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اإلنسانية واإلجتماعيةَمجلُة ُأريد الدَّوليُة للُعلوِم   
م 2021 كانون الثاين،  اخلامس ،العدد لثاجمللد الثا  

 

رسالة المحرر       
 

ُعِد كافِة، إذ كان ُمفعماً بالُمفاج 0202شهد عام    ت التي أذهلت العالم بأثارها الموجعة من جهة، آأحداثاً ُمثيرة وتطورات ُمهمة على الصَّ

 وفي خضِم ذلك شكلت جائحة كورونا بيئةً خصبةً لنموِ . وأزكت السعادة واألمل في الحياِة بإنجازاتها العلمية واإلنسانية من جهٍة أخرى

قتصاِد العالمي، ما دفع البشرية نحو مشاعر الخوف والقلق واإلحباط وُممارسات سلوكية ُمختلفة في أوساِط الُمجتمع، وضربة قاسية لال

َدد تََبنْت منصة . المزيِد من الدراساِت الطبية الُمختبرية والعلمية بغية إيجاد العالج الناجح واللقاح المضاد لهذا الوباء أُريد وفي هذا الصَّ

بكونها أول صرح علمي دولي للباحثين والخبراء والُعلماء الناطقين بالعربية، نشر عدد من تلك الدراسات في واحدة من أهم مجالتها 

 (.مجلة أُريد الدولية للعلوِم والتكنولوجيا)العلمية 

نصرمة من ُعمرها العلمي، ولعل ذلك يُعزى إلى وفي غضوِن هذا العام حققت منصة أُريد إنجازات عدة فاقت ما حققته في األعوام المُ    

تواصلها بشتى الطرائق والسيَّما إلكترونيا مع أعضائها سواًء عن طريِق النشر اإللكتروني في المدونِة، أو المجاميع البحثية، وعقد 

الت رائدةً في استعمال المنصات على أن المنصة كانت وال ز. الُملتقيات العلمية وإقامة الُمحاضرات والندوات والمؤتمرات وغيرها

الذي ( المحفل الدولي السادس)العلمية والتعليمية حتى قبل انتشار جائحة كورونا بوقت طويل، ما أسهم في نجاحها الكبير الذي تجلى في 

، وأضحى نموذجاً يُحتذى به لعقِد ُعقد في نيسان الماضي إبَّان ذروة انتشار الجائحة، ُمحققاً نجاحاً باهراً مازال يتردد صداهُ إلى يومنا هذا

 .المؤتمرات إلكترونياً في المؤسساٍت التعليميٍة الدولية
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الذي عقد في تشرين الثاني الماضي بنجاح مؤزر جاء ُمكمالً للمحفِل السادس، على أنهُ ( المحفل الدولي السابع)وفي هذا السياق تكلل    

م المنصات العلمية الدولية، ما جسد تطور نشاط المنصة وفق خطوات علمية وموضوعية اعتمد تقنية إلكترونية متطورة موازية لنمِط أه

ولم تكتِف المنصة بعقِدها المحافل والمؤتمرات العلمية فحسب، بل نظمت عدداً كبيرا من الُملتقياِت العلمية على مدى أياٍم عدة . راسخة

تصاصات العلمية واإلنسانية، ومن الالفِت الحضور الكبير لعدٍد من تخللتها الندوات والُمحاضرات وورش العمل في ُمختلِف اإلخ

 .األكاديميين والباحثين والمشاركة في وقائعها، ما أسهم في إغنائها بالجديد الذي صب في رافد الجهود العلمية والتعليمية

يق الُمشترك مع عدٍد كبير من الجامعاِت العربية فضالً عن ذلك حققت المنصة نجاحاً مدوياً تجلى في إبرامها اتفاقيات التعاون والتنس  

والعالمية والمؤسسات األكاديمية المرموقة لتقديِم الخدمات واإلستشارات العلمية على نطاٍق واسع، عن طريق عقد المؤتمرات والندوات 

اإلنسانية، حضوراً ُمتميزاً ، إذ اشتملت  وسجلت اإلصدارات الدورية لمجالِت المنصة سواًء العلمية منها أو. والورش والملتقيات العلمية

على بحوث رصينة وُمهمة تنوعت في تخصصاتها، ُمشكلة إضافةً نوعية في ُمختلف أنواع العلوم الصرفة واإلنسانية والتنموية 

 . والمعرفية

 وهللا الموفق                                                            
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Abstract 

          Novel Corona virus crisis and the political & security & economic repercussions 

have retrieved the discussion and the debate about the relations of globalization and the 

position of the national state within it.  

Although the relations of globalization that prevailed in the pre-epidemic stage have 

greatly reduced the interventionist role of the state in favor of broader groupings or blocs of 

the state, the nature of the crisis facing the world today necessitated the adoption of treatments 

led by the national state through imposing isolation measures, and Social distancing and 

providing the available resources to deal with the economic effects and realigning the 

priorities so that the internal issues occupy the first rank in the scale of concerns. 

This research seeks to explain the nature of the role played by the national state in light 

of the Corona crisis, which was associated with a noticeable decline in the mechanisms and 

relationships of globalization by adopting the narratives of the descriptive and analytical 

approach in dealing with the phenomenon of the topic of research, which was divided into 

three paragraphs, the first examines globalization and difficult testing, and the second deals 

with the state Patriotism is the tax of staying or forced attachment. As for the third, it deals 

with globalization and the Corona crisis through analyzing the repercussions that resulted 

from this pandemic and represented by the political, security and economic repercussions. 

Keywords: globalization, national state, relationships of globalization, Corona crisis 
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 ملخصال

منياااة واصاعياااادية العاااه نجلاااش عنهاااا النالاااا  مجاااددا  اااو  ع ااااا  كوروناااا والعاااداعيا  ال ياساااية واأ زماااة حا  اااةأ أعااااد 

 .العوللة ومواع الدولة الوطنية فيها

ور العاااد له لااا  اااد كبياار مااال الاادإاااد اليااش  وعلااا الاارنم مااال أت ع ااااا  العوللااة العااه ساااد  فاااه مر لااة مااا اباا  الوباااا 

لاااش علاااا تبناااه معالجاااا  زماااة العاااه يواحههاااا العاااالم الياااو   ع  طبيعاااة اأ ص أتإو كعااا  أوساااع ماااال الدولاااة  ألح تجلعاااا  للدولاااة لياااا

ثااااار للعلجااااة اآحاااارا ا  العولااااة والعباعااااد اصحعلاااااعه وت اااا ير اللااااوارد اللعا ااااة إمااااال  اااا   فاااار   تالودهااااا الدولااااة الوطنيااااة

 .ولا فه سلم اصهعلاما الدا لية اللرتبة اأ ع  الالضايا ولويا  لععادة ترتيب اأإواصاعيادية 

إت هااااا الب ااا  ي اااعا لبياااات طبيعاااة الااادور الااااي تضااا لع بااا  الدولاااة الوطنياااة فاااه  ااا  أزماااة كوروناااا  والااااي ترافااا  ماااع 

تراحاااع مل اااو  فاااه قلياااا  وع ااااا  العوللاااة باععلااااد طرو اااا  اللااانها الوراااوه الع لبلاااه فاااه تنااااو  ال ااااهرة مو اااو  الب ااا  

اأولاااا تب ااا  فاااه العوللاااة واص عباااار الياااعب  وال انياااة تعاااالا الدولاااة الوطنياااة  اااريبة البالاااا  أو  :فالااارا  إلاااا ثااا  والااااي ا ااام 

اصل اااا الال ااري  أمااا ال ال ااة فععناااو  العوللاااة وأزمااة كورونااا مااال  اا   ت لياا  العاااداعيا  العااه نجلااش عااال هااا  الجا  ااة واللعل لاااة 

 .يةبالعداعيا  ال ياسية واأمنية واصاعياد

 91كوفيد العوللة  الدولة الالومية  الن ا  العالله  الع اا  الدولية  : الكللا  اللوعا ية
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 :المقدمة

ها  الع اا  بشأت العضاد بيال مريادي  ت الجد  الاي هيلال علا م يرةأك ير مال دارسه الع اا  الدولية ل  ثة عالود  لش  ال ال

الوري  منه وبيال اللدافعيال عال بالا  الدولة الوطنية كعنير فاع  فه الن ا  الدوله  اد   م نها يا ليالح اأ –ن انه بلوهومها اإل العوللة

 .و اأ

الااي سااد فاه أعالااح ال ارح العاللياة   اا وملا عوز مال الالناعة بهاا اصنعيار حللة العغيرا  الجوهرية العاه م اش بنياة هااا الن

ال الع لييال الوصيا  اللع دة واصت اد ال وفيعه لي   م لا  انواراد الوصياا  اللع ادة باالعربع علاا الاة هااا ال انية والالا م علا ثنا ية الال بي

(الن ا  العالله الجديد)اامة إرسليا عال إنعها  ال رح الباردة وع ت واإلالن ا  
)*(

 .لضامينها ال ياسيةبوالولوج فه ع اا  العوللة  

واصاعيادية والعالنية
  

.دارة شؤونها الدا ليةإدة الدولة وايد  مال سل عها فه ر  سلبا علا سياوالعه أث  
 
[9] 

وناا الل اعجد زمة الناحلة عاال توشاه وباا  كورص أت اأإ  ت تعيف بآليات  وايل أكاد  زما  أوت هاا الن ا  اد شهد   فا  أومع 

ؤثر بشااك  حااوهري علااا ياتوشاه الوبااا  سااو  ت أاصععالاااد باالاا إ وهااو ماا دفااع هنااري ك ااينجرو  ت اادي حادي لاا  أم لااش (  91 –كوفياد )

.لال يكوت شبيها للا ابل فعالم مابعد الوبا  ت أو  الع اا  الدولية
 
[2] 

تب   فه طبيعة العداعيا  العه تل ضش عال توشه هاا الوبا  علا الن ا  الدوله ومواع الدولة الوطنياة منهاا ماال  لدراسةت ها  اإ

 :    الوالرا  العالية

 :العولمة واالختبار الصعب: أوال

ااماة عاالم  االه ماال الياراعا  والعاوترا  إماا  بوتراحع اليارا  الادوله انععشاش اآ ولا صنهيار ال رح الباردةمنا الل  ة اأ

ووكاصتهاا والعأكياد علاا مم اللع دة سل ة النووية والعالليدية ودعم اأوت ويض ترسانة اأزما  الالا لة تعويو الععاوت الدوله للواحهة اأو

فادة مال العالنية اللع ورة واللواحهة الجلاعية للع ديا  الالا لة واللعل لة بل اطر العلو  البيئاه والالضاا  علاا واإلن انه إلو دة الليير ا

نلبياة دو  الجناوح والعلا  لع اليا  العنلياة الل اعدامةأوالوالر اللادي العه أرهالش  مشاك  العوز
 

ماال البشاري وت اليا  وتاوفير مع لباا  اأ

  ]3]. الشراكة اصاعيادية العاللية وتال يم منيف للعل  الدوله

ماال الجلااعه وتوسايع ن ااا برزها العل  علا توعيا  ن اا  اأأا وااع  ه إلريغ عديدة مال أح  ترحلعها ما  واد ات ا  تلك اآ

الياا  اأن اات و لاياة اإلوله ومواحهاة  ااص  انعهااق  الاوا العد   الدوله صسيلا فه موااف الع العدوات وال واا  علاا اصساعالرار الاد

 [4] .(اللواطال العالله) ـ يعر  ب يضا وروص لع الي  ماأمم اأوالدعوة لع الي  الل اواة ليس فالط بيال مواطنه الدولة الوا دة ب  بيال 
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و  يش اللشاك  البيئية اللعل لة بازدياد معدص  العلو  وات ا  م ا ا  العي ر وانعشار الجوا  وندرة اللوارد اللا ية وارتواا  

نهااا ترافالاش مااع تواااام أ ارااة ووزوت باهعلاا  مل ااو  مااال ابا  داعلااه الن ااا  الجدياد اللناااا العاالله وا اال    طبالااة اأدرحاة  اارارة 

.نلب مناط  العالمأن ات فه صاعيادية الل ععيية العه هدد   ياة اإلصحعلاعية وااللشاك  ا
 
[5] 

فاه  وللواحهة ها  الع ديا  طور الن ا  العالله ريغ اللواحهة الجلاعية ماال  ا   تبناه اللعالجاة الل ولياة واللاؤتلرا  الدولياة

الالاااهرة )ومااؤتلر ال ااكات العااالله ( 9112دي حااانيرو ريااو)ر  مااؤتلر  لايااة اأماار الاااي تل اا  بانعالاااد تهيئاة الجهااود الدوليااة وهااو اأ

 [ 6]  .ونيرها مال اللؤتلرا  (9115بكيال )اللرأة العالله ومؤتلر( 9114

هام ركاا و الع او  ن او الن اا  الجدياد الااي تل ا  بععلايم فل اوة الن اا  الرأسالاله واصاعيااد ال ار أوم   اللعغير اصاعيادي أ اد 

عاادة هيكلااة اصاعياايا  الوطنياة لعااع  م ماع الشاروط اليااارمة العاه فر ااعها إوتبناه سياساة الباااح اللوعاو  وكيااة وازالاة ال اواحو الكلر

فااادة مااال واإل  من لااة العجااارة العالليااة ورااندوا النالااد الاادوله والعااه اععباار  مالياسااا للاادخ ااادرة الاادو  علااا اصن ااراط فااه هاااا الن ااا 

 .صسيلا فه برناما اللعونا  اصاعيادية وتالديم الع هي   اللالية للدو  الواليرة اللليوا  العه يالدمها الكبار

يديولوحيااة والع ااكرية العااه ت اللناف ااة اصاعيااادية فيلااا بينهاا اااد  لااش م اا  اللناف ااة اصإااق نااقدراق الوواعاا  اللااؤثرة ونعيجاة إل

لااا اصن ااراط فااه إ  مناف اايها الجاادد  لجااأ  كا  منهااا امااأاتها الااتيااة صتالااوخ علااا اليالود ت الدولاة بالاادرإو  ثنااا  ال اارح الباااردةأسااد  

 .و الدولية العابرة لل دود الوطنيةأو الالارية أاليلية العه ات ا  ريغ الكع  اإلاالوضا ا  اصاعيادية 

  اايم الوضااأو  ر  اتوااياة النافعاا وتأس اش من لاة ساارقأااسايات وت اور  من لاة اآورباه  وصت ااد اأعلال عاال اياا   اأوهكاا 

 .اليلية والالارية الالا لةه وتعوز دور اللن لا  اإلالباسويك

اارار العل اك بوار  سال انها الادا له واإلوحا  ال واا  علاا مكانعهاا أ  العاراوة كاناش الدولاة تكاباد ماال  اداضم تلك اأوفه  

 .بش ييعها الدولية

 لحاق القسريأو اإل ضريبة البقاء: الدولة الوطنية : ثانيا

العه م ش هيك  الن ا  الدوله بعد ال ارح البااردة الدولاة الوطنياة فاه موااف ص ت  اد عليا  فالاد سابب اصنهياار و عش العغيرا  

الوراغ ال اوفيعه وانادفا  الوصياا  اللع ادة ن او فار  ال اي رة   ل ال وفيعه وتراحع دور ومكانة روسيا عالليا وعد  اسععداد الييال ل

ماا  أعلاا اليالود منياا وتراحاع مالادرتها ألاا انكشاا  الدولاة الالومياة إدخ أكا  هااا  واصاعياادية  منياةلوحية واأالكونية بييغها اصيديو
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و أ( ماع توااع ال  اا ر الل عللاة) ما ال واا  علاا سال عها الدا لياة وفار  هيبعهاا الدولياة وفالاا ل ياراتهااإوكات عليها الضغوط ال ارحية 

 .اصن راط فه الن   الدوله

) و تجو عهاا سياسايا أ( العاراا)ا ا اع   بعضاها ع اكريا لاإو  ثلناا باهضاا أدخ ال ياار اأ   العاه تبناشولالك دفعش بعاض الادو

الرنباة فاه ال ياو  علاا  الانا  )ا أو تجريدها مال اادراتها النووياة طوعا(.   كوريا الشلاليةيراتإ)أو  يارها ااعياديا (   فيا يون

 (.لعوادي العالوبا  الدولية م للا  ي  مع ليبيا)و كرها أ( وكرانياأ منية كلا هو ال ا  معأ

عاادة الن ار باالك ير ماال ثوابعهاا الوطنياة إماا  الضاغوط الدولياة  اعم عليهاا أت انكشاا  الدولاة الوطنياة إعلا اليعيد ال ياسه ف ماأ

ت ألياة اصنع ااح وتاداو  ال ال ة رنام علاا ق برللانه الالا مياسية الع ل ية لععبنا الن ا  الن لعها ال أعادة بنا  إبلا فه ذلك واصيديولوحية 

 .وسع مال  جلها الجغرافهأدولية  وأاليلية إ يادة اللرنة وان رطش فه فضا ا  هو  الوبلش بلوبعضها لم يكال مهيئا لالك  كلا ا

الال اعااا   فااه كاا وعلااا اليااعيد اصاعيااادي كااات لوامااا علااا الدولااة الوطنيااة  بعااد عالااود مااال العد ليااة اللوياالية العااه مارسااعها 

  ص م الااة  مااع ال ريااة عرافاا نشاا ة اصاعيااادية  رفااع الاليااود العااه تععااار  مااع الول ااوة اصاعيااادية للعوللااة فاللبراليااة الغربيااة تواأ

ال اا  ال ااو وفاعح عاادة بناا  هيكلهاا اصاعياادي وال الا  باللشااركة اصاعياادية وتنشايط دور الإيادية بلا يعني  ذلاك ماال الالباو  باصاع

 [7].ساسية والوبو  بععويم العللةحنبه ورفع الدعم عال ال لع اأبواح ل سع لار اأاأ

و ألا تراحع سل ة الدولة واليش ك يرا مال دورها وو ا وها ساوا  علاا الياعيد الادا له إد  أت ها  اللعغيرا  إ  رة الالو  

عاادة الن ار باالك ير ماال ثواباش ومعغيارا  إلاا إااد يوضاه  ة كوروناا  وبوع  تأثير حات عالم اليو  إمع ذلك ف .علا رعيد مكانعها الدولية

 .عالم ما بعد ال رح الباردة

 :العولمة وأزمة كورونا: ثالثا

وبئااااة الوعاكااااة والعااااه را   اااا يعها ماااارا  واأ اااارخ انعشااااارا لأأالبيئااااة الدوليااااة تشااااهد باااايال فعاااارة وعلااااا الاااارنم مااااال أت 

اليااااينية وت ولاااا    اااا   ماااادة ص أت  هااااور فااااايرو  كورونااااا فااااه مدينااااة ووهااااات إيال مااااال البشاااار علااااا امعااااداد اللعلااااورة  الل ياااا

لالاااا بعداعياتااا  علاااا مجلااا  أوحااا  الع ااااا  الدولياااة وماااال ذلاااك أم تالريباااا ااااد لاااا حا  اااة عاللياااة انعشااار  فاااه كااا  دو  العاااالإايااايرة 

 .بنية وهيك  الن ا  الدوله ودور الدولة الالومية في 

ت تععامااا  أللجاااا  اليااا ه  يااا  ت اااع يع كااا  دولاااة  اااد حواناااب هاااا  الع ااااا  وهاااو اأت هااااا الواااايرو  يععلااا  بأرااا يح 

ال ياساااه العااااالله اااااد يكااااوت  ت ا علاااا  م اساااا  بالن ااااا إوبالعاااااله فاااا  معااا  بلااااا تلعلكاااا  ماااال ااااادرا  و باااارا  ومؤس اااا  راااا ية
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رااا أو نيااار معوااااع أ اااعيوا 
 

ة عاللياااا ماااع هااااا الواااايرو  ت تعااااطه الااادو  اللاااؤثرأيضاااا أص أت اليااا يح إ  [ 8]  كلاااا يااارخ الااابعض

الاااط باااايال الاااادو  و ااااعف الااااروابط ال ياساااية الكعلويااااة لاااايس ف [ 1]  ونيااااح اصسااااعجابة الجلاعيااااة كشاااف هشاشااااة ع اااااا  العوللاااة

وهاااو  ورباااهال اااا  بااايال دو  اصت ااااد اأياااديولوحيا بااا   عاااا بااايال الااادو  اللعجان اااة سياسااايا وااعيااااديا كلاااا هاااو إو أاللعبايناااة حغرافياااا 

 .لا العيدي بلوردها لهاا الوبا  اللليشإدولة  ما دفع ك 

 : زمة كورونا علا الن ا  الدوله ودور الدولة في  وفالا لللع يا  العاليةأما يلكال تناو  تداعيا  وعلو

 :التداعيات السياسية -1

لااااد بالضاااارورة  ااارخ منهااااا صتععأوااااا  ال ياساااية الالا لااااة و هااااور راااايغ مكانياااة انوااااراط عالااااد الع الإتناااار حا  ااااة كورونااااا ب

 .يدولوحه  كلا حر  علي  الللارسة الدولية اب  توشه الوايرو و اصنعلا  اإلأعلا الالرح الجغرافه 

ولااام   ي ااساااعجابة حلاعياااة لااادر  الواااايرو أم ت هااار ت الع ااااا  الكعلوياااة الالا لاااة لاااأمباااررا  هااااا اللشاااهد عديااادة أبرزهاااا و

ها بالكامااا  ت كااا  دولاااة منهااا أنلالاااش  ااادودأك ااار ماااال ذلااك الكعلااة الوا ااادة  واأبااايال دو  ي ماااال سياساااا  للعن ااي  أو العضاااامال أتع ااا 

 . رخ وفر ش ايود حديدة علا  ركة الل افريالبوح  مواطنه الدو  اأ

وربيااة الع اااا  فيلااا باايال الاادو  اأك اار علااا أناا  ين باا  أص إدو  باا  اساا نا  ت هاااا اللشااهد شاال  كاا  الااأوعلااا الاارنم مااال 

 .ة بالوصيا  اللع دة يروع اا  ها  اأ

ك اااار تضاااااررا مااااال توشاااااه ورباااااه لاااام تنالاااااا الاااادو  اأالعااااه درحاااااش عليهااااا دو  اصت اااااد اأ ت الع اااااا  اصندماحياااااةأذلااااك 

لععبيااار لااا اإ كومااة وشاااعبا    الماار الااااي دفااع اصي اااالييوهااو اأ  ي الياااا العااه تركاااش و اادها تكاااافح هاااا الوباااا إلوااايرو  وب ارااة ا

الاااي اععباار مع اااذص فاااه  ورباااهاأ راااوا  طالبااش باصن اا اح مااال العكعاا ت بعااض اأأا  ااد إلااورباااه اأعااال اسااعيا هم مااال اللواااف 

 [91] .ي اليا فه م نعهاإدعم 

راااابة علاااا ولاااا  ااااص  اإلأ باااا ماااال ال عاااال واصنعالااااد  فلاااع  هاااورورألع الوياااة بااايال الوصياااا  اللع ااادة وولااام ت ااالم الع ااااا  ا

ليهاااا عاااال إت الواااايرو  انعالااا  أاريعاااة وربياااة بر بينهاااا وبااايال الااادو  اأيالاااا  ر ااا   ال اااوإ لااااإرا ااايها ساااارعش الوصياااا  اللع ااادة أ

اعااارا  تشاااريعا  صيالاااا  نااا  بيااادد اأعلاااال ر ي اااها أو  والجنوبياااة ماااع اللك ااايكنلالاااش  ااادودها الشااالالية ماااع كنااادا أو  وربااااأطريااا  

 [99] .ا الوصيا  اللع دةإلالهجرة 
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لاااا إالياااو   ألاااش سياساااا  العوللاااة واصنوعاااا  تلجاااهناااا هاااو أت الوصياااا  اللع ااادة وهاااه الدولاااة العاااه توع وملاااا ي يااار اصنعباااا 

ا تاام بالوعاا   ياا  ات ااا  وهااو ماا   اارخ صت اااذ ااارارا  ملاثلااةللاادو  اأوهااو مااا يشااك  دافعااا اويااا   سياسااا  اصناا ا واصنعااوا 

علاااااد علااااا الالاااادرا  الااتيااااة مااااال الل ااااعلوما  الياااا ية فااااه را ا  نلاااا   ال اااادود وايالااااا  ر اااا   ال ياااارات واصعإحااااأنلبيعهااااا 

 . العيدي لهاا الوبا 

ماااال الباااروز مجاااددا فاااه اللشاااهد ال ياساااه الااادوله وفع اااش اللجاااا  واساااعا  حااارا ا  مكناااش الدولاااة الوطنياااةت هاااا  اإلأوالواااااع 

 ااال ة وامااار الياااادرة ماااال اللأ  ضاااا  الكااا إوت دياااد ال ااالوق البشاااري و ن اااانيةنشااا ة اإلاأل ياساااا  العاااد   الياااار  فاااه تاليياااد 

ة ن لاااناااوا  حديااادة ماااال اأأعاااادة انعااااج إمااار الااااي ااااد يااانجم عنااا  وهاااو اأ  ماااا  ال ااال ة العشاااريعيةأالعنوياياااة العاااه رح اااش كوعهاااا 

 [92] .زما  للورو  وال ي رة علا دفة ال كمالدكعانورية العه تععا  علا اأ

زماااة اللعيااااعدة لعع ااايم مكاسااابها ال ياسااااية ع لار هاااا  األااااا اساااإمريكاااه ي  اااا ساااعه اليااايال وعلاااا عكاااس ال ااالوق اأ

.دوا  الدبلوماسية العامةأو مكانعها الدولية بالععوي  علا وتعوي
 
[93] 

وتلكنااااش   وسااااعألااااا مناااااط  إب ااااو  لل يولااااة دوت امعااااداد الوبااااا  نهااااا تعاملااااش أص إت الياااايال هااااه بااااؤرة الوااااايرو  أفااارنم 

  ياااة وااعااادتها اصاعياااادية اللعالدماااةرنامدواتهاااا اإلأم اااعويدة ماااال   ال اااي رة علاااا الوباااا حرا اتهاااا ال اااريعة وال اسااالة ماااال إبوضااا  

ورباااا وأفريالياااا ودو  أو اراااة فاااه   ة اللوباااولاااا الااادو  إم ااااعدا  طبياااة وفنياااة راااب ش الدولاااة الو يااادة تالريباااا العاااه تالاااد  أ يااا  

مريكاااه ااااد ت النلاااوذج اأأصسااايلا و هال ياسااا ثيرهااااوهاااو ماااا يلكنهاااا ماااال تعوياااو مكانعهاااا الدولياااة وات اااا  ن ااااا تأ  وساااطالشااارا اأ

.بدأ بوالدات بريال   عا اب   هور حا  ة كورونا
 
[8] 

مريكياااة لااايس فالاااط ب ااابب اصتهاماااا  اللعبادلاااة اأ –تيااااعد ال  فاااا  الياااينية  وملاااا يعاااوز ماااال رااا ة هااااا اللشاااهد هاااو

تورياااد العجاااارة العاللياااة والع اااور الها ااا  فاااه ولكاااال ب ااابب هيلناااة اليااايال علاااا س سااا     اااو  الل اااؤولية عاااال توشاااه الواااايرو 

رح ياااة فاااه ع ااتهاااا أيااايال وهاااو ماااا يع اااه لل  (G5) اااادراتها اصاعياااادية والعكنولوحياااة وب اراااة اصساااع لار فاااه الجيااا  ال اااامس

.العناف ية مع الوصيا  اللع دة
 
[49[ 

علاااا الااارنم مااااال   الجواناااب اصاعيااااديةعاااد تالعيااار علاااا لاااا ذلاااك أت اهعلاماااا  ال ياساااة ال ارحياااة الياااينية لاااام تإ اااف 

ساااعلعلك   2025نااا  ب ااادود عاااا  أ رخياااوهنااااق ماااال  .منياااةضاااايا ال ياساااية واصساااعراتيجية واأنلاااا تلعاااد لعؤكاااد علاااا الالإوهليعهاااا  أ

مااار الااااي ااااد يناااار باااد و  الع ااااا  بااايال ال ااارفيال فاااه  ااارح   وهاااو اأريكياااةمنة ع اااكرية تعواااوا علاااا ن يرتهاااا اأاليااايال ترساااا

 [93] .حديدة اد ي اهم توشه الوبا  واسعو ا  تداعيات  فه الععجي  باندصعهاباردة 
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شاااه الواااايرو  وهاااو ماااا ت مالبولياااة اليااايال ااااد تواحاااة بلوااااف دولاااه رافاااض ب ااابب اتهامهاااا بالل اااؤولية عاااال توإماااع ذلاااك فااا  

اتها العدا ياااة  اااد الرعاياااا وكاااالك موااااف بعاااض العياااارا  العنيااارية اللع رفاااة العاااه وحهاااش شااا ن  مريكياااةدارة اأتركاااو عليااا  اإل

الومياااة كبااادي  عاااال  علاااا  راااعود هاااا  العياااارا  الاله أراااوا  هاااؤص  هاااو مؤشااار ق ااار علاااا ت تعااااأناهياااك عاااال   [95] الياااينييال

م لاااة علاااا هكااااا أورباااه ال ااادي   افااا  بوالعااااريل اأن لاااة الليبرالياااة  اراااة فاااه الااادو  العاااه توشاااا فيهاااا الوباااا  بشاااك  كبيااار اأ

 . [16]  اص 

 (:م دولة الرفاة أة يالعسكر) منية التداعيات األ -2

ت ألااااا إ  يانااااا أشااااك  ا عااااه وب  لااااا اصععالااااادإالوكر ال ياسااااه باااا اللاااارتبطمااااال انشااااغلش الدولااااة الالوميااااة بالضااااية اأمنااااا أت 

ااااإالوساااايلة الع ااااكرية وال اااعه الاااادا م الوسااايلة الل لااااا لبنااااا  الدولااااة اآمناااة هااااه  ااااا لااااا تعويااااو العرساااانة الع اااالي ية كل  كااااوت   اونوع 

ت مجااارد إثااام   و نيااار مباشااارأوساااا   الع اااكرية ساااوا  بشاااك  مباشااار   اااار الل دااااة بالدولاااة نالباااا مااااتن وي علاااا اساااع دا  الاأ

 . ريال مال العوكير باصععدا  عليهاال    اللع ور كوي  بأت يرد  اآامع ق 

نلبياااة رااااانعه الالاااارار اسااااية اللشااااعركة أ ااااد اللااادركا  ال ي اااارخ فهااااو يل ااا  أأدراق دولااااة عاااال ولااام ت علااااف فاااه هاااااا اإل

.ال ياسه رنم ا ع   انعلا اتهم ال ياسية وال بالية
 
[91] 

ساااب  مريكاااه اأاأت هااااا اصععالااااد شاااهد تراحعاااا مل و ااا فاااه ساااعينا  الالااارت اللا اااه باااـعأثير مااال أفكاااار وزيااار الااادفا  أومااع 

الوعليااااة ت الللارسااااا  أص إالع ااااكري واصاعيااااادي واصحعلاااااعه  مااااال بلعنااااا  الشااااام  هليااااة اأأروباااار  مكنلااااارا الاااااي أكااااد علااااا 

اب  فاااه الع ااالح ساااوا  علاااا م اااعوخ إذ اساااعلر  الااادو  علاااا الع ااا  نلبياااة الااادو   لاااش تااارحح البعاااد الع اااكري علاااا ماااا ساااوا أفاااه 

ماااال ماااال  ااا   دة لأشااااعة موااااهيم حدياااإو مااام اللع ااادة الاااا العاااد  مااار الااااي  واااو من لاااة اأاأ  و علاااا الل اااعوخ الااادولهأاااااليم اأ

ودفعهاااا   مااال وال ااا  ا مااع اضاااايا اأنلاااط تعاملهاااأل اا  الااادو  علااا تغييااار ( الل اااعدامةالعنليااة )و( العنليااة البشااارية ) العركيااو علاااا 

 .ن ات و ال  فه ال ياة الكريلةساسية لإلية واصسعجابة صشبا  ال احا  اأن انه للعنلن و اصهعلا  أك ر بالبعد اإل

دبيااا  ال ياساااة الدوليااة مناااا ت ااعينا  الالاارت اللا اااه مواااهيم حديااادة تركااو علاااا أالجهاااود ونيرهااا  هااار  فااه يجااة لهااا  ونع

وكلهاااااا ( اللجعلاااااع اللااااادنه)هلياااااة أو( تااااارابط اللجعلاااااع العاااااالله)لاااااا وع( ماااااال البيئاااااهاأ)  علاااااا وال واااااا [16] (دولاااااة الرفااااااة)

 .مالدور الدولة ال ارسة فه  لات اأا و الععوي  علأيم  تالف بالضد مال سياسا  الع لح مي ل ا  ومواه

ت ت ال  اووا  معالدمة فه هاا اللجا أت بعض الدو  اسع اعش أوعلا الرنم مال 
 
ت أنلبية دو  أص إ  [316 – 314  98]

ة فهيلنش علا الجنوح  لش تعانه الوالر وال رمات والعناز  الدا له واسعأثر  الة مال الدو  بلا ت ال  مال منجوا  وابعكارا  تالني
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مم اللع دة فه تالريرها عد العوازت البيئه وهو ما دفع اأربا ها وانعهكش اواأسل ة لعع يم واسع وذ  علا تجارة اأ  اصاعياد العالله

لا الع اير مال ترسل  الة عد  الل اواة العه ميو  اللجعلع الدوله فه الالرت ال ادي إ   2191اليادر عال العنلية اليشرية لعا 

.والعشريال
 
[98]

                   
 

ت أمنااااه وهااااه يؤكااااد  اليالااااة حدياااادة علااااا الل ااااعوخ اأو ااااا   هاااار فااااايرو  كورونااااا الل ااااعجد لوفااااه  ضاااام هااااا  اإل

لاااا تهديااادا  إاصلعواااا  نلاااا صباااد ماااال إو  العهديااادا  الجوهرياااة العاااه تهااادد الااادو  واللجعلعاااا  صتالعيااار علاااا العهديااادا  الع اااكرية

وبئاااة الوعاكاااة العاااابرة واأمااارا  والوايروساااا  اأوالعاااه تعل ااا  بانعشاااار    ن اااانيةبال يااااة اإلك ااار فعكاااا أراااب ش أحديااادة   –اديلاااة 

  [91] .لل دود

مكانياااا  تالنياااة إا بيئاااة ن يواااة وإلاااانة ع اااكرية للواحهعهاااا بااا  ت عااااج وم ااا  هاااا  الل ااااطر اللهاااددة لل يااااة ص تع لاااب ترسااا

العااايي فاااه بيئاااة نو اااية واحعلاعياااة وااعياااادية  ن ااااتنياااة العاااه تكوااا  لإلناااب ال دمياااة اللدعاااادة توزياااع اصنوااااا ن اااو الجواإوبشااارية و

 .ص الة

إت العاااالم ااااد يشاااهد فاااه الل اااعالب    وااااد  اااار  دراساااة  دي اااة للجلوعاااة ماااال العللاااا  اللهعلااايال بال واااا  علاااا العناااو  البيئاااه

مليااوت   1.7ذ يوحااد مااا يالااارحإ  بيئااةذا لاام يااعم العواااف عااال اصسااعغ   الجااا ر للإ 91أك اار فعكااا مااال فااايرو  كورونااا   هااور أوبئااة

م علاااا حلياااع الااادو  وهاااو ماااا ي اااع   [21]ن ااااتإللاااا اإوات والالااااادرة علاااا اصنعالاااا  ماااال ال يااانيااار اللعروفاااة ناااو  ماااال الوايروساااا  

نهااااا راااا ة )) حرا اتهااااا اللضاااارة للبيئااااة وال وااااا  علااااا العااااوازت البيئااااه واععلاااااد إالكااااف عااااال صساااايلا الاااادو  اليااااناعية الكباااارخ 

  فااااه علليااااة راااانع الالاااارار العاااه تععاااار  بالعراب ااااا  اللعالاااادة باااايال رااا ة النااااا  وال يوانااااا  والنباتااااا  وبيئعنااااا اللشااااعركةوا ااادة 

              [21]. ((ودعم أن لة الرعاية الي ية فه أك ر البلدات  عوا   ي  تعانه اللوارد مال  غوط والة العلوي 

وهاااه الدولااااة العاااه تلعلاااك أكبااار ترسااااانة ع اااكرية وأك ااار اصاعياااااديا  ت نجاااد اليااااو  الوصياااا  اللع ااادة أ اللوارااااا  وماااال 

الضااارورية للكاف اااة كلياااا  كافياااة ماااال اللعااادا  وتواحاااة عجاااوا فاااه تاااوفير   مواحهاااة توشاااه الواااايرو  مرتبكاااة فاااهت اااورا تالاااف 

   [29] .حهوة العنوس اصر ناعهأانعة والالوازا  والوبا   م   اأ

 (:م العودة لالقتصاد القوميأعولمة االقتصاد ) التداعيات االقتصادية: ثالثا

و علااااا رااااعيد أد اصاعياااااديا  الوطنيااااة تشااااك  العااااداعيا  العااااه نجلااااش عااااال توشااااه وبااااا  كورونااااا الل ااااعجد علااااا رااااعي

عااااادة الن ااار بال ياسااااا  اصاعيااااادية العااااه راحااااش فااااه مر لااااة مااااا اباااا  إ ااااد أهاااام اللبااااررا  العااااه تاااادفع ن ااااو أاد العااااالله اصاعيااا

 . الوايرو 
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ص أت وساااا   اللعالجاااة هناااا انعك اااش إ  حااا  الع وياااف ماااال هاااا  العاااداعيا أالجهاااود ماااال نلبياااة الااادو  تباااا  م علاااف أت أورنااام 

لااااا إالعباعاااد اصحعلااااعه  حااارا ا  نلاااا  ال ااادود واصنكواااا  ن اااو الاااادا   وفااار إد  أعلاااا مجلااا  اصاعياااااد العاااالله  فالاااد سااالبا 

 [22]. ن انية ال دمية و ارة فه اللجا  الي هعياحا  اإلتوفير اص تع ي  النشاط اصاعيادي ليالعيرعلا 

ت ماااا أص إواناااب ثاااار اصاعياااادية للجان اااة كونهاااا مععاااددة الجا  الورااااة الب  ياااة تغ ياااة كافاااة اآذا كاااات ماااال الياااعب علاااا هاااإو

 .الدولة الوطني  في ثار العه ترتبط بلو وعها وبالع ديد الع اة بيال ااعياد العوللة ومكانة يهلنا هنا هو منااشة اإل

علاااا العبااااد  ال ااالعه ال ااار واصنوعاااا  علاااا ال اااارج ورفاااع ياااد الدولاااة عاااال   فاااه أ اااد ركاااا و  ذا كاااات ااعيااااد العوللاااة يالاااو إفاا

لوماااش حلياااع الااادو  بلاااا فاااه ذلاااك ماااال يل لاااوت اصاعيااااديا  أ اااة  و اااا  فاااه  ااا  الجات اأإياااادية  فاااالعاااد   فاااه العللياااة اصاع

ت أ يااا  ي  اااا   ال  ااااح اللعاااولم اا  العلويااا  الااادوله بعبناااه موااااهيم وسياساااا  مغاااايرة تلاماااا لهااااالرأسااالالية الكبااارخ ومؤس ااا

ن اااانية وصسااايلا فاااه ولاااة فاااه كااا  حواناااب ال يااااة اإل ياااا  الااادور العاااد له للدإلاااا إو  العاااه توشاااا فيهاااا الوباااا  ساااارعش حلياااع الاااد

 .الجانب اصاعيادي

كا  اصاعياااادية الياااغرخ الااانلط اصساااعه كه لللجعلعاااا  وعجاااو الشااار وأماااا  تراحاااع  ركاااة اللباااادص  العجارياااة وتغيااار 

لوماااة بالعاااد   ماااال يااادي العاملاااة وتوااااف اللشااااريع الوردياااة وانغااا ا الااادو  علاااا نو اااها أراااب ش الدولاااة مص  ماااال اأوت اااريح اآ

 [23] .زمة كوروناأثار قمكات مال واتها اصاعيادية للع ويف ادر اإلدأ    

ا  عاناااا  اصحعلاعياااة ساااووالالااارو  واإلاللعوناااة اللالياااة  اما للع وياااو اصاعياااادي عبااار تالاااديمالااادو  بااارنلبياااة أ ولهااااا تبناااش

 .و ا  اصاعيادية اللعردية بوع  توشه الوبا واحهة اأال هؤص  مال موبلا يلك    فرادو لإلألللؤس ا  اصاعيادية اليغيرة 

ا للو اااع اصاعياااادي يعناساااب طردياااا ماااع مواردهاااا اللعا اااة  ماااع ذلاااك فاااإت اااادرة الدولاااة علاااا اص ااا    بهااااا الااادور اللنالااا 

نااا ا ال ااادود وتراحاااع اللباااادص  العجارياااة وتااادنه العوا اااد الضاااريبية وال احاااة اللالياااة نعيجاااة إلوفاااه  ااا  تاللاااا واردا  الااادو  

 ااارخ ألاااا إة ماااال دولااات اساااعجابعها لهاااا  الع اااديا  هاااه اساااعجابة فردياااة ومعبايناااة إفااااللعوايااادة ل نوااااا فاااه مجاااا  الرعاياااة اليااا ية 

ساسااااه للواحهااااة تااااداعيا  كورونااااا علااااا اليااااعيد أك اااابي  (( اصاعياااااد الااااوطنه))هليااااة أعااااال نهااااا تعيااااد ال اااادي  مجااااددا إكلااااا 

للرتكااااوا  ااعياااااد  ة ااااعا  حدياااادأو  ااااافية ليااااالح الدولااااة الوطنيااااةإنال ااااة وهااااو مااااا يعنااااه علليااااا ت ااااجي   [5, 23]اصاعيااااادي

 .سل ة الدولة وادرتها علا العد   فه العللية اصاعيادية العوللة الاي  او  علا الدوا  تالييد

 ااااعوش الجانااااب العكااااامله صاعياااااد العوللااااة والاااااي يالااااو  علااااا اصسااااع لار العااااابر لل اااادود أت الجا  ااااة ألااااا ذلااااك إأ ااااف 

  ال لاااب العاااالله ؤلياااة وفاااه مالاادمعها الااانوط ن ااارا لعضااااوتجاااارة اللاااواد األاااا  اااد كبيااار س سااا  العورياااد الدوليااة و اراااة إواليااش 
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دناااا م اااعوخ وهاااو ماااا يلالاااه علاااا ألاااا إاعه العاااه الياااش النشااااط اصاعياااادي حااارا ا  العاااو  اصحعلاااإو وتوااااف  ركاااة ال يااارات

  . [24] الدولة العد   للعالجة ها  العداعيا 

  :الستنتاجاتا

و ااا  العااه نجلااش عااال حا  ااة والعوللااة فااه  اا  اأ الوطنيااةلااا منااشااة وااااع الع اااة باايال الدولااة إ الدراسااةلالااد سااعش هااا  

لكانعهاااا لوطنياااة لاكوروناااا  ويعضاااح ماااال  ااا   اللع ياااا  العاااه تلاااش منااشاااعها تراحاااع ع ااااا  العوللاااة فاااه مالابااا  اساااععادة الدولاااة 

يجااااد بااادا   إا إلااات ال ياساااا  العاااه ساااعش أو  ساساااية للن اااا  ال ياساااه الااادولهالو ااادة اأنهاااا أحدياااد علاااا ت تبااارهال ماااال أالدولياااة و

 . رخ سو  لال تكوت مجديةأ يات إو ل سعغنا  عن  فه أ يانا ألععويض هاا الدور 

حاااارا ا  العااااه ساااااد  فااااه زمااااال العوللااااة بلااااا فااااه ذلااااك دور الع اااااا  كاااا  اللؤس ااااا  واإلوربلااااا لهاااااا ال اااابب لاااام تولااااح 

 .لدولة الوطنية ذلكالكعلوية وسياسا  اللعونة ال ارحية فه ت ل  كلف مواحهة الوبا  فه  يال ت للش ا

زمااااا  والع ااااديا  الجديااااة العااااه تهاااادد فااااه مواحهااااة اأ هليااااة ودور الدولااااة الوطنيااااةأثبعااااش مااااال حديااااد أت حا  ااااة كورونااااا إ

للااادو   الوطنياااةالعاااه ااااد ص تن اااجم بالضااارورة ماااع اللياااالح  الوطنياااةت هااااا الااادور ين لااا  ماااال اععباااارا  الليااال ة إو  ميااايرها

ابة للواحهاااة الوباااا  وتداعياتااا  عاللياااا كاناااش فاااه الغالاااب اساااعجابة فردياااة ولي اااش حلاعياااة كلاااا ت اصساااعجأولهااااا ي  اااا    ااارخاأ

  .روج لالك   اح العوللة
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 :قائمة المصادر والمراجع

 9111حا   مالولة الن ا  العالله الجديد علا ل ات الر يس اصمريكه اصسب  حورج بو  فه  ضم احوا   رح ال ليا عا  [ 9]

  :ان ر

  Freedman L. The Gulf war and the new world order. Survival (Lond) [Internet]. 1991 

May 1;33(3):195–209. Available from: https://doi.org/10.1080/00396339108442590 

[2[ Kissinger HA. The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order. The Wall Street 

Journal. April 3. Retrieved April 23, 2020. . Available from https://www.wsj.com/articles/the-

coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005 

[3[ the United Nations Development Programme, Redifining Security: The Human Dimintion History, 

Vol.94,No 592, 1995: 2 – 34. Available from 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf 

[4[  Attfield R. An Introduction to Global Citizenship. Philos Manag. 2005;5(3):126–7. Available from:           

https://pdfs.semanticscholar.org/2c06/2d803fb3fe40c1dad98fb9d34e1629e3459c.pdf        

[5[ the United Nations Development Programme 1. HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2007/2008 

:Fighting climate change: Human solidarit in a divided world, 2007
th
 ed. Green Ink Inc, editor. Palgrave 

Macmillan; 2008: 2-5.  

علا الرنم اهلية ها  اللؤترا  للع اور وتن ي  الجهود الدولية اص انها ات ا  ال ابع الل وله واللالا ا  العامة دوت ات يعل ض [ 6]

 :ان ر فه ذلك. عنها اية مردود ايجابه علا رعيد الالضايا العه تم منااشعها

Jacques, F. (1996). UN Conferences: Media Events or Genuine Diplomacy?. Global Governance: A 

Review of Multilateralism and International Organizations, 2(3), 361-375: Available from: 

https://www.deepdyve.com/lp/brill/un-conferences-media-events-or-genuine-diplomacy-

h3v7wmN9KC?key=brill 

[7[ Murphy KM, Shleifer A, Vishny RW. The transition to a market economy: Pitfalls of partial reform. 

The Quarterly Journal of Economics. 1992 Aug 1;107(3):889-906. 

, [8] Haass R. The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It. Foreign Affairs

-04-states/2020-https://www.foreignaffairs.com/articles/united Available from: . 2020.April 7

                                                                 it-reshape-rather-history-accelerate-will-07/pandemic 

[9] Farrell H, Newman A. Will the Coronavirus End Globalization as We   Know It?. Foreign Affairs. 

2020 Mar 16;16. . Available from: 

http://www.ianfeinhandler.com/iaclub/articles/end_of_globalization.pdf 

  /https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/31:كورونا ينال  عدوخ البريك ش الا اي اليا معا  علا اللواع[91]  

[11] https://www.bbc.com/arabic/world-52382964 

:                الليبرالية علا موعرا معا  فه-ع   رحب تباح   فه زمال كورونا اأن لة[  92]

https://www.trtarabi.com/issues/25241/ 

Coronavirus: Beijing’s public diplomacy and influence –Wolf SO. COMMENT 179 [13]

-https://www.sadf.eu/wp,  Available from: 5617, 20 April 2020,-ISSN NUMBER: 2406 - campaigns.

      179.pdf-content/uploads/2020/04/Comment 

 [14] Dobrescu P, Ciocea M. This time is different. The globalization of uncertainty. Romanian Journal 

of Communication and Public Relations. 2020 Apr 1;22(1):129-36. 

[15] https://www.bbc.com/arabic/interactivity-51725266  

 

شهدها الن ا  الرأسلاله فه أوا   ال  ثينا  مال الالرت مال ذلك رعود اصن لة الواشية فه اللانيا واي اليا بعد أزمة الك اد العه [ 96]

 :ايه اليافه   دور اصوبئة واصزما  وال روح فه العغيير  معا :  اللا ه أن ر

http://www.almothaqaf.com/a/araa2019/945346 

[17] Jams Wyllie ,”Force and Security” ,in : Trevor C. Salmon and others ,issues in international 

relations , London and New York, Routledge ,2
nd

 edition,2008: 74- 4 

 :مال ها  الدو  النرويا وسوي را وايرلندا واللانيا ان ر[ 98] 

https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
https://www.deepdyve.com/lp/brill/un-conferences-media-events-or-genuine-diplomacy-h3v7wmN9KC?key=brill
https://www.deepdyve.com/lp/brill/un-conferences-media-events-or-genuine-diplomacy-h3v7wmN9KC?key=brill
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it
http://www.ianfeinhandler.com/iaclub/articles/end_of_globalization.pdf
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/31/
https://www.bbc.com/arabic/world-52382964
https://www.trtarabi.com/issues/25241/
https://www.sadf.eu/wp-content/uploads/2020/04/Comment-179.pdf
https://www.sadf.eu/wp-content/uploads/2020/04/Comment-179.pdf
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-51725266
http://www.almothaqaf.com/a/araa2019/945346
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    United Nations Development Programme. Human development report 2019 : beyond 

income, beyond averages, beyond today: inequalities in human development in the 21
st
 century. United 

Nations Development Program. 2019:304 -306. 

[19]  Briggs CL, Nichter M. Biocommunicability and the biopolitics of pandemic threats. Medical 

anthropology. 2009 Aug 10;28(3):189-98. Available from:   

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01459740903070410 

[20] Settele J, Díaz S, Brondizio E, Daszak P. COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect 

Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics'. The Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).. . Available from: 

https://ipbes.net/covid19stimulus   

  :هشا  مل م  ترامب يوش  فه ادارة ازمة كورونا دا ليا و ارحيا  معا  علا[ 29] 

https://agsiw.org/ar/trumps-mismanagement-of-coronavirus-crisis-arabic/ 

[22] Fernandes N. Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. 

Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3557504 

  دراسا   ارة  مركو الل عالب  للدراسا  واصب ا  (ما بعد كورونا)عله رالح  م مح حديدة ل اعياد العالله فه مر لة [ 23]

 .  5, 2121أبري   93 -14اللعالدمة  أبو  به  العدد 

[24]
 

اعياد ي لاب ماال الادو  ات رندوا النالد الدوله الاي درج دا لا علا معار ة تد   الدولة فه اص واد يكوت مال الل عغرح هنا هو

لاا تك ياف باراما إ اافة ااماة شاركا  مللوكاة للدولاة باإلإو أع ارة نالاذ الو ع اصاعيادي مال     دعام الشاركا  اللعإح  أالعد   مال 

 [.5  23:]أن ر عانة اصحعلاعيةاإل
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ABSTRACT 

The characteristics of the prophets and their exploitation in the call to God, the best way to follow their 

example and follow their approach to the call to God Almighty with wisdom and good advice, especially the 

prophets who have a clear impact in adopting people to invite them, including Isa Ibn Maryam, peace be 

upon him. 

Examining his qualities raises hope and confidence in God 
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 ملخص

والسفففففير علفففففخ   ع ففففف  فففففف  الفففففدعو  إلفففففخ ر   إلفففففخ ر  ريفففففر اريففففف  لال افففففدا    ففففف واسفففففا الل ا فففففف  الفففففدعو   صففففففاب اء  يفففففا 

سففففف وا ه و عفففففالخ  الوظةفففففة والةوعصفففففة الوسفففففلة  و ثاصفففففة اء  يفففففا  الفففففمين ل ففففف  اء فففففر الوا ففففف  فففففف    لففففف  اللفففففا  لفففففدعو    

 .من  يل   عيسخ ا ن مري  عليه السالم

  .إنَّ دراسة صفا ه   عُث ف  اللَّفس اءمَل والثقةَ  اهلل

 .سالم  صفاب  الدعو عيسخ عليه ال: كلمات مفتاحية
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 :المقدمة

  و  فففففف د  ن   يلففففففا موةففففففدا  ع ففففففد  وعففففففدك ل  ففففففريل لففففففه ال فففففففور الففففففودودالوةففففففد هلل الواعففففففد الةع ففففففود  و  فففففف د  ن ل إلففففففه إل ر

 .... ر ورسوله  صاعب الةقام الةوةود   ما  عد

واسفففففا الل ا فففففف  الفففففدعو  إلفففففخ ر  ريفففففر اريففففف  لال افففففدا    ففففف  والسفففففير علفففففخ   ع ففففف  فففففف   ففففففان دراسفففففة صففففففاب اء  يفففففا     

الفففففدعو  إلفففففخ ر سففففف وا ه و عفففففالخ  الوظةفففففة والةوعصفففففة الوسفففففلة  و ثاصفففففة اء  يفففففا  الفففففمين ل ففففف  اء فففففر الوا ففففف  فففففف    لفففففف  

 .اللا  لدعو    من  يل   عيسخ ا ن مري  عليه السالم

فففففا السفففففافاد  مفففففن إنَّ دراسفففففة صففففففاب عيسفففففخ ا فففففن مفففففري   عليفففففه السفففففالم   عفففففُث فففففف  الفففففلَّفس اءمفففففَل والثقفففففةَ  فففففاهلل  و وفففففاوُ   ي  

 عار فففففه و سفففففالي ه فففففف  عيا فففففه العةليَّفففففة والعلةيَّفففففة  وبفففففما مفففففا ساا ففففف  م فففففاميله فففففف  بفففففما ال وفففففث مفففففن رفففففال  صففففففاب عيسفففففخ 

 .عليه السالم

إلففففففخ ( اسففففففة  فسففففففيرية مو ففففففوعيةدر  -صفففففففاب عيسففففففخ عليففففففه السففففففالم ففففففف  القففففففر ن الظففففففري  )   لفففففف   سففففففة   وثفففففف إعيففففففث 

م وثفففففين و مطالفففففب عفففففد  م يلفففففا فيفففففه الةوا ففففف  الاففففف  ورد اكفففففر عيسفففففخ عليفففففه السفففففالم في فففففا فففففف  القفففففر ن الظفففففري  واسفففففةه و سففففف ه 

 .لا   ا صف   ا رالفا ل ا   ال شر افية الثلقية والُثلقية و عض الصفاب اإلوولد ه والصفاب ا

 :البحثأهداف : أولا 

 .اء  يا  من  ول  العزم من الرسلدراسة لصفاب  عد  .1

 .إظ ار الصفاب الُثلقية لياصف   ا من عةل رسالة الدعو  .2

 .ه من اءلوبية لعيسخ عليه السالمإ ظار علخ اللصارى ما ادعوا   .3

 .إظ ار الصفة ال شرية لعيسخ عليه السالم .4

 : أهمية البحث: ثانياا 

 . يان اس  عيسخ عليه السالم و س ه .1

 .عيسخ عليه السالمإظ ار  ب  صفاب  .2

 .  يان  ب  الةو وعاب الدعوية الا  دعا إلي ا عيسخ إلخ  ومه من رال  ما ا صف  ه .3
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 :                          أسباب اختيار الموضوع: ثالثاا 

ْو  علخ مو وع صفاب عيسخ عليه السالم ف  القر ن الظري             ردب من رال   وث  الةاوا    ْن  ُلق  ال َّ

  ظال  القر ن الظري  و عيدا عن الا   ل ما يظاب عل ا ف  اء واث  و يا  ا من رال  دراسة  فسيرية مو وعية  ف

 .كاايب اللصارى و وريف   

 :منهجيه البحث: رابعاا 

 .بمك الدراسابسأعاةد ف   وث  علخ الةل ج الوصف  الساقرائ  وبو مل ج الةلاسب واءف ل لةثل 

 :الدراسات السابقة: خامساا 

ن الظففففففري  دراسففففففة  فسففففففيرية مو ففففففوعية وإ ةففففففا  ن صفففففففاب عيسففففففخ عليففففففه السففففففالم ففففففف  القففففففرلفففففف   جففففففد دراسففففففة مسففففففاقلة عفففففف

م الففففففراتف ففففففف   فسففففففيرك   ومففففففا كففففففان علففففففد اإلمففففففاسففففففلو ه ودعو ففففففه ومففففففيالدك اسففففففاب عامففففففة عففففففن عيسففففففخ عليففففففه السففففففالم ودر

 :ومن  يل ا. مفا ي  ال يب

 .بلا عافظ ع د ال ل  ع د الل  :   القر ن واإل عيل  اية عيسخ عليه السالم ودعو ه ف .1

 .معاز موعوب موةد ال ثارف: مل ج  ول  العزم من الرسل علي   السالم ف  الدعو  .2

 .ع يب مليرك: عيسخ ا ن مري  ف   و  الظااب والسله .3

 .مسعود  ن سعد ال امدف: ميالد عيسخ عليه السالم علد الي ود واللصارى والةسلةين .4

فففففف   وثففففف    فففففه ملففففففرد فففففف  صففففففاب عيسفففففخ عليفففففه السفففففالم فففففف  القفففففر ن الظفففففري  دراسفففففة  فسفففففيرية  ومفففففا  تعةفففففه

 .مو وعية

 :خطة البحث: سادساا 

 :يا ةن بما الةو وع مقدمة و ة يد وم وثين ورا ةة

 :علخ اللوو اآل  

 .ويا ةن   بةية ال وث و بدافه  والدراساب السا قة  ومل عية ال وث:  ة يد 

 :م ف  القر ن الظري  وفيه مطال انعليه السال عيسخ: الة وث اءو 

 .اآلياب الا  ورد في ا اكر عيسخ عليه السالم: الةطلب اءو 

 .اسةه و س ه وولد ه: الةطلب الثا  
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 :صفاب عيسخ عليه السالم ف  القر ن الظري   وفيه مطالب: الة وث الثا  

 .الصفاب الَثْلقية: الةطلب اءو 

 .الُثلقية الصفاب: الةطلب الثا  

 .الصفاب اإل افية: الةطلب الثالث

 (و  ةل   ب  اللاائج والاوصياب)الثا ةة 

 :تمهيد

علففففد الوففففديث عففففن عيسففففخ  ففففن مففففري  عليففففه السففففالم  فففففال  ففففد مففففن الاعريففففف  أمففففه مففففري  ا لففففة عةففففران علي ففففا السففففالم  والافففف    

و فففففد  وفففففدث القفففففر ن عفففففن . مين اصفففففطفاب  ر سففففف وا ه و عفففففالخ و بل فففففالففففف   ظفففففن ك يربفففففا مفففففن اللسفففففا   إ ةفففففا كا ففففف  مفففففن الَّففففف

لَفففففا":  سفففففب مفففففري  علي فففففا السفففففالم  فقفففففا   عفففففالخ وعل فففففن ر  ْةفففففَراَن الَّالففففف   َْعَصفففففلَْ  فَْرَج َفففففا فَلَفَْثلَفففففا فليفففففهل مل "وَمفففففْريََ  اْ لَفففففَ  عل
 [ 1]

  

 ففففن   فففف    ففففن  مففففون  مففففن ولففففد سففففليةان  الةففففراد عةففففران  ففففن ما ففففان    ففففو مففففري   و يففففل اسففففةه عةففففران:  ففففا  الوسففففن ووبففففب

علففففي   السففففالم  –وكففففا وا مففففن  سففففل ي ففففواا  ففففن يعقففففوب  ففففن إسففففوا   ففففن إ ففففرابي  
[2]

  واكففففر ا ففففن كثيففففر ففففف   فسففففيرك  ن  م ففففا 

 فففففالاقوى وكثفففففر  الع فففففاد   فةفففففري  إا مفففففن  يففففف  ريفففففر وصفففففال  و قفففففوى  وبففففف  مةفففففن  علفففففة  لففففف  ففففففا ود  فففففن   يفففففل ا فففففا رب

ينَ :"عففففففالخاصففففففطفاب  ر عففففففز وجفففففففل  فقففففففد  فففففففا    ْةفففففففَراَن َعلَففففففخ اْلَعفففففففالَةل فففففففا َو َ  إلْ ففففففَرابليَ  َو َ  عل َ اْصففففففطَفََخ  َدَم َو ُوع  "إلنَّ رَّ
[3]

  

وكان اصطفا  ر ل    أن اراارب  وف ل   علخ العالةين  الل و 
[4]

 . 

و ففففرى   فففففه اكفففففر بلفففففا مفففففن  عفففف    واصفففففطفاب   وجعفففففل مفففففل   الرسفففففل الفففففمين ي يلففففون لللفففففا  اريففففف  مو افففففه  وبففففف  اإليةفففففان   

 . ه م  ااعاه والعةل  ةا ير يه

 " : و د اكر الةولخ ف  كاا ه العزيز ما   ع  علخ مري  من  ع   ومن الل ما كان ف   أ  ا َووللد  ا وعين كفالا ا  عيُث يقو  س وا ه  

ةل إل  لِّۖ  إل ََّل  َ َ  السَّ ا فَاَقَ َّْل مل ر  ْةَراَن َربِّ إل ِّ   ََمْرُب لََل َما فل   َْطلل  ُمَورَّ فَلَةَّا َوَ َعْا َا  َالَْ  َربِّ إل ِّ  ( 33)يُ  اْلَعلليُ  ْا  َالَ ل اْمَر َُب عل

ُ  َْعلَُ   لَةا َوَ َعْ  َولَْيَس المَّ  ي ل َوَ ْعاُ َا  ُ ثََخ َورَّ جل َن الشَّْيطَانل الرَّ يَّاَ َا مل يُمبَا  لَل َوُارِّ فَاَقَ َّلَ َا ( 33)َكُر َكاْءُ ثََخ ۖ َوإل ِّ  َسةَّْياُ َا َمْريََ  َوإل ِّ   ُعل

                                                             
 12سورك الاوري   ية [  1]

الشيخ عاد   عةد ع د الةوجود والشيخ عل  موةد : اللعةا      و عفص سراج الدين عةر  ن عل   ن عاد  الول ل  الدمشق   الل اب ف  علوم الظااب  الةوق [  2]
 .3/133م 1111-بـ  1411  1ل لان ا/  يروب  -معوض  دار الظاب العلةية 

 .33سور     عةر ن   ية [  3]

[
4
  1 يروب  ا –موةد عسين  ةس الدين  دار الظاب العلةية :  الةوق (ا ن كثير)الفدا  إسةاعيل  ن عةر  ن كثير القر      فسير القر ن العصي  ا ن كثير    و [  

 .2/21 بـ 1411
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َما ۖ  َالَْ  بَُو َر   َا  لقَ ُوٍ  َعَسٍن َو َ  َاَ َا  َ َا  ا َعَسل ا َوَكفَّلَ َا َتَكرليَّا ۖ ُكلََّةا َدَرَل َعلَْي َا َتَكرل  لَدبَا رلْت  ا ۖ  َاَ  يَا َمْريَُ   َ ََّخ لَلل بََ ْوَراَب َوَجَد عل يَّا اْلةل

َسابٍ  َ يَْرُتُ  َمن يََشاُ   لَ ْيرل عل ل ۖ إلنَّ رَّ لدل رَّ ْن عل "( 33)مل
[5]

 . 

:و اةثل علاية ر س وا ه و عالخ  ةري  ف  بمك اآلياب  أمور عد  علخ اللوو الاال   
[6]

 

يُ  اْلَعللي ُ  ": ا واساعا اه لدعو   م ا  قول ا َ ُو  ر س وا ه و عالخ ل .1 ةل لِّ  إل ََّل  َ َ  السَّ  ."فَاَقَ َّْل مل

 .الل من  س اب اللشأ  الصالوة ن ر جعل كفالا ا  يد     من    يائه وبو تكريا فظان  .2

ي ل :" إعم  ا من الشيطان الرجي    ا   عالخ .3 جل َن الشَّْيطَانل الرَّ يَّاَ َا مل يُمبَا  لَل َوُارِّ "َوإل ِّ   ُعل
[7]

. 

ففففنْ : "كرم ففففا ر  ففففرت  مسففففاةر   ففففا   عففففالخ .4 ففففَما  َالَففففْ  بُففففَو مل لففففَدبَا رلْت  ففففا  َففففاَ  يَففففا َمففففْريَُ   َ َّففففَخ لَففففلل بََ ل  َوَجففففَد عل لففففدل رَّ عل

َسابٍ  َ يَْرُتُ  َمن يََشاُ   لَ ْيرل عل "إلنَّ رَّ
[8]

. 

 :عيسى عليه السالم في القرآن الكريم وفيه مطالبان: المبحث األول

 .يورد ال اعث اآلياب الا  وردب ف  القر ن الظري  اكر في ا عليه السالم  اسةه  و ما كل   ه

 .فيها ذكر عيسى عليه السالم في القرآن الكريماآليات التي ورد : المطلب األول 

 . عشر مراب  وورد وصف  فسه  ع د ر مر  واعد (11)مر  رةس وعشرون مر   ووردب كلياه  الةسي   25 القر ن  اسةه ف  عيسخ ُاكر

يَسخ َو  َْيلَا " اْلقُُد ل   لُرو ل  َو َيَّْد َاكُ  اْل َيِّلَابل  َمْريَ َ  اْ نَ  عل
[ 9 ]

 

يَسخ َو  َْيلَا ۚ   َدَرَجابٍ   َْعَ  ُ ْ  َوَرفَ َ " "اْلقُُد ل   لُرو ل  َو َيَّْد َاكُ  اْل َيِّلَابل  َمْريَ َ  اْ نَ  عل
[10]

  

َ  إلنَّ  يَاَمْريَ ُ " ُركل  رَّ ْلهُ   لَظللَةةٍ  يُ َشِّ ي ُ  اْسُةهُ  مل يَسخ اْلَةسل ي  ا َمْريَ َ  اْ نُ  عل َر ل  فل  َوجل ْ يَا َواآْلرل نَ  الد  "اْلُةقَرَّ لين َومل
[11]

  

يَسخ  ََعسَّ  فَلَةَّا" ْل ُ ُ  عل ل  إللَخ  َْ َصارلف َمنْ   َا َ  اْلُظْفرَ  مل "رَّ
[12]

  

يَسخ َمثَلَ  إلنَّ " ْلدَ  عل ل  عل نْ  َرلَقَهُ  ۚۖ   َدمَ  َكَةثَلل  رَّ " َُرابٍ  مل
[13]

 

                                                             
 .33_33سور     عةر ن   ية [  5]

 . 2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي    مرج  سا    : يلصر[ 6]

 .33ية سور     عةران   [  7]

 .33سور     عةران   ية [  8]

 .13سور  ال قر   اآلية [  9]
 .233سور  ال قر    اآلية [  10]

 .43سور     عةران   اآلية [  11]

[
12
 .32سور     عةران  اآلية [  

 .31سور     عةران   اآلية [  13]
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ي َ   َاَْللَا إل َّا َو َْولل ل ْ " يَسخ اْلَةسل ل  َرُسو َ  َمْريَ َ  اْ نَ  عل "َوَما  َاَلُوكُ  َوَما رَّ
[14]

  

ي ُ  إل ََّةا " يَسخ اْلَةسل ل  َرُسو ُ  َمْريَ َ  اْ نُ  عل " َْلقَابَا َوَكللَةاُهُ  رَّ
[15]

 

يَسخ  َا َ " نَ  َمائلَد    َعلَْيلَا  َْ زل ْ  َر َّلَا اللَّ ُ َّ  َمْريَ َ  اْ نُ  عل َةا ل  مل " َُظونُ  السَّ
[16]

 

يَسخ َالللَ " "يَْةاَُرونَ  فليهل  الَّملف اْلَو ِّ   َْو َ  ۚ   َمْريَ َ  اْ نُ  عل
[17]

  

يَسخ َجا َ  َولَةَّا" ْئاُُظ ْ   َدْ   َا َ   لاْل َيِّلَابل  عل ْظَةةل  جل ُ َيِّنَ   لاْلول "الَّملف  َْعضَ  لَُظ ْ  َوءل
[18 ]

 

يَسخ  َا َ  َوإلاْ " ل  َرُسو ُ  إل ِّ  إلْسَرائليلَ  يَا َلل  َمْريَ َ  اْ نُ  عل "رَّ
[19]

  

ل   َْ َصارَ  ُكو ُوا" يَسخ  َا َ  َكَةا رَّ ل  إللَخ  َْ َصارلف َمنْ  للْلَوَوارليِّينَ  َمْريَ َ  اْ نُ  عل "رَّ
[20]

  

يلَ  إلْ َرابلي َ  إللَخ" يَسخ ُموَسخ  ُو ل َ  َوَما َواْءَْس َاال  َويَْعقُوبَ  َوإلْسَوا َ  َوإلْسَةاعل " اللَّ لي ونَ   ُو ل َ  َوَما َوعل
[21]

  

ُ   َا َ  إلاْ " يَسخ رَّ "َوُمطَ ُِّركَ  إللَ َّ  َوَرافلُعلَ  ُماََوفِّيلَ  إل ِّ  يَاعل
[22 ]

 

يَسخ ُموَسخ  ُو ل َ  َوَما" نْ  َواللَّ لي ونَ  َوعل " َْينَ   ُفَرِّ ُ  َل  َر ِّ ل ْ  مل
[23]

  

يلَ  إلْ َرابلي َ  إللَخ َو َْوَعْيلَا  يَسخ َواْءَْس َاال  َويَْعقُوبَ  َوإلْسَوا َ  َوإلْسَةاعل "َوُسلَْيَةانَ  َوبَاُرونَ  َويُو ُسَ  َو َي وبَ  َوعل
[24] 

 

]
ينَ " نْ  َكفَُروا الَّمل يَسخ َداُوودَ  للَسانل  َعلَخ إلْسَرائليلَ   َلل  مل "َوَكا ُوا َعَصْوا  لَةا َالللَ  ۚ   َمْريَ َ  اْ نل  َوعل

[25]
 

ل َ ا َا لَ  اْلظلاَاَب َوَجَعلَلل   َ لي  ا" ا  َْيَن َما ُكْلُ  .  َاَ  إل ِّ  َعْ ُد رَّ َكا ل َمفا ُدْمفُ  َعي  فاَوَجَعلَلل  ُم َاَرك  اَل ل َوالزَّ ا  لَواللفَد ل  َولَفْ  يَْعَعْلللف  . َو َْوَصا ل   لالصَّ َو َفر  

ا َ قلي  ا اَلُم َعل َّ يَ . َج َّار  "ْوَم ُوللْدُب َويَْوَم  َُموُب َويَْوَم  ُْ َعُث َعي  اَوالسَّ
[26]

  

                                                             
 .133سور  اللسا   اآلية [  14]

 .131سور  اللسا    اآلية [  15]

 .131سور  الةائد    اآلية [  16]

 .34سور  مري   اآلية [  17]

 33سور  الزررف   اآلية[ 18]

 .3سور  الصف   اآلية [  19]

 .14سور  الصف   اآلية [  20]

 .133سور  ال قر   اآلية [  21]

 .33سور     عةران  اآلية [  22]

 .14سور     عةران   اآلية[  23]
 .133سور  اللسا    اآلية [  24]

[
25
 .31سور  الةائد   اآلية[  

 .  22-23سورة مريم، اآليات [ 26]
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ُ   َا َ  إلاْ " يَسخ رَّ "َوَعلَخ َعلَْيلَ   لْعَةال  اْاُكرْ  َمْريَ َ  اْ نَ  يَاعل
[27]

  

يَسخ اْلَوَوارلي ونَ   َا َ  إلاْ " ي ُ  بَلْ  َمْريَ َ  اْ نَ  يَاعل "]َر  لَ  يَْساَطل
28
]  

ُ   َا َ  َوإلاْ " يَسخ رَّ ُمو ل  للللَّا ل   ُْل َ   َ َْ  َ  َمْريَ َ  اْ نَ  يَاعل "ا َّثل
[29]

  

يَسخ َويَْويَخ َوَتَكرليَّا" نَ  ُكل   ۚۖ  َوإلْليَا َ  َوعل ينَ  مل اللول "الصَّ
[30]

  

نَ " يثَا َ ُ ْ  اللَّ ليِّينَ  مل ْللَ  مل نْ  َومل يَسخ َوُموَسخ َوإلْ َرابلي َ   ُو ٍ  َومل ْل ُ ْ  َو ََرْم َا ۚۖ  َمْريَ َ  اْ نل  َوعل يثَا  ا مل َغلليص ا مل
[31]

  

ْيلَا َوَما إللَْيلَ " يَسخ َوُموَسخ إلْ َرابلي َ   لهل  َوصَّ ينَ   َ ليُةوا  َنْ  ۚۖ  َوعل " َاَفَرَّ ُوا َوَل  الدِّ
[32]

  

 .اسمه ونسبه ولدته: المطلب الثاني

إلْا  َالَففففف ل : "   فففففف   ولفففففه سففففف وا هعلي فففففا السفففففالمجففففف  إلفففففخ  مفففففه  مفففففري   يلففففف   يفففففاب القفففففر ن الظفففففري   ن اسففففف  عيسفففففخ و سففففف ه ير

ي  فففففففا فلففففففف   يَسفففففففخ اْ فففففففُن َمفففففففْريََ  َوجل فففففففيُ  عل ْلفففففففهُ اْسفففففففُةهُ اْلَةسل فففففففُركل  لَظللَةفففففففٍة مل َ يُ َشِّ فففففففَن اْلَةاَلئلَظفففففففةُ يَفففففففاَمْريَُ  إلنَّ رَّ فففففففَر ل َومل ْ يَا َواآْلرل الفففففففد 

"اْلُةقَففففففففرَّ لينَ 
[33]

ففففففففيُ  لقففففففففب مففففففففن اءلقففففففففاب الةشففففففففرفة  . ي  والفففففففففارو   و صففففففففله مشففففففففيوا  الع را يففففففففة  ومعلففففففففاك اْلَةسل كالصففففففففد 

معففففففرب مففففففن  يشففففففوع  ومشففففففاق ةا مففففففن الةسفففففف  ( عيسففففففخ)كففففففملل و"   ُم اَركففففففا   َْيففففففَن مففففففا ُكْلفففففف ُ َوَجَعلَللفففففف: "الة ففففففارك  كقولففففففه

 عيسخ ا ن مري  والثطاب لةري ؟: ل   يل: والعيس  فان  ل 

                                                             
 .113سورة المائدة ، اآلية [  27]
 .112سورة المائدة ، اآلية [  28]

 .112سورة المائدة ، اآلية [  29]
 .22سورة األنعام، اآلية [  30]
 .2سورة األحزاب ، اآلية [  31]
 .12سورة الشورى ، اآلية [  32]
 .   22سورة آل عمران، اآلية [ 33]
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ب  فأعلةففففف   لسففففف اه إلي فففففا   فففففه يولفففففد مفففففن غيفففففر  ب ففففففال يلسففففففب إل ءن  اء لفففففا  يلسففففف ون إلفففففخ اآل فففففا  ل إلفففففخ اءم فففففا:  لففففف 

  وبفففففمك  ال فففففة    يفففففل اسفففففةه الةسفففففي  عيسفففففخ ا فففففن مفففففري ولففففف. إلفففففخ  مفففففه  و فففففملل ف فففففل  واصفففففطفي  علفففففخ  سفففففا  العفففففالةين

السففففف  للةسفففففةخ عالمفففففة يعفففففرف   فففففا وياةيفففففز مفففففن : السففففف  مل فففففا عيسفففففخ  و مفففففا الةسفففففي  وال فففففن فلقفففففب وصففففففة؟  لففففف :   فففففيا 

"غيفففففرك
[34]

ء فففففه كففففففان إاا : ء فففففه كففففففان مسفففففي  القففففففدمين ل  رةفففففص ل ةفففففا  و يففففففل: وسفففففة  الةسففففففي   لظثفففففر  سففففففياعاه  و يفففففل  

.مسففففف   عفففففدا  مفففففن اوف العابفففففاب  فففففر   فففففاان ر  عفففففالخ
[35]

وعلفففففخ كفففففل عفففففا  ل ياعلففففف   فففففملل عقيفففففد  ول عةفففففل  فالعفففففدوى  

 . ف  الل  عيفة  و معدومة

ر  تعةفففففوا   فففففه كفففففان رطي فففففا  ءمفففففه  ففففففمكروا  سففففف ه مفففففن اريففففف  يوسفففففف إل  ن  بفففففل الظافففففاب  سففففف وك إلفففففخ يوسفففففف اللعفففففا      

.اللعار  وف  إ عيل ماخ وصل  س ه إلخ إ رابي   وف  إ عيل لو ا وصل  س ه إلخ  دم عليه السالم
[36]

  

فففففْن  َفففففْ للُظْ   َلَفففففْ  يَفففففأْ لُظْ   َ َفففففأُ الَّففففف: " ولظفففففن بفففففمك اللسفففففب ل يعلة فففففا إل ر سففففف وا ه و عفففففالخ  وفففففف  عظايافففففه عفففففن اء فففففوام        يَن مل مل

 ُ بلْ  َل يَْعلَُة ُففففففْ  إللَّ رَّ فففففْن  َْعفففففدل يَن مل " َفففففْومل  ُفففففو ٍ َوَعففففففاٍد َو َُةفففففوَد َوالَّففففففمل
[37]

   فففففف  مفففففن الظثفففففر   ويففففففث ل يعلففففف  عففففففددب  : والةعلفففففخ .

د إاا  ففففففين عففففففد ان وإسففففففةاعيل  ال ففففففون   ففففففا ل يعرفففففففون  وكففففففان ا ففففففن مسففففففعو: وعففففففن ا ففففففن ع ففففففا  ر فففففف  ر عل ةففففففا. إل ر

.كمب اللسا ون  يعل       يد عون عل  اء ساب  و د  فخ ر علة ا عن الع اد:  ر  بمك اآلية  ا 
[38]

  

 :   ولدته

ملفففففه  ف  ولفففففد يظفففففون وجفففففودك  ظلةفففففة مفففففن ر جفففففا ب ال شفففففرى إلفففففخ مفففففري  علي فففففا السفففففالم  ظلةفففففة       
[39]

:  قولفففففه سففففف وا ه  

يَسففففففخ اْ ففففففُن َمففففففْريََ  " ففففففيُ  عل ْلففففففهُ اْسففففففُةهُ اْلَةسل ففففففُركل  لَظللَةففففففٍة مل َ يُ َشِّ "…إلْا  َالَفففففف ل اْلَةاَلئلَظففففففةُ يَففففففاَمْريَُ  إلنَّ رَّ
[40]

 علةفففففف   لسفففففف اه إلي ففففففا .

  ففففففه يولففففففد مففففففن غيففففففر  ب فففففففال يلسففففففب إل إلففففففخ  مففففففه  و ففففففملل ف ففففففل  واصففففففطفي  علففففففخ  سففففففا  العففففففالةين
[41]

لفففففف    وعففففففمرا   

" َالَفففففْ  َربِّ  َ َّفففففخ يَُظفففففوُن للفففففف  َولَفففففد  َولَفففففْ  يَْةَسْسفففففلل   ََشفففففر  "  افففففزوج   عع ففففف  كيفففففف يأ ي فففففا ال ففففففالم فاسفففففا ل  
[42]

 
 

والسففففففاف ام 

فففففف   ول فففففا   فففففخ يظفففففون لففففف  ولفففففد لن ظفففففار والاععفففففب ولفففففملل  جيفففففب جفففففوا ين  عفففففدبةا كفففففملل ر يثلففففف  مفففففا يشفففففا  ف فففففو لرفففففف  

                                                             
 .1/222هـ، 1232 -2بيروت ،ط –الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، دار الكتاب العربي [   34]
 . 2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي   [ 35]

 . 33-33ةسيوية واإلسالم  مظا ة وب ة دون ع د الوباب   عةد   الل و  واء  يا  ف  الي ودية وال[ 36]

 .   1سور  إ رابي   اآلية [  37]

 1434  1 جائز  د   الدولية للقر ن الظري    ا(عا ية الطي   علخ الظشاف)الطي     رف الدين الوسين  ن ع د ر  فاو  ال يب ف  الظشف عن  لاع الريب [  38]

 .  4/413لقر ن العصي    ا ن كثير   فسير ا  1/333م   2113 -بـ 

ى  اءسا  ف  الافسير  دار السالم [  39]  .2/333بـ  1424  3القابر   ا –عوى  سعيد عو 
 .   43سور     عةران  اآلية [ 40]

لظ ير  دار إعيا  الاراث العر   الافسير ا= الراتف    و ع د ر موةد  ن عةر  ن الوسن  ن الوسين الاية  الراتف الةلقب  فثر الدين الراتف  مفا ي  ال يب [  41]

 .1/211بـ 1421 3 يروب ا -

 .   43سور     عةران  اآلية [  42]
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ظففففففون لرففففففف   عع  ففففففاإ ظاربففففففا  والثففففففا   إاا   ففففففخ  مففففففرا في
[43]

.
 

ُ يَْثلُففففففُ  َمففففففا يََشففففففاُ  إلَاا  ََ ففففففخ : "  ففففففا  سفففففف وا ه  َففففففاَ  َكففففففَملللل رَّ

ل ََّةا يَقُوُ  لَهُ ُكْن فَيَُظون ا فَا " َْمر 
[44]

 . 

وفففففف  مو ففففف   رفففففر مفففففن القفففففر ن الظفففففري  يفففففأ    فصفففففيل الفففففل الوةفففففل الععيفففففب والفففففولد  علفففففخ غيفففففر مثفففففا  سفففففا   مفففففن        

ففففففْن  َْبلل َففففففا َمَظا  ففففففا َ ففففففْر لي  ا: " ال شففففففر  عيففففففث يقففففففو  سفففففف وا ه و عففففففالخ ففففففْن . َواْاُكففففففْر فلفففففف  اْلظلاَففففففابل َمففففففْريََ  إلال اْ اَ َففففففَمْب مل فَا ََّثففففففَمْب مل

 َ َعا  ففففا فَأ ا َسففففولي  اُدو ل لففففْ  عل ْلففففَل إلْن ُكْلففففَ   َقلي  ففففا. ْرَسففففْللَا إللَْي َففففا ُروَعلَففففا فَاََةثَّففففَل لَ َففففا  ََشففففر  ْعَةنل مل  َففففاَ  إل ََّةففففا  َ َففففا .  َالَففففْ  إل ِّفففف   َُعففففوُا  لففففالرَّ

ففففا َتكلي  ففففا ي  ففففا َالَففففْ   َ َّففففخ يَُظففففوُن للفففف  ُغففففاَلم  َولَففففْ  يَْةَسْسففففلل   َ . َرُسففففوُ  َر ِّففففلل ءَبَففففَب لَففففلل ُغاَلم   َففففاَ  َكففففَملللل  َففففاَ  َر  ففففلل . َشففففر  َولَففففْ   َُك  َ ل

ففففففي  ا ا َمْق ل لَّففففففا َوَكففففففاَن  َْمففففففر  ففففففي  ا. بُففففففَو َعلَفففففف َّ بَففففففيِّن  َولللَْعَعلَففففففهُ َ ايَففففففة  للللَّففففففا ل َوَرْعَةففففففة  مل "فََوَةلَْاففففففهُ فَاْ اَ َففففففَمْب  لففففففهل َمَظا  ففففففا  َصل
[45]

 ف .

و ففففففا  السفففففدف لوففففففيض  صففففففا  ا  و يفففففل ل يففففففر الففففففل. لةقففففففد اعافففففزلا   و لوفففففف  عففففففل    واب ففففف  إلففففففخ  ففففففر  الةسفففففعد ا
[46]

 .

و ةثفففففل ل فففففا فففففف  صفففففور  اإل سفففففان لاسفففففاأ س  ظالمفففففه ول  لففففففر علفففففه فلفففففو ظ فففففر ل فففففا فففففف  صفففففور  الةالئظفففففة للففففففرب علفففففه ولففففف  

. قدر علخ اساةاع كالمه
[47]

 

ْلففففففَل إلْن ُكْلففففففَ   َقلي  فففففف" فاعففففففواب ملففففففه عففففففين ر  ففففففه   ْعَةنل مل فأجا  ففففففا الةلففففففل مطةئلففففففا  ل ففففففا  وم ففففففدئا    "ا َالَففففففْ  إل ِّفففففف   َُعففففففوُا  لففففففالرَّ

و ففففف  ل فففففا الوةفففففل  عفففففد  ن  فففففخ الةلفففففل فففففف  جيفففففب درع فففففا فلزلففففف  اللفثفففففة إلفففففخ فرج فففففا  . لروع ففففا  فأملففففف  علفففففخ  فسففففف ا عيلئفففففم

إ ففففه  فففففخ ففففف  فة ففففا و ن الففففمف يثاا  ففففا بففففو الففففرو  : فوةلفففف  مففففن فوربففففا كةففففا  وةففففل الةففففر   علففففد جةففففاع  عل ففففا  ومففففن  ففففا 

فقففففو  رففففالف مفففففا يف فففف  مففففن سففففيا اب بفففففمك القصففففة ففففف  موالِّ ففففا مفففففن القففففر ن  فففففان بففففما السفففففيا   الففففمف ولففففج في ففففا مفففففن فة ففففا 

  و فففففد ورد الثفففففالف فففففف  مفففففد  عةل فففففا  (عليفففففه السفففففالم)يفففففد  علفففففخ  ن الفففففمف  رسفففففل إلي فففففا ملفففففل مفففففن الةالئظفففففة بفففففو ج ريفففففل 

.والةش ور علد العة ور   ه  سعة ا  ر
[48]

    

ففففف    َْ فففففَل بَفففففَما : "خوفففففف   عفففففداث الفففففولد   فففففا  سففففف وا ه و عفففففال        فففففْمعل اللَّْثلَفففففةل  َالَفففففْ  يَفففففالَْياَلل  مل فَأََجاَ بَفففففا اْلَةَثفففففاُض إللَفففففخ جل

فففففي  ا فففففْن  َْوال َفففففا  َلَّ  َْوَز لففففف   َفففففْد َجَعفففففَل َر  فففففلل  َْواَفففففلل َسفففففرلي  ا. َوُكْلفففففُ   َْسفففففي ا َمْلسل فففففْمعل اللَّْثلَفففففةل  َُسفففففا لْ  . فَلَاَدابَفففففا مل ف إللَْيفففففلل  لعل َوبُفففففزِّ

ا فَ . لَْيفففففلل ُراَ  فففففا َجللي  فففففاعَ  ْعَةنل َصفففففْوم  ا فَقُفففففولل  إل ِّففففف   َفففففَمْرُب لللفففففرَّ فففففَن اْل ََشفففففرل  ََعفففففد  فففففا  َفففففَريلنَّ مل لمَّ ف َعْيل فففففا فَا لَفففففْن فَُظللففففف  َواْ فففففَر ل  َو َفففففرِّ

                                                             
  ير اليه «  ورير الةعلخ السديد و لوير العقل العديد من  فسير الظااب الةعيد»ا ن عا ور  موةد الطابر  ن موةد  ن موةد الطابر   الاورير والالوير [  43]

 .3/243بـ 1114 و س   –ر  الدار الاو سية لللشر لعقا  الاورير والالوي

 .   43سور     عةران  اآلية [  44]

[
45
 .   22-12سورة مريم، اآليات [

[
46

 .2/122ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق ،[  

[
47

 .21/223الرازي، مفاتيح الغيب ، مرجع سابق،  -[ 

[
48

 .2/122ابن كثير، تفسير القرآن العظيم [  
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ففففففي  ا "] َُكلِّففففففَ  اْليَففففففْوَم إلْ سل
49
عففففففد  ةففففففام مففففففد  فأجا بففففففا الةثففففففاض للاعقيففففففب العرففففففف    ف جا بففففففا الةثففففففاض  : والفففففففا  ففففففف   ولففففففه  [

الوةفففففل  و يفففففل  عفففففد  ةا يفففففة   ففففف ر مفففففن عةل فففففا
[50]

فا فففففطربا و لعأبفففففا الطلففففف  إلفففففخ جفففففمع اللثلفففففة فففففف  الةظفففففان الفففففمف  لوففففف  . 

والةشففففف ور   فففففه   يففففف  لوففففف  الفففففمف  لقفففففاك اللفففففا   ع ففففف   عفففففن  عفففففض ول يشفففففل فيفففففه اللصفففففارى … إليفففففه  و فففففد ارالففففففوا فيفففففه 

.  فففففه   يففففف  لوففففف 
[51]

عرفففففف     فففففا سفففففا الخ و ةفففففاون   فففففما الةولفففففود  الفففففمف ل  وعفففففين  عسففففف   فففففالطل   ةلففففف  الةفففففوب ء  فففففا 

يوةفففففل اللفففففا   مربفففففا فيفففففه علفففففخ السفففففداد  ول يصفففففد و  ا فففففف  ر ربفففففا  و عفففففدما كا ففففف  علفففففدب  عا فففففد   اسفففففظة   صففففف   علفففففدب  

فففففي  ا: "عفففففابر  تا يفففففة  فقالففففف  -فيةفففففا يصلفففففون- ففففف    َْ فففففَل بَفففففَما َوُكْلفففففُ   َْسفففففي ا َمْلسل ان مفففففن ر  فففففا ولظفففففن جا بفففففا اءمففففف". يَفففففالَْياَلل  مل

ففففففْمعل اللَّْثلَففففففةل  َُسففففففا لْ  َعلَْيففففففلل ُراَ  ففففففا َجللي  ففففففا.  َلَّ  َْوَز لفففففف   َففففففْد َجَعففففففَل َر  ففففففلل  َْواَففففففلل َسففففففرلي  ا: "  و ففففففا  ف إللَْيففففففلل  لعل فَُظللفففففف  . َوبُففففففزِّ

ف َعْيل فففففا  فففففا غفففففمائيا مفففففن و مل  ق ا مفففففن  اى الفففففولد  ومفففففا  عفففففدباالثطفففففاب  طةيلففففف  و سفففففرية ل فففففا عةفففففا سفففففيلو" َواْ فففففَر ل  َو َفففففرِّ

ا"و مربففففففا  ن  وففففففدث اللففففففا   الشففففففار  ول  ظلة فففففف     مأكففففففل ومشففففففرب بلفففففف  ْعَةنل َصففففففْوم  " سففففففظو ا  :  ف"إل ِّفففففف   َففففففَمْرُب لللففففففرَّ

فففففففي  ا وكفففففففان معروففففففففا  علفففففففدب   ن السفففففففظوب مفففففففن الع فففففففاداب .   لاسفففففففاريو  مفففففففن  فففففففول   وكالم ففففففف " فلَفففففففْن  َُكلِّفففففففَ  اْليَفففففففْوَم إلْ سل

 ةثفففففاا ا   فففففف   فففففف  الفففففل عفففففن  فسففففف ا  ءن اللفففففا  ل يصفففففد و  ا  ول فيفففففه فائفففففد   و  رئا فففففا وإ ةفففففا لففففف   ففففف مر . الةشفففففروعة

. ظون  ظالم الص   ف  الة د
[52]

  

لُفففففهُ : "و عفففففد الفففففل كلفففففه جفففففا ب مواج ا فففففا لقوم فففففا الاففففف   ر فففففر ر سففففف وا ه و عفففففالخ عل فففففا  قولفففففه        فَأَ َفففففْ   لفففففهل  َْوَم َفففففا  َْوةل

ْئففففف ل َ فففففْيئ ا فَرلي  فففففاَمفففففْريَُ  لَقَفففففْد   َفففففالُوا يَفففففا ي  فففففا. جل فففففلل  َ ل "يَا ُْرفففففَ  بَفففففاُروَن َمفففففا َكفففففاَن  َ ُفففففوكل اْمفففففَر َ َسفففففْوٍ  َوَمفففففا َكا َفففففْ   ُم 
[53]

يَا ُْرفففففَ  ).

 سففففففف ة مفففففففل   ل فففففففا إلفففففففخ الصفففففففال   ءن  بفففففففل الصفففففففال  ففففففففي   كفففففففا وا يسفففففففةون بفففففففارون  ولفففففففيس   فففففففارون  رففففففف  ( بَفففففففاُرونَ 

موسففففففخ
[54]

فعلففففففدما  ففففففا  ل ففففففا  وم ففففففا  لففففففل الةقولففففففة  .  سفففففف وا ه و عففففففالخ ل ففففففاوجففففففا ب  وم ففففففا وبفففففف  وا قففففففة مففففففن   رئففففففة ر .

وعع ففففوا مففففن الففففل لفففف   اففففو  بفففف  اإلجا ففففة للففففف  الا ةففففة عل ففففا  ولظل ففففا   ففففارب إلففففخ وليففففدبا  وبفففف   علفففف    ففففه لففففيس مففففن  بففففل 

" لي  افَأََ فففففاَرْب إللَْيفففففهل  َفففففالُوا َكْيفففففَف  َُظلِّفففففُ  َمفففففْن َكفففففاَن فلففففف  اْلَةْ فففففدل َصففففف"الظفففففالم عافففففخ يافففففولخ الفففففرد عل فففففا 
[55]

 علفففففدما   فففففارب اليفففففه  

 َفففففاَ  " عفففففد بفففففمك اإل فففففار  ( عليفففففه السفففففالم)فلطففففف  عيسفففففخ     ففففف  وبفففففو فففففف   صفففففرب    فففففد مفففففن ت ابفففففا ظلفففففوا  ن الفففففل اسفففففا زا 

                                                             

]
49

 .   22-22سورة مريم، اآليات [  

[
50

 .12/22ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، مرجع سابق ،[  

[
51

 . 122-2/122المرجع نفسه، [ 

[
52

 السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان[ 

 . أشير اليه الحقا تفسير السعدي. 222-1/222م 2333-هـ 1223 1عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة،ط: المحقق

[
53

 .   22،22سورة مريم، اآليتان [ 

[
54

، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،ط: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر ،جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق[   

 .12/122م، 2333 -هـ  1223

[
55
 .   22سورة مريم، اآلية   [
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ل َ ا َفففففا لَ  اْلظلاَفففففاَب َوَجَعلَللففففف   َ لي  فففففا فففففاَل . إل ِّففففف  َعْ فففففُد رَّ فففففا  َْيفففففَن َمفففففا ُكْلفففففُ  َو َْوَصفففففا ل   لالصَّ َكفففففا ل َمفففففا ُدْمفففففُ  َعي  فففففاَوَجَعلَللففففف  ُم َاَرك  .  ل َوالزَّ

ا َ فففففقلي  ا ا  لَواللفففففَد ل  َولَفففففْ  يَْعَعْلللففففف  َج َّفففففار  فففففاَلُم َعلففففف َّ يَفففففْوَم ُوللفففففْدُب َويَفففففْوَم  َُمفففففوُب َويَفففففْوَم  ُْ َعفففففُث َعي  فففففا. َو َفففففر   "َوالسَّ
[56]

 فففففدر ر لففففف  .  

 الةوافصفففففة علفففففخ عفففففدود الع فففففاداب مفففففن صفففففال  وتكفففففا    فففففل رلقففففف  بفففففما وجعللففففف   افعفففففا  معلةفففففا  للثيفففففر  يلةفففففا كلففففف  و مر ففففف  

وموسفففففلا ءمففففف  ولفففففن  كفففففون مسفففففاظ را ماع فففففرا   لثطايفففففا مفففففا دمففففف  فففففف  الويفففففا  الفففففد ياللةفففففا  و ط يفففففر للفففففلفس مفففففن الفففففم وب وا

.علخ اللا   مةا يوع  الل   ركة و زابة  مه وا ار  ا
[57]

  

 :  طالبالم في القرآن الكريم وفيه مصفات عيسى عليه الس: المبحث الثاني

قيفففففففة  و الَثْلقيفففففففة م يلفففففففة وردب صففففففففاب عيسفففففففخ عليفففففففه السفففففففالم فففففففف   يفففففففاب القفففففففر ن الظفففففففري   سفففففففوا  كا ففففففف  الُثلُ 

 .و   ه ا ن ر دعا  اللصارى  لوبياه إوداع ة 

 :الصفات الَخلقية: المطلب األول

:  عفففففالخ   كةفففففا  فففففين الفففففل فففففف   ولفففففهمفففففري  كةفففففا بففففف  ال شفففففر مفففففن مفففففاد  ورو  رلففففف  ر عفففففز وجفففففل عيسفففففخ  فففففن       

فففففْن  ُفففففَراٍب  ُففففف َّ  َفففففاَ  لَفففففهُ ُكفففففْن فَيَُظفففففونُ " ل َكَةثَفففففلل َ اَدَم َرلَقَفففففهُ مل ْلفففففَد رَّ يَسفففففخ عل "إلنَّ َمثَفففففَل عل
[58]

ردا  علفففففخ مفففففن تعففففف    فففففه   

ل شفففففففر مفففففففن عيفففففففث الاظفففففففوين وبفففففففما العسفففففففد كةفففففففا بففففففف   جسفففففففاد ا. ةيثالفففففففف عفففففففن ال شفففففففر  و وصفففففففله إلفففففففخ اإلل يففففففف

ففففففا( كففففففن)ف و مفففففر"و ففففففا  الط فففففرف في ففففففا   واإلعاياجفففففاب "إا  مر فففففه  ن يظففففففون فظفففففان لوة 
[59]

ففففففاللو  مففففففن مظو ففففففاب   

 .وما يلو   ملل من  عر ودم واو  و صر و  مية  العس  ال شرف

يقَة  َكا َففففا يَففففأُْكاَلنل : " ففففا   عففففالخ ففففدِّ ففففهُ صل ُسففففُل َو ُم  ففففْن  َْ للففففهل الر  ففففيُ  اْ ففففُن َمففففْريََ  إللَّ َرُسففففو    َففففْد َرلَففففْ  مل الطََّعففففاَم اْ صُففففْر َكْيففففَف َمففففا اْلَةسل

" ُ َفففففيُِّن لَ ُفففففُ  اآْليَفففففابل  ُففففف َّ اْ صُفففففْر  َ َّفففففخ يُْ فَُظفففففونَ 
[60]

مفففففن جفففففلس الرسفففففل   لفففففه  ل مزيفففففة لفففففه علفففففي     ومفففففا عيسفففففخ الةسفففففي  إل 

  وبةفففففا موااجفففففان إلفففففخ الطعفففففام والشفففففراب كةفففففا بففففف  ال شفففففر  فلفففففو كا فففففا إل فففففين يفففففة ثرجفففففه عفففففن ال شفففففرية إلفففففخ مر  فففففة الر و 

.الطعام والشراب لسا ليا عن
[61]

 

 . عاديث ف  السلة الةط ر     ين الصفاب العسدية ومةا  ين صفا ه الَثلقية ال شرية

                                                             
 .  33-31سور  مري   اآلياب [ 56]

 .112-11/113الط رف   جام  ال يان عن  أو ل  ف القر ن   : يلصر[ 57]
 .   31سور     عةران  اآلية [58]

 .3/431الط رف   جام  ال يان عن  فسير  ف القر ن  مرج  سا   [  59]

[
60
 .   33سور  الةائد   اآلية [ 

 .1/231  مرج  سا   ( فسير السعدف)السعدف   فسير  يسير الظري  الرعةن[  61]
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وجففففففا  ففففففف  السففففففلة الةط ففففففر   عففففففض الصفففففففاب ال شففففففرية الافصففففففيلية ل ففففففما العسففففففد  فعففففففا ب  وصففففففف  ففففففعرك ولو ففففففه        

 . و اماه و وو الل

فأمفففففا عيسفففففخ ففففففأعةر جعفففففد عفففففريض (: )) صفففففلخ ر عليفففففه وسفففففل ) فففففا  الل ففففف  ( ر ففففف  ر عل ةفففففا)عفففففن ا فففففن ع فففففا         

((الصفففففدر
[62]

السففففف ل   كةفففففا فففففف  مسفففففلد اإلمفففففام   ء فففففه ورد وصفففففف الشفففففعر  لععفففففود  بلفففففا فففففف  العسففففف  ل فففففف  الشفففففعر  فصففففففة ا

 يففففف  عيسففففخ ا فففففن مفففففري  علي ةففففا السفففففالم مر فففففوع ور(: ))صفففففلخ ر عليففففه وسفففففل )  ففففا    ففففف  ر: عفففففن ا ففففن ع فففففا   فففففا    عةففففد

((الثلففففففف  إلفففففففخ الوةفففففففر  وال يفففففففاض سففففففف   الفففففففر  
[63]

فففففففل  وبفففففففو  فففففففد  ففففففف  الُةْساَرسل فففففففْعر الُةْل َسل فففففففْ   مفففففففن الشَّ ففففففف ل  والسَّ   السَّ

الَعْعد
[64]

.  و ما الععد ف  العس  ف و الةعاة  الشديد
 [65]

 

- : شرية  اةثل ف  اآل  من بمك اللصوص  ثلص إلخ  ن ما ورد من صفا ه العسدية ال     

 ن جسفففففد عيسفففففخ رلففففف  مفففففن الافففففراب  و  فففففه يوافففففاج إلفففففخ مفففففا  وافففففاج إليفففففه  قيفففففة  جسفففففاد ال شفففففر كالةأكفففففل والةشفففففرب  -1

 . و ووك

 .  ن  عرك س   مسارسل  د  عدى  وةة  ا ه  و ن له لةعا ا   -2

 .   ه معاد  القامة ل  الطويل ول  القصير -3

 (لون  عةر إلخ ال ياضصفة ال. ) ن جسةه معاة  الثل   وف ال لية -4

 : الصفات الُخلقية: المطلب الثاني

ل  فففففل  ن ر  عفففففالخ علفففففدما ي عفففففث   يفففففا يوسفففففن ُرلقفففففه لياصفففففف  صففففففاب  ظفففففون مق ولفففففة علفففففد اللفففففا  و ففففففو      ومةفففففا       

- :ورد من صفاب عيسخ عليه السالم ما يل 

ففففففا  َْيففففففَن َمففففففا ُكْلففففففُ  : "  ففففففا   عففففففالخ  ال ركففففففة -1 َكففففففا ل َمففففففا ُدْمففففففُ  َعي  ففففففا"َوَجَعلَللفففففف  ُم َاَرك  ففففففاَل ل َوالزَّ "َو َْوَصففففففا ل   لالصَّ
[66]

  

   الففففففف  ال ركففففففة مفففففففن جالسففففففف  صفففففففير  مففففففن   فففففففوا  و فعففففففا   يلةفففففففا عللفففففف لفففففففخ ر علففففففخ  إمعلةففففففا للثيفففففففر داعيففففففا 

                                                             
 .   3431 ررجه ال ثارف   العام  الصوي   كااب  عاديث اء  يا   عديث ر   [ 62]
 . إسلادك صوي : و ا  الةوق . 4/31مسلد اإلمام  عةد   وقي   عةد  اكر [ 63]

 [(.  س  ]  ماد  3/1121والعوبرف  الصوا  . 2/334ء ر ا ن اء ير  الل اية ف  غريب الوديث وا[ 64]

[
65
 .   3/413وا ن ععر  فا  ال ارف . 1/233وا ن اء ير  الل اية ف  غريب الوديث [. جعد]  ماد  3/122ا ن ملصور  لسان العرب : ا صر[

 .31سور  مري   اآلية -[ 66]
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.وصففففففاع  
[67]

وع ففففففر .   ف صففففففير   ر  ف اعففففففا للع ففففففاد  معلةففففففا للثيففففففر  باديففففففا إلففففففخ الر ففففففاد ففففففف   ف مظففففففان وجففففففدب

.صفاب  صي ة الةا   إ ار  إلخ  وقق ا وعدو  ا فعال ف  الةساق ل عالخ عن بمك ال
[68]

 

ا  لَواللففففففَد ل  :" ال فففففر  والد ففففففه  كةفففففا ففففففف   ولفففففه سفففففف وا ه و عففففففالخ -2 " َو َفففففر  
[69]

  لفففففيس  فففففففظ ول غلفففففيظ  ول يصففففففدر ملففففففه 

 ف وجعللفففففففف   ففففففففارا  والففففففففد   مففففففففري   و مر فففففففف    ربففففففففا وااعا ففففففففا  . ففففففففو  ول فعففففففففل يلففففففففاف   مففففففففر ر وااعاففففففففه

واإلعسففففففان إلي ففففففا  عففففففد ااعففففففة ر فففففف   ءن ر كثيففففففرا مففففففا يقففففففرن  ففففففين اءمففففففر  ع اد ففففففه وااعففففففة الوالففففففدين
[70]

  وبففففففما 

. ي ا دليل علخ  ف  الز خ عل ا  إا لو كا   تا ية  لةا كان الرسو  الةعصوم مأمورا  اعصية ا
[71]

 

فففففَن اْلُةقَفففففرَّ لينَ : " آلرفففففر   كةفففففا فففففف   ولفففففه  عفففففالخالوجابفففففة فففففف  الفففففد يا وا -3 فففففَر ل َومل ْ يَا َواآْلرل ي  فففففا فلففففف  الفففففد  " َوجل
[72]

 ف لفففففه   

وغيفففففر الفففففل  وجابفففففة ومظا فففففة علفففففد ر فففففف  الفففففد يا   ةفففففا يوعيفففففه ر إليفففففه مفففففن الشفففففريعة  ويلزلفففففه عليفففففه مفففففن الظافففففاب 

 ففففففيةن يفففففأان لفففففه فيفففففه  فيق فففففل ملفففففه  سفففففو  مفففففن الةقفففففر ين فففففف  الفففففدار اآلرفففففر  يشفففففف  علفففففد رو. مةفففففا ملوفففففه ر إيفففففاك

 اروا ه من  ول  العزم صلواب ر وسالمه عليه وعلي    جةعين
[73]

. 

ينَ : "   فففففه مفففففن الصفففففالوين  كةفففففا فففففف   ولفففففه سففففف وا ه و عفففففالخ -4 فففففاللول فففففَن الصَّ "َويَُظلِّفففففُ  اللَّفففففاَ  فلففففف  اْلَةْ فففففدل َوَكْ فففففال  َومل
[74]

  

فففففففَدادب  و وليفففففففائ    ءن   بفففففففل : ومفففففففن الصففففففالوين .والرسفففففففالةيظلفففففف  اللفففففففـا  فففففففف  الصففففففف ر والظ ففففففر  فففففففالوع   مفففففففن عل

.الصال   ع    من  عض ف  الدين والف ل
[75]

  

مةفففففا يفففففد  عليفففففه  ولفففففه فففففف   فففففأن  كفففففان لفففففي ن العا فففففب ماوا فففففعا  والفففففل مفففففن صففففففاب الةففففف مليناللفففففين والرعةفففففة   -3

ْ  ُْ  فَففففففال َّ ُْ  عل َففففففاُدَك َوإلْن  َْ فلففففففْر لَ ُفففففف ْ : "  ومففففففه  ل َّففففففَل  َْ ففففففَ  اْلَعزليففففففُز اْلَوظلففففففي ُ  إلْن  َُعففففففمِّ "فَا
[76]

بففففففما الظففففففالم يا ففففففةن رد   

فففففف ا  لةففففففا يشففففففا   الففففففمف ل يسففففففأ  عةففففففا يفعففففففل  وبفففففف  يسففففففألون  ويا ففففففةن الةشففففففيئة إلففففففخ ر عففففففز وجففففففل  فا ففففففه الفع 

الا فففففرف مفففففن اللصفففففارى الفففففمين كفففففم وا علفففففخ ر وعلفففففخ رسفففففوله  وجعلفففففوا هلل  فففففدا وصفففففاع ة وولفففففدا   عفففففالخ ر عةفففففا 

ففففف  بففففما القففففو   كةففففا ففففف  عففففديث ا ففففن ( صففففلخ ر عليففففه وسففففل )ولقففففد ا اففففدى  ففففه   يلففففا موةففففد  . علففففوا ك يففففرا يقولففففون

ي رففففففم  رجففففففا  مففففففن  صففففففوا   (: ))صففففففلخ ر عليففففففه وسففففففل ) ففففففا  رسففففففو  ر :  ففففففا ( ر فففففف  ر عل ةففففففا)ع ففففففا  

                                                             
 . 412/ 1   فسير السعدف 3/211ا ن كثير    فسير القر ن العصي   مرج  سا    : يلصر[67]

 دمش  -الافسير الةلير ف  العقيد  والشريعة والةل ج   دار الفظر الةعاصر : الزعيل    وب ة   [ 68]

 .13/13بـ   1411   2 ا

 .   32سور  مري   اآلية [69]

 .13/13الزعيل    وب ة  الافسير الةلير  مرج  سا     [  70]

 .21/331سا     الراتف  مفا ي  ال يب  مرج [  71]

 .   43سور     عةران  اآلية [72]
 .   2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [ 73]

 .   43سور     عةران  اآلية [  74] 

[
75
 .3/421الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [  

 .   111سور  الةائد   اآلية [ 76]
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ملففففففم فففففففار ا    إ  فففففف  لفففففف  يزالففففففوا مر ففففففدين علففففففخ  عقففففففا    :  صففففففوا    فيقففففففا : ااب اليةففففففين وااب الشففففففةا   فففففففأ و 

وكلفففف  علففففي    فففف يدا  مففففا دمفففف  فففففي   فلةففففا  ففففوفيال  كلفففف    فففف  : فففففأ و  كةففففا  ففففا  الع ففففد الصففففال  عيسففففخ ا ففففن مففففري 

الر يففففففب علففففففي   و  فففففف  علففففففخ كففففففل  فففففف    فففففف يد إن  عففففففم    فففففففا    ع ففففففادك وإن   فففففففر ل فففففف  فا ففففففل   فففففف  العزيففففففز 

((الوظي 
 [.77]

  

  السفففففالم في ففففففا ملفففففاف  للفففففدين والففففففدعو سفففففخ عليفففففه ومةفففففا سففففف   يسفففففاد   ن الصفففففففاب الُثلقيفففففة الاففففف  ا صفففففف   ففففففا عي

ك  والد ه  و  ه  ليس ماظ را  صفاب ل د للدعا  الاول    ا   .واساقامة سلوكه و رال ه  و ر 

                                                             
 .3/211ا ن كثير    فسير القر ن العصي   مرج  سا    [  77]
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 :الصفات اإلضافية :المطلب الثالث

وصفففففف عيسفففففخ عليفففففه السفففففالم  فسفففففه  صففففففاب ماعفففففدد  كةفففففا ورد فففففف   يفففففاب القفففففر ن الظفففففري   وإن كفففففان  فففففد ا فففففارك في فففففا مففففف  

 :    غير من الرسل  ل د من السائلا    ا علخ س يل ال ادا 

   :الغالم الزكي: الصفة اءولخ

َبََب لَلل ُغاَلما   :" ا   عالخ ".َتكلي ا   َاَ  إل ََّةا  َ َا َرُسوُ  َر ِّلل ءل
[78]

  

بو الطابر من الم وب: وال الم الزك   
79

.  كرامة من ر ل ا
[80]

 

  :المثل األعلى :الصفة الثا ية

"إلْن بُففففففَو إللَّ َعْ ففففففد   َْ َعْةلَففففففا َعلَْيففففففهل َوَجَعْللَففففففاكُ َمففففففثاَل  لِّ َللفففففف  إلْسففففففَرائليَل "
[81]

   ف كففففففان رلقففففففه ففففففف   طففففففن  مففففففه دون  ن يقر  ففففففا اكففففففر 

ععي فففففة فففففف   لففففف  إسفففففرائيل ء  ففففف  كفففففا وا  فففففد  فففففعف إيةفففففا     ال يفففففب و عفففففد ع فففففدب   ارسفففففا  الرسفففففل ف عفففففث ليظفففففون ع فففففر  

.ر عيسخ معددا لنيةان  يل    وم ربلا  ةععزا ه علخ عص   در  ر  ومعيدا لاشريف ر  ل  إسرائيل
[82]

 

 :رحمة من هللا :الصفة الثالثة

فففففي ا   َفففففاَ  َكفففففَملللل  َفففففاَ  َر  فففففلل بُفففففَو "  لَّفففففا َوَكفففففاَن  َْمفففففرا  مَّْق ل ""َعلَففففف َّ بَفففففيِّن  َولللَْعَعلَفففففهُ  يَفففففة  للللَّفففففا ل َوَرْعَةفففففة  مِّ
[83]

   ف و ععفففففل بفففففما 

.ال الم رعةة من ر و  يا من اء  يا   يدعو إلخ ع اد  ر  عالخ و وعيدك
[84]

  

  :علم الساعة :الصفة الرا عة

فففففاَعةل فَفففففاَل " ْلففففف   لِّلسَّ ْسفففففاَقلي   َوإل َّفففففهُ لَعل فففففَراا  م  "  َْةاَفففففُرنَّ  ل َفففففا َوا َّ لُعفففففونل بَفففففَما صل
[85]

وإن عيسفففففخ ظ فففففورك علففففف  يعلففففف  :   معلفففففخ الظفففففالم

. ه مع   الساعة  ءن ظ ورك من   راا ا و زوله إلخ اءرض دليل علخ فلا  الد يا  وإ  ا  اآلرر 
[86]

 

  ":إني عبد هللا: "قوله: الصفة الثامسة

                                                             
 .11سور  مري    اآلية [  78]

 .11/134الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [  79]

 .13/13ا ن عا ور   الاورير والالوير [  80]

 .31سور  الزررف   اآلية  [81]

 .23/241ا ن عا ور الاورير والالوير  [  82]
 .21   اآلية سور  مري[ 83]

 .3/113ا ن كثير    فسير القر ن العصي  [  84]

[
85
 .31سور  الزررف   اآلية [  

 .21/331الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [  86]
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ل   َفففففا لَ  اْلظلاَفففففاَب َوَجَعلَللففففف   َ لي فففففا   َفففففاَ  إل ِّففففف  " ".َعْ فففففُد رَّ
[87]

ويث ففففف    كاا فففففا فففففف   ولفففففه  لفففففف  اءلوبيفففففة علفففففهإن كفففففان صفففففاد ا   و  

ففففف  الز ففففا عففففن  مففففه والففففمف كا فففف   ففففأمس الواجففففة لففففملل  وإ ةففففا  ففففص علففففخ إ  ففففاب ع وديففففة  فسففففه كأ ففففه جعففففل إتالففففة الا ةففففة  

.إ   ع د ر: ءم      صد  ما عظاك ر  عالخ عله   ه  ا عن ر  عالخ  ولخ من إتالة الا ةة عن ا
[88]

 

 :قول الحق: الصفة السادسة

يَسففففففخ اْ ففففففُن َمففففففْريََ   َففففففْوَ  اْلَوفففففف ِّ الَّففففففملف فليففففففهل يَْةاَففففففُروَن " "َاللففففففَل عل
[89]

بففففففما القففففففو  الففففففمف  ر ففففففرك  ر  ففففففه علففففففه  ل مففففففا  الاففففففه   

ا ا  ول مفففففا  الافففففه اللصفففففارى  مفففففن   فففففه كفففففان هلل ولفففففدا  وإن الي فففففود  الفففففمين تعةفففففوا   فففففه ل يفففففر ر فففففد   و  فففففه كفففففان  ا كفففففم  سفففففاعر 

.ر ل  ياثم ولدا  ول يل    الل له
[90]

 

 :آية للعالمين :الصفة السا عة

يَن "  لَففففففا َوَجَعْللَابَففففففا َواْ لَ َففففففا  يَففففففة  لِّْلَعففففففالَةل وعل ففففففن ر  "َوالَّالفففففف   َْعَصففففففلَْ  فَْرَج َففففففا فَلَفَْثلَففففففا فلي َففففففا مل
91
مففففففري  وا ل ففففففا ع ففففففر  وجعللففففففا  

.لعالة  تما  ةا يعا رون   ةا ويافظرون ف   مربةا  فيعلةون عصي  سلطا لا و در لا علخ ما  شا 
[92]

 

  :روح من هللا :الصفة الثاملة

ْلفففففهُ " ل َوَكللَةاُفففففهُ  َْلقَابَفففففا إللَفففففخ َمفففففْريََ  َوُرو   مل يَسفففففخ اْ فففففُن َمفففففْريََ  َرُسفففففوُ  رَّ فففففيُ  عل "إل ََّةفففففا اْلَةسل
93
ه وجفففففد  ظلةفففففة ر و مفففففرك مفففففن   ففففف 

.و  اف الرو  إلخ  فسه ءجل الاشريف والاعصي   غير واسطة ول  طفة
[94]

 

 :ايتاء الكتاب: الصفة الااسعة

ل   َا لَ  اْلظلاَاَب َوَجَعلَلل   َ لي ا  " : وله  عالخ  ". َاَ  إل ِّ  َعْ ُد رَّ
[95]

 

مفففففن   فففففل  ن كلة ففففف    فففففاك ر الظافففففاب وجعلفففففه   يفففففا و مفففففرك  الصفففففال  والزكفففففا  و ن يفففففدعو إلفففففخ ر  عفففففالخ وإلفففففخ ديلفففففه وإلفففففخ  

مففففا رففففص  ففففه مففففن الشففففريعة فقيففففل بففففما الففففوع   ففففز  عليففففه وبففففو ففففف   طففففن  مففففه و يففففل لةففففا ا فصففففل مففففن اءم   ففففاك ر الظاففففاب 

                                                             
 .31سور  مري    اآلية [  87]

 .21/331الراتف   مفا ي  ال يب [ 88]

 .34سور  مري   اآلية -[ 89] 

 .11/113 أويل  ف القر ن الط رف  جام  ال يان عن -[ 90]

 .11سور  اء  يا    اآلية  -[ 91]
 .11/322/ فسير ا ن كثير -[ 92]

 .131سور  اللسا    اآلية  -[ 93]

[
94

 .11/231الراتف مفا ي  ال يب  -[ 

 .31سور  مري   اآلية[  95]
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يظلة ففففف   ةفففففا يفففففد  علفففففخ  فففففرا   عال فففففا فل فففففما   فففففارب إليفففففه  والل فففففو  و  فففففه  ظلففففف  مففففف   مفففففه و ر ربفففففا  والفففففه و ر ربفففففا  أ فففففه

. الظالم
[96]

 

  :النبوة:الصفة العا ر   

ل   َا لَ  اْلظلاَاَب َوَجَعلَلل   َ لي ا  : " وله  عالخ ". َاَ  إل ِّ  َعْ ُد رَّ
[97]

 

كو ففففه   يففففا   ففففه رفيفففف   ففففا   ع فففف    ر ففففر   ففففه   فففف  ولظلففففه مففففا كففففان رسففففول ء ففففه ففففف  الففففل الو فففف  مففففا جففففا   الشففففريعة ومعلففففخ 

القفففففدر علفففففخ الدرجفففففة وبفففففما  فففففعيف ءن الل ففففف  فففففف  عفففففرف الشفففففرع بفففففو الفففففمف رصفففففه ر  فففففالل و  و الرسفففففالة رصوصفففففا إاا 

. رن إليه اكر الشرع وبو  وله و وصا    الصال  والزكا 
[98]

 

 :الوصية: الصفة الوادية عشر  

َكا ل َما ُدْمُ  َعي ا  َوَجَعلَلل  ُم َاَركا   َْيَن َما ُكلُ  َو َْوَصا ل " : وله اَل ل َوالزَّ "   لالصَّ
[99]

. 

  ةوافصفففففففة علفففففففخ عففففففدود الصفففففففال  وإ اما فففففففا الصففففففال  والزكفففففففا   يعلففففففخ ال -عليفففففففه السفففففففالم –و  ففففففخ ر  ن يوصففففففف  عيسففففففخ 

.و وصا    ارك الم وب واجالاب الةعاص 
[100]

 

 :عدم التكبر: الصفة الثا ية عشر  

"َ قلي ا   َولَْ  يَْعَعْللل  َج َّارا  : "  وله
[101]

 ف ول  يععلل  ج ارا مساظ را عن ع اد ه وااعاه  
[102]

 

  :السالم: الصفة الثالثة عشر 

اَلُم َعلَ َّ يَْوَم ُوللْدُب َويَْوَم  َُموُب َويَْوَم  ُْ َعُث َعي  ا:" ب   وله "َوالسَّ
[103]

 

عصففففف  عيسفففففخ  السفففففالمة واءمفففففن والطةأ يلفففففة مفففففن ر  عفففففالخ يفففففوم ولد فففففه فففففف  الفففففد يا مفففففن بةفففففز الشفففففيطان  ويفففففوم الةفففففوب 

فففففف  الق ففففففر  ويففففففوم ال عفففففث ففففففف  اآلرففففففر   وبفففففمك اءعففففففوا  الثال ففففففة مراعفففففل مصففففففيرية عاسففففففةة فاصفففففلة  و  فففففف   فففففف   علففففففخ 

.عدا  إل اللعنوالسالم عل  فظأ ه  ا  وكل السالم عل  وعلخ    اع  فل  ي   لأل. اللا 
 [104]

 

                                                             
 .21/333الراتف  مفا ي  ال يب [  96]

 .31سور  مري   اآلية[  97]

 .21/333ل يب الراتف   مفا ي  ا[  98]

 .31سور  مري   اآلية[  99]
 .11/111الط رف  جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن [  100]

 .32سور  مري  اآلية [  101]

[
102
 .3/211ا ن كثير [  

 .33سور  مري  اآلية[ 103]



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 21 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :رفعه إلى السماء:الصفة الرا عة عشر  

يَسخ إل ِّ  ُماََوفِّيَل َوَرافلُعَل إللَ َّ َوُمطَ ُِّركَ :"  ا   عالخ ُ يَاعل " َاَ  رَّ
[105]

 

والثفففففالص ملفففففه ومفففففن دعو فففففه   عفففففاك ر سففففف وا ه ( عليفففففه السفففففالم)لةفففففا  فففففهللامر  عفففففدا  ر مفففففن الي فففففود علفففففخ  افففففل عيسفففففخ        

  فففففوا  عفففففد  فففففف   ه وروعفففففه  و ورد الط فففففرف فففففف   فسفففففيركو عفففففالخ مفففففل   ورد كيفففففدب  فففففف   وفففففورب  فرفعفففففه إليفففففه عيفففففا    د ففففف

  ف  بمك اآلية  علخ اللوو اآل( ماوفيل)  يان ما الةقصود  ـ
[106]

:-  

عفففففد ل  الةثلفففففخ " .إ ففففف  مليةفففففل  ورافعفففففل فففففف   ومفففففل: بففففف  وففففففا   فففففوم  وكفففففان معلفففففخ الظفففففالم علفففففخ مفففففمب   :  فففففا   ع ففففف  

:    فففففا "إ ففففف  ماوفيفففففل : "  فففففا   عفففففد لا إسفففففوا   فففففا   عفففففد لا ع فففففد ر  فففففن   ففففف  جعففففففر  عفففففن   يفففففه  عفففففن الر يففففف  فففففف   ولفففففه

 ".يعل  وفا َ الةلام

 وفيففففف  : القففففف ض  لةفففففا يقفففففا : ومعلفففففخ الوففففففا : اءرض  فرافعفففففل إلففففف    فففففالوا إ ففففف   ا  فففففل مفففففن: معلفففففخ الفففففل: و فففففا   رفففففرون

 ف  ا  ففففففل مففففففن " إ فففففف  ماوفيففففففل ورافعفففففل: "فةعلففففففخ  ولفففففه:  فففففالوا.    ففففففاه واسففففففاوفياه: مفففففن فففففففالن مفففففا لفففففف  عليففففففه   ةعلفففففخ

عفففففد لا  .اءرض عيفففففا  إلفففففخ جفففففوارف  و رفففففمك إلفففففخ مفففففا علفففففدف   يفففففر مفففففوب  ورافعفففففل مفففففن  فففففين الةشفففففركين و بفففففل الظففففففر  فففففل

   ف "يفففففا عيسفففففخ إ ففففف  ماوفيفففففل : " عةيفففففد  فففففا   عفففففد لا سفففففلةة  عفففففن ا فففففن إسفففففوا   عفففففن موةفففففد  فففففن جعففففففر  فففففن الز يفففففر ا فففففن

 .  ا ُ ل

عفففففد ل  الةثلفففففخ  فففففا   عفففففد لا ع فففففد ر  فففففن صفففففال   فففففا   عفففففد ل  . إ ففففف  ماوفيفففففل وففففففا  مفففففوب: معلفففففخ الفففففل: و فففففا   رفففففرون

 . ةيالإ   م:   يقو "إ   ماوفيل : " معاوية  عن عل   عن ا ن ع ا   وله

إا  ففففففا  ر يففففففا عيسففففففخ  إ فففففف  رافعففففففل إلفففففف   ومط ففففففرك مففففففن الففففففمين كفففففففروا  وماوفيففففففل  عففففففد : معلففففففخ الففففففل: و ففففففا   رففففففرون

 . بما من الةقدم المف معلاك الاأرير  والة رر المف معلاك الاقدي : و ا . إ زال  إياك إلخ الد يا

إ فففف  : معلففففخ الففففل: و ولففففخ بففففمك اء ففففوا   الصففففوة علففففد ا  ففففو  مففففن  ففففا :  فففف   ففففا   عففففد  ن سففففا  بففففمك اء ففففوا  و دلا ففففا         

يلفففففز  عيسفففففخ : "  فففففه  فففففا ( صفففففلخ ر عليفففففه وسفففففل ) ا  فففففل مفففففن اءرض ورافعفففففل إلففففف   لافففففوا ر اءر فففففار عفففففن رسفففففو  ر 

  الروايفففففة فففففف  م ل  فففففا   ففففف  يةفففففوب  فيصفففففل  عليفففففه  ففففف  يةظفففففث فففففف  اءرض مفففففد  اكربفففففا ارالفففففف" ا فففففن مفففففري  فيقافففففل الفففففدجا 

 .الةسلةون ويدفلو ه

                                                                                                                                                                                                                   
 . 333-21/331الراتف  مفا ي  ال يب   مرج  سا    . 11/113الط رف  جام  ال يان عن  أويل القر ن [  104]

[
105
 33سور     عةران  اآلية [  

 .431-3/433الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن : يلصر[  106]
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َو َفففففْولل لْ  إل َّفففففا  َاَْللَفففففا : "ومفففففا د فففففرك الي فففففود مفففففن القافففففل والصفففففلب و ففففف  علفففففخ  ففففف يه لفففففه  كةفففففا فففففف   ولفففففه سففففف وا ه و عفففففالخ     

ل َوَمففففا  َاَلُففففوكُ َوَمففففا َصففففلَ ُوكُ َولَ  يَسففففخ اْ ففففَن َمففففْريََ  َرُسففففوَ  رَّ ففففيَ  عل ْلففففهُ َمففففا اْلَةسل يَن اْراَلَفُففففوا فليففففهل لَفلفففف  َ ففففل  مل ظلففففْن ُ فففف ِّهَ لَ ُففففْ  َوإلنَّ الَّففففمل

ْلٍ  إللَّ ا ِّ َاَع الصَّنِّ َوَما  َاَلُوكُ يَقليل ا ْن عل ا. لَ ُْ   لهل مل ا َعظلية  ُ َعزليز  ُ إللَْيهل َوَكاَن رَّ " َْل َرفََعهُ رَّ
[107]

 . 

 ن الشفففففف ه إلقفففففف  : الثففففففا  .  ن الشفففففف ه  لقفففففف  علففففففخ جةيفففففف   صففففففوا ه: الشفففففف ه  ففففففولين  اءو اكففففففر الط ففففففرف فففففففيةن  لقفففففف  عليففففففه 

.واراففففففار ا ففففففن جريففففففر اءو . علففففففخ رجففففففل مففففففن  صففففففوا ه عففففففين سففففففأل   الففففففل
[108 ]

لففففففخ الففففففر ف الثففففففا   ءن اللفففففففظ إو ةيففففففل ..  

 . يد  علخ الواعد وليس الةعةوع

  :نزوله في آخر الزمان: الصفة الثامسة عشر

  د فففففه وروعفففففه  وسفففففيلز  فففففف   رفففففر الزمفففففان ( عليفففففه السفففففالم)سففففف    ن ر سففففف وا ه و عفففففالخ رفففففف  عيسفففففخ  علةلفففففا مةفففففا       

: "   د فففففه وروعفففففه  لقفففففد ورد فففففف  القفففففر ن الظفففففري  اإل فففففار  إلفففففخ بفففففما اللفففففزو  عسفففففب   فففففوا  الةفسفففففرين  ففففففف   ولفففففه سففففف وا ه

فففففاَعةل فَفففففاَل  َْةاَفففففُرنَّ  ل َفففففا َوا َّ لُعفففففونل بَفففففمَ  ْلففففف   لللسَّ فففففَراا  ُمْسفففففاَقلي   َوإل َّفففففهُ لَعل "ا صل
[109]

 فففففا  ا فففففن ع فففففا  ومعابفففففد وال فففففواك والسفففففدف . 

ءن ر يلزلفففففه مفففففن السفففففةا    يفففففل  يفففففام السفففففاعة  كةفففففا . إ فففففه رفففففروج عيسفففففخ عليفففففه السفففففالم  والفففففل مفففففن  عفففففالم السفففففاعة: و افففففاد 

. ن رروج الدجا  من  عالم الساعة
[110 ]

 

ففففففْن  َْبفففففلل اْلظلاَفففففابل : " وفففففف   ولفففففه سففففف وا ه       ا َوإلْن مل لَنَّ  لففففففهل  َْ فففففَل َمْو لفففففهل َويَفففففْوَم اْلقليَاَمففففففةل يَُظفففففوُن َعلَفففففْي لْ  َ فففففف ليد  "إللَّ لَيُفففففْ مل
[111]

 .

يعلففففف     فففففل مفففففوب عيسفففففخ  يوجفففففه الفففففل إلفففففخ  ن جةفففففيع   يصفففففد ون  فففففه إاا  فففففز  لقافففففل الفففففدجا   فاصفففففير : )) فففففا  الط فففففرف

(( عليفففففه وسفففففل الةلفففففل كل فففففا واعفففففد   وبففففف  ملفففففة اإلسفففففالم الوليفيفففففة  ديفففففن إ فففففرابي  صفففففلخ ر
[112]

دلففففف  علفففففخ الفففففل السفففففلة  . 

(: )) صففففففلخ ر عليففففففه وسففففففل )يقففففففو   ففففففا  رسففففففو  ر ( ر فففففف  ر علففففففه)لةففففففا ففففففف  صففففففوي  ال ثففففففارف عففففففن   فففففف  بريففففففر  

والففففففمف  فسفففففف   يففففففدك  ليو ففففففظن  ن يلففففففز  فففففففيظ  ا ففففففن مففففففري   عظةففففففا  مقسففففففطا   فيظسففففففر الصففففففليب  ويقاففففففل الثلزيففففففر  وي فففففف  

(( عد العزية  ويفيض الةا  عاخ ل يق له
[113]

 . 

        

                                                             
 .   131  133سور  اللسا   اآلياان  [ 107]

 .    331-1/333الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [ 108]

 .   31سور  الزررف  اآلية [  109]

 .   3/214ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [110]

 .   131سور  اللسا   اآلية [  111]

 .   و د اكر الط رف   وال   ررى  وبما القو  بو ارايارك. 21/333جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن [  112]
: صوي  ال ثارف   وقي = امه ال ثارف موةد  ن إسةاعيل   و ع در   العام  الةسلد الصوي  الةثاصر من  مور رسو  ر صلخ ر عليه وسل  وسلله و ي[  113]

مسل   ن الوعاج . 3/12 2222بـ ر  1422  1ا(مصور  عن السلطا ية  ا افة  ر ي   ر ي  موةد ف اد ع د ال ا  )موةد تبير  ن  اصر اللاصر  دار او  اللعا  

موةد ف اد ع د ال ا    دار إعيا  : خ ر عليه وسل     وقي   و الوسن القشيرف الليسا ورف  الةسلد الصوي  الةثاصر  لقل العد  عن العد  إلخ رسو  ر صل

 . 1/133 242 يروب  ر    –الاراث العر   
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 : الحكمة من نزوله

دون سفففففائر اء  يفففففا   زولفففففه إلفففففخ الفففففد يا فففففف   رفففففر الزمفففففان  ( عليفففففه السفففففالم)إن مةفففففا ارفففففاص ر  فففففه عيسفففففخ ا فففففن مفففففري         

وم ا ففففر ه م فففففام الفففففدعو  مففففر   ا يفففففة  ولظفففففن  ففففرى مفففففا الوظةفففففة مففففن بفففففما اللفففففزو ؟ لقففففد عفففففاو   عفففففض العلةففففا  معرففففففة الفففففل  

ومةا  الوك ف  بما الشأن ما يل 
[114]

: -

 .   تعة         الوك  ف ين  عالخ كم     و  ه المف يقال  الرد علخ الي ود ف -1

 .  زوله لد و  جله ليدفن ف  اءرض إا ليس لةثلو  من الاراب  ن يةوب ف  غيربا -2

  فففففه دعفففففا ر لةفففففا ر ى صففففففة موةفففففد و مافففففه  ن يععلفففففه مفففففل   فاسفففففاعاب ر دعفففففا ك و  قفففففاك عافففففخ يلفففففز  فففففف   رفففففر   -3

 .   رروج الدجا  فيقالهالزمان معددا  ءمر اإلسالم فيواف

 .  ظمي ه لظل من ادعخ إل ياه  و  لو ه هلل  عالخ -4

يفففففللُظْ  :" إ طفففففا  ال لفففففو الفففففمف  ةفففففادى فيفففففه  بفففففل الظافففففاب  كةفففففا  ر فففففر ر عفففففل    قولفففففه -3 يَا َْبفففففَل اْلظلاَفففففابل َل  َْ لُفففففوا فلففففف  دل

يَسففففففخ ففففففيُ  عل ل إللَّ اْلَوفففففف َّ إل ََّةففففففا اْلَةسل ل َوَكللَةاُففففففهُ  َْلقَابَففففففا إللَففففففخ َمففففففْريََ  َوُرو    َوَل  َقُولُففففففوا َعلَففففففخ رَّ اْ ففففففُن َمففففففْريََ  َرُسففففففوُ  رَّ

ْلهُ  " مل
[115]

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ال فيل   ع د ر  ن سليةان     راا . 141-131م   ص2113  1ععاتف  عزب   زو  عيسخ  ين الثدعة والوقيقة   ي  الياسةين لللشر والاوتي   ا: يلصر[ 114]

 . 23-21بـ1422  1الةةلظة العر ية السعودية  ا -ن اإلسالمية واءو اف والدعو  واإلر اد الساعة  وتار  الش و

 .   131سور  اللسا   اآلية [115]
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 : لخاتمةا 

  كا    شرية اء  يا  من  ول  العزم من الرسل  عيسخ عليه السالم ف  ال وثمن رال  دراسة  فاسير اآلياب القر  ية عو  صفاب  عد 

لقة  القابا إلخ مري  علي ا السالم راب وإ ةا بو كلةة من ر عيسخ وا وة و  ه  رل  من   ياصف  الصفاب ال شرية من عيث الثل

ول ماع را  رك  اف   مر  ةعروف و اك عن ملظر   ار  والد ه  ليس ماظ را ول مسا ارا  ف و م اداعية الخ روالُثل  وما ياصف  ه ال

  مدرر علد ر ه عاخ يوين  زوله ويص ر ر الو  علخ يديه ويقال الدجا  مر  الصال  والزكا الثل  داعيا الخ ر علخ  صير     علخ

 .ويظسر الصليب ويقال الثلزير ويدعو  رسالة موةد عليه الصال  والسالم 

 : التوصيات

 . وص  الة سساب الدعوية  لا   ر امج  ر وف  سرف مسال طا من سير  اء  يا  و عامل   اءسرف -

 .ف  الدارين نون رسالة للدعا  ف   شر دين ر  و ول  اللا    ا ليفوتوصفاب اء  يا  لاظ ا    -

  ءن دعو  ر  واجة الاالع علي ا و ط ي  ما يساطيعون  اءمة اليوم  أمس الواجة لاء  يا  من  ول  العزم من الرسلسير   -

 . للوعد  ورص الصفوف و  م الفر ة والثالف 
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 :لمصادر والمراجعقائمة ا

 12سورك الاوري   ية [ 1]

الشيخ عاد   عةد ع د : اللعةا      و عفص سراج الدين عةر  ن عل   ن عاد  الول ل  الدمشق   الل اب ف  علوم الظااب  الةوق [ 2]

 .3/133م 1111-بـ  1411  1ل لان ا/  يروب  -الةوجود والشيخ عل  موةد معوض  دار الظاب العلةية 

 .33سور     عةر ن   ية   3]]

موةد عسين  ةس الدين  دار :  الةوق (ا ن كثير)ا ن كثير    و الفدا  إسةاعيل  ن عةر  ن كثير القر      فسير القر ن العصي  [ 4]

 .2/21 بـ 1411  1 يروب  ا –الظاب العلةية 

 .33_33سور     عةر ن   ية   5]]

 . 2/33فسير القر ن العصي    مرج  سا    ا ن كثير   : يلصر[ 6]

 .33سور     عةران   ية [  7]

 .33سور     عةران   ية [  8]

 .13سور  ال قر   اآلية [  9]

 .233سور  ال قر    اآلية [ 10]

 .43سور     عةران   اآلية [ 11]

 .32سور     عةران  اآلية [ 12]

 .31سور     عةران   اآلية [  13]

 .133اللسا   اآلية سور  [ 14]

 .131سور  اللسا    اآلية [ 15]

 .131سور  الةائد    اآلية [ 16]

 .34سور  مري   اآلية [ 17]

 33سور  الزررف   اآلية[ 18]

 .3سور  الصف   اآلية [ 19]

 .14سور  الصف   اآلية [ 20]

 .133سور  ال قر   اآلية [ 21]

 .33سور     عةران  اآلية [ 22]

 .14   عةران   اآليةسور  [ 23]

 .133سور  اللسا    اآلية [ 24]

 .31سور  الةائد   اآلية[ 25]

 .  33-31سور  مري   اآلياب [ 26]

 .111سور  الةائد    اآلية [ 27]

 .112سور  الةائد    اآلية [ 28]

 .113سور  الةائد    اآلية [ 29]

 .13سور  اء عام  اآلية [ 30]

 .3ة سور  اءعزاب   اآلي[ 31]

 .13سور  الشورى   اآلية [ 32]

 .   43سور     عةران  اآلية [ 33]

 -3 يروب  ا –الزمثشرف     و القاس  موةود  ن عةرو  ن  عةد  الظشاف عن عقائ  غوامض الالزيل   دار الظااب العر   [  34]

 .1/233بـ  1413

 . 2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي   [ 35]

 . 33-33 عةد   الل و  واء  يا  ف  الي ودية والةسيوية واإلسالم  مظا ة وب ة دون ع د الوباب  [ 36]

 .   1سور  إ رابي   اآلية [  37]

 جائز  د   الدولية (عا ية الطي   علخ الظشاف)الطي     رف الدين الوسين  ن ع د ر  فاو  ال يب ف  الظشف عن  لاع الريب [  38]

 .  4/413  ا ن كثير   فسير القر ن العصي    1/333م   2113 -بـ  1434  1للقر ن الظري    ا

ى  اءسا  ف  الافسير  دار السالم [ 39]  .2/333بـ  1424  3القابر   ا –عوى  سعيد عو 

 .   43سور     عةران  اآلية [ 40]

الافسير =  فثر الدين الراتف  مفا ي  ال يب الراتف    و ع د ر موةد  ن عةر  ن الوسن  ن الوسين الاية  الراتف الةلقب [ 41]

 .1/211بـ 1421 3 يروب ا -الظ ير  دار إعيا  الاراث العر   
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 .   43سور     عةران  اآلية [  42]

 ورير الةعلخ السديد و لوير العقل العديد من  فسير »ا ن عا ور  موةد الطابر  ن موةد  ن موةد الطابر   الاورير والالوير [ 43]

 .3/243بـ 1114 و س   –  ير اليه لعقا  الاورير والالوير  الدار الاو سية لللشر « ااب الةعيدالظ

 .   43سور     عةران  اآلية [  44]

 .   22-13سور  مري   اآلياب [45]

 .3/114ا ن كثير    فسير القر ن العصي    مرج  سا    [ 46]

 .21/321الراتف  مفا ي  ال يب   مرج  سا     -[47]

 .3/113ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [  48]

 .   23-23سور  مري   اآلياب [  [49

 .13/31ا ن عا ور   الاورير والالوير   مرج  سا    [ 50]

 . 113-3/113الةرج   فسه  [ 51]

 السعدف  ع د الرعةن  ن  اصر  ن ع د ر    يسير الظري  الرعةن ف   فسير كالم الةلان[ 52]

 .   ير اليه لعقا  فسير السعدف. 414-1/412م 2111-بـ 1421 1ع د الرعةن  ن معال اللويو   م سسة الرسالة ا: ق الةو

 .   21 23سور  مري   اآلياان [ 53]

اكر   عةد موةد  : الط رف  موةد  ن جرير  ن يزيد  ن كثير  ن غالب اآلمل     و جعفر  جام  ال يان ف   أويل القر ن  الةوق [  54]

 .11/113م  2111 -بـ  1421  1م سسة الرسالة ا

 .   21سور  مري   اآلية [  55]

 .  33-31سور  مري   اآلياب [ 56]

 .112-11/113الط رف   جام  ال يان عن  أو ل  ف القر ن   : يلصر[ 57]

 .   31سور     عةران  اآلية [58]

 .3/431مرج  سا   الط رف   جام  ال يان عن  فسير  ف القر ن  [ 59]

 .   33سور  الةائد   اآلية [ 60]

 .1/231  مرج  سا   ( فسير السعدف)السعدف   فسير  يسير الظري  الرعةن[ 61]

 .   3431 ررجه ال ثارف   العام  الصوي   كااب  عاديث اء  يا   عديث ر   [ 62]

 . إسلادك صوي : و ا  الةوق . 4/31مسلد اإلمام  عةد   وقي   عةد  اكر [ 63]

 [(.  س  ]  ماد  3/1121والعوبرف  الصوا  . 2/334ا ن اء ير  الل اية ف  غريب الوديث واء ر [ 64]

وا ن ععر  فا  ال ارف  .1/233وا ن اء ير  الل اية ف  غريب الوديث [. جعد]  ماد  3/122ا ن ملصور  لسان العرب : ا صر[65]

3/413   . 

 .31سور  مري   اآلية -[ 66]

 . 412/ 1   فسير السعدف 3/211ا ن كثير    فسير القر ن العصي   مرج  سا    : يلصر[67]

 دمش  -الافسير الةلير ف  العقيد  والشريعة والةل ج   دار الفظر الةعاصر : الزعيل    وب ة   [ 68]

 .13/13بـ   1411   2 ا

 .   32سور  مري   اآلية [69]

 .13/13الزعيل    وب ة  الافسير الةلير  مرج  سا     [ 70]

 .21/331الراتف  مفا ي  ال يب  مرج  سا    [ 71]

 .   43سور     عةران  اآلية [72]

 .   2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [ 73]

 .   43سور     عةران  اآلية [  74]

 .3/421ام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  الط رف   ج[ 75]

 .   111سور  الةائد   اآلية [ 76]

 .3/211ا ن كثير    فسير القر ن العصي   مرج  سا    [ 77]

 .11سور  مري    اآلية [ 78]

 .11/134الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [ 79]

 .13/13ا ن عا ور   الاورير والالوير [ 80]

 .31سور  الزررف   اآلية  [81]

 .23/241ا ن عا ور الاورير والالوير  [ 82]

 .21سور  مري   اآلية [ 83]

 .3/113ا ن كثير    فسير القر ن العصي  [ 84]
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 .31سور  الزررف   اآلية [ 85]

 .21/331الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [ 86]

 .31سور  مري    اآلية [ 87]

 .21/331  مفا ي  ال يب  الراتف[ 88]

 .34سور  مري   اآلية -[89]

 .11/113الط رف  جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن -[90]

 .11سور  اء  يا    اآلية  -[ 91]

 .11/322/ فسير ا ن كثير -[ 92]

 .131سور  اللسا    اآلية  -[ 93]

 .11/231الراتف مفا ي  ال يب  -[ 94]

 .31سور  مري   اآلية[ 95]

 .21/333الراتف  مفا ي  ال يب [ 96]

 .31سور  مري   اآلية[ 97]

 .21/333الراتف   مفا ي  ال يب [ 98]

 .31سور  مري   اآلية[ 99]

 .11/111الط رف  جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن [ 100]

 .32سور  مري  اآلية [ 101]

 .3/211ا ن كثير [ 102]

 .33سور  مري  اآلية[ 103]

 . 333-21/331الراتف  مفا ي  ال يب   مرج  سا    . 11/113رف  جام  ال يان عن  أويل القر ن الط [ 104]

 33سور     عةران  اآلية [ 105]

 .431-3/433الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن : يلصر 106]]

 .   131  133سور  اللسا   اآلياان  [ 071]

 .    331-1/333الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [ 081]

 .   31سور  الزررف  اآلية [ 109]

 .   3/214ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [110]

 .   131سور  اللسا   اآلية [  111]

 .   و اراياركو د اكر الط رف   وال   ررى  وبما القو  ب. 21/333جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن [  112]

ال ثارف موةد  ن إسةاعيل   و ع در   العام  الةسلد الصوي  الةثاصر من  مور رسو  ر صلخ ر عليه وسل  وسلله [  113]

مصور  عن السلطا ية  ا افة  ر ي   ر ي  موةد )موةد تبير  ن  اصر اللاصر  دار او  اللعا  : صوي  ال ثارف   وقي = و يامه 

مسل   ن الوعاج   و الوسن القشيرف الليسا ورف  الةسلد الصوي  الةثاصر  لقل العد  . 3/12 2222بـ ر  1422  1ا(ل ا  ف اد ع د ا

 . 1/133 242 يروب  ر    –موةد ف اد ع د ال ا    دار إعيا  الاراث العر   : عن العد  إلخ رسو  ر صلخ ر عليه وسل     وقي 

ال فيل  . 141-131م   ص2113  1زو  عيسخ  ين الثدعة والوقيقة   ي  الياسةين لللشر والاوتي   اععاتف  عزب   : يلصر[ 114]

  1الةةلظة العر ية السعودية  ا - ع د ر  ن سليةان     راا الساعة  وتار  الش ون اإلسالمية واءو اف والدعو  واإلر اد 

 . 23-21بـ1422

 .   131سور  اللسا   اآلية [115]
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ABSTRACT 

This Research – Data Protection Laws and Ways to Conformity – talked about the data 

protection laws in Arabic countries and take the general data protection regulation as research 

main example. The main purpose of that is to show which point has developed the GDPR and 

to make a comparison with the legal situation in Arabic countries, the UAE was used as the 

main example of the Arabic countries in this research due to the advanced development level 

in technical and legal fields.This research uses mainly the books, electronic contribution and 

online guides as references and use the comparison as main research method. 

The new points in the European laws and the expanding of GDPR application to every 

country in specific cases related to the main discussion points in this research.  

The research comes to the results with recommendations about the best ways to be conform 

with the protection laws and the features behind this conformity. 

Keywords: Data Protection, GDPR 
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 الملخص

عدددن اليدددوانين المتعميدددة بحمايدددة البياندددات فدددي الددد و   –قدددوانين حمايدددة البياندددات الرقميدددة وسدددبل التوافددق معهدددا  -يتحدد ا البحدددا اليدددانوني 

كمثددددا   ويلددددي لمبحددددا ويبحددددا واقددددن قددددوانين حمايددددة البيانددددات فددددي  GDPRالعربيددددة ويالدددد  الروحددددة ايو وبيددددة لحمايددددة البيانددددات 

ولدددة ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي كمثدددا   ويلدددي عدددن الددد و  العربيدددة لمدددا فيهدددا مدددن ت دددو  تي دددي الددد و  العربيدددة مدددن التركيددد  عمددد   

 .وقانوني متمي 

هددد ا البحدددا يلدددتخ ل حرييدددة البحدددا الميدددا ة والمراجدددن المختم دددة المصدددا   ارل ترونيدددة والو قيدددة لمو دددو   لددد  ال تددداو  باسدددتخ ال 

 .ليوانينحريية الميا نة وم اقشة نياح الضعف واليوي في ه ه ا

يتضدددمن ملدددا  هددد ا البحدددا م اقشدددة ال يددداح الو يددد ي فدددي اليدددوانين وعمدددل تييددديي لميدددوانين الحاليدددة فدددي الددد و  العربيدددة وتلدددمي  الضدددو  

كمددا يعتبددر امتدد ا  ت بيددق الروحددة . عمدد  ال يدداح المتميدد ي فددي اليددوانين ايو وبيددة وكي يددة ايسددت ا ي م هددا فددي ت ددوير اليددوانين المحميددة

  كافدددة الددد و  فدددي حدددايت معي دددة يحددد  ايمدددو  ايساسدددية التدددي   سدددها هددد ا البحدددا ويع ددد  تو ددديات بخصدددو  كي يدددة ايو وبيددة  لددد

 .الو و  لمتوافق من قواني ها وايست ا ي من الحماية التي توفرها ه ه اليوانين

 الروحة ايو وبية لحماية البيانات البيانات الرقمية،: الكلمات المفتاحية
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 مي مة .1

مدددن . يو  مددا يتبدددا   لمددد هن فددي معدددرو الحددد يا عددن قدددوانين حمايدددة البياندددات هددو ال ايدددة الرويلدددية مددن سدددن هددد ا ال ددو  مدددن اليدددوانين

نلدددت ين استشددد اة يهميدددة وجدددو  المعمومدددات فدددي ييدددا ه قددد  تلدددي  اسدددتعمالها، هددد ا ي  بدددق " المعمومدددات هدددي سدددم ة"لدددر  ميولدددة 

ة لممددددواح ين وايرهددددا مددددن البيانددددات التددددي يوددددو ح  هددددا بشدددد ل يحددددو   وة الو ددددل عمدددد  بشدددد ل  ويلددددي عمدددد  البيانددددات الشخصددددي

 . العابا  ليها وسن قوانين لحمايتها ومعاقبة من يلي  استخ امها

تت ددددو  الموددددايت التددددي تشددددممها قددددوانين حمايددددة البيانددددات والمعمومددددات الشخصددددية مددددا بددددين حمايددددة لمبيانددددات الشخصددددية المخ نددددة 

مومدددات الموجدددو ي لددد ت الح ومدددات والم  مدددات ل دددي ي ت دددوة وسددديمة نددد   عمددد  ايفدددرا  حيدددا يبددد  مدددن  ل ترونيدددا يو حمايدددة المع

وجددو  نددواب  يسددتعمالها نددمن ارحددا  التددي تددي جمعهددا يجمدد ، كمددا تمتدد  قددوانين حمايددة البيانددات لتشددمل حرييددة التعامددل مددن هدد ه 

مدددن ال دددرو م هدددا وبالحددد  الددد ه يم دددن معددد  اسدددتعما  البياندددات مدددن لدددر  حصدددر جمدددن البياندددات يو معالوتهدددا بدددااراو تتما ددد  

وتمتدددد  اليددددوانين لتع ددددي  ددددروح ملددددبية مددددن ال احيددددة . البيانددددات ياددددراو تتعمددددق بالمصددددمحة العامددددة يو مصددددال  ي ددددحا  البيانددددات

ير التي يدددة وايم يدددة لم دددن حددد وا يه التدددراة يو لتيميدددل نلدددبة  م انيدددة حددد وا انتهددداع لهددد ه البياندددات و لددد  مدددن لدددر  وندددن معددداي

سدددرمة تي يدددة ويم يدددة لتضدددمن مدددن لدددر  الحددد  الم مدددو  مدددن ايمدددن ل دددل مدددن ييدددول بتخددد ين ومعالودددة بياندددات تتعمدددق با دددخا  قددد  

 .يؤ ه و ولها  ل  ييا ه اير يمي ة  ل  نتاو  ته   يمن وحرية وكرامة اي خا  ي حا  البيانات

يدددتي جمعهدددا وي دددبحا تي يدددات التخددد ين يكثدددر عرندددة لرلتدددراة مدددن الت دددو  الت  ولدددوجي الهاودددل اك ا ت ييضدددا  كميدددة البياندددات التدددي 

نتيوددددة الحاجددددة لمتخدددد ين فددددي مخدددد مات لا جيددددة ن ددددرا  لعدددد ل  م انيددددة التخدددد ين المحمددددي  اومددددا  مددددن التضددددخي ال بيددددر فددددي اسددددتعما  

 ددديا  والددد ه الت  ولوجيدددا ومدددا ندددت  ع ددد  مدددن تبعدددات مدددن  لدددو  الت  ولوجيدددا ل افدددة ت ا ددديل الحيددداي كمدددا هدددو الحدددا  فدددي ينترندددا اي

يوعددل كددل م دداحي الحيدداي وال شدداحات الم  ليدددة والتوا يددة عبددا ي عددن بيانددات تددتي   ا تهدددا فددي مخدد مات لا جيددة ليددتي تيدد يي الخددد مات 

الم احدددة بهددد ه الت  ولوجيدددا ب دددا  عمددد  ال حدددو الم اسدددو وبالتدددالي اك يدددا  كميدددة البياندددات وينواعهدددا واك يدددا  الحاجدددة لت دددوة هددد ه البياندددات 

هدد ا ايمدددر فددي الوقددا  اتددد  يممدد  عمدد  اليدددوانين الخا ددة بحمايددة البياندددات ية تلددن عيوبدددات . ن وقوعهددا فددي اليددد  الخ ددافددي مددامن مددد

 ا عدددة ل دددل مدددن ي يمتددد ل بمعاييرهدددا والت اماتهدددا ولدددي تعددد  هددد ه اليدددوانين كمدددا كاندددا فدددي الب ايدددة مودددر  تو ددديات يو تعميمدددات  ات 

م ممددة تزمدد ل مددن يخال هددا بعيوبددات ماليددة وج اويددة كبيددري ولهددا اليددوي ال جريددة ال افيدددة  دد ة    ددا ية و نمددا قددوانين بددالمع   الصددحي  ل

لتحددرع الدد عاوت يمددال ي وقدددة المحدداكي مددن لددر  كدددي مددن يدد عي تضددر  حيوقددد  المحميددة بموجبهددا وي ددبحا فدددي بعدد  الدد و  يحددد  

فدددي الت  ولوجيدددات الملدددتخ مة فدددي هددد ا فدددرو  اليدددانوة ويدددتي ت ويرهدددا باسدددتمرا  لتتما ددد  مدددن الت دددو  الهاودددل واللدددرين الحا دددل 
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المودددا  ولت دددوة مواتيدددة ل  جدددة التيددد ل الحا دددل فدددي ال شددداحات وايسدددتخ امات التدددي مدددن الم تدددرو ية تدددتي حمايتهدددا مدددن لدددر  هددد ه 

 .اليوانين

لدددي ييتصدددر الموندددو  عمددد  سدددن قدددوانين محميدددة مم مدددة بدددل ت دددو ت ايمدددو  لعمدددل  حدددا  قدددانوني ممددد ل يشدددمل كافدددة الددد و  التدددي 

والتدددي  دددمما كافدددة  و   GDPRضدددوه تحدددا  حدددا  مشدددترع كمدددا هدددو الحدددا  فدددي الروحدددة العامدددة لحمايدددة البياندددات الشخصدددية ت 

ايتحددا  ايو وبددي وتدددي اعتبا هددا مم مدددة ل افددة الددد و  ايعضددا  وتعددد ت لت ددوة نافدد ي فدددي كثيددر مدددن ايحددوا  م ددداة اليددوانين المحميدددة 

الت ددترت ال وليددة حدد و ايتحددا  ايو وبددي فددي موددا  سددن قددوانين تشددمل اتحددا ات الخا ددة بهدد ا الشدداة فددي عددل الت معددات بدداة تحدد و 

 وليددة ت ضدددوه تحتهدددا عددد ي  و  فدددي سدددبيل حلددن ت بيدددق هددد ا ال دددو  مدددن اليدددوانين كددوة المعمومدددات لهدددا لا دددية الت يدددل المح دددي بدددين 

بددديقميي يو  ولدددة محددد   ممدددا يوعدددل  كافدددة ي جدددا  المعمدددو ي ممدددا يلدددت عي وفدددي حدددايت  دددت   دددمولية هددد ه اليدددوانين وعددد ل محددد و يتها

مدددن ت بييهدددا فدددي ال  اعدددات بدددين الددد و  مرب دددا  مدددن ال احيدددة اليانونيدددة وتوحيددد  اليدددوانين وتعميمهدددا فدددي هددد ا الشددداة يدددوفر حمايدددة يكثدددر 

 .مرونة وفعالية

اني لعددد ي هددد ه الخصو دددية المميددد ي التدددي تتمتدددن بهدددا المعمومدددات مدددن حيدددا لح يدددة اينتيدددا  ولضدددوعها مدددن حيدددا ايلتصدددا  الم ددد

قدددوانين فدددي الوقدددا  اتددد  يوعدددل اليدددوانين ال اعمدددة لهدددا  ات حبيعدددة لا دددة تت مدددو معدددايير مختم دددة عدددن اليدددوانين التيمي يدددة ولصو دددا  

ممدددا يوددد   . فدددي معدددرو ت بييهدددا عمددد  قضدددايا تتعمدددق بددد و  متعددد  ي تتعددد   فيهدددا التشدددريعات والت ا ددديل اليانونيدددة الم بيدددة عميهدددا

ال سددداتير عمومدددا  تشدددمل قواعددد  عامدددة تاودددرل ايفعدددا  الضدددا ي عمومدددا  ممدددا يوعدددل اليدددوانين ايساسدددية  كدددره بارندددافة  لددد   لددد  كدددوة 

بمدددا فيهدددا اليدددوانين الم نيدددة ممودددا لممتضدددر ين بيضدددايا حمايدددة البياندددات فدددي حدددا  ايدددا  تشدددريعات مخصصدددة لحمايدددة الودددراوي المتعميدددة 

 .بالمعمومات

ومدددات التدددي تهددد ة التشدددريعات لحمايتهدددا حلدددو المدددا ي الرابعدددة مدددن الروحدددة وتاعدددرة المعمومدددات الشخصدددية يحددد  اهدددي يندددوا  المعم

بانهددددا البياندددات الخا ددددة بالشددددخص كايسدددي والع ددددواة و قددددي الهددداتف و قددددي لوحددددة اللددديا ي يو ع ددددواة ايه بددددي  GDPRايو وبيدددة 

 . الحصرالخا  بال ومبيوتر وال ه من لرل  يم ن معرفة الشخص ال ه يلتخ م  و ل  عم  سبيل المثا  ي

وفيددا  لموقدداون التددي تددي سددر ها حددو  قددوانين البيانددات، سدديتي فددي هدد ا البحددا الت ددرة لبحددا ماهيددة قددوانين البيانددات وموددايت الحمايددة 

التدددي تهددد ة  ليهدددا بارندددافة  لددد   لددد  لعمدددل ن دددري ميا ندددة عمددد  اليدددوانين الصدددا  ي فدددي البمددد اة العربيدددة وعمدددل ميا ندددة مدددن يهدددي 

مخددداحر نددديا  البياندددات وايل دددا  المح قدددة بهدددا سدددت وة يحددد  ال يددداح . متعميدددة بحمايدددة البياندددات والمعمومددداتالتشدددريعات العالميدددة ال

سدددديبحا العمددددل بشدددد ل  ويلددددي فددددي التي يددددات الميترحددددة لمملدددداع ي فددددي ت بيددددق اليددددوانين المتعميددددة بحمايددددة . الرويلددددية لهدددد ا البحددددا
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مدددن اليدددوانين مم  دددا  ويكثدددر جددد وت، كمدددا ية البحدددا سدددياع   بت بيدددق البياندددات وكيدددف لهددد ه التي يدددات ية توعدددل مدددن ت بيدددق هددد ا ال دددو  

اليددددوانين العالميددددة لددددا    حددددا  الدددد و  التددددي ي دددد  تها ومدددد ت جاه يددددة الدددد و  فددددي العددددالي العربددددي لهددددا، اقتراحددددات وتو دددديات 

لمو دددو   ليهدددا  بخصدددو  ت دددوير اليدددوانين الخا دددة بالبياندددات والمعمومدددات فدددي الددد و  العربيدددة سددديتي العمدددل مدددن لدددر  هددد ا البحدددا

 .و ل  من لر  تحميل المع يات الوا  ي مع ا

 :هدف البحث 1.1

يهددد ة البحدددا  لددد  تلدددمي  الضدددو  عمددد  قدددوانين يمدددن وحمايدددة المعمومدددات الرقميدددة مدددن لدددر  تلدددمي  الضدددو  عمددد  هددد ه اليدددوانين فدددي 

ب دددرو ميا نتهدددا مدددن واقدددن اليدددوانين فدددي يو وبدددا ولصو دددا  الروحدددة ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات الشخصدددية الصدددا  ي وفهدددي ماهيتهدددا 

مدددن يهددد اة هددد ا . فدددي ت دددوير اليدددوانين المحميدددة الددد و  العربيدددة وتوندددي  يهميدددة الميددد ات الو يددد ي وايسدددت ا ي مدددن تودددا   ال يدددر

البحدددا ييضدددا    اسدددة تددداقير ت بيدددق اليدددوانين ال ربيدددة وبشدددد ل لدددا  الروحدددة ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات عمددد  ي و الواقدددن فددددي 

  العربيددة حيدددا تمتدد  هدد ه اليدددوانين لتا بددق فدددي بر نددا العربيددة فدددي حددايت معي دددة حلددو ايلتصددا  الم ددداني الموسددن وبالتدددالي الدد و

يبددد  مدددن   اسدددة هددد ا التددداقير لضدددماة التوافدددق مدددن يح امهدددا وتو يدددو الشدددركات والهيادددات الح وميدددة تبعدددات مخال تهدددا لهددد ه اليدددوانين 

 ا البحدددا سددديتي   اسدددة ل دددوات و   دددا ات تلددداهي فدددي تلدددهيل عمميدددة التوافدددق مدددن ندددمن هددد. ومدددا يترتدددو عمددد   لددد  مدددن عيوبدددات

قدددوانين حمايدددة البياندددات ايو وبيدددة وت دددت  البدددا  يمدددال اسدددتخ ال هددد ه اي وات فدددي  حدددا  ت دددوير الهي ميدددة اليانونيدددة ليدددوانين حمايدددة 

 .البيانات المحمية

رقميدددة فدددي الددد و  العربيدددة و ولدددة ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي مثددداي  يبددد ي هددد ا البحدددا بيليدددا  ن دددري عمددد  قدددوانين حمايدددة البياندددات ال

ويبحدددا بعددد ها فدددي الروحدددة ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات وتاقيرهدددا  الدددل ولدددا   حددد و   و  ايتحدددا  ايو وبدددي كمدددا يبحدددا يفضدددل 

ن حمايدددة البياندددات هدددي مدددن ال يددداح الملدددؤوليات فدددي عدددالي قدددواني. اللدددبل لمتعددداحي والتوافدددق مدددن اليدددوانين ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات

 . الهامة في ه ا البحا وسوة يتي التعرو لشروح وآليات نيل البيانات عبر الح و  بين ال و  المختم ة

تدددي اتبدددا  حرييدددة البحدددا الميدددا ة مدددن اسدددتخ ال يمثمدددة بحثيدددة  ويلدددية رسدددباث ال دددابن العممدددي والدددواقعي عمددد  البحدددا كمدددا تدددي اسدددتخ ال 

  تشدددددمل ال تدددددو والميدددددايت ايل ترونيدددددة وال تدددددو ار  دددددا ية ارل ترونيدددددة بارندددددافة يح دددددال المحددددداكي مراجدددددن مختم دددددة المصددددد 

هددد ا ال دددو  مدددن المصدددا   ي اسدددو موندددو  البحدددا حيدددا ية البحدددا يتوددد  لي دددوة    دددا ه يكثدددر م ددد  اسدددتيراوي . والهيادددات المشدددرفة

ات ا  فتيدددة فدددي الددد و  العربيدددة والبحدددا باسدددتخ ال ايبحددداا وييتبدددن حرييدددة الميدددابرت وارحصدددا ات كدددوة قدددوانين حمايدددة البياندددات مددد

 .وال تو المرجعية يع ي  بع ا  توجيهيا  وي اسو حبيعت  الميا نة
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 ة يهميددة هدد ا البحددا كدد ل  ت مددن فددي كددوة قددوانين حمايددة البيانددات مددات ا  فتيددة فددي بر نددا العربيددة، و ة ن ددري و  اسددة ميا نددة مددن 

 .ي ه ا الموا  تعتبر ل وي بحثية في ال ريق نحو ت وير اليوانين المحميةاليوانين ايو وبية الراو ي ف

 ن ري عم  قوانين المعمومات .2

 دولة اإلمارات مثالا  -القوانين في البلدان العربية  1.1 

ول دددن بشددد ل تشدددتمل ال سددداتير العربيدددة  دددانها  ددداة ال سددداتير مع دددي الددد و  فدددي العدددالي عمددد  المبدددا   ايساسدددية لح ددد  الحيدددوة ايفدددرا  

محدددد و    ا مددددا قا نتهددددا مددددن ال سدددداتير فددددي الدددد و  ايو وبيددددة عمدددد  سددددبيل المثددددا ، حيددددا  ة االبيددددة  سدددداتير التلددددعي ات فددددي الدددد و  

ايج بيددددة تضددددم ا نصو ددددا وانددددحة و ددددريحة بشدددداة حمايددددة البيانددددات الشخصددددية وحريددددة المعمومددددات بشدددد ل  ددددري  عمدددد  نحددددو 

انددات الشخصدددية وتيييددد  ينشددد ة جمعهددا ومعالوتهدددا واسدددتخ امها عمدد  نحدددو يدددوفر حمايدددة يم ددن انتهاكهدددا بارندددافة لمحددق فدددي حمايدددة البي

لألفدددرا  مددددن مخدددداحر تي يددددة المعمومددددات مددددن و و  تيييدددد  فددددي بعددد  الحددددايت وفيددددا  يعتبددددا ات المصددددال  الوح يددددة لم ولددددة وحيددددوة 

ال ثيددددر مددددن ال سدددداتير فددددي بر نددددا هدددد ه الحيددددوة ال سددددتو ية الرقميددددة  ة جدددداك التعبيددددر اابددددا حتدددد  وقددددا قريددددو عددددن  [1].ايفددددرا 

 .العربية

يمدددا الحمايدددة الدددوا  ي فدددي بعددد  ال سددداتير عمددد  هددد ا الصدددعي  كاندددا تتعمدددق بدددبع  الحيدددوة الخا دددة بالتوا دددل كحرمدددة المراسدددرت 

يو سددريتها حيدددا و  ت قيددو  عمددد  ارحددر  عميهدددا فددي حددد و  اليددانوة كمدددا هددو الحدددا  فددي ال سدددتو  اي  نددي عمددد  سددبيل المثدددا  فدددي 

 .11ت  ما 

لتدد ا ع  لدد  قمددا ه دداع محدداويت يحيانددا  مو يددة ويلددرت مددات ا  فددي حددو  التحضددير لمحددق الركددو العددالمي فددي موددا  سددن قددوانين 

تاع ددد  بحمايدددة المعمومدددات والبياندددات الشخصدددية يسدددوي  بالددد و  المتي مدددة فدددي هددد ا المودددا ، هددد ه التودددا   يقمدددر بعضدددها فدددي   ددد ا  

ل  ويلدددي كمدددا هدددو الحدددا  فدددي   ددد ا  قدددانوة حمايدددة البياندددات الشخصدددية الخدددا  بمركددد  قدددوانين تخدددتص بحمايدددة المعمومدددات بشددد 

 بدددي المددداليي والددد ه يشدددمل ت بييددد  المركددد  بشددد ل  ويلدددي والمتعددداممين معددد  وكددد ل  فدددي قدددانوة حمايدددة البياندددات الشخصدددية فدددي ق دددر 

مدددا ي ت يلدددي  لددد  بدددا  يتضدددمن  21 وو دددل لمراحمددد  ال هاويدددة فدددي البحدددرين ويشدددتمل مشدددرو  قانونددد  عمددد  [6]،6112الصدددا   عدددال 

لددي يدددتي  فيمدددا [3.]يح ددال المعالوددة، وبدددا  قدداة حددو  هيادددة حمايددة البياندددات، والثالددا بع ددواة ملدددا لة مدد ير البياندددات ومراقددو البيانددات

" يرالعمدددل عمددد  هددد ا ال دددو  مدددن اليدددوانين م ميدددا  فدددي  و  يلدددرت كثيدددري واقتصدددرت الحمايدددة عمددد  اليدددانوة المددد ني وفيدددا  لممبددد ي الشددده

 ". كل ل ا سبّو نر  لم ير فيم م  التعوي 
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ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي حيدددا لدددي ي دددن ه ددداع قدددانوة بدددالمع   الحيييدددي لحمايدددة البياندددات كمثدددا  بحثدددي سددد ال  اليدددوانين فدددي  ولدددة 

ة تمبيدددة وكدددا 6112 ددد   هددد ا عدددال [ 4.]الشخصدددية وتدددي ب ايدددة   ددد ا  قدددانوة حمايدددة البياندددات الشخصدددية الخدددا  بمركددد   بدددي المدددا 

لحاجدددة المتعددداممين الددد وليين مدددن المركددد  لضدددماة حلدددن تعددداحي المركددد  مدددن بياندددات المتعددداممين معددد  و لددد  فدددي ندددو  ايدددا  وجدددو  

قدددانوة محمدددي يددد  ي هددد ا ايمدددر وتضدددمن الددد ص عمددد  حمايدددة جميدددن البياندددات الشخصدددية، بمدددا فيهدددا البياندددات الحلاسدددة ونيدددل وتددد او  

ييددددول بمهددددال حمايددددة البيانددددات وفيددددا  لهدددد ا اليددددانوة م ددددوو لحمايددددة البيانددددات . تحددددا  ايو وبدددديالبيانددددات، وفيددددا  يح ددددال وتوجيهددددات اي

 [5.]ويتول    سا  ن ال فاعل لمحماية وفرو  جرا ات قانونية  ا مة ن   سا ي استخ ال البيانات الشخصية

وا دددل المختم دددة وحمايدددة البياندددات التدددي مدددن حيدددا المبددد ي يضدددمن ال سدددتو  ارمدددا اتي حريدددة التوا دددل والمراسدددمة بالبريددد  ووسددداول الت

م ددد  وفدددي حدددا  حددد وا لدددرة لهددد ا الحدددق الددد ه ندددم   اليدددانوة يم دددن لممتضدددر  المودددو   31تتضدددم ها هددد ه المراسدددرت فدددي المدددا ي 

ويع يدددد  الحدددق فدددي  ييددداة هدددد ا  5لددددرة الخصو دددية فدددي المدددا ي  1815يعاقدددو اليددددانوة المددد ني ارمدددا اتي لعدددال . لميدددانوة المددد ني

مدددن المهددي فدددي اليددانوة المددد ني ارمددا اتي كونددد  ياوددّرل حتددد  ايفعددا  التدددي تددؤ ه  لددد  نددر  فدددي اللدددمعة يو . التعددوي الخددرة وفدددي 

[2.]يم الخصو ية و ة لي ي ن ه ا الضر  ممموسا كالورح يو اليتل  نما ي  ي حصو  فعل ي ت  ل  نر  ليتي تور
 

عمددد  ينهدددا حدددق  3ن  فشدددا  بيانددداتهي الشخصدددية مدددن لدددر  المدددا ي في  دددر  لددد  حمايدددة اي دددخا  مددد 1812يمدددا اليدددانوة الو اودددي لعدددال 

يودددو حمايتددد  ويعاقدددو عمددد  فعدددل  فشدددا  وانتهددداع لصو دددية بياندددات اي دددخا  عمددد  ينهدددا فعدددل ماودددّرل ولصو دددا  فدددي حدددا   فشدددا  

ه ي شددددي المعمومدددات المتعميددددة بحيدددداي ايفددددرا  الخا ددددة وتصدددل العيوبددددة  لدددد  الحددددبا مددددن ال رامددددة فدددي بعدددد  الحددددايت لم اعددددل الدددد 

 [6. ]لأل خا بيانات تتعمق ب شر بيانات  خصية آللرين عبر الصحف العامة يو التراة يسرا  الحياي ايسرية الخا ة 

قدددانوة حمايددددة التودددا ي ارل ترونيددددة والددد ه يحمددددي مدددن حيددددا المبددد ي كافددددة التعدددامرت التوا يددددة بددددين  6112 ددد   ييضددددا  فدددي عددددال 

بارنددددافة  لدددد   لدددد   دددد   قددددانوة الوددددراوي . ايفددددرا  ومددددن بي هددددا البيانددددات المتعميددددة بهددددي فددددي معددددرو هدددد ه التبددددا يت التوا يددددة

نددددمن هدددد ا . ل ترونيددددة و سددددا ي اسددددتخ ال البيانددددات والمعمومددددات المت اقمددددة  ل ترونيددددا  والمتعمددددق بددددالوراوي ار 6116ارل ترونيددددة عددددال 

اليدددانوة تيدددن البياندددات التدددي تخدددص ايفدددرا  عمددد   دددب ات المعمومدددات تحدددا حمايتددد  ويعتبدددر كدددل مدددن ي شدددي معمومدددات مدددن لدددر  

 [6.]قانونيا  مورل المواقن ارل ترونية يو الشب ات الحاسوبية ب وة تصري  يو سبو قانوني مرت با  ل عل 

المتعمددددق ت  دددديي نشددددر وتبددددا   البيانددددات فددددي  مددددا ي  بددددي حمايددددة بيانددددات  6115للدددد ة  62بارنددددافة  لدددد   لدددد  يتددددول  اليددددانوة  قددددي 

يا بددددق هدددد ا اليددددانوة مددددن حيددددا ايلتصددددا  ال ددددوعي عمدددد  الوهددددات الح وميددددة . المتعدددداممين تحددددا   ددددراة مؤسلددددة بيانددددات  بددددي

بياندددات تخدددص ارمدددا ي وعمددد  اي دددخا  الددد ين يمتم دددوة يو ي شدددروة ييدددة بياندددات تخدددص ارمدددا ي  ايتحا يدددة التدددي تتدددوفر لددد يها ييدددة
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لتم ددددين  مددددا ي  بددددي مددددن   ا ي البيانددددات وفددددق م هويددددة وانددددحة ومحدددد  ي وايسددددت ا ي المثمدددد  مددددن البيانددددات المتددددوفري لدددد ت مدددد و ه 

 [7.]ها الوهات الح وميةالبيانات، بارنافة  ل  تع ي  الش افية وكيا ي ك ا ي الخ مات التي تي م

كمدددا تدددي وندددن معدددايير ل شدددر وتبدددا   بياندددات  بدددي بواسددد ة الم صدددة ارل ترونيدددة تتضدددمن قواعددد  ووسددداول الحمايدددة التي يّدددة الخا دددة 

مددددن اليددددانوة عمدددد  الوهددددات المتعاممددددة مددددن البيانددددات الح وميددددة تعدددد يل  11بان مدددة المعمومددددات و ددددب ات الحاسددددو وفرنددددا المددددا ي 

يجهددد ي وين مدددة معمومدددات لضدددماة نشدددر وتبدددا   بياناتهدددا  ل ترونيدددا  بشددد ل آمدددن مدددن فدددرو عددد ل الملدددا  بيواعددد   ب يتهدددا التحتيدددة مدددن

الت امدددات تتعمدددق ب دددرو توهيددد ات وب ددد  تحتيدددة آم دددة لمم صدددات  11سدددرية البياندددات يو بحيدددوة المم يدددة ال  ريدددة كمدددا يندددافا المدددا ي 

 .ارل ترونية التي تتعامل من البيانات الح ومية

مدددن كونددد  قدددانوة يشدددمل عددد  ا  مدددن اين مدددة المشدددابهة لمدددا هدددو عميددد  فدددي قدددوانين الددد و  ايو وبيدددة ال اعمدددة لحمايدددة البياندددات  بدددالراي

كدددالموا  التددددي تتضدددمن الت امددددات بتدددوفير ب دددد  تحيدددة آم ددددة لضدددماة يمددددن البياندددات،  ي يندددد  ي يعتبدددر كافيددددا  فدددي عددددل ايدددا  تشددددرين 

هددد ا الدددريه كددداة ييضدددا  لشدددركة التميمدددي لميدددانوة التدددي انتيددد ت ايدددا  تشدددرين ملدددتيل  .مت امدددل يضدددمن حيدددوة ايفدددرا  عمددد  بيانددداتهي

يسدددوي بالددد و  ال ربيدددة واعتبدددرت ية قدددانوة ت  ددديي وتبدددا   المعمومدددات يهددد ة بال  جدددة ايولددد  لت  ددديي تبدددا   البياندددات المخّ ندددة فدددي 

حاف دددددا  لحيدددددوة ايفدددددرا  عمددددد  بيانددددداتهي  الددددد واور الح وميدددددة لضدددددماة حلدددددن تلددددديير واسدددددتخ ال هددددد ه البياندددددات وي يمثدددددل قانوندددددا  

 [8].الشخصية

فددي ندددو  هددد ه الم الدددو  تدددّي  عددد ا  مشددرو  قدددانوة مدددن قبدددل الهيادددة العامدددة لت  دديي ق دددا  ايتصدددايت فدددي ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي 

 [9].لحماية البيانات الشخصية لمملتخ مين سيص   قريبا  

 مثالا  GDPRالالئحة األوروبية لحماية البيانات  - القوانين في البلدان األوروبية 1.1

سدددا ت الددد و  ايو وبيدددة بمع مهدددا ولصو دددا ال ربيدددة م هدددا قدددوانين محميدددة تح دددي ملدددالة حمايدددة البياندددات ف ددداة ه ددداع قدددانوة حمايدددة 

يددد  مدددن لدددر  ويلدددره عمددد  كافدددة الوييدددات ايلمانيدددة ويدددتي ت بي BDSGالبياندددات الشخصدددية لموييدددات ايلمانيدددة الملدددم  التصدددا ا  

كددداة  لددد  الحدددا  كددد ل  فدددي  و  يو وبيدددة يلدددرت  الدددل ايتحدددا  ايو وبدددي مثدددل فرنلدددا و ي اليدددا ويتدددول  ايتحدددا  . المحددداكي المحميدددة

ايو وبدددي عبدددر توجيهاتددد  الصدددا  ي عدددن البرلمددداة والم وندددية ايو وبيدددة ت  ددديي التعددداحي مدددن اليدددوانين المختم دددة بدددين الددد و  فدددي 

تشدددرين ايو   65والصدددا  ي فدددي  EC/95/46التوجيهدددات ار  دددا ية . وة و ع دددا  تعميمدددات    دددا يةحدددايت ت بيدددق يكثدددر مدددن قدددان

عددددن الم ونددددية ايو وبيددددة هددددي توجيهددددات تهدددد ة لحمايددددة البيانددددات الشخصددددية وتهدددد ة لتلددددهيل تبددددا   البيانددددات بددددين  و   1885

 . ل لر  ه ا اينتيا ايتحا  ايو وبي وحماية البيانات الشخصية في الوقا  ات  من سو  ايستخ ا
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تا بدددق هددد ه ار  دددا ات عمددد  المعمومدددات التدددي يدددتي معالوتهدددا يوتوماتي يدددا كمدددا هدددو الحدددا  فدددي المخددد مات ويجهددد ي الحاسدددو ، كمدددا 

بشدد ل و قددي يو مددا  ددداب  ويخددر  مددن ن دداة ت بييهددا كافددة البيانددات الشخصددية التددي تلدددتخ ل ت بددق عمدد  المعمومددات المخ نددة يدد ويا 

مدددن التعددد يرت المتتابعدددة التدددي تمدددا عمددد   بدددالراي [10]. لدددي يو تلدددتخ ل يادددراو تخددد ل المصدددمحة العميدددا لم ولدددةندددمن ارحدددا  الم 

هددد ه التوجيهدددات ار  دددا ية ايو وبيدددة فدددية الحاجدددة يندددحا ممحدددة لروحدددة قانونيدددة لهدددا  ددد ة ارلددد ال تحدددل محدددل اليدددوانين المحميدددة 

ا وتددد  ي ملدددالة ت اقدددل البياندددات وحمايتهدددا بشددد ل يكثدددر  دددمولية، هددد ا ايمدددر ت مدددو عددد ي سددد وات تخممهدددا   ددد ا  توجيهدددات يحيدددة كمددد

هددد ه الروحدددة التدددي . GDPRوهدددو التوجيددد  اللدددابق لصددد و  الروحدددة ايو بيدددة لحمايدددة البياندددات  2016/680 (EU)هدددو الحدددا  فدددي 

يع ددددا مدددد ي سدددد تين مددددن تددددا يل  دددد و ها ك تددددري سددددماح ليتلدددد   لمشددددركات والح ومددددات ايسددددتع ا   6112ييددددا   65 دددد  ت فددددي 

حدددة هدددي نيمدددة فدددي قدددوانين ايكبدددر لدددر  العشدددرين سددد ة ايليدددري فدددي مودددا  ، هددد ه الرو6111ييدددا  . 65لت بيدددق قواني هدددا وبددد يت فدددي 

جددددا ت بددددال ثير مددددن التشددددريعات والت بييددددات الو يدددد ي والتددددي  هدددد ه الروحددددة[ 11]الشخصددددية،قددددوانين حمايددددة المعمومددددات والبيانددددات 

 .ايو وبي لل وات حويمةتعتبر ت ويرا  مهما ليوانين المعمومات وحمايتها كونها قمري جهو  المشرعين في  و  ايتحا  

جدددا ت الروحدددة بت ييدددرات وابت دددا ات ج يددد ي ب ايدددة مدددن  المدددا ي الثالثدددة فدددي ال يدددري ايولددد  والتدددي تت ددداو  متددد  الروحدددة ت بدددق م انيدددا  

عمددد  الشدددركات التدددي تيدددن فروعهدددا ندددمن  و  ايتحدددا  ايو وبدددي فدددي معدددرو مما سدددتها ل شددداحها وعدددا ت ال يدددري الثانيدددة لتضددديف 

بدد ي التلددويق وييضددي هدد ا المبدد ي بدداة يا بددق هدد ا اليددانوة فددي حددا  كانددا ه دداع عمميددة جمددن لمبيانددات الشخصددية متعميددة مددا يعددرة بم

بتو يدد  سدددمن يو لددد مات وعميدد  فدددية ت بيدددق الروحدددة الم دداني يا بدددق عمددد  الشددركات التدددي لهدددا فدددرو  فددي بمددد اة ايتحدددا  ايو وبدددي يو 

وت بدددق الروحدددة كددد ل  لدددا   ايتحدددا  ايو وبدددي فدددي حدددا  كددداة . هددد ه الددد و تمدددا   نشددداح تلدددوييي متعمدددق بلدددمن يو لددد مات فدددي 

 [16.]ي يا  ه اع جمن يو معالوة لبيانات مواح ين من ايتحا  ايو وبي وي يم ن ايت اة عم  ما يخالف  ل  ع

ي دددخا  مدددن سددد اة  هددد ا ار لدددا  الو يددد  فدددي الروحدددة وّسدددن ن ددداة ت بييددد  ليشدددمل كدددل م ددداة فدددي العدددالي تمدددا فيددد  معالودددة بياندددات

ارتحدددا  ايو وبدددي وهددد ا الددد ه جعدددل الشدددركات عمومدددا  فدددي حالدددة تاهدددو واسدددتع ا  وتحضدددير لمتعامدددل مدددن الروحدددة الو يددد ي ولدددو كددداة 

حلدددو ال يدددري الثانيدددة مدددن . ميدددرهي لدددا    و  ايتحدددا  ايو وبدددي مدددا ال عممهدددا يتعمدددق بمعالودددة بياندددات تخدددص ي خا دددا  يو وبيدددين

تونددد  كيدددف ية معالودددة البياندددات تع دددي المع ددد  الم مدددق لم ممدددة وهدددو كدددل مدددا يمدددا البياندددات مدددن جمدددن وتعددد يل المدددا ي الثالثدددة تددداتي ل

الهددد ة الرويلدددي و ا  هددد ا التوسددددن هدددو تدددوفير حمايدددة يوسدددن لمددددواح ي الددد و  ايو وبيدددة مدددن ية يالدددا  اسددددتعما  . ونشدددر وتبدددا  

 [13]. و  ايتحا بياناتهي ولو لا   
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الييدددو  عمددد  ال دددرو مدددن اسدددتعما  البياندددات و بددد  ايسدددتعما  بدددال رو الددد ه تدددي الومدددن يجمددد ، مدددن حيدددا ال دددرو، تدددي توسدددين 

حيدددا يل مدددا المدددا ي الخاملدددة والعشدددروة مراقدددو البياندددات بالتاكددد  مدددن ال دددرو مدددن جمدددن البياندددات والتددد ابير التي يدددة المتخددد ي لحمايدددة 

 . و  اير اآلمن لهاالبيانات لمتاك  من كونها آم ة بش ل كافي ونماة ع ل  م انية الو

مددن ال يددداح المهمدددة التددي حرحتهدددا الروحدددة هدددي  ل اميددة تييددديي التبعدددات، ييددول المبددد ي عمددد  ف دددري ية الدد اوري الح وميدددة يو الشدددركة التدددي 

مدددن الروحدددة بعمدددل تيددد ير لمتاكددد   35ت ددوه الييدددال باعمدددا  التدددي مدددن  دددانها جمدددن بياندددات  خصدددية عددن ايفدددرا  ية تيدددول حلدددو المدددا ي 

 ا كانددددا ال رييددددة التددددي يددددتي فيهددددا جمددددن البيانددددات ومعالوتهدددا ولصو ددددا  باسددددتخ ال الت  ولوجيددددا الح يثددددة تشدددد ل ل ددددرا عمدددد  فيمدددا  

 . حرية وحيوة وسرمة البيانات الشخصية

فرندددا كددد ل  الروحدددة  ل امدددا  كددداة موجدددو ا  سدددابيا  فدددي اليدددوانين المحميدددة لدددبع  الددد و  ول دددن تدددي فرنددد  اآلة بشددد ل مختمدددف اآلة 

حيدددا ت دددوة الوهدددة المعالودددة لمبياندددات ملدددؤولة عدددن اربدددرث عدددن يه لدددرة يو تلدددر  فدددي البياندددات لمشدددخص موندددو  البياندددات 

يو ارقمددديي الددد ه حددد ا فيددد  الخدددرة، هددد ا اربدددرث يودددو ية ي دددوة ل يدددا   ل ترونيدددا  ولمو دددة المشدددرفة عمددد  حمايدددة البياندددات فدددي الم ي دددة

 . ساعة من ح وا ه ا الخرة 26يو و قيا  لر  

والدد ه يع ددي الحددق لمشددخص الدد ه تمددا جمددن بياناتدد  ب مددو حدد فها  12الحددق فددي حدد ة البيانددات هددو الدد ص الدد ه جددا ت بدد  المددا ي 

ا الحدددق يعتبدددر مدددن ال صدددو  الصدددا مة فدددي الروحدددة والددد ه تدددي  ع دددا  ايفدددرا  سدددم ة فدددي حدددا  انتهددد  ال دددرو مدددن اسدددتعمالها، هددد 

 ة ونددن هدد ا الدد ص فددي الت  يدد  ياشدد ل تحدد يا  تي يددا . مددن لرلدد  تم دد هي مددن حدد ة بيانتدداهي مددن يه م دداة حالمددا انتهدد  ال ددرو م هددا

توابة ل مدددو  ددداحو البياندددات بحددد ة بياناتددد  ييضدددا لمح ومدددات والشدددركات كونددد  يت مدددو آليدددة تي يدددة تام دددن معدددال  البياندددات مدددن ايسددد

فدددي الوقدددا الم مدددو  وفدددي حدددا  كاندددا البياندددات المخ ندددة ندددخمة لم ايدددة كمدددا هدددو الحدددا  فدددي  دددركات التخددد ين اللدددحابي يو الددد واور 

الح وميدددة التدددي تحدددوه مريدددين اللدددورت مدددن هددد ه المهدددي قددد  ت دددوة  دددب  ملدددتحيمة  ي فدددي حدددا  تدددي وندددن يسدددا تي يدددة مرومدددة تيدددول 

 [14.]والوقا المرومين بش ل تمياويا العمل بالش ل به 

 ة العيوبددات التددي جدددا ت بهددا الروحددة تعتبدددر  ددا مة وكبيدددري وهدد ا يلددت عي الوقدددوة حددوير  قبدددل الت  يددر فددي عددد ل احتددرال قواني هدددا 

لدددو المددا ي حلدددو مميدددوة يددو و ييهمدددا اعمدد  ح 61مدددن قيمددة المبيعدددات اللدد وية يو % 4حيددا  نهدددا تبمددض فدددي بعدد  حدددايت اينتهدداع 

 [12].من الروحة 13الما ي 
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 : تأثير الالئحة خارج التحاد األوروبي 1.1.1

 ة التعددد يرت والم ددداهيي الو يددد ي التددددي قددد ما مدددن الروحدددة ايو وبيددددة جعمدددا الح ومدددات والشدددركات تعيدددد  ال  دددر بلياسددداتها تودددداه 

المعمومدددات الشخصدددية لألفدددرا  والتعامدددل معهدددا، وقامدددا فعميدددا ال ثيدددر مدددن الددد و  بت ييدددرات ج  يدددة تشدددمل الب ددد  التحتيدددة واين مدددة 

البياندددات بمدددا يتما ددد  مدددن اللياسدددات الو يددد ي لروحدددة ايو وبيدددة وهددد ا ييدددن عمددد  عددداتق هددد ه ال الميدددة وآليدددات التعامدددل مدددن تخددد ين 

فييدددال [  15.]آن دددا  الح ومدددات والم  مدددات فدددي جميدددن ي جدددا  العدددالي كدددوة ايلتصدددا  الم ددداني يمتددد   لددديهي فدددي حدددايت معي دددة و  ت 

المتواجددد ين فدددي يحددد   و  ايتحدددا  ايو وبدددي ب دددرو فدددي  ولدددة ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي بمراقبدددة سدددموع ال بددداون   دددركة تلدددوييية

معرفدددة اتواهددداتهي اللدددموكية فدددي التلدددوة وتحميمهدددا يعتبدددر معالودددة لبيانددداتهي ويت مدددو ايمتثدددا  ليدددوانين الروحدددة ايو وبيدددة بدددالراي مدددن 

 :ع ل وجو  الشركة بالم مق نمن ايتحا 

وحدددة ايو وبيدددة تحددد قا عدددن تو ددديات مع يدددة ك رييدددة لرسدددتع ا  يحددد  التحمددديرت التدددي  ددد  ت لدددر  ال تدددري اليصددديري بعددد  ن دددا  الر

هددد ه التو ددديات تدددتمخص فدددي عددد و نيددداح . لمتعامدددل معهدددا ولتو دددو ار ددد اليات المترتبدددة عمددد  مخال دددة المدددواو  والتعدددرو لم رامدددات

يصدددو  بالبياندددات م هدددا تثييدددف المدددوع ين الددد ين يم دددن ية ي دددوة لهدددي تعددداحي مدددن معالودددة البياندددات، هددد ا ايمدددر يت مدددو توندددي  الم

كددد ل  فدددية الييدددال بوندددن توهيددد ات ول ددد  . الشخصدددية وحرييدددة التعامدددل معهدددا وحدددرة تو دددو الوقدددو  فدددي لروقدددات لمدددوا  الروحدددة

المعالودددة لمبياندددات مدددن وندددن  جدددرا ات وبروتوكدددويت لحمايدددة هددد ه البياندددات يعتبدددر يساسددديا  لضدددماة ح دددر الو دددو  تم دددن الوهدددات 

 [16.]بموجو ه ا اليانوةاير الملموح لمبيانات المحمية 

كدد ل  فددية الواجبددات الو يدد ي التدددي يممتهددا الروحددة عمدد  معدددالوي البيانددات كحددق الشددخص مونددو  البياندددات فددي حدد ة بياناتدد  تعتبدددر 

واجبدددات موهددد ي لموهدددة التدددي تعدددال  البياندددات وبددد وة وندددن آليدددات يوتوماتي يدددة وم  مدددة ييم دددن لهددد ه الوهدددات ية تمبدددي مت مبدددات 

كمدددا  ة واجدددو ارقبدددات المميددد  عمددد  الوهدددة معالودددة البياندددات بيقبدددات مددد ت اسدددتع ا ها تي يدددا ويم يدددا لمعالودددة البياندددات  .هددد ه الروحدددة

بشددد ل آمدددن وقابدددا يت مدددو ية ت دددوة لددد ت الوهدددة المعالودددة لمبياندددات آليدددات تيدددول بتلدددويل ومراقبدددة اين مدددة المخ ندددة عميهدددا هددد ه 

حيددددا تدددد ص عمدددد  سملددددمة مددددن ارجددددرا ات التي يددددة والت  يميددددة والتددددي تشددددترح  مددددن الروحددددة 36البيانددددات حلددددبما و   فددددي المددددا ي 

 .الروحة اتباعها لمو و  لمعالوة آم ة ومتوافية من قواع ها

مددن المهدددي ل دددل  اودددري يو  دددركة تعددال  بياندددات  خصدددية ية تتدددول  الحددد   بشددداة الحصددو  عمددد  موافيدددة الشدددخص موندددو  البياندددات 

ات ال بيعدددة الحلاسدددة مثدددل البياندددات عدددن العدددرة والوددد ا والحالدددة الصدددحية، هددد ا الموندددو  لصو دددا  فدددي حدددا  معالودددة البياندددات  

تدددي ت اولددد  فدددي المدددا ي التاسدددعة مدددن الروحدددة وا دددترح موافيدددة  دددريحة وحدددايت محددد  ي يدددتي اللدددماح بهدددا بمعالودددة هددد ا ال دددو  مدددن 
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الموافيددددة مددددن  دددداحو البيانددددات لت ددددا ه البيانددددات، لدددد ل  عمدددد  كددددل مددددن يتددددول  معالوددددة هدددد ا ال ددددو  مددددن البيانددددات مراعدددداي  ددددروح 

 ة تعيدددين م مدددف بحمايدددة البياندددات عمددد    ايدددة بددداليوانين ال اعمدددة يعتبدددر ندددرو ي فدددي حدددايت .العيوبدددات الصدددا مة فدددي هددد ا المودددا 

كثيدددري لصو دددا  فدددي الشدددركات ال بيدددري يو التدددي تتعددداح  مدددن البياندددات الشخصدددية والحلاسدددة بشددد ل كبيدددر، هددد ا الم مدددف يودددو ية 

عدددا  فدددي   ا ي عمميدددات ت  ولوجيدددا المعمومدددات ويمدددن البياندددات ول يددد  فهدددي آلليدددات ايمتثدددا  اليدددانوني ليدددوانين ولدددواو  حمايدددة ي دددوة با 

 .في ح يثها عن مهال مراقو البيانات 61البيانات حلو ما يو  ت  الما ي 

 مدددة مدددن الروحدددة فينددد  يتددد ا  حدددوالي ت يددد  ال  اسدددة ن لدددها  لددد  ينددد  بدددالراي مدددن التحددد يرات بوجدددو   جدددرا  تعددد يرت لمرومدددة اين

بالماددة مددن الشدددركات لددي تيددي بدددارجرا ات الركمددة لضددماة توافييتهدددا مددن الروحددة ايو وبيدددة، هدد ا ي ددت  البدددا  يمددال التلددا   عدددن  21

فدددر  حصدددو  ايسدددواة التدددي يتمتددد ل  دددركاتها بيدددوانين الروحدددة عمددد  فدددر  توا يدددة مدددن  و  ايتحدددا  ايو وبدددي، حيدددا  نددد  مدددن 

ملددددتبع  حلددددو قددددوانين ايتحددددا  ايو وبددددي التعامددددل يه  ددددركة لددددا    و  ايتحددددا  مددددالي ت ددددن ه دددداع معددددايير تحدددد  ها الم ونددددية ال

ايو وبيدددة وتراقبهدددا باسدددتمرا  وتع دددي اللدددماح ب دددا  عمددد  هددد ه المراقبدددة يو الدددرف  بالتعامدددل يو نيدددل البياندددات  لددد  ي اندددي الددد و  

لموددد   فيمدددا يخدددص آليدددة نيدددل البياندددات لددد و  لدددا   ايتحدددا  فدددي حدددا  لدددي اندددين  قدددا ي هددد ا الموندددو  مدددن يكثدددر المو. لدددا   ايتحدددا 

 [17.]ت ن عم  الملتوت المماقل من التوهي  وايستع ا  كما هو م مو  في الروحة ايو وبية

 :تأثير الالئحة األوروبية لحماية البيانات داخل التحاد األوروبي 1.1.1

ايو وبدددي الو يددد  الخدددا  بحمايدددة البياندددات جدددا  لمحددد  مدددن ايسدددتخ ال ايدددر المييددد  لبياندددات ايفدددرا  والحددد  مدددن المؤكددد  ية التشدددريعات 

مدددن سدددم ة الخددد مات الرقميدددة التدددي باتدددا تلدددتخ ل البياندددات الشخصدددية فدددي التدددروي  لم تواتهدددا  وة قيدددو  حييييدددة فدددي عدددل اليدددوانين 

 .اللابية

جدددا ت بهدددا الروحدددة ايو بيدددة، بددد يت الشدددركات ال بيدددري بمشدددرو  التوافييدددة مدددن ف دددي عدددل العيوبدددات الماليدددة ال دددوة اعتيا يدددة التدددي 

، هددد ه الخ ددد   دددمما ت ييدددرا  جددد  يا  فدددي الب يدددة 6111الروحدددة وتدددي  عددد ا  ل ددد  بحيدددا ت دددوة جددداه ي مدددن موعددد  الت بيدددق فدددي ييدددا  

فدددق يو اتدددرع لدددي يعددد  ملدددموحا  بددد  ندددمن ايساسددية لألن مدددة وكددد ل  ت ييدددرا  جددد  يا  فدددي حرييدددة التعامدددل مدددن ايفددرا  حيدددا  ة مبددد ي وا

قددوانين الروحدددة التدددي سدددياعمل بهدددا وحيدددوة ايفدددرا  فدددي الو ددو  لبيانددداتهي وحددد فها ي دددبحا ندددمن الخيدددا ات المتاحدددة ل دددل ملدددتخ ل، 

الملددتهم  بميانددداي اواددل ية يح ددال الموافيدددة الخا ددة بهدددا ويحدد  ايمثمددة المهمدددة فددي هدد ا المودددا  ماقامددا بددد  يحدد   ددركات حمايدددة 

 [18.] عي مب ي الش افية في استخ ال بيانات ايفرا تعمل عم  مب ي  قبل يو يترع وه ا يخالف مب ي 

هددد ا ايمدددر بدددال بن يضدددن الشدددركات تحدددا ليدددا ين  ويلددديين،  مدددا البيدددا  فدددي اللدددوة والم افلدددة وايلتددد ال بيواعددد  الروحدددة ايو وبيدددة 

 . ها والوقو  في ل ر التعرو لمخال ات مالية جليمةيو الخرو  من اللوة ج ويا  يو كميا  وع ل ايمتثا  ل
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هدددي اوادددل تاعمددن ينهدددا سدددتح ة مدددن  يمددال هددد ين الخيدددا ين لددي تتدددر   الشدددركات العمرقددة فدددي المثدددو  ل مبدددات وقواعدد  الروحدددة وهدددا

الشخصددددية  لدددد  متورهددددا ارل ترونددددي لمت بييددددات كددددل مايخددددالف اليددددوانين ايو وبيددددة الو يدددد ي ويلدددداهي فددددي نيددددل بيانددددات اي ددددخا  

 .حرة قالا كاح  ي هر الخروقات ويكثرها  يوعا  

عمدددد  ال يددددي  قددددر ت ال ثيددددر مددددن الشددددركات المتوسدددد ة الحوددددي والصدددد ير ايسددددت  ا  عددددن تيدددد يي لدددد ماتها لمددددواح ي  و  ايتحددددا  

 .حا  ايو وبيايو وبي وبالتالي ي تخضن تعامرتها ليوانين الروحة في ميابل تيميص ن اة نشاحاتها وحصره لا   ايت

ومددددا بددددين ايق ددددين مددددات ا  بعدددد  الشددددركات والعمرقددددة م هددددا لددددي تاعدددد   كددددل مددددا يمدددد ل ومددددات ا  عرنددددة لعواقددددو مخال ددددة الروحددددة 

ايو وبيدددة ويحددد  ايمثمدددة الحيدددة ماكتدددو ع ددد  المحدددامي ي تدددو  ميلدددو  فدددي فرنلدددا عدددن ية الموافيدددة عمددد  ات اقيدددة الملدددتخ ل الخا دددة 

وح موافيدددة الملدددتخ ل يي وهدددو ية ت دددوة الموافيدددة التيا يدددة و جبدددا  تدددويتر ملدددتخ مي  عمددد  قبدددو  بتدددويتر تاخدددل بددداهي  دددرح مدددن  دددر

ايت اقيدددة والتدددي تتضدددمن اليبدددو  بمعالودددة البياندددات مدددن قبدددل حدددرة قالدددا يو تع يدددل الحلدددا  فدددي حدددا  عددد ل الموافيدددة ياعتبدددر لرقدددا  

 .وانحا  يه اة الروحة ايو وبية

محدددامي  حددد ت الم  مدددات ال رنلدددية الم افعدددة عدددن الحيدددوة والحريدددات ايساسدددية فدددي " ي تدددو  ميلدددو "ل دددن بدددالراي مدددن  لددد ، يعتيددد   

وياضدددديف  جددددل اليددددانوة، يندددد  . العصدددر الرقمددددي ية الشددددركات الرقميددددة لددددن تمتدددد ل مددددن ال احيددددة العمميددددة باح ددددال التشددددرين ايو وبددددي

الملددتخ ل الموافيددة عمدد  ات اقيددة ايسددتخ ال، وفدددي  مبا ددري بعدد  بدد   سددرياة الروحددة  ددر  موقددن تددويتر فددي عدددرو نافدد ي ت مددو مددن

موافيدددة تحدددا حاومدددة الته يددد  مدددن نتددداو  "حدددا  الدددرف ، ي يمددد  الموقدددن  لددد   ددد حة تع يدددل الحلدددا ، وهدددو مدددا اعتبدددره المتحددد ا 

 ."سمبية

ل لددددا  هدددد ا بددددال بن ي ددددت  البددددا  عمدددد  التلددددا   عددددن ملددددتيبل الشددددب ات ايجتماعيددددة والتددددي تاع دددد  بالمعمومددددات الشخصددددية بشدددد  

ولصو ددا  بعدد  فضددديحة العمددرة فددايا بدددوع والدد ه كددداة يلددتخ ل بيانددات عمروددد  فددي حمدددرت ترويويددة لشددركات معم دددة، ومددن بددد ي 

ت بيددق الروحددة ايو وبيددة تراجددن فددو ا  عددن هدد ا الخددرة ويعمددن الت امدد  بلياسددات الروحددة ول ددن هدد ا ايمددر حلددو ن ددر الحيددوقيين 

 .رنات الموجهة كميا  لن ي و   ي في حا  التوقف عن ارع

 ة الت بيددددق الحيييددددي لروحددددة ايو وبيددددة سدددديحمي ايفددددرا  مددددن  وة  دددد  مددددن سددددي ري العماليددددة الددددرقميين عمدددد  بياندددداتهي الشخصددددية 

والعبدددا بهدددا  وة قيدددو  ول دددن  دددركات كبيدددري يلدددرت سدددتتاقر جددد ا  بيدددوانين الروحدددة حيدددا  ة سدددوة ارعرندددات الرقميدددة لدددن يوددد  لددد  

ال يدددري ال رعيدددة    دددمما ندددمن قواعددد  ايلتصدددا  الم ددداني كدددل مدددن ييدددول  6ال يدددري  3 لددد  ية المدددا ي . احريدددق مدددن بددد   ت بييهددد

وعميددد  عمددد  ميددد مي الخددد مات المتعميدددة بتحميدددل ومراقبدددة سدددموع  ايفدددرا  ييضدددا  وجعمتددد  يخضدددن ليدددوانين الروحدددةبمراقبدددة سدددموع 
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 Googleايفدددرا  ارل تروندددي ايسدددتع ا  لمعمدددل حلدددو اليدددوانين الو يددد ي وهددد ا بدددال بن يشدددمل عمدددرة تحميدددل تصدددرفات الملدددتهم  

Analytics . 

