ً ن٤ٛ جتطبتِٗ 

إؾهايٝات املٓٗر ايتكًٝسٟ يف ٚتػري منط اذتٝا٠ ايعكط١ٜ، أَط ي٘ نٌ َربضات٘ بػبب 

ٕٛٓ ا٫دتٗاز؛  ؾإشا نٓا ْعتع ْٚؿدط بأْٓا منًو تطاثّا ؾكٗٝ٘ا َٚعطؾٝ٘ا بايؼ ايجطا٤، ته

خ٬ٍ سكب ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ، سك١ًٝ ادتٗازات َؿهطٜٔ ٚؾكٗا٤ ععاّ قسَٛا ظازّا ؾكٗٝ٘ا 

ٚعًُٝ٘ا َٚعطؾٝ٘ا بًؼ أٚد٘ يف عكط اظزٖاض ٚتأيل اذتهاض٠ اإلغ١َٝ٬، ْٚ٪َٔ بأ١ُٖٝ 

اذتؿاظ ع٢ً ٖصا ايرتاخ ايؿكٗٞ ٚاغتُطاض زميَٛت٘ ٚسٝات٘ نأَط ٫ظّ إلغٓا٤ املكازض 

، ٠هلا ٚقهاٜاٖا ايطا١ٖٓ ٚاملػتكبًٞىايؿهط١ٜ اييت تعٛظٖا ا٭١َ يف َػري٠ َعادت١ َؿا

 دسٜس٠ يًتعاٌَ َع ايٛاقع املعٝـ َٚع ايرتاخ َٓٗادٝ٘إ ٚنع ىؾإْ٘ َٔ ايهطٚض٠ مب
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ايؿكٗٞ، ٚعاد١ يف ايٛقت شات٘ إىل َطادع١ ْكس١ٜ هلصا ايرتاخ إٕ ق١ُٝ ا٫دتٗاز يف 

ايؿك٘ اإلغ٬َٞ تٓبع َٔ نْٛ٘ ع١ًُٝ ؾهط١ٜ ٜتٛاقٌ َعٗا اذتانط ٚاملانٞ، ٚتتكاطع 

ٚيف ٚقت تتعاٜس . عٓسٖا ق١َُٛٝ ايسٜٔ ٚعبكط١ٜ ايبؿط، يف سٛاض َػتُط ٫ ٜهاز ٜٓتٗٞ

ؾٝ٘ املؿه٬ت ٚتتعاظِ ؾٝ٘ ايتشسٜات تربظ اذتاد١ إىل ا٫دتٗاز ٚتعُٝل زٚضٙ ٚإسٝا٤ 

سطنت٘ يف غبٌٝ اغتٓٗاض ايكِٝ ايكاذت١ نًٗا، َٔ قِٝ عكٝس١ٜ ٚأخ٬ق١ٝ ٚتؿطٜع١ٝ 

 (َطادع١ ْكس١ٜ)ٚيهٔ َٔ زٕٚ . يف ستاٚي١ يبٓا٤ ايصات بعٝسّا عٔ ايك١َُٛٝ ارتاضد١ٝ

ٚميهٔ عطض ٖصٙ املطادع١ . هلصٙ ايع١ًُٝ ٫ ميهٔ يٓا ايٛقٍٛ إىل ايػا١ٜ املطًٛب١

يرتادع ايؿهط ايسٜين  أغباب ض٥ٝػ١ ايٓكس١ٜ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ اييت ناْت مبجاب١

 1:ٖٚٞ ث٬ث١ايتؿطٜعٞ إىل ادتُٛز نُا ٜطاٖا إقباٍ 

 ٚؾؿٌ اذتطن١ ايعك١ًٝ اييت ظٗطت يف قسض ايسٚي١ ايعباغ١ٝ ْتٝذ١ َا تعجط/ أ

.  أثاضت٘ َٔ خ٬ؾات َطٜط٠

ظٗٛض ايتكٛف ٚمنٛٙ َتأثطّا يف تطٛضٙ ايتسضظتٞ بطابع ْعطٟ عت ٚغري / ب

.  إغ٬َٞ

ختطٜب بػساز، ٖٚٞ َطنع اذتٝا٠ اإلغ١َٝ٬ يف َٓتكـ ايكطٕ ايجايح / ز

. عؿط امل٬ٝزٟ

 2:ٚإٔ ٖٓاى بٛاعح اذتاد١ إىل ادتٗاز َطًل يف ْعط إقباٍ تتُجٌ يف 

.  تطٛض ايؿهط اإلْػاْٞ يف مجٝع َٓاسٝ٘/أ

.  أقشاب املصاٖب ايؿك١ٝٗ مل ٜععُٛا إٔ تؿػريِٖ ٖٛ آخط ن١ًُ/ب

 َا ٜٓازٟ ب٘ ادتٌٝ اذتانط َٔ أسطاض ايؿهط يف اإلغ٬ّ َٔ تؿػري أقٍٛ /ز 

املباز٨ ايتؿطٜع١ٝ تؿػريّا دسٜسّا ع٢ً ن٤ٛ جتاضبِٗ، ٚع٢ً ٖسٟ َا تكًب سٝا٠ 

.  ايعكط َٔ أسٛاٍ َتػري٠، ٖٛ ضأٟ ي٘ َا ٜػٛغ٘ نٌ ايتػٜٛؼ

                                                 
 .178-175جتسٜس ايتؿهري ايسٜين يف اإلغ٬ّ، م: ستُس إقباٍ/1
 .189  ماملطدع ْؿػ٘، /2
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 . سهِ ايكطإٓ ع٢ً ايٛدٛز بأْ٘ خًل ٜعزاز ٜٚرتق٢ بايتسضٜر/ز

: ستُس إقباٍ"ٜكّٛ َؿّٗٛ اإلق٬ح ٚايتذسٜس عٓس / 3 سٍٛ اإلْػإ ٚايتاضٜذ ٚسٍٛ "

ايصات اإلْػا١ْٝ ٚبٓا٥ٗا، ٚسٍٛ قك١ ارتًل، ٚسٍٛ ايٛدٛز ٚتػٝٓطٙ ٚسٍٛ املٓٗر 

ٜٚصنط إقباٍ بك١ُٝ ايٓكس يف تطٜٛط املعطؾ١ ٚبٓا٤ اذتهاض٠ . اإلغ٬َٞ ٚنُاي٘ ٚزٚضٙ

"ٚحتطٜو ايتاضٜذ، ؾٝكٍٛ يكس تعًُت ايطبٝعٝات ايكسمي١ ْكس أغػٗا اييت قاَت عًٝٗا : 

أ٫ّٚ، ؾأز٣ ٖصا ايٓكس إىل غطع١ اختؿا٤ املاز١ٜ اييت قايت ايطبٝعٝات بٛدٛزٖا أٍٚ ا٭َط 

ٚيٝؼ ببعٝس شيو ايّٝٛ ايصٟ ٜهؿـ ؾٝ٘ نٌ َٔ ايسٜٔ ٚايعًِ اتؿاقّا َتباز٫ّ بُٝٓٗا مل 

.ٜهٔ ست٢ ايّٝٛ َٓتعطّا  ؾايٓكس ٖٛ ايػبٌٝ ايٛسٝس إلسساخ ايتػٝري ٚايٛقٍٛ إىل 1"

. ادتسٜس

ٜٗسف املؿهط اإلغ٬َٞ إقباٍ َٔ ٚضا٤ خطت٘ يف اإلق٬ح ٚايتذسٜس بكؿ١ خاق١ / 4

َٚٔ ٚضا٤ ؾًػؿت٘ بكؿ١ عا١َ إىل َٛاد١ٗ أظ١َ ايعامل اإلغ٬َٞ املعاقط ٚست١ٓ 

"بكٛي٘اإلْػا١ْٝ املعاقط٠، ٜٚٛنض شيو   أغًٛب ايتكٛف يف ايعكٛض ايٛغط٢، ٫ٚ ؾ٬: 

ايك١َٝٛ، ٫ٚ ا٫ؾرتان١ٝ بكازض٠ ع٢ً إٔ ُتؿؿٞ عًٌ اإلْػا١ْٝ ايبا٥ػ١ ٫ٚ ضٜب يف إٔ 

ايًٓشع١ اذتانط٠ متجٌ أظ١َ خطري٠ يف تاضٜذ ايجكاؾ١ ايعكط١ٜ، ٚقس أقبض ايعامل ايّٝٛ 

َؿتكطّا إىل جتسٜس بػٝهٛيٛدٞ، ٚايسٜٔ ايصٟ ٖٛ أمس٢ َعاٖطٙ يٝؼ عكٝس٠ ؾشػب 

أٚ ؾعري٠ َٔ ايؿعا٥ط، ٖٛ ٚسسٙ ايكازض ع٢ً إعساز اإلْػإ ايعكطٟ إعسازّا خًكّٝا ٜ٪ًٖ٘ 

يتشٌُ ايتبع١ٝ ايعع٢ُ اييت ٫ بس َٔ إٔ ٜتُدض عٓٗا تكسّ ايعًِ اذتسٜح ٚإٔ ٜطز إيٝ٘ 

تًو ايٓعع١ َٔ اإلميإ اييت جتعً٘ قازضّا ع٢ً ايؿٛظ بؿدكٝت٘ يف اذتٝا٠ ايسْٝا، 

 2. يف زاض ايبكا٤ُٜٗاٚا٫ستؿاظ 

ُٓني" ستُس إقباٍ"ٜٓب٘ / 5 أَا ا٭ٍٚ ؾٗٛ ظطٚف : يف ْٗذ٘ اإلق٬سٞ إىل أَطٜٔ َٗ

املػًِ املعاقط اييت تتُٝع بايطنٛز ايؿهطٟ ٚا٫ضتطاط ا٫دتُاعٞ ٚايهعـ ٚايتدًـ 

نٌ َٔ ايعكٝس٠ ٚايؿطٜع١ . يف ٚقت ميًو ؾٝ٘ املػًُٕٛ عكٝس٠ ايتٛسٝس ٚؾطٜع١ مسش٢

                                                 
 .214. 206 م ْؿػ٘،/1
 .36عاطـ ايعطاقٞ، َطدع غابل، م . ، ٚ ز216املطدع ايػابل، م /2
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ايٛنع ايصٟ زؾع  .يف اإلغ٬ّ دعًت املػًُني ا٭ٚا٥ٌ أقشاب سهاض٠ ٚضقٞ ٚاظزٖاض

إىل ايتؿهري يف إق٬ح ب١ٝٓ ايؿهط اإلغ٬َٞ ٚتعسًٜٗا " ستُس إقباٍ" ايؿًٝػٛف

ٚجتسٜسٖا مبٓٗر ٜكّٛ ع٢ً ايٓكس ٚإعاز٠ ايبٓا٤ يف ظطٚف قاضت ايػٝاز٠ ؾٝٗا يًشهاض٠ 

ايػطب١ٝ َٚا أصتبت٘ ٖصٙ اذتهاض٠ َٔ ؾهط ٚنعٞ ٚعًِ جتطٜيب َٚٓتذات َاز١ٜ بٓطاق١ 

زخًت نًٗا ايعامل اإلغ٬َٞ ٚاغتٗٛت عكٍٛ ْٚؿٛؽ ايعسٜس َٔ املػًُني ٚأٓثطت 

، عٝح "ستُس إقباٍ"اذتهاض٠ ايػطب١ٝ َٚٓتذاتٗا ايؿهط١ٜ ٚاملاز١ٜ يف ؾدك١ٝ ٚؾهط 

ٚيؿطزى  "ٜكٍٛ يف شيو 

"مسٝح  : إٔ ث٬ث١ أؾٝا٤ تطنت أثطّا ععُّٝا يف ْؿػ٘ بايٓػب١ إىل أٚضٚبا، اذت١ٜٛٝ "

ٚايٓؿاط يف اذتٝا٠ ا٭ٚضٚب١ٝ، ؾاإلَهاْٝات ايهد١ُ املتٛاؾط٠، ثِ ا٭ثط اإلْػاْٞ ايصٟ 

.تطن٘ اجملتُع ايطأمسايٞ يف ْؿؼ اإلْػإ ا٭ٚضٚبٞ "1  

 يٮثط اي٬ٓإْػاْٞ ايصٟ أؾطظت٘ ايطأمساي١ٝ يف اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ نإ-7  

ا٭غتاش َادس "ٜٚكٍٛ يف شيو " ستُس إقباٍ"ٚايػٝاغ١ٝ تأثريٙ ايهبري ع٢ً ايؿًٝػٛف 

"ؾدطٟ  : ٣ٓٛ ا٫عتباض ا٭خري إمياْ٘ بتؿٛم اإلغ٬ّ نُجاٍ خًكٞ ٚضٚسٞ، ؾٛقـ " ٚقس ق

سٝات٘ ع٢ً ايسؾاع عٔ ٖصا املجاٍ ٚع٢ً تطٜٛطٙ، ٚناْت احملانطات ايػت اييت أيكاٖا 

إغٗاَ٘ ايهبري يف ١َُٗ إٜكاظ أبٓا٤ زٜٓ٘ يف اهلٓس . 1929ّ-1928 غ١ٓ" َسضاؽ"يف 

ٚإعاز٠ ايٓعط يف اإلغ٬ّ مبؿاِٖٝ َعاقط٠ ٚس١ٓٝ، َػتُس٠ بايسضد١ ا٭ٚىل َٔ سك١ًٝ 

.ايؿهط ا٭ٚضٚبٞ يف ايكطٕ ايتاغع ٚأٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ "2 

 ايٛنع املرتزٟ ايصٟ آٍ إيٝ٘ املػًِ املعاقط ٚأَاّ سهاض٠ أٚضٚبا اييت ؾكست أَاّ-8

إٔ ايتذسٜس أقبض أنجط َٔ نطٚض٠ " ستُس إقباٍ"ٚسستٗا ٚمتاغهٗا ٜط٣ ايؿًٝػٛف 

ع٢ً ايطغِ َا عتتٜٛ٘ ايؿهط اإلغ٬َٞ َٔ غع١ ٚعُل ٚتطُغذ يف ايعامل اإلغ٬َٞ، 

إٔ ُٜكسّ يف ؾذاع١ ع٢ً إمتاّ ايتذسٜس ايصٟ ٜٓتعطٙ، ٚنإ َٔ "ٜٓبػٞ ع٢ً ٖصا ايعامل 

ايطبٝعٞ إٔ ٜجري َٛنٛع ايتذسٜس يف ا٫دتٗاز ايصٟ ٜبسٚ يف تعاضض َع طبٝع١ ايطنٛز 

                                                 
 .478تاضٜذ ايؿًػؿ١ اإلغ١َٝ٬، م : عٔ َادس ؾدطٟ ْك٬ّ /1
 .478، م املكسض ْؿػ٘/2
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ؾطآٙ . ايؿكٗٞ ايػا٥س ط١ًٝ ايكطٕٚ املان١ٝ إٔ ٜجري دس٫ّ عٓٝؿّا يف أٚغاط ؾكٗا٤ ايػ١ٓ

ٖٚٛ ايعطف ايصٟ غاز  (إغ٬م باب ا٫دتٗاز)املعاضنٕٛ ابتساعّا يف ايسٜٔ رتطٚد٘ ع٢ً 

ٚضٓز . يؿرت٠ بعض ا٭ٚغاط ايؿك١ٝٗ ٚايصٟ اغتكط عًٝ٘ بعض اإلمجاع يؿطعت١ َٔ ايؿكٗا٤

امل٪ٜسٕٚ بإْهاضِٖ ٚدٛز إمجاع ع٢ً ٖصا اذتهِ أٚ اعتباضٙ شا طبٝع١ ًَع١َ َٔ د١ٗ 

ؾكس ظٗط ط١ًٝ . ٚاذتكٝك١ أْ٘ مل ٜٓعكس أبسّا إمجاع َطًل ع٢ً َجٌ ٖصا ا٭قٌ. أخط٣

املطس١ً ايػابك١ زتتٗسٕٚ أعًٓٛا بكطاس١ عٔ آضا٥ِٗ ا٫دتٗاز١ٜ ٚست٢ آضا٥ِٗ ايتذسٜس١ٜ 

- 450)يف بعض ايكهاٜا ناإلَاّ ايػعايٞ  - 1058/ ٖـ550   ، ٚايعع بٔ عبس(1111ّ 

/ ٖـ684-626)، ٚايكطايف أمحس بٔ إزضٜؼ (1772ّ-1699/ ٖـ660-577)ايػ٬ّ 

، ٚايؿٛناْٞ ستُس (1762ّ-1699/ ٖـ1176-1110)، ٚٚيٞ اهلل زًٖٟٛ (1285-1343ّ

- 1173)بٔ عًٞ  - 1760/ ٖـ1250  ٚآخطٕٚ أَا يف ستٝط ايؿكٗا٤ ايؿٝع١،  (1834 

ؾبايطغِ َٔ عسّ غٝطط٠ َسضغ١ ايتكًٝس ع٢ً ؾكٗٗا ٚاؾرتاط اذتٝا٠ ع٢ً نٌ زتتٗس 

قاسب ؾت٣ٛ، أ٫ أْٗا َطت بتذطب١ عػري٠ خ٬ٍ ايكطْني ايعاؾط ٚاذتازٟ عؿط 

ع٢ً ٜس املريظا ستُس أَني ا٫غرتآبازٟ  (اإلخباض١ٜاملسضغ١ )اهلذطٟ، عٓسَا ظٗطت 

، ٚزعٛت٘ إىل ا٫دتٗاز ايتكًٝسٟ ايكا٥ِ ؾكط ع٢ً ا٭خباض ( اهلذط11ٟايكطٕ )

ٚيهٔ بعٗٛض ايؿٝذ . ٚا٭سازٜح، ْٚؿٞ دٛاظ ا٫عتُاز ع٢ً ايعكٌ ٚايتذسٜس يف ا٫دتٗاز

- 1118)ستُس باقط أنٌُ املعطٚف بايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ  - 1706/ ٖـ1206   1791ّ) 

يف  (املسضغ١ ا٭قٛي١ٝ)ْٚؿاط٘ املتٛاقٌ ٚايعٓٝـ نس ايعك١ًٝ ا٭خباض١ٜ، اْتكطت 

ا٫دتٗاز ٚظٗط زٚض عًِ أقٍٛ ايؿك٘ َٔ دسٜس، يٝشٝا بصيو ايؿك٘ اإلَاَٞ َٔ دسٜس 

- 1155)ٚز زاّ قطْني، ٚظٗط بعس شيو زتتٗسٕٚ نباض َٔ أَجاٍ عط ايعًّٛ کبعس ض  

، ٚستُس سػٔ ايٓذؿٞ قاسب (1812ّ- ٖـ 1227ت)، ٚدعؿط ناؾـ ايػطا٤ (ٖـ1212

- 1214)، ٚنإ ع٢ً ضأغِٗ ايؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ (ٖـ1266ت)دٛاٖط ايه٬ّ   

- 1800/ ٖـ1281 ٚتعترب َسضغتا . ايصٟ ٜعترب أبا ايتذسٜس يف عًّٛ أقٍٛ ايؿك٘ (1864ّ 

سك١ًٝ  (يف إٜطإ )َٚسضغ١ قِ املعاقط٠ (يف ايعطام)ايٓذـ ٚنطب٤٬ ايؿك١ٝٗ املعاقط٠ 

ادتٗٛز اييت بصهلا ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ٚايؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ ٚت٬َصتِٗ َٔ ايؿكٗا٤ 



 عنادة البحث العلني ...جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو

 
163 

 
 حمور الفكر اإلسالمي-        جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 جملة البحث العلني                                حمور اللغة العربية

 جملة البحث العلني                                حمور اللغة العربية

 

ع٢ً إٔ هلصا ايتذسٜس ْاس١ٝ أععِ ؾأّْا َٔ زتطز امل١ُ٥٬ َع أٚناع اذتٝا٠ 1.ا٭قٛيٝني

مبا خًٓؿت٘ ْٗه١ تطنٝا، اييت " اذتطب ايعامل١ٝ ايهرب٣ ا٭ٚىل"ايعكط١ٜ ٚأسٛاهلا، ؾإٕ 

ٚقؿٗا سسٜجّا ناتب ؾطْػٞ بأْٗا عٓكط ا٫غتكطاض يف عامل اإلغ٬ّ، ٚايتذطب١ 

ا٫قتكاز١ٜ ادتسٜس٠ اييت ُتذٓطب ع٢ً َكطب١ َٔ آغٝا اإلغ١َٝ٬ ظتب إٔ تؿتض أعٝٓٓا 

ٕٓ اإلْػا١ْٝ حتتاز ايّٝٛ إىل ث٬ث١  ع٢ً َا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ اإلغ٬ّ َٔ َع٢ٓ ٚع٢ً َكريٙ، إ

تأٌٜٚ ايهٕٛ تأ٬ّٜٚ ضٚسّٝا، ٚحتطٜط ضٚح ايؿطز، ٚٚنع َباز٨ أغاغ١ٝ شات أ١ُٖٝ : أَٛض

.عامل١ٝ تٛد٘ تطٛض اجملتُع اإلْػاْٞ ع٢ً أغاؽ ضٚسٞ "2 

 إقباٍ إٔ أٚضٚبا يف ايعكط اذتسٜح قس عطؾت ْعُّا ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ َجاي١ٝ، ٜط٣-9  

يهٔ ايتذطب١ بٝٓٓت إٔ اذتكٝك١ اييت ٜهؿؿٗا ايعكٌ احملض ٫ قسض٠ هلا ع٢ً إؾعاٍ "

دص٠ٚ اإلميإ ايكٟٛ ايكازم، تًو ادتص٠ٚ اييت ٜػتطٝع ايسٜٔ ٚسسٙ إٔ ُٜؿعًٗا، ٖٚصا 

ٖٛ ايػبب يف إٔ ايتؿهري اجملطز مل ٜ٪ثط يف ايٓاؽ إ٫ ق٬ًّٝ يف سني إٔ ايسٜٔ اغتطاع 

زا٥ُّا إٔ ٜٓٗض با٭ؾطاز ٜٚبسٍ ادتُاعات بكهٗا ٚقهٝهٗا ٜٚٓكًِٗ َٔ ساٍ إىل 

.ساٍ ٚتعين ايٓكس " اهلسّ" ٚتتُٝع ؾًػؿ١ إقباٍ ا٫دتٗاز١ٜ مبا ٜػُٝ٘ بعًُٝيت 3"

 بٗا إعاز٠ ايٓعط يف قهاٜا ايؿهط ٚاملعطؾ١ ٚجتسٜس ٜٚطٜس" إعاز٠ ايبٓا٤"ٚايتُشٝل، ٚ

 ْكـ ٖٓا بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ ع٢ً عًُٝيت اهلسّ ٚايبٓا٤ نأغاغني ٖاَني تكّٛ .املؿاِٖٝ

 :عًُٝٗا ؾًػؿ١ إقباٍ ايتذسٜس١ٜ اإلق٬س١ٝ، ؾُٝا ًٜٞ

 :(اليكد ّالتنخٔص) عنلٔ٘ اهلدو عيد إقبال/ أ

" ع١ًُٝ اهلسّ"       صتس إٔ إقباٍ ٜتعطض ٖٓا ٭١ُٖٝ ْكس ايرتاخ نُا ٜطًل عًٝ٘

ؾبسأ بٓكس ايرتاخ ايػطبٞ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ ايتذطٜب١ٝ اييت تكسؽ 

املػٝش١ٝ ايبسا١ٝ٥ باعتباضٖا يّْٛا اإلْػإ ٚايعكٌ ٚاملاز٠، ٚتًػٞ عًِ ايػٝب، ْٚكس 

                                                 
ط٘ دابط ايعًٛاْٞ، أقٍٛ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ َٓٗر عح َٚعطؾ١، ْؿط املعٗس ايعاملٞ . ز: يًُعٜس اْعط/1

 .1988ّيًؿهط اإلغ٬َٞ، ؾريدٝٓا 
 .208. 206جتسٜس ايتؿهري ايسٜين يف اإلغ٬ّ، م :  ستُس إقباٍ/2
 .208- 207م : املطدع ايػابل/3
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َٔ اإلميإ ٚايتؿهري مل تػتطع بٓا٤ ٚسس٠ غٝاغ١ٝ َٚس١ْٝ، بٌ ناْت ْعع١ 

نُا ٜٓتكس ايرتاخ اإلغ٬َٞ يهطٚض٠ احملاؾع١ عًٝ٘، ٚيكطا٤ت٘ قطا٠٤ ، ضٖبا١ْٝ

إعاز٠ ايٓعط يف ايتؿهري ايسٜين يف ب ْكس١ٜ تٗسف إىل ايؿِٗ ٚايتؿػري ثِ ايتُٝٝع

 . اإلغ٬ّ، ٚع٢ً بٓا٥٘ َٔ دسٜس إشا يعّ ا٭َط

: إقباٍ ٜٓتكس ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ/1  

اْتكس إقباٍ ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ، بأْٗا ناْت ق٠ٛ ؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ عع١ُٝ يف        

تاضٜذ اإلغ٬ّ، ٚٓغعت آؾام ايٓعط ايعكًٞ عٓس َؿهطٟ اإلغ٬ّ يهٓٗا مل تػُض 

ٚقس ؾات ٖصا ا٭َط املتكسَني َٔ عًُا٤ اإلغ٬ّ ايصٜٔ »هلِ بؿِٗ اإلغ٬ّ، 

ٚا ايهتاب أعهؿٛا ع٢ً زضؽ ايكطإٓ بعس إٔ بٗطِٖ ايٓعط ايعكًٞ ايكسِٜ، ؾكط

ع٢ً ن٤ٛ ايؿهط ايْٝٛاْٞ، َٚه٢ عًِٝٗ أنجط َٔ قطْني َٔ ايعَإ قبٌ إٔ 

ٜتبني هلِ يف ٚنٛح غري ناف إٔ ضٚح ايكطإٓ تتعاضض يف دٖٛطٖا َع تعايِٝ 

ايؿًػؿ١ ايكسمي١، ٚغٓتعطض ملٓاقؿ١ ٖصٙ ايؿهط٠ بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ عٓسَا 

. ْتٓاٍٚ باذتسٜح اْتكاز إقباٍ يًؿهط اإلغ٬َٞ

: إقباٍ ٜٓتكس املػٝش١ٝ/2

املػٝش١ٝ ايبسا١ٝ٥ باعتباضٖا يّْٛا َٔ اإلميإ ٚايتؿهري مل تػتطع " إقباٍ"قس تٜٚٔ    

بٓا٤ ٚسس٠ غٝاغ١ٝ َٚس١ْٝ، بٌ ناْت ْعع١ ضٖبا١ْٝ يف عامل غري طٗٛض، ٫ تُٗٗا 

أَٛض ايسْٝا، ؾأْتر شيو ارتك١َٛ اذتاز٠ بني ايسٚي١ ٚايهٓٝػ١، ٜٚ٪نس إقباٍ 

٫ٚ ؾو يف إٔ املػٝش١ٝ عٓسَا ضمست َج٬ّ »: شيو َٔ خ٬ٍ ْكسٙ يًُػٝش١ٝ ؾٝكٍٛ

أع٢ً ذتٝا٠ أخط٣ صتشت يف تٗصٜب اذتٝا٠ ٚطبعٗا بايطابع ايطٚسٞ، ٚيهٓٗا 

ُٓٗا ع٢ً سٝا٠ ايؿطز، ؾأقبشت عادع٠ عٔ إزضاى َا يًع٬قات اإلْػا١ْٝ  َٖ قكطت 

. 1«ا٫دتُاع١ٝ املتؿابه١ َٔ ق١ُٝ ضٚس١ٝ

: ْكس إقباٍ يًؿهط اإلغ٬َٞ/ 3

                                                 
 .285املطدع ايػابل، م/1
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      ٖٚٓا ْكـ ع٢ً أِٖ ايكهاٜا اييت تٓاٚهلا إقباٍ يف ْكسٙ يًؿهط ايؿًػؿٞ 

: اإلغ٬َٞ؛ ٚميهٔ تًدٝكٗا يف اٯتٞ

ايؿهط ايؿًػؿٞ اإلغ٬َٞ يف نربٜات قهاٜاٙ، ٚيف اجتاٖات٘ " إقباٍ"اْتكس / أ

ايهرب٣، ٚعٓس ضٚازٙ أَجاٍ ا٭ؾاعط٠ ٚاملعتعي١ ٚأبٞ ساَس ايػعايٞ ٚابٔ ضؾس 

ٚغريِٖ، ؾايؿو ايؿًػؿٞ يف ستاٚي١ ايػعايٞ يتأغٝؼ ايسٜٔ ع٢ً زعا١َ أَط 

ٜتعاضض َع ضٚح ايسٜٔ ٚتعايِٝ ايكطإٓ، ٚزؾاع ابٔ ضؾس عٔ ايؿًػؿ١ َتأثطّا 

بأضغطٛ قاسب َصٖب خًٛز ايعكٌ ايؿعاٍ، ٜتعاضض ٖٛ اٯخط َع ْعط٠ ايكطإٓ 

بٗصا غابت عٔ ابٔ ضؾس »:إىل ق١ُٝ ايٓؿؼ اإلْػا١ْٝ ٚإىل َكريٖا، ؾٝكٍٛ

ؾهط٠ إغ١َٝ٬ َجُط٠ عع١ُٝ ٚغاعس عٔ غري قكس ع٢ً منٛ ؾًػؿ١ يًشٝا٠ 

تٛضخ ايهعـ، ٚتػؿ٢ ع٢ً بكط اإلْػإ عٓس ْعطٙ إىل ْؿػ٘ ٚإىل ضب٘ ٚإىل 

 .1«زْٝاٙ 

ٚيٝؼ َٔ ؾو إٔ ايبٓا٠ َٔ »: ٜٚكٍٛ إقباٍ يف ؾطقيت ا٭ؾاعط٠ ٚاملعتعي١/ ب

َؿهطٟ ا٭ؾاعط٠ ناْٛا ع٢ً ططٜل ايكٛاب، ٚقس غبكٛا ايؿًػؿ١ املجاي١ٝ إىل 

ضا٥ٗا، ٚإٕ ناْت سطن١ ا٭ؾاعط٠ يف مجًتٗا ٫ غا١ٜ هلا إ٫ آقسض َٔ أسسخ 

قس فأَا املعتعي١ …ايسؾاع عٔ ضأٟ أٌٖ ايػ١ٓ بأغًش١ َٔ املٓطل ايْٝٛاْٞ 

قكطٚا إزضانِٗ يًٓسٜٔ ع٢ً أْ٘ زتُٛع١ َٔ ايعكا٥س َتذاًٖني أْ٘ سكٝك١ 

ؾًِ عتؿًٛا بأغايٝب إزضاى اذتكٝك١ إشا ناْت ٫ تكبٌ ايتكٛض، - س١ٜٛٝ 

ٚأضدعٛا ايسٜٔ إىل ْػل َٔ املعاْٞ املٓطك١ٝ، اْت٢ٗ إىل َٛقـ غًيب عت، 

٫ ميهٔ - ع١ًُٝ ناْت أٚ ز١ٜٝٓ - ٚغاب عِٓٗ اْ٘ يف َٝسإ املعطؾ١ 

يًؿهط إٔ ٜػتكٌ متاّ ا٫غتك٬ٍ عٔ ايٛاقع املتشكل يف عامل 

 َٔ ايؿهط اإلغ٬َٞ ايتؿطٜعٞ قس ٣ٜٚ٪نس إقباٍ ع٢ً إٔ َا َض.2«ايتذطب١

مل »: خ٬ متاَّا َٔ ايٓكس ٚايتُشٝل، ٜٚٛاؾل أسس اجملسزٜٔ يف ضأٜ٘ بأْ٘ إٕ

                                                 
 .11املطدع ايػابل، م /1
 .12املطدع ايػابل، م/2
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عٔ ططٜل - ْػتطع إناؾ١ ادتسٜس إىل ايتؿهري اإلغ٬َٞ ايعاّ ؾكس ْٛؾل 

يف نبض مجاح سطن١ ايتشًٌ َٔ ايسٜٔ اييت تٓتؿط - ايٓكس احملاؾغ ايػسٜس

بعس إٔ اْت٢ٗ عكط ا٫غتعُاض املباؾط، َٚطت . 1«بػطع١ يف ايسٜٔ اإلغ٬َٞ

َٚات ايك١َٝٛ ٚايعًُا١ْٝ، ٚدطبت ىايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ مبطس١ً ظٗٛض احل

ا٭سعاب ٚايك٣ٛ غري اإلغ١َٝ٬ َٔ عًُا١ْٝ ٜٚػاض١ٜ ٚق١َٝٛ جتاضبٗا ع٢ً 

املػًُني ٚمل تجبت صتاسٗا، ظٗطت أخريّا قٝشات تسعٛ إيٞ نطٚض٠ ايعٛز٠ إىل 

اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬ ٚا٭قاي١ ايس١ٜٝٓ هلصا اجملتُع، ٚؾاضنت ايك٣ٛ اإلغ١َٝ٬ يف 

َٔ ثٛض٠ )أنجط َٔ بًس يف ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ عرب ا٫ْتدابات أٚ ايتػٝري ادتصضٟ 

، ٚاٖتُت بعض َٔ ٖصٙ اذتهَٛات بهطٚض٠ تطبٝل ايؿطٜع١ (أٚ اْك٬ب

 ّ ٚؾهًت سه١َٛ 1979اإلغ١َٝ٬، ٚيف إٜطإ اْتكطت ايجٛض٠ اإلغ١َٝ٬ عاّ 

ٚيف َجٌ ٖصٙ ايعطٚف . ادتُٗٛض١ٜ اإلغ١َٝ٬ زاع١ٝ يتطبٝل ايٓعاّ اإلغ٬َٞ

بطظت اذتاد١ أنجط ؾأنجط يتذسٜس زٚض ا٫دتٗاز يف ايؿك٘ اإلغ٬َٞ، ٚإظٗاض 

يكس ظٗطت . َس٣ قاب١ًٝ ايكإْٛ اإلغ٬َٞ إلزاض٠ اجملتُع ع٢ً شتتًـ ا٭قعس٠

يف ايؿرت٠ ا٭خري٠ زعٛات داز٠ يف َكط ٚإٜطإ ٚايبانػتإ ٚزٍٚ ارتًٝر 

ٚايؿاّ يتذسٜس زٚض ا٫دتٗاز، ٚؾهًت زتاَع ؾك١ٝٗ اغتؿاض١ٜ، ٚدتإ يًؿت٣ٛ 

َعتُس٠ ع٢ً املكازض ايؿطع١ٝ ٚع٢ً أغاؽ ايطأٟ ادتُاعٞ ٚايط١ٜ٩ ايعكط١ٜ 

 .ذتٌ َؿانٌ املػًُني

ايتؿهري ايسٜين يف اإلغ٬ّ ٜٚعٝب عًٝ٘ ضنٛزٙ خ٬ٍ ايكطٕٚ " إقباٍ" ٜٚٓتكس /ز

ارتُػ١ ا٭خري٠، نُا ٜعٝب ع٢ً املػًُني ْعٚعِٗ ايطٚسٞ ضتٛ ايػطب، 

 أبطظ ظاٖط٠ يف ٕؾإ»: ؾٝكٍٛ، ا٫ْٗٝاضٜٚصنط َا قس ٜٓذط عٔ ٖصا ايٓعٚع ٖٚصا 

ايتاضٜذ اذتسٜح ٖٞ ايػطع١ ايهبري٠ اييت ٜٓعح بٗا املػًُٕٛ يف سٝاتِٗ 

٫ٚ غباض ع٢ً ٖصا املٓعع ؾإٕ ايجكاؾ١ ا٭ٚضب١ٝ يف داْبٗا  .ايطٚس١ٝ ضتٛ ايػطب

ٚنٌ ايصٟ . ايعكًٞ يٝػت إ٫ اظزٖاضّا يبعض ادتٛاْب اهلا١َ يف ثكاؾ١ اإلغ٬ّ

                                                 
 .13املطدع ايػابل، م/1
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طتؿاٙ ٖٛ إٔ املعٗط ارتاضدٞ ايرٓبام يًجكاؾ١ ا٭ٚضب١ٝ قس ٜؿٌ تكسَٓا، ؾٓعذع 

 .1«عٔ بًٛؽ نٓٗٗا ٚسكٝكتٗا

دتُاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ زق١ بكطٙ يتاضٜذ ايؿهط ٚاذتٝا٠ يف " إقباٍ"ٜٚصنط / ز

اإلغ٬ّ ٚغع١ خربت٘ بايطداٍ ٚا٭سٛاٍ، ضبط بني املانٞ ٚاذتانط، ٚيٛ 

اقتكط ْؿاط٘ ع٢ً اإلغ٬ّ نْٛ٘ عكٝس٠ ٚخًل ٚأغًٛب يف اذتٝا٠ يهإ 

ايعامل اإلغ٬َٞ قّٜٛٓا َٔ ايٓاس١ٝ ايعك١ًٝ ؾٝأخص املعطؾ١ ايعكط١ٜ، ٜٚكسّ تعايِٝ 

مبا ٜتطًع إيٝ٘ ؾباب املػًُني يف " إقباٍ"ٜٚؿري . اإلغ٬ّ يف ن٤ٛ ٖصٙ املعطؾ١

آغٝا ٚيف إؾطٜكٝا َٚا ٜطٜسْٚ٘ َٔ تٛدٝ٘ دسٜس بعكٝستِٗ، ِٖٚ ٜٛادٕٗٛ 

ٚهلصا ٫ بس َٔ إٔ ٜكاسب ٜكع١ اإلغ٬ّ متشٝل » :ايؿهط ا٭ٚضٚبٞ، ؾٝكٍٛ

بطٚح َػتك١ً يٓتا٥ر ايؿهط ا٭ٚضٚبٞ، ٚنؿـ عٔ املس٣ ايصٟ تػتطٝع ب٘ 

ايٓتا٥ر اييت ٚقًت إيٝٗا أٚضٚبا إٔ تعٝٓٓا ب٘ يف إعاز٠ ايٓعط يف ايتؿهري ايسٜين 

يف اإلغ٬ّ، ٚع٢ً بٓا٥٘ َٔ دسٜس إشا يعّ ا٭َط، أنـ إىل ٖصا أْ٘ ٫ غبٌٝ 

إىل جتاٌٖ ايسع٠ٛ ايكا١ُ٥ يف أٚاغط آغٝا نس ايسٜٔ ع٢ً ٚد٘ عاّ، ٚنس 

تًو ايسع٠ٛ اييت عربت سسٚز اهلٓس بايؿعٌ، ٚبعض - اإلغ٬ّ ع٢ً ٚد٘ خام 

 .2«زعا٠ ٖصٙ ايسع٠ٛ َٔ أبٓا٤ املػًُني

أعٝٓٓا ايتٛاظٕ بني َطايب  إقباٍ ايتذسٜسٟ ٜسعٛ إىل إٔ ْهع ْكب ؾهط/ ٙ

ايطٚح ٚادتػس، ٚا٭خص َٔ ايؿهط ايكسِٜ ٚاذتسٜح، ٚقبٍٛ ؾهط اٯخط بعس 

ٚإٔ  .إٔ يًطٚح َطايب نُا يًذػس َطايب ٚضغبات أ٫ّٚ :ؾٝكٍٛ ْكسٙ ٚمتٝٝعٙ،

غ٬ّ ايعامل ٚضؾاٖٝت٘ ٜتٛقؿإ ع٢ً ايكٝاّ بايتٛؾٝل بني سهاض٠ ايؿطم ٚسهاض٠ 

ايػطب تٛؾّٝكا ٜهُٔ سط١ٜ إضاز٠ اإلْػإ ٚشاتٝت٘ ارتاق١، ٚؾططت٘ اييت خًك٘ 

، ٚا٭خص َٔ ٚا٫عتساٍنُا متٝع ؾهطٙ ايٓكسٟ بايتٛاظٕ . عًٝٗا ارتايل ثاّْٝا

                                                 
ضٜٓ٘ سبؿٞ، بساٜات ارتًٝك١، تطمج١ عٔ ايؿطْػ١ٝ، خًٌٝ ضاَع : ٚاْعط. املطدع ايػابل ْؿػ٘/1

 .13ّ، م 1968غطنٝؼ، املٓؿٛضات ايعطب١ٝ، بريٚت، 
 .17املطدع ايػابل، م/2
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ايؿهط ايكسِٜ ٚاذتسٜح، َٚا ٖٛ َ٪غؼ ع٢ً غ١َ٬ ا٭غاؽ ٚق٠ٛ ايسيٌٝ، 

 .ٚعسّ ضؾه٘ يؿهط اٯخط، ٫ٚ ٜكبٌ ضأٟ اٯخط زٕٚ ْكس أٚ متشٝل

: (بياء ميَجٔات املعرف٘)  إعادٗ البياء/ب

        ٜٚطٜس إٔ ٜٛنض إٔ ايؿهط اإلغ٬َٞ ٫ غتًل ٜٚػتكِٝ إ٫ بػطبًت٘ ٚمتشٝك٘، 

َٚعطؾ١ ايكاحل َٓ٘ يعَآْا، ست٢ ٜػًِ ايتٓعري ٜٚكّٛ ايبٓا٤، ٚشيو ببٓا٤ َٓٗذٝات 

 ايٓعط يف َٓاٖر قطا٠٤ ايرتاخ، ْٚكس املعطؾ١ ست٢ ٠إعاز: ع١ًُٝ غ١ًُٝ تعتُس ع٢ً اٯتٞ

 .ٜتُٝع بٗا ا٭قٌٝ مما ٖٛ زخٌٝ عًٝٗا، ٚايٓعط يف َػتكبًٝات ايؿهط اإلغ٬َٞ

ؾٓهط إقباٍ يف َعه١ً املػًُني اذتسٜج١، عهِ ختٓكك٘ ٚتهًٓع٘ يف ايؿًػؿ١،        

ؾطأ٣ ٚاقع املػًُني املٖتٔػِ بايهعـ ٚايتدًٓـ ٚادتُٛز، ٚتػا٤ٍ نُا ؾعٌ َٔ غَبَك٘ َٔ 

املؿهِّطٜٔ ٚامُلكًشني، ٚضٖز غبب شيو نِّ٘ إىل نعـ ٚتطادع ايعكٌ املػًِ عٔ 

١ٖٝ ايكٛؾ١ٖٝ، ٚايتكًٝس  ا٫بتهاض ٚايتذسٜس، ٚشيو بتذُٝس ا٫دتٗاز ٚارتٓٛع إىل ايػًب

ٓٞ  قس تعًُٖت  .ا٭ع٢ُ، أٚ إىل ا٫ْػٝام ا٭ضعٔ ٚا٭ع٢ُ يتكًٝس ٚستانا٠ ايػطب ا٭ٚضب

ايطبٝعٝٓات ايكسمي١ ْكس ُأغػٗا اييت قاَت عًٝٗا أ٫ّٚ، ؾأٖز٣ ٖصا ايٓكس إىل غطع١ 

ٍٚٓ ا٭َط  . اختؿا٤ املاز١ٜٓ اييت قايت ايطبٝعٝٓات بٛدٛزٖا أ . ٚيٝؼ ببعٕٝس شيو ايّٝٛ ايصٟ .

ٌْ َٔ ايسِّٜٔ ٚايعًِ اتِّؿاقّا َتباز٫ّ بُٝٓٗا مل ٜهٔ سٖت٢ ايّٝٛ ََٓتعطّا  . َٜهؿـ ؾٝ٘ ن . .

ٞٓ يٝؼ ي٘ سْس ٜكـ عٓسٙ،  ٕٖ ايتؿهري ايؿًػؿ ع٢ً أْٖ٘ ٜٓبػٞ أ٫ٓ ٜػٝب عٔ أشٖآْا أ

ؾهًُٖا تكٖسَت املعطؾ١، َٚؾتشت َػايو دسٜس٠ يًؿهط، أَهٔ ايٛقٍٛ إىل آضا٤ 

ٚع٢ً ٖصا ؾٛادبٓا . ُأخط٣، غري اييت ُأثٔبُتٗا يف ٖصٙ احملانطات، ٚقس تهٕٛ أقٓض َٓٗا

ٞٓ، ٚإٔ ْكـ َٓ٘ َٛقـ ايٓكس  ٜكهٞ إٔ ْطقب يف َٜكع١ٕ ٚعٓا١ٜ تكٖسّ ايؿهط اإلْػاْ

ٞٓ يف عح ٚزضاغ١ ايؿهط . 1«ٚايتُشٝل ُٖس إقباٍ َٓٗذ٘ ايؿًػؿ ٚبعس إٔ سٖسز ست

ٖٚهلُا ٞٓ يف اإلغ٬ّ، ٚايصٟ ٜطاٙ قا٥ُّا ع٢ً َػتٜٛني، أ ٞٓ : ايؿًػؿ ايٗتطاخ ايؿًػؿ

                                                 

، 2 تطمج١ عباؽ ستُٛز ايعكاز، زاض اهلسا١ٜ، طجتسٜس ايتؿهري ايسٜين يف اإلغ٬ّ،ستُس إقباٍ، /1

. 3 ٚ 2م ، 141421-2000
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ٞٓ َٔ د١ٕٗ ٞٓ، :ٚثاُْٝٗا. اإلغ٬َ  َٚٔ ثِ ٫ ميهٔ اغتعاز٠ ايرتانِ ارترباتٞ اإلْػاْ

زٚض اإلغ٬ّ اذتهاضٟ، إ٫ ببٓا٤ َٓٗذٝات ؾهط١ٜ َٚعطؾ١ٝ تكّٛ ع٢ً ايتهاٌَ املعطيف 

بني عامل ايػٝب ٚعامل ايؿٗاز٠، ٚحتكٝل َطايب ايطٚح ٚادتػس بايكِٝ ٚا٭خ٬م، 

 ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ارتربات اإلْػا١ْٝ مبا ٜتٛاؾل َع َكاقس ايؿطع ٚعتكل َكاحل ارتًل،

ٞٓ يف اإلغ٬ّ، ٖٚٞ ِِّ قهاٜا ايؿهط ايؿًػؿ : اْطًل عرب ستانطات٘ ايػٓت يتٓاٍٚ أٖ

ٞٓ ع٢ً ظٗٛض ايتذطب١ ايٓس١ٜٝٓ، ٚا٭ي١ٖٓٝٛ  املعطؾ١ ايطٜان١ٓٝ ٚايس١ٜٓٝٓ، ايربٖإ ايؿًػؿ

َٚع٢ٓ ايك٠٬، ضٚح ايجكاؾ١ اإلغ١َٓٝ٬، َبسأ اذتطن١ يف بٓا٤ اإلغ٬ّ، ٌٖ ايسِّٜٔ أَط 

ٖٚٓا ْتٓاٍٚ بعض قهاٜا ايؿهط ايؿًػؿٞ اإلغ٬َٞ اييت ْاقؿٗا إقباٍ ٖٚٞ . ممهٔ؟؟

: نُا ًٜٞ

: ٚايه١ْٝٛ املعطؾ١ ايس١ٜٝٓ  ايتهاٌَ بني:أ٫ّٚ

تٓاٍٚ إقباٍ يف احملانط٠ ا٭ٚىل َعه١ً املعطؾ١ ايع١ًُٓٝ ٚطبٝعتٗا َٚٓٗذٗا،       

ٚاملعطؾ١ ايس١ٜٓٝٓ، ٚشيو يف ؾهٌ تػا٫٩ت ؾًػؿ١ٓٝ سٖط٠ عٔ طبٝع١ ايهٕٛ ايصٟ 

ّٓ، ٚايػ٪اٍ عٔ ايعٓاقط ايجابت١ ٚاملتػِّط٠ ؾٝ٘،  ْعٝـ ؾٝ٘، ٚايػ٪اٍ عٔ بٓا٥٘ ايعا

ٞٓ تؿرتى ؾٝ٘ ايؿًػؿ١  َٚٛنع اإلْػإ ايصٟ ٜؿػً٘ يف ٖصا ايبٓا٤، يف ططٕح ؾًػؿ

ِٖ اْطًل بعس شيو يإلداب١ ع٢ً تػا٫٩ت٘ تًو، ستا٫ّٚ تٛنٝض طبٝع١ . َع ايٓسٜٔ ث

ٞٓ ٫ جتس  ايتٓاؾط بني تػا٫٩ت املؿهِّط ايؿًٝػٛف، ٚايعامل املتسِّٜٔ، يف غٝام تآيؿ

مٖث١ ؾطم بني تػا٫٩ت ايعامل ايٓسٜيٓن ٚايؿًٝػٛف، ع٢ً اعتباض عسّ تٓاؾط ايعًِ 

 : ؾٝكٍٛ ٖٚٛ ٜطٜس بصيو ايتهاٌَ املعطيف بني عامل ايػٝب ٚعًِ ايؿٗاز٠،ٚايٓسٜٔ،

ٞٓ يف اإلميإ يٝؼ َعٓاٙ ايتػًِٝ بتعايٞ ايؿًػؿ١ ع٢ً ايسِّٜٔ، » ٕٖ ايٓعط ايعكً ع٢ً أ

ؾًًؿًػؿ١ َٔ غري ؾٕو سٗل اذتهِ ع٢ً ايسِّٜٔ، ٚيهٔ طبٝع١ َا ُٜطاز اذتهِ 

ِٔ ايؿًػؿ١، إ٫ٓ إشا نإ ٖصا اذتهِ قا٥ُّا ع٢ً أغاؽ َا  عًٝ٘ ئ ُتصعٔ ذته

ٚعٓسَا تتٖٗٝأ ايؿًػؿ١ يًشهِ ع٢ً ايسِّٜٔ ٫ تػتطٝع إٔ . ٜهع٘ ٖٛ َٔ ؾطا٥ط

ّٝٓا، ٚيٝؼ . ُتؿطز ي٘ َطتب١ّ زْٝا بني املٛنٛعات اييت تتٓاٚهلا ؾايسِّٜٔ يٝؼ أَطّا دع٥
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ؾهطّا زتٖطزّا ؾشػب، ٫ٚ ؾعٛضّا زتٓطزّا، ٫ٚ ع٬ُّ زتٖطزّا، بٌ ٖٛ تعبري عٔ 

اإلْػإ نًٓ٘، ٚهلصا ظتب ع٢ً ايؿًػؿ١ عٓس تكسٜطٖا يًسِّٜٔ إٔ تعرتف بٛنع٘ 

ٕٖ ي٘ ؾأّْا دٖٛطّٜٓا يف ايتأيٝـ بني شيو  ٞٓ، ٫ٚ َٓام هلا عٔ ايتػًِٝ بأ ا٭غاغ

. 1«نِّ٘ تأيٝؿّا ٜكّٛ ع٢ً ايتؿهري  

 :تعاضض ضٚح ايكطإٓ َع ضٚح ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ: ثاّْٝا

        ٜٓتكس إقباٍ ايؿًػؿ١ ايْٝٛا١ْٝ بهٌ َساضغٗا ٚضٚازٖا  املٓكازٜٔ هلصٙ ايؿًػؿ١ 

ايػطب١ٝ زٕٚ تبكط، ٭ْٗا ختايـ ايكطإٓ، بتكسٜػٗا يًُاز٠ ٚاإلْػإ ٚايعكٌ، ٫ٚ 

ٞٓ ايكسِٜ، ٚدٛز ؾٝٗا يًطٚح ٚايكِٝ،  ِٖ اغتعطض بعس شيو ايرتانِ ايؿًػؿ ث

ِّ٘ ع٢ً عامل اإلْػإ  ٖ ٌٖ ٞٓ َٓ٘، َاضّا بػكطاط، ايصٟ قَكط ن ٫ٚغُٖٝا ايْٝٛاْ

ٚسسٙ، ٚعسّ ا٫يتؿات إىل ايهٕٛ ايصٟ سٛي٘ ملعطؾ١ ْؿػ٘ ٚشات٘، شتايؿّا بصيو 

ضٚح ايكطإٓ ايهطِٜ، َاضّا بتًُٝصٙ أؾ٬طٕٛ، ايٛيٓف يتعايِٝ ُأغتاشٙ يف ايتُٝٝع بني 

ٞٓ ايصٟ َٜعتُس ع٢ً اذتٛآؽ ٞٓ ٚارتاضد ٞٓ ايٖساخً َٓتكسّا ايؿهـط . اإلزضاى اذتػ

ٞٓ، زٕٚ  ٞٓ ايْٝٛاْ ٞٓ ايصٟ قطأ ايكطإٓ ع٢ً ن٤ٛ ايٗتطاخ ايؿًػؿ ٞٓ اإلغ٬َ ايؿًػؿ

١ٓٝ ٚتٛد٘ بٓكس َٛقـ املعتعي١ . ايتٓٓب٘ إىل تعاضض ضٚح ايكطإٓ َع ضٚح ايؿًػؿ١ ايْٝٛاْ

ٞٓ ـ ع٢ً أْٖ٘ زتُٛع١ْ َٔ  ُِٖٗ إلزضاى ايٓسٜٔ ـ ٚؾل املٓطل ايْٝٛاْ ٖٛيٛا ٖ ايصٜٔ س

ايعكا٥س، َتذاًٖني ع٢ً أْٖ٘ سكٝك١ْ س١ٖٜٛٝ، َعتربٜٔ إٜٖاٙ مج١ًْ َٔ ا٭ْػام املٓطك١ٖٝ 

عاضنّا بعس شيو غٖط ارت٬ف ايكا٥ِ بني . اييت تكَسم أسهاَ٘ عًٝٗا أٚ ختايؿ٘

ٞٓ)ايؿًٝػٛف  ١ٓٝ ايعك١ْٓٝ٬، ٚضأٟ  (ابٔ ضؾس ا٭ْسيػ أبٞ ساَس )ايٛيٓف يًؿػًؿ١ ايْٝٛاْ

ٓٞ ايٓاقِ ع٢ً ايعكٌ، ايصٟ عٓسٙ قاقطّا عٔ إزضاى اذتكٝك١ ايس١ٜٓٝٓ، َٓتذّٗا  (ايػعاي

ُٓس إقباٍ ملٛقع ايعكٌ َٚهاْت٘ 2.إىل ايكًب دتًب املعطؾ١ سٍٛ ايٓسٜٔ ِٖ ٜعطض ست  ث

ٞٓ يًكطإٓ ٖٛ إٔ ُٜٛقغ يف ْؿؼ اإلْػإ ؾعٛضّا »:يف اإلغ٬ّ ؾٝكٍٛ ٕٖ اهلسف ايط٥ٝػ إ

                                                 
 .7املكسض ْؿػ٘، م /1
. 7ضادع ستُس إقباٍ، جتسٜس ايتؿهري ايسٜين يف اإلغ٬ّ، م /2 . .11. 
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أمس٢ مبا بٝٓ٘ ٚبني ارتايل، ٚبني ايهٕٛ َٔ ع٬قات َتعسِّز٠، ٚيكس نإ ٖصا 

ٞٓ يًكطإٓ :  ٚعًٝ٘ ميهٔ تًدٝل ؾًػؿ١ إقباٍ يف املعامل ايتاي1١ٝ.«املٓعع ايتعًُٝ

 ـ اعتباض عٓكط ايتذطب١ عا٬َّ يف ؾِٗ ايسِّٜٔ َٚطدعٖٝت٘ املكٖسغ١ ايجابت١ أ

ْٞ ُٜؿِٗ  ٕٖ ايسِّٜٔ يٝؼ ؾعٛضّا ٫ٚ ؾهطّا ٫ٚ عًُّا، بٌ ٖٛ َٓٗر ضٖباْ ٚاملتػِّط٠؛ ٭

١ٓٝ املتها١ًَ ي٘  2.باملُاضغ١ ٚايتذطب١ اإلْػاْ

١ٖٝ إزضاى اي٬َتٓاٖٞ بايعكٌ ايػًِٝ ايطؾٝس ع٢ً ْٗٔر َا شٖب إيٝ٘ ب  ـ إَهاْ

، ٚإشا عذع ايؿهط عٔ إزضاى اي٬َتٓاٖٞ ؾُا شيو إ٫ٓ (ابٔ ضؾس)ايؿًٝػٛف 

٭ْٓ٘ أخطأ يف ؾِٗ طبٝع١ ٖصا اي٬َتٓاٖٞ نشكٝك١ٕ نا١َٕٓ يف ايهٕٛ، َٚا 

ٖٝات املتعسِّز٠ يف ؾٖت٢ املؿاِٖٝ املتٓا١ٖٝ إ٫ٓ ؾرتات خآق١ أٚ ٚدّٗا َعّٝٓا  تًو ايتذً

ٚإىل ارتطأ يف ؾِٗ طبٝع١ ايؿهط ايؿاع١ً، ٖٚٞ تٖتؿل عٔ شاتٗا . يتًو اذتكٝك١

يف ايعَإ َٔ خ٬ٍ غًػ١ً ايتدكٝكات املع١ٓٓٝ اييت ُٜؿري إيٝٗا ايكطإٓ باغِ 

ِٖ يف ارتطأ يف إزضاى املؿّٗٛ ايصٟ ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ايكطإٓ يًعامل . (ايًٛح احملؿٛظ) ث

ٞٓ، ٚايصٟ ٖٛ يف سكٝكت٘ ٚدٖٛطٙ َؿّٗٛ سكٝك١ شتًٛق١، ٜٓسَر ؾٝٗا  اذتػ

ٞٓ ٚانٕض  . ايٛاقع ٚاملجاٍ ٜٚتؿابهإ، ؾتهؿـ عٔ شتطٕط عكً . . ٕٓ ٚعهِ أ

ٞٓ أٚ املؿاضى هلل ـ َع  ٠ٓٛ يف ايعامل، ٖٚٛ ايؿاعٌ ايط٥ٝػ اإلْػإ ٖٛ أَه٢ ق

١ٓٝ ْكٌ إَهاْٝٓات ايهٕٛ اي٬َتٓا١ٖٝ إىل سٝع ايٛدٛز  ؾاضم ايعباض٠ ـ يف عًُ

ٓٞ  3.ايؿعً

                                                 
عبس ايٛزٚز ؾًيب، ضداٍ َٚٛاقـ، ستُس إقباٍ با٥ٓس٠ . ز: ، ٚاْعط16 ٚ 15املكسض ْؿػ٘، م /1

 .57- 53باز، نُٔ نتاب قكا٥س شتتاض٠ ٚزضاغات، م 

. 7املكسض ْؿػ٘، م 2/
ّ، م 1974ؾدطٟ، َادس، تاضٜذ ايؿًػؿ١ اإلغ١َٝ٬، ايساض املتشس٠ يًٓؿط، بريٚت، زٕٚ طبع١، /3

 .، بتكطف47 478ٚ
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ـ اإلميإ بٛدٛز اهلل املٓعِِّ يًعامل، ٚع٢ً اإلْػإ إزضاى ٖصٙ اذتكٝك١ املعٖكس٠ ز  

 ١ٖٝ َٔ خ٬ٍ ايتذطب١ ايطٚس١ٖٝ، ٚهلصٙ ايتذطب١ دٛاْب ضٚس١ٖٝ ْٚعط١ٖٜ ٚقًب

ّٝٓا هلا ٞٓ يٝؼ إ٫ تطبٝكّا عًُ  1.ٚؾًػؿ١ٓٝ قٛؾ١ٓٝ، ٚداْب ٚاقع

٠ٓٛ خاضق١، ٚايٖصات ايبؿط١ٖٜ زتُٛع١ َٔ ايصٖضات ز  ـ اهلل طاق١ خ٬ق١، ٚق

١ٓٝ ٚايٛعٞ ؾٝٗا، تعاىل ٚدٛز . املرتانب١ ٚاملتؿاع١ً َع بعهٗا نًُٖا تعايت ايٖصات

َٚاٯٔخُط }:ايٖصات ؾباتت أقطب إىل اهلل تعاىل، ايٖصات املطًك١، قاٍ تعاىل  ٍُ ٖٚ َٛ ا٭ ُٖ

ِْ ِّ َؾ٤ٕ٢ِ َعًٔٝ َٛ ٔبُه ُٖ َٚ  ُٔ َٚاِيَبأط ُٖٔط  ،ع٢ً عهؼ َا شٖب إيٝ٘ ص3:اذتسٜسط{َٚايٖعا

 2.ا٭ؾاعط٠ يف ايٓؿؼ إىل تكػُٝٗا إىل قػُني عطض ٚدٖٛط

ـٕ يًشكٝك١ٙ   3.ـ إمياْ٘ عكٝك١ املعطؾ١ ايكٛؾ١ٓٝ نهاؾ

 ايعًِ ٚايسِّٜٔ، ٚت٬قُٝٗا يف غبٌٝ ايٛقٍٛ إىل اذتكٝك١، ٚعسّ تٓاقض

. 4(اهلل)ٚت٬قُٝٗا ٚتهاًَُٗا يًٛقٍٛ إىل ا٫قرتاب َٔ ايٖصات املطًك١ 

 : إقبال سبٔل ملعرف٘ اهللالتصْف عيد: ثالجًا

        ُعطف إقباٍ باغِ ؾاعط اإلغ٬ّ، نُا ُعطف بؿعطٙ ايكٛيٖف، ٚايبشح يف ايططم 

ٛٓف عٓس  ٕٖ ضغايت٘ اييت ْاٍ بٗا ؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ ناْت يف ايتك ايكٛؾ١ٖٝ، سٖت٢ أ

ٚقس ُأثري ايهجري عٔ . املػًُني يف ب٬ز ؾاضؽ يف ايكطْني ايجايح ٚايطابع اهلذطٜٓني

ٕٖ ايٖساضغني ي٘ ٚع٢ً ضأغِٗ املطسّٛ املؿهِّط ا٭غتاش  ٛٓف إقباٍ، غري أ عباؽ ستُٛز )تك

                                                 

 .، بتكطف480املكسض ْؿػ٘، م /1

 .، بتكطف481املكسض ْؿػ٘، م /2
. 25إقباٍ، ستُس، جتسٜس ايتؿهري ايسٜين يف اإلغ٬ّ، م /3 . .28. 
. 63زٜٛإ إقباٍ، م/4
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ٕٖ غريت٘ ٚسٝات٘ أثبتت شيو  (ايعٓكاز ّٝٓا ٫ ٔبَسعّٝٓا؛ ٭ ٖٛؾّا غٓ ٖٛؾ٘ نإ تك ٕٓ تك ٜط٣ أ

ٚعهػت٘ بٛنٛح يف شتتًـ مماضغات٘، َا عهؼ ؾُّٗا ٚانشّا ذتكٝك١ ايعٖس 

ّٝٓا ٫ ٔبَسعّٝٓا، ٚقس عٌُ  ٛٓؾ٘ تكٛؾّا غٓ ًَٖٓ٘ يٝهٕٛ تك ٌٗ ٖصا أ ٛٓف يف اإلغ٬ّ، ن ٚايتك

ٛٓؾ٘، عذٕر ٚا١ٕٖٝ  ايهجري َٔ ايهتُٓاب ع٢ً خًع َػش١ اهلٓٛز ٚايؿطؽ ع٢ً تك

ٞٓ، اييت ضٖز عًٝٗا املطسّٛ ا٭غتاش ايعٖكاز يف َكاي٘ ايؿٗري  ناذتٓني ٭قً٘ اهلٓسٚغ

ٖٛف إقباٍ َٔ اهلٓس أٚ َٔ اإلغ٬ّ) ٖٛف قس . (تك ٕٖ ؾًػؿ١ إقباٍ يف ايتك ٚقس بٖٝٔ أ

١ٓٝ (إثبات ايٖصات)تطٖنعت ع٢ً َا مٖساٙ بـ  ، ٚإثبات ايٖصات يف ايؿًػؿ١ ايكٛؾ١ٓٝ اإلقباي

. غبٌٝ ملعطؾ١ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚغبٌٝ أٜهّا ملعطؾ١ ايهٕٛ، ٚستطِّن٘ َٚػِّطٙ
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 املبخح الرابع

 جتدٓدٓ٘ إقبال ال ذلندجتلٔات فلسف٘

 ْٚككس بصيو ا٭ثط ايصٟ تطنت٘ ؾًػؿ١ إقباٍ ايتذسٜس١ٜ يف ايعامل املعاقط، 

تطى ستُس ْإقباٍ يإلْػا١ْٝ مجعا٤ إضثّا ععُّٝا َٔ ا٭زب ٚايؿعط ٚايؿهط ٚايؿًػؿ١، 

سٝح بًػت َ٪يؿات٘ أنجط َٔ اثين عؿط٠ َ٪يؿّا َرتمج١ بعهٗا باإلصتًٝع١ٜ ٚايعطب١ٝ 

 ؾأقبض ؾدك١ٝ إقباٍٚا٭ضز١ٜ ٚايؿاضغ١ٝ ٚا٭ملا١ْٝ، تعطؾت عربٖا اإلْػا١ْٝ ع٢ً 

ايٓاؽ ٜتأثطٕٚ بؿهطٙ، ٜٚػريٕٚ ع٢ً ْٗذ٘، ٜٚتبٕٓٛ أططٚسات٘، ٖٚهصا بسأ ايٓاؽ 

بٓا ٖٓا إٔ  ٜتأثطٕٚ بؿًػؿت٘ ايتذسٜس١ٜ يف ايؿهط ٚا٭زب، يف ايؿطم ٚايػطب، ٚظتسض

: ْكـ ع٢ً بعض ٬ََض ايتأثري ب٘

: التأثري بإقبال يف البالد اإلسالمٔ٘: أّاًل

 :ايع١َ٬ أبٛ اذتػٔ ايٓسٟٚ .1

يكس أثط ؾهط إقباٍ ايتذسٜسٟ ع٢ً اذتٝا٠ ايؿهط١ٜ ٚا٭زب١ٝ يف ايكاض٠       

 عًُا٤ املػًُني ؾٝٗا، ؾكس أثاضت أؾهاضٙ املؿاعط ٚايٛدسإ، اهلٓس١ٜ ٚع٢ً

ٚأْاضت أؾهاضٙ ايعكٍٛ ٚايكًٛب، َٚٗست ايػبٌٝ يًشٝا٠ اييت ظتب إٔ ٜعٝؿٗا 

ٜٚطٜسٖا اإلغ٬ّ، ٜٚهؿٝٓا إٔ ْصنط َِٓٗ ايع١َ٬ أبٛ  املػًِ املعاقط،

 1.اذتػٔ ايٓسٟٚ ايصٟ قاّ برتمج١ ضا٥ع١ ٭ؾعاض إقباٍ إىل ايعطب١ٝ

 :أَري ؾهٝب أضغ٬ٕ .2

ٜبسأ تأثطٙ بإقباٍ يف نتاب٘ ايصٟ تعطض ؾٝ٘ إلؾهاي١ٝ تأخط املػًُني       

َاشا خػط "ٚتكسّ غريِٖ، ٚاييت عرب عٓٗا باقتساض ايع١َ٬ ايٓسٟٚ يف نتاب٘ 

 2.َكتسّٜا بؿهط إقباٍ ايتذسٜسٟ" ايعامل باضتطاط املػًُني؟

                                                 
 .10أبٛ ا٭ع٢ً ايٓسٟٚ، ضٚا٥ع ستُس إقباٍ، َطبع١ ابٔ نجري، زَؿل، م/1
 .62خايس عباؽ أغسٟ، إقباٍ قكا٥س شتتاض٠ ٚزضاغات، َهتب١ َسبٛيٞ، ايكاٖط٠، بسٕٚ، م/ 2
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: عباؽ ستُٛز ايعكاز .3

؛ ٚع٢ً ايطغِ "جتسٜس ايؿهط ايسٜين يف اإلغ٬ّ"قاّ برتمج١ نتاب إقباٍ        

َٔ أْ٘ نإ ٜعتع نجريّا بؿدكٝت٘ ٚؾهطٙ، إ٫ أْ٘ أظٗط تأثطّا خؿّٝا بإقباٍ 

. ٜكاٍ عٔ اإلغ٬ّ َا" َٔ خ٬ٍ نتابات٘ خاق١ نتاب٘ "

: ز ظنٞ صتٝب ستُٛز .4

ؾًٝػٛف ايٛنع١ٝ املٓطك١ٝ، ٚنإ ٫ ٜعتكس بؿٞ آخط خاضز ْطام ايتذطب١     

ايع١ًُٝ ايسقٝك١، ؾٓذسٙ ؾذأ٠ ٜٓكًب زاع١ٝ يًتذسٜس ايؿهطٟ خاق١ بعس 

قطا٤ت٘ يؿًػؿ١ إقباٍ ايتذسٜس١ٜ يف اذتٝا٠ ايطٚس١ٝ ٚايعك١ًٝ، سٝح أقسض نتابّا 

 .أغ٠ٛ بهتاب إقباٍ" أمساٙ جتسٜس ايؿهط ايعطبٞ

 :ز عجُإ أَني .5

ٖٛ قاسب ؾًػؿ١ ادتٛا١ْٝ ٚاييت تعين خ٬م اإلْػإ َٔ َاز١ٜ ايعكط،     

ٚدربٚت ايعًِ ٚا٫ضت٬ٍ، ٚنذاْب ضٚسٞ ٜػتعٝس ب٘ اإلْػإ إْػاْٝت٘ اييت 

، َتأثطّا َتطًبات اذتٝا٠ اييت ؾكسٖا بػبب ٙٚطُأْٝٓتغًبٗا طػٝإ املاز٠، 

. بإؾطاقات إقباٍ ٚتأ٬َت٘ ايؿهط١ٜ ٚايؿعط١ٜ

 :عبس ايٖٛاب ععاّ. ز .6

ع٢ً أؾعاض إقباٍ ٚيػإ  نإ ٖصا ايطدٌ ٖٛ ايٓاؾص٠ اييت أطٌ ايعطب َٓٗا     

قسق٘ ايعطبٞ، ؾكس ْصض سٝات٘ َرتمجّا ٭ؾعاض إقباٍ إىل ايعطب١ٝ، َٚعطؾّا 

بؿًػؿت٘ ٚؾعطٙ، ست٢ بًؼ سسّا ٜعٔ ايعإ إٔ ايطدًني ؾدل ٚاسس ؾهطّا 

 1.ٚغًٛنّا ٚضٚسّا

 :ستُس ععٜع اذتبابٞ/ ز .7

ؾًٝػٛف َػطبٞ قاسب نتاب ايؿدكا١ْٝ اإلغ١َٝ٬، تأثط بؿًػؿ١ إقباٍ      

إلقباٍ َٔ " أغطاض خٛزٟ" سني أظٗط تكاضبّا ٚت٬قّٝا َع نتاب أغطاض ايصات١ٝ

سٝح ؾًػؿ١ ايصات ٚططٜك١ تطتٝبٗا ٚتهٜٛٓٗا، ٚضؾعٗا إىل َػت٣ٛ ايؿدل 

                                                 
 .95ّ، ايساض ايع١ًُٝ بريٚت، م1972، 2عبس ايٖٛاب ععاّ، إقباٍ غريت٘ ٚؾًػؿت٘ ٚؾعطٙ، ط1
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اذتط املػ٪ٍٚ، َع اخت٬ف يف املكطًشات بُٝٓٗا إ٫ إٔ ا٫ْط٬ق١ ٚاسس٠ ٖٞ 

. اإلغ٬ّ يف دٖٛطٙ

 :ايؿاعط ايكاٟٚ عًٞ ؾع٬ٕ .8

ؾاعط نؿٝـ تأثط بؿعط إقباٍ َٔ خ٬ٍ تطمجت٘ هلا إىل ايعطب١ٝ، ٚبؿهٌ      

استهان٘ ايهجري بأؾعاض إقباٍ، ؾأؾعًت ؾٝ٘ ٖصٙ ايؿاعط١ٜ ؾت١ًٝ دعًت 

 1.ؾعطٙ قؿا٤ ٚعصٚب١ ٚضق١

 :سػٔ عبس اهلل ايرتابٞ/ ز .9

َؿهط ٚزاع١ٝ إغ٬َٞ غٛزاْٞ تأثط مبٓٗر إقباٍ يف ايتذسٜس َٔ خ٬ٍ     

نتاب٘ جتسٜس أقٍٛ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ، ايصٟ زعا ؾٝ٘ إىل ْعاّ ا٫دتٗاز ايؿكٗٞ 

عٝح تػتطٝع سطن١ ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ إٔ تٛؾل بني ْكٛم ايؿطع ٚظطٚف 

ايعكط ٚسادات اجملتُع اإلغ٬َٞ، ٚارتطٚز ع٢ً ادتُٛز ايؿكٗٞ ايكسِٜ، بعس 

. اط٬ع٘ ع٢ً نتاب إقباٍ جتسٜس ايؿهط ايسٜين يف اإلغ٬ّ

: التأثري بإقبال يف الفكر ّاألدب الغربٕ: ثاىًٔا

بطظ تأثري ايؿاعط ايؿًٝػٛف ستُس إقباٍ ع٢ً سٝا٠ ايؿهط ٚا٭زب يف أٚضبا يف      

:  ؾت٢ ْبٝٓٗا يف ايٓكاط ايتاي١ٝيف ْٛاسٞايؿًػؿ١ ٚايؿهط ٚايؿعط ايػطبٞ، 

 :ايؿًػؿ١ ايٛدٛز١ٜ -1

ٖٞ ؾًػؿ١ تتب٢ٓ سط١ٜ ايؿطز قبٌ نٌ ؾ٤ٞ، ٚتسعٛ إٍ اسرتاّ نٝاْ٘         

 أغطاض ايصات١ٝ يف نتاب٘نك١ُٝ ٚدٛز١ٜ، َتأثط٠ يف ٖصا ادتاْب بؿًػؿ١ إقباٍ 

"ؾٝ٘ايصٟ ٜكٍٛ   ايصات١ٝ أغاؽ اذتٝا٠ ٚظاٖط ايٛدٛز َٔ آثاض ٖصٙ ايصات١ٝ، ٚنٌ ٕإ: 

ٚيهٔ ايؿًػؿ١ ايٛدٛز١ٜ اضتطؾت ب٘ بعٝسّا . 2"َا تط٣ ٖٛ َٔ أغطاض ٖصٙ ايصات١ٝ

. نٌ ايبعس عٔ ؾًػؿ١ إقباٍ ٚشيو بػبب اذتطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ

                                                 
 .75خايس عباؽ أغسٟ، ستُس إقباٍ قكا٥س شتتاض٠ ٚزضاغات، م/ ز/1
 .4َاٌْٜٛ ؾاٜؿط، َطدع غابل، م/2
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 :(1963ّ:ت) ايؿاعط ا٭ملاْٞ ايهبري ٖطَإ ٖػ١ -2

نتبٗا ٖٚٛ ٜرتدِ إىل  ٚقس بسأ تأثري إقباٍ ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ نًُت٘ ا٫ؾتتاس١ٝ اييت   

ا٭ملا١ْٝ َ٪يؿات إقباٍ اييت قاَت بٓؿطٖا املػتؿطق١ املعطٚؾ١ آْا َاضٟ ؾٌُٝ عاّ 

،ٖٚاْؼ (1974ّ:ت)ٜٖٛإ ؾٛى: ّ، ٚغريٙ َٔ املؿهطٜٔ ٚايؿعطا٤ أَجا1957ٍ

، ٚاملػتؿطق١ آْا َاضٟ (1969ّ-1881)، ٚضٚزيـ باْؿٝتع(1972ّ-1884)َآٜه٘

ؾٌُٝ املعطٚؾ١ بعؿكٗا يًرتاخ اإلغ٬َٞ ايكٛيف عا١َ، ٚيرتاخ إقباٍ خاق١، ؾكس 

بصيت  دٗٛزّا دباض٠ بسضاغ١ أعُاٍ إقباٍ ٚتطمجتٗا إىل ا٭ملا١ْٝ، باعتباضٙ أبّا ضٚسّٝا 

يبانػتإ، ٚؾًٝػٛؾّا إغ٬َّٝا ؾصّا، ٜكعب تؿِٗ أعُاي٘ زٕٚ ايٓعط إىل اذتب 

 1.عًٝ٘ ٚغًِ ايعُٝل ايصٟ ٜهٓ٘ شيو ايؿًٝػٛف يًٓيب ق٢ً اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .7َاٌْٜٛ ؾاٜؿط، َطدع غابل، م/1
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اخلامت٘ 

 اليتائج ّالتْصٔات

:أٍه اليتائج اليت تْصل إلَٔا الباحح: أّاًل

 َٔ ايساخٌ ايجكايف ٚشيو َٔ خ٬ٍ تأغٝؼ قا٥ِ ايتذسٜس ٜبسأ  ٜط٣ إقباٍ إٔ  -

ع٢ً ؾهط ْػكٞ ٜعٌُ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل آيٝات إْتاز َعطؾ١ دسٜس٠ عرب 

 .سطن١ تبازٍ ٚتساٍٚ بني ؾهط قسِٜ ي٘ تاضغتٝت٘ ٚؾهط دسٜس ي٘ ضآٖٝت٘

ٜط٣ إقباٍ نطٚض٠ إعاز٠ تطنٝب ايؿهط ايسٜين مبا ٜؿهٞ إىل تكسِٜ تؿػري  -

 ."اإلغ٬ّ قاحل يهٌ ظَإ َٚهإ" دسٜس غري إٜسٜٛيٛدٞ ملكٛي١ 

ع٢ً   عٓس إقباٍ ٖٛ اعتُازٙ ع٢ً َا سطمايتذسٜسٟ يًؿهط َا ميٝٓع ادتٗس  -

املباز٨ : عرب نٛابط َٛنٛع١ٝ َتك١ً بج٬ث١ َػتٜٛات َتها١ًَ حتسٜسٙ

 .ٚاملؿاِٖٝ ٚاإلؾهاي١ٝ املطنع١ٜ

ضؾض اذتتُٝات ايتاضغت١ٝ بايرتنٝع ع٢ً ايٛعٞ ايتاضغتٞ َٔ د١ٗ ٚا٫ٖتُاّ  -

ٛٓتِٗ نُٔ زتتُعاتِٗ  بك١ُٝ ا٭ؾطاز ايؿهط١ٜ ٚايرتب١ٜٛ ٚايطٚس١ٝ احملكك١ يك

 .َٔ د١ٗ ثا١ْٝ

َٔ د١ٗ املؿاِٖٝ ٜط٣ ْإقباٍ نطٚض٠ إعاز٠ ايٓعط يف قٝاغ١ دسٜس٠ تتٛانب َع  -

 .  ٚايؿطٜع١– ٚايصات-ٚايٓب٠ٛ –ضٚح ايعكط ٚحتسٜات٘ بايٓػب١ يًسٜٔ 

ٜتشسخ ْإقباٍ عٔ إَها١ْٝ بًٛؽ املػًُني زضد١ َعطؾ١ٝ تتٝض إْتاز عكٌ أقٛيٞ  -

 َع اذتساث١ املعطٓؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ زٕٚ ا٫ْكطاع يف اٯٕ شات٘ ٚن٬َٞ َتؿاعٌ

 .عٔ ارتكٛٓقٝات ايٓتٞ متٝٓعِٖ ثكاؾّٝا يف متٓجًِٗ يًشٝا٠
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:  التْصٔات اليت ٓتكدو بَا الباحح: ثاىًٔا

: ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايتٛقٝات ٜتكسّ بٗا ايباسح َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ تتُجٌ يف اٯتٞ

1- ٕٓ إغ١َٝ٬ أق١ًٝ  َٚػًُٓات َٚٓٗذ١ٝ أقٍٛ ايرتاخ حتسِّزٙ املٛقـ َٔ إ

َٚتشطِّض٠ َٔ ؾطنٝات ٫ تهتػب سس ايع١ًُٝ، ٚبايتايٞ ضؾض ايٓعط١ٜ ايكا١ً٥ 

بإعاز٠ قطا٠٤ ايرتاخ مبٓٗر غطٜب عٔ ضٚح املباز٨ ٚا٭قٍٛ ٚاملػًُٓات 

. اإلغ١َٝ٬

ضؾض ايٓعط١ٜ املٓاز١ٜ بإيػا٤ ايرتاخ، أٚ ايتؿهٝو بكُٝت٘، َآز٠  -2

ايؿكٌ  ٚبايتايٞ ٚاْكهت، َهت َطس١ً يف املػًِ يًعكٌ نإؾطاظ َٚٓٗذّا،

١َٓ ٚسانطٖا . بني َانٞ ا٭

ٜكٓض تكٓبٌ ايٓعط١ٜ املساؾع١ عٔ نٌ َا ٖٛ تطاخ، سٓت٢ ارتطاؾ١  ٫ -3

ُٓا عتٌُ ايرتاخ َٔ إؾطاظات ٫ متجٌِّ ضٚح املباز٨ ٚا٭قٍٛ  ٚايبسع، أٚ ع

. اإلغ١َٝ٬

ترب١٥ ايطغاي١ اإلغ١َٝ٬ َٔ عًُٝات ارتًط بني اإلغ٬ّ نٓٓل إهلٞ،  -4

ٌَٔ َع ٖصا ايٓٓل َٔ ؾطشات، ٚاضتطاؾات  ٚبني َا أؾطظٙ ايعكٌ املتعا

 .ايٓٓلٚخطاؾات، ٚحت٬ُٝت ع٢ً ضٚح 

ايؿطظ بني أْؿط١ ايعكٌ املػًِ، املًتعّ با٭قٍٛ اإلغ١َٝ٬، ٚبني ايعكٌ  -5

ايصٟ تؿٓهٌ يف اجملتُع اإلغ٬َٞ، ٚؾل أقٍٛ َٚٓٗذ١ٝ غري إغ١َٝ٬، أٚ 

ميجٌ  ؾ٬. ٖذ١ٓٝ اهل١ٜٛ، ٚايتُٝٝع بني تًو اإلؾطاظات َٔ سٝح ا٫ْتُا٤ ٚايتُجٌٝ

ايعكٌ املػًِ، ٫ٚ ايؿهط اإلغ٬َٞ إ٫ ايعكٌ ايصٟ َاضؽ ْؿاط٘، ٚتعاًَ٘ َع 

 .إغ١َٝ٬ ٚؾل آي١ٝ ايجابت،ايٓٓل 

ا٫دتٗاز ٚا٫غتٓباط ٚايتعاٌَ ايعًُٞ املعطا٤  ٫بٓس َٔ َٛاق١ً ع١ًُٝ -6

َع ايٓٓل ٚايرتاخ املػتؿاز َٓ٘ بطٚح ايعكط، ٚعسّ ايتٛٓقـ ع٢ً ضأٟ َػتؿاز 

ٍٓ عًٝٗا قاسبٗا، ٫غُٝا ٚإٔ  َُ٪ٓغؼ ع٢ً ادتٗاز ْٚعط١ٜ اغتس َٔ ايٓٓل، أٚ 

ايؿهط اإلغ٬َٞ،  أَاّ ايٓٗه١ ايؿهط١ٜ املعاقط٠ قس ؾتشت آؾاقّا دسٜس٠
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قهاٜا َٚػا٥ٌ نإ عًٝ٘ اغتٝعابٗا، نُٔ آيٝات ايعكٌ املػًِ  أَاَ٘ ٚططست

. ا٭قٌٝ، بعٝسّا عٔ ا٫ظزٚاد١ٝ ٚاهلذا١ْ

بٓس َٔ إعاز٠ نتاب١ ايتأضٜذ بعس حتكٝك٘، َٚكاض١ْ ٚثا٥ك٘ َٚكازضٙ،  ٫ -7

ٚاغتد٬م ايكشٝض َٓ٘، ؾإٕ تعٓصض إثبات ايكشٝض، ؾايتعطٜـ املكاضٕ 

. بطٚاٜات ايتأضٜذ يف تًو ايٛاقع١ أَا١ْ ع١ًُٝ ظتب أزا٩ٖا

ٕٓ ايعكٌ املػًِ ظتب إٔ ٜتعاٌَ َع ايٛاقع، ٜٚتعاٌَ َع ايٓٓل َٚع  -8 إ

 ٚغتٛض ايتذطب١ ايصات١ٝ .ايٓٓلايرتاخ، يتطٜٛط ايٛاقع ٚقٓاعت٘ ع٢ً أغاؽ 

٫نتؿاف ايٛاقع املعاف، َٚعادت١ قهاٜا اإلْػإ ايهرب٣، نكه١ٝ اذتط١ٜ 

ٚايػًط١، ٚسكٛم اإلْػإ، ٚادتٓؼ ٚاملطأ٠، ٚا٭خ٬م ٚايؿٔ ٚا٭زب، ٚقِٝ 

ادتُاٍ، ٚايعكٌ َٚٓٗر ايتؿهري، ٚايع٬ق١ بايعامل ايبؿطٟ يف آؾام ا٭ضض، 

 ايعًِ ٚتكٓٝات٘ املعاقط٠، يٝٓعط ايٛاقع، ٜٚتعاٌَ َع٘ َٔ خ٬ٍ ٚبإصتاظات

َػًُٓات٘ اإلغ١َٝ٬ املػتٛعب١، ٫ َٔ خ٬ٍ َعادتات ايرتاخ يكهاٜا عكطٙ 

.  املُتٓس٠ إىل قطٕٚ عسٜس٠

يكس غاِٖ ايعكٌ ايبؿطٟ مبدتًـ اجتاٖات٘ َٚصاٖب٘ ايؿهط١ٜ يس٣  -9

ا٭َِ ٚايؿعٛب عرب أدٝاٍ عسٜس٠ يف تهٜٛٔ املعطؾ١ اإلْػا١ْٝ ع٢ً اَتساز 

ايعكٛض ٚايتؿاعٌ َع ٖصا ايرتاخ ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ٚؾل ايهٛابط ايع١ًُٝ ايػ١ًُٝ 

َٛقـ غاِٖ يف ع١ًُٝ اإلغٓا٤ ايؿهطٟ ٚايتؿاعٌ بني ايتذاضب ٚايعكٍٛ ايبؿط١ٜ 

.  ايبٓٓا٠٤

ٖٓايو زتا٫ت عسٜس٠ يف سٝا٠ ايؿًٝػٛف ٚاملؿهط ٚايؿاعط املػًِ ستُس  -10

إقباٍ حتتاز إىل املعٜس َٔ ايبشح ٚايسضاغ١ يًهؿـ عٔ سٝات٘ ايع١ًُٝ 

. ٚايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ
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املصادر ّاملراجع

.  ايكطإٓ ايهطِٜ: أ٫ّٚ

 :املطادع: ثاّْٝا

-ٖـ1410، إغتاْبٍٛ َكطؿ٢ ٚظ٥٬َ٘، املعذِ ايٛغٝط، زاض ايسع٠ٛ، إبطاِٖٝ -1

1989ّ. 

ستُس بٔ أبٞ بهط أٜٛب ايعضعٞ أبٛ عبس اهلل، ايطٚح يف : ابٔ ايكِٝ ادتٛظ١ٜ -2

ايه٬ّ ع٢ً أضٚاح ا٭َٛات ٚا٭سٝا٤ بايس٥٫ٌ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ، زاض ايهتب 

.   1975 – 1395بريٚت، - ايع١ًُٝ 

 .1990ّ _ٖـ 1410، زاض اذتسٜح،2ابٔ نجري، تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ، ط -3

ابٔ َاد٘، ستُس بٔ ٜعٜس أبٛ عبس اهلل ايكع ٜٚين، غٓٔ ابٔ َاد٘، زاض  -4

 ستُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، َٛقع ؾبه١ َؿها٠ :حتكٝلبريٚت، -ايؿهط

. اإلغ١َٝ٬

ابٔ َٓعٛض، مجاٍ ايسٜٔ ستُس بٔ َهطّ، يػإ ايعطب، زاض إسٝا٤ ايرتاخ  -5

 .1988ّ-ٖـ1408، 1 بريٚت، يبٓإ، طايعطبٞ،

أبٛ ايكاغِ اذتػني بٔ ستُس املعطٚف بايطاغب ا٫قؿٗا٢ْ، َؿطزات غطٜب  -6

 . ايكطإٓ، َٛقع ٜعػٛب

 275أبٛ زاٚز، يًشاؾغ أبٞ زاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ املتٛؾ٢ غ١ٓ  -7

 دسٜس٠ َٓكش١ ايًشاّ طبع١ غٓٔ أبٞ زاٚز، حتكٝل ٚتعًٝل غعٝس ستُس ،ٖ 

. َٚؿٗطغ١، زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

أبٛ عُطٚ عجُإ بٔ عبس ايطمحٔ ايؿٗطظٚضٟ، َكس١َ ابٔ ايك٬ح، عًّٛ  -8

 .1984ّط أٚىل، اذتسٜح، َهتب١ ايؿاضابٞ،

أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط أبٛ ايؿهٌ ايعػك٬ْٞ ايؿاؾعٞ، ؾتض ايباضٟ ؾطح  -9

 . بريٚت– زاض املعطؾ١ ايبداضٟ،قشٝض 
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أمحس بٔ ستُس بٔ املٗسٟ بٔ عذٝب١ اذتػين اإلزضٜػٞ ايؿاشيٞ ايؿاغٞ أبٛ  -10

، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ـ ٖـ1423 ّ ـ 2002/  ايطبع١ ايجا١ْٝ املسٜس،ايعباؽ، ايبشط 

 .بريٚت

 .، َهتب١ املج٢ٓ، ايكاٖط2٠أمحس ستُس ؾانط، ْعاّ ايط٬م يف اإلغ٬ّ، ط -11

آٍ بٛطاَٞ أمحس بٔ سذط، تطٗري اجملتُعات َٔ آثاض املٛبكات، زاض ايهتب  -12

 .2،1978ّايكطط١ٜ، ط

اٯيٛغٞ، ايع١َ٬ ؾٗاب ايسٜٔ ايػٝس ستُٛز اٯيٛغٞ، ضٚح املعاْٞ، زاض  -13

 . ايؿهط، بريٚت يبٓإ، بسٕٚ ط

ايبداضٟ، أبٞ عبس اهلل ستُس بٔ إمساعٌٝ، قشٝض ايبداضٟ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ  -14

 .1400، 1ايعطبٞ، بريٚت يبٓإ، ط

بطغٛخ عبس ايععٜع بٔ َباضى، املٓٗر ايٓبٟٛ ٚايتػٝري اذتهاضٟ، نتاب ا٭١َ،  -15

 .1995ّ-1415قطط، ط أٚىل، 

ايرتَصٟ، يإلَاّ اذتاؾغ أب٢ عٝػ٢ ستُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ ايرتَصٟ، غٓٔ  -16

، سكك٘ ٚقشش٘ عبس ايٖٛاب عبس 279 –209ايرتَصٟ ٖٚٛ ادتاَع ايكشٝض، 

.  ايًطٝـ، زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط

 .1979ّٙ، 1،1417خًٝؿ١ ايبسٟٚ، ضغاي١ اإلق٬ح، َهتب١ ايبٝإ، ايهٜٛت، ط -17

ايهٜٛت، ز أمحس عبس اهلل تْٛػٞ، دٛي١ يف شات املػًِ، َهتب١ ايبٝإ،  -18

 .1989ّ، 1409، 1ط

ز ٜٛغـ ايكطناٟٚ، نٝـ ْتعاٌَ َع ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َعامل ٚنٛابط، املعٗس  -19

 . 1996ّ-8،1417ايعاملٞ يًؿهط اإلغ٬َٞ، ط

 ا٫قتكازٟ يف اإلغ٬ّ، داَع١ املًو ؾٗس ايكشطاْٞ، ايٓعاَّػؿط بٔ عًٞ / ز -20

. 2002ّ/ ٖـ 1423يًبرتٍٚ ٚاملعازٕ، 

 .ايطاظٟ، اإلَاّ ؾدط ايسٜٔ ستُس ايطاظٟ، تؿػري ايطاظٟ، بريٚت، زاض ايكًِ -21
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 املعطؾ١، بريٚت يبٓإ، ٚايطع١ٝ، زاضايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ يف إق٬ح ايطاعٞ  -22

 .4،1969ّط

غٝس عبس املادس ايػٛضٟ، زٜٛإ ستُس إقباٍ، زاض ابٔ نجري، زَؿل، بريٚت،  -23

 .2007ّ-ٖـ 1423، 3ط

 ايؿطباقٞ، َٛغٛع١ أخ٬م ايكطإٓ ايهطِٜ، زاض ايطا٥س ايعطب١ٝ، بريٚت، -24

 .1978ّ، 1ط

عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط ايػٝٛطٞ، تسضٜب ايطاٟٚ يف ؾطح تكطٜب ايٓٛاٟٚ،  -25

 .عبس ايٖٛاب عبس ايًطٝـ:  ايطٜاض، حتكٝل–َهتب١ ايطٜاض اذتسٜج١ 

عًٞ بٔ عبس ايهايف ايػبهٞ، اإلبٗاز يف ؾطح املٓٗاز ع٢ً َٓٗاز ايٛقٍٛ إىل  -26

، 1404 ا٭ٚىل، بريٚت، ايطبع١ –عًِ ا٭قٍٛ يًبٝهاٟٚ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 . مجاع١ َٔ ايعًُا٤:حتكٝل

، َكط، زاض ايتٛظٜع ٚايٓؿط اإلغ١َٝ٬، 1ايعٛز٠ إىل ايكطإٓ، زتسٟ اهل٬يٞ، ط -27

2003ّ. 

ايػعايٞ، أبٞ ساَس ستُس بٔ ستُس بٔ ستُس ايػعايٞ، َهتب١ عبس ايٛنٌٝ  -28

 .ايسضٚبٞ، زَؿل، غٛضٜا، بسٕٚ

ؾدطٟ، َادس، تاضٜذ ايؿًػؿ١ اإلغ١َٝ٬، ايساض املتشس٠ يًٓؿط، بريٚت، زٕٚ  -29

 .1974ّطبع١، 

 .1988ّيف ظ٬ٍ ايكطإٓ، غٝس قطب، بريٚت، زاض ايؿطٚم،  -30

- ٖـ 1415 ايطبع١ ا٭ٚىل، يبٓإ-ؾٝض ايكسٜط، زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت  -31

1994ّ  .

 املس١ْٚ ايهرب٣ ا٫قبشٞ،َايو بٔ أْؼ، أبٞ عبس اهلل اإلَاّ َايو بٔ أْؼ  -32

يإلَاّ َايو اييت ضٚاٖا اإلَاّ، غشٕٓٛ بٔ غعٝس ايتٓٛخٞ عٔ اإلَاّ عبس ايطمحٔ 

 مبطبع١ ايػعاز٠ ا٭ع٬ّ، طبعبٔ ايكاغِ ايعتكٞ، عٔ إَاّ زاض اهلذط٠ ٚأٚسس ا٭١ُ٥ 

. ظٛاض ستاؾع١ َكط
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ستُس إقباٍ، جتسٜس ايتؿهري ايسٜين يف اإلغ٬ّ، تطمج١ عباؽ ستُٛز  -33

 .2000-141421، 2ايعكاز، زاض اهلسا١ٜ، ط

ستُس ايسغٛقٞ، إغ١َٝ٬ املعطؾ١، املعٗس ايعاملٞ يًؿهط اإلغ٬َٞ، ايػ١ٓ  -34

 .1996ّ-ٖـ1416ا٭ٚىل، ايعسز ايجايح،

ستُس مشؼ اذتل ايععِٝ آبازٟ أبٛ ايطٝب، عٕٛ املعبٛز ؾطح غٓٔ أبٞ زاٚز،  -35

 .1415 بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، –زاض ايهتب ايع١ًُٝ 

 ايٓٝػابٛضٟ، ادتاَعَػًِ، أبٛ اذتػني َػًِ بٔ اذتذاز بٔ َػًِ ايكؿريٟ  -36

. زاض ا٭ؾام ادتسٜس٠ ـ بريٚت+  زاض ادتٌٝ بريٚت َػًِ،ايكشٝض املػ٢ُ قشٝض 

َػٓس اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ، أمحس بٔ سٓبٌ أبٛ عبس اهلل ايؿٝباْٞ، َ٪غػ١  -37

.  قططب١، ايكاٖط٠، ا٭سازٜح َص١ًٜ بأسهاّ ؾعٝب ا٭ض٦ْٛط

املريظا ستػٔ آٍ عكؿٛض، ايكاَٛؽ ايٛدٝع ملعاْٞ نًُات ايكطإٓ ايهطِٜ،  -38

 /http://www.almeshkat.netَٛقع ؾبه١ َؿها٠ اإلغ١َٝ٬ 

ايهرب٣، ايٓػا٥ٞ، أمحس بٔ ؾعٝب أبٛ عبس ايطمحٔ ايٓػا٥ٞ، غٓٔ ايٓػا٥ٞ  -39

عبس ايػؿاض .ز: ، حتكٝل1991 – 1411 ا٭ٚىل، بريٚت، ايطبع١ – ايهتب ايع١ًُٝ زاض

.  غًُٝإ ايبٓساضٟ، غٝس نػطٟٚ سػٔ

http://www.almeshkat.net/
http://www.almeshkat.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

مالمح تأصٔلٔ٘ يف التيظٔه الكضائٕ الصْداىٕ 

" و1983قاىٌْ اإلجراءات املدىٔ٘ لصي٘ دراش٘ تطبٔكٔ٘ يف " 
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داَع١ ايكطإٓ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايكا٠ْٕٛـنًٞعُٝس   ايكإْٛ املؿاضى،أغتاش ،. 
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 :مصتدلص البحح 

اذتُس هلل ضب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً أؾطف املطغًني غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ 

 .ٚصشب٘ أمجعني 

    ايتؿطٜعات ايػٛزا١ْٝ يف ؾرتاتٗا املدتًؿ١ َٔ َطاسٌ ايتؿطٜع يف ايػٛزإ تأضدشت 

بني ايصبػ١ ايتؿطٜع١ٝ اإلغال١َٝ ، ٚايصبػ١ ايتؿطٜع١ٝ ايػطب١ٝ االغتعُاض١ٜ ، ٚقس 

ناْت ٖٓاى ستاٚالت عسٜس٠ ع٢ً َٓط ايعصٛض يجبات ٖصٙ ايتؿطٜعات ع٢ً ايؿطط٠ 

ايػ١ًُٝ ، ٖٚٞ ايتؿطٜع اإلغالَٞ ارتايص ْعطّا يٛسس٠ إغال١َٝ اجملتُع ايػٛزاْٞ  يف 

 .ايػايبٛايصٟ تطبل عًٝ٘ ٖصٙ ايكٛاْني 

 ٚقس ؾٗست ايؿرتات األخري٠ يف ايػٛزإ ستاٚالت داز٠ يتأصٌٝ ٖصٙ ايكٛاْني 

ٚضٓزٖا إىل أصًٗا اإلغالَٞ َٔ سٝح ايتؿطٜع اغتٓازّا ملصازض ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ غٛا٤ 

ناْت ٖصٙ املصازض أص١ًٝ أّ ادتٗاز١ٜ ، ٚقس ْاٍ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ بتعسٜالت٘ املدتًؿ١ سعّا َٔ ٖصا ايتأصٌٝ ُْٛضز بعطّا َٔ َالست٘ ايتأص١ًٝٝ يف 

 .ٖصا ايبشح ، َع اإلؾاض٠ يٓؿأ٠ ٚتطٛض ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ عَُّٛا 

   ٚقس اتبع ايباسح املٓٗر االغتكطا٥ٞ ايٛصؿٞ ايٛثا٥كٞ املكاضٕ، سٝح قاّ ايباسح 

ظُع َاز٠ ايبشح ٚٚصؿٗا َٚكاضْتٗا بايٓصٛص ٚاآلضا٤ ايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ ، ثِ بٝإ 

ٚد٘ ايتأصٌٝ يف ٖصٙ ايٓصٛص َع إٜطاز ؾٛاٖسٙ ، ٚتٛثٝل ْؿأ٠ ٚتطٛض ايتٓعِٝ 

 .ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ

    ٚقس خًُص ايبشح يف ْتا٥ذ٘ إىل إٔ ايتؿطٜعات ايػٛزا١ْٝ عَُّٛا اآلٕ تٓتعُٗا 

سطن١ تأصٌٝ ؾا١ًَ ٚٚاغع١ تٗسف إىل تصؿ١ٝ ٖصٙ ايتؿطٜعات َٔ ؾٛا٥ب ايتؿطٜعات 

ايػطب١ٝ ايسخ١ًٝ اييت ال تٓتُٞ إىل إضثٓا أٚ زتتُعٓا أٚ ؾكٗٓا اإلغالَٞ بؿ٤ٞ ، ٚقس 

أٚص٢ ايباسح باغتُطاض سطن١ ايتأصٌٝ ٖصٙ ملعٜس َٔ ايتٓكٝض ٚايتصشٝض ٚايتسقٝل 

 .يهاؾ١ تؿطٜعاتٓا ايػٛزا١ْٝ
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Abstract 

All the praises and thank be to Allah and peace be upon his 

prophet. As a matter of fact that through ages Sudanese laws 

were mixed up between Islamic laws (sharia) and the colonialist 

laws. However many attempts were being made to adopt Islamic 

laws instead. This clearly appears in the civil procedure act 1983 

which most of its items have been changed or modified 

according to Islamic laws. (Sharia). This leads to what is called 

Taseel. The researcher pointed to the lineaments and features of 

Taseel and the beginning and the development of the Sudanese 

Judiciary. The researcher pointed to the lineament and features of 

Taseel and the researcher adopted descriptive .inductive. 

Documentary and comparative method to collect the data of the 

study. Those data collected compared to what figh says (sharia) 

to see to what extent. Those data collected were based on the 

Taseel method. The findings of this study showed that a lot of 

efforts have been made to make Sudanese law be characterized 

by Islamic laws (sharia). Finally, the researcher recommended 

that the Taseel method must be carried on in order to cover all 

Sudanese laws. 

 

 

 

 

 

 

 



 قانون  دراسة تطبيقية يف مالمح تأصيلية يف التهظيم القضائي السوداني                                                                

" م1983اإلجراءات املدنية لسهة               

 
188 

 

 و2017ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 
 

 جملة البحث العلني                                حمور اللغة العربية

 

 مكدم٘ 

اذتُس هلل ضب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً أؾطف املطغًني غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ 

. ٚصشب٘ أمجعني

ٕٓ َػأي١ تأصٌٝ ايعًّٛ بصؿ١ عا١َ ٖٞ ستٛض أٖساف ٚضغاي١ داَع١ ايكطإٓ  إ

ٌٓ تؿطٜعاتٓا ايػٛزا١ْٝ تعترب دع٤ّا َٔ ٖصٙ ايعًّٛ ، ٖٚٞ  ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ ، ٚيع

بال ؾو حتتاز إىل ضؤ١ٜ تأص١ًٝٝ َػتٓس٠ إىل َصازض ايؿك٘ اإلغالَٞ، َٚٔ أبطظ ٖصٙ 

ايتؿطٜعات ايػٛزا١ْٝ اييت ْاهلا قػط ٚاؾط َٔ ايتأصٌٝ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ بتعسٜالت٘ املدتًؿ١ ، ٖٚٛ ستٛض ٖصٙ ايسضاغ١ ، ٚيف ٖصا ايبشح ْتٓاٍٚ بٝإ 

بعض املالَض ايتأص١ًٝٝ هلصا ايكإْٛ ، َع اغتعطاض ْؿأ٠ ٚتطٛض ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف 

 .ايػٛزإ 

 :أٍنٔ٘ البحح 

 : تهُٔ أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح يف اآلتٞ 

تٓاٍٚ بعض َالَض ادتاْب ايتأصًٝٞ يًتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ َٔ سٝح  .

 .ْؿأت٘ ٚتطٛضٙ 

 .بٝإ ستاٚالت ايتؿطٜع ايػٛزاْٞ يف تأصٌٝ ايكٛاْني اذتاي١ٝ اييت حتهِ ايبالز .

اغتعطاض بعض ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايػٛزا١ْٝ هلصٙ املالَض ايتأص١ًٝٝ َٔ سٝح  .

ايتطبٝل، ٚاملتُج١ً ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال اذتصط يف قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

 .ّ بتعسٜالت٘ املدتًؿ١

 : أٍداف البحح 

 : ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل 

َعطؾ١ أٚد٘ ايتأصٌٝ يف ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ ايػٛزاْٞ يف ؾرتات٘ املدتًؿ١ َٔ تأضٜذ  .

 .ايتؿطٜع يف ايػٛزإ 
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بٝإ اتػاع ٚمشٍٛ سطن١ ايتأصٌٝ يف ايػٛزإ يف ايتؿطٜعات ايػٛزا١ْٝ  .

 .املدتًؿ١ ٚاييت تٓتعِ شتتًـ زتاالت املعاَالت 

إٜطاز بعض َٔ ٖصٙ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ املؤص١ً يف قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ  .