هددد ا الييددد  سددديراي الشدددركات عمددد  تحويدددل توجهاتهدددا وسددديخمق سدددوة م تدددوح ايدددر محت دددر كمدددا هدددو الحدددا  اآلة مدددن قبدددل الشدددركات 

 دددب ات اجتماعيدددة وعدددة لدددن ي دددل مصددد   تمويدددل هددد ه الشدددركات وسدددي ت  البدددا  يمدددال  نشدددا  العمرقدددة حيدددا  ة كمدددن الخددد مات الم ف

 .م توحة وي مرك ية

مدددن ال يددداح الووهريدددة فدددي الروحدددة ايو وبيدددة فرندددها لددد ول يلددد  موافيدددة الملدددتخ ل فدددي كدددل مدددري يدددتي معالودددة بياندددات ج يددد ي لا دددة 

فومدددن معمومدددات مثدددل ايسدددي واللدددن لتيددد يي ل مدددة معي دددة بعددد  موافيدددة  بددد ، هددد ا يحددد  مدددن  م انيدددة الترعدددو التدددي كاندددا متدددوفري سدددابيا  

الملددتخ ل ييع ددي الحددق فددي جمددن معمومددات عددن حرييددة اسددتخ ام  لمحاسددو وميولدد  الشددراوية وم دداة تواجدد ه، هدد ا بددر  دد  ي ددرو 

ص جمدددن بياندددات عمددد  الشدددركات ت ييدددر ين متهدددا لي هدددر لمملدددتخ ل نوافددد  ج يددد ي ت مدددو م ددد  الموافيدددة عمددد  كدددل تحدددرع ج يددد  يخددد

 .الملتخ ل لتت ا ت ال رامات الياسية

سددديخت ي ييضدددا  مدددن الت بيدددق العممدددي لروحدددة ايو وبيدددة ال ددداهري الم تشدددري حاليدددا  والتدددي يدددتي فيهدددا   سدددا  بياندددات الملدددتخ ل ل ايدددات 

المعالودددة، فمدددن تلدددت ين هددد ا ايمدددر سيصدددب  مييددد ا  بددد كر الوهدددة المرسدددل  ليهدددا وندددو  . تحميميدددة و حصددداوية  لددد  مواقدددن مختم دددة يلدددرت

 دددركة ماي روسدددوفا مددددن لدددر  ندددد    لمددد   المشددددهو  ع ددد  حدددد وا ل دددا فددددي ن دددال التشدددد يل ية ترسدددل بيانددددات مدددن حاسددددب  

 .لتحميل الخ ا  وة الرجو   لي  و لبا ع بوجهة   سا  بيانات 

كمدددة والتعويضدددات فدددية فدددايا بدددوع هددد ا التشددد ي  اليدددانوني وايم دددي  ة جددداك التعبيدددر جعدددل حتددد  العماليدددة ييعدددوة فدددي متاهدددات المحا

ون ددد ها لتتوافددق سياسدددات  وين متددد  مدددن الروحدددة ايو وبيدددة ييدددف اليدددول يمدددال عمدد  سدددبيل المثدددا  وبدددراي الخ دددة الشددداممة التدددي وندددعها 

 [19.]المحاكي في قضايا مرفوعة ن ه بييمة مميا ات ال وي  بانت ا  ية يتي حلمها

 :م اتي  لمتوافق من قوانين المعمومات .3

فدددي عدددل ت ايددد  الهومدددات ارل ترونيدددة واك يدددا  الخ دددر مدددن سدددرقة ونددديا  البياندددات الرقميدددة المخ ندددة ولصو دددا المتعميدددة بالبياندددات 

الشخصدددية والحلاسدددة واللدددرية وندددعا قدددوانين ايمددددن الرقمدددي وحمايدددة البياندددات عمومدددا   ددددروح قددد  تختمدددف بعددد  الشدددي  بددددين 

هدددا تهددد ة ي دددتراح ب ددد  ت  يميدددة وتي يدددة محددد  ي ملدددبيا  كشدددرح يساسدددي لمعالودددة البمددد اة مدددابين  ددد ي ي و وتي يدددة ول دددن تشدددترع ب ون

عمميدددا  ع ددد  الحددد يا عدددن معالودددة لمبياندددات فين دددا نتحددد ا عدددن  دددركات يو هيادددات . ييدددة بياندددات يو معمومدددات مدددن قبدددل الم م دددين بددد ل 

ين لمييدددال بتخددد ين البياندددات لددد ت هددد ه ح وميدددة تيدددو  بتخددد ين بياناتهدددا فدددي مراكددد  حاسدددوبية ندددخمة وه دددا يدددتي التعاقددد  مدددابين الوهتددد

المراكددد  الحاسددددوبية فددددي ميابدددل  م انيددددة و ددددو  الوهدددة  دددداحبة الت ميددددف لهددد ه البيانددددات لتيددددول ب يمهدددا يو معالوتهددددا حلددددو الحاجددددة 
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فدددي لضدددي هددد ه العرقدددة يبددد  لمعدددالوي البياندددات وهدددي فدددي يامدددو الحدددايت مراكددد  الخ مدددة الحاسدددوبية اللدددحابية يو المحميدددة . لددد ل 

لددد ين تشدددترح اليدددوانين عمددديهي ية يدددوفروا كحددد  ي نددد  م صدددو  عميددد  قانوندددا  مدددن الحمايدددة والتوهيددد ات الت  يميدددة والتي يدددة وعمددد  وا

الوهددددة التددددي تع ددددي الت ميددددف بالمعالوددددة، وهددددي الوهددددة الح وميددددة يو الشددددركة، ية تتاكدددد  مددددن تددددوفر هدددد ه المعددددايير تحددددا حاومددددة 

هددد ه العرقدددة المتعددد  ي ايحدددراة تشددددترح . ت التدددي تخصدددها هددد ه البيانددداتملدددؤوليتها عدددن يه ندددر  يحصدددل لأل دددخا  يو الوهدددا

 . تحمل كل حرة لملؤوليات  لضماة ت اقل آمن لمبيانات ييضر بمصمحة ايفرا  ولصو يتهي

هدددد ه المعددددايير  technical and organisational measuresيو  TOM هدددد ه المعددددايير يو الشددددروح تاعددددرة التصددددا ا  

ليددد  تحددد قا . مدددن قدددوانين ايمدددن الرقميدددة وحمايدددة البياندددات كشدددروح ملدددبية يودددو توليهدددا فدددي كدددل عمميدددة معالودددةتوددد ها فدددي ال ثيدددر 

عدددن  ل اميدددة التاكددد  مدددن اتبدددا  المعدددايير الت  يميدددة والتي يدددة الم اسدددبة كشدددرح لمعالودددة  1ال يدددري  36الروحدددة ايو وبيدددة فدددي المدددا ي 

يددر مددن المعددايير وي  جددا المددا ي ن لددها بعضددا  مددن هدد ه المعددايير و لدد  عمدد  البيانددات الشخصددية، تحددا هدد ا الم هددول ي دد    عدد   كب

 :سبيل المثا  ي الحصر، المعايير التي و  ت في ال يري ايول  هي

 تش ير البيانات الشخصية. 

 التاك  بش ل  اوي من سرية وتوافر ومرونة ين مة معالوة البيانات. 

  والو و   ليها بلرعة في حالة وقو  لمل تي ي يو حا ا حا  الي  ي عم  استعا ي توافر البيانات الشخصية. 

 المراقبة ال و ية وتيييي فعالية ارجرا ات ال  ية والت  يمية لضماة يمن المعالوة. 

 .وايرها ال ثير مما ي     تحا ب   بياة آم ة وملتيري وتح ي وسي ري كاممة عم  عممية معالوة وت اقل المعمومات

 .م  بع  يهي ه ه المعايير وحرة ت بييهاه ا س ميي الضو  ع

 التشفير وقوانين المعلومات 1.1

ياعددرة التشدد ير باندد  مددن يهددي وسدداول حمايددة البيانددات لصو ددا  فددي عددل ت اقددل البيانددات المح ددي بددين مواقددن ج رافيددة متعدد  ي وعبددر 

ا كميدددات تشددد ير توعمهدددا ايدددر ميدددرو ي مراكدد  حاسدددوبية مختم دددة قددد  تاعدددرو هددد ه البيانددات لمخ دددر و لددد  عبدددر تحويمهدددا  لددد  عبددر لو

 . وباستخ ال ن ا الخوا كميات ع   التميي من ال رة اآللر يتي  عا ي ف ها وتحويمها لصي تها اي مية الميرو ي

مدددن يهدددي  Cloudتت دددو  كددد ل  يسددداليو التشددد ير حلدددو ايحتياجدددات وال ايدددة م ددد  ويعتبدددر تخددد ين البياندددات اللدددحابي يو مدددايعرة   

ايمددداكن التدددي ي دددوة فيهدددا التشددد ير ندددرو ي يبددد  م هدددا حيدددا يدددتي الو دددو  لمبياندددات مدددن لدددر  اتصدددا  بدددين م ددداة الملدددتخ ل وم ددداة 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 58 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

التخدد ين الدد ه ي ددوة فددي بمدد  مختمددف ه ددا يددتي اسددتخ ال اتصددا  مشدد ر ويددتي نيددل وتخدد ين البيانددات بشدد ل مشدد ر بحيددا يم ددن و ددو  

 .و و  موجو  في  ل ت الوهة الملتيبمة وبش ل مرك هالبيانات ل رة قالا ية م تاح ال

، سددد ميي الضدددو  كمثدددا  ت بييدددي عمددد   Amazon Web Serviceولددد متها  Amazonكاحددد   وا  التخددد ين اللدددحابي  دددركة 

 .والتي نم ا توافييتها من اليوانين واعتما ها كم اة آمن لتخ ين البياناتالتي يات المتبعة 

 (مثال بحثي)  تخزين السحابيأمازون مزود خدمة ال 1.1.1

 Virtualياعدددرة يمددداكوة لمتخددد ين اللدددحابي ن لددد  عمددد  ينددد  مددد و  ل مدددة آمدددن لمتخددد ين المعمومددداتي، فتتحددد ا عدددن اتصدددا  آمدددن 

Private network  بددددين الملددددتخ ل والمخدددد مات المخ نددددة لمبيانددددات وعددددن يقددددرا  تخ ي يددددة مشدددد ري بال امددددل ويادددد ا  التشدددد ير

 [20.]مرك يا عبر م تاح و و  ييم ن الو و   لي  من قبل يه حرة قالا

ن، هددد ا بدددال بن ال ايدددة الرويلدددية ل دددل مخددد ل ية يصدددل لودددو ي ويمدددن فدددي تخددد ين ونيدددل البياندددات بشددد ل يلدددتي و كافدددة ق اعدددات ال بددداو

مدداكوة ييم ددن فيدد  فددي حددا  تددي تددوفير ل مددة تشدد ير  ات ميدداييا عاليددة كمددا  كددرت آن ددا ، لدد ل  ييدد ل مدد و  ل مددة التخدد ين اللددحابي 

هددد ا ايمدددر يت مدددو العمدددل عمددد  . ل متددد  التخ ي يدددة كخ مدددة مرومدددة لمعدددايير الحمايدددة الم موبدددة قانونيدددا  لمددد واور والهيادددات الح وميدددة

 .و  بها رجرا  التش ير متوافية من الشروح المح  ي قانونيا  لتخ ين ه ا ال و  من البياناتية ت وة اليواع  المعم

 :من ال احية التي ية بم ن الح يا عن التي يات التالية كاهي التي يات الملتعممة في تش ير البيانات ل ي 

   التش ير باستخ ال الترميAES256 

مملدددتخ ل بددداة المعمومدددات الحلاسدددة والشخصدددية المخ ندددة فدددي المخددد مات اللدددحابية لدددن مدددن هددد ه الخ مدددة يم دددن لممددد و  تيددد يي ندددماة ل

يدددتي الو دددو   ليهدددا  ي باسدددتخ ال م تددداح ل ددد  التشددد ير يتدددوفر فيددد  مدددن الملدددتخ ل  ددداحو البياندددات وتدددتي   ا تددد  عدددن حريدددق مددد و  

 . Amazonالخ مة 

  تي ية التش ير الش افةTransparent Data Encryption  

، بدددال بن تعتبدددر قواعددد  البياندددات مدددن يساسددديات  Oracleو  SQLهدددي تي يدددة تلدددتخ ل بشددد ل يساسدددي لتشددد ير قواعددد  البياندددات مثدددل 

عمددددل الشددددركات والدددد واور الح وميددددة وتحتددددا  البيانددددات بدددد المها لتي يددددة ت ددددي بددددال رو ويددددتي تشدددد يرها باسددددتخ ال تي يددددة الم تدددداح 

  التشددد ير عدددن حريدددق  دددها ات  قميدددة تتضدددمن معمومدددات الملدددتخ ل وبالتدددالي يت يدددر بشددد ل  اودددي ويدددتي فددد Master Keyايساسدددي 

 .تضمن الو و   ل  المعمومات في  من قبل المخولين بالو و  في 

 تش ير يقرا  التخ ين الملتخ مة في المخ مات 
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 Elasticيدددتي تشدددد ير ايقددددرا  المحميددددة الموجددددو ي عمدددد  المخدددد مات والتددددي يددددتي تيدددد يمها نددددمن ل مددددة اللدددديرفرات ايفترانددددية 

Computer Cloud   مددن يمدداكوة، ه ددا يددتي التشدد ير لميددر  بال امددل يو فيدد  لمومدد ات معي ددة يختا هددا الملددتخ ل وبالتددالي ت ددوة

 .البيانات حت  محميا  

   ل مة   ا ي الم اتيKMS 

تيدددول هددد ه الخ مدددة عمددد  جعدددل آليدددة التشددد ير مرك يدددة بحيدددا يدددتي   ا ي م ددداتي  فددد  التشددد ير لم  دددال باكممددد  مدددن لدددر  وحددد ه مرك يدددة 

 .وه ا يحو   وة  م انية و و  الم اتي  ل رة قالا كوة الم تاح ايساسي يوج  في  بش ل مرك ه وليا محمي

 

 

 [61].يماكوةين اللحابي هي مية التش ير في م و  ل مة التخ  (:1)الش ل

هدد ه الخ مددة المرك يددة تددوفر ييضددا توافريددة عاليددة لمخ مددة بحيددا يددتي  نشددا  م دداتي  احتياحيددة فددي ال  ددال وفددي م دداحق مختم ددة بشدد ل 

يدددتي الو دددو  لمم تددداح ايقدددر  ج رافيدددا  لضدددماة سدددرعة وتوافريدددة الخ مدددة بالشددد ل ايمثدددل وحلدددو المعمومدددات الصدددا  ي عدددن مددد و  

وتخضددددن باسددددتمرا  لمراقبددددة ملددددتمري لمراقبددددة يه لمددددل  88،888888يمدددداكوة فددددية نلددددبة توافريددددة هدددد ه الخ مددددة تبمددددض الخ مددددة 

لدددر  تي يدددات التشددد ير والخ دددة العامدددة المتبعدددة فدددي هددد ه الشدددركة العمرقدددة تدددي الو دددو   لددد  معدددايير يم دددن مدددن   ة[ 61.]مم دددن

 وميدددة والوهدددات الرسدددمية والتشددد ير بدددال بن هدددو يحددد  الوواندددو التدددي لرلهدددا استضدددافة البياندددات والمعمومدددات الخا دددة بالددد واور الح

عمددد  مددد و  الخ مدددة مراعاتهدددا فدددي حرييددد  لضدددماة التوافييدددة مدددن قدددوانين يمدددن المعمومدددات الرقميدددة وحمايدددة البياندددات، كددد ل  ايمدددر 

كوة ونددددرو ية بال لددددبة فددددية تيييدددد  الو ددددو  حلددددو الملددددتخ ل و ددددرحيات  هددددي مددددن ايمددددو  التددددي يوفرهددددا مدددد و  الخ مددددة يمددددا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 55 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

اليانونيددددة حلددددو قددددوانين البيانددددات حيددددا يوددددو التمييدددد  مددددابين الملددددتخ مين مددددن حيددددا  ددددرحياتهي وحددددرة و ددددولهي لمملدددداومة 

  [66.]والتميي  مابين حق الت يير يو اليرا ي يو ايحر  عم  البيانات

  الشب ة ايفترانية الخا ة 

ن العميدددل وبياناتددد  الموجدددو ي عمددد  مخددد مات يمددداكوة لضدددماة تشددد ير يعتمددد  مددد و  الخ مدددة يمددداكوة عمددد  ب دددا   دددب ة افتراندددية بدددي

لب دددا  ن دددق تبدددا   بياندددات آمدددن ومشددد ر مدددن الحاسدددو  الخدددا   IPsecآمدددن ع ددد  نيدددل البياندددات، هددد ه الشدددب ة تلدددتخ ل بروتوكدددو  

تشددد ير تي يدددات بدددال بن لم. Virtual Private Cloudبالملدددتخ ل و دددوي   لددد  الواجهدددة الخا جيدددة لمخددد مات يمددداكوة والملدددماي 

ويسدداليو متعدد  ي وتت ددو  بشدد ل  اوددي وياعدد ت  لدد   لدد  الت ددو  الحا ددل فددي الوقددا  اتدد  فددي تي يددات فدد  التشدد ير والير دد ة والتددي 

توعدددل التشددد ير فدددي بعددد  الحدددايت يحاودددل م ددد  فدددي عدددل وجدددو  تي يدددات متاحدددة تيدددول ب ددد  هددد ا التشددد ير باسدددمو  قددد  ي دددوة متاحدددا  

ين المعمومدددات المم دددن فددد  تشددد يرها وبدددين التدددي ييم دددن فددد  تشددد يرها لددد  آقدددا  قانونيدددة ومدددن المهدددي هددد ا ايلدددترة مددداب. لم ثيدددرين

هددد ا مدددايمي  ار ا ي المرك يدددة لمتشددد ير وبدددين التشددد ير المحمدددي حيدددا  ة . التمييددد  بيددد هي ية اليدددانوة يدددرت كدددل مددد هي بشددد ل مختمدددف

للياسدددة مرك يدددة م تددداح فددد  التشددد ير والددد ه يوعدددل الو دددو   التشددد ير الددد ه يدددتي فدددي الددد واور الح وميدددة والهيادددات ال وليدددة يخضدددن

لمم تددداح ايساسدددي ل ددد  التشددد ير ايدددر متددداح يحددد  فدددي حدددين ية التشددد ير التيميددد ه ي دددوة الم تددداح مخددد ة محميدددا ومدددن المم دددن فدددي حدددا  

البيانددددات  الو ددددو  ال  يدددداوي لموهدددداك الو ددددو  لمم تدددداح ييضددددا وبالتددددالي لددددي تعدددد  البيانددددات مشدددد ري ولددددن ت  بددددق عميهددددا لصدددداوص

 [63.]اير الملموح  ليهاالمش ري وقواني ها كوسيمة لحماية لصو ية اي خا  عن حريق م ن الو و  

يعتبدددر التشددد ير يحددد  ميومدددات الب يدددة المحميدددة واآلم دددة لمعاجمدددة وتخددد ين البياندددات والتدددي ي دددا ه بهدددا كدددل قدددانوة يمدددن المعمومدددات كمدددا 

م هددا وجدددو  موموعددة مدددن الشدددروح التي يددة والت  يميدددة كشدددرع  36ا فدددي المدددا ي هددو الحدددا  فددي ندددص الروحدددة ايو وبيددة التدددي فرندد

يساسدددي لمييدددال بددداه عمميدددة معالودددة لمبياندددات، يعتبدددر بدددال بن التشددد ير يحددد  هددد ه الشدددروح ويدددوفر بارندددافة لددد ل  ال ثيدددر مدددن الخيدددا ات 

مشدد ر يع يهدددا فددي حدددايت معي ددة مدددن الملدددؤولية وارع ددا ات بال لدددبة لموهددة التدددي تعددال  البياندددات والمعمومددات بحيدددا  ة نيمهددا بشددد ل 

ل هدددي . التدددي قددد  ت دددوة جلددديمة فدددي حدددا  تدددي ال يدددل بشددد ل  دددري  وايدددر مشددد ر يو بشددد ل مشددد ر ول دددن ايدددر آمدددن بالشددد ل ال دددافي

ايلدددترة اليدددانوني ي ددد  ت  اودددري مراقبدددة حمايدددة البياندددات فدددي مياحعدددة بدددايرة ايلمانيدددة قدددرا ا  ييضدددي بددداة معالودددة بياندددات مشددد ري 

ايددددر متاحدددة الو ددددو  يعتبدددر معالودددة لبيانددددات عامدددة ولدددديا لبياندددات  خصددددية حيدددا  ة التشدددد ير  رييدددة آم دددة عبددددر لوا كميدددات ب

يوعددددل م هددددا بيانددددات ايددددر  ددددريحة وبالتددددالي ي ت  بددددق عميهددددا  ددددروح الحمايددددة الم صددددو  عميهددددا فددددي قددددوانين حمايددددة البيانددددات 

 .فرا  وحرياتهيالشخصية والتي تتش   في الحماية كونها تما لصو ية اي
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هددد ا بدددال بن ي  دددوه عمددد  نتددداو  يلدددرت ت يددد  الوهدددة العاممدددة عمددد  البياندددات فضددديا  هددد ه البياندددات وهدددي بحالدددة التشددد ير يمحدددي ع هدددا 

 ددد ة الخ دددو ي وال تددداو  التدددي تترتدددو عمددد  نددديا  بياندددات سدددرية يو  خصدددية مدددن تعدددوي  وملدددؤولية جلددديمة، وهددد ا مدددا يقرتددد  

ية البياندددات المشددد ري والتدددي ييم دددن فددد  تشددد يرها كمدددا هدددو الحدددا  فدددي بعددد  ين مدددة التشددد ير  مح مدددة العددد   ايو وبيدددة حيدددا  يت

 ة الحالددة التدددي تدددي الح دددي . التددي توعدددل فددد  التشدد ير ايدددر مم دددن يو مم دددن عبددر م تددداح يساسدددي ولددديا محمددي وييم دددن الو دددو   ليددد 

ح اليضدددية يتعمدددق بالو دددو   لددد  تح يددد  هويدددة بشدددانها كاندددا تتعمدددق بع دددواة ايه بدددي الخدددا  باحددد  يجهددد ي ال ومبيدددوتر وكددداة حدددر

الشدددخص عبدددر ع دددواة اآله بدددي المخصدددص لددد ، ه دددا قدددر ت المح مدددة ية تتاكددد  مدددن  م انيدددة الو دددو  لهددد ا الع دددواة وبعددد  البحدددا 

فيمدددا   ا كددداة هددد ا الع دددواة مشددد را  ب رييدددة ييم دددن ل دددرة قالدددا الو دددو   ليددد ، وبعددد  المودددو  لخبدددري المختصدددين لتييددديي هددد ه الحالدددة 

بالتددالي يت  بددق عميدد   دد ة البيانددات الشخصددية كددوة التشدد ير كدداة شدد ل فددر ه ولدديا عددال تددي  قددرا  هدد ا الع ددواة كع ددواة مشدد ر وب

 .بش ل ييم ن ية يتي ف   عبر حرة قالا

 حماية الخصوصية عن طريق التصميم 1.1

لحلاسددددة م هددددا نددددمن بياددددة تي يددددة تشددددترح قددددوانين المعمومددددات بشدددد ل  ويلددددي ية تددددتي معالوددددة البيانددددات ولصو ددددا الشخصددددية وا

وت  يميدددة آم دددة وليددد  عبدددرت بعددد  اليدددوانين الخا دددة بحمايدددة المعمومدددات الرقميدددة عدددن  لددد  مدددن لدددر  وندددن يهددد اة كشدددروح 

 8فدددي المدددا ي  BDSGملدددبية يه عمميدددة معالودددة يو نيدددل لمبياندددات، هددد ه الشدددروح نوددد ها مدددثر  فدددي قدددانوة حمايدددة البياندددات ايلمددداني 

لعدد ي  دددروح يوددو توفرهددا لضددماة حلدددن سددير عمميددة التعامددل مددن البياندددات، كالرقابددة عمدد  الدد لو  ال ي يددداوي  حيددا ت رقددا المددا ي

ومراقبددددة تددددوافر الخ مددددة واربددددرث عددددن ايلتراقددددات وايرهددددا ال ثيددددر هددددي مددددن  Data Centerلمراكدددد  المخدددد مات الحاسددددوبية 

 .ات الحماية الرقميةايمو  التي ت     تحا الب و  ايساسية التي تت مبها مع ي تشريع

مدددن ندددمن ايمدددو  التدددي تدددي حرحهدددا كوسددديمة توافييدددة تالدددهل عمميدددة التوافدددق مدددن اين مدددة واليدددوانين الخا دددة بالحمايدددة الرقميدددة هدددو 

مبددد ي حمايددددة الخصو ددددية عددددن حريددددق الت  دددديي، تددددي الحدددد يا عددددن هدددد ا المبدددد ي فددددي الروحددددة ايو وبيددددة لحمايددددة البيانددددات الشخصددددية 

GDPR عدددن هددد ين المبددد يين، ويهميدددة ت  يددد  مبددد ي الحمايدددة مدددن لدددر  التصدددميي لضدددماة فعاليدددة المعدددايير  65 ي حيدددا تحددد قا المدددا

 [65.]اتالتي ية والت  يمية المتبعة في عممية معالوة المعموم

فدددي فتدددري التلدددعي يات ول دددن هددد ا الم هدددول لدددي يدددتي اسدددتعمال  بالشددد ل الحدددالي  Ann Cavoukianتدددي ت دددوير هددد ا الم هدددول مدددن قبدددل 

 ددددو  التي يددددات ونددددن لدددد  يحددددر ج يدددد ي كددددالتي فرنددددتها الروحددددة ايو وبيددددة لحمايددددة البيانددددات الشخصددددية، حيددددا ت ددددرو الروحددددة فت

ايو وبيددددة تضددددمين مبددددا   حمايددددة البيانددددات نددددمن ل ددددة ت ددددوير اين مددددة والب دددد  التحتيددددة وية ت ددددوة ايهدددد اة هددددي التيميددددل مددددن 
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 دددن لمتيميدددل قددد   ارم ددداة مدددن المخددداحر وتعتبدددر الخ دددوات التاليدددة هدددي الياعددد ي عمميدددات معالودددة ونيدددل البياندددات  لددد  الحددد  اي نددد  المم

 :ايساسية المو   بها في حا  ت بيق ه ا الم هول عمميا  

 ت  ي  الم هول كخ ة وقاوية وليا كخ ة يحية. 

 تضمين اليواع  المو   بها من قوانين حماية البيانات نمن الخ ة ايولية لمعمل. 

 فعالية كاممة لمتوهي ات والبرمويات بالت امن من كونها مع ي حلو ميتضيات حماية البيانات . 

 حماية لر  كافة مراحل  و ي معالوة المعمومة. 

هدد ا المبدد ي ييددول عمدد  مراعدداي  م انيددة ت  يدد  وت بيددق اليددوانين المتعميددة بددايمن الرقمددي ابتدد ا  مددن مرحمددة التصددميي حيددا يددتي تصددميي 

تحتيددددة وكدددد ل  البرمويددددات الخا ددددة بمخدددد مات   ا ي وتخدددد ين البيانددددات مددددن الب ايددددة بشدددد ل متوافددددق مددددن اليددددوانين الخا ددددة الب دددد  ال

هددد ا الم هدددول هددد ة مدددن حيدددا المبدد ي  لددد  ت  يددد  الخ ددد  التدددي تضدددعها  ددركات ومددد و ات ل مدددة التخددد ين الرقمدددي لتصدددل  لددد  . بدد ل 

ه الخ ددد  تتضدددمن عدددا ي ل دددوات لت ييدددر وتعددد يل الب يدددة الحوسدددبية والت  يميدددة المعدددايير الم موبدددة م هدددا وفيدددا  لميدددوانين اللددداو ي، هددد 

اعتمدددا ا عمددد  هددد ا الم هدددول تصدددب  عمميدددة معالودددة البياندددات ونيمهدددا متوافيدددا  بشددد ل . لتصدددب  م لدددومة مدددن اليدددوانين ال افددد ي يو الو يددد ي

 .آلي من اليوانين ال اعمة لها

تخدد ين فددي الحواسدديو لتيددول بشدد ل آلددي بحدد ة البيانددات مددن المخدد مات فددي حددا  كمثددا  عممددي عمدد  هدد ا الم هددول يددتي اعدد ا  ن ددال ال

ا لروحددددة ايو وبيددددة التددددي ت ددددرو معالوددددة البيانددددات فيدددد  لم ددددرو الدددد ه تددددي جمعهددددا مددددن يجمدددد ،  انتهددددا  ال ددددرو م هددددا و لدددد  وفيددددا

ا  بعددد  انتهدددا   دددرحية هددد ه فالمعمومدددات التدددي تدددي جمعهدددا عدددن  دددخص قدددال بالتيددد ل ب مدددو ب اقدددة مصدددرفية يودددو ية يدددتي حددد فها تمياويددد

هددد ه اآلليدددة يودددو ية ت دددوة معددد ي ملدددبيا  ع ددد  تصدددميي البيادددة الحاسدددوبية والبرمويدددة بحيدددا ت  ددد  هددد ه الخ دددوات ب دددا  عمددد  . الب اقدددة

 [62.]مع اي ملبيا  مع يات 

يحددد  الت بييدددات ايلدددرت التدددي تددداتي متوافيدددة مدددن اليدددوانين ايو وبيدددة فدددي مودددا  الحمايدددة مدددن حيدددا التصدددميي يم دددن تونددديحها مدددن 

لدددر  مثددددا  عددددن برموددددة الت بييدددات التددددي تبحددددا عددددن فعاليددددات بدددالير  مددددن م دددداة تواجدددد  الشدددخص، هدددد ا ال ددددو  مددددن الت بييددددات 

ل تددداو ،  ة برمودددة هددد ه الت بييدددات مدددثر  يودددو ية تراعدددي عددد ل حمدددو يلدددتعمل بياندددات الموقدددن الخا دددة بالشدددخص لمو دددو   لددد  ا

الو ددو   لدد  بيانددات الشددخص مددن موقددن ومددا  لدد   لدد  مبا ددري بعدد  ت  يددل الت بيددق عمدد  الهدداتف و نمددا فيدد  فددي حددا  قددال الشددخص 

 لدددد  البيانددددات بالبحددددا عددددن م عددددي مددددثر  بددددالير  مددددن م دددداة تواجدددد ه، هدددد ا الم هددددول قمددددل فددددي هدددد ه الحالددددة مددددن عمميددددات الو ددددو  

الشخصدددية وجعمهدددا فيددد  حدددين الحاجدددة وتدددي ت بيدددق هددد ه اللياسدددة مدددن لدددر  التصدددميي البرمودددي لمت بيدددق ملدددبيا  وهددد ا الددد ه  فدددي 
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تصدددددميي الت بيدددددق يم دددددن ية ي دددددوة ندددددمن ملدددددت   رقبدددددات ايلتددددد ال بيدددددوانين حمايدددددة المعمومدددددات فدددددي حدددددا  التعدددددرو لملدددددا لة 

 [62.]قانونية

 :اا حماية الخصوصية افتراضي 1.1

ا مدددن م هدددول الحمايدددة مدددن حيدددا التصدددميي، وييضدددي بددداة ارعددد ا ات ايفتراندددية ل دددل ن دددال ييدددول بمعالودددة  يعتبدددر هددد ا الم هدددول جددد   

البياندددات يودددو ية ت دددوة معددد ي لتلدددم  فيددد  بالحددد  اي نددد  مدددن معالودددة البياندددات افترانددديا  ويدددتي توسدددين الصدددرحيات حلدددو حاجدددة 

ات ب ايدددة معدددّ ي بشددد ل تضدددمن يقدددل اسدددتعما  مم دددن لبياندددات الملدددتخ ل، يحددد  ايمثمدددة عمددد  الملدددتخ ل، وعميددد  يودددو ية ت دددوة الخيدددا 

 لددد  ماندددا ت بددد  بعددد  التشدددريعات الخا دددة بحمايدددة البياندددات مدددن ية المواقدددن ارل ترونيدددة التدددي تع دددي ليدددا  بح ددد  ايميدددل الملدددتخ ل 

والملدددتخ ل هدددو مدددن ييدددول  Opt outي حالدددة يودددو ية ي دددوة فددد Opt inيسدددتخ ام  فدددي  سددداول  عاويدددة يحيدددا  يو مدددايعرة ب ددد   

 [62.]حواعية بت عيم  في حا   ابت  اي تراع به ه الرساول

هدد ا الخيددا  بدددالراي مددن ج وحددد   لدد  ح ددد  يمددن الملدددتخ ل  ي يندد  قددد  يوعددل اسدددتعما  ال ثيددر مدددن الت بييددات والبدددرام  يكثددر  دددعوبة 

ة ت ددددوة م عمددددة ولددددو كانددددا تتضددددمن اسددددتعماي يكثددددر لبيانددددات ويقددددل متعددددة مددددن قبددددل الملددددتخ ل  لدددد  ية بعدددد  الخيددددا ات يا ضددددل ي

الملدددتخ ل  ي ينهدددا تعتبدددر يكثدددر فاوددد ي لمملدددتخ ل، كحدددل وسدددي  يم دددن ية ييدددول مددد و  الخ مدددة يو الت بيدددق بيع دددا  الملدددتخ ل ليدددا ات 

سددددتعما  يوسددددن مملدددتخ ل التيددددا  التشدددد يل الددد ه يتضددددمن امتعددد  ي مددددن الب ايددددة عدددن نددددو  التشدددد يل الودددانبي الدددد ه ي ضددددل ويم ددددن ل

 [61.]لمعمومات  ميابل مرونة يكبر باستخ ال الخ مة يو تش يل يقل مرونة واكثر تييي ا  في استخ ام  لبيانات 

 :توكين الملؤولية اليانونية في قوانين حماية البيانات .4

لؤولية والتبعات وماهي مح  ات ع   وقو  لرة يح  قوانين يمن المعمومات والبيانات فية يو  ما يتبا   لم هن هو عم  من تين الم

ه ا ايمر بال بن ي  م  اليانوة الخا  بحماية البيانات التي تي ح وا لرة بشانها، . توكين الملؤولية بين ايحراة المع ية به ا الخرة

المعمومات وحماية  ة بحا ماهية الملؤولية عن ه ا ال و  من الخروقات يت مو ب اية بحا كافة ت  جات ال و  في موا  قوانين يمن 

.البيانات  

 :مسؤولية معالج البيانات 1.1

كمددا مددر سددابيا  مع ددا، يتتددوفر بعدد  الدد و  عمدد  قددوانين لا ددة بحمايددة يمددن المعمومددات ويتتعدد ت الحمايددة يكثددر مددن كددوة ال سددتو  

يو اليدددانوة المددد ني يو حتددد  الو اودددي يتضدددمن نصدددو  عامدددة تتحددد ا عدددن يحييدددة المتضدددر  بمرحيدددة الملدددبو لمضدددر ، ه دددا ي ددد    

عددد ل مراعددداي الحي دددة والحددد   فدددي لاندددة الضدددر  التيميددد ه والددد ه ياخدددو   ددداحب  الضدددر  ال دددات  عدددن سدددو  اسدددتخ ال البياندددات يو 
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الحددق فدددي مرحيددة المتلدددبو بددد ل  وي يعتبددر ه دددا الضددر  ال دددات  عدددن لددرة يمدددن المعمومددات  و حبيعدددة مختم دددة عددن بييدددة ايندددرا  

لدددؤولية حلدددو العرقدددة مدددابين الضدددر  فدددي عدددل هددد ا الوندددن اليدددانوني تيدددول الم. و نمدددا تدددتي مرحيتددد  وفيدددا  لميواعددد  العامدددة لميدددانوة

 .والمتلبو

يمدددا فدددي حدددا  تدددوفر قدددانوة متخصدددص بحمايدددة البياندددات يدددتي ع ددد ها الرجدددو  لهددد ا اليدددانوة فيمدددا يخدددص معرفدددة قواعددد  الملدددؤولية 

  الخا دددة بال شددداحات المتعميدددة بدددامن المعمومدددات والبياندددات حيدددا يدددتي توكيدددن المهدددال  مدددا حوعيدددا  حلدددو العيددد  المبدددرل مدددابين معدددال

البياندددات وهدددو عدددا ي  دددركة تخددد ين البياندددات يو مددد و  ل مدددة التخددد ين اللدددحابي ومدددابين الملدددؤو  يو الملدددتخ ل وهدددو الشدددركة يو 

الدددد اوري الح وميددددة يو الخا ددددة، هدددد ا العيدددد  يتضددددمن توكيددددن الملددددؤوليات بددددين يحددددراة العيدددد  حلددددو حبيعددددة المهددددال الموكمددددة ل ددددل 

ة يمتددد ل فيهدددا يحددد  ايحدددراة بدددانوا  معي دددة مدددن ايلت امدددات ييم دددن ت ويضدددها حدددرة، هددد ا مدددالي يددد ص اليدددانوة عمددد  حدددايت معي ددد

 .لم رة اآللر بموجو العي 

فمدددثر  تيدددول ملدددؤولية مددد و  ل مدددة التخددد ين اللدددحابي بشددد ل حصدددره عدددن كدددل مدددايخص تدددوفير بيادددة آم دددة لمعالودددة البياندددات و ي 

ا لروحددة ايو وبيددة لحمايددة البيانددات المددا ي ه ددا يوددو عمدد  مدد و  الخ مددة  قبددات يندد  قددال بتددوفير . ي 4ال يددري  13 تعددرو لمعيوبددة وفيددا

مدددايم ل لحمايدددة البياندددات ولضدددماة معالوتهدددا فدددي بيادددة آم دددة رلدددر  ملدددؤوليت  فدددي حدددا  تعدددرو البياندددات يلتدددراة يو تمدددف، ه دددا 

ة تخددد ين لبياناتهدددا تتدددوفر فيددد  توددد   ار دددا ي  لددد  ية الشدددركة يو الهيادددة التدددي قامدددا بدددالت وي  مم مدددة قانوندددا  بالتيدددا  مددد و  ل مددد

الشدددروح الم صدددو  عميهدددا قانوندددا  وفدددي حدددا  لدددي يدددتي  قبدددات ية ايلتيدددا  تدددي وفيدددا  لمعدددايير اللدددرمة التدددي يت مبهدددا اليدددانوة لمعالودددة 

البياندددات لصو دددا  الحلاسدددة م هدددا ييدددن ه دددا عدددو  الملدددؤولية عمددد  الملدددتخ ل يو الم دددوو بالخ مدددة ولددديا فيددد  عمددد  مددد و  الخ مدددة 

 [68.]ع   من موا هامايلم  الملؤولية المشتركة وال ه تح قا ع   الروحة ايو وبية في وه ا 

حلددددو اليددددوانين ايو وبيددددة توسددددعا ملددددؤولية معددددال  البيانددددات تودددداه الم ددددوو يو الملددددتخ ل حيددددا لمملددددتخ ل الحددددق فددددي الم البددددة 

 . اناتمن الروحة ايو وبية لحماية البي 4و  1ال يري  16بالتعوي  حلو الما ي 

هددد ا التوسدددن فدددي الملدددؤولية التدددي تيدددن عمددد  معدددالوي البياندددات وهدددي عدددا ي  دددركات تخددد ين البياندددات فدددي كثيدددر مدددن الحدددايت يع ددد  

الحدددق بالم البدددة بدددالتعوي  فدددي حدددا  حصدددو  ندددر  نتيودددة عددد ل التددد ال المعدددال  لمبياندددات بددداليوانين المعمدددو  بهدددا فدددي مودددا  حمايدددة 

قانونيدددا  ية ييدددول مددد و  ل مدددة التخددد ين فدددي  حدددا  معالوتددد  لمبياندددات بعمدددل عيددد  يتضدددمن ت ا ددديل البياندددات لددد ل  مدددن الضدددرو ه 

ول دددن معدددال  البياندددات . المعالودددة ل دددي يع دددي ن لددد  مدددن الملدددؤولية يو يحددد  ها فدددي حدددا  كددداة الخ دددا نتيودددة ت دددوي  مدددن الملدددتخ ل

 :فيما يتعمق بايلت ال بال ياح التاليةتحا الملؤولية اليانونية ولا ة  5و  4و  3ال يري  61يبي  حلو الما ي 
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 . الييال بمعالوة البيانات حلو ال رو ال ه تي الت وي  ب  -

 .TOMع ل ايلت ال بالمعايير التي ية والت  يمية والتي تعرة التصا ا   -

 .ساعة 26اربرث عن ح وا لرة لمبيانات لر   -

 .جم ح ة البيانات بع  اينتها  من ال رو ال ه تي جمعها من ي -

ه دددا تبدددرك يهميدددة  بدددرال عيددد  بدددين ال دددرة الددد ه ييدددول بمعالودددة البياندددات وال دددرة الملدددؤو  عدددن البياندددات يو الملدددتخ ل موندددو  

البيانددددات، فدددديبرال عيدددد  بددددين ال ددددرفين يتضددددمن تونددددي  ماهيددددة البيانددددات وال ددددرو م هددددا وكافددددة المعمومددددات المتعميددددة باي ددددخا  

مدددد  لدددا جي حتدددد  ي ددددوة العيدددد  بمثابددددة  ليددددل ل دددي بيدددد  ال ددددرفين فددددي حددددا  يلددددل يحدددد  موندددو  البيانددددات وفيمددددا   ا سدددديتي نيمهددددا لب

 [31.] ايحراة بشروح العي

من الروحة ايو وبية تتضمن ملؤولية م نية تتمثل بالتعوي  وتتضمن ييضا  ملؤولية  16 ة الملؤولية الم صو  عميها في الما ي 

 .Data Processing Agreementه ا العي  ياعرة ب  . برل بين ال رفينج اوية في حا  لي يتي تييي ها من لر   روح عي  ي

حيدددا  دددرحا  AWSيحددد  الت بييدددات العمميدددة فدددي مودددا  الملدددؤولية المشدددتركة ندددراه فدددي  دددركة يمددداكوة لخ مدددة التخددد ين اللدددحابي 

فدددي ل تهدددا لمتوافدددق مدددن اليدددوانين ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات عمدددا يعدددرة بم هدددول الملدددؤولية المشدددتركة حيدددا يددد  ي العيددد  الددد ه 

تبرمدددد   ددددركة يمدددداكوة مددددن الملددددتخ ل توكيددددن الملددددؤوليات بددددين ال ددددرفين فيدددد ص العيدددد   ددددراحة عمدددد  ية يتددددول  مدددد و  الخ مددددة 

لتي يددة مدددن مخددد مات ويجهدد ي  دددب ية وين مدددة تشدد يل لا دددة بالمخددد مات وكدد ل  عدددن سدددرمة يمدداكوة الملدددؤولية عددن الب ددد  التحتيدددة ا

فدددي حدددين تيدددن عمدد  عددداتق الملدددتخ ل ملدددؤولية . الب يددة ال ي ياويدددة وايمي دددة لميددر تخددد ين البياندددات وم دددن الو ددو  ايدددر المدددرلص لهددا

ضدددديا  وكدددد ل  عددددن البددددرام  التددددي ييددددول الح دددداع عمدددد  المعمومددددات التددددي ييددددول بتخ ي هددددا عمدددد  هدددد ه المخدددد مات مددددن الحدددد ة يو ال

لتوندددي  توكيددن الملدددؤوليات بددين ايحدددراة ي صددل الشدد ل البيددداني الدد ه تدددي حرحدد  مدددن قبددل  دددركة . باسددتعمالها عمدد  هددد ه ايجهدد ي

يمددداكوة ندددمن ال تدددا  ار  دددا ه لمتوافدددق مدددن الروحدددة ايو وبيدددة كيدددف ية الملدددؤوليات تيدددن ندددمن م  يتدددين يساسددديتين، م  يدددة 

ة وم  يدددة العميدددل، هددد ا ال صدددل بدددين الملدددؤوليات يمددد   الملدددتخ ل ييضدددا  فر دددة التعدددرة عمددد  ملدددؤوليات  و م انيدددة مددد و  الخ مددد

 .مرحية م و  الخ مة قضاويا في حا  يلل الم و  بالت امات 
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 نمو   الملؤولية المشتركة ل ت م و  ل مة التخ ين اللحابي يماكوة -1-الصو ي التونيحية 

 

 

 :ي البيانات أو المستخدمينمسؤولية مسؤول 1.1

عمدددد  ال ددددرة اآللددددر ت ددددرو بعدددد  قددددوانين حمايددددة البيانددددات واجبددددات مم مددددة عمدددد  الملددددتخ مين، فعميدددد  مددددثر  التاكدددد  مددددن تددددوفر 

المعددايير التي يددة والت  يميددة لدد ت معددال  البياندددات كدد ل  عميدد  التاكدد  ية البيانددات لددن يدددتي تخ ي هددا عمدد  مخدد مات تيددن فددي  و  يلدددرت 

 .يتمت ل باليوانين الخا ة بحماية البيانات وحيوة اي خا والتي ق  

التدددي قددد  تترتدددو عمدد  معالودددة البياندددات ونيمهدددا وكدد ل  يندددافا قدددوانين ع يدد ي مهمدددة ج يددد ي لمملدددتخ ل تتمثددل بددداجرا  تييددديي لممخدداحر  

 تيددد ير[ 31.]ايسدددتعما  واسدددتبعا   لددد  فدددي حدددا  كددداة ه ددداع احتمدددا  قدددوه لتعدددرو البياندددات يو حيدددوة اي دددخا  لمضددديا  يو  سدددا ي

 5و 4ا ال يددري ال رعيددة   4التبعددات تددي تضددمي   فددي تشددريعات سددابية مثددل قددانوة حمايددة البيانددات فددي يلمانيددا حيددا و   فددي المددا ي 

تو دددي كددد ل  المدددا ي . مدددن الروحدددة ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات 35وتدددي ييرا هدددا فدددي اليدددوانين الصدددا  ي حاليدددا كمدددا و   فدددي المدددا ي 

يمدددا عدددن . مدددن الروحدددة ايو وبيدددة 2ال يدددري  4بددداة ييدددول الملدددؤو  عدددن البياندددات يو الملدددتخ ل بعمميدددة تيددد ير التبعدددات وفيدددا  لممدددا ي 

وات فيودددو ية تدددتي بشددد ل  قيدددق ل دددل حالدددة عمددد  حددد ي، فيودددو ية يدددتي ت حدددص حودددي البياندددات التدددي سددديتي معالوتهدددا وكددد ل  الخ ددد

ال دددرو م هدددا وحودددي المخددداحر المتاتيدددة مدددن تلدددر  هددد ه البياندددات ومدددايم ن لخدددرة حمايدددة هددد ه البياندددات مدددن تددداقير ول دددر عمددد  

. ال يدددري ال رعيدددة ايولددد  مدددن الروحدددة ايو وبيدددة 1ال يدددري  35حيدددوة وحريدددات اي دددخا  ال بيعيدددين حلدددو مدددا تددد ص عميددد  المدددا ي 

ي   تي والتدددي تتضدددمن  3ال يدددري  35تو دددي الروحدددة بشددد ي كددد ل  بالييدددال بعمميدددة تيددد ير التبعدددات فدددي الحدددايت الدددوا  ي فدددي المدددا ي 
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التدددي تتضدددمن معمومدددات و 8عمددد  سدددبيل المثدددا  معالودددة بياندددات  ات حبيعدددة لا دددة مثدددل المعمومدددات الحلاسدددة الدددوا  ي فدددي المدددا ي 

والتددددي تتضددددمن معمومددددات  11عددددن اي ددددل العرقددددي وارق ددددي، واآل ا  اللياسددددية، والمعتيدددد ات ال ي يددددة يو اري يولوجيددددة يو المددددا ي 

تتعمدددق بو ايدددة يو مرحيدددة قضددداوية لمدددا لهددد ا ال دددو  مدددن المعمومدددات مدددن يقدددر كبيدددر عمددد  حريدددات اي دددخا  ويودددو ه دددا ية ييدددول 

ن البياندددات التدددابن لمهيادددة الح وميدددة يو الم  مدددة بعمميدددة تيددد ير لمتبعدددات مدددن  وة تدددر   وفدددي حدددا  كاندددا الملدددتخ ل يو الملدددؤو  عددد

ه دددا العددد و  ع هدددا يو تدددوفير يسددداليو حمايدددة يكثدددر فعاليدددة  ي يالدددا  عدددن تصدددرف  ه ددداع ل دددو ي كبيدددري تحدددي  بعمميدددة المعالودددة يودددو 

 [36.]رات الملبية الم اسبةباعتبا ه لي يتخ  الواجو الممي  عم  عاتي  بيجرا  التي ي

بهدددا يوجددد  ه ددداع الع يددد  مدددن الخ ددد  وايقتراحدددات عدددن كي يدددة عمدددل هددد ا التيددد ير بالشددد ل الم مدددو   فيمدددا يتعمدددق الخ دددوات المو ددد 

وت شدددر بعددد  الموددداة يو الهيادددات الموكدددل  ليهدددا حمايدددة البياندددات فدددي بعددد  الددد و  تو ددديات و   دددا ات حدددو  يفضدددل اآلليدددات لت  يددد  

 . ه ه الخ وات

 :ه ه الخ وات هي. ي   ت وكا ي الع   البري انية تعميمات به ا الخصو  مثر  تت او  ل وات ت  ي ية به ا الشاة

 هل سيتي معالوة بيانات  خصية؟ كي ع   اي خا  ال ين ستتي معالوة بياناتهي؟ -

 ماهو مص   ه ه المعمومات؟  -

 مها؟هل سيتي معالوة البيانات ياراو اير التي تّي الومن يج -

 ماهو المب ي اليانوني ال ه سيتي ايست ا  عمي  في عممية المعالوة؟  -

 هل تي مرومة ك اية البيانات من ال رو م ها؟ -

 كي سي ول ايحت اع بالبيانات؟ -

 هل من المم ن تي يا ايحت اع بالبيانات بش ل آمن؟ -

 معالوة بياناتهي؟هل ل ت اي خا  مونو  البيانات الي  ي عم  ايعتراو يو الموافية عم   -

 هل سيتي ت اقل البيانات لا   ح و  ال ولة التي تتبن لها ه ه البيانات؟ -

هددددل تددددي يلدددد  الموافيددددة الصددددريحة مددددن الشددددخص مونددددو  البيانددددات؟ يل تددددّي جمددددن البيانددددات فددددي  حددددا  عمددددل قضدددداوي يو  -

 كبيانات م شو ي لمعمول؟

 هل ه اع قيو  مرتب ة بمعالوة ه ه البيانات؟ -

 ه ه البيانات؟ سيتي عمل نلخة احتياحية م ها؟  هل سيتي تش ير -

 كيف سيتي توكين  رحيات الو و   ليها من قبل الملتخ مين المخولين ب ل ؟ -
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 هل سيتي تتبن ه ه البيانات ومراقبتها؟  -

اه دددة لهدددا البياندددات ومددد ت ل دددو ي معالوتهدددا وعمدددل تييددديي لمحالدددة الرمدددن لدددر  حدددرح ايسدددامة اللدددابية وارجابدددة عميهدددا، يدددتي تحميدددل 

 [33.]وبالتالي ت ا ه ل ر التراقها يو نياعها وما ل ل  من تاقير عم  حرية ال ر  وحيوق  بح   بيانات 

 :نيل البيانات  ل   ولة يلرت .5

بددددال بن يختمددددف مدددن حيددددا ال بيعيددددة  ب بيعتهدددا، ت تيددددل البياندددات بلددددرعة هاومددددة بدددين الدددد و  ويدددتي تبا لهددددا عمدددد  مددد ا  الوقددددا وهددد ا

اليانونيدددة فدددية بعددد  يندددوا  البياندددات الشخصدددية كالحلاسدددة م هدددا تت مدددو وفيدددا  ليدددوانين بعددد  الددد و   دددروحا  معي دددة لم يدددل ييم دددن ية 

يير وعميدد  فددية نيددل البيانددات  لدد  بمدد  يتتددوفر فيدد  معددا. يددتي ال يددل بدد وة مراعاتهددا  ي ية ي ددوة الملددؤو  عددن  لدد  عرنددة لمملددا لة

حمايددة البيانددات وقددوانين تصددوة حيدددوة ال ددر  يم ددن ية يددؤ ه  لددد  ندديا  حيددوة الشددخص مونددو  البياندددات عمدد  بياناتدد  فددي حدددا  

هددد ا ايمدددر يودددو ية يتاكددد  م ددد  الملدددتخ ل ملدددبيا  لددد ل  يفدددر ت بعددد  مددد و ات الخ مدددة لا دددية تتدددي  . تدددي تخ ي هدددا فدددي  ولدددة كهددد ا

مددد  الددد ه سددديتي فيددد  تخددد ين بياناتددد ، بارندددافة لددد ل  يدددتي احدددرة قاومدددة بالددد و  التدددي تضدددمن لمملدددتخ ل التيدددا  الم  يدددة الو رافيدددة والب

قواني هددددا حيددددوة ارنلدددداة وحمايددددة البيانددددات الشخصددددية واللددددرية والحلاسددددة وهدددد ه الياومددددة يددددتي   دددد ا ها مددددن الوهددددة المصدددد  ي 

 و يدددة عمددد  موقعهدددا ارل تروندددي يتضدددمن قاومدددة  والمراقبدددة لميدددوانين، فمدددثر  فدددي يو وبدددا تتدددول  الم وندددية ايو وبيدددة   ددد ا  نشدددري

بالددد و  التدددي تتدددوفر فيهدددا المعدددايير الم اسدددبةي والتدددي يالدددم  ب يدددل البياندددات بي هدددا  وة ية ياشددد ل  لددد  ته يددد ا  يمدددن وسدددرمة اي دددخا  

 ي ها حلدددو ملدددتوت وبيانددداتهي، وه دددا يبدددرك  و  الهيادددات المشدددرفة عمددد  حمايدددة البياندددات فدددي ال ولدددة بعمدددل تييددديي و و ه لمددد و  وتصددد

الحمايدددة المتدددوفري لددد يها ممدددا يلدددهل عمددد  معدددالوي البياندددات تيددد ير تبعدددات معالودددة ونيدددل بيانددداتهي  لددد  هددد ه الددد و ، وليددد  تدددي سدددر  

والتدددي تتعمدددق بلياسدددة تييددديي الددد و  مدددن قبدددل الم وندددية ايو وبيدددة والتدددي تشددد ل مثددداي   8حتددد   6ال يدددري  45المعدددايير فدددي المدددا ي 

 .يي  جرا ات ه ا التص يف لضماة ونن معايير مح قة باستمرا  ل يل البيانات بين ال و يحت ت من حيا ت  

مدددن الحدددايت الشددداوعة ية ييدددول مددد و  ل مدددة التخددد ين ب يدددل البياندددات بدددين مراكددد  حاسدددوبية فدددي  و  مختم دددة مدددن العدددالي و لددد  حلدددو 

ياناتددد   لددد   ولدددة يلدددرت ولصو دددا    ا لدددي ت دددن ندددمن تدددوافر الملددداحات التخ ي يدددة ه دددا يبددد  مدددن يلددد  موافيدددة الملدددتخ ل عمددد  نيدددل ب

 .قاومة ال و  التي يالم  بال يل  ليها

لتوندد  ية نيددل البيانددات وجمعهددا فددي  ولددة لا جيددة يوددو ية يالددم  بدد  فددي حددا  اعتبددرت المو ددة ايو وبيددة هدد ه  45وتتددابن المددا ي 

ة لح دددد  البيانددددات بشدددد ل آمددددن ونددددمن معددددايير ارتحددددا  ال ولددددة يو الم  مددددة التددددي تيددددن نددددمن هدددد ه ال ولددددة لدددد يها المعددددايير ال افيدددد

ايو وبدددي، وي  جدددا المدددا ي فدددي فيرتهدددا الثانيدددة هددد ه المعدددايير ابتددد ا  مدددن كدددوة هددد ه ال ولدددة تحتدددرل حيدددوة ارنلددداة ولددد يها اليددد   

لمعددددايير   تو ددديف هددد ه ا 6ال دددافي مدددن الحريدددات وكدددد ل  وجدددو  تشدددريعات متعميددددة بحمايدددة البياندددات وتابعددددا المدددا ي فدددي ال يددددري 
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بالحددد يا عدددن وجدددو  وجدددو  هيادددة   دددراة فدددي هددد ه ال ولدددة تتدددول  مهمدددة تييددديي ومراقبدددة معالودددة البياندددات، وتددداتي ال يدددري الثالثدددة مدددن 

المدددا ي ن لدددها لتتحددد ا عدددن  و  المو دددة ايو وبيدددة فدددي تصددد يف الددد و  لدددا   ارتحدددا  ايو وبدددي وفيدددا لممعدددايير المددد كو ي آن دددا فدددي 

صدد يف يابددين فيمددا   ا كانددا ال ولددة مؤهمددة لتددتي عمميددة نيددل البيانددات  ليهددا، وينددافا ال يددري ن لددها ماي يدد  بدداة المددا ي الثانيددة، وهدد ا الت

هددد ه التصددد يف يبددد  ية يدددتي بشددد ل  و ه ن دددرا  لمت يدددرات التدددي قددد  ت دددري عمددد  الددد و  مدددن حيدددا اسدددتي اوها لممعدددايير الم موبدددة وعميددد  

 .م  ايقلفية ه ا التص يف يوو مراجعت  كل ي بن س وات ع

لتوّ دددف ل دددا بعددد  الحدددايت التدددي يم دددن نيدددل البياندددات فيهدددا  لددد   و  يتتدددوفر فيهدددا  48وفيدددا لمبددد ي ل دددل قاعددد ي اسدددتث ا ، تعدددو  المدددا ي 

المعدددايير اللدددابية، ف دددي ال يدددري ايولددد  تشدددرح ل دددا المدددا ي ايسدددتث ا  ايو  الددد ه ياويددد  نيدددل البياندددات  لددد   ولدددة لا جيدددة بدددالراي مدددن 

ندددمن التصددد يف الددد ه وندددعت  المو دددة ايو وبيدددة فدددي حدددا  كددداة ه ددداع موافيدددة مدددن قبدددل الشدددخص الددد ه تتعمدددق بددد  كونهدددا ليلدددا 

البياندددات، وه دددا يودددو ية ن دددوه  لددد  كدددوة الروحدددة ي دددا ت  لددد  الموافيدددة مدددن كممدددة الصدددريحة وهددد ا يع دددي ية الموافيدددة يبددد  ية ت دددوة 

ث ا  آلددر م ددا ه ية عمميددة نيددل البيانددات يم ددن ييضددا ية تددتي فددي حددا  فددي ال يددري الثانيددة نودد  اسددت. بشدد ل واندد  و ددري  ي لددبا فيدد 

كددداة ه ددداع عيددد  ي يددد  بالموافيدددة عمددد  ال يدددل بدددين الشدددخص الددد ه تخصددد  البياندددات وبدددين ال دددرة اآللدددر الددد ه قدددال بعمميدددة ال يدددل، يحددد  

اندددات يو ي دددخا  يلدددرين البيايسدددتث ا ات ايلدددرت هدددو فدددي حدددا  كددداة هددد ا ال يدددل لحمايدددة مصدددال  حيويدددة تتعمدددق بالشدددخص  ددداحو 

كمدددا ية ال يدددل يم دددن ية يدددتي يسدددبا  تتعمدددق بالمصدددمحة العامدددة يو فدددي حدددا  كددداة ال يدددل ب دددا  عمددد  مت مبدددات ا عدددا  قدددانوني يو حمايدددة 

 [34.]قانونية

مدددن  46كددد ل  يم دددن ية ي دددوة ال يدددل ب دددا  عمددد  وجدددو   دددها ي موقوقيدددة تلدددم  بال يدددل اآلمدددن لمبياندددات حلدددو مدددا نصدددا عميددد  المدددا ي 

حيدددا يدددتي ايت ددداة بدددين الهيادددات المشدددرفة فدددي  Safeguardمدددن وجدددو   عدددن  م انيدددة ال يدددل 48روحدددة ايو وبيدددة وتتحددد ا المدددا ي ال

 [35.] و  مختم ة عم  نماة التبا   اآلمن لمبيانات والتي يتي المصا قة عميها من قبل الم ونية ايو وبية

يادددراو تتعمددق بمصدددمحة الددد و  العميدددا وفيمددا يتعمدددق بودددراوي و جدددرا ات قضددداوية يبدد  مدددن ار دددا ي ه دددا ية نيددل البياندددات بدددين الددد و  

   -ا  1مدددن الروحدددة ايو وبيدددة فدددي ال يدددري  48ييدددن ندددمن ايسدددتث ا ات الم صدددو  عميهدددا فدددي اليدددوانين وهددد ا مانوددد ه فدددي المدددا ي 

ايمدددر لتيددد ير الهيادددات والموددداة  مددن عددد ل  كدددر ت ا ددديل عدددن ماهيدددة اياددراو التدددي تعتبدددر ندددمن مصدددال  الددد و  العميددا وتركدددا هددد ا

 .المشرفة عم  ت بيق قوانين حماية البيانات

 :ال تاو  البحثية

فعمددد  . مدددن لدددر  سدددر  المع يدددات فدددي هددد ا البحدددا يم   دددا تح يددد  بعددد  ال تددداو  و  ددد ا  بعددد  التو ددديات المتعميدددة بهددد ا الشددداة

فدددي البمدد اة العربيددة مدداي ا  فتيددا  وحددين نودد  بعدد  الدد و  قددد  ن دداة قددوانين حمايددة المعمومددات والبيانددات نودد  ية واقددن هدد ه اليددوانين 
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قامدددا بي دددد ا ه فيندددد  مدددداي ا  قانونددددا  ايددددر كامددددل اي كدددداة يتضددددمن  ددددروحا  ويح امددددا عامددددة يتصددددل لمرتبددددة التشددددريعات العالميددددة 

كبيدددرا  مدددن ال احيدددة  هددد ا يرجدددن  لددد  كدددوة الددد و  العربيدددة يتدددولي  هتمامدددا  . المماقمدددة والتدددي تددد لل فدددي كامدددل الت ا ددديل وارجدددرا ات

اليانونيدددة لمت دددو  التي دددي الحا دددل وبالتدددالي يددد ع ا  لددد  سدددمبا  عمددد  حريدددات ايفدددرا  اليددداح ين فدددي هددد ه الددد و  مدددن حيدددا ندددعف 

بعدددد  الددد و  العربيددددة ولصو ددددا  المتي مددددة م هددددا تي يدددا  وعمميددددا  ي  كددددا يهميددددة العمددددل عمدددد  . الحمايدددة اليانونيددددة المتعميددددة ببياندددداتهي

هددد ا ايمدددر نوددد ه جميدددا  فدددي . نين  لددد  ية الحمايدددة اليانونيدددة فدددي عدددل الت دددو  التي دددي المتلدددا   ندددرو ي ممحدددة جددد ا    ددد ا  ه ددد ا قدددوا

 ولدددة ارمدددا ات العربيدددة المتحددد ي التدددي كاندددا مدددثر  بحثيدددا فدددي بحث دددا هددد ا ونوددد  كيدددف بددد يت اليدددوانين الخا دددة بحمايدددة البياندددات عمددد  

وكيدددف ية قدددانوة . ن المت اميدددة فدددي عدددل الت دددو  التي دددي الددد ه تشددده ه هددد ه ال ولدددةمختمدددف ال  اقدددات بدددال هو  تمبيدددة لحاجدددات الموتمددد

 . حماية البيانات في مرك   بي التوا ه كانا حميعة ه ه اليوانين و وي  لمشرو  قانوة مت امل اقتر  من اكتمال 

ي حددو ت م ددداهيي موجدددو ي سدددابيا  وجددد ناه مددن ت دددو  تشدددريعي فدددي الروحددة ايو وبيدددة والتددد مددن ال تددداو  الهامدددة لهدد ا البحدددا هدددو مددا

وي لمدددا م ددداهيي ج يددد ي حيدددا وجددد نا م ددداهيي قددد  تدددي ت ويرهدددا مثدددل تييددديي التبعدددات ال اتودددة عدددن معالودددة البياندددات ويقرهدددا و دددروحها 

ويهمبتهدددا فدددي بعددد  الحدددايت كددد ل  وجددد نا بعددد  ال يددداح الو يددد ي مثدددل توسدددين ايلتصدددا  ليشدددمل كدددل مدددن ييدددول ب شددداح تودددا ه 

 دددوة ندددمن  و  ايتحدددا  ايو وبدددي و لددد  ندددمن مبددد ي التلدددويق وهددد ا فدددت  البدددا  يمدددال ني دددة مهمدددة يلدددرت وهدددي موجددد  يفدددرا  يي 

مددد ت اسدددتع ا  الددد و  العربيدددة لت بيدددق قدددوانين الروحدددة فدددي الحدددايت الم صدددو  عميهدددا والتدددي تا بدددق فيهدددا الروحدددة لدددا   حددد و  

الملدددتخ مة فدددية نلدددبة كبيدددري مدددن الشدددركات العاممدددة فدددي  حلدددو مدددا تبدددين فدددي هددد ا البحدددا مدددن لدددر  المراجدددن. ايتحدددا  ايو وبدددي

الدددبر  العربيدددة تيدددن تحدددا ايلتصدددا  لروحدددة ايو وبيدددة وبالتدددالي عميهدددا التييددد  بالتعميمدددات الخا دددة بهددد ه الروحدددة ول دددن فعميدددا لدددي 

مدددص  ليددد  البحدددا  ة مدددا يخ. تيدددن هددد ه الشدددركات حلدددو ارحصدددا ات بدددارجرا ات الركمدددة بعددد  ممدددا يعرندددها لمملدددا لة وال رامدددات

فددي هددد ا الصددد    ة الشدددركات التدددي يتتخددد   جدددرا ات عمددد  حريدددق التوافدددق مدددن اليدددوانين ايو وبيدددة لحمايدددة البياندددات تابعددد  ن لدددها عدددن 

 .  اوري الم افلة في سوة العمل، حيا ست ات الشركات العالمية ن لها عن التعامل معها كونها يتمت ل بمعايير حماية البيانات

ييضدددا   لددد  ية التوافدددق مدددن اليدددوانين الخا دددة بحمايدددة البياندددات يت مدددو ل دددوات م ت مدددة وم  وسدددة تلدددهل عمميدددة يخمدددص البحدددا 

الو دددو   لددد  التوافييدددة ونددداق  البحدددا بشددد ل يساسدددي يهميدددة التشددد ير كضدددمانة لمعدددال  البياندددات مدددن الوقدددو  فدددي   ددد اليات قانونيدددة 

الشخصدددية المشددد ري يتالددد  ح دددي البياندددات الشخصدددية ايدددر المشددد ري  فدددي حدددا  نددديا  البياندددات، حيدددا لمدددص البحدددا  لددد  ية البياندددات

كددد ل  ت دددو ت م ددداهيي حمايدددة الخصو دددية مدددن لدددر  التصدددميي وحمايدددة . مدددا ال فددد  التشددد ير ايدددر مم  دددا  مدددن قبدددل حدددرة قالدددا

ت وي صددد  هددد ا الخصو دددية افترانددديا  فتعتبدددر هددد ه الم ددداهيي حودددر ايسدددا  ل لدددو التوافدددق مدددن اليدددوانين المتعميدددة بحمايدددة البياندددا

البحددا باعتمددا  هددد ه الم دداهيي مدددن قبددل معدددالوي البيانددات كدددوة ايلت امددات الو يدد ي الم روندددة مددن قبدددل اليددوانين الح يثدددة تشدد ل عبادددا  
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كبيدددرا  فدددي حدددا  ت بييهدددا بال رييدددة التيمي يدددة لددد ا تعتبدددر حرييدددة حمايدددة الخصو دددية مدددن لدددر  التصدددميي الملدددبق وارعددد ا  الملدددبق 

بشدد ل ت ددوة متوافيددة مددن الب ايددة مددن اليددوانين المعمددو  بهددا فددي هدد ا ارحددا  ممددا يلددهل عمميددة ايلتدد ال بالواجبددات  لمم ونددات التي يددة

التدددي ت رندددها قدددوانين حمايدددة البياندددات وتالدددهل الت بيدددق الحيييدددي لميدددوانين كدددوة الب ددد  التي يدددة والت  يميدددة معددد ي ملدددبيا ومضدددبوحة 

 .حلو ه ه المعايير

يضددددا  اسددددتخر  يهميددددة تيلدددديي الملددددؤوليات فددددي عمميددددة معالوددددة البيانددددات بددددين الملددددتخ ل و ددددركات مددددن لددددر  البحددددا يم   ددددا ي

التخددد ين يو المعالودددة، فتوكيدددن اي وا  اليانونيدددة مهدددي جددد ا  لتح يددد  ال دددرة الملدددؤو  عدددن كدددل مرحمدددة ويودددو ية يتدددول  الملدددتخ ل 

ويبددرك البحددا يهميددة م هددول تيدد ير التبعددات الدد ه ييددن . هيوالمعددال  الحدد   فددي تبيدداة موانددن الملددؤولية مددن لددر  العيدد  المبددرل بيدد 

نددددمن ملددددؤوليات الملددددتخ ل يو الملددددؤو  عددددن حمايددددة البيانددددات حيددددا يم ددددن مددددن لددددر  المثددددا  البحثددددي الخددددا  بددددوكا ي العدددد   

الوتهددددا البري انيدددة الت بددد   لددد  الخ دددوات الماو ددد  بهددددا فدددي مودددا   جدددرا  هددد ه العمميدددة والتددددي تبحدددا ت ا ددديل البياندددات المدددرا  مع

جدددد ت عددددروة ايددددر آم ددددة  وال ددددروة المحي ددددة بالمعالوددددة مددددن يجددددل نددددماة معالوددددة آم ددددة لمبيانددددات وايمت ددددا  ع هددددا فددددي حددددا  وا

 .لممعالوة

 ة هددد ا البحدددا يددد    الواقدددن التشدددريعي ليدددوانين حمايدددة البياندددات ويو دددي بمتابعدددة البحدددا فدددي هددد ا ايتوددداه كدددوة قدددوانين حمايدددة 

ا  لدددي تصدددل بعددد  لملدددتوت يادددؤمن الحمايدددة الركمدددة لم دددر  ولمشدددركات والح ومدددات، و ة متابعدددة البياندددات فدددي الشدددرة ايوسددد  عمومددد

ايبحددداا فدددي مودددا  اليدددوانين الخا دددة بحمايدددة البياندددات وتددداقير اليدددوانين ال ربيدددة الم بيدددة فدددي بر ندددا العربيدددة ومددد ت المرومدددة الددد ه 

يندددف عمددد   لددد  ية ايبحددداا فدددي مودددا  .  سدددمة لألبحددداا اليا مدددةتتمتدددن بددد   دددركات ا وهياات دددا مدددن هددد ه اليدددوانين تعتبدددر مدددا ي بحثيدددة 

حمايددة البياندددات تعتبدددر ييضددا  ندددايمة نلدددبيا  بالميا نددة مدددن المودددايت اليانونيددة ايلدددرت وعميددد  سددي وة هددد ا البحدددا فاتحددة للملدددمة مدددن 

 .ايبحاا المتتالية التي ت    الواقن اليانوني المتعمق بحماية البيانات وآقا ه وسبل ت ويره

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 54 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :المصطلحات والتعاريف

 هي عممية تع يل يو ح ة يو نشر يو يه اجرا  يتي عم  البيانات الرقمية: المعالوة

 .هو الشخص ال ه ييول بيجرا ات عم  البيانات من ح ة يو تخ ين يو نيل يو تع يل وكل ما يتبن  ل : المعال 

البيانددددات وت ددددوي  آلددددر لمعالوتهددددا وهددددو عددددا ي الملددددؤو  فددددي الدددد اوري هددددو الشددددخص الم مددددف بحمايددددة : ملددددؤو  حمايددددة البيانددددات

 .الح ومية يو الم  مة يو الملتخ ل ن ل 

والصدددددا  ي عدددددن  GDPRهدددددي الروحدددددة ايو وبيدددددة لحمايدددددة البياندددددات الشخصدددددية والمعروفدددددة التصدددددا ا  ب  ددددد  : الروحدددددة ايو وبيدددددة

 .6111ييا   65الم ونية ايو وبية والتي ب ي العمل بها في 

AWS :هي التصا  يسي  ركة يماكوة لخ مات الويو والتخ ين اللحابي. 

هدددي اللددديرفرات ويجهددد ي الحاسدددو  والتدددي توجددد  عدددا ي فدددي مراكددد  تخددد ين البياندددات الضدددخمة وتيدددول بعمميدددات ندددخمة : المخددد مات

  .في وقا واح 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 .6116,البياة العربية، اتحا  المصا ة العربية يونا عر ، الخصو ية وحماية البيانات في [1]

http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/dro21.doc 

 .6112البوابة اليانونية الي رية  [6]

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7121&language=ar   

 .6111،  باح "حماية البيانات الشخصية"ت اق  " تشريعية ال وا " حي ة الوحن ايل ترونية،  [3]

https://alwatannews.net/article/758733?rss=1 

 6113, ت اقية ت اهي بين مرك   بي العالمي وم وو حماية البيانات البري انيا [4]

 https://www.difc.ae/download_file/273/9212 

 .6112, صيةوكالة اينبا  ال ويتية، مرك   بي المالي العالمي يص   قانونا لحماية البيانات الشخ [5]

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1701263&language=ar 

[2] Victoria Wood 6111, حماية البيانات والخصو ية في ارما ات العربية المتح ي. 

http://www.hadefpartners.com/News/329/Privacy-and-data-protection-in-the-UAE  

 .6112ييا   13,  حي ة البياة، قانوة لحماية سرية ولصو ية بيانات المتعاممين [2]
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ABSTRACT 

  The research aims to determine the impact of credit components on the profitability of the bank, 

through the application to a sample of private Iraqi commercial banks, and after studying and identifying 

the research variables, data were collected for a sample of five private commercial banks for eleven 

years and for a period of (2004-2015), and then this data was subjected to several statistical tests through 

the use of spss v.25, and the research came to a set of practical results including that there are The 

relationship of moral impact between the components of credit and the profitability of the bank at a 

moral level (0.05), and can benefit from the findings of the research as the interest in the components of 

bank credit as it positively affects the profitability of the bank, by increasing investment in the 

components of credit and in the following order, which is the securities first, and loans second. 

Keywords: bank credit components, bank profitability, commercial banks, loans, commercial securities, 

spss v.25. 
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 لخصالم

يهدف البحث إلى تحديد أثر مكونات االئتمان في ربحية المصرف، وذلك من خالل التطبيق على عينة من المصارف التجارية العراقية   

مصارف لمدة الخاصة، وبعد دراسة متغيرات البحث وتحديدها، تم جمع بيانات عنها، لعينة من المصارف التجارية الخاصة عددها خمسة 

 SPSS، وبعد ذلك تم اخضاع هذه البيانات لعدة اختبارات إحصائية من خالل استخدم برنامج(4002-4002)إحدى عشر سنة ولفترة من 

V.25  ،توصل البحث إلى مجموعة من النتائج العملية منها أن هنالك عالقة تأثير معنوية بين مكونات االئتمان وربحية المصرف عند و

، ويُمكن اإلفادة من النتائج التي توصل إليها البحث إذ أن االهتمام بمكونات االئتمان المصرفي كونها تؤثر إيجابيا (0.02)ية مستوى معنو

 .في ربحية المصرف، وذلك  بزيادة االستثمار في مكونات االئتمان وحسب الترتيب اآلتي وهو األوراق التجارية أوال، والقروض ثانيا

 .spss v.25نات االئتمان المصرفي، ربحية المصارف، المصارف التجارية، القروض، األوراق التجارية، مكو: كلمات مفتاحية
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 منهجية البحث: المبحث األول

 : ن مشكلة البحث الحالي تتلخص بالسؤال الرئيسي التاليإ: مشكلة البحث: أوال

وتنبثق عنه األسئلة الفرعية  في ربحية المصارف التجارية عينة البحث؟( التجاريةالقروض، األوراق )ما هو أثر مكونات االئتمان  

 :التالية

 ما واقع مؤشرات القروض على مستوى المصارف العراقية األهلية عينة البحث؟( 0س

 ما واقع مؤشرات األوراق التجارية على مستوى المصارف العراقية األهلية عينة البحث؟( 4س

 حث أهمية الب: ثانيا

إن أهمية البحث الحالي هي محاولة لتحليل مكونات االئتمان للمصرف لمعرفة أثرها في ربحية المصرف أو مساهمتها في تكوين تلك 

 . الربحية للمصرف وبالتالي تحديد أفضل مساهمة ألحد  المكونات مما ينعكس إيجابيا في زيادة الربحية

 :رز في النقاط اآلتيةإن هدف البحث الحالي يب: أهداف البحث: ثالثا

 .تحليل مكونات االئتمان المصرفي -0

 .قياس أثر مكونات االئتمان في ربحية المصرف في كل من المصارف عينة البحث الحالي -4

 المخطط الفرضي : رابعا 

 

 

 

 

 

 المخطط الفرضي للبحث :(0)الشكل 

 إعداد الباحثين: المصدر
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 فرضيات البحث: خامسا

بين ( 0.02)يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة أقل من "والتي تنص على  :الفرضية الرئيسة األولى  -0

يوجد أثر ذو داللة "وتنبثق منها فرضية فرعية، وهي " القروض وربحية المصارف على مستوى المصارف عينة البحث

 "ى مستوى المصرف الواحدبين القروض وربحية المصارف عل( 0.02)إحصائية معنوية عند مستوى داللة أقل من 

بين ( 0.02)يوجد أثر ذو داللة احصائية معنوية عند مستوى داللة أقل من "والتي تنص على  :الفرضية الرئيسة الثانية -4

يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية عند "وتنبثق منها فرضية فرعية والتي تنص على " األوراق التجارية وربحية المصارف

 " بين األوراق التجارية وربحية المصرف( 0.02)من مستوى داللة  أقل 

 طرق جمع البيانات: سادسا

 : استعملت عدة طرق في جمع البيانات والمعلومات عن البحث وذلك على مرحليتن وهي

جمع المعلومات والدراسات عن متغيرات البحث الحالي عن طريق الكتب والبحوث والرسائل واألطاريح : المرحلة األولى -1

  .العربية أو األجنبيةسواء 

 .  جمع بيانات متغيرات الدراسة الحالية عن طريق التقارير السنوية للمصارف عينة البحث: المرحلة الثانية -4

 حدود البحث الزمانية والمكانية : سابعا 

 الحدود الزمانية للبحث  -1

 4002 -4002تمثلت الحدود الزمانية للبحث الحالي بالبيانات المأخوذة  من عام 

 الحدود المكانية للبحث -2

تمثلت بعدد من المصارف التجارية األهلية العراقية والعاملة في سوق العراق لألوراق المالية، وهي عينة عشوائية تالئم البحث اآلتي،    

مان مصرف االئت( 2المصرف األهلي العراقي، ( 3مصرف التجاري العراقي، ( 4مصرف بغداد التجاري، ( 0: وإن هذه المصارف هي

 .مصرف الخليج التجاري( 2التجاري، 
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 : مقاييس الدراسة: ثامنا

تّم جمع البيانات عنها عن طريق النشرات السنوية ( القروض، األوراق التجارية)يتمثل المتغير المستقل مكونات االئتمان، وهي  

 . ربح بعد الضريبة والفائدة للمصارف المبحوثةللمصارف المبحوثة، أما المتغير التابع وهو الربحية فقد تم االعتماد على صافي ال

 األساليب اإلحصائية للبحث : تاسعا

 :  ، وإن أهم األدوات اإلحصائية المستخدمة في اختباراته هيSpss v.25استعمل البرنامج االحصائي 

 . التوزيع الطبيعي عن طريق معاملي التفلطح واإللتواء -0

 . تحليل االنحدار البسيط -4

 . تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع -3

R)معامل التفسير  -2
2

 .االنحدار المتعدد -6( f)اختبار  -2(   

 االئتمان المصرفي : المبحث الثاني

 مفهوم االئتمان المصرفي : أوال 

مليات المصرف كونه يشمل القروض والتي تعد من أهم إن االئتمان المصرفي هو جزء من العمليات المصرفية، ويعد من أهم ع

 [0.]الموجودات في أي مصرف تجاري، وبالتالي فهي المصدر األكثر أهمية في تشكيلة ايرادات المصرف

وتاريخيا بدأ االئتمان المصرفي مع بداية العمليات المصرفية والتي كانت قبل نشأة المصارف بكثير، إذ تشير الدالئل التاريخية 

 0662قبل الميالد، كما أن المسلة التي وضعها حمورابي والتي تعود إلى  3200وبالخصوص في بالد ما بين النهرين وتحديدا في العام 

يوضح ( 0)، والجدول [4]روفة باسمه، تعد من أقدم النصوص تاريخيا في ما يتعلق باإليداع واالقتراض والضماناتقبل الميالد  والمع

 : عدد من مفاهيم االئتمان وكاآلتي

 مفهوم االئتمان المصرفي :(0)جدول 

 المفهوم  المصدر 

[3] 
من قبل القطاع هو القدرة على االقراض المقدمة إلى األفراد أو المنظمات أو الحكومات 

 .المصرفي في شكل قروض

[2] 
هو اتفاق تعاقدي بين المصرف والزبون ويحصل بموجبه الزبون على الحق في الحصول على 

 مبلغ معين ويوافق على السداد في وقت الحق

[2] 

هو التسهيالت المقدمة من قبل المصرف إلى زبائنه، والمتمثلين باألفراد والمنظمات، سواء 

خطابات الضمان )، أو غير مباشرة (القروض والسلف)التسهيالت مباشرة كانت تلك 

 .، ويتم االتفاق بين الطرفين على المدة الزمنية وطريقة التسديد والفائدة(واعتمادات مستنديه

 إعداد الباحثين: المصدر
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 أهمية االئتمان المصرفي     : ثانيا  

 :وتم تقسيمها إلى الفئات الثالثة اآلتية  ]00، 6،2،6،5،6[إن االئتمان المصرفي له أهمية كبيرة وقد أشار إليها عدد من الباحثين       

 ( المصرف)بالنسبة للمقرض   -1

إن االئتمان المصرفي ومن خالل الفوائد والعموالت الدائنة التي يحصل عليها المصرف، يعد بمثابة مصدر رئيسي لدخل  - أ

 .مصرف، إذ أن نجاح المصرف في إدارة االئتمان من خالل الموازنة بين عائد والمخاطرة ينعكس في زيادة أرباحه المستقبليةال

 .إن المصرف ومن خالل منحه لالئتمان فأنه يقوم بعملية أخرى مهمة وهي عملية توليد الودائع  - ب

خر وبالتالي فهو واسطة للتبادل واستغالل األموال في إن االئتمان وسيلة مناسبة لتمويل رأس المال من شخص إلى شخص آ - ت

 . االنتاج، أي أنه وسيلة لزيادة إنتاجية رأس المال

 (افراد، منظمات)بالنسبة للمقترض  -2

يؤدي االئتمان دور مهم في إمكانية تمويل حاجات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات المتنوعة، وبالتالي فإن األموال  - أ

 .المنتجين من شراء المواد األولية، رفع أجور العمال تمويل مبيعات، الحصول على السلع االنتاجيةالمقرضة تمكن 

إن االئتمان له أهمية في زيادة معدالت االستهالك وخاصة لألفراد المحدودي الدخل من خالل اعطائهم قروض، والتي تساعدهم  - ب

 . ي فهو يساعد على تنشيط جانب الطلبعلى شراء السلع والخدمات التي تكون خارج دخلهم، وبالتال

 . االئتمان المصرفي يساعد المنظمات المختلفة في الحصول على التقنية الحديثة عن طريق توفير التمويل الالزم لشرائها - ت

 بالنسبة لالقتصاد -3

ت الضمان المحلية االئتمان يلعب دور مهم في تمويل التجارة الدولية كما في اعتمادات االستيراد والتصدير وإصدار خطابا - أ

 .والخارجية

إن االئتمان يمثل نشاط اقتصادي مهم لما له من تأثير متشابك األبعاد على االقتصاد الوطني، وعليه يتوقف نمو االقتصاد  - ب

وارتقاؤه، ولذلك يعد أداة حساسة قد تؤدي إلى أضرار بالغة، إذا لم يحسن استخدامها ففي حالة السياسة االنكماشية يؤدي إلى 

 .اد وفي حالة السياسة التوسعية يؤدي إلى ضغوط تضخمية وكال الحالتين تسبب اختالالت هيكلية قد يصعب معالجتهاكس

يساعد االئتمان المصرفي المنظمات على تشغيل المكائن واآلليات والخطوط االنتاجية المعطلة وغير المستغلة من خالل توفيره  - ت

 . للموارد المالية التي تحتاجها تلك المنظمات، وبهذا فهو يساعد على تقليل الهدر ورفع الكفاءة االستثمارية واالنتاجية
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 : فيمكونات االئتمان المصر: ثالثا

 : القروض - أ

، يتم بموجبه حصول الزبون على مبلغ من المال، ويلتزم بإعادة (الزبون)والمقترض ( المصرف)عبارة عن اتفاق بين المقرض 

  [00.]المبلغ في موعد السداد مع الفائدة وحسب الشروط

احتياجاتهم في المدى القصير والمتوسط بأنها عبارة عن المبالغ التي توضع تحت تصرف زبائن المصرف لتمويل  وكذلك تم تعريفها

والطويل األجل ويتم االتفاق عليها ويتعهد المقترض بأن يسدد المبلغ مع فوائده إلى المصرف سواء على دفعة واحدة أو دفعات كأن تكون 

 [04.]شهرية أو ربع سنوية أو حسب االتفاق

ها المنظمات ذات المراكز االئتمانية العالية لتلبية الحاجات وهي أداة تمويل قصيرة األجل تصدر: األوراق التجارية المخصومة - ب

التمويلية، وتمتاز هذه األوراق التجارية بأن لها سعر فائدة منخفض وعائدا أعلى بقليل من أذونات الخزانة، ألن تحمل مخاطرة 

 [03].أكبر

أن تجّمد قيمتها لحين استحقاقها، تعيد خصمها لدى البنك  وتخصم المصارف التجارية عادة أوراقا وسندات مالية للمتعاملين معها فبدال من

معدل الخصم الذي يتقاضاه من : المركزي وتدفع له بالمقابل معدل إعادة الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي، وتربح الفرق بين المعدلين

مصرف التجاري االحتفاظ بالورقة التجارية مالك الورقة األصلي ومعدل إعادة الخصم الذي تدفعه للبنك المركزي، وكذلك يستطيع ال

 [02].لحين آجالها وبالتالي يحقق عائدا من حالة إعادة الخصم إلى البنك المركزي

 الجانب العملي : المبحث الثالث

أما ثانيا فإنه  إن هذا المبحث يتحدث عن التحليل العملي لبحث الحالي إذ يتناول أوال تحليل مكونات االئتمان  للمصارف عينة البحث،     

 .يوضح جودة ومطابقة مقياس الدراسة الحالية عن طريق التوزيع الطبيعي، أما ثالثا إجراء اختبار فرضيات الدراسة

للمصارف التجارية األهلية ( القروض، األوراق التجارية )تتناول هذه الفقرة  تحليل مكونات االئتمان : تحليل مكونات االئتمان: أوالا 

، وقد تم إجراء التحليل لهذه المؤشرات بشكل سنوي مقارن ولكل مصرف من (4002)إلى ( 4002)ة البحث للمدة من العراقية عين

 : مصارف عينة البحث وكانت النتائج كاآلتي

 : االئتمان المصرفي للمصارف التجارية العراقية الخاصة عينة البحث، وكاآلتي( 4)يوضح الجدول : االئتمان المصرفي -1
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 (ع.مليون د)االئتمان المصرفي للمصارف عينة البحث  :(4)جدول 

 الوسط الحسابي الخليج االئتمان االهلي التجاري العراقي بغداد السنة

4002 5020 6052 422 0666 0436 3502.6 

4002 20000 6543 0623 02620 0000 15309.4 

4006 32666 00226 4202 06565 4440 13431.8 

4006 23222 5000 3226 6606 0234 12910.2 

4005 30635 3664 6042 3443 3366 9475.4 

4006 26602 34 04234 4252 2526 15544.4 

4000 060346 0652 42246 4543 00604 42235.2 

4000 046206 66 34523 0056 40200 36386.4 

4004 002666 220 20654 665 26664 40948 

4003 023600 652 60500 022 22222 58181 

4002 022666 3026 036262 006 24605 67847.4 

4002 033650 6466 055302 2 30365 71759.4 

 17575.83 4418.583 46048.08 4096.25 89332.58 الوسط الحسابي

Max 170329 10557 188314 16898 46962 

Min 8141 32 255 5 1010 

 الثالث الرابع الثاني الخامس االول الترتيب

 [06،05،06،06،02] :المصدر 

، وكانت أعلى (56334.25)االئتمان المصرفي  للمصرف بغداد التجاري إذ حقق المرتبة األولى بأعلى متوسط وهو ( 4)يوضح الجدول 

بمنح مليون دينار وهو يوضح اهتمام المصرف باالئتمان لهذه السنة إذا قام المصرف ( 060346)بمبلغ ائتمان قدره ( 4000)سنة هي 

البيانات %( )046)التسهيالت االئتمانية لقاء المصوغات الذهبية وكذلك كانت هنالك زيادة في االئتمان النقدي عن العام السابق بمقدار 

 .مليون( 5020)بمبلغ قدره ( 4002)، أما أقل سنة فهي عام (05:4000السنوية لمصرف بغداد،

 4006)، وكانت أعلى سنة لمنح القروض هي (4096.25)ي العراقي بمتوسط قدره أما المرتبة األخيرة فهي من حصة المصرف التجار

مليون دينار إذ يتوضح لنا اهتمام المصرف بمنح االئتمان لهذه السنة بما له من زيادة في االيرادات المصرف، ( 00226)بمبلغ قدره ( 

 .مليون دينار( 32)وبمبلغ قدره ( 4006)وأما أقل سنة هي 
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 : األوراق التجارية  للمصارف التجارية العراقية الخاصة عينة البحث، وكاآلتي( 3)يوضح الجدول : اريةاألوراق التج -2

 (ع.مليون د)األوراق التجارية للمصارف عينة البحث  :(3)جدول 

 الوسط الحسابي الخليج االئتمان االهلي التجاري العراقي بغداد السنة

4002 3062 4240 262 205 0436 1560.8 

4002 2600 3342 045 606 0000 2196 

4006 2440 236 402 0006 4440 1837.6 

4006 2236 020 066 020 0234 1491.4 

4005 0660 00 0046 26 3366 1255.2 

4006 0554 0 4062 26 2526 1794.6 

4000 05 0 0342 043 00604 2415.6 

4000 2042 0 4246 60 40200 5446.8 

4004 00022 343 0600 60.2 26664 11820.5 

4003 00652 465 620 22 22222 11528.4 

4002 4402 0 026 0 24605 8994.2 

4002 4402 0 230 0 30365 6626.6 

 17575.83 242.2917 923.3333 597 4398.083 الوسط الحسابي

Max 10985 3324 2529 1006 46962 

Min 18 0 128 0 1010 

 األول الخامس الثالث الرابع الثاني الترتيب

 [06،05،06،06،02] :المصدر 

، وأقل (17575.83)إن أعلى متوسط لألوراق التجارية هي من حصة مصرف الخليج التجاري بمتوسط قدره ( 3)ونالحظ من الجدول 

 (242.2)مصرف بالترتيب هو مصرف االئتمان التجاري بمتوسط قدره 
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 جودة مطابقة مقياس الدراسة : ثانيا

قبل أن نبدأ باجراء اختبار الفرضيات يجب معرفة جودة ومطابقة المقياس البحث الحالي عن طريق معرفة التوزيع الطبيعي، إذ        

علينا أوال أن نحدد هل إن بيانات البحث تتوزع طبيعيا أو ال، لكي نستخدم األساليب الخاصة باالختبارات المعلمية إذا كانت البيانات 

 .       ، أم إذا لم تتوزع البيانات طبيعيا فيتم معالجة هكذا حاالت باستعمال االختبارات الالمعلمية اإلحصائيةتتوزع طبيعيا

، Kurtosisالتفلطح : أن شكل أي توزيع للبيانات يمكن وصفه من خالل اثنين من المقاييس وهما Hair [20]يبين اإلحصائي المشهور   

لتأكد من مالئمة وصالحية البيانات التي تم جمعها من المصارف عينة أنها تتبع التوزيع الطبيعي أو ، ولSkewnessواآلخر هو االلتواء 

رين ال تتوزع طبيعيا، إلجراء عدد من االختبارات االحصائية، ولضمان دقة النتائج فقد تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات للمتغي

 المستقل والتابع 

 (مكونات االئتمان )لمتغير المستقل التوزيع الطبيعي ل  -1

وهو القروض للمصارف عينة البحث، وكانت النتائج كما هي (  x1)لقد تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير المستقل       - أ

 :موضحة في الجدول أدناه

 (x1)نتائج التوزيع الطبيعي للمتغير المستقل القروض  :(2)جدول 

Kurtosis Skewness 
N 

Std. Error Statistic Std. Error Statistic 

 مصرف بغداد 087. 637. -1.772- 1.232

 المصرف التجاري  721. 637. -332.- 1.232

 المصرف األهلي  1.534 637. 1.480 1.232

 مصرف االئتمان  1.580 637. 1.224 1.232

 مصرف الخليج 1.288 637. 361. 1.232

 المصارف مجتمعة 575. 637. -1.004- 1.232

 [21]: المصدر

إلى أن   hair [20]توضح قيم التوزيع الطبيعي عن طريق معاملي التفرطح وااللتواء، إذ تشير قاعدة ( 2)إن النتائج الظاهرة في الجدول 

ضمن الحدود  يتضح لنا أن قيم التوزيع الطبيعي هي( 2)، ومن الجدول(-1.96، +1.96)قيم التفرطح وااللتواء يجب أن تكون ضمن 

، إنه يتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي هو صالح إلجراء (x1)المقبولة، وهذا يدل على بيانات الدراسة والمتعلقة بالمتغيرات المستقلة 

 .االختبارات اإلحصائية المعلمية األخرى
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للمصارف عينة البحث، وكانت النتائج  وهو األوراق التجارية ( x2)لقد تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير المستقل       - ب

 :كما هي موضحة في الجدول أدناه

 (x2)نتائج التوزيع الطبيعي للمتغير المستقل األوراق التجارية  :(2)جدول 

Kurtosis Skewness 
N 

Std. Error Statistic Std. Error Statistic 

 مصرف بغداد 985. 637. 341. 1.232

 المصرف التجاري  1.056 637. 1.124 1.232

 المصرف األهلي  900. 637. -349.- 1.232

 مصرف االئتمان  1.716 637. 1.610 1.232

 مصرف الخليج 1.156 637. -156.- 1.232

 المصارف مجتمعة 1.364 637. 922. 1.232

 [21]: المصدر

إلى أن   hair [20]توضح قيم التوزيع الطبيعي عن طريق معاملي التفرطح وااللتواء، إذ تشير قاعدة ( 2)إن النتائج الظاهرة في الجدول 

يتضح لنا أن قيم التوزيع الطبيعي هي ضمن الحدود ( 2)، ومن الجدول(-1.96، +1.96)قيم التفرطح وااللتواء يجب أن تكون ضمن 

، إنه يتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي هو صالح إلجراء (x2)على بيانات الدراسة والمتعلقة بالمتغيرات المستقلة  المقبولة، وهذا يدل

 .االختبارات االحصائية المعلمية األخرى

 (ربحية المصرف )التوزيع الطبيعي  للمتغير التابع  -2

صرف للمصارف عينة البحث وكذلك للمصارف مجتمعة، وكانت لقد تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع ربحية الم     

 :النتائج كما هي موضحة في الجدول أدناه

 نتائج التوزيع الطبيعي للمتغير التابع ربحية المصرف :(6)جدول 

Kurtosis Skewness 
n  

Std. Error Statistic Std. Error Statistic 

 مصرف بغداد -095.- 637. -1.434- 1.232

 المصرف التجاري 548. 637. -1.123- 1.232

 المصرف األهلي 1.580 637. 1.349 1.232

 مصرف االئتمان -024.- 637. -120.- 1.232

 مصرف الخليج 1.270 637. 517. 1.232

 المصارف مجتمعة 514. 637. -101.- 1.232

 [21] :المصدر
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إلى أن قيم  [20]توضح قيم التوزيع الطبيعي عن طريق معاملي التفرطح وااللتواء، إذ تشير قاعدة( 6)إن النتائج الظاهرة في الجدول     

يتضح لنا أن قيم التوزيع الطبيعي هي ضمن الحدود ( 6)ومن الجدول( -1.96، +1.96)التفرطح وااللتواء يجب أن تكون ضمن 

بيانات الدراسة والمتعلقة بالمتغير التابع ربحية المصرف إنها تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي هي صالحة إلجراء  المقبولة، وهذا يدل على

 .           االختبارات االحصائية المعلمية األخرى

 اختبار فرضيات الدراسة: ثالثا

بثقة منها، وذلك باستخدام تحليل االنحدار البسيط، وكذلك تهدف هذا الفقرة إلى اختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية المن       

R)استخراج قيمة 
2

المعامل المعياري  ، لتفسير مقدار تأثير المتغيرات المستقلة للتغيرات التي تطرأ على المتغير المعتمد، فضال عن(

 : بدرجة معيارية واحدة، وكما يأتيوالذي يقيس مدى استجابة المتغير التابع عندما يتغير المتغير المستقل  BETAلالنحدار 

بين ( 0.02)يوجد أثر ذو داللة احصائية معنوية عند مستوى معنوية أقل من "والتي تنص : اختبار الفرضية الرئيسة األولى: أوال

إحصائية يوجد أثر ذو داللة "، والتي تنبثق منها فرضية فرعية وهي "القروض وربحية المصارف على مستوى المصارف عينة البحث

وألجل اختبار الفرضية " بين القروض وربحية المصارف على مستوى المصرف الواحد( 0.02)معنوية عند مستوى معنوية أقل من 

 :األولى الرئيسة تم اختبار الفرضيات الفرعية أوال، وكما يأتي

 ألولىاختبار االنحدار البسيط  لفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة ا :(6)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 
B 

 

F 
R

2
 

 الجدولية المحسوبة

 0.624 0.202 656446360 مصرف بغداد 

3.32 

0.453 

 0.306 2.206- 0.224  5666602566 مصرف التجاري العراقي 

 0.032 0.226 0.366 4620063644 مصرف األهلي 

 0.004 0.002-  0.036   04666356066 مصرف االئتمان 

 0.220 5.400 0.660 2063566666 مصرف الخليج 

 [21] :المصدر
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عند مستوى ( 3.32)المحسوبة لكل المصارف، والتي تقيس معنوية نموذج االنحدار البسيط كانت أقل من الجدولية وهي ( f)إن قيمة   

 .فإنها كانت معنوية( العراقي، مصرف الخليجالمصرف التجاري ) ، ما عدا مصرفين  وهما %(2)معنوية 

 :تعني أن( b)إن قيمة المعامل المعياري لالنحدار  

، %(20)أنه يتأثر إيجابيا بالقروض  للمصارف بغداد، األهلي، الخليج وبالنسب ( y)يظهر من معادلة االنحدار البسيط الخاصة بالربحية  

، (22)%عكسيا وبالقروض للمصرف التجاري العراقي واالئتمان وبالنسب ( Y)الربحية ، على التوالي، وكذلك تتأثر %(66)، % (36)

(3      .)% 

R)أما قيمة   
2

فإن الربحية تزداد بالقيم اآلتية المذكورة في ( 0)للمصارف والتي تعني أن المتغير المستقل القروض إذ زاد بقيمة( 

 : ، وكاآلتي(0)، والتي تدل على قوة تفسير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع كلما اقتربت من (5)الجدول

R)قيمة  :(5) جدول
2

 ن الفرضية الرئيسة األولىلفرضيات الفرعية المنبثقة م (

R)قيمة  المصرف
2

 نوع العالقة ( %

 طردية 0.45 بغداد

 طردية 0.30 التجاري العراقي

 طردية 0.03 االئتمان

 طردية 0.004 األهلي

 طردية 0.22 الخليج

 [21] :المصدر

باقي الفرضيات الفرعية والخاصة  ، ورفض(التجاري العراقي، الخليج) وبالتالي قبول فرضيتن فرعيتن، وهي الخاصة بالمصارف

 .بالمصارف األخرى عينة البحث

بعد أن تّم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة األولى، فاآلن سنقوم باختبار الفرضية الرئيسة اآلولى، وكما هو    

 :موضح أدناه
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 اختبار الفرضية الرئيسة األولى  :(6)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 
B 

 

F 
R

2
 

 الجدولية المحسوبة

 X1 2004665663 0.636 6.544 3.32 0.206قروض 

 [21] :المصدر 

تشير نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى إلى معنوية الفرضية األولى والخاصة بالقروض وأثرها على ربحية المصارف، وذلك    

، وبالتالي قبول (3.32)عند مستوى معنوية أقل من ( 3.32)أكبر من الجدولية وهي ( 6.544)المحسوبة وهي ( f)بسبب كون قيمة 

 . الفرضية الرئيسة األولى

بين ( 0.02)يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية عند مستوى معنوي أقل من "والتي تنص : اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: ثانيا

يوجد أثر ذو داللة "، والتي تنبثق منها فرضية فرعية وهي "في ربحية المصارف على مستوى المصارف عينة البحثاألوراق التجارية 

، وألجل "بين األوراق التجارية وربحية المصارف على مستوى المصرف الواحد( 0.02)إحصائية معنوية عند مستوى معنوية أقل من 

 :الفرضيات الفرعية اوال، وكما يأتياختبار الفرضية الرئيسة الثانية  تم اختبار 

 اختبار االنحدار البسيط  لفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية :(00)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 
B 

 

F 
R

2
 

 الجدولية المحسوبة

 0.524 0.362 00662245606 مصرف بغداد 

3.32 

0.026 

 0.403 4.600- 0.264  6062202225 مصرف التجاري العراقي 

 0.00 0.002 0.004 326065420 مصرف األهلي 

 0.056 0.625  -0.466   03602040560 مصرف االئتمان 

 0.464 3.220 0.200 5022000606 مصرف الخليج 

 [21] :المصدر
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عند مستوى ( 3.32)معنوية نموذج االنحدار البسيط كانت أقل من الجدولية وهي المحسوبة  لكل المصارف، والتي تقيس ( f)إن قيمة   

، ما عدا مصرف واحد وهو الخليج  فإنها كانت معنوية إذ سجلت (بغداد، التجاري العراقي، األهلي، االئتمان)للمصارف %( 2)معنوية 

 (.0.02)عند مستوى معنوية أقل من ( 3.220)قيمة وهي 

 :تعني أن( b)إن قيمة المعامل المعياري لالنحدار   

أنه يتأثر إيجابيا باألوراق التجارية   للمصارف بغداد، األهلي، الخليج (  y)يظهر من معادلة االنحدار البسيط الخاصة بالربحية    

وراق التجارية للمصرف التجاري عكسيا وباأل( Y)، على التوالي، وكذلك تتأثر الربحية %(20.0)، % (00.4)، %(36.2)وبالنسب 

 %(.      46.6)، (26.4)%العراقي واالئتمان وبالنسب 

R)أما قيمة   
2

فإن الربحية تزداد بالقيم اآلتية المذكورة في ( 0)للمصارف والتي تعني أن المتغير المستقل القروض إذ زاد بقيمة( 

 : ، وكاآلتي(0)لى المتغير التابع كلما اقتربت من ، والتي تدل على قوة تفسير المتغيرات المستقلة ع(00)الجدول

R)قيمة   :(11) جدول
2

 لفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية (

R)قيمة  المصرف
2

 نوع العالقة ( %

 طردية 0.02 بغداد

 طردية 0.40 التجاري العراقي

 طردية 0.00 االئتمان

 طردية 0.056 األهلي

 طردية 0.46 الخليج

 [21] :المصدر

، ورفض باقي الفرضيات الفرعية والخاصة بالمصارف األخرى (الخليج)وبالتالي قبول  الفرضية الفرعية، وهي الخاصة بالمصارف 

 .عينة البحث

بعد أن تم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية، فاآلن سنقوم باختبار الفرضية الرئيسة الثانية، وكما هو    

 :موضح أدناه
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 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية :(04)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 
B 

 

F 
R

2
 

 الجدولية المحسوبة

 X2 3626062562 0.566 46.666 3.32 0.62أوراق تجارية 

 [21] :المصدر 

تشير نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية الى معنوية الفرضية والخاصة باألوراق التجارية وأثرها على ربحية المصارف، وذلك بسبب 

، وبالتالي قبول الفرضية (0.02)عند مستوى معنوية أقل من ( 3.32)أكبر من الجدولية وهي ( 46.666)المحسوبة وهي ( f)كون قيم 

 . الرئيسة الثانية

، تشير إلى تقدير أنموذج االنحدار الخطي المتعدد، لغرض قياس تأثير مكونات االئتمان المصرفي  (03)إن النتائج الموضحة في الجدول      

(X1,X2  ) في ربحية المصرف(Y )للمصارف عينة البحث، وكما يأتي : 

 قياس أثر مكونات االئتمان المصرفي في ربحية المصرف   :(03)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 

 

B 

 

F  

R الجدولية المحسوبة
2

 

 X1قروض 
2060266364 

 

0.066 -

03.663 3.32 
0.624 

 
 X2 0.642اوراق تجارية 

 [21] :المصدر

وهي أكبر من الجدولية (  03.663)والتي تقيس معنوية نموذج االنحدار المتعدد إذ بلغت  ( X1,X2)المحسوبة لكل من ( F)إن قيمة 

 %.2بالنسبة للقروض واألوراق التجارية عند مستوى معنوية 
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R)اما قيمة 
2

R)كم تزداد الربحية ، اذ قيمة  (0)والتي توضح انه اذ زاد مكونات االئتمان بقيمة (  
2

أي ان نسبة ما تفسره ( 0.624)بلغت (

والتي تدل على قوة التفسير للمتغير المستقل على المتغير %( 62.4)مكونات االئتمان المصرفي من التغيرات التي تطرأ على ربحية المصرف هي 

   .التابع

 : تعني أن(  Beta)إن قيمة المعامل المعياري لالنحدار و

، وعكسيا بالقروض %(64.2)أنه يتأثر إيجابيا باألوراق التجارية  و نسبة ( y)يظهر من معادلة االنحدار المتعدد الخاص بربحية المصرف     

 . وبالتالي قبول الفرضية%(. 6.6)وبنسبة 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 : الحالي وكما يأتي في هذا المبحث سنتطرق إلى االستنتاجات والتوصيات للبحث

   :فإن االستنتاجات التي خرج بها البحث الحالي هي كما يأتي. بعد إجراء التحليل اإلحصائي لمتغيرات البحث الحالي :االستنتاجات: أوال

 : االستنتاجات الخاصة بالمصارف عينة البحث - أ

 . إن الربحية في هذا المصرف ليست لها تأثير معنوي على  القروض واألوراق التجارية :مصرف بغداد التجاري  -0

 . إن الربحية لها تأثير معنوي على القروض وتأثير غير معنوي على األوراق التجارية :المصرف التجاري العراقي -4

 . وض واألوراق التجاريةالربحية في هذا المصرف ليست لها تأثير معنوي على  القر: المصرف األهلي العراقي -3

 .  إن الربحية في مصرف االئتمان العراقي ليست لها تأثير معنوي على القروض واألوراق التجارية :مصرف االئتمان العراقي -2

 . إن الربحية في مصرف الخليج التجاري  لها تأثير معنوي على القروض واألوراق التجارية: مصرف الخليج التجاري   -2

 صة بالمصارف عينة البحث ككل االستنتاجات الخا - ب

 .إن الربحية فيها تتأثر إيجابيا باألوراق التجارية أوال وثانيا بالقروض: على مستوى كل المصارف عينة البحث -1

بعد إكمال االستنتاجات فإن الخطوة الحالية هي كتابة التوصيات للبحث الحالي والتي تعد من أهم محاور البحث كونها  :التوصيات: ثانيا

 : يد عينة ومجتمع البحث والمختصين في مجال المصارف والمحافظ االستثمارية، وكما يأتيتف
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 : التوصيات الخاصة بالمصارف عينة البحث - أ

لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات االئتمان فإن عليه أوال زيادة : مصرف بغداد التجاري -0

 .  االستثمار في األوراق التجارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زيادة منح القروض

االئتمان فإن عليه أوالً زيادة لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات : المصرف التجاري العراقي -2

 .  االستثمار في األوراق التجارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زيادة منح القروض

لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات االئتمان فإن عليه أوال زيادة : المصرف األهلي العراقي -3

 .  ارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زيادة منح القروضاالستثمار في األوراق التج

لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات االئتمان فإن عليه أوال زيادة : مصرف االئتمان العراقي  -2

 .  ة منح القروضاالستثمار في األوراق التجارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زياد

لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات االئتمان فإن عليه أوال زيادة : مصرف الخليج التجاري -5

 .  االستثمار في األوراق التجارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زيادة منح القروض

 التوصيات الخاصة بالمصارف عينة البحث ككل  -6

على مستوى المصارف عينة البحث ككل فإن زيادة الربحية باالعتماد على مكونات االئتمان فإن على المصارف زيادة 

 . استثماراتها في األوراق التجارية أوال، وثانيا زيادة استثماراتها وبنسبة أقل في القروض

 التوصيات الخاصة بالمصارف بشكل عام  -7

وأخيرا األوراق التجارية وبالتالي فإن على . رف عينة البحث الحالي تعتمد بشكل كبير القروضمن التحليل السابق نالحظ أن المصا

المصارف  االستثمار أوال في األوراق التجارية كما هي نتائج البحث الحالي كون هذا المورد قليل االستثمار فيه، وكذلك كونه يحقق 

 .ثمار وبنسبة أقل في القروض بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة فيهاربحية عالية وسيولة عالية ومخاطر أقل، وأخيرا االست
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ABSTRACT 

In light of the new global changes, which have been generated by economic fluctuations and the 

technological revolution, entrepreneurship and diversity have become an essential characteristic of 

contemporary economy and technological development, and advances in communication, which may 

have increased the role of innovative and pioneering ideas. Modern business organizations have benefited 

greatly from information technology and mechanisms to improve their performance and productivity. 

This has led them to adopt a number of innovative methods and strategies, as well as their great role in 

managing this process. 
Keywords: Knowledge, Creativity, Information and Communication Technology, Organizations, Competitive 

Advantage. 
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 الملخص

في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، التي أفرزتها المعطيات االقتصادية والثورة التكنولوجية، أصبحت الريادة والتنوع سمة أساسية من 

سمات االقتصاديات المعاصرة، وإن التطور التكنولوجي وتقدم االتصاالت وازدياد المعرفة وانتقال االقتصاد إلى اقتصاد رقمي مترابط 

ولقد استفادت منظمات األعمال الحديثة كثيرا من تكنولوجيا المعلومات وآلياتها في . دياد دور األفكار اإلبداعية والرياديةساهمت في از

مما جعلها تنتهج عدة أساليب واستراتيجيات االبتكار واإلبداع  إضافة إلى الدور الكبير لتكنولوجيا المعلومات في . تحسين آدائها وإنتاجيتها

 .  العمليةإدارة هذه 

 .المعرفة، اإلبداع، تقنية المعلومات واالتصاالت، المؤسسة، الميزة التنافسية: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

في محيط اقتصادي واجتماعي يعرف تحوالت عميقة، وجدت المنظمات نفسها تواجه تحديات كبرى وطرق مختلفة في التسيير،       

خاصة مع انتشار العولمة االقتصادية، التي جعلتها . تستدعي منها إيجاد سبل جديدة تمّكنها من استيعاب هذه المستجدات، ورفع التحديات

إن االعتماد المتزايد على تكنولوجيا . ضل، عن طريق الخبرة واإلبداع واالبتكار لتحقيق الجودة والنوعيةمطالبة بتقديم الجديد واألف

أخرى ىبتقديم مجموعة من الخيارات المعلومات كان له األثر البالغ في المؤسسة، سواء من جهة الشكل والهيكل، أو من جهة  

يحسن تطبيق تكنولوجيا المعلومات قدرة المشاريع على االبتكار ويزيد والمنظمات،  اإلستراتيجية لمواجهتها بهدف تحسين واستمرار آداء

 .عملياتها التشغيلية كفاءة واستراتيجياتها  وعملياتها اإلدارية والتسويقية فعالية

ثة، باعتبارهم قادة النمو نبدأ بتحديد مفهوم الريادة، وذلك نظرا لألهمية البالغة التي يكتسبها الرواد في مجال منظمات األعمال الحدي

 .الصناعي والمحرك األساسي للفعاليات االقتصادية

 :إشكالية الدراسة: اوال

حالة المؤسسات الصغيرة .ما هو أثر التطور التكنولوجي في الرفع من آداء المنظمات الريادية الحديثة: إشكالية الدراسةوقد تمثل 

 والمتوسطة الجزائرية ؟

 : فرضيات الدراسة: ثانيا

 :ولإلجابة على اإلشكالية ارتأينا وضع فرضيات تخدم الموضوع

 .يعتبر التطور التكنولوجي ضروريا لمنظمات األعمال -

 .تتحقق الريادة في المنظمات الحديثة التي تعتمد التطور التكنولوجي -

 .تميزتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من بين المنظمات الحديثة التي حققت ال -

 أهمية الدراسة: ثالثا

ترجع أهمية الدراسة إلى تثمين االقتصادي لنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر يُشكِّل انشغاال دائما، وعامل 

اإلبداع  توجيه وتعديل ألي سياسة بحث علمي، وهذا ما يستوجب القيام بعدد من اإلجراءات السيما التطبيق االستراتيجي وذلك بتوجيه
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لدى الباحثين نحو المواضيع األكثر مالئمة من وجهة النظر االقتصادية، وإنشاء هياكل دعم التثمين والتعجيل بإنشاء الفروع داخل 

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والجامعات

 :محتوى الدراسة: رابعا

 :ق إلى النقاط التاليةوهذا ما سوف يتم تناوله في البحث، أين سيتم التطر

 : الجانب النظري

 .مفهوم الريادة-1

 .تأثير المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على منظمات األعمال-2

 :الجانب التطبيقي

 .أوضاع اإلبداع والتطور التكنولوجي في الجزائر -1

 .في الجزائر نماذج عن بعض المؤسسات الريادية2 - 

 .المنافسة الجديدةريادة المنظمات الحديثة في ظل  -3

 .التحديات التي تواجه منظمات األعمال الحديثة وسبل تذليلها من أجل ضمان البقاء واالستمرارية - 4

 :الجانب النظري للدراسة: أوال

 :مفهوم الريادة -1

على حد سواء، إذ تساهم المشاريع تعتبر الريادة من الحقول الهامة والواعدة في اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية       

مفهوم بالغ األهمية في االقتصاد المعاصر، " الريادة"الريادية مساهمة فاعلة في التنمية االقتصادية الشاملة في جميع البلدان، وإن مفهوم 

مقاول ثم تحولت في ثالث مرات خالل العقود األخيرة، فقد كانت منظم ثم " "Entrepreneurولقد تغيرت الترجمة العربية لمصطلح

 : التسعينات إلى ريادة، ولذلك سنتطرق في مايلي إلى التعرف على معناه

 مفهوم قديم استعمل ألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشر، وقد تضمن المفهوم آنذاك معنى  :الريادة أو الريادية

المخاطرة وتحمل الصعاب التي رافقت حمالت االستكشاف العسكرية، ودخل مفهوم الريادة إلى النشاطات االقتصادية في مطلع القرن 
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الذي وصف التاجر الذي يشتري سلعا بسعر محدد لبيعها في المستقبل ""Richard Cantillonالثامن عشر من قبل ريتشارد كانتلون 

ويعود الفضل ألحد [ 1]. بسعر ال يعرفه مسبقا بأنه ريادي، مهما يكن األمر فإن روح المخاطرة والمغامرة بقيت مالزمة لمفهوم الريادة

فالريادي عند ساي هو ذلك الشخص الذي يدير . قة على اإلدارةالذي رأى في الريادي مقدرة فائ "J.B .Say"الصناعيين وهو ساي 

العملية اإلنتاجية وينظم عناصر اإلنتاج فيها و يشرف على مجمل هذه العملية بالكامل، وعليه  أن يكون قادرا على الربط والتوجيه 

والء للعمل التي تتضمن معرفة دقيقة ببيئة النشاط واإلشراف باعتباره حجر الزاوية في العملية اإلنتاجية، وتنبع قدرة الريادي من روح ال

االقتصادي والسرعة في اتخاذ القرار وإبقاء العيون مفتوحة على كل المتغيرات، إضافة إلى قدرة متميزة لدى الريادي على إدارة أموال 

فقد [ 2. ]م الريادي والرياديةلتعطي بعدا جديدا لمفهو 1391في عام   Joseph Schumpeterوجاءت آراء جوزيف شومبيتر. المشروع

اعتبر أن الريادي هو حجر الزاوية في التنمية االقتصادية، وإن المتتبع آلراء شومبيتر يرى أن للريادة أبعادا كثيرة، فكل مخترع، أو 

 .ديةمجدد أو منظم هو ريادي، واألهم من ذلك أن دور الريادي يتمثل في إحداث تحول أو تغيير في سير التنمية االقتصا

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها من خالل تحقيق التوافق الجديد لهده العوامل، فالمشروع  :وتأخذ الريادة أبعادا متنوعة منها

كما  [9. ]الريادي يركز على اإلبداع والقيادة حيث يكون له أبعادا تكنولوجية، أو منتجا جديدا، أو طريقة جديدة في تقديم المنتج أو الخدمة

قد يكون اإلبداع في مجال التسويق وتقديم السلع والخدمات أو في إدارة التنظيم وهيكلته، وكذلك تعتمد الريادة على التنويع والتمايز 

واالبتكار بل تعداها في ( العمل في ظروف غير متوقعة)وإدخال الطرق الجديدة، وبالتالي فإن مفهوم الريادة لم يقتصر على المخاطرة 

هو الذي تتوفر فيه مهارة اإلبداع Hoselitz (1392 )الثاني من القرن العشرين إلى اإلدارة والتنظيم، فالريادي في نظر هوزيلتز النصف 

أن الريادي هو الشخص الذي يملك مهارات البناء المؤسسي بجانب  Frederick Harlisonوروح القيادة، ويرى فريدريك هاريسون 

 .Organization Builderعده في بناء التنظيم أو إدارة المؤسسة مهارات إدارية وإبداعية تسا

ومنه نجد أن روح المبادرة والتحرك، والمخاطرة ينشئ عمال جديدا يعمل من خالله على المساهمة في أهداف التنمية االقتصادية         

 .ة بين المعرفة وحاجات السوق والمجتمع المختلفةواالجتماعية بأنه رياديا، لذا فإن الريادي هو من يملك طرقا جديدة في ردم الهو

الكتابة، القدرة على )المهارات التكنولوجية : إن المهارات المطلوبة يمكن تصنيفها في ثالثة أنواع رئيسية: المهارات المطلوبة للريادة -

ضع األهداف والتخطيط، صنع القرار، العالقات و)، مهارات إدارة األعمال (االتصال، مراقبة البيئة، إدارة األعمال التقنية، تكنولوجية

االلتزام والرقابة، أخذ المخاطرة، اإلبداع، القدرة على التقييد، [ )1. ]، المهارات الريادية الشخصية(اإلنسانية، التسويق، المالية، المحاسبة

 (.المثابرة
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وإن المنظمات الريادية ال بد أن يكون بها العاملون بما فيهم المديرون الذين يتمتعون بخصائص تتناسب مع طبيعة هذه المنظمات         

إلى المنظمات في القرن  الواحد والعشرين تتمتع بخصائص تجعل منها  Don Harvey, Brownوالمرونة والسرعة واإلبداع وأشار 

 :مال والخدمات التي تقدمها، حيث تمتاز بما يليمنظمات ريادية في طبيعة األع

 .أي أنها تستجيب بسرعة لإلبداع والتغيير: السرعة -

 .االلتزام األمثل للجودة: إدراك الجودة -

 .إضافة قيمة من خالل الموارد البشرية: انغمار العاملين -

 (  (Niche Marketsايجاد سوق أو مكان مخصص من السوق : االتجاه للزبائن -

  .وحدات أكثر استقاللية: محدودة -

 :تأثير المعرفة وتكنولوجيا المعلومات على منظمات األعمال -2

كل األساليب التي تستطيع المنشأة من خاللها خلق [: 9] .للتكنولوجيا عدة معاني، ولكن إن تعلق األمر بنظام األعمال فإنها تتضمن       

فالتكنولوجيا تضم المعرفة اإلنسانية، طرق العمل، التجهيزات المادية، االتصاالت . القيمة إلى أصحاب المصلحة والشأن فيها

تعمل مصطلح تكنولوجيا المعلومات ويس. واإللكترونيات، ومختلف نظم العمل والمعالجة التي تستخدم في تنفيذ نشاطات األعمال للمنظمة

(IT)  عموما لوصف المنفعة الموحدة لإللكترونيات واالتصاالت الالسلكية والبرمجيات، باإلضافة إلى تكامل وسائل المعلومات

 (. الصوت، النص، البيانات والصورة)

إن . يجية في نقل المعرفة وتوليدها والمشاركة فيهاتعتبر تكنولوجيا المعلومات بكل أبعادها وقدراتها من األمور المهمة اإلسترات      

تطور الفكر اإلداري األكاديمي والتطبيقي خالل العقود األخيرة قد أوجد الحل لكثير من مشاكل اإلدارة، وكنتيجة لهذا التطور قد حدث 

لومات التي أصبحت تشكل موردا هاما ألية تغيير هيكلي في وظائف اإلدارة وأساليب العمل في المنظمات الحديثة بعد معالجة وتحليل المع

ومن هنا فإن ظهور تكنولوجيا المعلومات أوجد فرصا جديدة أمام مديري . منظمة بل أصبحت من األبعاد األساسية للعملية اإلدارية

سين الوضع التنافسي منظمات األعمال إليجاد مجاالت الستخدامها في استراتيجيات األعمال، إذ يمكن استخدامها في ثالث مستويات لتح

 [:6]للمنظمة وهي 

 ممكن أن تساهم تكنولوجيا المعلومات  :على مستوى الصناعةInformation Technology  في تغيير طبيعة الصناعة

 ذ.إذ أن التصنيع يتكامل اآلن بالتصنيع المتكامل بالحواسيب والتشكيالت األخرى لإلنتاج المرن. التي تتنافس فيها المنظمات
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 حيث تساهم تكنولوجيا المعلومات في تدني التكاليف وتقليل الكثير من الجهد واالستخدام  :توى اقتصاديات اإلنتاجعلى مس

 .األمثل للموارد المتاحة في المنظمة

 تستطيع المنظمة التي تمتلك شبكة اتصاالت حديثة وتكنولوجية من المعلومات  :على مستوى نشاط التوزيع والتسويق

  .طر على مواطن القوة والضعف في السوق واتخاذ القرارات التسويقية المناسبةالمتطورة أن تسي

 :العالقة بين إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي 2-1

بأنه الطريقة التي تلجأ إليها منظمات األعمال لالستجابة  "Organizational creativity"يعرف البعض مفهوم اإلبداع التنظيمي         

المتغيرات البيئية لتحقيق مزايا تنافسية على غيرها، من خالل تبني أنماط تنظيمية جديدة أو تطوير تكنولوجيا جديدة أو إقامة والتكيف مع 

وتتولى إدارة المعرفة كل عمليات إدارة الموارد واألصول الفكرية . عالقات مع منظمات أخرى بما يساعد على خلق شيء جديد

شف عن قدرات العمال وطاقاتهم الكامنة، اتجهت كثير من الدراسات واألبحاث إلى إظهار العالقة والمعرفية في المؤسسة، مما يك

ر الترابطية والسببية بين إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي، حيث تؤكد هذه الدراسات أنه في بيئة األعمال اليوم تكون المعرفة هي المصد

واق وتزداد التقنيات ويزداد عدد المنافسين وتتقادم المنتجات بسرعة، تولد المنظمات الناجحة األكيد للميزة التنافسية، وعندما تتغير األس

وقد . ، ثم تنشرها داخل التنظيم وتجسدها على نحو سريع في المنتجات والخدمات الجديدة وتبدع باستمرار[7]المعرفة الجديدة باستمرار

كثفة معرفيا، هي القدرة على حل المشاكل المعقدة عبر الحلول اإلبتكارية أن الميزة الرئيسية للمنظمة الم(  Alvesson)أوضح 

أن عمل اإلبداعات عبر التاريخ كان معتمدا على المعرفة الجديدة، وعلى الرغم من أن ليس كل ( Drucker)واإلبداعية، ويقول 

ذي تأخذه وفي معدالت الخسارة وفي إمكانية توقعها، اإلبداعات المعتمدة على المعرفة مهمة، إال أنها كانت تختلف في معدالت الوقت ال

إلى أربعة إستراتيجيات للمعرفة تسهم في  Kroghوعندما تستخدم المعرفة كوسيلة لتعزيز اإلبداع في المنظمة، وأشارت دراسة قام بها 

 :تعزيز اإلبداع هي

 .مجاالت المنظمة لتحسين عمليات اإلبداع التي تؤكد على نشر المعرفة بين:  Strategy Leveragingاستراتيجية الرفع -

 .التي تؤكد على تحول المعرفة الجديدة من األقسام لتعزيز اإلبداع مستقبال Appropriation Strateg: االستراتيجية التخصصية  -

 .ج الجذريالتي تؤكد على ابتكار المعرفة الجديدة إلبداع العملية والمنت : The Probing Strategyاستراتيجية الفحص -

 .التي تؤكد على ابتكار إبداعات المنتج والعملية من خالل المعرفةThe Expanding Strategy: التوسع  استراتيجية- 
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 :أثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على إدارة وتنمية الموارد البشرية 2-2

عملياتها التشغيلية كفاءة وإستراتيجياتها وعملياتها اإلدارية  يحسن تطبيق تكنولوجيا المعلومات قدرة المشاريع على االبتكار ويزيد      

 . والتسويقية فعالية

 :[8]أهم التطبيقات الملموسة لتكنولوجيا المعلومات في اإلدارة والتدريب 2-3

: المراحل التاليةدورا أساسيا في عملية التدريب والتطوير اإلداري في كل مرحلة من -ICT – تلعب تقنيات المعلومات واالتصال  -  

مرحلة تحديد االحتياجات، مرحلة تخطيط وتصميم البرامج المناسبة، مرحلة تنفيذ البرامج، مرحلة التقييم والمراجعة، مرحلة التحسين 

 .والتطوير، هذا باإلضافة إلى اتخاذ القرارات وتحليل البيانات

ديدها وتحليلها، ومن الممكن أن تتم عن بعد وبدقة وسرعة عالية وكذلك إن أثر تكنولوجيا المعلومات على هذه المراحل يكمن في دقة تح -

 :إمكانية االستفادة من الخبرات في أماكن أخرى وبتكلفة أقل، ومن الممكن اإلشارة هنا إلى التطبيقات الملموسة التالية

 Online Formes، تعبئة مختلف النماذج إلكترونيا On-lineاالتصال المباشر  -

 ر السريع باستخدام البريد اإللكتروني واإلنترنيت، المرونة في تعديل الخطط والبرامج والمعلومات االنتشا- 

 E-Learningالتعلم عن بعد - 

 . تحليل مختلف البيانات بدقة وكفاءة عالية، وسرعة تحيينها مما ينعكس إيجابا على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب- 

 :سية التي أحدثها وسيحدثها تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مفهوم اإلدارة والعملالتغيرات األسا 24-

تغيير أساليب العمل، فاستخدام التكنولوجيا الحديثة تسمح بالعمل عن بعد وكذلك إعطاء التوجيه عن بعد مما ينعكس على كل من * 

 .عنصري الزمن والكلفة

 .وبالتالي المساعدة في اتخاذ القرارات السليمةسرعة تداول المعلومات ضمن المؤسسة * 

 .تغيير المهارات، فوجود كم هائل من المعلومات التي يصعب التعامل معها بسهولة يتطلب مهارات خاصة في االنتقاء* 

 .تغيير الخطط* 

 .تحرير العنصر البشري من قيود األعمال الروتينية ومنه إلى األعمال اإلبداعية والفكرية* 
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 .دة أهمية سرية المعلومات والموثوقية زيا* 

 :األساسية المطلوبة من الهياكل التنظيمية للمنظمات والتغيرات في أساليب العمل مع األوضاع الجديدة 25-

 ولقد وجد أن هناك عالقات قوية ما بين حجم. تستخدم المنظمات العديد من األنواع التكنولوجية في تحويل مدخالتها إلى مخرجات      

ين العمليات اإلنتاجية وما بين الهيكل المتبع في المؤسسة كما وجد أن كفاءة المنظمة وفاعليتها تعتمد بدرجة كبيرة على مدى التناسب ما ب

وعادة ما يالئم الهيكل الميكانيكي المؤسسات التي تستخدم [. 3]التكنولوجيا المستخدمة في المنظمة والهيكل التنظيمي لتلك المنظمة 

وبالتالي فإن أهم التغيرات األساسية المطلوبة من . وجيا بسيطة، بينما يالئم الهيكل العضوي المؤسسات التي تستخدم تكنولوجيا معقدةتكنول

 :الهياكل التنظيمية للمؤسسات يمكن تلخيصها في

 . إنشاء وتأسيس وحدة تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات ضمن كل مؤسسة أو شركة -

الهيكل التنظيمي بحيث تبقى المؤسسة قادرة على العمل ضمن أسس تنافسية وإنشاء وحدات جديدة تركز على التسويق إعادة النظر في  -

  Customer Orientationوالمبيعات والتخطيط اإلستراتيجي، والتوجه نحو الزبون

تطبيقات الجديدة، وتتناسب مع أساليب العمل إيجاد هياكل تنظيمية تتوافق مع التقدم التكنولوجي وتساهم في االستفادة العظمى من ال -

 .الحديثة وكذلك توسيع المشاركة في اتخاذ القرارات

 :الجانب التطبيقي

 -نماذج مؤسسات جزائرية -:أوضاع اإلبداع والتطور التكنولوجي في الجزائر -1

ي تنصب أوال على استعاب ونقل التكنولوجيا بناء على فكرة أّن النّظام الوطني لالبتكار هو سلسلة من العمليات والمجهودات، الت 

ثم تكييفها مع الظروف المحلية لالقتصاد الوطني، فإن هذا يتطلب تواجد هياكل استقبال ونشر ومتابعة، وإذا نظرنا إلى واقع هياكل 

ظل االنتعاش االقتصادي  ومؤسسات البحث العلمي والتطور التكنولوجي الوطنية، فإّننا نجدها متوفرة خصوصا في السنوات األخيرة في

 .الذي تشهده الجزائر
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 :هياكل ومؤسسات البحث العلمي والتطور التكنولوجي الوطنية.1-1

 [:11. ]يمكن تلخيص هذه الهياكل فيما يلي 

 .إنشاء المنظّمة الوطنية للبحث العلمي، والتي تهدف إلى مراقبة الجامعات ومراكز البحث العلمي وترقية تكوين الباحثين -

 ...(.الصحة، الفالحة، المناجم)إنشاء وكالة البحث العلمي والتقني، والتي تنصب أهدافها في القطاعات ذات األولوية -

والتي أوكل إليها مهمة تطوير الطاقات الجديدة وتشجيع التعاون في مجال البحث فيما بين الفروع  1336إنشاء الوكالة العليا للبحث  -

 .والقطاعات

 .عهد الوطني للملكية الصناعيةإنشاء الم -

 .إنشاء المعهد الوطني للتقييس والتوحيد الصناعي -

اإلطار التنظيمي والمؤسساتي للبحث العلمي   11-38والذي جاء تطبيقا للقانون  2112-1338ولقد حّدد المخطط الخماسي  

 [:11. ]والتطوير التكنولوجي، والذي يهدف إلى

 .ودعم القواعد العلمية والتكنولوجية للبحث والتطويرضمان ترقية البحث والتطوير  -

 .رد االعتبار لوظيفة البحث ودعم عمليات التمويل المتعلقة بالبحث والتطوير -

لقد أضحى التثمين االقتصادي لنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر يُشكِّل انشغاال دائما، وعامل توجيه وتعديل       

سياسة بحث علمي، وهذا ما يستوجب القيام بعدد من اإلجراءات السيما التطبيق االستراتيجي وذلك بتوجيه اإلبداع لدى الباحثين نحو ألي 

المواضيع األكثر مالئمة من وجهة النظر االقتصادية، وإنشاء هياكل دعم التثمين والتعجيل بإنشاء الفروع داخل المؤسسات العمومية ذات 

ي والتكنولوجي والجامعات، وكذا وضع جهاز تشريعي وتنظيمي ومالي مساعد ومحفز لتقييم األفكار المحددة بهدف طرحها الطابع العلم

 .في السوق، وتعزيز إجراءات التثمين بخلق أموال التشغيل انطالقا من إدراج التقنيات الحديثة في تسيير االبتكار

ل قاعدية وتجهيزات خاصة بالبحث وذلك بانجاز ست أصناف من الهياكل انجاز هياك 2112-2118كما عرفت الفترة الخماسية 

 [:12. ]القاعدية تتمثل في

 .مجموعات مخابر، ومراكز ووحدات البحث -

 .أقطاب علمية للتميز داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث والمنشآت العلمية ما بين الجامعات واألقطاب التقنية -
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 :عاجزة عن آداء مهامها خصوصا في توفير مناخ مالئم لتشجيع اإلبداع واالبتكار، ويمكن إرجاع ذلك إلىإال أّن هذه الهياكل تبقى 

 .ضعف العالقات الموجودة بين هذه الهياكل ومراكز البحث، مّما جعلها غير متماشية مع واقع وظروف البالد -

 .اإلبداع ضعف الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع األفراد والمؤسسات على -

 .ضعف العالقة الموجودة بين الدولة والمؤسسات الصناعية ومراكز البحث واإلبداع -

تركز استراتيجية االبتكار على اكتساب الموارد والوسائل المتطورة عبر عملية االستيراد دون االهتمام بالمشاكل المتعلقة بالمؤسسات  -

 [.19...( ]اإلنتاج، التكوين، اإلعالم)االقتصادية 

كان مرتبطا باألهداف العلمية، وسيُرفع الغالف المالي المخصص  2112-2118إّن تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

مليار دينار، مع إعفاء التجهيزات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الرسوم  111لخمس سنوات القادمة إلى ما يقارب 

 [11.]يمة المضافةالجمركية والرسم على الق

 : دعم االبتكار التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.2-1

 : يهدف برنامج دعم االبتكار التكنولوجي إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل      

 .مرافقة ودعم االبتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 .تبادل وشراكة بين عالم البحث وعالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحداث جسور -

 .إدماج قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحيط العلمي والتكنولوجي بتفعيل آليات الدعم وتثمين نتائج البحث التطبيقي -

 :وقد قامت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ

 .2111ارة التعليم العالي والبحث العلمي في بإمضاء اتفاقية للتعاون مع وز -

 .؛ بغرض إنشاء محاضن لالبتكار على مستوى الجامعات2117تدعيم االتفاقية بمنشور وزاري في سنة  -

للتحسيس بضرورة التكامل بين المؤسسات االقتصادية ( جامعات/ مؤسسات صغيرة ومتوسطة)تنظيم منتديات جهوية متخصصة  -

 (.، ورقلة، وهرانسطيف)ومخابر البحث

 .المساهمة في أشغال الفوج الحكومي المكلف بإعداد استراتيجية لدعم البحث والتطوير في إطار االستراتيجية الوطنية -
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 :في الجزائر نماذج عن بعض المؤسسات الريادية 2-

 . مؤسسة كوندور لإللكترونيات تجربة رائدة للتميز والريادة -1-2

بالعمالقة سواء من حيث عدد مناصب الشغل المتوفرة للكفاءات الجزائرية " كوندور"الجزائر يحق وصف إنجازات مفخرة 

والية، أومن حيث تقديم منتجات فائقة الدقة وبجودة عالية أو من خدمة  18الشابة أو من حيث شبكة التوزيع وعدد نقاط البيع المنتشرة في 

لتناسب كل الفئات حتى المحدودة الدخل أو من خالل شبكة خدمة ما بعد البيع األكبر المستهلك الجزائري بإستراتيجية األسعار المدروسة 

  .في الجزائر واألعلى خدمة للمستهلك

ليستحق مركز الريادة بعدما أوصل عالم اإللكترونيك في الجزائر إلى ما هو عليه اليوم بتقديم منتجات راقية تنافس أكبر الماركات         

فرض عليها التزامات خاصة بالمستهلك الجزائري على غرار تخفيض األسعار وتوفير خدمة ما بعد البيع وهو األمر الذي العالمية، ال بل 

 .وفّر للمستخدم الجزائري حزمة متنوعة من اللوحات اإللكترونية والهواتف الذكية حتى يستمتع الجزائري بأحدث التكنولوجيات

واحدا من أنجح العالمات " كوندور"التسعير الجيد وخدمات ما بعد البيع المحترفة، أصبح مجمعوبفضل أنظمة الجودة الراقية،         

التجارية المطروحة في الجزائر مقارنة بالعالمات الوطنية أو األجنبية المتوفرة في السوق التي باتت تغزو وتسيطر على السوق 

" سي"نحو التصدير خاصة مع اعتماده من قبل المجموعة األوروبية  الجزائرية، ليتخطى المجمع الحدود الجغرافية للوطن، متوجها

 .من إنتاج البطاقة األم ألول مرة على المستوى اإلفريقي والعربي إلى تقديم أول لوحة إلكترونية وهاتف ذكي جزائري" كوندور" . أو

، منتج البطاقة األم ألول مرة في "كوندور"جمع ال يمكن الحديث عن الصناعة اإللكترونية في الجزائر من دون الحديث عن م        

الجزائر وإفريقيا، متصديا لكل الضغوطات الممارسة من قبل الشركات الكبرى عالميا إلبعاد الجزائر عن تصنيع جهاز الكمبيوتر 

ول حاسوب جزائري، أ 2111ولواحقه حتى تبقي على احتكارها وسيطرتها على السوق الجزائرية واإلفريقية، حيث أنتج كوندور سنة 

إفريقي وعربي ببطاقة أم جزائرية الصنع، مما مكنه من الدخول في مصف الكبار وإحكام زمام السيطرة على سوق الحاسوب في 

  .الجزائر

لمكانة  ، بعد السمعة الطيبة التي حققها في المنتجات الكهرومنزلية واكتسابه2113الذي اقتحم عالم المعلوماتية منذ سنة " كوندور"      

دخل " كوندور"مجمع . معتبرة في السوق الجزائرية وبعض الدول العربية واإلفريقية القتحام عدد من الدول األوروبية والعالم فيما بعد

الذي شرع في تركيب وتصنيع الحواسيب المكتبية خالل السداسي األول من السنة المذكورة، " كوندور ملتيميديا"عالم المعلوماتية بقسم 

ومع إطالقه ألول بطاقة أم  2111، وخالل سنة 2111وجه بعدها إلى الحواسيب المحمولة، حيث سّوق أول حاسوب محمول له سنة ليت

تكبر واهتماماته تتغير من التركيز على السوق العامة خالل " كوندور"للحاسوب جزائرية الصنع كما سبق وتحدثنا، بدأت طموحات 
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، إلى الدخول إلى مرحلة جديدة بتحويل االهتمام والنظرة إلى المستهلك المباشر 2112في  2111إلى  2113المرحلة الممتدة ما بين سنتي 

دائما تحول  2112وهو ما توضح فعال في إستراتيجيته المتعلقة بشبكة التوزيع التي تم تنصيبها وتسييرها وفق سياسة محكمة، وفي سنة 

، ومع نهاية السنة نفسها "كوندور الكترونيكيس"كفرع مستقل ينتمي إلى مجمع " اآللي كوندور لإلعالم"إلى " كوندور ملتيميديا"قسم 

  .C1وهو 2119أول لوحة إلكترونية جزائرية، ليتبعها أول هاتف ذكي جزائري األصل في شهر ماي من سنة " كوندور"أطلق 

تنشط في مجال تحويل   2111أنشأت المؤسسة سنة  :ريادة مؤسسة األنابيب وتميزها نظرة عامة حول المؤسسة :التجربة الثانية2-2

عامل، مقرها المنطقة الصناعية العلمة  171وهي مؤسسة متوسطة تشغل حوالي " SARL"Maprogaz Algerieالبالستيك باسم 

 .جزائريدينار  989111111سطيف، تقوم بإنتاج أنابيب الغاز، أنابيب المياه، أنابيب الصرف الصحي، يقدر رأسمالها بـ 

مع جدير بالذكر أن المؤسسة مسجلة في الديوان الوطني للمؤلفات واالبتكارات، مما يضمن الحماية الكافية لمنتجاتها من التزوير والتقليد، 

 .وتصدر منتجاتها محليا ودوليا. 2111VARSION 3111ISOالعلم أن المؤسسة تحصلت على شهادة الجودة العالمية 

 :يثة في ظل المنافسة الجديدةريادة المنظمات الحد-3

تعد ثورة التكنولوجيا والعولمة من المفاتيح المهمة في ظل المنافسة الحالية، وتعمل التكنولوجيا الحديثة على تقليل كلف الموارد         

واستخدام التكنولوجيا . اقوتزيد من قدرتها، أصبحت التكنولوجيا من المؤشرات الرئيسية في إستراتيجيات الريادة واغتنام الفرص باألسو

المتطورة أصبح له دالالت واضحة في كافة القطاعات الصناعية، حيث مكنت التكنولوجيا الحديثة المنظمات من التنسيق بين كافة 

بائن العمليات والموارد واألعمال للوصول إلى أفضل خدمة ومنتجات للزبائن وتغطية شاملة لكافة األسواق وأكثر مرونة في الوصول للز

وفي ظل المنافسة الشديدة أصبحت العولمة من العوامل المؤثرة في التوسع والتطور في االقتصاد العالمي . وتحقيق قيمة أعلى لألعمال

واالنفتاح على األسواق المحلية، وإن االتجاهات التكنولوجية والعالمية قد زادت المخاطر والغموض للمنظمات الريادية حيث إن التنبؤ 

وإن العالقة في كيفية بناء مرونة في . ق والتغيرات السريعة والمنافسة الشديدة قد زادت في صعوبة التنبؤ، بكيفية تحقيق النموباألسوا

 [:19. ]اإلستراتيجية وجدارة في المنافسة والفعالية في التكنولوجيا الحديثة وبناء هيكل وثقافة جديدة للمنظمة يتم توضيحها كما يلي

 إن على المنظمات إعادة التفكير في الهيكل التنظيمي واإلستراتيجية والثقافة واالستثمارات حتى تستطيع  :يجيةمرونة اإلسترات

 .االستجابة بسرعة الستدامة الميزة التنافسية وذلك على المدى الطويل والتأقلم مع المتغيرات السريعة في السوق

 2111عرف : القيادة اإلستراتيجية House,  القيادة اإلستراتيجية بأنها الفعل الذي يحدد الهدف واالتجاهات والخطوط للمنظمات

 . ويجب أن تكون ريادية وذات رؤية مستقبلية
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 يتم ببناء التفرد في الموارد والجدارة في المنافسة وأن تكون الموارد ذات ندرة وال يمكن تقليدها، وأن  :ريادة الميزة التنافسية

 .دينامكية الجدارة في المنافسة يتم تطويرها حتى تستطيع  منظمات األعمال من البقاء واالستمرارية

 بشري ذي األهمية في المنظمات، وذلك من خالل االلتزام إن مرونة اإلستراتيجية تتكون من خالل رأس المال ال: رأس المال البشري

والمعرفة البشرية والمهارات . بأخالقيات العمل واإلنتاجية، والمنظمات الريادية تدفع العاملين من أجل تقديم الخدمات األفضل للزبائن

أن التطوير المستمر في رأس المال البشري يساعد مطلوبتان من أجل تحقيق التغيرات التي تحتاجها المنظمات لتحقيق الميزة التنافسية إذ 

 . في تحقيق المرونة في اإلستراتيجية

 تساعد التكنولوجيا الناشئة على مرونة وفعالية اإلستراتيجية وكذلك القدرة على تطوير الخدمات والمنتجات : التكنولوجيا الناشئة

 .د وزيادة سرعة االستجابة للزبائنوالجودة العالية وقلة التكاليف لمختلف األسواق وتقليل الحدو

 إن االستجابة للتطوير التكنولوجي السريع في ظل المنافسة الشديدة يتطلب وجود هياكل تنظيمية بديلة سواء أكانت : التنظيم الريادي

تراضي من مواقع أفقية أم عمودية لتكون أكثر فعالية وكفاءة، ومع وجود أنظمة شبكات المعلومات واالتصاالت يمكن إنشاء هيكل اف

مختلفة يساعد في إعطاء مرونة أكثر في تطوير اإلستراتيجية وكذلك زيادة في االبتكار، وتقليل الوقت في اتخاذ القرارات بما يساعد على 

 .نجاح األعمال

 اعد على االبتكار إن وجود ثقافة تنظيمية في المنظمة المتعلمة يعد شيئا أساسيا ضمن إطار المنافسة والذي يس :الثقافة الريادية

ظيمي وسرعة االستجابة للتطورات التكنولوجية والمتغيرات البيئية لتحقيق جدارة دينامكية تنافسية، والمنظمات الريادية تستخدم التعليم التن

وأنشطة لتكون  إليجاد مهارات وموارد محدودة، على أن ال يتم الخلط بين االبتكار واإلبداع في إيجاد منتجات وخدمات جديدة أو عمليات

 .منظمة ريادية ذات مستوى عالي من اإلبداع وذلك لتحقيق الميزة التنافسية المطلوبة

 :التحديات التي تواجه منظمات األعمال الحديثة وسبل تذليلها من أجل ضمان البقاء واالستمرارية -4

بحت المنظمات الحديثة تحمل على عاتقها حملة جديدة في عصرنا الحالي ازداد حجم التحديات التي تواجه منظمات األعمال، وأص       

د من تنبع من التقاطع مع االقتصاد الجديد القائم على المعرفة، وأصبح إلزاما عليها تبني أفكار جديدة والقيام بعملية إعادة الهندسة للعدي

. خلف النجاح في الماضي يفيد قادة منظمات األعمالأنشطتها وأعمالها لتكون أكثر استجابة لمنظمات عصر المعرفة، ألنه لم يعد االختباء 

هل هم قادرين على النمو؟ فالثورة المعرفة الجديدة ونمو أسواق المعرفة غيرت اتجاهات تفكيرهم ووضعهم داخل إطار ليسألوا أنفسهم 

وذلك لكون المعرفة هي السلعة التي تحدد االتجاهات  وهل أن المعرفة المتاحة لديهم يمكن أن تساهم في ضمان بقائهم واستمراريتهم؟

المستقبلية لألعمال التي يمارسونها ولكون منظماتهم يجب أن تبنى على أساس المعرفة، بل أّن المنظمات الحديثة بحاجة إلى روح ريادية 

تي تصف سلوك ريادي يلعبه األفراد أو وال Entrepreneurshipوهذا ينتج من خالل ما يسمى بالريادة الذاتية . وسلوك ريادي متجّدد
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الوحدات التنظيمية الفرعية في منظمات األعمال الكبيرة وتستطيع من خالله تعزيز األفكار الجديدة المؤدية إلى إنتاج منتجات جديدة 

 .باستمرار

 [:16]وهي كاآلتي  أهّم هذه التحدياتويمكن أن نشير هنا إلى 

 اإلبداع المستمر والروح الريادية:  ""Continuous Innovation and Entrepreneurial Spirit 

ويمكن . يرتكز نجاح منظمات األعمال الحديثة على قدرة مالكيها والعاملين فيها على جعل حالة اإلبداع حالة مستمرة ودائمة        

يمكن أن يكون اإلبداع منتجا : مجال اإلنتاج ففي. تعريف اإلبداع على أنّه اإلتيان بشيء جديد سواء كان في مجال اإلنتاج أو التسويق

جديدا أو تحسينا لمنتج موجود أو عملية أو أسلوب إنتاجي جديد أو تحسين في عملية أو أسلوب إنتاجي جديد، وهي جهود جبارة، مرهونة 

. جهد متواصل وبتعاون كافة األطرافبنمو مراكز البحث، ومراكز صنع القرار فعملية صنع المزايا التنافسية ال تتم تلقائيا بل تحتاج إلى 

فإنّه يمكن أن يكون أسلوبا جديدا في التوزيع أو التغليف أو غيره، ففي اآلونة األخيرة عرف التسويق تحوال جذريا  مجال التسويقأّما في 

فعال في تصريف في فنون الممارسة، وفي أساليب اإلقناع، ومجاالت وعناصر الجذب التسويقي، وإضافة إلى أن التسويق نشاط 

 :المنتجات، وبالتالي ال بد من بذل جهود متكاملة في

 .تطوير المنتجات، وجعلها أفضل وأكثر تناسبا مع احتياجات ورغبات المستهلكين*

ترويج المنتجات، وفق نظام اتصال فعال، يتم من خالله نقل كم مناسب من البيانات والمعلومات عن المنتجات المرغوب *

 .تسويقها

 .يع المنتجات، من خالل منافذ توزيع فعالة، تتواجد بقوة في األسواقتوز*

تسعير المنتجات، واستخدام سياسات تسعير منشطة ومحفزة، وأن تتضمن هذه السياسات، السياسات االئتمانية المناسبة، *

 .بالتقسيط وأساليب البيع بالخصومات التجارية، وخصومات الكمية، وخصومات الدفع النقدي، وسياسات البيع

فالمستهلكون يطلبون دائما كل ما هو جديد . ويساهم اإلبداع في تطوير سلسلة القيمة الّتي تضيفها مختلف األنشطة على المنتج       

 :واإلبداع يمكن أن يكون في عّدة صور منها. ومختلف

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 111 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 اإلبداع التكنولوجي مقابل اإلبداع اإلداري : 

"Technological Innovation Versus Manageriel Innovation" 

إّن اإلبداع التكنولوجي أو التقني هو عبارة عن تغيرات في المظهر المادي للمنتج أو الخدمة يؤدي إلى تحسين آدائها أو العمليات       

ألساليب التنظيمية الّتي تؤدي الخاصة بتحسين عمليات إنتاج السلع والخدمات أّما اإلبداع اإلداري فهو تغيرات في العمليات اإلدارية أو ا

 .إلى إنتاج وتسليم المنتج

 إبداع المنتج مقابل إبداع العملية: 

'Product Innovation Versus Process Innovation" 

يركز إبداع المنتج على تغيير الخصائص المادية للمنتجات بحيث نحصل على منتجات جديدة أو تحسين آداء المنتجات الموجودة         

يتحقق ولكي . أّما إبداع العملية فهو تغيير بطرق إنتاج السلع أو الخدمات وتصنيعها سواء من ناحية اإلنتاج المادي لها أو توزيعها. حاليا

ظمات البّد من وجود الروح الريادية لدى العاملين ومالكي المشروع ، وهذه الروح الريادية مثلت ثورة في الفكر اإلبداع في المن

اإلداري وعملت على خلق وظهور ثقافة تنظيمية ذات نمط جديد بسبب الحاجة إلى مواجهة المنافسة الشديدة القائمة على أساس تطور 

المنظمات الكبيرة أّن الحصول على قدرة تنافسية عالية ونجاح في السوق من خالل الريادة فقد وجد المديريون في . تكنولوجي هائل

 Skunksولتحقيق ذلك قاموا بإيجاد وحدات صغيرة تسمى . الذاتية يعتمد على قدرة هذه المنظمات في العمل كما لو كانت أعمال صغيرة

Works  مع حرية كاملة بعيدا عن جميع القيود الّتي يفترضها العمل في المنظمات وفيها يسمح بتشكيل فرق عمل ذات قدرة إبداعية عالية

 . الكبيرة

 تحول االقتصاد إلى اقتصاد معرفة: 

باقتصاد واحدة من عواقب الثورة التكنولوجية هي تحول اقتصاديات الكثير من دول العالم إلى ما يسمى         

تكنولوجية وألنظمة لاالستخدام الموسع ل: ، لهذا االقتصاد مالمح عديدة نلخصها هنا بنقطتين 'knowledgeeconomy'المعرفة

هذه التغيرات توفر الفرص ألعداد . المعلومات في العمل، توسع التجارة والتسويق اإللكتروني، باستخدام االنترنيت وشبكات االتصال

 .أسواق عالمية نائية ومنافسة األعمال في الدول المتقدمةكبيرة من األعمال، خاصة في الدول النامية، فرص دخول 

 تزايد االهتمام بدعم الريادة واحتضان اإلمكانيات اإلبداعية التكنولوجية: 

اتجاها آخر متنامي ومهم هو تصاعد اهتمام الحكومات في الدول المتقدمة اقتصاديا بأهمية النزعة الريادية في تنشيط االقتصاد، مما        

. إلى زيادة عدد المؤسسات الحكومية والدولية لرعاية الرياديين ومساعدتهم، وهذا سيساعد الكثير منهم لالستفادة من هذه الفرصأدى 
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كما أدى إدراك أهمية العلم والتكنولوجية في نمو االقتصاد إلى تصاعد إعداد البرامج التي تدعم . فيزيد من أعداد األعمال الريادية[ 16]

األفكار اإلبداعية العلمية والتكنولوجية، والذين قد ال يملكون الموارد المالية أو المهارات اإلدارية لتحويلها إلى عمل،  وتحتضن أصحاب

 Technology"حاضنات األعمال التكنولوجية "فهناك حاليا أعدادا كبيرة من برامج بأسماء مختلفة خاصة بدعم هؤالء، منها مثال

Business Incubators  ائق التكنولوجيا حد"أو"Technology Parksالمجازية/الحاضنات االفتراضية"أوvirtual 

Incubators " ، للتأكيد على هدفها وهو احتضان أصحاب اإلبداعات العلمية  الحاضنةوغيرها وهذه جميعا تستخدم مفهوم

ليا بعض المنظمات الدولية ببرامج مشابهة في الدول وتقوم حا[ 17. ]والتكنولوجية لتمكينهم من إقامة أعمال تحول إبداعهم إلى واقع فعلي

حدة في النامية، كوسيلة لدعم الريادة وللتقدم التكنولوجي في الدول النامية، فعلى سبيل المثال، تنفذ اللجنة االقتصادية التابعة لألمم المت

أن تتزايد هذه البرامج مع تزايد وعي الحكومات في ومن المتوقع  ".حاضنات األعمال التكنولوجية"برنامجا باسم ( أال سكوا)غربي آسيا 

 . هذه الدول ألهمية احتضان أصحاب اإلبداعات العلمية

 تحديات العولمة: 

يمكن تلخيص تحديات العولمة التي تواجه مجتمعات الوطن العربي والمنظمات العاملة به بالنسبة لمستقبل منظومة العلم        

 [: 17]والتكنولوجيا بما يلي 

اختيار مجاالت األفضلية التنافسية لالقتصاد الوطني، ومن ثم لمجاالت وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، والتركيز  -

 .عليها من خالل مجموعة من السياسات والبرامج المحفزة لذلك

ة مخرجاتها مع االحتياجات من اليد تكييف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع قوى السوق، والعمل على تحقيق استجاب -

 . العاملة

تشجيع القطاع الخاص الوطني واألجنبي على تمويل وتنفيذ األنشطة البحثية ذات المردود المباشر على القطاع، من خالل سياسات  -

الصلة باالقتصاد، وخصوصا وبرامج محفزة، وتركيز دور الحكومات على بناء القدرات وتمويل األنشطة األساسية واإلستراتيجية، ذات 

 .النواحي اإلستراتيجية فيه

الدور المحوري للشركات متعددة الجنسيات واالستثمارات األجنبية المباشرة في تطوير العلوم والتكنولوجيا المحلية وزيادة الطلب  -

 .عليها
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 :خاتمة

 : طرقتقف الجزائر والمنظمات العاملة فيها وخاصة المنظمات الحديثة على مفترق ال

 إما أن تتكيف مع ما يحدث من تغيرات عالمية و تندمج في الجو الحديث . 