 .ّ بتعسٜالت٘ املدتًؿ١

 مشلل٘ البحح 

تتُشٛض َؿه١ً ٖصاايبشح سٍٛ بٝإ ادتاْب ايتأصًٝٞ يًتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ، 

 :ٚتتؿطع عٔ ٖصٙ املؿه١ً األغ١ً٦ ايتاي١ٝ 

 َاٖٞ اذتكب اييت َٓط بٗا ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ؟

 َاٖٞ املصازض اييت اغتك٢ َٓٗا ٖصا ايتٓعِٝ تؿطٜعات٘ املدتًؿ١؟ 

  َا ٖٛ َس٣ تؿٛم تؿطٜعات ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ اإلغالَٞ ع٢ً أْع١ُ ايتؿطٜعات

ايػطب١ٝ اييت طبكت يف بالزْا؟

  َاٖٞ ايُٓاشز ايكا١ْْٝٛ ايتأص١ًٝٝ يف قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ ّ

بتعسٜالت٘ املدتًؿ١؟

 ميَج البحح 

اتبع ايباسح يف عج٘ ٖصا املٓٗر االغتكطا٥ٞ ايٛصؿٞ ايٛثا٥كٞ املكاضٕ ، سٝح ٜٛثل 

ايبشح يًشكب ايتأضخي١ٝاييت َٓط بٗا ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ ، َع بٝإ أٚد٘ 

ايتأصٌٝ ؾٝٗا، ثِ إٜطاز مناشز يبعض ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ املؤص١ً يف قإْٛ اإلدطا٤ات 

ّ  َٚكاضْتٗا بايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايػابك١ ي٘ ، ٚبٝإ أٚد٘ االختالف املس١ْٝ يػ١ٓ 

 .ؾٝٗا َٔ سٝح ايتأصٌٝ 

: ٍٔلل البحح

 : ُقٓػِ ايبشح إىل َكس١َ ٚ أضبع١ َباسح ٚخامت١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

 َؿّٗٛ تأصٌٝ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ :املبشح األٍٚ 

 َؿّٗٛ ايتأصٌٝ: املطًب األٍٚ 
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 َؿّٗٛ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ : املطًب ايجاْٞ 

 ْؿأ٠ ٚتطٛض ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ: املبشح ايجاْٞ 

 .َصازض قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ : املبشح ايجايح 

بعض َالَض ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ املؤص١ً يف قإْٛ اإلدطا٤ات :املبشح ايطابع  

 املس١ْٝ

 .ٚتؿتٌُ ع٢ً أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات: خامت١ ايبشح 

 .ؾٗطؽ املصازض ٚاملطادع 

 .ؾٗطؽ املٛضٛعات
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 املبحح األّل

 مفَْو تأصٔل التيظٔه الكضائٕ

 مفَْو التأصٔل : املطلب األّل 

األصٌ ٖٚٛ أغؿٌ ايؿ٤ٞ ، ٚايصٟ ٜعتُس :    عباض٠ تأصٌٝ تطًل ع٢ً عس٠ َعاْٞ َٓٗا

 ، ٚاضتبط ايتأصٌٝ يف ايًػ١ باألصاي١ مبع٢ٓ ادتس٠ (1)عًٝ٘ غٛا٤ نإ َازّٜا أٚ َعّٜٓٛا

ٚاالبتهاض ٚاإلبساع ، ؾايؿهط٠ األص١ًٝ ؾهط٠ دسٜس٠ غري َػبٛق١ ، ٚايبشح األصٌٝ 

ٖٛ ايبشح ادتسٜس ايصٟ ُٜعطض يًُط٠ األٚىل ، َٚع شيو ؾكس اضتبط ايتأصٌٝ يف ايًػ١ 

ِٓ أصبشت األصاي١ تكابٌ  املػتع١ًُ باملاضٞ ، ؾاألصٌٝ ٖٛ َا ي٘ أصٌ يف املاضٞ َٚٔ ث

. (2)املعاصط٠  

أَا ايتأصٌٝ يف االصطالح ؾٗٛ إضداع املعاضف إىل أصًٗا ، ٖٚٛ ايٛدٛز ٚايٛسٞ 

"  ، ٚأٜطّا ٜكصس بايتأصٌٝ (3)ٚبٓا٤ َٓاٖر اذتٝا٠ ع٢ً األصٍٛ ايجابت١ يًُذتُع ٚاأل١َ  :

.   (4)"إضداع اذتٝا٠ مجعٝٗا مبعاضؾٗا َٚؿهالتٗا ٚمجٝع َا ٜتعًل بٗا إىل أصٌ اإلغالّ 

" ُٚعٓطف أٜطّا بأْ٘  " ، ٚنصيو ٜكصس ب٘ (5)" ايٓعط٠ يًعًّٛ َٔ ايعا١ٜٚ اإلغال١َٝ :   :

.(6)"إقا١َ ايعًِ ع٢ً أغاؽ ايتصٛض اإلغالَٞ    

                                                 
 1242، ايؿريٚظآبازٟ ، ايكاَٛؽ احملٝط، ص16ص/ 11ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب ، ز(1)
ٖـ ـ 1432ستطّ 12ٚضق١ َكس١َ يف ايسٚض٠ ايع١ًُٝ األٚىل ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ ،(2)

ضطاض املاسٞ ايعبٝس أمحس ، َعٗس .بني األغ١ًُ ٚايتأصٌٝ ، ز:ّ ، بعٓٛإ 2010زٜػُرب18املٛاؾل ي٘ 

 .24، داَع١ ادتعٜط٠ ، ص (إَاّ)إغالّ املعطؾ١ 
 .5ط٘ دابط ايعًٛاْٞ ، زت١ً ايتأصٌٝ ، ايعسز األٍٚ ، ص(3)
 .24، داَع١ ادتعٜط٠، ص(إَاّ)ضطاض املاسٞ ايعبٝس ، َعٗس إغالّ املعطؾ١ .بني األغ١ًُ ٚايتأصٌٝ،  (4)
 ، ٚضق١ َكس١َ يف ايسٚض٠ ايع١ًُٝ األٚىل ظاَع١ ايكطإٓ 54زت١ً ايتأصٌٝ ، ايعسز األٍٚ ، ص(5)

ّ، بعٓٛإ ايتأصٌٝ يف 2010زٜػُرب18ٖـ ـ املٛاؾل ي٘ 1432ستطّ 12ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ ، 

 .49بطٜط غعس ايسٜٔ ايػُاْٞ ، ص.داَع١ ايتأصٌٝ، ز
 .38عبس اهلل ايصبٝض ، متٗٝس يف ايتأصٌٝ ، ص(6)
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إعاز٠ بٓا٤ ايعًّٛ يف ض٤ٛ ايتصٛض اإلغالَٞ "ٖٛ:     ٚدا٤ تعطٜـ ايتأصٌٝ أٜطّا بأْ٘

" أٚ" يإلْػإ ٚاجملتُع ٚايٛدٛز  تأغٝؼ ايعًّٛ ع٢ً َا ٜال٥ُٗا يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ : 

 .(7)"َٔ أزي١ ْص١ٝ أٚ قٛاعس ن١ًٝ أٚ ادتٗازات َب١ٝٓ عًٝٗا

ٌٓ ايتعطٜـ ايصٟ ٜٓاغب عجٓا ٖصا ٖٛ تأغٝؼ ايعًّٛ ع٢ً َا ٜال٥ُٗا يف ايؿطٜع١      ٚيع

اإلغال١َٝ َٔ أزي١ ْص١ٝ أٚ قٛاعس ن١ًٝ أٚ ادتٗازات َب١ٝٓ عًٝٗا ، ٚشيو َٔ خالٍ 

َعطؾ١ أٚد٘ ٖصا ايتأصٌٝ يف ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ ايػٛزاْٞ يف ؾرتات٘ املدتًؿ١ َٔ تأضٜذ 

ايتؿطٜع يف ايػٛزإ يف ٖصا ايبشح ، ٚنصيو يًتسيٌٝ ع٢ً اتػاع ٚمشٍٛ سطن١ 

ايتأصٌٝ يف ايػٛزإ يف ايتؿطٜعات ايػٛزا١ْٝ املدتًؿ١ ٚاييت تٓتعِ شتتًـ زتاالت 

 .املعاَالت

 مفَْو التيظٔه الكضائٕ: املطلب الجاىٕ 

، () ٜكصس بايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ زتُٛع١ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعِ َطؾل ايكطا٤

، تطتٝب احملانِ، ٚتهٜٛٔ اهل١٦ٝ ايكطا١ٝ٥يف ٚال١ٜ ايكطا٤سٝح ٜؿٌُ ٖصا ايتٓعِٝ 

 هلصٙ قٛاعس اإلختصاص  ، َع بٝإختصاصاتٗاٖاٚاتهٜٛٔ  ٚإْؿا٤ األدٗع٠ ايكطا١ٝ٥ٚ

تعٝني ايكطا٠ٚتطقٝاتِٗ  املتبع١ ، نُا ٜؿٌُ ٖصا ايتٓعِٝ أٜطّا ٚاإلدطا٤اتاألدٗع٠

 ِٖتكِٜٛ عًِٝٗ ٚاإلؾطاف، ٚٚسصاْتِّٗ ْٚسبِٗ ٚإعاضتِٖ٘ تهًٝـ ٚٚأقسَٝتِٗ

 .() خسَتِٗإْتٗا٤تِٗ، ٚٚستاغب

  ٚايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف إطاض ٖصا ايبشح، ٜتٓاٍٚ ْؿأ٠ ٚتطٛض ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف 

ايػٛزإ يف ؾرتات٘ املدتًؿ١، ٚممٝعات نٌ ؾرت٠ ٚخصا٥صٗا، ٚزضٖٚا يف تأصٌٝ 

قٛاعسٙ، سٝح تبٝٓٔ َٔ خالٍ ٖصا ايبشح إٔ ْؿأ٠ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ ناْت 

شات ْعع١ إغال١َٝ خايص١ تأضدشت بعس شيو بني ْععات ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ اإلغتعُاضٟ 

                                                 
 .38املطدع ْؿػ٘ ، ص(7)
 .9ّ ص 1959ٖـ ــ 1378غ١ٓ .1ط.1ز. سػني غٝس أمحس املؿيت .تطٛض ْعاّ ايكطا٤ يف ايػٛزإ (1)
 1ز.ارتططّٛ . ط ايتاغع١ . ز ستُس ايؿٝذ عُط .أ. ايسع٣ٛ .ّ 1983قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ (2)

 .11ص
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ٚعٛز٠ ايٓععات اإلغال١َٝ َٔ بعس شيو ، إىل إٔ ثبتت يف ايؿرتات األخري٠ ع٢ً تأصٌٝ 

 .ٖصٙ ايكٛاعس ٚعٛزتٗا إىل املٓبع اإلغالَٞ األصٌٝ 

 ٚقس ضنٓع ايباسح يف ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ ع٢ً قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ 

ٚايصٟ ٖٛ زتُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ اييت تبٝٓٔ غري ايسع٣ٛ املس١ْٝ ست٢ صسٚض 

اذتهِ ٚايطعٔ ؾٝ٘ ٚتٓؿٝسٙ َٚا ٜتدًٌ شيو َٔ إدطا٤ات حتؿع١ٝ إٕ اقتط٢ األَط 

 . شيو، إضاؾ١ إلدطا٤ات ايسعا٣ٚ ارتاص١ يًطبٝع١ اييت تتُٝع بٗا 

ٚقس اختاض ايبشح َٔ ٖصا ايكإْٛ بعض ايُٓاشز ايكا١ْْٝٛ ٚاييت ظٗط ؾٝٗا َالَض 

١ٓٝ ٚٚاضش١ َٔ سٝح ضزٖا إىل ايٛسٞ غٛا٤ ناْت َصازض هلصا  ايتأصٌٝ بصٛض٠ دً

ايكإْٛ ، أٚ إدطا٤ات َتعًك١ بايسع٣ٛ املس١ْٝ ٚإدطا٤اتٗا ، ٚقس ساٍٚ ايباسح إبطاظ ٖصٙ 

ادتٛاْب يٝؤنس إٔ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ أصبض ٜٓشٛ َٓش٢ تأصٌٝ ٖصٙ 

 .   ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ  ٚضزٖا  إىل أصًٗا اإلغالَٞ اييت ناْت عًٝ٘ عٓس بسا١ٜ ْؿأتٗا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحح الجاىٕ
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 ىشأٗ ّتطْر التيظٔه الكضائٕ يف الصْداٌ

ٜتطًب اذتسٜح عٔ ْؿأ٠ ٚتطٛض ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ تٓاٍٚ أِٖ املالَض 

األغاغ١ٝ اييت متٝٓع بٗا ْعاّ ايكطا٤ يف ايػٛزإ، سٝح تتًدص ٖصٙ املالَض يف 

 : ايؿرتات ايتأضخي١ٝ ايتاي١ٝ 

 فرتٗ اليسع٘ اإلشالمٔ٘ للننالم اإلشالمٔ٘ يف الصْداٌ : أّاًل 

    يف ٖصٙ ايؿرت٠ ؾاعت ايٓعع١ اإلغال١َٝ يف األْع١ُ ايكطا١ٝ٥ ايػٛزا١ْٝ، ؾُجاّل يف 

ممًه١ ايؿْٛر غاض ايكطا٤ ع٢ً َصٖب اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل، ٚمتٝٓع ٖصا ايكطا٤ 

بٛدٛز سته١ُ عًٝا يف غٓاض ٚستانِ صػط٣ يف نٌ ممًه١ ٚنٌ َؿٝد١، ٚؾطاّل 

ُٚدس بهٌ املُايو قطا٤ ُٜعطف بكطا٤ ايؿطٜع١ ايبٝطا٤ سٝح ٜتِ اذتهِ  عٔ شيو 

ٚؾكّا يكٛاعس ايؿطٜع١ ايػطا٤ ؾشػب، نُا عطؾت ايبالز يف شيو ايٛقت قطا٤ 

األداٜٚسِٖٚ مجاع١ َٔ املػٓني حيهُٕٛ يف ناؾ١ ايكطاٜا ست٢ َا نإ َٓٗا َتعًكّا 

بايكتٌ ؾطٜط١ إٔ ٜٛاؾل ايططؾإ َػبكّا ع٢ً اذتهِ، ٚقس ٜهٕٛ اذتهِ بايعؿٛ أٚ 

زؾع ز١ٜ املكتٍٛ، ٚعٓس عسّ إَهإ ايؿصٌ يف ايسع٣ٛ نإ ًٜعّ إسايتٗا إىل احمله١ُ 

 ()ايعًٝا بػٓاض

ؾكس نإ ايكطا٤ بٝس ايػًطإ ايصٟ ٜٓعط ايسعا٣ٚ اهلا١َ ()أَا يف غًط١ٓ ايؿٛض

بٓؿػ٘، ٚنصيو ايتصسٜكات ، ٚنإ ايػًطإ ٜكًّس ايكطا٤ ٚايؿت٣ٛ نباض ايعًُا٤، 

 .نُا باؾط األداٜٚس ايكطا٤ ايعطيف املتؿل َع أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ 

 فرتٗ حلْم٘ الفتح الرتكٕ املصرٖ : ثاىًٔا 

 يف ظٌ سه١َٛ ايؿتض ايرتنٞ املصطٟ يًػٛزإ ناْت احملانِ ايؿطع١ٝ اييت 

ُاْؿ٦ت يف املطانع َٚكط املسٜطٜات شات اختصاص عاّ يف ايكطاٜا ادتٓا١ٝ٥ ٚاملس١ْٝ 

ٚايؿطع١ٝ؛ بٝس أْ٘ يف آخط عٗس اذته١َٛ املصنٛض٠ تكًص اختصاص احملانِ 

                                                 
 .15ص . 1ز. سػني غٝس أمحس املؿيت .تطٛض ْعاّ ايكطا٤ يف ايػٛزإ (1)
.16ص .1ز.املطدع ْؿػ٘ (2)   
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ايؿطع١ٝ ٚاقتصط ع٢ً األسٛاٍ ايؿدص١ٝ ٚاملٛاضٜح ، ٚقس ناْت تًو احملانِ حتهِ 

. ٚؾل املصٖب اذتٓؿٞ آتباعّا ملصٖب اذته١َٛ املصط١ٜ 

 إىل سته١ُ عًٝا ()ٚقس قػُت احملانِ يف سه١َٛ ايؿتض ايرتنٞ املصطٟ

ِٓ تأغؼ َا ُٜعطف  ٚستانِ َسٜطٜات ٚستانِ ستاؾعات ٚستانِ أقػاّ ، ث

باجملايؼ احمل١ًٝ ٚظٗط َٓصب قاضٞ عُّٛ ايػٛزإ ٖٚٛ مياثٌ َٓصب قاضٞ ايكطا٠ 

يف احملانِ ايؿطع١ٝ ، أٚ ض٥ٝؼ ايكطا٤ يف احملانِ املس١ْٝ ٚادتٓا١ٝ٥ ، ٚنإ قاضٞ 

عُّٛ ايػٛزإ ٜطؾض ايكطا٠ ٚميط عًِٝٗ ٜٚطؾسِٖ ، ٚنإ ٜطأؽ احمله١ُ ايعًٝا يف 

.زتًؼ اغت٦ٓاف ايػٛزإ "ارتططّٛ ٚاييت ُعطؾت باغِ   " 

 فرتٗ دّل٘ املَدٓ٘ : ثالجًا 

 صاض اإلَاّ املٗسٟ ٖٛ ايط٥ٝؼ األع٢ً يًكطا٤ ُٚاْٝط ب٘ ()يف عٗس ايسٚي١ املٗس١ٜ

تعٝني ايكطا٠ ، ٚنإ ًٜعّ عطض ايكطاٜا اهلا١َ ع٢ً اإلَاّ املٗسٟ يًُٛاؾك١ ع٢ً 

 .األسهاّ ؾٝٗا أٚ ايتصسٜل عًٝٗا 

    ٚقس نإ ايكطا٠ ًَعَني باذتهِ مبا يف َٓؿٛضات اإلَاّ املٗسٟ أٚ خًٝؿت٘ ٚاييت 

تؿتٌُ ع٢ً قٛاعس األسهاّ سٝح تعترب زغتٛض يًكطا٠ َٚطدع هلِ ، ٚعٓس عسّ اْطٛا٤ 

 .املٓؿٛضات ع٢ً سهِ يف ايٛاقع١ املعطٚض١ ٜتِ ايًذ٤ٛ يًُصٖب املايهٞ 

احمله١ُ :     ٚقس ناْت احملانِ يف عٗس املٗس١ٜ تتٓٛع إىل ستانِ شتتًؿ١ ، ؾُٓٗا

 ٚسته١ُ ()ٚستانِ ايػط١ٜ()ٚستانِ ايهاض٠()ايعًٝا بأّ زضَإ ٚستانِ ايعُاالت

 .()ضز املعامل ٚسته١ُ احملتػب ٚسته١ُ بٝت املايٛسته١ُ املالظَني

                                                 
َعٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات .ظنٞ َصطؿ٢ عبس اجملٝس.ز.ايكإْٛ املسْٞ ايػٛزاْٞ تأضخي٘ ٚخصا٥ص٘ (1)

 . َٚابعسٖا53ص.ّ 1968.ايعطب١ٝ 
 .19ص . 1ز. سػني غٝس أمحس املؿيت .تطٛض ْعاّ ايكطا٤ يف ايػٛزإ (2)
 . ٜٚكصس بٗا احملانِ اييت تٓعط يف قطاٜا ايعُاٍ (3)
 .  ٜٚكصس بٗا احملانِ اييت تٓعط يف قطاٜا اإلجياضات (4)
 . ٖٚٞ ستانِ تؿصٌ يف املٓاظعات بني احملاضبني األْصاض ٚأٖايٞ ادتٗات اييت ٜتِ استالهلا(5)
 .21ص . 1ز. سػني غٝس أمحس املؿيت .تطٛض ْعاّ ايكطا٤ يف ايػٛزإ (6)
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 فرتٗ اليسع٘ األجيبٔ٘ : رابعًا 

يف ٖصٙ املطس١ً ظٗطت ايٓعع١ األدٓب١ٝ سٝح ضأٟ اذتهِ اإلصتًٝعٟ شتايؿ١ َا 

اغتكط عًٝ٘ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ يف ايؿرتات ايػابك١ ي٘ ، ؾعٗط قإْٛ ايكطا٤ 

أٚهلُا خاص باحملانِ : ّ، ٚايصٟ نإ ٜكػِ احملانِ إىل قػُني املسْٞ يػ١ٓ 

املس١ْٝ ، ٚايجاْٞ خاص باألغط٠ ٚاملرياخ يػري املػًُني ، ٖٚصا ايكإْٛ أعكب٘ قإْٛ 

ّ ٚنالُٖا َػتُس َٔ ايكإْٛ اهلٓسٟ ايصٟ تطدع دصٚضٙ ايكطا٤ املسْٞ يػ١ٓ 

إىل ايكإْٛ االصتًٝعٟ ، ٚقس ناْت احملانِ ايػٛزا١ْٝ تًذأ يف تؿػريٖا ملٛاز 

 .()ٖصٜٓايكاْْٛني إىل ايكٛاْني اإلصتًٝع١ٜ

ّ غاضّٜا ست٢ ُايػٞ ٚسٌ ستً٘    ٚقس ظٌ ايعٌُ بكإْٛ ايكطا٤ املسْٞ يػ١ٓ 

ّ سٝح ُايػٞ ّ ٚايصٟ اغتُط غاضّٜا ست٢ عاّ قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ ٚايصٟ ٜعترب ْػد١ أص١ًٝ َٔ قإْٛ ٚسٌ ستً٘ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

 .ّ ايكطا٤ املسْٞ يػ١ٓ 

 عْدٗ اليسع٘ اإلشالمٔ٘ : خامصًا 

" "ّ صسض أَط َؤقت ضقِ / /ٙ املٛاؾل ي٘  شٟ ايكعس٠ بتأضٜذ 

ّ ٚايصٟ سٌ ستٌ َٔ ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ بصسٚض قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ املًػٞ ، ٜٚعترب ٖصا ايكإْٛ َػتك٢ َٔ قإْٛ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ إاّل أْ٘ متت أغًُت٘ ؾش٣ٛ ٚأغًٛبّا ٚدٖٛطّا ٚطبٝع١ ؛ ايكطا٤ املسْٞ يػ١ٓ 

ؾؿطاّل عٔ أْ٘ أيعّ احملانِ بعسّ اذتهِ ايؿٛا٥س ايطب١ٜٛ ع٢ً اإلطالم ؛ ؾإْ٘ أْعٍ 

ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َٓعهلا اذتكٝكٞ يف َصازضٙ ٚتؿػري ْصٛص٘ َٔ خالٍ إٔ املؿطع مل 

. ()ٜطز شتايؿ١ أسهاّ ٚقٛاعس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ يف ْصٛص قٛاْٝٓ٘

                                                 
.1ز.ز ستُس ايؿٝذ عُط .أ. ايسع٣ٛ .ّ 1983قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ (1)  .7ص 
َطبع١ داَع١ . ستُس ؾتا أبٛغعس . ز.  قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ اإلغالَٞ ايػٛزاْٞ َعًكّا عًٝ٘ (2)

. 1ز. ط األٚىل . ّ 1985/ ٖـ 1405. ايكاٖط٠ ٚايهتاب ادتاَعٞ  .32ص     
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ّ َجٌ اغتكالٍ   ٚ ٖٓاى قٛاعس َػًِّ بٗا يف قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ايكطا٤، ٚاملػاٚا٠ أَاّ ايكطا٤ ، ٚايتكاضٞ ع٢ً أنجط َٔ زضد١ قطا١ٝ٥ ، ٚإَها١ْٝ 

تعسز ايكطا٠ ٚعال١ْٝ ادتًػات ، ٚغًط١ ايكاضٞ يف تػٝري ايسع٣ٛ ، ٖٚصٙ ايكٛاعس 

 .دٖٛطٖا ٖٛ إعُاٍ َباز٤ٟ ايتؿطٜع اإلغالَٞ يف ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ 
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 املبحح الجالح

 مصادر قاىٌْ اإلجراءات املدىٔ٘

 املصادر الرئٔص٘: املطلب األّل 

َُؿطزّا يًؿطٜع١ اإلغال١َٝ َهاْٗا دا٤ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ   ّ

ايطبٝعٞ َٔ سٝح ٚدٛب َال١َ٤ عالقاتٓا االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ ملكتطٝات َباز٥ٗا ، 

ٖٚصا ٜػتٛدب اعتباض ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ اإلطاض ايعاّ ايصٟ تسٚض يف ْطاق٘ ناؾ١ 

ايكٛاْني ايٛضع١ٝ ٚشيو بايٓػب١ يًعالقات اييت أٚضزت هلا ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ سًٛاّل يف 

َصازضٖا ، ُٚتػتك٢ ايكاعس٠ ايؿطع١ٝ عاز٠ َٔ َصازض َتعسز٠ ميهٔ سصطٖا يف 

 .()َصازض ض٥ٝػ١ ٖٚٞ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠

 املصادر التبعٔ٘ : املطلب الجاىٕ 

تٛدس ظاْب املصازض ايط٥ػ١ٝيًكاعس٠ ايؿطع١ٝ َصازض أخط٣ تبع١ٝ ٖٚٞ َا تػ٢ُ 

باالدتٗاز، ٖٚٞ َصازض أقطٖا ايؿك٘ اإلغالَٞ ، ٖٚٞ َتٓٛع١ ناإلمجاع ٚايكٝاؽ 

إٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘  ): ٚغريُٖا ، ٚزيٌٝ ؾطعٝتٗا َا دا٤ يف اذتسٜح ايؿطٜـ 

ـَ َتِكٔط٢ ِإَشا َعَطَض َيَو : ٚغًِ غأٍ َعاش بٔ دبٌ عٓسَا بعج٘ قاضّٝا إىل ايُٝٔ  ِٝ َن

٘ٔ؟َقَطا٤ْ ٍَ َأِقٔط٢ ٔبٔهَتأب ايَّ ٍَ.  َقا ِِ َتٔذِس ٔف:َقا ِٕ َي ٟ٘ٔ َؾِإ ٍَ ،  ٔنَتأب ايَّ ٍِ :َقا  َؾٔبُػ١ٖٔٓ َضُغٛ

ِٗص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٍَ ، ايَّ : َقا ِِ َتٔذِس ٔف  ِٕ َي َٟ٘ٔؾِإ ٍِ ايَّ َٛاَل   ُغ١ٖٔٓ َضُغٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًُ

ٟ٘ٔٔف ٍَ ،  ٔنَتأب ايَّ ِٟ:َقا ُِٗس َضِأ َٚاَل آُيٟٛ َأِدَت ِٗص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.   ٍُ ايَّ  َؾَطَطَب َضُغٛ

ٍَ ََٚقا  ُٙ ٘ٔ ائَّص:َصِسَض ُُِس ٔيَّ ٟ٘ٔ اِيَش ٍَ ايَّ َُا ُِٜطٔض٢ َضُغٛ ٘ٔ ٔي ٍِ ايَّ ٍَ َضُغٛ َٚؾََّل َضُغٛ  )(). 

                                                 
. ز ستُس ايؿٝذ عُط .أ. ايسع٣ٛ .ّ 1983قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ : ملعٜس َٔ ايتؿاصٌٝ ضادع (1)

.1ز  .33ص 
.330ص. 3ز.بريٚت . زاض ايهتاب ايعطبٞ . باب ادتٗاز ايطأٟ يف ايكطا٤ . غٓٔ أبٞ زاٚٚز (2)   
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    تعترب ايكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ ادتٗازّا َٔ ايػًط١ اذتان١ُ ٚشيو يف ؾإٔ َا مل تكطضٙ 

أسهاّ املصازض ايط٥ٝػ١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ أٚ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ، أٚ يف ؾإٔ َا قطضت٘ تًو 

األسهاّ بؿهٌ عاّ ؾتٛيتٗا ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ بايتؿصٌٝ ايصٟ خيسّ أغطاض اجملتُع 

 .اإلغالَٞ

ٕٓ عًٝٗا اإلشعإ ٚارتطٛع  ٚإشا اتبعت ايسٚي١ أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ؾإ

ألسهاَٗا ايصطحي١ ، أَا َا أغؿًت٘ تًو األسهاّ ؾإْٓ٘ يعاَّا ع٢ً اذتانِ إٔ ٜطع 

هلا َٔ ايكٛاعس ايٛضع١ٝ املٓع١ُ هلا ٚؾل َا تكسّ شنطٙ ، ٚيصيو تعترب أسهاّ 

املعاَالت يف ايكٛاْني املس١ْٝ املٓع١ُ يًتذاض٠ ٚاإلدطا٤ات ايكطا١ٝ٥ ٚادتٛاظات ٚادتُاضى 

َٚا إىل شيو َٔ ْعِ ، قٛاعس ؾطع١ٝ ألْ٘ قس اتبع يف ؾإٔ ٚضعٗا قٛاعس ايؿطٜع١ 

اإلغال١َٝ املػتٓس٠ إيٞ َصازضٖا ، ٚبايتايٞ ٜتعني اسرتاَٗا يٛسس٠ اهلسف َٚٔ ثِ ؾإٕ 

 .إصساضٖا ٜعترب إصساضّا يكٛاعس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ بصؿ١ عا١َ

 املصادر االحتٔاطٔ٘ : املطلب الجالح 

قٓسض املؿطع استُاٍ عذع ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ أص١ًٝ ناْت أّ تبع١ٝ عٔ تػط١ٝ ناؾ١ 

ِٓ َصازض استٝاط١ٝ ٜتعٝٓٔ ايطدٛع  أٚد٘ املٓاظعات اييت قس تجٛض َػتكباّل ، ؾأٚضز َٔ َث

َٔ قإْٛ  (/)إيٝٗا ٚيف َكسَتٗا ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚشيو َا ْصت إيٝ٘ املاز٠ 

"ّ بكٛهلا اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ   يف املػا٥ٌ اييت ال حيهُٗا أٟ ْص تؿطٜعٞ : 

تطبل احملانِ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚاملبازئ اييت اغتكطت قطا٤ّ يف ايػٛزإ ٚايعطف 

.ٚايعساي١ ٚايٛدسإ ايػًِٝ   

   َؿاز ٖصا ايٓص أْ٘ سٝح ناْت احمله١ُ بصسز ْعاع حتهُ٘ ْصٛص ؾطع١ٝ 

َٛضٛع١ٝ ؾإْ٘ ٜتعٝٓٔ ايطدٛع إىل تًو ايٓصٛص أٚاّل ذتػِ املٓاظعات ايكا١ُ٥ بؿأْٗا 

باعتباضٖا دع٤ّا ال ٜتذعأ َٔ ايكٛاعس ايؿطع١ٝ ، أَا سٝح ال ٚدٛز ؾٝٗا يٓص يف شيو 

ٕٓ عًٝٗا ايطدٛع إىل ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ يتػتكٞ َٓٗا سًّّا يًٓعاع املططٚح ،  ارتصٛص ؾإ

 ()ٚتطبٝكّا يصيو ؾكس أصسضت احمله١ُ يف غابك١ ْب١ٜٛ إبطاِٖٝ ضس غط ارتتِ عجُإ

                                                 
 .ّ 1976/ 337/ أ ؽ ّ / ّ أ (1)
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إٔ احمله١ُ أصسضت أَطّا بإخال٤ املػتأْـ ضسٙ بايك٠ٛ : ٚاييت تتًدص ٚقا٥عٗا يف 

ادترب١ٜ ٚبٓا٤ ع٢ً طًب املػتأْـ ضسٙ ٚاؾكت املػتأْؿ١ ع٢ً إَٗاي٘ ست٢ ايّٝٛ ايتايٞ 

ألخص َا تبك٢ َٔ ممتًهات٘ ، مل حيطط املػتأْـ ضسٙ ٚظٌ ايعؿـ َهسغّا قطاب١ 

ؾٗط مما اضطط املػتأْؿ١ الغت٦ذاض َهإ يتدعٜٓ٘ خٛؾّا َٔ تًؿ٘ أٚ غطقت٘ ، أقاَت 

" املػتأْؿ١ زع٣ٛ الغرتزاز أدط٠ ايتدعٜٔ ، ؾكطت احمله١ُ بأْ٘ مل ٜٓص قإْٛ : 

ايعكٛز ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايعكٛز ٚعًٝ٘ تًذأ احملانِ يًُصازض األخط٣ طبكّا يٓص املاز٠ 

 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات ّ ـــ املكاب١ً يٓص املاز٠  َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ ـــــ ٚطبكّا يًؿك٘ اإلغالَٞ ٜتعني ع٢ً املٛزع يسٜ٘ سؿغ ايٛزٜع١ َٚٓع املس١ْٝ يػ١ٓ 

ايتًـ َٓٗا ٚي٘ اذتل يف ايطدٛع ع٢ً املايو يتكسٜط املصطٚؾات اييت تهبسٖا يف غبٌٝ 

. شيو   "

: ()ٚدا٤ أٜطّا يف ستُس عبس اهلل عبس ايطمحٔ ضس َٛغ٢ ايسابٞ إشا مل " إٔ عباض٠  

 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ ايٛاضز٠ يف ْص املاز٠ " ٜٛدس ْص ميهٔ تطبٝك٘ 

ّ ، تعين عسّ ٚدٛز ْص إدطا٥ٞ أٚ َٛضٛعٞ يف ايكإْٛ ميهٔ تطبٝك٘ ، ٚال 

. تعين اذتاالت اييت قصس املؿطع عسّ تطبٝكٗا "

 ٚقس قٌٝ ــــ عل ـــ إٕ اعتباض ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َصسضّا أصًّٝا ٚاستٝاطّٝا يف ٚقت 

ٚاسس، ال ٜتعاضض َع قٛاعس املٓطل يف ؾ٤ٞ بٌ ٖٛ عني ايصٛاب، إش إٕ خًٛ ايؿطٜع١ 

اإلغال١َٝ َٔ أٟ سهِ يف ؾإٔ شيو األَط ايصٟ ٚضعت بؿأْ٘ ايٓصٛص املٛضٛع١ٝ ال 

متٓع َٔ استُاٍ ٚدٛز أسهاّ ؾٝٗا نؿـ عٓٗا ايتطبٝل ايعًُٞ يتًو ايٓصٛص 

املٛضٛع١ٝ ، ٖٚصا َا زعا املؿطع إىل ايٓص ع٢ً ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ نُصسض استٝاطٞ 

. ()حتٛطّا يكٝاّ شيو االستُاٍ

                                                 
 .ّ 1976/ 358/ ط ّ / ّ ع (1)
. 1ز. ز ستُس ايؿٝذ عُط .أ. ايسع٣ٛ .ّ 1983 قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ (2) .36ص    
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ٌٓ احملانِ يف ادتٗازٖا زا٥ُّا حتطص ع٢ً َٛا١َ٤ َا تطع٘ َٔ تؿطٜعات َع    ٚيع

قٛاعس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ، ٚتعترب تًو ايتؿطٜعات املٛضٛع١ دع٤ّا ال ٜتذعأ َٔ قٛاعس 

 . ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ايػطا٤ 

 املبحح الرابع

 بعض مالمح اليصْص الكاىْىٔ٘ املؤصل٘ يف قاىٌْ اإلجراءات املدىٔ٘

 املطلب األّل

ُٓتّبع عيد غٔاب اليص  ما 

اعتازت ايكٛاْني ايٛضع١ٝ ع٢ً ٚضع َا جيب إٔ تتدصٙ احملانِ املس١ْٝ عٓس غٝاب 

أٚ عسّ ٚدٛز ْص قاْْٛٞ ميهٔ تطبٝك٘ ع٢ً املػأي١ املعطٚض١ أَاَٗا ، سٝح إْ٘ َٔ 

ايجابت ال جيٛظ يًكاضٞ املسْٞ االَتٓاع عٔ ايكطا٤ يف َػأي١ َس١ْٝ عذ١ عسّ ٚدٛز 

 .ْص ٚإمنا ٜتعني عًٝ٘ ايؿصٌ ؾٝٗا

جتسض اإلؾاض٠ إىل إٔ األَط خيتًـ يف ايكطاٜا ادتٓا١ٝ٥ ، ؾؿٝٗا تػٛز ايكاعس٠ 

" ايتؿطٜع١ٝ  ، ٖٚصا بايطبع ٜتطًب ضطٚض٠ ٚدٛز ايٓص " ال دطمي١ ٚال عكٛب١ إاّل بٓص :

ادتٓا٥ٞ يٝكٍٛ ايكاضٞ نًُت٘ ، ٚست٢ َع ٚدٛز ٖصا ايٓص ؾإْ٘ ٜتعٝٓٔ ع٢ً ايكاضٞ 

ادتٓا٥ٞ أاّل ٜتٛغع يف تؿػريٙ ٚأاّل ًٜذأ إىل ايكٝاؽ ، ٚشيو بتطبٝل ايٓص املٛدٛز ع٢ً 

اذتاي١ اييت مل ٜطز بؿأْٗا ْص ، إشا نإ شيو ٜؤزٟ إىل إْؿا٤ دطمي١ أٚ تكطٜط عكٛب١ 

مل ٜكطٖا املؿطع صطاس١ ، ٚع٢ً شيو ؾإْ٘ ٜتعٝٓٔ ع٢ً ايكاضٞ ؾطب ايسع٣ٛ ادتٓا١ٝ٥ 

 .()سٝح تبٝٓٔ ي٘ إٔ ايؿعٌ املٓػٛب إىل املتِٗ ال ٜعترب دطمي١ ٚؾكّا يًٓصٛص املكطض٠

يهٔ األَط ع٢ً غري شيو يف ْطام ايكإْٛ املسْٞ إش ال ميًو ايكاضٞ ضؾض ايسع٣ٛ 

املس١ْٝ ع٢ً ض٤ٛ تًو اذتذ١ ، ٚإاّل اعترب شيو إْهاضّا يًعساي١ ، َٚٔ ثِ ؾإٕ ع٢ً 

ايكاضٞ املسْٞ إشا مل جيس ْصّا أَاَ٘ إٔ جيتٗس إلجياز اذتٌ ، ٚشيو بايًذ٤ٛ إىل 

                                                 
بريٚت .زاض َٚهتب١ اهلالٍ .1993ّ.ط األٚىل .ٜؼ عُط ٜٛغـ. ز.أ. ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات ادتٓا١ٝ٥(1)

 .20ص.
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املصازض اييت حيٌٝ إيٝٗا املؿطع عاز٠ ، ٚاييت ال ختتًـ َٔ قإْٛ إىل آخط إاّل َٔ سٝح 

 .()ٚدٛب َطاعا٠ أٚيٜٛاتٗا املكطض٠ مبكتط٢ ايٓص

" بأْ٘ ()َّٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ  (/)ْصت املاز٠  إشا مل ٜٛدس ْص : 

ميهٔ تطبٝك٘ ع٢ً اإلدطا٤ات يف املػأي١ املعطٚض١ تطبل احمله١ُ َٔ ايكٛاعس َا َٔ 

" َٔ شات املاز٠ أعالٙ بأْ٘  ()ؾأْ٘ حتكٝل ايعساي١ ، ْٚصت ايؿكط٠  يف املػا٥ٌ اييت ال :

حيهُٗا ْص تؿطٜعٞ تطبل احملانِ املباز٤ٟ اييت اغتكطت قطا٤ يف ايػٛزإ 

.َٚباز٤ٟ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚايعطف ٚايعساي١ ٚايٛدسإ ايػًِٝ  " 

َٓ٘ ع٢ً  (/)ّ ؾكس ْصت املاز٠     أَا يف قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

"أْ٘ املػأي١ املعطٚض١ تطبل   إشا مل ٜٛدس ْص ميهٔ تطبٝك٘ ع٢ً اإلدطا٤ات يف  :

َٔ شات املاز٠  () ، ٚتٓص ايؿكط٠ احمله١ُ َٔ ايكٛاعس َا َٔ ؾأْ٘ حتكٝل ايعساي١

" بأْ٘  يف املػا٥ٌ اييت ال حيهُٗا أٟ ْص تؿطٜعٞ تطبل احملانِ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ : 

.ٚاملبازئ اييت اغتكطت قطا٤ّ يف ايػٛزإ ٚايعطف ٚايعساي١ ٚايٛدسإ ايػًِٝ " 

َٓ٘ ٚاييت  ()ّ تٓص املاز٠ ٚيف قإْٛ أصٍٛ األسهاّ ايكطا١ٝ٥ يػ١ٓ 

" بعٓٛإ " بأْ٘ ايكطا٤ ؾ٢ ساي١ عسّ ٚدٛز ايٓص:   ٟع٢ً ايطغـِ مما قس ٜـطز يف أ: 

 : عهِ ايٛاقع١ٟشا مل ٜٛدس ْص تؿطٜعإقاْـٕٛ آخط ٚؾُٝا عـسا ايسعا٣ٚ ادتٓا١ٝ٥ 

 .ايهتاب ٚايػ١ٓ ثابت بٓصٛص   ٟ َا جيس َٔ سهِ ؾطعٟايكاض ٜطبل (أ)

شيو باملبازئ ايتاي١ٝ  يف غبٌٝ   ْٟصا جيتٗس ضأٜ٘ ٜٚٗتس  ٟمل جيس ايكاض ؾإٕ (ب)

: ٜٚطاع٢ تطتٝبٗا يف أٚي١ٜٛ ايٓعط ٚايرتدٝض ٜأخصٖا ع٢ً ٚد٘ ايتهاٌَ  عٝح 

َٚباز٥ٗا ايعا١َ  اإلمجاع َٚا تكتطٝ٘ نًٝات ايؿطٜع١  َطاعا٠   (أٚاّل)

.يف املػأي١ يٝ٘ تٛدٝٗاتٗا َٔ تؿصٌٝ ٜإَٚاتٗس   

                                                 
 . 12ص . ارتططّٛ .ط األٚىل . َٛالْا ضَطإ ع٢ً ستُس . قٛاعس ايتكاضٞ يف ايكإْٛ املسْٞ (2)
 .1929َّٔ قإْٛ ايكطا٤ املسْٞ املًػٞ يػ١ٓ  (9)تكابٌ املاز٠ (3)
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ايكٝاؽ ع٢ً أسهاّ ايؿطٜع١ حتكٝكا يعًًٗا أٚ متجٝاّل ألؾباٖٗا أٚ  (ثاّْٝا)

.َطاٖا٠ ملٓٗذٗا يف ْعاّ األسهاّ   

املصاحل ٜٚسضأ املؿاغس ٚتكسٜط شيو مبا ٜتٛخ٢  َا جيًب  اعتباض   (ثايجّا)

ايٛاقع اذتاضط  َكاصس ايؿطٜع١ ٚأغطاض اذتٝا٠ ايؿطع١ٝ املتها١ًَ يف ظطٚف 

.تًػٝ٘ ْصٛص ايؿطٜع١ ايؿطع١ٝ ٚمبا ال    

 ايربا٠٤ يف األسٛاٍ ٚاإلباس١ يف األعُاٍ ٚايٝػط يف ايتهًٝـ اغتصشاب (ضابعّا)

. 

 يف ايػٛزإ ؾُٝا ال ٟاالغرتؾاز مبا دطت عًٝ٘ غٛابكايعٌُ ايكطائ (خاَػّا)

يٝ٘ مجٗٛض ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ َٔ ؾتا٣ٚ ؾطع١ٝ إَع ايؿطٜع١ َٚا ٜصٖب  ٜتعاضض 

.َٚا قطضٚٙ َٔ قٛاعس ؾك١ٝٗ   

سهاّ ايؿطٜع١ أَطاعا٠ ايعطف ايكا٥ِ يف املعاَالت ؾُٝا ال خيايـ (غازغّا)

.اإلغال١َٝ أٚ َبازئ ايعساي١ ايؿطط١ٜ   

 ايعساي١ اييت تكطٖا ايؿطا٥ع اإلْػا١ْٝ ايهطمي١ ٚسهِ ٟ َعإٟتٛر(غابعّا)

. ٜٓكسح يف ايٛدسإ ايػًِٟٝايكػط ايص   

املتتبع هلصٙ ايٓصٛص جيس أْٗا ْصت ع٢ً إتباع قٛاعس ايعساي١ يف ؾإٔ عسّ ٚدٛز 

ــــ عسا ْص قإْٛ " ايتؿطٜعٞ" ايٓص اإلدطا٥ٞ ، أَا يف ساي١ عسّ ٚدٛز ايٓص املٛضٛعٞ

ّ ٚايصٟ قٓسّ ايػٛابل ايكطا١ٝ٥ ع٢ً َباز٤ٟ ايؿطٜع١ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

 تطبكايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚاملبازئ اييت اغتكطت قطا٤ّ يف اإلغال١َٝ ــــ ؾإٕ احملانِ

.ايػٛزإ ٚايعطف ٚايعساي١ ٚايٛدسإ ايػًِٝ " 

ٚٚؾكّا هلصٙ ايٓصٛص ؾإٕ املصسض ايطمسٞ ايٛادب ايتطبٝل غٛا٤ بايٓػب١ يإلدطا٤ات 

ِٓ تأتٞ بعسٙ املصازض ايتبع١ٝ األخط٣ عٝح ال ٜتعٝٓٔ  أٚ املٛضٛع ٖٛ ايتؿطٜع أٚاّل، ث

ايطدٛع إيٝٗا إاّل عٓس عسّ ٚدٛز ايٓص، ٜٚعين شيو إٔ ع٢ً احمله١ُ إٔ تبشح يف 

ايكإْٛ اإلدطا٥ٞ، نكإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ، أٚ قإْٛ َٛضٛعٞ آخط ٜٓعِ اإلدطا٤ات 
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ّ ، ٚشيو يًبشح عٔ ايكاعس٠ ٚادب١ نكإْٛ تػ١ٜٛ األضاضٞ ٚتػذًٝٗا يػ١ٓ 

. ()ايتطبٝل، ؾإشا مل جيس ايكاضٞ ْصّا اتبع َٔ اإلدطا٤ات َا متًٝ٘ قٛاعس ايعساي١

 

ّ  ٜٚط٣ ايباسح ٚدٛب االٖتسا٤  بكإْٛ أصٍٛ األسهاّ ايكطا١ٝ٥ يػ١ٓ 

عٓس عسّ ٚدٛز ايٓص اإلدطا٥ٞ أٚ املٛضٛعٞ، ٚشيو ألٕ ٖصا ايكإْٛ سسز املصازض اييت 

جيب إٔ ٜطدع إيٝٗا ايكاضٞ يف ساي١ عسّ ٚدٛز ْص تؿطٜعٞ ، ٚمل ٜؿطم ٖصا ايكإْٛ 

بني ايٓص اإلدطا٥ٞ أٚ املٛضٛعٞ  ، يصا جيب ع٢ً ايكاضٞ عٓس عسّ ٚدٛز ْص إدطا٥ٞ 

إٔ جيتٗس ضأٜ٘ ، ٚشيو بإٔ ٜتبع َا أمجعت عًٝ٘ األ١َ ، ثِ ايكٝاؽ ، ثِ اعتباض َا جيًب 

املصاحل ٜٚسضأ املؿاغس ، ٜٚػتصشب ايربا٠٤ ، ثِ ٜػرتؾس مبا دطت عًٝ٘ غٛابل ايعٌُ 

ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ ؾُٝا ال ٜعاضض ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ، ثِ َطاعا٠ ايعطف ، ثِ 

ايعساي١ ، ٖٚهصا تهٕٛ َطتب١ َطاعا٠ قٛاعس ايعساي١ ٖٞ املطتب١ األخري٠ ألٕ َا غبكٗا 

. حيكل ايعسٍ املطًل يإلغالّ .

ٌٓ ايتشسٜس ايٛاضز يف ايؿكط٠  َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ  ()َٔ املاز٠  ()  ٚيع

ّ دعٌ األٚي١ٜٛ عٓس عسّ ٚدٛز ْص تؿطٜعٞ يًؿطٜع١ اإلغال١َٝ ثِ املباز٤ٟ 

املػتكط٠ قطا٤ ٚايعطف ٚايعساي١ ٚايٛدسإ ايػًِٝ ، ٚايكٍٛ بتطبٝل ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ 

ّ ، ٜعين ٚدٛب األخص بايرتتٝب ايٛاضز يف قإْٛ أصٍٛ األسهاّ ايكطا١ٝ٥ يػ١ٓ 

َٔ ْص  ()ٚعٓس٥ص ئ ٜهٕٛ ٖٓاى َػٛؽ إلعُاٍ باقٞ ايرتتٝب ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ 

 . غايـ ايصنط  ()املاز٠ 

إٔ ايكإْٛ املسْٞ نايؿطٜع١ " ()َٚٔ تطبٝكات ايكطا٤ ايػٛزاْٞ هلصا ايٓص

اإلغال١َٝ ٜعرتف بعكس ايٛزٜع١ ًُٜٚعّ املٛزع يسٜ٘ عؿعٗا ٚزؾع أٟ َصطٚؾات يف غبٌٝ 

.سؿعٗا ٚخيٍٛ يًُٛزع يسٜ٘ اذتل يف ايطدٛع ع٢ً املايو باملصطٚؾات ٚايتعٜٛض " 

                                                 
. 84 ـــ 83ص .ستُس ؾتا أبٛ غعس . ز. قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ اإلغالَٞ ايػٛزاْٞ َعًكا عًٝ٘ (1)   
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" ()ف.ز.ؽ ضس ٕ.ب.ٚدا٤ أٜطّا يف ف إٔ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ هلا ايٛال١ٜ ايعا١َ يف : 

ايتطبٝل يف املػا٥ٌ اييت مل ٜطز ؾٝٗا ْص ٚال حيٍٛ زٕٚ تطبٝكٗا نٕٛ أططاف ايٓعاع 

َٔ غري املػًُني ، بٌ إٕ ايكإْٛ ايؿدصٞ يػري املػًُني إشا تعاضض َع قٛاعس ايعساي١ 

.ٚايٛدسإ ايػًِٝ داظ يًُشه١ُ إٔ تططس٘ داْبّا ٚتطبل قٛاعس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ   " 

 الفصل يف مصائل األحْال الشدصٔ٘ أماو احملاكه املدىٔ٘: املطلب الجاىٕ 

ايكإْٛ :ّ ٚاييت بعٓٛإ َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ  ()    تٓص املاز٠ 

"ايٛادـب ايتطبٝل ؾ٢ َػا٥ٌ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ يًُػًُني  زع٣ٛ أٚ ٟإشا عطضت يف أ : 

أٟ إدطا٤ أَاّ احمله١ُ املس١َْٝػأي١ َٔ املػا٥ٌ املتعًك١ بايرتنات أٚ املٛاضٜح أٚ 

أٚ بإْؿا٤  باألغط٠  ارتاص١  يف اإلضخ أٚ اهلب١ أٚ ايعٚاز أٚ ايطالم أٚ ايعالقات  ايٛص١ٝ 

: ايٛقـ ؾإٕ قاعس٠ ايؿصٌ يف ٖصٙ املػأي١ ٖٞ 

ايعطف ادتاضٟ بني ارتصّٛ شٟٚ ايؿإٔ ٚايصٟ ال خيايـ ايعساي١ ٚاإلْصاف  -أ 

ٚايٛدسإ ايػًِٝ ٚمل ٜعسٍ أٚ ًٜؼ مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكإْٛ أٚ أٟ قإْٛ آخط 

 .ٚمل ٜتكطض بطالْ٘ بكطاض صازض َٔ سته١ُ شتتص١

 إاّل َا عسي٘ ايعطف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ إشا نإ ارتصّٛ يف ايسع٣ٛ َػًُني -ب 

 .ايػابل اإلؾاض٠ إيٝ٘ َٔ أسهاَٗا

ّ بٓؿؼ ايعٓٛإ ايػابل َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ  ()    ٚتٓص املاز٠ 

"اإلؾاض٠ إيٝ٘ أعالٙ   زع٣ٛ أٚ أٟ إدطا٤ أَاّ احمله١ُ املس١َْٝػأي١ ٟإشا عطضت يف أ : 

يف اإلضخ أٚ اهلب١ أٚ ايعٚاز أٚ  َٔ املػا٥ٌ املتعًك١ بايرتنات أٚ املٛاضٜح أٚ ايٛص١ٝ 

أٚ بإْؿا٤ ايٛقـ ؾإٕ قاعس٠ ايؿصٌ يف ٖصٙ  باألغط٠  ارتاص١  ايطالم أٚ ايعالقات 

: املػأي١ ٖٞ 

                                                                                                                            
 .87ّ  ، ص1977ٜٓاٜط ٚؾرباٜط " ْؿط٠ األسهاّ ايسٚض١ٜ (1)
 َٔ قإْٛ 6ّ ، املكاب١ً يٓص املاز٠ 1974 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 6 ٜكصس ب٘ ْص املاز٠ (2)

 .ّ 1983اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 
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ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ إشا نإ ارتصّٛ يف ايسع٣ٛ َػًُني أٚ نإ ايعٚاز قس مت  -أ 

 .  يًؿطٜع١ اإلغال١َّٝا ٚؾل

ايعطف ادتاضٟ بني ارتصّٛ شٟٚ ايؿإٔ ٚايصٟ ال خيايـ ايعساي١ ٚاإلْصاف  -ب 

ٚايٛدسإ ايػًِٝ ٚمل ٜعسٍ أٚ ًٜؼ مبٛدب أسهاّ ٖصا ايكإْٛ أٚ أٟ قإْٛ آخط 

.ٚمل ٜتكطض بطالْ٘ بكطاض صازض َٔ سته١ُ شتتص١   

 

 : ٜٚالسغ ع٢ً ٖصٙ ايٓصٛص َا ٜأتٞ 

إٕ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٓ٘ َطابك١ يًؿكط٠ األٚىل يكإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ : أٚاّل

ّ(1). 

ؾطأ٣ املؿطع دعٌ االختصاص بايؿصٌ يف ٖصٙ املػا٥ٌ يًُشانِ املس١ْٝ، نُا : ثاّْٝا

: ْص صطاس١ يف ٖصٙ املاز٠ ع٢ً إٔ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل ٖٛ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ إشا

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ  ()َٔ ْص املاز٠  (أ)إٔ املؿطع دعٌ األٚي١ٜٛ يف ايؿكط٠ 

 .ّّ يكٛاعس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ عهؼ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝيػ١ٓ 

إٕ اهلسف ايصٟ غعت ٖصٙ املاز٠ إىل حتكٝك٘ ٖٛ ايتأنٝس ع٢ً غطع١ ايبت يف : ثايجّا

 .املٓاظعات ٚحتكٝل ايعساي١ ايٓادع٠ ، ٚاذتًٝٛي١ زٕٚ تعطٌٝ ايؿصٌ يف األقط١ٝ 

إٕ املؿطع َع اسرتاَ٘ يكاعس٠ دعٌ االختصاص يف ايكطاٜا املس١ْٝ يًُشانِ : ضابعّا

املس١ْٝ، ٚاالختصاص يف ايكطاٜا املتعًك١ مبٓاظعات األسٛاٍ ايؿدص١ٝ يًُشانِ 

ايؿطع١ٝ، ضأ٣ أْ٘ يف بعض اذتاالت قس تجٛض َػا٥ٌ ؾطع١ٝ أثٓا٤ عطض قط١ٝ َس١ْٝ، 

ٚتهٕٛ ٖصٙ املػا٥ٌ َتعًك١ مبػا٥ٌ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ اييت ٚضز شنطٖا يف ٖصا ايٓص 

نإ ارتصّٛ َػًُني ، أٚ نإ ايعٚاز قس مٓت ٚؾكّا يًؿطٜع١ اإلغال١َٝ، ٚقس سصف 

 .ّ نٌ َا ٜكشِ ايعطف يف ٖصٙ اذتاي١ املؿطع يف قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

                                                 
ص . 1ز. ايسع٣ٛ . ستُس ايؿٝذ عُط . ز.أ:  ملعٜس َٔ ايؿطح سٍٛ تطبٝل عٓاصط ٖصٙ املاز٠ ، ضادع (1)

 . َٚا بعسٖا 32
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غايؿ١ ايصنط ؾٝالسغ إٔ ايعطف ادتاضٟ بني ارتصّٛ  ()َٔ املاز٠  ()  أَا ايؿكط٠ 

ميهٔ إٔ ٜطبل إشا مل ٜهٔ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ سهِ يًُػأي١ املعطٚض١ بؿطط 

 .عسّ شتايؿ١ ٖصا ايعطف ألسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ 

 عدو احلله بالفائدٗ : املطلب الجالح 

ّ بؿكطاتٗا األضبع ع٢ً  َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ تٓص املاز٠ 

جيٛظ يًُشه١ُ إٔ حتهِ بايؿا٥س٠ ع٢ً أصٌ َبًؼ ايسع٣ٛ َٔ تأضٜذ : /:  اآلتٞ

ال جياٚظ غعط : /إقا١َ ايسع٣ٛ ٚست٢ ايػساز أٚ أٟ تأضٜذ آخط تطاٙ َٓاغبّا، 

ايؿا٥س٠ ايػعط احملهّٛ ب٘ ملبًؼ ايسع٣ٛ يًؿرت٠ ايػابك١ إلقا١َ ايسع٣ٛ ، ٚال جياٚظ بأٟ 

 :ساٍ

 .يف ايػ١ٓ يف ساي١ املعاَالت ايتذاض١ٜ %  (أ 

 يف ايػ١ٓ يف ساي١ املعاَالت غري ايتذاض١ٜ،%   (ب 

 ال حيهِ بايؿا٥س٠ مبٛدب ٖصٙ املاز٠ َا مل ٜطًب املسعٞ شيو يف عطٜطت٘ ،: /

إشا أغؿٌ اذتهِ األَط بايؿا٥س٠ ؾٝعترب شيو ضؾطّا يًشهِ بايؿا٥س٠ ٚال جيٛظ : /

 .يًُسعٞ إقا١َ زع٣ٛ َٓؿص١ً يًُطايب١ بتًو ايؿا٥س٠ 

"َّٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ " "   ٚتٓص املاز٠ ال حتهِ : 

ع٢ً أاّل تػطٟ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ ع٢ً أٟ  بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ  بايؿا٥س٠  احمله١ُ 

. ّاتؿام مت ايتٛقٝع عًٝ٘ قبٌ ايّٝٛ ايجأَ عؿط َٔ أغػطؼ   " 

ّ بؿإٔ اذتهِ َٔ خالٍ قطا٠٤ ْصٛص قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

بايؿا٥س٠ صتس أْ٘ أداظ يًُشانِ إٔ حتهِ بايؿا٥س٠ ع٢ً أصٌ َبًؼ ايسع٣ٛ إشا طايب 

% بايٓػب١ يًُعاَالت ايتذاض١ٜ يف ايػ١ٓ ، % بٗا املسعٞ يف عطٜطت٘ بٓػب١ ال تتذاٚظ 

بايٓػب١ يًُعاَالت غري ايتذاض١ٜ ، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ٖصا ايكإْٛ ــ أٟ قإْٛ اإلدطا٤ات 

ّ ـــ قس خايـ أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ املع١ًَٛ بايططٚض٠ ٚاييت املس١ْٝ يػ١ٓ 

 .حتٓطّ اذتهِ بايؿا٥س٠ ألْ٘ أصٌ ايطبا ٖٚٛ ضبا ايٓػ١٦ٝ 
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:  ٚقس ٚضز حتطِٜ ٖصا ايطبا ـــ اذتهِ بايؿا٥س٠ ـــ يف ايهتاب ايععٜع يف قٛي٘ تعاىل 

الَِّزٌَي ٌَْأُكُلٌَى الشَِّبب َلب ٌَُقٌُهٌَى ِإلَّب َكَوب ٌَُقٌُم الَِّزي ٌََتَخبَُّطُو الشٍََّْطبُى ِهَي اْلَوسِّ َرِلَك ِبأًََُّيْن َقبُلٌا إًََِّوب اْلَبٍُْع ِهْثُل }

ٌِْعَظٌت ِهْي َسبِِّو َفبًَْتَيى َفَلُو َهب َسَلَف ًََأْهُشُه ِإَلى اللَِّو ًََهْي َعبَد َفُأًَلِئَك  الشَِّبب ًََأَحلَّ اللَُّو اْلَبٍَْع ًََحشََّم الشَِّبب َفَوْي َجبَءُه َه

 .ص: ايبكط٠ط {َأْصَحبُة النَّبِس ُىْن ِفٍَيب َخبِلُذًَى

"    ٚيف تؿػري ٖصٙ اآل١ٜ ٜصنط اإلَاّ ابٔ نجري   األبطاض املؤزٜٔ ضشىأْ٘ تعاىل ملا : 

ايٓؿكات، املدطدني ايعنٛات، املتؿطًني بايرب ٚايصالت يصٟٚ اذتادات ٚايكطابات يف 

ؾطع يف شنط أن١ً ايطبا ٚأَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ ٚأْٛاع -مجٝع األسٛاٍ ٚاآلْات 

ايؿبٗات، ؾأخرب عِٓٗ ّٜٛ خطٚدِٗ َٔ قبٛضِٖ ٚقٝاَِٗ َٓٗا إىل بعجِٗ ْٚؿٛضِٖ، 

ال :  أٟ{الَِّزٌَي ٌَْأُكُلٌَى الشَِّبب ال ٌَُقٌُهٌَى ِإال َكَوب ٌَُقٌُم الَِّزي ٌََتَخبَُّطُو الشٍََّْطبُى ِهَي اْلَوسِّ  }: ؾكاٍ

ٜكَٕٛٛ َٔ قبٛضِٖ ّٜٛ ايكٝا١َ إال نُا ٜكّٛ املصطٚع ساٍ صطع٘ ٚختبط ايؿٝطإ ي٘؛ 

 ّاآنٌ ايطبا ٜبعح ّٜٛ ايكٝا١َ زتٕٓٛ: ٚقاٍ ابٔ عباؽ ، ٚشيو أْ٘ ٜكّٛ قٝاَا َٓهّطا

 .()ُِٜدَٓل

" ٚقٛي٘ تعاىل  ًَ ِهَي الشَِّبب ِإْى ُكْنُتْن ُهْؤِهِننَي }:  : ايبكط٠ط {ٌَبأٌََُّيب الَِّزٌَي آَهُنٌا اتَُّقٌا اللََّو ًََرُسًا َهب َبِق

خاؾٛا اهلل ع٢ً أْؿػهِ، ؾاتكٛٙ بطاعت٘ ؾُٝا ٙ،صٓسقٛا باهلل ٚبطغٍٛ  أٟ ٜا َٔ ص

اتطنٛا طًب َا بكٞ يهِ َٔ َؾِطٌ ع٢ً ٙ ، ٚأَطنِ ب٘، ٚاالْتٗا٤ عُا ْٗانِ عٔ

ض٤ٚؽ أَٛايهِ اييت ناْت يهِ قبٌ إٔ ُتطبٛا عًٝٗاإٕ نٓتِ ستككني إمياْهِ قٛال 

 .()ٚتصسٜكهِ بأيػٓتهِ، بأؾعايهِ

                                                 
.تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ (1) .  أبٛ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري ايكطؾٞ ايسَؿكٞ   غاَٞ بٔ حتكٝل 

.708ص.1ز. 1999ّ- ٖـ 1420 . ايجا١ْٝط. زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.ستُس غال١َ
 ستُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس بٔ نجري بٔ غايب اآلًَٞ، أبٛ دعؿط .داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ (2)

.  2000ّ-  ٖـ 1420األٚىل ، . ط  َؤغػ١ ايطغاي١. أمحس ستُس ؾانط. حتكٝلايطربٟ،

 .22ص.6ز
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آٍ ط {ٌَبأٌََُّيب الَِّزٌَي آَهُنٌا َلب َتْأُكُلٌا الشَِّبب َأْضَعبًفب ُهَضبَعَفًت ًَاتَُّقٌا اللََّو َلَعلَُّكْن ُتْفِلُحٌَى}: قٛي٘ تعاىل 

ٌٓ ٢ْٗ ص: عُطإ عبازٙ املؤَٓني عٔ تعاطٞ ايطبا ٚأنً٘ أضعاؾّا ، ؾاملٛىل عٓع ٚد

ٌٓ أدٌ ايسٜٔ ، َطاعؿ١، نُا ناْٛا ٜكٛيٕٛ يف ادتا١ًٖٝ َٓا إٔ : إشا َس إَا إٔ َِٜكٔطٞ ٚإ

ٌٓ عاّ، ؾطمبا  ُِٜطٔبٞ، ؾإٕ قطاٙ ٚإال ظازٙ يف املس٠ ٚظازٙ اآلَخط يف ايَكِسض، ٖٚهصا ن

ٚأَط تعاىل عبازٙ بايتك٣ٛ يعًِٗ ٜؿًشٕٛ يف ّا ، تطاعـ ايكًٌٝ ست٢ ٜصري نجرّيا َطاعـ

 . ، ٚغريٖا َٔ اآلٜات ايبٝٓات ايٛاضشات اييت حتطّ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطبا()األٚىل ٚاألخط٣

»  :قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٚأٜطّا ٚضز حتطِٜ ايطبا يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠ َٚٓٗا 

ُُٛٔبَكأت  ُٓٔبٛا ايٖػِبَع اِي ٍَ . «اِدَت ٖٔ َقا ُٖ ََا  َٚ  ٔ٘ ٍَ ايَّ َٜا َضُغٛ  ٌَ ٌُ » ٔقٝ ََٚقِت َٚايػِِّشُط   ٔ٘ ايؿِِّطُى ٔبايًَّ

ِّٟايِٖٓؿِؼ ائَّت َٛ َٚايٖت  ِِ َٝٔتٝ ٍِ اِي ََا  ٌُ ََٚأِن ٌُ ايطَِّبا  ََٚأِن ُ٘ ِإالَّ ٔباِيَشلِّ  َّ ايَّ ََٚقِصُف ٟ َسٖط ـٔ  َّ ايٖعِس ِٛ َٜ  

َٓأت  َٔ ُُِؤ ُُِشَصَٓأت اِيَػأؾاَلٔت اِي ٍُ ٚعٔ ع" ، ()«اِي َٔ َضُغٛ ٍَ َيَع ٘ٔ َقا ِٔ َأٔبٝ ََِػُعٕٛز َع  ِٔ ٘ٔ ِب ِبٔس ايَّ

ٔ٘ ُ٘ ايَّ ََٚنأتَب  ُٙ َٖٔس ََٚؾا  ُ٘ َُٛٔنًَ َٚ ٌَ ايطَِّبا   ٚغريٖا َٔ األسازٜح ()"ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًُآٔن

 . ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ اييت تبٝٓٔ سط١َ ايطبا ٚؾعاعت٘ 

ّ ؾكس سػِ َػأي١ اذتهِ بايؿا٥س٠ سػُّا أَا قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

" باتّا ْٚٗا٥ّٝا ال ضدع١ ؾٝ٘ بكٛي٘  " بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ بايؿا٥س٠  ال حتهِ احمله١ُ :  . . .

ٚبصيو تصبض قٛاعس ٖصا ايكإْٛ َتؿك١ َٚتٛا١ُ٥ َع أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ متاَّا ، 

َٚٔ ثِ ؾال زتاٍ ملٓاقؿ١ أَط اذتهِ بايؿا٥س٠ نُا نإ عًٝ٘ اذتاٍ يف قإْٛ 

 .ّ ٚشيو يعسّ دٛاظ املطايب١ بٗا ؾطعّا اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

                                                                                                                            

 

 
. تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ(1) .  أبٛ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري ايكطؾٞ ايسَؿكٞ   غاَٞ بٔ حتكٝل 

.117ص.2ز.ستُس غال١َ
بريٚت . زاض ابٔ سعّ .  غٓٔ أبٞ زاٚٚز ، اإلَاّ أبٞ زاٚٚز غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْٞ األظزٟ (2)

. 3ز.  .74ص 
. 3ز.  املطدع ْؿػ٘ (3)  .249ص  
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 إطالق شراح املدًٓ: املطلب الرابع

ّ ٚاييت حتٌُ عٓٛإ َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ  (/)تٓص املاز٠ 

" أْ٘ " إطالم غطاح املسٜٔ"  إشا ُسبؼ احملهّٛ ضسٙ تٓؿٝصّا يًشهِ ؾٝذب إٔ ٜبٝٓٔ : 

أَط اذتبؼ املس٠ اييت ٜكطٝٗا يف ايػذٔ أٚ ٜصنط ؾٝ٘ إٔ ٜبك٢ ستبٛغّا إىل إٔ ٜٛيف 

اذتهِ عًٝ٘ ، ع٢ً إٔ ال تعٜس َس٠ اذتبؼ عٔ غت١ أغابٝع إشا نإ اذتهِ بسؾع 

َبًؼ َٔ ايٓكٛز ال جياٚظ مخػني دّٓٝٗا ٚيف اذتاالت األخط٣ ال جيٛظ إٔ تعٜس َس٠ 

 .اذتبؼ عٔ غت١ أؾٗط 

جيب إٔ تأَط احمله١ُ  ()بػض ايٓعط عٔ األسهاّ املٓصٛص عًٝٗا يف ايبٓس  ()

 : باإلؾطاز عٔ احملبٛؽ يف األسٛاٍ اآلت١ٝ 

 .إشا زؾع املبًؼ املصنٛض يف أَط اذتبؼ (أ)

. إشا سصٌ ايٛؾا٤ باذتهِ ايصازض ضسٙ بأٟ ططٜك١ أخط٣  (ب)

 

أٚ عٓس اْتٗا٤ املس٠ املصنٛض٠ يف أَط  ()اإلؾطاز عٔ احملهّٛ ضسٙ بٓا٤ ع٢ً ايبٓس  ()

اذتبؼ ال ٜعترب غببّا إلبطا٤ شَت٘ َٔ ايسٜٔ ، ٚيهٔ ال جيٛظ ايكبض عًٝ٘ َط٠ أخط٣ أٚ 

سبػ٘ تٓؿٝصّا يٓؿؼ اذتهِ َا مل ٜهٔ قس اغتشل عًٝ٘ زؾع َبًؼ آخط َٔ ايٓكٛز غري 

 .ايؿٛا٥س أٚ املصطٚؾات مبٛدب اذتهِ بعس تأضٜذ اإلؾطاز عٓ٘ َٔ ايػذٔ 

ّ ٚاييت حتٌُ أٜطّا َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ " " ٚتٓص املاز٠ 

 :ايعٓٛإ ايػابل شنطٙ آْؿّا

 : ؾال ٜطًل غطاس٘ إاّل أٚ  يٓصاملاز٠ إشا سبؼ املسٜٔ ٚؾا٤ ذتهُتطبٝكّا 

 أٚ  ،زؾع املبًؼ احملهّٛ ب٘إشا  (أ )

 أٚ  ،سصٌ ايٛؾا٤ باذتهِ ايصازض ضسٙ بأ١ٜ ططٜك١ أخط٣ قبًٗا احملهّٛ ي٘إشا  (ب)

أٚ ، تٓاظٍ احملهّٛ ي٘ نتاب١ ٚعطٛض ؾٗٛز عٓس اذتهِ إشا  (ز )

.أثبتت ب١ٓٝ ناؾ١ٝ إعػاض املسٜٔإشا  (ز  )   
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ؾٝذٛظ إعاز٠  (ز)شا ُأطًل غطاح املسٜٔ بعس ثبٛت إعػاضٙ تطبٝكا ذتهِ ايؿكط٠ إ()

ايكبض عًٝ٘ ٚسبػ٘ َت٢ ثبت يًُشه١ُ أْ٘ أصبض قازضّا ع٢ً ايٛؾا٤ باذتهِ َا مل 

.ٜهٔ ايٛؾا٤ قس مت بأ١ٜ ٚغ١ًٝ أخط٣ َٔ ٚغا٥ٌ تٓؿٝص األسهاّ   

ٖصٙ املٛاز بٝٓٓت أسهاّ ايتعاٌَ َع املسٜٔ ايصٟ ٜعًٔ دتًػ١ ايػساز ، ٚال ٜكّٛ 

بػساز َا عًٝ٘ َٔ زٜٔ أٚ غساز َاٍ َػتشل يًسا٥ٔ قبٌ ٖصٙ ادتًػ١ ، ؾإشا طايب 

ايسا٥ٔ عبؼ املسٜٔ ؾٝذب ع٢ً احمله١ُ سبػ٘ إلنطاٖ٘ ع٢ً ايػساز ابتسا٤ّ ، أٚ إشا 

ُأعًٔ املسٜٔ إلٜساع ضُإ َايٞ بعس ثبٛت ٚد٘ اإلدطا٤ ايتشؿعٞ أَاّ احمله١ُ ٚمل 

ُٜٛزع شيو ايطُإ ، ؾؿٞ اذتاي١ األٚىل ٜهٕٛ إدباضٙ ع٢ً غساز ق١ُٝ ايسٜٔ أٚ املاٍ أٚ 

عٝٓ٘ إٕ نإ قس تكطض عّٝٓا ، أٚ إٜساع ايطُإ ايصٟ اؾرتطت٘ احمله١ُ يف اذتاي١ 

ايجا١ْٝ بعس ثبٛت نؿا١ٝ٥ ايطًب ارتاص بايتشؿغ يف ايسع٣ٛ عٓس تٓؿٝص اذتهِ ايصٟ 

.  قس تصسضٙ سته١ُ املٛضٛع 

ّ َٔ ض٥ٝؼ ايكطا٤ / / بتأضٜذ / ٚقس صسض املٓؿٛض ايكطا٥ٞ 

" سٝح ْص يف ؾكطت٘ ايػازغ١ َٓ٘ ع٢ً  ع٢ً احملانِ عسّ ايتعذٌ يف إصساض أٚاَط : 

ايكبض ع٢ً املسٜٔ قبٌ اختاش اإلدطا٤ات األخط٣ ايٛاضز٠ يف قاْْٛاإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ" 

 :إطالق شراح املدًٓ يف الفكُ اإلشالمٕ 

يف اذتهِ ع٢ً املسٜإ ـــ ٖٚٛ ايػطِٜ ـــ إٔ أْٛاع ايػطَا٤ ()دا٤ يف ايكٛاْني ايؿك١ٝٗ

:  ثالث١

: األٍٚ - غطِٜ ٤ًَٞ، أٟ َكتسض ٖٚصا جيب عًٝ٘ األزا٤ ساّيّا ، ٚال حيٌ ي٘ املطٌ ألْ٘  

َِٜط٠َزاخٌ يف َع٢ٓ اذتسٜح ايؿطٜـ عٔ  َُٖط ِٗص٢ً  ضضٞ اهلل عٓ٘ َأَأٔب٢  ٍَ ايَّ ٕٖ َضُغٛ

 ٍَ َِٝتَبِع » اهلل عًٝ٘ ٚغًَُكا ًِ ٤ٕ٢ًََٔ َؾ ِِ َع٢ًَ  َِٚإَشا ُأِتٔبَع َأَسُسُن  ِْ ٌُ اِيَػ٢ِّٔٓ ُظًِ  .()«ََِط

                                                 

 .271ص .ايكاٖط٠ . زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ . ابٔ دع٤ٟ . ايكٛاْني ايؿك١ٝٗ  (1)

، َػًِ باب حتطِٜ َطٌ ايػين ٚصش١ 155 ص 6 صشٝض ايبداضٟ ، باب ايطٝب يًذُع١ ، ز(2)

 34 ص 5اذتٛاي١ ، ز 
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: ايجاْٞ - أٟ غري َكتسض ٚيهٓ٘ غري عسِٜ ، ٖٚصا ٜػتشب تأخريٙ ألٕ : غطِٜ َعػط  

 .األَط باألزا٤ جيشـ ب٘ ٜٚططٙ 

: ايجايح - ٖٚصا جيب تأخريٙ إىل إٔ ُٜٛغط ، ٚعٓس اإلَاّ أبٛ : غطِٜ َعػط عسِٜ  

 .()سٓٝؿ١ أْ٘ ٜالظَ٘ زا٥ٓ٘ ٜٚسٚض َع٘ سٝح زاض ست٢ ال خيؿٞ َا ٜأتٝ٘ َٔ َاٍ

" ٚقس نإ اذتهِ يف أٍٚ اإلغالّ إٔ ٜباع املسٜٔ يف َزٜٓٔ٘ ، ؾٓػذ بكٛي٘ تعاىل  :

: ايبكط٠ط {ًَِإْى َكبَى ُرً ُعْسَشٍة َفَنِظَشٌة ِإَلى َهٍَْسَشٍة ًََأْى َتَصذَُّقٌا َخٌٍْش َلُكْن ِإْى ُكْنُتْن َتْعَلُوٌَى }

. ص

غطمي٘ إىل ايكاضٞ بعس ثبٛت اذتل ٚسًٍٛ " ايسا٥ٔ"   أَا إشا زعا صاسب اذتل 

: ()األدٌ ؾاألَط ال خيًٛ َٔ ٚدٗني

: ايٛد٘ األٍٚ ؾإٕ ازع٢ املسٜٔ ايعسّ ؾال ٜكبٌ َٓ٘ قٛي٘ ألٕ : إٔ ٜسعٞ املسٜٔ ايعسّ  

ٕٓ عًٝ٘ ، أٟ املسٜٔ، إٔ  ايٓاؽ ستُٛيٕٛ ع٢ً املال٤ ست٢ ٜتبني عسَِٗ ، ٚبايتايٞ ؾإ

ُٜعطٞ ضّٖٓا أٚ ضآَّا ٚإاّل ؾإْ٘ ٜػذٔ باتؿام ست٢ ٜتبني عسَ٘ بؿٗاز٠ ايؿٗٛز ايعسٍٚ 

ايصٜٔ حيًؿٕٛ ع٢ً ْؿ٢ عًُِٗ بإٔ ي٘ َااّل ظاٖطّا أٚ خؿّٝا ، ثِ حيًـ املسٜٔ ع٢ً أْ٘ ال 

َاٍ ي٘ ظاٖط أٚ باطٔ نصيو ، ٚشيو ع٢ً ايبت ، ؾإشا سًـ املسٜٔ ُغٓطح ُٚاطًل ٚغكط 

عٓ٘ طًب ايسا٥ٔ ست٢ ٜهػب َااّل ٜؤزٟ َٓ٘ ، ؾإٕ ازع٢ صاسب اذتل بعس إطالم 

غطاح املسٜٔ ، إٔ املسٜٔ قس اغتؿاز َااّل مل ٜهٔ يًسا٥ٔ إٔ حيًؿٗبٌ ُٜهًـ ظًب بٝٓت٘ 

 .ع٢ً شيو املاٍ املػتؿاز

ؾإشا مل ٜسع املسٜٔ ايعسّ ؾإْ٘ ٜؤَط باألزا٤، :  إٔ ال ٜسعٞ املسٜٔ ايعسّ :ايٛد٘ ايجاْٞ 

ؾإٕ طًب اإلَٗاٍ ضٜجُا ٜتٝػط ي٘ األزا٤ ُٜؤَط بإعطا٤ ضٖٔ أٚ ضأَ باملاٍ ٚخي٢ً عٓ٘ ٚال 

                                                 
.بسا٥ع ايصٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع(1) .عال٤ ايسٜٔ ايهاغاْٞ  . بريٚت .ّ 1982.زاض ايهتاب ايعطبٞ 

 .180ص .7ز
. 2ز.ّ 1973ٖـ ـــ 1393َطبع١ َصطؿ٢ اذتًيب، ط ثا١ْٝ، . ايططابًػٞ .  َعني اذتهاّ (2)  

 .454ص
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ٜػذٔ اتؿاقّا ، ٜٚؤخطٙ ايكاضٞ َس٠ ع٢ً سػب ق١ً ايسٜٔ أٚنجطت٘ ٚشيو بادتٗاز 

 .ايكاضٞ ، ؾإٕ نإ ايسٜٔ نجريّا أطاٍ امل١ًٗ ٚايعهؼ

 أٟ املاٍ املػترت غري ايعاٖط ـــــ مل ٜؤخطٙ ايكاضٞ  ـــٚإٕ نإ املسٜٔ َٔ أٌٖ ايٓاض

بٌ ٜأَطٙ باألزا٤ َعذًّّا ، ٚإاّل غذٓ٘ باَتٓاع٘ ، ؾإٕ ازع٢ صاسب اذتل إٔ عٓس املسٜٔ 

ضآَّا ٚأْهط املسٜٔ شيو سًّـ ايكاضٞ املسٜٔ ع٢ً أْ٘ يٝؼ عٓسٙ ْاض ، ؾإٕ ْهٌ 

 .املسٜٔ عٔ ايُٝني سًـ صاسب اذتل ُٚأدرب املسٜٔ ع٢ً األزا٤ ٚمل ٜؤخطٙ ايكاضٞ

 :()ع٢ً إٔ غذٔ املسٜٔ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ ٜهٕٛ ع٢ً أسٛاٍ ثالخ

: األٚىل - املسٜٔ ايصٟ ٜسعٞ ايعسّ َع دٌٗ سايت٘ املاز١ٜ ، أٟ ال ٜعطف أع٢ً ٜػاض ٖٛ  

أّ ع٢ً إعػاض ؾإْ٘ ٜػذٔ باتؿام ، ٚشيو ست٢ ٜجبت عسَ٘ ع٢ً َا تكسّ ، أٚ ٜعط٢ 

أسسُٖا سبؼ املسٜٔ مبا : اذتبؼ ع٢ً ْٛعني  ): دا٤ يف ايبسا٥ع ضآَّا بٛدٗ٘ ، 

 ؾإٕ طًب صاسب ايسٜٔ اذتبؼ َٔ ايكاضٞ ٚاؾتب٘ ع٢ً …عًٝ٘ َٔ ايسٜٔ 

ايكاضٞ ساي٘ يف ٜػاضٙ ٚإعػاضٙ ٚمل ٜكِ عٓسٙ سذ١ ع٢ً أسسُٖا ٚطًب ايػطَا٤ 

 ()(سبػ٘ ؾإْ٘ حيبؼ يٝتعطف عٔ ساي٘ أْ٘ ؾكري أّ غين

: ايجاْٞ - املسٜٔ ايصٟ ُٜتِٗ بأْ٘ أخؿ٢ َااّل ٚغٝٓب٘ ، ؾإْ٘ ٜػذٔ ست٢ ٜؤزٟ أٚ ٜجبت  

 .عسَ٘ ، أٚ إٔ ٜعطٞ ضآَّا باملاٍ 

: ايجايح - املسٜٔ ايصٟ أخص أَٛاٍ ايٓاؽ ٚتكٓعس عًٝٗاٚازع٢ ايعسّ ٚتبٝٓٔ نصب٘ ؾإْ٘  

 .()ٜػذٔ أبسّا ست٢ ٜؤزٟ أَٛاٍ ايٓاؽ أٚ ميٛت يف ايػذٔ

 ع٢ً إٔ املسٜٔ ال حيبؼ ؾكط بكٍٛ ايسا٥ٔ أْ٘ ٤ًَٞ بٌ البس َٔ ()  ٚقس اتؿل ايؿكٗا٤

إٕ املسٜٔ إشا نإ : ٚدٛز ب١ٓٝ يًسا٥ٔ تجبت شيو ، قاٍ أصشاب ايؿاؾعٞ َٚايو ٚأمحس 

                                                 
. َعني اذتهاّ (1) . 2ز.  ، تبصط٠ اذتهاّ ، ابٔ ؾطسٕٛ ايٝعُطٟ ، املطبع١ ايؿطق١ٝ ، 456ص 

 .147ص.ايكاٖط٠ 

.7ز . بسا٥ع ايصٓا٥ع  (2)  .182ص  

املػين ع٢ً شتتصط ارتطقٞ ، البٔ قساَ٘ املكسغٞ ، َهتب١ ادتُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ ٚايهًٝات  (3)

 .182ص. 7ز.األظٖط١ٜ ، ايكاٖط٠
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عًٝ٘ زٜٔ عٔ غري عٛض َايٞ ناإلتالف ٚايطُإ ٚاملٗط ٚضتٛٙ ال حيٌ سبػ٘ مبذطز 

ٚنٝـ ُٜكبٌ قٍٛ غطمي٘ عًٝ٘ ٚال أصٌ : قٍٛ ايػطِٜ أْ٘ ٤ًَٞ ، ٚأْ٘ غٝٓب َاي٘ ، قايٛا 

ٖٓاى ٜػتصشب٘ ٚال عٛض؟ ، ٚاغتسيٛا بإٔ اإلَاّ عًٞ ضضٞ اهلل عٓ٘ نإ إشا دا٤ٙ 

َا عٓسٟ َا أقطٝ٘ ، : أقط٘ ، ؾٝكٍٛ : عًٝ٘ نصا ، قاٍ ي٘ : ايطدٌ بػطمي٘ ، ٚقاٍ ي٘ 

ِٓ بب١ٓٝ ع٢ً َاي٘ ُٜكط٢ يو عًٝ٘ ، : إْ٘ ناشب ٚأْ٘ غٝٓب َاي٘ ، قاٍ : ؾٝكٍٛ غطمي٘  ًٖ

إٕ يعَت٘ : أضٜس إٔ حتبػ٘ يٞ ، قاٍ : ؾُا تطٜس ؟ قاٍ : ال أضض٢ بُٝٝٓ٘ ، قاٍ : قاٍ 

 .()نٓت ظاملّا ي٘ ، ٚأْا سا٥ٌ بٝٓو ٚبٝٓ٘

ايصٟ ٜسؾع باإلعػاض ٜٚؿتب٘ يف ٜٔ زاملْٜٚػتدًص مما غبل اتؿام ايؿكٗا٤ ع٢ً سبؼ 

ؾٝهٕٛ اذتبػًُع١ٓ أْ٘ ع٢ً املال٤ ؾٝؤزٟ سبػ٘ إىل قٝاَ٘ بأزا٤ ايسٜٔ أٚ ٜجبت ، ساي٘ 

 ، ٚنصيو املسٜٔ ايصٟ ُٜتِٗ بأْ٘ أخؿ٢ َااّل إعػاضٙ بإٔ ٜأتٞ بايب١ٓٝ ع٢ً إعػاضٙ

ٚغٝٓب٘، ؾإْ٘ ٜػذٔ ست٢ ٜؤزٟ أٚ ٜجبت عسَ٘ أٚ إٔ ٜعطٞ ضآَّا باملاٍ ، ٚاملسٜٔ ايصٟ 

أخص أَٛاٍ ايٓاؽ ٚتكٓعس عًٝٗا ٚازع٢ ايعسّ ٚتبٝٓٔ نصب٘ ؾإْ٘ ٜػذٔ أبسّا ست٢ ٜؤزٟ 

 .أَٛاٍ ايٓاؽ أٚ ميٛت يف ايػذٔ

 َٔ /ازتني قطضت٘ املاز ايصٟ سبؼ املسٜٔ ذتني ايػس إٔ ()  ٜٚط٣ ايبعض

عتباض إٔ ابٟ  ٚغري زغتٛضٟٖٛ ْص غري قإْٛقإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

صازم ايػٛزإ ع٢ً  صسٚضٖصا ايكإْٛ بعسّ ، ٚ ايكإْٛ مت تؿطٜع٘ يف ايعاّ

َٔ  () ٠املازَٛقس ْصت ايعٗس ارتاص باذتكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يف َاضؽ

ْػإ بػبب إال جيٛظ غذٔ  ) : ع٢ً أْ٘ ارتاص باذتكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٟٝايعٗس ايسٍٚ

                                                                                                                            

، املػين 155ص.نؿاف ايكٓاع ع٢ً َنت اإلقٓاع ، يًبٗٛتٞ اذتٓبًٞ ، املطبع١ ايؿطق١ٝ ، ايكاٖط٠ (4)

 .185ص.7ز.
 .186ص.7ز.املػين (1)
. ٜبك٢ ذتني ايػساز" ٚضؾ١ سٍٛ َاز٠ (2) غٛغٔ غعٝس ؾٓسٟ . أمحس زتصٚب ، ز. ز. اجملًؼ ايٛطين " 

 . ، احملا١َٝ غا١َٝ اهلامشٞ 
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عتباض إٔ مجٗٛض١ٜ ايػٛزإ قس صازقت ع٢ً اٚع٢ً  ، ( ٟيتعاّ تعاقساعذعٙ عٔ تٓؿٝص 

 / ازتني ظاي١ ايٓص ايٛاضز يف املّاإ قإْٟٛ ؾٝٓبؼايعٗس ارتاص يف َاضؽ  

سٝح ٟ ،  ٚغري زغتٛضٟعتباضٙ غري قإْٛا بَٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

 ٟيتعاّ تعاقسٜا ٖٛ عسّ سبؼ املسٜٔ يعذعٙ يف تٓؿٝص أٟٕ ٜهٕٛ ايٓص ايكإْٛأٜؿرتض 

يف عسّ ــــ َٚا ظاٍ اذتسٜح هلؤال٤ ــــ  حيهُٓا ٟ ايصٙ ، ٚأعال٠  املاز يفسػبُا دا٤

 إٔ ايسغتٛض  اإلدطا٤ات املس١ْٝ ْٕٛ قأَ/تني زغتٛض١ٜ ْص املاز

 تطُٓت َطاعا٠ نٌ ايعٗٛز ٚاملٛاثٝل َٓ٘ ٚاييت () ٠ملازّ يف ا يػ١ٓ ٟاالْتكاٍ

 ارتاص يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٟاييت ّٚقع عًٝٗا ايػٛزإ ٚاييت َٔ بٝٓٗا ايعٗس ايسٍٚ

 ّ بسغتٛض ايػٛزإ االْتكايٞ يػ١ٓ حتسثت ٚثٝك١ اذتكٛمّ ،سٝح يف ايعاّ 

،  بني ناؾ١ أٌٖ ايػٛزإ ٚسهَٛاتِٗ ع٢ً نٌ َػت٣ٛ ّاٚثٝك١عٗس ٖصٖاٍإٔ تهٕٛ

ٚاييت َٔ بٝٓٗا قإْٛ اإلدطا٤ات ، تؿطٜعاتايٛط١ٝٓ ٜاٍ فَٕٓٔ ُتش٢ُ ٖصٙ ايٛثٝك١ ٚتضأٚ

َٔ خالٍ  ٚشيو عسّ قا١ْْٝٛ سبؼ املسّٜٔ ، ٚبايتايٞ ٜتطض املس١ْٝ يػ١ٓ 

يف قإْٛ تؿػري ايكٛاْني ٚايٓصٛص ٟ بني ٖصٙ ايٓصٛص ، ٚقس دا٤ ايتعاضض ايكإْٛ

"  أْ٘ ()ؾكط٠  ()يف "تعسٌٜ "  يػ١ٓ ٠ايعاّ  ٟ ْص يف أٟشا تعاضض أإ: 

 ٜعٌٜ شيو ٟ سهِ َٔ أسهاّ ايسغتٛض تػٛز أسهاّ ايسغتٛض بايكسض ايصٟقإْٛ َع أ

" ايتعاضض . .  ٚاييت تٓص ع٢ً ايكبض ع٢ً  ْصٛص ٖصٙ املٛازيف، ؾايتعاضض ايٛاضز .

 يػاؤٖاٟ إدطا٤ ايتٓؿٝصٜٓبؼٜإاحملهّٛ عًٝ٘ ٚٚضع٘ يف ايػذٔ نػًط١ يًُشه١ُ ف

 َٟٔ ايسغتٛض االْتكاٍ () ٠ مبا دا٤ يف املازٟ ٚايسغتٛضٟمتجٌ ايتعاضض ايكإْٛألْٗا 

.ّيػ١ٓ  " 

 ٜٚط٣ ايباسح أْ٘ اغتٓازّا ملا ُأؾري إيٝ٘ َٔ ْصٛص قا١ْْٝٛ ٚآضا٤ ؾك١ٝٗ أْ٘ ال تعاضض 

ّ ، ٚقإْٛ  ارتاص يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يف ايعاّ ٟايسٍٚبني ايعٗس 

ّ ، ٚشيو ألٕ ّ ٚزغتٛض ايػٛزإ االْتكايٞ يػ١ٓ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

َُعسَّا ال ٜػتطٝع غساز  ٖصٙ ايٓصٛص ٚاآلضا٤ ال ُتذٝع سبؼ املسٜٔ إشا نإ عادعّا ٚ
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ايسٜٔ ايصٟ عًٝ٘ ٚإمنا تتشسخ ٖصٙ ايٓصٛص عٔ سبؼ املسٜٔ ايصٟ أثبتت ايب١ٓٝ أْ٘ 

قازض ع٢ً ايػساز أٚ ُؾو يف سايت٘ املاز١ٜ ، أٚ تكٓعس ع٢ً أَٛاٍ ايٓاؽ ٚازع٢ ايعسّ ، 

ّ َع ايعٗس ايسٚيٞ ٚبايتايٞ ٜتؿل ْص ٖصٙ املاز٠ َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ ٚزغتٛض ايػٛزإ االْتكايٞ يػ١ٓ ارتاص يًشكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يػ١ٓ 

 ّ . 

 :مساع البٔي٘ علٙ اإلعصار يف الفكُ اإلشالمٕ 

أداظ أبٛ سٓٝؿ١  ، فاختًـ ايؿكٗا٤ ؾـٞ دٛاظ مساع ايب١ٓٝ ع٢ً اإلعػاضٚٚقت مساعٗا

" : اإلَاّ َايهكٛيُ٘سهٞ عٔٚ()مساعٗا ال ُتػُع ايب١ٓٝ ع٢ً اإلعػاض ألْٗا ؾٗاز٠ ع٢ً  

نػا٥ط ايبٝٓات اييت ضَطًكّا مساع ايب١ٓٝ ع٢ً اإلعػاؾكس دٛظٚا اذتٓاب١ً  أَا ()"ٟايٓـ

َع ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا ؾٗاز٠ يًٓؿٞ  إٔ ايب١ٓٝ ُتؼٚعٓس ايؿاؾع١ٝ، ()تػُع يف اذتاٍ

. ()ٚتكبٌ يًشاد١

 

   ٚايصٟ تسٍ عًٝ٘ قٛاعس ايؿطع إٔ املسٜٔ ال حيبؼ إاّل بكط١ٜٓ ظاٖط٠ ع٢ً أْ٘ قازض 

ٚمماطٌ ، غٛا٤ نإ ايسٜٔ عٔ ٔعٛض أّ عٔ غري ٔعٛض ، ٚغٛا٤ يعَ٘ باختٝاضٙ أٚ بػري 

ٛٓؽ بعس حتكل غببٗا ٖٚٞ َٔ  اختٝاضٙ ، ٚشيو ألٕ اذتبؼ عكٛب١ ، ٚايعكٛب١ إمنا تػ

دٓؼ اذتسٚز ؾال جيٛظ إٜكاعٗا بايؿب١ٗ بٌ تجبت عٓس اذتانِ بتأٌَ ساٍ ارتصِ ٚ 

ايػؤاٍ عٓ٘ ، ؾإٕ تبني يًكاضٞ َطٌ املسٜٔ ٚظًُ٘ سبػ٘ إىل إٔ ٜٛيف ، ٚإٕ مل ٜتبٝٓٔ ي٘ 

                                                 
. 187ص.7ز.املػين (1) .7ز . بسا٥ع ايصٓا٥ع .  .192ص  
ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ عًٞ ايؿطح ايهبري ، ستُس ايسغٛقٞ املايهٞ ، زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ ، (2)

 .365ص .3ز. ايكاٖط٠ 
 158.ص . نؿاف ايكٓاع (3)
 َػين احملتاز إىل َعطؾ١ َعاْٞ أيؿاظ املٓٗاز ، ارتطٝب ايؿطبٝين ، َطبع١ َصطؿٞ ايبابٞ اذتًيب (4)

 375ص. 5ز.1958ّٙ ـــــ 1377، ط
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َٔ ساي٘ ؾ٤ٞ أخٓطٙ ست٢ ٜتبٝٓٔ ي٘ ساي٘ ، ٚقس قاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يػطِٜ 

" املؿًؼ ايصٟ مل ٜهٔ ي٘ َا ٜٛيف زٜٓ٘  ، ٖٚصا ()"خصٚا َا ٚدسمت ٚيٝؼ يهِ إاّل شيو: 

ايكٍٛ صطٜض يف أْ٘ يٝؼ هلِ أخص إاّل َا ٚدسٚٙ ، ٚيٝؼ هلِ سبػ٘ ٚال َالظَت٘ ، ٚال 

 .ضٜب إٔ اذتبؼ َٔ دٓؼ ايططب بٌ قس ٜهٕٛ أؾس َٓ٘ 

ايؿٗاز٠ ْؿػٗا ٚمما ٜؤنس ثبٛت ب١ٓٝ إعػاض املسٜٔ ، ٚسؿاظّا ع٢ً سل ايسا٥ٔ إٔ 

مبع٢ٓ إٔ ال تٓصب ايؿٗاز٠ ،  ايؿٗٛزَٔ شٟٚ ارترب٠ ايباط١ٓ ٖا إٔ ٜهٕٛاؾرتط يف

مبذطز ايٛقٛف ع٢ً ظاٖط أسـٛاٍ املسٜٔ ٚإمنا تتعساٖا إىل إملاّ ايؿاٖس بعاٖط ٚباطٔ 

ؾإٕ أقاّ ايب١ٓٝ  ، أسٛاٍ املسٜٔ ٚال ٜتأتٞ شيو إال ملٔ نإ َالظَّا يًُسٜٔ ٚشتايطّا ي٘

 ()ع٢ً إعػاضٙ مسع يف اذتاٍ

ؾطت ؾٌٗ ٜبك٢ املسٜٔ يف اذتبؼ ست٢ األزا٤ ست٢ ُضؾإشا ناْت ايب١ٓٝ ع٢ً اإلعػاض 

خيًس يف سبػ٘؟ ٚايعاٖط إٔ ْعط٠ ايؿكٗا٤ َتأضدش١ يف شيو ٚغايب َا ْصٛا عًٝ٘ إٔ 

املسٜٔ بعس سبػ٘ ُٜطًل غطاس٘ إشا بكٞ ؾرت٠ ثالث١ أٚ أضبع١ أؾٗط ؾٝدطز يٝهؿـ عٔ 

ساي٘ ؛ ألٕ اذتبؼ يٝؼ َكصٛزّا يف شات٘ ٚإمنا ؾطع يهٞ جيرب املسٜٔ ع٢ً إخطاز املاٍ 

ٚاذتبؼ ؾطع يًتٛغٌ يكطا٤ ايسٜٔ ال يعٝٓ٘ ٚبايتايٞ ٖصا ٜتٛقـ  ، املؿتب٘ يف إخؿا٥٘

 ()ع٢ً تكسٜط قاضٞ ايتٓؿٝص َٔ سٝح تكسٜط املس٠ ٚؾطٚط اإلؾطاز عٔ املسٜٔ

 أداظٚا مساع ايب١ٓٝ ع٢ً اإلعػاض ْؿ١ٝ ٚاذتٓاب١ًاحلإٔ : ٜػتدًص َٔ ٖصٙ اآلضا٤ٚ

ٚايؿاؾع١ٝ ،  أْٗا ب١ٓٝ ع٢ً ايٓؿٖٞٚاٚعًٌ، أَا املايه١ٝ ؾُٓعٛا قبٍٛ ٖصٙ ايب١ٓٝ َطًكّا

، َع َطاعا٠ إثبات ضغِ أْٗا ب١ٓٝ ع٢ً ايٓؿٞ إال أْٗا تكبٌ يًشاد١مساع ٖصٙ ايب١ٓٝ أداظٚا 

ّ بطأٟ مجٗٛض ايؿكٗا٤ اإلعػاض بايب١ٓٝ، ٚقس أخص قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

 .َٔ اذتٓؿ١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاذتٓاب١ً ظٛاظ مساع ب١ٓٝ إعػاض املسٜٔ 

                                                 
. 3ز. اإلَاّ أبٞ زاٚٚز غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْٞ األظزٟ. غٓٔ أبٞ زاٚٚز (5)  . 341ص 
ٙ ــــ 1387 ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًُعاَالت  يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ، أمحس ؾُٗٞ أبٛ غ١ٓ ، زاض ايتأيٝـ ، (1)

 .163ص. 1967ّ
 . 165ص . ْؿػ٘ املطدع (2)
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 قبٌ  ٌٖ تهٕٛاختًـ ايؿكٗا٤ يف مساع ايب١ٓٝ ع٢ً اإلعػاض :مساع ايب١ٓٝ ٚقت 

إلَاّ ، أَا ا()ْتػُعكبٌ اذتبؼ إٔ ايب١ٓٝ َايو ٚايؿاؾعٞ ٚأمحس ، ؾعٓس اذتبؼ أّ بعسٙ

 .()ال ْتػُع إال بعس اذتبؼ ؾإٕ ايب١ٓٝ عٓسٙ أبٛ سٓٝؿ١

 إٔ ايب١ٓٝ اذتٓاب١ً ٜطٕٚ ٠ٚ ٚايؿاؾع١ٜٞايو ؾإٕ املٚتًدٝصّا يًطأٜني املتكسَني

ايعاٖط َٔ َصٖب أبٞ سٓٝؿ١ أْٗا ال تػُع إال بعس ، أَا باإلعػاض ْتػُع قبٌ اذتبؼ

ٌَُ األٍٚ ع٢ً أٌٖ ،  ؾاألٍٚ شتؿـ ع٢ً املؿًؼ ٚايجاْٞ عهػ٘،اذتبؼ ٚيهٔ ْٜش

ٌَُ ايجاْٞ ع٢ً َٔ نإ بايطس َٔ شيو .ايٛضع ارتا٥ؿني َٔ سكٛم ارتال٥ل ْٜٚش   

  إعػاض املسٜٔإٔ ادتُٗٛض اعتُسٚا دٛاظ مساعب١ٓٝ أٜطّا ٜٚػتدًص َٔ شيو

 بٌ تهٕٛ بعس ٚخايؿِٗ اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١ يف عسّ ايػُاع قبٌ اذتبؼٙ، قبًشبؼ

ٌٓ ايطأٟ ايطادض ٖٛ ضأٟ اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١؛ اذتبؼ طًب سبؼ املسٜٔ  يف ألٕ ايػايبٚيع

ٙ،  اختباضّا ذتاٍ َسٜٓ٘عٔ َعطؾ١ أسٛاٍ َسٜٓ٘ ؾٝطًب سبؼعٓس عذع ايسا٥ٔ ٜهٕٛ 

ّ بطأٟ اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١يف إٔ ب١ٓٝ إعػاض ٚقس أخص قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

 إشا سبؼ املسٜٔ ٚؾا٤" ّ "املسٜٔ تػُع بعس سبػ٘

أثبتت ب١ٓٝ إشا :  ؾال ٜطًل غطاس٘ إاّل أٚ  املاز٠  يٓص  تطبٝكّا  ذتهِ 

. ناؾ١ٝ إعػاض املسٜٔ  

 

 

 

 :مالزم٘ الػرماء للندًٓ بعد ثبْت إعصارِ 

                                                 
 .188ص.7ز. املػين (3)
.7ز . بسا٥ع ايصٓا٥ع (4)  195ص 
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 ، ٚاختًـ ايؿكٗا٤ يف دٛاظ َالظ١َ ايػطَا٤ يًُسٜٔ إشا مٓت إسالؾ٘ بعس إثبات إعػاضٙ

اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١ ٚصاسباٙ ٜطٕٚ أْ٘ ال ميٓع ايػطَا٤ َٔ َالظَت٘ إشا قط٢ ايكاضٞ ف

 .()ال ٜالظَْٛ٘أِْٗ ٚعٓس اذتٓاب١ً ٚظؾط ()باالْتعاض الستُاٍ إٔ ٜطظق٘ اهلل تعاىل

ٌٓ ايطادض ٚ  ٜٚكسض ع٢ً األزا٤ٙ إىل إٔ ٜتشػٔ ساٍ املسٜٔ عػاض إاملالظ١َ بعس إثباتيع

ايػابل اإلؾاض٠ " ّ " ّ نُا ْص ع٢ً شيو قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

.  إيٝٗا يف ٖصا ايبشح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.7ز . بسا٥ع ايصٓا٥ع (1)  .200ص 
 .189ص.7ز.املػين (2)
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 خامت٘ البحح

اذتُس هلل ضب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً أؾطف املطغًني غٝسْا ستُس ٚع٢ً آي٘ 

 .ٚصشب ٚغًِ 

تٓاٍٚ ايباسح يف ٖصاايبشح ْؿأ٠ ٚتطٛض ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزاْٞ ، َع بٝإ 

أٚد٘ ايتأصٌٝ يف ٖصٙ ايؿرتات املدتًؿ١ ، ٚأؾاض ايبشح إىل َصازض ٖصا ايتٓعِٝ 

ايكطا٥ٞ يف تًو ايؿرت٠ املتُجٌ يف ايطدٛع إىل َصازض ايؿك٘ اإلغالَٞ َٔ ايهتاب 

ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠ َٚصازض ايتؿطٜع اإلغالَٞ األخط٣ املدتًؿ١ ناإلمجاع ٚايكٝاؽ 

ٚغريُٖا، ٚقس اغتعطض ايبشح بعطّا َٔ ْصٛص قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ 

ّ بتعسٜالت٘ املدتًؿ١ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال اذتصط باعتباضٙ ٚاسسّا َٔ ايكٛاْني اييت 

ٚقس خًُص ايباسح َٔ خالٍ ٖصٙ ايسضاغ١ إىل أِٖ ايٓتا٥ر . ْاهلا ٖصا ايتأصٌٝ 

 :ٚايتٛصٝات ايتاي١ٝ

 :اليتائج : أّاًل 

إٕ تأصٌٝ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزإ ٚايصٟ ٜػتٓس إىل أسهاّ ايؿطٜع١  .

اإلغال١َٝ ايػطا٤ نإ َٛدٛزّا َٚٓعُّا ٚستهُّا يف ايػٛزإ قبٌ ؾرتات ط١ًٜٛ 

 .ست٢ زخٍٛ املػتعُط ٚغٓ٘ يتؿطٜعات ال تتال٤ّ َع ب٦ٝتٓا ٚأصٛيٓا اإلغال١َٝ 

إبطاظ ادتاْب ايتأصًٝٞ يًتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف ايػٛزاْعرب ؾرتات ط١ًٜٛ َٔ تأضٜذ  .

ايتؿطٜع ايػٛزاْٞ مما ٜٛضض ظال٤ ضغٛر ايتؿطٜعات ايػٛزا١ْٝ يف ادتٛاْب 

ايتأص١ًٝٝ ٚاغتؿازتٗا َٔ َٛضز ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ايػطا٤ يف ْصٛصٗا َٚصازضٖا 

 .ٚأسهاَٗا 

اتػاع ادتاْب ايتأصًٝٞ يًتؿطٜعات ايػٛزا١ْٝ سٝح أصبشت تطتهع يف غٔ  .

 .تؿطٜعاتٗا ع٢ً ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ نُصسض أصًٞ ٚاستٝاطٞ 
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 التْصٔات : ثاىًٔا 

تهٜٛٔ دتإ َتدصص١ يف تأصٌٝ ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات ايػٛزا١ْٝ ٜعٗس إيٝٗا  .

ايبشح ٚايتٓكٝب ٚايتشطٟ املػتُط ٚاملطادع١ يف تأصٌٝ تؿطٜعاتٓا ايٛط١ٝٓ املدتًؿ١ ، 

 .مما ٜعترب اَتسازّا ذتطن١ ايتأصٌٝ يف بالزْا ٚايعامل اإلغالَٞ بصٛض٠ أٚغع 

تبين داَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ بأدٗعتٗا املدتص١ سطن١ تأصٌٝ  .