 إما أن تبقى بعيدة عن ذلك،  وبالتالي تهمش. 

وخاصة القدرة  –تقدير الوجه المشرق للعولمة -أي يجب عليها أن تتعلم كيف تتعامل مع المتغيرات الجذرية التي يشهدها االقتصاد العالمي

لذلك يتعين على هذه المنظمات أن تستجيب لهذه التغيرات المحيطة بها برؤية إستراتيجية . على التعامل في بيئة عالمية ذات تنافسية عالية 

 .واضحة تمكنها من اكتشاف أهمية الفرص وتجنب التهديدات لتتمكن من البقاء وتحقق النمو في هذه األسواق

 : التوصيات

لى المنظمات الحديثة أن تدرك أن اإلبداع يمدها بتفوق تنافسي في مواجهة المشروعات المنافسة سواء أكان على المستوى يجب ع -

 .العالمي أو المحلي

وكذلك الجودة والمرونة في تلبية  -Prix et qualité–ولم تعد المنافسة ممكنة على أساس خفض الكلفة وحسب، فالسوق يتطلب الجودة  -

 .فتاح النجاح هو االبتكارالطلب وم

 .إن التغيير التكنولوجي المعاصر تؤدي في ظله المنظمات الحديثة دورا رائدا من خالل تعزيز االبتكار -

االهتمام برأس المال المعرفي والموجودات المعرفية، وعلى رأسها رأس المال البشري، والتعلم التنظيمي والملكية الفكرية ودورها في  -

 .الميزة التنافسيةتحقيق 

 االهتمام بالمورد البشري هو سر التفوق والتقدم وفي جميع المجاالت، بل إن المزايا التنافسية للعنصر البشري قد تكون كافية لتمييز أي -

 .مشروع عن آخر
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ABSTRACT 

 The current paper reviews what history is and how it relates to the Temporal dimension of the 

present, the past, and the future, where the past is observed, and its effects are retrieved to 

study the present, and take that starting point to study the future by tracking the course of the 

phenomenon in the present, The possibility of dating the future for certain issues if the 

historian has sufficient knowledge of their sources, and the historian has a visionary and great 

ability to understand, analyses, interpret, criticize and consciously understand the 

relationships that bind different phenomena. 

The paper deals with the starting points on which to look ahead and there is no future 

inevitability, but there are different images and forms of the future, each future study should 

put some controls, humans can make the future because it is based on the idea of the will 

capable of change and achievement, the future, the future It's not imposed on communities, 

With the clarification of the methods used in future studies such as scenario method, 

brainstorming, Delphi method, projection methods, the current paper also reviews the 

development agenda of the strategic vision of the African continent 2063 and the role of the 

methods of history in achieving its goals, and a set of Recommendations include: 

Empowering young people to form a future and conscious leadership of the African continent, 

the need to pay attention to the qualitative development of the history curriculum in order to 

develop awareness of contemporary issues and resigned problems. 

 

Keywords: Future history, components of the Africa Agenda 2063, Methods used in future 

studies. 
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 الملخص

تستتتضعرل الة اتتتة الحاليتتتة ماهيتتتة الضتتتا يب لمتتتدل ا تبالتتتض ،البعتتتد الزمتتتابي للحا تتتر، لالما تتتي، لالمستتتض ب ، حيتتت  يتتتض  م ح تتتتة 

الما تتتتي، لااتتتتضرجال أاتتتتا ا لد ااتتتتة الحا تتتتر، لاتاتتتتام ملتتتتن ب لتتتتة ،تتتتدل لد ااتتتتة المستتتتض ب  متتتتن  تتتت   تضبتتتت  مستتتتا  ال تتتتاهرة فتتتتي 

إمكابيتتتة الضتتتل يب للمستتتض ب  ،النستتتبة ل ذتتتايا معينتتتة إما تتتتةفر للمتتتأل ل إلمتتتا  كتتتا  ،مصتتتا  ها ا لليتتتة، لكتتتا  المتتتأل ل ما ل الحا تتتر،

 .لضفسير لالن د لاإل  اك الةاعي للع اات الضي تر،ط ،ين ال ةاهر الماضلفة،صيرة لاد ة كبيرة على الفه  لالضحلي  لا

لتضنتتتال  الة اتتتة المنلل تتتات الضتتتي ي تتتة  عليهتتتا ااضاتتترا  المستتتض ب  لمنهتتتا هتةجتتتد حضميتتتة مستتتض بلية، للكتتتن هنتتتاك  تتتة  لأشتتتكا  

نعةا المستتتض ب   بتتض ي تتتة  علتتتى فكتتترة ماضلفتتة للمستتتض ب ، ينب تتتي أ  تذتت  كتتت    ااتتتة مستتض بلية ،عتتت  الذتتتةا،ط، يمكتتتن للباتتر أ  يصتتت

اإل ا ة ال تتتتا  ة علتتتتى الض ييتتتتر لاإلبجتتتتا ، فالمستتتتض ب  لتتتتيس مفرل تتتتاس علتتتتى المجضمعتتتتات، متتتت  تة تتتتي  ا اتتتتالي  المستتتتضادمة فتتتتي 

الد ااتتتات المستتتض بلية مقتتت  لري تتتة الستتتينا ية، العصتتتف التتتاهني، أاتتتلةك  لفتتتاض، أاتتتالي  اهاتتت ال، كمتتتا تستتتضعرل الة اتتتة الحاليتتتة 

  ل ل  منتتتتاهت الضتتتتا يب فتتتتي تح يتتتتر أهتتتتدافها، لتتتتت  لتتتتر  3602 جنتتتتدة الضنمةيتتتتة للرريتتتتة اهاتتتتضراتيجية لل تتتتا ة ا فري يتتتتة م متتتت  ا

تمكتتتتين الاتتتتباك متتتتن أجتتتت  تكتتتتةين ايتتتتا ة مستتتتض بلية لاعيتتتتة لل تتتتا ة اإلفري يتتتتة،  تتتترل ة اههضمتتتتا  : مجمةعتتتتة متتتتن الضة تتتتيات منهتتتتا

 .تنمية الةعي ،ال ذايا المعا رة لالماك ت المسض يلية،الضلةير النةعي لمناهت الضا يب الد ااية من أج  

 

 . ، ا االي  المسضادمة في الد ااات المسض بلية3602الضا يب المسض بلي، مكةبات أجندة افري يا : المفتاحيةالكلمات 
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 :مقدمة 

لملن بضيجة للض يرات الهائلة في المعا   لالمعلةمات، لتضلل  هاا تةاجض الضر،ية على مسضةل العال  تحديات كقيرة مضعد ة لمضسا عة؛ 

 .الضحديات مراجعة شاملة لمن ةمة الضعلي  في  ل  العال  المض دمة لالنامية، لالبح  عن أاالي  حديقة لضلةير لتحدي  المناهت الد ااية 

لجة  منهت اا،ت هيض ير في مجضم   ائ  الض يير لالضلةير، لتُعد عملية تلةير المناهت الد ااية مهمة ل رل ية،  بض هيمكن تصة   

حضى  يةاك  ما يحدث من حةلض في العال  من مض يرات اريعة لمض ح ة، ليج  أ  يكة  الضلةير أ ي س علمياس يل ا في اعضبا ا ا افضنا 

 .ل صة يات مجضمعاتنا، لأ  يراعي الض يرات العالمية المعا رة

مناهت الضي ت دمها الن   الضعليمية للمضعلمين، ليحض  الضا يب مكابة مضميزة لاط العلة  اإلبسابية، لملن  بض اج  حياة يُعد الضا يب أحد الل

ا م  لك  أمة لها تجا ،ها ل براتها في الما ي لهة يدل  أحداث الحياة، ليحال  تفسيرها عن لرير إ،را  الع اات ،ين ا حداث 

لتنا ض اهتجاهات الضر،ةية الحديقة ،ذرل ة الضلةير النةعي لمناهت الضا يب لمةاجهة . على المجضمعات لتة ي  الض يرات الضي لرأت

أاا  الضحديات لالضلة ات العالمية لالمحلية، لالضي أ بحت تهد  ا من لاهاض را  لالحياة ،صفة عامة، لمراعاة الض يرات المسض بلية 

 يب هي ف عند مجر  تسجي  أحداث الما ي، لإبما يحال  تفسير الضلة  الاض لرأ على حياة الضي يضةا  حدلاها في المجضمعات، فالضا

اهم  لالمجضمعات الحذا ية الماضلفة لكيف للماما حدث هاا الضلة  من     إظها  الضرا،ط ،ين هاا اهحداث، لتة ي  الع اات 

 [                     1] .عها، لتحليلها، لترتيبها، لب دها  ا ليا ل ا جياس السببية ،ينها، لهاا يسضدعي البح  عن الما ة الضا ياية، لجم

الضا يب هة  ل ة ا م  لك  أمة تحصد ما غراضض هاا الرل ة لبنال مسض بلها، أض أ  حصا  اآلما  »ي ة  المفكر الفربسى فةلضير  

 .المسض بلية لاير الصلة ،البال  الضي بقرت في  ل ة الضا يب

 :اس مما ت د ، يُلر  السألا  الرئيس الضاليلابل ا

 ؟3602كيف تساعد   ااة الضا يب المسض بلي في  تح ير أهدا  أجندة أفري يا 

 :ليضفرل من هاا السألا  ا ائلة الضالية

 ما الم صة  ،الضا يب المسض بلي ؟  -

 ما المنلل ات الضي ي ة  عليها ااضارا  المسض ب  ؟ -

 ضادمة في الد ااات المسض بلية ؟ما أه  ا االي  المس -

 ل ل  مناهت الضا يب في تح ير أهدافها ؟ 2063  لل ا ة ا فري ية اهاضراتيجية للررية الضنمةية ما م م  ا جندة -

 :للإلجا،ة عن اهائلة السا، ة يسير اللر  في هاا الة اة عبرالمحال  الضالية
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 : ماهية التاريخ المستقبلي: أوال

يرتبط هاا المفهة  ،البعد الزمابي للحا ر، لالما ي، لالمسض ب ، حي  يض  م ح ة الما ي، لااضرجال آاا ا لد ااة الحا ر، لاتاام 

 [           3.  ]ملن ب لة ،دل لد ااة المسض ب  من     تضب  مسا  ال اهرة في الحا ر

بفسض لري ة من لرق الضفكير في الائة  اإلبسابية، لهاا فإ  تد يسض إما ما فالضا يب ليس اج س لح ائر الما ي فحس  للكنض في الةات 

 .لجض الضةجيض السلي  يكس  المضعل  مها ات الضفكير المسض بلي لح  الماك ت

ات للع  اه تبال ال ةض ،ين الضا يب لالمسض ب  بضت عنض ظهة  ،ع  الم ر ات الد ااية المسضحداة لالضي تند ج تحت مناهت الد اا

لهة م ر    ااي يُد َّس في أمريكا ،المرحلة القابةية لالمرحلة ” تا يب المسض ب  ” اهجضماعية، للع  من أل   ا مقلة على ملن م ر  

الضا يب المسض بلي، لهة يعني إمكابية الضل يب للمسض ب  ،النسبة ل ذايا معينة إما تةفر للمأل ل : لظهرت مصللحات جديدة مق . الجامعية

ا  كا  ،مصا  ها ا للية، لكا  المأل ل ما ،صيرة لاد ة كبيرة على الفه  لالضحلي  لالضفسير لالن د لاإل  اك الةاعي للع اات الضي إلم

عة ة إلى المسض ب ، لااضر ا  : كما ظهر العديد من المصللحات الضي تر،ط ،ين الضا يب لالمسض ب  مق . تر،ط ،ين ال ةاهر الماضلفة

 [   2. ] يب ال دالمسض ب ، لتا

 رية جديدة للمجا  الزمني لد ااة الضا يب، لإ  كابت من المصللحات الضي اد تكة  ”  Future of the Historyليعد مسض ب  الضا يب 

 . مضنااذة في ظاهرها لاد ه يض بلها البع  ،سهةلة حي  إ  المعنى المضعا   عليض للضا يب أبض ار   حداث الما ي 

 :ملن كما يليليمكن تة ي  

يلهمنا الضا يب ،ررية المسض ب   بض ينلةض في حد ماتض على بةل من الضفكير الاكي، هايما ،عد مساعي المأل  ين ليذفةا على الةعي 

للاا ،ات من الممكن أ  بضحدث عن . الضا ياي ما أ فاا كابط على الةعي العلمي من اةابين ع لية ،حضة ،معز  عن ح ائر الحس

ليبدل هنا الضا يب . الاض يابض اإل  اك الحسي فى باحية من النةاحي    ك  منهما ياضص ،الن ر في الايل الجزئي« الضا يايالضفكير »

شبيها ،العل  إم المعرفة في ك  منهما ت ة  على اهاضده  أل البرهنة العلمية، لإ  ا ضلفا في أ  ما يناااض المأل ل ليس من ابي  

 .ي  المةجة ات الما ية، لالعنا ر الجةهرية في الضا يب هي الااكرة لالحجة في المة ةلالمجر ات، للكن من اب

الايا  »كما يلهمنا الضا يب ،ال د ة على الضاي  السيااي    الضا يب في جاب  منض اائ  على الايا ، لهة ما يسميض علمال الضا يب 

الضفصيلية، لكن على إ ماج ما يضةاعض هة ،اك  علمي منذبط من تفا ي  ل  ، لالاض ه يعضمد على الضعسف فى تاي  ا حداث «الضا ياي

 .تر  فى إفا ات الرلاة

إ  ما بد اض من أحداث تا ياية ه تعني ،الذرل ة أ  هاا الحدث أل ماك ت  ،هاا الكيفية الضي بد اها؛ لإ  ما بد اض ليس إه تصة اس 

لأاالي   ا ة ،الن ترتبط ،جم  المراج  لا  ة  لالةاائر الضا ياية لب د هاا  للمأل  ين عن كيفية لاةل الحدث، لملن لفر مناهت
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،ا يض الن د البالني اإليجا،ي لالن د  Internal criticism، أل الن د البالني External criticismالمصا   من     الن د ال اهرض 

 .يغ الضا ياية ل ةهس إلى العرل الضا يايالبالني السلبي، لإابات الح ائر الضا ياية لتن يمها لإباال الص

لإما علمنا ،ل  الزمن ما هة إه السلة مضصلة من ا حداث تبدأ ،الما ي لتسير إلى الحا ر فإبض من المنلر أ  ب ة  أ  هاا ا حداث 

أاالي   ا ة ،الن، يمكن اضسير إلى المسض ب  ل،الضالي فإبض إما أمكن   د هاا ا حداث في الما ي ال ائ  عنا من     مناهت ل

ال ة  أبض يمكن   د مسا  هاا ا حداث في المسض ب   ال ائ  عنا أيذاس من     مناهت لأاالي   ا ة ،الن تُعر  ،لاالي  ااضارا  

 [          4. ]المسض ب 

 :المنطلقات التي يقوم عليها استشراف المستقبل:ثانيا 

 بلض ليضحم  بضائجض، فعنندما ه تبا   أمض ،صن  مسض بلها، ينال فراغ، ليسا ل أ حاك من المعرل  أ  اهبسا  هة الاض يصن  مسض

 .المصال  الى م ل هاا الفراغ، لمن ا  ياللةا لضلن ا مة مسض بلها ،ما ياد  مصالحه  ف ط 

 : ل،الن فإ  ااضارا  المسض ب  ي ة  على اهفضرا ات اآلتيض

الحا ر، لحس  ،  يضلل  ملن إل ق الع  ، لإعما  الايا  في ك  الضلة ات، لالع اات الممكنة ،نال المسض ب  ه ي ة  على معرفة  -

 .لالضي لها أااس مهما كا  غير لا   في الةات الحا ر 

 .هتةجد حضمية مسض بلية، للكن هناك  ة  لأشكا  ماضلفة للمسض ب   -

 .ع  المحامير الضي تفسد العملية اهاضارافية ينب ي أ  تذ  ك    ااة مسض بلية ،ع  الذةا،ط، لتضجن  ، -

  .يمكن للبار أ  يصنعةا المسض ب   بض ي ة  على فكرة اإل ا ة ال ا  ة على الض يير لاإلبجا ، فالمسض ب  ليس مفرل اس على المجضمعات -

[5                      ] 

 : األساليب  المستخدمة في الدراسات المستقبلية: ثالثاا 

 Scenario Method:     لري ة السينا ية  :أله 

يعضبر السينا ية من أه  ا االي  المسضادمة في الد ااات المسض بلية، لت  ااضعا تها من الفنة  الد امية، ليعضمد هاا ا الةك على 

في الضاليط عندما كا  في  ل ف المسض ب  في السلة من مة لألحداث الضا ياية، ليعضبر هيرما  أل  من أشا  إلى ااضادا  السينا ية

في بهاية السضينيات في كضا،ة (  Aweingابضةبي لينر )    ع د الامسينيات، ا  تلة  ااضادا  السينا ية على يد   Randمألاسة 

، الاض ل ف فيض السينا ية على أبض مسلس  فر ي من الةاائر مصم  لضسليط الذةل على  لةات عريذة "3666عا  " المسمي 

 [ 0.]ي اتاام ال را ات في كافة ا مة  الملرلحة لمهماة ف



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 121 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ليُعر  السينا ية ،لبض ل ف لة   مسض بلي ممكن، أل محضم  أل مرغةك فيض، م  تة ي  م م  المسا ، أل المسا ات الضي يمكن أ  

 [7.]تأل ض لهاا الة   المسض بلي، إب  ااس من الة   الراهن 

 :ا اة عنا ر هيمما ابر يضذ  أ  السينا ية ياضم  على 

 .أض  صائص ظاهرة معينة: ل ف الة   المسض بلي (1

 .أض الضداعيات المضصة ة لل ةاهر مح  البح  عبر الزمن: ل ف المسا ات المسض بلية (3

 .أض ب لة ا    الضي ينب ي الرجةل إليها من الصة ة المسض بلية: الة   اه،ضدائي (2

لحساك ك  اهحضماهت الممكنة، لت دير مةاجهة ك  لاحد من هاا البدائ  ااضنا اس إلى  فالسينا ية هيضعدل أ  يكة  تصة  مةاف مسض بلي

 . براتنا ،الةاا  الحالي

ليساعد السينا ية على فه  ما يمكن أ  يحدث مسض ب س بضيجة ارا  اد بضااا في الةاا  الراهن، لاد عم  المسض بلية  على تلةير هاا 

 االي  الضكنةلةجية الحديقة لضازين المعلةمات لجمعها لاد بالت لمق  هاا الد ااات مألاسات المنهت المسض بلي لاهاضعابة ،ا

 [8.]للمعلةمات الفنية لغيرها  (I.B.M )مضاصصة، لمنها مألاسة 

 :  لةات ،نال السينا ية

 لضنفيا السينا ية (: الزمن ) تحديد ا هدا  لا فر  (1

 .الممكنة لا شد تعل ا س ،مة ةل السينا ية يذ  السينا ية المض يرات: ا ضيا  العنا ر (3

الم دمة هي فرل أاااي حة  كيفية الةك مض ير معين في اينا ية معين، فهي تحد  الةك هاا المض ير : ل   م دمات (2

 .لهاا السينا ية، للذما   ن  الم دمات يج  إاضاا ة الابرال

 : لرق تةليد السينا يةهات (4

 .عضمد على إعما  اد ات الضصة  لالايا  اهاضارافي لاإل،دال اللري ة الحداية أل الن امية لت - أ

 . لالنمةمج آلة لضةليد مسا  مسض بلي يج  تزليدها ،الارلل اه،ضدائية للسينا ية: اللري ة الن امية أل النماجة - ك

اللري ة الضفاعلية لهي الضي تعضمد على الضفاع  ،ين الحدس لأالةك النماجة من     المحاكاة، حي  يض  الاهاك  - ت

 . لاإلياك ،ينهما في أكقر من  ل ة ل ةهس لسينا ية جديد
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 : مواصفات السيناريو الجيد

 .ل ف الة   المسض بلي  -

 . ل ف المسا ات المسض بلية -

 . اه،ضدائي للسينا ية تحديد شرلل الة   -

 . الضمايز لاه ض فات ،ين السينا يةهات -

 . اهتساق الدا لي -

 . اهةلة الفه  -

 .إمكابية الحدلث -

 . ال د ة على الكاف عن اهب لاعات -

 . المساعدة في عملية  ن  ال را  -

 . اتسال  يا  الباح  لتلل ض م  الة   الاض يكض  لض السينا ية -

 [                           9.]الةعي ،البدائ  الممكنة -

 العصف الاهني : اابياس 

ي صد ،ض تةليد لإبضاج أفكا  لآ ال إ،داعية من ا فرا  لالمجمةعات لح  ماكلة معينة، لتكة  هاا ا فكا  لاآل ال جيدة لمفيدة؛ أض 

تجاهات لضةليد أكبر اد  من ا فكا  حة  الماكلة أل المة ةل الملرل ، ل   الاهن في حالة من اإلاا ة لالجاهزية للضفكير في ك  اه

 .،حي  يضا  للفر  جة من الحرية يسم  ، هة  ك  اآل ال لا فكا 

 :أهدا  الضد يس ،لري ة العصف الاهني 

 .ـ تفعي   ل  المضعل  في المةااف الضعليمية 1

  مة ةل معين، من     البح  عن إجا،ات  حيحة، أل حلة  ممكنة لل ذايا ـ تحفيز المضعلمين على تةليد ا فكا  اإل،داعية حة 3

 .الضي تعرل عليه  

 .ـ أ  يعضا  الل ك على احضرا  لت دير آ ال اآل رين 2

 .ـ أ  يعضا  الل ك على اهاضفا ة من أفكا  اآل رين، من     تلةيرها لالبنال عليها 4

 : لةات جلسة العصف الاهني
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جلسة العصف الاهني ،عد  من المراح  يج  تة ي الداة في آ ال ك  منها على الةجض المللةك لذما  بجاحها لتضذمن هاا ـ تمر * 

 :المراح  ما يلي 

اد يكة  ،ع  الماا كين على عل  تا  ،ضفا ي  المة ةل في حين يكة  لدل البع  اآل ر (: المة ةل ) تحديد لمناااة الماكلة  -1

لفي هاا الحالة المللةك من اائد الجلسة هة مجر  إعلال الماا كين الحد ا  بى من المعلةمات عن المة ةل    فكرة ،سيلة عنها 

 .إعلال المزيد من الضفا ي  اد يحد ،صة ة كبيرة من لةحة تفكيره  ليحصرا في مجاهت  ي ة محد ة

ن بلاق المة ةل على النحة الاض عر  ،ض لأ  يحد لا يلل  من الماا كين في هاا المرحلة الارلج م: إعا ة  ياغة المة ةل -3

 .أ،عا ا لجةاببض الماضلفة من جديد ف د تكة  للمة ةل جةاب  أ رل

لليس المللةك ااضرا  حلة  في هاا المرحلة لإبما إعا ة  ياغة المة ةل لملن عن لرير لر  ا ائلة المضعل ة ،المة ةل ليج  

 .جمي كضا،ة هاا ا ائلة في مكا  لا   لل

يحضاج الماا كة  في جلسة العصف الاهني إلى تهيئضه  للجة اإل،داعي لتسض رق عملية الضهيئة : تهيئة جة اإل،دال لالعصف الاهني -2

 .حةالي  مس  اائر يضد ك الماا كة  على اإلجا،ة عن األا  أل أكقر يل يض اائد الما   

ا ائلة الضي لا  عليها اه ضيا  عن لرير إعا ة  ياغة المة ةل الاض ت   ي ة  اائد الما   ،كضا،ة السألا  أل: العصف الاهني -4

الضة   إليض في المرحلة القابية ليلل  من الماا كين ت دي  أفكا ه  ،حرية على أ  ي ة  كات  الم ح ات ،ضدلينها ،سرعة على السبة ة 

ل ها، ليمكن لل ائد ،عد ملن أ  يدعة الماا كين إلى الضلم  أل لةحة ل اية في مكا  ،ا   للجمي  م  تراي  ا فكا  حس  تسلس  ل 

 .،ا فكا  المعرل ة لتةليد المزيد منها 

عندما يةشن معين ا فكا  أ  ينذ  لدل الماا كين يمكن ل ائد الما   أ  يدعة الماا كين إلى ا ضيا  أغرك : تحديد أغرك فكرة -5

لةا  ة لعن المة ةل ليلل  منه  أ  يفكرلا كيف يمكن تحةي  هاا ا فكا  إلى فكرة ا فكا  الملرلحة لأكقرها ،عداس عن ا فكا  ا

   [16. ] عملية مفيدة لعند ابضهال الجلسة ياكر اائد الما   الماا كين على مساهماته  المفيدة

يا  تكة  ا فكا  الجيدة ،ا  ة الهد  من هاا الجلسة هة ت يي  ا فكا  لتحديد ما يمكن أ اا منها، لفي ،ع  ا ح: جلسة الض يي -0

للا حة لل اية للكن في ال ال  تكة  ا فكا  الجيدة  فينة يصع  تحديدها لبااى عا ة أ  تهم  لاط العارات من ا فكا  ا ا  أهمية 

 .ة لعملية الض يي  تحضاج بةعاس من الضفكير اهبكماشي الاض يبدأ ،عارات ا فكا  ليلاصها حضى تص  إلى ال لة الجيد

 Delphi Methodأالةك  لفاض  

،لبض لري ة للضنبأل يمكن من   لها الحصة  على ،يابات لأحكا  تضعلر ،لحداث المسض ب ، لملن عن لرير   Kaufmanيعرفض كةفما  

 .   ااضادا  مجمةعة من الابرال، ،حي  إ  ك  منه  هيعر  ، ية المجمةعة الماضركة في العملية
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 :لةك  لفاضالالةات المضبعة في أا

 .تحديد المة ةل أل ماكلة البح ، ا  تة   ا ائلة في شك  ااضبيا  -

 .يُلل  من ك   بير على حدة اإلجا،ة عن ا ائلة، لإ افة المعلةمات المناابة للمة ةل  -

دي  آ ائض في  ةل ااضا ص آ ال الابرال لتحليلها لتصنيفها، ا  لرحها مرة أ رل على الابرال حضى يُمكن لك  منه  فحص لتع -

 [       11. ] آ ال اآل رين

  ااة بضائت هاا الجةلة، لاد يُكضفي ،ها في  ا   ة ة المسض ب  فيض، لااضا ص اآل ال لتصنيفها للرحها مرة أ رل على الابرال  -

 .هاضا ص  ة ة المسض ب  ،نال على ما أجمعت عليض اآل ال

ية، ليعضمد بجاحض على الداة في ا ضيا  الابرال، لتمكن فرير البح  لمة ةعيضه  في ي ئ  أالةك  لفاض مة ةعات البحةث الكيف

 .تحلي  بضائت اهاضبابات 

   Extrapolative Methodsأاالي  اإلا ال : االقا 

  لل اهرة تركز أاالي  اإلا ال على المدل الزمني ال صير، لملن عن لرير تضب  الما ي لأحدااض، ، رل الضة   إلى اهتجاا العا

 :مح  اهاضارا  لمنها

ليسضند هاا ا الةك على افضرال أبض عند تاا،ض العةام  المألارة في ظاهرتين فإ  ال اهرة ا حدث اضسضمر : أالةك اإلا ال ،ال رينة-أ

لها لاا، ة عليها في بفس مسا  ال اهرة ا اد ، لمن هنا يمكن ااضارا  مسض ب  ظاهرة ما من     الضعر  على تلة  ظاهرة مماالة 

 . منياس 

ليسضند على فر ية أ  العةام  المألارة في أحداث الما ي ،النسبة ل اهرة ما اضسضمر     الفضرة : أالةك مد اهتجاهات العامة-ك

 .الضي ايض  ااضارا  مسض بلها

ح  مح  الضكنةلةجيا اها  تلة ا، ليسضند هاا اهالةك على أااس أ  الضكنةلةجيا المض دمة، لا حداث ت: أالةك منحنى ال رل -ج

 ا ة عندما يكة  ااضادا  الضكنةلةجيا الض ليدية غير مجدية من الناحية العملية، ليسضاد  هاا ا الةك في ااضارا  ااضادا  أبمال 

 [13.]معينة من ا االي  الضكنةلةجية

 :ل ل  مناهت الضا يب في تح ير أهدافها 3602 م م  ا جندة الضنمةية للررية اهاضراتيجية لل ا ة ا فري ية : ا،عاس 

تُعد ا جندة من أ،ر  الررل الملرلحة للعم  اإلفري ي الماضرك     السنةات ال ا مة من أج  تح ير ب لة بةعية للدل  اهفري ية لت  

( من مة الةحدة ا فري ية اا، ا)ا فري ي   أانال اهحضفا  ،مرل   مسين انة الية،ي  الاهبي ل تحا  ٣٦٠٢إعدا  أجندة اهتحا  ا فري ي 

  ، لا  اا ة الدل  ا فري ية إع بسا لة    رية إاضراتيجية تح ر لمةحات الاعةك ا فري ية     السنةات الامسين ال ا مة 3612عا 
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ضةيات، كما بةاات في لت  تدال  الفكرة في ماضلف ا لاال لالمس. لضكة  مرحلية، ك  مرحلة ت د  ،عار انةات(  3602 -3612)

لبضيجة لهاا الن اش الةاا  تمت  ياغة الضللعات . اهجضماعات الة ا ية على المسضةل الةلني للدل ، لعلى المسضةل شبض اإلاليمي

 .السب  الةا  ة في أجندة اهتحا  ا فري ي

 : 3602مكةبات أجندة افري يا 

 : ةا  ة فيها لالضي تعكس اههدا  الضي تبني في  ةئها ااضراتيجيات تنفياها لهي   في الضللعات السبعة ال3602تضركز أه  معال  أجندة 

 . ف  مسضةل حياة المةالنين، لالضعلي  الجيد للمةالنين، لمها ات عالية مبنية على العل  لالضكنةلةجيا لاإل،دال-1

 .الصحة لت اية جيدة للمةالنين - ٣

 .ااضصا يات مضحةلة - ٢

 .الحديقة لزيا ة اإلبضاجيةالز اعة  - ٤

 .تسري  النمة اهاضصا ض - ٥

 .البيئة المسضدامة، لالمنال المر  ل اضصا يات لالمجضمعاتت - ٠

 ل رية النهذة ا فري ية ليهد  هاا الضلل " الجامعة ا فري ية"تكام  اا ض، لحدة ايااية مبنية على مقاليات  - ٧

 :إلى

 .  فيد الي أل كةبفد اليالةحدة ا فري ية، اةال على شك -

 .مألاسات اا ية مالية لب دية عاملة -

 . شبكة البنية ا اااية في إفري يا ،المعيا  العالمي، لذما  تح ير الضةا   ،ين الاعةك اإلفري ية -

 .تلل  أفري يا إلى الحك  الجيد، لالديم رالية، لاحضرا  ح ةق اإلبسا ، لالعدالة لحك  ال ابة  -

 .ى ا   لأمن أفري يا لإبهال الصراعات لالحرلكالحفاظ عل -

 .تل ي  الهةية الق افية ال ةية، لالضراث الماضرك لال ي  ا   اية ،ين الدل  اإلفري ية لعم  بهذة ا افية إفري ية   -

ناية ،ا لفا  لالمسالاة الكاملة تنمية أفري يا الناشئة ال ةية، لاهعضما  على إمكابيات الاعةك اإلفري ية،  ا ة النسال لالاباك، لالع -

،ين الجنسين في جمي  م اهر الحياة، م  كفالة لت ةية الاباك لا لفا ، لالعناية ،ح ةق هاا الفئات ا كقر ُ عفسا في المجضمعات، من 

 .    إ الة جمي  أبةال الضمييز لالعنف  د النسال لا لفا 

 .الساحة الدللية أفري يا اةية مةحدة، للها مكابة مضميزة في  -

 :  3602أللةيات الماا ي  الضنمةية للعا  
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 الضنمية الضي تلبي اإلحضياجات الحالية من غير أ  تألار على اد ة ا جيا : مفهة  الضنمية المسضدامة في إفري يا بعني ،ض  -

 ة لاإلجضماعية لالبيئية لعلىال ا مة على تلبية إحضياجاته  ، لملن ،الضركيز على المجاهت الق اة للضنمية اإلاضصا ي

 .هاا ا ااس  ممت هاا الماا ي  لضلبيض هاا اهحضياجات

 مارلل الابكة المضكاملة لل لا  الفائر السرعة لر،ط جمي  عةا   أفري يا لالمراكز الضجا ية لضسهي  حركة

 .لالمسض بلية  السل  لالادمات لا شااص ل ف  تكلفة الن   لالضافيف من اه  حا  في الن   الحالية

جامعة أفري يا اهفضرا ية لاإللكضرلبية،  يا ة حج  الة ة  إلى الضعلي  الجامعي لالمسضمر في إفري يا من     الة ة  إلى عد  كبير  -

 [12. ] من الللبة لالمهنيين

مقلىي ال لال الااص لا كا يميات إباال منضدل إفري ي انةض، يصم  ،حي  يجم  معا ،صفة انةية، ال يا ات السيااية اإلفري ية لم -

 .  3602لالمجضم  المدبي لمناااة الضلة ات لال ية  لكالن الضدا،ير الضي ينب ي اتاامها لضح ير لمةحات لأهدا  أجندة 

ا ا   ياغة ااضراتيجية للسل ، تمكن البلدا  اإلفري ية من الحصة  على ال يمة المذافة، جني عائد أكبر لسلعها، لاهبدماج في  -

 .ال يمة العالمية

 .جةا  السفر اإلفري ي لحرية تن   ا شااص -

 .إباال السةق اإلفري ية المةحدة للن   الجةض، تةفير اةق إفري ية للن   الجةض لضسهي  عمليات الن   الجةض -

ة ل ع  الضنمية في مجاهت الز اعة اهاضراتيجية اإلفري ية للفذال الاا جي لتعزيز ااضادا  إفري يا للفذال الاا جي من أج  ت ةي -

 .لإ ا ة الكةا ث، اهاضاعا  عن ،عد، الادمات المصرفية لالمالية، الضنبألات المنا ية لالدفال لا من

  على  لط لا حة إلبجا  ا هدا  السا، ة لبلم  في ظ  ااض   الدللة المصرية  لرئااة اهتحا  3602لاشضملت أجندة افري يا 

 .ا تمضلكة من  برات علمية لا افية لكةا  مضميزة، تلة  مض د  في تنفيا هاا اهاضراتيجية الضنمةية للنهةل ، ا ة إفري يا اإلفري ي، ل،م

 : لمن أمقلة الجهة  الضي ،الت للمذي ادماس في تح ير أهدا  ا جندة اإلفري ية مايلي

 :الضعلي  الجامعي  لةات بحة الجامعة اإلفري ية اهفضرا ية -

لهة . هي تضةيجا للمبا  ات ال ا ية للجنة اهتحا  ا فري ي لضنايط الضعلي  العالي لالبح  في أفري يا Pan African Universityإ  

ي ية مارلل من شلبض أ  يجسد الضميز، ليعز  الجام،ية لال د ة الضنافسية العالمية للضعلي  العالي لالبح  في أفري يا، لينائ الجامعة ا فر

تنمية أفري يا، لتعضبر هاا المنحة الممةلة ،الكام  مرحلة من مراح  تةفير الضعلي  من أج  الة ة  إلى عد  كبير من الللبة  في  مي 

لالمهنيين، لمن شرلل المنحة العم   فري يا لفضرة من الزمن، لملن تةفر كةا   على   جة عالية من الكفالة لضح ير الضنمية المسضدامة 

 . للدل  ا فري ية
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 :المنل ة الضجا ية الحرة ا فري ية . -

،هد  إ الة ال ية  غير الجمركية أما  حركة الضجا ة ) للة 55( هي منل ة تجا ة حرة تذ  فى عذةيضها كافة  ل  اهتحا  ا فري ى 

 .البينية ا فري ية، ل،الضالي  لر اةق اا ض لكافة السل  لالادمات  ا   ال ا ة اإلفري ية

 :  3602نة  أجندة أفري يا أ ةال على ،

من الم حظ في ترتي  هاا الضللعات، أبها تبدأ ،الضعلي  لإعدا  الكةا   ال ا  ة على تةلي مسئةلية مسض ب  أفري يا المناة ، لالصحة 

ا مات مكابة لبفةم في الساحة العالمية، كما  تعضبر أللةيات السنةات لالز اعة، لتنضهي ،الضلل  السا،  لضكة  أفري يا مةحدة لاةية لشريكس

إم يعضبر الضعلي  لتكةين الكةا   لال يا ات ال ا  ة على ال يا  ،مها  . العار ا للى من ا جندة، مارلعات اا ية مهمة في هاا المرحلة

الد ااية ،صفة عامة  المرحلة ال ا مة، مللبسا لشرلسا أااايسا لمةاجهة الضحديات ال ائمة لال ا مة، أبنا بحضاج إلى تلةير بةعي للمناهت

لإما كا   .لمنهت  الضا يب  ،صفة  ا ة؛ حي  إ  ت د  المجضمعات مرهة  إلى حد كبير ،ما يحدث في ب امها الضعليمي من ت يرات بةعية

المسض ب  الةعي ،المسض ب  يبدأ من إ  اك ح ائر الةاا  لتفاع ت عةاملض، فإ  ال رل ا امى من الضعلي  هة محاللة السيلرة على 

 .لالمساهمة في تاكيلض على أفذ   ة ة مرجةة، فالمسض ب  هة محصلة  فعا  ا فرا  في الحا ر

للع  مع   الماك ت الضي تعابي منها الدل  اهفري ية هي بضيجة ل صر الن رة المسض بلية الضي كابت في الما ي ،النسبة لحا ربا للهاا 

ركز على إعدا  بمةمج مسضهد  للااصية ال ا  ة على اإل،دال لاهبضاج لالضسام  لالضعايش م  فالحاجة مااة إلى تصمي  مناهت جديدة ت

اآل ر، فينب ي على المناهت المسض بلية الضركيز على  تنمية ال ي  اإليجا،ية من     تذمين المناهت بمامج لبع  المةااف لالااصيات 

    ا بالة الضعليمية لمناااة اذاياها في ايااات حياتية، تنمية مها ات الضعل   الضي تجسد ال ي  اإليجا،ية الضي يما اها الل ك من

الااتي مها ات الضفكير، تد ي  المضعل  على الحصة  على المعلةمات، لتفسير ال ةاهر الحياتية، لإ  اك الع اات، لا،ضكا  اهفكا  

يكة  مةالنا  الحا في المجضم   لتةعيضض ،لهمية الضاليط للمسض ب  من أج  ل يا ة اهبضاج ،ااضادا  الض نيات الحديقة، لإعدا  اللال  ل

 .  3602تح ير أهدا  أجندة أفري يا 

 : الضة يات

تمكين الاباك من أج  تكةين ايا ة مسض بلية لاعية لل ا ة اإلفري ية للهاا فالحاجة مااة إلى تصمي  مناهت  جديدة تركز على إعدا   -

ة ال ا  ة على اإل،دال لاهبضاج لالضسام  لالضعايش م  اآل ر فينب ي على المناهت المسض بلية الضركيز على  تنمية بمةمج مسضهد  للااصي

ال ي  اإليجا،ية من     تذمين المناهت بمامج لبع  المةااف لالااصيات الضي تجسد ال ي  اإليجا،ية الضي يما اها الل ك من     

اياها في ايااات حياتية، تنمية مها ات الضعل  الااتي  مها ات الضفكير، تد ي  المضعل  على الحصة  على ا بالة الضعليمية لمناااة اذ
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مةالنا المعلةمات، لتفسير ال ةاهر الحياتية، لإ  اك الع اات، لا،ضكا  ا فكا  ل يا ة اهبضاج ،ااضادا  الض نيات الحديقة، لإعدا ا ليكة  

 .  3602مضعل  ،لهمية الضاليط للمسض ب  من أج  تح ير أهدا  أجندة أفري يا  الحا في المجضم   لتةعية ال

 رل ة اههضما   ،الضلةير النةعي لمناهت الضا يب الد ااية من أج  تنمية الةعي ،ال ذايا المعا رة لالماك ت المسض يلية لتحليلها  -

 .ى أفذ   ة ة ملمةلة لتفسيرها لمحاللة السيلرة على المسض ب  لالمساهمة في تاكيلض عل
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 :قائمة المصادر والمراجع

 

تلةير منهت الضا يب في  ةل بمةمج الفة مات لضنمية مها ات الضن ي  الااتي لالةعي ،ح ةق اهبسا  لاي  . الحسيني ، فايزة أحمد [ 1]

، (3614)، 45الضر،ية لعل  النفس ،  ا،لة الضر،ةيين العرك ، لمجلة   ااات عر،ية في .الةهل الةلني لدل ت ميا المرحلة اهعدا ية

 .116ص 

 .197، ص (1986) ا  العل  للم يين ،  : بحن لالمسض ب  ، ،يرلت.   ير ، اسلنلين [ 3]

كليات الضر،ية فاعلية ،ربامت م ضر  اائ  على الضعل  الادمي لضد يس ال ذايا المعا رة لل ك شعبة الضا يب ،. عما  ، الةل محمد [ 2]

 . 121، ص (3615)في تنمية مها ات الضفكير المسض بلي لالةعي ،هاا ال ذايا ،  االة  كضة اة ، كلية الضر،ية ، جامعة الفية  ،

 [4]  Hines, A.& Bishop,  P. Thinking about the future : Guideline for Strategic  foresight ,Social  

technologies ,LLC, corporate communications ,Washington DC20036, (2007),p.34 

 .5، ص(3666)، 4، ال اهرة ، منضدل العال  القال  ، ج3636الد ااات المسض بلية لمارلل مصر . العيسةض ، إ،راهي  [ 5]

المركز العر،ي للضعلي  لالضنمية ،  :، ال اهرة ( مفاهي  ، أاالي  ، تلبي ات ) م دمة في الد ااات المسض بلية .  اهر ،  يال الدين [ 0]

 .11، ص(3664)مركز الكضاك للنار ، 

 .32، ص(3662) ، يناير 111الد ااات المسض بلية في  لر ، ال اهرة ، مجلة اله   ، ل.العيسةض ، إ،راهي  [ 7]

بلية ، مركز   ااات المسض ب  ، جامعة المسض بلية ،  رية علمية للزمن اهتي ، مجلة   ااات مسض . الفياالض ، فة ض عبد ال ا   [ 8]

 .0، ص( 1990) ، 1أايةل ، ل

( 3660)  ا  السحاك للنار لالضة ي ، : ، ال اهرة ( أهدافها –أااليبها  –مفهةمها ) الد ااات المسض بلية . عامر ، لا ق عبدالرر  [ 9]

 .334، ص ص

 (.3668) ا  اليا ل ض للنار لالضة ي ،:أاالي  الد ااات المسض بلية، عما . عامر، لا ق عبدالرر [ 16]

فاعلية ،ربامت م ضر  في عل  اهجضمال اائ  على البنائية اهجضماعية على تنمية مها ات الضفكير المسض بلي . )حسابين ، ماجدة ايد [ 11]

 .123، ص 3614،ني اةيف ،   لالمفاهي  اهجضماعية لدل ل ك المرحلة القابةية العامة ،  االة  كضة اة ، كلية الضر،ية ، جامعة

ااضارا  المسض ب  فى مناهت الد ااات اهجضماعية ،مراح  الضعلي  اب  الجامعى   ااة ت ةيمية ،  مجلة . الدي ، عيد عبد ال ني [ 13]

 .15، ص ( 3663) ،  17كلية الضر،ية ،سةهاج ، ل

 [13]The African Union Commission, Agenda 2063, September,( 2015). 

http://au.int/en/agenda2063 
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ABSTRACT 

        The research aims to show the effect of the family and the school on the motivation of 

learning among students in secondary schools, and which of them has a greater impact on the 

motivation of learning for students of the family or school or both. So the problem here is that 

the role of the family and the school has an impact on the educational process and the 

educational level of the student as for the questions that have been The answer to it through 

the investigation is what is the role of the family in the motivation of learning among students 

and what is the role of the school in this motivation or whether the two together have an 

important role for the motivation of learning and what is the role of the family in raising the 

motivation of learning and what is the role of the school, and the descriptive method has been 

used to describe the three cases And results were found that show that the role of the family is 

the most important role among the axes, because the family is the primary axis in the 

formation of the individual from childhood until crossing the adolescence role upwards. Very 

much in raising the motivation of students in learning and the presence of social and 

psychological counselors in schools has a big role in solving students ’problems in schools 

and that the role of media and broadcasting organizations has a large role in the learning 

process as well as the process of rewards used by parents or teachers have a major role in 

pushing students to Learning.      

Keywords: motivation of learning, family, schools, secondary schools,                                                                                                                                           
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 الملخص

يهددددل ال حدددإ إلدددى إاهدددار لمدددر ايسدددرة والمدرسدددة ادددي دااعيدددة الدددتعلم لددددم الهل دددة ادددي المددددار  ال انويدددة وليهمدددا لددد   ددد مير ل  دددر علدددى 

 العمليددددة اددددي والمدرسددددة لدددد   دددد مير ايسددددرة دور لندااعيددددة الددددتعلم للهل ددددة ايسددددرة لن المدرسددددة لن اكمنددددي  معددددا   إ ن الم دددد لة  نددددا 

لمدددا اكسدددتلة التدددي  دددمه الندددواا عليهدددا مددد  ددددالأل الم ا دددإ  دددي مدددا  دددو دور ايسدددرة ادددي  للهالددد   ليمددديالتع المسدددتوم وعلدددى التعليميدددة

دااعيدددة الدددتعلم لددددم الهل دددة ومدددا دور المدرسدددة ادددي  دددن  الدااعيدددة  لن لن لالمندددي  معدددا  دور مهدددم لدااعيدددة الدددتعلم  ومدددا  دددو دور ايسدددرة 

المدددنهل الو دددفي لو دددف الحددداكت الددد ال  و انددد  الدراسدددة ن ريدددة  ادددي رادددي دااعيدددة الدددتعلم  ومدددا و دور المدرسدددة  وقدددد اسدددت دن

 ادددي ايساسددي المحددور  ددي ايسددرة ل ددون المحددداور  بددي  مدد  اي ددم الدددور  ددو ايسدددرة دور لن   ددي م ت يددة و ددم التو ددل إلددى نتددائل 

 ايسدددرة  بعدددد اكجتماعيدددة التن دددتة عمليدددة ادددي المدرسدددة دور يددد  ي   دددعودا المرا قدددة دور ع دددور و تدددى الهفولدددة مندددن الفدددرد   دددوي 

 الدددتعلم  ولن ادددي الهل دددة لددددم الدااعيدددة رادددي ادددي جددددا   يدددر دور لهدددا اكجتماعيدددة التن دددتة عمليدددة ادددي وايسدددرة المدرسدددة  عددداون ولن

 المؤسسدددات دور ولن المددددار   ادددي الهل دددة م دددا ل  دددل لددد  دور   يدددر ادددي المددددار  ادددي والنفسددديي  اكجتمددداعيي  المرشددددي  وجدددود

   يدددر دور لهدددا المدرسدددون لو اآلبدددا  يسدددت دمها التدددي الم ااددد ت عمليدددة و دددنل  الدددتعلم عمليدددة ادددي   يدددر دور لددد  واإل اعيدددة اإلعالميدددة

 .التعلم إلى الهالا داي اي

 

 .التربوية سساتؤال انويات  الم طل ة المدرسة  التعلم  ايسرة  دااعية: المفتاحية الكلمات
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 المقـــــــدمة

 القدرات نتينة يتم  لقائي ا حاد اايسرة اكجتماعي  والض ط اكجتماعية التن تة ع  المستولة ايولى اكجتماعية المؤسسة ايسرة  عت ر

 .اكجتماعي الوجود وبقا  ال  ري الننس ل قا   تمية ضرورة و ي اكجتماع على   ني التي ال  رية اله يعة اي ال امنة

 ا نماط يبنائها   قدمها التي السلو ية التوجيهات دالأل م  جيدة غير لو جيدة بهريقة اياراد سلوك اي لساسيا دورا ايسرة و لع 

 مؤسسات وجود م  الرغم على ايبنا    ربية اي إينابا لو سل ا  ؤمر التي النما ج  ي ايسرة دادل  دور التي والتفاعالت السلوك

 المادية اإلنسان  وجهات  ل اي  ؤمر اجتماعية مؤسسة لقوم زال  وك  ان  ايسرة إن إك لألبنا  والتوجي  التربية  قدن اجتماعية

 إلى م اشرة غير لو م اشرة بصورة  يا   استمرار مع  مستمرة مؤسسة و ي اإلنسان  ياة اي ايولى المؤسسة  ي اايسرة والمعنوي 

 إضااة رغ ا    و ل ي  اجا   و   ي و حمي  الهفل  رعى التي المؤسسة  ي اايسرة  ل  إلى باإلضااة .ب  دا ة جديدة لسرة ي  ل إن

 شؤون  اي نفس  على اكعتماد على قادرا ليص ح اكجتماعية  الت  إلى ال يولوجية  الت  م  اكنتقاأل على  ساعد  التي  ي  ل  إلى

. ]وقيم  المنتمي مهال  مي التوااق على وقادرا والعامة ال ا ة
1
] 

 لتحقيق المنتمي لوجد ا اجتماعية مؤسسة المدرسة ين الهالا  لدم التعلم دااعية اي ليضا مهم دور االلمدرسة ايسرة دور إلى إضااة

 جوان ها جميي م  للعلم الهال  ش صية  نمية إلى  هدل  ربوية بيتة  واير ع  مستولة ن امية  ربوية مؤسسة و ي وغايت   ل داا 

 .واكجتماعية وايدالقية والنفسية والعقلية النسمية

 واائفها م  بعضا  فقد ايسرة بدلت العمل   يإ إلى ال روج بالمرلة اضهر مما ال لد بها يمر التي الصع ة ون را لل رول اكقتصادية

 بي  منقسما ل  ح ايسرة ب   قون  ان  وما وال ليات  والمعا د المدار  و ي التربوية اكجتماعية المؤسسات  ل  لصالح اكجتماعية

  وجي  على المدرسة ودور وإينابية سل ية لا ار م  ايها يوجد وما الحياة ارول مواجهة على مساعد هم اي ودا ة والمدرسة ايسرة

 الن امي التعليم اي ايولى الحلقة المدرسة  عد لنل  الحياة  مناكت جميي اي السل ية ايا ار ع  واكبتعاد اكينابية ايا ار إلى الهل ة

لة و لقة المقصود  مر لة طوأل على المستمر باإلشرال  سمح االمدرسة والمنتمي  ال ي  بي  مهمة و ل و لقة ايسرية للتربية م مه

 بيتة م  يحتاج  وما التلمين  به يعة ومعاراهم د را هم لهم مت صصون  ربويون يمارسها  ربوية عملية دالأل م  والمرا قة الهفولة

 . والعم العلم إلى الرغ ة اي ن اط   ست ير ومعلومات تولدوا مناس ة

 

 

                                                             
 .26 ص2013-2012قسنهينة  –منتوري  جامعة ماجستير رسالة التعلم  ومسارات المدرسة  ايسرة منى زعيمية - 1
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 :البحث مشكلة: اوالً 

 :التالي السؤاأل اي  الم  لة  تحدد 

 للهال ؟ التعليمي المستوم على ولمر ا التعليمية العملية اي والمدرسة ايسرة دور ما

 :   ي الفرضية  اي جان ي   ما :البحث فرضية: ثانياً 

 :محاور مالمة اي وي  ي للهالا المدرسي النناح اي مهما   دور المدرسة  وأل للوالدي  ايسري ال هاا يلع  -1

 .النناح على ويحفز م ي نعهم الني للوالدي  ايسري ال هاا  -ل

 .والتفوق النناح اي ليساعد م والمدرسي  المدرسة ا نا  اإلينابي النان  لهم ي ي  الني للوالدي  ايسري ال هاا -ا

 .المدرسة اي النناح إلى بالهال  ويودي بالمدرسة لال تمان للوالدي  ايسري ال هاا  -ج

 .ي  ي دور المدرسة م مال  لدور ايسرة والتوا ل الدائم بي  المدرسة وايسرة للو وأل إلى نتائل جيدة اي عملية التعليم -2

 :يني  اإلجابة ع  اكستلة التالية: أسئلة البحث: ثالثاً 

 دور ايسرة مهم اي راي دااعية التعلم لدم الهل ة اي المدار  ؟ ل  -1

  ل دور المدرسة مهم اي راي دااعية التعلم لدم الهل ة اي المدار ؟ -2

  ل دور ايسرة والمدرسة معا  مهم اي راي دااعية التعلم لدم الهل ة اي المدار ؟ -3

 تعلم لدم الهل ة؟ليهما ل م دور ايسرة لن المدرسة اي راي دااعية ال -4

 :التالية اي المحاور اي مية  تحدد  :البحث أهمية: رابعاً 

 .للهال  التعليمية العملية اي والمدرسة ايسرة دور على التعرل -1 

 .مدارسها اي التعليم مستوم لراي  الدي   والدرسات اإلسالمية التعليم وزارة التربية ودائرة من   ستفيد -2 

 .للهالا وليهما ل  الدور اياضل التعليمية العملية اي والمدرسة دورايسرة على التعرل  و الرئيسي الهدل :لبحثا أهداف: خامساً 

 .لها و ف و قديم والمعلومات ال يانات جمي دالأل م   نا اينس  ل ون  الو في المنهل ال ا إ يست دن: البحث منهج: سادساً  
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 األسرة: المبحث األول

الموضوع العديد م  الدراسات السابقة واي سنوات م تلفة نعرض وا دة منها و ي واقي الت امل الوايفي بي  ايسرة  وجد اي  نا 

والمدرسة و  مير  على التحصيل الدراسي للتلمين و ي رسالة ماجستير نوق   اي جامعة الوادي  لية العلون اكجتماعية واكنسانية 

لها  و نل  المدرسة ودور  ُل منهم اي عملية التعلم لدم  اكجتماعي والت وي  ايسرة ونونح  سول ن حإ اي مفه 2114النزائر 

 :الهل ة واي  نا الم حإ سنتناوأل  ل ما ي ص ايسرة ون دل بتعريفا ها

 يتقوم ين  ايدنون ور ه  بيت  ول ل الرجل ع يرة  عني العرا لسان اي ورد  ما اللغوية النا ية م  ايسرة:لألسرة اللغوي التعريف-أ

].بهم
2
] 

 ايساسية الو دات ل م ل د  ونها م  بالرغم العلما  علي  يتفق واضح ومعنى  عريف ايسرة ك هالح ليس :االصطالحي التعريف-ب

 :آدر إلى عالم م  ي تلف  عريفها إن  يإ اكجتماعي ال نا  منها يت ون التي

 اله يعي الوسط و ي التهور  منها ي دل التي ايولى النقهة و ي المنتمي  جسم اي ايولى ال لية ب نها : ون  لوجس  عراها  يإ

 .الفرد اي  يترعرع الني اكجتماعي

 على المحاا ة إلى  هدل التي اكجتماعية الو دة لنها على اكجتماعية العلون مصهلحات معنم اي ايسرة يعرل بدوي ز ي ل مد لما

. ]الم تلفة المنتمعات  قر ا التي والقواعد النمعي العقل ير ضيها التي المقتضيات على و قون اإلنساني النوع
3
] 

 اي لولية جماعة ل م" لنها على ايسرة  عريف يم   وعلي  العرا وغير منهم العرا علما  م تلف م  لألسرة   يرة  عاريف و ناك

 منزأل اي يقيمون الدن لو الزواج بروابط  ر  ط  يإ اكنتساا محور على بنا  القرابة بينهم  ت سس اياراد م  عدد م  و ت ون المنتمي

 ]. وا د
4

نة الو دات  حديد ايم   لألسرة اكجتماعي الت وي  لما[   :يلي  ما لألسرة الم وه

 .ومعنويا ماديا و مويلها اكجتماعية التن تة نمط و وجي  ايسرة اي العها  مر ز واين ايا يعت ر :( واين ايا :الوالدان _

  ات ايسر اميل ايطفاأل  إنناا اي اكقتصادي ومستوا ا ايسرة مقااة و تددل الننسي  م  ايبنا   م لألسرة ال اني الم ون : االبناء _

 م    ير عدد إنناا إلى المن فض اكقتصادي المستوم  ات ايسر  ميل  ي  اي ايطفاأل  م  قليل عدد إنناا إلى العالية ال قااة

 ايبنا   ربية لن والواقي العائالت   ل  لدم ال قااة قلة إلى ليضا  ل  يرجي ومم   المعي ة وعسر الحياة بصعوبة الم اكة وعدن ايطفاأل 

 الوالدان ابتغى اإ ا والت هيط  النهد م  ال  ير ايمر يتهل   يإ ايسر  عا ق على  قي   يرة مسؤولية  ي بل السهل بايمر ليس

                                                             
2
 .200 ص2010 بيروت للن ر   ادر دار   العرا من ور لسان ب  م رن ب  محمد -
- 

3
  .28ص   سابقا   ر   م مصدر   منى زعيمة 

4
 النزائر ال اني  العلمي المو مر   قا دي جامعة   الوادي وكية اي اكبتدائية المدار  ل عض اكسرية المساندة واقي   وادرون  ورية عمرونيتارزولي  -

 .3 ص2013
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 الالزمة والهرق الوسائل ومعراة معين   ربوية ل دال  حديد عليهما ين غي لهم واعد مستق ل وبنا   الحي  لبنا   ربية اي التوايق

. ]مت امال  ربويا برنامنا  ل  ي  ل  يإ اي دال  ل  على للحصوأل
5
] 

 منتمعنا اي الدور  نا  الزواج  ونرم اكجتماعية المراسم اي و م يلها ايسرة إدارة اي اعاأل دور لهما والندة الند نند: والجدة الجد _

 ايها  نت ر التي النووية ايسر ب الل والندة والند واين ايا بتوجيهات مر  هة   قى التي الممتدة ايسر  وي م  العراقيي  يننا نح 

. ]الزواج  لمر لة اكب  و وأل عند ال لي اكستقالأل اا رة
6
] 

 اآلبا  إم انية وعدن ايطفاأل   رة بس   اإل ماأل ايها وي  ر القرار وا  ا  اكستقاللية م دل ايها يغي  الممتدة ايسرة لن س ق مما نل ص

 الحرية إعها   يإ م  الممتدة ايسرة م  ل  ر استقاللية  ات النووية ايسرة نند  ي  اي والرعاية  اك تمان م   قهم ايبنا  إعها 

 الند ع   نقهي ك  ونها إلى إضااة ال ااية والرعاية الح  و وار والنفسية واكجتماعية المادية ا تياجا هم  ل بتل ية  قون  يإ لألوكد

].معهم متوا لة و  قى والندة
7
] 

 : األسرة ووظائف شكل

 م  نوعي  وجود على اكجتماع علما  ويتفق نوعها  حديد ايسرة   ر عند ين  لنل  التاريخ ع ر منتمعنا اي ايسر لش األ   تلف

 اهي الممتدة ايسرة لما النواة  وايسرة الممتدة ايسرة  ما دا ة بصورة العراقي والمنتمي عامة بصورة العربية المنتمعات اي ايسرة

 لنها ليضا ب  عرا  ما بي  واي فاد  وم  وزوجا هم وايبنا  والندة الند على ايسرة   مل   ن وا د  آن اي لجياأل عدة   مل التي

 ولطفالهم وزوجا هم المتزوجي  ولطفالهم والعمات وايعمان ايجداد اآلدري   ايقارا لت مل  متد وإنما وايبنا   اآلبا  م  ليس  ت ون

. ]ايسرة  رئيس لو ايا رئاسة  ح  وا دة اجتماعية اقتصادية  ياة ي  لون المتزوجي  غير
8
] 

 واين ايا م   ت ون المنتمي اي و دة ل غر و ي ال سيهة ايسرة لو الزواجية او الزوجية ايسرة عليها ايهلق النواة ايسرة لما

  ت ون  غيرة جماعة ب نها يعراها م  و ناك واجتماعية اقتصادية مت ادلة التزامات لاراد ا بي  وي ون وا د بي  اي يس نون وايوكد

.]المنتمي  باقي ع  مستقل   و دة  قون بالغي  غير ولبنا  وزوجة زوج م 
9
] 

 ما سرعان ول    غار ايطفاأل ي ون عندما دصو ا الزوجي  بي  اكجتماعية العالقات بصالبة العائالت م  النوعية  ن  و تسم

 ايسرة اي العالقات  البة اي الس   ويرجي الزواج  بعد باآلبا  ال نا  عالقات  قهي وقد ايطفاأل  ونضل بلوغ بعد العالقة  ن   ضعف

 . وايبنا  اآلبا  بي  الم تر ة اي دال ووجود والصداقة الزوجي  بي  الننسي الننا على  عتمد ينها النواة

                                                             
5
  .3ص   ال ا ة اك تياجات  وي ال ليل اطفاأل اكل ترونية الم ت ة   الهل ة وم ا ل وايسرة المدرسة بي  العالقة   ط يل عدنان اد م - 

 .261ص   1980 النزائر   النزائرية الن ر شر ة   ايسرة   بو فنوش  مصهفى -  6
7
 .31ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 

8
 .17ص   1995 اكس ندرية   النامعية المعراة دار   العائلي اكجتماع علم اي دراسات وادرون  ا مد سيد غري  - 

 .6ص   2006 دم ق   للن ر اانان دار   والتربية ايسرة   ال عاأل دير محمد اله ي  ال يخ - 9
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 :منها لألبنا   واير ا اي ملزمة   ون التي الواائف م  ال  ير عا قها على يقي  يإ ايسرة لواائف بالنس ة لما

 النفسية الوظيفة :أوالً 

  لع  التي و ماس ها ايسرية الو دة دالأل م   نا بالنفس وال قة واكستقرار ايم  اي المتم لة النفسية الحاجات إش اع اي  تم ل والتي :

 الحياة اي د را هم م  ا تسابها  م ونصائح م ورة م  لألبنا  واين ايا يقدم  ايما  تم ل التي والفرد  للهفل النات نمو اي بارزا دورا

 واك تفا  لألطفاأل والضرا التعنيف ع  واكبتعاد باكطمتنان وشعور  اكب  نفس اي ال قة بنا  إلى يؤدي مما العمر مرور على

 .المسار و صحيح بالنصيحة

 النضل ي تل مما ايسري النو دل لة إلى يؤدي النفسية اإلشاعات وغياا المت ادلة النفسية للعالقات السيئ اكست دان منها الع س على

 ولن ها ايمور شتى بنا   ويواج  ق حها لو ايشيا   س  اهم إلى وداع  الفرد  وا   فعيل على الحدي ة التربية  ؤ د لالب    يإ النفسي

 الفردية بالحياة المهارة لي تس  والف رية اكجتماعية الحياة معترك إلى للددوأل بالفرد يداي مما الم ورة   قدن اي واين ايا بمساندة

. ]علي  عالة ك المنتمي ينفي اردا والعمل ال س  على قادرا لي ون والنماعية
10
] 

 ً   :االجتماعية الوظيفة :ثانيا

 لاراد مي التعامل  يفية على  دري   على و عمل وآدابها و قاليد ا وعادا ها إليها ينتمي التي النماعة لغة الفرد بتعليم ايسرة  قون  يإ

 ايها  يعيش التي ال يتة مي ويتفق منتمع  قيم مي ويتناس  يتناغم اجتماعي  ودور اجتماعية  ياة بممارسة ل   سمح التي اآلدري  المنتمي

 بوضي  قون بحيإ المنتمي اي اكندماج وايفة  مار  اايسرة اياراد  إلى ايسرة م   نتقل التي اكجتماعية الم انة ل   سمح وبالتالي

.  ناوز  ي د يم   ك اجتماعي ن ان مؤسسة بالمنفعة الفرد اي  يعيش التي وال لد المنتمي على  عود التي الم تلفة مرا ز م اي الفرد

[
11
] 

 ً   :االقتصادية الوظيفة :ثالثا

 ايولية  يا   اي مادي دعم م  الفرد يحتاج  ما و ل ايمواأل  واير اي اكقتصادية ايوأل الداعم (واين ايا)المتم لة  ايسرة  عت ر

 ق ل م  التقصير لو المادي العوز بس   ملتوية طرق إلى اننراا  وعدن المنتمي اي للفرد ال قة  عزيز إلى يؤدي مما بالتعليم المتم لة

 وإيصاأل وال لد المنتمي اي اكنتاج مستوم راي على قادر  فو  منتل ارد دلق على قدرة لألسرة و نل  المنتمي  اي الفرد  نا  ايسرة

 دالأل م  غاية  لقصى إلى المنفعة مستوم وراي اكنتاج لسالي  على و دري    عليم  طريق ع  و ل  النا ي اك تفا  مر لة إلى ال لد

                                                             
10

 .21ص   1996 بيروت   للن ر الن ال  دار   الم ا س والهفل ايسرة   القائمي علي - 
 . 38-37ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 11
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 ينعل  مما اكعماأل لتل  الفرد ميوأل اي  ايسرة  ال ظ مناكت اي وزج  الفراغ لوقات است مار دالأل م  الفرد لدم اإلبداع مستوم راي

. ]سوا   د على وال لد المنتمي من  ينتفي ناجحا ارادا لعدت قد ايسرة   ون وبنل  والمنتمي  ال لد ورقي  قدن اي ويسا م اي  ي دع
12
] 

 ً   : الثقافية الوظيفة :رابعا

   وين  اي ال قااي الترا  إدداأل طريق ع  و ل  للمنتمي العان ال قااي اإلطار اي الفرد لدمل اكجتماعية التن تة بعملية ايسرة  قون

 اكا ار بهن  ملي  جو اي طفولت  منن ين    يإ وعقيد   و قاليد  وعادا   لغت  ايسرة م  ي تس  الفرد ين متعمد؛  وري ا ل  و وري  

 اكجتماعية القيم م  الر يد لهنا ي ون  يإ منها  الت لص يستهيي اال ش صيت  م ونات م  و ص ح نفس  اي اتددل والقيم  والمعتقدات

 اي ومه قها والتقاليد العادات  ل  مع   امال  يا   اي لدرم مر لة إلى مر لة م  ينتقل  يإ ومستق ال   اضرا الفرد  ياة اي لمر

 يستهيي ك بها مت مرا مض  التي السني  ع ر ووالد   والد  م   علهم  ما يع س الفرد  ند لنل  اآلدري  مي اي  يعيش الني منتمع 

.]السني   ع ر  ناوز ا
13
] 

 : للطالب االجتماعية التنشئة في األسرة أهمية

 ينمي ال ا  ون اي م تلف الميادي  على ل مية الدور الني  لع   ايسرة اي  ياة الناشتة وايطفاأل و م بنل  ينهلقون م  اي مية ال ا ة

  ش صية الهفل بفضل عاملي  لساسيي   مالمر لة الهفولة على المستوم ال يولوجي والنفسي واكجتماعي  و ؤمر ايسرة على بنا  

 النمو ال  ير الني يحقق  الهفل دالأل سنوا   ايولى جسديا  ونفسيا   مم قضا  الهفل لمع م وقت  دالأل سنوا   ايولى اي عملية التعليم -

.[
14
] 

االمرا قة  االرشد و وك إلى ال ي ودة التن تة  عملية مستمرة ك  قتصر اقط على مر لة عمرية محددة وإنما  متد م  الهفولة   -

ولهنا اهي عملية  ساسة ك يم    ناوز ا اي لي مر لة ين ل ل مر لة  ن تة دا ة   تلف اي مضمونها وجو ر ا ع  سابقتها  وك 

م  وا دة إلى لدرم ي اد ي لوا لي ن ان اجتماعي  غيرا  ان لن   يرا ولي مؤسسة رسمية لو غير رسمية م   ن  العملية ول نها   تلف 

 نى ب سلوبها ك بهداها وم  لبرز مؤسسات التن تة اكجتماعية نند ايسرة  التي  عت ر ال يتة اكجتماعية ايولى التي ين   ايها الفرد و 

جات الفرد المادية ايها ال  صية اكجتماعية باعت ار ا المناأل الحيوي ايم ل للتن تة اكجتماعية والقاعدة ايساسية اي إش اع م تلف  ا

اي منها والمعنوية بهريقة  ساير ايها المعاير اكجتماعية والقيم الدينية وايدالقية و ل  م  دالأل إ  اع الوالدي  منموعة م  ايسالي  

 : اكسالي   ن  وم  إش اع  اجات ايبنا  ودصو ا اي اترة المرا قة

                                                             
12
 .12ص     ر  س ق مصدر   القائمي علي -
13

  .230-229ص  2003  اكردن عمان والتوزيي  والن ر لله اعة  فا  دار    للهفل اكجتماعية التن تة    م ري ا مد عمر - 
14

 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=229623. -  

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=229623
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 . وجل عز باهلل اكيمان جان   قوية -

  . و رابه  المنتمي  ماس  إلى يؤدي مما المنتمعي والترابط اكدوة روح  نمية -

 . الفردية ون ن النماعي والعمل السليمة ايسرية ال يتة وجود -

. ]ايسرة اي و وار ا اإلينابية القدوة وجود -
15
] 

 التسامح روح بإ دالأل م  ايبنا  نفو  اي غرسها إلى العراقية ايسرة  سعى إينابية قيم  ناك لنا يتضح السابقة ايسالي  دالأل م 

 وعدن ايسرة لاراد بي  اك صاأل  نمية و نل  الهوائف  م تلف بي  الوطنية بالو دة ال عور و نمية المتهراة المواقف ع  واكبتعاد

 ال رامل بم ا دة ألطفاألل السماح وعدن واين بايا المتم لة ايسرة قدوة ق ل م  ودا ة الهائفي لو العرقي بالتميز  و ي للفاا استعماأل

 اكعتنار م دل ايوكد و عليم اآلدري  مي التعامل اي الحنيف اإلسالمي الدي  م ادئ اعتماد و نل  واينانية العنف   ير التي والمسلسالت

. ]الحنيف اإلسالمي الدي  مقااة ال ه  ع  اكعتنار ين زمالئهم؛ بحق ي هتون عندما
16
] 

  مل  ااة ايسالي  التي يتلقا ا الفرد م  ايسرة دا ة الوالدي  والمحيهي  ب  م  لجل بنا  ش صية نامية إ ن التن تة اكجتماعية 

متوااقة جسميا ونفسيا واجتماعيا و ل  اي مواقف   يرة منها اللع  والغنا  والتعاون والتنااس والصراع مي اآلدري  اي  ااة مواقف 

 يؤمر واعي جيل إن ا  اي اإلدفاق يعني ايها واإلدفاق عا ق ايسرة على  قي التي الحاجات ل م م  ةاكجتماعي التن تة  عت ر لنل    الحيا

. ]عامة بصورة ال لد وعلى ال لد وعلى دا ة المنتمي على سل ا
17
] 

 : لألسرة التربوي الدور في المؤثرة العوامل

 : العوامل  ل  ل م ايسرة دادل الفرد  وجي  عملية على  ؤمر عوامل عدة  ناك

 الني ايسلوا  و لي التربية عملية اي ايبنا  مي واين ايا بها يتعامل التي الهريقة الوالدي  با نا ات ونقصد: الوالدين اتجاهات - 

 معاملة لسالي  م  ب  ويتمس ان ايبوي  يرا  ما و و معينة قضايا إزا  اكجتماعية والمفا يم والعادات القيم نقل اي ايبوي  يست دم 

. ]اكجتماعي النمو على ومساعد   النفس على باكعتماد بالهفل يؤدي الني بهم  و و  مر التي المواقف اي لوكد م
18
] 

 العاطفية والسمات ايسرة دادل اجتماعية عالقات م   تضمن  ما دالأل م  الفرد  ن تة اي   ير لمر المنزلية لل يتة إن : المنزلية البيئة  -

 ال يتة ل مية على الدراسات م  العديد ام ت   يإ الفرد ش صية على   ير   مير لها برودة لو دل  م  العالقة  ن  على  ه ي التي

                                                             
15
   ديالى جامعة  100 العدد اكداا  لية منلة   الرا ن  ال رول ال اي ايبنا  لدم اكينابية القيم بعض  نمية اي العراقية ايسرة دور   محمود اسماعيل ااطمة  -

 .576ص
16
 .568ص   السابق المصدر نفس -

 

17
-  http://www.ibtesamah.com/showthread-t_288486.html . 

18
  النامعة الرابي التربوي المو مر إلى مقدن بحإ  حسينها  وس ل غزة محاا ات اي المحلي والمنتمي ال انوية المدرسة بي  التوا ل واقي   وادرون اائزشلدان - 

 .9ص  2011 السهي  غزة   اكسالمية

http://www.ibtesamah.com/showthread-t_288486.html
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 المس    ضيق منها اكجتماعية الم ا ل م  العديد إلى ال يتة  ن   تعرض ول   نمو   مرا ل مرور على الهفل  ه يي اي المنزلية

 ايسرة لاراد مي التعامل اي لسلوبهما على سل ا يؤمر مما الوالدي  يؤمرعلى القلق ينعل الوضي  نا المعي ي والغال  اياراد عدد و  رة

] .استقالليتهم م  و حد اله يعي نمو م على الت مير إلى يؤدي مما ايوكد على ال ناق يضيق  يإ
19
] 

  تعلق التي ايساسية التربية بم ادئ إلمان  لديهم ي ون لن اين  ايوكد  ن تة اي مهما دورا الوالدي  مقااة  لع   : الوالدين ثقافة - 

 ال اي الفرد  ن تة بي  واسي ارق نرم جيدة  لنل  اجتماعية  ن ت   ن تت  مهمة عليهم  سهل  ي رعايت  بصدد  م الني الم لوق به يعة

 اقلة ال  رات  وا تساا اكبت ار على يعهيهم القدرة ايوكد وميوأل رغ ات اهم ين و ل  التربوية لل قااة  فتقد لدرم ولسرة م قفة لسرة

 بي  بالتعاون الوعي وقلة التربوي المستوم على والتقدن النهوض ع  المنتمي  عوق التي الم  الت ل م م  م  لة   دو لآلبا  الوعي

 مي التعاون على العمل باآلبا  نهي  لنل  الهال   على سل ا  ؤمر التي التربوي المستوم على ال  يرة لمار ا لها والمدرسة ايسرة

] .معالنتها عليهم  صع  التي ايمور اي الدارسة
20
] 

 التصدع بينما اجتماعيا  و ه يع  الفرد لو الهفل إعداد اي مهما دورا يلع  ايسري الترابط لن اي ش   ناك ليس:األسري  االستقرار-

 اي يؤمر مستقر غير اجتماعي لوضي  اكت  لها الموت لو ال اني الزواج لو الهالق بس   سوا  ايسرة يصي  الني التف   لو ايسري

 اهور إلى يؤدي مما ال ي  اي السلهة غياا  عني المنزأل ع  اين او ايا اغياا و صراا    سلو   اي ويؤمر الفرد  ن تة عملية

 سلوك على  ؤمر داطتة قرارات   ون لن المم   وم  القرارا  ا  ا  اي   قون مهلقان  انا إ ا اين زوج لو ايا  زوجة لدرم لطرال

 الفرد نمو على إينابا يؤمر مما واإلرشاد التوجي  اي واين ايا اشتراك ضرورة التربوية الدراسات  ؤ د لنا المنتمي اي وااعليت  الفرد

] .المنتمي اي وااعليت 
21
] 

 ايمهات ع  ايوكد مي  عاملهم اي اكدتالل لشد ي تلفون اآلبا  اإن التعقيد شديدة ال  رية اله يعة إن :الفرد معاملة في األم أسلوب -

 التي المواقف ادتالل  س  لبنائه  مي م تلفة لسالي ا يت ع   يإ ايمهات  ودصو ا مناس ا يرا  ما  س  المعاملة نوع يحدد ا ل

 معي  شي  طل  على اإل رار م  لة لو الهعان ع  اإلمتناع  م  لة عديدة لم ا ل ايبنا  يتعرض ما ا  يرا ال ن  لو الولد مي  حد 

  حقق لن لألن يم   لن  الدراسات ام ت   يإ نمو   دالأل الهفل ايها يمر التي الم  الت م  و  ير والعنف والسرقة ال نا م  لة لو

 ايعلى  م لهم اين   ون ايوكد مع م لن نرم لنل  ايا  م  ل  ر لها مناس ة  لوأل وإيناد الم ا ل  ن  مي التعامل اي لاضل نتائنا

                                                             
19

 .569ص     ر  س ق مصدر   محمود اسماعيل ااطمة - 
 .1 ص   ر  س ق مصدر   ط يل عدنان د م -ا 20
 .51ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة -21
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 اي ايا م  ل  ر ال ي  اي يحصل لما متابعات  ونه  ايمهات مقدمتها واي ايسرة  عت ر لنل  الصع ة ايوقات اي لها يلنتون  يإ

] .العمرية مرا ل  دالأل الفرد  ن ئ التي المؤسسات مقدمة
22
] 

 

 المدرســـــــــــــــــــــــة: المبحث الثاني 

   .و هور ا المدرسة ون  ة مفهون

  عتندق ال دا  ي  لو المف دري  لو الفالسدفة مد  جماعدة والمدرسدة والتعلديم الددر  م دان لغدة المدرسدة  عدرل: المدرسوة مفهووم

. ]مدرا  والنمي ومن    رلي  على االن  مدرسة م  :ويقاأل م ترك برلي معينا  و قوأل من  ا
23
] 

 زمد  مندن ال دا  ي  مد    يدر با تمدان   يد   ربويدة اجتماعيدة مؤسسدة المدرسدة :منهدا ال دا  ي  آرا   سد  لددرم  عداريف ولهدا

 اىدي المرا دل الهفولدة مندن ال يد  بعدد للفدرد ايساسدية الحاضدنة ينهدا المندتم  ق دل مد  إليهدا المو لدة لأل ميدة ن درا و لد  طويدل

. ]منها الت رج يتم لن إلى منها ايولية
24
] 

اهدا مد  و نداك  بالنسد ة ايسدس  دن  ل دم مد  معيندة  وم دادئ لسدس علدى  قدون آددر اجتمداعي ن دان  د ي اجتمداعي ن دان ب نهدا عره

. التالميدن إليهدا يحتداج ومعرادة د درة لدديهم المعلمدي   دؤك  لن بح دم لمعلمديهم  دابعون  االتالميدن الم دروعة السدلهة للمدرسدة

[
25
] 

دل  ربويدة  مؤسسدة المدرسدة ل ميدة مددم لندا يت دي  السدابقة التعداريف ومد   ايسدرة مدي جند  إلدى جن دا الفدرد بندا  عمليدة   مه

 لدنل   قدمد   ادي ويسدا مون وبلدد م ومندتمعهم ل لهدم ي ددمون منتندي  لشد اص لنعلهدم ايادراد ايد  يعديش الدني المنتمدي ل دمدة

 .بلد م ل دمة دراستهم اي متفوقي  وجعلهم الهالا لدم التعلم دااعية راي اي ايسرة لدور   ميليا دورا المدرسة  ؤدي

 ادرد  دل  دان  يدإ نفسدها  للحيداة مرادادة و اند  ايرض اهدر علدى اإلنسدان وجدد لن مندن عراد  االتربيدة: المدرسدة ن د ة لمدا

 علدى  حدتم  يدإ بالتعقيدد  اكجتماعيدة الحيداة اددنت وعنددما بال يتدة الم اشدر اك ت داك طريدق عد  للحيداة الفدردي السدلوك ي تسد 

 ادي الم دار ة م ددل علدى التربيدة اعتمددت ايولدى الفتدرة ادي ل د  التعلديم بعمليدة مقصدودا ا تمامدا يوجهدوا لن المنتمدي ادي ال  دار

 . مت صص   ربوية بمؤسسات اكستعانة دون قرون عدة اي النماعة  ياة

                                                             
22

 .571ص     ر  س ق مصدر   محمود اسماعيل ااطمة - 
- 

23
 .854ص  2010 القا رة   للن ر الدعوة دار   الوسيط المعنم   بالقا رة العربية اللغة منمي 

 .60ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 24
25

 ..61ص   للتلمين الدراسي التحصيل على وم مير  والمدرسة ايسرة بي  الوايفي الت امل   مقدود الهدم ونور بحي ايمان - 
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  عليمدا  دان وإن مد ال  لبندائهم  علديم مهمدة ايسدرة بعدض إلديهم ا سدند والقددرات المهدارات  وي مد  لادراد  لد  بعدد اهدر مدم

 لددنت مدم مدرسدة  لوأل اهدور يعت در و ندا ال تابدة  و دنل  ال دريم القدرآن قدرا ة ودا دة القدرا ة  علدم علدى يعتمدد عقائدديا

 . الخ... والقانون والت هيط اله  م ل دنيوية وعلون الدي  علون ا مل  بالتهور المدرسة

  مؤسسدة المدرسدة إلدى الن در ادي شدامل  غيدر  دا    الدني ايمدر   يدرة  بتغيدرات المدرسدة  ميدزت اقدد الحدديإ العصدر ادي لمدا

 ن در ادي   يدرا إسدهاما اسدهم الدني الديمقراطيدة اك نا دات ونمدو المدن ل  العلمدي التقددن التغيدرات  دن  ل دم مد  لعدل  عليميدة

 ادتح طريدق عد  الفدرص  دواير ووجدوا بن ائد  واإليمدان الفدرد قيمدة  قددير بم ددل  دؤمه  الديمقراطيدة ين و عميمد  التعلديم

. ] وار  لن الدولة على وج  ولنل  التعلم  على للحصوأل اياراد ل ااة المدار 
26
] 

  :ومكوناتها المدرسة خصائص

 :وهي االجتماعية المؤسسات من غيرها عن بها تنفرد ومميزات بخصائص المدرسة تتميز

 بنيوة المدرسوة[

 بالتربيدة  هدتم ل د ح   يدإ  لد   عددت بدل اقدط للدتعلم م اندا  عدد لدم اهدي : موسوعة اجتماعيوة [

 العواطدف مضد وط ال  صدية متدزن الفدرد ايهدا ين د   عليميدة  ربويدة بيتدة   دون لن  حداوأل المدرسدة و  دنا التعلديم إلدى إضدااة

 التالميدن  لادق  وسديي علدى المدرسدة  عمدل  مدا ومنتمعد   نفسد  ددمدة علدى وقدادرا و قدوق واج دات مد  عليد  ومدا لد  مدا عارادا

.]السني   آكل ع ر ال  رية بلغت  ما قصير وق  اي لهم و قدن بحاضر م ماضيهم و صل
27
] 

 ددط اهددي: مبسووطة تربويووة بنيوة المدرسوة  علددى المت دداب ة  و  دددن المدرسددية والمهددارات المعرايدة المدواد للهلدد    سه

 ادي المعلومدات   دن  غدر  علدى و عمدل المعلدون  إلدى المنهدوأل ومد  الصدع  إلدى السدهل مد  و ددرينها المدواد  صدنيف عا قهدا

 . ب  ويقومون يعي و  سلو ا لي ون الناشتة

 مفعمدة بيتدة لد  و  لدق وال لقدي الف دري الفسداد مد  بالتلميدن يعلدق مدا  صدفي لن  حداوأل اهدي :تنقويوة بنيوة المدرسوة 

 .عامة بصورة والمنتمي دا ة بصورة علي   ؤمر التي المتهراة ايا ار وإبعاد واكستقامة والتقوم بالفضيلة

 بمدا وا ددة  بو قدة ادي و دهر ا التالميدن وا نا دات ميدوأل  و يدد إلدى  سدعى اهدي :طواهرة تربويوة بنيوة المؤسسوة 

 لهدم المنداأل و فسدح اآلددري  وا تدران والتفدا م السدلمي التعدايش علدى القدائم اكجتمداعي للحدراك مناسد ا اجتماعيدا واقعدا ي لدق

. ]بينهم ايما ال قااي للتوا ل
28
] 

                                                             
- 

26
 .62-61ص   السابق المصدر نفس 
 -  العربية بناء اي البناء المدرسي او الكيان المدرسي المسؤل عن التعليمالبنية معناها باللغة. 

27
 .141ص  2006 النزائر   م تار باجي جامعة من وارات   اكجتماعية التن تة مؤسسات   زعيمي مراد - 

 .174ص  2000 عمان   والتوزيي للن ر عمار دار   ال امسة اله عة   التربية اسس   نا ر ابرا يم 28 -
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 الم ندى ادي والمتم دل المدادي العامدل :قسدمي  إلدى التربيدة علدون ادي ال دا  ي   قسديم  سد  المدرسدة  ت دون المدرسدة م وندات لمدا

    .والتلمين والمعلم اإلدارة اي المتم ل ال  ري   العامل إلخ..  عليمية ووسائل جلو  مساط  م  وملحقا  

 . للتلمين يدر  الني الدراسي والمنهل والتلمين المعلم اي  تم ل والتي ايساسية الم ونات على التربوية ال حو  ل م و ر ز

 للمدتعلم التعليميدة ال  درة لو المعلومدة إيصداأل علدى يعمدل الدني الم دتص و دو وموجد  مرشدد إنسدان المعلدم : المعلوم -

 القدائمون اهدم المنتمدي ادي متميدزة مهنيدة جماعدة يؤلفدون والمعلمدون اإليصداأل  دنا  حقدق انيدة ولسدالي  وسدائل باسدت دان و لد 

 والتقاليدد والدن م والعدادات القديم يرسد ون بهدنا و دم النديددة  ايجيداأل إلدى وينقلوند  التدرا   دنا ويحف دون المنتمدي  درا  علدى

 والتعلديم التربيدة قهداع علدى العداملون ال دا  ون يعدد الحدالي وقتندا وادي المسدتق ل  بنداة يعت درون و دم يبنائهدا ب ندائهم ايمدة وي ندون

 بعدض  سد  يرجدي و دنا التلمدي  ش صدية بندا  ادي ودا دة والتعليميدة التربويدة العمليدة ادي   يدرة ل ميدة  ات المعلدم دور

 مدي ال يد  ادي يقضديها التدي  لد  مد  ل  در ل د ح  المدرسدة جددران بدي  التلميدن يقضديها التدي السداعات عددد لن إلدى الدراسدات

  ربويدا ل د ح بدل التالميدن لتحفديظ لو  لقينيدا يعدد لدم دور  إن  يدإ مد  إليد  المو لدة المهمدة ادي ال  يدر الددور ندرم  ندا ومد  والديد 

 .وا د آن اي  عليميا

 التنميدة ودهدط  تماشدى  سدليمة  دياغة لديد  التف يدر نمدا ج  دياغة وإعدادة التلميدن وسدلوك مقاادة  نقيدة عد  المسدؤوأل  دو ادالمعلم

 : يلي ايما  تم ل المعلم عا ق على ملقاة المهان م  منموعة  ناك اإن المنهلق  نا وم  للمنتمي

 للتعلم التلمين عند والرغ ة الدااعية إمارة . 

 التلمين إلى بسهولة يصل سلسا الدر  ينعل مما للدر  الت هيط. 

 بالمنتمي ين رط وجعل  التلمين  وجي  اي يص  مما المنتمعية المعراة  قديم. 

  الن ان على والمحاا ة الض ط. واإلدارة الهال  بي  و ل  لقة يص ح  يإ وإدار   التالمين بي  النقاش  وجي. 

 نن   للهال  ليم   من  النيد وغير اليومية والحياة المنتمي اي النيد ال ي  إلى التالمين إرشاد  . 

 سد  واج ا د    ديدة علدى  سداعد  الحقدوق مد  منموعدة لد   دوار لن التربويدة السدلهة علدى المهدان بهدن  والقيدان للتقيديم  

 لمهنتد   ح د  جيددة بصدفات يتحلدى لن المعلدم علدى و دنل  الحيداة   دعوبات علدى التغلد  ادي و سداعد  المعلدم  حمدي قدواني 

 العلدون  دن  ادي دورات ادتح ددالأل مد   واكجتمداع والتربيدة الدنفس علدم دا دة اإلنسدانية بدالعلون وإلمامد  النيدد و  ويند  التعلديم
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 جهدود وا تدران اآلددري  و ق دل  ددر سدعة ولديد  عليدا لم دل و امدل ومنضد هة قويدة ش صدية  ات ي دون ولن للمعلمدي  بالنسد ة

. ]التالمين
29
] 

 ونلدتمس التربويدة العمليدة غايدة إند  آددر وبتع يدر اقدط  بالمعلومدات مدأل  يند  وعدا  لند  علدى للتلميدن ين در  : التلميو  -

 للمعلومدات مسدتق ل طدرل التلميدن لن  درم والتدي الصدف  داددل للمعلمدي  الممارسدات بعدض ددالأل مد  ايا دار  دن  اسدتمرارية

 واكرشدادات ايوامدر  لقدي علدى متعدود التلميدن إن  يدإ التربويدة  العمليدة سدير ادي ومهدم ااعدل  هدرل مراعا د   دون غيدر ك

  دو   مدا ويتق دل ينداقش ك مقدد  شدي  مدنهم يصددر مدا  دل واعت دار واين بدايا والمتم دل مند  اي  در ال د ص مد  الهفولدة مندن

 انتداج إعدادة المعلدم يحداوأل المنهلدق  دن ومد  المدرسدة ادي للتلميدن بالنسد ة الغائد  ايا لددور منسددا نفسد  المعلدم يعت در وبالمقابدل

 لو مصدير   قريدر عد  عداجز م لدوق التلميدن اعت دار ومنهدا ال يد  ادي لبنائد  مدي يعي دها التدي التربويدة والممارسدات ايا دار نفدس

 ادي سدل يا و نعلد  التلميدن  همدش التربويدة والممارسدات ايا دار  دن  لن المعلدم ينت د  لن يند    ويند   ل د  ادي الم دار ة  تدى

 بعدض يدرم المنهلدق  دنا ومد  بدنفس  مقتد  و دز عزيمتد  إضدعال ادي سد     دون وقدد عامدة والمنتمدي دا دة التربويدة العمليدة

 ر لدة برندامل إعدداد لو الددر  دهدة إعدداد ادي ال درا ة طريدق عد  التربويدة  العمليدة  دن  ادي التلميدن إشدراك وجدوا العلمدا 

  دن  ادي اداعال عضدوا نفسد  ويدرم بالمسدؤولية اإل سدا  مد  ندوع التلميدن لددم ي لدق ممدا معدي  مدرسدي ن داط لو معيند  مدرسدية

 ق دل مد  لد  يعهدى لمدا نقددي لف در  دامال ي دون التلميدن لن لي ومنتمعد    يا د  بندا  علدى القددرة لديد  و نمدي التربويدة العمليدة

 اكجتهداد إلدى التلميدن بدداي م اشدرة غيدر بصدورة سدا منا قدد و ندا معلوما د  ويوسدي الددائم ال حدإ إلدى التلميدن يدداي ممدا المعلدم 

. ]التعلم نحو الهال  دااعية م  يزيد مما و نديد ا المعلومات على والحصوأل
30
] 

المنواهج -
[

 الهريدق و دو المددار   ادي للهدالا  دريسدها يدتم التدي المدواد الدراسدية بالمندا ل يقصدد :المدرسوية الدراسوية [

 .وسلس جيد ب  ل للهال  إيصالها دالأل م  التربوية اي دال إلى للو وأل المعلم يسل   الني

 المنددا ل الصددغار  و تصددل ليتعلمهددا  وضددي التددي والتنددارا ال  درات منموعددة :ب ندد  الحدي ددة التربيددة اددي المنهدداج ويعدرل

. ]والمنتمعات واياراد المواد بادتالل ي تلف المنهاج ينعل ما  نا التربوية باي دال وميقا ا صاك الدراسية
31
] 

 ادي النمدو ومهالد  ا تياجدات  راعدي بحيدإ مت صصدي  يدد علدى  حليلهدا بعدد ومقااتد  المنتمدي ل ددال لسدا  علدى يدتم و  ليفهدا

 المددار  ن دو  مدي ان دت  والمندا ل المتندددة  المنتمدي ا تياجدات و راعدي وميدولهم التالميدن قددرات مدي و تماشدى مر لدة  دل

                                                             
 .70ص     ر  س ق مصدر   مقدود الهدم ونور بحي ايمان - 29
30

 ..71ص  المعلم وادا  للتلمين الدراسي التحصيل على المؤمرة ال رول بعض    ميدشة ن يل - 
 -  المقصود هنا بالمناهج هي الكتب التي تستخدم في تعليم الطالب. 

31
 ..173ص     ر  س ق مصدر   نا ر ابرا يم -
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 النواند  و همدل العقلدي النمدو جاند  و دو التلميدن عندد النمدو جواند  مد  وا دد بناند   هدتم ال دايدة ادي  اند   يدإ الن اميدة

 .واكجتماعي النسمي  النمو ايدرم

 العمليددة محددور التلميددن ول دد ح والنفسددية واكجتماعيددة النسددمية بددالنوا ي ا دديتا شديتا  هدتم المندا ل بددلت المنتمدي وبتهدور

 المنتمدي يريدد التدي والغايدة المحيهدة الحيداة مدي التلميدن   يدف لي الرئيسدي  المحدور  دو الدراسدية المدادة  دون مد  بددك التربويدة

 ب قاادة وربهد  التلميدن ويهدور بالتلميدن يهدتم  وند  الهالد  لددم الدتعلم دااعيدة ادي مهدم جاند  الدراسدي المدنهل يعت در لدنل  بلوغهدا

 .التلمين اي  يعيش التي المنتمي

 الوادائف  دن  بعدض ن ددن سدول ول د   حصدى وك  عدد ك   يدرة وادائف للمدرسدة إن :اجتمواعي كنظوام المدرسوة وظيفوة

 مهدم دور لدديها  عليميدة مؤسسدة  ونهدا ددالأل مد  م دتر ة قديم إنتداج إعدادة وايفدة للمدرسدة المنتمدي   يدإ علدى  د ميرا ول مهدا

 علدى الفدرد  سداعد المدرسدة  دون ادي ليضدا لددرم وايفدة ولدديها المنتمدي  لهدا ي ضدي التدي ايدالقيدة القديم ايطفداأل  لقدي  ادي

 م تلدف ادي بالعمدل ادرد  دل دمدل علدى  عمدل وطندي إيدديولوجي جهداز المدرسدة  دون ددالأل مد  منتمعد  ضدم  اإلنددماج

. اكجتمدداعي والن ددان المدرسددي الن ددان بددي  التوايدق علدى  عمددل لنهددا اجتمدداعي  لي ن دداط لي ومزاولددة اكجتماعيددة القهاعدات

[32] 

 يح هدا التدي موا  د   نميدة ددالأل مد  مسدتق لي لعمدل الهالد   هيتدة ددالأل مد  اكجتمداعي للددور الفدرد  هيتدة علدى المدرسدة و عمدل

 الهفدل ميدوأل مراعداة علدى ال دا  ي  لغلد  يؤ دد  يدإ مهندسدة  لو ط ي دا المدرسدة مد  ي درج لن المفدروض مد  لديس االهالد 

 مد  ل  در ايد  منتندا وي دون لد   ايسدرة   تدار  الدني لديس  دو ادتدار  الدني عملد  يحد  إنسدانا يصد ح ل دي و نميتهدا وا نا ا د 

 المن ومدة مد  يتعلمهدا اسدترا ينيات ددالأل مد  الهالد  لددم اكدتيدار  ربيدة و دي للمدرسدة لددرم وايفدة  د  ي و ندا غيدر  

. ]المدرسة  وار ا التي التربوية
33
] 

  يا د  لسدلوا و وجيدد  و  دد يل  الفددرد   دوي  ددالأل مدد  للهالدد  السددلو ية التربيدة  ددعيم ايدددرم المدرسددة واددائف ومد 

 لنفسد  نااعدا ينعلدد  ممددا السددليم اك ندا  ادي النمدو علددى  سدداعد  التددي ال  درات ك تسداا وقدرا دد  إم انيا دد  مدد  واكسدتفادة

 يم نندا لدنل  المنتمدي مد  جدز  المدرسدة ل دون للهالد  ايدالقيدة التربيدة  ددعيم ادي المدرسدة وايفدة  د  ي و دنل  ومنتمعد  

 القديم بتددعيم المدرسدة  قدون لن بدد ادال لدالقيدا منتمعدا لردندا إ ا عنهدا غندى ك وايفدة  دي ايدالقيدة المدرسدة وايفدة اعت دار

 الهالد  لددم اإلبداعيدة التربيدة  ددعيم  نميدة ادي المدرسدة دور لمدا  لد   ع دس  دو مدا ومقاومدة الهدالا نفدو  ادي ايدالقيدة

                                                             
32

 ..70ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 
33
 ..68ص     ر  س ق مصدر   مقدود الهدم ونور بحي ايمان -
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 مت دررة  ليسد  جديددة لشديا  اعدل علدى قدادري  لادراد ل لدق  اايدة ادرص  هيتدة طريدق عد  اإلبدداعي والتعلديم بدالتعليم واك تمدان

دد التدي ايداة المدرسدة  عت در  يدإ الهالد  لددم القوميدة التربيدة  ددعيم ادي   يدر دور للمدرسدة و دنل   علدى و نمعهدم لبنائهدا  و ه

 بالقوميدة العميدق باإليمدان  تنلدى التدي العربيدة للمواطندة لبنائهدا لتعدد عينهدا نصد   ضدي لن المدرسدة علدى يتحدتهم لدنا الهددل و ددة

.وضروري  تمي   ي  العربية
34

 

 مد    يدر ادي المعا درة المنتمعدات   دهد  يدإ  اجتمداعي   ن دان وايفتهدا ادي  د  ي المدرسدة وادائف مد  اي دم الناند  لمدا

  علديمهم ولسدالي  التالميدن مدي عالقا هدا مراجعدة المدرسدة علدى  حدتهم و دي ومتعددد  سدريعة  غيدرات العدالم ادي المنتمعدات

 الوالددي  ان دغاأل بسد    فاقمد  التدي التغيدرات لهدن  السدل ية اآلمدار علدى للتغلد  معهدم التعامدل وطدرق لهدم  ددر  التدي والمندا ل

 اتربيدة ل ددااها  و حقدق بددور ا  قدون لن المدرسدة علدى ا  د ح الحيداة متهل دات وازديداد لعمدالهم   درة بسد   ايوكد عد 

. ]المدرسة على عا قها يقي   يرة مسؤولية ل  ح  العصر  نا اي ايوكد
35
] 

 مقااتهدا   د ل التدي ال ا دة و قاليدد ا طرقهدا ليضدا ولهدا ايادراد علدى  قدون من مدة  ونهدا بح دم اجتمداعي ن دان المدرسدة لن  مدا

 السدلوك معداير  حددد التدي  دي المدرسدة مقاادة لن  مدا بالمدرسدة المتصدلي  مد  وغيدر م والتالميدن المعلمدي  سدلوك  حددد وبالتدالي

 بدل متنانسدة غيدر عنا در علدى  حتدوي ال قاادة  دن  اد ن ووسدائل ا ددال مد  بدنل  يتصدل ومدا والف دل والننداح والدردي  النيدد

 مد  ايدندى الحدد لهدم ي فدل مدا بمقددار إك نفسدهم ينهددوا ك لن ن در هم   دون قدد الم داأل سد يل علدى االتالميدن ل ياندا  متضداربة

]العلم   حصيل اي جهد م قصارم ي نلوا لن منهم يتوقعون معلميهم لن  ي  اي النناح
36
] 

 القدواني  وا  داع والتفسدير المال  دة علدى المعتمدد السدليم التف يدر بهريقدة الدنش  زيدادة  زويدد علدى المدرسدة  حدرص لدنل 

 اك نا دات مد  منموعدة علدى يقدون المنتمدي ين المدرسدة  لد  ايد  الموجدودة المنتمدي ط يعدة مدي  تماشدى التدي السدليم والف در

 اجتماعيدا ن امدا ينعلهدا ممدا واكجتماعيدة الف ريدة اك نا دات  دن  رسدم ادي   دارك لن المدرسدة علدى لدنل  واكجتماعيدة الف ريدة

 .المنتمي اي دور  يؤدي مهم 

]التنشئة عملية في المدرسة أهمية

  :الطالب شخصية وتكوين االجتماعية [

 بتلد  و دد ا  سدت مر  عدد لدم ايسدرة لن إك ايسدرة جدو ادي و ترعدرع   ددل اكجتماعيدة للتن دتة ايولدى الم دا ر لن مد  بدالرغم

 دور بدنل  لضدعف  تدى و هور دا المنتمعدات  حدديإ إلدى بددور  لدم الدني للتصدنيي نتيندة و لد  المعا در عالمندا ادي التن دتة

                                                             

-34
 ..73ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة 

35
 .112ص  2010النزائر   بس رة جامعة   من ور بحإ   بينهما العالقة و  امل للمدرسة ايسرة م ار ة   يحياوي نناة - 

36
 .68ص   1997 القا رة   ال ت  عالم   التربية ا وأل   مرسي منير محمد - 
 - ويقصد بها البناء االجتماعي او التهيئة االجتماعية: التنشئة. 
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 الم تلفدة التعليميدة المؤسسدات و صد ح للنميدي متا دة التعلديم ادرص  صد ح عنددما التن دتة  لد  ادي ايسدرة لمدر ويضدعف ايسدرة

 المعا درة المنتمعددات لغلد  اددي اين يحددد  مدا الدرزق  و ددنا ل سد  اله يعددي المدددل  ددي والنامعددة المدرسدة ايهددا بمدا

 إلدى زراعيدة منتمعدات مد  و تحدوأل متقدمدة لمنتمعدات ناميدة منتمعدات مد  لتتهدور لنفسدها   هدط التدي ال لددان ادي ودا دة

 [ 37.]المدرسة  على ايسرة ليتناوز اكجتماعية التن تة مناأل يتسي  نا لجل م  و  نولوجية   ناعية منتمعات

 الم اندة ول د ح  اكجتماعيددة الم اندة  حديدد ادي الورامددة لمدر اضدمحله  ليضددا اكجتماعيدة التن دتة ادي ايسددرة لمدر زاد وقدد

 ي تسد  الفدرد لن  دو اكجتماعيدة التن دتة ادي والمدرسدة ايسدرة بدي  الفدرق ل د ح وبدنل  الدتعلم  طريدق عد    تسد  اكجتماعيدة

 طريدق عد  اكجتماعيدة م انتد  ي تسد  المدرسدة ادي بينمدا ال ا دة و دفا   والسد  الندنس طريدق عد  ايسدرة ادي م انتد 

 .اكجتماعية بالم انة المهنة  ن  و تصف المستق ل اي للمهنة  ل  بعد  ؤ ل  التي واكمتحانات المنااسة

 المدرسدة ل ميدة و تضدح المرا دق الهفدل نمدو   د يل ادي المدرسدة  متل د  مدا الفدرص مد   متلد  اجتماعيدة مؤسسدة لي كيوجدد

 .التن تة عملية اي دور بارزا المدرسة و لع  المدرسة  اي الهال  يقضيها التي الساعات عدد زيادة اي

 والقديم ال قاادة نقدل ددالأل مد  اجتماعيدة  هيتدة الصدغار  هيتدة مهمدة الحدديإ المنتمدي ادي عا قهدا علدى المدرسدة   ددن إ       

 .ال قااي المنتمي لترا  اإليديولوجية ايسس   تمل التي والمعايير

 المدرسة  لع  و نل . السياسي بالن ان المتعلقة والمعتقدات والمفا يم اك نا ات  عليم اي  اما دورا الحديإ المنتمي اي المدرسة و لع 

  اما دورا المدرسة و لع  م  ال هم   ل وطريقة السلهة مرا ز مي والتعامل انفعاك هم ض ط  علم على ايطفاأل مساعدة اي بارزا دورا

.]معددة اجتماعية ولدوار م انات ايها متميزة اجتماعية بنية االمدرسة للهال  وا سابها والمعايير القيم وبنا    وي  اي
38
] 

 :االتي عليها فان الطالب لدى التعلم دافعية وتزيد فعالة التعليمية المؤسسات داخل االجتماعية التنشئة تصبح لكي

 . السوي السلوك لنماط على  ساعد  ممارسات اي الهال  إشراك على  عمل لن -

 المهارات الهال   عليم على  عمل لن. الحنيف وديننا منتمعنا عليها يحإ التي ال لقية والمعايير القيم الهال  ا ساا على  عمل لن  -

 الهالا بتعريف المدرسة قيان دالأل م  و ل  للمستق ل الهال  إعداد على  عمل لن .بها يعمل لن ين غي التي لو المنتمي بها يعمل التي

 الهال  بميوأل واك تمان .لهم و فسير ا منتمعا هم  واج  التي وغير ا والت نولوجية وال قااية اكجتماعية لمستندات بالمتغيرات

                                                             
-

37
 .67ص  1993  القا رة    ط والتوزيي للن ر ال روق دار   اكجتماعي النفس علم   المال سلوم.د  رجمة كم رت .كم ر ووكس .و وليم 
-38
 .415 -406ص  1995 ال وي      ط والتوزيي للن ر الفالح م ت ة   المعا رة والحياة اكجتماعي النفس علم   ال ندري م ارك محمد ا مد 
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 بهن  واك تمان ورعايتهم والم دعي  المو  ي  ا ت ال على والعمل بينهم الفردية والفروق واستعدادا هم وقدرا هم و اجا هم ورغ ا هم

].الهال  ب  صية الت مير على القادري  النيدي  المدرسي  دالأل م  الم الية القدوة   سيس على  عمل ولن و نميتها  المو  ة
39
]  

 المدرسي بالنجاح وعالقتهما والمدرسة األسرة دور: المبحث الثالث

 على الحدي ة التربوية اإلجرا ات  حرص  يإ الفرد لو للهال  التن تة مسؤولية  تولى التي المؤسسات ل م م  والمدرسة ايسرة  عد

 يزالون ك العديد لن يحصل ما ول   و عليمهم الهالا  ربية اي   امليا دورا  لع ان لنهما اعت ار على المؤسستي   ا ي  بي  العالقة  وطيد

. ]لنل  الوسائل  وارت وإن والمدرسة ايسرة بي  التوا ل ل مية يدر ون ك
40
] 

 الفرد جعل اي النيدة اكجتماعية التن تة اي  سهم التي والمدرسة ايسرة بي  التعاون ول دال ل مية إلى الفصل  نا اي سنتهرق لنا

 يتعلم إ  ايدوار  ن   حدد التي اكجتماعية والمعاير اكجتماعية ايدوار  عليم  طريق ع  اآلدري  وا نا  نفس  ا نا  بمسؤوليا   ي عر

. ]النان   نا اي والمدرسة ايسرة م   ل ودور لآلدري  واهم  اكجتماعية عالقا   طريق ع  مق وك اجتماعيا سلو ا يسل   يف
41
] 

 عرانا  الني وبال  ل واائفها بنميي القيان على قادرة غير ل  ح  الحاضر الوق  اي ايسرة لن الحدي ة الدراسات ل م بين   يإ

 ب  ل ممار ا  نمو العملية  ن  وجعل اكجتماعية التن تة عملية اي لألسرة المساعدة المؤسسات م  ال  ير المنتمي لوجد اقد لنا سابقا 

]المدرسة   ي المؤسسات  ن  ضم  وم  واكجتماعية النفسية النوا ي جميي م  سليم
42
] 

 معا اكمني  واج   نا وإنما ليضا  لو د ا المدرسة على وك اقط ايسرة على يعتمد ك التربوي الدور لن نل ص لن نستهيي  قدن مما

 دور ن دن وسول ومنتمع  نفس  وي دن نفسة على اكعتماد باستهاعت  الهال  ينعالن واكمنان التربوية العمليات اي اآلدر ي مهل ل د م

 .الهالا لدم التعليمية الدااعية على منهما  ل

  :للطالب الدراسي التحصيل في األسرة دور

 نس ة إن الدراسات بين  اقد الدراسي التحصيل مناأل اي سيما وك اكجتماعية التن تة اي ايساسي الدور لها اجتماعي  تن يم ايسرة

 [43% .]50السعودية العربية الممل ة واي %43 بلغ  ايمري ية المدار  اي الدراسي التحصيل ومستوم ايسرية الن م بي  اكر  اط

 المنتمعات اي اكدتالل م  الرغم على الهال   حصيل مستوم على الت مير استمرارية  عزيز اي ايسرية الن م ل مية  تضح ولهنا

 .وال قااات

                                                             
 .74ص     ر  س ق مصدر    ميدشة ن يل - 39

 -40
 من ور بحإ   لتهوبر  الالزمة اكليات وا م السعودية العربية بالممل ة الرياض بمدينة المحلي والمنتمي المدرسة بي  التعاون واقي   السلهان سلهان ب  اهد

 .3ص  2008 السعودية الرياض   سعود المل  جامعة النفس وعلم التربية برسالة
 .569ص     ر  س ق مصدر   محمود اسماعيل ااطمة - 41
42

 جامعة واكجتماعية اكنسانية العلون منلة للمن رطي   الوطنية الهوية بنا  اي اكسالمية وال  ااة ايسرة بي  الوايفي الت امل   م ارك وشيما  ا الن مرابط - 
 .169ص   2011 النزائر ورقلة  مرياح قا دي

 .99ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 43
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 النو لن إلى المن ورة الدراسات   ير إ  الدراسي التحصيل اي المؤمرة المهمة العوامل م  والهال  الوالدي  بي  اإلينابية العالقة.-

 . والتعاون  والم ار ة وال قة والح  والمودة والتسامح التق ل يسود  الني لألسرة العاطفي

 زيادة إلى يؤدي مما تكيفهم وأساليب واالجتماعي النفسي ونموهم األبناء شخصية تكوين في إيجابا المؤثرة العوامل أهم ومن 

 :الدراسي والتحصيل التعلم في دافعيتهم

 لو الوالدي  ل د يقون الهال    يإ على م مر شي  للهال  الوالدي  معاملة اي الزائدة الحماية لسلوا يعت ر :الزائدة الحماية أسلوب -

 مما الهال   ا ل على الحمل م  ي فف ايسلوا  نا لن معتقدي  بها القيان يم ن  التي المسؤوليات لو بالواج ات الهفل ع  نيابة  ال ما

 المدرسي ن اط  على سل ا يؤمر مما شؤون   ل اي التددل إلى  ل  يتعدم بل يصي   الني التع  م  يحمون  لنهم إلى بالنهاية يؤدي

 .التعلم على ودااعيت 

  يإ  سنة ايسرية العالقات و  ون وايمان المح ة اي   سود مستقر لسري جو إلى الهال  يحتاج  يإ : األسري الجو استقرار -

 االهال  ايبنا  مصلحة  دود واي مق ولة بهريقة ول   الحاجات  ن  إش اع على والعمل لبنائهم  اجات اهم على قادران الوالدان ي ون

]م ا ل  دون الدراسية  يا هم يتابعون والهدو  الن ان م  الحميم النو  نا اي يربى الني
44
] 

 الدراسي التحصيل على الت مير م    يرة درجة الهفل مي  عاملهما اي للوالدي  لن الدراسات   ي  إ  : الطالب مع الوالدين تعامل -

 بعض إن  يإ التعلم  نحو دااعيت  م   زيد واكجتماعية النفسية و اجا   الهال  متهل ات الوالدان مراعاة لن  يإ لدي  التعلم ودااعية

 داللها م  ي ون ول اسيس م اعر للهال  ين و ل  الهال    اجات بنل  مهملي    لي ل مية ايمور  ن  م ل إلى يلقي ك اآلبا  م 

 .اآلدري  وإلى  ا   إلى ن ر  

]الحرمان -

  يإ العاطفي بالحرمان يتميزون القرا ة  عوبات م  يعانون الني  لن إلى باأل اكجتماع عالم  و ل  يإ : العاطفي [

  ن  م ل دراسيا المتفوقون ي هر لم بينما المتفوقي   دارج سرا  وو فو  واكنت ا  التر يز على القدرة بعدن الهالا  ؤك  يتميز

 .ل  المعلمي  راض إلى بدور  ويؤدي نفس  اي ال قة ضعف إلى بالهال  يؤدي قد العاطفي الحرمان لن يرم  يإ .الم ا ل

 إلى يؤدي والدي  ق ل م  ودا ة للهال  اإل ماأل ين رديتا دراسيا مردودا اإل ماأل  ن ويس   : للطالب األسرة قبل من اإلهمال  -

 التي للمواقف سليما إدرا ا يدرك ك لن   ما التن ر على القدرة يمل  ك المتو ر اال  ص العقلية  العمليات اي  لي لو جزئي  عهيل

 عديم وجود ما ويص ح لنا بيتهم  درينية دسارة والدي  مي السلي ة العالقة  ص ح إ  لدي   معهلة العقلية العمليات جميي و ص ح  واجه 

. التعلم على ودااعيت  الدراسي  حصيل  اي سل ا يؤمر مما الهال    ياة اي المعنوي الدعم م  ي لو النفي
45

 

                                                             
44

 .38ص     ر  س ق مصدر . المال سلوم .د  رجمة   كم رت .ل كم ر ووك .و وليم - 
 - للطالب تعني منع او عدم إظهار العاطفة: الحرمان. 

 .75ص  1989   التربية  لية   بغداد جامعة   العلمي وال حإ العالي التعليم وزارة   العان النفس  علم اكلوسي  سي  جماأل - 45
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]القسوة أسلوب  -

  ربية اي لساسي لسلوا النسمي ايلم إمارة إلى يؤدي ما و ل  ب  والتهديد ال دني العقاا لسالي  است دان ويتم ل : [

 سلو ا ل ى  لما بالنن  الهال  إشعار  ل  ي ون وقد النفسي ايلم إمارة لو ال دني الضرا  العقاا اي اإلسرال بهريقة  ل  وي  ي الهفل 

. اي  مرغوا غير
46

 

]التسلط أسلوب -


 ودا ة الهال  مي التعامل اي ايبوية السلهة است دان اي واإلاراط واإل را  اإللزان م دل على ايسلوا  نا يقون [ :

 إلى يؤدي مما والضح  للس رية مصدر ي ون  ل   د  وإن انتقادا  وجي  لو رلي  بإبدا  ل  يسمح ك  يإ ال انوية المر لة اي الهال 

. التعلم على ودااعيت  الدراسي  حصيل  على سل ا يؤمر مما وإ  اط   بنفس  ال قة اقدان
47

 

 نحو الهال  داي اي ايسرة دور بينا  يإ للتعلم ودااعيت  الدرا   حصيل  على و  مير ا الهال  مي التعامل اي ايسرة لسالي  ل م  ن 

 . الدراسي و حصيل التعلم

 :للطالب الدراسي التحصيل في المدرسة دور  

 الضا دور ل  المعلم ولولها التعليمية  للمؤسسة ليضا التعلم على ودااعيت  الدراسي و حصيل  الهال  على الت مير اي دور لألسرة إن  ما

  .التعلم على الهال  لداي يت عها لن المعلم على ين  التي ايسالي  ل م ن ي  وسول الدااعي   ن  اي

 الدراسية قدرا هم على قلق لديهم الني  ودا ة  .ل دااهم إلى الو وأل على ايطفاأل مساعدة :النافعة المحفزة السياسات أسلوب -

 وليس التعلم لجل م  يستعمل الدراسة امقعد النفسية الحوااز  عليمهم ايم   اكنت ا   ر يز م ا ل م  يعانون  انوا إ ا لما التعلم  وعلى

 استمر) م ل التر يز على  ساعد ع ارات است دان يم   و ما الدراسة  مقعد غير م ان اي  تم لن ين  اليق ة ول الن آدر شي  لجل م 

 و نل  لالسترا ة وق  لدن مي إضا ة ل  ر مص اح است دان اعليهم بالنعا  شعر إ ا لما ( ي   ك  ) ( ريد ما على  حصل سول ) (

الهدل و حقيق اإلنناز نحو دهوة  ل على نقدية جوائز
48
.  

 الهال  لدم ي ون ولن ومستوك  ناجحا لي ون نفس  ع  السل ي التف ير ع  التوقف على بح   و ل  :نفسه عن الطالب مفهوم تغير -

 .التعلم إلى وداع  والم ابرة الند على و حفيز  الهال  نفس اي ال قة يدعم مما إننازا   ع  إينابيا م نعا دياك

 لاضل  واير يراعي لن المعلم وعلى الهال  مستولية  ي ال يتية المدرسية الواج ات إن :للدراسة المحببة الظروف أفضل تقديم -

 المنهنية المواد ومراعاة ال انوية طال  ودا ة الهال  ع   م  يزيد ك ب  ل ال يتية الواج ات إعها  م ل للدراسة المح  ة ال رول

                                                             
 - وتعني العقاب او التعنيف : الفسوة. 

46
 .83ص   السابق المصدر نفس -

  :ويعني فرض رأى األب واألم على الطالب: التسلط . 
47
 .102ص       ر س ق مصدر   منى زعيمة -
 .17ص     ر  س ق مصدر   السلهاني سلهان ب  اهد - 48
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 الو وأل وسهولة امتحانا   على الت مير وعدن الهال  ارول يراعي لن المعلم على ين  الفصلية اكمتحانات ليان و نل  ايدرم

.يهاإل
49

 

 مي التعامل لو المن م  اللع  دالأل م  التعلم على  مساعد    المتعلم وتشويق فضول إثارة في التكنولوجية العلم منجزات توظيف -

 و حمل النا ي التعلم  نمية مي المتعلم  قدرات ب   سمح ما يقصى للتعلم الدااعية زيادة اي   يرا    سا م لسالي  اهي ال م يو ر  لجهزة

 .التعلم اي اكستقاللية و نمية التعلم  عملية مستولية

 :للطالب المدرسي بالنجاح وعالقتها للطالب المدرسين معاملة أساليب

 يتق ل ولن .اإل  اط يتحملوا ولن جهد لقصى ي دلوا ولن المحاولة على الهالا ي ني لن ين غي : ومشجعا مستقبال المعلم يكون أن - 

 بل .باإلنناز النات قيمة ربط وعدن والته م النقد  نن  ين غي و ما الفهم على محاوك هم ودعم و  نعهم للهالا اكستماع  المعلمون

 على التغل  اي و  نيعهم  قيقية ل دال وضي اي الهال  مساعدة اي الحل وي م  المدرسة اي ا ل  م  بالرغم الهال   ق ل ين 

 .ناقدي  منرد  ونهم م  ل  ر والت نيي الدعم مصادر م   مصدر للمعلمي  ين ر وبنل  اي دال  ن   عترض التي العوائق

 اإلينابي ايسلوا و نا .ايشيا   عمل ولما ا  يف ا ت ال اي الهالا   ارك لن  ستهيي :اإليجابي المشكالت حل أسلوب اتباع - 

 ينهزوا  يف ايطفاأل يعلم م  ر س  امنن .المناق ة و ل ص و صنف و ن م الحقائق و نمي النواا ع  الهال  وي حإ  س أل  يإ للتعلم

 الرغ ة ايطفاأل يهور  يف  تعلم لن ين  التعلم ا  مية اي   بدلوا الني ال ي  يننزوا و يف انت ا هم ير زوا  يف يتعلمون لل يتة لنفسهم

  .المهارة و ه يق بالتنربة يتعلمون وإنهم التعلم عملية لهم و فسر التعلم اي

 ]الحوافز نظام استعمال - 

 غراة اي اكنناز على اورية آمارا لها الحوااز   ون لن ين غي الدااعية يفتقرون الني  الهالا :القوية[

 امتداح  و ما منها متنوعة الم ااآت  .جيد ب  ل استغالل   م ما إ ا التعلم نحو قويا دااعا   ي ون لن يم   والمعلم ايا انت ا  ام ال الصف 

 معي  موضوع إلقا  اي لتميز  للهال  الدرجات م  عدد إعها  لو سيارة ر وا لو ر لة لو الحاسوا لو التلفاز استعماأل لو لف ي

 اعاأل الن ان  نا  .الصف اي الم ار ة اي الحما  لو الواائف إنناز لو لدالقي عمل على لألطفاأل  عهى ايشيا  م  ال  ير و ناك

 اإ ضار الدااعية لديهم  تولد  تى المرا قي  مي اعاأل ي ون لن يم   النيد الحوااز ن ان لن العلم مي معا   والمدرسة ال ي  يتعاون عندما

 والتغنية اليومية االمقاييس .سلفا   الهال  ادتار ا إينابية جوائز إلى  ل  اسيقود مدرسية لعماأل ع  ناجح  قرير لو يومية عالمة المرا ق

] .الدااعية وم  التعلم م   زيد الراجعة
50
] 

 

                                                             
 .574ص     ر  س ق مصدر   محمود اسماعيل ااطمة -49
 - وهي من التحفيز او التشجيع على القيام باالعمال: الحوافز. 

 .18ص  2013   اكردن عمان اكسالمية  العلمية ال لية بح ية  ورقة واسالي   ادوات الدراسة نحو للهل ة الدااعية مستوم راي   المهارنة موسى  50-
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 : للطالب المدرسي بالنجاح وعالقته لألبناء الوالدين معاملة أساليب

 لدم الدااعية والزيادة للهال  الدراسي التحصيل على ولمر ا المعلم لو المدرسة لو ايسرة لسلوا م  سابقا   رت التي اكسالي   عت ر

  يإ لديهم التعلم ودااعية بالنناح وعالقت  لألبنا  الوالدي  معاملة لسلوا و و الهال   علم عملية اي اي م للنز  م ملة التعلم اي الهال 

 : السابق  المحاور م  ل  ر التفصيل ب ي  م  ن دن ا سول ي ميتها ون را السابقة المحاور على إينابا لو سل ا المعاملة  ن   نع س

  نمية إلى يميلون طي ة عاطفية عالقات ال واي آبائهم رعاية  ح  ين ؤون الني  ايطفاأل إن اي  ش  ك مما : الوجدانية المساندة  -

 اآلبا  يسل   قد عدواني لسلوا  و الوالدي الق وأل لو العاطفي الدعم م  بالحرمان التهديد لما اكجتماعي  النا ية م  اإلينابية الصفات

 م  الوجدانية والمساندة العائلي الدعم ي ون لن ين  لنل  السليمة  اكجتماعية  ن تتهم مسار على يومر بالتالي و نا لوكد م معاملة اي

 ل  واكستنابة وإلننازا   ل  والت نيي الح  إاهار دالأل م  ايبنا  م ا ل ومعالنة و صراا هم ابنهم سلوك لتن تة الوالدي  لولويات

 على   ير لمر ولها اكجتماعية التن تة اي السوية ايس اا ل م الوجدانية المساندة و عت ر   ومودة براق ل  التوجي  ي ون ولن ولهل ا  

 المواقف م تلف اي نحو   صراا هم دالأل م  ل  العاطفي والدعم الوالدي  ي دي  الني الح  بمدم عنها ويع ر ايبنا  ش صية  نمية

 والمساندة والق وأل الح  طيا ها اي  حمل لسرية ب  رات يمرون الني  ايطفاأل لن ايسري النفس علم بحو  بعض ولوضح  .اليومية

. ]الوجداني واإل سا  الح  اي  ينعدن لسري جو يعي ون الني   ؤك  م  اآلدري  مي  عاون ول  ر ب نفسهم مقة ل  ر  م الوجدانية
51
] 

 اكجتماعي الهفل نمو اي قصور إلى  نا يؤدي ك ل ي التسي  اي القيود وضي اي اإلاراط وعدن اكعتداأل ب  ويقصد : الوالدي الضبط  -

 القيود ارض جان  إلى الحرية م  بقدر يبنائهم يسمحوا ولن متهراي  غير اآلبا  ي ون لن اياضل م  إن  ال ا  ي  بعض يرم ولنك

 ابنائهم  حصيل اي   ير دور ولهم الض ط اي المرونة على بقدر هم الوالدي  م  النوع  نا يعت ر  يإ معقولة بحدود والضوابط

 لهم يهيئ مما النا ي واكستقالأل بالنفس بال قة ي عرون لبنا  ي لق لن ش ن  م  ايبنا  معاملة اي ايسلوا  نا م ل ان واعت ر الدراسي 

 التسلط لسالي    وبها التي ايسر  ل  ع س عص ية لو قلق دون لقرانهم مي ناجحة اجتماعية عالقة و  وي  بيتتهم  فهم على القدرة

] .اكطفاأل معاملة وسو 
52
] 

 التنبنا يعني  نا المت ابهة المواقف اي وا دة معاملة يعامالن  ك إنهما ل  والدي  معاملة دالأل م  الهفل ادراك إن : الوالدين ت ب ب - 

 والدي  اعل ردة  وقي على قادر غير الهفل ينعل لسلوا و نا الوالدي  مواقف اي التناقض درجة إلى يصل قد  نبنا و ناك المعاملة اي

 ايوكد لدم اكنحرال إلى ميلهم يقل  تى ال نا  معاملة اي اآلبا  لسلوا م ات ل مية إلى المناأل  نا اي ال ا  ون وي ير سلو    ازا 

 علي  يتر   ما غال ا المعاملة اي التنبنا لسلوا ا  اع لنل  المساندة  لو العقاا اي سوا  مابت   عاملي  لسالي   ات لسر إلى ينتمون الني 

 ي  ر معاملت  اي التنبنا م  يعاني الني إن  يإ   يرا ونصاداها اليومية  يا نا اي موجودة و ي نفسها على منقسمة ازدواجية ش صية

                                                             
 علم التربية  لية   ماجستير رسالة   المت درة الهفولة مر لة اي اكطفاأل لدم الدراسي والتحصيل بالن ا  وعالقتها الوالدية المعاملة   الدوي  محمد ا مد نناح51 - 

  .43ـ42ص  2008 غزة السهي  اكسالمية  النامعة النفس
 .425ص     ر  س ق مصدر   ال ندري م ارك محمد ا مد 52  - 
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 المواقف مي التعامل اي ش صيت  على والدي  معاملة  نع س لي النا  معاملة اي اآلدر  و ال  صية ومزدوج منبنبا يص ح ما وغال ا

  .اليومية  يا   اي نفسها

 واكجتماعي ال  صي التوااق اي م  الت إلى يؤدي مما ايبنا  مي والتسا ل التسامح اي الفراط لسلوا ويعني: الوالدين تسامح  -

 المعاير ع  دارج او عدواني سلوك لي إزا  والدي  ق ل م  التسا ل يتوقي ين  والتسلط العدوان إلى ايوكد ميل جان  إلى ايوكد لدم

 اك  اط يعتاد لم اهو بالواقي اك ت اك عند لإل  اطات نتينة والعص ية النفسية اكضهرابات إلى الهفل يتعرض لن يل إ وما اكجتماعية

. الغض  ومورات ايااار وقضم عص ية لزمات م ل متعددة لش اك والعص ية النفسية اكضهرابات  ن   ت ن وقد الم  رة طفولت  اي

[53] 

 ك التعلم إلى الهال  دااعية دور لن نال ظ وايمهات واآلبا  والمدرسي  والمدرسة ايسرة ق ل م  المت عة لألسالي  سرد م  س ق ومما

 مناكت عدة و ناك للهالا النيدة الدااعية إلى للو وأل والمدرسة ايسرة بي   عاون  ناك ي ون لن ين  ول   وا دة بنة ينحسر

  : ي  ي ما المناكت  ن  وم  وايسرة المدرسة بي  للتعاون

 المدرسة لن هة اي اآلبا  اشتراك . 

 ابنائهم عمل م  ونما ج لآلبا  م تصرة  قارير إرساأل. 

  اللقا ات لو الها فية الم المات طريق ع  بهم واك صاأل اآلبا  مي اللقا . 

 الم تلفة وال قااية الفنية والمعارض المدرسة زيارات . 

 ددما هم و قديم اآلبا  ق ل م  المدرسية الر الت على اإلشرال اآلبا   إلى وإرسالها والصورة بالصوت المدرسة لن هة  سنيل 

] التعليمية ال رامل اي والم ار ة المساعدة وليضا للمدرسة اكست ارية
54
] 

 الديني التعليم دائرة  ساعد قد التي والمدرسة ايسرة اي الم ا ل بعض سرد اي واقنا قد ن ون لن هللا م  ندعو لن إك يسعنا ك النهاية واي

 .اإلسالمية ال انويات اي الهل ة م ا ل بعض  ل اي

 

 

 

 

 

                                                             
 -

53
 .44ص     ر  س ق مصدر الدوي   محمد ا مد نناح 

 .5ص     ر  س ق مصدر   ط يل عدنان اد م 54- 
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 :اليها  ي   و ل  ول م النتائل والتو يات التي

 :.النتائج :أوالً 

 ع ور و تى الهفولة منن الفرد   وي  اي اكساسي المحور  ي ايسرة ل ون  المحاور بي  م  اي م الدور  و ايسرة دور   ي  لن   -1

 التن تة عملية اي ال  ير الدور ل  ايبنا  مي  عاملهم اي بالوالدي  المتم لة ايسرة   مير ولن النامعية المر لة إلى  عودا المرا قة دور

 . الدراسي التحصيل اي لألبنا  الدااعية وراي اكجتماعية

 وم  اي م  ي ايسرة لن   ي  ول   المدرسة دور م  نقلل ك نح  و نا ايسرة بعد اكجتماعية التن تة عملية اي المدرسة دور ي  ي  -2

 لدم الدااعية مستوم راي على يساعد مما التعليم عملية اي المتهورة التعليمية الوسائل إدداأل دالأل م  دور ا وي  ي المدرسة بعد ا

 . الدراسي التحصيل اي الهالا

 المر لة اي ودا ة التعلم اي ايبنا  لدم الدااعية راي اي جدا   ير دور لها اكجتماعية التن تة عملية اي وايسرة المدرسة  عاون إن -3

 والو وأل والمدرسة اآلبا  بي  التعاون دالأل م  الم ا ل  ن   ل اي والمساعدة ايبنا   واج  التي الم ا ل  ل دالأل م  و ل  ال انوية

 . المرا قة مر لة و ي لألبنا  الحرجة المر لة  ن  و ناوز  التعلم اي النتائل ااضل إلى

  ل اي   يرة د رة لهم  ؤك  إن  يإ المدار  اي الهل  م ا ل  ل اي المدار  اي والنفسيي  اكجتماعيي  المرشدي  وجود إن -4

 اكجتماعي  المرشدي   ؤك  يساعد وبالتالي المنتمي م ا ل لغل  على ومهلعي  ادتصاص  و ل ونهم الهل ة  واج  التي الم  الت

 . الهل ة لدم التعلم عملية اي النتائل ياضل والو وأل ايبنا  م ا ل على التغل  محاولة اي اآلبا 

 طرق ع   لفزيونية برامل بإ المؤسسات  ن  على ين   يإ التعلم عملية اي   ير دور ل  واك اعية اإلعالمية المؤسسات دور إن -5

 مناأل اي ادتصاص با  ي  دالأل م  مستوم لرقى إلى التربوية بالعملية والو وأل الهل ة م ا ل  ل اي والمدرسي  اآلبا  معاملة

 . النفس وعلم اكجتماع

 دااعية زيادة وبالتالىي  المدرسة و   التعلم إلى الهالا داي اي   ير دور لها المدرسون لو اآلبا  يست دمها التي الم اا ت عملية إن -6

  الهل ة لدم التعلم

  . 
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 ً  : التوصيات :ثانيا

 : ي  ي نو ي بما السابقة ال المة الم ا إ  اقرات دالأل م 

 و يا هم المدرسة اي  واجههم التي وم  ال هم ا والهم ع  معهم والحديإ اوكد م مي للنلو  اآلبا  ق ل م   ااية اوقات   صيص -1

 . اليومية

 . منهم المرا قي  ودا ة ايبنا  مي التعامل  يفية ع   وعوية برامل ون ر والمسموعة المرئية اكعالن وسائل  وجي  -2

 ب  ع  يمرون لنهم اعت ار على سوا   د على وايسرة المدرسة ق ل م  ال انوي التعليم مر لة اي بايبنا  اك تمان الضروري م  -3

 . وايزيولوجية سي ولوجية  غيرات م  يت عها وما المرا قة مر لة و ي عمرية مر لة

 والمدرسة ال ي  اي منها يعانون التي م  ال هم ومعراة النفسية التالمين ا تياجات ومعراة والمدرسة الوالدي  بي  التوا ل ضرورة -4

 . سلو هم سالمة مدم على والتعرل الم ا ل  ل  لحل وايسرة المدرسة بي  والتعاون

 المدرسة ق ل م  و  نيعها و وجها هم موا  هم و نمية الهالا موا   ك ت ال ايمور لوليا  بحضور المدرسة دادل مسابقات إقامة -5

 . عامة المنتمي مصلحة اي يص  مما المدرسة و   للتعلم دااعيت  وزيادة الهال  ي دن بما ايمور ولوليا 

  ل اي ومساعد هم ايبنا   وجي  اي الوالدي  لمساعدة و ل  ال انويات جميي اي نفسيي  اجتماعيي  لدصائيي  وجود ضرورة -6

 .الدراسي التحصيل اي الهالا لدم الدااعية  حقيق على يساعد مما م  ال هم

 زيادة درجتي  لو درجة الهال  بإعها   ان  ولو  تى والم اا ت النوائز العقاا؛ ين م دا م  ل  ر علي  والتر يز ال واا م دل ن ر -7

 الدااعية راي اي   ير لمر ل  المدرسة لو ايسرة ق ل م    ان سوا   وبي   ع  بدك ب  يقي الني ال ه  إلى و ن يه  ب  قان لمنهود ن را

 . لها  ر هم م  بدك لها و  هم المدرسة اي الهالا لدم
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ABSTRACT 

This descriptive, analytical study aimed to identify the social perceptions of suicide for a 

university student in the Gaza Strip, the sample size 101 students was chosen purposively, a 

social perception questionnaire for suicide was used for the university student (Zuhair, 2008).  

The main results of this study were as follows: 67% believe that suicide is a response 

resulting from a personal problem, 93% of the sample agree that suicide is the choice of death 

intentionally, 90% of the sample agree that the suicide sees suicide as a means of freedom 

from his suffering, 60% Of the sample, they agreed that suicide, according to the suicide, is an 

assertion of its own in its own way, 66% agree that severe anxiety often leads to suicide, 79% 

agree that suicide is a rebellion against social norms, 88% agree that youth are the most 

vulnerable group to suicide, 61.5% of the sample collectively That suicide affects males more 

than females, 63% have indicated that the failure of the emotional relationship causes young 

people to commit suicide, 91% of them agree that suicide hinders the movement for the 

growth of societies. On the other hand, 43.5% say that the media in Gaza avoids talking about 

the problem of suicide, 78% agree that the issue of suicide in Gaza is one of the issues that 

shame families, 82% considered that suicide is a criminal act against society as a whole, 90% 

agreed that the suicidal person touches his religion and his family. The study agreed 100% 

that one can fight the idea of suicide by adhering to the principles of the Islamic religion, and 

the study concluded that there is a difference in the social perception of suicide for a 

university student. The study recommended the necessity of working towards achieving a 

comprehensive suicide prevention response targeting all groups of Palestinian society, 

especially the youth. 

Keywords: Social Perception, Suicide, University Student. 
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 الملخص

هددددفذ هدددرا الدراسدددة الولدددةية الرحليليدددة للرعدددرت علدددل الرصدددوراا ااجرماعيدددة لال رحدددار لدددد  الطالددد  الجدددامع  فددد   طدددا  غدددزة، 

طالبدددا وطالبدددة مدددن رليدددة الرمدددريس فددد  الجامعدددة اإلسدددالمية حيددد  لدددم ا ريدددار العي دددة بالطري دددة ال صددددية، لدددم  101بلدددج حجدددم العي دددة 

و دددددد را ددددذ ال ردددداهذ الرهيسددددية لهدددددرا ، (2008زهيددددر، )اسددددرخدام اسددددربا ة الرصددددور ااجرمدددداع  لال رحدددددار لددددد  الطالدددد  الجددددامع  

مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن % 93، لجددددة عددددن ميددددكلة  خصدددديةيددددرون أن اا رحددددار اسددددرجابة  ا% 67 :الدراسددددة علددددل ال حددددو الرددددال 

، مدددن العي دددة الة ددددوا أن الم رحدددر يدددر  فددد  اا رحدددار وسددديلة للرحدددرر مدددن معا الدددد % 90اا رحدددار ا ريدددار المدددوا بطري دددة  صددددية، 

يددد دا بدددالةرد أجمعدددوا أن ال لدددد الحددداد % 66، مدددن العي دددة أجمعدددوا أن اا رحدددار بال سدددبة للم رحدددر ل ريدددد لرالددد  بطري رددد  الخالدددة% 60

أجمعددددوا أن اليددددبار هددددم أر ددددر الة دددداا % 88، أجمعددددوا أن اا رحددددار لمددددرد علددددل المعددددايير ااجرماعيددددة% 79، غالبددددا إلددددل اا رحددددار

 ددددد أ دددداروا أن  فيدددد  العال ددددة % 63مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن اا رحددددار يمددددا الددددررور أر ددددر مددددن اإل ددددا ، % 61عرضددددة لال رحددددار، 

%  43.5 مددددن جهددددة أ ددددر ، أجمعددددوا أن اا رحددددار يعيددددد حررددددة  مددددو المجرمعدددداا% 91 حددددار،العاطةيددددة يدددددف  اليددددبار إلددددل اا ر

أجمعدددوا أن موضدددو  اا رحدددار فددد  غدددزة مدددن % 78.أ ددداروا أن وسددداه  اإلعدددالم فددد  غدددزة لرج ددد  الحددددي  عدددن ميدددكلة اا رحدددار، 

الة دددوا أن % 90 ،المجرمددد  ركددد يعربدددروا أن اا رحدددار فعددد  إجرامددد  فددد  حدددد % 82 المواضدددي  الرددد  لحمددد  طددداب  العدددار للعددداهالا،

أ ددد  يمكدددن للةدددرد محاربدددة فكدددرة اا رحدددار بالرمسددد  ب لدددو  % 100أجمعدددذ العي دددة ب سدددبة الةدددرد الم رحدددر يمدددا بةعلددد  دي ددد  وعاهلرددد ، 

و ددددد  .و ددددد  لصدددذ الدراسددددة إلددددل أن ه ددداا فددددرة فدددد  الرصدددوراا ااجرماعيددددة لال رحددددار لدددد  الطالدددد  الجددددامع . الددددين اإلسددددالم 

بضدددرورة العمددد   حدددو لح يدددد اسدددرجابة  ددداملة للو ايدددة مدددن اا رحدددار لسدددرهدت جميددد  ف ددداا المجرمددد  الةلسدددطي    أولدددذ الدراسدددة

 . الة ف ة اليبار

 .الرصوراا ااجرماعية، اا رحار، الطال  الجامع : الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة-1

إن موضدددو  اا رحدددار مدددن المواضدددي  الهامدددة الرددد  طدددرأا علدددل مجرمع دددا الةلسدددطي   و لددد  بدددالروازا مددد   ددديو  ميدددكالا  

واا رحدددار لددديا م رصدددرا علدددل فلسدددطين بددد  هدددو اددداهرة عالميدددة فددد  جميددد  الددددو  والبلددددان، ولحردددا  . أ دددر  م ددد  اإلدمدددان والع ددد 

امدد ، و ددد أ ددارا م صمددة الصددحة العالميددة أ دد  فدد  ردد  عددام يضدد  أر ددر م ددا إلددل زيددادة الددوع  ولسددليى الضددو  علددل ا سددبار والعو

 دددخه  هايدددة لحيالددد ، ويحدددد  اا رحدددار فددد  مخرلددد  مراحددد  العمدددر، و دددد سدددج   دددا   أهدددم سدددب  للوفيددداا بدددين مدددن  800000مدددن  

عدددرت علدددل ولهدددرا فددد ن هدددرا الدراسدددة سدددوت لر [1] 2012.عامدددال علدددل الصدددعيد العدددالم  فددد  عدددام  29-15لردددراوع أعمدددارهم بدددين 

الةعددد  أو مجموعدددة أفعدددا   دددام بهدددا "علدددل أ ددد  الرصدددوراا ااجرماعيدددة لال رحدددار لدددد  الطالددد  الجدددامع ، ويعدددرت سدددمعان اا رحدددار 

الم ابدد  ي صددد بمحاولددة اا رحددار ب  هددا العمليددة  فدد [2] .الةددرد ل ردد   ةسدد  ب ةسدد ، و ددد لددمت لدد   لدد  وا رهددذ حيالدد   ريجددة لرلدد  ا فعددا 

 م صمدددة الصدددحة ل ريدددر وبحسددد  .[3]الرددد  يددد دا بهدددا الةدددرد للمخددداطرة بحيالددد  طوعدددا ب صدددد  رددد  الددد ةا والرددد  ل رهددد  بال جددداة

 لليهدا ال اهمدة، السدودان دولدة ولصددرا العدالم، فد  دو  م ياللهدا مدن أ د  ا وسدى اليدرة دو  فد  اا رحدار معدداا أن العالميدة

لب دان،  عمدان، ا ردن، العدراة، مصدر، ليبيدا، الجزاهدر، ا ردن، لدو ا، موريرا يدا، الديمن، اإلمداراا،  طدر، المغدرر، مدن رد 

 [5].لليها أوررا يا 2016ويجدر اإل ارة ه ا أن روسيا احرلذ أر ر الدو  العالمية ف  اا رحار للعام [4] .السعودية سوريا،

وه دددا  دددر  أن اا رحددددار رالعددددو  ل ريدددر فدددد  رددد  المجرمعددداا والبلدددددان وغيدددر م رصدددرة علددددل مجرمددد  دون مجرمددد    ددددر، 

محاولدددة  504م هدددا  524حيدد  ليدددير ااحصدداهياا الدددواردة ل دددا محليددا فددد   طدددا  غددزة أن عددددد حدددااا اا رحددار والمحاولدددة  دددد بلغددذ 

ا رحدددار  02محاولدددة و 566ا رحدددار ومحاولدددة م هدددا  589, 2017  عدددام بي مدددا سدددج 2018حالدددة ا رحدددار لدددام فددد  العدددام  02ا رحدددار و

م ار دددة % 14 دددد  دددهد ازديددداد حدددااا اا رحدددار ب سدددبة  2018وفددد  الضدددةة الغربيدددة لاصهدددر اإلحصددداهياا الرحليليدددة أن العدددام  [6].لدددام

الةلسدددطي  ، ف دددد أراد البددداح ون  و ن اا رحددار يعربدددر  ضدددية حساسدددة فدد  مجرمع دددا.[7] حالددة ا رحدددار 25بالعددام الدددرا سدددب  ، مسدددجالل 

. رسدددر هدددرا الصدددورة والحددددي  عدددن الرصدددوراا ااجرماعيدددة لال رحدددار لدددد  ف دددة لعدددد هامدددة فددد  المجرمددد  وهددد  الطلبدددة الجدددامعيون

ولعدددرت الرصدددوراا ااجرماعيدددة ب  هدددا  دددد لكدددون لدددورة مدددن الوا ددد ، معر دددداا،  ددديم،  صدددم مرجعيدددة و صريددداا اجرماعيدددة فددد  غالددد  

وبحسددد  البددداح ين  دددد .[8] ل دددو  أن الرصدددور ااجرمددداع  إلحددداع أساسددد  للةكدددر اإل سدددا  ، ضدددرورة لم يددد  الوا ددد يمكدددن ا. ا حيدددان

يكددددون الرصددددور ااجرمدددداع  لال رحددددار لددددد  الطالدددد  الجددددامع  أوضددددا بك يددددر مددددن لصددددور الة دددداا ا  ددددر  فدددد  المجرمدددد ، وهددددرا 

 .رماعيةالوضوع سيعطي ا فرلة للرحلي  والرةسير ومعرفة ح ي ة الصاهرة ااج

 :مشكلة الدراسة -1.1

إن المعطيدددداا اإلحصدددداهية المرعل ددددة باا رحددددار لبددددين زيددددادة الحددددااا المسددددجلة، وه ددددا ا يمك  ددددا غددددس ال صددددر عددددن حددددااا 

اا رحدددار والمحاولدددة المرزايددددة والرددد  لددددة  دددا ول الخطدددر لالهرمدددام بدددالوا   ومعالجدددة ا سدددبار والعوامددد  المسددداعدة ول دددديم الحلدددو  
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هددددرا ااحصدددداهياا أعطر ددددا حددددافزا  ويددددا إلجددددرا  الدراسددددة باإلضددددافة إلددددل  لددددة الدراسدددداا المرع لددددة باا رحددددار فدددد  .  ايددددةووسدددداه  الو

الدددوطن العربددد  عمومدددا وفددد  فلسدددطين  صولدددا، جعل دددا  ةكدددر فددد  هدددرا الدراسدددة إل دددرا  المكربدددة ال ةسدددية لددددي ا ولدددو بال ليددد ، ول دددد 

لعدددالم  للصدددحة ال ةسدددية الدددرا يوافدددد العا دددر مدددن إرردددوبر مدددن رددد  عدددام و دددد ردددان لدددزامن إعدددداد هدددرا الدراسدددة مددد  ااحرةدددا  بددداليوم ا

و دددد ريدددةذ دراسدددة الخواجدددة أن ه ددداا مجموعدددة .  دددعار هدددرا العدددام الو ايدددة مدددن اا رحدددار حسددد  مدددا حددلددد  م صمدددة الصدددحة العالميدددة

الحرمدددان العددداطة ، لحمددد  )برزهدددامدددن العوامددد  الرددد  سددداهمذ بلجدددو  الحدددااا لمحددداواا اا رحدددار وهددد  العوامددد  ال ةسدددية والرددد  أ

المسدددد ولية مبكددددرال بمددددا يةددددوة ااحرمددددا ، الر دددددير السددددلب  للددددراا، ال لددددد مددددن المسددددر ب ، اليددددعور بااضددددطهاد، الحساسددددية الزاهدددددة، 

 وأمدددا العوامددد  ااجرماعيدددة ف برزهدددا( اليدددعور بدددااغررار والعدوا يدددة لجددداا اط دددرين، الضدددغوط ال ةسدددية والحدددزن، ور دددرة اليدددكو 

  المسددددرو  الرعليمدددد ، ااعردددددا  الج سدددد  والرعددددرج لدددد ، لددددد الا أهدددد  الددددزو ، الرعددددرج للعا دددد  والرهديددددد واا ر دددداداا، لددددد )

بعددددم الرضدددا  اليدددعور)وه ددداا عددددة عوامددد  أسدددرية أبرزهدددا ( الطدددالة، الخالفددداا مددد  أحدددد الوالددددين أو رليهمدددا، والحاجدددة للمسدددا دة

، رمدددا أن المسدددرو  اا رصدددادا غيدددر رددداتا لرلبيدددة احرياجددداا (فاعلدددة عدددن الدددزو  وضدددع   خصدددير ، وعددددم وجدددود ميددداررة أسدددرية

 :وي ب د عن ميكلة الدراسة الس ا  الرهيا الرال .[9] الحااا

 ما ه  الرصوراا ااجرماعية لال رحار لد  الطال  الجامع  ف   طا  غزة؟ -

 :األسئلة الفرعية -1.1

 طالر والطالباا؟ه  يوجد فرو اا  اا دالة احصاهية لال رحار بين ال -

 ه  يوجد فرو اا  اا دالة احصاهية لال رحار لعزا لمكان السكن للطال  الجامع ؟ -

 :أهمية الدراسة-1.1

ولسدددليى . لكمدددن أهميدددة هدددرا الدراسدددة فددد  أ هدددا لوضدددا الرصدددوراا ااجرماعيدددة لال رحدددار لدددد  الطالددد  الجدددامع  فددد   طدددا  غدددزة

الضدددو  علددددل ميدددكلة اا رحددددار الردددد  لرزايدددد بيددددك  ملةددددذ لل صدددر فدددد  مجرمع دددا الةلسددددطي  ، حسدددد  معرفدددة البدددداح ين، ا لوجددددد أا 

غددزة، ا مددر الددرا يعطدد  هددرا الدراسددة أهميددة بالغددة فدد  الدددعوة الددل زيددادة دراسددة سدداب ة ل اولددذ هددرا الموضددو  مددن  بدد  فدد   طددا  

وعددد  المجرمددد  حدددو  ميدددكلة اا رحدددار والخدددرو  برولدددياا لم ددد  اا رحدددار، سدددركون هدددرا الدراسدددة مصددددرا للمعلومددداا والمعرفدددة 

 . لك  المهرمين والمع يين والباح ين

 :المنهجية اإلجراءات.1

ذ الولددددة  الددددرا يعرمددددد علددددل اإلحصددددا  والرحليدددد  والددددرا يسددددما بولدددد  الجوا دددد  المرعل ددددة لددددم اسددددرخدام المدددد ه :المنننننه  -1.1

 .باإل كالية أا وه  مرغيراا الدراسة
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 :الدراسة نوع-1.1

 لال رحدار الرصدوراا ااجرماعيدة  صداهه علدل الرعدرت إلدل لهددت والرد  الولدةية، الدراسداا مدن الدراسدة هدرا لعدد

يسدما  ممدا ولحليلهدا، لةسديرها محاولدة  دم البيا داا مدن ممكدن  ددر أربدر جمد  علدل لعرمدد الجدامع  إ  الطالد  لكو هدا لدد  وريةيدة

ال ددو  ااجرمدداع ، مكددان  فدد  الديموغرافيددة المرم لددة والمرغيدراا لال رحددار ااجرماعيددة الرصددوراا بددين ال اهمدة العال ددة بروضديا

  .السكن

 :أدوات الدراسة-1.1

الجدددددامع  لصددددداهرة اا رحدددددار لدددددد  الطالددددد  الجدددددامع  لدددددم إعددددددادها بواسدددددطة الباحددددد  بوسددددد ة لددددمت لب ددددد  اسدددددربا ة الرصدددددور 

 :محاور باإلضافة إلل البيا اا اليخصية 5حي  لركون من   2008.زهير

علدددددم لحديدددددد )ررو ولوجيدددددا  -5ريةيدددددة مواجهدددددة اا رحدددددار  -4  دددددار اا رحدددددار  -3أسدددددبار اا رحدددددار  -2مةهدددددوم اا رحدددددار  -1

 .ب ا  الرصور ااجرماع  عن ااهرة اا رحار( ا حدا  ف  الزمن

 :الصدق والثبات-1.1

لدددم عدددرج ااسدددربا ة علدددل مجموعدددة مدددن الخبدددرا  والبددداح ين للحكدددم علدددل مدددد   يدددال الب دددود لمدددا أعدددد لددد ، حيددد  ا ررحدددوا 

وا ربدددار  بدددداا  .إزالدددة الب دددود الخالددددة بدددالمجرم  الجزاهدددرا وعلددددل ضدددو   لدددد  لدددم ال يدددام بالرعددددديالا الالزمدددة وفدددد اا رراحدددداا

طالبدددا وطالبدددة لدددم ا ريدددارهم بطري دددة عيدددواهية، ولدددمت اسدددر  اههم مدددن العي دددة الةعليدددة  51ا داة لدددم لطبي هدددا علدددل عي دددة اسدددرطالعية عددددد 

 .و د لمت الرح د من لدة و باا ا داة(   T-Retest)و د لم اعرماد علل طري ة اا ربار وإعادة اا ربار 

 .طالباا الجامعة اإلسالمية ف  غزةطالر و :مجتمع الدراسة-1.2

 .2019طالبا وطالبة من رلية الرمريس، المسرو  الراب  ف  العام  110لكو ذ عي ة الدراسة من  :عينة الدراسة-1.2

 نوع العينة-1.2

عي دددة  صددددية حيددد  لدددم لوزيددد  ااسدددربا اا علدددل الطدددالر الجدددامعيين مدددن رليدددة الرمدددريس، مسدددرو  رابددد ، الدددرين يرل دددون الرددددري  

 اسدددربا اا،  م دددا بعمليدددة 110بعدددد جمددد  ااسدددربا اا لحصدددل ا علدددل عددددد . العملددد  فددد  المرافدددد الصدددحية الرابعدددة لدددوزارة الصدددحة

 إلدل إلغدا  باإلضدافة ا جوبدة فد  الهةدواا بعدس بمالحصدة ل دا سدما مدا وهدرا ،الطلبدة أجوبدة فد  بغيدة الدرمعن أوليدة اسدرطالعية

 لسدروف  ا   هدا بعدس ااسدربا اا إلغدا  إلدل دفع دا ا مدر هدرا .الطلبدة طدرت مدن ف دى الدبعس علدل واإلجابدة ا سد لة بعدس

 .إجابالهم  بو  لم الرين للطلبة اإلجمال  العدد اسربا ة وهو 101علل   هاية المطات ف  ولحصل ا اليروط،
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 :اعتبارات إخالقية-1.2

لدددمت الحصدددو  علدددل مواف دددة مدددن  سدددم ا بحدددا  ال ةسدددية فددد  اإلدارة العامدددة للصدددحة ال ةسدددية، وزارة الصدددحة، إضدددافة لوجدددود 

 . مو   مواف ة لرعب ة ااسربا ة يرم لوضيح  من  ب  الباح ين للطالر

 :عرض النتائ  ومناقشتها-1

، مفهوم االنتحار  :أوالا

 )(، أم استجابة ناتجة عن مشاكل شخصية )(هل االنتحار من نظرك، مشكلة اجتماعية  -1

 

 يوضا اا رحار ميكلة اجرماعية أو  خصية :(5)جدو  

 

 

 

 

 

 

مدددددن % 63.5 سدددددبة   25-21مدددددن العي دددددة أجمعدددددوا أن اا رحدددددار ميدددددكلة اجرماعيدددددة،  دددددكلذ الة دددددة العمريدددددة %  32.5

علددددل أن اا رحددددار اسددددرجابة  الجددددة عددددن  % 67ا  ددددخاذ الددددرين أجمعددددوا أن اا رحددددار ميددددكلة اجرماعيددددة، فدددد  الم ابدددد  الةددددد 

مدددن ا  دددخاذ الدددرين أجمعدددوا أن اا رحدددار اسدددرجابة  الجدددة عدددن % 50 سدددبة  25-21ميدددكلة  خصدددية،  دددكلذ الة دددة العمريدددة 

% 67.5(.  رددددور)مددددن ا  ددددخاذ الددددرين يددددرون أن اا رحددددار ميددددكلة اجرماعيددددة هددددم مددددن الطددددالر % 51.5. ميددددكلة  خصددددية

 حيدد  أردددا أن اا رحددار ي دددرذ.[10-11] (إ ددا )مددن ا  ددخاذ الددرين يددرون أن اا رحددار ميددكلة اجرماعيددة هددم مدددن الطالبدداا 

وه دددا  دددر  لصدددور الطدددالر لسدددب  اا رحدددار اجرمددداع  و خصددد  هدددو لصدددور لدددحيا فددد  . عدددن ميدددار  اجرماعيدددة و خصدددية

 .الغال  حي  إن ر ير من العوام  ااجرماعية واليخصية الر  لساعد ف  الرةكير باا رحار

 ال )( نعم، )( هل االنتحار اختيار الموت بطريقة قصدية؟ -1

 اا رحار ا ريار للموا بطري ة  صدية؟يوضا ه  (: 0)جدو  

 

 

 

Crosstab 

 الة ة العمرية

 1ل

ميكلة  المجمو 

 اجرماعية

ميار  

  خصية

 العمر

 24 20 4 ف    20

21-25 21 34 55 

 22 14 8 ف ر ر26

 101 68 33 المجمو 

Crosstab 

 الة ة العمرية
 2ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 4 02 ف    20

21-25 12 0 55 

 22 5 05 ف ر ر26

 101 7 44 المجمو 
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أعمددددارهم % 56إ ددددا ، % 60.5مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن اا رحددددار ا ريددددار المددددوا بطري ددددة  صدددددية مدددد هم % 93

مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن اا رحددددار ا يعربددددر ا ريددددار المددددوا بطري دددددة % 7. يسددددك ون محافصددددة غددددزة% 50, 25-21مددددن 

 .  صدية، وهرا يرةد م  لعريةاا اا رحار المخرلةة الر  أجمعذ أن اا رحار هو ا ريار للموا بطري ة  صدية

 ال)( نعم، )( هل يرى المنتحر في االنتحار وسيلة للتحرر من معاناته؟ -1

 يوضا ه  اا رحار هو وسيلة للرحرر من المعا اة؟ :(2)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
 3ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 2 22 ف    20

21-25 49 6 55 

 22 2 20 ف ر ر 02

 101 10 91 المجمو 

-21أعمدددارهم مدددن % 54مدددن العي دددة أجمعدددوا أن الم رحدددر يدددر  فددد  اا رحدددار وسددديلة للرحدددرر مدددن معا الددد ، مددد هم % 42

أجمعددددوا أن الم رحددددر ا يددددر  % 10فدددد  الم ابدددد  . يسددددك ون محافصددددة غددددزة% 51.5مدددد هم , % 61.5،  ددددكلذ ا  ددددا  25

فددد  اا رحدددار وسددديلة للرحدددرر مدددن معا الددد ، وهدددرا يرةدددد مددد  دراسدددة أ دددر  حيددد  أ بردددذ ه ددداا ارلبددداط موجددد  دا  إحصددداهيال 

بدددين إدراا اليدددبار الجدددامع  للمعا ددداة اا رصدددادية وبدددين لصدددور اا رحدددار، بمع دددل عددددم رةايدددة  0.01ع دددد مسدددرو  دالدددة 

 .[12] والمياعر اا رحاريةالد   ي دا لزيادة ا فكار 

 ال)( نعم، )( هل االنتحار بالنسبة للمنتحر تأكيد لذاته بطريقته الخاصة؟ -1

 يوضا ه  اا رحار هو ل ريد للراا؟ :(4)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
 4ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 12 12 ف    20

21-25 36 19 55 

 21 9 13 ف ر ر 26

 101 40 61 المجمو 

مددددن العي ددددة أجمعددددوا أن اا رحددددار بال سددددبة للم رحددددر ل ريددددد لرالدددد  بطري ردددد  الخالددددة، أغلددددبهم مددددن الطالبدددداا ب سددددبة % 60

أجمعدددوا أن اا رحددددار بال سددددبة للم رحدددر ا يعربددددر ل ريددددد % 40، فدددد  الم ابدددد  %51، ويسدددك ون محافصددددة غددددزة ب سدددبة 64%

 .لرال  بطري ر  الخالة
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 على المعايير االجتماعية؟ هل االنتحار تمرد-2

 يوضا ه  يعربر اا رحار لمرد علل المعايير ااجرماعية؟ :(1)  جدو

Crosstab 

 الة ة العمرية
 5ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 6 18 ف    20

21-25 44 11 55 

 21 4 18 ف ر ر 26

 101 21 80 المجمو 

أجمعددددوا أن اا رحددددار ا يعربددددر لمددددرد علددددل % 20.7أجمعددددوا أن اا رحددددار لمددددرد علددددل المعددددايير ااجرماعيددددة، فدددد  الم ابدددد  % 79

المعددايير ااجرماعيددة، ومدددن وجهددة  صر دددا فدد ن اا رحدددار سددلوا غريددد  و ددا  عددن  ددديم مجرمع ددا الةلسدددطي   وبالرددال  فددد ن الم رحددر  دددد 

 . يلة المرلبطة بمجرمع ا ويض  بةعل  هرا المجرم  رل  لحذ طاهلة المس وليةلمرد علل ال يم والعاداا والر اليد ا ل

 :أسباب االنتحار: ثانيا

 ال)  ( نعم، )  ( هل الشباب هم أكثر الفئات عرضة لالنتحار؟  -2

 يوضا أر ر الة اا عرضة لال رحار :(2)جدو  

 

 

 

 

 

 

أجمعدددوا أن اليدددبار ليسدددوا أر دددر الة ددداا عرضدددة % 12أجمعدددوا ان اليدددبار هدددم أر دددر الة ددداا عرضدددة لال رحدددار، فددد  الم ابددد  % 88

أن اا رحدددار  دددا   أهدددم سدددب  للوفددداة بدددين مدددن لردددراوع أعمدددارهم  [1].لال رحدددار، وهدددرا يرةدددد مددد  مدددا أوردلددد  م صمدددة الصدددحة العالميدددة

 عاما 29-15بين 

 ال)  ( نعم، )  ( هل يمس االنتحار في غزة، الذكور أكثر من اإلناث؟ -2

 يوضا ه  يما اا رحار الررور أر ر من اإل ا ؟ :(7)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
 7ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 14 10 ف    20

21-25 35 20 55 

 22 5 17 ف ر ر 26

 101 39 62 المجمو 

Crosstab 

 الة ة العمرية
 6ل

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 7 17 ف    02

21-25 53 2 55 

 22 3 19 ف ر ر 26

 101 12 89 المجمو 
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أجمعدددوا أن اا رحدددار يمدددا %  38.5مدددن العي دددة أجمعدددوا أن اا رحدددار يمدددا الدددررور أر دددر مدددن اإل دددا ، فددد  الم ابددد  % 61.5

 الصددعيد العددالم  علددل الرجددا  مددن م رحددرال  مدداا مددن أ دد  .[1]اإل ددا  ار ددر مددن الددررور، وهددرا يرةددد مدد  م صمددة الصددحة العالميددة

أن الددررور  ددد سددجلوا أر ددر حددااا اا رحددار الرددام  [13]. ، ويرةددد مدد  مددا أوردا عمددادا رحددارال  ال سددا  مددن مدداا مددن أضددعات  ال ددة

حيددد  لولدددلذ  [14].ردددرل  فددد ن  رددداهذ الدراسدددة الحاليدددة لرةدددد مددد  دراسدددة الصدددرايرة. بي مدددا سدددجلذ اإل دددا  أر دددر حدددااا المحاولدددة

حيددد  أ دددارا أن ه ددداا أ دددر للجددد ا فددد   [15]. وا لرةدددد مددد  دراسدددة  دددهار. ارلكابدددال لال رحدددار هدددم اليدددبارإلدددل أن أر دددر الة ددداا 

 .حدو  ااسرعداد لال رحار لصالا اإل ا 

 .ال)  ( نعم، )  ( هل يدفع فشل العالقة العاطفية الشباب إلى االنتحار؟  -2

 ه  يدف  في  العال ة العاطةية اليبار لال رحار؟ :(8)جدو  

 

 

 

 

 

 

 

أجدددابوا أن فيددد  العال دددة العاطةيدددة %  36.5 دددد أجمعدددوا أن فيددد  العال دددة العاطةيدددة يددددف  اليدددبار إلدددل اا رحدددار، فددد  الم ابددد  % 63

الرددد  ريدددةذ أن فيددد  العال دددة العاطةيدددة يعربدددر دافعدددا لال رحدددار حسددد   [16].ا يدددف  اليدددبار لال رحدددار، وهدددرا يرةدددد مددد  دراسدددة زهيدددر

 .وجهة  صر عي ة الدراسة

 .ال)  ( نعم، ) ( هل يؤدي القلق الحاد بالفرد غالبا إلى االنتحار؟ -9

  ة بين ال لد واا رحاريوضا العال :(4)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
 المجمو  9

 ا  عم
 

 العمر

 24 6 18 ف    02

21-25 38 17 55 

 22 11 11 ف ر ر 02

 المجمو 
 

67 34 101 

ا يعربددددرون أن ال لددددد الحدددداد % 33.5أجمعددددوا أن ال لددددد الحدددداد يدددد دا بددددالةرد غالبددددا إلددددل اا رحددددار، فدددد  الم ابدددد  % 66

حيدد  لولددلذ الددل أن مددن بددين المحرردداا   [17]يدد دا بددالةرد غالبددا إلددل اا رحددار، وهددرا يرةددد مدد  دراسددة بواسددطة حميمدد 

Crosstab 

 الة ة العمرية
8 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 8 16 ف    20

21-25 39 16 55 

 22 13 9 ف ر ر 26

 101 37 64 المجمو 
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ا ساسدددية لال رحدددار عددددم ال ددددرة علدددل مواجهدددة ال لدددد المسدددرمر واليدددديد والدددرا يصددداحب  اارر دددار ومدددن  دددم اليددد ل و دددد يددد دا 

 .اا رحار بال هاية لإل دام علل

 آثار االنتحار: ثالثاا

 ال)  ( نعم، )  ( هل يعيق االنتحار حركة نمو المجتمعات؟  -11

 يوضا ه  اا رحار يعيد حررة  مو المجرمعاا؟ (:52) جدو 

 

 

 

 

 

 

ا يعربددددرون أن اا رحددددار يعيددددد حررددددة  مددددو % 9أجمعددددوا أن اا رحددددار يعيددددد حررددددة  مددددو المجرمعدددداا، بي مددددا 91 %

 .وبالر ريد ف ن اا رحار يم   ازدهار ول دم المجرم  ويربط  بالرخل . المجرمعاا

 ال )(نعم، )( هل تتجنب وسائل اإلعالم في غزة الحديث عن ظاهرة االنتحار؟ -11

 يوضا ل او  وساه  اإلعالم ف  غزة لميكلة اا رحار :(55)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
11 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 16 8 ف    20

21-25 21 34 55 

 22 7 15 ف ر ر 26

 101 57 44 المجمو 

الة دددوا % 56.5أجمعدددوا أن وسددداه  اإلعدددالم فددد  غدددزة لرج ددد  الحددددي  عدددن اددداهرة اا رحدددار، فددد  الجا ددد  اط دددر % 43.5

حيدددد  وجدددددا  [16]. وهددددرا ا يرةددددد مدددد  دراسددددة زهيددددر. أن وسدددداه  اإلعددددالم فدددد  غددددزة ا لرج دددد  الحدددددي  عددددن ادددداهرة اا رحددددار

مدددن العي دددة يدددرون أن وسددداه  اإلعدددالم لرج ددد  الحددددي  عدددن اددداهرة اا رحدددار فددد  الجزاهدددر، ويعدددزو البددداح ون  لددد  عدددددم % 20.1

م ددددرة الجهددداا الحكوميدددة علدددل فدددرج رغبرهدددا فددد  عددددم ل ددداو  موضدددو  اا رحدددار علدددل وسددداه  اإلعدددالم  صدددرا لال ريدددار الواسددد  

 .لوساه  الروال  ااجرماع  واإلعالم 

 

 

Crosstab 

 الة ة العمرية
10 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 2 22 ف    20

21-25 52 3 55 

 22 4 18 ف ر ر 26

 101 9 92 المجمو 
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 هل موضوع االنتحار في غزة من المواضيع التي تحمل طابع العار للعائالت؟،            -11

 ال)  ( نعم، )  (                              

 يوضا ه  اا رحار يحم  طاب  العار للعاهالا؟ :(50)جدو  

 

 

 

 

 

 

% 22اجمعددددوا أن موضددددو  اا رحددددار فدددد  غددددزة مددددن المواضددددي  الردددد  لحمدددد  طدددداب  العددددار للعدددداهالا، فدددد  الم ابدددد  % 78

وهدددرا  ريجددة لرةدددد مددد  اإلر  ال  ددداف  . المواضددي  الرددد  ا لحمددد  طددداب  العددار للعددداهالا أجمعددوا أن موضدددو  اا رحدددار فدد  غدددزة  مدددن

 .وااجرماع  لدي ا الرا ي صر لال رحار ب    سلوا  ار  عن العاداا والر اليد ومرفوج لماما

 ال)  ( نعم، )  ( هل االنتحار فعل إجرامي في حق المجتمع ككل؟ -11

   إجرام ؟يوضا ه  اا رحار فع :(52)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
13 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 2 22 ف    20

21-25 42 13 55 

 22 3 19 ف ر ر 26

 101 18 83 المجمو 

 

ا يعربددددروا أن اا رحددددار فعدددد  % 18يعربددددروا أن اا رحددددار فعدددد  إجرامدددد  فدددد  حددددد المجرمدددد  ركدددد ، بي مددددا % 82

لدددورة المجرمددد  سدددوت لهردددز، و ن اا رحدددار أحدددد لدددور الع ددد  والعددددوان ف  ددد  إجرامددد  فددد  حدددد المجرمددد  ركددد ،  ن 

 .سي  ر علل لورة المجرم  رك 

 

 

 

 

Crosstab 

 الة ة العمرية
12 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 5 19 ف    20

21-25 45 10 55 

 22 7 15 ف ر ر 26

 101 22 79 المجمو 
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 ال)  ( نعم، )  ( هل يمس الفرد المنتحر بفعله عائلته؟ -11

 يوضا ه  يما الةرد الم رحر بةعل  عاهلر  :(54) جدو 

Crosstab 

 الة ة العمرية
14 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 1 23 ف    20

21-25 48 7 55 

 22 2 20 ف ر ر 26

 101 10 91 المجمو 

 .الة دددوا أن الةددددرد الم رحدددر ا يمدددا بةعلددد  عاهلردددد % 10أجمعدددوا أن الةدددرد الم رحدددر يمدددا بةعلدددد  عاهلرددد ، فددد  الم ابددد  % 90

حيدددد  إن المجرمدددد  الةلسددددطي   مجرمدددد  مرماسدددد  ولدددد  عدددداداا ول اليددددد ألدددديلة ويعربددددر أن اا رحددددار أمددددر  طيددددر وأن سددددمعة عاهلددددة 

 ممددا ال ددال، عامددة أمددام الرسدداتاا أبددوار الم رحدر لسسدد  سدوت لردد  ر سددلبا، حيد  إن اا رحددار يمددا سدمعة العاهلددة ويةددرا عليهدا

 .لدا ليةا وأمورها  صوليالها ف  الولو  إلل يدف 

 ال)( نعم، )( هل يمس الفرد المنتحر بفعله دينه؟ -12

 ه  يما الةرد بةعل  دي  ؟ :(51)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية
15 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 1 23 ف    20

21-25 47 8 55 

 22 2 20 ف ر ر 26

 101 11 90 المجمو 
 

وهدددرا . الة دددوا أن الةددرد الم رحدددر ا يمدددا بةعلدد  دي ددد % 10أجمعدددوا أن الةددرد الم رحدددر يمددا بةعلددد  دي ددد ، فدد  الم ابددد   90% 

الددرأا لددحيا حيدد  إن عوا دد  اا رحددار ا ل رصددر علددل إ هددا  حيدداة الم رحددر فحسدد  بدد  لدد  ر سددلبا علددل عاهلردد  ولمددا دي دد   لدد  

ودعدددا إلدددل حةدددإ الددد ةا وإعمدددار ا رج، وبالر ريدددد فددد ن   عدددزو وجددد   دددد حدددرم  . ن دي  دددا اإلسدددالم  دددد حدددرم  رددد  الددد ةا إا بدددالحد

دد) ردد  الدد ةا حيدد   ددا   ددا فَ َددْد َجَعْل َددا لََولَيقددَ  سا ْلطَا لا فَدداَل ياْسددَرت فقدد  اْل َْرددَ    َوَا لَْ رالاددوا الدد َْةَا الَرَدد  َحددَرَم َ ا إََا بَدداْلَحدق ت َوَمددن  ارَددَ  َمْصلاومل

اإَ َ  ورل  [*](.  ا َراَن َم صا
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 ..كيفية مواجهة االنتحار: رابعا

 ال         )  ( نعم، )  ( هل يمكن للفرد محاربة فكرة االنتحار بالتمسك بأصول الدين االسالمي؟ -12

       

 ه  الرمس  بالدين اإلسالم  يحارر اا رحار؟ :(52)جدو  

 

 

 

 

 

 

أ ددد  يمكدددن للةدددرد محاربدددة فكدددرة اا رحدددار بالرمسددد  ب لدددو  الددددين اإلسدددالم ، وهدددرا يرةدددد مددد  % 100أجمعدددذ العي دددة ب سدددبة 

حيددد  أرددددا أن للخدمدددة ااجرماعيدددة اإلسدددالمية فددد  مجدددا  الرربيدددة الروحيدددة والعبدددادة وفددد  مجدددا  الع يددددة دور  [18].دراسدددة عبدددد  

 .ربير ف  الرخةي  من ااهرة اا رحار من  ال  طرة الو اية والعال  بيرل أ واعها وطرة  داهها

ا  :كرونولوجيا التصور االجتماعي لالنتحار: خامسا

 .أكثر من عشر سنوات)  ( سنوات،  11)  ( سنوات،  2: ) ( حار منذهل تعرفت على مصطلح االنت-12

 لوضا مرل لم الرعرت علل مصطلا اا رحار؟ :(57)جدو  

Crosstab 

 الة ة العمرية

17 

 المجمو 
 س واا10 س واا5

أر ر 

 س واا10من

 العمر

 24 4 11 9 ف    20

21-25 18 14 23 55 

 22 12 3 7 ف ر ر 26

 101 39 28 34 المجمو 

 ددددد لعرفددددوا % 33.5سدددد واا، رددددرل   10مددددن أفددددراد العي ددددة  ددددد لعرفددددوا علددددل مصددددطلا اا رحددددار م ددددر أر ددددر مددددن   %38.5 

 الرصدددور ب دددا  لدددم. سددد واا 10 دددد لعرفدددوا علدددل مصدددطلا اا رحدددار م دددر %  27.7سددد واا،  5علدددل مصدددطلا اا رحدددار م دددر 

 الرصدور سد واا ب د  10 ادرت سد واا، فةد  10 السدن مدن ابرددا ل  الجدامعيين الطلبدة معصدم لدد  لميدكلة اا رحدار ااجرمداع 

المواجهددة، وهددرا يرةددد مدد  دراسددة  وطددرة اط ددار إلددل المةهددوم، وا سددبار مددن ا طال ددا جوا دد  عدددة فدد  لال رحددار ااجرمدداع 

 .%42س واا  سبة 10حي  أاهرا أن اا خاذ الرين لعرفوا علل مصطلا اا رحار م ر أر ر من  [16].زهير

 

 

 

Crosstab 

 الة ة العمرية
16 

 المجمو 
 ا  عم

 العمر

 24 0 24 ف    20

21-25 54 1 55 

 22 0 22 ف ر ر 02

 101 1 100 المجمو 
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 :التوصيات -1

 إجرا  مزيد من ا بحا  والدراساا الخالة باا رحار. 

 الروعية وإطالة حمالا ل  ي  لح  للحد من اا رحار. 

  اإليعاز لوساه  اإلعالم و طبا  المساجد للرحد  عن اا رحار وريةية مواجهر  . 