 . ايكٛاْني املدتًؿ١ٚبصٛض٠ َٛغع١ ٚعا١َ يف شتتًـ اجملاالت 
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 فَرس املصادر ّاملراجع

 الكرآٌ اللرٓه: أّاًل 

 كتب احلدٓح اليبْٖ الشرٓف : ثاىًٔا

صشٝض ايبداضٟ ، يإلَاّ أبٞ عبس اهلل إبطاِٖٝ بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ ،املطبع١ / 

 . ايهرب٣ األَري١ٜ ، بٛالم ، َصط 

زاض ابٔ . غٓٔ أبٞ زاٚٚز ، اإلَاّ أبٞ زاٚٚز غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْٞ األظزٟ / 

 . بريٚت . سعّ 

 كتب الفكُ اإلشالمٕ : ثالجًا 

.ٙ بسا٥ع ايصٓا٥ع ، يإلَاّ ايهاغاْٞ ، املطبع١ ادتُاي١ٝ ، ايكاٖط٠ ، ط/ 

.تبصط٠ اذتهاّ ، ابٔ ؾطسٕٛ ايٝعُطٟ ، املطبع١ ايؿطق١ٝ ، ايكاٖط٠ / 

ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ عًٞ ايؿطح ايهبري ، ستُس ايسغٛقٞ املايهٞ ، زاض إسٝا٤ / 

.ايهتب ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ 

 .نؿاف ايكٓاع ع٢ً َنت اإلقٓاع ، يًبٗٛتٞ اذتٓبًٞ ، املطبع١ ايؿطق١ٝ ، ايكاٖط٠/ 

َػين احملتاز إىل َعطؾ١ َعاْٞ أيؿاظ املٓٗاز ، ارتطٝب ايؿطبٝين ، َطبع١ َصطؿٞ / 

.ّٙ ـــــ ايبابٞ اذتًيب ، ط

املػين ع٢ً شتتصط ارتطقٞ ، البٔ قساَ٘ املكسغٞ ، َهتب١ ادتُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ / 

 .ٚايهًٝات األظٖط١ٜ ، ايكاٖط٠

ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًُعاَالت  يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ، أمحس ؾُٗٞ أبٛ غ١ٓ ، زاض / 

 .ّ ٙ ــــ ايتأيٝـ ، 

َعني اذتهاّ ، يًططابًػٞ ، َطبع١ َصطؿ٢ ايبابٞ اذتًيب ، ط ثا١ْٝ ، / 

 .ّ ٙ ـــ 
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 .ايكٛاْني ايؿك١ٝٗ ، ابٔ دعٟ ، زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ / 

 كتب الكــاىٌْ : رابعًا 

غ١ٓ .ط.تطٛض ْعاّ ايكطا٤ يف ايػٛزإ ، سػني غٝس أمحس املؿيت ، ز/ 

 .ّٖـ ــ 

ظنٞ َصطؿ٢ عبس اجملٝس، .ايكإْٛ املسْٞ ايػٛزاْٞ تأضخي٘ ٚخصا٥ص٘ ، ز/ 

 .ّ َعٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعطب١ٝ ، 

ستُس ايؿٝذ عُط ، ط . ز.ّ ، ايسع٣ٛ ، أقإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ يػ١ٓ / 

 .ارتاَػ١، ارتططّٛ 

ستُس ؾتا أبٛغعس ، . قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ اإلغالَٞ ايػٛزاْٞ َعًكّا عًٝ٘ ، ز/ 

 .ّ ، ط األٚىل/ ٖـ َطبع١ داَع١ ايكاٖط٠ ٚايهتاب ادتاَعٞ ، 

ّ، زاض ٜؼ عُط ٜٛغـ، ط األٚىل ، . ز.ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات ادتٓا١ٝ٥، أ/ 

.َٚهتب١ اهلالٍ، بريٚت 

قٛاعس ايتكاضٞ يف ايكإْٛ املسْٞ ، َٛالْا ضَطإ ع٢ً ستُس ، ط األٚىل ، /

 .ارتططّٛ

 :الكْاىني ّ اجملالت ّالدّرٓات: خامصًا 

 .ّٜٓاٜط ٚؾرباٜط "ْؿط٠ األسهاّ ايسٚض١ٜ / 

 .ّزت١ً األسهاّ ايكطا١ٝ٥ ايػٛزا١ْٝ يػ١ٓ / 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دفع اللبس وأثره على بنًة التقعًد الصريف

 "دراسة وصفًة حتلًلًة"

 

 

 

 

 

 

 زق١ٝ َايو دؾع اهلل. د
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 املستخلص

      ملا ناْت املعاْٞ نجري٠ ال ُتشض٢ ع٢ً زأٟ ادتسداْٞ، ٚناْت األيؿاظ ستدٚد٠، 

ِٕ تًتبظ املعاْٞ بعغٗا ببعض، ٚتصداد استُاي١ٝ تسغٝح أسدُٖا ع٢ً  نإ َٔ ايبدٖٞ أ

ِٕ ٜتبع ضبال تكٞ املعاْٞ َٔ ارتًط  اآلخس، ؾهإ ع٢ً ٚاعع ايًػ١ أٚ املتهًِ بٗا، أ

ٚايػُٛض ٚاإلبٗاّ، ؾهاْت ايكسا٥ٔ ايداي١ عًٝ٘ ٚإال ايتبظ بػريٙ، ٚنإ غاَغا ٚايًػ١ 

ٕٓ أٟ َع٢ٓ يٝظ مبٓأ٣ عٔ ايًبظ َا مل  تكّٛ ع٢ً اإلبا١ْ ال اإلبٗاّ ٚايػُٛض، مبع٢ٓ أ

 .(1)ٜعتُد قسا٥ٔ حتؿع٘ ٚتبٝٓٓ٘ ٚتهػـ عٓ٘ 

      ٚبد٤ا ؾكد ٌْٗ ايبشح َٔ املعني ايًػٟٛ؛ َٛعشا َع٢ٓ ايًبظ، ثِ تال ذيو تٛعٝح 

ثِ بٝٓٔ املبشح ايجاْٞ بعغٟا . املؿسد٠ َٔ ْاس١ٝ االصٛالح، سطب َا ٚزد يف املبشح األٍٚ

ِٕ ٜكع  َٔ املٛاعع اييت عتدخ ؾٝٗا ايًبظ ؾهإ ال ُبٖد َٔ دزاضتٗا ٚتٛعٝشٗا؛ نأ

ايًبظ بني ايضٝؼ املتػاب١ٗ، أٚ ٜهٕٛ ْامجا عٔ ايعٛازض ايتضسٜؿ١ٝ، نُا ميهٔ 

ٚقٛع ايًبظ يف ايسضِ اإلَال٥ٞ، ٚتٓاٚيت ٖرٙ األغٝا٤ َستب١ٟ نُا ٚزد سطب أُٖٝتٗا 

ٚختِ املبشح ايجايح ٖرٙ ايدزاض١ سٝح بٝٓٔ ايهٝؿ١ٝ اييت . ٚنجس٠ ٚقٛع ايًبظ ؾٝٗا

ُٜدؾع بٗا ايًبظ؛ ؾكد ظٗس ظال٤ دٚز اذتسن١ ايضسؾ١ٝ، ٚايكسا٥ٔ ايًؿع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ يف 

تٛعٝح َع٢ٓ األب١ٝٓ ايضسؾ١ٝ املدتًؿ١؛ َٚجٌ ٖرٙ االيتصاّ بايسضِ االصٛالسٞ ؾً٘ دٚز 

 .  ثِ تال ذيو ارتامت١ اييت بٝٓت بعض ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات. يف ٚعٛح املع٢ٓ ٚدال٥٘

 

 

 

 

 

 
                                                 

: املتٛؾ٢) ايداز ادتسداْٞ األصٌ، ايؿازضٞ ستُد بٔ ايسمحٔ عبد بٔ ايكاٖس عبد بهس أبٛ-  1

/ (ٖـ471  املدْٞ َٛبع١: ايٓاغس/ ؾٗس  أبٛ غانس ستُد ستُٛد :ت/ املعاْٞ  عًِ يف اإلعذاش دال٥ٌ 

- بايكاٖس٠ - ٖـ1413 ايجايج١: ايٛبع١/ ظد٠  املدْٞ داز   .64، 63ظ  /1992ّ 
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Abstract 

      Meanings are many and countless ,and the words are limited, 

according to  Jerjani, opinion,   it is intuitively that  meanings  

are confused to each other, and more likely nomination one over 

the other one .  Therefore, the authors of the language or speakers 

should follow ways to avoid meanings confusion and ambiguity , 

were clues function to give the intended meaning, or  otherwise 

only confused. and The language   is not vague, but   based on 

the designation   and clarity not mystery, in the sense that any 

meaning is not immune from confusion unless the  supports 

evidence  are reserved and illustrated  . The research  pointed and 

explained  the meaning of confusion, followed by a clarification 

of the word in terms of terminology, as stated in the first topic. 

Then, the topic stated some places where the confusion occur, so, 

it  was examined and clarified; whether the  confusion is situated 

between similar formulas, or be caused by morphological 

structure. Also,  the occurrence of confusion  can be in the 

spelling of the word.  The researcher dealt with these things 

according to their importance and the high incidence of 

confusion  . The third topic of the study shows  how confusion 

can be avoided,  then this was followed by the conclusion that 

showed some of the findings and recommendations.    
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 املقدمة

َُُدٙ محدٟا  اذتُد هلل ايرٟ غسح ايضدٚز ، ٚعٓسؾٓا نٓ٘ اذتكا٥ل ٚاألَٛز ؛ ضٞت

ال ُٜشٗد ، ًْٚٛب٘ َٔ ْعُا٥٘ ايٛاؾس٠ اييت ال تعد ؛ ْٚضًٞ ْٚطًِ ع٢ً ْيٚب األ١َ ايرٟ ُدعٌ 

 .ختاَا يسضاالت ضابكات يُتشد

ايًػ١ ايعسب١ٝ نػريٖا َٔ ايًػات غاٜتٗا ايكض٣ٛ إٜضاٍ املع٢ٓ بضٛز٠ ٚاعش١ د١ًٝ ال 

يبظ ؾٝٗا ٚال غُٛض يٝطٌٗ ع٢ً بٓٝٗا ايتٛاصٌ ، ؾٗٞ تطع٢ بهٌ َا متتًه٘ َٔ 

قٛاعد ٚأضايٝب إىل دؾع ايًبظ ، ٖٚذس ايتع١ُٝ ٚارتًط أٚ ايتداخٌ بني األضايٝب 

 .ٚايضٝؼ

ٚإذا أدًٓا ايٓعس يف نتب األقدَني صتدِٖ قد أغازٚا إىل ٖرٙ ايعاٖس٠ ـــــ ظاٖس٠ 

َُٔ ايًبظ )ايًبظ ــــــــ ؛ ؾٓذد عبازات َجٌ  ، (َع أَٔ ايًبظ)،  (عٓد أَٔ ايًبظ)،  (إذا أ

ٚغريٖا َٔ ايتعبريات اييت تؤذٕ بأْٖٗا اْتٗانا أٚ اْصٜاسا أٚ اضتساؾا أٚ خسٚدا َا دا٥ْص 

ِٕ ٜؤثس ذيو ع٢ً املع٢ٓ ، ألْٓ٘ ٜغح بايكسا٥ٔ ايداي١ عًٝ٘  ِٕ ٜكع ، يف ايٖٓط ؛ دٚمنا أ  .ي٘ أ

ِٕ تهٕٛ ٚض١ًٟٝ يًتؿاِٖ أٚ ايتداطب ، ٚيريو نإ عٌُ  ؾايًػ١ امٝلًبط١ ال تضًٝح أل

ايًػٜٛني ايكدَا٤ قا٥ِ ع٢ً سد املضًٛشات سدٚدا دقٝك١ ، يٝعٗس َسادٖا بٛعٛح 

ٚدال٤ ، ٖٚرا ٜٓٛبل ع٢ً ايًػ١ يف َعآْٗا اييت جتُع يف أثٓا٥ٗا األيؿاظ ، َٚعاْٝٗا 

 .املدتًؿ١ يٝطٌٗ ايتؿاِٖ ٚايتداطب 

ؾايكاعد٠ ايعا١َ يف ايًػ١ ٖٞ َٓع َا ًٜبظ؛ ٚقد أباْت ٖرٙ ايٛزق١ عٓا١ٜ  ايًػ١ ايعسب١ٝ 

باختاذ ايٛضا٥ٌ ٚاإلدسا٤ات ايتٛبٝك١ٝ يدؾع نٌ َا ًٜبظ ٜٚػُض ، ٚتٛدٗت ايدزاض١ 

ؾٝٗا إىل ادتاْب ايضسيف ، ٚبِٖٝٓت بعغا َٔ املٛاعع اييت ميهٔ ؾٝٗا سدٚخ ايًبظ ، 

ٚايهٝؿ١ٝ اييت اْتٗذتٗا ٖرٙ ايًػ١ ايؿر٠  يتدؾع بٗا نٌ َا ًٜبظ ، ٚادتٓاب ايٛقٛع ؾٝ٘ 

 . سطب َا ٜعٗس دًٝا يف داْب ايتكعٝد ايضسيف 

ؾًريو نإ الٗبد َٔ اختاذ املٓٗر ايٛصؿٞ َعربٟا  يكسا٠٤ ايعاٖس٠ ٚزصدٖا ٚتتبعٗا ، ثِ 

 . ٚصؿٗا ٚصؿٟا دقٝكٟا ، يٝتِ تضٓٝؿٗا تضٓٝؿٟا دقٝكٟا ؛ ُٜٓذص ب٘ ايػسض املٓػٛد 

 املبشح األٍٚ 
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 :اي٤ًبُظ يػ١ٟ ٚاصٛالسٟا

ًٞٔبُط٘ ٜيِبطٟا ؾاٞيَتَبَظ إ٢ذا  .اِخٔتًٜاٝط اأٜلَس: اي٤ًِبُظ ٚاي٤ًَبُظف:  َٔ سٝح ايًػ١  َٜ ٘ٔ اأٜلََس  يَبظ عًٝ

ََٗت٘ ٜٛ٘ عًٝ٘ سٖت٢ ٜيا ٜعس٢ف ٔد ِٛيد ٚامٜلبعح. خً ٍَ: َٚٔؾٞ امٜل ٘ٔ، ٜقا ِٔ قًٞٔب : ٜؾَذا٤َ امٜلًٜٝو ؾػٖل َع

٘ٔ ٜيِبْظ ٜأٟ  ِٛٔيٜو ٔؾٞ َزٞأٜ ِٔ ٜق َٔ ٛٞت ٔؾٞ عكًٞ،  ٜؾٔدٞؿُت ٜإٔ ٜهٕٛ قد اٞيُتٔبَظ ٔبٞ ٜأٟ ُخٛٔي

ٍُ يًُذٕٓٛ ُٜٜكا َٚ ٘ٔ اأٜلَس ٜأٟ اختًٜٜط ٚاِغَتَب٘. َُداٜيط: اختالط٠،  ِٝ ًٞبُٝظ. ٚاٞيَتَبَظ َعًٜ : ٚايٖت

ًَُٜٚبظ  ٌِ َٜٚيا َتٝك ٌْ ٜيٖباْع   .نايٖتِديٝظ ٚايٖتدًٝط، ُغٚدد يًُبايػ١، ٚزد

َٚٔؾٞ سدٜٔح ِٛٝي٘ تعاٜي٢: َدأبس   ٍَ ٜق ََْص ُٖا  َٝعٟا): ٜي ِِ ٔغ ًٞٔبَطٝه َٜ  ِٚ . ارتًٞط: ؛ اي٤ًِبظ(1)(ٜأ

ٍُ ٜيَبِطت اأٜلَس، بايؿتح، ٜأٞئبُط٘ إ٢ذا َخًٜٛت بعغ٘ ببِعض٣، ٜأٟ َِٜذَعًهِ ٔؾَسقٟا : ُٜٜكا

ُ٘ اٞيَشٔدُٜح ِٓ َٔ َٚ ٙ عَٔ يبظ َع٢ًٜ ْـ) :َٚاٞيَشٔدُٜح اٞيآَخُس . (ٜؾًَٜبَظ عًٝ٘ َصالَت٘) :َُِدَتًٔٔؿنَي؛ 

ٍَ (ٜيِبطٟا ُ٘ سدٜح: ، ن٥ً٘ ٔبايٖتِدؿٝـ؛ ٜقا ِٓ َٔ َٚ ٢ٔ َصٖٝإد ٚزٖبُا ُغٖدد يًٖتٞهجري؛  ٜأٟ  ؾًبطين): اِب

ََٚسٔدُٜح  (2)(َدَعًين ٜأٞيَتٔبُظ ٔؾٞ ٜأَسٙ َِٜس٠ٜ ٜأٔبٞ،  َٞ َُٖس ُ٘ اي٤ً٘ َزٔع ِٓ ٕٖ: َع ٍَ ٜأ ٘ٔ َزُضٛ  َص٢٤ً اي٤ً

٘ٔ اهلٝل ِٝ َِ َعًٜ ٍَ ََٚض٤ً ٕٖ ): ٜقا ِِ إ٢ َّ إ٢َذا ٜأَسَدٝن ُٕ، َدا٤َ َُٜضِّٞ ٜقا ٜٛا ِٝ ٘ٔ ٜؾًَٜبَظ ايٖػ ِٝ .َعًٜ . . .)(3). 

: ، َٚٓ٘ قٛهلِ االختالطؾٗٛ  يبظ، دزبؿتح ايالّ ٚعُٗا ٚضهٕٛ ايبا٤ َط: اي١ًِبُظ 

  .(4) ٜؿعٌ نرا َٓعا يًبظ

َٓع ايٓؿظ َٔ إدزاى املع٢ٓ نُا ٖٛ نايطرت ي٘، ٚأصً٘ َٔ ايطرت ) :ٚدا٤ يف َعٓاٙ 

 .(1)(؛ ألْٖ٘ ضرت ايٓؿظ ب٘ بايجٛب َٚٓ٘ يبظ ايجٛب

                                                 
 65:ضٛز٠ األْعاّ اآل١ٜ -  1
 اإلؾسٜك٢ ايسٜٚؿع٢ األْضازٟ َٓعٛز بٔ ايدٜٔ مجاٍ ايؿغٌ، أبٛ ع٢ً، بٔ َهسّ بٔ ستُد-  2

 / يطإ ايعسب / (ٖـ711: املتٛؾ٢)

- ايجايج١: ايٛبع١/ بريٚت  – صادز داز: ايٓاغس  .204/ 6/ؾضٌ ايالّ / َاد٠ يبظ/ ٖـ 1414 
 أَٛز َٔ املدتضس ايضشٝح املطٓد ادتاَع/ادتعؿٞ  ايبدازٟ عبداهلل أبٛ إمساعٌٝ بٔ ستُد-  3

 /ايٓاصس ْاصس بٔ شٖري ستُد :ت /ايبدازٟ  صشٝح ؛  ٚأٜاَ٘ ٚضٓٓ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ

/( ايطًٛا١ْٝ عٔ َضٛز٠) ايٓذا٠ طٛم داز  .69/ 2/ ٖـ1422 األٚىل،: ايٛبع١ 
 ٚايٓػس يًٛباع١ ايٓؿا٥ظ داز /ايؿكٗا٤  يػ١ َعذِ/ قٓٝيب  صادم ساَد،  قًعذٞ زٚاع ستُد-  4

- ٖـ 1408 ايجا١ْٝ،: ايٛبع١/ٚايتٛشٜع   .388/ 1/ سسف ايالّ/ ّ 1988 
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 استُاٍ اي١ًؿغ أٚ ايعباز٠ ألنجس َٔ َع٢ٓ، ٚقد ٜهٕٛ اي١ًبظ ْتٝذ١ يًتعكٝد : االيتباع

ٓٞ   .(2)ايًؿع

ِٔ : ٜٜكاٍ  َٔ َٚ َُِػٔهًٟا،  ِِ َٚدَعًَت٘  ٢ٗ ِٝ َِٗت٘ َعًٜ ٢ّ ٜأٞئبُط٘ ٜيِبطٟا إ٢ذا َغٖب ِٛ ٜيَبِطُت اأٜلَس َع٢ًٜ اٞيٜك

ُ٘ ٜيٜو: ٜأَجاهلِ ِٓ ٚٝ َُٜب  ِِ ِٔ ٜأَس ٜؾًٜ ًَٞتٔبظ إ٢ذا ضٜأيَت٘ َع ُِٛب امٝل  . (3)ٜأِعَسَض َث

 :َٚٔ سٝح االصٛالح

ِٕ تهٕٛ ايػًب١ ملع٢ٓ ع٢ً "      ؾٗٛ استُاٍ  ايًؿغ  أٚ ايعباز٠ ألنجس  َٔ َع٢ٓ دٕٚ أ

 . (4)" آخس

 :ٚقد ٜعترب ايًبظ

  ٙظاٖس٠ يػ١ٜٛ تعين اضتػٓا٤ املع٢ٓ بايكسا٥ٔ املتٛاؾس٠ عٔ غري. 

                                                                                                                            
 (ٖـ468: املتٛؾ٢) ايػاؾعٞ ايٓٝطابٛزٟ، ايٛاسدٟ، عًٞ بٔ ستُد بٔ أمحد بٔ عًٞ اذتطٔ أبٛ-  1

ِٝط  ايٖتٞؿٔطرُي/  عُاد٠: ايٓاغس /ضعٛد اإلضال١َٝ  بٔ ستُد اإلَاّ ع١ًُٝ َٔ داَع١ دت١ٓ :ت/ ايَبٔط

- ايعًُٞ ايبشح  .27/ 8/ ٖـ1430 األٚىل،: ايٛبع١/  ضعٛد بٔ ستُد اإلَاّ داَع١ 
َعذِ ايًػ١ ايعسب١ٝ /  عٌُ ؾسٜل مبطاعد٠ (ٖـ1424: املتٛؾ٢) عُس اذتُٝد عبد شتتاز أمحد-  2

 ايهتب عامل: ايٓاغس/ املعاصس٠ 

- ٖـ 1429 األٚىل،: ايٛبع١  .1990ظ/ 3ز/ّ 2008 
 بكٍٛ َدا٤َ ملٔ ِٜغسب عسض َذا َصاز ٜأٟ املًبظ ثٛب أعسض. 6/204/ يطإ ايعسب / ابٔ َٓعٛز-  3

َِٗ َٝٝكٍٛ ْطب٘ َعٔ ِٜطٜأٍ نُٔ ََِشُدٚد غري َُِب ُِٔٝ ٔبٜهِطس ٜٚس٣ٚ َُغس ٜأٚ زبَٝع١ َٔ ٜأْا ٜؾ ٍَ اٞي  اهلل عبد ٜقا

ٞٓ اٞيشٖذاز بٔ  اٞيَعؿٛ َٔ  ِٜطٜأي٘ قضٝد٠ ٔؾٞ اٞيًُو يعبد ايٖجِعًٜٔب

(ٌَٔ :                                          (اٞيٜها َِٛبٔتٞ َٚتكبٌ يرتمحين أدْٛ   َٔ تدؾعين  ٚأزاى      َت ِٜ  املدؾع ٜؾٜأ

ٍَ ٍَ ايٖٓاز إ٢ٜي٢ اٞيًُو عبد ٜؾٜكا ٌَٔ )َٔ : ٜؾٜكا َٝاب      َعاٜقِت(اٞيٜها  ٚأيبطين    عسؾا ؾأٚيين املًبطني ٔث

 أٚضع ؾجٛبو

٘ٔ ٜؾس٢َ ِٝ : املتٛؾ٢) اهلل داز ايصشتػسٟ أمحد، بٔ عُسٚ بٔ ستُٛد ايكاضِ أبٛ. َخص مبٛسف إ٢ٜي

 / ايعسب  أَجاٍ يف املطتكض٢/ (ٖـ538

 .1987ّ ايجا١ْٝ،: ايٛبع١/ بريٚت  – ايع١ًُٝ ايهتب داز
/ َهتب١ يبٓإ / َعذِ املضًٛشات ايعسب١ٝ يف ايًػ١ ٚاألدب / ناٌَ املٗٓدع، زتدٟ ٖٚب١ -  4

 .315ظ/ بريٚت
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 حتسز املع٢ٓ َٔ ض١ًٛ ايكٛاعد . 

  ٙاْهػاف املع٢ٓ بايكسا٥ٔ املاْع١ َٔ ايٛقٛع يف غري. 

  ٔظاٖس٠ يػ١ٜٛ تعين اضتكالٍ املع٢ٓ باذتد األد٢ْ َٔ ايكسا٥. 

  ظاٖس٠ يػ١ٜٛ تعين جتسد املع٢ٓ َٔ ايكسا٥ٔ ايصا٥د٠. 

 (1)ؾطش١ َٔ االْصٜاح تطُح يًُع٢ٓ باالْؿالت بعٝدا عٔ ايكٛاعد.   

 . ٖٛ خًط ايدالي١ ايٛظٝؿ١ٝ بني ايضٝؼ ٚايب٢ٓ ايضسؾ١ٝ : ٚميهٔ ايكٍٛ بأْٓ٘ 

      ٚقد اٖتِ ايًػٜٕٛٛ ايكدَا٤ عد املضًٛشات يف شتتًـ ايؿٕٓٛ يٝعٗس َسادٖا 

بٛعٛح ٚدال٤ ، ٖٚرا ٜٓٛبل ع٢ً ايًػ١ يف َعآْٗا اييت جتُع يف أثٓا٥ٗا أيؿاظ ايعسب١ٝ 

َٚعاْٝٗا املدتًؿ١ يٝطٌٗ ايتؿاِٖ ٚايتداطب ؛ ؾٗرا ايضٓٝع ٜبٝٓٔ اٖتُاَِٗ بدؾع نٌ َا 

 .ًٜبظ ٜٚػُض ؾُٗ٘

ٚإذا ْعسْا يف ايتضاْٝـ ايكدمي١ ٚاذتدٜج١ صتدِٖ تٓاٚيٛا َضًٛح ايًبظ يف َٛاعع 

نجري٠ ؛ ٚقد ْط غٝذ ايٓشا٠ ضٝبٜٛ٘ يف َٛاعع َٔ نتاب٘ َٓٗا يف باب ايؿعٌ ايرٟ 

، (ايٓهس٠ ٖٚٛ ايًبُظ، ؾٝ٘ ٜهٕٛ مبا ٜبدأ ٚال): ٜتعد٣ اضِ ايؿاعٌ إىل اضِ املؿعٍٛ

 ؾشرٞؾَت ايًبظ ختـ مل يٛ أْو٤ تس٣ أال): ٚنُا قاٍ يف باب ايٛقـ عٓد ايٕٓٛ ارتؿٝؿ١ 

)(تسٖدٖا مل األيـ  2). 

َٓاُٙ ٜؾًٜٛ):       ٚٚزد  يف باب  األمسا٤  املأخٛذ٠ َٔ األؾعاٍ عٓد املربد  ًٞ  يكًٓا ايبٝع َٔ ٝق

َُا  (تؿعٌ) بَٓٝٓا ٜيٛ َٜٚنَرٔيٜو ٔتٔبٝع ُٗ ِٓ ٍِٛ يكًٓا َٔ ِْٛع ُتٝك َُا  ُٚتُب َٕ   ٜن َٜٝكٛٝيٛ َُا   ُِٔٝ ذتكت٘ ٔؾٝ  اٞي

                                                 
يٌٓٝ دزد١ )دزاض١ يف ايكسا٥ٔ / أَٔ ايًبظ  يف ايٓشٛ ايعسبٞ/ بهس عبد اهلل خٛزغٝد-  1

 .  9، 8ظ/ ٖـ 1427/(ايدنتٛزاٙ
/ (ٖـ180: املتٛؾ٢) بطٝبٜٛ٘ املًكب بػس، أبٛ بايٛال٤، اذتازثٞ قٓرب بٔ عجُإ بٔ عُسٚ-   2 ايهتاب  

 ٖـ 1408 ايجايج١،: ايٛبع١/ ايكاٖس٠  ارتاصتٞ، َهتب١: ايٓاغس/ ٖازٕٚ  ستُد ايطالّ عبد:  ت/ 

 -1988 ّ /1 /48 ،3 /526. 
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َِٝظ َٜٚيا  َضدزا اٞئؿِعٌ َٔ  مبػتل َٜٚي ٕٖ ََٖرا ٝؾٔعٌ َٜٚقاٝيٛا ََٜهاْا   َٜاَدت٘ أٜل َٜاَد٠ َٔ ش٢  ش٢

 .(1)(اي١ًِبظ زؾعت قد ٚاذتسن١ٝ اأٜلؾعاٍ

ِٕ ):  ٚأغاز إيٝ٘ أٜغا ابٔ ايطساز بكٛي٘ املبتدإ  يدالي١ ايٛاسد ؾعٌ يف ٜعٗس ال نإ ٚإ

، ٚذيو عٓد َعسض سدٜج٘ (2)(ايًبظ خٛف عسٚز٠ ٚذيو ٚادتُع ايتج١ٝٓ يف ٜعٗس عًٝ٘

 .عٔ خرب املبتدإ

 ٚاٚ ُٖص أداشٚا ؾٗال): نُا ٚزد ٖرا املضًٛح عٓد ابٔ دين يف باب االضتشطإ قا٥ال 

" تطسٍٚ"   .(3)(ايًبظ ٚأَٓٛا 

) (4) نُا أٚزد ابٔ عضؿٛز ٢ّ عٓدٙ اإلدغاّ ٚداش:  ) ، ٚنكٛي٘  (اي٤ًبظ يَعد  ؾٝكع: 

ٕٖ اي٤ًبظ؛ "ع٢ً ٜأتٞ قد املضدز أل َا ٜصاد َٔ اذتسٚف يف : ؛ ٚذيو يف بابٞ("ٝؾِعٌ 

 .ايتغعٝـ، َٚعتٌ ايعني

 :(5)ٚجت٢ً عٓد ابٔ َايو يف باب ْا٥ب ايؿاعٌ بكٛي٘

َِٓب  ـَ ٜيِبْظ ُِٜذَت ٣ٌ َخٝ ِٕ ٔبَػٞه                         ٚإ

أَٔ : َٚٔ احملدثني ايرٜٔ أغازٚا إىل ٖرا املضًٛح؛ متاّ سطإ ْػس ي٘ َكاٍ بعٓٛإ

 .(1)ايًبظ ٚٚضا٥ٌ ايٛصٍٛ إيٝ٘

                                                 
/ (ٖـ285: املتٛؾ٢) باملربد املعسٚف ايعباع، أبٛ األشدٟ، ايجُاىل األنرب عبد بٔ ٜصٜد بٔ ستُد-  1  

 110/ 1/ بريٚت  –. ايهتب عامل: ايٓاغس/ عع١ُٝ  ارتايل عبد ستُد: ت / املكتغب
2  /  األصٍٛ/ (ٖـ316: املتٛؾ٢) ايطساز بابٔ املعسٚف ايٓشٟٛ ضٌٗ بٔ ايطسٟ بٔ ستُد بهس أبٛ- 

 .64/ 1/ بريٚت /يبٓإ ايسضاي١، َؤضط١: ايٓاغس/ ايؿتًٞ  اذتطني عبد: ايٓشٛ  ت يف
/ (ٖـ392: املتٛؾ٢) املٛصًٞ دين بٔ عجُإ ايؿتح أبٛ-  3  ايعا١َ املضس١ٜ اهل١٦ٝ: ايٓاغس/ ارتضا٥ط  

 .1/143/ايسابع١: ايٛبع١/ يًهتاب 
: املتٛؾ٢) عضؿٛز بابٔ املعسٚف اذتطٔ أبٛ اإلغبًٝٞ، اذٜتِغَسَٞ ستُد، بٔ َؤَٔ بٔ عًٞ-  4

 .301، 198/ 1996ّ األٚىل: ايٛبع١/يبٓإ  َهتب١: ايٓاغس/ ايتضسٜـ  يف ايهبري املُتع/(ٖـ669
: املتٛؾ٢) املضسٟ اهلُداْٞ ايعكًٝٞ ايسمحٔ عبد بٔ اهلل عبد-  5 / (ٖـ769   ع٢ً عكٌٝ ابٔ غسح 

- ايرتاخ داز /اذتُٝد  عبد ايدٜٔ ستٝٞ ستُد : ت/ َايو  ابٔ أيؿ١ٝ  ، يًٛباع١ َضس داز ايكاٖس٠، 

: ايٛبع١/ٚغسناٙ  ايطشاز دٛد٠ ضعٝد - ٖـ 1400 ايعػسٕٚ   1980 ّ2 /117. 
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  املبشح ايجاْٞ 

 : أضباب ايًبظ 

 دالي١ بعض ايضٝؼ : ايطبب األٍٚ

 .إتٝإ ايضٝػ١ ايٛاسد٠ داي١ ع٢ً َعإ َتعدد٠/  أ:ٜٚٓدزز حتت٘ 

 .اغرتاى ايضٝؼ يف داليتٗا ع٢ً َع٢ٓ ٚاسد/               ب

 .ايعٛازض ايتضسٜؿ١ٝ: ايطبب ايجاْٞ 

 .ايسضِ اإلَال٥ٞ: ايطبب ايجايح 

  ٚضٛف أتٓاٍٚ ٖرٙ األضباب بػ٤ٞ َٔ ايتؿضٌٝ ؛ َٛعش١ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ بٗا دؾع 

 .ايًبظ

:ايغسب األٍٚ َٔ ايطبب األٍٚ ٖٚٛ    

    إتٝإ أصٌ ايضٝؼ ع٢ً ٚشٕ ٚاسد ٚاؾرتاقٗا يف املعاْٞ ٚايدالالت ؛ مبع٢ٓ تعدد املع٢ٓ 

 .ايٛظٝؿٞ يًضٝػ١

ؾكد ٜتعدد املع٢ٓ ايٛظٝؿٞ يًضٝػ١ ايٛاسد٠ ع٢ً أنجس َٔ َع٢ٓ ؛ ٚذيو ٜتغح يف صٝػ١ 

اضِ املؿعٍٛ مما شاد ع٢ً ثالث١ ؛ ؾٝضاؽ ع٢ً ٚشٕ َغازع٘ َع إبداٍ سسف املغازع١ 

 .َُٝا َغ١َُٛ ٚنطس َا قبٌ اآلخس 

َٚا ظت٧ ع٢ً تًو  ايضٛز٠ ؛ املضدز املُٝٞ ، ٚامسٞ املهإ ٚايصَإ ، مما نإ شا٥دا 

ع٢ً ايجالثٞ ، ؾٝهٕٛ يؿعُٗا مجٝعا يؿغ املؿعٍٛ إذا داٚشت ايجالث١ َٔ ايؿعٌ ؛ ٚذيو 

) ٚقٛي٘ (2)(ٚقٌ زبٞ أْصيين َٓصال َبازنا ): ضتٛ قٛي٘ تعاىل بطِ اهلل زتساٖا : 

 .(3)(َٚسضاٖا

                                                                                                                            
زت١ً داَع١ أّ ايكس٣ / ايًبظ أضباب٘ ٚطسم ادتٓاب٘ يف ايتكعٝد ايضسيف/ بسٜهإ بٔ ضعد -   1

 .2011ّْٜٛٝٛ ، 1432زدب / ايعدد ايطادع / يعًّٛ ايًػات ٚآدابٗا
 .36: ضٛز٠ املؤَٕٓٛ اآل١ٜ -  2
 .42: ضٛز٠ ٖٛد اآل١ٜ -   3
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ثالخ دالالت ٚظٝؿ١ٝ شتتًؿ١ يًضٝػ١  (َُؿعٌ)ٚٚشْٗا   (َُٓصال)ؾكد ادتُع يف ن١ًُ 

ايٛاسد٠ ، ٖٚٞ املضدز ٚاضِ ايصَإ ٚاضِ املهإ ، َع استُاهلا خازز ايطٝام يدالي١ 

 .(1)اضِ املؿعٍٛ: زابع١ ؛ ٖٞ 

 ايكدمي١ هلذاتٗا ٚيف ايعسب١ٝ ايًػ١ يف ؾاضتددَت املصٜد٠ (أٞؾَعٌ)  نريو صٝػ١

 نُا ايضريٚز٠ ٚع٢ً يًػ٤ٞ ايتعسٜض ٚع٢ً األنجس، يف ايتعد١ٜ ع٢ً يًدالي١ ٚاذتدٜج١

 َع٢ٓ َتغ١ُٓ أخريا ٚدا٤ت ايطًب١ٝ ع٢ً ٚديت صؿت٘، ع٢ً ايػ٤ٞ ٚدٛد ع٢ً ديتا

 . (ٜؾَعٌ)

"ايهتاب      ٚيف ،  ، ٚخسز دخٌ: ٜكٍٛ يًُع٢ٓ ايؿعٌ يف ٚأؾعًت اؾرتام ؾعًت باب ٖرا: 

ٕٓ أخربت ، ؾإذا ٚدًظ  ٚأدًط٘ ٚأدخً٘، أخسد٘،: قًت ٖرا َٔ إىل غ٤ٞ صريٙ غريٙ أ

 ٜهٕٛ َا ؾأنجس ٚأدأت٘، ٚدا٤ ٚأدًت٘، ٚداٍ ٚأخؿت٘ ، ٚخاف ٚأؾصعت٘، ؾصع: ٚتكٍٛ

 . (2) (ايعني بتجًٝح) ؾعٌ ع٢ً

 ):ضتٛ (أؾعٌ) ُٖص٠ أسدٖا ضبع١ ٖٚٞ: ايكاصس ايؿعٌ ب٘ ٜتعد٣ ؾُٝا:  (3)ٖػاّ ٚالبٔ 

 ، (5)(اثٓتني ٚأسٝٝتٓا اثٓتني أَتٓا زبٓا) ،(4)(ايدْٝا سٝاتهِ يف طٝباتهِ أذٖبتِ

(ُ٘ ِِ َٚاي٤ً َِْبَتٝه َٔ ٜأ ِٖ) ، (ََْباتٟا اأٜلِزض٢ َٔ ِِ ُث َٗا ُٜٔعُٝدٝن ِِ ٔؾٝ ُِٜدس٢ُدٝه )(إ٢ِخَسادٟا َٚ  6). 

 :  (أؾعٌ) َعاْٞ َٔ ايجاْٞ املع٢ٓ

                                                 
 / ايعسب١ٝ  يف ٚاضتعُاالتٗا ٚايًػٜٛني ايٓشٜٛني بني أؾعٌ صٝػ١ يف عح/ ايُٖٓاع  أمحد َضٛؿ٢-   1

 .225/ 53/ املٓٛز٠  باملد١ٜٓ اإلضال١َٝ ادتاَع١ زت١ً: ايٓاغس
 .55ظ/ 4ز/ ضٝبٜٛ٘ -   2
 ٖػاّ ابٔ ايدٜٔ، مجاٍ ستُد، أبٛ ٜٛضـ، ابٔ اهلل عبد بٔ أمحد بٔ ٜٛضـ بٔ اهلل عبد-  3

/(ٖـ761: املتٛؾ٢) / املبازى َاشٕ. د ت/ األعازٜب  نتب عٔ ايًبٝب َػين   اهلل  محد عًٞ ستُد 

 .671ظ / 1985 ايطادض١،: ايٛبع١/دَػل  – ايؿهس داز: ايٓاغس/
4  -  .20:ضٛز٠ األسكاف اآل١ٜ  
.ضٛز٠ غاؾس اآل١ٜ -  5 :11 
 .18، 17ضٛز٠ ْٛح اآل١ٜ -  6
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َٓا: ٚدٗني ع٢ً ٖٚٛ غ٤ٞ صاسب (أؾعٌ) ؾاعٌ ٖٛ َا يضريٚز٠ تهٕٛ أٟ:     ايضريٚز٠  إ

 .ٚأٜطس ٚأعطس طؿٌ، ذا صازت أٟ املسأ٠ أطؿًت:  ضتٛ َٓ٘ اغتل َا صاسب ٜضري إٔ

  قٛي٘ ذيو غٛاٖد ، َٚٔ ايهسِٜ ايكسإٓ نُا دا٤ يف ايدخٍٛ مبع٢ٓ أٚ إٔ ٜهٕٛ 

َٕ إ٢ِذ}: تعاىل َٕ َٚال ُتِضٔعُدٚ ُٚٛ ًٞ  ايضعٝد يف دخًتِ ، أٟ يًدخٍٛ أصعد يف ، ؾاهلُص٠ {َت

 يف ترٖبٕٛ إذ ، ؾاملع٢ٓ ايضباح يف دخٌ ؛ إذا شٜد أصبح:  تكٍٛ نُا ؾٝ٘ ٚذٖبتِ

ُ٘): تعاىل قٛي٘  َٚٓ٘.(1)األزض َُ َٛ اٞيُشُٛت ٜؾاٞيَتٜك ُٖ َٚ ِْ :  ٜكاٍ عًٝ٘ ٜالّ مبا آت أٟ (2)(ًَُٔٝ

 . املال١َ يف داخٌ أٟ ًَِٝ ٖٚٛ ايبٝغاٟٚ ٚيف عًٝ٘ ٜالّ َا ؾعٌ إذا ؾالٕ أالّ

 

  : (ألٞؾَعٌ) ايجايح املع٢ٓ

ِٕ َعسعا َؿعٛال نإ َا دعًت أْٓو اهلُص٠ ؾتؿٝد     ايتعسٜض  ضٛا٤ّ اذتدخ عًٝ٘ ٜكع أل

ِٕ عسعت٘ ؛ أٟ أقتًت٘: ال ؛ تكٍٛ أّ ي٘ َؿعٛال صاز  ٚأَبِعُت ال ، أٚ ٝقتٌ ؛  َكتٛال ٜهٕٛ أل

،  ٜػسب مل أّ ، غسب ٚضكٝا َا٤ ي٘ دعًت أٟ ، ٚأضكٝت٘ يًبٝع عسعت٘ أٟ ايؿسع

 .   قربا ي٘ دعًت أٟ ٚأقربت٘

 :(ألٞؾَعٌ) ايسابع املع٢ٓ

 غهٛاٙ  أشيت  أٟ  أغهٝت٘ ضتٛ َٓ٘  اغتل َا َؿعٛي٘ عٔ تطًب أْو أٟ:  ايطًب     

 الشَٟا نإ إذا ايؿاعٌ عٔ ايؿعٌ يطًب ٜهٕٛ ٚقد عذُ٘ أشيت أٟ ايهتاب ٚأعذُت

ٕٖ): تعاىل قٛي٘ املع٢ٓ ٖرا ٚعتتٌُ ادتٛز ٖٚٛ ايكطط عٓ٘ أشاٍ أٟ أقطط: نكٛهلِ   إ٢

٠١َٝ ايٖطاَع١ٜ َٗا ٜأٜناُد آٔت  ارتؿا٤ أشيت أٟ يإلشاي١ ٚاهلُص٠ ضرت مبع٢ٓ أخؿ٢ َغازع (3)(ٝأِخٔؿٝ

 ايعذ١ُ عٓ٘ أشيت ايهتاب أعذُت نكٛي٘ يًطرت صاز ايعٗٛز أشيت ٚإذا ايعٗٛز،  ٖٚٛ

 .ايٓكط بٛعع

                                                 
 .232/ صٝػ١ أؾعٌ -  1
 .142: ضٛز٠ ايضاؾات اآل١ٜ -  2
 .15: ضٛز٠ ط٘ اآل١ٜ -   3
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 أٟ ؾأغهٝت٘ غه٢ َجٌ يًطًب ُٖصت٘ ايرٟ أٞؾَعٌ:  ٚايكٝاع ايٖطُاع زضاي١ يف ٚدا٤

 ؾٝٗا أيكُٝت ايب٦س أمحأُت ايكاَٛع يف. ايب٦س أمحأٔت بعهط٘، ٚدا٤ غهٛاٙ أشيت

 .(1)محأَتٗا ْصعت نُٓعتٗا ٚمحأُتٗا (األضٛد ايٛني) اذتُا٠

 : (ألٞؾَعٌ) ارتاَظ املع٢ٓ

 أنسَت:  ضتٛ ايؿعٌ ألصٌ ؾاعال نْٛ٘ ٖٚٞ صؿ١ ع٢ً َؿعٛي٘ يٛدٛد ٜأتٞ أْٖ٘        

 أٟ أمحدت٘ ضتٛ ايؿعٌ ألصٌ َؿعٛال نْٛ٘ أٚ ، نسميا ؾسضا ٚددت ، أٟ ؾازبط

. ستُٛدا ٚددت٘

ِٛٔع َٚال): تعاىل قاٍ ايهسِٜ ايكسإٓ يف املع٢ٓ ٖرا ٚدا٤ ِٔ ُت َٓا ََ ًٞ ُ٘ ٜأٞغٜؿ ًَٞب ِٔ ٜق  َع

َْا . (3)غاؾال ٚددْاٙ قًب٘ أغؿًٓا َع٢ٓ .(2)(ٔذٞنس٢

 :قٛي٘ ايػعس يف ٚدا٤

َِٜح إال األَُس َٜضعَب        ال . ٜسنُب٘ َز . .  ٌٖ ُُٔس ايٜؿِشَػا٤ٔ ض٣َٛ غ٤ٕٞ ٚن   (4)َٜأَت

:  (5)ٚنكٛي٘

 ايَبِسم٢ ذأت َٔ ارتًضا٤َ                        ٚأَٖٝر

                                                 
 .234، 233ظ/ صٝػ١ أؾعٌ -  1
2  -  .28: ضٛز٠ ايهٗـ اآل١ٜ  
 .234ظ / صٝػ١ أؾعٌ -  3
 ايباًٖٞ، ٖٚب بٔ املٓتػس ٜسثٞ ٝقشاؾ١ أبٛ ٚنٓٝت٘ اذتازخ، بٔ عاَُس ٖٚٛ با١ًٖ، ألعػ٢-  4

: نالب بٔ عُسٚ بٔ ْؿٌٝ بٓٛ قتً٘ ضعِٝٗ؛ يف ايطباقني ايطعا٠ َٔ َٚٓتػس

ْٕ أتتين إْٚٞ . بٗا أضٗس ال يطا . .  َٔ ُٛ  بٔ اهلل ٖب١ ايطعادات أبٛ ايدٜٔ عٝا٤. ضدُس  ٚال َٓٗا عذْب ال عً

/ (ٖـ542: املتٛؾ٢) ايػذسٟ بابٔ املعسٚف محص٠، بٔ عًٞ : ٚغسسٗا عبٛٗا/ ايعسب  غعسا٤ شتتازات 

- ٖـ 1344 األٚىل،: ايٛبع١/ َضس  االعتُاد، َٛبع١: ايٓاغس/ شْاتٞ  سطٔ ستُٛد / 1ز/ ّ 1925 

 .234/ صٝػ١ أؾعٌ .10ظ
/ (ٖـ276: املتٛؾ٢) ايدٜٓٛزٟ قتٝب١ بٔ َطًِ بٔ اهلل عبد ستُد أبٛ ، قا٥ً٘ زؤب٘-  5  / ايهٓتاب أدب 

 . 448ظ/ ايسضاي١ َؤضط١/ ايدايٞ ستُد: ت
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" قٛهلِ ٚأَا     ُُِتٜو  " َؿَشُٟا ٚددتو أٟ: أٞؾَش  ٖٕ  أؾعٌ، ْؿظ َٔ َٓكٍٛ ؾٝ٘ أؾعٌ ؾهأ

 ٚاألغًب أضهٗت٘، أٟ: ايسدٌ أؾشُت: ٜٚكاٍ يًدْاْري، ٜأِعٛاٜى ََا: ايتعذب يف نكٛيو

ٌُ ، املرنٛز٠ املعاْٞ ٖرٙ َٔ  ايباب ٚأغًكت َذٖبشتٗا، تكٍٛ ٚال ايػا٠، َذَبِشُت: تكٍٛ ايٓك

 ايػِٓ، َذٖبِشُت: تكٍٛ بٌ َجً٘، يف ايتهجري َع٢ٓ تضٛز يعدّ ٜغ٤ًٞكت،: تكٍٛ ٚال َس٠،

 دساسات٘، أنجست أٟ: َدٖسِسُت٘: ٚقٛيو (1)(ٚغ٤ًكٔت األبٛاب):األبٛاب، َٚٓ٘  ٜٚغ٤ًٞكُت

- َدَسِسُت٘ ٚأَا - بايتدؿٝـ  : ايؿسشدم َٚٓ٘ قاٍ ٚغريٙ، ايتهجري ؾٝشتٌُ 

َٗا أبٛابٟا أؾتُح شيت         َا ُِٝت    َسٖت٢ ٚأغًٝك ُِس٢ٚ أَبا ٜأَت ٢ٔ َع ُٖاز٢ ِب   (2)َع

  :(ألٞؾَعٌ)ايطادع املع٢ٓ

ٕٓ أؾعٌ دا٤ ُِٝت٘ ضتٛ ايدعا٤، مبع٢ٓ     أ :  ايس١َ ذٚ قاٍ بايٗطٞكٝا، ي٘ دعٛت أٟ: ٜأِضٜك

َٜٚقٞؿُت ١ٜٖٝ َزِبع٣ َع٢ً              َُا        َْاٜقٔتٞ مٜل ِ٘ عَٓدُٙ أِبٔه٢ ش٢ٞيُت ٜؾ  ٚٝأَخأطُب

ٔ٘ َٚٝأِضٔكٝ ُٖا ٜناَد َسٖت٢              َٔ ُ٘ ٓٔٞ         ٜأُبٗج ُٙ ُتٜهًُِّـــــُ ِ٘ ٜأِســــــَذاُز ََـــــالٔعُبـــ َٚ (3) 

  . ٚعكسٙ اهلل، ددع٘: قاٍ أٟ: َٚعك٤َسٙ َدٖدَع٘ ضتٛ ٜؾٖعٌ، ايدعا٤ باب يف ٚاألنجس 

 :  (ألٞؾَعٌ)ايطابع املع٢ٓ

 اذتًب ع٢ً أعٓت٘ أٟ ٚأزعٝت٘ ؾالْا نأسًبت اإلعا١ْ (أؾعٌ) صٝػ١ َٔ   املطتؿاد

. ٚايٖسعٞ

  :(ألٞؾَعٌ)ايجأَ املع٢ٓ

ِٕ ظت٧ ٌَ، َٛاٚع       أ ٤ٛست٘ ٜؾٖع ٜٛس نٜؿ ُ٘ ٜؾٜأٞؾ  املتعدٟ ( يٜؿَعٌ). قًٌٝ ٖٚٛ ؾأبػس، َٚبٖػِسُت

 َجٌ َتعدٜا ٜهٕٛ ، ٚبػري اهلُص٠ باهلُص٠ الشَا أؾعٌ ؾٝهٕٛ ايعني،  تػدٜد بػري

 .   ظٗس :أٟ ؾأعسض أظٗست٘ :أٟ ايػ٤ٞ عسعت

                                                 
 .23: ضٛز٠ ٜٛضـ اآل١ٜ -  1
/ (ٖـ715: املتٛؾ٢) ايدٜٔ زنٔ األضرتاباذٟ، اذتطٝين غاٙ غسف بٔ ستُد بٔ سطٔ-  2 غسح  

/ (ايدنتٛزاٙ زضاي١) املكضٛد عبد ستُد املكضٛد عبد :ت/ غاؾ١ٝ ابٔ اذتادب   َهتب١: ايٓاغس 

 .93/ 1/ 2004ّ- ٖـ 1425 األٚيٞ: ايٛبع١/ ايد١ٜٝٓ  ايجكاؾ١
 .101/ 1/ املسدع ايطابل -  3
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ٌَ ظت٧  ٚقد  املرنٛز٠ املعاْٞ نغٛابط عابط ي٘ ٚيٝظ املعاْٞ ، ٖرٙ يػري أٞؾَع

 .(1)إيٝ٘ ٚأٚعصُت زآٙ ،  أٟ: نأبضسٙ 

 :صٝػ١ ؾعٌٝ

ِٕ ايعسب عاد٠      ٚيف ٖرٙ ايضٝػ١ ٜػرتى املرنس ٚاملؤْح ٚاملؿسد ٚادتُع ، َٚٔ  أ

 ٚزدت ٚقد املػاب١ٗ، ملكتغ٢ حتكٝكا ايػ٤ٞ، ذيو سهِ غ٦ٝا ٜػب٘ ايرٟ ايػ٤ٞ ٜعٛٛا

ٚاملال٥ه١ بعد ذيو ادتُاع١، َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل عٔ بٗا شتربا ؾعٌٝ صٝػ١

 (2)(ظٗري

 :َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس

ٖٔ ُٖ ِِ يًرٟ َصدْٜل                            (3)َٜٔػِب ٜي

َٓا داَد أٚ َػتل، ٚادتاَد ؛ اضِ ذات أٚ اضِ َع٢ٓ ٕٓ املؿسد إ  َٚا ٖٛ َعًّٛ أ

 :ٚقد تأتٞ بعض املػتكات ع٢ً ٚشٕ ؾعٌٝ داي١ٟ ع٢ً املؿسد َٓٗا

َضدز َضٛؽ َٔ ايجالثٞ ايالشّ يًدالي١ ع٢ً َٔ قاّ ب٘ : ايضؿ١ املػب١ٗ ؛ ٖٚٞ: أٚال 

 . ايؿعٌ ع٢ً د١ٗ ايجبٛت ، َجٌ نسِٜ ، ٚععِٝ ، ٚؾضٝح ، ٚعصٜص، ٚمسٝع ، ٚقدٜس

صٝػ١ املبايػ١ ٜٚكضد بٗا َا ُسٍٛ َٔ ايجالثٞ َتعدٜا نإ أّ الشَا، يًدالي١ ع٢ً : ثاْٝا

 .عًِٝ قدٜس غٗٝد: نجس٠ ٚقٛع ايؿعٌ ، َجٌ

ِٕ ٜهٕٛ مبع٢ٓ َؿعٌ َٔ : ثايجا  َٓا أ َا نإ مبع٢ٓ اضِ ايؿاعٌ َٔ غري ايجالثٞ، ٖٚرا إ

 .ْرٜس ، أيِٝ ، ٚدٝع: أؾعٌ ، َجٌ 

ِٕ ٜهٕٛ مبع٢ٓ َؿاعٌ َٔ ؾاعٌ َجٌ دًٝظ ، زقٝب ، أنٌٝ ، ْٚدِٜ َٓا أ  . ٚإ

                                                 
 .236، 235/ صٝػ١ أؾعٌ ، 93/ 1/ غسح غاؾ١ٝ ابٔ اذتادب-  1
 .4:ضٛز٠ ايتشسِٜ اآل١ٜ ، 196/ 1ز/  َايو  ابٔ أيؿ١ٝ ع٢ً عكٌٝ ابٔ غسح-   2
 عبد بٔ أمحد بٔ ٜٛضـ بٔ اهلل عبد/َايو  ابٔ أيؿ١ٝ ٚزد َٔ غري ْطب١ يف أٚعح املطايو إىل-  3

/ (ٖـ761: املتٛؾ٢) ٖػاّ ابٔ ايدٜٔ، مجاٍ ستُد، أبٛ ٜٛضـ، بٔ اهلل  ستُد ايػٝذ ٜٛضـ: ت 

 غسح ع٢ً ايضبإ ساغ١ٝ،  192/ 1/ ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًٛباع١ ايؿهس داز: ايٓاغس/ ايبكاعٞ 

/ (ٖـ1206: املتٛؾ٢) ايػاؾعٞ ايضبإ عًٞ بٔ ستُد ايعسؾإ أبٛ/ َايو  ابٔ أليؿ١ٝ األمش٢ْٛ : ايٓاغس 

-ٖـ 1417 األٚىل: ايٛبع١/  يبٓإ -بريٚت ايع١ًُٝ ايهتب داز  1997ّ  /1 /281. 
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دٖني ، ٚنشٌٝ ، ٚطسٜد  : َا نإ مبع٢ٓ اضِ املؿعٍٛ َٔ غري ايجالثٞ ؛ َجٌ : زابعا 

 .ٚدسٜح ، ٚأضري

ِٕ: خاَطا ِٕ َدسٜح، ٚاَسأ٠ َدسٜح، نسدٌ َٛصٛؾ٘، َتبع َا نإ مبع٢ٓ َؿعٍٛ إ  ؾإ

ِٚ ؾأعٌ، مبع٢ٓ نإ ِِ أ  ٚزأُٜت زس٠١ُٝ، ناَسأ٠٠ ذتكت٘ ايتا٤ ، َٛصٛؾ٘، َٜتَبع ٜي

. (1)ٜقٔت١ًٟٝ

ٟٓ : ٚقد ُزٜٚت بعض أَج١ً ٖرٙ ايضٝػ١ يًدالي١ ع٢ً امسٞ ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ َٔ ذيو  ايٜهس٢

مبع٢ٓ املهرت٢ٟ ، ٚاملهرَت٣ ، ٚايػسِٜ مبع٢ٓ ايدا٥ٔ ٚاملدٜٔ ، ٚايكٓٝط مبع٢ٓ ايكاْط 

 . (2)ٚاملكٓٛظ ، ٚايتبٝع مبع٢ٓ ايتابع ٚاملتبٛع 

 :أَا صٝػ١ ؾعٌٝ ايداي١ ع٢ً ادتُع ، ؾجالث١ أْٛاع 

اضِ دٓظ ٜؿسم بٝٓ٘ ٚبني َؿسدٙ بتا٤ ايتأْٝح َجٌ غعري٠ ، ٚغعري ، ٚضؿ١ٓٝ، ٚضؿني / أ

 ٓٞ َٛٚ ، ١َٝٛٚ ،ٓٞ  .، ٚزن١ٝ ، ٚزن

قٛٝع ، ؾسٜل، قب١ًٝ ، ؾض١ًٝ ، : ٖٚٛ َا يٝظ ي٘ ٚاسد َٔ يؿع٘ َجٌ: اضِ مجع / ب

 .عػري٠

مجع تهطري َجٌ عبد ٚعبٝد ، عإٔ ٚع٦ني، ٚنًب ٚنًٝب ، ٚساز ٚسذٝر، / ز 

  .ٚطتٌ ٚطتٌٝ

ِٕ ْضٛؽ املضدز ايكٝاضٞ يًطري ع٢ً ٜؾٔعٌٝ، ٌَ ٚيٓا أ ًِٟٝا، نَسَس ٌَ َزٔس ََ ًِٟٝا َٚذ َٔ  ع٢ً أٚ. َذ

ٌِٝ،:ؾكٝاض٘  صٛت ٌَٗ  ايٜؿٔع ََٗل َصٗٝاٟل، ايؿسع نَض ِٟٝكا، اذتُاز َْٚ ٢ٗ  األضد َٚشٜأَز َْ

ِّٝسا . (3)َش٥ٔ

 :صٝػ١ ٜؾُعٍٛ 

                                                 
/ (ٖـ1351: املتٛؾ٢) اذتُالٟٚ ستُد بٔ أمحد-  1  عبد اهلل ْضس :ت/ ايضسف  ؾٔ يف غرا ايعسف 

 .74ظ / ايسٜاض ايسغد َهتب١: ايٓاغس/ اهلل  ْضس ايسمحٔ
: املتٛؾ٢) األْبازٟ ايدٜٔ نُاٍ ايربنات، أبٛ األْضازٟ، اهلل عبٝد بٔ ستُد بٔ ايسمحٔ عبد -  2

 .262، 203، 199ظ / 1960ايهٜٛت / ستُد أبٛ ايؿغٌ إبساِٖٝ: ت/ األعداد / (ٖـ577
3  -  .58ظ/ غرا ايعسف / اذتُالٟٚ 
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٣ٕ َتعدد٠ َٓٗا      :  تطتعٌُ يف ايعسب١ٝ ملعا

 َصُبٛز، غاؾس، ٚزدٌ مبع٢ٓ نػؿٛز ، ؾأعٌ، ب٘ ايؿا٤ ، َساّدا ٜؾُعٍٛ بؿتح ٜأت٢ قد: أٚال 

ََا): َٚٓ٘ َٗٔو ٜناَِْت َٚ ٝ٘ا ٝأ  إسداُٖا ُٚضبكت ٚايٝا٤ ايٛاٚ ادتُعت: َبُػّٜٛا أصً٘ ، (1)(َبٔػ

. نطس٠ ايغ١ُ ٚقًبت ٚأدغُتا، ٜا٤، ايٛاٚ ؾٝكًبت. بايطهٕٛ

َجٌ زضٍٛ مبع٢ٓ َسضٌ ، ْٚاق١ ضًٛب مبع٢ٓ  (َؿعٍٛ)تطتعٌُ أسٝاْا مبع٢ٓ :   ثاْٝا 

 . َطًٛب١ ايٛيد

ٌَُ ضتٛ ايتا٤، ذتكت٘ ََٞؿُعٍٛ، مبع٢ٓ ٜؾُعٍٛ نإ    ٚأٚزد اذتُالٟٚ أْٓ٘ إذا  َزنٛب، َد

ؾٗٛ  (2)(أٚ ٜسضٌ زضٛال  ):  ٖٚرا يٝظ ع٢ً إطالق٘ بديٌٝ قٛي٘ تعاىل .زنٛب١ ْٚاق١

 .  مبع٢ٓ َسضٍٛ

 (ذعٛز )ٚقد  ٚزدت بعض ايضٝؼ باملعٓٝني ــــــــ مبع٢ٓ ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ـــــــــ  مجٝعا َجٌ 

ذاعس ، َٚرعٛز ، ٚزنٛب مبع٢ٓ ايسانب ٚاملسنٛب، ٚشدٛز مبع٢ٓ ايصادس : مبع٢ٓ 

 . (3)ٚاملصدٛز

ٍُٛ نً٘ ٜدٍ ع٢ً ايٛصؿ١ٝ  ٕٖ ايرٟ صٝؼ ع٢ً ٜؾع ٕٓ ٖرٙ ايضٝؼ اييت . ٚٝأغري إىل أ ٚأ

 .ُذنست عُٔ ٖرا ايغسب يًتُجٌٝ ؾكط ال يًشضس

 :ايغسب ايجاْٞ َٔ ايطبب األٍٚ ٖٚٛ

ِٕ تػرتى  صٝػتإ أٚ أنجس يف ايدالي١ ع٢ً َع٢ٓ ٚاسد َٚٔ ذيو اغرتاى :           أ

يف َعٓٝني ؛ ُٖا ؛ اإلشاي١  ٚايتعد١ٜ ، َٚٓ٘ قٍٛ صاسب  (أؾعٌ)ٚصٝػ١  (ؾٓعٌ)صٝػ١ 

 يف ٜػرتنإ قد أُْٗا نُا أؾعًت، ؾٝػسى ؾعًت ع٢ً ايػ٤ٞ ظت٤ٞ قد: ايهتاب 

ِٕ ٚؾٓسست٘، ؾٓسح: قٛٝيو  ٚذيو ٖرا؛ غري  ٚأغسَت٘ ٚغسَت٘، ٚغسّ أؾسست٘ ؛ قًت غ٦ت ٚإ

                                                 
 .28: ضٛز٠ َسِٜ اآل١ٜ -  1
 .51: ضٛز٠ ايػٛز٣ اآل١ٜ -  2
 .357، 356، 57ظ / األعداد / ابٔ األْبازٟ-   3
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ِٕ  ايسدٌ، أؾتٓت: ايعسب بعض  َٚٔ ذيو قٍٛ.ٚأؾصعت٘ ؾصعت٘: تكٍٛ نُا غ٦ت ؛ إ

 .(1)ٚؾاتٟٓا دعًت٘ سصٜٟٓا أزادٚا عٝٓ٘، ٚأعٛزت ٚأزدعت٘، ٚأسصْت٘،

 : َع٢ٓ املٛاٚع١

ََٚع٢ٓ ٌٓ ٜقُبٍٛ املٛاٚع١     ٢ٌ ألثس٢ احمل ٘ٔ اٞيٜؿأعٌ ٔؾِع ٍُ ٔؾٝ ِْ ؾاالْؿعا  . (2)اٞيٜأثس يَرٔيو اض

َٗا اي٤ٔتٞ اٞيٜأٞؾَعاٍ ٖٚرا املع٢ٓ ظت٤ٞ َٔ َٚا٥ٔد ٔؾٝ َٚا٥ٔد ٜيا اي٤ٔتٞ َٚاٞيٜأٞؾَعاٍ ايٖجًٜاَث١ َٔ ايٖص َٗا  َش ٔؾٝ

َٕ ٜؾإ٢ذا ِٝس اٞئؿِعٌ ٜنا َٜاَد٠ ٔبَػ ٘ٔ ِٜدخٌ َٚقد اْؿعٌ ع٢ً ؾُٛاٚع٘ َٜكع ش٢ ِٝ  اٞيَباب ٜإٔ إ٢ي٤ا اؾتعٌ َعًٜ

ِٛيو ََٚذٔيٜو اْؿعٌ ٕٓ ؾاْهطس ٜنطست٘ ٜق َُِع٢ٓ ٜؾإ٢ ُ٘ ؾبًػت ٜنطسٙ أزِدت ٜأْٚٞ اٞي ِٓ َٔ 

 .(3)إزادتٞ

ٚهلرا املع٢ٓ عد٠ صٝؼ تػرتى يف ايدالي١ عًٝ٘، ٚذيو ناْؿعٌ، ٚاؾتعٌ ، ٚتؿٓعٌ ، 

 .ٚتؿاعٌ ، ٚاضتؿعٌ

ُ٘ َٛ ؾاِغَت٣ٛ َٚٔ ذيو َغٜٛت ٌَ: َع٢ٓ ع٢ًٜ ؾٗ َٛ:اَْػ٣ٛ ، ٚاضتؿع ُٖ ٢ٌ ٜطًُب  ٚ : ضتٛ ايؿع

ُ٘ َٜٛل اضتٓٛكت  .(4)ؾٓ

َٓا ٢ٚع َا  ؾأ ِٕ ُٜٛا "قٛيو ؾٓشٛ بٓؿط٘ ؾعال ٖٛ ٜؿعٌ بأ  ٚصسؾت٘ ؾاًْٛل، أطًكت٘: 

 . (5) "ؾاْضسف

 :َع٢ٓ ايتػازى 

"َٔ. بادتِٝ ،"ادتٛزٚا: ضتٛ ٚاملؿعٛي١ٝ ايؿاع١ًٝ، يف ايتػازى        أٟ  ،"اجملاٚز٠: 

"َٔ املعذ١ُ، بايػني ،"ٚاغتٛزٚا"    .(1)املػاٚز٠: 

                                                 
 .55/ 4/ ضٝبٜٛ٘-  1
 (ٖـ616: املتٛؾ٢) ايدٜٔ ستب ايبػدادٟ ايعهربٟ اهلل عبد بٔ اذتطني بٔ اهلل عبد ايبكا٤ أبٛ-  2

: ايٛبع١/دَػل  – ايؿهس داز: ايٓاغس/ ايٓبٗإ  اإلي٘ عبد. د: ت/ ٚاإلعساب  ايبٓا٤ عًٌ يف ايًباب/

 .260ظ/ 1ز / 1995ّ ٖـ1416 األٚىل،
 .104ظ/ 2ز/ املكتغب / املربد-  3
4 -  .126، 125/ 2/ ايٓشٛ  يف األصٍٛ/ ابٔ ايطساز  
 .71ظ/ املٓضـ / ابٔ دين-  5
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 :َع٢ٓ ايؿاع١ًٝ

 . ؾاعٌ ،  َؿتعٌ ، َؿعٌ:  ٖرا املع٢ٓ تػرتى ؾٝ٘ ايضٝؼ اآلت١ٝ

ٕٓ  بايتعدد تٖتطِ بٛبٝعتٗا ٖٞ ايضسؾ١ٝ املباْٞ عٓٗا تعرب اييت ايٛظٝؿ١ٝ املعاْٞ ٚقد ٚزد أ

ِٕ صاحل ايٛاسد ايضسيف ؾاملب٢ٓ، ٚاالستُاٍ  داّ َا ٚاسد َع٢ٓ َٔ أنجس عٔ ُٜعٓبس أل

 ٚاسد َع٢ٓ يف ْ٘ضا أصبح بعال١َ املع٢ٓ حتكل ؾإذا، َا ضٝام يف َا بعال١َ َتشكل غري

  .(2)ايطٛا٤ ع٢ً ٚاذتاي١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ ايًؿع١ٝ ايكسا٥ٔ حتددٙ بعٝٓ٘

ٚزت٤ٞ ايضٝؼ املدتًؿ١ ع٢ً َع٢ٓ ٚاسد يٝظ ع٢ً إطالق٘ ، ؾٗٞ بٗرا ال تعين ايتٛاؾل 

ايتاّ بني املعاْٞ ايٛظٝؿ١ٝ يتًو ايضٝؼ ، بٌ ٜبك٢ يهٌ صٝػ١ َٔ تًو ايضٝؼ داليتٗا 

ِٕ اغرتنت َع غريٖا َٔ ايضٝؼ يف دالي١ عا١َ   .ايٛظٝؿ١ٝ ارتاص١ ، ٚإ

بني ايضٝؼ يف ايطٝاقات املدتًؿ١ ، ٖٚرا َا أغاز  (ايدالي١ٝ) نُا تتغح ٖرٙ ايؿسٚم 

 :  إيٝ٘ ابٔ دزضتٜٛ٘ سني قاٍ

ِٕ إال ٚاسد بٓا٤ ع٢ً ٜهْٛا مل نُا ٚاسد مبع٢ٓ ٚأٞؾَعٌ ؾَعٌ ٜهٕٛ     ال  ذيو ظت٤ٞ أ

 أٚ بٝٓا نُا َتبآٜتني يػتني ع٢ً إال ايباب ٖرا َٔ غ٤ٞ ظت٤ٞ شتتًؿتني ٚيٝظ يػتني يف

ِٝٔ ع٢ً ٜهٕٛ َٝ  . (3)بػ٤ٞ غ٤ٞ تػبٝ٘ أٚ شتتًؿني َعَٓ

 :ٚأغاز ابٔ َايو إىل تعدد ايضٝؼ يف أيؿٝت٘ سني قاٍ 

ٍْ ِٚ ٜؾٖعا ٍْ أ ٍُ أٚ َٔٞؿَعا ِٔ ٜنِجَس٠ٕ      ٔؾٞ ٜؾُعٛ ٣ٌ َع ٌُ ٜؾأع ِٜ  َبد

ُ٘ ٜؾتطتٔشٗل ِٔ ََاٜي َٔ ٌِ َُ َٚٔؾٞ َع        ٢ٌ ٌٖ ٜؾٔعٝ  ٜٚؾٔعــــــٌ َذا ٜق

                                                                                                                            
ٟٓ ستُد بٔ بهس أبٞ بٔ اهلل عبد بٔ خايد-  1  ٜعسف ٚنإ املضسٟ، ايدٜٔ شٜٔ األشٖسٟ، ادتسداٚ

/ (ٖـ905: املتٛؾ٢) بايٛقاد / ايٓشٛ  يف ايتٛعٝح مبغُٕٛ ايتضسٜح أٚ ايتٛعٝح ع٢ً ايتضسٜح غسح 

 .731/ 2/ 2000ّ- ٖـ1421 األٚىل: ايٛبع١/  يبٓإ -بريٚت– ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس
 ارتاَط١: ايٛبع١/ ايهتب  عامل: ايٓاغس / ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا / عُس  سطإ متاّ-  2

.63ظ / 2006ّ-ٖـ1427   
 ايًػ١ عًّٛ يف املصٖس/ ت(ٖـ911: املتٛؾ٢) ايطٝٛطٞ ايدٜٔ دالٍ بهس، أبٞ بٔ ايسمحٔ عبد-  3

/ 1998ّ ٖـ1418 األٚىل،: ايٛبع١/ بريٚت  – ايع١ًُٝ ايهتب داز / َٓضٛز  عًٞ ؾؤاد / ٚأْٛاعٗا 

 .303ظ/ 1ز
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ٚقد اٖتِ عًُا٤ ايًػ١ ٚايضسف بٗرا ايباب سٝح عُٓٛا ظُع األب١ٝٓ اييت تتٛازد ع٢ً 

 .(1)املع٢ٓ ايٛاسد َع اختالف صٝػٗا

 :ايعٛازض ايتضسٜؿ١ٝ : ايطبب ايجاْٞ

    ؾإذا ْعسْا اىل  صٝػيت املج٢ٓ ٚادتُع  صتد أْٓ٘ قد تًتبظ ٖاتإ ايضٝػتإ  باملؿسد 

املٓضٛب ٚاملسؾٛع املْٓٛني ، يٛال تدخٌ ايٛاعع بتشسٜو ْٕٛ املج٢ٓ بايهطس ، ْٕٚٛ 

ٕٓ األصٌ يف سسن١ ْٕٛ املج٢ٓ ٚادتُع ٖٛ ايطهٕٛ ألْٗا مبجاب١  ادتُع بايؿتح ؛ ٚذيو أ

ٚذيو .  ايتٜٓٛٔ ايرٟ ٜدٍ ع٢ً متهٔ االضِ يف باب اإلمس١ٝ ع٢ً َا ذٖب إيٝ٘ ادتُٗٛز

ٕٓ ايتٜٓٛٔ ْٕٛ ضان١ٓ ، يهٓٗا ملا ادتُعت َع سسف اإلعساب ، ٖٚٛ سسف َد ضانٔ  أ

ِٕ حتٓسى ايٕٓٛ  ِٕ عترف سسف املد ، أٚ أ َٓا أ ، تٛاىل ضانٓإ ع٢ً غري ايكٝاع ، ؾأ

ايطان١ٓ ، ٚملا اَتٓع سرف سسف املد ملا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ايتباع صٝػيت املج٢ٓ ٚادتُع 

ْٖٛني نُا يف ضتٛ  مل ٜهٔ ُبدٟا َٔ   (َطًُإ َٚطًُٕٛ ): باملؿسد املٓضٛب ٚاملسؾٛع املٓ

 . (2)حتسٜو ايٕٓٛ ايطان١ٓ ؾشسنت بايهطس يف املج٢ٓ ، ٚبايؿتح يف ادتُع 

  (ضا٥ٌ )، ٚ (َداَز)اضِ ايؿاعٌ َٔ  (دا٥س )اضِ ايؿاعٌ َٔ دأز، ٚ (دا٥س )َٚٔ ذيو 

ٚأعسابُٗا، ؾال ٜدؾع  ايًبظ  (ضاٍ)اضِ ايؿاعٌ َٔ  (ضا٥ٌ)ٚ (ضأٍ )اضِ ايؿاعٌ َٔ 

زأٜت دا٥سا دايطا ، إال إذا صشبتُٗا قس١ٜٓ يؿع١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ يف : ؾُٝٗا يف َجٌ قٛيٓا 

 .  ايرتنٝب ايًػٟٛ

َُػآد )ٚنٌ َا نإ َٔ باب  ٚأعساب٘ المسٞ ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ،   (غآد ُٜػآد ؾٗٛ 

ُُػاَدد ، ؾايتبطا بعد سرف سسن١ ايداٍ  ؾاضِ ايؿاعٌ أصً٘ َػأدد ، أَا املؿعٍٛ ؾ

األٚىل يإلدغاّ ، ٚال ُٜدؾع ايًبظ عٔ َجٌ ٖرٙ ايضٝؼ اال بايٓعس اىل ايطٝام ؛ ؾايكس١ٜٓ 

 .املع١ٜٛٓ تٖٛد٘ ايًؿغ ٚدٗت٘ ايضشٝش١ 

َُِشَضٔ ،  (َُٞؿٔعٌ )عٔ  (َُٞؿَعٌ )   ٚمم١ا ُٜعد ًَبطا َا ٜطتػ٢ٓ ؾٝ٘ ب  َٗب ، ٚ َُِط ضتٛ 

َُِذَدع ، ٖٚرا ٜعد ْادزا ؛ ؾٝتغح األَس ُٜٚدؾع ايًبظ ٖٗٓا  َُِذَسش ، ٚ ِٗرت ، ٚ َُ ًَُٞؿر، ٚ ٚ

                                                 
 .445، 433/ أدب ايهاتب/ ابٔ قتٝب١ -  1
 .225/ 2/ غسح غاؾ١ٝ ابٔ اذتادب.470/ 2/ ضس صٓاع١ اإلعساب/ ابٔ دين -  2
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بايكس١ٜٓ املع١ٜٛٓ أٚ ايعٗد١ٜ اير١ٖٝٓ ْٚكضد بٗا َا ٜدٚز يف ؾًو ايعًِ بأْٓٗا خًكت ٖهرا 

 .(1)يف ايعسب١ٝ َسادٟا بٗا أمسا٤ ايؿاعًني

ٚايرٟ دخً٘ ايًبظ بطبب ايعٛازض ايتضسٜؿ١ٝ أٜغٟا ؛ َا ُبين يًُؿعٍٛ َٔ األؾعاٍ َعت١ً 

ايعني  نٔدٞؿُت ، ٚٔبِعُت ُٚعٞكُت ، ٚأعساُبٗا مما ًٜتبظ ؾٝ٘ املبين يًُذٍٗٛ باملبين 

يًُعًّٛ ، ألْٓ٘ ٜتِٖٛ يف َا َس أْٖٗا يًؿاعٌ ٚاملساد املؿعٍٛ ، ٖٚرٙ املطأي١ أداشٖا ضٝبٜٛ٘ 

َٓا  َهتؿٝا بايؿسم ايتكدٜسٟ ، ؾع٢ً تكدٜس نْٛٗا يًؿاعٌ تهٕٛ أٚا٥ًٗا َهطٛز٠ أ

 .ع٢ً تكدٜس نْٛٗا يًُؿعٍٛ ؾُغ١َُٛ 

ُٔ َايو األْديطٞ سني قاٍ   :ٚقد ؾضٌ يف ٖرٙ املطأي١ اب

ِٕ ٣ٌ              ٚإ ـَ ٔبَػٞه ِٝ َِٓب ٜيِبْظ ٔخ ََا     ُِٜذَت ٢ٛ َُٜس٣ ٜقِد ٔيَباع٣ َٚ َِٓش   َسِب ٔي

 أٚ شتاطب أٚ َتهًِ عُري إىل يًُؿعٍٛ بٓا٥٘ بعد ايعني املعتٌ ايجالثٞ ايؿعٌ ٝأضٓد إذا

َٓا غا٥ب ِٕ ؾإ . ٜا٥ٝا أٚ ٚاٜٚا ٜهٕٛ أ

ِٕ  ؾتكٍٛ اإلمشاّ أٚ ايؿا٤ نطس املضٓـ عٓد ٚدب ايطّٛ َٔ (ضاّ) ضتٛ ٚاٜٚا نإ ؾإ

 إال يٝظ بايغِ ؾإْٖ٘ ايؿاعٌ بؿعٌ ًٜتبظ ي٦ال  ُضُت؛ :تكٍٛ ايغِ ؾال ظتٛش ٚال ٔضُت

. ايعبد ٔضُُت ضتٛ

ِٕ  ُبعَت : ؾتكٍٛ اإلمشاّ أٚ عُ٘ أٜغٟا املضٓـ عٓد ٚدب ايبٝع َٔ باع ضتٛ ٜا٥ٝا نإ ٚإ

 ؾكط بايهطس ؾإْٓ٘ ايؿاعٌ بؿعٌ ًٜتبظ ي٦ال ٔبِعَت؛  : تكٍٛ ؾال ايهطس ظتٛش ٚال عبد ٜا

. ايجٛب ٔبعُت ضتٛ

ِٕ قٛي٘ َع٢ٓ ٖٚرا ِٕ ، أٟ ُٜذتٓب يبظ خٝـ بػهٌ ٚإ  َٔ غهٌ يف ايًبظ خٝـ ٚإ

 ال غريٙ غهٌ إىل عٓ٘ ؛ عدٍ ٚاإلمشاّ ، ٚايهطس،  ايغِ أعين ايطابك١ األغهاٍ

  .(2)َع٘ يبظ

ٕٓ اختٝازٙ يًغِ عٝح ٜعترب أصٌ املطأي١  .ٚال غتؿ٢ أ

                                                 
زت١ً دزاضات يف / َٛاعع ايًبظ ٚحتكل أَٓ٘ يف ايبٓا٤ ايضسيف ٚايسضِ اإلَال٥ٞ / َايو عتٝا -   1

 .182ظ / 2012ّايعدد اذتادٟ عػس / ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا 
 .114ظ/ 2ز/ غسح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َايو-  2
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َٕ املطٓدٜٔ إىل ْٕٛ ايٓط٠ٛ ، ؾال ُبٓد َٔ ٚعع : ٚمما ُٜدؾع يبط٘ بػري ايغِ  ُزعٔ ، ٚٝقِد

 .ايهطس٠ ؾُٝا نإ َبٓٝا يًُؿعٍٛ 

َٚٔ ذيو ُتغآز ايرٟ ميهٔ محً٘ ع٢ً ايبٓا٤ يًؿاعٌ أٚ املؿعٍٛ ، ؾع٢ً تكدٜس نْٛ٘ 

، ؾشرؾت سسن١ ايسا٤ يإلدغاّ  (ُتَغاَزز )ٚيًُؿعٍٛ  (ُتؿاعٌ )يًؿاعٌ ٜهٕٛ َٔ باب 

 . ع٢ً ايسغِ َٔ اإليتباع اذتاصٌ ، ؾال ُبٓد َٔ عال١َ ؾازق١ يف ٖرٙ املطأي١ يٝدؾع ايًبظ

ٕٓ اضِ ايؿاعٌ ٚاضِ املؿعٍٛ َٔ األدٛف َٚغعـ ايجالثٞ َٔ ٚشٕ    (اؾتعٌ)   نُا أ

ِٕ ٜهٕٛ  (اختاز )ٜؤالٕ إىل صٝػ١ ٚاسد٠ ، ؾُجال اضِ ايؿاعٌ َٔ ايؿعٌ  )األصٌ ؾٝ٘ أ

ٝٔس . شتتاز)بهطس ايٝا٤ ثِ ٜتشٍٛ إىل  (شٞتَت ِٕ ٜهٕٛ (  ) ٚاضِ املؿعٍٛ َٓ٘ أصً٘ أ  :

َٝس  ، ٚنريو اذتاٍ يف َغعـ ايجالثٞ، ( شتتاز)بؿتح ايٝا٤ ثِ ٜتشٍٛ نريو إىل  (شٞتَت

ِٕ ٜهٕٛ  (ازتٓد)ؾُجال اضِ ايؿاعٌ َٔ  ، بهطس ايداٍ األٚىل ثِ ٜتشٍٛ  (َُِسَتٔدد)أصً٘ أ

ِٕ ٜهٕٛ  (َسَتٓد)إىل  بؿتح ايداٍ األٚىل ، ثِ  (َُِسَتَدد): ، ٚاضِ املؿعٍٛ َٓ٘ أصً٘ أ

 .(1)، ؾتضبح ايضٝػ١ داي١ ع٢ً اضِ ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ َعا (َسَتٓد)ٜتشٍٛ نريو إىل 

ِٕ ٜهٕٛ ع٢ً   )ٚمم١ا ٖذست٘ ايعسب١ٝ اليتباض٘ قٝاع اضِ املؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ ايجالثٞ أ

، ٚيهٔ ذيو ًٜتبظ باضِ املؿعٍٛ َٔ ( َٜٞؿَعٌ)يٝهٕٛ دازٜا ع٢ً املغازع  (َُؿعٌ

ٍُٛ)َُٞهَسّ، ٚيريو ُعدٍ عٓ٘ إىل : ضتٛ (أنسّ)  .(ََٞؿع

أنسّ :    َٚٔ ذيو أٜغا عِ ٜا٤  املغازع١ يف  َغازع ايجالثٞ املصٜد باهلُص٠ ضتٛ

ٕٓ اهلُص٠  ُٜهسّ ، ٚأخرب ، ُٜدرب، ي٦ال ًٜتبظ مبغازع ايجالثٞ َؿتٛح ٜا٤ املغازع١ ، أل

 .(2)املصٜد٠ تطكط يف املغازع

َٚٓ٘ أٜغا عِ ايتا٤ يف اضُتدس٢َز ، ٚاضُتِشًٔٞ ؛ َبٓٝني يًُؿعٍٛ ي٦ال ًٜتبطا باألَس ضتٛ 

:(٢ٌ  .(اِضَتدس٢ز، ٚاِضَتِش

                                                 
 .354ظ/ َهتب١ ارتاصتٞ/ ؾضٍٛ يف ؾك٘ ايعسب١ٝ/ زَغإ عبد ايتٛاب-  1
/ (ٖـ911املتٛؾ٢  )بهس دالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ  أبٞ بٔ ايسمحٔ عبد-  2 األغباٙ ٚايٓعا٥س يف  

 .271/ 1/ طبع١ ايسضاي١ / عبد ايعاٍ ضٝد َهسّ : ت/ ايٓشٛ
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"َغازع ظت٤٢  ٚمل  ٌَ "يف ذيو دا٤ نُا ،(َٜٞؿُعٌ)ايضشٝح  قٝاع ع٢ً" ٜؾَع  ٌَ ٌَ"ٚ" ٜؾٔع  ،"ٜؾُع

َٕ "ع٢ً تاز٠ ؾٝهٛ  ٌُ "ع٢ً ٚتاز٠ٟ" َٜٞؿٔع  ٌُ ِٚ" َٜٞؿُع ايٛاٚ  ٚذٚات ايٝا٤ ذٚات يف ٚايهطس، بايغ

"َغازع ٚيٛ دا٤  ايٛاٚ؛ برٚات ايٝا٤ ذٚات ي٦ال تًتبظ "ع٢ً" ٜغصا   ٌُ "يهإ" َٜٞؿٔع  ،"َٜػص٢ٟ 

. ٜسَٞ"نـ ؾٝضري "َغازع ٚنريو"  ٢ََ "ع٢ً دا٤ يٛ ،"َز  ٌُ "يكًَت" َٜٞؿُع  َٛ َُ َٛ"نـ" َٜس  "َٜدُع

"ايٛاٚ ذٚات َغازع يف ؾايتصَٛا.  ٌُ "ايٝا٤ ذٚات َغازع ٚيف ،"َٜٞؿُع  ٌُ  ختتًط ي٤ً٦ا ،"َٜٞؿٔع

 .(1)ايٛاٚ برٚات ايٝا٤ ذٚات

ُ٘ ٜطتكبح:   ٚقد ذنس ايطٝٛطٞ يف باب ايغسا٥س  ِٓ  ٔبذُع ايتباع مجع إ٢ٜي٢ أٓد٣ ََا َٔ

ُ٘ َعهط٘ ٜأٚ َٛاعِٝ إ٢ٜي٢ َٛاعِ نسد ْٖ  .(2)مبٛعاّ َٛعِ ايتباع إ٢ٜي٢ َُٜؤٚدٟ ٜؾإ٢

 .ٖٚرا ٜتعًل بضٝػ١ مجع ايتهطري بٓٛعٝٗا ؛ ايك١ً ٚايهجس٠

 :ايسضِ اإلَال٥ٞ: ثايجا 

ايٛعٛح ٚإٜضاٍ املع٢ٓ ظال٤ ٚتٗذس ايًبظ ٚايتع١ُٝ ٚمم٤ا تسا٣٤    غا١ٜ ايًػ١ ايعسب١ٝ

ٕٓ ايٓشا٠  يًٓشا٠ ٚايًػٜٛني ايتباع زمس٘ بػريٙ تضسؾٛا ؾٝ٘ باذترف أٚ ايصٜاد٠ ؾٓذد أ

ٚايًػٜٛني مل ظتٛشٚا اذترف يف ايالتٞ ، ي٦ال ًٜتبظ باييت بعد سرف األيـ ٚايالّ َٓ٘ ، 

ٚأداش ثعًب سرؾٗا ع٢ً ايسغِ َٔ ٖرا ايًبظ ، نريو َٓعٛا سرف األيـ َٔ يؿغ 

 . ، ي٦ال ًٜتبظ بايالٙ يف ايٛقـ (اهلل)ادتالي١ 

َُ٘ َسٖٝإ        ٚأٜلبٞ َٜٚنال ـــــ  ََّعا آٔخسٙ َٔ َٚاٞيأيـ ٜأٚي٘ َٔ اي٤ًاّ سرف ع٢ً ٜدٍ ــــــ 

ْٓ٘ اٞيهتاب ٔؾٞ عٗدْاٙ َٚاي٤ٔرٟ ٍَ باملؿسد ًٜتبظ ٔي٤ً٦َا اٞيأيـ حترف ٜيا ٜأ  اي٤ًاّ قًت ٜؾإ٢ٕ : ؛ ٜقا

َٗال اهلل ٔؾٞ أيصّ ُ٘ اٞيأيـ سرؾت مل٤ا قٌٝ سرؾت ٜؾ ِٓ ُٖٛا َٔ َٗا َََع اي٤ًاّ سرف ٜنس ْٖ  ٜيٛ ٜأ

  .(إ٢ٜي٘) ب اليتبظ سرؾت

                                                 
 .339/  املُتع يف ايتضسٜـ / ابٔ عضؿٛز -  1
/(ٖـ911: املتٛؾ٢) ايطٝٛطٞ ايدٜٔ دالٍ بهس، أبٞ بٔ ايسمحٔ عبد-  2  غسح يف ُٖع اهلٛاَع  

- ايتٛؾٝك١ٝ املهتب١: ايٓاغس/ ٖٓداٟٚ  اذتُٝد عبد: ت/  ادتٛاَع مجع  .274/ 3/ َضس 



 عمادة البحث العلمٌ ...جامعة القرآن الكريم وتأصًل العلىم

 
247 

 
 حمور اللغة العربية-        جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 جملة البحث العلمٌ                                حمىر اللغة العربًة

 جملة البحث العلمٌ                                حمىر اللغة العربًة

 

ِٜغا َٚٔ ذيو  سرف األيـ َُاٍ ٔيٜهِجَس٠ عًُا (اٞيَشِسخ) َٔ ٜأ  ايضؿ١ ٔبٔدًٜاف أياِضٔتِع

ِٜغا ََٚغسط٘ ِٕ َٚاي٤ًاّ اٞيأيـ َٔ ظتسد ٜأال ٜأ َٗا ُدٚسد ٜؾإ٢ ِٓ  ٔي٤ً٦َا َساز٢خ َِْشٛ ٔباٞيأيـ نتبت َٔ

َٗا ََٞؿٝكٛد اي٤ًاّ َََع ٚايًبظ عًُا َسِسب) ب ًٜتبظ ْٖ  . (1)(عًِ نٌ ع٢ً تدخٌ ٜيا ٔيٜأ

)(ايال٥ٞ) ٚ (اي٤ًأتٞ)  ٚنتُبٛا َٖا َٔ ٚأيؿا ٜأٚهٜلا َٔ الَٟا ٚأضكٛٛا (اي٦ٞ) ٚ (اي٤ٔتٞ   آخس

ُ٘ يالضتعُاٍ ََٖرا ْٖ َٜٚدٍ َجً٘ اٞيٜهًٜاّ ٔؾٞ ٜكٌ ٔيٜأ  ، ٔ٘ ِٝ ََا قبً٘ ََا َعًٜ  ع٢ً نتب َٜٚيٛ بعدٙ َٚ

َٕ ٜيؿع٘   أٚثل ـ ٜنا

َُُؤْٖح مجع َٔ اٞيَشرف َٚغسط ِٕ ٚاملرنس اٞي  َعتٌ َٜٚيا َغاعـ َٜٚيا ًَتبظ غري ٜهٕٛ ٜأ

 إليباض٘ ساذزٜٔ َِْشٛ َٔ َٜٚيا بًٛشات إليباض٘ ايٛاذتات َِْشٛ َٔ ُٜشرف ٜؾًٜا اي٤ًاّ

٢ٕ ُٖٚا عرزٜٔ ُ٘ ٚايعاٚدٜٔ غاٖبات َِْشٛ َٔ َٜٚيا.  ايٓدٜياٜي١ ٔؾٞ َُِدَتًٜٔؿا ْٖ ٢ّ ٔيٜأ  ٔؾٞ ْكط ٔباٞيإ٢ِدٜغا

٘ٔ ٚاملدغِ املدغِ ُصَٛز٠ دعًٝٛا إ٢ِذ اٞيدط ُُضشـ ٔؾٞ نتُبٛا َٚيَرٔيو َٚأسّدا غهال ٔؾٝ  اٞي

ُ٘ ٚايساَني زاَٝات َِْشٛ َٔ َٜٚيا ٔباٞيأيـ (3)(ايعاٚدٜٔ) ، ٚ(2)(ايٖغاي١ني) ْٖ  َٔ سرف ٔيٜأ

٘ٔ ٚمحًت اٞئؿِعٌ ٜياّ ايساَني ِٝ ِٕ ايٖساَٝات َعًٜ َٚإ٢ ٘ٔ ٜهٔ مل ،  َُا سرف ٔؾٝ  اٞيَشرف محٌ ٜن

ِٕ ٚايضاذتات ايٖضأيشني َٔ ٘ٔ ٜهٔ مل َٚإ٢ ٢ٕ ٔؾٝ ََٖرا ٜأيٜؿا  ٚايتعازض ايٖٜٓعا٥ٔس تعانظ َٔ َٚ

ُِٝح َُُؤْٖح ٔؾٞ اٞيإ٢ِثَبات محٌ َس ُُرنس ٔؾٞ اٞيإ٢ِثَبات ع٢ً اٞي َُا اٞي  ٔؾٞ اٞيَشرف محٌ ٜن

ُُرنس َُُؤْٖح ٔؾٞ اٞيَشرف ع٢ً اٞي  .(4)اٞي

ََٚذٔيٜو     نُا دا٤ يف  إ٢ذا َبُعد امٝلػاُز إ٢يٝ٘ َٔ امٝلداٜطب ٚنإ املدأطُب  أْٓ٘ تؿطري َذاٜى 

ِٔ ُٜٔػرُي إ٢يٝ٘ شاُدٚا ناٟؾا ٜؾٜكاٝيٛا َذاٜى ٜأُخٛى، ٖٚرٙ ايهاُف يٝطت ٔؾٞ َٛعع٢  ُٖ َٔ َبٔعٝدٟا 

َٜٚيا ْضٕب، إ٢ُْٓا ٜأغبٗت ناَف قٛٔيو  ٕٓ قٍٛ ، ٜأخاى : خؿض٣  َِ ايٖطاَُعٕٛ ٜأ ٖٖ َٛ ٚعضاى ٜؾَت

٢ٌ ٖٔٗا ناَف ٜأخاى، ٚيٝظ ذيو : اٞيٜكا٥ٔ  َذاٜى ٜأخٛى نٜأْٖٗا ٔؾٞ َٛعع٢ خؿض٣ إل٢ِغبا

                                                 
 520/ 3/ ُٖع اهلٛاَع -  1
 7:ضٛز٠ ايؿاحت١ اآل١ٜ -  2
 .113ضٛز٠ املؤَٕٓٛ اآل١ٜ -  3
 520/ 3/ ُٖع اهلٛاَع/ ايطٝٛطٞ -  4
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ََٖرا  َٗا  ُٖا دخٌ ٔؾٝ ُُداٜطب، ؾً نريو، إ٢ُْٖا تًٜو ٜناْف ُعُت إ٢ىل َذا يُبِعد َذا َٔ اٞي

َّا ٜؾٜكاٝيٛا ذيو ٜأُخٛى  .اي٤ًِبُظ شاُدٚا ؾٝٗا ٜيا

ٍَ ٜأبٛ اٞيَعٖباع٢ ٙٔ َع٢ًٜ يؿٔعٗا أٜلْٓو : ٜقا َٜٚيا ُتَضٖػس ٔذ ٝٓا َتضٔػري ٔت٘ ٜأٚ َتا،  ٚإ٢ذا َصٖػست ٔذٙ ٝقًَٞت َت

ـُ  إ٢ذا صٖػست ذا قًت َذٜٓا، ٚيٛ صٖػست ََا ُٜداي ٜٖا ٜؾاٞيَتَبَظ ٔبامٝلرن٤س٢، ؾضٖػسٚا  ٔذٙ ٜيٝكًَٞت َذ

َُُؤُْٖح املرن٤س   .(1)ؾٝ٘ اٞي

 

 

 

 

 

 

 :املبشح ايجايح 

  :ٚضا٥ٌ دؾع ايًبظ

َٔ ايٛضا٥ٌ َا تأَٔ ب٘ ايًبظ ؾُا داَت املباْٞ ايضسؾ١ٝ تعرب عٔ ايعسب١ٝٝ تتدُر ايًػ١ٝ      

٣ٕ صسؾ١ٝ  ِٕ ٜهٕٛ ، َعا ٣ٕ ضت١ٜٛ ، ٔؾال ُبٖد أ  ايًبظ دؾعأٚ تتدر قسا٥ٔ يؿع١ٝ ع٢ً َعا

ٚاملب٢ٓ غا١ٜ نرب٣ حتسظ عًٝٗا ايًػ١ يف صٝاغتٗا يًُباْٞ ايضسؾ١ٝ ، ٚال ، بني املب٢ٓ 

ِٕ تكّٛ ايكِٝ ارتالؾ١ٝ بدٚز ايتؿسٜل بني دؾعُبٖد يغُإ   ايًبظ ع٢ً املطت٣ٛ ايضسيف أ

املباْٞ َٔ ْاس١ٝ ايػهٌ يٝهٕٛ ٖٓاى ؾازْم بني املع٢ٓ ايضسيف ٚأخٝ٘ ، أٚ بني ايباب 

. (2)ايٓشٟٛ ٚأخٝ٘

                                                 
 .520/ 3/ يطإ ايعسب/ ابٔ َٓعٛز -  1
 (زضاي١ َادطتري )غسسا أبٞ ايعال٤ ٚارتٛٝب ع٢ً دٜٛإ أبٞ متاّ / إٜٗاب عبد اذتُٝد ايضادم-   2

 .191/ 1/ 2012ّعاّ ايٓػس / ستُد مجاٍ صكس: إغساف / ن١ًٝ داز ايعًّٛ ايكاٖس٠ / 
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ٚضٛف أتٓاٍٚ يف ٖرا ادتاْب بعض ايٛضا٥ٌ اييت ُٜدؾع بٗا ايًبظ؛ ؾٗٞ نجري٠ ددا ، 

 .ٚنٓت قد تعسعت يبعض َٓٗا يف املبشح ايطابل سطب َا تًٛب٘ املكاّ 

ٕٓ ايؿسٚم ؾؿٞ َعسض سدٜح أبٞ ضٌٗ عٔ  باذتسن١ ايؿسم ٜهٕٛ صتد أْٓ٘ أغاز إىل أ

. أٜغٟا ٚاملضدز ٚاذتسف

 بني ايتؿسٜل يف اهلاّ دٚزٖا ع٢ً ؾٖٓب٘ اٖتُاَ٘ َٔ نبريا قدزا اذتسن١ استًت ٚقد

"قٛي٘  ذيو َٔ ، َٛعع غري يف املعاْٞ  أٚا٥ٌ يف اذتسنات اختالف ؾذعًت ايعسب: 

. ببعض بعغٗا اليتبظ ذيو ٚيٛال َعاْٝٗا ، اختالف ع٢ً ديٝال ٚأٚضاطٗا ايهًِ : ٚقٛي٘"

 ق١ًت٘، ع٢ً ذيو دٍ ضهٓت ٚإذا ايهجس٠ ، ع٢ً ٚايدالي١ يًُبايػ١ ايعني ٝؾتشت ٚإُْٖا"

 ، ايؿاعٌ ع٢ً ديٝال ٖرا يف ايعني ؾتح أٜغا ٚظتعًٕٛ بُٝٓٗا، ؾسقا ايطهٕٛ ٚدعًٛا

.(1) "ٚٝيِع١ٓ ٝيَع١ٓ يف قايٛا نُا املؿعٍٛ ع٢ً ديٝال ٚضهْٛٗا   

 أٚاخس عبط ٚأَا ٚثٛاْٝٗا، ايهًُات أٚا٥ٌ عبط يف املدايؿ١ ٜعين باذتسن١ ٚايؿسم

"نكٛهلِ ْادز٠ ساالت يف ٚزد ؾكد يًؿسم، ايهًُات ٕ٘ ؾأَا: ضٌٗ أبٛ ؛ قاٍ" ٚإٜٗا إٜ٘:   إ٢ٜ

 ألْٖٗا ١َْٛٓ، ٖٚٞ ش٢ِد،: َٚعٓاٖا سدٜح ٚاضتدعا٤ُ أَْس ٚاهلا٤ ؛ ؾٗٞ اهلُص٠، بهطس

 َعسٚف ذتدٜح ٚاضتدعا٤ْ أَْس ؾٗٛ ايتٜٓٛٔ؛ ؾإذا سرؾت َٓهٛز؛ ذتدٜح اضتدعا٤

َٓا َعٗٛد، ِٕ أزدت إذا ٚأ  ١َْٛٓ، َؿتٛس١ ٚاهلا٤ عٓا، نـ إٜٟٗا: قًت سدٜج٘، ٜكٛع أ

ْٛٓت، سدٜح ، إزاد٠ عٔ ٚايٓٗٞ يًصدس ألْٓٗا  ايتٜٓٛٔ ُسرف ؾإذا أٜغٟا، يًٓهس٠ ألْٓٗا ُْٚ

  .(2)"َعسٚف سدٜح عٔ ٚشدسٟا ْٟٗٝا ناْت

؛ ؾًٗا أثْس ز٥ٝظ  (اذتسن١ ايضسؾ١ٝ )    َِٚٓٗ َٔ ًٜٛل عًٝٗا اضِ ايكس١ٜٓ ايضسؾ١ٝ أٚ

ٜؾَتح ٜٚؾِتح : يف ختًٝط ايضٝػ١ إىل دالي١ َع١ٖٓٝ ٚبٗا ٜتِ دؾع ايًبظ؛ ٚخري َجاٍ ع٢ً ذيو 

، َٚزٜنض َٚزٞنض ، ٚيهٌ َٔ اضِ ايؿاعٌ ٚأَج١ً املبايػ١ ، ٚاضِ املؿعٍٛ ٚايضؿ١ 

                                                 

-
 ضعٝد بٔ أمحد: ت/ ايؿضٝح  إضؿاز/ (ٖـ433: املتٛؾ٢) اهلسٟٚ ضٌٗ أبٛ ستُد، بٔ عًٞ بٔ ستُد 1

 ايعسب١ٝ املًُه١ املٓٛز٠، املد١ٜٓ اإلضال١َٝ، بادتاَع١ ايعًُٞ ايبشح عُاد٠: ايٓاغس/ قػاش  ستُد بٔ

 .172، 171ظ/ 1ز/ ٖـ1420 األٚىل،: ايٛبع١/ايطعٛد١ٜ 
 .173/ 1/إضؿاز ايؿضٝح/ أبٛ ضٌٗ -  2
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املػب١ٗ ، ٚاضِ ايتؿغٌٝ أب١ٝٓ خاص١ متٖٝصٖا عٔ بعٔغٗا بعغٟا ، ُٜٚدؾع ايًبظ بني 

َُٜؿٖعٌ ؛ : املتػاب٘ َٔ ٖرٙ األب١ٝٓ ضتٛ َُٜؿٚعٌ ، ٚ ََٞؿَعٌ ، ٚ ََٞؿٔعٌ ، ٚ ؾاَعٌ ٚؾأعٌ ، ٚ

. (1)باذتسن١ ايضسؾ١ٝ   

   نُا هلا أثْس بٝٚٔ يف حتدٜد ٖرٙ ايضٝؼ ذات ايدالالت ارتاص١ ، ؾاملضدز ايرٟ ٜدٍ 

َٔ ايجالثٞ ٚنريو  (ٔؾِع١ً )، ٚايرٟ ٜدٍ ع٢ً اهل١٦ٝ ببٓا٤  (ٜؾِع١ً)ع٢ً املس٠ ع٢ً بٓا٤ 

ؾإذا ْؿذ يف ايضٛز  ): قٛي٘ تعاىل : ٜتبني اضِ املس٠ باملضدز ايرٟ ٜٓتٗٞ بٛصؿ٘ ضتٛ

، ٚايكٍٛ ْؿط٘ ؾُٝا نإ شتتَٛا بتا٤ ايتأْٝح َٔ َضادز غري  (2)(ْؿد١ ٚاسد٠

ايجالثٞ ، ضتٛ اضتكا١َ ٚاسد٠ ، ٚاضتُاي١ ٚاسد٠ ، ٚميٝص اضِ اهل١٦ٝ  باملضدز املدتّٛ 

 .ْٔػد٠ عع١ُٝ ، ْٚٔػد٠ املًٗٛف: بتا٤ ايٛصـ أٚ اإلعاؾ١ ضتٛ

إذا ناْا َٔ ايجالثٞ ، ٚهلُا بٓا٤ اضِ املؿعٍٛ  (ََٞؿٔعٌ)ٚ (ََٞؿَعٌ)ٚالمسٞ املهإ ٚايصَإ 

إذا نإ َٔ ثالثٞ غري َعتٌ  (ََٞؿَعٌ )إذا ناْا َٔ غري ايجالثٞ ، ٚيًُضدز املُٝٞ بٓا٤ 

ٕٓ ذيو ي٘ بٓا٤  ، ٚي٘ بٓا٤ اضِ (ََٞؿٔعٌ )ايؿا٤ صشٝح ايالّ ُتشرف ؾاؤٙ يف املغازع ؛ أل

 . (3)املؿعٍٛ َٔ غري ايجالثٞ

َٓا ايضؿات اييت تٛايعٓا يف املؤْح َٔ غري ايتا٤ ضتٛ طايل، ٚطاَح ، ْٚاٖد ، : أ

ٕٓ ٖرٙ ايضؿات ختط املؤْح ،  ٚناعب ، ٚسا٥ض ، َٚسعع  ، ٚايرٟ ٜغح ٖٓا أ

َٖا َا صتدٙ َضشٛبا بايتا٤ َٓٗا ؛ ؾدالي١  ٖٚرٙ ارتضٛص١ٝ جتعًٗا ال تًتبظ بػريٖا ، أ

: ع٢ً أْٗا َتٛاؾس٠ ؾعال شٜاد٠ ع٢ً أْٖٗا تطتٟٛ ؾٝٗا اإلْاخ مجٝعا ، َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل

 . (4)(ّٜٛ تسْٚٗا ترٌٖ نٌ َسعع١ عُا أزععت)

                                                 
 .180ظ /  َٛاعع ايًبظ ٚحتكل أَٓ٘  1
 .13: اذتاق١ اآل١ٜ -  2
 .173/ 1/ أبٛ ضٌٗ إضؿاز ايؿضٝح-  3
 .2: ضٛز٠ اذتر اآل١ٜ -  4
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      ٜٚتغح مما ضبل  دٚز اذتسن١ ايضسؾ١ٝ يف دؾع ايًبظ؛ ٚيهٔ  قد تعذص اذتسن١ 

يف دؾع ايًبظ يف بعض األب١ٝٓ ايضسؾ١ٝ ؛ ؾؿٞ ٖرٙ اذتاي١ ٜتِ ايًذ٤ٛ اىل ايكس١ٜٓ املع١ٜٛٓ 

 .ــــ نُا ضٝأتٞ ـــــ ؾبٗرا تتغح ٚٚظٝؿ١ نٌ صٝػ١ يف ايرتنٝب ايًػٟٛ 

ٕٓ دؾع ايًبظ  ايكِٝ ٜتِ بٛعع  ايضسيف املطت٣ٛ ع٢ً       ٜٚػري متاّ سطإ إىل أ

 يٝهٕٛ ايػهٌ ْاس١ٝ َٔ املباْٞ بني ايتؿسٜل ارتالؾ١ٝ َٛعع االٖتُاّ ؾٗٞ تكّٛ بدٚز

اذتسن١  َكاب١ً ارتالؾ١ٝ ايك١ُٝ تهٕٛ ٚقد ،ٚأخٝ٘  ايضسيف املع٢ٓ بني ؾازم ٖٓاى

"بني ؾايؿسم ،بايصٜاد٠  ايتذسد َكاب١ً أٚ، بايتػدٜد اإلؾساد َكاب١ً أٚ باملد  ٌَ ٌَ" ٜؾَع " ٜٚؾاَع

 ايؿا٤ بعد باأليـ ؾعٌ يف ايؿا٤ ؾتش٘ َكاب١ً ٖٞ ايه١ُٝ إىل تعٛد خالؾ١ٝ ق١ُٝ عٔ ٜأتٞ

"يف "بني ايؿسم عٔ ُٜكاٍ ذيو َٚجٌ، "ؾاعٌ  "ٚبني" ؾعٌ   بني املكاب١ً تهٕٛ سٝح ؛"ؾٓعٌ 

"ٚبني، ٚايتػدٜد اإلؾساد َٖا، ايه١ُٝ يف املكاب١ً" ٜؾٔعٌٝ"ٚ" ٜؾَعٌ  "بني أ  ٌَ " اِضَتٞؿَعٌ"ٚ" ٜؾَع

"املكابالت ٖٚرٙ. ٚايصٜاد٠ ايتذسد بني ؾاملكاب١ً  ٖٞ" اصٛالسٓا عطب ارتالؾ١ٝ ايكِٝ أٚ 

 يف غا١ٜ أَّسا املتػابٗات بني ايتؿسٜل ٜٚضبح ايضٝؼ تتػاب٘ بدْٚٗا إِذ ايًبظ؛ أَٔ َٓاٝط

ِٕ أسٝاّْا عتدخ قد ، ٚيهٔ ايضعٛب١ ، َعٓاُٖا اختالف َع ايٓعاّ يف صٝػتإ تتػاب٘ أ

 َجًٟا اْعس. َُٓٗا نٌٍّ َع٢ٓ بٗا ْطتبني ايكسا٥ٔ إىل ًْذأ بُٝٓٗا اختالٟؾا صتد ال ؾشني

: (1)اآلت١ٝ األَج١ً إىل

ٌِ صٝػ١ :أٚال  َٛعٛع ٚغري َٓٛٛم غري َب٢ٓ باعتبازٖا ايضٝػ١ ٖرٙ إىل ايٓعس عٓد: ؾأع

ٕٓ بايٛبع؛ َتضٌ ضٝام يف ٕٛٓ ال ايطٝام أل : ملعٓٝني صاذت١ أْٖٗا صٝؼ ضٓس٣ َٔ ٜته

ٌَ َٔ ايؿاعٌ اضِ- أ . ٜؾَع

ٌَ َٔ األَس- ب . ٜؾاَع

"املؿسد٠ ايه١ًُ إىل ْعسْا يٛ إْٖٓا بٌ  ٌِ  تصاٍ ال ؾطٓذدٖا، بايٛقـ اآلخس ضان١ٓ" قأت

ِٕ ُبٖد ؾال نريو األَس نإ ٚإذا، مجّٝعا يًُعٓٝني صاذت١" صٝػ١ ال ن١ًُ ٖٚٞ"  أ

                                                 
 .146ظ/ ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا-  1
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 ايكسا٥ٔ ٖٚرٙ، اآلخس دٕٚ املعٓٝني بأسد ايه١ًُ اضتعُاٍ حتدد اييت ايكسا٥ٔ عٔ ْبشح

ٕٓ يف عًٝٗا ايعجٛز ميهٔ  .(1)َٓٗا شتتًؿ١ َعا

:  ٜؾِعٌ صٝػ١: ثاْٝا 

ِٝت املعني يالضِ صاذت١ صٝػ١   ٖٚٞ ِِٗ ٚيًضؿ١، نَغِسب ٚيًُضدز، نَب ، نَػ

 ضكٓا ٚنُا، بايكس١ٜٓ  إي١ا املعاْٞ ٖرٙ َٔ ٚاسد إىل ٜٓضسف ال ايضٛز٠ ٖرٙ ع٢ً ؾاملب٢ٓ

"ن١ًُ قبٌ َٔ "يضٝػ١ بايٓطب١" قاتٌ  "ن١ًُ ٖٓا ْطٛم، "ؾاعٌ   صاذت١ ؾٓساٖا" َعِدٍ 

 ُبٖد ؾال َعٓاٖا حتدٜد أزدْا إذا أْٓٓا ذيو َٚع٢ٓ، ايطٛا٤ ع٢ً املػب١ٗ ٚايضؿ١ يًُضدز