  مكوق دال  بولدةها الصدحية الرعايدة  ددماا فد  اا رحدار مدن الو ايدة ودمدذ اا رحدار مدن للو ايدة وط يدة اسدرراليجية وضد

 .أساسيال 

 وبعدس ال اريدة، وا سدلحة الحيدرية، المبيدداا م د   ديوعال، ا ر در اا رحدار وسداه  علدل الحصدو  إمكا يدة الحدد مدن 

 .ا دوية
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ABSTRACT 

  The study aims to show how the elements of a tourism marketing mix [product, price, 

distribution, promotion, physical evidence, operations, and participants] affect a tourist's 

purchase decision through the tourism campaign experience that is based on the 

fundamentals: quality of communications, planning, early reservation and identifying target 

segments. Therefore, a form was distributed to a sample of 95 tourists from a Saida state, so 

that the data is processed using equations [RTS] PLS micro-squares method] The results of 

the study, after statistical processing using SMART PLS 3.2.8, found an indirect positive 

effect of the elements of the marketing mix on the purchasing decision, depending on the 

components of marketing campaigns as an intermediary variable. CODE JEL : M31,L83 

M37 

Keywords: Tourism Marketing Mix, Tourism Marketing Campaigns, Purchasing Decision, 

Tourist ,Structural Equation PLS. 
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 الملخص

الشددددواهد  ،ال دددروي ، ال وزيددد ، السدددعر، الماددد   ]إلدددى تو ددديت مددددن تدددلمير عااتدددر المدددزي  ال سدددوي ي السددديا ي  الدراسدددةتهدددد  

 الحمدددددل ال سددددوي يةعلددددى ال ددددرار الشددددرائي للسددددائت مددددن  دددددم ال جر ددددة السدددديا ية الم دمددددة  ددددي [ن يالعمليددددال والمشددددار ، الماديددددة

ال خطدددديل والحجددددز الميدددددر وتحديددددد الشددددرائت  ،سدددديا ية و ال ددددي تسدددداد علددددى م ومددددال وهددددي جددددودة الرسددددائ  االت دددداليةللوجهددددة ال

  اسد خدا  اليياندال تمد  معالجدة  حيد  ،مدن واليددة سدعيدة اسدائح 95يادة ت دددون مدن ع ىعلد اسدد مارة توزيدد  تد  لدلل  ،المسد هد ة

 اإل  دائية المعالجدة  عدد الدراسدة ن دائ  توتدل  وقدد (PLS ال دررن الجزئيدة المر عدال طري دة) الهيدليدة  المعدادالل نمداج 

 لعااتددر المددزي  ال سددوي ي السدديا ي علددى مياشدر يجددا ي ريددرإ أمددر وجددود إلددى SMART PLS 3 .2.8   برنااا    اسد خدا 

  .وسيل  م ريرحمدل ال سوي ية ال رار الشرائي  االع ماد على مدونال ال

 

 الهيدليدددة المعدددادالل ، السدددائت، ال دددرار الشدددرائي ،حمددددل ال سدددوي ية السددديا يةال، المدددزي  ال سدددوي ي السددديا ي: الكلماااات المفتاحياااة 

 .PLS ماه  
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 : قد ة 

تعد السديا ة أ دد اشنشدطة الحيويدة علدى المسد ون العدالمي، وتدااعة السديا ة مدن أهد  ال دااعال العالميدة إج أتديح  تدااعة 

الع ر والمس  ي  ويح   هدلا الاشداط مداندة مهمدة  دي اق  داديال الددوم ال دي تددرو أهمي دال وتوليدال االه مدا  المااسدك لدوندال أ دد ر دائز 

الجزائدر دولدة تم لد  الد يدر مدن م ومدال الجدلح السديا ي و .تاوي  م ادر الدد   ي  لق مااتك الشر  و ال امية االق  ادية لمساهم ال 

 ي   دأل تلِق االه ما  المطلوح والمااسك لها  يددي  لدق  داديال المع مددة  طييعية والموروث الحضاري ال  ا ي الظواهر الجررا ية ال

لدلا يايردي ال عامد  مد  الاشداطال السديا ية  مدورد اق  دادي هدا  مدن مدوارد الدولدة، وتح يدق ا ليدال العلميدة والماديدة  على الري  الافطي

ال ي   جل  إال عير تحسين مس ون الخدمال السديا ية الم دمدة  ،دائال وتفعي  وتطوير المرا ق السيا ية وتحسين الخدمال السيا يةآل طوير 

تلعدك الحمددل ال سدوي ية دورا و ية من  ددم تحسدين  فدااة المدزي  ال سدوي ي ل فعيد  أ ضد  لل درار الشدرائي للسائت عير الو االل السيا

تمددين السدائت مدن و ، دم تحديد الشرائت المس هد ة  وتحسين جودة الرسائ  االت داليةجليا  ي زيادة قوة ال لمير على ال رار الشرائي من 

 .  ل الي  لق الر ا الم زايد للسائت اة ال سوي ية السيا ية ناجحة وجل  يجع  الحملال خطيل الميدر للر لة السيا ية    

 على ال عر  تع مد أساسا  يو ،على ال رار الشرائي الحمدل ال سوي ية السيا ية تحديد مدن تلمير  ي اليح  مشدلة تدمن :البحث  شكلة

 تدمن المشدلة  لن   ال وم يمدن و ال الي ،ال رار الشرائيو المزي  ال سوي ي  ين العدقة  ي لحمدل ال سوي ية السيا يةل الوسيطة ال لميرال

المازي  فاي يياادة قاوة العالقاة باي  وسايط  متغيارالحماالت التساويقية الساياحية  هال تسااهم  كوناات  :ال اليدة اإلشددالية علدى  اإلجا دة

 والقرار الشرائي؟ التسويقي

 :ال الية الرئيسية الفر ية ن  رح اإلشدالية هله على لل وت  لإلجا ة

تحدياد  ،جاودة الرساائل االتلاالية عبار الشارائي للعميال الجزائار  السالو  علا  يجابيااإالحماالت التساويقية الساياحية  كوناات  تاثرر

 ؟للموساااااااااااااام السااااااااااااااياحي المبكاااااااااااااار والحجااااااااااااااز الشاااااااااااااارائل المساااااااااااااات دفة والتخ اااااااااااااايط

 ،لحمددل ال سدوي ية السديا يةمدوندال ا معالجة  دم من السائت الجزائري سلوو على ال عر  ي  اليح  هلا تيرز أهمية :البحث أهمية

جدودة الرسدائ  :  دي اشساسدية الم م لدة العوامد   ددم اتخداج ال درار الشدرائي مدن  دي اشساسدي لهدله المدوندال المد مرة جدرن ال حليد 

لحمددل ال سدوي ية ساهم  هدله العوامد   دي نجداح ا للموس  السيا ي  ي  الميدر والحجز تحديد الشرائت المس هد ة وال خطيل ،االت الية

 .المزي  ال سوي ي اعلية والماظمال السيا ية من زيادة  فااة  السائت مما مدن سلوو يجا ي علىوال لمير اإل السيا ية
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 :البحث أهداف

 ال سوي يةالحمدل مدونال  و ين عااتر المزي  ال سوي ي  ين تفسير العدقة. 

 علدى مسد ون الماظمدال السديا ية   عام  أساسي  ي ت وية تلمير المزي  ال سدوي يالحمدل ال سوي ية السيا ية اس خدا   توتيف

 .سعيدة  روع  الجزائر

 وال رار الشرائي المزي  ال سوي ي ين  العدقة  ي وسيل  م ريرالحمدل ال سوي ية السيا ية  تحديد تلمير. 

  اإلطارالنظر:  

 من  دم الخدمال السيا ي ل طوير ال طاع  ييرا   تطورا   السيا ي ال سويق شهد الحدي  الع ر  ي: السياحي التسويق-1

 وجلح وا  شا  اليح ،  ي عملية  ض  منلال   لما  السيا ة  ي مهمة مر لة ال سويق ويم   ي دمها ال ي واليرام  والما جال

  الحضارية الم ومال وجود من الرر  وعلى [1] الطلك على مس ويال ياعدس ما وهو السيا ية، اشسواق  ي المح ملين السياح

 تسوي ية سيا ية وإجرااال سياسال إلى  اجة  ي اشمر  إن    دولة  ها ت م   ال ي اش رن السيا ي الجلح وم ومال والدياية واشمرية

 عدن أهميدة ي د  ال الدلي االج مداعي  الجاندك ي علدق  يمدا   وتدا   أهددا ها، وتح يدق ماهدا، المطلوح الدور دااآو ونجا ها،  دعمها  فيلة

 العدقال  لن ها مجموع السيا ة [W.T.O] العالمية السيا ة ماظمة عر  و .المه  الحيوي ال طاع هلا وتطوير لدع  االق  ادي، الجانك

  دلجر نشداط أي سديا  ال علدى ي رتدك وال دائمدة، إلدى إقامدة  يدال السدائت يح دا  ال الدلي الحد جل  إلى واإلقامة السفر من الااتجة والخدمال

 ا  عداد عدن والااجمدة عليهدا الم رتيدة واشنشدطة اليشدرية ال دا دل مجمدوع هدي   الد  السديا ة للسديا ة الدوليدة اش اديميدة أما [1].مد وع

  لنال السيا ي ال سويق ويُعر  .السائت  اجال وإشياع أنشطة من  ها ي علق ما و   وال رير، االنطدق لررية تح ي ا   موطاال؛ عن اإلنسان

 المرت يدة، السديا ية اشسدواق ل حديدد و ارجهدا؛ الدولدة دا د  السديا ية والماشدتل الماظمدال  دال ت دو  الدلي والفادي اإلداري الاشداط جلد 

 السديا ي وال سدويق .السديا ية اإليدرادال مدن قدر أ ير وتح يق ماها، ال ادمة السيا ية الحر ة تامية  هد   يها، وال لمير عليها، وال عر 

 [1] .ورقا ة وتاظي ، وتوجيال تخطيل، :نم اإلدارة وظائف    يشم  إداري نشاط

 ،المسد هلدين  اجدال، ويددر  والمسد هل  الماظمدة  دين العدقدال وتطدوير ال يدادم، عملية ال سويق يسه  :السياحي التسويقي المزي -2

 المسد هل  علدى يسده  توزيد  قادوال طريق عن ، مدرو العمدا  سعر على يعرض هلا و   طليه ، ل ليي والخدمال الما جال ويطور

 [2] . الماظمة و ما جاتها قيله  من واه ما  وعي  لق  هد  العمدا م  االت امو ال روي  أيضا  رنام  ويدر . إليها الوتوم

 الديايددة، اشمريددة اليشددرية، والم ومددال (الماا يددة الييئيددة، الجررا يددة،) الطييعيددة مددن الظددرو  مددزي  يم دد  :المناات  2-1

 م دد  السدديا ية وال سددهيدل الخدددمال إلددى  اإل ددا ة [ 3]السدديا ي الجددلح عااتددر مددن م داملددة تشددد  مجموعددة والحضدارية
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 مدن الماط دة عليهدا تع مدد جدلح سديا يو جو قدوة م دامد  مدزي  تم د  وهدي ،الدولدة المضديفة لددن ت دو ر وال دي المرا دق العامدة

  دي يشدم  الماد   م دطلت نإو. الشدريان الرئيسدي للاشداط السديا ي هدو  دالما   السديا ي ،الخدارجي السديا ي الطلدك إمدارة جد أ

 مدملدة  خددمال يدرتيل  د   سدلعي ي  دد أندال ماد   ال السديا ي والخدمدة،  دالما   السدلعة  دي ال مييدز  دين لل دعو ة الخدمدة معاداه

 .ملموسدة الم داملدة  يمدا  ياهدا ريدر إلدى جواندك إ دا ة الا د   خددمال الملموسدة الخددمال مدن م را طدة مجموعدة يشدم  هدو ال، لد

 ،ةدقي د عمليدال وهدي ال سدعير تسدمي السدعر تحديدد وعمليدال الخدمدة، أو السدلعة م ا د  الز دون يد عدال مدا م ددار هدو :رالساع2-2

 علدى ال سدعير ةعداد الماظمدال ت يعهدا ال دي الطدرق ومدن نفسدال، الماد   ةوقيمد،  الخدا  المدواد م د  العوامد  مدن العديدد ىعلد وتع مدد

  دي أساسدي وعا در الطلدك والعدرض قدون علدى أهد  ا ليدال المد مرة السدعرية السياسدة تع يدر. السدوق سدعر أو ال دلفدة أسدا 

تحديددد  ولدديس جال م ددداقية،لجعلهددا  اشسددعار تحديددد مددرتيل  مرونددة السدديا ي  ال سددويق .اما جاتهدد  يدد  علددى الماظمددة قدددرة

 ال سدعير لسياسدال ومراجعدة ال سدعير لعمليدة يع مدد علدى دراسدة مسدي ة أندال مع دد إج ،السديا ي ال طداع  دي الهدين  داشمر اشسدعار

 الم ا دة شرلدك شدرائت السدوق السديا ي تدرتيل  اشسدعار الطلدك زيدادة  دي إن الفعاليدة السدوق دراسدة تريدر إلدى إ دا ة الماا سدة،

دون رددا الاظددر عددن  المعرو ددة ما جاتهددا أسددعار  ددي تحديددد السدديا ية إ ددا ة إلددى وجددود تددعو ة  الاسددية للماظمددال السدديا ي،

  ددي السددائد واالج مدداعي االق  ددادي الماا سددة، المسدد ون ال سددعيرية  السياسددال اشسددعار المدد مرة علددى االع يددارال الخارجيددة

 [  4] .موسمية السيا ية الحر ة السيا ي، السوق  من الم واجدة الدوم

 المياشر واليريد المييعال وتروي  العامة والعدقال م   اإلعدنال والعمدا الماظمة  ين االت ام أشدام جمي  هو: التروي  2-3

 ان ياه ىعلوا ت  ي مر  شد  نالإ  ي  الما  ، شد  تحديد  ي ي د   ال روي  أن  ما  العمدا، االت امال روي   و أساليك من وريرها

 المخ لفة واالت ام اإلعد  وسائ  د علىتع م ال ي المياشرة ورير المياشرة الجهود  ال    ي  دو .ومدن اه مامه   الما   العمدا

 للسياح رةاشسواق الم د   هله م  ل عزيز العدقال، م ميزة  إمدانيال  يها على  مدل ماظمة ترتدز اشسواق مخ لف إلى الموجهة

 للعملية المرا  ة والخدمال الم دمة اإليواا وال سهيدل السيا ية من  دم المرريال والماظمال اللهاية للماط ة رةوتحسين ال و

  :والم م    ي ال رويجي وي   هلا  المزي  السيا ية

الوسائ  الدعائية ال ي العرض السيا ي عن طريق د ة إلى تح يق ت ريك  ين الطلك وهي نشر  ا ة المعلومال الها :الدعاية السياحية -

  [5] .مااطق الجلح السيا يلم ومال السيا ية وتعرض ا

  رنام  على لل عاقد سلو ياته  وتوجيال عواطف السياح على لل لمير تسعى ال ي شخ يةال رير الجهود وهو مجموعة :السياحي اإلعالن-

 .سيا يمعين
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 م  الجمهور ال فاه  عدقال ل طوير  دلها الماظمة من تسعى ال ي والم يعة والمخططة الواعية هي  ا ة الجهود:العا ة العالقات-

 .المييعال تاشيل ،ن للمزي  ال رويجي  اليي  الشخ يأساليك أ رو . المس هد

وال عدر   ،يالاهدائ المسد هل  ىإل وإي الال الما   توزي   دلها ي   ال ي وال اوال الما    ي   يال ي   اللي المدان هو :التوييع قنوات 2-4

 سدهل  توزيد  العديدد تطور ال جدارة اإللد رونيدة وم  الما  ، من السوق ا  ياجال سد و مان الم لى،  الطري ة توزي  الما   ة يفيعلى 

 .طليها  مجرد عليها ويمدن الح وم اإللد رونية،  عر ها  ي المواق  الما جال من

 المافعدة المرت ك وتح يدق المس هل  إلى الما   من والخدمال السل   انسياح ل لةالممارسة جال ا اشنشطة مجموع هو ال وزي    

 الر دا تمددن مدن تح يدق الجدلح ماداطق  دي المااسدية ال وزي   سياسة السيا ي والعرض الطلك  ين الوت   هو  ل ة، والزماية المدانية

 :اهمددددددددددن طددددددددددري  ييع مددددددددددد علددددددددددى  السدددددددددديا ي المادددددددددد   وتوزيدددددددددد  ،ئتالسددددددددددا لدددددددددددن

تخفدا تدداليف   يد  الاهدائيين، المسد هلدين مد  المياشدر  ددم االت دام مدن الوسطاا وجل  على دون االع ماد وت   :المباشر التوييع -

 .اشسددددددددددددددددددددددددددددددددعار و ال ددددددددددددددددددددددددددددددددالي تخفدددددددددددددددددددددددددددددددديا ال وزيدددددددددددددددددددددددددددددددد 

: نالمع مددي الوسدطاا أو أه  الوسدائ  ومن والوسطاا الم عاملين من مجموعة طر  من اشعياا ت اس  على تع مد :مباشرالغير التوييع -

 .الخ... السيا ي الدلي  السيا ية، الدواوين والسيا ة، السفر و االل السيا يين، الم عاملين

من م  تلمير جل  على درجة ر ا العمي  راد المشار ين  ي ت دي  الخدمة وتسهيلها للعمي  وي ضمن  ا ة اش و :[الناس ]المشار ون  2-5

 درين الموجدودين  ر و لل  المسد هلدين ا الم يدين للخدمة  شد  أو  تمة ووالمشار ون ه   ا ة العاملين  ي الماظعما ي ل اه من  دمة، 

  .المحيل اللي ت د   يال الخدمة ي الييئة و

  جدز مدن السديا ية الماظمدال مخ لف عير للسياح أشدالها السيا ية  دا ة الخدمال ت دي  عن المسئولة اليشرية مجموع الموارد  

  ي  ي ل ون تددرييا .ي مر سليا على عااتر المزي  ال سوي ي الخدمة ت دي   ي  لي ت  ير ماه  .اوريره السيا ي و دمال الدلي  وإيواا

 يع ير مف اح ل  يي  أي عرض سيا يال دريك والخدمال الم طورة و ،االس  يام الجيد ،داا  ي مجام ال اشيليمداه  من تحسين ا  وتلهيد

 ال ائمدة ال فاعلية  العدقال عير عااليو الدا لي عن شد  من أشدام ال سويقيعيرو .ةالخدم من الما ف  لدن الر ا درجال ما ي وي م [6]

 [7]. المس فيدو الخدمة م د   ين

مدة ال فاعد   دين م دد  الخدإدارة ن أماداا ت ددي  الخدمدة و د  ال دي تُد العمليدالوتشدم   ا دة اشنشدطة و :الساياحية الخد اة تقاديم عملياة 2-6

 دي   مدا تسداه  ال سدوي ية، سد راتيجي هاا و د  عادد السديا ية الماظمدة وتر دز عليهدا السديا ية  هدا الخدمدة ال ي ت د  الديفية هيم ل يها وو

الماظمدة، السياسدال  المدوظفين،  ايدة ت محدور  دوم سدلوو. الز دون ووالا ر دا  سدك و ال دالي الخدمدة، ت ددي   دي الجيدد دااا  تفعيد 
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 أو نشداطال تشدم و. الخدمدة لم ددمي الحسداة العمددا، والسديرة شدداون إدارة الحسدن، االسد  يام ال ر يدك  هدا، المعمدوم واإلجدرااال

 إن نجداح [7] .ت ددي  الخدمدة علدى لل دائمين المماو دة اال  يدار أو ال  در  و ريدة الاشداطال، وتدد ق المداادة، م    روتو والل أ رن

الز دون  مد  تطوير جاندك العدقدة إلى  اإل ا ة  دماتها، ت دي   ي السيا ية الماظمة ال ي ت يعها أساسا  اإلجرااال ي لمر ال سويق السيا ي

 .لدن الز ون الوالامر   ما على الر ا واللي ي 

عددال تسد خد   دي أيضدا أي مالييئة ال ي ت د   يها الخدمدة و ال ي ت مر علىي ت ضمن  ا ة الجوانك الملموسة وال و: الشواهد المادية 2-7

 مااطق ق د السياح  إن [7] .المعاية على الماظمة ال ي ن د  الخدمة والمس خدمين الز ائن  د  على ت مرو ق لها ال ميزت دي  الخدمة وتح 

 ال جهيزال، الديدور المياني،  اشماث، الملموسة المادية من  دم ال مييز اللي ي جسد  ي اليدائ  وال م    ها عليها االطدع  هد  الجلح

 الخدمال  ان  مهما[ 8]،المجسد للل  المادي   رسيخ تورة جهاية جيدة عير الدلي ، السياح ومزا  مواقف على ت مر وال ي والواجهال

 ال سدوي ي المدزي  عا در  دي  المدادي هدو  العامد  [9]،السدائت معهدا ي فاعد و يلمسدها ماديدة  يئدة وجدود رير الفائدة من عديمة  هي جيدة

  .الم دمدة السديا ية الخددمال عدن نوعيدة جيدد انطيداع  خلدق السديا ية يرسدخ ال دورة اللهايدة الجيددة للماظمدة السديا ية للخددمال

المها  الواجك ال يا   ها ل ح يق هد  أو مجموعدة أهددا  تسدوي ية هي مجموع اشنشطة و :الذهنية اللورة وبناء التسويقية الحمالت-3

واق معيادة عدن طريدق شديدال توزيد  وأنشدطة ترويجيدة  لسدعار محدددة  دي أسدمدن الخددمال  دي توقيد  معدين وعن طريدق ت ددي  سلسدلة 

 ات دالية رسدائ  واش درن ع دنيدة، ات دالية اشولدى رسدائ  ،الرسدائ  أو اإلعدندال ددن همداشد ال سدوي ية تل ل الحمدل [10] . اتة

 وتدفية الرسدالة الع دنيدة تددون مدا عدادة  و .المعلومدال عيدر وميرمجدة ماط يدة  طري دة السائت ي ا  اللي هو الع دني واإلعدن .عاطفية

 الماد   أو الوجهدة مد   العاطفدة وارتياطدا   شعورا   الفرد دا   يو ر أن  يحاوم العاطفي اإلعدن مال، أمعلوما وت د  والخدمال، للما جال

 ،اش يدرة السداوال  ددم  دي العدال  الديدرن السديا ية الم اتدد قي  من م زايدا    ييرا  وتوجها   نجا ا   العاطفية الرسائ       وقد .السيا ي

 تحدر  إج الجدودة؛ عا در إرفدام عدد  مد  ال جدارح اإلنسدانية علدى العاطفيدة الرسدائ  تع مدد ال ي واإلعدنية ال سوي ية الحمدل وتر ز

 .المدئ  للجودة المااخ تو ير إلى سعيا   السيا ية؛ والوجهة السيا ي واليرنام  لجودة الما   تار  نظا  تو يت جل   و  

 لهد  تدون  حي  مخ لفة شرائت السوق إلى وت سي  ال طاعي، أو الاوعي ال سويق الماظمة السيا ية على  ي ال سوي ي الفدر ي و 

االسد هدا  للشدرائت يدو ر الجهدود السيا ية    ويك  اشنماط من ومخ لفة جديدة نوعيال وتطوير إيجاد  ي يساعد م شا هة مما   ائص

 مدن وتريدر الددوم تحسدين اق  داديال  دي وتسداعد اليشدري، العا در ته  ال ي ال ااعال أه  من السيا ة أن أتيح   عد [11]،والوق 

نمدل  لدد  ال سدويق وأدوال  طدل تخ لدف  يد  المخ لفدة، السديا ية لألنمداط  مدل م اوعة الماظمال على تع مد للل  اللهاية؛ تورتها

 شهمي هدا إدرا دا   ال سدويق الجديددة؛ ووسدائ  اإلن رند  مد   ال عامد  االه مدا   يها على ال سوي ي الفدر ير ز .المس هد ة الشرائت  ا  د 
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 ال دورة تحسدين علدى تعمد  مح ر دة عمد   درق   دو ير والمواقد ، اليوا دال لل عام  مد  المس مر وال حدي  السيا ي ال سويق  ي الديرن

 .  فة مس مرة اللهاية

 وتديارال، معلومدال، يشدملال مدن  مدا لمعلومداتيا الياداا جدودة الماظمدال علدى  هدا ت دو  ال دي ال سدوي ية الحمددل تر دز

 دي  الميالردة وعد  اإلعدنية، الرسالة  ي المعلومال دقة على يع مد قوي عا   ياااالسيا ية  واليرام  الما جال ت س   حي  وم طلحال،

 اإلعدنيدة الرسدالة ل  دمي  المح ر دة الفايدة عدن المعالجدة  ضدد   السديا ية، الوجهدال  دي السديا ية والخددمال والمرا دق الم ومدال ت ددي 

 لدسد خدا ، اش  در مدئمدة واإلعدمية ال سوي ية واشدوال الوسائ  تحديد :ماها عدة، جوانك عن طريق، السيا ية الم ومال م  ل  ااسك

 اإلعدميدة الحمددل رسدائ  ت ادوع .واتجاهاتهدا وتوقي هدا اإلعدنيدة أولويدال الرسدالة وتحديدد المدئمدة، واشسداليك اششددام وا  يدار

ال  ا دة  ترييدر علدى العمد  جاندك إلدى السدلوو، ترييدر إلدى هدد ت ال دي وتلد  رسدائ  ال وعيدة،  دين الماظمدال مدا  هدا ت دو  ال دي وال سدوي ية

 المعلومدال مدن السائت الد ير عاها يعر  ال ال ي والجهال المااطق  ها ال ي ت م   السيا ية الم ومال وإ راز الخيارال وت دي  وال ااعال،

 الحمددل إعدندال مواقد  وا  يدار عاليدة، نسية وتوم لها ال ي الوسائ   دم من وتوظيفها اإلعدنية الرسائ  و   تافيل جل  ي اَ كَ و

 ت دد  ت ايدة ات دام  وسدائ  السائت ور ل ،الميدرة الحمدل  دم من الميدر ال خطيل تعزيز الماظمة ل  ا ة م  تزاماا   وتوقي ها؛ ال سوي ية

 ال سدوي ية الوسدائ  ا  يدار يد   والفئال؛ العمرية الشرائت ل اوع وتيعا   .السيا ي و رنامجال لر ل ال ال خطيل ت يت  ما ون ائت، لال معلومال

 إلدى الوتدوم لضدمان Focus group واسد خدا  أسدلوح والعائلدة، والشدياح السدن  يار من شريحة    تااسك ال ي واشدوال اإلعدمية

 .نشرها قي  وا  يارها له  ال  امي  المااسية وا  يار المس هد ، الجمهور

 آ در، إلى مدان من السائت ون   الااجحة، السيا ية ال جر ة  ااا   ياها من ن اط، عدة على  مدتها  ي لل سويقالماظمال  تر ز  

 الدوعي وإقاداع زيدادة إلدى وتسدعى ،الم  دد السديا ي  دي السيا ي ال اوع تيرز  حي  م داقية وجال وواقعية وا حة الرسالة تدون وأن

 رسدائلها  دي الماظمدة تحدر   مدا .ال سدوي ية هدله الحمددل  ددم مدن م دامد  سديا ي  رندام  وت ددي  وا مدار، ال دراث  جاندك السدائت

 جهدة  د  هدله الماداطق وتفدرد  دي ال ادوع ييرز ما على الرسالة ا  واا  دم ، منالمس هد ة للمااطق سيا ية هوية إعطاا على اإلعدنية

 [1] .السيا ية م ا ة وتعزز وم وماتها، تميزها، عوام  ماط ة لد  الخاتة الهوية تو ت . اتة سيا ية  مميزال

للموسد  وجلد   الميددر والحجدز ال خطديل على السائت تشجي  على الحملة تر ز أ دار :سياحي لموسم المبكر والحجز التخ يط حملة 3-1

 الفادادق من العروض من  يير دعمها  عدد ي   السيا ية، المااطق مخ لف  ي السيا ية والفعاليال العروض من أشهر واالس فادة (1)قي  

  دي الماظمدة واإلعدميدة ال سوي ية اشنشطة  ين ال اسيق جانك إلى الم ا ة، الفعاليال الديير من العدد ل عزيز الر دل؛ وماظمي والش ق

 تافيدل ،السديا ي االت دام مر دز  ددمال م د  ر دتدالاالسد م اع   السدائت علدى تسده  ال دي اشدوال وتدو ير ممددن، تدلمير أ يدر ل ح يدق
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 مداتدك مدن المخ لفدة ال وزيد  وماا دل الماظمة و روع الرئيسية  دم ال حف من وتوزيعها و عاليال، عروض على تح وي  روشورال

 .السيا ية العروض عن SMS رسائ  شر،نسيا ية ر دل سفر وماظمي

 :الخطوال ال الية تا س  إلى[10]:التسويقية الحملة خ وات 3-2

 د همهددا وتُ مددن  ددم تحليد   اجددال الجمهدور و  همدالتحديدد الجمهدور المسدد هد  و ا  يددار وسديلة االت ددام   ،ةيادى عليدال قددرارال مهم 

 ددي  تحليدد  أنشددطة الماا سدين لدسدد فادة ماهددالحدالي إلددى  ئددال ديمررا يدة ويهد       سددي  الجمهددور او [13] ،تدييددف العددرضالمااسدية و

 .ئ  ال سويق المياشرتدييف رسا

 مع  ددال، تريير أو أهدا  رير مادية أي ات الية  خلق الوعي، أو مادية أو عوائد المييعال الحملة  ال ر يز على زيادة أهدا  تحديد 

 الا دائ  مدن واالسد فادة نجا هدا مددن يمددن الحدد  علدى لل يدا  قا لة تدون هله اشهدا   ه  شريطة أن اال  فاظ أو جدد ز ائن لدسك

 .أ رن تسوي ية للحد  على  مدل

 ال سويق المياشر والحر  على تيسيطها اإل داعية ليدا إعدنال و    االس راتيجيال. 

 ال سدويق عيدر ، الد دالو  المياشدر، اليريدد لوجدال، وجهدا   اإلعدنيدة المااسدية شهددا  الحملدة ال سدوي ية وطييع هدا  داليي  الوسدائ  ا  يار

  [13] .ال لفزيون أو ال سويق االلد رونيالهاتف أو 

 ميدة  معددم االسد جا ة، جواندك مدن عددة الحملدة  عاليدة وت يدي  مددر ين  يد  يمددن قيدا  مدوظفين الحمددل  واسدطة وت يدي  تافيدل  

 . الحملة ال سوي يةشر أساسي لاجاح الشراا اللي يعد م  إلى االس فسار من ال حوم معدم  عن الما جال، االس فسارال  ج  المييعال،

 [10] :سياحية ناجحة تسويقية حملة آلية إعداد 3-3

 .ال سوي ية الخاتة  الحملة ةالجداوم الزماي إعدادو واقعية من  دم ال اي  و   توقعال .1

 لل يدا ، قا لدة محدددة أهددا  SMART [Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely] تطييدق ماهجيدة .2

 .ال سويق ت دي  دور أ ير يمدن لمر ز وما دام  وا حة وموقوتة، ل ح يق   ي ية، وقا لة

 .الخ...الماط ة ، العمر،  ة عير الخاتيال اشساسية  الجاسالمس هد الفئة تحديد .3

 .الز ائن م طليالو اال  ياجال لمعالجة وقا د وشامد ام اع العرض أن يدون العرض يجك تجهيز .4

 .ششخا  المسئولين عن آليال ال حاور مياشرة م  الز ائنا ال رار تا ك تحديد .5

 .اإلن اجية من ا  رين ويزيد م  الخدمة مما يخلق ماا سة أو الما   الخدمال عير تحديد ررض أو الما جال توجيال .6

 .م  الز ون العدقة ت وية آليال  ي الييانال يمدن اس ردم هله و ال الي ال سوي ية  الحملة  اتة قاعدة  يانال الييانال تطوير جم  .7
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   الدا يال سوي ية و ال الي جدول ها لل مدن من إتا ة الوق الحملة ونهاية ال امة  يداية من الدراية العم  زماية تمدن  رق إدرا   طة .8

 .لضيل الرسائ  وت حيحها

من  دم المفا لة  ين  أ  ر أو  ديلين  ين من وا د ليدي  واشسس علی  عا المعاييرهو اال  يار ال ائ   :ر الشراءاتخاذ قرا-4

ل ح يق ؛ [14]مدان معين لشراا سلعة معياة  ي وق  معين و مجموعة من ال رارال الجزئية الم شا دة  ا نهو و، الماا   وال دلفة

 ال  يي   عد أيضا ويا هيجاتال  قي  ال رار ميدرا ال رار الشرائي ييدأ. ل ح ي ها الجهود  لمو  يها مسي ا ال فدير ررية أو  اجة  تس حق

يجا يا ترتف  عملية إيجا يا أو سلييا ما دا  إالخدمال الم دمة سواا  ان  اتجاه المواقف  االتجاهال أو ي علق قرار الشراا  ،[15]

 .شراا السل  والخدمالاإلقيام على 

 [16]:الشرائي القرار اتخاذ  راحل 4-1

يدرن محد    م د شدخص ،الحاجة وإشياع الشراا الز ون ل ح يق عملية لدن الشعور ل عزيز المحفزال تيدأ :إدرا  الحاجة  رحلة 4-1-1

تيددأ المر لدة عادد إدراو  ، اج دال إشياع قرار التخاج يد عال معين سلوو الفرد  اتجاه لدن الحا ز  لقالعطش  هما الم لجال  يشعر  الحر و

مدن  ددم  مدا يطمدت للوتدوم إليدالد  الحاتد   دين أو داعال الحاليدة واال د  السائت لوجود  اجدة معيادة يسدعى إلشدياعها تـــاــــدـي  مدن

ي وجك على إدارة ال سويق اش دل  عدين االع يدار هدله و ،تلعك دورا هاما  ي تدوين عملية اإلدراو؛ م مرال دا لية و ارجية ي عرض لها

  [17].تحفيزها مجسدة   ي الخطل اإلس راتيجية ال سوي يةوالعوام  

 ،الجودة عد الشعور  الحاجة ييددأ السدائت  اليحد  عدن المعلومدال عدن هدله الخدمدة مدن مخ لدف الم دادر  د :البيانات جمع  رحلة 4-1-2

قد تدون هله الم ادر شخ ية ت علق  العائلدة أو اشتددقاا أو تجاريدة  دالحمدل اإلعدنيدة أو عامدة  ،المواتفال  واالس عماالل ،السعر

 . وسائ  اإلعد  أو االن رن  أو الخيرة الشخ ية

ا  يدار   أمامال   هدد الم ا ة اليدائ  و حص الشراا ي و  السائت  يها    يي  قرار  ي اتخاج المرا    هي أه  :تقييم البدائل  رحلة 4-1-3

 سهولة الوتوم للخدمة ت ريراشمان و ،   ال ي ي طل  إليها سواا الجودةماهية المااية ال  يي   سك شخ ي ال وتخ لف عملو اش ض  اليدي 

 .     مددددددددددددن موقددددددددددددف إلددددددددددددى أ ددددددددددددر  الاسددددددددددددية لددددددددددددافس الشددددددددددددخصعمليددددددددددددة ال  يددددددددددددي  مددددددددددددن شددددددددددددخص إلددددددددددددى آ ددددددددددددر و

تع يدر  م ا دة لدال أق دى درجدال اإلشدياع لحاجاتدال ويخ ار  يها السائت اليدي  اشنسك اللي يع  د أنال سديح ق  :الشراء  رحلة قرار 4-1-4 

 ال داجر، ال جاريدة، مف رق الطرق اللي ي حدد  يال قرار الشراا من عدمدال ي علدق هدلا ال درار   شدديلة مدن قدرارال  رعيدة  ا  يدار العدمدة

  .الخدمة تفال السعر، اللون، الد  ، طري ة الوق ، الدميال،

 توا ق الخدمة ال ي تل اها السائت ه  اتخله اللي ال رار عن الر ا عد  أو الر ا ت حدد  يها درجة :بعد الشراء  ا  رحلة سلو  4-1-5

 .ر ا أما العدس  سيشعر  عد  الر اال؟  إجا وا    ال وقعال رريال السائت  سيشعر  ال أ  وتوقعاتال وررياتال  اجاتال
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 :السابقة الدراسات -5

إلى تييين  هد  Gyongyi K. Fogel & Lorinda F. Lewis[2 ]  تروي  العدمة ال جاريةالحمدل ال سوي ية و:  2212 دراسة

ا  لهله الشرائت  ي ال رار الشرائي والاساا  ميزة تاا سية للماظمال السيا ية لمساهمة اله ما   اس هدا  شرائت الشياح وا قوة وأهمية

 من إلى مجموعة وتوتل  الدراسة. اس ييان 45 االع ماد على  الدراسة الفئوية تم  ممارسال ال روي  السيا ي وآلياتال  الاسية  لألقليال

تحديد أمر ال روي  ح يق اشهدا  ال سوي ية العامة وتطييق ال سويق الم ميز   حدي ل  لق توازن  ين مخ لف الشرائت و :أهمها الا ائ 

 .دا وقيا  اتجاهال العمدالى العمع

  S.Pratt&S.McCabe&I. C.Jimenez & A.Blake [8  ]قيدا   عاليدة الحملدة ال سدوي ية للوجهدة السديا ية  :  2214 دراساة

ولد   سدوي ية تحديد عوامد  الاجداح عيدر ر د  الميزانيدة الة السيا ية  ي المملدة الم حدة ولوجه م ارنة م ومال تسويق ا الدراسةقام  هله 

 ملة تسوي ية وتوتدل  إلدى  18المح  ة عير قيمة العائد على االس  مار لح السيا ي    اإلنفاق السيا ي وعوام  الاجاح على الج ت   ر

 .العائد على االس  مار السيا ي يا ي على العائد على االس  مار واالرتياط  ين ترشيد ال داليف وقيا  أمر اإلنفاق الس:  الا ائ  ال الية

 د د   دي االعوامد  إ دراز  إلدى الدراسدة هدد  Elizabeth Abiola-Oke [11 ]ال جاريدة للوجهدة السديا ية  العدمة: 2216 دراسة

 اسد خدا   الدراسدة عير قيا  تلمير العدمة ال جارية  للفادق ال  يار الوجهة السديا ية المدراد االتجداه إليهدا  تمد  ال ورة للوجهة السيا ية

مدن  لدق تدورة للوجهدة  ن م دداقية العدمدة ال جاريدة للفاددق تمددنإ: أهمها الا ائ  من مجموعة و ددل الدراسة .لد رونيإاس ييان  15

 . الخدمال الداعمةسهيدل الا   وت الجلح السيا ي للماط ة و ليس  العام  الو يد    يرتيلوالسيا ية 

تو ديت دور ال جر دة السديا ية  دي   إلدى  ل د  الدراسدة  Eran Ketter [20]للوجهدة السديا ية   الحمددل ال سدوي ية :2212 دراساة

ت يدي  ي ية  دي سد  وجهدال دوليدة سديا ية و مددل ال سدومدن  ددم اسد خدا  أسدلوح ندوعي ل حليد   للوجهدة السديا ية الحمدل ال سوي ية

عدئ دي وا دت سدلو ي و،  ددري، تدلمير  سدي: ةوتوتدل  إلدى الا دائ  ال اليد للوجهدة السديا ية الحمددل ال سدوي يةالسيا ية  دي ال جارح 

 .للوجهة السيا ية الحمدل ال سوي يةلل جر ة السيا ية  ي 
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الامدوج   اق دراح تد  المو دوع تااولد  ال دي السا  ة الدراسال أه و  يالاظر لألطر ال عرض  عد :وفرضياته الحالية الدراسة نموذج -6

 : ال الية والفر يال

 

  

 

 

 

  

 

 

 نموج  الدراسة(: 1)الشد  

 السا  ة الدراسال مخ لف على  ااا اليا  ين إعداد من :الم در

 :الت بيقية الدراسة

 :المتغيرات  تعددة اإلحلائية الدراسة 1 -7

  انا  .الدراسدة محد  العيادة علدى الموزعدة لدسد مارال والم عددد اليسديل اإل  دائي اس خدا  ال حليد  الرئيسية ت  على اإلشدالية لإلجا ة

 :التالي النحو عل  النتائ 

 :يح وي على قسمين قيد الدراسة، لمو وع الدزمة الييانال جم   ي رئيسية  لداة االس ييان اس عمام تم  :ةالدراس أداة

، الماد   :ور جزئيدة  ال داليمحدا ةهدو المدزي  ال سدوي ي الدلي يضد  سديعو لمحدور اشوما :محداور أساسدية ةمدمد مدن ي ددون: األول القسام

محاور  ةمدم مدونال الحملة ال سوي ية السيا ية    ال اني المحور أما. والعمليالالمشار ون ، د الماديةالشواه، ال وزي  ،ال روي ، السعر

 .للموسدددد  السدددديا ي الميدددددر والحجددددز تحديددددد الشددددرائت المسدددد هد ة وال خطدددديل ،جددددودة الرسددددائ  االت ددددالية:  ال دددداليجزئيددددة 

 .الخماسدددددددي لليددددددددرعيدددددددر م يدددددددا   اإلجا دددددددة تمددددددد   دددددددص ال دددددددرار الشدددددددرائي ال الددددددد  المحدددددددورو 

 .ال عليمي المهاة والمس ون، الد  ، الجاس  ي الم م لة المس جوح عن الديمررا ية  المعلومال الم عل ة العيارال ي دون من :الثانيالقسم 

 

 

جودة الرسائل 
 والحجز التخطيط االتصالية

 للموسم المبكر
 السياحي

تحديد الشرائح 
 المستهدفة

 1ف
 1ف 1ف

الحملة  5ف

 التسويقية

 
 المزيج التسويقي القرار الشرائي

 1ف

 9ف
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 : الدراسة وعينة  جتمع 2 -7

الواليدال المجداورة الدلي أدن  اللي ت دمال للعمددا و  دى  دي الم ميز، لاشاطها وجل  الو االل السيا ية  سعيدةعمدا  ا  يار ت 

 . از ون 15 عدده   لغ اللين الز ائن من عشوائية ةعيا على الس ييانا توزي  ت  وقد عمدئها، عدد تزايد إلى

 ومعالجة إد ام  ي SPSSV24االج ماعية  للعلو  اإل  ائية الحزمة  رنام  على االع ماد ت  :ةالمستخد  اإلحلائية األساليب 3 -7

 وقد الم ريرال وطييعة و رو ها الدراسة أهدا   وا  ي اإل  ائية اشساليك اس خدا  ت  قد ولل يا  االس ييان، من المح لة الييانال

 : ال الية اإل  ائية اشساليك اس خدا  ت 

  :ةاالستمار وربات صدق دراسة -أ

جيد،  ال يال معام  أن يعاي وهلا ،0.941يساوي وجدناه   رونياخ ألفا معام  على اع مدنا االس مارة وميال تدقلل ل د من   

  :جل  يو ت ال الي والجدوم

 االس مارة وميال تدق: (1) الجدوم                                                       

 عدد المشاهدال عدد الم ريرال  معام  الفا  رومياخ

93131 41 15 

 SPSS 24  مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :رالم د                            

 عيادة تدوزع أ دراد و يفيدة الديمررا يدة، الم ريدرال علدى ال عدر   هدد  العيادة   ائص تحلي  ت  :العينة خلائص تحليل -ح

 .م رير لد  و  ا الدراسة

 :الدراسة نموذج اختبار 4-7

 :إلى ي ت سي  الم ريرال  Smart PLS ي  رنام    Hight Orderاع مدنا  ي دراسة الاموج  على ت اية المس ون اشعلى   

 ال رار الشرائيو الحملة ال سوي ية السيا ية، ال سوي ي المزي : الم ريرال الداماة الرئيسيةيض  :  First Orderالمستوى األول 

  :يض  ، Second Orderالمستوى الثاني 

 ل العملياالمشار ون و، الشواهد المادية، ال وزي  ،ال روي ، السعر، الما   :ال سوي ي الم ريرال الداماة الفرعية للمزي  -

 الميدر والحجز تحديد الشرائت المس هد ة وال خطيل ،جودة الرسائ  االت الية: لسيا يةالحملة ال سوي ية االم ريرال الداماة الفرعية  -

 ت يي  الاموج  الهيدليو [الخارجي] ت يي  الاموج  ال ياسي: قد ت  ت سي  دراسة الاموج   إلى جزئيين أساسين هما ،للموس  السيا ي

 .[الدا لي]
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 Smart Plsنموج  الدراسة  سك  رنام   (:2)الشد  

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

 

 :تقييم النموذج القياسي 7-5

 Outterيهد  ت يي  الاموج   ال ياسي إلى تحديد جودة قيا  الم شرال أي أسئلة االس ييان وال ي تم   الاموج  الخارجي   

Model   اشسئلة م   عضها م داقية الم شرال من نا ية ت ارح ال ي تحدد مدن موموقية وير ز على ت يي  الم داقية ال  ار ية و

عد   ر أي اس  دلية الم شرال ود مدن تمييز    م رير  امن عن ا أما الم داقية ال مايزية   حد ،الم ريرال الداماة اليعا  ي تفسير

 .تدا      م شر  ي تفسير م رير أ ر

 :الشروط ال اليةيم   المر لة اشولى  ي ال حلي  ال د أن ن ل د من  : Convergent Validity التقاربية الملداقية 7-5-1

 ال حمي  الخارجي FACTOR LOADING و يم د    937أ يدر مدن  للم شرالINTERNAL REABILITY    موموقيدة

  .االت ام الدا لي

 ال ياين المس خلص م وسل AVE  9359أ ير من . 

  تطا ق الدراسة م  الشروط  السا  ة  ي الجدوم اشتيما ي  د جل   93793الموموقية المر ية أ ير من: 
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 ال  ار ية للم شرال الم داقية: (2) الجدوم

 ال ياين المس خلص م وسل ال حمي  الخارجي الم شرال الداماة الم ريرال
AVE 

 المر ية الموموقية
 Composite Reliability 

 

 PROD1 0.879 0.747 0.898 الما  

PROD2 0.883 

PROD3 0.744 

 PRICE1 0.839 0.702 0.875 السعر

PRICE2 0.898 

PRICE3 0.855 

 PLACE1 0.723 0.562 0.794 ال وزي 

PLACE2 0.794 

PLACE3 0.731 

 PROM1 0.777 0.709 0.880 ال روي 

PROM2 0.872 

PROM3 0.875 

 PEOPLE1 0.840 0.724 0.887 المشار ون

PEOPLE2 0.917 

PEOPLE3 0.791 

 PEVD1 0.828 0.674 0.862 الشواهد المادية

PEVD2 0.850 

PEVD3 0.783 

 PROC1 0.887 0.764 0.907 العمليال

PROC2 0.900 

PROC3 0.833 

 QCM1 0.727 0.588 0.851 جودة الرسائ  االت الية

QCM2 0.824 

QCM3 0.710 

QCM4 0.801 

 TRSG1 0.788 0.714 0.882 تحديد الشرائت المس هد ة

TRSG2 0.883 

TRSG3 0.861 

 ERPR1 0.801 0.608 0.823 الميدر والحجز ال خطيل

ERPR2 0.782 

ERPR3 0.751 

 BUYD1 0.770 0.620 0.867 الشرائي ال رار

BUYD2 0.784 

BUYD3 0.856 

BUYD4 0.735 

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

 : Discriminante Validity التمايزية لداقيةمال 7-5-2

االرتيداط للم ريدر الددامن مد  نفسدال أ يدر ارتيداط يع يدر   Latent Variable Corrélations:الكا ناة المتغيارات باي   اا االرتبااط-أ

يخ لدف  ليدا عدن  داقي الم ريدرال مسد     حدد جاتدال والسدطر ممدا يددم علدى أن الم ريدر  ريرال الم ي يدة  دي نفدس العمدود و الم ارنة م  الم

 :ال يوجد تدا    ين الم ريرال مما ي ل د  ي دراس اا عير الجدوم ال اليواش رن 
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 LATENT VARIABLE CORRELATIONالداماة الم ريرال  ين ما االرتياط: (3) الجدوم

المددددددددددددددددددددزي   الم ريرال

 ال سوي ي

 ال ددددددرار ال سوي يةالحملة 

 الشرائي

  المزي  ال سوي ي

0.682 

  

  0,647 0.601 الحملة ال سوي ية

 0.787 0.514 0.671 الشرائي ال رار

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

االرتيداط لم شدرال الم ريدر  Fornell-Larcker criterionيددر  م شدر  : CROSS-LOADINGالتباي  بي  المثشارات -ب 

تخ لدف و الدامن ال ي تم   أ ير وأقون ارتياط م  نفسها  الم ارنة م  م شرال الم ريرال الم ي ية أي م شرال الم رير مسد  لة  حدد جاتهدا

  :ال اليال يوجد تدا    ين الم شرال  ي تفسير الم ريرال اش رن ما ي  ده الجدوم  ليا عن  اقي الم ريرال اش رن و

 ال  ار ية للم شرال الم داقية: (4) الجدوم

 الشرائي ال رار الحملة ال سوي ية المزي  ال سوي ي الم شرال الداماة الم ريرال

 PROD1 0.548 0.249 0.264 الما  

PROD2 0.628 0.310 0.444 

PROD3 0.600 0.459 0.404 

 PRICE1 0.524 0.223 0.399 السعر

PRICE2 0.572 0.236 0.381 

PRICE3 0.496 0.266 0.276 

 PLACE1 0.435 0.257 0.238 ال وزي 

PLACE2 0.619 0.467 0.492 

PLACE3 0.531 0.446 0.394 

 PROM1 0.564 0.522 0.377 ال روي 

PROM2 0.663 0.485 0.537 

PROM3 0.657 0.578 0.541 

 PEOPLE1 0.494 0.442 0.427 المشار ون

PEOPLE2 0.550 0.494 0.358 

PEOPLE3 0.464 0.436 0.273 
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 PEVD1 0.549 0. 315 0.405 الشواهد المادية

PEVD2 0.618 0.396 0.433 

PEVD3 0.610 0.329 0.396 

 PROC1 0.656 0.488 0.350 العمليال

PROC2 0.622 0.485 0.367 

PROC3 0.531 0.321 0.355 

 QCM1 0.541 0.551 0.308 االت اليةجودة الرسائ  

QCM2 0.559 0.688 0.401 

QCM3 0.415 0.690 0.497 

QCM4 0.405 0.680 0.367 

 TRSG1 0.400 0.564 0.351 تحديد الشرائت المس هد ة

TRSG2 0.452 0.816 0.455 

TRSG3 0.568 0.788 0.471 

 ERPR1 0.505 0.725 0.652 الميدر والحجز ال خطيل

ERPR2 0.545 0.725 0.652 

ERPR3 0.366 0.574 0.405 

 BUYD1 0.469 0.528 0.806 الشرائي ال رار

BUYD2 0.506 0.596 0.834 

BUYD3 0.610 0.510 0.832 

BUYD4 0.623 0.388 0.666 

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

 دديمدن قيددوم  ،أوال علددى ال ل ددد مددن الفر دديال عيددر ت يددي  المسددارال  ددإجا تح  دد  الداللددة المعاويددة يع مددد :ال يكلاايتقياايم النمااوذج  7-6

و من م  تحديد مدن قوة تلمير    م رير مس    R² 3الفر يال م  تحديد مدن تفسير الم ريرال المس  لة للم رير ال ا   عير معام  ال حديد 

يمدن من قيدا   Gofأ يرا  و ،قدرة الم ريرال المس  لة على ال اي   الم رير ال ا     م    Q²أما   F²ا   عير  مفرده  ي تفسير الم رير ال 

 .دراسدددددددددددددددددددددةالهيدلدددددددددددددددددددددي  دددددددددددددددددددددي الال ياسدددددددددددددددددددددي و وقدددددددددددددددددددددوة االع مددددددددددددددددددددداد علدددددددددددددددددددددى الامدددددددددددددددددددددوج مددددددددددددددددددددددن 
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يد   دراسدة العدقدة  دين   BootStrapingعيدر اليسد رة  ن  دلها يد   ال ل دد مدن الفر ديالم:   Path-Coeficientتقييم المسارات -أ

ال ي تحدد ا  مالية الخطل   ي العدقة  ين الم ريرين إجا وجدل العدقة ال دد أن تددون معاويدة  اسدية أقد  و P-Valueالم ريرال من  دم 

ت  دي ي ضد،  إجا  ان موجك أو سدالك  العدقدة طرديدة أو عدسدية  Original Sampleيس خلص من قيمة  Beta٪   ما أن معام  5من 

 : ما تو ت  ي الجدوم ال لي تي أن    الفر يال م يولة وجال داللة معاويةالجدوم ا 

 ت يي  المسارال (:5)الجدوم

 Strd العالقة الفرضية

Beta 

Strd 

Eror 

T-

Value 

P-

Value 

 القرار

 قيوم الفر ية 0.000 5.768 0.100 0.567 قرار الشراا<--السيا ي ال سوي ي عااتر المزي  1ف

 قيوم الفر ية 0.000 6.446 0.070 0.452 الحملة ال سوي ية السيا ية<--جودة الرسائ  االت الية   2ف

 قيوم الفر ية 0.000 6.101 0.074 0.451 الحملة ال سوي ية السيا ية< --تحديد الشرائت المس هد ة 3ف 

الحملة ال سوي ية   <--  للموس  السيا ي الميدر والحجز ال خطيل 4ف 

 السيا ية

 قيوم الفر ية 0.011 2.551 0.076 0.193

 قيوم الفر ية 0.000 6.289 0.104 0.653 قرار الشراا<  -- مدونال الحملة ال سوي ية السيا ية 5ف 

 قيوم الفر ية 0.000 12.594 0.058 0.725 الحملة ال سوي ية السيا ية< --مدونال المزي  ال سوي ي 6ف 

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :رالم د

 :ال الي تو ت جل   ي الجدوموتفسير الم رير ال ا   مج معة م   عضها  ي الم ريرال المس  لة    يم   قدرة  :R² عا ل التحديد -ب

 R²معام  ال حديد: (6)الجدوم

 المالحظة  عا ل التحديد  المتغير 

 جيد  0.470 ال رار الشرائي 

 جيد 0.841 الحملة ال سوي ية

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در
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 :سير  ال الي ان ال فو

  الميددر والحجدز ال خطديل :لحملة ال سدوي ية المم لدة  دي المحداور ال اليدةالمس    اللمس ون اشوم للم رير الم ريرال الداماة الفرعية 

 دي تفسدير ال درار الشدرائي   يمدة معا شارو ت لحملة ال سوي يةل جودة الرسائ  االت اليةتحديد الشرائت المس هد ة و ،للموس  السيا ي

 .هي نسية مع دلةو 0.470

  ال وزيدد ، السددعر،  المادد : تم دد  المحدداور ال اليددةال ددي المددزي  ال سددوي ي المسدد     للمسدد ون اشوم للم ريددرالم ريدرال الداماددة الفرعيددة ،

 .0.841 :ةجيد  يمة الحملة ال سوي ية مدونال تفسر مج معة معان يالعمليال والمشار ، الشواهد المادية، ال روي 

 عد تطييق اليس رة يمدن قيدا   جد  تدلمير  د  م ريدر مسد     مفدرده علدى تفسدير الم ريدر ال دا   مدن  : Effect Size F²قوة التأرير-جــ 

 :الي وي ضت جل   ي الجدوم ال F² دم 

 F²قوة ال لمير  (:7) الجدوم

 المد ظة  قوة ال لمير  ال ا    <-الم ريرال المس   

  عيف  0.047 الحملة ال سوي ية <-المزي  ال سوي ي

 جــــيــــد 0.734 ال رار الشرائي  <- الحملة ال سوي ية

    SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در

     شن  ؛هي قيمدة  دعيفةو 0.047الحملة ال سوي ية   يمة المزي  ال سوي ي  مفرده يفسر الم رير ال ا    للمس ون ال انيالم رير المس

 .   ته     فسير ال رار الشرائيمياشرة ال سوي ي ال تفسر مدونال الحملة ال سوي ية عااتر المزي  

     اع يدار هدي قيمدة جيددة و 0.734ال رار الشدرائي   يمدة لم رير ال ا   يفسر ا مفرده  الحملة ال سوي ية للمس ون ال انيالم رير المس 

 .ل  ل فسير تلمير المزي  ال سوي ي على ال رار الشرائيم رير وسي ي يةأن الحملة ال سو

يشد رط أن قدي   ،الم ريرال المس  لة علدى ال ايد   دالم رير ال دا  قدرة  تم    : Predictive Relvance Q² القدرة التنبثية للنموذج -د

Q² تيمما تو ت  ي الجدوم ا . ندون أ ير من ال فر  هي م يولة: 

 ال درة ال اي ية للاموج : (8)الجدوم

 SSO SSE Q2 [1-SSE /SSO] المتغير 

 0.804 15.096 77.00 المزي  التسويقي 

 0.798 15.549 77.00 الحملة التسويقية

 0.213 242.458 308 القرار الشرائي

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در
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لحملدة أ عاد ا ياما  ،هي أ ير من ال فرو 0.804ي يين لاا أن أ عاد المزي  ال سوي ي لها ال درة ال اي ية وتفسير  ياما قيمة اليواقي   

الم ريدرتين المسد  ل ين المدزي  ال سدوي ي ي أ يدر مدن ال دفر  مدا أن   دد هدو 0.798أما قيمدة اليدواقي  ، فسيراللها قدرة ال اي  و ال سوي ية

 .هي أ ير من ال فر  لل و 0.213أما قيمة اليواقي  ، فسيراللهما قدرة ال اي  و لحملة ال سوي يةاو

 :Goodness Of Fit GOFجودة الم ابقة للنموذج   -ه

 :دراسدددددددة ويمددددددددن  سدددددددا ال  ال ددددددداليالهيدلدددددددي للال ياسدددددددي ويعمددددددد  علدددددددى قيدددددددا  مددددددددن االع مددددددداد علدددددددى الامدددددددوج     

 

GoF=0 ,433 [21] 9336شنددددددددددددددددددددددددددددددددال يفددددددددددددددددددددددددددددددددوق معدددددددددددددددددددددددددددددددددم  م يددددددددددددددددددددددددددددددددا  جيددددددددددددددددددددددددددددددددد هددددددددددددددددددددددددددددددددوو 

دراسد اا  الم ريدر ال ا    ي  الة ك العدقة  ين الم رير المس    والم رير اللي يفسر سي ، الم رير الوسيل يم  : المتغير الوسيط تحليل -2

 :يمدن تحلي  أمر الم رير الوسيل و  ا لـــم رير المس    المزي  ال سوي ي وال ا   ال رار الشرائي و ين ال الحملة ال سوي ية: هو  الوسيل

ون جال داللدة ال دي يجدك أن تدد  العدقة  ين الم ريدر المسد    وال دا   عيدر الوسديل ونه     يا : Total Effectقياس األرر الكلي  2-1

مياشدر الريدر ن  ددم اليسد رة نسد خر  ال دلمير مد  Path a + Path b :يم   اشمر الدلدي  سدك الشدد  ال دالي 0,05عاد مس ون معاوية 

Indirect Effect   ل ا   ال درار الشدرائي عيدر الوسديل االمزي  ال سوي ي و: لم رير المس   امما ييين أن العدقة  ين   93999وجدل قيمة

 . تع يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر جال داللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة وم يولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةالحمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل ال سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوي ية 

  دد يوجدد تدلمير للم ريدر، ال  دة لمجدام ىإجا وجدل قيمدة ال دفر  دين الحدد اشدندى  والحدد اشعلد : Total Effectتحديد  جال الثقة  2-2

 ريدر وسديل للل  الحملة ال سوي ية تع ير م يولدة  م{  0,661585 - 0,285265}ال فر ال يا مي لمجام ال  ة  الة دراس اا ي  الوسيل و

لوسديل الحملدة أن المزي  ال سوي ي ي مر  دي ال درار الشدرائي عيدر الم ريدر ا 91مما يح ق الفر ية ، ين المزي  ال سوي ي وال رار الشرائي

   :مما ي يين  ي الجدوم ال الي ،ال سوي ية السيا ية

 .الم رير الوسيلا  يار :(9)الجدوم

 الحد اشعلى95٪

 لمجام ال  ة

 الحد اشدنى95٪

 لمجام ال  ة

T-value 
 

SE 
 

  . غ.ال لمير
 

Paht b 

-     الحملدة ال سدوي ية

 ال رار الشرائي<--

Paht a 

-    المزي  ال سدوي ي

 الحملة ال سوي ية<-

0,661585 0,285265 4,93151042 0,096 0,473 0,653 0,725 

 SmartPLS 3.2.8 مخرجال على  االع ماد اليا  ين إعداد من :الم در
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 :النتائ  والمناقشة 

الوتوم إلى  من اليح  تمدن  PLSماهجية  إلى تحلي   وتوال الوتفي  ال حلي  مرورا   االس ييان ن ائ  أه  اس عراضفي   

 :أهمها سرد يمدن و ر ي ال اليح  إشدالية  خ و  الا ائ 

 على مدونال الحملة ال سوي ية السيا ية يظهر  اسية أق  لعد  ال لمير المياشر  ال سوي ي عااتر المزي ل أيحا ي معاوي أمر وجود

 .ي  ال سوي ي على الحملة السيا يةللمز

 لمدونال الحملة ال سوي ية السيا ية على قرار الشراا  اسية قوية ل فاع  العا رين م   عا أيحا ي معاوي أمر وجود. 

 علدى قدرار الشدراا جو  ال سدوي ي هو مدونال الحملة ال سوي ية السيا ية  ين العدقة الم مرة لعااتدر المدزي م رير وسيل  وجود

 .رينت وية العدقة  ين العا يمدن من تفعي  و داللة ومعاوية 

 

 :لم دمة  اش ص للماظمال السيا يةا م  ر الالمن  ين أه   :مقترحاتالالتوصيات و

   االت الية الم دمة عير الحمدل ال سوي ية مما ي وي أمر الحمدل  ي تفعي  ال رار الشرائي للسائتتحسين جودة الرسائ.  

  الماظمدال السديا ية  وتخ ديص المدوارد الماليدة واليشددرية  الدراسدة المسدي ة للسدوق وتحديدد الشدرائت المسد هد ة مسدي ا مددن قيد

 .الم  لة  لل 

  ال سوي ية مما يمدن السائت من  رمجة ر ل ال السيا ية  ي ظرو  مدئمة لال إعد  ونشر مسيق ليرام  الحمدل. 

 م ها شهدا  الحمدل ال سوي يةاال سويق المياشر والحر  على تيسيطها وموا اإل داعية ليدا إعدنال    االس راتيجيالو. 

 على أساليك ال سويق عير الحمدل ال سوي ية تدريك الموظفين. 
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ABSTRACT 

The study summarizes the statement and rooting of the articles of Title 1 of the new Jordanian 

Personal Status Law No. [36] for 2010، which is entitled "Marriage and its introductions"، so that the 

number of the article and its text is mentioned in order as stated in the law، and then clarifies and rooting 

the legal article of the books of jurisprudence and the words of jurists It follows the whereabouts of its 

presence in the jurisprudence books، including the definition of the terms contained in each of the 

approved sources، as well as the mention of the statements of jurists in matters where there was 

disagreement between them، and through that we can see any statements adopted by the Jordanian 

Personal Status Law No. [36] for 2010. The research came in the introduction and five investigations 

and recommendations. 

Keywords: Marriage and Its Introductions، Personal Status Law، Islamic Jurisprudence. 
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 ملخص

م، وهو 0202لسنة [ 63]تتلخص الدراسة في بيان وتأصيل مواد الباب األول من قانون األحوال الشخصية األردني الجديد رقم 

ذلك توضيح وتأصيل المادة بحيث يتم ذكر رقم المادة ونصها مرتبةً كما وردت في القانون، ثم يتم بعد " الزواج ومقدماته " بعنوان 

القانونية من كتب الفقه وأقوال الفقهاء وتتبع أماكن ورودها في الكتب الفقهية، ويشمل ذلك تعريف المصطلحات الواردة في كل مادة من 

نا أي األقوال المصادر المعتمدة، كما ويشمل أيضاً ذكر أقوال الفقهاء في المسائل التي حصل فيها خالف بينهم، ومن خالل ذلك يتبين ل

 .م، وقد جاء البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة0202لسنة [ 63]اعتمدها قانون األحوال الشخصية األردني رقم 

 .الزواج ومقدماته، قانون األحوال الشخصية، الفقه اإلسالمي: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

مزيده، سبحانه وتعالى أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ضيق الجهل إلى الحمد هلل حمداً كثيراً يوافي نعمه ويكافئ 

ب، سعة العلم، الحمد هلل الذي وفقنا لدراسة شريعته وتعلمها، والصالة والسالم على أعظم خلق هللا سيدنا ومعلمنا وهادينا إلى طريق الصوا

ة لكل زمان ومكان، فكافة القضايا والمستجدات لها حكم شرعي، وأخص بالذكر فالشريعة اإلسالمية العظيمة هي الشريعة الوحيدة الصالح

قضايا األحوال الشخصية، فأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء مستوعبة لها على مدار هذه القرون، وحتى يومنا هذا، وبالتالي فإنها من 

، مقارنة مع األحكام األخرى لألحوال الشخصية، فالحمد هلل على أفضل األحكام، ال بل أفضلها على اإلطالق، وهذا من واقعنا الذي نعيشه

 .هذه النعمة وكفى بها من نعمة

 :أهمية الدراسة

 :تبرز أهمية الدراسة في مجموعة من المسوغات أهمها

 .معرفة األحكام الشرعية الخاصة بمقدمات الزواج واآلثار المترتبة عليها .0

 .قدمات الزواج وتأصيلها الفقهي وتوضيحهامعرفة نصوص المواد القانونية الخاصة بم .0

في [ م0202]لسنة [ 63]إجراء مقارنة فقهية وقانونية بين آراء الفقهاء ورأي قانون األحوال الشخصية األردني رقم  .6

 .مقدمات الزواج مسائل

 .اختصار الوقت والجهد في الوصول إلى المصدر الذي اعتمده المشرع في مقدمات الزواج .4

 بقةالدراسات السا

والمعاصرون مقدمات الزواج في كتبهم بشكل عام أثناء الحديث عن األحوال الشخصية  تناول العلماء القدامى

والزواج، وكذلك شروح قانون األحوال الشخصية عامة، ومنها وأهمها شرح قانون األحوال الشخصية ألستاذنا الدكتور 

هذه الدراسة، وكذلك كتاب األحوال الشخصية للدكتور محمد أبو محمود السرطاوي، وكان هذا الشرح مرجعاً هاماً لي في 

زهرة، وأيضاً أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، لعبد 

 .الوهاب خالف، وهذا فيما يخص قانون األحوال الشخصية األردني وشروحه

ُخصصت لمقدمات الزواج وهو الباب األول من قانون األحوال الشخصية األردني، وتتميز هذه الدراسة بأنها 

وكذلك بأنها مرتبة حسب ترتيب مواد القانون، إضافة إلى كونها مقتصرة على التعديل األخير للقانون، والذي يحمل رقم 

 [.م0202]لعام [ 63]
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 خطة البحث

م في الباب األول منه الحديث عن الزواج ومقدماته، وبدأ في 0202لسنة [ 63]وقد بدأ قانون األحوال الشخصية األردني رقم 

الفصل األول من هذا الباب الحديث عن المقدمات وهي ما قبل عقد الزواج وسماها بمقدمات الزواج، مفصالً ذلك في ثالث مواد، ثم 

هذا، وذلك في تسعة مواد مفصلة، ثم خصص تحدث في الفصل الثاني من نفس الباب عن الزواج وشروطه كما جاء العنوان صريحا ب

من أهمية بالغة القيمة في ما قبل العقد؛ لهذا تحدث عنها بشكل مفصل جداً في سبعة مواد،  فصالً للوالية في التزويج؛ لما لهذه القضية

ثالث مواد رئيسية، ثم ُختم هذا الكفاءة في الزواج، فأوردها في الفصل الرابع ب: باإلضافة إلى هذا كله تحدث عن قضية مهمة أيضاً وهي

المحرمات، أوضح فيه المحرمات من النساء بخمس مواد مفصلة، وقد قسمت هذه الفصول في مباحث فكانت : الباب بالفصل الخامس

 :خطة البحث على النحو اآلتي

[ 63] ويحتوي على الفصل األول من الباب األول من قانون األحوال الشخصية األردني رقم: المبحث األول -0

 .م، والذي شمل الحديث عن أحكام الخطبة، وقراءة الفاتحة0202لسنة 

 .ويحتوي على الفصل الثاني من الباب األول، وقد تحدث فيه عن الزواج وشروطه: المبحث الثاني -0

 .وهو الفصل الثالث، وعنوانه والية التزويج: المبحث الثالث -6

 .ءة في الزواجوهو الفصل الرابع، وعنوانه الكفا: المبحث الرابع -4

 .وهو الفصل الخامس، وتحدث عن المحرمات من النساء على الرجال: المبحث الخامس -5

 .ثم َختمُت البحث بمالحظات وتوصيات كانت بمثابة النتائج التي توصلت إليها -3

 :وبناًء على ما سبق، نبدأ اآلن بالمبحث األول، وباهلل التوفيق، فأقول

 :مقدمات الزواج: المبحث األول

 .الِخطبة طلب التزوج أو الوعد به[: 2]ـمادة ال

 :الشرح

دعوه إلى تزويج: الِخطبة بكسر الخاء لغة
أو  [2]هي طلب التزويج: وهذا ما نص عليه عامة اللغويين، وفي االصطالح ،[1]

، وكال اللفظين يعطيان نفس المعنى، وقد أخذ القانون هذا التعريف من كتب الفقهاء، مثل المجموع وحاشية ابن عابدين [3]التزوج 

                                                             
[1]

ابن منظور حمد بن . 041ص0ج.بيروت: أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية: الفيومي: انظر 

.632ص0ج. األولى: بيروت، الطبعة: مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر  
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وغيرهما، وتكون الخطبة قبل العقد، فال تسمى بعد العقد ِخطبة وإنما تسمى زواجاً، فيسمى طالب الزواج بالخاطب وتسمى المطلوب 

ترة من طلب الزواج إلى لحظة العقد هي فترة الخطوبة، والِخطبة مستحبة عند بعض الفقهاء مثل الزواج منها المخطوبة، وتكون الف

، كما صرحت هذه المادة بأن الِخطبة طلب [4]الغزالي، فقد نقل النووي في روضة الطالبين ذلك، وذكر بعدها أنها على سبيل الجواز

وز لهما أي الخاطبين الخلوة ببعضهما دون وجود محرم؛ ألنهما حسب األصل التزويج أو الوعد به، والوعد ال يكون عقد زواج، فال يج

 .أجنبيان عن بعضهما

 .ال ينعقد الزواج بالِخطبة وال بقراءة الفاتحة وال بقبض أي شيء على حساب المهر وال بقبول الهدية [:6]الـمادة 

 :الشرح 

تعتبر زواجاً وإنما وعداً به كما ذكرنا في شرحنا للمادة السابقة، وأضاف وبحسب هذه المادة فإن الِخطبة ال ينعقد بها الزواج وال 

ظهار القانون في هذه المادة قراءة الفاتحة ونص على أنها أيضاً ال ينعقد بها الزواج، فال تعتبر قراءة الفاتحة زواجاً ملزًما، وإنما هي إ

في المملكة األردنية الهاشمية، حيث إن قراءة الفاتحة تعبّر عن الرضى  النية الحسنة والموافقة المبدئية، وهذا حسب األعراف السائدة

يار المتبادل بين الطرفين وتكون قبل العقد، كما أن قراءة الفاتحة ال تعني إلزام الطرفين بإتمام الزواج وعقده، فيكون لكل طرف منهما الخ

ن الزواج ال ينعقد بقبض أي شيء على حساب المهر، أي جعل هذا في أن يمتنع عن العقد أو أن يتمه، وأيضاً نصت هذه المادة على أ

الشيء المقبوض جزءاً من المهر على أساس أن العقد سيتم وذلك قبل العقد، فال يلزم أي طرف منهما بإتمام العقد بهذا القبض؛ ألنه ال 

فه أو العدول عن إتمام العقد، وينطبق هذا الحديث على يوجد عقد، وعدم وجود العقد ال يجبرهما على الموافقة إذا بدا ألي منهما تغير موق

 .[5]الهدية أيضا فال يعتبر قبولها إلزاماً بإجراء العقد، وهذا ما عليه عامة الفقهاء

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
صالح عبد السميع اآلبي، الثمر الداني في : األزهري. 053ص1ج. م0991بيروت، : يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا، المجموع، دار الفكر: النووي: انظر [2]

رسالة أبي زيد القيرواني، دار أبو الحسن، كفاية الطالب الرباني ل: المالكي. 440ص0ج. تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت

 .34ص0ج. يوسف الشيخ محمد البقاعي: ه، تحقيق0400بيروت، : الفكر
جمال : م، الطبعة األولى، تحقيق0220 -هـ 0400بيروت، : علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الكتب العلمية: القاري: انظر [3]

. م0222 -هـ 0400. بيروت: ن، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشرابن عابدي. 085ص 3ج. عيتاني

عة هـ، الطب0608مصر : أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي، حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، المطبعة الكبرى األميرية ببوالق: الطحاوي. 8ص 6ج 

 .662ص0ج. الثالثة
عبد الحميد، حواشي الشرواني على : الشرواني. 62ص1ج. ، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي: انظر [4]

. بيروت: رفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكرمحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى مع: الشربيني. 002ص1ج. بيروت: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر

 .03ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة : السرطاوي. 065ص6ج
[5]

حوال الشخصية، دار محمود علي، شرح قانون األ: السرطاوي. 65ص. محمد، األحوال الشخصية ، دار الفكر للنشر والطباعة، الطبعة الثانية: أبو زهرة: انظر 

 .03ص. الفكر، الطبعة الثالثة



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 202 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 [:4]الـمادة 

 .لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة -أ

 :الشرح

ومال عن الشيء  [6]والعدول لغة من عدل أي رجع تتحدث هذه الفقرة من هذه المادة عن قضية العدول عن الِخطبة،

الِخطبة عن  ، ويتضح لنا أيضاً أنه من حق كال الخاطبين الرجوع عن الِخطبة وعدم إجراء عقد الزواج، وهذا الخيار يميز[7]وانصرف

التنازل عن حق العدول بإتمام عقد عقد الزواج نفسه، وكما ذكرنا مراراً أن الِخطبة ليست زواجاً، فيجوز التنازل عن هذا الحق، ويكون 

الزواج، وإذا استخدم هذا الحق وعدل الخاطبين أو أحدهما عن الِخطبة، يكون تصرفاً صحيحاً؛ ألنه استخدام للحق، وللطرفين الحق في 

الوعد ويُستعان ، وذهب بعض المالكية إلى أنه يجب اإليفاء ب[8]استعمال هذا الحق حتى لو كان بدون سبب، وفي هذا إجماع الفقهاء

، وسبب رد الفقهاء لهذا الرأي هو أننا إذا أجبرنا الخاطبين أو أحدهما على [9]بالقضاء عند العدول، وهذا الرأي مرجوح كما أجمع الفقهاء

 .إجراء العقد فإن الرضا هنا لم يتحقق، والرضا ركن من أركان العقد وانعدامه يبطل العقد

بة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من إذا عدل أحد الطرفين عن الِخط -ب

 .نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله

 :الشرح

لة كون سبق وأن تحدثنا عن العدول ومعناه وأقوال الفقهاء في ذلك، والفقرة هذه تتحدث عن أثر العدول عن الخطبة في حا

أو ] الخاطب قد دفع شيئاً على أساس أنه جزءاً من المهر، سواء كان هذا الشيء المدفوع نقداً أو عيناً، فالقانون هنا يعطي الحق للخاطب 

في استرداد ما قد أعطاه للمخطوبة أو وليها على حساب أنه من المهر؛ ألن موجب المهر هو وجود العقد [ ورثته في حالة وفاة الخاطب 

عند عدم وجود العقد يكون هذا المال وكأنه قد ُغصب أو أُكل على صاحبه، فيجب إعادته؛ ألنه أكل لمال الغير بدون وجه حق أياً كان و

                                                             
الخليل بن أحمد، كتاب العين، : الفراهيدي. 034ص0ج. م، الطبعة األولى0986هـ 0426بيروت، : أبو القاسم علي بن جعفر، األفعال، عالم الكتب: السعدي: انظر [6]

. بيروت: محمد بن يعقوب القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة: الفيروزآبادي. 013ص3ج .د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: دار ومكتبة الهالل، تحقيق

 .0660ص
 .693ص0ج. بيروت: أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية: الفيومي [7]
عبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه اإلمام : ابن قدامة. 65ص. طباعة، الطبعة الثانيةمحمد، األحوال الشخصية، دار الفكر للنشر وال: أبو زهرة [8]

: منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الفكر: البهوتي. 00ص1ج. ه، الطبعة األولى0425بيروت، : أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر

 .09ص5ج. هالل مصيلحي مصطفى هالل :ه، تحقيق0420بيروت 
 .03ص. م0224فاروق عبد هللا، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، وزارة التعليم العالي، طبعة : كريم [9]
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لت هذه الفقرة المال المقدم من حيث بقائه إلى قائم موجود وغير موجود، فيكون رد عينه إن كان [الراجع عن الخطبة]هو العادل  ، وفَصَّ

 .[10]رد قيمته يوم قبضه، وهذا واضح من نص هذه الفقرة وهو المتفق عليه بين الفقهاءقائماً، أو 

إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً، فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما  -ج

 .الخيار إذا كان العدول منهااشترته من الجهاز كالً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب، ويسقط حقها في 

 :الشرح

[ على أساس أنه المهر كامالً أو جزءاً منه]وفي هذه الفقرة عالج القانون قضية تصرف المخطوبة بشيٍء من المهر الذي قبضته 

ة به لزوجها من ، وأيضاً ما تُزف المرأ[11]هو ما يعد من متاع وغيره: قبل العقد، وكان هذا التصرف شراء الجهاز، ونعني بالجهاز هنا

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ال يجب على المرأة أن تتجهّز بمهرها أو بشيٍء منه، وعلى الّزوج أن يُِعّد : ، وحكم الجهاز في الشرع[12]متاع

وهذا في . [13]ا خاّص بهاوإذا تجهّزت بنفسها أو جهّزها ذويها فالجهاز ملك له. لها المنزل بكّل ما يحتاج إليه ليكون سكناً شرعيّاً الئقاً بهما

، وكانت المخطوبة قد اشترت بالمقبوض على حساب المهر [العدول عن الخطبة]حالة إتمام العقد، أما في حالة العدول عن إتمام العقد 

 :جهازاً، فالقانون فصل في هذه المسألة على النحو اآلتي

إعادة ما قبضته نقداً أو تسليم ما اشترته من في هذه الحالة يكون لها الخيار في : إذا كان العدول من الخاطب -0

الجهاز بهذا المقبوض إلى الخاطب سواء كان جميعه أو بعضه، ولها عدم تسليمه، والمقصود هنا عدم تسليم الجهاز المشترى 

 على حساب المهر من المال المقبوض على أساس المهر، وسبب إعطائها الخيار في ذلك هو أن الضار ال يعوض عن ضرره؛

ألنه هو من ضر بها وذلك بعد أن اشترت الجهاز لتجهز نفسها له، ثم يقوم هو بالعدول فيكون لها الخيار في إرجاع ما اشترته 

من جهاز للخاطب، أما في حالة عدم تصرفها بالمقبوض على حساب المهر فيجب رده كما نوهنا سابقاً، فالحالة الوحيدة التي 

د المهر هو أنها اشترت فيه جهازاً، أما غير ذلك فهي ملزمة برده كما ذكرنا في شرح المواد يكون لها الخيار في رد أو عدم ر

 .السابقة

في هذه الحالة أسقط القانون خيار المخطوبة في رد الجهاز أو عدم رده، فيجب أن ترده : إذا كان العدول منها -0

 .وليس لها سوى ذلك؛ ألنها هي من قامت بالعدول

                                                             
 .06ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [10]
محمد . د: ه، الطبعة األولى، تحقيق0402بيروت، دمشق، : الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، دار الفكرمحمد عبد : المناوي: انظر [11]

 .059ص0ج. رضوان الداية
[12]

 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة الكترونية، باب جهاز 
 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة الكترونية، باب جهاز [13]
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لِخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإال فمثلها أو قيمتها يوم القبض وال تُسترد الهدايا إذا كانت مما تُستهلك يرد من عدل عن ا -د

 .بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة

 :الشرح

 :وفي هذه الفقرة تفصيل الحديث عن الهدايا، وهذه المسألة تحتاج لتفصيل كما أن الفقهاء اختلفوا فيها على النحو اآلتي

، والظاهر أن [14]هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك؛ ألنه في معنى الهبةيسترد ما بعث : قال األحناف -0

القانون أخذ نص هذه الفقرة من السادة األحناف، فالموجود من الهدايا يسترد، والغير موجود سواء باستهالك أو هالك  فال 

 .إذا هلكت أو استهلكت وهذا مانع من رجوعهايسترد؛ ألنه في معنى الهبة، والهبة عندهم ال ترد 

وجاز اإلهداء للمعتدة من وفاة أو طالق غيره البائن ال اإلنفاق عليها فيحرم كالمواعدة، فإن : وقال المالكية -0

 .[15]بشيءفال يرجع عليها أهدى أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره 

جها فله الّرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواء من خطب امرأةً ثّم أنفق عليها نفقةً ليتزوّ : وقال الشافعية -6

أكان مأكالً أم مشرباً أم حلوى أم حليّاً، وسواء رجع هو أم مجيبه، أم مات أحدهما؛ ألنّه إنّما أنفقه ألجل تزّوجها فيرجع به إن 

لو دفع الخاطب بنفسه أو : وقالوا بقي وببدله إن تلف، ولو كان ذلك بقصد الهديّة ال ألجل تزّوجه بها لم يختلف في عدم الّرجوع،

وكيله أو وليّه شيئًا من مأكول، أو مشروب، أو ملبوس لمخطوبته أو وليّها، ثّم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو 

أو مات، ال موت لهما، أو ألحدهما رجع الّدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقاً، وكذا بعده إن طلّق قبل الّدخول 

 .[16]إن ماتت هي، وال رجوع بعد الّدخول مطلقاً 

ويتّجه أّن ما كان من هديّة : وعندهم تفصيل والخالصة قول صاحب مطالب أولي النّهى: وقال الحنابلة -4

 .[17]قدأهداها الخاطب بعد العقد فهو الّذي يرّد بحصول الفرقة، أّما ما كان قد أهدي قبل العقد فال يرّد؛ ألنّه تقّرر بالع

 .والخالصة أن القانون أخذ بقول األحناف في هذه المسألة

 .إذا انتهت الِخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج ال يّد ألحد الطرفين فيه فال يسترد شيء من الهدايا -هـ

 :الشرح

                                                             
محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، : عالء الدين الحصكفي الحنفي: انظر [14]

. م0990 -هـ 0400دار الفكر،  الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان،. 056ص6ج. م0220 -هـ0406
.608ص0ج  

،034ص6ج. م0989 -هـ 0429بيروت، : محمد، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، دار الفكر: عليش: انظر [15]  
[16]

.009ص4ج. بيروت: ، دار الفكر[لزكريا األنصاري ] سليمان، حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج : الجمل: انظر   
.005ص5ج. م0930دمشق، : مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي: الرحيباني [17]  
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وبهذه الفقرة يخالف القانون قول السادة الشافعية المذكور آنفاً، وعلل القانون ما ذهب إليه بأن ال يّد ألحد الطرفين في انتهاء 

 .الخطبة، وعلى ذلك فال يسترد شيء من الهدايا

 :الزواج وشروطه: المبحث الثاني

ي الِخطبة وما يترتب عليها، شرع بالتعريف بعقد الزواج بعد ذكر القانون لألحكام الخاصة في مقدمات الزواج وهي المتمثلة ف

 :وتحدث عن شروطه في هذه المواد تحت عنوان الزواج وشروطه على النحو اآلتي

 .الزواج عقد بين رجل وامرأة تَِحُل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل[: 5]الـمادة 

 :الشرح

، والمعنى االصطالحي مرتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بالتعريف اللغوي الذي [18]اقتران الزوج بالزوجة أو الذكر باألنثى: الزواج لغة

 :مداره على االقتران، وأود أن أنقل بعض تعريفات الفقهاء للزواج

 .[19]هو َعْقٌد يَِرُد على ِمْلِك اْلُمْتَعِة قَْصًدا: قال صاحب البحر الرائق -0

من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع  الرجل استمتاع حل أي المتعة ملكعقد يفيد : وقال صاحب الدر المختار  -0

 .[20]شرعي

 .[21]عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا: وعرفه قانون األحوال الشخصية الكويتي -6

عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء : وعرفته قوانين األحوال الشخصية في العراق وسوريا -4

 .[22]رابطة للحياة المشتركة والنسل

 .وإذا رجعنا لباقي كتب الفقهاء وتعريفاتهم للزواج نجدها متقاربة في المضمون

وتعريف القانون األردني يشبه إلى حد كبير تعاريف القوانين األخرى السابقة الذكر، فقوله عقد بين رجل وامرأة يخرج به زواج 

، كما أن قوله تحل له شرعاً يخرج المحرمات من النساء والتي األمثال الذي ظهر في أيامنا هذه، فال يسمى اقترانهم زواجاً في القانون

                                                             
: الزبيدي. 425ص0ج. مجمع اللغة العربية: ، دار الدعوة، تحقيق[0+0]إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط : انظر [18]

 .05ص3ج. مجموعة من المحققين: ى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، تحقيقمحمد مرتض
 .85ص6ج. بيروت، الطبعة الثانية: زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة: ابن نجيم [19]
در المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  ال: عالء الدين الحصكفي الحنفي [20]

 .6ص6ج. م 0220 -هـ0406
[21]

 .0وتعديالته، مادة رقم  0984، لسنة 50قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم  
 . 0مادة 0956لعام  59وال الشخصية السوري رقم ، وقانون األح0وتعديالته، مادة  0959لسنة  088قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  [22]
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أفردها القانون في مادة الحقة، وذكره الهدف األسمى للزواج وهو تكوين أسرة وإيجاد النسل الذي هو هدف الشريعة اإلسالمية من 

 .الفقهاء الزواج بشكل أساسي باإلضافة إلى حل االستمتاع، وقد أُخذ هذا التعريف من مجموع تعريفات

 .ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من اآلخر أو وكيله في مجلس العقد[: 3]الـمادة 

 :الشرح

الحديث هنا عن أركان عقد الزواج، فبدأ القانون بركن الرضى المتمثل في صدور اإليجاب من أحد الطرفين أو وكيله والرد 

فاألحناف يعتبرون اإليجاب : والذي يهمنا هنا اإليجاب والقبول عند الفقهاء[ 23]وذلك في مجلس العقد، بالقبول من الطرف اآلخر أو وكيله 

اإليجاب والقبول من : ، وقال المالكية والشافعية[24]والقبول من الصيغة التي هي من شروط العقد في نظرهم وتكون بألفاظ مخصوصة

، وسبب اقتصار القانون على [26]ابلة اإليجاب ركن والقبول ركن آخر من أركان العقد، واعتبر الحن[25]الصيغة التي هي من أركان العقد

، [27]ذكر اإليجاب والقبول فقط هو أن وجود اإليجاب والقبول يستلزم وجود العاقدان ويستلزم أيضا وجود المعقود عليه وهذا مسلك الفقهاء

 .[28]ي الشريعة أيضاً فيجوز للطرفين توكيل غيرهما في إجراء العقدومسألة التوكيل في إجراء عقد الزواج مشروعة في القانون وف

وللعاجز عنهما بكتابته أو [ كاإلنكاح والتزويج ] يكون كـــــل من اإليجاب والقبــــول باأللفـــــاظ الصريحة [: 7]الـمادة 

 .بإشارته المعلومة

 :الشرح

، واختلفوا في انعقاده [29]اإليجاب والقبول يكون بهاذين اللفظين وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء حيث أنهم اتفقوا على أن

 .بغيرهما، والذي عليه القانون هو أنه ال ينعقد بغير هذين اللفظين وللعاجز بالكتابة أو اإلشارة المعلومة كما ذكر

 

                                                             
 داعي والظاهر أن هناك خالف بين الفقهاء في تسمية األركان والشروط، فبعض األركان عند بعض الفقهاء شروط عند البعض اآلخر، والعكس كذلك، وال [ 23]

 .للدخول في هذه التفصيالت، لضيق المقام هنا
 .86ص6ج. بيروت، الطبعة الثانية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفةزين الدين الحنفي، : ابن نجيم  [24]
 .069ص6ج. بيروت: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر: الشربيني [25]
 .31ص6ج. ه0692الرياض : ثةمنصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحدي: البهوتي [26]
 .40ص. م0224فاروق عبد هللا، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، وزارة التعليم العالي، طبعة : كريم [27]
بيروت، : لتراث العربيعلي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء ا: المرداوي: انظر [28]

 .80ص8ج. محمد حامد الفقي: تحقيق
أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : المرغياني. 63ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي [29]

زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار : زكريا األنصاري. 092ص0ج. الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية

. بيروت: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر: الشيرازي. 58ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : الكتب العلمية

محمد بن : ابن رشد. 93ص0ج. هـ0606القاهرة، : ثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالميفخر الدين ع: الزيلعي. 40ص0ج

 .6ص0ج. بيروت: أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر
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 [8]الـمادة 

كان الزوجان  إذا]يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين  - أ

 .عاقليْن بالغيْن سامعيْن اإليجاب والقبول فاهمْين المقصود بهما[ مسلمين

 :الشرح

وهذه الفقرة تنص كما هو واضح على شروط صحة العقد ومنها الشهود، وهما رجلين، وهذا مذهب األحناف والشافعية وأحمد 

الفقهاء التي هي العقل والبلوغ، وهذا المتفق عليه بين الفقهاء والقانون، أما ، وشروط الشهود معروفة في كتب [30]وخالفهم في ذلك المالكية

، واألحناف على جواز شهادتها قياساً على أنه [31]فالجمهور على أنه ال تجوز شهادة النساء على عقد الزواج: مسألة الذكورة فمختلف فيها

ح من النص أن عددهما اثنان، فإن كان هناك نساء فيجب أن تكون اثنتين ، أما بالنسبة للعدد فكما هو واض[32]تجوز شهادتها في األموال

وهذه هي الشروط . باإلضافة للرجل، وقضية اإلسالم فان الفقهاء والقانون اتفقوا على أن يكون الشهود مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين

 .المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة

اطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل تجوز شهادة أصول كل من الخ - ب

 .الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية

 :الشرح

والمفهوم من نص هذه الفقرة في الجزء األول منها جواز شهادة أصول الطرفين وفروعهما على العقد، وفي ظاهر هذه مخالفة 

عند الفقهاء لها شروط خاصة، الشرط الذي خالفته هذه الفقرة هو عدم التهمة، يعني عدم وجود لشروط الشهادة عند الفقهاء، إذ أن الشهادة 

الخ من شروط قبول الشهادة، لكن بعض الفقهاء فّرق بين الشهادة التي تكون لإلثبات ...... مصلحة أو منفعة أو قرابة مانعة من الشهادة 

ل األحناف وبعض الحنابلة شهادة األصول للعاقدين أو فروعهما على عقد الزواج؛ ألن عند الجحود وبين الشهادة التي تكون لإلعالن، فقب

                                                             
أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : المرغياني. 63ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي [30]

زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار : زكريا األنصاري. 092ص0ج. الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية

. بيروت: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر: الشيرازي. 58ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : الكتب العلمية
 محمد بن: ابن رشد. 93ص0ج. هـ0606. القاهرة: فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي: الزيلعي. 40ص0ج

 .6ص0ج. بيروت: أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر
[31]

 .68ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي 
 .68ص. لثالثة دار الفكر ، الطبعة ا: محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار النشر : السرطاوي [32]
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هي جواز شهادة أهل الكتاب على عقد الزواج بين مسلم : ، والمسألة الثانية[33]الشهادة على عقود الزواج تكون إلخراجه من السرية للعلنية

، وخالفهم [34]ير الفقهاء على أنه ال تجوز شهادتهم وذكر هذا ابن قدامة في المغنيوكتابية، وهذه المسألة خالفية بين الفقهاء، حيث إن جماه

 .[35]أبو حنيفة وأبو يوسف، وجوزوا شهادتهم؛ ألن الشهادة هنا إنما هي على الزوجة ال على الزوج

 .ال ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل وال المعلق على شرط غير متحقق [:9]الـمادة 

 :الشرح

عقد الزواج من العقود التي تنتج آثارها فوراً، والصيغة هي التي تحدد انعقاد العقد من عدمه، وبنص القانون واتفاق الفقهاء إن 

زوجيني نفسك بعد شهر، فتقول قبلت الزواج، فال ينعقد العقد بهذه : فإن الصيغة التي تضاف إلى المستقبل ال ينعقد بها العقد وذلك كقوله

عقد كما ذكرنا ينتج آثاره في الحال، والصيغة يجب أن تكون دالة على إنشاء العقد، فتكون األلفاظ بصيغ الماضي، وإذا الصورة؛ ألن ال

، وأما المعلق على شرط غير محقق فالكالم فيه هو عينه [36]كانت بصيغ المضارع أو األمر فيجب أن تقترن بقرينة تدل على التنجيز

 .قق، يعني إذا كان التعليق على شرط محقق فالعقد صحيحالكالم فيما سبق، وقوله غير متح

 [01]الـمادة 

 .يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره -أ

 :الشرح

الشروط الواجب توافرهما في العاقدان، كما وفي هذه الفقرة تحدث القانون عن أهلية العاقدين، أي المباشران للعقد، فالعقل من 

، فال يجوز لغير العاقل مباشرة عقد الزواج بنفسه؛ لعدم تحقق شرط العقل حسب [37]في سائر العقود، وهذا متفق عليه بين الفقهاء والقانون

تثنى القانون حاالت يجوز فيها زواج غير نص المادة القانونية، ولكن يجوز لوليه أن يقوم بإجراء هذا العقد لما له من والية عليه، وقد اس

العاقل كالمجنون وغيره، وللفقهاء كالم في هذا الموضوع، وفي هذا تفصيل سأعرضه بعد قليل عند حديثنا عن هذا االستثناء وبشكل 

انه إجراء عقد الزواج، للعاقدين بعد أن يتم يجيز الذي[ العمر]مفصل، وبعد ذكر شرط العقل في كال العاقدين، أشار القانون إلى السن 

                                                             
. 42ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة إلكترونية، باب شهادة: انظر [33]

بالمحاكم، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل: خالف

 .03ص. م0992
 .080ص02ج. ه، الطبعة األولى0425بيروت : عبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر: ابن قدامة [34]
فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح : الزيلعي. 69الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، صمحمود علي، شرح قانون األحوال : السرطاوي [35]

 .022ص0ج. هـ0606القاهرة، : كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي
ين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح فخر الد: الزيلعي. 69محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص: السرطاوي [36]

 .022ص0ج. هـ0606القاهرة، : كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي
 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة إلكترونية، باب والية [37]
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وهذه القضية ترتبط عند الفقهاء بما يعرف بسن البلوغ، حيث بحثوه بهذا العنوان، ومن خالل االستقراء في هذا الموضوع وجدت أن 

ار الشارع لم يحدد سناً معينة للبلوغ؛ وذلك ألن هذه القضية تختلف من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى، وللبلوغ أهمية كبيرة جدا، فمد

الزواج على قضية البلوغ التي تعني أن كال الخاطبين يستطيع القيام بواجبه المقصود من الزواج بالدرجة األولى، ولكن مجرد البلوغ ال 

يكفي بأن يكون عالمة على أن كال الطرفين قادرين على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية وإنشاء أسرة هادئة وقوية ومنيعة أمام مهمات 

تي تصعب يوما بعد يوم، لهذا كله حدد القانون سنا معينة ليصح بعد إتمام هذه السن للطرفين مباشرة هذا العقد المقدس، وفي سن الحياة ال

أّن البلوغ بالّسّن يكون بتمام خمس عشرة سنةً قمريّةً للّذكر واألنثى، كما صّرح الّشافعيّة بأنّها : فيرى الجمهور: البلوغ اختالف بين الفقهاء

، فالذي يظهر لنا [39]أّن البلوغ بالّسّن للغالم هو بلوغه ثماني عشرة سنةً، والجارية سبع عشرة سنةً : ، وخالف أبو حنيفة فقال[38]يديةتحد

 .يةهنا أن القانون أخذ بقول اإلمام األعظم في الذكر، وألحق األنثى به، ولكن هناك استثناء على هذه الفقرة، وهذا سنعرفه في الفقرة اآلت

من هذه المادة  يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حاالت خاصة [ أ]على الرغم مما ورد في الفقرة  -ب

ً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها  بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا

 .في كل ما له عالقة بالزواج والفرقة وآثارهماالمصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة 

 :الشرح

يدل داللة واضحة ...[ على الرغم مما ورد : ]بدأ القانون هذه الفقرة بكلمات تدل على أنها استثناء وخروج على ما قبلها، فقوله

ن من سماحة قاضي القضاة وذلك في على أن هذه الفقرة هي استثناء ممن قبلها، وهذا االستثناء يعطي والية للقاضي وبعد أخذه اإلذ

حاالت خاصة، أعطاه الحق في تزويج من هم دون السن القانوني المحدد في الفقرة السابقة، وهذا السن هو الخامسة عشرة سنة، وذلك إذا 

لقانون عن أقوال كان في هذا الزواج ضرورة ومصلحة، ويعطى أهلية كاملة فيما يتعلق بالزواج والفرقة، وبهذا االستثناء لم يخرج ا

ًء، الفقهاء الذين قالوا بأن سن البلوغ هو خمس عشرة سنة والتي ذكرناها قبل قليل أثناء حديثنا عن الفقرة السابقة، ولكنهم جعلوها استثنا

لة والحاالت الخاصة هذه لم يصرح بها القانون على سبيل التعين والحصر، وأمرها متروك للقاضي بعد إذن قاضي القضاة، فالمسأ

تقديرية، وتختلف من حالة ألخرى، ووجوب أخذ اإلذن من قاضي القضاة جاء للتحقق من المصلحة أو الضرورة الملحة التي تسمح 

                                                             
: و شرح مختصر المزني، دار الكتب العلميةعلي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وه: الماوردي: انظر [38]

جمعية المجلة، : مجموعة من العلماء. 604ص0ج. الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: م، الطبعة األولى، تحقيق0999-هـ 0409بيروت، 

: حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة األحكام، دار الكتب العلمية .وما بعدها 983: مادة. نجيب هواويني: مجلة األحكام العدلية، كارخانه تجارت كتب، تحقيق

الرياض، : أحمد بن فرج اإلشبيلي الشافعي، مختصر خالفيات البيهقي، مكتبة الرشد: اللخمي. 633ص0ج. المحامي فهمي الحسيني: بيروت، تحقيق وتعريب

محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد هللا، تحفة المودود بأحكام : الزرعي. 689ص6ج. قلذياب عبد الكريم ذياب ع. د: م، الطبعة األولى، تحقيق0991 -هـ 0401

.091ص. عبد القادر األرناؤوط: م، الطبعة األولى، تحقيق0910 -ه0690دمشق : المولود، مكتبة دار البيان  
عالء الدين، : الكاساني. 084ص6ج. ية المبتدي، المكتبة اإلسالميةأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح بدا: المرغياني: انظر [39]

فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح : الزيلعي. 010ص1ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي

ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر . 026ص5ج .هـ0606القاهرة، : كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي

.، وغيرها كثير056ص3ج. م0222 -هـ 0400. بيروت: للطباعة والنشر  
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نا للقاضي إجراء العقد بين الذين هم دون السن القانوني، وال شك أن في هذا تحقيق للعدالة واألقرب للشريعة اإلسالمية، كما أن القانون ه

 .[40]عن الولي، وهذا فيه نظر عند بعض المدرسين لهذا القانونلم يذكر شيئا 

يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إال بعد أن يتحقق القاضي من [: 00]الـمادة 

 .رضاها واختيارها

 :الشرح

المصلحة، وصورة هذا العقد أن يتقدم رجل لخطبة  نص هذه المادة لم يؤخذ من نصوص الفقهاء وال من أقوالهم، وإنما أخذ من

امرأة أصغر منه بعشرين سنة، وجاء هذا النص لحماية حق المرأة في اختيار شريك حياتها، والتحقق من أنها راضية عن هذا الزواج من 

ذا الزواج غالبا ما يكون تحت رجل أكبر منها بعشرين عاما، وأنها لم تتعرض ألي نوع من الضغوط إلجبارها على هذا الزواج؛ وألن ه

الضغوط وغالبا تكون المرأة مكره على ذلك، أوجب القانون في هذه المادة على القاضي أن يتحقق بنفسه من اختيارها ورضاها عن هذا 

كس ذلك فإن الزواج، فإذا أخبرت القاضي بأنها راضية وأنها لم تتعرض ألي نوع من الضغط واإلكراه، أتّم القاضي العقد، وإذا ظهر ع

 .القاضي ال يتم العقد حسب نص هذه المادة

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية، إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه  [: 02]الـمادة 

لته تفصيال والتحقق مصلحة له وأن ما به غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأنه ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر وبعد إطالعه على حا

 .من رضاه

 :الشرح

والتي شرطت أن يكون الخاطبين بالغين عاقلين، فالعقل هو شرط حسب نص [ أ]فقرة [ 02]وهذه المادة استثناء من مادة رقم 

أو عته أو إعاقة  المادة المذكورة، ولكن في هذه المادة استثناء لتلك المادة، حيث أعطت هذه المادة الوالية للقاضي في تزويج من به جنون

عقلية، وقيدت ذلك بإثبات أن في هذا الزواج مصلحة، وأنه ال يشكل أي خطورة على الطرف اآلخر، وعلى القاضي أيضاً التحقق من 

، فيجوز للولي أن يقوم بتزويج المجنون والمعتوه، ولكن هذا ليس على إطالقه، فقال [41]رضاه، والفقهاء لم يشترطوا العقل لصحة الزواج

أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده وال يجد في محارمه ... فإن كان المجنون كبيراً لم يُزّوج لغير حاجة ويُزّوج للحاجة : لسادة الشافعيةا

                                                             
لي ، وهذا يعني أنه لم يعطيه الوالية في التزويج، قد أغفل ذكر الو[ 02]من مادة[ ب]و [ أ]حيث يرى الدكتور شويش المحاميد أن القانون في هذه الفقرتان  [40]

وقد ذكر ذلك في محاضراته خالل . وأعطاها للقاضي الذي يستمدها أيضاً من قاضي القضاة بعد أخذه لإلذن منه، وهذا في نظره، اعتداء على حق الولي في واليته

 .م0200" الزواج والطالق"تدريسه لمساق 
 .، نقالً من كتب العلماء50قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص محمود علي، شرح: السرطاوي [41]
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... من يحصل هذا وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن جارية أو بأن يتوقع شفاؤه بالنكاح، وإذا جاز تزويجه تواله األب ثم الجد ثم السلطان 

 .[42]...ومتى جاز تزويج المجنون لم يزوج إال امرأة واحدة... إن كان المجنون صغيرا لم يصح تزويجه على الصحيح و

أن كالً من األب ووصيه وإن سفل والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح ال للخدمة بأن خيف منه : ".... وقال السادة المالكية

، وأما السادة [44]بَِحالٍ  اْلَبالِغُ  اْلَمْجنُونُ  يُْجبَرُ  اَل : كما قال بعض الحنابلة". [43].....يُعان على الزناالفساد؛ ألن الحد وإن سقط عنه فال 

، وقد أخذ القانون مادته هذه من قول السادة [45]األحناف فلم أقف لهم على قول واضح في هذه المسألة إال قولهم أن نكاح المجنون ال ينعقد

، فشرط القانون وجود تقرير طبي رسمي يثبت أن في هذا الزواج مصلحة وحاجة ملحة وأن الذي به ال ينتقل الشافعية كما هو واضح

لنسله، وأنه ال يشكل خطرا على الطرف اآلخر، وكل هذا بعد اإلطالع على حالته الصحية والتحقق من رضاه، وهذا كله بعد أن يأذن 

ا لما ذهب إليه الشافعية، فالشافعية وحسب النص المذكور لهم آنفاً أعطوا الوالية لألب ثم القاضي بإتمام هذا العقد، وهذا ليس مطابق تمام

الجد ثم السلطان، والقانون هنا أعطاها للقاضي مباشرة دون الرجوع لمن هو أحق في الوالية، وفي هذا نظر، فإهمال رأي الولي األقرب 

 .اإلذن ليس الوالية وإنما بعد موافقة وطلب الولي لذلكفيه إجحاف ولحقه في الوالية، إال إذا كان المقصود ب

 [:06]الـمادة 

 :يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي  -أ

 .قدرة الزوج المالية على المهر -0

 .قــدرة الزوج على اإلنفاق على من تجب عليه نفقته -2

 .إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى -6

 :الشرح 

                                                             
عبد الحميد، حواشي الشرواني على : الشرواني. 94ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي: انظر [42]

زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب : زكريا األنصاري. 085ص1ج. بيروت: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر

. 039ص6ج. بيروت: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر: الشربيني. 38ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : العلمية

ابن . 039ص4ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية: زكريا األنصاري

بيروت، : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة: شهاب الدين الرملي

 .واللفظ هنا لصاحب الروضة. 036ص3ج. م0984 -هـ 0424
: الدردير. 469ص. بيروت: صالح عبد السميع اآلبي، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية: األزهري: انظر [43]

. بيروت: الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة. 045ص0ج. محمد عليش: ، تحقيقبيروت: سيدي أحمد أبو البركات، الشرح الكبير، دار الفكر

 .وغيرها كثير في المذهب، واللفظ لصاحب المختصر. 020ص6ج
: بيروت، تحقيق: العربيعلي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث : المرداوي [44]

 .50ص8ج. محمد حامد الفقي
[45]

الشيخ نظام وجماعة من علماء . 060ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني 

 .031ص0ج. م0990 -هـ 0400الفكر، الهند، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، دار 
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هذه الفقرة من هذه المادة صرح القانون بشروط أولية قبلية وذلك يعني أن تكون هذه األمور موجودة قبل إجراء العقد،  وفي

وتتعلق هذه الشروط في الشرط األول والثاني تحديداً فقط بالخاطب دون المخطوبة، وهذا معروف بداهة، فيكون تحصيل حاصل، حتى لو 

مكن ألي شخص أن يتقدم لِخطبة أي امرأة دون أن يملك مهرها، ويكون قادراً على اإلنفاق عليه، والمهر لم ينص القانون على ذلك، فال ي

حق مقر من قبل الشرع للزوجة على زوجها تستحقه بمجرد العقد عليها، وهو ليس شرطاً للعقد وال ركناً له، وإنما هو أثر من مجموعة 

في هذا واضح جداً ال حاجة لذكرها لضيق المقام، والتأكد من قدرة الزوج المالية على دفع آثار تترتب على عقد الزواج، و كالم الفقهاء 

المهر من واجبات القاضي وتكون قبل العقد، ليتجنب التغرير بالزوجة أو وليها، وفي هذا حماية وضمان لحقها في المهر ووجوده، 

على من تجب عليه نفقته، المقصود بها الزوجة وغيرها من ولد أو : ، فقولهوالشرط الثاني يتعلق بالنفقة، وقد جعلها القانون بصيغة عامة

والحكمة في . والد أو غيرهما، وقد أجمع علماء اإلسالم على وجوب نفقات الّزوجات على أزواجهّن بشروط يذكرونها في باب النّفقة

عة من الخروج من بيت الّزوجيّة إالّ بإذن منه لالكتساب، وجوب النّفقة لها أّن المرأة محبوسة على الّزوج بمقتضى عقد الّزواج، ممنو

 فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، فعلى هذا، أوجب القانون بهذا الشرط على القاضي قبل إجراء أي عقد التأكد من أن الزوج قادر

ئنان وحسن سير العالقة التي ستكون مقدسة بعد على نفقة الزوجة ومن تجب عليه نفقتهم على حد تعبير القانون، وفي هذا حماية واطم

بها العقد، أما الشرط الثالث فإنه يتعلق بالمخطوبة، ال أقصد أنه عليها، وإنما لها ولمصلحتها؛ حتى ال تتفاجئ وتكون على علم تام بأن خاط

قهي يوجب هذا عند الفقهاء، وأعتقد أن متزوج قبلها، لتكن على بصيرة من األمر، وتتخذ ما يناسبها من القرارات، وال يوجد أي نص ف

هذا الشرط غير مخالف للشريعة اإلسالمية وهو من المصالح المرسلة، وبهذا يكون إيجاب هذا األمر، تجنب لكثير من المشاكل المتوقع 

وعدم التغرير وهللا  حدوثها بين الزوجين، وهذه األمور يجب على القاضي أو المأذون التحقق منها بشكل جيد لضمان عدم ضياع الحقوق

 .أعلى وأعلم

على المحكمة تبليغ الزوجة األولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون  -ب

 .أصول المحاكمات الشرعية

 :الشرح

ولكن هذه الفقرة تتعلق بالزوجة  لما ورد في الشرط األخير من الفقرة السالفة الذكر والتوضيح، جاءت هذه الفقرة استكماالً 

األولى أو الزوجات إن كان هناك أكثر من زوجة للزوج، فأوجب القانون على المحكمة إجراء تبليغ الزوجة أو الزوجات بالعقد الجديد 

شرعية األردنية، لزوجهن، ويكون التبليغ وفق قواعد التبليغ الموضحة في قانون أصول المحاكمات الشرعية المعمول بها في المحاكم ال

 .وفي هذا أيضاً عدالة و تجنب ألي مشاكل متوقعة
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 :والية التزويج: المبحث الثالث

 .الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة[: 04]الـمادة 

 :الشرح

تنفيذ الحكم إلى الغير  :عنى االصطالحي للوالية في الشرع، فالوالية هيقبل البدء بتوضيح هذه المادة، ال بد من التعرف على الم

، والوالية نوعان، والية إجبار، ووالية ندب أو اختيار، ولم تتعرض هذه المادة للتفصيل فال داعي للتوضيح هنا وستأتي في [46]شاء أو أبى

من مذهب السادة األحناف والذي أخذ به القانون هنا هو على النحو  على القول الراجح[ والية التزويج تحديداً ]محلها، وترتيب األولياء 

 : [47]اآلتي

 .االبن ثم ابنه وإن نزل، فجهة البنوة مقدمة على جهة األبوة عند األحناف وهذا كترتيبهم في اإلرث -0

 .وإن عال[ أب األب]األب ثم الجد  -0

 .وإن نزلاألخ الشقيق ثم األخ ألب ثم ابن األخ الشقيق ثم ابن األخ ألب  -6

 .العم الشقيق ثم العم ألب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم ألب وإن نزل -4

هذا هو ترتيب األولياء على القول الراجح من مذهب السادة األحناف، ولكن إذا اجتمع عدة عصبات وتوفرت فيهم شروط 

ا هناك من هذه الصور، يكون لكل واحد منهم والية تزويج؛ الوالية وكانوا بنفس قوة القرابة والدرجة كأن يكون لها ابنين أو شقيقين إلى م

ألنه ال مرجح ألحدهما على اآلخر، وأي واحد منهما إذا انفرد بتزويج الصغير أو من في حكمه صح عقده، ولمزيد من التوضيح يرجع 

 .إلى المرجع المذكور في الحاشية

 .يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمةيشترط في الولي أن يكون عاقالً راشداً وأن  [:05] الـمادة

 :الشرح

 :وهذه المادة بينت لنا شروط الولي ، فيجب أن يكون الولي

                                                             
أحمد بن عبد . د: ه، الطبعة األولى، تحقيق0423جدة : قاسم بن عبد هللا بن أمير علي، أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار الوفاء: القونوي [46]

عالء الدين الحصكفي . 001ص6ج. بيروت، الطبعة الثانية: كنز الدقائق، دار المعرفةزين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح : ابن نجيم. 048ص. الرزاق الكبيسي
ابن . 55ص6م  ج0220 -هـ0406محمد بن علي بن محمد الِحْصني، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، : الحنفي

 .55ص6م، ج0222 -هـ 0400بيروت، : ختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشرعابدين، حاشية رد المختار على الدر الم
[47]

حاكم  لعبد الوهاب أخذت هذا الترتيب نقالً من كتاب أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب اإلمام أبي حنيفة وما عليه العمل في الم 

 .عدهاوما ب 32خالف، ص
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عاقالً، وهذا بديهي، فال يجوز أن يكون من ال والية له على نفسه أن يكون ولياً على غيره، وهذا متفق عليه  -0

 .بين الفقهاء والقانون

بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح ط لصحة الوالية الرأي والكفاءة، الرشد، وقد اتفق الفقهاء على أنه يشتر -0

 .[48]ال حفظ المال فرشد كل مقام بحبسه

فال والية لكافر على مسلم، وليس هذا على إطالقه، بل ربطه القانون بأن تكون المخطوبة مسلمة : اإلسالم -6

وهذه الشروط متفق عليها بين  والية غير المسلم في هذه الحالة،أيضاً، وأما إذا كانت كتابية، فالمفهوم المخالف لهذا النص يجيز 

، حيث لم [49]عمال بقول كثير من الفقهاء، وهو شرط العدالة في الولي الفقهاء والقانون، ولكن هناك شرط لم يذكره القانون هنا،

مالك وأبو حنيفة تصح وينعقد بها النكاح  فقال: يشترطه القانون وكثير من الفقهاء في الولي، وهذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء

 .[50]وقال الشافعي في القول المنصوص عليه ال ينعقد وال يصح وعن أحمد روايتان إحداهما المنع من الصحة واألخرى يصح

رضا أحد األولياء بالخاطب يسقط اعتراض اآلخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي األبعد عند [: 03] الـمادة

 .غياب الولي األقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي داللة كرضاه صراحة

 :الشرح

فإذا كان األولياء متعددين، فأولهم هو أقربهم درجة حسب الترتيب المذكور سابقاً، فإذا تساووا في الدرجة، فإن رضا أحدهم 

، فإذا رضي هذا الولي [حسب الترتيب]لذي يليه في قوة الدرجة يسقط اعتراض اآلخر، كما أن الولي األقرب إذا غاب، تكون الوالية ل

البعيد، سقط حق الولي القريب الغائب في ذلك الوقت سقط حقه في االعتراض بنص هذه المادة، وتكون صورة الرضا إما صراحة أو 

و القبول، وتكون داللة الرضا كأن يباشر ، واعتبر القانون هذه الطرق متساوية، فالصراحة تكون بالنطق وإسماع اإليجاب أ[داللة]ضمنا 

 .بإجراء العقد، أو عمل أي شيء يدل على رضاه

                                                             
منصور بن : البهوتي. 10ص6ج. ه0692الرياض،  : منصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحديثة: البهوتي: انظر [48]

مصطفى : الرحيباني. 340ص0ج .م، الطبعة الثانية0993بيروت، : يونس بن إدريس، شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب

 .38ص5ج. م0930دمشق، : السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي
. القاضيأبو الزهراء حازم : ه، الطبعة األولى، تحقيق0408بيروت، : محمد أبو عبد هللا، الفروع وتصحيح الفروع، دار الكتب العلمية: ابن مفلح المقدسي: انظر [49]

عبد الرحمن بن : أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، تحقيق: ، ابن تيمية046ص5ج

ه، الطبعة األولى، 0401القاهرة، : ر السالممحمد بن محمد بن محمد أبو حامد، الوسيط في المذهب، دا: الغزالي. 022ص60ج. محمد بن قاسم العاصمي النجدي

. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي. 10ص5ج. أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر: تحقيق

م، الطبعة األولى، 0994دمشق، : في حل غاية اإلختصار، دار الخير تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي، كفاية األخيار: الحصيني. 600ص3ج
. بيروت، الطبعة الثانية: كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، دار الفكر: ، السيواسي658ص. علي عبد الحميد بلطجي،ومحمد وهبي سليمان: تحقيق

 .054ص1ج
[50]

السيد : م، الطبعة األولى، تحقيق0220-هـ0406بيروت، : مد الشيباني، إختالف األئمة العلماء، دار الكتب العلميةالوزير أبي المظفر يحيى بن مح: ابن هبيرة 

 .001ص0ج. يوسف أحمد
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إلى من يليه، فإذا تعذر  الواليةإذا غاب الولي األقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق [: 07]الـمادة 

 .أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الوالية إلى القاضي

 :الشرح

عالجت هذه المادة مسألة غياب الولي، فإذا غاب الولي األقرب لمن تنتقل الوالية؟ فقال السادة األحناف إذا غاب أقرب األولياء 

زفر ليس لمن دونه أن يزوجها وإن كان األقرب غائبا غيبة منقطعة فإن زوجها كان  غيبة منقطعة فلمن دونه أن يزوج الصغير، وقال

فأرى أن .... وقال مالك في البكر إذا غاب أبوها غيبة منقطعة مثل هؤالء الذين يخرجون في المغازي النكاح موقوفاً على إجازة الغائب، 

، والقانون هنا أخذ بقول من قال أنها أي الوالية [51]يزوج إذا غاب األقربوقال الثوري لألبعد أن  ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها،

 .تنتقل إلى الذي يلي هذا الغائب حسب الترتيب المذكور سابقاً، حتى إذا لم يوجد انتقلت الوالية للقاضي

أتمت الخامسة عشرة سنة  من هذا القانون، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي[ 01]مع مراعاة المادة [: 08]المادة 

 .شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بال سبب مشروع

 :الشرح

َج بكفئها إَذا طََلبَْت ذلك َوَرِغَب ُكلٌّ ِمْنهَُما في : وهذه المادة بحثت مسألة عضل الولي، ومعنى العضل هنا َمْنُع اْلَمْرأَِة التََّزوُّ

بَْت ذلك بَِمْهِر ِمْثلِهَا أو ُدونَهُ َصاِحبِِه َسَواٌء طَلَ 
والتي حددت السن القانوني الذي يشترط للخاطبين أن [ 02]، وذلك مع مراعاة للمادة [52]

يتمانه في الفقرة األولى من نفس المادة، وفي الفقرة الثانية أذنت في حاالت خاصة بزواج من هم في سن الخامسة عشر، ولم يحدد القانون 

إلى [ األقرب]السبب غير المشروع ال على سبيل المثال وال على سبيل الحصر، ونقل القانون هنا الوالية بعد عضل الولي هنا هذا 

 .القاضي مباشرة، بعد الطلب منه، وإعطائه اإلذن في تزويج البكر وفي هذه المادة نظر

 .جاوزة من العمر ثماني عشرة سنةال تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المت[: 09]المادة 

 :الشرح

                                                             
. نذير أحمد عبد هللا: ه، الطبعة الثانية، تحقيق0401بيروت، : أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، مختصر اختالف العلماء، دار البشائر اإلسالمية: الجصاص [51]

 .وما بعدها 056ص0ج
بيروت، : علي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي: المرداوي: انظر [52]

ه، 0425بيروت، : في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكرعبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني : ابن قدامة. 15ص8ج. محمد حامد الفقي: تحقيق

: شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا المصري الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار الكتب العلمية: الزركشي. 04ص1ج. الطبعة األولى

محمد عبد الرؤوف التوقيف على : المناوي. 666ص0ج. عبد المنعم خليل إبراهيم: اشيهم، الطبعة األولى، حققه وقدم له ووضع حو0220 -هـ 0406بيروت، 
يحيى بن شرف بن : النووي. 503ص. محمد رضوان الداية: ه، الطبعة األولى، تحقيق0402بيروت، دمشق، : مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، دار الفكر

محمد بن عبد هللا بن : الجياني. 050ص0ج. عبد الغني الدقر: ه، الطبعة األولى، تحقيق0428دمشق، : ، دار القلم[قه لغة الف] مري أبو زكريا، تحرير ألفاظ التنبيه 

. سعد بن حمدان الغامدي: م، الطبعة األولى، تحقيق0984-هـ0424مكة المكرمة، : عبد هللا بن مالك الطائي، إكمال األعالم بتثليث الكالم، جامعة أم القرى

 .465ص0ج
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ألغى القانون هنا موافقة الولي في زواج الثيب العاقلة والتي تجاوزت سن الثمانية عشرة سنة من عمرها، وهنا اتفق نص هذه 

، [54]"مجمع عليه أن نكاح األب الثيب ال ينفذ بدون رضاها وهو:" ، فقال السرخسي من األحناف في مبسوطه[53]المادة مع أقوال الفقهاء

لألب أو غيره وال يكفي سكوتها [ البالغة بصريح اإلذن] العاقلة الثيبوتزوج :" وقال الخطيب الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج

 ".[55]رواه أبو داود وغيره وقال البيهقي رواته ثقات" ليس للولي مع الثيب أمر"لحديث 

 .من هذا القانون مشروط بأن ال يقل المهر عن مهر المثل[ 08]المادة  إذن القاضي بالتزويج بموجب[: 21]المادة 

 :الشرح

فشرط القانون على القاضي الذي يأذن بتزويج البكر التي في سن الخمسة عشر من عمرها في حالة عضل الولي بال سبب 

 .مشروع، أن ال يقل مهرها عن مهر مثيالتها، وفي هذا حماية لحقها

 :الكفاءة في الزواج: المبحث الرابع

 [:20]الـمادة 

يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر  -أ

 .المعجل ونفقة الزوجة

 :الشرح

ا في الحسب والنسب والدين والمال ، يعني مساوياً له[57]كون الزوج نظير للزوجة: ، وشرعاً [56]النظير والمساوي :الكفاءة لغة

، وقوله يشترط في [58]وغير ذلك مما قد يعاير به، والكفاءة المعتبرة التي تكون من جهة الرجل، فال يشترط أن تكون المرأة كفؤاً للرجل

                                                             
عبد هللا نذير : ه، الطبعة الثانية، تحقيق0401بيروت، : أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، مختصر اختالف العلماء، دار البشائر اإلسالمية: الجصاص: انظر [53]

الوزير أبي : ابن هبيرة. 4ص0ج. بيروت: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر: ابن رشد. 004ص0ج. أحمد

 .005ص0ج. السيد يوسف أحمد: م، الطبعة األولى، تحقيق0220 -هـ 0406بيروت، : المظفر يحيى بن محمد الشيباني، إختالف األئمة العلماء، دار الكتب العلمية
 .9ص5ج. بيروت: دار المعرفة: شمس الدين، المبسوط، دار النشر: السرخسي: انظر [54]
 .052ص6ج. بيروت: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر: نيالشربي [55]
 .، وغيره069ص0ج.بيروت، الطبعة األولى: أحمد بن مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر: ابن منظور [56]
محمد رضوان : ه، الطبعة األولى، تحقيق0402بيروت، دمشق، : المعاصر، دار الفكر محمد عبد الرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر: المناوي [57]

نكري، . 061ص. إبراهيم األبياري: ه، الطبعة األولى، تحقيق0425بيروت، : علي بن محمد بن علي، التعريفات، دار الكتاب العربي: الجرجاني. 323ص. الداية

م، الطبعة األولى، 0222 -هـ 0400بيروت، : ور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون، دار الكتب العلميةالقاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد، دست

 .89ص6ج. حسن هاني فحص: حققه وعرب عباراته الفارسية
 .14ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [58]
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، واألمور التي فيها كفاءة [59]يعني أن القانون هنا جعل الكفاءة من شروط اللزوم أخذاً بمذهب من قال بهذا من الفقهاء... لزوم الزواج 

 :كثيرة متوسعة، والقانون هنا حدد األمور التي تكون فيها الكفاءة على سبيل الحصر

والمراد بالتدين هنا الصالح واالستقامة، لذكره لفظ التدين، ولو كان المقصود الدين، لما ذكره بهذه : التدين -0

الفاسق كفئاً للتقية الصالحة ذات الدين، وعلى هذا فمصاهرة الفاسق تعتبر الصيغة التي تعبر عن المبالغة، فال يعقل أن يكون 

معياراً يعاير به أولياء المرأة أو حتى المرأة نفسها، وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، وخالفهم محمد، وقال ال عبرة بالديانة 

 .[60]والصالح في الكفاءة

المعجل والنفقة، فمن ملك هذا أعتبره القانون كفؤاً  وقد قيدها القانون بقدرة الزوج على المهر: المال -0

 .[61]للمرأة

 .الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فال يؤثر ذلك في الزواج -ب

 :الشرح

ق خاص للمرأة وهذه الفقرة حددت لمن سيكون حق الكفاءة، ومتى ينظر فيها، وأثرها، فكما هو واضح أن القانون اعتبرها ح

، والكفاءة تراعى عند العقد، فال ينظر في حال الكفاءة قبل العقد، [62]ووليها أي معاً، ورضا أحدهما بتفويت حقه ال يفوت على اآلخر حقه

ألن أي ال أثر رجعي لها، فوجودها عند العقد هو المهم، كما أن زوالها بعد الزواج ال يؤثر أيضاً، وذلك حماية وحفاظ على األسرة؛ 

 .الظروف تتغير من حال إلى حال وهذا مجهول فال أحد يعلم الغيب سوى هللا عز وجل، ودوام الحال من المحال

 [:22]الـمادة 

 .إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل ال يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس ألي منهما حق االعتراض -أ

 :شرح 

                                                             
عالء الدين الحصكفي . 601ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني: انظر [59]

ابن . 84ص6ج. م0220 -هـ0406محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، : الحنفي

 .84ص6ج. م0222 -هـ 0400بيروت، : عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر
القلم للنشر والتوزيع، الطبعة عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار : خالف [60]

 .10ص. م0992الثانية، 
يع، الطبعة عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم للنشر والتوز: خالف [61]

 .10ص. م0992الثانية، 
[62]

خصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة عبد الوهاب، أحكام األحوال الش: خالف 

 .10ص. م0992الثانية، 
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في االعتراض لعدم الكفاءة وذلك لتقصيرهما في البحث عن كفاءته، وكأنهم رضوا به على حاله،  وفي هذا إسقاط لحقهما معاً 

 ".كفاءة"وفي هذا تفصيل رائع في الموسوعة الفقهية الكويتية في كلمة 

ل من إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوهم أنه كفٌؤ، ثم تبين أنه غير ذلك، فلك -ب

 .حق طلب فسخ الزواج، فإن كان كفؤاً حين الخصومة فال يحق ألحد منهما طلب الفسخ الزوجة والولي

 :الشرح

والشرط هنا ملزم، فعدم تحققه يعطي الحق للزوجة ووليها طلب فسخ العقد لعدم تحقق الشرط، وكذلك إذا أخبر الزوج أنه كفؤاً 

للزوجة ووليها بطلب الفسخ، ولكن استثنى القانون حالة ما إذا كان كفؤاً وقت الخصومة، فال وأظهر ذلك بالتصنع واإليهام، فالحق يبقى 

 .يحق للزوجة ووليها المطالبة بفسخ العقد وذلك لعدم وجود ما يتطلب ذلك لوجود الكفاءة حينها

ضا أو مرت ثالثة أشهر يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الر[: 26]الـمادة 

 .على علم الولي بالزواج

 :الشرح

 :تتحدث هذه المادة عن سقوط حق فسخ العقد في حالة عدم الكفاءة، وذلك في حاالت

حمل الزوجة من زوجها؛ ألن في استعمال هذا الحق في هذه الحالة ضرر كبير جداً على األسرة التي إذا  -0

 .سبباً في نشوء مشاكل معقدة جداً، وفي إسقاط الحق هنا حفاظاً على حق الطفل بقي هذا الحق للزوجة ووليها فإنها ستكون

سبق الرضا، ويعني أنها علمت هي ووليها بأن الزوج غير كفؤ لها، ورضيت بذلك، فحينها يسقط حقها  -0

 .ووليها في طلب الفسخ لعدم الكفاءة

يبحث الولي عن كفاءة الزوج، فإذا تبين  مرور ثالثة أشهر على علم الولي بالزواج، وهذه المدة كافية؛ ألن -6

أن الزوج غير كفؤ لزوجته التي هو وليها، له الحق بطلب الفسخ قبل نهاية هذه المدة، ولكن مرور هذه الفترة دون أن يظهر عدم 

 .رضاه لعدم الكفاءة يعني رضاه ضمنياً بهذا الزوج، وبالتالي ليس له الحق في طلب الفسخ بعد هذه الفترة

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :المحرمات: بحث الخامسالم

 : يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من [: 24]الـمادة 

 .أصله وإن عال - أ

 .فرعه وإن نزل  - ب

 .فروع أحد األبوين أو كليهما وإن نزلوا - ج

 . الطبقة األولى من فروع أجداده أو جداته - د

 :الشرح

أن يخطبهن، فبدأ بذكر المحرمات على التأبيد، أي ال يحل الزواج بهن  في هذه المادة حدد القانون النساء المحرمات على الرجل

 :أصالً، فبدأ بذكر المحرمات بسب القرابة، وهن على النحو اآلتي

 .فتحرم عليه أمه وجداته، وأصول أبيه وأصول أمه وإن علون:  أصل الرجل وإن عال  -0

 .وابنة ابن االبن وفروعها وإن نزل فتحرم عليه ابنته وفروعها، وابنة االبن: فرع الرجل وإن نزل -0

فتحرم عليه أخواته مطلقا شقيقات أو ألب أو أم وفروعهما كبنات : فروع أحد األبوين أو كليهما وإن نزلوا -6

 .أخواته وبناتهن وإن نزلن، وتحرم عليه بنات أخوته وبناتهن وإن نزلن

ه، وعمات أبيه وخاالت أبيه، وعمات أمه فتحرم عليه عماته وخاالت: الطبقة األولى من فروع جداته وأجداده -4

 .وخاالت أمه، وعمات جده وخاالت جده، وعمات جدته وخاالت جدته وهكذا

وهذا التحريم جاء بالنص، واإلجماع، والطبقة الثانية كبنات عمه وبنات عماته وبنات خاالته وبنات خاله وإن نزلن، فال يحرمن 

 .بدرجتين فأكثر، وهذا واضح في كتب الفقهاءعليه بسبب القرابة؛ ألنهن انفصل عن جده 

 :    يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من [: 25]الـمادة 

 . زوجة أحد أصوله وإن علوا - أ

 .زوجة أحد فروعه وإن نزلوا  - ب

 .أصول زوجته وإن علون - ج

 .فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن - د
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 :الشرح

 :التأبيد بسبب المصاهرة وهنوهذه المادة ذكرت المحرمات على 

 .فتحرم عليه زوجة أبيه وزوجات أجداده وإن لم يكن دخول: زوجة أحد أصول الرجل وإن علوا -0

فتحرم عليه زوجات أبنائه وزوجات أبناء أبنائه وزوجات أبناء بناته، : زوجة أحد فروع الرجل وإن نزلوا -0

 .وإن نزلوا، وإن لم يكن دخول

فتحرم عليه أم زوجته وجدات زوجته وإن علون سواء دخل بها أم لم : أصول زوجة الرجل وإن علون -6

 .يدخل

فتحرم عليه بنات زوجته الداخل بها وبنات بناتها وإن نزلن، : فروع زوجة الرجل التي دخل بها وإن نزلن -4

 .وبنات أبنائها وان نزلن، وذلك مربوط بالدخول ال بمجرد العقد، وهذا كله مأخوذ من النص

 .وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء[: 23]الـمادة 

 :الشرح

والدخول المذكور في هذه المادة هو غير الشرعي بدون عقد، واختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من أوجب حرمة المصاهرة بهذا 

بالدخول غير الشرعي وهذا قول أبي حنيفة  ومنهم من لم يوجبها، والقانون في هذه المادة أخد بقول من قال بوجوب حرمة المصاهرة

 .[63]وأحمد ومالك

 [:27]الـمادة 

 .يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب -أ 

 :الشرح 

هو بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما لغةً اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعاً اسم لحصول لبن امرأة أو الرضاع 

، وهذه المادة واضحة جيداً، فما حرم على التأبيد بسبب النسب يحرم كذلك ما كان سببه الرضاع، [64]معدة طفل أو دماغهحصل منه في  ما

                                                             
بيروت، : العربيعلي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث : المرداوي: انظر [63]

هالل : ه، تحقيق0420بيروت، : منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الفكر: البهوتي. وما بعدها 003ص8ج. محمد حامد الفقي: تحقيق

 .، وغيرها كثير99ص6ج. ت، الطبعة الثانيةبيرو: زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة: ابن نجيم. 10ص5ج. مصيلحي مصطفى هالل
[64]

. 413ص0ج. دار الفكر: مكتب البحوث والدراسات: ه، تحقيق0405بيروت، : محمد الخطيب، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر: الشربيني: انظر 

محمد الخطيب، مغني المحتاج : الشربيني. 432ص0ج. بيروت: ة والنشرالعالمة محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج، دار المعرفة للطباع: الغمراوي
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وال داعي إلعادة ذكرها لضيق المقام، ولكن هناك استثناءات حسب الراجح من مذهب األحناف والتي أرجعنا إليه القانون عند انعدام 

ير الفقهاء ومنتشرة في كتبهم وكتب شروح األحوال الشخصية، وتكون هذه االستثناءات النعدام حكمة النص، وهي متفق عليها بين جماه

 :التحريم بالرضاع، وهي على النحو اآلتي

ال تحرم عليه أخت االبن أو البنت من الرضاع، وتحرم عليه أخت ابنه أو أخت ابنته من النسب؛ ألنها تكون  -0

 .بنته أو ربيبته

 .أخيه أو أخته من الرضاع، بينما من النسب تحرم؛ ألنها إما أن تكون أمه أو زوجة أبيه ال تحرم عليه أم -0

ال تحرم جدة ابنه أو ابنته من الرضاع، بينما تحرم جدة ابنه أو ابنته من النسب؛ ألنها إما أن تكون أمه أو أم  -6

 .زوجته

و عمته من النسب؛ ألنها تكون جدته ال تحرم عليه أم عمه أو عمته من الرضاع، بينما تحرم عليه أم عمه أ -4

 .ألب

ال تحرم عليه أم خاله أو خالته من الرضاع، بينما تحرم عليه أم خاله أو خالته من النسب؛ ألنها جدته  -5

 .[65]ألمه

الرضاع المحرم هو ما كان في العامين األولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل  -ب

 .نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثرمنها من تلقاء 

 :الشرح

وهذه الفقرة حددت وقت الرضاع المحرم ومقداره، وفي كال األمرين خالف بين الفقهاء، فاختلفوا في مقدار الرضاع المحرم 

 :على عدة أقوال

                                                                                                                                                                                                                   
: ، دار الفكر[لزكريا األنصاري ] سليمان، حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج : الجمل. 404ص6ج. بيروت: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر

د بن أبي العباس أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار شمس الدين محم: ابن شهاب الدين الرملي. 414ص4ج. بيروت

محمد بن علي بن محمد الِحْصني، الدر المختار شرح تنوير األبصار : عالء الدين الحصكفي الحنفي. 010ص1ج. م0984 -هـ 0424بيروت، : الفكر للطباعة

 .، وغيرها029ص6ج. م0220 -هـ0406لطبعة األولى، وجامع البحار، دار الكتب العلمية، ا
عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة : خالف. 34ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي: انظر [65]

محمد، األحوال الشخصية، دار : أبو زهرة. 48ص. م0992نشر والتوزيع، الطبعة الثانية، اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم لل

. م0224فاروق عبد هللا، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، وزارة التعليم العالي، طبعة : كريم. 13ص. الفكر للنشر والطباعة، الطبعة الثانية

 .025ص
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ورواية عن أحمد وغيرهم  قول الشافعي ورواية عن أحمد ال يكون محرماً حتى ترضعه خمس رضعات متفرقة، وقال أبو ثور

، وقال أحمد في رواية عنه واحدة تكفي وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك  قليل الرضاع وكثير سواء، ال يحرم إال ثالث مصات

 .، والظاهر أن القانون أخذ بقول اإلمام الشافعي ومن وافقه، وهذا منثور في كتب الفقهاء[66]للتحريم

قال األوزاعي ال وقت في ذلك فما دام يحتاج إلى اللبن فهو رضاع  :مختلف فيها بين الفقهاء ومسألة وقت الرضاع المحرم أيضاً 

فإذا استغني عنه فال رضاع، وقال زفر هي ثالث سنين، وقال أبو حنيفة هي سنتان ونصف، وقال مالك سنتان وشيء وقدروا ذلك بشهر 

 .[67]في سنتين إال أن يفطم دون ذلك، والقانون هنا أخذ بقول من قال سنتين أو نحوه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو عبد هللا ال رضاع إال

 :يحرم بصورة مؤقتة ما يلي[: 28]الـمادة 

 .  بامرأة غير كتابيةزواج المسلم  - أ

 . زواج المسلمة بغير المسلم - ب

 .زواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة ولو كان الطرف اآلخر غير مسلم - ج

 . زوجة الغير أو معتدته - د

الجمع ولو في العدة من طالق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج  -هـ

 .باألخرى

 . الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طالق رجعي - و

تزوج الرجل امرأة طلقت منه طالقاً بائناً بينونة كبرى إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل  - ز

 .في زواج صحيح بها دخوالً حقيقياً 

 

 .وتحقق القاضي من ذلك الزواج ممن العنها إال إذا أكذب نفسه - ح

 :الشرح

المقصود بالتحريم المؤقت هو أن المرأة تحرم على الرجل بوجود سبب مؤقت ووزوال هذا السبب يجعلها تحل للرجل، وقد ذكر 

 :القانون هنا ثمانية أصناف من النساء المحرمات حرمة مؤقتة

                                                             
م، الطبعة الثانية، 0984 –ه 0424عمان، بيروت، : علي بن الحسين بن محمد، النتف في الفتاوى، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة أبو الحسن: السعدي: انظر [66]

: الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد الشيباني، إختالف األئمة العلماء، دار الكتب العلمية: ابن هبيرة. 603ص0ج. المحامي الدكتور صالح الدين الناهي: تحقيق

.024ص0ج. السيد يوسف أحمد: م، الطبعة األولى، تحقيق0220 -هـ 0406بيروت،   
.انظر شروح األحوال الشخصية المذكورة في هذه المذكرة باإلضافة للمراجع ذاتها [67]  
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أو ال تدين [ فقد تكون يهودية أو نصرانية]المسلم بامرأة غير كتابية، فالمرأة تكون إما مسلمة أو كتابية زواج  -0

بدين سماوي، فاألصل أن يتزوج المسلم بالمسلمة، وبنص الكتاب العزيز، وهو ما استدل به جمهور الفقهاء يجوز للمسلم الزواج 

َواَل تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّٰى " ج المسلم بامرأة ليست كتابية، وهذا لقوله تعالى بالكتابية، وهنا حرم القانون بصورة مؤقتة زوا

، ووجه التأقيت هنا هو أن هذه المشركة والتي هي غير كتابية تكون محرمة حتى تؤمن بدين سماوي، فإذا آمنت [68]..."يُْؤِمنَّ 

 .زال سبب التحريم فتحل للرجل

فالمسلمة ال يحل لها الزواج بغير مسلم على اإلطالق وذلك لورود النص في زواج المسلمة بغير المسلم،  -0

، ووجه التأقيت [69]...."اَل هُنَّ ِحلٌّ لَّهُْم َواَل هُْم يَِحلُّوَن لَهُنَّ "... الكتاب الحكيم بهذا في آية االمتحان الواردة في سورة الممتحنة 

 .نه، ولكن إذا أسلم فيما بعد فإن سبب التحريم قد زال فيحل الزواج منههنا أنه ما دام الرجل غير مسلم فال يجوز الزواج م

زواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة ولو كان الطرف اآلخر غير مسلم، والمرتد حكمه في اإلسالم أن  -6

مؤقتة سواء كان  يستتاب ثالثة أيام فإن تاب ورجع فيعامل معاملة المسلم وإن لم يتب يقتل، يعني يحل دمه، وهذا يحرم بصورة

 .[70]رجل أو امرأة، وال يحل حتى يسلم، فزواجه باطل باتفاق الفقهاء والقانون

زوجة الغير أو معتدته، فال يحل زواج الرجل من امرأة ما زالت زوجة آلخر، وهذا هو وجه التأقيت وسببه،  -4

بغير رجل واحد، وذلك لورود النص في  ويحرم على المرأة أن تجمع بين أكثر من زوج في وقت واحد، فال يحل لها الزواج

هذا، ومتى طلقت هذه المرأة وانقضت عدتها، فإن سبب التحريم المؤقت قد زال، وعندها يحل للرجل الزواج بها، كما أن 

المعتدة يحرم الزواج بها، سواء كانت عدتها من طالق أو وفاة، وذلك لورود آيات العدة، وبعد انتهاء العدة وانقضائها، يحل 

 .للرجل الزواج بها

الجمع ولو في العدة من طالق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج باألخرى،  -5

وبعبارة أخرى يحرم بصورة مؤقتة الجمع بين المحارم، كالزواج من امرأة، تكون عمتها زوجة لهذا الزوج، أو خالتها، أو 

فرض أن أحد هاتين المرأتين ذكر واآلخر أنثى، ونرى هل يجوز زواجهما أم ال؟ وهذا أختها، ولتوضيح هذا، ذكر القانون أن ن

 .أيضا لورود النص بذلك من القرآن والسنة

                                                             
.000: القرآن الكريم، سورة البقرة [68]  
.02: القرآنن الكريم، سورة الممتحنة [69]  
إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، : الشيرازي. 51ص5ج. ه، الطبعة الثانية0696بيروت، : يس أبو عبد هللا، األم، دار المعرفةمحمد بن إدر: الشافعي: انظر [70]

، ه0401القاهرة، : محمد بن محمد بن محمد أبو حامد، الوسيط في المذهب، دار السالم: الغزالي. 40ص0ج. بيروت: المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر
ه، الطبعة 0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي. 062ص5ج. أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر: الطبعة األولى، تحقيق

رتيب الشرائع، دار الكتاب عالء الدين، بدائع الصنائع في ت: الكاساني. 48ص5ج. بيروت: شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة: السرخسي. 040ص1ج. الثانية

عمان، : أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد، النتف في الفتاوى، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة: السعدي. 012ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : العربي

.030ص0ج. المحامي الدكتور صالح الدين الناهي: م، الطبعة الثانية، تحقيق0984 –ه 0424بيروت،   
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الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طالق رجعي، فالشارع الحكيم حدد لنا بالنص عدد الزوجات  -3

فَانِكُحوا َما طَاَب لَُكم مَِّن النَِّساِء َمْثنَٰى : ".... بع زوجات، لقوله تعالىاآلتي يمكن للرجل أن يجمعهن في عصمته، وذلك في أر

، والزواج من خامسة وفي عصمته أربعة نساء فإن هذا مخالف للشرع الحنيف، وألحق بهن المعتدات من [71]..."َوثاَُلَث َوُربَاعَ 

لزواج بأخرى ما دام لم يجتمع في عصمته أكثر من ثالثة، طالق رجعي، فكأنهن ال زلن في عصمته، وانتهاء عدتهن، يحل له ا

 .فوجود الثالثة يحل له الزواج برابعة أخيرة، وال يحل له أكثر من ذلك

تزوج الرجل امرأة طلقت منه طالقاً بائناً بينونة كبرى إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخوالً حقيقياً   -1

أته ثالث طلقات، فال تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومشروط بأن يكون الدخول من في زواج صحيح، وهذا إذا طلق امر

الزواج اآلخر دخوال حقيقيا شرعيا، ثم تطلق من هذا األخير، وتنقضي عدتها، بعدها يحل للزوج األول أن يعقد عليها، وهذا 

 .[72]"هُ ِمن بَْعُد َحتَّٰى تَنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فاََل تَِحلُّ لَ : " بالنص من الكتاب الحكيم، لقوله تعالى

، يعني أن من رمى زوجته بالزنا، ولم يأت بأربعة وتحقق القاضي من ذلك الزواج ممن العنها إال إذا أكذب نفسه  -8

الخامسة أن لعنة هللا شهود يطلب منه أن يالعنها، وذلك بأن يحلف أربع مرات باهلل أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، و

عليه إن كان من الكاذبين، وتحلف هي أربع مرات باهلل أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقين، 

فإذا حلف كل واحد منهما على ذلك، يفرق بينهما، وال يحالن لبعضهما أبداً، ولكن إذا كذب نفسه، ورجع عن قوله في رميها 

يجب على القاضي أن يتحقق من ذلك، وتعود لتحل له ويعقد عليها من جديد، ويقول بعض الفقهاء بإقامة حد القذف بالزنا، ف

.[73]عليه

                                                             
 .6: القرآن الكريم، سورة النساء [71]
[72]

 .062: القرآن الكريم، سورة البقرة 
 .16ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [73]
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 خاتمة

 :المالحظات

في الحقيقة أن هذا القانون جاء مختلفاً في ترتيبه وتقسيمه للمواد القانونية من خالل أبواب وفصول، وفي هذا تفصيل 

 .المهتمين إيجاد المواد وما يتعلق بها في باٍب أو فصٍل واحد، إذا ما تمت المقارنة بما سبقه من القوانينجيد يُسهل على 

ولكن يوجد بعض المالحظات واإلشكاالت في بعض نصوص هذا القانون، وتحديداً في الباب األول منه والذي تناولته 

ماء األجالء الذين قاموا بصياغته، وهنا أتمنى أن أكون مخطأً في بالتأصيل والتوضيح، وأنا ال أطعن بواضعيه وال أشكك بالعل

ولكنه العلم، والذي يتطلب من الجميع أن يتنبه لما قد يقع من إشكاالت تحتاج لتوضيح ! هذا، فمن أنا ألقوم بذكر مالحظات؟

اء في نفس الموضوع، فلم نجد قول لهم وبيان أكثر، وهذا ما قد حدث معنا حين قمنا بدراسة هذا القانون، ومقارنته بأقوال الفقه

 :يمكن أن يكون القانون قد أخذه منه، وعليه فإنني وجدت بعض اإلشكاالت التي استوقفتنا، وهي في الباب األول من هذا القانون

 

[ ب]قد أغفل ذكر الولي، بل وفي الفقرة [ ب]و[ أ]في كال فقرتيها [ 02]المالحظ على المادة  -0

بعد أخذه اإلذن من قاضي القضاة،  ولم يتضح إذا كان الولي له حق في اإلذن أم ال، وهنا يجب  أعطى الوالية للقاضي

توضيح وبيان أن اإلذن يكون بعد موافقة الولي في هذه المادة؛ ألن األصل أن تعطى الوالية للقريب ثم على الترتيب، 

 .وال تنتقل مباشرة للقاضي مع وجود الولي األقرب

 

من هذا القانون أيضاً إعطاء القاضي والية التزويج على من به جنون [ 00]مادة والمالحظ على ال -0

وأكرر هنا بأن ! أو عته أو إعاقة عقلية، مع احتمال وجود الولي األقرب، وفي هذا إجحاف بحق األولياء في واليتهم

ة، وجب التوضيح ليزول األصل إعطاء الوالية لألقرب فاألقرب حسب الترتيب، وإذا كان المقصود إذن وليس والي

 .اإلشكال

 :توصيات واقتراحات

حبذا لو يتم إعادة النظر بالمادة العاشرة وما يندرج تحتها من فقرات، وكذلك المادة الثانية عشر، والمتعلقات بموضوع والية 

لفظ اإلذن، هل يشمل  التزويج، وتوضيح من له حق الوالية في الحاالت المذكورة ضمن المادتين، وإزالة اإلشكال في استخدام

 الوالية؟
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: الشيرازي. 58ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية

فخر الدين عثمان بن : الزيلعي. 40ص0ج. بيروت: أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكرإبراهيم بن علي بن يوسف 

محمد بن أحمد بن محمد : ابن رشد. 93ص0ج. هـ0606القاهرة، : علي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي

 .6ص0ج. بيروت: صد، دار الفكرالقرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقت

أبي الحسن : المرغياني. 63ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي [30]

ريا بن زك: زكريا األنصاري. 092ص0ج. علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية

: الشيرازي. 58ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية

فخر الدين عثمان بن : الزيلعي. 40ص0ج. بيروت: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر

محمد بن أحمد بن محمد : ابن رشد. 93ص0ج. هـ0606. القاهرة: ن الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالميعلي الحنفي، تبي

 .6ص0ج. بيروت: القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر

 .68ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [31]

 .68ص. دار الفكر ، الطبعة الثالثة : محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار النشر : السرطاوي [32]

محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار : السرطاوي. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة إلكترونية، باب شهادة: انظر [33]

عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه : خالف. 42ص. الفكر، الطبعة الثالثة

 .03ص. م0992قلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، العمل بالمحاكم، دار ال

ه، الطبعة 0425بيروت : عبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر: ابن قدامة [34]

 .080ص02ج. األولى

فخر الدين عثمان بن علي : الزيلعي. 69محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص: السرطاوي [35]

 .022ص0ج. هـ0606القاهرة، : الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي

فخر الدين عثمان بن علي : الزيلعي. 69كر، الطبعة الثالثة، صمحمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الف: السرطاوي [36]

 .022ص0ج. هـ0606القاهرة، : الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي

 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة إلكترونية، باب والية [37]

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، : الماوردي: انظر [38]

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد : م، الطبعة األولى، تحقيق0999-هـ 0409بيروت، : المزني، دار الكتب العلمية

: مادة. نجيب هواويني: ، تحقيقجمعية المجلة، مجلة األحكام العدلية، كارخانه تجارت كتب: مجموعة من العلماء. 604ص0ج. الموجود

. المحامي فهمي الحسيني: بيروت، تحقيق وتعريب: حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة األحكام، دار الكتب العلمية. وما بعدها 983

عة م، الطب0991 -هـ 0401الرياض، : أحمد بن فرج اإلشبيلي الشافعي، مختصر خالفيات البيهقي، مكتبة الرشد: اللخمي. 633ص0ج

محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد هللا، تحفة المودود بأحكام : الزرعي. 689ص6ج. ذياب عبد الكريم ذياب عقل. د: األولى، تحقيق

 .091ص. عبد القادر األرناؤوط: م، الطبعة األولى، تحقيق0910 -ه0690دمشق : المولود، مكتبة دار البيان
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. بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية أبي الحسن علي بن أبي: المرغياني: انظر [39]

. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني. 084ص6ج

. هـ0606القاهرة، : لدقائق، دار الكتب اإلسالميفخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز ا: الزيلعي. 010ص1ج

. بيروت: ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر. 026ص5ج

 .، وغيرها كثير056ص3ج. م0222 -هـ 0400

قد أغفل ذكر الولي ، وهذا يعني أنه لم [ 02]من مادة[ ب]و [ أ]لفقرتان حيث يرى الدكتور شويش المحاميد أن القانون في هذه ا [40]

يعطيه الوالية في التزويج، وأعطاها للقاضي الذي يستمدها أيضاً من قاضي القضاة بعد أخذه لإلذن منه، وهذا في نظره، اعتداء على حق 

 .م0200" والطالق الزواج"وقد ذكر ذلك في محاضراته خالل تدريسه لمساق . الولي في واليته

 .، نقالً من كتب العلماء50محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص: السرطاوي [41]

عبد : الشرواني. 94ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي: انظر [42]

زكريا بن محمد بن : زكريا األنصاري. 085ص1ج. بيروت: شرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكرالحميد، حواشي ال

محمد : الشربيني. 38ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية

زكريا بن محمد بن أحمد : زكريا األنصاري. 039ص6ج. بيروت: منهاج، دار الفكرالخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ال

: ابن شهاب الدين الرملي. 039ص4ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية

بيروت، : هاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعةشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير، ن

 .واللفظ هنا لصاحب الروضة. 036ص3ج. م0984 -هـ 0424

: صالح عبد السميع اآلبي، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية: األزهري: انظر [43]

الخرشي . 045ص0ج. محمد عليش: بيروت، تحقيق: أحمد أبو البركات، الشرح الكبير، دار الفكرسيدي : الدردير. 469ص. بيروت

 .وغيرها كثير في المذهب، واللفظ لصاحب المختصر. 020ص6ج. بيروت: على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة

ف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء علي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخال: المرداوي [44]

 .50ص8ج. محمد حامد الفقي: بيروت، تحقيق: التراث العربي

الشيخ . 060ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني [45]

 .031ص0ج. م0990 -هـ 0400نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، 

ه، الطبعة 0423جدة : بن عبد هللا بن أمير علي، أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار الوفاء قاسم: القونوي [46]

: زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة: ابن نجيم. 048ص. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: األولى، تحقيق

محمد بن علي بن محمد الِحْصني، الدر المختار شرح تنوير األبصار : عالء الدين الحصكفي الحنفي. 001ص6ج .بيروت، الطبعة الثانية

ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار . 55ص6م  ج0220 -هـ0406وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

 .55ص6م، ج0222 -هـ 0400بيروت، : للطباعة والنشرشرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر 

أخذت هذا الترتيب نقالً من كتاب أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب اإلمام أبي حنيفة وما عليه العمل  [47]

 .وما بعدها 32في المحاكم  لعبد الوهاب خالف، ص

. ه0692الرياض،  : س، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحديثةمنصور بن يونس بن إدري: البهوتي: انظر [48]

بيروت، : منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب: البهوتي. 10ص6ج

: النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالميمصطفى السيوطي، مطالب أولي : الرحيباني. 340ص0ج. م، الطبعة الثانية0993

 .38ص5ج. م0930دمشق، 

: ه، الطبعة األولى، تحقيق0408بيروت، : محمد أبو عبد هللا، الفروع وتصحيح الفروع، دار الكتب العلمية: ابن مفلح المقدسي: انظر [49]

أبو العباس، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  أحمد عبد الحليم الحراني: ، ابن تيمية046ص5ج. أبو الزهراء حازم القاضي

محمد بن محمد بن : الغزالي. 022ص60ج. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، تحقيق

. مد محمود إبراهيم، محمد محمد تامرأح: ه، الطبعة األولى، تحقيق0401القاهرة، : محمد أبو حامد، الوسيط في المذهب، دار السالم

تقي : الحصيني. 600ص3ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي. 10ص5ج

عة األولى، م، الطب0994دمشق، : الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي، كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار، دار الخير

كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، دار : ، السيواسي658ص. علي عبد الحميد بلطجي،ومحمد وهبي سليمان: تحقيق

 .054ص1ج. بيروت، الطبعة الثانية: الفكر
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م، 0220-هـ0406بيروت، : لميةالوزير أبي المظفر يحيى بن محمد الشيباني، إختالف األئمة العلماء، دار الكتب الع: ابن هبيرة [50]

 .001ص0ج. السيد يوسف أحمد: الطبعة األولى، تحقيق

ه، الطبعة الثانية، 0401بيروت، : أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، مختصر اختالف العلماء، دار البشائر اإلسالمية: الجصاص [51]

 .وما بعدها 056ص0ج. عبد هللا نذير أحمد: تحقيق

علي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار : يالمرداو: انظر [52]

عبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه : ابن قدامة. 15ص8ج. محمد حامد الفقي: بيروت، تحقيق: إحياء التراث العربي

شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد : الزركشي. 04ص1ج. ه، الطبعة األولى0425بيروت،  :اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر

م، الطبعة األولى، حققه وقدم 0220 -هـ 0406بيروت، : هللا المصري الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار الكتب العلمية

محمد عبد الرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر  :المناوي. 666ص0ج. عبد المنعم خليل إبراهيم: له ووضع حواشيه

يحيى بن شرف بن مري : النووي. 503ص. محمد رضوان الداية: ه، الطبعة األولى، تحقيق0402بيروت، دمشق، : المعاصر، دار الفكر

: الجياني. 050ص0ج. عبد الغني الدقر: قيقه، الطبعة األولى، تح0428دمشق، : ، دار القلم[لغة الفقه ] أبو زكريا، تحرير ألفاظ التنبيه 

م، الطبعة 0984-هـ0424مكة المكرمة، : محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك الطائي، إكمال األعالم بتثليث الكالم، جامعة أم القرى

 .465ص0ج. سعد بن حمدان الغامدي: األولى، تحقيق

ه، الطبعة 0401بيروت، : ، مختصر اختالف العلماء، دار البشائر اإلسالميةأحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي: الجصاص: انظر [53]

محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، : ابن رشد. 004ص0ج. عبد هللا نذير أحمد: الثانية، تحقيق

: د الشيباني، إختالف األئمة العلماء، دار الكتب العلميةالوزير أبي المظفر يحيى بن محم: ابن هبيرة. 4ص0ج. بيروت: دار الفكر

 .005ص0ج. السيد يوسف أحمد: م، الطبعة األولى، تحقيق0220 -هـ 0406بيروت، 

 .9ص5ج. بيروت: دار المعرفة: شمس الدين، المبسوط، دار النشر: السرخسي: انظر [54]

 .052ص6ج. بيروت: ي ألفاظ المنهاج، دار الفكرمحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معان: الشربيني [55]

 .، وغيره069ص0ج.بيروت، الطبعة األولى: أحمد بن مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر: ابن منظور [56]

لطبعة ه، ا0402بيروت، دمشق، : محمد عبد الرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، دار الفكر: المناوي [57]

ه، 0425بيروت، : علي بن محمد بن علي، التعريفات، دار الكتاب العربي: الجرجاني. 323ص. محمد رضوان الداية: األولى، تحقيق

نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد، دستور العلماء أو جامع العلوم في . 061ص. إبراهيم األبياري: الطبعة األولى، تحقيق

. حسن هاني فحص: م، الطبعة األولى، حققه وعرب عباراته الفارسية0222 -هـ 0400بيروت، : ون، دار الكتب العلميةاصطالحات الفن

 .89ص6ج

 .14ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [58]

. 601ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني: انظر [59]

محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، : عالء الدين الحصكفي الحنفي

ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار . 84ص6ج. م0220 -هـ0406الطبعة األولى، 

 .84ص6ج. م0222 -هـ 0400بيروت، : الفكر للطباعة والنشر

عمل بالمحاكم، دار القلم عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه ال: خالف [60]

 .10ص. م0992للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم : خالف [61]

 .10ص. م0992للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم : خالف [62]

 .10ص. م0992للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
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ABSTRACT 

The research aims to enhance the certainty of the fulfillment of the Rahman’s promises, 

looking at the problems and obstacles facing the Islamic Ummah with optimism, and ensuring 

the introduction of the strengths of strength, and emphasizing that the consequence of the 

righteous, through showing the fulfillment of the Rahman’s promises in Surat Al-Qasas, 

where he repeatedly mentioned in the surah mentioning Rahman’s promises, and showing 

how These promises were fulfilled, in a way that attracts the reader's attention, and draws 

them for reflection and reflection, so I resolved to meditate, study, and extract their potentials, 

according to the method of objective interpretation, which is for the sake of types of 

interpretation, where the splendor of the Qur'anic manifestation appears, and brings us out of 

the treasures of the Holy Book, the most beautiful pearls and benefits. 

 Keywords : fulfillment, Rahman’s, promises. 
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 ملخص ال

يهددددلب الإلددددز زلددددى  عتيددددت اليلددددين بتللددددم كعددددود الددددريمنو كالنألددددر للمشددددكؤل كالعلإددددال التددددي  واجدددد  ا مددددة ا  ددددؤمية بت ددددا  و 

كاللدددرل علدددى ا وددد  بملومدددال اللدددو و كالتاقيدددل علدددى ن  العاقإدددة للمتلدددينو مدددن ودددؤ  عدددر   للدددم كعدددود الدددريمن  دددي  دددو   

 كدددر   دددي السدددو   اقدددر كعدددود الدددريمنو كبيدددا  قي يدددة  للدددم هددد ا الوعدددودو بشدددك  يل دددت ا تإددداا اللدددا  و كيشدددلا  اللصدددحو ييدددز

للتدددلبر كالت كدددرو  عتمدددت علدددى  املهددداو كد ا دددتهاو كا دددترراة مكنو ا هددداو علدددى يريلدددة الت سدددير المو دددوعيو الددد ي يعدددل مدددن نجددد  

 .من مكنوزال الكتاب العتيتو نجم  الل   كال وائلن واع الت سيرو ييز يألهر  كعة الإيا  اللرآ يو كيررة لنا 

   اال دددتعا ة بالت سدددير ا جمدددالي كالتلليلددديو  دددي   سدددير السدددو  و كالدددرب  ، و لدددوهذ هددد ار الّل ا دددةذ علدددى المدددنهحر الو ددد ي  التّلليلدددي

 .بينها كبين مو وع الإلزو مع الرجوع زلى قتب الت ا ير المعتمل   ي   سير اآليال

 

 . للمو كعودو الريمنو التمكينو نه  ا يما : مفتاحية البحث
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و كعدددل عإدددادا بالنصدددر كالتمكدددينو كالعدددت  كالر عدددة كال دددوز الحمددد  ل المدددلمن، المصددد ا لؤبدددادع المدددلمدين وعددد ع علددد  الددد وا 

دددلََح  َ المإدددينو   ْا َوَعَملُدددوا  ُلصٱ  ُُ اَمدُدددوا  َمدددد َُ ُ ُلٱدددَءاَن  ددددَنٱ لَُۡدددْا  َوَعدددَ  ُلٱ  ُ َْۡا َولَيَُم ََ َٱَمدددا ُْسدددتَْخلََم ُلٱدددَءاَن َمدددن ََدددْبلَ َْر ِْ ُْا  َدددر ُ لَيَْسدددتَْخلَفَدۡٱ

دددُا اَْؤبُدددُ و َدَر َ  اُْ دددَرُٱوَ  أَدددر َ ددد َْۡا َلَْمدش دددۡن أَْؤدددَ  َخدددْو َ ُا م  لَدۡٱ ددد   لَُۡدددْا َولَيُبَددد   ََ ت لهدددم كعدددلاو  دددا  . 55:﴾  دددو   الندددو ا  ش يْ َداددددَُُۡا ُلٱدددَءَ ُْرتَ

 .كمكن لهم  ي ا   و كنبللهم بعل الترح  رًياو كبعل العسر يسًرا

كمدددن  امددد  قددددؤه  و ك ألدددر  دددي آيا دددد  الإيندددالو كجدددلا ملددددي  بددد قر  للدددم كعددددود الدددريمن لعإدددادا المدددد منينو كمدددن السددددو  

 دددلالو علدددى  للدددم كعدددل الدددريمن العأليمدددة التدددي  ناكلدددت هددد ا المو دددوع  دددو   اللصدددحو   دددا ل باآليدددال الإيندددالو كالدددلالئ  الوا

 هددد  ا يمدددا و بشدددك  يل دددت ا تإددداا اللدددا  و كيشدددلا للتدددلبر كالت كدددرو  عتمدددت علدددى  املهددداو كد ا دددتهاو كا دددترراة مكنو ا هددداو  للدددي 

 للدددددم كعدددددود الدددددريمن بالنصدددددر كالتمكدددددين  هددددد  ا يمدددددا وعلى يريلدددددة الت سدددددير : الضدددددو  مدددددن وؤلهدددددا علدددددى هددددد ا المو دددددوع

مدددن نجددد  ن دددواع الت سددديرو الددد ي يألهدددر  كعدددة الإيدددا  اللرآ ددديو كيردددرة لندددا مدددن مكندددوزال الكتددداب العتيدددتو  المو دددوعيو الددد ي يعدددل

 .نجم  الل   كال وائل

 م ُلة البحث. 

يهدددلب الإلدددز زلدددى  عتيدددت اليلدددين بتللدددم كعدددود الدددريمنو كالنألدددر للمشدددكؤل كالعلإدددال التدددي  واجددد  ا مدددة ا  دددؤمية بت دددا  و 

اللدددو و كالتاقيدددل علدددى ن  العاقإدددة للمتلدددينو مدددن ودددؤ  عدددر   للدددم كعدددود الدددريمن  دددي  دددو   كاللدددرل علدددى ا وددد  بملومدددال 

اللصدددحو كبيدددا  قي يدددة  للدددم هددد ا الوعدددودو ييدددز  كدددر   دددي السدددو   اقدددر كعدددود الدددريمنو بشدددك  يل دددت ا تإددداا اللدددا  و كيشدددلا 

 :للتلبر كالت كرو ك ناك  الإلز اللليز عن كعود الريمن  ي  صلين

 .مو ى مع  رعو و كنيلاث كمللمال قإ   للم الوعود قصة:ال ص  ا ك 

 . للم كعود الريمن  ه  ا يما : ال ص ذ الثا ي

 َلهمية الموضوع وَلسباب اختيارع. 

 : ت لى نهميةذ المو وعر كن إابذ اوتيا ا  يما يا ي

الددبا ا عددلا  عليهددا كن دددابها يعددلذ هدد ا المو ددوع مددن الموا دديعر المهمددةر لىمددةو لتصدد  زلددى اليلددينر بوعددل الددريمن  ددي زمددن  ك .1

 .الياس

 .معر ة ن إاب  للم كعل الريمن لىو  بهاو ك طإيلها  ي الواقع .2

 .الرغإة  ي المساهمة  ي العناية باللرآ  الكريمو كجعل  منهحا ييا  بتلبررا كالعم  ب  .3
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التدددي ينإادددي الوقدددوب  مليئدددة بدددالعإر كال وائدددل -عليددد  السدددؤه- عر دددت  دددو   اللصدددح  يدددلاث عليدددل  مدددن ودددؤ  قصدددة مو دددى .4

 .عنلها

 ال راسات الساأقة. 

عددددود الددددريمن بالنصددددر كالتمكددددين  هدددد   مددددن وددددؤ ر الإلددددزر  ددددي هدددد ا المو ددددوع لددددم نجددددل قتابددددةً واّ ددددةً بمو ددددوعر  للددددمر كذ

ا يمدددا و زاّل ن ض قضدددايا هددد ا المو دددوعر مطركيدددةي  دددي قتدددب التّ سددديرو كهنددداب د ا دددال  ناكلدددت  دددو   اللصدددح بالإلدددز كالل ا دددة 

 :هامن

 -الراجلدددي  علدددي بدددن عإدددلا  ديدددد دغريدددريع عإدددلالعتيت بدددن عإدددل  : ن دددو  العليدددل   دددي  دددو   دددو   اللصدددحو  ددداليف .1

 .161181:  قم الوثيلة 

 .ململ مطني:  و   اللصح د ا ة  لليلةو  اليف اللقتو  .2

 . الشيما  بنت ململ ال رهود: د ا ة بؤغية  لليليةو  اليف: بؤغة ال ا لة اللرآ ية  ي  و   اللصح .3

قليددددة : مصددددط ى مسددددلمو دا  النشددددر. د. رإددددة مددددن العلمددددا  ب  ددددراب ن: الت سددددير المو ددددوعي لسددددو  اللددددرآ  الكددددريمو  دددداليف .4

 (.ه2111 -هـ 1431)جامعة الشا قةو الطإعة ا كلى  -الل ا ال العليا كالإلز العلمي

 مدۡج البحث. 

طذوالر التّاليةر  و كالكا كا ما الرذ  : لوهذ ه ار الّل ا ةذ على المنهحر الو  ي  التّلليلي 

 اال تعا ة بالت سير ا جمالي كالتلليليو  ي   سير السو  و كالرب  بينها كبين مو وع الإلز. 

  ير زلى جا ب من جوا إ جمع اآليال اللرآ ية التي  إلز  ي مو وع الإلزو نك  ش . 

   د ا دددة   سدددير هددد ا اآليدددال د ا دددة كا يدددة بدددالرجوع زلدددى قتدددب الت سدددير التلليلددديو كالتعدددرب علدددى ن دددإاب  تكلهدددا ز  كجدددللو

كزلدددى دالالل ا ل ددداع كا دددتعماال هاو كالدددركاب  بدددين ا ل ددداع  دددي ال ملدددة كبدددين ال مددد   دددي اآليدددة كبدددين اآليدددال  دددي الم موعدددة 

 . وعالتي  تللث عن المو 

 ُخطّةُ البحث. 

 :يتكّو ذ ه ا الإلزذ من ملّلمٍة ك صلاينر كوا رمٍةو ثّم  ها سا عامةو كالك على النّلور اآل ي

  ُمة طّةذ الإلزرو كالمنهحذ المتضإعذ  ي المق    .و ك يها بيا ذ نهّميةر المو وعرو كن إابذ اوتيا رارو كالّل ا الذ الّسابلةذو كوذ

  مع  رعو ، وَلح اث ومق مات َبل تحقق الوعود َصة موس : الفصُل اِول: 
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o علي  السؤه –ك ف اللالة االجتماعية كالسيا ية  ي مصر قإ  كالد  مو ى : المبحث اِول-. 

o عليددد  -كنمتددد  بالنصدددر المإدددين مدددن ودددؤ  قصدددة مو دددى - دددلى   عليددد  ك دددلم  -الإشدددا   للنإدددي : المبحدددث اليدددا ر

 .-السؤه

o ك  إرا  ي ن   مصر كا تعإادا لإني ز رائي  يايا   رعو : المبحث اليالث. 

o و كي ظ   ل   ي المهلو ك شا  و كملت  اللإطي-علي  السؤه-كالد  مو ى: المبحُث الراأع. 

o زلى ملين -علي  السؤه- يلة مو ى: المبحث الخامس. 

o الر الةلمصرو كز  ال  زلى  رعو و كموقف  رعو  من  -علي  السؤه-عود  مو ى: المبحث السادس. 

o ل  - إلا   ك عالى-يايا  الما   ي قصة قا ك و كزهؤب  : المبحث الساأع. 

 تحقق وعود الرحمن ِهل اإلاما : الفصُل اليا ر: 

o علي  السؤه- للم كعل    ه مو ى: المبحث اِول-. 

o م  كهؤقهمبشل عضلا باوي  كغلإة  رعو  كقو -علي  السؤه- للم كعل   لمو ى: المبحث اليا ر. 

o لإني ز رائي  كالتمكين لهم - إلا   ك عالى – للم كعل   : المبحث اليالث. 

o بالعود  زلى مكة - لى   علي  ك لم- للم كعل   لنإي : المبحث الراأع. 

o   ُك يها نهّم  تائح الإلزر : الخاتمة . 

 :الفصُل اِول

 :دَصة موس  مع  رعو ، وَلح اث ومق مات َبل تحقق الوعو

 .أين ا َ سورة القصص: تمۡي 

 تلدددت  دددو   اللصدددحو كالمسدددلمو   دددي مكدددة قلدددة مستضدددع ةو كالمشدددرقو  هدددم ن دددلاب اللدددو  كالطدددو  كال ددداا كالسدددلطا و قدددل 

 دددلى   -نكقعدددوا بالمسدددلمين  دددنوب ا ان كالطايدددا و يتدددى ا دددطركهم زلدددى اله دددر  مدددن نيدددب الإلددداع زلددديهمو  ردددرة   دددو    

مهددداجًرا زلدددى المليندددةو يتلطدددع قلإددد  علدددى  دددراق موينددد و  ندددت  عليددد  جإريددد  كهدددو بال ل دددة متوجهًدددا مدددن مكدددة مدددن مكدددة  -عليددد  ك دددلم

َم إَلَدد   َمَؤدداد   : عددمو  لددا : ن شددتاق يددا ملمددل زلددى بلددلب التددي كلددلل بهدداو  لددا : زلددى الملينددةو  لددا  اَ  لَددَراىد  َُ ََ َعلَْيددَق ُْلقُددْر ﴾إَ ٱ ُلٱددَءَ  َددَر
 

و ككعدددًلا لددد  بالنصدددر كالتمكدددينو  تلدددت  ضدددع - دددلى   عليددد  ك دددلم-    هددد ا السدددو  و  سدددلية لنإيددد   دددا ت. 65: دددو   اللصدددح

المدددوازين اللليليدددة لللدددون كاللددديمو  تلدددت  لدددر  ن  هنددداب قدددو  كايدددل   دددي هددد ا الوجدددودو هدددي قدددو    كن  هنددداب قيمدددة كايدددل   دددي هددد ا 

عليدد و كلددو قددا  م ددرًدا مددن قدد  مألدداهر اللددو و كمددن قا ددت قددو     الكددو و هددي قيمددة ا يمددا و  مددن قا ددت قددو    معدد   ددؤ وددوب
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عليدد   دددؤ نمددن لددد  كال يما ينددة كلدددو  ددا ل   جميدددع اللددون كمدددن قا ددت لددد  قيمددة ا يمدددا   لدد  الريدددر قلدد و كمدددن  لددل هددد ا الليمددة  لدددي  

 ددي  -قددوه مو ددى -قومدد  بنا عدد   ددي  ن ددؤ كمددن ثددم يلددوه قيددا  السددو   علددى قصددة مو ددى ك رعددو   ددي الإددل و كقصددة قددا ك  مددع

الرتددداهو ا كلدددى  عدددر  قدددو  اللكدددم كالسدددلطا و قدددو   رعدددو  الطاغيدددة المت إدددر الددديلظ اللددد  و ك دددي مواجهتهدددا مو دددى ي دددًؤ   ددديًعا 

قدددو  المدددا و  دددي قصدددة قدددا ك  مدددع قومددد و كقيدددف قا دددت  هايتددد و ييدددز وسدددف   بددد  كبدددلا ا ا   و : ال يدددو  لددد  كالقدددو و كالثا يدددة

 .   كليًا كال  صيًرا  لم ي ل ل  من دك 

 عليه السال  –وصم الحالة ا جتماعية والسياسية  ر مصر َبل و دة موس  : المبحث اِول-. 

قا دددت اللدددا   دددي مصدددر يالدددب عليهدددا النألددداه الطإلددديو  دددالم تمع  يهدددا مت ددداكلو ي دددرق بيدددنهم التمييدددت العنصدددريو  ن دددل  ددديهم 

العإيدددل كالمسدددترلمينو  كدددا  لىقإددداي المكا دددة كال ددداا كالسدددلطا  كالسدددياد و كقدددّ  مدددن  الطإلدددة الراقيدددة الانيدددةو كالطإلدددة الكاديدددة يإلدددة

كهلددك الملددك الدد ي قددا  معدد و  -عليدد  السددؤه-لمددا قددإس يو ددف - عددالى –دذك هددم  هددم وددله ناال  ملهددو ك   لددت  دديطر همو  دد     

ي   يعلدددوب بدددن ز دددلم بدددن زبدددراهيم وليددد   و ك وا ثدددت ال راعندددة ملدددك مصدددرو ك شدددر   بندددي ز دددرائي و الددد ين هدددم مدددن  دددؤلة  إددد

كقدددا وا زا ااب ويدددا  نهددد  ا   و  لدددم يدددت  بندددو ز دددرائي   لدددت يدددل ال راعندددةو يتدددى قدددا   رعدددو  مو دددىو كقدددا  نعتددداهم علدددى  و 

هدددم كنعألمهدددم قدددواًل كنيدددولهم عمدددًراو كا دددم   يمدددا اقدددر الوليدددل بدددن مصدددعبو كقدددا   ددديل الملكدددة علدددى بندددي ز دددرائي  يعددد بهم كي عل

وددددوالو كيسددددومهم  ددددو  العدددد ابو كقددددل  ددددل  علدددديهم هدددد ا الملددددك الألددددالم الاا ددددم الكددددا ر ال دددداجرو يسددددتعإلهم كيسددددترلمهم  ددددي نودددد  

هُْاُ إَ ٱددددهُس َٱدددداَ  َمددددَن ُْلُمْفَسددددَ اَن و كمددددع هدددد ا  [1. ]الصددددنائع كاللددددرب كن دنهددددا كند اهددددا َُ هُْا َواَْسددددتَْحرَم  ََسدددداى َُ َُ َلَْأدَدددداى ﴾  ددددو   اُددددَءأ 

 .4:اللصح

 عليه السال  –وَلمته أالدصر المبين من خالل َصة موس   -صل  هللا عليه وسلا-الب ارة للدبر: المبحث اليا ر-. 

ددداى   : قدددا     عدددالى َِ ُْلُمبَددديَن  ١طسى ددد تَ  َُ دددُ  ُْل ااَ  َُ ﴾و  دددو   وَ   َْتلُوا َعلَْيدددَق َمدددن  ٱبَدددَٰ ُموَسددد   َو َْرَعدددْوَ  أَدددُْلَحق  لَقَدددْو   اُْلَمدُددد ٢تَْلدددَق 

 . 3-1:اللصح

كنمتددد و  دددي مريلدددة مدددن ن دددل  - دددلى   عليددد  ك دددلم  -و للنإدددي - دددإلا   ك عدددالى  - دددي مطلدددع السدددو    وجددد  الرطددداب مدددن   

المرايددد  التدددي مدددرل بهدددمو يدددين قدددا وا نمدددة مستضدددع ةو القدددت مدددن قدددريد  دددنوب ا ان كالتكددد يبو  ا تلدددت هددد ا اآليدددال العأليمدددةو 

: كمإشدددر  لهدددم بالنصددر كالتمكدددينو باددديضن  يهدددا  ددإلا   ك عدددالى با ددد   دديلح علددديهم  دددي هدد ا اللدددرآ  مدددن وإدددر مسددلية لهدددم عمدددا ن ددابهم

َمدُددددوَ   َ  أَددددال َحق  لَقَددددو    اُل  َعددددو  للددددوه يصددددّلقو  بهدددد ا الكتددددابو و كيعلمددددو  ن  مددددن عدددداداب : ني. 3: ددددو   اللصددددح ﴿ُموَسدددد  َو َر 

و عليدددك مددن  إدددئهمو  تطمدددئّن   و ددكمو بدددا   دددنتذنا  دديمن وال دددك كعددداداب مدددن و  تلددد-عليددد  السددؤه-مصدديرا قمصدددير مدددن عددادن مو دددى 
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و ك ددنتنا  دديمن آمددن بكوقسددنتنا  دديمن آمددن بدد  مددن بنددي ز ددرائي و ن   هلكهددم -عليدد  السددؤه-المشددرقين هددي  ددنتنا  دديمن عددادن مو ددى 

 [2. ]قما نهلكناهمو ك ن يكم منهم قما ن  يناهم

 . ر َلرَ مصر واستؤبادع لبدر إسرائيلطغيا   رعو  وتجبرع : المبحث اليالث

هُْا : َددال تؤددال  َُ َُ َلَْأدَدداى دددْدُْۡا اُددَءأ  ددَؤُم طَاىئَفَددةش م  َْ ا اَْستَ َۡددا َ ددديَؤش ََ َوَجَؤدددَل َلَْهلَ َْر ِْ هُْاُ إَ ٱدددهُس ﴿ إَ ٱ  َْرَعدددْوَ  َعدداَل  َددر ُ َُ َواَْسدددتَْحرَم  ََسدداى

َر َيَن  َو َُرادددُ  َلَ   ٱُمدددنٱ  ٤ َٱددداَ  َمدددَن ُْلُمْفَسدددَ انَ  دددةش َو َْجَؤلَُۡدددُا ُْلدددَو  ََ َو َْجَؤلَُۡدددْا َلَئَمٱ َْر ِْ دددَؤفُوا   َدددر ُ َْ دددَن لَُۡدددْا  َدددر  ٥َعلَددد  ُلٱدددَءاَن ُْستُ  ُ َو َُم

ا َٱا ُوا  اَْحَءُرو َ  َن َوُجدُوَدهَُما َمْدُۡا مٱ َم  ََ  َْرَعْوَ  َوَه  ََ َو َُر َْر ِْ  .8-4: و   اللصح  ٦ُ

عليددد  -بتصدددوير اللالدددة التدددي قا دددت  دددي مصدددرو قإددد  مولدددل مو دددى  -عليددد  السدددؤه-قصدددة مو دددى -عدددالى دددإلا   ك -بدددلن المدددولى 

ا دددتكإر ك  إدددر ك عألدددمو  دددي ا   و : ني ﴿إَ ٱ  َْرَعدددْوَ  َعددداَل : و مدددن جإدددركل  رعدددو  كعلدددوا  دددي ا   و  لدددا   دددإلا  -السدددؤه

 [3. ]العلّو ال ي هو اال تكإا  كالعتوّ الصعودو كز ما يراد ب  : كالمراد بها ن   مصرو كلي  المراد بالعلوّ 

ا :  دددا َدددال َۡدددا َ ددديَؤش  رقدددا يشددديعو   علدددى مدددا يريدددل كيطيعو ددد و ال يملدددك نيدددل مدددنهم ن  يلدددوي عنلددد و نك يشددديع : َلَ: ﴿َوَجَؤدددَل َلَْهلَ

يسددتعمل  بعضددهم بعضدداً  ددي ياعتدد و نك ن ددنا اً  ددي ا ددترلام  يسددرر  ددن اً  ددي بنددا و ك ددن اً  ددي يددرثو ك ددن اً  ددي ي ددرو كمددن لددم 

ددددْدُْۡا  ددددرب عليدددد  ال تيددددةو نك  رقدددداً مرتل ددددة قددددل نغددددرن بيددددنهم العددددلاك و كهددددم بنددددو ز ددددرائي  كاللددددإ و  ددددَؤُم طَاىئَفَددددةش م  َْ ن اد  ﴿اَْستَ

هُْاُ : بالطائ دددة بندددي ز دددرائي و ثدددم  سدددر اال تضدددعاب  لدددا  َُ هُْا َواَْسدددتَْحرَم  ََسددداى َُ َُ َلَْأدَددداى مولدددود زال و   عددد  ال يولدددل لإندددي ز دددرائي  ﴿اُدددَءأ 

كقددد ب    دددي مشددديرة بندددي ز دددرائي  المدددولو  ا دددرع  ددديهمو  دددلو    كس اللدددإ  علدددى  رعدددو و  كلمدددواو . ابدددفو  دددؤ يكإدددر الصددداير

بدد بف نبنددائهمو  ددؤ  إلدد  الصدداا  ك  نددى الكإددا   لددو ن ددك ! ز  هدد ال  قددل كقددع  دديهم المددولو  يو ددك ن  يلددع العمدد  علددى غلما نددا:  لددالوا

 لمدددا ;  لمدددا قددا   دددي السدددنة التددي ال يددد بلو   يهدددا كلددل هدددا ك و  تدددرب.  دددامر ن  يددد بلوا  ددنة كيترقدددوا  دددنة قنددت  إلدددي مدددن نكالدهددمو

 [4. ]قا   ي السنة التي ي بلو   يها يملت بمو ى

و ثددددم ن ددددى بالإشددددا   ﴿إَ ٱددددهُس َٱدددداَ  َمددددَن ُْلُمْفَسددددَ اَن ك دددمى هدددد ا ا تضددددعا ًاع   هددددم ع ددددتكا نك  ددددع وا عددددن د عدددد  عددددن ن  سددددهمو 

ََ : وعدددل لإندددي ز دددرائي   لدددا كال َْر ِْ دددَؤفُوا   َدددر ُ َْ دددةش يعندددي بندددي ز دددرائي و  ﴿َو َُرادددُ  َلَ   ٱُمدددنٱ َعلَددد  ُلٱدددَءاَن ُْستُ قددداد  : ني ﴿َو َْجَؤلَُۡدددْا َلَئَمٱ

دددا : -عدددت كجددد -كال  ملوقددداو دليلددد  قولددد  :  ددي الريدددر يلتدددلن بهدددمو كقدددا  قتددداد  لُوٱش دددا م  ُُ دعدددا  :   م اهدددلكقدددا. 21: دددو   المائدددل  ﴿َوَجَؤلَ

َر َيَن زلدددى الريدددرو  ََ  يعندددي نمدددؤب  رعدددو  كقومددد  يرل دددو هم  دددي مسددداقنهمو  ﴿َو َْجَؤلَُۡدددُا ُْلدددَو  َْر ِْ دددَن لَُۡدددْا  َدددر ُ  ُ  دددوين لهدددم : ني﴿َو َُم

دددا َٱدددا ُوا  اَْحدددَءُروَ   دددي ن   مصدددر كالشددداهو ك  علهدددا لهدددم مكا دددا يسدددتلرك   يددد و  ضدددر و كالدددك هدددو التدددوقي مدددن ال: اللددد   ﴿َمدددْدُۡا مٱ

 [5. ]ن هم نوإركا ن  هؤقهم على يل  ج  من بني ز رائي   كا وا على كج  من و  ا اهم   ما قا وا يل  ك 
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 يدددا نيهدددا الملدددك ال إدددا  المادددرك  بكثدددر  جندددودا ك دددلطة با ددد  كا سددداع  دددلطا  و قدددل يكدددم العألددديم الددد ي ال ياالدددبو كال يردددالف 

كقدددل قتلدددت بسدددإإ  مدددن الن دددوس مدددا ال يعدددل كال يلصدددىو ال يكدددو  مربددداا زال  دددي دا ب  نقدددلا او ن  هددد ا المولدددود الددد ي  لتدددرز منددد و

كعلددى  را ددكو كال يادد ن زال بطعامددك ك ددرابك  ددي منتلددكو كن ددت الدد ي  تإندداا ك ربيدد و ثددم يكددو  هؤقددك  ددي د يدداب كنوددراب علددى 

ال عددا  لمددا يريددلو كن دد   ال كا   و هددويليدد ع لمرال تددك مددا جددا ب بدد  مددن اللددم المإددينو لددتعلم ن ددت ك ددائر الرلددمو ن   ب السددمو

 [6. ]هو اللوي الشليلو اك الإاس العأليم كاللو  كاللو  كالمشيئة التي ال مرد لها

 وحفظ هللا له  ر المۡ ، و  أته، ومقتل القبطر-عليه السال  –و دة موس  : المبحُث الراأع ، . 