 .ايكسا٥ٔ إىل ايًذ٤ٛ َٔ

:  ايػا٥ب١ ٚإىل املداطب إىل املطٓد٠ املغازع صٝػ١

"ع٢ً تأتٞ           ٖٚرٙ َُع ٖٚٞ َتِطُع ؾأْت، اذتايتني يف" َتٞؿَعٌ   ٖٚٞ َتِغس٢ب ٚأْت، َتِط

، ايطٝام  إي١ا ٖٓا املع٢ٓ حتدٜد ع٢ً ٜعني ٚال، َتٞهُتب ٖٚٞ َتٞهُتب ٚأْت، َتِغس٢ب

 ع٢ً املطترت ايغُري عاد ؾإذا، ايسبط  قس١ٜٓ ٖٓا املع٢ٓ حتدٜد ع٢ً ٜعٝٓٓا َا ٚأخط

. غا٥ب١ إىل ؾاإلضٓاد غا٥ب١ ع٢ً عاد ٚإذا، يًُداطب ؾاإلضٓاد شتاطٕب

 اجملصّٚ ٚاملغازع االثٓني أيـ إىل املطٓد يًُاعٞ ٚأخٛاتٗا صاذت١ تؿاعال نريو صٝػ١

: ٜأتٞ ؾُٝا ايٓعس عٓد ذيو ٜٚتغح، أّٜغا إيٝٗا املطٓد ٚاألَس إيٝٗا املطٓد

ِٕ   .(2)ٚاملغازع يًُاعٞ صاذتإ ادت١ًُ يف ايؿعالٕ: تٓاشعا  تكابال إ

  .ْكضاْ٘ أٚ سسف بصٜاد٠ ايه١ًُ َع٢ٓ اختالف ؾٝعين باذتسف ايؿسم ٚأَا

"ٚأؾعًت ؾعًت باب غسح يف قٛي٘ ايٓٛع ٖرا أَج١ً َٚٔ  إذا باأليـ ايهتاب ٚأعذُت: 

ُ٘ ؾأٚعشت٘ ْكٛت٘ َِٓت  يتعسف عغغت٘ إذا: ٚضتٛٙ  ايعٛد ، ٚعذُت ايعذ١ُ َٔ ٜٚأَب

 .(3)"زخاٚت٘ َٔ صالبت٘

                                                 
 .147، 146/ املسدع ايطابل -  1
 .149، 148/ ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا -  2
 . 173/ 1/ اضؿاز ايؿضٝح / أبٛ ضٌٗ-  3
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ٕٓ املضادز قد تهٕٛ ٚض١ًٝ يتشدٜد َع٢ٓ ايؿعٌ أغاز أبٛ  ٚقد   ٚقد تهٕٛ . ايعال٤ إىل أ

إِْٖٗ ٜؿسقٕٛ باملضادز : قاٍسني . أٜغا ٚض١ًٝ َٔ ايٛضا٥ٌ اييت تتدرٖا ايًػ١ ألَٔ ايًبظ

ـٖ ايػ٤ٞ ٔخؿ١٤): ؛ ؾٝكٛيٕٛ بني األؾعاٍ اييت أصًٗا ٚاسد يف االغتكام ؛ إذا نإ (َخ

ـٖخؿٝـ ايص١ْ،  ُّ َٚخ ِِ عٔ ايكٛ  ؾًِ عٓ٘ ازحتًٝٛا: ٚقٌٝ َُطسعنَي، ازحتًٝٛا: ُخٝؿٛؾٟا َٓصهل

  .(1) ايٗطسع١ غتٗضٛا

"ثعًب قٍٛ ؾعٓد ، ٚاملضدز، ايؿعٌ بضٝػ١ املعاْٞ بني ايتؿسٜل ٜهٕٛ نُا : ٚتكٍٛ: 

ِٜت ايكر٣، أيكت إذا: ٜقِرٜٟا تكٔرٟ عُٝٓ٘ ٜقَرِت  ايكر٣، ؾٝٗا صاز إذا: قر٣ تٞكَرٟ ٚقٔر

: قاٍ" ايكر٣ َٓٗا أخسدت إذا: تكر١ٟٜ ٚقرُٜتٗا ايكر٣، ؾٝٗا أيكٝت إذا: إقرا٤ّ ٚأقرٜتٗا

ِٕ َعاْٝٗا، الختالف ٚأؾعاهلا، املضادز ٖرٙ ٚاختًؿت"  إىل زادع١ نًٗا ناْت ٚإ

. ٜؤذٜٗا غ٤ٞ َٔ ايعني يف ٚقع َا نٌ ٖٚٛ ايكر٣، 

ٕٓ ٜس٣ نُا "ؾٝكٍٛ أٜغٟا، ايؿسم َٔ ْٛع ايٛصـ يف املبايػ١ أ ٛٗاٍ طٌٜٛ زدٌ:   بغِ ٚٝط

ٕٓ ايكضري، عد ُٖٚا ايٛا٤، ؛  دطِٝ زدٌ: ٜكٛيٕٛ نُا املبايػ١، َٔ أب١ٝٓ ٝؾٓعاال ٚنأ

 َٔ ايٓاع َٚٔ. ادتطِٝ َٔ دطُا أععِ نإ (ُدٖطاّ ): قايٛا  ؾإذا ادتطِ ، يًععِٝ

  .(2)"ٚاسد ملع٢ٓ ٚظتعًُٗا ٖرا ، يف ٚٝؾٓعاٍ ؾعٌٝ بني ٜؿسم ال

ٚذيو يف  َا دا٤  َٔ األؾعاٍ َسادا ب٘ ايؿاعٌ ضتٛ  (َؿعٍٛ)   ُٜٚدؾع  ايًبظ يف صٝػ١ 

(ٓٔ ٌٓ )، ٚ(ُد ، ُٜٚدؾع عٔ َجٌ ٖرا ٚأعساب٘ بعٖد َا بعدُٖا َؿعٍٛ َا مل ٜطِ ؾاعً٘،  (ُض

 .(3)محال ع٢ً ايعاٖس، أٚ بايًذٛ إىل ايكس١ٜٓ اير١ٖٝٓ ايعٗد١ٜ

 ٚأٌٖ نجري ابٔ عٔ ُزٟٚ َا ذيو       ٚأغاز ابٔ دين هلرٙ ايضٝػ١ يف احملتطب ؛ َٚٔ

ٍُ ):َه١ ُْٚص َُال٥ٜٔه١  َٚ َُ٘ ُٜكاٍ ال:  بايبٓا٤ يًُؿعٍٛ ، ٚأعاف قا٥ال   (4)(اٞي . اهلل َشٜن

                                                 
/ يطإ ايعسب ، 154/ 1/ غسسا أبٞ ايعال٤ املعسٟ ٚارتٛٝب ايتربٜصٟ/  إٜٗاب عبد اذتُٝد-  1

ـٓ  .َاد٠ خ
 .175، 174/ 1/ أضؿاز ايؿضٝح / أبٛ ضٌٗ -  2
 .183ظ/ َٛاعع ايًبظ ٚحتكل أَٓ٘ / بسٜهإ ضعد -   3
 .(25): ضٛز٠ ايؿسقإ آ١ٜ-  4
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،ٓٔ ٕٓ- اهلل ٜٚأَدٖٓ٘ اهلل، أشنُ٘: ٜكاٍ ٚإُْٖا. اهلل دٖٓ٘ ٜكاٍ ٚال ُٚد ٚستؿٛظ  غاذ ٖرا ؾإ

 .       (1)َسذٍٚ َسدٚد عًٝ٘ ٚايكٝاع ،

   ٚنريو َٔ ايٛضا٥ٌ أٜغا إٔ ُٜدؾع يبظ بعض صٝؼ املضدز ببعض املػتكات ؛ 

 (ؾعٌٝ)بهْٛ٘ داَدا ، ٚمبٛقع٘ ايٛظٝؿٞ يف ايرتنٝب ايًػٟٛ، ٜٚتغح ذيو يف بٓا٤ 

ضتٛ نسِٜ ، ٚععِٝ ، ٚصدٜل ؛   (ؾعٌٝ )ايٓكٝل ، ٚايضٌٗٝ ؛ َِضدزٜٔ ، ٚبٓا٤ : ضتٛ 

: ضتٛ (ؾاع١ً )صؿ١ َػب١ٗ أٚ َجاال َٔ أَج١ً املبايػ١ ، ٚايكٍٛ ْؿط٘ ؾُٝا نإ َٔ باب 

( ١َٓ ١ٛآ ِٕ ُعدت َضادز ــــ  (اذتآق١)،   (ايضآٓخ١ )، ٚ  (اي  . (2 )ــــ إ

 ِٕ ٕٓ قٝاع اضِ املؿعٍٛ َٔ ايجالثٞ أ ٚمم٤ا ُٜعٗد َٔ ايٛضا٥ٌ أٜغٟا ؛ ايعدٍ ٜٚٛعش٘ أ

ٌُ)يٝهٕٛ دازٜا ع٢ً املغازع  (َُٞؿَعٌ )ٜهٕٛ ع٢ً  ، ٚيهٔ ذيو ًٜتبظ باضِ  (َٜٞؿَع

 . (ََٞؿُعٍٛ)َُهسّ ، ٚذيو ُعدٍ عٓ٘ إىل : ضتٛ  (أؾعٌ)املؿعٍٛ َٔ 

٢ٔ ايكٝاع إل٢شاي١ ايًبظٚأٜغا َٓإف ٚعبد مٞشظ٣، ٚايٓٚطب١  يف ايٓطب١ إىل  َعَدٝيٛا َع ََ عبد 

ٔ٘ ٞٓ؛ قاٍ ضٝبٜٛ ٘ٔ َٓأؾ ِٝ ِٛ :  إ٢ٜي ٘ٔ اإل٢عاؾ١ إ٢ٜي٢ ايٖجأْٞ دٕٚ اأٜلٍٚ أٜلْ٘ ٜي ُٖا ٚقعت ٔؾٝ َٔ  ٖٛٚ

ٟٗ ٟٙ: ٝأعٝـ إ٢ٜي٢ اأٜلٍٚ ٜياٞيَتَبَظ، قاٍ ادتٖٛس َٝاُع َعِبٔد   .(3)ٚنإ اٞئك

 ٌٗ ٚإذا  ْعسْا إىل َطا٥ٌ  اإلعالٍ ٚاإلبداٍ ، صتدِٖ جتٓبٛا ؾٝٗا َا ًٜبظ  ؾُجال مل ُٜع

اضٛآد ، ٚاعٛآز؛ ألْٓ٘ يٛ : ؾٝٗا االضِ أٚ ايؿعٌ ي٦ال ًٜتبظ ببٓا٤ آخس ، َٚٔ ذيو مل ٜع١ًٛا 

ْكًت ؾتش١ ايٛاٚ إىل ايطانٔ قبًٗا ، ٚسرؾت إسد٣ األيؿني ، ألصبشا ضآد ، ٚعآز ، 

 .(4)ؾًٝتبظ ذيو بؿاعٌ املغاعـ

                                                 
/ (ٖـ392: املتٛؾ٢) املٛصًٞ دين بٔ عجُإ ايؿتح أبٛ-  1  ايكسا٤ات غٛاذ ٚدٛٙ تبٝني يف احملتطب 

- ٖـ1420: ايٛبع١/ اإلضال١َٝ  يًػ٦ٕٛ األع٢ً اجملًظ-األٚقاف ٚشاز٠: ايٓاغس/ عٓٗا  ٚاإلٜغاح

 .121، 120ظ / 2ز/ 1999ّ
ضٛز٠ ، 33: ضٛز٠ عبظ اآل١ٜ، 35: ضٛز٠ ايٓاشعات اآل١ٜ ، 180ظ/ َٛاعع ايًبظ ٚحتكل أَٓ٘-  2

 .1: اذتاق١ اآل١ٜ 
 .344/ 9/ ؾضٌ اهلا٤ / يطإ ايعسب/ ابٔ َٓعٛز -  3
 .124/ 3/ غسح ايػاؾ١ٝ/ زعٞ ايدٜٔ االضرتاباذٟ-  4
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ْصإ ٚقٛإ بعد ايٓكٌ : ْصٚإ ، ٚقٛٛإ ، ألُْٓٗا ٜضبشإ : َٚٓ٘ ايتضشٝح يف َجٌ

 .(بؿعاٍ) (ؾعالٕ)ٚاذترف ، ؾًٝتبظ 

ٕٓ أيـ      يف ايغُري ٚنريو تضشٝح عضٛإ ، ٚزعتإ ، ؾأغاز ابٔ عضؿٛز إىل أ

َٚا َِٜسَعٝإ ٜغَص َٛإ يف ايتج١ٝٓ ٚأيـ َٚ َٝإ َعَض  ايٛاٚ عٔ املٓكًب١ باأليـ ٝأذتكتا إمنا ََٚزَس

 املج٢ٓ اليتبظ تسد مل يٛ إذ ٚايٝا٤، ايٛاٚ َٔ أصًٗا إىل الّ ٖٞ اييت األيـ ؾسدت ٚايٝا٤

 .(1)االضِ َٚج٢ٓ املغازع َٚج٢ٓ باملؿسد املاعٞ يف

ضٜٛس ٚبٜٛع ، نُا ؾعًٛا يف زؤٜا ، ٚز١ٜٚ ؛ ايًتني :   نريو عدّ قًب ايٛاٚ ٜا٤ يف َجٌ 

ٝٓعا ؛ : ُزٜٓا، ٚز١ٜٓ ؛ ألُْٓٗا يٛ عَٛال نريو ألصبشتا : أصبشتا بعد ايكًب  ُضٖٝسا، ُٚب

 . (2)(ٝؾٓعٌ)ؾًٝتبطإ بباب 

 

 

 ارتامت١

ٕٓ ايعٓا١ٜ بدؾع ايًبظ َٔ أٚعح ايعٛاٖس املتأص١ً يف ايكٛاعد ايضسؾ١ٝ    أنٓد ايبشح أ

 .،  ٚقد زصد ايبشح اضتعُاٍ ايًػٜٛني ايكدَا٤ ملضًٛح ايًبظ 

نُا  نػـ عٔ بعض َٛاعع ايًبظ ٚقد ُسضست  أضباب سدٚث٘ يف ٖرا ايبشح يف 

 :ثالث١ ستاٚز ٖٞ

  ٚايًبظ عتدخ بني ايضٝؼ ٚايب٢ٓ ايضسؾ١ٝ املدتًؿ١ سُٝٓا تػرتى بٓٝتإ أ ٕٓ أ

صٝػتإ أٚ أنجس يف إسد٣ ايدالالت أٚ ايٛظا٥ـ ايضسؾ١ٝ ، ٖٚرا ٚاقع بهجس٠ 

.بني ايضٝؼ ٚاألب١ٝٓ املدتًؿ١ 

 ٜهٕٛ ايًبظ سادثٟا بطبب ايعٛازض ايتضسٜؿ١ٝ ِٕ .أ

 ٞعتدخ يف ساي١ ايسضِ اإلَال٥ ِٕ  .أٚ أ

                                                 
 .157/ 3/ املُتع / ابٔ عضؿٛز  -1
 .140/ 3غسح ايػاؾ١ٝ -  2



 "دراسة وصفًة حتلًلًة"                                                                             دفع اللبس وأثره على بنًة التقعًد الصريف 

 
256 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 

ٕٓ املػتكات بأْٛاعٗا  ٚقد أٚعح ايبشح عددٟا َٔ ايٛسم اييت ٜدؾع بٗا ايًبظ، ؾاتغح أ

 .املدتًؿ١ هلا أب١ٝٓ صسؾ١ٝ خاص١ تدؾع عٓٗا ايًبظ 

ٚأبإ ايبشح دٚز اذتسن١ ايضسؾ١ٝ يف حتدٜد ايضٝؼ ذات ايدالالت ارتاص١، ؾاملضدز 

، ٜٚتشكل أَٔ يبظ اضِ املس٠ ايرٟ ٜٓتٗٞ باهلا٤  (ٜؾِع١ً )ايرٟ ٜدٍ ع٢ً املس٠ ي٘ بٓا٤

 .َدِع٠ٕٛ ٚاسد٠ٕ: بٛصؿ٘ ضتٛ 

ٚقد ظٗس أٜغٟا دٚز ايكسا٥ٔ املع١ٜٛٓ ٚٚظا٥ؿٗا يف دؾع ايًبظ يف بعض أمسا٤ ايؿاعًني 

َُبتاع ، ٚأعسابٗا ؾٗٞ عادص٠ عٔ : ضتٛ" شتتاز"ٚاملؿعٛيني اييت َٔ باب  َُهتاٍ، ٚ

حتكٝل دؾع ايًبظ قسا٠٤ ٚمساعا ؛ يريو ال ُبٖد َٔ قس١ٜٓ يؿع١ٝ ؛ َجاٟل نإبكا٤ بٓا٤ 

 .َٔ غري إعالٍ نُا يف اضتشٛذ  (َُٞؿَتَعٌ)املؿعٍٛ 

ٕٓ ايعدٍ ٜعترب ٚض١ًٟٝ َٔ ايٛضا٥ٌ اييت ُٜدؾع بٗا االيتباع يف نجري َٔ  ِٓ إْٓ٘ أغاز إىل أ  ث

 . ايضٝؼ ايضسؾ١ٝ

ٚٚعح ؾٝ٘ أ١ُٖٝ ايسضِ اإلَال٥ٞ يف بعض ايهًُات َٚٔ ذيو ٚدٛب زضِ األيـ يف 

ِٕ مل ظتسد عٔ األيـ ٚايالّ  .يؿغ ادتالي١، ٚضكٛطٗا يف اذتازخ عًُا ذيو إ

ِٕ ٜٛدٗٛا ؾهسِٖ ٚدٗدِٖ يًبشح يف  ٚعًٝ٘ ظتب ع٢ً ايباسجني يف زتاٍ ايًػ١ أ

 .  ايكغاٜا اييت ختدّ ايًػ١ صسؾٟا، ٚايٓعس إيٝٗا حتت ع٤ٛ عًِ ايًػ١ اذتدٜح

             

                        املضادز ٚاملسادع

 .ايكس٤إ ايهسِٜ .1

 ايدٜٔ ستب ايبػدادٟ ايعهربٟ اهلل عبد بٔ اذتطني بٔ اهلل عبد ايبكا٤ أبٛ .2

/(ٖـ616: املتٛؾ٢) / ٚاإلعساب ايبٓا٤ عًٌ يف ايًباب  / ايٓبٗإ اإلي٘ عبد. د: ت   

/دَػل – ايؿهس داز: ايٓاغس . 1995 ٖـ1416 األٚىل،: ايٛبع١ 

 ايػاؾعٞ ايٓٝطابٛزٟ، ايٛاسدٟ، عًٞ بٔ ستُد بٔ أمحد بٔ عًٞ اذتطٔ أبٛ .3

/ (ٖـ468: املتٛؾ٢) ِٝط ايٖتٞؿٔطرُي  / ايَبٔط  ستُد اإلَاّ داَع١ َٔ ع١ًُٝ دت١ٓ: ت 
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- ايعًُٞ ايبشح عُاد٠: ايٓاغس/ ضعٛد بٔ  ضعٛد بٔ ستُد اإلَاّ داَع١ 

/ اإلضال١َٝ . ٖـ1430 األٚىل،: ايٛبع١ 

 ايضٖبإ ساغ١ٝ (ٖـ1206: املتٛؾ٢) ايػاؾعٞ ايضبإ عًٞ بٔ ستُد ايعسؾإ أبٛ .4

/ َايو ابٔ أليؿ١ٝ األمش٢ْٛ غسح ع٢ً ايضبإ ساغ١ٝ  ايهتب داز: ايٓاغس 

/  يبٓإ-بريٚت ايع١ًُٝ -ٖـ 1417 األٚىل: ايٛبع١   1997ّ .

/ارتضا٥ط /  (ٖـ392: املتٛؾ٢) املٛصًٞ دين بٔ عجُإ ايؿتح أبٛ .5 :  ايٓاغس 

/ يًهتاب ايعا١َ املضس١ٜ اهل١٦ٝ  .ايسابع١: ايٛبع١ 

األٚقاف  ٚشاز٠: ايٓاغس/ عٓٗا  ٚاإلٜغاح ايكسا٤ات غٛاذ ٚدٛٙ تبٝني يف احملتطب .6

 .1999ّ- ٖـ1420: ايٛبع١/اإلضال١َٝ يًػ٦ٕٛ األع٢ً ، اجملًظ

/ (ٖـ538: املتٛؾ٢) اهلل داز ايصشتػسٟ أمحد، بٔ عُسٚ بٔ ستُٛد ايكاضِ أبٛ .7

/ايعسب أَجاٍ يف املطتكض٢ / بريٚت – ايع١ًُٝ ايهتب  داز   ايجا١ْٝ،: ايٛبع١ 

1987ّ .

 ادتسداْٞ األصٌ، ايؿازضٞ ستُد بٔ ايسمحٔ عبد بٔ ايكاٖس عبد بهس أبٛ .8

/ ؾٗس أبٛ غانس ستُد ستُٛد: ت/ اإلعذاش  دال٥ٌ(ٖـ471: املتٛؾ٢) ايداز

- بايكاٖس٠ املدْٞ َٛبع١: ايٓاغس  ٖـ1413 ايجايج١: ايٛبع١/ ظد٠  املدْٞ داز 

 -1992ّ. 

: املتٛؾ٢) ايطساز بابٔ ايٓشٟٛ املعسٚف ضٌٗ بٔ ايطسٟ بٔ ستُد بهس أبٛ .9

/ ايٓشٛ يف األصٍٛ / (ٖـ316  َؤضط١: ايٓاغس/ايؿتًٞ  اذتطني عبد: ت 

 .بريٚت/ يبٓإ ايسضاي١،

/  (ٖـ276: املتٛؾ٢) ايدٜٓٛزٟ قتٝب١ بٔ َطًِ بٔ اهلل عبد ستُد أبٛ .10  أدب 

  .ايسضاي١ َؤضط١/ ايدايٞ ستُد: ت/  ايهٓتاب
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/ (ٖـ1351: املتٛؾ٢) اذتُالٟٚ ستُد بٔ أمحد .11 / ايضسف ؾٔ يف ايعسف غرا 

 .ايسغد ايسٜاض  َهتب١: ايٓاغس/  اهلل  ْضس ايسمحٔ عبد اهلل ْضس: ت

/(ٖـ1424: املتٛؾ٢)عُس اذتُٝد عبد شتتاز أمحد .12  ايعسب١ٝ ايًػ١ َعذِ  

/   املعاصس٠ / عٌُ ؾسٜل مبطاعد٠   األٚىل،: ايٛبع١/ايهتب  عامل: ايٓاغس 

- ٖـ 1429  .1990ّظ/ 3ز/ّ 2008 

 ) متاّ أبٞ دٜٛإ ع٢ً ٚارتٛٝب ايعال٤ أبٞ غسسا/ ايضادم اذتُٝد عبد إٜٗاب .13

/ (َادطتري زضاي١ / ايكاٖس٠ ايعًّٛ داز ن١ًٝ  : إغساف  / صكس مجاٍ ستُد 

. 2012ّ ايٓػس عاّ

زت١ً / ايًبظ أضباب٘ ٚطسم ادتٓاب٘ يف ايتكعٝد ايضسيف/ بسٜهإ بٔ ضعد  .14

  . ٖـ 1432ايعدد ايطادع زدب/ داَع١ أّ ايكس٣ يعًّٛ ايًػات ٚآدابٗا

 يٌٓٝ) ايكسا٥ٔ يف دزاض١/ ايعسبٞ ايٓشٛ يف  ايًبظ أَٔ/ خٛزغٝد اهلل عبد بهس .15

.  ٖـ1427/(ايدنتٛزا٠ دزد١

/ ايهتب  عامل: ايٓاغس/ َٚبٓاٖا  َعٓاٖا ايعسب١ٝ ايًػ١/ عُس  سطإ متاّ .16

 2006ّ-ٖـ1427 ارتاَط١: ايٛبع١

ٟٓ ستُد بٔ بهس أبٞ بٔ اهلل عبد بٔ خايد .17  ايدٜٔ شٜٔ األشٖسٟ، ادتسداٚ

 ايتضسٜح أٚ ايتٛعٝح ع٢ً ايتضسٜح غسح- /  (ٖـ905: املتٛؾ٢) املضسٟ،

/ايٓشٛ يف ايتٛعٝح مبغُٕٛ /  ت  -ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس   - بريٚت 

/ يبٓإ . 2000ّ- ٖـ 1421 األٚىل: ايٛبع١ 

. ارتاصتٞ َهتب١/ ايعسب١ٝ ؾك٘ يف ؾضٍٛ/ ايتٛاب عبد زَغإ .18
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، (ٖـ542: املتٛؾ٢) ايػذسٟ بابٔ املعسٚف ، ايطعادات أبٛ ايدٜٔ عٝا٤ .19

: ايٓاغس/ شْاتٞ  سطٔ ستُٛد: ٚغسسٗا ايعسب، عبٛٗا غعسا٤ شتتازات

- ٖـ 1344 األٚىل،: ايٛبع١/ َضس  االعتُاد، َٛبع١  1925ّ. 

/(ٖـ911: املتٛؾ٢) ايطٝٛطٞ ايدٜٔ دالٍ بهس، أبٞ بٔ ايسمحٔ عبد .20  ُٖع 

/  اهلٛاَع / ٖٓداٟٚ اذتُٝد عبد: ت ادتٛاَع مجع غسح يف   املهتب١: ايٓاغس 

 . َضس – ايتٛؾٝك١ٝ

 .طبع١ ايسضاي١ / عبد ايعاٍ ضٝد َهسّ : ت/ ايٓشٛ يف ٚايٓعا٥س األغباٙ .21

/ٚأْٛاعٗا ايًػ١ عًّٛ يف املصٖس .22 /  َٓضٛز عًٞ ؾؤاد/  ت   – ايع١ًُٝ ايهتب داز 

/ بريٚت  .1998ّ ٖـ1418 األٚىل،: ايٛبع١ 

 ايدٜٔ نُاٍ ايربنات، أبٛ األْضازٟ، اهلل ُعبٝد بٔ ستُد بٔ ايسمحٔ عبد .23

/ األعداد  / (ٖـ 577: املتٛؾ٢)األْبازٟ / إبساِٖٝ ايؿغٌ أبٛ ستُد: ت 

 . 1960ّ ايهٜٛت

: املتٛؾ٢) املضسٟ اهلُداْٞ ايعكًٝٞ ايسمحٔ عبد بٔ اهلل عبد .24  غسح / (ٖـ769 

/َايو ابٔ أيؿ١ٝ ع٢ً عكٌٝ ابٔ / اذتُٝد عبد ايدٜٔ ستٝٞ ستُد: ت    داز 

- ايرتاخ  ٚغسناٙ ايطشاز دٛد٠ ضعٝد ، يًٛباع١ َضس داز ايكاٖس٠، 

: ايٛبع١/ - ٖـ 1400 ايعػسٕٚ   1980 ّ2 /117 .

 ايدٜٔ، مجاٍ ستُد، أبٛ ٜٛضـ، بٔ اهلل عبد بٔ أمحد بٔ ٜٛضـ بٔ اهلل عبد .25

/(ٖـ761: املتٛؾ٢) ٖػاّ بٔ / األعازٜب نتب عٔ ايًبٝب  َػين   َاشٕ. د ت 

/ املبازى /اهلل محد عًٞ ستُد  /دَػل – ايؿهس داز: ايٓاغس  : ايٛبع١ 

 . 1985ّ ايطادض١،
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/ َايو ابٔ أيؿ١ٝ إىل املطايو أٚعح .26 / ايبكاعٞ ستُد ايػٝذ ٜٛضـ: ت   

  .ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًٛباع١ ايؿهس داز: ايٓاغس

 بابٔ املعسٚف اذتطٔ أبٛ اإلغبًٝٞ، اذٜتِغَسَٞ ستُد، بٔ َؤَٔ بٔ عًٞ .27

/ ايتضسٜـ يف ايهبري املُتع/ (ٖـ669: املتٛؾ٢) عضؿٛز  يبٓإ َهتب١: ايٓاغس 

 .1996ّ األٚىل: ايٛبع١/

: املتٛؾ٢)بطٝبٜٛ٘  املًكب بػس، أبٛ بايٛال٤، اذتازثٞ قٓرب بٔ عجُإ بٔ عُسٚ .28

 َهتب١: ايٓاغس/ٖازٕٚ  ستُد ايطالّ عبد: ت/ ايهتاب  / (ٖـ180

- ٖـ 1408 ايجايج١،: ايٛبع١/ ايكاٖس٠  ارتاصتٞ،  1988  ّ. 

/ عتٝا َايو .29 / اإلَال٥ٞ ٚايسضِ ايضسيف ايبٓا٤ يف أَٓ٘ ٚحتكل ايًبظ َٛاعع 

/ ٚآدابٗا ايعسب١ٝ ايًػ١ يف دزاضات زت١ً  ظ/ 2012ّ عػس اذتادٟ ايعدد 

182 .

/ ٚاألدب ايًػ١ يف ايعسب١ٝ املضًٛشات َعذِ/  املٗٓدع ناٌَ ، ٖٚب١ زتدٟ .30  

/ يبٓإ َهتب١ . بريٚت 

 ايضشٝح املطٓد ادتاَع/  ادتعؿٞ ايبدازٟ عبداهلل أبٛ إمساعٌٝ بٔ ستُد .31

 صشٝح ؛ ٚأٜاَ٘ ٚضٓٓ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل زضٍٛ أَٛز َٔ املدتضس

/ايبدازٟ  عٔ َضٛز٠) ايٓذا٠ طٛم داز/ ايٓاصس ْاصس بٔ شٖري ستُد:  ت 

/( ايطًٛا١ْٝ . 69/ 2/ ٖـ1422 األٚىل،: ايٛبع١ 

/ (ٖـ686: املتٛؾ٢) ايدٜٔ صتِ اإلضرتاباذٟ، ايسعٞ اذتطٔ بٔ ستُد .32  غسح 

 : ت/  ايبػدادٟ ايكادز عبد ادتًٌٝ يًعامل غٛاٖدٙ غسح اذتادب َع ابٔ غاؾ١ٝ

 يبٓإ عاّ – بريٚت ايع١ًُٝ ايهتب داز: ايٓاغس/ ٚآخسٕٚ  اذتطٔ ْٛز ستُد

- ٖـ 1395: ايٓػس  1975 ّ .
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/ ايؿضٝح إضؿاز/  (ٖـ433: املتٛؾ٢) اهلسٟٚ ضٌٗ أبٛ ستُد، بٔ عًٞ بٔ ستُد .33

/ قػاش ستُد بٔ ضعٝد بٔ أمحد: ت  بادتاَع١ ايعًُٞ ايبشح عُاد٠: ايٓاغس 

/املٓٛز٠، املد١ٜٓ اإلضال١َٝ، . 172، 171ظ/ 1ز/ ٖـ1420 األٚىل،: ايٛبع١ 

 األْضازٟ َٓعٛز ابٔ ايدٜٔ مجاٍ ايؿغٌ، أبٛ ع٢ً، بٔ َهسّ بٔ ستُد .34

/ ايعسب يطإ/  (ٖـ711: املتٛؾ٢) اإلؾسٜك٢ ايسٜٚؿعٞ  – صادز داز: ايٓاغس/ 

/ بريٚت - ايجايج١: ايٛبع١  /ايالّ ؾضٌ/ يبظ َاد٠/ ٖـ 1414   6 /204 .

 باملرٚبد املعسٚف ايعباع، أبٛ األشدٟ، ايجُايٞ األنرب عبد بٔ ٜصٜد بٔ ستُد .35

/ (ٖـ285: املتٛؾ٢) / عع١ُٝ ارتايل عبد ستُد: ت/ املكتغب   عامل: ايٓاغس 

 . بريٚت –. ايهتب

- قًعذٞ زٚاع ستُد .36 /  قٓٝيب صادم ساَد  / ايؿكٗا٤ يػ١ َعذِ   داز: ايٓاغس 

/ٚايتٛشٜع ٚايٓػس يًٛباع١ ايٓؿا٥ظ - ٖـ 1408 ايجا١ْٝ،: ايٛبع١   1988 ّ /

. ايالّ سسف

 ٚايًػٜٛني ايٓشٜٛني بني أؾعٌ صٝػ١ يف عح /  ايُٓاع أمحد َضٛؿ٢ .37

/ايعسب١ٝ يف ٚاضتعُاالتٗا  . املٓٛز٠ باملد١ٜٓ اإلضال١َٝ ادتاَع١ زت١ً: ايٓاغس 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأثرهنا يف حياة وشاعرية التجاني يوسف بصري الفكر واحلرمان تا ظاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنات حمند امحد حمند/ الدنتور 

 

 

 

 

                                                 

 -داَع١ ايكطإ ايهطِٜ ٚتأقٌٝ ايعًّٛ-أغتاش ا٭زب ٚايٓكس، املؿاضى به١ًٝ ايذلب١ٝ 
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 مستخلص البحح

ٖصا ايبشح ٜتٓاٍٚ ظاٖطتني ادتُاعٝتني خطرلتني، عا٢ْ َُٓٗا اجملتُع ايػٛزاْٞ 

َعطؾ١ طبٝع١ : ٜٚٗسف ٖصا ايبشح إىل. إبإ ؾذل٠ ا٫غتعُاض َٚا بعسٙ َٔ اؿكب اي٬سك١

ايؿكط ٚاؿطَإ عٓس ايتذاْٞ ٜٛغـ ايبؿرل، ٚأثطُٖا ع٢ً سٝات٘ ٚؾاعطٜت٘، َٚٔ أِٖ 

  سٝا٠ ايتذاْٞ املهططب١ ايكًك١ متجٌ منٛشدّا سّٝا :ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا ايبشح

ؾاعطْا مل ٜؿكٌ َٔ املعٗس ٚإْٻُا . يًُذتُع ايػٛزاْٞ يف عؿطٜٓات ايكطٕ املٓكطّ

تطن٘ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘، ٖٚصا خ٬فٴ َا شنطٙ نجرل َٔ ايهتاب أَجاٍ ٖٓطٟ ضٜاض، 

 اتٗاّ ؾاعطْا بايهؿط ٚاٱؿاز يٝؼ عًٝ٘ زيٌٝ، .ٚغرلُٖا.بسضايسٜٔ ٖاؾِ أبٛايكاغِ

َٚػِاي١ ايتهؿرل يٝػت َٔ ا٭َٛض ايػ١ًٗ، ٖٚٓايو أغباب َٚٛاْع  يًهؿــط ؾٌٗ ٜعٞ 

ـ٠ًَٛ متجٌ غذ٬ّ تاضخيّٝا يططٜك١ ايتعًِٝ ايسٜين يف  ٖ٪٤٫ املتعذًٕٛ شيو؟ قكٝس٠ ا

ظاٖطتا ايؿكط ٚاؿطَإ شلُا ا٭ثط ايهبرل يف سٝا٠ ايتذاْٞ ٚؾاعطٜت٘، ُٖٚا . ايػٛزإ

عا٢ْ ايتٝذاْٞ أْٛاعّا َتعسز٠ َٔ اؿطَإ َٓٗا اؿطَإ املايٞ . ظاٖطتإ عاَتإ

أزب . ٚاؿطَإ ايعاطؿٞ َٔ داْب املطأ٠. ٚايجكايف ٚايػؿط إىل َكط َٛطٔ ايجكاؾ١

ايتذاْٞ َاز٠ خكب١ يف اؾٛاْب املدتًؿ١، إ٫ إٔ ٖٓاى  بعض اؾٛاْب ميهٔ إٔ ٜؿطز 

شلا ايسضاغ١ َجٌ ايتكٜٛط ايؿين، ٚايطَٚاْػ١ٝ، نايعٛاٖط ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ٚأثطُٖا يف سٝا٠ ايؿكط ٚاؿطَإ تا ظاٖط. ٚايٛط١ٝٓ يف ؾعطٙ،ٚايؿو ٚايعكٝس٠ يف  ؾعطٙ

 ٚؾاعط١ٜ ايتذاْٞ
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Abstract 

 

      This research deals with two serious social  phenomena 

which, Sudanese society  suffered during the colonial period and 

beyond in the subsequent eras. This research aims to: Know the 

nature of poverty and deprivation in Tijani Yusuf al-Bashir, and 

their impact on his life and poetic. The researcher used the 

historical, descriptive, analytical,  and  inductive method .The 

most important findings of the research are: Tigani troubled life  

represents a living example of Sudanese society in the twenties 

of the last century. Our Poet did not dismissed  from the institute, 

but he left  it   on his own, and this is contrary to what was said a 

lot of writers such as Henry Riad, Badr al-Din Hashim Abu al-

Qasim .. and others. The Poet was accused of blasphemy and 

atheism , but that was not true and has no evidence, and the 

question of atonement is not an easy matter, and there are reasons 

for it and contraindications of blasphemy. Are those in hurry   

aware of that? Poem(alkhalwa), being alone, represent a 

historical record of how religious education in Sudan. The 

phenomena of poverty and deprivation have a significant impact 

on the live of Tigani and poetic, the two phenomena are plenary.  

Tijani suffered multiple types of deprivation, including the 

financial and cultural deprivation and travel to Egypt, the home 

of culture. Emotional deprivation on the part of women. Tigani,s  

Literary work is  fertile material in different aspects, but there are 

some aspects can be singled out the study, such as artistic 

depiction and romance, religious, social and national    doubt and 

belief in his poetry.  
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:  مكدمة

 غٝسْا ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾهٌ ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني،اؿُس هلل ضب ايعاملني

: ٚبعس، قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ

 ايٓكاز ٚا٭زبا٤ يف  باٍايبشح يف ايؿعط ٚايؿعطا٤ ٫ ٜعاٍ أِٖ املباسح اييت ؾػًت

تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ قسميّا ٚسسٜجّا، ٚايػٛزإ يف ايعكط اؿسٜح يٝؼ بعٝسّا ٫ٚ بسعّا 

ٚإٕ نإ ٖٓايو ؾاعط ؾػٌ املٗتُني با٭زب ايػٛزاْٞ ع٢ً َساض غٓٛات ايكطٕ . َٔ شيو

 ايتذاْٞ ٜٛغـ :املانٞ،بٌ ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا،ؾإْ٘ غٝهٕٛ ايؿاعط ايػٛزاْٞ اجملسز

 زٜٛاْ٘ ايٛسٝس ايصٟ أقسضٙ َجاضّا يًسضاغات ٚايتُشٝل ٚايتأٌٜٚ أقبح ايصٟ ،بؿرل

ٕٻ.  عدل ا٭دٝاٍٚايتؿػرل  قطحيت٘ؾبايطغِ َٔ غين عُطٙ ايككرل٠ يف ٖصٙ ايسْٝا إ٫ أ

اختاض ي٘ اغِ  ٚزٳ شلا إٔ تهٕٛ تادّا يًسٚاٜٚٔ،ٟ زٜٛاّْا س٣ٛ قكا٥س كتاض٠ّ، ُأٔضتأْتر

.  (إؾطاق١)

 تاضخي١ٝ يٮَِ ،ٚٚثٝك١َطآ٠ّ قازق١ّ ؿٝا٠ ايؿعٛب عدل تاضخيٗا ايكسِٜ ٜعس ايؿعطٴ

ٚايؿاعط ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل . يف سٝاتٗا ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ

نإ ؾعطٙ َطآ٠ّ قازق١ّ ؿٝا٠ ايػٛزاْٝني يف عؿطٜٓٝات ايكطٕ املانٞ ايٓانش١ با٭مل 

. ٚاملعاْا٠ ٚايؿكط ٚاؿطَإ 

َا  ٚٙتني َجرلتني ادتُاعٞظاٖطتنيٚايباسح حياٍٚ يف ٖصٙ ايسضاغ١ إٔ ٜتٓاٍٚ 

عٓس ؾاعٕط غٛزاْٞ ثا٥ٕط ٖٛ ايتذاْٞ ٜٛغـ ايبؿرل،ٚقس ناْت شلصٙ  ٚاؿطَإ ايؿكط

بك١ُْ ٚانش١ْ يف سٝات٘،ٚبطظتا ظ٤٬ يف ؾعطٙ،  ( ٚاؿطَإايؿكط،) بؿٖكٝٗا ظاٖط٠اٍ

يف ؾعط ايتذاْٞ ٜٛغـ  ٚأثطُٖا ظاٖطتا ايؿكط ٚاؿطَإ)ؾذا٤ت ايسضاغ١ بعٓٛإ 

.      (ايبؿرل

: حبحأسباب اختيار ال

 ،ملا ناْت َها١ْ ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل َتكس١َّ ٚضؾٝع١ّ يف ايؿعط ايػٛزاْٞ

ّٔ املدتكني ٚاملٗتُني ع٢ً سسٍّ غٛا٤،نإ شيو   غببّا زاؾعّاٚناْت سٝات٘ َجٳاض اٖتُا

 .ٚؾعطٙيًباسح يف اختٝاضٙ يًؿاعط ٚتأثرل ظاٖطتٞ ايؿكط ٚاؿطَإ يف سٝات٘ 
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:  أهنية البحح

عٓس ايؿكط ٚاؿطَإ  ٚتػًٝط ايه٤ٛ عًٝعاٖطتٞ ضاظ ٜهتػب ايبشح أُٖٝت٘ بإب

 ، ٚأثطُٖا ع٢ً سٝات٘ ٚؾاعطٜت١، نُا ٜهتػب أُٖٝت٘ ايؿاعط ايتذاْٞ ٜٛغـ ايبؿرل

َٔ سسٜج٘ عٔ ؾاعط تطى بكُات ٚانش١ يف ا٭زب ايعطبٞ عا١َ ٚايػٛزاْٞ خاق١ ، 

ٚملا ٜتؿطز ب٘ ؾعطٙ َٔ خكا٥ل َٚعاٜا؛ سٝح ٜعسټ أسس ضٚاز ايتذسٜس يف ا٭زب 

ايػٛزاْٞ، نُا ٜعسټٖصا ايبشح إناؾ١ ٚتعُٝكّا يًسضاغات ا٭زب١ٝ يف املهتب١ ايعطب١ٝ 

 .عا١َ ٚايػٛزا١ْٝ خاق١

: أهداف البحح

:  تتذ٢ً أٖساف ايبشح ؾُٝا ًٜٞ

َعطؾ١ طبٝع١ ايؿكط ٚاؿطَإ عٓس ايتذاْٞ ٜٛغـ ايبؿرل، ٚأثطُٖا  -1

  .ع٢ً سٝات٘ ٚؾاعطٜت٘

 ٚقطا٠٤ أعُاي٘ قطا٠٤ عُٝك١، ،عٔ سٝا٠ ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرليتككٞ ا -2

 .َتأثط٠ّ بأسساخٺ يف سٝات٘

باؾٛاْب اغتد٬م ض١ٜ٩ دسٜس٠ يعك١ًٝ ايؿعطا٤ ٚعٛاطؿِٗ املتأثط٠  -3

ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يف تاضٜذ ايػٛزإ اؿسٜح،ٚع٢ً ضأغِٗ 

.  ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل

: مصهلة البحح

 :غٝشاٍٚ ايباسح َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح اٱداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ

 . ٌٖ يًؿكط ٚاؿطَإ أثط ع٢ً سٝا٠ ايؿاعط ٚؾعطٙ -1

نٝـ متجٌ سٝا٠ ايتذاْٞ املهططب١ ايكًك١ منٛشدّا سّٝا يًُذتُع  -2

. ايػٛزاْٞ يف ايعؿطٜٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ

َا طبٝع١ ايٓعط٠ ايؿًػؿ١ٝ يًؿكط عٓس ايتذاْٞ ٜٛغـ ايبؿرل ٚنٝـ  -3

.  تٓاٚشلا ؾعطّا
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     :مهوج البحح

ٞٻ ٞٻ ايتشًًٝ ٞٻ ٚاملٓٗرٳ ايٛقؿ  ٚاملٓٗر . اعتُس ايباسح يف ٖصا ايبشح املٓٗرٳ ايتاضخي

. ا٫غتكطا٥ٞ

: الدراسات السابكة

ٔٻ ايسضاغات ايػابك١َ مل أقـ ع٢ً  زضاغات غابك١ تٓاٚيت عٓٛإ ٖصٙ ايسضاغ١، يه

اييت ؼسثت سٍٛ ايؿاعط ٚاييت اؽصت َٔ ؾعطٙ َٓطًكّا يًعسٜس َٔ ايبشٛخ، ٚاييت 

: شنط َٓٗاعًٝٗا،أٚقؿت 

ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل، عكطٙ ٚسٝات٘ ٚؾعطٙ، داز اهلل ايطاٖط ايٓصٜط، ضغاي١  -1

 . َادػترل، داَع١ اـططّٛ، َهتب١ ايػٛزإ

ٖٓطٟ ضٜاض، ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل ؾاعطّا ْٚاثطّا،زاض ايجكاؾ١ برلٚت،بسٕٚ  -2

 .تاضٜذ

ايتذطب١ ايؿعط١ٜ يف ؾعط ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل،ضغاي١ َادػترل داَع١  -3

 .1978ّاـططّٛ 

قُس عبساهلل غًُٝإ ايكسٜل، ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ يف ؾعط ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل  -4

 2008ّداَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايعًّٛ اٱغ١َٝ٬  (زضاغ١ أزب١ٝ)

داز اهلل ايطاٖط ايٓصٜط ، ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل عكطٙ ٚسٝات٘ ٚؾعطٙ، داَع١  -5

 .اـططّٛ ن١ًٝ اٯزاب

َٸا ٖٝهٌ ايبشح ؾكس اقتهت طبٝعت٘ ث٬ث١ َباسح  :أ

 . اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يف عكط ايتذاْٞ:املبشح ا٭ٍٚ

 . سٝات٘ ٚثكاؾت٘ ٚع٬قت٘ بايكشاؾ١:املبشـــح ايجاْٞ

 . ظاٖطا ايؿكطٚ اؿطَإ عٓس ايتذاْٞ ٜٛغـ ايبؿرل:املبشح ايجايح

 . ٚسلًت ع٢ً ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات:اـامت١

 .ؾٗطؽ املكازض ٚاملطادع
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 املبحح األول 

 احلياة السياسية واالجتناعية يف عصرالتجاني

 احلياة السياسة : أواًل 

ّ غٝطط ع٢ً ايب٬ز دٌّ َٔ اؿعٕ 1924 يف عاّ  ايًٛا٤ ا٭بٝضبعس ؾؿٌ ثٛض٠

 ؾذل٠ اٱضٖاب ٚايكػ٠ٛ ؛ٚايهآب١ املٛغ١ً، ٚبسأت ؾذل٠ ضٖٝب١ يف تاضٜذ ايؿهط ايػٛزاْٞ

ٌٳ بٛسؿ١ٝٺ، غكط  َٹ ٚاملطاضز٠، ٚبؿعاظ١ قاغ١ٝ غٝل ايؿبابٴ ايجا٥طٴ إىل ايػذٕٛ، ٚعٛ

 ،أَاَٗا ايبعض ؾطٜػ١ يٮٚب١٦ ٚأَطأض ايكسٔض ٚاؾٕٓٛ، ُٚطٛٔضز َٔ لا َٔ ايػذٔ

ٚسٛضب يف ضظق٘ ٚسسٜج٘، ؾانطط إىل ايكُت أٚ َػازض٠ ايب٬ز، ٚأقابِٗ ايٝأؽ 

قس نؿط بعهِٗ بايؿعب ٚؾعاي١ٝ ايهؿاح، ٚعهؿٛا ع٢ً شٚاتِٗ، ٚيف  ٚٚايصٍٖٛ،

. (1)قًب ٖصا ايطعب اْتكبت أبطاز املطاقب١ ا٫غتعُاض١ٜ 

نتب ق٬ًٝتٞ َكا٫ّ ًَتٗبّا ؼسخ ؾٝ٘ عُا ٬ٜقٝ٘ ايٓاؽ َٔ نا٥ك١ ايعٝـ، ٚقس 

 :عٕٓٛ َكا٫ّ بٗصا ايبٝت َٔ ايؿعط

 (2)متٛت ا٭غس يف ايػابات دٛعّا ٚؿِ ايهإٔ تأنً٘ ايه٬ب

ٚنإ ٜعين بٗصٙ اؿٝا٠ ايٓاع١ُ اييت ٜعٝؿٗا اٱلًٝع، ٚقس اؾتٗطٚا باقتٓا٤ 

.  ايه٬ب ٚتسيًٝٗا

ٚنإ يف ٖصا ٚسسٙ َٔ َعإ ايجٛض٠ ٚا٫غتؿعاظ َامل تطك٘ أعكاب اٱلًٝع "

.(3)"ؾأيكٞ ايكبض ع٢ً ايكشؿٞ قطض ايطا٥س ٚاعتكٌ، ثِ أبعس إىل َكط   

ٖصا ا٫غهات ٚايتهُِٝ يٮؾٛاٙ أندل زيٌٝ ع٢ً ا٫نطٗاز ايصٟ عاْاٙ اجملتُع 

 .ايػٛزاْٞ

                                                 

قُس املهٞ إبطاِٖٝ، ايؿهط ايػٛزاْٞ، أقٛي٘ ٚتطٛضٙ، إزاض٠ ايٓؿط ايجكايف، َكًش١   (1)

 .28: ّ، م1976/ 1ايجكايف ٚاٱع٬ّ، اـططّٛ، ط 

  43أابٛعبس اهلل قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ ايسٜٛإ م  (2)

 سػٔ ل١ًٝ ٬ََح َٔ اجملتُع ايػٛزاْٞ ايطبع١ ايطابع١ ايساض ايػٛزا١ْٝ اؾع٤ ايجاْٞ م  (3)
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نصيو قطض اٱلًٝع سطَإ ايب٬ز َٔ نٌ أيٛإ ايتعًِٝ سطَاّْا اَتس إىل عؿط "

غٓٛات، ؾأغًكٛا املسضغ١ اؿطب١ٝ ست٢ ٫ ٜتدطز نابط دسٜس، ثِ أغًكٛا َسضغ١ 

اؿًؿا٤ اييت ؽطز َسضغٞ املساضؽ ا٭ٚي١ٝ، نُا أقطٚا إٔ ٫ ٜعزاز عسز ؾكٍٛ 

.  (1)"املساضؽ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘

 .َٚٔ ايبسٜٗٞ إٔ حياضب ا٫غتعُاض ايتعًِٝ ٜٚهٝل عًٝ٘؛ ٚإ٫ نٝـ غٝػتُط

: جتناعية يف عصر التجاني يوسف بصرياحلياة اال: ثانًيا 

مل ٜعطف اجملتُع ايػٛزاْٞ متعقّا ادتُاعّٝا ٚثكاؾّٝا يف تاضخي٘ َجٌ ٖصا ايتُعم 

ايصٟ عاْاٙ يف ايطبع ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ؼت أقساّ املػتعُط اٱلًٝعٟ، ؾكس 

نإ املػتعُط ٜكـ يف قـ ايكب١ًٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ نس ايطبك١ املجكؿ١، ٚتعط٬ّٝ ـططٗا 

ايطا١َٝ يٓؿط ايٛعٞ بني اؾُاٖرل، ٚإعسازِٖ يًتشٍٛ اؿهاضٟ، ْٚتٝذ١ يًكطاعات 

اْكػِ اجملتُع ايػٛزاْٞ اىل قػُني، قػِ آثط ا٫بتعاز عٔ اؿهاض٠ ٜٚعتدلٖا َؿػس٠ 

يٮخ٬م، ؾشاضب نٌ ْعع١ يًتطٛض، ٚقػِ آخط ضأ٣ ا٭خص باؿهاض٠ يف ؼؿغ، 

 ٜػتطٝع َٔ –ٚا٫غتؿاز٠ َٔ قاغٓٗا يف تٓعِٝ اجملتُع ع٢ً ططٜل غًِٝ َتشهط

خ٬ي٘ إٔ ٜٛاد٘ عكبات ايتدًـ اييت تؿٌ َكسضت٘ ع٢ً ايػرل يف ضناب ايتطٛض 

 (2).اؿسٜح

يف اعتكازٟ املؿه١ً يف غ٤ٛ ايؿِٗ؛ ؾايتُػو با٭خ٬م اٱغ١َٝ٬ ٫ ٜتٓاؾ٢ َع 

 .ا٭خص بأغباب اؿهاض٠ ٚايتطٛض 

ٕٻ اؿٝا٠ ناْت َتٛانع١ يف َػهٓٗا ٠ضاف اٱزضتر  يف ٖصا املكاّ إىل أ

ٕٻ املٛاطٔ ٫ ٜهاز حيكٌ ع٢ً نطٚضٜات اؿٝا٠ . ًَٚبػٗا،بٌ يف نٌ َتطًباتٗا، ست٢ إ

ؾٗٞ أقطب إىل اؿٝا٠ ايبس١ٜٚ، سٝح ايًعب يف ايًٝايٞ املكُط٠، : أَا ساٍ ايكبٝإ

                                                 

  263ض قاحل نطاض ، تاضٜذ ايػٛزإ اؿسٜح ،ايساض ايػٛزا١ْٝ يًهتب ايطبع١ ايطابع١ م1نط  (1)

 ايساض 1987طبع١ غ١ٓ .بسض ايسٜٔ ٖاؾِ ،ايتذطب١ ايؿعط١ٜ يف ؾعط ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل   (2)

. 23ايػٛزا١ْٝ ،م
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بٓا٤ املٓاظٍ : َٚٔ أيعابِٗ. ٚايكٝس يف أططاف املس١ٜٓ، أٚ ع٢ً ؾٛاط٧ ايٌٓٝ نأّ زضَإ

. بايطني ٚايطٌَ، ٚايتباٖٞ بٗا ثِ ٜٗسَْٛٗا، ثِ ٜعٝسٕٚ بٓا٤ٖا

أٟ ايؿكٝ٘ ايصٟ ٜعًُِٗ ايكطإٓ  (ايؿهٞ)نُا ناْت شلِ عازات يف اـ٠ًٛ َع 

بططٜك١ ؾٝٗا قػ٠ْٛ مما جيعًِٗ ٜٓؿطٕٚ َٓ٘ ٫ٚ ٜصٖبٕٛ إيٝ٘ إ٫ٖ قػطّا، ٚيكس أؾاض 

 .(1)ؾاعطْا إىل قٛض ايكبا يف اـ٠ًٛ يف ؾعطٙ

ٕٻ اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ناْت َطتبط١ ببعهٗا  إ:خ٬ق١ ايكٍٛ

. يتهٕٛ ايب١٦ٝ اييت أثطت يف سٝا٠ ؾاعطْا ْٚتاد٘ ا٭زبٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 بسض ايسٜٔ 1. 67- 66: م/ 1987ّ، 8ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل، إؾطاق١ زاض اؾٌٝ، ط : ٜٓعط (1)

. 23 ايساض ايػٛزا١ْٝ ،م1987طبع١ غ١ٓ .ٖاؾِ ،ايتذطب١ ايؿعط١ٜ يف ؾعط ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل 
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 املبحـــح الجاني

 حياتى وثكافتى وعالقتى بالصحافة 

: حياة الصاعــــــر: أواًل

ٚٴيس ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل ّٜٛ ا٭ضبعا٤ أٍٚ  :ٙ املٛاؾل1330: غط٠ ضبٝع ا٭ٍٚ غ١ٓ  

ٚي٘ أرٷ أقػطٴ َٓ٘  (أمحس ايتذاْٞ) :ٚازل٘ املػذٌ عٓس ٚايسٙ ّ،1912: َاضؽ غ١ٓ

٘ٴ باغِ ايتذاْٞ، ٖٚٛ : ٙ، ٚاؾتٗط ا٭1332ٍٚ: َٛيسٙ غ١ٓ قُس ايتذاْٞ، :ازلٴ

دعًت٘ ايتذا١ْٝٚيعٌ متػټَو ٚايس ايؿاعط بايططٜك١ ايكٛؾ١ٝ  ٚايجاْٞ قُس، ؾاعطْا،

ُٴّٓا ب٘ قب اغِ ؾٝد٘ َ٪غؼ ايططٜك١ ايتذا١ٍْٟٝ  .(1)باغِ اثٓني َٔ أ٫ٚزٙ تٝ

: رُتُىـــــأس* 

ٕٳ سٝا٠ ؾاعطْا َٔ ٚايسٙ ايؿٝذ ٜٛغـ ايبؿرل ايصٟ نإ  تهْٛت ٖصٙ ا٭غط٠ إبٻا

أَا . بػٛم أّ زضَإ(باملطانٝب)ٜعٌُ يف تًو ايؿذل٠ قاْعّا يٮسص١ٜ ايٛط١ٝٓ اييت ْػُٝٗا

ٚايست٘ ؾٗٞ ْٛض ايؿاّ بابهط قُس عًٞ أمحس ايعذًٝٞ َٔ ايكط١ٜ ايعايٝاب باملسٜط١ٜ 

ٕٳ ايٓهر ايؿهطٟ يًتذاْٞ، :خٛاْ٘ ؾِٗ إايؿُاي١ٝ،أَا قس ٚايعٖطا٤ ٖٚٞ اييت تٛؾٝت إبٻَا

ٌٕ)شنطٖا يف ضثا٥٘ يًطؿٌ، يف قكٝست٘ : اييت َٓٗا (زَع١ْ ع٢ً طؿ

ٚٳاٹغٳأٍ عٳٔ ايعٳٖطا٤ ٔإٕ تٳـُو ٚادٹـسّا 

 

ٟٸ ايعاخـط   ٓٳـس ٔٳ اي خٳبٳـطّا َيٗـا بٳٝـ

 
ٚٳٍ ظٳٖـط٠ ظاْٳـت بٹٗـا (ُأختـٞ) ٚٳَأ  

 

َأّ ايعٳـ٤٬ دٳبٝـٔ َأقٝٳـس ظاٖــط  

 
ٗٳـِ  ُقٌ ٜا اٹبٓٳ١ ايَكّٛ اَ٭يـ٢ َـا ؾٳأْٳ

 

ٚٳ٫ اٹؾتٹكـاز ايباتـط   ْٳكـل اٱبـا٤ 

 
                                                 

ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل، عكطٙ ٚسٝات٘ ٚؾعطٙ، داز اهلل ايطاٖط ايٓصٜط، ضغاي١ َادػترل، : اْعط   (1)

ٖٚصا غ٬ف َا شٖب إيٝ٘ ٖٓسٟ ضٜاض ايصٟ  (كطٛط١)داَع١ اـططّٛ، َهتب١ ايػٛزإ، 

ٖٓسٟ ضٜاض، ايتٝذاْٞ ٜٛغـ بؿرل ؾاعطا ْٚاثطا، زاض ايجكاؾ١ : اْعط. 1910ّشٖب إىل إٔ َٛيسٙ 

 . 27: برلٚت، بسٕٚ تاضٜذ، م
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َٹـٔ داْـب  ٖٳؿت بٹَو َإٔ ْعـِ  َؾٔإشا 

 

ايَؿـطزٚؽ َأزلعٗـا تٳشٝـ١ ؾاعـط  

 
ُٳـسّا  َٴـشٳـ ٗٴـِ َإٔ  ُغؿـطاْـو ايًَـ

 

ٔٳ ايكـازض  . (1)!َقكس ايٛضٚز َؾهـٌ بٳٝـ

 
: ثِ ضظم ٚايسٙ بعس َٛت ابٓت٘ ايعٖطا٤ بػت بٓات ٚث٬ث١ أ٫ٚز، أَا ايبٓات ؾٗٔ

ظٜٓب، ٖٚٞ أقػطٴ َٔ قُس، ٚأّ اؿػني، ٚغاض٠، ٚعا٥ؿ١، ٚآ١َٓ، ٚأخرلّا ٚبعس ٚؾا٠ 

ثِ قُس  ّ،1912:املٛيٛز غ١ٓ أمحس ايتذاْٞ، :ٚأَا ا٭٫ٚز ؾِٗ.خسجي١ :ايتذاْٞ

 .(2)1914ّ: ايتذاْٞ املٛيٛز غ١ٓ

ٚيس ايتذاْٞ ٚتطب٢ ْٚؿأ يف َٓعٍ ٚايسٙ ايٛاقع يف سٍّٞ َٔ أسٝا٤ٹ َس١ٜٓ أّ 

٫ٚ تعاٍ أغطت٘ تكطٔ يف ٖصا اؿٞ،ست٢ اـ٠ًٛ اييت تٴسٳضِّؽٴ  (سٞ ايطناب١ٝ)زضَإ

ٕٳ َاظايت َٛدٛز٠ ست٢ اٯٕ .  ايكطآ

 ٚيف ظٌ ظطٚف ، ايعٝـَٔناْت ٖصٙ ا٭غط٠ ٫ تهاز ػس َا ٜهؿٞ سادتٗا 

اقتكاز١ٜ قاغ١ٝ ٚٚنع غٝاغٞ ٜطظح ؼت غط٠ٛ ا٫غتعُاض آْصاى، ٚيف ٖصٙ ا٭دٛا٤ 

 ْٚؿأ ْؿأ٠ عاز١ٜ مل ٜهٔ ؾٝٗا َا ميٝع طؿٛيت٘ أٚ ،املتكؿؿ١ ٚيس ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل

َٚٔ ْاس١ٝ  . ٚمل ٜهٔ ؾٝٗا َا ٜؿرل إىل عبكط١ٜ قت١ًُ أٚ متٝع قطٜب قباٙ عٔ أقطاْ٘،

ثكاؾت٘ ؾكس ُأزخٹٌ ايتذاْٞ اـ٠ًٛ نبك١ٝ أقطاْ٘ ؿؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ٜس ايؿٝذ، 

ٚتعًِ ايكطا٠٤ . بؿرل سصضٟ ايؿكٝ٘ (ايؿهٞ)ؾشؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ يف اـ٠ًٛ، خ٠ًٛ 

ٔٳ ٜٛغـ .ٚايهتاب١ ؾأْ٘ يف شيو ؾإٔ نٌ ايؿكطا٤ عٞ ايطناب١ٝ بأّ زضَإ ٌٻ اب ٚيع

قٛض ايهجرل عٔ اـ٠ًٛ اييت نإ ٜطتازٖا ٚقٛض َعٗا اخت٬دات ْؿػ٘ َٔ خ٬ٍ 

اييت ٚقـ ؾٝٗا تؿاقٌٝ سٝا٠ ايكيب ايصٟ ٜٓٗض َتهاغ٬ّ ًٜعٔ  "اـ٠ًٛ" قكٝس٠

٘ٴ ؼت ضمح١ ايسضؽ شلٛٙ ٚيعب٘، ايصٟ قطع عًٝ٘ أٜاّ ايكسض ٚاملػ٦ٛي١ٝ  ٚاؿؿغ  ٚٚنٳعٳ

ٕٻ ايتذاْٞ قٛض ْؿػ٘ ؾكط يف ٖصٙ ايككٝس٠ .ٚايؿٝذ ايصٟ ٫ٜطسِ ٌٻ نجرلٜٔ ٜعٕٓٛ أ ٚيع

                                                 

  .92: ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل، إؾطاق١ ، َطدع غابل ، م  (1)

 .71: داز اهلل ايطاٖط ايٓصٜط، ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل، عكطٙ ٚسٝات٘ ٚؾعط َطدع غابل، م  (2)
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ٚيهٓو ػس ْؿػو ٚأؾهاضٳ قباى ؾٝٗا سني نإ ايصٖاب إىل أقػ٢ عكاب ميهٔ 

 (1): إيٝ٘ أقساَو دطّا، ٜٚكـ ايتذاْٞ ٖصٙ ايًشعات بكٛي٘ إٔ تٓاي٘ يف ايّٝٛ ػطٸ

ٗٔ٘ يف ايكباح ـــٖبٻ َٔ َْٛ٘ ٜسغسؽٴ عٝـ َٴؿٹٝـــشّا بٛد  ْ٘ٝ

غاخطّا ًٜعٔ ايػُا٤ َٚا يف ا٭ضض َٔ عامل َٚٔ أؾباح 

َٚؿ٢ باضَّا ٜسؾع ضدًــــــــــــٝ٘ ٜٚبهٞ بكًب٘ املًــــتاح 

نُدت ثٛب٘ ايسٚا٠ ٚضٚت ضأغ٘ َٔ عبـــــرلٖا ايؿٝاح 

ثٛض٠ قٛضت خٛايف َا بني سٓاٜا قبٝٓا َٔ ضٜاح  

 ْعط٠ إىل ؾٝد٘ اؾباض َػتبطّٓا خؿٞ املٓاسٞ ٣ٚضّ

ْعط٠ ؾػطت َٓاظع عٝٓٝ٘ ٚمنت عُا ب٘ َٔ دطاح 

سبصا خ٠ًٛ ايكب٢ َٚطس٢ بايكبا ايػس َٔ يٝاٍ ٚناح 

 

 َٔ ا٫يتعاّ بايسضاغ١ ٚايٓٗٛض َبهطّا ٭زا٤ ايكبٝاْٖٞٚصا ػػٝس ؿاي١ ايتدلّ 

 ٚؼٔ إىل ايًعب ، يف ٚقت َاظايت تطؾطف ؾٝ٘ ضٚح ايكبا اي١ٖٝ٬،ايٛادبات ٚاؿؿغ

. ٚايًٗٛ ٚايعبح باؾًٌٝ َٔ ايٛدٛز ٚباؿكرل

. ٚقكٝس٠ اـ٠ًٛ متجٌ غذ٬ّ تاضخيٝٻّا يططٜك١ ايتعًِٝ ايسٜين يف ايػٛزإ آْصاى

ٚيعٌ قٹ١ًََ ايؿِٗ يًسٜٔ دعًت ايهجرلٜٔ ٜػتٓهؿٕٛ عٔ ايتعًِٝ ايسٜين عا١َ ٚاـ٠ًٛ 

٫ غعاز٠ ٚاؿكٝك١ أْ٘  بٌ ٜعسْٚٗا ٚغ١ًٝ عكاب يٮبٓا٤ أٚ يًؿاؾًني يف اؿٝا٠، ،خاق١

، ٫ٚ ؾو إٔ  ؾايكطإٓ املكسض ا٭ٍٚ يًسٜٔ ٚيًتسٜٔ َعّا،٫ٚ سٝا٠ سكٝك١ إ٫ بايسٜٔ

 .َؿانٌ ا٭َ٘ تهُٔ يف بعسٖا عٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

 ٖهصا َطت َطس١ً ايكبا بهٌ ب٪غٗا ٚقدبٗا ع٢ً ؾاعطْا ايتذاْٞ ٜٛغـ 

بؿرل زٕٚ إٔ تبسٚ عًٝ٘ أٟ ز٥٫ٌ يٓبٕٛؽ أٚ متٝټٕع، ٚبعسٖا اْهِ ايتذاْٞ إىل املعٗس ايعًُٞ 

بأّ زضَإ نعاز٠ أبٓا٤ ايؿكطا٤ ايصٜٔ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ا٫يتشام بايتعًِٝ املسْٞ أٚ 

ٚاملعٗس ايعًُٞ ٜكسّ يف زضاغت٘ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ نايؿك٘،  ا٭نازميٞ يف تًو ايؿذل٠،

                                                 

 .73ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿط ، إؾطاق١ م  (1)
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اؿسٜح، ايتٛسٝس ٚايسضاغات ا٭زب١ٝ َٔ يػ١ ٚب٬غ١ ٚأزب، ٫ٚ ٜٛؾط ايعًّٛ اؿسٜج١ َجٌ 

اؾػطاؾٝا ٚايعًّٛ ٚايتاضٜذ ٚغرلٖا، ٚاملتٛؾط٠ يف املساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ ا٭خط٣ اييت ٜسخًٗا 

يصيو مت . ؾُٝا ٜكسّ املعٗس ايعًُٞ خسَات٘ فاّْا املػتطٝعٕٛ َٔ أبٓا٤ ا٭غط ايػ١ٝٓ،

ايتشاق٘ ب٘ ملٛاق١ً تعًُٝ٘، يصيو مل ٜهٔ غطٜبّا أبسّا إٔ ٜهٕٛ ْبٛؽ ايتذاْٞ ٚدٌ 

. اٖتُاَ٘ َٓشكطّا ع٢ً اٯزاب زٕٚ ايعًّٛ ا٭خط٣

أسب ايتذاْٞ املعٗس ايعًُٞ سبّا نبرلّا َٔ خ٬ٍ َا ٚدسٙ َٔ اٖتُاّ َٔ 

 ، ٚا٭غتاش سػني َٓكٛض، ٚع٢ً ضأغِٗ ا٭غتاش أبٛ بهط قُس عًِٝ،أغاتصت٘

 ٚنًِٗ ٚنع بكُات ٚانش١ يف ؾدكٝت٘، ٚنإ ،ٚا٭غتاش أبٛ ايكاغِ أمحس ٖاؾِ

ٔټ شلِ اسذلاَّا ٚتكسٜطّا نبرلٜٔ، ٚيعًِٗ َٔ ؾذعٛا نتابات٘ ٚٚنعٛٙ ع٢ً  ايتذاْٞ ٜه

ٌٴ ايتذاْٞ خ٬ٍ ٚدٛزٙ يف املعٗس َٔ ا٭قسقا٤، نُا مل ٜػًِ  بسا١ٜ ايططٜل، ٚمل خي

 ٚخكٛقّا يف َٛنٛعات ،َٔ املٓا٥ٚني ي٘ ٭ٕ ايتذاْٞ نإ سازّا َٚعتسّا دسّا بطأٜ٘

ا٭زب، ٚنإ ايتذاْٞ َٛيعّا بايؿاعط أمحس ؾٛقٞ، ٚنإ شا ضأٟ ٚانح يف نتابات 

ٌٻ أسسٳ آضا٥٘ يف ٖصا ايؿإٔ ٖٛ َا عذٻٌ بؿكً٘ َٔ املعٗس ايؿاعط  ساؾغ إبطاِٖٝ، ٚيع

 .ايعًُٞ

ٌٻ أبطظ ايطٚاٜات اييت ظٗطت يف غبب ؾكً٘ َٔ املعٗس ٖٞ إٔ ايتذاْٞ شنط يف  ٚيع

 إٕ ايؿطم بني :إسس٣ املٓاقؿات َع ظ٥٬َ٘ يف املكاض١ْ بني ؾٛقٞ ٚساؾغ إٔ ايتذاْٞ قاٍ

 ٚيعٌ ايؿاعط ،(1)أؾعاض ؾٛقٞ ٚايبك١ٝ َجٌ املكاض١ْ بني ايكطإٓ ٚأٟ نتاب بؿطٟ آخط

ؾتِ ؼٜٛط سسٜج٘ خاْ٘ ايتعبرل ؾٗٛ ٜككس ايتعبرل ايػا٥س نايؿطم بني ايػُا٤ ٚا٭ضض، 

ٖصا بكٛشلِ إٔ ايتذاْٞ شنط إٔ نتابات ؾٛقٞ أؾهٌ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، ٖٚٛ 

 ٚايصٟ نإ نطب١ قاق١ُ ي٘ ،ايػبب ايصٟ ططز ب٘ ايتذاْٞ َٔ املعٗس ايعًُٞ

ٕٸ ايتذاْٞ تطى املعٗس بٓؿػ٘ إثط ٖصٙ اؿازث١، َٚا ت٬ٖا َٔ .ٚيطُٛس٘  ايطادح عٓسٟ أ

َهاٜكات، َٚٔ املهاٜكات اتٗاّ ؾاعطْا بايهؿط ٚاٱؿاز، ؾكس عدل عٔ شيو يف 

قكٝس٠ املعٗس ايعًُٞ، ٖٚصا أٜهّا سطَإ فتُعٞ؛ عٝح أْٸ٘ ظٌ َعع٫ّٚ َٔ ايٓاؽ 

                                                 

 .5م،  زاض ايؿهط ايساضايػٛزا١ْٝ،َكس١َ زٜٛإ إؾطاق١عبساجملٝسعابسٜٔ،  (1)



 عمادة البحث العلمي ...جامعة القرآن الكريم و تأصيل العلوم

 
275 

 
 حمور اللغة العربية-   جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 

يؿطط سػاغٝت٘ ٫ ٜتشٌُ أٟ ْكس خاق١ َٔ ايع٤٬َ، ؾاؿازث١ ايػابك١ ضادت يف 

  . ايبازٟ ٚايٓازٟ؛  مما خًل يًؿاعط ايهجرل َٔ املؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ

اتٗاّ ؾاعطْا بايهؿط ٚاٱؿاز يٝؼ عًٝ٘ زيٌٝ، َٚػِاي١ ايتهؿرل يٝػت َٔ ا٭َٛض 

 ايػ١ًٗ، ٖٚٓايو أغباب َٛاْع يًهؿــط ؾٌٗ ٜعٞ ٖ٪٤٫ املتعذًٕٛ شيو؟

ٕٻ ايتذاْٞ بعس شيو خطز إىل اؿٝا٠ ايع١ًُٝ  ٚبسأٖا بعًُ٘ يف ؾطن١ غٓذط ،ثِ إ

اييت ظٗطت يف َطًع ايج٬ثٝٓٝات، ٚناْت ٖصٙ املانٝٓات تباع با٭قػاط، ٚنإ ْػا٤ 

ا٭قباط أنجطٖٔ إقبا٫ّ ع٢ً ؾطا٤ ٖصٙ املهٓات، ٚعٓسَا سسثت ا٭ظ١َ املاي١ٝ يف شيو 

 ؾكاز ايتذاْٞ ،ايٛقت خؿهٛا َطتبات ايعاًَني ايػٛزاْٝني ٚأبكٛا ع٢ً َطتبات ا٭داْب

. متطزّا َع فُٛع١ َٔ ايػٛزاْٝني استذادّا ع٢ً َا سسخ، ؾتِ ؾكً٘ َٔ غٓذط 

ٜبسٚ إٔ ايتذاْٞ َعتس بٓؿػ٘، قاسب ْؿؼ أب١ٝ ٫ تكبٌ ايصٍ ٚيٛ أز٣ ؿطَاْ٘، 

 . ٖٚصا َا سسخ نُا غبل َع املعٗس مما خًل ي٘ عسّ ا٫غتكطاض ٚايكًل

: افتىــــثل: ثاتيًا

ٌْٗ ايتذاْٞ َٔ َعني ايسضٚؽ ايس١ٜٝٓ ٚايًػ١ٜٛ اييت تًكاٖا باملعٗس ايعًُٞ بأّ 

 :ٜكٍٛ يف شيو عطؾات قُس عبس اهلل يف ف١ً ايؿذط. زضَإ

: ٚأ٢ًَ ع٢ًٻ نطف ملا غأيت٘ عٔ ثكاؾ١ قسٜك٘ َا ًٜٞ 

نإ ايتذاْٞ أثٓا٤ زضاغت٘ يف املعٗس ٜسَٔ ا٫ط٬ع يف ايهتب ا٭زب١ٝ "

٭بٞ  (1)(املًٌ ٚايٓشٌ) َٚٔ أؾٗط ايهتب اييت قطأٖا. ٚنتب املتكٛؾ١،ٚايتاضخي١ٝ

                                                 

ٖٛ نتاب ٜتشسخ عٔ ايطٛا٥ـ اٱغ١َٝ٬ ،  ايؿتح ايؿٗطغتاْٟٞ٭ب  نتاب املٺًٌ ٚايٓشٌ(1)

 ٜٚتشسخ أٜهّا عٔ ايسٜاْات ،باخت٬ؾٗا ٚا٭زٜإ ايػُا١ٜٚ ٜٚتشسخ عٔ بعض طٛا٥ؿٗا

ٚا٫عتكازات ايٛث١ٝٓ َٚا قبٌ اٱغ٬ّ عٓس ايعطب، ٚ ا٭زٜإ ٚايؿ٬غؿ١ ايطَٚإ، ٚا٭زٜإ 

.ٚا٫عتكازات يس٣ سهُا٤ اشلٓس  ايؿتح قُس، بٔ ٚ، ابٟايؿٗطغتإ:  اْعط.ٚغرلٖا.

ٓٹشٳٌ)ّ،ٟضىعبساٍ ٚٳاَي  ۱۹۷۲اْتؿاض عاّ : ٚت، يبٓإٜطزاضاملعطؾ١ يًطباع١ ٚايٓؿط، ب (َاملٹًٌَ 

 .٫ٟزٟيًِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
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٭بٞ  (1)(ايطغاي١ ايكؿرل١ٜ)ايؿتح قُس عبس ايهطِٜ أبٞ بهط أمحس ايؿٗطغتاْٞ ٚ

. ٫بٔ عطا٤ اهلل ايػهٓسضٟ (2)(اؿٹَهِ) ٚ، ايكاغِ عبس ايهطِٜ ٖٛاظٕ

 ٚنإ شلصٙ ايهتب ٚغرلٖا أثطٷ بعٝسٷ يف إضٖاف سػِّ٘ مما أنؿ٢ ع٢ً أغًٛب٘ شيو 

 (قًب ايؿًٝػٛف):ايػُٛض ايصٟ ٜبسٚ ٖٓا ٖٚٓاى يف بعض تعابرلٙ، ٚخاق١ قكا٥سٙ

.  (3)"(ايكٛيف املعصب)ٚ (أْبٝا٤ اؿكٝك١)ٚ (اهلل)ٚ

املؿطزات ايهبرل٠ اييت متٝع بٗا ايتذاْٞ دا٤ت ْتٝذ١ يتأثطٙ بايطَٚاْػٝني عا١َ، 

سسٜك١ )ٚنتاب  (ايٓيب)ٚاجملٗطٜني خاق١، ٚخاق١ ددلإ خًٌٝ ددلإ ايصٟ ي٘ نتاب 

 .ٚغرلٖا َٔ املكا٫ت ٚايككا٥س اييت ٫ ؽًٛ َٔ ٖصٙ املؿطزات ايهبرل٠. (ايٓيب

مل ٜكتكط ايتذاْٞ ع٢ً زضاغ١ ايؿعط اؾاًٖٞ بٌ زضؽ ايؿعط ايعطبٞ قسمي٘ 

 ٜٚتهح شيو يف نجرل َٔ َكا٫ت٘، ٚخاق١ ،ٚسسٜج٘ زضاغ١ َػتؿٝه١ ٚاع١ٝ

ايصٟ ْؿط يف ف١ً ايؿذط يف ايعسز ايػابع (املػت٣ٛ ايؿعطٟ يٮَِ)َكاي١

: ، ٚ ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘ َعتعّا ٚؾدٛضّا بجكاؾت٘ ا٭زب١ٝ (1/9/1934)

 

                                                 

عبس ايهطِٜ بٔ ٖٛاظٕ بٔ عبس املًو بٔ طًش١ بٔ قُس ايطغاي١ ايكؿرل١ٜ نتاب يف ايتكٛف، ٍ (1)

- 376) (أبٛ ايكاغِ، ضٜٔ ا٫غ٬ّ)ايٓٝػابٛضٟ، ايكؿرلٟ، ايؿاؾعٞ  )(ـ 465ٙ    986 -  1073 

:  اْعط.قٛيف، َؿػط، ؾكٝ٘، اقٛيٞ، قسخ، َتهًِ، ٚاعغ، ازٜب، ْاثط، ْاظِ(ّ

. برلٚت زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ برلٚت- َهتب١ املج٢ٓ ، َعذِ امل٪يؿني ،عُط ضنا نشاي١، 

6/6. 

ابٔ عطا٤ اهلل  ، نتبٗا ٚتعطف باؿهِ ايعطا١ٝ٥سه١ُ 264ٟ فُٛع١ َٔ اؿهِ عسزٖا ٙ (2)

ٖٚٛ أمحس بٔ قُس بٔ عبس ايهطِٜ بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عٝػٞ بٔ عطا٤ اهلل ،  ايػهٓسضٟ

 .أبٛ اؿػٔ ايؿاشيٞ اييت أغػٗا ايؿٝذ ايكٛؾ١ٝ ايططٜك١ ايؿاشي١ٝ ايػهٓسضٟ، أسس أضَنإ

خرل ايسٜٔ بٔ قُٛز بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ ؾاضؽ، ايعضنًٞ، : اْعط. ٚشلا ايهجرل َٔ ايؿطٚح

اـاَػ١ عؿط : ايطبع١ ، زاض ايعًِ ي٬ًُٜني ا٭ع٬ّ، (ٖـ1396: املتٛؾ٢ )ايعضنًٞ ايسَؿكٞ 

 -2002ّ  .1/231. 

.  293 – 293 م 1934 غبتُدل 7اْعط عطؾات قُس عبس اهلل ف١ً ايؿذط، ،ايعسز  (3)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_(%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_(%D9%82%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A
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مٖما مُس عًٝ٘ اهلل إٔ زضاغتٓا يًؿعط ايعطبٞ مل تهٔ َٔ ْٛع ايسضاغات اييت "

ٜتٓاٚشلا بعهٴِٗ ْاقك١ّ َٔ نتب ايعكط َبتٛض٠ َٔ بني ٜسٟ ايهتاب، ثِ ٜكسضٕٚ عٓٗا 

 ٚاغتعٗطٚا َٔ ،ِٖٚ أؾس قٓٛعّا ٚ أنجط ثك١ يف ْؿٛغِٗ مبا ؾكٗٛا َٔ قسٚض ا٭زب

ِٕ ٜ٪غِّػٴٗا اْكطاعٴٓا إىل قسمي٘  أيٛاْ٘، ٗټ . إمنا ناْت زضاغتٓا ي٘ زضاغ١ اغتكطا٤ ٚتؿ . . .

ٗٻـــسٳ يٓا َٔ زضاغ١ ايؿعط ايعطبٞ َا ٜ٪ًٖٓا يًشهِ  َٳ  أدٌ مٖما مُس عًٝ٘ اهلل إٔ 

ُٻا ؾٝ٘ َٔ َ٪ثطات يف نٌ  عًٝ٘ َٔ أٌٖ اؿسٜح ٚايبشح، مٖما أثٻــط ؾٝ٘ َٔ عٛاٌَ،ٚع

 .(1)"َا َطٻ ب٘ َٔ أطٛاض 

 ٚقس اطًع أٜهّا ع٢ً ؾعط املٗذط ٚع٢ً ايؿعط ايػٛضٟ ٚايًبٓاْٞ اؿسٜح، َٚا 

":ٜ٪نس شيو َكاي٘ يف املػت٣ٛ ايؿعطٟ يٮَِ سٝح ٜكٍٛ ٚا٭زب ايػٛضٟ أزب نٓٝػ١  

 ٚتػتاف َٔ عطٛضٙ ْؿٛغِٗ اشلا١ُ٥ اييت طبعت ، ايؿعطا٤ ٚايهتابٜٙتشطم ع٢ً فاَط

 أَا املػت٣ٛ ايؿعطٟ شلِ ؾِٗ سٝح تطنِٗ ددلإ، ،ع٢ً ايطق١ ٚايًني ٚسب اؾُاٍ

."خٝاٍ ٚإؾطاط َا تهاز تتبني َع٘ إ٫ َتع١ اـٝاٍ  (2) 

مما غبل ٜتهح يٓا ثكاؾ١ ايتذاْٞ املٛغٛع١ٝ اييت َهٓت٘ إٔ ٜٓؿط ٜٚطاغٌ يف 

 .ايطغاي١، ٚايب٬ؽ املكط١ٜ، ٚاملكطِ : نباض ايكشـ املكط١ٜ َجٌ

: حافة ـــتى بالصــبداية عالم: ثالجًا

َطاغ٬ّ يبعض ايكشـ املكط١ٜ َجٌ ايطغاي١  (غٓذط) أثٓا٤ عًُ٘ بـ ايتذاْٞ نإ

 ٚاجمل١ً ايتذاض١ٜ ، َطآ٠ ايػٛزإ: َٚٔ ايكشـ ايػٛزا١ْٝ،ٚايب٬ؽ املكط١ٜ ٚاملكطِ

َٴكشِّشّا يف اجمل١ً ايتذاض١ٜ اييت زلٝت ؾُٝا بعس مبًتك٢  بعسٖا َع غًُٝإ زا٩ز َٓسٌٜ 

 ٚقشٝؿ١ َطآ٠ ، ؾعٌُ َع غًُٝإ نؿ١، ٚبسأ بايعٗٛض،بعسٖا غطع لُ٘. ايٓٗطٜٔ

 ٚاْت٢ٗ ب٘ املطاف قطضّا يف ، ٚؾ٢ ف١ً ايؿذط َع عطؾات قُس عبس اهلل،ايػٛزإ

ف١ً أّ زضَإ حملُس عبس ايطسِٝ قاسب نتاب ْؿجات ايرلاع، َٚٔ ا٭ؾٝا٤ اييت 

ٕٻ ف١ً أّ زضَإ ناْت تكّٛ ع٢ً أنتاؾ٘  ٚنإ َػ٫ّٛ٦ عٔ ،تػتشل ايصنط أ

                                                 

.  293 – 293 م 1934 غبتُدل 7اْعط عطؾات قُس عبس اهلل ف١ً ايؿذط، ،ايعسز  (1)  

. 245 ، م 6اْعط عطؾات قُس عبس اهلل ف١ً ايؿذط ، ايعسز   (2)   
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 ٚنإ عٓسَا جيس ْككّا يف َٛاز اجمل١ً ٜعٌُ ع٢ً تهًُت٘ مبٛاز َٔ إعسازٙ ،ؼطٜطٖا

. َػتعرلّا شلا ا٭زلا٤

 ،نصيو لسٙ قس ْؿط يف ف١ً ايؿذط ايعسٜس َٔ املٛاز ٚبأزلا٤ كتًؿ١ أٜهّا

 إىل داْب شيو لسٙ قس ْؿط َكا٫ت ، َٔ ا٭غباب اييت نٝعت ايهجرل َٔ ؾعطٙشاٚٙ

يف ايٓكس َٔ أؾٗطٖا َكاٍ بني ايؿاعط ٚايٓاقس، ٜٚصنط أْ٘ أٜاّ َطاغًت٘ يًكشـ 

ٕٻ أسس أعها٤ ايدلملإ املكطٟ ٚازل٘ قُٛز د٬ٍ نتب يف ايكشـ املكط١ٜ  باـاضز أ

 ٚإٔ تهٕٛ ٖٓايو ، ٚإٔ حيسخ زَر بني ايػٛزإ َٚكط،أْٻ٘ جيب إٔ ْتذ٘ يًػٛزإ

ٚسس٠، ؾُا نإ َٔ ايتذا٢ْ إ٫ إٔ ضز عًٝ٘ يف ْؿؼ اجمل١ً يف َكاٍ ازلاٙ ايٛسس٠ 

ا٭زب١ٝ بني َكط ٚايػٛزإ َٛنشّا ؾٝ٘ أْ٘ إشا ناْت ٖٓايو ٚسس٠ بني َكط ٚايػٛزإ 

 .(1)ؾإْٗا جيب إٔ تهٕٛ يف ا٭زب ٚقس أعذب شيو املكاٍ قُٛز د٬ٍ إعذابّا ؾسٜسّا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(1)  http://apap.ahlamontada.com/t2363-topic 
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املبحح الجالح  

لفكر واحلرمان عهد التجاني يوسف البصري تااظاهر

 قبٌ اؿسٜح عٔ ظاٖط٠ ايؿكط عٓس ايتذاْٞ ٫ بس َٔ تعطٜـ ايؿكط يف ايًػ١ 

. ٚا٫قط٬ح

 .(1)َعٓاٙ اؿاد١، ٖٚٛ نس ايػ٢ٓ: ايؿكط يف ايًػ١ 

َٻا ؾكسٴ َا ٫ ساد١ إيٝ٘ : ٚأَا ايؿكط يف ا٫قط٬ح عباض٠ عٔ ؾكس َا حيتاز إيٝ٘،أ

 .(2)ؾ٬ ٜػ٢ُ ؾكطّا

 َكَٛات اؿٝا٠، ٚإٕ ٣ ٜؿتكــس أزٕ–زٕٚ أز٢ْ ؾو- ػاْٞ ٚقس نإ ؾاعطْا اٍ

نإ ٖصا ٜعاْٞ َٓ٘ َععِ ؾعطا٤ ٚأزبا٤ ايعؿطٜٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ يف ايػٛزإ 

 . ، ٚغ٤ٛ ا٫سٛاٍ ا٫دتُاع١ْٝػب١ يعطٚف ا٫غتعُاض

ٖصا املبشح ٜعهؼ يٓا متاَّا ساي١ اجملتُع ايػٛزاْٞ يف ايعؿطٜٓٝات ممج١ً يف 

 أزٻت إىل قٛقع١  اغتعُاض١ٜؾدك١ٝ ؾاعطْا،ٖٚصا َطزٙ إىل َا ٜٓتٗر َٔ غٝاغات

ؾكس شنط عٓ٘ ا٭غتاش .ايؿعب ايػٛزاْٞ يف غٝاٖب ايؿكط ٚايهٓو ٚايؿس٠ ٚاملعاْا٠

 ٚعاف ن٬ُٜني املٛاطٓني عٝؿ١َ نٓوٺ ،ؾكس نإ ايتذاْٞ ؾكرلّا):ٖٓطٟ ضٜاض َا ًٜٞ

.  ( ٚإٕ ؾ٦ت ؾكٌ بعض ايهطٚضٜٶات،٫ جيس ؾٝٗا غرل ايهؿاف ٚإؾباع ايهطٚضٜات

 ٚقس نإ شلصا ايؿكط أثطٷ ٚانحٷ يف ؾعط ايتذاْٞ، ؾهإ ٜهٝل تاض٠ بٗصا ايؿكٔط 

٘ٴ ٜٚؿدطٴ ب٘ ٜٚؿٝس بععُت٘، ٜٚؿٔ مح٬ت عٓٝؿ١ ع٢ً ايجطا٤  . ٚا٭ثطٜا٤ٚتاض٠ ٜؿًػٹُؿ

ٕٻ ايككا٥س اييت ميتسح ؾٝٗا ايؿكط أندل بسضد١ ًَؿت١ َٔ  ٚايٓاقس ٬ٜسغ أ

ايككا٥س اييت ٜهٝل ب٘ ؾٝٗا، بٌ ٫ تهاز ػس قكٝس٠ ٜتدلٸّ ؾٝٗا َٔ ايؿكط قطاس١ إ٫ 

. ٚأبٝات َٛظع١ ٖٓا ٖٚٓاى (ثٛض٠ )قكٝس٠ 

                                                 

 9/140، ّ 2003يػإ ايعطب زاض اؿسٜح ، ابٔ َٓعٛض   (1)

زاض ايهتاب : إبطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ ايٓاؾط : اؾطداْٞ، عًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ، ايتعطٜؿات، ؼكٝل   (2)

  216 م1ز: ٖـ 1400 برلٚت ايطبع١ ا٭ٚىل ، –ايعطبٞ 
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 ٖٚسز مبػازض٠ ايب٬ز ، لسٙ قس نام شضعّا بايؿكط ٖٚاز َٚاز(ثٛض٠)ؾؿٞ قكٝس٠ 

:  ٚشيو سٝح ٜكٍٛ ،بعس إٔ أم٢ عًٝٗا باي١ُ٥٬ ٚضآٖا أنٝل َٔ ضظق٘ فا٫ّ

ا٫ّ ٚزٕٚ أخطات أشْٞ ـــــَر             ٜا ب٬زٟ ٚ أْت أنٝل َٔ ضظقٞ 

سػب قًيب َٔ ا٭ش٣ َا أ٫قٞ  ٤ٌَ دٓيبٻ َٔ ن٬ٍ ٚ أٜٔ 

 : ملاشا ايهٝل شضعّا بايؿكط أمل ٜعًِ إٔ

 (1)مبا قه٢ اهلل َٚا قساضا ايطظم ٚاؿطَإ فطاُٖا

ٖٚٛ يف ٖصا ا٫َط يٝؼ َبتسعا ؾٗٛ مل ٜعز ع٢ً ايتٗسٜس بذلى ايٛطٔ ايصٟ مل جيس 

ؾٝ٘ َا ٜطٜس، يف ايٛقت ايصٟ تطى ؾٝ٘ قبً٘ ٚبعسٙ نجرل َٔ ايؿعطا٤ أٚطاِْٗ عجّا عٔ 

 (2): ايؿاعط َػعٛز زلاس١ أسس ؾعطا٤ املٗذط  ٜكٍٛعٝـ أؾهٌ، ؾٗصا 

ٗٳا  غٳأتٵطٴُى أضضٳ اُؾسٴٚزٹ َؾؿٹٝ

 

ٛٵتٳ اِيذٳٔطٟ  َٳ ٚٳ  ٕٔ  سٳٝا٠َ اِيذٳبٳا

 
 غٳَأنٵٔطبٴ يف ا٭ضٔض ٫َ خٳا٥ٹؿّا

 

ٚٵ ُيذٳرٳ اَ٭بٵشٴـــــــٔط  ٔٳ ايبٳطِّ َأ  َٹ

 
٘ٴ ْٵٔعٍ يف بٳًَــــــــــــــــــسٺ زٴْٚٳــــــــ  ٚٳَأ

 

ُٳذٳـــــــــطٻ٠ٹ ٚامُلؿٵتٳطٟ  ٛٳ اِي ُٴ  غٴ

 
٘ٹ ٓٳـــــــــــا٤ٴ عٳ٢ًَ تٴطبــــــ ٗٳ  ٜٳٔطفټ اِي

 

ٗٴـــٔط  ْٵ َٳعٳ اَ٭ ٜٳذٵٔطٟ ايطٻخٳا٤ٴ   ٚٳ

 
ّٷ عٳ٢ًَ أضٔض ُنُٛيَٛبٴٕؼ  غٳ٬َ

 

ٖٳـــــٔط  ٗٳا اَ٭ظ ّٷ ع٢ً ضٳبٵعٹ  غٳ٬َ

 
 ايكبا سٝح ٫ ضٖل إىلٜٛز يٛ عاز  ٚنػرلٙ َٔ ايٓاؽ نإ ؾاعطْا ايتذاْٞ 

 ؾٝػٜٛ٘ متاثٌٝ ٜٚبين اؿٝا٠ ، بٌ طُأ١ْٓٝ ًٜٗٛ يف ظًٗا بايطني،ٚ ٫ تؿا٩ّ

:  ٚحيٛط٘ اؿٓإ ا٭بٟٛ ؾٝػأي٘ َا ايصٟ تؿعً٘، ؾٝذٝب يف غصاد١ ،ٜٚٗسَٗا

 

                                                 

، عًٞ اؾاضّ ٙ ، زٜٛإ أبٞ ْٛاؽ338أبٛ ْٛاؽ اؿػٔ بٔ ٖا٧ْ اؿهُٞ املتٛؾ٢ غ١ٓ   (1)

 .240َكطؿ٢ أَني، ايب٬غ١ ايٛانش١ برلٚت يبٓإ، م

. 47ّ ، م 1938زٜٛإ َػعٛز زلاس١ ، َطبع١ دعٜط٠ ايػُرل ، بطٚنًني ْٜٝٛٛضى ،  (2)   
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إْٗا ثٛض٠ ايؿباب مل أدس نايؿباب 

 

 (1)ٜبػا َطاعٝ٘ ٫ٚ نايكبا أعع يعٝين 

 
ٟٻ ؾأشلٛ  ٜؿطح ايطني يف ٜس

 

داٖسّا أٖسّ اؿٝا٠ ٚأبين  

 
نِ أؾٝس اؿكا قكٛضّا 

 

ٚنِ أندل َٔ ؾأْٗا ٚ أقسض ؾأْٞ  

 
ٚطين يف ايكبا ايسَا ٚايتُا 

 

ثٌٝ ٚ ْؿػٞ َٚٔ أسب ٚخسْٞ  

 
َاشا ٜهؿٝو : قٌ شلصا ايكيب

 

إش مل تهٔ أ٫عٝب دٔ ؟  

 
ٖصٙ ٜا أبٞ تكاٜٚط َات 

 

بطح زْٝاٟ أٚ تعاٌٜ نْٛٞ  

 
ٛٶ٣ ٚؾكط)ايؿاعط ٖٓا قس غًو يف ؾًػؿ١ ايؿكط أغايٝب كتًؿ١ ؾؿٞ قكٝس٠  ٖ) 

 ٖصا ايصٟ ٜػُْٛ٘ شٖبّا ٚؾه١ّ ٜٚتؿاخطٕٚ ب٘ ٚاُٖني أْٻ٘ ايك١ُٝ اؿكٝك١ٝ ٜتػا٤ٍ عٔ

ٕٷ َكٝسٷ أغاغٴ٘ ايذلابٴٚيٲْػإ  .  َا ٖٛ إ٫ َعس

 ٚأْ٘ ٜػين بسْٝا ايؿٔ ،أْٻ٘ ؾٛم ايػ٢ٓ ٚايؿكط َعّا (زْٝاٟ) يف قكٝست٘ضِّضٴٜٚل

 ٚأْ٘ تٓاظٍ شلِ عٔ ٖصا اؿطاّ ايصٟ ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً ،ٚايؿهط ٖٚٞ أزل٢ َٔ ايؿكط

ٔٳ ع٢ً ، ٚإشا نإ املاٍ يف ْعطِٖ أزا٠ يًػعاز٠ ؾأْا أغ٢ٓ يف زْٝاٟ ٖصٙ، ؾ٤ٞ ٚمل أغ

ّٕ َٔ ا٭ٜاّ ٭ْٞ ٫ أضٜس ٕٻ ٖصا ، بٌ ٭ْٞ مل أؾهط َّٜٛا يف غٓٶ٢ ٫ٚ ؾكٕطٙ،ؾ٤ٞ يف ٜٛ  ٭

.   ٠ ٚا٭ٖساف ايكطٜب١ضمما ٜؿػٌ أقشاب اشلُِ ايكام

زْٝاٟ ٖٚٞ َٔ ايسْٝا ع٢ً ْؿؼ أثط٣ َٔ ايتدل أٚ أزل٢ َٔ املاٍ 

 (2)ق٫ٍ٬ إ٫ٚ غٓٝت َٚا أبػٞ ٫ٚ ضغبت زْٝاٟ يف ٚؾط٠ َٓٗا ٚ       

 

ٟٸ (قًب َٔ شٖب )ٚيف قكٝست٘  ٚبني قًب٘ ايؿكرل ، بايصٖب ٺًُٜعٜكاضٕ بني قًب ثط

 َعاْٞ اؿٝا٠ يف فا٫تٗا إزضان٘ؾرلَٞ قًب ايصٖب بايتبًس ٚايػطش١ٝ ٚايككٛض َٔ 

                                                 

. 67- 66: اؾطاق١ م  (1)  

 .101:ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل زٜٛإ اؾطاق١ م   (2)
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 قًب ٜٓبع ٚ ؾ٘، املُتاظاٱْػإ قؿات ٣ ع٢ً سني ٜهؿٞ ع٢ً قًب ايؿكرل أضم،ايعًٝا

. (1)بايؿٕٓٛ ٚايٛسٞ ٚاٱشلاّ ض٠ّّباؿب ٜٚسضن٘ اؾُاٍ ٜٚػتٛعب اؿٝا٠ عا

ٚيف قس  يو قًب َٔ ايٓهاض

 

 ٙزْٝا قكٛضٚضى دٓات  

 
ضاب تــــــــــم َٔ ــــــــــٚ جيين خاف

 

يٝؼ َٔ تدلٙ ٫ٚ َٔ قدٛضٙ  

 
ٜطؿح ايٛدس ٚاؾُاٍ بسْٝاٙ 

 

ٚضٙ ـــــــــــــــــٜٚػًٞ اؿُاؽ يف تاّ 

 
 ؾٛم َا أضب١يٞ يف ايؿذط 

 

اؾح ْٛضٙ ـــــــــ َٔ ط أْتتطًب٘ 

 
 ٚاٱٍيٞ زْٝا ايؿٕٓٛ ٚايٛسٞ 

 

 ٙ َٔ قسق٘ َٚٔ َػشٛضٖاّ 

 
ايعا ٜهتٓع يٛ عسيت أٜٓا 

 

؟ (2) يف قسضٙ ٚ يف تؿهرلٙ ٍ 

 
 أَا غ٘،خيتاض ايؿًٝػٛف ؾكرلّا بػٝطّا يف ًَب (قًب ايؿًٝػٛف)ٚيف قكٝس٠

٘ٴ ؾهٛرٷ َتٛانعٷ يهٓ٘ يف َعٓاٙ َطتؿع إىل َسٶ٣ ٫ ٜػتطٝع ايجطٟ قاسب  َػهٓٴ

ايككٛض ايؿاك١ إٔ ٜطُع ؾٝ٘ ـ  

 ٚيهٓ٘ َع شيو ،أَا ًَبػ٘ ؾٗٛ ٫ ٜهاز ٜػذل دػُ٘ ايٓاسٌ مما عًٝ٘ َٔ ؾطٚم

ٕٻ يف عٝٓٝ٘ ،ٚيف ؾهطٙ أندِ اؿكا٥ل ايؿًػؿ١ٝ، حيٌُ يف قًب٘ أندِ ا٭غطاض  ٚإ

؛سػب ؾِٗ ايؿاعط ، ٜٚكٍٛ يف ايػاُٖتني ق٠ّٛ نؿؿ١ّٝ دباض٠ّ تٓؿض أقك٢ ايعامل 

 :(3)شيو

زاٙ ؽَػساى يف سذط اٯباز ّ

 

ٚؾٛم زْٝاى يف ا٭ٜاّ زْٝاٙ  

 
ٚزٕٚ َػٓاى َٔ أبٗا٤ ؾاك١ 

 

يٛا٤ َػٓاٙ ؽٚيف  (ايٓيب)نٛر  

 
                                                 

  .ٚ َا ًٜٝٗا61 زضاغات يف ؾعط ايتذاْٞ م ،عبس اهلل ايبؿرل ٚآخطٕٚ  (1)

 .65ايتٝذاْٞ ٜٛغـ بؿرل إؾطاق١ م  (2)

 .16املكسض ايػابل م   (3)
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أطٌ َٔ دبٌ ا٭سكاب قت٬ُ 

 

غؿط اؿٝا٠ ع٢ً َهسٚز غُٝاٙ  

 
عاضٟ املٓانب يف أعطاؾ٘ خًل 

 

َٔ ايعطاف غس٣ إ٫ بكٝاٙ  

 
َٓبأ َٔ زلا٤ ايؿهط ممػه١ 

 

ع٢ً ايطغاي١ ميٓاٙ ٜٚػطاٙ  

 
ٚطا َأخٛشّاأٚيف ا٭ضض 

 

ٍٷ ٫ٚ داٙٴ ف   ب٘ َؿطز ايٓؿؼ ٫ َا

 
ٜطَٞ غٛاِٖ أْعاض َٓؿه١ 

 

 ٙأقك٢ ايعٛامل َٔ عٝٓٝو عٝٓا 

 
ايجطا٤ قس ٜؿػٌ قاسب٘؛ عٔ نجرل . ٚتًو سلا٥ٌ ٫ ٜطُع ؾٝٗا املؿػٛؾٕٛ بايجطا٤

 .إشا مل ٜٛد٘ تٛدّٝٗا غًُّٝا

 ،ٖٚصٙ املكاض١ْ ايكاغ١ٝ بني ايػين ٚايؿكرل يف ٖصٙ ايككٝس٠ أضنت ضٚح ايتذاْٞ

 ٚسطَت ،ٚخؿؿت َٔ آ٫َ٘ نجرلّا٭ْٗاأعطتايجطٟ املاٍ ٚسطَت٘ ا٭فاز ايعك١ًٝ ايهدل٣

 ٚقس غاعس ،ٖٚهصا ٚدس ايتذاْٞ تدلٜطّا يؿكطٙ.ايؿكرل املاٍ ٚأعطت٘ ٖصا اجملس ايؿهطٟ

ٖصا ايتدلٜط ع٢ً ظٜاز٠ ثكاؾت٘ ايس١ٜٝٓ ْٚؿػ٘ ا٭ب١ٝـ  

ٚيكس نإ ٖصا ايتدلٜطأٖٚصٙ ايؿًػؿ١ ْع١ُ ع٢ً ايتذاْٞ ٚع٢ً ؾٓ٘،قاْت٘ َٔ 

 يف خس١َ غًطإ،بٌ ظٌ  ؾعطٙا٫بتصاٍ ٚسؿعت ٖصٙ ايٓع١ُ َا٤ ٚدٗ٘، ؾًِ ٜػدط

.ؾام اؿكٝك١ سطّا طًٝكّا ؾطٜؿّاٯميسح طًبّا    

 :تأثر التجاني بكراءتى الفلسفية

يف ضؾض ايعطٚف خاق١  ٚ، املعط٣ٸ٤أغتاشٙ ايؿًٝػٛف أبٛ ايع٬تأثط ايتذاْٞ ب

:  ٚاؾاٙ، سٝح ٜكٍٛ

ٍٔ ٛٳا ٍٵ بػٴ ٞٳ ملَٸا ٜٴبٵتٳصٳ ِٵ أْٸٞ ع٢ً ايعٗـسٹ غاملٷ   ٚٚدٗ ْٳبٹٸ٦ٴُه   (1)ُأ

 ٚقس ،إْ٘ ٚسسٙ ايصٟ ٜكٍٛ ن١ًُ اؿل يف عكط ُأخطغت ؾٝ٘ ايػٝٛف ٚايهُا٥ط

:   ٜكٍٛ،أب٢ عًٝ٘ نُرلٙ إٔ ٜهٕٛ يف أَت٘ ؾٝطاّْا أخطؽ

                                                 

(1)  http://www.iraqicp.com/index.php/sections/litera. 
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 ٕٔ ٕٴ ب٬ يٹػا ٕٷ   َٚقسٵ ْٳَطلٳ ايعَا ٍٴ، ٚيـٞ يػا ُٳا يٞ ٫ أقٛ َؾ

ٕٔ، ٚبٝعتٵ بايؿًٛٔؽ ٚٴدٴـٛٙٷ نايسْاْرٔل اؿٹػا    ٟٔ ٌٔٸ خٳعٵ  (1)يُه

 ٚأَا ا٭زبا٤،ؾكس ناْت غا١ٜ ايبعض َٔ أزبِٗ اؿكٍٛ ع٢ً ايجط٠ٚ ٚايؿٗط٠ 

:   ٚيف شيو ٜٛدٸ٘ املعطٟ ْكسٙ ايتكٛميٞ ٭زبا٤ عكطٙ قا٬ّ٥،شا٥ع١ايكٸٝت

ّٳ ٔٔ، َٚا أزٻبٳ ا٭قٛا ٝٵ ٌٸ بٳًِس٠ٺ  إىل امَل َٳعٵؿٳطٷ ُأزبٳا،يف ن  (2)٤ٴ إ٫ٓ 

 بطغِ َا ٜبصي٘ ا٭زٜب َٔ شٍ َٚٗا١ْ يف ،ؾكٓاعتِٗ َص١ََٛ ػًب ايؿكط ٚاشلٛإ

.تػٜٛك٘ ٚتطٚجي٘ بها٥ع٘ ا٭زب١ٝ يف أغٛام املًٛى ٚا٭غٓٝا٤  ٚيعٌ َا ٚنع٘ أبٛ ايع٤٬  

ٜكٍٛ "، ع٢ً يػإ إبًٝؼ سني ايتك٢ بأزٜب سًيبٍّ خرلٴ زيٌٝ ع٢ً ؾكط ساٍ ا٭زٜب ٖٚٛاْ٘

ٔٵ ايطدٌ؟ : إبًٝؼ َٳ

ٔٴ ؾ٬ٕ : ؾٝكٍٛ ٕٷ ب ٔٔ ايكاضح)أْا ؾ٬ ٔٴ َٓكٕٛض املًكبٴ باب ٞٴٸ ب ٌٔ سًب (عً . َٔ أٖ

إْٗا تٳٗب ! ب٦ؼ ايكٓاع١ُ:  ؾٝكٍٛ إبًٝؼٴ،أتكطبٴ ب٘ إىل املًٛى، ناْت قٓاعيت ا٭زب

 ٜهٔ ايتذاْٞ ٚسسٙ ٖٛ ايصٟ نام با٭ظ١َ املاي١ٝ ٚايكٝٛز ، ٚمل(3)ُغؿَٸ١ّ َٔ ايعًِ

ات ناقٛا بايؿكط نٝكّا ؾسٜسّا، ٚيعٓٛا ٟا٫غتعُاض١ٜ، بٌ نجرل َٔ أزبا٤ ا٭ضبعني

اؿطَإ يعٓات متجًت ؾعطّا ْٚجطّا بايٓػب١ ملٔ ايتشكٛا بايٛظا٥ـ اؿه١َٝٛ أَٚٔ عًُٛا 

. بايكشاؾ١ 

ٕٻ ؾكً٘ َٔ املعٗس قصف ب٘ إأدٌ مل ٜهٔ ايتذاْٞ ٚسسٙ ايصٟ نام بايؿكط بٌ 

 ، ٚمل ٜهٔ جيٝس ع٬ُّ ٜسّٜٚا ٜػذلظم َٓ٘،تطى اؿٝا٠ زٕٚ َ٪ٌٖ عًُٞ أٚؾينإي٣ُع

 يف تكان٢َا ايعٌُ ايصٟ ايتشل ب٘ ايتذاْٞ ؟ ٚنِ نإ ٟ: ٚيصيو ٫بس يٓا َٔ ايتػا٩ٍ 

. ؟ ٖٚٛ أ ندل ؾعطا٤ ايػٛزإ طبك١ا٭غبٛع

ايتشل ايتذاْٞ بايعٌُ يف اؾطٜس٠ ايتذاض١ٜ ٚنإ َكشِّشّا بٗا، ٚايتذاْٞ بعًُ٘ 

 ٚايتذاْٞ ٫ ،يف ًَتك٢ ايًٓٝني ضمبا تكان٢ أدطّا أغبٛعّٝا ٫ ٜتذاٚظ مخػني قطؾّا

                                                 

(1)  http://www.iraqicp.com/index.php/sections/litera. 

 . 36يبٓإ اؾع٤ا٭ٍٚ م-ابٛايع٤٬ ايعطٟ ايًعَٚٝات زاض ايهتب ايع١ًُٝ برلٚت   (2)

 . َٚا ًٜٝٗا48قؿش١ –ايتذاْٞ ٜٛغـ ؾاعطّا ْٚاثطّا بؿرل زضاغات يف ؾعط ايتذاْٞ   (3)
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ٜتكان٢ أدطّا يف أٍٚ ا٭َط إ٫ أدطّا ضَعّٜا ع٢ً دٗسٙ يف ايتكشٝح يف اجمل١ً ايتذاض١ٜ،مل 

 ٚنإ ،ٜػتُط بايعٌُ يف ًَتك٢ ايٓٗطٜٔ،٭ْ٘ ايتشل بؿطن١ غٓذط يًعٌُ ؾٝٗا

. ٜتكان٢ أدطّا أغبٛعّٝا أضبعني قطؾّا

يف ٚظٝؿ١ َكشح بأدط أغبٛعٞ ٫ ٜتذاٚظ 1935ثِ ايتشل ظطٜس٠ ايٌٓٝ عاّ 

 .(1)مخػني قطؾّا يهٓ٘ مل ٜػتُط نجرلّا يف ٚظٝؿت٘ ا٭خرل٠

مبذ١ً أّ زضَإ اييت أقسضٖا امل٪ضر قُس –1936ّثِ ايتشل يف َٓتكـ غبتُدل

ٔٳ ايتذاْٞ قطضّا شلا، يهٔ مل ٜكِ ايتذاْٞ إ٫ بتشطٜط غت١ أعساز  ِّٝ عبس ايطسِٝ ٚعٴ

ؾشػب، ٚيعٌ مما سعٻ يف ْؿؼ ؾاعطْا إٔ ٜهتب قاسب اؾطٜس٠ يف ايعسز ايػابع َا 

. َسٜط ٖصٙ اجمل١ً ٜعًٔ إقاي١ سهطات ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل احملطض بٗا ٚ ):ًٜٞ . .  (خل إ.  

. ٖٚٛ ايصٟ نتب يف قسض ايعسز ٜكؿ٘ بأْ٘ ؾاعطٷ ٚناتبٷ طا٥طٴ ايكٝسٹ

 ٚنصيو ،ٜٚبسٚ إٔ إقايت٘ َٔ اجمل١ً قس أثطت ؾٝ٘ نُا أثط ؾٝ٘ ؾكً٘ َٔ املعٗس

. ضعّا باؿٝا٠ شتأثرل املطض عًٝ٘ ا٭َط ايصٟ دعً٘ ٜهٝل 

ٚبني (نطدٌ ؾكرل)ْتٝذ١ ملا عاْاٙ ايؿاعط يف سٝات٘ اغتؿعط بعامل َٔ ايؿٛاضم بٝٓ٘

 . يهٓٻ٘ مل ٜصنطأغط٠ بعٝٓٝٗا ٫ٚؾدل بعٝٓ٘، ايطبك١ املٛغط٠أبٓا٤

قطخ١ ق١ٜٛ ثا٥ط٠،تعدل عٔ عسّ ضناٙ (ثٛض٠)قطر ايتذاْٞ َٔ ايؿكط يف قكٝست٘

:  ٜكٍٛ، ٫ٚ بٛاقع ا٫قتكاز يف ب٬زٙ،بٛنع٘ ا٫قتكازٟ

 ٔٔ إْٗا ثٛض٠ اؿٝا٠ ؾُٔ يًهٕٛ حيُٝ٘ َٔ قصا٥ـ ضع

إْٗا ثٛض٠ ايؿباب مل أدس نايؿباب ٜبػّا َطاعٝ٘ ٫ٚ 

نايكبا أععٸ يعٝين 

 أشْٞ  َٓطظقٞ فا٫ّ ٚزٕٚ اخطات أنٝلٜا ب٬زٟ ٚأْت 

ٔٔن٬ٍ ٤ٌَ دٓيبٸ َٔ أ٫قٞ َا ا٭غطسػب قًيب َٔ     ٚأٜ

                                                 

  َٚا ًٜٝٗا48قؿش١ –ايتذاْٞ ٜٛغـ ؾاعطّا ْٚاثطّا بؿرل زضاغات يف ؾعط ايتذاْٞ   (1)
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 (1)ع ْؿػٞ إىل ؾطم ٚبنٔيف عٛظ ٜس٠غيب َٔ سازبحٚ

 

َا غبل َٔ املعاْا٠ بس٤ باؿطَإ ٚايؿكط يف ا٭غط٠ ٚايؿكٌ َٔ املعٗس ايعًُٞ 

ٚعسّ ٚدٛز عٌُ َػتكط ٚؾٛم َؿانً٘ ايٓؿػ١ٝ ٚاؿػاغ١ٝ املؿطط١ نٌ ٖصا 

ٕٻ ايتذاْٞ قس إ٫ْبايؼ إشا قًٓا ،ٚإجياز َؿانٌ يًؿاعط ػ٢ً شيو يف ؾعطٙبتػبب 

نام بؿكطٙ، ٚغ٤ٛ ساي٘ سني نإ ٜبًؼ ب٘ ايٝأؽ يف بعض ا٭سٝإ َبًػّا ععُّٝا 

يف اعتكازٟ ٖصا . ناز ٜسؾع٘ إىل ايتؿا٩ّ ايعُٝل، ٚاٱسػاؽ بايهٝاع يف اؿٝا٠

ٕٻ ايتذاْٞ قس ظازت َعاْات٘ ست٢ بًؼ شض٠ٚ ا٭مل  .ؾإٔ َععِ ؾعطا٤ ايعؿطٜٓات بٝس أ

ٚع ، بٌ مل ض ايٓؿؼ ٫ٜطن٢ ايصي١ أٚاخلفْٻ٘ نإ عؿٞ إ٫أٚضغِ ؾكط ؾاعطْا

 .  َٔ أسسإسػاّْاٜطًب 

 ا٭غتاش ٜكٍٛ  نُا. يؿكطٙ بٌ ؾكطْا٠ّ قًٓا إٔ ؾعط ايتذاْٞ نإ َطآإشا٫ ْبايؼ ٚ

 (2)(ث٬خ قهاٜا يف ؾعط ايتذاْٞ)عبساهلل ايؿٝذ ايبؿرل يف عج٘ 

تعكٝبّا  (زْٝا ايؿكرل)ٚيكس عكب ايٓاقس ق٬ح أمحس إبطاِٖٝ ع٢ً قكٝس٠ ايتذاْٞ 

 أٚ قٌ ،ٌٖٚ ٖصٙ قٛض٠ ايؿكرل ايػٛزاْٞ (اؾطح ٚايكٛؽ)إش قاٍ يف عج٘ . عُٝكّا بػٝطّا

ٚع٢ً ٖصا ؾإْ٘ ضغِ اتؿاقٓا َع ايٓكاز ع٢ً أثط  (أْا ٚأْت ٚداضٟ ٚداضى)قٛض٠ ايػٛزاْٞ 

ٕٻ سطَإ ايتذاْٞ   نإ -أٟ ؾكطٙ-ايؿكط ع٢ً ؾعط ايتذاْٞ إ٫ أْٓا ْ٪نس زا٥ُّا أ

 ٚإٔ ايجكاؾ١ اييت ؼت تؿهرلٙ غاُٖت إىل سس نبرل يف ،ٖٛ املكسض ا٭ٍٚ يكًك٘

 (3).اْتكاٍ ْرلإ قًك٘

ٚقس ٜهٕٛ يهٌ َٔ ا٭غباب املصنٛض٠ أثط مماثٌ يٰخط يهٔ ٚإٕ نٓت ايٓاقس 

يف تؿابو ا٭غباب ٚتعكٝسٖا إ٫ أْين أضدح ايعاٌَ ا٫قتكازٟ نػبب َٔ أغباب قًل 

                                                 

 67 – 66اؾطاق١ م   (1)

 (44) زضاغات يف ؾعط ايتذاْٞ م   (2)

  (44) زضاغات يف ؾعط ايتذاْٞ م   (3)
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ٕٻ غبب قًك٘ قس ٫ظَ٘ ست٢ يف ؾعط ايطبٝع١ ٚاؿب، ٚ،ايتذاْٞ ْ٘ ٖٛ ايصٟ أ شيو ٭

.  باهلل ٚؾو ؾُٝا ٚضا٤ ايطبٝع١اٱميإ باؿٝا٠ ٚؾو ؾٝٗا، ٚبني اٱميإٜذلزز يف 

: ان ـــاحلرم ظاهرة 

احملطّٚ ايصٟ سطّ اـرل ، َٓٛع َٔ اـرلامل: احملطّٚ يف يػ١ ايعطب ٖٛ

 ٚقٌٝ أٜهّا إْ٘ احملاضف ايصٟ ٫ ٜهاز ، ي٘ َاٍٟقٌٝ احملطّٚ ايصٟ ٫ ِٜٓ،ٚسطَاّْا

 .(1)ٜهتػب

 (2)احملاضف ايصٟ يٝؼ ي٘ أسس ٜعطـ عًٝ٘، أٚ ٜعطٝ٘ ؾ٦ٝا

عاف ايتذاْٞ ن٬ُٜني املٛاطٓني عٝؿ١ نٓو ٫ جيس غرل ايهؿاف ٚإؾباع بعض 

 ٚنإ ٜهػب عٝؿ٘ ، ؾٛايسٙ ٜٛغـ بؿرل قاْع أسص١ٜ بػٛم أّ زضَإ،اتٟايهطٚض

. بؿل ا٭ْؿؼ ٚأؿل ايتذاْٞ باملعٗس ايعًُٞ ٭ٕ ايسضاغ١ ؾٝ٘ بسٕٚ َكابٌ 

نإ ايتذاْٞ ٜكِٝ َع ٚايسٙ يف َٓعٍ َٔ ايطني َهٕٛ َٔ عس٠ غطف ٚمل ٜهٔ 

ِٻ اْتؿاضٴٖا عاّ إ٫مبٓعٍ ٚايسٙ َٛاغرل يًُٝاٙ ٚيعًٗا مل تتكٌ مبٓعي٘  ّ 1932 بعس إٔ ع

تكطٜبّا،ٚنصيو مل ٜهٔ ب٘ تٝاض يًٓٛض ايهٗطبا٥ٞ،ؾهإ يهٞ ٜٛاقٌ ايتذاْٞ ي٬ّٝ 

قطا٤ت٘ جيًؼ ٚن٤ٛ ملب١ٺ قػرل٠ ظاْب٘ ٚقٌٝ بأْ٘ طاملا ٚاقٌ ايكطا٠٤ ست٢ ؾطؽ غاظ 

ٕٻ عا٥ًت٘ أثطّاايًُب١ يٝذلى زخاْٗا ايكا٥ِ   ع٣ًذبٗت٘، ٚاغتؿعط ايتذاْٞ ٖٚٛ باملعٗس بأ

ّ يٝعٌُ َكششّا 1931 ٚيصيو ايتشل باؾطٜس٠ ايتذاض١ٜ عاّ ،عاد١ إىل َعْٛت٘ املاي١ٝ

 بتاضٜذ 160 تًو اييت أقسضٖا املطسّٛ غًُٝإ زاٚز َٓص قسٚض ايعسز ضقِ ،بٗا

3/3/1931ّ (3). 

 

                                                 

،  برلٚت–زاض قازض  ، يػإ ايعطب ،قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض ا٭ؾطٜكٞ املكطٟ: ابٔ َٓعٛض (1)

 . ، َاز٠ سطّايطبع١ ا٭ٚىل

ـ ، داَع ( 310ٙت)ايطدلٟ، قُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس بٔ نجرل بٔ غايب اٯًَٞ، أبٛ دعؿط  (2)

 ّ 2000-  ٖـ 1420، 1أمحس قُس ؾانط، َ٪غػ١ ايطغاي١، ط: ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ ،ت

 .47ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل ؾاعطا ْٚاثطا ، ٖٓطٟ ضٜاض م   (3)
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نإ ايعٌُ باؾطٜس٠ ايتذاض١ٜ ًَٚتك٢ ايٓٗطٜٔ ٜٛدب عًٝ٘ اؿهٛض إىل اـططّٛ 

. يف ايكباح ايبانط ع٢ً أ٫ ٜعٛز إ٫ بعس ايجايج١ ظٗطّا 

ظاٖط٠ املعامل، ٚانش١ اٯثاض ع٢ً مث١ ؼسٺ ْؿب بني ايؿاعط ٚايؿكط أمثط ثكاؾ١ 

 ٚنإ أٚىل ايًطُات ،ثٵطٳ ؾكً٘ َٔ املعٗس ايعًُْٞتاز ايتذاْٞ ايؿهطٟ، خكٛقّا إ

 َٔ ّا ّ ٚمل جيس بٴس1933 ٚنإ ؾكً٘ عاّ ،اييت تًكاٖا ؾأضٖل عُطٙ يٝجبت أؾهًٝت٘

 ايتذاْٞ يف تًو ايؿذل٠ َطاض٠ اؿطَإ َٔ ايجكاؾ١ ٣ٙ،ٚقس قاؽَٔا٫يتشام بعٌُ ٜطتعم 

ٖٚٛ سطَإ مياثٌ اؿطَإ َٔ ايعٌُ ايصٟ ضغب ؾٝ٘ ،نتب ايتذاْٞ ٖٚٛ ع٢ً َكاعس 

ايسضاغ١ يف املعٗس ايعًُٞ ايهجرل َٔ ايككا٥س اييت أبطظت ؾدكٝت٘ اٱبساع١ٝ بؿهٌ 

ٖا ناْت تعدل عٔ ايتُطز اجملتُعٞ ايصٟ بسأ ٕٚانح زيت ع٢ً َٓابع اٱشلاّ يسٜ٘، نُا أ

 ا٫غتعُاض ايدلٜطاْٞ َٔ د١ٗ ٠ ٚطٓ٘ َٚٛاطٓ٘ ؼت ٚطأ،ٜتكاعس يف ْؿػ٘ اؿع١ٜٓ

.  ٚاغتعُاض املطض ٚاؾٌٗ ٚايتدًـ َٔ د١ٗ أخط٣ 

 ٱدطا٥٘ َكاضْ٘ ظٳٖن٢ ؾٝٗا -ت  نُا ضٟٚ-ٚلس يف قكٝس٠ املعٗس ايعًُٞ

 ساؾغ إبطاِٖٝ َؿبّٗٗا ايتؿاٚت بػُٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ٣ أؾعاضأؾعاض ؾٛقٞ عٌ

 َٔ غا٥ط ايهتب، ؾتِ ؼٜٛط سسٜج٘ ٖصا بكٛشلِ إٔ ايتذاْٞ شنط إٔ نتابات ٙغرل

 ، ٖٚٛ ايػبب ايصٟ ططز ب٘ ايتذاْٞ َٔ املعٗس ايعًُٞ،ؾٛقٞ أؾهٌ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ

 (املعٗس ايعًُٞ) ٖٚٞ َا زؾعت٘ يٝهتب قكٝست٘ ،ٚايصٟ نإ نطب١ قاق١ُ يطُٛس٘

 (1): ٖٓاى سٝح ٜكٍٛ خٚاييت غهب ؾٝٗا نٌ ٚدع٘ ع٢ً َا سس

ايػشط ؾٝو ٚؾٝو َٔ أغباب٘ 

 

ٍِّ بعبكطٟ ؾباب٘   زع١ املس

 
َٔ  ٜا َعٗسٟ ٚقط عٗس قباٟ

 

زاض تططم عٔ ؾباب ْاب٘  

 
 يف أقساضٙ إيٝوقػِ ايبكا٤ 

 

َٔ ؾاز فسى يف قسِٜ نتاب٘  

 
ٚأؾاض ؾٝو َٔ اشلس٣ آٜات٘ 

 

َٚٔ اشل٣ٛ ٚايػشط ٤ٌَ ْكاب٘  

 
                                                 

. 77: ايتذاْٞ اؾطاق١ م  (1)  



 عمادة البحث العلمي ...جامعة القرآن الكريم و تأصيل العلوم

 
289 

 
 حمور اللغة العربية-   جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 

 ايتذاْٞ َٔ املعٗس ايعًُٞ ساٍٚ إغطا٤ ٚايسٙ يٝػُح ي٘ بايػؿط إىل َكط  تطىملا

 ٚملا ضؾض ٚايسٙ طًب٘ أعس عست٘ يًػؿط ٚشٖب إىل قط١ ،ٱنُاٍ تعًُٝ٘ با٭ظٖط

٣ ٍع ٚأددلٙ ؾأغطعإيٝ٘ ٚيهٔ تطا٢َ خدل غؿطٙ يٛايسٙ ،زٜس باـططّٛاحلايػه١ 

 ، ؾعاز أزضاد٘ نًُّٝا سػرلّا، َٚا نإ أؾل ع٢ً ايتذاْٞ َٔ تًو ايًشع١،يعٛز٠ َع٘ا

 ٚعدل عٓ٘ ؾعطّا ٜكطط أغٶ٢ ٚ ٜكٛض يٛعت٘ ٚسطقت٘ ٚآَاي٘ ،ٚاغتؿعط ايتذاْٞ بأمل عُٝل

 (1):(أٌَ  )اييت ؼطُت قبٌ إٔ ؼًل يف أبعازٖا ايطسب١ ؾٝكٍٛ يف قكٝست٘

أٌَ َٝت ع٢ً ايٓؿؼ اؿسخ 

 

َٔ ن٠٤٬ اهلل قدلا  ي٘ 

 
ظٖكت ضٚس٘ ٚؾانت ؾعاعّا 

 

قبٌ َا ٜٓؿص ايطؿٛي١ عُطا  

 
نٓت أسٝا ع٢ً ْس٣ َٓ٘ ٜػاقط 

 

بطزّا ع٢ً ٜسٟ ٚعططا  

 
ثِ أٚز٣ ٜا ٚحي٘ ناقت ايسْٝا 

 

ب٘ دٗسٖا استُا٫ّ ٚقدلا  

 
أًَٞ يف ايعَإ َكط ؾشٝا اهلل 

 

َػتٛزع ايجكاؾ١ َكطا  

 
ْهط اهلل ٚدٗٗا ؾٗٞ َا تعزاز 

 

إ٫ بعسّا ع٢ًٻ ٚعػطا  

 
١َٝٓ ايصٖاب إىل َكط اييت ظًت سًُّا ٜطاٚزٙ ست٢ ْٗا١ٜ ٭ٚقـ ايؿكط عا٥كّا

 ٚأبًؼ ٚدع١ يف سطَاْ٘ َٔ ايٛقٍٛ إىل َكط ٠،ٚ يف أؾعاضٙ لس أندل قطر،عُطٙ

اييت نإ ٜطاٖا ٚغ١ًٝ يتشكٝل غا١ٜ نبرل٠ ٭ْٗا َٓاٌٖ يًؿهطَٚػتٛزع ايجكاؾ١ ٜػتكٞ 

 ؾٗٛ حيٝٗا ٚحيًُٗا َػ٪ٚي١ٝ ايجكاؾ١ ٚايعًِ ،َٔ ؾٝٛنٗا ٜٚؿ٤ٞ إىل ظ٬ٍ َعطؾتٗا

 يف اؿط١ٜ أًَ٘ يف ايصٖاب إىل َكط ٚ أَٓٝت٘ ٚبٗصٙ ا٭بٝات اؿع١ٜٓ ٚزع ايؿاعط ،ٚايًػ١

.  قاسب ؾٝٗا نتاب٘ ٫ٚظَ٘ ؾذل٠ َٔ ايع٠َٔٺ ٚ عاز إىل ععٍ،ٚ ا٫ْؿتاح

 

                                                 

. 54زٜٛإ اؾطاق١ ،م   (1)  
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ٚاؾتكس ايتذاْٞ ٚغا٥ٌ ايطاس١ ٚايطؾا١ٖٝ يف املٓعٍ ٚسك٘ يف َٛاق١ً تعًُٝ٘ يف 

 ٚاشلطٚب َٔ ايطتاب١ ٚؿٓنٕي أمل ب٘ ،بًسٙ، ٚسطَاْ٘ َٔ ايٛقٍٛ إىل َكط بساؾع ايجكاؾ١

٫ إٔ ؾكطٙ املسقع ٚ ٬َسك١ ٚايسٙ ي٘ تطناٙ ،إَٔ خ٬ٍ ايتكا٥٘ َكط ثكاؾّٝا عدل ايتاضٜذ

. اب١ًشٜدلح قط١ ايكطاض ؾآب نػرل ايباٍ جيط آَاي٘ اٍ

عازْٞ ايّٝٛ َٔ سسٜجو ٜا َكط 

 

 (1) ٚطٛؾت بٞ شنط٣ٟا٩ض 

 
ٖٚؿا بازلو ايؿ٪از ٚؾت 

 

بػُات ع٢ً اـاطط غهط٣  

 
 ثكاؾ١ َكط أْهطٚاَا ٍى

 

نٓت َٔ قٓعٗا ٜطاعّا ٚؾهطا  

 
نٌ َا يف ايٛض٣ عسا ايعًِ 

 

دس قططا ٫ِٜ ٜهدل ؾعبّا ٫ٚ  

 
مل ٜهٔ ايتذاْٞ ٚسسٙ، ٖٛ ايص٣ نام با٭ظ١َ املاي١ٝ، ٚايكٝٛز ا٫غتعُاض١ٜ، بٌ 

إٕ نجرلّا َٔ أزبا٤ ا٫ضبعٝٓات ناقٛا بايؿكط نٝكا ؾسٜسّا، ٚيعٓٛا اؿطَإ يعٓات 

متجًت ؾعطّا ْٚجطّا غٛا٤ بايٓػب١ ملٔ ايتشكٛا بايٛظا٥ـ اؿه١َٝٛ أٚ َٔ عًُٛا 

 .(2)بايكشاؾ١

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 118 – 116:اؾطاق١ م   (1)  

. 48:ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل ؾاعط ْٚاثط ، ٖٓطٟ ضٜاض ، م   (2)
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 الهتائج والتوصيات

ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس ،  اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاؿات 

. ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ أمجعني   :ٚبعس.

ظاٖط٠ ايؿكط يف ؾعط ايتذاْٞ ٜٛغـ : ؾكس متٸ ٖصا ايبشح بعٕٛ اهلل تعاىل بعٓٛإ

: اييت تٛقٌ إيٝٗا  ٚاملكذلسات إىل أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات  ٖٓاٜؿرل ايباسح ٚ.ايبؿرل

 :الهتائج -أ 

سٝا٠ ايتذاْٞ املهططب١ ايكًك١ متجٌ منٛشدّا سّٝا يًُذتُع ايػٛزاْٞ يف : أ٫ّٚ -

. ايعؿطٜٓات

:ثاّْٝا - ٜطّا نبرلّا ٟغتطاع إٔ حيسخ تؼاضغِ إٔ ؾاعطْا عاف َس٠ قكرل٠ إ٫ أْ٘  

. ايتذسٜسز ايؿعطايػٛزاْٞ ٚشلصاْايًكب ضا٨ يف

: ثايجّا -   َاؾاعطْا مل ٜؿكٌ َٔ املعٗس ٚإْٻُا تطن٘ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ ٖٚصا خ٬فٴ 

 . شنطٙ نجرل َٔ ايهتاب أَجاٍ ٖٓطٟ ضٜاض، بسض ايسٜٔ ٖاؾِ أبٛ ايكاغِ 

:ضابعّا -  َٚػِاي١ ايتهؿرل يٝػت َٔ ا٭َٛض ٚاٱؿاز ؾاعطْا بايهؿط اتٗاّ 

 ٖ٪٤٫ املتعذًٕٛ شيو ؟  ٜعٞايػ١ًٗ، ٚ ٖٓايو أغباب ٚ َٛاْع يًهؿــط ؾٌٗ

:خاَػّا - .  يف ايػٛزإ ايسٜين يططٜك١ ايتعًِٝ ّاقكٝس٠ اـ٠ًٛ متجٌ غذ٬ّ تاضخيٞ 

: غازغّا -  .ظاٖطتا ايؿكط ٚاؿطَإ شلُا ا٭ثط ايهبرل يف سٝات٘ ٚؾاعطٜت٘ 

: غابعّا - عا٢ْ ايتٝذاْٞ أْٛاعّا َتعسز٠ َٔ اؿطَإ َٓٗا اؿطَإ املايٞ ٚايجكايف  

 . َٔ ايػؿط إىل َكط ٚضمبا اؿطَإ ايعاطؿٞ َٔ داْب املطأ٠ 

 بٌ ؾكطْا مجٝعّا ٚخاق١ يف ٙ يؿكط٠ٚ ٫ ْبايؼ اشا قًٓا إٔ ؾعط ايتذاْٞ نإ َطآ

 .ايٛقت اؿانط
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 :املكرتحات والتوصيات  -ب 

 ٚبطغِ َا نتب يف ،ايبشح يف ؾعط ايتذاْٞ ططٜـ َٚتعسز املٓاسٞ ٚاؾٛاْب

 ميهٔ إٔ ٜؿطز شلا ايسضاغ١ أخط٣ إٔ ٖٓاى دٛاْب إ٫ؾعط ايتذاْٞ يف دٛاْب٘ املدتًؿ١ 

، ٚنايعٛاٖط ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ ؾعطٙيف  ٚايطَٚاْػ١ٝ ، ايتكٜٛط ايؿينَجٌ

 . ٚايؿو

  عٓا١ٜ خاق١ يهجط٠ ٚضٚزُٖا بؾٓٛقٞ ايباسجني إٔ ٜسيٛا بسيِٖٛ يف ٖصٜٔ اؾاْبني

. يف زٜٛإ ؾاعطْا

ؾُٝا نتب٘ ملعاقطٙ ايعُاز  (596ٙت)أقٍٛ نُا قاٍ ايكانٞ ايؿانٌ ايبٝػاْٞ

 قاٍ يف غسٙ يٛ غرل ٖصا إ٫ نتابّا يف َٜٛ٘ إْػاّْا ضأٜت أْ٘ ٫ ٜهتب إْٞ )ا٭قؿٗاْٞ 

 ا ٚيٛ ظٜس نصا يهإ ٜػتشػٔ ٚيٛ قسّ ٖصا يهإ أؾهٌ ٚيٛ تطى ٖصأسػٔيهإ 

 (ٖٚٛ زيٌٝ ع٢ً اغت٤٬ٝ ايٓكل ع٢ً مج١ً ايبؿط  ايعدل أععِ ٖٚصا َٔ أمجٌيهإ 

َٴعاضّا ٍٴ إ٫  َٳهطٚضا  أٚ َا أضاْا ْكٛ َٴعازّا َٔ يؿعٓا 

 ا٭َني  غٝسْا قُس إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ عًْٞاٚآخط زعٛا

 .ٚغًِ عًٝ٘ ق٢ً اهلل
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املصادر واملراجع 

. 9/140، 2003ّ  زاضاؿسٜح،ابٔ َٓعٛض يػإ ايعطب .1

ٞٸ ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل ايػؿط ا٫ٍٚ،اٯثاض ايٓجط١ٜ  .2 ٝٸاب بهطٟ بؿرل ايهت

ايها١ًَ مجع٘ ٚأعسٙ يًٓؿط، تكسِٜ ٚسٛاؾٞ ايسنتٛض قُس عبساؿٞ، 

. 1978ّ ّ،ايطبع١ ا٭ٚىل 1978 (يُٝتس) ؾطن١ َطابع ضأ٣

ٙ ، 1407 8يبٓإ، ط-زاض اؾٌٝ برلٚت إؾطاق١ يتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل،ا .3

1987ّ .

ضغاي١  ٚؾعطٙ، ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل، عكطٙ ٚسٝات٘ -داز اهلل ايطاٖط ايٓصٜط .4

. .(كطٛط١)َادػترل، داَع١ اـططّٛ، َهتب١ ايػٛزإ،   

سػٔ ل١ًٝ ٬ََح َٔ اجملتُع ايػٛزاْٞ ايطبع١ ايطابع١ ايساض ايػٛزا١ْٝ  .5

.  يًهتب

مجٗٛض١ٜ ايػٛزإ ، املطس١ً ايجا١ْٜٛ يًكـ ايجايح، ايسضاغات ا٭زب١ٝ ٚايٓكس١ٜ .6

 .1993ّ-1992ّ، 1/ط

خرل ايسٜٔ بٔ قُٛز بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ ؾاضؽ، ايعضنًٞ ايعضنًٞ،  .7

اـاَػ١ : ايطبع١ ، زاض ايعًِ ي٬ًُٜني ا٭ع٬ّ، (ٖـ1396: املتٛؾ٢ )ايسَؿكٞ 

 .1/231.  2002ّ- عؿط 

زلاس١، َػعٛز، زٜٛإ َػعٛز زلاس١، َطبع١ دعٜط٠ ايػُرل، بطٚنًني  .8

.47ّ ، م 1938ْٜٝٛٛضى،    

ٚٳاَيٓٹشٳٌ)ِٜ، ضى ايؿتح قُس، بٔ عبساٍْٞ، ابٛايؿٗطغتا .9 املعطؾ١  زاض  (َاملٹًٌَ 

 م، ۱۹۷۲اْتؿاض عاّ: ٜطٚت، يبٓإيًطباع١ ٚايٓؿط، ب

.  عبس اهلل ايبؿرل ٚآخطٕٚ زضاغات يف ؾعط ايتذاْٞ .10

  تأيٝـ زاض ايؿهط ايساض،ايتذاْٞ ؾاعط اؾُاٍعبساجملٝس عابسٜٔ،  .11

.  1951ّايػٛزا١ْٝ، ايطبع١ ا٭ٚىل 
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زاض داَع١ اـططّٛ يًٓؿط ،  أقٍٛ ايؿعطايػٛزاْٞ عبس اشلازٟ ايكسٜل ، .12

 .ّ 1989ايطبع١ ايجا١ْٝ ، أنتٛبط 

: إبطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ ايٓاؾط : ؼكٝل ايتعطٜؿات عًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ اؾطداْٞ  .13

: 140 برلٚت ايطبع١ ا٭ٚىل ، –زاض ايهتاب ايعطبٞ  .  1ز   

برلٚت زاض إسٝا٤ - َهتب١ املج٢ٓ ، َعذِ امل٪يؿني ،عُط ضنا نشاي١،  .14

 .6/6. ايذلاخ ايعطبٞ برلٚت

قُس املهٞ إبطاِٖٝ، ايؿهط ايػٛزاْٞ، أقٛي٘ ٚتطٛضٙ، إزاض٠ ايٓؿط  .15

 197/ 1 ايجكايف، َكًش١ ايجكاؾ١ ٚاٱع٬ّ، اـططّٛ،ط

 قُس عبس اهلل غًُٝإ ايكسٜل، ايكٛض٠ ايؿت١ٝ يف ؾعط ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل .16

 2008ّ  داَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايعًّٛ اٱغ١َٝ٬،(زضاغ١ أزب١ٝ)

- ايتذاْٞ ٜٛغـ بؿرل ؾاعطا ْٚاثطا، زاض ايجكاؾ١، برلٚتٖٓطٟ ضٜاض،  .17

.  بسٕٚ تاضٜذ،يبٓإ

18. / / :apap.ahlamontada.com/t2363-topic.-6Http 
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 مصتدلص البحح

ٱبساش أ١ُٖٝ إىل ايتعسٜف مبفّٗٛ أدب ا٭طفاٍ اٱض٬َٞ تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ 

اييت تػري إيٝٗا ايٓؿٛف ايػعس١ٜ َٛقٛع ايدزاض١،َٚعسف١ ايكِٝ ٚاملكاَني ايرتب١ٜٛ 

يف بٓا٤ ايػدؿ١ٝ ايط١ٜٛ اييت ؼككٗا تًو ايكُٝشطب َساسٌ تهٜٛٓ٘ املعسيف دٚزٖا 

 ايبشح بدزاض١ ايكِٝ يف ايٓؿٛف ايػعس١ٜ املكد١َ يٮطفاٍ َٔ تٓاٍٚٚقد . ٚاٱدزانٞ

خ٬ٍ ايكؿا٥د اييت مت اختٝازٖا يًدزاض١، يًهػف عٔ ايكِٝ ايطا٥د٠ يف أدب ا٭طفاٍ 

يٝتُهٔ َٔ ؼدٜد َٛقع ا٭دب َٔ ايتػٝريات ايطًٛن١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايعكد١ٜ ٚغريٖا، 

 ايبشح يف ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ أ١ُٖٝ ايكِٝ ٚد٫يتٗا  ْاقؼ.َٚد٣ اضتذاب١ ايطفٌ هلا

ايرتب١ٜٛ، تٛؾٌ َٔ خ٬هلا إىل ْتا٥ر ١َُٗ تبني مسات ٚخؿا٥ـ ايكِٝ ٚآثازٖا ع٢ً 

ٚيتشكٝل ذيو تبع ايباسح َٓٗر ؼًٌٝ احملت٣ٛ .ايفسد ٚاجملتُع ٚخاؾ١ ع٢ً ا٭طفاٍ

ٚتٛؾٌ .بدزاض١ ايٓؿٛف َٛقٛع ايدزاض١ ٚتؿٓٝف ايٓؿٛف سطب قُٝٗا ٚفا٫تٗا

إٕ أنجس ايكِٝ اييت سسف عًٝٗا ا٭دبا٤ متجًت •: ايبشح إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر متجًت يف

ٕٻ املكاَني إ•. يف اجملاٍ ايعكدٟ يسبط ايطفٌ غايك٘،ٚتأؾٌٝ املعسف١ يدٜ٘ َٓر ايؿػس

اييت متت اٱغاز٠ إيٝٗا ؼٌُ يف طٝاتٗا قُّٝا أخ٬ق١ٝ ٚضًٛن١ٝ  إهاب١ٝ،فُا ٖامجٝع

لدٙ يف اجملاٍ ايتعبدٟ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ،نايتٛنٌ  ع٢ً اهلل  أٚ ايتهافٌ ا٫دتُاعٞ 

يف اجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ، أٚ عدّ ايتبرٜس نُا يف اجملاٍ ا٫قتؿادٟ، إمنا متجٌ قُّٝا 

 .أخ٬ق١ٝ ذات ضًٛى إهابٞ يف ت١ُٝٓ قدزات ايطفٌ املعسف١ٝ ٚايطًٛن١ٝ 

 

 

Abstract 

 

This study aims at explaining the concept of Islamic children 

literature in order to show the importance of the values and 

educational implications which are hinted to by the poetic 

Verses- the subject of this study. The study will also highlight the 

role of these values in building strong characters for the child 

according to his / her knowledge build – up. The researcher has 
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studied the values in children poems which have been selected 

for studying in order to uncover the values which are common in 

children literature to determine the position of the literature in 

relation to the behavioral and educational changes, and the extent 

to which children can cope with. The researcher has reviewed the 

significance of the educational values and he has arrived at 

important results which explain the features and characteristics of 

these values and their impact on the individual, society and 

children in particular. To achieve this the researcher has analyzed 

the texts in question and classified them in accordance with their 

values and aspects. The researcher has arrived at the following 

results: Most of the values which the men of letters have 

concentrated on are represented in the aspect of faith in order to 

connect the child with his creator and to consolidate the 

knowledge in him since childhood. All the implication’s which 

have been mentioned carry within themselves positive behavioral 

and mannerly values. What we find in worship, for example, like 

relying on “Allah”, helping each other in social aspects or not 

being extravagant in the economic aspect represent mannerly 

values with positive behavior in developing the child’s 

knowledge and behavioral capabilities 

  



 "رؤية تأصيلية" لألطفال  القيه واملضامني يف النص الشعري                                                                                           

 
298 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالثلعدد ا

 

 املكدمة

ايػعس ٚمبا فٝ٘ َٔ َٛضٝك٢ ٚإٜكاع ، ٚؾٛز غعس١ٜ ؽاطب ايٛددإ ٚتجري يف 

ايٓفظ أساضٝظ ايفٔ ٚاؾُاٍ، فٗٛ أقسب أيٛإ ا٭دب إىل طبٝع١ ايترٚم عٓد اٱْطإ، 

ٚخاؾ١ عٓد ا٭طفاٍ، ملا ٜػًب عًٝ٘ َٔ إٜكاعات خفٝف١ ٚتساِْٝ غٓا١ٝ٥ تجري يف ايطفٌ 

ٚتٛيد يف ْفط٘ ايسغب١ ي٬ضتُاع ٚا٫ضتُتاع َٔ ٚاقع َا ٜكدَ٘ ايهاتب َٔ َٛقٛعات 

ٜهٕٛ ا٭ضاع يف إبداعٗا ذيو ا٭ضًٛب ايرٟ ٜػد ا٭طفاٍ إىل ايٓـ ، يفعا ٶٚإٜكاعّا 

ٚؿّٓا ، ٚذيو ٭ٕ املٛضٝك٢ ٖٞ اييت تكفٞ ع٢ً مجاٍ املع٢ٓ يف ايػعس مجا٫ّ يف 

ف٬ ددٍ سٍٛ أ١ُٖٝ ا٭دب ـ غعسٙ ْٚجسٙ ـ يف ْكٌ تساخ ايبػس١ٜ .ايؿٛز٠ ٚايتعبري 

ٌٕ إىل دٌٝ، ٚا٭طفاٍ ِٖ ايكطاع املُتد َٔ عُس اٱْطإ امل٪ٌٖ  ٚخرباتٗا َٔ دٝ

 :غاؾٝتني ٖاَتني ػاٙ ا٭دب ٚترٚم فْٓٛ٘

ا٫ضتعداد ايراتٞ ٚايفطسٟ ي٬ضتُتاع بفٕٓٛ ا٭دب ، ٚا٫ضتذاب١ يػاٜات٘ : أٚهلُا  -

ٚتأثريات٘  

 (1)ايٓكا٤ ايٛدداْٞ ٚايكدز٠ ع٢ً ايتدٌٝ : ثاُْٝٗا -

ٚيف ق٤ٛ ذيو ٜتطِ ا٭دب بإَها١ْٝ ايتعبري ٚايتذدد يف إطاز املتػريات اؿكاز١ٜ 

. مثس٠ ٫ٖتُاّ ايعًّٛ املعؿاز٠ باٱْطإ 

:   هب إٔ وكل أَسٜٔ ، ُٖا () ٚأدب ايطفٌ

.  َطاعد٠ ايطفٌ ع٢ً ٚعٞ َع٢ٓ اؿٝا٠ : ا٭ٍٚ 

.  َطاعدت٘ ع٢ً ٚعٞ ذات٘ ٚع٬قت٘ باٯخسٜٔ : ايجاْٞ 

                                                 

.ّ ، داز املعسف١ ،  ، ط  ـ طسم تعًِٝ ايفٕٓٛ ،ف : قُد ايبطْٝٛٞ . د.  

 ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ،  ، ط أدب ا٭طفاٍ يف ق٤ٛ اٱض٬ّ ، ف : لٝب ايه٬ْٝٞ .  د. 

ّ .
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تعترب قك١ٝ املكُٕٛ يف أدب ا٭طفاٍ ٖٞ احملٛز ايرٟ ٜعتُد عًٝ٘ َفّٗٛ هلرا ٚ

ٜطري يف  )أدب ايطفٛي١ باعتبازٙ ا٭ضاع ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ ا٭ٖداف ايرتب١ٜٛ، ٚهب إٔ 

.  (1)(خط َٛإش َع ايػهٌ املعرب عٓ٘ بايًػ١ ٚايكٛاعد ٚا٭ضايٝب

     ٜ٪ند ايرتبٜٕٛٛ ع٢ً إٔ ايكِٝ ٖٞ املعاٜري املٛد١ٗ ؿٝا٠ ايفسد ٚضًٛن٘، فٗٞ 

تػهٌ ا٭ضاع يف ايدافع١ٝ ٚايطًٛى، ٚيرا فإٕ فكدإ ايكِٝ أٚ قٝاعٗا أٚ عدّ 

ايتعسف عًٝٗا هعٌ ايفسد ٜٓدَر يف أعُاٍ عػٛا١ٝ٥، ٜطٝطس عًٝ٘ اٱسباط ايتاّ يعدّ 

. 2إدزاى دد٣ٚ َا ٜكّٛ ب٘ َٔ أفعاٍ

 يف ٚاقح    ٚيريو فايكِٝ ذات تأثري ٚاقح يف تٛدٝ٘ ضًٛى ايفسد ٚاؾُاع١، ٚأثسٖا 

. ٚسد٠ اجملتُع ٚمتاضه٘، َٚٔ ايؿعٛب١ تػريٖا ٭ٕ درٚزٖا ممتد٠ يف سٝا٠ ايٓاع

ٚيكد سسؾت ايٓؿٛف ايػعس١ٜ يف نجرٕي َٓٗا ع٢ً ايكِٝ اٱهاب١ٝ نايؿدم ٚا٭َا١ْ 

ٚاؿحټ ع٢ً ا٭عُاٍ ايفاق١ً ٚايتعإٚ ٚغريٖا َٔ ايطًٛنٝات اييت بتٛفسٖا ايٓـ 

. ايػعسٟ املكدّ يٮطفاٍ

 يسضِ اـطٛط ايعسٜك١ هلرا املٛقٛع ايرٟ ٫ ٜصاٍ نبدا١ٜ          ٚتأتٞ ٖرٙ ايدزاض١ 

وتاز إىل َصٜد َٔ ايدزاضات، ٚيٓتُهٔ َٔ ا٫قرتاب َٓ٘ ٚايهػف عٔ بعض 

دٛاْب٘، نإ َٔ ايكسٚزٟ ايتُٗٝد ي٘ باؿدٜح عٔ َؿطًش٘ ـ أدب ايطفٌ ـ  يتتذ٢ً 

يٓا ايس١ٜ٩ ايع١ًُٝ املتها١ًَ، ٚيٝطت ٖرٙ ايدزاض١ ض٣ٛ إغازات ضسٜع١ ساٚيتٵ إٔ 

، ٭طفاٍايٓؿٛف ايػعس١ٜ املكد١َ ٍتتًُظ دٛاْب ايكِٝ يف ايٓؿٛف ايػعس١َٜٔ خ٬ٍ 

املطت٣ٛ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ،ايتعًِٝ قبٌ املدزضٞ،َكسز ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ) ٚخاؾ١ يف نتاب

. ايطٛدإ /ٚايتعًِٝ 

اييت اغتًُت املكاَني ٚايكِٝ ايرتب١ٜٛ   َٚٔ خ٬ٍ دزاض١ ٚؼًٌٝ َكُْٛٗا أتكح إٔ 

عًٝٗا ايٓؿٛف َتٓٛع١ ،َٚتداخ١ً فُٝا بٝٓٗا، نشب ايٛطٔ ٚايتػين ب٘ ٚايدفاع عٓ٘، 

ٚايتُطو بايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚايدع٠ٛ إىل سب ا٭ٌٖ ٚا٭ضس٠، ٚايتُطو باٱميإ ، فأغًب 

                                                 
ايػسن١ ايعسب١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع،ف :أدب ايطفٛي١،َفَٗٛ٘،أضط٘،ٚزٚادٙ: أمحد شيط.1

 ّ ف/ف١ً ايباسح، ايط١ٓ ايتاضع١، ايعدد ايجايح:ْدِٜ ع٤٬ ايدٜٔ: 
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نُا إٔ مج١ً َٔ املكَٛات اييت هب . قؿا٥د ٚأْاغٝد ٖرٙ املسس١ً تدٚز يف ٖرا اجملاٍ

تٛافسٖا يف ايٓـ املتذ٘ إىل ايطفٌ ٖٞ اييت متٓش٘ ١ٜٖٛ ا٫ْتُا٤ إىل عٛامل ايطفٛي١ 

  (1)ٖٚٛ َا لًُ٘ يف اٯتٞ. ٚأساضٝطٗا

 ٘إٔ ٜٗتِ ب٘ ايطفٌ ٜٚٓػػٌ برتدٜدٙ ٚايتٛاؾٌ َع.  

 إٔ ٜعرب عٔ خؿا٥ـ غدؿ١ٝ ايطفٌ ايطًٛن١ٝ ٚاستٝادات٘ اٱْطا١ْٝ.  

 ٌإٔ ٜتُجٌ ايطُات ايعُس١ٜ يًطف.  

  إٔ ٜطتٛعب َػاعس ايطفٌ َٚٓطًكات٘ اير١ٖٝٓ، ببطاطتٗا ٚسدٚد ز٩ٜت٘ يٮغٝا٤

  .ٚاملٛدٛدات

 ٘إٔ ٜتٛافس ع٢ً قاَٛع ايطفٌ عدٚدٙ ٚؾٝاغات٘ ٚأضايٝب.  

-أهنية الدراشة واحلاجة إليها : 

: تتذطد أ١ُٖٝ ايدزاض١ فُٝا ًٜٞ

 تبني دٚز ا٭دب ايرتبٟٛ يف َعاؾ١ ايطًٛى .

 تبؿس ا٭ضس بأ١ُٖٝ ايسٜاض يف تسب١ٝ ٚزعا١ٜ ايٓؼ٤.

 ضٓٛات باعتبازٖا َٔ أِٖ (-)تٛقح ق١ُٝ ا٭ْاغٝد ملسس١ً ايطفٛي١ املبهس٠

.أضايٝب طسم ايتعًِٝ

:  أهداف الدراشة

-تٗدف ايدزاض١ إىل ؼكٝل اٯتٞ :

      ايتعسف ع٢ً أْٛاع ايكِٝ املبجٛث١ يف ايٓؿٛف ٚا٭ْاغٝد املكسز٠ ع٢ً ت٬َٝر ايتعًِٝ 

ٚبٝإ أ١ُٖٝ ايه١ًُ املٛس١ٝ املٛش١ْٚ املٓػ١ُ يف  (ايسٜاض، ٚايتُٗٝدٟ)قبٌ املدزضٞ

.ؼكٝل تًو ايكِٝ

-حدود الدراشة : 

                                                 

/ . ، ف عًٞ سداد، ايٝد ٚايربعِ، دزاضات يف أدب ايطفٌ، ؾٓعا٤  
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  اقتؿست ايدزاض١ ع٢ً دزاض١ ايكِٝ املتعًك١ بايعكٝد٠ ٚا٭خ٬م ٚاملُازضات ا٫دتُاع١ٝ 

 َسسًيت زٜاض ا٭طفاٍ ايٓؿٛف ايػعس١ٜ املٛد١ٗ يٮطفايفٞٚايٛط١ٝٓ، َٔ خ٬ٍ 

.ٚايتُٗٝدٟ َٚسس١ً ا٭ضاع

 : ميهج الدراشة

َٓٗر ؼًٌٝ احملت٣ٛ بدزاض١ ايٓؿٛف َٛقٛع ايدزاض١ ٚتؿٓٝف اضتددّ ايباسح 

 .ايٓؿٛف سطب قُٝٗا ٚفا٫تٗا
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 املبحح األول

مفهوو األدب 

 : بني اللػة واالصطالحمفهوو األدب: أواًل

ا٭دب مبفَٗٛ٘ ايفين اؿدٜح املعاؾس، ىتًف عٔ َفاِٖٝ عدٜد٠ ايتؿكت ب٘    

َعاْٞ ايتأدٜب، ٚا٭دب، ٚاملأدب١، : عرب تازٜذ ا٭دب ايعسبٞ، يػ١ ٚاؾط٬سّا، َجٌ

تاز )ففٞ . ٚتٗرٜب اـؿاٍ، ٚإؾ٬ح ايطًٛى ٚانتطاب ايعادات اؿُٝد٠

ٞٸ ب٘ ٭ْ٘ ٜ٪دب ايٓاع : ا٭دب  (1)(ايعسٚع ايرٟ ٜتأدب ب٘ ا٭دٜب َٔ ايٓاع ، ضٴُ

. احملاَد ،ٜٚٓٗاِٖ عٔ املكابح 

ٚيف اؿدٜح ايػسٜف ، لد أع٤٬ َٔ غإٔ ٖرٙ ايًفع١ ، فعٔ دابس بٔ ضٴُس٠ 

: (ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)زقٞ اهلل عٓ٘ ، عٔ ايٓيب  ٭ٕ ٜ٪دب ايسدٌ ٚيدٙ خريٷ َٔ ): قاٍ  

، ٚفٝ٘ أٜكّا َا زٚاٙ ايرتَصٟ عٔ أٜٛب بٔ َٛض٢ عٔ أبٝ٘ عٔ (2)إٔ ٜتؿدم بؿاع 

ٌٕ أفكٌ َٔ  ): قاٍ  (ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ )ددٙ، عٔ ايٓيب  َا مٌ ٚايدٷ ٚيدّا َٔ م

 ٕٔ ، ( ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ)ٚعٔ أْظ بٔ َايو ودخ عٔ زضٍٛ اهلل . (3) (أدبٺ سط

ٚ٭١ُٖٝ ا٭دب ْجسٙ ٚغعسٙ يف تٓػ١٦ أطفاٍ .(4 )(أنسَٛا أ٫ٚدنِ ٚأسطٓٛا أدبِٗ )

، بهتب٘ إىل ضانين ا٭َؿاز ،  (زقٞ اهلل عٓ٘ )املطًُني ، بعح عُس بٔ اـطاب 

أَا بعد ـ فعًُٛا أ٫ٚدنِ ايطباس١ ٚايفسٚض١ٝ ، ٚزِٖٚ َا ضاز َٔ املجٌ َٚا : قا٬ّ٥ 

 .5سٴطٔ َٔ ايػعس

 

                                                 

 :  ايتربٜسٟ،تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع،ز 

 : /سدٜح زقِ  ()نتاب ايرب ٚايؿ١ً ، باب ،اؾاَع ايؿشٝح ، ضٓٔ ايرتَرٟ    ز  ()  

 : . املسدع ايطابل  ()سدٜح زقِ  

. ، ف ، سدٜح زقِ () ابٔ َاد١ يف ضٓٓ٘، نتاب ا٭دب، باب 

. ، ؼكٝل ، عبد ايط٬ّ ٖازٕٚ ،َهتب١ اـالٞ ايكاٖس٠ ، ف ايبٝإ ٚايتبٝني، ز : اؾاسغ
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 نًـ َٔ ٖرا ا٫ضتعساض إىل إٔ ا٫ضتكسا٤ ا٫ؾط٬سٞ يدٚزإ يفع١ 

وٌُ ايعدٜد َٔ ا٭فهاز ٚاملعاْٞ، ميهٔ إمجاٍ . يف تازٜذ أدبٓا ايعسبٞ   (ا٭دب)

:  َعاْٝٗا فُٝا ًٜٞ

: (ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ )يكٛي٘  (ايتٗرٜب ٚاـًل )دا٤ ا٭دب مبع٢ٓ  - أدبين زبٞ ) 

. (فأسطٔ تأدٜيب

ايرٜٔ ناْٛا ًٜكٕٓٛ أ٫ٚد  (امل٪دبٕٛ)نُا دا٤ مبع٢ٓ ايتعًِٝ ،َٚٓ٘ اغتل َع٢ٓ  -

اـًفا٤ ايػعس ٚاـطب، ٚأخباز ايعسب ٚأْطابِٗ يف اؾا١ًٖٝ ٚاٱض٬ّ ٚعؿس بين 

ٚتطٛزت ايًفع١ يتػٌُ نٌ املعازف غري ايد١ٜٝٓ اييت تسق٢ باٱْطإ ادتُاعّٝا :أ١َٝ

  ( ).ٚثكافّٝا، ٚبٗرا فإْٗا مشًت املعاْٞ ايطًٛن١ٝ ٚايتٗرٜب١ٝ ٚايرتب١ٜٛ

 َٚٔ املعًّٛ ، إٔ ايطًٛنٝات تستبط مبعطٝات ايتٓػ١٦ عا١َ ،ٚأضايٝب ايٓػأ٠   

َٚٔ ثِ ٜتأثس ا٭دب ايٛدداْٞ بطا٥س أضايٝب ايتٓػ١٦ . ٚايتهٜٛٔ عٓد ايطفٌ غاؾ١ 

. ا٫دتُاع١ٝ 

: مفهوو أدب األطفال: ثاىيًا

ا٭دب املهتٛب يٮطفاٍ بؿٛز٠ خاؾ١، "إٕ َؿطًح أدب ا٭طفاٍ، ٜطًل ع٢ً 

ٍٔ (2)"ٜٚتُٝص مب٤٬َت٘ ملساسٌ ايطفٛي١ املتعدد٠ ٚاملدتًف١ ٌٴ َٔ أغها " نتاب١"فٗٛ غه

 َٓٗا َا ٜتؿٌ بًػت٘ ٚتٛافكٗا َع قاَٛع ٤ايتعبري ا٭دبٞ، ي٘ قٛاعدٙ َٚٓاٖذ٘، ضٛا

 َا ٜتؿٌ مبكُْٛ٘ َٚٓاضبت٘ ٚ اؿؿ١ًٝ ا٭ضًٛب١ٝ يًطٔ اييت ٜٴ٪يف هلا، أعايطفٌ، ّٚ

ٚميجٌ اٯثاز ايف١ٝٓ اييت تؿٛز أفهازّا ٚإسطاضات .يهٌ َسس١ً َٔ َساسٌ ايطفٛي١

ٚأخ١ًٝ تتفل َٚدازى ا٭طفاٍ،ٚتتدر أغهاٍ ايكؿ١ ٚايػعس ٚاملطسس١ٝ ٚاملكاي١ 

 .ٚا٭غ١ٝٓ

 

                                                 

 .، ف . َّعذِ َؿطًشات ا٭دب، بريٚت، : فدٟ ٖٚب١.  د.  

أدب ا٭طفاٍ بني . فدٟ قُٛد ايفكٞ: ٜٚٴٓعس. ا٭ضظ اٱْطا١ْٝ ٭دب ا٭طفاٍ. ْعِٝ عساٜدٟ. د.  

 .ايسٚا١ٜ ٚايتدٌٝ
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ٜتشدد َفّٗٛ أدب  (1)(عادٍ أبٛ غٓب )ٚعٔ َفّٗٛ أدب ا٭طفاٍ ، قاٍ 

ا٭طفاٍ قُٔ َعاٜري ْعس١ٜ ا٭دٓاع ا٭دب١ٝ ، ايكؿ١ ايكؿري٠ ٚايكؿٝد٠ ٚاملطسس١ٝ 

ٚغريٖا َٔ ا٭ْٛاع ا٭دب١ٝ ، مبع٢ٓ آخس ، قُٔ مسات ٚخؿا٥ـ ايٓـ ا٭دبٞ ، ٚٚفل 

.  ٖرا ايتؿٛز ٜتِ ايفؿٌ بني َا ٜهتب يٮطفاٍ َٔ َعازف ،َٚا ٜهتب هلِ َٔ أدب 

: فا٭دب املهتٛب عٔ ايطفٛي١ ٜػتٌُ ع٢ً داْبني     

.  سٍٛ ايطفٛي١ (اؾُاي١ٝ )ايدزاضات ٚامل٪يفات ايًػ١ٜٛ ٚا٭دب١ٝ ٚايف١ٝٓ : ا٭ٍٚ

إبداع ايهباز ا٭دبٞ ٚايفين عٔ أطفاهلِ خاؾ١ ،ٚا٭طفاٍ بعا١َ ، : ايجاْٞ 

.  غسٜط١ ا٭ تٴٛد٘ إبداعاتِٗ أضاضّا يًطفٛي١ مبطتٜٛاتٗا ايًػ١ٜٛ ٚاٱدزان١ٝ 

 فٝػٌُ اٱْتاز ا٭دبٞ ايبشحٖٚٛ َٛقٛع ٖرا  (يًطفٌ  )أَا ا٭دب املهتٛب 

. املٛد٘ أضاضّا يًطفٌ مبطتٜٛات٘ ايًػ١ٜٛ ٚاٱدزان١ٝ  (ايػعسٟ )

ايرٟ ٜطتًِٗ قِٝ ا٫ض٬ّ َٚباد٥٘ ٚعكٝدت٘،ٚهعٌ ٖٛأدب ا٭طفاٍ اٱض٬َٞٚ

ضاضا يبٓا٤ نٝإ ايطفٌ عكًّٝا ْٚفطّٝا ٚٚدداّْٝا ٚضًٛنّٝا ٚبدّْٝا، ٜٚطاِٖ يف أَٓٗا 

ت١ُٝٓ َدازن٘،ٚإط٬م َٛاٖب٘ ايفطس١ٜ ٚقدزات٘ املدتًف١ٚفل ا٫ؾٍٛ ايرتب١ٜٛ ا٫ض١َٝ٬ 

.ٚبريو ُٜٓٛ ٜٚتدزز ايطفٌ بؿٛز٠ ؾشٝش١ ت٪ًٖ٘ ٭دا٤ ايسضاي١ املٓٛط١ ب٘ يف ا٫زض

مراحل الينو املعريف األدب و: ثالجًا

ايُٓٛ نُا ٜعسف٘ عًُا٤ ايٓفظ، ٖٛ ضًط١ً َتتابع١ َٔ ايتػٝريات تٗدف إىل 

 2.ايٓكر ٚاضتُسازٙ إىل َداٙ ايرٟ ٜبدأ بعدٙ امدازٙ

فُٓر ٜهٕٛ ايطفٌ يف بطٔ أَ٘ تبدأ َطري٠ ايُٓٛ اييت متس مبسس١ً َا قبٌ 

اي٫ٛد٠ ثِ ايطفٛي١ املبهس٠ ثِ املساٖك١ بٓٛعٝٗا، ٚتعٌ املطري٠ يتطًُ٘ إىل ايسغد 

.  فايهٗٛي١ فايػٝدٛخ١

 

                                                 

. (عح َ٪متس ا٭دبا٤ ايعاغس ، ضٛزٜا )، ، ف ، ف  أدب ا٭طفاٍ يف ضٛزٜا ،ز.

/ف٪اد ايبٗٞ ايطٝد:د  ا٭ضظ ايٓفط١ٝ يًُٓٛ َٔ ايطفٛي١ إىل ايػٝدٛخ١، داز ايفهس ايعسبٞ  ط:

 /ف



 عنادة البحث العلني ...جامعة القرآن الكريه و تأصيل العلوو

 
305 

 
 حمور اللغة العربية-   جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 

: ٚيكد أغاز ايكس٤إ ايهسِٜ إىل ٖرٙ ايعاٖس٠ يف أنجس َٔ َٛطٔ،نُا يف قٛي٘ تعاىل

َوَلَقِد َخَمِقَها ) : ٚيف قٛي٘ تعاىل1((14) َوَقِد َخَمَقُكِم َأِطَىاّرا(13)َما َلُكِم َلا َتِرُجىَى ِلمَِّه َوَقاّرا )

ُثمَّ َخَمِقَها الهُِّطَفَة َعَمَقّة َفَخَمِقَها اِلَعَمَقَة (13) ُثمَّ َجَعِمَهاُه ُنِطَفّة ِفٌ َقَراٍر َمِكنٍي (12)اِلِإِنَساَى ِمِو ُسَماَلٍة ِمِو ِطنٍي 

ُمِضَغّة َفَخَمِقَها اِلُمِضَغَة ِعَظاّما َفَكَسِىَنا اِلِعَظاَم َلِحّما ُثمَّ َأِنَشِأَناُه َخِمّقا َآَخَر َفَتَباَرَك المَُّه َأِحَسُو 

. 2((14)اِلَخاِلِقنَي

يرا تعترب َسس١ً ايطفٛي١ َٔ أِٖ َساسٌ اؿٝا٠ عٓد اٱْطإ ٚأنجسٖا 

خطٛز٠،فٗٞ تتُٝص عٔ غريٖا بؿفات ٚخؿا٥ـ تعترب أضاضا ملساسٌ اؿٝا٠ 

ايتاي١ٝ،َٚٔ ٖٓا دا٤اٖتُاّ اٱض٬ّ بٗا اٖتُاَا غا٬َ ٜت٤٬ّ َع طبٝع١ اٱْطإ 

.  باعتبازٙ أنسّ كًٛقات اهلل عص ٚدٌ

فايرتب١ٝ اٱض١َٝ٬ تأخر بٝد اٱْطإ قبٌ ؿع١ امل٬ٝد،يكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

ثِ اٖتِ ب٘ دٓٝٓا ٚطف٬ ٚزاغدا،ٚفل . 3(ٚاْهشٛا ا٭نفا٤ ٚاْهشٛا إيِٝٗ)ٚضًِ 

اؿادات ايفطٝٛيٛد١ٝ ٚايٓفط١ٝ اي٬ش١َ يًُٓٛ ايطبٝعٞ يٲْطإ، نُا تٗتِ ظُٝع 

 .ؾطُٞايفسد بؿٛز٠ َتٛاش١ْ َٔ سٝح ايُٓٛ ايسٚسٞ ٚايعكًٞ ٚا

نجري٠ يف عًُٞ ايٓفظ ٚايرتب١ٝ إٔ نجريا َٔ َكَٛات  (4)  ٚيكد ديت دزاضات

غدؿ١ٝ ايفسد املعسف١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚايطًٛن١ٝ تتػهٌ يف ايطٓٛات اـُظ أٚ ايطت 

 ا٭طفاٍ ٚأدب ؼتاز إىل زعا١ٜ َٚتابع١، املػه١ً ا٭ٚىل َٔ عُسٙ ع٢ً إٔ ٖرٙ املكَٛات

                                                 

/اٯٜتإ :  ضٛز٠ ْٛح

.//اٯٜات : ضٛز٠ امل٪َٕٓٛ

 سدٜح زقِ  () سدٜح سطٔ زٚاٙ ابٔ َاد١ يف ضٓٓ٘،باب ا٫نتفا٤

 :  ايرتب١ٝ ٚطسم ايتدزٜظ،ايكاٖس٠،داز املعازف،ط /ؾاحل عبد ايعصٜص ٚعبد ايعصٜص عبد اجملٝد 

. ف  ز فٛشٟ عٝط٢ ٚعبد ايفتاح : ٚضسدٝٛ ضبٝين،ايرتب١ٝ ايًػ١ٜٛ يًطفٌ،تسمج١  

.  َٚا بعدٖاّ فسطٔ، داز ايفهس ايعسبٞ ايكاٖس٠ 
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٭ْ٘ ٜتُٝص بفاع١ًٝ َطتُس٠ َٚتطٛز٠ َٚطسد٠ عرب  املط٪ٍٚ عٔ ٖرٙ ايسعا١ٜ ٚاملتابع١، ٖٛ

يطفٌ ااملساسٌ ايعُس١ٜ اييت هتاشٖا 

- يف عًِ ايٓفظ ن١ًُ ايطفٌ هلا َدي٫ٕٛٚ :

. ٜٚطًل ع٢ً ايؿػاز َٔ ضٔ اي٫ٛد٠ ست٢ ايٓكر اؾٓطٞ :   عاّ* 

 ٚيكد أعد املسنص 1.ٜٚطًل ع٢ً ايؿػاز َٔ فٛم املٗد ست٢ ضٔ املساٖك١: خاف*

ايكَٛٞ يًبشٛخ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؾٓا١ٝ٥ يف َؿس َٚٓع١ُ ايْٝٛٝطٝف دزاض١ سدٸدٚا فٝٗا 

َسس١ً ايطفٛي١ باملد٠ ايٛاقع١ بني اؿٌُ ٚضٔ املساٖك١ ست٢ ايجا١َٓ عػس ، ٭ِْٗ ٜسٕٚ 

. 2إٔ ايطفٛي١ اضِ داَع يٮعُاز بني َسس١ً اؾ١ٝٓٝٓ َٚسس١ً ا٫عتُاد ع٢ً ايٓفظ

- َٚٔ ايعًُا٤ َٔ ٜكطِ شَٔ ايطفٛي١ قطُني أضاضٝني :

. ايطفٛي١ املبهس٠ َٔ اي٫ٛد٠ إىل ضٔ اـاَط١ أٚ ايطادض١. 

 3.ايطفٛي١ املتأخس٠ َٔ ضٔ اـاَط١ أٚ ايطادض١ إىل ايجا١ْٝ عػس٠. 

ٖٞ اييت تعٓٝٓا يف ٖرٙ ايدزاض١ ٚمتتد ع٢ً َطاس١  ٚ :َسس١ً ايطفٛي١ املبهس٠ (أ 

أٟ َٔ ايجايج١ ٚست٢ ايطادض١ ٚتعد َٔ أِٖ َساسٌ –ايطٓٛات ايج٬خ اي٬سك١ 

ايطفٛي١ ٚأخؿبٗا، ٖٚٞ ايتأضٝظ ا٭ٍٚ يبٓا٤ ايػدؿ١ٝ، ست٢ يري٣ أسد 

ايرتبٜٛني أْٓا يف ٖرٙ املسس١ً قادزٕٚ ع٢ً إٔ ُْٓٞ غدؿ١ٝ ايطفٌ أٚ 

فايطفٌ يف ٖرٙ املسس١ً َٔ  ، ٚتط٢ُ مبسس١ً اـٝاٍ اٱٜٗاَٞ .()مطُٗا

                                                 

إبساِٖٝ َدنٛز،َعذِ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ،إعداد فُٛع١ َٔ ا٭ضاتر٠،ايكاٖس٠،اهل١٦ٝ املؿس١ٜ :

.ّ فايعا١َ يًهتاب،  

دٗاد اـطٝب ٚعبد اهلل اـطٝب،سل ايطفٌ يف ايتػسٜع ا٭زدْٞ،ؼًٌٝ يًبعدٜٔ ايٓفطٞ :

 ف/ّ فٚا٫دتُاعٞ،عُإ،َسنص ايبشٛخ ٚايدزاضات ا٫دتُاع١ٝ، 

.ضابل،ف/ ؾاحل عبد ايعصٜص ٚعبد ايعصٜص عبد اجملٝد،ايرتب١ٝ ٚطسم ايتدزٜظ  

.  ّ، فَؿطف٢ عبد ايط٬ّ اهلٝيت، عامل ايػدؿ١ٝ، بػداد .د/ 

عًٞ اؿدٜدٟ،يف أدب ا٭طفاٍ ، ّ : ،ٚد أمحد لٝب،أدب ا٭طفاٍ عًِ ٚفٔ ّ،ضابل ف

 ضابل،ف
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ث٬خ إىل مخظ ضٓٛات ٜهٕٛ قادزّا ع٢ً ايه٬ّ،ٚإْ٘ ٜسبط مناذز ا٭ؾٛات 

اييت ٜطُعٗا باملعاْٞ اييت تتُاغ٢ َعٗا،سٝح ٜتعًِ َٔ خ٬ٍ زبط أؾٛات 

َِٚٓٗ َٔ مسٸ٢ ٖرٙ املسس١ً مبسس١ً ايٛاقع١ٝ ،َع١ٓٝ بأفعاٍ ٚسسنات قدد٠

سٝح ٜطتطٝع ايطفٌ إٔ ٜطتعٌُ سٛاض٘ ٫ختٝاز ايب١٦ٝ ٚاـٝاٍ احملدد بايب١٦ٝ

ٚعًٝ٘ ميهٔ تكدِٜ ْٛع َٔ ايػعس . اييت ؼٝط ب٘ يف املٓصٍ ٚايسٚق١ ٚاملدزض١

املطُٛع ٚاملطذٌ بايؿٛت أٚ بايؿٛت ٚاملٛضٝك٢،٭ٕ ا٭طفاٍ يف ٖرٙ املسس١ً 

ميًٕٝٛ إىل ا٭غعاز ايكؿاز ذات اٱٜكاع ٚاؿسن١ ايطسٜع١،ع٢ً إٔ تٗدف إىل 

تعسٜف ا٭طفاٍ مبا ٜٓفعِٗ أٚ ٜكسِٖ َٔ ايب١٦ٝ ايٛاقع١ٝ احملطٛض١ 

ٚاملًُٛض١،إذ إْٗا تعترب َٔ أخؿب املساسٌ اييت ميس بٗا ايطفٌ،ٚاييت ميهٔ 

إٔ ٜهتطب فٝٗا نجريا َٔ ايعادات ٚاـربات ٚايكِٝ اييت تستبط عٝات٘ 

نُا تػٗد ايُٓٛ ايطسٜع . ٚأضست٘،ٚهلرا ميٌٝ إىل ا٭دب يف إطازٙ ا٫دتُاعٞ

يف ايكاَٛع ايًػٟٛ يًطفٌ، ٚايتًُظ احملدٚد بإدزان٘ يبعض ايكِٝ 

  .ا٫دتُاع١ٝ، ٚمتٝٝص اـطأ َٔ ايؿٛاب

ٖٞ َسس١ً اـٝاٍ اؿس َٔ ضت إىل مثإ   :َسس١ً ايطفٛي١ ايٛضط٢ (ب 

ٖٚٞ َسس١ً ايبدا١ٜ املدزض١ٝ اييت تتٝح يًطفٌ إٔ ٜتعًِ َٓٗا ايهجري َٔ ضٓٛات

املعازف ٚاملعاْٞ ٚاملفاِٖٝ،فٝشتاز ا٭طفاٍ يف ٖرٙ املسس١ً إىل أدب ٜكدّ هلِ 

ايكد٠ٚ اؿط١ٓ ٚايُٓاذز ايطٝب١ ٚايؿفات اـًك١ٝ ايٓب١ًٝ،ٜٚعًُِٗ املباد٨ 

٭ٕ ايُٓٛ املعسيف يد٣ . ا٫دتُاع١ٝ نايتعإٚ ٚاٱخ٬ف ٚايٛفا٤ ٚايؿدم

أطفاٍ ٖرٙ املسس١ً ٜبدأ بتعًِ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يف ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ 

                                                 

ٖادٟ ْعُإ اهلٝيت،ثكاف١ ا٭طفاٍ،ضًط١ً عامل : ٚ دع٢ً اؿدٜدٟ،ايطابل،ف:د

ّ ف عاّ املعسف١،ايهٜٛت،ايعدد

 ،ٚ أمحد لٝب أدب ا٭طفاٍ عًِ ٚفٔ ،ضابل، عًٞ اؿدٜدٟ،يف أدب ا٭طفاٍ،ضابل ف:د:

. ف  
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ٚاؿطاب، ٜٚهٕٛ ا٭طفاٍ أنجس قدز٠ ع٢ً ايتعبري ايػفٟٛ َٓ٘ ع٢ً 

 ٚميًٕٝٛ إىل سفغ ا٭ْاغٝد ذات ا٭ْػاّ ايط١ًٗ ٚايهًُات ايتشسٜسٟ

ٚايكؿـ ٚاؿهاٜات ايكؿري٠ ٚخاؾ١ َا وه٢ ع٢ً أيط١ٓ .ايكؿري٠

. اؿٝٛاْات

  :َسس١ً ايطفٛي١ املتأخس٠

ٖٚٞ املسس١ً . ٖٚٞ َسس١ً املػاَس٠ ٚايبطٛي١، َا بني تطع إىل اثين عػس٠ ض١ٓ

اييت تعٗس فٝٗا ايكدزات اـاؾ١، ٜٚطتطٝع ايطفٌ تفطري املعاْٞ ٚاملٛاقف بدزد١ 

أفكٌ، ٜٚتعًِ فٝٗا ايكِٝ اـًك١ٝ ٜٚصداد سب ا٫ضتط٬ع ملعسف١ ايهجري عٔ ايب١٦ٝ 

. 2احملٝط١ ب٘ ٚبب٬دٙ ٚب٬د ايعامل ا٭خس٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ّ ف عامل ايهتب ،ط/عًِ ايٓفظ ايُٓٛ: ساَد عبد ايط٬ّ شٖسإ

. ٚأمحد لٝب يف أدب ا٭طفاٍ،ضابل فف(ايطابل)عًٞ اؿدٜدٟ :د  
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 املبحح الجاىي

إجراءات الدراشة 

- أواًل  :تصييف اجملاالت:

أعدٻ ايباسح دد٫ّٚ يتؿٓٝف فا٫ت ايكِٝ اييت تكُٓتٗا ايٓؿٛف ايػعس١ٜ 

- قٌ ايدزاض١، ٚناْت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 :ٜٛقح فا٫ت ايكِٝ اييت تكُٓتٗا ايٓؿٛف ايػعس١ٜ يف ايدزاض١ ()ددٍٚ

 تعريفه اجملال

ٖٛ َا ٜتعًل مبعتكد قً٘ ايكًب نايؿدم بٛدٛد اهلل ٚاٱميإ ايعكدٟ

بٛسداْٝت٘، ٚاتؿاف٘ بؿفات ايهُاٍ، ٚبأسك١ٝ ايكسإٓ ٚزضاي١ ضٝدْا 

قُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚايبعح ٚاؾ١ٓ ٚايٓاز، ٚايتؿدٜل بامل٥٬ه١ 

ٚايككا٤

 (َٚا خًكت اٱْظ ٚاؾٔ إ٫ٖ يٝعبدٕٚ)عباد٠ اهلل تعاىل يتشكٝل قٛي٘ تعاىلايتعبدٟ

ٖٚٞ اضِ داَع يهٌ َا وب٘ اهلل ٜٚسقاٙ َٔ ا٭قٛاٍ ٚايعُاٍ ايباط١ٓ 

.ٚايعاٖس٠

ٜتؿٌ مبباد٨ اـ٬م ٚايكِٝ املٓع١ُ يًطًٛى اٱْطاْٞ اييت وددٖا ا٭خ٬قٞ

ايٛسٞ يتٓعِٝ سٝا٠ ايٓاع ٚؼدٜد ايع٬قات بايػري ع٢ً مٛ وكل ايػا١ٜ 

(1)َٔ ٚدٛدِٖ 

ٜٚكؿد ب٘ ايكِٝ املتعًك١ بتٓعِٝ اجملتُع ٚا٭ضس٠، ٚاي٤٫ٛ يًٛطٔ، ا٫دتُاعٞ

.ٚايتهافٌ ا٫دتُاعٞ ٚأعُاٍ ايرب ٚاٱسطإ

اؾُاٍ ٖٛ ايرٟ ٜٴطس عٓد ز٩ٜت٘ أٚ تأًَ٘، ٖٚٛ َاد٠ ايسٚح ٚإسطاع اؾُايٞ

1ٚغعٛز ٚعكٌ ٚٚددإ

                                                 
أؾٍٛ ايفهس ايرتبٟٛ يف اٱض٬ّ، ط َ٪ضط١ عًّٛ ايكسإٓ، ٚداز ابٔ نجري ف : عباع قذٛب/1

158. 
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ٚضًٛنٗا ٚايػدؿ١ٝ ٚؾفات٘ ايفسد برات١ٝ املتعًك١ ايكِٝ عٔ ٜعٴبِّسايفسدٟ

تكدٜس ايعٌُ، ٚاؿسف ع٢ً ايٛقت ٚا٫ٖتُاّ بايصزاع١ ٚايؿٓاع١ ا٫قتؿادٟ

ٚا٫دخاز ٚعدّ ايتبرٜس

ا٫ْتُا٤ يًٛطٔ ٚايك١َٝٛ ايعسب١ٝ، ٚايدفاع عٔ ا٭ٚطإ، ٚاؿس١ٜ ايٛطين

ٚا٫ضتك٬ٍ

. ٜٛقح تؿٓٝف ايكِٝ يف إطاز فا٫تٗا ايس٥ٝط١ () ددٍٚ

 الكينة اجملال

اٱميإ باهلل ٚايسضٌ ٚامل٥٬ه١ ٚايككا٤ ٚايكدز ٚايّٝٛ اٯخس ٚايتفهس ايعكدٟ

.يف كًٛقات اهلل ٚايهتب ايطُا١ٜٚ

ايكسإٓ،  ايبٝت، ت٠ٚ٬ زَكإ، سر ايصنا٠، ٚؾّٛ ايؿ٠٬، ٚإٜتا٤ إقا١َايتعبدٟ

.ٚايتٛب١ ٚمحدٙ، ا٫ضتػفاز ٚغهسٙ اهلل ذنس

  ا٫دتُاعٞ، املطاٚا٠، ايعدٍ ٚا٭ؾدقا٤، ايتهافٌ ٚا٭ضس٠ ايٛايدٜٔ سبا٫دتُاعٞ

يٰخسٜٔ اـري ٚسب

اؾ١ًُٝ،  اؾ١ًُٝ، ا٭ؾٛات َٚٓاظسٖا، ايسٚا٥ح ايٓعاف١، ايطبٝع١ سباؾُايٞ

ٚاؿٝٛاْات ايٓباتات

 ع٢ً قُٝع١ًُٝ، ع١ًَُٝٚعسف١ٝ، ق٠ٛايػدؿ١ٝ، دط١ُٝٚعك١ًٝ، ا٫عتُادايفسدٟ

ايٓفظ، ايٓعاف١، ايسٜاق١

ايؿدم،ا٭َا١ْ،ايٛفا٤،ايهسّ،ايػذاع١ا٭خ٬قٞ

 عدّٚايٓذاز٠ ا٭عُاٍ،نايصزاع١ مبُازض١ ايعٌُ،ا٫ٖتُاّ تكدٜسا٫قتؿادٟ

ا٫دخاز ايٛقت، ع٢ً اؿسف ايتبرٜس،

 عٓ٘،ٚسس١ٜ ٚايدفاع ايٛطٔ إىل ا٫ْتُا٤ سب ٚا٫ضتكساز، ايطهٔ ق١ُٝايٛطين

ايعٝػفٝ٘

 

                                                                                                                            
 .89لٝب ايه٬ْٝٞ،َدخٌ إىل ا٭دب اٱض٬َٞ،ط ا يطٕٓٛ اٱض١َٝ٬،قطس ف / 1
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 املبحح الجالح

 الدراشة التطبيكية

تٓٛعت املكاَني ٚأمناط اـطاب ايػعسٟ، ٚاتطعت دا٥س٠ ايػعس املكدّ 

يٮطفاٍ َا بني املكاَني ايٛط١ٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚايرتب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ، ٚدازت سٍٛ ايكِٝ 

ٚنإ َٔ أِٖ أٖدافٗا غسع ايفكا٥ٌ ٚا٭خ٬م اؿُٝد٠ يف ْفٛع . ايسٚس١ٝ ٚاٱْطا١ْٝ

. ا٭طفاٍ ٚتٛدِٝٗٗ إىل آداب ايطًٛى ٚإذنا٤ زٚح احملب١ ٚايتكش١ٝ ٚاـري يف ْفٛضِٗ

       ٚيف ٖرا ايبشح ْتٓاٍٚ أبسش املكاَني اييت اغتٌُ عًٝٗا غعس ا٭طفاٍ َٔ خ٬ٍ 

َٚٔ أبسش ٖرٙ املكاَني، ايكِٝ ٚاملكاَني ايسٚس١ٝ، .ايٓؿٛف اييت ٚزدت يف ايدزاض١

. ْٚعين بٗا تأؾٌٝ ايكِٝ ايسٚس١ٝ يف ْفٛع ا٭طفاٍ، ٚاؿسف ع٢ً تعُٝل َع٢ٓ اٱميإ

   َٚٔ املكاَني اييت اٖتِ بٗا ايٓـ ايػعسٟ املٛد٘ يٮطفاٍ، املكاَني ا٭ضس١ٜ اييت 

تتٓاٍٚ َها١ْ ايٛايدٜٔ ٚا٭خٛإ ٚا٭ؾدقا٤ ،ٚاؿح ع٢ً اسرتاّ ا٭ضس٠ ، ٚغريٖا َٔ 

. املكاَني ٚاملجٌ ايٓب١ًٝ اييت اغتًُت عًٝٗا ايٓؿٛف ايػعس١ٜ املكد١َ يٮطفاٍ

 ايٓؿٛف املػاز إيٝٗا يف ايبشح  ٚػ٤ٞ دزاض١ ايكِٝ َٚكاَٝٓٗا سطب ٚزٚدٖا يف 

 .ا٭ٖداف ايتاي١ٝسطب َا ٜساٖا ايباسح يتشكٝل 

 :( واإلمياىية املضامني الروحية ) والتعبدي العكدي: اهلدف األول

    دا٤ اٖتُاّ ا٭ضًٛب ايػعسٟ يف خطاب٘ املٛد٘ يٮطفاٍ بتأؾٌٝ ايكِٝ ايسٚس١ٝ،

ٚاؿسف ع٢ً تعُٝل اٱميإ يف ْفٛضِٗ ٚعٌُ ع٢ً تأنٝد َبدأ ايٛسدا١ْٝ ٚتكسٜب 

َع٢ٓ اٱي١ٖٝٛ إىل أذٖاِْٗ ٚعكٛهلِ بأضًٛب ضٌٗ َبطط ، ٚأيفاظ تكسب إيِٝٗ تًو 

. املعاْٞ

َٚٔ مناذز ايػعس اييت تٓاٚهلا ايباسح ،لد إٔ نجريّا َٔ ايػعسا٤ ايتصَٛا   

أضًٛبّا تعبريّٜا بطٝطّا َعتُدّا ع٢ً املعاْٞ ايكسآ١ْٝ اييت ؽـ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل 

َٚٔ ايٓؿٛف اييت . بايٛسدا١ْٝ،ٚعًِ ايػٝب ٚايطاع١،ٚأْ٘ َؿدز ايسشم ٚإْصاٍ ايػٝح
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ٓٵبٹت ا٭غذازا)تعُل ٖرٙ املعاْٞ، قؿٝد٠  ٔٵ ٜٴ  ٚاييت ٜكٍٛ 1يًػاعس إبساِٖٝ أبٛ عسب (َٳ

- يف َكاَٝٓٗا :

ُٳازٳا؟  ُٵًوٹ ا٭عٻ َٵَطازا  ٜٚٴ ٓٵصيٹا٭ ٓٵبٹتٹ ا٭غٵذٳازا ٜٚٴ ٔٵ ٜٴ َٳ

ٖرا ٖٛ اٱيِّ٘ يٝظ ي٘ َأغٵباٙ 

ٍٴ ٜا اهلل  ْٳدعٴٛٙ يف عٴ٬ٙ ْكٛ

ٔٵ ٜٴسٵٔشم ايفكريا  ٜٚٴذٵبٹسٵ ايهطريا  ٜٚٴِطعٹِ ايطَٴٝٛزٳا؟  َٳ

ٖرا ٖٛ اٱي٘ يٝظ ي٘ أغباٙ 

ٍٴ ٜا اهلل  ْٳدعٴٛٙ يف عٴ٬ٙ ْكٛ

ٓٵذٹٝٓٳا؟  ٔٵ ْازٙٹ ٜٴ َٹ ٔٵ فكًٹ٘ ٜٴعٵطٹٝٓٳا  َٹ ٔٵ ايرٟ ٜٴػٵفٹٝٓٳا   َٳ

ٖرا ٖٛ اٱيِّ٘ يٝظ ي٘ َأغٵباٙ 

ٍٴ ٜا اهلل  ْٳدعٴٛٙ يف عٴ٬ٙ ْكٛ

ٜٚكرتب غاعس آخس َٔ ٖرٙ املعاْٞ،ٚإ اختًف منط اـطاب،فاعتُد أضًٛب ايتكسٜس 

ٚاٱخباز، بُٝٓا ازتهص اـطاب ايػعسٟ ايطابل ع٢ً ا٭ضًٛب اٱْػا٥ٞ َٔ خ٬ٍ ب١ٝٓ 

ٔٵ)ا٫ضتفٗاّ احملٛز١ٜ  ٜٚ٪ند ايػاعس يف أضًٛب٘ ؾفات اـايل ٚقدزات٘ َٔ خ٬ٍ . (َٳ

املعاْٞ ايكسآ١ْٝ، فٗٛ اـايل ايساشم،اؿهِٝ ايبٸس احملطٔ ايرٟ هٝب دع٠ٛ 

ثِ ىًـ َٔ تًو املعاْٞ إىل ايٓتٝذ١ اييت ٜطع٢ إىل تعُٝكٗا يف ْفٛع . املعًّٛ،ٚاحملتاز

-ا٭طفاٍ، ٖٚٞ سل اهلل عًٝٓا يف عبادت٘ ٚطاعت٘ ٚاٱميإ بايٛسدا١ْٝ ، ٚفٝٗا ٜكٍٛ :2 

 اهلل زبټ اـًل  أَدٻْا بايسشم

 إذا دعاٙ ايداعٞ وكل املطاعٞ

 ٜٴطٌِّٗ ا٭َٛزا ٜٚدفع ايػسٚزا

 ٚنٌ غ٧ عٓد  عه١ُ أعدٻٙ

                                                 
 169دٜٛإ أغذاز ايػازع إخٛاْٞ،ف:أمحد فكٌ غب1ًٍٛ
  16أدب ا٭طفاٍ،زدع ضابل، ف : فٛشٟ عٝط٢: د/2
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ٔٵ َٹ َٴ٪ ٌٻ  ٕٔ  ٜربٴ ن ُٴشٵط ٓٵ َٹ ّٵ ب٘   أِنٔس

ٕٵ ٜٴعٵبدا   ؾٹدقّا ٚإٔ ٜٴٛسٻدا  َٔ سكِّ٘ أ

ٜٚتذ٘ اـطاب ايػعسٟ يف بعض أضايٝب٘ إىل املٓادا٠ ٚايدعا٤، فٝهتب ايػاعس دعا٤ٶ 

هسٜ٘ ع٢ً يطإ ايطفٌ ، َتٛدّٗا ب٘ إىل اـايل ضعّٝا إىل تعُٝل ايؿ١ً ايسٚس١ٝ ٚتٛثٝل 

. 1املع٢ٓ ا٫ميا٢ْ يف ْفظ ايطفٌ

 أدعٛى ٜا إهلٞ  ٜا زافع ايطُا٤ٹ

 اسفغ عًٖٞ دٜين  ٜا زبِّ ٜا زدا٥ٹٞ

 ٚقِّْٛٞ يف دزٚضٞ  باؾدِّ ٚايرنا٤ٹ

ٌٻ أقسبا٥ٹٞ  ٚأسفغ أبٞ ٚأَٞ   ٚن

ٔٵ ع٢ً ب٬دٟ  بايعِّٔص ٚايع٤٬ٹ ٓٴ َٵ  ٚأ

 ٜا ٚاضع ايعٖطا٤ زبِّ اضتذبٵ دٴعا٥ٞ

 (ايعبادات)ٚوسف اـطاب ايػعسٟ ع٢ً سح ا٭طفاٍ ع٢ً أدا٤ ايفسٚض ايد١ٜٝٓ 

. فٝتٛد٘ إيِٝٗ بأضًٛب ضٌٗ ٚيػ١ تٓاضب إدزانِٗ املعسيف، ايؿ٠٬، ايصنا٠، ايؿّٛ

ٖٝٸا  ٖٝٸا   مٛ املطذد 

ٌٔ ٚأعبد  ادخٌ ادخٌ ؾ

ٖٝٸا ٖٝٸا 

قِ ٚتٛقأ ٚاغطٌ ٚدٗو 

نبٸس نبٸس ٚاعبد زبٸو 

         ٜٴ٬سغ إٔ ا٭ضًٛب ايرتنٝيب يٮيفاظ عباز٠ عٔ نًُتني يف نٌ فكس٠، مما 

ٌٗٔ سفغ ايٓـ ٚضٗٛي١ تسدٜدٙ ٜٚس٣ امل٪يف إٔ ايػاعس قدٸّ ٚأخسٸ يف املعاْٞ، سٝح . ٜط

ٌٔ ٚ )قدٸّ عباز٠  اييت تػري إىل ايدخٍٛ يف ايؿ٠٬ َباغس٠، ٚأخس  (عبدأادخٌ ادخٌ   ؾ

                                                 
 16ايطابل، ف : 1
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ٚيٝطتكِٝ املع٢ٓ،ٜهٕٛ ايرتتٝب يف . ايعباز٠ اييت تػري إىل ايٛق٤ٛ، ايرٟ ٜطبل ايؿ٠٬

:  ايٓـ نُا ٜساٙ امل٪يف ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٖٝٸا ٖٝٸا مٛ املطذد 

قِ ٚتٛقأ ٚاغطٌ ٚدٗو 

ٖٝٸا ٖٝٸا 

ٌٔ ٚاعبد  ادخٌ ادخٌ ؾ

نبِّس نبٹس ٚاعبد زبٸو 

ٖٝٸا ٖٝٸا 

1يف ٚسد٠ ؾ٬تٞ:قٛهلِ َٚٔ ا٭ْاغٝد ايت٢ ت٪ؾٌ يًرتب١ٝ ايد١ٜٝٓ 

بين تٛقأ

ٌٔ يسبِّو تهطب زقاٙٴ  بين تٛقأ ٚقــِ   يًؿ٠٬   ٚؾ

بين تٛقأ  مبا٤   طٗٛزٵ      فُا٤ ايٛق٤ٛ يٛدِّٗو ْٛزٵ 

إذا زقٞ اهلل عٔ َطًِ       أتاٙ اهلٓا٤ ْٚاٍ ايطسٚز 

 ايؿ٠٬

ٌٻ  ع٬ٙ َٔ ٫ إي٘ ضٛاٙ يف اهلل د

ٜا عبد قِ هلل ٚيٓطتذب يٓداٙ 

مخظ َٔ ايؿًٛات يف ساقس ا٭ٚقات 

أقعافٗا سطٓات  فأنجس َٔ ايربنات    ٚأخػع يف نٌ ؾ٠٬ 

قسآْٓا 

قسآْٓا ْٛز يٓا فٗٛ ٜك٧ دزبٓا 

قسآْٓا فٝ٘ اهلد٣ أزٚاسٓا ي٘ فد٣ 

                                                 

 : ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، (املطت٣ٛ ا٭ٍٚ، ٚاملطت٣ٛ ايجاْٞ)َسغد املع١ًُ: أْاغٝد ٚأيعاب ا٭طفاٍ: 

.مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ، اـسطّٛ، إداز٠ ايتعًِٝ قبٌ املدزضٞ
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قسآْٓا فٝ٘ ايعذب ًْٓا ب٘ أع٢ً ايستب 

 اهلل أنرب

نًُا ْاد٣ املٓادٟ ٖاتفّا اهلل أنرب 

مخظ َسات ْؿ٢ً يف خػٛع ٚتفٗهس 

ّٕ ٚقعٛدٺ َا أس٬ٖٝا ؾــ٠٬  َٔ قٝا

ٚزنٕٛع ٚضذٛدٺ ْبتػــ٢ عفٛ اٱي٘ 

زبٞ 

ِٵ  ٔٷ زسٝ ِٵ عٔ إهلٞ   فٗٛ زمح ٕٵ ضٳأيتٴ إ

ِٵ  ٕٷ ععٝ ِٵ عٔ ْيب    فٗٛ إْطا أٚ ضٳأيتٴ

ِٵ  ٕٷ نسٜ ُٵعٔ نتابٞ  فٗٛ قسآ إٕ ضٳأيتٴ

ِٵ  ٕٷ زدٝ ِٵ عٔ عدٟٚ  فٗٛ غٝطا أٚ ضٳأيتٴ

دعا٤

زبٞ زبٞ ْٛز دزبٞ   طٗس قًيب ٚأقبٌ تٛبٞ 

زبٞ زبٞ ٚأغفس   ذْيب  ٚأضرت عٝـيب 

 ايػٗادتإ

ِّ آذإ  ٍٴ غٳسطٺ يف اٱميإ   ْطُع٘ يف ُن أٚ

ٍٴ اهلل  ٫ إي٘ إ٫ اهلل         قُدٷ زضٛ

ْػٗد أ٫ زب ضٛاٙ 

ٍٴ اهلل  ٫ إي٘ إ٫ اهلل      قُدٷ زضٛ

أْا أتٛقأ 

بطِ اهلل أْا أتٛقأ     ٚبٗا دَٚا َٜٛٞ ٜبدأ 

أغطٌ ٚدٗٞ ٚايٝدٜٔ  ٚأَطح زأضٞ ٚا٭ذْني 

أغطٌ قدَٞ يًهعبني  ٫ أضسف أبدّا يف املا٤ 
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طًع ايبدز 

طًع ايبدز عًٝٓا       َٔ ثٓٝات ايٛداع 

ٚدب ايػهس عًٝٓا    َا دعا هلل داع 

أٜٗا املبعٛخ فٝٓا     د٦ت با٭َس املطاع 

د٦ت غسٻفت املد١ٜٓ    َسسبّا ٜا خري داع 

ٚقد ٜعُد اـطاب ايػعسٟ إىل بطط اٯٜات ايكسآ١ْٝ أٚ اؿدٜح ايٓبٟٛ ايػسٜف يف يػ١ٺ 

:  1أمحد فكٌ غبًٍٛ: ض١ًٗٺ ، نُا فعٌ ايػاعس 

عًُتين ٜا ضٝٸد ا٭ْاّ 

إٔ أبدأ ا٭ؾشاب بايط٬ّ 

أيكٞ عًِٝٗ عاطس ايتش١ٝ 

بهًُيت، بايه١ًُ ايعرب١ نٓفش١ ايصٖس 

ببطُيت 

بايبط١ُ اؿ٠ًٛ  ندفك١ ايعطس 

ٜا ضٝٸدٟ ٜا ضٝٸد ا٭ْاّ 

عًُٓتين نٝف تهٕٛ ايه١ًُ ايطِّٝب١ 

نٓبت١ٺ طٝٹٸب١ 

درٚزٖا زاضد١ ق١ِّٛ 

َٓٗا ايجُاز س٠ًّٛ ْدٸ١ٜ 

ٖٚرٙ املكاَني اٱميا١ْٝ تبؿِّسٴ ا٭طفاٍ بكِٝ ايتطاَح ٚاملٛد٠ بعٝدّا عٔ ايتعؿب 

. ٚايرتٖٝب

 

 

                                                 

 : أمحد فكٌ غبًٍٛ، دٜٛإ أغذاز ايػازع أخٛاْٞ، َسدع ضابل ، ف  
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    ٬ٜٚسغ ايهاتب إٔ املكاَني ايد١ٜٝٓ تستهص ع٢ً اؾٛاْب املستبط١ باـايل عصٸ 

ٚدٌ، ٚبا٭ْبٝا٤ ٚايسضٌ، باٱقاف١ إىل أزنإ اٱض٬ّ، ٚنٌ َا هطِّد ع٬ق١ ايعبد 

. بسب٘

ٚمبا إٔ ايطفٌ ساقس ا٭١َ َٚطتكبًٗا، هب إٔ تهٕٛ تسب١ٝ ايطفٌ ع٢ً ايٓٗر 

اٱض٬َٞ،ٚذيو بتكدِٜ أْاغٝد ؼٌُ تًو املكاَني ٚتًفت اْتباٙ ا٭طفاٍ إىل إٔ اهلل 

ٚيف ٖرٙ . ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ٖٛ املطتذٝب يًدعا٤، ٖٚٛ ايكادز ٚايهسِٜ ٚاـايل ٚايساشم

. اؾٛاْب تربش املكاَني ٚايكِٝ ايتع١ًُٝٝ

َٳِو  ٜا زاشقِّٞ  َا َأزسٶُِو  ٜا خايكِّٞ َا أِنس

ؾٳًٖٝتٴ يو ٜا قادز َا أعدَيِو ٜا ْاؾس 

تعطٞ يهٌ َٔ ضعٳ٢ 

 1ػٝب نٌ َٔ دعا

َا / َا أزمحو  (ايتعذب١ٝ )ٚاضتعٌُ ايػاعس أضًٛبا ض٬ٗ َٔ سٝح تسنٝب اؾ١ًُ 

.َا أعديو/ أنسَو  ٔٵ_:ٚاؾ١ًُ ايفع١ًٝ . َٳ /  تعطٞ يهٌ  . . . ٔٵ . َٳ .  ػٝب نٌ  . .

ٜهتطب ايطفٌ ق١ُٝ إميا١ْٝ أخس٣، بتعسف٘ ع٢ً خري  (خري ايبػس )   ٚيف قؿٝد٠ 

ايبػس ضِّدْا قُد عًٝ٘ أفكٌ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ، ٜٚتعسف ايطفٌ ع٢ً ؾفات٘، فٗٛ 

.ايؿادم، املٓرز، ٖٚٛ َٔ ْطب نسِٜ ٚغسٜف، عطٛفٷ ع٢ً ايفكسا٤ .2 

 ْبِّٝٓا ععِٝ   ٚضِّد نسِٜ

 َٔ أضس٠ٺ غسٜف١  ٚضاد٠ٺ نساّ

 اهلل فٝ٘ قد أَس  قُدٷ خري ايبػس

 ٜٗدٟ إىل ايؿ٬ح  ٚاـري ٚايف٬ح

 نٞ ٜٓؿس اٱض٬ّ

 ْبٝٻٓا قُد  ٖٛ ايسضٍٛ املسغد

                                                 
  23ّ ف 1994 ط‘داز املٌٓٗ، عُإ (1)ٖٝٸا إىل ايعسب١ٝ: زاغد عٝط٢ 1
  36ّ ف 2000 2زاغد عٝط٢، خري ايبػس، ٖٝا إىل اٱميإ، داز املٌٓٗ ط:2
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 ع٢ً ايفكري ٜعطف  ٭َيت إَاّ

 أْاغٝد ؼٌُ املكاَني 1عًٞ عبد احملطٔ درب:ٚيف دٜٛإ أْاغٝد إض١َٝ٬،يًػاعس

:  اهلل زبِّٞ ، ٚاهلل خايكٓا،ٚاضأيٛا اهلل، ٚاييت ٜكٍٛ فٝٗا: ايد١ٜٝٓ، َٓٗا

ِٵ ٌٕ  فاغٵٗهسٚا اهلَل ايهسٜ ِٵ أٟ فك ٕٵ غَهستٴ  إ

ِٵ ٛٵتٴِ أٟ خرٕي  فأضٵأيٛا اهلل ايعًٝ  أٚ زدٳ

ِٵ ِٵ  دفعٳ غٻٕس  فأضٵأيٛا اهلل ايععٝ  أٚ طًبتٴ

ِٵ ِٵ أٚ غكٵبتٴِ  فأذٗنسٚا اهلل اؿًٝ  أٚ تعبٵتٴ

ِٵ ٔٷ زسٝ ٗٳٛ زمح  أضذدټٚا هلل دٳَّٚا   ف

فاضأيٛا   )َٚٔ ا٭ضايٝب اؾٝد٠ اييت ٜساٖا امل٪يف، أضًٛب ايتهساز ايًفعٞ 

.فاغهسٚا . ست٢ تستبط برٖٔ ايطفٌ ايرٟ إذا اضتعإ فًٝطتعٔ باهلل (.

- ٚعٔ ايٓيبٸ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٜكٍٛ :

ٕٵ ْٵصٍ ايكسآ ٌٔ  عًٝ٘ أ  ْبٝټٓا خامتٴ اٗيسضٵ

ٕٵ ٍٔ  دعا يًدٻرٔي ٚاٱسطا  دعا يًشٻل ٚايعد

ٕٵ َٴسغِّدْا إىل اٱميا ٍٴ اهلل قا٥ٹدٴْا  ٚ  زضٛ

ٚنجريّا َا ٜتذ٘ ايػعسا٤ إىل َهْٛات ايطبٝع١ نك١ُٝ إميا١ْٝ، نُا دا٤ يف قؿٝد٠ 

 2.ايػاعس َعسٚف ايؿايف

 اْعس يتًو ايػذس٠  ذات ايػؿٕٛ ايٓكس٠

 نٝف منت َٔ سب١ٺ    ٚنٝف ؾازت غذس٠

ٔٵ ذا    ايرٟ  أٚدد فٝٗا ايجُس٠  اْعس ٚقٌ َ

 ذاى ٖٛ اهلل     ايرٟ أْعُ٘ َُٓٗس٠

                                                 
 ّ 1992أْاغٝد إض١َٝ٬، داز ايعُد٠ يًٓػس، ايكاٖس٠،عاّ : عًٞ عبد احملطٔ درب1
 26دٜٛإ ايسؾايف، داز ايعٛد٠، بريٚت، ف: َعسٚف ايسؾايف: 2
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ميتاش ٖرا ايٓـ بايط٬ض١ ٚايطٗٛي١، ٚفٝٗا دع٠ٛ ع١ًُٝ يًٓعس بعني ايطفٌ 

يتأٌَ مجاٍ ايػذس٠ بػؿْٛٗا ايٓكس٠، ٚمثازٖا، ٚيتٛؾٌٝ ٖرٙ املع١ًَٛ اٱميا١ْٝ، دا٤ 

. أضًٛب ايػاعس بتهساز ا٫ضتفٗاّ ست٢ ٜجري ٚددإ ايطفٌ ٜٚرنٞ عكً٘

 ٬ٜٚسغ امل٪يف إٔ ايٓـ ىًٛ َٔ ا٭يفاظ ايؿعب١ ٚاملعاْٞ املعكد٠، مما هعٌ ايطفٌ 

. ٜتذاٚب َع٘ بٝطس ٚضٗٛي١

" َٚٔ املكاَني اٱميا١ْٝ اييت تػري إيٝٗا أْاغٝد ا٭طفاٍ، َٓادا٠ اهلل ٚدعا٥٘،

ٚيف ايدعا٤ زٚح ٚزوإ ٚقسب ٥ٚٚاّ ٚعٕٛ ٬َٚذ " ٜا اهلٞ ٜااهلٞ ، ٜا فٝب ايدعٛات

َٚدد ٫ ٜٓكطع، ٚايطفٌ يف َساسٌ عُسٙ ا٭ٚىل قتاز يًدعِ ايسٚسٞ بايتٛد٘ إىل اهلل 

تعاىل، ٖٚرا ٜٛدب يًػاعس إٔ ٜتعاٌَ َع ايطفٌ بأْ٘ إْطإ َٛعٛد عٝا٠ إميا١ْٝ 

. ؾادق١

. ٚع٢ً يطإ ايطفٌ ه٧ ٖرا ايدعا٤ .

 ٜا إهلٞ ٜا إهلٞ ٜا فٝب ايدعٛات

 أدعٌ ايّٝٛ ضعٝدّا  ٚنجري ايربنات

 ٚأَٮ ايؿدز اْػساسّا  ٚفُٞ بايبطُات

 ٚأعين يف دزٚضٞ  ٚأدا٤ ايٛادبات

 ٚأْس عكًٞ ٚقًيب   بايعًّٛ ايٓافعات

 ٚادعٌ ايتٛفٝل سعٞ  ْٚؿٝيب يف اؿٝا٠

 ٚأمحين ٚأمحٞ ب٬دٟ  َٔ غ٪٩ٚ اؿادثات

 ٚأَٮ ايدْٝا ض٬َّا  غا٬َّ نٌ اؾٗات

 ٜا إهلٞ  ٜا إهلٞ  ٚاضتذب  نٌ دعا٥ٞ

فا٭يفاظ اييت اختازٖا ايػاعس، َستبط١ باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يٮطفاٍ، ٚقسٜب١ّ ددّا 

َٔ قاَٛضِٗ ايًػٟٛ، ٚاضتعُاٍ ايػاعس يًذٌُ ايكؿري٠ يف زأٟ امل٪يف ذاد املع٢ٓ 

. ٚقٛسا
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ٚتكرتب ايؿٛز٠ اٱميا١ْٝ أنجس يف عكٌ ايطفٌ عٓدَا ناطب٘ بأضًٛب ٜستبط 

مبفاُٖٝ٘ اٱميا١ْٝ دٕٚ تعكٝد أٚ تسَٝص، ٚإمنا بأضًٛب َباغس ٚأيفاظ َف١َٛٗ ٱدزان٘ 

. ايًػٟٛ

تتذطٸد ٖرٙ املعاْٞ اٱميا١ْٝ، سٝح عاجل 1 (أْا ٜا قّٛ َطًِ )ٚيف ْػٝد 

ايػاعس قكاٜا نرب٣ تستبط مبشب١ ايطفٌ هلل ٚيًسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، 

ٚايكسإٓ، ٚبػدؿ١ٝ ايطفٌ املستب ، ؾاسب ايطًٛى اؿُٝد ٚاـًل اؿطٔ، 

ٚبايتعاٌَ ايهسِٜ فُٝا سٛي٘ َٔ طٝٛز ٚأغذاز ٚشٖٛز، يتهٕٛ سٝات٘ َٓع١ُ يف 

. َأنً٘ َٚػسب٘ َْٚٛ٘ ٚمجٝع سٝات٘

 أْا ٜا قّٛ َطًِ

 أْا أسببت خايكٞ   ْٚب٧ٝ َٚؿشفٞ

ٕٔ َػسٻفٹ  سٝٓآَٓت باهلد٣  ٚبدٜ

 أْا ٜا قّٛ َطًِ

ٌٷ َستب  ٚضًٛنٞ قببٵ  أْا طف

 ٚثٝابٞ ْعٝف١ْ ٚن٬َٞ قبب

 أْا ٜا قّٛ َطًِ

: إبراز الكدوة احلصية ومتجل صفاتها وشلوكياتها: اهلدف الجاىي

بعد زبط ايطفٌ غايك٘،تطع٢ ا٭ْاغٝد يسبط ايطفٌ بايكد٠ٚ اؿط١ٓ،املتُج١ً 

يف غدؿ١ٝ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ،ٚؼٌُ يف طٝاتٗا ايػهس ٚا٫َتٓإ 

ٚإبساش بعض ؾفات٘ ٚأخ٬ق٘،ٖٚٞ دع٠ٛ .ٚا٫عرتاف بايفكٌ ـامت املسضًني عًٝٓا

. ؾسو١ يٮطفاٍ يتُجٌ ٖرٙ املٓاقب ٚا٭خ٬م

 

                                                 
ايٓـ ا٭دبٞ يٮطفاٍ، أٖداف٘ َٚؿادزٙ ٚمسات٘، داز ايبػري يًٓػس : ضعد أبٛ ايسقاٜٛضف ايععِ،:1

 1993ّٚايتٛشٜع، عُإ، 
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قُد زضٍٛ اهلل 

ؾًٛا ع٢ً ايسضٍٛ  ٚضٝد ا٭ْاّ 

ٚدع٠ٛ ايكبٍٛ      باـري ٚايط٬ّ 

ٖرا ابٔ عبد اهلل   أخ٬ق٘ ايكسإٓ 

 1ٚايسمح١ املٗدا٠   عُت ا٭نٛإ

: ربط الطفل بالطبيعة ودعوته للتأمل فيها: اهلدف الجالح

" ايطا٥س ايؿػري"، "املطس"، "ايطُا٤"ٖرا اهلدف متجً٘ فُٛع١ َٔ ا٭ْاغٝد ٖٞ 

نايبشس، ايٓٗس، : تٓاٍٚ عربٖا َعاٖس ايهٕٛ ايهرب٣" ْٹعِ زبٞ" ٚ "اهلل خايل ا٭ْٗاز"

ايػُظ، ايكُس، املطس، كًٛقات اهلل اؾ١ًُٝ نايٓش١ً، ايعؿفٛز، ايػذس٠، فايطفٌ 

ُٳاهلا ، ٚايػذس٠ ذات ايعٌ املدٜد، ٚايعؿفٛز  يف ٖرٙ ا٭ْاغٝد ٜٓعس إىل ايطُا٤ ٚدٳ

. ايرٟ ٜطري إىل أعايٞ ايطُا٤ ٜٚعٛد يٝبين عػ٘ ٜٚطهٔ فٝ٘ ٜٚستاح َٔ عٓا٤ ايتشًٝل

ايطُا٤ 

اْعس إىل ايطُا٤   نايكب١ ايصزقا٤ 

تكا٤ با٭ْٛاز    بايًٌٝ ٚايٓٗاز 

ْٗازٖا بايػُظ   ٚايكُس سني متطٞ 

 2ٚمج١ً اٯٜات    يف ناٌَ ايؿفات

نٌ ٖرٙ املعاْٞ ايسا٥ع١ ٚايؿٛز اـ٬ب١ اييت تداعب عٛاطف ايطفٌ ٚتٗرب 

زٚس٘ ٚتُٓٞ يف قًب٘ سب ايطبٝع١، ٚسب خايكٗا ايععِٝ ضبشاْ٘ َٔ خ٬ٍ ٚقفات َع 

. نتاب اهلل املفتٛح ٚاملبجٛخ يف ايهٕٛ . نٌ ٖرا ْطُع٘ يف إخساز مجٌٝ ٚأضًٛب .