ى َلَْ  : َدددال تؤدددال  ى َلُ   ُموَسددد   وعُ إَلَْيدددَق  ﴿َوَلَْوَحْيدَددداى إَلَددد   َلَْرَضدددَؤيَهَ  َدددََٰفا َخْفدددَ  َعلَْيدددَه  َأَْلقَيدددَه  َدددر ُْلددديَا  َوَ  تََخدددا َر َوَ  تَْحَإ َدددرىَ إَ ٱدددا َراىد 

دددَن  ٧َوَجدداَعلُوعُ َمدددَن ُْلُمْرَسدددلَيَن  َم  ا َوَحَإ وددداو إَ ٱ  َْرَعدددْوَ  َوَه  دددوَ  لَُۡدددْا َعدددُ ّوش ُُ اُل  َْرَعدددْوَ  لَيَ َُ طَ  َُْلتَقَطَدددهُسى  َوََالَدددَ   ٨يَن   َددد َوُجدُوَدهَُمدددا َٱدددا ُوا  َخ 

ا َوهُددْا َ   ى َلَ  اَدفََؤدَدداى َلَْو  َتٱَخددَءعُس َولَددد ش ُت َعدددْين  ل ددر َولَددَقَ َ  تَْقتُلُدددوعُ َعَسدد   دددَا  ٩اَْ ددؤُُروَ   ُْمددَرَلَُت  َْرَعددْوَ  َُددرٱ َر و
ََ  ُددَلاُد َلُ   ُموَسدد    َ  َوَلَْصدددبَ

دددوَ  َمدددَن ُْلُمدددْلَمدَيَن إَ  َٱددداَدْت لَتُْبدددَ َ أَدددهَ  ُُ َۡدددا لَتَ أَْطدَدددا َعلَددد   ََْلبَ ِ  َوهُدددْا َ   ١١م لَدددْوَ ى َلَ  رٱ ددديَهَ  َبَُصدددَرْت أَدددهَم َعدددن ُجدُددد ُْختَدددهَم َُص  َِ َوََالَدددْ  

ى َلَْهدددَل أَْيددد ١١اَْ ددؤُُروَ   دددْا َعلَددد   ُُ ْمدَدددا َعلَْيدددَه ُْلَمَراَضدددَع َمدددن ََْبدددُل  َقَالَددْ  َهدددْل َلَُدل  َصدددُحوَ  ۞َوَحرٱ دددْا َوهُدددْا لَدددهُس  َ  ُُ فُلُو َددهُس لَ ُْ دددهُ  ١٢   اَ  ََرَدْد َ 

َُنٱ َلَْٱيََرهُْا َ  اَ 
َ َحّقّٞ َولَ  َۡا َوَ  تَْحَإَ  َولَتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعَ  ُلٱ هَم َٱْر تَقَرٱ َعْيدُ ى َلُم   .13-7: و   اللصح. ١١ْؤلَُموَ  إَلَ  

    دديعو زلدددى  هايددة هدددؤب  رعدددو و  ددي عدددرب يويددد  بلدد  عشدددرال السدددنينو هدد ا بلايدددة قصددة مو دددى مدددع  رعددو  كهدددو ي ددد

 هددا هددي نمدد  يإلددى بدد و يإلددى  ددي هدد ا ال تددر  العصدديإةو   رعددو  يتددربح بمواليددل بنددي ز ددرائي   ددر  ددربحو بدد  كا  ددل مددن الددك 

بدد و عليدد  السددؤهو لددم يألهددر  -عليدد  السددؤه-ن دد  يولددل  ددي السددنة التددي يلتدد   يهددا  رعددو  اقددرا  بنددي ز ددرائي و  لمددا يملددت نه مو ددى 

عليهدددا مرايددد  اللمددد  قايرهددداو كلدددم   طدددن لهدددا الدددلايالو كلكدددن لمدددا ك دددعت  اقدددًرا  ددداقت بددد  ا ًعددداو كوا دددت عليددد  وو ًدددا  دددليًلا 

 :و قددددا   عددددالى[ 6. ]و ال يددددراا نيدددل زال نيإدددد و  السدددعيل مددددن نيإددد  يإًعددددا ك دددرًعا-عليدددد  السدددؤه-كنيإتددد  يإًددددا زائدددًلاو كقددددا  مو دددى 

د ر  ﴿َوَلَْلقَ   .31: و   ي ْيُ  َعلَْيَق َمَحبٱةش م 

 ددي عدد   لددك ا ك دداع اللا ددية التددي   ددمها اللددرآ  قإدد  الإددل   ددي اللصددة كلددل كالرطددر ملددلق  -عليدد  السددؤه-للددل كلددل مو ددى

 بددد و كالمدددول يتل دددت عليددد و كالشددد ر  مشدددرعة علدددى عنلددد و  هدددم ن   لتدددت  ن ددد و كهدددا هدددي نمددد  يدددائر  بددد و وائ دددة عليددد و  رشدددى ن 

يصددد   إددداا زلدددى ال ؤديدددنو ك رجدددف ن   تنددداك  عنلددد  السدددكينو هدددا هدددي بط لهدددا الصددداير  دددي قلدددب المرا دددةو عددداجت  عدددن يمايتددد و 

عددداجت  عدددن زو ائددد و عددداجت  عدددن ي دددت  دددو   ال طدددري ن  يدددنم عليددد و عددداجت  عدددن  للينددد  ييلدددة نك ك ددديلةو هندددا يدددا ي لطدددف   

 [:1]ة المدددد عو  و كيللددددى  ددددي  كعهددددا قيددددف  عمدددد و كيددددويي زليهددددا بالتصددددرب ددددإلا   ك عددددالىو بهدددد ا ا ه الوجلددددة اللللدددد -ك يمتدددد  
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ى َلَْ  َلَْرَضدددَؤيَهَ  َدددََٰفا َخْفدددَ  َعلَْيدددَه  َأَْلقَيددددَه  َدددر ُْلددديَا  َوَ  تََخدددا َر َوَ   ى َلُ   ُموَسددد   وعُ إَلَْيدددَق َوَجددداَعلُوعُ َمددددَن ﴿َوَلَْوَحْيدَددداى إَلَددد    تَْحَإ َدددرىَ إَ ٱدددا َراىد 

 .7:اللصح يَن ُْلُمْرَسلَ 

قددا  بملدددك : قددا  زلهاًمددا كقالددت  رقددة: قددا  قددواًل  ددي منامهدداو كقددا  قتددداد : اوتلددف  ددي هدد ا الددويي زلددى نه مو ددىو  لالدددت  رقددة

يمثدد  لهدداو قدددا  ملا دد  ن اهدددا جإريدد  بدد لكو  علدددى هدد ا هدددو كيددي زعددؤه ال زلهددداه كنجمددع الكددد  علددى ن هددا لدددم  كددن  إيدددةو كز مددا ز  دددا  

و  كليم الملك لىقرع كا برل كا عمى  ي اللليز المشهو الملك زليها على  ل
(1)

[.7 ] 

دددي را اللدددوي المتدددينو كنيدددلاث ع يإدددةو  إدددلن مدددن كيدددي   زلدددى  زلهددداه  بدددا ي عألددديمو ك دددلبير زلهددديو ك لدددو  لمسدددا  ا يدددلاثو يذسا

ى َلَْ  َلَْرَضددددَؤيهََ  :نه مو دددى ى َلُ   ُموَسددد    َددددََٰفا  ن   ر ددددع كلدددلها الر دددعال ا كلددددى التدددي ال بددددّل منهددداو  نعلمناهدددا : ﴾ ني ﴿ َوَلَْوَحْيدَددداى إَلَدددد  

زاا و دددت عليددد  ن  ي بلددد   رعدددو ع   ضددد  قدددا  يددد بف نبندددا  بندددي ز دددرائي و لمدددا نوإدددرا الكهدددا  ن ض هؤقددد  علدددى يدددل : نيَخْفدددَ  َعلَْيدددَه   

 [8.]غؤه منهم

بعدددل ن    عليددد   دددي  دددابولو : ﴾ ني َأَْلقَيدددَه  َدددر ُْلددديَا  نك زاا و دددت عليددد  ن  ي طدددن بددد  جيرا دددك كيسدددمعو   دددو   عندددل الإكدددا و    

 - دددإلا   ك عدددالى-﴾ ز ددد  هندددا  دددي  عايدددة   َوَ  تََخدددا َر َوَ  تَْحَإ َدددرىَ   هدددر النيددد   : ني  دددنلكقو ثدددم  لليددد   دددي الددديمو كالملصدددود بددد 

ًمددداو كالردددوب غدددم يلصددد  بسدددإب مكدددركا الددد ي ال نمدددن زال  دددي جدددوا او الددد ي جعددد  الندددا  بدددرًدا ك دددؤًماو كجعددد  الإلدددر مل دددا كمنا

كال  ردددا ي مدددن هؤقدددد  كال : يتوقدددع يصدددول   دددي المسددددتلإ و كاللدددت  غدددم يلللدددد  بسدددإب مكدددركا يصددد   ددددي الما ددديو  كا ددد  قيدددد 

وعُ إَلَْيدددقَ   لت دددي بسدددإب  راقددد    لدددك بشدددا    ك ﴾و َوَجددداَعلُوعُ َمدددَن ُْلُمْرَسدددلَينَ  ﴾و ال ودددوب علدددى ييا ددد  كال يدددت  علدددى بعدددلاو   إَ ٱدددا َراىد 

 [9. ]الالو ككعل   ن لق اللائلينو    ا  ادكا زليك لتكو ي ن ت المر عة ل  كجاعلوا من المر لين زلى نه  مصر كالشاه

اُل  َْرَعدددْوَ     َُ كي ن  آ دددية امدددرن   رعدددو   نل التدددابول  دددي : االلتلددداي﴿  َُْلتَقَطَدددهُسى  هدددو الللدددا  مدددن غيدددر قصدددل كيلدددبو كقدددل  ذ

 [ 10.]ه ا قّر  عين لي كلك:  امرل ن  يساق لهاو   تلت   وجلل  ي   إياً  ايإت و كقالت ل رعو  الإلرو كهو الني 

ا    دددوَ  لَُۡدددْا َعدددُ ّوش ُُ هندددا اله العاقإدددةو ال اله التعليددد ع   هدددم لدددم يريدددلكا بالتلايددد  " الدددؤه: "قدددا  ملمدددل بدددن ز دددلاق كغيدددرا ﴿ لَيَ

-لكدددن زاا  ألدددر زلدددى معندددى السدددياق    ددد   إلدددى الدددؤه للتعليددد ع    معنددداا ن    الدددكو كال  دددك ن  عددداهر الل دددظ يلتضدددي مدددا قدددالواو ك

دددَن   :ع كلهددد ا قدددا [6.]قيضدددهم اللتلايددد  لي علددد  لهدددم عدددلكا كيت ددداو  يكدددو  نبلددد   دددي زبطدددا  يددد  هم منددد  - عدددالى َم  إَ ٱ  َْرَعدددْوَ  َوَه 

طَ   .يَن    ََوُجدُوَدهَُما َٱا ُوا  َخ 

                                                             
 (. 2184)و ح(4/2275)و كمسلمو قتاب التهل كالرقائمو (3484)و ح(4/171)اللليز نورج  الإرا يو قتاب نياديز ا  إيا و باب مااقر عن بني ز رائي و ( 1)  
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هددي امددرن   رعددو و  تو دد  زليدد  ك رجددواو ن  ال يلتدد  مو ددى  لددل نودد  يإدد  مددن قلإهددا قدد  ماودد و ك تددوالى مشدداهل اللصددةو  هددا 

عوً ددا عمددا  ا هددا مددن الولددلو كا ألددر زلددى السددياق اللرآ دديو كهددو  -عليدد  السددؤه-وا ددة ن هددا قددل يرمددت مددن الولددلو  ددرنل  ددي مو ددى 

 :يصف لنا ه ا المشهل

ا َوهُدددْا َ  اَْ دددؤُُروَ   َوََالَدددَ  ُْمدددَرَلَُت  َْرَعدددْوَ    : قدددا   عدددالى ى َلَ  اَدفََؤدَددداى َلَْو  َتٱَخدددَءعُس َولَددد ش ُت َعدددْين  ل دددر َولَدددَقَ َ  تَْقتُلُدددوعُ َعَسددد    َُدددرٱ

 .1: و   اللصح

و  هدددمض بلتلددد  وو ًدددا مدددن ن  يكدددو  مدددن بندددي ز دددرائي و -عليددد  السدددؤه -هددداهو  رعدددو  ينتابددد  الردددوب كالللدددم عندددلما  نن مو دددى 

ُت َعددْين  ل ددر َولَددَقَ   : آ ددية بنددت مددتايم  لدداة عندد  ك دد ب دك دد و ك لإإدد  زلددى  رعددو و  لالددت كهنددا جعلددت امرن دد  نمددا لددك : ﴾  لددا َُددرٱ

 .﴾َوهُْا َ  اَْ ؤُُروَ   نعمو كنما لي  ؤو  كا  ق لكو كهلاها   ب و كنهلك    على يلي و   

ددَا   و التددي قددل بلدد  بهددا الللددم منتهددااو   كلننلدد  الصددو   زلددى الطددرب اآلوددر مددن اللصددةو ز هددا نه  مو ددى َر و
ََ  ُددَلاُد َلُ   ُموَسدد    َ  َوَلَْصددبَ

و ك دددربت لندددا   صدددوير قرآ دددي بدددليع للشدددلض  العأليمدددة التدددي  مدددر بهدددا نه  مو دددىو التدددي ا تسدددلمت  مدددر   ب للدددا    ددديعها  دددي الددديم 

 ددد راً مدددن : لإشدددريةو ك طدددر  يدددب ا ه  البنهدددا جعلدددت قلإهدددا  ا ًغدددان كع ا مثلدددة  دددي اال تسدددؤه   كاليلدددين بوعدددل  و لكدددن الطإيعدددة ا

-العلدد ع لمددا دهمهددا مددن الرددوب كالليددر  يددين  ددمعت بوقوعدد   ددي يددل  رعددو و   ددره مددن قدد   ددي  زال مددن اقددر   دديعها مو ددى 

ز  قدددادل : نيتُْبدددَ َ أَدددهَم  ﴿ إَ  َٱددداَدْت لَ و  لدددم  عدددل   كدددر  دددي  دددي  زال  يددد و يتدددى قدددادل ن   ألهدددر نمدددراو قمدددا قدددا    -عليددد  السدددؤه

ها: لتلو   [11.]يا بنيضااو ك علن نمرا من  لض  كجلر

َۡدددا     أَْطدَدددا َعلَددد   ََْلبَ لدددوال ن  عصدددمناها مدددن الدددكو بالعصدددمة كالصدددإر كالتثإيدددت بالسدددكول عنددد ع لتكدددو  مدددن : ني لَدددْوَ ى َلَ  رٱ

و  : الم منينو المصلقين بوعل   يين قا  لها  .﴾عُ إَلَْيَق إَ ٱا َراىد 

ددديَهَ  كنوددد ل نه مو ددددى با  ددددإاب     ُْختَددددهَم َُص  َِ و يمعددددا منهددددا  ددددي التعددددرب بلالددد و نيع ا إعددددي نثددددرا ك تإعددددي وإددددراو َوََالَددددْ  

ِ    هرعدددت نوتددد  مدددريم  إلدددز عنددد و    ﴿ َوهُدددْا َ  عدددن  دددوقو : عدددن جندددب ني: نبصدددر   عدددن بعدددلو كقيددد : ني  َبَُصدددَرْت أَدددهَم َعدددن ُجدُددد

﴾ بتطلإهدددا لددد  كال ب بصدددا هاو ك كي ن هدددا ورجدددت  دددي  دددكك المليندددة مرت يدددةو  رن ددد  عندددل قدددوه مدددن يا دددية امدددرن   رعدددو   اَْ دددؤُُرو َ 

 [10.]يتطلإو  ل  امرن   ر ع و يين لم يلإ  المرا ع

ْمدَدددا َعلَْيدددَه ُْلَمَراَضدددَع  :  دددوالى لطدددف   كعنايتددد  بمو دددى كنمددد و كبدددلنل يؤئدددع  للدددم كعدددل    ه مو دددىو قدددا   عدددالى َوَحرٱ

َصُحوَ     ْا َوهُْا لَهُس  َ  ُُ فُلُو َهُس لَ ُْ ى َلَْهَل أَْي   اَ ْا َعلَ   ُُ  .12:اللصحَمن ََْبُل  َقَالَْ  َهْل َلَُدل 
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ْمدَدددا َعلَْيدددَه ُْلَمَراَضدددَع   مدددن نك  : ني: ْبدددُل  ﴿ َمدددن ََ منعنددداا ن  ير دددع ثدددلي امدددرن و : و كالتلدددريم هندددا بمعندددى المندددعو ني﴿ َوَحرٱ

ددها نثددرا كز يا دد  علددى مددن هددو عنددلاو   : نمددراو كقيدد  ددْا   مددن قإدد  قص  ُُ ن  ددلقم زلددى نهدد  بيددت يك لو دد  لكددم كهددم لدد  : ني َقَالَددْ  َهددْل َلَُدل 

 [ 12.] ا لو ع لكو هم  يهم   لة ك يمة لمن يك لو   كيسن  ربية

هَم َٱْر تَقَرٱ َعيْ  ى َلُم  هُ إَلَ  
َُنٱ َلَْٱيََرهُْا َ  اَْؤلَُموَ   ﴿ ََرَدْد َ 

َ َحّقّٞ َولَ  َۡا َوَ  تَْحَإَ  َولَتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعَ  ُلٱ  .13:اللصحدُ

 .كهنا  للم الوعل ا ك   ه مو ىو ك د   عليها ابنهاو كقرل ب  عينا

و    كلمدددا ن  دددت  عدددالى كعدددلا  ه مو دددىو بدددرد  ابنهدددا لهددداو ثإدددت عندددلها ن ددد   ددديكو   إيًّدددا  َُدددنٱ   دددواّلً
َ َحدددّقّٞ َولَ  َولَدددتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعدددَ  ُلٱ

 –و ال يعلمدددو  ن  كعدددل   يدددمو  هدددم مر دددابو   يددد و نك ال يعلمدددو  ن ض الدددردض ز مدددا قدددا ع لعلمهدددا بصدددلق كعدددل   َلَْٱيَدددَرهُْا َ  اَْؤلَُمدددوَ   

 .- إلا   ك عالى

 .، ومقتل القبطر-عليه السال   –  أة موس  

لََق  َْجَإَ ُْلُمْحَسدَينَ  :  عالى قا 
 
ُا َوَٱَء ا َوَعْلمش مش ُْ هُ ُح

اتَْيدَ  َُ ى  عُس َوُْستََوى  ا أَلََغ َلَُ  ٱ  .14:﴾ اللصح َولَمٱ

عُس   ييا دد  ك شددا    ددي قصددر  رعددو و  تربددى  يدد   ربيددة نبنددا  الملددوبو    -عليدد  السددؤه  -بددلن مو ددى  ددا أَلَددَغ َلَُ دد ٱ مددن اللددو  َولَمٱ

ى   كالعلددد  كاللدددبو كالدددك  لدددو ن بعدددين  دددنة  دددي الاالدددبو    دددُا قملدددت  يددد   لدددك ا مدددو و   : نيَوُْسدددتََوى  دددا َوَعْلمش مش ُْ دددهُ ُح
اتَْيدَ  : ﴾ نيَُ

يكمددا يعددرب بدد  ا يكدداه الشددرعيةو كيلكددم بدد  بددين الندداسو  ، دداا ال لدد و كالعلدد و كالعلددم  ددي الددلينو  علددم مو ددى كيكددم قإدد  ن  يإعددز 

لََق  َْجدددَإَ ُْلُمْحَسددددَينَ     إيددداو
 
﴾  دددي عإددداد   و الملسدددنين لرلدددم  و  عطددديهم علمدددا كيكمدددا بلسدددب زيسدددا همو كد  هددد ا علدددى  َوَٱدددَء

 [13. ]-علي  السؤه  -قما  زيسا  مو ى 

 .مقتل القبطر عل  ا  موس  عليه السال 

َۡددا  َ  ددْن َلَْهلَ يَهُ ُلٱددَءَ َمددن ﴿َوَدَخددَل ُْلَمَ ادَددةَ َعلَدد   َحدديَن َ ْفلَددة  م  عََم  َُْسددتََغ  ددَءا َمددْن َعددُ و  ددَءا َمددن َ دديَؤتَهَم َوَه  َۡددا َرُجلَددْيَن اَْقتَددتاََلَ  َه  َوَجددَ   َي

َنَ إَ ٱدددهُ 
دددْيطَ  دددَءا َمدددْن َعَمدددَل ُل ٱ ددد   َعلَْيدددَهَ ََددداَل َه  ََ عَم  َدددَوَٱَإعُس ُموَسددد    َقَ دددَ ددديَؤتَهَم َعلَددد  ُلٱدددَءَ َمدددْن َعدددُ و  ََ بَدددينّٞ س َعدددُ ّوّٞ م  ََددداَل َرب  إَ  دددر  ١٥ّلّٞ م 

َحيُا  ا ل ْلُمْجددَرَميَن  ١٦ظَلَْمددُ   َْفَسددر  َددُْ فَْر لَددر  ََغفَددَر لَددهُسىُ إَ ٱددهُس هُددَو ُْلَغفُددوُر ُلددرٱ َۡيددرش ََ  ١٧ََدداَل َرب  أََمدداى َلَْ َؤْمددَ  َعلَددرٱ  َلَددْن َلَُٱددوَ  ظَ  َأَْصددبَ

ُِ  َدد ددا اَتََرَٱدد بَددينّٞ  َددر ُْلَمَ ادَددَة َخاىئَفش َّّٞ م  ى إَ ٱددَق لََغددَو َْمَس اَْستَْصددَرُخهُُس ََدداَل لَددهُس ُموَسدد   ِْ دداى َلَْ  َلََراَد َلَ  اَددْبَطَ   ١٨ََٰفا ُلٱددَءَ ُْستَدَصددَرعُس أَددُ  َلَمٱ

َْمسََ  ِْ دددا أَدددُ ى َلَتَُراددُ  َلَ  تَْقتُلَدَدددر َٱَمدددا ََتَْلدددَ   َْفَسۡ ُموَسددد   َُمدددا ََددداَل اَ  ََ َوَمدددا تَُرادددُ   أَُلٱددَءَ هُدددَو َعدددُ ّوّٞ لۡٱ َْر ِْ ا  َدددر ُ دددوَ  َجبٱدددارش ُُ ى َلَ  تَ إَ  تَُراددُ  إَ ٱ

ددوَ  َمددَن ُْلُمْصددلََحيَن  ُُ ى إَ ٱ ُْلَمددَبَ اَددْأتََمُروَ  أَددَق لَيَْقتُلُددوَم  َددُْخرُ  ١٩َلَ  تَ ُموَسدد   َصددا ُْلَمَ ادَددَة اَْسددَؤ   ََدداَل اَ  َْ ددْن َلَ َُ َرُجددلّٞ م  ْج إَ  ددر لَددَق َوَجدداى

 
لََميَن  ٢١َصَحيَن َمَن ُلدٱ 

دَر َمَن ُْلقَْوَ  ُلظٱ  َُِ ََاَل َرب   َج  ا اَتََرَٱ َۡا َخاىئَفش  .21-15:﴾  و   اللصح٢١ ََخَرَج َمْد
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مدددا هدددو عليددد  مدددن اللدددم  دددي دينددد و عددداب مدددا عليددد  قدددوه  رعدددو ع ك شدددا الدددك منددد   اودددا وا  -عليددد  السدددؤه -لمدددا عدددرب مو دددى 

 [4.]  زال وائ ًا مستر يًا را همو  كا  ال يلو  ملينة  رعو

ق النددداسو  وجدددل  يهدددا  جلدددين يترا دددما  -عليددد  السدددؤه  -دوددد  مو دددى   نيدددلهما ز دددرائيلّي : المليندددة  دددي كقدددت الهددداجر و ك ا ادددر 

علدددى  -عليددد  السدددؤه-كعلدددى دينددد و كاآلودددر قإطدددّي مردددالف لهمددداو  ا دددتااث ا  دددرائيلّي بمو دددى  -عليددد  السدددؤه-مدددن  ددديعة مو دددى

ع ليل عددد  عدددن ا  دددرائيليو  مدددال الرجددد  بددد لك الدددوقتو كلدددم يكدددن مو دددى يلصدددل قتلددد و  لدددا  -عليددد  السدددؤه-مو دددى اللإطددديو  دددوقتا 

بَدددينّٞ    : -عليددد  السدددؤه-مو دددى  دددّلّٞ م  ََ َنَ إَ ٱدددهُس َعدددُ ّوّٞ م 
دددْيطَ  دددَءا َمدددْن َعَمدددَل ُل ٱ ن ض هددد ا اللتددد  مدددن  سدددإب الشددديطا  لددديع بدددا  هددديضح : ني َه 

 [ 14.]ك من  ربتيغضإي يتى  ربت ه ا  هل

َحيُا    ا  ١٦ََدداَل َرب  إَ  دددر ظَلَْمددُ   َْفَسدددر  َددُْ فَْر لَدددر  ََغفَددَر لَدددهُسىُ إَ ٱددهُس هُدددَو ُْلَغفُددوُر ُلدددرٱ َۡيدددرش ََدداَل َرب  أََمددداى َلَْ َؤْمددَ  َعلَدددرٱ  َلَددْن َلَُٱدددوَ  ظَ

 .17-18: و   اللصح ل ْلُمْجَرَميَن  

 ددله مو دددى علدددى مددا قدددا  مدددن قتلدد  الدددن   التدددي قتلهدداو ك وبتددد  زليددد  مندد  كمسدددالت  غ را ددد   اقددرا مرإدددًرا عدددن - عدددالى-يلددو    

﴾ بلتددد  الدددن   التدددي لدددم  دددامر ي بلتلهددداو  ددداعف عدددن ا إدددي الدددكو كا دددترا علدددّيو كال   اوددد  ي بددد  َرب  إَ  دددر ظَلَْمدددُ   َْفَسدددر مدددن الدددك   

 [ 4.] تعاقإني علي 

ن دددإابًا ليلصددد  بهدددا مدددراداو كلدددوال ن ددد  ن اد  تندددة مو دددى لمدددا قدددإس  كح الرجددد  بمثددد   لدددك كهكددد او زاا ن اد   نمدددًرا نجدددرن 

 [14.]الوقت و  لل يضرب الرج  الكثير من الّضرب كالسياي ثم ال يمول  مول اللإطي بوقت  زجرا  لما قضاا كن ادا

ُِ  َدددََٰفا ُلٱدددَءَ ُْستَدَصددد دددا اَتََرَٱددد ََ  َدددر ُْلَمَ ادَدددَة َخاىئَفش بَدددينّٞ ﴿ َأَْصدددبَ َّّٞ م  ى إَ ٱدددَق لََغدددَو َْمَس اَْستَْصدددَرُخهُُس ََددداَل لَدددهُس ُموَسددد   ِْ ددداى َلَْ  َلََراَد  ١٨َرعُس أَدددُ  َلَمٱ

َْمسََ  ِْ دددا أَددُ ى َلَتَُرادددُ  َلَ  تَْقتُلَدَددر َٱَمدددا ََتَْلدددَ   َْفَسۡ ُموَسددد   َُمددا ََددداَل اَ  ى َلَ  َلَ  اَددْبَطَ  أَُلٱدددَءَ هُدددَو َعدددُ ّوّٞ لۡٱ ََ إَ  تَُرادددُ  إَ ٱ َْر ِْ ا  َدددر ُ دددوَ  َجبٱدددارش ُُ   تَ

دددوَ  َمدددَن ُْلُمْصدددلََحيَن  ُُ ى إَ ٱ ُْلَمدددَبَ اَدددْأتََمُروَ  أَدددَق لَيَْقتُلُدددوَم  ١٩َوَمدددا تَُرادددُ  َلَ  تَ ُموَسددد   َصدددا ُْلَمَ ادَدددَة اَْسدددَؤ   ََددداَل اَ  َْ دددْن َلَ َُ َرُجدددلّٞ م  َوَجددداى

َصَحيَن 
لََميَن  ََخَرَج  ٢١ َُْخُرْج إَ  ر لََق َمَن ُلدٱ 

دَر َمَن ُْلقَْوَ  ُلظٱ  َُِ ََاَل َرب   َج  ا اَتََرَٱ َۡا َخاىئَفش  .21-16: و   اللصح   ٢١َمْد

 ددي الملينددة وائ ددا يترقددب ممددا قددل يلدد  بدد  بعددل هدد ا اللادثددةو يترقددب كيتل ددت كيتوقددع  -عليدد  السددؤه-بعددل ملتدد  اللإطددي ن ددإف مو ددى 

 دد اا الددك الدد ي ا تنصددرا بددا م  علدددى الددك اللإطددي يلا دد  آوددرو  لمددا مددر عليددد   مددا يكددو  مددن هدد ا ا مددر  مددر  ددي بعدددس الطددرقو

بَدددين    : -عليددد  السدددؤه-ا تصدددرو  علدددى اآلودددرو  لدددا  لددد  مو دددى   -عليددد  السدددؤه  -مو دددى  َّّٞ م  عددداهر الاوايدددة قثيدددر : ني إَ ٱدددَق لََغدددَو

عليددد  -ائيليع لردددو ا ك دددع   كالتددد و ن ض مو دددى علدددى الدددإطد بددد لك اللإطددديو  اعتلدددل ا  دددر -عليددد  السدددؤه-الشدددرو ثدددم عدددته مو دددى

َْمَسَ   : ز مدددا يريدددل قصدددلاو لمدددا  دددمع  يلدددو  الدددكو  لدددا  يدددلا ع عدددن   سددد  -السدددؤه ِْ دددا أَدددُ ى َلَتَُرادددُ  َلَ  تَْقتُلَدَدددر َٱَمدددا ََتَْلدددَ   َْفَسۡ ُموَسددد   ﴾و اَ 
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لاو  علدددم  رعدددو  بددد لكو  ا دددتل ينلددد و كعدددته  لمدددا  دددمعها الدددك اللإطدددي لل هدددا مدددن  مددد و ثدددم اهدددب بهدددا زلدددى بددداب  رعدددو  كنللاهدددا عنددد

 [6.]على قت  مو ىو  طلإوا  إعثوا ك ا اع ليلضركا ل لك

ى إَ ٱ ُْلَمددَبَ اَددْأتََمُروَ  أَددَق لَيَْقتُلُددوَم  َددُْخرُ  ُموَسدد   َصددا ُْلَمَ ادَددَة اَْسددَؤ   ََدداَل اَ  َْ ددْن َلَ َُ َرُجددلّٞ م  َصددَحيَن َوَجدداى
َۡددا  ََخدد ٢١ْج إَ  ددر لَددَق َمددَن ُلدٱ  َرَج َمْد

لََميَن 
دَر َمَن ُْلقَْوَ  ُلظٱ  َُِ ََاَل َرب   َج  ا اَتََرَٱ    ٢١َخاىئَفش

نئيذ ملددئهمو  لددا  -عليدد  السددؤه-كقدديس   الددك الرجدد  النا ددفو كبدداد هم زلددى زوإددا  مو ددى  ددْن   : بمددا اجتمددع عليدد   ا َُ َرُجددلّٞ م  َوَجدداى

َصددا ُْلَمَ ادَددَة اَْسددَؤ     َْ ََدداَل و كوو دد  ن  يوقعددوا بدد و قإدد  ن  يشددعرو  ـددـ  -عليدد  السددؤه-ا علددى قلميدد  مددن  صددل  لمو ددى  قًضدد: ني َلَ

ى إَ ٱ ُْلَمدددَبَ اَدددْأتََمُروَ  أَدددَق   ُموَسدد   َصدددَحيَن  يتشددداك ك   يددكو   : ني اَ 
َۡدددا  امتثددد   صدددل و    لَيَْقتُلُدددوَم  َدددُْخُرْج إَ  دددر لَدددَق َمددَن ُلدٱ   ََخدددَرَج َمْد

دددا اَتَ  َُِ  َخاىئَفش لََمددديَن  و ك  - دددإلا   ك عدددالى-ن  يوقدددع بددد  اللتددد و كدعدددا    َرَٱددد
دَدددر َمدددَن ُْلقَدددْوَ  ُلظٱ     ضددد  قدددل  ددداب مدددن ا إددد و  ََددداَل َرب   َج 

 [13.]ك عل  غضإاو من غير قصل من  لللت 

 إل  م ان -عليه السال –رحلة موس  : المبحث السادس. 

دددبَيَل  َُ ُلسٱ دددَ اَدَر َسدددَواى ْۡ َُ َمدددْ اََن ََددداَل َعَسددد   َرأ دددرى َلَ  اَ دددهَ تَْلقَددداى دددا تََوجٱ دددَن ُلدٱددداَس ٢٢َولَمٱ دددةش م  َُ َمدددْ اََن َوَجدددَ  َعلَْيدددَه َلُمٱ دددا َوَرَد َمددداى َولَمٱ

َمدددَا ََالَ  ُُ َۡدددُا ُْمدددَرَلَتَْيَن تَدددُءوَداَ َ ََددداَل َمدددا َخْطبُ  َوَلَأُو َدددا َ دددْي ّٞ َٱبَيدددرّٞ اَْسدددقُوَ  َوَوَجدددَ  َمدددن ُدو َ
َُُ َعددداى  ٢١تَدددا َ   َْسدددقَر َحتٱددد   اُْصدددَ َر ُلر 

ى إَلَ  ُلظ ل   َقَاَل َرب  إَ  ر لََماى َلَ َإْلَ  إَلَرٱ َمْن َخْير   َقَيرّٞ   .24-22: و   اللصح. ٢٤ ََسقَ   لََُۡما  ُاٱ تََولٱ  

َُ َمددْ اََن ََددا ددهَ تَْلقَددداى ددا تََوجٱ ددبَيَل  خدددرج موسدد  ﴿ َولَمٱ َُ ُلسٱ دددَ اَدَر َسددَواى ْۡ ا خائفودددا،  -عليددده السددال  -َل َعَسددد   َرأ ددرى َلَ  اَ ا أدفسددده مدفددردو  ددارو

ع مدددن حاد و يدددرع، َلسدددد      دددرُ مؤددده مدددن حاد و  راحلدددة و  حدددءاُ  حدددو مددد ان،  لمدددا رَلى حالددده وعددد   مؤر تددده أدددالطراق، وخلدددوٱ

ددبَيَل   ﴿ َعَسدد   َرأ دد:أقولدده -تؤددال -َلمددرع إلدد  هللا  َُ ُلسٱ ددَ اَدَر َسددَواى ْۡ و -عليدد  السددؤه-كهدد ا يالددة المضددطرو هكدد ا وددرة مو ددى رى َلَ  اَ

ددد  كاكيددد و ها بدددا مدددن بطدددد  رعدددو  كقومددد و ودددرة  ودددرة وائ ًدددا يترقدددبو اليدددل ي نيض كجددد  يسدددلكو مهددداجًرا مدددن كينددد و  ا ًقدددا نمض

مدد من المويددل الواثددم مددن  بدد و المتوقدد  عليدد و الدد ي يعلددم علددم ن  يهليدد   ددوا  السددإي و ز دد  قلددب ال: كقلإدد  منطددرح بددين يددلي واللدد 

 [7. ]اليلين ن  الجابر لكسرا كالم رة لكرب و كال الهض لشعثة زال الوايل اللهضا 

َۡددُا ُْمددَرَلَتَْيَن تَددءُ  ددَن ُلدٱدداَس اَْسددقُوَ  َوَوَجددَ  َمددن ُدو َ ددةش م  َُ َمددْ اََن َوَجددَ  َعلَْيددَه َلُمٱ ددا َوَرَد َمدداى َمددَا ََالَتَددا َ   َْسددقَر َحتٱدد   ﴿َولَمٱ ُُ وَداَ َ ََدداَل َمددا َخْطبُ

 َوَلَأُو َددا َ ددْي ّٞ َٱبَيددرّٞ 
َُُ َعدداى ى إَلَدد  ُلظ ددل   َقَدداَل َرب  إَ  ددر لََمدداى َلَ َإْلددَ  إَلَددرٱ َمددْن َخْيددر   َقَيددرّٞ  ٢١اُْصددَ َر ُلر   ددو     ٢٤ ََسددقَ   لََُۡمددا  ُدداٱ تَددَولٱ  

 .24-23:اللصح

دد َُ َمددْ اََن  ﴿ َولَمٱ ددَن ُلدٱدداَس لمددا ك دد  زلددى مددلين كك د ما هدداو كقددا  لهددا بئددر يددردا  عددا  الشددا و : ني ا َوَرَد َمدداى ددةش م   ﴿َوَجددَ  َعلَْيددَه َلُمٱ

دددلذو ا موا دديهمو  َۡدددُا جماعددة قثيدددر  مرتل دددينو ياسئ  منعدددا  نغنامهمدددا  ﴿ُْمدددَرَلَتَْيَن تَدددُءوَداَ َ  ددي مكدددا  ن ددد   مدددن مكددا همو  ﴿َوَوَجدددَ  َمدددن ُدو َ
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َمدددَا عدددن المدددا ع لدددئؤ  ردددتل  باغندددامهمو  ُُ َُُ مدددا  دددا كما  ددد كدا و :ني ﴿ََددداَل َمدددا َخْطبُ َعددداى  صدددرب : ني ﴿ََالَتَدددا َ   َْسدددقَر َحتٱددد   اُْصدددَ َر ُلر 

إدددالرغم الرعدددا  موا ددديهم عدددن المدددا  يددد  اً عدددن متايمدددة الرجدددا و كيددد ب الم عدددو ع    الادددر  هدددو بيدددا  مدددا يدددل  علدددى ع تهمددداو  

مدددن ا دددطرا هما للردددركة كالسدددليع لكنهمدددا قا تدددا يريصدددتين  مددداه اللدددرل علدددى االبتعددداد عدددن الرجدددا و كعدددله مدددتايمتهمو كهندددا 

اقرهمددددا ب،يدددال  تلددددى  ددددي _   ددددإلا   ك عدددالى _  ضدددرب المددددرن  ن كع المثددد   ددددي ي اعهدددا علددددى   سدددها ك دددديا تهاو يتددددى ولدددل   

دددلت المرن دددا و  دددإب وركجهمدددا مدددن ودددل هما  لددداالقتابددد و لتإلدددى  إراً دددا  هتدددلي بددد  المدددرن  ال ﴿ َوَلَأُو َدددا َ دددْي ّٞ َٱبَيدددرّٞ :مسدددلمةو ثدددم ك ض

ع لن ددددل هماو كثددددا ل مرك  دددد  -عليدددد  السددددؤه  -قإيددددر السددددن ال يسددددتطيع ن  يرددددرة للسددددلي  ير ددددلنا ا ددددطراً او   هددددب مو ددددى  

دددا﴾ موا ددديهما  يمدددة بهمددداو قيددد  دددلاىم لاهذما عو  علدددى  نس الإئدددر ي دددراً ال يللددد  زال  دددإعة  جدددا  قا دددت الرعدددا  يضددد: لمسددداعل هماو   اسا

قا ددت بئددراً نوددرن عليهددا  ددرر   ر عهددا كا ددتلى : نك نقثددرو  اقلضدد  كيددلا مددع مددا قددا  بدد  مددن الو ددب كال ددوع كجرايددة اللددلهو كقيدد 

 [11.]منها

ى إَلَدد  ُلظ ددل   َقَدداَل َرب  إَ  ددر لََمدداى َلَ َإْلددَ  إَلَددرٱ َمددْن َخْيدد يئددٍر قليدد  نك قثيددرو كيملدد  ا قثددرك   ر   َقَيددرّٞ ﴿ ُدداٱ تَددَولٱ   ددنئ وا  ي  ددي  ن تلددت زلددي مر

ز ددي لمددا ن تلددت زلددى مددن ويددر الددلينو  ددرل  ليددًرا  ددي الددل ياع : ملتدداة  ددائ و كلدد لك عددلي بددالؤهو كقيدد  معندداا ، ﴿ َقَيددرّٞ علددى الطعدداه

- دددا ألر زلدددى هددد ين النإيدددين مو دددى ك دددعيب   ددد  قدددا   دددي  دددعة عندددل  رعدددو و كالادددر  منددد  زعهدددا  التدددإ ف كالشدددكر علدددى الدددكو 

و كهمدددا وؤ دددة الدددك التمدددا ع ليكدددو  لدددك  دددي الدددك ن دددو و ك  علهمدددا زماًمدددا كقدددلك و ك دددي اللصدددة  رغيدددب -عليهمدددا الصدددؤ  كالسدددؤه

 [ 15.] ي الريرو كيز على المعاك ة على الإرو كبعز على ب   المعركب مع ال هل

َُۡما تَْمَ ددر َعلَدد ْتددهُ إَْحددَ م  َُ عُس َوََددصٱ َعلَْيددَه ُلْ ﴿  ََجاى َُ ددا َجدداى ُ  ََالَددْ  إَ ٱ َلَأَددر اَددْ ُعوَم لَيَْجَإاَددَق َلَْجددَر َمددا َسددقَْيَ  لَدَددُا  َلَمٱ قََصددَص ََدداَل   ُْسددتَْحيَاى

لََميَن  
 .25:اللصح َ  تََخْمَ  ََجْوَت َمَن ُْلقَْوَ  ُلظٱ 

 -عليددد  السدددؤه-اهو ال دددرة يدددا ي  دددريعاو ك إدددلن مرددداكب مو دددى كا تلدددا ا لربددد و هددد -عليددد  السدددؤه-بينمدددا قندددا  تامددد  يدددا  مو دددى 

و  إعدددل ن   جعدددت المرن دددا  زلدددى نبيهمددداو  جعتدددا -عليددد  السدددؤه  - تدددوالى علدددى مو دددى  - دددإلا   ك عدددالى-بدددالت ليو ك إدددلن مدددنن   

كجددل ا  جدددؤ : كمدداق قالتدددامدددا نع ل: كقدددا  لهمددا-عليددد  السددؤه  - ددريعا قإددد  الندداسو كنغنامهمدددا ي دد  بطدددا و  تع ددب كالدددلههما  ددعيب 

ُ   ،ااهإدددي  ادعيددد  لددديو :  دداللا  يمندددا  سدددلى لندددا نغنامنددداو  لدددا   يدددلاهما َُۡما تَْمَ دددر َعلَددد  ُْسدددتَْحيَاى ْتدددهُ إَْحدددَ م  َُ جدددا ل يعلوهدددا  ﴿  ََجاى

دددل ع مدددن النسددا و وراجدددة كالجدددةو كلكددن جدددا ل: "-  دددي   عنددد -قددا  عمدددر بدددن الرطدداب [ 16.]الليددا  كالر ددد  مسدددتتر   ليسددت بسا

"قدددل ك دددعت قدددم د عهدددا علدددى كجههدددا ا دددتليا 
(2)

و هددد ا هدددي المدددرن  الع ي دددةو كهكددد ا ير دددم لندددا اللدددرآ  المدددنهح ال ريدددل  دددي  عامددد  

المدددرن  مدددع الرجددد و  عامددد  يال ددد  الليدددا  كاللشدددمةو  دددالمرن  المسدددلمة  إتعدددل عدددن الرجدددا و ال دددتايمهم كال ردددالطهمو كز  ا دددطرل 

                                                             
/ 8)ز نادا  ليفو   سير ابن قثيرو : و قا  ابن قثير(332/ 8)مصن  و قتاب ال ضائ و ما اقر  ي مو ى علي  السؤه من ال ض و نورج  ابن نبي  يإة  ي ( 2)

215.) 
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   عامدددد  يسددددودا السددددتر كالليدددا و  سددددير  ددددامرة بل ابهدددداو يا ألددددة لن سددددها ق ددددوهر  مصددددو ة للتعامددد  معهددددم للضددددا  ياجا هدددداو قددددا

 .اليستطيع نيل الو و  زليها

ال لرددديمذنض عليدددكو بددد  ن دددت : ني ﴿ ََالَدددْ  إَ ٱ َلَأَدددر اَدددْ ُعوَم لَيَْجَإاَدددَق َلَْجدددَر َمددا َسدددقَْيَ  لَدَدددُا  ،: كا ألددر زلدددى يريلدددة  لدددك المدددرن   دددي الرطدداب

ا با يسدددا و كز مدددا قصدددلا ن  يكا ئدددك علدددى زيسدددا كو كهددد ا  دددادب  دددي العإدددا  و    هدددا لدددم  طلإددد  يلإدددا مطللددداع لدددئؤ يدددوهم الددد ي ابتدددلن ن

عُس َوََددصٱ َعلَْيددَه ز ض نبددي يددلعوبع لي تيددك نجددر مددا  ددليت لندداو يعنددي ليثيإددك كيكا ئددك علددى  ددليك لانمندداو :  يإددةو بدد  قالددت َُ ددا َجدداى ﴿  َلَمٱ

يددد  قصصددد  مدددع  رعدددو  كقومددد  مدددن اللدددإ و كاقدددر لددد  مدددا قدددا  مدددن نمدددرا مدددن كالد ددد و ثدددم زللائددد   دددي الددديم ني قدددّح عل ُْلقََصدددَص  ،

ك  ا دد و ثددم  ربيتدد   ددي بيددت  رعددو  ك شددا  و زلددى ملتدد  اللإطددي كالسددإب الدد ي وددرة مددن نجلدد  مددن بلددلاو  لمددا ا تهددى مددن قددح وإددرا 

لََمدديَن  : د عليدد  مطمئرنًددا كمإشددًرا لدد  بددتكا  همدد  -عليدد  السددؤه-علددى  ددعيب 
 طددب   ًسددا كقددر  ﴿ ََدداَل َ  تََخددْمَ  ََجددْوَت َمددَن ُْلقَددْوَ  ُلظٱ 

 [6. ]عينًاو  لل ورجت من مملكتهمو  ؤ يكم لهم  ي بؤد او كال سل  لهم عليناو  ا ت هنا  ي مؤا آمن قل ن  اب   منهم

   أم ان -عليه السال -استقرار موس: 

َُۡما: َددال تؤدددال  ىأَأَدددَ  ُْسددتَ  ﴿ََالَددْ  إَْحدددَ م  ََمدديُن   ْ َجْرعَُ إَ ٱ َخْيدددَر َمددَن ُْسدددتَ   ْ اَ  ِْ ُ  َ تَدددْيَن 62َجْرَت ُْلقَدددَو ََُحدددَق إَْحددَ ى ُْأدَتَدددرٱ َه  ََددداَل إَ  ددرى َلَُرادددُ  َلَْ  َلُ 

ا  ََمدددْن َعددددَ َمَ َوَمددداى َلَُرادددُ  َلَْ  َلَ  دَدددَر َحَجدددج َ  َدددَْٰ  َلَْتَمْمدددَ  َعْ دددرش َم 
ى َلَ  تَدددْأُجَر َر  َ دددلََحيَن َعلَددد   ُ َمدددَن ُلصٱ  َُ ُلٱ  َسدددتََجُ  َرى إَ  َ ددداى

 ٢٧ُ دددقٱ َعلَْيدددَقُ

ُ َعلَ   َما  َقُوُل َوَٱي َ  َعلَرٱَ َوُلٱ ْيُ   اََل ُعْ َو  ََ ََجلَْيَن ََ ِْ لََق أَْيدَر َوأَْيدََقَ َلَاٱَما ُ
 
 .26-28: و   اللصح  ٢٨لّٞ ََاَل َف

و زلددددى عددددر  زيددددلن المددددرن ين علددددى نبيهددددا ن  يسددددتاجرا للعمدددد   ددددي -ليهمددددا السددددؤهع-ا تلدددد  السددددياق مددددن  دددديا ة  ددددعيب لمو ددددى 

ما ددديت و زا لدددم يكدددن لهدددم بإيدددتهم  جددد  يلدددوه بددد لكو كقدددل قإدددر نبوهمددداو  لمدددا  نل نما تددد  كك عددد و  نل ن ددد  ويدددر مدددن يسدددتاجر للعمددد  

 [17.]عنلهمع للو   على العم  كنما ت 

 ر عددد  الل دددرو كال يطيلددد  زال عشدددر   جدددا و كنمدددا : نمدددا قو ددد : باما تددد  كقو ددد ق قالدددتيدددا بنيدددة مدددا علمدددك : كهندددا  دددالها نبوهدددا  لدددا 

 لددل قددا  امشددي ول دديو كا عتددي لددي الطريددمو  دد  ي نقددرا ن   صدديب الددريف ثيابددك  تصددف لددي جسددلبو  ددتادا الددك  غإددة  يدد و : نما تدد 

ى : لدددا  تَدددْيَن َعلَددد   ََُحدددَق إَْحدددَ ى ُْأدَتَدددرٱ َه  ا  ََمدددْن َعددددَ َمَ َوَمددداى َلَُرادددُ  َلَْ  َلَُ دددقٱ  ﴿إَ  دددرى َلَُرادددُ  َلَْ  َلُ  دَدددَر َحَجدددج َ  َدددَْٰ  َلَْتَمْمدددَ  َعْ دددرش َم 
َلَ  تَدددْأُجَر َر  َ

دددلََحيَن ،  ُ َمدددَن ُلصٱ  َُ ُلٱ  َسدددتََجُ  َرى إَ  َ ددداى
﴿ :-عليددد  السدددؤه  -و قدددا  مو دددى [ 18. ] دددي يسدددن الصدددلإة كالو دددا  بمدددا قلدددت: نيَعلَْيدددَقُ

لَددَق أَْيدَددر َوأَ 
 
ُ َعلَدد   َمددا  َقُددوُل َوَٱيددلّٞ  ، َف َ  َعلَددرٱَ َوُلٱ ددْيُ   َدداَل ُعددْ َو  ََ ََجلَددْيَن ََ ِْ  تكجدد و كنقدداه معدد  يك يدد  كيعمدد   ددي  عايددة ْيدَددَقَ َلَاٱَمددا ُ

 [19. ]غنم و كما يلتاة زلي و كزكج  ابنت 
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 رعو  من الرسالة لمصر، وإرساله إل   رعو ، وموَم -عليه السال   -عودة موس : المبحث الساأع . 

ا  إَ  دد:َددال تؤددال  يُددوى ُُ َْهلَددَه ُْم َِ َا ََدداَل  َِ ُلط ددوَر  َددارش ا َددَس َمددن َجا َدد َُ ََجددَل َوَسدداَر أَأَْهلَددهَمى  ِْ دد   ُموَسدد  ُ ََ ددا ََ ُُا ﴿ َلَمٱ اتَددي َُ ا لٱَؤل ددرى  ا َْسددُ   َددارش َُ رى 

ْا تَ  ُُ َن ُلدٱاَر لََؤلٱ َۡا أََخبَر  َلَْو َجْءَوة  م  ْد  .21: و   اللصح ْصطَلُوَ  م 

دددى -عليددد  السدددؤه  -بوعدددلا لشدددعيب -عليددد  السدددؤه  -هكددد ا نك دددى مو دددى دددىم مذو ا دددا قاضا و  مكدددز عندددلا المدددل  التدددي ا  لدددا عليهددداو    الامض

ددد ا ﴾ يعندددي اجا ددد  ك دددره منددد و ك دددا  باهلددد و قدددا  م اهدددل: ٱ أ لمدددا قضدددى ا جددد  مكدددز بعدددل الدددك عندددل  دددهرا عشدددًرا نودددرنو  اقددداه : ن مض

ا  ﴾ ع ددو ر  اددا  
ا رددبر ٱلط  ددن جا ا ادد ا مر نددلا عشددرين  ددنةو ثددم ا ددتاا    ددي العددود زلددى مصددر  دداا  لدد و  رددرة باهلدد  زلددى جا ددب مصددرو    ا

يددة  ددي ليلددة مأللمددة  ددا ية  ددليل  الإددردو كنودد  امرن دد  الطلددمو : ني ا َْسددُ   َددارش نبصددر  دداً او كقددا   ددي الإر  َُ ا  إَ  ددرى  يُددوى ُُ َْهلَددَه ُْم َِ ا ﴿ ََدداَل 

َۡدددا أََخبَدددر    ْد ُُا م  اتَدددي َُ دددَن ُلدٱددداَر  عدددن الطريدددمع   ددد  قدددا  قدددل نوطدددا الطريدددمو : يعندددي لٱَؤل دددرى  قطعدددة ك دددعلة مدددن : يعندددي ﴿ َلَْو َجدددْءَوة  م 

ْا تَْصطَلُوَ   النا  ُُ  [5. ] ستل ئو  ﴿لََؤلٱ

   وأال ا له أالرسالة-عليه السال  -  اُ رأا ر لموس ،: 

دد: َددال تؤددال   ى إَ  ددرى ﴿ َلَمٱ ُموَسدد   ددَجَرَة َلَ  اَ  َرَٱددَة َمددَن ُل ٱ ْاَمددَن  َددر ُْلبُْقَؤددَة ُْلُمبَ 
َ ِْ ددَطراَ ُْلددَواَد ُ

ََ َمددن َ   َۡددا  ُددوَد لََمدديَن اى َلَتَم  ُ َرب  ُْلَؤ   ١١ َلَ َددا ُلٱ

ا وَ  َۡددا َجدداىّ ّٞ َولٱدد   ُمددْ أَرش تَددإ  َٱأَ ٱ ْۡ اَهددا تَ َُ ددا َر   َلَمٱ
ىَمدَدديَن َوَلَْ  َلَْلددَق َعَصدداَمُ ِْ بَددْل َوَ  تََخددْمَ إَ ٱددَق َمددَن ُ َْ ى َلَ ُموَسدد   ُِْ اَ  ُْسددلُْق اَددَ َم  َددر  ١١لَددْا اَُؤق دد

أ ددد دَدداَ  َمدددن رٱ  ََق أُْرَه 
 
ََِ  َدددَء ْهدد ُ  َوُْضدددُمْا إَلَْيددَق َجدَاَحدددَق َمدددَن ُلرٱ َُ َمدددْن َ ْيدددَر ُسددوى دداى ََ ا ددَجْيبَددَق تَْخدددُرْج أَْي ُدددْا َٱدددا ُوا  َق إَلَدد    َْرَعدددْوَ  َوَمَ َ هَمىُ إَ ۡٱ

َسقَيَن 
ا  َ   .32-31: و   اللصح ََْومش

زلددى هدد ا المكددا  للكمددة  - ددإلا   ك عددالى- للددا  مصددل  النددا و يددلث نمددر ع يددبو للددل  دداق     -عليدد  السددؤه-يينمددا  وجدد  مو ددى 

َْاَمددَن  عأليمددةو  ِْ ددَطراَ ُْلدددَواَد ُ
ََ َمددن َ   َۡددا  ُددوَد دداى َلَتَم  جا ددب الددوادي ممددا يلددي ال إددد  عددن يميندد  مددن  اييددة الاددربو قمدددا مددن : ني ﴿  َلَمٱ

دداَهَ ان: قددا   عددالى ددَر َوَمددا ُٱدددَ  َمددَن ال ٱ دَا إَلَدد  ُموَسدد  اَِم  ددي  ََ أَددر  إَف  ََ َِ ال َغر  عليدد  -﴾  هدد ا ممددا ير ددل زلددى ن  مو ددى ﴿َوَمددا ُٱدددَ  أََجا َدد

ينددد و كالندددا  كجدددلها  ضدددطره  دددي  ددد ر  وضدددرا   دددي للدددف ال إددد  و قصدددل الندددا  زلدددى جهدددة اللإلدددةو كال إددد  الاربدددي عدددن يم-السدددؤه

ى إَ  ددرى : ممددا يلددي الددواديو  وقددف باهتًددا  ددي نمرهدداو  ندداداا  بدد  ُموَسدد   ددَجَرَة َلَ  اَ  َرَٱددَة َمددَن ُل ٱ ْاَمددَن  َددر ُْلبُْقَؤددَة ُْلُمبَ 
َ ِْ ددَطراَ ُْلددَواَد ُ

﴿ َمددن َ  

لََمددديَن    ُ َرب  ُْلَؤ  هنددداب كبعثددد   إيددداو  -عليددد  السدددؤه-إلعدددة المإا قدددة لددد و كجعلهدددا   مإا قدددةع   ض   قلدددم مو دددى  ددداداا  دددي الَلَ َدددا ُلٱ

لََمددديَن  ك ددداداا بندددلا  عألددديم  ُ َرب  ُْلَؤ  الددد ي يرايإدددك كيكلمدددك هدددو  ب العدددالمينو ال عدددا  لمدددا يشدددا و ال زلددد  غيدددراو كال  ﴿ إَ  دددرى َلَ َدددا ُلٱ

لدددة المرلوقدددال  دددي اا ددد  ك ددد ا  و كنقوالددد  كن عالددد   دددإلا  و  مدددا نعألمددد  مدددن  دددلا و كمدددا  ب  دددوااو  عدددالى ك لدددلس ك ندددتا عدددن مماث

 [5و6.]نجمل  من وطاب
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 صدددا ل ييدددة  سدددعىو  لمدددا -عليددد  السدددؤه- اللاهدددا مو دددى ﴿ َوَلَْ  َلَْلدددَق َعَصددداَمُ  :  لدددا  -عتكجددد  -بعدددل هددد ا الندددلا  العألددديم نمدددرا   

و كهددي  دد - آهددا  وع معددركب مددن ن ددواع الليددالو كهددي منهددا عألدداهو كلضددى مو ددى ها بًددا منهددا كلددم  تلددرب ك ضددطربو كقا هددا جددا  

ىَمدَيَن :        يرجعو قل نو  من  الروب ق  مإل و كهنا ن اا النلا  ِْ  إَ ٱَق َمَن ُ
بَْل َوَ  تََخْمَ

َْ ى َلَ موَس    [ 4].﴿ اَ 

هَ : ثددم نمددرا بددامر آوددر  لددا  َِ  َددَءا ََق أُر  دد ه  ددُما  إَلَي ددَق َجدَاَحددَق َمددَن الرٱ ُ  َواض  دداُ َمددن  َ ي ددَر ُسددو ََ ددُرج  أَي  ددلُق  اَددَ َم  َددر َجي بَددَق تَخ  ا َدداَ  ﴿ اس 

ددا  َاَسددقَين ،  مو ُددا  َٱددا ُوا ََو  َ  َوَملَََّددَه إَ ۡٱ َعددو  أ ددَق إَلَدد   َر  ددلُق    َمددن رٱ ددُرج  أَ نيع ندودد  يددلب  ددي جيإددكو   اس  ُ  تَخ  دداُ َمددن  َ ي ددَر ُسددو ََ ني  ي 

َِ بددرلو  ررجددت كلهددا  ددعاع قضددو  الشددم و  دد ه  ددُما  إَلَي ددَق َجدَاَحددَق َمددَن الرٱ زاا هالددك نمددر يددلب كمددا  ددرن مددن  ددعاعها : ني ﴿ َواض 

 -نهمددا  ددي   ع-هددو العضددلو كقددا  عطددا  عددن ابددن عإدداس : كقيدد .  ادولهددا  ددي جيإددك  عددل زلددى يالتهددا ا كلددىو كال ندداح اليددل قلهددا

مددامن وددائف بعددل مو ددى زال زاا ك ددع يددلا علددى : نمددرا ن  يضددم  ددل ا  يدد هب عندد  ما الدد  مددن الرددوب عنددل معاينددة الليضددةو كقددا : 

[5و20. ] ل ا زا  وو  
 
 

دددا  َاَسدددقَين  مو ُدددا  َٱدددا ُوا ََو  َ  َوَملَََّدددَه إَ ۡٱ َعدددو  أ دددَق إَلَددد   َر  َها َددداَ  َمدددن رٱ تدددا  مدددن   يعندددي : ﴾  ددد ا ك ﴿  َدددَءا ََق أُر   - عدددالى-العصدددا كاليدددلو يذ ض

ق و   -علي  السؤه-لمو ى لئ َ   على  ر َعو   .ن  لنا بها ين اآليتين زرلى  رعو : ﴾ نيإَلَ   َر 

دددا  َأََخددداُ  َلَ  اَْقتُلُدددوَ  : قدددا   عدددالى َُ َمد دددر لََسددد ١١﴿ ََددداَل َرب  إَ  دددر ََتَْلدددُ  َمدددْدُْۡا  َْفسش دددُروُ  هُدددَو َلَْ َصددد ا َوَلََخدددر َه  ُش ا  َأَْرَسدددْلهُ َمَؤدددَر َرْد ا ش

أُوَ   ددء  َُ َُدَرىَ إَ  ددرى َلََخدداُ  َلَ  اُ َمددا أَ  ١٤اَُصدد   ُُ ا  َدداَل اََصددلُوَ  إَلَْي دش
َمددا ُسددْلطَ  ُُ ددَ َم أَأََخيددَق َو َْجَؤددُل لَ َُ َمددا   َ ََدداَل َسدَُ دد   َع ُُ  َلَ تَُمددا َوَمددَن ُتٱبََؤ

تَدَدداىُ ااَ 

لَبُوَ  
 .35-33: و   اللصح ُْلَغ 

 ددد قضر جإدددركل  -عليددد  السدددؤه -بر دددالت و كنيضدددلا بدددالمع تال الإي ندددال علدددى  دددلق و لكدددن مو دددى -عليددد  السدددؤه-هكددد ا بلددد    مو دددى

ن  ي عددد  لددد  نوددداا  -عدددت كجددد  - رعدددو  كبطشددد و ك ددد قر نيضدددا ن ددد  قتددد  مدددنهم   سددداو  رددداب ن  يلتلددد   رعدددو  كملددد ا  دددلعا   

أُوَ   ﴿ إَ  دددرى َلََخدددهدددا ك  معيندددا كمسدددا لاو  دددء  َُ زاا لدددم يكدددن لدددي كزيدددر كال معدددينع   هدددم ال يكدددادك  ي لهدددو  عنددديو  ا دددت اب    اُ  َلَ  اُ

دعددددا ا -عددددت كجدددد  -
 
ددددَ َم أَأََخيددددَق  : كقددددا  لدددد   َُ ا   لويددددك بدددد و : ني ﴿ َسدَُ دددد   َع دش َمددددا ُسددددْلطَ  ُُ ﴿  َدددداَل ي ددددة كبرها ًدددداو : ني ﴿ َو َْجَؤددددُل لَ

َما    ُُ لَبُوَ    َ ﴿ أَ نو با ااََصلُوَ  إَلَْي
َما ُْلَغ  ُُ  َلَ تَُما َوَمَن ُتٱبََؤ

تَدَاىُ  [ 7]. ااَ 

 رسالته إل   رعو ، وموَم  رعو  من الرسالة –عليه السال   -تبليغ موس : المبحث اليامن: 

وَسددد   أَ : قدددا   عدددالى هُا م  َُ دددا َجددداى دددَءاى إَ ٱ   َ ﴿  َلَمٱ ددد   ََدددالُوا  َمدددا َه 
تَدَدددا أَي دَ  لَددديَن ااَ  َوٱ ِْ اأَاىئَدَدددا ُ َُ دددَءا  َدددرى   َۡ ى َوَمدددا َسدددَمْؤدَا أَ ْفتَدددرش َوََددداَل  ١٦َسدددْحرّٞ م 

 َُ اَرُ إَ ٱهُس َ  اُْفلَ قَبَةُ ُل ٱ ُُوُ  لَهُس َع  َُ أَُْلَُۡ ى  َمْن َعدَ عَم َوَمن تَ لَُموَ   ُموَس   َرأ رى َلَْعلَُا أََمن َجاى
 . 37: اللصح ُلظٱ 

كنويددد  هدددا ك  زلدددى  رعدددو  كملئددد و كعر دددهما مدددا آ اهمدددا   مدددن  -عليددد  السدددؤه-عدددن م دددي  مو دددى  -لى دددإلا   ك عدددا-يرإدددر 

مدددن  وييدددلا كا إددداع نكامدددراو  لمددا عددداين  رعدددو  كملددد ا الدددك  -عدددت كجدد -المع ددتال الإددداهر  علدددى  دددلقهما  يمددا نوإدددرا بددد  عدددن   
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 دددرهم كباددديهم زلدددى العنددداد كالمإاهتدددةو كالدددك لطايدددا هم ك كإدددرهم و عدددللوا بك- دددإلا   –ك ددداهلكا ك لللدددواو كنيلندددوا ن ددد  مدددن عندددل   

لَدددديَن ،:عددددن ا إدددداع اللددددمو  لددددالوا َوٱ ِْ اأَاىئَدَددددا ُ َُ ددددَءا  َددددرى   َۡ ى َوَمددددا َسددددَمْؤدَا أَ ْفتَددددرش ددددَءاى إَ ٱ َسددددْحرّٞ م  م تعدددد  مصددددنوعو كن ادكا : ني ﴿ َمددددا َه 

ددد: معا  ددت  بالليلدددة كال ددااو ثدددم قددالوا  َۡ لَدديَن  ﴿َوَمدددا َسددَمْؤدَا أَ َوٱ ِْ اأَاىئَدَدددا ُ َُ -يعندددو  عإدداد    كيدددلا ال  ددريك لددد و  لددا  مو دددى  َءا  َددرى 

 : م يإا لهم -علي  السؤه
َُ ُلظٱ  اَرُ إَ ٱهُس َ  اُْفلَ قَبَةُ ُل ٱ ُُوُ  لَهُس َع  َُ أَُْلَُۡ ى  َمْن َعدَ عَم َوَمن تَ  [6.]﴾لَُمو َ ﴿ َرأ رى َلَْعلَُا أََمن َجاى

 و  وتؤاليه عل  رب الؤإةطغيا   رع. 

ددُن َعلَدد  ُلط ددينَ : قددا   عددالى َم   َۡ دده  َ ْيددَرَ  َأَْوََددْ  لَددر اَ 
ددْن إَلَ  ددا م  ُُ َۡددا ُْلَمددَبُ َمددا َعلَْمددُ  لَ أَا 

ى ا لٱَؤل ددرى َلَطٱلَددُع  ﴿َوََدداَل  َْرَعددْوُ  اَ   َُْجَؤددل ل ددر َصددْرحش

َظُد هُس َمَن  َِ َه ُموَس   َوإَ  ر  ى إَلَ  َءأَيَن إَلَ  
 َُ  .36: و   اللصح ُْل

دددْن : للدددل  مدددادن  رعدددو   دددي يايا ددد  ك  إدددراو يتدددى ادعدددى ا لوهيدددةو كقدددا    دددراب قومددد  ك ددداد هم دددا م  ُُ َۡدددا ُْلَمدددَبُ َمدددا َعلَْمدددُ  لَ أَا 
ى ﴿ اَ 

دده  َ ْيددَرَ  
﴿  َأَْوََددْ  كمعإددوًدا  ددوايو   يمددا جددا قم بدد  مددن ن  لكددم كلدد   بضددا غيددريو -عليدد  السددؤه- تعإددلكاو ك صددّلقوا قددو  مو ددى إَلَ 

ددُن َعلَدد  ُلط دديَن    َم   َۡ ددا و  لَددر اَ  ا لي عدد  لدد  لإنًددا مددن  رض َظُد ددهُس َمددَن بندداً و : ني ﴿  َُْجَؤددل ل ددر َصددْرحش َِ ددَه ُموَسدد   َوإَ  ددر  ى إَلَ  ﴿ لٱَؤل ددرى َلَطٱلَددُع إَلَدد  

دددَءأَيَن ،
 َُ  دددإلا    -و  دددا ألر زلدددى هددد ا ال دددرا   العأليمدددة علدددى  -  السدددؤهعليددد -كلكدددن  دددنللم هددد ا الألدددنو ك دددريكم قددد ب مو دددى ُْل

و كادضعدددى ن ددد  زلددد و ك  دددى ن  يكدددو  لددد  علدددم با لددد  اللدددمو ك عددد  -عليددد  السدددؤه-التدددي مدددا بلاهدددا آدمددديو ييدددز قددد ضب مو دددى ك عدددالىو

الددد ين يتعمدددو  ن هدددم قإدددا  و كقددد  هددد ا  دددركيحو كلكدددنض الع دددب مدددن هددد ال  المدددى -عليددد  السدددؤه-ا  دددإابع ليتو ددد  زلدددى زلددد  مو دددى

المملكدددةو المدددلبرك  لشددد ك هاو قيدددف لعدددب هددد ا الرجددد  بعلدددولهمو كا دددترف نيؤمهدددمو كهددد ا ل سدددلهم الددد ي  دددا   ددد ة  ا دددرة  ددديهمو 

  سددل ديددنهمو ثددم  إددع الددك  سدداد علددولهمو  نسددالك اللهددم الثإددال علددى ا يمددا و كن  ال  تيدد  قلوبنددا بعددل زا هددليتناو ك هددب لنددا مددن لددل ك 

 [4و13.] ك ن ت الوهاب يمة ز

 ۡااة  رعو ، وهالم الظالمين : 

ُدددْا إَلَْيدَدددا َ  اُْرَجؤُدددوَ  : قددا   عدددالى ا  َلَ ۡٱ ََ أََغْيدددَر ُْلَحدددق  َوظَد ددوى َْر ِْ بََر هُدددَو َوُجدُددوُدعُس  َدددر ُ ُْ ُْۡا  َدددر ُْلددديَا َ  ١٩﴿َوُْسدددتَ
ددهُ َوُجدُدددوَدعُس  َدَبَدددْء َ 

 َأََخْء َ 

لََميَن  َُ ظُْر َٱْيَم َٱاَ  
قَبَةُ ُلظٱ   . 41-31: و   اللصح َع 

ََ ،ا دددتمر  رعدددو   دددي يايا ددد  ك  إدددراو  َْر ِْ بََر هُدددَو َوُجدُدددوُدعُس  َدددر ُ ُْ دددإواو  ﴿ َوُْسدددتَ كعدددنض هدددو كقومددد  ن ضهدددم لدددن يذرجعدددواو كلدددن يلا ا

دددإوا ن ضهدددم بعدددل ممدددا هم ال يإعثدددو و كال ثدددوابو كال علدددابو  رقإدددوا نهدددوا همو كلدددم يعلمدددوا  لهدددم بالمر دددادو كن ددد   - دددإلا  -ن   كيسر

ددددولة الطايددددا و  ددددؤ بددددل لللددددم ن  ينتصددددرو  ﴿لهددددم م دددداز علددددى نعمددددالهم الرإيثددددةو كلكددددن   يمهدددد  كاليهمدددد و كمهمددددا يالددددت  ا
 

َوَ  

ددُر   َْأَص  ِْ ُرهُْا لَيَددْو   تَْ ددَخُص  َيددَه ُ  إَ ٱَمددا اُددَلخ 
لَُمددوَ ُ

ددا اَْؤَمددُل ُلظٱ  فَددالو َعمٱ
  َ َ للددل  للددم كعددل   لر ددول و . 42: ددو   زبددراهيمتَْحَسددبَنٱ ُلٱ

ُْۡا  َدددر ُْلدددكنذهلدددك  رعدددو  كقومددد  بدددالارق  دددي الدددل يا 
دددهُ َوُجدُدددوَدعُس  َدَبَدددْء َ 

﴿َوَحددداَا كالرسدددرا  كالندددا  كالثإدددو   دددي اآلودددر و  يَا َ ،﴿ َأََخْء َ 
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 أَ 

ددد

ُُ ُْلَؤدددَءاَب   َ اَل  َْرَعدددْوَ  َلََ ددد ٱ ُْلَؤددددءَ  ٤٥اَل  َْرَعدددْوَ  ُسدددوى َُ ا   ددداَعةُ َلَْدَخلُدددوى ُا َواَدددْوَ  تَقُدددوُ  ُلسٱ ا َوَعَ ددديّش َۡدددا ُ دددُ ّوش  اَب ُلدٱددداُر اُْؤَرُضدددوَ  َعلَْي

 . 48-45: و   غا ر

لََمددديَن  :ثدددم قدددا   عدددالى
قَبَدددةُ ُلظٱ  قيدددف قدددا  نمدددر هددد ال  الددد ين علمدددوا ن  سدددهم :  دددا ألر يدددا ملمدددل بعدددين قلإدددك: ني ﴿ َدددُ ظُْر َٱْيدددَم َٱددداَ  َع 

لهم مدددا قدددا  لهدددم مدددن جندددال  ثذ ديدددا هم كنمدددوالهم نكليا  ددداو ك ردددو   ك دددركا بدددربهمو ك ّدكا علدددى   دددول   صددديلت و نلدددم  هلكهدددم  انذدددوا  

بعددددل ن  قددددا وا مستضددددع ينو  ذلتضدددد  نبنددددا همو ك ذسددددتاليا  سددددا همو    ضددددا قدددد لكو بددددك كبمددددن آمددددن بددددك  كعيددددو و كقنددددوز كملدددداه قددددريمو

لدددوب كزيددداهم ديدددا  مدددن قددد ضبكو ك دض عليدددك مدددا ن يدددتهم بددد  مدددن اللدددم  كنمدددوالهمو كمهلكدددوهم قدددتًؤ بالسددديفو  دددنضة  ك دددّلقك  ددداعلو و مرو 

لوا من قإ  [4.]   ي ال ين وا
 

 له -سبحا ه وتؤال -ا  المال  ر َصة َارو ، وإهالم هللاطغي: المبحث التاسع. 

دُددوَح َمدداى إَ ٱ َمفَاتََحددهُس لَتَدُددوى : َددال تؤددال  ُُ ددهُ َمددَن ُْل
اتَْيدَ  َُ َْۡاَ َو ددُروَ  َٱدداَ  َمددن ََددْوَ  ُموَسدد    َبََغدد   َعلَددْي

َة إَْف ََدداَل ﴿ إَ ٱ ََ  لَددر ُْلقُددوٱ َلُ أَُْلؤُْصددبََة َلُو 

ِ  ُْلفَدددَرَحيَن لَدددهُس ََْوُمدددهُس َ   َ َ  اَُحددد ْ يََا َوَلَْحَسدددن َٱَمددداى  ٧٦ تَْفدددَرْإَ إَ ٱ ُلٱ ىَخدددَرةََ َوَ  تَددددَس  ََصددديبََق َمدددَن ُلددد   ِْ اَر ُ ُ ُلددد ٱ دددَق ُلٱ اتَم  َُ َوُْأتَدددغَ  َيَمددداى 

َ َ  اُحَ  َََ إَ ٱ ُلٱ َْر ِْ  َوَ  تَْبغَ ُْلفََساَد  َر ُ
ُ إَلَْيَقَ  .77-78: و   اللصح ِ  ُْلُمْفَسَ اَن  َلَْحَسَن ُلٱ

مدددع  رعددو و ك دداهل ا قيددف قددا  يايددا  السددلطة عددداهًرا  يهدداو كقيددف ن دد  لددم  ن ددع هددد ا  -عليدد  السددؤه-بعددل ن  ا تهددت قصددة مو ددى

كنكليائددد و ينتلددد  اللددو  مدددن  رعددو   ددديئاو كبدددين   لنددا الميدددتا  اللليلدددي لللددونو كن  قدددوض  ا يمدددا  هددي الاالإدددةو كن ض    ا دددر   ددل  

ددد   دددة قدددا ك و  هلدددم لنتامددد  مدددا قصض بندددا المشدددهل اللرآ ددديو زلدددى  دددو   نودددرن مدددن  دددو  الطايدددا و ز ضددد  يايدددا  المدددا و مدددن ودددؤ  قصض

دددُروَ  َٱددداَ  َمدددن ََدددْوَ  ُموَسددد    َبََغددد   عَ  :  دددإلا   ك عدددالى-يلدددو  المدددولى : لندددا  يهدددا ملتمسدددين منهدددا ال وائدددل كالعإدددر - عدددالى- 
َْۡاَ إَ ٱ ََ  لَدددْي

َة إَْف ََدددداَل لَددددهُس ََْوُمددددهُس لَددددر ُْلقُددددوٱ َلُ أَُْلؤُْصددددبََة َلُو  دُددددوَح َمدددداى إَ ٱ َمفَاتََحددددهُس لَتَدُددددوى ُُ ددددهُ َمددددَن ُْل
اتَْيدَ  َُ ِ  ُْلفَددددَرَحيَن  َو َ َ  اَُحدددد  ددددو    َ  تَْفددددَرْإَ إَ ٱ ُلٱ

 .78:اللصح

ددد و كلدددم يكدددن  دددي بندددي ز دددرائي  نقدددرن -عليددد  السدددؤه-مو دددى ن ض قدددا ك  قدددا  مدددن قدددوه - دددإلا   ك عدددالى –يرإدددر المدددولى  و ني ابدددن عم 

َۡاَْ  -عليددد  السدددؤه-للتدددو ا  منددد و  ندددا م قمدددا  دددا م السدددامرريو كودددرة عدددن ياعدددة مو دددى جددداكز اللدددل  دددي الت إدددرو : ﴾ ني َبََغددد   َعلَدددْي

ا دددتر ا   بهدددمع : ى بندددي ز دددرائي بايددد  علددد: و كق دددر بدددا و قدددا  الضدددلاب-عليددد  السدددؤه-كالتكإدددر علددديهمو كودددرة عدددن ياعدددة مو دددى

قددا  عددامؤ ل رعددو  علددى بنددي : كقيدد . بايدد  بنسددإت  مددا آ دداا   مددن المددا  زلددى   سدد و لعلمدد  كييلتدد : لكثددر  مالدد  ككلددلاو كقددا  قتدداد 

 [19.]غير الك: ز رائي و  تعلن عليهم كعلمهمو كقي 

دُددددوَح   ُُ دددهُ َمددددَن ُْل اتَْيدَ  َُ ن ضدددد  : ا مددددوا  المددددلضور و  هدددو م دددداز ب عدددد  المددددلضور قالمددددل و  ز  قدددا  الكنددددت مرصوً ددددا بدددد و كقيدددد : ني﴿َو

: بادائهددا  ددابى كهددو مددن ن ددإاب علاك دد  زيددااو كقيدد  -عليدد  السددؤه- ددميت نموالدد  قنددوًزاع   هددا لددم  دد د منهددا التقددا و كقددل نمددرا مو ددى
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. -عليددد  السدددؤه-طدددا  قدددل نع دددرا    عدددالى بكندددت عألددديم مدددن قندددوز يو دددفالكندددوز هندددا ا مدددوا  المل و دددةو كقدددا  قمدددا  كي عدددن ع

[21 ] 

َة   لَدددر ُْلقُدددوٱ َلُ أَُْلؤُْصدددبََة َلُو  يتدددى ن ض م دددا ف ودددتائن نموالددد  لتثلرددد ذ ال ماعدددة اللويدددة عدددن يملهددداو هددد ا الم دددا يفو : ني﴿َمددداى إَ ٱ َمفَاتََحدددهُس لَتَدُدددوى

: ا دددلين لددد  ملددد  ين لددد  عدددن الطايدددا ُمدددهُس  إَْف ََددداَل لَدددهُس ََوْ  .  مدددا عندددك بدددالرتائنق
 

ِ  ُْلفَدددَرَحينَ  َ َ  اَُحددد ﴾﴿َ  تَْفدددَرْإَ إَ ٱ ُلٱ
 

ال   دددرح : ني

إ ين على ملإتها [13.]به ا الل يا العأليمةو ك  ترر بهاو ك لهيك عن اآلور و       ال يلب ال ريين بهاو المنكا
 

ُ ُلددد ٱ  دددَق ُلٱ اتَم  َُ  َوَ  تَْبدددغَ ُْلفََسددداَد  َددد﴿َوُْأتَدددغَ  َيَمددداى 
ُ إَلَْيدددَقَ ْ يََا َوَلَْحَسدددن َٱَمددداى َلَْحَسدددَن ُلٱ ىَخدددَرةََ َوَ  تَددددَس  ََصددديبََق َمدددَن ُلددد   ِْ َََ إَ ٱ اَر ُ َْر ِْ ر ُ

ِ  ُْلُمْفَسَ اَن   َ َ  اَُح .77: و   اللصحُلٱ
 

 دددابت  بهدددا مدددا عندددل  و ك صدددلقو كال  لتصدددر علدددى  قدددل يصددد  عندددلب مدددن ك دددائ  اآلودددر  مدددا لدددي  عندددل غيدددرب مدددن ا مدددوا و: ني

م ددرد  يددد  الشدددهوالو ك لصدددي  اللددد الو
 

ْ يََا   ال  دددامرب ن   تصدددلق ب ميدددع مالدددك ك إلدددى  دددائًعاو بددد  : ني﴿َوَ  تَددددَس  ََصددديبََق َمدددَن ُلدد  

ن  دددم آلور دددكو كا دددتمتع بدددل ياب ا دددتمتاًعا ال يدددثلذم ديندددكو كال يضدددر  ب،ور دددكو
 

ُ إَلَْيدددَقَ عإددداد   زلدددى  ﴿َوَلَْحَسدددن  بهددد ا  ﴿َٱَمددداى َلَْحَسدددَن ُلٱ

َََ ا مددددوا و  َْر ِْ كاال ددددتاا  بددددالنعم عددددن المددددنعمو - عددددالى-بددددالتكإر كالعمدددد  بمعا ددددي  ﴿َوَ  تَْبددددغَ ُْلفََسدددداَد  َددددر ُ
 

  ِ َ َ  اَُحدددد ﴿إَ ٱ ُلٱ

[13.]ب  يعاقإهم على الكو ن ل العلوبة ُْلُمْفَسَ اَن 
  

 ؤاليهتُبر َارو  وت. 

َ ََددْ  َلَْهلَددَق َمددن ََْبلَددهَم َمدددَن ُْلقُددرُ : َددال تؤددال  َىُ َلََو لَددْا اَْؤلَددْا َلَ ٱ ُلٱ ةش َوَلَْٱيَدددُر ﴿ََدداَل إَ ٱَمدداى َلُوتَيتُددهُس َعلَدد   َعْلددا  َعددددَ  وَ  َمددْن هُددَو َلََ دد   َمْدددهُ َُددوٱ

ُا َوَ  اُسْ  َُۡا ُْلُمْجَرُموَ     َ َجْمؤش  .76:اللصح و   ُل َعن ُف ُوأَ

مندديو  - عددالى-ز مددا نك يددتذ هدد ا الكنددوز علددى  ضدد  علددم عنددليو علرمدد   : ا ددتل يايددا  قددا ك  ك كإددراو كقددا  للومدد  الدد ين كعألددوا

 - عددالى- ر ددي بدد لك عندديو ك ضددلني بهدد ا المددا  علدديكمو لعلمدد  ب ضددلي علدديكمو هكدد ا  كإددر ك  إددرو  لددم ينسددب الن عمددة التددي ن عددم  

و كهددد ا مدددن نعألدددم اآل دددال المهلكدددة لل سدددا و نك لدددم يعلدددم قدددا ك  يدددين زعدددم هددد ا الدددتعم - دددإلا   ك عدددالى-عم بهدددا عليددد  زلدددى المدددن

يدد  ي ا مدددوا   - ددإلا  -الإايدد و ن    قددل نهلددك مدددن قإلدد  مددن ا مددم مدددن هددو ن ددل مندد  بطشددداو كنقثددر جمعددا لىمددوا و كلدددو قددا   

يهلدددك مدددن نهلددك مدددن ن بددداب ا مددوا  الددد ين قدددا وا نقثددر منددد  مددداالع    مددن ي  يددد ع ل ضددد   يدد  كويدددر عندددلاو كلر دداا عنددد و لدددم يكددن 

 [4. ]و كهو عن   اٍ و كز ما يهلك من قا  علي   اوطا- عالى-من قا    عن   ا ياو  ملا  ن  يهلك   

لَ  ْ يَا اَ  ةَ ُلدد   ددُروُ  إَ ٱددهُس لَددُءو َحددظ  َعَظدديا   ََخددَرَج َعلَدد   ََْوَمددهَم  َددر َحادَتَددهََم ََدداَل ُلٱددَءاَن اَُراددُ وَ  ُْلَحيَددو 
َوََدداَل ُلٱددَءاَن  ٧٩ْيددَ  لَدَددا َمْيددَل َمدداى َلُوتَددَر ََ 

بَرُ 
َۡاى إَ ٱ ُلصٱ  ُا َوَ  اُلَقٱم  لَحش اَمَن َوَعَمَل َص  َُ َ َخْيرّٞ ل َمْن  ْا  ََواُب ُلٱ ُُ  .61-71: و   اللصحوَ   َلُوتُوا  ُْلَؤْلَا َوْالَ



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 722 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 َددر علددى بنددي ز ددرائي   يمددا  آا زينددة مددن متدداع الليددا  الددل ياع مددن الثيدداب كالددلكاب كالت مدد   ددي يددوه عيددل : نيََْوَمددهَم  ﴿ ََخددَرَج َعلَدد   

ددد و علددديهم المعصددد رال: ﴾ نيَحادَتَدددهَمَ  [ 7. ]مدددع زينتددد و قدددا  ودددرة  دددي  دددإعين نل ًدددا مدددن  اإعر
(3)

و  دددي منألدددر يسدددلب نلإددداب نهددد  الدددل  يا 

ددهوالو  تطاكلددت  قددابهم ي ددُروُ  إَ ٱددهُس لَددُءو  مًعددا  ددي هدد ا النعدديمو ك كالشض
لَْيددَ  لَدَددا َمْيددَل َمدداى َلُوتَددَر ََ  ْ يَا اَ  ةَ ُلدد   ََدداَل ُلٱددَءاَن اَُراددُ وَ  ُْلَحيَددو 

﴾و هكددد ا غدددرض هم الدددل  يا كزور هددداو كعلدددى الطدددرب الملابددد  قدددا  هنالدددك الم مندددو  بالدددلا  اآلودددر و العدددا  و  بلليلدددة الدددل يا َحدددظ  َعَظددديا  

َۡددداى  : التائلدددةو  اوتل دددت  ألدددر همو كاوتلدددف قدددولهم ُا َوَ  اُلَقٱم  دددلَحش اَمدددَن َوَعَمدددَل َص  َُ َ َخْيدددرّٞ ل َمدددْن  دددْا  َدددَواُب ُلٱ ُُ  َوََددداَل ُلٱدددَءاَن َلُوتُدددوا  ُْلَؤْلدددَا َوْالَ

بَُروَ   
إَ ٱ ُلصٱ 

 
 . 61: و   اللصح

 ۡااة َارو ، وهالم الظالمين . 

َ َوَمددددا َٱدددداَ  َمددددَن ُْلُمدتََصددددَرانَ  ﴿ ََخَسددددْفدَا:َددددال تؤددددال  ََ  ََمددددا َٱدددداَ  لَددددهُس َمددددن  َََّددددة  اَدُصددددُرو َهُس َمددددن ُدوَ  ُلٱ َْر ِْ ﴾  ددددو   أَددددهَم َوأَددددَ اَرَع ُ

 .61:اللصح

اوتيدددا  قدددا ك   دددي زينتددد و ك ردددرا علدددى قومددد و كبايددد  علددديهمو علضدددب الدددك با ضددد  وسدددف بددد  كبدددلا ا ا   و قمدددا  - عدددالى-لمدددا اقدددر 

ددد ذ  ردددي ا ا ئ ر زرلادددى :" قدددا  - دددلى   عليددد  ك دددلم-  دددو     ثإدددت ن ض  لئ ا دددفا برددد رو  اهذدددوا ياتا ا سر و وذ دددياؤا ر دددنا الرذ اذ مر ا ا دددر  زرزا ددد ي يا ذ جذ دددا  ا بايئناما

ةر  هر اللريااما ".ياوئ
(4)

 

ن ض قددا ك  : عإدداس كالسددليو كاوتلددف  ددي  ددإإ و  عددن ابددن -عليدد  السددؤه-كقددل اقددر ن  هددؤب قددا ك  قددا  مددن دعددو  مو ددى  إددي  

بلضددر  المددى مددن بنددي ز ددرائي  كهددو قددائم  دديهم يتلددو علدديهم قتدداب    -عليدد  السددؤه-نعطددى امددرن  بايًددا مددااًل علددى ن   اإهددت مو ددى

 ن عددل مددن ال اددرقو كنقإدد  عليهددا -عليدد  السددؤه-و  تلددو  يددا مو ددى ز ضددك  علددت بددي قدد ا كقدد او  لمددا قالددت الددك  ددي المددى لمو ددى- عددالى-

ن شدددلب بدددا  الددد ي  ادددرقا الإلددر كن  ددداقم مدددن  رعدددو و ك عددد  قدد ا كقددد ا لمدددا نوإر ندددي بالددد ي يملدددك : بعددل مدددا  دددلى  قعتدددينو ثدددم قددا 

نمدددا زا  شدددل ني  ددد   قدددا ك  نعطدددا ي قددد ا كقددد ا علدددى ن  نقدددو  الدددك لدددكو كن دددا ن دددتا ر   كن دددوب زليددد و  عندددل : علدددى مدددا قلدددتق  لالدددت

زليددد  ن  قددل نمدددرل ا    ن   طيعددك  يددد و  دددامر  - عدددالى-ك دددا     ددي قدددا ك و  دداكيى    ددداجًلاو -عدددت كجدد -الددك ودددر مو ددى  

 [6.]ا    ن   إتلع  كدا او  كا  الك -علي  السؤه-مو ى

عدددلهم بإاددديهم علدددى  ض  - دددإلا   ك عدددالى-كقدددا     ب نهددد  مكدددةو كيتوض دددةو يردددو   دددلى   -كعلدددى   دددول  - دددإلا  - دددي هددد ا اللصض

كال  -عليددد  السدددؤه-لدددم  ن عددد  قرابتددد  مدددن مو دددى: بعددد اب يندددت  بهدددمع قمدددا  دددت  بلدددا ك  بإايددد  علدددى مو دددى كقومددد و ني -لمعليددد  ك ددد

زكة نوتدد  مددريمع  علددى الدددك يلددو  ال  ددن عكم اللرابددة التددي بيددنكم كبددين   دددو  :  ددلت  بدد ع لمددا اقددر ن ضدد  قددا  ابدددن عمدد  كقددا  وتندد 

                                                             

 
(

4
 و كمسلم  ي  ليل و قتاب اللإاس كالتينةو باب باب  لريم(4/177)و (3465)نورج  الإرا ي  ي  ليل و قتاب نياديز ا  إيا و باب يليز الاا و ح( 

 (.3/1853)و (2166)التإرتر  ي المشي مع زع اب  بثياب  و ح
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و كال ا صددددالكم بدددد  مددددن عدددد اب  ض كم لتدددد   ددددي الددددل ياو زاا بايددددتم عليدددد  ك ددددرقتم ا إاعدددد ع قمددددا لددددم  ن ددددع اللرابددددة التددددي بددددين قددددا ك   ض

 [22.]من ع اب  ض كملت   ي الل يا زاا باى علي  -علي  السؤه-كمو ى

 تحقق وعود الرحمن ِهل اإلاما : الفصُل اليا ر: 

ةو كالتددي نللددت بألؤلهددا علددى جوا ددب مددن قصددة بعددل  لددك الملددلمال التددي  صددلت لنددا جوا ددب مددن آيددال  ددو   اللصددح العأليمدد

و كمددددا  نينددداا مددددن الوعددددود المتتاليدددة لعإدددداد   المددد منينو التددددي قا ددددت  لددد ب  ددددي قلدددب المدددد من الطما ينددددة -عليدددد  السدددؤه  -مو دددى 

 منين كالسدددكينةو ك ثإتددد  علدددى ا يمدددا و ك صدددإرا علدددى المصدددائب كالملدددنو هدددا لن  دددي هددد ا ال صددد   إدددين قيدددف يلدددم   لعإدددادا المددد

او كقيدددف ا  لدددت علمدددة الك دددر كالطايدددا و كقيدددف  دددلق   و الوعدددل - دددإلا  -لعإدددادا المددد منين كعدددلاو ز ددد  كعدددل   - عدددالى-كعدددودا

َ ََيالش اللمو ال ي اليمكن ن  يترلف  ُا َوَمْن َلَْصَ ُا َمَن ُلٱ َ َحقّش  .122:﴾  و   النسا َوْعَ  ُلٱ

 موس تحقق وع  هللا ِ  : المبحث اِول. 

ى َلَْ  َلَْرَضدددَؤيَهَ  َدددََٰفا َخْفددَ  َعلَْيدددَه  َأَْلقَيدددَه  َددر ُْلددديَا  َوَ  تََخددا َر َوَ    ى َلُ   ُموَسدد   وعُ إَلَْيددَق َوَجددداَعلُوعُ َمدددَن  َوَلَْوَحْيدَدداى إَلَددد   تَْحَإ َدددرىَ إَ ٱدددا َراىد 

 .7:﴾  و   اللصحُْلُمْرَسلَينَ 

ىو وائ ددة مدددن بطددد  رعدددو  كقومدد و  رددداب مددن  ر دددلهمو  لددل كلدددل مو ددى  دددي بينددا  ددي ال صددد  السددابم قيدددف قا ددت نه مو ددد

 دددنة اللتددد و كعيدددو   رعدددو  منتشدددر   دددي قددد  مكدددا و  إلدددز عدددن ني مولدددود لإندددي ز دددرائي و  دددي هددد ا اللدددا  كنه مو دددى  دددرن ن هدددا 

نمدددر َفا َخْفدددَ  َعلَْيدددَه  َأَْلقَيدددَه  َدددر ُْلددديَا   َلَْ  َلَْرَضدددَؤيَهَ  َدددَٰ  زال براللهدددا كموالهددداو يا يهدددا الدددويي كا لهددداه مدددن  بهدددا  اليدددو  لهدددا كالقدددو 

و ييدددز الادددرق كالهدددؤبو كلكدددن  جليددد و كبدددؤ  عألددديمو هدددي وائ دددة علدددى ابنهدددا مدددن الهدددؤب علدددى يدددل  رعدددو و  تذدددامر ب للائددد   دددي الددديم 

عددت  -م ن  هدد ا ا مددر مددن   يددا لدد  مددن زيمددا و يددا لدد  مددن يلددينو ز هددا  علدد!  ت لددى لنددا هنددا قددو  زيمددا  نه مو ددى  ددي نعلددى   إهدداو يددا  

 :ب  كما كعلها ب  - إلا  -ال ي ابتلنها بالنعمو ك زقها به ا المولودو كمما زادها يلينا كثإا او مابشرها    -كج  

وعُ إَلَْيَق َوَجاَعلُوعُ َمَن ُْلُمْرَسلَيَن   ﴿إَ ٱا َراىد 

 . لق من   يليثًاو ز    اليرلف الميعادو كمن ن-عت كج   -ز   كعل   

ا تسدددلمت  مددددر  بهدددداو  ددددابر  ملتسددددإةو موقندددة بوعددددل  و مصددددلقة بدددد و  اللتدددد   ددددي النيددد و نللددددت ب لدددد   قإددددلها  ددددي الإلددددرو 

ك  ادهددا يلطددر دًمددا علددى  راقدد و لكددنض جدد ك  ا يمددا  قا ددت نعلددىو  ا ددت ابت  مددر  بهددا بددؤ  ددردد نك  لكدد و ز دد  ا يمددا  زاا والطددت 

 .بشا ت  الللوب
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  ٱيم تحقق وع  هللا ِ  موس: 

 :وع  هللا َل  موس  أأمران

وعُ إَلَْيَق  :ن  يرجع ابنها زليها: ا ك   إَ ٱا َراىد 

 .َوَجاَعلُوعُ َمَن ُْلُمْرَسلَيَن  :ن  يكو   إيًا ك  واًل : الثا ي

o  تحقق الوع  اِول ِ  موس: 

و هيدددا   ا  دددإاب لل ألددد و يتدددى التلطددد  آ   رعدددو و قمدددا بينددداا  دددي  -عليددد  السدددؤه-يينمدددا نللدددت نه مو دددى ابنهدددا مو دددى الددديم 

ا َوَحَإ وددداو  دددابلاو ك دددا    ن  يتربدددى  دددي بيدددت عدددلكا  رعدددو   دددوَ  لَُۡدددْا َعدددُ ّوش ُُ و ن  - دددإلا  -﴾و كمدددن ا  دددإاب التدددي هياهدددا المدددولىلَيَ

علددديهم  -عليددد  السدددؤه-ثدددم ن دددا ل نودددت مو دددى  لدددم يلإددد  ن  ير ضدددع مدددن ني امدددرن و-عليددد  السدددؤه-يدددره   المرا دددع علدددى مو دددى

 :بامرن   يلإ  ن  ير ع منهاو كهي نه مو ىو قما قا   عالى

ْا َوهُْا لَ   ُُ فُلُو َهُس لَ ُْ ى َلَْهَل أَْي   اَ ْا َعلَ   ُُ ْمدَا َعلَْيَه ُْلَمَراَضَع َمن ََْبُل  َقَالَْ  َهْل َلَُدل  َصُحو َ َوَحرٱ  .12:﴾  و   اللصحهُس َ 

 : كهندددددددددا يتللدددددددددم كعدددددددددل  و كينكشدددددددددف الادددددددددم كاللدددددددددت  عدددددددددن نه مو دددددددددىو  تلدددددددددر عينهدددددددددا بددددددددد و قدددددددددا   عدددددددددالى 

َُنٱ َلَْٱيَ  
َ َحّقّٞ َولَ  َۡا َوَ  تَْحَإَ  َولَتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعَ  ُلٱ هَم َٱْر تَقَرٱ َعْيدُ ى َلُم  هُ إَلَ  

 .13:﴾  و   اللصحَرهُْا َ  اَْؤلَُمو َ  ََرَدْد َ 

ددد  دددهَم ََرَدْد َ  ى َلُم  َۡدددا َوَ  تَْحدددَإَ   ﴾ قمدددا كعدددل اها بددد لكو  هُ إَلَددد   بليدددز ز ددد   ربدددى عندددلها علدددى كجددد   كدددو   يددد  آمندددة َٱدددْر تَقَدددرٱ َعْيدُ

َ َحدددّقّٞ  مطمئندددةو   دددرح بددد و ك اوددد  ا جدددر  الكثيدددر  علدددى الدددكو    ا يناهدددا بعدددس مدددا كعدددل اها بددد  عيا ًددداوو ليطمدددئن َولَدددتَْؤلََا َلَ ٱ َوْعدددَ  ُلٱ

َُدددنٱ َلَْٱيَددددَرهُْا َ  اَْؤلَُمدددو َ  لك قلإهددداو كيدددتداد زيما هدددداو كلدددتعلم ن ددد   يلصدددد  كعدددل    دددي ي ألدددد  ك  دددالت و  بددد
﴾  ددد اا  نكا السددددإب َولَ 

ددداقةو بددددين يددددلي ا مددددو   - عددددالى-متشوً ددداو  ددددوي الددددك زيمدددا همو لعددددله علمهددددم الكامددد و ن ض    دددداقة كالعلإددددال الشض ي عدددد  الملدددن الشض

عنددددل آ   رعددددو و يتربددددى  ددددي  ددددلطا همو كيرقددددب مددددراقإهمو كيلددددإ   -عليدددد  السددددؤه-مطالددددب ال ا ددددلةو  ا ددددتمر مو ددددىالعاليددددة كال

 .مؤبسهمو كنم  ب لك مطمئنةو قل ا تلر ن ها نم  من الر اعو كلم يذستنكر مؤزمت  زياها كينوها علي 

ك يسددير ا مددرو الددد ي  ددا  بدد  التعلددم بينددد  و ك دديا ة  إيدد  مو ددى مددن الكددد ب  ددي منطلدد و - عدددالى-ك امدد  هدد ا اللطددف مددن  

ددداو  كدددا  الكدددؤه الكثيدددر منددد  كمدددن غيدددرا  دددي الدددك قلددد و  دددلقا  كبينهددداو الددد ي بدددا  للنددداس ن ددد  هدددو الر ددداعو الددد ي بسدددإإ  يسدددميها نذمض

 [13.]كيلا

o  تحقق الوع  اليا ر ِ  موس. 

. َوَجددداَعلُوعُ َمدددَن ُْلُمْرَسدددلَيَن  : و قدددا   عدددالى إيًدددا ك  دددواًل  -عليددد  السدددؤه -ن  يكدددو  مو دددى : ٱدددا  الوعددد  اليدددا ر ِ  موسددد 

و كمهضدددل  دددإلا   با  دددإاب المللمدددة    دددال  زلدددى  رعدددو   إيضدددا ك  دددوالو -عليددد  السدددؤه-لمو دددى- دددإلا   ك عدددالى- تابعدددت  عايدددة  
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ةو التددي غيددرل ييددا  مددن ملتدد  اللإطدديو زلددى  يلتدد  زلددى مددلينو زلددى عود دد  زلددى مصددرو كمددا يددلث نثنددا  الددك مددن ا يددلاث العأليمدد

دددلنا الدددك  دددي ال صددد  السدددابمو قدددا    -عليددد  السدددؤه-مو دددى و كا تللدددت بددد  زلدددى مريلدددة جليدددل و مريلدددة الر دددالة كالنإدددو و قمدددا  صض

ا   :  عدددالى يُدددوى ُُ َْهلَدددَه ُْم َِ َا ََددداَل  َِ ُلط دددوَر  َدددارش ا َدددَس َمدددن َجا َددد َُ ََجدددَل َوَسددداَر أَأَْهلَدددهَمى  ِْ ددد   ُموَسددد  ُ ََ دددا ََ ُُا   َلَمٱ اتَدددي َُ الٱَؤل رى  ا َْسدددُ   َدددارش َُ إَ  دددرى 

ددْا تَْصددطَلُوَ   ُُ ددَن ُلدٱدداَر لََؤلٱ َۡددا أََخبَددر  َلَْو َجددْءَوة  م  ْد ددَجَرَة َلَ   ٢٩م  َرَٱددَة َمددَن ُل ٱ َْاَمددَن  َددر ُْلبُْقَؤددَة ُْلُمبَ  ِْ ددَطراَ ُْلددَواَد ُ
ََ َمددن َ   َۡددا  ُددوَد دداى َلَتَم   َلَمٱ

ى إَ  دددرى َلَ  ُموَسددد   لََمددديَن اَ  ُ َرب  ُْلَؤ  بَدددلْ  ١١ َدددا ُلٱ َْ ى َلَ ُموَسددد   ُِْ اَ  ا َولَدددْا اَُؤق ددد َۡدددا َجددداىّ ّٞ َولٱددد   ُمدددْ أَرش تَدددإ  َٱأَ ٱ ْۡ اَهدددا تَ َُ دددا َر   َلَمٱ
 َوَ  َوَلَْ  َلَْلدددَق َعَصددداَمُ

ىَمدَدديَن  ِْ َُ َمدد ١١تََخددْمَ إَ ٱددَق َمددَن ُ دداى ََ دَدداَ  ُْسددلُْق اَددَ َم  َددر َجْيبَددَق تَْخددُرْج أَْي  ََق أُْرَه 
 
ََِ  َددَء ْهدد ُ  َوُْضددُمْا إَلَْيددَق َجدَاَحددَق َمددَن ُلرٱ ْن َ ْيددَر ُسددوى

َسقَيَن 
ا  َ  ُْا َٱا ُوا  ََْومش ا هَمىُ إَ ۡٱ أ َق إَلَ    َْرَعْوَ  َوَمَ َ  .32-21:﴾  و   اللصح٢٣َمن رٱ

ددددا  : العألدددديمو بعددددل ن   ددددرض   بهدددد ا الشددددرب -عليدددد  السددددؤه-هكدددد ا ن  دددد     إيدددد  مو ددددى لَيمش ُْ ُ ُموَسدددد   تَ ﴾  ددددو   َوَٱلٱددددَا ُلٱ

كنيضددددلا بدددالمع تال الإي نددددالو كهكدددد ا   للدددم الوعددددل الثددددا ي  ه مو دددىو بعددددل  دددنوال يويلددددةو ك ددددي هددد ا  سددددلية لكدددد  .  184:النسدددا 

 دددؤ بدددل لللدددم ن  مددد منو بدددا  كعدددل   متللدددم ال ملالدددة مهمدددا  مدددادل السدددنو  كيالدددتو كمهمدددا  دددالت موجدددة الك دددر كالطايدددا و 

 .ينتصر

 أ   عَ ع أأخيه و لبة  رعو  وَومه وهالٱۡا -عليه السال -تحقق وع  هللا لموس : المبحث اليا ر. 

 بددد  ن   -عليددد  السدددؤه-بالر دددالة زلدددى  رعدددو  كقومددد و  دددا  مو دددى  -عليددد  السدددؤه- إيددد  مو دددى  -عتكجددد -عندددلما قلدددم    

دددْر لَدددرى  ٢٥ََددداَل َرب  ُْ دددَرْإ لَدددر َصدددْ َرَ  : - دددإلا   ك عدددالى-يكدددى لندددا     يللدددم لددد  نمدددوً او  عينددد   دددي يريدددم دعو ددد و قمدددا َواَس 

دددن ل َسدددا َر  ٢٦َلَْمدددَرَ  دددْن َلَْهلَدددر  ٢٨اَْفقَُۡدددوا  ََدددْولَر  ٢٧َوُْحلُدددْل ُعْقدددَ ةش م  ا م  دددُروَ  َلََخدددر  ٢٩َوُْجَؤدددل ل دددر َوَحادددرش ُْ دددُ ْد أَدددهَمى َلَْحَرَ  ١١َه 

 .32-25:﴾  و   ي َلَْمَرََوَلَْ َرْٱهُ  َرى  ١١

يددل  علددى قمددا  معر تدد  بددا و كقمددا   طنتدد  كمعر تدد  لىمددو  كقمددا   صددل و كالددك  -عليدد  السددؤه-كهدد ا السدد ا  مددن مو ددى

ن  الددلاعي زلدددى   المر ددل للرلدددم وصوً ددا زاا قدددا  المددلعو مدددن نهددد  العندداد كالتكإدددر كالطايددا و يلتددداة زلددى  دددعة  ددل  كيلدددم  ددداه 

ا انو كلسدددا   صددديف يدددتمكن مدددن التعإيدددر بددد  عدددن مدددا يريدددلا كيلصدددلاو بددد  ال صددداية كالإؤغدددة لصدددايب هددد ا  علدددى مدددا يصددديإ  مدددن

الملددداه مدددن نلدددته مدددا يكدددو ع لكثدددر  المراجعدددالو كللاجتددد  لتلسدددين اللدددم ك تيينددد  بمدددا يلدددل  عليددد ع ليلإإددد  زلدددى الن دددوسو كزلدددى  لإددديف 

لددد  نمدددرا  يدددا ي الإيدددول مدددن نبوابهددداو كيدددلعو زلدددى  دددإي    باللكمدددة  الإايددد  ك ه ينددد ع لين دددر عنددد  كيلتددداة مدددع الدددك نيضدددا ن  يتيسدددر

كالموعألدددة اللسدددنة كالم ادلدددة بدددالتي هدددي نيسدددن يعامددد  النددداس قدددؤ بلسدددب يالددد و ك مددداه الدددك ن  يكدددو  لمدددن هددد ا  ددد ت  نعدددوا  

 [13.]ككز ا  يساعلك   على مطلوب     ا  وال زاا قثرل ال بل ن    ثر
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 عليه السال - ٱيم تحقق وع  هللا لموس-. 

﴾  دددو   :-عدددتض كجددد -كنعطددداا  ددد ل و  لدددا     -عليددد  السدددؤه-لمو دددى - عدددالى-للدددل ا دددت اب   دددىم مذو ا لاكا يام ددد أ  قادددا ا قادددلأ نذك ريدددتا  ذ

نعطيتدددك جميدددع مدددا يلإدددتو  سنشدددرح  دددل بو ك يسدددر نمدددربو ك لددد  علدددل  مدددن لسدددا ك ي لهدددوا قولدددكو ك شدددل عضدددلب : و ني38:يددد 

َمدددا أَ  : علدددى ما جددداا الإشدددا   كالتطمدددين  لدددا  باويدددك هدددا ك و كزادا ُُ ا  اََلاََصدددلُوَ  إَلَْي دش
َمدددا ُسدددْلطَ  ُُ َمدددا   َ َو َْجَؤدددُل لَ ُُ  َلَ تَُمدددا َوَمدددَن ُتٱبََؤ

تَدَددداىُ ااَ 

لَبُدددو َ 
 همدددا لدددن يددد هإا م دددردين زلدددى  رعدددو  ال إدددا و ز مدددا يددد هإا  زليددد  مدددتكدين بسدددلطا  ال يلدددف لددد   دددي . 35:﴾  دددو   اللصدددحُْلَغ 

َمدددا  :    دددلطا و كال  نالهمدددا معددد  قدددف ياغيددددة كال جإدددا ا  ُُ  دددياةو كلكمددددا  - عدددالى-﴾و كيولكمدددا مددددن  دددلطا    اََلاََصدددلُوَ  إَلَْي

منددد  يصدددن كمدددؤاو كال  لدددف الإشدددا   عندددل هددد ا اللدددلو كلكنهدددا الالإدددة لللدددمو الالإدددة آليدددال   التدددي ي ابهدددا  بهدددا الطادددا و  ددد اا هدددي 

ا  النصددر كالالإددةو كالدددك بسددإب آيا ندداو كمدددا دلددت عليددد  مددن اللددمو كمدددا نزع ددت بدد  مدددن با ددرها ك ألدددر كيددلها السددؤح كاللدددو و كند

در  زليهدددداو  هددددي التددددي بهددددا يصدددد  لكمددددا السددددلطا و كا ددددل ع بهددددا عددددنكمو قيددددل عددددلكقم ددددلا ك ددددا ل لكددددم نبلدددد  مددددن ال نددددودو نكلددددي الئعا

در  لا  [13.]كالئعذ

لَبُددو َ   
َمددا ُْلَغ  ُُ هدداهي قددل      ت لددى  ددا ر  علددى مسددرح اللددوادثو ك دد دي دك هددا مكشددو ا بددؤ  ددتا  مددن ﴾و َلَ تَُمددا َوَمددَن ُتٱبََؤ

قدددون ا   و لتكدددو  الالإدددة بايدددر ا  دددإاب التدددي  عدددا ب عليهدددا النددداسو  دددي د يدددا النددداسو كليلدددوه  دددي الن دددوس ميدددتا  جليدددل لللدددون 

مشدددهل الرائدددع ال ليددد  كيطدددون التمدددا  كيطدددون المكدددا و و كينتهدددي هددد ا ال- دددإلا  -كاللددديمو زيمدددا  كثلدددة بدددا و كمدددا بعدددل الدددك  علدددى  

 ددد اا مو دددى كهدددا ك   دددي مواجهدددة  رعدددو و ب،يدددال   الإي ندددال كزاا اللدددوا  بدددين الهدددلن كالضدددؤ  كزاا النهايدددة اللا دددمة  دددي هددد ا 

 .الل يا بالارقو ك ي الليا  ا ورن باللعنةو  ي  رعة كاوتصا 

و كقددل  جددع زلددى بلددلاو بعددل مددا قددا   ددريلاو  لددم  ددت  ا يددوا   تطددو و كا مددو  -هعليدد  السددؤ-كهكدد ا  للددم كعددل   لمو ددى  

 نتلدد و يتددى ن  ددت   لدد  موعددوداو كمكندد  مددن العإدداد كالددإؤدو ك ددا  لدد  ك  إاعدد و الالإددة كالألهددو و كا تصددر اللددمو كبددا  الطاددا  

ُْۡا  َدددر ُْلددديَا َ  َدددُ ظُْر َٱْيدددَم َٱددداَ   : و قدددا   عدددالى[13.]الكدددا رك  بالويددد  كالثإدددو  كالرسدددرا   دددي الدددل يا كاآلودددر 
دددهُ َوُجدُدددوَدعُس  َدَبَدددْء َ 

 َأََخْء َ 

لََمددديَن 
قَبَددةُ ُلظٱ  َمددَة َ  اُدَصدددُروَ   ٤١َع  دددةش اَدددْ ُعوَ  إَلَددد  ُلدٱددداَرَ َواَدددْوَ  ُْلقَيَ  ُْۡا َلَئَمٱ

 َواَدددْو َ  ٤١َوَجَؤْلددددَ 
َ ْ يَا لَْؤدَدددةش دددَءَع ُلددد   ُْۡا  َدددر َه 

َمدددَة  َوَلَْتبَْؤددددَ  ُْلقَيَ 

َن ُْلَمْقبُوَحينَ   .42-41:﴾  و   اللصح٢٣هُا م 

 تحقق وع  هللا لبدر إسرائيل والتمُين لۡا: المبحث اليالث. 

َر َيَن   دددةش َو َْجَؤلَُۡدددُا ُْلدددَو  ََ َو َْجَؤلَُۡدددْا َلَئَمٱ َْر ِْ دددَؤفُوا   َدددر ُ َْ دددَن لَ  ٥َو َُرادددُ  َلَ   ٱُمدددنٱ َعلَددد  ُلٱدددَءاَن ُْستُ  ُ ََ َو َُم ََ َو ُدددَر َْر ِْ ُۡدددْا  َدددر ُ

ا َٱا ُوا  اَْحَءُرو َ  َن َوُجدُوَدهَُما َمْدُۡا مٱ َم   .8-5:﴾  و   اللصح٦  َْرَعْوَ  َوَه 
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ن ددد  يريدددل ن  يمدددنض علدددى المستضدددع ينو كهدددم بندددو ز دددرائي  الددد ين  -- دددإلا   ك عدددالى-هددد ا كعدددل   لإندددي ز دددرائي و  لدددل اقدددر 

ي علهدددم : بددا  -عتكجددد -ل مددن هدد ا اال تضدددعاب كالأللددمو كلدددي  هدد ا  لسددب بددد  كعددلهم   ددامهم  رعددو   دددو  العدد ابو بدددالرؤ

 إدددا ب  دددي نعمدددا همو  يصددديرك  كا ثدددين : نئمدددةو بهدددم يهتدددلن الرلدددمو كمدددنهم يدددتعلم النددداس  دددلوب يريدددم الصدددلقو كزيددداد  علدددى الدددك

 [14.]د  بهم يلتلن كبنو هم يهتلن عما  من يناكئهمو ك صير زليهم مساقنهم كمنازلهم  هم هلا  كنعؤهو ك اد  كقا

ككعدددلهم بدددا  يمكدددن كيدددويل لهدددم  دددي ن   الشددداه كمصدددرو ك ددديري    رعدددو  كهامدددا  كجنودهمددداو مدددن بندددي ز دددرائي  علدددى 

 [4.]يل مو ى بن عمرا   إي و ما قا وا يل  ك   منهم من هؤقهم كوراب منازلهم كدك هم

 ٱيم تحقق وع  هللا لبدر إسرائيل: 

دددوَ  : قدددا   عدددالى َۡدددَا َوتَمٱ َرْٱدَا َي َۡدددا ُلٱتَدددر أَ  َرأَ
ََ َوَمَغ  َْر ِْ دددَرَا ُ دددَؤفُوَ  َمَ   َْ ْ  َٱلََمدددُ  َرأ دددَق ُْلُحْسددددَ   َلَْوَرْ دَدددا ُْلقَدددْوَ  ُلٱدددَءاَن َٱدددا ُوا  اُْستَ

ْر َا َما َٱاَ  اَْصدَُع  َْرَعْوُ  َوََْوُمهُس  َوَدمٱ
اَل أََما َصبَُروا َ َُ

ى  .137: و   ا عرابَوَما َٱا ُوا  اَْؤَرُ وَ    َعلَ   أَدَرى إَْسَر 

اليمكددددن ن  يترلددددفو كلددددن ين ددددع يدددد   مددددن قددددل ع   ض نجدددد    زاا جددددا  ال يدددد ورو كلكدددد  نجدددد   - ددددإلا   ك عددددالى  -كعددددلذ   

و قتددددابع  إعددددل  ددددنوال الدددد   كاال تضددددعاب التددددي القاهددددا بنددددو ز ددددرائي  مددددن  وعددددو  كقومدددد و  نلشددددع الأللمددددالو ك ن ددددرة الكربددددال

بهدددمو  - دددإلا  -يتللدددم لإندددي ز دددرائي و  دددي نعألدددم  دددو  و كنبهدددى يلدددةو كا ألدددر قيدددف لطدددف    - دددإلا   ك عدددالى-كهددداهو كعدددل   

ددد :  لدددا  َۡدددَا َوتَمٱ َرْٱدَا َي َۡدددا ُلٱتَدددر أَ  َرأَ
ََ َوَمَغ  َْر ِْ دددَرَا ُ دددَؤفُوَ  َمَ   َْ َرأ دددَق ُْلُحْسددددَ   َعلَددد   أَدَدددرى  ْ  َٱلََمددد ُ َوَلَْوَرْ دَدددا ُْلقَدددْوَ  ُلٱدددَءاَن َٱدددا ُوا  اُْستَ

ْر َا َما َٱاَ  اَْصدَُع  َْرَعْوُ  َوََْوُمهُس َوَما َٱا ُوا  اَْؤَرُ و َ   َوَدمٱ
اَل أََما َصبَُروا َ َُ

ى ﴾إَْسَر 
 

 .137: و   ا عراب

ا   عددد  الدددك و  مددد-عليددد  السدددؤه-ثدددم ا ألدددر زلدددى يدددا   رعدددو  كقومددد و  لدددل ن اد  رعدددو  بلولددد  كقو ددد  ن  ين دددو مدددن مو دددى 

اللدد   مددع قددل  الملددك العألدديمو الدد ي ال يرددالف نمددرا اللددل يو بدد    دد  يكمدد  كجددرن قلمدد   ددي اللددله بددا  يكددو  زهددؤب  رعددو  علددى 

يليددد و بددد  يكدددو  هددد ا الادددؤه الددد ي ايتدددرزل مدددن كجدددوداو كقتلدددت بسدددإإ  نلو دددا مدددن الولدددلا  ز مدددا منشددد ا كمربددداا علدددى  را دددكو ك دددي 

ت  ربيددد  ك ت دددلااو كيت دددك كهؤقدددك كهدددؤب جندددودب علدددى يليددد ع لدددتعلم ن   ب السدددموال العدددؤ هدددو دا بو كغددد ا ا مدددن يعامدددكو كن ددد

 [.6و14.]اللاد  الاالب العأليمو العتيت اللوي الشليل الملا و ال ي ما  ا  قا و كما لم يشا لم يكنو ز   على ق   ي  قلير

التدددي -كهددد ا ا مدددر قددد لكو    ددد  قدددل  كنجدددرن مدددن ا  دددإاب  كددد  هددد ا قدددل ن ادا  و كزاا ن اد نمدددرا  ددده  ن دددإاب و ك هدددح يرقددد و 

و الددد ي -عليددد  السدددؤه-مدددا هدددو  دددإب مو ددد  زلدددى هددد ا الملصدددودو  اكجدددل     دددول  مو دددى  -لدددم يشدددعر بهدددا ال نكليدددا ا كال نعدددلا ا

ا بندددا و ثدددم  جعددد  ا دددتنلاا هددد ا الشدددعب ا  دددرائيلي علدددى يليددد  كبسدددإإ و كقدددا   دددي كقدددت  لدددك المرا دددة العأليمدددةو التدددي يددد بلو  بهدددا

ك دددلبيراو زلدددى ن  بعثددد     إيًدددا ك دددواًل زلدددى  رعدددو و يتدددى قدددا  آودددر نمدددر  - دددإلا  - والدددت ا يدددلاثو كمو دددى  لدددت  عايدددة  
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ْر َدد  -عليدد  السددؤه- رعددو  هؤقدد  علددى يددل مو ددى   َوَدمٱ
اَل أََمددا َصددبَُروا َ َُ

ى ددْ  َٱلََمددُ  َرأ ددَق ُْلُحْسدددَ   َعلَدد   أَدَددرى إَْسددَر  ا َمددا َٱدداَ  اَْصدددَُع َوتَمٱ

 .137:﴾  و   ا عراب َْرَعْوُ  َوََْوُمهُس َوَما َٱا ُوا  اَْؤَرُ و َ 

 أالؤودة إل  مُة -صل  هللا عليه وسلا-تحقق وع  هللا لدبيه: المبحث الراأع. 

القددوا ن ددناب بينضددا مددن قإدد  اللددا  التددي قددا  عليهددا المسددلمو  بمكددة قإدد   ددتك   ددو   اللصددحو ييددز قددا وا نمددة مستضددع ةو 

ا ان مدددن قدددريد كمدددن يال هددداو  نتلدددت  دددو   اللصدددحو  سدددلية للمددد منين عمدددا ن دددابهمو كبيا دددا لهدددم ن  الالإدددة لللدددم كنهلددد و كن    

يددددين نوددددرة  مددددن مكددددة مهدددداجًرا زلددددى  - ددددلى   عليدددد  ك ددددلم  –لنإيدددد  ملمددددل  - ددددإلا  - ا دددر   ددددل و كمتضددددمنة كعددددًلا مددددن   

ن شدددتاق يددا ملمدددل : اق موينددد و  نددت  عليدد  جإريددد  كهددو بال ل ددة متوجهًدددا مددن مكددة زلدددى الملينددةو  لددا الملينددةو يتلطددع قلإددد  علددى  ددر

َم إَلَدد   َمَؤدداد   :  عددمو  لددا : زلددى بلددلب التددي كلددلل بهدداو  لددا  اَ  لَددَراىد  َُ ََ َعلَْيددَق ُْلقُددْر هدد ا هددو كعددل . 65:﴾  ددو   اللصددحإَ ٱ ُلٱددَءَ  َددَر

-يعنددي زلددى مكددةو كقددا  النإدددي : "ى مكددة  ا ًلدددا منتصددًراو  لددل  كي عددن عكرمددة عددن ابددن عإددداس قددا   لنإيدد   لددل كعددلا بددالعود  زلدد

يددددين وددددرة مددددن مكددددة زلددددى الملينددددة اغددددتم لم ا قتدددد  مكددددةع   هددددا مولددددلا كمويندددد  كمنشدددداا كبهددددا عشددددير  و  - ددددلى   عليدددد  ك ددددلم

 [.23.]و  كالالإة ي يريل  ن    يردا زلى مكة كبشضرا بالأله - عالى-كا تويد  اوإرا   

 ي يريل   - لضى   علي  ك لضم -كهك ا  ا ل يكمة   ن  ينت  على عإلا ه ا الوعل ا قيل  ي الك الألرب المكركبو ليمضي

من نيل  آمنا كاثلاو مطمئنا زلى كعل   ال ي يعلم  لق و كال يستريب للألة  ي و كز ض كعل   قائم لك  السالكين  ي الطريمو كز ض  ما

ي ان  ي  إي   و  يصإر كيستيلن زال  صرا    ي كج  الطايا   ي النهايةو كللل  د مو ى من قإ  زلى ا    التي ورة منها ها با 

مطا   دا  ا ل  ب  المستضع ين من قوم و كدمر ب   رعو  كمىاو كقا ت العاقإة للمهتلينو  امس زا   ي يريلكو كدع نمر اللكم  يما 

.ال ي  ر  عليك اللرآ - إلا  -ك كبين قومك   بين  

   ؟-صل  هللا عليه وسلا –ٱيم تحقق  وع  هللا لدبيه محم. 

مدد   دددي  وا دددي مرال يددد  مدددن العإدددادو  - دددلى   عليددد  ك ددلم –قددل ن  دددت   موعدددلا لر دددول      ددد   عدددالى مكنددد   دددي الدددإؤدو كيكض

َ  : ك ددتف لددد  مكددةو كنعهدددرا علددى مدددن ق بددد  مددن قومددد  كعدداداا ك ددداكناو قمددا قدددا     عدددالى َ ََدددَو َْ لَدددبَنٱ َلَ َددُا َوُرُسدددلَرىُ إَ ٱ ُلٱ َِ  ُ َِ ُلٱ  ﴿َٱتَدد

ُ   :كقددا . 21: ددو   الم ادلددة َعَإاددإّٞ   َۡ َْ دد ِْ ْ يَا َواَددْوَ  اَقُددوُ  ُ َة ُلدد   اَمدُددوا   َددر ُْلَحيَددو  َُ . 51: ددو   زبددراهيم ﴿إَ ٱددا لَدَدُصددُر ُرُسددلَدَا َوُلٱددَءاَن 

دددينا : كقدددا   عدددالى زوإددداً ا عدددن   دددل  لرمر
نض ٱلألضم لركا ب هذدددمأ لادددنذهأ هرمأ  ا ِ زرلاددديأ ىم يا ي كا  ٣٢   ادددااكأ لادددامر دددابا ما دددنأ وا لردددكا لرما

هرمأ  اام دددلر دددند باعأ ا أ ا مر مذ ٱ أ دددكرنانضكذ لانذسأ

﴾  دددو   زبدددراهيم يدددلر عر دددابا كا وا الدددك بهددد ا ا مدددة الململيدددةو كلددد  اللمدددل كالمندددة نكاًل كآودددًرا كعددداهًرا  - دددإلا  -كقدددل  عددد   . 14-13:كا

مكدددة كويإدددر كالإلدددرين ك دددائر جتيدددر  العدددرب كن   الددديمن لدددم يمدددت يتدددى  دددتف   عليددد   - دددلى   عليددد  ك دددلم-كباينًددداو    ددد  

دددددا رقاهاا :" قدددددا  - دددددلى   عليددددد  ك دددددلم-بكمالهددددداو كقدددددل ثإدددددت  دددددي الصدددددليف ن    دددددو     شا يئدددددتذ ما
نا و  ارا ا ئ ا ن لردددددي ا ئ كا زر ض  ا زا
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نئهادددا كريا لردددي مر دددا زذ هادددا ما لئكذ دددياإئلذ ذ مذ تردددي  ا مض
زر ض نذ ا رباهاددداو كا اا ما "كا

(5)
 هدددا  لدددن  تللدددب  يمدددا كعدددل ا   ك  دددول و ك دددلق   ك  دددول   نسدددا  و 

 [ 6.]  ا يما  ب  كبر ول و كاللياه بشكرا على الوج  ال ي يليم ب ؤل 

 

 :الخاتمة

ك دددي وتددداه هددد ا الإلدددز ن دددكر المدددولى  دددإلا   ك عدددالى علدددى مدددا يسدددر كنعدددا  كن دددال  ن  يتلإددد  هددد ا العمددد  منددديو كن  ي علددد  والًصدددا 

 .  الكريملوجه

 لك اللمل يا  ب على ق   عمة     كمن نعألم النعما  قولي لك اللمل

 :ومن َلها  تائج هءا البحث

 نهمية االلت ال زلى الت سير المو وعيو كمال  من نثر  ي  هم المعا يو من منألو  قرآ ي. 

   مددة ا  ددؤميةو للرددركة مددن دائددر  نهميددة زبددراز  للددم كعددود الددريمن  هدد  ا يمددا ع لمددا لدد  مددن ا ثددر العألدديم  ددي د ددع ا

 .الياس كاللنويو زلى الت ا   كالعم 

  ن     عالى زاا ن اد نمرا هيا ن إاب و كن ى بها  يئا  شيئا بالتل يحو ال د عة كايل. 

   ن  ا مدددة المستضدددع ةو كلدددو بلادددت  دددي الضدددعف مدددا بلادددتو ال ينإادددي لهدددا ن  يسدددتولي عليهدددا الكسددد  عدددن يلدددب يلهددداو كال

مدددن ا  لائهدددا زلدددى نعلدددى ا مدددو و وصو دددا زاا قدددا وا مأللدددومينو قمدددا ا دددتنل    نمدددة بندددي ز دددرائي و ا مدددة الضدددعي ةو  ا يددداس

 .من ن ر  رعو  كملئ و كمكنهم  ي ا   و كملكهم بؤدهم

  ن    يلدددل  علدددى عإدددلا بعدددس المشددداقو لينيلددد   دددرك ا نعألدددم مدددن الدددكو نك يدددل ع عنددد   دددرا نقثدددر منددد و قمدددا قدددل  علدددى نه

مو ددى الددك اللددت  الشددليلو كالهددم الإليدد و الدد ي هددو ك دديلة زلددى ن  يصدد  زليهددا ابنهدداو علددى كجدد   طمددئن بدد    سددهاو ك لددر بدد  

 .عينهاو ك تداد ب  غإطة ك رك ا

    ن  العإدددل كلدددو عدددرب ن  اللضدددا  كاللدددل  ككعدددل    ا ددد  ال بدددل منددد و    ددد  ال يهمددد   عددد  ا  دددإاب التدددي نمدددر بهددداو كال يكدددو

ا  يما ددد  برإدددر  و  ددد     قدددل كعدددل نه مو دددى ن  يدددردا عليهددداو كمدددع الدددكو اجتهدددلل علدددى  داو كن  دددلت نوتددد  الدددك منا يًددد

 . لتلص   ك طلإ 

ي ا ذ  فئ  اسر امر يئراً كا ا عذنض بر ر وا زر ئ قا ا هالئهاؤا . . . كا ناى كا سئ الئلذ غئضاا ر كا  براالر

اباةي  نايايئنر زر ا سئ لان الئلذ يئ ل مئ  ر ؤا .  . .كا ا لا باً  ااامئ وئ اها  ا ترهادي  ا ن اجئ را االذوئ  كا

لاةٍ  قذ  اادض رقئ ذ بر اضئ رئ زر ئ قا ا وا الا . . . كا لئوا ادا مر نئ جا لرلئ ذ ما لئمر كلئيذصئ نا الئلر  [24. ]مر

 .كآور دعوا ا ن  اللمل    ب العالمين ك لى   ك لم على  إينا ململ كعلى آل  ك لإ  كالتابعين

 

 

                                                             
 (.2661)نورج  مسلم  ي  ليل و قتاب ال تن كن راي الساعةو باب هؤب ه ا ا مة بعضهم بإعسو ح( 5)
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 :المصادر والمراجعَائمة 

: بيددركل. عمددر عإددل السددؤه  ددلمري:  لليددم. الكامدد   ددي التددا ي . ابددن ا ثيددر ال ددت يو نبددو اللسددن علددي بددن نبددي الكددره ملمددل[ 1] 

 (.151/ 1. )ه1117دا  الكتاب العربيع الطإعة ا كلىو 

ّمدددوي بدددن ملمدددل بدددن مرتدددا  الليسدددي اللريإدددي[ 2] وه النهايدددة  دددي علدددم معدددا ي اللدددرآ  الهلايدددة زلدددى بلددد. مكدددي بدددن نبدددي يالدددبو يا

. م موعدددة   دددائ  جامعيدددة بكليدددة الل ا دددال العليدددا كالإلدددز العلمدددي: المللدددم. ك  سددديراو كنيكامددد و كجمددد  مدددن  ندددو  علومددد 

(6 /5462 .) 

 (.313/ 2)دا  ا  وا و : بيركل.  لريح الإيا   ى م ازال اللرآ . الشريف الر ى[ 3]

نيمدددل : المللدددم. جدددامع الإيدددا   دددي  اكيددد  اللدددرآ . جريدددر بدددن يتيدددل بدددن قثيدددر بدددن غالدددب اآلملددديابدددن جريدددر الطإدددريو ملمدددل بدددن [ 4]

و (574/ 11)و (541/ 11)و (541/ 11)و (44/ 2. )ه 2111: ا كلدددددى: م  سدددددة الر دددددالةع الطإعدددددة: النا دددددر. ملمدددددل  ددددداقر

  (.828/ 11)و (562/ 11)و (561/ 11)و (154/ 16)

عإددل الدددرزاق : المللددم .   سددير الإاددوي= معدددالم التنتيدد   ددي   سددير اللددرآ  . سددعود بددن ملمددلالإاددويو نبددو ملمددل اللسددين بددن م[ 5]

 (.534/ 3)و (533/ 3)و (522و 521/ 3. )ا 1421: ا كلى: دا  زييا  التراث العربيع الطإعة: بيركل. المهلي

.  دددامي بدددن ملمدددل  دددؤمة:  لليدددم. يدددةالإلايدددة كالنها. ابدددن قثيدددرو نبدددو ال دددلا  ز دددماعي  بدددن عمدددر بدددن قثيدددر اللر دددي الإصدددري[ 6]

و (215/ 8)و (222/ 8)و (222/ 8)و (221/ 8)و (8/71. )ه 1111الثا يددددددة : دا  ييإددددددة للنشددددددر كالتوزيددددددعع الطإعددددددة: النا ددددددر

 (. 231و 231/ 8)و (213/ 8)و (234/ 8)

نيمدددل الإردك ددددي :  لليدددم. إدددي  سدددير اللري=ال دددامع  يكددداه اللدددرآ . اللريإددديو نبدددو عإدددل   ملمدددل بدددن نيمدددل بدددن نبدددي بكددددر[ 7] 

و (267/ 13)و (13/251)و (13/251. )ه 1184الثا يدددددددة : دا  الكتدددددددب المصدددددددريةع الطإعدددددددة: اللددددددداهر . كزبدددددددراهيم ني ددددددديد

(13 /317.)  

الدددلقتو  : المللددم.   سددير ابددن جددتي= التسددهي  لعلددوه التنتيدد . ابددن جددتيو نبددو اللا ددمو ملمددل بددن نيمددل بددن ملمددل بدددن عإددل  [ 8]

  (.111/ 2.  )هـ 1418:  رقة دا  ا  قم بن نبي ا  قمع الطإعة ا كلى: بيركل.  الرالليعإل  

دا  : بيدددركل.   سدددير الدددرازي= م دددا يف الايدددب=   سدددير الددرازي . الددرازيو نبدددو عإدددل   ملمدددل بدددن عمددر بدددن اللسدددن بدددن اللسدددين[ 9]  

 (.571/ 24. )هـ 1421الثالثة : زييا  التراث العربيع الطإعة

الملدددر  الدددوجيت  دددي   سدددير الكتددداب =   سدددير ابدددن عطيدددة . ابدددن عطيدددةو نبدددو ملمدددل عإدددل اللدددم بدددن غالدددب بدددن عإدددل الدددريمن[ 10]

(. 277/ 4)او  1422: ا كلددددى: دا  الكتددددب العلميددددةع الطإعددددة: بيددددركل. عإددددل السددددؤه عإددددل الشددددا ي ملمددددل: المللددددم. العتيددددت

 و(276/ 4)  سير ابن عطيةو 

. ن ددوا  التنتيدد  كن ددرا  التاكيددد =   سددير الإيضددداكي : ينألددر. ن نبددو  دددعيل عإددل   بددن عمددر بدددن ملمددلالإيضدداكيو  ا ددر الددلي[ 11]

/ 4)و (172/ 4. )هدددـ 1416ا كلدددى : دا  زييدددا  التدددراث العربددديع الطإعدددة: بيدددركل. ملمدددل عإدددل الدددريمن المرعشدددلي: المللدددم

175 .) 

.  دددلقي ملمدددل جميددد : المللدددم. لدددر الملدددي   دددي الت سددديرالإ. نبدددو ييدددا  ا  للسددديو ملمدددل بدددن يو دددف بدددن علدددي بدددن يو دددف[ 12]

  (.211/ 6)بيركل دا  ال كرو 

عإددل : المللددم.   سددير السددعلي= يسددير الكددريم الددريمن  ددي   سددير قددؤه المنددا . السددعليو عإددل الددريمن بددن  ا ددر بددن عإددل  [ 13]

و (823)و (818)و (814)و (813). ه 2111ا كلددددددى : م  سددددددة الر دددددالةو الطإعددددددة: النا دددددر. الدددددريمن بددددددن معدددددؤ اللويلددددددم

  (.812)و (514)و (813)

. زبددددراهيم الإسدددديو ي: المللددددم.   سددددير اللشدددديري= لطددددائف ا  ددددا ال . اللشدددديريو عإددددل الكددددريم بددددن هددددواز  بددددن عإددددل الملددددك[ 14]

  (.54/ 3)و (3/57. )الثالثة: الهيئة المصرية العامة للكتابع الطإعة: مصر

. هدددـ1415دا  الكتددب العلميددةع :بيددركل.  ألددم الددل    ددى  نا ددب اآليدددال كالسددو . الإلدداعيو زبددراهيم بددن عمددر بددن يسدددن الربدداي[ 15]  

(5 /477 .) 

. د: ن دددرب علدددى زوراجددد . الكشدددف كالإيدددا  عدددن   سدددير اللدددرآ =   سدددير الثعلإدددي . الثعلإددديو نبدددو ز دددلاق نيمدددل بدددن زبدددراهيم[ 16]   

  (.244/ 7. )علد من الإايثين:  لليم. نمين با  . د. زيل مها يو ن. د. ليو نيسن الاتا.  ؤح باعثما و د

/ 21. )هدددـ1164الدددلا  التو سددية للنشدددرع :  دددو  .التلريدددر كالتنددوير. ابددن عا دددو و ملمددل الطددداهر بدددن ملمددل بدددن ملمدددل الطدداهر[ 17]   

118 .) 

الشددي  عدداد  : ك عليددم  لليددم .  سددير اللددرآ  الم يددلالو ددي   ددي  . الوايددليو نبددو اللسددن علددي بددن نيمددل بددن ملمددل بددن علددي[ 18]

نيمدددل عإدددل الموجدددودو الشدددي  علدددي ملمدددل معدددو و الدددلقتو  نيمدددل ملمدددل  دددير و الدددلقتو  نيمدددل عإدددل الاندددي ال مددد و الدددلقتو  عإدددل 

 (.318/ 3. )ه 1114ا كلى : دا  الكتب العلميةع الطإعة: بيركل. الريمن عوي 

. دا  ال كدددر: بيدددركل.  ددتف اللدددلير ال دددامع بددين  ندددي الركايددة كالل ايدددة مددن علدددم الت سددير. مدددلالشددوقا يو ملمدددل بددن علدددي بددن مل[ 19] 

  (.214/ 4)و (4/113)

. عإدددل الدددرزاق المهدددلي: المللدددم. زاد المسدددير  دددي علدددم الت سدددير. ابددن ال دددوزيو جمدددا  الدددلين نبدددو ال دددرة عإدددل الدددريمن بدددن علددي[ 20]

 (. 364/ 3. )دا  الكتاب العربي: بيركل
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: المللدددم.  كح المعدددا ي  دددي   سدددير اللدددرآ  العألددديم كالسدددإع المثدددا ي. لو ددديو  دددهاب الدددلين ملمدددود بدددن عإدددل   اللسدددينيا [ 21]

  (.11/318. )دا  الكتب العلمية: بيركل. علي عإل الإا ي عطية

. م ددلي با دددلوه. د: المللددم.  ددداكيؤل نهدد  السددنة=   سددير الما ريددلي . المددا رديو ملمددل بددن ملمددل بددن ملمدددودو نبددو منصددو [ 22]

 (. 115/ 6. )ه 2115ا كلى : دا  الكتب العلميةع الطإعة: بيركل

. ملمددددود مطرجددددي.د: بلددددر العلددددوهو  لليددددم=   سددددير السددددمرقنلي . السددددمرقنليو نبددددو الليددددز  صددددر بددددن ملمددددل بددددن زبددددراهيم[ 23]

 (. 822/ 2. )دا  ال كر: بيركل

مكتإدددة دا  : النا دددر. ملمدددل  مددديم التعإدددي: المللدددم. مدددتن الشدددايإية. الشدددايإيو اللا دددم بدددن  يدددرا بدددن ولدددف بدددن نيمدددل الرعيندددي[ 24]

 (.7. )ه 2115الرابعةع : الهلن كدا  الاوثا ي للل ا ال اللرآ يةع الطإعة
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ABSTRACT 

This research dealt with the increase mentioned in the hadiths of the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص from the 

congregation that was victorious at the end of time and that it is in Jerusalem and its shrouds, 

and that is a statement from it ملسو هيلع هللا ىلص on the importance and virtues of Jerusalem and the 

preference of Rabat and residence in it, because some contemporary scholars have judged this 

increase by weakness in support For the ignorance of some narrators and negligence, we wish 

to contradict the hadeeth. The repeated and authentic hadiths mentioned in the issue without 

increasing the house of Jerusalem. This contradicts the approach of the imams who advanced, 

such as Al-Bukhari, Muslim and Al-Tirmizi, in criticizing the hadiths as support and death. 

The known is accepted by the imams and critics of the hadith, and through the descriptive 

analytical method, it is based on gathering hadiths, studying their foundations and their 

content, then judging them. The research concluded that the hadiths mentioned in the increase 

in the Holy House are correct in support because their narratives are trustworthy, and true, 

because the increase in trust is acceptable to the modern, with known conditions, and that the 

hadiths in which there are more places other than Jerusalem are weak in support and some of 

them mukar is reprehensible, but it can be taken in the virtues of Rabat for the sake of God, 

especially in the Levant. 

 

Keywords: Jerusalem, Rabat, Victorious Sect, Criticism of Hadith, Increased confidence. 
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 الملخص

عاااذب ئلة اامذب طةبائاامذب طنيااحدةذااابذ وااةذب ا اال ذ  قداالذااابذا اا ذب ط اا  ذذملسو هيلع هللا ىلصتناال هذااالبذب الاااذب الاالدةذب ااحبددةذااابذ  لدلاااذب نااابذ

ذا  اااالذ اااااذب  لطاااال ذذملسو هيلع هللا ىلص  كنلاااااذلذ ب اااامذا لقاااالذ نااااذذ علاااامذ اط اااامذا اااا ذب ط اااا  ذ ا اااالذلذ ا اااالذب ةااااال ذ بالل اااامذا ااااذلذ ب اااامذ   

ب لاااا لاذب  لدلاااااذذب ط لصااااةلاذلاااا ذ  طااااحبذعلاااامذااااالاذب الاااالدةذال  اااا نذااااان بذ مدل اااامذا اااا ذب ااااة بةذ ب ن اااالدةذ  ناااالذ ط ل  اااام

ب ياااال لمذب ط ااااحبتةةذب ااااحبددةذااااابذب طياااام مذد  ذذلاااالدةذا اااا ذب ط اااا  لذ ااااالبذل اااال نذ ااااند ذب ةطاااامذب ط  اااا   اذكل ا اااالد ذ  ياااال ذ

 ب  ة ااال ذاااابذق ااا ذب  لدلااااذاااان بذ   ناااللذاطااااذ  طاااحبذعلااا د ذال مدل ااامذلااا ذ د دااا ذ  اااةذ ب ااا ذ ااااذ ةطااامذب ماااة ذ ب   ااا لللذكطااالذ  ذ

 ط ة اااامذ  اح ااامذعنااا ذ ةطااامذ ق ااالدذب لااا لالذ  ااااذوااايهذب طاااند ذب حصااا بذب  لل لااابلذب ااال ذل اااح ذعلااامذ طااا ذذلااالدةذب   ااامذا اااة  دلذب

ب  لدلاااذ ددباااامذ اااالق  الذ   حقدااالذدااا ذب ل ااا ذعل دااالذولااااذب الااااذا ااامذ  ذب  لدلااااذب اااحبددةذاالااالدةذا ااا ذب ط ااا  ذصااال لمذاااان بذ

ذب  لدلااااذب  ااابذا دااالذذلااالدةذ  ذد بتدااالذد اااليلذ صااال لمذ  نااالذ  ذذلااالدةذب   ااامذ  اح ااامذعنااا ذ ب طلااا د اذا اااة  دلذب ط ة ااااملذ    

  اااالكاذ  ااااةذا اااا ذب ط اااا  ذااااا   مذااااان بذ ا  اااادلذ ن ااااةةذ  نااااللذابذ ق ااااذذلط اااااذ  ذل واااالذاداااالذااااابذا اااالةلذب ةااااال ذااااابذاااااا لذ ذ

 . ويحصلذابذايدذب  ل 

ذ

ذ.للدةذب   ما  ذب ط   لذب ةال لذب ئلة مذب طنيحدةلذق  ذب ل لالذذ:ذالكلمات المفتاحية

ذذ
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 :مقدمة

ذ.ب لط ذهللذدبذب  ل ط الذ ب ييةذ ب يي ذعلمذ شةفذب طةال الذ علمذ  ذذ صلاذذ  اذتا د ذاإ يل ذا مذلح ذب  لا

ااااإ ذ ااالذتطاااةذااااذذاليااائ اذعل ااامذ ا ااا ذب ط ااا  ذولصااامذ ااااذب ااا يهذعيااا ة ذصاااد حذ  ةل ااابذ  لل  ااامذتدحلااا ذا ااا ذب ط ااا  ذا ااا مذ

 ب حااااالةلذ  اااالذك  ااااةبذ اااااذ اناااال ذبااااااي ذلياااا اد ذب  اااا حدذال  اااام ذ ب  نااااح ذ اااااذقااااا هذقيااااةذ ذااااا د ذ كيااااةذشااااحكمذب ئااااة ذ

ذ.ب ط   لا

ذانااالفذ لة اامذ ااااذ   اااذذااا ا مذ ةبائااامذعلاامذب لاااخذا ااامذلااح ذب   ل اااملذ لاا ذويااا ذا ااا ذذملسو هيلع هللا ىلص لاا ذتاااحبتةيذب  لدلاااذعااااذب ناااابذ ااام  

ذ. ذب ة بلليذاا  ذب ط   ذ  كنلاذب  لدلاذالاذب ئلة مذاايدذب  ل لذ وي دلذا 

ب الااالدةذ ااااذ...ذ»:ا ذاااالاذب الااالدةذب اااحبددةذاااابذب لااا لاذتنااا دلذتلااا ذ الااااذذلااالدةذب   ااامذعنااا ذعلطااال ذب لااا لالذلااالهذبا ااال ذب الل اااب

دااللذب   اامذ  اح ااملذللناالذ اا مذب اامذ مط االذعل ااذلذااالذا ااذذواايفذ  اادحدلذاطاااذب ناال ذ اااذل ااالذذلاالدةذب   اامذ ئل االلذ  ااند ذ اااذبذل ال

 ب ياال اذب   ياا للذ اااحذ قداالذت ااالذااابذ حااا ذد  ذ حااا لذا  ااالذاببذكاال ذب اال ذد بااالذد اامذ لاثاالذدا االلذ ب اال ذ اا ذلاالكةالذ  لااذذ

 ت ااالذااابذ حااا ذ وااةذ  ااةبةاذتل دااللذ  اااذ  اا ذااابذب اامذ  طاالذعل االذا اا ذ لاا،لذااالذكاالذذلاالدةذ داالذ  اا ذل ياادللذا اابذ...ذ  ذد قااذلذ

ذصااال دللذ اااابذ حاااا ذلزماااا ذا ئااامذب الااالدةذ حاااا ذلماااا ذايااال دللذ اااابذ حاااا ذل لااا  :ذلذ ل اااحهذب لااالاحذباااااذ ماااة]1[«ذب ثاااا 

 ب طن ااحهذعاااذ ةطاامذب لاا لاذب ط  اا   اذك ااا ذب ااة طاذااااذ داا  لذ لل اامذب  ئاال لذ   طاا ذااااذ ناااللذ لل اامذااااذ  اا الذ علاابذااااذ»

ب  اااة  اذا طااالذل  لاااخذال الااالدةذ   ةاااالذذب طااا لنبلذ ب ا ااالد لذ  اااابذذدعاااملذ  اااابذ ااالت لذ ب ن يااالةبلذ ب ااا بدلئنبلذ   اااةا لذبع اااالد

 ب ااال ذلماااة ذعلااامذلحبعااا ذب طلااا د اذ قدااا ذبذ»:ذلذ لااالهذاااابذ حاااا ذ واااة]2[«ذ بذل اااةفذعااااذ  ااا ذ اااند ذا اااي ذلااااحهذب الااالدة

ذ]3 [.«ال  ذ ي  لذ اذب  احهذ ب ةدلذالذلة لح ذال  ةبةاذ-  ذب اللدةذ-لل طح ذعل ذ

ذ. نذب   مذ  ةاذ اذب   ليلذ   ذتل نذادلاذب اللدةذلةبةاذ وةىذت ا ذع  ذب ط ل  مال اللدةذ اذب   مذ  اح مذا ة ذ  ذبذل ل

ب اااحبددةذاااابذا ااا ذب  لدلااااذب ناحلااامذب  ااابذا نااا ذ  ذب ئلة ااامذ"ذاااابذا ااا ذب ط ااا  ذ  كنااالفذا ااا ذب ط اا  "ذ ااالبذب الااااذل نااال هذذلااالدةذ

ذ.ب طنيحدةذب طةبائمذابذ وةذب ا ل ذ ا ل ذ  ىذصلمذالاذب  لدلاذ اذا  دل

 :أهمية البحث

تناااا ذ اط ااامذاااالبذب الااااذ ااااذكحقاااذذددباااامذتئا  اااذذ طاااند ذب ط  ااا   اذكل ا ااالد ذ  يااال ذ ب  ة ااال ذاااابذتيااال اذب  لدلااااذ ت ااا   دلذ

 اااذواايهذب الاااذب  اال لذااابذ  ااحبهذب ااة بةذ  لااحبهذعلطاال ذب مااة ذ ب   اا للذااا د لذكطاالذ ت ملاامذ اط  ااذذااابذا اال ذ م اامذتحد ااخذ ةطاامذ

 صااا د ذا ااا ذب  لطااال ذااال ذتاااحد  د ذبذللااا  ذااااذذ  اااحد  د ذب طملا ااالذ اااحذوااايفذب حبلااا لذ لاااا اذاااالبذب الااااذب مااة ذ ب   ااا للذ طااااذ
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ذ اااالذاااالاذب اااايدذاااابذداااال ذ دااااليذا ااامذلاااح ذ ا ااالذبالل ااامذ ب ةاااال ذاااابذاااايدذب  ااال ذعل ااامذ اااابذا ااا ذب ط ااا  ذ  كنلااااذذولصاااملذ    

ذ.ب  لا

 :أسئلة البحث

ذ:  ل  م ل ذالبذب الاذ إل لامذعاذب ائلمذب

ذالذذللدةذابذا  ذب ط   ذ  كنلفذا  ذب ط   ذصل لم؟.ذ1

 الذب  لدلاذب حبددةذااللدةذا  ذب ط   ذ    ذ وةىذصل لم؟.ذ2

 :مشكلة البحث

 ااااذوااايهذبا اااياذعلااامذ   ااال ذب  لطااال ذب ط اااموةلاذعلااامذذلااالدةذا ااا ذب ط ااا  ذاااابذ ااا لاذب ئلة ااامذب طنياااحدةذاااابذ واااةذب ا ااال ذقمااا ذ

ذ.ب اللدةذامقدلذا   مذان بلذشلبةذ  نللذ البذل ل نذب طند ذب ل ذالدذعل ذذ ةطمذب  ل ذ اذب ط     ا  ذ ل اد ذ   ذعلمذ

 ااالاذب الاااذاااحذ لل  اامذتئا   اامذ طااند ذب ط  اا   اذااابذق اا ذب  لدلاااذ ا اال ذصاال لدلذ اااذااا  طدللذكطاالذ قااذذدااالاذعاااذ ةطاامذب مااة ذ

ل نذ طااالذاااالدذعل اااذذ ةطااامذب ماااة ذ ب   ااا للذ ااااذاااال نلذدااااحب ذ ذ ب   ااا للذ طااااذ صااانذال  يااالالذ  ذتحد اااخذب طملا ااالذ ااااحذ  ااا

ذ.عل د 

 :أهداف البحث

ذ.اداليذصلمذب اللدةذب حبددةذابذ  لاذب ئلة مذب طنيحدةذ  قد ذابذا  ذب ط   ذ  كنلاذ.ذ1

ذ.ا ل ذا نذب  لدلاذب حبددةذااللدةذ   ذ وةىذعلمذا  ذب ط   ذابذب ئلة مذب طنيحدة.ذ2

 :منهج البحث

   ذب ال ااااذب طاااند ذب حصااا بذب  لل لااابذاااابذاااالبذب الاااالذ  ااااذلااال ذامطااا ذب  لدلااااذب اااحبددةذاااابذب طيااام مذ ااااذك ااا ذب لااا لالذباااا 

 ت ةلمدااالذ ااااذ  ااالقدلذب صااال ملذدااا ذددباااامذ اااالق  ذب  لدلااااذددباااامذ ي    اااملذ ا ااال ذ لاااحبهذعلطااال ذب لااا لاذاااابذصااالمذاااالاذ

ذ.اذا ندلب  لدلاذ ا  دللذد ذ نلل مذ لحبهذب  لطل ذ ب  ة  

ذ: ت ذت ي  ذب الاذا مذ    مذ  ال  اذ ولتطملذعلمذب نلحذبآلتب

ذ.    م

ذ:ب  لدلاذب  بذوي ذب ئلة مذاا  ذب ط   لذ   طدللذ ا ذذ ئلال :ذب طالاذب  ه

ذ.ب  لدلاذب  بذوي ذب ئلة مذاا  ذب ط   :ذب طئل ذب  ه

ذ.ب ل  ذعلمذب  لدلا:ذب طئل ذب  لقب
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ذ:ذب  لدلاذب  بذشطل ذا  ذب ط   ذ   ةالذ   طدللذ ا ذذ ئلال :ذب طالاذب  لقب

ذ.ب  لدلاذب  بذشطل ذا  ذب ط   ذ   ةاذ:ذب طئل ذب  ه

 .ب ل  ذعلمذب  لدلا:ذب طئل ذب  لقب

ذ:ب ن لة 

 :األحاديث التي خصت الطائفة ببيت المقدس، وحكمها: المبحث األول

 :تي خصت الطائفة ببيت المقدساألحاديث ال: المطلب األول

 :حديث أبي أمامة : أوال

ذ   ذ اااحهز ذا ب ذ:"ذملسو هيلع هللا ىلصلَااالَهذَداز ذَوااال َ َدز   ذَ اااا  از   اااة  ذلَااالا ة لَاذَبذلَ ز ا    ذَِّااالا ة لَاذ ََ ااا ز ع لا      ااابذَعلَااامذب ااا ع
ذ ز اااا  ذ َلة  َااام ذ   ذَبذتَاااَابهز اااا  ذ   ذَ ااالذ ََصااالاَدز  

ذ ذَكَل  مَذَ  َ بَ ذَ   مذلَم ت  َدز   ذ   ذَ از   ةز ؟ذلَلهَذ:ذلذلَل زحب" َ   ذاَ    ذب  َط      ذ:ذ"لَلذَدازحَهذ   ذَ  َل َاذاز   نَلف  ذ"ا اَ    ذب  َط      ذَ  َك 

ذ[.9[لذ بااذائله[8[لذ ب حبائب[7[لذ ب طلل لب]6]ذلذ ب ئاةبقب]5 [لذ ب ئاة ]4 [با ل ذ  ط :ذوة  ذ: تخريج الحديث

ب ئااااااة لذ ب طلااااال لبلذ)   طااااا ذاااااااذب  اااااةلذب لطيااااابذ(ذ  طااااا ذاااااابذب طيااااان ) دااااا  ذاااااااذ   اااااةذ:ذد باذ:االسةةةةةناددراسةةةةةة مةةةةةدار 

لذديداا د ذعااااذَاااطةةذااااذدا  اااملذعاااذلل ااامذااااذ اااابذ(ب ئاةبقاااب)لذ  اااحذعط اااةذع ياامذااااذ لطااا ذب نلاال ذ( ب حبااائبلذ بااااذائاااله

ذ.ب ل لا...ذملسو هيلع هللا ىلصعاذب نابذذبعطة ذب ي القبلذعاذعطة ذااذعا ذ ذب ل ة بلذعاذ ابذ  ل مذب الال

ذ[.11[ملسو هيلع هللا ىلصص  ذااذعمي ذااذب للدثذب يدطبلذصل  ذب نابذذ:أبو أمامة الباهلي  -

 اااابذ  ل ااامذ:ذ ااااحذب  مطااال ذب ل اااة بذب لطيااابلذد ىذعاااا:ذب يااا القبلذ ااااحذعاااا ذب ماااالدلذ ل اااله:ذعمةةةرو بةةةهللا عبةةةد   الح ةةةرمي -

لذبكاااةاذب ا ااالد ذاااابذب  ااالدل ذب  ا اااةذ  ااا ذلااالكةذا اااذذ ة ااالذ[11[ب يااا القبلل ااامذاااااذ اااابذعطاااة ذ:ذب اااالالبلذ  اااابذاةلاااةةلذد ىذعناااذ

 بكاااةاذباااااذول اااح ذب  قاااابذلذ[13[  ااا ذلااالكةذا اااذذ ة ااالذ بذت ااا ليذلذ بكاااةاذباااااذ اااابذ ااالت ذاااابذب ماااة ذ ب   ااا لل[12[ بذت ااا ليذ

لذ بكاااةاذ[16[" بذتااالا بذد ااامشااال:"ذلذ لااالهذب  ملاااب[15["شااال بذد ااام:"ذلذ لااالهذل  اااحبذاااااذاااا  ل ذب  ياااح [14[اااابذك لااااذذب   ااالي

لذ لااالهذ[19[لذ بكاااةاذبااااذعااا ذب ااااةذااابذببااا  نل [18[كاال ذ   ناال:ذلذ لاالهذاااابذ  االا ةذعلطاال ذب  يااالد[17[بااااذ ااال ذاااابذب   االي

 اااالذعلطاااا ذد ىذعنااااذذاااااحىذلل اااامذااااااذ ااااابذعطااااة ذ:"ذلذ لاااالهذااااابذ حااااا ذ وااااة[21["تاااالا بذبذل ااااةف:ذ"ب اااالاابذااااابذب ط اااااب 

:ذلذ لااالهذباااااذ ماااة[23["ذ داااخ:"ذلذ لااالهذاااابذب   ااالف[22["ذتااالا ب:"ذب ط نااابذاااابذب  ااا  ل لذ لااالهذلذ بكاااةاذااااب[21["ذب يااا القب

ذ[.25[لذ بكةاذبااذلئلحا لذابذب   لي[24[  احه
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ذ:ذ اااااحذذدعاااامذب  اااال بذب لطيااابلذ بااااا ذ َااااابذعطااااة ذذدعاااملذد ىذعااااا: يحيةةةن بةةةةهللا أبةةةةي عمةةةةرو ال ةةةيباني - عطااااة ذااااااذعااااا ذ  

شااا  ذد اااملذ:ذلذلااالهذبا ااال ذ  طااا [26[ةةذاااااذدا  اااملذ  ااااحذع اااامذعاااالدذاااااذعاااالدذب  اااحب ااااط:ذب يااا القبذب ل اااة بلذ د ىذعناااذ

لذ لااالهذباااااذ[31[ذد ااام:ذ لااالهذل  اااحبذاااااذاااا  ل لذ[31[لذ باااااذ اااال [29[لذ  د اااذذد ااا  ذ[28[د ااامذشااال بذ:ذلذ لااالهذب  ملاااب[27[د ااام

لذ لاااالهذ ااااااحذعلاااابذب لااااالاحذ[34[صاااا   :ذ لاااالهذبااااااذواااااةب لذ[33[ذد ااااام:ذلذ لاااالهذ اااااحذاااااا  ذب يااااط لقب[32[د ااااملذد ااااامشاااالا اذ

 [.37[د مذ:ذلذ للهذبااذ مة[36[د م:ذلذ للهذب لااب[35[   ذب   ليذلمط ذ  ل ذ:ذب ن يلاحد 

 اااحذع ااامذ  طاا ذااااذ:ذلل اامذااااذ ااابذعطااة ذب  اا القبلذد ىذعنااذ:ذ اااحذعااا ذ ذب ة لاابلذد ىذعااا: بةةهللا ربي ةةة الفل ةةطيني: ضةةمرة -

 ااااذ:ذلذلااالهذبا ااال ذ  طااا [38[  ااااحذعط اااةذع يااامذاااااذ لطااا ذباااااذب نلااال ذب ة لااابذب  اااةلذب لمااالذ لذ  دااا  ذاااااذ   اااةذب ة لااابل

د االذصااال اذد اامذ اا مذاااذذاااام ذ:ذلذ لاالهذاااابذ حااا ذ وااة[39[ب   االيذب طاام حق اذد االذصااال اذب لاا لاذ اا ذل اااذال  ااال ذد االذل ااادذ

لذ لااالهذ[43[صااال ا:ذبااااحذ ااالت لذ لااالهذ[42[د ااام:ذلذ لااالهذب ن َيااالةب[41[د ااام:ذلذ لااالهذلل ااامذاااااذ  ااا ا[41[  ل اااذذ ااا لاذ اااالذب يااا  

كاال ذد اامذ م حقبااالذوا ااةبذ ااا ذ:ذلذ لاالهذبااااذاااا  [46[لذ بكاااةاذبااااذشاالا اذاااابذك لاااذذب   ااالي[45[لذ  د اااذذبااااذ ااال [44[د اام:ذب  ملااب

ب لاااالاحلذب ة اااالذ:ذ لاااالهذبااااااذعااااا ذب داااالد ذل[48[كاااال ذا اااا دد ذااااابذذ لقااااذ:ذلذ لاااالهذبااااااذلااااحقم[47[ل اااااذاناااالفذ ا اااالذ نااااذذ

صااا   ذلدااا ذللااا يذ:ذلذ لااالهذباااااذ ماااة[51[ب لااالاحلذب  اااا ذب يااال الذب طااام ح لذ  ااادحدذ ااالذا اااذذ  طاااا:ذب ااالاابلذ لااالهذ[49[ب يااال ا

]51.]  

ذااااطةةذاااااذدا  ااام:ذلااالهذب ال اااا  ا ذكلقااا ذ اااذذا ااا ذب  اااال ذب  ااابذتلااا ثذعندااالذ اااالذب يااان مذابذ"ذد ااام"ذ ب ااال ذل اااة اذ لال ااااذ   

ا ااذذقثااةذ اا ذ االذتاا ذا لقااذذ اااذتحد ااخذ"ذصاا   ذلداا ذللاا ي"ذاحذبااااذ مااةذا ااذ  ذتلاامذب  ااال ذبذتاا دةذااابذ  ثااذذ ات لقااذلذ لااحهذب لاال

عنااا ذ اااالذاااالبذب  ااام لذا  ااانذلللاااا ذكم ااا ذ ااااذب ط اااموةلاذذ-ااااطةة:ذ  ذ-اطااااذكااال ذاااالبذ ل اااذ:ذ اااالذب يااان مذ اااذلذلااالهذب  ةبلاااب

ذ.لمذاطةةذابذ  ل  اذا ،د مذ ذذ  ال لذ ويحصلذ ق ذذ  ذلن ةذع:ذلذ كل ذب   مذال للاحذبااذ مةذ  ذل حه[52[ ل  ل ذا ذ

 :مهدي بهللا ج فر، واحمد بهللا الفرج الحمصي، عي ن بهللا محمد -

ااا  ل ذااااذع  نااملذ اااطةةذااااذ:ذ اااحذعااا ذب ااة طالذد ىذعااا:ذااااذ  داال ذااااذادااةب لذكن  ااذذ اااحذ لطاا لذ ل االهذمهةةدي بةةهللا ج فةةر  -

لذ[54[د اااملذبذاااام ذااااذ:ذلذلااالهذباااااذ  ااا ا[53[ ع طااال ذاااااذاااا   ذب ااا بد ب:ذدا  ااامذب ة لااابلذ عاااا ذ ذاااااذب طاااالدفلذ د ىذعناااذ

:ذلذ بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليلذ لاااله[56[ ددكاااذذ اااابذ  ااا ذلياااط ذ ناااذ:ذلذ لااالهذباااااذ اااابذ ااالت [55[ لااالهذب ا ااالد ذ  ل اااذذ ن اااة

لذ لااالهذباااااذ[59[بذاااام ذااااذ:ذ ااااحذعلااابذصااال اذاااااذ لطااا ذب لااالاحلذ لااالهذ[58[بذاااام ذااااذ:ذ لااالهذصااال اذ اااادةلذ[57 [داطااالذ وئااام

ذ[.61[ص   ذ ذذ  ال :ذلذللهذبااذ مة[61[د ىذعاذب   ليذ لبذلز َلا ذعل ذذ:ع  
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  طااا ذاااااذب  اااةلذاااااذاااال طل ذب  نااا  لذ ااااحذع اااامذب لطيااابذب ط اااة فذال لمااالذ ذب طااا ب ذامااال  ذ: احمةةةد بةةةهللا الفةةةرج الحمصةةةي -

عنااا قلذ لااالذب يااا  لذك انااالذعناااذذ  للاااذذ:ذلااالهذباااااذ اااابذ ااالت لذ[62[ب نيااالةب:ذااااطةةذاااااذدا  اااملذد ىذعناااذ:ذ طاااالذد ىذعاااا

لذ كااال ذ  طااا ذاااااذعط اااةةذل ااا نذ  اااةالذ[65[د ااامذ  ااادحد:ذ لااالهذ يااالطمذاااااذللاااا لذ[64[لذ بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   ااالي[63[د ااام

لذ[66[ب لماالذ ذكاالببلذ ك اااذذب  اابذعناا اذ  ااطةةذ بااااذ ااابذااا لمذ اااذك اا ذ  طاا ذااااذب ن ااةذ ل اا ذا  ااذ:ذ عاااذ لطاا ذااااذعااحف

 ااا ذاااا  ذذلااا ذب  طلاااذذب نااال ذ د  بذعناااذلذ  ااا مذ طااااذ:ذ لااالهذباااااذعااا  لذ[67[ ب ط اااة ك ا بكاااةاذباااااذب ماااحذ ذاااابذب  ااا  ل ذ

 ل ااا ذد بللتاااذذ يااا   طملذ ب  اااحهذلذب  ااا  لذب ط طاااةلذب طلااا ثذ:لذ لااالهذب ااالااب[68[للااا  ذال ل اااذلذ  ذل ااا لاذااااذلذابذ قاااذذل  ااا ذ  ل اااذ

ذذ[.69[ا ذذ لذلل ذذبااذع  لذا ة ىذ ذذ  ذا  ذ

ع ياامذااااذ لطاا ذااااذع ياامذ اااحذعط ااةذااااذب نلاال ذ:ذع ياامذااااذ لطاا ذااااذاااالل لذ ل االه:ذالنّّحةةاس أبةةو عميةةر عي ةةن بةةهللا محمةةد -

 ااااحذدب دلذ ب ن ياااالةبلذ باااااذ ل اااذلذ ب ا اااالد ذاااابذ  ااااةذ:ذاااااطةةذاااااذدا  اااملذ ب ح  اااا ذاااااذ ياااال لذد ىذعناااذ:ذب ة لااابلذد ىذعاااا

 اااحذعط ااةذ:ذلذلاالهذبااااذبااابذ االت [71[ ئ اا اب ماال  لذ لل اامذااااذعااا ذب اااللبذب بقاابلذ لل اامذااااذ  اا الذ االيذااانمذااا ذ وطياا اذ 

:ذلذ لااالهذب اااالااب[73[د اااام:ذلذ لاااالهذب نيااالةب[72[د ااااملذ   اااحذب نااال ذ لاااا لاذااااطةةذ:ذلذ لااالهذبااااااذ  ااا ا[71[ب ة لااابذد ااامذدااااالذ

ذ.[75[د مذالالذ:ذ للهذبااذ مةلذ[74[با ل لذب للاحلذب  لا لذب    ة

 :أقوال ال لماء في درجة الحديث

د باذب حباااائبذ:ذلذ لااالهذب  طااالد [78[د ل اااذذد ااالي:ذلذ لااالهذب د  طاااب[77[اااان اذصااال ا:ذ لااالهذب يااا ح بلذ[76[صاااللذذب ئااااة 

لذ بكاااةاذاااابذ[81["ذ ن اااة:"ذلذ بكاااةاذب  اااالقبذاااابذاليااالمذب  لدلااااذب  ااا   مذ لاااله[79[اااابذا ااالةلذا ااا ذب ط ااا  لذ د ل اااذذد اااليذ

 اااا لاذ:ذلذ لاااالهذ ل  ااااحبذب طياااان [81["ب ئاةبقاااابذااااالبذااااان ذااااا  نلذ  لاااا لاذ ااااابذ  ل اااامذشاااالا ذانلااااحاذد با:"ذب يااال لملذ لااااله

ذ.[82[لذ البذاانلدذا  ن"ا  ...ذللذداحهذ لذ  لاذا ذ:ذلل حب:ذ"صل اذ   ةاذد  ذلح ذ

 :حديث مرة البهزي : ثانيا

لاالذ:ذبذتااابهذ لة اامذ اااذ   اابذعلاامذب لااخذِّاالاةلاذعلاامذ اااذقاال  ا لذ ااا ذكلاقاال ذااا اذب كلاامذ  اامذلاامتبذ  ااةذ ذ ااا ذكاال ملذللناالذ"

ذ"ب ة لمذابذب ةاحةلذب مذ قدلذ  ةامذ   ةلم"ذ   دنبذ  :ذلله"ذامكنلفذا  ذب ط   :ذداحهذ ذ  لاذا ؟ذلله

ذ.[86[لذ بااذعيلكة[85[لذ ب  ئ  ذب ا  بد [84[لذ ب  يح [83[ب ئاةبقب:ذ ذوة ذ :تخريج الحديث

اااااطلع لذاااااذعاااا ذ ذاااااذل  اااحبذاااااذاااا  ل ذب  ياااح لذ لذ (ب ئاةبقاااب) يااا اذاااااذ اااا ذب دااااحابذذ:د باذ:دراسةةةة سةةةند الحةةةديث

  لطااا ذاااااذعاااا ذب  الااااذب ة لااابذ(ذب ئاةبقااابذ ب  ياااح ذ باااااذعيااالكة)عااااذذكةلااالذاااااذقااالا ذب دااااحابذذل(ب  ئ ااا ) يااا حدذب    اااذذ
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لذعاااذعاااالدذاااااذعااالدذب ة لااابذ اااحذع ااااملذعاااذ اااابذذدعااامذب ياا القبلذعااااذ ااابذذدعااامذب اااحعيقبلذ(ب  يااح ذ باااااذعياالكةذ ب  ئ ااا )

ذ.ب ل لا...ذل حهذملسو هيلع هللا ىلصعاذكةل ذب يلح بلذعاذ ةةذب ادا لذ قذذاط ذداحهذ ذ

ااا اذب دد ذ اااذب  اال لذذك اا ذااااذ ااةةذب ادااا لذ ب ياال اذ ااةةذااااذك اا لذ ااذذصاالامل:ذ ااةةذااااذك اا لذ ل االه:  مةةرة البهةةزي -

ذ[87[.انمذاا ذ وطي ا:ذ  ليذادلذانمذتي ذ وطي الذ ل ل

:ذ اااحذدشااا لاذكةلاا ذاااااذ اةاااامذااااذب ياااال ذااااذ ةدااا ذب صاااالبذب طيااة لذب   اااةلذ  اا ذب شاااةبفلذد ىذعااااذ:كريةةب ال ةةةحولي -

ااااابذصاااالا ذذ:ذ لاااالهذبااااااذب د ااااةذل[89[ ااااذذصاااالام:ذلاااالهذب ا ااااح لذ[88[ اااااحذ علاااامذب   ااااب:ذ ااااةةذااااااذك اااا ذب ادااااا ذد ىذعنااااذ

اااابذصااالا ذذقثاااةلذ لااا ذ:ذلذ لااالهذباااااذعاااا ذب ااااة[91[ ااا ذل اااا ذصااالا ذذ  اااةذ اااابذ ااالت :ذ عااااذ   اااةذب طيااا   ة لذلااالهلذ[91[قثاااة

  اااال ذ  ااا ذذملسو هيلع هللا ىلصلذ  ذ قاااذذ ددفذب ناااابذ[93[ بكاااةاذباااااذ ماااةذاااابذب ط  اااة  الذ[92[قثةقااالذالااا ذقمااا ذ اااذذد بلااامذابذعااااذب ياااللام

 بكاااةاذب  ملااابذاااابذب   ااااليلذذل[96[لذ بااااحذ ااالت [95[لذ ب ا ااالد [94[لذ اااا  ذعناااذذ  طااا ملسو هيلع هللا ىلصلاااةاذ  ذ ق اااذذ اااال ذا ااا ذ اااالةذب ناااابذ

ذ ااذذصاالام:ذبكااةاذبااااذ ااال ذااابذب   االيلذ لااله لذ[97[تاالا بذد اامذ اااذو االدذب  االا  ا:ذ لااله لذ بكااةاذبااااذلئلحا االذااابذ[98[ل االهذ   

ذ[99[.ب   لي

ااااحذبااااحذ علااامذب   ااابذ  ذب  ملااابذ  ذب اااحعيقبلذد ىذعااااذكةلااا لذ د ىذعناااذذ ااااحذذدعااامذب يااا القبذ لااا ذذ:وعالنيأبةةةو زرعةةةة الةةة -

ذب  ئااامذكااال ذ ااااذلاااالذب نيااال لذ اااالبذب ااال ذد لاااذذباااااذعيااالكة لذ[111[لذاااا  ذعناااذذب ا ااالد [111[ اااا ذاااابذبااااطذذب ئاةبقااابذ  ذ   

ذ[113[.شل بذد م احذ علملذ:ذلذ للهذب  ملب[112[ش  ذ اذعمذ:ذ للهذ احذ لت 

ذ. احذلل مذااذ ابذعطة ذب ي القبلذااخذتة ط ذذ:أبو زرعة ال يباني  -

لل ااامذاااااذ اااابذ:ذعاااالدذاااااذعاااالدذب ة لااابذب دااااحابلذ َازاااحذع اااامذب  اااحب لذالداااابذب صاااللذد ىذعااااذ:عبةةةاد بةةةهللا عبةةةاد الرملةةةي -

اااااذعااا ذب  الاااذب ة لاابلذكاال ذ اااذا اااي ذذكةلاالذااااذقااالا ذب داااحابلذ اااطةةذااااذدا  ااملذ  لطاا ذ:ذعطااة ذب ياا القبلذ د ىذعنااذ

ا ااالد:ذلذ لااالهذبااااحذ ااالت [116[د ااام:ذلذ لااالهذلل ااامذاااااذ  ااا ا[115[اااا  ذعناااذذب ا ااالد لذ[114[ َاااالذب  ااال ذ عاااالدا  لذ[117[ ااااذب  ز

كاااال ذ اااااذب  ا اااالدلذ كاااال ذ:ذلذلاااالهذبااااااذعااااا ذب اااااة[119[د ااااملذد اااالذصاااال اذ:ذلذ لاااالهذب  ملااااب[118[ااااابذب   ااااليذ بكااااةاذبااااااذ ااااال 

كااال ذ طااااذ:ذ لااالهذباااااذ اااال ذاااابذب طماااة   الذ[111[كااال ذ ااااذب ااااالدذ ب  اااالدذد ااام:ذلذ لااالهذل  اااحبذاااااذاااا  ل ذب  ياااح [111[د ااام

 لاا ذعل ااذذب    اانذ ب  ااالدةذ  اامذ  االذعاااذب ل ااحذ بات اال ذا اال ذلاامتبذال  ااب ذعلاامذ ياا ذب  ااحا ذ  اامذك ااةذب طناالك ةذااابذد بل ااذذ

ااااالذب  اااااةةذاطاااااذ:ذب  لااااا لذ لاااالهذ  ل اااالذعلاااامذت اااا  نذبااااااذ ااااال ذ ااااذذب ابااااا :ذلاااالهذب اااالاابلذ [112[علاااامذلل داااالذالااااا لخذب  ااااةف

ذ[.114[ص   ذلد لذ الشذبااذ ال ذا لهذلي لخذب  ةفذ:ذلذللهذبااذ مة[113[ د حا
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ب  اااةةذاطاااذ د ااذذ اااذ ةطاامذب مااة ذ ب   اا لللذالاا ذلماا ذب ال اااذ اااذ ااة ذااابذعااالدذااااذعااالدذابذبا اال ذبااااذ ااال لذ   االذ:ذلاالهذب ال ااا

ذ دلاااالةذااالبذب  لااا ذكااالااذ  ااا اذ  اااابذ ااالت ذ ب  ملااابذ د اااحالذا ااال ذب صااالذاااايذليااال ذ اااذلذويحصااالذ "ذصااا   ذلدااا :"ذلااحهذب لااالاح   

ذ".د مذ ذذ  ال "ذ ال للاحذ  ذل حهذا ذ

الف ةةةوي وابةةةهللا ع ةةةاكر )ومحمةةةد بةةةهللا عبةةةد ال زيةةةز الرملةةةي ( الطبرانةةةي والف ةةةوي وابةةةهللا ع ةةةاكر)زكريةةةا بةةةهللا نةةةاف  األرسةةةوفي  -

 (.والخطيب

د ىذعااااذعاااالدذاااااذذ ااااحذلل ااامذذكةلااال ذاااااذقااالا ذب دااااحاب(: الطبرانةةةي والف ةةةوي وابةةةهللا ع ةةةاكر)زكريةةةا بةةةهللا نةةةاف  األرسةةةوفي  -

لذبكاااةاذباااااذ[116[بكاااةاذباااااذ اااابذ ااالت لذ  ااا ذلااالكةذا اااذذ ة ااالذ بذت ااا ليلذ[115[عاااالدذب  اااحب لذ د ىذعناااذذل  اااحبذاااااذاااا  ل 

ذكةلااالذ:ذلذ لااالهذب ااالااب[119[لذ بكاااةاذباااااذلئلحا ااالذاااابذب   اااليذ[118[لذ  د اااذذب د  طاااب[117[ لااالهذل اااةب:ذ اااال ذاااابذب   ااالي

ذ[151[.بكةاذبااذ ابذ لت لذ   ذل   ذذبذاحذ بذ   :ذلذ للهذابذ حا ذ وة[121[ب داحابذص   ذا ذشل ذ 

عاااا ذ ذ لطااا ذاااااذعاااا ذب  الااااذاااااذ لطااا ذب  طاااة لذ ااااحذ(: الف ةةةوي وابةةةهللا ع ةةةاكر والخطيةةةب)ومحمةةةد بةةةهللا عبةةةد ال زيةةةز الرملةةةي  -

ب ا ااالد لذ اااااطلع لذاااااذ:ذااااطةةذاااااذدا  اااملذ عاااالدذاااااذعاااالدذب ة لااابلذد ىذعناااذ:ذب ة لااابذب ط اااة فذاااالااذب حباااائبلذد ىذعاااا

 ددك اااذذ  ااا ذل ااا ذ اااابذ:ذلذلااالهذ ااااحذ اااالت [123[لذاااا  ذعنااااذذب ا ااالد ذ[122[عاااا ذ ذب صاااادلقبذااااطحلذلذ لل اااامذاااااذل  اااحبذ

 ااا مذا اااح ذ:ذلذ لااالهذ ااااحذذدعااام[124[ ذاااال طلطحدلذااااحذا ااامذب  ااا نذ ااالذااااحذب ياااطلاذ ناااذلذكااال ذعنااا اذ ةبةااا لذ  ااا ذل ااااذعنااا ا

لذبكاااةاذب  ملااابذاااابذب   اااليذ[127[داطااالذوااال نذ:ذلذبكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليلذ لاااله[126[كااال ذ لاثااال:ذلذلااالهذب  ياااح [125[

ذ[131[.ذص   ذلد ذ كلق ذ ذذ  ةام:ذلذ للهذبااذ مة[129[لذ بكةاذبااذب محذ ذابذب    ل ذ[128[

 :وال ال لماء في درجة الحديثأق

  ذعلااامذاااالبذب يااا ل ذااااحذ ااااحذ علااامذ:ذ طلااامذب  اااحه:ذلذ لااالهذب  اااالقب[131[د باذب ئاةبقااابلذ ا اااذذ طلعااامذ ااا ذ عاااةاد ذ:ذلااالهذب د  طاااب

ذ[133[.ذ احذ علمذالبذ مدحهذبذل ةف:ذلذ للهذب دق   [132[البلذ قذذبذل ةفذابذابذالاذب ة بلملذادحذ مدحهذ

 :الحكم علن األحاديث: الثانيالمطلب 

ذ ةلااخذاااطةةذااا اذدا  اامذصااال لملذ لاا ذتحا اا ذاة بلاامذعااالدذااااذعاااالدلذ ا اا ذددبااامذب لاا ل  اذب ياالا  اذائةلدطاالذل اااا اذ لال اااذ   

ذ. البذل هذعلمذصلمذب ة بلم

ذ:لمتب  لذال نيامذ طاذا نذب ة بلليذب يلا مذ اذ الذب  ل لذا ط اذ يةذ د  د ذ ب ةدذعل دلذ اذويهذ لذ

ذب اااة بة:ذ  ب ااااطةةذاااااذدا  ااامذ عاااالدذاااااذعاااالدذب ة لااابلذ لااا ذول  ااا ذد بلااامذااااطةةذ:ذعااااذلل ااامذاااااذ اااابذعطاااة ذب يااا القبلذاطااالذ   

  ااالذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب ل اااة بذ  ااال ذ:ذلذ بآلواااة( اااةةذب اداااا )  ااالذ اااالذ  ل ااامذ  ااال ذ:ذ  ااا اطل:ذد بلااامذعاااالدلذاااابذ حاااا  ا
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حذذدعااامذب يااا القبلذاااالبو يفذعل اااذذ ندطااالذلل ااابذاااابذب ااان مذتاااةددبذاااابذلااااحهذد بل دطااالذ اااابذ علاااملذ ب اااةب  ذعندطااالذ ب ااا ذ ااااحذ اااا

ذ[134[.  ل

(ذب ئااااة ذ ب طلااال لب)   طااا ذاااااذب  اااةلذب لطيااابذ(ذ  طااا ذاااابذب طيااان )د  ذ ااااذ ةلاااخذ دااا  ذاااااذ   اااةذ:ذالااا لاذ اااابذ  ل ااامذذ

عااااذلل ااامذاااااذ اااابذعطاااة ذب يااا القبلذعااااذذلذديدااا د ذعااااذَااااطةةذاااااذدا  ااامل(ب ئاةبقاااب)  ااااحذعط اااةذع يااامذاااااذ لطااا ذب نلااال ذ

ذ.ب ل لا...ذذملسو هيلع هللا ىلصلذعاذب نابذعطة ذااذعا ذ ذب ل ة بلذعاذ ابذ  ل مذب الالب

  لطااا ذاااااذعاااا ذ(ذب ئاةبقااابذ ب  ياااح ذ باااااذعيااالكة)ذكةلااالذاااااذقااالا ذب دااااحابذة  ذ ااااذ ةلاااخذاااا:ذ   ااالذ ااا لاذ اااةةذب اداااا ذ

اااالدذاااااذعاااالدذب ة لااابلذعااااذ اااابذذدعااامذب يااا القبلذعااااذ اااابذذدعااامذلذعااااذع(ب  ياااح ذ باااااذعيااالكةذ ب  ئ ااا )ب  الااااذب ة لااابذ

ذ.ب ل لا...ذل حهذملسو هيلع هللا ىلصب حعيقبلذعاذكةل ذب يلح بلذعاذ ةةذب ادا لذ قذذاط ذداحهذ ذ

لل اامذااااذ ااابذعطااة ذب ياا القبذ اااذب   االيذب االلاذبت ااخذ اااذتااة  ذ ااذذعلاامذتحد  ااذلذاطاالذلطناا ذ  ذل ااح ذلاا ذاااط ذب لاا لاذ:ذلاالهذب ال ااا

ذ. ةةذ اذش  ذذعطة ذااذعا ذ ذب ل ة بذ  ةةذ اذش  ذذ احذذدعمذب حعيقب اذ ةل  الذ

  ااالذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذ:ذلذ بآلواااة( اااةةذب اداااا )  ااالذ اااالذ  ل ااامذ  ااال ذ:ذ  ااا اطل:ذاااابذ حاااا  ادااا ذا ذااااطةةذوااال نذعاااالدذ

لل اابذااابذب اان مذتااةددبذااابذذب ل ااة بذ  اال ذ ااابذ علااملذ ب ااةب  ذعندطاالذ ب اا ذ اااحذ اااحذذدعاامذب ياا القبلذااالبو يفذعل ااذذ ندطاال

ذ.لاحهذد بل دطلذ  ل

  ااالذعطااة ذاااااذعااا ذ ذب ل اااة بذ  اال ذ اااابذ علااملذادااالبذوئااملذااااإ ذلذ  االذلماالبذعناااذذااام ذ اااالذ  ل اامذ  اااةةذصااللا ل ذ لااا ي ذ

ااابذ اا لاذ اااابذذملسو هيلع هللا ىلصب ااةب  ذعاااذ ااةةذااااحذكةلاا ذب ياالح بلذ ب اااةب  ذعاااذكةلاا ذااااحذ اااحذ علااملذاااا اذلل ااامذب ياا القبذ ااا اذب ناااابذ

ذ. البذل  ةذام ذلل مذب ي القبذل ذاا،ذ  ل ذابذ  لاذ ةةذديدمذد لهلذذملسو هيلع هللا ىلص  ل مذد ل الذ ا نذذ ا اذب نابذ

ذب اااة بةذ ذااااطةةذ  داااخلذ     ذد بلااامذا ااا ىذب اااة بل  اذ  لح اااملذااااإ ذد بلااامذااااطةةذتاااة اذعلااامذد بلااامذعاااالدلذ     علااامذااااةرذ   

ذ.ذ ت ح ذد بةذعالدذ  لا مذ ة بلمذاطةةلذ  ذ عل عاذاطةةذ ك ةذ   دخذ اذب ة بةذعاذعالدلذ

  ذ ااا بدذب اااة بل  اذعلااامذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب ل اااة بلذ ااااحذ مداااحهذكطااالذ شااالدذا ااامذب ااامذلاااحهذب ااالاابلذ  لاااةاذب لااالاحذاااابذ:ذدلق اال

ت اااةدذال ة بلااامذذب لااا لالذ لااا عنااا ذب ط لا اااملذ ابذالاا اذ:ذ  ااااحهلذل ناااب:ذب  داالل لذ  ااال مذ ااا ذلحد اااذذب لاالاحذاااابذب   ةلااا لذاااالذلااالهذا ااذ

  ااا ذلحد اااذذابذباااااذ اااال ذ ب  ملااابذ ل  اااحبذاااااذاااا  ل ذب  ياااح لذ اااا ذ  يااالالح ذاااابذتحد اااخذذعناااذذلل ااامذاااااذ اااابذعطاااة ذب يااا القبل

ذ.لذالل ذذكللهذ ابذ علمذتطل ل[135[ب طمدح  اذ

ااالذال نياااامذ طااالذلل اااذذب  ي  ااال ذب  اااالقبذ ب دقااا   :ذلااالهذب ال اااا  ذ ذب يااا القبذ ااا ذلحد اااذذ  اااةذباااااذ اااال ذاااام ذعطاااة ذاااااذعاااا:ذ   

ذ: ب  ملبلذادلبذب  ي ذ ةد دذ اذ  حا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 872 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ذ:ذ  ب :ذعطاااة ذاااااذعا ااا ذ ذب ل اااة ب:ذلااالهذب ا ااالد ذلملسو هيلع هللا ىلصصااالا ذذ لناااابذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب يااا القبلذ داااا ذا ااا ذ اااالذب  لااا ذ   

 اقطااالذااااحذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب ل اااة بلذ:"ذب ا ااالد لذلااالهذباااااذ اااابذ ااالت ذ   اااالذعلاامذلاااحهذ[136[لذبذليااااذ  ل اااذذملسو هيلع هللا ىلصد ىذب نااابذ

ذملسو هيلع هللا ىلصااااط  ذ اااابذل اااحهذعطاااة ذاااااذعاااا ذ ذب ل اااة بذ ااا ذلاااةذب ناااابذ:"ذ لااالهذاااابذ حاااا ذ واااةلذ[137["ااااط  ذ اااابذل اااحهذكطااالذلاااله

 اقطااالذشااامذب ا ااالد ذ قاااذذبذليااااذ اااذلذ  ذ ااا مذ  طاااة ذاااااذعاااا ذ:ذاذعااا  لذ لااالهذباااا[138["ملسو هيلع هللا ىلص بذتيااااذصااالا ذذ بذدلل اااذذ لناااابذ

ذ[.139["صلام ذ

ذب اااحبددذاااابذب اااالبذاااا  نلذ اااالبذ ااالذد لاااذذباااااذ:ذلااالهذب ال اااا ذعطاااة ذب ل اااة بذصاااللابلذابذ    اااالذ  نااامذلاااحهذب ا ااالد ذ   

لذ لاااالهذبااااااذ[141["لذ بذلياااااذ  ل ااااذملسو هيلع هللا ىلصاقااااذذد ىذب نااااابذ:ذعطااااة ذااااااذعا اااا ذ ذب ل ااااة بذل اااال:"ذلذلاااالهذ اااااحذق اااا  [141[ مااااةذ

د ىذ:ذلذ لاااالهذب ا اااالد ملسو هيلع هللا ىلصبذتياااااذ ااااذذدللاااامذب نااااابذ:ذلذ لاااالهذ ااااحذق اااا  ...ملسو هيلع هللا ىلصىذب نااااابذعطااااة ذااااااذعا اااا ذ ذب ل ااااة بذد :"ذب د اااة

لذ بذلياااذ  ل ااذلذ لاا ذت اا  ذااالبذب طاا اذااابذعطااة ذااااذعااا ذ ذب قياالد لذ   لااذذلاا ذكاال ذ  ااة  للذ  ل ااذذااابذب قياالدذملسو هيلع هللا ىلصب نااابذ

اااااذب   ناااابذلااااحهذبااااااذب د ااااةذااااابذب ةللاااامذ[142[" عطااااة ذااااااذعااااا ذ ذ:ذلاملذ لاااالهلذ بكااااةاذبااااااذ مااااةذااااابذباصاااا[143[لذ د  

ذكطاالذت اا  ذااابذتة ط ااذ...ذب ل ااة ب لذ بااا ذب  ااي ذعااا ذ    بكةتااذذااابذااالبذب  ياا لذ قاابذ ااحذيذ قااذذ وااحذب  ااي ذااااذب ل ااة ب 

ذ.ملسو هيلع هللا ىلصلذا ل طلذ  ذل ح ذعطة ذب ل ة بذ اذصللامذب نابذ[144["

ذب  اااحهذامقاااذعلااامذااااةرذ:ذدلق ااال  ااا ذلحد اااذذ  اااةذباااااذ اااال ذ ب  ملااابلذاطاااةد دذا ااا ذ د اااذذب  ياااح ذ باااااذذ ق اااذذ ااا ذت اااا ذ اااذذصااالاملذااااإ  

ول ااح ذ بااااذلئلحا االلذ بكااةاذبااااذعااا ذب اااةذااابذببااا  نل لذكطاالذ  ذب ا االد ذ  اااحذ االت ذ اا ذلاالكةبذا ااذذ ة االذ بذت اا ليلذالااحذكاال ذ

لذب لااالك ذ ااا ل لذ  ل ااامذب يااا القبلذعااااذعطاااة ذب ل اااالبذ:ذ اااة بلذ لااالهذا ااا ذب لااا لاا اااذذاااا نذ  ذ دل ااامذ طااالذاااا  لذعناااذلذ لااا ذواااة 

ذ[145[.ذصل ا:ذ  لاذصل اذباانلدلذ   ذل ة لالذ للهذب لاابذابذب  ل  ا

ذب  اااحهذاااام ذباااااذ اااال ذ ب  ملااابذ ب  ياااح ذ  يااالالح ذادااالاذدعاااحىذد  ذد  اااللذا اااحد  د ذ اااة بةذ دلدااا ذ  اااةا ذ ااااذب ةطااامذ:ذدل  ااال ا  

اعااي ذ اااذبا اال ذعاااذعاا  ذ  ةا ااذذ ااذذ"ذ مدااحه"ذاقااذ:ذحهذا اال ذعاااذدب ااال مذ قداا ذعناا ا ذذلاالدةذعلاا ذ  اا  لبذعلاامذ  ااةا لذاااإ ذلاا

الاا مذااابذب اامذ  ل  اامذ صاايبلذاطاااذ داالذب ااةب  ذتحلاانذعاااذب ل اا ذ(ذد اام)اقااذذ:ذااايذل اااةذ ل ااذلذاااإببذلاالهذا اال ذ وااةذعاااذب اامذب ااةب  

 اااخلذامصااا دذاااالبذب ل ااا ذعل اااذلذعل اااذذاااال  حد خذ ب   ااا  نلذ  ااا  ذ  ةا اااذذ اااذلذاطااااذ د اااذذعةااااذلذ عاااةفذ ااااذ ل اااذذ ااالذليااا لخذب  حد

ذ[146[.ذاطاذكل ذعن اذعل ذ مذذعلمذ اذ  ذل اذعن اذعل 

ال طيااام مذ  يااا ذبوااا يفذاااا اذب  لطااال ذاااابذ اااة ذب اااةب  ذ  ذت  للاااذلذ اقطااالذاااابذ  ةاااامذ ااالهذب اااةب  ذ  ااااذعةااااذذ مااامذعلااامذ ااااذ

ذ. دلذلذ  ذ عل 
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 لطااا ذاااااذ"ذمذاااااذ اااابذعطاااة ذب يااا القبلذادااالبذ ةااااحاذاااام ذ   ااالذت ااا  نذب ااالاابذ اااذذ  حقاااذذبذل اااةفلذابذ ااا ذلاااة ذعناااذذااااحىذلل ااا

لة ذااذا ة ذ[147[.ل ذد ىذعنذذ ل لذكطلذللهذبا ل ذب ا لد ذابذتلدل ذ"ذب ي 

لاا ذوااةلذب ا االد ذااابذصاال لذذ اا لاذ طلعاامذ اا مذ دااا ذ:"ذ ت ااةدذلل اامذب ياا القبذعنااذذ اا مذد اا يذعلاامذ دل  ااذلذلاالهذبااااذب يااي 

 لاذلاااح ذبذدب  ذ دااا ذ  اااةذ ب ااا لذ ب ااامذ ندطااالذ يااا ةذا ااامذ  ذب اااةب  ذلااا ذل اااةلذعااااذ  اااةذدب ذ ب ااا لذ كااال مذواااةلذ يااال ذ ااا

 ااااذ ااا ذلاااة ذعناااذذ  اااةذ ب ااا لذ  ااا ذلحداااخلذ ا  اااذذ:"ذلذ لااالهذب لااالاحذباااااذ ماااة[148["كحقاااذذ مداااحبذ اااةد دبذاة بلااامذ ب ااا ذعناااذ

ة االذاااحىذدب ذ ب اا ذ لاا ذ د ااذذلذا اا د ذ اااذكااي ذبااااذب يااي ذ بااااذ مااةذ قااذذلاا ذبذلااة  ذعاااذب [149[" مدااحه:ذباشاالدةذال ااح

واااةبلذب  ااا   اذ اااا  ذب اااة بةذ طااااذبق اااةدذاب  لطااال ذاااايذل اااح ذاااال مذ مداااحبذ ب ذ ااا ذلاااة ذعناااذذابذدب ذ ب ااا ذ ادااالبذلمااالبذعلااامذ

ذ.عند ذدب ذ ب  لذ  ذ عل 

ذ اااحذذ   االذال نيااامذ طاالذبكااةباذ اااذ دل اامذ ااابذ علاامذب   اابلذا اا ذ وئاامذ اااذلاالهذامق ااذذ مدااحهذااا عحىذ ق ااذذ اا ذلحد ااذ    اااةلذ ب اامذ   

 علاامذااالبذ اا ذل ااا ذا ااذذ ااة ذ طاااذتااة  ذ ااذلذا ا اامذ  ااةاذ لطااحبذعلاامذب   ب اامذ  اامذل ااا ذا ااذذ ااة ذ   اااةلذالااحذكاال ذااابذب ة االذ

ذب  ملاابذ د اااذذ ااااحذ اااذ اااالذب يااان ملذ  ااة ذ ياااة ذ ااالذب يااان مذ طااااذتة طااحبذ اااذذاااال مذكل ا االد ذ  اااابذ االت ذ ب ااالاابلذكطااالذ   

ذ.  ذ عل 

ا ذاااالاذب الااالدةذشااامقدلذشااام ذب الااالدبيذب واااةىذ ااااذ  ااااذاقدااالذ ااا ذتاااةدذاااابذب  لدلااااذب واااةىذ اااابذك  اااةةذ ااا بلذا  ااادلذاااابذ:ذدل  ااال

اااايذل  اااةذايااا حيذب لااالاحذعااااذ ااا لاذ اااابذ  ل اااملذ  اااةةلذ  اااابذ.ذادااابذ ن اااةةذ ل اااللذ ا  ااادلذ ق اااةذ ااااذا ااا "ذب يااال ل ا"

 اااذذ    ااامذعلط ااامذبذت  ااامذعلااامذ ااااذااااحذد قاااذذاااابذاااالبذب  لااا لذ اااابذلذاإقاااذذ ااا ذلماااةذللااا ذب  ل  اااخذعل اااذذ   اااا اذ"ب  ااا ا"اةلاااةةذاااابذ

 اااا ذ اااالذذ-ق لدتدااالذ  ااا نذ اااالق  اللذ   ل   دااالذ ح لدلااااذب يااال لملذ بذاااا طلذ اااابذتلياااةذ  ااال ذ  اااحدذب ئلة ااامذب طنياااحدةذ

 بذ:ذ" ذ قااذذلاالهذ اااحذواايفذب حبلاا لذ  االذعل ااذذب  لطاال لذ ب لاالاحذق يااذذق االذعاااذب نااح  ذد طااذذ–ب لاا لاذكطاالذلاالهذ  طاا ذ   ااةاذ

ا ااا لذاةب ااا ذ...ذ"ذللاااا ذ  ذل حقاااحبذ م ط ااا اذاااابذالااا ذ ب ااا لذاااالذلماااحذذب  طااالعد ذاااابذلئاااةذ ب ااا لذ با اااةبلد ذاااابذ لئااالدذب درذ

 بذلناالابذ ااالذت ااا  ذ  ذل حقااحبذاااابذا ااا ذب ااايدذب  ااال  ملذ  اااحهذ  االبذب ط  ااا  ذ حلحااااللذتاالدةذادااالبذب الااا لذ تاالدةذاااابذ  اااةالذ.ذاإقااذذ دااا 

بذلاااابهذ اااالذب  اااةبذِّااالاةلاذعلااامذب لاااخلذ  ااامذت اااح ذ:ذ"اااابذ اااالذب  ااال ذملسو هيلع هللا ىلصلاااحفذااااحذعنااا  ذاااابذ  ااا ذب طةااااحاذ  ح اااذذ اااالبذب طح

بوااا يفلذ ب ثااالاةذ قدااا ذ اااالذب  ااال لذ"ذلذ اااابذت يااا ةذ اااالذب  اااةبذ"ب يااال لم"د باذ يااال ذ   اااةالذ ااااحذ  اااةلذاااابذ".ذب يااالعم

مذبذلياا لا ذب اا  ب لذ عاا  ذ  ااحدذب ئلة اامذااابذاللاا  ذ واااةلذ  ذكطاالذ   ااذذشاا  ذبااااي ذبااااذت ط ااملذ   ااااذب ااذ- قداا ذ ااةبذب ط لناامذ

ذ[.ذ151[ عل ذ
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ااا:ذلااالهذب ال اااا لذاطااالذ  اااذذب ن ااالدةذاااام ذلااامتبذعلااامذت ااا  نذب لااا لاذان ااالدةذبباااا  نل ذب ااال ذا اااذذاااام ذب ئلة ااامذاا ااا ذب ط ااا  لذ    

ذاااالاذ-واااةى ااا ذب  لااا ذ  ذ للااا لاذشااحبا ذ ذ-ب ااةب  ذب   ااامذاالااالدةذ ااا ذلااامتبذادااالذ  ااةاذ ااااذب اااة بة لذال  لدلااااذب يااال لمذلااا ذا نااا ذ   

بذتاااابهذ لة ااامذ ااااذ   اااابذ:"ذملسو هيلع هللا ىلصلااالهذدااااحهذ ذ:ذعطاااةب ذاااااذ يااا اذلااالهب ئلة ااامذاااا ا مذ ح اااحدةذ  ااامذت لتااالذب ااا  لهلذ لااا لاذ

لذ لااا ذداااا ذ  ذل ااالهذب ااا  لهذ ل لاااذذ[151["ذل ااالتلح ذعلااامذب لاااخذِّااالاةلاذعلااامذ ااااذقااال  ا لذ  ااامذل لتااالذ واااةا ذب طيااا اذب ااا  له

لذا ئلاااذذ  اامذل دكااذذاااالبذ....اا نطاالذاااحذكاال مذابذا اااذ ذب طياا اذبااااذ ااةل "ذملسو هيلع هللا ىلصب نااابذذااابذا اا ذب ط اا  ذ  كنلاااذلذ لاا لاااا  ح ذ

ذ.ملسو هيلع هللا ىلصلذادلاذب ئلة مذا  ح ذابذا  ذب ط   ذ  كنلاذذكطلذ واةذعندلذب لا  ذب طيئ مذ[152["  ذا   لذذ

 . األحاديث التي شملت بيت المقدس وغيره: المبحث الثاني

 .األحاديث التي شملت بيت المقدس وغيره: لب األولالمط

 :حديث أبي صالح الخوالني عهللا أبي هريرة : أوال

ذ ذب ن ا ااابع ذ َا ااابذازَةل اااَةةَلذَعاااا  اااَخلذَ َ ااالذَ ح  َاااذزذَ َعلَااامذ َا اااَحبب ذاَ  ااا  ذ:"ذلذلَااالهَذَعاااا     َ ذ ز    ااابذلز َااالت لزحَ ذَعلَااامذ َا اااَحبب ذد  اااا  َيااالاَم ذ   ذع  ذَبذتَاااَابهز

ذتَ زحَ ذب ي لَعمزذ ذا  َمذ َ   ذَِّلا ة لَاذَعلَمذب  َلخع ذَوَل َدز   ذَ ا  َب ز ل  ذوز از   ة  ذ".ب  َط      ذَ َ لذَ ح  َذزلذَبذلَ ز

لذ[157[لذبااااااذعياااالكة[156[لذعااااا ذب مااااالدذب  ااااحبقب[155[لذ بااااااذعاااا  [154[لذ ب ئاةبقااااب[153[باااااحذل لاااامذ:تخةةةةريج الحةةةةديث

ذ[.158[ب ةا ب

باااطلع لذااااذع ااال ذب لطياابلذعااااذب ح  اا ذااااذعاااالدلذعاااذعااال ةذب  ااحهلذعاااذ اااابذصاال اذب  اااحبقبلذ:ذد باذ:حةةةديثدراسةةة سةةند ال

ذ.عاذ ابذاةلةةذ

بذل اااةفذبااااطذذ:ذ ااااحذصااال اذب  اااحبقبذد ىذعااااذباااابذاةلاااةةذد ىذعناااذذعااال ةذب  اااحهلذلااالهذ ااااحذذدعااام: أبةةةو صةةةالح الخةةةوالني

ذ[.159[

ذ[.162[لذ بكةاذبااذعا ذب اةذابذببا  نل [161 [بااذ ال ذابذب   ليلذ بكةاذ[161[بذام ذاذ:ذللهذباحذ لت 

ذ[.ذ163[ب ح   ذااذعالد:ذ احذصل اذب  حب لذد ىذعنذ:ذعل ةذااذعا ذب حب  ذب  حهذب اية  لذد ىذعا: عامر األحول

 اا مذاااذذ:ذااااذ  اا الذ لاالهذلل اامذ[165[ اا مذااال  ح ذااا  نذب لاا لا:ذلذ لاالهذااابذ حااا ذ وااة[164[ااابذ  ل ااذذشااب :ذلاالهذ  طاا 

لذ بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليذ[168[بذ دىذاة بل اااذذاماااال:ذلذ لااالهذباااااذعااا  [167[د ااامذبذاااام ذااااذ:ذلذ لااالهذ ااااحذ ااالت [166[اااام 

لذ بكااااةاذبااااااذشاااالا اذااااابذ[171[ اااااذد ااااليذ ااااالذب ايااااةةذ    ن ااااذ:ذلذ لاااالهذااااابذ  اااالا ةذعلطاااال ذب  ياااالد[169[شاااا  :ذ لااااله

ذبكةاذابذب    ل [171[ب   لي ذ[.173[ص   ذل ئئ:ذلذ للهذبااذ مة[172[لذد  
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لذ[176ذ[ مداااحه:ذلذ لااالهذب ااالااب[175ذ[ ااا مذاطيااا    :ذلذ لااالهذباااااذعااا  [174[بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليذ: الوليةةةد بةةةهللا عبةةةاد

ذ[.177[ مدحهذ:ذ للهذبااذ مة

ذذ.[178[ب ح   ذااذعالدذب ذد ذ:ذااطلع لذااذع ل ذااذال  ذب  نيبلذ احذع امذب لطيبلذد ىذعا: إسماعيل بهللا عياش

لذ لااالهذباااااذ[179[لحداااخذا طااالذد ىذعااااذ صاااللاذذ اااالذب  ااال لذام ااالذ ااالذد ىذعااااذ  اااةذ اااالذب  ااال ذا  اااذذاااا ن:ذلااالهذباااااذب طااا لنب

لذ لاااالهذبااااااذ[182[ااااا  نذ:ذ لاااالهذب  ة اااال ذل[181[ اااالذد ىذعاااااذب  اااال   اذادااااحذ صاااااذ:ذ لاااالهذب ا اااالد لذ[181[د اااامذ:ذ  اااا ا

ذ[.183[ص   ذابذد بل ذذعاذ الذال اذ  ل،ذابذ  ةا :ذ مة

 :أقوال أهل ال لم في الحديث

د باذ:ذ لاااالهذب د  طاااابلذ[184[ااااااطلع لذااااااذع اااال :ذت ااااةدذاااااذ.ذ اااا ذلااااة اذعاااااذعاااال ةذب  ااااحهذابذب ح  اااا ذااااااذعااااالد:ذلاااالهذب ئاةبقااااب

د باذ ااااااحذل لاااااملذ د ل اااااذذ:ذلذ لااااالهذاااااابذ حاااااا ذ واااااة[185[عاااااالدذ ااااااحذ مداااااحهذذب ئاةبقااااابذاااااابذب  اااااا،لذ ا اااااذذب ح  ااااا ذااااااا

ذ.[187[ ب ح   ذااذعالدذبذلة ىذعنذذ  ةذااطلع لذااذع ل لذ  مذال ط ة فذ:ذ للهذبااذع  لذ[186[د لي

 حديث يزيد الحميري عهللا أبي هريرة : ثانيا

ال تةةزال عصةةابة مةةهللا أمتةةي يقةةاتلون علةةن أبةةواه دمشةة  ومةةا حولهةةا وعلةةن أبةةواه بيةةت :" قةةال ملسو هيلع هللا ىلصعةةهللا أبةةي هريةةرة عةةهللا رسةةول   

 " المقدس وما حولها ال ي رهم خذالن مهللا خذلهم ظاهريهللا علن الح  إلن أن تقوم ال اعة

ذ.[188[بااذعيلكة: تخريج الحديث

 ذب  نااابذعااااذلالااا ذاااااذعاااا ذب ياااط ذعااااذ ااااحذب ليااا اذب املااابذعااااذ ااااحذعلااابذ لطااا ذاااااذ لطااا ذاااااذعاااا:ذد با: دراسةةةة سةةةند الحةةةديث

ذ. لط ذااذعلللذعاذب د   ذااذ ط  ذعاذلال ذب لط ة ذدا ذذا مذ ابذاةلةة

لالاا ذااااذذلاالدذب لط ااة ذد ىذعاااذذلاالدذااااذلالاا ذب الاالد ذعاااذعااا ذ ذااااذعطااة ذد ىذ، الةةراوي عةةهللا أبةةي هريةةرة : قةةال الباحةةث

:ذلذ لااااالهذب ااااالااب[191[لالاااا ذاااااااذذلااااالدذ ذلااااالدذااااااذلالااااا لذ مداااااحب :ذلذلااااالهذ ااااااحذ ااااالت [189[عنااااذذعا ااااا ذ ذاااااااذباااااامذ   ااااة

 ا اا ذب الاااذ اا ذلماا ذب ال اااذ اااذب ااة بةذ اااذباااطذذلالاا ذ لااة  ذعنااذذب د اا  ذااااذلذ[192[ مدااحه:ذلذ لاالهذبااااذ مااة[191[ مدااحه

ذ. ط  

تطااا  ذاااااذعئ ااامذ:ذىذعاااا ااااحذب لااالدثلذب    ااا بلذد :ذب د ااا  ذاااااذ ط ااا ذب  يااالقبذ اااحبا لذ ااااحذ  طااا لذ ل اااله: الهيةةةثم بةةةهللا حميةةةد -

:ذاااائلذعناااذذ  طااا لذا ااالهلذ[193[ لطااا ذباااااذعلةااالذب    ااا بلذ  واااة  ذ:ذب  نيااابلذ داااحدذاااااذلالااا ذب لطيااابلذ  واااة  لذد ىذعناااذ

د اااملذ علااا ذ:ذلذ لااالهذد ااا  [196[لذ بكاااةاذباااااذ اااال ذاااابذب   اااليذ[195[بذاااام ذااااذذ:ذلذ لااالهذباااااذ  ااا ا[194[ ااالذعلطااا ذابذو اااةبذ

ذ.ذ[198[ص   :ذلذ للهذبااذ مة[197[ل ذب نل ذال لاذ  لحهذا طلذ ع
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 :أقوال ال لماء

ذ.ذ  ذلم ذب ال اذ  طلذ لل لاذعن ذ   ذ اذب  لطل 

 .الح هللا البصري عهللا أبي هريرة : ثالثا

ذ:للهذملسو هيلع هللا ىلصعاذداحهذ ذذعاذ ابذاةلةةذ

ال تةةزال ئائفةةة مةةهللا أمتةةي يقةةاتلون علةةن أبةةواه بيةةت المقةةدس ومةةا حولهةةا، وعلةةن أبةةواه أنطاكيةةة ومةةا حولهةةا، وعلةةن بةةاه دمشةة  

ومةةةا حولهةةةا، وعلةةةن أبةةةواه الطالقةةةان ومةةةا حولهةةةا، ظةةةاهريهللا علةةةن الحةةة  ال يبةةةالون مةةةهللا خةةةذلهم وال مةةةهللا نصةةةرهم، حتةةةن يخةةةرج   

 . لكنزة مهللا الطالقان فيحيي به دينه كما أميت مهللا قب

ذ.[211[لذ بااذعيلكة[211[لذ ب    لبذ[199[ب ةا بذ:ذت ةل ذب ل لا

ذ.عا ذ ذااذلي  ذعاذب ية ذااذاال ذعاذب ية ذااذلل مذعاذب لياذعاذ ابذاةلةة:ذد باذ:دراسة سند الحديث

ذ.[212[ذ   ذبعي ذب  ملذابذ ق ذذ  ذليط ذب لياذب اية ذ اذ ابذاةلةةذ: الح هللا البصري

 .  ذلم ذ ذذب ال اذتة طملذادحذ مدحه: ال ري بهللا بزي 

 .  ذلم ذ ذذب ال اذتة طملذادحذ مدحه: عبد   بهللا ق يم

 :أقوال أهل ال لم في الحديث

ذاااااذاالااا ذ ب اااةب  ذعناااذذ ااا ذ ع اااةذعلااامذتة طااامذ دطاااللذا  دطااالذ دل ااامذ:ذلااالهذب   ااااة  ااااانلداذاااا  نذ  ن نااامذب لياااالذ ب ياااة  

ذ.[213[

 :الحكم علن األحاديث :المطلب الثاني 

ا ااا ذددباااامذب  لدلااااذب يااالا ملذتاااا اذ لال ااااذ  ذب لااا لاذب  هذاااا  نذ ب ااامذ مدل ااامذب ح  ااا ذاااااذعاااالدذكطااالذتااا ذا لقاااذلذ   ااالذب لااا لاذ

ب ااامذ  ذب ليااااذب اياااة ذب  ااالقبذاإقاااذذاااا  نذ ل اااللذ ب ااامذ مدل ااامذلالااا ذاااااذذلااالدذب لط اااة لذ ب لااا لاذب  ل اااالذا ااا  نذ ل اااللذ 

ذ.ذلذكطلذ  ذب ية ذااذاال ذ عا ذ ذااذلي  ذ مدحب   ذليط ذ اذ ابذاةلةةذ

 اناال ذعلاامذب اامذاااإ ذب  لدلاااذب ااحبددةذ اا ذب الاالدةذعلاامذا اا ذب ط اا  ذكلداالذااا   ملذ  اا ذااا  دلذا اا ذ  االذذ ااالذب  لاا ذد بل داالذااابذ

اااابذب لااايهذ ب لاااةب ذ ب ياااناذ ب   ااال ذت ااا دقلذاااابذذملسو هيلع هللا ىلصلذعااااذدااااحهذ ذاببذد لنااا:"ذاااالبذب  ة  ااا ذ ب  ةا ااا لذل اااحهذبا ااال ذ  طااا 

 لااا ذ وااالذلذ[214[اااابذا ااالةلذب عطااالهلذ  ااالذبذل ااا لذ  طااالبذ  ذلةا اااذلذتيااالالنلذاااابذب اااالق  ذملسو هيلع هللا ىلصب اااالق  لذ اببذد لنااالذعااااذب ناااابذ

ذ.[215[ادلبذب  حهذع دذ اذ ةطمذعل ذب ل لاذ  دلالتذذ
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 :النتائج

ذ:ب ن لة لذابولاذب الاذا مذ مطحعمذ اذ

 ب  لدلااااذب اااحبددةذاااابذ  ذب ئلة ااامذب طنياااحدةذ ح اااحدةذا ااامذل ااال ذب يااالعمذ صااال ذا ااامذ ااا ذب  اااحبتةلذ  ااااذاااالاذب  لدلااااذ ااا دذ  ااال ذ

ذ.  حدذالاذب ئلة مذابذب  ل ذ  ندلذ اذوياذا  ذب ط   ذ اذايدذب  ل ذاح حدال

 ااابذ  ااحدذااالاذب ئلة اامذ  نداالذ االذوياااذ  حدااالذااابذب  اال لذبذت االدرذااا اذب  لدلاااذب ااحبددةذااابذب طياال ملذاطنداالذ االذ اال ذعل االذ

ذ.  ندلذ اذوياذ  حدالذابذا  ذب ط   ذ  كنلاذ

 صااالمذت يااا اذ  اااحدذاااالاذب ئلة ااامذاااابذا ااا ذب ط ااا  ذ  كنلااااذلذ اااا نذب  لدلااااذب  ااابذتلااا د ذعااااذ  حداااالذاااابذا ااا ذب ط ااا  ذ

ل ذا اااالذب ةااااال ذااااابذاااااا لذ ذااااابذتلاااامذب طاااا  لذ   ااااةاذ اااااذب طاااا  لذابذ ق ااااذذلط اااااذب واااالذاداااالاذب ة بلااااليذ اااا ذااااا  دلذااااابذا اااا

ذ. ويحصلذ  ذالاذب ط  ذكلدلذابذب  ل لذ ل ذ دديذب  لدلاذب يل لمذابذا لذبالل مذ ب ةال ذابذب  ل 

 عااا  ذصااالمذ ااالذقيااا ذا ااامذا ااا ذ دلاااالةذعلااا ذب ماااة ذ ب   ااا للذكااال  ملبذ باااااذ اااال ذ ب  ياااح ذ ااااذب  يااالالذ تحد اااخذب طملا اااللذ

علطااال ذب ماااة ذ ب   ااا للذكل ااالاابذ باااااذ ماااةلذاااا عحىذ  ذاااا ب ذب  لطااال ذ  يااالالح ذاااابذتحد اااخذب طملا ااالذذ ا ذاااالبذل ااال نذ اااند 

ذ.دعحىذد  ذ ممذ د  لذ البذ طاذ مدلالةذعلطل ذب مة ذ ب    للذكل  ملبذ   ةاذ اذ ةطمذالبذب  ل ذ  دلالتذ

 ذعااااذ اااند ذب ط اااموةلالذ ويحصااالذاااابذب ل ااا ذبوااا يفذ اااند ذب ط  ااا   اذ ااااذعلطااال ذب لااا لاذ ق ااالداذكل ا ااالد ذ  يااال ذ ب  ة ااال 

 .علمذب  لدلاذ ا ل ذصل لدلذ اذا  طدل

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

ذ
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 :قائمة المصادروالمراج 

(.ذ1) ذ.ذ لطاااا ذعحب اااام:ذتل  ااااخ.ذنصةةةةب الرايةةةةة ألحاديةةةةث الهدايةةةةة(.ذااااا 762:ي)ب الل اااابلذ اااااحذ لطاااا ذعااااا ذ ذااااااذلحااااان.ذ]1[

ذ.1/336 لذ1996  ايمذب ةلل لذ:ذا ة ي

صاااي ذ:ذشاااة ذ ت ل اااخ.ذنزهةةةة النشةةةر شةةةرف نخبةةةة الفكةةةر(.ذاااا 852:ذي)باااااذ ماااةلذ ااااحذب   ااالذ  طااا ذاااااذعلااابذب  يااا يقبذ.ذ]2[

ذ.48دبدذب    ذب  لط ملذ ذ:ذلذا ة ي(1)عحل ملذ ذ

ذ.282بااذ مةلذب ن  لذ ذ.ذ]3[

.ذ عااالدهذ ةشااا ذ  واااة  ذشااا   ذب دقااا   :ذتل  اااخ.ذالم ةةةندلذ(اااا 241:ذي)ب طااا لذ ااااحذعاااا ذ ذ  طااا ذاااااذ لطااا ذاااااذ ناااالذذ.]4[

لذ ذ657ذ-36/656 لذذ2111ذ-ااااااااا ذذ1421دبدذب ةااااااااال ملذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذدذعااااااااا ذ ذااااااااااذعااااااااا ذب طلياااااااااذب  ةكااااااااب:ذاإشااااااااةبف

ذ(.22321)

تهةةةذيب ارثةةةار وتفصةةةيل الثابةةةت عةةةهللا رسةةةول   مةةةهللا (.ذاااا 311:ذي)ب ئااااة لذ ااااحذ   اااةذ لطااا ذاااااذ ةلاااةذاااااذلالااا ذب ئااااة ذذ.]5[

ذ(.1158)لذ  لاذ823/ذ2يلذ:ذ ئا مذب ط قبلذد:ذب  لاةة.ذ :ذد.ذ لط ذشلكة لطحدذ:ذتل  خ.ذاألخبار

 ذ.ذ طااا  ذاااااذعاااا ذب طم ااا ذب يااال ب:ذتل  اااخ.ذالم جةةةم الكبيةةةر(.ذاااا 361:ذي)ب ئاةبقااابلذ ااااحذب  لاااا ذاااال طل ذاااااذ  طااا ذب ئاةبقااابذذ.]5[

 طااا  ذاااااذعاااا ذ:ذتل  اااخ.ذند الشةةةامييهللام ةةة.ذب ئاةبقاااب:ذلذ بقثاااة(7643)لذ ااا لاذ8/145يلذ:ذد.ذ   اااامذباااااذت ط ااام:ذب  ااالاةة(.ذ2)

ذاَ  ااااا  ذ:"ذلذد  ذلح اااااذ(861)لذ ااااا لاذ2/27 لذ1984ذ-اااااا 1415  ايااااامذب ةاااااال ملذ:ذا اااااة ي(.ذ1) ذ.ذب طم ااااا ذب يااااال ب نَااااالف  َ  َك 

ذ.ابذد بل بذب ئاةبقب"ذب  َط      ذ

.ذاااااةبا  ذب   ياااب:ذتل  اااخ".ذبيةةة روايةةةة ابةةةهللا يحيةةةن ال" األمةةةالي(.ذاااا 331:ذي)ب طلااال لبلذ ااااحذعاااا ذ ذب ليااا اذاااااذاااااطلع لذ[.ذ7[

:ذ"ذااااااا ه"ذ  اناااااال :"ذلذابذ ق ااااااذذلااااااله(499)لذ اااااا لاذ442ااااااا لذ ذ1412دبدذبااااااااذب  اااااا  لذ.ذب ط  ااااااامذبااااااااي  م:ذب دد (.ذ1) ذ

ذ".  كنلف

 ذ.ذعطاااة ذااااذعاااا ذب  ثااا  :ذتل  اااخ.ذف ةةةائل بيةةةت المقةةدس(.ذ  بواااةذب  اااة ذب  اال م:ذي)ب حبااائبلذ ااااحذا ااةذ لطااا ذاااااذ  طاا ذ[.ذ8[

ذ(.35)لذ  لاذ93يلذ ذ:ذ لذد:ذد(.ذ1)

 ااااحذتطااا  ذللااااةذاااااذ:ذتل  اااخ.ذشاااة ذصااال اذب ا ااالد (.ذاااا 449:ذي)باااااذائااالهلذ ااااحذب ليااااذعلااابذاااااذولااانذاااااذعاااا ذب طلااامذ[.ذ9[

ذ.11/359 لذ2113ذ-ا 1423   امذب ةش لذ:ذب ةللر(.ذ2) ذ.ذااةبا  

علااابذ لطااا ذ  اااحرذ:ذتل  اااخ.ذلاااامذاااابذ  ةاااامذب ياااللام اااا ذب  (.ذاااا 631:ذي)باااااذب د اااةلذ ااااحذب ليااااذعلااابذاااااذ اااابذب  اااة ذ[.ذ11[

ذ(.2497)لذتة طمذ3/15 لذ1994ذ-ا 1415دبدذب    ذب  لط ملذ(.ذ1) ذ.ذ علدهذ  ط ذعا ذب طح حد

ا اااالدذعااااحبدذ:ذتل  ااااخ.ذتداااالل ذب  طاااالهذااااابذ اااااطل ذب ة ااااله(.ذااااا 742:ذي)ب طاااا لذ اااااحذب لمااااللذلحااااانذااااااذعااااا ذب ااااة طاذ[.ذ11[

بااااااذ اااالكحبلذ اااااحذقيااااةذ:ذلذ بقثااااة(4413)لذتة طاااامذ22/117 لذ1981ذ-ااااا 1411ب ةااااال ملذذ  اياااام:ذا ااااة ي(.ذ1) ذ.ذ  ااااة ف

تاااالذ ذ:ذد.ذاإلكمةةةال فةةةي رفةةة  االرتيةةةاه عةةةهللا الميتلةةةا والمختلةةةا فةةةي األسةةةماء والكنةةةن واألن ةةةاه(.ذاااا 475:ذي)علااابذاااااذااااامذ ذ

ذ.6/149 لذ1991-ا 1411دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1)

 لطااا ذعاااا ذ:ذ اااا ذتلااا ذ ةبلاااام.ذ :ذد.ذتاااا:ذد.ذالتةةةاريل الكبيةةةر(.ذاااا 256:ذي) ذ ذ لطااا ذاااااذاااااطلع لذب ا ااالد لذ ااااحذعاااا[.ذ12[

ذ(.2597)لذتة طمذ349/ذ6يلذ:ذدبةةةذب ط لدفذب   طلق ملذد:ذب ط   ذول لذ   ذبالد

 ملااامذدبةاااةةذ:ذدذباااالد  اا (.ذ1) ذ.ذتاااا:ذد.ذالجةةةرف والت ةةةديل(.ذااا 327:ذي)بااااذ اااابذ ااالت لذ ااااحذ لطاا ذعاااا ذب اااة طاذب اااةبذ ذ[.ذ13[

ذ(.1352)لذتة طمذ6/244 لذ1952ذ-ا 1271ب ط لدفذب   طلق ملذ

عااالدهذاااااذ:ذتل  اااخ.ذإكمةةةال تهةةةذيب الكمةةةال فةةةي أسةةةماء الرجةةةال(.ذاااا 762:ذي)  لئااال لذ ااااحذعاااا ذ ذعاااي ذب ااا لاذ  لئااال ذ[.ذ14[

ذ(.4133)لذتة طمذ11/211 لذ2111ذ-ذا1422ب  لد  ذب ل ل مذ لئالعمذ ب ن ةلذ(.ذ1) ذ.ذ لط ذ  ال مذااذااةبا  

(.ذ2) ذ.ذ كاااااة ذاااااا ل ذب  طاااااة :ذتل  اااااخ.ذالم رفةةةةةة والتةةةةةاريل(.ذاااااا 277:ذي)ب  يااااح لذ ااااااحذلحاااااانذل  اااااحبذاااااااذاااااا  ل ذ[.ذ15[

ذ.437/ذ2 لذ1981ذ-ا 1411  ايمذب ةال ملذ:ذا ة ي

الحةةديث ومةةةهللا ال ةة فاء و كةةةر م رفةةةة الثقةةات مةةةهللا رجةةال أهةةل ال لةةةم و(.ذااا 261:ذي)ب  ملاابلذ اااحذب ليااااذ  طاا ذاااااذعااا ذ ذ[.ذ16[

 لذ1985ذ-ااااا 1415   ااااامذب اااا بدلذ:ذب ط لناااامذب طنااااحدة(.ذ1) ذ.ذعااااا ذب  لاااا  ذعااااا ذب  ثاااا  ذب اياااا ح :ذتل  ااااخ.ذمةةةةذاهبهم وأخبةةةةارهم

ذ(.1393)لذتة طمذ2/178

:ذبلااااملذ ذبدةذب ط ااالدفذ لل ح ااامذب  ل  ااامذب دن لاااملذتلااا ذ ةالثقةةةات(.ذاااا 354:ذي)باااااذ اااال لذ ااااحذ ااالت ذ لطااا ذاااااذ اااال ذ[.ذ17[

ذ(.4458)لذتة طمذ5/179 لذ1973ذ-ذذا1393دبةةةذب ط لدفذب   طلق ملذ:ذلذ   دذبالد(1) ذ.ذ لط ذعا ذب ط   ذول 

(.ذ1.ذ) ااااةذ  ذعلاااامذااااااةبا  :ذ   ااااذذ  د ااااذذ علااااخذعل ااااذ.ذمشةةةةاهير علمةةةةاء األمصةةةةار وأعةةةةالم فقهةةةةاء األقطةةةةار.ذبااااااذ ااااال [.ذ18[

ذ(.916)لذتة طمذ191 لذ ذ1991ذ-ا 1411لذدبدذب حال ذ لئالعمذ ب ن ةذ ب  حذل :ذب طنيحدة

.ذاالسةةةتءناء فةةةي م رفةةةة المشةةةهوريهللا مةةةهللا حملةةةة ال لةةةم بةةةالكنن(.ذاااا ذ463:ذي)باااااذعاااا ذب ااااةلذ ااااحذعطاااةذلحاااانذاااااذعاااا ذ ذ[.ذ19[

ذ-ااااا 1415دبدذبااااااذت ط اااامذ لن ااااةذ ب  حذلاااا ذ باعااااي لذ:ذب ةلاااالر(.ذ1) ذ.ذعااااا ذ ذ ة ااااحهذب يااااحب طم:ذددبااااامذ تل  ااااخذ ت ااااةل 

ذ(.2242)لذتة طمذ3/1481 لذ1985
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علاااابذ لطاااا ذ:ذتل  ااااخ.ذميةةةةزان االعتةةةةدال فةةةةي نقةةةةد الرجةةةةال(.ذااااا 748:ذي)ب اااالاابلذ اااااحذعااااا ذ ذ لطاااا ذااااااذ  طاااا ذب اااالاابذ[.ذ21[

ذ(.6392)لذتة طمذ3/271 لذ1963ذ-ا 1382دبدذب ط ةامذ لئالعمذ ب ن ةلذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذب امل  

ذ(.6396)تة طمذلذ3/271لذميزان االعتدال.ذب لااب[.ذ21[

ذ(.4663)لذتة طمذ2/485يلذ:ذ لذد:ذ لذد:ذقحدذب  لاذع ةلذد:ذتل  خ.ذالمءني في ال  فاء.ذب لااب[.ذ22[

(.ذ1) ذ.ذ لطااا ذعحب ااامذ   طااا ذ لطااا ذقطاااةذب  ئ ااا :ذتل  اااخ.ذالكاشةةةا فةةةي م رفةةةة مةةةهللا لةةةه روايةةةة فةةةي الكتةةب ال ةةةتة.ذب االااب[.ذ23[

ذ(.4188)لذتة طمذ2/82 لذ1992ذ-اذ1413دبدذب  المذ ل  لامذبااي  ملذ:ذ  ة

لذتة طاااامذ424 لذ 1986ذ-ااااا 1416دبدذب ةشاااا  لذ:ذاااااحدلل(.ذ1) ذ.ذ لطاااا ذعحب اااام:ذتل  ااااخ.ذتقريةةةةب التهةةةةذيب.ذبااااااذ مااااة[.ذ24[

ذ(.5168)

اََ ااالذ[.ذ25[ ددباااامذ.ذالثقةةةات ممةةةهللا لةةةم يقةةة  فةةةي الكتةةةب ال ةةةتة(.ذاااا 879:ذي)باااااذلئلحا اااللذ ااااحذب  ااا ب ذذلااااذب ااا لاذللاااا ذاااااذلزئ لزح 

 ةكااااذب ن طااال ذ لالاااحثذ ب  دبااااليذباااااي  مذ تل  اااخذب  اااةبثذ:ذصااان ل (.ذ1) ذ.ذشااالد ذاااااذ لطااا ذاااااذاااال  ذ هذق طااال :ذ اااخ تل 

ذ(.6225)لذتة طمذ6/141 لذ2111ذ-ا 1432 ب  ة طملذ

ذ(.6893)لذتة طمذ483-31/481لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ26[

 لذ2111ذ-ااااا 1422دبدذب  اااالقبلذ:ذب ةلاااالر(.ذ2) ذ.ذطاااا ذعااااال  صاااابذ ذااااااذ ل:ذتل  ااااخ.ذال لةةةةل وم رفةةةةة الرجةةةةال.ذ  طاااا [.ذ27[

بحةةةر الةةةدم فةةةيمهللا تكلةةةم فيةةةه اإلمةةةام أحمةةةد (.ذاااا 919:ذي)لحاااانذاااااذ يااااذب يااال لبذ.ذلذباااااذعاااا ذب دااالد (2615)لذتة طااامذ2/364

ذ لذ 1992ذ-اااااا 1413دبدذب   ااااا ذب  لط اااااملذ:ذا اااااة ي(.ذ1) ذ.ذد   ااااامذعاااااا ذب اااااة طاذب ياااااحل ب:ذتل  اااااخذ ت ل اااااخ.ذبمةةةةةدف أو  م

ذ(.1161)لذتة طمذ173

ذ(.1991)لذ2/355لذالثقات.ذب  ملب[.ذ28[

بدذ  اااة ف:ذتل  اااخ.ذتةةةاريل اإلسةةةالم وفيةةةات المشةةةاهير واألعةةةةالم.ذب ااالااب[.ذ29[ دبدذب  اااةبذبااااااي بلذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذا ااالدذعاااح 

ذ(.476)لذتة طمذ1112/ذ3 لذ2113

لذتة طااااامذ286لذ ذمشةةةةةاهير علمةةةةةاء األمصةةةةةار.ذباااااااذ اااااال :ذلذ بقثاااااة(11716)لذتة طااااامذ7/611لذالثقةةةةةات.ذباااااااذ اااااال [.ذ31[

ذ(.1429)

ذ.437/ذ2لذوالتاريلذالم رفة.ذب  يح [.ذ31[

(.ذ1) ذ.ذصااااالبذب ياااال ةبةب:ذتل  ااااخ.ذتةةةةاريل أسةةةةماء الثقةةةةات(.ذااااا 385:ذي)بااااااذشاااالا الذ اااااحذ  اااااذعطااااةذااااااذ  طاااا ذ[.ذ32[

ذ(.1611)لذتة طمذ262 لذ ذ1984ذ-ا1414ب  بدذب يل  ملذ:ذب  حل 

ذ(.5181)لذتة طمذ351/ذ12لذإكمال تهذيب الكمال.ذ  لئل [.ذ33[

:ذ :ذد.ذ :ذد.ذعطاااة ذاااااذ ةب ااامذب  طاااة  :ذتل  اااخ.ذتةةةاريل دمشةةة (.ذاااا 571:ذي) ااااحذب  لاااا ذعلااابذاااااذب ليااااذ.ذباااااذعيااالكة[.ذ34[

ذ.64/166 لذ1995ذ-ا1415دبدذب   ةذ لئالعمذ ب ن ةذ ب  حذل لذ

ذ.31/482لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ35[

ذ(.6222)لذتة طمذ2/372لذالكاشا.ذب لااب[.ذ36[

ذ(.7616)لذتة طمذ595لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ37[

ذ(2938)لذتة طمذ321-13/316لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ38[

ذ(.2624)لذتة طمذ366/ذ2لذال لل.ذ  ط [.ذ39[

ذ(.3614)لذتة طمذ549/ذ2لذال لل.ذ  ط [.ذ41[

  طااا ذ لطااا ذ:ذتل  اااخ.ذ(روايةةةة عثمةةةان الةةةدارمي)تةةةاريل ابةةةهللا م ةةةيهللا (.ذاااا 233:ذي)باااااذ  ااا الذ ااااحذذكةلااالذلل ااامذاااااذ  ااا اذ[.ذ41[

لذ467/ذ4لذالجةةةرف والت ةةةةديل.ذلذبااااااذ اااابذ اااالت (2152)لذتة طااامذ467/ذ4يلذ:ذدبدذب طااام ح ذ ل ااااةبثلذد:ذد  ااااخ.ذ :ذد.ذقاااحدذاااا ن

ذ(.2152)تة طمذ

ذ.13/321لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ42[

ذ(.2152)لذتة طمذ467/ذ4لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ43[

ذ(.782)لذتة طمذ1/473لذالثقات.ذب  ملب[.ذ44[

ذ(.13687)لذتة طمذ8/324لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ45[

ذ(.595)لذتة طمذ121لذ ذالثقات.ذبااذشلا ا[.ذ46[

:ذا اااة ي(.ذ1) ذ.ذ لطااا ذعاااا ذب  ااالددذعئااال:ذتل  اااخ.ذلكبةةةر الطبقةةةات ا(.ذاااا 231:ذي)باااااذاااا  لذ ااااحذعاااا ذ ذ لطااا ذاااااذاااا  ذ[.ذ47[

ذ(.3928)لذتة طمذ327/ذ7 لذ1991ذ-ا1411دبدذب    ذب  لط ملذ

دبدذ:ذا اااة ي(.ذ1) ذ.ذتاااا:ذد.ذتةةةاريل ابةةةهللا يةةةون  المصةةةري(.ذاااا 347:ذي)باااااذلاااحقملذ ااااحذاااا   ذعاااا ذب اااة طاذاااااذ  طااا ذ[.ذ48[

ذ(.264)لذتة طمذ2/115الذ1421ب    ذب  لط ملذ

 كاااة ذب احشااابذ اااااةبا  ذ:ذتل  اااخ.ذئبقةةةات علمةةةاء الحةةةديث(.ذاااا ذ744:ذي)باااااذعاااا ذب دااالد لذ ااااحذعاااا ذ ذ لطااا ذاااااذ  طااا ذ[.ذ49[

ذ(.321)لذتة طمذ1/519 لذ1996ذ-ا1417  ايمذب ةال مذ لئالعمذ ب ن ةذ ب  حذل لذ:ذا ة ي(.ذ2) ذ.ذب الاخ
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 لذ1985ذ-ا1415  اياااااامذب ةااااااال ملذ:ذ :ذد(.ذ3) ذ.ذ اااااا ا مطحعاااااامذ اااااااذب طل :ذتل  ااااااخ.ذسةةةةةةير أعةةةةةةالم النةةةةةةبالء.ذب اااااالااب[.ذ51[

لذ(3595)لذتة طااااامذ2/331 لذ1963ذ-ا1382لذميةةةةةزان االعتةةةةةدال فةةةةةي نقةةةةةد الرجةةةةةال.ذب ااااالااب:ذلذ بقثاااااة(117)لذتة طااااامذ9/325

ذ(.342)لذتة طمذ1/258 لذ1998ذ-ا 1419دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذتا:ذد.ذتذكرة الحفاظ.ذب لااب:ذ بقثة

ذ(.2988)لذ281لذ ذالتقريببااذ مةلذذ[.51[

علااابذ لطااا ذ  اااحرذ عااالدهذ:ذتل  اااخ.ذ يةةةل ميةةةزان االعتةةةدال(.ذاااا 816:ذي)ب  ةبلااابلذذلااااذب ااا لاذعاااا ذب اااة   ذاااااذب ليااا اذ[.ذ52[

ذ(.448)لذتة طمذ127 لذ ذ1995ذ-ا1416دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذ  ط ذعا ذب طح حد

ذ(.6222)لذتة طمذ28/591لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ53[

:ذب ط لنااامذب طناااحدة(.ذ1) ذ.ذ  طااا ذ لطااا ذقاااحدذاااا ن:ذتل  اااخ.ذسةةةياالت ابةةةهللا الجنيةةةد ألبةةةي زكريةةةا يحيةةةن بةةةهللا م ةةةيهللا.ذباااااذ  ااا ا[.ذ54[

ذ(.515)لذتة طمذ396 لذ ذ1988ذ-ا1418   امذب  بدلذ

ذ(.8823)لذتة طمذ4/195لذميزان االعتدال.ذب لااب[.ذ55[

ذ(.1556)لذتة طمذ8/338لذيلالجرف والت د.ذبااذ ابذ لت [.ذ56[

ذ(.16116)لذتة طمذ9/211لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ57[

التكميةةةةل فةةةةي الجةةةةرف والت ةةةةديل وم رفةةةةة الثقةةةةات وال ةةةة فاء (.ذااااا 774:ذي)بااااااذك  ااااةلذااااااطلع لذااااااذعطااااةذااااااذك  ااااةذ[.ذ58[

 لالاااحثذ ب  دبااااليذباااااي  مذ ةكااااذب ن طااال ذ:ذب ااا طا(.ذ1) ذ.ذشااالد ذاااااذ لطااا ذاااااذاااال  ذ هذق طااال :ذددباااامذ تل  اااخ.ذوالمجاهيةةةل

ذ(.318)لذتة طمذ1/218 لذ2111ذ-ا1432 تل  خذب  ةبثذ ب  ة طملذ

ذ.28/591لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ59[

عااالدهذ  طااا ذعاااا ذب طح اااحدذ:ذتل  اااخ.ذالكامةةةل فةةةي ضةةة فاء الرجةةةال(.ذاااا 365:ذي)باااااذعااا  لذ ااااحذ  طااا ذاااااذعااا  ذب مة ااالقبذ[.ذ61[

ذ(.594)لذتة طمذ3/461 لذ1997ذ-ا1418ب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذانم علبذ لط ذ  حرذ عا ذب   ل ذ احذ

ذ(.6931)لذتة طمذ548لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ61[

ذ(.134)لذتة طمذ1/115لذإكمال تهذيب الكمال.ذ  لئل [.ذ62[

ذ(.124)لذتة طمذ2/67لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ63[

ذ(.12176)مذلذتة ط8/45لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ64[

ذ(.134)لذتة طمذ1/116لذإكمال تهذيب الكمال.ذ  لئل [.ذ65[

(.ذ1) ذ.ذا ااالدذعاااحبدذ  اااة ف:ذتل  اااخ.ذتةةةاريل بءةةةداد(.ذاااا 463:ذي)ب  ئ ااا ذب ا ااا بد لذ ااااحذا اااةذ  طااا ذاااااذعلااابذب ا ااا بد ذ[.ذ66[

ذ(.2437)لذتة طمذ5/558 لذ2112ذ-ا1422دبدذب  ةبذبااي بلذ:ذا ة ي

(.ذ1) ذ.ذعاااا ذ ذب  لااااب:ذتل  اااخ.ذال ةةة فاء والمتروكةةةون(.ذاااا 597:ذي)ب  اااةلذعاااا ذب اااة طاذاااااذعلااابذذباااااذب ماااحذ لذ ااااح[.ذ67[

ذ(.231)لذتة طمذ83/ذ1الذ1416دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي

ذ(.29)لذتة طمذ1/313لذالكامل.ذبااذع  [.ذ68[

ذ(.221)لذتة طمذ12/584لذسير اعالم النبالء.ذب لااب[.ذ69[

ذ(.4652)لذتة طمذ27-23/23لذالكمالتهذيب .ذب طا [.ذ71[

ذ(.1591)لذتة طمذ6/286لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ71[

ذ(.524)لذتة طمذ398لذ ذسياالت ابهللا الجنيد.ذبااذ   ا[.ذ72[

ذ.23/27لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ73[

ذ(.11)لذتة طمذ12/52لذسير اعالم النبالء.ذب لااب[.ذ74[

ذ(.5321)لذتة طمذ441لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ75[

ذ.832/ذ2لذتهذيب االثار.ذب ئاة [.ذ76[

ااااط ةذ:ذتل  ااخ.ذمناهةةةل الصةةفا فةةي تخةةةريج أحاديةةث الشةةةفا(.ذااا 911:ذي)ب ياا ح بلذ اايهذب ااا لاذعااا ذب اااة طاذااااذ ااابذا اااةذ[.ذ77[

ذ(.731)اذلذ  ل151 لذ ذ1988ذ-ا1418  ايمذب    ذب   لا ملذدبدذب منل ذ لن ةذ ب  حذل لذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذب  لاب

 يااال ذ:ذتل  اااخ.ذمجمةةة  الزوائةةةد ومنبةةة  الفوائةةةد(.ذاااا 817:ذي)ب د  طااابلذ ااااحذب ليااااذقاااحدذب ااا لاذعلااابذاااااذ اااابذا اااةذب د  طااابذ[.ذ78[

ذ(.12248)لذ  لاذ7/288 1994ا لذذ1414   امذب   ابلذ:ذب  لاةة.ذ :ذد.ذب  لاذب   اب

عااا قل ذ:ذو  ااامذ ت ل اااخ.ذالصةةةارفة إلشةةةكال حةةةديث الطائفةةةةاألجوبةةةة (.ذاااا 1381:ذي)ب  طااالد لذب طااا ذاااااذ لطااا ذاااااذب يااا لخذ[.ذ79[

ذ.25 لذ ذ2112ذ-ا1432دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذااذعا ذ ذذالد

سل ةةةلة األحاديةةةث ال ةةة يفة (.ذاااا 1421:ذي)ب  اااالقبلذ ااااحذعاااا ذب اااة طاذ لطااا ذقلصاااةذب ااا لاذاااااذب لاااللذقاااح ذب شااا حدد ذ[.ذ81[

ذ.763/ذ12 لذ1992ذ-ا1412دبدذب ط لدفلذ:ذب ةللر(.ذ1) ذ.ذوالموضوعة وأثرها ال يئ في األمة

   اااامذب ط ااالدفذ لن اااةذ ب  حذلااا لذ:ذب ةلااالر(.ذ1) ذ.ذسل ةةةلة األحاديةةةث الصةةةحيحة وشةةةيء مةةةهللا فقههةةةا وفوائةةةدها.ذب  اااالقب[.ذ81[

ذ.4/599 لذ2112 ذب مذ1995

ذ(.22321)لذ لش مذ  لاذ657ذ-36/656لذالم ند .ب ط [.ذ82[
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.ذ طااا  ذاااااذعاااا ذب طم ااا ذب يااال ب:ذتل  اااخ.ذالم جةةةم الكبيةةةر(.ذاااا 361:ذي)حذب  لاااا ذاااال طل ذاااااذ  طااا ذب ئاةبقااابذب ئاةبقااابلذ اااا[.ذ83[

ذ(.754)لذ  لاذ21/317يلذ:ذ   امذبااذت ط ملذد:ذب  لاةة(.ذ2) ذ

ذ.298/ذ2لذالم رفة والتاريل.ذب  يح [.ذ84[

 لطاااا ذصاااالد ذ لاااا  ذ:ذددبااااامذ تل  ااااخذ.والمفتةةةةر المتفةةةة  (.ذااااا 463:ذي)ب  ئ اااا ذب ا اااا بد لذ اااااحذا ااااةذ  طاااا ذااااااذعلاااابذ[.ذ85[

ذ(.991)لذ  لاذ1553/ذ3 لذ1997ذ-ا1417دبدذب  لدد ذ لئالعمذ ب ن ةذ ب  حذل لذ:ذد  خ(.ذ1) ذ.ذب لل   

ذ.1/211لذتاريل دمش .ذبااذعيلكة[.ذ86[

لذبااااااذ(4982)لذتة طاااامذ24/197لذتهةةةةذيب الكمةةةةال.ذلذب طااااا (1667)لذتة طاااامذ366/ذ8لذالجةةةةرف والت ةةةةديل.ذبااااااذ ااااابذ اااالت [.ذ87[

دبدذب   اااا ذ:ذا ااااة ي(.ذ1) ذ.ذعاااالدهذ  طاااا ذعااااا ذب طح ااااحدذ علاااامذ لطاااا ذ  ااااحر:ذتل  ااااخ.ذاإلصةةةةابة فةةةةي تمييةةةةز الصةةةةحابة مااااةلذ

ذ(.7924)لذتة طمذ6/63الذ1415ب  لط ملذ

ذ.(5817)لذتة طمذ51/112لذتاريل دمش .ذلذبااذعيلكة(114)لذتة طمذ2/877لذتاريل اإلسالم.ذب لااب[.ذ88[

.ذ لطااا ذب  ااا اذاااااذ لطااا ذب م ناااب:ذتل  اااخ.ذم جةةةم الصةةةحابة(.ذاااا 317:ذي)ب ا اااح لذ ااااحذب  لاااا ذعاااا ذ ذاااااذ لطااا ذب ا اااح ذ[.ذ89[

ذ(.2141)لذتة طمذ163/ذ5 لذ2111ذ-ا1421   امذدبدذب ا ل لذ:ذب  حل (.ذ1) ذ

علاابذ لطاا ذ:ذتل  ااخ.ذفةةي م رفةةة الصةةحابةأسةةد الءابةةة (.ذااا 631:ذي)بااااذب د ااةلذ اااحذب لياااذعلاابذااااذ ااابذب  ااة ذب ماااد ذ[.ذ91[

ذ(.4454)لذتة طمذ446/ذ4 لذ1994ذ-ا1415دبدذب    ذب  لط ملذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذ  حرذ علدهذ  ط ذعا ذب طح حد

ذ(.7513)لذتة طمذ5/478لذاإلصابة.ذبااذ مة[.ذ91[

ذ-ا1412دبدذب م ااااللذ:ذا ااااة ي(.ذ1) ذ.ذعلاااابذ لطاااا ذب اماااال  :ذتل  ااااخ.ذاالسةةةةتي اه فةةةةي م رفةةةةة األصةةةةحاه.ذبااااااذعااااا ذب اااااة[.ذ92[

ذ(.2228)لذتة طمذ1332/ذ3 لذ1992

ذ(.7513)لذتة طمذ5/479لذاإلصابة في تمييز الصحابة.ذبااذ مة[.ذ93[

ذ(.4249)لذتة طمذ3/76لذال لل.ذ  ط [.ذ94[

ذ(.993)لذتة طمذ231/ذ7لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ95[

ذ(.955)ذلذتة طم7/168لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ96[

ذ(.1549)لذ2/226لذالثقات.ذب  ملب[.ذ97[

ذ(5126)لذ5/339:ذلذ بقثة(1179)لذ3/357لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ98[

ذ(.9148)لذتة طمذ8/74لذالثقات.ذبااذلئلحا ل[.ذ99[

 لطااا ذصااال اذ:ذتل  اااخ.ذالمقتنةةةن فةةةي سةةةرد الكنةةةن.ذلذب ااالااب(2311)لذتة طااامذ9/452لذالجةةةرف والت ةةةديل.ذباااااذباااابذ ااالت [.ذ111[

لذبااااااذ(6511)لذتة طاااامذ2/135الذ1418ب طملاااامذب  لطاااابذال مل  اااامذبااااااي  ملذ:ذب ط لناااامذب طنااااحدة(.ذ1) ذ.ذعااااا ذب  الاااااذب طااااةبد

ذ.211/ذ1لذتاريل دمش .ذعيلكة

ذ(.752)لذتة طمذ9/78لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ111[

ذ.51/114لذتاريل دمش .ذلكةلذبااذعي7/168لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ112[

ذ(.2284)لذتة طمذ2/436لذالثقات.ذب  ملب[.ذ113[

ذ(.3185)لذتة طمذ135ذ-14/134لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ114[

ذ(.1627)لذتة طمذ6/41لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ115[

ذ(.495)لذتة طمذ145لذ ذالتاريل.ذبااذ   ا[.ذ116[

ذ(.424)لذتة طمذ6/83لذلالجرف والت دي.ذبااذبابذ لت [.ذ117[

ذ(.14281)لذتة طمذ8/435لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ118[

ذ(.838)لذتة طمذ2/16لذالثقات.ذب  ملب[.ذ119[

ذ(.1112)لذتة طمذ862/ذ2لذاالستءناء.ذبااذعا ذب اة[.ذ111[

ذ.437/ذ2لذالم رفة والتاريل.ذب  يح [.ذ111[

ذ(.793)لذتة طمذ2/171لذالمجروحيهللا.ذبااذ ال [.ذ112[

ذ(.171)لذتة طمذ4/871لذتاريل االسالم.ذب لااب[.ذ113[

ذ(.3134)لذتة طمذ291لذ ذالتقريب .بااذ مة[.ذ114[

ذ(.2686)لذتة طمذ595ذ-3/594لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ115[

ذ(.2686)لذتة طمذ3/594لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ116[

ذ(.13291)مذلذتة ط253-8/252لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ117[

ذ.196/ذ11لذمجم  الزوائد.ذب د  طب[.ذ118[

ذ(.4117)لذتة طمذ4/325لذالثقات.ذبااذلئلحا ل[.ذ119[

ذ.2/286لذتاريل االسالم.ذب لااب[.ذ121[

ذ(.143)لذتة طمذ5/571لذتاريل االسالم.ذب لااب[.ذ121[
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ذ(.5419)لذتة طمذ13ذ-26/11لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ122[

ذ(.497)لذتة طمذ167/ذ1لذلتاريل الكبيرا.ذب ا لد [.ذ123[

ذ(.29)لذتة طمذ8/8لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ124[

ذ(.214)لذتة طمذ826/ذ3لذال  فاء.ذ احذذدعم[.ذ125[

ذ.437/ذ2لذالم رفة والتاريل.ذب  يح [.ذ126[

ذ(.15293)لذتة طمذ9/81لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ127[

ذ(.1621)تة طمذذ2/246لذالثقات.ذب  ملب[.ذ128[

ذ(.3176)لذتة طمذ3/77لذال  فاء.ذبااذب محذ [.ذ129[

ذ(.6193)لذتة طمذ493لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ131[

ذ(.12254)لذ  لاذ289ذ-288/ذ7لذمجم  الزوائد.ذب د  طب[.ذ131[

ذ.878ذ-876/ذ13لذال ل لة ال  يفة.ذب  القب[.ذ132[

ذ.657/ذ36لذالم ند.ذ  ط :ذبقثة[.ذ133[

ذ.لذا يةف762ذ-761/ذ12لذال  يفة.ذب  القب[.ذ134[

ذ.657/ذ36لذالم ند.ذ  ط :ذلذا يةفلذ بقثة762ذ-761/ذ12لذال  يفة.ذب  القب[.ذ135[

ذ(.2495)لذتة طمذ6/312لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ136[

دبةاااةةذب ط ااالدفذ:ذ  ااا دذباااالد.ذ :ذد.ذعاااا ذب اااة طاذاااااذلل ااامذب ط لطااابذب  طااالقب:ذتل  اااخ.ذبيةةةان خطةةةا البخةةةاري.ذباااااذ اااابذ ااالت [.ذ137[

ذ(.691)لذتة طمذ148يلذ ذ:ذب   طلق ملذد

لذ142الذ ذ1397  اياااامذب ةااااال ملذ:ذا ااااة ي(.ذ1) ذ.ذشاااا ةذ ذق طاااامذ ذلح اااالقب:ذتل  ااااخ.ذالمراسةةةةيل.ذبااااااذ ااااابذ اااالت [.ذ138[

ذ(.257)تة طمذ

ذ(.1313)لذتة طمذ6/243لذالكامل في ض فاء الرجال.ذبااذع  [.ذ139[

ذ(.5921)لذتة طمذ547/ذ4لذاإلصابة.ذبااذ مة[.ذ141[

(.ذ1) ذ.ذعااالدهذاااااذلحاااانذب  اااابذ :ذتل  اااخ.ذم رفةةةة الصةةةحابة(.ذاااا 431:ذي) ااااحذق ااا  لذ  طااا ذاااااذعاااا ذ ذب صاااادلقبذ[.ذ141[

ذ.4/2119 لذ1998ذ-ا1419.ذدبدذب ح اذ لن ة:ذب ةللر

ذ(.3985)لذتة طمذ4/241لذأسد الءابة.ذبااذب د ة[.ذ142[

:ذتل  اااخ.ذنخةةةب األفكةةةار فةةةي تنقةةةيح مبةةةاني األخبةةةار فةةةي شةةةرف م ةةةاني ارثةةةار(.ذاااا 855:ذب ط اااحام)ب   ناابلذ لطاااحدذاااااذ  طااا ذ[.ذ143[

ذ.2/34 لذ2118ذ-ا1429 ذبدةذب  للفذ ب     ذبااي  ملذ:ذلئة(.ذ1) ذ.ذ احذتط  ذللاةذااذااةبا  

ذ(.5919)لذتة طمذ543ذ-542/ذ4لذاإلصابة. بااذ مة[.ذ144[

.ذ(بهامشةةةه تلخةةةيص الةةةذهبي)الم ةةةتدرل علةةةن الصةةةحيحيهللا (.ذاااا 415:ذي)لك لذ ااااحذعاااا ذ ذب لااالك ذ لطااا ذاااااذعاااا ذ ذب لااا[.ذ145[

ذ(.8317)لذ ذ474/ذ4 لذ1991ذ-ا1411دبدذب    ذب  لط ملذ:ذا ة ي(.ذ1) ذ.ذ يئ مذعا ذب  لددذعئل:ذتل  خ

بحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول توثيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  .ذب  ااااااااااااااااااااحقبلذ اااااااااااااااااااالت ذااااااااااااااااااااااذعاااااااااااااااااااالدفذب  ااااااااااااااااااااحقبذب  ااااااااااااااااااااةلن[.ذ146[

.ال جلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9982&highlight=%C8%CD%CB%C7%E

4+%CD%E6%E1ذ. يل ذ11:11 لذب يلعمذ13/13/2121:ذتلدل ذب اللدة.ذ حل ذب   ة قب.ذ

ذ(.285)لذتة طمذ1/111لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ147[

.ذ :ذد.ذقااااحدذب ااا لاذع ااااة:ذتل  اااخ.ذم رفةةةةة أنةةةواا علةةةةوم الحةةةديث(.ذاااا 643:ذي)باااااذب ياااي لذع طاااال ذاااااذعااااا ذب اااة طاذ[.ذ148[

ذ.لذا يةف114 لذ ذ1986ذ-ا ذ1416دبدذب   ةلذ:ذاحدلل

ذ.74لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ149[

ذ.لذا يةف762ذ-761/ذ12لذال  يفة.ذب  القب[.ذ151[

باااانلداذصااال اذعلااامذشاااة ذ يااال لذ ااااحذدب دلذاااال طل ذاااااذ:ذلذلااالهذب دقااا   (19921)لذ ااا لاذ33/149لذالم ةةةند.ذ  طااا [.ذ151[

دبدذب ةاااااال مذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذشااااا   ذب دقااااا   ذ  لطااااا ذكل ااااالذلاااااةاذاللاااااب:ذلذتل  اااااخال ةةةةةنهللا(.ذاااااا 275:ذي)ب شااااا اذب يميااااا لقبذ

صةةةةةحيح سةةةةةنهللا أبةةةةةي .ذب  اااااالقب:ذلذلااااالهذب دقااااا   ذباااااانلداذصااااال الذ بقثاااااة(2484)لذ ااااا لاذ4/141 لذ2119ذ-ا1431ب  ل ط اااااملذ

ذ.7/247 لذ2112ذ-ا1423  ايمذ ةب ذ لن ةذ ب  حذل لذ:ذب  حل (.ذ1) ذ.ذداود

:ذتل  اااخ.ذملسو هيلع هللا ىلصالم ةةةند الصةةةحيح المختصةةةر بنقةةةل ال ةةةدل عةةةهللا ال ةةةدل إلةةةن رسةةةول   (.ذاااا 261:ذي) يااال لذ يااال ذاااااذب لماااللذ[.ذ152[

يلذك اااالبذب  اااا اذ  شااااةب ذب ياااالعملذااااالبذبكااااةذب اااا  لهذ:ذد.ذدبدذا  اااال ذب  ااااةبثذب  ةاااااب:ذا ااااة ي.ذ :ذد.ذلطاااا ذااااا بدذعااااا ذب اااااللب 

ذ(.2937)لذ  لاذ4/2251 ص  ذذ  لذ  ذلذ

دبدذب طاااام ح ذ ل ااااةبثلذ:ذد  ااااخ(.ذ1) ذ.ذ ياااا اذااااال  ذ ااااا :ذلذتل  ااااخالم ةةةةند(.ذااااا 317:ذي) اااااحذل لااااملذ  طاااا ذااااااذعلاااابذ[.ذ153[

ذ(.6417)لذ  لاذ11/312 لذ1984ذ-ا1414

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9982&highlight=%C8%CD%CB%C7%E4+%CD%E6%E1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9982&highlight=%C8%CD%CB%C7%E4+%CD%E6%E1
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.ذ :ذد.ذ اااالد ذااااااذعااااحرذ ذااااااذ لطاااا ذ عااااا ذب طلياااااذااااااذااااااةبا  ذب لياااا نب:ذتل  ااااخ.ذالم جةةةةم األوسةةةة .ذب ئاةبقااااب[.ذ154[

ذ(.47)لذ  لاذ21ذ-1/19يلذ:ذدبدذب لة  الذد:ذب  لاةة

ذ(.2118)لذ  لاذ8/368لذالكامل في ض فاء الرجال.ذبااذع  [.ذ155[

.ذ :ذد.ذاااا   ذب ا ااالقب:ذتل  اااخ.ذتةةةاريل داريةةةا(.ذاااا 371:ذي) اااحبقبلذ ااااحذعلااابذعاااا ذب ماااالدذاااااذعاااا ذ ذعاااا ذب ماااالدذب [.ذ156[

ذ.114 لذ ذ1951ذ-ا1369 ئا مذب اةلبلذ:ذد  خ

ذ.1/254لذتاريل دمش .ذبااذعيلكة[.ذ157[

:ذد  اااااخ(.ذ1) ذ.ذصاااااي ذب ااااا لاذب طنمااااا :ذتل  اااااخ.ذف ةةةةةائل الشةةةةةام ودمشةةةةة (.ذاااااا 444:ذي)ب ةا ااااابلذعلااااابذاااااااذ لطااااا ذ[.ذ158[

ذ(.114)لذ  لاذ76 لذ ذ1951 ئاحعليذب طمط ذب  لطبذب  ةابلذ

ذ(.1855)لذتة طمذ9/392لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ159[

ذ(.1855)لذتة طمذ9/392لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ161[

ذ(.6437)لذتة طمذ5/589لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ161[

ذ(.1959)لذتة طمذ3/1351لذاالستءناء.ذبااذعا ذب اة[.ذ162[

ذ(.3154)لذتة طمذ67ذ-65/ذ14لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ163[

ذ(.1513)لذتة طمذ2/44لذال لل.ذب ط [.ذ164[

ذ(.1937)لذتة طمذ2/182لذال لل.ذب ط [.ذ165[

ذ(.1817)لذتة طمذ6/326 لذ1952لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ166[

ذ(.1817)لذتة طمذ6/327 لذ1952لذالجرف والت ديل.ذبااذبابذ لت [.ذ167[

ذ.6/154لذالكامل.ذبااذع  [.ذ168[

ذ(.4512)لذتة طمذ5/193لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ169[

ذ(.1224)لذتة طمذ244لذ ذمشاهير علماء األمصار.ذبااذ ال [.ذ171[

ذ(.869)لذتة طمذ155لذ ذالثقات.ذبااذشلا ا[.ذ171[

ذ(.498)لذتة طمذ151لذ ذال  فاء.ذبااذشلا ا[.ذ172[

ذ(.3113)لذتة طمذ288لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ173[

ذ(.11426)لذتة طمذ7/551لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ174[

ذ.8/368لذالكامل.ذبااذع  [.ذ175[

ذ(.6859)لذتة طمذ2/722لذالمءني في ال  فاء.ذب لااب[.ذ176[

ذ(.8358)لذتة طمذ8/384لذل ان الميزان.ذبااذ مة[.ذ177[

ذ.181ذ-163/ذ3لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ178[

:ذتل  اااخ.ذسةةةياالت محمةةةد بةةةهللا عثمةةةان بةةةهللا أبةةةي شةةةيبة ل لةةةي بةةةهللا المةةةديني(.ذاااا 234:ذي)باااااذب طااا لنبلذعلااابذاااااذعاااا ذ ذ[.ذ179[

ذ(.233)لذتة طمذ161الذ ذ1414   امذب ط لدفلذ:ذب ةللر(.ذ1) ذ.ذ حاخذعا ذ ذعا ذب  لدد

ذ(.5132)لذتة طمذ4/411لذالدوريالتاريل رواية .ذبااذ   ا[.ذ181[

ذ(.1169)لذتة طمذ1/369لذالتاريل الكبير.ذب ا لد [.ذ181[

ذ(.34)لذتة طمذ16لذ ذال  فاء.ذب نيلةب[.ذ182[

ذ(.473)لذتة طمذ119لذ التقريب.ذبااذ مة[.ذ183[

ذ.1/19لذاألوس .ذب ئاةبقب[.ذ184[

ذ(.12253)لذ  لاذ288/ذ7لذالزوائدذمجم .ذب د  طب[.ذ185[

ذ(.16663)لذ  لاذ61/ذ11لذالزوائدذمجم .ذب د  طب[.ذ186[

ذ.8/371لذالكامل.ذبااذع  [.ذ187[

ذ.1/257لذتاريل دمش .ذبااذعيلكة[.ذ188[

ذ(.1118)لذتة طمذ9/262لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ189[

ذ(.1118)لذتة طمذ9/262لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ191[

ذ(.4721)لذتة طمذ441لذ ذال  فاءديوان .ذب لااب[.ذ191[

ذ(.1996)لذتة طمذ498/ذ2لذل ان الميزان.ذبااذ مة[.ذ192[

ذ.(6643)لذتة طمذ31/371لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ193[

ذ(.334)لذتة طمذ9/82لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ194[

ذ(.334)لذتة طمذ9/82لذالجرف والت ديل.ذبااذ ابذ لت [.ذ195[

ذ(.16185)لذتة طمذ9/235لذالثقات.ذبااذ ال [.ذ196[

ذ(.6643)لذتة طمذ31/371لذتهذيب الكمال.ذب طا [.ذ197[
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ذ(.7362)لذتة طمذ577لذ ذالتقريب.ذبااذ مة[.ذ198[

:ذد  اااااخ(.ذ1) ذ.ذصاااااي ذب ااااا لاذب طنمااااا :ذتل  اااااخ.ذف ةةةةةائل الشةةةةةام ودمشةةةةة (.ذاااااا 444:ذي)ب ةا ااااابلذعلااااابذاااااااذ لطااااا ذ[.ذ199[

ذ(.112)لذ  لاذ75 لذ ذ1951  ةابلذ ئاحعليذب طمط ذب  لطبذب

:ذدبدذب   اااةلذد:ذ :ذد.ذ :ذد.ذااااد لذذكااالد:ذتل  اااخ.ذبءيةةةة الطلةةةب فةةةي تةةةاريل حلةةةب(.ذاااا 661:ذي)ب    لااابلذعطاااةذاااااذ  طااا ذ[.ذ211[

ذ.1/112يلذ

ذ.1/257لذتاريل دمش .ذبااذعيلكة[.ذ211[

ب ط  اااا ذ:ذا ااااة ي(.ذ2) ذ.ذ ياااائ مذب عثطااااب لطاااا ذ:ذتل  ااااخ.ذال لةةةةل(.ذااااا 234:ذي)بااااااذب طاااا لنبلذعلاااابذااااااذعااااا ذ ذ[.ذ212[

اةلاااخذ:ذتل  اااخ.ذال لةةةل.ذباااااذباااابذ ااالت لذ34لذ ذالمراسةةةيل.ذلذباااااذ اااابذ ااالت 144لذ ذال لةةةل.ذلذب طااا 57لذ ذ 1981باااااي بلذ

ذ-ا1427 ئاااالا ذب لط  اااابلذ:ذ :ذد(.ذ1) ذ.ذ اااااذب ااااال   اذاإشااااةبفذااااا  ذااااااذعااااا ذ ذب لط اااا ذ ول اااا ذااااااذعااااا ذب ااااة طاذب مةليااااب

ذ.3/96لذ 2116

دبدذب ا ااالةةذ:ذا اااة ي(.ذ1) ذ.ذالةةةرول الب ةةةام بترتيةةةب وتخةةةريج فوائةةةد تمةةةام.ذب   ااااة لذ لاااا ذاااااذاااال طل ذ طااا ذب  د ااا [.ذ213[

ذ.384/ذ4 لذ1987ذ-ا1418بااي  ملذ

مذب ط لناااا.ذ :ذد.ذ اااااحذعااااا ذ ذب يااااحدلبذ ااااااةبا  ذ طاااا  ذب طاااا قب:ذتل  ااااخ.ذالكفايةةةةة فةةةةي علةةةةم الروايةةةةة.ذب  ئ اااا ذب ا اااا بد [.ذ214[

ذ(.134)يلذ ذ:ذب ط  امذب  لط ملذد:ذب طنحدة

بو لنذبالذب   ذابذ   ذببولذال ل لاذب    نذابذا لةلذببعطلهذا اذ م اذ  لق لذ  طاذبا ذا مذ حبذذببولذادل[ذ215 ذ[

لذ بااذب يي لذ  ةا ذابذا لةلذب عطلهلذبا ل ذب ط لذ بااذب طد  لذ ب  حد لذ بااذع  نملذ بااذ   الذ بااذب طالدفلذ بااذعا ذب اة

 ملمذب مل  مذ.ذتحقي  القول بال مل بالحديث ال  يا.ذعا ذب  الاذعا ذب ة طاذااذ لط :ذب     :ذبقثة:ذ اذ ةطمذب ل لالذ لطال 

. ، رجب(68 +67) بااي  مذال ط لنمذب طنحدةلذع د  
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ABSTRACT 

      The study deals with the study of Omani and Zanzibar documents. Their main legal action 

is buying and selling,  which took place in different periods of time,  cities and villages. The 

problems are represented by the existence of substantial differences in the Omani documents 

with the Zanzibar documents dealing with the subject of buying and selling. The existence of 

some mathematical errors in the comparison of the dates AH in the Gregorian calendar,  the 

quality of sales and purchases,  the vocabulary of life and its prices and the reasons for this, 

and the The number of documents in this geographical region of the Arab world, and how 

they are documented, used and combined with the Arab-Islamic heritage and inspired by their 

environment, and the names of the countries, cities and villages mentioned in the documents 

in question, are mentioned in the documents (31, 39) In regard to the mention of unknown 

persons and their relationship to legal conduct, as well as the inheritance of a person is not 

specified the reason for his inheritance and the value of this inheritance, and then the girl who 

was handed over to the buyer, did not give the document a reason for it, and these things are 

vague The research was based on the historical and analytical approach through reviewing the 

primary and secondary sources and criticizing them in cash both externally and internally, 

with the critical analytical observation of those sources, in addition to interviewing the 

personalities of some of the holders of these documents or some sheikhs and personalities of 

Oman, And the use of the diplomatic approach to access the legal versions and parts of 

documents. 

 

Key words: sale - Sultanate of Oman - Zanzibar - documents - archive. 
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 الُملخص

البحثثثص بصثثثدد دراسثثثة لمئموعثثثة ة ثثثابا عةماصيثثثة ةقصئبار ثثثة سصثثثرلبا التثثثاصوصت الثثثربية  ثثثو البيثثث   سمثثث  لثثثت ل ثثثرا  قماصيثثثة       

ثثثدى ةُةثثثر، مة عثثثددة  ببثثثا مة  بالو ثثثابا العةماصيثثثة عنبثثثا بالو ثثثابا ال صئبار ثثثة شثثثياليا  مة م لثثثة لثثثت ةجثثثود اة  لثثثا  جو ر ثثثة إخ لفثثثة ةمة

شثثثثياليا  الخاوثثثثة بوجثثثثود وثثثثعوبة لثثثثت سحد ثثثثد لتاصوصيثثثثة ةالدبلوماسيثثثثة  بئاصثثثث  اإلثثثثت سنثثثثاةا موعثثثثوح البيثثثث   مثثثث   يثثثثص الصثثثثي  ا

فراليثثثة بدُثثثة  ةةجثثثود بعثثثي األة ثثثار الحسثثثابية لثثثت مةتارصثثثة ال ثثثار خي  البئثثثر  بثثثالمي د   ةأصثثثواح البيثثثوح ةاةثثث   ف األمثثثاك  الئة

فراليثثثة مثثث  العثثثالم العربثثثت  ةكيفيثثثة سو يتبثثثا  أسثثثعار ا  ةالتواعثثثد العامثثثة ال ثثثت اسةبعثثث  لثثثت ك ابثثثة  ثثثة  الو ثثثابا لثثثت سلثثثع المن تثثثة الئة

ةألفاظبثثثثا ةعباراسبثثثثا المةسثثثث خدمة ةالمةم  جثثثثة بثثثثاإرُ العربثثثثت اإسثثثث مت ةالمةسثثثث و اة مثثثث  سلثثثثع البي ثثثثة ةاوثثثث بم  ةأسثثثثمار البةلثثثثداى 

ثثثدى ةالتةثثثر، المثثثة شثثثياليا  الموجثثثودة بثثثبعي الو ثثثابا بخصثثثو  أشثثثخا     ثثثةا بئاصثثث  بعثثثي اإكورة بالو ثثثابا محثثثا الدراسثثثةةالمة

بثثثررا  لميرا ثثث  ة  ُيمثثثة  غيثثثر معلثثثوذ سثثثب  قكثثثر م ةع ُثثثاسبم بال صثثثرف التثثثاصوصت  ةكثثثةلع ميثثثراُ أ ثثثد األشثثثخا  ةعثثثدذ قكثثثر مة

غيثثثر مةحثثثددة الو يتثثثة سثثثببا، لثثثةلع  لصثثثار  سلثثثع األمثثثور مةببمثثثة ة ثثثةا الميثثثراُ   ثثثم سلثثثع البنثثث  ال ثثثت سثثثم سسثثثليمبا للمة ثثث ر   لثثثم سعثثث  

اع مثثثد البحثثثص علثثثا المثثثنبل ال ثثثار خت ال حليلثثثت  ةقلثثثع مثثث  ةثثث ا  ئثثثاد سفسثثثير لبثثثا  ةإشثثثياليا   ثثثاةا البحثثثص إبالو ثثثابام ممثثثا م   ثثثا 

الناُثثثدة ل لثثثع المصثثثادر  باإعثثثالة  مثثث  المة  اثثثة ال حليليثثثةُمراجعةةةة المرةةةادر اووليةةةة والقانويةةةة ونقةةةاًا نقةةةاا،  ارجيةةةا، ودا ليةةةا،، 

تابلثثثة شخصثثثيا  بعثثثي مثثث   ثثثاب   سلثثثع الو ثثثابا أة بعثثثي م ثثثا   ةشخصثثثيا  عةماصيثثثة  ةاسثثث خداذ المثثثنبل الثثثدبلوماست للووثثثوا  لمة

 .إلا الصي  ةاألج ار التاصوصية بالو ابا

 

 .أرشيف –ة ابا  –قصئبار  –سل نة عماى  –البي   :الكلمات المفتاحية
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 :وأًميته ُمشكلة الاراسة

مثثثاى ةقصئبثثثار   ةسم ثثثد سوار خبثثثا ألك ثثثر مثثث  مثثثاب ت عثثثاذ  مثثث   (38)البحثثثص بصثثثدد دراسثثثة        ة يتثثثة بيثثث   سثثثم سحر ر ثثثا بسثثثل نة عة

فثثثثر ت  ة ثثثث(ذ2192مثثثثا و  99 –ذ 9833مثثثثار   99/  ثثثث  9381رجثثثث   22- ثثثث  9913ربيثثثث   ةثثثثر  91) دة  مةدةصثثثثة علثثثثا ة ثثثثابا مة

لبثثثا أبثثثيي مابثثثا لإةرق  فلثثثف بالب سثثث يع  ةبعبثثثبا بثثث    ثثثار رحوبثثثة ةسمثثث ق ة تثثثوب بفعثثثا الح ثثثرا   جة وثثثفرار ةُليثثثا منبثثثا مة

ةسةوجثثثثثد سلثثثثثع الو ثثثثثابا لثثثثثد،   وثثثثثور تلبثثثثث (39  31  88  81  11  18  28  22  21  1  8)أوثثثثوا مثثثثثا عثثثثثدا الو ثثثثثابا ب رُثثثثثاذ 

شثثثياليا  عد ثثثدة بو ثثثابا الدراسثثثة  ثثثاةا البحثثثص سفسثثثير ا ةبيثثثاى ا ة  لثثثا  إاثثثوا ببثثثا  ما ثثثة لحتثثثوُبم  ة نثثثا  أوثثثحاببا الثثثة   ا  ف

الئو ر ثثثة بثثثي  سلثثثع الو ثثثابا ال ثثثت اة لفثثث  وثثثيفبا بثثثاة  ف ال مثثثاى ةالميثثثاى  ة ثثثا  نثثثا  لثثثرةق ةاعثثثحة بثثثي  الو ثثثابا العةماصيثثثة 

ثثثا منبمثثثا ظلثثث  وثثثيفبا  اب ثثثةاألةثثثر، ال صئبار ثثث  لفثثث  مثثث   ثثثي  آلةثثثر  ةسحد ثثثد علثثثا مثثثر سلثثثع السثثثنوا  ال و لثثثة أذ اة ةة  ة ثثثا كة

شثثثياليا  الخاوثثثة بثثثبعي المسثثثابا ال ثثثابية بثثثبعي الو ثثثابا  ةالتواعثثثد ةمةتارصثثثة ال ثثثوار     ثثثةا بئاصثثث  اإأمثثثاك  األعيثثثاى المبيعثثثة 

فراليثثثة مثثث  العثثثالم العربثثثت  ةكيفيثثثة سو يتبثثثا ةألفاظبثثثا ةعباراسبثثثا  العامثثثة ال ثثثت اسةبعثثث  لثثثت ك ابثثثة  ثثثة  الو ثثثابا لثثثت سلثثثع المن تثثثة الئة

ثثثدى ةالتةثثثر المةسثثث خدمة ةالمةم  جثثثة بثثثاإرُ العربثثثت اإسثثث مت ةالمةسثثث و اة مثثث  البي ثثثة ةاوثثث بم  المثثثةكورة  ،ةأسثثثمار البةلثثثداى ةالمة

 بالو ابا محا الدراسة  ة ا ةجد  بيوح مةخالفة لل ر عة اإس مية ةالعةرف المة ب   أذ   

 :أًااف الاراسة

حبيعثثثثة ةاوثثثثة   م  معلومثثثثا  مةبمثثثثة س علثثثثا ب صثثثثا  قةمثثثث  ة ثثثثابا البيثثثث  س بثثثث  بثثثثدف البحثثثثص إلثثثثا دراسثثثثة مئموعثثثثة جد ثثثثدة      

  ةالو ثثابا مثثث  األ ميثثة بميثثثاى ألى مثثا لثثثم  ةتيثثد لثثثت ة يتثثثة سحيمبثثم عثثثادا  ةستاليثثد  اب ثثثة ةسئمعبثثم وثثث   ةرةابثث  مثثث  سثثني  بعيثثثدة

ييفثث  ةسرسثثثم دُثثثابا كثثا جة بيثثثة مثثث    ةسلعثث  الو ثثثابا الثثثدةر األةا ةاألساسثثت لثثثت دراسثثثة الحثثدُ ال ثثثار خت  لبثثثت سة [8]غيثثر موجثثثود

عثثثام   ماليثثة أة اج ماعيثثثة ةد نيثثثة  ممثثا  ةع ينثثثا وثثثورة  جة بياسثث   ةس  ثثثد أ ميثثة الو ثثثابا لثثثت دراسثثة الحثثثدُ إقا جثثثار  علثثا شثثثيا مة

ةاعثثثحة عثثث  شثثثيا ةكيفيثثثة سصثثثرلا  ألثثثراد المةئ مثثث   ة ثثثا  ثثثم مةل  مثثثوى بمثثثا  فرعثثث  د ثثثنبم ةعثثثاداسبم ةستاليثثثد م أذ أى األمثثثر غيثثثر 

مثثث   ثثثةا النثثثوح  ةالبحثثثص الو ثثثابتت ال ثثثار خت    بثثثدف لتثثث  الووثثثوا   ثثثت  ةالو ثثثابا ال ثثثت  ةركثثث  البحثثثص علثثثا دراسثثث با [83]عقلثثث

إلثثثا المعلومثثثا   بثثثا إى أ ثثثم الن ثثثابل ال ثثثت سثثث مخي عثثث  أ  بحثثثص سيمثثث  لثثثت ال عميمثثثا  أة المبثثثاد  ال ثثثت سةسثثث خل  مثثث  الحتثثثابا 

 [.38]ال ت سووا إليبا

 .حبيعة مة مي ة م  النادر ةجود م ي سبا لت الدراسا  الو ابتيةص ر ة ابا جد دة قا   -9

فراليثثثة مثثث  العثثثالم العربثثثت  ةكيفيثثثة سو يتبثثثا  -2 الخثثثرةق بتواعثثثد عامثثثة اسةبعثثث  لثثثت ك ابثثثة م ثثثا  ثثثة  الو ثثثابا لثثثت سلثثثع المن تثثثة الئة

 .ةاو بم ةعباراسبا ةألفاظبا المةس خدمة ةالمةم  جة باإرُ العربت اإس مت ةالمةس و اة م  البي ة
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 .التياذ بعما دراسة سار خية للبي    م عما دراسة أرشيفية للو ابا محا الدراسة -8

 .الوُوف علا صوعية المبيعا  ةأسباب اة  ف أسعار ا -3

فراليثثثثة  ةالبةلثثثثداى ةالتثثثثر صثثثثر أسثثثثمار التبابثثثثا ةاألشثثثثخا   ةاألمثثثث -2 مثثثثاى ةقصئبثثثثار ةالمثثثثةكورة  ،اك  الئة المثثثثةكورة بسثثثثل نة عة

 .(ذ2192ما و  99 –ذ 9833مار   99)اسة  لت الف رة ال ار خية بالو ابا محا الدر

 .(81  89)حرح سفسير موعوعت لإشياليا  الخاوة بالو يت ي   -1

ُمراجعةةةة المرةةةادر اووليةةةة والقانويةةةة اع مثثثد البحثثثص علثثثا المثثثنبل ال ثثثار خت ال حليلثثثت  ةقلثثثع مثثث  ةثثث ا : وأدواتةةةه منهجيةةةة البحةةة 

تثثثثاب   ال خصثثثثية ل خصثثثثيا  ونقةةةةاًا نقةةةةاا، دا ليةةةةا، و ارجيةةةةا،،  مثثثث  المة  اثثثثة ال حليليثثثثة الناُثثثثدة ل لثثثثع للمصثثثثادر  باإعثثثثالة للمة

عةماصيثثثة  بئاصثثث  المثثثنبل الو ثثثابتت الثثثدبلوماست لل عثثثرف علثثثا الصثثثي  التاصوصيثثثة الثثثواردة لثثثت ة ثثثابا الدراسثثثة ةروثثثد ا لثثثت الدراسثثثة 

 .الدبلوماسية  م  ستد م دراسة أرشيفية ل لع الو ابا

 : مقامة

لعتود الناُلثثثة للملييثثثة م ثثثا عتثثثود البيثثث  ةصحو ثثثا مثثث  أ ثثثم مصثثثادر الملييثثثة ةأعمبثثثا الثثث  مصثثثادر للملييثثثا  ثثثت عتثثثود البيثثث          

ةأك ر ثثثا ةُوعثثثا، لثثثت الحيثثثاة المدصيثثثةم ألصبثثثا سم ثثثا الن ثثثاح ا ُ صثثثاد  الثثثة   ةحتثثثا  اجثثثا  النثثثا  مثثث  حر ثثثا ال عامثثثا  أمثثثا األسثثثباب 

العتثثود الئبر ثثة : الحيثثاة  ة ثثدةا لثثت العتثثود ال ثثت  ثثت سثثب  مةباشثثر للملييثثة  ال ثثاى  األةلثثااألةثثر، للملييثثة لبثثت ُليلثثة الوُثثوح لثثت 

ال ثثثت سةئر بثثثا السثثثل ة التبثثثابية مةباشثثثرة  بالنيابثثثة عثثث  المالثثثع الحتيتثثثت  كبيثثث  مثثثاا المثثثد   جبثثثرا، عنثثث  لولثثثار د وصثثث   ةبيثثث  األمثثثواا 

[81]صثثث ح الملييثثة الئبثثثر : لتبثثار  ةال اصيثثثةالمةح يثثرة  لالمة ملثثثع   ملثثع عثثث  حر ثثا عتثثثد بيثثث  وثثر   بثثث رادة ا
(1)
مثثث  عتثثود البيثثث  ة  

ةُثثثثد  أ ثثثم العتثثثثود ةأك ر ثثثا اص  ثثثثارا، ةمةمارسثثثثة لثثثت الحيثثثثاة الب ثثثثر ة ُثثثد ما، ة ثثثثد  ا،   ت ثثثثرى بوجثثثود الحيثثثثاة ا ج ماعيثثثثة بثثثي  النثثثثا  

مامباةكاص  لبا ُواعد ةمةحددا  إس، ةجد  لت الحبارا  التد مة سوار البابلية أذ الفرعوصية
(2)
. 

                                                             
ة ت عند الحنفية  ا ال ر ع أة الئار المة وا ب ملع العتار المبي  جبرا، علا مة  ر   بما بةا م   م  : ال فعة  تاألةلا : ص ح المليية الئبر  ل  وورساى  1

ة و اس م   األرض بسعر ا العادا جبرا، ع  وا ببا للبرةرة أة المصلحة : ا س م   للصال  العاذ  تةصفتا   ةُصر ا الئمبور علا ال ر ع  ةال اصية 

تدر ب رادة السةل ة  ةعلا  ةا لالعتد المةسب  للمليية إما أى  يوى رعابيا، أة جالعامة  ةالمة  إما : بر ا،  ةالئبر  ملع م   ةا ال ر ا   ملع بنار علا عتد بي  جبر  مة

لف شخ  غير  ليما كاى  ملي   أة  حا ة ت أى  خ: ور   كما لت بي  ماا المد    أة مةف رض كما لت ال ةفعة ةص ح المليية  ةُد  يوى ال ملع ع  حر ا الخل فية

ةلفية شخ  ع  شخ  ة ت اإرُ  ةةلفية شتر ع  شتر ة ت ال بمي   ةاإرُ سب  جبر  لل ملع   لتا ب  الوارُ : شتر محا شتر  ةر  لبت صوعاى

يم ال رح ما   رك  المورُ م  أمواا ال ركة  ةال بمي   و إ ئاب البماى أة ال عو ي علا م  أسلف شي  ا، لفير   أة غص  من  شي ا، لبلع أة لتد  أة ألحا بحة

: أ  األعواض المالية المةتدرة شرعا، الواجبة علا الئاصت لت الئرا ا   ةُد  يوى ال ملع بال ولد م  المملو : عررا، بفير   ة دةا لي  الد ا  ةأرةش الئنا ا 

ى مالع األوا  و مالع الفرح  سوار أكاى ال ولد بفعا مالع األوا  أذ بال بيعة ةالخلتة  معنا  أى ما   ولد م  شتر مملو   يوى مملوكا، لصا   األوام أل

 [.30. ]لفاو  األرض الة  قرعبا  ملع ال رح عند الئمبور غير الحنابلة

يرة من  لت شرار عرةراس  ة اجياس  ةكمالياس   عتد البي  ال عاةى لت سبادا المنال  ةاألمواا  ل قا كاى الماا  و عص  الحياة  ل ى اإصساى  ةنفا صسبة كب  سبا 2

  ةُد [73. ]ا، كبيرا، ة ةا البي   ت بت أى  يوى  نا  عتد ل   ةلةا أ  م  ب  الد اصا  السماة ة ةلصل  لت أ يام   ةكةلع ا  م  ب  التواصي  الوععية ا  مام

رر  ة ابا البي  لت الحياة البابلية ب سلوب غير شخصت  ةكاص  سن بت  بتابمة ال بود ةال ار    ةإقا ما أراد الياس  أى  ةكر اسم  ةعع  لت صبا ة ُابمة ال بود   ة

تابا الفبة أة الر وا  أة البرةص   ة دل  ال م  لورا،  ةإى ل م   سلم المة  ر  المبي   ة و ةكةلع سم صفة ال تر لت الو ابا المصر ة التد مةم  يص كاى   م البي  مة

يا   ةة ويا، م  الباب  بالد    ة ن  العتد علا ال رةح الئ ابية ال ت س ةوُ  علا م   خا بما ةرد لت ال عاُد  ةُد  ةن   علا سيلفة سو "   السلمبي"ما  ة لا علي  
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ثثثل  : عقةةةود البيةةةع فةةةي الُمجتمةةةع العربةةةي ا سةةة مي ثثثرع  عتثثثود البيثثث  ةاإجثثثارة ةالمةبثثثاربة ةالمةسثثثاُاة ةاليفالثثثة ةالحوالثثثة ةالصة شة

ةغير ثثثا مثثث  العتثثثود لثثثت اإسثثث ذم ألصبثثثا سمثثثة مصثثثال  النثثثا  العامثثثة كالحاجثثثة إلثثثا ال راعثثثة ةالصثثثناعة ةال ئثثثارة ةالسياسثثثة العادلثثثة 

يثثثثم الصثثثثال  [18]ةالحة
(3)

  ةُثثثثد  ثثثثص   ةرسثثثثول  المثثثثلمني  بالولثثثثار بثثثثالعتود  لالمةسثثثثلموى عنثثثثد شثثثثرةحبم  ليئثثثث  الولثثثثار بثثثثالعبود 

[21]ةالعتود علا  س  ال رةح المة فا عليبا ما لم سةخالف أةامر ال رح  ةم  شرةح العتود لت اإس ذ عدذ الفدر
(4)
. 

مةبادلثثثة عثثي  ماليثثثة ةلثثثو لثثت الةمثثثة أة منفعثثثة ):  ة لثثثا البيثثث  لفثثة علثثثا ال مليثثع ةال ملثثثع  ةلثثثت ال ثثرح :هتعريفةةه ومشةةةروعيته وأر انةة

ثثثنة ةاإجمثثاح  ةالبيثثث   ثثثو مثث  عتثثثود المعاةعثثثة (ة  ُثثثرض ا ثثة ب  ثثثد ما علثثا ال   يثثثد غيثثثر ربثثامةب   ة ثثو م ثثثرةح لثثثت الي ثثاب ةالسة

تابثثثا للمة عاُثثثد   سثثثوار كاصثثث  صتثثثودا،  س م ثثثا أركثثثاى عتثثثد و  [88]  أة عينثثثا،  أة منفعثثثة أة عمثثث ، أة غير ثثثاال ثثثت  بثثثد أى  يثثثوى  نثثثا  مة

(السب   المحا الرعا بي  األحراف ) البي  لت
(5)

. 

                                                                                                                                                                                                                   
أساسا، لت عملية البي م لتد ص  ةكاص  التيمة س بم  أ با، كا ما  رسب  باألرض م  عبيد ةحيور ةمباٍى ة دابا  ةسملع التو، العتلية كاى   العتد إلا جاص  ال م 

  المفعوا  أما لت عصر التاصوى م  ، علا أى الصرح عي   لفت البي   ةكاى علا المة  ر  أى   بي  ةجود  لد، الباب  ة ا مابة  وما، ةبعد ا  ةصب  العتد سار

 لفت العتد  أما إقا ظبر  اإوابة ببةا المرض عت  سلع الف رةم ل صبا سةعد  مورابت لياى  ةع ا للمة  ر  شبرا،  س بياى  ةا المرض  ةلت  ة  الحالة  حا ل  أى 

ا، علا األُا  ةجر   د  ة  ة    رس  عليبا إلفار العتد  ةةجد  عتوبا  مةحددة علا الباب  عند رجوع  ع  الصفتة  ةسبم  العتد صوعا، م  الت س م ةلو عمني 

ة  سخ لف التواصي  األشور ة ليما   علا بال لةى األةر، المة علتة   لياس  عتود البي  بعبارة ستليد ة  ت دل  المبل  بال ماذال تاليد لت ك ير م  األ ياى أى  ةة   ا ا

 [.39]بال ئارة ع  التواصي  البابليةم   ا أصبا صص  علا إجرارا  مةما لة ليما سعلا بال بادا ةالترةض ةالر وى ةالبماصا  

نة الترى العاشر المي د  إلا الترى الخامة ةجد  ة ابا عربية لت  3  كاسدرابية سرُس ة ب سباصيا ألت  البور علا سار   المةدجني  ةأ والبم لت مملية أراغوى مة

ع ةة علا ةجود عتود بي  مة صلة بالعبيد   [19]ع ر  كاى م  عمنبا مئموعة م  عتود البي  ال ت عةتد  بي  ألراد م  المةدجني  ةبي  المدجني  ةالنصار،  
 [.36. ]ما  ةلكد سحصيا رسوذ علا عتود البي    ةةجد  ببالد بم كةلع

ود أة أصواعبا  ةموعوح العتد  و المتصد األولت الة  شرح العتد م  أجل   ة و ةا د  اب  لت كا ل ة أة صوح م  أصواح العتود   خ لف باة  ف ل ا  العت  4

  (أة الفا ة النوعية م  العتد)المتصد األولت للعتد : ود البي  عبارة ع  صتا مليية المبي  للمة  ر  بعوض  ة  حدد موعوح العتد لت الحتيتة م  عبارستة و لت عت

يم العتد   ةعتود البي     ة  رح [4]عتود البي  ةبما أى بعي عتود البي  ببا ما  ح اق للمي اى ةالميياا لتد ةجد د واى التباى  الة  كاى م  مبام  سسئيا  [81]ة ة

  ةلي  [3]اإعرار باآلةر  لت وح با أى  ةراد ببا ةج     با سص  بدةى  ة  اإرادة  أة ب رادة سي ة ك رادة الر ار  ةالئا  ةا س ع ر  ةالمنال  ال خصية  ة

  ةشرح أى البيعاى بالخيار ما لم [88] توُبم ة  غ بم ة  ةداعبم ة  ظةلمبم  ئ  إ فار النا  لت عتود البي  ةسابر المةعاةعا  جمي  ما عليع دةى بخة

ل ا ال فرق بِاألُواا  ةأما ال العية لتد أ  ة  ال فرق ع  لِم  لةوا ك  م  ْئلِةِ ة    ل ا ال فرق   فرُا  صئد أى الحنفية لم  ة ب وا ِةي ار  اْلم  ب وا ةيار المئلة ة ملوا لفاة ال فرق ع 

ل ا الرعار ةالتبوا  ة  فرح أما شرح ةجوب التبوا لت البي   لبو أص      ةمي  إصساى أى  ة ب  مليا، آلةر بدةى ُبول  ةرعا م أِل ىَّ إ ْب ا   الِْملِْع مة وُ  باألبداى ف ع 

الببة  ةاإ ئاب ةالتبوا إما أى   يةوى مة  اب أ ة ، ةالتبوا  اصيا،  م    ِةِ  التاعدة ةجوب التبوا بعد اإ ئاب لِت عتود البي  ة   راةيا، أ  د  ا ع   اآلةر  أ   أ ى   يةوى  اِإ ئ 

عا، لت ةُ  ةا د  ةلت  ة  الصورة ال اص ا م  ا أ ْى   ْصدةر  إِمَّ تِدة  ة  ال ةِ    ش عَّ أ ىَّ اْلب ْي     ْنع   نعتد   ية لعلا رأْ  بعي الفتبار  نعتد البي  ةعلا رأْ  غير   ل فِت   ِة ِ الْح 

ة ئ  أ ى  يوى التبوا ِم  الِة  ةج  إلي  اإ ئاب للو أ ةج  شخ  البي  ل خ    ةاإ ئاب  و أ ةا ك ذ ةأ ى التبوا  و  اصت ك ذ   ما اة يار ا التوا ال اصت

ر الموج  إلي  اإ ئاب  ةر موجودا، لت مئلة العتد أ ى بع ع  ةا الماا ةأ م: ةلي  إقا ُاا شخ  آلةر  لتبا البي   ةر كاى موجودا، لت مئلة البي  لالبي     نعتد
اقا ُبا قلع ال خ  ل ى كاى ُبا البي  ب  لفاِظ ُبوا الرسوا لِلبي  لالبي   نعتد ةأ ما إقا ُبا ب  لفاظ ُب وا الوكيا للبي  لالبي     نعتد  ةالبي   نعتد  تبا البي  لتبل   نار م 

ا ال صرف لت ملي  كيفما   ار ة   ح اق لت سصرل  إقى  ةر  ةعلا  ةا ليما  حا باإ ئاب ةالتبوا بدةى أ ى   وُف ا  صعتاد علا إقى أ  دم أل ى اإصساى ل    

ْربةوح ٍة بِ  ٍُْف م  ةٍ أ ةْ لإصساى أى  بي  دار  ةأموال  المنتولة ل خ   ةر بدةى إقى ليةلع  حا ل  أى  بي  أشئار  المفرةسة لِت أ ْرِض ة  ت اح ع  ل ا أ ْرضٍ  مة نْ    ِة ع  أ ْبنِي  ِِ  اْلمة

ْوُةول ةٍ بِدةةِى إقى ةأةلوا بالعبد إى العبد كاى : "  ةُاا سعالا[31" ] ا أ با الة    منوا أةلوا بالعتود: "ةم  ل ةذ العتود سحر م الفدرم  يص ُاا   سعالا[ 3] م 

: معنا أى   سمنع أ د لت شتر  م سفدر ب   سوار أع ي   عبدا، أذ لم سةع    ةقلع ألى الة  اب منع  لالفدر ةياصة اإصساى لت موع  ا س  ماى  ب[31" ]مسلة ، 

بالعتد  ةإى كاى بينيما اع مد عليع ةة ا بع  ل قا ةن   لتد غدر  ب   ة ةا   ما كا العتود ةمنبا عتود البي   ل قا بع  شي ا، علا أةيع لالواج  عليع أى سفت 

 [.81. ]اى عدميا، أذ ةجود ا، شرح ل ةل   سوار ك
ة ت إما عامة أة ةاوة  لال رةح العامة ، الصحة شرةحلبت  البي  لت عتد ةالل ةذ الصحة شرةح ةباف لبم لت بعي العتود ال يلية م ا سسئيا المبي   أما   5

الئبالة  ةاإكرا  ةال وُي   ةالفرر  ةالبرر  )م  عيوب  البي  ل ةع بر وحيحة شرعا،  ة ت إجما ، أى  خلو عتد البي   ت ال ت  ئ  أى س حتا لت كا أصواح

لا ص اح   عةر  ل   ة و الن اح الة  س ساة، لي   ةئة ال رلي  با س ناد إلا الئبالة   أما الئبالة  ليراد ببا الئبالة الفا  ة أة ال ت ستبت إ(ةال رةح المةفسدة

السعر  جبالة اآلجاا كما لت جبالة المبي  جنسا، أة صوعا، أة ُدرا، بالنسبة إلا المة  ر   جبالة ال م  كةلع  ل   ص  بي  ال تر ب م  م ل   أة بما سيس تر علي  : م ا
بال م  ت ةيار ال رحم  يص  ئ  أى سيوى المةدة معلومة ةإ  لسد العتد  ةالئبالة لت ةسابا ال و يا  كما لو اش رح الباب  ستد م كفيا أة ر   ال م  الملجا  أة ل

عيني  ةإ  لسد العتد ود البي م ليئ  أى  يوى معرلة ال م  لت عت ةسحد د ال م  بسعر السوق  ةبياى المتصد الحتيتت م  اش راح، [98]المةلجا  ليئ  أى  يوصا مة

اع ماد سعر الصرف السابد  وذ ا س يفار أساسا، لت سحصيا   ة[21]مةخالفا، للن  ةمتاود ال رح   ةأ   يوىال م  معرةلا،   ا   سلد  جبال   للن اح بي  ال رلي 

  ةُوح البي  أة الترض ب رح عدذ اصت اح النتد ع  أ د  النا  أة كساد  الد وى المةلجلة ةاألمواا ال اب ة لت الةمة  ةعدذ النار إلا ما كاى علي  سعر الصرف  وذ
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عينثثثا، سعيينثثثا، صاليثثثا، للئبالثثثة  ةإقا كثثثاى المحثثثا : شةةةروح  ةةةحة عقةةةود البيةةةو   ة ثثث رح لثثثت عتثثثود المةعاةعثثثا  الماليثثثة أى  يثثثوى المحثثثا مة

ثثثل اى معلومثثثا، للمة عاُثثثد   لثثث   اجثثثة  بووثثثف  ةسعر فثثث  بوجثثث   ةثثثر مثثثا لثثثم   فيثثثر  ةمثثث   ثثثم لالمبثثثدأ الثثثة   حيثثثم ا سفثثثاق  ثثثو مبثثثدأ سة

[22] ئاب بالتبوا ةسوالتبما علا ةج    ب  أ ر  لت المعتودرسباح اإاإرادة ةأى العتد شر عة المة عاُد    ةالعتد  و ا
(6)
.  

شثثرح لاسثثد مةب ثثا للبيثث   ك ثثرح بيثث   ةثثر  أة سثثلف  : أصثثواح كال ثثالت   ثثة  علثثا ت ةنثثا  شثثرةح مةفسثثدة للعتثثد  ة ثث: الشةةرح الفاسةةا

أة ُثثرضم لبثثةا  ب ثثا العتثثدم ألصثث  بيع ثثاى لثثت بيعثثة  ة ثثةا منبثثت عنثث   ةالنبثثت  ت بثثت الفسثثاد  م ثثا بع ثثع علثثا أى سبيعنثثت كثثثةا  أة 

  بيعثثث  المة ثثث ر  أة أى   سترعثثثنت  ةشثثثرح لاسثثثد غيثثثر مةفسثثثد للبيثثث   ة ثثثو شثثثرح لثثثت العتثثثد  ةنثثثالت مةت بثثثا   كثثث ى  بيثثث  ب ثثثرح أ 

بعثث  : م ثثا  ببثث   لبثثةا ال ثثرح باحثثا لثثت قاسثث  ةلينثث     ةب ثثا البيثث  ليصثث  البيثث  ة   ةعمثثا بال ثثرح  ةشثثرح لاسثثد  منثث  اصعتثثاد البيثث 

                                                                                                                                                                                                                   
ةبنار علا قلع ل ى ال عاما بالنتود الورُية اليوذ بيعا، ةشرار  ةعد ورلا، ةسن با   لالنتود   سةتصد لةاسبا  ةإصما  ت ةسيلة إلا ال عاما ببا ةسحصيا المنال  بواس  با

ةلما كاى بي  الصرف أُرب أصواح البي  إلا الربا  ل ى الفت  ُد ا  اح ك يرا، لبةا النوح م  ال عاما ةاش رح ل    ي  الة   ةالفبةعلي  أ ياذ الصرف الم بتة علا ب

س نباحبم أل ياذ س ذ لت اشرةحا، ةاوة قابدة علا ال رةح ال ت  ئ  سولر ا لت كا بي   مما جعا  ةا العتد م  أك ر عتود البي  ُيودا،  ةلبةا لتد سار لةتبار اإ

لمصلحة ال عاما الصرف ةبياى ُواعد  ةعواب   علا سبييا ال عاما ب  إبعاد النا  ع  الربا ةشبب     ا غدا باب الصرف م  أعيا أبواب ال عاما سحتيتا، 
المواقاة م  قلع  صئد أى ال تر الة   و محا ا ل  اذ ةب  [89]ةمس لة أجرة الد ا ةأجرة عتد البي   أ  أجرة كاس  الو يتة  ةكةا  م  ما  ي   لي   [11]باأل ماى

ة لإكرا   لبو  ما المةس ير   ئ  أى  يوى مةعينا، علا األُا بالنسبة إلا صوع   ة سوغ أى  يوى متدار ال تر غير مةحدد إقا كاى ُابا لل حد د ليما بعد  أما بالنسب

لئئ أة ساذ  أ  أى  ئد المةس ير  صفس  مةب را، لفعا األمر المةير  علي   ةقلع كال بد د بالت ا أة البرب الة   خ ا من  عياح  علا أمر  فعل  ة و إما إكرا  مة

العتد مةس وليا، أركاص  عبو  ةوورة بي  ال لئ ة أة بي  األماصة  ت أى  خاف اإصساى اع دار ظالم علا بعي ما  ملع  لي اا ر  و بيع  ل الص لرارا، من   ة  م 

لئئ أة الناُ  كال بد د بالحبة أة البرب أة إ تاح الاةلم ب  كمن  سرُي   لت ةظيف   أة إص ال  درجة  ةبالنسبة لةشراب    أ لبو أى  ل وُي ما اإكرا  غير المة

 و م  عتود ال مليع  ةبالنسبة لفرر  البي  لاسدا،م ألى مليية العي    ستبا ال  ُي   ةألى عتد البي    لييوىبع ع  ةا ال وب شبرا، أة سنة: بمةد  كما لو ُاا البي   ةلُ 

ليةراد ب  ما إقا كاى سسليم المبي     ةمي  إ   رر  و ما كاى المبي  لي  مةح م ، للوجود ةالعدذ  كبي  ص اق الن اق  ةبالنسبة للبررالوجود لبو مةب ا للبي   ةبي  الف

أل د المة با عي   إقا لم لبو كا شرح لي  صف   ب دةاا عرر للباب   كما لو باح جةعا، معينا، لت ستف مبنت ل ى ال نفية  تبت ببدذ ما  وا الئةح  أما ال رح المةفسد

تيما، ببا مةدة مةعينة   أما بالنسبة لل رةح ال ت سخ   ي  ُد ةرد بال رح  أة جر، ب  العرف  أة  ت بي  العتد  أة   بم مةت با   م ا أى  بي  دارا، علا أى  اا مة

أ  أص  إقا باح شخ  شي ا، م  المنتو   ال ت كاى ُد اش را ا   ة  رح لصحة بيع  أى  يوى ُد ُبببا : ى بعي م ا التبي لت بي  المنتو  دة البيع بعي أصواح

األةا إقا كاى البي   ل م م  بابعبا األةا  ألى المنتوا  ي ر   ك  لييوى لت بيع   اصية ُبا ُبب  غرر  أما إقا كاى عتارا، ليئوق بيع  ُبا التبي   م معرلة ا

ورلا،   م سوالر شرح السلم إقا كاى البي  سلما،   م المةما لة لت البدلي  إقا كاى الماا البيع  مةرابحة أة سولية أة اش راكا،   م المتا بة لت البدلي  ُبا ا ل راق إقا كاى
ةلو  م  أ د الخيارا  ال ت سسوغ أل د  البي  لبت ال ت س ست بعد شرةح ا صعتاد ةالنفاق  لية  رح لنفاق البيع ربو ا، ةالخلو ع  شببة الربا  ةبالنسبة ل رةح ل ةذ

شتر م   ة  الخيارا  من  صفاق  لت  ا  البي  ةالووف ةالنتد ةال عيي   ةالرؤ ة  ةالعي  ةالفب  م  ال فر ر  ل قا ةجد لتةيار ال رح : العاُد   لس  العتد م ا

لسد  أة م  شرةح  الصحة أة أى  تبل   إ  إقا  دُ ماص  م  قلع  ةإقا لةتد شرح م  شرةح ا صعتاد ب ا البي   أة م  شرةح البي  م  ل  الخيار  لياى ل  أى  فس 

اش راح )  نالي  ةلية لي  مصلحة للعتد  بعي الفتبار  بحص  ةا ال رح سح  مسما ةاش راح ما    ت بي  العتد ة   [11]النفاق سوُف ةكاى لم  ل  الخيار لسخ 

ة  م ا ة لت ا و  ح  ة م ا الفتبار لبة  المس لة ليما لو باح رجا بي   ةاس  نا سينا  ( الباب  أة المة  ر  منفعة معينة  أة التياذ بعما معلوذ لت المعتود علي 

 ةاش رح ركوببا إلا مياى معي   ة ةا ال رح لي  صف  للباب   ةُد  يوى النف  للمة  ر  كما لو اش ر،   ب،ا ةاش رح علا الباب   مل  إلا مدة معلومة  أة باح الدابة 

ل  جيا  ةإى كاى ى ةابي    أة اش رح سيسير   أة اش ر،  وب،ا  ةاش رح المة  ر  علا الباب  ةياح    ة ة  ال رةح لية ليبا مصلحة سرج  للعتد كالر   ةالبما

رح  ما الح      رج  لي  مصلحة للعاُد  ة ةا بد بت  ألى أ  شرح  بع  أ د العاُد   ل بد لي  م  مصلحة ما سرج  إلي   ةإ  لما سيلف اش راح   المبم أى ش

: اإجارة م رةح،ا لت عتد البي   لبةا ال رح  و ما  ةسماعتد بي   ةعتد إجارة جمعا لت عتد ةا د  ةك ى عتد : إلا عتد بي  الح   بمصلحة  لبما عتداى مةس ت ى

 [.24. ]شرح    ت بي  العتد  ة   نالي   ةلية لي  مصلحة للعتد  ةُد اة لف العلمار لت وحة م ا  ةا ال رح
األعياى منتولة كاص  أذ عتارا،م ل ملييبا بعوض أة بفير عوض أة لحفابا ةد عة أة  س ب كبا با ص فاح ببا ُرعا،  ةمنال  : ة ئ  أى  رد العتد علا ما   ست  6

عي  أة ةدمة مةعينة  أة أ  شتر  ةر    يوى ا ل  اذ ب  محاور ا، شرعا، أة بن  لت التاصوى  ة يوى األعياى أ  ا ص فاح ببا بعوض أة بفير عوض  ةلعما مة

لمةئرد  نعتد ببا العتد ا  ئاب ةالتبوا بصيفة الماعت  كما  يوصا كةلع بصيفة المبارح أة األمر إقا أر د ببا الحاا  ةويفة ا س تباا ال ت  ا بمعنا الوعد ا

  عتود البي  بعد دةوا ةُ  الص ة مم  سئ  علي  و ة الئمعة  ع بر عتدا، باح ،    ةعند الفتبار أ  عتد م[22]ةعدا، مةل ما، إقا اصصرف إلا قلع ُصد المة عاُد  

اٌب بِاللفظ الماِعت [71.]ةإص  بعد األقاى   وُف م  سئ  علي  الص ة ة  ست  صلت  ل قا اص با م  الص ة  عود إلا عمل  ةبيع  ةشراب  إِ ئ    أ  أى البي  ُوا ة 

ما لعلي ة ةاسمي ة  ةما  توذ [93]ة ةالمةس تبا كنا ة  ة ت  ور حا، ةكنا ة إقا لةبم منبا صتا الملعةالمةس تبا  لالماعت لي   تيت   ةس ست وي  العتود ةوي   لبا بئة

اْش  ر   ة  -اْش  رِ ِمنْت  -ْبع ةع  -بِْعنت  –أش ر  منع  -أبيعع  –اش ر   منع  -بع ع  :متامبا اة صارا، ك ص ار عتود البي  بما  داُّ عليبا او   ا، م  عبارا  م ا

ورسي  أةلبما  [91]ل س ْخ ة البي : ةسةحاُّ العتود بعبارا  سداُّ عليبا م ا  ةصحو ا" منع ُوليةم ألص  م فا علا جواق ا  ةال اصية لعلية  لما : ة نعتد البي  لت ال رح بصة

 [.29]ليبا م  الخ ف بي  أ ا العلم  لتدذ المة فا علي  علا المةخ لف لي 
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ثثثا عيثثث   أ  إقا بثثثاح شثثثخ  سثثثلعة ةاشثثث رح علثثثا  تأة اشثثث ر   إى رعثثث علثثثا علثثثا شثثثرح  ةبيثثث  البثثثرارة مثثث  كة ق ثثثد  ةالبيثثث  المة

[88]برارة م  كةا عي  ببا  أة باع  ب رح البرارة مما  حدُ بعد العتدالمة  ر  ال
(7)
. 

   ةفسثثث  عتثثثد البيثثث  لعثثثدذ دلثثث  الثثث م  إ  إقا اشثثث رح البثثثاب  ةيثثثار النتثثثد  أ  أى المة ثثث ر  إقا لثثثم  ثثثدل  الثثث م  لثثثت : فسةةةق عقةةةود البيةةةع

ثثلج ، إلثثثا  األداراألجثثا المةحثثدد ك   ثثثة أ ثثاذ  لثثث  بيثث  بينبمثثا  ةإى كثثثاى الثث م   ثثثاا  أ  مةعئثث ،  ةجثث  أداؤ  لثثثورا،  ةإى كثثاى الثثث م  مة

]أجا معلوذ  ل ذ أداؤ  عند  لوا أجل   ةإى كاى متس ا، أد، كا ُس  لت ميعاد 
8
1]

(8)
. 

سوجثثثد  ثثثا     سصثثث  بيثثثوعبم  لمثثث  ،    ئثثثوق شثثثرار اآلبثثثا  ة   بيثثث  الحن ثثثة بالثثثدُيا  ة ةمنثثث  : حةةةامت مةةةح م ترةةة  بيةةةوعه 

قِّ مثث  ملثثة أ ثثواا المحئثثور علثثيبم لثثت بيثثوعبم أصبثثا سنتسثثم إلثثا ال ثثالت الثثرِّ ُسثثم  صثث  مثثنبم ال ثثرار : عتثثود البيثث  بفيثثر إقى سثثي د   ةجة

ُِْسثثثٌم     صثثث  مثثثنبم ال ثثثرار بفيثثثر  مثثث  الحئثثثر بثثث قى ةبفيثثثر إقى  ةُسثثثم    صثثث  مثثثنبم ال ثثثرار مثثث  الحئثثثر   بثثث قى ة  بِفيثثثر إقى  ة 

ص  منبم ال رار ب قى ةاة ةلف لِت وح   بفير إقىإقى ةاة ةلف لِت وح   ب قى  ةُسم  
(9)
. 

مثث  البيثثوح الفتبيثثة اإسثث مية أصثث  إقا اشثث ر، رجثثا جار ثثة لثث ى عتثثد بيعبثثا  ةفيثثد  ثثا ةح بثثا عثثمنا، : بعةةا البيةةو  الفقهيةةة الجةةائ ة

ةال لثثةق ببثثا عثثمنا، لبثثو عتثثد  مثث  أصثث  لثثية عتثثد صيثثاح  ةالعتثثد لثثت  ثثة  الحالثثة لثثم  يثث  لمةئثثرد ال لثثةق بوح بثثا ةإصمثثا  ثثو لمليبثثا ُصثثدا، 

[98]بي    عتد صياح
(10)
. 

                                                             
الصحة أة )بالصحة أة البة  ى  لة   الئةمبور إلا أى العتد    ح ما إ  ةوفي   (ةوف العتود)ةللحنفية او  ح اصفردةا ب  ع  بتية المةا   لت مسابا   7

  ةق   الحنفية إلا ةجود مرسبة  ال ة بي  المرسب ي  ة ت مرسبة الفساد  ة ت أى   علا ال رح المةفسد بووف العتد   (البة  ى  ةالفساد عند م مةرادف للبة  ى

  لي  أبتا الخيار ليبا (لساد العتد ةسحر م )ب ول   ةعلي  لاى الفساد لت العةتود ُابا لل صحي  بخ ف البة  ى  ة ةنا  م  العتود ما ص  ال ارح لي  علا 

عتد لاسد لي   -2. شرةح  بد م  استاحبا ة   ص  العتد ببا ة ةست با التاعت أة ال رلي  -9: مة برر  ةبنار علي    ب  أى ال رةح الفاسدة علا ُسمي   مالل

 [.11] ص  إقا رعا المة برر  ةسصحي  العتود  يوى ب ب اا ال رةح الفاسدة ةا ل  اذ بال رةح الصحيحة
يم ا س حت  8  اق لت عتود البي   لا س حتاق لفة  و حل  الحا  أ   و أى  دعت شخ  مليية شتر  ة ة ب  دعوا   ة تبت ل  التاعت بمليي    ةاص  اع  م أما  ة

 ى سم قلع ُبا أى لبةا بمن لة البي  بم ا ما اش ر، لت النصف  ل« أشركنت لي »: ةم  أصواح ال راكة الفاسدة أى    ر  رجا شي ا،  ليتوا ل   ةر  [81] د  اب ة

  ي  لمبي  منتوا ُبا التبي تبي المة  ر  األةا المبي  لم  ئ  اإشرا م ألى اإشرا  ةال ولية لت عتود البي     ئوقاى ُبا التبي  ة يوى العتد لاسدا،م ألص  ب

متدار ال م  لبو بالخيار إقا علم  إى شار أةة  ص   م  المبي  ةإى ةإى كاى قلع بعد التبي جاق  ة ةلِْ ذ ةالمة  ر  ال ر ع صصف ال م   ل ى كاى ال ر ع    علم ب

ة ةير  شرار اإصساى ما سصدق ب  مم  سصدق علي   ةالببا  ةالصدُا  م  العتود ال ت    ةتابلبا عوض  بخ ف عتود البي  لبت عتود   [81]شار سركبا
 [.82]بعوض

ابِ ِ   و المحئور علي  بالفلة  ص  شراؤ : التسم األةا 9 م  اِّ غةر  لُّاِ    بفير إقى غرماب  ألى الحئر علي  مةس حا لت مال  ألجا غرماب  ليمن  م  دل  ال م  ِمْن ة لِ  ع 

ا أ  ْس ر  ب ْعد  ل عِّ  ل ْي ِ العتد ألص  لم   علا ب  للفرمار  ا  ة   يةوىة ال َّم  ة لِت ِقمَّ ِ ِ إِق  ل    بِِ   ة     ةْفس  ة ع  ْئِر ِ د  ِمْن ة  ةكةا المةياس  ةإى لم  ي  م لا ال صرف ل ى عتود      

ا لت  د  ةلية للسيد منع  ة يوى م  عتد المفلة ةالمياس  م ِ  ِممَّ ْل ة ال َّم  ل  ة د  اب اةٌ  ة  ا ل ْم   يةْ  لِيب ا مةح    وح بما  ةعتد المفلة ماعت م  المحاباة ةعتد ماعية م 

ا ِ  لِت   ِدِ   أما م  ْ المياس  مردةد لت المحاباة  ة  ْل ِ ال َّم  اسِ      من  ِمْ  د  الْمةي  ِ  ِممَّا لِت   ِد ِ ة  م 
ْل ِ ال َّ ْفلِة   ةْمن  ة ِمْ  د  مة

ْيِر إِْقٍى ل بةو   لْ ارة بِ ِْقٍى ة    بِف       ِص ُّ ِمنْ ة ال ِّر 

بِتُّ  أما المئنوى ل راؤ  باحا ة   تف علا الصَّ ْئنةوىة ة  ل ا إجاقة الولِت  ةُاا أبو  نيفة اْلم  اؤة ة ب اِحٌا ة      تِفة ع  بِتُّ ل ِ ر  أ مَّا الصَّ عتود  : إجاقة الولِت إجماعا،  ة 

بْدِ  اْلع  ل يْ ِ ك  ْئرِ ع  ار  عتود البي  ةالببة ةالمحئور علي       [28]. موُولة علا إجاقة الولت  اس د   بِ  ص  عاُا ممي  لئاق أ ى  ص  عتد  م    ب ت اِر اْلح    ْملِعة إِْص  

اكسة ةالمفابنة  ل َّب ا موع  المةم  تد سعود علي  بالبرر  كما أى ليبا حرلا،  ةر  ةناقع  ةصحو ما  ةقلع ألى األسباب الفعلية سعود بالنف  علي   أ مَّا اأْلْسب ابة اْلت ْولِيَّةة ل  ِص

ْتا ِعيفة الْع  ْصل ح  ِ ة ةئاقب  إلا الفب   ة  ةو  ع    ل      ْس  ِ ي ة س ْحتِيا  م 
  ة   نعتد بي  الصبت لعدذ أ لي    ةشرح العاُد بابعا، أة مة  ر ا، أى  يوى راشدا،  ة و أى [18]

الصبت : لعية    نعتد بي  أربعة ة م  ةُاا ال ا[31"]ة  سةلسوا السةفبار أمواليم ال ت جعا   ليم ُياما، : "  صف بالبلوغ ةو ح الد   ةالماا  ةدليلبم ُول  سعالا

مي ا، أة غير مةمي   ةالمئنوى  ةالعبد ةلو كاى مةيلفا،  ةاألعما  [.81]مة
10

ا    الفةتبار علا أص     ب    علا المحرِذ ب ى  ب اح جاِر ة  ةليِ        ل ا    ا   حا  ة    ب  ْ  بِ ى   ْ   رِ   ِحيبا، لِي  يأسفا    حا  ة  ب ْ  ب ى    ر     بِِ  ب ْعد م 

ةم  اش ر، عبد،ا سارُ،ا سوجَّ  علي  ُ    د  لت السرُة    [88]ُميصا، ليلبس ة بعدما  حا  ة ئوق البي  أى  عتد علا ما    حا ةحل  ك رار األة  لت الرعاعة

ردِّ   ةإى ُدَّر أىَّ الباب  ك صَّ  باح العبد ةاس  نا  ة  اليد  كما  تدَّر لت مة  ر  أمة ةلينَّ  لم  ت     َّا اش را   ل صَّ  إقا ُ   عند المة  ر   كاى قلع صتصا، ماصعا، م  

ا ب  ةرذ لم  علم ب   ل اد الورذ عند المة  ر     ةمَّ احل  علي    ا علا قا  قةق أىَّ ةحر ال ةق كالمس  نا  ي  العتد  ةُد اة لف الم  ةرةى ليم  اش ر، عبد،
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ةلتثثثا، لمةع تثثثداسبم بمثثثا   لثثثبعي لثثثت الثثثدةا غيثثثر اإسثثث مية بيثثثوح المةسثثثلموى بعبثثثبم اسثثث م : البيةةةع بةةةيح والُمسةةةلميح وليةةةر الُمسةةةلميح

 ثثث  133)بر ربيثث  األةا سثثثنة   نثثاُي مثثث  ُثثواصي  سلثثثع الثثثدةا  ةمثث  األم لثثثة ال ار خيثثة علثثثا قلثثثع الو يتثثة اإسثثثباصية المةلرةثثة لثثثت شثثث

يثثثم اإسثثث مت  اص بثثثارأ  بعثثثد  - (ذ9231 - أ مثثثد "بيثثث  اشثثث ر، بمةت بثثثا   تبالبسثثثملة ةالصثثث ة علثثثا النبثثثت  ة ثثث  يثثثص بثثثدأ  -الحة

جميثث  مثثثا لثثث  مثث  أمثثث   ةد ثثثار" محمثثثد بثث  سثثثلمة البرسيثثثالت"مثثث  " المثثراى
(11)

  ةالعتثثود بثثثي  المةسثثثلمي  ةأوثثحاب الثثثد اصا  األةثثثر، 

[33]ير اإس مية سم  بمةوالتة ُواصي  سلع الدةالت الب د غ
(12)
. 

 ئثثثاب ُبثثثا ال فثثثرق ةدةى   ة ثثثو أى  يثثثوى التبثثثوا لثثثت مئلثثثة اإشثثثرةح الصثثثيفة لثثثت العتثثثد اسحثثثاد المئلثثثةمثثث  :  ةةةيق عقةةةود البيةةةع

ثثثرف أى مثثث  ةجثثث  إليثثث  اإ ئثثثاب لثثثم  يثثث  راغبثثثا، لثثثت التبثثثوا  ةسوالثثثا  التبثثثوا باإ ئثثثاب  أى  يثثثوى بينبمثثثا لاوثثثا  ةفبثثثم منثثث  لثثثت العة

ليئثثث  أى  يثثثوى التبثثثوا علثثثا ةلثثثا ا  ئثثثاب لثثثت النتثثثد ةالصثثثفة ةالحلثثثوا ةاألجثثثا دةى أى  يثثثوى  نثثثا  أ  سفييثثثر  للثثثو ُثثثاا البثثثاب  

ثثثلج ، لثثثم  نعتثثثد  بع ثثثع  ثثثةا بع ثثثرة دصثثثاصير  لتثثثاا اشثثث ر با ب ماصيثثثة لثثثم  نعتثثثد البيثثث   أة ُثثثاا بع ثثثع بع ثثثرة  ثثثا ، لتثثثاا اشثثث ر  با بع ثثثر مة

]ةا ل قا ةالف التبوا اإ ئاب أ  شتر لم  نعتد البي البي   ة ي
8
8]

(13)
. 

                                                                                                                                                                                                                   
ببةا الورذ  ل قا كاى  بالعي  أى  فرذ ُيمة ما قاد لت  ةا الورذ أذ     لال اب  أص    غرامة علي   ألصَّ  إصَّما ردَّ  ةا المبي  ألجا العي  الة  صتص المة  ر  إقا ردَّ 

شرار الرجا ألبي   ب بادة الحسبةم ألص  لت ةمس لة ا با  عتد [  91. ]الورذ  و سب  الرد  ةألجل  مةيَّ   المة  ر  م   ا العتد  ل    ال  بفرامة  ة  ال  ادة

أ ما امِر  أ بَّر  ص خ    م ب اح  أ ولبا  ل لِلة  أ بر   مر النخا  إ  أ ى    رح : "ةُاا النبت وا   علي  ةسلم  [93] تيت   عتد ع اُة  ل ى م  اش ر، أبا   ع ت    محالة

اُ عبما ةسلم المبي  للمة  ر   ةإقا اش ر، النخا ةبتت ال مر : ة ة  ال مر لت بي  ال ئر إ  بال رح ة تاا للباب   ة   دةا ال رح لت بي  األرض ب  سسمي"المب اح

الربا     كما أى الربا ةالترض ليسا م  عتود البي [10]  ةب بيعة الحاا لبنا  لرق بي  البي  ةاإجارة[2. ]للباب  جاق لمة  ر  األوا شرار ال مرة ُبا حيببا

ب ا : ).. لترض ليسا م  عتود البي   ةقلع ألى الربا مةس  نا ل حر م  لتول  سعالاةا ذ  الرِّ رَّ ة اْلب ْي   ة    اَّ  َّ أ      ة و أمر اسفت  علي  األمة ةدل  علي  [31]...( ة 

كاى  ةتصد ب  اإرلاق   ال مليع للية م  البيوحم ألى البيوح  ةتصد النصو  الم واسرة  ةالترض للية م  البي  ألى الملحوظ لي  ا رلاق   ال مليع  ةمعلوذ أص  إقا 

بادل ة ماا بماا م  ال  ةير  ة و ليبا المةعاةعة علا سبيا ال مليع  أما الترض للية كةلع  ألص  صوح م  الربا إ  أى ال ارح أبا   ةأجاق  للحاجة إلي   ةالترض مة
ي  أى  خلو العتد م  الربا  ةلي     ة  رح لت الترض أى  خلو م  الربا  ة  م  وورة الربا الة  لية لي  ق ادةم لية م  البيوح لت شتر ألص   ة  رح لت الب

 بب رة  ة  األم   ةالد ار كاص ة  [29. ]ةلةلع  و لي  صسي ة لين  جاق باإجماح لحاجة النا  إلي 
ةقلع كل  علا سةنة المةسلمي  لت حيبا  بيوعاسبم ةمرج  ادراكبم ةارسبار ... لتناشر الئار ة بسرُس ة ب م  مبلف  ةعدس  سسعوى دصيرا، ُناشر م  ا... ُر ة اب ورة 

إشباد المة با عاى قلع البيعة المةكورة ال نيور م  التر ة المةكورة التسية األجا دةى برسةلماةة شن  جيا ع  إقى األُسة م  الينيسة المةكورة  شبد علا 

 1)   ةسم  منبما  ةعرلبم  ةالئمي  بحالة الصحة ةالئواق لت شبر ربي  األةا م  سنة أربعة ةأربعي  ةس مابة  ةالو يتة المةلرةة لت المةكوراى م  أشبدا

حا ةاصتيادا، إلي   الحمد هلل ة د   أشبد علا صفس  الير م لرق ال لي لا الساك  بموع  ُلعة ال راب شبدار  ةا الي اب ُو ، بال: "ةرد ليبا ما   سا( ذ9333أغس ة 

حيبا، صتيا، م  أى علي  ةلت قم   ةمال  م  الميرماى برةا ةكبل ة م  شن  مر، لميور ةالسبداد قاسرغو  ةد عة محبة ةأماى ملسم  ةقلع ةمسوى ُف ا، ُم  

لع الو يتة المةلرةة لت شبر لبرا ر عاذ إ د، ةسسعمابة   ةكة"محمد ب  محمد األقُة لتي  ةةادذ مسئد ُلعة ال راب: "  ةك    ة  الو يتة..."ميا ا مد نة سرُس ة 

موسا الحس  ةاب  عبد   محمد ب  لرق الساكنوى لت بلدة الحماذ ب صبم "بدأ  أ با، بالبسملة ةالص ة علا النبت  ة ا عبارة ع  إُرار كا م  ( ذ9311)

 [.81"]إبرا يم البساسنا الينا  ليئا ةد م جام  البلد المةكور: "  ةكاس  الو يتة  و"ال رابأبو باكر اب  أبو باكر  م  أ ا ُلعة "لم   ةدعا "  حبسوى ةد عة ُم 

م (ذ9988أغس ة )ال ت  ا عم  مئموعة د ر ساى كلميمن ت ب لي لة  عبارة ع  عتد بي  مةلرخ لت " Mozarabe"م  قلع وورة الو يتة المةس عربية   12

  ةلت شرُت األصدلة لت من ت ت بلنسية ةمرسية  أودر الفوصسو العاشر سنة [33]جاص  المة عاُد   النصار،  يص ةُ  عليبا شبود مةسلموى مدجنوى إلا

مما د ا  علا أص  ُد سةم  للمةسلمي  با   فاظ ب راعيبم  ةكاى لبم  ا م لسةياى إشبيلية ام ياقا، ةوا لبم  ا شرار األراعت م  المةسلمي  لت من ت بم (ذ9223)

رذ المةسلمي  ةاليبود م  شرار األراعت البي  لت ال م  عتارا   للما س ور  الحوادُ  ةغلب  الن عة الرجعية لت أةاةر الترى ال الص ع ر  ودر ُاصوى   

ة الترى العاشر   ةسوجد لت كاسدرابية سرُس ة مئموعة م  الو ابا العربية ال ت سةلتا عور علا سار   المدجني  ةأ والبم لت مملية أراجوى من[12]. النصار،
ي  ةالنصار،  ةليبا المي د  إلا الترى الخامة ع ر  ة ا عبارة ع  مئموعة م  عتود البي  ةالود عة ةغير ا ال ت عتد  بي  ألراد م  المةدجني  ةبي  المدجن

 [.22  33](ذ9311ذ  9332)ة ابا مةحررة لت سوار   مة  ةرة عامت 

أى  يوى ما ،  ة و كا ما  ةمي  ا ص فاح ب  مة لتا، لت غير  اجة ة  عرةرة  م  جواق  شرعا،  ل مياصية ا ص فاح  :بي  لبتأما شرةح المعتود علي  أ  ال تر الم  13

با ا، شرعا، إ  لت  الة البرةرة ةالحاجة ةةلتا، لبواب با  ةأى  يوى المبي  مملوكا، لبابع  مليا،    لية مليا، ساما،  ةإقا كاى المبي ة د ا   سيفت  با  ئ  أى  يوى مة

 يوى المبي  متدةرا، علا  للباب   ئ  أى  يوى م قةصا، ل  بالبي  م  مالي  أة حبتا، لل رح  م ا الوكيا ال رعت ةةلت الصفير ةالمئنوى ةالسفي  ةصاظر الوُف  ةأى

مع بمار إ  إقا كاى مربيا، بمار محئوق  سبا أةة  من    م سسليم   اا العتدم ألى ما    تدر علا سسليم  شبي  بالمعدةذ  ةالمعدةذ    ص  بيع   ل   ص  بي  س

 ظا را،  ةأى  يوى البي  مةلبدا، معرلة ال م  ةالم م  للعاُد    ةالمعرلة سيوى إما بالووف  أة الم ا دة  اا العتد أة ُبل  ب م   سير   س فير لي  العي  عادة سفيرا، 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 233 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :الاراسة اورشيفية للوثائق

  81  11  18  28  22  21  1  8)المن ثثثثور بالبحثثثثص كلبثثثثا أوثثثثوا مثثثثا عثثثثدا الو ثثثثابا الو ثثثثابا : مةيوصثثثثا  ةشثثثثيا الو ثثثثابا المثثثثاد 

عبثثثثارة عثثثث  سصثثثثرلا  بثثثثي  أشثثثثخا  حبيعيثثثثي  ألرقة ثثثثا ص يئثثثثة سعثثثثام سبم اليوميثثثثة ة ثثثثاج بم إليبثثثثا لحفثثثثظ  ت  ة ثثثث(39  31  88

لثثثثف  فثثثثردة علثثثثا ةرق أبثثثثيي مابثثثا ل وثثثثفرار بعبثثثث  جيثثثثد ةالثثثبعي اآلةثثثثر مب ثثثثر   ةغة الحتثثثوق  ةالو ثثثثابا عبثثثثارة عثثث  أةراق مة

 .تصفالتليا من  بف ف ب س ييت  ةالبعي ب    ار   را  ةُ وح ة توب ةرحوبة ةس

فثثثردة  كثثثا منبثثثا  حثثثو  سصثثثرلا، ُاصوصيثثثا، ةا ثثثدا، أة أك ثثثرم ةقلثثثع  تالو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة  ثثث: ةسراكمبثثثاكيفيثثثة ص ثثث ة الو ثثثابا  ة ثثثابا مة

الثثثع  يثثم أى  ثثثة  ال صثثثرلا  ُثثد س فيثثثر مثثث   يثثص سفيثثثر الم  لتلثثة الثثثورق ةُلثثة عثثثدد الية ثثثاب  ةب بيعثثة الحثثثاا ُثثثد  ةوجثثد لبثثثا سراكمثثثا  بحة

تيمثثثة أة مثثثا شثثثاب  قلثثثع  ةليثثث  المةعبثثثلة أى األوثثثا  اثثثا عنثثثد ماليبثثثا ةلتثثث   ة  سوجثثثد وثثثور أة صةسثثث  لثثثد، أ  أة العثثي  صفسثثثبا أة ال

يثثثثم المن ثثثثا لينبثثثثا عمليثثثثا، غيثثثثر مة ا ثثثثة  إ  أى س ثثثثولر عليبثثثثا جبثثثثة رسثثثثمية مثثثث  ُِبثثثثا  حثثثثرف أةثثثثر  لمسثثثث لة ال راكمثثثثا  موجثثثثودة بحة

بحثثثوقة أوثثثحاببا أة ةر ثثث بم  إ  أى الو ثثثابا المحفوظثثثة لثثثد،  ي ثثثة  الدةلثثثة  ة ثثثة  الو ثثثابا لثثثم سةئمثثث  لثثثت مئموعثثثا  أرشثثثيفيةم ألصبثثثا

سبثثث  بعثثثدما أةةثثثة  مثثث  األ ثثثالت  رسب ثثث  البي ثثثة موعثثثوعيا،م ممثثثا أةثثثاَّ  –سثثثوار أكاصثثث  أوثثثو ، أذ وثثثورا،  -الو ثثثابا ةالمحفوظثثثا  رة

م  مئموعثثثا  ةاوثثثة مثثث  بثثثال راب  العبثثثو  بثثثي  مئموعثثثا  الو ثثثابا ةبمبثثثدأ المن ثثث  المة عثثثارف عليثثث   ةص ثثث   سلثثثع الو ثثثابا عثثث

فثثثثردة الموجثثثثودة لثثثثد، أوثثثثحاببا  أة لثثثثت مي بثثثثا  ةاوثثثثة عثثثثم  مئموعثثثثا  غيثثثثر مة ئاصسثثثثة  أة عثثثثم  مئموعثثثثا   الو ثثثثابا المة

  أمثثثا عثثث  كيفيثثثة ةوثثثولبا إلثثثا أماكنبثثثا سلثثثع  ةممثثث  جثثثار   ال صثثثرلا  الخاوثثثة المحفوظثثثة ببي ثثثة الو ثثثابا ةالمحفوظثثثا  العةماصيثثثة

لثثثد، أوثثثحاببا سمليو ثثثا بصثثثورة حبيعيثثثةم ألصبثثثم أوثثثحاب الحتثثثوق المةدةصثثثة ببثثثا  أمثثثا المحفوظثثثة ةمثثثا مصثثثدر ا  لالو ثثثابا المحفوظثثثة 

بالبي ثثثة ل مثثثا عثثث  حر ثثثا البثثثدا ا أة ال نثثثاقا عنبثثثا للدةلثثثة أة بثثثالبي   أة إع ثثثار البي ثثثة وثثثور منبثثثا ةا   فثثثاظ باألوثثثا لثثثد، مالييبثثثا  

ة أة  تثثثثة مثثثث  أوثثثثحاببا لثثثثت أوثثثثحاب سلثثثثع المي بثثثثا  ةبالنسثثثثبة للمي بثثثثا  الخاوثثثثة لتثثثثد  لثثثث  لبثثثثم عثثثث  حر ثثثثا أوثثثثحاببا حواعيثثثث

 .ك ماصا   ةم  حوا ال م  لتد  ُيم با التاصوصية لا  ةفظ ببا لتيم با ال ار خيةم لوعت أوحاب سلع المي با  ببة  التيمة

 99 / ثثثث 9381رجثثثث   22 - ثثثث  9913ربيثثثث   ةثثثثر  91): للو ثثثثابا محثثثثا الدراسثثثثةام ثثثثد  الف ثثثثرة ال منيثثثثة : و ثثثثاباللمثثثثد، ال منثثثثت ال

 .(ذ2192ما و  99 –ذ 9833مار  

                                                                                                                                                                                                                   
علا علا شرح  ةةلو  ال م  ةالم م  ةالمة عاُد   م  مواص  الصحة  ةسخ لف شرةح البي  ع  شرةح وحة البي   بمعنا أى البي   يوى ةمةنئ ا، غير مةلُ  أة مة

شرح وحي  : سم إلا صوعي وحيحا، ةمةي م ، أركاص  ةشرةح   إ  أى  نا  شرةح    رحبا أ د العاُد   لمصلح    ةسة ير ص اعا، أ ياصا، بي  المة عاُد    ة ت سنت
يم  :رح لاسد مةب ا للعتد  ةال رح الصحي  ال قذ  و علا    ة أصواح  ت قذ  ةش شرح مةت با العتد  ك ى    رح أ د المة عاُد   شي ا،  و م  مةت بيا  العتد بحة

م ألص  بياى ةس كيد لمةت بت العتد  شرح ال رح ة    م البي  بدةص   كال تا ي  ةةيار المئلة  ة لوا ال م   ةغير ا  ة ةا ال رح    ةل ر لت العتد  لوجود  كعدم 

عي  بال م   أة س جيا بعب  إلا ةُ  معلوذ  أة ا شباد  أة اش راح وفة مةعينة لت  لمصلحة الم  رح  كاش راح وفة لت ال م  ك  جيل   أة اش راح كفيا أة ر   مة

 [.88]عة المبي  للباب  مةدة معلومة  كسةينا الدار شبرا، المبي   ل ى ةجد الم رةح ل ذ البي  ةإ  لللمة  رح لس  العتد  ةاش راح منف
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الثثث م   األبعثثثاد  األةراق  المثثثداد  ةأمثثثاك  الحفثثثظ ةحبيع بثثثا ةاألشثثثخا  أة : مثثث   يثثثص :و ةةةف تفرةةةيلي للوثةةةائق محةةة  الاراسةةةة

الئبثثثا  ال ثثثت بحوقسبثثثا سلثثثع الو ثثثابام مثثث  م  اثثثة أى البا ثثثص ارسثثث ، ةعثثث  عنصثثثر  الثثثورق ةالمثثثداد  نثثثا عوعثثثا عثثث  ةعثثثعبا 

 3): الو يتثثثة األةلثثثا: يثثثرار  لياصثثث  كال ثثثالتبالدراسثثثة الدبلوماسيثثثة الخارجيثثثةم  رسباحبثثثا ب لثثثع العناوثثثر األرشثثثيفية  ةليثثثت    ثثث م ال 

مسثثث ر بثثث   تثثثوب  ةفيثثثف  مابثثثا لنوثثثفر ةبثثث  بتثثث  بةنيثثثة مثثث  أ ثثثر  :سثثثم  الثثثورق29×  3  82:   األبعثثثاد(غيثثثر مةحثثثدد السثثثنة) ( نثثثا ر

  ةمثثثية بثثث  مر ثثثوى بثثثأة د : مب ثثثر  ةبثثث  سرميمثثثا  بال وثثثا الثثثورُت  مي وبثثثة بالمثثثداد الئثثثاف األقرق  بحثثثوقةال تثثثادذ ال منثثثت  

سثثثم  ةرُثثثة 91× 29.2: األبعثثثاد  (ذ9833مثثثار   99)الو يتثثثة ال اصيثثثة    مةحالاثثثة الداةليثثثة -سثثثمابا  – صثثثا   -ةمثثثية البيثثثر  

مثث  أةراق مثث  ك ثثاب ُثثد م مةفيثثع مب ثثر   أةراُثث  بةنيثثة اللثثوى  المثثداد األسثثود السثثابا  ةظثثرةف الحفثثظ غيثثر مةناسثثبةم ممثثا أد، إلثثا 

محفوظثثة لثثت المنثثدة  بمسثثئد الو  ثثة  بحثثوقة عبثثد   بثث  محسثث  العلثثو   بلثث  مثث  العمثثر  سر ثثا الورُثثة ةةجثثود بتثث  بنيثثة ال ثثيا 

سثثثم  الثثثورق سثثثميع  ميثثثا  29×  82:   األبعثثثاد(ذ9333أبر ثثثا  98)مةحالاثثثة الاثثثا رة  الو يتثثثة ال ال ثثثة   -ة  ثثثة  نتثثثا  -عامثثثا،  (11)

الو يتثثثة شثثثماا ال ثثثرُية   –ة  ثثثة بد ثثثة  -ةر ثثثة سثثثالم بثثث  محمثثثد بثثث  صاوثثثر الحئثثثر : األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة: ل وثثثفرار  المثثثداد

سثثثثم  الثثثثورق األبثثثثيي ال خثثثثي   بثثثث  ُ ثثثثوح ة نيثثثثا  مثثثث  أ ثثثثر ال ثثثثت  المثثثثداد  29×  81.2:   األبعثثثثاد(ذ9318 نثثثثا ر  2)الرابعثثثثة  

لفثثث  سفليثثثف  ثثثرار  بالب سثثث يع  بحثثثوقةاأل مي بثثثة السثثثيد : سثثثود  ببثثثا سثثثرميم رد ر بوجثثث  الو يتثثثة بال وثثثا الثثثورُت ةالصثثثم   غة

سثثثثم  ظثثثثرةف  98.1× 3.2:   األبعثثثثاد(ذ9111 وصيثثثثو  23)الو يتثثثثة الخامسثثثثة  مسثثثثت    -ال ثثثثراد  -محمثثثثد بثثثث  أ مثثثثد البثثثثو سثثثثعيد 

أة د ةمثثثية : بثثثيي  ميثثثا ل وثثثفرار  المثثثداد أسثثثود مثثثابت ةفيثثثف  بحثثثوقةأ: م بمثثث  مثثث   يثثثص الحثثثرارة ةالرحوبثثثة  الثثثورق: الحفثثثظ

×  1:   األبعثثثاد(ذ9119لبرا ثثثر  91)العثثثوابت  الو يتثثثة السادسثثثة   -ةاد  بنثثثت ةثثثرة  -سثثثي اا  –بثثث  صببثثثاى بثثث  جعثثثد بثثث  ةمثثثية 

و عبثثثار  عثثث  لثثثا سثثثرميم   فاثثث  لثثثت منثثثدة  ة ثثثإأسثثثود مثثثابت ةفيثثثف  سح ثثثاق : المثثثداد مثثث  النثثثوح األوثثثفر : سثثثم  الثثثورق98.2

  -ة  ثثثة العثثثوابت  -عمثثثر بثثث  صاوثثثر الخرةوثثثت  رُ الخرةوثثثت  ةمعمثثثر بثثث  ثثثارُ بثثث  سثثثيف بثثث   ثثثا: وثثثندةق ة ثثثبت  بحثثثوقة

 –وثثثثثال  بثثثثث  سثثثثثالم بثثثثث  سثثثثثل اى المسثثثثثير  أة د :   وثثثثثورة  بحثثثثثوقة(ذ9113أبر ثثثثثا  21)الباحنثثثثثة جنثثثثثوب  الو يتثثثثثة السثثثثثابعة  

سثثثم  الثثثورق األبثثثيي ال خثثثي   بثثث   29× 21.2:   األبعثثثاد(ذ9112 وليثثث   81)الو يتثثثة ال امنثثثة  ال ثثثرُية شثثثماا   -إبثثثرار  –اليحمثثثد  

لفثثث  سفليثثثف  ثثثرار  بالب سثثث يع  بحثثثوقة مي بثثثة السثثثيد محمثثثد بثثث  أ مثثثد البثثثو : ُ ثثثوح ة نيثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود  غة

فاثثث  بمنثثثدة  ة ثثثبت ب   (ذ9111 وصيثثث   93)مسثثثت   الو يتثثثة ال اسثثثعة   -ال ثثثراد   -سثثثعيد    ثثثد الرلثثثوف المحفثثثثورة وثثثورة   ة

مثثثار   89)مةحالاثثثة الداةليثثثة  الو يتثثثة العاشثثثرة   -ع  ثثثة سثثثمابا  -سثثثالم بثثث  سثثثعيد الب لثثثت أة د : لثثثت الئثثثدراى بالبيثثث   بحثثثوقة

سثثثثم  الثثثثثورق األبثثثثيي المابثثثثثا ل وثثثثفرار  المثثثثداد األقرق   فاثثثثث  لثثثثت وثثثثثندةق وثثثثفير ةبسثثثثثي   82×  29: األبعثثثثاد  (ذ9191

مئموعثثثة ة ثثثابا أةثثثر،  ببثثثا سثثثرميم  ببثثثا  تثثثوب وثثثفيرة أعلثثثا الو يتثثثةم بسثثثب  ظثثثرةف الحفثثثظ  ملفولثثثة بتمثثثاش أبثثثيي ةفيثثثف مثثث 
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  مةحالاثثثة الداةليثثثة -ة  ثثثة سثثثمابا  -ةاد  بنثثثت رةا ثثث   -لثثثت وثثثندةق ة ثثثبت  - صاوثثثر بثثث  سثثثعيد الراشثثثد : السثثثي ة  بحثثثوقة ال ثثثي 

ق األوثثثثفر الخفيثثثثف  ببثثثثا بعثثثثي ال تثثثثوب سثثثثم  الثثثثور 91.3× 98: األبعثثثثاد:   بحثثثثوقة(ذ9122مثثثثا و  91)الو يتثثثثة الحاد ثثثثة ع ثثثثر  

: ة نثثثت مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود  مرممثثثة سثثثرميم جيثثثد مثثث  حثثثرف  ي ثثثة الو ثثثابا  محفوظثثثة بملثثثف ب سثثث ييت جيثثثد  بحثثثوقة

سثثثثم   1.2× 1  91: د  األبعثثثثا(ذ9121 نثثثثا ر  1)الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ع ثثثثر  مةحالاثثثثة الداةليثثثثة   -ة  ثثثثة مثثثثن   –إبثثثثرا يم البوسثثثثعيد  

مي بثثة بد ثثة العامثثة : أسثثود ةبعثثي اليلمثثا  بثثاللوى البنثثت  بحثثوقة:  مثثرار سثثميع  بثث   نا ثثا  مثث  أ ثثر ال ثثت  المثثداد ميثثا لإالثثورق 

بنثثثت : سثثثم  الثثثورق 92×  21: األبعثثثاد  (ذ9128د سثثثمبر  23)الو يتثثثة ال ال ثثثة ع ثثثر  بد ثثثة   –مي بثثثة ال ثثثي  صثثثور الثثثد   السثثثالمت  -

الو يتثثثة الرابعثثثة ع ثثثر  جنثثثوب ال ثثثرُية   -وثثثور  –العيئثثثة  -عبثثثد   بثثث  أ مثثثد العلثثثو   :لثثثاس  ةفيثثثف  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقة مثثث  

سثثثم  الثثثورق مابثثثا للثثثوى البنثثثت الفثثثاس   ببثثثا  نا ثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود   22.2×  83.3: األبعثثثاد: (ذ9181سثثثب مبر  29)

صثثثولمبر  2)  ثثثة مثثثن   الو يتثثثة الخامسثثثة ع ثثثر  ة -أة د  مثثثد بثثث  عبثثثد   بثثث  سثثثيف السثثثليماصت : محفوظثثثة لثثثت منثثثدة   بحثثثوقة

سثثثثم  الثثثثورق بنثثثثت مابثثثثا للثثثثوى الحليبثثثثت ةفيثثثثف  المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق  ببثثثثا  تثثثثوب ةُ ثثثثوح  21.2×  29.2:   األبعثثثثاد(ذ9181

 وليثثثو  9)الو يتثثثة السادسثثثة ع ثثثر  مةحالاثثثة الاثثثا رة   -ة  ثثثة عبثثثر   -سثثثعيد بثثث   اشثثثا الحبسثثثت : ة نيثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  بحثثثوقة

لفثثث   29×  82:   األبعثثثاد(ذ9189 سثثثم  الثثثورق األبثثثيي ال خثثثي   بثثث  ُ ثثثوح ة نيثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت ةبةتثثث  بنيثثثة  المثثثداد األسثثثود  غة

 22)مسثثثت   الو يتثثثة السثثثابعة ع ثثثر   -ال ثثثراد   –مي بثثثة السثثثيد محمثثثد بثثث  أ مثثثد البثثثو سثثثعيد  : سفليثثثف  ثثثرار  بالب سثثث يع  بحثثثوقة

 - ميثثثد بثثث   ميثثثر بثثث   ميثثثد العبثثثر  :   ةرق أوثثثفر ةفيثثثف  المثثثداد األقرق  بحثثثوقةسثثثم 91.2×  22.9:   األبعثثثاد(ذ9183 وصيثثث  

سثثثم  الثثثورق ةفيثثثف بثثث  بتثثث   23×  28:   األبعثثثاد(ذ9181لبرا ثثثر   21)مةحالاثثثة الاثثثا رة  الو يتثثثة ال امنثثثة ع ثثثر   -ة  ثثثة عبثثثر  

المةبثثثيبت  –صثثثفير سثثثالم المبيحسثثثت ال: بحثثثوقةةبعثثثي الت ثثثوح مثثث  األحثثثراف  ة تثثثوب مثثث  الوسثثث   المثثثداد أسثثثود  ميثثثا إلثثثا البنثثثت  

الثثثثورق المتثثثثو،  سثثثثم  1  21× 8  91: األبعثثثثاد  (ذ9183مثثثثا و  92)الو يتثثثثة ال اسثثثثعة ع ثثثثر  ال ثثثثرُية شثثثثماا   -ُر ثثثثة ال ثثثثارق  –

فاثثث  بصثثثندةق وثثثفير معثثثدصت  المةسثثث  يا ال ثثثيا  بحالثثثة جيثثثدة    وجثثثد ببثثثا سثثثو، ُ ثثث  بسثثثي  لثثثت ةسثثث با  المثثثداد األسثثثود   ة

ال ثثي  راشثثد بثث  عبثثد   بثث  : م  ثثم ةعثثع   ثثة  السثثحارة لثثت وثثندةق ة ثثبت  عثثرف باسثثم المنثثدة   بحثثوقة عثثرف باسثثم السثثحارة

ال ثثثثي  مبنثثثثا : وثثثثورة  بحثثثثوقة  (ذ9139 وليثثثثو  91)ة  ثثثثة ةاد  المعثثثثاةا  الو يتثثثثة الع ثثثثرةى   -بلثثثثدة لثثثثت  -سثثثثليماى المعثثثثولت 

سثثثثم   3.9× 99.9:   األبعثثثثاد(ذ9138 نثثثثا ر  3) ةاد  بنثثثثت ةثثثثرة   الو يتثثثثة اإ ثثثثد، ةالع ثثثثرةى  –بلثثثثدة سثثثثي اا  -الخرةوثثثثت 

أسثثثود سثثثابا   فاثث  ب ثثثيا جيثثثد ةلثثية ببثثثا أ  أعثثثرار مثث  سلثثثف أة سمثثث ق  غلفثث   رار ثثثا، بفثثث ف : أبثثثيي ةفيثثثف  المثثداد: الثثورق

 98)مسثثثثت   الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ةالع ثثثثرةى   -السثثثثي  –ال ثثثثراد   -مي بثثثثة السثثثثيد محمثثثثد بثثثث  أ مثثثثد البوسثثثثعيد  : ب سثثثث ييت  بحثثثثوقة

سثثثم  الثثثورق أوثثثثفر ةفيثثثف  ببثثثا ُ ثثثوح ة تثثثوب مثثثث  األحثثثراف ةالوسثثث   ةسح ثثثاق إلثثثثا  8  21× 1  1:   األبعثثثاد(ذ9133 ثثثر لبرا
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عامثثثا،  ةوثثثل  إليثثث  عثثث   (38)أ مثثثد بثثث  سثثثيف بثثث  سثثثليماى الخرةوثثثت   بلثثث  مثثث  العمثثثر : أسثثثود سثثثابا  بحثثثوقة: سثثثرميم  المثثثداد

حر ثثا ال ثثي   وسثثف بثث  عبثثد الثثر م  الخرةوثثت  الثثة  كثثاى  عمثثا لد ثث    ثثا ةلاسثث   بعثثد ا بتيثث  معثث  ةا ثث فظ ببثثا لثثت سثثحارة  

ةعثثثع  ليبثثثا   ثثثا ال صثثثت  بعثثثي مثثث   ثثثة  األةراق مثثث  بعبثثثبا  بسثثثب  ظثثثرةف الحفثثثظ غيثثثر الم بمثثثة ةك ثثثر  الف حثثثا  ببثثثا ممثثثا 

  (ذ9132د سثثثثمبر  28)ةاد  بنثثثثت ةثثثثرة   الو يتثثثثة ال ال ثثثثة ةالع ثثثثرةى   -العثثثثوابت  -سثثثث اا أد، لوجثثثثود   ثثثثار الح ثثثثرا   ُر ثثثثة 

ة  ثثة جعثث ى بنثثت بو سثث   -سثثعيد بثث   مثثد بثث  سثثعيد الراجحثثت : األسثثود  بحثثوقة: سثثم  الثثورق بنثثت لثثاس   المثثداد 21×  8: األبعثثاد

سثثثثميع  أوثثثثفر مثثثث  : سثثثثم  الثثثثورق 23.8×  81.2:   األبعثثثثاد(ذ9131 وصيثثثث   3)جنثثثثوب ال ثثثثرُية  الو يتثثثثة الرابعثثثثة ةالع ثثثثرةى   -

األقرق السثثثابا  سثثثي ة ببثثثا  تثثثوب ةُ ثثثوح ة  ثثثار سلثثثوُ   وجثثثد ببثثثا سثثثرميم بثثثالخلف عبثثثارة عثثث   وثثثا شثثثفاف : أ ثثثر الثثث م   المثثثداد

فاثثثث  لثثثثت   ةرُثثثثت موعثثثثوح ةلثثثثف أمثثثثاك  ال ثثثثت لثثثثت غرل بثثثثا  ةليثثثث  ظثثثثرةف الحفثثثثظ غيثثثثر م بمثثثثة صاثثثثرا، لي ثثثثرة  (المنثثثثدة ) ة

عثثثبا لعوامثثثا ال لثثثف ةدةثثثوا الح ثثثرا   ةكثثثةلع عثثثدذ ا   مثثثاذ ببثثثا   ثثثا ال صثثثت  بعثثثي األةراق مثثث  بعبثثثبا الف حثثثا  ليثثث  ةسعر

عامثثثا،  ة ثثثت مةتعثثثد   ةوثثثل  لبثثثا عثثث  حر ثثثا  (12)الئثثثدة مثثثر م بنثثث  سثثثالم بثثث  ةلفثثثاى الدغي ثثثية : بحثثثوقة -ةأوثثثاب بعبثثثبا ال لثثثف 

لر اميثثثة  ةقةجبثثثا ال ثثثاصت  سثثث  بثثث  عثثثامر بثثث  ةليفثثثي  قةجبثثثا الم ثثثولا سثثثالم بثثث  سثثثليماى الخنئثثثر  ةأذ قةجبثثثا غي ثثثار بنثثث  سثثثالم ا

سثثثثم  الثثثثورق  22×  28: األبعثثثثاد  (ذ9131 نثثثثا ر  3)مةحالاثثثثة مسثثثثت   الو يتثثثثة الخامسثثثثة ةالع ثثثثرةى   -الئثثثثابر   ة  ثثثثة م ثثثثرح 

مثثثثاى -دابثثثثرة ا حثثثث ح  :األبثثثثيي السثثثثميع شثثثثي ا، مثثثثا  المثثثثداد األسثثثثود  بحثثثثوقة  سخثثثث )  ي ثثثثة الو ثثثثابا ةالمحفوظثثثثا  الوحنيثثثثة بعة

الثثثثورق األبثثثثيي المتثثثثو، المابثثثثا سثثثثم   3  2× 9  92: األبعثثثثاد  (ذ9121أغسثثثث ة  22)الو يتثثثثة السادسثثثثة ةالع ثثثثرةى    (وثثثثحار

وثثثفرار  مةسثثث  يلة ال ثثثيا  ببثثثا بعثثثي ال مثثث ق مثثث  األعلثثثا ةمثثث  الوسثثث  ةبتثثث  بنيثثثة ةشثثثلف ة مثثث  أ ثثثر المثثثداد  المثثثداد األسثثثود  لإ

 3)مةحالاثثثثة الاثثثثا رة  الو يتثثثثة السثثثثابعة ةالع ثثثثرةى   -ة  ثثثثة عبثثثثر   -ُر ثثثثة السثثثليف  -أبنثثثثار غسثثثثاى بثثثث  عثثثثامر البحثثثثر  : بحثثثوقة

دابثثثرة ا حثثث ح   ي ثثثة الو ثثثابا : بثثثيي مابثثثا ل وثثثفرار  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقةسثثثم   الثثثورق أ 22×  28:   األبعثثثاد(ذ9129 نثثثا ر 