                                                 
ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، (املطت٣ٛ ا٭ٍٚ، ٚاملطت٣ٛ ايجاْٞ)َسغد املع١ًُ: أْاغٝد ٚأيعاب ا٭طفاٍ.1

 .مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ، اـسطّٛ، إداز٠ ايتعًِٝ قبٌ املدزضٞ
ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، (املطت٣ٛ ا٭ٍٚ، ٚاملطت٣ٛ ايجاْٞ)َسغد املع١ًُ: أْاغٝد ٚأيعاب ا٭طفاٍ.2

 .مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ، اـسطّٛ، إداز٠ ايتعًِٝ قبٌ املدزضٞ



 "رؤية تأصيلية" لألطفال  القيه واملضامني يف النص الشعري                                                                                           

 
322 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالثلعدد ا

 

بدٜع، ٚسدا٤ زا٥ل ؾاف، ٜطاِٖ يف إْػا٤ ؾداق١ ب١ٝ٦ٝ، ٚتعُٝل أثس اٱميإ ايفطسٟ 

فٗرٙ ا٭ْاغٝد ٖٞ ثكاف١ عاي١ٝ يًطفٌ يف سدٜح غٝل َع ايطبٝع١، .يف ْفٛع ايٓاغ١٦

ٜٛد٘ عٕٝٛ ؾػازْا ٚقًٛبِٗ إىل كًٛقات ايهٕٛ ٚسب ايطبٝع١ اييت خًكٗا اهلل 

ٚضٳدٻسٖا يٲْطإ، سٝح ٜٴسضِّذ ساي١ ايؿداق١ ٚايب١ٝ٦ٝ بهًُات ض١ًٗ زقساق١، نُا 

فتأخر بأٜدٟ ا٭طفاٍ يف زس١ًٺ مج١ًٝٺ، . ٜسبط املٛقٛعات غايكٗا بأضًٛب قبب

فايعؿفٛز وًل ظٛاز . ػعًِٗ ٜتًُطٕٛ أضساز املدًٛقات َٚٛاطٔ اؾُاٍ يف ايٛدٛد

اؿكٌ "ا٭طفاٍ، ٚايبًبٌ ٜػدٚ هلِ، ٚايفساغ١ تسفسف سٛهلِ، نُا ْساٖا يف ْػٝد

ٜػازناِْٗ ايػٓا٤ . ايرٟ ٜٴعٻبٹس عٔ مجاٍ ايطبٝع١ سٝح ايٛزد ا٭محس ٚا٭ؾفس"ا٭خكس

.  ٚايًٗٛ، فٗٞ ْؿٛف ؼٌُ قُّٝا تسٚو١ٝ َٚعسف١ٝ يف اٯٕ ْفط٘

اؿكٌ ا٭خكس 

ٚزد أمحس ٚزد أؾفس     ٚفساؽ يف اؿكٌ ا٭خكس 

ضبشإ اـايل قد ؾٛز 

مشظ تططع ق٤ٛ ًُٜع   ٚايبًبٌ َٔ عؼ ٜطًع 

 1ضبشإ اـايل قد أبدع

ٖرٙ ا٭ْاغٝد خاطبت َٓطل ايطفٌ سٍٛ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت 

ٜعٝػٗا قُٔ سٛاز ٜتٓاضب َٚساسًِٗ ايعُس١ٜ، ٚساٚيت إٔ متصز بني ايه١ًُ ايط١ًٗ 

ٚاٱٜكاع اـفٝف  املسح ٚا٭دا٤ ايفين امل٪ثس يتكدّ ؾٛزّا قسٜب١ عٔ ٖرٙ ايطبٝع١ ايسسٝب١ 

ٚتًفت أذٖإ ايؿػاز يتًُظ اؾُاٍ ٚترٚق٘، ٚاٱسطاع ٚايػعٛز بايؿداق١ َع ايعامل 

َٔ سٛهلِ ٚغسع نجري َٔ ايكِٝ اٱْطا١ْٝ، ٚت١ُٝٓ اؾٛاْب اٱهاب١ٝ يف غدؿ١ٝ 

ايطفٌ بأضًٛب فين بعٝد عٔ املباغس٠ ٚا٭َس، فك٬ّ عٔ إنطاب ثكاف١ يػ١ٜٛ ض١ًُٝ 

: ٜٚؿف ا٭طفاٍ ايطبٝع١ بكٛهلِ. ْافع١

 

                                                 
ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،  (املطت٣ٛ ا٭ٍٚ، ٚاملطت٣ٛ ايجاْٞ) َسغد املع١ًُ: أْاغٝد ٚأيعاب ا٭طفاٍ. 1

 . املسدع ايطابل.مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ، اـسطّٛ، إداز٠ ايتعًِٝ قبٌ املدزضٞ
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املطس 

ضبشإ َٔ تهسّ  ٚباؾصٌٜ أْعِ 

أْصٍ ا٭َطاز     يتشٝا ايػفـاز 

فتٓبت ايصزٚع   ٚمتت٧ً ايكسٚع 

يٓستٟٛ َٔ ايًي  ٚيًػ٬ٍ نتصٕ 

فتهجس ايتذاز٠    ٚتهرب ايعُاز٠ 

ٚيٲي٘ ْعبد      ٚباؿٝا٠ ْطعد 

 اهلل خايل ا٭ْٗاز

ٖرا ْٗس ٷَا أعرب٘    ٚب٘ َا٤ٷ َا أطٝب٘ 

ٔٵ ضٝٻسٙ ؟  َٳ ٔٵ فذٻسٙ  َٳ ٔٵ س٬ٙ  َٳ ٔٵ أدساٙ  َٳ

اهلل تعاىل َا أععُ٘ 

: ربط الطفل باألشرة وتعسيس العالقات اإلىصاىية لديه: اهلدف الرابع

" أسب إخٛاْٞ"ٚ" ؾٛت أبٞ " ٚ " أَٞ"ٜٚتذ٢ً ذيو يف فُٛع١ أْاغٝد  َٓٗا 

ٝٵكغ اؾاْب ايعاطفٞ يف ايطفٌ ٚتدعِ أٚاؾس احملب١ بني أفساد  ٔٳ ٶ تٴ ٖٚٞ  ؼٌُ عٓاٜٚ

ا٭ضس٠ يتتعد٣ إىل ايع٬قات اٱْطا١ْٝ املدتًف١، فٗٞ أْاغٝد تسضِ غهٌ ع٬قاتِٗ 

بايٛضط ا٫دتُاعٞ احملٝط بِٗ، ٜػٕٓٛ يٮّ ٚا٭ب ٚاٱخ٠ٛ ٚاؾد٠ ٚاؾريإ ٚا٭ؾدقا٤ 

ا٭ضس٠، :  ٚنسز َٔ ٖرٙ ا٭ْاغٝد مبعادي١ قا١ُ٥ ع٢ً ث٬ث١ أعُد٠ ز٥ٝط١ ٖٞ.ٚاملدزض١ 

املدزض١، ايٛطٔ، فايرتب١ٝ تٓبع َٔ ا٭ضس٠ اييت تػسع ايطًٛى اؿُٝد يف ايطفٌ، 

ٚاملدزض١ تعصش ٚتجبت ٖرا ايطًٛى يتهٕٛ د٬ّٝ قادزّا ع٢ً محٌ املػعٌ ملٛاؾ١ً ايدزب 

. خد١َّ يًٛطٔ

أَٞ 

أَٞ أَٞ َا أغ٬ٖا     قس٠ عٝين َا أس٬ٖا 

تطهٔ قًيب ٫ أْطاٖا  أَٞ أَٞ َا أس٬ٖا 
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أسب إخٛاْٞ 

أسب مجٝع إخٛاْٞ  ٭ٕ اهلل أٚؾاْٞ 

 ٕٔ ف٪ادٟ نً٘ سبٷ   ف٬ ُنسٵٙ ٱْطا

 ٕٔ ٕٵ دا٤ ٜطًبين  إىل خرٕي ٚعسفا أخٞ إ

 ٕٔ ٌٔ ْٚهسا أضاعدٙ ٚأعطٝ٘    ب٬ بٴدٵ

ِّس دا٥ُّا قًيب   ٫ٚ أؾػ٢ يػٝطإ  أط

! ٚأزقٞ دا٥ُّا زبٞ  فتك٣ٛ اهلل عٓٛاْٞ !

 فٗٞ قاٚي١ داد٠ يت١ُٝٓ ايع٬قات اٱْطا١ْٝ، تٗدف يف َكُْٛٗا ملا هب إٔ   

ٜكّٛ ب٘ ايطفٌ ػاٙ أضست٘ ٚدرياْ٘ ٚأؾدقا٥٘ َٚدزضت٘ ٚٚطٓ٘ ٚغسع احملب١ يف قًب 

ايطفٌ يهٌ َٔ سٛي٘ بعسض نٌ َا ٜكدَ٘ ٖ٪٤٫ َٔ أدً٘، ٖٚرٙ ْاس١ٝ تسب١ٜٛ ١َُٗ، 

تٴطاعد يف تٓػ١٦ ايطفٌ  ٚتػرٜت٘ ثكافّٝا يف ظٌ قِٝ ايعا١ً٥ ٚا٭خ٬م ايفاق١ً، ٖٚٞ 

تدعٛ يت١ُٝٓ اؿظ ايفطسٟ َع َعاٖس اؿٝا٠ املدتًف١ ٚإقا١َ ع٬قات إْطا١ْٝ تٓطذِ 

. َع املٍٝٛ ايٓفط١ٝ ٚايعاطف١ٝ يٲْطإ 

: غرط األمل والفرح يف ىفض الطفل: اهلدف اخلامض

      ٖٚٞ َٔ ايكِٝ ايرتٚو١ٝ اييت متجًٗا ا٭ْاغٝد تعُل يف ذانس٠ ايطفٌ ذنس٣ أٜاّ 

نّٝٛ : ممٝص٠ ٫ تٓط٢ يف سٝات٘ ايرب١٦ٜ اؿ٠ًٛ اييت عرب عٓٗا املسح ٚايطعاد٠ ٚايًعب

ايعٝد، ّٜٚٛ ايٓذاح ٚأٜاّ ايطفٛي١، ٚغريٖا َٔ املٓاضبات اييت ٜطعد بكدَٚٗا ا٭طفاٍ، 

. نػٗس زَكإ

فايًعب ٚايرتفٝ٘ َٔ ايكِٝ اييت اٖتُت بٗا ايٓؿٛف ايػعس١ٜ املكد١َ يٮطفاٍ 

:  ْعسّا ؿاد١ ايطفٌ هلا َٚطاُٖتٗا ايفعٻاي١ يف تهٜٛٔ غدؿٝت٘، َجٌ قٛهلِ يف ْػٝد

 زٚقيت

يف زٚقيت ضأيعب  يف زٚقيت ضأنتب 

فسٚقيت أسبٗا      أسبٗا ٜا إخٛتٞ 
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يف زٚقيت َع١ًُ   تأتٞ يٓا َط١ًُ 

 1مٝٝٗا ٜا أخٛتٞ     نأَٓا مبٗا

 غٗس زَكإ

ظٗس ٬ٍٖ ٖتف ب٬هلٝا ٖٝا ٜا أخٛإ 

ٖٝا ْفسح يف زَكاْػٗس ايؿّٛ ٚاٱسطإ 

! فٝ٘ اـري ٚايكسإٓ !

: ترشيذ روح اإلبداع واالبتكار وإعداد رجل املصتكبل: اهلدف الصادط

. ٚذيو بتًكٝٓ٘ ايكِٝ اييت تطاعد ع٢ً ذيو نشب ايعٌُ ٚتكدٜط٘ ٚسب ايعًِ . .

فتُٓٞ غدؿ١ٝ ض١ٜٛ قادز٠ ع٢ً محٌ املػعٌ ٚبٓا٤ املطتكبٌ تعٗس ٖرٙ املعاْٞ د١ًٝ يف 

"  ايطبٝب " ٚ "ايبٓا٤"ٚ" ْػٝد عِ َٓؿٛز ايٓذاز"فُٛع١ أْاغٝد، َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 

فا٭طفاٍ ِٖ أٌَ املطتكبٌ مح١ً املػعٌ إىل سٝا٠ أفكٌ ٚبِٗ ٜؿري املطتكبٌ سكٝك١ ٚيف 

. ٖرا ٜكٍٛ ضًُٝإ ايعٝط٢ . . " أْا أعتكد إٔ ايػذس٠ ايعع١ُٝ بٓت ايػسض١ ايعع١ُٝ، ٚإٔ : 

ايؿػري ايرٟ وٌُ يف طفٛيت٘ فهس٠ نبري٠ ٖٛ ايرٟ ىًل ايٛطٔ ايهبري ٚاؿٝا٠ 

.  (2)"اـؿب١ املبدع١

ايطبٝب 

ٜا أٜٗا ايطبٝب  أْت يٓا سبٝب 

تعاجل ا٭ضٓإ  ٚا٭ْف ٚاٯذإ 

ٚنٌ َا يف دطُٞ 

َٔ زأضٞ ست٢ قدَٞ 

ٜعطٝو زبٞ ايعاف١ٝ   ٚدا٥ُّا َٛاف١ٝ 

                                                 
ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، (املطت٣ٛ ا٭ٍٚ، ٚاملطت٣ٛ ايجاْٞ)َسغد املع١ًُ: أْاغٝد ٚأيعاب ا٭طفاٍ.1

 .مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ، اـسطّٛ، إداز٠ ايتعًِٝ قبٌ املدزضٞ

، داز املطري٠، بريٚت ط  (دزاضات عٔ ا٭دب ٚايطفٌ ايعسبٞ)ايٛد٘ ايكا٥ع :  عبد ايعصٜص املكاحل.

. ف 
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 إٕ ايٓؿٛف اييت أغسْا إيٝٗا نُٓاذز يف ٖرٙ ايدزاض١،تٳعٹدٴ بايػد املػسم 

ايرٟ ٫ ٜتشكل إ٫ عرب قِٝ هب غسضٗا يف أطفايٓا ٖٚٞ طًب ايعًِ، ٚسب ايعٌُ 

ٚإتكاْ٘،ٚسب ايٛطٔ، ٖٚٞ ؼح ايؿػاز ع٢ً ايعٌُ اؾُاعٞ ٚؼٌُ املط٪ٚي١ٝ ايرٟ 

ٌٷ يف  ٜ٪دٟ بدٚزٙ إىل تطٛز ايٛطٔ؛ ٖرا ايتطٛز ايرٟ ٫ ٜتشكل إ٫ بتكافس اؾٗٛد، ن

فاي٘ ، ٚعطب اختؿاؾ٘، ٚفل َفّٗٛ ثكايف ٚسكازٟ، ٖٚرا َا ْتًُط٘ يف ْؿٛف 

. املطت٣ٛ ايجاْٞ اييت ٜتػ٢ٓ فٝٗا ايطفٌ بايٛطٔ ٚأفادٙ

  ٚاملكاَني ع٢ً ايكِٝايكؿا٥د اييت أدسٜٓا عًٝٗا ايدزاض١ٚقد زنصت َععِ 

ٖرٙ ايكِٝ اييت عرب عٓٗا . ايرتب١ٜٛ اييت تٗتِ بسبط ايطفٌ بأضست٘ ،ٚعكٝدت٘ ٚايتطاَح

 يػ١ أدب١ٝ زاق١ٝ تعٌُ ايكؿا٥دا٭طفاٍ بأْاغٝدِٖ ٬ْسغ إٔ ايًػ١ اييت نتبت بٗا ٖرٙ 

ع٢ً إثسا٤ ايكاَٛع ايًػٟٛ يًطفٌ نُا تطاعدٙ ع٢ً ايتفهري اؾٝد؛ ذيو إٔ ٖٓاى 

ؾ١ً ٚثٝك١ بني ايًػ١ ٚايفهس، فٝتٛقف ايتفهري إىل سد نبري ع٢ً ايؿٛز ايًفع١ٝ 

ايطُع١ٝ ٚايبؿس١ٜ، ٚهلرا فإٕ ايًػ١ متجٌ عّْٛا نبريّا ع٢ً ايتفهري ٚتٓعُٝ٘ ٚتٝطريٙ 

ٚاضتٝعاب ٖرا ا٫زتباط ايٛثٝل بني ايًػ١ ٚايتفهري، ٜٛقح عُل أثس أدب .ٚتٛقٝش٘

ا٭طفاٍ ٚتأثريٙ ع٢ً نٌ َٔ ايًػ١ اييت تكّٛ بدٚز أضاضٞ يف غٓاٖا ٚثسا٥ٗا، ٚايتفهري 

ايرٟ ميهٔ إٔ ٜكّٛ أدب ايطفٌ أٜكّا بدٚز َِٗ يف تُٓٝت٘ ٚتطٜٛسٙ ٚدعِ أضًٛب٘ 

. ايؿشٝح بني ا٭طفاٍ

 

 

 

  



 عنادة البحث العلني ...جامعة القرآن الكريه و تأصيل العلوو

 
327 

 
 حمور اللغة العربية-   جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 

 اخلامتة

 ىتائج الدراشة وتوصياتها

   اضتعسض ايباسح يف ايدزاض١ ايتطبٝك١ٝ أ١ُٖٝ ايكِٝ ٚد٫٫تٗا ايًػ١ٜٛ، ٚٚقح 

تعسٜفاتٗا ا٫ؾط٬س١ٝ، ٚتٛؾٌ خ٬ٍ ذيو إىل ْتا٥ر ١َُٗ تبٝٻٔ مسات ايكِٝ َٚعاملٗا 

. ٚآثازٖا ع٢ً ايفسد ٚاجملتُع ٚخاؾ١ ع٢ً ا٭طفاٍ

    ثِ سدد ايباسح ٖدف ايدزاض١ ٚسدٚدٖا، نُا ٚقف ايباسح ع٢ً آزا٤ ايعًُا٤ 

ٚخاؾ١ّ يف فاٍ عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ ٚعٔ تعازٜفِٗ اييت ؼدثت عٔ ايكِٝ، ٚنإ 

. اهلدف َٔ ذيو ايٛؾٍٛ إىل َفّٗٛ غاٌَ يًكِٝ ٚفا٫تٗا

- ٚقد تٛؾٌ ايباسح إىل ايٓتا٥ر اٯت١ٝ :

  ٍايعكدٟ يسبط ايطفٌ إٕ أنجس ايكِٝ اييت سسف عًٝٗا ا٭دبا٤ متجًت يف اجملا

غايك٘،ٚتأؾٌٝ املعسف١ يدٜ٘ َٓر ايؿػس،ٖٚرا َ٪غس دٝد هب اؿسف عًٝ٘ 

ٕ ٜهتبٕٛ يٮطفاٍ،ٖٚرا مبجا١ٜ  ايرَٟٔ قٹبٌ املٗتُني برتب١ٝ ا٭طفاٍ،ٚا٭دبا٤

. َط٪ٚي١ٝ نرب٣ تكع ع٢ً عاتل املدازع َٚٔ ثِ نًٝات ايرتب١ٝ

  ٕٻ مجٝع  اييت متت اٱغاز٠ إيٝٗا ؼٌُ يف طٝاتٗا قُّٝا أخ٬ق١ٝ املكاَنيأ

ٚضًٛن١ٝ  إهاب١ٝ،فُا لدٙ يف اجملاٍ ايتعبدٟ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ،نايتٛنٌ  

ع٢ً اهلل  أٚ ايتهافٌ ا٫دتُاعٞ يف اجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ، أٚ عدّ ايتبرٜس 

نُا يف اجملاٍ ا٫قتؿادٟ، إمنا متجٌ قُّٝا أخ٬ق١ٝ ذات ضًٛى إهابٞ يف 

ت١ُٝٓ قدزات ايطفٌ املعسف١ٝ ٚايطًٛن١ٝ ٚغسع ايكِٝ ٚا٭خ٬م ًْدؿٗا يف 

:اٯتٞ

 تًيب داْبّا َٔ سادات ايطفٌ ايٓفط١ٝ ٚاؾط١ُٝ ٚايعاطف١ٝ ٚاملعسف١ٝ، َٔ  .

سٝح زٚا١ٝ٥ 
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زبط املٛقٛعات غايكٗا ٚاٱغاد٠ بععُت٘ ٚقدزت٘ بأضًٛب قبب غفاف  .

. ٜٗدف إىل إٜكاظ اؿظ ايفطسٟ يًطفٌ

اؿدخ ٚتفعٌٝ ايفهس فكد خاطبت َٓطك٘ سٍٛ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ  .

. ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ٜعٝػٗا 

تطاِٖ يف منٛٙ ايعكًٞ ٚا٭دبٞ ٚايٓفطٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚا٭خ٬قٞ ٚتعٌُ ع٢ً  .

. تػرٜت٘ ثكافّٝا يف ظٌ قِٝ ايعا١ً٥ ٚا٭خ٬م ايفاق١ً

تصٌٜ ايعٝٛب ايٓطك١ٝ اييت ٜتؿف بٗا بعض ا٭طفاٍ يف َسس١ً َٔ َساسًِٗ  .

. ايعُس١ٜ

. تطاعد ايطفٌ ع٢ً ا٫ْدَاز ٚايتدًـ َٔ اـذٌ ٚا٫ْطٛا٤ .

تعٌُ ع٢ً غسع ايسٚح اؾُاع١ٝ ٚسب ايتعإٚ، ٜٚسب٢ ايطفٌ ع٢ً ايعٌُ  .

اؾُاعٞ ٚا٭دٚاز احملدد٠، نُا أْٗا قاٚي١ يت١ُٝٓ ايع٬قات اٱْطا١ْٝ 

. ٚايرتنٝص ع٢ً ايبعد اٱْطاْٞ

. تػػٌٝ طاقات اـٝاٍ غري احملدٚد٠ املٛدٛد٠ يد٣ ايطفٌ، ٚت١ُٝٓ ًَهاتِٗ .

. تهطب ايطفٌ زٖاف١ اؿظ ٚسب اؾُاٍ ٚتُٓٞ ذٚق٘ .

. ٚض١ًٝ ٱَتاع ايٓفظ ٚإبٗادٗا .

. ٚض١ًٝ يت١ُٝٓ ايجس٠ٚ ايًػ١ٜٛ، ٚايٓطل ايطًِٝ بٗا .

ٚض١ًٝ يتٗرٜب ايطبع، ٚتعدٌٜ ايطًٛى، ٚايتبؿس بايطًٛى املسغٛب ٚت١ُٝٓ  .

.  اؾٛاْب اٱهاب١ٝ يف غدؿ١ٝ ا٭طفاٍ

ـٕ مما        ٚمما ٜ٪خر ع٢ً ايٓؿٛف ، إٔ ق١ُٝ اٱميإ بايّٝٛ اٯخس مل ترنس يف أٟ ْ

اضتػٗد ب٘ ايباسح، ٖٚرا ايتذاٌٖ ٜٴكعف اٱميإ، ٚهعٌ ا٭طفاٍ ٜٓعسٕٚ إىل 

َيِعَمُمىَى َظاِيّرا ِمَو اِلحًََاِة الدُّنًَِا َوُيِم َعِو ): سٝاتِٗ ايدْٝا فكط، ٚيف َجٌ ٖ٪٤٫ ٜكٍٛ اهلل تعاىل
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ٜٚس٣ ايباسح إٔ ٖٓاى قُّٝا ؼتاز إىل املصٜد َٔ ايتهساز .1((7)اِلَآِخَرِة ُيِم َغاِفُمىَى 

ناؿس١ٜ ٚاملطاٚا٠ ٚايتهافٌ ا٫دتُاعٞ ٚاؿسف ع٢ً ايٛقت، ست٢ ٜٓػأ ايطفٌ 

. ٚيدٜ٘ قاب١ًٝ يفِٗ تًو ايكِٝ ٚتطبٝكاتٗا يف سٝات٘ املطتكب١ًٝ

 

 خالصة اخلامتة

           َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر ايطابك١،ٜ٪ند ايباسح ع٢ً قسٚز٠ ا٫ٖتُاّ بأدب 

ا٭طفاٍ،َٔ خ٬ٍ اضتدداّ ا٭ضايٝب ايتعبري١ٜ اييت تٓاضب َطت٣ٛ ا٭طفاٍ 

اٱدزانٞ، ٚايتدزز بِٗ يف أضًٛب اـطاب ايػعسٟ تدزدا ٧ٜٝٗ هلِ ضبٌ املٓفع١ 

ايع١ًُٝ، ٚاٱَتاع ايفين ٚع٢ً دزد١ عاي١ٝ َٔ ايػفاف١ٝ ٚايٛقٛح،ٚإثاز٠ ايرانس٠ 

. اٱبداع١ٝ يٮطفاٍ

       ٚأخريّا ْطتطٝع إٔ ْكٍٛ بإٔ ٖرٙ ايٓؿٛف تطاعد يف تسب١ٝ ايطفٌ ٚتهٜٛٓ٘ يػّٜٛا 

ٚثكافّٝا ٚضًٛنّٝا يف ظٌ قِٝ ايعا١ً٥ ٚا٭خ٬م اؿُٝد٠، ٚتصٜٚدٙ بٓٛع َٔ ايترٚم ا٭دبٞ 

٭ضايٝب ايهتاب١ املؿشٛب١ بأمجٌ املعاْٞ اـًك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، اييت ت٪دٟ بايطفٌ إىل 

انتطاب بعض ايفكا٥ٌ اٱْطا١ْٝ َٚطاعدت٘ ع٢ً اـًل ٚاٱبداع سٝجُا ٜسٜد، ٚسب 

اؾُاٍ ٚايفٔ بتُسض٘ ع٢ً ايؿٛز ا٭دب١ٝ ايسفٝع١، ٚاضتُاع٘ ايسا٥ع، ٚتسب١ٝ غدؿٝات 

ا٭طفاٍ مبا ٜهطبْٛ٘ َٔ َعإ ضا١َٝ ٚبط٫ٛت تجري محاضتِٗ ٚتٛقغ غعٛزِٖ 

. ٚأساضٝطِٗ مٛ اؾُاٍ ٚاـري

ٚعًٝ٘ ٜٛؾٞ ايباسح ملصٜد َٔ ايدزاضات ايٓكد١ٜ املستبط١ بأدب ا٭طفاٍ ٚخاؾ١ يف 

فاٍ ايدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ اييت تتكُٓٗا أْاغٝد ٚأدبٝات ا٭طفاٍ يف َسس١ً 

.ا٭ضاع

 

                                                 

 : .()آ١ٜ - ضٛز٠ ايسّٚ 



 "رؤية تأصيلية" لألطفال  القيه واملضامني يف النص الشعري                                                                                           

 
330 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالثلعدد ا

 

 املراجع واملصادر

ايكسإٓ ايهسِٜ  .

، سدٜح زقِ ()ابٔ َاد١ يف ضٓٓ٘، نتاب ا٭دب، باب  .

داز ؾادز/أبٛ ايفكٌ مجاٍ ايدٜٔ قُد بٔ َهسّ، يطإ ايعسب:ابٔ َٓعٛز .

عح َ٪متس ا٭دبا٤ ايعاغس، ضٛزٜا)،   أدب ا٭طفاٍ يف ضٛزٜا، ز .

عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ،َهتب١ ايٓٗك١ املؿس١ٜ ايكاٖس٠ ط: أمحد شنٞ ؾاحل .

ايػسن١ ايعسب١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع:أدب ايطفٛي١،َفَٗٛ٘،أضط٘،ٚزٚادٙ: أمحد شيط .

 ، أمحد لٝب أدب ا٭طفاٍ، عًِ ٚفٔ، داز ايفهس ايعسبٞ، ط  .

ايكاٖس٠،

ٚشاز٠ (املطت٣ٛ ا٭ٍٚ، ٚاملطت٣ٛ ايجاْٞ)َسغد املع١ًُ:   أْاغٝد ٚأيعاب ا٭طفاٍ .

.ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ، اـسطّٛ، إداز٠ ايتعًِٝ قبٌ املدزضٞ

 ايتربٜسٟ،تاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع،ز .

دزاضاتٓفط١ٝفٝايػدؿ١ٝايعسب١ٝ،ط،عاملايهتب،ايكاٖس٠:جملٝددابسادابسعبد .

ّ

بعض ايكِٝ ٚا٭ضايٝب ايرتب١ٜٛ املطتٓبط١ َٔ خطب املؿطف٢ ؾ٢ً :سطني عبد اهلل .

.اهلل عًٝ٘ ٚضًِ،داَع١ أّ ايكس٣

ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ يف نتب ايكسا٠٤ يطًب١ ايؿفٛف : زاتب قاضِ قُد عاغٛز .

ا٭زبع١ ا٭ٚىل،داَع١ ايريَٛى،ا٭زدٕ

ايٓـ ا٭دبٞ يٮطفاٍ، أٖداف٘ َٚؿادزٙ ٚمسات٘، داز ايبػري : ضعد أبٛ ايسقا .

. ّيًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، 

ضًُٝإ بٔ أمحد ايطرباْٞ ،املعذِ ايهبري، َٔ سدٜح أخسد٘ ابٔ  .

.،ط َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿه١ُ/عباع
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غٗاب ضًُٝإ يطفٞ، ؼًٌٝ ايكِٝ يف قتٜٛات نتب ايدزاضات ا٫دتُاع١ٝ  .

ّاؾاَع١ ا٭زد١ْٝ - يًُسس١ً اٱعداد١ٜ يف دٍٚ اٱَازات ايعسب١ٝ

ايرتب١ٝ ٚطسم ايتدزٜظ،ايكاٖس٠،داز /ؾاحل عبد ايعصٜص ٚعبد ايعصٜص عبد اجملٝد .

. ز املعازف،ط  فٛشٟ : ٚضسدٝٛ ضبٝين،ايرتب١ٝ ايًػ١ٜٛ يًطفٌ،تسمج١  

ّعٝط٢ ٚعبد ايفتاح سطٔ، داز ايفهس ايعسبٞ ايكاٖس٠ 

عباع قذٛب، أؾٍٛ ايفهس ايرتبٟٛ يف اٱض٬ّ، ط َ٪ضط١ عًّٛ ايكسإٓ،  .

ٚداز ابٔ نجري

َكد١َ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ، َٓػٛزات املٓع١ُ اٱض١َٝ٬ :عبد ايسمحٔ ايٓكٝب .

يًرتب١ٝ، ايسباط

داز  (دزاضات عٔ ا٭دب ٚايطفٌ ايعسبٞ)ايٛد٘ ايكا٥ع : عبد ايعصٜص املكاحل .

 ، املطري٠، بريٚت ط

ايكِٝ املتك١ُٓ فٝهتب ايعًّٛ املٓصي١ٝ يًُسس١ً ايجا١ْٜٛ : عبري َؿطف٢ ايهطٛاتٞ .

ّيف ا٭زدٕ،اؾاَع١ ا٭زد١ْٝ

عًٞ سداد، ايٝد ٚايربعِ، دزاضات يف أدب ايطفٌ، ؾٓعا٤  .

أدب ا٭طفاٍ، ايػعس، ايكؿ١، املطسح، َٓػأ٠ املعازف : فٛشٟ عٝط٢ .

. ّاٱضهٓدز١ٜ، 

قسا٤ات يف عًِ ايٓفظ ا٫دتُاعٞ يف ايب٬د ايعسب١ٝ،طبع١ /يٜٛظ ناٌَ ًَٝه١ .

./اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًتأيٝف ٚايٓػس،

ّايط١ٓايتاضع١ايعددايجايح  ْدِٜ ع٤٬ ايدٜٔ ،ف١ًايباسح .

، عدد خاف ـ ايطفٌ ايعسبٞ ٚاملطتكبٌ، أبسٌٜ (ايهٜٛت)ف١ً ايعسبٞ  .

َّعذِ َؿطًشات ا٭دب، بريٚت، :  فدٟ ٖٚب١ .

لٝب ايه٬ْٝٞ،َدخٌ إىل ا٭دب اٱض٬َٞ،ط ا يطٕٓٛ اٱض١َٝ٬،قطس .
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ؼًٌٝ ايكِٝ املتك١ُٓ يف نتب ايرتب١ٝ اٱض١َٝ٬ يًُسس١ً : ْادٞ َؿًح اؾٛادٟ .

ّايدْٝا َٔ ايتعًِٝ ا٭ضاع يف اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ،اؾاَع١ ا٭زد١ْٝ

فًطفت٘، فْٓٛ٘، ٚضا٥ط٘، داز اؿس١ٜ، بػداد، :أدب ا٭طفاٍ:ٖادٟ ْعُإ إهلٝيت .
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: ص البححلخستو

 إضال١َٝ قسآ١ْٝ يتشكٝل ايتٛاؾل اضرتاتٝذٝات    ٖدف ٖرا ايبشح ايتٛصٌ إىل 

ايٓؿطٞ، اضتددّ ايباسجإ املٓٗر ايٛصؿٞ ايتشًًٝٞ يف اضتٓباط اآلٜات ايكسآ١ْٝ اييت 

 اضرتاتٝذٝات () ضبع ٚمت ايتٛصٌ إىل ؽدّ أٖداف ايبشح ٚػٝب ع٢ً تطاؤالت٘،

 ممازضتٗا دٚزّا َُّٗا يف ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚايٛصٍٛ تؤد٣تعترب آيٝات زٚس١ٝ قسآ١ْٝ 

 ايتٛنٌ  ٚق٠ٛ اإلميإ ٚتكٛاٙ عص ٚدٌ،:  ٖٞاالضرتاتٝذٝاتإىل ايصش١ ايٓؿط١ٝ، ٖٚرٙ 

ايدعا٤ ٚايتطبٝض   طاع١ اهلل ٚايعٌُ ايصاحل، ٚ ألَسٙ تعاىل،ٚاالضتطالّع٢ً اهلل 

 اإلعساض ٚاالْصساف،  ٚ أخر ايعع١ ٚايعرب٠، ٚ ممازض١ ايصرب ٚايصال٠،ٚ،(ايرنس)

ٚقد ٚص٢ ايباسجإ بأ١ُٖٝ اْبجام ايٓعسٜات اإلزغاد١ٜ ٚبساَر ايتٛع١ٝ ٚايصش١ ايٓؿط١ٝ 

. َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ خالٍ كاطب١ ايكسإٓ ايهسِٜ يًٓؿظ ايبػس١ٜ

 

Abstract 

    This research aimed to reach for an Islamic Quranic Strategies 

to achieve psychological adjustment,  The researchers used the 

descriptive and analytical method to devise the Quranic Verses 

that serve the objectives of the research and answer its questions. 

The research reached to seven (7) strategies which are considered 

a spiritual practice of Quranic mechanisms which can play an 

important role in achieving, the psychological adjustment and 

access to mental health, these strategies are: the power of faith 

and piety  of Allah, trust in God surrender to God, obedience to 

God and good deeds, prayer and praise, exercise patience and 

prayer, taking cues lesson, symptoms and leave. The researchers 

recommended that Psychological counseling and awareness 

programs and mental health to be focused on Quran. 
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 املقذمة

       إٕ املكدز٠ ع٢ً ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ َٔ أِٖ األَٛز اييت جيب إٔ ٜتدزب عًٝٗا 

ايؿسد ٚجيٝد اضتدداَٗا يف سٝات٘ ٚال ضُٝا يف ٖرا ايصَإ ايرٟ ٚصـ بأْ٘ عصس ايكًل 

ٚايرٟ ٜتطِ بايعدٜد َٔ َٗددات ايصش١ ايٓؿط١ٝ اييت تعرتٟ ضبًٝ٘ ٚتٗدد أَٓ٘ ايٓؿطٞ 

ٚاضتكسازٙ ايٛدداْٞ ضٛا٤ ناْت ٖرٙ املٗددات يف اجملتُع ٚايب١٦ٝ احملٝط١ أٚ عرب َا 

 االضرتاتٝذٝات إٔ ايباسجنيتبج٘ غاغات ايتًؿاش ٚكتًـ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ، ٚقد السغ 

املٓتػس٠ عٓد ايٓاع يًتعاٌَ َع ايعكبات َٚػهالت اؿٝا٠ ال تٓشٛ َٓش٢ دّٜٓٝا زغٝدّا  

 يٝطت برات دد٣ٚ يف ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ بٌ ٚقد تهٕٛ ضببّا االضرتاتٝذٝاتٖٚرٙ 

يف شٜاد٠ املعاْا٠ ايٓؿط١ٝ ٚتؿاقِ ساي١ ض٤ٛ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ، َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايباسجإ 

 ْؿط١ٝ قسآ١ْٝ ٜطتصشبٗا اضرتاتٝذٝات َٔ خالٍ ٖرا ايبشح إىل ٚضع ٚتسضٝذ ٜإٜطع

ايؿسد يف مجٝع املٛاقـ يٝعٝد بٗا ايتٛاؾل ايٓؿطٞ إىل سٝات٘ ٜٚٓعِ باالضتكساز ايٓؿطٞ 

. ٚايػعٛز باألَإ ٚاالط٦ُٓإ

أْ٘ َاداّ َٔ ضسٚز٠ اعتكادْا باهلل أْ٘ خايل اإلْطإ،  (، ) ايػٝذ ٜٚرنس  

َٚدزى يهٌ َا ٜعرتٜ٘ َٔ ساالت، ؾٗٛ ايٛسٝد ايكادز ع٢ً ايهػـ عٔ سكٝك١ ايٓؿظ 

اإلْطا١ْٝ، ٚايكسإٓ ٖٛ نالّ اهلل بٝٓٓا، ؾعًٝٓا تػهٌٝ َٓٗر قسآْٞ، ٜٛؾس نٌ 

ايكٛاعد ٚاألضظ يدزاض١ ايٓؿظ اإلْطا١ْٝ، دزاض١ سكٝك١ٝ تٛؾس ايٓتا٥ر ٚايعالدات 

 {ٓب كشطنب يف اٌُزبة ٖٓ شِء}: َٚٔ ٖرا املٓطًل َٚٔ باب قٛي٘ تعاىل. اؿكٝك١ٝ

، ، () ضبأ {ًٓب ؤسعِنبى إال ًبكخ ُِنبط ثشريًا ًٗزّشًا} :ٚقٛي٘ تعاىل ،()األْعاّ 

 {ًٗنضٍ ٖٓ اُوشإٓ ٓب ىٌ شلبء ًسمحخ ُِٔؤٓنني ًال ّضّذ اُظبملني إال خغبسًا}: ٚقٛي٘ تعاىل

 يًتٛاؾل ايٓؿطٞ ع٢ً اضرتاتٝذٝاتؾإٕ ايبشح ضٝعٌُ ع٢ً اضتٓباط  ،()اإلضسا٤

ٖد٣ ايكسإٓ تؿٝد ٚتعٌُ نُبادئ يتٛدٝ٘ اؿٝا٠ ايٓؿط١ٝ ًَٚذّأ َٚالذّا ضد 
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االضطسابات ايٓؿط١ٝ املدتًؿ١، ٜٚأخر ايباسجإ بعض اآلٜات ايكسآ١ْٝ اييت ٚزدت ؾٝٗا 

 ع٢ً سصس ٕ ٜعُالايباسجني مبع٢ٓ إٔ االضرتاتٝذٝات ٚذيو نأَج١ً هلرٙ االضرتاتٝذٝات

. االضرتاتٝذٝات ٚيٝظ سصس األَج١ً أٚ اآلٜات اييت تتطُٔ االضرتاتٝذٝات

 :مشكلة البحح

      السغ ايباسجإ إٔ ايطابع ايػايب املُٝٔص يًشٝا٠ ايٓؿط١ٝ يألؾساد ٖٛ االضتطالّ 

يًُػاعس ايطًب١ٝ ٚاألؾهاز املتعًك١ باملٛاقـ احملص١ْ يهٞ تطٛد يف ٚدداِْٗ عٝح 

متهح ٚتطٝطس ع٢ً ٚعِٝٗ ؾرت٠ َٔ ايصَٔ مما ٜعٝل صشتِٗ ايٓؿط١ٝ ٜٚتطبب يف 

 َتٓٛع١ يف اضرتاتٝذٝاتإعاق١ أْػطتِٗ اؿٝات١ٝ املدتًؿ١، َٚٔ األؾساد  َٔ ٜتدر 

فاب١ٗ َػهالت اؿٝا٠ املطبب١ يط٤ٛ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ َٔ أدٌ اضتعاد٠ تٛاؾكِٗ 

ؾُِٓٗ َٔ ٜبشح عٔ األَٔ عٔ طسٜل زؾك١ اآلخسٜٔ  ايٓؿطٞ ٚؼكٝل ايصش١ ايٓؿط١ٝ،

ٚااليتصام بِٗ َِٚٓٗ َٔ ٜتدر ايصُت َالذّا َِٚٓٗ َٔ ٜصزف ايدَٛع ٜٚعٝؼ بهاٌَ 

 ٜطع٢ ايباسجإ َٔ خالٍ ٖرا ايبشح يإلداب١ عٔ  ٚعًٝ٘ ٚعٝ٘ يف املٛقـ ايصادّ ٚغريٙ

:  ايطؤايني ايتايٝني

 ايهسِٜ؟ ايكسإٓ يف يتشكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ اضرتاتٝذٝات ٌٖ ٖٓاى .

 سطب أُٖٝتٗا أٚ تأثريٖا االضرتاتٝذٝات َٔ املُهٔ ٚضع تستٝب ٖسَٞ هلرٙ ٌٖ .

ع٢ً ايصش١ ايٓؿط١ٝ؟ 

 :أهنية البحح

ًِْش هٌُُُِثُيْ ًََرطَِْٔئُّ آَُٓنٌْا اَُِّزَّٖ}:      إٕ ايػاٖد يف قٛي٘ تعاىل   ًِْش َؤاَل اُِِّو ِثِز  َرطَِْٔئُّ اُِِّو ِثِز

 األؾساد ذٚٚ اـًؿ١ٝ ٚاملسدع١ٝ ايد١ٜٝٓ اإلضال١َٝ يف ايتعاٌَ ، جيد إٕايسعد {اُْوٌُُُِة

َع أسداخ اؿٝا٠ ٚتكًباتٗا ٜتُتعٕٛ بٓٛع َٔ ايسضا عٔ ذٚاتِٗ ٚعٔ اؿٝا٠ بصٛز٠ ٚعا١َ 

 بُٝٓا ، ٜٚتكبًٕٛ نٌ َا حيدخ َٔ أشَات َٚػهالت دٕٚ إٔ تتأثس سٝاتِٗ ايعاد١ٜ

 األؾساد ضعٝؿٛ االْتُا٤ يًدٜٔ ٚقًًٝٛ ايجكاؾ١ اإلضال١َٝ ٜعإْٛ نجريّا َٔ تدٖٛز ٜهٕٛ

يف سايتِٗ ايٓؿط١ٝ ٚايعك١ًٝ عٓدَا تطسأ ع٢ً سٝاتِٗ املصا٥ب ٚاألسداخ ايصاد١َ، َٚٔ 

: ٖٓا ؾإٕ أ١ُٖٝ ايدزاض١ تربش يف اآلتٞ
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تٓب٘ ٚترنس باملبادئ اإلضال١َٝ جملاب١ٗ املػهالت اؿٝات١ٝ قد إٕ ٖرٙ ايدزاض١  .

ٚاييت سددٖا ايكسإٓ ايععِٝ ٚايرٟ ٖٛ قٍٛ اهلل اؿهِٝ اـبري ايعامل بايٓؿظ 

ُْ ؤََُب}: اييت خًل، قاٍ تعاىل ْٖ َّؼَِْ . املًو {اَُْخِجرُي اَُِِّطُْق ًَىٌَُ خَََِن َٓ

 ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يف اضرتاتٝذٝاتتعٌُ ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً تٛضٝض ٜأٌَ ايباسجإ إٔ  .

.ايكسإٓ ايهسِٜ ٚذيو باالضتعا١ْ بآزا٤ بعض ايعًُا٤ ٚاملؿطسٜٔ

 ؾاْب َِٗ َٔ ايعًّٛ ايٓؿط١ٝ ٖٚٛ ٜتٛقع ايباسجإ إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايدزاض١ تأص١ًٝٝ .

سع٘ َٔ ايتأصٌٝ جيد داْب ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚايصش١ ايٓؿط١ٝ، اؾاْب ايرٟ مل 

. ايباسجنييف زأٟ 

 :أهذاف البحح

: ٜطع٢ ٖرا ايبشح إىل ؼكٝل األٖداف اآلت١ٝ

. اؿصٍٛ ع٢ً اضرتاتٝذٝات قسآ١ْٝ متّهٔ األؾساد َٔ ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ .

قاٚي١ ٚضع تستٝب ٖسَٞ الضرتاتٝذٝات ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ  .

. عٝح ميهٔ اضتدداَٗا بايتدزز يًٛصٍٛ إىل ايصش١ ايٓؿط١ٝ

 :فشوض البحح

 :ٜطع٢ ايباسجإ إىل ايتشكل َٔ صش١ ايؿسٚض اآلت١ٝ

.ٖٓاى اضرتاتٝذٝات يف ايكسإٓ ايهسِٜ يتشكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ .

َٔ املُهٔ ٚضع اضرتاتٝذٝات ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ يف تستٝب  .

.ٖسَٞ ٚتكطُٝٗا إىل أٚي١ٝ ٚثا١ْٜٛ

 :ميوج البحح

ٜطتددّ ٖرا ايبشح املٓٗر االضتكسا٥ٞ االضتٓباطٞ باضتدداّ أضًٛب ؼًٌٝ     

 ٚذيو بايبشح يف  مجٝع آٜات ايكسإٓ ايهسِٜ ٚؼدٜد ،احملت٣ٛ

َع ، ثِ اضتدالص َا جيٝب ع٢ً أض١ً٦ ايدزاض١، اآلٜات اييت تتٓاٍٚ َٛضٛع ايدزاض١

. االضتعا١ْ ببعض آزا٤ املؿطسٜٔ
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 :جمتنع البحح

 .     ٜتُجٌ فتُع ٖرا ايبشح يف مجٝع اآلٜات ايكسآ١ْٝ يف املصشـ ايػسٜـ

 :عيية البحح

 .      تتُجٌ ع١ٓٝ ايبشح يف آٜات ايكسإٓ ايهسِٜ اييت تتصٌ َباغس٠ مبٛضٛع ايبشح

 :حذود البحح

     اؿدٚد املٛضٛع١ٝ هلرا ايبشح تتُجٌ يف قسا٠٤ ايكسإٓ ايهسِٜ بأنًُ٘ َٔ 

ٚتتُجٌ اؿدٚد ايصَا١ْٝ يف . ضٛز٠ ()ضٛز٠ ايؿاؼ١ إىل ضٛز٠ ايٓاع ٚعددٖا 

 .ّ إىل َاٜٛ ايؿرت٠ َٔ أنتٛبس 

 : البححمصطلحات

:  ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ بأْٗااضرتاتٝذٝاتٜٚعسف ايباسجإ 

 ٚطسم ْؿظ َعسؾ١ٝ ٜطتددَٗا ايؿسد يًتٛصٌ إىل ايطُأ١ْٓٝ اضرتاتٝذٝات

ٚايطعاد٠ ٚايساس١ ايٓؿط١ٝ ٚؼكٝل ايتٛاشٕ ايٓؿطٞ ٚتػري أٜطّا إىل ْٛع ايتؿهري ايرٟ 

ٜدٚز يف ذٖٔ ايؿسد َٔ أدٌ ػاٚش ساي١ ايطٝل أٚ ايتٛتس ٚعدّ االط٦ُٓإ ايرٟ قد ٜػعس 

. ب٘
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اإلطاس اليظشي للبحح 

    تتُجٌ َعاٖس ايصش١ اؾط١ُٝ يف خًٛ أعطا٤ اؾطِ َٔ األَساض ٚايعًٌ 

ٖٛٓات ٚقٝاَٗا بٛظا٥ؿٗا ع٢ً خري   ٖٚرا َا ٜطاعد ايؿسد ع٢ً إٔ ٜطًو حنٛ ٚد٘،ٚايتػ

 ٚأَا ايصش١ اآلخسٜٔ،َٛاقـ اؿٝا٠ املدتًؿ١ ضًٛنّا ٜدٍ ع٢ً تهٝؿ٘ َع ْؿط٘ َٚع 

ايٓؿط١ٝ ؾٗٞ يٝطت فسد خًٛ ايؿسد َٔ املسض ايعكًٞ أٚ ايٓؿطٞ ؾكط ٚإمنا ٖٞ ؾٛم 

، ، اهلابط)ذيو ساي١ َٔ االنتُاٍ اؾطُٞ ٚايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ يد٣ ايؿسد 

 أٚ ايٓؿطٞ، اإلْطإ أَاّ ايطػط يف َٛقـإٕ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٖٞ َا ٜبدٚ . (-

 ُ٘ .  (-، ، زؾاعٞ)ايػعٛز بايتٛتس ٚنٝؿ١ٝ اضتذابت٘ ي

  ٚيكد َعٓسف ؾُٗٞ ايصش١ ايٓؿط١ٝ بأْٗا عًِ ايتهٝـ أٚ عًِ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ايرٟ 

ُ٘، عٝح  ٜٗدف إىل متاضو ايػدص١ٝ ٚٚسدتٗا ٚتكبٌ ايؿسد يرات٘ ٚتكبٌ اآلخسٜٔ ي

. (، ، ؾُٗٞ)ٜرتتب ع٢ً ٖرا نً٘ غعٛزٙ بايطعاد٠ ٚايساس١ ايٓؿط١ٝ 

  إٕ ايها٥ٔ ٚب٦ٝت٘ َتػريإ ٚيريو ٜتطًب نٌ تػٝري تػٝريّا َٓاضبّا يإلبكا٤ ع٢ً اضتكساز 

 ٚايعالق١ ايعالق١ بُٝٓٗا، ٖٚرا ايتػٝري املٓاضب ٖٛ ايتهٝـ أٚ املٛا١َ٤

نُا يٛ  (تهٝـ ٚتٛاؾل)املطتُس٠ بُٝٓٗا ٖٞ ايتٛاؾل، ٚنجريّا َا تطتددّ ايًؿعني 

 إىل اـطٛات املؤد١ٜ إىل ايتٛاؾل، ٚايتٛاؾل ٜػري إىل ٜػريناْا َرتادؾني، ؾايتهٝـ 

ساي١ االضتكساز اييت ٜبًػٗا ايها٥ٔ، ٚقد ٜعدٍ ايها٥ٔ بعطّا َٓ٘ أٚ إسداخ تعدٌٜ يف 

ايب١٦ٝ أٚ ٜعدٍ ايها٥ٔ بعطّا َٓ٘ ٚبعطّا َٔ  ايب١٦ٝ إلعاد٠ ايتٛاؾل ٚايتٛاشٕ ٜٚتٓاٍٚ 

َجٌ تػٝري )ْٚٛاسٞ بٝٛيٛد١ٝ ٚؾٝصٜٛيٛد١ٝ  (َجٌ دزد١ اؿساز٠)ايتٛاؾل ْٛاسٞ ؾٝصٜا١ٝ٥ 

ٔ٘ - َجٌ تعدٌٜ اإلدزاى )ْٚٛاسٞ ْؿط١ٝ  (غهٌ ايها٥ٔ أٚ يْٛ٘ أٚ تعدٌٜ بعض ٚظا٥ؿ

، ٚايٓٛاسٞ (اؿطٞ غد٠ ٚٚضٛسّا عطب ق١ُٝ املٓب٘ ٚداليت٘ ٚتهسازٙ ٚؼدٜد اْؿعاي٘

َجٌ تطٜٛس دٚاؾع٘، ٚتعدٌٜ ضًٛن٘ مبا ٜتؿل َع َطتٜٛات فتُع٘ )االدتُاع١ٝ 

ؾإذا عذص ايها٥ٔ عٔ ايتٛاؾل َع ايب١٦ٝ متاَّا ، (باإلضاؾ١ إىل َكتطٝات املٛقـ ايسأٖ
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 ؾكد ٜهٕٛ يف ذيو ٖالى ايها٥ٔ، ٖٚٛ َا ٜط٢ُ عدّ ايتٛاؾل 

ٚيهٔ األغًب ٖٛ إٔ حيكل ايؿسد تٛاؾكّا ْادشّا، أٚ ع٢ً األقٌ حيكل غ٦ّٝا َٔ ايتٛاؾل 

أمحد، ) ٚيٛ نإ ؾاغاّل غري ضٟٛ ٖٚٛ َا ٜط٢ُ ض٤ٛ ايتٛاؾل 

 ،-) .

 إٔ أٟ تعسٜـ يًتٛاؾل ٜٓطٟٛ ع٢ً ايه١ًُ األّ (، اجملايٞ، )ٜٚس٣     

ؾه١ًُ تٛاؾل أنرب إغاز٠ يًتهٝـ، ؾاإلْطإ ٜتهٝـ َٔ أدٌ ايتٛاؾل  (ايتهٝـ)

 ٚأعادٚا ٚايعهظ، ؾعًُا٤ ايٓؿظ اضتعازٚا املؿّٗٛ ايبٝٛيٛدٞ يًتهٝـ 

، ٚساٍٚ ايبعض ايتؿسق١ بني يؿغ ايتٛاؾل َٚؿّٗٛ تطُٝت٘ بايتٛاؾل 

ٌّٓ َٔ َٛزز ٚنًهٕٗٛ  ٚأغازا إىل  (ايتهٝـ سٝح َٝص ن

ُ٘ ايها٥ٔ اؿٞ  إٔ يؿغ ايتهٝـ ٜطتددّ يًدالي١ ع٢ً َؿّٗٛ عاّ ٜتطُٔ مجٝع َا ٜبري

َٔ ْػاط ملُازض١ ع١ًُٝ اؿٝا٠ يف قٝط٘ ايؿٝصٜكٞ ٚاالدتُاعٞ، بُٝٓا ٜطتددّ يؿغ 

ايتٛاؾل يًدالي١ ع٢ً اؾاْب ايطٝهٛيٛدٞ يف ٖرا ايٓػاط، ٚإٔ ٖرٜٔ املطتٜٛني 

ٜٚٓبػٞ إٔ ْدزى أٟ األؾساد ميهٔ تستٝبِٗ .  َتصالٕ ببعطُٗا ايبعض أغد االتصاٍ

٘ٔ ساي١ ايتٛاؾل أسد-ع٢ً َتصٌ  ٚايطسف اآلخس  (ايصش١ ايٓؿط١ٝ) طسؾٝ

ض٤ٛ ايتٛاؾل، ٖٚرا ٜعين إٔ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٚض٤ٛ ايتٛاؾل إمنا ٜتداخالٕ بعطُٗا يف 

أمحد، )بعض ؾًٝظ ٖٓاى سد ؾاصٌ يًصش١ ايٓؿط١ٝ ٜؿصًٗا عٔ ض٤ٛ ايتٛاؾل 

 ،)  .

   إٕ أٟ أضًٛب ضًٛنٞ ال ٜهٕٛ داَدّا، بٌ ٖٛ يف تػري دا٥ِ بطبب ايتؿاعٌ 

ايدٜٓاَٝهٞ يألدصا٤ أٚ ايعٓاصس اييت ٜتهٕٛ َٓٗا اجملاٍ ايٓؿطٞ يًؿسد، ٜٚٓتر َٔ 

ٖرا ايتؿاعٌ ايدا٥ِ أٚ ايتػٝري املطتُس يعٓاصس اجملاٍ ايٓؿطٞ ْٛع َٔ عدّ االضتكساز أٚ 

عدّ ايتٛاؾل ٜٚطًل ع٢ً ساي١ عدّ االضتكساز أٚ عدّ ايتٛاؾل يؿغ ايتٛتس، ٚنٌ تٛتس 

ٜهٕٛ ٚزا٤ٙ ساالت َٔ ايكًل أٚ ايسغب١ يف إغباع ساد١ َٔ سادات ايؿسد أٚ إداب١ 

.   (، ،ؾُٗٞ)َطًب َٔ َطايب١ٔ، أٟ إٔ ٖٓاى داؾعّا َٔ ايدٚاؾع 
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 :تعشيف التوافق اليفشي

:()تعسٜـ داٚد  .أ 

بأْ٘ َؿّٗٛ خاص باإلْطإ يف ضعٝ٘ يتٓعِٝ سٝات٘ ٚسٌ صساعات٘ :   عسَّف داٚد ايتٛاؾل

َٚٛاد١ٗ َػهالت٘ َٔ إغباع ٚاسباطات ٚصٛال إىل َا ٜط٢ُ بايصش١ ايٓؿط١ٝ، أٚ 

.   ايطٛا٤ أٚ االْطذاّ ٚايتٓاغِ َع ايرات َٚع اآلخسٜٔ يف األضس٠ ٚيف ايعٌُ

: ()تعسٜـ ايػُسٟ  .ب 

  عسَّف ايػُسٟ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ بأْ٘ ايع١ًُٝ ايتؿاع١ًٝ بني ايرات َٚتػريات ايب١٦ٝ َٔ 

 تٛاؾك١ٝ عٓد ايتعاٌَ َع األسداخ اـاي١ٝ َٔ ايتٛتسات اضرتاتٝذٝاتخالٍ اضتدداّ 

 . ٚايػعٛز بايٓكصايرْب ٚايكًلٚايصساعات اييت تكرتٕ مبػاعس 

:()تعسٜـ عط١ٝ  .ز 

َعسَّؾت ايعط١ٝ ايتهٝـ ٚايتٛاؾل ايٓؿطٞ تعسٜؿا ٚاسدا ٖٚٛ إٔ ايتهٝـ أٚ ايتٛاؾل 

ايٓؿطٞ ٖٛ بٓا٤ َتُاضو َٛسد ضًِٝ يػدص١ٝ ايؿسد، ٚتكبً٘ يرات٘، ٚتكبٌ األؾساد 

اآلخسٜٔ ي٘، ٚغعٛزٙ بايسضا ٚاالزتٝاح ايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ، إذ ٜٗدف ايؿسد إىل تعدٌٜ 

ضًٛن٘ حنٛ َجريات ايب١٦ٝ، ٚتهٜٛٔ ازتباطات ٚعالقات تٛاؾل بٝٓ٘ ٚبني تًو املجريات 

 .ايب١ٝ٦ٝ ٚاملجريات االدتُاع١ٝ املتٓٛع١

ٚايرٟ ٜػري َطُْٛ٘ إىل إٔ  ()      ٜٚتب٢ٓ ايباسجإ يف ٖرا اإلطاز تعسٜـ داٚد 

ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ميجٌ اضرتاتٝذ١ٝ خاص١ بايؿسد ٜطتددَٗا بطسٜكت٘ اـاص١ ٚبأضًٛب٘ 

األضس١ٜ ٚامل١ٝٓٗ )اـاص ألغساض خاص١ ٜعًُٗا ٖٛ، ٚذيو يف مجٝع دٛاْب اؿٝا٠ 

 .(ٚاالدتُاع١ٝ

 ايصش١ اؾط١ُٝ يف خًٛ أعطا٤ اؾطِ َٔ األَساض ٚايعًٌ ٚتتُجٌ َعاٖس   

ٖٛٓات ٚقٝاَٗا بٛظا٥ؿٗا ع٢ً خري   ٖٚرا َا ٜطاعد ايؿسد ع٢ً إٔ ٜطًو حنٛ ٚد٘،ٚايتػ

 ٚأَا ايصش١ اآلخسٜٔ،َٛاقـ اؿٝا٠ املدتًؿ١ ضًٛنّا ٜدٍ ع٢ً تهٝؿ٘ َع ْؿط٘ َٚع 

ايٓؿط١ٝ ؾٗٞ يٝطت فسد خًٛ ايؿسد َٔ املسض ايعكًٞ أٚ ايٓؿطٞ ؾكط ٚإمنا ٖٞ ؾٛم 
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، ، اهلابط)ذيو ساي١ َٔ االنتُاٍ اؾطُٞ ٚايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ يد٣ ايؿسد 

 أٚ ايٓؿطٞ، اإلْطإ أَاّ ايطػط يف َٛقـإٕ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٖٞ َا ٜبدٚ . (-

 ُ٘ .  (-، ، زؾاعٞ)ايػعٛز بايتٛتس ٚنٝؿ١ٝ اضتذابت٘ ي

  ٚيكد َعٓسف ؾُٗٞ ايصش١ ايٓؿط١ٝ بأْٗا عًِ ايتهٝـ أٚ عًِ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ 

ُ٘، عٝح  ايرٟ ٜٗدف إىل متاضو ايػدص١ٝ ٚٚسدتٗا ٚتكبٌ ايؿسد يرات٘ ٚتكبٌ اآلخسٜٔ ي

. (، ، ؾُٗٞ)ٜرتتب ع٢ً ٖرا نً٘ غعٛزٙ بايطعاد٠ ٚايساس١ ايٓؿط١ٝ 

 إٕ ايها٥ٔ ٚب٦ٝت٘ َتػريإ ٚيريو ٜتطًب نٌ تػٝري تػٝريّا َٓاضبّا يإلبكا٤ ع٢ً 

 اضتكساز ايعالق١ بُٝٓٗا، ٖٚرا ايتػٝري املٓاضب ٖٛ ايتهٝـ أٚ املٛا١َ٤

 (تهٝـ ٚتٛاؾل)ٚايعالق١ املطتُس٠ بُٝٓٗا ٖٞ ايتٛاؾل، ٚنجريّا َا تطتددّ ايًؿعني 

 إىل اـطٛات املؤد١ٜ إىل ايتٛاؾل، ٚايتٛاؾل ٜػرينُا يٛ ناْا َرتادؾني، ؾايتهٝـ 

ٜػري إىل ساي١ االضتكساز اييت ٜبًػٗا ايها٥ٔ، ٚقد ٜعدٍ ايها٥ٔ بعطّا َٓ٘ أٚ إسداخ 

تعدٌٜ يف ايب١٦ٝ أٚ ٜعدٍ ايها٥ٔ بعطّا َٓ٘ ٚبعطّا َٔ  ايب١٦ٝ إلعاد٠ ايتٛاؾل ٚايتٛاشٕ 

َجٌ )ْٚٛاسٞ بٝٛيٛد١ٝ ٚؾٝصٜٛيٛد١ٝ  (َجٌ دزد١ اؿساز٠)ٜٚتٓاٍٚ ايتٛاؾل ْٛاسٞ ؾٝصٜا١ٝ٥ 

ٔ٘ َجٌ تعدٌٜ اإلدزاى )ْٚٛاسٞ ْؿط١ٝ  (تػٝري غهٌ ايها٥ٔ أٚ يْٛ٘ أٚ تعدٌٜ بعض ٚظا٥ؿ

، ٚايٓٛاسٞ (اؿطٞ غد٠ ٚٚضٛسّا عطب ق١ُٝ املٓب٘ ٚداليت٘ ٚتهسازٙ ٚؼدٜد اْؿعاي٘

َجٌ تطٜٛس دٚاؾع٘، ٚتعدٌٜ ضًٛن٘ مبا ٜتؿل َع َطتٜٛات فتُع٘ )االدتُاع١ٝ 

 ؾإذا عذص ايها٥ٔ عٔ ايتٛاؾل َع ايب١٦ٝ متاَّا (باإلضاؾ١ إىل َكتطٝات املٛقـ ايسأٖ

 ؾكد ٜهٕٛ يف ذيو ٖالى ايها٥ٔ، ٖٚٛ َا ٜط٢ُ عدّ ايتٛاؾل 

ٚيهٔ األغًب ٖٛ إٔ حيكل ايؿسد تٛاؾكّا ْادشّا، أٚ ع٢ً األقٌ حيكل غ٦ّٝا َٔ ايتٛاؾل 

أمحد، ) ٚيٛ نإ ؾاغاّل غري ضٟٛ ٖٚٛ َا ٜط٢ُ ض٤ٛ ايتٛاؾل 

 ،-) .

 إٕ أٟ أضًٛب ضًٛنٞ ال ٜهٕٛ داَدّا، بٌ ٖٛ يف تػري دا٥ِ بطبب ايتؿاعٌ 

ايدٜٓاَٝهٞ يألدصا٤ أٚ ايعٓاصس اييت ٜتهٕٛ َٓٗا اجملاٍ ايٓؿطٞ يًؿسد، ٜٚٓتر َٔ 

ٖرا ايتؿاعٌ ايدا٥ِ أٚ ايتػٝري املطتُس يعٓاصس اجملاٍ ايٓؿطٞ ْٛع َٔ عدّ االضتكساز أٚ 
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عدّ ايتٛاؾل ٜٚطًل ع٢ً ساي١ عدّ االضتكساز أٚ عدّ ايتٛاؾل يؿغ ايتٛتس، ٚنٌ تٛتس 

ٜهٕٛ ٚزا٤ٙ ساالت َٔ ايكًل أٚ ايسغب١ يف إغباع ساد١ َٔ سادات ايؿسد أٚ إداب١ 

.   (، ،ؾُٗٞ)َطًب َٔ َطايب١ٔ، أٟ إٔ ٖٓاى داؾعّا َٔ ايدٚاؾع 

تًو ايع١ًُٝ ايدٜٓاَٝه١ٝ املطتُس٠ اييت ٜٗدف :  ٚعسَّف ؾُٗٞ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ بأْ٘

 ُ٘ ٘ٔ يٝشدخ عالق١ أنجس تٛاؾكّا بٝٓ ٘ٔبٗا ايؿسد إىل إٔ ٜػري َٔ ضًٛن  َٔ د١ٗ ٚبني ْؿط

ُ٘ ٚبني ايب١٦ٝ َٔ د١ٗ أخس٣، ٚايب١٦ٝ ٖٓا تػٌُ نٌ املؤثسات ٚاإلَهاْٝات  ٚبٝٓ

ايب١٦ٝ : ٚهلرٙ ايب١٦ٝ ثالث١ دٛاْب. يًشصٍٛ ع٢ً االضتكساز ايٓؿطٞ ٚايبدْٞ يف َعٝػت٘

ايطبٝع١ٝ املاد١ٜ، ٚايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ، ثِ ايؿسد َٚهْٛات٘ ٚاضتعدادٙ َٚٝٛي٘ ٚؾهست٘ 

، ايتٛاؾل ايطٟٛ بأْ٘ ()نُا َعسف مسٝح . (، ؾُٗٞ، )عٔ ْؿط٘ 

اعتداٍ يف اإلغباع، إغباع عاّ يًػدص عا١َ، ال إغباع يداؾع ٚاسد غدٜد ع٢ً سطاب 

دٚاؾع أخس٣، ٚايػدص املتٛاؾل تٛاؾكّا ضعٝؿّا ٖٛ ايػدص غري ايٛاقعٞ ٚغري املػبع بٌ 

ٚايػدص احملبط ايرٟ ميٌٝ إىل ايتطش١ٝ باٖتُاَات اآلخسٜٔ نُا ميٌٝ إىل ايتطش١ٝ 

٘ٔ، أَا ايػدص سطٔ ايتٛاؾل ؾٗٛ ايرٟ ٜطتطٝع إٔ ٜكابٌ ايعكبات  باٖتُاَات

٘ٔ، ٚال تعٛم قدزت٘ ع٢ً اإلْتاز  ُ٘ إغباع سادات ٚايصساعات بطسٜك٘ بٓا٠٤ ؼكل ي

إٔ ايتٛاؾل ٜػري إىل ؾِٗ اإلْطإ  ()نُا ٜس٣ أيني . (، ايداٖسٟ، )

٘ٔ ٚأؾهازٙ َٚػاعسٙٔ بدزد١ تطُض بسضِ   ملٛاد١ٗ ضػٛط َٚطايب اضرتاتٝذ١ٝيطًٛن

 . ()اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ 

أمحد، ) نُا أغاز إيٝٗا ٚع٢ً ٖرا األضاع ؾاـطٛات األضاض١ٝ يف ع١ًُٝ ايتٛاؾل

 ،-) ٖٞ  :

 .خاصٚدٛد داؾع ٜدؾع اإلْطإ إىل ٖدف  .

.  ٚدٛد عا٥ل ميٓع َٔ ايٛصٍٛ إىل اهلدف ٚحيبط إغباع ايداؾع .

. قٝاّ اإلْطإ بأعُاٍ ٚسسنات نجري٠ يًتػًب ع٢ً ايعا٥ل .

ايٛصٍٛ أخريّا إىل سٌ ميهٔ َٔ ايتػًب ع٢ً ايعا٥ل ٜٚؤدٟ إىل ايٛصٍٛ إىل اهلدف  .

ٚيهٔ ٖٓاى أْاع ال ٜطتطٝعٕٛ إٔ ٜتػًبٛا ع٢ً ايعٛا٥ل اييت . ٚإغباع ايداؾع
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تعرتضِٗ ؾٝتذٓبٕٛ ٖرٙ ايعٛا٥ل ٜٚؤدٟ ذيو إىل ابتعادِٖ عٔ أٖداؾِٗ األص١ًٝ 

.  ٜٚعإْٛ َٔ اإلسباط

 إٕ َؿّٗٛ ايتهٝـ ميجٌ نٌ أغهاٍ ايٓػاط اييت ٜبرهلا ايؿسد َٔ أدٌ ؼكٝل 

دٚاؾع٘ ٚبًٛؽ أٖداؾ٘، ٚإٕ ايٓتٝذ١ اييت ٜتٛصٌ إيٝٗا ايؿسد متجٌ ايتٛاؾل، ٚقد ٜهٕٛ 

ايتٛاؾل ض٦ّٝا أٚ طٝبّا، بكدز ْٛع اؾٗٛد ايتهٝؿ١ٝ اييت برهلا ايؿسد، ؾعٓدَا تؤٍٚ ٖرٙ 

اؾٗٛد إىل إغباع سادات ايؿسد ٚإشاي١ ساي١ ايتٛتس ايٓؿطٞ، ٚايتشسز َٔ االسباطات أٚ 

أَا إذا مل ٜصٌ إىل . ايصساعات اييت تٛاد٘ ايؿسد ٜهٕٛ ايؿسد قد سكل تٛاؾكّا دٝدّا

ساي١ خؿض ايتٛتس ٚإشاي١ ايكًل ايداٍ ع٢ً املعاْا٠ ٚاملهابد٠، ؾعٓدٖا ْكٍٛ إٕ ايؿسد 

ض٤ٞ ايتٛاؾل ألٕ أْٛاع ايطًٛى ايتهٝؿٞ اييت ؾأ هلا مل تؿًض يف ؼكٝل ايػا١ٜ ٖٚٞ 

إٕ ايكٝاّ بٓػاط َٔ أدٌ . (، ايطشإ، )ايٛصٍٛ إىل ساي١ االزتٝاح ٚايسضا 

إغباع اؿاد١ ٚخؿض ايتٛتس ٚايٛصٍٛ إىل االتصإ ٖٞ دٚز٠ اؿٝا٠ ايٓؿط١ٝ اييت ٜعٝػٗا 

إٕ َٔ أضباب . (، ايسسٛ، )اؾُٝع يف ضعٝ٘ يًتٛاؾل اؿٞ تٛاؾكّا َطتُسّا 

 نُا يف ساي١ ض٤ٛ ايتٛاؾل ٖٞ ايطػٛط ايٓؿط١ٝ 

املسض، ٚإٕ غد٠ ايطػٛط َٚصادزٖا ٚعدد تهسازٖا ْٚٛعٝتٗا ٚنريو ػازب املس٤ 

يف اؿٝا٠ نًٗا عٛاٌَ تؤثس يف ذيو، ٚؽتًـ األساضٝظ املستبط١ باضطساب ض٤ٛ 

ايتٛاؾل أٚ ايتهٝـ اختالؾّا نبريّا َٔ سٝح دزداتٗا، َٚٔ سٝح سدتٗا، َٚٔ سٝح 

تبأٜ خربات األؾساد ايرٜٔ ٜتعسضٕٛ هلا ؾإذا نإ ايكًل ٖٛ أضاع املػه١ً ؾإٕ ايؿسد 

ٚيف ساي١ اقرتإ ض٤ٛ ايتٛاؾل . ٜصبض خا٥ؿّا، َتطريّا، ٚداّل، عصبّٝا يف َععِ ايٛقت

باالنت٦اب ؾإٕ االْؿعاالت املساؾك١ يريو تهٕٛ أنجس سد٠ ؾتعٗس ع٢ً ايؿسد أعساض 

َجٌ اؿصٕ ٚايبها٤ ٚاإلسطاع بايعذص أَاّ أٟ غ٤ٞ ٚؾكدإ األٌَ، اإلسطاع 

بايٝأع، ٚبعض ايٓاع ٜالشَِٗ َصٜر َٔ ض٤ٛ ايتهٝـ ٜتُجٌ بتداخٌ ايكًل َع َػاعس 

ٜٚعترب ايعالز ايٓؿطٞ ٖٛ األضًٛب املطتعٌُ يتػذٝع األغداص ع٢ً َٛاد١ٗ . ايهآب١

املػهالت اييت ناْٛا ٜتشاغٕٛ َٛادٗتٗا، ٖرا باإلضاؾ١ إىل تدٜٚٔ َرنساتِٗ سٍٛ 

ؾرتات األعساض، ٚنريو تعًُِٝٗ طسا٥ل ٚتكٓٝات ايتدؿٝـ َٔ غد٠ ايطػٛط، 
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ٚتػذٝعِٗ يالْطُاّ إىل مجاعات ٜأْطٕٛ بٗا، ٚاضتدداّ ايعالز اؾُعٞ، ٚنريو 

اضتدداّ ايعكاقري ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ٚبإزغاد ايطبٝب ايٓؿطٞ املدتص، ٖٚٓاى عالز آخس 

ُ٘ ٜٛاد٘ ضػطّا َٔ ٜط٢ُ ايعالز ايراتٞ  ٘ٔ إٔ ٜعرتف املسٜض أْ  ٚأٚىل خطٛات

٘ٔ بايتػر١ٜ ايصشٝش١، ٚتٓعِٝ أٚقات ايؿساؽ ٚإدسا٤  ايطػٛط ايٓؿط١ٝ، ٚبعدٖا اٖتُاَ

.  (-، بطسع، )ايتُازٜٔ ايسٜاض١ٝ، ٚايتشدخ إىل غدص َٛثٛم ب٘ 

:  ىظشيات التوافق اليفشي

: َدزض١ ايتشًٌٝ ايٓؿطٞ .

ٜس٣ أصشاب ٖرٙ ايٓعس١ٜ إٔ اؿٝا٠ عباز٠ عٔ ضًط١ً َٔ ايصساعات تعكبٗا    

إغباعات أٚ إسباطات، نُا تؿرتض ٖرٙٔ املدزض١ إٔ ايػدص١ٝ تتهٕٛ َٔ ثالث١ ْعِ 

، ٚبايسغِ َٔ إٔ نٌ ، ٚاألْا األع٢ً ، ٚاألْااهلٛ : أضاض١ٝ ٖٚٞ

٘ٔ اييت  ٘ٔ َٚباد٥ ٘ٔ َٚٝهاْصَات ٘ٔ ٚخصا٥ص ُ٘ دٜٓاَٝات دص٤ َٔ ٖرٙ األدصا٤ يًػدص١ٝ ي

 ٌٍ تعٌُ ٚؾكٗا، ؾإْٗا مجٝعّا تتؿاعٌ َعّا تؿاعاّل ٚثٝكّا عٝح ٜصعب ؾصٌ تأثري ن

َُٓٗا، ٚإٔ ايطًٛى يف ايػايب ٖٛ قص١ً ايتؿاعٌ بني ٖرٙ ايٓعِ ايجالث١، ْٚادزّا َا 

ٜس٣ بُٝٓا  .(، بطسع،)ٜعٌُ أسد ٖرٙ ايٓعِ مبؿسدٙ دٕٚ ايٓعاَني اآلخسٜٔ 

إٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ أغازت  (، اجملايٞ،)املرنٛز يف  () أتٛاتس 

 حيدخ َٔ خالٍ إغباع ايػسا٥ص، ٚتكًٌٝ ايعكاب ٚايػعٛز بايرْب، ايتٛاؾل ايطٟٛإىل إٔ 

. َٚٔ ثِ تعًِ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ايصساعات ايداخ١ًٝ

: املدزض١ ايطًٛن١ٝ .

  تس٣ املدزض١ ايطًٛن١ٝ ايتٛاؾل ع٢ً أْ٘ انتطاب ايؿسد جملُٛع١ َٔ ايعادات املٓاضب١ 

 اآلخسٜٔ ٚاييت ضبل إٔ تعًُٗا ايؿسد ٚأدت إىل خؿض ايتٛتس عٓدُٙ أٚ يف َعا١ًَٚايؿعاي١ 

أغبعت دٚاؾع٘ ٚسادات٘ ٚبريو دعُت ٚأصبشت ضًٛنّا ٜطتدعٝ٘ ايؿسد نًُا ٚقـ يف 

ذات املٛقـ َس٠ أخس٣، ٖٚهرا ٜس٣ أصشاب االػاٙ ايطًٛنٞ إٔ ايطًٛى ايتٛاؾكٞ 

ٖٛ ايرٟ ٜؤدٟ إىل خؿض ايتٛتس ايٓاتر عٔ إؿاح ايدٚاؾع، ٚايؿسد بتعًُ٘ ميٌٝ إىل 
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 اييت اإلثاب١تهسازٙ يف املٛاقـ ايتاي١ٝ، ٜٚهٕٛ ثبات٘ سطب عدد َسات ايتدعِٝ ٚقدز٠ 

. (-، بطسع،)ٚؾسٖا 

: املدزض١ اإلْطا١ْٝ .

   ٜؤند أْصاز االػاٙ اإلْطاْٞ ع٢ً خصٛص١ٝ اإلْطإ بني ايها٥ٓات اؿ١ٝ، ٚع٢ً 

ٚنإ أبسشِٖ َاضًٛ ، إٔ ايتشدٟ ايس٥ٝطٞ أَاّ اإلْطإ ٖٛ إٔ حيكل ذات٘ نإْطإ

سٝح ٚضع ايدٚاؾع ع٢ً غهٌ ضًط١ً أٚ ٖسّ َتدزز َٔ اؿادات تبدأ  ()

باؿادات ايؿطٝٛيٛد١ٝ َجٌ اؾٛع ٚايعطؼ ثِ تأخر يف االزتكا٤ حنٛ سادات ْؿط١ٝ 

أع٢ً ناؿاد١ إىل األَٔ ٚاالْتُا٤ ٚاؿب ٚايتكدٜس اإلجيابٞ ٚؼكٝل ايرات ٚإٔ 

ايتٛاؾل ٜستبط بتشكٝل ايرات، ٚإٔ ضًٛى اإلْطإ يف اؿٝا٠ يٝظ قهَّٛا بايدٚاؾع 

ع٢ً اإلطالم، بٌ قهَّٛا بايدٚاؾع غري املػبع١ ألْٗا دٚاؾع تعٌ تعٌُ ٚتٛد٘ ضًٛى 

 )ايؿسد 

ؾري٣ إٔ ايتٛاؾل ٚاالْطذاّ ٜتشكل يًؿسد عٓدَا تهٕٛ  ()  أَا نازٍ زٚدسش 

 ع٢ً اضتكا١َ ٚاسد٠ ٚايرات اؿكٝك١ٝ  ايرات املجاي١ٝ يًؿسد 

،ٚإذا ناْتا خازد١ َٔ ْؿظ االضتكا١َ ؾٝشدخ عدّ ايتٛاؾل ٚاالْطذاّ ٚتعٗس ٖرٙ 

، ٚأٜطّا حيدخ (اؿاي١ غايبّا عٓد ايتعسض يًطػط ايٓؿطٞ

ايتٛاؾل عٓدَا تتطل َععِ ايطسم اييت خيتازٖا ايؿسد يطًٛن٘ َع َؿَٗٛ٘ عٔ ذات٘، 

ؾُؿّٗٛ ايرات ٜكصد ب٘ ؾهس٠ ايػدص عٔ ْؿط٘ ٜٚتهٕٛ ْتٝذ١ استهاى ايػدص 

َع ب٦ٝت٘ االدتُاع١ٝ اييت ٜعٝؼ ؾٝٗا ٚميجٌ عاَاّل ٖاَّا يف إدزاى املٛاقـ اييت ٜتعسض 

هلا يف سٝات٘ ،ٚإذا نإ َؿّٗٛ ايرات اجيابّٝا ٜهٕٛ أنجس قدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع 

َصادز ايطػٛط ، أَا أذا نإ َؿّٗٛ ايرات ضًبّٝا ؾإ ايؿسد ٜدزى املٛقـ ع٢ً أْ٘ 

َٚٔ ثِ ٜهٕٛ عسض١ يًطػٛط ٚايطٝل  ميجٌ تٗدٜدّا ٚخطسّا ع٢ً َطت٣ٛ ايتٛاؾل يدٜ٘،

ٚايكًل، ٚتداؾع ايرات عٔ ْؿطٗا َٔ خالٍ اؿٌٝ ايدؾاع١ٝ املدتًؿ١، ٚإٕ اضتذاب١ 

املٛاد١ٗ ػاٙ املٛاقـ يف ايب١٦ٝ تتأثس مبؿّٗٛ ايرات، مبع٢ٓ إٔ َؿّٗٛ ايرات عاٌَ ٖاّ 

 .يف ؼدٜد ضًٛى املٛاد١ٗ
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   ٜٚس٣ ايباسجإ إٔ ايٓعس١ٜ اإلْطا١ْٝ تعد األنجس ٚاقع١ٝ ٚخد١َ يًصش١ ايٓؿط١ٝ ملا 

 .تستبط ب٘ َٔ تكدٜس يإلْطا١ْٝ ٚاسرتاّ يًرات ايبػس١ٜ

 :ايٓؿطٞأبعاد ٚفاالت ايتٛاؾل بعض 

 ٚايتٛاؾل ايدزاضٞ،تعددت فاالت ايتٛاؾل ؾٓذد َٓٗا ايتٛاؾل ايعكًٞ ٚايتٛاؾل 

 ٚايتٛاؾل ايصٚادٞ، ٚايتٛاؾل ايطٝاضٞ أٚ االقتصادٟ أٚ اؾٓطٞ، ٚايتٛاؾل املٗين،

 يف َٝدإ ثنيايدٜين، ٜٚهٕٛ ذيو تبعّا يتعدد َٛاقـ سٝا٠ ايؿسد، إال إٔ َععِ ايباح

، (ايٓؿطٞ)ايبعد ايػدصٞ : عًِ ايٓؿظ ٜتؿكٕٛ ع٢ً إٔ ُبعدٟ ايتٛاؾل األضاضٝني ُٖا

ٚايبعد االدتُاعٞ، ع٢ً اعتباز إٔ تًو املعاٖس املتعدد٠ ميهٔ ضُٗا إىل بعطٗا 

ٚمبا إٔ ايؿسد . (، غاذيٞ، )يتػهٌ عٓاصس ايبعدٜٔ ايػدصٞ ٚاالدتُاعٞ 

ٖٛ عباز٠ عٔ ٚسد٠ دط١ُٝ ْؿط١ٝ ادتُاع١ٝ يريو ْالسغ إٕ ايبٓا٤ ايبٝٛيٛدٞ إمنا ٜؤثس 

يف ايػدص١ٝ ٚيف ع١ًُٝ ايتٛاؾل، نُا تؤثس ؾٝٗا ايعسٚف االدتُاع١ٝ اييت عاغٗا 

ٖٚٞ ايتٛاؾل ع٢ً : يريو ؾإٕ ع١ًُٝ ايتٛاؾل تتطُٔ ثالث١ َطتٜٛات ز٥ٝط١ٝ. ايؿسد

املطت٣ٛ ايبٝٛيٛدٞ ٜٚػري إىل إٔ ايتػري يف ايعسٚف ٜٓبػٞ إٔ ٜكابً٘ تػٝري ٚتعدٌٜ 

ايطًٛى مبع٢ٓ أْ٘ ٜٓبػٞ ع٢ً ايها٥ٔ اؿٞ إٔ جيد طسقّا ددٜد٠ إلغباع زغبات٘ ٚإال 

نإ املٛت سًٝؿ٘، أٟ إٔ ايتٛاؾل ٖٓا إمنا ٖٛ ع١ًُٝ تتطِ باملس١ْٚ ٚايتٛاؾل املطتُس َع 

أَا . (-، ؛ ايداٖسٟ، -، أمحد ،)ايعسٚف املتػري٠ 

ايتٛاؾل ع٢ً املطت٣ٛ االدتُاعٞ ؾٗٛ ٜعين عالق١ سط١ٓ بني ايؿسد ٚايب١٦ٝ ٖٚٛ تػٝري 

 ؾايؿسد ٜٛيد َصٚدّا بأْٛاع غت٢ َٔ االضتعدادات اؾط١ُٝ ٚايعصب١ٝ يألسطٔ،

 ٖٚرٙ نًٗا ؼتاز إىل غرب ٚتٗرٜب ٚتكّٛ األضس٠ ظص٤ ٜٚكّٛ االتصاٍ ٚايٓؿط١ٝ،

ٚاالستهاى باجملتُع باؾص٤ اآلخس، أٟ إٔ ايب١٦ٝ تكدّ املاد٠ اـاّ ٚتكدّ ايجكاؾ١ ايكِٝ 

أَا بايٓطب١ يًتٛاؾل ع٢ً املطت٣ٛ ايطٝهٛيٛدٞ، . (-، أمحد،)ٚاملعاٜري 

ؾٗٛ إٔ ٖٓاى إدزاى يطبٝع١ ايعالقات ايصساع١ٝ اييت ٜعٝػٗا ايؿسد يف عالقات٘ 

االدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ، ٚإٔ ٖرا ايصساع ٜتٛيد َع٘ تٛتس ٚقًل، ٖٚٞ ػسب١ ٜػػاٖا األمل، 

يريو ؾإٕ تٛاؾل ايؿسد إمنا ٜٗدف إىل خؿض ايتٛتس ٚإشاي١ أضباب ايكًل، نريو 
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ؾاإلْطإ ٜسغب يف إغباع دٚاؾع٘ ٚإٔ ٖرا اإلغباع ٜعتُد ع٢ً ايب١٦ٝ، ٖٚٛ ال ٜطتطٝع إٔ 

ُٜػبع مجٝع زغبات٘ ؾٗٛ ُٜػبع بعطٗا ٚعًٝ٘ إٔ ال ٜطػٞ إغباع دٚاؾع َع١ٓٝ ع٢ً بك١ٔٝ 

ايدٚاؾع ست٢ ٜتشكل ايتٛاؾل بٌ ٜٚتشكل ايتهاٌَ ايرٟ ٜطُض يإلْطإ يتشكٝل أقص٢ 

.  (، ايداٖس٣، )قدز َٔ اضتػالٍ إَهاْٝات٘ ايسَص١ٜٔ ٚاالدتُاع١ٝ 

 

 الذساسات الشابقة 

 يف –    مل ٜتِ دزاض١ اضرتاتٝذٝات ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚأضايٝب٘ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

 ؾكد عٌُ ايباسجإ يف ايبشح عٔ دزاضات َػاب١ٗ يف املهتبات –سدٚد عًِ ايباسجني

ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ ٚيف غبه١ االْرتْت ٚذيو يالضتؿاد٠ َٓٗا يف املٓٗذ١ٝ ٚيف َٓاقػ١ 

ٚتٓاٚيت بعض ايدزاضات ايطػٛط . ٚتؿطري ايٓتا٥ر ٚمل جيدا أٟ دزاض١ ضابك١ أٚ َػاب١ٗ

ايٓؿط١ٝ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚيهٔ مل جيد ايباسجإ َا ميهٔ إٔ ٜؿٝدُٖا َٔ تًو 

 .ايدزاضات يف ايبشح اؿايٞ ْطب١ الختالف َػه١ً ايبشح َٚٓٗذ١ٝ ايدزاض١

 

ميوجية البحح وإجشاءاتى 

 :إجشاءات البحح

قاّ ايباسجإ بكسا٠٤ ٚدزاض١ ايكسإٓ ايهسِٜ َٔ ضٛز٠ ايؿاؼ١ إىل ضٛز٠ ايٓاع  

 ٚاييت (ايباسجنييف سدٚد عًِ ) أثٓا٤ ذيو مجٝع اآلٜات ابتُعٔ ٚتسنٝص ٚاضتدسز

. تتصٌ مبٛضٛع ايبشح

 َٛضع االضرتاتٝذٝاتثِ عٌُ ايباسجإ ع٢ً تصٓٝـ اآلٜات ايكسآ١ْٝ اييت تػري إىل  

. يالضرتاتٝذٝاتايدزاض١ يًٛصٍٛ إىل ايكا١ُ٥ ايٓٗا١ٝ٥ 

 اضرتاتٝذٝات َٔ اضرتاتٝذ١ٝأخر ايباسجإ بعض اآلٜات َٔ نٌ قا١ُ٥ يتُجٌ نٌ  

ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚذيو يٛضع سدٚد َٓاضب١ يًبشح ٜطتطٝع 

.  ايكازئ خالهلا ايٛصٍٛ إىل ؾِٗ ٚاضض ظٗد غري َطٔ يٓتا٥ذ٘
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 بإدزاز ااضتؿاد ايباسجإ َٔ تؿطري بعض ايعًُا٤ يآلٜات ايكسآ١ْٝ َٛضع ايبشح ٚقاّ 

. ايتؿطري يف املهإ املٓاضب أثٓا٤ عسض ْتا٥ر ايبشح

ىتائج البحح 

: فشض األول والزي ييص علىاليتائج املتعلقة بال: أواًل

 .(ٖٓاى اضرتاتٝذٝات يف ايكسإٓ ايهسِٜ ؿكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ) 

 ايطؤاٍ األٍٚ هلرا ايبشح قاّ ايباسجإ بدزاض١ املٛاضع ايكسآ١ْٝ اييت عٔ    يإلداب١ 

 ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚذيو َٔ خالٍ كاطب١ ايكسإٓ اضرتاتٝذٝاتٚزدت ؾٝٗا 

ايهسِٜ يًٓؿظ ايبػس١ٜ، ٚقد ٚدد ايباسجإ إٔ ٖٓاى إغازات يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

- سددٖا ايكسإٓ ايهسِٜ – َع١ٓٝباضرتاتٝذٝاتؿاالت ْؿط١ٝ تطتٛدب االٖتدا٤ 

 تٛصٌ إىل ساي١ االضتكساز ايٓؿطٞ ٚاالط٦ُٓإ ٚؼكٝل ايطعاد٠ ٚبايتايٞ ناضرتاتٝذٝات

ايٛصٍٛ إىل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚايصش١ ايٓؿط١ٝ املٓػٛد٠، ٚؾُٝا ًٜٞ تٛضٝض 

: االضرتاتٝذٝات

ق٠ٛ اإلميإ باهلل ٚتكٛاٙ عص ٚدٌ ()

إٕ اإلميإ باهلل ٚسدٙ ال غسٜو ي٘ ٖٛ ايًب١ٓ األٚىل يًبٓا٤ ايٓؿطٞ يًُطًِ ٖٚٛ ايسنٝص٠ 

األضاض١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا سٝات٘ ٚاييت ٜتشكل بٗا اهلدف ـًك٘ ٚٚدٛدٙ يف اؿٝا٠ أال 

 ايرازٜات {َُِْْؼُجُذًِٕ إَُِّب ًَاُِْئَٗظ اُِْجَّ خََِْوُذ ًََٓب}: ٖٚٛ عباد٠ اهلل ايٛاسد األسد، قاٍ تعاىل

، ٚبايتايٞ ؾإٕ اإلميإ جيب إٔ ٜطبل مجٝع قاٚالت املطًِ يتشكٝل االط٦ُٓإ 

ٜٚس٣ ايباسجإ إٔ اإلميإ باهلل ٚتك٣ٛ اهلل ُٖا . ٚايساس١ ايٓؿط١ٝ ٚايطعاد٠ ايد١ْٜٛٝ

ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسد٠، ؾُٔ عسف اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل آَٔ ب٘ ٚاتكاٙ، ٚيريو ؾإٕ اإلميإ 

. ٜعترب ايطبب األٍٚ ٚايعاٌَ ايس٥ٝطٞ يتشكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يإلْطإ

 اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل قد ْٚضض يًٓاع أضباب ايؿالح ٚأضباب األَٔ ٚايطعاد٠ يف آٜات ٚإ

نجري٠ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚجيب ع٢ً َٔ ٜسٜد ؼكٝل ذيو اؽاذ ٖرٙ األضباب، قاٍ 

ْْ ًَِثبِٓخَشِح َهجَِِْي ِٖٓ ُؤِٗضٍَ ًََٓب إََُِْْي ُؤِٗضٍَ ثَِٔب ُّؤُِْٓنٌَٕ ًاَُِّزَّٖ}: تعاىل * ٌُِّهُنٌَٕ ُى  ِّٖٓ ُىًذٍ ػَََِ ُؤًَُْـِئَي 
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ْْ ُْ ًَُؤًَُْـِئَي سَّثِِّي  آَُٓنٌْا اَُِّزَّٖ ِإَّٕ}: ، ٚقاٍ تعاىل(-) اآلٜات ضٛز٠ ايبكس٠ {أُُْلُِِْذٌَٕ ُى

ْٖ ًَاُصَّبِثِئنَي ًَاُنََّصبَسٍ َىبُدًْا ًَاَُِّزَّٖ ٌِّْ ِثبَُِِّو آََٖٓ َٓ ْْ َصبُِذًب ًَػَََِٔ آِخِش ًَاَُْْ ْْ كََُِي ْْ ِػنَذ َؤْجُشُى  ًَاَل َسثِِّي

ْْ َخٌٌْف ْْ ًَاَل ػََِِْْي َطُٕٛ ٖرٙ اآل١ٜ  (ت.د)، ٚضض ابٔ نجري  ايبكس٠{َّْذضٌََُٕٗ ُى

"ؾكاٍ تعاىل ساٍ َٔ خايـ أٚاَسٙ ٚازتهب شٚادسٙ  ٚتعد٣ يف ؾعٌ َا ال  صاهلل  طملا بني : 

إذٕ ؾٝ٘ ٚاْتٗو احملازّ ، َٚا أسٌ بِٗ َٔ ايٓهاٍ ، ْب٘ تعاىل ع٢ً إٔ َٔ أسطٔ َٔ 

األَِ ايطايؿ١ ٚأطاع ، ؾإٕ ي٘ دصا٤ اؿط٢ٓ ، ٚنريو األَس إىل قٝاّ ايطاع١ ؛ نٌ 

َٔ اتبع ايسضٍٛ ايٓيب األَٞ ؾً٘ ايطعاد٠ األبد١ٜ ، ٚال خٛف عًِٝٗ ؾُٝا ٜطتكبًْٛ٘ ، ٚال 

ًَُِْْبء ِإَّٕ َؤال}: ىلِٖ حيصْٕٛ ع٢ً َا ٜرتنْٛ٘ ٚخيًؿْٛ٘، نُا قاٍ تعا ْْ َخٌٌْف اَل اُِِّو َؤ  ػََِِْْي

ْْ ًَاَل : قٛهلاٚنُا تكٍٛ املال٥ه١ يًُؤَٓني عٓد االستطاز يف ، 62 ْٜٛظ{َّْذضٌََُٕٗ ُى

َّ اَُُِّو َسثَُّنب َهبٌُُا اَُِّزَّٖ إَّٕ} ُْ َرَزَنضٍَُّ اْعَزَوبٌُٓا ُث ٌَُخ ػََِِْْي ََِٔبِئ  اَُِّزِ ِثبَُْجنَِّخ ًََؤْثِشُشًا َرْذضٌَُٗا ًََُب َرَخبُكٌا ؤََُّب اُْ

ْْ  َٔ ٖٓا ٜس٣ ايباسجإ إٔ ٖٓايو سكٝك١ َؿادٖا إٔ َٔ ؾصًت  { ُرٌَػُذًَٕ ًُنُز

أزاد يٓؿط٘ االط٦ُٓإ ٚاالضتكساز ايٓؿطٞ ٚاألَإ ؾًٝؤَٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخس نأضاع 

يألَس نً٘ ثِ ٜتٛاصٌ تدزز األَس إىل ايعٌُ ايصاحل ٚغريٙ، ؾاإلميإ ٖٛ ايٓٛز ايرٟ 

ٜٗتدٟ ب٘ املؤَٕٓٛ إىل ضبٌ ايسغاد أٟ أْ٘ ايطسٜل ايرٟ ٜطًهْٛ٘ ؾٝهْٕٛٛ يف َٓأ٣ 

عٔ ض٤ٛ ايتٛاؾل بأغهاي٘ املدتًؿ١ ٚدٛاْب٘ املتٓٛع١، ؾِٗ ٜطعٕٛ قدز٠ اهلل ٚقطا٥٘ 

ٚقدزٙ أٚاّل ُِٜٚٗٗ زضا اهلل أٚاّل ٚأخريّا ٚذيو جيعًِٗ ٜصٖدٕٚ يف ايدْٝا ٚؾُٝا عٓد 

ايٓاع، ٜبتػٕٛ األدس َٔ اهلل ٜٚسدْٛ٘ ٚخيػٕٛ عكاب٘ ٚال خيػٕٛ أسدّا إال اهلل ٚيف ذيو 

ٖٚؤال٤ َٔ ايرٜٔ سدثٓا اهلل عص  – عدّ خػ١ٝ ايٓاع ٚاألغٝا٤ –غا١ٜ ايصش١ ايٓؿط١ٝ 

ٚدٌ عِٓٗ ٚٚصؿِٗ باملؿًشني ايرٜٔ ميػٕٛ ع٢ً األزض ّْٖٛا ٚإذا خاطبِٗ اؾاًٖٕٛ 

ُْٔشٌَٕ اَُِّزَّٖ اُشَّدَِْٖٔ ًَِػَجبُد} :قاٍ تعاىل قايٛا ضالَّا ٚإذا َسٚا بايًػٛ َسٚا نساَّا،  ػَََِ َّ

ًٌْٗب اَُْإْسِض ُْ ًَِإَرا َى :  ضٛز٠ ايؿسقإ، ٚقاٍ تعاىل،ايؿسقإ{عََِبًٓب َهبٌُُا اَُْجبىٌَُِِٕ َخبَطَجُي
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ْـٌِ َٓشًُّا ًَِإَرا اُضًَُّس َّْشَيُذًَٕ َُب ًَاَُِّزَّٖ} قاٍ ابٔ   ايؿسقإ،، ايؿسقإ{ًَِشآًب َٓشًُّا ِثبَُِّ

"نجري يف تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ ايرٜٔ ميػٕٛ ع٢ً األزض  ٖرٙ صؿات عباد ايًّ٘ املؤَٓني : 

ٚال اضتهباز، إذا خاطبِٗ اؾاًٖٕٛ قايٛا  ْٖٛا أٟ بطه١ٓٝ ٚٚقاز َٔ غري ػرب 

ضالَّا أٟ إذا ضؿ٘ عًِٝٗ اؾٗاٍ بايكٍٛ ايط٤ٞ مل ٜكابًِٖٛ عًٝ٘ مبجً٘، بٌ ٜعؿٕٛ 

إٕ يف ٖرٙ املعاْٞ إغاز٠ ١َُٗ إىل دزد١ عاي١ٝ َٔ ايتٛاؾل . ٜٚصؿشٕٛ ٚال ٜكٛيٕٛ إال خريّا

ايٓؿطٞ ٚايصش١ ايٓؿط١ٝ املتُج١ً يف عدّ االنرتاخ يصػا٥س األَٛز ٚضؿاضؿٗا ٚايبكا٤ 

 َسثَُّيْ َّْذُػٌَٕ اَُِّزَّٖ ََٓغ َْٗلَغَي ًَاْصِجْش}: يف َعايٞ األَٛز ٚأغساؾٗا نُا يف قٛي٘ تعاىل أٜطّا

ِّ ِثبْـََُذاِح ْْ َػَْْنبَى َرْؼُذ ًََُب ًَْجَيُو ُِّشُّذًَٕ ًَاَُْؼِش ْٖ ُرِطْغ ًََُب اُذَُّْْٗب اُْذََْبِح ِصَّنَخ ُرِشُّذ َػْنُي  َػٖ هََِْجُو َؤْؿلََِْنب َٓ

ًْشَِٗب ًَبَٕ ىٌََاُه ًَارََّجَغ ِر . ايهٗـ {ُكُشطًب َؤُْٓشُه ًَ

 ألَسٙ تعاىلٚاالضتطالّايتٛنٌ ع٢ً اهلل  ()

إٕ ايتٛنٌ ع٢ً اهلل تعاىل ٚاالضتطالّ يٛدٗ٘ تعاىل ٚيكطا٥٘ ٚقدزٙ ٖٛ ايٛد٘ اآلخس    

يإلميإ ٖٚٛ أٜطّا ديٌٝ اإلميإ ٚزَصٙ ايرٟ ٜػري إيٝ٘، ؾكد ازتبط اإلميإ يف ايكسإٓ 

 آَُٓنٌْا اَُِّزَّٖ ػَََِ عَُِْطبٌٕ َُُو ََُْْظ إَُِّٗو}: ايهسِٜ بايتٛنٌ ع٢ً اهلل تعاىل نُا يف قٛي٘ عص ٚدٌ

ْْ ًَػَََِ ٌََُِّٕ َسثِِّي ٌَُِّْا اُِِّو ًَػَََِ} :، ٚقٛي٘ عص ٚدٌ ايٓشٌ{َّزٌََ  ًُنُزْ ِإٕ َكزٌََ

، إذٕ ؾايتٛنٌ ع٢ً اهلل تعاىل جيب إٔ ٜهٕٛ َٔ ايطُات ايس٥ٝط١ٝ  املا٥د٠{ُّٓؤِِْٓننَي

يًُؤَٔ ٚيريو ؾإٕ ايكسإٓ ايهسِٜ حيجٓا ع٢ً ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚخيربْا بأْ٘ مثس٠ 

ْٖ ًََّْشُصْهُو} :ايتٛنٌ ع٢ً اهلل تعاىل ٖٞ ايؿٛش مبع١ٝ اهلل ٚزشق٘  ًََٖٓ َّْذَزِغُت َُب َدُْْث ِٓ

ََّْ ٌُِّ اَُُِّو َجَؼََ َهْذ َؤِْٓشِه َثبُُِؾ اََُِّو ِإَّٕ َدْغُجُو َكيٌَُ اَُِِّو ػَََِ َّزٌََ ٍِْء ُِ .  ايطالم{َهْذسًا َش

جيًب ي٘ ايهجري َٔ اـري يف ايدْٝا ٜٚكٝ٘ ايهجري تٛنٌ ايؿسد ع٢ً اهلل تعاىل        إٕ 

َٔ االضطسابات ٚايصدَات ٚاملػهالت ٚاآلالّ يف اؿٝا٠ ؾطاّل عٔ األدس ٚايجٛاب يف 

ايتٛنٌ ع٢ً )ٜس٣ ايباسجإ إٔ ايكدز٠ ع٢ً . اآلخس٠ ملا ٜستبط ب٘ َٔ اإلميإ ٚاإلضالّ
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ٜٚع٢ٓ )ٜعترب َٗاز٠ خاص١،ٚتأتٞ خصٛصٝتٗا بازتباطٗا باملؤَٓني َٔ املطًُني  (اهلل

ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖرٙ املٗاز٠ تعترب ضسٚز١ٜ ع٢ً  (ايرٜٔ ْطكٛا بايػٗادتني: باملطًُني ٖٓا

نٌ َطًِ إدادتٗا ٚإتكإ ممازضتٗا ؾٗٞ ضبب ايٓذا٠ َٔ غسٚز ْتا٥ر املصا٥ب 

ْْ}املدتًؿ١، قاٍ تعاىل   ٌُ ٍِْء ًَََُنجٌََُِّْٗ ٌََٓاٍِ َِّٖٓ ًََْٗوٍص ًَاُُْجٌِع اَُْخٌْف َِّٖٓ ِثَش  ًَاُثَََّٔشاِد ًَاألُٗلِظ اأَل

 {َساِجؼٌَٕ إَُِِْْو ًَإَِّٗـب ُِِِّو إَِّٗب َهبٌُُْا ُِّٓصَْجٌخ َؤَصبَثْزُيْ ِإَرا اَُِّزَّٖ} ، ايبكس٠{اُصَّبِثِشَّٖ ًََثشِِّش

ؾٝ٘ ق١ُ االضتطالّ ألَس اهلل تعاىل " إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ زادعٕٛ"، ؾكٍٛ ايؿسد ايبكس٠

":ٜٚكٍٛ ايطربٟ ٖٓا إٔ. ٚبايتايٞ ق١ُ ايتٛنٌ عًٝ٘ ٚايسضا بكطا٥٘ ٚقدزٙ قايٛا إْا هلل  

دعٌ اهلل تعاىل ٖرٙ ايهًُات ًَذأ يرٟٚ املصا٥ب، ٚعص١ُ  "ٚإْا إيٝ٘ زادعٕٛ

تٛسٝد ٚإقساز بايعبٛد١ٜ " إْا هلل"يًُُتشٓني ملا مجعت َٔ املعاْٞ املبازن١، ؾإٕ قٛي٘ 

إقساز باهلالى ع٢ً أْؿطٓا ٚايبعح َٔ قبٛزْا، ٚايٝكني  "ٚإْا إيٝ٘ زادعٕٛ"ٚقٛي٘ . ٚاملًو

. إٔ زدٛع األَس نً٘ إيٝ٘ نُا ٖٛ ي٘

إٕ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل قد خاطب ضٝدْا قُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بإٔ ٜسد ع٢ً     

ْٕ}: ، قاٍ تعاىل(أضًُت ٚدٗٞ هلل َٚٔ اتبعين)ايرٜٔ حيآدْٛ٘ بكٛي٘   َكُوَْ َدأجٌَُّى َكئ

ُْٔذ َِ َؤعَِْ ًُْرٌْا َُِِِّّزَّٖ ًَُهَ ارََّجَؼِٖ ًََِٖٓ ُِِِّو ًَْجِي ٌَِزبَة ُؤ ْْ ًَاألُِِّّْٓنَي اُْ ُْٔز ْٕ َؤَؤعَِْ ٌَُِْٔا َكِئ ٌْْا ًَِّإٕ اْىَزَذًْا َكَوِذ َؤْع  َرٌََُّ