سثثثثثثم  الثثثثثثورق أبثثثثثثيي مابثثثثثثا  81×  91 :ذ  األبعثثثثثثاد9122ةالمحفوظثثثثثثا  الوحنيثثثثثثة  الو يتثثثثثثة ال امنثثثثثثة ةالع ثثثثثثرةى  أةا أبر ثثثثثثا 

الو يتثثثة اثثثة جنثثثوب الباحنثثثة  مةحال -بركثثثار  -عامثثثا،  (88)سثثثالم بثثث  سثثثعيد بثثث  سثثثالم العثثثامر  :   بحثثثوقةوثثثفرار  المثثثداد األسثثثودلإ

سثثثعيد بثثثث  لاعثثثثا :   بحثثثثوقةوثثثثفرارأبثثثثيي مابثثثا لإ: سثثثثم  الثثثورق 81×  91: األبعثثثثاد  (ذ9122أبر ثثثا  98)ال اسثثثعة ةالع ثثثثرةى  

  وثثثورة محفوظثثثة ببي ثثثة الو ثثثابا (ذ9128أبر ثثثا  21)الو يتثثثة ال   ثثثوى  مةحالاثثثة جنثثثوب الباحنثثثة   -بركثثثار  –بثثث  سثثثالم العثثثامر  

مثثثثاى   -لثثثثية لبثثثثا رُثثثثم سصثثثثنيف أ نثثثثار ا حثثث ح عليبثثثثا ةأةثثثثة وثثثثورة منبثثثثا  ةاوثثثثة بفلثثثثل دار  بنثثثث ة، -ةالمحفوظثثثا  بسثثثثل نة عة

سثثثثثم  ةرق بنثثثثثت ةفيثثثثثف بثثثثث  بعثثثثثي  92× 98: األبعثثثثثاد  (ذ9123أك ثثثثثوبر  22)مةحالاثثثثثة الداةليثثثثثة  الو يتثثثثثة اإ ثثثثثد، ةال   ثثثثثوى  

الو يتثثثثة ال اصيثثثثثة مةحالاثثثثة الداةليثثثثة   -صثثثث ة،  –العثثثثي   -شمسثثثث  بنثثثث  صاوثثثثر البثثثثو سثثثثعيد ة : بحثثثثوقة األسثثثثود : الت ثثثثوح  المثثثثداد
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: سثثثثم  الثثثثورق بنثثثثت سثثثثميع بثثثث  ُ ثثثثوح مثثثث  أحرالثثثث   المثثثثداد األقرق  بحثثثثوقة 98.2× 2:   األبعثثثثاد(ذ9122مثثثثا و  21)ةال   ثثثثوى  

مةحالاثثثة الاثثثا رة  الو يتثثثة ال ال ثثثة  -ة  ثثثة عبثثثر   -ر   بلثثثدة الثثثد -ُر ثثثة المةبئثثثة  –للثثثل الر مثثثة  -أبنثثار  مثثثداى بثثث  راشثثثد الناوثثثر  

سثثثليماى بثثث  محمثثثد : وثثثفرار  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقةسثثثم  ةرق أبثثثيي  ميثثثا لإ 22× 28: اداألبعثثث  (ذ9122 وصيثثث   8)ةال   ثثثوى  

سثثثث اق  –ُر ثثثثة الحيملثثثثت  -الراجحثثثثت   29×8  93: ألبعثثثثاد  ا(ذ9121 وصيثثثثو  92)الو يتثثثثة الرابعثثثثة ةال   ثثثثوى  جنثثثثوب الباحنثثثثة   -الرة

 -بلثثدة الرةعثثثة  -للثثل البحيثثثر  - مثثود بثثث  سثثالم بثثث  ةمثثية الحبسثثثت : وثثفرار  المثثثداد األسثثود  بحثثثوقةةرق أبثثيي  ميثثثا لإ  سثثم 1

سثثثثم  ةرق أبثثثثثيي  93.1×  21.9: األبعثثثثاد  (ذ9121مثثثثثار   21)الو يتثثثثة الخامسثثثثة ةال   ثثثثوى  ال ثثثثرُية شثثثثثماا   -سثثثثمد ال ثثثث ى 

فاثثث  بحالاثثثة مثثث  سثثثعف النخيثثثا  ظثثثرةف الحفثثثظ غيثثثر مة بمثثثة مثثث   يثثثص الحثثثرارة ةالرحوبثثثة  وثثثفرار  المثثثداد األ ميثثثا لإ قرق   ة

مثثثة  بحثثثوقة  -ة  ثثثة السثثثو ا  - ا بثثثو ُثثثر    -ُر ثثثة الحئيثثثرة  -عامثثثا،  (18)راشثثثد بثثث   و  ثثثا بثثث  صصثثثي  التر نثثثت : ببثثثا   ثثثار الرة

ةرق أبثثثثيي  ميثثثثثا   سثثثثثم 21  21×  21:   األبعثثثثاد(ذ9121مثثثثثار   91)الو يتثثثثة السادسثثثثثة ةال   ثثثثوى  مةحالاثثثثة شثثثثماا الباحنثثثثثة  

 ب بثثثالمن ا عثثثم  مئموعثثثة أةراق أةثثثر،  محفوظثثثة بثثثدةوثثثفرار  ببثثثا بتعثثثة ق  يثثثة مثثث  أعلثثثا بنيثثثة اللثثثوى  المثثثداد األسثثثود  لإ

شثثثماا  الو يتثثثة السثثثابعة ةال   ثثثوى   -ال ثثثرُية  -سثثثمد ال ثثث ى  -للثثثل البحيثثثر  – منصثثثور بثثث  صاوثثثر بثثث  منصثثثور السثثثعيد : بحثثثوقة

وثثثثفرار  خثثثثي  بثثثث  ُ ثثثثوح ة تثثثثوب  ببثثثثا سثثثثرميم مثثثث  ةرق أبثثثثيي مسثثثث ر مابثثثثا لإ  سثثثثم 29× 2  21:   األبعثثثثاد(ذ9111مثثثثا و  9)

مثثثثر م بنثثثث  سثثثثالم بثثثث  ةلفثثثثاى : الخلثثثثف ةغلفثثثث  سفليثثثثف  ثثثثرار  بالب سثثثث يع  محفوظثثثثة بسثثثثحارة  المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق  بحثثثثوقة

سثثثثم  الثثثورق أبثثثثيي  2  91× سثثثم 1  21: األبعثثثثاد  (ذ9111ب مبر سثثث 1)الو يتثثثثة ال امنثثثة ةال   ثثثثوى  مسثثثت    -م ثثثثرح  -الدغي ثثثت 

مةحالاثثثة  -ببثثث ر  –عامثثثا،  (81) مثثثد بثثث  محمثثثد بثثث  ةمثثثية الباشثثثمت : مابثثثا ل وثثثفرار ةفيثثثف صوعثثثا، مثثثا  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقة

وثثثثفرار  المثثثثداد لإ الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثاسثثثثم   21.1× 91.8: األبعثثثثاد  (ذ9119لبرا ثثثثر  3)الو يتثثثثة ال اسثثثثعة ةال   ثثثثوى  الداةليثثثثة  

 فاثثث  بصثثثندةق معثثثدصت وثثثفير  عثثثرف باسثثثم السثثثحارة  ثثثم ةعثثثع   ثثثة  السثثثحارة لثثثت وثثثندةق ة ثثثبت  سثثثما بالمنثثثدة   األسثثثود  

أبر ثثثثا  29)الو يتثثثثة األربعثثثثوى  مةحالاثثثثة الاثثثثا رة   -عبثثثثر   –عثثثثم  –ةاد  العثثثثي   -علثثثثت بثثثث   نثثثثت البحثثثثر  / ال ثثثثي : بحثثثثوقة

وثثثثفرار  مب ثثثر   ح ثثثثاق إلثثثثا سثثثرميم  داةثثثثا وثثثثندةق ة سثثثثما سثثثثم  الثثثثورق ةفيثثثف أبثثثثيي مابثثثثا لإ 92 × 98: األبعثثثاد  (ذ9119

الو يتثثثثة اإ ثثثثد، ال ثثثثرُية شثثثثماا   -ة  ثثثثة إبثثثثرار  -سثثثثليماى بثثثث  عثثثثامر  لثثثث  سو ثثثث  :   المثثثثداد األسثثثثود ةالبنثثثثت  بحثثثثوقة(السثثثثحارة)

لثثثثت  فاثثثث  وثثثثفرار  المثثثثداد األسثثثثود  لإ الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثام  سثثثث 29.3× 92.2:   األبعثثثثاد(ذ9112 وليثثثثو  22)ةاألربعثثثثوى  

مةحالاثثثثثة الداةليثثثثثة  الو يتثثثثثة ال اصيثثثثثة  -بدبثثثثثد  –لنئثثثثثا  – علثثثثثت بثثثثث   ميثثثثثد بثثثثث  محمثثثثثد العثثثثثامر / وثثثثثندةق معثثثثثدصت ُثثثثثد م  بحثثثثثوقة 

وثثثفرار  بثثث  سمثثث ق بسثثثي  لثثثت األسثثثفا مثثث  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإسثثثم   91×  93.2:   األبعثثثاد(ذ9112سثثثب مبر  98)ةاألربعثثثوى  

علثثثت بثث  سثثثل اى بثث  علثثثت المبيحسثثثت : لمثثداد األسثثثود ةاألقرق   فاثث  لثثثت منثثثدة   ةظثثرةف الحفثثثظ سثثي ة  بحثثثوقةجبثثة اليسثثثار  ا
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 23×  21.3:   األبعثثثثاد(ذ9118سثثثثب مبر  2)الو يتثثثثة ال ال ثثثثة ةاألربعثثثثوى  مةحالاثثثثة جنثثثثوب الباحنثثثثة   -بركثثثثار  -أرض الحثثثثراد   -

 علثثا دبثثو  إلثثا باإعثثالة ال ثثت  اصيثثا  عرعثثية مثث  أ ثثرببثثا وثثفرار  المثثداد األسثثود  الثثورق أبثثيي ةفيثثف مابثثا لإسثثم  

مةحالاثثة الداةليثثة   -بةبثث   –للثثل مي ثثا  -مبثثار  بثث  راشثثد البثثة لت : اليمثثي  أد، لوجثثود وثثدأ  بحثثوقة جبثثة مثث  األعلثثا ال ثثرف

ر وثثثثثفرار مسثثثثث الثثثثثورق أبثثثثثيي مابثثثثثا لإسثثثثثم   91.2×  92.2:   األبعثثثثثاد(ذ9118د سثثثثثمبر  28)الو يتثثثثثة الرابعثثثثثة ةاألربعثثثثثوى  

لثثثت  فاثثث   مب ثثر   بثثث   تثثثوب لثثثت الوسثثث  ةاألعلثثثا ةسم ُثثثا  مثثث  األحثثراف  ةببثثثا  اصيثثثا  ص يئثثثة ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود ةاألقرق 

الو يتثثثثة الخامسثثثثة مةحالاثثثثة جنثثثثوب الباحنثثثثة   -بركثثثثار  –الحثثثثراد   -علثثثثت بثثثث  سثثثثل اى بثثثث  علثثثثت المبيحسثثثثت : منثثثثدة   بحثثثثوقة

وثثثثفرار  المثثثثداد األسثثثثود   فاثثثث  الثثثثورق أبثثثثيي ةفيثثثثف مابثثثثا لإ  سثثثثم 92.2× 29.3:   األبعثثثثاد(ذ9113مثثثثا و  99)ةاألربعثثثثوى  

مةحالاثثثثة الداةليثثثثة   -بدبثثثثد  –لنئثثثثا  -تثثثثا  يةاد  العم -علثثثثت بثثثث   ميثثثثد بثثثث  محمثثثثد العثثثثامر  : لثثثثت وثثثثندةق معثثثثدصت ُثثثثد م  بحثثثثوقة

ر  المثثثثثثداد وثثثثثفراالثثثثثورق أبثثثثثيي مابثثثثثا لإسثثثثثثم   21.9×  92.2:   األبعثثثثثاد(ذ9113 وليثثثثثو  21)الو يتثثثثثة السادسثثثثثة ةاألربعثثثثثوى  

الو يتثثثة ال ثثثرُية شثثثماا   -سثثثمد ال ثثث ى  -للثثثل البحيثثثر  -بلثثثدة ال ثثثر عة  -لاحمثثثة بنثثث  سثثثالم بثثث  ةمثثثية الحبسثثثية : بحثثثوقة األسثثثود 

قا ثثثثر  :بحثثثثوقة سثثثثم  الثثثثورق أبثثثثيي  المثثثثداد األقرق السثثثثابا  92.2× 21.8: األبعثثثثاد  (ذ9181 نثثثثا ر  21)السثثثثابعة ةاألربعثثثثوى  

:   األبعثثثاد(ذ9189 وصيثثث   91)الو يتثثثة ال امنثثثة ةاألربعثثثوى  مةحالاثثثة البر مثثثت   –ة  ثثثة البر مثثثت  -بثثث  سثثثليماى بثثث  سثثثر اى ال ثثثوبت 

  المثثثثداد بثثثث  ل حثثثثا  وثثثثفير  إدةثثثثاا الو يتثثثثة لثثثثت ملثثثثف   ممثثثث ق مثثثث  األحثثثثراف وثثثثفرارالثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا لإسثثثثم   22× 93

ال ثثثثرُية جنثثثثوب  الو يتثثثثة ال اسثثثثعة  -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   -بلثثثثدة السثثثثيار ة  -سثثثثعيد  مثثثثد سثثثثعيد الراجحثثثثت: بحثثثثوق األسثثثثود  

وثثثثفرار  بثثثثث  بعثثثثي البتثثثث  البنيثثثثة  المثثثثثداد م  الثثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا لإسثثثث 98× 21: األبعثثثثاد  (ذ9189أك ثثثثوبر  91)ةاألربعثثثثوى  

 1)الو يتثثثة الخمسثثثثوى  ال ثثثثرُية جنثثثوب   - ة  ثثثثة جعثثث ى بنثثثت بو سثثث  -سثثثعيد  مثثثثد سثثثعيد الراجحثثثت : األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة

 مثثثد بثثث  سثثثثالم : بحثثثوقة وثثثفرار ةفيثثثف  المثثثداد األسثثثثود الثثثورق أبثثثثيي مابثثثا لإسثثثم   21.3×  23.1 :األبعثثثاد  (ذ9182سثثثب مبر 

 وصيثثثث   98)الو يتثثثثة اإ ثثثثد، ةالخمسثثثثوى  ال ثثثثرُية شثثثثماا   -سثثثثمد ال ثثثث ى  -للثثثثل البحيثثثثر  -بلثثثثد ال ثثثثر عة  -بثثثث  ةمثثثثية الحبسثثثثت 

وثثثفرار  خثثثي   مب ثثثر   ح ثثثاق إلثثثا سثثثرميم ةبثثث    ثثثار بتثثث  بنيثثثة ةوثثثدأ  سثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإ 22   81: األبعثثثاد  (ذ9188

 1الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ةالخمسثثثثوى  ال ثثثثرُية جنثثثثوب   -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   –سثثثثعيد بثثثث  صثثثثاجم : المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق  بحثثثثوقة

الو يتثثثثة ال ال ثثثثة حالاثثثثة جنثثثثوب الباحنثثثثة  مة  -بركثثثثار  –جمعثثثث  بثثثث   مثثثثد بثثثث  محمثثثثد الف يسثثثثت : ذ  وثثثثورة  بحثثثثوقة9182أغسثثثث ة 

: سثثثثم  ةرق أبثثثثيي ةفيثثثثف جثثثثدا، بثثثث   تبثثثثاى مثثثث  صا يثثثثة اليسثثثثار  المثثثثداد 91.2× 92:   األبعثثثثاد(ذ9182د سثثثثمبر  23)ةالخمسثثثثوى  

مةحالاثثثة الاثثثا رة   –ة  ثثثة عبثثثر   -بلثثثد الحثثثاجر  -للثثثل العثثثي   -سثثثعيد بثثث  صصثثثير بثثث   ميثثثد األغبثثثر  : األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة

وثثثفرار ةفيثثثف  المثثثثداد سثثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثثا لإ 2  91×  2  21:   األبعثثثاد(ذ9188 نثثثا ر  93)ة الرابعثثثة ةالخمسثثثثوى  الو يتثثث
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  (ذ9188 وليثثث   21)  الو يتثثثة الخامسثثثة ةالخمسثثثوى  شثثثماا ال ثثثرُية -إبثثثرار  – ةسثثثعيد بثثث  صصثثثير األغبر ثثث: أقرق غثثثاما  بحثثثوقة

 -المبثثثيرب  –محمثثثد بثثث  سثثثعيد بثثث  سثثثلوذ : سثثثميع  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقةسثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لل رُثثثة  29.2× 81: األبعثثثاد

سثثثثم  الثثثثورق بنثثثثت لثثثثاس   29.1×81:   األبعثثثثاد(ذ9188 وليثثثث   28)ال ثثثثرُية شثثثثماا  الو يتثثثثة السادسثثثثة ةالخمسثثثثوى   -ة  ثثثثة التابثثثثا

جعثثث ى  -ةمثثية السثثنيد  عبثثثد   بثث  علثثت بثثث  : بحثثوقةسثثميع  بثث   تثثثوب ةُ ثثوح ة نثثت مثثث  أ ثثر ال ثثت  المثثثداد األسثثود ةاألقرق  

صاوثثثر بثثث  محمثثثد الحثثثار ت : وثثثورة  بحثثثوقة  (ذ9188أك ثثثوبر  21)الو يتثثثة السثثثابعة ةالخمسثثثوى  ال ثثثرُية جنثثثوب   -بنثثثت بثثثو علثثثت 

 91×  98.2:   األبعثثثثاد(ذ9188د سثثثثمبر  2) الو يتثثثثة ال امنثثثثة ةالخمسثثثثوى ال ثثثثرُية شثثثثماا   -من تثثثثة المبثثثثيرب  ة  ثثثثة التابثثثثا  -

وثثثفرار مب ثثثر  ةممثثث ق مثثث  األحثثثراف  ةبثثث   نا ثثثا  مثثث    ثثثار ال ثثثت  مسثثث ر ةبثثث   تثثث  لثثثت األسثثثفا   لإسثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا 

مسثثثت   الو يتثثثة ال اسثثثعة  -السثثثي   –علثثثت بثثث  سثثثل اى بثثث  علثثثت المبيحسثثثت : المثثثداد األسثثثود ةاألقرق   فاثثث  لثثثت منثثثدة   بحثثثوقة

ةممثثثث ق مثثثث  األحثثثثراف  بثثثث  بتثثثث   وثثثثفرار الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا لإسثثثثم   22× 83: األبعثثثثاد  (ذ9183 وليثثثث   28)ةالخمسثثثثوى  

 -سثثثعيد  مثثثد سثثثعيد الراجحثثثت : ةبحثثثوق   المثثثداد األسثثثود ةفيفثثثة مثثث  المثثثداد  ة وجثثثد ل ح ثثثاى وثثثفيرساى إدةثثثاا الو يتثثثة لثثثت الملثثثف

الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا سثثثثم   23× 81: األبعثثثثاد  (ذ9181سثثثثب مبر  2)جنثثثثوب ال ثثثثرُية  الو يتثثثثة السثثثث وى   -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث 

: بحثثثثوقة رُثثثثة مت عثثثثة ةمب ربثثثثة ةسح ثثثثاق ل ثثثثرميم عاجثثثثا  ةاوثثثثة مثثثث  ال ثثثثرف السثثثثفلت  المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق وثثثثفرار  الولإ

 81.8: األبعثثثاد  (ذ9131لبرا ثثثر  8)الو يتثثثة اإ ثثثد، ةالسثثث وى  ال ثثثرُية جنثثثوب   -الثثثوالت  –محمثثثد بثثث   مثثثود بثثث  سثثثالم الحيمثثثاصت 

ع  ثثث  : وثثثفرار ةفيثثثف مسثثث ر بثثث  سم ُثثثا  بسثثثي ة مثثث  األحثثثراف  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقةسثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإ 23.2× 

 92)مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ةالسثثثث وى   -سثثثثمابا  – صثثثثا   –بثثثث  سثثثثليماى بثثثث  محمثثثثد بثثثث  علثثثثت الخميسثثثثت السثثثثيابت 

  بالب سثثثث يع  المثثثثداد مثثثث  سفليثثثثف  ثثثثرار وثثثثفرار ةفيثثثثف سثثثثم  الثثثثورق أبثثثثيي مابثثثثا لإ 8  23× 31:   األبعثثثثاد(ذ9131مثثثثار  

 21)الو يتثثثة ال ال ثثثة ةالسثثث وى  الباحنثثث  شثثثماا   -السثثثو ا  -الحئيثثثرة  -صصثثثي  بثثث  عثثثحت بثثث  عبثثثد   التر بنثثثت: األسثثثود  بحثثثوق 

مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  الو يتثثثثة الرابعثثثثة  -ة  ثثثثة سثثثثمابا  -سثثثثالم بثثثث  جمعثثثث  بثثثث  سثثثثلوذ السثثثثيابت : وثثثثورة  بحثثثثوقة  (ذ9131صثثثثولمبر 

  ةاألقرق الثثثثثورق أبثثثثثيي مابثثثثثا ل وثثثثثفرار سثثثثثميع  المثثثثثداد األسثثثثثودسثثثثثم   23× 83:   األبعثثثثثاد(ذ9139 مثثثثثا و 92)ةالسثثثثث وى  

  (ذ9139مثثثثا و  98)ال ثثثثرُية جنثثثثوب  الو يتثثثثة الخامسثثثثة ةالسثثثث وى   -اليامثثثثا ةالثثثثوالت  -عمثثثثار سثثثثالم راشثثثثد الباشثثثثمت : بحثثثثوقة

الوسثثث  ةاألحثثثراف عثثث ةة علثثثا الرحوبثثثة وثثثفرار ةفيثثثف  بثثث  سم ُثثثا  ةاوثثثة مثثث  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإسثثثم   22× 39:األبعثثثاد

ة  ثثثة جعثثث ى  -من تثثث  سثثثي  السثثثند   -ماجثثثد سثثثالم محمثثثد ةمثثثية السثثث مت : بحثثثوقةالواعثثثحة ةالمثثثل رة علثثثا المثثثداد  المثثثداد األقرق  

الثثثورق أبثثثيي مابثثثا سثثثم   22× 88:   األبعثثثاد(ذ9132أك ثثثوبر  91)ال ثثثرُية جنثثثوب  الو يتثثثة السادسثثثة ةالسثثث وى   -بنثثثت بثثثوعلت 

  الو يتثثثثة السثثثثابعة جنثثثثوب ال ثثثثرُية -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   –سثثثثعيد  مثثثثد سثثثثعيد الراجحثثثثت بحثثثثوقة  ار  المثثثثداد األسثثثثود وثثثثفرلإ
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محمثثثثثد : وثثثثثفرار  المثثثثثداد األقرق  بحثثثثثوقةسثثثثثم  الثثثثثورق أبثثثثثيي مابثثثثثا لإ 23×  81.8: األبعثثثثثاد: (ذ9138 نثثثثثا ر  22)ةالسثثثثث وى  

× 31.81:   األبعثثثثاد(ذ9138لبرا ثثثثر  1)الو يتثثثثة ال امنثثثثة ةالسثثثث وى  جنثثثثوب ال ثثثثرُية   –اليامثثثثا ةالثثثثوالت  -ةمثثثثية محمثثثثد الراسثثثثبت 

عامثثثا، (18)سثثثعيد بثثث  المثثثر بثثث   مثثثد الدغي ثثثت : وثثثفرار مسثثث ر  المثثثداد األقرق  بحثثثوقةسثثثم  الثثثورق أبثثثيي ةفيثثثف مابثثثا لإ 23.2

علثثثثت بثثثث  قا ثثثثر بثثثث  :   وثثثثورة  بحثثثثوقة(ذ9133مثثثثار   21)الو يتثثثثة ال اسثثثثعة ةالسثثثث وى   مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  -ة  ثثثثة سثثثثمابا  -

×  21.1: األبعثثثثثاد  (ذ9131 وصيثثثثث   9)مةحالاثثثثثة الداةليثثثثثة  الو يتثثثثثة السثثثثثبعوى   -ة  ثثثثثة سثثثثثمابا  -ئيثثثثثد ُر ثثثثثة الن -تصةمثثثثثية اليلبثثثثثا

فاثثثث  لثثثثت منثثثثدة   بحثثثثوقةسثثثثم  الثثثثورق أبثثثثيي مسثثثث ر مابثثثثا لإ 91.2 ةليفثثثثة بثثثث  :  مثثثثرار ةفيثثثثف  المثثثثداد األسثثثثود ةاألقرق   ة

 8)مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  الو يتثثثثة اإ ثثثثد، ةالسثثثثبعوى   -ة  ثثثثة صثثثث ة،  -بلثثثثد ةاد  العلثثثثت  - مثثثثود بثثثث  سثثثثعيد بثثثث  ةمثثثثية الصثثثثلبمت 

سثثثثالم : سثثثم  الثثثورق األبثثثيي المسثثث ر  بثثث   نا ثثثثا  مثثث  أ ثثثر ال ثثثت  المثثثداد األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة 29.8× 81  (ذ9131 وليثثث  

وليثثثث    91)الو يتثثثثة ال اصيثثثثة ةالسثثثثبعوى  ال ثثثثرُية جنثثثثوب   -جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو علثثثثت  -للثثثثل الئيثثثثدر  -بثثثث  صثثثثاجم بثثثث  راشثثثثد الفي صثثثثت 

شثثثثث ي  بثثثثث  سثثثثثعيد : سثثثثثم  الثثثثثورق أبثثثثثيي مسثثثثث ر سثثثثثميع  المثثثثثداد األسثثثثثود ةاألقرق  بحثثثثثوقة 29×  8  21:   األبعثثثثثاد(ذ9111

× 89.8: األبعثثثثاد  (ذ9111صثثثثولمبر 23)  الو يتثثثثة ال ال ثثثثة ةالسثثثثبعوى  جنثثثثوب ال ثثثثرُية –بلثثثثد اليامثثثثا -من تثثثثة النببثثثثة -المد وشثثثثت

 -سثثثثمد ال ثثثث ى  -الرةعثثثثة  – ميثثثثد بثثثث  سثثثثالم بثثثث  صاوثثثثر الحبسثثثثت : ةالثثثثورق أبثثثثيي مسثثثث ر  المثثثثداد األقرق  بحثثثثوق  سثثثثم 21.8

وثثثفرار بثثث  بتعثثثة سثثثم  الثثثورق أبثثثيي مابثثثا لإ 22× 39:   األبعثثثاد(ذ9119لبرا ثثثر 3)  الو يتثثثة الرابعثثثة ةالسثثثبعوى  ال ثثثرُية شثثثماا

مةحالاثثة  -بدبثثد  -نئثثا ل –العثثامر   محمثثد بثث  سثثليماى بثث  عبثثد هلل: بنيثثة مثث  أعلثثا جبثثة اليمثثي   المثثداد األسثثود ةاألقرق  بحثثوقة

الثثثثورق أقرق سثثثثميع  المثثثثداد األسثثثثود سثثثثم   21.2×  93:   األبعثثثثاد(ذ9113مثثثثار   21)الداةليثثثثة  الو يتثثثثة الخامسثثثثة ةالسثثثثبعوى  

ال ثثثرُية شثثثماا  الو يتثثثة السادسثثثة  -ة  ثثثة إبثثثرار  -سثثثي  العاليثثثة  -سثثثالم بثثث  سثثثعيد بثثث  أ مثثثد البرةاصثثثت  :بحثثثوقة ةاألقرق ةاأل مثثثر 

ة  ثثثة سثثثمابا  -ُر ثثثة النئيثثثد  - مثثثد بثثث  سثثليم بثثث  عبثثثد   اليلبثثثاصت : ةوثثثورة  بحثثثوق: األبعثثثاد: (ذ9113أغسثثث ة  23)ةالسثثبعوى  

 -ةليفثثثثة بثثثث  محمثثثثد بثثثث   ميثثثثد الحسثثثثنت: وثثثثورة  بحثثثثوقة: (ذ9112أبر ثثثثا  93)مةحالاثثثثة الداةليثثثثة  الو يتثثثثة السثثثثابعة ةالسثثثثبعوى   -

سثثثم  الثثثورق سثثثثميع  91× 23: األبعثثثاد :(ذ9111 وصيثثث   92)بعوى  ال ثثثرُية جنثثثوب  الو يتثثثة ال امنثثثة ةالسثثث -جعثثث ى بنثثثت بو سثثث  

الو يتثثثة شثثثماا الباحنثثثة   -السثثثو ا  –الحئيثثثرة  –ةمثثثية بثثث  عبثثثد   بثثث  محمثثثد التر نثثثت : أبثثثيي مةسثثث ر  المثثثداد األسثثثود  بحثثثوقة

لمثثثثثداد األقرق  لل رُثثثثة  ا سثثثثم  ةرُثثثثة ةفيفثثثثثة بيبثثثثار مابلثثثثة 29×2  82: األبعثثثثثاد: (ذ9113لبرا ثثثثر  91)ال اسثثثثعة ةالسثثثثبعوى  

: (ذ9111صثثثولمبر  28)الو يتثثثة ال مثثثاصوى  ال ثثثرُية جنثثثوب   -اليامثثثا ةالثثثوالت  -بلثثثدة حبثثثوة  –محمثثثد بثثث  عبثثثد   الثثثداةد  : بحثثثوقة

ةال مثثثاصوى   وا ثثثدةالو يتثثثة الال ثثثرُية شثثثماا   -سثثثفالة إبثثثرار  -من تثثثة التثثثاحر  -سثثثالم بثثث   مثثثود بثثث  سثثثليم الحثثثار ت: وثثثورة  بحثثثوقة

شثثثثثماا الباحنثثثثثة  الو يتثثثثثة ال اصيثثثثثة  -السثثثثثو ا  –علثثثثثت بثثثثث  ةمثثثثثية بثثثثث  سثثثثثعيد اليحمثثثثثد  : وثثثثثورة بحثثثثثوقة: (ذ2119مثثثثثار   23)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86)
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سثثثثثم  الثثثثثورق أقرق با ثثثثث  سثثثثثميع  المثثثثثداد األسثثثثثود ةاألقرق ةاأل مثثثثثر   29× 81: األبعثثثثثاد: (ذ2198سثثثثثب مبر  28)ةال مثثثثثاصوى  

: (ذ2192مثثثا و  99)لو يتثثثة ال ال ثثثة ةال مثثثاصوى  اال ثثثرُية جنثثثوب   -اليامثثثا ةالثثثوالت  -سثثثل اى بثثث   مثثثد بثثث   ميثثثد الباشثثثمت : بحثثثوقة

 -إبثثثرار  –الئثثثابر   ةالثثثد بثثث  أ مثثثد بثثث  محمثثثد: سثثثم  الثثثورق أبثثثيي سثثثميع  المثثثداد األسثثثود ةاألقرق  بحثثثوقة 29×  21: األبعثثثاد

 . ال رُية شماا

ثثثثيابباةكمثثثثا  ثثثثو ةاعثثثث  ممثثثثا سثثثثبا لثثثث ى أغلثثثث  الو ثثثث         مليبثثثثم الخثثثثا  أة  لثثثثت( كبثثثثار السثثثث ) ابا بحثثثثوقة شثثثثيوخ المنثثثثاحا ةشة

بم ةأجثثثداد م  ةمثثثنبم مثثث  ا ثثث فظ باألوثثثوا ةأع ثثثا  ي ثثثة الو ثثثابا ةالمحفوظثثثا  العةماصيثثثة وثثثورا،  أة مثثثنبم مثثث  بسوار و ثثثا عثثث  أبثثثا

مثثثثاى أةثثثثة منبثثثثا البا ثثثثص  أع ا ثثثثا أة باعبثثثثا للبي ثثثثة ةا ثثثث فظ بالصثثثثور  ةالو ثثثثابا الموجثثثثودة ببي ثثثثة الو ثثثثابا ةالمحفوظثثثثا  بسثثثثل نة عة

 .(ةُ  إجرار الدراسة)بدةى أرُاذ سصنيف أ نار ا ح ح عليبا  تا األووا منبا  ة بعد ا ح ح علوورا، 

ثثثثم  لثثثثع  –ب بيعثثثثة الحثثثثاا   سوجثثثثد ةسثثثثابا إ ئثثثثاد عنثثثثد األ ثثثثالت  لثثثث قا أرد  ة يتثثثثة  :وسةةةةائ  ا يجةةةةاد عليثثثثع أى سبحثثثثص لثثثثت  –ةسة

ة حئثثث  مثثثا  ر ثثثد  ئبثثث   ةقلثثثع كلثثث  بيثثثا المنثثدة  أة الصثثثندةق الثثثة   ةتدمثثث  لثثثع أة  ثثثو  بحثثثص بنفسثثث  ة ةع ثثثت لثثثع مثثا  رغثثث  ليثثث  

 –بعثثد أةثثثة المةوالتثثثة  – ثثةر  أمثثثا البي ثثة للثثثد با الفبثثثر  اإلي رةصثثت  ةبالنسثثثبة للمي بثثثا  الخاوثثة إمثثثا أى سبحثثثص بنفسثثع علثثثا الثثثرف 

 .أة أى سبحص بما لد بم م  لبر  ةرُت بالموعوعا  ةأرُامبا علا الرف

 [:01](52)أنموذج لبطاقة و فية للوثيقة 

 :بياى البو ة  تا -

ظ/ ب ب/ذ/  ح/ ذ ذ/  حة : رجاحس رم  ا  -9
(14)
. 

 .ببركار البحر   ب رض ةأشئار ةصخا ةب ر أةبر ماا بي : العنواى -2

 .ذ9122أبر ا  98 :سار   الو يتة -8

 .ة يتة مةفردة م  الورق ال خي  المابا للحمرة البا   :مد، ةصوح المادة -3

 : تا السياق -

 .الياس  سليماى ب  سالم ب  محمد الحراوت: اسم المن ئ -9

 .ذ9122أبر ا  98/   9889رج   99: ال ار   اإدار  -2

 .  9889رج   99سدة نبا لت إلراق الو يتة ةبدأ : سار   صمو الو يتة لد، من  با -8

                                                             
14
  سوجد أسمار شوارح لت بلداى عةماى = )ش /مندة =   / اسم المواح  سعيد ب  لاعا ب  سالم العامر =   ح / من ا مواح = ذ ذ / سل نة عةماى=   حة  

 .مةحالاة جنوب الباحنة /البلد بركار=  ب ب(/ إ  صادرا
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سثثثوار   سثثثراكيم الو يتثثثة -3
(15)

 ثثثم أ البثثثا محمثثثد ليثثثرةق  ذ 9122أبر ثثثا  98/  ثثث 9889رجثثث   99سثثثم ك اب بثثثا ةا ص بثثثار منبثثثا لثثثت : 

 98/  ثثث 9889بمثثثا ليبثثثا إلثثثا لور ثثثة وثثثال  البلوشثثثت إ الثثثة  اب ثثث  شثثثرعا، ة ثثثرر بعثثثاذ سسثثثعة ع ثثثر مثثث  شثثثبر رجثثث  سثثثنة  البلوشثثثت

 .ذ  ةاص با ببا المآا بمن ا سعيد ب  لاعا ب  سالم العامر  وا   الم رعة9122أبر ا 

اةثثثثثا دة ب  ةلثثثثثية لبثثثثثا سركيمثثثثثا  ألصبثثثثثا سح ثثثثثو  علثثثثثا موجثثثثثودة بمنثثثثث ا وثثثثثا   الم رعثثثثثة بمنثثثثثدة  د: سثثثثثار   الووثثثثثا ة -2

 .سصرلا  ُاصوصية مةن بية بحد قاسبا

 : تا المح و، ةالبنية -

 .بي   م إ الة: المئاا ةالمح و، -9

ةلثثثم  ثثث م ا سثثث فنار عثثث   مسةتثثثي لثثثم ة  ةلثثثم سةفثثثرقالو يتثثثة موجثثثودة عثثثم  مئموعثثثة ةاوثثثة بصثثثا ببا المثثثةكور  : ال تيثثثيم ةاإ ثثث   -2

فا    .لتيم با التاصوصية لد  شتر م  مةفرداسبا  إ  أصبا  ة

فثثثثردة مةي ملثثثثة األركثثثثاى بحثثثثد قاسبثثثثا  إق أصبثثثثا بمثثثثا سةحثثثثاا إمثثثثا سثثثث داد الو يتثثثثة مةسثثثث تب ، رغثثثثم رب: سفييثثثثرا  ال ركيمثثثثا  -8 صبثثثثا ة يتثثثثة مة

ن تثثثا لبي ثثثة الو ثثثابا ةالمحفوظثثثا  مةسثثث تب ، ل ةبثثثم عثثثم  ة ثثثدة ل ثثثخ  أةثثثر أة  ثثث م البيثثث  بسثثثند ا أة أى سن تثثثا أل ثثثد الور ثثثة  ةُثثثد س

 .سصرلا  سلع العاب   أة التبابا البي  ةاإ الة  أة أى سرس  عم  أة مئموعة سخ  سصرلا 

 .لية  نا  من تية مةحددة لت سرسي  الو ابا الموجودة عمنبا  ة  الو يتة: حر تة ال رسي  -3

 :ا ة ةا س خداذس تا شرةح اإ -

 .بحوقة وا ببا كمليية ةاوة: وع  التاصوصتال -9

 .مة اح ا ح ح عليبا بعد موالتة وا ببا  ةلية لةلع معيار معي  سو، رغب   ال خصية أة عدذ رغب  : شرةح اإسا ة -2

 .مة اح  س  شرةح وا ببا:  ا الن ر ةا س نساخ -8

 .العربية: لفة المادة -3

سثثثثم عثثثثرض  ةالحبثثثثر 81×  91حثثثثوا :  مثثثثرار البا ثثثث   ةاألبعثثثثادال خثثثثي  المابثثثثا لإ و يتثثثثة مثثثث  الثثثثورقال: الخصثثثثاب  الماد ثثثثة -2

 .األسود  ةالو يتة ببا ُ وح ة توب ةبت   بر ةك  

 .  سوجد ةسابا إ ئاد   ستليد ة ة  إلي رةصية:    ةسابا اإ ئاد 1

 : تا المواد المة صلة أة قا  الصلة -

 .(891) ةم  وفح (892)الو يتة أوا بحوقة وا ببا  ةمسئلة بدل ر الصيو  بمحيمة بركار دل ر : مياى األووا -9

                                                             
ن بية ال ت جةمع  ة لب: ركيمسار   ال  15  [.22]. ف بواس ة المن ئ أة ال ت سة يا ج را، م   ة  الف رة ا مواد ة دة الوو   و الف رة المة
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عثثثم  منثثثدة  بحثثثوقة وثثثا ببا داةثثثا دة ب بمن لثثث  عثثثم  وثثثيو  ةأةراق ُاصوصيثثثة أةثثثر، : ة ثثثدا  الووثثثف قا  الع ُثثثة -2

 .ةاوة ب 

 : تا ال بصرة  -

موُثثث  الم رعثثة سمامثثا،  عثثث ةة ةسوجثثد أسثثثمار أمثثاك  سةحيلنثثا إلثثا  الو يتثثة مةحثثدد ببثثا المعثثثالم الئفراليثثة مثث   يثثص البلثثثد ةالمن تثثة      

 .علا أصبا مةسئلة بمحيمة بركار برُم ةسار   دل ر مةحدد

الم ةخصصثثثثي  بالو ثثثثابا بثثثثالوُوف علثثثثا  سابثثثثر أ ميثثثثة الدراسثثثثة الدبلوماسيثثثثة لثثثثت إمثثثثداد البثثثثا  ي  : الاراسةةةةة الابلوماتيةةةةة للوثةةةةائق

 :الخصاب  الخارجية ةالداةلية للو ابا محا الدراسة  ةس بم   ة  الدراسة

علثثثثا ةرق  ةالخثثثث  السثثثثابد  ثثثثو ةثثثث  الرُعثثثثة السثثثثر   سخلل ثثثث   الو ثثثثابا محثثثثا الدراسثثثثةك بثثثث  جميثثثث   :الخرةةةةائص الخارجيةةةةة: أوم، 

ع ثثثاد المصثثثنوح مثثث  السثثثناق ةالصثثثم  العربثثثت  كمثثثا بعثثثي كلمثثثا  بخثثث  النسثثث   ةالمثثثداد المةسثثث خدذ  ثثثو الحبثثثر األ سثثثود التثثثاسم المة

اسثثث ةعما لثثثت بعثثثي الو ثثثابا صثثثوح مثثث  الحبثثثر األسثثثود المابثثثا ُلثثثي ، للثثثوى البنثثثتم    وابثثث  علثثثا صسثثثبة مثثث  أكسثثثيد الحد ثثثد  ةالتلثثثم 

سبثثثاح اتثثثة إةثثثراق  ثثثة  الو ثثثابا ةعثثثت لثثثت حر المي وبثثثة بثثث  الو ثثثابا عمومثثثا،  ثثثو التر ثثث  مثثث  التلثثثم الفلثثثيظ صوعثثثا، مثثثا أة الرليثثث   ةُثثثد ر

ال سثثث ير ةال ثثث ليف  روثثثا، لعثثثدذ ق ثثثادة  ثثثرف أة كلمثثثةم ألى ال ثثث ليف  ثثثو جمثثث  كثثثا  ثثثرف غيثثثر م  صثثثا إلثثثا غيثثثر  علثثثا ألبثثثا مثثثا 

نثثث ام الوعثثث  كالمسثثث رة  ةمراعثثثاة بثثثدا ا  السثثث ور   نبفثثثت  ةحر تثثثة ال سثثث ير  ثثثت إعثثثالة كلمثثثة إلثثثا كلمثثثة   ثثثا سصثثثير سثثث را، مة

]اع ثثثاد كة ثثثاب  ثثثة  الو ثثثابا المةحالاثثثة علثثثا مةسثثثاةاة بثثثدا ا  السثثث ور ةالمسثثثالا  بينبثثثام  يثثثص
8
أمثثثا صبا  بثثثا لتلثثثي ، مثثثا  ثثثالاوا [ 2

عليبثثثا  ةالمسثثثالا  عمومثثثا، بثثثي  السثثث ور م سثثثاة ة ستر بثثثا،  ةسوجثثثد ة ثثثابا مسثثث رة بخ ثثثوح عرعثثثية ممثثثا  حيثثثم عثثثدذ وثثثعود أة 

عنثثثثد صبا اسبثثثثا  ةإقا رأ، الياسثثثث  أى اليلمثثثثة ُثثثثد س خ ثثثثا صثثثث ةا ةثثثث  الي ابثثثثة  ةلثثثثت بعثثثثي الو ثثثثابا صئثثثثد أى السثثثث ور س ئثثثث  ألسثثثثفا 

البثثثثامي األ سثثثثر عنثثثثد صبا ثثثثة السثثثث ر  ي ببثثثثا بخثثثث  وثثثثفير ةرليثثثث   أة  ة يثثثثا الحثثثثرف أة األ ثثثثرف المةناسثثثثبة لإحالثثثثة مثثثث  اليلمثثثثة 

ر ال ثثالتم   ثثثا األةيثثرة لثثت السثثث ر  أة أى  ةيمثثا السثث ر ألعلثثثا بثثنفة مةحثثاقاة الي ابثثثة أة  ي ثث  جثث ر مثثث  اليلمثثة ة ةيملبثثا لثثثت السثث 

  سثثثاة، السثثث ر مثثث  مثثثا ُبلثثث  ةمثثثا بعثثثد   ةالمسثثثالا  عمومثثثا، بثثثي  السثثث ور مة سثثثاة ة ستر بثثثا،  ةلثثثت بعثثثي الو ثثثابا صئثثثد أى السثثث ور 

س ئثث  ألعلثثا عنثثثد صبا اسبثثا  ةلثثم سة ثثثر  لراغثثا  أة بيثثثاض بثثي  وثثي  اإمبثثثارا  ةبثثي   ةثثثر كلمثثا  مثث  الو ثثثابا  ةسةركثث  مسثثثالا  

 .   ماا ك ابة مةياسبا  أةر، مة علتة بالو يتة  ةأ مل  ع ما  ال رُيم ةال يا إ  لت التليا النادربيبار بنبا ا  الو ابام 

: بثثث  ع مثثثا  مابيثثثة عبثثثارة عثثث  أغلثثث  الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثية بثثث  ع مثثثا  مابيثثثة  إ  أى الثثثبعي منبثثثا :الع مةةةات المائيةةةة

سثثثاق
(16)

مئموعثثثة مثثث  ال ور تثثثا  ةعلثثثا ال ثثثاق وثثثلباى وثثثفيرةسثثثاق أسثثثفل  : ع مثثثة مابيثثثة عبثثثارة عثثث ببثثثا  ةأ  
(17)

  ثثث ُ ببثثثا ةأ  

                                                             
16

 .23الو يتة   
  .88الو يتة   17
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مابيثثثثة  عبثثثثارة عثثثث  وثثثثلباى ةة ثثثثوح بيبثثثثار ع مثثثثا 
(18)

 cupreu couet of): ببثثثثا ع مثثثثة مابيثثثثة عبثثثثارة عثثثث  ةأ  

wntereow)
(19)
  Z  E  I  AT  S  O   T  A) م  ةةثثثثارق الثثثثدابرة  ثثثثرةف  ثثثث(N)عبثثثثارة عثثثث  دابثثثثرة داةلبثثثثا  ثثثثرف  أة  

W)
(20)
. 

عثثثثام   العموميثثثثة  :التمغةةةةات والطوابةةةةع ال مفثثثثا  ةعثثثثع  علثثثثا األةراق ل ةي ثثثث  عليبثثثثا المةسثثثث ندا  ةالعرعثثثثحا   الرسثثثثمية للمة

تثثثرر ليثثثا ل ثثثة  ةال  (8)ببثثثا عثثثدد  (3)الو يتثثثة : كال ثثثالت  مفثثثا  ةال وابثثث  بالو ثثثاباةال ئار ثثثة  ةحةبثثث  علثثثا كثثثا وثثثنف منبثثثا الثثث م  المة

 (2)ببثثثثا عثثثثدد  (91)حوابثثثث  بنفسثثثثئت اللثثثثوى  ةالو يتثثثثة  (8)ببثثثثا عثثثدد  (3)  ةالو يتثثثثة ياىبنفسثثثثئحوابثثث   أ ثثثثد ما أ مثثثثر ةاآلةثثثثراى 

عثثثدد   -رةبيثثثة (91)حثثثاب  بتيمثثثة  (9)عثثثدد  ببثثثا مئموعثثثة مثثث  ال وابثثث  (23)الو يتثثثة حوابثثث   أ ثثثد ما برستثثثالت ةاآلةثثثر بنفسثثثئت  ة

ةبيثثثة  (2)حثثثاب  بتيمثثثة  (9)  (3)حوابثثث  بثثثاللوى األسثثثود  ةعثثثدد  (8)عثثثدد ببثثثا  (88)الو يتثثثة بيسثثثة  ة (22)حثثثاب  بتيمثثثة  (9)عثثثدد  -رة

 .ببا حابعاى سمفة لسل نة عةماى (83)ببا حاب  سمفة ةا  بالسل نة  ةالو يتة  (83)الو يتة حواب  باللوى األ مر  ة

الرواوثثثثت  سثثثثود السثثثثابا  أةاأل: سنوعثثثث  ألثثثثواى المثثثثداد بالو ثثثثابا محثثثثا الدراسثثثثة ليثثثثاى منبثثثثا: بهةةةةا الوثةةةةائق المةةةةواد التةةةةي ُحةةةةررت

سثثثود ةلثثثت بعثثثي الوُثثث   ميثثثا للثثثوى البنثثثت الفثثثاما مثثث  ةجثثثود سثثث ر بثثثاللوى األسثثثود مثثثا عثثثدا اإشثثثباد األةيثثثر رمثثثاد   األأة الفثثثاس   

 .  األسود سابا ةال بادة باألقرق  أة األسود لت  ة و السابدسود الخفيف ةاألقرق الئاف  األاألقرق

عثثثثي  لثثثت ك ابثثثة أ ثثثرف اليلمثثثا م  يثثثص سخبثثث   ثثثة  األ ثثثثرف  الخثثث  علثثثا ة لثثثا : الخطةةةوح الُمسةةةتخامة فةةةي التةةةاويح أسثثثلوب مة

الواعثثثث  لثثثثت أغلثثثث  األ يثثثثاى   خثثثث  الرُعثثثة السثثثثر  باللفثثثثة العربيثثثثة ب و ثثثثابا محثثثا الدراسثثثثةدةصثثثث  الة  ألوثثثوا ةُواعثثثثد مدرةسثثثثة

ل وُيعثثثثا  األجنبيثثثثة الم بوعثثثثة علثثثثا أةراق ال مفثثثثة ةسرة سثثثثا  ة ثثثثابا قصئبثثثثار ةبعثثثثي األة ثثثثاذ  ةبعثثثثي ااألبئد ثثثثة   خدمسثثثث ة اة

لثثثت بعثثثي الو ثثثابا  ةسةي ثثث  الو يتثثثة بياملبثثثا بخثثث  كاسثثث  ةا ثثثد  مةنمثثثاسثثث خدذ ةثثث  الرُعثثثة المةنمثثثا  ةةثثث  النسثثث  الاةاإمبثثثارا   ة

باإعثثثالة إلثثثا ة ثثثوح ال ثثثبود  ةُثثثد صئثثثد أك ثثثر مثثث  كاسثثث  لثثثت الورُثثثة الوا ثثثدة إى سبثثثمن  أك ثثثر مثثث  سصثثثرف كبيثثث   ةثثثر أة إ الثثثة 

و يتثثثة أةعثثث  ةأجمثثثا مثثث  ةثثث  ال ثثثبودم ممثثثا  ةابثثثر أصبثثثم   خيثثثرةى أ سثثثنبم ة ثثثا، ةأجثثثود م أةثثثر،  ةغالبثثثا، مثثثا  يثثثوى ةثثث  كاسثثث  ال

غم م  أص  ُد  يوى أجود م  ةا رد ر لت دةصيا الخ وح ةاللفة  .للفة  علا الرة

صثثثدر  األة ثثثاذ بالو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثت البدا ثثثةم ةقلثثثع ألسثثثباب منبثثثا الناثثثاذ التبلثثثت : أنواعهةةةا، أشةةةكالها، مةةةااد حبعهةةةا: او تةةةام

وثثثا   العثثثادا  ةال تاليثثثد ةا  ثثثراذ المة فثثثا عليثثث  بمئثثثرد اليثثث ذ ة سثثث     الي ابثثثة ةمثثثا   بعبثثثا  كثثثةلع عثثثدذ ةجثثثود الملسسثثثا  

الملسسثثثا  لالمسثثثالا  بعيثثثدة ةةسثثثابا النتثثثا غيثثثر الرسثثثمية المنثثثوح ببثثثا عمثثثا م ثثثا  ثثثة  األة ثثثاذ ةال صثثثد ا عليبثثثا  ةإى ةجثثثد  سلثثثع 

                                                             
 .38الو يتة   18
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 .33الو يتة   
 .21الو يتة   20
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 عثثثود األمثثثر كثثثةلع ليثثثوى أوثثثحاب  ثثثة  ال صثثثرلا  كثثثاصوا م راعثثثوى ةمة عثثثارف    ةُثثثد(ذ21)م ثثثولرة   ثثثا سثثثبعينيا  التثثثرى الثثث  

علثثثيبم بصثثثفة ال ثثثبود  ةسلثثثع الو ثثثابا عبثثثارة عثثث  سصثثثرلا  ةاوثثثة بثثثي  ألثثثراد المةئ مثثث  الوا ثثثدم  يثثثص الثثثرةاب  األسثثثر ة ةالتبليثثثة 

معرلثثثثة كثثثثا مثثثثنبم اآلةثثثثر  ةاألة ثثثثاذ الموجثثثثودة  ثثثثا أة ثثثثاذ بثثثثارقة دابر ثثثثة أة بيبثثثثاة ة ال ثثثثيا أة مةسثثثث  يلة  ةالمثثثثداد المةسثثثث خدذ ة

أة ثثثثاذ أ ثثثثد ما مربثثثث  غثثثثابر بالمثثثثداد األقرق   (8)ببثثثثا عثثثثدد  (3)الو يتثثثثة : األقرق أة البنفسثثثثئت  بياصبثثثثا كال ثثثثالتل بعبثثثثا األسثثثثود أة 

أة ثثثثثاذ أ ثثثثثد ما مربثثثثث  غثثثثثابر بالمثثثثثداد البنفسثثثثثئت   (8)ببثثثثثا عثثثثثدد  (3)د األقرق  ةالو يتثثثثثة ةاآلةثثثثثراى بيبثثثثثاة اى بثثثثثارقاى بالمثثثثثدا

ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت  م مثثثثو   ةالو يتثثثثة  (92)ةاآلةثثثثراى بيبثثثثاة اى بثثثثارقاى بالمثثثثداد البنفسثثثثئت  ةالو يتثثثثة 

مثثثا: ببثثثا ةاسمثثثاى أ ثثثد ما دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األقرق بثثث  (93) ة  ثثثة مثثثن   ةال ثثثاصت مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد  -ى سثثثل نة مسثثثت  ةعة

 – Zanzibar: )ببثثثثثا ةثثثثثاسم دابثثثثثر  بثثثثثارق باألسثثثثثود بثثثثث  كلم ثثثثثاى أجنبي ثثثثثاى  مثثثثثا (91)الو يتثثثثثة ةالثثثثثت مثثثثثن   ة: األقرق بثثثثث 

government) ببثثثثا ةثثثثاسم  (23)  ةالو يتثثثثة 9831 -ةالثثثثت ةصثثثث  : ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  غثثثثابر بالمثثثثداد األقرق بثثثث  (29)  الو يتثثثثة

مثثثثاى ): دابثثثر  بثثثثارق بثثثث  يومثثثثة سثثثثل اى مسثثثثت  ةعة   ةثثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثثارق لتاعثثثثت المحيمثثثثة (بم ثثثثرح –المحيمثثثثة  -ال ثثثثرعية   - ة

ُسثثثم  -ببثثثا ةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت  ثثثد ص ةثثثا  بثثثوقارة ال ثثثراُ (22)الو يتثثثة ال ثثثرعية بم ثثثرح أسثثثفا الو يتثثثة  ة

مثثثاى ): ابثثثر  بثثثارق بثثث ببثثثا ةثثثاسم د (23)ال سثثثئيا  ةالو يتثثثة  ةالثثثت :   ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بثثث (بركثثثار –ة  ثثثة  –سثثثل نة مسثثثت  ةعة

يومثثثة سثثثل اى مسثثثت  : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األسثثثود بثثث ببثثثا  (21)  الو يتثثثة (سثثثعود بثثث  صاوثثثر بيثثثد )بركثثثار  ةسوُيثثث  الثثثوالت   ة

مثثثاى ةالثثثت : بثثث  ةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد األسثثثود بثثث ةالثثثت بركثثثار  ةظبر ثثثا : بركثثثار  ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق باألسثثثود بثثث  -ةعة

مثثثثثاى   (81)ةالو يتثثثثة بركثثثثار   ببثثثثا ةثثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثثداد األقرق  ثثثثد ص ةثثثثا  ببي ثثثثة الو ثثثثثابا ةالمحفوظثثثثا  بسثثثثل نة عة

مثثثاى : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت عبثثثارة عثثث ببثثثا  (88)ةالو يتثثثة  سم المحيمثثثة ال ثثثرعية بمسثثثت   ةةثثثا -سثثثل نة مسثثثت  ةعة

ةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق لتاعثثثت ببثثثا  (83)ةالو يتثثثة ُاعثثثت المحيمثثثة ال ثثثرعية بمسثثثت   : مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث 

 ثثثد   بثثث  : ببثثثا ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األقرق ةثثثا  بثثث  (32)الو يتثثثة المحيمثثثة ال ثثثرعية بثثثبب ر   علثثثو  سوُيثثث  التاعثثثت  ة

ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق  (38)ةثثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق ةثثثثا  بثثثثوالت بركثثثثار  ةالو يتثثثثة   ة(البثثثثاب )صاوثثثثر الثثثثو يبت 

مثثاى ): البنفسثثئت بالمثثداد    ةةثثاسم بثثارق بالمثثداد(ةالثثت ببثث ): البنفسثثئت بثث    ةةثثاسم بثثارق بالمثثداد(ببثث  ة  ثثة -سثثل نة مسثثت  ةعة

بثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بو  ثثثة بركثثثار  ةةثثثاسم ببثثثا ةثثثاسم دا (33)  ةالو يتثثثة (ببثثث  ُاعثثثت) :بثثث  بثثثارق البنفسثثثئت

الو يتثثثة مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثثوالت بركثثثار  ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بتاعثثثت بركثثثار  ة

المثثثثداد ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت  ةثثثثا  ببلد ثثثثة جعثثثث ى بثثثث د بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   ةةثثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثثارق ب (29)

أة ثثثثاذ بيبثثثثاة ة بثثثثارقة سخثثثث  ة  ثثثثة بركثثثثار   (8)ببثثثثا عثثثثدد  (22)البنفسثثثثئت  ةثثثثا  بثثثثوالت جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو  سثثثث   ةالو يتثثثثة 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 232 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت  ةثثثا  بياسثثث  العثثثدا ببثثثا  (22)ةةاسمثثثاى مةسثثث  ي ى بثثثارقاى  خصثثثاى ةالثثثت بركثثثار  الو يتثثثة 

المحيمثثثة ال ثثثرعية بئعثثث ى بنثثثت بثثثو علثثثت  ةةثثثاسم : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األقرق ةثثثا  بثثث ببثثثا  (21)الو يتثثثة بو  ثثثة التابثثثا  

ةقارة الداةليثثثثة بو  ثثثثة جعثثثث ى بنثثثثت بثثثثو علثثثثت  ةةثثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق : دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق ةثثثثا  بثثثث 

ةالو يتثثثة صابثثث  ةالثثثت جعثثث ى بنثثثت بثثثو علثثثت  :  ُاعثثثت الحيمثثثة ال ثثثرعية  ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد األقرق ةثثثا  بثثث: ةثثثا  بثثث 

: ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث ببثثثا  (23)المحيمثثثة ال ثثثرعية  ةالو يتثثثة : ببثثثا ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق  ةثثثا  بثثث  (28)

ارق ُاعثثثت المحيمثثثة  ةةثثثاسم دابثثثر  بثثث: بياسثثث  العثثثدا بالمحيمثثثة ال ثثثرعية بالسثثثي   ةةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث 

بياسثثث  : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث ببثثثا  (11)الو يتثثثة صابثثث  العاوثثثمة بالسثثثي   ة: بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث 

ةقارة العثثثدا ةاألةُثثثاف ةال ثثث وى : العثثثدا بالمحيمثثثة ال ثثثرعية باليامثثثا ةالثثثوالت  ةةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بثثث 

ُاعثثثثت المحيمثثثثة ال ثثثثرعية باليامثثثثا ةالثثثثوالت  : سم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت ةثثثثا  بثثثث اإسثثثث مية باليامثثثثا ةالثثثثوالت  ةةثثثثا

كاسثثث  العثثثدا بمحيمثثثة سثثثمابا  ةةثثثاسم مةسثثث  يا بثثثارق  –ةقارة العثثثدا : ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد األقرق بثثث ببثثثا  (19)الو يتثثثة ة

   بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت للمحيمثثثثثةسم دابثثثثرببثثثثا ةثثثثا (12)الو يتثثثثثة ُاعثثثثت المحيمثثثثة ال ثثثثرعية بسثثثثمابا  ة: بالمثثثثداد األقرق بثثثث 

ببثثثا ةثثثاسم  (18)الو يتثثثة ال ثثثرعية بالسثثثو ا  ة ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بتاعثثثت المحيثثثة ال ثثثرعية بالسثثثو ا  ة

مثثثثاى  -شثثثثعار الدةلثثثثة : مةسثثثث  يا بثثثثارق ةثثثثا  بتاعثثثثت المحيمثثثثة  ة ةثثثثر دابثثثثر  بثثثثارق بثثثث  المحيمثثثثة  -ةقارة العثثثثدا -سثثثثل نة عة

ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق  (13)ةقارة اإسثثثثياى  ةالو يتثثثثة  -بسثثثثمابا   الثثثثص مةسثثثث  يا بثثثثارق ةثثثثا  بالمس  ثثثثار التاعثثثثت ال ثثثثرعية

ببثثثثا  (12)بالمثثثداد األقرق ةثثثثا  بمحيمثثثثة اليامثثثثا ةالثثثثوالت ال ثثثثرعية  ة ةثثثثر مةسثثث  يا بثثثثارق ةثثثثا  بتاعثثثثت المحيمثثثثة  ةالو يتثثثثة 

بئعثثث ى بنثثثت بثثثو علثثثت  ة ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت  ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بالمحيمثثثة ال ثثثرعية

ةثثثاسم دابثثثثر  بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بالمحيمثثثة ال ثثثرعية بو  ثثثثة ببثثثا  (11)ةثثثا  بتاعثثثت المحيمثثثة ال ثثثرعية  ةالو يتثثثة 

سثثث  يا بثثثارق ببثثثا ةثثثاسم مة  (18)ةالو يتثثثة جعثثث ى بنثثثت بثثثو  سثثث    ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بتاعثثثت المحيمثثثة  

ببثثثثا ةاسمثثثثاى دابر ثثثثاى بثثثثارقاى بالمثثثثداد البنفسثثثثئت ةاوثثثثاى  (13)بالمثثثثداد البنفسثثثثئت ةثثثثا  بتاعثثثثت المحيمثثثثة ال ثثثثرعية  ةالو يتثثثثة 

ةةاسمثثثثثاى مةسثثثثث  ي ى بثثثثثارقاى بالمثثثثثداد البنفسثثثثثئت ةاوثثثثثاى بثثثثث تاعت المحيمثثثثثة بثثثثثوقارة العثثثثثدا ةاألةُثثثثثاف ةال ثثثثثلةى اإسثثثثث مية  

ببثثثا ةثثثاسم دابثثثثر  بثثثارق بالمثثثثداد  (89)لو يتثثثثة بالمثثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بالمس  ثثثثار التبثثثابت  ةاال ثثثرعية  ةةثثثاسم مةسثثثث  يا بثثثارق 

بثثثثثوقارة العثثثثثدا ةاألةُثثثثثاف ةال ثثثثثلةى اإسثثثثث مية  ة ةثثثثثر مةسثثثثث  يا بثثثثثارق بالمثثثثثداد البنفسثثثثثئت ةثثثثثا  بتاعثثثثثت البنفسثثثثثئت ةثثثثثا  

ةُثثثثثاف ةال ثثثثث وى ا سثثثثث مية  ة ةثثثثثر ببثثثثثا ةثثثثثاسم بيبثثثثثاة  بثثثثثارق بالمثثثثثداد األقرق بثثثثثوقارة العثثثثثدا ةاأل (82)ةالو يتثثثثثة المحيمثثثثثة  

ببثثثثا ةثثثثاسم بيبثثثثاة  بثثثثارق بالمثثثثداد البنفسثثثثئت  (88)مةسثثثث  يا بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق ةثثثثا  بتاعثثثثت المحيمثثثثة ال ثثثثرعية  ةالو يتثثثثة 
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بثثثوقارة العثثثدا ةاألةُثثثاف ةال ثثث وى ا سثثث مية  ة ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد البنفسثثثئت ةثثثا  بتاعثثثت المحيمثثثة ال ثثثرعية  الو يتثثثة 

ةقارة العثثثدا ةاألةُثثثاف ةال ثثث وى ا سثثث مية   -بثثث  شثثثعار السثثثل نة  -ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق بثثث  لسثثث وصا  بالمثثثداد البنفسثثثئت ببثثثا (83)

 ببثثا ةثثاسم دابثثر  بثثارق ةثثا  بثثوقارة (88)الو يتثثثة ة ةثثر مةسثث  يا بثثارق بالمثثداد البنفسثثئت ةثثا  بتاعثثت المحيمثثة ال ثثرعية  ة

ببثثا ةثثاسم دابثثر  بثثارق  (83)ةالو يتثثة  يا بثثارق ةثثا  بتاعثثت المحيمثثة  سثث مية  ةاآلةثثر مةسثث اإ ةال ثثلةى ةاألةُثثاف العثثدا

 ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق بالمثثثداد األقرق ةثثثا  بتاعثثثت سثثث مية  اإ ةال ثثثلةى ةاألةُثثثاف العثثثدا وقارةبالمثثثاد األقرق ةثثثا  بثثث

مةسثثث  يا بثثثارق ةثثثا  محيمثثثة إبثثثرار  ة ةثثثر  -ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق ةثثثا  بثثثوقارة العثثثداببثثثا  (31)المحيمثثثة ال ثثثرعية  ةالو يتثثثة 

محيمثثثة السثثثو ا  ة ةثثثر مةسثثث  يا بثثثارق ةثثثا   -ةثثثاسم دابثثثر  بثثثارق ةثثثا  بثثثوقارة العثثثداببثثثا  (39)الو يتثثثة بتاعثثثت المحيمثثثة  ة

أماصثثثثثة السثثثثثئا  -بثثثثوقارة ا سثثثثثياىببثثثثا ةاسمثثثثثاى بيبثثثثثاة اى بثثثثارقاى بالمثثثثثداد األقرق ةاوثثثثثاى  (32)الو يتثثثثثة بتاعثثثثت المحيمثثثثثة  ة

دابثثثثرة  -ببثثثثا ةثثثثاسم دابثثثثر  بثثثثارق بالمثثثثداد األقرق ةثثثثا  بثثثثوقارة العثثثثدا  (38)الو يتثثثثة يثثثثة  ةدابثثثثرة ال صثثثثرلا  التاصوص -العتثثثثار 

 .الياس  العدا  ة ةر مةس  يا بارق بالمداد األقرق ةا  بياس  العدا ب برار

ليثثا ة يتثثة كاسثث  مثث  صفثثة البلثثدة ال ثثت ةُثث  ليبثثا العتثثد   ثثةكر اسثثم  مباشثثرة بعثثد اص بابثث  مثث  ك ابثثة ال صثثرف ةبعثثد  :ُ تةةاا الوثةةائق

  ةُثثثد  سثثثبا قكثثثر اسثثثم  بعثثثي (ك بثثث  بثثث مر   ب مر ثثثا  ب مر مثثثا  بثثث مر م  أة ك بثثث   ك بثثث  الياسثثث )ال ثثثار    ة سثثثبا قكثثثر اسثثثم  بثثث 

العبثثثد األُثثثا هلل عثثث  ةجثثثا  الفتيثثثر إلثثثا    الحتيثثثر هلل سعثثثالا  ): بثثثا هلل م ثثثاعبثثثادا  الخبثثثوح ال ثثثةلا ةال واعثثث  هلل أة إرجثثثاح الف

قلثثع أصثث   ي ثث   ا  ةمعنثث(بيثثد   أة بيثثد  الفاصيثثة)   ثثم  نبيثث  بثث (بثثاهلل تالفنثثالعبثثد الحتيثثر  الفتيثثر  المف تثثر ر مثثة ربثث  الخبيثثر  العبثثد هلل  

: بثثثث مر شثثثثخ   ةثثثثر غيثثثثر الم بثثثثا عي م  يثثثثص كاصثثثث  الصثثثثياغة كال ثثثثالتكة بثثثث   (3)العتثثثثد بثثثث مر البثثثثاب     المة ثثثث ر   إ  أى الو يتثثثثة 

ة يتثثثة قصئبار ثثثة ة ثثثةا  تة ثثث[ سثثثيد أ مثثثد بثثث  أبثثثت بيثثثر بثثث  سثثثمي عثثث  أمثثثر ال يثثثر هلل سثثثعيد بثثث  محمثثثد الرمحثثثت بيثثثد ةك بثثث  الفت]

ك ببثثثا صاوثثثر بثثث   (83)مثثثاذ ةلثثثد   سثثثما عبثثثد    ةالو يتثثثة ةك بثثث  بثثث مر اإ: كاصثثث  الصثثثيفة (89)ال ثثثخ  مثثث  السثثثادة  ةالو يتثثثة 

  ةالية ثثثاب ب بيعثثثة الحثثثاا لثثثت قلثثثع المئ مثثث  لثثثت سلثثثع الف ثثثرا  سثثثليماى العثثثدة  بثثث م ر علثثثت بثثث  صاوثثثر المفر ثثثت ُاعثثثت ببثثث ر

ُليلثثثوى أة إى شثثث   صثثثادرةى  ةإى عثثث  ةجثثثود كاسثثث  لثثثت التر ثثثة أة البلثثثدة لئثثث ةا لياسثثث  مثثث  العبيثثثد أة الخثثثدذ أة المثثثوالت الم علمثثثي  

ك ببثثثا  (88)ك ببثثثا  مثثثد بثثث  ةلفثثثاى ةثثثادذ بنثثثت شثثثييا بمعرلثثثة ال ثثثي  بر ثثثاى التاعثثثت  ةالو يتثثثة  (3)  ةالو يتثثثة (92)كمثثثا بالو يتثثثة 

ك بثث  العبثثثد غسثثاى بثثث  سثثثليماى بثث  سثثثعود الم رةعثثثت  ةإى كثثاى كاسثثث  الو يتثثة ةظيف ثثث  ك ابثثثة الصثثيو    بثثث  سلثثثع الوظيفثثة لثثثت ق ثثثا 

بثث  سثثليماى الم ثثا خت كاسثث  الصثثيو  ببلثثد بنثثت بثثو  سثث   أة ةك بثث   ةك بثث  مبثثار  بثث  سثثالم: م  يثثص قكثثر(29)اسثثم  كمثثا بالو يتثثة 

كاسثثث  العثثثدا... 
(21)

كثثثر أى كاسببثثثا عامثثثا اإمثثثاذ محمثثثد بثثث  عبثثثد   بثثث   ميثثثد ة نثثثا  ة ثثثابا    لثثثم  ةثثثةكر ليبثثثا اسثثثم الياسثثث  ةإصمثثثا قة

                                                             
 .31  82  83  88  82  89  13  18  11  12  13  18  12  19  11  21  23  28  21  22الو ابا   21
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السثثالمت
(22)

ياسثث  ثثو ال ابثث  اإمثثاذ عبثثد   بثث  سثثليماى النببثثاصتةصئثثد أى   
(23)

الياسثث   ثثو صفسثث  ال ثثا ديثثوى   ةُثثد  
(24)

  ةلثثت  ثثة  

ك بثث  ةوثث  معثث   ك بثث  ةشثثبد   ك بثث  الفتيثثر إلثثا   ال ثثا د عليثث  بثثةلع  شثثبد  بثثةلع ك بثث   ك بثث  ةشثثبد )الحالثثة  سثثبا قكثثر اسثثم  

مئ مثثث  ةليننثثثا لثثثم صع ثثثر علثثثا كاسبثثثة امثثثرأة أبثثثدا، ب لثثثع الو ثثثابام ربمثثثا  عثثثود قلثثثع لخثثثدر المثثثرأة لثثثت قلثثثع ال  (بثثث   ةك بثثث  شثثثا دا عليثثث 

ةُثثثد  يثثثوى بالورُثثثة ال ثثثت ببثثثا سصثثثرلاى كثثثالبي   ثثثم بيثثث   ةثثثر  أة بيثثث   ثثثم إ الثثثة كاسبثثثا، التبلثثثت  أة ربمثثثا لنثثثدرة الم علمثثثا  مثثث  النسثثثار  

صئثثثد إ الثثثة أسثثثفا سصثثثرف البيثثث  ةلينثثث  لثثثت صفثثثة سثثثنة البيثثث  ليثثثاى الياسثثث  ةا ثثثدة سثثث  بةعثثثد الف ثثثرة ال منيثثثة ةا ثثثدا، أة كاسبثثثاى  
(25)

  

حرلثثثت العتثثد كثثثاصوا  ثثة بوى إلثثثا ميثثاى الياسثثث  ل حر ثثر  سثثثوار كثثاى بي ثثث  أة محثثا عملثثث  لثثت الياسثثث  العثثثدا  ةةاعثث  مثثث  الو ثثابا أى

 .أة المحيمة  إ  لت  الة إى كاى الياس  عبدا، أذ مولا ل بيعة الحاا  يوى ال حر ر لت أ  مياى اسفتا علي  حرلت العتد

 بثثثدة أى بعثثثي الو ثثثابا كاصثثث  سةراجثثث  علثثثا  ثثثد مثثث  لد ثثث  ةبثثثرة ب لثثثع ال صثثثرلا  التاصوصيثثثة أة ممثثث    ثثثا لثثثت  :الُمراجعةةةة والتهجيةةةر

ثثثرر  الو يتثثثة بئبثثثة رسثثثميةم ةقلثثثع ب  بثثثا  وثثثي  مةعينثثثة للد لثثثة علثثثا سلثثثع  ُثثثدرسبم مثثث  أ ثثثا البلثثثدة  أة مةخثثث   مثثث  الدةلثثثة إى  ة

مي األ مثثثث  للو يتثثثثةحثثثثررة علثثثثا البثثثثاةجثثثثد  العبثثثثار مة " صعثثثثم وثثثثحي  قلثثثثع: "المراجعثثثثة م ثثثثا
(26)

"وثثثثحي : "  ةوثثثثيفة
(27)

  أة أى 

ثثثثرر  علثثثثا  سةي ثثث  الو يتثثثثة علثثثا  ثثثثد مسثثثث وا لثثثت الدةلثثثثة أة بثثثث مر  كاإمثثثاذ أة التاعثثثثت أة الثثثوالت أة كاسثثثث  العثثثثدا  أة أى سيثثثوى  ة

عثثثد لثثثةلع ةصيصثثثا، سثثثلفا، صمثثث وقق مة
(28)

  مثثث  لثثثدى ةجعثثث  أة أى  يثثثوى صثثث  الو يتثثثة مة بثثثمنا، لثثثت ك ثثثاب  لب بيعثثثة الحثثثاا ل صبثثثا ُثثثد ر

كاسثثث   ثثثةا الي ثثثاب
(29)

ثثثئل  بنثثثار علثثثا ُثثثاصوى ةلثثثت مي ثثث  مةحثثثدد لثثثةلع ة ثثثو مي ثثث  الئينثثثراا  ثثثرر  ةسة   أة أى سيثثثوى الو يتثثثة ُثثثد  ة

يومثثثثة ال صئبار ثثثثة ُثثثثد ُثثثثرر  أصثثثث    سة بثثثث  العتثثثثود إ  ب حر ر ثثثثا علثثثثا  ثثثثةا النمثثثثوقق ةبثثثثةلع المي ثثثث  لتثثثث    سثثثثرلو دم  يثثثثص الحة

يومثثثة  راجثثث   نثثثا  ثثثو التاعثثثت بر ثثثاى األمثثثو أشثثثد العتثثثاب  ةالمةالمةخثثثالف لثثثةلع سةعاُبثثث  الحة
(30)

  ةصفثثثة األمثثثر ستر بثثثا، مثثث  اةثثث  ف 

ت الو ثثثاق المةحثثثررة لثثثت بركثثثارلثثثت الصثثثياغة سثثثم لثثث
(31)

  ة نثثثا  ظثثثا رة لثثثت بعثثثي سلثثثع الو ثثثابا مثثثا  ةميننثثثا أى صة لثثثا عليثثث  ظثثثا رة 

لثثثا الو ثثثابا أة ال ثثثت  ةخ ثثثا عليبثثثا الفنثثثار ةمثثث   ثثثم عثثثياح ال بئيثثثر لثثثت الو ثثثابا التد مثثثةم  يثثثص  بثثثدة أصثثث  كثثثاى أمثثثرا، مة بعثثثا، عنثثثدما سب

الحتثثثوق المة ب ثثثة ببثثثا ليتثثثوذ كاسثثث  لثثثت  بثثثور شثثثبود ب عثثثادة ك اب بثثثا مثثثرة أةثثثر، علثثثا ةرق جد ثثثد  ثثثم  ةسثثثئا أصثثث  صتلبثثثا بحرةلبثثثا  

ة    رابثثث  ةال بئيثثثر الثثثة  سثثثم لثثثت الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة ُثثثد  يثثثوى ماد ثثثا، بنتثثثا أة صسثثث  ال صثثثرف مثثث  ةعثثثار لوعثثثار  ةثثثر لن يئثثث
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بثثث علا الورُثثثة مثثثرة أةثثثر، ةالخثثثوف مثثث  عثثثياح الحتثثثوق المة بثثثمنة ليثثث   أة أى  يثثثوى سبئيثثثرا، ُاصوصيثثثا،م ةقلثثثع ببيثثث  المبيثثث  المثثثةكور 

أة إ ال   ل خ   ةر ل خ   ةر 
(32)
. 

العةماصيثثثة  ةعمومثثثا، كة بثثث  الو ثثثابا  ثثث  محثثثا الدراسثثثة  ثثث  باللفثثثة العربيثثثة  كمثثثا ك ثثثر  اليلمثثثا  العاميثثثة  :الخرةةةائص الاا ليةةةة: ثانيةةةا، 

اللفثثثة ركييثثثة غيثثثر بليفثثثة ممثثثا  ثثثدا علثثثا أى كة اببثثثا مثثث  أصصثثثاف المة علمثثثي   أة ممثثث  لثثثية لبثثثم درا ثثثة كاليثثثة ب ةسثثثة ةُواعثثثد اللفثثثة 

 .العربية

بمثثثا سصثثثدمنام ببثثثا الو ثثثابا موعثثثوح الدراسثثثة بعثثثد ك اب بثثثا بيثثثا  ثثثة  السثثثني  رة  حثثثررة شثثثع أى ُثثثرارة اللفثثثة المة  :الخرةةةائص اللغويةةةة

إلثثثا أى كة اببثثثا غيثثثر  بمثثثا كثثثاى  ثثثةا راجعثثثا، ةرة  أةثثثر،  ل بسثثثة أ ياصثثثا،   أة مة عثثثد ا عنثثثا  ل سثثثاليببا ُثثثد سيثثثوى حر فثثثة أ ياصثثثا، لفراب بثثثا ةبة 

مثثثاى ةقصئبثثثار لثثت سلثثثع الف ثثثرة   ثثثةا راجثث  لبثثثة  المة الحثثاقُي  لثثثت اللفثثثة العربيثثة  ةغالبثثثا،    وجثثثد مة  ياسبثثثا  لتلثثة عثثثدد المة علمثثثي  لثثت عة

مثثثاصيي    بئاصثثث  اليلمثثثا  بمثثثا سيثثثوى وثثثعبة علثثثا بنثثثت جلثثثدسبم لثثثت الوُثثث  الحاعثثثر لمثثثا بالنثثثا بمثثث  ليسثثثوا عة العاميثثثة العةماصيثثثة ال ثثثت رة

تواعثثثد النحثثثو جعلبثثثم  رسثثثموى مثثثا ب عثثثدذ إلمثثثامبم باإعثثثالة إلثثثا لثثثت الرسثثثم  العربيثثثة فثثثةةأد، عثثثدذ إلمثثثاذ كة ثثثاب الو ثثثابا بتواعثثثد اللة 

دةى مةراعثثثاة لتواعثثثد الرسثثثم أة النحثثثو  ةُثثثد  رجثثث  قلثثثع إلثثثا أى معاثثثم  ثثثة  الو ثثثابا    ةن ثثثا كمثثثا  ثثثو  أ  أصبثثثم  ي بثثثوى كمثثثا  ن تثثثوى

مثثثا ليثثث  مثثث   ثثثةا الئاصثثث  مثثث  ة  كاصثثث  سةي ثثث  ب ثثثيا عاجثثثا  ة  سةسثثث خدذ ليبثثثا الرسثثثميا   ةال تثثثد الي يثثثر منبثثثا لإعئثثثاذ ةال ثثثرُيم

ة ةلثثثةلع العصثثثر  ةال ثثثت  ئببثثثا عنثثثا الرسثثثم اللفثثثة المن وُثثثة ل لثثثع المن تثثث -ب ر تثثثة غيثثثر متصثثثودة  -ة ثثثا لنثثثا  ُثثثدإ  أصثثث   عثثثوار

باللفثثثة العربيثثثة مثثث  ةجثثثود ك يثثثر مثثث  اليلمثثثا  العاميثثثة العةماصيثثثة المحليثثثة  ةبعثثثي  -محثثثا الدراسثثثة  -الصثثثحي  للفثثثة  ةكة بثثث  الو ثثثابا 

ا  علثثثا أى األسثثثمار ةاأللفثثثاظ األجنبيثثثة الموجثثثودة لثثثت ال رة سثثثا  أة علثثثا حوابثثث  ال مفثثثة  ةعمومثثثا، اللفثثثة ركييثثثة غيثثثر بليفثثثةم ممثثثا  د 

ببثثا  حثثررةاللفثثة المة ةس سثثم  كة ثثاب  ثثة  الو ثثابا مثث  أصصثثاف المة علمثثي   أة ممثث  لثثية لبثثم درا ثثة كاليثثة ب ةسثثة ةُواعثثد اللفثثة العربيثثة 

 ةُثثثدك ابثثة بعبثثثبا   ياى  أة ُلببثثثا إلثثثا أ ثثرف أةثثثر،  أة صسثثثإسثثتاحبا يثثص إ بثثثا  األ ثثثرف أة مثثث   ميثثث ةمالو ثثابا بعثثثدة ةصثثاب  مة 

الن سثثث  ةاإمثثث ر اللثثثةاى   ثثث  راى بثثث   أة ثثثار صاسئثثثة عثثث  السثثثبو   تالو ثثثابا  ثثث بمثثثة كاسثثث مة ل ر تثثثة الصثثثحيحة  غ األ ثثثرف بالاصثثثسة 

 ثثثة فوالدراسثثثة الباليوجراليثثثة لخ ثثثوح الو ثثثابا ةجثثثود ظثثثا رة لة سوعثثث  أة عثثثدذ الدُثثثة  أة عثثثدذ الفبثثثم الصثثثحي  للمعنثثثا المتصثثثود  ة

حثثثةف سة ُثثثد الثثثواة أة اليثثثار أة األلثثثف  ة: م ثثثا ةالعلثثثة المة بمثثثمثثث   ثثثرةف حثثثرف ب اسثثث بداا البمثثث ة تإم بيثثثة سثثثابدة لثثثت ك اباسبثثثا ة ثثث

علثثثا صبثثثرة  ةثثثر اليلمثثثا    تةأ ملثثث  البمثثث ا  ال ثثثت  ثثثةأ ملثثث  البمثثث ا  لثثثت أةا اليلمثثثا   مثثث  اليلمثثثا    فثثثردة صبابيثثثا، البمثثث ة المة 

ر ألفثثثثا، متصثثثثورة ةال ثثثثار المربوحثثثثة  ثثثثار  ةأبثثثدل  البمثثثث ة اللينثثثثة  ثثثثار  ةأ ياصثثثثا،  ة بثثثث  البمثثثث ة مثثثث  ُلببثثثثا  ثثثار كثثثثةلع  ةاسثثثث بداا اليثثثثا

ةرسثثثم  ال ثثثار المربوحثثثة سثثثار مف و ثثثة  ةال ثثثت سةع بثثثر مثثث  إ ثثثد، ماثثثا ر ال ثثث  ر باللفثثثة ال ركيثثثة أة العيثثثة م ثثثا وثثثارة  ةك ابثثثة 
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  لثثثوق األلثثثف السثثثابا عليبثثثا  ةةوثثثا كلم ثثثي -مثثث  ،  -بعثثثي األ ثثثرف المةن بيثثثة لثثثوق األ ثثثرف السثثثابتة عليبثثثا ل ي ثثث  ال ثثثار المةن بيثثثة 

أة  ثثثرف ةكلمثثثة أة عثثثمير ةكلمثثثة ببعبثثثبما لييوصثثثا كلمثثثة ةا ثثثدة  ةعثثثدذ اسثثث خداذ وثثثي  المبنثثثت للمئبثثثوا  ةالية ثثثاب لثثثم  ي ر ثثثوا 

ثثثةكر ةالملصثثثص سثثثوار لثثثت األلعثثثاا أة أسثثثمار اإشثثثارة أة األسثثثمار المووثثثولة  ةعثثثدذ ا بثثثا  األلثثثف لثثثت  ك يثثثرا، بثثثالمةفرد ةالئمثثث   ةالمة

أُثثثر -بثثثاعو  -أُثثثرة : ةاة الئماعثثثة أة الم نثثثت م ثثثا
(33)

  ةةلثثث  الية ثثثاب لثثثت الي ابثثثة بثثثي  األ ثثثرف المة  ثثثاببة لثثثت النة ثثثا أة لثثثت ال ثثثيا 

كالثثثداا ةالبثثثثاد  ةال ثثثار ةال ثثثثار ةال ثثثار المف و ثثثثة ةال ثثثثار المربوحثثثة
(34)

  ةالبثثثثار المربوحثثثة ةال ثثثثار المربوحثثثة  ةك ابثثثثة الثثثثرار داا  

ةةوثثثثا البثثثثار أة ال ثثثثار المربوحثثثثة المةن بيثثثثة بثثثثالحرف السثثثثابا لبثثثثا لثثثثت  الثثثثة مثثثثا إقا كثثثثاى رار أة داا  ةةوثثثثا ةاة ةألثثثثف الئمثثثث  

م ك اب بمثثثا ألفثثثا، ةا ثثثدة  المن بيثثثي  ببعبثثثبما  ةعنثثثد ةجثثثود س ثثثاب  ألفثثثي  أ ثثثد ما لثثثت صبا ثثثة كلمثثثة ةاآلةثثثر لثثثت بدا ثثثة اليلمثثثة ال اليثثثة  ثثث 

("ابثثث "أبنثثثار ال ثثثت كثثاى  ئثثث  أى سةي ثثث  ): ةسثث م وثثثياغة بعثثثي كلمثثثا  الئمثثث  ةالم نثثثا علثثا غيثثثر ُواعثثثد ا م ثثثا
(35)

  ةعنثثثد وثثثياغة 

األرُثثثاذ  ثثث م ك اب بثثثا  سثثثابيا،  ثثثم سة بثثث  بي اب بثثثا بثثثاأل رف العربيثثثة أة سةي ثثث   سثثثابيا، لتثثث   ةُثثثد   سةرسثثثم سثثثنة الصثثثاد ة  البثثثاد  ةعنثثثد 

ابثثة ال ثثوار   داةثثا الو يتثثة سةي ثث  كلمثثة السثثنة ك يثثرا، بثثدةى صثثوى ة ةخثث  لوُبثثا السثثنة  سثثابيا، ةُبلبثثا  ة بثث  اليثثوذ  سثثابيا، أمثثا ال ثثبر ك 

قال بثثثا  ثثثثم إ إى كثثثاى  ئر ثثثا،  ةي ثثث   رةلثثثا،  ةإى كثثثاى مي د ثثثثا، إمثثثا  رةلثثثا، أة أرُامثثثا،  ةُثثثد أة ثثث  الية ثثثثاب لثثثت بعثثثي اليلمثثثا  لثثث م

وثثثححبا لثثثت صفثثثة موعثثثعبا
(36)

  م ممثثثا دا علثثثا مةراجعثثثة سلثثثع الو يتثثثة  أة أى  بثثثرب علثثثا المي ثثثوب ة ي ثثث  ال صثثثو   لوُثثث   مثثث

اإشثثثارة لثثثةلع لثثثت صبا ثثثة الو يتثثثة
(37)
ةيثثثرة أ ياصثثثا، كوليثثثة  ةكة بثثث  مثثثرة اليثثثار الميسثثثورة عاد ثثثة ةكثثثةلع كة بثثث  اليثثثاف الم وسثثث ة ةاأل  

  ةأ ب ثثث  البمثثث ة علثثثا السثثث ر  المة نثثثا  ي ثثث  العثثثدد  ثثثم المعثثثدةد   ةعنثثثد قكثثثرةمثثثرة أةثثثر، ك ببثثثا  ثثثار راجعثثثة كمثثثا الي ابثثثة المفربيثثثة

ثثثةكر ةالملصثثثص لثثثت أسثثثمار اإشثثثارة أة األسثثثمار  ةك يثثثرا، مثثثا أة ب ثثث  أسثثثناى السثثثي  ةال ثثثي   ةُلثثثي ، لثثثم سة بثثث   ةالية ثثثاب لثثثم  ي ر ثثثوا بالمة

( ثثثةا) بالرسثثثم ( ثثثةا)المووثثثولة  بثثثا أ ياصثثثا،  ي بثثثوى 
(38)

( ثثثاق ت)  أة بالرسثثثم 
(39)

ةالو ثثثابا مةئثثثردة سمامثثثا، مثثث   مثثث ا  الووثثثا   

مثثثاصيي  لثثثت صة ثثثا  ثثثةا الحثثثرف  ت  ةكثثثةلع ك ثثث   ثثثرف البثثثاد ظثثثار كمثثثا  ثثثةالت ثثث  ةالمثثثد (متا اثثثة)عثثثادة العة
(40)
 (1) بثثث  رُثثثم ةأ  

(ر)ةك صثثث   ثثثرف 
(41)

(F)ةك صثثث  ُر ثثث  مثثث   ثثثرف  (3)  ة  بثثث  رُثثثم 
(42)

  ةُثثثد سةت  ثثث  اليلمثثثة (B)شثثثبيبة بحثثثرف  (2)  ةأ بثثث  رُثثثم 
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بثثثو سثثثالم: ا ال سثثث ير ةال نسثثثيا م ثثثاالوا ثثثدة لثثثت صبا ثثثة السثثث ر ةسةسثثث يما لثثثت بدا ثثثة السثثث ر ال ثثثالت  فاظثثثا، علثثث
(43)

  لور  بمثثثا
(44)

  أة 

:  فصثثثثا بثثثثي  ةاة الع ثثثثف ة بثثثثعبا لثثثثت صبا ثثثثة السثثثث ر  ة بثثثث  المع ثثثثوف عليثثثثة لثثثثت بدا ثثثثة السثثثث ر ال ثثثثالت لثثثثنفة السثثثثب  م ثثثثا

(ةشثثثرُا)
(45)

 بثثثا  األلثثثف  ةقكثثثر الية ثثثاب أسثثثمار النسثثثار بثثثدةى أ  إ ابثثثة كلمثثثة سبثثثدأ بثثث لف ة ذ  ةبمثثثا   لثثثت ك يثثثر مثثث  األ يثثثاى عنثثثد ك

مثثثاى  سحثثثرق ب ثثثيا مثثثاص  للئبالثثثةم ةقلثثثع لبثثثرةرة العتثثثد  ةسح ثثثو  الو ثثثابا علثثثا الي يثثثر مثثث  ا وثثث   ا  ةاألمثثثاك  المةسثثث خدمة بعة

ت  الباصيثثثاى  عابيثثثة  البالثثثع  الحثثثدر   جابيثثثة   صثثثا   العثثثوابت  جعثثث ى  السثثثي   مثثثن   ال كثثثواصت  البثثثو سثثثعيد   البلوشثثث): م ثثثا

 .(إل ... عاعد  الن الة  أ ر مار  دةراى الفلل  للل  صخلة بةودع   صفاا 

ةثثثر   كالفاوثثثلة  النت ثثثة  ع مثثثا  اوثثث   ية سةوعثثث  لثثثت أ نثثثار اليثثث ذ أة لثثثت  تع مثثثا  ال ثثثرُيم  ثثث :والشةةةك  ع مةةةات التةةةرقي 

للثثثم  ة ب ثثث  لثثثت أغلثثث   ال ثثثياةكة ثثثاب الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثم  ب مثثثوا ب  بثثثا   ثثثة  الع مثثثا   أمثثثا  ةع م ثثثت ا سثثث فباذ ةال عئثثث  

لو ابا اللبم إ  السيوى ةالف حةا
(46)

سعي د: م ا ةأ ب   ال دة أ ياصا،   
(47)

  ةا ب  ال نو  
(48)
. 

ُيثثا  مثثار  ُيثثاض  : اسثث خدذ كة ثثاب الو ثثابا ك يثثرا، مثث  اليلمثثا  العاميثثة العةماصيثثة لثثت الي ابثثة م ثثا :اسةةتخاام عنا ةةر عاميةةة ُعمانيةةة

صخلثثثة صارجيثثثا غثثث    الحثثثاجر  شثثثعا ر مثثثار  جثثثوا ر    ثثثار مثثثار  بثثثادة  صخثثث   صفثثثاا برشثثثت  عبثثثد  الباصيثثثاى  صخلثثثة لثثثرض  صفثثثاا  

ة  النع ثثثية  العابيثثثة  جلبثثثة  ال ر يثثثة  علثثثو   رُثثثم الئلثثثد  ردة  ةصثثثاب  ةني  ثثثر  مربثثثاح    لثثثت  البرصثثثت  صخلثثثة مبسثثثلت  الحدر ثثث

للثثثل دار   سثثثمد ال ثثث ى  صثثث ة،  ال ثثثن ر ة  سثثثاُية  الرسثثث اق  سثثثما ا  : الئواميثثثد  بئلثثثت      ثثثةا بئاصثثث  األمثثثاك  العةماصيثثثة م ثثثا

فثثثثردا   للثثثثل البحيثثثثر  بلثثثثد ال ثثثثر عة  لنئثثثثار  بلثثثثدة سثثثثي اا  ةاد  بنثثثثت ةثثثثرة   بركثثثثار  للثثثثل الرةعثثثثة  سثثثثناة  ةأ ثثثثم ملثثثثة مة العة

مثثثاصت الر ثثثاا السثثثعيد   ةأظبثثثر  لنثثثا الو ثثثابا الي يثثثر مثثث  : تالمةسثثث خدمة لثثثت الو ثثثابا  ثثث التثثثرةش الفبثثثة اإلرصسثثثية  ةالر ثثثاا العة

 .أسمار التبابا ةالرجاا ةالنسار المة داةلة بعةماى ةقصئبار

ربيثثثة سثثثوار إصئلي  ثثثة أذ  ند ثثثة أذ سثثثوا لية  وجثثثد بالو ثثثابا أسثثثمار ةألتثثثاب ةأمثثثاك  غيثثثر ع :لغويةةةة ليةةةر عربيةةةة عنا ةةةراسةةةتخاام 

مرةاصثثثد   ، سثثثرلو د ةلثثثيم م يثثثو   اإصئر ئثثثت  اق بثثثا ةكوسثثثا  ةمامثثثا مبنثثثاسثثثي  بثثث  امثثثدا  بثثث  برسثثثوسم الباصيثثثاى  جينثثثراا  : م ثثثا

 .لوج  م  أرض قصئبار، اصئامبو   ارسابوس  البند    س  قم ةاصد ، ب  او مبوى الممباسية

ى اليثثر م لثثت بعثثي الو ثثابا علثثا الثثرغم مثث  عثثدذ قكثثر  ةظفثث  بعثثي   ثثا  التثثر :واولقةةاا فةةي الوثةةائق اآليةةات القرينيةةة واودعيةةة

: الياسثثث  أصبثثثا   ثثثة ُر صيثثثة  ةبال ثثثالت لثثثم  ةحثثثدد السثثثورة ة  اآل ثثثة الير مثثثة  ةالية ثثثاب ك يثثثرا، مثثثا  سثثث خدموى ألفثثثاظ ال حتيثثثر سثثثةل ، هلل م ثثثا

                                                             
 .98  92  س ر  2الو يتة   43
 .3  8:   س ر 91الو يتة   44
 .98  91  س ر  22الو يتة   45
 .8الو يتة   46
47

 .98  س ر29الو يتة   
 .98  س ر29الو يتة   48
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الفنثثثت بثثثاهلل  ةكثثثةلع ةجثثثد بالو ثثثابا : الفاصيثثثة  العبثثثد هلل  أة عبثثثارا  ا سثثث فنار بثثثاهلل م ثثثا العبثثثد الحتيثثثر إلثثثا    الفتيثثثر إلثثثا    اليثثثد

 تُبثثثا اسثثثم التاعثثثت بو يتثثثة ةا ثثثدة  ثثث" لبثثثيلة" ال ثثثي   إمثثثاذ المةسثثثلمي   التاعثثثت  مثثث  مة  اثثثة أى الياسثثث  قكثثثر لتثثث : ألتثثثاب م ثثثا

 99ذ  9113لبرا ثثثثر  91)ب ثثثثار   ( 38  81) يت ي    الثثثثوالت  ةبثثثثدأ  ابثثثثر لتثثثث  مثثثثواح  بثثثثالو(ذ9131صثثثثولمبر  21)ب ثثثثار  ( 18)

جنبثثثثت  ةقلثثثثع لي ثثثثرة أعثثثثداد م ةسعثثثثدد سصثثثثرلاسبم التاصوصيثثثثةم ةقلثثثثع بثثثثي  المثثثثواح  ةالوالثثثثد أة األم ك شثثثثارة لل مييثثثث  (ذ9192مثثثثا و 

  ةةجثثثثد  بعثثثثي األدعيثثثثة (38  21  28  22  3الو ثثثثابا)كثثثث جرار ُثثثثاصوصت منعثثثثا، للئبالثثثثة  ةاب ثثثثدأ  الو ثثثثابا بالبسثثثثملة مثثثثا عثثثثدا 

 .لت الو ابا محا الدراسة لبمةجود  ةالحوُلة ل  أما الم ابيةةكفت باهلل شبيدا،  : ال خو فية ةال اجرة م ا

لثثت  الثثة مثثا إقا كثثاى للو يتثثة سيملثثة علثثا أى مثثا كة ثث  لثث  سيملثثة   تثثة بثث    شثثارةإا سثثلوبأللئثث  كاسثث  ة يتثثة ةا ثثدة  : ةةيق التلحيةةق

ابتة أةا كلمثثثة لثثثت الصثثثفحة ال اليثثثةلثثثت صبا ثثثة الصثثثفحة السثثثلي ثثث   لثثثت ةرُثثثة أةثثثر،
(49)

م ةقلثثثع ألصبثثثا جثثث ر مثثث  مخ ثثثوح  أمثثثا بثثثاُت 

 .الو ابا    وجد ببا وي  سلحيام لعدذ ارسباحبا ب ةراق أةر،

صصثثثثف : األعثثثثداد باألرُثثثثاذ الحسثثثثابية أة بثثثثاأل رف  ةاليسثثثثور سةي ثثثث  بثثثثاأل رف م ثثثثا   بثثثثكة  :اسةةةةتخاام اورقةةةةام فةةةةي الوثةةةةائقحةةةةر  

المبثثثال  النتد ثثثة    كثثثةلع بثثث  ةكة (أربثثثاح 3): ةربثثث   أة أى  ي ثثث  الئثثث ر األةا منبثثثا باألرُثثثاذ  ثثثم الئثثث ر ال ثثثاصت  ةي ثثث  بثثثاأل رف م ثثثا

 . رف العربية أة ك  ما معا، باألرُاذ الحسابية أة باأل

باألرُثثثاذ الحسثثثابية  ةال ثثثبور العربيثثثة  -سثثثوار لثثثت ال ثثثار   البئثثثر  أذ المثثثي د   -األ ثثثاذ   بثثثكة  :فةةةي الوثةةةائق قحةةةر  تةةةاويح التةةةاري

 ثثثوذ عاشثثثر مثثث  شثثثبر جمثثثاد، :   أة  ي ثثث  اليثثثوذ بثثثاأل رف م ثثثا( ثثثن 9811مثثث  شثثثبر شثثثعباى سثثث  21) ثثثوذ : كة بثثث  بثثثاأل رف م ثثثا

عثثثث  األرُثثثثاذ الحسثثثثابية   باألرُثثثثاذ بو بثثثثكة  وا  العربيثثثثة ةاإلرصئيثثثثةالسثثثثنةأمثثثثا اإلرصئيثثثثة ل ةي ثثثث  باألرُثثثثاذ    (9838)األةا سثثثثنة 

  ( ثث 9838)سثثنة :   مثث  ةجثثود ة ثثابا أ بثث  الياسثث  لفاثثة السثثنة  ثثم أسبعبثثا بتيم بثثا  سثثابيا، م ثثالثثوق كلمثثة السثثنة بعثثد م بثثا شثثي ا، مثثا

ذ ألثثثف ة   مابثثثة مثثثاد، اآلةثثثر عثثثا ثثثوذ سثثثاد  ع ثثثر مثثث  شثثثبر ج: ةُثثثد  ة بثثث  ال ثثثار   البئثثثر  ةمثثثا  واق ثثث  بال ثثثار   المثثثي د  م ثثثا

 ثثثثثوذ ا  نثثثثثي  :   ةُثثثثثد  ة بثثثثث   ثثثثثوذ ال حر ثثثثثر مثثثثث  األسثثثثثبوح م ثثثثثا(ذ9188 وليثثثثثو  98)الموالثثثثثا  ة ئر ثثثثث ةة ثثثثث ُ ةسسثثثثثعي  سثثثثثن

بعثثثد  (ذ) بعثثثد إ بثثثا  السثثثنة المي د ثثثة  ة بثثث   ثثثرف  بعثثثد السثثثنة  ةلينثثث ( ثثث )   ةلثثت السثثثنة البئر ثثثة ُثثثد  بثثث   ثثثرف(ذ99/92/9131)

 .قكر السنة

  بثثثاح   بثثثر  أة سبثثثدأ بال ثثثار    ثثثم أُثثثر  : الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثم سبثثثدأ باأللتثثثاب ةإصمثثثا بثثثدأ  باأللعثثثاا: اوجةةة ال القانونيةةةة للوثةةةائق

ب ثثثار   كثثثةا  أمثثثا إى كاصثثث  رسثثثالة ل ثثثخ  سح ثثثو  علثثثا سصثثثرف البيثثث  مة بثثثم  ببثثثا  :  ثثثةكر الفعثثثا  ليتثثثوا علثثثا سثثثبيا الم ثثثاا

المحثث    ثثم   بعبثثا باسثثم المةرسثثا إليثث    ثثم  الع  ثث  األخ ال تثثة جثثااأل ال ثثي  لثثاإ: إليثث  م ثثا ب ال ثثت سليثثا بالم،رسثثاليي ثث  األلتثثا

                                                             
 .2الو يتة   49
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 بعثثثد الفعثثثا مةباشثثثرة م ثثثا أُثثثر  لثثثت أغلثثث   ثثثة  الو ثثثابا أسثثثا م تثثثدما لثثثت بثثثدا  با : الثثثدعار لثثث   ةال عر ثثثف بالفاعثثثا التثثثاصوصت أة ال ثثثو يتت

 .إماذ المةسلمي   ةةظيفة التاعت  أة الوالت  أة ال ي : الو ابا لم سةكر ةظابف األشخا  اللبم إ  ةظابفل ى  

الو ثثثابا عبثثثارة عثثث  بيثثث  ةأ ياصثثثا،  يثثثوى   تثثثا، لبثثثا سصثثثرف اإ الثثثة أة بيثثث   ةثثثر  سخثثث  لثثثاعلي  ُثثثاصوصيي  : البرةسوكثثثوا ا ل  ثثثا ت

 .عدة ة م المعنيوى ببا  ةُد قكرةا بالو ابا بال فصيا  ةأة ب  بالو ابا كةلع اسم كة اببا سفصي ، 

ةُثثثد  عتثثث  سصثثثرف البيثثث  سصثثثرلا،  ةثثثر  ثثث م سدة نثثث  لثثثت صفثثثة الورُثثثة علثثثا صفثثثة الوجثثث  أة لثثثت الابثثثر  ة ثثثو سصثثثرف اإ الثثثة  أ  

  ةالثثثث م  ةالياسثثثث   ثثثثم إ الثثثثة المبيثثثث  الثثثثة  سثثثثم شثثثثراؤ  لثثثثت وثثثثدر الورُثثثثة مثثثث  الم ثثثث ر  إلثثثثا حثثثثرف أةثثثثر  ثثثثةكر اسثثثثم  ةال ثثثثار 

ال بود
(50)

فة الورُة كما اإ الةكةلع ل رف  ةر لت ص   ةُد  عت  ال صرف األولت سصرف  ةر بالبي 
(51)
. 

  ةقلثثثع (ذ9131)ال ثثثت كة بثثث  لثثثت  وصيثثث   (23)الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة لثثثم  ةي ثثث  للو ثثثابا عنواصثثثا، لثثثت البدا ثثثة   ثثثا الو يتثثثة  :العنةةةوان

سثثثند سملثثثع: ال ثثثت سثثثثم ك اب بثثثا لثثثد، كاسثثثث  العثثثدا أة لثثثت المحيمثثثثة  ةكثثثاى العنثثثواى إمثثثثاللو ثثثابا 
(52)

  أة وثثثثع شثثثرعت
(53)

  أة عتثثثثد 

بي 
(54)

ُرار شرعتإ  أة ُرار أة 
(55)

 .  ة  م ةععة ةس  الس ر

لثثثت الفالثثث   تة بالفاعثثثا التثثثاصوصت ةالعنثثثواى  ة ثثثوثثثيفة إص ثثثابية ةرد  بثثثبعي الو ثثثابا  سثثث يماا العبثثثارا  الثثثوارد ت ثثث :التحيةةةة

البسثثملة  بمنثث  سعثثالا : عبثثارا  مثثوج ة سعبثثر عثث  ال ثثعور ال يثث  الثثة   ةينثث  موجثث  الو يتثثة سئثثا  الموجبثثة إليثث  الو يتثثة  عبثثارة عثث 

أة الحمد هلل ة د  ةلم سةكر ويفة ال و يد أة الص ة علا النبت ةوحب   ةةجد  ة ابا لية ببا سحية
(56)
. 

بثثثثررا  الفعثثثثا التثثثثاصوصت  ة ثثثث تدمثثثثةمثثثثدةا الثثثثن  أة المة  :الةةةةنص أو الم ةةةةمون اع بثثثثارا  عامثثثثة عاد ثثثثة لثثثثية لبثثثثا وثثثثلة  ت يثثثثص مة

مثثث   مثثثود بثثث  محمثثثد بثثث  سثثثعيد ةبعثثثد لمثثث  الواجثثث  أى سي ثثث  ):  وجثثثد  ثثثةا األمثثثر إ  لثثثت ة يت ثثثي  م ثثثابموعثثثوح ال صثثثرف  ة  

(...الحتثثثوق لثثثت  ثثثة  األةراق المخ صثثثة ببثثثا ةسثثثرجة لثثثت  ثثثالية الئنثثثراا سثثثرلو د ةلثثثيم
(57)

الثثثر م   منسثثثوةة لثثثت ال ثثثي  عبثثثد)  أة 

(9893بثثث  ةمثثثية بيثثثد  لثثثت جمثثثاد، أةا سثثثنة 
(58)

(لثثثا جنثثثاب ال ثثثي  األجثثثا الوالثثثد الع  ثثث  األكمثثثاإ)  أة 
(59)

 ة بثثثر  سثثثالم)  أة 

صبثثثم  بثثثرةا لثثثد نا إ  ثثثبد الواُثثثف علثثثا  ثثثةا )  أة (91ة يتثثثة ) (بنثثث  سثثثالمي  باعثثثامر لثثثد، التاعثثثت ال ثثثرعت بحالثثثة مع بثثثرة شثثثرعا

(بمحيمة
(60)
. 

                                                             
 .21  31  81  21  92الو ابا   50
 .11الو يتة   51
 .12  21  22  29  33  32  88  23الو ابا   52
 .13  13  18  22الو ابا   53
 .38  32  82  88 89  18 11  12  19  2111  23  28الو ابا   54
 .39  31  83 88  83  82الو ابا  55
 .98  91الو ابا   56
 .3الو يتة   57
 .2 يتة الو  58
59

 .8الو يتة   
 .22الو يتة   60
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عبثثثارة عثثث  كلمثثثة أة عثثثدد ُليثثثا مثثث  اليلمثثثا  الفثثرض منبثثثا سنبيثثث  التثثثار  إلثثثا الفعثثثا التثثثاصوصت الثثثة  سثثثيئيئ ليمثثثا : اإشثثارة أة ال نبيثثث 

 .لت سرة س بما لت  (3  3 اباالو )ة ة  لم سةةكر اح ُا، إ  لت  (ةبعد)بعد م ا 

 سثثثبت  مباشثثثرة    ثثثرح الاثثثرةف الخاوثثثة المباشثثثرة جثثث ر مثثث  صثثث  أة مبثثثموى الو يتثثثة  ةصثثثا   ال صثثثرف التثثثاصوصت أة : العثثثرض

 ثثثةا  ثثثو المع ثثثاد لثثثت الو ثثثابا  -ةالثثثدةال  ال خصثثثية ال ثثثت أد  إلثثثا ال صثثثرفم  يثثثص  ثثث ست بصثثثيفة الماعثثثت  أة المةبثثثارح أة األمثثثر

 إ  أى العثثثثرض لثثثثت سلثثثثع الو ثثثثابا محثثثثا الدراسثثثثة ك يثثثثرا،   صئثثثثد لثثثث  قكثثثثر  ةإقا جثثثثار  يثثثثوى بعثثثثد قكثثثثر ال صثثثثرف -المصثثثثر ة مثثثث  ، 

 (الثثثد   أة الووثثثية) التثثثاصوصت ةبعثثثد قكثثثر ال ثثثرف األةا أة ال ثثثرف األةا ةال ثثثاصت معثثثا،  ةلثثثم  ةثثثةكر إ  لثثثدالعي  أ ثثثد ما أة ك  مثثثا

دال  الد وى :كال الت
(61)

دال  الووية  
(62)

دال  الد   ةالووية معا،   
(63)
. 

:  ق  ةال صثثرف الثثوارد بالو ثثابا عبثثارة عثث ة ثثو مثث  أ ثث م أجثث ار الثثن  بثثا أ ثثم أجثث  ار الو يتثثة علثثا اإحثث :الترةةرف القةةانوني

المثثث ارح  البيثثثو   النخيثثثا ةاألشثثثئار  مواعثثث  النخيثثثا  الثثثدكاكي   أراعثثثت لبثثثار    ثثثار مثثثار مثثث  ): بيثثث  أمثثثواا غيثثثر منتولثثثة م ثثثا

الورُثثثة علثثثا صفثثثة الوجثثث  أة بثثثالابر  ةلثثثت  الثثثة الي ابثثثة لثثثت ظبثثثر الورُثثثة  ثثث م   ُثثثد  عتببثثثا إ الثثثة ل ثثثخ  أةثثثر بثثثنفة (ا لثثث ق

  نثثثاال صثثثرف التثثثاصوصت ةبثثثدأ   لثثثت صفثثثة ال ثثثار   أة بعثثثد   (21ة يتثثثة )ال وعثثثي  أى ال صثثثرف األوثثثلت مثثثةكور لثثثت بثثثاح  الورُثثثة 

 بثثثثر   ثثثثم )ال صثثثثرف بثثثث بثثثثدأ ةةجثثثثد  ة ثثثثابا   (أُثثثثر  أُثثثثرةا  أُثثثثر   أُثثثثرا  أُثثثثرر   اُثثثثرار): ب لعثثثثاا مةحثثثثددة  ثثثثا كال ثثثثالت

(أُثثثر 
(64)

(ُثثثد أُثثثر)بثثث  أة  
(65)

(بثثثاح  ُثثثد بثثثاح  ُثثثد بعثثث   ُثثثد باعثثث )بثثثدأ ال صثثثرف مةباشثثثرة، بثثث   أة  
(66)

ال صثثثرف بثثثةكر  أة  بثثثدأ  

(بعثثثث )عتبثثثث  بلفثثثثظ  ال ثثثثار    ثثثثم 
(67)

بعثثثثد اص بثثثثار التسثثثثمة بثثثثي   (29)إ  لثثثثت السثثثث ر  (أُثثثثر)لثثثثم  ةثثثثةكر ليبثثثثا لفثثثثظ  (22)  ةالو يتثثثثة 

 ثثثم أسثثثمار الم عاُثثثد   ( بثثثر)بثثث  ليبثثثا بثثثدأ ال صثثثرفمثثثا   ة نثثثا  مثثث  الو ثثثابا المةت سثثثمي  
(68)

 بوعثثثوح بثثثبعي الو ثثثابا   ةظبثثثر

  (اسفتثثثا ةسراعثثثيا)ةعثثث  معيثثثار ةبنثثثود محثثثددة لي ابثثثة سصثثثرف البيثثث م  يثثثص بثثثدأ بال ثثثار    ثثثم اسثثثم حرلثثثت العتثثثد ةعنواصبمثثثا  ثثثم لعلثثثت 

ة المبيثث  لل ثثرف ال ثثاصت   ثثم الثث م  ةُثثدر  ةجنسثث  ةُببثث   ةاُثثرار البثثاب  بيثث  ال ثثرف األةا   ثثم أ لولثث ت ثثم قكثثر بنثثود العتثثد ال ثثت  ثث

بخلو المبي  م  كالة الحتوق ةالتيود  ةلت النبا ة اُرار المة  ر  باس  ذ المبي  ةرعا  ب  بعد مةعا ن  
(69)
. 

ُثثثرار ال ثثثرارم بعثثثد اإصثثثرف ال ثثثت قكثثثر  س (22)جميثثث  ة ثثثابا الدراسثثثة س حثثثدُ عثثث  سصثثثرف اسثثثم  البيثثث   مثثثا عثثثدا الو يتثثثة       

 .(   ر  بي با)با سفاق بي  الم عاُد   أُر المة  ر  أص  

                                                             
 .11  31  33  38  31  32  32  39  81  88  82  28  21 28  91  98  91  1  1الو ابا   61
 .83  28  2الو ابا   62
 .93  2الو يت اى   63
 .91الو يتة   64
 .28الو يتة   65
 .11  23  29  81الو ابا  66
 .32الو يتة   67
68

 .38الو يتة   
 .82الو يتة   69
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 (82)بثثثدأ قكثثثر شثثثرح المعا نثثثة مثثث  حثثثرف المة ثثث ر  بالو يتثثثة كثثثةلع   ةألفثثثاظ ا سفثثثاق ةال راعثثثتبثثثدأ كة ثثثاب الو ثثثابا لثثثت ا بثثثا        

 .(ذ9113مار   21)ب ار   

 :و لت الو ابا كال الت  م قكر ةسحد د سند ال ملع م  حرف الباب  ة 

اب  ع  حرق الميراُ ا المبي  إلا الب - أ
(70)
. 

ع  حر ا ال رار - ب
(71)

 .(23) تاب  السابا إ  لت ة يتة ةا دة    ةلم  ةةكر اسم الب

  ةقارة ش وى األراعت لبم ل  للبابعي  ع  حر ا سوق  -  
(72)
. 

 .(21ة يتة ) ل  للبابعي  م  أبيبم ك عو ي لبمم ألص  كاى عاج ا، ع  التياذ ب  وص  ة و ماقاا  ت  -ُ 

 .(11ة يتة ) ل  للباب  ع  حرق المةتا بة  - ق

 .(22ة يتة ) ل  للباب  بالمةفاسلة  - ح

 .(81ة يتة )المبي  ملع الدةلة ةُد باعة اإماذ الحاكم لبا  - خ

ةمةصدُا، عليبا م  الوالتعندما    وجد سند سملع بيد الباب    ست برسالة س بد علا سملي  ل  م  شي  البلدة  - د
(73)
. 

عبثثثارة عثثث  وثثثي  ُاصوصيثثثة مةخ لفثثثة األصثثثواح ةاوثثثة بثثثال و يا ةاإ بثثثا   سرمثثثت إلثثثا سنفيثثثة مثثثا ةرد لثثثت ال صثثثرف  :الفتثثثرا  الخ اميثثثة

  [9]الرسثثثمية للو يتثثثة  ةاإجثثثرارا  ال ثثثت اسخثثثة  لثثثت سثثثبيا جعلبثثثا وثثثحيحة ةصالثثثةة التثثثاصوصت  ةمنثثث  ال عثثثرض لثثث   ةإعثثث ى الصثثثفة

 :ةالفترا  الخ امية م ا

بيثثثث  الت ثثثث   أة بيثثثث  الت ثثثث  ): لتثثثرا  ة اميثثثثة ا باسيثثثثة ةلتثثثثرا  عثثثماى ةوثثثثحة ةصفثثثثاق  ل  كيثثثثد أصثثثث  بيثثث  صبثثثثابت   رجعثثثثة ليثثثث  م ثثثا

ا ةالبثثث   بيثثث  الت ثثث  ةالمنثثث  بيعثثثا، وثثثحيحا شثثثرعيا  أة بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا  أة بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا ةالمنثثث   أة بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثث

ةاألوثثثثا ةالفصثثثثا  أة بيثثثث  الت ثثثث  ةالمنثثثث  ةاألوثثثثا  أة بيثثثث  الت ثثثث  ةاألوثثثثا  أة بيثثثث  الت ثثثث  ةاألوثثثثا ةالحثثثثوق  أة بيثثثث  الت ثثثث  

رعا  أة بيثثث  الت ثثث  بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا ال ابثثث  شثثثبيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا ةالحثثثوق ةالمنثثث   أة المنت ثثث   أة بيثثث  الت ثثث  الئثثثاقذ  أة 

  (ُثثثرارا منبثثثا لثثث  بثثثةلعإعلثثثا حر تثثثة البيثث  الت عثثثت الئثثاقذ  أة ببثثثةا البيثثث  الصثثثحي  المع بثثثر شثثثرعا بثثالنفوق ةا ع ثثثداد إ ئابثثثا، ةُبثثثو ، 

سثثثار    ثثثاق ت الورُثثثة لبيثثثا  كثثثا ةرُثثثة س لثثث  ُبثثثا: "أة ال  كيثثثد علثثثا ب ثثث ى أ  ة يتثثثة أةثثثر، س نثثثاُي مثثث  سلثثثع الو يتثثثة  لية بثثث  أى

                                                             
 .31  88  88  89  18  11  18  19  21  32  39  81  83  88  28  23  21  92  99  3  2  8الو ابا  70
 .81  13  12  23  21  33  82  88الو ابا  71
72

 .22الو يتة   
 .39  81  89الو ابا  73
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"باحلثثث 
(74)

ة   عثثثارض وثثثار البيثثث  مليثثثا للمة ثثث ر    صثثثرف ليثثث  ب صثثثرف المالثثثع : "  ة ةلكثثثد النفثثثاق ةعثثثدذ الرجثثثوح لية بثثث  أصثثث  ُثثثد

"إُرار من  بةلع
(75)
. 

أة بيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا بناثثثر منثثثا ةُثثثد بربثثث  قمثثثة المة ثثث ر   ثثثةا مثثث  البثثثاب   بثثثرارة التثثثبي ةاسثثث يفار  ): لتثثثرا  ل بربثثثة الةمثثثة م ثثثا

ةُثثد بر ثث  قمثثة المة ثث ر  دعثثو، ببثةا المثثاا المبثثاح  أة  ة   ثثا البالثع لور ثثة  بثثا ةلثملحتثثوق الم تدمثثة  أة لولثار مثثا علثثيب  مثث  ا

بيعثثا، وثثحيحا، شثثرعيا، بئميثث   ثثةا إلثثا البثثاب   ثثةا مثث   مثث   ثثةا المبيثث  المثثةكور  نثثا  أة أصثث  ُثثد ُثثبي منثث  جميثث  الثث م   أة ب  ئثثاب 

ُثثرارا منثثث  لبمثثا بثثثةلع  أة ةبربثث  قمثثثة إلثثث  لثثت قلثثثع  ثثا ة   ئثثثة ة  دعثثو،  ة  بتثثابيعثثا، وثثثحيحا،  اب ثثا،  أة مثثا اشثث ما عليثثث   أة 

ة عثثثد ُثثثرارا منثثث  لثثثد نا لثثث  ببثثثةا  أة إُثثثرارا، ةاع رالثثثا، منثثث  بثثثةلع  إ  أة ُثثثرارا، مثثثنبم لثثث  بثثثةلعإةاسثثث يفار المة ثثث ر  منثثث  بثثثرارة ُثثثبي 

ةلثثم  بثثا لثث  لثثت مبيعثث   ثثةا  ثثا ة    أة عثث  أت المثثةكور جمثثالموالتثثة صبابيثثة ةسامثثة عثث  الثث م  اإةا علثثا العتثثد سوُيثث  ال ثثرف األ

  صثثثرف ليثثث  ب صثثثرف المالثثثع   المثثثةكور لصثثثار البيثث  مليثثثا للم ثثث ر ةُثثثد اسثث لم البثثثاب  جميثثث  الثثث م   أة ُثثثرار منثثث  لثثث  بثثثةلعإدعثثو، 

دُثثثا ة بثثثاا ةشثثثراح ةغيثثثر قلثثثع مثثث   سثثثر  ةم علتاسثثث  مثث   بثثثا لبثثا  ثثثا عليثثث  لاص تثثثا المبيثثث  بة   عثثارض إُثثثرار منثثث  بثثثةلع  أة للثثثم 

 .(الخ بية إلا ملع المة  ر  لصار مليا ل  ةلاآل

 :وي  الدالة علا ُيمة ال م  ةكيفية ُبب  ةاس  م  ةعدد  ةجنس   ةسحد د م  ُبب  بيد  م ا

ُثثرار منثث  إا البيثث  ُثثبي  مثث   ثثةُثثد ُثثبي منبمثثا الثث م   أة ُثثرارا منثث  لثث  بثثةلع  إُثثبي منثث  جميثث  الثث م  )س كيثثد ُثثبي الثث م  : أة ، 

ا ةُثثثثد ُببثثثث  قلثثثثع سمامثثثثا،  أة ةُثثثثد أمثثثثر بتثثثثبي التيمثثثثة إُثثثثرارا منثثثث  بثثثثةلع  أة ةُثثثثد ُببثثثثوا  ثثثثةلبمثثثثا بثثثثةلع  أة ُثثثثبي ةاسثثثث يفار  

 .(ةا الباب  بتبي ال م  الم فا علي   أة متبوعة من  جميعا، ال رف األ ُر  أالمبموى  ةُبب  ال م   أة ةُد 

ُببثثث  قلثثثع سمامثثثا،  أة ةُثثثد ُثثثبي البثثثابعي  الثثث م  ): كيفيثثثة ُثثثبي الثثث م  إى كثثثاى كثثثام ، ةسامثثثا،  أذ أى  نثثثا  أجثثث ، ةعثثثاج ، م ثثثا:  اصيثثثا، 

ُثثرارا منثث  لثث  بثثةلع  أة ةُثثثد إنثثث  لثث  بثثةلع  ُثثبي منثث  جميثث  الثث م  ُثثرارا مإر مثث  المتثثر لثث  الثث م  كثثام  ةُثثد ُثثبي المتثثكثثام   أة 

لثثثف أعليثثث   تلثثثف ة ماصمابثثثة   بتثثثأبثثثار شثثثبر    أة ةُثثثد دلثثث  لبثثثا منبثثثا  ةالبثثثاُت  لد ثثث  بعثثثد اصتُثثثبي مثثث  الثثث م  ةمسثثثمابة  

 .(ةةة ا دلعة ةا دة  أة ُيببا من  صتدا، ):   أة كيفية دل  التيمة(ةأربعمابة   س جا ليبا سنة كاملة منة اليوذ

ةمثثة ع ثثثرة ربيثثة ةصصثثثف لتثثث  بميثثث  ربيثثة لبثثث   أة أة ةمثثثة ع ثثثر ربيثثا   أة  بثثث م  ُثثدر     مابثثثة ربيثث  )الثثث م  ةجنسثث  :  ال ثثا، 

بخمسثثثثة ةع ثثثثر   ُرشثثثثا ةما ثثثثة ُثثثثرش ربعمابثثثثة ُثثثثرش  ألراصسثثثثا  أة بخمسثثثثي  ُرشثثثثا، لبثثثثة ة ةُرشثثثثا لبثثثث ة  أة سسثثثثعمابةةالصثثثث

أة عثثث  مبلثثث     سثثثعيد  ةمثثثاب ي    سثثثعيد  أة    ثثثة ع ثثثر لرصسثثثية وثثثرف المةسثثثلمي   إسثثثبعي  ُرشثثثا لبثثثة أة  وثثثرف البلثثثد 

 .( ماصمابة   عةماصت

                                                             
74

 .1  س ر91الو يتة   
 .8  1  س ر  92الو يتة   75
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ثثثببة  ة ثثثدد الم ثثثاح بيثثثنبم سمامثثثا، ممثثثا    ةميثثث         ةعنثثثد قكثثثر المبثثثاصت  ثثثدد ا بحثثثدةد ا األربعثثثة سمامثثثا،م   ثثثا    تثثث  اللثثثبة ةال ة

 .ستسيم   ةقكر لترا  اإشارة إلا اإجرارا  المة بعة ك حر ر الو يتة  ةوح با ةإُرار ا علا الوج  ال رعت

 ثثةا   تثث  لمبثثار  ةةليفثث  علثثت عثثمنا ةُثثد: " يثثص قكثثر ملثثت الو ثثابا إ  بو يتثثة ةا ثثدة لثثم سثثةكر:   البثثماى ةا ع ثثرافالتثثر      

"بثةلع لثث  منبمثا ُثثراراإ البيثث   ثةا صاوثثر ةو مثاأ صيثثرأ ىإ
(76)

اع ثراف األذ ب صبثثا لثم  بثثا لبثا  ثثا ة  دعثو، لثثت "ةأة بثث  وثيفة   

"   خفثثثثا ثثثثةا المثثثثاا بثثثث ُرار ةاع ثثثثراف منبثثثثا كثثثثت 
(77)
لتثثثثرا  اإشثثثثارة إلثثثثا   ةةجثثثثد  كصثثثثيفة اع ثثثثراف ةعثثثثماى بنفثثثثاق البيثثثث   

بيثثثد   لبعثثد ا ص بثثثار مثثث  سثثرد ال صثثثرف التثثثاصوصت  (اسثثم الياسثثث )ك بثثث  : اإجثثرارا  المة بعثثثة ك حر ثثر الو يتثثثة ةسسثثثليم المة صثثرف م ثثثا

يثثد م أة المةرسئثثا  ة بثث  اسثثم الياسثث  دلثثي ، علثثا موالتثثة األحثثراف ةا ص بثثار مثث  كثثا المة علتثثا    ثثم  ثثةكر أسثثمار ال ثثبود ةسثثوُيعبم ب

عاُثثثد  صثثثا عنثثثد ص ثثثوب ةثثث ف بثثثي  الم لتثثثرا  ةاوثثثة ب حد ثثثد اسثثثم الئبثثثة المخثثثوا لبثثثا الف  ةمثثث   نثثثوب عثثثنبم أة بصثثثماسبم
(78)
  

 .م ا ةكفت باهلل شا دا،  ة  ةيرا شا دا، : لترا  سخو فية قاجرةة

مثثث  سثثثار   ةوثثثي  دعابيثثثة ة اميثثثة  - ح ثثثو  علثثثا ع مثثثا  الصثثثحة ةاإ بثثثا   ةأ ميثثثة ع مثثثا  الصثثثحة : البرةسوكثثثوا الخ ثثثامت

  ة ثثثت [82]كسثثثما  أة أمثثثارا  لصثثثح باليسثثث  بخاليثثثة  لمثثثا لبثثثا مثثث  أ ثثثر لثثثت إعثثثفار الصحثثث ة علثثثا الو يتثثثة  -ةسوُيعثثثا  لل ثثثبود 

 :كما  لت

بثثثم لثثثت الو يتثثثة التاصوصيثثثة  ة ةعنثثثت بثثثال م  الثثثة  وثثثدر  ليثثث  الو يتثثثة  ة  ثثثما عنصثثثر  ال مثثثاى ةالميثثثاى : ال ثثثار   مثثث  ) ثثثو جثثث ر مة

ةالسثثثنة   ةُثثثد جثثثار ال ثثثار   لثثثت الو ثثثابا محثثثا الدراسثثثة مةفصثثث ، بثثثاليوذ ةال ثثثبر (مة  اثثثة أى سثثثار   ال صثثثرف  ثثثو سثثثار   ال حر ثثثر

ةُثثثد  ثثث م قكثثثر  لثثثت   ...سحر ثثثرا لثثثت  أة  ثثثرر لثثثت  أة سحثثثررا، لثثثت : البئر ثثثة لتثثث   أة البئر ثثثة ةالمي د ثثثة معثثثا،  ةقلثثثع بعثثثد عبثثثارة

ن  بالو يتثثثة أة لثثثت صبا ثثثة الو يتثثثةصبا ثثثة الثثث
(79)

  ة   وجثثثد بالو ثثثابا سثثثار   ميثثثاصت متصثثثود قكثثثر   كثثث ى  ثثثةكر مثثث  ، أصبثثثا   أة بثثثدا  با

ثثرر  لثثت  صثثا  ب ثثار   كثثةا  ةليثث  الو ثثابا ببثثا ك يثثر مثث  المعثثالم المياصيثثة ال ثثت   سخفثثت علثثا سثثياى سلثثع التثثر،  ةعنثثدما بثثدأ   ة

كثثثر  البلثثثدة ةالمن تثثثة المحثثثرر ببثثثا  الو يتثثثة  ةالياسثثث   ة بثثث  السثثثنة  البئر ثثثة سناثثثيم ك ابثثثة الو ثثثابا عنثثثد كاسثثث  العثثثدا أة بالمحثثثاكم قة

 ثثثوذ ا  نثثي   ةلثثثت : ةُثثد  ة بثثث   ثثوذ ال حر ثثثر مثث  األسثثثبوح م ثثاةُثثد  ة بثثث  ال ثثار   البئثثثر  ةمثثا  واق ثثث  بال ثثار   المثثثي د   كاملثثة  

 .بعد قكر السنة المي د ة (ذ)بعد السنة  ةكةلع سم إ با   رف  (  )السنة البئر ة ُد  ب   رف 

ثثدد ميثثاى سحر ثثر الو يتثثة الثثة   يثثوى إمثثا محيمثثة م ثثاةلثثت بعثثي مثث  ا   أة بلثثد (محيمثثة بركثثار أة جعثث ى بنثثت بثثو علثثت): لو ثثابا  ة

ثثدد ميثثاى سحر ثثر الو يتثثة ةإصمثثا ك بثث  الوظيفثثة مة بثثمنة الميثثاى (صا يثثة سثثمد ال ثثاى أة العثثوابت): م ثثا   ةلثثت ك يثثر مثث  الو ثثابا لثثم  حة

                                                             
 .38الو يتة   76
 .23الو يتة   77
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 .32  82الو يت اى   
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ةجثثثد ة ثثث  لثثثت ال ثثثار  م  يثثثص  (23) ثثثار   البئثثثر  ةالمثثثي د  بالو يتثثثة تارصثثثة المثثث  ُاعثثثت أة كاسثثث  العثثثدا بثثث برار  ةبعثثثد م: م ثثثا

 . وصي  (3) وصي  ةلية  وذ  (1)م  المف رض أى  يوى اليوذ 

ةجثثثثد  وثثثثي  س كيد ثثثة علثثثثا وثثثثحة  ثثثثةا ال صثثثثرف التثثثثاصوصت  ةأصثثث  سثثثثم بنثثثثار علثثثثا الوجثثثث  ال ثثثثرعت   :الرةةةيق الُاعائيةةةةة الختاميةةةةة

ة  ةيثثثرا شثثثا دا)ةبعثثثي األدعيثثثة ال خو فيثثثة ةال اجثثثرة م  يثثثص قكثثثر وثثثي  
(80)

ة  ةيثثثر ال ثثثا د    
(81)

  ةكفثثثت بثثثاهلل شثثثبيدا، 
(82)

  

(ةباهلل ال وليا)ةويفة دةعابية ة امية بآةر ال صرف 
(83)
. 

ت جثثثث ر مثثثث  ود ال ثثثت ةرد  لثثثثت صبا ثثثثة الو يتثثثة  ثثثثسوُيعثثثثا  ال ثثثثبمثثثثوُعبم لثثثثت صبا ثثثة الو يتثثثثة  يثثثثص الصثثثحة ةاإ بثثثثا   : الشةةةهود

مثثاى لثثت قلثثع (91)ع مثثا  الصثثحة علثثا المي ثثوب  ةالو ثثابا كلبثثا ببثثا شثثبود مثثا عثثدا الو يتثثة  م ربمثثا ألى كاسببثثا  ثثو عامثثا إمثثاذ عة

الياسثثث   ثثثو صفسثثث  شثثثبود ب  ثثثد، الو ثثثابا  ةُثثثد  يثثثوى  (2) ثثثا أصثثث  ةوثثثا لعثثثدد الوُثث   ةُثثثد  يثثثوى بالو يتثثثة شثثثا دا، ةا ثثثدا، أة أك ثثثر  

ال ثثثا د الو يثثثد
(84)

  أة أ ثثثد ال ثثثبود
(85)

ببثثثا امثثثرأة شثثثا دة علثثثا أة د ثثثا  ةُثثثد  (23)  ةكثثثا ال ثثثبود بالو ثثثابا رجثثثاا  مثثثا عثثثدا الو يتثثثة 

البثثاب  لثثم  عثثد لثث   ثثا لثثت مبيعثث سثث ست ال ثثبادة علثثا  ي ثثة اع ثثراف بثث ى 
(86)

ةجثثد شثثبود  ال ثثبود ةاعثث  أصبثثم أ ثثرار  إ  أصثث   ةأغلثث  

كثثثاصوا مثثثاقالوا عبيثثثد
(87)

  أة مثثثوالا
(88)

ة نبثثثت  (بثثث )بينبمثثثا  -غالبثثثا،  –  ةعنثثثد قكثثثر اسثثثم ال ثثثا د  ةي ثثث  اسثثثم  ةأبيثثث  ةجثثثد  ةُبيل ثثث  

لثثثةكر بثثثاُت  ةك صثثث  علثثثم معثثثرةف    ح ثثثاق ( مثثثود)لثثثم  ةثثثةكر إ  اسثثثم  لتثثث   ا  إ  أصثثث  ةجثثثد شثثثا د(بيثثثد   أة بيثثثد )شثثثبادس  بلفثثثظ 

ا سثثثم
(89)

  ة ثثثةا غيثثثر من تثثثت بثثثالمرة لح ثثثا اإمثثثاذ كثثثاى  ةثثثةكر اسثثثم  كثثثام  ةكثثثةلع كة ثثثاب العثثثدا ةالم ثثثا   ةالتبثثثاة ةالثثثو ة  ةكثثثا 

  أة (شثثثبد  بثثثةلع أة أشثثثبدصت بثثثةلع أة شثثثبد بثثثةلع أة وثثثحي  قلثثثع) ثثثل ر ال ثثثبود ك بثثثوا بخثثث   ثثثد م أصبثثثم شثثثبدةا بثثثةلع مسثثثبوُا، بثثث 

بم ثثثبد  شثثثبد  عليثثث  بثثثةلع ك بثثث   شثثثبد  لثثثنخ ةبثثثاإُرار للبيثثث  ةأصثثثا  شثثثبد  عليثثث  ببثثثةا ةك ب ثثث     شثثثبد  علثثثيبم بثثثةلع ةأصثثثا)

شثثبد  علثثيبم ببثثةا كلثث  أشثثبدسنت علثثا قلثثع ةأصثثا  ةأشثثبداصت علثثا صفسثثيبما ب صبمثثا ُثثد باعثثا  أشثثبدصت علثثا قلثثع ل ثثبد  عليثث  ةأصثثا  

ا أصبثثثم  بثثثرةا لثثد نا بمحيمثثثة  أشثثبدصت المتثثثرةى  نثثثا   ثثثبد الواُثثف علثثثا  ثثةةأصثثا  شثثثبد  علثثا أمبثثثم  سثثثبما ك ثث  عليبثثثا  ثثا  نثثثا  

 .(شبد  علي  بالمس ور  نا ةك ب   شبد  علي  بما ك   علي   نا ةأصاببةا البي  ل بد  عليبم ك ب   

                                                             
 .8  س ر 92الو يتة   80
 .3  س ر29  ة يتة8  س ر 98الو يتة   81
 .28  98  س ر 81  ة يتة 3  س ر 22الو يتة   82
 .39  س ر 81الو يتة   83
 .98الو يتة   84
 .11  21  91الو يتة   85
 .21الو يتة   86
 .81الو يتة   87
88

 .92الو يتة   
 .33الو يتة   89



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

سعثثثالا   ةأصثثثا الفتيثثثر هلل  أة ةأصثثثا الحتيثثثر  أة ةك بثثث  الفتيثثثر هلل بيثثثد   الفتيثثثر هلل): ُثثثد  سثثثبا اسثثثم ال ثثثا د عبثثثارا  سحتيثثثر ةسثثثةلا هلل م ثثثا

 .(العبد هلل

بيثثثد  الفاصيثثة  أة ةكفثثثت بثثثاهلل ):   ةُثثثد  ةنبثثت اسثثثم  بعبثثثارا  د نيثثة م ثثثا(...شثثثبد عليثثث  ةك بثث )ةإى كثثاى الياسثثث   ثثو صفسثثث  شثثثا د  ثثةكر 

 .(بعدما شبد   ة  ةير ال ا د  ):   أة  ةكر لت صبا ة اسم ال ا د عبارا  م ا(شبيدا، 

ةشثثثبد  بثثثةلع سثثثعيد بثث  شثثثامة البحثثثر  ةك ثثث  ):    ثثث مر أ ثثد الحبثثثور بالي ابثثثة بثثث مر  م ثثاةلثثت  الثثثة مثثثا إقا كثثاى ال ثثثا د    ي ثثث

ةوسثث  إ  مةسثثلم لثثت اُثثرار صاوثثر بثث  سثثلوذ ةشثثبادس  عثث  أمثثر  العبثثد هلل علثثت بثث   نثثت بيثثد   أة ةُثثد شثثبدا راشثثد بثث  سثثعيد ةسثثالم بثث

سبما عثثث  أمر مثثثا علثثثت بثثث   نثثثت بيثثثد مبثثثم ةك ثثث  شثثثبادأة
(90)

البلوشثثثت ةمنصثثثور  سثثثليماى  سثثثعيد بثثث  ق ثثثراىأة ةشثثثبد عليثثث  ببثثثةا   

مر مثثثا سثثثليماى بثثث  سثثثالم بيثثثد   بثثث  بالحراوثثثت عم ثثث  مثثث  بركثثثا ةك
(91)

  ةشثثثبد علثثثيبم بثثثةلع سثثثعيد بثثث  محمثثثد بثثث   وسثثثف الصثثثوالت 

عبد   ب  سعيد ب  سالم بيد  ةك ب  ع  أمر 
(92)
. 

صثثث  حبثثثا أوثثثل  األةا ةك بثثث   أة النتثثثا حبثثثا أشثثثبد  ببثثثةا النتثثثا )ة ينمثثثا سيثثثوى الو يتثثثة ُثثثد سثثثم صتلبثثثا ليثثث م ا شثثثباد علثثثا النتثثثا م ثثثا 

صثثثا  أة  ثثثةا النتثثثا الم ثثثابا لنوثثثااألوثثثا ةأشثثثبد بثثث  ةأ
(93)

  صتثثثا عثثث  أوثثثل  ةك بثثث   صتثثثا مثثث  أوثثثا ةلثثثت األوثثثا ةك بثثث   شثثثبد  

حبثثثا األوثثثا ةك بثثث  علثثثا  ثثثةا النتثثثا ة ثثثو
(94)

ل ثثثي   مابا اصتلثثث   ثثثةا الصثثثع بثثثالحرف الوا ثثثد مثثث  أوثثثل  األةا بثثث مر ُاعثثثت سثثث  

لا  ةا النتا إص  حبا أول  ةك ب شبد  ع  ص  حبا أول  ك ب أشبد  علا  ةا النتا 
(95)
. 

سوُيعثثثا  ال ثثثبود ال ثثثت ةرد  لثثثت صبا ثثثا  الو ثثثابا  ثثثت جثثث ر مثثث  ع مثثثا  الصثثثحة علثثثثا  :التوقيعةةةات وا م ةةةالات والبرةةةمات

المي ثثثوب  ةالو ثثثابا ال ثثثت صحثثث  بصثثثدد ا اشثثث مل  علثثثا أسثثثمار ال ثثثبود  ثثثو دليثثثا علثثثا مصثثثداُية  ثثثة  الو ثثثابا  ةال ثثثبود إى كثثثاصوا 

 عرلثثثوا التثثثرارة ةالي ابثثثة   ي ثثث  مثثث    نثثثوب عثثثنبم   عرلثثثوى التثثثرارة ةالي ابثثثة  ة ب ثثثوا أصبثثثم ك بثثثوا أسثثثمار م ب  ثثثد بم  أمثثثا إقا شثثثبدةا ةلثثثم

ة ة بثثث  أصثثث  ك ثثث  بثثث مر لثثث ى أة عثثث  لثثث ى  ةسثثثوار ال ثثثا د ك ثثث  بنفسثثث  أة أصثثثاب عنثثث  ل بثثثد أى  ي ثثث  الياسثثث  اسثثثم   سثثثبما  ثثثو 

  بالمثثداد   ةال وُيعثثا  ةة ثث-ة ثثةا أمثثر صثثادر الحثثدةُ -  ةُثثد    ثثد لثثت قلثثع ة وُثث  (بيثثد  أة بيثثد )معثثرةف بثث  ة ةنبثثت ا سثثم بلفثثظ 

 (91)الو يتثثثة : ة ثثثو ةجثثثود ةاع مثثثاد بصثثثما  األوثثثاب   ةبياصبثثثا كال ثثثالت ا  ةكثثثةلع صئثثثد  نثثثا أمثثثرا، جد ثثثدا، ةمةخ لفثثثاألسثثثود أة األقرق

: بصثثثما  أوثثثاب  بثثثاألقرق ا نثثثاى  خصثثثاى سثثثالمة بنثثث  سثثثالمي  باعثثثامر  إ ثثثدا ما م موسثثثة  ةأعتببثثثا بالعبثثثارة ال اليثثثة (8)ببثثثا عثثثدد 

 ثثة  حبعثثثة إببثثثاذ سثثثالمة بنثثث  سثثثالمي  باعثثثامر بيثثثد ا اليسثثثر، ةشثثبد عليبثثثا بثثثةلع الفتيثثثر هلل سعثثثالا  سثثث  بثثث  عميثثثر بيثثثد   ةاألةثثثر، )

                                                             
 .81االو يتة   90
 .32الو يتة   91
 .89  11  21  21  31  33الو يتة   92
 .18الو يتة   93
94

 .13الو يتة   
 .13الو يتة   95
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 ثثثة  حبعثثثة إببثثثاذ أبيبثثثا وثثثا   المعرلثثثة سثثثالمي  بثثث  محمثثثد ): ةأعتببثثثا بالعبثثثارة ال اليثثثة "أبيبثثثا"سخثثث  سثثثالمي  بثثث  محمثثثد باعثثثامر 

اذ المتثثثر  مثثثر م ببثثثإرسثثثم  -9: بصثثثما   مثثثا (8)ببثثثا عثثثدد  (23)الو يتثثثة   (ميثثثر بيثثثد بيثثثد  اليسثثثر، ةشثثثبد عليثثث  بثثثةلع  سثثث  بثثث  ع

بصثثثم   إ ثثثدا ما لسثثثعيد   (2) وجثثثد عثثثدد ببثثثاذ المتثثثر  مثثثود عبثثثد    إرسثثثم  -8ذ المتثثثر  ةد ئثثثة عبثثثد   ببثثثاإرسثثثم  -2إبثثثرا يم  

محمثثثد ليثثثرةق البلوشثثثت  / سثثثعيد ةسثثثليماى  ةبصثثثمة إببثثثاذ/ ببثثثا بصثثثمة رسثثثم إببثثثاذ (21الو يتثثثة )  (23الو يتثثثة )ةاألةثثثر، لسثثثليماى 

  (33الو يتثثثة )  بصثثثمة أوثثثب  ال ثثثا د  مثثثود بثثث   مثثثد (32ة يتثثثة )" البثثثاب " ثثثد   بثثث  صاوثثثر الثثثو يبت : بصثثثمة أوثثثب  ةاوثثثة بثثث 

بصثثثمة أوثثثب    (21ة يتثثثة )جمعثثث  راشثثثد محمثثثد الئعفثثثر  بصثثثمة أوثثثب    (22ة يتثثثة )بصثثثما  أوثثثاب  غيثثثر ةاعثثثحة  (1)ةعثثثدد 

ة يتثثثة )ببثثثاذ ةاوثثثة بثثث  لاحمثثثة بنثثث  علثثثت البابعثثثة إ  بصثثثمة (21ة يتثثثة )  بصثثثمة إببثثثاذ ةاوثثثة بالبثثثاب  (23الو يتثثثة )ةاوثثثة بالبثثثاب  

سثثثعيد / ببثثثا بصثثثمة أوثثثب  بالمثثثداد األقرق ةاوثثثة بثثث  (18)الو يتثثثة   (12ة يتثثثة )عبثثثد   بثثث   بيثثث  : بصثثثمة إببثثثاذ ةاوثثثة بثثث   (11

 (82)أةا مثثثرة صئثثثد ا بالو ثثثابا أى  بصثثثم التاعثثثت علثثثا الثثثرغم مثثث  سوُيعثثث  ةةاسمثثث   الو يتثثثة  تالمحيمثثثة  ة ثثثبثثث  سثثثليماى ُاعثثثت 

 (88)الو يتثثثة ببثثثا بصثثثمة إببثثثاذ بالمثثثداد األقرق ةاوثثثة بسثثثالم بثثث  سثثثيف   (83)ببثثثا بصثثثمة بالمثثثداد البنفسثثثئت ةاوثثثة بحمثثثد  الو يتثثثة 

بصثثثما  بالمثثثداد البنفسثثثئت ا نثثثاى لل ثثثبود  (8)ببثثثا عثثثدد  (83)تثثثة الو يببثثثا بصثثثم اى م موسثثث اى ةاوثثثاى بفاحمثثثة ةشثثثيخة الثثثدرعت  

بصثثثمة ببثثثا  (31)  الو يتثثثة (البثثثاب )ببثثثا بصثثثمة بالمثثثداد األقرق إوثثثب  عبثثثد   بثثث   مثثثد الح رةشثثثت  (81)ةال ال ثثثة للوكيثثثا  الو يتثثثة 

 .(أ د البابعي )ال ا د  ةبصمة إبباذ راشد ب  سعيد بصمة إبباذ ببا  (39)شنوص  بن  سلوذ ب  سليم الئفيلت  الو يتة إبباذ 

ةال اجثثثرة ةرد العلثثثم ةالفبثثثا إلثثثا    ةرد  سلثثثع األدعيثثثة بي ثثثرة ُبثثثا قكثثثر اسثثثم الياسثثث  أة بعثثثد قكثثثر اسثثثم    اودعيةةةة التخويفيةةةة

 .ةكةلع لت محا شبادة ال بود كما قةكر أصفا، لت كة اب ةشبود الو ابا

بالدراسثثة ال حليليثثة الناُثثدة للو ثثابا محثثا الدراسثثة اسبثث  أصثث  ُثثد شثثاح بثثي  المة عاُثثد   بثثدر : اراسةةةشةةكاليات الوثةةائق محةة  الإتحليةة  

دا نثثثة  ةغير ثثثا بيلمثثثا  م ثثثا ثثثوُعي   -أُثثثرةا : "عتثثثود البيثثث   ةالمة ثثثوُعي : "ةكلمثثثة..." علثثثا  ثثثةا  صةتثثثر ةاع ثثثرف بيثثثةا ةكثثثةا  -المة " المة

لبثثثمير ُبلثثث  مثثث  عمثثثوذ ةإ بثثثاذ  مثثث  اسفثثثاق ا سثثثم الاثثثا ر ةالبثثثمير لثثثت  ثثثت ا سثثثم الاثثثا ر المعرلثثثة الثثثة  جثثثار إقالثثثة مثثثا لثثثت ا

المثثدلوا  ةبال  مثثا لثثت األم لثثة الثثواردة بالو ثثابا صلحثثظ لثثت كثثا أسثثلوب منبثثا بعثثد إقالثثة مثثا لثثت البثثمير مثث  عيثث  العمثثوذ ةاإببثثاذ  

:  اصيبثثثا   م   ثثثوب  عمثثثوذ ةإببثثثاذعثثثمير لفيثثثر الفابثثث: أةلبثثثا  عثثثدة أمثثثور مةئ معثثثة  س صثثثا بموعثثثوح البحثثثص اسصثثثا ، أوثثثي ، ةُو ثثثا، 

ثثثراد مثثث  قلثثثع البثثثمير  ة ةخصصثثث   ة ةوعثثثح م لية  ثثثا مثثثا ليثثث  مثثث  عمثثثوذ  اسثثثم ظثثثا ر معرلثثثة  مدلولثثث  البثثثمير ةلينثثث   ةحثثثدد المة

 :تور الئو ر ة  ة  ب  م  الو ابا مئموعة م  األم  [98]ةإبباذ

لثثثم  ثثثرد   سصثثثر حا، ة  سلميحثثثا، بثثث   وثثثورة مثثث  الصثثثور د اصثثثة ة  مثثثة   حرلثثثت العتثثثود : د اصثثثة ةمثثثة   أوثثثحاب ال صثثثرف -أوم، 

علثثثا مثثثدار الف ثثثرة ال منيثثثة ال ثثثت غ  بثثثا الدراسثثثة  مثثث  العلثثثم أى الثثثد   اإسثثث مت  ثثثو الثثثد   السثثثابد ةالمثثثة   السثثثابد كثثثةلع ل لثثثع 
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ثثثنت  ةكثثثةلع  المنثثثاحا ةالبةلثثثداى  ثثثو المثثثة   اإباعثثثت  مثثثا عثثثدا جعثثث ى بنثثثت بثثثو علثثثت بال ثثثرُية جنثثثوب لالسثثثابد ليبثثثا المثثثة   السة

قصئبثثثار كثثثاى المثثثة   السثثثابد ليبثثثا ال ثثثالعت علثثثا أرجثثث  األُثثثواا  مثثث  ةجثثثود أ ثثثد حرلثثثت العتثثثد لثثثت إ ثثثد، الو ثثثابا العةماصيثثثة  نثثثد  

 ندةسثثثتأ  )باصيثثثاصت
(96)

جثثثود اسثثثم  فلثثث  عليثثث  الاثثث  أى مسثثثيحت  ةكثثثةلع ة
(97)

أ  سصثثثر   ة  سلمثثثي  بمسثثث لة ةكثثثةلع    وجثثثد   

ثثثو تي   ممثثثا دا علثثثا عثثثدذ ةجثثثود سلثثثع الحثثثواج  المة بيثثثة ب لثثثع المنثثثاحا  رغثثثم ةجثثثود مثثثةا    مثثثة   الياسثثث  ة  ال ثثثبود ة  المة

م  يثثثص ال عثثثا ي بسثثث ذ ملحثثثوظ بثثثي  أوثثثحاببا  كمثثثا  ابثثثر عثثثدذ ةجثثثود لثثثوارق سةثثثةكر بثثثي  (اإباعثثثت ةالسثثثنت ةال ثثثيعت) ت ثثث ة   ثثث

 الثثثثة سثثثم علثثثثا لثثثت مسثثث لة البيثثثث  ةاإ الثثثةم  يثثثثص أصبثثثم لثثثم    رُثثثثوا مة لتثثثا، ألى  ثثثثةكرةا مثثث  ، أى البيثثث  أة اإ سلثثثع المثثثةا   كثثثثةلع

ب ةال  ُت بي  سلع المةا   تالمة   الفة صت  ة   .صةت ة مةبي ة لل تارة

فراليثثثثة بيثثثثا دُثثثثة ألوثثثثحاب سلثثثثع  -ثانيةةةةا،  فرالثثثثت ةسحد ثثثثد األمثثثثاك م  يثثثثص    ةوجثثثثد مثثثثا  ثثثثدا علثثثثا سحد ثثثثد األمثثثثاك  الئة الموُثثثث  الئة

فراليثثثة لثثم سيثث  قا  بثثثاا  ال صثثرلا   اللبثثم إ  مثثا صثثثدر  ةةجثثود مةسثثميا  اسفثثثا عليبثثا أ ثثا كثثثا من تثثة علثثا  ثثثدة  ةسلثثع الحثثدةد الئة

فراليثثثثة مة  ثثثاببة ستر بثثثا،  ة ثثثثم ُبابثثثا ةأعثثثثراق بيثثثنبم رةابثثثث  عنثثثد  ثثثل ر األُثثثثواذ  مثثث  العلثثثثم أى كثثثا سلثثثع الم نثثثثاحا قا  حبيعثثثة جة

ةصئثثثد أى  سار خيثثثةم   ثثثا أصبثثثم عنثثثدما كثثثاصوا  ن تلثثثوى مثثث  ميثثثاى إلثثثا  ةثثثر  ة لتثثثوى علثثثا الميثثثاى الئد ثثثد صفثثثة مةسثثثما بلثثثد م التثثثد م 

ر األشثثثخا  المعنيثثثي   ة   عنثثثيبم مثثث  أحثثثراف ال صثثثرلا   ةيرسثثثوى الحثثثد ص ألصفسثثثبم ةالور ثثثة ةأ ثثثا البلثثثدة الموجثثثود ببثثثا  ثثثل 

 . م ةارق بلد م  ةلو أى البا ص لم   ةة سلع الو ابا م  مالييبا لصع  علي  سحد د سلع األماك 

بخصثثثثو  قكثثثثثر أشثثثثخا  غيثثثثثر معثثثثرةف سثثثثثب  قكثثثثر أسثثثثثماببم ةع ُثثثثاسبم بال صثثثثثرف  (81  89)شثثثثيالي اى بثثثثثالو يت ي  إ -ثالقةةةةا، 

  صعثثثثرف سثثثثببا، لميرا ثثثث  ة  ُيمثثثثة  ثثثثةا الميثثثثراُ   ثثثثم سلثثثثع البنثثثث  ال ثثثثت سثثثثم سسثثثثليمبا  التثثثثاصوصت  ةكثثثثةلع ميثثثثراُ أ ثثثثد األشثثثثخا  

ةُثثثثد  ثثثثاةا البحثثثثص سفنيثثثثد بعثثثثي المةع يثثثثا  المة بثثثثمنة بثثثثالو يت ي   ةمةحاةلثثثثة إ ئثثثثاد  لثثثثوا لمثثثثا  للمة ثثثث ر     صعثثثثرف سثثثثببا، لثثثثةلع 

ياسثثث  وثثثل با بثثثالمبي  ة  بثثثالمة ولا وثثثا   ببثثثا اسثثثم امثثثرأة لثثثم  ةحثثثدد ال (89)الو يتثثثة  :اع را ثثثا مثثث  غمثثثوض مثثثا أميثثث  كمثثثا  لثثثت

غم مثث  قكثثر األ  ثثاذ ةالبنثث  المة  ةجثثة ةأرملثثة المة ثثولا  إ  أصنثثا لثثم صتثث  علثثا ةوثثف وثثلة سلثثع المثثرأة  عثث ا بنثث  )اإرُ  لعلثثا الثثرة

أى  ثثثة  المثثثرأة   إقا "أى  ثثثةا الثثثدةكاى سركثثث  مثثثور بم" (3السثثث ر )بثثثالمة ولا ة  بثثثالمبي   إ  أى الياسثثث  قكثثثر لثثثت  (صاوثثثر بثثث  محمثثثد

أ مثثثثد بثثثث  صاوثثثثر بثثثث  محمثثثثد )لثثثثم  ثثثثرُ ة ثثثثو  (ةكيلبثثثثا)مثثثث  عثثثثم  الور ثثثثة  ة   ةميثثثث  أى سيثثثثوى مثثثث  قةا  ر مثثثث م ألى أةو ثثثثا 

ثثث ر مثثث  الميثثثراُ أل  سثثثب  كثثثاى  أة أى سيثثثوى قةج ثثث  ال اصيثثثة  (ال ثثثا عت   إقا، لبثثثة  المثثثرأة إمثثثا أى  يثثثوى المة ثثثولا أةوثثثا لبثثثا بئة

ةمثثثا جثثثار ببثثثا مثثث  أسثثثمار ةر ثثثة لثثثم  ةحثثثدد  (81)أمثثثا الو يتثثثة   (أ  قةجثثثة المة ثثثولا ال اصيثثثة) ةغفثثثا الياسثثث  عثثث  قكثثثر أصبثثثا سر ي ثثث 

سثثند ة بنثث  راشثثد بثث   -مثثرةة بنثث   و  ثثا  -سثثالمة بنثث   و  ثثا  -راشثثد بثث  سثثعيد )وثثل بم بثثالمةورُ ة  ُيمثثة  ثثةا النصثثي  ة ثثم 

                                                             
96

 .1الو يتة   
 .الو يتة األةلا  97
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ثثورُم ةقلثثع لعثثدذ س ثثابا ا سثثم بيثثنبم  ة   ةميثث  أى (محمثثد بثث  بحثثر  سيوصثثا مثث  قةجاسثثث    أمثثا مثثرةة ةسثثالمة ليسثث ا مثث  بنثثا  المة

ال ةجثثثة  ةليثثث  إقا  ت ثثث (سثثثند ة بنثثث  راشثثثد) ثثثدا ما لبثثثا أخ ةكيلبثثثا ةال اصيثثثة قةجبثثثا ةكيلبثثثا  ليثثث  ربةمثثثا سيثثثوى أأة أةواسثثث م ألى 

ليسثث  أذ  ثثة  الي يمثثة ةإصمثثا أمبثثا ُثثد  (سثثند ة)ب   ةالحثثا أى سيثثوى سلثثع ال ةجثثة كاصثث  قةج ثث  للمثثا سثثلموا ابن ثث  الي يمثثة ل ثثخ  البثثا

ثثثورُ الي يمثثثة للمة ثثث ر    ماسثثث  مثثث  ُبثثثا  ةكثثثةلع   صعثثثرف وثثثلة راشثثثد بثثث  سثثثعيد بثثثالمةورُ  ةاآلمثثثر اآلةثثثر  لمثثثاقا سثثثلموا بنثثث  المة

 ر   ثثثو مثثث  قة  ر ثثثم المة ثثثولا  ةقلثثثع ةلمثثثا لثثثم   ةثثثة ا أ ثثثد م إى كثثثاصوا قة  ر ثثثم     صئثثثد  ثثثا ل لثثثع المسثثث لة سثثثو، أى المة ثثث

عثثثامر بثثث  ةمثثثية بثثث  سثثثثعود )ةالمة ثثثث ر  اسثثثم   (علثثثت بثثث   ميثثثد بثثث  بحثثثر )اس  ناسثثثا، بال  ثثثاب  لثثثت األسثثثمار  لثثثالمة ولا اسثثثثم  

الثثة  " علثثت بثث   ميثثد"  أ  أصبمثثا مثث  ُبيلثثة ةعثثرق ةا ثثد  ةأى البنثث  ُاوثثرا، سح ثثاق إلثثا ُثثيم عليبثثا    ثثم مثث   ثثةا المثثدعو (البحثثر 

ر     بثثم صصثثي  مثث  البيثث   سركنثثا الياسثث  صبثثرب أةماسثثا، لثثت أسثثدا   ة  ةمثثيي صل مسثث  لفبثثم رةابثث  سلثثع األمثثور  ممثثا  ةلكثثد أى ة 

 ثثثل ر األُثثثواذ كثثثاصوا    ي بثثثوى لل ثثثار   بثثثا ألصفسثثثبم ةلتثثث   ة   عنثثثيبم   ثثثا األجيثثثاا ال اليثثثة مثثث  بنثثثت جلثثثدسبم  للثثثم  ةراعثثثوا أبثثثدا، 

 ثثر ةقاكثثرسبم  ربةمثثا كثثاى قلثثثع لوجثثود الثثرةح التبليثثة ال ثثت سة ثثي  معرلثثة كثثا مثثنبم ل ةثثر معرلثثثة سفيثثر ال مثثاى ةعواملثث  لثثت بنثثت الب

م ةلثثثةلع أجثثثرةا سصثثثرلاسبم ةلف ثثثرا  حو لثثثة  لبثثثم بثثثالف رة صسثثثاب ة يتثثثة  لمثثث  الصثثثع  ةجثثثود عامثثثا الئبالثثثة بيثثثنبم لثثثت سلثثثع المسثثث لة

 .ىداةا كبولبم سلع المعنو ة     عنيبم م   م بالخارق كابنا، م  كا

ةجثثثد ة ثثث  لثثثت ال ثثثار  م  (23) ثثثار   البئثثثر  ةالمثثثي د  بالو يتثثثة شثثثيالية الحسثثثابية لثثثت سحد ثثثد ال ثثثار    لبعثثثد مةتارصثثثة الاإ :رابعةةةا، 

ف ثثثرض أى  يثثثوى اليثثثوذ  ةربمثثثا  يثثثوى السثثثب  لثثثت قلثثثع  يمثثث  لثثثت أى الو يتثثثة لثثثم   ( وصيثثث  3)ةلثثثية  ثثثوذ  ( وصيثثث  1) يثثثص مثثث  المة

 .سةراج  م  جبة مةخ صة ة  م  أشخا  مةع بر  

 :بيان بأحراف التعاقا ومكان العقا وسبب البيع في الوثائق -

 سب  البي  المياى اسم المة  ر  اسم الباب  ة يتة

صاوثثثثر ة مثثثثد أبنثثثثار الففيلثثثثت بثثثث   9

 سيف ب   مد الخميست

بثثثثثث  ع  ثثثثثث  بثثثثثث  مسثثثثثثعود 

 ةادةذ الندابت

-   صا 

عثثثثثامر بثثثثث  حلحثثثثثة بثثثثث  عبثثثثثد    2

 العبر  الببلو 

سثثثالم بثثثث  ةمثثثثية بثثثث   مثثثثد 

 التصابت الببلو 

لتبثثثثار د ثثثث  البالثثثثع محمثثثثد  بب 

بثثثثث  ةصثثثثثي   ة ثثثثثةا المثثثثثاا 

كثثثاى مليثثثا، لثثث   ةُثثثد أةوثثثثا 

 بةلع

صاوثثثثر بثثثث  ةثثثثاسم بثثثث  عيثثثثد  شيخة بن   مد الحئر ة 8

 الحئر 

-  بد ة

اإصئر ئثثثثثت محمثثثثثد بثثثثث  سثثثثثالمي   3

 ع يا   ا ب  عبد   البرةاصت

ال ثثثثثثي  سثثثثثثالم بثثثثثث  عثثثثثث اى 

 البلوشت

 -لوجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة

 قصئبار

 -

الووثثثية مثثث  جثثثدسبم ألبثثثيبم  العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوابت ةر ثثثثثثة الئثثثثثثد أبثثثثثثت صببثثثثثثاى ع مثثثثثاى بثثثثث  ةمثثثثثية بثثثثث  جاعثثثثثد  2
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: جاعثثثثثد بثثثثث  ةمثثثثثية ة ثثثثثم الخرةوت

سثثثثثثثثعيد ةماجثثثثثثثثد ةصاوثثثثثثثثر 

ةمحمثثثثثد ةةلفثثثثثاى ةةمثثثثثية 

 ةصاور

كثثاى ة ثثو  ثثا أبثثو م كمثثا لثثو  التد مة

  يا، 

جوةثثثثثة بنثثثثث  سثثثثثليماى بثثثثث  ماجثثثثثد  1

 الخرةوية

صاوثثر بثث  سثثليماى بثث  ماجثثد 

 الخرةوت

العثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوابت 

 التد مة

 ل سد د د  

وثثثثثثال  بثثثثثث  سثثثثثثالم بثثثثثث  سثثثثثثل اى  8

 المسير 

 صتي بي  إُالة ةشراؤ  إبرار مسعود ب  سالم

ةمثثثية بثثث  مرةاصثثثد  سثثثر   شثثثيخة  3

 بن  ب ير ب  سالم الحار ية

ق نبثثثثثثثثثثو بنثثثثثثثثثث  عبثثثثثثثثثثد   

ةمر ثثثثثامو بنثثثثث  علثثثثثت بثثثثث  

شثثي  ةلاحمثثة بنثث  علثثت بثث  

شثثثثثثثثثي  بثثثثثثثثث  اوثثثثثثثثث مبوى 

 الممباسية

 –اصئثثثثثثثثثثثثثثثامبو 

 قصئبار

 -

سثثثثثثثي  بثثثثثثث  امثثثثثثثدا  بثثثثثثث   سالم ب  سعيد الب لت 1

 برسوسم الباصياصت

 د  علي  ع  ة سمابا

ةمثثثثثثثية بثثثثثثث   مثثثثثثثد بثثثثثثث  سثثثثثثثالم  91

 الئابر 

 مثثود بثث  مر ثثوى بثث  عمثثر 

 البميمت

 د   علي  للل سعد

مبثثثثار  البوسثثثثعيد  منصثثثثور بثثثث   99

ةكيثثثا ةلفثثثاى بثثث  عثثثد م بثثث  سثثثالم 

 امبو صبباى

 مثثثثثثثثثثثثثثثثثود بثثثثثثثثثثثثثثثثث  داراب 

 المحرةُت المنحت

  - من 

جمعثثة بثث  مةسثثلم بثث  علثثت بثث  سثثعيد  92

 الفارست

علثثثت سثثثثالم بثثثث  مبثثثثار  بثثثث  

  مد الرق تت

 الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

أذ  -الفثثثثثثثثثوار 

 -متثثثثثثثثثثثثثثر م ي 

 وور

-  

عبثثثد   ة مثثثد بنثثثت سثثثليماى   مود ب  علت الخنئر  98

 الحار يي 

-  المبيرب

صاوثثثر بثثثث  علثثثثت بثثث  صاوثثثثر بنثثثثت  93

 عبد  

 مثثثد بثثث  عبثثثد   بثثث  سثثثيف 

 السليماصت

  من 

علثثثثت بثثثث   ميثثثثد بثثثث  سثثثثالم  أ مد ب  سعيد ب  صاور 92

 الحبست

-  للل العيني 

محمثثد بثث  عبثثد   ابثث  عمثثر  سالمة بن  سالمي  باعامر 91

 ُرص 

-  قصئبار

سثثليماى  عمثثار بثث  سثثيف بثث   ميد ب   مير العبر  98

 الي  د 

 د   غير مةكور

 مثثود بثث  أ مثثد بثث  ةمثثية ةصعمثثة  93

 بن   مد ب  ةمية ال وُياى

محمثثد بثث  سثثل اى بثث  راشثثد 

 ال وُت

 ةوية ةد   بلد األل ق

سثثثثثثيف بثثثثثث  ةلفثثثثثثاى بثثثثثث  سثثثثثثيف  91

 المعولت

 -للثثل بثثو  ليفثثة ر ا بن  سيف ب  المعولت

 -بلثثثثثثثثد  بثثثثثثثثرا

 ةاد  المعاةا

 د  
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النمثثثثر جثثثثرادة بنثثثث  شثثثثحلوب بثثثث   21

 الميا ية

شثثثثنئوب بثثثث  شثثثثحلوب بثثثث  

 النمر الميا ت

ةاد   –سثثثثث اا 

 بنت ةرة 

 -

 -السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي  شر فة بن  محمد ب   مد بدر ب  سعود 29

 مست 

 -

 مثثثد بثثث  سثثثليم الئببثثثمت ةعثثثث ا  22

 بن   مد الئببمية

 مثثداى بثث  سثثالم بثث  ةمثثية 

 الحبست

 -للثثثثثثل البحيثثثثثثر

 بلد ال ر عة

 -

سثثالم بثث  محمثثد بثث  علثثت الراجحثثت  28

 ةةلد  محمد ب  سالم

 د    لة المحيوا سعيد ب   مد الراجحت

سثثثالم ة مثثثود ةةد ئثثثة أة د عبثثثد  23

  بثث  محمثثد ةمثثر م بنثث  إبثثرا يم 

 البلوشت

 -م ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرح غي ا بن  سالم الر امية

 مست 

 -

 سثثثثثثي  بثثثثثث  عبثثثثثثد الثثثثثثر م  بثثثثثث   22

  وسف الفارست

عبثثثد   بثثث  علثثثت بثثث  أ مثثثد 

 الملت 

-  وحار

بثثثثثث  سثثثثثثيف سثثثثثثاعد بثثثثثث  محمثثثثثثد  21

 المنةر 

 -للثثثثثثل شثثثثثثنبو  غساى ب  عامر البحر 

 ُر ة السليف

 د  

عبثثثثثثد   بثثثثثث  سثثثثثثد د بثثثثثث  عثثثثثثامر  28

 الر امت

ُثثية بثث  سثثعيد بثث  ُثثية ةلثثد 

  اصت الر امت

 د   للل بو كبير

سثثثثثثثثعيد ةسثثثثثثثثيف ةسثثثثثثثثليماى أة د  23

 صاور ب  سو لم الحار ت

غلثثثوذ بثثث  كثثثاظم بثثث  محمثثثد 

 العئمت

-  بركار

ةسثثثثثثثثليماى أة د سثثثثثثثثعيد ةسثثثثثثثثيف  21

 صاور ب  سو لم الحار ت

محمثثد بثث  ليثثرةق بثث  وثثال  

 البلوشت

-  بركار

إمثثثثثثاذ  -محمثثثثثثد عبثثثثثثد   الخليلثثثثثثت 81

 المةسلمي 

سثثعود بثث  سثثليماى بثث  جمعثثة 

 اليند 

-  ص ة،

ةمثثثثثية بثثثثث  سثثثثثعيد بثثثثث  ةمثثثثثية  89

اإسثثثثثثماعيلت ةكيثثثثثثا األ  ثثثثثثاذ أة د 

قا ثثثثثثر بثثثثثث  علثثثثثثت بثثثثثث  ةمثثثثثثية 

اإسثثثثماعيلت  سثثثثليماى بثثثث  عيسثثثثا 

بثثث  م ثثثر ال كثثثواصت ةكيثثثا قةج ثثث  

ر ثثثا بنثثث  قا ثثثر  عبثثثد بثثث  محسثثث  

ةكيثثثثا ابن ثثثث  مثثثثوقة بنثثثث  عبثثثثد   

سر يثثة قا ثثر  أ مثثد بثث  صاوثثر بثث  

محمثثثثد ال ثثثثا عت أة ثثثث  عثثثث ا بنثثثث  

 صاور ب  محمد

بثثثثدر بثثثث   ثثثث ا بثثثث  سثثثثعود 

 البوسعيد  الن ة 

-  سفالة ص ة،

 -للثثثثل الر مثثثثة  مداى ب  راشد الناور  علت ب   مد الناور  82

 ُر ة المبئة

 د  

سثثثثثثعيد بثثثثثث  صاوثثثثثثر بثثثثثث   ميثثثثثثثد  88

الراجحثثثثثت ةكيثثثثثثا اةواصثثثثث   ميثثثثثثد 

 ةسالم ابنت صاور

محمثثثد بثثث  صاوثثثر بثثث  سثثثيف 

 الراجحت

-  بلد الحميلت

-  للل البحير مثثثود بثثث  سثثثالم بثثث  ةمثثثية  سعيد ة رةش ةاحر النعةماصت 83
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 الحبست

راشثثثد بثثثث   و  ثثثثا ةسثثثثليم   عبد   ب  محمد الفارست 82

بثثثثث  صصثثثثثي  بنثثثثث   و  ثثثثثا 

ةعاب ثثثثثثثثة بنثثثثثثثث  سثثثثثثثثليماى 

 البوُر  

-  بلد الحئيرة

عبثثثثثثثثد   بنسثثثثثثثثالم بثثثثثثثث   بيثثثثثثثث   81

 الئببمت

منصثثثثثثور بثثثثثث  صاوثثثثثثر بثثثثثث  

 منصور السعيد 

 –للثثثثل البحيثثثثر 

 سمد ال  ى

 -

ربثثثثية دابثثثثرة األةُثثثثاف ةال ركثثثثا   88

 ثثثث ا بثثثث  محمثثثثد بثثثث  سثثثثعيد عثثثث  

محمثثثثثثثثد بثثثثثثث  سثثثثثثثثليماى / الفابثثثثثثث 

الخنئثثثثثر  ةالثثثثثة   بثثثثث  سثثثثثليماى 

 الخنئر 

مثثثر م بنثثث  سثثثالم بثثث  ةلفثثثاى 

 الدغي ت

 -محلثثثثة البنثثثثود

 –م ثثثثثثثثثثثثثثثثثرح 

 مست 

 -

 -للثثثثثثثثل الفثثثثثثثث   ةمية ب  محمد الباشمت را ة بن   مد البلوشية 83

 بب 

 -

راشثثثد بثثث  سثثثعيد بثثث  علثثثت ةعلثثثت  81

بثثثث  ةليثثثثا ةمحمثثثثد بثثثث   و  ثثثثا  

ةسثثثند ة بنثثث  راشثثثد بثثث  محمثثثد بثثث  

 بحر 

عثثامر بثث  ةمثثية بثث  سثثعود 

 البحر 

ُر ثثثثثثثثثثثثثة ةاد  

 العي 

 د  

سثثثعد  بنثثث  مسثثثعود بثثث  سثثثليم ةلثثثد  31

 سو  

 مثثود بثثث  سثثثليم بثثث  سثثثليماى 

 ةلد سو  

-  لم سةةكر البلد

 مثثثثدب  سثثثثليماى بثثثث  محمثثثثد  سيف ب  علت ب  سيف العامر  39

 العامر 

للثثثل الرسثثث 
(98)
 

 لنئا –

 د  

 د   بركار سل اى ب  علت المبيحست  د   صاور الو يبت 32

علثثت ةةليفثثة أبنثثار  مثثد بثث  وثثال   38

 المعد اى

-  لنئا -للل مي ا مبار  ب  راشد البة لت

سثثثل اى بثثث  علثثثت بثثث   ميثثثد   مد ب   ميد ب  محمد اليحمد  33

 المبيحست

-  بركار

 مثثثثد بثثثث  سثثثثليماى  ةعبثثثثد   بثثثث   32

سثثيف  ةمحمثثد بثث  سثثيف  ةمحمثثثد 

بثثث  منصثثثور بثثث  صاوثثثر الفثثثوار   

ةكثثثثثث ر عثثثثثث  بنثثثثثثا  سثثثثثثعيد بثثثثثث  

 مسعود

 مثثد ةعبثثد   ابنثثت سثثليماى 

 ب  محمد العامر 

-  لنئا –الرسة 

أ مثثثثثثد بثثثثثث  سثثثثثثيف بثثثثثث  سثثثثثثليماى  31

 البوسعيد 

لاحمثثثثثثثة بنثثثثثثث  سثثثثثثثالم بثثثثثثث  

 ةمية الحبسية

 -بلثثثثد ال ثثثثر عة

 للل البحير

 د  

ملبثثثثثثثا بثثثثثثث  سثثثثثثثعيد بثثثثثثث  سثثثثثثثليم  38

 ال امست

قا ثثثثثثر بثثثثثثث  سثثثثثثثليماى بثثثثثثث  

 سر اى ال وبت

جلبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة
(99)
 

لثثثثثثم  –النعثثثثثث  

 سةةكر البلد

 د  

                                                             
 .ة    بدبد - ت من تة ةاُعة بي  الئبا ةالواد  لت لنئا لت المن تة الداةلية : الرس  98

 [21.] ت ُ عة أرض   رح ليبا النخيا أة األشئار :جلبة 99
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 مثثثد ةسثثثعيد بثثث   مثثثد الراجحثثثت   33

ةسثثثثثعيد  بنثثثثث  عثثثثثامر بثثثثث  سثثثثثيف 

 الراجحية

 مثثثثد بثثثث  سثثثثالم بثثثث  سثثثثعيد 

 الفبد 

للثثثل الم ثثثراف 

بلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد  –

 السيار ة

 د  

 مثثثثثثثثد بثثثثثثثث  سثثثثثثثثعيد بثثثثثثثث   مثثثثثثثثد  31

الراجحثثثثثت  ةسثثثثثعيدة بنثثثثث  عثثثثثامر 

 ب  سيف الراجحية

صاوثثر بثث  عبثثد   بثث  سثثالم 

 الصواعت

للثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 

 -الم ثثثثثثثثثثثثثثراف

 السيار ة

 د  

عبثثثثثثد   بثثثثثث  عثثثثثثامر بثثثثثث  سثثثثثثليم  21

 الحبست

سثثثثالم بثثثث  ةمثثثثية  مثثثد بثثثث  

 الحبست

للثثثل  -ال ثثثر عة

 البحير

 -

محمثثد بثث  سثثعيد بثث  عبثثد   ةكيثثا  29

الي ثثثثيم  ميثثثثد بثثثث  سثثثثالم بثثثث  سثثثثعيد 

 المسار ر

سثثثعيد بثثث  سثثثالم بثثث   لثثثثية 

 مولا الرةاج 

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

 ثث ا بثث   مثثود بثث  محمثثد  ة مثثد  22

بثثث   مثثثود بثثث  محمثثثد  ةسثثثبيا بثثث  

  مد ب  محمد الف اسية

بثثث  محمثثثد جمعثثثة بثثث   مثثثد 

 الف يست

-  بركار

ةعثثثثثحة بثثثثث  عثثثثثامر بثثثثث  ةلفثثثثثاى  28

 الحبسية

سثثثعيد بثثث  صصثثثير بثثث   ميثثثد 

 األغبر 

بلثثد  -للثثل العثثي 

 الحاجر

 -

محمثثثثثثثد بثثثثثثث  سثثثثثثثيف بثثثثثثث   مثثثثثثثد  23

 األغبر 

بلثثد  -للثثل العثثي  سعيد ب  صصير األغبر 

 الحاجر

 -

سثثثثثليمة بنثثثثث  عبثثثثثد   بثثثثث  سثثثثثالم  22

 السعود ة

 -عثثثثثثثثثد ةاد   محمد ب  سعيد ب  سلوذ

 ة  ة التابا

 -

جمعثثثثثة ةوثثثثثال  ةسثثثثثعيد ةرة ثثثثثة  21

أبنثثثثار راشثثثثد بثثثث  محمثثثثد بثثثث  سثثثثالم 

 ةلد سرةر الئعالرة

عبثثد   بثث  علثثت بثث  ةمثثية 

 السنيد 

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو علت

 -

محمثثثثثثد بثثثثثث  سثثثثثثعيد سثثثثثثلوذ   مد ب  سعيد مسعود السعود  18

 المحرمت

 -ة  ثثثثة التابثثثثا

 المبيرب

 سنفية ةوية

 سثثثثثثعيد بثثثثثث  صاوثثثثثثر بثثثثثث  سثثثثثثعيد 23

 العو ست

عبثثثد البثثثثار  بثثث   امثثثثد بثثثث  

 معلم م ار البلوشت

 -السثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

 مست 

 -

 مثثثثد بثثثث  سثثثثعيد بثثثث   مثثثثد  سلم سعيد الفارست 21

 الراجحت

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 -بثثثثثثثثو  سثثثثثثثث 

 ةوور

 -

لاحمثثثثثثة بنثثثثثث  علثثثثثثت بثثثثثث  راشثثثثثثد  11

 الراسبية

جمعثثة بثث  سثثالم بثث   مثثد ةلثثد 

  ر  

اليامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 

 ةالوالت

 -

ةمثثثثية بثثثث  مر ثثثثوى بثثثث  ةمثثثثية  19

 البير 

بثث  سثثليماى بثث  محمثثد ع  ثث  

 ب  علت الخميست السيابت

 – صثثثثثثثثثثثثا  

 سمابا

 -

عبثثثثثد   بثثثثث  سثثثثثعيد بثثثثث  مصثثثثثب   12

 التر نت

عثثثثثثحت بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  

  و  ا التر نت

 –الحئيثثثثثثثثثثثثثرة 

 السو ا

 -

محمثثثثثد بثثثثث  عبثثثثثد   بثثثثث  محمثثثثثد  18

 ال ئبت

علثثثثت ةصاوثثثثر ابنثثثثت سثثثثلوذ 

بثثث  سثثثالم  ةراشثثثد ةسثثثل اى 

بثثثثثثث  سثثثثثثثعيد بثثثثثثث  ع  ثثثثثثث   

-  سفالة سمابا
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ةجمعثثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثث  سثثثثثثثثثثثثلوذ 