، ٚيف ٖرا ايكٍٛ زاس١ ْؿط١ٝ عُٝك١ ؾؿٝٗا عُسإ  آٍ{ِثبُِْؼَجبِد َثِصرٌي ًَاُُِّو اَُْجاَلُؽ ػَََِْْي َكئََِّٗٔب

مثسات ايتٛنٌ ع٢ً اهلل زب ايعاملني ايرٟ ي٘ ًَو ايطُاٚات ٚاألزض ٖٚٛ ع٢ً نٌ 

غ٤ٞ قدٜس، ؾعٓد تًو ايًشعات اؿسد١ إذا ذنس ايؿسد اهلل ايعًٞ ايععِٝ غػٛع 

تػُسٙ َػاعس ايتؿٛم ٚايٓصس ٚغعس بايساس١ ٚايسضا ٚايطعاد٠ ٖٚرٙ زمح١ اهلل اييت ٚعد 

"(، )ايكسطيب ٚيف تؿطري . بٗا املتٛنًٕٛ ؾإٕ سادٛى ؾكٌ أضًُت ٚدٗٞ : 

أٟ داديٛى باألقاٌٜٚ املصٚز٠ ٚاملػايطات، ؾأضٓد أَسى إىل َا نًؿت  "هلل َٚٔ اتبعٔ

 َٔ اإلميإ ٚايتبًٝؼ ٚع٢ً اهلل ْصسى
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     إٕ يف ذنس اهلل بايتٛنٌ عًٝ٘ ٚايسضا بكطا٥٘ عٓد َٛاد١ٗ األشَات ؼكٝل ْصس 

ْٕ}: ٚؾٛش يف ايدْٝا ٚاآلخس٠، قاٍ تعاىل ُْٔذ َكُوَْ َدأجٌَُّى َكئ َِ َؤعَِْ ًُْرٌْا َُِِِّّزَّٖ ًَُهَ ارََّجَؼِٖ ًََِٖٓ ُِِِّو ًَْجِي  ُؤ

ٌَِزبَة ْْ ًَاألُِِّّْٓنَي اُْ ُْٔز ْٕ َؤَؤعَِْ ٌَُِْٔا َكِئ ٌْْا ًَِّإٕ اْىَزَذًْا َكَوِذ َؤْع ، {ِثبُِْؼَجبِد َثِصرٌي ًَاُُِّو اَُْجاَلُؽ ػَََِْْي َكئََِّٗٔب َرٌََُّ

ْْ ًََكْضٍَ اُِِّو َِّٖٓ ِثِنؼٍَْٔخ َكبٗوََُِجٌْا} َُّ ْْ َْٔغْغُي ٍْ َكْضٍَ ُرً ًَاُُِّو اُِِّو ِسضٌَْإَ ًَارََّجُؼٌْا ُعٌٌء َّ   آٍ{َػِظْ

، َٚعسؾ١ ٖرٙ ايٓتٝذ١ ؼكل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚايصش١ ايٓؿط١ٝ عُسإ  آٍعُسإ

يًُطًِ يف ٚد٘ املصاعب ؾال خيػ٢ َتاعب اؿٝا٠ بتطًش٘ بٗرٙ ايدزز ٜٚتُتع باألَٔ 

 . ٚاالضتكساز ايٓؿطٞ َُٗا ناْت ايعسٚف ٚقطاٚتٗا ٚذيو بايٓٛز ايرٟ حيٝط بكًب٘

 اييت جيب إٔ ٜطتددَٗا ايؿسد املطًِ يًٛصٍٛ االضرتاتٝذٝات     َٔ ٖٓا ؾإٕ أسد أِٖ 

ٚممازضتٗا عٓد  (ايتٛنٌ ع٢ً اهلل)بٓؿط٘ إىل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٖٞ ايتطًض مبٗاز٠ 

ايػدا٥د ٚتعُٝل االضتطالّ يف ْؿط٘ ألَس اهلل تعاىل ٚقطا٥٘ ٚقدزٙ ؾريو ميدٙ بايك٠ٛ 

ايٓؿط١ٝ ٚايكدز٠ ع٢ً ايٛصٍٛ إىل ايتٛاشٕ ايٓؿطٞ سٝح ميهٓ٘ ذيو َٔ ايػعٛز 

.باالط٦ُٓإ ٚاألَإ بصٛز٠ دا١ُ٥

طاع١ اهلل ٚايعٌُ ايصاحل ()

    إٕ طاع١ اهلل عص ٚدٌ ٚايكٝاّ باألعُاٍ ايصاؿ١ َٔ األَٛز اؾٖٛس١ٜ يف اؿٝا٠ 

ايد١ٜٝٓ يًؿسد ٖٚٞ تأتٞ بعد اإلميإ باهلل تعاىل ٚبهتب٘ ٚزضً٘ ٚايّٝٛ اآلخس ٚايكدز خريٙ 

ٚغسٙ، ٚتأتٞ نريو بعد ؼكٝل ايكدز٠ ع٢ً ايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚذيو ٚنُا ٚضض 

ايباسجإ يف اؾص٤ ايطابل بإٔ اإلميإ باهلل ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسد٠ ُٖٚا 

تٛأَإ ال ٜٓؿصالٕ ٚذيو يف ض٤ٛ زبط ايكسإٓ ايهسِٜ بعطُٗا ببعض، ٚقد زبط 

ايباسجإ طاع١ اهلل بايعٌُ ايصاحل ألٕ ايعٌُ ايصاحل دص٤ ال ٜتذصأ َٔ طاع١ اهلل عٓد 

: املطًِ، ؾهٌ عٌُ صاحل ٖٛ طاع١ هلل دٌ ٚعال ٚاَتجاٍ ألَسٙ تعاىل، ؾكٛي٘ تعاىل

ٌٍٍْ ِٖٓ َِِّْلُظ َٓب} * ُخْغٍش  َُِلِ اُِْئَٗغبَٕ ِإَّٕ}:  ضٛز٠ م، ٚقٛي٘ تعاىل  م {َػِزٌْذ َسِهٌْت َُذَِّْو إَُِّب َه

ٌُِِٔا آَُٓنٌا اَُِّزَّٖ إَُِّب ، ذيو جيعٌ نٌ - ايعصس {ِثبُصَّْجِش ًَرٌََاَصٌْا ِثبَُْذنِّ ًَرٌََاَصٌْا اُصَّبَُِذبِد ًََػ

.  يؿغ أٚ ؾعٌ يف املٝصإ إَا يف نؿ١ اؿطٓات أٚ يف نؿ١ ايط٦ٝات



 حتقيق التوافق النفسي يف القرآن الكريم                                                                                               اسرتاتيجيات

 
354 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 بإٔ ُٜػعس اإلْطإ بايطعاد٠ نؿٝالٕ إٕ طاع١ اهلل ٚايكٝاّ باألعُاٍ ايصاؿ١ ٚ   

ٚايسضا ٚذيو ٜدِٜ عًٝ٘ صشت٘ ايٓؿط١ٝ ٚتٛاؾك٘ َع ايعسٚف ٚايب١٦ٝ احملٝط١ ٚذيو 

 َّْشُجٌَٕ ُؤًَُْـِئَي اُِِّو َعِجَِْ ِكِ ًََجبَىُذًْا َىبَجُشًْا ًَاَُِّزَّٖ آَُٓنٌْا اَُِّزَّٖ ِإَّٕ}: بسمح١ اهلل، قاٍ تعاىل

ٌْ َؿُلٌٌس ًَاُُِّو اُِِّو َسدََْٔذ "، يف ٖرٙ اآل١ٜ قاٍ ايػٝذ ايطربٟ ايبكس٠{سَِّدْ ُأَٚي٦َٔو : 

١َُ ايَّ٘ َٕ َزِس ِِ: َِٜسُدٛ ُٖ َُت٘ إَّٜا ٌِ َزِس ِِ َدَّت٘ ٔبَؿِط ُٗ ُِٝدٔخً ِِ ايَّ٘ َؾ ُٗ َِٜسَسُ  ِٕ َٕ َأ َُُعٛ ُِٜط  ِٟ ََٚايَّ٘  "َأ

َٗا : َغُؿٛز ِٓ ٙٔ َع ِٛ ِٟ َضأتس ُذُْٛب ٔعَبادٙ ٔبَعِؿ ١َُٔ، َأ ِِ ٔبايسَِّس ِٗ ِٝ . ََُتَؿطٌِّ َعًَ

 َٔ األعُاٍ ايصاؿ١ امل١ُٗ اييت تعرب عٔ طاع١ ايعبد زب٘ ٚاييت ٜتشكل بٗا ايتٛاؾل ٚ    

نُا سدد ذيو اهلل تعاىل يف ايكسإٓ ايهسِٜ -  ايٓؿطٞ ٚايصش١ ايٓؿط١ٝ يف اؿٝا٠ 

ٍِْء ِٖٓ ُرنِلُوٌْا ًََٓب ُرِذجٌَُّٕ َِّٓٔب ُرنِلُوٌْا َدزََّ اُِْجشَّ َرَنبٌُُْا َُٖ}: ، قاٍ تعاىل(اإلْؿام)- ٌْ ِثِو اَُِّو َكِئَّٕ َش  {ػَِِْ

" ٖٛ ايتك٣ٛ، ٚايطاع١، أٚ ٖٛ " ائبٓس " إٔ  : ()، يف تؿطري ايػعساٟٚ عُسإ آٍ

ٚنًٗا َعإ ًَتك١ٝ، ألْٗا تؤدٟ إىل ايطع١، ؾايطاع١ تؤدٟ إىل ايطع١، ٚنريو " اؾ١ٓ 

ايتك٣ٛ، ٚنريو اؾ١ٓ، نًٗا ًَتك١ٝ؛ ألٕ نًٗا ضع١، ؾأسدِٖ أخر َع٢ٓ ايه١ًُ 

. َٔ َسسًتٗا األٚىل أٟ بايطبب ٖٚٛ ايطاع١

(  ايرنس)ايدعا٤ ٚايتطبٝض  ()

 ؤََُّّيب َّب}:       إٕ ذنس اهلل ٚممازض١ ايتطبٝض ٚايدعا٤ ايرٟ أَسْا ب٘ اهلل دٌ ٚعال بكٛي٘

ًُُشًا آَُٓنٌا اَُِّزَّٖ ًْشًا اََُِّو اْر ٌَْشًح ًََعجُِّذٌُه* ًَِثريًا  ِر ، - األسصاب{ًََؤِصْاًل ُث

ُْ ًََهبٍَ}: ٚقٛي٘ تعاىل ٌُ ْْ َؤْعَزِجْت اْدُػٌِِٗ َسثُّ ٌُ ٌِْجُشًَٕ اَُِّزَّٖ ِإَّٕ َُ ْٖ َّْغَز  عََْْذخٌَُُِٕ ِػَجبَدِرِ َػ

َْ  ٜعترب ذيو بايٓطب١ يًُؤَٔ َٔ أِٖ دٚاعٞ ايػعٛز بايطسٚز ، غاؾس{َداِخِشَّٖ َجَينَّ

ًِْش هٌُُُِثُيْ ًََرطَِْٔئُّ آَُٓنٌْا اَُِّزَّٖ}: ٚاالط٦ُٓإ، ؾكد قاٍ تعاىل ًِْش َؤاَل اُِِّو ِثِز  َرطَِْٔئُّ اُِِّو ِثِز

أٟ تطهٔ ٚتطتأْظ   ٚتط٦ُٔ قًٛبِٗ برنس اهلل :  ، ٜكٍٛ ايكسطيب ايسعد{اُْوٌُُُِة

 أٟ ِٖٚ تط٦ُٔ قًٛبِٗ ع٢ً ايدٚاّ برنس اهلل بأيطٓتِٗ،  : بتٛسٝد اهلل ؾتط٦ُٔ؛ قاٍ
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ُْ ًَََُوْذ}: َٚٔ اإلغازات املؿٝد٠ يف ٖرا املكاّ َا ٚزد يف اآل١ٜ ايهسمي١  َِّضُْن ؤَََّٗي َٗؼَِْ

ِْٔذ َكَغجِّْخ* َُّوٌٌَُُٕ  ثَِٔب َصْذُسَى ًُٖ َسثَِّي ِثَذ ، يف تؿطري  - اؿذس{اُغَّبِجِذَّٖ َِّٖٓ ًَ

"()ٖرٙ اآل١ٜ ايهسمي١ قاٍ ايػعساٟٚ  َّ ضٝل، : ٖٚهرا ميهٔ إٔ ُتِرٖب عٓو أ

ِْظ باهلل  ًِل؛ ؾاعًِ أْو قادز ع٢ً اأُل ـَ إٔ تطبض اهلل، ٚإذا َا داؾاَى ائبِػس أٚ ضاٜكو ا

عٔ طسٜل ايتطبٝض؛ ٚئ ػد أزسِ َٓ٘ ضبشاْ٘، ٚأْت سني ُتطبِّض زبو ؾأْت ُتٓصِّٖ٘ عٔ 

ِّ غ٤ٞ ٚؼُدٙ، يتعٝؼ يف َنَٓـ زمحت٘  َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايكسإٓ ايهسِٜ قد سدد يٓا "ُن

أسد عٛاٌَ ايػعٛز باالط٦ُٓإ ٚايساس١ ايٓؿط١ٝ ٚاألَإ املتُجٌ يف ايدعا٤ ٚممازض١ 

ايتطبٝض ٚذنس اهلل ؾع٢ً املؤَٔ ايرٟ ٜٓػد ؼكٝل ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٚايٛصٍٛ إىل 

 .   نُا أَس اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىلاالضرتاتٝذ١ٝايتٛاؾل ايٓؿطٞ إٔ ًٜتصّ مبُازض١ ٖرٙ 

ممازض١ ايصرب ٚايصال٠ ()

     َٔ األضباب امل١ُٗ اييت تكٛد ايؿسد إىل ؼكٝل االط٦ُٓإ ٚايػعٛز بايساس١ ٚايؿسز ٖٛ 

ٌُِِٔا آَُٓنٌا اَُِّزَّٖ إَُِّب*  ُخْغٍش   َُِلِ اُِْئَٗغبَٕ ِإَّٕ}: ممازض١ ايصرب ٚايصال٠ يكٛي٘ تعاىل  اُصَّبَُِذبِد ًََػ

 ًَإََِّٗيب ًَاُصَّاَلِح ِثبُصَّْجِش ًَاْعَزِؼُْنٌْا}: ، ٚقٛي٘ تعاىل- ايعصس{ِثبُصَّْجِش ًَرٌََاَصٌْا ِثبَُْذنِّ ًَرٌََاَصٌْا

ٌَِجرَيٌح ، ؾايؿسد املؤَٔ جيد غعٛزّا باالزتٝاح عٓدَا ٜكّٛ  ايبكس٠{اَُْخبِشِؼنَي ػَََِ ِإالَّ َُ

بعٌُ ٜٛنٌ خالي٘ أَسٙ إىل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل نإٔ ٜؤدٟ زنعتني يف دٛف ايًٌٝ 

بعدُٖا يتهٕٛ ايصال٠ ٖٓا عُاّل " ال إي٘ إال أْت ضبشاْو إْٞ نٓت َٔ ايعاملني"يٝكٍٛ 

ٜؤند ايسدٛع إىل اهلل تعاىل ٜٚتشكل ايػعٛز باالط٦ُٓإ سُٝٓا ٜرنس املؤَٔ قٍٛ املٛىل 

ْْ َرَزَجبَكَ}: عص ٚدٌ ْْ َّْذُػٌَٕ أََُْضبِجِغ َػِٖ ُجُنٌُثُي َِّٓٔب ًَطََٔؼًب َخٌْكًب َسثَُّي ًَ ْْ  {ُّنِلُوٌَٕ َسَصْهَنبُى

 ايجا١ْٜٛ يتشكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ االضرتاتٝذٝات تعٛد إىل االضرتاتٝذ١ٖٝرٙ . ايطذد٠

يف ايكسإٓ ايهسِٜ نُا ٚضض ذيو ايباسجإ يف اإلداب١ عٔ ايطؤاٍ ايجاْٞ هلرا ايبشح، 

 عٓدَا ٜتعًل األَس بايتعاٌَ املباغس َع االضرتاتٝذ١ٝؾاملؤَٔ حيتاز الضتدداّ ٖرٙ 

: ايعسٚف ٚاألسداخ املطبب١ يط٤ٛ ايتٛاؾل يف ايب١٦ٝ احملٝط١ بايؿسد، اْعس إىل قٛي٘ تعاىل



 حتقيق التوافق النفسي يف القرآن الكريم                                                                                               اسرتاتيجيات

 
356 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

ْْ َدزََّ ًَُؤًُرًْا ًُزُِّثٌْا َٓب ػَََِ َكَصَجُشًْا َهجَِِْي ِّٖٓ ُسُعٌَ ًُزَِّثْذ ًَََُوْذ} َِِٔبِد َُٓجذٍَِّ ًَاَل َْٗصشَُٗب َؤَربُى ٌَ ُِ 

: يف تؿطري ٖرٙ اآل١ٜ ()، ٜٚكٍٛ ايػعساٟٚ  األْعاّ{أُُْْشعَِِنَي ََّٗجِئ ِٖٓ َجبءَى ًََُوْذ اُِِّو

ؾإذا نإ ايسضٌ ايرٜٔ ضبكٛى قد ُنرِّبٛا ٚصربٚا ع٢ً ذيو، ِٖٚ زضٌ يكَِٛٗ أٚ "

أل١َ خاص١، ٚيصَإ خاص، ؾُاذا عٓو ٜا خامت ايسضٌ ٚأْت يًٓاع ناؾ١ ٚيألشَإ 

عا١َ؟ إٕ عًٝو إٔ تتشٌُ ٖرا؛ ألٕ اؿل ضبشاْ٘ ٚتعاىل قد اختازى هلرٙ امل١ُٗ ٖٚٛ 

ٚاؿل نؿٌٝ بٓصس زضً٘ ؾال ٜتأت٢ إٔ ٜرتى ايػس أٚ ايباطٌ يٝػًب . ايعًِٝ أْو أٌٖ هلا

 ًَََُوْذ}ٍئؾٗٛ ايكا. ايسضٌ، َٚا داّ ضبشاْ٘ ٚتعاىل قد بعح ايسضٍٛ ؾال بد إٔ ٜٓصسٙ

َُِِٔزَنب َعَجَوْذ ْْ* أُُْْشعَِِنَي  ُِِؼَجبدَِٗب ًَ ُْ إَُِّٗي ُْ ُجنذََٗب أَُْنُصٌُسًَٕ ًَِإَّٕ َُُي : ايصاؾات{اْـَُبُُِجٌَٕ َُُي

َََّ َؤالَّ ََُنب ًََٓب}: ٚقٛي٘ تعاىل. -  آرَّْزٌَُُٔٗب َٓب ػَََِ ًَََُنْصِجَشَّٕ ُعجََُِنب َىَذاَٗب ًََهْذ اُِِّو ػَََِ َٗزٌََ

ََِّ اُِِّو ًَػَََِ ٌَُِِّٕ َكَِْْزٌََ ايالّ الّ : ، ٚقد ؾطس ايكسطيب اآل١ٜ بكٛي٘ إبساِٖٝ{أُُْزٌََ

 ب٘، أٟ َٔ اإلٖا١ْ ٚايطسب، ٚايتهرٜب   ع٢ً َا آذٜتُْٛا   ٚاهلل يٓصربٕ : قطِ؛ فاشٙ

  ٚقد أَس اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ْبٝٓا عًٝ٘ ايصال٠  . ٚايكتٌ، ثك١ باهلل أْ٘ ٜهؿٝٓا ٜٚجٝبٓا

 َِٖٓ اَُْؼْضِّ ُؤًٌُُْا َصَجَش ًََٔب َكبْصِجْش}: ٚايطالّ بايصرب يف َٛاضع نجري٠، َٓٗا قٛي٘ تعاىل

ْْ َرْغَزْؼِجَ ًََُب اُشُُّعَِ ْْ َُُّي ٌَّْ ًَإََُّٗي َّ ًَْٕ ْْ ٌَُّػُذًَٕ َٓب ََّش ٌُّْ إَُِّب ُّيَُِْي َكَيَْ ثََِبٌؽ ََّٗيبٍس ِّٖٓ َعبَػًخ إَُِّب ََِّْجُثٌا َُ  اَُْو

 ممازض١ ايصرب ٚايصال٠ تعترب اضرتاتٝذ١ٝ، َٚٔ ٖرا املٓطًل ؾإٕ األسكاف{ اَُْلبِعُوٌَٕ

.  امل١ُٗ اييت تٛصٌ ايؿسد إىل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚؼكٝل ايصش١ ايٓؿط١ٝاالضرتاتٝذٝاتَٔ 

أخر ايعع١ ٚايعرب٠ ()

    َٔ ايعٛاٌَ امل١ُٗ يف ؼكٝل ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٚايػعٛز بايساس١ ايٓؿط١ٝ ٚاالط٦ُٓإ 

ٚاألَإ عٓد ايٛقٛع يف َٛاقـ األشَات ايٓؿط١ٝ ٚايصساعات ٖٛ ترنس ايؿسد ملا سدخ 

ي٘ َٔ ػازب يف املاضٞ َٚا سدخ يػريٙ َٔ ايٓاع ٚذيو يًٛصٍٛ إىل ٜكني بإٔ َا حيدخ 

طبٝعٞ ٚقد سدخ َٔ قبٌ ؾريو ٜطؿٞ ع٢ً ايتذازب ْٛع َٔ اإليؿ١ ٚايكبٍٛ ٚبايتايٞ 
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ايػعٛز باألَإ عٓد َٛادٗتٗا، ٚقد قدّ ايكسإٓ ايهسِٜ ايعدٜد َٔ ايُٓاذز يف ٖرا 

ْْ ِإٕ}: ايصدد ٜٚرنس ايباسجإ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ قٛي٘ تعاىل ٌُ َْٔغْغ ٌَّْ َٓظَّ َكَوْذ َهْشٌح َّ  اَُْو

َْ اُنَّبِط َثَْْٖ َُٗذاًَُُِيب األَّّبُّ ًَرَِِْي ِّٓثُُِْو َهْشٌح ْْ ًََّزَِّخَز آَُٓنٌْا اَُِّزَّٖ اُُِّو ًََُِْؼَِْ ٌُ  ُِّذتُّ اَل ًَاُُِّو ُشَيَذاء ِٓن

قد دس٣ حنٛ ٖرا ع٢ً "، ٚتكٍٛ اآل١ٜ يف تؿطري ابٔ نجري عُسإ  آٍ{اُظَّبُِِٔنَي

األَِ ايرٜٔ ناْٛا َٔ قبًهِ َٔ أتباع األْبٝا٤، ثِ ناْت ايعاقب١ هلِ ٚايدا٥س٠ ع٢ً 

.ايهاؾسٜٔ "  

إٕ االعتباز ٚاالتعاظ باملٛاقـ ايطابك١ جيب إٔ ٜهٕٛ َٔ ايطُات ايس٥ٝط١ٝ 

يًُؤَٔ ٖٚٛ ْٛع َٔ ايتشًٞ باؿه١ُ اييت ٖٞ خري نجري ٜكتطٞ ايتعاٌَ َع األسداخ 

ٚاملٛاقـ بتٛاشٕ ٚاط٦ُٓإ عٝح ٜصاسب ذيو غعٛزّا باألَإ ٚايساس١ ايٓؿط١ٝ اييت ٖٞ 

إٕ ايهجري َٔ األَجاٍ اييت ضسبٗا ايكسإٓ ايهسِٜ َا ٖٞ إال  .دٖٛس ايصش١ ايٓؿط١ٝ

ألخر ايعع١ ٚايعرب٠ ٚاالضتؿاد٠ َٓٗا يف ايتعاٌَ َع ايٛاقع، خر ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ قٛي٘ 

ٌٌٌُُٗا َُب آَُٓنٌا اَُِّزَّٖ ؤََُّّيب َّب}: تعاىل ًْا ًَبَُِّزَّٖ َر ًَبَٕ َهبٌُُا َِّٓٔب اَُُِّو َكَجشََّؤُه ٌَُٓعَ آَر  {ًَِجْيًب اَُِِّو ِػنَذ ًَ

ملا ذنس اهلل تعاىل املٓاؾكني ٚايهؿاز ايرٜٔ "، ٜٚٛضض ايكسطيب اآل١ٜ بكٛي٘ األسصاب

آذٚا زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚاملؤَٓني، سرز املؤَٓني َٔ ايتعسض يإلٜرا٤، 

. ْٚٗاِٖ عٔ ايتػب٘ ببين إضسا٥ٌٝ يف أذٜتِٗ ْبِٝٗ َٛض٢ إٕ َعسؾ١ َا سدخ يف املاضٞ "

ٜهٕٛ عاَاّل َُّٗا ٜٗدٟ ايؿسد إىل طسٜك١ ايتعاٌَ يف اؿاضس، ٚعٓدَا ٜهٕٛ ايؿسد 

. ع٢ً عًِ بايتذسب١ ٜهٕٛ َط٦ُٔ ايباٍ غاعسّا باألَإ َٚتٛاؾكّا ْؿطّٝا َع ايعسٚف

:ممازض١ االْصساف ٚاإلعساض () 

 اييت تعٌُ نعاٌَ َِٗ يف ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ؛ ممازض١ االضرتاتٝذٝات     َٔ 

االْصساف عٔ ايعسٚف املًٗه١ ٚاملٛاقـ غري املػسِٓؾ١ ٚعٔ أَانٔ ايطٝل ٚنريو 

ممازض١ اإلعساض يف فتُع ايسؾض ٚايبػٞ ٚايطػٝإ ٚذيو بعد أدا٤ ايٛادب املٓٛط 

بايؿسد ٚتٛصٌٝ ايسضاي١ اييت ٜطع٢ يًكٝاّ بٗا، ٚقد سدد ايكسإٓ ايهسِٜ ٖرا ايٓٛع 

ٖٚرا ايُٓٛذز َٔ ايتعاٌَ يف املٛاقـ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايؿسد يف َجٌ ذيو اجملتُع يف 
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َٛاضع َتعدد٠ َتُجاّل يف أَس اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يًٓيب ايهسِٜ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ 

 َؤصًَْاجًب ِثِو َٓزَّْؼَنب َٓب إََُِ َػَْْنَْْي رَُٔذََّّٕ ًََُب}: باإلعساض تاز٠ ٚباالْصساف تاز٠ أخس٣، قاٍ تعاىل

ْْ ْْ اُذَُّْٗب اُْذََْبِح َصْىَشَح ِّْٓنُي ، ٚيف تؿطري اآل١ٜ البٔ  ط٘{ًََؤْثَوَ َخٌْْش َسثَِّي ًَِسْصُم ِكِْو َُِنْلِزَنُي

َتعٓا ال تٓعس إىل َا : أْ٘ تعاىل ٜكٍٛ يٓبٝٓ٘ قُد ص٢ً ايًّ٘ عًٝ٘ ٚضًِ (ت.د)نجري 

ٖؤال٤ املرتؾني ٚأغباِٖٗ ْٚعساؤِٖ ؾٝ٘ َٔ ايٓعِٝ، ؾإمنا ٖٛ شٖس٠ شا١ً٥ ْٚع١ُ سا١ً٥ 

يٓدتربِٖ بريو ٚقًٌٝ َٔ عبادٟ ايػهٛز، ٚقاٍ أشٚادّا َِٓٗ ٜعين األغٓٝا٤، ؾكد آتاى 

ْٕ}:  ٚقاٍ تعاىل"خريّا مما آتاِٖ ٌََُِٕٔ َِّّٓٔب َثِشٌُء إِِِّٗ َكُوَْ َػَصٌَْى َكِئ ، ٚيف  ايػعسا٤{َرْؼ

"()تؿطري اآل١ٜ ايهسمي١ يًػعساٟٚ   : ِٕ ِٕ عصاى األقازب ؾال ترتدد يف أ تعًٓٗا ؾإ

َّا بس٤ِٟإِّْٞ " َِّ َٕ ًَُُٛ ٚعٓدٖا ال تساعٞ ؾِٝٗ َسلَّ ايسسِ، ٚال َسٓل ايُكِسب٢، ألْ٘ ال َسلَّ " َتِع

ٌِ"قاٍ هلِ؛ يريو   ٚقاٍ  ٜكٌ تربأ َِٓٗ؛ ألْ٘ قد ٜتربأ َِٓٗ ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗٚمل" َؾُك

ْْ َكَإْػِشْض آَّبِرَنب ِكِ َُّخٌُضٌَٕ اَُِّزَّٖ َسؤََّْذ ًَِإَرا}: تعاىل  ُّنغَِْنََّي ًَإَِّٓب َؿِْْشِه َدِذٍّث ِكِ َُّخٌُضٌْا َدزََّ َػْنُي

ًَْشٍ َثْؼَذ َرْوُؼْذ َكاَل اُشََّْْطبُٕ ٌِّْ ََٓغ اُزِّ ْْ َٗضٍََّ ًََهْذ}: ، ٚقاٍ تعاىل األْعاّ{اُظَّبُِِٔنَي اَُْو ٌُ  ػََِْْ

ٌَِزبِة ِكِ ْٕ اُْ ْْ ِإَرا َؤ ٌََلُش اُِِّو آَّبِد عَِْٔؼُز ْْ َرْوُؼُذًْا َكاَل ِثَيب ًَُّْغَزْيَضُؤ ِثَيب ُّ  َدِذٍّث ِكِ َُّخٌُضٌْا َدزََّ ََٓؼُي

ْْ َؿِْْشِه ٌُ ْْ ِإرًا إَِّٗ ٌَبِكِشَّٖ أَُُْنبِكِونَي َجبُِٓغ اَُِّو ِإَّٕ ِّٓثُُِْي َْ ِكِ ًَاُْ ، ٚيف  ايٓطا٤{جَِْٔؼًب َجَينَّ

"بكٛي٘ ()اآل١ٜ ايهسمي١ ٜؿطس ايػعساٟٚ  ٜأَس اؿل املؤَٓني أِْٗ إذا مسعٛا  :

بعطّا َٔ ايهاؾسٜٔ ٜٗصأ بآٜات اهلل أٚ ٜهؿس بٗا ؾال ٜكعدٚا َعِٗ إال إٔ ٜتشٛيٛا إىل 

سدٜح آخس، ٚذيو ست٢ ال ٜهْٛٛا َجٌ ايهاؾسٜٔ ألْ٘ ضبشاْ٘ ضٝذُع املٓاؾكني 

ٚايهاؾسٜٔ يف دِٗٓ، ٚبريو حيُٞ اهلل ٚسدُٙ أٌٖ اإلميإ، ٜٚصِْٛٗ َٔ أٟ تٗذِ 

 ٜتطض أْٗا َٔ االضرتاتٝذ١ٝخالٍ َا عسض٘ ايباسجإ يف ٖرٙ ٚ َٔ عًِٝٗ 

 ايكسآ١ْٝ اييت تكٛد ايؿسد إىل ؼكٝل ايػعٛز بايساس١ ٚاالط٦ُٓإ ٜٚتُهٔ االضرتاتٝذٝات

. بٗا ايؿسد َٔ ايٛصٍٛ إىل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚتتشكل ي٘ بريو ايصش١ ايٓؿط١ٝ

 :  الجاىي والزي ييص على فشضاليتيجة املتعلقة بال: ثاىيًا
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   َٔ املُهٔ ٚضع اضرتاتٝذٝات ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ يف تستٝب 

 ؾكد قاّ ايباسجإ يًتشكل َٔ صش١ ٖرا ايؿسض. ٖسَٞ ٚتكطُٝٗا إىل أٚي١ٝ ٚثا١ْٜٛ

إىل  (َٛضع ايدزاض١) ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يف ايكسإٓ ايهسِٜ اضرتاتٝذٝاتبتصٓٝـ 

: قطُني، ُٖا

:(أضاض١ٝ) أٚي١ٝ اضرتاتٝذٝات ( أ

 االضرتاتٝذٝات اييت تستبط بايعكا٥د ٚايعبادات، أٟ أْٗا تًو االضرتاتٝذٝات      متجٌ 

اإلميإ باـايل )اييت تػري إىل عالق١ ايؿسد بسب٘ تعاىل ٚتتعًل ظٖٛس خًل اإلْطإ 

 قبٌ أٚ بعد املعاَالت، ٖٚٞ إذا االضرتاتٝذٝات، ٚتطتددّ ٖرٙ (ٚعباد٠ اـايل

اضتددَت قبٌ املعاَالت تؤدٟ دٚز ايٛقا١ٜ َٔ ض٤ٛ ايتٛاؾل ٚإذا اضتددَت بعد 

املعاَالت تكّٛ بدٚز ايعالز ٚايتدًص َٔ ض٤ٛ ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ايرٟ قد ٜٓتر عٔ ٖرٙ 

 ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ َٔ ايدزد١ اضرتاتٝذٝات)املعاَالت، ٚميهٔ تطُٝتٗا أٜطّا ب

ق٠ٛ اإلميإ ٚتكٛاٙ عص ٚدٌ، ايتٛنٌ ع٢ً اهلل :  األٚي١ٝ ٖٞٚاالضرتاتٝذٝات، (األٚىل

. (ايرنس) ألَسٙ تعاىل، طاع١ اهلل ٚايعٌُ ايصاحل ٚ ايدعا٤ ٚايتطبٝض اضتطًِ

: ثا١ْٜٛاضرتاتٝذٝات ( ب

ََالت، أٟ مبعاَالت ايؿسد َع ايب١٦ٝ االضرتاتٝذٝات       تػري إىل   املستبط١ باملعا

 حيتاز ايؿسد الضتدداَٗا أثٓا٤ تعاًَ٘ املباغس َع اآلخسٜٔ اضرتاتٝذٝاتاحملٝط١، ٖٚٞ 

ٚتؿاعً٘ َع ايب١٦ٝ احملٝط١، ٜٚكّٛ باضتدداَٗا ملٛاد١ٗ املٛاقـ ٚاملػهالت اؿٝات١ٝ 

.  ممازض١ ايصرب ٚايصال٠، أخر ايعع١ ٚايعرب٠ ٚاإلعساض ٚاالْصساف: ٖٚٞاملدتًؿ١، 

 ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يف اضرتاتٝذٝات    َٔ ٖرا املٓطًل ؾكد زأ٣ ايباسجإ إٔ تستٝب 

 اضرتاتٝذٝاتايكسإٓ ايهسِٜ ميهٔ تستٝبٗا بػهٌ ٖسَٞ تطتٛيٞ ع٢ً قاعدت٘ 

 اضرتاتٝذٝاتايتٛاؾل ايٓؿطٞ األٚي١ٝ ْطب١ الزتباطٗا باهلدف َٔ خًل اإلْطإ، تًٝٗا 

ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ايجا١ْٜٛ ٚاييت تتعًل باملعاَالت ٖٚٞ بدٚزٖا قد زتبٗا ايباسجإ 

 األٚي١ٝ، ٚناْت احملص١ً ايٓٗا١ٝ٥ يرتتٝب االضرتاتٝذٝاتسطب قسبٗا َٔ 

:  نُا ٖٛ َٛضض يف ايػهٌ ايتايٞاالضرتاتٝذٝات
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ٜٛضض ايرتتٝب اهلسَٞ الضرتاتٝذٝات ؼكٝل ايتٛاؾل ايٓؿطٞ يف  ()غهٌ زقِ 

 ايكسإٓ ايهسِٜ
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  ومقرتحاتىتوصيات البحح 

: ٜٛصٞ ايباسجإ بايتايٞ

ايعٌُ ع٢ً تٛع١ٝ األؾساد ع٢ً االزتباط بايكِٝ ٚاملبادئ اإلضال١َٝ يف ؼكٝل  

.ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚذيو َٔ خالٍ اإلزغاد ايدٜين

 يف اجملاالت ايٓؿط١ٝ ٚذيو باضتدساز باملسدع١ٝ اإلضال١َٝأ١ُٖٝ االٖتُاّ  

املؿاِٖٝ ٚاملصطًشات ايٓؿط١ٝ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚدزاضتٗا يف ض٤ٛ ٖد٣ 

.ايكسإٓ

ضسٚز٠ اْبجام ايٓعسٜات اإلزغاد١ٜ ٚبساَر ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٚايتٛع١ٝ َٔ ايكسإٓ  

.ايهسِٜ َٔ خالٍ كاطب١ ايكسإٓ ايهسِٜ يًٓؿظ ايبػس١ٜ

ع٢ً َؤضطات ايدٚي١ املع١ٝٓ بايػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ايرتنٝص ع٢ً ْػس  

املبادئ اإلضال١َٝ يد٣ اجملتُعات ٚقاٚي١ تسضٝذ ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ؾريو ضٝؤدٟ 

.دٚز ايٛقا١ٜ ضد ايهجري َٔ املػهالت ٚاالضطسابات ايٓؿط١ٝ

اٖتُاّ أ١ُ٥ املطادد ٚزداٍ ايدع٠ٛ ايد١ٜٝٓ ع٢ً ايتأثري ايسٚسٞ ع٢ً اؾٛاْب  

ايٓؿط١ٝ يإلْطإ ٚتٓبٝ٘ ايٓاع إىل أضباب االط٦ُٓإ ٚايػعٛز بايساس١ ايٓؿط١ٝ 

اييت ٜٓػدٖا ايٓاع ٚإٔ ذيو زٖني بااليتصاّ مببادئ ايدٜٔ اإلضالَٞ املتُج١ً يف 

. ق٠ٛ اإلميإ ٚايتٛنٌ ع٢ً اهلل ٚايكٝاّ باألعُاٍ ايصاؿات

 :ٚتكرتح ايدزاض١

 إدسا٤ املصٜد َٔ ايدزاضات سٍٛ تأثري اؾٛاْب ايسٚس١ٝ يف ايتٛاؾل ايٓؿطٞ  

.يإلْطإ

.دزاض١ ايصش١ ايٓؿط١ٝ َٚعاٜريٖا يف ايكسإٓ ايهسِٜ 

 .دزاض١ ايعالق١ بني ايٓؿظ املسض١ٝ ٚايصش١ ايٓؿط١ٝ يف ايكسإٓ ايهسِٜ 
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املشاجع  وملصادس ا

 :املصادس: أواًل

.ايكسإٓ ايهسِٜ 

قُٛد ٚأمحد قُد : ، ؼكٝلداَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ ايكسإٓ. ()ايطربٟ  

.غانس، داز املعازف، ايكاٖس٠

، داز ايؿهس، تؿطري ايكسإٓ ايععِٝ. (ت.د)ابٔ نجري، أبٛ ايؿدا٤ إمساعٌٝ  

.بريٚت

، َطابع أخباز  اـٛاطس–تؿطري ايػعساٟٚ . ()ايػعساٟٚ، قُد َتٛيٞ  

.ايّٝٛ، ايكاٖس٠

، اؾاَع ألسهاّ ايكسإٓ. ()ايكسطيب، أبٛ عبد اهلل قُد بٔ أمحد  

. عبد ايسشام َٗسٟ، داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت: ؼكٝل

 :املشاجع العشبية: ثاىيًا

، َسنص اإلضهٓدز١ٜ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٚايتٛاؾل. ()أمحد، ضٗري ناٌَ  -

.يًهتاب، اإلضهٓدز١ٜ

أضاضٝات ايتٛاؾل ايٓؿطٞ ٚاالضطسابات . ()ايداٖسٟ، صاحل سطٔ  -

 ايطبع١ األٚىل، داز صؿا٤ يًٓػس ،(األضظ ٚايٓعسٜات)ٚاالْؿعاي١ٝ  ايطًٛن١ٝ

.ٚايتٛشٜع، عُإ

، ايداز ايعسب١ٝ يًعًّٛ، أضاضٝات يف عًِ ايٓؿظ. ()ايسسٛ، دٓإ ضعٝد  -

.بريٚت

دزاض١ َكاز١ْ يف ايتشصٌٝ ايدزاضٞ . ()ايػُسٟ، قُٛد زسِٝ داضِ  -

ايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ ٚاالػاٙ حنٛ االختالط بني طايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ  ٚايتٛاؾل

، داَع١ بػداد، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ابٔ زغد، ايرتب١ٝ املدتًط١ يًبٓات ٚطايبات ن١ًٝ

. غري َٓػٛز٠ٙأطسٚس١ دنتٛزا
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 .، داز نٝٛإ، دَػلَؿّٗٛ ايرات ٚايتهٝـ. ()دعد ايػٝذ،  -

.، داز ايعًِ، دبَٞبادئ ايصش١ ايٓؿط١ٝ. ()ايطشإ، قُد خايد  -

ايعالق١ بني االػاٖات ايٛايد١ٜ يف ايتٓػ١٦ . ()اجملايٞ، عسٜٔ عبد ايكادز  -

ٚبني نٌ َٔ ايعصٚ ايطبيب ايتشصًٝٞ ٚايتهٝـ ايػدصٞ  االدتُاع١ٝ

ٚاالدتُاعٞ ٚاألنادميٞ يًطًب١ املٖٛٛبني ٚاملتؿٛقني بدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ 

.، داَع١ عُإ ايعسب١ٝ يًدزاضات ايعًٝا، أطسٚس١ دنتٛزاٙ، عُإاملتشد٠

 –األَساض ايٓؿط١ٝ : دعا٥ِ صش١ ايؿسد ايٓؿط١ٝ. ()اهلابط، قُد ايطٝد  -

نٝـ حياؾغ ايؿسد ع٢ً صشت٘ :  َػهالت األطؿاٍ ٚعالدٗا–ايعك١ًٝ  األَساض

.، املهتب اؾاَعٞ اؿدٜحايٓؿط١ٝ

، داز املطري٠ يًٓػس ايتهٝـ ٚايصش١ يًطؿٌ. ()بطسع، ساؾغ بطسع  -

.ٚايتٛشٜع ٚايطباع١، عُإ

، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ، املدٜس١ٜ ايعا١َ ايصش١ ايٓؿط١ٝ ٚايتٛاؾل. ()داٚد، عصٜص سٓا  -

.يإلعداد ٚايتدزٜب، بػداد

داَع١ : دزاض١ يف ضٝهٛيٛد١ٝ ايتهٝـ: ايصش١ ايٓؿط١ٝ. ()زؾاعٞ، ْعِٝ  -

.دَػل، ايطبع١ ايطادض١، دَػل

، ايٛادبات املدزض١ٝ ٚايتٛاؾل ايٓؿطٞ. ()غاذيٞ، عبد اؿُٝد قُد  -

.املهتب١ اؾاَع١ٝ، اإلضهٓدز١ٜ

، داز عًِ ايٓؿظ ٚايتهٝـ ايٓؿطٞ ٚاالدتُاعٞ. ()ط١ٝ، ْٛاٍ قُد ع -

 .ايكاٖس٠ يًهتاب، ايكاٖس٠

، ايطبع١ ايصش١ ايٓؿط١ٝ يف األضس٠ ٚاملدزض١ ٚاجملتُع. ()ؾُٗٞ، َصطؿ٢  -

.ايجا١ْٝ، داز ايجكاؾ١ يًٓػس، ايكاٖس٠

. َهتب١ َصس، ايكاٖس٠ايٓؿطٞ،ايتهٝـ . ()ؾُٗٞ، َصطؿ٢  -

 :املشاجع األجيبية: ثالجًا
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 مستخلص البحح 

ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َعطف١ ايعالق١ اإلضتباط١ٝ شات ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥ بني 

َػت٣ٛ ايطُٛح ٚفاع١ًٝ ايصات يسٟ طالب ٚطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ 

ٚمتجٌ زتتُع ايبشح يف ، اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٞ . ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ

سٝح بًؼ ،طًب١ ايفطق١ ايجايج١ به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ  

طايب ٚ طايب٘ ْصفِٗ شنٛضْٚصفِٗ إْاخ ، مت اختٝاضِٖ  (100 )سذِ ايع١ٓٝ 

. َكٝاؽ َػت٣ٛ ايطُٛح : ٚمتجًت أزٚات ايبشح يف . بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥ ايبػٝط١

بطْاَر ايتشًٌٝ : َٚكٝاؽ فاع١ًٝ ايصات ، نُا اغتدسّ ايٛغا٥ٌ اإلسصا١ٝ٥ اآلت١ٝ

-   SPSSاإلسصا٥ٞ   (t-test)األختباض ايتا٥ٞ ٚ.  Alphaَٚعاٌَ أيفا نطْٚبار   

.  يعٝٓتني َػتكًتني(t - test)األختباض ايتا٥ٞ ثِ . يع١ٓٝ ٚاسس٠ َعاٌَ أضتباط بريغٕٛ ٚ 

(Pearson Correlation Coefficient) . ٜتػِ :  ٚتٛصٌ ايبشح إيٞ ايٓتا٥ر أُٖٗا 

َػت٣ٛ ايطُٛح األنازميٞ يس٣ طالب ٚطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ 

تتػِ فاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ٚطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ .  ٚتأصٌٝ ايعًّٛ باإلظتاب١ٝ 

 .ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ باإلظتاب١ٝ 

 

Abstract 

 

This study aimed at the cognition of the correlative relation 

of  statistical  indication between ambition level and self-

efficiency of male and female students of  the university of  Holy 

Quran and Taseel of sciences Faculty of Education. The 

researcher conducted the descriptive method. (100) students, 

were randomly chosen, 50% male students and 50% female 
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students represents the population of the study. The results of this 

study are:  Ambition academic level of male and female students 

of Holy Quran and Taseel of Sciences- Faculty of Education, is 

positive. Self-efficiency of male and female students of the 

university of  Holy Quran and Taseel of sciences Faculty of 

Education, is also positive. There is a positive correlative relation 

between academic ambition level and self-efficiency of male and 

female students of  the university of  Holy Quran and Taseel of 

sciences Faculty of Education. There are no differences of 

statistical indication between male and female students 

concerning academic ambition level alternative. There are no 

differences of statistical indication between male and female 

students concerning self-efficiency alternative.  
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 مكدمة البحح 

     إٕ َس٣ اٖتُاّ االَِ بؿبابٗا ٚضعاٜتِٗ ٚاعسازِٖ اعسازاغًُٝا يٝؼ َكٝاغا اغاغٝا 

يتكسَٗا ْٚٗطتٗا يف ساضطٖا فشػب بٌ ملا ميهٔ إ تهٕٛ عًٝ٘ تًو االَِ ٖٚٞ 

. ططٜكٗا يتشكٝل  طُٛساتٗا  ٚاٖسافٗا ٚبٓا٤ َػتكبًٗا املٓؿٛز إ االْػإ مل ٜهٔ يف .

ّٜٛ َٔ االٜاّ اؾس ساد٘ اىل فِٗ ؾدصٝ٘ مما ٖٛ عًٝ٘ ايّٝٛ ٚشيو الْ٘ قس منت َعطفت٘ 

ايعامل  ايطبٝعٞ ٚتكسَت غٝططت٘ عًٝ٘ ٚقس ٚصٌ ايّٝٛ اىل َطسً٘ َٔ املٗاضٙ ٚايكسضٙ ملا 

ٜتطًب َٓ٘ إ ُٜٓٞ  َعطفت٘ بايطبٝع٘  ايبؿطٜ٘ السساخ ايتٛاظٕ ايالظّ يف املعطف١ 

 (110ص،1959.ًَٝه٘).االْػا١ْٝ

 ٜعس َػت٣ٛ ايطُٛح دع٤ا َُٗا ٚأغاغٝا يف ايبٓا٤ ايٓفػٞ يإلْػإ فٗٛ ٜبًٛض 

ٜٚععظ االعتكازات ايتفاؤي١ٝ عٓس ايفطز بهْٛ٘ قازضا ع٢ً ايتعاٌَ َع إؾهاٍ شتتًف١ َٔ 

ايطػٛط ايٓفػ١ٝ، فايؿدص ايصٟ ٜؤَٔ بكسضت٘ ع٢ً حتكٝل أٖساف َع١ٓٝ ٜهٕٛ قازضا 

ع٢ً ازاض٠ َػاض سٝات٘ ايصٟ عتسزٙ بصٛض٠ شات١ٝ ٚبٓؿاط انرب، ٖٚصا بسٚضٙ ٜؤزٟ اىل 

.(Schwarzer , 1997, p.43)اإلسػاؽ بايػٝطط٠ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚحتسٜاتٗا  فاالْػإ  

ٖٚصا .اشا فِٗ شات٘ فُٗا دٝسا اَهٓ٘ ايػٝطط٠ عًٝٗا ٚضبطٗا ٚٚدٗٗا تٛدٝٗا صشٝشا

َا ٜٛضح  اغت٦جاض َٛضٛع ايؿدصٝ٘ قسض نبري َٔ دٗٛز عًُا٤ ايٓفؼ ايصٜٔ تٓاٚيٛا 

َٛضٛعاتٗا  املُٗ٘  ٚدٛاْبٗا  املدتًف٘ يف عسزَٔ فطٚع عًِ ايٓفؼ  فايؿدصٝ٘  

َٛضٛع ٜهاز ٜٓفص اىل نٌ َٝسإ َٔ َٝازٜٔ ايعًّٛ االْػاْٝ٘ مما دعًٗا سٛضا يًعسٜس 

َٔ ايساضاغات ٚايبشٛخ ايعًُٝ٘ اييت ٖسفت اىل نؿف عٔ فاعًٝ٘ ايفطز ؾطٚط حتكٝل 

ٖصٙ ايفاعًٝ٘  ٚايفِٗ  ايصشٝح يًؿدصٝ٘ ٚصٛال اىل ايكٛاْني اييت ختطع هلا ايعٛاٖط  

.ايٓفػٝ٘ املدتًف٘  ٚقس اؾاضت  بعض  (2001.االيٛغٞ)يف(26ص،1989.ايهبٝػٞ).

فإ . ايسضاغات اىل إ قٓاع١ ايؿدص بفعايٝت٘ ايصات١ٝ عاي١ٝ يف زتاٍ ٜعسٙ ايفطز َُٗآ

شيو غٛف ٜػِٗ يف تؿهٌٝ َفّٗٛ اظتابٞ عٔ ايصات يسٜ٘ ٚايعهؼ 

ٚصتس إ َفّٗٛ فاع١ًٝ ايصات ٜؿرتى َع  ( Maddux,1998,p.231).بايعهؼ
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َػت٣ٛ ايطُٛح يف ايعٛاٌَ اييت حتسز ايٓذاح يف اذتٝا٠ ، ٚإ تصٛضات ايفطز عٔ 

َٗاضات٘ تهٕٛ مبجاب١ زيٌٝ يتطٛض ايفاع١ًٝ ٚنُعٝاض زاخًٞ  يتشػٝٓٗا ْٚازضا َاٜتِ 

حتٌٜٛ ايصٛضات االٚي١ٝ  يًُٗاضات اىل ازا٤ نف٤ٛ خاٍ َٔ االخطا٤ فايهفا١ٜ تتشكل 

 .(Mavis.2001,p.94).باالعاز٠ ٚايتهطاض املُعٚز بتػس١ٜ ضادع١ تكٛمي١ٝ 

 : مشهلة البحح 

 :ميهٔ صٝاغ١ َؿه١ً ايبشح يف ايػؤاٍ اآلتٞ 

  ؟ يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ بفاع١ًٝ ايصات األنازميٞ َا عالق١ َػت٣ٛ ايطُٛح

 :َٚٔ ٖصا ايػؤاٍ تتفطع األغ١ً٦ اآلت١ٝ 

 ٌٖ ٜتػِ َػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ باإلظتاب١ٝ ؟ -1

 ٌٖ تتػِ فاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ باإلظتاب١ٝ ؟ -2

ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايطالب ٚايطايبات يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف  -3

 َتػري َػت٣ٛ ايطُٛح ؟

ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايطالب ٚايطايبات يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف  -4

 َتػري فاع١ًٝ ايصات ؟

 : أهداف البحح 

 : ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل َعطف١ اآلتٞ 

َعطف١ مس١ َػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ  -1

 .ٚتأصٌٝ ايعًّٛ 

َعطف١ مس١ فاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ  -2

 .ٚتأصٌٝ ايعًّٛ 

َعطف١ ايعالق١ بني َػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ طالب ٚطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١  -3

 .ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ ٚبني فاع١ًٝ ايصات 
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َعطف١ ايفطٚم شات ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥ بني طالب ٚطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -4

 .ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ يف َتػري َػت٣ٛ ايطُٛح 

َعطف١  ايفطٚم شات ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥ بني طالب ٚطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -5

 .ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ يف َتػري فاع١ًٝ ايصات 

 :أهنية البحح 

 تعس ايسضاغ١ اذتاي١ٝ َػا١ُٖ َٝسا١ْٝ نْٛٗا تعٚزْا بتصٛض ٚاضح عٔ ايعالق١ 

االضتباط١ٝ بني َػت٣ٛ ايطُٛح االنازميٞ ٚفاع١ًٝ ايصات ، ٚشيو يعسّ ٚدٛز زضاغ١ 

غابك١ يف ٖصا اجملاٍ ع٢ً قسض اطالع ايباسح ٚبصيو تتطح ا١ُٖٝ ايبشح مبا ٜطٝف٘ َٔ 

َعطف١ ْعط١ٜ ٚتطبٝك١ٝ تؿهالٕ ٚسس٠ َتها١ًَ متهٓٓا َٔ فِٗ افطٌ ملتػريٟ 

ايبشح بػ١ٝ ٚصفٗا ٚتٛضٝح عالقتُٗا ٚاغبابٗا، ثِ ايتٓبؤ  عسٚثٗا ٚصٛال اىل ايػا١ٜ 

تٓبع أ١ُٖٝ ٖصا ايبشح َٔ أ١ُٖٝ االغاؽ يًعًّٛ مجٝعا ٖٚٞ ايتشهِ فٝٗا ٚتعسًٜٗا، ٚ

 : َعطف١ اآلتٞ 

َٔ أ١ُٖٝ َعطف١ مس١ َػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ  -1

 .ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ 

َٔ أ١ُٖٝ  َعطف١ مس١ فاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ  -2

 .ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ 

َٔ أ١ُٖٝ َعطف١ ايفطٚم شات ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥ بني طالب ٚطايبات ن١ًٝ  -3

 .ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ يف َتػري َػت٣ٛ ايطُٛح 

َٔ أ١ُٖٝ َعطف١  ايفطٚم شات ايسالي١ اإلسصا١ٝ٥ بني طالب ٚطايبات ن١ًٝ  -4

 . ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ يف َتػري فاع١ًٝ ايصات 
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 : فزوض البحح 

ٜتػِ َػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ  -1

 .ٚتأصٌٝ ايعًّٛ باإلظتاب١ٝ 

تتػِ فاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ  -2

 .ايعًّٛ باإلظتاب١ٝ 

تٛدس عالق١ إضتباط١ٝ إظتاب١ٝ بني َػت٣ٛ ايطُٛح األنازميٞ ٚفاع١ًٝ ايصات  -3

 .يس٣ طالب ٚطايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ 

تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايطالب ٚايطايبات يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -4

 .ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ يف َتػري َػت٣ٛ ايطُٛح 

تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايطالب ٚايطايبات يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -5

 .ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ يف َتػري فاع١ًٝ ايصات 

 :ميور البحح 

اغتدسّ ايباسح يف ٖصا ايبشح  املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ٖٚٛ َٓٗر َال٥ِ 

 .إلدطا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ 

 : حدود البحح 

 : ٜتشسز ٖصا ايبشح باملٛاضٝع اآلت١ٝ 

 فاع١ًٝ ايصات . ب–َػت٣ٛ ايطُٛح  . أ

 . مجٗٛض١ٜ ايػٛزإ – ٚال١ٜ ادتعٜط٠ – ست١ًٝ ٚزَسْٞ ايهرب٣ :اذتسٚز املها١ْٝ 

: اذتسٚز ايعَا١ْٝ  2014 ّ  . 
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 : مصطلحات البحح 

 :َػت٣ٛ ايطُٛح 

 )اْ٘ تٛقعات ايؿدص ٚاٖساف٘ َٚطايب٘ املطتبط١ باصتاظٙ املػتكبًٞ  -

Fronk 1998. p-416 ). 

 :ايتعطٜف اإلدطا٥ٞ ملػت٣ٛ ايطُٛح 

 ٖٛ ايسضد١ ايه١ًٝ اييت عتصٌ عًٝٗا املػتذٝب َٔ خالٍ ادابت٘ ع٢ً  -

 .َكٝاؽ َػت٣ٛ ايطُٛح 

 : فاع١ًٝ ايصات 

 سهِ ٜهْٛ٘ ايفطز عٔ قسضات٘ ع٢ً تٓعِٝ ٚتأز١ٜ زتُٛع١ َٔ االفعاٍ  -

 . (Bandura, 1977, p.79)املطًٛب١ يتشكٝل امناط َع١ٓٝ َٔ االزا٤  

 :ايتعطٜف اإلدطا٥ٞ يفاع١ًٝ ايصات 

ٖٛ ايسضد١ ايه١ًٝ اييت عتصٌ عًٝٗا املػتذٝب َٔ خالٍ ادابت٘ ع٢ً  -

 .َكٝاؽ فاع١ًٝ ايصات 
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 املبحح األول 

  مستوى الطنوح واليظزيات املتعلكة بى

 : تعزيف مستوى الطنوح 

)(H00P )عطف٘  -أ  اْ٘ تٛقعات ايؿدص ٚاٖساف٘ َٚطايب٘ املطتبط١ باصتاظٙ  

) (املػتكبًٞ  Fronk 1998. p-416 ). 

اْ٘ َػت٣ٛ تٛقعات ايفطز ٚضغبات٘ املتُاٜع٠ يف حتكٝل اٖساف٘ )ٚعطف٘ ايعبٝسٟ  -ب 

) (املػتكب١ًٝ يف ض٤ٛ خربات٘ ايػابك١ ٚاطاضٙ املطدعٞ ، ص 2006ايعبٝسٟ،  

12 ). 

 :اليظزيات اليت تياولت مستوى الطنوح 

 :ْعط١ٜ ايتشًٌٝ ايٓفػٞ -أ 

فػط اصشاب ْعط١ٜ ايتشًٌٝ ايٓفػٞ َػت٣ٛ ايطُٛح تفػريات شتتًف١ فكس 

   (68، ص1983ؾًرت، )عسٙ فطٜٚس َتُجاًل باالْا املجاي١ٝ ٚايهُاٍ 

اَا ازيط فكس عطف٘ بأْ٘ ع١ًُٝ ايهفاح َٔ ادٌ ايتفٛم ٖٚٛ ايك٠ٛ ايسافع١ َٔ 

زافٝسٚف،  )ايػايب اىل املٛدب، ٚإ اإلذتاح يف ايٛصٍٛ اىل األع٢ً ال ٜتٛقف ابسا 

  ( 50، ص 1983

ٚاعتربٙ ْٜٛو بأْ٘ غًٛى ْاتر عٔ زافع ايهُاٍ، أٟ إ ايفطز ال ٜتأثط مبا 

-159، ص 1983ؾًتع، )عتسخ ي٘ يف املاضٞ بٌ مبا ٜطُح ايٝ٘ يف املػتكبٌ 

165)  

ٚضبط فطّٚ َػت٣ٛ ايطُٛح بطبٝع١ ايفطز ايفطط١ٜ نصيو تًعب ارتربات ايب١٦ٝ 

ٚاالدتُاع١ٝ زٚضًا يف َػتٛاٙ عٓس ايفطز، فٗٛ تعبري عٔ اذتاد١ اىل ايتذاٚظ عٔ 

 .(91، ص 1988صاحل،  )ططٜل ارتًل ٚاالبساع 
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 :ايٓعط١ٜ ايػًٛن١ٝ -ب 

     ٜط٣ ايػًٛنٕٝٛ إ َػت٣ٛ ايطُٛح ٖٛ َفَٗٛا غري غًٛنٞ الْ٘ ال ميهٔ 

عسٙ َصسضا َٔ َصازض ايػًٛى اش ٜط٣ غهٓط إ ايطُٛح ٖٛ تعبري عٔ فعاي١ٝ ايصات 

 )ٖٚٛ ع١ًُٝ تٛقع، ٖٚصا ايتٛقع ٜؿري اىل ثك١ ايفطز يف قسضت٘ ع٢ً ازا٤ غًٛى َعني 

  ( 442، ص 1986دابط، 

 : ايٓعط١ٜ االْػا١ْٝ -ز 

     ٜط٣ َٓعٛض االْػا١ْٝ إ َػت٣ٛ ايطُٛح ٜؿهٌ داْبا َُٗا يف ايؿدص١ٝ فكس 

عسٙ ضٚدطظ اجتاٖا قٛاَ٘ اعتباض ايصات ٚدساضتٗا ٖٚٛ ْتاز يك٣ٛ َٚطايب ٚضغبات 

  ( 56-551، ص 1999دابط،  )ايتكسٜط االدتُاعٞ 

ٚشنط َاغًٛ إ َػت٣ٛ ايطُٛح ٖٛ تعبري عٔ غعٞ ايفطز يتشكٝل شات٘ ٖٚٛ َٔ 

ٜٚؿتٌُ ع٢ً سادات االصتاظ . سادات ايُٓٛ اييت حتػٔ اذتٝا٠ ٚال تعٌُ عًٝٗا فكط

 (441، ص 1983زافٝسٚف،  )ٚايكبٍٛ ٚاالغتشػإ ٚايهفا١ٜ ٚايتكسٜط ٚاالسرتاّ 

 :اليظزيات اليت فسزت حوادخ احلياة الضاغطة 

 . ْعط١ٜ ايتعاٌَ َع ايطػٛط -أ 

اىل إ ايطػط ٜٓؿأ َٔ ايتعاٌَ بني ايفطز  ٚايب١٦ٝ  (Lazarus)تٛصٌ الظاضؽ 

عٓسَا تعس املٓب١ ع٢ً اْ٘ تٗسٜسا اٚ اٚاش٣ اٚ حتس، ٚإ ازضاى املتطًبات يًُٛاقف 

ايطاغط١ تؿهٌ عب٦ا اٚ جتاٚظا يًٛغا٥ٌ املتاس١ ي٘، ٚإ ٖصٙ املتطًبات املفطٚض١ ع٢ً 

ايفطز تهٕٛ بأمناط شتتًف١ فكس تهٕٛ سطاض١ٜ اٚ ْفػ١ٝ اٚ فٝػٛيٛد١ٝ اٚ َاز١ٜ، 

 , Sutterley )ٚإ اغاؽ أٟ تػٝري يف ايتٛاظٕ ٜتطًب َٓ٘ ٚغا٥ٌ اخط٣ يًتعاٌَ َعٗا 

1991 , p.13 ) 

ٚافرتض الظاضؽ إ ايتعاٌَ ٖٛ اسس املهْٛات اييت مبٛدبٗا ٜتفاعٌ ايفطز َع 

ايب١٦ٝ ٚعتاٍٚ ايػٝطط٠ عًٝٗا بأزضان٘ ملتطًبات ايتٗسٜس ايصٟ ٜٛادٗ٘، ٚانس ع٢ً 

تكِٝٝ : ايتٓعِٝ املعطيف، ٚثاُْٝٗا : عاًَني َُٗني يف ايتعاٌَ َع ايطػٛط اٚهلُا 
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االْفعاٍ ٚقاٍ إ ايتعاٌَ َع ايطػٛط ٜتطُٔ ايػًٛى احملطى ايتعبريٟ بٗسف اذتفاظ 

  ( 43، ص2006ايعبٝسٟ، )ع٢ً تهاٌَ ايؿدص١ٝ 

 ْعط١ٜ ايعسٚإ بٛصف٘ اسساخ ضاغط١  -ب 

تٛاد٘ ايفطز يف سٝات٘  ( noxious stimuli) االسساخ َٓبٗات  (buss)     اعترب 

اي١َٝٛٝ َٔ خالٍ َٛاقف َع١ٓٝ، َٚٔ بني تًو االسساخ َا ٜتُجٌ باالسباطات اييت تعٝل 

االغتذاب١ ايٛغ١ًٝٝ، ٚاعترب اذتطَإ ٚاالسباط ٚايفكسإ َٔ بني تًو االسساخ املؤش١ٜ 

ٚاييت َصازضٖا االظعاز يف سٝا٠ ايفطز اي١َٝٛٝ نايطٛضا٤، ايط٤ٛ ايػاطع، 

ٚقس  ( Buss, 2000 , p.9 )االختٓاقات ايػها١ْٝ  ايتػريات املفاد١٦ يف االسساخ 

صٓف بعض ايباسجني اسساخ اذتٝا٠ ايطاغط١ اىل االسساخ املفاد١٦ ٚتؿٌُ ايتسَري 

بػبب اذتطٚب ٚاعُاٍ ايعٓف ٚايكتاٍ ٚاالسساخ املتعًك١ باالْفذاضات اي١ٜٚٛٓ ٚايطػٛط 

. ايطبٝع١ٝ َجٌ ايفٝطاْات ٚاْفذاض ايربانني ٚايعٛاصف ايؿسٜس٠ ٚايعالظٍ االضض١ٝ

نصيو ايطػٛط ايؿدص١ٝ َجٌ ٚفا٠ ؾدص ععٜع ٚارتػاض٠ املاز١ٜ يف ايعٌُ ٚايفؿٌ 

  ( Bladreck , 1992,p.217 )يف اقا١َ ايعالقات االدتُاع١ٝ ايٓادش١ 

   -ز 

 ( Sudden onset) إ زتُٛع١ ايطػٛط املفاد١٦ اذتسٚخ  (Hill)اٚضح ٌٖ 

 )اييت تٛادٗٗا ايعا١ً٥ ٚافطازٖا يف تطانُٗا ٚاغتُطاضٖا ٜؤزٟ اىل خًل اظَات عا١ًٝ٥ 

Family cries )  َجٌ االظَات ايٓفػ١ٝ ٚايعاطف١ٝ ٚاالظَات ايفػٝٛيٛد١ٝ مما ٜؤزٟ اىل

 )ايعٓف املٓعيٞ ٚتٛتط ايعالقات االدتُاع١ٝ ٚغ٤ٛ ايتعاٌَ ٚاالُٖاٍ ٚتسْٞ ايطُٛح 

    (92، ص2006ايعبٝسٟ، 
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 املبحح الجاىي

   فاعلية الذات

 Self- Efficacy  .فاعلية الذات

"بأْٗا(Bandura,1977) عّطفٗا  .1 سهِ ٜهْٛ٘ ايفطز عٔ قسضات٘ ع٢ً  : 

" تٓعِٝ ٚتأز١ٜ زتُٛع١ َٔ االفعاٍ املطًٛب١ يتشكٝل امناط َع١ٓٝ َٔ االزا٤ 

(Bandura, 1977, p.79) . 

"بأْٗا  (Maddux, 1998) عّطفٗا .2  اعتكاز ايفطز بكابًٝت٘ ايعا١َ ع٢ً عٌُ : 

.  (Maddux,1998,p.203)" االؾٝا٤ اييت غتٛص١ً اىل َا ٜطٜسٙ يف اذتٝا٠  

 : بأْٗا  (Regehr,2000) عّطفٗا .3

تؿري إىل ع١ًُٝ َعطف١ٝ عا١ًَ حتسخ تٛقعات ٜتُهٔ ايفطز مبٛدبٗا َٔ سٌ " 

"املؿهالت َٚٛاد١ٗ ايتشسٜات ادتسٜس٠   (Regehr,2000,p.334).   

ٚيف ضؤ االطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات ايػابك١ فإ ايباسح ٜطع ايتعطٜف االتٞ 

ٖٛ سهِ املٖٛٛبني بؿإٔ أَهاْٝاتِٗ ٚقسضاتِٗ يف حتكٝل أٖساف ):يفاع١ًٝ ايصات 

 .سٝاتِٗ 

 :اما التعزيف االدزائي لفاعلية الذات

فٗٛ ايسضد١ اييت عتصٌ عًٝٗا املػتذٝب ع٢ً َكٝاؽ فاع١ًٝ ايصات ايصٟ أعسٙ 

، فهًُا أضتفعت زضدت١ ع٢ً املكٝاؽ اجت١ ضتٛ ايفاع١ًٝ ايعاي١ٝ .ايباسح هلصا ايػطض 

 .ٚنًُا اطتفطت زضد١ اجتت٘ ضتٛ ايفاع١ًٝ ايٛاط١٦ 
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 (Albert Bandura,1977)ْعط١ٜ ايربت باْسٚضا 

يف  (Self – Efficacy )يكس اؾاض باْسٚضا اٍٚ َط٠ اىل َفّٗٛ فاع١ًٝ ايصات

 Social) 1977ايصازض عاّ  (ْعط١ٜ ايتعًِ االدتُاعٞ )نتاب٘ املٛغّٛ  ب 

Learning Theory) .  يف ْعط١ٜ ايتعًِ Bandura))يكس أٜست أعاخ باْسٚضا  

االدتُاعٞ فهطت٘ ايكا١ً٥ باغتطاع١ ايٓاؽ تّعًِ ايػًٛى ادتسٜس مبؿاٖس٠ اآلخطٜٔ 

. ٜكَٕٛٛ مبُاضغ١ ٖصا ايػًٛى يف َٛقف ادتُاعٞ، َٚٔ ثِ ستانا٠ غًٛنِٗ

ٚيًٓعط١ٜ االدتُاع١ٝ املعطف١ٝ مخػ١ أبعاز تػاعس ع٢ً حتًٌٝ تبأٜ غًٛى األفطاز يف 

، Symbolizingايرتَٝع )َٛاقف َتؿاب١ٗ، ٖصٙ األبعاز ٖٞ 

، ٚايػٝطط٠ Vicarious Learning، ٚايتعًِ ايبسٌٜ  Forethoughtٚايرتٟٚ

  : ٖٞٚاألبعاز ارتُػ١.(Self Efficacy، ٚفاع١ًٝ ايصات Self Controlايصات١ٝ 

األفطاز ٜعادتٕٛ ارتربات املط١ٝ٥ ٚعتٛيْٛٗا إىل مناشز َعطف١ٝ ٜٚعين إ : ايرتَٝع .1

 .تعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ غًٛنِٗ

 ايتسبطٜصٓع األفطاز ارتطط ألفعاهلِ ٚغتُٕٓٛ ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٝٗا :ايرتٟٚ .2

.ٚعتسزٕٚ َػتٜٛات األزا٤ املطغٛب   

.زا٤ اآلخطٜٔ ٚايٓتا٥ر املطتب١ ع٢ً أزا٥ِٗأل األفطاز ٠سغٜٚعين َال:ايتعًِ ايبسٌٜ .3   

: ايػٝطط٠ ايصات١ٝ .4  قاضْتٜ٘ػٝطط األفطاز ع٢ً أزا٤ِٖ َٔ خالٍ ّٚتعين إ  

. ٥ّ٘مبعاٜري أزا   

: فاع١ًٝ ايصات .5  ٜهٕٛ األفطاز ع٢ً ثك١ َٔ إَهاْاتِٗ يف أزا٤ امل١ُٗٚتعين إ  

-Hellriegel etal,2001:pp.102) املٓاط١ ايِٝٗ

105)،(Bandur,1977:pp.193-194).   

 َٚا ِٜٗ ايبشح اذتايٞ َٔ أبعاز ٖصٙ ايٓعط١ٜ ٖٛ َفّٗٛ فاع١ًٝ ايصات،

 سٍٛ  امُلسضغات ايصٟ ٜؿري إىل اعتكازاتٚبايتشسٜس فاع١ًٝ ايصات ايتسضٜػ١ٝ

 إلْتاز املػتٜٛات احملسز٠ يألزا٤ اييت متاضؽ تأثريًا يف األسساخ املؤثط٠ يف ٕإَهاْات٘
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ٚحتسز اعتكازات فاع١ًٝ ايصات نٝف ٜؿعط ايٓاؽ ٚنٝف ٜفهطٕٚ؟ . ٕسٝات٘

تٓبع  ، ٖٚصٙ االعتكازات(Bandura,1994)ٚنٝف ٜٓسفعٕٛ؟ ٚنٝف ٜتصطفٕٛ؟ 

َٔ إميإ ضاغذ َٔ إٔ باغتطاع١ ايفطز تٓفٝص ايػًٛى املطًٛب بٓذاح يتشكٝل ايٓتا٥ر 

، إش إٔ فاع١ًٝ ايصات تؿري إىل ايػٝطط٠ ع٢ً (Bandura,1977:p.126)املطغٛب١ 

.  ايٓؿاط ايؿدصٞ يًفطز ٚقٛت٘

: (Sources of Self –Efficacy)مصادر فاعلية الذات    

تأتٞ االعتكازات بفاع١ًٝ ايصات َٔ اضبع١ َصازض َٔ املعًَٛات ٖٚصٙ املصازض 

 : االضبع١ ٖٚٞ 

:(Performance Experience)اصتاظات االزا٤ -1   

ع٢ً إٔ إصتاظات . ٚتعين خربات ٚجتاضب ايفطز ايؿدص١ٝ ايٓادش١ اٚ ايفاؾ١ً 

 املصسض األنجط تأثريًا ٚاالنجط إَها١ْٝ Bandura))األزا٤ نُا ٜط٣باْسٚض

يالعتُاز عًٝ٘ ملعًَٛات ايفاع١ًٝ ألْٗا تػتٓس إىل خربات اإلتكإ ايؿدص١ٝ 

(Feltz,1988:p.264) . ٕٚتعٌُ ساالت ايٓذاح املتهطض٠ ع٢ً ظٜاز٠ تٛقعات اإلتكا

ٚفاع١ًٝ ايصات، أَا االخفاقات املتهطض٠ فتعٌُ ع٢ً ايتكًٌٝ َٔ شيو 

(Bandura,1977:p.126)قبٌ تطغٝذ اإلسػاؽ إإالخفاقات، ٚخاص١ً إشا سسثت 

.  بايفاع١ًٝ ايؿدص١ٝ بك٠ٛ

: (Vicarious Experience)ارتربات ايبس١ًٜ -2   

 إش إٔ َؿاٖس٠ .ٚتعين ايُٓصد١ اٚ االقتسا٤ باالمنٛشز أٚ ايتعًِ باملالسع١

اآلخطٜٔ ِٖٚ ٜتعإًَٛ َع ايتٗسٜسات ٚيف ايٓٗا١ٜ، ٜٓذشٕٛ يف ايتعاٌَ َعٗا ٚيف 

ايتػًب عًٝٗا َٔ ؾأْ٘ إٔ غتًل ايتٛقعات يس٣ املالسعني َٔ أِْٗ غٝهْٕٛٛ قازضٜٔ 

ع٢ً حتكٝل بعض ايتشػٔ يف األزا٤ ؾطٜط١ إٔ ٜهجفٛا َٔ دٗٛزِٖ ٚإٔ ٜتٛاصًٛا 

. (Bandura,1977:p.126)يف بصهلا 

:  (Verbal Persuasion) (ايهالَٞ )االقٓاع ايًفعٞ  -3   
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ٖٚٛ َصسض أضعف َٔ خربات .   ٚتتُجٌ بايٓصح ٚاالعتا٤ ٚايتٛدٝ٘ ايصاتٞ 

األزا٤ ايؿدصٞ ٚارتربات ايبس١ًٜ، إال إٔ بإَهإ األؾداص ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بع١ًُٝ 

اإلقٓاع إٔ ًٜعبٛا ايسٚض اهلاّ يف تطٜٛط اعتكازات ايصات يس٣ اآلخطٜٔ َٔ خالٍ 

ٜٚٓبػٞ . (Pajares,1997)االسهاّ ايًفع١ٝ اييت ٜعٚزِْٗ بٗا سٍٛ إَهاْاتِٗ 

عسّ ارتًط بني اإلقٓاع ايفّعاٍ ٚايجٓا٤ ٚاملسٜح ارتاٟٚ، إش إٔ فاع١ًٝ ايصات املػتشج١ 

بٗصٙ ايططٜك١ املفتكط٠ إىل أغاؽ سكٝكٞ َٔ ارتربات ٚايتذاضب تهٕٛ أغًب ايعٔ 

 فاألؾداص املكٓعٕٛ ظتب إٔ مياضغٛا اإلقٓاع .(Bandura,1977:p.128)ضعٝف١ 

َٔ خالٍ اغتجُاض إَهاْات ايفطز اذتكٝك١ٝ يف ايٛقت ايصٟ ٜطُٓٛا فٝ٘ إسطاظ 

 .(p.211  Pajares,2000,)ايٓذاح املتدٌٝ 

:(Emotional Arousal)االغتجاضات االْفعاي١ٝ -4   

. (p.219  Bandura,1983,)ٚتتُجٌ باالغرتخا٤ ٚايتػص١ٜ املطتس٠ ٚايععٚ 

 ازاض٠ االْفعاالتٖٚٓا ٜهُٔ ستٛض ايبشح اذتايٞ يف ٖصٙ ايٓعط١ٜ أٟ ايعالق١ بني 

 مل ٜتشسخ بؿهٌ َباؾط عٔ (Bandura)إش إٔ باْسٚضا .  ايتسضٜػ١ٝٚفاع١ًٝ ايصات

 نْٛ٘ َفًَٗٛا سسٜجًا دسًا بطظ بعس ْعط١ٜ فاع١ًٝ ايصات بعكسٜٔ، إال ازاض٠ االْفعاالت

.  أْ٘ حتسخ عٔ نٝف١ٝ تأثري اذتاالت االْفعاي١ٝ ع٢ً ق٠ٛ ٚضعف فاع١ًٝ ايصات
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 املبحح الجالح 

  إدزاءات الدراسة التطبيكية 

ٚاإلدطا٤ات ، ٜتٓاٍٚ ايباسح يف ٖصا املبشح بايتٛضٝح ارتطٛات املٓٗذ١ٝ      

ٚٚصف ، بس٤ا بتشسٜس َٓٗر ايبشح املتبع،  يف ايسضاغ١ ايتطبٝك١ٝ  أتباعٗااييت مت

، ثِ ٚصف األزٚات اييت مت تطبٝكٗا ع٢ً ايع١ٓٝ، زتتُع ايسضاغ١ األصًٞ ٚع١ٓٝ ايبشح 

.                                                                       ٚٚصف ادطا٤ات ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ، ٚنٝف١ٝ حتهُٝٗا ٚجتطٜبٗا

: ميور البحح 

قس اعتُس ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١ عًٞ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ٖٚٛ َٓٗر 

َال٥ِ هلصا ايبشح ، ٚاملٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ  ٖٛ شيو املٓٗر ايصٟ ٜٗسف اىل ٚصف َا 

                                                                                               .ٖٛ نا٥ٔ ٚ تفػريٙ 

 : جمتنع البحح

داَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  ميجٌ طالب ٚطايبات 

اجملتُع األصًٞ هلصٙ ايسضاغ١، ٚعٌُ ايباسح يف ٖصٙ ادتاَع١ غاعسٙ يف مجع اذتكا٥ل 

.  ٚاملعًَٛات 

: عيية البحح 

اغتدسّ ايباسح أغًٛب ايع١ٓٝ نبسٌٜ يًشصط ايؿاٌَ ايصٟ ٜػتشٌٝ إدطا٤ٙ 

طايب ٚطايب١ َٔ ايفطق١ ايجايج١ َٔ  (100)يف ٖصا ايبشح ، ٚامشًت ع١ٓٝ ايبشح ع٢ً 

طايب،  (50)أقػاّ ن١ًٝ ايرتب١ٝ  ، داَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ  ، بٛاقع 

طايب١ َٔ شتتًف ايتدصصات ايسضاغ١ٝ مت إختٝاضِٖ بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥  (50)ٚ

. ٜٛضح شيو  ( 1 )ايبػٝط١ ، ٚادتسٍٚ ضقِ 
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 (  1  )دــــسٍٚ ضقِ 

 ن١ًٝ ايرتب١ٝأعساز أفطاز ع١ٓٝ ايبشح َٛظعني ٚفل ختصصات 

 اجملُٛع ايفطق١ ايجايج١ ايتدصص

  طايبات طالب 

 10 5 5 ايًػ١ ايعطب١ٝ

 10 5 5 ايًػ١ اإلصتًٝع١ٜ

 10 5 5 ايًػ١ ايفطْػ١ٝ

 10 5 5 ايتأضٜذ

 10 5 5 ادتػطافٝا

 10 5 5 األسٝا٤

 10 5 5 ايهُٝٝا٤

 10 5 5 ايطٜاضٝات

 10 5 5 ايفٝعٜا٤

 10 5 5 ضٜاض األطفاٍ

 100 50 50 اجملُٛع

 

: أدوات البحح 

َػت٣ٛ َكٝاؽ ) يػطض حتكٝل أٖساف ايبشح اذتايٞ تبين ايباسح أزاتإ ُٖا 

. ( ايطُٛح َٚكٝاؽ فاع١ًٝ ايصات  
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  – و 2008 إعداد علي حسني –مكياس مستوى الطنوح األنادميي: أواًل

. (2 )ًَشل ضقِ    

َفطز٠ ، ٖٚٛ َٔ ْٛع ايتكطٜط ايصات٢ سٝح تتِ االغتذاب١  (25) ٜٚتهٕٛ َٔ 

ٜٚٓت٢ٗ باالغتذاب١ " ْعِ " ع٢ً َفطزات٘ ف٢ ض٤ٛ َكٝاؽ ثالثٞ ٜبسأ باالغتذاب١ األٚىل 

، عسا املفطزات  (1-2-3)صشح مجٝع املفطزات ف٢ االجتاٙ اإلظتاب٢ ٚت"  ال " ايجايج١ 

ايعهػ٢  تصشح ف٢ االجتاٙ (24 ،22 ، 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 2،4)أضقاّ 

عًٞ  )  ٜٚؿري َعس املكٝاؽ إىل متتع٘ بسضد١ َطتفع١ َٔ ايصسم ٚايجبات (1-2-3)

.(2008ّسػني،    

 

 :مكياس فعالية الذات  : ثاىيًا

تعطٜب فتشٞ عبس اذتُٝس ٚ   Kim & Park (2000) إعساز نِٝ ٚباضى 

- ( 1 ) ًَشل ضقِ – ّ 2006ايػٝس أبٛ ٖاؾِ   Kimأعس ٖصا املكٝاؽ نِٝ ٚباضى  

& Park (2000)    يكٝاؽ فعاي١ٝ ايصاتGeneral self –Efficacy  ( G S E)  

َفطز٠ ، ٖٚٛ َٔ ْٛع ايتكطٜط  (24)ف٢ ض٤ٛ ْعط١ٜ باْسٚضا يفعاي١ٝ ايصات ، ٜٚتهٕٛ َٔ 

ايصات٢ سٝح تتِ االغتذاب١ ع٢ً َفطزات٘ ف٢ ض٤ٛ َكٝاؽ غساغ٢ ٜبسأ باالغتذاب١ 

صشح مجٝع  ٚت0" غري َٛافل متاًَا " ٜٚٓت٢ٗ باالغتذاب١ ايػازغ١ " َٛافل متاًَا " األٚىل 

 2،4)، عسا املفطزات أضقاّ  (1-2-3-4-5-6 )املفطزات ف٢ االجتاٙ اإلظتاب٢ 

-3-2-1)ايعهػ٢  تصشح ف٢ االجتاٙ (24 ،22 ، 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6، 

4 -5 -  )  ٜٚؿري َعسٍ املكٝاؽ إىل متتع٘ بسضد١ َطتفع١ َٔ ايصسم ٚايجبات (6 

Kim & Park , 2000 : 8) 
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 :صدم وثبات أدوات البحح 

 :ايصسم ايعاٖطٟ 

مت ايتأنس َٔ ايصسم ايعاٖطٟ ألزٚات ايبشح  بعطض األزاتني ع٢ً زتُٛع١ 

يًتأنس َٔ قٝاغٗا ملا ٚضعت َٔ أدً٘ ٚمشٛهلا ٚغالَتٗا ايًػ١ٜٛ  ، 1*َٔ احملهُني 

 . ، ٚقس أٚص٢ احملهُٕٛ بتعسٌٜ بعض ايفكطات يف األزاتني ٚصسقٗا ايعاٖطٟ

: أدوات البحح اإلحصائي ثبات صدم و 

ٜٚكصس بجبات املكٝاؽ إٔ تعطٞ ايكا١ُ٥ ايٓتا٥ر ْفػٗا تكطٜبًا إشا أعٝس تطبٝكٗا  

: ع٢ً ايع١ٓٝ ْفػٗا َط٠ ثا١ْٝ، ٚيكس قاّ ايباسح عػاب َعاٌَ ايجبات بططٜكتني ُٖا

: ططٜك١ ايتذع١٥ ايٓصف١ٝ- أ

سٝح مت جتع١٥ فكطات نٌ بعس َٔ أبعاز املكٝاؽ إىل دعأٜٔ األغ١ً٦ اييت تٓتُٞ يًٓصف 

األٍٚ ٚاألغ١ً٦ اييت تٓتُٞ يًٓصف ايجاْٞ، ثِ سػب َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ بني ايٓصف 

األٍٚ ٚايٓصف ايجاْٞ، ٚبعس شيو مت تصشٝح َعاٌَ االضتباط باغتدساّ َعازي١ غبريَإ 
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 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 

 0.387 ملكٝاؽ فاع١ًٝ ايصات  ٚنإ  0.499 ٚيكس نإ َعاٌَ االضتباط . بطإٚ

. اّ ٚصالسٝتٜٖ٘ٔٛ َعاٌَ ثبات عايٞ ٜسٍ إىل ثبات املكٝاؽملكٝاؽ َػت٣ٛ ايطُٛح ٚ

: ططٜك١ أيفا نطْٚبار- ب

: سٝح مت سػاب ايجبات باغتدساّ َعازي١ أيفا نطْٚبار املٛضش١ فُٝا ًٜٞ

  َعاٌَ أيفا نطْٚبار

= 

ٕ 

( 

  نٌ عباض2٠ َر ع– 1

) 
 2ع 1–ٕ 

. عسز عباضات ايكا١ُ٥= سٝح   ٕ 

= 2ع . تبأٜ ايكا١ُ٥ نهٌ 

= 2َر ع . اجملُٛع ايهًٞ يتبأٜ نٌ عباض٠ َٔ عباضات ايكا١ُ٥ 

=  ملكٝاؽ فاع١ًٝ ايصات ٚيكس نإ َعاٌَ أيفا نطْٚبار  ٚملكٝاؽ 0.389 

 َا ٚصالسٝتٜٖ٘ٔٚٛ َعاٌَ ثبات عاٍ ٜسٍ ع٢ً ثبات املكٝاؽ 0.584= َػت٣ٛ ايطُٛح 

. يًسضاغ١
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 املبحح الزابع 

  عزض ىتائر البحح ومياقشتوا 

 :عزض ىتيذة الفزض األول وتفسريها

ٜتػِ فاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ): ٜٓص ايفطض االٍٚ ع٢ً اْ٘

 .(. ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ باإلظتاب١ٝ

 .يًع١ٓٝ ايٛاسس٠ (ت)     إلختباض صش١ ٖصا ايفطض مت اغتدساّ اختباض 

 ( 2  )دسٍٚ ضقِ 

يًع١ٓٝ ايٛاسس٠ ملعطف١ مس١ فاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ  (ت)ٜٛضح اختباض  

:(االظتاب١ٝ أٚ ايػًب١ٝ )ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ باإلظتاب١ٝ   

 

ايٛغط  غري َٛافل غري َتأنس َٛافل املكٝاؽ

اذتػابٞ 

االضتطاف 

املعٝاضٟ   ٕ % ٕ % ٕ %

     %  %  فاع١ًٝ ايصات

 

َٔ ادتسٍٚ أعالٙ صتس إٔ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ايػايب١ٝ ايععُٞ تٛافل بٓػب١ 

ٜطفض ٖٚصا َؤؾط ٜسٍ ع٢ً % 29يف أضا٥ِٗ  بُٝٓا صتس أِْٗ غري َتأنس بٓػب١ % 71

 .0.457 ٚباضتطاف َعٝاضٟ قسضٙ 2.71اإلظتاب١ٝ ٚشيو مبتٛغط 
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 و2016ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 

 

 :عزض ىتيذة الفزض الجاىي وتفسريها

ٜتػِ َػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ): ٜٓص ايفطض ايجاْٞ ع٢ً اْ٘

 .(. ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ باإلظتاب١ٝ

 .يًع١ٓٝ ايٛاسس٠ (ت)     إلختباض صش١ ٖصا ايفطض مت اغتدساّ اختباض 

 ( 3  )دسٍٚ ضقِ 

يًع١ٓٝ ايٛاسس٠ ملعطف١ َػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ  (ت)ٜٛضح اختباض  

:(االظتاب١ٝ أٚ ايػًب١ٝ )ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ باإلظتاب١ٝ   

 

ايٛغط  غري َٛافل غري َتأنس َٛافل املكٝاؽ

اذتػابٞ 

االضتطاف 

املعٝاضٟ   ٕ % ٕ % ٕ %

     %  %  َػت٣ٛ ايطُٛح

َٔ ادتسٍٚ أعالٙ صتس إٔ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ايػايب١ٝ ايععُٞ تٛافل بٓػب١ 

ْٚالسغ أْ٘ ال ٜٛدس فطز َٔ % 42يف أضا٥ِٗ بُٝٓا صتس أِْٗ غري َتأنس بٓػب١ % 58

 2.58أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜطفض ٖٚصا َؤؾط ٜسٍ ع٢ً اإلظتاب١ٝ ٚشيو مبتٛغط 

 .0.497ٚباضتطاف َعٝاضٟ قسضٙ 

 :عزض ىتيذة الفزض الجالح  وتفسريها

تٛدس عالق١ إضتباط١ٝ إظتاب١ٝ بني َػت٣ٛ ايطُٛح  )         ٜٓص ايفطض ايجاْٞ ع٢ً أْ٘ 

األنازميٞ ٚفاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ  ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ 

 .(ايعًّٛ 
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ٚالختباض صش١ ٖصا ايفطض مت اغتدساّ َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ ملعطف١ ايعالق١ 

 .                        بني َتػرئٜ

 ( 4  )دسٍٚ ضقِ 

        ٜٛضح َعاٌَ اضتباط بريغٕٛ ملعطف١ ايعالق١ بني َػت٣ٛ ايطُٛح األنازميٞ 

 ٚفاع١ًٝ ايصات 

 

سذِ 

 ايع١ٓٝ

ق١ُٝ 

 اإلضتباط

ايك١ُٝ 

 اإلستُاي١ٝ

 اإلغتٓتاز اإلسصا٥ٞ

تٛدس عالق١ إضتباط١ٝ إظتاب١ٝ بني َػت٣ٛ  0,023 0,228 100

ايطُٛح ٚفاع١ًٝ ايصات عٓس َػت٣ٛ زالي١ 

0,05 

 ٜالسغ َٔ ادتسٍٚ أعالٙ ٚايصٟ ٜٛضح َعاٌَ إضتباط بريغٕٛ ملعطف١ ايعالق١ 

إٔ ق١ُٝ االضتباط ، بني َػت٣ٛ ايطُٛح ٚفاع١ًٝ ايصات يس٣ طالب ٚطايبات ادتاَع١ 

مما ٜؿري اىل ٚدٛز إضتباط زاٍ إسصا٥ًٝا  (0,023)ٚإ ايك١ُٝ االستُاي١ٝ ، (0,228)

 .بني املتػرئٜ (0,05)عٓس َػت٣ٛ زالي١ 
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 :عزض ىتيذة الفزض الجالح  وتفسريها

تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايطالب )         ٜٓص ايفطض ايجايح ع٢ً أْ٘ 

ٚايطايبات يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ يف َتػري َػت٣ٛ 

 .(.ايطُٛح

 ( 4 )ضقِ  دسٍٚ

يعٝٓتني َػتكًتني ملعطف١ ايفطٚم بني طالب ٚطايبات املطس١ً  (ت)  ٜٛضح إختباض 

 :ادتاَع١ٝ يف َػت٣ٛ ايطُٛح  

 

ايساي١ 

اإلسصا١ٝ٥

زضد١ 

اذتط١ٜ

ق١ُٝ 

(ت)

االضتطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

اذتػابٞ

ايٓٛع املتػري

. طايبات   َػت٣ٛ 

ايطُٛح
طالب

 باضتطاف (57.42) يًطايبات اذتػابٞ ايٛغط إٔ ضقِ ادتسٍٚ َٔ ْالسغ

 سٝح (4.106) باضتطاف (58.57) يًطالب اذتػابٞ ايٛغط بُٝٓا (6.401) َعٝاضٟ

)(ت)ق١ُٝ بًػت غري  ق١ُٝ ٖٚٞ (0.450) استُاي١ٝ ٚق١ُٝ (67) سط١ٜ بسضد١ (0.759 

 زالي١ شات فطٚم ٚدٛز عسّ إىل تؿري مما (0.05) املع١ٜٛٓ بايك١ُٝ َكاض١ْ إسصا١ٝ٥ زاي١

 َػت٣ٛ ايطُٛح بني ايطايبات ٚايطالب يف املطس١ً ادتاَع١ٝ زضدات َتٛغط يف إسصا١ٝ٥

 .
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 :عزض ىتيذة الفزض الزابع  وتفسريها

تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ايطالب ) ٜٓص ايفطض ايطابع ع٢ً أْ٘ 

ٚايطايبات يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتأصٌٝ ايعًّٛ يف َتػري فاع١ًٝ 

 .(ايصات 

 ( 4 )ضقِ  دسٍٚ

يعٝٓتني َػتكًتني ملعطف١ ايفطٚم بني طالب ٚطايبات  (ت)              ٜٛضح إختباض 

 :املطس١ً ادتاَع١ٝ يف فاع١ًٝ ايصات  

 

ايساي١ 

اإلسصا١ٝ٥

زضد١ 

اذتط١ٜ

ق١ُٝ 

(ت)

االضتطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

اذتػابٞ

ايٓٛع املتػري

. طايبات . . َػت٣ٛ 

ايطُٛح
. . طالب

 باضتطاف (58.29) يًطايبات اذتػابٞ ايٛغط إٔ ضقِ ادتسٍٚ َٔ ْالسغ

 سٝح (3.706) باضتطاف (57.67) يًطالب اذتػابٞ ايٛغط بُٝٓا (4.753) َعٝاضٟ

)(ت)ق١ُٝ بًػت غري  ق١ُٝ ٖٚٞ (0.595) استُاي١ٝ ٚق١ُٝ (67) سط١ٜ بسضد١ (0.535 

 زالي١ شات فطٚم ٚدٛز عسّ إىل تؿري مما (0.05) املع١ٜٛٓ بايك١ُٝ َكاض١ْ إسصا١ٝ٥ زاي١

.  فاع١ًٝ ايصاتزضدات َتٛغط يف إسصا١ٝ٥
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 املصادر واملزادع

 :املصادر العزبية 

 ايكطإ ايهطِٜ   -1

، ادتاَع١ ٚايت١ُٝٓ خسَات َتبازي١، بريٚت، زت١ً 1999دابط، قاغِ سبٝب،  -2

 .(983)ايفهط ايعطبٞ، ايعسز 

، َػت٣ٛ ايطُٛح ٚعالقت٘ بك٠ٛ حتٌُ ايؿدص١ٝ 2002ادتبٛضٟ، غٓا٤ يطٝف،  -3

يس٣ طًب١ ادتاَع١، ادتاَع١ املػتٓصط١ٜ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ضغاي١ َادػتري غري 

 .َٓؿٛضٙ

، َسخٌ عًِ ايٓفؼ، تطمج١ غٝس طٛاب ٚآخطٕٚ، 1983زافٝسٚف، يٓساٍ،  -4

 . 3ايكاٖط٠، زاض َهسٚدٌ ٌٖٚٝ، ط

، ايصنا٤ االْفعايٞ ٚعالقت٘ بايتشصٌٝ 2006ايعبٝسٟ، عبس ايطسِٝ عبس اهلل،  -5

ايسضاغٞ يس٣ طًب١ ادتاَع١ ادتاَع١ املػتٓصط١ٜ، ن١ًٝ اآلزاب، اططٚس١ زنتٛضاٙ 

 .غري َٓؿٛض٠

، االختباضات ٚاملكاٜٝؼ ايٓفػ١ٝ، داَع١ 1981ايعٚبعٞ، عبس ادتًٌٝ ٚآخطٕٚ،  -6

 .ن١ًٝ ايرتب١ٝ. بػساز

، ْعطٜات ايؿدص١ٝ، تطمج١ محس زيٞ ايهطبٛيٞ ٚعبس 1983ؾًتع، زٚضإ،  -7

 .ايطمحٔ ايكٝػٞ، داَع١ بػساز، ن١ًٝ االزاب

، ايؿدص١ٝ بني ايتٓعري ٚايكٝاؽ، بػساز، َطبع١ 1988صاحل، قاغِ سػني،  -8

 .داَع١ بػساز
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، اجتاٖات سسٜج١ يف عًِ ايٓفؼ ٚايكٝا ايٓكٞ، 1993عسؽ، عبس ايطمحٔ،  -9

 .ايكاٖط٠، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ

، اغاغٝات ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1992عٛز٠، امحس غًُإ، ٚفتشٞ سػٔ،  -10

 .1ٚايعًّٛ االْػا١ْٝ، االضزٕ، َهتب١ ايهتاْٞ، ط

 .1، ايكٝاؽ ايٓفػٞ، ايكاٖط٠، زاض ايفهط ايعطبٞ، ط1980فطز، صفٛت،  -11

، ايجك١ بايٓفؼ يس٣ أبٓا٤ ايؿٗسا٤ َٔ 1990املٗساٟٚ، عسْإ ستُٛز عباؽ،  -12

طًب١ املطسً٘ املتٛغط٘ يف بػساز َٚكرتسات تُٓٝتٗا، داَع١ بػساز، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، 

 .ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛضٙ

: (2001)األيٛغٞ، أمحس إمساعٌٝ  -13 فاع١ًٝ ايصات ٚعالقتٗا بتكسٜط ايصات يس٣  

 . ،(ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠)ن١ًٝ اآلزاب، ، طًب١ ادتاَع١ ، داَع١ بػساز

:(2010) ستُس بٔ عًٝج١، األمحسٟ  -14 ٚعالقت٘ بايصنا٤  ايصنا٤ ايٛدساْٞ 

، املٓٛض٠ املس١ٜٓ، داَع١ طٝب١،املعطيف ٚايتشصٌٝ ايسضاغٞ يس٣ ع١ٓٝ َٔ ايطالب 

.(اططٚس١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠)    

زاض .زيٌٝ املكاٜٝؼ ٚاالختباضات ايٓفػ١ٝ ٚايرتب2009.١ٜٛ.أبٛ اغعس -15

 .عُإ االضزٕ .زٜبْٛٛ.ْؿط

: (2000)عال٤ ايسٜٔ نفايف .صفا٤ ٚز،االعػط  -16 ايصنا٤ ايٛدساْٞ يف ايرتب١ٝ  

 .ايكاٖط٠ ، زاض قبا٤ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايػٝهٛيٛد١ٝ 

زيٌٝ أغايٝب ايهؿف عٔ املٖٛٛبني يف : (1996)آَاٍ امحس شتتاض، ٚآخطٕٚ  -17

 . َطبع١ املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ. تْٛؼ. ايتعًِٝ األغاغٞ
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:    (197 )ايبٝاتٞ ، عبس ادتباض تٛفٝل ، ٚاثٓاغٝٛؽ ، ظنٞ ظنطٜا   -18 اإلسصا٤  

َطبع١ َؤغػ١ ايجكاف١ :  بػساز . ايٛصفٞ ٚاالغتساليٞ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ 

.ايعُاي١ٝ  . 

: (1992)  صبشٞتٝػري -19 . املٖٛب١ ٚاألبساع ططا٥ل ايتؿدٝص ٚازٚات٘ احملٛغب١  

.1عُإ ، زاض ايتٜٓٛط ايعًُٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، ط/ ايألضزٕ   

َتطًبات تطب١ٝ االطفاٍ املٖٛٛبني، قبٌ املسضغ١ يف َصط، : (1997)دابط طًب١  -20

 .138-58ص ص. زضاغ١ حت١ًًٝٝ ْاقس٠، اعُاٍ املؤمتط ايجاْٞ يًطفٌ املٖٛٛب

: (2006 )ارتطط  -21 ، زت١ً ادتاَع١،االَاضات ،ازاض٠ االْفعاالت زضاغ١ ْفػ١ٝ  

 .، زبٞ 2 ، ايعسز20زتًس 

: (2002)املػاظٟ عذاز ، خريٟ  -22 ايصنا٤ ايٛدساْٞ االغؼ ايٓعط١ٜ  

 . ايكاٖط٠ ، َهتب١ ظٖطا٤ يًٓؿط ، ٚايتطبٝكات

زاض ايهتاب . املٖٛب١، ايتفٛم، االبساع: (1999)فتشٞ عبس ايطمحٔ ، دطٚإ -23

 .ايعني، االَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠. ادتاَعٞ

: (2001)فٛق١ٝ ستُس ستُس ، ضاض٢ -24 ايصنا٤ االْفعايٞ ٚعالقت٘ بايتشصٌٝ  

، ايسضاغٞ ٚ ايكسض٠ ع٢ً ايتفهري االبتهاض يس٣ طالب ادتاَع١،زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ

 (اططٚس١ زنتٛضاٙ َٓؿٛض٠)، 45داَع١ املٓصٛض٠، ايعسز 

صفا٤ األعػط : ايصنا٤ ايٛدساْٞ، تطمج١: (2000) ضٚبٓع، باّ ٚغهٛت، دإ  -25

 . ايكاٖط٠ ،ٚعال٤ ايسٜٔ نفايف ، زاض قبا٤ يًطباع١ ٚايٓؿط 

تصٛض َكرتح يطعا١ٜ ايطالب املٖٛٛبني : (2004)ستُٛز عطا ستُس عًٞ  -26

زت١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ . ٚاملتفٛقني يف َصط يف ض٤ٛ خرب٠ ايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ

 .َصط. (443-318)، ص(47)بايعقاظٜل، ايعسز 
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. زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ. ايتفٛم ايعكًٞ ٚاالبتهاض: (1977)عبس ايػالّ عبس ايػفاض  -27

 ايكاٖط٠ 

: (1998)بٝرت ،غايٛيف  -28 ، زاض االٌَ ،تطمج١ صفا٤ االعػط ، ايصنا٤ االْفعايٞ  

 . االضزٕ 

 نٝف تُٓٞ شنا٤ى ايعاطفٞ ،ٚظاض٠ ايجكاف١، غٛضٜا : (2007)ٚيٝس، غال١َ  -29

: (2001)فاضٚم ايػٝس ، ستُس عبس ايػُٝع ضظم ، عجُإ  -30 ايصنا٤ االْفعايٞ  

 .ايكاٖطٙ، 15 ، ايػ58١َٓف١َٛٗ ٚ قٝاغٝ٘، زت١ً عًِ ايٓفؼ، ايعسز 

: (2003 )عبس ايعاٍ ساَس ،عذ٠ٛ  -31 - إٚ يًصنا٤ ايٛدساْٞ-قا١ُ٥ باض 

 .نطاغ١ األغ١ً٦ ٚ ايتعًُٝات ، املهتب١ املصط١ٜ، اإلغهٓسض١ٜ

: (2003)ٜاغط ، ايعٝيت  -32 ْعط٠ دسٜس٠ يف ايعالق١ بني : ايصنا٤ ايعاطفٞ  

 .زَؿل ، زاض ايفهط ، ايصنا٤ ٚايعاطف١ 

، قطا٤ات يف ايصنا٤ االْفعايٞ ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ: (2001 )ايعًٟٛ ، زتتب٢  -33

 .بريٚت 

، ايكٝاؽ ٚايتذطٜب يف عًِ ايٓفؼ  (1974)عٝػٟٛ ، عبس ايطمحٔ ستُس ،  -34

 .ٚايرتب١ٝ ، ايكاٖط٠ ، زاض ايٓٗط١ 

: (2008)نٛملإ، زاْٝاٍ  -35 ايصنا٤ ايعاطفٞ ٚغبب نْٛ٘ انجط ا١ُٖٝ َٔ  

 . زَؿل ، َهتب١ دطٜط، ، تطمج١ ي٢ًٝ ادتباىل1ط، ساصٌ ايصنا٤

: ( 1987 )ايهبٝؼ ، ٖٚٝب زتٝس  -36 :  بػساز. ططم ايبشح يف ايعًّٛ ايػًٛن١ٝ  

.َطبع١ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ  . 

:(2003)دٕٛ ،َاٜطظ  -37 ، 1ط، ايصنا٤ االْفعايٞ  زاض ،تطمج١ صفا٤ االعػط 

 . عُإ ، املػري٠ يًطباع١ ٚايٓؿط 
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: (1995)َاٜطظ ، ؾٝت  -38 ، تطمج١ دطاض 2تعًِٝ ايطالب ايتفهري ايعًُٞ ، ط 

 ععَٞ ، َطنع ايهتاب االضزْٞ ، عُإ 

، زاض ايفهط، ايصنا٤ االْفعايٞ ٚايػًٛى ايعسٚاْٞ: (2009)املدعَٚٞ، أٌَ  -39

 . زَؿل

ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايٛطٔ ايعطبٞ ايططٜل اىل : (2000)َصنٛض ، عًٞ امحس  -40

 .زاض ايفهط ايعطبٞ ، ايكاٖط٠ ،  املػتكبٌ ، ط

اذتادات ايٓفػ١ٝ ٚعالقتُٗا باالتعإ االْفعايٞ .2006.سٝسض محٝس .ايسٖٟٛ  -41

ادتاَع١ املػتٓصط١ٜ .ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠ .يس٣ طالب َسضغ١ املٖٛٛبني 

 .ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

ازاض٠ االْفعاالت اغتكطاب ايتعبري :(2008)عًٞ سػٔ َعًّٛ،املعُٛضٟ -42

اططٚس١ )،بػساز، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ادتاَع١ املػتٓصط١ٜ، ٚعالقتُٗا بامناط ايتفهري

. (زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠   

ٚعالق١ ،املط١ْٚ –ايتصًب –االغًٛب املعطيف .1989.ٖٚٝب زتٝس،ايهبٝػٞ -43

اططٚس١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ ،ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،داَع١ بػساز،بػساز.عٌ املؿهالت

. 