 الصبا يي 

سثثالم بثث  عثثامر بثث  سثثلوذ  ةصاوثثر  13

بثث  محمثثد بثث  عثثامر  ةعبثثد   بثث  

  مد ب  عامر ال  يميوى

راشثثد بثث  علثثت بثث  سثثالم ةلثثد 

 ال ُار

 -اليامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

ةمثثثية بثثث  سثثثالم بثثث  ةمثثثية ةلثثثد  12

 الس مية

محمثثثد بثثث  سثثثالم بثثث  ةمثثثية 

 ةلد الس مية

 -للثثثل المحيثثثوا

بنثثثثثثت جعثثثثثث ى 

 بو  س 

 -

 مثثد بثث  سثثعيد بثث   مثثد الراجحثثت  11

ةكيثثا عثث  التاوثثر ةلثثد بخيثث  بثث  

 سعيد

مبثثثثثثار  بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  

 مةسلم الئابر 

 -للثثثل المحيثثثوا

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 د  

عبيلثثثثثثة بنثثثثثث  علثثثثثثت بثثثثثث   وسثثثثثثف  18

 الراسبية

ةمثثثية بثثث  محمثثثد بثثث  مةسثثثلم 

 الراسبت

 -الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوالت

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

 ثثثثثاصت بثثثثث  المثثثثثر بثثثثث   مثثثثثد  سعيد الفبد محمد ب  سيف ب   13

 الدغي ت

-  سمابا

علثثثثثثت بثثثثثث  راشثثثثثثد بثثثثثث  ةمثثثثثثية  11

 اليلباصت

علثثثت بثثث  سثثثيف بثثث  عبثثثد   

 اليلباصت

لثثثثثثثثثثثم  ةثثثثثثثثثثثةكر 

 المياى

 -

 مثثد بثث  قا ثثر بثث  سثثليم الصثثلبمت  81

 البنابت

ةليفثثثة ةعلثثثت ةوثثثال  أبنثثثار 

 مثثود بثث  سثثعيد بثث  ةمثثثية 

 الص  مة بنو ا نا 

بلثثثثثثثثثثثثثثثثثثد ةاد  

 العلت

 -

سثثثثالم بثثثث  صثثثثاجم بثثثث  راشثثثثد  علت ب   مد ب  علت الئعفر  89

 الفي صت

 -للثثثثثل الئيثثثثثدر

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو علت

 -

سثثثثثثثعيد بثثثثثثث   مثثثثثثثد بثثثثثثث  سثثثثثثثعيد  82

 المد وشت

شثثث ي  بثثث  علثثثت بثثث  سثثثعيد 

 المد وشت

 -بلثثثثثد النببثثثثثة

 -اليامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

شمسثثثثة بنثثثثث  شثثثثثامة بثثثثث  محمثثثثثد  88

 الحبسية

 ميثثثد بثثث  سثثثثالم بثثث  صاوثثثثر 

 الحبست

 -المسثثثثثثفاةبلثثثثثثد 

 سمد ال  ى

 -

سثثثثثثليماى بثثثثثث   مثثثثثثود بثثثثثث   مثثثثثثاد  83

العثثثثامر   ةسثثثثالم بثثثث  سثثثثيف بثثثث  

 ةمية الفارست

عبثثثثثد   بثثثثث  سثثثثثليماى بثثثثث  

 محمد العامر 

-  لنئا -بدبد

سثثثثالم بثثثث  سثثثثعيد بثثثث  أ مثثثثد  محمد ب  أ مد ب  ةالد البرةاصت 82

 البرةاصت

 -سثثثثي  العاليثثثثة

 إبرار

 -

سثثثثثثعيد بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  سثثثثثثعيد  81

 اليلباصت

 مثثثد بثثث  سثثثليم بثثث  عبثثثد    

ةعلثثت بثث  سثثيف بثث  عبثثد   

 بنت كلباى

-  ُر ة النئيد

 مثثثثثثد ةشثثثثثثيخة ةشمسثثثثثثة ةمثثثثثثر م  88

ةلاحمثثثثثة ةلثثثثثا  ة أة د سثثثثثالم بثثثثث  

- جعثثثثثث ى بنثثثثثثت ةليفثثثة بثثث  محمثثثد بثثث   ميثثثد 
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 مثثثد بثثث  سثثثعيد الثثثدر عت ةةالثثثدسبم 

عاب ثثثثثثة بنثثثثثث   مثثثثثثد بثثثثثث  سثثثثثثالم 

 الئابر 

 بو  س  الحسنت

بثثثثث  ةلفثثثثثثاى عبثثثثثد   بثثثثث  سثثثثثعيد  83

التر نثثثثت ةكيثثثثا اليفيثثثثف سثثثثالم بثثثث  

 محمد ب  سيف التر نت

ةمثثثثثثية بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  

 محمد التر نت

 -بلثثثدة الحئيثثثرة

 السو ا

 -

عبثثثثثثد   بثثثثثث   مثثثثثثد بثثثثثث  محمثثثثثثد  81

 الح رةشت

محمثثثثثثد بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث  

 ةمية الداةد 

-  بلدة حبوة

 مثثثثثود بثثثثثث  عبثثثثثثد   بثثثثثث   امثثثثثثد  31

الئفيلثثثثت  ةسثثثثالم بثثثث  عبثثثثد   بثثثث  

 امثثثد الئفيلثثثت  ةمسثثثعود بثثث  عبثثثد 

  بثثث   امثثثد الئفيلثثثت  ة امثثثد بثثث  

سثثثعيد بثثث   امثثثد الئفيلثثثت  ةشثثثيخة 

بنثثث  عبثثثد   بنثثث   امثثثد الئفيلثثثت  

ةسثثثثثليمة بنثثثثث  العبثثثثثد بثثثثث   امثثثثثد 

الئفيلثثثت  ةشثثثنوصة بنثثث  سثثثلوذ بثثث  

 سليم الئفيلت

سثثثثالم بثثثث   مثثثثود بثثثث  سثثثثليم 

 الحار ت

-  سفالة إبرار

ةمثثثثية ةراشثثثثد ابنثثثثت سثثثثعيد بثثثثث   39

 عبد   اليحمد 

علثثثت بثثث  ةمثثثية بثثث  سثثثعيد 

 اليحمد 

 -من تثثثة الفليثثثا

 السو ا

- 

سثثثل اى بثثث   مثثثد بثثث   ميثثثد  محمد ب   مد ب   ميد الباشمت 32

 الباشمت

اليامثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 

 -ةالثثثثثثثثثثثثثثثثثثوالت

جعثثثثثث ى بنثثثثثثت 

 بو  س 

 -

 ميثثثثثثد بثثثثثث  مبثثثثثثار  بثثثثثث  سثثثثثثعيد  38

الحسثثثثثثنت باألوثثثثثثالة عثثثثثث  صفسثثثثثث  

ةبالنيابثثثثثثثثة عثثثثثثثث  ابنثثثثثثثث  التاوثثثثثثثثر 

 مبار سل اى ب   ميد ب  

ةالثثثثد بثثثث  أ مثثثثد بثثثث  محمثثثثد 

الئثثثثابر  ةابنثثثثث  أ مثثثثثد بثثثثث  

 ةالد ب  أ مد

-  إبرار

 

 :بيان بتواريق الوثائق مح  الاراسة، وحرر اوشيال الُمباعة وأسعارًا والتررفات ال حقة للبيع

 

ال صثثثثثرف ال  ثثثثثا  ةصوع المبي   ال تر السعر السنة ة يتة

 علا البي 

  صبابت -[م رعة]المناخ ساب   ر ا  11 ... نا ر  3 9

  صبابت -[م رعة]ماا الحاجر  ر ة لبة 983 ذ9833مار   99 2

 -[م رعثثثثثثثثثة]مثثثثثثثثاا بالمتصثثثثثثثثورة ُرش لبة 9293 ذ9333أبر ا  98 8

 صبابت

 

ُثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرش  922 ذ9318 نا ر  2 3

 عرب البلد

ذ مبنثثثت مثثث   صصثثثف بيثثث  مثثث  الثثثرة

 صبابت -الح   ةال ي 

 

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  32 ذ9111 وصيو  23 2

 ألرصسية

 -ربثثث  أ ثثثر مثثثار مثثث  مثثثار منصثثثور

 صبابت
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أربثثثثثثث  صخثثثثثثث   صفثثثثثثثاا ةصخل ثثثثثثثت  ُرش لبة 31 ذ9119لبرا ر  91 1 

 -ُ ثثثثثوش سثثثثثو   ةشثثثثثئرة صثثثثثارصل

 ةيار ةإُالة

 

  صتي بي  ةشراؤ  غير مةكور ذ9113أبر ا  21 8

  بي  بال ي  ةالخ   مابة رةبية ذ9112 ولي   81 3

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  81 ذ9111 وصية  93 1

 ألرصسية

ةمثثثثة صحثثثث   لثثثثرض ةةصثثثثاب 

 ةيار ةإُالة –ةةني   ةمرباح 

 

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  21 ذ9191مار   89 91

 ةالية الوقى

ةمثثثثثة صخثثثثث   مبسثثثثثلت ة ثثثثث ُ 

 ةيار ةإُالة -  ار مار

 

سثثثبم مثثث  شثثثئرة اإصبثثثا مثثث     ثثثة  ُرش لبة 23 ذ9122ما و  91 99

 صبابت -أسبم

 

ُثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرش  111 ذ9121 نا ر  1 92

 لرصست

  صبابت -ةة  بي  حي  

  صبابت - وش ةب  أرب  دكاكي  لم  ةةكر ال م  ذ9128د سمبر 23 98

  صبابت -أ ر مار ُرش لبة 231 ذ9181سب مبر  29 93

إ الثثثثثثثة المة ثثثثثثثث ر   صبابت -أ ر مار ُرش لبة 221 ذ9181صولمبر  2 92

إلثثثثثثثثا سثثثثثثثثالم بثثثثثثثث  

ةلفثثثثثثثثثثثاى مثثثثثثثثثثثولا 

 الحبو 

  صبابت -ُارب رةبية  811 ذ9189 وليو  9 91

 -م رعثثثة بحمبثثثا ة ما ثثثا ةشثثثرببا ُرش 32 ذ9183 وصي   22 98

 صبابت

 

  صبابت -بي  ةجلبة ُرش لبة 811 ذ9181لبرا ر  21 93

ُثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرش  811 ذ9183ما و  92 91

 ألرصسية

  صبابت -م رعة

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  93 ذ9139 وليو  91 21

 ألرصسية

  صبابت -ماا أةبر ةمار

ب رعثثثثثبا ةصخلبثثثثثا ةشثثثثثئر ا ب ثثثثثر  رةبية 9111 ذ9138 نا ر  3 29

 صبابت -ةكا م علتاسبا

 

 -صخلثثثثة مبسثثثثلت ة رمبثثثثا ةشثثثثرببا ُرش لبة 31 ذ9133لبرا ر 98 22

 ةيار ةإُالة

 

صصثثثثثثثي  مثثثثثثث  بيثثثثثثث  مثثثثثثث  أرض  ُرش لبة 221 ذ9132د سمبر 28 28

ثثثثدر ةجثثثث ةح ةأبثثثثواب ةأبيثثثثار  -ةجة

 صبابت

 

بيثثث  مثثث  الحئثثثارة ةال ثثثي  بثثثدةى  ُرش لبة 811 ذ9131 وصي   3 23

 صبابت -األرض
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ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  11 ذ9131 نا ر  3 22

 ألرصسية

سثثثثثعم مثثثثث  الصثثثثثرذ ة مثثثثثا  ل ثثثثثت 

الفثثثثثثثر   ةصصثثثثثثثي  مثثثثثثث  الب ثثثثثثثر 

 ةيار ةإُالة -بحدةد م ةستيبم

 

ُثثثثثرش لبثثثثثة  811 ذ9121أغس ة22 21

 ألرصسية

م رعثثة بمثثا ليبثثا مثث  صخثثا ةشثثئر 

 صبابت -ةأرض ةأ ر مار

 

ُثثثثثثثرش لبثثثثثثثة  11 ذ9129 نا ر  3 28

ألرصسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثية 

 الوقىوحيحا  

  ةيار م  اإُالة -م رعة

ةمسثثثثي  صخثثثث  أذ صسثثثث  ةصصثثثثي   ُرش لبة 939 ذ9122أةا أبر ا  23

مثثثثثثث  الب ثثثثثثثر ةالمصثثثثثثث  ةالخبثثثثثثثو 

 صبابت -اللئا

 

مثثثثثاا ةُسثثثثث   مثثثثث  ب ثثثثثر ةةثثثثث   ُرش لبة 982 ذ9122أبر ا  98 21

 صبابت -ةلئا

إ الثثثثة لثثثثت الابثثثثر 

لور ثثثثثثثثثثة وثثثثثثثثثثال  

 البلوشت

مسثثثثثثثثثا ة كبيثثثثثثثثثرة مثثثثثثثثث  األرض  ُرش لبة 321 ذ9128أبر ا  21 81

 -ب شثثثثثثئار ا ةصخيلبثثثثثثا ةمصثثثثثثالحا

 صبابت

 

مابثثثثثثثثة ةةمسثثثثثثثثوى  ذ9123أك وبر  22 89

ُرشثثثثثثثثثا، ةصصثثثثثثثثثف 

 ُرش لبة

ثثثثثدر  دكثثثثاى بثثثثثدةى األرض  مثثثث  جة

 -ةجثثثثثثثث ةح ةأبثثثثثثثثواب ةمصثثثثثثثثال 

 صبابت

 

  ةيار م  إُالة-صخلة صفاا ُرش لبة 21 ذ9122ما و  21 82

ةصخلثثثثثثة بيثثثثثث  بثثثثثثال ي  ةالحئثثثثثثر  ُرش 821 ذ9122 وصي   8 88

لثثثثرض  مثثثث  البثثثثراق ةشثثثثرب  مثثثث  

 صبابت -للل التر ة

 

  صبابت -أ ر مار ُرش لبة 221 ذ9121 وصيو  92 83

ُثثثرش لبثثثة  2811 ذ9121مار   21 82

 ألرصسية

م رعثثة بمثثا ليبثثا مثث  صخثثا ةشثثئر 

ةأرض ةبيثثثثثثثر ةةثثثثثثث  ةمصثثثثثثث  

 صبابت -ةمئر، سيا

 

ُثثثثثرش وثثثثثرف  11 ذ9121مار   91 81

 البلد

لحمثثثثداى بثثثث  إ الثثثثة  صبابت -عابية

سثثثثثالم بثثثثث  ةمثثثثثية 

 الحبست

سثثثثثبم مثثثثث  بيثثثثث   23سثثثثثبمي  ةى  ُرش لبة 211 ذ9111ما و  9 88

 صبابت -حي 

 

ُثثثثثرش لبثثثثثة  281 ذ9111سب مبر  1 83

 ألرصسية

  صبابت -م رعة

ُثثثثثثثثثثثثثثثثرش  81 - ذ9119لبرا ر  3 81

لبثثثثة وثثثثرف 

 المةسلمي 

ُثثثثثثثثثثثثثثثثرش  31 -

وثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرف 

 حابا علو  م  بي  -

 صبابت -باُت البي  -
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 المةسلمي 

  صبابت -غالة ُرش لبة 31 ذ9119أبر ا  29 31

  صبابت -صخ   لرةض 8 ُرش لبة 811 ذ9112 وليو  22 39

  ةيار م  إُالة -ع ر   صخلة ُرش لبة 931 ذ9112سب مبر  98 32

ُثثثثثرش لبثثثثثة  981 ذ9118سب مبر  2 38

 لرصسية

  صبابت -عابية بستيبا

ةمصثثثب  ةةبثثث  مثثثاا أةبثثثر بب ثثثر   ُرش لبة 282 ذ9118د سمبر 28 33

 صبابت -ةصخيل  ةأشئار 

 

صخثثثثثث   لثثثثثثرةض ة لثثثثثثص أ ثثثثثثر  3 ُرش لبة 211 ذ9113ما و  99 32

 صبابت -مار

 

  ةيار م  إُالة –صخلة لرض  ُرش لبة 28 ذ9113 وليو  21 31

ُثثثثثثثثرش لبثثثثثثثثة 81 ذ9181 نا ر  21 38

 ألرصسية

غلبثثثثثثثثثة غثثثثثثثثثرب ب ثثثثثثثثثر ب رُبثثثثثثثثثا 

 -ةسثثثواُيبا ةشثثثرببا مثثث  أ ثثثر مثثثار

 صبابت

 

 -صخثثثثثثثث   مبسثثثثثثثثلت ةبثثثثثثثثودع  3 ُرش لبة 211 ذ9189 وصي   91 33

 ةيار م  إُالة

 

ةيثثثار  -صخلثثثة مبسثثثلت ةبثثثودع  91   سعيد  298 ذ9189أك وبر  91 31

 م  إُالة

إ الثثثثثثة لحمثثثثثثد بثثثثثث  

سثثثثثثالم بثثثثثث  سثثثثثثعيد 

 الصواعت

  صبابت -  ُ عوابت   سعيد  811 ذ9182سب مبر  1 21

   9881 ذ9188 وصي   98 29

 سعيد 

مثثثثاا ةمثثثثا بثثثث  مثثثث  صخثثثثا ةوثثثثرذ 

 11ةمفاسثثثثثثثثثا ةأرض ةشثثثثثثثثثئر ة

 صبابت -أ ر مار

 

  صبابت -صصي  م  ب ر   عةماصت 311 ذ9182أغس ة 1 22

   9111 ذ9182د سمبر  23 28

 عةماصت

  صبابت -م رعة

  صبابت –م رعة    عةماصت 821 ذ9188 نا ر  93 23

   8211 ذ9188 ولي   21 22

 عةماصت

  صبابت -بي 

   2111 ذ9188 ولية 28 21

 عةماصت

إ الثثثثثثة لحمثثثثثثد بثثثثثث   صبابت -ماا بماب 

سثثثثالم بثثثث  عبثثثثد   

 السنيد 

  صبابت -أرض ةما ببا م  صخا   عةماصت 182 ذ9188أك وبر  21 28

   8111 ذ9188د سمبر  2 23

 عةماصت

 121بيثثث  بثثثالمواد ال اب ثثث  مسثثثا    

 صبابت -ُدما، م  األرض

 

م رعثثثثثثثثثثثة بنخيلبثثثثثثثثثثثا ةسثثثثثثثثثثثثتيبا    2311 ذ9183 ولي   28 21

ةوثثثرمبا باسثثثث  نار صخل ثثثثاى بثثثثودح 
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 صبابت -صببا عةماصت

صخلثثثة ُرسثثثثت ةصخلثثثثة مبسثثثثلت ةمثثثثا    عةماصت 911 ذ9181سب مبر  2 11

 صبابت -لبما م  إ راذ ةستت

بيثث   ةثثر مثث  جمعثث  

إلثثثثثثثا محمثثثثثثثد بثثثثثثث  

 مثثثثثثود بثثثثثث  سثثثثثثالم 

 الحيماصت

م رعثثثة بفيثثثر مثثثار بئميثثث  صخلبثثثا    عةماصت 911 ذ9131لبرا ر  8 19

 صبابت -ةأرعبا

 

  صبابت -ماا أةبر   عةماصت 911 ذ9131مار   92 12

  صبابت -رموذ ُرش لبة 211 ذ9131صولمبر  21 18

بيثثثثثث  مثثثثثث  ال ثثثثثثي  ةاألسثثثثثثمن      عةماصت 111 ذ9139ما و  92 13

× 31: مسثثثثثثثثثثثثثثثثا    بثثثثثثثثثثثثثثثثاألرض

 صبابت-قراعا،  221=98

 

 -بيثثثثثث  مثثثثثث  السثثثثثثعف ةالئثثثثثثةةح   عةماصت 911 ذ9139ما و  98 12

 صبابت

 

   9111 ذ9132أك وبر  91 11

 عةماصت

  ةيار م  إُالة –أرب    ار مار 

 -موعثثثثثث  صخلثثثثثثة بعاعثثثثثثد الفلثثثثثثثل   عةماصت 11 ذ9138 نا ر  22 18

 صبابت

 

سثثثثالم  إ الثثثثة لولثثثثد  صبابت -عابية   عةماصت 911 ذ9138لبرا ر  1 13

بثثث   ثثثاصت بثثث  المثثثر 

 ب   مد الدغي ت

  صبابت -رذ   عةماصت 311 ذ9133مار   21 11

   9811 ذ9131 وصي   9 81

 عةماصت

 -أرض ةمثثثثثثا عليبثثثثثثا مثثثثثث  مبثثثثثثاصت

 صبابت

 

   3111 .ذ9131 ولي   8 89

 عةماصت

 -مثثثثثثاا ب ثثثثثثرب  ةصخلثثثثثث  ةمفاسثثثثثثل 

 صبابت

 

  صبابت -أرض   عةماصت 211 ذ9111 ولي   91 82

 -جلبثثثثة ببثثثثا أربثثثث  صخثثثث   بسثثثثتيبا   عةماصت 211 ذ23/99/9111 88

 صبابت

 

   9211 ذ9119لبرا ر  3 83

 عةماصت

جلبثثثثثة ببثثثثثا أربثثثثث  صخثثثثث   بثثثثثدةى 

 صبابت -مار

 

   9111 ذ9113مار   21 82

 عةماصت

  صبابت -عتار

  صبابت -ةصابة   عةماصت 921 ذ9113أغس ة23 81

   1211 ذ9112أبر ا  93 88

 عةماصت

ةيثثثار مثثث   -دكثثثاصي  بثثثالمواد ال اب ثثثة

 إُالة
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   9111 ذ9111 وصي   92 83

 عةماصت

  صبابت -من ا

   3111 ذ9113لبرا ر  91 81

 عةماصت

عابيثثثثثثثثثثثة بب ر ثثثثثثثثثثثا ةأشثثثثثثثثثثثئار ا 

 صبابت -ةجدراصبا

 

   9211 ذ9111صولمبر  28 31

 عةماصت

 -عثثثثثثثثثا ية ب رُبثثثثثثثثثا ةسثثثثثثثثثواُيبا

 صبابت

 

   9111 ذ2119مار   23 39

 عةماصت

  صبابت -من ا

  صبابت -ُ عة أرض لبار   عةماصت 811 ذ2198سب مبر 28 32

 صثثث  سئار ثثثة ب ثثثركة سووثثثية  غير مةحدد ذ2192ما و  99 38

مثثثثثثثث  رةثثثثثثثث  العمثثثثثثثثاا ةكالثثثثثثثثة 

 صبابت -م علتاسبا التاصوصية

 

 

 

 :ُمرتبة ًجائيا،  قائمة بأسمال القبائ  المذ ورة بالوثائق مح  الاراسة

 اسم التبيلة ذ اسم التبيلة ذ اسم التبيلة ذ اسم التبيلة ذ

 التر نت 19 السيابت  19 الخصيبت  89 اإسماعيلت 9

 اليلباصت 12 السيفت  12 الخبور   82 األمو  2

 ا  مود  8
(100)

 اليند  18 ال امست  18 الخليلت 88 

 اللميت 13 ال ا عت  13 الخميست  83 البحر   3

 المبيحست 12 ال بلت  12 الخنئر   82 البراشد   2

 المحرمت 11 ال ئبت  11 الداةد   81 البرةاصت  1

 المد وشت 18 ال حيمت  18 الدر عت  88 الب ر   8

 المر وصت 13 ال ير   13 الدغي ت  83 الب اشت  3

 المحرةُت 11 ال يير   11 الد وكت  81 البير   1

 الم رةعت 911 ال ييلت  81 الراجحت  31 البلوشت  91

 المسرةر  919 ال تصت  89 الراسبت  39 الببلو   99

 المسعود  912 ال ماةت  82 الرشد   32 بو ربي   92

 المسير  918 الصبا ت  88 الرمحت  38 البوسعيد   98

 الم ا خت 913 الصلبمت  83 الرةا ت  33 البوُر    93

 المبر  912 الصواعت  82 الر امت  32  بنت كلي  92

 المعد  911 الصوالت  81 ال ر تت  31  ال وبت 91

 المعمر  918 ال وُت  88 ال ُار  38 الئابر  98

 المعولت 913 العامر   83 ال كواصت  33 الئعفر ا  93

 المفير  911 العباد   81 ال  يمت  31 الئفيلت  91

 المفرجت 991 العبر   31 الساعد   21 الئببمت  21

 الملت  999 العئمت  39 السالمت  29 الحار ت  29

 المنةر  992 العفيلت  32 الس مت  22 الحبست  22

 المنحت 998 العلو   38 السرجاصت  28 الح رةشت  28

 المبد  993 العولت  33 السعود   23 الحئر   23

 الميا ت 992 العو ست  32 السعيد   22 الحراوت  22

                                                             
100
 ا عبد   : سلع كاص  مةن  رة عند الحبارمة م ا(  ا)ةويفة . ال رُية جنوب  ة ا سنية المة   -التبيلة الحاكمة لو  ة جع ى بنت بو علت:  ا  مودة  

 [.2. ]ال ي    ا جابر ب  بدر  ة ا علت ب  علت ب  عمر
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قكثثثر  مئموعثثثة مثثث  ةمثثث   ثثثم الئثثثداةا السثثثابتة  -محثثثا الدراسثثثة  –أغلثثث  الو ثثثابا : التحليةةة  العلمةةةي للجةةةااو  السةةةابقة والوثةةةائق

اب الو ثثثابا ة  حرلثثثت العتثثثود بثثثةكر إمثثثا د ثثثوى أذ ةوثثثية  ةلثثثم  بثثث م كة  ثثث: البيثثث  ب صثثث  غالبثثثا، عبثثثارة عثثث مةصثثثوغا  إص ثثثار سصثثثرف 

مسثثثا ا  المبيعثثثا  ال حد ثثثد الثثثثدُيا بثثثالم ر ة  باألُثثثداذ ة  بالثثثثةراح لثثثت أغلثثث  الو ثثثثابا  غيثثثر أصثثث  ةجثثثثد  ة ثثثابا مةحثثثددة سحد ثثثثدا، 

قراعثثثثا،  (221= 98× 31)دُيتثثثثا، بو ثثثثدة ُيثثثثثا  الثثثثةراح 
(101)

ثثثثدد  مسثثثثثا ا  المبيثثثث  بثثثثالم ركثثثثثة  ة لع  ة
(102)

ثثثثثدد  نثثثثثا  مثثثثا  ة    ة

مسثثثثا  با بالتثثثثدذ
(103)

  ةكثثثثةلع لثثثثم  ةحثثثثدد ةوثثثثفا، للنخيثثثثا ة  األشثثثثئار ة  أعمثثثثار م  ةلثثثثم  ةنثثثثو  عنثثثثد بيثثثثوح البيثثثثو  علثثثثا أى البيثثثث  

مةتامثثثة عليبثثثا إ  لثثثت ة يتثثثة ةا ثثثدةاشثثث ما علثثثا المبنثثثا ةاألرض ال
(104)

 يثثثص قكثثثر أى بيثثث    ةلثثثت ة يت ثثثي  أةثثثر   لصثثثا بينبمثثثام 

  ثثثث ما علثثثثا األرض المةتامثثثثة عليبثثثثا البيثثثث   
(105)

تثثثثاذ عليبثثثث ا  ةأى الثثثثدةكاى بثثثثدةى األرض المة
(106)

  ةستثثثثدذ قكثثثثر اسثثثثم البثثثثاب  كثثثثام ، 

كثثثر لفثثظ  ةإُثثرار  ةال ثثخ  الثثثة  أُثثر     ةمثثث   ثثم قكثثثر مةباشثثرة اسثثثم المة ثث ر  كثثام ،  ةمثثث  قلثثع لتثثثد سثثبا قكثثثر "البيثث "عنثثثد    ثثم قة

غم اسثثم المة ثث ر  علثثا "ُثثد بعثث "مثث  أصثث  ُثثد سثثبت  بالفعثثا  اسثثم البثثاب  علثثا الثثرة
(107)

ستثثدذ كثثةلع اسثثم المة ثث ر  علثثا البابعثثة  ة
(108)

  

   ثثثم أعتثثث  قلثثثع "بعثثث "بثثثةكر ال ثثثار   ةالفعثثثا   م المة ثثث ر  علثثثا اسثثثم البثثثاب   ةسثثثبتستثثثدذ كثثثةلع اسثثث  ة"أصبمثثثا اسفتثثثا"ةسثثثبت  بالفعثثثا 

المبيثثث  سفصثثثي ، ةوثثثفا، ماصعثثثا، للئبالثثثة لثثثد، المة بثثثا عي  ةالياسثثث  ةال ثثثبود ال ثثثترةوثثثف 
(109)

كثثثر مثثثرة ة يثثثدة بالو ثثثابا    إ  أصثثث  ُثثثد قة

ثثثبرة أل ثثثد المة بثثثا عي    ثثثو "عبثثثد  "رغثثثم أى اسثثثم  " العبثثثد" اسثثم ال ة
(110)

بصثثثيفة شثثثبادة التثثثابم علثثثا محيمثثثة بركثثثار ة يتثثثة   ةبثثثدأ  
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   ثثة مثثنبم ببيثثث  صصثثيببم ة تبثثم ألةثثثيبم ةاُ سثثموا اآلبثثار  ةبعثثثد اص بثثار التسثثمة أُثثثر   ب صثث  شثثبد أى حرلثثثت العتثثد  بثثرةا لد ثثث 
(111)

  

..."  ثثثبد الواُثثثف علثثثا  ثثثةا أصبثثثم  بثثثرةا لثثثد نا بمحيمثثثة بركثثثار كثثثا مثثث " تبصثثثيفة مةخ لفثثثة ة ثثث ة يتثثثة ةبثثثدأ 
(112)

ة يتثثثة سوجثثثد   ة

ليبثثا رجثثا أصثث  اشثث ر، مثث  امثثرأة ر  أُثث ة يثثدة
(113)

ع ثثاد أى أ ثثا سلثثع المنثثاحا    عنثثيبم إ      ثثةا مثث  األةثثة لثثت ا ع بثثار أصثث  مثث  المة

للثثثم معرلثثثة الحبثثثور بال ثثثتر المبيثثث  ةسحد ثثثد   ة   عنثثثيبم مة لتثثثا، معرلثثثة مثثث   ثثثم ةثثثارق ص ثثثاق بلثثثدسبم أة ُثثثر  بم كمثثثا سثثثبا قكثثثر   

رةا اسثثثم بلثثثدسبم المةنعتثثثد ببثثثا مةحالاثثثة أة أ  دةلثثثة إ  لثثثت الو ثثثابا الحد  ثثثة صسثثثبيا،    ثثثا أصبثثثم لثثثم  ثثثةك   ثثثةكرةا مثثث  ، أصبثثثم سثثثابعي  أل

ممثثثا وثثثع  معرلثثثة ةسحد ثثثد سلثثثع التر ثثثةالعتثثثدم 
(114)

ى المن ثثثا التبلثثثت  ثثثو سثثثيد الموُثثثف   الدةلثثثة كييثثثاى سياسثثثت  ةبعثثثد إم  يثثثص 

سصثثميم صمثثاقق ل حر ثثر سلثثع الو ثثابا سثثم قكثثر سلثثع ال فاوثثيا لثثت سرة سثث با  ةبثثالرغم مثث  قلثثع صئثثد أى ة ثثابا قصئبثثار ة ثثابا مةنامثثة 

عثثثد ةصيصثثثا، ل لثثثع ال صثثثرلا  بثثثا ةمةحثثثدد لبثثثا مي ثثث  ةشثثثخ  ةمةنمتثثثة  ةمةحثثثدد عناوثثثر ا بدُثثثة كبيثثثرة  ةمةحثثثررة علثثثا صمثثثوقق مة

مثثثاى سلثثثع النمثثاقق ةسلثثثع الدُثثثة بثثا ةجثثثد  ةليثث  لثثثت منثثثاحا مةحثثددة كمثثثا لثثثت  ثثثرح ةصيصثثثا، لثثةلع  ةلثثثم سعثثدذ عة بعينثث  حبتثثثا، لتثثاصوى شة

ثثثل  د  يثثثوى لبثثثا ة الدةلثثثة لثثثت سلثثثع المنثثثاحا بعينبثثثا  ةةجثثثود ة  ثثثة  يثثثامسثثثت  ةم ثثثرح ةبركثثثار ةجعثثث ى  ربمثثثا  عثثثود قلثثثع لوجثثثود سة

يمثثثا، قاسيثثثا، كئعثثث ى  ة
(115)

  ةعنثثثد ستنثثثي  الصثثثيفة لثثثت صمثثثاقق رسثثثمية بثثثدأ الياسثثث   بثثث  عنواصثثثا، للو ثثثابا  ةوعثثث  لثثثت بثثثدا  با بصثثثيفة 

ثثثنام لثثثد، " "عتثثثد بيثثث "  أة بصثثثيفة "كاسثثث  العثثثداسثثثند بيثثث  ةسملثثثع أمثثثواا غيثثثر منتولثثثة مة
(116)

المثثثةكور بالو ثثثابا  ثثثو    ةال ثثثار  

ال ثثثار   البئثثثر  ك ثثثار   أساسثثثت   ثثثم بعثثثد قلثثثع أة بثثث  ال ثثثار   البئثثثر  مثثث  مثثثا  والتثثث  بثثثالمي د   كمثثثا  ة  ثثثظ أصثثث  ُثثثد  يثثثوى أ ثثثد 

ى البابعثثثاى مثثث  الع تثثثار لثثثت قصئبثثثارحرلثثثت العتثثثد ع يثثثا أة مثثثولام  يثثثص كثثثا
(117)

رةاج   ةكثثثاى المة ثثث ر  مثثثولا للثثث
(118)

ة أعئمثثثت   أ

مثثثثاصت م ثثثثا ا لباصيثثثثاىغيثثثثر عة
(119)

مثثثثاى ةقصئبثثثثار  ة   م ة ثثثثةا دليثثثثا ُثثثثو  علثثثثا أصثثثث  كثثثثاى لبثثثثل ر األُثثثثواذ الحثثثثا لثثثثت ال ملثثثثع لثثثثت عة

ثثثثرف  منثثث  قلثثثع  ةة ثثثثابا بمنثثثث  "قصئبثثثار بثثثثدأ  بصثثثيفة  غباعثثثة لثثثت قلثثثثع  ةالئميثثث  مة تبثثثثا قلثثثعم لعثثثدذ ةجثثثثود   ُثثثاصوى ة  عة

"سعثثثثالا
(120)

"الحمثثثثد هلل ة ثثثثد "  أة بصثثثثيفة 
(121)

ال ثثثثت غالبثثثثا، مثثثثا سبثثثثدأ بالبسثثثثملة  ةة ثثثثابا قصئبثثثثار سثثثثم    بعيثثثثة الو ثثثثابا العةماصيثثثثة

م  يثثثص ةعثثث  ُاصوصثثثا، لدةلثثثة قصئبثثثار صثثث  "الحثثثا ال ابثثث "ستسثثيمبا لتسثثثمي  األةا م بثثثوح بثثث  وثثثيفة ةا ثثثدة مةحثثثددة مسثثثبوُة بصثثيفة 

ال صثثثرلا  علثثثا علثثثا أى العتثثثود   سةتبثثثا إ  ب حر ر ثثثا علثثثا  ثثثةا النمثثثوقق ةلثثثت المي ثثث   ثثثةا المةحثثثدد بعينثثث   ةإقا سثثثم سحر ثثثر سلثثثع 

                                                             
 .22الو يتة   111
 .22الو يتة   112
 .22الو يتة   113
 .98  92الو يتة   114
 .21  23الو يتة   115
 .11  21  23  28الو ابا   116
 .3  3الو يت اى   117
 .29الو يتة   118
 .23الو يتة   119
120

 .91  3الو يتة   
 .92الو يتة   121



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

يومثثة بمةعاُبثثة حرلثثت العتثثد أشثثد العتثثاب  ةلثثم  ةحثثدد ما يثثة  ثثةا العتثثاب ة  شثثرةح  ة ثثدةد   ة ثثا ليثثا  غيثثر  ثثةا النمثثوقق ستثثوذ الحة

صثثوح مثث  العتثثود عتثثاب مةخ لثثف  لثثم  ةحثثدد قلثثع  ة ثثةا  ةع بثثر ةلثثا لثثت مناومثثة العدالثثةم ألصثث  سةثثر  سحد ثثد العتثثاب ال ثثد د  ثثةا أل ثثوار 

ؤ ثثثة الحة  يومثثثة  ةقلثثثع إحثثث ق  ثثثد ا لثثثت سوُيثثث  العتوبثثثة غيثثثر المةحثثثددة سلثثثع  ةبعثثثد عمثثثا النمثثثاقق سلثثثع ةستنينبثثثا سثثثم ةعثثث  حوابثثث  ةرة

خ لفثثثة كبثثثرةرة ل سثثثئيا سلثثثع العتثثثودسمفثثثا  قا  ُثثثيم مة 
(122)

   ثثثم بثثثدأ  سابثثثر البصثثثما  ةاع ماد ثثثا لثثثت  الثثثة عثثثدذ معرلثثثة التثثثرارة 

الي ابثثثة مثثث  حرلثثثت العتثثثد أة ال ثثثبودة
(123)

سثثثم سحد ثثثد عثثثدد  ةصوعثثث  سحد ثثثدا، دُيتثثثا،  ةإى كثثثاى كثثثام ، أذ " الثثث م "لتيمثثثة   ةعنثثثد قكثثثر ا

ملثثثة عنثثثدما كاصثثث  ُرشثثثا، مثثث  الفبثثثة أ بثثث  الياسثثث  أصبثثثا وثثثرف " جثثث ر منثثث  عاجثثثا ةاآلةثثثر  جثثثا  ةا  ثثثراقا، مثثث  سفييثثثر م تثثثاا العة

"المةسثثثلمي 
(124)

"وثثثرف البلثثثد"  أة 
(125)

أبثثثرأ قمثثثة المة ثثث ر  بثثثةلع ة   ةلثثثت  الثثثة ُثثثبي الثثث م  أ بثثث  أى البثثثاب  ُثثثبي الثثث م  ةأُثثثر  

اع ثثثراف األذ ب صبثثثا لثثثم  بثثثا لبثثثا  ثثثا ة  دعثثثو، لثثثت  ثثثةا المثثثاا بثثث ُرار ةاع ثثثراف منبثثثا كثثثت    خفثثثا منثثث   ةأة بثثث 
(126)

  غيثثثر أصثثث  

 ثثثابا لثثثم  ةثثثةكر ببثثثا الثثث م  مةحثثثددا، ةجثثثد  ة
(127)

ثثثور ا،  أ  صتثثثا الملييثثثة بثثثدةى بيثثث   تيتثثثت   م ربمثثثا كثثثاى قلثثثع بسثثثب  أى البيثثث  كثثثاى وة

ةاوثثثثة لثثثثت الو ثثثثابا ال ثثثثت ببثثثثا  باألرُثثثثاذ أة بثثثثاأل رف أة بثثثثا  ني  معثثثثا،م منعثثثثا، أل  س عثثثث  ك اب ثثثث ةعنثثثثد قكثثثثر الثثثث م  سثثثثم سحر ثثثثر  

إُالثثة
(128)

كثثر الثث م  ب ر تثثة غر بثثة شثثثي ا، مثثام  يثثص قكر ثث أ  ألثثثف  (سثثب  ع ثثر مابثثة  )ا بالصثثيفة ال اليثثة   ةببثثة  الو يتثثة أ بثثا، قة

 ماصيثثة ع ثثر ُرشثثثا، "م  يثثص قكثثر الثث م  كال ثثالت ة أةثثر، لثثم سة بثث  لثثثت بثثاُت الو ثثاباةسثثبعمابة ر ثثا ،  ةكثثةلع اسثث عما الياسثث  حر تثث

ُرشثثثا،  (9293)أ  " لبثثثة ةا ن ثثثت ع ثثثرة مابثثثة ُثثثرش
(129)

  رجعثثثة   ةبيثثث  الت ثثث  ةاألوثثثا ةالحثثثوق ةالمنثثث  ةالبثثث   ثثثو بيثثث  صبثثثابت 

[38]ليثثث  
(130)

  ة ة  ثثثظ أصثثث  عنثثثد قكثثثر بيثثث  م رعثثثة  ة بثثث  بالو يتثثثة أصبثثثا س ثثث ما علثثثا ر بثثثا ةسثثثتيبا أذ    ةكثثثةلع حةرُبثثثا ة ثثثدةد ا 

ثثثدة مةحثثثددة مثثث  الثثث م  ُثثثد  ةمسثثثاليبا  ةلثثثت  الثثثة اإُالثثثة   سثثثلم البثثثاب  المبلثثث  المة فثثثا عليثثث   ة ثثثةكر أصثثث  ُببثثث   ثثثم  ةتيلثثث  المة ثثث ر  مة

أة ع ثثثر سثثثنوا  أة أك ثثثر مثثث  قلثثثع أة أُثثثا  مةحثثثددة سحد ثثثدا، دُيتثثثا، بثثثاليوذ ةال ثثثبر ةالسثثثنة مثثث  بدا ثثثة سحر ثثثر سيثثثوى ةمثثثة أة سثثثب  

ثثدة  علثثا أ   ةفيثثر لثثت العثثي  شثثي ا،   ثثا إقا سثثم صتثثي  (ل ثثرة اإُالثثة)العتثثد  ةمثث   ثثم  سثث فيد المة ثث ر  مثث  ال ثثتر المبيثث  حثثواا  ثثة  المة

  ةإقا لثثم  ثث م سثثداد المبلثث  المثثدلوح  يثثوى للمة ثث ر  الحثثا اليامثثا لثثت امثث    ال ثثتر البيثث   رجثث  المبيثث  لصثثا ب  كمثثا اسثث لم  سمامثثا، 

المبيثث  ة ثثدةا لثثت  وقسثث   أمثثا إقا سثثدد البثثاب  المبلثث  المتبثثوض ُبثثا اص بثثار ل ثثرة اإُالثثة  ثث م صتثثي البيثث  ة رجثث  ال ثثتر المبيثث  لثثت 

ة عثثثاج ،  مثثثا الو يثثثدساى الل ثثثاى دلثثث  ليبمثثثا المة  ةسوجثثثد ة يت ثثثاى  ثثثوقة البثثثاب      ةاألةثثثر،مبلفثثثا،  جثثث ، لمثثثرةر عثثثاذ تةبتثثث  ثثث ر اى مبلفثثثا
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شثثثبراى مثثث  سثثثار   ال حر ثثثر
(131)

ُثثثرار  با سثثث  ذ ب ثثثبادة شثثثبود بثثثنفة ةرُثثثة البيثثث   إلمبلثثث  المة بتثثثت ةسسثثثليم  للبثثثاب  ة   ثثثم سثثثم دلثثث  ا

سثثث ة أشثثثبرد  بف ثثثرة قمنيثثثة ُثثثد سيثثثوى ةسحر ثثثر الو يتثثثة ةسو يتبثثثا أة مةراجع بثثثا  ثثث م لثثثت صفثثثة اليثثثوذ أة بعثثث
(132)

  ةمثثث  س ثثثور الدةلثثثة 

(ذ9111)العةماصيثثة اة ب ثث   ةو ثثثا  حرلثثت العتثثثد ةال ثثبود لثثثت الو ثثابا منثثثة عثثاذ 
(133)

  ةلثثثو ظ أى جميثث  ة ثثثابا البيثث  سمثثث  بثثي  ألثثثراد 

مثثاصيي  أذ مثثوالت أذ  مثث  صفثثة البلثثد  ةلثثم  تثث  البا ثثص علثثا ة يتثثة بيثث  سمثث  بثثي  بثثاب  ةمة ثث ر  مثث  بلثثدسي  مةخ لف ثثي  سثثوار أكثثاصوا عة

جثثثرار سصثثثرلا   يثثثوى أ ثثثد حرليبثثثا مثثث  إبثثثوا قلثثثع المةئ مثثث  ةعثثثم اس سثثثاغ بم عة تثثثار أذ أجاصثثث  م ثثثا البنثثثود  ةمثثث  الواعثثث  عثثثدذ ُ

كثثثر ليبمثثثا أى البثثثاب  مثثث  وثثثور ة يت ثثثي  من تثثثة أةثثثر،  ةلثثثم  ابثثثر قلثثثع إ  لثثثت قة
(134)

    بثثث  أى  ثثثةاى ي  الثثثو يت ي  ةباسثثث ترار  ثثثاس

ى مثثث  أوثثثا البلثثثدة المةنعتثثثد ببمثثثا العتثثثداى  أ  أى جثثثةةر ما مثثث  صفثثثة بلثثثد المة ثثث ر اى  كمثثثا البابعثثثاى ُثثثد ةر ثثثا المبيعثثثاى عثثث  مور ثثثا

ميثثث ة ليثثثا م رعثثثة أة ُ عثثثة أرض بيثثثا بلثثثدة أة ُر ثثثة   عارلثثث  النثثثا  لثثثت سلثثثع المنثثثاحا ة ع ثثثادةى  مثثثاصيوى إحثثث ق أسثثثمار مة اع ثثثاد العة

: تال ثثت غ ثث  سلثثع الف ثثرة ال منيثثة  ثث لمةسثث خدمة لثثت الو ثثاباةالعةمثث   اعليثث  مثث  مثثرةر األ ثثاذ مثث  ك ثثرة سرد ثثد ا ةسثثداةلبا بيثثنبم  

مثثثثثاصت  ةكثثثثثاى أةا ظبثثثثثور للر ثثثثثاا السثثثثثعيد  بالو يتثثثثثة  أك ثثثثثوبر  91) ب ثثثثثار  ( 31)التثثثثثرش لبثثثثثة  الر ثثثثثاا السثثثثثعيد  ةالر ثثثثثاا العة

مثثثثثاصت بالو يتثثثثثة (ذ9189 شثثثثثا دا، ةاة لثثثثثف عثثثثثدد ال ثثثثثبود  لنئثثثثثد   (ذ9182أغسثثثثث ة  1)ب ثثثثثار   ( 22)  ةأةا ظبثثثثثور للر ثثثثثاا العة

بمثثثا  يثثثوى الياسثثث  ةا ثثثدا، لتثثث  أة ا نثثثاى  ةةوثثثا عثثثدد م لسثثث  شثثثبود ب  ثثثد، الو ثثثابا  ةُثثثد  يوصثثثوا رجثثثا ، أة رجثثثا ، ةصسثثثار،  ة رة

كاسبثثثا، ةشثثثا دا، لثثثت  ٍى ةا ثثثد
(135)

  ةُثثثد  يثثثوى الياسثثث   ثثثو صفسثثث  البثثثاب 
(136)

  ةكثثثاى مثثث  المةس حسثثث  أى  يثثثوى ال ثثثا د أ ثثثد أُربثثثار 

علثثا العتثثدشثثبد ةالثثد البابعثثة ةوثثدق علثثا صئثثد أصثث  ُثثد  ، المة عاُثثد   ةاوثثة البثثاب   لمثث 
(137)

  ةسثثم البيثث  لثثت غالثث  الو ثثابا بحبثثور 

حرلثثثت العتثثثد أة ةكيلبمثثثا أة الووثثثت
(138)

ةلثثثد ةسثثث  بنثثثا  )  ةمثثث  المةميثثث  أى  يثثثوى البثثثاب  ةا ثثثدا، أة أك ثثثر    ثثثا أى البثثثابعي  كثثثاصوا 

(ةأمبثثثم
(139)

 يوصثثثوا رجثثثا ، أة صسثثثار،  ةمثثث  المةميثثث  أى  ة مثثثوا ال صثثثرف باألوثثثالة ُثثثد  يثثثوى ةا ثثثدا، أة أك ثثثر  ةُثثثد   ةكثثثةلع المة ثثث ر  

عثثثث  أصفسثثثثبم أة بالنيابثثثثة أة الوكالثثثثة عثثثث  أوثثثثحاب الحثثثثا ا ةوثثثث ر  ةبعثثثثد أى كثثثثاى العتثثثثد    وجثثثثد لثثثث  إ  أوثثثث ، ةا ثثثثدا، لتثثثث  بيثثثثد 

ُثثثثد  عتثثثث  العتثثثثد اجثثثثة  ةالمة ثثثث ر   وثثثثار  نثثثثا  أوثثثثا للمة ثثثث ر  ةأوثثثثا  ةثثثثودح بالمحيمثثثثة أة كاسثثثث  العثثثثدا للرجثثثثوح لثثثث  عنثثثثد الح

مةباشثثثرة أة بعثثثد مثثثرةر قمنثثثا، مثثثا بيثثث   ةثثثر لثثثنفة المبيثثث  السثثثابا قكثثثر  أة إ الثثثة صفثثثة المبيثثث  ل ثثثخ   ةثثثر  ة ثثث م  ثثثةا ال صثثثرف أة 

                                                             
 .28  22الو يت اى   131
 .81الو يتة   132
 .82الو يتة   133
 .82  21الو يت اى   134
 .98  92الو يت اى   135
 .23الو يتة   136
 .91الو يتة   137
138

 .88  81الو ابا   
 .88الو يتة   139
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قا  لثثت صفثثة الورُثثة لثثت باحنبثثا إى كثثاى ليبثثا لثثراغ لثثت ق لبثثا أة لثثت ظبر ثثا  ةلثثت  الثثة الي ابثثة لثثت ظبثثر الورُثثة  ثث م ال وعثثي  أى 

مةكور لت باح  الورُة صرف األولتال 
(140)

. 

   وجثثثد لثثثت أغلثثث  الو ثثثابا مثثثا  ة ثثثير إلثثثا أ  سسثثثئيا لبثثثة  الو ثثثابا لثثثت سثثثئ   أة دلثثثاسرم ةقلثثثع لعثثثدذ : تسةةةجي  وتوثيةةةق الوثةةةائق

مثثاصيي  لثثثت قلثثع الوُثثث  بمسثث لة ال سثثثئيا سلثثع  لالو يتثثثة األوثثا ساثثا مثثث  ال ثثخ  الثثثة  اشثث ر، أة أة يلثثث  لثث   ة  سوجثثثد  ا  مثثاذ العة

ال ثثثرف أة األحثثثراف األةثثثر، أ  أوثثثوا أة صةسثثث  صاثثثرا، لتلثثثة المثثثواد ال قمثثثة للي ابثثثة مثثث  ةرق ةأ بثثثار ةأُثثث ذ  ةُلثثثة عثثثدد لثثثد، 

لر     النسثثث  لثثثت قلثثثع الوُثثث    ثثثم مثثث  ق ثثثادة عثثثدد الم علمثثثي  ةةجثثثود    حباعثثثة ةةجثثثود ملسسثثثا  المة علمثثثي  باإعثثثالة لعثثثدذ سثثثو  

ةمثثث  فثثثاظ الئبثثثة المصثثثدرة ا   فثثثاظ بنسثثث  مثثث  العتثثثود للرجثثثوح إليبثثثا عنثثثد الحاجثثثة  ُابمثثثة علثثثا ك ابثثثة سلثثثع العتثثثود أوثثثب   لثثث ذ ا  

مي وبثثثة لثثثت قصئبثثثار لثثثت ال رة سثثثة أصبثثثا مةسثثثئلة لثثثت ال رة سثثثة بتثثثوة التثثثاصوى الموعثثثوح مسثثثبتا، ةأى أ  عتثثثد   ة يتثثثة قلثثثع قكثثثر لثثثت 

عثثثد ةصيصثثثا، ل سثثثئيا العتثثثو د ةع ثثثد بثثث  إ  مثثث  ةثثث ا النمثثثوقق المعثثثد لثثثةلع ةلثثثت ميثثثاى مة
(141)

  غيثثثر أصثثث  صسثثث  السثثثئا  سثثثم شثثثخ  

ةكثثث ى  ثثةا الئنثثراا مةخلثثثد  إق كثثاى مثثث  األسثثلم أى  صثثدر ُثثثاصوى سسثثئيا العتثثثود  (سثثرلو د ةلثثثيم م يثثو )محثثدد بعينثث  ة ثثثو الئينثثراا 

تيثثثد ب ثثثخ   بثثثا  يثثثوى متيثثثدا، باسثثثم السثثثئا أة الوظيفثثثة أة ميثثثاى ال سثثثئيا  ةكثثثةلع  كثثثر  ةجثثثد  ة ثثثابا ثثثةا بصثثثيفة عامثثثة غيثثثر مة قة

"سثثثثثم سسثثثثثئيا األرض"لفثثثثثظ  ليبثثثثثا
(142)

" ثثثثثةا الصثثثثثع  ابثثثثث "  أة 
(143)

"وثثثثثحي   ثثثثثةا"  أة 
(144)

"وثثثثثحي "  أة 
(145)

وثثثثثحي  "   أة

"قلثثثع
(146)

" ثثثةا الصثثثع  ابثثث "  أة 
(147)

"وثثثحي  بيثثثد "  أة 
(148)

رُثثثم "  ةسوجثثثد ة ثثثابا ةرد  ببثثثا أرُثثثاذ لثثثت ال رة سثثثة مثثثدةى ببثثثا 

"رُثثثثثم الصثثثثثفحة -رُثثثثثم الئلثثثثثد  -ال سثثثثثئيا 
(149)

"الثثثثثرُم الم سلسثثثثثا  ةالسثثثثثنة: محثثثثثررا سثثثثثئا  ثثثثثومت "  أة دةى بالو يتثثثثثة 
(150)

  أة 

..."مثثثث  وثثثثحيفة... دل ثثثر ... بمحيمثثثثةصتلثثث  بثثثثدل ر الصثثثثيو  "
(151)

..."وثثثفحة... وثثثثيو  رُثثثثم"  أة 
(152)

  ة ثثثثة  د لثثثثة علثثثثا أصبثثثثا 

حبتثثثا، لمثثثا سع يثثث  لنثثثا ة ثثثابا الدراسثثثة مثثث   دةصثث  لثثثت سثثثئا أة دل ثثثر مةخ صثثثرة أة كاملثثثة   صثثثدر   ةال سثثثئيا بالسثثثئ   ةالثثثدلاسر سثثثم  

(ذ9131)د    لثثثت عثثثاذ 
(153)

إ  لثثثت الو ثثثابا المدةصثثثة لثثثت مسثثثت  ةةاوثثثة م ثثثرح ةجعثثث ى بنثثثت بثثثو   ئثثثد لثثثم أى البا ثثثص   غيثثثر 

                                                             
 .21و يتة ال  140
 .2الوثيقة   141
 .98  س ر29و يتةال  142
143

 .21  س ر 23الو يتة   
144

 .93  س ر 21ة يتة   93  س ر 23و يتة ال  
145

 .98  س ر 81  ة يتة 22  س ر 21  ة يتة 3  س ر 81 يتة الو  
146

 .92  93  98  92  أس ر 32و يتة ال  
 .23  س ر 29  ة يتة 21  س ر 38و يتة ال  147
 .99  س ر 21و يتة ال  148
 .39  31  83  88  83  88  82  89  13  18  11  12  13  18  12  19  11  21  23  28  21  22  22  29  33  32  88  23: الو ابا  149
 .38 الو يتة  150
151

 .23و يتة ال  
152

 .21الو يتة   
 .23الو يتة   153
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علثثثتم ربمثثثا ألى سلثثثع األمثثثاك  المةحثثثددة كثثثاى لبثثثا إدارة مرك  ثثثة ةصاثثثاذ إدار  مةسثثث تام  يثثثص سثثثم سصثثثميم صمثثثوقق ل لثثثع ال صثثثرلا م 

 .لة الوووا إليبا  ينما  ة ل  م  ماسيبا أة الئبة ال ت ُام  بال سئيا اس خراجبالسبو

 :نشر بعا الوثائق مح  الاراسة

 :المخ لفة  ةسر  الو ابا الم  اببة لت وياغ با ةسم با العاذ كال الت ةسم اة يار بعي الو ابا قا  الد    الو ابتي      

 

](9)ص ر الو يتة 
1
2:] 

 الر م  الر يمبسم    -9

 صاور ة مد أبنار الففيلت ب  سيف ب   مد الخميست <صا>عند <ا>اُرة -2

 لع    ب  مسعود ب  ةادةذ الندابت <ا>أصبم باعو -8

ساب  المناخ -3
(154)

م  بلدة  صا  
(155)

 ةسواُيبا  

بي  الت   ةل روا -2
(156)

ع  س وى   عةماى 
(157)

 

ةلم  با -1
(158)

 لبم ليبا  ا ة  دعو، 

 منبم بةلع ةك ب  محمد ب  سالم ب  محمد الفبد  <را>اُرا -8

ذ/....3/9موالا ... ب ار    وذ  -3
(159)

 

 شبد  عليبم بةلع ةأصا سالم ب  محمد ب  سالم الفبد  بيد  -1

 شبد  عليبم بةلع ةأصا جمعة ب  عياد ب  مر وى الد واكت -91

[12](2)ص ر الو يتة
(160)

: 

  ُر عامر ب  حلحة ب  عبد أبسم   الر م  الر يم   -9

 ص  ُد باح لسالم ب  ةمية ب   مد التصابت الببلولت ماا العبر  الببلولت ب -2

(161)البالع -8
محمد ب  ةصي  ب  راشد ة و المسمت الحاجر م  ُر ة بب  

(162)
  ة و غربت 

                                                             
 .اسم الم رعة المةباعة: ساب  المناخ 154
 [33. ]بلدة وفيرة بو  ة سمابا بالمن تة الداةلية  ة ا بلدة قراعية باألسا :  صا  155
 .األوا: كةا باألوا  ةوح با 156
 [.1].ذ9181العملة الرسمية لسل نة عةماى ةُ  إجرار البحص  ةبدأ ال عاما بالر اا العةماصت منة عاذ :   عةماصت 157
 . با: كةا باألوا  ةوح با 158
159
 .كاس  الو يتة لم  ة ب  اليوذ ة  السنة  ة بدةا أص  أرج  م لي بي  ال م  بالبب   ةلينبا ةول  إلينا  يةا 
 .لو يتة مة بمنة عم  ك اب مخ وح ُد م مةفيع بحوقة وا بة ة  ا: مة  اة  160
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 الماا المسمت ال ماصية بئمي  ما لت  ةا المبي  ةبئمي   دةد  ة توُ  -3

ةحرُ  ةمسالي  بارب   ر ا  -2
[163]

 لبة ةسبعي   ر ة لبة ةما ة  ر ة 

 لبة بي  الت   ةُد بر   قمة المة  ر   ةا إلا البا    ةا م  -1

  م   ةا المبي  المةكور  نا ةكاى  ةا البي  م  عامر ب  حلحة  ةا لتبار -8

د   البالع محمد ب  ةصي   ةا ة صفاق ةوا ا  ب ار   صبار ال ل ا -3
(164)

 

 اآلةر م  شبور سنة  ماصت سني ل س  ع رة ليلة ةل  م  شبر ربي   -1

لف سنةأةسسعي  سنة ةما ة سنة ة -91
(165)

 ُاك ب  ةو  مع  العبد األ 

 هلل ع  ةجا محمد ب  عبد   ب  جمعة ب  عبيداى بيد  ةمما ةجدس  بخ   -99

ال ي  -92
(166)

  وسف ب  حال  بسم   الر م  الر يم اُر سعيد بو 

 سالم                                             -98

](8)ص ر الو يتة
1
2:] 

 بسم   الر م  الر يم                                  -9

 أُر  شيخة بن  ب   مد الحئر ة أصبا ُد باع  لناور ب  ةاسم ب  سعيد الحئر  -2

 شميس  بن  رُ م  ةالد ا عامر ةم  ةالدسبامالبا الة  لبا ا با إليبا باإ -8

ةاسم م  الموع  المسما المتصورة م  ستت للل المن رب -3
(167)

 م  بد ة م  الة  لبا م  

(168)ح ح -2
 ةبيو  جمي  الياب  لبا م  ةالد ا ةةالدسبا م  قلع بئمي   دةد  ةا 

المبي  ةحرُ  ةسواُي  ةبما لت  ةا المبي  م  صخا ةورذ  -1
(169)

 ةشئر ةأرض ةجدر ةستف 

ةجةةح ةدعوى -8
(170)

 ةأة اب ةعمار ةةراب ةبيل  ةبيا ما لي  كابناةأبواب  

                                                                                                                                                                                                                   
 .البالع أ  الم ولا 161
 .ست  مد نة لت مةحالاة الداةلية م  عةماى  ة ت ال سمية التد مة ال ت س لا علا المن تة م  جنوب الئباا غرب بب    ا إقكت: بب  162
 .ة ا ا د، العم   ال ت اس خدم  لت قلع الوُ  ب لع المن تة: جم  مةفرد ا  ر ة:  ر ا  163
 .كةا باألوا   ةوح با ال   ار 164
 .ذ9833مار   99  165
و  ح أةحلا لت  مةفرد مةةكر  جمع  شيوخ ةأشياخ  ةال ي  لت اللفة  و م  أدر  ال يخوةة  ة ا مر لة لوق اليبولة ةدةى البرذ  ةلت ا ةشي  : شي  166

ت  شي  ببعي شي  علا قة  المياصة م  علم ةلبا ةرباسة  ةلت المةئ معا  البدة ة دل   ة  اليلمة علا وا   المنص  األعلا لت التبيلة  ةاسصا معنا ل

ا ص مار لبعي العوابا العر تة  المعرةلة بمياص با الئواص  السياسية ةا ج ماعية م  باب الد لة علا ا ص مار ألسرة  اكمة  ةلت بعي األ ياى دا  ةا اللت  علا 
 [.21].عت العربتا ج ماعية أة ا ُ صاد ة  ةلت كا األ واا ل ى لت  شي   ة ير م   يص المعنا ةعبر مةخ لف العصور إلا علو المن لة لت السةلم ا ج ما

 .للل ببلدة بدة شماا ال رُية: للل المن رب 167
168
 [.92. ] ا  مر النخيا عند أةا ظبور :  با حل  مفرد ا حلعةكةا باألوا  ةوح: ح ح 
 [.92]. جم  ورمة  ة ا لسيلة النخا: ورذ 169
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ما كاى بي  الت   ةاألوا ب ماصية ع ر ُرشا لب  ةا ن ت ع رة مابة ُرشا لبة -3
(171)

 

  نة ةك ب  ةشبد 9812ُرارا منبا ل  بةلع ب ار    وذ  اصت م  شبر شعباى م  س إ -1

 ساعد الحئر  ك ب  مد ب  جمعة الحئر  بيد  ةشبد عليبا بةلع  مود ب  محمد ب  عامر ب   -91

 .راشد ب   مد ع  أمر  -99

 

](3)ص ر الو يتة
1
2:] 

 الحا ال اب                                          -

م   مود ب  محمد ب  سعيد
(172)

 ةبعد لم  الواج  أى سي   الحتوق لت  ة  األةراق المخ صة ببا 

ةسثثثثرجة
(173)

لثثثثت  ثثثثالية 
(174)

الئنثثثثراا سثثثثرلو د ةلثثثثيم م يثثثثو  
(175)

 <سثثثثنة>شثثثثعباى  22عثثثث ى السثثثثابا المحثثثثرر لثثثثت ا باسثثثثا لإ 

9891
(176)

 

 الموالا 9893 <سنة>ربي  األةا  98ةالمي وبة لت غير ا   س ب  لد، المحاكم  ل ذ قلع م  

يومة أشد العتاب 9311 <سنة>أك   28  ةالمخالف سعاُب  الحة

 بمن  سعالا                                   -9

أُر محمد ب  سالمي  اإصئر ئت -2
)177(

ع يا 
)178(

 ص  ُد باح صصف بي  أ  ا ب  عبد   البرةاصت  

م  الرذ -8
(179)

 اليا   علي  لل ي  سالم ب  ع اى البلوشت بخمسة ةع ر   ُرشا ةما ة ُرش 

رض قصئبارأح   ةال ي  الة  بموع  ةلوج  م  ورف البلد ة ةا البي   و المبنت بال -3
(180)

 

                                                                                                                                                                                                                   
 [.92. ]مفرد دع   ة و لراش  صن  م  سعف النخيا ة س خدذ أ با، كئدراى أة أستف للبيو  المصنوعة م  السعف  ة س خدذ كةلع ل ئفيف ال مر: دعوى 170
عةملة صتد ة عةماصية معموا ببا ةُ ةا   ةسةعادا ُيمة مةئ  ة  ينبا  ةسةتدر لت ةُ  إجرار البحص ماصية ُد مة مصنوعة م  الفبة  عةملة عة : الترش: ُرش لبة 171

الفبة الفرصست ة و مصنوح م  الترش   [1(. ]ذ9181)بخمسة ر ا   ستر با،  ة ت لبة إصئلي  ة مسبوكة  ةاس بداا ال عاما عنبا بالر اا العةماصت منة عاذ 

ةكةلع . ةكاى  صبر ةسصن  من  الخناجر ةالم فو   الفبية( ُرش لرصة ما  بور)الخالصة ةكاص  م داةلة لت جمي  أصحار عةماى ةبلداى أةر، ة برب ب  الم ا
ترش الفرصست  س  ما ألاد  ب  ف ةالبدا ا  ةالر األ، عةماصيا، ة و موجود لت مح   بي  ال ح( 1أة  2)  ةإلا اليوذ ل  ُيمة مالية ستدر ب (مر  ة)بعي ُ دا  النسار

عملة ُد مة  ةالترش لت أةا أمر  : ترةش الفبة  ةال[1. ]شيخ   ميد سالم ال  د   ةالعملة المس خدمة ُد ما لت ُر ة الرةعة ال ابعة لو  ة وحم بعةماى/ السيدة

لةلع أحلا علي  ُرش لبة ل ميي   ع  باُت الترةش   ( أة ةلي  منبما  أة برةص   روا  ) ةبئوار  كاص  سوجد ُرةش رد  ة المعدى  م  الفبة قا  العيار المرسف 

 .السابتة
 [.21](. ذ9311)ارستا  يم قصئبار بمساعدة اإصئلي  عاذ:  مود ب  محمد ب  سعيد 172
 .سسئا: سرجة 173
 .مي  :  الية 174
 .المةس خدمي  إدارة الدةلة لت قصئبار لت سلع الف رةأ د الموظفي  اإصئلي  : الئينراا سرلو د ةليم م يو  175
 .ذ9318مار   98=    9891شعباى  22 176
 .أ  اإصئلي  : اإصئر ئت 177
 .أ  مةحرر م  حرف سيد  المةكور: ع يا 178
 [.92]. ُ عة أرض بيبار مملوكة: الرذ 179
صئبار ةبمبا ةالئ ر الواُعة عم  الميا  اإُليمية لبما  ةج  رة  لاذ  ةال ر   س  لف م  ج  رست ق: لوجة مد نة ب صئبار  ةقصئبار: لوج  م  أرض قصئبار 180

ية قاصل ال ت سةعنت قصئت  السا لت الة  بل  حول  ع رة أمياا م  كينيا  ةست  لت ال ماا الفربت م  قصئبار ج  رة سمباسو  ةكلمة قصئبار م  تة م  المفردة الفارس

 [.1. ]يةا لالمعنا سا ا ال صوقةكلمة بارب ال ت سةعنت سا ا  ة 
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المئاةر لبي  ال ي  سالم  ةا اق با ةكوسا -2
(181)

ةسالم ب  عبد   مفيبا 
(182)

ةماما مبنا 
(183)

 

(184)م لعا -1
 ص  ُدأي  م  البنار بي  الت   ةاألوا ةبحد  ة دةد  ةبما اش ما عل 

 نة9891م  شبر شعباى س   2ُرارا من  ل  بةلع ب ار    وذ إل م  ُبي من  جمي  ا -8
(185)

 ةك ب  

  امد ب  ةلفاى ةادذ بنت شييا بيد  بمعرلة ال ي  بر اى -3

د الع    األمو ب  عب -1
(186)

 

 شبد  علي  بةلع ك ب  سيف ب  صاور ب  سليماى الخرةوت بيد  -91

 

 [:12](2)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                               -9

منسوةة لت  -2
(187)

  9893ةا سنة <أ>الر م  ب  ةمية بيد  لت جماد،  ال ي  عبد 

ع مثثثاى بثثث  ةمثثثية بثثث  جاعثثثد الخرةوثثثت اصثثثت ُثثثد بعثثث  ربثثث  ا ثثثر مثثثاُثثثرر  علثثثا صفسثثثت ةاصثثثا الفتيثثثر إلثثثا   أ -8
(188)

مثثث  مثثثا  

 منصور 

 منسوة            منسوة                  منسوة              منسوة         -3

رُ مثثثث  جدسثثثث  صبو ثثثث  بنثثثث  صاوثثثثر بثثثث  علثثثثا الخرةوثثثثي  مثثثث  للثثثثل بلثثثثدة ليثثثث  بثثثثاإإبثثثث  محمثثثثد بثثثث  مبثثثثار  الخرةوثثثثت ا  ثثثثا  -2

[ةابت]ال 
(189)

  

                                                             
 .اسئا  ال ماا ةالئنوب: أق با ةكوسا 181
 .غربا، : مفيبا،  182
 .اسم شخ : ماما مبنا 183
 .أ  شرُا، : م لعا،  184
 .ذ9318 نا ر  2=    9891شعباى  2 185
الة  ةلد لت مد نة براةة بالصوماا   م ( ذ9311 -9383: )عبد الع    ب  عبد الفنت األمو التاعت ب صئبار  اب  التاعت : بر اى ب  عبد الع    األمو  186

لةلع ةعين  ُاعيا، ليلوة عاذ اص تا إلا قصئبار ل كما سعليم  علا  د ال ي  محيت الد   التح اصت لت قصئبار  ةُد حل  األةير م  السيد سعيد سعيين  ُاعيا،  ل جاب  
ا قصئبار ةظا ببا  مار  التبار   ا عبد السيد علت ب  سعيد   يص سر  العما لت  ةا المئاا  ةكاى عالما، غ  ر اإص اق ةملرةا،  ُيا    م اص تا إل(ذ9321)

با عتد ال لت  ةُد د عنواصأص  ألف ك ابا، لت سار   قصئبار منة ةووا البو سعيد إلا شرُت ألر تيا   ا عبد السل اى  امد ب   و نت  ةم  مللفاس  ُصيدة لت ال و ي

ةةلف ابنا، لاع ، شفا منص  ةالد  كتاعت منة عبد السيد علت ب  سعيد ة  ا عبد السيد ةليفة   [92. ]لت سرجمة اإصئيا إلا اللفة السوا لية( س ير)ساعد التة 

رمباى  1)ي  حا ر اب  أبت بير اب  عبد الفنت الة  ما  ب   ارب  ة ةا ا ب   و ال ي  بر اى ب  عبد الع     ةشفا منص  التاعت أ با، ُر   ل   ةدعا ال 

 [.32](.ذ9188صولمبر  98/   9821
 .كةا باألوا  ةالمتصود أصبا صةسخ  لل ي : لت 187
 ا ال ت سيوى (: ة البادةاأل ر أ: )  ار الميا  لت األل ق س عما األ ر كو دة قمنية ل تسيم المار  ةأ ر المار  عادا اليوذ  ص  ساعة م  ال م   : رب  أ ر مار 188

إليبم بال وارُ أة عم   ص  الستت م  الفلل  ة تصد ببا السباذ أة الحص  المةتسمة بي  أ ا الفلل للستت من  علا  س  ما  مليوص  م  عدد اآل ار ال ت  ل  

  كما أى أل ر المار الوا د (الرب )ب ( س ة   ار مة  الية)سما عند اج ماح ةسة ( صصف ساعة لن ر الوا د)بالبي  أة بالوُف  ة ةتصد باأل ر المةدة ال منية للستت م  الفلل 

عالة إلا أى ُيمة البي  لن ر ُيمة صتد ة عند ال  جير بالم اد العلنت سصا إلا مابة   سنو ا، لت أ اذ الخص  ةةلرة ميا  الفلل  ةعلا  س  دةراى صااذ الستت  باإ

  [1]. لف ةةمسمابة إلا    ة   ف   عةماصت  با إلا أك ر م  قلع  س  ص اح الفلل ةةلرة ميا   ةسخ لف م  ة  ة آلةر،الوا د سصا إلا ُةرابة ما بي  أ
محاعر  ئر ب  وارةق م ب  علا األرض ة ةس خدذ لت ال:   الئامود[13. ]عبارة ع  الوُ  الم اح لل ارح باس خداذ ميا  الفلل ة ةس خدذ ل وق   ميا  الفلل: ةاأل ر

المسالة بي  رؤة  األصاما إلا اليوح علا قراح ممدةدة ة ةساة  رب  التامة:   الةراح[13] .المابية ل حد د األ ر
أة الباح  ةالتامة سةساة  رب  أ ر ةالرابية سةساة   

م اُيا ( 3)  ة نا  لت بعي األل ق التيا   ةساة  (أ ررب  )ُياسا  ( 1)  ار كةلع  ةرب  بادة مةن صف اليوذ  ةالربعة سةساة  ( 1)  ار  ةالربي   ةساة  ( 1)

 [.13. ] اصية( 21)دُيتة إقا، الحبة سةساة  ( 81) بة  ةبما أى األ ر  ةساة  ( 81)ةكا م تاا  ةساة  
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 منسوة            منسوة                  منسوة              منسوة        -1

 [  ]التد م  بحد  ةا المبي  ة دةد  ة توُ  ةحرُ  ةسواُي  بخمسة ةاربعي  ُرشا لبة الرصسيسي  -8

 منسوة            منسوة                  منسوة              منسوة        -3

بيعثثا ُ عثثثا لور ثثة -1
(190)

بثثت صببثثثاى جاعثثثد بثث  ةمثثثية ة ثثم سثثثعيد ةماجثثد ةصاوثثثر ةمحمثثد ةةلفثثثاى ةةمثثثية أجثثثد، ال ثثي  الربثثثاصت  

 ةصصر 

 ةمنسوة             ةمنسوة                 ةمنسوة                  -91

ةابنثثا صببثثثاى بالووثثثية -99
(191)

ر مثثث  شثثثبر وثثثف 21لبثثثم مثثث  جثثدسبم  ثثثا ابثثثيبم اى لثثثو كثثثاى  يثثا اُثثثرارا، منثثثا لبثثثم بثثثةلع سثثار    ثثثوذ  

9893سنة  
(192)

 ةك ب   

 ةمنسوة             ةمنسوة                 ةمنسوة           ةمنسوة       -92

جملثثث  مثثار الحئثثث  لوكالثث  منثثث  لثثت ك بثثث  ع مثثاى بيثثد   صثثا الفتيثثر هلل ع مثثثاى بثث  ةمثثثية بثث  جاعثثد الخرةوثثثت بيثثد  ةقلثثثع ك بثثواأة -98

 .ا ار ةُياساى للعلم  3

 

 [:12](3)ص ر الو يتة

 الحا ال اب 

 م   مود ب  محمد ب  سعيد ةبعد لم  الواج  أى سي   الحتوق لت  ة  األةراق المخ صة ببا

 9891 <سنة>شعباى  22ع ى السابا المحرر لت  باسا لإإالية الئنراا سرلو د ةليم م يو  ةسرجة لت  

 الاالمو 9893 <سنة>ربي  األةا  98س ب  لد، المحاكم  ل ذ قلع م   ةالمي وبة لت غير ا  

يومة أشد العتاب 9311< سنة>أك   28  ةالمخالف سعاُب  الحة

                                                                                                                                                                                                                   
 ا : ةة  ة العوابت  [1. ]ر مةفرد ا عابيةاألراعت ال راعية ال ت سيوى لل راعا  الموسمية  ةغالبا، سيوى مف و ة غير مةحاحة بسو: العوابت: للل بلدة العوابت 189

د  بنت ةرة  للل علا مخرق ةاد  بنت ةرة  ك صبا بوابة ل    سينبا أ فاد ال ي  جاعد ب  ةمية  ة سينبا أ با، الة وا  ةُبابا عةماصية أةر،  ةم  ُر، ةا

سي   ةالعوابت سحد ا م  الئنوب صيابة الئبا األةبر  ةم  الفرب ةال ماا بنت ة  ر ة م لخة م  بنت ةرة   ةعلا  ةا الواد  ست  ُر ة المباليا ة ا لبنت م

س اق  ةم  ال رق سحد ا ة  ة صخا  [.92]. أ  األرض الئردار التابلة لل راعة: ةالعوابت[. 19]. ة  ة الرة
 و اص تاا ال تر م  ُوذ إلا ُوذ  ةر    ةمن  سما   ة[28].  و اص تاا ماا م  شخ  بعد المو  إلا شخ   ةر  يوى لترابة بينبما أة صحو قلع: الميراُ 190

  ما عدا األراعت األمير ة ال ت  ملع  ا (الور ة)  ة و سب  ل س خ ف العاذ سن تا بموجب  أمواا السلف ة توُ  المالية إلا ةلف  العاذ [82. ]ماا المي  إر ا، 

 [.99. ]لئار  لت ال عبير ع  الورا ة ال رعية  و الميراُ  ةع  الورا ة التاصوصية  و ا ص تااال صرف ل صبا سن تا بموج  أ ياذ ا ص تاا  ل وب  ا و  ح ا
. منفعة  ا ال برح بالماا بعد المو   أة  بة الماا بعد المو   أ  سمليع مةباف إلا ما بعد المو  ب ر ا ال برح  سوار كاى المووا ب  عينا، أة: الووية 191
سبرح بحا مباف ةلو ستد را، لما بعد المو  سوار كاى الحا عينا، أة    أ [99. ]مةباف إلا ما بعد المو  مة بمنا، ال ملع ب  عوض ة و سصرف لت ال ركة  [82]

سئوق  سئوق الووية لفير الوارُ لت  دةد ال لص  دةى إجاقة الور ة  ل قا قاد  علا ال لص  ل   ة[ 82.]منفعة  ةالووية عبد ةا  مةباف إلا ما بعد المو 

 [.28. ]ة م كبارلت ال ابد  إ  أى  ةئي   الور ة بعد موسبم ة م كبار  ة  سئوق الووية للوارُ ب   متدار  إ  أى  ةئي  ا الور ة الباُوى بعد موس  
 .ذ9111 وصيو  23   المةوالا  9893شبر وفر  21 192
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 بسم   الر م  الر يم                                   -9

 9222صمر   -2

ُر ةمية ب  مرةاصد  سر  أ -8
(193)

ص  ُد باح ل  نبو بن  عبد   ةمور اموأشيخ  بن  ب ير ب  سالم الحار ية  
(194)

 بن  

ب  شي  ب  او مبوى الممباسية علت ب  شي  ةلاحمة بن  علت -3
(195)

 لخ   اليا   بموع <ا>بي   المبنت بال ي  ة 

اصئامبو م  قصئبار -2
(196)

 لت رذ ةر ة  ارسابوس  البند  المئاةر لبي   س  قم ةاصد  مفيبا ةلبي  

 د عبد الر م  م لعا ةلبي   س  ب  ا مد ُبلت بحد  ة دةد <ل >سعيد ب  ةمية الر امت كوسا ةلبي  مبرة  ة -1

ة اب بي  الت   ةا وا بمي  ربية لب أبواب ةأةما اش ما علي  ة  علا ب  م   -8
(197)

 ص  ُد ُبي منبماأة 

  إم  جماد،  23ما بةلع ب ار    وذ ُرارا من  لبإ، ال م  بئمي  ة  بتا ل  لت قلع  ا ة   ئة ة  دعو -3

السيد نة ةك ب  الفتير هلل سعيد ب  محمد الرمحت بيد   ع  أمر 9828ةلا س  -1
(198)

 أ مد ب  أبت بير ب  سمي  

 .شبد  علي  بةلع ك ب  الفتير هلل أ مد ب  أبت بير ب  سمي  بيد  -91

 [:12](92)ص ر الو يتة

 الحمد هلل ة د   -9

 ُر عند، جمع  ب  مةسلم ب  علا ب  سعيد الفارسا اص  باح علا سالم ب  مبار  ب   مد الرق تا بي   ال ي  ةالخ  أ -2

متر م ي   ال  الفوار الياب  بصور اذ  -8
(199)

 بي  الت   ةالمن  ب  ئاب  األ ا الي  م  أبي  

بيعا وحيحا شرعيا بئمي  ما اش ما علي  م  أبواب ةاة اب ةدرا ي -3
(200)

 ةجمي   

 بي  الت   ةالب  ةقلع ب م  مبلف  سسعماب  ُرشا لب  لراصسا ةُد اس لم -2

  صرف لي  ب صرف المالع ة البا   جمي  ال م  المةكور لصار البي  مليا للم  ر،   -1

 عارض إُرار من  بةلع ة  ةيرا شا دى -8
(201)

 ا ني  ةع رةى م  شبر جماد، 22جرا ب ار    

                                                             
 .أ  ع يا: سر   193
 .ق ن  ةمر م: كةا باألوا  ةالمتصود  نا: ق نبو ةمور امو 194
 .أ  التاحنة ممباسة ب صئبار: الممباسية 195
 .إ د، المدى بئ  رة قصئبار: اصئامبو م  قصئبار 196
اسم السل اى برغي ب  ليصا  ا البند ة ةالحبيسة السودار م  النحا  األ مر اس خدم  لت البي  ةصتي عليبا ةالرةبية : أ  مابة رةبية لبة: مية ربية لبة 197

 [.29(. ]سةل اى عةماى)سعيد 
سيود  مة  ا م  : سادة ةسيدا   ةأول : سيدة  جمع : مةةكر مةفرد  ةالملصص من : ل ة لبم سةل ة رة ية  ةالسادة بعةماى  م األسرة البوسعيد ة  ةالسيد: السيد 198

 و قعيم التوذ ةربيسبم ةمتدمبم  أوب  لتبا، م  ألتاب ال عايم لت العصر : نة ُبلبا  م أةدغم   ةالسيد لفةال رف  ُلب  الواة  ار ألجا اليار الساك: السلدد  معنا 
بعي الملو  ةاألمرار بعد اإس مت  ليا م   ن مت إلا البي  النبو  ع  حر ا اإماذ علت ةالسيدة لاحمة  لما لت  ةا النس  م  الفبا ةالسلدد   م أةة   لت  ب  

 [.21.]إلا ألتاببم األةلا   م أوب  لفظ سيد م  الدارق علا األلسنة   خاح  ب  النا   م  باب ال بة   علا اة  ف ةالم ارب ةال بتا إعال   
199
 .شماا ال رُية –مياى ببد ة : وور اذ متر م ي   ال  الفوار  
 [.22]. النوالة: درا ي 200
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 نة9833ال ار   س  -3
(202)

 ك ب  وال  محمد مبار  شبد بةلع مبار  عبد   ببواى  

 شبد بةلع راشد ب  مبار  المفير،  -1

 وئ  ب  جمع  ب  مةسلم الفارسا  -91

 شبد  ةلع محمد  ب  رشدب  سعيد  -99

 .شبد بةلع ةمية ب  صاور ب  علا الفارسا -92

 

 [:12](92)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                      -2

  ر مار م  ماب  م أاح لعلت ب   ميد ب  سالم الحبست ص  بأب  سعيد ب  صاور الحبست   مدأُر أ -0

للل العيني  -3
(203)

 ر م  النبار سس  م  بادةأة ت  
(204)

ال   ا 
(205)

  ل أعلا  س  دةر  عند  

 ُرارا من  ل إماب ت ُرش لبة بي  الت   ةاألوا بخمسي  ُرشا لبة ة -4

 9831شبر جماد  األةر، سنة93بةلع لت  وذ  -5
(206 )

 ك ب  شا دا علي  بةلع

  مد ب  سعيد ب  مر وى الحبست بيد أ -6

 ب  سل اى الحبست بيد شبد  علي  بةلع ةاصا محمد ب  سعيد  -7

 شبد  علي  بةلع ةك   وال  ب  ا مد ب  سعيد الحبست بيد  -8

 اا علت ب   ميد  ة  األ ر المار المي وب ل  بصدر  ة  الترحاسةأُد  -9
(207)

 لسالم ب  

ةلفاى مولا الحبو  -22
(208)

 ا الة وحيحة ة  بتا ل   ا ة  ليبا اُرارا  

                                                                                                                                                                                                                   
 .كةا باألوا  ةوح با  شا دا، : شا دى 201
 .ذ9121 نا ر  1 202
 281العاومة بنحو  مست ماى  ةسبعد ع  ةسع بر أ د المراك  اإُليمية لت غرب سل نة عة  من تة الاا رة ت  لت مد نة عبر  ة ت إ د، مدى : للل العيني  203

 [13.]كم
األسبم أة  ا ال ت سيوى عم   ص  الستت م  الفلل  ة ةتصد ببا (: األ ر أة البادة)  [21. ]عبارة ع  مار م  ب ر أة للل  م لي  مالع الم رعة: البادة 204

األ ر المةدة ال منية للستت م  الحص  المةتسمة بي  أ ا الفلل للستت من  علا  س  ما  مليوص  م  عدد اآل ار ال ت  ل  إليبم بال وارُ أة بالبي  أة بالوُف  ة ةتصد ب

المار الوا د ُيمة صتد ة عند ال  جير بالم اد العلنت سصا إلا مابة     كما أى أل ر (الرب )ب ( س ة   ار مة  الية)ةسةسما عند اج ماح ( صصف ساعة لن ر الوا د)الفلل 

ي  ألف ةةمسمابة إلا    ة سنو ا، لت أ اذ الخص  ةةلرة ميا  الفلل  ةعلا  س  دةراى صااذ الستت  باإعالة إلا أى ُيمة البي  لن ر الوا د سصا إلا ُةرابة ما ب

 [.1. ] س  ص اح الفلل ةةلرة ميا   ةسخ لف م  ة  ة آلةر،   ف   عةماصت  با إلا أك ر م  قلع

 .أ  بدا ة دةراى الفلل سيوى  وذ ال   ار: بادة ال ل ا 205
 .ذ9181صولمبر  2 206
 .الورُة أة الو يتة: الترحاسة 207
208
 صاد الم ارح  ةالخدمة المن لية  ةب عماا ال ئد ف بالسف  بم  ةُد ارسب وا باُ   ظلوا  عملوا باألجر عند ساداسالموالت  م العبيد المةحرر   الة: مولا الحبو  

الصنف األةا  م الرُيا  سوار كاصوا لت الرق أذ سحررةا ل صبم  ع برةى موالت  ةلو   بم لسادسبم سبعا  ةعلا : الحربية  ةمولا التوذ منبم  ة ة لا علا ونفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
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لحبسثثت بيثثد  شثثبد  عليثث  ةك بثث  شثثا دا عليثث  محمثثد بثث  سثثعيد بثث  سثثل اى ا9831سثثنةشثثعباى  81منثث  لثث  بثثةلع ةقلثثع لثثت  ثثوذ  -22

  مد ب  سعيد ب  مر وى الحبستأبةلع ك ب  

 .صا عبد   ب   اشا ب   اة  ا مولا الحبو  بيد أشبد  علي  بةلع ة -20

 

 [:12](91)ص ر الو يتة

9-  Zanzibar Government                            

2- Regestration Office                              

 إدارة ال سئيا لدةلة قصئبار                                -8

 بمن  سعالا                                         -3

ا صبثثثا ُثثثد باعثثث  بيعثثثا باسثثث ُثثثر  حوعثثثا بأتاعثثثت ال ثثثرعت بحالثثثة مع بثثثرة شثثثرعا ة بثثثر  سثثثالم  بنثثث  سثثثالمي  باعثثثامر لثثثد، ال -2

 لمحمد ب  عبد  

بييثثثر ةلواح ةالمسثثثامر المسثثثماةاب ثثثاح منبثثثا الخ ثثثب  المصثثثنوعة بثثثاألابثثث  عمثثثر ُثثثرص   -1
(209)

بثثث م  ُثثثدر     مابثثثة ربيثثث  متبوعثثث   

 من  جميعا للم  با

سثثثر  ةم علتاسثث  مثثث  دُثثثا لبثثا  ثثثا عليثثث  لاص تثثا المبيثثث  ب -8
(210)

إلثثثا ملثثثع المة ثثث ر   ةالخ ثثبي ةلثثثة بثثاا ةشثثثراح ةغيثثثر قلثثع مثثث  اآل 

 لصار مليا ل 

ُثثثرارا منبثثثا لثثث  بثثثةلع ب ثثثار   إةُبثثثو  علثثثا حر تثثثة البيثثث  الت عثثثت   ئابثثثاإالمع بثثثر شثثثرعا بثثثالنفوق ةا ع ثثثداد ببثثثةا البيثثث  الصثثثحي   -3

 وفر 93 وذ 

 نة  ئر ة الموالا  اد  جو  9821س  -1
(211)

  نة مي د ة ك ب  المف تر ر مة رب  الخبير  س  ب  عمير بيد 9189س  

كاس  محيمة التاعت ال ي  حا ر ب  أبت بير عبد الر م  األمو  -91
(212)

 بمعرلة ابيبا سالمي  ب  محمد باعامر 

 محمد ب  عبد   عمر ُرص   ةا وحي  المة  ر  -99

                                                                                                                                                                                                                   
ة ةا ما أ د   الوع  الرا   بعةماى م  إلحاق صس  العبيد  -ت جميعبا ل ص     لحا ببم بالنس  م  ، سادسبم سبعا   لالمولا  لحا سادس  لت جملة الحتوق ةلية ل

الصنف ال اصت م  الموالت األ  ف بي  ُبابا العرب   -المةحرر بالتبابا المن سبي  إليبا ةإع اببم لت  التبيلة  مما سسب  لت سةخ  عاذ ما قاا راُدا، سح  الرماد 

  ةالحبو  ربما كاص  أكبر ُبيلة لت ال رُية بعد الو ابية سسي  [32. ]ك يرا،م  يص سحالف  ُبابا م  ُبابا أةر، لصارسا سح  مةسما ةا دا، أ ياصا، ة دُ  ةا 

  ف  ةلينبم     ةةةى المبيبت  لت ةاد  عنداذ  سنحدر م  س لة عبة  منتسمة إلا أ د ع ر لخةا،  معامبم بدة ةلينبم اس وحنوا  ة م عادة  نبموى إلا األ

 [.23. ]دةرا، ُياد ا  إباعية المة  
 . تصد  نا المرك  209
 [.92]. لرح كبير م  ال ئرة البخمة  ة ا كةلع سار ة المرك : دُا 210
 . وليو: جو ، 211
212
/   9821رمباى  1)لتاعت  و أ با،  ةسولا ةشفا منص  ا عبد الع    ب  عبد الفنت األمو  التاعت ُر   : ال ي  حا ر اب  أبت بير عبد الر م  األمو  

 [.32](. ذ9188صولمبر  98
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 .شبد علي  بةلع الفتير هلل سع لا  س  ب  عمير بيد  -92

 

](98)ص ر الو يتة
1
2:] 

 بسم   الر م  الر يم                                -9

ُر عندصا  ميد ب   مير ب   ميد العبر أ -2
(213)

باصا 
(214)

 علي  لعمار ب  سيف ب  سليماى 

 أربعي  ُرش ورف المةسلمي  ةُد باح ل الي  د  ةمسة ة -8

بب   ت  ةصصيب  م  وو فة -3
(215)

 بحمبا ة ما ا ةشراببا المع اد م  سبيا 

ُرارىإ ى بي  الت   ةالفصا ُا ُ -2
(216)

 من  ل   بةالع لت  ياس  ةبعد مماس   

 بم بد محمد ب   مداى العلو  ةمحمد ب  سيف الي  د  بعدما  -1

9828شبد   ة  ةير ال ا د   جرا  وذ عاشر ربي  األةر سن  -8
(217)

 

 .ك ب  ةشبد ب   ميد ب  راشد بيد  الفاصية -3

 

](91)ص ر الو يتة
1
2:] 

 بسم   الر م  الر يم                           -2

 ى علي   بن   ر ا بن  سيف ب  ةلفاىأُر سيف ب  ةلفاى ب  سيف المعولت أ -0

 سبعمابة ُرشا لرصسيا  ةُد باح لبا بحتبا  ةا 811المعولي   -3

ةبر الخرا فمال  األ -4
(218)

المسما متصورة السبل  
(219)

 الة   و شرُت السبلة 

 اب ا م  ال ر ا الحا   -5
(220)

 ةم رُا ةغربت وباح الحئرة الفربت 

م  مال  م  ال رب المع اد م  بادة الل ةار -6
(221)

م  للل بو لف  
(222)

م  بلد  برا م  ةاد  المعاةا 
(223)

 

                                                             
 .سل نة عةماى -صسبة إلا عبر  ة ا ة  ة بمةحالاة الاا رة : العبر  213
 .ب ى  : كةا باألوا  ةوح با 214
 .اسم المياى: وو فة 215
 .اُرارا، : كةا باألوا  ةوح با: اُرارى 216
 .ذ9183 وصي   22 217
 [.92. ]أ  الم رعة   ةالخرف  و جنت الرح   ةالمتصود  نا م رعة النخيا: ماا األةبر الخرا ف 218
 [.92]. أ  المئلة  ةجمعبا سبا: السبلة 219
220
 .اسم ال ر ا الة   مر ب  النا  بداةا الم رعة: ال ر ا الحا   
 [31].    وع  ب  مار للنا  المارة م  ال ر ا بداةا الم رعة تصد ب  المياى الة: ال رب المع اد م  بادة الل ةار 221
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 بحد  ةا المبي  ة دةد  ةحرُ  ةسواُي  بي  الت   ةا وا -7

 ُرارا من  لباإبا   لت  ةا المبي   ا ة  دعو، لل تةالمن  ةما بت -8

9828م  شبر ربي  ا ةا سنة  98ةلع ب  ر    وذ عند  ب -9
(224 )

 <ى>ةا با الئنا

ةك بة عاما ا ماذ محمد ب  عبد   ب   ميد السالمت -22
(225 )

 بيد  الة  غرب المتصور 

 .<اى>ةراشد ب  صاور ل  صخل  -22

 

 [:12[]28]ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                               -9

ةلثثثد  محمثثثد بثثث  سثثثالم بثثثاى علثثثيبم<ة>عنثثثد  سثثثالم بثثث  محمثثثد بثثث  علثثثت الراجحثثثت  <ا>اُثثثرة -2
(226)

لسثثثعيد بثثث   مثثثد الراجحثثثت  

 ةمسي  ُرش لب  ةمارسي 

عليثثث   تبمثثثم ةصصثثثيببم مثثث  البيثثث  الثثثة  البثثثم <ا>ُثثثرش لبثثث  ةُثثثد بثثثاعو -8
(227)

مثثث   لثثث  المحيثثثوا 
(228)

المسثثثما بيثثث  علثثثت بثثث   

 جمي 

ةجدر ةجةةح ةابواب ةالبياررض ألبي  م  <ا>ةُد باعو الة  البم م   اقا  -3
(229)

 ةكا م  ما علي  جمي   اقا 

 ُرارا منبم ل  بةلع ةشبد عليبم سعيد ب  سالم ب  علت الراجحت ةشبدإالبي  ةجمي  مس حتاس  شرعا  -2

 مر م عبد   ب  سعيد ب  عبد   الئابر أ  سعيد ب   مد الراجحت ةك ب  ع  عليبم عامر ب -1

9812محرذ  28سار    -8
(230)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 . ت  للل بو ليفة ببب ر: للل بو لفة 222
ماى لت الئ ر ال مالت م  من تة الباحنة لت مةحالاة جنوب الباحنة إ د، ة  ا  برا بلد عم  ةاد  المعاةا  ة و : بلد  برا ةاد  المعاةا 223  .سل نة عة
 .ذ9183ما و  92 224
   و عبد   ب   ميد ب  سلوذ السالمت  المةلت  بنور الد    المةينا أبو محمد  ة و (ذ9193 -9311)ال ي  السالمت :  ب   ميد السالمتاإماذ محمد ب  عبد   225

األ ياذ و، ةع مة مئدد ةلتي  ةشاعر م  بنت عبة  ةلد ببلدة الحوُي  م  أعماا الرس اق  ةبالرغم م  كف بصر  وار ع مة قماص   ةمرج  النا  لت لف 

 [.21]. ال رعية  ةم  أشبر مللفاس  سحفة ا عياى لت سيرة أ ا عةماى
 .عليبما: كةا باألوا  ةوح با 226
 .كةا باألوا  أ  ال ت لبم: البم 227
 .  ةالمحيوا اسم الحت[92].  ت أة  ارة بالمحيوا بئع ى بنت بو  س :  ل  المحيوا 228
229
 .أ  اآلبار جم  ب ر: البيار 
 .ذ9132د سمبر  28 230

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 [:12](23)ص ر الو يتة

صتل  بدل ر الصيو  بمحيمة بركار
(231)

 

 293م  وحيف   233دل ر 

 بسم   الر م  الر يم                                -9

 ُر سعيد ةسيف ةسليماى اة د صاور ب  سو لم الحار ت ب صبم باعوا لفلوذ ب  كاظم ب  محمدأ -2

ذ اصس أالعئمت ةمسي  صخلة  -8
(232)

 م  مالبم المسما البحر   م  أرض الم ر ة م  ُر ة بركار ة د  م  

بار الموجودة اآلى بالماا مفربا سماذ العدد بحد  ة دةد  ةحرُ  ةسواُي  -3  شئرة الص 

ةبتس   م  الب ر ةالمص   ةالخ  ةاللئا -2
(233)

 ةجمي  ما    ما لبةا الماا المباح م  اإ راذ ال رعية 

  د، ة ماصوى المباح بوا بيعا، وحيحا،  اب ا، شرعا، ةال م  لبةا ببي  الت   ةاأل -1

 ُرشا ةما ة ُرش لب  ةُد ُببوا  ةا المبموى ةبرر  قمة المة  ر  من  برارة -8

 ُبي ةاس يفار اُرارا، منبم ل  بةلع ةُد اع رل  ةالدسبم شيخ  بن  سيف الحار ية -3

 ع راف منبا كت    خفااةة  دعو، لت  ةا الماا باُرار  ب صبا لم  با لبا  ا -1

 ن 9889ة رر  وذ ساب  شبر رج  س  -91
(234)

 ةك ب  الياس  سليماى ب  سالم ب  محمد الحراوت بيد  

 صا العبد هلل سعود ب  سليماى اليند  بيد  ةكةلع شبد  علا أمبم  سبما ك   عليبا  ا  ناأشبد  عليبم ببةا كل  ة -99

 ةك ب  سعود ب  سليماى بيد  -92

 ةك ب    ا ب  سعود بيد شبد  ببةا عليبم  -98

 .صا سيف ب  صاور الحار ت بيد أوحي   ةا ة -93

 

 [:12](21)ص ر ةج  الو يتة

 ع صنا المن ور لت راب  شبر المحرذإةبنآر علا            ة       أباح أى  ي   السند ال رح لت بي     

                                                             
 .مةحالاة جنوب الباحنة: بركار 231
 .صوح م  النخيا بمةحالاة الباحنة: أذ الس  232
233
 [.92].  و  وض المار: الخ   فرة سس خدذ لت جم  المار المن ةف  دة ا،  أما النئا: الخ  ةاللئا 
 .ذ9122أةا أبر ا  234
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 عاذ ألف ة   مابة ةا ني  ة   ي       صوح م    أة أ با  إة أة عماص  أة سوكيا أر   

   سةسم  دعو، لصا   سن  ةاا م  امبابنا       ةراق          األ ا ُرارا  إ  علا وفحا   ة 

    9889 صمرة                                   دةلة مست  ةعةماى                   سن 

 بسم   الر م  الر يم        سئا  ةا السند بدل ر الصيو  لمحيمة بركار   -9

 الدمفة  نا ةالردة منت ك ب  سليماى ب  سالم بيد             891م  وفح    892دل ر  -2

 ة د صاور ب  سو لم الحار ت ب صبم باعوا لمحمد ب  ليرةق ب  وال  البلوشت أُر سعيد ةسيف ةسليماى أ -8

 ماا بركار بحد البي  ة ددة  ال رعية ةحرُ  رض المةر ة لت أةبر المسما ب و  البحر   لت مالبم األ -3

ةبتس   م  الب ر ال جر -2
(235)

 س حتاُ  ال رعية بي  الت   <ا>ةال ركيبة ةالم ب  ةالخ  ةاللئا م   

 وا ةالحوق بيعا، وحيحا،  اب ا، شرعا، ع  ةمسة ةسبعي  ُرشا لب  ةما ة ُرش لب  ةُد ُببوااأل -1

 برارة ُبي ةاس يفار ة وق  ةا المبي  لت الماا  قم   من  أمن   ةا المبل  المةكور ةبر -8

ة د  مود ب   اشا  ادرا، أالة  اش رة   -3
(236)

 إلا البند ةم  ماا سعيد ب  علت شرُا، إلا الماا الة   

اش را  داةد ب  وال  من  ةال ر ب  اللومت -1
(237)

 رب  النخ   اللواست شرُت اللئا لت داةل  لت  ةا ةاأل 

 ا ن   والت الب ر لبت داةلة لي  ةلم  با ألة د صاور ب  سو لم  ا ة  سبعةشئار اليالمبي  ةجمي  األ -91

 صبا لم  ةالدسبم شيخ  ب  سيف الحار ية ب لت  ةا الماا المةكور  نا المسما حو  البحر   ةُد اع رل  لد نا -99

  د ع ر أار ةاع رلا منبم جميعا، ة رر لت ُرإدعو، لت  ةا الماا المةكور  نا  بي  لبا  ا ة  -92

 لف ة ل مابة ةةا د ةسبعي  ةك ب  الياس  سليماى ب  سالم ب  محمد الحراوت أم  شبر رج  عاذ  -98

 صا ُاعت بركار سعود ب  سليماى اليند  بيد  أمبم المةكورة ببةا كل  ةأشبد  عليبم ةعلا  -93

 الدم  ةارد منت سليماى بيد  -92

 يرالة  ةُ  لت ودر  ةا الصع م  الفل  سبو م  الياس    غ -91

 ةك ب  ُاعت بركار سعود ب  سليماى بيد  -98

 .صا سيف ب  صاور الحار ت بيد  أوحي   ةا ة -93

-  

                                                             
 [.92].  ئر ا  ور غالبا،  ل نسي  لت  وض كبير  سستا من  الم رعة( ُربة وفيرة)ة غرباا ال اجرة  ا عملية سح  ميا  الب ر بواس : الب ر ال جر 235
236
 [.92]. أ  اإسئا  ألسفا م  المن تة:  ادرا،  
 [.92. ]ال ر بة  ايرة الحيواصا   ةاللومت أ  الليموى: ال ر بة اللومت 237
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 :ص ر الابر -

 129وفحة  928ويو  رُم   -9

  ة  ا  الة صتل  بدل ر  -2

 اا محمد ليرةق البلوشت بما سبمن   ةا الصع المرُوذ بب ن أُد   -8
(238)

 بما لي  البي  الت   ةالحوق بئمي   

  الة  اب   شرعا، ة رر بعاذ سسعة ع ر م  شبر إوُ  ال رعية لور ة وال  البلوشت شرةح  ة ت  -3

9889رج  سنة   -2
(239)

 ةك ب  الياس  سليماى ب  سالم ب  محمد الحراوت  

 صا ُاعت بركار سعود ب  سليماى اليند  بيد  أشبد  علي  ببةا ة  -1

 

 [:12](88)ص ر الو يتة

 بسم   الر م الر يم                                 -9

 ص  باح لمحمد ب أاور ب   ميد الراجحت ص تةواص   ميد ةسالم ابنإد ب  صاور ب   ميد الراجحت ةكيا أُر سعي -2

 بواب ةدرة  ةرموذ ةجمي  ما أجحت بي   المعمر بال ي  ةالحئر ةصاور ب  سيف الرا -8

بمحلة الخ وة   ما علي  م  الحتوق الياب   -3
(240)

ةصخلة لرض 
(241)

م  البراق 
(242)

 الة  مع  م  مواع  

(243)سفو ب  -2
 م   ةا لبي  ةبحدةد  م  شرب م  المار المع اد ليستي  م  للل التر   م  بلد 

الحيملت -1
(244)

 و   اب ا ع  ةمسي  ُرشا ة  ُ مابة ُرش ةُد ُبي ال م  أبيعا ُ عا ة 

 ُرارا من إال رار م   مداى ب   مد المعمر  ةةة  بأ  ر  ةقلع المبي  م  الماا الة  م  المة  -8

ربعة ةسبعي ألف ة  ُ مابة ةأ   وذ سبعة ع ر م  شبر شواا سنة بةالع ب ار  -3
(245)

  

 م  البئرة ك ب  شا دا علي  بةلع وال  ب  مسعود ب  عبد   الراجحت بيد  -1

 الخبور  بيد شبدة بةلع ك ب  سليماى ب  محمد  -91

 اشبدصت علا قلع ةك ب  سيف ب  محمد ب  ةلفاى اللميت بيد  -99

                                                             
 .أ  المي وب بوجب : المرُوذ بب ن  238
 .ذ9122أبر ا  98 239
 .اسم المياى: محلة الخ وة 240
 .صوح م  أصواح النخيا: صخلة لرض 241
 (.البرسيم)البراق المياى المف وح أة الم رةح ببعي الم رةعا  م ا الت  : البراق 242
 [.92]. سفب  س لا علا ميا  األم ار ال ت سخلف ةراببا بركا م  المار: مواع  سفو ب  243
244
 .سل نة عةماى لت ة  ة الرس اق  ال ابعة لمةحالاة جنوب الباحنة لت من تة سينية ست  الحيملت: بلد الحيملت 
 .ذ9122 وصي   8 245
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 .اشبد  بةلع ةك ب   مد ب  علت اللميت بيد  -92

 

 [:12](82)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                  -9

   صصي أُر عبد   ب  محمد الفارست أص  باح لراشد ب   و  ا ةسليمة بن   و  ا ب -2

ةعاب ة بن  سليماى البوُر   -8
(246)

مال  الياب  ببلد الحئيرة 
(247)

 ا  ل  ل  بال را 

 جم   د  م  ماا سالم ب  سعيد ستر با إلا ُسمأم  سالم ب  سعيد ب  صصي  كل   -3

أة د  و  ا المةكور   ة ادرا -2
(248)

 إلا ماا أة د علت ب  سالم الع ةذ ةساصدا 

إلا الحبار -1
(249)

سيا <،>بما لي  م  صخا ةشئر ةأرض ةبير ةة  ةمص  ةمئر 
(250)

 

 لرصسيةإلفي  ُرشا ة   مابة ُرشا لب  أكا نا ما كاى ع   -8

 شعباى 98لع ب ار    وذ ُرارا م  لبم بةإبيعا ُ عا أو   -3

 ن 9882س   -1
(251)

 ةشبد سليماى ب  سالم ةسالم ب  مبار  ةمحمد ب  ةمية ةسليماى ب  سالم 

النباش -91
(252)

 البوُر   ةك ب  ب مر  شوب  ب  عامر الحوسنت بيد  

 ] ..............................................[دمف     ما   -99

 

](81)ص ر الو يتة
1
2:] 

   بسم   الر م  الر يم                                     -9

 لسعيد <ا>ُر عبد   ب  سالم ب   بي  الئببمت ب ص  باح لمنصور ب  صاور ب  منصور أ -2

العابي  -8
(253)

المسما بوص و 
(254)

 الة  علا ووار الفبير  م  ستا للل البحير م  

                                                             
 .اسم صوح م  النخيا بسل نة عةماى: البوُر   246
ماى: بلدة الحئيرة 247  .ست  لت ة  ة السو ا  ال ابعة لمةحالاة شماا الباحنة لت سل نة عة
 .شماا:  ادرا 248
 . اج  أة  دةد: الحبار 249
 .م ر: سيا 250
251
 .ذ9121مار   21 
 . ةا لت   لت  ب  شخ  معرةف :النباش 252
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صا ي ت سمد ال اى -3
(255)

 بحد ا ة دةد ا ةجوا   ا ال رعي  ع  

س   -2
(256)

 الت   ةا وا منةاُرةش لب  ةس ي  ُرش لب  ورف البلد بي   

  ومنا  ةا اُرار، من  علا صفس  ل  بةلع ةك ب  ب مر  الحتير هلل سعاا -1

  9881م  شبر التعد   1سيف ب  سعيد ب  محمد الئببمت بيد  ب ار    وذ  -8
(257)

 

 لعبد  اشا ب  سالم سلوذ بيد <ا>شبد علي  بةلع ةاصا  -3

 الئببمت بيد شبد  علي  بةلع ك ب  شامة ب   مد ب  شامة  -1

ُد ا ال  -91
(258)

 ة  المي وب بالة  لت ودر   ة  الترحة 
(259)

 

 اا األخ  مداى ب  سالم ب  ةمية الحبست -99
(260)

منيت 
(261)

 ة  بتت 

لت لي   ا ابدى -92
(262)

 ةك ب  بيد  ةاصا منصور ب  صاور 

البوسعيد  -98
(263)

  9881التعد   8بيد   وذ  
(264)

 

 ب  منصور ب  صاور البوسعيد  بيد صا محمد أشبد  علي  بةلع ة -93

 .صا العبد هلل سالم ب  ةلف البوسعيد  بيد أشبد  علي  ة -92

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   

 . ت عبارة ع  ُ عة وفيرة م  الم رعة :العابية 253
 .اسم ل مر  ة ت النخلة المعرةلة لد، العةماصيي  بوص و: بوص و 254
سمد ال  ى  اصت أكبر صيابة لت السل نة  ةس يوى سمد ال  ى م  عدة  ةسع بر ست  سمد ال  ى لت المن تة ال رُية شماا بو  ة المبيبت : سمد ال  ى: سمد ال  ى 255

 (.الرةعة  األةبر  ال ر عة  الخبي   المعمورة  الميسر  ل ق  ال و عت)ُر،  ةم  التر، الم بورة لت صيابة سمد ال  ى
 .س : كةا باألوا  ةوح با: س   256
 ذ9111ما و  2   المةوالا 9881م  شبر التعدة  1 257
 .أ   وا  ةا ال صرف لملع شخ   ةر:  أ ال 258
 . ةا الترحا  أ  الورُة أة الو يتة: كةا باألوا  ةوح با:  ة  الترحة 259
   ة ن موى إلا البناة ة سياسيا،  ة م م  التبابا الن ار ة بعةماى  ة ن سبوى إلا  بة ب  شباب"الحبو "ُبيلة بالمن تة ال رُية م  عةماى  مفرد : الحبست 260
 .منت: كةا باألوا ةوح با: منيت 261
 .أبدا، : كةا باألوا  ةوح با: ابدى 262
263
 ُبيلة أقد ة ُح اصية   صا صس ببا إلا أب ت س عيد المبل  ب  أبت وفرة ظالم ب  سارف: البوسعيد  
 ذ9111ما و  8   المةوالا 9881التعد   8 264
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 [:12](39)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                               -9

 صت علت  لحمد ب  سليماىأصا سيف ب  علت ب  سيف العامر  أُرر  علا صفست ةأ -2

مار ب  محمد العامر    ُ -8
(265)

 ُرش لب  ةُد بع  ل  بحت   ةا 

3-     (266)
     علت  م  ارا  <ا>لرةض  

(267)
 شر فة بن   ميد ب  ساعد 

 لرس  بيلب  ة دةد  <ا>لمتيد م  موع  <ا>اليا نا  بئلب   -2

لرس <ا>لمع اد م  مار م  للل <ا>ةشربب   -1
(268)

م  باد  
(269)

 لعلو  <ا> 

 منت ل  بةالع ةاصا سيف ب  علت ب  سيف <ا> وا اُرار، <ا>لت   ة<ا>بي   -8

ذ9832شبر وفر  22سار    وذ  -3
(270)

 لعامر  بيد <ا>                

 ةقلع علا م بد منصور ب  علت ب  سيف العامر  بيد  -1

 شبد  علي  بةلع ةك ب  عبد  ب  سعيد ب  ساعد العامر  بيد   -91

 

 [:12](32)ص ر الو يتة

 م   الر م  الر يمبس                              -9

9833م  شبر وفر م  سنة  98لت  وذ  -2
(271)

 بع  لحمد ةعبد   ابنت سليماى ب  محمد  

 العامر  اربعة الفرةض الة  ةلفب  سعيد ب  سعود ب   مد العامر   -8

 ع  البنا  ةلوف ةس مة ابن ت سعيد ب  سعود العامرسي   -3

ا  لة ار لب  -2
(272)

 ميرا ا م  ةالد   سعيد ب  سعود المسما جلبة المسيلة م   

رسة العمتا  م  بلدة لنئا -1
(273)

 بحد   ة دةد   ةحرُب  ةاسواُيب   

                                                             
 .مابة: كةا باألا ةوح با: مار 265
 .بال ار المربوحة    ة: كةا باألوا  ةوح با:      266
 .ميراُ: كةا باألوا  ةوح با: ارا   267
 .من تة ةاُعة بي  الئبا ةالواد  لت من تة لنئا لت من تة الداةلية ةسحد دا لت ة    بدبد: للل الرسة 268
 .أ ر م  المار( 92) ت سةساة  : الباد  269
 .ذ9112 وليو  23 270
 .ذ9113ما و  99 271
272
 .إليب : كةا باألوا  ةوح با: ار لب  
 .رسة العميتا  سابعة لفنئار  ال ابعة لو  ة بدبد بمةحالاة الداةلية: تا  م  بلدة لنئايرسة العم 273
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 ةبمالب  ةم  المار المع اد م  للل الرس  علا دةراى  د   المعرةف  -8

 وا بنبر<ا>بما  ي  ُرش لب  بي  الت   ة -3
(274)

 منا لولار ما عليب  م   

 الحتوق الم تدمة علا ةالد   سعيد ب  سعود البا عي   مد ب  سليماى  -1

 ةعبد   ب  سيف ةمحمد ب  سيف ةمحمد ب  منصور ب  صاور الفوار  بسند -91

 الوكالة م  التاعت ةك بة محمد ب  منصور بيدة ب ار    وذ الم تدذ  -99

 بيد  منصور ب  محمد ب  شبد  علا قلع ةك ب  ةلفاى ي  قلع ةك ب   مد ب  سليماى بيدةوح -92

 وحي  قالع ةك ب  محمد ب  سيف ب  محمد الفارست بيد    ةب رب  المع اد ب لص   أ ر مار 98

وحي  عبد   ب  سيف الفارست بيد  م  ما  -98
(275)

 سعيد ب  سعود م  بادة 

 وحي  عمير ب  سعود ب   مد العامر  بيد  البرا م علا دةراى س  ا  اذ -93

   ر بيد ردة محمد منصور ب  صاو  -92

 

 [:12](18)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                 -9

 23رُم  السئيا                                                     سل نة عةماى -2

 92دابرة الياس  العدا لت محيمة                               رُم الئلد   -8

 889/ رُم الصحيفة                                          سمابا ال رعية        -3

    9319محرذ  29ال ار                                                                          -2

 ذ21/99/9131                                                                         

 وع إُرار شرعت منام لد، الياس  العدا                    -1

 عةماصت: سفالة سمابا    جنسية: محمد ب  عبد   ب  محمد ال ئبت    مسينة: اسم المتر -8

 علت ةصاور ابنت سلوذ ب  سالم ةراشد ةسل اى ب  سعيد ةجمع  ب  سلوذ: اسم المتر ل  -3

 لت بي   ت  ةصصيب  م  الرذ: موعوح اإُرار -1

                                                             
274
 .أ  بنارم  يص اع اد العةماصيوى ُل  الاار عاد: بنبر 
 .أ  مارم  يص أصبم  تلبوى البم ة  ار: ما  275
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 سند اإُرار                                   -91

أُر محمد ب  عبد   ب  محمد ال ئبت  -99
(276)

 اص  باح لعلت ةصاور ابنت سلوذ ب  سالم ةراشد 

اب  ع    ةسل اى ب  سعيد ةجمع  ب  سلوذ الصبا يي   -92
(277)

  ت  ةصصيب  م  

الرموذ ال ت ةلفبا  -98
(278)

ل ئبت بمحلة الفبرةةالد  البالع عبد   ب  محمد ب  صئيم ا 
(279)

 

 ةلم[ بماب ت ُرش لبة]م  سفالة سمابا بئمي   دةد ا ة توُبا ال رعية   -93

  با ل  ليبا  ا ة  دعو، اُرارا من  لبم بةلع لت اليوذ ال اصت م  شبر  -92

 نة ةك ب  موسا ب  عيسا ب   اصت البير 9839ربي  ا ةا س    -91
(280)

 بيد  

ب  راشد ب  ع    الخصيبتشبد  علي  بالمس ور  نا ةك ب  محمد   -98
(281)

 بيد  

 شبد  علي  بما ك   علي   نا ةاصا ةلفاى ب  جميا ب   ميد السيابت بيد  وحي  محمد ب  عبد    -93

ال ئبت بيد  صتل   ةا الصع  -91
(282)

 بالحرف الوا د م  أول  األةا ب مر ُاعت سمابا 

 ةك ب  سليماى ب  عبد      9319محرذ عاذ  29ال ي  صاور ب   ميد ب  سعيد الراشد  لت  وذ   -21

 اب  محمد الخرةوت كاس  العدا بمحيمة سمابا بيد   -29

 شبد  ببةا النتا اص  حبا أول  األةا ةك ب   حيا ب  ةلفاى ب  جميا السيابت بيد  كاس  العدا بمحيمة  -22

 سمابا بيد  النتا حبا األوا ةاشبد ب  ةاصا علت ب  صاور ب   ميد الراشد  بيد   -28

يد الراشد  صصادق علا معرلة سوُي  لبيلةصاور ب   م  -23
(283)

 ُاعت 

 محيمة سمابا لت  ةا النتا الم ابا  -22

 .لنوا  عبد   ب  ا مد  -21

 

 

                                                             
 .إ د، التبابا العةماصية: ال ئبت 276
 .لخيةة م  لبيلة السيابت: الصبا يي  277
 .سركبا: ةلفبا 278
 .مةحالاة الداةلية -بلدة سابعة لو  ة سمابا : الفبرة 279
 .م  التبابا العةماصية: البير  280
 .م  التبابا العةماصية: الخصيبت 281
 .بمعنا اإ با : الصع 282
الدَّرجة : الف ِبيلة  ةل باباة : الئم   ةاسم: ل بيلةل  أ ر  ة" مةحالاة الداةلية  -سمابا"لت  لم  وجد لت جمي  الو ابا إ   ة   ةربما  يوى مياى الو يتة : لبيلة 283

با ة    إ ياذة الت  :الس يفِ  لبيلة  ةم  َّ   أة ةظيف   ال ت ُةِصد   من : ةلبيلة ال ترِ   الرليعة لت  س  الخلا ابا ةأم  ةالعف ة  ةال ئاعة  : الحيمة:  ت الف ب 

 [18. ]لت   سبا ال ي  أة عالم الدِّ   :الفبيلة وا    ةلبابا إ ياذ الفير  ةالئم : ةلبيلة العتاِ   ةالعدا
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 [:12](18)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                -9

 38/ 221ال سئيا سل نة عةماى                                                 رُم  -2

 8ةقارة العدا                                                  رُم الئلد    -8

 19دابرة الياس  العدا لت محيمة                             رُم الصحيفة  -3

   9318/ 3/ 8الياما ةالوالت ال رعية                                   ال ار    -9

 ذ9138/ 9/ 22                                                                       

 سند بي  ةسملع أمواا غير منتولة منام لد، الياس  العدا                -2

 عبيل  بن  علت ب   وسف الراسبي   مسين  الوالت  جنسي   عةماصي  : اسم الباب  -8

 بالملع : كيفية سملع الباب  للماا المبي  -3

 ةمية ب  محمد ب  مةسلم الراسبت مسين  الوالت  جنسي   عةماصت : اسم المة  ر  -2

 الوالت: مواا غير المنتولة المباعة ةةوفبا ةرُم الت عة ةاسم المد نة ةالحتصوح األ -1

   سليم م  الفرب للل الوالت ةم  الئنوب صخلة علت ب  ةمية ةم  ال رق لبار ةم  ال ماا صخلة سل اى ب: الحدةد -8

  س ي    عةماصت : ُيمة البي .                    : ............مسا ة البي  -3

 عتد البي                                   -1

 ُد باع  عبيل  بن  علت ب   وسف الراسبي  لخمية ب  محمد ب  مةسلم الراسبت موع  النخلة ال ت لبا  -91

لت عاعد  -99
(284)

 ليبا با ررُ م  ةالد ا بحدةد ا المعرةل  م  الفرب للل الوالت ةم  الئنوب صخلة إللل الوالت اآل ل   

 علت ب  ةمية ةم  ال رق لبار ةم  ال ماا صخلة سل اى ب  سليم بي  الت   ةاألوا ةالمن  باع  ل  بس ي      -92

   صاور ب  سعيد الراسبت كاس  عةماصت ةُد ُبب  البابع  ال م  المةكور اُرارا  منبا ل  عند  بةلع ةك ب  محمد ب  -98

 العدا بالوالت بيد  ب ار   اع     -93

 شبد  بةلع ةأصا سالم ب   مود ال ا   الراسبت بيد   -92

 .شبد  بةلع ةأصا محمد ب    مود ال ا   الراسبت بيد   -91

 

 

                                                             
 .جاصبت مئر، الفلل: العاعد 284
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 [:12](11)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                -9

 ب  ةمية اليلباصت اص  باح لعلت ب  سيف ب  عبد   اليلباصت الرذاُر علت ب  قا ر  -2

الة  ل  م  د  -8
(285)

المتسومة الفربت م  ُر ة النئيد 
(286)

  حد  م  الئاص  الفربت ال ر ا 

 ةم  جاص  الم رق البي  ال ي  الة  باُت ل  بيعا ُ عا او  ةقلع ع  -3

 ن  ل  بةلع علا م بد سعيدارب  م ة   عةماصت ةُد اس ولت من  ال م  اُرار م -2

  نة   9313جماد  ال اصت س  93ب  عبد   ة مد ب  سليم بنت كلباى ةقلع ب  ر    -1

 .ةك ب  ب مر  ةليفة ب  علت ب   ميد اليلباصت بيد  -8

 

 [:12](81)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                 -9

الصلبمت البنابتأُر  مد ب  قا ر ب  سليم  -2
(287)

 اص  ُد باح لخليف  ةعلت ةوال  ابنار 

 مود ب  سعيد ب  ةمية الص  م  بنو ا نا  -8
(288)

 األرض ال ت  ا م  سابا ليبا العمارة سخصبم 

 م  موع  بي  اليبير م  بلد ةاد  العلت بحد ا م  الساللت ال ر ا ال ت مارة الا -3

 الةكر ةم  العالت ال ر ا ال ت سفلتجبة ال رق ةم  ال رق الساُية ال ت سستت عا ت  -2

 المسئد الة   خصبم ةم  الفرب إلا جدار الصورج  ال ت سخصبم ةالمبل  سبعة ع ر -1

 مابة ر    عةماصيا باعبا لبم بحما ا ةحرُبا ةجمي  مس حتاسبا شرعا بيعا ُ عا او ،  "98" -8

 م  28ت  وذ  اب ا منت عا باُرار من  لبم بةلع لت  ياس  ةبعد موس  ةقلع سار   ل -3

 ذ ةك ب  علي  بامر  ةاصا سيف9131 -1 -9الموالا    نة  9311شبر رمباى المبار  س  -1

 اب  صاور ب  محمد البنابت بيد  شبد عليبم بةلع ةاصا  مود ب  عبداى ب  رشود البنابت بيد   -91

 شبد  بةلع ةاصا ةلفاى ب  صاور ب  محمد البنابت بيد   -99

 الخا فت البنابت بيد  الفاصيةشبد  بةلع ةاصا ةلف ب  سلماى   -92

                                                             
 [.92].  اج  سرابت أة سا م  الرما: د  285
 .سل نة عةماى لت الاا رة   ال ابعة لمةحالاةة  ة عبر  ست  لت النئيد: ُر ة النئيد 286
287
 .الص  مة ةالبنابية ُبابا عةماصية: الصلبمت البنابت 
 .ا نا   كةا باألوا  ةالمتصود ُبيلة البنابية 288

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ذ38/ 99/ 21وحي  الوليد ب  قا ر ب  غص  البنابت   -98

 [:12](81)ص ر الو يتة

 بسم   الر م  الر يم                                   -2

ُد باح عبد   ب   مد ب  محمد الح رةشت العابية ال ت سخص  م  بلد حبو  -0
(289)

 ال ت اش را ا 

ب  سالم ةةمية ةةلد اةيبم راشد ب  علت بنت بو ربي  ةسر يةم  أة د مسعود  -3
(290)

 

 شت لتد باح المةكور العابية الم ار اليبا علا المواح <ة>اةيبم س م  ب   مد الح ر -4

 محمد ب  عبد   ب  ةمية الداةد  بمبل  ةُدر   ماصية اآلف   -5

 "3111"عةماصت لتد باح ل  بي  الت   ةالمن  بحد ا  -6

 م  ب ر ةاشئار ةبما  اح ببا الئدار م  ارب  الئبا  بيعا وحيحاالعابية  -7

 شرعيا باُرار  علا صفس   س  سوُيع  لتد ُبي ال م  -8

 المباح ب  ةك ب  مبار  ب  عبد   ب  سعيد الببلولت -9

   9393شواا عاذ  93سوُي  البا   بصم  عبد   ب   مد ب  محمد الح رةشت ب ار    -22

 ذ9113/  2/ 91الموالا  -22

 ةلتد شبد علا قلع ةأصا علت ب  سعيد ب  صاجم الباشمت -20

 3/1118813ة ةا  و سوُيعت علا قلع  الرُم  -23

 ةلتد شبد علا قلع ةأصا وال  عبد   ب   مد الح رةشت -24

 سوُي  9193991/ شبد بةلع سعيد سالم الربيعت الرُم  -25

 1983939/ 9/ الرُم  -26

 1139338/ 3رُم الب اُة  لتد شبد قلع سل اى ب  عامر ب  صاور الدرعت -27

 

 

                                                             
289
 .ال رُية جنوب -بلدة بالياما ةالوالت : حبوة 
 .أ  الئدة: سر ية 290
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 [:12])39(ص ر الو يتة

 الر يم الر م    بسم                        -9

  382:ال سئيا رُم                                        عةماى سل نة -2

 ذ2119/ 9: الئلد رُم                                        العدا ةقارة -8

 939    الصحيفة المحاكم ال رعية       رُمالمد ر ة العامة ل  وى  -3

   9322محرذ  8   :ال ار   محيمة السو ا ال رعية                          -2

 ذ 2119/ 8/  23ذ                                                               

 شرعت اُرار                                -1

 ....الب اُة/ ابنت سعيد اليحمد  الئنسي  عةماصياى  رُم الئواقةمية ةراشد : اسم المتر -8

 ..الب اُة/ علت ب  ةمية اليحمد  الئنسي  عةماصت رُم الئواق: اسم المتر ل  -3

 عتد بي : موعوح ا ُرار -1

 اُر ةمية ةراشد ابنت سعيد ب  عبد   اليحمد  ب صبما باعا لعلت -91

 بمن ت  الفليا بو    السو ااب  ةمية ب  سعيد اليحمد  من لبما الياب   -99

 ةال اب  لبما بموج  شبادة م  عبد   ب  علت ب  محمد الخرةوت -92

 ةشبادة ةمية ب   مود ب   مد الييومت ةشبادست ة دةد  ةا البي   -98

 م  ال ماا لبار ةم  الئنوب لبار ةم  ال رق حر ا ةم  الفرب  -93

حر ا باح -92
(291)

 متابال  بحد  ة دةدة ةحرُ  ال رعي  بي  الت    

 ةُد اس لما المتراى ال م  اُرارا 9111مبل  ةُدر   الف   عةماصت  -91

 ذ2119/ 8/ 91الموالا    9329/ 92/  22من  بةلع ةقلع ب ار   اليوذ  -98

 ةك ب  شا دا بةلع صاور ب  محمد ب  سليم الخرةوت بيد  -93

 شبد  بةلع ةاصا عبد   ب  علت ب  محمد الخرةوت بيد   -91

 

 

                                                             
 .باعا: كةا باألوا  ةوح با: باح 291
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 :النتائج -

مثثثاى       أمينثثث  الدراسثثثة بثثثالخرةق بتواعثثثد علثثثم الثثثدبلوماسيع العامثثثة ال ثثثت اسبعثثث  لثثثت وثثثياغة ة ثثثابا البيثثث  ةال ثثثرار لثثثت دةلثثثة عة

 :  عبر سلع الف رة ال منية ال و لة صسبيا،  لياص  كال الت(أ نار ما كاصا دةلة ةا دة)ةقصئبار 

 .وع  لت ةس  الس ر األةا علا األرج عنصر ربية لبدر الو يتة  س" بمن  سعالا"البسملة  أة ويفة  -9

أُثثثر  أُثثثر   أُثثثرا  أُثثثرةا بثثث ى علثثثيبم : إقا ةجثثثد  مصثثثوغا  مةرسب ثثثة ارسباحثثثا، ة يتثثثا، ب صثثثرف البيثثث   ثثث م قكر ثثثا أة ، بصثثثيفة -2

 .أة ةوية ببةلع -م  ، -د  

 .(باح  باع   باعا  باعوا): بعد اإُرار س ست ويفة -8

للم بثثثا عي  ةأ ثثثا المن تثثثة  ةُثثثد  يثثثوى مةئبثثث ، لمثثث   ثثثم ةثثثارق ص ثثثاق  ثثثة  المن تثثثة  ألى سحد ثثثد العثثثي  المةباعثثثة سحثثثد ا، معلومثثثا،  -3

مفثثثردا   تة  ثثثار مثثثار ةأشثثثئار ةصخيثثثا  ال ثثثت  ثثث الو ثثثابا لثثثم سةحثثثدد المسثثثا ا  سحد ثثثدا،  سثثثوار أكثثثاى المبيثثث  مثثث ارح ةأراعثثثت ةبيثثثو 

النسثثثثبة للئثثثوار ةال ثثثثرق ةالسثثثثواُت ةالحثثثثرذ البيثثثوح لثثثثت سلثثثثع المن تثثثة لثثثثت قلثثثثع الثثثث م   ةمثثث  قلثثثثع لال حد ثثثثد  ثثث م بثثثثةكر الحثثثثدةد ب

 .المعرةف لد، البلدة ةأ لبا

 .لم سةحدد المسا ا  ب   ة دا  ُيا  إ  لت س  ة ابا لت م  يص  دد المسا ا  بالم ر ةالتدذ ةالةراح -2

 .ةالو ابا غير الرسمية   صئد ببا قكر للدةلة ة  المةحالاة  لالراس  لت األق اى المن ا التبلت   الدةل -1

ة ثثثثابا بيثثثث  البيثثثثو    صثثثثفبا ةوثثثثفا، عامثثثثا، مثثثث   يثثثثص الحثثثثدةد األربثثثث  ةالئثثثثدر ةالحثثثثواب  ةاألسثثثثتف ةالئثثثثةةح ةاألة ثثثثاب  -8

ةاألبثثواب ةالنوالثثة سثثوار أكثثاى مثث  المثثثواد ال اب ثثة أذ غيثثر ال اب ثثة  ةليثث  لثثم  فصثثثا بثثي  البيثث  كييثثاى مثثاد  ةاألرض المةتامثثة عليثثث   

 .إ  لت ة يت ي  لت 

 .  قكرا، ةاعحا، ألوحاب البلدة ال ت سم ليبا ال صرف  م قكر الم با عي -3

 ثثث م قكثثثر الثثث م  بالعثثثدد ةالتيمثثثة ةالنثثثوح باألرُثثثاذ أة بثثثاأل رفم أة أى  ثثث م بثثثاأل رف ةاألرُثثثاذ معثثثا،  روثثثا، لعثثثدذ ال  عثثث  لثثثت  -1

 .ُيمة ال م   ةاوة إقا كاى  نا  عاجا ة جا

 .ةالمن  أة الحوق  أة البا  لد لة علا أص    رجعة لي ُرار البي    م قكر ويفة أص  بي  األوا ةالت   إبعد   -91

الثث م   ثث م دلعثث  دلعثثة ةا ثثدة  أة  ثث م دلثث  جثث ر عاجثثا ةجثث ر  ةثثر  جثثا لمثثدة مةحثثددة بثثاليوذ لثثت الو يتثثة  ة ثث م السثثداد ةاإُثثرار  -99

 .با س  ذ لت اليوذ المةحدد لةلع ب بادة شبود لت ق ا صفة ةرُة البي 

 .كام ،  تر الباب  باس  ذ المبل  كام ، ةأص  أبرأ قمة المة  ر  ةلم سعد ل  أ  دعو، لت قلع عند اس  ذ الباب  ال م  -92

 .امرأةلم سةةكر إ  لت ة يتة ةا دة لت   ربما ألى البابعة " اش ر،: "ويفة  -98



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 223 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 .عند بي  اإُالة   م قكر المةدة سحد دا، دُيتا، باليوذ ةال بر ةالسنة سبدأ م   وذ سحر ر الو يتة -93

 .(23)ُد  ةةكر سند البي  السابا كما لت الو يتة  -92

 .(21)الباصياى ةالخدذ ةالعبيد كاى م   تبم ال ملع ةم   م البي  كما بالو يتة  -91

 .سار   سحر ر الو يتة  ةحدد باليوذ ةال بر ةالسنة البئر ة أة البئر ة ةما  ةتابلبا بالمي د   -98

ثثثرا، أة مةحثثثررا، أة مثثثولا أة -93 عبثثثدا، رُيتثثثا، مثثثاقاا ةاوثثثة ب صئبثثثار  ة  بثثث  اسثثثم  كثثثام ، إى كثثثاى  ثثثرا،  ةاسثثثم   الياسثثث  ُثثثد  يثثثوى  ة

ةاسثثثم مثثثو   إى كثثثاى عبثثثدا، أذ مثثثولا  ة لكثثثد الياسثثث  أصثثث  ك ثثث  بثثث مر البثثثاب  أة اإمثثثاذ أة التاعثثثت  ة نبثثثت وثثثيفة سحر ثثثر اسثثثم  سلثثثع 

 ".بيد  الفاصية" ةُد  عتببا بلفظ  حما الخوف م    ة و" بيد  أة بيد " بلفظ

ال ثثثثبود  ي بثثثثوى أصبثثثثم شثثثثبدةا ب صفسثثثثبم أة أى الم بثثثثا عي  حلبثثثثوا مثثثثنبم ال ثثثثبادة ل ثثثثبدةا علثثثثا قلثثثثع  ثثثثم  حثثثثررةى أسثثثثماببم  ثثثثم  -91

أة إى ك ثث  عثثنبم شثثخ   ةثثر  ي ثث  أصثث  ك ثث  بثثد ، عنثث  بيثثد   ةال ثثبود ُثثد  يوصثثوا ا نثثاى أة    ثثة أة أك ثثر أة " بيثثد "  عتبوصبثثا بلفثثظ

 .ةا دا،    ا أى الياس  ربما  يوى كاسبا، ةشا دا، لت  ٍى ةا د ربما    يوى بالو يتة إ  شا دا، 

 .ال بود ُد  يوصوا رجا ، أة صسار،  ةُد  يوصوا ع تار أة موالت -21

مثثثةا    ة   وجثثثد بالو ثثثابا   سصثثثر حا، ة  سلميحثثثا، بثثث ى العتثثثد كة ثثث  بنثثثار، علثثثا المثثثة   الف صثثثت  علثثثا الرغثثث  مثثث  اص  ثثثار    ثثث -29

يم العةماصيي  لبا  ة ر ب لع الدةلة ةقصئبا  .اإباعية ةالسةنية ةال يعية تأ نار  ة

العبثثثد : الية ثثثاب أة ال ثثثبود ك يثثثرا، مثثثا  سثثثبتوى سحر ثثثر أسثثثماببم بعبثثثارا  ال ثثثةلا ةالخثثثوف ةالخبثثثوح هلل أة عبثثثارا  الرجثثثار م ثثثا -22

 .الفنت باهلل -العبد األُا -العبد الحتير -العبد الفتير لر مة رب  -الفتير هلل

ة  ةيثثثر : ة  عتثثث  اسثثثم الياسثثث  أة ال ثثثبود عبثثثارا  س كيثثثد أى   شثثا دا ةم لعثثثا، علثثثا  ثثثةا ال صثثثرف ةمثثثا ليثثث  م ثثثاُثثد  سثثثبا أ  -28

 .  ةيرا، شا دا،  -ةكفت باهلل شا دا،  -ال ا د   

 ثثث م أة إ الثثة صفثثة المبيثثث  ل ثثخ   ةثثر    بيثث   ةثثثر لثثنفة المبيثث  السثثابا قكثثثر ُثثد  عتثث  العتثثد مباشثثثرة أة بعثثد مثثرةر قمنثثثا، مثثا  -23

 . ةا ال صرف أة قا  لت صفة الورُة لت باحنبا إى كاى ليبا لراغ لت ق لبا أة لت ظبر ا

بعثثثي الو ثثثابا  ثثث م عرعثثثبا علثثثا قة  الخبثثثرة أة المخثثث   أة المسثثث وا الرسثثثمت أة ال ثثثرلت بالميثثثاى المةنعتثثثد ليثثث  ال صثثثرف   -22

 .كعبارا  سو يتية (أة وحيحة وحي   أة و  ) لمراجع   ةس كيد أص  وحي   ةقلع بةكر اسم  مسبوُا، بلفظ
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 :تو لت الاراسة إلى -

 .م  ستدذ ال م  ةةجود  يوما  منامة لت سلع الب د الدبلوماسيةإ با  ةجود سفيرا  لت الصي   -9

 .ُاذ البا ص بعما دراسة أرشيفية دبلوماسية للو ابا محا الدراسة  ةعما ب اُة ةوف أرشيفت علمت إ د، سلع الو ابا -2

  م ارح   ص  م  ميا  األل ق   بار مار  صخيا  أشئار  ال اب ةبيو   دكاكي  مبنية بالمواد ال اب ة أة غير : سم ل  المبيعا  لت -8

 .أسبم م  شركة سئار ة

 .المبي  ك ى  يوى ُياعا، أة  د ة أة ع ار، أة منحة ال ترةجد  ة ابا لم  ةحدد ليبا  م   -3

المبي   ةإقا ما ُارصا م  ، ما بي   م   ال ترة لف  م  البي  م  من تة ألةر، ةم  ل رة قمنية لف رة أةر،  س  ُيمة ةأ مية ا -2

غم م   البي  لت ة يتة ة م  بي  لت ة يتة أةر، ُر بة منبا قمنيا، صئد لرةق كبيرة لت األسعار  ةلوجدصا بوصا شاسعا بي   منبما علا الرة

أُدذ م  ال اصت  ةُد  يوى قلع صاسئا ع  كوى المبي   ةا قة مسا ة أكبر ةمادة بناب  الحئر   -ة و األعلا سعرا، -البي  األةاأص  ُد  يوى 

لت  أما البي  لت الو يتة ال اصية ُد  يوى مسا    وفيرة ةمادة بناب  البو  ةالفاب أة ما شاب  قلع م  مواد البنار البدابية ال ت اص  ر 

 .لت قلع ال م   ع ةة علا اة  ف مياى كا منبماسلع البتعة 

 با  بعي األج ار التاصوصية إبعي الو ابا   م سحد د كاسببا ة : با  ال صرلا  ةاألج ار التاصوصية لت الو ابا كال التإاة لف  ُواعد  -1

 ، م  قكر ويفبا التاصوصية الرامية كال حية ةال نبي   م العرض ب رح الدةال  ال ت أد  لل صرف المدةى   م قكر  ةا ال صرف سفصي

 با  ةوي  دعابية ةسار   ةسوُيعا  ال بود  ةُد  سبا ةسوكوا الخ امت ع ما  الصحة ةاإإل اذ سنفية   ةلت النبا ة قةكر لت البر

كاس  ال وُي  بنفس   كاى ال ا د  و  با  إىإة رر  أة علا الوج  الصحي    م  وحي  ما قكر: شبادة ال بود ةسوُيعاسبم عبارا  م ا

أذ    ةاع اد ك اب سلع الو ابا عدذ ا   ماذ بتواعد اإم ر ةالنحو  ةكةلع أ ما ال يا ةع ما  ال رُيم  ةكا الو ابا  ةرر  لت 

 .جلسة ةا دة بحبور الئمي  مرة ةا دة مةئ معي 

متلوبا،   (B)كة   ك ص   رف  (2) أى رُم تاصيوى ة ب ر تة اع اد ا العةم (3  1  2) أ ب  كة اب بعي الو ابا األرُاذ الحسابية -8

سم ُر با، م   رف  (3)  ةرُم (ر) كة   ك ص   رف (1)ةرُم   با  لل دة  ةسم ست ي  بعي اليلما  علا إةةجد ب لع الو ابا   (F)رة

 .ج بيي  لت صبا ة الس ر ةبدا ة الس ر ال الت

ةقةكر ال ار   باليوذ ةال بر ةالسنة البئر ة أرُاما، ة رةلا، منعا، للئبالة  م  سفبيل  أ ما كة اب الو ابا البم ا  ةع ما  ال رُيم   -3

سبعة ع ر  وما، ةل  م  شبر كةا  ةعند قكر البي  قكر : من   ليةكر م  ،  ترمة م  ال بر علا أى   وُ  ما بتلةكر عدد األ اذ المةنص

 .كة ب  ةرةجع  م  مخ صي  ملة ةال سليم باليد منعا، للئبالة  ةبعي الو اباالعي  المةباعة بحدةد ا سفصي ، ةال  م   ةصوح العة 

 . صر البا ص أسمار أحراف ال صرلا  ةال بود ةالتباة ةالو ة ةالية اب الواردة بالو ابا -1
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 ة صثثثر صثثثر األشثثثيار المبيعثثثة ةأ ماصبثثثا ةأسثثثباب البيثثث   ةأسثثثعار ا ةأسثثثباب قلثثثع مثثث  ةثثث ا  ةاةثثث  فصوعيثثثة البيثثثوح  إبثثثراق -91

مثثثثاى ةقصئبثثثثار  سثثثثنوا  إجثثثثرار ال عاُثثثثدا  ةاإ ألمثثثثاك  الئفراليثثثثة ةالبةلثثثثداى ةالتثثثثر  ةكثثثثةلع  صثثثثر اُثثثثا   المثثثثةكورة بسثثثثل نة عة

مثثثاى المثثثةكور    ثثثم  وثثثدار ا إ  بعثثثي أسثثثمار األشثثثخا إ  ةال ثثثت أ ياصثثثا، لثثثم  بثثثدصا لميثثثاى ةقصئبثثثار المثثثةكورة أة األلثثث ق بسثثثل نة عة

عثثثدذ ةجثثثود  ثثثدةد ةاعثثثحة ة ثثثادة لثثثت األمثثثاك  الئفراليثثثة  ةأى كة ثثثاب سلثثثع الو ثثثابا كثثثاصوا  ةجثثثود األوثثثوا عنثثثد أوثثثحاببا  ةكثثثةلع

 عنثثثيبم اآلةثثثرةى  لبثثثم  لسسثثثوى ألصفسثثثبم ةقة بثثثم لتثثث  ة  ع ُثثثة للمنثثثاحا األةثثثر، ببثثثم  ة  ع ُثثثة لبثثثم كثثثةلع بالعثثثالم كيثثثا  ة  

مثثثاى ة  ثثثا قصئبثثثار باع بار ثثثا كاصثثث  جثثث رم ةلتثثث   ةربمثثثا  يثثثوى قلثثثع صابعثثثا مثثث    ثثثار الحيثثثاة التبليثثثة ابسثثثف ة ب ثثثوى ألص    الموجثثثودة بعة

 .  ئ أ م  عةماى

مثثثاصيوى علثثثا سسثثثئيا سصثثثرلاسبم لثثثت ة ثثثابا  اب ثثثة ةصالثثثةة لعثثثدذ عثثثياح الحتثثثوق  -99   ثثثا بعثثثد مثثثرةر قمثثث  حو ثثثا علثثثا   ثثثر  العة

بمثثثا أسثثثا   باسبثثثام ربمثثثا لعثثثدذ س ثثثع  العابلثثثة بال ثثثيا الثثثة إعثثثدذ  ص يئثثثة سثثثداةا ال صثثثرلا    بثثثا  ال صثثثرفإ ثثثلد  إلثثثا النثثث اح  أة رة

 .األةر، المة رسبة علا البي   أة ةجود ص اح بي  الم با عي  أة ةر  بم

قكثثثثثر أشثثثثخا  غيثثثثر معلثثثثوذ سثثثثب  قكثثثثر أسثثثثماببم ةع ُثثثثثاسبم : شثثثثياليا  الخاوثثثثة بثثثثبعي الو ثثثثابا منبثثثثاسةوجثثثثد بعثثثثي اإ  -92

 ثثثثةا الميثثثثراُ   ثثثثم سلثثثثع البنثثثث  ال ثثثثت سثثثثم بال صثثثثرف التثثثثاصوصت  ةكثثثثةلع ميثثثثراُ أ ثثثثد األشثثثثخا    صعثثثثرف سثثثثببا، لميرا ثثثث  ة  ُيمثثثثة 

ةُثثثد  ثثثاةا البحثثثص سفنيثثثد بعثثثي المةع يثثثا  المة بثثثمنة بالو ثثثابا ةمةحاةلثثثة إ ئثثثاد  لثثثوا لمثثثا  سسثثثليمبا للمة ثثث ر     صعثثثرف سثثثببا، لثثثةلع 

ة ةجثثثود أة ثثثار بالو ثثثابا لثثثت ال ثثثار   ةغيثثثر م راجثثث  ليثثثوى أغلببثثثا لثثثم  ةراجثثث  كمثثثا الو يتثثثةكثثثةلع اع را ثثثا مثثث  غمثثثوض مثثثا أميثثث   

 .(23)شيالية  سابية لت سحد د ال ار   بالو يتة إاألةلا م  جبة مةخ صة أة أصا   ئيدةى سلع المسابام  يص ةجد  
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 :المرادر والمراجع

مئلثثثثثة جامعثثثثثة أذ درمثثثثثاى  .ةمثثثثثة ة ثثثثثابا شثثثثرعية مثثثثث  الو ثثثثثابا العربيثثثثثة لثثثثثت العصثثثثور الوسثثثثث ا .إبثثثثرا يم  عبثثثثثد الل يثثثثثف  [9]

 .932   (.ذ9111)2اإس مية  ح

ر  ال ثثثالعت  [2] ل ثثثو  الب ثثثر  مثثثت  محمثثثد األمثثثي  بثثث  عبثثثد   الع  ةض الب بَّثثثاق لثثثت شثثثرح وثثثحي  مةسثثثلم  .األةر  اليوكثثث  الو َّثثثاق ةالثثثرَّ

 .992   ذ2111  دار المنباق: التا رة .9ح .  اشم محمد علت مبد : لئنة م  العلمار برباسة: مراجعة . ب  الحئاق

 .8   (ذ9181)2حالعراق  : بفداد . مئلة الو ابا العربية . علم سحتيا الو ابا. األلوست  سالم  [8]

 دار الئيثثثا: التثثثا رة .9ق .9ح .لبمثثثت الحسثثثينت: سعر ثثث  . درر الحيثثثاذ لثثثت شثثثرح مئلثثثة األ يثثثاذ .أمثثثي   علثثثت  يثثثدر ةواجثثث   [3]

 .981  ذ9119  

 .923  931  ذ2191 جامعة عدى لل باعة ةالن ر: عدى .9ح .  برمو  .إصئرامة  دبليو إسي  [2]

  دار الية ثثثث  الوحنيثثثثة :أبثثثثو ظبثثثثت .9ح . سرجمثثثثة عثثثثدصاى ةالثثثثد عبثثثثد   . سار خبثثثثا ةشثثثثعببا: قصئبثثثثار . إصفرامثثثث   ةلثثثثيم  ارةلثثثثد [1]

 .22  22  29   ذ2192

 .18  19  22   ذ9182  مي بة األصئلو المصر ة: التا رة . 2ح . األووا  اللفو ة .أصية  إبرا يم  [8]

 .211  ذ9138  دار الندةة الئد دة: بيرة  . سبسي  العتابد اإس مية .أ وب   س  محمد  [3]

مثثثثاى .البوسثثثثعيد   موسثثثثا بثثثث  ةمثثثثية بثثثث  محمثثثثد  [1] مثثثثاى .9ح . أمثثثث   بيثثثث  المثثثثاا لثثثثت سثثثثل نة عة   م ثثثثاب  ةقارة األةُثثثثاف: عة

 .18  39  31   ذ2199

ثثث مت: سحتيثثثا . شثثثرح ال لتثثثي  . محمثثثد بثثث  علثثثت بثثث  عمثثثر المثثثاقر  المثثثاليت ال َِّميمثثثت  أبثثثو عبثثثد   [91] ثثثد المخ ثثثار الس   .9ح .محمَّ

 .122   ذ2113  دار الفرب اِإس مت: التا رة .2ق

مي بثثثة ق ثثث  : العثثثراق .9ح . ال ركثثثة ةالحما ثثثة المدصيثثثة للخلثثثف العثثثاذ لثثثت ظثثثا أصامثثثة ستسثثثيمبا .الئبثثثور   بيثثثر  لثثثار   سثثثي   [99]

 .928  33   ذ2192  الحتوُية

مثثثثاى.  ذ9311-9382قصئبثثثثار لثثثثت ظثثثثا الحيثثثثم العربثثثثت  .الئبثثثثور   مصثثثث فت إبثثثثرا يم  [92]   ةقارة ال ثثثثراُ ةال تالثثثثة: سثثثثل نة عة

 .232  31  32   ذ2118

  دار الي ثثثثث  العلميثثثثثة: بيثثثثثرة  .2ق .2ح . الفتثثثثث  علثثثثثا المثثثثثةا   األربعثثثثثة .الئ  ثثثثثر   عبثثثثثد الثثثثثر م  بثثثثث  محمثثثثثد عثثثثثوض  [98]

 .219  918  3   ذ2118

 تتثثث   . صبا ثثثة الم لثثث  لثثت درا ثثثة المثثثة   .الئثثو نت  عبثثثد الملثثثع بثث  عبثثثد   بثثث   وسثثف بثثث  محمثثثد أبثثو المعثثثالت ركثثث  الثثد    [93]

 .32   ذ2118  دار المنباق: التا رة .91ق .9ح . عبد العايم محمود الد   : ةون  لبارس 

مثثثاى .2ح . معئثثثم المفثثثردا  العاميثثثة العةماصيثثثة .الحبسثثثت  عبثثثد   بثثث  وثثثال  بثثث  ةلفثثثاى  [92] مثثثاى للصثثثالة : سثثثل نة عة ملسسثثثة عة

  931  933  912  923  929  938  981  981  982  923  921  922  991  993  33   ذ2118  ةالن ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر

912  281  239  212. 

ة  عبد الر م  ب   س   [91] ب نَّي   .222  223   ذ9111دار التلم  : دم ا .9ق .9ح . الب غة العربية .  

 .991    .د  دار المعارف: التا رة .3ق .92ح . النحو الوالت . س   عبا   [98]

عينثثثت المثثثاليت [93] موا ثثث   . الح ثثثاب  شثثثمة الثثثد   أبثثثو عبثثثد   محمثثثد بثثث  محمثثثد بثثث  عبثثثد الثثثر م  ال رابلسثثثت المفربثثثت الرُّ

 .282   ذ9112  دار الفير: التا رة .3ق . 8ح . الئليا لت شرح مخ صر ةليا

 .998   ذ2118  ملسسة علوذ التر ى: التا رة .2ق .9ح . ُادة ل   األصدلة. ة اب  محمود شي  [91]

  ذ9111  ملسسثثثثثة الرسثثثثثالة: بيثثثثرة  .9ح . معئثثثثثم المةصثثثث لحا  ةاأللتثثثثثاب ال ار خيثثثثثة .الخ يثثثث   مصثثثثث فت عبثثثثد اليثثثثثر م  [21]

 218  283  281. 

 .891    .د  ى.د: ذ.د . 8ق . شرح قاد المس تن  .  مد ب  محمد ب   س  ب  إبرا يمالخليا  أ [29]

 .81   ذ2112  دار ال تالة العلمية: اإسيندر ة . لبرسة الو ابا األرشيفية .الخولت  جماا إبرا يم  [22]

 .318   ذ2111  دار ال تالة للن ر ةال وق  : عةماى . 3 8ق .2مل . األ واا ال خصية .داةةد  أ مد محمد علت  [28]

ْبي ثثثاِى بثثث  محمثثثد  [23] ْبي اِى  أبثثثو عمثثثر دة ة  ستثثثد م .الثثثدُّ ثثثر  ع او  مة ثثثال ة ة  الِيَّثثثةة أ و  ثثثام    ة الم  ع  بثثثد المةْحِسثثث  ال  ركثثثت  : المة ْبثثثدة  ِ ْبثثث  ع   .2ح . مع 

 .238    9382  مي بة الملع لبد الوحنية: الر اض.  2ق

يمثثثثت: صتلثثثث  إلثثثثا العربيثثثثة ةعلثثثثا عليثثثث .  سيملثثثثة المعثثثثاجم العربيثثثثة .دةةِق   ر نبثثثثار  بي ثثثثر  ى  [22] ثثثثليم النع  ثثثثد س   . 3ق .9ح . محمَّ

 .931   ذ2111  ةقارة ال تالة ةاإع ذ: العراق

  ( .د)33مية  قمئلثثثثة البحثثثثوُ اإسثثثث  . بالسثثثعود ة الرباسثثثة العامثثثثة إدارا  البحثثثثوُ العلميثثثة ةاإل ثثثثار ةالثثثثدعوة ةاإرشثثثثاد [21]

 82. 

 .139   ( .د) 91ق .بالتا رة  مئلة المنار .رعا  محمد رشيد ب  علت  [28]

 .9829   ذ2112  الم اب  العالمية: مست  .2مل .9ح . موسوعة أرض عةماى. ال بير  محمد ب   [23]

 .321     9322  دار الفير: دم ا .9ق .9ح . ال فسير الوسي  لل  يلت . ال  يلت  ة بة ب  مص فا [21]
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ثثثثثثرعيَّة ةاآلرار المة بيَّثثثثثثة ةأ ثثثثثثم  النَّار َّثثثثثثا  )الفِْتثثثثثث ة اإسثثثثثث متُّ ةأدلَّ ةثثثثثث ة  . --------------------------- [81] ثثثثثثاما لندل ثثثثثثة ال َّ ال َّ

  8828  8918  8181  9198    .د  دار الفيثثثثثثثر: دم ثثثثثثثا .3ق .3ح . (الفتبيَّثثثثثثثة ةسحتيثثثثثثثا األ اد ثثثثثثثص النَّبو َّثثثثثثثة ةسخر ئبثثثثثثثا

8122  3812  3289. 

رُثثثاصت علثثا مخ صثثثر ةليثثا ةالفثثث   الربثثثاصت ليمثثا ق ثثثا عنثثث   .ال رُثثاصت  عبثثثد البثثاُت بثثث   وسثثثف بثث  أ مثثثد المصثثر   [89] شثثثرح ال ُّ

 .898  ذ2112  دار الي   العلمية: التا رة .2ق .9ح . عبد الس ذ محمد أمي : عب   ةوحح  ةةرق   اس  . ال رُاصت

  ذ2191  دار  الثثثثا العلميثثثثة للن ثثثثر ةال وق ثثثث :  األردى . الثثثثوجي  لثثثثت الووثثثثا ا ةالموار ثثثثص .السثثثثرحاة   لثثثثلاد عبثثثثد الل يثثثثف  [82]

 92  29. 

عبثثثد الثثثر م  بثثث   :سحتيثثثا . سيسثثثير اليثثثر م الثثثر م  لثثثت سفسثثثير كثثث ذ المنثثثاى .السثثثعد   عبثثثد الثثثر م  بثثث  صاوثثثر بثثث  عبثثثد    [88]

 .291   ذ2111  سسة الرسالةمل: التا رة .9ح . مع  اللو حا

مثثثثاى .السثثثثيابت  سثثثثالم بثثثث   مثثثثود  [83]   ذ9112  من ثثثثورا  المي ثثثث  اإسثثثث مت: بيثثثثرة  . إسثثثثعاف األعيثثثثاى لثثثثت أصسثثثثاب أ ثثثثا عة

 999  992. 

  81  21   ذ9138  دار ال تالثثثثة للن ثثثثر ةال وق ثثثث : التثثثثا رة . 2  9ق .متدمثثثثة للو ثثثثابا العربيثثثثة  .السثثثثيد  محمثثثثد إبثثثثرا يم  [82]

89. 

   .د  مي بثثثثة األصئلثثثثو المصثثثثر ة: التثثثثا رة . سثثثثار   شثثثثب  الئ  ثثثثرة العربيثثثثة لثثثثت عصثثثثور ا التد مثثثثة .وثثثثال   عبثثثثد الع  ثثثث   [81]

 89. 

 شثثرح معثثاصت اآل ثثار .ال حثثاة   أبثثو جعفثثر أ مثثد بثث  محمثثد بثث  سثث مة بثث  عبثثد الملثثع بثث  سثثلمة األقد  الحئثثر  المصثثر   [88]

 .2ق .9ح .  وسثثثثف عبثثثثد الثثثثر م  المرع ثثثثلت: راجعثثثث  ةرُثثثثم ك بثثثث  ةأبوابثثثث  ةأ اد  ثثثث  . محمثثثثد ق ثثثثر  النئثثثثار:  تتثثثث  ةُثثثثدذ لثثثث  .

 .281   ذ9113  عالم الي  : التا رة

ة ثثثثابا األرشثثثثيف المصثثثثر  ةأ مي بثثثثا لدراسثثثثة سثثثثار   شثثثثب  الئ  ثثثثرة العربيثثثثة  .عبثثثثد الثثثثر يم  عبثثثثد الثثثثر يم عبثثثثد الثثثثر م   [83]

 .898   (ذ2112)8ح .ي   ةالو ابا التوميةدار ال . التا رةب ةالخليل العربت  مئلة الرةقصامة

الرباسثثثثة العامثثثثة إدارا  : جثثثثدة .2ق .9ح . البثثثثيار ال مثثثث  مثثثث  الخ ثثثث  الئوامثثثث . الع يمثثثثي   محمثثثثد بثثثث  وثثثثال  بثثثث  محمثثثثد  [81]

 .211   ذ9133  البحوُ العلمية ةاإل ار ةالدعوة ةاإرشاد

 .233   ذ2191  ةقارة اإع ذ: ل نة عةماىس . 8ح . عةماى لت ال ار   .العر مت  مبار  ب  ةمية  [31]

  دار النببثثثة العربيثثثة لل باعثثثة ةالن ثثثر: التثثثا رة . التثثثد م األدصثثثامعثثثالم  بثثثارا  ال ثثثرق  . عصثثثفور  محمثثثد أبثثثو المحاسثثث  [39]

 .239   ذ9138

درة  وثثثوسية ُثثثاذ ب فر فبثثثا موُثثث  ال ثثثبية  . ال عليثثثا علثثثا شثثثرح السثثثنة للبرببثثثار  .العتثثثا  صاوثثثر بثثث  عبثثثد اليثثثر م العلثثثت  [32]

 .13  81   ذ2193.  ى.د: ذ.د. 92ق . اإس مية  ال عليا علا شرح السنة للبرببار 

 .923   ذ2112  البي ة المصر ة العامة للي اب: التا رة . مدةا إلا علم ال ار   .عمراى  محمد ق اد  [38]

 .89  28   ذ9118  مي بة الخاصئت: التا رة .2ق . األصدلةدةلة اإس ذ لت  .عناى  محمد عبد    [33]

مثثثاى  .2ح .8ح . سرجمثثثة محمثثثد أمثثثي  عبثثثد   . البوسثثثعيد وى  يثثثاذ قصئبثثثار .الفاسثثثت  عبثثثد   بثثث  وثثثال   [32] ةقارة : سثثثل نة عة

 .81  88    .د  ال راُ التومت ةال تالة

 .83:   اإسرار2:  النسار9:  المابدة282: البترة . التر ى الير م [31]

:   ُ ثثثر99ق .9ح . أ مثثثد عبثثثد اليثثثر م صئيثثث : دراسثثثة ةسحتيثثثا . ال بصثثثرة .اللخمثثثت  علثثثت بثثث  محمثثثد الربعثثثت أبثثثو الحسثثث   [38]

 .21   ذ2199  ةقارة األةُاف ةال لةى اإس مية

[33]
لتار 
 .ذ2198ل نة عماى  ربي  س: سمابا –أماصت بن  عبد   البير  : م  الفاعلة 

 .ذ2198سل نة عماى  ربي  : مست  -ال رق األةس  -راشد ب  عبد   ب  سليماى المعولت : لتار م  الفاعا [31]

 .ذ2198سل نة عماى  ربي  : ال رُية شماا –المبيبت  –ُر ة الردة  -عبد    مد الئابر  : لتار م  الفاعا [21]

 .ذ2198سل نة عماى  ربي  : مست  -السي   -الحيا الئنوبية  -ب   ميد العامر  محمد : لتار م  ال ي  [29]

[22]
ا 

 .ذ2198سل نة عماى  ربي  : ال رُية شماا –بد ة  -صواا بن   مد ب  سعيد الحئر   : ُار م   الفاعلة

لثثثت لتثثث  مثثثة   اإمثثثاذ  الحثثثاة  اليبيثثثر .المثثثاةرد   أبثثثو الحسثثث  علثثثت بثثث  محمثثثد بثثث  محمثثثد بثثث   بيثثث  البصثثثر  البفثثثداد   [28]

 .813   ذ9111  دار الي   العلمية: لبناى .1ق .9ح . علت محمد معوض: سحتيا . ال العت ة و شرح مخ صر الم صت

مثثثثاى .3ح . محمثثثثد أمثثثثي  عبثثثثد  : سرجمثثثثة . الخلثثثثيل بلداصثثثث  ةُبابلثثثث  .ب . مثثثثا لر    [23] مثثثثاى للصثثثثحالة : سثثثثل نة عة دار جر ثثثثدة عة

 .231   ذ9133  ةالن ر

  9192ح .سثثثثثل نة عمثثثثثاى:  الئر ثثثثثدة الرسثثثثثمية .ب وثثثثثدار ُثثثثثاصوى المعثثثثثام   المدصيثثثثثة . ذ2198/ 21مرسثثثثثوذ سثثثثثل اصت رُثثثثثم  [22]

 .998  82  89  18  11: ذ  مواد2198

مثثثاى الحثثثد ص .الم رةعثثثت  األمثثثي  بثثث  علثثثت  [21] دراسثثثة  . سثثثار   ة  ثثثة الم ارعثثثة لثثثت ألر تيثثثا ال ثثثرُية -دراسثثثا  لثثثت سثثثار   عة

 .298  218  212   ذ9112  جامعة السل اى ُابو : سل نة عةماى . إبرا يم ال    وفيرةى: ةسحتيا



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

مثثثثاى . دراسثثثة مةفصثثثثلة بثثثثي  الفتثثث  ةالتثثثثاصوى –ال ثثثثرح الثثثثوالت أل يثثثاذ ال ركثثثثا  ةالموار ثثثثص  .الم ثثثنت  منثثثثاا محمثثثود  [28] دار : عة

 .82  83   ذ2199  ال تالة للن ر ةال وق  

 .228   ذ2191  مي بة النفابة: مست  .9ح . سل نة عةماى سار   ة بارة .ر   سعيد ب  سالم المعم [23]

مثثثثاى .2ق .جبينثثثثة األةبثثثثار لثثثثت سثثثثالر   قصئبثثثثار .المفيثثثثر   سثثثثعيد بثثثث  علثثثثت المفيثثثثر   [21]   ذ9112  ةقارة ال ثثثثراُ: سثثثثل نة عة

 39. 

 .التثثثا رة .  مئلثثثة ا سئا ثثثا  الحد  ثثثة لثثثت المي بثثثا  ةالمعلومثثثا  . سرسيثثث  ةةوثثثف الو ثثثابا األرشثثثيفية .مثثثي د  سثثثلو، علثثثت  [11]

 .918  81 -33  21   (ذ9113) 1ح

مثثثاى .البنثثثابت  مثثثداد بثثث  سثثثعيد بثثث   مثثثد  [19]   283   ذ2191  دار الحيمثثثة: لنثثثدى .9ح.  ال ثثثار   ةالبيثثثاى لثثثت أصسثثثاب ُبابثثثا عة

281  382.
 

  81  83  81  82  88  81  23  23  28  21 -92  92  3  2 -9)وثثثثثثور الو ثثثثثثابا أرُثثثثثثاذ: الملحثثثثثثا: (وثثثثثثور)الو ثثثثثثابا [12]

39  32  29  22  21  23  12  18  18  11  81  89  83  82  81  81  39.) 

  دار الس سثثثثثثثا :اليو ثثثثثثث  .91ق .2ح . الموسثثثثثثثوعة الفتبيثثثثثثثة اليو  يثثثثثثثة . ةقارة األةُثثثثثثثاف ةال ثثثثثثث وى اإسثثثثثثث مية باليو ثثثثثثث  [18]

9328    83  221  228. 

مثثثثاى .ةقارة البلثثثثد ا  اإُليميثثثثة ةمثثثثوارد الميثثثثا   [13] مثثثثاى .2ح . مثثثثوارد الميثثثثا  لثثثثت عة   911  92   ذ2113  حبعثثثثة مثثثث ةى: عة

919. 

 [65] H. Ch. Lea: History of the Inquisition in Spain, V. I, pp62- 64.  

[66] http://www.ahlalhdeeth.com 

[67] http://www.almaany.com/ar/dict/ar/لبيلة ,  http://www.almrsal.com/post/332997 

[68] https://ar.wikipedia.org/wiki  

[69] www.dorar.net 

[70] https://www.isalna.com/137234/  

[71] http://www.islamtoday.net 

[72] http://www.islamweb.net 

[73] http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=113 

[74] http://www.taddart.org/?p=6620 

[75] Jams . Introduction to English law 12th edition . butter worth, 1998, p414. 

[76] R. Garcia di Linares. Escrituras Arabes Pertenecientes al Archivo de Nuestra Senora del 

Pilar de Zaragoza Homenaje a Francisco Codera,1904, p171- 197. 
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 الم حـــــــــق

 :الوثيقة القانية                                                                             :الوثيقة اوولى -

 

 .م1871مارس  11بيع م رعة بومية بُه  في                  [.السنةلير محاد ]يناير  1بيع قطعة أرض ببلاة ًراص بتاريق يوم 

 :الو يتة الرابعة                                                                            :  الوثيقة القالقة -

 

 .م1728يناير  2بيع نرف بيت بالحطب والطيح ب نجبار في                         .م1777أبري   11بيع شيخة لنا ر بح  ات  ملكها  له ببلاة باية  

 :الوثيقة السادسة                                                                            :الوثيقة الخامسة -

 

 .م1211فبراير  12بيع أربع نخ ت وشجرة بيع  يار في                       .م1211يونيو  57ع أثر مال مح فلج العوابي في ببيع ر

 :الوثيقة القامنة                                                                  :الوثيقة السابعة -
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 .م1212يوليه  11بالطيح والخشب ب نجبار في بيع مبنى                   .م1211أبري   52بإبرال في  لنقا بيع وشرال  يار، ث  الشرا

 :الوثيقة العاشرة                                                                               :الوثيقة التاسعة -

 

 .م1210مارس  11بيع نخ  بآثار مال في سمائ  بوادي بني رواحة في                                        .م1210يونية  11بيع نخ  بسمائ  في 

 :الوثيقة القانية عشر                                                                    :الوثيقة الحادية عشر -

 

 .م1250يناير  0بيع بيت بالطيح والخشب بباية في                        .م1252مايو  11بيع ثلقيح مح شجرة امنبا بمن  في 
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                              :الوثيقة القالقة عشر       :الوثيقة الرابعة عشر

 

 .ذ9181سب مبر  29بي  أ ر مار م  للل المصرق بمن  لت                   . ذ9128د سمبر  23بي   وش ةأرب  دكاكي  ببلدة المبيرب لت 

 :الوثيقة السادسة عشر                                                        :الوثيقة الخامسة عشر -

 

 .ذ9189 وليو  9بي  ُارب شراعت ب صئبار لت                  .ذ9181صولمبر 2بي  أ ر مار م  للل العيني  لت 

 :الوثيقة القامنة عشر                                                                  :الوثيقة السابعة عشر -

 

 .م1210فبراير  52بيع م رعة وبيت بقرية الشار  بالم يبي في                                     . م1211يونيه  55بيع م رعة في                   

 :الوثيقة االعشرون                                                          :الوثيقة التاسعة عشر -
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 .م1211يوليو  11بيع م رعة بقرية ستا  بوادي بني  روص في       .م1217مايو  15بيع م رعة  بفلج بوحلفه مح بلا حبرا مح وادي المعاو  في 

 :الوثيقة الثانية والعشرون                                                     : الوثيقة اإلحدى والعشرون -

 

 .م2944فرباير 23بيع خنلة بفلج البحري ببلدة الشريعة مع اإلقالة ملدة مخس عشر سنة يف           .                           م2943يناير  8بيع بئر بالسيب مبسقط يف 

 :الوثيقة الرابعة والعشرون                                                         : الوثيقة الثالثة والعشرون -

 
 م2946يونيه  8بيع بيت بالطني واحلجارة بوالية مطرح يف           .م2945 ديسمرب 07بيع بيت جبعالن بين بو حسن يف 

 :الوثيقة السادسة والعشرون                                                 :           الوثيقة اخلامسة والعشرون -
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 م2952أغسطس  00يف السليف عربي  بفلج شنبوه بقرية اقرار ببيع         .2949 يناير 4جزء من بئر وإقالة ملدة مخس سنوات يف بيع سهم من األرض و 

 :الوثيقة الثامنة والعشرون                                                                     : الوثيقة السابعة والعشرون -

 
 .م2950بيع خنلة بكل مشتمالهتا بربكاء يف أول أبريل                    . م2952يناير  8بيع جلبة بفلج كبري مع اإلقالة ملدة مثانية أعوام يف 

 :الوثيقة الثالثون                                                                             : الوثيقة التاسعة والعشرون -

 
 .م2953أبريل  02بيع أرض بفلج دارس بنزوى يف           .م2950أبريل  23بيع مال أخضر وبئر وخنل وأشجار بأرض البحرين بربكاء يف 

 

 :الوثيقة الثانية والثالثون                                                                        : الوثيقة اإلحدى والثالثون -
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 .م2955مايو  09بيع خنلة خنال بفلج الرمحة بقرية املهجة يف                           .م2954 أكتوبر 05بيع دكان دون األرض بنزوى يف 

 :الوثيقة الرابعة والثالثون                                                                                :الوثيقة الثالثة والثالثون

 

 .م2956 يونيو 20بيع أثر ماء من فلج البحري يف                      . م2955يونيه  7بيع بيت بقرية بالطني واحلجر احلميل بالرستاق يف 

 :الوثيقة السادسة والثالثون                                                                             :الوثيقة الخامسة والثالثون -

 

 .م2962مايو  2 بيع قطعة أرض من فلج البحرية بسمد الشأن يف                         . م2956مارس  09بيع مزرعة ببلد احلجرية بالسويق يف 

 :الوثيقة الثامنة والثالثون                                                                                 :الوثيقة السابعة والثالثون -
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 .م2962سبتمرب  9بيع مال ببلد الفتح ببهال يف                     م2962مايو  27بيع بيت من طني وحجر يف مطرح مبسقط يف 

 :الوثيقة األربعون                                                                               :الوثيقة التاسعة والثالثون -

 
 .م2962بريل أ 02بيع غالة بإبراء يف                                             .م2962فرباير  4بيع بيت بقرية وادي العني بعربي يف 

 :الوثيقة الثانية واألربعون                                                                     :الوثيقة اإلحدى واألربعون -

 
 .م2960سبتمرب  23يف بيع عشرون خنلة من احلرادي بربكاء                   .م2960يوليو  04بفلج الرسة بفنجا والية بدبد يف ( خنالت)بيع ثالثة فروض

 :الوثيقة الرابعة واألربعون                                                                           :الوثيقة الثالثة واألربعون -
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 .م2967ديسمرب  07بيع مزرعة باحلرادي بربكاء يف                                  .م2963سبتمرب  5بيع عابية من فلج ميثا ببهال يف 

 :لوثيقة السادسة واألربعونا                                                                       :الوثيقة اخلامسة واألربعون -

 
 .م2968يوليو  06بيع خنلة نغال من بلدة الشريعة فلج البحري مع اإلقالة ملدة عشر سنني يف                    . م2968مايو  22بيع أربع فروض بفلج الرسه بفنجا يف                      

 :الوثيقة الثامنة واألربعون                                                                           :الوثيقة السابعة واألربعون -

 
 .م2972يونيه  26بيع مثاين خنالت بفلج املشراف بلد السيارية بيع خيار ملدة عشر سنني يف                              م 2969نوفمرب  26بيع مزرعة وسواقيها بإزكي يف            

 :الوثيقة اخلمسون                                                                         :الوثيقة التاسعة واألربعون -
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 .م2970سبتمرب  9بيع ثالث عوايب من بلدة الشريعة سقي البحري يف                                .م2972أكتوبر  26بيع ست عشر خنلة من فلج املشراف من بلدة السيارية بيع خيار ملدة عشر سنوات يف 

 :الوثيقة الثانية واخلمسون                                                                       :الوثيقة اإلحدى واخلمسون -

 
 .م2975أغسطس  9بيع بئرين بربكاء يف                                    .م2973يونيه  23بيع خنل وصرم ومفاسل وأرض وشجر وستون أثر ماء يف جعالن بين بو حسن 

 :الوثيقة الرابعة واخلمسون                                                                           :  الوثيقة الثالثة واخلمسون -

 
 .م2977ر يناي 24يف  بلد احلاجربيع مزرعة بفلج العني ب                              .م2975 ديسمرب 03يف  ببلد احلاجربيع مزرعة بفلج العني 

 :الوثيقة السادسة واخلمسون                                                                   :الوثيقة اخلامسة واخلمسون -
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 .م2977يوليه  02بيع بيت بوادي عدي باملضريب يف 

 
 .م2977 هيولي 06بيع مزرعة بفلج أيب اخليس جبعالن بين بو علي يف                                                                                        

 :  الوثيقة السابعة واخلمسون -

 
 .م2977أكتوبر  02بيع أرض باملضريب يف 

 :   الوثيقة التاسعة واخلمسون                                                                              : الوثيقة الثامنة واخلمسون -
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 .م2977ديسمرب  0بيع بيت مبنطقة الغبنة بالسيب مبسقط يف 

 
 .م2978يوليه  07بيع خنل بفلج احمليول جبعالن بين بو حسن يف                                                                                          

 الوثيقة اإلحدى والستون                                                                                   : الوثيقة الستون -

 
 .م2982فرباير  3بيع مزرعة من سقي فلج هصاص بسمائل يف                           .م2979سبتمرب  5بيع خنل بالوايف جبعالن بين بو حسن 

 :  الوثيقة الثانية والستون -
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 .م2982مارس  20بيع مال أخضر باحلجرية بالسويق يف 

                                                                                  :  الوثيقة الثالثة والستون -

 
  .م2982نوفمرب  09مبحلة الغربا بسفالة مسائل يف بيع أراضي 

 :   الوثيقة الرابعة والستون -

 
 .م2982مايو  20بيع أرض بأم السيل ببلد الكامل جبعالن يف 

 :     الوثيقة اخلامسة والستون -
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 .م2982مايو  23بيع بيت بالسعف واجلذوع جبعالن بين بو علي يف 

 
                                                                            :   الوثيقة السادسة والستون -

 
  .م2980أكتوبر 22بيع أربع آثار ماء جبعالن مع اإلقاله عشر سنني جبعالن بين بو حسن يف

 :    الوثيقة السابعة والستون

 
 .م2983يناير  00بيع موضع خنلة يف فلج الوايف جبعالن بين بو حسن يف 

 :    الوثيقة التاسعة والستون                                                                           : الوثيقة الثامنة والستون -
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 .م2984مارس  02بيع رم بقرية النجيد يف                                      .م2983فرباير  9بيع عابية ببلد هصاص بسمائل يف 

 :    الوثيقة اإلحدى والسبعون                                                                              :    الوثيقة السبعون -

 
 .م2989يوليه  3بيع مال من فلج اجليدر جبعالن بين بو علي يف                                 .م2986يونيه  2بيع أرض ببلد وادي العلي يف 

 :    الوثيقة الثالثة والسبعون                                                                        :  الوثيقة الثانية والسبعون -

 
 .م08/22/2992 بيع أربع خنالت ببلدة املسفاة بسمد الشأن بالروضة يف         .م2992يوليه  26بيع أرض مبنطقة النهضة ببلد الكامل جبعالن يف 

 : الوثيقة اخلامسة والسبعون                                                                     :   الوثيقة الرابعة والسبعون -
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 .م2992فرباير  4بيع جلبة برسة العمقات بفنجا بوالية بدبد يف 

 
 .م2994مارس  02بيع عقار بإبراء يف 

 :  الوثيقة السابعة والسبعون                                                                       :  الوثيقة السادسة والسبعون -

 
 .م2995أبريل  28جبعالن بين بو حسن مع االقالة عشر سنوات يف بيع دكانني بالغنيمية                                                          . م2994أغسطس  08بيع مزرعة بقرية النجيد بسمائل يف 

 :   الوثيقة التاسعة والسبعون                                                                              : الوثيقة الثامنة والسبعون -
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 .م2998فرباير  22بيع عابية ببلد طهوة بالكامل والوايف يف                           .م2996يونيه  20بيع منزل ببلد احلجرية بوالية السويق يف 

 
 : الوثيقة اإلحدى والثمانون                                                                              :الوثيقة الثمانون -

 
 .م0222مارس  08بيع منزل مبنطقة الغليل بالسويق يف           .م2999نوفمرب  03بيع ضاحية مبنطقة القناطر بلدة السفالة والية إبرا يف 

  :الوثيقة الثانية والثمانون -

 
 
 .م0223سبتمرب 03بيع عقار بالكامل الوايف يف  
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 :  الوثيقة الثالثة والثمانون -

 
 292.م0225مايو  22بيع نصيب من حصص جتارية بشركة يف إبراء يف 

 

                                                             
 