َهتب١ ،ايكاٖط٠ .ايؿدص١ٝ ٚقٝاغٗا.1959.يٜٛؼ ناٌَ ٚاخطٕٚ ،ًَٝه١ -44

 .ايٓٗط١ املصط١ٜ 

َادس ،ايسفاعٞ ،سػني ْٛضٟ ،ايٝاغطٟ.َصطف٢ ستُٛز.االَاّ  -45

 .     داَع١ بػساز.ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ .عًِ ْفؼ ارتٛاص،1993.محع٠
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: (2009)غايب بٔ ستُس عًٞ،املؿٝدٞ -46 قًل املػتكبٌ ٚعالقت٘ بهٌ َٔ فاع١ًٝ  

، ايطا٥ف، داَع١ اّ ايكط٣ ،ايصات َٚػت٣ٛ ايطُٛح يس٣ ع١ٓٝ َٔ طالب ادتاَع١ 

.(اططٚس١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ )   

، االختباضات ٚاملكاٜٝؼ  (1983)ظٚبعٞ ، عبس ادتًٌٝ إبطاِٖٝ ٚآخطٕٚ ،  -47

 .ايٓفػ١ٝ ، بػساز ، زاض ايهتب 
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 املالحل

 َكٝاؽ فاع١ًٝ ايصات  ( 1 )ًَشل ضقِ 

عًًُا بأْ٘ ال تٛدس إداب١  عباض٠ ، حتت اإلداب١ ايت٢ ختتاضٖا أَاّ نٌ ( ৴)        ضع 

صشٝش١ ٚأخط٣ خاط١٦ ، فاإلداب١ ايصشٝش١ ٢ٖ ايت٢ تعرب عٔ ٚد١ٗ ْعطى بسق١ ، 

نُا ال خترت غ٣ٛ إداب١ ٚاسس٠ فكط يهٌ َفطز٠ ، ٚال ترتى أ١ٜ َفطز٠ زٕٚ اإلداب١ 

عٓٗا ، ٚإدابتو غتشاط بايػط١ٜ ايتا١َ ٚال ٜطًع عًٝٗا غ٣ٛ ايباسجني الغتدساَٗا ف٢ 

 .ايبشح ايع٢ًُ 

غري  َٛافل  ايعباض٠ ّ

 َتأنس 

غري 

 َٛافل 

    َُٗا ناْت امل١ُٗ ، أغتطٝع إنُاهلا بسق١ 1

أؾعط بأ٢ْ عصب٢ عٓسَا أنٕٛ غري قازض ع٢ً  2

 َٛاد١ٗ املٛقف

   

     أغتطٝع َعادت١ املٗاّ ف٢ أغًٛب َٓعِ دٝس  3

عٓسَا ٜهٕٛ املٛقف صعبًا ال أغتطٝع ايتفهري َاشا  4

 أفعٌ

   

    قازض ع٢ً ايتشًٌٝ ادتٝس يألغباب ٚايتأثريات   5

عٓسَا تٛاد٢ٓٗ َؿه١ً ض٥ٝػ١ٝ أصبح عصبًٝا ٚ ال  6

 أغتطٝع ايتفهري

   

    أقِٝ املٛاقف مبٗاض٠ ٚزق١  7

    أضٖل َٔ خالٍ املٛاقف ايصعب١ 8

    قازض ع٢ً ايتدطٝط ادتٝس 9

    أؾعط باالنت٦اب بػبب املٛاقف املععذ١ 10

   عٓسَا أؾعط بايفؿٌ ف٢ إمتاّ امل١ُٗ أعٛز بػطع١ إىل  11
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 االجتاٙ ايصشٝح

عٓسَا أبسأ امل١ُٗ أؾعط ف٢ أسٝإ نجري٠ بأ٢ْٓ َتذ٘  12

 يًفؿٌ

   

    أضع األٖساف ٚأغتطٝع تكِٝٝ تكسّ سايت٢ ف٢ ض٥ٛٗا 13

    األفطاز َٔ سٛىل عًَُٛا ٜبسٕٚ أنجط َٖٛب١ ٢َٓ 14

قازض ع٢ً اغتدساّ أ٣ َعًَٛات َتٛافط٠ إلصتاظ امل١ُٗ  15

 املعطاٙ

   

    أفطٌ املٗاّ ايصعب١ عٔ املٗاّ ايػ١ًٗ 16

    قازض ع٢ً ايتػًب ع٢ً املٛاقف ايصعب١ 17

أغتُتع بأزا٤ املٗاّ ايصعب١ ست٢ إشا اضتهبت بعض  18

 األخطا٤

   

أغتطٝع االغتُطاض ف٢ ايعٌُ بايطغِ َٔ ٚدٛز  19

 صعٛبات

   

إشا نإ يس٣ اختٝاض ، فأْا اختاض امل١ُٗ ايػ١ًٗ ٚأبعس  20

 عٔ ايصعب١

   

    قازض ع٢ً ايتُٝٝع بني َا أغتطٝع أٚ ال أغتطٝع إصتاظٙ 21

أنٕٛ غعٝسًا باملجابط٠ ٚايهفاح ف٢ َٛاقف  ايصعٛب١  22

 ٚايتشس٣

   

عٓسَا أفؿٌ ف٢ أٍٚ األَط اغتُط ست٢ ميه٢ٓٓ  23

 ايٓذاح

   

     أفطٌ املٗاّ ايػ١ًٗ عُا أسب٘ 24
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 َكٝاؽ َػت٣ٛ ايطُٛح األنازميٞ  ( 2 )ًَشل ضقِ 

عًًُا بأْ٘ ال تٛدس إداب١  عباض٠ ، حتت اإلداب١ ايت٢ ختتاضٖا أَاّ نٌ ( ৴)        ضع 

صشٝش١ ٚأخط٣ خاط١٦ ، فاإلداب١ ايصشٝش١ ٢ٖ ايت٢ تعرب عٔ ٚد١ٗ ْعطى بسق١ ، 

نُا ال خترت غ٣ٛ إداب١ ٚاسس٠ فكط يهٌ َفطز٠ ، ٚال ترتى أ١ٜ َفطز٠ زٕٚ اإلداب١ 

عٓٗا ، ٚإدابتو غتشاط بايػط١ٜ ايتا١َ ٚال ٜطًع عًٝٗا غ٣ٛ ايباسجني الغتدساَٗا ف٢ 

 .ايبشح ايع٢ًُ 

غري  ْعِ ايعباض٠ ّ

 َتأنس

 ال

     ٌٖ أْت ممٔ ٜؤَٕٓٛ باذتغ ؟ 1

     ٌٖ تعتكس أّ َػتكبٌ املط٤ ستسز ؟ 2

    ٌٖ ترتزز يف ايٛقٛف يف َٛاقف تتشٌُ فٝٗا املػؤٚي١ٝ ؟ 3

ٌٖ تؤَٔ إٔ ادتٗس ايؿدصٞ ٜصيٌ ايعكبات َُٗا ععُت  4

 ؟

   

     ٌٖ حتب االغتكطاض يف ظطٚف اذتٝا٠ ؟ 5

 ٌٖ عتسخ نجريًا إٔ ٜسفعو ايفؿٌ إىل تطى َا تكسّ  6

 عًٝ٘ ؟

   

     ٌٖ ختؿ٢ ايكٝاّ بأعُاٍ ال ٜعاْٚو فٝٗا أسس ؟ 7

     ٌٖ تعترب ْفػو غطٜع ايتعب ؟ 8

     ٌٖ ترتزز يف ايٛقٛف َٛاقف تتشٌُ فٝٗا املػؤٚي١ٝ ؟ 9

     ٌٖ متٌٝ إىل االغتُطاض يف ايعٌُ ايٛاسس يفرت٠ ط١ًٜٛ ؟ 10

     ٌٖ تفهط نجريًا يف َػتكبًو ؟ 11

 ٌٖ تؿعط نجريًا بأْو أقٌ محاغًا يف ايعٌُ َٔ  12

 احملٝطني بو ؟

   

     ٌٖ ٜػطى زتطز ايٓذاح يف ايعٌُ ؟ 13
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    ٌٖ غبل يو اذتصٍٛ ع٢ً دٛا٥ع يتفٛقو يف أٟ َٝسإ ؟ 14

     ٌٖ متٌٝ إىل ايسخٍٛ يف املٓافػات ٚ املػابكات ؟ 15

ٌٖ عتسخ أسٝاًْا إٔ تكّٛ بعٌُ مل ٜػبل يو أعساز خط١  16

 ي٘ ؟

   

    ٌٖ نجريًا َا تفهط يف ايعٌُ قبٌ إٔ تتصطف فٝ٘ ؟ 17

     ٌٖ تعترب ْفػو ؾدصًا َهافشًا ؟ 18

ٌٖ تؿعط إٔ َعًَٛاتو اذتاي١ٝ أقٌ مما نإ ظتب إٔ  19

 تهٕٛ عًٝ٘ ؟

   

     ٌٖ تؿعط إٔ يسٜو ايكسض٠ ع٢ً حتٌُ املػ٦ٛي١ٝ ؟ 20

    ٌٖ ٜطاٜكو إٔ ًٜك٢ عًٝو َػ٦ٛيٝات عا١ًٝ٥ ؟ 21

     ٌٖ تعترب ْفػو قٓٛعًا تطض٢ بايكًٌٝ غايبًا ؟ 22

    ٌٖ نجريًا َا ترتى أَٛضى يًُكازٜط ؟ 23

    ٌٖ تكبٌ ايكٝاّ باملػ٦ٛيٝات املطًٛب١ َٓو عٔ ضضا ؟ 24

     ٌٖ تفطٌ إٔ تكّٛ بكطا٤ َطايبو اي١َٝٛٝ بٓفػو ؟ 25
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البحث العلني حمور -     جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 :مستخمص البحح

 تدٚز َػه١ً ٖرا ايبشح سٍٛ َد٣ إَها١ْٝ اْتكا٤ ٚؼدٜد َٓاٖر بعٝٓٗا َٔ 

بني ضا٥س َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ت٥٬ِ نتاب١ ايبشح ايكاْْٛٞ مبا ي٘ َٔ خصٛص١ٝ 

ٜطتُدٖا َٔ طبٝع١ فاٍ ايكإْٛ سٝح ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل َطاعد٠ ايباسجني يف 

ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ تٓاٚي٘ ٭نجس َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ١ُ٥٬َ يهتاب١ ايبشح ايكاْْٛٞ 

املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ   ٚاملكازٕ ، ٚايتشًًٝٞ ، ٚايٛصفٞ ، ٚايتازخيٞ ، ٚقد تٛصًت : ٖٚٞ 

ايدزاض١ إىل إٔ ٖٓاى خصٛص١ٝ يًبشح ايكاْْٛٞ تكتطٞ َٓاٖر عح تتفل َع طبٝعت٘ ، 

ٚقد أٚصت ٖرٙ ايدزاض١ بطسٚز٠ إضٓاد تدزٜظ َكسز َٓٗر ايبشح ايعًُٞ يف نًٝات 

ايكإْٛ إىل ا٭ضاتر٠ املتدصصني يف فاٍ ايكإْٛ ٚايرتنٝص ع٢ً اؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ 

ٚقد اْتٗذت يف نتابت٘ املٓٗر ايٛصفٞ ٚايتشًًٝٞ ، سٝح مت ٚصف َٓاٖر . يف دزاضتٗا

ايبشح ايكاْْٛٞ سطب طبٝعتٗا ، ٚفكا ملا ٖٛ َدٕٚ يف املصادز ٚاملسادع اـاص١ مبٓاٖر 

ايبشح ايعًُٞ ، نُا مت ؼًٌٝ املعًَٛات املطتذُع١ سٍٛ ٖرا ايبشح بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل 

 . ايٓتا٥ر املسد٠ٛ َٓ٘ 

 

Abstract 

The problem of this research is the possibility of selecting 

and fixing a particular scientific mythology which suits doing a 

legal research with its own characteristics which stem from the 

nature of  the field of law . This research aims to help researchers 

in the field of law through explaining the most suitable scientific 

methodology for doing legal research . These are : the indicative ,  

comparative , analytical , descriptive and historical methodology 

. The study has reached the conclusion that there is a particular 

characteristic for the legal research which makes it necessary to 

select a methodology which conforms to its nature . The study 

has recommended  that the course of scientific research 

methodology at the faculties of law should be taught by 

university teachers of law and emphasis should be on the applied 
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studies . The researchers has used in this research the descriptive 

and analytical methodology . The legal research methodology has 

been described according to its nature which is stated in the 

scientific research methodology references . Also , the data of 

this research has been analyzed to reach the findings .    
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البحث العلني حمور -     جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

 :مكدمة

ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضٝدْا قُد أفطٌ خًل اهلل  اؿُد هلل زب

أمجعني ، ايرٟ دا٤ يٝعًِ ايٓاع أَٛز دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ ٚخيسدِٗ َٔ ظًُات اؾٌٗ إىل 

 عٓ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘  ْٛز ايعًِ ، فكد دعا ايٓاع إىل ايعًِ ع٢ً ايبشح ٚسجِٗ 

 :ايطٝبني ايطاٖسٜٔ َٚٔ اقتد٣ بٗدٜ٘ ٚاقتف٢ أثسٙ إىل ّٜٛ ايدٜٔ ٚبعد 

 فإٕ ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ نػريٙ َٔ ايبشٛخ ايع١ًُٝ يف غت٢ ضسٚب املعسف١ 

٫بد ٚإٔ حيتهِ ايباسح يف نتابت٘ إىل املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ املتعازف عًٝٗا ، ٚاييت تعدُّ 

املعٝاز يف اؿهِ ع٢ً أٟ عح عًُٞ َٚد٣ اضتشكاق٘ هلرا ايٛصف ٚإضافت٘ إىل 

املعسف١ ضٛا٤ نإ ذيو َٔ سٝح ايػهٌ، أٚ املطُٕٛ، أٚ املٓٗر، َٚٔ املعًّٛ إٔ 

َٓاٖر ٚأضايٝب نتاب١ ايبشح ايعًُٞ دا٤ت يف غهٌ قٛاعد عا١َ تٓطشب ع٢ً 

نتاب١ أٟ عح عًُٞ يف أٟ فاٍ َٔ فا٫ت املعسف١، إ٫ إٔ ٖرٙ ايكٛاعد، أٚ املٓاٖر 

قد تأثست يف ايفرت٠ ا٭خري٠ بايتدصصات ايع١ًُٝ املدتًف١ فأصبشت ٖٓايو َٓاٖر 

خاص١ يهتاب١ ايبشٛخ يف فاٍ ايدزاضات ايػسع١ٝ ٚايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ، ٚغريٖا ٚمل 

تهٔ ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ بعٝد٠ عٔ ٖرا ايتأثس، فٗٓاى َسادع سدٜج١ تٓاٚيت َٓٗذ١ٝ 

ايبشح ايعًُٞ يف فاٍ ايكإْٛ باعتباز إٔ ايكإْٛ ي٘ خصٛصٝت٘ اييت متٝصٙ عٔ ضا٥س 

ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ َٔ سٝح َصطًشات٘ ٚصٝاغت٘ ٚقٛاعدٙ مما ٜطتًصّ إٔ 

تفسد ي٘ َٓاٖر عح خاص١ َٔ بني َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ تتٓاضب َع نتاب١ ايبشٛخ 

ايكا١ْْٝٛ اييت تػرتى َع غريٖا َٔ ايبشٛخ يف ايكٛاعد ايعا١َ يهتاب١ ايبشح ايعًُٞ 

 .ٚتٓفسد عٓٗا ببعض اـصا٥ص املطتُد٠ َٔ طبٝع١ ٖرا اجملاٍ

 فايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ ٜكّٛ يف عُادٙ ع٢ً َعاؾ١ املػه١ً ايكا١ْْٝٛ 

املطسٚس١ ع٢ً بطاط ايبشح بايسدٛع إىل ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚغسٚساتٗا بٛاضط١ فكٗا٤ 

ايكإْٛ ٚتطبٝكاتٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ عٔ طسٜل ايكطا٤ ٚا٭دٗص٠ ايعدي١ٝ ا٭خس٣، 

ٚايٛاقع إٔ ايباسح يف فاٍ ايكإْٛ نجريًا َا ٜٛاد٘ بعض ايصعٛبات يف اْتكا٤ ٚاختٝاز 

املٓٗر ايرٟ ٜتٛا٤ّ َع ايبشح ايرٟ ٜٟٓٛ نتابت٘ ، ٚذيو ْعسًا يتعدد ٚنجس٠ َٓاٖر 
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ايبشح ايعًُٞ ٚتفسٜعاتٗا ، ٚيًتػًب ع٢ً ٖرٙ املػه١ً قد ٜطتػسم ايباسح شًَٓا ط٬ًٜٛ 

يف اإلط٬ع ع٢ً املسادع املدتص١ يًتعسف ع٢ً املٓٗر املٓاضب يهتاب١ عج٘ ، َٚٔ ٖٓا 

دا٤ت فهس٠ ٖرٙ ايٛزق١ اييت ٜطع٢ ايباسح َٔ خ٬هلا إىل بٝإ أنجس َٓاٖر ايبشح 

ايعًُٞ  ٤٬ََ٘ يهتاب١ ايبشح ايكاْْٛٞ ٚقد ساٍٚ ايباسح سصسٖا يف املٓٗر 

ا٫ضتكسا٥ٞ ٚاملكازٕ ٚايتشًًٝٞ ٚايٛصفٞ ٚايتازخيٞ ٚدا٤ت ٖرٙ املٓاٖر َٔ سٝح 

تعسٜفٗا َٚطُْٛٗا نُٓاٖر ميهٔ إعُاهلا يف نٌ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚيهٔ ساٍٚ 

ايباسح   َكتبطًا َٔ دٗد اٯخسٜٔ إلضفا٤ اؾاْب ايكاْْٛٞ عًٝٗا ٚإظٗاز َد٣ 

.  َٛافكتٗا يهتاب١ ايبشح ايكاْْٛٞ

ٚ ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل َطاعد٠ ايباسجني يف فاٍ ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ تٓاٚي٘ 

هلرٙ املٓاٖر ٚدزاضتٗا بصٛز٠ دقٝك١ ٚعُٝك١ ٚايتأنٝد ع٢ً اضتدداَٗا يف ايبشٛخ 

. ايكا١ْْٝٛ

ٚقد اتبعت يف نتابتٗا املٓٗر ايٛصفٞ ٚايتشًًٝٞ سٝح أقّٛ بٛصف نٌ َٓٗر 

املسادع اـاص١ مبٓاٖر ايبشح  َٚٓٗا ٚتعسٜف٘ َٚطُْٛ٘ سطب َا ٖٛ َدٕٚ يف املصادز

ايعًُٞ نُا مت ؼًٌٝ املعًَٛات املطتذُع١ سٍٛ ٖرا ايبشح بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل ايٓتا٥ر 

. املسد٠ٛ َٓ٘

:   ٚقد مت تكطِٝ ٖرا ايبشح إىل ث٬ث١ َباسح دا٤ت نُا ًٜٞ 

:املبشح ا٭ٍٚ ايتعسٜف باملٓٗر ٚايكإْٛ ٚايبشح ايكاْْٛٞ  

: املبشح ايجاْٞ أْٛاع ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ ٚأٖداف٘   

 أْٛاع َٓاٖر ايبشح ايكاْْٛٞ :املبشح ايجايح 
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 املبحح األول

التعريف بامليَج والكاىوٌ والبحح الكاىوىي

 

 تعريف امليَج و الكاىوٌ لغة واصطالحًا: املطمب األول

   املٓٗر ٚايٓٗر ٚاملٓٗاز يف ايًػ١ ايطسٜل ايٛاضح ٜٚكاٍ ْٗر ايطسٜل إذا ضًه٘ 

َُِٓهِ  ):  نُا يف قٛي٘ تعاىل1ٜٚطًل ع٢ً املعٜٓٛات نايدٜٔ ٚايػسٜع١ َٓا  ٌٍ َدَعً ِيُه

َٗادًا  َِٓ َٚ   ٤٨: املا٥د٠  (ِغسَع١ً 

طسٜك١ إدسا١ٝ٥ ٜتبعٗا ايباسح يف عسض املعًَٛات ) أَا يف ا٫صط٬ح فٗٛ 

فُٛع١ قٛاعد عا١َ ٜتِ ٚضعٗا بكصد ا٫ضتفاد٠ َٓٗا ) أٚ ٖٛ ،  (ٚايٛصٍٛ إىل ايٓتا٥ر

 .2(يف ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ 

أَا ن١ًُ قإْٛ فٗٞ ْٜٛا١ْٝ ا٭صٌ، ٚقٌٝ فازض١ٝ دخًت إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ عٔ 

طسٜل ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ ٚتطتعٌُ يف أصًٗا ايُّػٟٛ مبع٢ٓ ايعصا املطتك١ُٝ، ٖٚٞ َٔ اجملاش 

 .3مبع٢ٓ ايكاعد٠، أٚ املبدأ

 َٚٓ٘ أخر ايتعبري 4(َكٝاع نٌ غ٤ٞ):  ٜٚعسف ايكإْٛ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ بأْ٘

َج٬ً قإْٛ ايصش١ ٚقإْٛ ايطفٌ : ايعاّ ايرٟ ٜطًل ع٢ً نٌ قاعد٠ إيصا١َٝ فٝكاٍ

. ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞ

 

                                                 

، 3ط ، ايكاَٛع احملٝط ، ايفريٚش أبادٟ -  1 ، 2009، دَػل ، َ٪ضط١ ايسضاي١     208ص  
2
  -  35، ص 2006كتاز عجُإ ، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ، أْباز يًطباع١ اـسطّٛ . د 

3
  . زَطإ أبٛ ايطعٛد، املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ ٚغاص١ ايكإْٛ املصسٟ ٚايًبٓاْٞ، َٓػأ٠ املعازف  

 9ّ، ص 1986اإلضهٓدز١ٜ، 
4
  -  .1375َسدع ضابل، ص ، ايفريٚش أبادٟ، ايكاَٛع احملٝط،  
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 نُا إٔ ملصطًح ايكإْٛ َع٢ٓ عاّ يف نٌ ايعًّٛ، ٖٚٛ ايع٬ق١ ايطسٚز١ٜ 

 ٚغريٙ خازز 1ا٭ضاض١ٝ بني ايعٛاٖس، ٚبٗرا املع٢ٓ ٜهٕٛ ايه٬ّ عٔ قإْٛ اؾاذب١ٝ

 .ْطام ايكإْٛ باملع٢ٓ ايتدصصٞ

فُٛع١ َٔ ايكٛاعد املًص١َ اييت ؼهِ  ) أَا تعسٜف ايكإْٛ يف ا٫صط٬ح فٗٛ

.2(ضًٛى ا٭فساد يف اجملتُع ٚاملكرت١ْ باؾصا٤ اؾربٟ   

فُٛع١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املهسض١ يػسض ْبٌٝ بٛاضط١  ): نُا عسف بأْ٘

.3(ؼكٝل ْعاّ َعني يًع٬قات بني ا٭فساد   

 فتعسٜف ايكإْٛ يٝظ قاصسًا ع٢ً ايكإْٛ ايٛضعٞ ايرٟ ٜطٔ بٛاضط١ ايطًط١ 

فُٛع١ ايكٛاعد اييت  )ايتػسٜع١ٝ يف ايدٚي١، فٗٛ ٜػٌُ ايكإْٛ ايطبٝعٞ ايرٟ ٖٛ 

ٜٛس٢ بٗا ايعكٌ ايطًِٝ ٚ اييت مبكتطاٖا ميهٔ اؿهِ ع٢ً فعٌ َا بأْ٘ عاد٫ً أٚ 

 ٖٚٛ تكطِٝ فًطفٞ يًكإْٛ ظاْب ايتكطِٝ ايفكٗٞ يًكإْٛ إىل قإْٛ عاّ 4(ظاملًا

 .ٚخاص

 تعريف البحح العمني الكاىوىي: املطمب الجاىي

 .تتهٕٛ ن١ًُ ايبشح ايعًُٞ َٔ غكني ُٖا ايبشح ٚايعًِ

أٟ ايط٪اٍ عٓ٘ ٚاضتكصا٤ -  أَا ايبشح يف ايًػ١ فٗٛ ايتفتٝؼ عٔ ايػ٤ٞ 

، فُاد٠ ايبشح يف ايًػ١ تفٝد برٍ اؾٗٛد يف َٛضٛع َا ٚمجع املطا٥ٌ اييت 5غأْ٘

 .تتصٌ ب٘ ٚتهٕٛ مثس٠ ٖرا اؾٗد ْٚتٝذت٘

. 6(املعسف١ ٚايدزا١ٜ ٚاإلملاّ باؿكا٥ل َٚا ٜتصٌ بٗا): نُا ٜعسف ايعًِ بأْ٘ 

                                                 
1
  -  9زَطإ أبٛ ايطعٛد، املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ، َسدع ضابل، ص. د  

2
  -   29ص ، املسدع ْفط٘  

3
  - دٜاع فًطف١ ايكإْٛ ٚاملراٖب ا٫قتصاد١ٜ ٚايٛاقع١ٝ ٚايكإْٛ ايطبٝعٞ، تسمج١ ٖٓسٟ زٜاض، َسادع١  

 19ّ، ص 1986، 1عبد اؿًِٝ صفٛت، داز اؾٌٝ بريٚت يبإ، ط
4
  -  19ّ، بدٕٚ، ص2004َٝػٌٝ تسٚبري، فًطف١ ايكإْٛ، تسمج١ دٛزٚز ضعد، ض١ٓ  

5
  -  764 إخساز إبساِٖٝ أْٝظ ٚآخسٕٚ ،ص 1،2املعذِ ايٛضٝط،ز  

6
  -  18، َسدع ضابل ص 2006كتاز عجُإ ، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ، أْباز يًطباع١ اـسطّٛ . د 
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قاٚي١ ٫نتػاف املعسف١  )  أَا تعسٜف ايبشح ايعًُٞ يف ا٫صط٬ح فٗٛ 

ٚايتٓكٝب عٓٗا ٚفشصٗا ٚؼكٝكٗا بتكصٞ دقٝل ْٚكد عُٝل ثِ عسضٗا عسضًا َتها٬ًَ 

برنا٤ ٚإدزاى يهٞ تطري يف زنب اؿطاز٠ ايعامل١ٝ ٚتطاِٖ فٝ٘ َطا١ُٖ إْطا١ْٝ 

 .1(س١ٝ غا١ًَ

 أَا إذا ابتعد ايبشح عٔ ٖرا اهلدف ف٬ تدّٚ ي٘ اؿٝا٠ سٝح ٜطٝع اجملٗٛد 

ايرٟ مل تتٛافس فٝ٘ امل٪٬ٖت ٚمل ٜتطًح صاسب٘ بايفطا٥ٌ ايع١ًُٝ املتُج١ً يف ايدق١ يف 

مجٝع َعاٖس ايبشح ٚقب١ ايٓعاّ ٚايتٓعِٝ ٚايتشًٞ باملٓطل ٚا٭َا١ْ ٚايػعٛز 

 .2باملط٦ٛي١ٝ ٚايكدز٠ ع٢ً ايتأٌَ ٚايتفهري

دزاض١ َٛضٛع قاْْٛٞ ، أٚ ْكط١ ): أَا ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ فٝعسف بأْ٘

أٚ ٖرٙ ، قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ َٔ مجٝع اؾٛاْب ايع١ًُٝ املدتًف١ اييت تتصٌ بٗرا املٛضٛع 

ايٓكط١ عٔ طسٜل ايتشًٌٝ ايعًُٞ ايدقٝل ٭سدخ املعًَٛات املطتذُع١ سٛهلا ٚعسضٗا 

 .3(بصٛز٠ ٚاضش١ ع٢ً مجٝع ا٫ضتفٗاَات ٚاؿادات ؿٌ املػه١ً املطسٚس١

برٍ فٗٛد ذٖين بطسٜك١ َٓع١ُ بٗدف ايٛصٍٛ إىل قٛاعد عا١َ فسد٠ ) أٖٚٛ 

 .4(عادي١ َٚٓاضب١ ؿهِ ضًٛى َعني يف فتُع َعني يف ٚقت قدد

برٍ ايباسح ايكاْْٛٞ دٗدٙ ٚإعُاٍ فهسٙ َتأ٬ًَ ايعاٖس٠  ) نُا عسف بأْ٘ 

ا٫دتُاع١ٝ، أٚ ايكا١ْْٝٛ إلجياد تفطري عًُٞ، أٚ َٓطل قاْْٛٞ هلا بعد ايتُهٔ َٔ 

َعسف١ أضبابٗا يف ضبٌٝ ذيو عًٝ٘ إٔ ٜٓٗر أضًٛبًا قددًا فًٓٝا ٚغهًًٝا ٖٛ ايطسٜك١، أٚ 

                                                 
1
  . ّ، 1998، َ٪ضط١ ايسضاي١ 6ثسٜا عبدايفتاح ًَشظ ، َٓٗر ايبشٛخ ايعًُٞ يًط٬ب اؾاَعٝني ط.  د 

 53ص
2
  -  املسدع ْفط٘ ايصفش١ ْفطٗا  

3
  - عبد اهلل عبٛد ايعطهسٟ، َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، املهتب املصسٟ يًُطبٛعات . د  

 159ّ، ص 2011ض١ٓ 
4
  -  12، ص 2013أمئ ضعد ضًِٝ، أضاضٝات ايبشح ايكاْْٛٞ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، . د  
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املٓٗذ١ٝ احمله١َٛ بكٛاعد َٚطازات قدد٠ َتفل عًٝٗا َٔ ٚاقع ايتذسب١ ٚاملعسف١ 

 .1(يٝصٌ ؿٌ املػه١ً املطسٚس١ 

 ًْٚشغ إٔ تعسٜف َٓٗر ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ ٫ خيتًف عٔ تعسٜف َٓٗر 

ايبشح ايعًُٞ بصف١ عا١َ إ٫ َٔ خ٬ٍ تأثسٙ باملصطًشات ٚايتعابري ايكا١ْْٝٛ املتعازف 

.  عًٝٗا يف فاٍ ايكإْٛ 

فايبشح ايكاْْٛٞ يف سكٝكت٘ ٚدٖٛسٙ ٫ خيسز عٔ نْٛ٘ دزاض١ عُٝك١ ٚدقٝك١ 

 . ملٛضٛع قاْْٛٞ ٜٓطٟٛ ع٢ً َػه١ً ٜسد٢ َعاؾتٗا ٚفكًا ٭صٍٛ َٓٗر ايبشح ايعًُٞ

 أَا إذا نإ ايبشح ايكاْْٛٞ فسد عسض يًُعًَٛات دٕٚ ػدٜد فٝٗا ٚدٕٚ أٟ 

 .أٚ ايتطبٝكٞ، َٓاقػ١ ع١ًُٝ هلا ف٬ ٜهٕٛ ي٘ أ١ٜ دد٣ٚ ٫ ع٢ً ايصعٝد ايٓعسٟ 

ايكاْْٛٞ ست٢ ٜٓطذِ َع اهلدف ايرٟ ٜسَٞ إيٝ٘ ٫بد ي٘ َٔ َطا١ُٖ   فايبشح

ددٜد٠ يف تطٜٛس َفّٗٛ َعني ؿٌ َػه١ً َٔ املػه٬ت ايكا١ْْٝٛ املطسٚس١ يف ض٤ٛ 

سٝح ٜطع٢ ايبشح ايكاْْٛٞ إىل إجياد اؿًٍٛ املكسز٠ هلا، . 2ا٫دتٗاد ٚايفك٘ اؿدٜجني

أٚ تًو اييت ميهٔ إٔ تكسز هلا، ٖٚرٙ ٖٞ ايػا١ٜ ٚاهلدف ايًرإ جيب إٔ حيهُا عٌُ 

 .نٌ باسح قاْْٛٞ ضٛا٤ نإ فكًٝٗا أٚ قاًَٝا أٚ َطتػازًا قاًْْٛٝا أٚ أضتاذًا داَعًٝا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  -  12قُد خًٝف١ ساَد، َٓاٖر ايبشح ايكاْْٛٞ، بدٕٚ، ص . د  

2
  -  60عبٛد عبد اهلل ايعطهسٟ، َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، َسدع ضابل ص . أْعس د  
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 املبحح الجاىي

 أىواع البحح العمني الكاىوىي وأٍدافُ

 :أىواع البحح العمني الكاىوىي: املطمب األول

 : إىل عد٠ أْٛاع ٖٚٞ ايكاْْٜٛٞكطِ ايبشح ايعًُٞ

 ٜٚطًل ٖرا املصطًح ع٢ً ايبشح ايكصري ايرٟ ٜفسض ع٢ً ايط٬ب يف بعض : املكاي١–أ 

اؾاَعات يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايبهايٛزٜٛع نُا ٖٛ اؿاٍ يف ن١ًٝ ايػسٜع١ 

 داَع١ ضٓاز اييت أدزدت ايبشح املهٌُ يٌٓٝ دزد١ ايبهايٛزٜٛع ضُٔ –ٚايكإْٛ 

 –املٓٗر املسضّٛ بايه١ًٝ، ٖٚٛ عح غسض٘ تدزٜب ايطايب ع٢ً مجع املٛاد ٚتستٝبٗا 

تستٝبًا َٓطكًٝا، ٚايتأيٝف بٝٓٗا، ٚؼٌُ املط٦ٛي١ٝ ٚيٛ ع٢ً ْطام ضٝل ٚقاضب١ ايطايب 

ْفط٘ ع٢ً ا٭َا١ْ ٚايدق١ يف ايٓكٌ ٚايفِٗ، ٚايٓكد ٚقب١ ايعٌُ ٚاإلخ٬ص ي٘، دٕٚ إٔ 

ْٓتعس َٓ٘ انتػافًا ددٜدًا َبتهسًا، فايػا١ٜ َٔ ايبشح املكايٞ ت١ُٝٓ قدز٠ ايطايب 

 .1ع٢ً ا٫ختٝاز ٚايتٓعِٝ ٚايتفهري ايطًِٝ ٚت١ُٝٓ ايفطا٥ٌ ايها١َٓ فٝ٘

 ٖٚٛ أٍٚ خط٠ٛ يًباسح يف تدزٜب٘ ع٢ً َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ ٚايسدٛع 

 40 – 30إىل املصادز ٚاملسادع ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َعٗا ٜٚهٕٛ عدد صفشات٘ بني 

 .2صفش١

 :ايسضاي١- ب 

 تطًل ع٢ً ايبشح ايكاْْٛٞ اهلادف إىل ؼكٝل دزد١ ع١ًُٝ ناملادطتري،أٚ 

ايدبًّٛ ايعايٞ، ٖٚٞ تٓصب ع٢ً َعاؾ١ َٛضٛعًا قاًْْٛٝا ًَُٗا ٚسًٜٝٛا بأضًٛب َتكٔ 

، ٚؽتًف ايسضاي١ َٔ 3ع٢ً دزد١ َٔ سطٔ ايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ ٚاإلخساز ٚايهتاب١

املكاي١ بهْٛٗا أطٍٛ ٚأٚضع َد٣ تطتػسم شًَٓا ٜرتاٚح بني عاّ إىل عاَني ففٞ ساي١ 

                                                 
1
  -  58ثسٜا عبد ايفتاح ، َٓٗر ايبشٛخ ايعًُٞ يًط٬ب اؾاَعٝني، ، َسدع ضابل، ص . د. أ  

2
  -  18عبد اهلل عبٛد ايعطهسٟ ،َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، ، َسدع ضابل، ص . د 

3
  -  161ْفظ املسدع، ص  
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املادطتري بٓعاّ ايبشح فكط فإٕ َدتٗا سطب ٥٫ش١ ايدزاضات ايعًٝا ظاَع١ ضٓاز 

ّ عاَني، أَا املادطتري بٓعاّ املكسزات فُدت٘ ٫ تتذاٚش ايعاّ بعد إنُاٍ 2009يط١ٓ 

 .1املكسزات ايدزاض١ٝ

 فايسضاي١ ٜتٛخ٢ فٝٗا عجًا َبتهسًا، أٚ تستٝبًا ددٜدًا ملٛضٛع َا، أٚ انتػافًا 

 .ددٜدًا مل ٜطبل إيٝ٘ أٟ باسح آخس

 :ا٭طسٚس١- ز 

 ٖٚٞ َصطًح تطًك٘ بعض اؾاَعات ايػسب١ٝ ع٢ً ايبشح ايرٟ ٜكدّ يًشصٍٛ 

ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ اييت تأتٞ ع٢ً ق١ُ ايبشٛخ ايع١ًُٝ، ٜٚٓتعس إٔ تػهٌ إضاف١ 

، 2ع١ًُٝ ددٜد٠ جملاٍ ايتدصص ايرٟ تتٓاٚي٘ ٜٚطتشطٔ إٔ ٫ ٜصٜد عدد صفشاتٗا  

 صفش١ نشد أد٢ْ، ٚعدد ايصفشات َطأي١ 300 صفش١ نشد أع٢ً ٚ 600عٔ 

 .3قه١َٛ باملٛضٛع ايرٟ تعاؾ٘ ايدزاض١

 ٚإذا ناْت زضاي١ املادطتري ٜتعًِ َٓٗا ايطايب َٓٗذ١ٝ ايبشح ٚاملكدز٠ ع٢ً 

ا٫ضتك٬ي١ٝ يف تهٜٛٔ زأٜ٘ اـاص، فإٕ ايدنتٛزا٠ َٔ سٝح املطُٕٛ تطع٢ إىل 

إضاف١ َا ٖٛ ددٜد ٚأصٌٝ عٝح ٜهٕٛ اؾاْب ا٭نرب فٝٗا يًُطُٕٛ ٜٚهٕٛ ملٖٛب١ 

، ٚقد سددت ٥٫ش١ ايدزاضات ظاَع١ ضٓاز َد٠ 4ا٫بتهاز ايعاٌَ ا٭ضاضٞ يف تكُٝٝٗا

 .5ايدنتٛزا٠ ضٓتإ نشد أد٢ْ ٚمخظ ضٓٛات نشد أقص٢

 :ٚتٓكطِ ايدنتٛزاٙ إىل أزبع١ أْٛاع ٖٞ

متٓشٗا بعض اؾاَعات يبعض ايعًُا٤ املربشٜٔ، أٚ :  ايدنتٛزاٙ ايفدس١ٜ– 1

ا٭دبا٤ املػٗٛزٜٔ، ٚذيو اضتٓادًا إىل َها١ْ ٖ٪٤٫ يف اجملتُع ٫ ع٢ً أضاع 

عح ٜكدَْٛ٘ يًشصٍٛ عًٝٗا، ٚمتٓح اؾاَعات ايطٛدا١ْٝ ايدنتٛزاٙ ايفدس١ٜ 

                                                 
1
  -  2009ّأْعس ٥٫ش١ ايدزاضات ايعًٝا داَع١ ضٓاز يط١ٓ  

2
  -  59ثسٜا عبد ايفتاح ، َٓٗر ايبشٛخ ايعًُٞ يًط٬ب اؾاَعٝني، ، َسدع ضابل، ص . د. أ  

3
  -  21قُد خًٝف١ ساَد، َٓاٖر ايبشح ايكاْْٛٞ، َسدع ضابل ص. د 

4
  -  41ضٝد اؿدٜدٟ ،أضٛا٤ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ، ، َسدع ضابل، ص. د 

5
 ّ 2009أْعس ٥٫ش١ ايدزاضات ايعًٝا داَع١ ضٓاز يط١ٓ -  
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فكد َٓشت داَع١ اـسطّٛ دزد١ ايدنتٛزاٙ ايفدس١ٜ يًفٓإ ايساسٌ قُد 

 .ٚزدٟ زمح٘ اهلل ٚغريٙ َٔ زَٛش اجملتُع ٚأع٬َ٘

ٚمتٓشٗا بعض اؾاَعات ايفسْط١ٝ يًط٬ب ا٭داْب :  دنتٛزا٠ اؾاَع١– 2

تٓاقػ٘ عاد٠ ؾ١ٓ َ٪يف١ َٔ ث٬ث١ )بٓا٤ ع٢ً عح ٜكدَْٛ٘ يًشصٍٛ عًٝٗا 

 .(أعطا٤

ٖٚٞ ٫ تٛدد إ٫ يف ايٓعاّ ايفسْطٞ، َٚدتٗا :  دنتٛزاٙ اؿًك١ ايجايج١– 3

 .ضٓتإ ع٢ً ا٭قٌ ٚتٓاٍ بٓا٤ ع٢ً عح تٓاقػ٘ ؾ١ٓ َ٪يف١ َٔ ث٬ث١ أعطا٤

َٚدتٗا ث٬خ، أٚ أزبع ضٓٛات ع٢ً ا٭قٌ ٚمتٓح بٓا٤ ع٢ً :  دنتٛزاٙ ايدٚي١– 4

. 1عح تٓاقػ٘ ؾ١ٓ َ٪يف١ َٔ ث٬ث١ أعطا٤

 أٍداف البحح العمني الكاىوىي : املطمب الجاىي

 :أٍداف البحح العمني

 ايبشح ايعًُٞ ضٛا٤ نإ يف فاٍ ايكإْٛ، أٚ غريٙ ٫بد إٔ حيكل ا٭َٛز 

إٕ ع٢ً أٟ َ٪يف ددٜد إٔ :  سٝح قاٍايطبع١ اييت ؼدخ عٓٗا مشظ ايدٜٔ ايبابًٞ

 :ٜعاجل إسد٣ املطا٥ٌ ايطبع١ ايتاي١ٝ

 . إَا ابتداع غ٦ًٝا ددٜدًا مل ٜطبك٘ إيٝ٘ َ٪يف فٝدرتع٘– 1

 . تٛضٝح أَسًا غاَطًا ،أٚ غٞ ْاقص ٜتُُ٘– 2

.  أٚ غ٤ٞ َطتػًل فٝػسس٘– 3

 .أٚ غ٧ طٌٜٛ خيتصسٙ ع٢ً إٔ ٫ خيٌ بػٞ َٔ َعاْٝ٘ - 4

 . تستٝب دزاض١ َػ١ٖٛ– 5

 . مجع غتات َبعجس– 6

                                                 
1
  -  20املسدع ْفط٘ ، ص 


مشظ ايدٜٔ ايبابًٞ ٖٛقُد بٔ ع٤٬ ايدٜٔ ايبابًٞ مشظ ايدٜٔ ٚعبداهلل ،فكٝ٘ غافعٞ َٔ عًُا٤ َصس، -  

،ٚيد ببابٌ ٚتٛيف يف ايكاٖس٠ ، نإ نجٞ اإلفاد٠ يًط٬ب ٚقًٌٝ ايعٓا١ٜ بايتأيٝف ،ي٘ 1666 – 1591َٔ 

 ،داز 6 ، ز5نتاب اؾٗاد ٚفطا٥ً٘، أْعس ايصزنًٞ أع٬ّ ٭غٗس ايسداٍ ٚايٓطا٤ َٔ ايعسب ٚاملطتعسبني ،ط 

. 270 ّ ، ص ،2002ايكًِ ي٬ًُٜني،يط١ٓ
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.1 تصشٝح دزاض١ خاط١٦– 7   

 ٚقد أضاف بعطِٗ إىل ٖرٙ ا٭ٖداف إسٝا٤ املٛضٛعات ايكدمي١ ٚؼكٝكٗا 

 .2بصٛز٠ ع١ًُٝ، ٚانتػاف سكا٥ل مل ٜطبل إيٝٗا باسح َٔ قبٌ

إٕ ايبشح ايكاْْٛٞ ٜٗدف إىل تطٜٛس ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يف ايدٚي١ :  ٚميهٔ ايكٍٛ

َٔ خ٬ٍ ايتعسف ع٢ً عًٌ ٚعٝٛب ايكٛاْني املطبك١ ٚايتٛص١ٝ بتعدًٜٗا، أٚ إيػا٥ٗا، أٚ 

اضتشداخ قٛاعد قا١ْْٝٛ تٓعِ املعا٬َت، أٚ ػسِٜ أفعاٍ ناْت َباس١ سطب َا 

تكتطٝ٘ َصًش١ ا٭فساد ٚاؾُاعات َٚٔ أٖداف٘ أٜطًا إثسا٤ ايفك٘ ايكاْْٛٞ بإضاف١ 

عٛخ قه١ُ ذات ق١ُٝ ع١ًُٝ عاي١ٝ إىل املهتب١ ايكا١ْْٝٛ ٚ ت١ُٝٓ ٚ تطٜٛس قدزات 

 .ايعاًَني باملٗٔ ايكا١ْْٝٛ 

      نُا إٔ ايبشح ايكاْْٛٞ ٜعد أسد ايطسم اييت ًٜذأ هلا ايكاضٞ يف تفطري ايٓصٛص 

. ايكا١ْْٝٛ ايػاَط١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  -  17عبد اهلل عبٛد ايعطهسٟ ،َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، ، َسدع ضابل، ص . د 

2
  -  60ثسٜا عبد ايفتاح ،َٓٗر ايبشٛخ ايعًُٞ يًط٬ب اؾاَعٝني، ، َسدع ضابل ص . د.أ 
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 املبحح الجالح

 أىواع مياٍج البحح العمني الكاىوىي

 سفًت نتب َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ بايهجري َٔ تكطُٝات ٚأْٛاع َٓاٖر ايبشح 

ايعًُٞ ٚيهٔ ايباسح ضٝتعسض ٭نجس َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ٤٬ََ٘ يًبشٛخ ايكا١ْْٝٛ 

 :املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ٚاملكازٕ ٚايٛصفٞ ٚايتازخيٞ ٚايتشًًٝٞ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٖٚٞ

 :امليَج االستكرائي:املطمب األول 

أٟ تتبع٘ ٚاضتكسأت - قسأ ا٭َس أٚ أقسأٙ : ٖٛ ايتتبع ٜكاٍ: ا٫ضتكسا٤ يف ايًػ١

 .1ا٭غٝا٤ تتبعت أفسادٖا ملعسف١ أسٛاهلا ٚخٛاصٗا

 فا٫ضتكسا٤ عٓد ايفكٗا٤ ٖٛ تتبع اؾص٥ٝات املساد َعسف١ سهُٗا ٖٚٛ ٜكرتب َٔ 

 ٜٚعسف املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ يد٣ عًُا٤ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ 2ايكٝاع عٓد ا٭صٛيٝني

 .3(تتبع اؾص٥ٝات يًٛصٍٛ إىل َعسف١ ن١ًٝ):بأْ٘

 ٜٚتطح إٔ ٖٓاى اتفام بني ايفكٗا٤ ٚعًُا٤ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف تعسٜف 

ا٫ضتكسا٤، أٚ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ايرٟ ٜعسف باملٓٗر ايتأصًٝٞ يف فاٍ ايدزاضات 

 .ايػسع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ

 فا٫ضتكسا٤ ٖٛ ا٫ْتكاٍ َٔ اؾص٥ٝات إىل ايهًٝات سٝح ٜكّٛ ع٢ً ػُٝع 

تطبٝكات َتػاب١ٗ يف َٛضٛع َعني عٝح ت٪دٟ دزاضتٗا ايتش١ًًٝٝ إىل اضتد٬ص قٛاعد 

 .4عا١َ ؼهِ َج٬ٝتٗا

                                                 
1
  -  7877 ّ، ص 2012،ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ٚا٭ٚقاف دٚي١ ايهٜٛت ض1١ٓ ،ط4،13املٛضٛع١ ايفك١ٝٗ، ز 

2
  -  .املسدع ْفط٘ ايصفش١ ْفطٗا 

3
  - عبد اؿُٝد أمحد قُد، .  ٚ د35كتاز عجُإ ايصدٜل، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ، َسدع ضابل، ص . د  

 20ٖـ بدٕٚ ْاغس، ص 1435دين ايجُسات يف قٛاعد نتاب١ ايبشٛخ ٚؼكٝل ايجُسات 
4
  -  .تاز ايطس قُد ساَد، قٛاعد ايبشح ايكاْْٛٞ ٚاملٓطل ايكطا٥ٞ يف تبٝني ا٭سهاّ. د  
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 فٗرا املٓٗر ٜطتددّ نجريًا يف فاٍ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٚذيو بتتبع ا٭قٛاٍ ٚاٯزا٤ 

 .1ايفك١ٝٗ ٚاؿكا٥ل املدتًف١ بػسض ا٫ضتٓتاز، أٚ املكاز١ْ، أٚ جملسد اؾُع

 فايباسح ايرٟ ٜطري ع٢ً ٖرا املٓٗر ٫بد ي٘ َٔ تدقٝل امل٬سع١ ست٢ ٜتُهٔ 

َٔ تطبٝل ايكٛاعد ايعا١َ ع٢ً اؾص٥ٝات تطبٝكًا هلرا املٓٗر ايرٟ ٜعد َٔ أْطب املٓاٖر 

ايع١ًُٝ يدزاض١ أَٗات نتب ايفك٘ اإلض٬َٞ ففٝٗا ا٭سهاّ ايفك١ٝٗ ٚايفتا٣ٚ ٚفل 

عصس ايهتاب، أٚ املرٖب،  فتذُٝع ٖرٙ ا٭سهاّ ٚايفتا٣ٚ ٜكٛد إىل ٚضع قٛاعد 

قُد أبٛ شٖس٠ يف / عا١َ يًتطبٝل يف أٟ عصس، ٚممٔ ضاز ع٢ً ٖرا املٓٗر ايػٝذ

عبد ايسشام ايطٓٗٛزٟ يف نتاب٘ / نتاب٘ املعا٬َت يف ايفك٘ اإلض٬َٞ ٚايدنتٛز

 .2َصادز اؿل يف ايفك٘ اإلض٬َٞ

 فٗٛ َٓٗر ٤٬ّٜ ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ يريو فكد دزز ايباسجٕٛ يف فاٍ ايكإْٛ 

ع٢ً اضتدداَ٘ يف َعاؾ١ َٛضٛعاتِٗ ايبشج١ٝ خاص١ يف ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ذات ايطابع 

تٗدف إىل تأصٌٝ املباد٨ ٚايٓعسٜات اييت بين عًٝٗا ايكإْٛ -أيتأصًٝٞ  ايػسعٞ اييت

فإذا نإ ايبشح ٜتٓاٍٚ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ا٭سٛاٍ اييت ٜطبل -مبدتًف فسٚع٘ ٚأْٛاع٘

فٝٗا ايٓص اؾٓا٥ٞ ا٭صًح يًُتِٗ بأثس زدعٞ، ف٬غو إٔ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ٜعد 

ا٭ْطب يدزاض١ ٖرا املٛضٛع، سٝح ٜٛزد ايباسح ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اييت تٓص ع٢ً 

دٛاش تطبٝل ْصٛص ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ بأثس زدعٞ ، ٚبٝإ إٔ ٖرٙ ايٓصٛص تعد اضتجٓا٤ 

َٔ َبدأ عدّ زدع١ٝ ايٓص اؾٓا٥ٞ ٚتطبٝك٘ ع٢ً املاضٞ، ٚايسبط بني ٖرا املبدأ َٚبدأ 

ايػسع١ٝ بٛصف٘ املبدأ ايرٟ ٜتفسع عٓ٘ َبدأ عدّ زدع١ٝ ايٓص اؾٓا٥ٞ سٝح ٜعد َجٌ 

ٖرا املٛضٛع تطبٝكًا سكٝكًٝا يًُٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ايرٟ ٜعين بدزاض١ اؾص٥ٝات ٚص٫ًٛ إىل 

 .  ايهًٝات

 

 

                                                 
 20عبد اؿُٝد أمحد قُد، دين ايجُسات يف قٛاعد نتاب١ ايبشٛخ ٚؼكٝل ايجُسات، َسدع ضابل، ص. د. 1

2
  -  49أمئ ضعد ضًُٝٞ، أضاضٝات ايبشح ايكاْْٛٞ، َسدع ضابل ص . د  
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 :امليَج املكارٌ: املطمب الجاىي

أٟ مجعت سٝح -  املكاز١ْ يف ايًػ١ َٔ قسٕ ايػ٤ٞ بايػ٤ٞ، ٚقسْت بُٝٓٗا 

.  1أٟ مجع بُٝٓٗا َٚٓ٘ ا٭دب املكازٕ ٚايتػسٜع املكازٕ- قسٕ بني اؿر ٚايعُس٠ : ٜكاٍ

فتعين انتػاف أٚد٘ ايتػاب٘ ٚا٫خت٬ف بني )أَا املكاز١ْ مبعٓاٖا ايعاّ 

دزاض١ بعض ايكٛاْني املكسز٠ يف بًدإ : ٚتعسف يف فاٍ ايكإْٛ بأْٗا2(ايعٛاٖس ايع١ًُٝ

فاملكاز١ْ تعد َطًبًا ز٥ٝطًا يف . 3كتًف١ ٚاضتد٬ص أٚد٘ ايػب٘ ٚا٫خت٬ف بٝٓٗا

 .ايتشًٌٝ ايعًُٞ ٭ٟ ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ

 فاملٓٗر املكازٕ مبعٓاٙ ايٛاضع ٜٗدف إىل دزاض١ ايعٛاٖس ا٫دتُاع١ٝ يف 

فتُعات كتًف١ َٚكاز١ْ بعطٗا ببعض، أٚ َكاز١ْ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ َٔ 

سٝح اضتُسازٖا ٚتطٛزٖا ٚايتػٝري ايرٟ ٜطسأ عًٝٗا، ٚتعد ا٭ْجسٚبٛيٛدٝا ا٫دتُاع١ٝ 

ٖٞ املٝدإ ايس٥ٝظ ايرٟ غٗد تطٛز ايبشح املكازٕ يف ايبًدإ ا٭ٚزب١ٝ إذ ٜعد َانظ 

فٝرب يف أملاْٝا َٔ أقدّ ايرٜٔ اضتعاْٛا بايبشح ٚايتشًٌٝ املكازٕ يف دزاضات٘ عٔ ا٭خ٬م 

ايربٚتطتاْت١ٝ ٚزٚح ايسأمساي١ٝ يهٞ ٜبني إٔ ٖٓاى ع٬ق١ بني ايتٛد٘ ا٫قتصادٟ 

 .4ٚايٓصع١ ايد١ٜٝٓ ٚدزاض١ أٚد٘ ايػب٘ ٚا٫خت٬ف يٮمناط ايسٚس١ٝ ٚايطًٛى ا٫دتُاعٞ

 فاملٓٗر املكازٕ ٚإٕ ازتبطت ْػأت٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايتازخي١ٝ با٭ْجسبٛيٛدٝا 

ا٫دتُاع١ٝ إ٫ أْ٘ ٜهتطب د٫ي١ خاص١ يف ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ٚايػسع١ٝ اييت تكّٛ 

فًطفتٗا اؾٖٛس١ٜ ع٢ً املكاز١ْ ضٛا٤ ناْت ٖرٙ املكاز١ْ بني ايكإْٛ ايٛضعٞ ٚايفك٘ 

 . اإلض٬َٞ ، أٚ بني ايكإْٛ ايٛضعٞ ٚغريٙ َٔ ايكٛاْني املطبك١ يف بًدإ أخس٣

 فاملٓٗر املكازٕ أنجس املٓاٖر ٤٬ََ٘ يًبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ٚايػسع١ٝ اييت ٫ تهٕٛ 

ذات دد٣ٚ ع١ًُٝ َا مل تستهص ع٢ً املكاز١ْ بني قٛاْني ٜٛدد تكازب بٝٓٗا ضٛا٤ُ َٔ 

سٝح املصدز نكٛاْني ايبًدإ اإلض١َٝ٬ ٚايعسب١ٝ اييت دعًت ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ 

                                                 
1
 764املعذِ ايٛضٝط ، َسدع ضابل ،ص -  

2
  -  .229ّ، ص 1986قُد عًٞ قُد ، داز املعسف١ اإلضهٓدز١ٜ .عًِ ا٫دتُاع ٚ َٓٗر ايبشح ايعًُٞ ،د 

3
  -  12إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ، َطبٛعات داَع١ ايًٓٝني بدٕٚ ص . ايبشح ايعًُٞ أصٛي٘ َٚٓاٖذ٘، د 

4
  -  230قُد ع٢ً قُد ،عًِ ا٫دتُاع ٚاملٓٗر ايعًُٞ، َسدع ضابل ص . د 
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َصدزًا ز٥ٝطًا يًتػسٜع ع٢ً َطت٣ٛ دضاتريٖا َجٌ املكاز١ْ بني ايكإْٛ ايطٛداْٞ 

ناغرتاى ايكإْٛ - أٚ ٚدٛد تكازب بٝٓٗا َٔ سٝح اـصا٥ص - ٚايكإْٛ املصسٟ

اإللًٝصٟ ٚايكإْٛ ايطٛداْٞ يف ا٭خر بٓعاّ ايطٛابل ايكطا١ٝ٥، َع ايتفاٚت بني 

 .ايكاْْٛني يف قُٝتٗا ايكا١ْْٝٛ  فايكإْٛ ا٫لًٝص٣ ٜعد َصدزًا تازخيًٝا يًكإْٛ ايطٛداْٞ

 ٚميهٔ إدسا٤ املكاز١ْ ملعسف١ َد٣ تأثس ْعاّ قاْْٛٞ بآخس، ٚدزد١ ٖرا ايتأثس 

فكد ثبت َٔ خ٬ٍ ايبشح إٔ نجريًا َٔ أسهاّ ايكإْٛ اإللًٝصٟ َأخٛذ٠ َٔ ايػسٜع١ 

، إ٫ إٔ ايباسح ايرٟ ٜطتددّ املٓٗر املكازٕ خاص١ عٓد املكاز١ْ بني ايكإْٛ 1اإلض١َٝ٬

ايٛطين ٚا٭دٓيب عًٝ٘ َساعا٠ ا٭صٍٛ اييت تتبع عٓد إدسا٤ ايدزاض١ املكاز١ْ َجٌ دزاض١ 

 .َصدز ايكإْٛ ا٭دٓيب ٚايعسٚف ايتازخي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت أدت إىل ْػأ٠ ٖرا ايكإْٛ

 فايباسح يف ايكإْٛ اإللًٝصٟ عًٝ٘ ايسدٛع إىل َصادز ايكإْٛ ا٭ٚزبٞ ايرٟ 

ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايكإْٛ اإللًٝصٟ، نُا جيب عًٝ٘ اإلساط١ باهلٝهٌ ايعاّ يًٓعاّ ايكاْْٛٞ 

ا٭دٓيب ٚدزاض١ ايٛضط املطبل فٝ٘ ، ٭ْ٘ ٫ ميهٔ تفِٗ ايكإْٛ ايرٟ حيهِ غعب 

 .َٔ ايػعٛب َٔ دٕٚ َعسف١ ايعسٚف ايرٟ ٜعٝػٗا ٖرا ايػعب، ٚعادات٘ ٚتكايٝدٙ

 فايفا٥د٠ َٔ ايدزاض١ املكاز١ْ تكٛد يتفِٗ ايكإْٛ ايٛطين َٚعسف١ اػاٖات 

املػسع بني ا٫ػاٖات ايعامل١ٝ، نُا أْ٘ ٜفٝد يف تعدٌٜ ايكإْٛ ايٛطين ٚتٗرٜب٘ ٚقد 

 ٚغري 2ٜهٕٛ ايكصد َٔ املكاز١ْ تٛسٝد ايتػسٜع داخٌ ايدٚي١، أٚ بني دٚيتني فأنجس

 .ذيو َٔ ايػاٜات اييت تتشكل يف ظٌ ايدزاض١ املكاز١ْ

 :امليَج الوصفي: املطمب الجالح

طسٜك١ ٜعتُد عًٝٗا ايباسح يف اؿصٍٛ ع٢ً َعًَٛات دقٝك١ تصٛز ايٛاقع ): ٖٛ

. (3ا٫دتُاعٞ ٚتطِٗ يف ؼًٌٝ ظٛاٖسٙ

 

                                                 
1
  -  12إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ، أْعس ايبشح أصٛي٘ َٚٓاٖذ٘، َسدع ضابل ص . د 

2
  -  13إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ إبساِٖٝ، ايبشح ايعًُٞ أصٛي٘ َٚٓاٖذ٘، َسدع ضابل، ص . أْعس د 

3
  -  181قُد عًٞ قُد، عًِ ا٫دتُاع ٚاملٓٗر ايعًُٞ َسدع ضابل ص . د 
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زصد ايعاٖس٠ ، أٚ ):  ٜٚعسف املٓٗر ايٛصفٞ يف فاٍ ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ بأْ٘

 ٖٚٛ َٓٗر 1(املػه١ً ايكا١ْْٝٛ ملعسف١ أضبابٗا ٚايٛصٍٛ إىل إجياد سًٍٛ ع١ًُٝ هلا

ٜعتُد ع٢ً عسض اؿكا٥ل نُا ٖٞ بطسٜك١ ع١ًُٝ تٗدف إىل بٓا٤ املعازف، أٚ 

ا٭سهاّ ٚايٓتا٥ر بٓا٤ً ع٢ً تصٛزات ض١ًُٝ ٜٚكّٛ املٓٗر ايٛصفٞ ع٢ً امل٬سع١ 

ٚايتصٓٝف يًُعًَٛات ٚاإلسصا٤ ٚتفطريٖا بصٛز٠ ع١ًُٝ ًٜٚذأ ايباسح إىل اضتدداّ 

ٖرا املٓٗر عٓدَا ٜهٕٛ ع٢ً عًِ بأبعاد ٚدٛاْب ايعاٖس٠ اييت ٜسٜد دزاضتٗا، ٚيهٓ٘ 

 .2ٜسٜد َعسفتٗا َٔ خ٬ٍ املٓٗر ايٛصفٞ بصٛز٠ دقٝك١ َٚفص١ً

ببٝإ َعامل ٚعٓاصس -  فاملٓٗر ايٛصفٞ يف إطاز ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ ٜع٢ٓ 

ايٓص ايكاْْٛٞ دٕٚ شٜاد٠، أٚ ْكصإ، فٝكدّ ايباسح ايٓص ايكاْْٛٞ سطب صٝاغت٘ 

ايًػ١ٜٛ ٚايكا١ْْٝٛ نُا ٜٛزد ايباسح ايكاْْٛٞ يف ض٤ٛ ٖرا املٓٗر اٯزا٤ ايفك١ٝٗ 

ٚا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ اييت ٚزدت يف َٛضٛع عج٘ قبٌ ايكٝاّ مبٓاقػتٗا ٚايتعًٝل عًٝٗا 

فاملٓٗر ايٛصفٞ بٗرا املع٢ٓ ٜصٚد ايكاز٨ عكٝك١ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ نُا أزادٙ . ٚتأصًٝٗا

 . املًػسع دٕٚ ايتدخٌ َٔ ايفك٘ َ٪ٜدًا ،أٚ كايفًا

 َٚٔ مناذز ايبشٛخ ايٛصف١ٝ املطح ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ قاٚي١ يًشصٍٛ ع٢ً 

،  (ا٫ضتبا١ْ)َع١ًَٛ َتعًك١ بايبشح َٔ مجٗٛز َعني ٚذيو عٔ طسٜل اضتُاز٠ ايبشح 

ٚميهٔ اضتدداّ ٖرا ايُٓٛذز يًبشٛخ ايٛصف١ٝ يف فاٍ . 3أٚ املكاب١ً ايػدص١ٝ

ايكإْٛ إذا نإ ايبشح ٜٓاقؼ َٛضٛع َتعًل بف١٦ قدد٠ َجٌ ايبشٛخ اييت تتٓاٍٚ َج٬ً 

ظاٖس٠ اْتػاز دسمي١ تعاطٞ املددزات، أٚ ا٫ػاز فٝٗا بني ط٬ب اؾاَعات، أٚ شٜاد٠ 

 .سا٫ت ايط٬م يإلعطاز

 َٚٔ أَج١ً ايبشٛخ ايٛصف١ٝ دزاض١ اؿاي١ ايكا١ُ٥ ع٢ً دزاض١ ايٛسد٠، أٚ 

 . ا٭ضس٠، أٚ اجملتُع، أٚ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًدٚي١

                                                 
1
  -  33قُد خًٝف١ ساَد، َٓاٖر ايبشح ايكاْْٛٞ، َسدع ضابل ص . د 

2
  -  6عبٛد عبد اهلل ايعطهسٟ، َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، َسدع ضابل، ص. د 

3
  -  291قُد عًٞ قُد، عًِ ا٫دتُاع ٚاملٓٗر ايعًُٞ، َسدع ضابل ص . د 
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 فإذا نإ ايبشح ٜتٓاٍٚ ايفكس دزاض١ ساي١ ايطٛدإ، أٚ نإ بعٓٛإ ايع٬ق١ 

بني ايطًطتني ايتػسٜع١ٝ ٚايٓتفٝر١ٜ يف ايٓعاّ ايس٥اضٞ دزاض١ ساي١ ايطٛدإ فإْ٘ ٜعد َٔ 

قبٌٝ ايبشٛخ ايٛصف١ٝ اييت تعاجل ٚفكًا يًُٓٗر ايٛصفٞ سٝح ٜتٓاٍٚ ايباسح ٖرا 

املٛضٛع بٛصف٘ ايٓعاّ املطبل يف ايطٛدإ َع ا٭خر يف اإلعتباز إٔ ٖٓايو ايهجري َٔ 

 .ايدٍٚ أخرت بايٓعاّ ايس٥اضٞ ناي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ٚغريٖا

 :امليَج التحميمي: املطمب الرابع

 ٜكّٛ املٓٗر ايتشًًٝٞ ع٢ً دزاض١ ايكٛاعد ايعا١َ ٚتطبٝكٗا ع٢ً اؾص٥ٝات 

 .1ٚايتطبٝكات املػاب١ٗ

 فٗٛ َٓٗر تفطري اؿكا٥ل ايع١ًُٝ اضتٓادًا ع٢ً َطًُات ٚبدٜٗٝات ٜٚٓتٗٞ إىل 

 ٜٚع٢ٓ املٓٗر ايتشًًٝٞ يف فاٍ 2اضتد٬ص ْتا٥ر ميهٔ تطبٝكٗا يف اؿا٫ت املػاب١ٗ

 .3ايكإْٛ بتشًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ملعسف١ َصاٜاٖا ٚعٝٛبٗا

 ٚٚفكًا هلرا املٓٗر تتِ دزاض١ ايكٛاعد ايعا١َ ٚفُٗٗا َٚعسف١ غسٚط تطبٝكٗا 

 .ٚؼًًٝٗا ثِ اؿهِ عًٝٗا ٚفل ايكاعد٠ ايعا١َ املٓاضب١ يتطبٝكٗا

 فٗٛ َٓٗر ٥٬ِٜ دزاض١ ايٓعسٜات ٚاملباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ، فايباسح ايكاْْٛٞ 

يف إطاز ٖرا املٓٗر حيًٌ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايٛازد٠ يف عج٘ ٜٚعًل عًٝٗا، يهٔ َا ٖٛ 

ايفسم بني ؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚايتعًٝل عًٝٗا؟ َٚا ٖٞ ايعٓاصس ايٛادب ؼًًٝٗا يف 

 .ايٓص ايكاْْٛٞ؟

 .4 املعسٚف إٔ ايتشًٌٝ ٖٛ دزاض١ َفص١ً يػ٤ٞ َعني ست٢ ميهٔ اضتٝعاب٘

 أَا ايتعًٝل فٗٛ فشص اْتكادٟ ملطُٕٛ ٚغهٌ ايٓص ايكاْْٛٞ، ٚايتعًٝل ع٢ً 

 .5ايٓص ايكاْْٛٞ ٫ ٜهٕٛ فدًٜا َٚفٝدًا إ٫ بايتشًٌٝ ايدقٝل ٚاهلادف يًٓص ايكاْْٛٞ

                                                 
1
  -  25تاز ايطس ساَد ، قٛاعد ايبشح ايكاْْٛٞ ٚاملٓطل ايكطا٥ٞ يف تبني ا٭سهاّ، َسدع ضابل، ص. د 

2
  -  32قُد خًٝف١ ساَد، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ، ، َسدع ضابل ص. د 

3
   -  23إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ، ايبشح ايعًُٞ أصٛي٘ َٚٓاٖذ٘ ،َسدع ضابل، ص. د 

4
  -  4عبٛد عبد اهلل ايعطهسٟ ،َٓٗذ١ٝ ايبشح يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، ، َسدع ضابل، ص. د 

5
  -  .املسدع ْفط٘، ايصفش١ ْفطٗا 
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 فايعٓاصس ايٛادب ؼًًٝٗا يف ايٓص ايكاْْٛٞ ٖٞ قت٣ٛ ايٓص، أٚ َطُْٛ٘ 

ٚايصٝاغ١ ٚاـطاب١ فتشًٌٝ َطُٕٛ ايٓص ايكاْْٛٞ ٖٛ ٚض١ًٝ يًتعسف ع٢ً ايهًُات 

 .اييت ٜستهص عًٝٗا ايٓص يف ايتعبري عٔ َطُْٛ٘

أَا صٝاغ١ ايٓص ايكاْْٛٞ فإٕ ؼًًٝٗا ٜتِ َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ ايػهًٞ يًٓص 

َٔ سٝح اضتعُاٍ ا٭ضًٛب املعد يًٓص، أٚ ايًػ١ اييت صٝؼ بٗا َٔ أدٌ دزاضت٘ ٚٚقعٗا 

نُا ٜتِ ؼًٌٝ ايٓص ايكاْْٛٞ يف كاطبت٘ يًٓاع، . ع٢ً ايكاز٨ َٚد٣ تأثريٖا عًٝ٘

ٖٚٛ خيتًف باخت٬ف املع٢ٓ ايرٟ ٜساد إعطا٩ٙ يه١ًُ خطاب٘ سٝح تستهص يف مجٝع 

ا٭سٛاٍ ع٢ً ايعٓاصس اييت ٜتأيف َٓٗا ايٓص ٖٚٞ يف اؿكٝك١ يٝطت إ٫ ؼ٬ًًٝ َٔ ْٛع 

خاص هلرا ايٓص غري إٔ اؾدٜس بايرنس إْ٘ نًُا دفعٓا بايتشًٌٝ إىل أبعد سدٚد 

اضتطعٓا إبساش َهْٛات٘ ٚدص٥ٝات٘ بصٛز٠ أنجس ٜٚٓدزز ؼت ؼًٌٝ ايٓص ايكاْْٛٞ 

أٟ ايدزاض١ ا٫ْتكاد١ٜ، أٚ ايتكٛمي١ٝ املٓبجك١ عٔ -تكِٜٛ ايٓتا٥ر ايع١ًُٝ يتطبٝك٘ 

، ٚتتطع دا٥س٠ ؼًٌٝ ايٓص ٚفكًا يًُٓٗر ايتشًًٝٞ ملكاز١ْ ايٓص ايكاْْٛٞ ايطازٟ 1ؼًًٝ٘

بايٓصٛص ايطابك١ خصٛصًا َٔ سٝح  املباد٨ ، أٚ ايكٛاعد ايعا١َ اييت ٜتطُٓٗا ٚذيو 

ملعسف١ ايتطٛز ايكاْْٛٞ ايرٟ طسأ ع٢ً ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يف ايدٚي١ ضٛا٤ َٔ سٝح 

ايصٝاغ١، أٚ َٔ خ٬ٍ اضتٝعاب٘ ملٛضٛعات مل ٜهٔ َٓصٛصًا عًٝٗا يف ايكٛاْني املًػا٠ 

َٚٔ َكتطٝات ؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ؼدٜد ايطًط١ اييت أصدزت ايٓص ايكاْْٛٞ 

١ًُّ يف ض٤ٛ ايتكطُٝات ايفك١ٝٗ  َٚا إذا نإ ٜٓطٟٛ ع٢ً قاعد٠ قا١ْْٝٛ ًَص١َ ،أٚ َه

 نايكإْٛ –يكٛاعد ايكإْٛ ٚتصٓٝف٘ َٔ سٝح اْتُا٥٘ إىل فسٚع ايكإْٛ ايعاّ 

 نكإْٛ ايعٌُ –ايدضتٛزٟ ٚاإلدازٟ ٚاؾٓا٥ٞ ٚغريٖا ،أٚ إىل فسٚع ايكإْٛ اـاص 

ٚايتعسف ع٢ً اْعهاع تطبٝل .  ٚايكإْٛ ايتذازٟ ٚغريٖا َٔ أقطاّ ايكإْٛ اـاص

 ،َٚٔ 2ايٓص ايكاْْٛٞ ع٢ً ا٭ٚضاع ايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚزدت فعٌ ايٓاع ػاٖ٘

خ٬ٍ ٖرا ايتشًٌٝ ٜعهظ ايباسح ايكاْْٛٞ َد٣ اضتٝعاب٘ يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚإعُاهلا 

                                                 
1

 139عبٛد عبد اهلل ايعطهسٟ، َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، َسدع ضابل ص . أْعس د.  

2
  -  .139عبٛد عبد اهلل ايعطهسٟ، َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ َسدع ضابل، ص. أْعس د 
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ع٢ً ايٛقا٥ع املطسٚس١ أَاَ٘ ضٛا٤ نإ ع٢ً َطت٣ٛ ايدعا٣ٚ اييت ٜفصٌ فٝٗا ، أٚ 

 . ع٢ً َطت٣ٛ املػه١ً ايكا١ْْٝٛ اييت ٜطع٢ إىل سًٗا َٔ خ٬ٍ ايبشح ايعًُٞ

نُا إٔ املٓٗر ايتشًًٝٞ ٜٓطٟٛ ع٢ً ؼًٌٝ اٯزا٤ ايفك١ٝٗ ايػازس١ يًٓصٛص 

ايكا١ْْٝٛ إذ إٔ ايتشًٌٝ ٫ ٜهٕٛ فعا٫ً إٕ مل ٜتطُٔ املكاز١ْ بني ا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ 

 .املدتًف١

 :امليَج التارخيي: املطمب اخلامس

 املٓٗر ايتازخيٞ ٖٛ ايرٟ ٜٗتِ بدزاض١ املاضٞ يف إطاز َٛضٛع ايبشح َٚعسف١ 

 ،ٜٚتِ اضتدداّ املٓٗر ايتازخيٞ يف 1ايتطٛز ايعًُٞ ايرٟ طسأ يف فاٍ ايبشح

ايدزاضات ذات ايطبٝع١ ايتازخي١ٝ سٝح ٜٗتِ املٓٗر ايتازخيٞ مبشاٚي١ فِٗ ا٭سداخ 

املاض١ٝ ٚؼًًٝٗا ٚٚصفٗا ٚتفطريٖا بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل تعُُٝات تطِٗ يف فِٗ املاضٞ 

 . 2ٚاؿاضس ٚميهٔ إٔ تطاعد ع٢ً ايتٓب٪ بأسداخ املطتكبٌ

 فاملٓٗر ايتازخيٞ ٜٛضح ايع٬ق١ بني ا٭سداخ ٚا٭غداص ٚايصَإ ٚاملهإ، 

فايتشًٌٝ ايتازخيٞ يف إطاز ٖرا املٓٗر ٜهٕٛ ٭غداص، أٚ أفساد، أٚ مجاع١، أٚ 

سسن١، أٚ َ٪ضط١ د١ٜٝٓ، أٚ ع١ًُٝ ، أٚ ثكاف١ٝ، أٚ ضٝاض١ٝ،  ٚأثسٖا يف سكب١ َع١ٓٝ 

َٔ ايصَإ ، ٜٚس٣ ايبعض إٔ املٓٗر ايتازخيٞ ٜعد طسٜك١ َٔ طسم املٓٗر ايٛصفٞ 

ٜٚطتددّ ٖرا املٓٗر يف ايبشٛخ ايػسع١ٝ يف ايتعسٜف با٭١ُ٥ ٚايفكٗا٤ ٚامل٪يفني 

 ٚميهٔ 3َٚراٖبِٗ ٚعصسِٖ ٚايتعسٜف مبساسٌ ايفك٘ ٚايتػسٜع اإلض٬َٞ ٚتطٛزٙ

إعُاٍ املٓٗر ايتازخيٞ يف ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ إذا اْط٣ٛ ايبشح ايكاْْٛٞ يف داخٌ 

تكطُٝات٘ ع٢ً َٛضٛع ٜتعًل بدزاض١ قاعد٠ قا١ْْٝٛ َٔ ايٓاس١ٝ ايتازخي١ٝ َٚعسف١ ايتطٛز 

ايرٟ طسأ عًٝٗا ضٛا٤ َٔ سٝح ايصٝاغ١ ، أٚ املطُٕٛ ، أٚ ايتطبٝل ٚذيو يًسبط بني 

                                                 
1
  - ، ايداز ايعسب١ٝ يًٓػس 1أمحد عبد املٓعِ سطٔ، أصٍٛ إعداد ْٚػس ايبشٛخ ٚايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ ط. د  

 32ّ، ص 2008ٚايتٛشٜع، ـــ ض١ٓ 
2
  -  45ّ، ص2002، َهتب١ ا٭لًٛ املصس١ٜ، 1أمحد أضا١َ سطني باٖٞ، ايبشح ايرتبٟٛ، ط. د  

3
  - عبد اؿُٝد أمحد قُد، دين ايجُسات يف قٛاعد نتاب١ ايبشٛخ ٚؼكٝل املدطٛطات، َسدع . أْعس د  

- 23ضابل، ص   24 
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ايكإْٛ ايٓافر َٚا نإ عًٝ٘ يف املاضٞ ، فإذا نإ ايبشح ٜتٓاٍٚ تطبٝل ايٓعاّ 

ّ، فإْ٘ ٜتعني دزاض١ 1985 –ّ 1956ايربملاْٞ يف ايدضاتري ايطٛدا١ْٝ يف ايفرت٠ َٔ 

ْعاّ اؿهِ يف ايطٛدإ َٓر فرت٠ اؿهِ اإللًٝصٟ ٚاضتعساض نٌ ايدضاتري 

ايطٛدا١ْٝ اييت أخرت بايٓعاّ ايربملاْٞ ٚبٝإ َد٣ َٓاضب١ ٖرا ايٓعاّ يًطٛدإ َٚد٣ 

أُٖٝت٘ يف اضتكساز اؿهِ يف تًو ايفرت٠، ع٢ً أْ٘ جيب ايتٓبٝ٘ إىل إٔ املٓٗر ايتازخيٞ 

يف فاٍ ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ ٜعد َٓٗذًا َطاعدًا ٚيٝظ َٓٗذًا أضاضًٝا ٜٚعتُد املٓٗر 

ايتازخيٞ يف َصادزٙ ع٢ً ايطذ٬ت ٚاملطتٓدات ٚايٛثا٥ل ٚا٭زغٝف ٚاملدطٛطات 

ايكدمي١ ا٭ثس١ٜ ٚايكٛاْني املًػاٙ اييت ناْت َطبك١ يف أش١َٓ ضابك١ فإذا نإ ايبشح 

ٜٓاقؼ ْعاّ اؿهِ يف ايطًط١ٓ ايصزقا٤ ف٬بد َٔ إعُاٍ املٓٗر ايتازخيٞ يدزاضت٘ 

 .َٚعاؾ١ َٚٛضٛعات٘ َٔ ايٓاس١ٝ املٓٗذ١ٝ
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اخلامتة 

ٚيف ختاّ ٖرا ايبشح ْٛزد أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباسح 

 :نُا ًٜٞ

 : اليتائج–أ 

 تٓكطِ َٓاٖر ايبشح ايكاْْٛٞ إىل َٓاٖر أضاض١ٝ ٖٚٞ املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ ٚاملكازٕ  .1

 .ٚايتشًًٝٞ َٚٓاٖر َطاعد٠ ُٖٚا املٓٗر ايٛصفٞ ٚايتازخيٞ

ٜعد املٓٗر ا٫ضتكسا٥ٞ أنجس َٓاٖر ايبشح ايكاْْٛٞ اضتدداًَا يف ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ  .2

 .ذات ايطابع ايػسعٞ ايتأصًٝٞ

ثبت َٔ خ٬ٍ ايبشح إٔ َع٢ٓ ا٫ضتكسا٤ عٓد ا٭صٛيٝني ٚايفكٗا٤ ٜكرتب َٔ َفّٗٛ  .3

 . ايكٝاع

تعسٜف ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ ٫ خيتًف عٔ تعسٜف ايبشح ايعًُٞ بصف١ عا١َ إ٫  .4

 .َٔ خ٬ٍ صٝاغت٘ ذات ايطابع ايكاْْٛٞ

يًباسح ايكاْْٛٞ يف إطاز َعاؾ١ َػه١ً عج٘ إٔ ٜأخر بأنجس َٔ َٓٗر سطب َا  .5

 .تكتطٝ٘ طبٝع١ ايدزاض١

ؽطع نتاب١ ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ يًكٛاعد ٚا٭ضايٝب ايع١ًُٝ املتعازف عًٝٗا  .6

نطا٥س ايبشٛخ يف فا٫ت املعسف١ اإلْطا١ْٝ املدتًف١ ٚيهٓ٘ ٜتُتع غصٛص١ٝ 

. ؼتِ ع٢ً ايباسح اْتكا٤ أنجس املٓاٖر ١َ٤٬َ يهتابت٘

 : التوصيات–ب 

ضسٚز٠ ايهتاب١ يف َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ ٚايتأنٝد ع٢ً أُٖٝت٘ يف ظٌ  .1

ايتٛضع ايهبري يف دزاض١ ايكإْٛ ٚاْتػاز عدد نبري َٔ نًٝات ايكإْٛ يف 

 .ايطٛدإ

تٓبٝ٘ ايباسجني قبٌ ايػسٚع يف نتاب١ عٛثِٗ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً ا٫ط٬ع بتعُل ع٢ً  .2

املصادزٚ املسادع اييت تٓاٚيت َٓٗذ١ٝ ايبشح ايكاْْٛٞ ٫ختٝاز املٓٗر امل٥٬ِ َٔ بٝٓٗا 

 .يتهٕٛ ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ أنجس دٛد٠ َٔ ايٓاس١ٝ املٓٗذ١ٝ



                                                                                                               مهاهج البحث القانوني وتطبيقاتوا 

 
428 

 

 و2016ديسنرب -  هـ  1438  ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 

ضسٚز٠ تدزٜظ َاد٠ َٓاٖر ايبشح ايكاْْٛٞ يف نًٝات ايكإْٛ بٛاضط١  .3

 .املتدصصني يف فاٍ ايكإْٛ ٚايرتنٝص ع٢ً اؾاْب ايتطبٝكٞ يف دزاضتٗا

تػذٝع ايباسجني ٚايعًُا٤ ايكاْْٛٝني ع٢ً ايهتاب١ يف َٓٗذ١ٝ ايبشح ايكاْْٛٞ  .4

 .ٚؼفٝصِٖ َادًٜا َٚعًٜٓٛا
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البحث العلني حمور -     جملة جامعة القرآن الكريه وتأصيل العلوو 

قائنة املصادر واملراجع 

 

الكرآٌ الكريه : أوال

املراجع المغوية  : ثاىيا

، 3ايفريٚش أبادٟ، ايكاَٛع احملٝط، ط  .1 . 2008ّدَػل ، ، َ٪ضط١ ايسضاي١  

، إخساز إبساِٖٝ َٓصٛز ٚآخسٜٔ ، 1 ،ط1،2املعذِ ايٛضٝط ز .2

كتب مياٍج البحح العمني  : ثالجا 

إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ ، ايبشح ايعًُٞ أصٛي٘ ٚ َٓاٖذ٘ ، َطبٛعات داَع١ .د .3

 .ايًٓٝني 

 .2002ّ، َهتب١ ا٭لًٛ املصس١ٜ، 1أضا١َ سطني ايباٖٞ، ايبشح ايرتبٟٛ، ط. د .4

 .أمئ ضعد ضًِٝ، أضاضٝات ايبشح ايكاْْٛٞ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ .5

، َ٪ضط١ 6ثسٜا عبد ايفتاح ًَشظ، َٓٗر ايبشٛخ ايعًُٞ يًط٬ب اؾاَعٝني، ط. د .6

.1998ّايسضاي١  . 

 .1993ّضٝد اؿدٜدٟ، أضٛا٤ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ، داز ايكًِ ايعسبٞ، . د .7

عبد اهلل عبٛد ايعطهسٟ، َٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، املهتب .د .8

 .2011ّاملصسٟ يًُطبٛعات، 

 كتاز عجُإ ايصدٜل، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ، أْباز يًطباع١، اـسطّٛ. د .9

 قُد ساَد خًٝف١، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ايكاْْٛٞ ،.  د .10

قُد عًٞ قُد، عًِ ا٫دتُاع ٚ َٓٗر ايبشح ايعًُٞ ، َطبٛعات داز املعازف . د .11

 .ّ 1986اإلضهٓدز١ٜ  

 نتب ايفك٘ ٚايكإْٛ: زابعا 

دٜاع، فًطف١ ايكإْٛ ٚاملراٖب ا٫قتصاد١ٜ ٚايٛاقع١ٝ ٚايكإْٛ ايطبٝعٞ، تسمج١  .12

 .1986ّ، 1ٖٓسٟ زٜاض، داز اؾٌٝ بريٚت، ط
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زَطإ أبٛ ايطعٛد، املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ ٚغاص١ ايكإْٛ املصسٟ، َٓػأ٠ . د .13

 .1986ّاملعازف اإلضهٓدز١ٜ، 

عبد اؿُٝد أمحد قُد، دين ايجُسات يف قٛاعد نتاب١ ايبشٛخ ٚؼكٝل .د .14

 املدطٛطات،  

 2012ّ ،ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ٚايػ٦ٕٛ ايع١ًُٝ دٚي١ ايهٜٛت 13، 4املٛضٛع١ ايفك١ٝٗ، ز .15

  َٝػٌٝ، تسٚبري، فًطف١ ايكإْٛ ، تسمج١ دٛزز ضعٝد،    .16
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Abstract 

This study aims at knowing the difficulties of text 

coherence in French language learner’s writing at Sudanese 

universities. This study built a pan a basic hypothese, which says 

that: many of text coherence errors encountered by Sudanese 

French language learners are due to the fows of the only sentence 

correct formulation regardless its relation to the other sentences. 

Which is considered as an important factor of text elements 

coherence. The researcher has prepared attest writing text under 

this title “what did you do in your last holiday” for thirty (30) 

students from 4
th

 year at the department of French language - 

faculty of Education (Hantoub), University of Gezira. Student’s 

text were analyzed statistically by using [SPSS] programme for 

using the elements of text coherence with an explanation of the 

paper and improper use. Furthermore the researcher analyzed 

some of the chooses examples from students texts and classified 

its errors. The main findings of this study are misuse of the 

elements of text coherence devices in the writings of the 

Sudanese French language learners. 

Key words: text coherence, errors analysis, text cohesion, text 

elements and sentence formulation. 
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 املستخلص 

تَدف ٍره الدزاسُ إىل معسفُ صعىبات تسابط اليص يف كتابُ دازسٌ اللغُ 

بيًت ٍره الدزاسُ علِ فسضًُ أساسًُ تكىل بأٌ . الفسىشًُ باجلامعات الشىداىًُ

العديد مً أخطاْ اتشاق اليص عيد دازسٌ اللغُ الفسىشًُ الشىداىًني تيتج عً الرتكز 

علِ سالمُ صًاغُ اجلنلُ الىاحدَ دوٌ اعتباز عالقتَا ببكًُ اجلنل، والرٍ يعترب 

ماذا )أجسّ الباحح اختبازًا للتابُ ىص بعيىاٌ . عاماًل مَنًا يف اتشاق عياصس اليص

، لعدد ثالثني مً طالبات الفسقُ السابعُ بكشه اللغُ الفسىشًُ (فعلت يف عطلتم األخريَ

 الطالبات إىل التحلًل وخطعت ىصىص. بللًُ الرتبًُ حيتىب جبامعُ اجلزيسَ

. اإلحصآٌ الستخداو عياصس اتشاق اليص مع بًاٌ االستخداو الصحًح مً اخلطأ

كرلم أجسّ الباحح حتلًاًل لبعض األمجلُ املختازَ مً ىصىص الطالبات وشسحَا 

عدو : ثه تىصلت ٍره الدزاسُ إىل ىتآج، أٍنَا. وصيف األخطاْ املشتخدمُ فًَا

 .استخداو أدوات اتشاق عياصس اليص يف كتابات دزاسٌ اللغُ الفسىشًُ الشىداىًني

 تسابط اليص، حتلًل األخطاْ، تصيًف األخطاْ، متاسم اليص: كلنات مفتاحًُ

.  صًاغُ اجلنلُ عياصس اليص،،

 

 

 

 

 

 



 Les dysfonctionnements de la cohérence du texte, "Étude analytique, difficultés liées à 

la progression thématique chez les apprenants universitaires soudanais en FLE" 

 
434 

 

 و201ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

1. Introduction : 

Dans cet article, nous proposons d’étudier les difficultés de 

cohérence textuelle liées à la progression thématique de texte 

chez les apprenants universitaires soudanais. Cette étude a pour 

objectifs d’analyser d’abord les dysfonctionnements d’emploi de 

la progression thématique et son rôle primordial à la 

communication écrite dans les textes d’apprenants, et de les 

classifier en des types.  

2. Problématique : 

La production écrite chez les apprenants de FLE se caractérise 

par la présence de dysfonctionnement au niveau global du texte. 

La progression thématique est l’un de ces mécanismes qui 

assurent la cohérence du texte, mais qui peut être problématique 

dans leur rédactions. Ces apprenants écrivent des phrases qui 

sont grammaticalement correctes, mais quand ils construisent le 

tout, un texte, sera incohérent. 

3. Hypothèses 

Nous émettons l’hypothèse selon laquelle les erreurs de 

progression thématique seraient dues au problème au niveau de 

cohérence textuelle, du fait que les apprenants de FLE ne 

concentrent pas sur le niveau global du texte sans prendre en 

considération la situation extratextuelle pour former le texte, 

mais ils sont centrés sur le niveau phrastique (la cohésion de 

texte).  
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4. L'objectif de l'étude   

Notre objectif essentiel dans cette étude est de montrer le 

dysfonctionnement des règles de cohérence surtout la progression 

thématique, et d'essayer de trouver aussi des solutions possibles 

qui participent à améliorer l'écrit chez les apprenants, de plus, de 

tirer l’attention des enseignants  de FLE pour appliquer de 

bonnes stratégies dans l'enseignement de la production écrite et 

de plus, d'encourager les autres chercheurs dans ce domaine. 

5. La méthodologie   

Notre méthodologie consiste d’abord à constituer un corpus 

rassemblant des textes écrits par les apprenants de la quatrième 

année du département de français dans la faculté de pédagogie de 

l’université d'AlGazira, selon une consigne précise
1
. Ces textes 

sont ensuite analysés en visant à tester l’utilisation correcte de la 

progression thématique sur trois niveau :  

- la progression à thème constant ; où le thème demeure 

dans le même enchaînement des phrases et le rhème 

apporte dans chaque énoncé une information différente. 

- la progression à thème linéaire ; où le rhème de la phrase 

antérieure devient le thème de la phrase suivante. 

- la progression à thème dérivé ; où le rhème peut se deviser 

en thèmes subordonnés, dérivés. 

Nous montrons dans les textes d’apprenants tous les emplois 

corrects de la progression thématique, mais, nous mettons 

l’accent sur le fait que la progression se fait souvent de manière 

erronée. Alors que nous signalerons aussi l’emploi erroné de trois 
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types précédents de progression thématique et nous expliquerons 

le  

1
Voir infra 6. Recueil des données.   

dysfonctionnement relevé. A la fin, nous ferons un bilan 

d’analyse et une conclusion.                       

6.  Notion de la cohérence 

            D’après le dictionnaire Le Petit Robert, le terme 

“cohérence” a deux sens:  

- Union étroit des divers éléments d’un corps ⇒ adhérence, 

cohésion, connexion.  

-  Liaison, rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles; 

absence de contradiction.  Personne, discours qui manquent de 

cohérence. Cohérence entre deux choses. Mettez un peu de 

cohérence dans tout cela! (⇒harmoniser) ◊CONTRE. Confusion, 

incohérence.  D’après cette citation nous pouvons dire que la 

cohérence est la liaison, le rapport étroit d’idées qui s’accordent 

entre elles qui réalisent l’unité du texte. 

         Autrement dit, que la cohérence constitue un élément 

important dans la linguistique textuelle, laquelle cherche à mettre 

en lumière « ...les propriétés de cohésion et de cohérence qui font 

qu'un texte est irréductible à une simple suite de phrases». 

RASTIER, F. (1989). 

        La cohérence n’est pas seulement un ensemble des relations 

sémantiques, même non exprimées, assurant la continuité d’un 

texte, mais en même temps elle peut également être, comme la 

précise A. Van Dijk (1984 :53), déterminée par des conditions 
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pragmatiques (…) En clair, des relations entre les faits doivent 

être satisfaits non seulement objectivement mais aussi par rapport 

aux utilisateurs du langage et aux contextes de communication. 

Cité par Siddig Hamed (2012 : 39).  

      La cohérence s’applique pour la linéarité du texte, donc  « la 

cohérence textuelle se mesure moins dans la linéarité des 

séquences du texte, qui est le domaine de la cohésion, que d’un 

point de vue global ». (Op-cite.). 

Il est remarquable à partir cette citation,  que la cohérence est un 

élément primordial pour enchaîner le texte. 

7. Notion de la cohésion : 

       La définition de cohésion selon Gille SIOFFI et Dan Van 

RAEMONDCK, (1999 : 113.).  La cohésion textuelle, qui vérifie 

donc qu’une phrase est appropriée, au contexte dans lequel elle 

est inscrite, peut être complétée au niveau de l’analyse 

pragmatique, par la notion de cohérence. Cette notion fait 

intervenir le contexte dans un sens plus large que la notion de 

cohésion. En effet, ce ne sont pas les éléments linguistiques du 

contexte qui sont envisagés, mais la situation extralinguistique 

ainsi que la proportion de connaissances du monde qui 

interviennent dans les enchainements textuels. Cette définition 

aborde généralement la production de texte cohérent en situation 

contextuelle et extralinguistique. 

      La distinction entre les deux notions de cohérence et de 

cohésion est comme le note M. Charolles (1988 :53) : « d’un côté 

la cohérence qui a à voir avec l’interopérabilité des textes et, de 

l’autre, les marques de relation entre les énoncés ou constituants 

d’énoncés. Concernant ces marques, depuis M.A.K.Halliday et 
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R.Hassan (1976), on tend à les regrouper sous le nom de 

cohésion. ». (Cité par Ahmed Hamid, P.71).  

        La notion de cohésion est une relation de type lexico-

grammatical entre les mots d’un texte. C’est-à-dire que, le texte 

est cohésif s’il contient des liens qui permettent de lier les 

phrases, et même des liens à l’intérieur de la phrase. Ces phrases 

cohésives ne forment pas forcément un texte cohérent, mais elles 

hiérarchisent les énoncés. Ainsi, la cohésion est une 

caractéristique linguistique qui se manifeste au niveau local, de 

phrase en phrase (connecteurs, anaphores, répétitions, ellipses, 

etc.) qui relève des liens dans un texte. Mais, quant à la notion de 

la cohérence, elle se manifeste au niveau global du texte (champ 

lexical…). 

7.2. Les règles de cohérence : 

7.2.1. La répétition 

         Le concept de répétition est l’un des éléments nécessaires 

pour la continuité du texte et pour l’assurance de la cohérence 

textuelle. Le texte est soumis à une contrainte de répétition pour 

qu’il soit cohérent. Comme le souligne Bertochccini et Costanzo , 

(p. 117). « La cohésion du texte est assurée par la reprise, d’une 

phrase à l’autre, d’un paragraphe à l’autre, d’éléments déjà 

donné vers de nouveaux éléments ». 

Remplacement: ce procédé consiste à rappeler un élément de la 

phrase précédente sans le réutiliser comme tel, mais de le 

remplacer soit par un pronom personnel, soit par un pronom 

démonstratif, un pronom possessif ou un pronom indéfini.  
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Exemples :  

- Jean veut loyer une grande maison. Il va chercher dans les 

grandes villes. (pronom personnel).  

-  Ils devront se laisser d'ici quelques jours. Cela me chagrine 

beaucoup (pronom démonstratif).  

- Ma voiture est très récente. La sienne semble plus ancienne 

(pronom possessif).  

- Les élèves sont rentrés de vacances. Certains semblaient très 

heureux, d'autres auraient préféré prolonger leur congé 

(pronoms indéfinis).  

7.2.2.  La progression thématique 

Lundquist (P : 45)   distingue trois types principaux de 

progression thématique :   

7.2.2.1. La progression à thème constant ; où le thème 

demeure le même dans l’enchaînement des phrases 

et le rhème apporte dans chaque énoncé une 

information différente. 

1. Phrase 1:   Th1                             Rh1. 

2. Phrase 2 :   Th1                            Rh2. 

3. Phrase 3 :   Th1                            Rh3, etc. 

Exemple : Jean (Th1) aime beaucoup sa mère(Rh1). Il (Th) lui 

écrit une lettre (Rh2). Quand il va à la poste, il (Th1) lui a 

envoyée pour s’informer de son départ. 

7.2.2.2. La progression à thème linéaire ; où le rhème de 

la phrase antérieure devient le thème de la 

phrase suivante.  
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Phrase 1:  Th1                        Rh1. 

Phrase 2:  Th2                        Rh2. 

Phrase 3 : Th3                        Rh3, etc. 

 

Exemple : Paul (Th1) a visité la mer rouge au Soudan (Rh1). La 

mer rouge (Th2=Rh1) est très magnifique de visible (Rh2). Cette 

nature (Th3=Rh2) l’est devenue aimable pour les touristes (Rh3). 

7.2.2.3. La progression à thème dérivé ; où le rhème peut 

se deviser en thèmes subordonnés, dérivés. 

(Thèmes subordonnés) 

      
                   

Phrase1 :      Th1  Rh2                    

Phrase 2 :                                          Th2  Rh2 

Phrase3 :                                                                              Th3  Rh3 

 

Exemple : «La faculté des langues (Th1) est magnifique (Rh1). 

Le bureau du doyen (Th2) se trouve au premier étage (Rh2). Ses 

classes (Th3) sont bien meublées (Rh3). Son stade (Th4) est très 

organisé (Rh4)». 

Naturellement ces trois types de progression thématique sont 

presque toujours combinés afin d’échapper à la monotonie d’un 

texte qui se limiterait à un seul type de progression comme le 

précise B. Perramond, p.19. 

7.2.3. L’articulation 

        Dans cette règle, pour qu’un texte soit cohérent, il faut que 

les phrases du texte soient organisées, reliées entre elles. Il s’agit 
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d’intégrer les séquences de texte.  C’est-à-dire, d’évoquer la 

succession des phrases qui forment les paragraphes 

(microstructure) ou le niveau local du texte. Or, la relation entre 

les phrases du texte doit être d’une part explicite dans plusieurs 

niveaux tels que : le niveau de la ponctuation, niveau lexical 

(anaphores lexicales), niveau phrastique (structure grammaticale 

privilégiées), niveau des connecteurs, et le niveau inter phrastique 

(anaphores grammaticales ; articles, pronom personnels, 

possessifs, démonstratifs, définis tel : faire, ainsi, etc.). 

7.2.4.  La non -contradiction 

         La règle de non-contradiction est d’éviter d’introduire un 

élément sémantique contredisant un contenu posé (énoncé 

explicitement) ou présupposé par une occurrence antérieure ou 

déductible par inférence entre temps de l’énonciation et temps de 

l’énoncé. Comme le souligne Combettes, 1983 : 76 : «  Pour 

qu’un texte soit cohérent, il faut que son développement 

n’introduise aucun élément sémantique contredisant un contenu 

posé ou présupposé par une occurrence antérieure ou déductible 

de celle-ci par inférence. ».  

8. Recueil des données 

        Notre expérimentation était destinée à rédiger un texte selon 

la consigne donnée suivant: (qu’est-ce que vous avez fait pendant 

vos dernières vacances). Auquel ont été soumis les apprenants de 

quatrième année  du département du français dans la faculté de 

pédagogie (Hantoub) de l’université d’AlGazira, réalisé au 

premier semestre au cours de l’année 2014-2015. Notre choix de 

la quatrième année est justifié par la part que, nous pensons que 
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ce niveau permettrait aux apprenants de s’exprimer aisément, 

parce qu'ils ont au niveau avancé en langue. 

Nous avons expliqué aux apprenants l’objectif de notre test. 

Notre test a duré deux heures avec la discussion concernant la 

production écrite, et en fin du cours, nous avons recueilli au total 

40 copies dont nous avons retenu 30 copies d’apprenants de ce 

groupe expérimental à fin de nous servir de corpus.   

9. Analyse des données et résultats  

          D’abord, dans le tableau ci-dessous notre bilan d’analyse 

est récapitulatif d’une analyse de T. Test statistique des données 

de notre corpus. En effet, dans ce bilan nous avons mis ensemble 

les copies qui se ressemblent en longueur de texte ou en nombre 

de séquences :  

Tableau 1 : progression thématique dans les copies analysées 

d’apprenants 

Copie 

n° 

séquen

ce 

Types de progression thématique 

A thème 

linéaire 

A thème 

constant 

A thème 

dérivé 

Réussi

e 

erroné

e 

réussi

e 

erroné

e 

réussi

e 

erroné

e 

1, 2, 

20, 30 

1 ++ + ++++

+ 

++ + + 

2 ++ + + +  + 

3 ++ + + +  + 

18, 

24, 

21, 

23, 29 

1  + ++++

+ 

 ++ + 

2   ++    

3   +  + + 
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17, 

22, 25 

1 ++    ++  

 2     +  

 3   + ++ +  

19, 

16, 15 

1   + + + + 

2   + +  + 

3     + ++ 

13,12, 

11,10 

1   + + + + 

2     +  

3    +  + 

4, 5,9, 

8,26 

1  ++ +++  +  

2   +  +  

3   ++++ + +  

6, 3, 

7,27,2

8 

1 + +++ ++  +  

2  + ++  ++  

3  ++ +    

Total 9 12 32 11 18 11 

        

Nous avons relevé 93 progressions de toute forme (69%). La 

forme la plus fréquente est la progression à thème constant (43)= 

(95%), suivie de la progression à thème dérivé (29)= (64%), et la 

progression à thème linéaire est utilisée (21) = (47%) fois au 

total. 

Généralement, l’emploi correct et erroné de différentes formes 

de progression peut être illustré à l’aide du graphique suivant : 

 

 

 

 

 



 Les dysfonctionnements de la cohérence du texte, "Étude analytique, difficultés liées à 

la progression thématique chez les apprenants universitaires soudanais en FLE" 

 
444 

 

 و201ديسنرب -  هـ  1438 ربيع األول –الثالث لعدد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Thème constant (95%) 

                Thème dérivé (64%)     

                Thème linéaire (47%) 

Nous constatons que c’est avec la progression à thème constant 

qu’il y a le plus cas d’erronés (95%), alors que les 

dysfonctionnements de  progression à thème dérivé ne présentent 

que (64%) et les cas erronés dans la progression à thème linéaire 

sont de (47%). 

De manière générale, l’emploi erroné de différentes formes de 

progression peut être illustré à l’aide du graphique suivant : 

Pourcentage de différents types de progression erroné 
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                  Thème linéaire (40%) 

                  Thème dérivé (37%) 

                  Thème constant (37%)       

Nous constatons que c’est avec la progression à thème linéaire 

qu’il y a le plus cas d’erronés (40%), alors que les 

dysfonctionnements de progression à thème constant ne 

présentent que (37%) et les cas erronés dans la progression à 

thème dérivé sont de (37%). 

Nous commençons par la progression à thème constant où nous 

constatons que parmi les progressions réussies la forme domaine 

dans tout le corpus. Il s’agit en générale d’un nom (ou syntagme 

nominal), où le thème demeure le même dans l’enchaînement des 

phrases et le rhème apporte dans chaque énoncé une information 

différente, comme le montre l’exemple qui suit : 

Exemple1 : 

« J’ai voyagé avec ma famille chez ma tante à Chandi, j’ai passé 

un beau temps à Khartoum… » 

Exemple2 : 

« ..la ville de Kenana, elle est une belle ville, où il y a le plus 

grand usine de la production de sucre en Afrique... » 
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 Nous avons repéré au total37 % d’emplois erronés dans la 

progression à thème constant que nous pouvons illustrer par les 

exemples suivants : 

Exemple3 : 

« Je visite le musée national, je visite l’université de 

Khartoum, je visite le théâtre de Omdurman national, je visite 

mon oncle… » 

Dans cet exemple, la récurrence de « je » sous cette forme de 

répétition est redondante et alourdit le texte. 

Exemple4 : 

« … mais je pensais que dans la ville ancienne et belle elle Porte 

Soudan une ville de l’ancienne et belle…. » 

Dans le texte de cet apprenant, « la ville » reprend Porte Soudan 

et « elle » renvoie à la ville, est une utilisation erronée pour la 

progression à thème constant. 

Nous pouvons illustrer l’utilisation réussie pour la progression à 

thème linéaire où nous constatons que parmi les progressions 

réussies la forme domaine dans tout le corpus. Où le rhème de la 

phrase antérieure devient le thème de la phrase suivante, comme 

les montrent les exemples suivants : 

Exemple5 : 

« ..J’ai rencontré mon amie, elle s’appelle nada, elle étudie la 

langue française. » 

Exemple6 : 

« Je suis allé à la fête dans ma famille qui…..la ville de Kenana, 

elle est une belle ville.. » 

Exemple7 : 
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« .. La ville de Prote Soudan est célèbre par le tourisme, est 

devenu l’une des plus belles villes au soudan. » 

Exemple8 : 

« …aussi nous avons mangé des plats qui sont préparés par les 

habitants de la ville… » 

Nous avons repéré au total 40% d’emplois erronés dans la 

progression à thème linéaire que nous pouvons illustrer par les 

exemples suivants : 

Exemple9 : 

« Je suis allé à la ville de Gedaref et nous avons passé quelques 

jours avec ma mère où nous avons passé des journées 

mémorables de mémoire à Gedaref ville qui est célèbre… » 

Dans cet exemple, la préposition « à » est supposé reprendre « la 

ville de Gedaref », mais ce syntagme n’est pas convenable pour 

la progression à thème linéaire. Il aurait été plus adéquat que 

l’apprenant utilise une autre forme de pronom comme « elle est » 

par exemple. Il en va de même pour l’exemple numéro 10 qui 

suit : 

Exemple10 : 

« … et le contenu de l’hôtel la maison aux guides qui viennent de 

l’étranger où il est resté pendant quelques heures…. » 

Dans le texte de cet apprenant, nous ne pouvons identifier que le 

pronom relatif « où » renvoie à l’hôtel ou à la maison. Ce qui 

rend difficile à justifier la progression à thème linéaire. C’est le 

cas dans l’exemple numéro 11 suivant : 

Exemple11 : 

« Quelques jours plus tard, ma mère est retournée à la maison. Il 

a également célébré le mariage de l’oncle. » 
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Dans cet exemple, nous ne pouvons identifier ce que reprend le 

pronom « il », ce la reste difficile à admettre.  

Nous pouvons illustrer l’utilisation réussie pour la progression à 

thème dérivé, où le rhème peut se deviser en thèmes 

subordonnés, dérivés, comme le montre l’exemple suivant : 

Exemple12 : 

« … je suis arrivée à la faculté de pédagogie  Hantoub, à la 

gauche de mer….. » 

Nous avons repéré au total 37% d’emplois erronés dans la 

progression à thème dérivé que nous pouvons illustrer par les 

exemples suivants : 

Exemple13 : 

« …et deuxième jour je vais à la montagne et le troisième jour je 

visite ma tante à la maison… » 

Dans cet exemple, la répétition du pronom « je » reste infidèle 

dans tout le texte d’apprenant, il doit utiliser d’autres sujets avec 

des accords pour assurer le thème principal. Comme le cas dans 

l’exemple qui suit : 

Exemple14 : 

« … et sur notre chemin nous avons vu le beau paysage et les 

belles montagnes et de la nature et de la terre, de jardin et…. » 

10. Bilan de l’analyse 

Nous pouvons dire que la progression à thème constant est la 

plus utilisée dans les textes de notre corpus mais, quand à la 

progression à thème dérivé qu’il y a le plus d’emplois erronés.  

D’après l’analyse des résultats du test, nous pouvons confirmer 

que les étudiants ont d’abord certaines difficultés d’utilisation de 
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progression thématique ce qui confirme notre hypothèse de la 

recherche. Nous pensons que l’emploi de la progression qui se 

pose un problème réel dans la totalité de textes.  

De plus, ces résultats nous indiquent que les apprenants ne 

maitrisent pas leur production écrite à partir des activités écrites 

surtout à la progression du texte. Alors, nous croyons que ce fait 

des difficultés chez nos étudiants, d’une part, à réussir à écrire 

correctement mais d’autre part, à s’exprimer en écrit sans 

respecter les règles de cohérence ce qui rende leurs textes 

incohérents.  

Conclusion  

Cette analyse a montré que les causes de 

dysfonctionnements au niveau de la progression thématique sont 

liées aux méconnaissances des facteurs de la progression 

thématique chez les apprenants universitaires soudanais en FLE.  

Enfin, nous espérons que cette étude qui analyse la 

progression thématique, sera la bonne base pour analyser tous les 

signes de cohérence dans les textes. De plus, que notre travail 

puisse contribuer à ouvrir la voie à d’autres travaux de recherche 

sur les problématiques liées à la progression thématique, dans 

l’espoir d’améliorer l’écrit de texte chez nos apprenants. 
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Les annexes 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

Université d’Algesiras 

Faculté de pédagogie-Département de français 

Quatrième année 

Test de la production écrite-Février 2015 

 

Nom………………………………………………………… 

 

 Rédigez un texte cohérent sur le sujet suivant (20 lignes 

environ) :   

Qu’est-ce que vous avez fait pendant vos dernières 

vacances ? 

………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………… 

Bonne chance.. 

Annexe II 

Les copies d’étudiants 
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